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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

იბსენის ნაწარმოებთა ინტერპრეტაციები
 უახლეს ქართულ თეატრში

საკვანძოსიტყვები:ახალიდრამა,რეალიზმი,დრამატურგია,თეატ

რი,პიესა,რეჟისორი,სპექტაკლი.

„ახალი დრა მის მე ფედ“ წო დე ბუ ლი ჰენ რიკ იბ სე ნის დრა მა-
ტურ გია სხვა დას ხ ვა ჟან რის პი ე სებს მო ი ცავს. მას და წე რი ლი აქვს  
დრა მა ტუ ლი პო ე მე ბი, ის ტო რი უ ლი, სო ცი ა ლუ რი, სიმ ბო ლის ტუ რი, 
თა ნა მედ რო ვე ყო ფის ამ სახ ვე ლი დრა მე ბი. 1860-იან წლებ ში იბ სე-
ნი იწყებს მოღ ვა წე ო ბას რო გორც რო მან ტი კო სი. 1870-იანებში იგი 
ხდე ბა ერ თ -ერ თი აღი ა რე ბუ ლი ევ რო პე ლი რე ა ლის ტი მწე რა ლი. 
1890-იანებში მის პი ე სებ ში არ სე ბუ ლი სიმ ბო ლიზ მი აახ ლო ებს იბ-
სენს სიმ ბო ლის ტებ თან და ნე ო რო მან ტი კო სებ თან. იბ სე ნი სა მარ-
თ ლი ა ნად ით ვ ლე ბა ფსი ქო ლო გი უ რი დრა მი სა და ფი ლო სო ფი უ რი 
„იდეების დრა მის“ შემ ქ მ ნე ლად, რო მელ მაც დიდ წი ლად გან საზღ-
ვ რა თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო დრა მის მხატ ვ რუ ლი სა ხე.

„მოჩვენებანი“ და „ჰედა გაბ ლე რი“ დრა მა ტურ გის მოღ ვა წე ო-
ბის ბო ლო, მე სა მე პე რი ოდ ში შექ მ ნი ლი ნა წარ მო ე ბე ბი ა. XIX სა უ-
კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან ადა მი ა ნის ცნო ბი ე რე ბა ში გარ და ტე ხის 
მო მენ ტი დგე ბა, ღმერ თ და კარ გუ ლი ადა მი ა ნი ახა ლი ფა სე უ ლო ბე-
ბის ძი ე ბა ში დაბ ნე უ ლი ა. ძი რე უ ლად იც ვ ლე ბა სამ ყა როს შეც ნო ბის 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლობ რი ვი მიდ გო მა. რა თქმა უნ და, ცვლი ლე ბე ბი 
ხე ლოვ ნე ბა ში პო ვებს ასახ ვას. ფუნ და მენ ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი სა თე-
ატ რო ხე ლოვ ნე ბა საც შე ე ხო. ამ პე რი ოდ ში იბ სე ნი იკ ვ ლევს ტყუ-
ილ ზე აგე ბულ ურ თი ერ თო ბებს და  სი ყალ ბე ზე აგე ბუ ლი სა ზო გა-
დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის შე დე გებს.  

„იბსენის არა ერ თი პერ სო ნა ჟი ხში რად და მარ ცხე ბას გა ნიც-
დის წი ნა აღ მ დე გო ბე ბით აღ სავ სე სა ზო გა დო ე ბას თან ბრძო ლა ში, 
ბრძო ლა ში გა ბა ტო ნე ბულ მო რალ თან, დამ კ ვიდ რე ბულ ცხოვ-
რე ბი სე ულ მო დელ თან, რო მელ საც ად ვი ლად ვერ და არ ღ ვევ და 
შე იძ ლე ბა, პი რი ქით, თა ვად და გამ ს ხ ვ რი ოს. პი როვ ნუ ლი თა ვი-
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სუფ ლე ბა, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თა ვის თა ვა დო ბა მკაცრ სო ცი ა ლურ 
არ ტა ხებ შია მოქ ცე უ ლი. ადა მი ა ნებს აკ ლი ათ გამ ბე და ო ბა, რად გან 
სინ დი სი, ამა თუ იმ ფორ მით, და ლა ქა ვე ბუ ლი აქვთ, წარ სულ ში ესა 
თუ ის შეც დო მა აქვთ ჩა დე ნი ლი და ეში ნი ათ, ეს მათ წი ნა აღ მ დეგ 
არ იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი. ამი ტო მაც ზოგ ჯერ ლაჩ რუ ლად იქ ცე ვი ან, 
დრკე ბი ან, უკან იხე ვენ და, შე დე გად, არ ც თუ იშ ვი ა თად ტრა გი კულ 
ვი თა რე ბა შიც ვარ დე ბი ან. შე სა ბა მი სად, „საზოგადოება ანად გუ-
რებს ინ დი ვიდს. და სწო რედ ინ დი ვი დია იბ სე ნის საქ მე“.1

იბ სე ნის დრა მა ტურ გი ის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი თე მაა პი როვ-
ნე ბის და სა ზო გა დო ე ბის და პი რის პი რე ბა. ეს თე მა, რა თქმა უნ-
და, მუდ მი ვია და დღე საც ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი. ალ ბათ, სწო რედ 
ამი ტო მაც, დღე ვან დე ლი რე ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, თა ვი ან თი 
სათ ქ მე ლის, პო ზი ცი ის გა მო სა ხა ტად ახალ გაზ რ და შე მოქ მე დე ბი 
გე ნი ა ლუ რი ნორ ვე გი ე ლი დრა მა ტურ გის პი ე სებს დგა მენ. ამ ჯე რად, 
ყუ რადღე ბას შე ვა ჩე რებ სა ბა ას ლა მა ზიშ ვი ლის თა ვი სუ ფალ თე ატ-
რ ში დად გ მულ „მოჩვენებებზე“ და თა თა პო პი აშ ვი ლის რუს თა ვე-
ლის თე ატ რის ექ ს პე რი მენ ტულ სცე ნა ზე გან ხორ ცი ე ლე ბულ „ჰედა 
გაბ ლერ ზე“.

„ჰენრიკ იბ სე ნი ერ თ -ერ თი უდი დე სი ფი გუ რაა დრა მა ტურ გი ის 
ის ტო რი ა ში. მას ხში რად, სავ სე ბით დამ სა ხუ რე ბუ ლად, სკან დი ნა-
ვი ელ შექ ს პი რა დაც კი იხ სე ნი ე ბენ. იბ სე ნის პი ე სე ბი კვლა ვაც დი დი 
წარ მა ტე ბით იდ გ მე ბა მთელს მსოფ ლი ო ში. ის, რომ დი დი ნორ ვე-
გი ე ლი დრა მა ტურ გი ესო დენ მიმ ზიდ ვე ლი ავ ტო რია თა ნა მედ რო ვე 
პუბ ლი კი სათ ვის, არა ერ თი მი ზე ზით აიხ ს ნე ბა. მათ შო რი საა იბ სე-
ნის შე მოქ მე დე ბის გა მორ ჩე უ ლი ზედ რო უ ლო ბა და თვალ ში სა ცე მი 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა“.2

„მოჩვენებანი“  ძალ ზე დრა მა ტუ ლი და ქმე დი თი პი ე სა ა. იბ სე-
ნი და ინ ტე რე სე ბუ ლია გე ნე ტი კუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბი თო ბით,  რო გორ 
აისა ხე ბა და რა გავ ლე ნას ახ დენს შთა მო მავ ლო ბა ზე წი ნაპ რე ბის 
საქ ცი ე ლი, ჩა დე ნი ლი ცოდ ვე ბი. და პი რის პი რე ბუ ლია მო ვა ლე ო ბის 
გრძნო ბა ადა მი ა ნის პი რად ინ ტე რე სებ თან, სა ზო გა დო ებ რი ვი მო-
რა ლუ რი ნორ მე ბი - ადა მი ა ნის გრძნო ბებ სა და ცხოვ რე ბას თან. რა 
უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია - ცხოვ რე ბის ყო ვე ლი წუ თით ტკბო ბა თუ 
მკაც რად დად გე ნი ლი ცხოვ რე ბი სე უ ლი ნორ მე ბი. მთა ვა რი მოქ მე-

1 ლორია, რეალიზმი ჰენრიკ იბსენის.., 2011. გვ.1 https://www.tsu.ge/data/file_db/
scandinavianstudies/IbsenisRealizmi.pdf (02/02/2022).
2 იქვე.

https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Ibsenis-Realizmi.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Ibsenis-Realizmi.pdf
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დი პი რი ფრუ ალ ვინ გი ძლი ე რი პი როვ ნე ბა ა, რო მელ მაც ოჯა ხი-
სა და სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე მო ვა ლე ო ბებს შეს წი რა სიყ ვა რუ ლი, 
პი რა დი ინ ტე რე სე ბი და რაც მთა ვა რია სი მარ თ ლე. ამის შე დე გად 
კი აღ მოჩ ნ და, რომ მან სა კუ თა რი შვი ლი გა ი ღო მსხვერ პ ლად. სა-
ბო ლო ოდ ოჯა ხის შე სა ხებ მის მი ერ ვე შექ მ ნი ლი მი თი გა ცამ ტ ვერ-
დე ბა და სრუ ლი კრა ხით მთავ რ დე ბა. ფრუ ალ ვინ გის ვე იძუ ლე ბით 
გაცხა დე ბუ ლი სი მარ თ ლე მოჩ ვე ნე ბა სა ვით ამო უ ტივ ტივ დე ბათ პი-
ე სა ში მოქ მედ პერ სო ნა ჟებს. „დავარცხნილი“, და ლა გე ბუ ლი ოჯა-
ხუ რი კე თილ დღე ო ბა თავ ზე ენ გ რე ვათ ოჯა ხის თი თო ე ულ წევ რ სა 
და ამ ოჯახ თან და ახ ლო ე ბულ პი რებს. იბ სენ მა სას ტი კი გა ნა ჩე ნი 
გა მო უ ტა ნა  ტყუ ილ ზე აგე ბულ ურ თი ერ თო ბებს, ზო გა დად ცხოვ რე-
ბას. კე თილ შო ბი ლი მიზ ნე ბიც კი არ ამარ თ ლებს ტყუ ილს, სი მა ხინ-
ჯე ზე, ბო რო ტე ბა ზე ხე ლის და ფა რე ბას. დრო უ ლად გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი 
სი მარ თ ლე პერ სო ნა ჟებს, ადა მი ა ნებს ცხოვ რე ბის თა ვი დან დაწყე-
ბის სა შუ ა ლე ბას მის ცემ და. სი მარ თ ლე ალ ვინ გე ბის ოჯახს თა ვი დან 
ააცი ლებ და ტრა გი კულ და სას რულს. ალ ვინ გე ბის წყვილ მა ცხოვ-
რე ბა ერ თ მა ნეთს ჯო ჯო ხე თად უქ ცი ა. მა ხინ ჯ მა ურ თი ერ თო ბებ მა 
ისი ნი სრუ ლად გა ა ნად გუ რა. ადა მი ა ნი პა სუხს აგებს ჩა დე ნი ლი 
საქ ცი ე ლის თუ ქმე დე ბის გა მო, არა ფე რი ქრე ბა უკ ვა ლოდ, ყვე ლა-
ფერს შე დე გი მოჰ ყ ვე ბა. სა ბო ლო ოდ ტყუ ი ლი გამ ჟ ღავ ნ დე ბა.

თა ვი სუ ფალ თე ატ რ ში სა ბა ას ლა მა ზიშ ვილ მა იბ სე ნის 
„მოჩვენებები“ (ადრე ითარ გ მ ნე ბო და „მოჩვენებანი“) დად გა. 
სპექ ტაკ ლი ერ თი შე ხედ ვით რე ჟი სო რის ხელ წე რი სათ ვის გან ს ხ ვა-
ვე ბუ ლი ხერ ხე ბი თაა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი. ჩე მი აზ რით, ახალ გაზ რ-
და ხე ლო ვან მა და ამ ტ კი ცა, რომ მას ძა ლუძს არა მარ ტო სხვა დას-
ხ ვა ჟან რის პი ე სებ ზე მუ შა ო ბა, არა მედ შე უძ ლია და აინ ტე რე სებს 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა თე ატ რო ფორ მე ბით ოპე რი რე ბა. ამ ჯე რად, ყო-
ველ გ ვა რი ეპა ტა ჟუ რო ბის გა რე შე,  მან კლა სი კუ რი, ფსი ქო ლო გი უ-
რი თე ატ რის ხერ ხე ბით შექ მ ნა „მოჩვენებები“. 

სპექ ტაკ ლ ში ნი ჭი ე რი მსა ხი ო ბი ან დ რია ვაჭ რი ძე ახა ლი ამ-
პ ლუ ით მოგ ვევ ლი ნა, მან „მოჩვენებების“ სცე ნოგ რა ფია შექ მ ნა. 
რამ დე ნი მე შტრი ხის გან შემ დ გა რი დე კო რა ცია ძა ლი ან სა და ა, თი-
თო ე ულ რეკ ვი ზიტს სიმ ბო ლუ რი დატ ვირ თ ვა აქვს. სცე ნის უკა ნა 
კე დელ ზე გა კე თე ბუ ლი აივა ნი ოს ვალ დის სა ხე ლოს ნო ა. სცე ნის 
შუ ა ში მრგვა ლი მა გი და და რამ დე ნი მე სკა მი დგას, მის თავ ზე ნა-
ხევ რად დახ რი ლი, ტრო სე ბით ჩა მო კი დე ბუ ლი მრგვა ლი სარ კე ა. 
სარ კე ში ირეკ ლე ბა  ტყუ ილ ზე აგე ბუ ლი ალ ვინ გე ბის ოჯა ხის (და 
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სა ზო გა დო ე ბის) ცხოვ რე ბა. ამ სარ კე ში ვე ნათ ლად გა მოჩ ნ დე ბა 
ოს ვალ დის სა ხის რე ჟი სო რი სე უ ლი ინ ტერ პ რე ტა ცია - მსხვერ პ-
ლად შე წი რუ ლი ოს ვალ დის ჯვარ ც მულ ქრის ტეს თან, გან კა ცე ბულ 
ღმერ თ თან ანა ლო გი. ფა რი სე ვე ლი სა ზო გა დო ე ბა და კა ნო ნე ბუ ლი 
ნორ მე ბის დარ ღ ვე ვას არა ვის პა ტი ობს - ჯვარს აც ვამს, მსხვერ პ-
ლად სწი რავს. ამას კი დევ უფ რო ამ ყა რებს ავან ს ცე ნა ზე აღ მარ-
თუ ლი ჯვრის გა მო სა ხუ ლე ბა, რო მელ თა ნაც მი დის გი ვი კო ბა რა-
თაშ ვი ლის ოს ვალ დი და ჯვარ ც მუ ლი ქრის ტეს პო ზას გა მო სა ხავს. 
სპექ ტაკ ლ ში გან კა ცე ბულ ქრის ტეს თან ასო ცი ა ცი ას კი დევ ერ თხელ 
უს ვამს ხაზს რე ჟი სო რი. ვფიქ რობ, ეს მი ზან ს ცე ნა ზედ მე ტად პირ-
და პი რი და პლა კა ტუ რი ა, მი თუ მე ტეს ამა ზე მი თი თე ბა, სა ინ ტე რე სო 
ფორ მით უკ ვე არის სპექ ტაკ ლ ში. სა ზო გა დო ე ბა ყო ველ გ ვარ ბო-
რო ტე ბას, აღ ვი რახ ს ნი ლო ბას, სი ყალ ბეს ქრის ტეს სა ხე ლით ნიღ-
ბავს. ჯვარს პა ტა რა სარ კ მე ლი აქვს, რო მელ შიც სან თე ლი დევს. 
სწო რედ ამ სიწ მინ დის სიმ ბო ლოს იყე ნებს პას ტო რი მან დერ სი, 
რო მელ საც სი მარ თ ლის გა გე ბის შემ დეგ, მთე ლი სამ ყა რო თავ ზე 
ენ გ რე ვა. კა მერ ჰერ ალ ვინ გის სა ხე ლო ბის თავ შე სა ფარს სან თ ლის 
ნამ წ ვით ცეცხლს უკი დებს და მთლი ა ნად გა დაწ ვავს. მრგვალ მა გი-
და ზე გა წო ლი ლი გი ვი კო ბა რა თაშ ვი ლის ოს ვალდს სარ კე ჯვარ ც-
მუ ლად ირეკ ლავს, მე რე ნელ - ნე ლა ქვე ვით ეშ ვე ბა და გულ ზე ლო-
დად ედე ბა. ამ ლოდ ზე ვე ცეცხ ლ წა კი დე ბუ ლი თავ შე საფ რის მა კე ტი 
იწ ვის, ვფიქ რობ, რე ჟი სო რის ჩა ნა ფიქ რით, ლოდ ზე ცეცხ ლ წა კი დე-
ბუ ლი თავ შე სა ფა რი ავან ს ცე ნა ზე აღ მარ თუ ლი ჯვრის ანა რეკ ლი ა. 

სპექ ტაკ ლი სათ ვის შექ მ ნი ლი ვახ ტანგ გვა ხა რი ას მუ სი კა, რო-
მელ საც რე ჟი სო რი მი ნი მა ლუ რად, მი ზან მი მარ თუ ლად იყე ნებს, 
ამა თუ იმ ეპი ზო დის ში ნა გან მუხტს ამ ძაფ რებს და მა ყუ რებ ლის 
ემო ცი ურ აღ ქ მას უწყობს ხელს.

რე ჟი სო რის კონ ცეფ ცი ის შე სა ბა მი სი, პერ სო ნაჟ თა ხა სი ა თის 
თვი სე ბე ბის გა მომ ხატ ვე ლი კოს ტი უ მე ბი შექ მ ნა ბარ ბა რა ას ლა-
მაზ მა. გან სა კუთ რე ბით გა მოვ ყოფ, ოს ვალ დის, ფრუ ალ ვინ გის, 
პას ტორ მან დერ სის კოს ტი უ მებს. ანი იმ ნა ძის ფრუ ალ ვინ გის ქა-
ლუ რო ბა, დი დე ბუ ლე ბა, სიძ ლი ე რე კი დევ უფ რო მე ტად იკ ვე თე-
ბა თეთრ, ცის ფერ და წი თელ ფე რებ ში გა დაწყ ვე ტილ კა ბა სა და 
მო სას ხამ ში. არ ჩილ ბა რა თაშ ვი ლის პას ტო რის მკაც რი შა ვი ფე-
რის შე სა მო სე ლი მის ას კე ტურ ბუ ნე ბას უფ რო მე ტად უს ვამს ხაზს. 
რე ჟი სორ მა და მხატ ვარ მა კოს ტი უმ ში პა ტა რა შტრი ხის შე ტა ნით, 
ფრუ ალ ვინ გ თან ერ თ -ერთ სცე ნა ში, ანა ფო რის თეთრ სა კინ ძ ში 
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ჩა კე რე ბუ ლი ფსალ მუ ნის შეხ ს ნით, პას ტო რის პი როვ ნე ბა ში შერ-
ჩე ნილ ადა მი ა ნურ ვნე ბა ზე მიგ ვა ნიშ ნეს. ოს ვალ დის სა მოს ში თეთ-
რი ფე რი სჭარ ბობს. პირ ველ მოქ მე დე ბა ში იგი ნა ხევ რად შიშ ვე-
ლი ა, გრძე ლი თეთ რი ტრუ სე ბით და გრძე ლი თეთ რი ვე წინ დე ბით. 
მსა ხი ო ბის სხე უ ლი სიმ სუ ბუ ქი სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ასო ცი ა ცი ას 
ბა დებს. ოს ვალ დის პერ სო ნა ჟი „დედიშობილა“ ევ ლი ნე ბა მა ყუ რე-
ბელს, რაც მი სი მგრძნო ბი ა რე ბუ ნე ბის და ამას თა ნა ვე და უც ვე ლო-
ბის გა მომ ხატ ვე ლი ა. მე ო რე მოქ მე დე ბა ში ოს ვალ დის კოს ტი უ მი 
ბო ჰე მუ რი ა, თა ვი სი ბრჭყვი ა ლა სა ყუ რი თა თუ ხე ლის თი თებ ზე ას-
ხ მუ ლი ბეჭ დე ბით.      

ოს ვალ დი, მა მის ცოდ ვე ბის გა მო, უკურ ნე ბე ლი სე ნი თაა და ა ვა-
დე ბუ ლი, თან და თა ნო ბით იგი „მცენარედ“  იქ ცე ვა. მან იცის, რომ 
გან წი რუ ლი ა, დარდს სას მე ლით იქარ წყ ლებს. გი ვი კო ბა რა თაშ ვი-
ლი თა ვი სი პერ სო ნა ჟის ფსი ქო- ფი ზი კურ მდგო მა რე ო ბას, თან მიმ-
დევ რუ ლად, ქმე დი თად, ში ნა გა ნი ემო ცი უ რი მუხ ტით და გა რე გა ნი 
დახ ვე წი ლი პლას ტი კით გად მოს ცემს. ყო ვე ლი მოძ რა ო ბა, ჟეს ტი, 
მიხ ვ რა- მოხ ვ რა, მი მი კა პერ სო ნა ჟის  ხა სი ა თის, ში ნა გა ნი ბუ ნე ბის 
გა მო ხა ტუ ლე ბა ა. გი ვი კო ბა რა თაშ ვი ლის ოს ვალ დი შე გუ ე ბუ ლია 
იმ ფაქტს, რომ იგი გან წი რუ ლი ა, მაგ რამ არ სურს უმ წეო მდგო-
მა რე ო ბა ში სი ცოცხ ლის გაგ რ ძე ლე ბა. ამი ტო მაც ბრუნ დე ბა სახ ლ-
ში და ეძებს ადა მი ანს, ვინც „მცენარედ“ ქცე ულს და ეხ მა რე ბა და 
მორ ფი ნის სა სიკ ვ დი ლო დო ზას გა უ კე თებს. თით ქოს მო ძებ ნის 
კი დეც ასეთ დამ ხ მა რეს რე გი ნას სა ხით, მაგ რამ ოს ვალდს ამა შიც 
არ უმარ თ ლებს. ოჯა ხის მო ახ ლეს თან რო მან ტი კუ ლი ურ თი ერ თო-
ბის გაბ მა კა ტას ტ რო ფით მთავ რ დე ბა. რე გი ნა მი სი „სახელოვანი“, 
„საამაყო“ მა მის ცოდ ვის ნა ყო ფი, მი სი ნა ხე ვარ და აღ მოჩ ნ დე ბა. 
სა ბა ას ლა მა ზიშ ვილ მა კი დევ უფ რო გა ამ ძაფ რა იბ სე ნის პი ე სა ში 
არ სე ბუ ლი ოს ვალ დი სა და რე გი ნას ურ თი ერ თო ბის ხა ზი. სპექ ტაკ-
ლ ში წი ნაპ რე ბის ცოდ ვას, სა კუ თარ დას თან ინ ცეს ტის ცოდ ვაც ემა-
ტე ბა. რე ჟი სორ მა მი ნი მა ლის ტუ რი ხერ ხე ბით გა დაწყ ვი ტა და- ძ მის 
„ინცესტის“ ეპი ზო დი, რო მე ლიც ოს ვალ დის სა ხე ლოს ნო ში გა თა-
მაშ და. ავან ს ცე ნა ზე ფრუ ალ ვინ გი და პას ტო რი მან დერ სი არი ან, 
მათ შო რის ეს -ე საა დას რულ და და ძა ბუ ლი დი ა ლო გი. ეს -ე საა პას-
ტორ მა ფრუ ალ ვინ გის გან სი მარ თ ლე შე იტყო ალ ვინ გე ბის ოჯა ხის, 
კა მერ ჰერ ალ ვინ გის უზ ნე ო, აღ ვი რახ ს ნი ლი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ. 
ზე ვით სა ხე ლოს ნო ში რე გი ნა და ოს ვალ დი ეხ ვე ვი ან ერ თ მა ნეთს. 
ისი ნი სპე ცი ა ლუ რად გა ი თა მა შე ბენ ოს ვალ დის რე გი ნა ზე ძა ლა-
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დო ბას. ფრუ ალ ვინ გი სა და პას ტო რის გა სა გო ნად რე გი ნა ხმა უ რით 
სკამს აყი რა ვებს და გან გებ ხმა მაღ ლა იყ ვი რებს: ოს ვალდ, ხომ არ 
გა გიჟ დი, გა მიშ ვი. შემ დეგ ახალ გაზ რ და წყვი ლი ერ თ მა ნეთს ეხ ვე-
ვა. ოს ვალ დის სა ხე ლოს ნო ჩაბ ნელ დე ბა. გა ოგ ნე ბულ, შეძ რ წუ ნე-
ბულ ფრუ ალ ვინგს კი აღ მოხ დე ბა - „მოჩვენებები!“.

ანი იმ ნა ძე მომ ხიბ ვ ლე ლი, ძლი ე რი, სა ბო ლო ოდ კი გა ნად გუ-
რე ბუ ლი ქა ლის სა ხეს ქმნის. ფრუ ალ ვინ გი სა და პას ტო რის პირ ვე-
ლი ვე სცე ნა ში რე ჟი სორ მა ერ თი დე ტა ლით გა მო ხა ტა, რომ ამ ორი 
ადა მი ა ნის ურ თი ერ თო ბა ში მე გობ რო ბის, საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბის 
გარ და, ერ თ მა ნე თი სად მი ვნე ბაც არ სე ბობს. ფრუ ალ ვინ გი სკამ ზე 
დაჯ დო მი სას პას ტო რის წი ნა შე სპე ცი ა ლუ რად წარ მო ა ჩენს ლა მაზ 
ფე ხებს, თუმ ცა მა ლე ვე და ი ფა რავს მო სას ხა მით. პას ტო რი უხერ ხუ-
ლად თვალს მო ა ცი ლებს, შეტ რი ალ დე ბა, შე მობ რუ ნე ბი სას კი მას 
ფსალ მუნ ჩა კე რე ბუ ლი თეთ რი სა კინ ძი შეხ ს ნი ლი აქვს. მსა ხი ობ თა 
ქმე დე ბა ში გა მო ხა ტუ ლი ამ ბა ვი, სპექ ტაკ ლ ში ნელ - ნე ლა ვი თარ-
დე ბა და მა ყუ რე ბე ლი მა თი დი ა ლო გი დან იგებს სა ზო გა დო ებ რივ 
მო რა ლურ კა ნო ნებს შე წი რულ, ჩა ნა სახ ში ვე ჩაკ ლულ სიყ ვა რუ ლის 
სევ დი ან ის ტო რი ას.

ფი ნა ლის კენ დე დი სა და შვი ლის და ძა ბუ ლი, საკ მა ოდ გრძე-
ლი, გულ ღია დი ა ლო გი რე ჟი სორ მა და მსა ხი ო ბებ მა რიტ მუ ლად, 
ემო ცი უ რად, ში ნა გა ნი მუხ ტით გა ი თა მა შეს. ანი იმ ნა ძის ფრუ ალ-
ვინ გი სწო რედ ამ სცე ნა ში გა აც ნო ბი ე რებს, თუ რა სა ში ნე ლი შე-
დე გი გა მო ი ღო, თა ვის დრო ზე მის მა მორ ჩი ლე ბამ ფა რი სე ვე ლი 
სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე. მას ეგო ნა, რომ სი მარ თ ლეს და მა ლავ და, 
ყვე ლა ფერს სა კუ თარ ხელ ში აიღებ და და ამ მძი მე ტვირთს გა უმ-
კ ლავ დე ბო და. ანი იმ ნა ძეს და გი ვი კო ბა რა თაშ ვილს ეს დი ა ლო გი 
ტრა გიზ მამ დე აჰ ყავთ. აქ დე და- შ ვი ლი აბ სო ლუ ტუ რად გულ წ რ-
ფე ლი ა, აბ სო ლუ ტუ რად გა იხ ს ნე ბი ან ერ თ მა ნე თის წი ნა შე. სწო-
რედ ამ სცე ნა ში მო რი გი ეპი ლეფ სი უ რი შე ტე ვის შემ დეგ, ოს ვალ დი 
„მცენარედ“ იქ ცე ვა. გა ნად გუ რე ბუ ლი ფრუ ალ ვინ გი თა ვი სი ხე ლით 
უკე თებს მორ ფი ნის სა სიკ ვ დი ლო დო ზას ერ თა დერთ შვილს. ანი 
იმ ნა ძის ფრუ ალ ვინ გი მწუ ხა რე ბის გან თავ ზარ და ცე მუ ლი შეჰ კივ-
ლებს, შემ დეგ კი მსხვერ პ ლად შე წი რუ ლი შვი ლის უსუ ლო სხე ულს 
სი ნათ ლის კენ, მზის კენ მი ათ რევს.  მზე ამო ვი და, მაგ რამ რა ღა აზ რი 
აქვს ამ მზის ამოს ვ ლას, თუ კი ის, ვის თ ვი საც ასე თი სა ნატ რე ლი იყო 
მზის ამოს ვ ლა, აღარ არ სე ბობს, თუ კი შთა მო მავ ლო ბა, მო მა ვა ლი 
აღარ არ სე ბობს.
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არ ჩილ ბა რა თაშ ვი ლის პას ტო რი მან დერ სი კა ნონ მორ ჩილ 
პი როვ ნე ბას ასა ხი ე რებს. მის თ ვის მთა ვა რია სა ზო გა დო ებ რი ვი, 
მო რა ლუ რი კა ნო ნე ბის დაც ვა. ყვე ლა ფე რი, რაც ამ კა ნო ნებს ეწი-
ნა აღ მ დე გე ბა, პას ტო რის თ ვის მი უ ღე ბე ლი ა, არა რე ლი გი უ რი წიგ-
ნე ბის კითხ ვაც კი. არ ჩილ ბა რა თაშ ვი ლი აუღელ ვე ბე ლი, გა წო ნას-
წო რე ბუ ლი, დამ რი გებ ლუ რი მეტყ ვე ლე ბის მა ნე რით, პლას ტი კით, 
ჟეს ტი კუ ლა ცი ით, მი მი კით ას კე ტუ რი პერ სო ნა ჟის სა ხეს ქმნის. იგი 
ღრმა დაა დარ წ მუ ნე ბუ ლი თა ვი სი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის, მსოფ-
ლაღ ქ მის სის წო რე ში. ამი ტო მაც გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი სი მარ თ ლე მას 
თავ ზარს დას ცემს, იგი ხვდე ბა, რომ მი სი ე. წ. „სწორი“ ცხოვ რე ბა, 
სი ყალ ბე ზე და სიც რუ ე ზე ყო ფი ლა დამ ყა რე ბუ ლი და თა ვის გან ვ-
ლილ ცხოვ რე ბას თავ შე საფ რის გა დაწ ვით ანად გუ რებს. პას ტო რი 
არ არის ფა რი სე ვე ლი, პას ტო რიც მსხვერ პ ლი ა,  ყალ ბი სა ზო გა დო-
ე ბის „მორალური კა ნო ნე ბის“ მსხვერ პ ლი.   

სლა ვა ნა თე ნა ძის დურ გა ლი ენ გ ს ტ რან დი ერ თი შე ხედ ვით მო-
რი დე ბუ ლი, მორ ცხ ვი მა მა კა ცი ა. თუმ ცა ამ მო რი დე ბუ ლო ბის მიღ მა 
არ სე ბობს საკ მა ოდ გაქ ნი ლი ადა მი ა ნი, ერ თა დერ თი პი როვ ნე ბა, 
რო მე ლიც ამ უბე დუ რე ბი დან გა მორ ჩე ნას იღებს. პას ტო რი სი ჩუ-
მის სა ნაც ვ ლოდ თან ხას აძ ლევს  მეზღ ვა ურ თა „თავშესაფრის“ 
მო საწყო ბად. და საწყის ში ვე ენ გ ს ტ რან დი რე გი ნას სთა ვა ზობს 
„თავშესაფრის“ დი ა სახ ლი სო ბას, ფაქ ტობ რი ვად, ბორ დელ ში მუ-
შა ო ბას. სლა ვა ნა თე ნა ძე ნა ხე ვარ ტო ნე ბით ქმნის თა ვის პერ სო-
ნაჟს. იგი თით ქოს საყ ვა რე ლი მო ხუ ციც კი ა, თუმ ცა სი ნამ დ ვი ლე ში 
გა ლო თე ბუ ლი გა იძ ვე რა ა, რომ ლის თ ვი საც ფუ ლი უმ თავ რე სი ღი-
რე ბუ ლე ბა ა.   

სა ბა ას ლა მა ზიშ ვი ლის კონ ცეფ ცი ით, ტყუ ილ ზე აგე ბულ ურ თი-
ერ თო ბებს, მო რა ლუ რი თუ ზნე ობ რი ვი კა ნო ნე ბით შე ნიღ ბულ ფა-
რი სევ ლურ სა ზო გა დო ე ბას კა ცობ რი ო ბის მო მა ვა ლი ეწი რე ბა.   და, 
მა შინ, რად გვინ და მზე, რად გვინ და სი ნათ ლე, თუ კი მო მა ვა ლი 
აღარ იარ სე ბებს?!

თა თა პო პი აშ ვილ მა რუს თა ვე ლის თე ატ რის ექ ს პე რი მენ ტულ 
სცე ნა ზე „ჰედა გაბ ლე რის“ სა ინ ტე რე სო ინ ტერ პ რე ტა ცია შე მოგ ვ-
თა ვა ზა. რე ჟი სორ მა იბ სე ნის ტექ ს ტ ზე გუ რამ ღონ ღა ძეს თან ერ თად 
იმუ შა ვა. გა კეთ და პი ე სის ძა ლი ან კარ გი ახა ლი თარ გ მა ნი, რე ჟი-
სორ მა სას ცე ნო ტექ ს ტი და ა მონ ტა ჟა, მსა ხუ რი ბერ ტას პერ სო ნა ჟი 
სა ერ თოდ ამო აგ დო და საკ მა ოდ გრძე ლი პი ე სი დან და ტო ვა მხო-
ლოდ ის, რაც სპექ ტაკ ლის კონ ცეფ ცი ას ნათ ლად გა მო ხა ტავს. წარ-
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მოდ გე ნა ში ყვე ლა ფე რი ჰე და გაბ ლე რის პი როვ ნე ბის სრულ ფა სო-
ვან წარ მო ჩე ნას ემ სა ხუ რე ბა.

  იბ სე ნის ჰე და გაბ ლე რი ბევ რად მე ტი ა, ვიდ რე უბ რა ლოდ 
ექ ს ცენ ტ რი უ ლი გმი რი, ის პი როვ ნე ბა ა, რო მე ლიც აპ რო ტეს ტებს მის 
გარ შე მო არ სე ბულ მეშ ჩა ნურ სამ ყა როს.  ჰე დას მსგავ სი პერ სო-
ნა ჟის არ სე ბო ბა ასეთ სამ ყა რო ში სი სუ ლე ლე ა, აბ სურ დი ა. ყვე ლა 
ცდი ლობს მის ჩას მას რა ი მე მარ ტივ სო ცი ა ლურ ჩარ ჩო ში (ცოლი, 
შეყ ვა რე ბუ ლი, დე და), მაგ რამ ის თა ვი სი ბუნ ტა რუ ლი, თა ვი სუფ ლე-
ბის მოყ ვა რუ ლი ბუ ნე ბით ვერ ჯდე ბა ჩარ ჩო ებ ში.

მხატ ვარ მა ბარ ბა რა ას ლა მაზ მა სპექ ტაკ ლი სათ ვის შექ მ ნა სცე-
ნოგ რა ფი ა, რო მე ლიც ჰე დას გარ შე მო არ სე ბუ ლი სამ ყა როს ზუს ტი 
გა მო ხა ტუ ლე ბა ა. სცე ნა თით ქ მის ცა რი ე ლი ა, თეთ რ - ნაც რის ფერ ში 
გა დაწყ ვე ტი ლი კედ ლე ბი, შა ვი იატა კი, აქა იქ რამ დე ნი მე კუ ბი და 
ყვა ვი ლე ბის თა ი გუ ლე ბი. ამ ფონ ზე ია სუ ხი ტაშ ვი ლის ჰე დას ჯერ 
გრძე ლი თეთ რი სა ღა მუ რი აც ვი ა, მე რე კი წი თე ლი კა ბა. რე ჟი სორ-
მა და მხატ ვარ მა ჰე დას კოს ტი უ მებ შიც გა მო ხა ტეს მი სი გა მორ-
ჩე უ ლო ბა. ამა ვე დროს მთე ლი სპექ ტაკ ლის გან მავ ლო ბა ში ჰე და 
შიშ ვე ლი ტერ ფე ბი თა ა, რი თაც რე ჟი სორ მა და მსა ხი ობ მა ნათ ლად 
მიგ ვა ნიშ ნეს, რომ ერ თი შე ხედ ვით ძლი ე რი ბუ ნე ბის, რა ღაც მო-
მენ ტებ ში ცი ნი კო სი ჰე და, იმავ დ რო უ ლად და უც ვე ლი ცა ა.

სპექ ტაკ ლ ში, ისე ვე რო გორც პი ე სა ში, მოვ ლე ნა თა რი გი ჰე-
დას პერ სო ნა ჟის გარ შე მო ვი თარ დე ბა. ია სუ ხი ტაშ ვი ლი მომ ხიბ-
ვ ლე ლი გა რეგ ნო ბის, ამა ყი, ამ პარ ტა ვა ნი, ცი ნი კო სი, თა ვი სუფ ლად 
მო აზ როვ ნე ქა ლის სა ხეს ქმნის. ჰე დას გარ კ ვე უ ლი, დად გე ნი ლი 
ნორ მე ბით მცხოვ რებ სა ზო გა დო ე ბა ში სუ ლი ეხუ თე ბა.  პი ე სა და 
სპექ ტაკ ლიც იმით იწყე ბა, რომ თით ქოს ჰე და შე ე გუა ბედს, და თან-
ხ მ და უსიყ ვა რუ ლო ქორ წი ნე ბა ზე და იმ ადა მი ან თა გა რე მოც ვა ში 
ცხოვ რე ბა ზე, რომ ლე ბიც რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვავ დე ბი ან მის გან, 
რო გორც წარ მო მავ ლო ბით, ასე ვე აზ როვ ნე ბი თა თუ ცხოვ რე ბის 
წე სით. ახ ლა, ამ დი დი, ყვა ვი ლე ბის თუ ლა ვან დის სურ ნე ლით აღ ვ-
სი ლი სახ ლის დი ა სახ ლი სი იქ ნე ბა, რო მე ლიც ტეს მან მა მი სი ერ თი 
ფრა ზის გა მო - ასეთ სახ ლ ში ვიცხოვ რებ დი ო, - იყი და და რო მელ-
საც სი ნამ დ ვი ლე ში ჰე და ვერ იტანს. მას მო უ წევს მის თ ვის მი უ-
ღე ბელ, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, სა ძულ ველ ადა მი ა ნე ბის გა რე მოც ვა ში 
ცხოვ რე ბა. ჰე და თით ქოს ეგუ ე ბა ამ გა რე მო ე ბას და სა მა გი ე როს 
გა დახ დას, სა კუ თა რი ამ ბი ცი ე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას იმით ცდი-
ლობს, რომ ამ ადა მი ა ნებს ზე ვი დან უყუ რებს, ცი ნი კუ რად ეპყ რო-
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ბა. მა გა ლი თად, ქმარს -ტესმანს, ჟეს ტე ბით, ხე ლის მი თი თე ბე ბით 
ეურ თი ერ თო ბე ბა, რო გორც ში ნა ურ ცხო ველს. მა მი და იულია ტეს-
მა ნი სად მი მი მარ თუ ლი ყო ვე ლი ფრა ზა და ცინ ვას, ქი ლიკს შე ი ცავს. 
ჰე დამ გა დაწყ ვი ტა, შე გუ ე ბის სა ნაც ვ ლოდ, მის გარ შე მო მყო ფი 
ადა მი ა ნე ბი მარ თოს თა ვი სი ნე ბა სურ ვი ლი სა მებრ. ია სუ ხი ტაშ-
ვი ლი სამ სა ხი ო ბო ოს ტა ტო ბით ძერ წავს ჰე დას სა ხეს. მსა ხი ო ბის 
მეტყ ვე ლე ბის მა ნე რა, პლას ტი კა, ჟეს ტი კუ ლა ცია ჰე დას ში ნა გა ნი 
სამ ყა როს გა მომ სახ ვე ლი ა. მი ნი მა ლის ტუ რი ხერ ხე ბით, მი ნიშ ნე ბე-
ბით, ყო ველ გ ვა რი გა და ჭარ ბე ბის გა რე შე ია სუ ხი ტაშ ვი ლი ჰე დას 
ში ნა გან მდგო მა რე ო ბას, ორ ჭო ფო ბას, სა კუ თარ თავ თან ბრძო ლას 
გად მოს ცემს. რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნე, რე ჟი სორ მა და მხატ ვარ მა 
ჰე დას წი თე ლი კა ბა ჩა აც ვეს. წი თელ ფერს სხვა დას ხ ვა სიმ ბო ლუ-
რი და ამა ვე დროს ურ თი ერ თ გა მომ რიცხა ვი დატ ვირ თ ვა აქვს: სის-
ხ ლი, ცეცხ ლი, სიყ ვა რუ ლი, სი ხა რუ ლი, სი ლა მა ზე, მტრო ბა, შუ რის-
ძი ე ბა, აგ რე სი უ ლო ბა, ძა ლა უფ ლე ბა, ყვე ლა ეს სიმ ბო ლო ჰე დას ხა-
სი ათს მთლი ა ნო ბა ში წარ მო ა ჩენს. ჰე და მსხვერ პ ლია სა ზო გა დო ე-
ბის, ამავ დ რო უ ლად მი სი ვე სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ - ყვე ლა ფერს 
ანად გუ რებს, რა საც მი ე კა რე ბა.

ჰე დას ადა მი ა ნე ბი სად მი ქედ მაღ ლუ რი, ცი ნი კუ რი და მო კი დე-
ბუ ლე ბა პირ ვე ლი ვე სცე ნა ში ვლინ დე ბა. რე ჟი სორ მა და მსა ხი ობ მა 
და რე ჯან ხარ ში ლა ძემ მა მი და იული ას პერ სო ნა ჟის უტ რი რე ბუ ლი 
სა ხე შექ მ ნეს. თა თა პო პი აშ ვილ მა სპექ ტაკ ლ ში იულია ტეს მა ნის 
მხო ლოდ ერ თი სცე ნა და ტო ვა. და რე ჯან ხარ ში ლა ძის იული ას მეშ-
ჩა ნუ რო ბა, უგე მოვ ნო ბა მის კოს ტი უმ ში ხაზ გას მუ ლად არის ასა ხუ-
ლი - ერ თ მა ნეთ თან შე უ ხა მე ბე ლი შა ვი გი პი უ რის  ქვე და კა ბა, ფეხ-
საც მე ლე ბი უზარ მა ზარ ქუს ლებ ზე, რომ ლე ბი თაც ძლივს და დის, 
ბუმ ბუ ლე ბი ა ნი ქუ დი. მსა ხი ო ბი ქმნის ერ თ დ რო უ ლად მი ა მი ტი, კე-
თი ლი და ამავ დ რო უ ლად ყვე ლა ფერ ში „ცხვირის ჩამ ყო ფი“ ქა ლის 
პერ სო ნაჟს. ჰე დას პირ ვე ლი „თავდასხმის“ მსხვერ პ ლი სწო რედ 
მა მი და იული ა ა.

ბა ჩო ჩა ჩი ბა ი ას იორ გენ ტეს მა ნი მა მი დე ბის გაზ რ დი ლი 
„დედიკოს ბი ჭი ა“, სათ ვა ლით, აჭი მე ბით და მაგ რე ბუ ლი შარ ვ-
ლით, მი ა მი ტურ - ბავ შ ვუ რი მზე რით. მსა ხი ო ბი შრო მის მოყ ვა რე 
(ყველაფერი წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი აქვს), მაგ რამ უნი ჭო მეც-
ნი ე რის ტი პაჟს ქმნის. ბუ ნე ბით თით ქოს მშვი დი, პა ტა რა წი ნა აღ მ-
დე გო ბის შექ მ ნი სას ის ტე რი კა ში ვარ დე ბა, რო დე საც გა ი გებს, რომ 
აილერტ ლევ ბორ გი პრო ფე სო რო ბის მო პო ვე ბა ში მი სი შე საძ ლო 
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კონ კუ რენ ტი ა. რე ჟი სო რის ჩა ნა ფიქ რით კითხ ვის ქვეშ დგე ბა - უყ-
ვარს კი ტეს მანს ჰე და? რის თ ვის შე ირ თო? მათ ხომ აბ სო ლუ ტუ-
რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა აქვთ. პი ე სის გან გან ს-
ხ ვა ვე ბით, ტეს მა ნი აილერტ ლევ ბორ გის ხელ ნა წერს პრინ ციპ ში 
იპა რავს, ხო ლო ფი ნა ლის კენ ლევ ბორ გის ხელ ნა წე რის აღ დ გე ნის 
მცდე ლო ბი სას მას აშ კა რა ფლირ ტი აქვს თე ას თან.

ლე ლა ახა ლა ი ას თეა ელ ვ ს ტე დი ერ თი შე ხედ ვით უსუ სუ რი, 
„თაგვივით“ არ სე ბის ასო ცი ა ცი ას აღ ძ რავს. თუმ ცა მსა ხი ო ბის შექ-
მ ნილ პერ სო ნაჟ ში და უც ვე ლო ბას თან, შიშ თან ერ თად, ში ნა გა ნი 
ძა ლა იგ რ ძ ნო ბა. ქა ლი, რო მელ მაც შეძ ლო ლევ ბორ გის ცხოვ რე-
ბის კენ შე მოტ რი ა ლე ბა, და ა წე რი ნა წიგ ნი, რო მე ლიც სა მეც ნი ე რო 
წრე ებ ში ერ თ -ერთ სა უ კე თე სო ნაშ რო მად იქ ნა აღი ა რე ბუ ლი, და ა-
წე რი ნა მე ო რე ნაშ რო მი, რომ ლის გაც ნო ბის შე დეგ ტეს მა ნი შუ რით 
აივ სო და მი სი მო პარ ვაც კი სცა და. ქა ლი, რო მელ მაც შეძ ლო და 
საყ ვა რე ლი კა ცის თ ვის ოჯა ხი მი ა ტო ვა. ქა ლი, რო მე ლიც ფი ნა ლის-
კენ ტეს მანს ეკეკ ლუ ცე ბა. ლე ლა ახა ლი ას თე ას თ ვის უსუ სუ რო ბა 
ნი ღა ბი ა, რო მელ საც სა ზო გა დო ე ბა ში და სამ კ ვიდ რებ ლად იყე ნებს. 

მალ ხაზ ქვრი ვიშ ვი ლის ასე სო რი ბრა კი ვი ზუ ა ლუ რი თუ ში ნა გა-
ნი ბუ ნე ბით „თხუნელას“ მა გო ნებს. სწო რედ ბრა კი თა ვის ვი თომ-
და მე გობ რუ ლი თა ნად გო მით ტეს მა ნე ბის ოჯა ხი სად მი, სი ნამ დ ვი-
ლე ში გა იძ ვე რა, ამო რა ლუ რი ადა მი ა ნი ა, რო მე ლიც არა ფერს  თა-
კი ლობს ჰე დას მო სა პო ვებ ლად. ჰე და სად მი მი სი ლტოლ ვა ხორ ცი-
ე ლი ა. სა სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხე დი, რო მელ საც ჰე დას სთა ვა ზობს, 
ბრა კის თ ვის ჩვე უ ლებ რი ვი, ქალ თან ურ თი ერ თო ბის მი სა ღე ბი 
ფორ მა ა. იგი ჭეშ მა რი ტი წევ რია იმ ფა რი სე ვე ლი სა ზო გა დო ე ბი სა, 
რომ ლის თ ვი საც მთა ვა რია არ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ნორ მე ბის 
ფორ მა ლუ რი დაც ვა. და, თუ კი, ამ ნორ მე ბის რღვე ვა და ფა რუ ლი ა, 
მა შინ ეს მი სა ღე ბი ა. 

