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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გაზეთი #8 (158) დეკემბერი 2022 წელი

  gv. 2-3

gv. 8-9gv. 3-5

თამარ დვალიშვილი

ლო პე დე ვე გა და 
„ფუენტე ოვე ხუ ნა“

თინათინ მამედოვა

ნარ კო და მო კი დე ბუ ლე ბის 
ასახ ვა ქარ თულ 

კი ნო ში

ანნა არობელიძე

ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნოს 
მე მარ ცხე ნე იდე ო ლო გია

ევა გვრიტიშვილი

„საქართველო შენ 
ვინ მოგცა დედა 
დასაკარგავი?!“

gv. 5-7

ქართული თეატრალური ენციკლოპედია
gv. 10-11

გილოცავთ გილოცავთ 
ახალ წელსახალ წელს
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ლო პე დე ვე გა და „ფუენტე ოვე ხუ ნა“

	 3 gv. 

ლოპე დე ვეგას 1800-ზე მეტი პიესა და 400-ზე
მეტი ერთაქტიანი აუტო საკრამენტალესი ეკუთვ-
ნის,ასევეუამრავილექსის,რომანისათუპოემის
ავტორი გახლავთ. შესანიშნავად ფლობდა უცხო
ენებს,განსწავლულიიყოისტორია,ბუნებისმეტყ-
ველებასათუსამხედოსაქმიანობაში.ამყველაფ-
რის პარალელურად იგი ასევე დაინტერესებული
იყოთეატრითდაგარკვეულიდროისშემდეგთა-
ვადაცდაიწყოპიესებისწერა.

თანამედროვეთაგან„ბუნებისსასწაულად“წო-
დებულივეგასთვის,უდიდესი მნიშვნელობა ანთ-
როპოცენტრიზმს, ანუ ადამიანის სამყაროს ცენტ-
რადაღქმასენიჭებოდა.განსაკუთრებითესპანურ
დრამატურგიაშიუცხოარიყოადამიანურიღირსე-
ბისპირველადგილზეწამოწევა.

„ფუენტე ოვეხუნა“, ანუ „ცხვრის წყარო“ ლო-
პე დე ვეგას შემოქმედების ერთ-ერთი გამორჩე-
ული ნამუშევარია. იგი მთელი სიზუსტით ასახავს
ურთიერთობას უუფლებო გლეხებსა და გაბატო-
ნებულ ფეოდალებს შორის. პიესას საფუძვლად

უდევს რეალური ამბავი, რომელიც განვითარდა
1476 წელს ესპანეთში. ავტორს შენარჩუნებული
აქვსთითქმის ყველადეტალი,დაწყებული ადგი-
ლის დასახელებით, დასრულებული პერსონაჟთა
სახელებით, მაგალითად, კალატრაცის ორდენის
კომანდორფერნარგომეზდეგუზმანი...

სათაურიდან გამომდინარე ვხვდებით, რომ
მოქმედება ვითარდება ესპანეთის ერთ-ერთ სო-
ფელში,ფუენტეოვეხუნაში,რომელიცშედისანდა-
ლუსიის ავტონომიური გაერთიანების კორდობის
პროვინციისშემადგენლობაში.ამბისდასაწყისში-
ვევხვდებითერთ-ერთმთავარპერსონაჟს-კო-
მანდორფერნარგომეზდეგუზმანს,რომლისსა-
ხითაც წარმოდგენილიათავზეხელაღებული, ყვე-
ლადაწერილითუდაუწერელიკანონისარმცნობი
საზოგადოება, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი
საკუთარი სურვილების დაკმაყოფილება და მიზ-
ნების მიღწევაა. პიესის კითხვის პარალელურად
სხვადასხვა დამოკიდებულება გიჩნდება ამ პერ-
სონაჟის მიმართ, დასასრულს კი აგრესია აუცი-
ლებლადშეგიპყრობს..

ამბავიიხლართებადამძაფრდებამაშინ,როდე-
საც„სცენაზე“ჩნდებასოფლისალკადისქალიშვი-
ლი-ლაურენსია.პირველრიგში,ვფიქრობ,უნდა
აღინიშნოსმისიდამოკიდებულებამამაკაცებისმი-
მართ.იგიხმამაღლაამხელსდახაზსუსვამსმათ
მანკიერ თვისებებს. ლაურენსიას თქმით, მამაკა-
ცებისათვის სულიერებას არანაირი მნიშვნელობა
აქვს-„რაუნდათჩვენგან?ნუთუ,მარტოოდენის
ამოძრავებთ,ჩაგვიგდონხელში,მოიკლანჟინიმა-
მაკაცური?!“...მისივემეგობარიპასკვალასაზრით,
„ჭივჭავებს ჰგვანან მამაკაცები!“ ამ ყველაფრის
მიუხედავად,მაინცარსებობსმამაკაცი,რომელიც
მოხიბლავსლაურენსიას,დამისგულსმოიგებსკი-
დეც...

ფრონდოზო, რომელზეც ლაურესნია იქორწი-
ნებს, კომანდორის მსხვერპლი აღმოჩნდება, და
შეიპყრობენ დაუმორჩილებლობის ბრალდებით.
აღნიშნული კი, ორად გახლეჩილ საზოგადოებას,
რომელიცშიშითშეპყრობილია,გააერთიანებსსა-
მართლიანობისაღდგენისსურვილითშეპყრობილ
ხალხთან.

მიუხედავად იმისა, თუ როგორ სრულდება ეს
კონკრეტულიამბავი,იგინათელიმაგალითიაიმი-
სა, რომ ადამიანისათვის უპირველესი საკუთარი
ზნეობა და ღირსება უნდა იყოს. ის, რაც მოხდა
ცხვრის წყაროს დასახლებაში, რეალურად ზუსტი
დავფიქრობ,ყველაზეკარგიილუსტრაციააიმისა,
თუროგორშეიძლებაიძიოსადამიანმაშურიღირ-
სებისშელახვისგამო.
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2 gv.

	

ნარ კო და მო კი დე ბუ ლე ბის ასახ ვა ქარ თულ კი ნო ში

ზოგადად, ლოპე დე ვეგას კომედიებისათვის
დამახასიათებელია საშუალო აზნაურთა ყოველ-
დღიური ყოფა-ცხოვრების აღწერა, პერსონაჟე-
ბისაქტივობებიკიოჯახისჩარჩოებითარისშემო-
ფარგლული, თუმცა ისინი ინდივიდუალურად თუ
ერთობლივად მაინც დიდი ძალის მატარებლები
არიან, რომლებიც ახერხებენ დაანგრიონ ის სა-
უკუნოვანი ტრადიციები, რაც განმტკიცებული და
ღრმადჩაბეჭდილიაადამიანისგონებაშიროგორც
დაბრკოლება.

აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ქართველების
დამოკიდებულება„ფუენტეოვეხუნას“მიმართ.ჯერ
კიდევ1922წლის25ნოემბერს,მაშინროდესაცსა-
ფუძველიეყრებოდადაყალიბდებოდაქართული
ახალირევოლუციურითეატრი, აღნიშნულიპიესა
აღმოჩნდადიდიკოტემარჯანიშვილისერთ-ერთი
დასამახსოვრებელინამუშევარი,რომლისმიხედ-
ვითაც გადმოცემული იყო სოციალური უსამართ-
ლობის წინააღმდეგ მიმართული პროტესტი. აქვე
რეჟისორი მაყურებელს ძველი ცხოვრების წინა-
აღმდეგგალაშქრებისადაამხედრების,ბრძოლის
სურვილსუღვიძებს.სპექტაკლმამთელითბილი-

სიაალაპარაკა.მისისახელწოდებაუჩვეულოდ
ჟღერდა და ყურსაც უცხოდ ხიბლავდა. ერთმა
თბილისელმავაჭარმავაგზლისმოედანზედუ-
ქანი გახსნა და სახელად „ფუენტე ოვეხუნა“
დაარქვა. მარჯანიშვილს თურმე ძალიან გახა-
რებია,გულიანადუცინიაკიდეც,როდესაცაბრა
წაუკითხავს-„რასნიშნავსესწარწერაო?“მე-
დუქნეს კი გულუბრყვილოდუპასუხია,  – „აბა,
რავიცი,ვიღაცმარჯანიშვილმადაწერადათე-
ატრში დადგა. ყველა ამაზე ლაპარაკობს და
დუქანსროგორარდავარქმევდიო“...

ვფიქრობ,ლოპედევეგაესპანელითანამედ-
როვეებთანერთად,რომლებიცარიანგილიონ
დე კასტრო, ხუან რუის დე ალარკონი, ტირსო
დე მოლინა, კალდერონი და სხვანი, უდიდესი
სიტყვადატოვაარამხოლოდესპანურ,არამედ
მსოფლიოლიტერატურაში,რასაცდღემდე,ამ-
დენი წლისა თუ საუკუნის შემდეგ აღტაცებაში
მოჰყავს, როგორც მკითხველი, ასევე მაყურე-
ბელი.

თა მარ დვა ლიშ ვი ლი

გასული საუკუნის ოთხმოცდაათიანი წლები
ქვეყნისთვის იმდენად მძიმე პერიოდი აღმოჩნ-
და, რომ მან წარუშლელი კვალი დატოვა საზო-
გადოების ცნობიერებაზე. ერთი მხრივ, საბჭოთა
კავშირის მარწუხებს დაღწეულმა საქართველომ
თავისუფლებამოიპოვა,მეორემხრივკი,გარდა-
მავალი პერიოდიდამოუკიდებელ სახელმწიფოდ
ჩამოყალიბებამდე როგორც დროში, ასევე ფაქ-
ტობრივი გარემოების სიმძიმით საკმაოდ დიდი
ხანიგაგრძელდა.ქვეყანაშიმწვავეეკონომიკური
პრობლემები პირდაპირპროპორციულად აისახა
საზოგადოებაზედაუკიდურესადდამძიმდასოცია-
ლურიმდგომარეობა.საზოგადოება,რომლისთვი-
საცცვლილებებიუკეთესიმომავლისწინაპირობა
იყო,დროისმცირემონაკვეთშიაღმოჩნდარადი-
კალურადსხვარეალობაში.

საბჭოთა კავშირის ლოგიკური დესტრუქციის
შემდეგანალოგიურივითარებაშეიქმნაპოსტსაბ-
ჭოთა სივრცის სხვა ქვეყნებშიც, მაგრამ საქართ-
ველოსმდგომარეობასამძიმებდა,როგორცშიდა
სამოქალაქოდაპირისპირება,ასევერუსეთისფე-
დერაციის სხვებთან შედარებით მეტ-ნაკლებად
აქტიურად გამოხატული პოლიტიკური გავლენის
შენარჩუნების სურვილი. შეიძლება ითქვას, ამან
განაპირობაგარკვეულიქვეყნებისმოკლედროში
განვითარებადადღეისათვისდამოუკიდებელსა-
ხელმწიფოდჩამოყალიბება.ამმოვლენებმაგანა-

პირობაისიც,რომ90-იანებისგავლისშემდეგსა-
ქართველოვერშედგა,როგორცდამოუკიდებელი,
ძლიერი სახელმწიფო ერთეული. ამ პერიოდში,
ფაქტობრივად,ქვეყანაყველაასპექტშისტაგნაცი-
ასგანიცდიდა,როდესაცსაზოგადოებისთვისრო-
გორცდღევანდელობა, ისე პერსპექტივაში მომა-
ვალიიყოუღიმღამოდასიცოცხლისნიშნებისგან
დაცლილი. საზოგადოებაში მეტასტაზივით გავრ-
ცელდა ნარკოტიკული საშუალებები, რომლებიც
ტოტალურად მოედო მთელ ქვეყანას. ქართული
კინოსთვის,მრავალიწლისგანმავლობაშინარკო-
დამოკიდებულებამთავარითემააღმოჩნდა.

არჩილ ქავთარაძის ფილმში „სუბორდინაცია“,
(2007) ნარკოდამოკიდებულების მქონე ადამიანე-
ბისცხოვრებაააღწერილი.ფილმიიწყებასცენით,
რომელშიცრამდენიმესხვადასხვაპერსონაჟიმო-
ნაცვლეობითსაუბრობსახლობელიადამიანისპი-
რად ისტორიაზე. მაყურებელი ჯერ არ იცნობსდა
მხოლოდფილმის მიმდინარეობისას ხდება გასა-
გები,რომადამიანთაკრიტიკისობიექტებიფილმის
პერსონაჟებიარიან.ავტორიამხერხსმიმართავს
იმისათვის, რომ ამბავს გარკვეული რეალისტუ-
რობადადამაჯერებლობაშესძინოს,თუმცასარე-
ჟისოროოსტატობისდეფიციტისგამოისინიმხო-
ლოდ ინტერვიუებად რჩება, რომელიც ბმას ვერ
პოულობს ფილმის სიუჟეტთან. ფილმის სიუჟეტი
კირამდენიმენარკოდამოკიდებულიახალგაზრდა

	 4 gv. 
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ადამიანის გარშემო ვითარდება, რომელთა სურ-
ვილებსა და ფიქრებს მაყურებელს მთხრობლის
ხმა აცნობს. როგორი ზედაპირულიც არის თვი-
თონმთხრობლისტექსტი,ისეთივეზედაპირულები
არიანპერსონაჟებიც.მათიყოველდღიურადნარ-
კოტიკისმიღებისსაჭიროებისმოტივაციამკაფიოდ
არარისნაჩვენები.რეჟისორისმცდელობაც,ფო-
ტოკოლაჟების მეშვეობით ორიგინალურად გად-
მოსცესმათიბიოგრაფიულიდეტალები,ზედმეტად
პლაკატურია. ავტორის მცდელობა და სურვილი,
ისაუბროს ნარკოდამოკიდებულების გამომწვევ
მიზეზებსადაუფრომეტადმისშედეგებზე, უბრა-
ლოდმცდელობადრჩება.ერთადერთირამ,რასაც
ისახერხებს,არისის,რომგადმოსცესოთხმოცდა-
ათიანი წლების ინერციული გავლენა უკვეორია-
თასიანიწლებისახალგაზრდებზე.

