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saqarTvelos SoTa rusTavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeTi # 6 (156) oqtomberi 2022 weli

     gv. 2-5

gv. 7-9

ქართული თეატრალური ქართული თეატრალური 
ენციკლოპედიაენციკლოპედია

gv. 5-7

ბესოდარასელია

მა ყუ რე ბე ლი და კი ნო

თამარდვალიშვილი

ნიკოლო მაკიაველი - 

„მანდრაგორა“

   gv. 9-13

ევაგვრიტიშვილი

ტა რან ტი ნოს ხი ლუ ლი 

ატ რაქ ცი ო ნე ბი
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მა ყუ რე ბე ლი და კი ნო

	 3 gv. 

2019 წლის 24 თე ბერ ვალს ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე
ში გავ რ ცელ და პე ტი ცი ა, რომ ლის ავ ტო რე ბიც 
ითხოვ დ ნენ კა ნო ნის აღ ს რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
აეკ რ ძა ლათ კი ნო თე ატ რებ ში ფილ მე ბის რუ სუ ლი 
გახ მო ვა ნე ბით ჩვე ნე ბა. ამ ადა მი ა ნე ბის მო ტი ვა
ცია ძი რი თა დად ეფუძ ნე ბო და იმ მო ცე მუ ლო ბას, 
რომ ქარ თულ კი ნო თე ატ რებ ში და უშ ვე ბე ლი იყო 
ფილ მე ბის უცხო, გან სა კუთ რე ბით კი რუ სულ ენა
ზე ნახ ვა. უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი იყო კა ნო ნი იმას თან 
და კავ ში რე ბით, რომ ქარ თუ ლი კულ ტუ რის გან ვი
თა რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ფაქ ტო რი ა, ქარ თუ ლი 
სუბ ტიტ რე ბის და დუბ ლი რე ბის წარ მო ე ბა. და უშ ვებ
ლად მი აჩ ნ დათ ად გი ლობ რი ვი კი ნო გა ქი რა ვე ბის 
მსგავ სი და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სულ სა დის ტ რი ბუ
ციო ბა ზარ ზე. ამ თე მის ირ გ ვ ლივ და პი რის პი რე
ბულ მხა რე ებს შო რის, უთან ხ მო ე ბის ძი რი თა დი ხა
ზი გა დი ო და ამ მოთხოვ ნის, ერ თი მხრივ, ეთი კურ 
მა ხა სი ა თე ბელ ზე და, მე ო რე მხრივ, იმ ფი ნან სურ 
ზა რალ ზე, რაც არა მხო ლოდ კონ კ რე ტულ კი ნო თე
ატ რებს, არა მედ ზო გა დად სა კი ნო თე ატ რო  ქსელს 
ელო და მსგავს პი რო ბებ ში მოქ მე დე ბის და ვალ
დე ბუ ლე ბის გა მო. მაგ რამ უამ რავ თე მა ზე კა მა თის 
გარ და, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ის ხა ზი, რამ დე ნად შე
ეძ ლო სა შუ ა ლოს ტა ტის ტი კურ მა ყუ რე ბელს ფილ
მის ხილ ვა, მა გა ლი თად, სუბ ტიტ რე ბით. უამ რავ 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ფაქ ტორს შო რის, ერ თ ერ თი, რაც 
ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე სა გუ ლის ხ მო აღ მოჩ ნ და, იყო 
სწო რედ ეს „დაპირისპირება“ კი ნო მოყ ვა რუ ლებს, 
კი ნოპ რო ფე სი ო ნა ლებ სა და სა შუ ა ლოს ტა ტის ტი
კურ მა ყუ რე ბელს შო რის, რომ ლის თ ვი საც კი ნო უბ
რა ლოდ გარ თო ბის, გან ტ ვირ თ ვის სა შუ ა ლე ბაა და 
შე საძ ლოა სა ერ თოდ არ აინ ტე რე სებ დეს ის სენ
ტი მენ ტე ბი, რაც ამ კონ კ რე ტულ სა კითხ თან და კავ
ში რე ბით კი ნოპ რო ფე სი ო ნა ლე ბის დი დი ნა წი ლის 
პო ზი ცი ას გან საზღ ვ რავ და. არ გუ მენ ტე ბი იმას თან 
და კავ ში რე ბით, რომ კულ ტუ რის ზო გა დი გან ვი თა
რე ბის მიღ მა, დუბ ლი რე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აზი ა
ნებს ფილ მის რო გორც სი უ ჟე ტურ აღ ქ მას, ისე მის 
ემო ცი ურ ქსო ვილს, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, პირ და პირ 
მი ე მარ თე ბო და იმ ფაქტს, რომ, გარ კ ვე ულ წი ლად, 
ეს ყვე ლა ფე რი, სტრუქ ტუ რუ ლი მთლი ა ნო ბის მნიშ
ვ ნე ლო ბის გარ და, იღებ და წმინ და ეს თე ტი კუ რი 
სი ა მოვ ნე ბის წი ნა პლან ზე და ყე ნე ბის სა ხეს. შე
იძ ლე ბა ით ქ ვას, ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა ბო ლომ დე 
ვერ პო უ ლობ და ბმას, ამ კუთხით, კულ ტუ რის სფე
როს გან ვი თა რე ბის სურ ვილ თან. „სინეფილებისა“ 
და კი ნოპ რო ფე სი ო ნა ლე ბის მხრი დან აქ ტი უ რი 
მოთხოვ ნა სუბ ტიტ რე ბის წარ მო ე ბა ზე, შე საძ ლოა 
ყო ფი ლი ყო ალ ტერ ნა ტი ვა დის ტ რი ბუ ტო რე ბის
თ ვის, რად გან ფი ნან სუ რად გა ცი ლე ბით ნაკ ლებს 

ითხოვს, ვიდ რე თი თო ე უ ლი ფილ მის პრო ფე სი
ო ნა ლუ რი დუბ ლი რე ბა. ეს ალ ტერ ნა ტი ვა, დიდ
წი ლად, გა მომ დი ნა რე ობ და იმ მო ცე მუ ლო ბი დან, 
რა შიც კონ კ რე ტუ ლად კი ნოპ რო ფე სი ო ნა ლე ბი 
კომ ფორ ტუ ლად გრძნო ბენ თავს. სა ფეს ტი ვა ლო 
ცხოვ რე ბა ში აქ ტი უ რად ჩარ თუ ლი ადა მი ა ნე ბის თ
ვის, ბუ ნებ რი ვი ა, სუბ ტიტ რე ბით ყუ რე ბის ტრა დი ცია 
არა მხო ლოდ მი სა ღე ბი, არა მედ გარ კ ვე ულ წი ლად 
კომ ფორ ტუ ლი ცა ა. თუმ ცა ამ ტი პის აუდი ტო რი ა შიც 
კი მო ი ძებ ნე ბი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბის თ ვი საც 
პრობ ლე მას წარ მო ად გენს გა მო სა ხუ ლე ბის აღ ქ მის 
და და წე რი ლი ტექ ს ტის სინ ქ რო ნუ ლად წა კითხ ვა. 
შე სა ბა მი სად, რამ დე ნა დაც ფი ნან სუ რად უკე თე სი 
ალ ტერ ნა ტი ვა იყო დის ტ რი ბუ ტო რე ბის თ ვის, იმ დე
ნად კო მერ ცი უ ლად წამ გე ბი ა ნი რჩე ბო და, რად გან 
ეს ვა რი ან ტი მი უ ღე ბე ლი ხდე ბო და იმ მა ყუ რებ
ლის თ ვის, რომ ლის თ ვი საც კი ნოს მნიშ ვ ნე ლო ბა 
შე იძ ლე ბა არ შე მო ი ფარ გ ლე ბო დეს მხო ლოდ მი სი 
სა ფეს ტი ვა ლო ან თუნ დაც მხატ ვ რუ ლი ღი რე ბუ ლე
ბით. 

იმის ფონ ზე, რომ ქარ თულ ბა ზარ ზე ვხვდე ბით 
მხო ლოდ კერ ძო, კო მერ ცი ულ კი ნო თე ატ რებს, 
რო მელ თა მი ზა ნი დიდ წი ლად ფი ნან სუ რი მო გე
ბის მი ღე ბაა და სა ხელ მ წი ფოს, შე იძ ლე ბა სრუ ლად 
აქვს მოხ ს ნი ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა კულ ტუ რის გან
ვი თა რე ბის თ ვის ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა ზე, 
რო დე საც მუ ნი ცი პა ლუ რი კი ნო თე ატ რის შექ მ ნის 
მოთხოვ ნით, კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს ნაც ვ ლად, 
მხო ლოდ კონ კ რე ტუ ლი ინ დი ვი დე ბი გა მო ხა ტა ვენ 
ძა ლის ხ მე ვას და ეს მოთხოვ ნაც, დიდ წი ლად, უბ
რა ლოდ იჩ რ დი ლე ბა კერ ძო ინ ტე რე სე ბის სა სარ
გებ ლოდ. ისიც კი სა კა მა თო ხდე ბა, რამ დე ნად მარ
თე ბუ ლია სა კუ თა რი მო გე ბის შემ ცი რე ბის ხარ ჯ ზე, 
კერ ძო კი ნო თე ატ რებს და ე დოს ვალ დე ბუ ლე ბა, 
სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით და იწყოს სუბ ტიტ რე ბი სა და 
დუბ ლი რე ბის წარ მო ე ბა და ამის ფონ ზე არ სე ბობ
დეს პა რა ლე ლუ რი მოთხოვ ნა ბი ლე თის ფა სის ყვე
ლას თ ვის ხელ მი საწ ვ დომ თან ხამ დე შემ ცი რე ბა ზე, 
ან თუნ დაც ფა სის შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე. თუმ ცა პო ლი ტი
კუ რი, კო მერ ცი უ ლი თუ პრო ფე სი უ ლი ინ ტე რე სე ბის 
მიღ მა, ამ პრო ცე სებ მა მკა ფი ოდ გა მო ა ჩი ნა, რე ა
ლუ რად რა ურ თი ერ თ მი მარ თე ბა არ სე ბობს კი ნო სა 
და მა ყუ რე ბელს შო რის. 

მე19 სა უ კუ ნის მი წუ რულს სამ ყა რო სრუ ლად მო
იც ვა სა მეც ნი ე რო და ტექ ნი კურ მა პროგ რეს მა. მთე
ლი ის ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა, რაც კა ცობ რი ო ბას 
ამ მო მენ ტის თ ვის გა აჩ ნ და, აღ მოჩ ნ და გა მო გო ნე
ბე ბის უწყ ვე ტი პრო ცე სის კა ტა ლი ზა ტო რი. თა ვი სი 
იდე ე ბის, პო ლი ტი კუ რი თუ კო მერ ცი უ ლი ინ ტე რე
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2 gv.

	
	 4 gv. 

სე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით, 
გა მოჩ ნ და არა ერ თი მწარ მო ე ბე ლი, რო მე ლიც ყვე
ლა ფერს აკე თებ და იმის თ ვის, რომ შე ექ მ ნა ახა ლი 
აპა რა ტი, რო მე ლიც მო ა ხერ ხებ და იმის აღ ქ მას და 
შემ დეგ ჩვე ნე ბას, რა საც ადა მი ა ნის თვა ლი ყო ველ
დღი უ რად აფიქ სი რებ და. ამ პრო ცეს ში, ერ თ მა ნეთ
თან და პი რის პი რე ბუ ლი მწარ მო ებ ლე ბი ქმნიდ ნენ 
და მუდ მი ვად აუმ ჯო ბე სებ დ ნენ ნე ბის მი ერ გა მო გო
ნე ბას, რა საც შე ეძ ლო გა მო სა ხუ ლე ბის და მოძ რა
ო ბის აღ წე რა. კი ნე მა ტოგ რა ფი, თა ვი სი არ სით, შე
იძ ლე ბა ით ქ ვას, სწო რედ ამ ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის 
პირ მ შოა და მი სი არ სე ბო ბის საწყის ეტაპ ზე, არა ვის 
ეგო ნა, რომ საქ მე ჰქონ და ხე ლოვ ნე ბის არ სე ბი თად 
სრუ ლი ად ახალ დარ გ თან, რო მე ლიც ერ თ ერ თი 
მთა ვა რი მო ნა წი ლე გახ დე ბო და სამ ყა რო ში მი მა
ვალ პრო ცე სებ თან მი მარ თე ბა ში. ამ ფუნ და მენ ტ
ზე შე იქ მ ნა კი ნე მა ტოგ რა ფი, რო გორც ადა მი ა ნე ბის 
ცნო ბი ე რე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის თა ნა მედ რო ვე ო ბის 
ერ თ ერ თი ძლი ე რი იარა ღი. თუმ ცა მა ყუ რე ბე ლი 
კი ნომ შე ი ძი ნა მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც ლუ მი
ე რებ მა გა დაწყ ვი ტეს  ის კად რე ბი, რა საც ქუ ჩა ში 
ყო ველ დღი უ რო ბა ში აფიქ სი რებ დ ნენ  იმ სა ხუ რებ
და ბევ რად დიდ აუდი ტო რი ას, ვიდ რე ამ კად რე
ბის შექ მ ნა ზე მო მუ შა ვე ადა მი ა ნე ბი იყ ვ ნენ და ამ 
გა მო გო ნე ბის სა ყო ველ თაო ცნო ბა დო ბა ზე ზრუნ ვა 
და იწყეს პირ ვე ლი კო მერ ცი უ ლი კი ნოჩ ვე ნე ბე ბით. 
მარ ტინ სკორ სე ზეს ფილ მ ში „ჰიუგო“, რო მე ლიც 
უხ მო კი ნოს ერ თ ერ თი უდი დე სი ფი გუ რის, ჟორჟ 
მე ლი ე სის ცხოვ რე ბის ბო ლო წლე ბის შე სა ხებ მოგ
ვითხ რობს, მო გო ნე ბე ბით მის გან ვ ლილ კი ნო კა
რი ე რა ზე, ვხვდე ბით კი ნო სამ ყა რო ში უკ ვე მყა რად 
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი მი თის ვი ზუ ა ლი ზა ცი ას, რო დე საც 
ლუ მი ე რე ბის ერ თ ერ თი ნა მუ შევ რის ჩვე ნე ბა ზე, 
ეკ რა ნი დან პირ და პირ მა ყუ რებ ლის კენ წა მო სუ ლი 
მა ტა რებ ლის და ნახ ვა ზე, შე ში ნე ბუ ლი ხალ ხი დარ
ბა ზი დან გარ ბის. ამ მით თან და კავ ში რე ბით ურ
თი ერ თ სა წი ნა აღ მ დე გო მო საზ რე ბე ბი მუდ მი ვად 
ჩნდე ბო და. ბევ რის აზ რით, ეს უბ რა ლოდ შე ლა მა
ზე ბუ ლი ის ტო რიაა კი ნო სა და მა ყუ რებ ლის ერ თ მა
ნეთ თან გაც ნო ბის პირ ვე ლი ფაქ ტის თ ვის მნიშ ვ ნე
ლო ბის დრა მა ტუ ლად გა საზ რ დე ლად. თუმ ცა იმის 
მი უ ხე და ვად, ეს რე ა ლუ რად მოხ და თუ არა, ფაქ ტი, 
რო მელ საც ვე რა ვინ უარ ყოფს, არის ის, რომ კი ნე
მა ტოგ რაფ მა მა ყუ რე ბელ ზე, მათ ცნო ბი ე რე ბა ზე წა
რუშ ლე ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა პირ ვე ლი ვე 
გა მო ჩე ნი სას. იმის მი უ ხე და ვად, რომ რო გორც რი
გით მო ქა ლა ქე ებს, ისე პო ლი ტი კურ თუ რე ლი გი ურ 
ფი გუ რებს, მარ თა ლი ა, ეს რა დი კა ლუ რი სი ახ ლე 
აში ნებ დათ, ყვე ლას თ ვის თა ვი დან ვე ნა თე ლი გახ
და, რომ სამ ყა როს მო ევ ლი ნა რა ღაც ისე თი, რაც 
მო მა ვალ ში სულ უფ რო მე ტად გა იდ გამ და ფეს ვებს 
კა ცობ რი ო ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში. 