ლა შა ჯუ ხა რაშ ვი ლი აილერტ ლევ ბორ გის პერ სო ნაჟს გა ნა სა-
ხი ე რებს. ლევ ბორ გი პი ე სა შიც და სპექ ტაკ ლ შიც ჰე დას თა ნას წო-
რი პი როვ ნე ბა ა. ჰე დას მსგავ სად, მის თ ვი საც მი უ ღე ბე ლია ფა რი-
სე ვე ლი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ დად გე ნი ლი ნორ მე ბით ცხოვ რე ბა. 
იგი ნი ჭი ე რი, ბო ბო ქა რი, თა ვი სუ ფა ლი სუ ლის ადა მი ა ნი ა, გარ შე-
მომ ყოფ თა გან გა უცხო ე ბას, პრო ტესტს თავ გა სუ ლი ღრე ო ბე ბი-
თა და სმით გა მო ხა ტავს. ერ თა დერ თი, ვი საც ლევ ბორ გის ეს მის 
და ვის თა ნაც აბ სო ლუ ტუ რად გულ წ რ ფე ლი ა, ეს ჰე და ა, მაგ რამ 
ორი თა ვი სუ ფა ლი, ბო ბო ქა რი სუ ლის მქო ნე ადა მი ა ნის ურ თი ერ-
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თო ბა ტრა გი კუ ლად სრულ დე ბა. ვერც ჰე და და ვერც ლევ ბორ გი, 
მა თი ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე,  ურ თი ერ თო ბებ ში პირ ვე ლო ბას 
ვერ დათ მო ბენ. რე ჟი სორ მა ჰე დას მი ერ ლევ ბორ გის ხელ ნა წე რის 
დაწ ვის ეპი ზოდ ში, ჩემ თ ვის სა ინ ტე რე სო მი ნიშ ნე ბა გა ა კე თა. ჰე და 
აილერ ტ თან დი ა ლო გის დროს, რა ღაც მო მენ ტ ში თით ქოს მზა დაა 
და უბ რუ ნოს ხელ ნა წე რი, ია სუ ხი ტაშ ვი ლი გა და მა ლუ ლი ხელ ნა წე-
რის კენ მი დის, იხ რე ბა კი დეც და ხელს იწ ვ დენს ხელ ნა წე რის ამო-
სა ღე ბად, მაგ რამ თე ა სად მი ეჭ ვი ა ნო ბის გა მო გა და ი ფიქ რებს. ეს 
ხდე ბა მა შინ, რო დე საც ლევ ბორ გი ეუბ ნე ბა, რომ მან ხელ ნა წე რის 
და კარ გ ვით, მა თი „შვილი“ კი არ მოკ ლა, არა მედ და კარ გა, რაც 
მის თ ვის მკვლე ლო ბა ზე უარე სია და ამას თე ას ვერ ეტყ ვის. აქ, კი ია 
სუ ხი ტაშ ვი ლის ჰე და მტკი ცედ გა დაწყ ვეტს ხელ ნა წე რის დაწ ვას. ეს 
მი ნიშ ნე ბა პი ე სა ში არ არის, თუმ ცა ასე თი ინ ტერ პ რე ტი რე ბა, ვფიქ-
რობ, სა ინ ტე რე სო მიგ ნე ბა ა. ჰე და აილერტს გე ნე რა ლი მა მის გან 
მემ კ ვიდ რე ო ბით და ტო ვე ბულ დამ ბა ჩას აძ ლევს, რი თაც პირ და-
პირ მი უ თი თებს თვით მ კ ვ ლე ლო ბა ზე. ლა შა ჯუ ხა რაშ ვი ლი აილერტ 
ლევ ბორ გის გა რეგ ნუ ლად გა წო ნას წო რე ბულ ტი პაჟს ქმნის, თუმ-
ცა აკ ლია ში ნა გა ნი მუხ ტი, რო მე ლიც პერ სო ნა ჟის სრულ ყო ფი ლი 
გად მო ცე მის თ ვის, ვფიქ რობ, აუცი ლე ბე ლი ა.

თა თა პო პი აშ ვი ლი სცე ნის მიღ მა გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს 
მა ყუ რებ ლის თ ვის ხი ლულს ხდის კე დელ ზე გაშ ვე ბუ ლი ვი დე ო-
გა მო სა ხუ ლე ბით. მა გა ლი თად სცე ნა, რო დე საც ჰე და სა ძი ნე ბელ-
ში იც ვამს, ბრა კი კი მა ლუ ლად თვალს ადევ ნებს. სა ინ ტე რე სოდ 
აქვს რე ჟი სორს მო ფიქ რე ბუ ლი სპექ ტაკ ლის ფი ნა ლი. ლევ ბორ გი 
ცოცხა ლი აღა რა ა, მაგ რამ მან თვით მ კ ვ ლე ლო ბით, ჰე დას აზ რით, 
„ლამაზად“ კი არ და ას რუ ლა სი ცოცხ ლე, არა მედ შემ თხ ვე ვით გა-
ვარ დ ნი ლი ტყვია იმ ს ხ ვერ პ ლებს, გა ვარ დ ნი ლი იარა ღი დან, რო მე-
ლიც აილერტს ჯი ბე ში ედო. ბრა კი ჰე დას იარაღს ად ვი ლად ამო-
იც ნობს, ვი ნა ი დან ჰე და მოწყე ნი ლო ბი სას ხში რად იქ ცევ და თავს 
იარა ღის სრო ლით. გა ჩუ მე ბის ნაც ვ ლად ბრა კი ისევ სა სიყ ვა რუ ლო 
სამ კუთხედს სთა ვა ზობს ჰე დას. და, თუ კი ად რე, ჰე და, შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, ბრა კის შე თა ვა ზე ბას, გა სარ თობ თა მა შად იღებ და, ეკეკ-
ლუ ცე ბო და კი დეც, ახ ლა ეს შე თა ვა ზე ბა უკ ვე „თამაში“ აღა რა ა, ეს 
უკ ვე ჰე დას თ ვის მი უ ღე ბე ლი რე ა ლო ბა ა. ბო ლო წვე თი კი იამ ზე სუ-
ხი ტაშ ვი ლის ჰე დას თ ვის, თე ა სა და ტეს მა ნის დი ა ლო გი ა, რო დე საც 
ისი ნი ლევ ბორ გის ხელ ნა წე რის აღ დ გე ნას ცდი ლო ბენ. ჰე და მათ 
დახ მა რე ბას შეს თა ვა ზებს, ეს მი სი ბო ლო შან სი ა, თით ქოს გა და-
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სარ ჩე ნად ხავსს ეჭი დე ბა ო, მაგ რამ პა სუ ხად ტეს მა ნი თე ას მა მი და 
იული ას სახ ლ ში და სახ ლე ბას სთა ვა ზობს, სა დაც მი ვა ხოლ მე და 
ერ თად იმუ შა ვე ბენ ლევ ბორ გის ქმნი ლე ბა ზე. ჰე და გან წი რუ ლი ა, 
იგი თავს კი დევ უფ რო მარ ტო სუ ლად გრძნობს. ჰე დას თ ვის ისიც 
მი უ ღე ბე ლი ა, რომ ტეს მა ნის გა ნაა ორ სუ ლად და ბავშვს ელო დე ბა. 
მე ტი რა ღა დარ ჩე ნი ა, გა დის სა ძი ნე ბელ ში და  მის თ ვის გა უ საძ ლის 
მდგო მა რე ო ბას თვით მ კ ვ ლე ლო ბით, „ლამაზად“ ას რუ ლებს. ჰე დას 
თვით მ კ ვ ლე ლო ბის კად რე ბი კე დელ ზე აისა ხე ბა, სცე ნა ზე კი თეა 
და ტეს მა ნი ლევ ბორ გის ხელ ნა წერ ში არი ან ჩაფ ლულ ნი.

„თუ კარ გად ჩა ვუკ ვირ დე ბით, იბ სე ნის დრა მე ბი ძალ ზე იშ ვი-
ა თად გვა რი გე ბენ ჭკუ ას. უფ რო მე ტიც, „ჭეშმარიტების ქა და გე ბა“ 
მათ ში თით ქ მის არ გვხვდე ბა. „მე კითხ ვებს ვსვამ. პა სუ ხი კი ჩე მი 
მო წო დე ბა არ არის“, - ამ ბობს იბ სე ნი ერთ გა რით მულ წე რილ ში. 
მაგ რამ მი სი ხე ლოვ ნე ბა მო ი ცავს რისკს და გა მოც დას. ეს ერ თ გ ვა-
რი აზარ ტუ ლი თა მა ში ა, თა მა ში რო მელ საც ამ ბი ვა ლენ ტუ რო ბი სა 
და აუხ ს ნე ლი პა რა დოქ სე ბის ხარ ჯ ზე ეწე ვა ავ ტო რი“.

სა ბა ას ლა მა ზიშ ვილ მა და თა თია პო პი აშ ვილ მა იბ სე ნის პი ე-
სე ბის სა ინ ტე რე სო ინ ტერ პ რე ტა ცი ე ბი შე მოგ ვ თა ვა ზეს და მათ ში 
არ სე ბუ ლი მწვა ვე პრობ ლე მე ბი თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში 
არ სე ბულ მტკივ ნე ულ სა კითხებს და უ კავ ში რეს. ახალ გაზ რ და რე-
ჟი სო რებ მა თა ვი ანთ სპექ ტაკ ლებ ში კითხ ვე ბი ღი ად და ტო ვეს და 
მათ ზე პა სუ ხე ბი  თი თო ე ულ მა მა ყუ რე ბელ მა თა ვად უნ და გან საზღ-
ვ როს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 თო ფუ რი ძე ე. რჩე უ ლი ნაშ რო მე ბი მსოფ ლიო თე ატ რის ის ტო რი ა ში. 
გამ. „კენტავრი“. 2011.

•	 ლო რია კ. რე ა ლიზ მი ჰენ რიკ იბ სე ნის დრა მა ტურ გი ა ში, 2011. https://
www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Ibsenis-Realizmi.pdf 
(30/03/2022)

•	 მსოფ ლიო თე ატ რის ის ტო რი ა, XIX სა უ კუ ნის მსოფ ლიო თე ატ რი, წიგ-
ნი III. გამ. „კენტავრი“. 2020.

https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Ibsenis-Realizmi.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/scandinavian-studies/Ibsenis-Realizmi.pdf
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მაია კიკნაძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

,საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმიწფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

საბჭოთა რეპერტუარი სანდრო ახმეტელის 
შემოქმედებაში შალვა დადიანის პიესა 

„თეთნულდის“ ინტერპრეტაცია რუსთაველის 
თეატრის სცენაზე - შეფასებები და გამოხმაურებები

ნაწილი მესამე1

საკვანძოსიტყვები:ცენტრალურიკომიტეტი,რუსთაველისთეატრი,

იდეოლოგია,საბჭოთათემატიკა.

შალ ვა და დი ა ნის პი ე სა „გუშინდელნის“ პრე მი ე რა 1931 წლის 
22 დე კემ ბერს გან ხორ ცი ელ და (სპექტაკლი 4 აქ ტი სა და 18  სცე-
ნი სა გან შედ გე ბო და). სპექ ტაკ ლის შე სა ხებ  არა ერ თი რე ცენ ზია 
და ი ბეჭ და, გა მო ით ქ ვა მო საზ რე ბე ბი და გარ კ ვე უ ლი შე ნიშ ვ ნე ბი. 
რე ცენ ზი ებ ში ძი რი თა დად ამოწ მებ დ ნენ სპექ ტაკ ლის იდე ო ლო გი-
ურ მხა რეს, შემ დეგ კი მხატ ვ რულ ღი რე ბუ ლე ბას. პი ე სის იდე ო ლო-
გი უ რი ნა წი ლის შე ფა სე ბა  გან პი რო ბე ბუ ლი იყო  თა ნა მედ რო ვე 
საბ ჭო თა თე მა ტი კით. სპექ ტაკ ლის დად გ მის შემ დეგ, გა მო იკ ვე თა 
პი ე სის „იდეოლოგიური სი სუს ტე“, მი სი ნაკ ლო ვა ნე ბა, რო მელ საც 
წე რი ლის ავ ტო რე ბი გა მო ავ ლენ დ ნენ ხოლ მე. მარ თა ლი ა, შე ნიშ-
ვ ნებ თან ერ თად, ში გა და შიგ აღ ნიშ ნავ დ ნენ წარ მოდ გე ნის მხატ ვ-
რულ ღი რე ბუ ლე ბას (სცენოგრაფია, მა სობ რი ვი სცე ნე ბი, მსა ხი ობ-
თა შეს რუ ლე ბა და ა.შ.), მაგ რამ მთა ვა რი ყუ რადღე ბა სპექ ტაკ ლის 
იდე ო ლო გი ა ზე იყო გა და ტა ნი ლი. რე ცენ ზენ ტე ბი  ქვე ტექ ს ტე ბის გა-
რე შე ღი ად სა უბ რობ დ ნენ, თუ რას უწუ ნებ დ ნენ პი ე სას, სპექ ტაკლს, 
რას ითხოვ დ ნენ ავ ტო რი სა და რე ჟი სო რის გან, რა არ მოს წონ დათ 
საბ ჭო თა ტრა გე დი ა ში. 

 პარ ტი ამ პი ე სა ში და ი ნა ხა, რომ ლი ტე რა ტუ რა და შორ და ცხოვ-
რე ბას, რომ და დი ა ნი არ სვამს არ ცერთ აქ ტუ ა ლურ სა კითხს და 
გარ ბის „ფანტაზიის ქვე ყა ნა ში“ (კოლმანი). „თეთნულდის“ დად გ-
მით, ახ მე ტე ლი „პოლიტიკურად ჩაფ ლავ და“ (კოლმანი). რუს თა-

1 იხ.: ჟურნალი „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“, 2021, N1  N2.
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ვე ლის თე ატ რი კი „მოწინააღმდეგეთა ბა ნა კი სა კენ მი მა ვალ გზას 
და ად გა“,1 „დადგმა ვერ ამარ თ ლებს პრო ლე ტა რულ მა ყუ რებ ლის 
სა მარ თ ლი ან მოთხოვ ნი ლე ბას“.2 „პიესის იდე ო ლო გი უ რი ჩა ვარ დ-
ნის „გამოსწორების“ მიზ ნით, მა ყუ რებ ლის ყუ რადღე ბა გა და აქვთ 
დე კო რა ცი ა ზე“3 და ა.შ.

პრე მი ე რამ დე რამ დე ნი მე დღით ად რე,  17 დე კემ ბერს, რუს თა-
ვე ლის თე ატ რ ში სამ ხატ ვ რო პო ლი ტი კურ მა საბ ჭომ, მა შინ დე ლი 
წე სის მი ხედ ვით, სპექ ტაკ ლის გან ხილ ვა მო აწყო. რუს თა ვე ლის 
თე ატ რის მუ ზე უმ ში შე მო ნა ხუ ლია ჩა ნა წე რის ოქ მი, რო მე ლიც წარ-
მოდ გე ნას გვიქ მ ნის იმ დრო ინ დელ ატ მოს ფე რო ზე, ჩი ნოვ ნიკ თა 
ხედ ვებ სა და მოთხოვ ნებ ზე, ასა ხავს მათ და მო კი დე ბუ ლე ბას სპექ-
ტაკ ლის მი მართ. ვფიქ რობ, ინ ტე რეს მოკ ლე ბუ ლი არ უნ და იყოს ამ 
ოქ მის გა მომ ზე უ რე ბა. 

 საბ ჭოს სხდო მას რამ დე ნი მე ჩი ნოვ ნი კი ეს წ რე ბო და, ასე-
ვე რამ დე ნი მე თე ატ რის თა ნამ შ რო მე ლი. ამ ხ . სი ხა რუ ლი ძე (ცეკა); 
ბო კუ ჩა ვა (მთავარი ხე ლოვ ნე ბის გან ყო ფი ლე ბა); ვა კე ლი, მა შაშ-
ვი ლი (მწერალთა ფე დე რა ცი ა); თო თა ძე (აღმასკომი); რუ სა ძე 
(ახ.კ.კ.ცეკა); გო გუ ა ძე (ს-სტამბა); არ ჩ ვა ძე (პროფსაბჭოს კულ ტ-
სექ ტო რი); მა ჭა ვა რი ა ნი (თბილისის კო მი ტე ტი). სხდო მის თავ მ ჯ-
დო მა რე იყო თ.სი ხა რუ ლი ძე, მდი ვა ნი - ია ქან თა რი ა. 

სხდო მა ზე გა მო ით ქ ვა მო საზ რე ბე ბი, პი ე სის მი მართ შე ი ნიშ ნე-
ბო და და დე ბი თი პო ზი ცი ა, თუმ ცა სა ჭი როდ მი აჩ ნ დათ გარ კ ვე უ ლი 
კო რექ ტუ რის შე ტა ნა. მაგ. ლა ჰი ლის წას ვ ლა თეთ ნულ დ ზე უნ და 
ყო ფი ლი ყო არა შუ რის ძი ე ბა, არა მედ სა მეც ნი ე რო ხა სი ა თის. 

„ამხ. სი ხა რუ ლი ძე - პი ე სა თეთ ნულ დი თე ატ რის მი ერ გა კე თე-
ბუ ლია ზედ მი წევ ნით კარ გად, სა ჭი როდ მი მაჩ ნია თე ატრს მი ე ცეს 
რამ დე ნი მე დღე ტექ ნი კურ დაბ რ კო ლე ბა თა და საძ ლე ვად. სა ჭი-
როა აღ მას კო მის თავ მ ჯ დო მა რე მო ცე მულ იქ ნეს უფ რო ტაქ ტი კუ რი 
სა ხის მა ტა რებ ლად. (იგულისხმება პი ე სის პერ სო ნა ჟი - მ.კ.)

გო გუ ა ძე - მომ ხ რეა წარ მოდ გე ნა გა და ი დოს რა მო დე ნი მე 
დღით, რო გორც იდე ო ლო გი უ რად, ისე მხატ ვ რუ ლად პი ე სა გა მარ-
თ ლე ბუ ლი ა, თე ატრს მი უ ღია ყო ველ გ ვა რი ზო მე ბი სპექ ტაკ ლის 
თა ნად რო უ ლო ბას თან და სა ახ ლო ებ ლად. 

1 გაზ. „სალიტერატურო გაზეთი“, 1932, N2, 1 /II.
2 გაზ. „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 1932 N292.
3 იქვე.
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სა ჭი როდ მი აჩ ნია აღ მას კო მის თავ მ ჯ დო მა რის გა შა ლა ში ნე ბა. 
უხე შო ბის ელე მენ ტე ბი უნ და ჩა მო ე ცა ლოს.

ბო კუ ჩა ვა - სპექ ტაკ ლი ბა დებს უამ რავ პრობ ლე მებს, უკუგ დე-
ბუ ლია ძვე ლი ტრა გე დი ის ფორ მე ბი... სა ჭი როდ მი მაჩ ნია შეს წო რე-
ბა შემ დე გი სა ხის: გე ლახ სა ნის წას ვ ლა თეთ ნულ დ ზე გა მარ თ ლე-
ბუ ლია მძლავ რი ში ნა არ სით თეთ ნულ დის დაპყ რო ბით, რო მე ლიც 
ცრუ მორ წ მუ ნე ო ბის და საყ რ დე ნად აქვს ძველ სვა ნეთს. მე ო რედ 
წას ვ ლა ლა ჰი ლის და ახალ გაზ რ დე ბის, ამა ვე მი ზანს უნ და ისა ხავ-
დეს. პი ე სით კი მო ცე მუ ლი ა, რომ ახალ გაზ რ დო ბას ამოქ მე დებს 
მხო ლოდ შუ რის ძი ე ბის გრძნო ბა. სა ჭი როდ მი მაჩ ნია შე სა ფე რი 
კო რექ ტუ რა. 

თო თა ძე - ეკა მა თე ბა ამ ხ . ბო კუ ჩა ვას. ახალ გაზ რ დო ბა გაწ ვ რ თ-
ნი ლი და მომ ზა დე ბუ ლი ლა ჰი ლის მი ერ ასე თის მოქ ცე ვით არ გა-
ურ ბის გე ლახ სა ნის იდე ებს. საბ ჭო თა შუ რის ძი ე ბა ამ შემ თხ ვე ვა ში 
სრუ ლი ად გა მარ თ ლე ბუ ლი ა. 

მა ჭა ვა რი ა ნი - პი ე სა ზე ორი აზ რი არ შე იძ ლე ბა - წარ მო ად გენს 
ისეთ გრან დი ო ზულ მიღ წე ვას სა თე ატ რო შე მოქ მე დე ბა ში ფორ მის 
სი ახ ლით და ში ნა არ სის სწო რი მი მარ თე ბით, რომ ლის მსგავ სი იშ-
ვი ა თად გვხვდე ბა. ნაკ ლად მი მაჩ ნია შემ დე გი: რუს თა ვე ლის თე-
ატ რის თ ვის ჩვე უ ლი უბ რა ლო ე ბა ამ პი ე სა ში, რა ტომ ღაც უარ ყო ფი-
ლია ნა წი ლობ რი ვად.  

მუ სი კა ში არის ელე მენ ტე ბი ეკ ლე სი ურ მის ტი კუ რო ბის, იქ მ ნე ბა 
ბა პე ბის უპი რა ტე სო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბა ახალ გაზ რ დო ბა ზე. და პი-
რის პი რე ბა მო ცე მუ ლია გე ო მეტ რი უ ლად, რაც არ ნიშ ნავს გან ყო-
ფი ლე ბა თა და ჯა მე ბას. არ არის კონ კ რე ტუ ლო ბა. ბევ რია პი რო ბი-
თო ბა რაც ნაკ ლი ა. 

დუ დუ ჩა ვა - „თეთნულდში“ მო ცე მუ ლია ტრა გე დი ის სრუ ლი ად 
ახა ლი გა გე ბა, და პი რის პი რე ბით ბერ ძ ნუ ლი ტრა გე დი ი სა. 

სოთ რა ნის საქ ცი ე ლი არ არის ორ გა ნუ ლად და კავ ში რე ბუ ლი 
პი ე სას თან. სი უ ჟე ტუ რი ხა ზი ვი თარ დე ბა ცალ - ცალ კე. ას ვ ლა ახალ-
გაზ რ დე ბის რა სა ბა ბი თაც არ იყოს გა მარ თ ლე ბუ ლი ა. ოპე რუ ლი 
გან ხ რა სპექ ტაკლს არ აქ ვ ს - სიმ ღე რა გა მო ყე ნე ბუ ლია ერთ ერთ 
ძლი ერ ელე მენ ტად. ბა პე ბის დაწყევ ლის სცე ნა ში მოძ რა ო ბა ვერ 
ეგუ ე ბა იმ ფსი ქო ლო გი ურ გან წყო ბი ლე ბას, რაც მო ცე მუ ლია წყევ-
ლის ექ ს ტაზ ში. ძვე ლი სვა ნე თი მო ცე მუ ლია უფ რო ძლი ე რად. პი ე-
სა უეჭ ვე ლად ვი თარ დე ბა დი ა ლექ ტი კუ რად. სა ჭი როა პი ე სა ზე მო-
ეწყოს დი დი დის პუ ტი. 
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ვა კე ლი - სპექ ტაკ ლ ში მო ცე მუ ლია იშ ვი ა თი გრან დი ო ზუ ლო ბა 
და სწო რი გან ზო მი ლე ბა, და ყო ფა ძვე ლი და ახა ლი სვა ნე თის მო-
ცე მუ ლია სწო რად. უპი რა ტე სო ბა ეძ ლე ვა ახალს, ეს ჩანს აშ კა რად. 
მხატ ვ რუ ლად სპექ ტაკ ლი წარ მო ად გენს უღ რ მეს მა სა ლას... ჯვრის 
და წე რის სცე ნა არ მაკ მა ყო ფი ლებს. 

სან დ რო ახ მე ტე ლი - უპა სუ ხებს ორა ტო რებს 
თეთ ნულ დი არ უნ და გა ვი გოთ სტან დარ ტუ ლი ერ თ ფე როვ ნე-

ბის ნი მუ შად. პი რო ბი თი სი მარ ტი ვე შე იძ ლე ბა კონ კ რე ტულ შემ-
თხ ვე ვა ში, ასე თი კი არ ით ქ მის თეთ ნულ დ ზე, სა დაც საქ მე გვაქვს 
უდი დეს სო ცი ა ლურ - სა ზო გა დო ებ რივ ელე მენ ტებ თან. კა პი ტა ლუ-
რი წყო ბი ლე ბა სხვა დას ხ ვა გვა რია სხვა და სხვა ქვე ყა ნა ში. ჩვენ 
ვი ღებთ ყვე ლა ზე ჩა მორ ჩე ნილ კუთხეს. ნა ტუ რა ლურ მე ურ ნე ო ბა ში 
იჭ რე ბა ოქ ტომ ბ რის აზ რი ეს არ არის კონ კ რე ტი. 

ნა ტუ რა ლუ რი მე ურ ნე ო ბა ირ ღ ვე ვა. აქ არის ბრძო ლა, სოთ რან 
და გუ რან და შე დე გია ტრა დი ცი ის რღვე ვის და ორ გა ნუ ლი კავ ში-
რია მთე ლი პი ე სის არ ქი ტექ ტო ნი კას თან. მუ სი კა ლურ რი ტუ ა ლო-
ბა ში არა ვი თა რი მის ტი კუ რო ბა არ არის. სვა ნურ მუ სი კას ყვე ლა ზე 
ნაკ ლე ბი გავ ლე ნა აქვს ქრის ტი ა ნულ ბი ზან ტი უ რი ეკ ლე სი უ რო ბის. 
სცე ნუ რი მუ სი კის ხა სი ა თია დი ნა მი კუ რი ლი რი კა და მო ნუ მენ ტუ-
რო ბა. პი ე სა მო ცე მუ ლი ა, რო გორც საბ ჭო თა სი ნამ დ ვი ლე ში გარ-
და მა ვა ლი კლა სის ტრა გე დი ა. რა თქმა უნ და არ უნ და გა ვი გოთ ეს 
ტერ მი ნი „საბჭოთა ტრა გე დი ად“. 

სამ ხატ ვ რო საბ ჭოს გა მო აქვს შემ დე გი დას კ ვ ნა: 
1. გა და ი დოს წარ მოდ გე ნა - თე ატრს მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა გა უშ ვას პი-

ე სა, რო დე საც ამას სა ჭი როდ და ი ნა ხავს 
2. გაძ ლი ერ დეს სა ხე აღ მას კო მის თავ მ ჯ დო მა რის. 
3. წარ მოდ გე ნის შემ დეგ სამ ხატ ვ რო საბ ჭოს ინი ცი ა ტი ვით გა ი მარ-

თოს სა ზო გა დო ებ რი ვი დის პუ ტი. 
4. გადახალისებულ იქნეს სამხატვრო პოლიტიკური საბჭო.

თავმჯდომარე /სიხარულიძე/ 
მდივანი /ქანთარია/“1 

1 რუსთაველის თეატრის მუზეუმი, საქმე 3115, ოქმი N8.
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* * *
სპექ ტაკ ლი მხო ლოდ ხუ თი დღით გა და ი დო, მი ზე ზი დე კო რა-

ცი ის ტექ ნი კუ რი გა უ მარ თა ო ბა  იყო.
შე ნიშ ვ ნე ბის მი უ ხე და ვად, ახ მე ტელ მა სპექ ტაკ ლ ში არა ფე-

რი შეც ვა ლა. ამა ზე მეტყ ვე ლებ და, პრე მი ე რის შემ დეგ გა ზე თებ ში 
გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც გა ცი ლე ბით მკაც რი და 
პრინ ცი პუ ლი იყო. ყვე ლა შე ნიშ ვ ნა, რა თქმა უნ და, იდე ო ლო გი ურ 
სფე როს ეხე ბო და. ამ დრო ის თ ვის, რუ სე თის პრო ლე ტა რი ატ მწე-
რალ თა ასო ცი ა ცი ამ თა ვის დად გე ნი ლე ბა ში  კი დევ უფ რო მკა ფი-
ოდ გან საზღ ვ რა თე ატ რის ფუნ ქ ცი ა, რომ ლის მი ხედ ვით - „თეატრს 
უნ და შე ექ მ ნა ისე თი მხატ ვ რულ -ი დე ო ლო გი უ რად სრულ ყო ფი ლი 
პრო დუქ ცი ა, ისე თი სა ნა ხა ო ბა, რო მე ლიც და ეხ მა რე ბო და სო ცი ა-
ლის ტურ მშე ნებ ლო ბას“.1 აქე დან გა მომ დი ნა რე, ახ მე ტელს  შე ახ სე-
ნე ბენ თე ატ რის მო ვა ლე ო ბას სო ცი ა ლის ტუ რი მშე ნებ ლო ბის საქ-
მე ში. გა ზეთ „კომუნისტში“ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი აც „თეთნულდი 
რის თა ვე ლის თე ათ რ ში“ ამ თვალ თა ხედ ვი დან იყო გან ხი ლუ ლი.  
სტა ტი ის ავ ტო რის (ო.კ) მო საზ რე ბით, და დი ანს   უნ და ეჩ ვე ნე ბი ნა 
თა ნა მედ რო ვე სვა ნე თი. მას უნ და  წარ მო ე ჩი ნა  სვა ნე თის მიღ წე-
ვე ბი და ხე ლი სუფ ლე ბის გეგ მა- ზო მი ე რი მუ შა ო ბა. და დი ან მა კარ-
გად  იცო და, რომ სვა ნეთ ში გზა იგე ბო და, შეჰ ქონ დათ მა რი ლი და  
ჩიყ ვ ზე სამ კურ ნა ლოდ  სა ე ქი მო პუნ ქ ტე ბი იხ ს ნე ბო და, მაგ რამ ამის 
შე სა ხებ არა ფერს წერ და (ზოგჯერ იმა საც ამ ბობ დ ნენ შეგ ნე ბუ ლად 
აუარა გვერ დი ო).  პი ე სის მი მართ, გან სა კუთ რე ბუ ლი გა ღი ზი ა ნე ბა 
გა მო იწ ვია პარ ტი ის რო ლის მიჩ ქ მალ ვამ. „პიესაში არ ჩან და პარ-
ტია და კომ კავ ში რი, მა თი რო ლი ძვე ლი ყო ფის გარ დაქ მ ნა ში“, ამ-
დე ნად  „პიესა არ ჩა ით ვა ლა  ისეთ სა ნა ხა ო ბად, რო მე ლიც ეხ მა რე-
ბო და სო ცი ა ლის ტურ მშე ნებ ლო ბას“.2

პი ე სის ირ გ ვ ლივ გა მოთ ქ მულ უარ ყო ფით შე ფა სე ბებს, მოჰ ყ ვა 
სპექ ტაკ ლის კრი ტი კაც, გან სა კუთ რე ბით ეს ეხე ბო და მის ტი კურ გან-
წყო ბი ლე ბას (დამძიმებულია მის ტი კი თო), რა საც ხელს უწყობ და 
ი. ტუს კი ას მუ სი კა. ავ ტორ მა და ი წუ ნა ხო რა ვას (არგიშდი) შეს რუ-
ლე ბაც, რომ ლის „ტრაგიკულ  გან ც და საც“ სი ყალ ბედ აღიქ ვამ და. 
„მსახიობი ყო ველ ღო ნეს ხმა რობს ტრა გი კულ სი მაღ ლე ზე აიყ ვა-
ნოს არ გიშ დის ფი გუ რა, მაგ რამ მი სი გან ც და ვერ აღ წევს მა ყუ რებ-
ლამ დე, რად გან  მა ყუ რე ბე ლი გრძნობს გმი რის სი ყალ ბეს და გულს 

1 გაზ. „კომუნისტი“, 1932, 5/I.
2 იქვე.
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არ ხვდე ბა მი სი წუ ხი ლი“.1 მო ე წო ნა ზო გი ერ თი სცე ნა (ბაპები, ლამ-
პ რო ბა, გლო ვა), დე კო რა ცია (კოშკები), ფერ თა გა მა, მაგ რამ სა ბო-
ლო ოდ სპექ ტაკ ლის „ხარისხი“ და ი წუ ნა. 

გა ზე თის  მთა ვარ კითხ ვას „აკმაყოფილებდა თუ არა რუს თა-
ვე ლის თე ატ რი სო ცი ა ლის ტუ რი მშე ნებ ლო ბის მოთხოვ ნებს?“ გა-
ზეთ მა უარ ყო ფი თი პა სუ ხი გას ცა: „იმ დროს რო ცა შე უ ნე ლე ბელ 
ბრძო ლას ვა წარ მო ებთ ხე ლოვ ნე ბის ბოლ შე ვი ზა ცი ი სათ ვის, მი სი 
მა ღა ლი იდე უ რო ბი სათ ვის თეთ ნულ დის თა ნა პი ე სე ბის დად გ მა აქ-
ტივ ში  ვერ ჩა ეთ ვ ლე ბა თე ატრს. ეს აშ კა რა უკან და ხე ვა ა“.2

სპექ ტაკ ლის ირ გ ვ ლივ გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბე ბი  არა ო რაზ-
რო ვა ნი იყო. კრი ტი კოს თა აზ რით,  პი ე სა დრო ის კონ ტექ ს ტი დან 
იყო ამო ვარ დ ნი ლი, ვი ნა ი დან მას ში ყალ ბად იყო ასა ხუ ლი თა ნა-
მედ რო ვე სვა ნე თი, რად გან არ იყო გა მოკ ვე თი ლი  საბ ჭო თა მთავ-
რო ბის რო ლი. სა გა ზე თო წე რი ლებ ში გა მოთ ქ მუ ლი მო საზ რე ბე ბი 
ერ თ მა ნეთს ჰგავ დ ნენ. და ი წუ ნეს გე ლახ სა ნის სა ხის გა დაწყ ვე ტა. 
„ჩვენ არ ვი ცით ვინ არის გე ლახ სა ნი, მო ხა ლი სე ტუ რის ტი თუ საბ-
ჭო თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გე ნე ლი. სან დ რო ახ მე ტელ მა 
დის პუტ ზე გა ნაცხა და, რომ გე ლახ სა ნი კო მუ ნის ტიაო და თუ ჩვენ 
მას არ მი ვა კე რეთ კო მუ ნის ტის იარ ლი ყი, ეს მხო ლოდ იმი ტომ რომ 
მა ყუ რე ბე ლი თვი თონ მიხ ვ დეს ამა სო. უბე დუ რე ბაც იმა ში ა, რომ 
მა ყუ რე ბე ლი ვერ გრძნობს გე ლახ სა ნის კო მუ ნის ტო ბას და ვერ 
გრძნობს იმი ტომ, რომ გე ლახ სა ნის მოქ მე დე ბა არ ამ ჟ ღავ ნებს მას-
ში კო მუ ნისტს“.3 

გა ზეთ, „სალიტერატურო გა ზეთ ში“4 გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ა-
ში „გენერელი მო ბი ლე“ (სალიტერატურო გა ზე თი:1932:2) ავ ტორ-
მა, გე ლახ სა ნის სა ხის შექ მ ნა ში ჯერ გა აკ რი ტი კა და დი ა ნი, შემ დეგ 
ახ მე ტე ლი. მის თ ვის მი უ ღე ბე ლი და შე უწყ ნა რე ბე ლი იყო გე ლახ-
სა ნის და ღუპ ვის კონ ცეფ ცი ა, რად გან გე ლახ სა ნი ამ ბობ და სტა ლი-
ნის სიტყ ვებს. „კაცი რო მე ლიც ამ ბობს სტა ლი ნის და მა ჯე რე ბელ 
სიტყ ვებს იმის შე სა ხებ, რომ არ არის ისე თი ცი ხე- სი მაგ რე ე ბი, 
რო მელ თა აღე ბა არ შე ეძ ლოთ ბოლ შე ვი კებს... იღუ პე ბა ერ თი სა-
ა თის შემ დეგ ამ ცი ხე- სი მაგ რის აუღებ ლად. „ავტორმა და უშ ვა დი-
დი შეც დო მა რო ცა სტა ლი ნის სიტყ ვე ბი ათ ქ მე ვი ნა გე ო ლოგს, რო-

1 გაზ. „კომუნისტი“, 1932, 5/I. 
2 იქვე.
3 გაზ. „სალიტერატურო გაზეთი“, 1932, N1, გვ.  1.
4 იქვე.
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მე ლიც მარ ცხ დე ბა და იქ ვე იმარ ხე ბა“, მაგ რამ ავ ტორს, რო გორც 
ჩანს, არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში არ ჰქონ და აზ რად, რომ რე ჟი სო რი 
ამ „გეოლოგიდან შექ მ ნი და ჯამ ბაზს“. მე ო რე შე ნიშ ვ ნა და ღუ პუ ლი 
მეც ნი ე რის გე ლახ სა ნის მე უღ ლის  მწვერ ვალ ზე ას ვ ლას ეხე ბა. ქა-
ლის მი ერ მყინ ვა რის დაპყ რო ბა, რო მე ლიც  გან პი რო ბე ბუ ლი  იყო 
არა  მეც ნი ე რუ ლი მიზ ნე ბით, არა მედ შუ რის ძი ე ბით, რე ცენ ზენ-
ტის თ ვის პრინ ცი პუ ლად იყო მი უ ღე ბე ლი. „არაფრად არ ივარ გებს  
ისე თი ახალ გაზ რ დო ბა, რო მე ლიც ერ თი ან დე ბა არა საბ ჭო თა სვა-
ნე თის აღ მ შე ნებ ლო ბის ირ გ ვ ლივ, არა მედ სვა ნის „მშვენიერი ბა-
ნო ვა ნის „ირგვლივ“. 

 პი ე სი სა და სპექ ტაკ ლის არა საბ ჭო ურ სუ ლის კ ვე თე ბას იზი-
ა რე ბენ სხვა გა ზე თე ბიც („მუშა“ და „ახალგაზრდა კო მუ ნის ტი“, 
სა ლი ტე რა ტუ რო გა ზე თი და ა შ). შე ნიშ ვ ნა პირ ველ რიგ ში ეხე-
ბო და  საბ ჭო თა ხე ლი სუ ფალ თა რო ლის მიჩ ქ მალ ვას, ქვეყ ნის 
მშე ნებ ლო ბის საქ მე ში. რო გორც პი ე სის გან ხილ ვი სას აღ ვ ნიშ ნე, 
„თეთნულდში“  საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა მო ცე მუ ლია აღ მას კო-
მის თავ მ ჯ დო მა რის სა ხით, რო მე ლიც მთე ლი პი ე სის გან მავ ლო ბა-
ში არის  პა სი უ რი, ისე ვე, რო გორც ახალ გაზ რ და კომ კავ ში რელ თა 
თა ო ბა, რომ ლე ბიც „ქეც და არც“ არი ან კომ კავ ში რე ლე ბი, ეს მა-
შინ რო ცა ვი ცით, რომ კომ კავ ში რის სვა ნე თის ორ გა ნი ზა ცია უდ გას 
მხარ ში პარ ტი ას“.1 ახალ გაზ რ და თა ო ბის პა სი უ რო ბა მი უ ღე ბე ლია  
„სალიტერატურო გა ზე თის“ რე ცენ ზენ ტი სათ ვის, რო მე ლიც ახალ-
გაზ რ დებს „უხერხემლო, მე ოც ნე ბე ინ ტე ლი გენ ცი ას ადა რებს“. 
სა გა ზე თო შე ფა სე ბე ბი დან, კარ გად გა მოჩ ნ და, რომ ახ მე ტელ მა 
„თეთნულდის“ დად გ მით  „ვერ შე ი ნარ ჩუ ნა საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე-
ლოს  კულ ტუ რის სტან დარ ტი“.

„...სპექტაკლი არ არის აქ ტუ ა ლუ რი, თე მა ტუ რად უკან ეწე ვა 
თე ატრს. ამი ტომ მი სი დად გ მა აქ ტივ ში ვერ ჩა ეთ ვ ლე ბა რუს თა ვე-
ლის თე ატრს. დღეს გაშ ლი ლი სო ცი ა ლის ტუ რი მშე ნებ ლო ბის პე-
რი ოდ ში, ჩვენ თ ვის მი უ ღე ბე ლია ასე თი სპექ ტაკ ლი“. 2

ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის გარ და, სპექ ტაკ ლი რუს მა და უცხო-
ელ მა მა ყუ რე ბელ მაც ნა ხა.  სპექ ტაკ ლი, 1933 წელს მოს კოვ ში  უცხო-
ეთ თან კულ ტუ რუ ლი სა კავ ში რო სა ზო გა დო ე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის 
თა ოს ნო ბით მოწყო ბილ დე კა და ზე აჩ ვე ნეს. სა გას ტ რო ლო რე-
პერ ტუ არ ში შე ტა ნი ლი ოთხი („ლამარა“, „ანზორი“, „თეთნულდი“, 

1 გაზ. „მუშა“, 1931, N295.
2 სალიტერატურო გაზეთი, 1932, N1.
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„ყაჩაღები“) სპექ ტაკ ლი დან, ორს („ლამარა“, „ანზორი“) მოს კო ვე-
ლი მა ყუ რე ბე ლი უკ ვე იც ნობ და. 

 რუ სულ მა გა ზე თებ მა ფარ თოდ გა ა შუ ქა ახ მე ტე ლის სპექ ტაკ-
ლე ბი, რომ ლებ საც  „ეგზოტიზმსა  და ეროვ ნუ ლი ფორ მე ბი სა კენ“ 
გა დახ რა ში ადა ნა შა უ ლებ დ ნენ. 

„ეჭვი არ არის რომ ოლიმ პი ა დი დან გა სულ 3 წლის მან ძილ ზე 
(იგულისხმება 1930 წლის ოლიმ პი ა და - მ.კ) თე ატ რ მა რე პერ ტუ ა-
რის გამ დიდ რე ბით გა მო ას წო რა წარ სუ ლის შეც დო მე ბი“.1 წერ და 
გა ზე თი „პრავდა“ (1933, 22 მა ი სი). შეც დო მებ ში ავ ტო რი გუ ლის-
ხ მობ და „ლამარას“, რო მელ საც თა ვის დრო ზე (1930) „ეგზოტიკა“ 
უწო დეს. გა მოს წო რე ბულ რე პერ ტუ არ ში, კი ცხა დი ა, თა ნა მედ რო ვე 
საბ ჭო თა პი ე სას და უცხო ურ კლა სი კას გუ ლის ხ მობ დ ნენ.

გას ტ რო ლე ბის დაწყე ბამ დე, ახ მე ტელ მა გა ზეთ „საბჭოთა ხე-
ლოვ ნე ბას“ ინ ტერ ვიუ მის ცა. მი სი გან მარ ტე ბით, „თუ რუს თა ვე ლის 
თე ატ რი 1930 წელს, მიზ ნად ისა ხავ და გა ეც ნო მოს კო ვის მა ყუ რებ-
ლის თ ვის თე ატ რი, რო გორც საბ ჭო თა ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რის ერ-
თ -ერ თი მა გა ლი თი, ახ ლა მას სურს ჩა ა ბა როს ან გა რი ში პრო ლე-
ტა რი ა ტის დე და ქა ლაქს, რომ რუს თა ვე ლის თე ატ რ მა აით ვი სა არა 
მარ ტო ნა ცი ო ნა ლუ რი ფორ მა, არა მედ მსოფ ლიო კლა სი კუ რი ნა-
წარ მო ე ბე ბიც“.2

რუს თა ვე ლის თე ატ რის გას ტ რო ლებ მა წარ მა ტე ბით ჩა ი ა რა, 
და სის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მით მო ხიბ ლუ ლი თე ატ რა ლე ბი და რე-
ცენ ზი ის ავ ტო რე ბი არა ერთ სა ქე ბარ სიტყ ვებს ამ ბობ დ ნენ, მი უ თი-
თებ დ ნენ ახ მე ტე ლის სპექ ტაკ ლებ ში მა სობ რი ვი სცე ნე ბის, რიტ მის, 
მსა ხი ობ თა პლას ტი კის, სა შემ ს რუ ლებ ლო ოს ტა ტო ბის და დე ბით 
მხა რე ებ ზე“. ი. გრინ ვალ დი წერ და:  „თეთნულდი რუს თა ვე ლის 
თე ატ რის უზარ მა ზა რი შე მოქ მე დე ბი თი შე საძ ლებ ლო ბის ახა ლი 
და დას ტუ რე ბა ა“.  

გას ტ რო ლე ბის დამ თავ რე ბის შემ დეგ, ლი ტოვ ს კიმ შე მა ჯა მე-
ბელ სტა ტი ა ში 1933 წელს აღ ნიშ ნა: „ახმეტელი ისე რო გორც არა-
ვინ დი დე ბუ ლად გრძნობს სცე ნას და იცის მი სი ყო ველ მ ხ რივ შევ-
სე ბა. მსა ხი ო ბი ქარ თულ თე ატ რ ში რე ლი ე ფუ რი ა. იგი სცე ნის ცენ ტ-
რა ლუ რი  ფი გუ რა ა. მთე ლი კო ლექ ტი ვი აღ ზ რ დი ლია მეტყ ვე ლე ბის 
კულ ტუ რის შე სა ნიშ ნავ ტრა დი ცი ებ ზე და სა ოც რად ფლობს მოძ რა-

1 ახმეტელი, საიუბილეო კრეუბლი, 1967, გვ. 33. 
2 იქვე.
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ო ბი სა და ჟეს ტის ხე ლოვ ნე ბას და სხვა“.1 ზო გად მო საზ რე ბებს თან 
ახ ლ და კონ კ რე ტუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბი, რომ ლე ბიც იდე ო ლო გი უ რი ნიშ-
ნით შე ფას და, რაც ლო გი კუ რად აგ რ ძე ლებ და ქარ თულ გა ზე თებ ში 
გა მოთ ქ მულ კრი ტი კულ  აზრს. მაგ. კრი ტი კო სი ფელ დ მა ნი, მოგ-
ვი ა ნე ბით (1961), იგო ნებ და თა ვის შთა ბეჭ დი ლე ბას, „თეთნულდის“ 
შე სა ხებ. „..ამ სპექ ტაკ ლ ში გა მოჩ ნ და თე ატ რის  არა კრი ტი კუ ლი, 
არა პარ ტი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა ძვე ლი სა ქარ თ ვე ლოს სო ცი ა-
ლურ - ყო ფით ურ თი ერ თო ბას თან,  აგ რეთ ვე სქე მა ტიზ მი ადა მი ან-
თა, გან სა კუთ რე ბით კო მუ ნის ტე ბის და სუ რა თე ბა ში. მთე ლი სპექ-
ტაკ ლი უნ და აჟ ღე რე ბუ ლი ყო, რო გორც საბ რალ დე ბო აქ ტი სა სუ-
ლი ე რო წო დე ბის წი ნა აღ მ დეგ, რო მელ თა ხელ ში მო ხუ ცი არ გიშ დი 
იყო უბ რა ლო თო ჯი ნა, სი ნამ დ ვი ლე ში კი სპექ ტაკ ლ მა არ გიშ დის 
ცრუ მორ წ მუ ნე ბოდ ვა აიყ ვა ნა ჰე რო ი კუ ლი დრა მის სი მაღ ლემ დე. 