მცდელობის მიუხედავად, ამასაც კი ვერ ახერ-
ხებსფილმის „თბილისურილავ სთორი“ პროექ-
ტის ავტორი, რომელშიც რამდენიმე რეჟისორი
ინტერვიუსფორმატშიჰყვებასცენარისმიხედვით
თითოეული სცენის საკუთარი ინტერპრეტაციის
შესახებ.მთავარიიდეაა-აჩვენონფილმისშექმ-
ნისპროცესინარკომანიისშესახებ.ერთიშეხედ-
ვითფილმსაქვსპრეტენზიაუფრომეტადკრიტი-
კული დამოკიდებულების მქონე ნაშრომი იყოს,
რომელიცგააკრიტიკებსთანამედროვექართველი
რეჟისორების მიერ ნარკომანიის თემის გააზრე-
ბას, მაგრამ რეალურად შინაარსისგან დაცლილი
ჩავარდნილი ექსპერიმენტია. სცენები, რომლებ-
შიცავტორებისაკუთარირეჟისორულიგადაწყვე-
ტილებისშესახებჰყვებიან,ხელოვნურიადამათი
მხრიდანაშკარაამცდელობა-თავიანთიმიდგო-
მები რაც შეიძლება ორიგინალურად წარმოაჩი-
ნონ.ისასპექტიც,რომელიცშეიძლებაჩანაფიქრის
დონეზე საინტერესო ყოფილიყო, ხშირ შემთხვე-
ვაშიუბრალოდსასაცილოხდება.მთავარითემის
- ნარკოდამოკიდებულების გარშემო ავტორები
იმდენად ინდიფერენტულ ინტერესს იჩენენ, რომ

ამ შემთხვევაში უკვე პრობლემა არა თემატიკის
სათანადოდ ვერ ასახვაა, არამედ პროექტის ავ-
ტორისარასწორიმიდგომა.შესაბამისად,ფილმის
პრობლემასარწარმოადგენსზოგადადმასალაზე
რეფლექსიისდეფიციტიდასაავტოროდამოკიდე-
ბულებისარქონა.პირველრიგშიავტორსსათანა-
დოდარაქვსგააზრებული,რამდენადპრობლემუ-
რია ეს საკითხიდარატომ საჭიროებს სათანადო
ასახვას.

ქართულ კინემატოგრაფში რეალურად ერთა-
დერთიფილმი,რომელმაცწარმატებითმოახერხა
ამპერიოდისერთ-ერთმთავარპრობლემაზესაუ-
ბარიარისლევანკოღუაშვილის„ქუჩისდღეები“.
ფილმი გადაღებულია 2010 წელს, როდესაც რეა-
ლურადამპერიოდისშემდეგდროისსაკმაოდდი-
დიმონაკვეთიიყოგასულიიმისათვის,რომშესაძ-
ლებელიგამხდარიყომისგან,როგორცემოციური
დისტანცირება,ასევემასალისპრაგმატულიგადა-
მუშავება. მაგრამ ამის მიუხედავად, არც მანამდე
დაარცმასშემდეგარშექმნილაღირებულიფილ-
მი,რაცსაბოლოჯამშითვითონკონკრეტულიავ-
ტორებისსარეჟისოროშესაძლებლობებზემიუთი-
თებდა.ფაქტობრივად, ყველა ინტერვიუშილევან
კოღუაშვილიხაზსუსვამს,რამდენადმნიშვნელო-
ვანია ავტორისთვის ცხოვრობდეს და ორგანუ-
ლადგრძნობდესთავსიმკულტურაში,რომელზეც
ფილმსიღებს.რაცყველაზემნიშვნელოვანია,ნარ-
კოდამოკიდებულიადამიანისსახეწარმოჩენილია
არაროგორც კრებითი სახე, არამედთითოეული
მათგანიინდივიდუალურიპიროვნება-პერსონა-
ჟებიარიან.

სიუჟეტი ვითარდება ჩეკისა და იკას ირგვლივ,
რომლებსაც ნარკოტიკის შეძენის სურვილი აკავ-
შირებთ, რაც ჩეკისთვის არის ყოველდღიური
აუცილებლობაიმისთვის,რომცოცხალიგადარჩეს.
ირაკლი კი არის სკოლის მოსწავლე, რომელსაც
გართობისდაგასინჯვისსურვილისდასაკმაყოფი-
ლებლადსჭირდებანარკოტიკი.ამწყვილისფონ-
ზეავტორისაინტერესოდახერხებსიმისჩვენებას,
რამდენად შეიძლება ორი სრულიად სხვადასხვა
ინტერესებისმქონედათაობისწარმომადგენელი
ადამიანი გახდეს ნარკტოტიკებისმომხმარებელი.
ირაკლი, რომელიც ჩეკის ბავშვობის მეგობრის
შვილია,ჩეკისგარემოცვაშიხვდებამხოლოდიმის
გამო,რომსკოლისწინმდგომბირჟაზეადამიანებს
შორისჩეკიერთადერთია,რომელსაციცნობსდა
შეუძლიადაეხმაროს.იმისგარდა,რომაქსაუბა-
რია, რამდენად მძიმეა ნარკოტიკზე დამოკიდე-
ბული ადამიანის მდგომარეობა, პარალელურად
ნაჩვენებია ჩეკის შინაგანი ჭიდილი პასუხისმგებ-
ლობასადა მოთხოვნილებას შორის. სცენაში სა-
დაციკათავისკლასელებთანერთადნარკოტიკის
საშოვნელად მოლაპარაკებაზე ჩეკისთან მირბის,
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„საქართველო შენ ვინ მოგცა დედა 

დასაკარგავი?!“

ავტორი კომპოზიციას ორ ნაწილად ყოფს. ერთ
მხარეს ნარკოდამოკიდებული ადამიანები არიან,
მეორემხარესკისკოლისმოსწავლეები,რომლე-

ბისთვისაცნარკოტიკისგასინჯვისიდეაუბრალოდ
ბავშვური გართობაა. რეჟისორი მეტაფორულად
გადმოსცემს თუ რამდენად მკრთალია ზღვარი,
რომლის გადაკვეთის შემთხვევაში სკოლის მოს-
წავლეები ისეთივე მდგომარეობაში აღმოჩნდე-
ბიან, როგორც ეგრეთწოდებული „ბირჟავიკები“.
რეჟისორი არაერთსცენაში გვაჩვენებს ჩეკის ში-
ნაგანმდგომარეობას,მაგრამისმუდმივადახერ-
ხებსმორალურიპრინციპისდაცვას.სიუჟეტისმი-
ხედვითჩეკიიმისგამო,რომსაბოლოოჯამშივერ
პოულობს ვერანაირ გამოსავალს სიტუაციიდან,
თავს იკლავს. მაგრამ კოღუაშვილი უარს ამბობს
ამფაქტისთვისზედაპირულადმხოლოდთვითმკვ-
ლელობისაქტისმნიშვნელობისმინიჭებაზე.ჩეკის
ცხოვრებისეულიგზაპრინციპებისდაცვითსრულ-
დება.მართალია,თვითმკვლელობაარშეიძლება
ჩაითვალოსგამოსავლად, მაგრამ ჩეკი საკუთარი
სიცოცხლისდათმობითშანსსუტოვებსიკას.ქუჩის
დღეებისმერერეალურადაღარიქმნებაფილმე-
ბინარკომანიაზე,რადგანპრობლემისგადააზრება
ისეთისისრულითმოახერხალევანკოღუაშვილმა,
რომარსაჭიროებსარანაირდანამატს.