ამ მო მენ ტი დან კი ნე მა ტოგ რაფ მა და იწყო შე უქ
ცე ვა დი გან ვი თა რე ბა, რო მე ლიც მუდ მი ვად და კავ
ში რე ბუ ლი იყო მა ყუ რე ბელ თან და საწყის ეტაპ
ზე, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ექ ვემ დე ბა რე ბო და კი დეც 
მის მოთხოვ ნებს. თუმ ცა ამ ეტაპ ზე, სა ნამ კი ნოს 
რო გორც ხე ლოვ ნე ბის დარ გის ში ნა არ სი ჯერ კი
დევ ბო ლომ დე გა აზ რე ბუ ლი არ იყო, ის ძი რი თა
დად გა მო ი ყე ნე ბო და კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბის თ ვის. 
მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც კი ნე მა ტოგ რაფ ში გა
მოჩ ნ დ ნენ ავ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც კი ნოს თე ო რი ის 
არ სე ბო ბის წყა რო ე ბი გახ დე ბოდ ნენ, შე იც ვა ლა კი
ნე მა ტოგ რა ფის სტა ტუ სი სო ცი უმ ში. თუ მა ნამ დე ეს 
უბ რა ლოდ მა სე ბის გა სარ თო ბი სა შუ ა ლე ბა იყო, ამ 
მო მენ ტი დან კი ნო ში და იწყო მხატ ვ რუ ლი ხერ ხე
ბის სის ტე მა ტი ზა ცი ის პრო ცე სი. დრო ის სვლას თან 
ერ თად  სულ უფ რო მკა ფიო ზღვა რი ევ ლე ბო და 
კი ნოს, რო გორც ხე ლოვ ნე ბის ნა წარმს და კი ნოს, 
რო გორც ხალ ხის ინ ტე რე სე ბის და მაკ მა ყო ფი ლე
ბელ მე დი უმს შო რის. და ეს გახ და ის მო ცე მუ ლო ბა, 
რაც სა ხეც ვ ლი ლი ფორ მით, მაგ რამ დღემ დე ერ თ 
ერთ მთა ვარ პრობ ლე მად რჩე ბა კი ნე მა ტოგ რა
ფი სა და მა ყუ რებ ლის ურ თი ერ თო ბა ზე სა უბ რის 
კონ ტექ ს ტ ში. ძა ლი ან ზო გა დი სა ხით პი რო ბი თად 
შე იძ ლე ბა კი ნოს და ყო ფა სა ავ ტო რო და კო მერ ცი
ულ კი ნოდ. მარ თა ლი ა, „საავტორო კი ნოს“ გა გე ბა 
მკვეთ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი არას დ როს ყო ფი ლა 
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და დღე საც, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, არ არ სე ბობს მკა
ფიო ზღვა რი თუ სტან დარ ტი, რაც სა ავ ტო რო კი ნოს 
ბუ ნე ბას ზუს ტად და ა ხა სი ა თებ და. მაგ რამ ამ პი რო
ბით მა და ყო ფამ სა ავ ტო რო კი ნო და ა შო რა მა ყუ
რე ბელს. ამ ტერ მი ნის ქვეშ თით ქოს გა ერ თი ან და 
კი ნო, რო გორც მა ღა ლი ხე ლოვ ნე ბა, რომ ლი საც არ 
შე იძ ლე ბა ბო ლომ დე ეს მო დეს „ჩვეულებრივ“ ადა
მი ანს და თუ არ ეს მის, არც არის სა ჭი რო ეს მო დეს. 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ზღვრის და წე სე ბით, ერთ მხა
რეს დარ ჩა სა ფეს ტი ვა ლო კი ნო, რო მე ლიც, მა ღა
ლი მხატ ვ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბით გა მორ ჩე უ ლი, ირ
გებ და მხო ლოდ „ინტელექტუალური აუდი ტო რი ის“ 
ინ ტე რე სე ბის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი მე დი უ მის 
როლს. და ამ საზღ ვ რებს მიღ მა რჩე ბო და არამ ხო
ლოდ  კო მერ ცი უ ლი, მხატ ვ რუ ლად ნაკ ლე ბად ღი
რე ბუ ლი, დი დი კი ნო კომ პა ნი ე ბის კო მერ ცი ულ ინ
ტე რე სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კი ნო, არა მედ ამ ტი პის 
კი ნოს მა ყუ რე ბელ თა მთე ლი მა სა, რო მელ თათ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო არა მხო ლოდ ფილ მის მხატ
ვ რუ ლი ღირ სე ბით ტკბო ბა, არა მედ ყვე ლა ზე მა
სობ რი ვი მე დი უ მის გა სარ თობ სა შუ ა ლე ბად გა მო
ყე ნე ბა. მხატ ვ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის პრი ო რი ტე ტად 
ქცე ვის, ხე ლოვ ნე ბის უმაღ ლე სი მწვერ ვა ლე ბის 
დაპყ რო ბის მცდე ლო ბის პრო ცეს ში, ამ ტი პის კი ნე
მა ტოგ რაფ მა და კარ გა კავ ში რი აუდი ტო რი ას თან. 
თით ქოს მხედ ვე ლო ბი დან გაქ რა, რამ დე ნად აბ
სურ დულ მდგო მა რე ო ბა ში შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს 
ეს მე დი უ მი, თუ და ვი ვიწყებთ, რომ მა ყუ რე ბე ლია 
ის, რაც რე ა ლუ რად აცოცხ ლებს კი ნოს. 

რა თქმა უნ და,  ეს არ აკ ნი ნებს იმ აზრს, რაც 
ტერ მინ „საავტორო კი ნოს“ მიღ მა იგუ ლის ხ მე ბა და 
რა საც რე ა ლუ რად წარ მო ად გენს ეს მი მარ თე ბა. კი
ნე მა ტოგ რა ფის გან ვი თა რე ბა მუდ მი ვად და ფუძ ნე
ბუ ლი იყო, ერ თი მხრივ, იმ სი ახ ლე ებ ზე, ექ ს პე რი
მენ ტებ სა თუ მუდ მი ვად გან ვი თა რე ბად მხატ ვ რულ 
ხერ ხებ ზე, რაც კი ნო ე ნას ამ დიდ რებ და და ყვე ლა 
დი დი ავ ტო რის შე მოქ მე დე ბა მო რი გი ნა ბი ჯი იყო 
ამ გან ვი თა რე ბის გზა ზე. თუმ ცა მე ო რე მხრივ, კი
ნომ წარ მო ებ ლე ბის ინ ტე რე სის შე მად გე ნე ლი ორ
გა ნუ ლი ნა წი ლი იყო ფილ მის წარ დ გე ნა კი ნო თე
ატ რებ ში, მი სი გა ზი ა რე ბა სა ზო გა დო ე ბის თ ვის.

დღე ვან დე ლი მო ცე მუ ლო ბით, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას 
 „საავტორო კი ნო“ მო ექ ცა მა ღალ ხე ლოვ ნე ბად 
ქცე ვის ვნე ბის ტყვე ო ბა ში, რა მაც ის აქ ცია გან ცალ
კე ვე ბულ, ელი ტურ წარ მო ნაქ მ ნად, სა დაც ად გი ლი 
რჩე ბათ მხო ლოდ იმ ადა მი ა ნებს, ვის თ ვი საც კი
ნოს რო გორც პრაქ ტი კა, ისე თე ო რია პრო ფე სი უ
ლი ინ ტე რე სის სა კითხი ა. ამის ერ თ ერ თი ნა თე
ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია ის რე ა ლო ბა, რის წი ნა შეც დგას 
თა ნა მედ რო ვე სა ფეს ტი ვა ლო ცხოვ რე ბა, სა დაც 
რიგ შემ თხ ვე ვებ ში უბ რა ლოდ და უშ ვე ბე ლი ა, უფ
რო ხში რად კი, დაშ ვე ბის მი უ ხე და ვად, რე ა ლუ რად, 
შე უძ ლე ბე ლია სა შუ ა ლოს ტა ტის ტი კუ რი კი ნო მოყ

ვა რუ ლის თ ვის ამ სა ხის ფეს ტი ვა ლებ ზე დას წ რე ბა. 
მა ყუ რე ბელ თან რე ა ლუ რად კავ ში რის დამ ყა რე ბას 
ახერ ხებს სწო რედ ის კო მერ ცი უ ლი კი ნო, რომ ლის 
კრი ტი კა საც, და დიდ წი ლად ლე გი ტი მურს, მუდ
მი ვად ვხვდე ბით სა ხე ლოვ ნე ბო სივ რ ცე ში. თუმ
ცა მხატ ვ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის თუ სი ახ ლის ძებ ნის 
სურ ვი ლის იგ ნო რი რე ბის სა პირ წო ნედ, ამ ტი პის 
კი ნოს ეს მის, რა ენა ზე ესა უბ როს მა ყუ რე ბელს. 
„მეინსტრიმული“ კი ნო რე ა ლუ რად ახერ ხებს მა
ყუ რებ ლის პულ ს ზე ედოს ხე ლი და ამ გზით არა 
მხო ლოდ ზუს ტად ერ გე ბა მის ინ ტე რე სებს, არა მედ 
გარ კ ვე ულ წი ლად თა ვად აკონ ტ რო ლებს და წარ
მარ თავს მას. იმის მი უ ხე და ვად, რომ აბ სურ დულ 
იდე ად მეჩ ვე ნე ბა სა უ ბა რი იმა ზე, თით ქოს არ არ
სე ბობს ობი ექ ტუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რი თაც შე
იძ ლე ბა ნე ბის მი ე რი ტი პის ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მი 
გა ნას ხ ვაო მნიშ ვ ნე ლო ბის და ხა რის ხის მი ხედ ვით, 
იმის მცდე ლო ბის გა რე შე, რომ ეს მა ღა ლი ღი რე ბუ
ლე ბა მი ი ტა ნო მა ყუ რებ ლამ დე და არა უბ რა ლოდ 
თავს მო ახ ვი ო, რო გორც უაპე ლა ცი ოდ ჭეშ მა რი
ტე ბად მი სა ღე ბი მო ცე მუ ლო ბა. კო მერ ცი უ ლი კი ნო 
მუდ მი ვად თა ვად წარ მარ თავს დღის წეს რიგს და 
კი ნო სა და მა ყუ რე ბელს შო რის მუდ მი ვად დარ ჩე
ბა სივ რ ცე, რომ ლის ამოვ სე ბის გზე ბიც მო სა ძებ ნი 
იქ ნე ბა. 