თე ატ რი დან გა მო ვე დი მძი მე გრძნო ბით. რო გორ შე ეძ ლო ტემ-
პე რა მენ ტი ან, ბო ბო ქარ სან დ როს შე ექ მ ნა ასე თი ცი ვი, გა ყი ნუ ლი 
სპექ ტაკ ლი? ნუ თუ ეს ჩი ხი იყო, რო მელ შიც შე იყ ვა ნა ეროვ ნუ ლი 
ფორ მით ზედ მეტ მა გა ტა ცე ბამ ნი ჭი ე რი მხატ ვა რი“. 2 

1933 წელს გას ტ რო ლე ბის და სას რულს, 25 ივ ნისს, შე მა ჯა მე ბე ლი 
სხდო მა გა ი მარ თა, სა დაც ახ მე ტე ლი სიტყ ვით გა მო ვი და და არა-
ერთ ბრალ დე ბა ზე  (რომ მი სი სპექ ტაკ ლებ ში სჭარ ბობს ეგ ზო ტიზ მი, 
ნა ცი ო ნა ლიზ მი. ამა ვე დროს რე ჟი სორს მო უ წო დებ დ ნენ პრო ლე-
ტა რუ ლი დრა მა ტურ გი ის ჩარ თ ვას რე პერ ტუ არ ში და ა. შ.) პა სუ ხი 
გას ცა. „თეთნულდის“ შე სა ხებ კი კერ ძოდ აღ ნიშ ნა: „თეთნულდი“ 
იდე ო ლო გი უ რად სუს ტი ა. მაგ რამ  ჩვენ სრუ ლი ად არ ვცდი ლობ-
დით „თეთნულდში“ გა მოგ ვემ ჟ ღავ ნე ბი ნა მთე ლი ჩვე ნი იდე ო ლო-
გი უ რი შე საძ ლებ ლო ბა ნი... ჩვენ გვინ დო და მოგ ვე ძებ ნა ფორ მა დი-
დი ჰე რო ი კუ ლი დრა მი სათ ვის, დი დი ტრა გე დი ი სათ ვის. შევ ძე ლით 
კი დე ვაც რამ დე ნად მე და ვუფ ლე ბო დით მა სა ლას, მაგ რამ ამას ჩვენ 
უკეთ შევ ძ ლებთ მა შინ, რო დე საც ქარ თუ ლი საბ ჭო თა დრა მა ტურ-
გი ა, უკე თეს მა სა ლას მოგ ვა წო დებს. სამ წუ ხა როდ ჯერ ის მო ი სუს-
ტებს!“.3 წლე ბის შემ დეგ (1958), ანა ტო ლი გლე ბო ვი იტყ ვის, რომ „იმ 
დროს ახ მე ტე ლი მო ნუ მენ ტუ რი ტრა გე დი ი სა კენ მი ის წ რა ფო და. ამ 
მხრივ სა ინ ტე რე სო ექ ს პე რი მენ ტი იყო  „თეთნულდი“. 4

1 ახმეტელი, საიუბილეო კრებული, 1967, გვ. 37.
2 იქვე, გვ. 129.
3 ახმეტელი, წერილები, 1964, გვ. 134.
4 ახმეტელი, საიუბილეო კრებული, 1967, გვ. 138.
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რე ცენ ზენ ტებ მა,  სპექ ტაკ ლის იდე ო ლო გი უ რი ნა წი ლის გარ და, 
სპექ ტაკ ლის მხატ ვ რულ მხა რე ზეც ისა უბ რეს. შე ა ქეს დე კო რა ცი ა, 
მუ სი კა ლუ რი მხა რე, რო გორც სპექ ტაკ ლის ორ გა ნუ ლი ნა წი ლი. 
ი. ტუს კი ას მუ სი კა ში კარ გად არის და მუ შა ვე ბუ ლი სვა ნუ რი ჰან გე-
ბი, თუმ ცა სჭარ ბობ და „მისტიციზმი“. თით ქ მის ყვე ლა რე ცენ ზენ-
ტი აღ ნიშ ნავ და, რომ სა რე ჟი სო რო გა დაწყ ვე ტით და შეს რუ ლე-
ბის თვალ საზ რი სით, გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო იყო  ბა პე ბის, 
ლამ პ რო ბი სა (ყაენობის) და გლო ვის სცე ნა. ასე ვე  სოთ რა ნი სა 
და გუ რან დას პა ტა რა სცე ნა სვა ნუ რი კოშ კის აივან ზე. რაც შე ე ხე ბა 
მსა ხი ობ თა ნა მუ შე ვარს, სა ზო გა დოდ მო ი წო ნეს აქ ტი ორ თა სა შემ-
ს რუ ლებ ლო დო ნე, გან სა კუთ რე ბით კი ბა პე ბის შემ ს რუ ლე ბელ თა 
ოს ტა ტო ბა „მათი თა მა ში აღე მა ტე ბა ყო ველ გ ვარ ქე ბას“ - წერ და 
კოლ მა ნი.  თუმ ცა  ზო გი ერ თი მოქ მე დი პი რის სი ყალ ბე ხელს უშ-
ლი და აქ ტი ო რუ ლი პო ტენ ცი ის გა მოვ ლი ნე ბას.  შემ ს რუ ლე ბელ თა-
გან პირ ველ რიგ ში ყუ რადღე ბას იპყ რობ და: აკ. ხო რა ვა -არ გიშ დი, 
სოთ რან -ელ. ლორ თ ქი ფა ნი ძე, გუ რან და- ჯა ჯა ნაშ ვი ლი.  

პი ე სა ახა ლი დად გ მუ ლი იყო, რო დე საც ცკ-ის პარ ტი ის 23 აპ რი-
ლის დად გე ნი ლე ბა გა მო ი ცა „სალიტერატურო-სამხატვრო ორ გა-
ნი ზა ცი ა თა მუ შა ო ბის გარ დაქ მ ნის შე სა ხებ“. და ი სა ხა  ახა ლი მიზ ნე-
ბი და ახა ლი პერ ს პექ ტი ვე ბი. ლი ტე რა ტუ რუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბი სა და 
გა ერ თი ა ნე ბე ბის არ სე ბო ბამ შე მა ფერ ხე ბე ლი და სა ზი ა ნო გა ხა და 
მხატ ვ რუ ლი შე მოქ მე დე ბის გა ფარ თო ე ბა, ამი ტომ ცკ-ამ და შა ლა  
პრო ლე ტარ მწე რალ თა ასო ცი ა ცია (ვოაპიი, რაპ პი  და სხვა)  და 
ყვე ლა მწე რა ლი „საბჭოთა მწერ ლო ბის მთლი ან კავ შირ ში“ გა ა ერ-
თი ა ნა. ამას თან და კავ ში რე ბით ჩა ტარ და სა ქარ თ ვე ლოს მწე რალ-
თა სა გან გე ბო ყრი ლო ბა, სა დაც სა ჯა როდ  წა ი კითხეს 23 აპ რი ლის 
დად გე ნი ლე ბა.1 დად გე ნი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე  მი ი ღეს  რე ზო ლუ-
ცი ა, რო მე ლიც  სხვა სა კითხებ თან ერ თად, ეხე ბო და ხე ლოვ ნე ბის 
დარ გე ბის, მათ შო რის თე ატ რის „იდეურ-ხარისხობრივ ზრდა- გან-
ვი თა რე ბას“. ამ დად გე ნი ლე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის შემ დეგ,  კი დევ 
ერ თხელ შე ფას და „თეთნულდი“. სტა ტი ა ში, „ახალი ეტა პი სათ ვის 
თე ატ რა ლურ ფრონ ტ ზე, გან ვ ლი ლი სე ზო ნის შე დე გე ბი“ ავ ტო რე ბი 
(თ-ლი და მ.-ძე), დად გე ნი ლე ბის კონ ტექ ს ტი დან აფა სებ დ ნენ სპექ-
ტაკლს: „...მასების სო ცი ა ლის ტუ რად აღ ზ რ და, წარ მო ად გენს მიმ-
დი ნა რე პე რი ო დის ამო ცა ნას... სპექ ტაკ ლი ვერ ახ დენს მა ყუ რებ-
ლის შეგ ნე ბის ორ გა ნი ზა ცი ას ძვე ლი სვა ნე თის ტრა დი ცი ა თა  წი-

1 იხ.: ჟურ. „მნათობი“, 1932. N56.
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ნა აღ მ დეგ. პი რი ქით, მთელ რიგ მო მენ ტებ ში რი ტუ ა ლე ბი, ადა თე ბი 
სა ხი ერ დე ბი ან „მიმზიდველ“  სამ ყა როს კო ლო რი ტით. სპექ ტაკ ლი 
ვერ არ ღ ვევს იმ მის ტი კუ რო ბა სა და კარ ჩა კე ტი ლო ბის რკალს... 
ძვე ლი სამ ყა როს ჩვე ნე ბას სცე ნა ზე მა შინ ეძ ლე ვა სო ცი ა ლის ტუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბა, რო ცა თე ატ რი მას ჩა მო აც ლის ყვე ლა გა მა ი დი ა ლე-
ბელ სა მო სელს და მის ტი კურ ნი ღაბს და გა ა შიშ ვ ლებს მის ნამ დ-
ვილ კონ სერ ვა ტი ულ და მავ ნებ ლურ ბუ ნე ბას. ეს ვერ შეძ ლო  ამ 
სპექ ტაკ ლის ავ ტორ მა“.1  

სპექ ტაკ ლის ირ გ ვ ლივ ბევ რი მო საზ რე ბა გა მო ით ქ ვა, კრი ტი კის 
ავ ტორ თა მო საზ რე ბე ბი ერ თ ნა ი რი იყო, ისი ნი თან ხ მ დე ბოდ ნენ, 
რომ პი ე სა და სპექ ტაკ ლი არ პა სუ ხობ და იმ პე რი ო დის სტან დარ-
ტებს. ახ მე ტელ მა და აკა კი ვა სა ძემ არ გა ა მარ თ ლეს პარ ტი ის იმე-
დე ბი, სპექ ტაკ ლი არ აღ მოჩ ნ და საბ ჭო თა ეპო ქის თა ნად რო უ ლი, 
მი სი სუ ლის კ ვე თე ბის გა მომ ხატ ვე ლი. მათ „ვერ მო ა ხერ ხეს სპექ-
ტაკ ლის იდე ო ლო გი ზე ბა“, რა შიც პი ე საც და ეხ მა რა, რად გან გან ზ-
რახ იყო მიჩ ქ მა ლუ ლი პარ ტი ის და კომ კავ ში რის მიღ წე ვე ბი.  

ამ გ ვა რად, კონ კ რე ტუ ლი სიტყ ვე ბი, სცე ნე ბი, სა ხე ე ბის გა აზ რე-
ბა, სპექ ტაკ ლ სა და პი ე სა ში პარ ტი ის თ ვის ბო ლომ დე მი უ ღე ბე ლი 
დარ ჩა: 
1. აღ მას კო მის მდივ ნის სა ხის გა დაწყ ვე ტა, მი სი პა სი უ რი რო ლი;
2. გე ლახ სა ნის მე უღ ლის ლა ჰი ლის მყინ ვარ ზე გამ გ ზავ რე ბა შუ რის-

ძი ე ბის მიზ ნით და არა მეც ნი ე რუ ლი ზრახ ვე ბით; 
3. ძვე ლი სვა ნე თის ფონ ზე ახა ლი სვა ნე თის რო ლის მიჩ ქ მალ ვა; 
4. გე ლახ სა ნის და ღუპ ვა, მი სი შე უს რუ ლე ბე ლი პი რო ბა;
5. ჰე სის, რო გორც პროგ რე სის სიმ ბო ლოს, ნაკ ლე ბად დატ ვირ თ ვა;
6. ძველ სა და ახალს შო რის და პი რის პი რე ბა ში არ იყო ასა ხუ ლი 

სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბი სვა ნე-
თის  მშრო მე ლი მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბა ში. არ იყო გა მოკ ვე-
თი ლი სო ცი ა ლის ტუ რი აღ მ შე ნებ ლო ბის გზა; 

7. მის ტი ციზ მი; 
8. თეთ ნულ დის დაპყ რო ბა ყო ფი ლა მეც ნი ე რის დამ სა ხუ რე ბა და 

არა საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის. ე. ი. ძვე ლი სვა ნე თის ცი ხე- სი-
მაგ რე ე ბი, პრო ლე ტა რი ა ტის დიქ ტა ტუ რას კი არ შე უნ გ რე ვი ა, 
არა მედ მწვერ ვალ ზე ას ვ ლით გა ტა ცე ბულ სწავ ლულს;

9. ძვე ლი სვა ნე თის ეპი ზო დებს მსა ხი ო ბე ბი უკე თე სად თა მა შობ დ-
ნენ;  

1 მნათობი, 1832, N7.
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10. აქ ტი ო რუ ლი შეს რუ ლე ბის ცენ ტ რ ში იდ გა ხო რა ვა. მსა ხი ობს 
მიზ ნად ჰქონ და და სა ხუ ლი, რომ გა მო ე ხა ტა წარ სუ ლის  მთე ლი 
ძა ლა და სიღ რ მე...  მაგ რამ ზოგ ჯერ მის შეს რუ ლე ბა ში  სირ-
ბი ლე იყო შე ტა ნი ლი, რაც იწ ვევ და მა ყუ რებ ლის სიმ პა თი ას და 
გვა ვიწყებ და არ გიშ დის სა ხით მებ რ ძო ლი ძა ლის საფ რ თხეს; 

11. ბევ რ მა ოპო ნენ ტ მა არა სა მარ თ ლი ა ნად მი იჩ ნი ა, პი ე სა ში წარ-
მოთ ქ მუ ლი სიტყ ვე ბი: „სვანეთს არ აქვს გზა,  სვა ნეთს არ აქვს 
მა რი ლი, სვა ნეთს სჭირს ჩიყ ვი“;  
...1936 წელს, რო დე საც ახ მე ტე ლი და ი ჭი რეს, და კითხ ვა ზე 

ჰკითხეს: „აღიარებთ თუ არა, რომ ...სცენაზე და უშ ვით მერ ყე ვი, 
ან ტი საბ ჭო თა, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ფა შის ტუ რი დად გ მე ბი“? ახ მე ტელ-
მა უპა სუ ხა: „მე პა სუხს ვა გებ დად გ მე ბის თ ვის - ლა მა რა... ლა ტავ-
რა... უდე გა... თეთ ნულ დი, იდე ო ლო გი უ რად მერ ყე ვი ...“.1 

 
გამოყენებული ლიტერატურა:  

•	 ახ მე ტე ლი, სან დ რო, 80 წლის თა ვი სად მი მიძღ ვ ნი ლი სა ი უ ბი ლეო 
კრე ბუ ლი, თბ., 1967;  

•	 ახ მე ტე ლი, ალექ სან დ რე წე რი ლე ბი, თბ., 1964;
•	 კიკ ნა ძე, ვა სი ლი, წა მე ბუ ლი რა ინ დე ბი, თბ., 1992; 
•	 ჟურ. „მნათობი“, ახა ლი ეტა პი სათ ვის თე ატ რა ლურ ფრონ ტ ზე - გან ვ-

ლი ლი სე ზო ნის შე დე გე ბი (ავტ  თ-ლი და მ.-ძე),1932, N7; 
•	 ჟურ. „მნათობი“, 1932, N 5/6; 
•	 გაზ. „კომუნისტი“, 1932, 5/I; 
•	 გაზ. „სალიტერატურო გაზეთი“, 1932, N1; N2;
•	 გაზ. „მუშა“   1931 28/XII; 
•	 გაზ. „ახალგაზრდა კომუნისტი“, 1932, 1/I; 

•	 რუსთაველის თეატრის მუზეუმი, საქმე 3115, ოქმი N8;

1 კიკნაძე, წამებული რაინდები, 1992, გვ. 57.
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ზვიად დოლიძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველის  თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი

„ვარდისფერი ნეორეალიზმი“

საკვანძოსიტყვები:  კომერციულიკინო, იტალიურინეორეა
ლიზმი,მსახიობი,რეჟისორი.

იტა ლი ურ მა ნე ო რე ა ლის ტურ მა ფილ მებ მა, რომ ლებ საც იღებ-
დ ნენ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 40-იანი წლე ბის მე ო რე ნა ხე ვარ სა და 
50-იანი წლე ბის და საწყის ში, მსოფ ლი ო ში გა ით ქ ვეს სა ხე ლი უშუ-
ა ლო ბით, დო კუ მენ ტუ რო ბამ დე დაყ ვა ნი ლი რე ა ლიზ მით, სა ჭირ-
ბო რო ტო სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სა კითხე ბის გა მო აშ კა რა ვე-
ბით. მათ აირეკ ლეს მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დ გო მი იტა ლი ის 
კულ ტუ რუ ლი სუ ლი, თუმ ცა შექ მ ნეს ცალ კე აღე ბუ ლი ფრაგ მენ ტის, 
ვიდ რე დას რუ ლე ბუ ლი რო მა ნის შთა ბეჭ დი ლე ბა, წინ წა მოს წი ეს 
პრობ ლე მე ბი, ოღონდ არ მი უ თი თეს მა თი გა დაჭ რის გზებ ზე. ისი-
ნი მო ი აზ რე ბოდ ნენ ჰო ლი ვუ დუ რი კო მერ ცი უ ლი კი ნოს ერ თ გ ვარ 
ოპო ზი ცი ურ მო დე ლად და გა და იქ ც ნენ კი ნო ე ნის ახა ლი მი მარ-
თუ ლე ბე ბის წარ მო ჩე ნა- გან ვ რ ცო ბის მი სა ღებ ნი მუ შე ბად. ამის მი-
უ ხე და ვად, რა დაც არ უნ და უც ნა უ რად ჩან დეს, ნე ო რე ა ლის ტუ რი 
პრო დუქ ცია უფ რო წარ მა ტე ბით გა დი ო და საზღ ვარ გა რე თის კი ნო-
ეკ რა ნებ ზე, ვიდ რე თა ვად იტა ლი ა ში. ამა ში იგუ ლის ხ მე ბა მათ და მი 
ცხო ვე ლი ინ ტე რე სი რო გორც უცხო ე ლი მა ყუ რებ ლის, ისე კი ნოკ-
რი ტი კის მხრი დან, ასე ვე სხვა დას ხ ვა რან გის პრი ზე ბი სხვა დას ხ-
ვა სა ხის კი ნო ფო რუ მებ ზე. გარ და ამი სა, ამე რი კუ ლი ფილ მე ბით 
გა და ჭე დილ იტა ლი ურ კი ნო თე ატ რებ ში, ხში რად, აღარც რჩე ბო და 
თა ვი სუ ფა ლი დრო ნე ო რე ა ლის ტუ რი კი ნო სუ რა თე ბის გა საშ ვე ბად. 
ეს გა რე მო ე ბა ად გი ლობ რივ აუდი ტო რი ას სუ ლაც არ აღელ ვებ და, 
ვი ნა ი დან 40-იანი წლე ბის მი წუ რუ ლი სათ ვის ისე დაც მოჰ ბეზ რ და 
პრობ ლე მა ტი კით და ხუნ ძ ლუ ლი ნე ო რე ა ლის ტუ რი ფილ მე ბი (მას 
სა კუ თა რი, რე ა ლუ რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი პრობ ლე მე ბი ისე დაც ყელ-
ში ჰქონ და ამო სუ ლი), ამი ტომ უფ რო ამე რი კულ გა სარ თობ კი ნოპ-
რო დუქ ცი ას ეტა ნე ბო და და თა ნა მე მა მუ ლე კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბი-
სა გა ნაც იმა ვეს ითხოვ და.   
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ყო ვე ლი ვე ამას თან და ერ თო ცვლი ლე ბე ბი ქვეყ ნის პო ლი ტი-
კურ არე ნა ზე. 1948 წელს ნე ო რე ა ლიზ მის მხურ ვა ლედ გულ შე მატ-
კი ვა რი მე მარ ცხე ნე ე ბი სა გან ძა ლა უფ ლე ბა გა და ი ბა რეს მე მარ-
ჯ ვე ნე ებ მა, რა მაც გა მო იწ ვია შიგ ნი დან ისე დაც მყი ფე სა ხალ ხო 
დე მოკ რა ტი უ ლი ფრონ ტის კრა ხი. კი ნე მა ტოგ რა ფი ის ცენ ტ რა ლურ 
ოფის სა და მის ხელ მ ძღ ვა ნელს, ჯუ ლიო ან დ რე ო ტის და უდ გათ 
ხელ საყ რე ლი დრო, რა თა გა ე ტა რე ბი ნათ სა სურ ვე ლი ღო ნის ძი-
ე ბე ბი კი ნო წარ მო ე ბა ზე სა ხელ მ წი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უფ რო 
მკაც რად გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით. სა ხე ლი სუფ ლე ბო ჩი ნოვ ნი კე-
ბი ყო ველ ღო ნეს ხმა რობ დ ნენ ნე ო რე ა ლის ტუ რი კი ნოპ რო დუქ ცი-
ის რა ო დე ნო ბის შე სამ ცი რებ ლად – ხში რად მათ ავ ტო რებს უარს 
ეუბ ნე ბოდ ნენ სხვა დას ხ ვა ტი პის სამ თავ რო ბო დახ მა რე ბა ზე, ამა 
თუ იმ მი ზე ზით აფერ ხებ დ ნენ აღ ნიშ ნუ ლი ფილ მე ბის ად გი ლობ რივ 
კი ნო თე ატ რებ სა თუ უცხო ეთ ში გა ტა ნა ზე, მრა ვალ გ ზის უყუ რებ დ-
ნენ თი თო ე ულ მათ განს, რა თა მას ში რა ი მე ან ტი სა ხელ მ წი ფო ებ-
რი ვი აღ მო ე ჩი ნათ, ამო ეჭ რათ ან სა ერ თოდ აეკ რ ძა ლათ.  

ნე ო რე ა ლის ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა აქ ტი ურ და კა თო ლი კუ რი ეკ-
ლე სი აც, რო მე ლიც აძა გებ და მათ მცდა რი აზ როვ ნე ბის, ან ტიკ ლე-
რი კა ლიზ მი სა და სო ცი ა ლის ტუ რი იდე ე ბის ქა და გე ბის გა მო. 1949 
წელს ვა ტი კან მა ეკ ლე სი ი დან მოკ ვე თი ლად გა მო აცხა და იტა ლი-
ე ლი კო მუ ნის ტე ბი და მა თი მხარ დამ ჭე რე ბი, ხო ლო იმა ვე წლის 
დე კემ ბერ ში გა მო სულ მა ე. წ. „ანდრეოტის კა ნონ მა“ უკ ვე სა რის კო 
გა ხა და ხე ლი სუფ ლე ბი სათ ვის არა სა სურ ვე ლი სო ცი ა ლუ რი პრობ-
ლე მე ბი სა და მკვეთ რად მე მარ ცხე ნე იდე ო ლო გი უ რი სარ ჩუ ლის 
შემ ც ვე ლი კი ნო სუ რა თე ბის ინ ვეს ტი რე ბა და წარ მო ე ბა. აღიკ ვე თა 
ფილ მე ბი, რომ ლე ბიც არ ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ ქვეყ ნის სა უ კე თე სო ინ-
ტე რე სებს. მათ ზე აღარ გა ი ცე მო და აღარც სა ხელ მ წი ფო სუბ სი დი-
ე ბი და აღარც სა ექ ს პორ ტო ლი ცენ ზი ე ბი, ხო ლო კი ნო კომ პა ნი ებს 
შეს თა ვა ზეს, შე ექ მ ნათ გა ცი ლე ბით ოპ ტი მის ტუ რი და კონ ს ტ რუქ ცი-
უ ლი ნა მუ შევ რე ბი, რომ ლებ საც მთავ რო ბა სი ა მოვ ნე ბით და ა ფი-
ნან სებ და. ჯუ ლიო ან დ რე ო ტი არც კი მა ლავ და, რომ ვერ იტან და 
ნე ო რე ა ლის ტურ ფილ მებს. ყვე ლა ზე მე ტად იგი არ სწყა ლობ და 
გა მო ჩე ნილ კი ნო რე ჟი სორ სა და მსა ხი ობს, ვი ტო რიო დე სი კას და 
მოგ ვი ა ნე ბით, ყო ველ კ ვი რე ულ გა ზეთ „ლიბერტასში“, ღი ა დაც აკ-
რი ტი კებ და იმი სათ ვის, რომ ამ ხე ლო ვან მა, თა ვი სი ფილ მე ბით, 
იტა ლი ის ჭუჭყი ა ნი თეთ რე უ ლი გა რეთ გა მო ფი ნა გა საშ რო ბა დო.1 

1 Libertas, 28 Feb., 1952, p. 7.
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1950-იანი წლე ბის და საწყის ში, რო დე საც და იწყო იტა ლი უ რი 
ეკო ნო მი კის აღ მავ ლო ბა, ოდ ნავ შემ ცირ და უმუ შევ რო ბა, გა უმ ჯო-
ბეს და სო ცი ა ლუ რი პი რო ბე ბი, კი ნო ეკ რა ნებ ზე გა მოჩ ნ და უფ რო 
ოპ ტი მის ტუ რი, თუმ ცა შე ლა მა ზე ბუ ლი კი ნო სუ რა თე ბი – სენ ტი მენ-
ტა ლუ რი მე ლოდ რა მე ბი და სა ხა ლი სო კო მე დი ე ბი, რომ ლე ბიც მა-
ყუ რე ბელს ძა ლი ა ნაც მოს წონ და. ამას თან და კავ ში რე ბით იტა ლი-
უ რი კი ნოს ის ტო რი კო სე ბი – პი ტერ ბონ და ნე ლა და ფე დე რი კო 
პა კი ო ნი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ „რადგანაც იტა ლი უ რი აუდი ტო რია ამ-
ჯო ბი ნებ და უფ რო კო მე დი ას, ვიდ რე სო ცი ა ლურ კრი ტი კას, ხო ლო 
პო ლი ტი კუ რი კლი მა ტი არა ხელ საყ რე ლად გა მო ი ყუ რე ბო და იტა-
ლი ურ ინ ს ტი ტუ ტებ ზე მკვეთ რი გა ლაშ ქ რე ბი სათ ვის, ნე ო რე ა ლიზ მ-
ში წარ მო იქ მ ნა კო მი კუ რი გან შ ტო ე ბა – „ნეორეალიზმო რო ზა“, ანუ 
„ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მი“, რო მელ მაც, რო გორც მო სა ლოდ ნე-
ლი იყო, მო ი პო ვა მა ყუ რებ ლის კე თილ გან წყო ბა, თუმ ცა ასე ვე მე-
მარ ცხე ნე კრი ტი კო სე ბის თავ დას ხ მაც“.1 

ამ მკვლევ რე ბის ასე თი პო ზი ცია არ არის მარ თე ბუ ლი, რა მე-
თუ „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მი“ არა ნე ო რე ა ლიზ მ ში წარ მო იქ მ-
ნა, არა მედ მი სი აღ მო ცე ნე ბა ნე ო რე ა ლიზ მის გას რუ ლე ბას მოჰ ყ ვა 
თან – 1952 წლის ზამ თარ ში, რო დე საც უკა ნას კ ნე ლი ნე ო რე ა ლის-
ტუ რი ფილ მი „უმბერტო დ.“ (რეჟ. ვ. დე სი კა) იხი ლა მა ყუ რე ბელ მა, 
გა ზაფხულ ზე კი ნო თე ატ რებ ში გა ვი და „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ-
მის“ პირ ვე ლი ნი მუ ში – რე ნა ტო კას ტე ლა ნის კი ნო სუ რა თი „იმედის 
ორი გრო ში“. 

ფაქ ტობ რი ვად, „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მი“, რო მე ლიც კი 
იყო და ვა ლე ბუ ლი და შთა გო ნე ბუ ლი ნე ო რე ა ლიზ მი სა გან, მაგ რამ 
მის ჩარ ჩო ებ ში აღარ ჯდე ბო და და მის კა ნო ნებს აღარ ემორ ჩი-
ლე ბო და, წარ მო ად გენ და თა ვი სე ბურ გან შ ტო ე ბას, მი მარ თუ ლე-
ბას, რა შიც სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი კვლა ვაც შუქ დე ბო და, თუმ ცა 
ნა წი ლობ რივ. სა მა გი ე როდ, მის ფილ მებს უფ რო მსუ ბუ ქი გა სარ-
თო ბი ფორ მა ჰქონ დათ, ვიდ რე ნე ო რე ა ლიზ მის ნა მუ შევ რებს და, 
რაც მთა ვა რი ა, ყო ვე ლი მათ გა ნი „ჰეპი ენ დინ გით“ („ბედნიერი 
და სას რუ ლით“) მთავ რ დე ბო და. ამ გან შ ტო ე ბას სხვა ნა ი რად უწო-
დებ დ ნენ „ვარდისფერ რე ა ლიზ მ საც“, რო მელ მაც და აკ მა ყო ფი ლა 
რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის, ისე ეკ ლე სი ის მოთხოვ ნე ბი. ისი ნი მოს-
წონ დათ პრო დი უ სე რებს, კრი ტი კო სებ სა და კი ნო ორ გა ნი ზა ცი ებს 
(მაგ., „იტალიური კი ნოს დაც ვის მოძ რა ო ბა“), რომ ლე ბიც მთავ რო-

1 Bondanella, A History of Italian Cinema, 2017, p. 165.
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ბას მო უ წო დებ დ ნენ, ხე ლი შე ეწყოთ იმათ თ ვის, ვინც იღ ვ წო და ამ-
გ ვა რი, გა ცი ლე ბით უკე თე სი ეროვ ნუ ლი სუ ლის კ ვე თე ბის შემ ც ვე ლი 
ფილ მე ბის გა და სა ღე ბად. 

„იმედის ორი გრო ში“ აშ კა რად შე ი ცავს მა რიო კა მე რი ნის 30-
იანი წლე ბის კო მე დი ე ბის ზე გავ ლე ნას. მი სი სი უ ჟე ტი აგე ბუ ლია 
ახალ გაზ რ და ქალ - ვა ჟის სიყ ვა რულ ზე, ხო ლო მოქ მე დე ბა ვი თარ-
დე ბა სამ ხ რეთ იტა ლი ის ერთ სო ფელ სა და ნე ა პო ლის სა ში ნელ 
გა რე უბ ნებ ში. კას ტე ლა ნიმ  ნე ო რე ა ლიზ მი დან გად მო ი ღო არაპ-
რო ფე სი ო ნა ლი მსა ხი ო ბე ბის გა და ღე ბის პრაქ ტი კა და ფილ მ ში, 
უმე ტეს წი ლად, ასე თე ბი ათა მა შა. მათ შო რის, მთა ვა რი გმი რე ბი 
გა ნა სა ხი ე რეს 21 წლის ვინ ჩენ ცო მუ ზო ლი ნომ და 15 წლის მა რია 
ფი ო რემ. ამ პერ სო ნა ჟებს, ან ტო ნი ო სა და კარ მე ლას, ცნო ბილ მა 
ფრან გ მა კრი ტი კოს მა, ან დ რე ბა ზენ მა თა ნა მედ რო ვე რო მეო და 
ჯუ ლი ე ტა შე არ ქ ვა,1 თუმ ცა კი ნო სუ რა თის ფი ნა ლი რა დი კა ლუ რად 
გან ს ხ ვავ დე ბა შექ ს პი რის პი ე სის ფი ნა ლი სა გან.  

თა ვის თა ვად, ნე ო რე ა ლიზ მის მე ხოტ ბე მე მარ ცხე ნე კრი ტი კო-
სებს არ მო ე წო ნათ რე ნა ტო კას ტე ლა ნის ნა მუ შე ვა რი. მათ გა კიცხეს 
კი დეც მი სი ავ ტო რი, რად გან მან გა და უხ ვია ჩვენს რე ვო ლუ ცი ურ 
ამო ცა ნებ სო, მაგ რამ მას შემ დეგ, რაც ფილ მ მა კა ნის სა ერ თა შო რი-
სო კი ნო ფეს ტი ვა ლის მთა ვა რი პრი ზი მო ი პო ვა, „ვარდისფერ ნე ო-
რე ა ლიზმს“ ფარ თოდ გა ეხ ს ნა გზა იტა ლი ურ კი ნო წარ მო ე ბა ში.

უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფილ მი გა მოდ გა ლუ ი ჯი კო მენ ჩი ნის ნა-
მუ შე ვა რი – „პური, სიყ ვა რუ ლი და ფან ტა ზი ა“ (1953) ვი ტო რიო დე 
სი კა სა და ჯი ნა ლო ლობ რი ჯი დას მო ნა წი ლე ო ბით. მას ში მოთხ რო-
ბი ლია იტა ლი უ რი მა ღალ მ თი ა ნი სოფ ლის ცხოვ რე ბა ზე, ღა რი ბი 
გო გო ნას სიყ ვა რულ სა და მცი რე ო დენ გა უ გებ რო ბა ზე, რაც ბო ლოს 
გა ირ კ ვე ვა და ყვე ლა ფე რი სა სი კე თოდ მთავ რ დე ბა. ამ და უ ვიწყარ 
რო მან ტი კულ თავ გა და სა ვალს მა ყუ რე ბე ლი აღ ტა ცე ბით შეხ ვ და, 
რის შე დე გა დაც ფილ მ მა უდი დე სი კო მერ ცი უ ლი შე მო სა ვა ლი მო ი-
ტა ნა. მას სა ფუძ ვ ლად და ე დო ორი გი ნა ლუ რი სცე ნა რი, რო მელ შიც 
ხაზ გას მი თაა ნაჩ ვე ნე ბი პრო ვინ ცი ა, რო გორც სამ ყა როს გან სა კუთ-
რე ბუ ლი ნა წი ლი, თა ვი სი სა ინ ტე რე სო და თვით მ ყო ფა დი ადათ -
- წე სე ბით, ურ ყე ვი ცრურ წ მე ნი თა და უმ წიკ ვ ლო მე გობ რო ბით, პატ-
რი არ ქა ლუ რი ოჯა ხის გან დი დე ბი თა და ღირ სე ბის თე მე ბით. მი სი 
გმი რე ბი უბ რა ლო, კე თილ სინ დი სი ე რი ადა მი ა ნე ბი არი ან, მუხ ლ ჩა-
უხ რე ლად რომ შრო მო ბენ, ში გა და შიგ არც ჭო რა ო ბას ერი დე ბი ან, 

1 Bazin, Bazin at Work..., 2014, p. 181182.
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მი აჩ ნი ათ, რომ ამა თუ იმ სა კითხ ზე სწო რედ მა თი შე ხე დუ ლე ბაა 
სწო რი და არა სხვი სი. ამის პა რა ლე ლუ რად, და ხა ტუ ლია გლე ხის 
გო გოს უზა დო კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი პორ ტ რე ტი გა მორ ჩე უ ლი სი-
დი ა დით, თვა ლის მომ ჭ რე ლი სი ლა მა ზით, ვნე ბი ა ნი და მე ამ ბო ხე 
ხა სი ა თით.      

ამ კი ნო სუ რათ ში უკა ნა რიგ ში გა და ი წია სო ცი ა ლურ მა და ეკო-
ნო მი კურ მა პრობ ლე მებ მა. სა მა გი ე როდ, მას ში აღ წე რი ლი გა რე-
მო ცა და სა ზო გა დო ე ბაც ისეა შე ლა მა ზე ბუ ლი, რომ ფილ მის მნახ-
ვე ლი ნამ დ ვი ლად ინატ რებ და იქ მოხ ვედ რას. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ იტა ლი უ რი კრი ტი კა სე რი ო ზუ ლად არ აღიქ ვამ და აღ ნიშ ნულ 
ნა მუ შე ვარს, მან და სავ ლეთ ბერ ლი ნის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს-
ტი ვა ლის „ვერცხლის დათ ვი“ და ამე რი კე ლი კი ნოკ რი ტი კო სე ბის 
ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს პრი ზი სა უ კე თე სო უცხო უ რი ფილ მი სათ ვის 
მო ი პო ვა. აქე დან იწყე ბა „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მის“ რამ დე-
ნი მეწ ლი ა ნი ზე ო ბის ხა ნა, რომ ლის დრო საც ათე უ ლო ბით ასე თი 
ფილ მი გა კეთ და. მათ ში ყვე ლა ფე რი მიმ ზიდ ვე ლად წარ მო ა ჩი-
ნეს – „სიღარიბეც, ავად მ ყო ფო ბაც, უიღ ბ ლო ბაც. ყვე ლა ლა მა ზად 
გა მო ი ყუ რე ბო და, ყვე ლა ფე რი ბრჭყვი ა ლებ და და სა ზო გა დო ე ბაც 
კმა ყო ფი ლი იყო. იტა ლი უ რი კი ნო აღარ „შეურაცხყოფდა იტა ლი-
ას“, რო გორც ამას, ჯუ ლიო ან დ რე ო ტის აზ რით, აკე თებ და ნე ო რე-
ა ლიზ მი“.1 

წარ მა ტე ბით გა თა მა მე ბულ მა ლუ ი ჯი კო მენ ჩი ნიმ, იმა ვე მსა ხი-
ო ბე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, მა ლე ვე გა და ი ღო მო რი გი კი ნო სუ რა თი 
„პური, სიყ ვა რუ ლი და ეჭ ვი ა ნო ბა“ (1954), „პური, სიყ ვა რუ ლი და 
ფან ტა ზი ის“ თე მა ტუ რი გაგ რ ძე ლე ბა, ხო ლო ერ თი წლის შემ დეგ, 
დი ნო რი ზიმ მის გან ერ თ გ ვა რი ეს ტა ფე ტა გა და ი ბა რა და გა და ი-
ღო „პური, სიყ ვა რუ ლი და...“ (1955), რომ ლის მთა ვარ პერ სო ნა ჟებს 
ასა ხი ე რებ დ ნენ სო ფია ლო რე ნი და ისევ ვი ტო რიო დე სი კა. 1958 
წელს ეს პა ნე ლე ბიც და ინ ტე რეს დ ნენ ამ თე მა ტი კით და გა მო უშ-
ვეს ეს პა ნურ -ი ტა ლი უ რი ერ თობ ლი ვი ფილ მი „პური, სიყ ვა რუ ლი 
და ან და ლუ სი ა“ (1958, რეჟ. ხა ვი ერ სე ტო), რო მელ შიც ვი ტო რიო 
დე სი კას პარ ტ ნი ო რო ბას უწევ და ულა მა ზე სი ეს პა ნე ლი მსა ხი ო ბი, 
კარ მენ სე ვი ლი ა. პრაქ ტი კუ ლად, ასე შე იქ მ ნა სე რი ე ბი, პი რო ბი თი 
სა ხელ წო დე ბით – „პური და სიყ ვა რუ ლი“, რომ ლე ბიც დი დი ხნის 
გან მავ ლო ბა ში გა დი ო და ევ რო პი სა და აშ შ -ის კი ნო თე ატ რებ ში და 
დიდ ძალ აუდი ტო რი ას უყ რი და თავს.    

1 Liehm, Passion and Defiance.,1984, p. 141.
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„ვარდისფერ ნე ო რე ა ლიზ მ თან“ და კავ ში რე ბით კი ნო ის ტო-
რი კო სე ბის ნა წი ლი მი უ თი თებს, რომ, მი სი სა ხით, „გამოიკვეთა 
„სუფთა“ ნე ო რე ა ლიზ მის სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი დან გა დახ ვე-
ვის ნიშ ნე ბი გა სარ თო ბი ჟან რუ ლი და სა ნა ხა ო ბი თი კი ნო სა კენ“.1 
ამ გ ვა რი ნა მუ შევ რე ბი აჩ ვე ნებ დ ნენ რო გორც სოფ ლის, ისე ქა ლა-
ქის ცხოვ რე ბას, მა თი მთა ვა რი გმი რე ბი კვლა ვაც და ბალ ფე ნებს 
გა ნე კუთ ვ ნე ბოდ ნენ, უმე ტე სი ფილ მის გა და ღე ბა მიმ დი ნა რე ობ-
და არა ქუ ჩებ ში, არა მედ პა ვი ლი ო ნებ ში. ამას თა ნა ვე, თი თო ე უ ლი 
მათ გა ნი კონ სერ ვა ტო რუ ლი კა თო ლი ციზ მის გავ ლე ნას გა ნიც დი და 
და ცდი ლობ და მა ყუ რე ბე ლი უფ რო გა ერ თო, ვიდ რე და ე ფიქ რე ბი-
ნა. მარ თა ლი ა, ბევრს აშ კა რად ეტყო ბო და რე ა ლო ბი დან გაქ ცე ვის 
სურ ვი ლი, თუმ ცა მათ ში ხა ზი ეს მე ბო და იმ გა რე მო ე ბა საც, რომ ქვე-
ყა ნა ში ისე დაც ნელ - ნე ლა უმ ჯო ბეს დე ბო და რო გორც სო ცი ა ლუ რი, 
ისე ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბი, რაც მო ქა ლა ქე ე ბის მზარდ კე თილ-
დღე ო ბა ზე აისა ხე ბო და.

„ვარდისფერმა ნე ო რე ა ლიზ მ მა“, ისე ვე რო გორც სხვა კი ნო ჟან-
რებ მა თუ გან შ ტო ე ბებ მა, თა ვი სე ბუ რად ხე ლი შე უწყო იტა ლი უ რი 
კი ნოს აღ მავ ლო ბა საც. კი ნო სა წარ მოო სის ტე მამ ფრთა გა შა ლა, 
კო მერ ცი უ ლი კი ნო პო პუ ლა რუ ლი გახ და, თუმ ცა სა ავ ტო რო კი ნო-
შიც მიმ დი ნა რე ობ და ექ ს პე რი მენ ტე ბი. ჭარ ბობ და კი ნო კო მე დი ე ბი 
და მათ გა ცი ლე ბით მე ტი შე მო სა ვა ლი მოჰ ქონ დათ, ვიდ რე ისი ნი 
ღირ და. 

ლუ ი ჯი კო მენ ჩი ნი და დი ნო რი ზი გა მო იკ ვეთ ნენ „ვარდისფერი 
ნე ო რე ა ლიზ მის“ უდა ვო ლი დე რე ბად. მათ გა მო ი ა რეს ნე ო რე ა-
ლიზ მის ეპო ქა, სა თა ნა დოდ შე ის წავ ლეს ამ მხატ ვ რუ ლი მიმ დი ნა-
რე ო ბის ავან ჩა ვა ნი და მი სი სი უ ჟე ტე ბი სხვა ნა ი რად შე მო ატ რი ა-
ლეს. იმი სათ ვის, რა თა ამე რი კულ კი ნოს შე წი ნა აღ მ დე გე ბოდ ნენ, 
ორი ვემ გა დაწყ ვი ტა სწო რედ ასეთ ნა ი რი ფილ მე ბის წარ მო ე ბა, 
რი თაც შე ი მუ შა ვა წარ მა ტე ბუ ლი ფორ მუ ლა კო მერ ცი უ ლი კი ნო-
სათ ვის, რა მაც ძა ლი ან გა ა მარ თ ლა. მსუ ბუ ქი სო ცი ა ლუ რი ოპ ტი-
მიზ მის შემ ც ვე ლი „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მის“ ნი მუ შებ ში, მე-
ლოდ რა მებ სა და კო მე დი ებ ში ან სუ ლაც მათ ოს ტა ტურ ნა ზა ვებ ში 
ერ თ მა ნეთს შე ერ წყა ომის შემ დ გო მი პე რი ო დის ნე ო რე ა ლიზ მის 
სე მან ტი კუ რი ას პექ ტე ბი (მაგ., სი ღა რი ბე, უმუ შევ რო ბა) და ფა შის-
ტურ ხა ნა ში წარ მო ე ბუ ლი, ე. წ. „თეთრი ტე ლე ფო ნე ბის“ კი ნო კო-
მე დი ე ბის სა ხა სი ა თო თხრო ბი თი ხერ ხე ბი და მო ტი ვე ბი.  რო გორც 

1 Liehm, Passion..., 1984, p. 141.
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მკვლე ვა რი ან ჯე ლო რეს ტი ვო ამ ბობს, კას ტე ლა ნი სა და კო მენ ჩი-
ნის თავ და პირ ველ მა „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მის“ კი ნო სუ რა-
თებ მა შე დე გად მო ი ტა ნეს ის რე ა ლო ბა, რო მელ შიც ნე ო რე ა ლიზ მი 
„გაქრა“ და სა ნაც ვ ლოდ და ტო ვა თა ვი სი ვე „დათხუპნილი“ ბავ შ ვი, 
„ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მის“ სა ხი თო.1

ვი ტო რიო დე სი კა მაც, ერ თ გ ვა რად, „მოუსინჯა კბი ლი“ „ვარ-
დისფერ ნე ო რე ა ლიზმს“ და 1954 წელს გა და ი ღო რამ დე ნი მე ნო-
ვე ლი სა გან შემ დ გა რი ფილ მი „ნეაპოლის ოქ რო“, რო მელ შიც თვი-
თო ნაც ითა მა შა ერ თი რო ლი და სხვა პერ სო ნა ჟე ბის სა თა მა შოდ 
აიყ ვა ნა სა ხელ გან თ ქ მუ ლი მსა ხი ო ბე ბი – ტო ტო, ედუ არ დო დე ფი-
ლი პო და პა ო ლო სტო პა. ასე ვე, ნი ჭი ე რი და ლა მა ზი ახალ გაზ რ დე-
ბი – სილ ვა ნა მან გა ნო და სო ფია ლო რე ნი. კი ნო სუ რათ ში წინ წა-
მო ი წია ხა ლას მა იტა ლი ურ მა სი კე თემ, ემო ცი ამ, იუმორ მა, ვნე ბამ, 
რი გი თი ნე ა პო ლე ლე ბის სა დაგ მა დღე ებ მა და ზნე- ჩ ვე უ ლე ბებ მა. 
ამ ქა ლა ქის მცხოვ რებ ლებს რე ჟი სო რი კარ გად იც ნობ და, რა მე თუ 
მან ბავ შ ვო ბა სწო რედ ნე ა პოლ ში გა ა ტა რა და ეს ნა მუ შე ვა რი სწო-
რედ მათ მი უძღ ვ ნა. ფილ მ მა პრეს ტი ჟუ ლი პრი ზე ბიც და იმ სა ხუ რა 
და საკ მა ოდ დი დი მო გე ბა – 669 მი ლი ო ნი ლი რა მო ი ტა ნა, რი თაც 
იმ წლის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე შე მო სავ ლი ა ნი კი ნო სუ რა თი გახ და.  

„ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მის“ და მა ხა სი ა თე ბელ შტრი ხე ბად 
იქ ცა სა სიყ ვა რუ ლო ამ ბა ვი კლა სი კუ რი კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი გად-
მო ცე მით, „ბედნიერი და სას რუ ლი თა“ და სო ცი ა ლუ რი ჰარ მო ნი ის 
ჩვე ნე ბით. „მათ გა ამ ძაფ რეს თხრო ბის ემო ცი უ რი მუხ ტი და უგუ-
ლე ბელ ყ ვეს სო ცი ა ლის ტუ რი პო ლი ტი კუ რი დღის წეს რი გი“.2 თა ვის 
ნა მუ შევ რებ ში თა ნა მედ რო ვე თავ გა და სავ ლე ბის ჩარ თ ვის მი უ ხე-
და ვად, სა ერ თო ჯამ ში, „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მი“ მა ინც რჩე-
ბო და კონ სერ ვა ტო რულ მი მარ თუ ლე ბად. მი სი სა შუ ა ლე ბით მე ტი 
თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ მო წო დე ბა სუ ლაც არ ნიშ ნავ და სა ზო გა დო-
ე ბი სათ ვის დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ქცე ვის 
წე სე ბი სა თუ ნორ მე ბის უკუგ დე ბას, არა მედ მიმ დი ნა რე ობ და მხო-
ლოდ მა თი კო რექ ტი რე ბა საკ მა ოდ პატ რი არ ქა ლურ აზ როვ ნე ბა-
ში. ეტო რე ჯა ნი ნის „ნეაპოლური კა რუ სე ლი“ (1954), კარ ლო ლი ცა-
ნის „ღარიბი შეყ ვა რე ბუ ლე ბის ამ ბა ვი“ (1954), ლუ ი ჯი კო მენ ჩი ნის 
„რომაელი ლა მაზ მა ნი“ (1955) და სხვა ფილ მე ბი უფ რო და უფ რო 
მეტ მა ყუ რე ბელს იზი დავ და, თუმ ცა თა ვად კი ნე მა ტოგ რა ფის ტ თა 

1 Restivo, The Cinema of Economic..., 2002, p. 23.
2 Wood, Italian Cinema..., 2005, p. 106.
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წრე ებ ში მა თაც ჰყავ დათ აშ კა რა მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი, რომ ლე ბიც 
არც კი კად რუ ლობ დ ნენ ასეთ კი ნოპ რო ექ ტებ ზე მუ შა ო ბას. ბევ რი 
მათ გა ნი იმა შიც იყო დარ წ მუ ნე ბუ ლი, რომ „ვარდისფერი ნე ო რე ა-
ლიზ მი“ ვე რა ფერს და აკ ლებ და ნე ო რე ა ლიზმს და ვე რა სო დეს მო ი-
პო ვებ და წარ მა ტე ბას კრი ტი კის დო ნე ზე.1

არა ნაკ ლე ბი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობ და ე. წ. „დონ კა მი-
ლოს სე რი ე ბი“, რომ ლებ საც სა ფუძ ვ ლად და ე დო იუმო რის ტი მწერ-
ლის, ჟურ ნა ლის ტი სა და კა რი კა ტუ რის ტის, ჯო ვა ნი ნო გუ ა რეს კის 
მოთხ რო ბე ბი პრო ვინ ცი ე ლი სა სუ ლი ე რო პი რის, კა მი ლო ტა რო ჩის 
შე სა ხებ. 50-იან წლებ ში გა და ი ღეს იტა ლი ურ - ფ რან გუ ლი კოპ რო-
დუქ ცი ის სა მი სე რია – „დონ კა მი ლოს პა ტა რა სამ ყა რო“ (1952, რეჟ. 
ჟუ ლი ენ დუ ვი ვი ე), „დონ კა მი ლოს დაბ რუ ნე ბა“ (1953, რეჟ. ჟუ ლი ენ 
დუ ვი ვი ე) და „დონ კა მი ლოს უკა ნას კ ნე ლი რა უნ დი“ (1955, რეჟ. კარ-
მი ნე გა ლო ნე). სა მი ვე ში მთა ვარ გმირს ასა ხი ე რებ და სა ხელ გან თ ქ-
მუ ლი ფრან გი კო მი კო სი, ფერ ნან დე ლი. მი სი პერ სო ნა ჟი ქა ლა ქის 
კო მუ ნისტ მერს, ჯუ ზე პე ბო ტა ცის, მეტ სა ხე ლად, პე პო ნეს მუ დამ ჟამ 
ექიშ პე ბა და ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა გარ და ი სა ხე ბა უჩ ვე უ ლოდ სა ტი-
რულ თავ გა და სავ ლებ ში. სე რი ე ბი შემ დეგ დე კა და შიც გაგ რ ძელ და 
(კიდევ ორი ფილ მი გა და ი ღეს), თუმ ცა ვერ ცერ თ მა ვე ღარ ივარ გა. 
„დონ კა მი ლოს სე რი ებ ში“, იტა ლი უ რი კი ნოს ის ტო რი კო სის, ლუ-
კა ბა რა ტო ნის აზ რით, „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მი“ წარ მოჩ ნ და 
კა თო ლი კუ რი თეთ რი სა და კო მუ ნის ტუ რი წით ლის ერ თ მა ნეთ თან 
პირ და პი რი შერ წყ მის მცდე ლო ბად.2

„ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მის“ კი ნო კო მე დი ე ბის უმ რავ ლე-
სო ბა ში ყუ რადღე ბა ყო ველ თ ვის მახ ვილ დე ბო და სა ზო გა დო ე ბის 
სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა სა და მოქ მე დი გმი რე ბის ოც ნე ბე ბის გა-
მო ხატ ვით მიღ წე ულ ამაღ ლე ბულ გან წყო ბა ზე. თა ვის თა ვად, ისი ნი 
ძა ლი ან შორს იდ გ ნენ რე ვო ლუ ცი უ რი, გარ დამ ტე ხი პო ზი ცი ე ბი სა-
გან და პო პუ ლა რო ბას იხ ვეჭ დ ნენ ელე მენ ტა რუ ლი ჰარ მო ნი უ ლი 
და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი წეს რი გი სად მი კე თილ გან წყო ბი ლი და მო-
კი დე ბუ ლე ბის უზა დო ჩვე ნე ბით. ასეთ კი ნო პო ლი ტი კას მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი კო მერ ცი უ ლი შე დე გი მოჰ ქონ და. 

დი ნო რი ზიმ გა ა კე თა ფილ მე ბის ტრი ლო გი ა, რო მელ თა სა ხელ-
წო დე ბებ ში ფი გუ რი რებ და სიტყ ვა – „ღარიბი“, რაც სა მი ვე კი ნო სუ-
რა თის „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მის“ ქოლ გის ქვეშ გა ერ თი ა ნე-

1 Lanzoni, Comedy Italian Style.., 2008, p. 23.  
2 Barattoni, Italian Post.., 2012, p. 4.
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ბას იუწყე ბო და. ეს ნა მუ შევ რე ბია – „ღარიბი, თუმ ცა ლა მა ზი“ (1957), 
„ლამაზი, თუმ ცა ღა რი ბი“ (1957) და „ღარიბი მი ლი ო ნე რე ბი“ (1959). 
ისი ნი სა თუ თად აღ წერ დ ნენ ომის შემ დ გო მი სი დუხ ჭი რის პორ ტ-
რე ტებს ტრა დი ცი უ ლი რო მან ტი კუ ლი თავ გა და სავ ლე ბის ფონ ზე. 
მათ ში სა უცხო ოდ გად მო ი ცა ახალ გაზ რ და თა ო ბის წარ მო მად გე-
ნელ თა გულ წ რ ფე ლი სურ ვი ლე ბი და იმე დე ბი სწრა ფად ცვა ლე ბად 
სა ზო გა დო ე ბა ში, მაგ რამ ყო ვე ლი მათ გა ნი ნაკ ლე ბად ან სუ ლაც არ 
აჩ ვე ნებ და თა ო ბა თა შო რის კონ ფ ლიქტს.      

გვი ან დე ლი „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მის“ ნი მუ შებ ში წი ნა 
რიგ ში გა მო იყ ვა ნეს მთა ვა რი გმი რი ქა ლე ბი, რო მელ თა სწრაფ ვამ 
და მო უ კი დებ ლო ბი სა კენ საგ რ ძ ნობ ლად და არ ღ ვია ქა ლის და ნიშ-
ნუ ლე ბა იტა ლი ურ სი ნამ დ ვი ლე ში. ისი ნი გან მ ს ჭ ვა ლუ ლი იყ ვ ნენ 
უკე თე სი მო მავ ლის ძი ე ბი თა და ბედ ნი ე რი ქორ წი ნე ბის მო ლო დი-
ნით. მკვლე ვარ მარ სია ლენ დ რის შე ფა სე ბით, მათ მი მართ ამ გ ვა-
რი მიდ გო მით „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მი“ კი დევ უფ რო მე ტად 
გან ს ხ ვავ დე ბო და ნე ო რე ა ლიზ მი სა გან.1 ასეთ პერ სო ნა ჟებს თა მა-
შობ დ ნენ იტა ლი უ რი კი ნოს ახა ლი თა ო ბის ლა მაზ მა ნი მსა ხი ო ბე ბი, 
რომ ლე ბიც მა მა კაც თა აუდი ტო რი ას მაგ ნი ტი ვით იზი დავ დ ნენ სექ-
სუ ა ლუ რი მომ ხიბ ვ ლე ლო ბით, ხო ლო ქა ლებს აძ ლევ დ ნენ იმის მა-
გა ლი თებს, რო გო რი მი ზან და სა ხუ ლი და მიმ ზიდ ვე ლი უნ და ყო ფი-
ლიყ ვ ნენ თა ნა მედ რო ვე მან დი ლოს ნე ბი. დი ნო რი ზის ტრი ლო გი ის 
პირ ველ ორ კი ნო სუ რათ ში მთა ვა რი რო ლე ბის შემ ს რუ ლე ბელ მა, 
მა რი ზა ალა ზი ომ იმ ხე ლა ავ ტო რი ტე ტი მო იხ ვე ჭა, რომ მის თ ვის სა-
გან გე ბოდ და ი წე რა რამ დე ნი მე სცე ნა რი და მან გა ნა სა ხი ე რა ად გი-
ლობ რი ვი მა ყუ რებ ლი სათ ვის და უ ვიწყა რი კი ნოგ მი რე ბი ფილ მებ-
ში: „ბუ მა რი ზა“ (1957, რეჟ. მა უ რო ბო ლო ნი ნი), „კრემიანი სუ ზა-
ნა“ (1957, რეჟ. სტე ნო) „თოჯინა კარ მე ლა“ (1958, რეჟ. ჯა ნი პუ ჩი ნი), 
„ვენეცია, მთვა რე და შენ“ (1958, რეჟ. დი ნო რი ზი). 

„ვარდისფერმა ნე ო რე ა ლიზ მ მა“, რო მელ საც ზო გი ერ თი მკვლე-
ვა რი თა ვად ნე ო რე ა ლიზ მის მარ გი ნა ლი ზა ცი ის მთა ვარ დამ ნა შა-
ვედ თვლის,2 ე. წ. „მანერების კო მე დი ას თან“ ერ თად, ხე ლი შე უწყო 
იტა ლი ურ კი ნო ში კი ნო კო მე დი ის კი დევ ერ თი, ახ ლე ბუ რი გან შ-
ტო ე ბის – „კომედია ალ ’ი ტა ლი ა ნას“ („იტალიური სტი ლის კო მე-
დი ა“) წარ მოქ მ ნას. ცნო ბი ლი კი ნოდ რა მა ტურ გი, ფუ რიო სკარ პე ლი 
ამ ტ კი ცებ და, რომ ნე ო რე ა ლიზ მ მა ევო ლუ ცია გა ნი ცა და „კომედია 

1 Landry, Italian Film..., 2000, p. 283.
2 Shiel, Italian Neorealism..., 2006, p. 79.
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ალ ›ი ტა ლი ა ნა ში“ სწო რედ „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მის“ გავ-
ლი თო.1 „კომედია ალ ›ი ტა ლი ა ნამ“, მარ თ ლაც, ბევ რი რამ აიღო 
„ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მი სა გან“ და მოკ ლე ხან ში, მი სი ფილ-
მე ბი მა ნამ დე არ ნა ხუ ლი კო მერ ცი უ ლი წარ მა ტე ბით გა დი ო და არა 
მარ ტო იტა ლი ის, არა მედ მსოფ ლი ოს სა უ კე თე სო კი ნო თე ატ რებ ში.  

1960-იან წლებ ში „ვარდისფერი ნე ო რე ა ლიზ მი“ არა თუ  დას-
რულ და, არა მედ გა დას ხ ვა ფერ და ე. წ. „მუზიკარელოში“, მუ სი კა-
ლუ რი კი ნოს იტა ლი ურ სა ხეს ხ ვა ო ბა ში, რომ ლის ნა მუ შევ რე ბი ით-
ვ ლე ბო და მე ო რე ხა რის ხო ვან ფილ მე ბად. მათ ში იღებ დ ნენ ახალ-
გაზ რ და მომ ღერ ლებ სა და კო მი კოს მსა ხი ო ბებს და ისი ნი, უმ თავ-
რე სად, ავ სებ დ ნენ ქა ლა ქის სა გა რე უბ ნო და პრო ვინ ცი ულ კი ნო-
თე ატ რებს. ზო გი ერთ მათ განს საგ რ ძ ნო ბი მო გე ბაც კი მოჰ ქონ და, 
თუმ ცა დე კა დის ბო ლოს ასე თი კი ნო სუ რა თე ბიც გა უ ფე რულ დ ნენ 
და კი ნო ას პა რე ზი დან გა უ ჩი ნარ დ ნენ.     
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1 Salizzato, Effetto Commedia.., 1985, p. 210.
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ხათუნა დამჩიძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დიმიტრი ჯანელიძის სახელობის 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი, 

ქორეოლოგი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი.

ქართლ-კახური საცეკვაო დიალექტი
(პირველი ნაწილი)

სა ქარ თ ვე ლოს აღ მო სავ ლეთ ნა წი ლის ბა რის - ქარ თ ლ -
- კა ხე თის სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტი დღეს დღე ო ბით წარ მოდ გე ნი ლია 
ცეკ ვა „ქართულით“, რო მელ საც ძვე ლად „ლეკური“ ერ ქ ვა, და 
„დავლურით“. ორი ვე ფოლ კ ლო რუ ლი ნა წარ მო ე ბი თავ და პირ ვე-
ლად ერ თად სრულ დე ბო და და იწო დე ბო და „დავლური ლე კუ რით“ 
ან „ლეკური დავ ლუ რით“.1 ასე ვე, ქარ თ ლუ რი და კა ხუ რი სა ცელ-
ვაო ნი მუ შე ბის - „კეკელა და მა რო სა“ და „ცანგალა და გო გო ნას“ 
სა ხით, რომ ლე ბიც ცეკ ვა „ქართულის“ დი ა ლექ ტურ ნა ირ სა ხე ო-
ბებს გა ნე კუთ ვ ნე ბი ან (ორივე ცეკ ვას თან მი მარ თე ბით სა ხელ დე-
ბის მთა ვა რი ას პექ ტი თან მ ხ ლე ბი სა ცეკ ვაო სიმ ღე რის ტექ ს ტი ა). 
ხო ლო, ვი დე ო მა სა ლის სა ხით შე მორ ჩე ნი ლია (რის მო პო ვე ბაც 
შე საძ ლე ბე ლი გახ და) „ვახტანგ მე ფის ფერ ხუ ლი“2 და „ლახტი“3 
(ხალხური თა მა შის ცეკ ვად ქ ცე უ ლი გას ცე ნი უ რე ბუ ლი ვა რი ან ტი) 
გო რის ან სამ ბ ლის შეს რუ ლე ბით, რომ ლის ვი დე ო ჩა ნა წე რი, სა ვა-
რა უ დოდ, მე-20 სა უ კუ ნის შუა ხა ნებს უნ და ეკუთ ვ ნო დეს.

ქარ თ ლ - კა ხუ რი სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტის კვლე ვის თვალ საზ-
რი სით გა მოვ ლინ და რი გი მე ტად სა ინ ტე რე სო არ ტე ფაქ ტე ბი სა, 
რო მელ თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ძი რი თა დად, ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
წყა რო ე ბის ფურ ც ლე ბი ინა ხა ვენ. ქარ თ ლ - კა ხეთ ში აღ მოჩ ნ და რო-
გორც ერ თ სარ თუ ლი ა ნი, ისე მრა ვალ სარ თუ ლი ა ნი ფერ ხუ ლე ბი, 
ცა ლად და წყვი ლად შე სას რუ ლე ბე ლი ცეკ ვე ბი. 

ქარ თ ლ - კა ხუ რი სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტის გან ვი თა რე ბის პრინ-
ცი პი, მუ სი კა ლუ რი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ბა რის კენ დაღ მა ვა ლი მი-

1 ზურაბიშვილი, ხალხის შემოქმედი გენია, 1949, გვ 4; ციხისთავი, ზოგი რამ ცეკვის 
შესახებ..., 1941, გვ. 25. 
გვარამაძე, „ცეკვა ქართული“..., 1962, გვ. 55.
2 ვახტანგ მეფის ფერხული, https://www.youtube.com/watch?v=ACfQJqnr780 
3 ლახტი, https://www.youtube.com/watch?v=nfzXR2miRVc 

https://www.youtube.com/watch?v=ACfQJqnr780
https://www.youtube.com/watch?v=nfzXR2miRVc


48

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #1 (88), 2022

მარ თუ ლე ბით ხა სი ათ დე ბა, რად გან მთის მდი დარ სა ცეკ ვაო შე-
მოქ მე დე ბას თან შე და რე ბით ბა რი თვალ სა ჩი ნო სიმ წი რეს ავ ლენს. 
სიმ წი რის მი ზე ზად, შე საძ ლო ა, ფოლ კ ლო რულ ნი მუშ თა და კარ გ-
ვა და სა ხელ დეს, რად გან ის ტო რი ულ -ეთ ნოგ რა ფი ულ წყა რო ებ ში, 
რო გორც აღი ნიშ ნა, საკ მაო მრა ვალ ფე როვ ნე ბა იკ ვე თე ბა.

წარ მოდ გე ნი ლი თე მა ში ნა არ სი დან გა მომ დი ნა რე და ი ყო სამ 
ნა წი ლად: 1-ელი ნა წი ლი ეთ მო ბა ის ტო რი ოგ რა ფი ულ მა სა ლას - 
ფე ო და ლუ რი ეპო ქის პე რი ოდს, სა დაც რამ დე ნი მე ავ ტორ ზე დაყ რ-
დ ნო ბით, გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს აღ მო სავ ლეთ ბარ ში 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია ხალ ხუ რი ცეკ ვის შე სა ხებ. აქ ძი რი თა დად 
სა მე ფო და სა თა ვა დაზ ნა უ რო ფე ნის შე მოქ მე დე ბას შე ვე ხე ბით; 
მე-2 ნა წი ლი ასე ვე და ეთ მო ბა ის ტო რი ოგ რა ფი ულ მა სა ლას, რო-
მე ლიც მო ი ცავს მე-19 სა უ კუ ნეს. წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა სა ქარ თ-
ვე ლო ში სხვა დას ხ ვა მი სი ით წარ მოგ ზავ ნილ თა თუ სა მოგ ზა უ როდ 
ჩა მო სულ თა აღ წე რი ლო ბე ბი - ხალ ხუ რი სა ნა ხა ო ბე ბი, ფერ ხუ ლე ბი 
და ცა ლად ან წყვი ლად შეს რუ ლე ბუ ლი ცეკ ვე ბი. აღ წე რი ლო ბე ბი-
დან ცხა დი ხდე ბა, რომ და კარ გუ ლია უნი კა ლუ რი ფოლ კ ლო რუ ლი 
ნი მუ შე ბი, რომ ლე ბიც ქარ თ ლ სა და კა ხეთ ში სრულ დე ბო და; მე-3 
ნა წი ლი კი და ეთ მო ბა ცეკ ვა „ლეკურის“-„ქართულის“ ეთ ნო ქო რე-
ო ლო გი ურ ანა ლიზს.

ქარ თ ლ - კა ხუ რი სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტის გან ხილ ვი სას ერ თ -ერთ 
მთა ვარ და მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს სა მე ფო და მა ღა ლი სო ცი ა ლუ-
რი წრი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სა ცეკ ვაო შე მოქ მე დე ბა წარ მო-
ად გენს. ამ თვალ საზ რი სით რამ დე ნი მე წყა რო მარ თ ლაც ფას და-
უ დე ბე ლი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა, რად გან სწო რედ ამ მა სა ლა ზე დაყ რ-
დ ნო ბით შე საძ ლებ ლო ბა გვეძ ლე ვა გა ვეც ნოთ არა მხო ლოდ სა-
თა ვა დაზ ნა უ რო, არა მედ ზო გა დად ქარ თუ ლი  ხალ ხუ რი სა ცეკ ვაო 
ხე ლოვ ნე ბის შე სა ხებ მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ა საც. 

ჯერ კი დევ იმ დროს, რო დე საც ქარ თ ველ თა წი ნა პა რი კერ პ-
თაყ ვა ნის მ ცემ ლო ბას მის დევ და და წარ მარ თო ბად სა ხელ დე ბუ ლი 
ეპო ქა იდ გა, მთი ან და შე მაღ ლე ბულ ად გი ლებ ზე უწინ კერ პე ბი იყო 
აღ მარ თუ ლი. ძვე ლი კერ პე ბის ად გი ლებ ზე იმარ თე ბო და დღე სას-
წა უ ლე ბი - მრა ვალ ფე რო ვა ნი, სის ხ ლ სავ სე და სხვა დას ხ ვა სა ნა-
ხა ო ბით დატ ვირ თუ ლი. ქრის ტი ა ნო ბის დამ კ ვიდ რე ბის შემ დე გაც 
„დღესასწაულობდენ მუნ სი ღო დო ბი თა, და ქრის ტი ა ნო ბა სა ში ნა 
შე მუს რ ნეს კერ პ ნი, არა მედ კვა ლად არა დას ცხ რ ნეს მუნ ვე გან ცხ-
რო მა სა სიმ თ ვ რა ლი თა, სი ღო დი თა და როკ ვი თა, აღა შე ნეს მათ 
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ზე და მუნ ეკ ლე სი ა ნი, რა თა თაყ ვა ნის ცენ ამათ და არ ღა რა მო იხ სე-
ნონ კერ პ ნი სი ღო და- გან ცხ რო მი თა“.1  

სა რი ტუ ა ლო მსხვერ პ ლ შე წირ ვას თან ახ ლ და დი დი ზე ი მი მუ-
სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა და თე ატ რა ლი ზე ბუ ლი წარ მოდ გე-
ნით: „კვალად უწყო დი ან დღე სას წა უ ლი კერ პ თა, ღმერ თ თა თვის-
თა: გან ვი დის თვით მე ფე და დი დე ბულ ნი და მცი რე ბულ ნი ბუკ -
- დაბ და ბი თა და ყოვ ლი თა ძნო ბი თა და სა ხი ო ბი თა, შეს წირ ვი დი ან 
ძრო ხა თა, ხარ თა, ცხო ვარ თა და ნა დირ თა“.2  

ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლის აღ წე რი ლო ბით, სადღე სას წა უ ლო ნა-
დი მი, რო მე ლიც სამ დღეს გრძელ დე ბო და, ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა 
დარგს მო ი ცავ და - სა ფერ ხუ ლო ცეკ ვას, სიმ ღე რას, სა ხი ო ბა სა და 
მუ სი კას: „და შემ დ გო მად თაყ ვა ნის ცე მი სა ჰყვი ან ნა დიმ ნი და გან-
ცხ რო მა ნი დი დი თა ჭა მი თა და ღვი ნის სმი თა, როკ ვი თა ფერ ხი სი-
თა, პი რო ბი თა, სა ხი ო ბი თა და ძნო ბი თა სამ დღე“.3  

ქრის ტი ა ნო ბის დროს იმ ად გი ლებ ზე, სა დაც ად რე კერ პე ბი იდ-
გა, ისევ იმ გ ვა რი ვე როკ ვა სა და თავ შექ ცე ვას ჰქონ და ად გი ლი. აწ 
უკ ვე აშე ნე ბულ ეკ ლე სი ებ ში იყ რიდ ნენ თავს და ღა მე ებს ცეკ ვა ში 
ატა რებ დ ნენ - „ფერხისა სიმ ღე რი თა“ ამ შემ თხ ვე ვა ში, სწო რედ 
ცეკ ვას უნ და ნიშ ნავ დეს: „ხოლო ჟამ სა ქრის ტე ა ნო ბი სა სა ნა კერ-
პავ თა მათ მთა თა მა ღალ თა და ბორ ც ვ თა ზე და ესე ვი თა რი ვე იყო 
გან ცხ რო მა- როკ ვა ნი. ამი სათ ვის აღა შე ნეს მათ ზე და ეკ ლე სი ა ნი და 
ჯვა რე ბობ დი ან მუნ, ვი თარ ცა აწ ფერ ხი სა სიმ ღე რი თა გა ა თე ნი ან“.4   

მე-14 სა უ კუ ნის ძეგ ლ ში - „ხელმწიფის კა რის გა რი გე ბა“ - 
ვკითხუ ლობთ, რომ ორ შა ბათ დღეს მე ფის კარ ზე „ლამპრობა“ 
იმარ თე ბო და, რომ ლის დრო საც მრგვა ლი ფერ ხუ ლი სრულ დე-
ბო და: „ორშაბათს მე ო რეს ლამ პ რას მო ნა დი რე ნი შე იქ მენ, მე ფეს 
წი ნა შე მი ი ღე ბენ, და ცოლ სა მე ფის სა და შჳლთა, ვე ზირ თა და მო-
ლა რე თა ყვე ლას მი არ თ მენ“.5  

„იგინიცა (მონადირეები - ხ.დ.) კარ გად და ი ხიზ ვ ნი ან და ლამ-
პარ სა ან თებ [უ] ლ სა მჴარ სა შე ი დე ბენ, ეგ რე მგრგვალ სა და აბ-
მენ“.6 რო გორც აღ წე რი ლო ბი დან ჩანს, მო ნა დი რე ე ბი სა რი ტუ ა ლო 
მრგვალ ფერ ხულს ას რუ ლებ დ ნენ ან თე ბუ ლი ლამ პ რე ბით, რომ-

1 ვახუშტი ბატონიშვილი, აღწერა სამეფოსა საქართველოსა, 1983, გვ. 450.
2 იქვე, გვ. 391.
3 იქვე.
4 იქვე.
5 თაყაიშვილი, ხელმწიფის კარის გარიგება, 1920, გვ. 11.
6 იქვე, გვ. 12.
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ლე ბიც მხრებ ზე ჰქონ დათ გა დე ბუ ლი. აქ ჩნდე ბა კითხ ვა - ან თე-
ბუ ლი ლამ პა რი მხარ ზე რო გორ უნ და გა ე დოთ ისე, რომ ერ თი ხე-
ლით მა ინც არ და ე ჭი რათ, რად გან, რო გორც ცნო ბი ლია მრგვალ 
ფერ ხულ ში ორი ვე ხე ლით (სხვადასხვაგვარად) მე ფერ ხუ ლე ე-
ბი ერ თ მა ნეთს ეჭი დე ბი ან. ლამ პ რო ბის დღე სას წა უ ლი სვა ნეთ ში 
დღემ დე და ცუ ლი ა, მაგ რამ ამ შემ თხ ვე ვა ში პა რა ლელს გა ვავ ლებთ  
„მაშხალებიან“ თუ შურ ფერ ხულ თან, რო მელ თა შო რის ხელ შე სა-
ხე ბი მსგავ სე ბა იკ ვე თე ბა და ხსნის ხელ ბ მის პრინ ციპს აღ ნიშ ნულ 
ფერ ხულ ში: „წელწდის სა ღა მოს, ჯა რად დას ხ დო მის წინ, თავს 
მო იყ რიდ ნენ კა ცე ბი სა ჯა რის დაბ ლა პა ტა რა ტა ფობ ში. აქ წრედ 
დად გე ბოდ ნენ, მარ ცხე ნა ხე ლებს ერ თი- მე ო რეს მხარ ზე გა დახ-
ვევ დ ნენ, მარ ჯ ვე ნა ში ან თე ბულ მაშ ხა ლებს და ი კა ვებ დ ნენ და ნე-
ლი ტრი ა ლით და ჯვა რუ ლის სიმ ღე რით წა ვი დოდ ნენ სა ჯა რი სა კენ. 
სიმ ღე რა ისე იყო გა ან გა რი შე ბუ ლი, რომ იგი ზედ სა ჯა რის კარ თან 
დამ თავ რ დე ბო და. აქ სამ ჯერ კი დევ შე მოტ რი ალ დე ბოდ ნენ, სწყა-
ლობ დე სო, და ი ძა ხებ დ ნენ და სა ჯა რე ში შე ვი დოდ ნენ“.1 რო გორც 
ფერ ხუ ლის აღ წე რი ლო ბი დან საც ნა ურ დე ბა, ცალ ხელ ში ლამ პა-
რი- მაშ ხა ლა და ცა ლი ხე ლით მე ფერ ხუ ლე თა ბმა არის ფერ ხუ ლის 
ბმის პრინ ცი პი.

სა ქარ თ ვე ლოს აღ მო სავ ლე თის ბა რის გან ხილ ვი სას გვერდს 
ვერ ავუვ ლით ას ტ რა ლუ რი მნა თო ბის, მთვა რი სა ქრის ტი ა ნო ბა ში 
მი სი მემ კ ვიდ რის, წმინ და ან თეთ რი გი ორ გის სა დი დე ბელ  სა წე სო 
ქმე დე ბებს, სა დაც რი ტუ ა ლის მთა ვარ მა მოძ რა ვე ბელ ღერძს მოქ-
მე დე ბა წარ მო ად გენს. ძვე ლი ბი ზან ტი ე ლი ის ტო რი კო სის, სტრა ბო-
ნის მი ერ  ალ ბა ნე თი სა და იბე რი ის საზღ ვარ თან ახ ლოს მდე ბა რე 
ბერ ძ ნუ ლი ქალ ღ მერ თის, სე ლე ნეს2 ტა ძარ ში აღ წე რი ლი მსხვერ პ-
ლ შე წირ ვი სა და გან წ მენ დის რი ტუ ა ლი3  კა ხეთ ში, სო ფელ აწყურ-
ში, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის მი ერ აღ წე რილ წმ. გი ორ გის დღე სას წა ულს 
ეხ მა უ რე ბა.4  ქალ ღ მერ თი სე ლე ნე და წმ. გი ორ გიც მთვა რეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ღვთა ე ბე ბი ა. აღ ნიშ ნუ ლი რი ტუ ა ლი აფხა ზურ 
„ატლარჩობასთანაც“ ურ თირ თ მი მარ თე ბით კავ შირ შია.5 

1 ცოცანიძე, გიორგობიდან გიორგობამდე, 1990, გვ. 73.
2 სელენე (Selene, Selenaia, „Mene“, „მთვარე“, ჰომ., ესქ.; ლათ Luna, დეა ლუნა) 
 მთვარის ქალღმერთი  მითოლოგიური ლექსიკონი, რედ. გელოვანი ა.,  
„საბჭოთა საქართველო“, თბ., 1983, გვ. 444.
3 Страбон, География, 1994, Стр. 477.
4 ჯავახიშვილი ივ., თხზულებანი..., 1979, გვ. 91.
5 დამჩიძე, აფხაზური საცეკვაო დიალექტი..., 2019
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აწყურ ში გა მარ თუ ლი დღე სას წა უ ლი აღ წე რი ლია 1878 წლის 
„დროებაში“ გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ა ში - „დღესასწაულები კა ხეთ-
ში“. ავ ტო რი აღ ნიშ ნავს, რომ თე ლა ვის „უეზდში“ ყვე ლა ზე ცნო ბი-
ლია ორი ეკ ლე სი ა: წმინ და გი ორ გის, სო ფელ აწყუ რის და საწყის-
ში, რო მელ საც „თეთრ გი ორ გის“ უწო დე ბენ (იქ, სა დაც ეკ ლე სია 
დგას, ად რე ყო ფი ლა ტყე და აქ აღ მო ჩე ნი ლა თეთ რი ქვა წმინ და 
გი ორ გის გა მო სა ხუ ლე ბით - ინ ფორ მა ცია სქო ლი ო დან - ხ.დ.) და 
ჯვრის ამაღ ლე ბა (ალავერდი). აწყუ რის ეკ ლე სი ას არც სხვა დღე-
ებ ში აკ ლ და მომ ლოც ვე ლი, მაგ რამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ხალ ხ მ-
რავ ლო ბა აქ 14 აგ ვის ტოს სცოდ ნი ა. აქ ვე იმარ თე ბო და ვაჭ რო ბაც, 
მომ ლოც ველ თა ჯგუ ფებს ად გი ლი რო გორც გა ლავ ნის შიგ ნით, ისე 
გა რეთ ჰქონ დათ და კა ვე ბუ ლი: „აი კი დევ ეს არის სა ა მუ რი სა ნა ხა-
ვი თვალ თათ ვის დღე სას წა უ ლის წი ნა ღა მეს: რავ დე ნი მე ვერ სის 
სივ რ ცე ზედ ირ გ ვ ლივ ჰხე დავთ ტყე სა და მინ დორს გა ნა თე ბულს 
ცეცხ ლე ბით, სან თ ლე ბით და ფარ ნე ბით; ის მის ყველ გან მხი ა რუ-
ლი ქარ თუ ლი სიმ ღე რა, და ი რი სა და მუ ზი კის დაკ ვ რა, ზურ ნე ბის 
ჭყი ვი ლი, სა ლა მუ რის და დუ დუ კის ტკბი ლი ხმა და კე თილ შო ბი-
ლის ქა ლე ბის „ნაზი მრა ვალ ჟა მი ერ“.1 ეკ ლე სი ის შე სას ვ ლელ ში კი 
თეთ რე ბით მო სი ლი ქა ლი იატაკ ზე გარ დი გარ დ მო გა წო ლი ლი ყო 
და შემ ს ვ ლელ - გა მომ ს ვ ლე ლი ზედ აბი ჯებ და - ავ ტო რის გან მარ ტე-
ბით, ქალს აღ თ ქ მა ჰქო ნია და დე ბუ ლი. მლოც ვე ლე ბით გა დავ სე ბუ-
ლი ეკ ლე სია ხალხს ვე ღარ იტევ და.  გა რეთ კი, მუხ ლ მოდ რე კილ-
ნი უვ ლიდ ნენ თეთ რ კა ბი ა ნი დე და კა ცე ბი ეკ ლე სი ას, მათ შო რის 
ერ თ -ერ თი მძი მე რკი ნის ჯაჭ ვით კი სერ ზე. ჯვა რი მო ნაც ვ ლე ო ბით 
უნ და გა და სუ ლი ყო სხვა დას ხ ვა მტვირ თ ველ ზე. ქა ლე ბი სან თ ლებს 
ეკ ლე სი ის გა რეთ კედ ლებ ზე ან თებ დ ნენ, ერ თ -ერ თ მა კი დაგ რე ხი-
ლი ბამ ბის ძა ფი შე მო ავ ლო ტა ძარს. მო შო რე ბით „ქუდ-მოხდილი 
ხალ ხი შეს ც ქე რო და რა ღა ცა ში შით და მო წი წე ბით თეთრ ტა ნი სა-
მო სი ან ქალ სა, რო მე ლიც ვი თომც ძა ლა -უ ნე ბუ რათ უვ ლი და ლე-
კურს თეთ რ - გი ორ გის ბრძა ნე ბით“.2 

ქარ თ ლ - კა ხურ სა ფერ ხუ ლო შე მოქ მე დე ბას სტა ტი ის შემ დეგ 
ნა წილ ში გან ვი ხი ლავთ, რო მე ლიც მომ დევ ნო ნო მერ ში გა მოქ ვეყ-
ნ დე ბა, მაგ რამ ზე მოთ წარ მოდ გე ნილ თე მას თან და კავ ში რე ბით 
უსა თუ ოდ უნ და ვახ სე ნოთ ფერ ხუ ლი „დიდება“, რო მე ლიც იმა-
ვე სა ხელ წო დე ბის სა კულ ტო სიმ ღე რის თან ხ ლე ბით სრულ დე ბა 

1 კოპალიანი, დღესასწაულები კახეთში, 1878.
2 იქვე, 1878.
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(ფერხულს ტექ ს ტი დან გა მომ დი ნა რე ეწო დე ბა „დიდება“). ფოლ-
კ ლო რუ ლი ნი მუ ში ქა ლე ბის შეს რუ ლე ბით მთვა რის და მი სი მემ კ-
ვიდ რის, წმინ და გი ორ გის, სა დი დე ბელ სა კულ ტო ფერ ხულს წარ-
მო ად გენს.   

მუ სი კის მკვლე ვა რი ოთარ ჩი ჯა ვა ძე აწყუ რის თეთ რ გი ორ გო-
ბის დღე სას წა უ ლის 1958 წლის სა ექ ს პე დი ციო მა სა ლის გან ხილ-
ვი სას წერს, რომ იმ დროს, რო დე საც ეკ ლე სი ა ში ქრის ტი ა ნუ ლი 
სა გა ლობ ლე ბი სრულ დე ბო და, ეკ ლე სი ის გა რეთ ე.წ. „მონები“ 
„იავნანასა“ და „დიდებას“ ას რუ ლებ დ ნენ.1 ანა ლო გი უ რი რი ტუ ა ლი 
შეს რუ ლე ბუ ლა ალა ვერ დო ბა ზე.

ეთ ნო მუ სი კო ლო გი აღ ნიშ ნავს, რომ „საფერხულო შეს რუ ლე-
ბა და მა ხა სი ა თე ბე ლია არა მარ ტო ეპი კუ რი ნა წარ მო ე ბე ბი სათ ვის, 
არა მედ სა ის ტო რიო და სა წე სო- სა კულ ტო სიმ ღე რე ბი სათ ვი საც. ამ 
მხრივ დიდ ინ ტე რესს იწ ვევს „იავნანასა“ და „დიდებას“ სა ფერ ხუ-
ლო შეს რუ ლე ბა“.2  

ო. ჩი ჯა ვა ძე გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს 1957 
წლის ივ ლი სის ექ ს პე დი ცი ას, რომ ლის დრო საც ყვარ ლის რა ი-
ონ ში გა მარ თულ ლა შა რო ბას და ეს წ რ ნენ, რად გან სო ფელ შილ-
დის მახ ლობ ლად ჩა ტა რე ბულ დღე სას წა ულ ზე მათ „იავნანასა“ და 
„დიდების“ სა ფერ ხუ ლო შეს რუ ლე ბის და ფიქ სი რე ბის სა შუ ა ლე-
ბა მი ე ცათ: „საინტერესო იყო „იავნანას“ შეს რუ ლე ბის წე სი. მომ-
ღე რა ლი ქა ლე ბი მოგ როვ დ ნენ ნი შის და სავ ლეთ მხა რეს, პი რით 
აღ მო სავ ლე თი სა კენ, ერ თ -ერ თ მა მათ გან მა და იწყო სიმ ღე რა, მას 
მე ო რე მოჰ ყ ვა, ხო ლო და ნარ ჩე ნე ბი ბანს ეუბ ნე ბოდ ნენ. ნი შის მი-
მართ თაყ ვა ნის ცე მი თა და სიმ ღე რით მე ფერ ხუ ლე ებ მა მას ხელ-
მობ მით შე მო უ ა რეს. რო დე საც აღ მო სავ ლე თის მხა რეს მო ექ ც ნენ, 
სრუ ლი წრით შე მობ რუნ დ ნენ და კვლავ გა ნაგ რ ძეს სვლა. ასეთ ნა-
ი რად ნიშს სამ ჯერ შე მო უ ა რეს. გა ცი ლე ბით უფ რო დი დი ინ ტე რე სი 
გა მო იწ ვია „დიდების“ სა ფერ ხუ ლო შეს რუ ლე ბამ. ქა ლებ მა ფერ ხუ-
ლი ჩა ა ბეს ხელ მობ მით, წრის შუ ა გულ ში ნა ხე ვარ მ თ ვა რი სე ბუ რად. 
ნა წი ლი იდ გა, ხო ლო და ნარ ჩე ნე ბი გარს უვ ლიდ ნენ სიმ ღე რით, 
რო მელ შიც წმინ და გი ორ გის ქე ბას გად მოგ ვ ცემ დ ნენ“.3   

აღ წე რილ ფერ ხულ თა შეს რუ ლე ბის წე სი თვალ სა ჩი ნო ა: 
„იავნანა“ შეს რულ და არა წრი უ ლი მრგვა ლი ფერ ხუ ლის სა-

1 ჩიჯავაძე , ქართული (კახური) ხალხური სიმღერები, 1962, გვ. 10.
2 იქვე, გვ. 10.
3 იქვე, გვ. 11.
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ხით, რო მე ლიც ნი შის გარ შე მო ბრუ ნავს, არა მედ ხელ ჩაბ მუ ლი 
„ცალყუას“ ტი პის წრე შე უკ რა ვი ფერ ხი სას სა ხით, რო მე ლიც წრე ზე 
სვლის შემ დეგ ერთ ად გილ ზე ჩერ დე ბა, მე ფერ ხუ ლე ე ბი ერთ სრულ 
ბრუნს ას რუ ლე ბენ და ისევ გა ნაგ რ ძო ბენ სვლას. ასე თი შე მოვ ლა 
მათ სამ ჯერ გა ი მე ო რეს. „დიდებას“ კი, რო გორც აღ წე რი ლო ბი დან 
იკ ვე თე ბა, ორი და მო უ კი დე ბე ლი გუნ დი ას რუ ლებს, რო მელ თა გან 
ერ თი სტა ტი კუ რი ა, მე ო რე კი მოძ რა ვი - ნა ხე ვარ მ თ ვა რი სე ბუ რად 
გან ლა გე ბულ ქალ თა გუნდს გარს უვ ლის წრე ზე მოძ რა ვი, ხელ ჩაბ-
მუ ლი, მომ ღე რა ლი მე ფერ ხუ ლე ე ბის გუნ დი. 

რო გორც გი ორ გი გა რა ყა ნი ძეს თან ვკითხუ ლობთ, ქალ თა აღ-
ნიშ ნულ ფერ ხულს წრი უ ლი ფორ მა აქვს, ხო ლო წრე ში ქალ თა 
მე ო რე ნა წი ლი, ნა ხე ვარ მ თ ვა რის ფორ მით, რკალს ქმნის. ფერ ხუ-
ლის მხო ლოდ გა რე, წრი უ ლი ნა წი ლი ბრუ ნავს „ნახევარმთვარის“ 
გარ შე მო, რკა ლის ფორ მის კი - დგას. გ. გა რა ყა ნი ძის მი ხედ ვით: 
„ეს სა ნა ხა ო ბა, ჩვე ნის აზ რით, მთვა რის თვი სე ბას უნ და გად მოს-
ცემ დეს, კერ ძოდ: ქა ლე ბის დგო მით შექ მ ნი ლი რკა ლი ნა ხე ვარ მ-
თ ვა რეს გა ნა სა ხი ე რებს, წრი უ ლი ფერ ხუ ლი კი - სავ სე მთვა რეს. 
სა ერ თო სუ რა თი ასა ხავს მთვა რის აღ ვ სე ბის პრო ცესს, რა ზეც 
მბრუ ნა ვი წრე უნ და მი ა ნიშ ნებ დეს. ეს მო საზ რე ბა ეხ მი ა ნე ბა ივ. ჯა-
ვა ხიშ ვი ლის ცნო ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, კა ხეთ ში წმ. გი ორ გის 
ერ თ -ერ თი დღე ო ბა მთვა რის აღ ვ სე ბის ღა მეს იმარ თე ბო და“.1 გ. 
გა რა ყა ნი ძი სა ვე ცნო ბით, 2004 წელს სო ფელ შილ და ში სა შუ ა ლე ბა 
მი ე ცათ ენა ხათ ფერ ხუ ლი „დიდება“, მხო ლოდ წრის შიგ ნით ნა ხა-
ვარ მ თ ვა რის მა გივ რად ორი ქა ლის შეს რუ ლე ბით. ფერ ხუ ლის ში-
და ნა წი ლის რღვე ვას, რო მელ მაც ფერ ხუ ლის გა მომ სახ ვე ლო ბი თი 
სტრუქ ტუ რა შეც ვა ლა, გ. გა რა ყა ნი ძე დრო თა გან მავ ლო ბა ში ფერ-
ხუ ლის ტრან ს ფორ მა ცი ით ხსნის. იქ ვე აღ ნიშ ნავს, რომ ფერ ხუ ლი 
უფ რო არ ქა უ ლი, თავ და პირ ვე ლი ფორ მი თაც სრულ დე ბა, სა დაც 
წრის შიგ ნით რამ დე ნი მე ქა ლი დგას. 2004 წლის კა ხე თის ექ ს პე-
დი ცი ა ზე დაყ რ დ ნო ბით კი: „გამოდის, რომ ამ ფერ ხუ ლის შეს რუ-
ლე ბის წე სი მრა ვალ გ ვა რი ა, მით უფ რო, თუ და ვა მა ტებთ, რომ გან-
სა ხილ ვე ლი „დიდების“ შეს რუ ლე ბის დროს წრე ში ერ თი ქა ლის 
დგო მა ცაა მი ღე ბუ ლი“.2   

ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი სა ცეკ ვაო შე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ ფას-
და უ დე ბელ ინ ფორ მა ცი ას გვაწ ვ დის მე-18 სა უ კუ ნის და საწყი სის 

1 გარაყანიძე, ქართული ეთნომუსიკის თეატრი..., 2008, 89.
2 იქვე.
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ლი ტე რა ტუ რუ ლი ძეგ ლი იოანე ბა ტო ნიშ ვი ლის „კალმასობა“, სა-
დაც მო კალ მა სე ბე რის, იოანე ხე ლაშ ვი ლის აღ წე რი ლო ბე ბი და 
შე ფა სე ბე ბი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს წარ მოდ გე ნა ვი ქო ნი ოთ არა 
მხო ლოდ ზო გა დად ქარ თუ ლი თუ უცხო უ რი ცეკ ვის, არა მედ ცალ-
კე უ ლი ფოლ კ ლო რუ ლი ნი მუ შე ბი სა და მა თი შეს რუ ლე ბის წე სის 
შე სა ხე ბაც.

„ხოლო ქარ თ ველ ნი მი ამ ს გავ სე ბენ უფ რო რე ლეკ თა თა მა შო-
ბა სა, და კი დეც თა მა შო ბენ მათ თა ებრ ფერ ხი სა გვარ ზედ მოძ რა ო-
ბი თა და ხელ გაშ ლით ხმა რე ბი თა სხვა დას ხ ვა სა ხედ.

ქალ ნი სა კუთ რად თვი სით თა მა შო ბი თა და უფ რო რე მი ემ ს გავ-
სე ბა აზი ურთ ქა ლებთ თა მა შო ბა სა ხელ მაღ ლა აღე ბით და ტრი-
ა ლით და გავ ლა- გა მოვ ლით, რო მელ ქორ წილ სა და მშო ბი ა რეს 
შეყ რი ლო ბის დროს უფ რო რე ითა მა შე ბენ ქალ ნი, ვინც ღა მე სა-
თევ ლად მივ ლე ნან, გლე ხი ფერ ხულ სა და ბუქ ნა თა უფ რო რე თა-
მა შო ბენ, იმერ ნი ხე ლუ კან გაშ ლით, წელ ში მოხ რით და ფე ხებ მაღ-
ლა ქნე ვით თა მა შო ბენ, და რო მელ ნი მე ამ დრო ებ ში ლე კუ რა დაც.

ჩერ ქეზ ნი და ოს ნი უფ რო რე ხში რად ბუქ ნა სა და ჩქა რა გან ვ-
ლით ფე ხის ხმა რე ბით გულ ხელ დაკ რე ფილ ნი ითა მა შე ბენ და ცეკ-
ვა საც ხში რად რე იქ მო ნენ“.1 

ი. ხე ლაშ ვი ლი მა მა კაც თა ცეკ ვის შე სა ხებ გარ კ ვე ვით ამ ბობს, 
რომ ლეკ თა და ქარ თ ველ თა ცეკ ვა ერ თ მა ნეთს ემ ს გავ სე ბო და რო-
გორც ფე ხე ბის, ასე ვე მკლა ვე ბის მოძ რა ო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. ქალ თა ცეკ ვის შე სა ხებ კი წერს, რომ მა თი თა მა შო ბა  ქალ თა 
აზი ურ ცეკ ვებ თან მსგავ სე ბას ამ ჟ ღავ ნებ და მკლავ თა მოძ რა ო ბით 
ქვე მო დან ზემ კ ლა ვამ დე, ბრუ ნე ბით და სა ცეკ ვაო სვლით გარ კ ვე-
ულ მან ძილ ზე გა და ად გი ლე ბით. 

ქალ თა მხრივ აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში სა ცეკ ვაო ხე-
ლოვ ნე ბი თა და სპარ სუ ლი მო ტი ვე ბით გა ტა ცე ბის შე სა ხებ წერს დ. 
მა ჩა ბე ლიც: „მრავალნი ქალ ნი ნა ცუ ლად მი ბაძ ჳ სა ღირ ს თა მათ 
დე და თა საღ მ რ თოÁ სა ტრფი ა ლე ბი თა და უკუ და ვი სა სა ხე ლი სა 
და ტე ვე ბი თა, უფ რო ხში რად მხო ლოდ რო კუჱნ ლხინ სა და შექ ცე-
ვა ში უშე სა ბა მოს ყო ფაქ ცე ვი თა და დას ძა ხი ან ძუჱ ლ თა მათ მე ჩან-
გე თა სიმ ღე რა სა სპარ სუ ლის სა ხედ, რო მელ საც დი დის ეშ ხით იწ-
ჳ რ თი ან ამერ ნი“.2   

1 ბატონიშვილი, კალმასობა, 1984, გვ. 241.
2 მაჩაბელი, ქართველთა ზნეობა, 1864, გვ. 66.
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ი. ხე ლაშ ვი ლის მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი „რომელ ქორ წილ სა და 
მშო ბი ა რეს შეყ რი ლო ბის დროს უფ რო რე ითა მა შე ბენ ქალ ნი, ვინც 
ღა მე სა თევ ლად მივ ლე ნან“, და კავ ში რე ბით ცნო ბი ლი ა, რომ ქორ-
წილ ში „სამაიას“ და ძე ო ბა ში „მზე ში ნას“ ას რუ ლებ დ ნენ, რის შე-
სა ხე ბაც ა. ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლი ან თან ქვე მოთ წარ მო გიდ გენთ. აქ კი, 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია ავ ტო რის მი ერ ცეკ ვე ბის ფუნ ქ ცი ურ და ნიშ ნუ-
ლე ბას თან ერ თად მათ ხა სი ათ სა და მოძ რა ო ბე ბის თა ვი სე ბუ რე-
ბებ ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა. ი. ხე ლაშ ვი ლი ასე ვე აღ ნიშ ნავს, 
რომ ნა ნი ნა - „ესეც გვა რი არს სიმ ღე რის ძე ო ბი სა“.1  აქ შეგ ვიძ ლია 
და ვას კ ვ ნათ, რომ „სამაიას“, „მზე ში ნას“ და „ნანინას“ მსგავ სი მე-
ლო დი უ რი ქარ გა გა აჩ ნ და და შე სა ბა მი სად, ცეკ ვის ხა სი ა თიც ზო გა-
დი სტი ლის ტი კი თა და მოძ რა ო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მსგავ სი 
უნ და ყო ფი ლი ყო („სამაიას“ ნა წილ ში სა ძე ო ბო „სამაია“ იგუ ლის-
ხ მე ბა - ხ.დ.)