თი ნა თინ მა მე დო ვა

„Babykeepsmiling
Youknowthesun isshining“ (Lyrics-LouBega-

BabyKeepSmiling).
ხშირადგვესმისფრაზა:„ქალისღიმილიშეუფა-

სებელია“,თუმცა,ამღიმილსრეჟისორმარუსუდან
ჭყონიამფასიდადო,როდესაც2012წელსგადაი-
ღოფილმი „გაიღიმეთ“, სადაცმთავარპერსონა-
ჟებსსულაცარეღიმებათ...

კინოსურათისსიუჟეტიისეთიაბსურდულიპრო-
ექტის გარშემო ვითარდება, როგორიცაა „ქართ-
ველიდედა2010“.ათიქალი,ათიისტორიით,ათი
მიზნით,ათიტრაგედიითადაერთიკრებითისახით
25000დოლარისთვისდაბინისთვისიბრძვის.მათ
კონკურსისმსვლელობისასბევრისირთულისგა-
დალახვაუწევთ,მაგრამპრიზისსიკაშკაშეპროცე-
სის ბნელმხარეებს ჩრდილავს.დაუგეგმავი მოვ-
ლენები,უკონტროლოგარემო,კონკურსანტებთან
შეუთანხმებელინაბიჯები,ამყველაფრისფონზეკი
სცენაზეღირსეულადდგომადაღიმილიშეუძლე-
ბელია.

თითოეული დედისთვის კონკურსი უკანასკნე-
ლიიმედია,ხავსი,რომელსაცმთელიძალითეჭი-
დებიან, გამარჯვება ჰაერივით სჭირდებათ. თით-
ქოს აღარ არსებობს „გზა ხსნისა“, ალტერნატივა,

დააღწიონჭაობსთავიდაიცხოვრონ„დიდხანსდა
ბედნიერად“.
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რეჟისორი უპირისპირდება საზოგადოებაში
ისეთღრმადგამჯდარ,მახინჯსტერეოტიპებს,რო-
გორებიცაა:„ქალისმთავარიპროფესიადედობა-
ა“,„იმისათვისრომწარმატებასმიაღწიოს,გახდა
არისსაჭირო“,„ფულითშეგიძლიაიყიდოთავმოყ-
ვარეობა“,„დიასახლისიაუცილებლადკარგიმზა-
რეულიუნდაიყოს“...ღირსება,თავმოყვარეობადა
ადამიანები-შენსპრინციპებსდაუნდობლადრომ
ლახავენ.რართულიაამდროსმტკიცეხასიათის
გამოჩენა. რუსუდან ჭყონია აქილიკებს ქართვე-
ლების მანკიერებებს, რომლებიც დაკვირვებულ
თვალს არ გამოეპარება: მონაწილეს,რომელსაც
შვილებიც ჰყავს და სრულწლოვანების ასაკსაც
დიდი ხანია გადასცდა, კონკურსზე თან ახლავს
დედა, რომელიც მის მაგივრად იღებს გადაწყვე-
ტილებებს,ლაპარაკობს და მითითებებს იძლევა.
ასევეთვალში საცემიადევნილებისთემითმანი-
პულირებადარეიტინგისდაწერა. სენსიტიურსა-
კითხს კონკურსის ჟიური ფეხქვეშ ისე თელავს,
თითქოს ამ პროცესში
(აფხაზეთის ომი) მარ-
ტო დამკვირვებლები
ყოფილიყვნენ.

ფილმის დაწყები-
დანვე ყველაფერი ბუ-
რუსით არის მოცული.
ვერ გაარკვევ, გამარ-
ჯვებისთვის სილამა-
ზეა მთავარი, შვილე-
ბისრაოდენობა, კარგი
დიასახლისობა, ინტე-
ლექტი, ტალანტი თუ
ნეპოტიზმი. ან რატომ
გადაწყდაამპროექტის
ჩატარება,რამესიჯები-
სადაქვეტექსტებისმა-
ტარებელიაესყალბიდა
დადგმულისანახაობა.

ფილმშიასახულისიტუაცია,სილამაზისკონკურ-
სი,ბედნიერებასუნდაასხივებდეს.თითქოსყველა
კომპონენტიარსებობსიმისათვის,რომპოზიტივი,
სილამაზე,სიკაშკაშემოდიოდეს.განწყობაფილმ-
შისაკმაოდტრაგიკულია,რასაცმძიმესოციალუ-
რიფონი განაპირობებს.როგორცუკვე აღვნიშნე
კონკურსანტებს სულაც არ ეღიმებათ, უბრალოდ
სხვა გზა აღარდარჩენიათ, იძულებულები არიან
იდგნენსცენაზესაცურაოკოსტიუმებით.„შვიდჯერ
ნამშობიარები,შიშველიქალებისნახვარასასია-
მოვნოა?“.

„ჩვენ ვართ დედები, ჩვენ ვართ დედები, ჩვენ
ვართდედებისაქართველოსი“-ამწინადადებით
და ადამიანებით, ვინც აჟღერებენ მას, სრულიად

ინგრევაქართველიდედისხატი,რომელიცგარ-
დასულმა საუკუნეებმა ააგო.თანამედროვედედა
ახალი გამოწვევების წინაშე დგას, ახალი მოცე-
მულობებიამისგარშემოდამშობელი,რომელიც
ომშიმიმავალშვილსსაგზალსატანსდაპირჯვარს
სახავს, წარსულს ჩაბარდა. დედებმა განიცადეს
რადიკალურიცვლილება,შეეგუვნენდაგაითავი-
სესახალირეალობა.თანამედროვეობამშეცვალა
ოჯახისმმართველისპოზიცია,ასეთიადღევანდე-
ლირეალობა-ქალსაქვსაღებულიოჯახისმართ-
ვისსადავეებიდაუსუსურიკაცებიჩრდილშიიმა-
ლებიან.  მათითავდადება იმისთვის, რომოჯახი
არჩინონ, მაშინ როდესაც ქმარი ფაქტობრივად
არაფერსაკეთებს.კინოსურათშიამგვარიმამაკა-
ცების „ფართო ასორტიმენტი“ გვაქვს: კაცი, რო-
მელმაცვერიხსნაცოლიგაუპატიურებისაგან,კაცი,
რომელმაც ცოლ-შვილი სახლ-კარის გარეშედა-
ტოვა,კაცი,რომელსაცარძალუძსსაკუთარიცო-
ლისშიშველიფოტოებისდაბლოკვა.ესარისდღე-

ვანდელობა,ქალებითამაშობენჯარისკაცობანას.
ვიღაცამ შეიძლება „გაიღიმეთ“ აღიქვას რო-

გორცფემინისტურისურათი,ქალებზედამათმძი-
მეპირობებზე.ჩემთვისკიესფილმიადამიანებზეა,
მათ ურთიერთობებზე, ღირსებაზე, უღირსობაზე
დასოციალურპრობლემებზესაქართველოში,სა-
დაცდედახელშეუხებელკერპადარისქცეულიდა
უძიროყანწითისმებამისისადღეგრძელო.

ფილმისსაერთოფონისაღქმაშიუფროღრმად
თუ შევალთ, აღმოვაჩენთ უზარმაზარ ჭიდილს
ღირსებასდათავმოყვარეობასთან.პერსონაჟებს
ყოველფეხის ნაბიჯზე უწევთ საკუთარიღირებუ-
ლებების დათმობა, კომპრომისებზე წასვლა, თა-
ვის დახრა და ღირსების „უღირსობაზე“ გაცვლა.
კონკურსისჟიურისსაერთოდარაინტერესებსმო-
ნაწილეთა სიამაყე,თავმოყვარეობათუ შინაგანი
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ღირებულებები,მთავარიშედეგია,რომელიც,რო-
გორცჩანს,მათიღირსებისშელახვითმიიღწევა.