ეს პრობ ლე მა უნი ვერ სა ლუ რი ა, და უნი ვერ სა
ლუ რია მო ცე მუ ლო ბაც, რო მე ლიც დღეს არ სე ბობს 
მა ყუ რე ბელს და კი ნოს შო რის. შე სა ბა მი სად, ეს სა
კითხი ისე თი ვე და, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, კი დევ უფ რო 
მწვა ვეა ქარ თულ რე ა ლო ბა ში. ხში რია სა უბ რე ბი 
იმა ზე, რომ ქარ თუ ლი კი ნო კრი ზის შია და ქარ თ
ვე ლი რე ჟი სო რე ბი ვერ ახერ ხე ბენ მა ყუ რე ბელ თან 
და მა კავ ში რე ბე ლი გზის გაჭ რას. იმის მი უ ხე და ვად, 
რომ ლო კა ლუ რი წარ მა ტე ბა არა ერთ ფილმს ჰქო
ნია სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლებ ზე, ის მა ინც ორი
ენ ტი რე ბუ ლია სწო რედ იმა ზე, რამ დე ნად მო ერ
გე ბა სა ფეს ტი ვა ლო კო ნი უნ ქ ტუ რას და რამ დე ნად 
აუწყობს ფეხს ზე და პი რუ ლად იმ სტან დარ ტებს, 
რაც თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ყა ლიბ დე ბა. ამ 
რი ტო რი კა ში, თით ქოს მთა ვარ დამ ნა შა ვედ სწო
რედ კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნე ბი აღიქ მე ბი ან, რომ
ლებ საც მო ეთხო ვე ბათ იმ რე ა ლო ბის შეც ვ ლა, 
რომ ლის შე მოქ მე დი სი ნამ დ ვი ლე ში არა რე ჟი სო
რი, არა მედ ის სო ცი ა ლუ რი, პო ლი ტი კუ რი თუ ეკო
ნო მი კუ რი რე ა ლო ბა ა, რა შიც იმ ყო ფე ბა ქვე ყა ნა. 
შე უძ ლე ბე ლია კი ნე მა ტოგ რა ფის სწრა ფი ტემ პით 
გან ვი თა რე ბა, რო დე საც კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბი 
უძ რა ო ბის მდგო მა რე ო ბა შია და სა ხელ მ წი ფო ინ
ტე რე სებს შო რის, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ერ თ ერ თი 
ბო ლოა ეს სა კითხი. ეს ყვე ლა ფე რი მკა ფი ოდ გა
მოჩ ნ და პან დე მი უ რი მდგო მა რე ო ბის პა რა ლე ლუ
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რად ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე დაკ ვირ ვე
ბით, რო დე საც სრუ ლი „ლოქდაუნით“ ჩა მოშ ლილ 
ინ ს ტი ტუ ცი ებს შო რის, კულ ტუ რა აღ მოჩ ნ და ყვე ლა
ზე ბო ლო, რო მე ლიც შემ სუ ბუ ქე ბის ნა ბი ჯე ბის ჯაჭ ვ
ში მო ექ ცა. იმ რე ა ლო ბა ში, რო დე საც სა ხელ მ წი ფო 
დო ნე ზე რო გორც კულ ტუ რის, ისე ცალ კე უ ლად კი
ნე მა ტოგ რა ფის ხელ შე საწყო ბად, მის გან სა ვი თა
რებ ლად არც სა კა ნონ მ დებ ლო, არც ეკო ნო მი კუ რი 
და არც პო ლი ტი კუ რი რი ტო რი კის კუთხით, რე ა
ლუ რად არა ფე რი კეთ დე ბა, კი ნოს გან ვი თა რე ბა 

შო რე ულ, უტო პი ურ პერ ს პექ ტი ვად აღიქ მე ბა და 
სა შუ ა ლოს ტა ტის ტი კუ რი მა ყუ რებ ლის მი ერ კი ნო თი 
და ინ ტე რე სე ბის არც ფი ნან სუ რი და არც მო რა ლუ
რი სა ფუძ ვე ლის არარ სე ბო ბის ფონ ზე, მხო ლოდ 
რი გი თი ავ ტო რე ბის ფრაგ მენ ტუ ლი წარ მა ტე ბის 
იმე დად  შე იძ ლე ბა იყოს რო გორც ქარ თუ ლი კი ნო, 
ასე ვე მი სი ად გი ლი მსოფ ლიო კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ 
რუ კა ზე.

ბე სო და რა სე ლია

ნიკოლო მაკიაველი - „მანდრაგორა“

რო დე საც ვსა უბ რობთ კა ცობ რი ო ბის გან ვი თა
რე ბის შე სა ხებ, წარ მო უდ გე ნე ლია ეს ყვე ლა ფე
რი აღორ ძი ნე ბის ეპო ქის გვერ დის ავ ლით მო ვა
ხერ ხოთ. აღორ ძი ნე ბის ეპო ქამ, იმა ვე რე ნე სან ს მა 
(ტერმინი პირ ვე ლად პრო ფე სორ მა ჯორ ჯო ვა ზა
რიმ შე მოგ ვ თა ვა ზა), უდი დე სი გა დატ რი ა ლე ბა მო
ახ დი ნა რო გორც სა მეც ნი ე რო, ასე ვე სა ხე ლოვ ნე
ბო მეც ნი ე რე ბებ ში. სწო რედ ამ პე რი ოდ მა გვა ჩუ ქა 
ისე თი ადა მი ა ნე ბი, რო გო რე ბიც არი ან და ვინ ჩი, 
მი ქე ლან ჯე ლო, სერ ვან ტე სი, ჯორ და ნო ბრუ ნო და 

სხვა ნი, თუმ ცა დღე ვან დე ლი ჩვე ნი ინ ტე რე სი მათ 
შო რის ერ თ ერთ ყვე ლა ზე გა მორ ჩე ულს, ნი კო
ლო მა კი ა ველ სა და მის ცნო ბილ ჰუ მა ნის ტურ კო
მე დია „მანდრაგორას“ და ეთ მო ბა. მი სი ვე კა ლამს 
ეკუთ ვ ნის ცნო ბი ლი ტრაქ ტა ტი „მმართველი“, რო
მე ლიც რე ა ლუ რად გვთა ვა ზობს მო რა ლუ რი ვალ
დე ბუ ლე ბე ბი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბულ სა ხელ მ
წი ფოს მმარ თ ვე ლის სა ხეს. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს 
კავ ში რი ამ ორ ნა მუ შე ვარს შო რის. კო მე დია არის 
იმ სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის, რომ ლის ტრა გე დი ა ზეც 
სა უ ბა რია ტრაქ ტატ ში. სა ნამ თვი თონ პი ე სის სი
უ ჟეტ სა და დე ტა ლებ ზე გა და ვალთ, აუცი ლებ ლად 
უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ ავ ტო რის წე რის სტი ლის ტი კა. 
მა კი ა ველ მა ფაქ ტობ რი ვად, უარი თქვა უკ ვე არ სე
ბუ ლის, კონ კ რე ტუ ლად ან ტი კუ რის მი ბაძ ვა ზე, და 
შექ მ ნა ახა ლი, ზნე ჩ ვე უ ლე ბე ბით სავ სე კო მე დი ა, 
რა მაც უფ რო თვალ სა ჩი ნო გა ხა და თა ნა მედ რო
ვე ო ბის მან კი ე რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი.

პი ე სა, რო მე ლიც ხუ თი მოქ მე დე ბი სა გან შედ გე
ბა, ერ თ მა ნე თი სა გან გა მო ყო ფი ლია კან ცო ნე ბით. 
ეს იგი ვე ა, რაც შუა სა უ კუ ნე ე ბი სათ ვის და მა ხა სი
ა თე ბე ლი ლი რი კუ ლი ლექ სი რა ინ დულ სიყ ვა
რულ ზე, რომ ლის ფორ მაც სტრო ფუ ლია და მის 
კლა სი კურ ნი მუ შებს დან ტე და პეტ რარ კა გვთა ვა
ზო ბენ. ამ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში მათ ნიმ ფე
ბი და მწყემ სე ბი ას რუ ლე ბენ. პირ ველ კან ცო ნას 
მოჰ ყ ვე ბა პრო ლო გი, სა დაც ზე და პი რუ ლად არის 
სა უ ბა რი ტექ ს ტის ში ნა არ ს სა და სხვა დას ხ ვა დე
ტალ ზე, მა გა ლი თად ლო კა ცი ა ზე  „ფლორენციაა 
თქვენს თვალ წინ ახ ლა“; პერ სო ნა ჟებ ზე  „აქ 

ყმაწ ვილ ქა ლის ნას წავ ლი და მო ხუ ცი ქმა რი“; 
„ხოლო მთა ვარ გმირს  კა ლი მა ქო გვა დი ნის ბი ნა“ 
და ა.შ. თი თო ე ულ მოქ მე დე ბა ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
რა ო დე ნო ბის გა მოს ვ ლა ა, რაც გვეხ მა რე ბა თი თო
ე უ ლი პერ სო ნა ჟის გაც ნო ბა სა და  ხა სი ა თის ჩვე უ
ლე ბე ბის და ნახ ვა ში. ასე ვე, უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ, რომ 
პი ე სა გარ კ ვე ულ წი ლად ინ ტე რაქ ცი უ ლი ა, მსა ხი
ო ბე ბი, ფაქ ტობ რი ვად, დი ა ლო გის რე ჟიმ ში არი ან 
მა ყუ რე ბელ თან, თა ნაც არა ერ თხელ. მა გა ლი თად, 
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მე ო რე მოქ მე დე ბის მე ხუ თე გა მოს ვ ლა ში, ნი ჩა მი
მარ თავს სცე ნის მიღ მა მყოფთ. 

ის, რომ პი ე სის სი უ ჟე ტუ რი ქარ გა სა სიყ ვა რუ ლო 
ის ტო რი ას გუ ლის ხ მობს, მი სი პრო ლო გის გაც ნო
ბის შემ დეგ ვე ხდე ბა ცნო ბი ლი. ამი ტომ პირ და პირ 
პერ სო ნაჟ თა და ხა სი ა თე ბა ზე შეგ ვიძ ლია გა და ვი
დეთ. 

•	კა ლი მა ქო  შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ იგი 
წარ მო ად გენს იმ ადა მი ან თა სა ხეს, რომ ლე
ბიც მზად არი ან და სა ხუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად 
ყვე ლა ფე რი ფეხ ქ ვეშ გა თე ლონ. მის თ ვის უმ
ნიშ ვ ნე ლოა ყვე ლა ის და წე რი ლი თუ და უ წე
რე ლი კა ნო ნი, რაც სა ზო გა დო ე ბის მი ერ არის 
შექ მ ნი ლი და დამ კ ვიდ რე ბუ ლი. ახალ გაზ რ და 
ქალ ზე შეყ ვა რე ბუ ლი კა ლი მა ქო ყვე ლა ნა ირ 
ზღვარს და მო რალს აბი ჯებს, რა თა იგი „ხელში 
ჩა იგ დოს“. მის თ ვის დაბ რ კო ლე ბას ისიც კი არ 
წარ მო ად გენს, რომ ლუკ რე ცია უკ ვე გათხო ვი
ლი ქა ლი ა. მი სი მი ზან და სა ხუ ლო ბის პა რა ლე
ლუ რად, უნ და აღ ვ ნიშ ნოთ სწრა ფი და ეშ მა კუ
რი აზ როვ ნე ბის უნა რი, რაც გა სა ჭირ ში მყოფს 
პრობ ლე მის აღ მო საფხ ვ რე ლად ეხ მა რე ბა. პი ე
სის და სას რულს ვხვდე ბით კა ლი მა ქოს ფი ზი კუ
რო ბის აღ წე რას  „სახე მას ჰქონ და სა ზიზღა რი, 
თა ვა დაც ნა ხეთ, მაგ რამ სხე უ ლი აწყო ბი ლი ასე 
უზა დოდ, ძმა ხარ და გეტყ ვი, ჯერ არ მი ნა ხავს. 
მარ მა რი ლო ში ნაკ ვეთს ჰგავ და, აღ ნა გო ბაც სა
მა გა ლი თო“. ვფიქ რობ, ეს კონ კ რე ტუ ლი ფრა ზა 
კი დევ ერ თხელ უს ვამს ხაზს, რა ტომ უნ და ყო
ფი ლი ყო კა ლი მა ქო ასე თი დარ წ მუ ნე ბუ ლი სა
კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბებ ში, რო ცა ვი ზუ ა ლუ რი 
მხა რეც უწყობ და ხელს. 
•	სი რო  მსა ხუ რი, რომ ლის გა რე შეც,  წარ

მო უდ გე ნე ლი ა, რო გორ იმოქ მე დებ და კა ლი
მა ქო. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იგი არც ისე 
კე თილ შო ბი ლურ საქ მე შია ჩარ თუ ლი, მა ინც 
უნ და ვა ღი ა როთ, რომ ის სა კუ თა რი ბა ტო ნის 
ერ თ გუ ლი ა, რა საც ემა ტე ბა მი სი ეშ მა კუ რო ბაც 
და სა ბო ლო ოდ, სწო რედ სი რო აღ მოჩ ნ დე ბა ის 
ადა მი ა ნი, რო მე ლიც შეყ ვა რე ბუ ლი კა ლი მა ქოს 
დაწყე ბულ საქ მეს ბო ლომ დე მი იყ ვანს. 
•	მე სე რე ნი ჩა  ადა მი ა ნი, რომ ლის გარ შე