და ვუბ რუნ დეთ ისევ „კალმასობას“ - ბე რი გა ნაგ რ ძობს ევ რო-
პე ლე ბის, რუ სე ბის, ბერ ძ ნე ბის, ციგ ნე ბის (ტექსტში ციგ ნე ბია და არა 
ბო შე ბი - ხ.დ.), სომ ხე ბის ცეკ ვის აღ წე რი ლო ბე ბის წარ მოდ გე ნას 
და იქ ვე ამ ბობს:  „ხოლო სო მეხ ნი უმ ფ რო ჩვენ მსგავ სად თა მა შო-
ბენ“.2 ასე ვე აღ წერს სო მეხ თა ცხენ კა ცო ბას და აქ ლემ კა ცო ბას ყვე-
ლი ე რის კვი რა ში და მა თაც ცეკ ვე ბის რიგს მი ა კუთ ვ ნებს.   

იოანე ხე ლაშ ვი ლი სა ფერ ხუ ლო ლექ სე ბის თა ო ბა ზეც გვაწ ვ დის 
ინ ფორ მა ცი ას: „ფერხისული გვა რი ლექ სე ბი არის ამას ზე და:

ყოვ ლად - წ მინ და ღვთის - მ შო ბელ მან ქვეყ ნის შე ნე ბა ინე ბა,
ცა სა უბო ძა ღრუ ბე ლი, წვი მი სა ჩა მო დი ნე ბა,
დე და მი წა სა ბა ლა ხი, ქვე ვი დამ ამო დი ნე ბა,
არა ლა ლო, ვა ლი ვა ლა ლო!
მოკ ლედ ფერ ხი სი სა არის ეს რეთ, ლექ სე ბი: ავ თან დილ გა დი-

ნა დი რა ქე დი მა ღა ლი ტყი ა ნი, არ ხა ლა ლო, ვა ლი, ვა ლა ლო!.. და 
სხვა ნი“.3 

ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის შე სა ხებ ტრაქ ტა ტის სა ხე აქვს თა-
ვად ალექ სან დ რე ვახ ტან გის ძე ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლი ა ნის ჩა მო ნათ-
ვალს. სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ავ ტო რი მე ფე ერეკ ლე მე ო რის შვი ლიშ-
ვი ლი იყო და თვით მ ხილ ვე ლი მის მი ერ ყო ვე ლი ვე აღ წე რი ლი სა 
(მოვიყვანთ მხო ლოდ იმ ნა წი ლებს, რომ ლე ბიც თე მას ეხე ბა):

1 ბატონიშვილი , კალმასობა, 1984, გვ. 329. 
2 იქვე, გვ. 241.
3 იქვე, გვ. 330.
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„გადმოჳდეთ ახ ლა ჩვე ნი სოფ ლე ბი სა სიმ ღე რებ ზედ, თუ რავ-
დენ რი გათ გა ი ყო ფე ბა. ჯერ რაც მე ჳცი და რაც არ ჳცი ის კი დევ 
სხვა არის. მოვ ყ ვეთ აქედ გან ანუ პირ ველ ყმაწ ჳ ლის და ბა დე ბიდ-
გან: უწინ დელს დროს ჩჳლი ყმაწ ჳ ლი რო და ი ბა დე ბო და, თან უნ და 
სიმ ღე რით ეთ ქოთ ეს ლექ სი, ქა ლებს და ყმაწ ჳ ლ კა ცებს. „მზე ში-
ნა ო, მზე ში ნა ო, მზე ში შა მო დი ო“. - და სხვა ნი. ეს ერ თი ა ნი ლექ სი 
ესე თი შე სა ფე რი ლექ სია ძე ო ბი სა, უკე თე სი აღარ იქ ნე ბა.

მე ო რე. მე ფე- დე დო ფალს ეკ კ ლე სი იდ გან ჯვარ და წე რი ლებს 
რო გა მო იყ ვან დ ნენ, მომ ღე რალ ნი მაყ რუ ლის სიმ ღე რით წა მო-
უძღ ვე ბოდ ნენ. მე ქორ წი ლე ბით და სალ ხი ნოს სახ ლ ში შე მო იყ ვან-
დ ნენ მღე რით, იქ მხი ა რუ ლი ლხი ნი უნ და გა მარ თუ ლი ყო, სხუა და 
სხუა სოფ ლი უ რის სიმ ღე რე ბით და ღი ღი ნე ბით თან თუ მეს ტ ჳ რე 
ეყო ლე ბო დათ, იმის სტჳრის დაკ ვ რა ზე როკ ვას და იწყებ დ ნენ ქალ-
ნი და კაც ნი და თუ მეს ტ ჳ რე არ ეყო ლე ბო დათ, როკჳს სიმ ღე რას 
იმ ღე რებ დ ნენ მომ ღე რალ ნი და იმ ხმა ზედ აჰ ვე ბოდ ნენ დი ახ კარ-
გათ ამას თან თუ მეს ტ ჳ რით იყო ხოლ მე ქორ წი ლი, ის მეს ტ ჳ რე 
მრა ვალს ქე ბას შე ას ხამ და მე ქორ წი ლებს, სხვა და სხჳს სიმ ღე რის 
ხმებ ში, რო მე ლი ცა ამისთჳს მი ი ღებ და სა ჩუქ რი სა ყვე ლა სა გან.

მე ოთხე. ბევ რი რი გი თა მა შო ბა არის ჩვენ ში მღე რით. მაგ რამ 
ერთს იმათ განს ჳტყჳ, იმ თა მა შო ბას და იმ შექ ცე ვას, „სამაია“ ქალ-
ნი და კაც ნი ორ და სად გა ყო ფი ლი ერ თ მა ნე თის პირ და პირ კარ გა 
მო შო რე ბით, ხე ლი ხელს გაბ მუ ლე ბი მწკრი ვათ; ჯერ ერ თი გაბ მუ-
ლი და სი წა მოჳ დო და, თაჳს პი რის პირ და სი სა, წყნა რად მო მა ვალ-
ნი და თან ამას მომ ღე როდ ნენ: „სამაია სამ სა გა ნა რა ტურ ფა რამ 
ხა რო... და სხვა ნი. ასე უნ და მო სუ ლიყ ვ ნენ მო პირ და პი რე დას თან, 
ეს მომ ღე რა ლი და სი, მა სუ კან მღე რით ვე გატ რი ა ლე ბუ ლიყ ვ ნენ და 
თაჳს ად გილს მო სუ ლიყ ვ ნენ ეგ რეთ ვე მღე რით. იქ მწკრი ვათ დად-
გე ბოდ ნენ ხე ლებ გაბ მუ ლე ბი პირ ვე ლი სა ვე რი გათ. ეს პირ ვე ლი 
და სი თაჳს ად გილს, რომ დად გე ბო და მწკრი ვათ, დად გო მას თან 
სიმ ღე რა უნ და და ეს რუ ლე ბი ნათ მა შინ ვე, ამ დროს ის მე ო რე და სი 
ჩა მო არ თ მევ და სიმ ღე რა სა პირ ველს დას სა; თან პირ ვე ლის და სის 
რი გით წა მოჳ დო და და იმა თის რი გით შე ას რუ ლებ და იმ წეს სა. ეს 
ორი გა ყო ფი ლი და სი ხან ერ თი მოჳ დო და მე ო რეს თან. ხან მე ო რე 
პირ ველ თან მა რამ თან და თან კი აჩ ქა რებ დ ნენ სიმ ღე რა სა თაჳს 
შემ წე ო ბი ლის ლექ სე ბი თა. ბო ლოს დროს ასე უნ და აეჩ ქა რე ბი-
ნათ სიმ ღე რა, რომ სა ლა ღოთ გარ და ექ ცი ათ და ერ თ მა ნე თი სათჳს 
ბაღ და დის ხელ ცა ხო ცე ბი ეს რო ლათ ანუ წყნა რა და ეკ რათ ეგ რეთ 
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მღე რით. ჩემ სიყ მაწ ჳ ლე ში, ერთს გა მო ჩე ნილ ქორ წილ ში გა ა ბეს. 
„სამაია“ ორ მოც მა მეტ მა მახ ლობ ლად ქა ლებ მა, გათხოჳ ლებ მა და 
გა უთხო ვა რებ მა. მე ეს ასე მა მე წო ნა რომ, რო ცა მოჳ გო ნებ ხოლ მე, 
იმ დარ თულ და კაზ მულს ქა ლებს, იმათ სა უცხო ოს შეწყო ბილს მღე-
რას და იმათ მშვე ნი ერ სა ნარ ნარ სა მი მომ ს ვ ლე ლო ბას მღე რით ვე? 
ოჰ! მე ტად მე სი ა მოვ ნე ბა. არ ჳცი, ეს ამ გვა რე ბი რომ და ი კარ გოს 
ჩვენ ში, რისთჳს და.

მე ექ ვ სე. ავათ მ ყო ფის სიმ ღე რა „ნანა“ უკე თე სი ხმა რა ღა უნ-
და. თით ქ მის არაფ რი სა გან საქ მე არა გა კეთ დე ბო და რა უწინ დელს 
დროს ჩვენ ში, თუ თაჳ სი სა კუ თა რი სიმ ღე რა არა ეთ ქოთ რა არ იქ-
ნე ბო და, სწო რეთ იმ საქ მის მიმ ს გავ სე ბუ ლი იმი სი სიმ ღე რა“.1 

პირ ველ რიგ ში უნ და აღი ნიშ ნოს, ა. ჯამ ბა კურ -ორ ბე ლი ა ნის 
მი ერ და სა ხე ლე ბუ ლი სა ძე ო ბო სიმ ღე რა „მზე ში ნა ო, მზე ში ნა ო, 
მზე ში შა მო დი ო“ იგი ვე ა, რაც ი. ხე ლაშ ვი ლის მი ერ და სა ხე ლე ბუ-
ლი „მზევ შინ შე მო დი ო“.2 შემ დეგ ავ ტო რი იხ სე ნებს ქორ წილს, 
რომ ლის  დრო საც იცოდ ნენ  მეს ტ ვი რის მიწ ვე ვა და მი სი მუ სი კის 
თან ხ ლე ბით ცეკ ვა, ხო ლო თუ მეს ტ ვი რე არ ეყო ლე ბო დათ, ცეკ ვას 
სა ცეკ ვაო სიმ ღე რას ააყო ლებ დ ნენ. გან სა კუთ რე ბუ ლი სით ბო თი 
აღ წერს ბაღ და დე ბი ან შემ ს რუ ლე ბელ თა „სამაიას“, რო მე ლიც მის 
ბავ შ ვო ბა ში ქა ლებ სა და კა ცებს ორ მ წ კ რი ვუ ლად შე უს რუ ლე ბი-
ათ. ასე ვე იხ სე ნებს ქორ წილ ში მხო ლოდ ქა ლე ბის მი ერ წარ მოდ-
გე ნილ „სამაიას“ და გა მოთ ქ ვამს სი ნა ნულს მი სი მო სა ლოდ ნე ლი 
გაქ რო ბის გა მო. მე ექ ვ სედ და სა ხე ლე ბულ „ნანას“ კი ავად მ ყო ფო-
ბის სიმ ღე რას უწო დებს.

ზ. მთაწ მინ დე ლის სტა ტი ა ში, „ზოგი ჩვე ნი ამა ოდ - მორ წ მუ ნე ბის 
წე სე ბი“, ვკითხუ ლობთ, რომ ბა ტო ნე ბის დროს სა წე სო რი ტუ ალ-
თან ერ თად იცოდ ნენ სიმ ღე რე ბი „იავ-ნანას“ სა ხელ წო დე ბით და 
რომ „იავნანას“ ჰან გი აქვს სხვა სიმ ღე რებ საც: „ედემ ყვა ო და ო“, 
„მზევ შინ შე მო დი ო“, რო მელ საც მე ლო გი ნეს უმ ღე რი ან და კი დევ 
მე ო რე „იავ ნა ნას“ – „შექცეულ-განაწყენებულს“, რო მელ საც იმას 
უმ ღე რი ან, ვი საც ავად მ ყო ფო ბა შე უბ რუნ და.3  

ძე ო ბის, ფაქ ტობ რი ვად, ილუს ტ რი რე ბუ ლი აღ წე რი ლო ბა დაგ-
ვი ტო ვა მე ფე- პო ეტ მა თე ი მუ რაზ II-მ ნა წარ მო ე ბით - „დღისა და 
ღა მის გა ბა ა სე ბა ანუ სარ კე თქმულ თა“. მას შემ დეგ, რაც მშო ბი ა-

1 ორბელიანი, ივერიანელების გალობა, 1861
2 ბატონიშვილი,  კალმასობა, 1984, გვ. 329.
3 მთაწმინდელი, ზოგი ჩვენი ამაოდმორწმუნების წესები, 1882.
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რო ბა დას რულ დე ბო და - დღე იქ ნე ბო და თუ ღა მე - ძე ო ბა და ლხი-
ნი მა ინც ღა მით იმარ თე ბო და. და პა ტი ჟებ დ ნენ მე ნეს ტ ვეთ სტვირ-
თა და საკ რა ვად და იწყე ბო და მხი ა რუ ლი ღა მის თე ვა. მე სა მე დღეს 
მორ თულ - მო კაზ მუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, ჯერ ქა ლე ბი და შემ დეგ მა-
მა კა ცე ბი, მი უ ლო ცავ დ ნენ რა ნამ შო ბი ა რებ ქალს შვი ლის შე ძე ნას, 
ისეთ ლხინს გა მარ თავ დ ნენ, ენი თაც რომ ძნე ლად აღი წე რე ბა:

„რაც იყო რიგი ქორწილში, ისრე გამართვენ მსმელობას,
არ დააკლებენ გალობას, არც დასდებლისა მთქმელობას,
ღვინოში შევლენ, იქმონენ ფერხისის დაუკლებლობას,
იქით და აქეთ ჩაებნენ, შემოსძახებენ ძეობას.
 გარეთ გამოვლენ, ფერხისას შევლენ, სად ქალი წევსა-და,
 იტყვიან გაღმით-გამოღმა, ააყოლებენ ფეხსა-და,
 სიმღერით შიგნით შესვლასა დაჰპატიჟებენ მზესა-და,
 არ დააკლებენ ძეობას, რიგი რაც აროს წესადა.
რა გაათაონ ფერხისა, გამართვენ ერთაჭამასო,
დასხდენ ქალების პირდაპირ, არვინ დაიშლის ამასო,
შემოიყვანენ მესტვირეს, უკრვენ, ჩააბმენ სამასო,
მისთანა ლხინი უხარის ყმაწვილის დედას, მამასო.
 დიდნი კაცნი შინა სხედან - მასპინძლები და სტუმრები,
 სხვანი გარეთ ღამეს ათევს ფერხისითა მსახურები,
 მხლებელნი და ახალგაზრდა, ვინც კარგია მომღერლები,
 ღამით სამით, ფერხისითა ათენებენ თვით მთქმელები.
ცალგნით არის კაცის ხმანი, ცალგნით იყოს ქალებისა, 
ძეობაში უკუყრა და ყოფა არის მენესტვისა,
სამაიაში ქალებსა იღლიაში უძვრებისა,
შაირს ეტყვის სამიჯნუროს, უკრავს, ახლოს უდგებისა“.1  
აღ წე რი ლო ბი დან ცხა დი ხდე ბა, რომ ძე ო ბის ლხი ნის ღა მე დატ-

ვირ თუ ლი იყო ქო რე ოგ რა ფი ით - რო გორც სა ფერ ხუ ლო, ისე ცა-
ლად სა ცეკ ვაო ნი მუ შე ბით. ფერ ხი სას, რო მელ შიც „აქეთ და იქეთ“ 
ჩაბ მულ ნი და ეწყ ვ ნენ, სა ძე ო ბო სიმ ღე რა ახ ლ და თან. რო გორც 
ავ ტო რი გვა უწყებს, ფერ ხუ ლით გა მო დი ან გა რეთ, შემ დეგ შე დი-
ან ახ ლად ნამ შო ბი ა რე ბი ქა ლის ოთახ ში,  სა დაც „დაჰპატიჟებენ 
მზე სა- და“, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ ამ დროს ორ პი რუ ლი სა-
ფერ ხუ ლო სიმ ღე რა „მზე შინ შე მო დი“ სრულ დე ბა. სიმ პ ტო მა ტუ-
რი ა, რომ გა რეთ მსა ხუ რე ბი და მხლე ბელ ნიც ასე ვე ფერ ხი სი თა და 
სიმ ღე რით  ათე ვენ ღა მეს. ყუ რადღე ბას იქ ცევს ერ თი დე ტა ლი, სა-

1 თეიმურაზ II, დღისა და ღამის გაბაასება..., 1976, გვ. 369.
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დაც ჩანს, რომ ქალ თა და მა მა კაც თა სა ზო გა დო ე ბა სუფ რა ზე გა ნუ-
ყო ფე ლია - ქა ლე ბი მა მა კა ცე ბის პი რის პირ სხე დან. ამ ქარ თულ მა 
ტრა დი ცი ამ, რო გორც რიგ წყა რო ებ ში ა, ტრან ს ფორ მა ცია გა ნი ცა და 
და მუ სულ მა ნუ რი გავ ლე ნით ქალ თა ცალ კე და მა მა კაც თა ცალ კე 
სა ზო გა დო ე ბე ბის სა ხით ჩა მო ყა ლიბ და.  სა მა- ცეკ ვა და გარ თო ბა 
გან სა კუთ რე ბით მხი ა რუ ლი მა შინ ხდე ბო და, თუ მეს ტ ვი რე საც მო-
იწ ვევ დ ნენ. მეს ტ ვი რე- სა ზან და რის სი თა მა მე - ქალ თა შო რის გას-
ვ ლა- გა მოს ვ ლა, არ ში ყო ბა, ახ ლოს მის ვ ლა და სა მიჯ ნუ რო ლექ სე-
ბის თქმა, ლხინ ში დაშ ვე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი ყო ფი ლა.

ცეკ ვის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ტერ მი ნე ბი დან „დღისა და ღა მის გა ბა ა-
სე ბის“ ამ მო ნაკ ვეთ ში ჩანს „ფერხისა“, „სამა“ და „სამაია“. ფერ-
ხი სას თან და კავ ში რე ბით მკა ფი ოდ იკ ვე თე ბა, რომ სრულ დე ბა 
რო გორც მა მა კაც თა, ასე ვე ქალ თა შე მად გენ ლო ბით - შე რე უ ლი 
სა ხით, მოძ რა ვი ა, აქვს წინ გა და ად გი ლე ბა დი ხა სი ა თი და არა 
წრი უ ლი - ერთ ად გილ ზე მბრუ ნა ვი. ფერ ხი სას დროს სრულ დე ბა 
ორ პი რუ ლი სიმ ღე რა „მზე შინ შე მო დი“. რაც შე ე ხე ბა „სამას“, აქ 
ცალ სა ხად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ავ ტორს ზო გა დი ტერ მი ნი აქვს 
გა მო ყე ნე ბუ ლი: „ღამით სა მით, ფერ ხი სი თა“, უნ და ვი გუ ლის ხ მოთ 
- „ღამით ცეკ ვით, ფერ ხუ ლით“. ხო ლო „სამაიასთან“ და კავ ში რე-
ბით შე საძ ლოა ორი ვე ტი პის ცეკ ვა იყოს ნა გუ ლის ხ მე ვი: 1. ქალ თა 
სა ფერ ხუ ლო „სამაია“; თუ შე ვა ჯა მებთ ი. ხე ლაშ ვი ლი სა და ა. ჯამ-
ბა კურ -ორ ბე ლი ა ნის აღ წე რი ლო ბებს - ქალ თა ხე ლაპყ რო ბით გავ-
ლა- გა მოვ ლი სა და ქორ წილ ში შეს რუ ლე ბუ ლი ქალ თა „სამაიას“ 
სა ფუძ ველ ზე,  სა შუ ა ლე ბა გვეძ ლე ვა ვთქვათ, რომ მეს ტ ვი რე სწო-
რედ ფერ ხუ ლის დროს „ქალებსა იღ ლი ა ში უძ ვ რე ბი სა“; 2. ცა ლად 
ცეკ ვა; „სამაია“, რო გორც ცეკ ვის ში ნა არ სის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ტერ მი-
ნი, ცა ლად და წყვი ლად ცეკ ვა საც გუ ლის ხ მობს. ჩე მი, რო გორც ქო-
რე ო ლო გის აზ რით, აქ საქ მე ქალ თა სა ფერ ხუ ლო „სამაიას“ უნ და 
ეხე ბო დეს. თუმ ცა ქვე მოთ ვახ ტანგ ბა ტო ნიშ ვილ თან სა კითხის მე ტი 
დე ტა ლი ზი რე ბის სა შუ ა ლე ბა გვეძ ლე ვა.

ვახ ტანგ ბა ტო ნიშ ვი ლის „ისტორიებრი აღ წე რა“ თით ქ მის იმე-
ო რებს ვა ხუშ ტი ბა ტო ნიშ ვი ლის შრო მას სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი-
ის შე სა ხებ, თუმ ცა ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს მის მი ერ ჩა მა ტე ბუ-
ლი ტრა დი ცი ა თა და ზნეჩ ვე უ ლე ბა თა აღ წე რი ლო ბე ბი ნა დი რო ბის, 
გლო ვის, ქორ წი ლის, სპორ ტუ ლი შე ჯიბ რე ბე ბის, ძე ო ბის შე სა ხებ. 
ჩვენ თ ვის გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა ძე ო ბის წეს - ჩ ვე უ ლე ბა 
ძველ სა ქარ თ ვე ლო ში:
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„ხ′ (ხოლო - ხ.დ.) ვახ შ მო ბის თ ვის დას ხ დი ან კაც ნი სხვა თა 
სახ ლ სა და ქალ ნი მუნ და იყ ვის ლხი ნი და გან ცხ რო მა მუ სი კი თა 
და სიმ ღე რი თა, გარ დებ მო დი ან ერ თ მა ნეთს მკლა ვით და ეგ რეთ 
როკ ვით იმ ღერ დი ან, რო მელ სა ცა უწო დე ბენ ფერ ხი სას და ეს რედ 
შე ვი დი ან სახ ლ სა სა მშო ბი ე რი სა სა და დას ხ დი ან ქალ თა პირ და-
პირ ქმარ ნი ანუ ნა თე სავ ნი მათ ნი მსგავ სად ქორ წი ლი სა და გაღ მა 
გა მოღ მით და იწყი ან ქალ თა და კაც თა სიმ ღე რა. შემ დ გო მად ამი სა 
მო უ წო დი ან მე ნეს ტ ვე თა და მა თის თან ყო ლით და აბ მი ან სა მია ესე 
იგი სამ თა გვამ თა გან ერ თ მა ნე თის ხელ კი დე ბით და როკ ვით სიმ-
ღე რა და იყ ვის თხუთ მეტ დღემ დის ნი ა დაგ რა მე ეს რეთ გან ცხ რო-
მა, ლხი ნი და ღა მის თე ვა ნა თე სავ თა, მე გო ბარ თა და მცნობ თა გან. 
ხ′ ვი თა ჩი ნე ბულ ნი სახ ლ სა ში ნა იყ ვ ნი ან მომ ღე რალ და მო ფერ ხი-
სე, ეგ რე ცა მო ნა ნი და მსა ხურ ნი გა რე“.1  

აქ კი გარ კ ვე ვით გვიხ ს ნის ავ ტო რი  ფერ ხი სა სა და „სამიას“ შო-
რის გან ს ხ ვა ვე ბას: თუ ფერ ხი სა მკლავ თა ერ თ მა ნეთს გა და დე ბით, 
სიმ ღე რის თან ხ ლე ბი თა და ფერ ხუ ლის სვლის მოძ რა ო ბით სრულ-
დე ბა, „სამია“ მე ნეს ტ ვეს თან ერ თად სა მი შემ ს რუ ლებ ლის მი ერ 
ხელ ჩაბ მულ მდგო მა რე ო ბა ში სიმ ღე რით როკ ვა ყო ფი ლა.

რო გორც ბა ტო ნიშ ვი ლი ვახ ტან გი ამ ბობს, ძე ო ბის წეს მა ბო-
ლომ დე შე მო ი ნა ხა თა ვი თა ვი სი ღა მის თე ვი თა და სიმ ღე რა- ფერ-
ხუ ლით, ხო ლო კაც თა და ქალ თა  სუფ რას თან ერ თად ჯდო მის წე სი 
კი, შე იც ვა ლა: „წესნი ესე ძე ო ბი სა ნი რო მელ ნი მე, ესე იგი ღა მის 
თე ვა ფერ ხი სა და სიმ ღე რა იყო დრომ დე უკა ნას კ ნელ სა მე ფო ბი სა, 
ხ′ კაც თა და ქალ თა ერ თა ჭა მებრ ერ თად მსხდო მა რე ო ბა არ ღა რა“.2 

„მზე ში ნა“ ძე ო ბა ზე თბი ლის ში ასე აქვს აღ წე რი ლი ნ. დუბ რო-
ვინს: „ღამის-თევის დროს სა ზო გა დო ე ბა გან თავ ს დე ბა აივ ნებ ზე, 
სა ხუ რა ვებ ზე ან ავად მ ყო ფის ოთახ ში. ღა მის მთე ველ თა რიცხ ვი 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ახალ შო ბი ლის მა მის შეძ ლე ბი სა და პი როვ ნე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე; ზოგ ჯერ რიცხ ვი ასამ დეც ადის. ამ გუ შა გო ბა ში 
(დარაჯობაში) მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ რო გორც მა მა კა ცე ბი, ისე ქა-
ლე ბი. ზო გი მათ გა ნი იარა ღი დან ის ვ რის, რა თა არაწ მინ და სუ ლი 
შე ა ში ნოს, დაჭ რას ან მოკ ლას გვე ლი (უწმინდური სუ ლი), სხვე ბი 
ცეკ ვას იწყე ბენ: შედ გე ბა წრე - ერ თი ნა ხე ვა რი კა ცე ბის, მე ო რე კი 
ქა ლე ბის გან. ეყ რ დ ნო ბი ან რა ერ თ მა ნეთს ხე ლე ბით მხრებ ზე, ცეკ-
ვით ხან მარ ჯ ვ ნივ, ხან მარ ცხ ნივ, თან მღე რი ან სიმ ღე რას:

1 ბატონიშვილი, ისტორიებრი აღწერა, 1914, გვ. 19.
2 იქვე.
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მზეო შინ შემოდი,
ბრმის სახლში, მთვარის სახლში - შემოდი მზეო,
ლალის მარანში:
შუშის ჭურჭელი მზად არის და ღვინო ბრწყინავს,
სახლში ალვა ამოვიდა,
ქალთევზამ გაშალა ფრთები,
მზემ მთვარე შობა -
ჩვენ ვაჟი შეგვეძინა,
მაგრამ მტერი მას ქალად თვლის.
ბავშვის მამა შინ არ არის:
ქალაქს გაემართა
აკვნის საყიდლად.
ერთ-ერთი ქალი სიმღერის მოთავის როლს შეითავსებს, 

რომლის ხმასაც დანარჩენები აყვებიან და მღერიან პირველ ორ 
სტრიქონს, შემდეგ მომდევნო ორ სტრიქონს ზუსტად ისევე მღერიან 
მამაკაცები, შემდეგ ქალები და ასე შემდეგ მონაცვლეობით“.1    

წარ მოდ გე ნილ აღ წე რი ლო ბის სა ძე ო ბო ფერ ხულ ში მო ნა-
წი ლე ო ბას იღე ბენ რო გორც მა მა კა ცე ბი, ასე ვე ქა ლე ბი - იქ მ ნე ბა 
ცალ კე ქალ თა რკა ლი და ცალ კე მა მა კაც თა. ამ გ ვა რი ფერ ხუ ლი 
და ფიქ სი რე ბუ ლია რა ჭა ში „ფერხისა“ ან „ფერხულის“2 სა ხელ წო-
დე ბით და სა ქარ თ ვე ლოს აღ მო სავ ლეთ მთი ა ნეთ ში (ხევში).3

 „მზე ში ნას“ ნ. დუბ რო ვი ნი სე ულ ვერ სი ა ში ლექ სის არა სა ლექ-
სო ფორ მით თარ გ მ ნა მხო ლოდ ერ თ მა სა ყუ რადღე ბო დე ტალ მა 
გა ნა პი რო ბა და სწო რედ ამი ტომ იქ ნა შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სტა ტი ის 
ავ ტო რის მი ერ, კერ ძოდ: სტრი ქო ნი „ბრმის სახ ლ ში, მთვა რის სახ-
ლ ში შე მო დი მზე ო“, შე ი ცავს კავ შირს „ბარბალესთან“, რო მე ლიც 
თა ვის მხრივ თვა ლის სნე უ ლე ბის, ბა ტო ნე ბის მა მი დი სა და მზის 
ღვთა ე ბის სა ხით არის ცნო ბი ლი ქარ თულ ფოლ კ ლორ ში. ასე ვე 
იკ ვე თე ბა მზის მდედ რად და მთვა რის მამ რად  წარ მო ჩე ნა. ყო ვე-
ლი ვე ზე მოთ წარ მოდ გე ნილ მა კი კავ ში რი მათ შო რის კი დევ უფ-
რო გა ამ ყა რა. ბარ ბა რეს თან, ბა ტო ნებ თან, მთვა რეს თან, მზეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი „ძეობა“, „იავნანა“, „დიდება“ და „ლაზარობა“ 
სა ერ თო ფუ ძე -ე ნას უნ და ემ ყა რე ბო დეს, მი უ ხე და ვად მა თი გა მომ-
სახ ვე ლო ბი თი იერ სა ხის სხვა დას ხ ვაგ ვა რო ბი სა.

(გაგრძელება იხილეთ შემდეგ ნომერში)

1 Дубровин, История войны..., 1871. Стр. 127.
2 Миндели, Картвелския песни, 1894 г., стр. 124.
3 ითონიშვილი, ალექსანდრე ყაზბეგი, 2006, გვ. 268.
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გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

•	 ბა ტო ნიშ ვი ლი ვა ხუშ ტი, აღ წე რა სა მე ფო სა სა ქარ თ ვე ლო სა, ქარ თუ-
ლი პრო ზა, წიგ ნი V, „საბჭოთა სა ქარ თ ვე ლო“, თბ., 1983.

•	 ბა ტო ნიშ ვი ლი იოანე, კალ მა სო ბა, ქარ თუ ლი პრო ზა, წ. VI, „საბჭოთა 
სა ქარ თ ვე ლო“, თბ., 1984.

•	 ბა ტო ნიშ ვი ლი ვახ ტანგ, ის ტო რი ებ რი აღ წე რა, სტამ ბა ბარ თ ლო მე კი-
ლა ძი სა, გა მო ცე მუ ლი სარ გის კა კა ბა ძის მი ერ, თბ., 1914.

•	 გა რა ყა ნი ძე გ., ქარ თუ ლი ეთ ნო მუ სი კის თე ატ რი და მი სი საწყი სე ბი, 
თბ., 2008.

•	 დამ ჩი ძე ხ., აფხა ზუ რი სა ცეკ ვაო დი ა ლექ ტი და მი სი ურ თი ერ თ მი მარ-
თე ბი თი ას პექ ტე ბი (მოკლე მი მო ხილ ვა), აფხა ზე თის კულ ტუ რულ -ის-
ტო რი უ ლი წარ სუ ლი და თა ნა მედ რო ვე ო ბა, თბ., 2019.

•	 თა ყა იშ ვი ლი ე., ხელმწიფის კა რის გა რი გე ბა, ტფი ლი სის უნი ვერ სი ტე-
ტის გა მო ცე მა, ტფ., 1920.

•	 თე ი მუ რაზ II, დღი სა და ღა მის გა ბა ა სე ბა ანუ სარ კე თქმულ თა, ქარ-
თუ ლი პო ე ზი ა, ტ. 5, „ნაკადული“, თბ., 1976.

•	 ითო ნიშ ვი ლი ვ., ალექ სან დ რე ყაზ ბე გი (ისტორიულ-ეთნოგრაფიული 
მო ნა ცე მე ბი), ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის ის ტო რი ი სა და ეთ ნო-
ლო გი ის ინ ს ტი ტუ ტი, თბ., 2006.

•	 კო პა ლი ა ნი, დღე სას წა უ ლე ბი კა ხეთ ში, დრო ე ბა #193, 1878.
•	 მა ჩა ბე ლი დ., ქარ თ ველ თა ზნე ო ბა: სა ზო გა დოდ გა ლო ბა; რო დის 

გაჩ ნ და ქარ თუ ლი გა ლო ბა, ჟურნ. „ცისკარი“, ტფ., 1864 მა ი სი.
•	 მთაწ მინ დე ლი ზ.,ზო გი ჩვე ნი ამა ოდ - მორ წ მუ ნე ბის წე სე ბი, „დროება“, 

1882, #173.
•	 ორ ბე ლი ა ნი ჯ.,  ალექ სან დ რე ვახ ტან გის ძე, ივე რი ა ნე ლე ბის გა ლო ბა, 

სიმ ღე რა და ღი ღი ნი, „ცისკარი“ №1 (1861).
•	 ჯა ვა ხიშ ვი ლი ივ., თხზუ ლე ბა ნი თორ მეტ ტო მად, სა ქარ თ ვე ლოს სსრ 

მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ა, თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, 
თბ., 1979.

•	 ცო ცა ნი ძე გ., გი ორ გო ბი დან გი ორ გო ბამ დე, „მეცნიერება“, თბ., 1990.
•	 Дубровин Н.,История войны и владычества русских на Кавказе,Т.I, кн. II, 

СПБ, 1871. 

•	 Миндели Н., Картвелския песни, СМОМПК XIX, отд. II. Тифлис, 1894.
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უნივერსიტეტის 

სადოქტორო პროგრამა
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თინათინ გაბელაია,
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დოქტორანტი, 
სადოქტორო პროგრამა: ხელოვნებათმცოდნეობითი 

კვლევები, „თეატრმცოდნეობა 
(თანამედროვე ქართული თეატრი)“ 

ხელმძღვანელი: თეატრმცოდნე, ხელოვნებათმცოდნეობის 
დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი გიორგი ცქიტიშვილი

საკვანძი სიტყვები: ადამიანისდრამა, ბილაბიური იდეა, ადამიანის
ფილოსოფიურიიდეა,საბუნებისმეტყველომეცნიერებათატრადიციაში
შემუშავებულიიდეა,მაქსშელერი,ჟანდელაბრიუერი,მიშელმონტენი,

ნემესეოსემესელი,გრიგოლნოსელი,ბრისპარენი,სვამივივეკანანდა.

ადამიანის დრამა

ადა მი ან ზე „ყველაფერი უკ ვე ით ქ ვა, ჩვენ ძა ლი ან გვი ან მო ვე-
დით, რად გან აგერ უკ ვე შვი დი ათას წელ ზე მე ტი ა, რაც ადა მი ა-
ნე ბი არ სე ბო ბენ და აზ როვ ნე ბენ. ზნე-ჩვე უ ლე ბებ ზე გა მოთ ქ მუ ლი 
უმ შ ვე ნი ე რე სი და უს რულ ქ მ ნი ლე სი აზ რე ბის მო სა ვა ლი დი დი ხა-
ნია მო წე უ ლია და ჩვენ ის ღა დაგ ვ რ ჩე ნი ა, რომ ძვე ლი თუ ახა ლი 
დრო ის ბრძენ კაც თა მი ერ და ტო ვე ბუ ლი თი თო -ო რო ლა თავ თა ვი-
ღა ავ კ რი ფოთ“.1  

კვლე ვის სიმ ძი მის ცენ ტ რად ადა მი ა ნი დავ სა ხე, ამი ტომ მეჩ ვე-
ნე ბა, რომ მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა, თუ მსჯე ლო ბას ცენ ტ რა ლუ რი ფი გუ-
რის - ადა მი ა ნის დრა მის, ადა მი ა ნის იდე ის გან მარ ტე ბით შე ვუდ-
გე ბი. 

ადა მი ა ნის ცნე ბის (ფენომენის) გან საზღ ვ რას მრა ვა ლი მეც ნი-
ე რუ ლი და რე ლი გი უ რი მი მარ თუ ლე ბა ცდი ლობს. ასეთ თა რიგ-
ში ა: ან თ რო პო ლო გი ა, გე ნი ა ლო გი ა, ის ტო რი ა, ლინ გ ვის ტი კა, მე-
დი ცი ნა, ფი ლო სო ფი ა, ფსი ქო ლო გი ა, სო ცი ო ლო გი ა, ეთ ნო გე ნე ზი, 
ეთ ნოგ რა ფი ა, ფი ლო სო ფი უ რი ან თ რო პო ლო გია და მეც ნი ე რე ბის 
მრა ვა ლი სხვა დარ გი. პირ ვე ლი ბიძ გი კი ადა მი ა ნის იდე ის გან-
საზღ ვ რე ბას, სა კუ თა რი დაკ ვირ ვე ბით, რე ლი გი ამ (თეოლოგიური 
ხა სი ა თის ტექ ს ტებ მა) და ეტი მო ლო გი ურ მა მი თებ მა („ენუმა ელიშ,“ 
„გილგამეში, ენ ქი დუ და მი წის ქ ვე შა სამ ყა რო,“ „ცისა და მი წის 

1 ლაბრიუერი, ხასიათები, 1995, გვ. 5.
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მთა,“ „კუმბარი“-ურის მი თი) მის ცეს. რომ არა ეს ორი მძლავ რი 
ფუნ და მენ ტი, შე საძ ლო ა, არც დას მუ ლი ყო სა კითხი ამ გ ვა რად - რა 
არის ადა მი ა ნო ბა? ადა მი ა ნად ყოფ ნა რა მოვ ლე ნა ა? 

მეც ნი ე რე ბა, ასე თუ ისე, სწო რედ ამ არ სე ბულ, მზა რე ლი გი ურ 
და მი თო ლო გი ურ ფუნ და მენ ტ ზე და შენ და. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ის 
მო იხ მობს და ადა რებს მა ინც ადა მი ან ზე ნაგ რო ვებ უძ ვე ლეს ცოდ-
ნას, სა კუ თარ დაკ ვირ ვე ბა სა და გა მოც დი ლე ბას. ამი ტო მაც, მო უ-
ლოდ ნე ლი არ იქ ნე ბა, თუ ადა მი ა ნის იდე ის გან საზღ ვ რე ბას, თავ-
და პირ ვე ლად, სხვა დას ხ ვა პე რი ო დის თე ო ლო გი ურ ნაშ რო მებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით შე ვეც დე ბი. 

თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში უკ ვე ერ თ გ ვარ ფორ მუ ლა-
სა ვით ჩა მო ყა ლიბ და ადა მი ა ნის გან საზღ ვ რე ბის სამ გ ვა რი ტი პი 
(იგულისხმება მეცხ რა მე ტე სა უ კუ ნის ბო ლო ხა ნა, ან თ რო პო ლო-
გი ის მეც ნი ე რე ბად აღი ა რე ბის სა უ კუ ნე). ადა მი ა ნის იდე ის შე მა-
ჯა მე ბელ ფორ მუ ლი რე ბად მაქს შე ლე რი სე უ ლი ხედ ვა მი ვი ღეთ. 
მეც ნი ე რი თა ვის ნაშ რო მებ ში ავი თა რებს აზრს, რომ ადა მი ან სა და 
პი რუტყვს ერ თ მა ნე თის გან გა ნარ ჩევს პი როვ ნე ბა/ პერ სო ნის ცნე-
ბა. იგი მი იჩ ნევს, რომ პი როვ ნუ ლო ბა ადა მი ან ში მა რა დი უ ლო ბის 
ელე მენ ტია და ის, ადა მი ა ნი, იგი ვე მიკ რო კოს მი, სამ ყა რო ში სა მი 
სა ხის იდე ით გა ნი საზღ ვ რე ბა. ესე ნი ა: 1. ბი ლა ბი უ რი იდე ა, 2. ადა მი-
ა ნის ფი ლო სო ფი უ რი იდე ა, 3. სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბა თა 
ტრა დი ცი ა ში  შე მუ შა ვე ბუ ლი იდე ა. 

ვი ნა ი დან, ადა მი ა ნის არ სის უპირ ვე ლეს გან საზღ ვ რე ბას მეც ნი-
ე რე ბაც რე ლი გი უ რი სწავ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ში ეძებს, სა კა მა თოც 
არა ფე რი ა. მსჯე ლო ბა ადა მი ა ნის რა ო ბის შე სა ხებ ძვე ლი თე ო-
რე ტი კო სე ბი სა და წმინ და მა მე ბის ნაშ რო მე ბის ცი ტი რე ბით და-
ვიწყოთ.  ეს ნაშ რო მე ბი წარ მოდ გე ნას შეგ ვიქ მ ნის რა ში მდგო მა-
რე ობს ადა მი ა ნის ბი ლა ბი უ რი იდე ის არ სი. 

მეც ნი ე რე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბულ რე ლი გი ურ ჭრილ ში ადა მი ა-
ნის იდე ის გან საზღ ვ რა დრო ის მი ერ სამ ყა რო ში, ძალ ზე სა ინ ტე რე-
სო დაა გად მო ცე მუ ლი წმინ და ბა სი ლი დი დის, გრი გოლ ნო სე ლის, 
ნე მე სე ოს ემე სე ლის შრო მებ ში. თა ვის მხრივ, ეს ავ ტო რე ბი ეყ რ-
დ ნო ბოდ ნენ მათ უძ ვე ლეს წი ნა მორ ბე დებს, წმინ და მა მა თა ეპის-
ტო ლე ებ სა და, რა თქმა უნ და, წმინ და წე რილს. მთა ვა რი აზ რი კი 
ადა მი ა ნის იდე ის გან საზღ ვ რე ბი სას ისა ა, რომ ადა მი ა ნი მო ი აზ რე ბა 
სუ ლი ერ არ სად, რო მე ლიც ხა ტი და მსგავ სია ღვთი სა.  რო გო რია 
ეს ხა ტი უფ ლი სა, რი თაა ის მიმ ს გავ სე ბუ ლი ღვთა ე ბას? ამა ზე წმინ-
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და ბა სი ლი დი დი თა ვის შრო მა ში - „ჰომილიები ექ ვ სი დღი სათ-
ვის“ გან მარ ტავს, რომ ადა მი ა ნის შე საქ მის ბო ლოს შექ მ ნას თა ვი-
სი მი ზე ზი აქვს. რე ლი გი უ რი თვალ საზ რი სით, ადა მი ა ნი მო ი აზ რე ბა 
„მეუფედ, რო მელ საც სა მე უ ფოდ გა ნემ ზა და დე და მი წა“. ადა მი ა ნი 
მი წას ყვე ლა ქმნი ლე ბის გვირ გ ვი ნად მო ევ ლი ნა. დღემ დე კა მა თო-
ბენ, რა ტომ მოხ და ასე, რა ტომ შე იქ მ ნა ადა მი ა ნი ბო ლო ქმნი ლე-
ბად? არა ერ თხელ დას მუ ლა შე კითხ ვა, ხომ არ აკ ნი ნებს ბო ლოს 
შექ მ ნა სამ ყა რო ში ადა მი ა ნის გა მორ ჩე ულ როლს?! იქ ნებ ეს მოვ-
ლე ნა ქმნის სა ფუძ ველს მი სი დრა მის თ ვის?!

წმინ და გრი გოლ ნო სელს არ გუ მენ ტად მოჰ ყავს მე ფი სა და ქვე-
შევ რ დო მე ბის მა გა ლი თი. მას ადა მი ა ნის, რო გორც უზე ნა ე სი ქმნი-
ლე ბის, უპი რა ტე სო ბა ში ეჭ ვი არ შე აქვს, რად გან  მი იჩ ნევს, რომ 
- მე ფე ქვე შევ რ დო მებ ზე  ად რე არას დ როს ჩნდე ბა წვე უ ლე ბა ზე... 
ადა მი ა ნი, რო გორც მპყრო ბე ლი ყო ვე ლი ვე სი, რაც „ხილულ იქ მ-
ნა“, არის მე ფე და გვირ გ ვი ნი შექ მ ნილ თა. წმინ და მა მა, თა ვის ნაშ-
რომ ში „წმინდა წე რი ლის“ ერ თი სა გუ ლის ხ მო პა სა ჟის კენ მი მარ-
თავს მკითხ ვე ლის ყუ რადღე ბას. ის გან მარ ტავს, რომ ქმნი ლე ბე ბის 
შექ მ ნის პრო ცესს, შე საქ მის დროს, ღმერ თის ბჭო ბა არ უძღ ვო და 
წინ, ხო ლო ადა მი ა ნის ქმნა დო ბი სას, პი რი ქით. „თქუა ღმერ თ მან: 
ვქმნეთ კა ცი ხა ტად ჩვენ და და მსგავ სად. და მთავ რობ დეს თევ ზ-
თა ზღვა სა თა და მფრინ ველ თა ცი სა თა და პი რუტყ ვ თა და მხეც-
თა ყოვ ლი სა ქუ ე ყა ნი სა და  ყო ველ თა ქუ ე წარ მა ვალ თა, მრა ვალ-
თა ქუ ე ყა ნა სა ზე და“.  ეს  მსჯე ლო ბა  კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს, 
რომ ყო ვე ლი ვე ზე აღ მა ტე ბუ ლი და უპი რა ტე სი დე და მი წა ზე, რე ლი-
გი უ რი თვალ საზ რი სით, ადა მი ა ნი ა. ამა ვე აზრს გა ნავ რ ცობს წმინ-
და მა მა ნე მე სე ოს ემე სე ლიც, თა ვის თე ო რი ულ ნაშ რომ ში, რო მე-
ლიც ადა მი ა ნის რა ო ბას შე ე ხე ბა: „...არ ცა ესე იჩ ქი თად შეჰ მ ზა და, 
არა მედ პირ ვე ლად და სხუ ა თა ცა ცხო ველ თა - შო რის ბუ ნე ბით ნი 
რა ნი -მე გუ ლის - ხ მის - ყო ფა ნი და ხე ლოვ ნე ბა ნი და გუ ლარ ძ ნი-
ლო ბა ნი მაცხოვ ნე ბე ლო ბი სა - მი მარ თ ნი დახ ს ნა, რა თა მახ ლო-
ბელ სიტყ ვერ თა / ესე ჩნდნენ, და ეს რეთ ღა, ჭეშ მა რი ტად სიტყ ვე რი 
(ცხოველი), კა ცი წარ მო ა ჩი ნა“.1

 რე ლი გი უ რი გა გე ბით, ადა მი ა ნი არის ხორ ც შეს ხ მუ ლი, სუ ლი ე-
რი ლო გო სი, რო მე ლიც ჩვე ნი პლა ნე ტის ერ თ გ ვა რი დი ა დე მა ა.