ქალთა სახეები keep smiling-ში ჭრელიდა სა-
ინტერესოა-გვანცა(იასუხიტაშვილი)-შეუმდგა-
რიმევიოლინე,ბობოქარიპირადიცხოვრებითდა
უამრავი ფსიქოლოგიური პრობლემით. მუდმივი
წარუმატებლობით გათანგულს ამ ჭაობიდან თა-
ვის დახსნის ერთადერთ საშუალებად კონკურსი
ესახება. მისიჟინი,დაუკრასფინალურკონცერტ-
ზე, სწორედ ამის მაუწყებელია. ალბათფიქრობს,
რომ კონცერტზე გამოსვლის შემდეგ ყველაფერი
დალაგდება,ცხოვრებაკვლავშეიძენსაზრს.

ელენე (ოლგა ბაბლუანი) - აფხაზეთიდანდევ-
ნილი, შვილმკვდარი, ობოლი ქალი. შელახული
ღირსებით, თავმოყვარეობით. მისთვისაც ისეთი-
ვე კაშკაშა და ბრჭყვიალაა გამარჯვებულის პრი-
ზი, რომ საკუთარ თავმოყვარეობას დაჟინებით
თელავს და თელავს ფეხქვეშ. მისი „ტალანტების
კონკურსზე“ შესრულებული ცეკვა შეიძლება იძუ-
ლებითიღირსებისშელახვისმანიფესტადჩაითვა-
ლოს.ესარარისთვალწარმტაცი,სასიამოვნოდა
აღმაფრთოვანებელისანახაობა,ცეკვავსხვალინ-
დელიდღისთვის,შვილებისნათელიმომავლისთ-
ვის,საკუთარიდასხვისიგულისთვისდათითოე-
ულიჩაკვრა,რომელსაცისაკეთებსზღვაბოღმის,
დამცირების,ბრაზის,ზიზღისმატარებელია.

ბაია(შორენაბეგაშვილი)-მასხომყველაფერი
აქვს?! ახალგაზრდა, მშვენიერი, მიმზიდველი ქა-
ლი,გავლენიანიმეუღლით.მისიცხოვრებისეული
„უბედურება“ ერთი წინადადებაში ხდება ცხადი.
„დედობამარტოგაჩენასარნიშნავს...“

კინოსურათში ქალური სოლიდარობა ფერფ-
ლადარისქცეული,მონაწილეებიერთმანეთსფი-
ზიკურად,სიტყვიერად,ფსიქოლოგიურადუსწორ-
დებიანდაარანაირთანადგომასარგამოხატავენ.
გასაგებია, რომ კონკურსში ყველა ერთმანეთის
კონკურენტია, მაგრამ ეს ერთობა და შინაგანი
მზაობაარცერთიმონაწილისგანარმოდის,მანამ
სანამ ფინალში, როგორც ბევრ სხვა სიტუაცია-
ში,„ჭირიარგაგვაერთიანებს“.კონკურსისბოლო
დღესდატრიალებულიტრაგედიაიმსანთლისშუ-
ქივითმოციმციმეპოზიტივსაცაქრობს. არამარტო
ცლის გარემოს საზეიმო აურისგან, არამედ ღრმა
ტრაგედიაშიგადაჰყავსდა„ქართველიდედა2010“
ხდებამისუდიდებულესობასიკვდილი.

მოკლედ მინდა შევეხო ფილმში ასახულ ინ-
ტიმურ კადრებს. აქ სიშიშვლე იმდენად ტრაგი-
კულ ჭრილშია წარმოჩენილი, რომ  მაყურებელს
თვალსარჭრის,მეტიც,ემოციურფონსამძაფრებს
დამოვლენებსუფრომეტტრაგიზმსსძენს.

ქართული კინოს პრეისტორიას რომ გადავხე-

დოთ, ქალის კულტი ჩვენს კინემატოგრაფში თა-
ვიდანვე არსებობდა. პირველი ქართული სრულ-
მეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი „ქრისტინე“ (1919
წელი.რეჟისორი ალექსანდრე წუწუნავა. მთავარ
როლში ანტონინა აბელიშვილი) ქალის გარშემო
ვითარდება, ამ ფილმიდან მოყოლებული, კვლავ
ბევრსურათშივიხილეთდაჩაგრული,გაუბედურე-
ბული,შვილმკვდარი,დაქვრივებულიქალისსახე.
თითქოსპირველიფილმისწყევლამოგვყვებადა
ქრისტინესნაირი პერსონაჟებით აივსო ქართული
კინემატოგრაფი. მაგალითისთვის გავიხსენოთ:
„ვინარისდამნაშავე?“(1925წ.),„ოთარაანთქვრი-
ვი“ (1957 წ.), „მაგდანას ლურჯა“ (1956).1 უახლესი
სურათებიდანკი„ანასცხოვრება“(რეჟისორინი-
ნო ბასილაია 2016წ.), „გრძელი ნათელი დღეები“
(რეჟისორინანაექვთიმიშვილი2013წ.)დაა.შ.

რაცშეეხებარეჟისორს,შეიძლებაითქვას,რომ
რუსუდანჭყონიასთხრობისესთეტიკაელდარშენ-
გელაიასხელწერასჰგავს.სურათისამგვარისტი-
ლი-შიგადაშიგჩართულიინტერვიუებით,რეალი-
თიშოუსაურითადაგადაცემებისპრინციპიშეიძ-
ლებამივამსგავსოთშენგელაიასფილმს„ექსპრეს
ინფორმაცია“ (1993 წ.) სწორედ ამგვარი ხერხით
არისმოთხრობილიამბავი,მეტიც,რეპორტაჟების
ქუდისმუსიკაცკითითქოსერთნაირია.„გაიღიმეთ“
რუსუდანჭყონიასსადებიუტონამუშევარია,რომე-
ლიცმისირეჟისურითდასცენარითგანხორციელ-
და.გადაღებები3თვისგანმავლობაშიმოზარდმა-
ყურებელთათეატრშიმიმდინარეობდა.რუსუდანი
ერთ-ერთინტერვიუშიაღნიშნავს,რომგადაღებე-
ბიღამითმიმდინარეობდადაშესაძლოაამფორ-
სმაჟორულმა სიტუაციამ, უძილობამდა სტრესმაც
განაპირობაფილმისმძაფრიემოციები.

საბოლოო ჯამში, რთულია იმ  რეალობისთვის
თვალის არიდება, რომელიც რუსუდან ჭყონიამ
ასეთირადიკალურიგზითგვიჩვენა...

