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Teatris istoriaSi da zogadad, qarTuli kulturisa da xelovnebis

istoriaSi erT-erT mniSvnelovan, aqtualur da jerac nakleb Seswavlil

da, amavdroulad, kompleqsuri kvlevis sagans warmoadgens saTeatro

arqiteqtura. am mimarTulebiT qarTul samecniero literaturaSi

mxolod ramdenime naSromi (umetesad statiebi) da erTi monografiaa.

kerZod,

1. i. ciciSvili, saTeatro Senobebi, Tbilisi, 1977 w. (broSuraSi /50

gverdi/ mocemulia saTeatro nagebobebis zogadi mimoxilva antikuri

periodidan XX saukunis CaTvliT, maT Soris saqarTvelos Teatrebze

mcire eqskursiT);

2. i. doliZe, saTeatro arqiteqtura saqarTveloSi, Tbilisi, 2005 w. (248

gverdi), romelSic saTeatro arqiteqturis istoria uZvelesi droidan XX

saukunis 20-ian wlebamde istoriul WrilSia warmodgenili da

detaluradaa ganxiluli XIX saukunisa da XX saukunis dasawyisis

saTeatro arqiteqturis nimuSebi TbilisSi.

Tbilisis, rogorc dedaqalaqis roli, saTeatro xelovnebis, zogadad,

da, maT Soris, saTeatro arqiteqturis istoriaSi marTlac

gansakuTrebuli da gamorCeulia, magram igi mxolod erTi, Semadgeneli

nawilia im saerTo mozaikisa, romlis uaRresad saintereso da

mravalferovan suraTs saqarTvelos regionebSi dRemde SemorCenili da

aqamde Seuswavleli saTeatro nagebobebi gvTavazoben.

kvlevis sagania, aseve, saqarTvelos arqivebSi, muzeumebis fondebsa Tu

sacavebSi daculi rogorc dRemde moRweuli, ise ukve aRararsebuli

saTeatro arqiteqturis nimuSebis amsaxevli da masTan dakavSirebuli

grafikuli, foto, teqsturi masalebi. aqedan gamomdinare, vfiqrob

mniSvnelovania saTaetro arqiteqturis kvelva swored am mimarTulebiT

warimarTos da momzaddes naSromi sof. qvemo maCxaanis Teatrze (1899 w.),

rogorc dRemde SemorCenil erT-erT uZveles saTeatro nagebobaze

saqarTveloSi da  borjomis sazafxulo Teatrze (1895 w. arqiteqtori –



paul Sterni), rogorc XIX saukunis saTeatro arqiteqturis metad

saintereso da RisrSesaniSnav nimuSze.

1. სოფ. ქვემო მაჩხაანის თეატრი

კახეთში, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო მაჩხაანში, სოფლის ცენტრში დგას
ორსართულიანი შენობა. ეს ერთ-ერთი ძველი და კარგად შემონახული სათეატრო ნაგებობაა
საქართველოში. მისი მშენებლობა 1899 წელს დასრულდა და ამავე წლის 25 ივლისს გაიხსნა
აქვ. ცაგარელის კომედიით „ხანუმა“. თეატრი ადგილობრივი მოსახლეობის ინიციატივით და
დაფინანსებით აიგო.

რატომ და რით არის მნიშვნელოვანი საქართველოს ერთ-ერთ სოფელში მე-19 საუკუნეში
აგებული თეატრი?

ამ დროისათვის თბილისში უკვე აგებულია (1880-1896 წწ.) და მოქმედებს სახაზინო ოპერის
თეატრი, ახალი დაწყებულია რუსთაველის თეატრის (1898-1901 წწ.) მშენებლობა, სულ რაღაც
ორ წელიწადში კი საფუძველი ჩაეყრება მარჯანიშვილის თეატრს (1902-1907 წწ.). დღესაც
მოქმედი ეს თეატრები პირვანდელი სახით არ შემორჩენილა, აღარაფერს ვამბობთ სათეატრო
ინვენტარზე, რომელიც უმეტესწილად არ შემორჩენილა - ხანძრის შედეგად განადგურდა
ოპერისა და რუსთაველის თეატრები, მრავალგზის რეკონსტრუქცია განიცადა
მარჯანიშვილის თეატრმა და აი, ამ ფონზე თავდაპირველი სახით სოფ. ქვემო მაჩხაანში
შემორჩენილი თეატრი - ავთენტური ინტერიერით, ავეჯით, სასცენო კონსტრუქციებით,
იარუსის სავარძლებითა და სკამებით - სრულიად განსაკუთრებული მოვლენაა.