ადა მი ანს თა ვი სი დრა მის ამოხ ს ნის პრო ცეს ში კი დევ უფ რო 
ურ თულ დე ბა საქ მე, მას შემ დეგ, რაც ბჭო ბას იწყებს სა კითხ ზე - რა 

1 ნემესეოს ემესელი, ბუნებისათვს კაცისა, 1914,  გვ. 9.
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არის უპი რა ტე სი მას ში - სუ ლი თუ სხე უ ლი?!
წმინ და მა მა ნე მე სე ოს ემე სე ლი მი ა ნიშ ნებს, რომ ამ გ ვა რი ფიქ-

რი „ელინური ცდო მი ლე ბის“ ნა ყო ფი ა. იგი წერს, რომ მცდა რია იმ-
გ ვა რი წარ მოდ გე ნა ადა მი ან ზე თით ქოს, ადა მი ა ნი თი ხის ძეგ ლის 
მსგავ სად შე იქ მ ნა და შემ დ გომ სიტყ ვით მი ე ნი ჭა უკ ვ და ვი სუ ლი. 
თი ხის ქმნი ლე ბა მი სი მტკი ცე ბით არ უს წ რებ და წინ ადა მი ა ნის გო-
ნი ე რი ბუ ნე ბის - სუ ლის - შექ მ ნას. ძვე ლი დრო ის ავ ტორ თან სუ ლი 
სხე ულ ზე უპი რა ტე სი არა ა: „...ღმერთის წი ნას წარ მ ც ნო ბე ლი ძა-
ლით, კა ცობ რი ვი ბუ ნე ბა ყო ფი ე რე ბა ში მთე ლი სი სავ სით მო ვი და... 
ნა წილ თა შექ მ ნი სას ერ თ მა ნეთ ზე ად რე არ ცერ თი წა მო ჩე ნი ლა, 
არც სუ ლი უწი ნა რეს სხე უ ლი სა და არც  - პი რი ქით, რა თა ადა მი ა ნი 
შექ მ ნის დრო ის მი ხედ ვით სხვა დას ხ ვა ნა წი ლად არ და ყო ფი ლი ყო 
და თა ვი სი ვე თა ვის წი ნა აღ მ დეგ არ ამ ხედ რე ბუ ლი ყო. რად გა ნაც, 
თა ნახ მად სა მო ცი ქუ ლო სწავ ლე ბი სა, ჩვე ნი ბუ ნე ბა ორ მა გად მო-
ი აზ რე ბა: კა ცი სა ხი ლუ ლი სა და და ფა რუ ლი სა (1 პეტრ. 3,4), მა შინ 
ერ თის ად რე, ხო ლო მე ო რის გვი ან და ბა დე ბით შე მოქ მე დის ძა ლა 
რო გორც არას რულ ყო ფი ლი და ყო ვე ლი ვეს მეყ სე უ ლად შექ მ ნი-
სათ ვის არა საკ მა რი სი, ისე იმ ხი ლე ბო და, რა და გან მან საქ მე ორად 
გა ყო, რა თა თი თო ე უ ლი ნა ხე ვა რი ცალ - ცალ კე შე ექ მ ნა…. ჭეშ მა რი-
ტე ბა არ იქ ნე ბა მტკი ცე ბა არც სუ ლის სხე უ ლის უწი ნა რე სად არ სე-
ბო ბი სა და არც სხე უ ლი სა - თვი ნი ერ სუ ლი სა, არა მედ ორი ვეს ერ-
თი საწყი სი აქვს, უმაღ ლე სი კა ნო ნის მი ხედ ვით, - ღმრთის ნე ბით 
პირ ველ სა ფუძ ვ ლად და დე ბუ ლი და მე ო რის (კანონის) მი ხედ ვით 
- და ბა დე ბის მი ზეზ თან შე ერ თე ბუ ლი“.1

ნე მე სე ოს ემე სე ლი ჯე ჯილ ზე მსჯე ლობს, რა თა უკეთ აღიქ ვას 
მკითხ ველ მა მი სი სიტყ ვე ბი. ის გვირ ჩევს და ვაკ ვირ დეთ ამ მცე ნა-
რის მარ ც ვალს, რო მელ შიც წინ და წინ ვეა მო აზ რე ბუ ლი მცე ნა რის 
ღე რო, მუხ ლ თა შო რი სე ბი თურთ. ამა ვე პრინ ციპ ზე დაყ რ დ ნო ბით 
მსჯე ლობს ის ადა მი ა ნის იდე ა ზე. ნე მე სე ოს ემე სელს მი აჩ ნი ა, რომ 
ადა მი ა ნი წი ნას წარ ატა რებს იმ ნა წი ლებს თა ვის თავ ში, რაც შემ დ-
გომ ადა მი ა ნის თვა ლის თ ვის ხი ლუ ლი ხდე ბა.

ადა მი ა ნის გო ნე ბას უჭირს თა ვი სი არ სის პირ ველ მი ზეზ თა ლო-
გი კუ რი ახ ს ნა. მის თ ვის თან და ყო ლი ლი სათ ნო ე ბის გამ ჟ ღავ ნე ბა 
აფიქ რი ა ნებს, ათას გ ვარ კითხ ვის ნიშ ნებს წარ მოქ მ ნის მი სი მო აზ-
როვ ნე ნა წი ლის წი აღ ში. სა სუ ლი ე რო ავ ტო რე ბი ადა მი ა ნის დრა მის 
ამ მო ნაკ ვეთ საც გულ დას მით იკ ვ ლე ვენ. ისი ნი გვარ წ მუ ნე ბენ, რომ 

1 ნემესეოს ემესელი, ბუნებისათვს კაცისა, 1914, გვ. 378 380. 
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ადა მი ანს აქვს „ბუნებრივი სათ ნო ე ბა ნი“, რო მე ლიც მან გან ს წავ-
ლის შე დე გად კი არ შე ი ძი ნა, არა მედ  და ბა დე ბი დან თან დაჰ ყ ვა. 
„არცერთი მეც ნი ე რე ბა არ გვას წავ ლის, ავად მ ყო ფო ბა შე ი ძუ ლე-
თო, მაგ რამ ჩვენ თვი თონ ვე გვძაგს ყო ვე ლი ვე, რაც კი მწუ ხა რე ბას 
გვა ყე ნებს. ასე რომ, სულ შიც არის რა ღაც, რო მე ლიც გან ს წავ ლის 
გა რე შეც ერი დე ბა ბო რო ტე ბას“.1

სა გუ ლის ხ მოა ასე ვე დრა მა ტიზ მის ის ას პექ ტიც ადა მი ან ში, რომ 
იგი ინ ფორ მი რე ბუ ლია თა ვი სი შეზღუ დუ ლი უნა რე ბის შე სა ხებ. მან 
იცის რომ ზედ მი წევ ნით ღვთა ებ რი ვი დრო ით და საზღ ვ რულ სივ რ-
ცე ში ვერ იქ ნე ბა. ამ დე ნად, ის გა ი მე ო რებს თა ვისს პირ ველ საწყისს 
თა ვი სი ვე უნა რი სა და შე საძ ლებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში. შე ლე რის პი-
როვ ნუ ლო ბის ცნე ბა შე საძ ლოა უკავ შირ დე ბო დეს, ან უფ რო მე ტიც, 
ემ თხ ვე ო დეს რე ლი გი უ რი სწავ ლე ბის ამ მო ნაკ ვეთს. სათ ნო ე ბა - 
პი როვ ნუ ლო ბის კავ შირ თან შე იძ ლე ბა გა ვა ი გი ვოთ. მეც ნი ე რუ ლი 
ხედ ვით ეს პი როვ ნუ ლო ბით აღი ნიშ ნე ბა, ხო ლო რე ლი გუ რი გან-
მარ ტე ბით პი როვ ნუ ლო ბა სათ ნო ე ბას თან იგივ დე ბა. 

ადა მი ა ნის იდე ის გან მარ ტე ბი სას (შედარებით უფ რო თა ნა-
მედ რო ვე ავ ტორ თან) დრა მა ტუ ლი ისაა მე-19 სა უ კუ ნის ინ დო ელ 
ფი ლო სო ფოს თან და სუ ლი ერ მოძღ ვარ თან, სვა მი ვი ვე კა ნან დას-
თან, რომ მის მა თა ნა მედ რო ვე ადა მი ან მა თა ვის თავს უნ და და-
უმ ტ კი ცოს თა ვი სი მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბა. იმის აღი ა რე ბას კი არ უნ და 
დას ჯერ დეს, რომ ღვთის შვი ლი ა, არა მედ ღრმად უნ და ირ წ მუ ნოს, 
რომ თა ვის თავ ში „მიაღწიოს ღმერ თო ბას“... რად გან ადა მი ა ნი და 
მხო ლოდ ადა მი ა ნია წარ სუ ლის ძა ლის ხ მე ვის შე დე გი და მო მავ-
ლის და ბა დე ბის მი ზე ზი2...

„ანთროპოლოგიას ზე მო დან,“ ადა მი ა ნის იდე ის გან საზღ ვ რე-
ბას, მოს დევს მე ო რე, ადა მი ა ნის ფი ლო სო ფი უ რი იდე ით გან საზღ-
ვ რა. ის ადა მი ა ნის იდე ას რე ლი გი ი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, თუმ ცა 
არა ნაკ ლებ სა გუ ლის ხ მო კუთხით წარ მო ა ჩენს. 

ფი ლო სო ფია სა გან თა წეს რი გის (მარადიული წეს რი გის) პირ-
ველ მი ზეზ ში ჩაწ ვ დო მას ლა მობს. ასე თი ვე მსჯე ლო ბის სა გა ნია 
მის თ ვის ადა მი ა ნიც. ამ შემ თხ ვე ვა ში, ფი ლო სო ფო სი ადა მი ა ნის სა-
კუ თა რი ის ტო რი ის ამოც ნო ბის თ ვის იღ ვ წის. მას არ ას ვე ნებს ფიქ-
რი ადა მი ა ნის იდე ის გა გე ბა ზე. 

1  წმინდა გრიგოლ ნოსელი, შესაქმისათვის კაცისა, 2010, გვ. 123. 
2 სვამი ვივეკანანდა, ჯნანა  იოგა, 1996. 
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რი გი ფი ლო სო ფი უ რი მოძღ ვ რე ბე ბი სა ეყ რ დ ნო ბა და ეპა სუ-
ხე ბა ბი ლა ბი ურ იდე ას. არ სე ბობს მი სი უარ ყო ფის არა ერ თი მა გა-
ლი თიც, თუმ ცა მთა ვა რი პრინ ციპ ში ა. ფი ლო სო ფია „მზა იდე ამ დე“ 
ლო გი კუ რი მსჯე ლო ბით მი დის. ასე ვე „იდეის“ უარ ყო ფა საც ამა ვე 
ხერ ხით ცდი ლობს. ადა მი ა ნის ფი ლო სო ფი უ რი იდე ის დრა მა ტიზ მი 
კი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ გო ნი თი არ სე ბის საწყი სე ბის მო ძი-
ე ბის მცდე ლო ბა ძი რი თა დად სრულ ყო ფილ ჭეშ მა რი ტე ბამ დე ვერ 
მი დის. წი ნა მოძღ ვ რე ბას ყო ველ თ ვის გა მო უჩ ნ დე ბა უფ რო ძლი-
ე რი კონ კუ რენ ტი და მის აბ სო ლუ ტურ იდე ა ლუ რო ბა ში ეჭვს შე ა-
ტა ნი ნებს მკვლე ვარს. ამ რი გად, ფი ლო სო ფი ა ში ჯერ ისევ დგას 
სა კითხი მა ტე რი ა ლუ რია თუ არა მა ტე რი ა ლუ რი გო ნი ე რი არ სე ბა 
- ადა მი ა ნი?! კონ ფ ლიქ ტის დრა მა ტუ ლო ბა იმა ში მდგო მა რე ობს, 
რომ ფი ლო სო ფოს მა იცის გო ნის არა მა ტე რი ა ლუ რო ბის შე სა ხებ, 
მაგ რამ ამის დამ ტ კი ცე ბას ცდი ლობს ადა მი ა ნის თ ვის გა სა გე ბი ლო-
გი კის მოშ ვე ლი ე ბით.

ფი ლო სო ფი უ რი გან საზღ ვ რე ბით ადა მი ა ნი გო ნე ბით და ჯილ-
დო ვე ბულ ცოცხალ სუ ბი ექ ტად მო ი აზ რე ბა. ადა მი ა ნის გან სა კუთ-
რე ბულ ად გილს სამ ყა რო ში, ფი ლო სო ფი უ რი იდე ით, სწო რედ მი-
სი გო ნის პრი მა ტი გა ნა პი რო ბებს. ამ გ ვა რი გა გე ბა მკვეთ რად არც 
ბი ლა ბი ურ იდე ას უპი რის პირ დე ბა და არც მხო ლოდ მი სი წი ა ღი-
და ნაა ამოზ რ დი ლი. ფი ლო სო ფი უ რი ხედ ვით სამ ყა როს მოწყო ბის 
ფუნ და მენ ტი კოს მი უ რი გო ნე ბა, იგი ვე ლო გო სი ა. თუ ვის ხელ შია ეს 
ლო გო სი ან რის მფლო ბე ლო ბა ში ა, ამა ზე პა სუ ხის კვლე ვას არ შე-
უდ გე ბა ფი ლო სო ფო სი, რად გან მან თა ვი დან ვე იცის, რომ ადა მი ა-
ნი თვით კ მა რი არ სე ბა არა ა, რო გორც ეს სრულ ქ მ ნი ლი ღვთის შემ-
თხ ვე ვა ში გვაქვს... ფი ლო სო ფო სი სათ ვის ამას არ სე ბი თი მნიშ ვ ნე-
ლო ბა არ აქვს. ფი ლო სო ფოსს ადა მი ა ნი სულ სხვა ჭრილ ში აინ ტე-
რე სებს, ის უკირ კი ტებს ადა მი ა ნის იდე ას, ხო ლო მის გა რეთ მყოფ, 
მას ზე ზე მოქ მე დე ბის მომ ხ დენ ძა ლებ ზე მსჯე ლობს ისე ვე, რო გორც 
მჯე ლობს ნე ბის მი ერ სხვა იდე ა ზე...  პი რო ბი თად ადა მი ა ნის გამ ჩენ 
მი ზეზს მან შე იძ ლე ბა უწო დოს ღმერ თი ან  მა ტე რი ის მიღ მა მყო ფი 
არ სი. ვი ნა ი დან, მკვლე ვარ - ფი ლო სო ფოსს წარ მოდ გე ნა არ აქვს 
სხე უ ლებ რი ვი ფორ მა აქვს მის თ ვის უხი ლავ მსჯე ლო ბის სა განს თუ 
უს ხე უ ლო ა.  სი ცოცხ ლის სხვაგ ვა რი ფორ მე ბის კვლე ვა მეც ნი ერს 
ისევ და ისევ ადა მი ა ნის იდე ი დან გა მომ დი ნა რე აინ ტე რე სებს. უფ-
რო ზუს ტად, მას სურს ამოხ ს ნას არა მა ტე რი ა ლუ რი არ სი, რამ დე ნა-
დაც ის უკავ შირ დე ბა ადა მი ანს. 
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რას წარ მო ად გენს გო ნე ბის პრი მა ტი ადა მი ან ში, რი თი გა მო არ-
ჩევს ფი ლო სო ფო სი პი რუტყ ვის გან ადა მი ანს?

ფი ლო სო ფი უ რი იდე ით ადა მი ა ნის ჭვრე ტი სას მთა ვა რია მსჯე-
ლო ბა, ადა მი ა ნის  იდე ა თა სრულ ქ მ ნა და მსჯე ლო ბა ზე დაყ რ დ-
ნო ბით  ლო გი კუ რი, მეც ნი ე რუ ლად ახ ს ნა დი პა სუ ხის მო პო ვე ბა 
ადა მი ა ნის რა ო ბა ზე. მე-20 სა უ კუ ნის ფი ლო სო ფოს თა ნაშ რო მებ-
ში ადა მი ა ნის იდე ა, მი სი სი ცოცხ ლის ნა ყო ფი ე რე ბის ახ ს ნა იმა ზეა 
დამ ყა რე ბუ ლი, თუ რა არის პი როვ ნე ბის წარ მ მარ თ ვე ლი პრინ ცი-
პი. ჰე გელ თან და კან ტ თან ეს გო ნე ბის პრი მა ტი ა. დე მოკ რი ტეს თან, 
ჰობ ს თან და ჰოლ ბახ თან სა უ ბა რია ნა ტუ რა ლიზ მის უპი რა ტე სო-
ბა ზე, ჰე რაკ ლი ტეს თან, სტო ე ლებ თან, სპი ნო ზას თან, ლა იბ ნიც თან, 
წა მო წე უ ლია ობი ექ ტუ რი რე ა ლიზ მის უპი რა ტე სო ბა, პლა ტონ თან, 
ფიხ ტეს თან, კარ ლა ილ თან და მენ დე ბი რან თან სა უ ბა რია თა ვი-
სუფ ლე ბის იდე ა ლიზ მ ზე. ნიც შეს მოძღ ვ რე ბებ ში ადა მი ა ნი მხო ლოდ 
იმ სა ფე ხურ ზეა პი როვ ნე ბა, რო დე საც „ცრუ“, „მავნე“, „ირეალური“, 
„შეთხზული“, „თვალით უხი ლა ვი“ წარ სუ ლი სა გან ჩა მო შო რე ბის-
თ ვის შრო მობს. დილ თა ის თან პი რი ქით - წვდო მა, გა გე ბის სურ-
ვი ლი სხვა წარ სუ ლი სა და სხვა ადა მი ა ნი სა, მჭიდ როდ და კავ ში-
რე ბა ტრა დი ცი ას თან, ეს გა მო არ ჩევს სხვა სუ ლი ე რი სა გან ადა მი ა-
ნის იდე ას. ბერ გ სონ თან - ინ ტუ ი ცი ა, უშუ ა ლო ცოდ ნის ფლო ბა და 
ჭეშ მა რი ტე ბის უშუ ა ლოდ და ნახ ვის უნა რი. ყო ვე ლი ფი ლო სო ფო სი 
სხვა დას ხ ვაგ ვა რად ხსნის ადა მი ა ნის იდე ას.  

ფი ლო სო ფო სი ჟან დე ლაბ რი უ ე რი „ხასიათებში“ გა ნა ზო გა-
დებს ბი ლა ბი უ რი იდე ის არსს. ფრან გი მო აზ როვ ნე „წმინდა წე-
რილს“ არ იშ ვე ლი ებს, რომ ახ ს ნას და აჩ ვე ნოს თა ვი სი დე ბუ ლე ბა. 
ის მსჯე ლო ბით მი ი წევს ლო გი კუ რი დან რწმე ნის მი ე რი სა კენ. 

„..არცერთი არ სე ბის სუ ლი, თუ კი ის აზ როვ ნებს, არ შე იძ ლე ბა 
შე ი ცავ დეს მა ტე რი ის რა ი მე ნა წი ლაკს. ...დავუშვათ, რომ ყვე ლა-
ფე რი მა ტე რი ა ლუ რია და ჩე მი აზ რიც, ისე ვე, რო გორც ყვე ლა სხვა 
კა ცის აზ რი, მხო ლოდ და მხო ლოდ მა ტე რი ის ნა წი ლაკ თა თა ვი სე-
ბუ რი ურ თი ერ თ გან ლა გე ბის შე დე გი ა. ვინ ღა შე მო ი ტა ნა მა შინ სამ-
ყა რო ში არა მა ტე რი ა ლურ სა გან თა ცნე ბა? გა ნა მა ტე რი ას შე უძ ლია 
შე ი ცავ დეს ისეთ წმინ და, მარ ტივ სა და არა მა ტე რი ა ლურ იდე ას, 
რო გო რი ცაა სუ ლის ცნე ბა? გა ნა მა ტე რი ას ხე ლე წი ფე ბა წარ მოშ ვას 
ის, რაც უარ ყოფს და მე ტიც, გა მო რიცხავს თვი თონ მას? რო გორ 
შე იძ ლე ბა მა ტე რია იყოს მო აზ როვ ნე საწყი სი ადა მი ან ში, თუ კი ის 
სწო რედ იმის სა ბუ თად გვევ ლი ნე ბა, რომ  ადა მი ა ნი არა მა ტე რი ა-
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ლუ რი ა?“.1 
მე ო რე მხრივ, არ სე ბობს ისე თი ფი ლო სო ფი უ რი მოძღ ვ რე ბე-

ბი, რომ ლე ბიც გა მო რიცხა ვენ ჟან დე ლაბ რი უ ე რის მო საზ რე ბებს. 
მა გა ლი თად, მა ტე რი ა ლის ტი ფი ლო სო ფო სე ბი, რო დე საც ადა მი ა-
ნის იდე ის გან მარ ტე ბას ცდი ლო ბენ, სრუ ლი ად შორ დე ბი ან ადა მი-
ა ნის ბი ლა ბი ურ იდე ას და სხვა კა ტე გო რი ებს ეყ რ დ ნო ბი ან. ერ თი 
რამ ნა თე ლი ა, მსჯე ლო ბის სიმ წყობ რე იდე ა თა სამ ყა რო ში, მი სი 
ფლო ბა გა ნარ ჩევს სწო რედ ადა მი ა ნის უნა რებს სხვა სუ ლი ე რის 
უნა რე ბი სა გან, ის აყე ნებს ადა მი ანს პი რუტყ ვ ზე უპი რა ტეს მდგო-
მა რე ო ბა ში. შე მეძ ლო მო მეყ ვა ნა ბი ლა ბი ურ იდე ა თა სა პი რის პი რო 
მო საზ რე ბე ბის უხ ვი მა გა ლი თი, რაც გა მო რიცხავს ადა მი ა ნი სა და 
ღვთა ებ რი ვის ურ თი ერ თ კავ შირს, თუმ ცა ამ შემ თხ ვე ვა ში, მა თი შე-
პი რის პი რე ბა ნაშ რო მის ში ნა არსს მხო ლოდ უსაგ ნოდ გა ნავ რ ცობს. 
ფი ლო სო ფოს თა მოძღ ვ რე ბე ბის შე პი რის პი რე ბა არ წარ მო ად გენს 
ჩემს და სა ხულ ამო ცა ნას. მთა ვა რი ა, გა ვი აზ რო, არა ის, თუ რო მე-
ლი მოძღ ვ რე ბაა მე ო რე ზე მწყობ რი და სრულ ქ მ ნი ლი, არა მედ ის, 
რომ ფი ლო სო ფო სო ბა, თა ვად არის იმ იდე ის გა მო ხა ტუ ლე ბა, რა-
საც ადა მი ა ნის ფი ლო სო ფი უ რი იდე ით გან საზღ ვ რა ნიშ ნავს. რა ი მე 
სა ხის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის ქო ნა ადა მი ან ში უკ ვე მტკი ცე ბუ ლე ბაა 
იმი სა, რომ ადა მი ა ნი თა ვი სი გო ნის მეშ ვე ო ბით სხვა გვა რის სუ ლი-
ერ ზე თა ვი სი ვე მო ცე მუ ლო ბი თაა აღ მა ტე ბუ ლი. მას შე უძ ლია მსჯე-
ლო ბა, იდე ა თა სამ ყა როს შექ მ ნა და ამ შექ მ ნი ლის ფლო ბა. უკეთ 
რომ ვთქვათ, ფი ლო სო ფო სო ბა ადა მი ა ნის არ სის მი სი სტრუქ ტუ-
რის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა.

ბრის პა რე ნი - „პრეფილოსოფიური აზ როვ ნე ბა მე სო პო ტა მი-
ა ში“  - შე ნიშ ნავს, რომ დღეს ფი ლო სო ფი ის არ სი, მი სი ბე დი და 
სა ჭი რო ე ბა რთუ ლად გან სა საზღ ვ რი ა. ის ერ თ მა ნეთს ადა რებს 
რე ლი გი ის წი ა ღი დან ნა საზ რ დო ებ (თეოლოგიის ჩარ ჩო ში მოქ-
ცე უ ლი ინ დუ ის ტუ რი მოძღ ვ რე ბე ბი) და ასე ვე მის გან და შო რე ბულ 
ფი ლო სო ფი ურ მოძღ ვ რე ბებს. თუმ ცა აქ ვე დას ძენს, რომ ვი ნა ი დან 
ფი ლო სო ფია ისე თი ვე მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა ა, რო გორც რე ლი გია 
და რო გორც რე ლი გი ას, მა საც არ შე იძ ლე ბა მეც ნი ე რე ბა ეწო დოს. 
ადა მი ა ნის ფი ლო სო ფი უ რი იდე ით გან საზღ ვ რა რამ დე ნად დაც ლი-
ლია და ცალ კე მდგო მი თე ო ლო გი უ რი მიგ ნე ბე ბის გან ეს მკვლე-
ვა რის თ ვის სა კა მა თო სა კითხი ა. მი სი დაკ ვირ ვე ბით ფი ლო სო ფია 
თა ვი სი მსჯე ლო ბის ძი რი თად საგ ნად სწო რედ ადა მი ა ნად ყოფ ნის 

1 ლაბრიუერი, ხასიათები, 1995, გვ. 38 – 39.
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პი რო ბას სა ხავს და ცდი ლობს აღ მო ა ჩი ნოს სიმ წყობ რე აზ რ თა და 
მსჯე ლო ბა თა „ქარიშხლისებურ მოძ რა ო ბა ში“.1 ამ „დაძაბულ ძი-
ე ბა ში“ ფი ლო სო ფო სი ავი თა რებს აზრს, რომ ადა მი ა ნის დრა მას 
წარ მო ად გენს გო ნე ბის უპი რა ტე სო ბის გან ც და, სწო რედ გო ნე ბა 
იქ ცე ვა ერ თა დერთ დამ ცავ იარა ღად მა თი ვე ულ მო ბე ლო ბი სა გან.

ერ თი შე ხედ ვით, თა ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნის ხელ თაა ყვე ლა 
ბერ კე ტი, რომ თვალ სა წი ე რი გა ი ფარ თო ვოს და სა კუ თა რი იდე ის 
თვით გა მორ კ ვე ვა ში ხე ლი არ შე ე შა ლოს. თუმ ცა, სწო რედ ეს შე-
უზღუ და ვი ინ ფორ მა ცია ანა წევ რებს მის მთლი ა ნო ბას და  გა და აქ-
ცევს მის არ სე ბო ბას დრა მა ტუ ლად. ადა მი ა ნი, რაც უფ რო მე ტად აზ-
როვ ნებს, იკ ვ ლევს თა ვის არსს, რაც მე ტად იძი ებს მის რა ო ბას, მით 
მე ტად ცალ კევ დე ბა თა ვი სი ვე ხრწნა დი „მე“-საგან. ვერ გა ვექ ცე ვით 
იმ ფაქტს, რომ ეს უნა რი - მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის ქო ნი სა - სხვა სი-
ცოცხ ლი სუ ნა რი ან არ სე ბებ ზე უპი რა ტე სო ბის მი უ ხე და ვად ასევ დი-
ა ნებს მას. ბიბ ლი უ რი ეკ ლე სი ას ტეს მიგ ნე ბი სა არ იყოს ბრძენ კა ცის 
დრა მას წარ მო ად გენს მი სი ვე გათ ვიც ნო ბი ე რე ბუ ლო ბა, რო მე ლიც 
„ადამიანს ტკი ვილს უმა ტებს...“.2 ის თუ მო აზ როვ ნე ა, კარ გად იცის, 
წინ და წინ ვე აც ნო ბი ე რებს, რომ ოდეს ღაც და ას რუ ლებს თა ვის სხე-
უ ლებ რივ არ სე ბო ბას. მას ეს პრი ვი ლე გია ერ თ გ ვარ მძი მე ტვირ-
თად აწევს გულ ზე. ადა მი ა ნის ფიქ რე ბი მი მარ თუ ლია იმის შეც ნო-
ბის კენ, რაც არას დ როს უხი ლავს და არც უგ რ ძ ვ ნი ა, რა ზეც გად მო-
ცე მი თაც არა ვის უსა უბ რია დარ წ მუ ნე ბით. ეს სიკ ვ დი ლი ა. თუმ ცა 
გა აჩ ნი ა, ვინ რო გორ შე ხე დავს ამ სა კითხს. ფი ლო სო ფო სებს აქვთ 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი არ გუ მენ ტე ბი თუ რა ტომ არ არის სხე უ ლებ რი ვი 
კვდო მა იმა ზე სა ში ში, ვიდ რე „ამ სი ცოცხ ლე ში“ ადა მი ა ნის და ბა დე-
ბა ა. ისი ნი და მა ი მე დე ბელ დას კ ვ ნებს აკე თე ბენ და გა მოს დით ნაღ-
ვე ლის გა ქარ ვე ბა, რაც თან სდევს ადა მი ა ნის სიკ ვ დილ ზე ფიქრს. 
ნათ ქ ვა მი ა: „ვინც მი ეჩ ვია სიკ ვ დილს, მო ნო ბას გა და ეჩ ვი ა ო“.3 მაგ-
რამ გა ნა ეს გა მო ნათ ქ ვა მი დაგ ვა ვიწყებს ძრწო ლას უც ნო ბი მოვ-
ლე ნის მი მართ, რო მე ლიც ადა მი ანს, თა ვი სი სი ცოცხ ლის გან მავ-
ლო ბა ში, ერ თ -ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს დრა მად ესა ხე ბა?!

მი შელ მონ ტენ თან ვკითხუ ლობთ, რომ „...მთელი თქვე ნი სი-
ცოცხ ლის საქ მე ისა ა, რომ სიკ ვ დი ლი ზარ დოთ. სა ნამ გრძელ დე ბა 
სი ცოცხ ლე, გრძელ დე ბა კვდო მაც, რად გან სიკ ვ დილს მხო ლოდ მა-

1 პარენი, პრეფილოსოფიური აზროვნება…, 1992, გვ. 156.
2 ბიბლია, ეკლესიასტე, 1989, გვ. 587. 
3 მონტენი, ცდები, 1992, გვ. 11.
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შინ თუ და აღ წევთ თავს, რო ცა მოკ ვ დე ბით. ან, თუ გნე ბავთ, მხო-
ლოდ მა შინ მოკ ვ დე ბით, რო ცა თავს და აღ წევთ სი ცოცხ ლეს. მაგ-
რამ სა ნამ ცოცხ ლობთ, იმავ დ რო უ ლად, კი დე ვაც კვდე ბით, ხო ლო 
სიკ ვ დი ლი გა ცი ლე ბით უფ რო სას ტი კად, უფ რო მძაფ რად და და-
უნ დობ ლად უტევს მო მაკ ვ დავს, ვიდ რე იმას, ვინც უკ ვე მოკ ვ და“.1

ახ ლა შე ვეც დე ბი ავ ხ ს ნა, რა ში მდგო მა რე ობს ადა მი ა ნის იდეა 
სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო გა გე ბით - „ანთროპოლოგია ქვე მო დან“.  რას 
ემ ყა რე ბა ის? რო გორ გან საზღ ვ რავს ადა მი ა ნის რა ო ბას ამ სამ ყა-
რო ში? 

სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო მეც ნი ე რე ბა თა ტრა დი ცი ა ში შე მუ შა ვე-
ბუ ლი ამ  მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბით, ადა მი ა ნი წარ მო იშ ვე ბა ბუ ნე ბის 
ევო ლუ ცი ის გარ კ ვე ულ სა ფე ხურ ზე და არის გან ვი თა რე ბუ ლი ცხო-
ვე ლი. თუმ ცა ის წარ მო ად გენს ცხო ვე ლის გან სა კუთ რე ბულ სა ხე-
ო ბას - „ჰომო ფა ბერს“. „ანთროპოლოგიას ქვე მო დან“ ადა მი ა ნი 
დაჰ ყავს მას ზე დაბ ლა მდგომ არ სე ბამ დე და იქი დან ცდი ლობს მი-
სი ბუ ნე ბის წვდო მას (მაგალითად გა მოდ გე ბა გე ნი ა ლო გია და ევო-
ლუ ცი ის თე ო რი ა). მე-20 სა უ კუ ნე ში და იწყო ევო ლუ ცი უ რი მოძღ ვ-
რე ბით კრე ა ცი უ ლი (ღვთის მი ერ სამ ყა როს შექ მ ნის) შე ხე დუ ლე ბის 
ჩა ნაც ვ ლე ბა. ევო ლუ ცი უ რი იდე ე ბის ფორ მი რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ეტა პად მი იჩ ნე ვა ჩარზ დარ ვი ნის შრო მე ბი. მეც ნი ე რის აზ რით, ჩვე-
ნი პლა ნე ტის ყვე ლა თა ნა მედ რო ვე ბი ნა და რი ნელ ნე ლა, თან და-
თან თვი თონ გან ვი თარ და მარ ტი ვი ორ გა ნიზ მე ბი დან. ბუ ნებ რი ვი 
გა დარ ჩე ვის ამ ჰი პო თე ზამ სრულ ყო ფი ლი სა ხე ვერ მი ი ღო, რად-
გან დარ ვი ნის ვა რა უდს ზო გი სა ხე ო ბის კვლე ვი სას გე ნე ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბი მკვეთ რად გა ე მიჯ ნა. სა ჭი რო გახ და ევო ლუ ცი ის სინ-
თე ზუ რი თე ო რი ის შექ მ ნა, რო მე ლიც მუ ტა ცი ურ ცვლი ლე ბებს და 
ბუ ნებ რივ გა დარ ჩე ვას პო პუ ლა ცი ურ დო ნე ზე გა ნი ხი ლავ და, გე ნე-
ტი კის მო ნა ცემ თა გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

ევო ლუ ცი უ რი თე ო რია მე-20 სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხე ვარ ში ვე 
და ი შა ლა მრა ვალ ურ თი ერ თ სა პი რის პი რო და ურ თი ერ თ გა მომ-
რიცხავ ჰი პო თე ზად (მაგ: ევო ლუ ცი ის თე ო რია ნე იტ რა ლუ რი მუ ტა-
ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე, წყვე ტი ლი წო ნას წო რო ბის ჰი პო თე ზა, სის ტე-
მუ რი მუ ტა ცი ე ბის შე სა ხებ ჰი პო თე ზა, ჰი პო თე ზა მო ზა ი კუ რი ევო-
ლუ ცი ის თა ო ბა ზე და ა.შ.). თუმ ცა ვერ ცერ თი მათ გა ნი ორ გა ნიზ მ თა 
წარ მო შო ბის პირ ველ საწყისს ვერ ხსნის ამომ წუ რა ვად. ეს ვერც 
„მაკროევოლუციის ჰი პო თე ზის“ პი რო ბებ ში მოხ და. მის მა მიმ დევ-

1 მონტენი, ცდები, 1992, გვ. 20.
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რებ მაც გე ო ლო გი ურ ფე ნებ ში, ნა მარხ ორ გა ნიზ მებ ში ვერ შეძ ლეს 
აღ მო ე ჩი ნათ გარ და მა ვა ლი რგო ლე ბი სა ხე ო ბა თა შო რის. აშ კა რაა 
ასე ვე პა ლე ონ ტო ლო გე ბის ას წ ლო ვა ნი ძი ე ბის წა რუ მა ტებ ლო-
ბაც. ისი ნი მი ვიდ ნენ იმ დას კ ვ ნამ დე, რომ ბუ ნე ბა ში გარ და მა ვა ლი 
ფორ მე ბი არც არას დ როს არ სე ბობ და. ევო ლუ ცი უ რი თე ო რი ის 
ჩარ ჩო ებ ში დღემ დე ვერ მო ხერ ხ და პა სუ ხის გა ცე მა მთა ვარ კითხ-
ვა ზე, სა ი დან გაჩ ნ დ ნენ პირ ვე ლი ორ გა ნიზ მე ბი? 

მე-18 სა უ კუ ნემ დე ადა მი ა ნე ბი დარ წ მუ ნე ბულ ნი იყ ვ ნენ, რომ 
ღვთის გან ერ თხელ შექ მ ნილ სამ ყა რო ში ყვე ლა ცოცხა ლი ორ გა-
ნიზ მი და, მათ შო რის, ადა მი ა ნიც არ სე ბობ და დი დი სტრუქ ტუ რუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბის გა რე შე. მაგ რამ დრო თა გან მავ ლო ბა ში ჩა მო ყა ლიბ-
და აზ რი, რომ ცხო ველ თა სა ხე ო ბე ბი სუ ლაც არ არის ღვთის ქმნი-
ლე ბა, არა მედ ისი ნი ერ თ მა ნე თის გან გან ვი თარ დ ნენ ევო ლუ ცი ის 
პრო ცეს ში, ხო ლო თვით ადა მი ა ნი მა ი მუ ნის გან წარ მო იშ ვა, თუმ ცა 
ეს აზ რი არა ნა ი რი მტკი ცე ბუ ლე ბით არ დას ტურ დე ბა. არც ეოან თ-
რო პი (პილტაუდელი ადა მი ა ნი), არც ჰეს პე რო პი თე კი (ნებრასელი 
ადა მი ა ნი), არც დრი ო პი თე კე ბი, რა მა პი თე კი (დელის მახ ლობ ლად 
აღ მო ჩე ნი ლი ადა მი ა ნი), ავ ს ტ რა ლო პი თე კი (სამხრეთელი ადა მი ა-
ნი), ჰა ბი ლი სე ბი, სი ნან თ რო პი (პეკინელი ადა მი ა ნი) არ არი ან გარ-
და მა ვა ლი სა ხე ო ბე ბი მა ი მუ ნი სა ადა მი ა ნამ დე. 

ამ თე ო რი ას ვერ ეყ რ დ ნო ბა მეც ნი ე რე ბა, რად გან ისი ნი დარ წ-
მუ ნე ბულ ნი არი ან, რომ მა ტე რი ა ლიზ მის დრო წა ვი და. ფი ზი კურ -
- ქი მი უ რი ან თუნ დაც ბი ო ლო გი უ რი ას პექ ტი საკ მა რი სი არ არის 
სი ცოცხ ლის ფაქ ტო რე ბის გა მო სა ხა ტად, რომ არა ფე რი ვთქვათ აზ-
როვ ნე ბის ფაქ ტო რის შე სა ხებ. 

სა ბო ლო ოდ, ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბი სე ულ დრა მად იქ ცე ვა რო-
გორც ჭეშ მა რი ტე ბის ფლო ბის, ასე ვე მი სი სა შუ ა ლოდ ან სრუ ლი ად 
აღუქ მე ლო ბის ფაქ ტო რი. უტო პი უ რია მი სი გუ ლუბ რ ყ ვი ლო სურ ვი-
ლი მხრი დან ჩა მო იხ ს ნას „მძიმე და დამ თ რ გუნ ველ ფიქ რ თა საგ ზა-
ლი,“ რად გან მის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა ში შეჭ რი ლი ურ თი ერ თ შე უ-
თან ხ მე ბე ლი, დის კომ ფორ ტის შემ ტა ნი  მო ცე მუ ლო ბა ნი გა მუდ მე-
ბით ხელს უშ ლი ან მის „სისავსეს“, დრო ი თა და სივ რ ცით და საზღ-
ვ რულ  პი რო ბებ ში.
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გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 ბიბ ლი ა, ეკ ლე სი ას ტე, თა ვი პირ ვე ლი, სა ქარ თ ვე ლოს სა პატ რი არ ქო, 
თბი ლი სი, 1989.

•	 ბუ ა ჩი ძე, თა მაზ. ფი ლო სო ფი უ რი ან თ რო პო ლო გი ა, კო ლო რი, თბი-
ლი სი 2003.  

•	 ემე სე ლი, ნე მე სი ოს. ბუ ნე ბი სა- თ ვის კა ცი სა. ბერ ძ ნუ ლი დან გად მო ღე-
ბუ ლი იოვა ნე პეტ რი წის მი ერ, ქარ თუ ლი ტექ ს ტი შე ის წავ ლა, გა მო სა-
ცე მად და ამ ზა და და ლექ სი კონ - სა ძი ებ ლე ბი და ურ თო ს.რ. გოგ რა ძემ, 
სა ეკ ლე სიო მუ ზე უ მი N17, ტფი ლი სი 1914.

•	 ვი ვე კა ნან და, სვა მი. ჯნა ნა -ი ო გა, თარ გ მაი და შე იშ ვ ნე ბი ბა ჩა ნა ბრეგ-
ვა ძი სა, თბი ლი სის და მო უ კი დე ბე ლი უნი ვერ სი ტე ტი „კენერი,“ 1996.

•	 მონ ტე ნი, მი შელ.  ცდე ბი, ახა ლი თარ გ მა ნე ბი, 1992.
•	 პა რე ნი, ბრის. პრე ფი ლო სო ფი უ რი აზ როვ ნე ბა მე სო პო ტა მი ა ში, ახა-

ლი თარ გ მა ნე ბი, 1992.
•	 ჟან დე ლაბ რი უ ე რი, ხა სი ა თე ბი ,ა ხა ლი თარ გ მა ნე ბი, თბი ლი სი, 1995.
•	 ფრე ი ე რი, ე.  დარ ვი ნიზ მი, წიგ ნი მე ო რე ევო ლუ ცი ო ნუ რი თე ო რია 

ადა მი ა ნის წარ მო შო ბის შე სა ხებ, ტფი ლი სი, სტამ ბა ექ ვ თი მე ივ. ხე-
ლა ძი სა, 1896.

•	 წმინ და გრი გოლ ნო სე ლი, შე საქ მი სათ ვის კა ცი სა, სა მი ქარ თუ ლი 
რე დაქ ცია ბერ ძ ნუ ლი ტექ ს ტი თურთ,  ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო-
ბის თბი ლი სის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი კლა სი კუ რი ფი ლო ლო-
გი ის, ბი ზან ტი ნის ტი კი სა და ნე ოგ რე ცის ტი კის ინ ს ტი ტუ ტი, პროგ რა მა 
„ლოგოსი“ პუბ ლი კა ცი ე ბი და ღო ნის ძი ე ბე ბი კლა სი კუ რი ფი ლო ლო-
გი ის, ბი ზან ტი ნის ტი კი სა და ნე ოგ რე ცის ტი კის სფე რო ში, სა ქარ თ ვე-
ლოს სა პატ რი არ ქო, წიგ ნი და ი ბეჭ და პროგ რა მის „დიონისიოს ვა ლე-
რა სი ბი ზან ტი ნის ტი კის გან ვი თა რე ბი სათ ვის“ მხარ და ჭე რით, თბი ლი-
სი, 2010.

•	 ჯო ხა ძე, და ვით. „ჩარლზ დარ ვი ნი და მი სი ევო ლუ ცი უ რი თე ო რია 
(მეთოდური მი თი თე ბა), თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბა, 
თბი ლი სი, 2004.



76

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #1 (88), 2022

ლიანა მენაბდიშვილი,
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის 
–  ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევები –  კინომცოდნეობა 

(„მსოფლიო კინოს ისტორია“) დოქტორანტი,  
ხელმძღვანელი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

პროფესორი, ზვიად დოლიძე 

გონებისა და გრძნობის ბრძოლა და 
„სიკვდილი ვენეციაში“

საკვანძო სიტყვები: კინო, ლიტერატურა, გონება, გრძნობა, მანი,

ვისკონტი

რაც უნ და მშვი დი და მომ ხიბ ვ ლე ლი იყოს ცხოვ რე ბა, რაც უნ-
და აუტა ნე ლი და გა უ საძ ლი სი იყოს არ სე ბო ბა, ორი ვე შემ თხ ვე ვა-
ში დგე ბა დრო, რო დე საც გვი წევს და სას რუ ლის წი ნა შე წარ დ გო მა 
- სი ცოცხ ლე ცოცხა ლი ორ გა ნიზ მი სათ ვის მუდ მი ვო ბა ში არ არ სე-
ბობს, ყვე ლა სულ დ გ მუ ლი მოკ ვ და ვი ა. სწო რედ ეს გარ და უვ ლო ბა 
ხდის სი ცოცხ ლეს მიმ ზიდ ველ სა და სა სურ ველს, ეს გა ნა პი რო ბებს 
ყვე ლა ნა ირ გრძნო ბას, ბრძო ლას, ის ტო რი ას, სვლას, კარ გად თუ 
ცუ დად, სი კე თი თა თუ ბო რო ტე ბით, მარ ცხი თა თუ გა მარ ჯ ვე ბით, 
ლა მა ზად თუ გონ ჯად, სი მარ თ ლი თა თუ სიც რუ ით, მაგ რამ სვლას!

ადა მი ა ნი, ჰო მო სა პი ენ სი დან ჰო მო მო რა ლი სამ დე, სა კუ თარ 
თავ ში აღ მო ჩე ნილ მა მოთხოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის სურ-
ვილ მა აღა მაღ ლა და ასე გაჩ ნ და სახ ვი თი, მუ სი კა ლუ რი, ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი, თე ატ რა ლუ რი შე დევ რე ბი, რო მელ თა სრულ ყო ფა მაც 
და ბა და ხე ლოვ ნე ბის ახა ლი დარ გი – კი ნო. და ი ბა და და ისე კეკ-
ლუ ცად მო ახ დი ნა სიტყ ვის, პა ლიტ რის, ბგე რის დი ნა მი კის სინ თე ზი 
სა კუ თარ აზ როვ ნე ბა ში, გა ა ჩი ნა კი ნო ე ნა და სწრა ფი ტემ პით და იმ-
კ ვიდ რა ღირ სე უ ლი ად გი ლი ხე ლოვ ნე ბის უძ ვე ლეს დარ გებს შო-
რის.

რას გად მოს ცემ და და გად მოს ცემს ადა მი ა ნი ხე ლოვ ნე ბის ნე-
ბის მი ე რი დარ გის ქმნი ლე ბა ში? იმას, რა საც აღიქ ვამს და რა შეგ-
რ ძ ნე ბებ საც ეს აღ ქ მა გა ნა პი რო ბებს; ქმნი ლე ბას აძ ლევს სა კუ თა-
რი თვალ სა წი ე რი სათ ვის მი სა ღებ ფერს, ტო ნა ლო ბას, მოძ რა ო ბის 
დი ნა მი კა სა და სუ ლი ე რე ბას.
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მსოფ ლიო ის ტო რი ის ბო ლო ორ მა წელ მა, იმ სა ში ნე ლე-
ბამ, რო მელ მაც სრუ ლი ად დე და მი წა მო იც ვა, მწვა ნე პლა ნე ტა ზე 
მცხოვ რე ბი მო აზ როვ ნე გო ნი კი დევ ერ თხელ და ა ფიქ რა იმა ზე, 
თუ რა არის ადა მი ა ნის ამ ქ ვეყ ნად მოვ ლი ნე ბის და ნიშ ნუ ლე ბა და 
ცხოვ რე ბის არ სის რო გო რი და რო მე ლი მი მარ თუ ლე ბაა სა ძი ე ბე-
ლი, მო რა ლურ - რე ლი გი უ რი რო მე ლი სენ ტენ ცი ე ბია მი სა ღე ბი და 
გა სა ვი თა რე ბე ლი და რო მე ლი ფა სე უ ლო ბა შთან თ ქა ტექ ნი კურ მა 
და კულ ტუ რულ მა რე ვო ლუ ცი ებ მა.

თო მას მა ნის 1912 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბულ ნო ვე ლა ში, „სიკვდილი 
ვე ნე ცი ა ში“ ასა ხუ ლი დრო, მას ში გად მო ცე მუ ლი პრობ ლე მა ტი კა და 
1971 წელს ეკ რა ნებ ზე გა მო სუ ლი, ლუ კი ნო ვის კონ ტის aმავე სა ხელ-
წო დე ბის ფილ მი, „ხელოვნების დი დე ბუ ლი ნა წარ მო ე ბი, მა ლე-
რის ერ თ -ერთ კომ პო ზი ცი ას რომ ჰგავს“,1 გასაოცარი სიმძაფრით 
ეხმიანებიან დღევანდელობას. 