ევა გვრიტიშვილი

1 შენიშვნა: ეს ფილმები ეფუძვნება ლიტერატურულ 
პირველწყაროს.
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ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნოს მე მარ ცხე ნე იდე ო ლო გია

რაარისექსპერიმენტულიკინო?!რითგანს-
ხვავდებაისჩვეულებრივიკინოსგან?!ესარის
კითხვები, რომლებიც ადამიანს ექსპერიმენ-

ტულიკინოსგაგებისთანავეუჩნდება.
ექსპერიმენტული კინოს საფუძველი ავან-

გარდია. ავანგარდი უმნიშვნელოვანესი მიმ-
დინარეობაიყოხელოვნებაში.ისეწინააღმ-
დეგებახელოვნებაშიდადგენილკლასიკურ
წესებს. კინემატოგრაფიაში ავანგარდმა
მოიტანა არაკლასიკური თხრობის სტილი,
გადაღებისა და მონტაჟის განსხვავებული
ხედვა.ისყველაწესი,რომელიცკლასიკურ
კინოში იყო მიღებული, ავანგარდმა დარ-
ღვია. ისინი უარს ამბობდნენ კომერციულ
კინოზედაწინწამოწიესხელოვანისთავი-
სუფალიხედვა. სწორედავანგარდის ერთ-
-ერთი მიმდინარეობაა დადაიზმი, ექსპრე-
სიონიზმი, კუბიზმი. მათთვის ადამიანი და
მისი ქვეცნობიერი გახდა მნიშვნელოვანი.

თუ გადავხედავთ ამ მიმდინარეობის ფილ-
მებს, დავინახავთ მკვეთრ განსხვავებას უკვე
გადაღებულ ფილმებთან შედარებით. ასეთ
ფილმებშიკამერისმოძრაობაერთ-ერთიუმ-
ნიშვნელოვანესი საკითხი გახდა. კინოსურა-
თებში ვხედავთ მრავალფეროვან კადრებს.
კადრიხდებამოძრავი-კამერადაჰყვებამსა-
ხიობს, ბრუნდება360გრადუსითდაარარის
გაჩერებული.

 ექსპერიმენტული კინოს სახელი თავად
გვეუბნება, რომ რეჟისორები, ოპერატორები,
მსახიობები, მემონტაჟეები ატარებდნენ ექს-
პერიმენტებს კადრებზე, ხმაზე, შესრულებაზე.
მისთვისდამახასიათებელიაგაურკვეველისი-
უჟეტი.მაყურებელივერხვდებაფილმისმთა-
ვარ სათქმელს, არც დასასრულის შემდგომ
ხდებანათელისიუჟეტი.სწორედამიტომასე-
თიფილმებიდიდიპოპულარობითვერსარ-
გებლობდა, რადგან მაყურებელს უბრალოდ
არ ესმოდაფილმის შინაარსი.რჩები გაურკ-
ვევლად,ესყველაფერისიზმარიიყოთუმო-
ლანდება.

მოცემულ ესეიში მინდა განვიხილო ექსპე-
რიმენტული კინოს და ავანგარდის  წარმო-
მადგენლებიმაიადერენისდამერიმენკენის
ფილმები.

მაიადერენისფილმი„ნაშუადღევისქსელე-
ბი“ 1943 წელს არის გადაღებული. შავ-თეთ-
რი 13 - წუთიანი ფილმი მაყურებელს გაურ-
კვევლობაში ტოვებს. ფილმში აღსანიშნავია
კლასიკურითხრობის სტილისდა გადაღების
ფორმის უარყოფა. კადრები სხვადასხვა რა-
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კურსიდანარისგადაღებული.კამერაარარის
ერთადგილასგაჩერებულიდამსახიობსუკან
მიჰყვება.ზემოთჩამოთვლილიხერხებითმა-
ყურებელიფილმის ნაწილი ხდებადა შესაძ-
ლებლობა აქვს კარგად დააკვირდეს ყველა
დეტალს. მაგრამამყველაფრისმიუხედავად,
ისეთი განცდა გექმნებათითქოს ყველაფერი
სიზმარიადაარარისრეალობა.აღსანიშნავია

ასევემუსიკალურიგაფორმება,რომელიცუფ-
როდაძაბულს ხდის გარემოსდა არ აძლევს
მაყურებელსმოდუნებისსაშუალებას.

დერენისშემდეგიფილმი„ნაპირზე“მან1944
წელსგადაიღო,რომელიცზემოთხსენებული
ფილმის ანალოგია. მოქმედება სხვადასხვა
ადგილასმიმდინარეობს,რომლისერთმანეთ-
თან კავშირს ვერ ვხედავთ. ფილმი
იწყება ქალის კადრით, რომელიც
ნაპირზეა. შემდეგ გზას იკვლევს სა-
დილის წვეულებაზე, წვეულებიდან
ჭადრაკისმაგიდასთანდაკიდევსხვა
ადგილებში. ფილმის ყურების შემ-
დეგკითხვებზეპასუხებიგაუცემელი
რჩება.მაყურებელივერხვდება,თუ
რა იყო ქალის სხვადასხვა სივრცი-
სადადროშიმოგზაურობისმოტივი.
რთულია გაიგო, სად არის ზღვარი
რეალობასა და ფანტაზიას შორის.
არასტაბილურიკადრებიდაკამერის
მოძრაობა ამ ფილმშიც მაყურებ-
ლის ჩართულობას იწვევს. უდავოდ
შთამბეჭდავიაფილმისასეთმოძრა-
ობაშიმოყვანა.

ორივე ფილმში აღსანიშნავია მონტაჟის
ტექნიკა, როდესაც კადრი წყდება ადამიანზე,
რომელიც რაღაცას უყურებს და გრძელდება
იქიდან,რასაცუყურებს.აღნიშნულიფილმები
ავანგარდისსტილისკლასიკურიმაგალითია.

მერი მენკენის „განათებები“ 1966 წლის
ფილმია.ფილმშინაჩვენებიასაახალწლოგა-
ნათებები და მათთან თამაში. კადრები ზედ-

მეტადარასტაბილურიდამოძრავია,
მაგრამამისმიუხედავად,სიბნელეში
განათებულიფერადიშუქებივიზუა-
ლურ ეფექტს ქმნის. ესფილმი არის
თამაშიშუქებთანდაფერებთან.

მერი მენკენის 1962-1964 წლის
ფილმი„GO!GO!GO!“თავდაპირვე-
ლად მოძრავი მანქანის ფანჯრიდან
არის გადაღებული და გვაჩვენებს
ქალაქს და მოქალაქეებს. შემდეგ
კადრშივხედავთგემებს,რომლებიც
სხვადასხვა მომართულებით გადა-
ადგილდებიან ასევე ვხედავთ კინო-
სურათში გადმოცემულ იმ მომენტში
მყოფ ადამიანების მოქმედებას, ქა-

ლაქისტურს, ხალხს,რომელიცთავის საქმე-
ებზემიიჩქარიის.უნდააღინიშნოსრომფილ-
მისკადრები ესთეტიკურობისთვალსაზრისით
გამორჩეულია.მზისჩასვლა,წყლისმოძრაო-
ბა,იმკონკრეტულმომენტშიმყოფიადამიანე-
ბისქმედებაფილმსუნიკალურსხდის.

ან ნა არო ბე ლი ძე
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„ქართული თეატრის ენციკლოპედია“„ქართული თეატრის ენციკლოპედია“
gagrZeleba. ix. wina nomrebi (2017; 2018; 2019; 2020; 2021; #2-4, 6 2022)

აბულაძე ლაშა ბად-
რისძე (6.VI.1991,ხულო)_ 
მსახიობი.