მოც იმარ თე ბა ეს მას კა რა დი. მის და სა ხა სი ა
თებ ლად არა თუ მკითხ ვე ლი, არა მედ თა ვად 
პერ სო ნა ჟე ბიც კი სა უბ რო ბენ. „რა ბე დი აქვს! 
ფუ ლი უთ ვ ლე ლი, სავ სე ქო ნე ბა...“ მი სი ცხოვ
რე ბი სე უ ლი გა სა ჭი რი უშ ვი ლო ბა ა, რომ ლის 
მოგ ვა რე ბის თ ვი საც ყვე ლა ფერს აკე თებს, მათ 
შო რის ბრმად ენ დო ბა ვი ღაც უც ნობ ექიმს და 
დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ თუ მი სი მე უღ ლე მან
დ რა გო რას ნა ყენს და ლევს, შვი ლი აუცი ლებ
ლად ეყო ლე ბათ... „ბედნიერია ბრიყ ვი, რად გან 
ყვე ლა სი სჯე რა“. მი უ ხე და ვად, ცო ლის მი მართ 
სიყ ვა რუ ლი სა, ნი ჩას თ ვის არც თუ ისე დიდ 

პრობ ლე მას წარ მო ად გენს შემ დე გი ფაქ ტო რი 
 ნა ყე ნის და ლე ვის შემ დეგ, ლუკ რე ცია სხვა მა
მა კაც თან უნ და დაწ ვეს, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე
ვა ში, ნი ჩა მოკ ვ დე ბა პირ ვე ლი შე ხე ბის თა ნა ვე. 
წი ნა აღ მ დე გო ბის შემ დეგ, სა ბო ლო ოდ სწო რედ 
ის იქ ნე ბა ადა მი ა ნი, ვინც ცო ლი სათ ვის მა მა
კაცს აარ ჩევს... 
•	ტი მო თეო  ის, რომ ტი მო თე ოს სა ხით ავ

ტორ მა გვიჩ ვე ნა იმ დრო ის ეკ ლე სი ი სა და მი სი 
მოღ ვა წე ე ბის უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი, მარ ტი ვი 
მი სახ ვედ რი ა. მი სი მა გა ლი თით და იმ ზე გავ
ლე ნით რა საც ლუკ რე ცი ა ზე ახ დენს, ვრწმუნ
დე ბით რომ იმ დ რო ინ დე ლი სა ზო გა დო ე ბა 
არა ჯან სა ღი ა, მას არ გა აჩ ნია მო რა ლი სა და 
სინ დი სის ნა სა ხი. ავ ტო რის და მო კი დე ბუ ლე ბა 
რე ლი გი ი სა და იმ დრო ის სა სუ ლი ე რო პი რე ბის 
მი მართ მხო ლოდ ერთ ფრა ზა შიც კი ჩანს „ვინ 
მრუ შობს, სცო დავს? ვის გა ნაც ხალ ხ მა სათ ნო ე
ბა უნ და ის წავ ლოს“...

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პი ე სის კითხ ვი სას 
ხში რად ვხვდე ბით სხვა დას ხ ვა ფრა ზა სა თუ ავ
ტო რის, ან დაც პერ სო ნა ჟე ბი სე ულ და მო კი დე
ბუ ლე ბას მდედ რო ბი თი სქე სის მი მართ, თა ვად 
პერ სო ნა ჟი მხო ლოდ ორი ჰყავს მა კი ა ველს შე
მო თა ვა ზე ბუ ლი და ესე ნიც არი ან დე და შ ვი ლი 
 ლუკ რე ცია და სოს ტ რა ტა. 

„ქალი და ჭკუ ა, სად გა გო ნი ლა, მაგ რამ თუ 
წე სი ე რი, არაშ ტე რი სიტყ ვა წა მოს ც და, ცა ში 
ავიყ ვანთ, რით არ ვა ქებთ, გუნ დ რუკ საც ვუკ
მევთ...“
•	 ლუკ რე ცია  ქა ლი, რო მე ლიც ეწი რე ბა 

სხვე ბის სურ ვი ლებს, იქ ნე ბა ეს ქმა რი, ბე რი, 
მსა ხუ რი, მას ზე შეყ ვა რე ბუ ლი უცხო კა ცი, თუ 
სა კუ თა რი დე და. ინ დი ვი დუ ა ლიზ მი სა და სა კუ
თა რი მეს, სა კუ თა რი აზ რის გა რე შე დარ ჩე ნილ 
ლუკ რე ცი ას, ვი საც რო გორ უნ და ისე ექ ცე ვა, 
უსუ ლო არ სე ბა დაა ქცე უ ლი რო მელ საც აზრს 
არა ვინ ეკითხე ბა. არა და, ზო გი ერ თი მა მა კა
ცის აზ რით   „როგორ შეშ ვე ნის ქალს სიტყ ვა 
„გული“, რად გან ყვე ლა ზე გულ ჩ ვი ლია ამ ქ ვეყ
ნად და გუ ლის წამ ღე ბიც. არ გა ი კა რებ, მაგ რამ 
უქა ლოდ ჭირს ცხოვ რე ბა, ეს ყვე ლამ ვი ცით. არ 
მო ი შო რებ,  სი კე თეს ? კი უხ ვად მი ი ღებ, მაგ რამ 
გახ სოვ დეს,  წყნარ ცხოვ რე ბას ბევ რ ჯერ ინატ
რებ.“ ქა ლი, რო მელ საც  პრო ტეს ტი სა და შე უ
რაცხ ყო ფის შეგ რ ძ ნე ბა უნ და და უფ ლე ბო და მას 
შემ დეგ, რაც მას აკად რეს, ფაქ ტობ რი ვად მად
ლო ბე ლი იყო ქმრის, დე დის, ფრა ტეს და ზო
გა დად იმ სი ტუ ა ცი ის, რო მელ შიც აღ მოჩ ნ და... 
და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ლი მა ქო თა ვად 
ამ ბობ და და ეში ნო და, „ლტოლვის სა გა ნი ხომ 
არა სო დეს ამარ თ ლებს შე დეგ სო“, ამ კონ კ რე
ტულ მა აშ კა რად გა ა მარ თ ლა.
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•	 სოს ტ რა ტა  პი ე სის მე ო რე პერ სო ნა ჟი ქა
ლი, რო მელ მაც  სა კუ თარ შვილ ზე ზე მოქ მე დე
ბა ისეთ დო ნე ზე მო ა ხერ ხა რომ და არ წ მუ ნა, 
რო გორ უნ და ჩა ედ გა ცოდ ვა ში ფე ხი. მის თ ვის 
სა ერ თო დაც არ ყო ფი ლა რთუ ლი, ქა ლიშ ვი ლი
სათ ვის მი ე თი თე ბი ნა და ფაქ ტობ რი ვად ეიძუ
ლე ბი ნა  და წო ლი ლი ყო სხვა კაც თან გარ და  
თა ვი სი ქმრი სა. მი სი ქმე დე ბე ბი რე ა ლუ რად 
სა პი რის პი როა ნი ჩას სიტყ ვე ბი სა „...მაგრამ ქა
ლი ა, და ქალ მა თუ არ გა გაწ ვა ლა, ყვე ლა ფე რი 
ხა თა ბა ლად არ გიქ ცი ა, ხომ არ იქ ნე ბა...“ მან ხე
ლი შე უწყო მე სერ ნი ჩას სურ ვილს  ჰყო ლო და 
მემ კ ვიდ რე, სა კუ თა რი შვი ლი კი გა წი რა... 

სა ბო ლო ოდ, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ  მა კი ა ვე ლი ამ 
კო მე დი ით, რო მე ლიც სი ცილ ზე მე ტად სირ ცხ ვი ლის 
გრძნო ბა საც კი გაგ ვიღ ვი ვებს, სა კუ თარ შეც დო მებ
სა და მან კი ერ თვი სე ბებ ზე მიგ ვი თი თებს. იგი რე ა

ლუ რად ამ ხელს ქრის ტი ა ნულ ეკ ლე სი ას და გვიჩ
ვე ნებს იმ ფა რი სევ ლო ბას, რაც იმ დრო ის რო გორც 
რე ლი გი ა ში, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბა შია გავ რ ცე ლე ბუ
ლი. ავ ტო რი ასე ვე სა უბ რობს, რომ იმ დრო ი სათ ვის 
ბურ ჟუ ა ზი ულ ოჯა ხურ ურ თი ერ თო ბა თა წი ნა აღ მ
დეგ მებ რ ძოლ კა ლი მა ქოს უფ რო მე ტი უფ ლე ბე
ბი გა აჩ ნია ლუკ რე ცი ას თან მი მარ თე ბა ში, ვიდ რე 
თა ვად ქმარს, მდი დარ ნი ჩას. ამ ყვე ლაფ რის მი უ
ხე და ვად, თა მა მად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ სწო
რედ ამ პე რი ოდ ში გა ის მა პირ ვე ლად სიყ ვა რუ ლის 
ჰიმ ნი, რო მე ლიც ცხოვ რე ბის ყვე ლა დაბ რ კო ლე ბას 
დას ძ ლევს, და სწო რედ ესაა აღ ნიშ ნუ ლი კო მე დი ის 
რე ნე სან სუ ლი საწყი სი. 

თამარ დვალიშვილი
კინომცოდნეობის მიმართულების 

II კურსის სტუდენტი

ტა რან ტი ნოს ხი ლუ ლი ატ რაქ ცი ო ნე ბი

კი ნე მა ტოგ რაფს ახა სი ა თებს ერ თი და იმა ვე თე
მის ამო ჩე მე ბა და მუდ მი ვად მის გარ შე მო ტრი ა
ლი. ერ თ ერ თი ასე თი და უს რუ ლე ბე ლი სა კითხია 
მე ო რე მსოფ ლიო ომი. ომის დაწყე ბი დან დღემ დე 
მუდ მი ვად იღე ბენ სხვა დას ხ ვა ჟან რის, ის ტო რი უ ლი 
ფაქ ტე ბი თა თუ მო რა ლურ  ზ ნე ობ რი ვი სა კითხე ბით 
ინ ს პი რი რე ბულ ფილ მებს.

რე ჟი სორ მა, კვენ ტინ ტა რან ტი ნომ გა დაწყ ვი
ტა არ ჩა მორ ჩე ნო და ტენ დენ ცი ებს და მა საც შე
ექ მ ნა კი ნო სუ რა თი მე ო რე მსოფ ლიო ომ ზე  თა

ვი სე ბუ რი, ტა რან ტი ნო სე უ ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ „უსახელო ნა ბიჭ ვ რე ბი“ ბევ რ ჯერ ანაც ვა
ლა სხვა ფილ მებს, ჯერ „მოკალი ბი ლი“, შემ დეგ 
„ბორკილაყრილი ჯან გო“ და თით ქ მის გა და ფიქ
რე ბის ზღვარ ზე მყოფ მა 2008 წელს, სა კუ თარ სცე
ნარ ზე დაყ რ დ ნო ბით, გა და ი ღო ფილ მი, რო მე ლიც 
პი რა დად ჩემ თ ვის მი სი შე მოქ მე დე ბის ყვე ლა ზე 
ხა რის ხი ა ნი პრო დუქ ტი ა.

 ფილ მის მოქ მე დე ბა 1941–1944 წლებ ში, ნა ცის
ტუ რი გერ მა ნი ის მი ერ ოკუ პი რე ბულ საფ რან გეთ ში 

ვი თარ დე ბა. ნა ცის
ტე ბი ებ რა ე ლებს 
ებ რ ძ ვი ან და პი რი
ქით. საფ რან გე თი 
წი თელ ცეცხ ლ შია 
გახ ვე უ ლი. პა რა ლე
ლუ რი თხრო ბით, 
ჯვა რე დი ნი მონ ტა
ჟით რე ჟი სო რი ორ 
ის ტო რი ას გვიყ ვე ბა, 
რო მელ თა გზე ბიც 
ფილ მის ფი ნალ ში 
იკ ვე თე ბა. პირ ვე ლი 
ის ტო რი უ ლი ხა ზი, 
ებ რა ე ლებ ზე მო ნა
დი რე, ჰანს ლან დას 
გარ შე მო ვი თარ დე
ბა. 
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მე ო რე   კი ებ რა ელ  ამე რი კე ლე ბის გა ერ თი
ა ნე ბა ა,  იმა ვე  გულ მოდ გი ნე ბით ნა დი რობს ნა
ცის ტებ ზე (ლიდერი ლე ი ტე ნან ტი ალ დო). სა კა მა
თო ა, ამ ორი დაჯ გუ ფე ბი დან 
რომ ლის დას ჯის მე თო დე
ბია უფ რო შემ ზა რა ვი. 