სი ცოცხ ლის წარ მავ ლო ბა ში ცხოვ რე ბის არ სის სიღ რ მი სე უ ლი 
გა აზ რე ბა; პი რა დი თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხის გან საზღ ვ რა გა რე-
მომ ც ვე ლი რე ა ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით; გრძნო ბა თა სი შიშ ვ ლე 
თუ ჰო მო მო რა ლი სის ლა გა მა მო დე ბუ ლი შეზღუ დუ ლო ბა; ადა მი-
ა ნის ამ ქ ვეყ ნად მოვ ლი ნე ბის და ნიშ ნუ ლე ბის მუდ მი ვო ბა ში გა და-
სუ ლი ძი ე ბა და სწრაფ ვა ზნეს რუ ლო ბი სა კენ; კა ცობ რი ო ბის მი ერ-
ვე ნა ფიქ რ - შე მუ შა ვე ბულ - მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბის უზე ნა ე სო ბა თუ ამ 
მარ წუ ხე ბი დან თა ვის დახ ს ნა აბ სო ლუ ტუ რი სი კე თით; ზნე ობ რი ვი 
სი სა და ვე თუ გრძნო ბა თა ქა რიშ ხალს გა უ აზ რებ ლად გა დევ ნე ბა და 
მან კი ე რე ბას თან ზი ა რე ბა; რე ლი გი ურ დოგ მა თა თვი ნი ერ არ სე ბო-
ბა და ცხოვ რე ბი სე უ ლი სი ა მე ე ბით თრო ბა თუ მცნე ბა თა მორ ჩი ლე-
ბა; მუდ მივ და პი რის პი რე ბებ ში, ომებ ში, პან დე მი ებ ში გა მოწ რ თო-
ბი ლი ნე ბის ყო ფის მარ თ ვა თუ აბუ ლი უ რი აპა თი ა... ყვე ლა ამ და 
სხვა კითხ ვებ ზე აფიქ რე ბენ ავ ტო რე ბი თა ვი ანთ გმი რებს. პა სუხ თა 
ძი ე ბა ში კი მკითხ ვე ლის თუ მა ყუ რებ ლის გა აზ რე ბულ ჩარ თ ვა საც 
ითხო ვენ, რა თა ავ ტორ თა მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ მა მა გა ლი თებ მა 
სწორ პა სუ ხე ბამ დე მიგ ვიყ ვა ნოს, პა სუხ თა სხვა დას ხ ვა ო ბა კი მა ინც 
ინ დი ვიდ ზე, მის სო ცი ა ლურ - მო რა ლურ - რე ლი გი ურ ღი რე ბუ ლე-
ბებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბის შე ჯე რე ბამ იქ ნებ 
მოგ ვ ცეს რე ა ლუ რი მი მარ თუ ლე ბა: მა ნი სა და ვის კონ ტის შემ თხ ვე-
ვა ში – რო გო რი უნ და იყოს XX სა უ კუ ნის, ჩვენს შემ თხ ვე ვა ში – XXI 
სა უ კუ ნის, ადა მი ა ნი.

1 Hughes, Cinema Italiano, 2011, p. 141.
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XX სა უ კუ ნის ბო ლო ორ მოც მა და XXI სა უ კუ ნის პირ ველ მა ოც-
მა წელ მა აჩ ვე ნა, რომ ადა მი ა ნის გო ნი რა საც გა ი ფიქ რებს, რა საც 
ყვე ლა ზე აბ სურ დულ ფან ტა ზი ა ში და უშ ვებს, ყვე ლა ფე რი გან ს ხე უ-
ლე ბა დი და რე ა ლი ზე ბა დი ხდე ბა. უახ ლე სი დრო ის ადა მი ა ნი უაპე-
ლა ცი ოდ ჩა ე რია ღმერ თის მი ერ და კა ნო ნე ბულ და ადა მი ა ნი სათ-
ვის გა სის ხ ლ ხორ ცე ბულ დოგ მა ტი კა ში. უამ რა ვი რამ შექ მ ნა გო ნი-
ერ მა ადა მი ან მა, მეც ნი ე რულ - ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი და უ ჯე რე ბელ 
ტექ ნო ლო გი ებ ზე გა იყ ვა ნა. 

ეპი დე მი ე ბი უცხო არ არის დე და მი წელ თათ ვის. არა ვინ იცის, 
სა ი დან გაჩ ნ და ჩვ. წ. აღ . - მ დე 1200 წელს პა ლეს ტი ნის ზღვის პი რა 
მო სახ ლე ფი ლის ტი ნე ლებ ში და ა ვა დე ბა – ჭი რი, რო მე ლიც ის რა-
ელ ში გავ რ ცელ და სწო რედ ფი ლის ტი ნე ლე ბი სა გან და ეს მოვ ლე ნა 
აისა ხა ბიბ ლი ა ში. არა ვინ იცის, სა ი დან გაჩ ნ და „იუსტინიანეს ჭი-
რი“, რომ ლი თაც და ფიქ სირ და კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში პირ ვე ლი 
ოფი ცი ა ლუ რი პან დე მია 541 წელს, რო მელ მაც მი ლი ო ნო ბით ადა-
მი ა ნის სი ცოცხ ლე შე ი წი რა; არა ვინ იცის, რო გორ გაჩ ნ და ინ ფექ-
ცი უ რი და ა ვა დე ბე ბი: ჩუტყ ვა ვი ლა, წი თე ლა- წი თუ რა, გრი პი, შა ვი 
ჭი რი, ქო ლე რა, ბოტ კი ნი, ეს პან კა, კო ვიდ-19...1. 

3D ფორ მა ტის „საშინელებათა ფილ მის“ შუ ა გულ ში აღ მოჩ-
ნ და დე და მი წა. ორი წე ლი ა, სა მე დი ცი ნო სფე როს ტექ ნო ლო გი ა-
თა უმაღ ლე სი გან ვი თა რე ბის სა ფე ხურ ზე ვერ (ან არ!) მი აგ ნეს იმ 
უებარ სა შუ ა ლე ბას, რო მე ლიც ადა მი ანს შე ეშ ვე ლე ბა, უმ ტ კივ ნე უ-
ლოდ დაძ ლი ოს ეს ვე რა გი ვი რუ სი, რო მელ მაც მი ლი ო ნო ბით ადა-
მი ა ნის სი ცოცხ ლე იმ ს ხ ვერ პ ლა.

„სიკვდილი ვე ნე ცი ა ში“ ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი და სრულ ყო ფი ლი 
ნო ვე ლაა გერ მა ნე ლი ნო ბე ლი ან ტი მწერ ლის, თო მას მა ნის, შე-
მოქ მე დე ბა ში. ნო ვე ლის მთა ვა რი გმი რი, მწე რა ლი გუს ტავ ფონ 
აშენ ბა ხი ა. შვი ლი და მე უღ ლე ად რე გარ და ეც ვა ლა, ცხოვ რე ბი თა 
და მუ შა ო ბით გა დაღ ლი ლი მწე რა ლი და სას ვე ნებ ლად მი ემ გ ზავ-
რე ბა და მი სი მოგ ზა უ რო ბის ბო ლო წერ ტი ლი ვე ნე ცია აღ მოჩ ნ დე-
ბა. მას უკ ვირს, სა კუ რორ ტო სე ზო ნის შუ ა გულს თან და თან რო გორ 
მცირ დე ბა დამ ს ვე ნე ბელ თა რა ო დე ნო ბა, სას ტუმ რო ე ბი ცა რი ელ-
დე ბა. აშენ ბა ხი შე იტყობს, რომ ვე ნე ცი ას უახ ლოვ დე ბა აზი უ რი 
ქო ლე რის ეპი დე მი ა. იტა ლი ე ლე ბი არ სა უბ რო ბენ ეპი დე მი ა ზე, არ 
უნ დათ, ტუ რის ტე ბი და აფ რ თხონ, გუს ტა ვი კი გერ მა ნულ გა ზეთ ში 

1 კონიფი, როგორ გვცვლის პანდემიები
https://nationalgeographic.ge/story/rogorgvcvlispandemiebi/ (20/03/2022).

https://nationalgeographic.ge/story/rogor-gvcvlis-pandemiebi/
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ამო ი კითხავს უკა ნას კ ნელ ცნო ბებს და მიხ ვ დე ბა - ტუ რის ტე ბი დან 
პირ ვე ლებ მა რა ტომ და ტო ვეს ვე ნე ცია ავ ს ტ რი ე ლებ მა და გერ მა-
ნე ლებ მა. ამ ეჭვს მწე რალს გა უმ ყა რებს ვე ნე ცი ის ქუ ჩე ბის დე ზინ-
ფექ ცი ის ფაქ ტი. მე ო რე დღეს მოგ ზა უ რო ბა თა ინ გ ლი სურ ბი უ რო ში 
მი სულს, იქა უ რი მო ხე ლე უამ ბობს აზი უ რი ქო ლე რის შე სა ხებ, რო-
მე ლიც უკ ვე მძვინ ვა რებ და ჰინ დუს ტან ში, ჩი ნეთ ში, ავ ღა ნეთ სა და 
სპარ სეთ ში, ას ტ რა ხა ნი დან მოს კო ვამ დეც კი მი აღ წი ა. ევ რო პა ში-
შობ და, ეპი დე მია სახ მე ლე თო გზე ბით ევ რო პა საც შე უ ტევ და, თუმ-
ცა სი რი ელ მა ვაჭ რებ მა ქო ლე რა ზღვით შე ი ტა ნეს ჯერ ტუ ლონ სა 
და მა ლა გა ში, შემ დ გომ პა ლერ მო სა და ნე ა პოლს და ატყ და თავს, 
მა ი სის შუა რიცხ ვებ ში კი ვე ნე ცი ა საც მის წ ვ და – ქო ლე რა აღ მოჩ-
ნ და ერ თ -ერ თი მე ნა ვი სა და მემ წ ვა ნი ლე დე და კა ცის გა მო ფი ტულ 
და გა შა ვე ბულ გვა მებ ში. პირ ველ მა ხმებ მა ლა გუ ნა ზე გა შე ნე ბუ ლი 
ქა ლა ქის ეპი დე მი ო ლო გი ურ ვი თა რე ბა ზე გერ მა ნულ გა ზე თებ ში 
გა მო ჟო ნა, რად გან ერ თ -ერ თი ავ ს ტ რი ე ლი დამ ს ვე ნე ბე ლი სამ შობ-
ლო ში დაბ რუ ნე ბის თა ნა ვე ქო ლე რით გარ და იც ვა ლა. ვე ნე ცი ის ვიწ-
რო ქუ ჩებ ში სიკ ვ დილ მა და ი დო ბი ნა. ნო ვე ლა ში აღ წე რი ლია ადა-
მი ა ნის ის სა ში ნე ლი მდგო მა რე ო ბა, რო მელ საც ქო ლე რა იწ ვევ და 
– „სნეულება უკი დუ რე სად მწვა ვედ მიმ დი ნა რე ობ და და ხში რად იმ 
უსა შინ ლეს ფორ მას იღებ და, რო მელ საც „მშრალს“ უწო დებ დ ნენ. 
ამ გ ვარ შემ თხ ვე ვებ ში სხე უ ლი ვე ღარ ახერ ხებ და სის ხ ლ ძარ ღ ვე-
ბი დან წყლის დი დი რა ო დე ნო ბით გა მო ყო ფის ალაგ მ ვას. რამ დე-
ნი მე სა ათ ში ავად მ ყო ფი ერ თი ა ნად გა მოშ რე ბო და და იხ რ ჩო ბო-
და ფი სი ვით ბლან ტი სის ხ ლი სა გან, სა ში ნე ლი კრუნ ჩხ ვე ბი თა და 
ხრინ წი ა ნი გმინ ვით“.1  

ეს ამო ნა რი დი მტკივ ნე უ ლად ნაც ნო ბია ჩვე ნი დღე ვან დე ლო-
ბი სათ ვის. ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 15000 ადა მი ა ნი შე ი წი რა 
კო ვიდ - 1 9 - მა სა ქარ თ ვე ლო ში. აქაც უკ ვე სა უბ რო ბენ იმ სა ში ნელ 
მდგო მა რე ო ბა ზე, რო მელ შიც აღ მოჩ ნ დ ნენ ამ ვი რუ სის გარ თუ ლე-
ბით რე ა ნი მა ცი ა ში მყო ფი ავად მ ყო ფე ბი.

ნო ვე ლა ში მოთხ რო ბი ლი ა, თუ სა გულ და გუ ლოდ რო გორ მა-
ლავ და ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბა ქო ლე რის ეპი დე მი ის ფაქ ტებს. 
ხე ლი სუ ფალ ნი, ეში ნო დათ რა ფი ნან სუ რი ზა რა ლი სა, რო მე ლიც 
მოჰ ყ ვე ბო და სა კუ რორ ტო სე ზო ნის და ხურ ვა სა და კა რან ტი ნის გა-
მოცხა დე ბას, ცდი ლობ დ ნენ, არ გა ეხ მა უ რე ბი ნათ ვე ნე ცი ის ქუ ჩებ ში 
დატ რი ა ლე ბუ ლი პი როვ ნუ ლი ტრა გე დი ე ბი. მათ სა კუ თა რი ვიწ რო 

1 მანი, სიკვდილი ვენეციაში, 1974, გვ. 162.
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მერ კან ტი ლუ რი სურ ვი ლე ბი გა ცი ლე ბით აღელ ვებ დათ, ვიდ რე სი-
მარ თ ლის აღი ა რე ბა და სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბა თა პა ტი-
ვის ცე მა. რო ცა ვე ნე ცი ის სა მე დი ცი ნო სამ სა ხუ რის უფ რო სი, ღვაწ-
ლ მო სი ლი და გან ს წავ ლუ ლი პი როვ ნე ბა, აღ შ ფო თე ბუ ლი ქა ლა ქის 
ეპი დე მი ო ლო გი უ რი ვი თა რე ბით, გა დად გა, ქა ლა ქის მეს ვე უ რებ მა 
იგი უხ მა უ როდ შეც ვა ლეს ხე ლი სუფ ლე ბის დი რექ ტი ვა თა გამ გო ნე 
და უსიტყ ვოდ აღ მას რუ ლე ბე ლი პი როვ ნე ბით.

„მაღალი წრე ე ბის კო რუფ ცი ამ, ირ გ ვ ლივ გა მე ფე ბულ გა ურ კ-
ვევ ლო ბა სა და სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბას თან ერ თად, რო მელ ში აც 
ქა ლა ქი მო თა რე შე სიკ ვ დილ მა ჩა აგ დო, და ბა ლი ფე ნე ბის გარ კ ვე-
უ ლი მო რა ლუ რი აღ ვი რახ ს ნი ლო ბა გა მო იწ ვი ა, ბნე ლი, ან ტი სო ცი-
ა ლუ რი მიდ რე კი ლე ბე ბი წა ა ხა ლი სა...“1 – ამ სტრი ქო ნე ბის წა კითხ-
ვი სას ივ ლე ბა პა რა ლე ლე ბი იმ ყო ფას თან, რო მელ შიც დღეს იმ ყო-
ფე ბა დე და მი წა და, მათ შო რის, სა ქარ თ ვე ლოც. ვა ცა დოთ დროს, 
რო მე ლიც პი რუთ ვ ნე ლად იტყ ვის სათ ქ მელს მა შინ, რო დე საც ეს 
პან დე მია გა და ივ ლის. იტყ ვის, რა იყო სწო რი იმ ღო ნის ძი ე ბებ ში, 
რაც გან ხორ ცი ელ და და რა უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ, რომ პან-
დე მი ას თან ბრძო ლა ყო ფი ლი ყო გა ცი ლე ბით ქმე დი თი და შე დე გის 
მომ ტა ნი.

ლუ კი ნო ვის კონ ტი ფილ მ ში „სიკვდილი ვე ნე ცი ა ში“, რო მე ლიც 
ეკ რა ნი ზა ცი ის სა უ კე თე სო ნი მუ ში ა, გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუ ა ლე-
ბე ბით მიჰ ყ ვე ბა ნო ვე ლა ში აღ წე რილ ხაზს ქო ლე რის ეპი დე მი ას-
თან და კავ ში რე ბით: ვე ნე ცი ის ტა ლა ნურ ქუ ჩებ ში ტა ძი ოს ადევ ნე-
ბუ ლი გუს ტავ აშენ ბა ხი შეძ რ წუ ნე ბუ ლია იმ ვი თა რე ბით, რო მე ლიც 
ქა ლაქ ში სუ ფევს, ში ში სა და ძრწო ლის ნი შა ნი ადევს აშენ ბა ხის 
სა ხის გა მო მეტყ ვე ლე ბას. სა ო ცა რი სამ სა ხი ო ბო ოს ტა ტო ბი თაა გა-
მო ხა ტუ ლი სა სო წარ კ ვე თი ლე ბა, რო დე საც აშენ ბა ხი, გა დაღ ლი ლი, 
უარ ყო ფი თი ემო ცი უ რი დატ ვირ თ ვით, ჩა მოჯ დე ბა ვე ნე ცი ის ქუ ჩა-
ში თეთ რი კოს ტი უ მით, მის სა ხე ზე ერ თ დ რო უ ლა დაა ში შის, ეჭ ვის, 
უსა სო ო ბის, სიკ ვ დილ თან პი რის პირ შე ჯა ხე ბის ემო ცი ა, რაც სამ სა-
ხი ო ბო ხე ლოვ ნე ბის აპო გე ა ა.

სას ტუმ რო ში და ბი ნა ვე ბუ ლი აშენ ბა ხი სა სა დი ლოდ ჩა დის ფო ი-
ე ში. მო ავ ლებს რა მზე რას სა დი ლის მომ ლო დი ნე დამ ს ვე ნებ ლებს, 
მი სი ყუ რადღე ბა შე ჩერ დე ბა ერთ მა გი დას თან შეკ რე ბი ლი ოჯა ხის 
წევ რებ ზე: მკაც რი, პუ რი ტა ნუ ლი სა მო სით აღ კაზ მუ ლი გო გო ნე ბი 
და ვა ჟი, რო მელ თაც ახ ლავთ დე და და გუ ვერ ნან ტი ქა ლი. ნო ვე ლის 

1 მანი, დასახელებული ნაშრომი, გვ. 163.
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ეს ეპი ზო დი ძა ლი ან ლა მა ზა დაა ასა ხუ ლი ფილ მ ში კოს ტი უ მე ბის 
მხატ ვარ პი ე რო ტო სი სა და ოპე რა ტორ პას კუ ა ლი ნო დე სან ტი სის 
უზა დო ნა მუ შევ რის წყა ლო ბით. პირ ვე ლი შე ხედ ვა, თით ქოს, ჩვე-
უ ლებ რი ვი ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ა. მე ო რე მზე რა, 
უშუ ა ლოდ, ამ ოჯა ხის ერთ წევ რ ზე ჩერ დე ბა – ესაა 14 წლის მო ზარ-
დი, ულა მა ზე სი ყმაწ ვი ლი, ტა ძი ო. ამ ეპი ზო დით იწყე ბა ნო ვე ლი სა 
და ფილ მის ღი რე ბუ ლე ბა ში წვდო მა და იმ სათ ქ მე ლის მი დევ ნე ბა, 
რო მე ლიც უნ დო და ეთ ქ ვა მწე რალ საც და რე ჟი სორ საც: ორი ადა-
მი ა ნის შეხ ვედ რა იყო იმ ამო უხ ს ნე ლი, სა ბე დის წე რო სურ ვი ლის 
მი ზეზ - სა ბა ბი, რო მელ მაც ფონ აშენ ბა ხი გა ნაწყო მოგ ზა უ რო ბის 
სურ ვი ლი თა და ბე დის წე რის ფან ტო მის გა მო ი სო ბით მოხ ვ და გუს-
ტა ვი სწო რედ იქ, სა დაც ეს ორი მზე რა ერ თ მა ნეთს უნ და შეხ ვედ-
რო და. იტა ლი უ რი კი ნოს ცნო ბი ლი მკვლე ვა რი, პი ტერ ბონ და ნე ლა 
ამას თან და კავ ში რე ბით მი უ თი თებს, რომ „კინოსურათში ხაზ გას-
მუ ლი ა, ჰო მო სექ სუ ა ლიზ მის, ალ ბათ, ძა ლი ან მკა ფი ო, გა ცი ლე ბით 
დახ ვე წი ლი ქვე დი ნე ბა“.1 

ფილ მის ერ თ -ერ თი პერ სო ნა ჟი, ალ ფ რე დი ეუბ ნე ბა გუს ტავს: 
„...სირცხვილი კი არა ში ში ა! სირ ცხ ვი ლი სუ ლი ე რი ტან ჯ ვა ა, რომ-
ლის მი მარ თაც იმუ ნი ტე ტი გაქვს. გრძნო ბე ბის მი მართ ხარ გულ-
გ რი ლი! ურ თი ერ თო ბე ბის გე ში ნი ა!..“ და ურ თი ერ თო ბე ბის მო შიშ 
და გრძნო ბე ბის მი მართ გულ გ რილ აშენ ბახ ში იწყე ბა ჯერ გა ურ კ-
ვევ ლო ბა – იგი ვერ იგებს, რაა ის მომ ნუს ხ ვე ლი ძა ლა, რო მე ლიც 
ასე ეწე ვა მო ზარ დი სა კენ, რაა ის და მან გ რე ვე ლი ფიქ რი, რო მე ლიც 
ასე თრგუ ნავს და ყოვ ლის მომ ც ვე ლად ეუფ ლე ბა მის გო ნე ბას, რაა 
ის გრძნო ბა, რო მელ შიც ვერ გარ კ ვე უ ლა. მთე ლი მი სი მსოფ ლ მ-
ხედ ვე ლო ბა, ყვე ლა ფე რი ის, რის თ ვი საც იცხოვ რა ორ მოც და ა თი 
წე ლი, გა უ გე ბა რი ხდე ბა გუს ტა ვი სათ ვის და ეძებს პა სუხს ერ თა-
დერთ კითხ ვა ზე – რა არის ის ლტოლ ვა, რო მე ლიც მას ში ჩა ა სახ ლა 
ულა მა ზე სი ყმაწ ვი ლის ხილ ვამ. არა და „დროც აღარ არის ფიქ რი-
სათ ვის“, იმ დე ნა დაა იგი ცა იტ ნოტ ში, ფიქრს ვე ღარ ახერ ხებს და ის 
ღა მე უ ლი კოშ მა რუ ლი სიზ მა რი ამოხ ს ნის ამ ფო რი აქს, ახ ს ნის ტა-
ძი ო სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბას სა მი სიტყ ვით: „მე შენ მიყ ვარ ხარ!“. 
ასე აღ მო ა ჩი ნა გუს ტავ აშენ ბახ მა სა კუ თარ თავ ში მიდ რე კი ლე ბა 
ჰო მო სექ სუ ა ლიზ მი სა კენ, რაც მის თ ვის, მი სი სუ ლი ე რე ბი სა და მი სი 
ფი ზი კუ რი არ სე ბო ბი სათ ვის და მან გ რე ვე ლი და სა ბე დის წე რო აღ-
მოჩ ნ და. 

1 Bondanella, Italian Cinema,1998, p. 207.
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ამ გრძნო ბას აშენ ბა ხი მთე ლი თა ვი სი ში ნა გა ნი სამ ყა რო თი ელ-
ტ ვის და თან ებ რ ძ ვის. სა კუ თა რი დახ ვე წი ლი აღ ზ რ და, სო ცი ა ლუ რი 
და სუ ლი ე რი მდგო მა რე ო ბა ეუბ ნე ბა, რომ ეს გრძნო ბა სირ ცხ ვი-
ლი ა, დამ თ რ გუნ ვე ლი ა, მაგ რამ ისე თი სა სურ ვე ლი და ყოვ ლის მომ-
ც ვე ლი, რომ აშენ ბა ხი აგებს სა კუ თარ თავ თან წა მოწყე ბულ ომს და 
კვდე ბა. ბევრს კა მა თო ბენ, რა არის აშენ ბა ხის სიკ ვ დი ლის მი ზე ზი 
– ქო ლე რა, თუ ის გრძნო ბა, რო მე ლიც სა კუ თარ თავ ში აღ მო ა ჩი-
ნა? რომ არა ტა ძი ო სად მი გა ჩე ნი ლი შმა გი ლტოლ ვა, გუს ტა ვი გა-
ეც ლე ბო და ვე ნე ცი ას ქო ლე რის ეპი დე მი ა ზე ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის 
დღეს ვე და სიკ ვ დი ლი ვე ნე ცი ა ში არ შედ გე ბო და. 
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ეთერ ქუთათელაძე,
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის –  
ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევები – 

კინომცოდნეობა („მსოფლიო კინოს  ისტორია“) 
დოქტორანტი, 

ხელმძღვანელი:  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 
პროფესორი, ზვიად დოლიძე 

„როტოსკოპით“ შექმნილი ანიმაციური ფილმები 

საკვანძო სიტყვები: კინოწარმოება, ძმები ფლაიშერები, ანიმაცია,

„როტოსკოპი“,კინოაპარატურა.

უხ მო კი ნოს წლებ ში, ამე რი კულ ანი მა ცი ა ში ბევ რი ახა ლი სა-
ხე გაჩ ნ და, თუმ ცა წარ მო უდ გე ნე ლია ამ პე რი ოდ ზე სა უ ბა რი ძმე ბი 
ფლა ი შე რე ბის გა რე შე. ვინ იყ ვ ნენ ისი ნი და რა ტომ უკა ვი ათ ანი მა-
ცი ის ის ტო რი ა ში ასე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი?

„ძმები მაქს და დე ივ ფლა ი შე რე ბი არა მარ ტო ანი მა ცი უ რი 
ტექ ნო ლო გი უ რი სი ახ ლე ე ბით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ, არა მედ თა ვი ანთ 
ფილ მებ ში ერ თ მა ნეთ თან აკავ ში რებ დ ნენ გა სა ოც რად აზ რი ან სა 
და ფან ტას ტი კურ მე ტა ფო რებს. მა თი გმი რე ბის უმე ტე სო ბა ცნო-
ბი ლი მსა ხი ო ბე ბის პრო ტო ტი პებს წარ მო ად გენ და. ისი ნი პრო ფე-
სი ო ნალ ანი მა ტო რებს იყ ვან დ ნენ სამ სა ხურ ში და ამის წყა ლო ბით 
კარგ შე დე გებს აღ წევ დ ნენ“.1 

მაქს ფლა ი შე რი იყო ოთხ ძმას შო რის პირ ვე ლი, რო მელ მაც 
ბე დი ანი მა ცი ას და უ კავ ში რა და შემ დეგ მთე ლი ოჯა ხი ჩარ თო ამ 
საქ მი ა ნო ბა ში. იგი და ი ბა და 1883 წელს, კრა კოვ ში (მაშინდელი ავ-
ს ტ რი ა -უნ გ რე თის ნა წილ ში), ებ რა ულ ოჯახ ში. მა ლე მთე ლი ოჯა ხი 
ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში გა და ვი და საცხოვ რებ ლად. 

გა მომ გო ნებ ლის ნი ჭი მაქსს გა და ე ცა მკე რა ვი მა მის გან, რო მე-
ლიც ცდი ლობ და სხვა დას ხ ვა და ნად გა რის გა მო გო ნე ბას. ერ თ -ერ-
თი მათ გა ნია პო ლი ცი ე ლის უნი ფორ მის მო სახ ს ნე ლი ღი ლა კე ბი, 
რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბო და გაპ რი ა ლე ბუ ლი ყო ქსო ვი ლის შე უ ღე ბა-
ვად. მას ვე ეკუთ ვ ნის თარ გის ასა ზო მი და სი მაღ ლის გამ ზო მი და-

1 დოლიძე, მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორია. 19301960იანი წლები. 2014, გვ. 
197.  
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ნად გა რე ბის გა მო გო ნე ბაც. 
14 წლის მაქ ს მა ჩა ა ბა რა მე ქა ნი კი სა და ვაჭ რო ბის სა ღა მოს 

სკო ლა ში. დღის სა ა თებ ში ის მუ შა ობ და, ღა მე სწავ ლობ და. ემიგ-
რა ცი ა ში მცხოვ რებ ოჯახს მა ტე რი ა ლუ რად საკ მა ოდ უჭირ და და 
მის ყო ველ წევრს თა ვის წვლი ლი შეჰ ქონ და ოჯა ხის რჩე ნა ში. სა-
ღა მოს სკო ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ, მაქ ს მა სწავ ლა გა ნაგ რ ძო 
ერ თ -ერთ კო ლეჯ ში, ხატ ვის მი მარ თუ ლე ბით. ყვე ლა ფერ ში სხარ-
ტ სა და ალ ღო ი ან მაქსს მიზ ნე ბი ყო ველ თ ვის სწო რად და მკა ფი ოდ 
ჰქონ და და სა ხუ ლი.

 მაქს ფლა ი შერ მა მუ შა ო ბა და იწყო გა ზეთ „ბრუკლინ დე ი ლი 
იგ ლ ში“. პირ ველ სა ვე დღე ებ ში ის ხე ლოვ ნე ბის გან ყო ფი ლე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნელს, ჰერ ბერტ ად ლერს შეხ ვ და და შეს თა ვა ზა - კვი რა-
ში ორი დო ლა რის სა ნაც ვ ლოდ, სტუ დი ა ში მხატ ვ რებს მი აქ ცევ და 
ყუ რადღე ბას, მაგ რამ გან ყო ფი ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა ამო იც ნო 
ახალ გაზ რ და თა ნამ შ რომ ლის ნი ჭი და შეს თა ვა ზა, იგი ვე ორ დო-
ლა რად მომ წო დებ ლის პო ზი ცი ა ზე შედ გო მო და სამ სა ხურს. მაქ სი 
და თან ხ მა, თუმ ცა დის ტ რი ბუ ტო რად დიდ ხანს არ უმუ შა ვი ა. მან ჯერ 
გა დამ წე რის, შემ დეგ კი რე ტუ შე რის პო ზი ცია და ი კა ვა და მა ლე ვე 
კომ პა ნი ის ფო ტოგ რა ფი გახ და. სწო რედ მა შინ და ე უფ ლა იგი ფო-
ტოგ რა ფი ულ აღ ჭურ ვი ლო ბას თან მუ შა ო ბის უნა რებს. 

ფლა ი შე რი ნელ - ნე ლა მი ი წევ და წინ, და უ ღა ლა ვად შრო მობ-
და, მონ დო მე ბით ეუფ ლე ბო და ახალ საქ მი ა ნო ბას, ცდი ლობ და 
ყვე ლას გან მი ე ღო რჩე ვე ბი. მას სჯე რო და, რომ რა ღაც ისეთს გა მო-
ი გო ნებ და, რაც ძა ლი ან შეც ვ ლი და არა მარ ტო მის, არა მედ მთე ლი 
ანი მა ცი ის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ას.

იმ დრო ის თ ვის ანი მა ცი უ რი ფილ მე ბის გა და ღე ბა არ ც თუ ისე 
იშ ვი ა თი მოვ ლე ნა იყო, მაგ რამ მა თი ხა რის ხი დან გა მომ დი ნა რე 
ისი ნი საკ მა ოდ უღიმ ღა მოდ გა მო ი ყუ რე ბოდ ნენ. ერ თ -ერ თი ჟურ-
ნა ლის რე დაქ ტო რი, ვალ დე მარ კლემ პ ფერ ტი, რო დე საც სტუ დი ა-
ში მო რი გი ახა ლი გა და ღე ბუ ლი ანი მა ცი უ რი ფილ მი ნა ხა, საკ მა-
ოდ იმედ გაც რუ ე ბუ ლი მი უბ რუნ და მაქსს და უთხ რა: „შენ ჭკვი ა ნი 
ბი ჭი ხარ, მხატ ვა რი, გეს მის მე ქა ნი კა, მე ქა ნიზ მე ბი და ფო ტოგ რა-
ფი ა, გაქვს მეც ნი ე რუ ლი აზ როვ ნე ბა. თქვენ თუ არა, სხვა ვინ მო-
ი ფიქ რებს გზას, რა თა ანი მა ცია უკე თე სი, მწყობ რი და რე ა ლის ტუ-
რი გა ხა დოს“.1 მაქსს გონებაში ისედაც ჰქონდა ამის იდეა, მაგრამ 
კლემპფერტის სიტყვებმა ეს მიზნად აქცია და ფრთები შეასხა. 

1 Кривуля. К истории создания первой звуковой анимации, 2018, стр. 119.
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მაქ ს მა, ფაქ ტობ რი ვად, გზა მო ნა ხა, თუ რო გორ უნ და გა კე თე ბუ-
ლი ყო რე ა ლის ტუ რი ანი მა ცი ა. პირ ვე ლი, რაც მან გა ნა ხორ ცი ე ლა, 
იყო რე ა ლუ რი მსა ხი ო ბე ბის მოძ რა ო ბე ბის გა და ტა ნა ქა ღალ დ ზე. 
გა მო გო ნე ბის არ სი შემ დეგ ში მდგო მა რე ობ და: ფილ მი კად რე ბად 
გა დაჰ ქონ დათ მი ნა ზე, რო მელ ზეც ქა ღალ დი იყო და ფე ნი ლი, რომ-
ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ფი გუ რე ბი ამო ი ხა ზე ბო და და გა და ი ღე ბო და.

პირ ვე ლი ვე მცდე ლო ბის შემ დეგ, რო დე საც მაქ ს მა უკ ვე სა-
სურ ვე ლი შე დე გი და ი ნა ხა, მიხ ვ და, რომ ეს გა მო გო ნე ბა სას წა ულ 
პო პუ ლა რო ბას მო უ ტან და და ბევ რად უფ რო ხა რის ხი ანს გახ დი-
და ანი მა ცი ას. მან და სახ მა რებ ლად მი მარ თა ძმებს, ჯო სა და დე-
ივს. ექ ს პე რი მენ ტი სრულ ყო ფი ლი რომ გამ ხ და რი ყო და სა სურ ველ 
შე დეგ ზე გა სუ ლი ყო, ამის თ ვის, პირ ველ რიგ ში, სა ჭი რო იყო თან ხა 
და ისე თი ად გი ლი, რო მელ შიც გა ნა ხორ ცი ე ლებ დ ნენ ცდას. ძმებ-
მა მაქ სის იდეა აიტა ცეს, სა ო ცა რი მხარ და ჭე რა გა მო უცხა დეს და 
და ნა ზო გე ბით ოთა ხი იქი რა ვეს. დე ივ მა კლო უ ნის კონ ტ რას ტუ ლი 
კოს ტი უ მი ჩა იც ვა და კა მე რის წინ რამ დე ნი მე მოძ რა ო ბა შე ას რუ-
ლა, რის შემ დე გაც და იწყო კად რ - კად რის გა და ხაზ ვი სა და გა და ღე-
ბის ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი. 

მუ შა ო ბი სას აღ მოჩ ნ და, რომ მაქ სის კა მე რის ჩამ კეტს არ შე ეძ-
ლო კად რის გა და ღე ბა და მე ო რე კად რ ზე გა დას ვ ლა, რად გან მას 
ჩამ კე ტის ფუნ ქ ცია არ ჰქონ და, ამი ტომ ყო ვე ლი ვე ხე ლით იყო და-
სა ყე ნე ბე ლი, ლინ ზი დან სა ფა რის მო ცი ლე ბა და შემ დეგ ისევ თა ვი-
დან და ფა რე ბა. ერ თი შე ხედ ვით, ეს ვი თომ არც ისე დიდ ძა ლის-
ხ მე ვას მო ითხოვ და, მაგ რამ რო დე საც წამ ში ერ თხელ სრულ დე-
ბო და იგი ვე მოქ მე დე ბა, ამას საკ მა ოდ დი დი დრო მიჰ ქონ და. ასე 
გაჩ ნ და „როტოსკოპი“, ახ ლე ბუ რი ანი მა ცი უ რი ტექ ნი კა, რო მელ მაც 
გა ა ად ვი ლა ანი მა ცი უ რი ფილ მე ბის გა და ღე ბა. მთლი ა ნო ბა ში, პირ-
ვე ლი ერ თ წუ თი ა ნი ანი მა ცი ის თ ვის 2600 კად რი და ი ხა ტა და მის გა-
და ღე ბას და ახ ლო ე ბით ერ თი წე ლი დას ჭირ და.  

მაქ ს მა თა ვის გა მო გო ნე ბით გა და ღე ბუ ლი ანი მა ცია საჩ ვე ნებ-
ლად ერ თ -ერთ მწარ მო ე ბელს წა რუდ გი ნა. იგი ოვა ცი ებს, შე ქე ბა სა 
და აღ ფ რ თო ვა ნე ბას ელო და, მაგ რამ ფილ მის ნახ ვის შემ დეგ, ხა-
რის ხ ზე არა ვის გა უ მახ ვი ლე ბია ყუ რადღე ბა, თით ქოს გან ს ხ ვა ვე ბა 
ვერც იგ რ ძ ნე სო. 

„ანიმაცია მომ გე ბი ა ნი რომ ყო ფი ლი ყო, სულ მცი რე, თვე ში ერ-
თი მა ინც უნ და დამ ზა დე ბუ ლი ყო. ეს კი მაქს ფლა ი შე რის გა მო გო-
ნე ბე ბით სრუ ლი ად წარ მო უდ გე ნე ლი იყო. მაქ სი სრუ ლე ბით ამა ოდ 
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გა ნაგ რ ძობ და თა ვის გა მო გო ნე ბის ჩვე ნე ბას სხვა დას ხ ვა კი ნო კომ-
პა ნი ა ში. 

ფლა ი შერს ძა ლი ან სურ და, თა ვი სი გა მო გო ნე ბი თა და ანი მა-
ცი ით ვინ მე და ინ ტე რე სე ბუ ლი ყო, ამი ტომ სხვა დას ხ ვა კომ პა ნი ა ში 
და დი ო და და სა კუ თარ გა მო გო ნე ბას სთა ვა ზობ და. მას ში სწო რედ 
ის მი ზან და სა ხუ ლო ბა და შე უ პოვ რო ბა არის და სა ფა სე ბე ლი, რაც 
მან გა მო ი ჩი ნა, იმის თ ვის რომ ეღი ა რე ბი ნათ, რო გორც გა მომ გო-
ნე ბე ლი და რო გორც ნი ჭი ე რი ანი მა ტო რი. ზოგს შეხ ვედ რა ზე უთან-
ხ მ დე ბო და, ზოგ თან და უ პა ტი ჟებ ლად და და უ გეგ მა ვად მი დი ო და“.1  

ერთ დღეს მაქ სი აღ მოჩ ნ და „ფარამაუნთ ფიქ ჩერ ზის“ პრე ზი-
დენ ტის, ადოლფ ზუ კო რის მო საც დელ ოთახ ში, სა დაც სრუ ლი ად 
შემ თხ ვე ვით გა იც ნო ანი მა ტო რი, ჯონ ბრე ი. მო საც დელ ში ახა ლი 
ნაც ნო ბე ბი დიდ ხანს სა უბ რობ დ ნენ. გუ ლან თე ბულ მა მაქ ს მა თა-
ვი სი გა მო გო ნე ბი სა და იდე ე ბის შე სა ხებ უამ ბო ბრე ის, რო მე ლიც 
იმ დე ნად და ინ ტე რეს და მი სით, რომ მე ო რე დღეს ვე მაქ სი თა ვის 
სტუ დი ა ში მი იწ ვი ა. 

ბრეი ანი მა ცი უ რი ფილ მე ბის წარ მო ე ბის და პა ტენ ტე ბულ ტექ-
ნო ლო გი ას ფლობ და. ქა ღალ დის ფურ ც ლე ბის ნაც ვ ლად იყე ნებ და 
ცე ლუ ლო ი დურ ფირს, რაც ბევ რად აჩ ქა რებ და პრო ცესს. აღარ იყო 
სა ჭი რო ყო ველ ჯერ ზე სტა ცი ო ნა ლუ რი ფო ნის გა ხაზ ვა. ბრე იმ და-
ა ფა სა ფლა ი შე რის გა მო გო ნე ბა და ხე ლი მო ა წე რა ექ ს კ ლუ ზი ურ 
კონ ტ რაქტს, რომ ლი თაც მის ტექ ნო ლო გი ა საც გა მო ი ყე ნებ და.

1917 წლის აპ რილ ში ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი ჩა ერ თო 
პირ ველ მსოფ ლიო ომ ში. ამ დრო ის თ ვის ბრე ის სტუ დი ას უკ ვე 
ჰქონ და სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რაქ ტე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო ფილ მე-
ბის გა და სა ღე ბად და ომის პი რო ბებ ში მზად იყო აშშ-ს არ მი ის თ-
ვის მა თი წარ მო ე ბა და ეწყო. ბრე იმ მაქ სი გაგ ზავ ნა ფორტ სი ლი-
ში, ჯეკ ლე ვენ ტალ თან ერ თად, სა დაც მათ ერ თობ ლი ვად შექ მ ნეს 
პირ ვე ლი სას წავ ლო ფილ მე ბი. ისი ნი აშუ ქებ დ ნენ სხვა დას ხ ვა 
თე მას. ფლა ი შერ მა ბრე ის სტუ დი ა ში და იწყო მუ შა ო ბა სე რი ალ ზე 
„სამელნედან“. მაქ ს მა სტუ დი ა ში დამ ხ მა რედ ძმა დე ი ვი მი იწ ვი ა. 
მათ გა დაწყ ვი ტეს „როტოსკოპის“ გა მო ყე ნე ბით ახა ლი მულ ტ ფილ-
მე ბის შექ მ ნი სას გა ერ თუ ლე ბი ნათ და ვა ლე ბა: „ეს არ უნ და იყოს 
მხო ლოდ რე ა ლის ტუ რი ანი მა ცი ა, არა მედ მას ში და ხა ტუ ლი პერ-
სო ნა ჟე ბი სა და ცოცხა ლი მსა ხი ო ბე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა უნ და 

1 Maltin, Of Mice and Magic, 1980, p. 356.
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მოხ დეს“ – ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში გა ნაცხა და მაქ ს მა. 1 
მარ თ ლაც, დი დი ნი ჭი თა და სი ახ ლე ე ბის სა ო ცა რი ალ ღო თი 

გა მო ირ ჩე ო და მაქს ფლა ი შე რი. ის არ ჯერ დე ბო და სირ თუ ლე ებ თან 
შერ კი ნე ბას, ყო ველ ჯერ ზე ახალ -ა ხალ ექ ს პე რი მენ ტებს იგო ნებ და, 
მათ სა ჭი რო ე ბას ყვე ლას უმ ტ კი ცებ და და აპა ტენ ტებ და. 

ახა ლი ანი მა ცი ის მთა ვარ გმირს – ჯამ ბაზს ჯერ კი დევ დე ი ვი გა-
ნა სა ხი ე რებ და. სე რი ა ლი „სამელნედან“ პირ ვე ლად ეკ რან ზე 1919 
წლის 19 აპ რილს გა ვი და და მა შინ ვე მო ი პო ვა მა ყუ რებ ლის აღ ფ რ-
თო ვა ნე ბა და სა ყო ველ თაო სიყ ვა რუ ლი. კონ კუ რენ ტე ბი ცდი ლობ-
დ ნენ მაქ სის სტი ლის მი ბაძ ვას, მაგ რამ ამა ოდ. უნი კა ლუ რი იუმო-
რი, სი ურ რე ა ლის ტუ რი ანი მა ცია შერ წყ მუ ლი რე ა ლურ კად რებ თან 
დარ ჩა მის სა ფირ მო ნიშ ნად.

1919 წლის ბო ლოს ბრეი გა და ვი და კი ნო კომ პა ნია „გოლდუინ 
ფიქ ჩერ ზ ში“, სა დაც და პირ დ ნენ იმ დრო ის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
თან ხას – 1,5 მი ლი ონ აშშ დო ლარს, თუმ ცა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს-
რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო: მას და ე ვა ლა ერ თი წლის გან მავ ლო-
ბა ში 156 ანი მა ცი უ რი ფილ მის გა და ღე ბა. სა კუ თა რი სტუ დი ის დახ-
მა რე ბი თა და მაქს ფლა ი შე რის მო ნა წი ლე ო ბით ბრე იმ მო ა ხერ ხა 
მხო ლოდ 28 ფილ მის დამ ზა დე ბა. და ნარ ჩე ნი კი, რი სი გა და ღე ბაც 
ვერ მო ას წ რეს, გა დაწყ და, მა თი ყვე ლა ზე დი დი კონ კუ რენ ტი კომ-
პა ნი ის გან – „ჰერსთ’ს ინ თერ ნე ი შე ნალ ფილმ სერ ვი სის გან“ შე ე-
ძი ნათ, მაგ რამ ეს ფილ მე ბი საკ მა ოდ მდა რე ხა რის ხი სა აღ მოჩ ნ და, 
რის გა მოც მო სა ლოდ ნე ლი შე მო სა ვა ლი ვერ მო ი ტა ნეს. 

1921 წელს გოლ დუ ინ მა და ბრე ის სტუ დი ებ მა გა დაწყ ვი ტეს, შე-
ეწყ ვი ტათ კონ ტ რაქ ტი ჰერ ს ტის კორ პო რა ცი ას თან უზარ მა ზა რი 
თან ხე ბის გა მო, რა საც მოჰ ყ ვა დი დი აურ ზა უ რი, ში და და პი რის პი-
რე ბე ბი და მუ შა ხელ მა და ტო ვა ბრე ის სტუ დი ა. ამის შემ დეგ მაქ სი 
იძუ ლე ბუ ლი გახ და, ჩა მო შო რე ბო და ბრე ის და სა კუ თა რი სტუ დია 
ჩა მო ე ყა ლი ბე ბი ნა. მის სა ხელ წო დე ბა ზეც ბევ რი არც უფიქ რი ა. მან 
სწო რედ იმ ანი მა ცი უ რი სე რი ა ლის სა ხე ლი და არ ქ ვა, რო მელ მაც 
წარ მა ტე ბა მო უ ტა ნა –  „აუთ ოფ ზი ინ ქუ ელ“ („სამელნედან“). ფლა-
ი შე რის ახა ლი კომ პა ნი ის საწყი სის კა პი ტა ლი უზ რუნ ველ ყო პრო-
დი უ სერ მა და დის ტ რი ბუ ტორ მა, მარ გა რეტ უინ კ ლერ მა, რო მელ-
თა ნაც და ი დო ხელ შეკ რუ ლე ბა.

მაქ ს მა სტუ დი ის თ ვის სარ და ფი იქი რა ვა მან ჰე ტენ ზე. იქა უ რო ბა 
აღ ჭურ ვა ანი მა ცი ის წარ მო ე ბის თ ვის. „როტოსკოპი“ მი სი მუ შა ო ბის 

1 Кривуля, დასახელებული ნაშრომი, გვ. 119.
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გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი გახ და. დე ივ მა მო იყ ვა ნა კომ პა ნი ის პირ ვე-
ლი თა ნამ შ რო მე ლი, მი სი კო ლე გა, ჩარ ლი შელ ტე რი. ძა ლი ან მა ლე 
პერ სო ნა ლი გა ი ზარ და ცხრა ადა მი ა ნამ დე და კომ პა ნია იძუ ლე ბუ-
ლი გახ და, გა და სუ ლი ყო უფ რო დიდ შე ნო ბა ში. თუმ ცა ეს მხო ლოდ 
და საწყი სი იყო. 1921 წლის ნო ემ ბერ ში, სტუ დი ა ში მუ შა ობ და უკ ვე 19 
ანი მა ტო რი და თვის ბო ლოს კომ პა ნი ამ და ი კა ვა მთე ლი სარ თუ ლი. 
გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ, მეშ ვი დე სარ თუ ლი იქი რა ვა ფლა-
ი შერ მა. მან თა ნამ შ რომ ლე ბის რა ო დე ნო ბა 165-მდე გა ზარ და. ასე 
გა და იქ ცა ორი კა ცის ორ გა ნი ზა ცია ნი უ -ი ორ კის უდი დეს ანი მა ცი ურ 
სტუ დი ად.

 მაქ სის გვერ დით მუ შა ობ დ ნენ მი სი ვე ძმე ბი: დე ი ვი – მულ ტ-
ფილ მე ბის რე ჟი სო რად, ხო ლო ლუ მუ სი კას წერ და ანი მა ცი ე ბის-
თ ვის. მა თი სტუ დია წარ მა ტე ბებს აღ წევ და. ამა სო ბა ში, მაქ სი ჩა-
მო შორ და უშუ ა ლოდ ფილ მე ბის შექ მ ნას და მთლი ა ნად ჩა ეფ ლო 
კი ნო ბიზ ნე სის სა კითხებ ში. 

1924 წელს კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა მოხ და – სე-
რი ა ლის „სამელნიდან“ აქამ დე უსა ხე ლო გმირს მო უ ფიქ რეს სა-
ხე ლი – ჯამ ბა ზი კო კო. ეს პერ სო ნა ჟი აგ რ ძე ლებ და სა სი ა მოვ ნო 
ხუმ რო ბებს, რაც, ძი რი თა დად, დე ივ ფლა ი შე რის წარ მო სახ ვი სა და 
იუმო რით იყო გა ჯე რე ბუ ლი.