საშუალო განათლება
მიიღო მშობლიურ რაი-
ონში_ 2009 დაამთავრა
ხულოს წმინდა აბუსერი-
ძე ტბელის სახ. სკოლა,
უმაღლესი კი_ ბათუმის
ხელოვნების სასწავლო
უნივერსიტეტის დრამისა

და კინოს მსახიობის სპეციალობით 2013 (პროფ.
თ. ბოლქვაძის ჯგ.). საკურსო სპექტაკლი იყო გ.
პეტრიაშვილის „მევიოლინე და პატარა ჩიტი“
(რეჟ. ი. იორამიშვილი), რომელშიც შეასრულა
მევიოლინესროლი,ხოლოსადიპლომო_ ბორის
აპრილოვის „ჩიმი“, რომელშიც ითამაშა დომბის
როლი(პრემ.10.VII.2012,რეჟ.თ.ბოლქვაძე).

2014-დანა.მუშაობსხულოსსახელმწ.თეატრში.
შესრულებულიროლები:
სტუდენტი („ვთამაშობთ ყვარყვარეს“, პ. კაკა-

ბაძის „ყვარყვარე თუთაბერის“ მიხედვით, პრემ.
6.VI.2014,რეჟ.დამხატ.თ.დავითაძე,მუსიკალური
გაფორმება_თენგიზშამილაძე);

ეშმაკი (ლ. ბუღაძის „ნაფტალინი“,
პრემ. 1.VIII.2014,რეჟ. ზ. ცინცაძე, მხატ.
გ.გოგიტიძე,მუს.გაფ-ბამინდიახითა-
რიშვილი);

ძაღლი, მსახიობი, რომეო (ნიკო-
ლოზ საბაშვილის „თავშესაფარი“,
პრემ.5.IV.2015,რეჟ.ნ.საბაშვილი,მხატ.
ედიშერ ართმელიძე, მუს. გაფ-ბათა-
მაზიმნაძე);

ვაჟა(გ.კაჭარავას„იმპროვიზაციები
FELINI-ს ორკესტრისათვის“, პრემ. 21.
VI.2015,რეჟ.მ.ლებანიძე,მხატ.გ.გოგი-
ტიძე,მუს.გაფ-ბაგიორგიარველაძე);

ხელმძღვანელი (გ. დოჩანაშვილის
„კაცი, რომელსაცლიტერატურა ძლი-
ერ უყვარდა“, პრემ. 27.VIII.2015, რეჟ.
როინსურმანიძე,მხატ.გ.გოგიტიძე,მუსიკ.გაფ-ბა
თ.იმნაძე);

ჯერალდი („არ მოკვდე, სანამ ცოცხალი ხარ“
ჯონ პრისტელის „ვარდი და გვირგვინის“ მიხედ-
ვით,პრემ.14.I.2016,რეჟ.თ.იმნაძე,მხატ.გ.გოგიტი-
ძე,მუს.გაფ-ბათ.იმნაძე);

თოკო (მ. მოსულიშვილის „ჩემო მეჟოლია“,
პრემ.17.V.2016,რეჟ.გ.ქურციკიძე,მხატ.გ.გოგიტი-
ძე,მუს.გაფ-ბათ.იმნაძე);

დირექტორი (ჟან-დელიჟერალდსიბლეირასის
„გაუმარჯოსბუშონს!“,პრემ.10.IV.2017,რეჟ.რ.სურ-
მანიძე,მხატ.გ.გოგიტიძე,მუს.გაფ-ბათ.იმნაძე);

გიო(ალ.ჩხაიძის„ანტიანტიგონე“-სმიხედვით,
პრემ.19.V.2017,რეჟ.ი.გვიმრაძე,მხატ.ნ.ხითარიშ-
ვილი,მუს.გაფ-ბაალმოჯორბენაძე);

ბიჭი (თ. ჯუჯენოღლუს „ზვავი“, პრემ. 5.IV.2018,
რეჟ.:ი.გოგია,ო.ქათამაძე,ი.გუზელოვა,რ.შიდ-
ლოვსკი,მ.დობროლიუბოვი,მხატ.გ.გოგიტიძე);

ლაშა(მ.ფრეინის„ჩუმად,რეპეტიციაა!“,პრემ.9.
VIII.2018,რეჟ.:თ.იმნაძე,რ.სურმანიძე,ჰანაშუმე-
ლაიტე,მხატ.გ.გოგიტიძე,მუს.გაფ-ბათ.იმნაძე);

მამალი (ს. მიროჟეკის „ნადირობის სერენადა“,
პრემ.8.I.2019.რეჟ.ჰ.შუმელიატე,მხატ.:გ.გოგიტი-
ძე,დაივამიცკუნაისტე,მუს.გაფ-ბათ.იმნაძე);

ალექსი (იასმინა რეზას „ომის ღმერთი“, პრემ.
29.II.2020,რეჟ.ო.ქათამაძე,მხატ.:გ.გოგიტიძე,ი.
სურმანიძე,მუს.გაფ-ბაა.ჯორბენაძე);

მგელი („მგელიდაციკანი“ძმებიგრიმებისმი-
ხედვით,პრემ.5.V.2022,რეჟ.დ.მელია,მხატ.გ.გო-
გიტიძე,მუს.გაფ-ბაა.ჯორბენაძე);

ერასტი (გ. დოჩანაშვილის „ხორუმი ქართული
ცეკვაა“, პრემ. 2.X.2022,რეჟ. მ.ლებანიძე, მხატ. მ.
ჯორბენაძე,მუს.გაფ-ბაა.ჯორბენაძე).

ფოტოზე:ლ.აბულაძე_დირექტორი
(„გაუმარჯოსბუშონს!“)

ა. გადაღებულია კინემატოგრაფშიც _ ზ. ხალ-
ვაშის ფილმში „ნამე“ შეასრულა მერაბის რო-
ლი. ფილმის მსოფლიო პრემ. შედგა იაპონიაში,
ტოკიოს 30-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე,
29.X.2017.

  ნატო ცქვიტინიძე
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ასათიანი ნიკოლოზ (კო-
ლია) სიმონის ძე (18.II.1883, ხა-
რაგაულისრ-ისსოფ.ხორითი_
8.II.1959,ზესტაფონი)_ე.წ.მუშა-
მსახიობი, როგორც იგი ცნობი-
ლია სპეციალურ ლიტერატურა-
შიდა ი. იმედაშვილმაც სწორედ
ასე შეიყვანა თავის შესანიშ-
ნავ ენციკლოპედიურ ნაშრომში
(„ქართველ მოღვაწეთა ლექსი-
კონი“).

გასული საუკუნის 20-იანი წლების პირველ ნახე-
ვარშივე ზესტაფონის დრამწრე იმდენად საინტერესო
რეჟისორებითა და მსახიობებით იყო დაკომპლექტე-
ბული,რომქართულისცენისგამოცდილიოსტატი,საქ.
სახ.არტ.დ.ანთაძეთავისმემუარებშიხაზგასმითმიუ-
თითებს,ასეთიდასითპროფესიულთეატრთანაცშეიძ-
ლებოდაგაჯიბრებაო.კერძოდ,ესენიიყვნენ:რეჟ.ალ.
წუწუნავა,დ. ანთაძე, მსახიობები:ცაცაამირეჯიბი,ფა-
ცია არაბიძე, უშანგი ჩხეიძე, შალვა ღამბაშიძე, ვასილ
არაბიძედასხვ.მათშორისკიყოველთვისღირსეული
ადგილიეკავაა-ს,რომელსაცმადლიერმასაზოგადოე-
ბამ2.VII.1932,როგორცგაზ.„კომუნისტი“წერდა,სასცე-
ნომოღვაწეობის30წლისიუბილეგადაუხადადაზემ-
დგომიორგანოებისწინაშედააყენასაკითხი,რომმას
მინიჭებოდადამსახურებულიმუშა-მსახიობისწოდება...