კი ნო სუ რა თის ექ ს პო ზი
ცი ა, პირ ვე ლა დი დაკ ვირ
ვე ბით, სიმ შ ვი დეს, ადა მი
ა ნი სა და ბუ ნე ბის ჰარ მო
ნი ულ ცხოვ რე ბას ასა ხავს. 
ფერ მის პა ტა რა სახ ლი, 
ოჯა ხი, ყო ველ დღი უ რი, 
რუ ტი ნუ ლი საქ მი ა ნო ბა. 
სი ტუ ა ცია მა შინ იძა ბე ბა 
რო დე საც მათ თან ებ რა
ე ლებ ზე მო ნა დი რე ჰანს 
ლან და მი დის ბრალ დე
ბით, რომ სახ ლის პატ რო
ნი, მის ტერ ლა პა ტი ტი, გაქ
ცე ულ ებ რა ე ლებს მა ლავს. 
სა უ ბა რი გა წე ლი ლია და 
ზე და პი რუ ლი დაკ ვირ ვე
ბით არაფ რის მომ ცე მი ა. 
ის ტო რი ე ბი, მო საზ რე ბე ბი ბინ ძურ სის ხ ლი ა ნებ ზე 
და ცის ფერ სის ხ ლი ა ნებ ზე, შე კითხ ვე ბი ებ რა ე ლე
ბის ად გილ მ დე ბა რე ო ბა ზე. ამ სცე ნა ში ვხე დავთ 
რე ჟი სო რუ ლი ოს ტა ტო ბის პირ ველ გა მოვ ლი ნე ბას. 
ტა რან ტი ნომ ოს ტა ტუ რად და მა ლა ნაღ მი იატა კის 
ქვეშ. დიდ ხ ნი ა ნი დი ა ლო გის შემ დეგ კა მე რა მი
წის ქ ვე შეთ ში ჩა დის, სა დაც  ძებ ნი ლი ებ რა ე ლე ბი 
არი ან. აქ ტა რან ტი ნო არ ღ ვევს ე.წ. სტან დარტს, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც მა ყუ რე ბელს და საწყის ში
ვე ეძ ლე ვა ის ინ ფორ მა ცი ა, რაც პერ სო ნა ჟებს არ 
აქვთ. რე ჟი სო რი არ ანი ჭებს მა ყუ რე ბელს უპი რა
ტე სო ბას და სწო რედ მა შინ, რო დე საც ვრწმუნ დე
ბით, რომ ამ სახ ლ ში მარ თ ლაც არა ვინ იმა ლე ბა, 
იატა კის ქვე ში დან ნაღ მი წიკ წიკს იწყებს. ვუბ რუნ
დე ბით წი ნა დი ა ლო გის გა ა ნა ლი ზე ბას, თი თო ე უ ლი 
სიტყ ვა, რო მე ლიც უაზ როდ და გა წე ლი ლად ის მო
და, ახ ლა სე რი ო ზულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს. ვი აზ
რებთ სა ეჭ ვო დე ტა ლებს, რომ ლე ბიც  ლან დამ ჩვე
ნამ დე აღ მო ა ჩი ნა. მა გა ლი თად: მას პინ ძე ლი, რო
მე ლიც ბუნ დოვ ნად იხ სე ნებს ებ რა ე ლე ბის ოჯახს, 
რამ დე ნი მე წა მის შემ დეგ თი თო ე უ ლი მათ გა ნის 
სა ხელს, გვარს, ასაკს, ზედ მი წევ ნით ამ ბობს. გა ურ
კ ვევ ლო ბას ბზა რი უჩ ნ დე ბა.  ებ რა ე ლი ოჯა ხის ერ
თ ერ თი წევ რი, შო სა ნა გაქ ცე ვას ახერ ხებს. ლან
და უყუ რებს სივ რ ცე ში ნელ  ნე ლა გა უ ჩი ნა რე ბულ 
შო სა ნას, იარაღს უმიზ ნებს, თუ ეს ვ რის, აუცი ლებ
ლად მოკ ლავს, მაგ რამ ამას არ აკე თებს. let’s play, 
მას თა მა შის გაგ რ ძე ლე ბა უნ და. ამ ბობს „Au revoir, 

Shosanna!“( მო მა ვალ შეხ ვედ რამ დე, შო სა ნა), რაც 
ერ თ ერ თი ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფი ნა ლის კენ მიგ ვა
ნიშ ნებ ს ი სი ნი კვლავ შეხ ვ დე ბი ან ერ თ მა ნეთს. 

პერ სო ნა ჟე ბის სი უხ ვი დან და მა თი მკვეთ რი ინ
დი ვი დუ ა ლიზ მი დან გა მომ დი ნა რე, ჩნდე ბა ფი ნა
ლის არა ერ თი ვერ სი ა. კი ნო სუ რა თის ყვე ლა მოქ
მე დი გმი რი სა ერ თო ატ მოს ფე როს ქმნის, მაგ რამ 
მრა ვა ლი წლის შემ დეგ „უსახელო ნა ბიჭ ვ რებს“ 
ჰანს ლან დას იკო ნუ რი პერ სო ნაჟთ გა იხ სე ნე ბენ. 
ამ ბი ცი უ რი, ცივ სის ხ ლი ა ნი, ებ რა ე ლებ ზე მო ნა დი რე 
კა ცი, შე უ ჩე რე ბე ლი ჟი ნით. ერ თ დ რო უ ლად სა ში ში, 
სა ინ ტე რე სო, გა სა ო ცა რი, თით ქოს ფი უ რერ ზე მაღ
ლა მდგო მი. მი სი გა მო ჩე ნის თა ნა ვე ცხა დი ა ლან
და სი ყვე ლას ეში ნი ა. ფერ მის მფლო ბელ თან სა უბ
რი სას ლან და ამ ბობს „მისტერ ლა პა ტი ტი, სამ წუ
ხა როდ, მთე ლი ჩე მი ფრან გუ ლის მა რა გი ამოვ წუ
რე“. რაც მა შინ ვე არ გვამ ც ნობს სხვა დას ხ ვა ენა ზე 
გა მარ თუ ლი დი ა ლო გის მი ზანს.     

ნა ცის ტე ბის სა პა სუ ხოდ და სავ ლე თი დან მო ე
მარ თე ბა შუ რის ძი ე ბის ტალ ღა  ლე ი ტე ნან ტი ალ
დო. ლან დას გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ალ დო ნაკ ლე ბად 
ცივ სის ხ ლი ა ნი ჩანს. სი ა რუ ლის მა ნე რა, სა უბ რის 
სტი ლი, მუდ მი ვი ღი მი ლი, ქცე ვე ბი შე და რე ბით 
ლმო ბი ე რე ბის გან ც დას ტო ვებს და მა ყუ რე ბე ლის 
ემ პა თი ას იმ სა ხუ რებს  ცი ნი კუ რი, მეტ ნაკ ლე ბად 
ხუ მა რა, თუმ ცა, და უნ დო ბე ლი მკვლე ლი. ლე ი ტე
ნან ტი ალ დო, თა ვის „უსახელო ნა ბიჭ ვ რე ბის“ რაზ
მით, მო წი ნა აღ მ დე გე ებს ხდის სკალ პებს. იმ რო ინ
დე ლი პატ რი ო ტიზ მი სა და ფსევ დო პატ რი ო ტიზ მის 
გა აზ რე ბა მე ტად კომ პ ლექ სუ რი იყო.
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კვენ ტინ ტა რან ტი ნოს მო უ წია სცე ნა რის შე მოკ
ლე ბა და ბევ რი ეპი ზო დის ამოჭ რა, რის გა მოც 
არა ერ თი კითხ ვა გაჩ ნ და შო სა ნას გმირ თან. მი სი 
გაქ ცე ვი დან ოთხი წე ლია გა სუ ლი, ვხე დავთ ჩა მო
ყა ლი ბე ბულ ქალს შეც ვ ლი ლი გვა რით, სა კუ თა რი 
თე ატ რით  ერ თი შე ხედ ვით მშვი დად მცხოვ რებს. 
ქა ლი ხე ლა ხა ლი გა მო ჩე ნის თა ნა ვე გერ მა ნე ლი 
კა რის კა ცის, ფრე დე რიკ ცო ლე რის, ყუ რადღე ბას 
იპყ რობს, რო მე ლიც შე თავ სე ბით მსა ხი ო ბიც არის. 
თა ვი სი ფილ მის პრე მი ე რას შო სა ნას კი ნო თე ატ რ ში 
და გეგ მავს და იწყე ბა სი უ ჟე ტის, ყვე ლა გა ფან ტუ ლი 
ამ ბის, თავ მოყ რა  გა ერ თი ა ნე ბა.

აქე დან იწყე ბა ნამ დ ვი ლი სა ნა ხა ო ბა  ტა რან
ტი ნოს „ხილული ატ რაქ ცი ო ნე ბი“. შო სა ნას უსაფ
რ თხო ე ბის დე ტა ლე ბის გა სავ ლე ლად შო სა ნას 
შეხ ვედ რა უწევს ჰანს ლან დას თან, რო მელ მაც 
ამო უ ხო ცა მთე ლი ოჯა ხი. ეს სცე ნა სუნ თ ქ ვის შემ კ
ვ რე ლი ა. კი დევ ერ თხელ წაგ ვე თა მა შა ტა რან ტი ნო 
და კი დევ ერ თხელ გვითხ რა, რამ დე ნად დაკ ვირ
ვე ბუ ლია ლან და. რო დე საც მიმ ტა ნი მათ თან მი
დის, კა ცი აძ ლევს შეკ ვე თას და ბო ლოს ამა ტებს 
 „ქალბატონს კი რძე მო უ ტა ნეთ“  იცის ვინ უზის 
წინ.  ფერ მა ში მი სულ ლან დას ოჯა ხი გემ რი ე ლი 
რძით გა უ მას პინ ძ ლ და, მა ნაც არა ერ თი ჭი ქა გა მო
ცა ლა და კომ პ ლი მენ ტე ბიც არ და ი შუ რა.      

ფი ნა ლუ რი სცე ნა მიმ დი ნა რე ობს კი ნო თე ატ რ ში. 
მთე ლი ნა ცის ტუ რი ელი ტა ცეცხ ლის ალ ში იწ ვე ბა. 
ქვე ტექ ს ტი ბევ რ ნა ი რად შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას  გე
ბელ სი და მთე ლი ნა ცის ტე ბის და სი კი ნო იმ ს ხ ვერ
პ ლა, ასე ძა ლი ან რომ უყ ვარ დათ.

 ირო ნი უ ლი და ერ თი შე ხედ ვით აგ დე ბუ ლი კი
ლოს მეშ ვე ო ბით რე ჟი სო რი ჰყვე ბა ისე თი მძი მე 
თე მას, რო გო რიც ებ რა ელ თა გე ნო ცი დი ა. ტა რან
ტი ნო არ ქა და გებს, არ გვა ი ძუ ლებს რა მე ზე ვი
ფიქ როთ, არ ცდი ლობს რჩე ვა მოგ ვ ცეს, არ ეხე
ბა მო რა ლურ  ზ ნე ობ რივ სა კითხებს და ჭკუ ას არ 
გვას წავ ლის. მძი მე ის ტო რი ას, რო მე ლიც ოკუ პი
რე ბულ საფ რან გეთ ში მე20 სა უ კუ ნე ში გან ვი თარ
და, ოს ტა ტუ რი სიმ სუ ბუ ქით და სი ლა ღით ჰყვე ბა 
(ვგულისხმობ კი ნო სუ რა თის ატ მოს ფე როს და არა 
ის ტო რი ულ მოვ ლე ნას, რომ ლის გარ შე მოც ვი თარ
დე ბა მოვ ლე ნე ბი). მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფილმს 
სის ხ ლის ღ ვ რა არ აკ ლი ა, მა ყუ რე ბელს პრო ტეს ტის 
გრძნო ბა არ უჩ ნ დე ბა. თვალს არ აღი ზი ა ნებს ადა
მი ა ნე ბის უმოწყა ლო ხოც ვა ჟ ლე ტა. ტა რან ტი ნოს 
„მაგიაც“ სწო რედ ეს არის  შე უძ ლია აიღოს ყვე
ლა ზე მძი მე თე მა, და უ მა ტოს ცო ტა რე ჟი სო რუ ლი 
ჯა დოქ რო ბა და გა ა კე თოს შა ვი იუმო რი თა და ირო
ნი ით აღ სავ სე პრო დუქ ტი.

რა თქმა უნ და, ფილ მი ბო ლომ დე ის ტო რი უ
ლი არ არის, არა ერ თი კად რი რე ჟი სო რის ფან
ტა ზი ის ნა ყო ფი ა. მე ო რე მსოფ ლიო ომის ფი ნა ლი 
ყვე ლას თ ვის ცნო ბი ლია  ჰიტ ლე რი თავს იკ ლავს, 

გერ მა ნია მარ ცხ დე ბა. ტა რან ტი ნო არ აძ ლევს ჰიტ
ლერს სუ ი ცი დის სა შუ ა ლე ბას და შუ რის ძი ე ბის ალ
ში წვავს. რე ჟი სო რი კი ნოს სა შუ ა ლე ბით ის ტო რი ის 
ხე ლა ხალ გა და წე რას ცდი ლობს და ფაქ ტებ ში ხე
ლე ბის ფა თურს არ ერი დე ბა.

კი ნო სუ რათ ში რე ჟი სო რი სი უ ჟე ტის გან ვი თა რე
ბის კლა სი კურ ვერ სი ას  კე თი ლე ბი და ბო რო ტე ბი 
 დას ცილ და. სხვა ალ ტერ ნა ტი ვა შე მოგ ვ თა ვა ზა  
ბო რო ტებ სა და უფ რო ბო რო ტებს შო რის არ ჩე ვა
ნი. იმის თ ვის, რომ პერ სო ნა ჟე ბის გა საც ნო ბად ბევ
რი დრო არ და ხარ ჯოს, იყე ნებს ხერხს  გმი რე ბის 
წარ დ გე ნა ვი დე ო თა მა შე ბის სტილ ში: სა ხე ლე ბი, 
ტი ტუ ლე ბი, შე საძ ლებ ლო ბე ბი, მხო ლოდ სა ჭი რო 
ინ ფორ მა ცია  „choose your character“ და თხრო ბა 
გრძელ დე ბა. 

ტა რან ტი ნოს კი ნო ალ ბათ ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად 
არის ში ნა არ სი .ის სხვა დას ხ ვა ჟან რ ში მოგ ზა უ რო
ბით ავ სებს სი უ ჟეტს ბევ რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დე ტა
ლით, „ფაზლის“ ნა ტე ხე ბი ვით. თუ ში ნა არ ს თან და 
ამ ბავ თან ერ თად ამ სა ი დუმ ლო დე ტა ლებ საც აღ
მო ა ჩენთ, ფილ მი უფ რო ღრმა ელ ფერს შე ი ძენს.