ქვემო მაჩხაანის თეატრს მბრუნავი სცენა უნდა ჰქონოდა, რაც იმ დროისათვის
მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური სიახლე იყო. იგი შესვენებების გარეშე, დეკორაციების
სწარაფად ცვლის და ანტრაქტების შემცირების საშუალებას იძლეოდა. მბრუნავი სცენის
ისტორია კი იმ დროისათვის სულ რამდენიმე წელს ითვლიდა. იგი ცნობილმა
თეატრალურმა მექანიკოსმა კარლ ლაუტენშლეგერმა გამოიგონა და პირველად 1896 წელს
მიუნხენის რეზიდენც-თეატრში გამოიყენა. რუსეთში მცირე თეატრის გარდა, მბრუნავი სცენა
სამხატვრო თეატრში იყო. სულ რაღაც ორ წელიწადში მას თბილისში „არტისტული
საზოგადოების“ ანუ რუსთაველის თეატრში აკეთებენ (1898-1901 წწ.). მბრუნავი სცენა აქვს
ამავე პერიოდში აგებულ სოფ. ქვემო მაჩხაანის თეატრსაც, რითაც ის დედაქალაქის ერთ-
ერთი საუკეთესო თეატრის გვერდით დგას და უფრო ფართო კონტექსტში კი იმ ერთეულ
თეატრებს შორის ევროპის მასშტაბით, სადაც უახლესი ტექნოლოგიებია გამოყენებული.

სათეატრო შენობას მინიჭებული აქვს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის
სტატუსი.



2. borjomis sazafxulo Teatri

saqarTvelos xelovnebis muzeumis Zveli qarTuli xelovnebis
xuroTmoZRvruli Zeglebis naxazebisa da anazomebis fondSi daculia
borjomis sazafxulo Teatris proeqti (dedani) xelmowerili arqiteqtor
Sternis mier. proeqti daTariRebulia 1895 wliT.

sazafxulo Teatris asaSeneblad mefisnacvalma mixeil nikolozis Ze

რomanovma moiwvia TbilisSi damkvidrebuli paul Sterni, romelic im
droisaTvis Tbilisis operis Teatris mSeneblobas xelmZRvanelobda.

borjomis mxareTmcodneobis muzeumSi daculia borjomis `mineraluri
wylis~ parkis generaluri gegma, romelzec datanilia Teatris Senoba.

saintereso informacias vecnobiT presaSic. 1895 wlis 18 ivlisis gazeT
`iveriaSi~ (#151) saubaria borjomis Teatris ijariT aRebaze zafxulis
ganmavlobaSi, rom 18 ivlisidan aq warmodgenebs gamarTavs xarkovis
dramatuli dasi – sul 5-6 warmodgenas. amave dros Camova qarTuli dasi
m. safarovas meTaurobiT da gamarTvas warmodgenebs. qarTuli dasi
sezonis bolomde darCeba.

amdenad, 1895 wels borjomSi ukve funqcionirebs Teatri. p. Sternis

proeqtic 1895 welsaa momzadebuli. aSenda Tu ara konkretulad es

Teatri? gr. moskviCis gzamkvlevis informaciiT, `mineraluri wylis~

parkSi Teatria, romelic 1897 wels aSenda da misi lokacia zustad

emTxveva generalur gegmaze mocemul saTeatro Senobis adgil-

mdebareobas. aris Tu ara es paul Sternis daproeqtebuli Teatri? Tu

ara – romel da ra saxis TeatrTan gvaqvs saqme?

miuxedavad imisa aSenda Tu ara Sterniseuli Teatri, es ar amcirebs mis
mniSvnelovnebas, faqtia rom XIX saukunis bolosTvis borjomSi, sadac
ukve aris Teatri (savaraudod xis), dgeba axali saTeatro nagebobis
mSeneblobis sakiTxi, gansazRvrulia misi adgili qalaqis
ganaSenianebaSi, muSavdeba proeqti, romelzec saTeatro arqiteqturis
specifikis mcodne arqiteqtoria mowveuli.

amdenad, erTsa da imave periodSi, saqarTvelos or sxvadasxva kuTxeSi,
gansxvavebuli saxis, masStabis saTeatro nagebobebi proeqtdeba da
Sendeba. gansxvavebulia damkveTi – erT SemTxvevaSi saimperatoro ojaxi,
meoreSi – soflis mosaxleoba. XIX saukunis qarTuli kulturis
TaviseburebaTa gaazrebis kidev erTi saintereso plasti.

kvlevis Sedegad, vfiqrob momzaddes gamocema XIX saukunis saTeatro
arqiteqturis Sesaxeb qvemo maCxaanisa da borjomis Teatrebze Sesabamisi
sailustracio masaliT (saarqivo fotoebi, proeqtebi da a.S).