დაწყებითისწავლა-განათლებაა-მამიიღოხაშურის
რკინიგზისსასწავლებელში,რომელიცდაამთავრა1897,
შემდეგ სწავლობდა ელიზავეტოპოლის მიხეილის სახ.
სახელოსნოსკოლაში (დაამთავრა1900)დასამსახური
დაიწყოზესტაფონისრკინიგზისკვანძზე. იგი,როგორც
დ.ანთაძეწერს,რკინიგზისმუშა-მემანქანეგამომგონე-
ბელიიყო...

ა. სცენაზე პირველად გამოვიდა 1902 ზესტაფონის
დრამწრეში, სადაც 1917-მდე მუშაობდა. 1918 მიიწვი-
ესახალდაარსებულ,ნახევრადპროფესიულთეატრში,
სადაც მუშაობდა 1949-მდე (ამთეატრისდახურვამდე).
სცენა არც შემდგომ მიუტოვებია, აქტიურად მონაწი-
ლეობდა ადგილობრივ კულტურის სახლთან არსებუ-
ლი დრამწრის წარმოდგენებში. ამავე დროს თავადაც
ხელმძღვანელობდაზესტაფონშიმოქმედდრამწრეებს,
უპირველესყოვლისა,ზესტაფონისრკინიგზისმუშა-მო-
სამსახურეთა კლუბთან არსებულდრამწრეს,რომლის
წარმოდგენებს,როგორცწესი,უფასოდუჩვენებდაყო-
ფილიშორაპნისმაზრისსოფლებისმოსახლეობას.

ა. ძირითადად ასრულებდა სახასიათო როლებს.
სულგანხორციელებულიაქვს 150-ზემეტიროლი, მათ
შორის,ბე სო(ალ.სუმბათაშვილ-იუჟინის„ღალატი“),შა
ჰი და გო გია დი ა კო ნი(დ.ერისთავის„სამშობლო“),მე
წის ქ ვი ლე(პ.კაკაბაძის„ყვარყვარეთუთაბერი“),ნი კი
ფო რე ატა კუ ტა (ტ.რამიშვილის„სტუმარმასპინძლობა“),
პა ტუა (ავქს. ცაგარლის „ციმბირელი“), ხა დი ლა (ალ.
შანშიაშვილის „ხევისბერი გოჩა“), ბე ქა (გ. შატბერაშ-
ვილის„რკინისპერანგი“),ელიზ ბა რი (მისივე „ფიქრის
გორა“),სი მო ნი(გ.ქელბაქიანის„შესაფერისიჯილდო“),

ყა რა მა ნი (ნ. ნაკაშიძის „ვინ არის დამნაშავე?“), გე ლა
(ა.წერეთლის„პატარაკახი“)დასხვ.ამროლებითმას
ხშირადპარტნიორობაგაუწევიაქართულისცენისისე-
თი აღიარებული ოსტატებისათვის, როგორიც იყვნენ:
ლ. მესხიშვილი, მ. საფაროვა-აბაშიძისა, ნ. გოცირიძე
და სხვ. თანამედროვეების მოგონებით, ა. ისეთი პო-
პულარულიიყოზესტაფონში,რომაფიშაზელექსიცკი
მიუწერეს („ბილეთში დაგეხარჯებათ ასი ათასიანი და
თამაშითმოგხიბლავთკოლიაასათიანი“)...

ა-სსაინტერესორევოლუციურიწარსულიცჰქონდა_
1905ისდააპატიმრესდაგადაასახლესკიდეცციმბირში,
საიდანაცშეძლოდაორამხანაგთანერთადგამოიპარა.
საინტერესოააღინიშნოს,რომამრთულსადააშკარად
სახიფათო საქმეში, ა-მა რა გონივრულად გამოიყენა
თავისი დიდი მსახიობური გამოცდილება, მითუმეტეს,
რომპარტიულმათანამებრძოლებმადროულადმოუმ-
ზადესროგორცპასპორტივაჭარავეტისოვისსახელზე,
ისე სათანადოტანსაცმელიცადაპარიკებიც,რათაბა-
ქოსაკენ მიმავალ გემზე მას თავი გაესაღებინა სომეხ
ვაჭრად,რომელიცვითომმგზავრობდათავისორმო-
ნა-მოჯამაგირესთანერთად.შედეგად,განსაკუთრებით
გემბანზესეირნობისას,ისეთიჩინებულისპექტაკლიგა-
ითამაშა, რომ ჟარდარმერიის აგენტებს ოდნავი ეჭვიც
არ გასჩენიათ და ისიც, მდიდარი სომეხი ვაჭარი-ავე-
ტისოვი (ცხადია, ნ. ასათიანის შესრულებით), მშვიდო-

ბიანად ჩავიდა
ბაქოში...

ისევ დ. ან-
თაძის სიტყვე-
ბით უნდა და-
ვასრულო_ ა.
თავისი ნიჭითა
და ოსტატობით
ყოველ მოწინა-
ვე პროფესიულ
თეატრს დაამშ-
ვენებდაო.

არც ის უნდა
იყოს ინტერეს
მო კლე ბ უ ლი ,
რომ ა-ს შვი-
ლიშვილიაცნო-
ბილი თეატრა-
ლური რეჟისო-

რი,საქ.სახ.არტ._ანზორქუთათელაძე,შესაბამისადკი
პოპულარულიმსახიობი_ეკაქუთათელაძე(გაიხსენეთ
მარჯანიშვილისთეატრისმშვენიერისპექტაკლი_„და-

რაბებსმიღმაგაზაფხულია“...)_შვილთაშვილი.
ლიტ.: ტ. გ. მუ შა- მ სა ხი ობ ნ. ასა თი ა ნის იუბი ლე, გ. „კომ.“, 

2.VII.1932; ი მ ე დ ა შ ვ ი ლ ი  ი., ქარ თ ველ მოღ ვა წე თა ლექ სი-
კო ნი, თბ., 2018, ტ.1; ა ნ თ ა ძ ე  დ., თე ატ რა ლუ რი ზეს ტა ფო ნი, 
თბ., 1978; ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე - კულ ტუ რის ის ტო რი ის მუ ზე-
უ მის ხელ ნა წერ თა და სა არ ქი ვო დო კუ მენ ტ თა ფონ დი: ასა თი-
ა ნი ნი კო ლოზ სი მო ნის ძე. ფ. I. საქ. 1152. ს. გერ სა მი ას არ ქივ ში 
და ცუ ლი მა სა ლა. ხ. 15753. 

        გოგი დოლიძე        

გამომცემლობა „კენტავრი“, აღმაშენებლის გამზ. 40; ტელ: 2 999 411 (240); გამომცემლობა „კენტავრი“, აღმაშენებლის გამზ. 40; ტელ: 2 999 411 (240); www. tafu.edu.gewww. tafu.edu.ge