 რო გორც ტა რან ტი ნოს  სჩვე ვი ა, „უსახელო ნა
ბიჭ ვ რე ბიც“ სავ სეა კი ნო ცი ტა ტე ბით. ფილ მის პრო
ლო გი, სა დაც ლან და სტუმ რობს მის ტერ ლა პა
ტიტს პირ და პირ გა მე ო რე ბუ ლია კი ნო სუ რა თი დან 
„კარგი, ცუ დი, ბო რო ტი“ ( რე ჟი სო რი სერ ჯო ლე ო ნე, 
1966). ასე ვე სცე ნა ჰიტ ლე რის კა ბი ნეტ ში, ძა ლი ან 
ჰგავს სცე ნას ფილ მი დან „დიდი დიქ ტა ტო რი“ ( რე
ჟი სო რი ჩარ ლი ჩაპ ლი ნი, 1940 ). 

პი რა დად ჩემ თ ვის ტა რან ტი ნო არ გა ნე კუთ ვ ნე
ბა იმ რე ჟი სო რე ბის რიცხვს, რო მელ თა ფილ მებ შიც 
ფე რე ბი მეტყ ვე ლე ბენ. მაგ რამ ამ ჯე რად „უსახელო 
ნა ბიჭ ვ რებ ში“ არის  რამ დე ნი მე მო მენ ტი. გახ ს ნით 
სცე ნა ში ყვი თე ლი ფე რის გრა და ცი ე ბი ა. სიმ შ ვი დის, 
ჰარ მო ნი ის, და დე ბი თი  ენერ გი ით სავ სე. ნაც რის
ფე რი დო მი ნი რებს კად რ ში, სა დაც ალ დო და მი სი   
„უსახელო ნა ბიჭ ვ რე ბი“ ნა ცის ტებს სკალ პებს ხდი
ან. ფი ნალ ში, რო დე საც ნა ცის ტე ბი შო სა ნას კი ნო
თე ატ რ ში იყ რი ან თავს, ინ ტენ სი უ რი წი თე ლი ფე რი 
იჭ რე ბა კად რ ში: ალის ფე რი დრო შე ბი (ყველა კე
დელ ზე), აგიზ გი ზე ბუ ლი ცეცხ ლი და ამ ყვე ლაფ რის 
მთა ვა რი შე მოქ მე დი  შო სა ნა  წი თელ კა ბა ში.

კვენ ტინ ტა რან ტი ნო კი ნო ცი ტა ტე ბი თა და ალუ
ზი ე ბით დატ ვირ თუ ლი, სხვა ფილ მე ბი დან „მოპა
რული“ სცე ნე ბით, შა ვი იუმო რით, ტრა გიზ მის მსუ
ბუ ქად გად მო ცე მის მა ნე რით, აბ სურ დუ ლი სი ტუ ა
ცი ე ბით ქმნის სუ რა თებს. 

ევა გვრი ტიშ ვი ლი 
კი ნომ ცოდ ნე ო ბის მი მარ თუ ლე ბის 

IV კურ სი სტუ დენ ტი
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„qarTuli Teatris enciklopedia“„qarTuli Teatris enciklopedia“
gagrZeleba. ix. wina nomrebi (2017; 2018; 2019; 2020; 2021; #2-4, 2022)

არაქელოვი ლევ სტე
ფა ნეს ძე (8.I.1914, თბი ლი სი 
– 30.V.1980, იქ ვე) – სა ო პე რო 
მომ ღე რა ლი  –  ბა რი ტო ნი, საქ. 
დამს. არტ. (1958). 

თავ და პირ ვე ლად ამი ერ
კავ კა სი ის კავ შირ გაბ მუ ლო
ბის ინ ს ტი ტუტ ში სწავ ლობ და 
(1931 – 37), შემდეგ – თბი ლი სის 
კონ სერ ვა ტო რი ა ში ვო კა ლის 
ფა კულ ტეტ ზე (1939 – 1945, ევ. 
ვრონ ს კის ჯგუფ ში) ,  რომ ლის 

დამ თავ რე ბის თა ნა ვე გახ და თობ თის სო ლის ტი(1945 
– 1972). უნ და ით ქ ვას, რომ ამ ორი სპე ცი ა ლო ბით  ა. 
შე თავ სე ბით მუ შა ობ და მთე ლი სი ცოცხ ლის გან მავ ლო
ბა ში. კერ ძოდ,  ქორ მა ის ტე რი იყო სა ქარ თ ვე ლოს რა
დი ო კო მი ტეტ ში, ხო ლო მშობ ლი ურ კონ სერ ვა ტო რი ა ში 
– ხმის ჩამ წე რი კა ბი ნე ტის გამ გე.

ას მრა ვა ლი სა ინ ტე რე სო პარ ტია აქვს შეს რუ ლე ბუ
ლი:

გოჩა(მ. ბა ლან ჩი ვა ძის „დარეჯან ცბი ე რი“);
ფარსადანი(შ. მშვე ლი ძის „დიდოსტატის მარ ჯ ვე ნა“);
აბდუშაჰილი (ა. კე რე სე ლი ძის  „ბაშიაჩუკი“, პრემ. 

8.XI.1946, რეჟ. –  მ.კვა ლი აშ ვი ლი, დი რი ჟო რი  – დი დიმ 
მირ ცხუ ლა ვა, მხატ. – ს. ვირ სა ლა ძე, ბა ლეტ მა ის ტე რი  
–  დ. ჯავ რიშ ვი ლი, ლიბ რე ტო: ჭ. გე ლე იშ ვი ლი სა და შ. 
ჯა ფა რი ძი სა; „აბდუშაჰილისმეორეშემსრულებელილ.არა

ქელოვი, ლამაზი ტემბრის ბარიტონი, ძალიან  ლირიკული

იყო“–  წერ და შემ დეგ ში ამ ოპე რის დამ დ გ მე ლი თა ვის 
მე მუ ა რებ ში(გვ. 90), თუმ ცა იქ ვე  ერ თ გ ვარ გან მარ ტე ბა
საც იძ ლე ო და: „ლ. არაქელოვს ჰქონდა ლამაზი, ხასხასა,

დიდიდიაპაზონისლირიკულდრამატული,პირველიპლანის

პარტიებისათვის განკუთვნილი ბარიტონი. ჩემს დადგმებში

წარმატებითმღეროდათავადიგორისადამაზეპასპარტიებს.

მაგრამსცენაზეგაუბედავიიყოდა,როგორცამბობენ,ბრძო

ლასარესწრაფოდა,ურჩევნოდაშეესრულებინამეორეპლა

ნისპატარპატარაპარტიები“(გვ.72);
ელეცკი (ჩაიკოვსკის „პიკის ქა ლი“, რო მე ლიც ჩვენს 

სა ო პე რო თე ატ რ ში მუდ მი ვად იდ გ მე ბო და, გარ და 1936 
– 37 წლე ბი სა. 1947 იგი ხე ლახ ლა გა ნა ხორ ცი ე ლა რეჟ. 
მ. კვა ლი აშ ვილ მა, პრემ. 22.VI.1947, დირ. –  შ. აზ მა ი ფა
რაშ ვი ლი, მხატ.  – დ. კა კა ბა ძე. დამ დ გ მე ლი რე ჟი სო რის 
შე ფა სე ბით, ყვე ლა ახალ შემ ს რუ ლე ბელს, პირ და პირ 
ჩა მოთ ვ ლის გვა რებს, კერ ძოდ, ლ. არა ქე ლოვს, მ. პო
პოვს. ვ. ვა შა ლო მი ძეს, ვ.შა პოშ ნი კოვ სა და ვ. ჭუმ ბუ რი
ძეს, კარ გი ხმე ბი ჰქონ დათ  და თა ვი ან თი  აქ ტი ო რუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის  შე სა ბა მი სად, ისი ნი ხელს უწყობ დ
ნენ სპექ ტაკ ლის წარ მა ტე ბას, გვ. 103);

მაზეპა (ჩაიკოვსკის  „მაზეპა“, 1949 , რეჟ. –  მ.კვა ლი
აშ ვი ლი, დირ. – დ. მირ ცხუ ლა ვა, მხატ. – კ. კუ კუ ლა ძე, 
ქორ მე ის ტე რი  – ე. ტე რიშ ვი ლი, ცეკ ვე ბი  – ვ.ი ვაშ კი ნი
სა.   „დიდებულიმაზეპაიყობათუკრავეიშვილი.მანშეძლო

შეექმნამკვეთრისახეამშეყვარებული,ეშმაკიპოლიტიკური

ავანტიურისტისა და სასტიკი მტერგამყიდველი ბერიკაცი

სა.მეტადდასამახსოვრებელი,მაგრამსაგრძნობლადუფრო

მსუბუქიდა, მე ვიტყოდი, უფროლირიკული იყო ამროლში

ლევარაქელოვი“.მ.კვალიაშვილი,გვ.118);
თავადი ვერეისკი (ედ. ნაპ რავ ნი კის „დუბროვსკი“, 

პრემ.21. I. 1951. რეჟ. – მ.კვა ლი აშ ვი ლი, დირ. – ვ. ფა ლი
აშ ვი ლი. მხატ. – კ. კუ კუ ლა ძე, ქორ მა ის ტე რი – ე. ტე რიშ
ვი ლი, ბა ლეტ მა ის ტე რი – ვ. ივაშ კი ნი. პრე სა და დე ბი თად 
შეხ ვ და სპექ ტაკლს, კერ ძოდ, აის ნა მუ შე ვარს. გაზ. 
„კომუნისტის “ რე ცენ ზენ ტი, მუ სი კათ მ ცოდ ნე მ. ფიჩხა
ძე და მა ჯე რებ ლად მი იჩ ნევს  აის მი ერ  შექ მ ნილ სა ხეს, 
გაზ.  „ზარია ვოს ტო კა“ კი სი ა მოვ ნე ბით მი უ თი თებს, რომ 
„სპექტაკლშიახალისაოპეროძალებიცარიანდაკავებულნი,

რომვერეისკის, მაშატროეკუროვასსაქმროს,როლშივიხი

ლეთლ.არაქელოვი,რომელიცმსუბუქადდამუსიკალურად

მღერისპარტიას“, მ. ბახ ტა ძე);
გუგუა(შ. აზ მა ი ფა რაშ ვი ლის „ხევისბერი გო ჩა“. პრემ. 

21.IV.1951, რეჟ. – ალ. წუ წუ ნა ვა, ბა ლეტ მა ის ტე რი  –  დ. 
ჯავ რიშ ვი ლი, დი რი ჟო რობ და ოპე რის ავ ტო რი. გუ გუ ას 
როლს ას რუ ლებ და ა., რო მელ მაც რე ცენ ზენტ მ. ფიჩხა
ძის შე ფა სე ბით, „მკაფიო და დამაჯერებელი სახე შექმნა“, 
გაზ. „ლიტ. და ხელ  ბა“, 27.V.1951);

უგანათლებულესი (ჩა ი კოვ ს კის „ქოშები“, პრემ. 
16.V.1952, რეჟ. – მ. კვა ლი აშ ვი ლი, დირ. – ო.  დი მიტ რი ა დი, 
მხატ. – კ. კუ კუ ლა ძე, ბა ლეტ მა ის ტე რი – ვ. გამ სა ხურ დი ა. 
ამ რო ლის ორი ვე შემ ს რუ ლე ბელს ახალ გაზ რ და მომ
ღერ ლებს შ. კიკ ნა ძე სა და ლ. არა ქე ლოვს პრე სა და დე
ბი თად გა მო ეხ მა უ რა, რა კი ისი ნი „თავიანთიხმებითადა

სცენური იერით კარგად მიესადაგებოდნენ უგანათლებულე

სისპარტიას“(გაზ. „ზარია ვოს ტო კა“ , პ. და დი ა ნი), დამ დ
გ მე ლი რე ჟი სო რიც კმა ყო ფი ლი ჩანს: „არმაქვსსაშუალე

ბააქდაწვრილებითვისაუბროყველაშემსრულებელზე,მაგ

რამუნდაგანვაცხადო,რომყველამათგანი,ახალგაზრდებიც

დაგამოცდილებიც,ლ.არაქელოვიცდაშ.კიკნაძეცსათანადო

დონეზეიყვნენ“,გვ. 140).
კონსული (პუჩინის „ჩი ო ჩი ო სა ნი“, პრემ. 4.III.1956, 

რეჟ. – მ. კვა ლი აშ ვი ლი, დირ. – ო.  დი მიტ რი ა დი, მხატ. 
– ი. ი. ფა რა ჯა ნო ვი, ქორ მე ის ტე რი  – ე. ტე რიშ ვი ლი. 
რო გორც დამ დ გ მე ლი რე ჟი სო რი იგო ნებ და შემ დეგ ში, 
„ძალიანთბილიიყოლ.არაქელოვიგულკეთილიკონსულის

როლში“ (მ. კვა ლი აშ ვი ლი, გვ. 189);  
ლიონელი (ჩაიკოვსკის „ორლეანელი ქალ წუ ლი“,  

პრემ. 20.VII.1957, რეჟ. – მ. კვა ლი აშ ვი ლი, დირ. –  ო. დი
მიტ რი ა დი, მხატ.: გ. კე კუ ლა ძე, შ. ჩი ქო ვა ნი.  დი დი თე ატ
რის ცნო ბი ლი დი რი ჟო რი, პროფ. ბ. ხა ი კი ნი 25. III. 1958 
გაზ. „სოვეტსკაია კულ ტუ რა ში“  წერ და: „კარგადჟღერდა

ორივე ბარიტონი: მ. პოპოვი – „დიუნუა“დალ. არაქელოვი

–„ლიონელი“...ლ.არაქელოვიგვხიბლავსხმისთბილი,ლი

რიკულიტემბრით...“)

გრინი (ე. სუ ხო ნის  „КРУТНЯВА “,10.III.1958, რეჟ. მ.კვა
ლი აშ ვი ლი, დირ. – ო. დი მიტ რი ა დი, მხატ. კ. კუ კუ ლა ძე, 
ბა ლეტ მა ის ტე რი მ. გე რე ნი, ქორ მა ის ტე რი  – ე . ტე რიშ
ვი ლი);
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შონარი(პუ ჩი ნის „ბოჰემა“, პრემ. 15.III.1962, რეჟ.  – მ. 
კვა ლი აშ ვი ლი, დირ. – ო. დი მიტ რი ა დი,  მხატ. – ი. ას კუ რა
ვა. „შონარისპარტიასასრულებდალევარაქელოვი,რომელ

საცუკვესაკმაოსცენურიგამოცდილებაჰქონდა,მაგრამაშკა

რადეტყობოდა,რომსცენაზეურჩევნოდა„მშვიდადეცხოვ

რა“. ამას იმიტომვამბობ,რომვხედავდი,როგორ„უჭირდა“

შეესრულებინა დინამიკური მიზანსცენები, რომელთაც ვთა

ვაზობდი,მაგრამსაბოლოოდმაინცგადალახავდამოჩვენე

ბით სიძნელეებსდა ყველაფერი კარგად მთავრდებოდა“. მ. 
კვა ლი აშ ვი ლი),  რაც შე ე ხე ბა პრე სას, გაზ. „კომ“. წერ და, 
რომ „ლ. არაქელოვი მუსიკოს შონარს გვიხატავს,როგორც

გულითად,გულღია,მოსაზრებულდამხიარულახალგაზრდას.

ასეთადამიანებსჩვეულებრივად„საზოგადოებისსულსადა

გულსუწოდებენ“ (ლ. მარ კო ზო ვი);
ა. ასე თი ვე წარ მა ტე ბით გა მო დი ო და სხვა ოპე რებ შიც 

(„დიდოსტატის მარ ჯ ვე ნა“, „დარეჯან ცბი ე რი“, „მზია“, 
„ლატავრა“, „მარინე“, „ზვავი“, „ჩხიკვთა ქორ წი ლი“, 
„ჩრდილოეთის პა ტარ ძა ლი“, „ტრავიატა“, „სევილიელი 
და ლა ქი“, „ჯამბაზები“ თუ „ლაკმე“), მაგ რამ იმის გა მო, 
რომ თობთ ისევ რე მონ ტ ში ა, ხე ლი ვერ მიგ ვიწ ვ და 
პროგ რა მებ სა და აფი შებ ზე. ცხა დი ა, ასე თი შე ნიშ ვ ნე ბი 
არაა მი ღე ბუ ლი ენ ციკ ლო პე დი ა ში, მაგ რამ რა კი ტექ ს ტი 
მხო ლოდ სა გა ზე თო სტა ტი ა ა, თავს მი ვე ცით ამის უფ
ლე ბა – იმე დი ა, რო ცა წიგ ნად გა მო ი ცე მა, ის რე მონ ტიც 
დამ თავ რ დე ბა და თე ატ რის მუ ზე უ მი გაგ ვაც ნობს,  რა მა
სა ლე ბია ამ მხრივ მათ თან და ცუ ლი.

8.VIII – 24.IX.1950 ქ. სოჭ ში თობ თ მა მე ტად მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი გას ტ რო ლე ბი ჩა ა ტა რა. რო გორ შე ფას და აის 
მო ნა წი ლე ო ბა ამ დიდ ზე იმ ში? გაზ. „ზა რია ვოს ტო კა“ 
(23.VIII.1950) წერ და: ახალგაზრდამომღერალმალ. არაქე

ლოვმაშესანიშნავადშეასრულასაპასუხისმგებლოროლები

ოპერებში: „მაზეპა“ და „პიკის ქალი“. ასე თი ვე და დე ბი თი 
შე ფა სე ბა გა მო ით ქ ვა გაზ. „ახალგაზრდა კო მუ ნის ტ შიც“: 
„კარგიიყოლ.არაქელოვიელეცკის,მაზეპასადაჟერმონის

პარტიებში“  ( 2 8 . I X . 1 9 5 0 ) . ც ნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი მომ ღე რა
ლი, ბნი დ. მჭედ ლი ძე მი უ თი თებს, რომ ა.  წარ მა ტე ბით 
მოღ ვა წე ობ და  ჩვენს სა ო პე რო თე ატ რ შიო გვ. 209.

ლიტ.: ხელოვნების სასახლის საარქივო დოკუმენტთა
ფონდი(ფ.1,საქმე1414,ხ.16843);„Дубровский“–новыйспектакль
в театре оперы и балета им. З. Палиашвили, г. „Заря востока“,
6.II.1951;ფ ი რ ჩ ხ ა ძ ე  მ.,„ხევისბერიგოჩა“,გ.„ლიტერატურა
და ხელოვნება“, 27.V.1951, #21; მ ი ს ი ვ ე , „დუბროვსკი“ – ზ.
ფალიაშვილისსახელობისოპერისთეატრისახალიდადგმა“,
გ.„ლიტერატურადახელოვნება“,21.I.1954,#3;მ ა რ კ ო ზ ო ვ ი
ლ., „ბოჰემის“ პოეტურისიცოცხლე, გ. „კომ“, 16.III.1962; მ ჭ ე
დლიძედ.,ქართველმომღერალთასამითაობა,თბ.,1968;
К в а л и а ш в и л и  М., Воспоминания оперного режиссера,
Тб., 1975; კრ. „საიუბილეო თარიღები“, 1989, გვ. 8;  თბილი
სის ოპერისა და ბალეტის თეატრი. ნაწ. II, 192151, თბ.2015.;
ქ უ თ ა თ ელ ა ძ ე რ.,ჯ ა ფ ა რ ი ძ ე მ.,ქართულიმუსიკისენ

ციკლოპედიურილექსიკონი,თბ.,2005.
                                                                                                                                      
                                               გ.დ.

ასი ტაშ ვი ლი გი ორ
გი სერ გოს ძე (29.IV.1909, 
თბი ლი სი – 17.XI.1983, იქ ვე) 
– მსა ხი ო ბი, საქ. დამს. არტ.
(1961).

სა შუ ა ლო გა ნათ ლე ბის 
მი ღე ბის შემ დეგ, ა. 1927 – 29 
სწავ ლობ და რუს თა ვე ლის 
თე ატ რ თან არ სე ბულ სტუ
დი ა ში და დამ თავ რე ბის თა
ნა ვე გახ და ამ სა ხე ლო ვა ნი 
თე ატ რის მსა ხი ო ბი (1929 – 
48). 1948 – 51 იგი სამ ხატ ვ რო 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლია სა რე წაო 

კო ო პე რა ტი ვის კულ ტუ რის სახ ლი სა, თუმ ცა 1951 სა ბო
ლო ოდ და უბ რუნ და მშობ ლი ურ თე ატრს, სა დაც 100ზე 
მეტ სპექ ტაკ ლ ში მო ნა წი ლე ობ და. მი სი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა
ნე სი რო ლე ბი ა:

გაბრიელმოურავი(ს. შან ში აშ ვი ლის „არსენა“. პრე
მი ე რა – 23.V.1936, რეჟ. ა. ვა სა ძე, მხატ. ი. გამ რე კე ლი, 
კომპ. ი. ტუს კი ა);

მონტანო (შექსპირის  „ოტელო“, პრემ. 1.X.1937, მთარ
გ მ ნე ლი ივ. მა ჩა ბე ლი, რეჟ. შ. აღ სა ბა ძე, მხატ. ი. გამ რე
კე ლი, კომპ. ი. ტუს კია );

ამირანი (გ. მდივ ნის „სამშობლო“, პრემ. 22.V.1938, 
რეჟ. დ. ალექ სი ძე, მხატ. დ. თა ვა ძე, კომპ. რ. გა ბიჩ ვა ძე);

ნეზნამოვი (ალ. ოს ტ როვ ს კის „უდანაშაულო დამ ნა
შა ვე ნი“,  მთარგ.   ე. ან დ რო ნი კაშ ვი ლი, პრემ. 26.IX.1938, 
მხატ. ს. თევ ზა ძე, კომპ. ი. გო კი ე ლი);

ატამანილუბენკო(ალ. კორ ნე ი ჩუ კის „ბოგდან ხმელ
ნიც კი“, პრემ. 5.III.1940, მთარგ. შ. და დი ა ნი, რეჟ. ა.  ვა სა ძე, 
მხატ. ი. გამ რე კე ლი, კომპ. რ. გა ბიჩ ვა ძე);

ბესო (ა. სუმ ბა თაშ ვილ ი უ ჟი ნის „ღალატი“, პრემ. 
20.XII.1940, მთარგ. გ. ყიფ ში ძე, რეჟ. ა. ხო რა ვა, მხატ. ი. 
გამ რე კე ლი, კომ პ .ი. ტუს კი ა);

ივანოვი (ს. შან ში აშ ვი ლის  „ანზორი“, ვს. ივა ნო ვის  
„ჯავშნოსანი“ 1469“ის მი ხედ ვით, პრემ. 25.X.1928, რეჟ. 
ა. ახ მე ტე ლი, მხატ. ი. გამ რე კე ლი, კომპ. ი. გო კი ე ლი.  ა. 
მო ნა წი ლე ობ და ამ სპექ ტაკ ლის გა ნახ ლე ბულ დად გ მა
შიც 10 წლის შემ დეგ  –  პარ ტი ზა ნი სა და მო ხუ ცის რო
ლებს ას რუ ლებ და).

ნათ ქ ვა მი ა: ეპი ზო დუ რი რო ლე ბი ის  ფე რა დი კენ ჭე
ბი ა, რომ ლე ბი თაც შემ დ გომ სა სურ ვე ლი მო ზა ი კა იქ მ ნე
ბაო – ას მთე ლი ცხოვ რე ბა და შე მოქ მე დე ბა სწო რედ 
ამის ნი მუ შია და ამი ტო მაც იქ ცა იგი რუს თა ვე ლის თე ატ
რის გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად. ეს კი მსა ხი ო ბის უკ ვ და ვე ბა ა.

ლიტ.: ნ ა ვ რ ო ზ ა შ ვ ი ლ ი გ.,თავმდაბალ შემოქმედს,
ჟ.„სხ“,1970,#3;ფილმოგრაფია,ქართულიმხატვრულიკინო
სურათები, 1916 – 1975,თბ., 1978, გვ. 133; ი მ ე დ ა შ ვ ი ლ ი  ი.
„ქართველმოღვაწეთალექსიკონი“,თბ.,2018.

     გ.დ.
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აშკარელაშვილი  
ასმათ გიორგის ასული 
(17.III.1945, ყვარლის 
რნი, სოფ. გრემი) –   
რეკვიზიტორი

1963  და ამ თავ რა  მშობ
ლი უ რი რის სოფ. გრე მის 
სა შუ ა ლო სკო ლა, ხო ლო  
1969 – თბი ლი სის უცხო 
ენა თა პედ. ინს. და იმა ვე 
წელს  გახ და  თე ლა ვის II 
სა შუ ა ლო სკო ლის გერ მა

ნუ ლის  ენის პე და გო გი, მა ლე  გრე მის სა შუ ა ლო სკო
ლა ში   გა აგ რ ძე ლა მუ შა ო ბა. ენერ გი უ ლი, აქ ტი უ რი და 
მი ზან და სა ხუ ლი ადა მი ა ნი არას დ როს რჩე ბა სა ერ თო 
ყუ რადღე ბის მიღ მა  – სწო რედ სკო ლა ში მუ შა ო ბის  პა
რა ლე ლუ რად, 1971 ა. აირ ჩი ეს  გრე მის სა სოფ ლო საბ
ჭოს დე პუ ტა ტად.

1972, და ქორ წი ნე ბის შემ დეგ ა., დე და ქა ლაქ ში  გად
მო ვი და საცხოვ რებ ლად და თბი ლი სის III სა შუ ა ლო სკო
ლა ში გა ნაგ რ ძო თა ვის საყ ვა რე ლი პე და გო გი უ რი საქ
მი ა ნო ბა, 1978დან  კი ალ. გრი ბო ე დო ვის სახ.  რუ სულ 
პრო ფე სი ულ სა ხელმწ. დრა მა ტუ ლი თე ატ რ ში და ნიშ ნეს  
სა რეკ ვე ზი ტო სა ამ ქ როს უფ რო სად, ხო ლო 2001დან  თა
ვი სუ ფა ლი თე ატ რის გუნ დ საც უერ თ დე ბა  იმა ვე პო ზი ცი
ა ზე და და მა ტე ბით   თე ატ რის მო ლა რე ო ბაც  შე ი თავ სა.

რო გორც სპე ცია ლ უ რ ლი ტე რა ტუ რა ში არის გან
მარ ტე ბუ ლი, სიტყ ვა „რეკვიზიტი“ ლა თი ნუ რად ნიშ ნავს 
სა ჭი რო სა თუ აუცი ლე ბელს. იგუ ლის ხ მე ბა  ნივ თე ბი 
(ნამდვილი თუ ბუ ტა ფო რი უ ლი), რომ ლე ბიც აუცი ლე

ბე ლია სპექ ტაკ ლის მსვლე ლო ბის დროს ან და წარ
მო ად გენს  დე კო რა ცი უ ლი გა ფორ მე ბის ნა წილ ს  ( მაგ. , 
ჭურ ჭე ლი, იარა ღი, ყვა ვი ლე ბი, საჭ მელ  სას მე ლი და 
სხვ.). თვით ა. აღ ნიშ ნავს, „იმ მომენტიდან, როგორც
კი მაგიდის რეპეტიციები მთავრდება და მოქმედება
სცენაზე გადადის, რეკვიზიტორი ყველა რეპეტიციაზეა.
ისასევესწავლობსმთელსპექტაკლს,ეჩვევა,მუდმივ
კონტაქტშიამსახიობებთანდარეჟისორთან“.

ა. თა ვი სი საქ მის უბად ლო პრო ფე სი ო ნა ლია და კრი
ტი კულ სი ტუ ა ცი ებ ში მო ბი ლი ზა ცი ი სა და სწრა ფის გა
დაწყ ვე ტი ლე ბის საკ მა ოდ კარ გი  უნა რით გა მო ირ ჩე ვა: 
„სპექტაკლისთვის„საშობაოზღაპარი“ნაძვისხეავაწყ
ვეთ, ყველაფერი მზადაა, სპექტაკლი საცაა უნდა და
იწყოს და აღმოჩნდა, რომ ნაძვის ხის დეკორატიული
თავსართი,ე.წ.„ვერხუშკა“არარის.იდეაუმალგაჩნ
და, ავიღეძაფისდასახვევიპოლიეთილენისკორპუსი,
დავახვიემასზეფერადი„წვიმა“დასპექტაკლისდაწყე
ბამდერამდენიმე წუთითადრე ნაძვის ხესდავადგით.
ძალიან ლამაზი გამოვიდა, ყველა აღფრთოვანებული
დარჩა...“–იხ სე ნებს ა. ერ თ ერთ ინ ტერ ვი უ ში.

 1979 ას გადაეცა საპატიო სიგელი სოციალისტურ 
შეჯიბრებაში წარმატებით მონაწილეობისთვის,  2018, 
2021 –  სთს-ამ მიანიჭა ამაგდარის წოდება.

ლიტ.: წ ი თლ ა ნ ა ძ ე  ნ., Самый главный человек
театра, Ж. „Русский клуб“, 2015, #10; ქ ა შ ა კ ა შ ვ ილ ი
თ., უხილავი ფრონტის მებრძოლნი, გ. „დურუჯი“,
2022,#4.

     თ. ქ.

გამოსათხოვარი 

   ზურაბ ლომიძე 

არი ან მსა ხი ო ბე ბი, რო მელ თა თე ატ რ ში არ სე ბო ბა და მოღ ვა წე ო ბა, მა თი 
მოკ რ ძა ლე ბუ ლი ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ფარ თო აუდი ტო რი ას ხმა უ რი ა ნი 
და ბო ბო ქა რი ცხოვ რე ბით არ ამახ სოვ რ დე ბა, მაგ რამ კვა ლი, რო მელ საც ისი
ნი ტო ვე ბენ სას ცე ნო ხე ლოვ ნე ბა ში, პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი თა და ნი ჭი ე რე ბით, 
აუნაზღა უ რე ბე ლი და ნაკ ლი სი ა, რო დე საც ისი ნი გა დი ან ამ ქვეყ ნი დან... ასე თი 
გახ ლ დათ ჩე მი კო ლე გა და მე გო ბა რი, თე ლა ვის თე ატ რის მსა ხი ო ბი ზუ რაბ 
ლო მი ძე, რო მელ მაც ჩემს თვალ წინ აიდ გა ფე ხი სა თე ატ რო ხე ლოვ ნე ბა ში 
და, წარ მო შო ბით იმე რელ მა კაც მა, თა ვი სი ცხოვ რე ბის ყვე ლა სი ხა რუ ლი და 
ტკი ვი ლი თე ლავ სა და თე ლა ვის თე ატრს სა მუ და მოდ და უ კავ ში რა. რო გორც 
წე სი, მე და ზუ რა ხში რად ვყო ფილ ვართ სას ცე ნო პარ ტ ნი ო რე ბი, ერ თად გაგ
ვივ ლია და ძა ბუ ლი და შრო მა ტე ვა დი სა რე პე ტი ციო პე რი პე ტი ე ბი და შემ დ გომ, 

ნაპ რე მი ე რალთ ერ თად გაგ ვი ზი ა რე ბია მა ყუ რებ ლის ტა ში, აღი ა რე ბა და სა თე ატ რო კრი ტი კის სა ქე ბა რი შეფასებები... 
ზ. ლო მი ძემ ას ზე მე ტი მთა ვა რი თუ ეპი ზო დუ რი რო ლი გა ნა სა ხი ე რა თე ლა ვის თე ატ რის სცე ნა ზე, მათ შო რის ისე
თი სა ინ ტე რე სო და წარ მა ტე ბუ ლი მხატ ვ რუ ლი სა ხე ე ბი, რო გო რი ცაა: და რის პა ნი (დ. კლდი აშ ვი ლის „დარისპანის 
გა სა ჭი რი“), ღვთი სო (ვაჟაფშაველას „მოკვეთილი“), იონა (ლ. თა ბუ კაშ ვი ლის „ათვინიერებენ მი მი ნოს“), ამი რა ნი 
(შ. შა მა ნა ძის „ღია შუ შა ბან დი“), და თუ ნია ბუ ხა ი ძე (რ. მიშ ვე ლა ძის „სპექტაკლი ფე ხით მო სი ა რუ ლე თათ ვის“), ნი კო 
(თ. ჭი ლა ძის „მშვიდობით, ლო მე ბო!“), კლა უ დიო  (შექსპირის „საწყაული საწყა უ ლის წილ“), ბარ ნი (ნ. სა ი მო ნის 
„მგზნებარე შეყ ვა რე ბუ ლი“), ლი მო ნა (ნ. დუმ ბა ძის „თეთრი ბა ი რა ღე ბი“), კლავ დი უ სი (შექსპირის „ჰორაციო“), ლიხ
ტი (არტურ ფონ კლა ის ტის „ვინ გა ტე ხა ქო თა ნი?!“), ვა ჭა რი ტყუ ილ  კოტ რი ან ცი (ა. ცა გარ ლის „ხანუმა“) და სხვა მრა
ვა ლი... ის იყო ნამ დ ვი ლი პერ ფექ ცი ო ნის ტი, უაღ რე სად შე მოქ მე დე ბი თი, ემო ცი უ რი, შრო მის მოყ ვა რე, გულ მოდ გი ნე, 
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ნე ბის ყო ფი ა ნი, პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი, რომ იტყ ვი ან, კირ კი ტა შე მოქ მე დი, რომ ლის თ ვის თი თო ე ულ ეპი ზოდს, სცე ნას, 
რეპ ლი კა სა თუ სცე ნურ ქმე დე ბას იმ დე ნად დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ჰქონ და (ზოგჯერ, უკი დუ რე სო ბამ დე ზე აღ მა ტე ბუ
ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი), რომ შთა ბეჭ დი ლე ბა იქ მ ნე ბო და, თით ქოს უკა ნას კ ნე ლად თა მა შობ და, უკა ნას კ ნე ლად იდ გა 
სცე ნა ზე... 

სა ოც რად უყ ვარ და და კარ გად გა მოს დი ო და სიმ ღე რა. უც ნა უ რი იუმო რის  გრძნო ბით და ჯილ დო ე ბულს, შე ეძ ლო 
ისე თვი თი რო ნი ით ეამ ბ ნა სა კუ თარ თავ ზე რა ი მე, შე სა შუ რი ექ ს ცენ ტ რუ ლო ბი თა და კვი მა ტი ენით, რომ ძნე ლად თუ 
გა ი მე ო რებ დი მის მო ნათხ რობს იმ დაგ ვა რი ეფექ ტით. უზო მოდ ეკ ლე სი უ რი და მორ წ მუ ნე ადა მი ა ნი იყო, სა ნი მუ შო 
მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი. ერთ სი ა მოვ ნე ბად ღირ და მი სი ლოც ვის მოს მე ნა მი სე უ ლი ბუ ბუ ნა ბა რი ტო ნით. ასეთ წუ თებ
ში იმ დე ნად შთა გო ნე ბუ ლი და ღრმად გახ სი ვოს ნე ბუ ლი იერი ჰქონ და, შე უძ ლე ბე ლი იყო, არ მო ე ნუს ხა მსმე ნე ლი.  
ერ თ გულ მა მე გო ბარ მა, მე უღ ლემ და  კო ლე გამ სიყ ვა რულ ში ზო მა არ იცო და, თუ ვის მეს შე იყ ვა რებ და ბო ლომ დე 
მი ენ დო ბო და. სამ წუ ხა როდ, უხ მა უ როდ, მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი მოკ რ ძა ლე ბუ ლო ბით, ტრა გი კუ ლად გა ვი და ამ 
ცხოვ რე ბი დან პან დე მი ის ჟამს და თით ქოს აედევ ნა თა ვის ცხოვ რე ბის მე ო რე ნა ხე ვარს, მის ნა ფე ხუ რებს გაჰ ყ ვა ზე
ცი ურ სა ქარ თ ვე ლოს კენ მი მა ვალ ბი ლიკ ზე... მათ ხომ ისე დაც არ შე ეძ ლოთ უერ თ მა ნე თოდ ცხოვ რე ბა და არ სე ბო ბა! 

ზუ რას ვარ ს კ ვ ლა ვი დღეს თე ლა ვის თე ატ რის წი ნაა გან თავ სე ბუ ლი და მნახ ველს უამ ბობს, რომ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 
80იანი წლე ბი დან თე ლა ვის თე ატ რის სცე ნა ზე თა მა შობ და და მოღ ვა წე ობ და შე სა ნიშ ნა ვი მსა ხი ო ბი, სა ქარ თ ვე ლოს 
დამ სა ხუ რე ბუ ლი არ ტის ტი – ზუ რაბ ლო მი ძე, თე ლავ სა და თე ლა ვე ლებ ზე უზო მოდ შეყ ვა რე ბუ ლი შე მოქ მე დი და 
მო ქა ლა ქე, რო მელ მაც ამ ქვეყ ნი დან წას ვ ლით კი დევ ერ თხელ შეგ ვახ სე ნა მარ ტი ვი ჭეშ მა რი ტე ბა: „წუთია წუ თი სო
ფე ლი“...

                                              საქართველოსდამსახურებულიარტისტივანოიანტბელიძე

ა. წ. 2 ოქ ტომ ბერს ხუ ლოს  სა ხელ მ წი ფო დრა მა ტულ 
თე ატ რ ში გა იხ ს ნა 86ე სე ზო ნი – წარ მოდ გე ნილ იქ
ნა გ. დო ჩა ნაშ ვი ლის „ხორუმი ქარ თუ ლი ცეკ ვა ა“ (რეჟ. 
მ. ლე ბა ნი ძე). ეს პირ ვე ლი სე ზო ნია  ხუ ლოს თე ატ რ ში  
ახა ლი სამ ხატ ვ რო ხელ მ ღ ვა ნე ლის – თ. ბოლ ქ ვა ძის
თ ვის, რო მელ მაც  თე ატ რი  წელს გა და ი ბა რა. პრე მი ე
რას ეს წ რე ბოდ ნენ: აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი

კის გა ნათ ლე ბის, კულ ტუ რი სა 
და სპორ ტის მი ნის ტ რი, ქნი მ. 
ხა ჯიშ ვი ლი, აჭა რის მთავ რო ბის 
წევ რე ბი და სა პა ტიო სტუმ რე
ბი, მათ შო რის ჩვე ნი უნი ვერ
სი ტე ტის დე ლე გა ცია პროფ. გ. 
დო ლი ძის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო
ბით.  პრე მი ე რის და სას რულს,  
ხუ ლოს თე ატ რის  რე ჟი სორს, 
სო ლი კო თა ვარ თ ქი ლა ძეს ხან
გ რ ძ ლი ვი და ნა ყო ფი ე რი შე მოქ
მე დე ბი თი მოღ ვა წე ო ბის თ ვის, 
სა მი ნის ტ როს სა ხე ლით  გა და
ე ცა სა პა ტიო ჯილ დო, ხო ლო  
ჩვენ მა დე ლე გა ცი ამ თე ატრს 
სიმ ბო ლუ რად უსახ სოვ რა ქარ
თუ ლი საბ რ ძო ლო იარა ღის დი
დოს ტა ტის  –  თამაზ ჯა ლა ღა ნი ას 
მი ერ შეს რულ ე ბუ ლი ვერ ცხ ლის 
ხან ჯა ლი – და ერთიც რკინის 
ბუტაფორიული რევოლვერი... 

პირ ვე ლი ქარ თუ ლი თე ატ რა ლუ რი ენ ციკ ლო პე დი ის  
სა გა მომ ცემ ლო ჯგუ ფი ულო ცავს ხუ ლოს სა ხელ მ წი ფო 
პრო ფე სი ულ დრა მა ტულ თე ატრს ახა ლი სე ზო ნის  გახ
ს ნას და გან სა კუთ რე ბულ თვალ ყურს მი ა დევ ნებს  მის 
წლე ვან დელ სე ზონს.

           თ.ქ.

ავტორები:
გ.დ. – გოგიდოლიძე, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.
თ.ქ. – თეაქაშაკაშვილი,ქართული თეატრისენციკლოპედიის სარედაქციო ჯგუფის ხელმძღვანელის ასისტენტი.
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