„ფლაიშერის სტუ დი ი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო მე ნეჯ მენ-
ტის ლი ბე რა ლუ რი სტი ლი: ანი მა ტო რე ბი თა ვად წყვეტ დ ნენ გმი რე-
ბის გა რეგ ნო ბას, ანი მა ცი ის ში ნა არსს. ერ თა დერ თი დე ი ვი თუ ნა-
ხავ და ბო ლოს მზა პრო დუქტს და გა დაწყ ვეტ და კო რექ ტი ვე ბის შე-
ტა ნას. ამ ანი მა ცი ებ ში იუმო რი უბ რა ლო და ზოგ ჯერ უხე შიც კი იყო, 
მაგ რამ, რაც მთა ვა რი ა, ის სა ზო გა დო ე ბას ძა ლი ან მოს წონ და“.1

გარ და „როტოსკოპისა“ და ცე ლუ ლო ი დუ რი ფილ მე ბი სა, 
ფლა ი შე რე ბის სტუ დი ამ გა მო ი ყე ნა რა ულ ბა რეს მი ერ გა მო გო-
ნი ლი მე თო დი ანი მა ცი ე ბის და სამ ზა დებ ლად: ქა ღალ დ ზე რამ დე-
ნი მე სუ რათს ხა ტავ დ ნენ, შემ დეგ ფურ ც ლებს ჭრიდ ნენ ნაჭ რე ბად, 
რომ ლე ბი და ნაც აწყობ დ ნენ ახალ სუ რა თებს. ხა ზე ბის და სა მა ლად 
გა და ღე ბას ახორ ცი ე ლებ დ ნენ კონ ტ რას ტულ ფირ ზე, რო მელ ზეც 
მხო ლოდ ნა თე ლი ხა ზე ბი იყო, ხო ლო შა ვი ხა ზე ბი რჩე ბო და და 
ლა ქე ბი ივ სე ბო და მთლი ა ნად კონ ტუ რით, ზე მო დან მო ხატ ვის სა-
შუ ა ლე ბით. 

1 Bendazzi. A World History. Volume II: The Birth of a Style – The Three Markets. 
2016, p. 21.
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ფი ნან სუ რი ნდო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, ფლა ი შე რი ჩა ერ თო 
რამ დე ნი მე ექ ს პე რი მენ ტულ პრო ექ ტ ში. პირ ვე ლი ნა მუ შე ვა რი იყო 
სა მეც ნი ე რო- პო პუ ლა რუ ლი ფილ მი, რო მე ლიც ხსნი და ალ ბერტ 
აინ შ ტა ი ნის ფარ დო ბი თო ბის თე ო რი ას. პრო ფე სო რი გა რეტ სერ-
ვი სი და აინ შ ტა ი ნის რამ დე ნი მე თა ნა შემ წე უწევ დ ნენ კონ სულ-
ტა ცი ებს ამ ფილ მის გა და ღე ბას. ფლა ი შე რებ მა შეძ ლეს რთუ ლი 
საგ ნე ბის მარ ტი ვად ახ ს ნა. მე ო რე მსგავ სი კი ნო სუ რა თი მი ეძღ ვ ნა 
ჩარლზ დარ ვი ნის ევო ლუ ცი ის თე ო რი ას. 

რო დე საც კი ნო ში ხმა გაჩ ნ და, ანი მა ცი ა მაც არ და ა ყოვ ნა გმი-
რე ბის ალა პა რა კე ბა და ამ ღე რე ბა. ძმებ მა ფლა ი შე რებ მა ამა შიც 
დი დი წლი ლი შე ი ტა ნეს და რამ დე ნი მე ახა ლი ანი მა ცი უ რი პერ სო-
ნა ჟი წა რუდ გი ნეს მა ყუ რე ბელს. მათ კვლავ და ამ ტ კი ცეს, რომ კი-
ნოს აღ ნიშ ნუ ლი სა ხე ო ბის ერ თ -ერ თი უდა ვო ლი დე რე ბი იყ ვ ნენ, 
უოლტ დიზ ნის შემ დეგ, და მტკი ცე პო ზი ცია მო ი პო ვეს მსოფ ლიო 
ანი მა ცი უ რი კი ნოს ის ტო რი ა ში. „როტოსკოპით“ დაწყე ბუ ლი ექ ს პე-
რი მენ ტი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის უმაღ ლეს დო ნემ დე აღ ზევ და.   
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Birth of a Style – The Three Markets. New York: Routledge, 2016.  

•	 Maltin, Leonard. Of Mice and Magic. A History of American Animated 
Cartoons. New York: McGrow-Hill, 1980.

•	 Кривуля Н. К истории создания первой звуковой анимации. Песенные 

серии братьев Флейшеров. Журнал «Вестник ВГИК», 2018, март, № 1 (35). 
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ლევან ჯუღელი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 
კინო-ტელე ფაკულტეტი, აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა 

- ,,ტელერეჟისურის“ სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი,
 ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე ვახტანგოვი  

კინო-ტელე სივრცის ტენდენციების ცვლილება 
პანდემიურ და პოსტ-პანდემიურ მსოფლიოში

საკვანძოსიტყვები: ნაკადოვანი სერვისები,ტრადიციულიტელევი
ზია,კინოინდუსტრია,ამერიკისკინოაკადემიისპრემია,ნეტფლიქსი,პან

დემია,bingewatching,აუდიოვიზუალურიმედია.

2020 წლის და საწყი სი, შე საძ ლო ა, მსოფ ლი ოს  ის ტო რი ა ში ახა-
ლი ეტა პის გე ნე ზი სად მი ვიჩ ნი ოთ. სა ვა რა უ დოდ, ჩი ნე თის სა ხალ-
ხო რეს პუბ ლი კა ში დაწყე ბუ ლი კო რო ნა ვი რუ სის ფარ თო მას შ ტა-
ბი ან მა გავ რ ცე ლე ბამ სრუ ლი ად შეც ვა ლა სამ ყა რო და ადა მი ა ნე ბი 
ახა ლი რე ა ლო ბის წი ნა შე და ა ყე ნა. სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნუ ლი 
რე გუ ლა ცი ე ბით სახ ლებ ში გა მო კე ტი ლი მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნი 
სო ცი ა ლუ რი ინ ტე რაქ ცი ის ახალ ფა ზა ზე გა და ვი და, სა დაც ადა მი-
ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბა მხო ლოდ ციფ რულ და ვირ ტუ ა ლურ რე ა-
ლო ბა ში გახ და შე საძ ლე ბე ლი. ძვე ლი წელ თაღ რიცხ ვით პირ ველ 
სა უ კუ ნე ში, გა ი უს ოქ ტა ვი ა ნე ავ გუს ტუ სის მი ერ ნათ ქ ვა მი „პური 
და სა ნა ხა ო ბის“ მნიშ ვ ნე ლო ბა, ციფ რულ ეპო ქა ში მცხოვ რე ბი სო-
ცი უ მი სათ ვის არას დ როს ყო ფი ლა ისე თი რე ა ლის ტუ რი, რო გო-
რიც პან დე მი ის პე რი ოდ ში. შინ გა მო კე ტი ლი ადა მი ა ნე ბი, თით ქოს 
სა ზო გა დო ე ბი დან გა რი ყუ ლე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ. მათ თ ვის აქამ დე 
ნაც ნო ბი ცხოვ რე ბის სტი ლის ნაც ვ ლად, მო უხ დათ ორ მთა ვარ ზე 
ფო კუ სი რე ბა, პუ რი - საკ ვე ბი, რომ ლის გა რე შეც უბ რა ლოდ  ვერ 
ვიცხოვ რებთ, სა ნა ხა ო ბა, ფილ მე ბი, სა ტე ლე ვი ზიო სე რი ა ლე ბი კი 
გარ თო ბის და დრო ის გაყ ვა ნის მთა ვარ წყა როდ იქ ცა. პან დე მი ის 
და საწყი სი დან ვე, ბევ რი გა მომ ცემ ლო ბა იუწყე ბო და, რომ  იზო-
ლა ცი ის პე რი ოდ ში, ფილ მე ბის და სე რი ა ლე ბის ნახ ვა, მა თი გან-
ხილ ვა ტე ლე ფონ ზე თუ სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით შეგ ვიქ-
მ ნი და სა ზო გა დო ე ბას თან ინ ტე რაქ ცი ის კომ ფორტს. USA Today-ს 
სტა ტია არა თუ არ გმობს, არა მედ გა ნი ხი ლავს Binge-watching-ის 
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(რამდენიმე სე რი ის ან სრუ ლი სე რი ა ლის გა დაბ მუ ლად ნახ ვა) სა-
სარ გებ ლო მხა რე ებს ჩვე ნი მენ ტა ლუ რი ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის 
პან დე მი ის პე რი ოდ ში: „იზოლაცია დღეს არის საფ რ თხის შემ ც ვე-
ლი თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნის თ ვის, მაგ რამ ეს გა სა ჭი რი ყვე ლას თ ვის 
სა ერ თო ა. თუ კი თქვენ მი მარ თავთ Binge-watching-ს და ეს ფაქ ტი 
გა აძ ლი ე რებს თქვენს სო ცი ა ლურ ინ ტე რაქ ცი ას, მი სი ჩა ნაც ვ ლე ბის 
ნაც ვ ლად, იგი და გეხ მა რე ბათ იზო ლა ცი ის სირ თუ ლე ებ თან გამ კ-
ლა ვე ბა ში“.1 

მი ლე ნი ა ლე ბის დი დი ნა წი ლის თ ვის, ტე ლე ვი ზია უკ ვე დი დი ხა-
ნია გარ თო ბის მოძ ვე ლე ბულ ფორ მად მი იჩ ნე ვა. ნა კა დო ვა ნი სერ-
ვი სე ბის, ინ ტერ ნეტ ში არ სე ბუ ლი ვი დეო არ ხე ბის და ვი დეო ჩარ-
თ ვე ბის თა ო ბის თ ვის, სა ტე ლე ვი ზიო სივ რ ცე -  რო მე ლიც არ ჩე ვა-
ნის სა შუ ა ლე ბას არ გვაძ ლევს, ვუ ყუ როთ იმას, რაც ჩვენ გვინ და, 
და არა იმას, რი სი მო წო დე ბაც სა ტე ლე ვი ზიო ბა დის შემ ქ მ ნე ლებს 
სურთ, უბ რა ლოდ მი უ ღე ბე ლი გახ და. ეს ყვე ლა ფე რი უფ რო ნათ-
ლად გა მო იკ ვე თა პან დე მი ის პე რი ოდ ში, რო დე საც ნა კა დო ვა ნი 
სერ ვი სე ბის გა მომ წერ თა რა ო დე ნო ბა აქამ დე არარ სე ბუ ლი ტემ-
პით გა ი ზარ და. 

ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის ის ტო რია უკ ვე თით ქ მის ორ ათ წ ლე-
ულს ით ვ ლის. მი სი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ძი რი თა დად და მო კი დე ბუ ლია 
ინ ტერ ნეტ ზე და მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა წერ ტილ ში გან ლა გე ბულ 
სერ ვე რებ ზე, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია ის აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი მა სა-
ლე ბი, რომ ლე ბიც მომ ხ მა რე ბელს მი ე წო დე ბა. ეს სის ტე მა ერ თი 
შე ხედ ვით საკ მა ოდ მარ ტი ვად ფუნ ქ ცი ო ნი რებს - არის ერ თ გ ვა რი 
ვი დეო ბა ზა, სა დაც დრო ის ნე ბის მი ერ მო ნაკ ვეთ ში შეგ ვიძ ლია იმ 
ფილ მის, სა ტე ლე ვი ზიო სე რი ა ლის, თუ რე ა ლი თი შო უს ნახ ვა, რო-
მე ლიც ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო ა. ტრა დი ცი უ ლი სა ტე ლე ვი ზიო სივ რ-
ცის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მე ლიც სტან დარ ტულ სა ტე ლე ვი ზიო ბა-
დეს გვთა ვა ზობს, სა დაც პროგ რა მე ბი დრო ის სხვა დას ხ ვა მო ნაკ-
ვეთ ზეა გა და ნა წი ლე ბუ ლი, ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბი გვაწ ვ დის შე-
და რე ბით უფ რო დე მოკ რა ტი ულ სის ტე მას, სა დაც მომ ხ მა რებ ლე ბი 
თა ვად აკე თე ბენ არ ჩე ვანს თუ რას და რო დის ნა ხა ვენ. ნა კა დო ვა ნი 
სერ ვი სე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი არი ან ისე თი გი გან ტუ რი კომ პა-
ნი ე ბი, რო გო რე ბი ცა ა: ნეტ ფ ლიქ სი (Netflix), ამა ზონ პრა იმ ვი დეო 
(Amazon Prime Video), იუთუ ბი (YouTube), ეფლ ტი ვი (Apple Tv), ჰუ-
ლუ (Hulu), ეიჩ ბიო მაქ სი (HBO Max) და ა.შ.  სერ ვი სის ეს მომ წო-

1 PierceGrove, Bingewatching and pandemic, 2020.  
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დებ ლე ბი, პრე- პან დე მი ურ სა ზო გა დო ე ბა ში, უკ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან 
როლს ას რუ ლებ დ ნენ ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა ში, თუმ ცა პან დე მი ის 
პე რი ოდ ში იგი იქ ცა ერ თ გ ვარ ფე ნო მე ნად და ყო ველ დღი უ რო ბის 
გა ნუ ყო ფელ ნა წი ლად. ებ რა ე ლი ფი ლო სო ფო სი და ის ტო რი კოსi  
იუვალ ნოა ჰა რა რი CBS-თან ინ ტერ ვი უ ში ნა კა დო ვა ნი მე დი ის და 
მი სი ალ გო რით მე ბის გავ ლე ნა ზე მკა ფი ოდ დას ძენს : „ნეტფლიქსი 
გვე უბ ნე ბა რას ვუ ყუ როთ, ამა ზო ნი - რა შე ვი ძი ნოთ. შე საძ ლე ბე-
ლია 10, 20 ან 30 წლის შემ დეგ, ასე თი ვე ალ გო რით მებ ზე დამ ყა რე-
ბულ მა სის ტე მებ მა გვი კარ ნა ხოს - რა ვის წავ ლოთ უნი ვერ სი ტეტ ში, 
სად ვი მუ შა ოთ, ვის ზე დავ ქორ წინ დეთ და ისიც კი -  ვის მივ ცეთ ხმა 
არ ჩევ ნებ ში“.1  

ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას თან ერ თად, მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ მი სი ბიზ ნეს მო დე ლი. ამ სერ ვი სე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა გა მომ წერ თა სის ტე მა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. მომ ხ მა-
რე ბე ლი იხ დის ყო ველ თ ვი ურ გა მო წე რის ქი რას, რის შე დე გა დაც, 
მათ თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი ხდე ბა ის მო ნა ცემ თა ბა ზა, რო მე ლიც 
ამა თუ იმ სერ ვისს სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში აქვს გან ლა გე ბუ ლი. მო-
ნა ცემ თა ბა ზა ძი რი თა დად ორი ტი პის კონ ტენტს შე ი ცავს. პირ ვე-
ლი - შე ძე ნი ლი პრო დუქ ცი ა, რო მელ ზეც ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის 
მომ წო დებ ლე ბი, გარ კ ვე უ ლი დრო ით ფლო ბენ ამ კონ ტენ ტ ზე სა-
ავ ტო რო უფ ლე ბას და შე უძ ლი ათ მათ ბა ზა ში გა ნა თავ სონ. მე ო-
რე კი გახ ლავთ ის ფილ მე ბი, სე რი ა ლე ბი, რომ ლებ საც თვი თონ ვე 
ქმნი ან და სა ავ ტო რო უფ ლე ბას გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით ფლო ბენ. 
თვით წარ მო ე ბის და შე ძე ნი ლი კონ ტენ ტის რა ო დე ნო ბის მხრივ, 
დღე ი სათ ვის ლი დე რო ბენ შემ დე გი კორ პო რა ცი ე ბი: ნეტ ფ ლიქ სი 
(Netflix), HBO Max და ამა ზონ პრა იმ ვი დეო (Amazon Prime Video).2 

კო რო ნა ვი რუ სით გა მოწ ვე უ ლი პან დე მი ის და საწყი სი დან ვე, 
მას შემ დეგ, რაც სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნამ შე მო ი ღო ეგ რეთ წო დე ბუ ლი 
„ლოქდაუნის“ და კო მენ დან ტის სა ა თის რე გუ ლა ცი ე ბი, ნა კა დო ვა ნი 
სერ ვი სე ბის გა მომ წერ თა რა ო დე ნო ბამ რე კორ დულ მაჩ ვე ნე ბელს 
მი აღ წი ა.  ნეტ ფ ლიქ სის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 
მხო ლოდ 2020 წელს, მა თი სერ ვი სის გა მომ წერ თა რა ო დე ნო ბა 
167-დან 203 მი ლი ო ნამ დე, თით ქ მის 36 მი ლი ო ნით გა ი ზარ და, რაც 
კომ პა ნი ის ის ტო რი ა ში, წლი უ რი ზრდის ყვე ლა ზე სწრა ფი მაჩ ვე ნე-

1 Harari, CBS interview, 2021.
2 Adalian, War of the streaming services, 2021.
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ბე ლია.1 
გა დამ ხ დელ - გა მომ წერ თა ზრდის ასეთ მა სწრაფ მა მაჩ ვე ნე-

ბელ მა, რა თქმა უნ და, საგ რ ძ ნობ ლად გა ზარ და კომ პა ნი ის ფი ნან-
სუ რი შე მო სა ვა ლი, რა მაც ნა თე ლი გა ხა და ის ფაქ ტი, რომ ნეტ ფ-
ლიქსს უნ და ეწარ მო ე ბი ნა მე ტი კონ ტენ ტი მომ ხ მა რე ბელ თა რა-
ო დე ნო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და კი დევ უფ რო მე ტად გა საზ რ დე-
ლად. მი უ ხე და ვად იმ ფაქ ტი სა, რომ  კი ნო და ტე ლე ინ დუს ტ რი ა ში 
თით ქ მის ყვე ლა წარ მო ე ბა შე ჩერ და პან დე მი ის გა მო, ნა კა დო ვან მა 
სერ ვი სებ მა მო ა ხერ ხეს მო დე ლის ისე ცვლი ლე ბა, რომ შეძ ლე ბო-
დათ გა და ე ღოთ ახა ლი ფილ მე ბი და სე რი ა ლე ბი, ნაკ ლე ბი შტა ტის 
(გადამღები ჯგუ ფის და და სის) თა ნა მო ნა წი ლე ო ბით. 

პან დე მი ის პე რი ოდ ში, ფილ მ წარ მო ე ბის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე სა-
ინ ტე რე სო ნა მუ შევ რად, პრო დი უ სინ გის თვალ საზ რი სით, შე იძ ლე-
ბა მი ვიჩ ნი ოთ ნეტ ფ ლიქ სის „მალკომი და მე რი“ (Malcom & Marie, 
Sam Levinson, 2021). მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფილ მის არ ტის ტუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა დის კუ სი ის თე მა გახ დეს, ლოქ და უ ნის პე-
რი ოდ ში ფილ მის წარ მო ე ბა ნამ დ ვი ლად გამ ბე და ვი ნა ბი ჯი იყო. 
„მალკომის და მე რის“ გა და ღე ბა 2020 წლის ივ ნის ში და იწყო და  
მხო ლოდ 15 დღე გაგ რ ძელ და. ფილ მ ში მხო ლოდ ორი მსა ხი ო ბი 
მო ნა წი ლე ობს, ამე რი კის კი ნო გილ დი ის პრო ტო კო ლით, გა და სა-
ღებ მო ე დან ზე მხო ლოდ 12 ადა მი ა ნი და იშ ვე ბო და ერ თ დ რო უ ლად. 
პრე- პ რო დუქ ცი ის პე რი ოდ ში, გა და ღე ბის დაწყე ბა დე ორი კვი რით 
ად რე, გა და სა ღებ მო ე დან ზე მო მუ შა ვე ყვე ლა ადა მი ანს მო უ წია კა-
რან ტი ნის გავ ლა, პრო დუქ ცი ის დროს კი არ ცერთ წევრს არ ჰქონ-
და ლო კა ცი ის და ტო ვე ბის უფ ლე ბა. ასე ვე მუდ მი ვად ტარ დე ბო და 
გა დამ ღე ბი ჯგუ ფის ტეს ტი რე ბა და ტემ პე რა ტუ რის მო ნი ტო რინ გი. 

პან დე მი ის და საწყის ში, სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტებს გვთა ვა ზობ და 
არა მხო ლოდ ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბი, არა მედ ტრა დი ცი უ ლი ტე-
ლე ვი ზი აც. თუმ ცა მა თი მას შ ტა ბე ბი ნაკ ლე ბად ფარ თო აღ მოჩ ნ და. 
პან დე მი ის დროს ამა ვე თე მა ტი კა ზე, ტე ლე წარ მო ე ბის პი ო ნერ მა-
გა ლი თად, შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ ტე ლე კომ პა ნია გლო ბოს (Globo)  
პრო ექ ტი „სიყვარული არის იღ ბა ლი“ (Amor e Sorte, Patricia 
Pedrosa, Andrucha Waddington, 2020). ეს მი ნი სე რი ა ლი მხო ლოდ 
ოთხ სე რი ას შე ი ცავს. გლო ბომ გა დაწყ ვი ტა, ცნო ბი ლი მსა ხი ო ბე ბის 
ოჯა ხის თ ვის შე ე თა ვა ზე ბი ნა გა და სა ღე ბი აღ ჭურ ვი ლო ბა და დახ მა-

1 Netflix database   https://ir.netflix.net/financials/quarterlyearnings/default.aspx 
(03/04/2022).

https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx
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რე ბო და მათ, თა ვად გა ნე ვი თა რე ბი ნათ ერთ სა ა თი ა ნი პრო ექ ტის 
სცე ნა რი, თუ რო გორ უმ კ ლავ დე ბი ან ოჯა ხის წევ რე ბი, პან დე მი ის 
პე რი ოდ ში 24-საათიან თა ნაცხოვ რე ბას. ამ მი ნი სე რი ალ მა უდი დე-
სი ყუ რადღე ბა და იმ სა ხუ რა მა ყუ რებ ლი სა გან, რად გან მათ ტე ლე-
ეკ რა ნებ ზე შე ეძ ლოთ ეხი ლათ ცნო ბი ლი ადა მი ა ნე ბის პან დე მი უ რი 
ცხოვ რე ბის დღი უ რე ბი და გა ევ ლოთ პა რა ლე ლე ბი სა კუ თარ რე ა-
ლო ბას თან. 

2020 წე ლი ნაკ ლე ბად ნა ყო ფი ე რი აღ მოჩ ნ და ტრა დი ცი უ ლი კი-
ნო ინ დუს ტ რი ი სათ ვის. კი ნო კომ პა ნი ე ბის უმ რავ ლე სო ბას მო უხ და 
შე ე ჩე რე ბი ნა ყვე ლა პრო ექ ტი, რომ ლე ბიც გან ვი თა რე ბის ან უკ ვე 
გა და ღე ბის ფა ზა ში იმ ყო ფე ბო და. მა გა ლი თის თ ვის, გი ლერ მო დელ 
ტო როს, თით ქ მის დას რუ ლე ბამ დე მიყ ვა ნი ლი „კოშმარების ხე ი-
ვა ნის“ (Nightmare Alley, Guillermo Del Toro, 2021) გა და ღე ბა, 2020 
წლის მარ ტი დან ნო ემ ბ რამ დე, 8 თვით შე ჩერ და. სა ინ ტე რე სოდ შე-
იძ ლე ბა მოგ ვეჩ ვე ნოს ის ფაქ ტი, რომ კი ნო და ტე ლე კომ პა ნი ე ბის 
წარ მო ე ბის დრო ე ბით პა რა ლი ზე ბას  შე იძ ლე ბა მი ვა წე როთ უჩ ვე-
უ ლო მოვ ლე ნა - 2021 წლის კი ნო და ტე ლე ინ დუს ტ რი ის პრე მი ე ბის 
სი ა ში, ნო მი ნან ტ თა რა ო დე ნო ბის მხრივ, ლი დე რობ და ნა კა დო ვა ნი 
სერ ვი სის მომ წო დე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი. 

2017 წლის 18 მა ი სი, კა ნის კი ნო ფეს ტი ვალ ზე ფილმ „ოკჯას“ 
(Okja, Bong Joon Ho, 2017) პრე მი ე რა ზე ნეტ ფ ლიქ სის ლო გოს გა მო-
ჩე ნი სას, მა ყუ რე ბელ მა  შე ძა ხი ლით - „ბუუუუ“ ნეტ ფ ლიქ სის ფეს ტი-
ვალ ზე დას წ რე ბა გა აპ რო ტეს ტა.1 

2018 წლის 8 სექ ტემ ბერს, ნეტ ფ ლიქ სის წარ მო ე ბუ ლი „რომა“ 
(Roma, Alfonso Cuaron, 2018) იგებს ოქ როს ლომს ვე ნე ცი ის კი ნო-
ფეს ტი ვალ ზე.2 2022 წლის 9 დე კემ ბერს, ოქ როს გლო ბუ სის და-
ჯილ დო ე ბის ცე რე მო ნი ა ზე სა უ კე თე სო ფილ მის დრა მის კა ტე გო-
რი ა ში გა მარ ჯ ვე ბუ ლად ცხად დე ბა ასე ვე ნეტ ფ ლიქ სის პრო დუქ ცია 
- „ძაღლის ძა ლა“ (The Power of the Dog, Jane Campion, 2021).3

ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის პრო დუქ ცი ის და წი ნა უ რე ბის ტენ დენ-
ცია შე ი ნიშ ნე ბა 2021 წლის ამე რი კის კი ნო ა კა დე მი ის და ჯილ დო ე ბის 
ნო მი ნან ტებს შო რი საც. პირ ველ ორ ად გილ ზე, ამ შემ თხ ვე ვა შიც, 
ლი დე რო ბენ ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სის წარ მო მად გენ ლე ბი. მხო ლოდ 
ორი ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სის კომ პა ნი ის - ნეტ ფ ლიქ სი სა და ამა ზო-

1 Mumford, Netflix at Cannes Film Festival, 2017.  
2 Rapold, „Roma“ wins at Venice Film Festival, 2018.
3 Lee, Netflix’s The Power of the Dog, 2022. 
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ნის ნო მი ნა ცი ე ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც 47-ს შე ად გენს, 
თით ქ მის უტოლ დე ბა და ნარ ჩე ნი 8 კი ნო კომ პა ნი ის ნო მი ნა ცი ე ბის 
სა ერ თო რა ო დე ნო ბას. ერ თი მხრივ, ეს უდი დე სი პროგ რე სი ნეტ-
ფ ლიქ სი სათ ვის, შე საძ ლოა პან დე მი ის და სა წისს მი ვა წე როთ. გა-
მომ დი ნა რე იქი დან, რომ 2020 წელს, პან დე მი ის გა მო, მსოფ ლი-
ოს მას შ ტა ბით და ხუ რუ ლი იყო კი ნო დარ ბა ზე ბის დი დი ნა წი ლი, 
კი ნოს ტუ დი ე ბის უმ რავ ლე სო ბამ გა დაწყ ვი ტა პრე მი ე რის თა რი ღის 
გა და წე ვა, რაც მათ ამე რი კის კი ნო ა კა დე მი ის და ჯილ დო ე ბა ში მო-
ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას უკარ გავ და. მაგ რამ, ასე ვე 
უნ და აღი ნიშ ნოს ის ვა რა უ დიც, რომ ტრა დი ცი უ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი 
და ტე ლე ვი ზია ყო ველ დღი უ რად კარ გავს მა ყუ რე ბელს, რომ ლის-
თ ვი საც უფ რო მიმ ზიდ ვე ლია გა მარ ტი ვე ბუ ლი ფორ მა, გა სარ თო ბი 
სა შუ ა ლე ბე ბის სა ნა ხა ვად. 

დღე ი სათ ვის ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის მოხ მა რე ბა, შე საძ ლე-
ბე ლია ტე ლე ვი ზო რის, კომ პი უ ტე რის, პლან შე ტე ბის და სმარ ტ ფო-
ნე ბის სა შუ ა ლე ბი თაც. რო დე საც კი ნო კომ პა ნი ე ბის მი ერ კი ნო თე-
ატ რებ ში გა მო ფე ნი ლი ფილ მე ბის ნახ ვა, უამ რავ პრო ცე დუ რას თან 
ასო ცირ დე ბა, ახალ გაზ რ დე ბის უმ რავ ლე სო ბა ირ ჩევს სა კუ თა რი 
კომ ფორ ტის ზო ნა ში, თუნ დაც ბევ რად უფ რო მცი რე ეკ რან ზე იხი-
ლოს მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო ნა მუ შე ვა რი. 

ტენ დენ ცი ე ბი კი ნო- ტე ლე ხე ლოვ ნე ბა ში ისე თი ვე სწრა ფი ტემ-
პით იც ვ ლე ბა, რო გორც მო დის, ტექ ნო ლო გი ე ბის და სხვა მრა ვალ 
ინ დუს ტ რი ა ში. ჩვენ არ გვაქვს იმის შე საძ ლებ ლო ბა გან ვ ჭ ვ რი-
ტოთ, თუ რო გორ გან ვი თარ დე ბა სა მო მავ ლოდ აუდი ო ვი ზუ ა ლურ 
სფე რო ში ტენ დენ ცი ე ბი და ახა ლი ტრენ დე ბი. ასე ვე ვერ ვიტყ ვით, 
რომ ერთ დღეს ტრა დი ცი ულ ტე ლე ვი ზი ას და კი ნე მა ტოგ რა ფი ას 
ისე თი ვე ბე დი ელის, რო გორც ტე ლეგ რაფს, ფაქსს და სხვა უამ-
რავ ფაქ ტობ რი ვად გამ ქ რალ ტექ ნო ლო გი ას, რო მე ლიც წარ სულ ში 
ინო ვა ცი უ რად მი იჩ ნე ო და. გა მომ დი ნა რე იმ მო ცე მუ ლო ბე ბი დან, 
რომ კი ნო და ტე ლე ინ დუს ტ რი ის რა ღაც დრო ით შე ჩე რე ბამ დი დი 
ზი ა ნი მი ა ყე ნა ამ სფე რო ებს, რო გორც ბიზ ნესს, და უფ რო მე ტად 
წას წია წინ ნა კა დო ვა ნი სერ ვი სე ბის პო პუ ლა რო ბა, სა ვა რა უ დოა 
ის ფაქ ტი, რომ მა თი მომ ხ მა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა კი დევ უფ რო 
გა იზ რ დე ბა. შე საძ ლოა კი ნე მა ტოგ რაფ მა და ტე ლე ვი ზი ამ მო ა ხერ-
ხოს გა მო ცოცხ ლე ბა, ან სრუ ლი ად გაქ რეს, ეს მხო ლოდ ჰი პო თე-
ზის ფორ მატ ში შეგ ვიძ ლია გან ვაცხა დოთ. მაგ რამ ბო ლო წლებ-
ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის მი ხედ ვით, თა მა მად შეგ ვიძ ლია 
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ვთქვათ, რომ ნა კა დო ვან მა სერ ვი სებ მა მტკი ცედ შე მო ა ბი ჯა ჩვენს 
ცხოვ რე ბა ში და იგი  მიზ ნად ისა ხავს - გახ დეს ჩვე ნი რე ა ლო ბის გა-
ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 Benjamin Lee, Golden Globes: The Power of the Dog and Succession 
win at celebrity-free ceremony, The Guardian, Jan 2022 https://www.
theguardian.com/film/2022/jan/10/golden-globes-the-power-of-the-
dog-and-succession-win-at-celebrity-free-ceremony

•	 Gwilym Mumford, Cannes apologises after technical problems and 
booing disrupts Netflix film Okja, The Guardian, May 2017 https://www.
theguardian.com/film/2017/may/19/cannes-apologises-after-technical-
problems-booing-disrupts-netflix-film-okja

•	 Jose Gabriel Navarro, Film studios with the most Academy Award nom-
inations in the United States in 2021, Statista, Aug 2021  https://www.
statista.com/statistics/681263/oscars-nominations-per-film-studio/

•	 Josef Adalian, Who is winning the platform wars?, Vulture – New York 
Magazine, Jun 2021  https://www.vulture.com/2021/06/who-is-winning-
the-streaming-platform-wars.html

•	 Nicolas Rapold, Alfonso Cuarón Wins Best Film in Venice for ‘ROMA’, 
New York Times,  Sep 2018 https://www.nytimes.com/2018/09/08/mov-
ies/alfonso-cuaron-named-best-director-in-venice-for-roma.html

•	 Yuval Noah Harari, CBS:Yuval Harari warns humans will be “hacked” if 
artificial intelligence is not globally regulated,აშშ, 2021  https://www.
cbsnews.com/news/yuval-harari-sapiens-60-minutes-2021-10-29/  

https://www.theguardian.com/film/2022/jan/10/golden-globes-the-power-of-the-dog-and-succession-win-at-celebrity-free-ceremony
https://www.theguardian.com/film/2022/jan/10/golden-globes-the-power-of-the-dog-and-succession-win-at-celebrity-free-ceremony
https://www.theguardian.com/film/2022/jan/10/golden-globes-the-power-of-the-dog-and-succession-win-at-celebrity-free-ceremony
https://www.theguardian.com/film/2017/may/19/cannes-apologises-after-technical-problems-booing-disrupts-netflix-film-okja
https://www.theguardian.com/film/2017/may/19/cannes-apologises-after-technical-problems-booing-disrupts-netflix-film-okja
https://www.theguardian.com/film/2017/may/19/cannes-apologises-after-technical-problems-booing-disrupts-netflix-film-okja
https://www.statista.com/statistics/681263/oscars-nominations-per-film-studio/
https://www.statista.com/statistics/681263/oscars-nominations-per-film-studio/
https://www.vulture.com/2021/06/who-is-winning-the-streaming-platform-wars.html
https://www.vulture.com/2021/06/who-is-winning-the-streaming-platform-wars.html
https://www.nytimes.com/2018/09/08/movies/alfonso-cuaron-named-best-director-in-venice-for-roma.html
https://www.nytimes.com/2018/09/08/movies/alfonso-cuaron-named-best-director-in-venice-for-roma.html
https://www.cbsnews.com/news/yuval-harari-sapiens-60-minutes-2021-10-29/
https://www.cbsnews.com/news/yuval-harari-sapiens-60-minutes-2021-10-29/
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თეა ჭანტურია,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სადოქტორო 
პროგრამა: აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა 

„ტელერეჟისურა“,
ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე ვახტანგოვი

ვირტუალური რეალობა პოსტმოდერნულ ეპოქაში

საკვანძოსიტყვები:ვირტუალურირეალობა,პოსტმოდერნიზმი,კომ
პიუტერული ტექნოლოგიები, ვირტუალურობის ცნება, მულტიმედიური
ტექნოლოგიები, ონლაინ პლატფორმები, ტოტალური ეკრანიზაცა, ჰი
პერრეალობა,ელექტრონულისამყარო,ჟ.ბოდრიარი,მ.მაკლუანი.

თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ რო ლო გე ბის, სო ცი ო ლო გე ბის, ფი ლო-
სო ფო სე ბის, ფსი ქო ლო გე ბის,  მა თე მა ტი კო სე ბის, პროგ რა მის ტე-
ბის, თე ო ლო გე ბის და სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბის ხე ლოვ ნე ბათ-
მ ცოდ ნე ე ბის წი ნა შე დღეს ჩნდე ბა კითხ ვე ბი: რო გო რი რე ა ლო ბა 
უყა ლიბ დე ბა ადა მი ანს კომ პი უ ტე რის მო ნი ტო რის მიღ მა ელექ ტ-
რო ნუ ლი სამ ყა როს ციფ რულ სივ რ ცე ებ ში? რა ად გი ლი უჭი რავს 
ამ სამ ყა რო ში მის ახალ ეს თე ტი კურ გა მოც დი ლე ბას? რა გა გე ბით 
არის ეს გა მოც დი ლე ბა ეს თე ტი კუ რი? რა კა ტე გო რი ებ ში შე იძ ლე ბა 
მი სი აღ წე რა?

ამ კითხ ვებ ზე სა პა სუ ხოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხად მიგ ვაჩ ნია 
პოს ტ მო დერ ნულ ეპო ქა ში ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის (VR), რო გორც 
მხატ ვ რუ ლი ფე ნო მე ნის გან ხილ ვა.

ცნე ბა „პოსტმოდერნიზმი“ შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც 
მო დერ ნიზ მის იდე ებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებ ზე რე აქ ცი ა. ასე ვე, იგი 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს იმ პე რი ო დის აღ წე რად, რო მე ლიც მოჰ ყ-
ვა მო დერ ნიზ მის დო მი ნი რე ბას კულ ტუ რულ თე ო რი ა სა და პრაქ-
ტი კა ში, მე ო ცე სა უ კუ ნის და საწყის ში. ტერ მი ნი „პოსტმოდერნიზმი“ 
ასო ცირ დე ბა სკეპ ტი ციზ მ თან, ირო ნი ას თან, უნი ვერ სა ლუ რი ჭეშ მა-
რი ტე ბი სა და ობი ექ ტუ რი რე ა ლო ბის ცნე ბე ბის ფი ლო სო ფი ურ და 
არა ფი ლო სო ფი ურ კრი ტი კას თან.

და მა ინც რა არის პოს ტ მო დერ ნიზ მი? პოს ტ მო დერ ნი არის მო-
დერ ნის, რო გორც „სიახლის“ გა მე ო რე ბა, რაც გუ ლის ხ მობს ახალ, 
გან ს ხ ვა ვე ბულ გა მე ო რე ბას. 
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პოსტმოდერნიზმი, რომ განუსაზღვრელია - ტრუიზმია. თუმცა, 
ის შეიძლება შეფასდეს, როგორც კრიტიკული, სტრატეგიული და 
რიტორიკული პრაქტიკის ერთობლიობა, რომელიც იყენებს ცნებებს, 
როგორებიცაა განსხვავება, კოპირება, კვალი, სიმულაკრუმი 
და ჰიპერრეალობა, ისეთი ცნებების დესტაბილიზაციისთვის, 
როგორებიცაა ყოფნა, იდენტობა, ისტორიული პროგრესი, 
ეპისტემური სიზუსტე და მნიშვნელობის ერთიანობა.1 

ცნობილი ფილოსოფოსი ჟ. ბოდრიარი პოსტმოდერნიზმის 
ეპოქას მოიხსენიებს, როგორც ჰიპერრეალობის ფენომენს, რადგან 
მას რეალობის დაკარგვის გრძნობა ახასიათებს - მედიის მიერ 
შექმნილ ვირტუალურ რეალობას, რომელშიც ქრება განსხვავება 
რეალურსა და წარმოსახვითს შორის – აქ ცენტრალურ ადგილს 
იკავებს სიმულაციისა და სიმულაკრას ცნებები. სიმულაკრუმი არის 
არარსებულის წარმოდგენა, ნიშანი აღმნიშვნელის (რეფერენციის) 
გარეშე, „ასლი ორიგინალის გარეშე“ და იგი პოსტმოდერნიზმის 
ესთეტიკაში ისეთივე როლს ასრულებს, როგორსაც მხატვრული 
სახე კლასიკურ ესთეტიკაში. მისი აზრით თანამედროვე სამყარო, 
არის „სიმულაკრას“ ინდუსტრიული მოდელების სამყარო, 
რომლებიც აწარ მო ე ბენ სა კუ თარ თავს, ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ სიმ-
ბო ლუ რი გაც ვ ლის პრინ ცი პით, არ სე ბო ბენ  მხო ლოდ მა თი არ-
სე ბის კონ ვენ ცი ებ ში და მი მარ თა ვენ მხო ლოდ სა კუ თარ რე ა ლო-
ბას. ჩვენ თ ვის ყვე ლა სხვა რე ა ლო ბა, მათ შო რის ის ტო რი უ ლი, იმ-
პ ლან ტი რე ბუ ლია მე დი ის სფე რო ში და ახა სი ა თებს ზე დე ნა დო ბა, 
ზე გამ ტა რო ბა, კონ ტა მი ნა ცი უ რო ბა და გა და ჭარ ბე ბუ ლო ბა.2

დღეს მსოფ ლიო გა ნიც დის სი ნამ დ ვი ლის ტო ტა ლუ რი ეკ რა ნი-
ზა ცი ის სინ დ რომს: ლა პა როს კო პი ა, უსაფ რ თხო ე ბის კა მე რე ბი მეტ-
რო ში, ოფი სებ ში, მა ღა ზი ებ ში, ფა რუ ლი გა და ღე ბა მო ბი ლუ რი ტე-
ლე ფო ნის გა მო ყე ნე ბით, ომი, ტრან ზაქ ცი ე ბი, სა ტე ლე ვი ზიო შო პინ-
გი, ტე ლე კონ ფე რენ ცი ე ბი, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა, სწავ ლე ბა სხვა-
დას ხ ვა პლატ ფორ მა ზე და ა.შ. ამან არა მარ ტო მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა-
ა ფარ თო ვა გე ოგ რა ფი უ ლი და სო ცი ა ლურ - კულ ტუ რუ ლი სივ რ ცის 
კო ორ დი ნა ტე ბი, არა მედ ეკ რან მა გარ დაქ მ ნა თა ნა მედ რო ვე ადა-
მი ა ნის „ემოციური დი ა პა ზო ნი, შეც ვა ლა ადა მი ა ნის ხედ ვის სივ რ-

1 Postmodernism, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015
https://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/ (15.02.2022).
2 Baudrillard, Simulacra and Simulation. 1994. pp 2023.

https://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/
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ცე, შე მეც ნე ბის სივ რ ცე“.1 მართლაც, ეკრანი გახდა საზოგადოების 
განუყოფელი ნაწილი.

ზო გი ერ თი თა ნა მედ რო ვე ფი ლო სო ფო სი და კულ ტუ რო ლო გი 
თვლის, რომ სა გან გა შოა ეკ რა ნის სა ყო ველ თა ო ო ბა. ჟ. ბოდ რი ა რი 
ამ ბობს, რომ „...გამოსახულებას აღარ შე უძ ლია წარ მო იდ გი ნოს 
სი ნამ დ ვი ლე, რად გან იგი თვი თონ გახ და რე ა ლუ რი, არ შე უძ ლია 
აჯო ბოს მას, გარ დაქ მ ნას, იოც ნე ბოს მას ზე, რად გან ის თა ვად გახ და 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა... რე ა ლო ბა გა ნი დევ ნა რე ა ლო ბი დან. ალ-
ბათ მხო ლოდ ტექ ნო ლო გია რჩე ბა ერ თა დერთ ძა ლად, რო მე ლიც 
კვლავ აკავ ში რებს რე ა ლო ბის გა ფან ტულ ფრაგ მენ ტებს...“2

ერ თი შე ხედ ვით, „ვირტუალური რე ა ლო ბა“ მოვ ლე ნაა კომ პი-
უ ტე რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში, მაგ რამ ვირ ტუ ა ლუ რო ბის 
ცნე ბა ჯერ კი დევ ცი ცე რო ნის, პლა ტო ნის და არის ტო ტე ლეს ნაშ-
რო მებ შია აღ წე რი ლი. და ახ ლო ე ბით 1700 წელს ამ ცნე ბას იყე ნებ დ-
ნენ ოპ ტი კა ში: „ვირტუალური გა მო სა ხუ ლე ბა“ - ანა რეკ ლი სარ კე-
ში. ოდ ნავ მოგ ვი ა ნე ბით, კლა სი კურ მე ქა ნი კა ში, „ვირტუალურობა“ 
აღ ნიშ ნავ და მა თე მა ტი კურ ექ ს პე რი მენტს, რო მე ლიც შეს რუ ლე ბუ-
ლია გან ზ რახ, მაგ რამ შეზღუ დუ ლი რე ა ლო ბით. კერ ძოდ, და წე სე-
ბუ ლი შეზღუდ ვე ბით და გა რე ურ თი ერ თო ბე ბით: „ვირტუალური 
მო მენ ტი“, „ვირტუალური სა მუ შა ო“ რე ა ლუ რად არ არ სე ბობს, მაგ-
რამ პო ტენ ცი უ რად შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს.3

თა ნა მედ რო ვე ცნო ბი ე რე ბა, მა სობ რი ვი და სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი, 
აქ ტი უ რად იყე ნებს „ვირტუალური“ და „ვირტუალური რე ა ლო ბის“ 
ცნე ბებს, რომ ლე ბიც წარ მო შობს კითხ ვებს რე ა ლურ სა მეც ნი ე-
რო პრობ ლე მებ თან და კავ ში რე ბით. კითხ ვე ბი შემ დე გი ა: რა არის 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა? რა სა ხის ან ტი პის ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა-
ლო ბა არ სე ბობს? რა არის მი სი რო ლი ადა მი ა ნის და სა ზო გა დო ე-
ბის ცნო ბი ე რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში? 

„ვირტუალური რე ა ლო ბის“ ცნე ბა ნიშ ნავს გან სა კუთ რე ბულ 
რე ა ლო ბას, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს რო გორც შე საძ ლო, 
ასე ვე მოქ მედ მდგო მა რე ო ბა ში. მი სი გა აზ რე ბი სას შე იძ ლე ბა გა-
მოვ ყოთ:

1 Agafonova, Screen Art, 2009. p 52.
2 იქვე Baudrillard.
3 Mankovskaya, Bychkov, Contemporary Art as a Phenomenon of Technogenic 
Civilization. 2011. pp 5153.
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•	 ონ ტო ლო გი უ რი სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა „რეალობის“ და 
„ვირტუალური რე ა ლო ბის“ ცნე ბე ბის ის ტო რი ულ ანა ლიზს;

•	 ეპის ტე მო ლო გი უ რი - ცნო ბი ე რე ბი სა და ენის შეც ნო ბის პრობ-
ლე მი დან გა მომ დი ნა რე;

•	 სო ცი ო ლო გი უ რი, რაც გუ ლიხ მობს ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის 
გავ ლე ნას ადა მი ან სა და სა ზო გა დო ე ბა ზე.
ვირ ტუ ა ლურ რე ა ლო ბას ახა სი ა თებს: წარ მო სახ ვა, ხილ ვა დო-

ბა, პო ტენ ცი ა ლი, ჭეშ მა რი ტე ბა. არ სე ბი თად, ხე ლოვ ნე ბის მი ერ 
შექ მ ნი ლი მთე ლი ფი გუ რა ლუ რი და სიმ ბო ლუ რი სამ ყა რო შე იძ-
ლე ბა აღ ვიქ ვათ, რო გორც ვირ ტუ ა ლუ რი სფე რო ე ბის ერ თ გ ვა რი 
კოს მო სი, რო მელ თა გან თი თო ე უ ლი უნი კა ლუ რია და სრუ ლად რე-
ა ლი ზე ბუ ლია მხო ლოდ კონ კ რე ტუ ლი მიმ ღე ბის და ნა წარ მო ე ბის 
ეს თე ტი კუ რი აღ ქ მის აქ ტ ში. მხატ ვ რუ ლი ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის 
სპე ცი ფი კა მო ი ცავს მას ში მა ყუ რებ ლის შეგ ნე ბულ მო ნა წი ლე ო ბას 
(ხელოვნების ეს თე ტი კუ რი შე ფა სე ბის გან წყო ბას), ხში რად გა მოც-
დი ლე ბის და ემო ცი ე ბის უფ რო მა ღალ დო ნეს, ვიდ რე რე ა ლურ 
სი ნამ დ ვი ლე ში ადა მი ა ნის საქ მი ა ნო ბის დროს და რაც მთა ვა რი ა, 
ეს თე ტი კურ სი ა მოვ ნე ბას, რო მე ლიც ახ ლავს ამ შექ მ ნი ლი სივ რ ცის 
აღ ქ მის / ყოფ ნის მთელ აქტს.1

„ვირტუალური რე ა ლო ბის“ ხე ლოვ ნე ბა ემ ყა რე ბა ოპო ზი ცი ის 
უარ ყო ფას; რე ა ლუ რი - წარ მო სახ ვი თი, მა ტე რი ა ლუ რი - სუ ლი ე რი, 
ცოცხა ლი - უსუ ლო, ორი გი ნა ლი - მე ო რა დი, ბუ ნებ რი ვი - ხე ლოვ-
ნუ რი, გა რე გა ნი - ში ნა გა ნი, მა მა კა ცი - ქა ლი, აღ მო სავ ლუ რი - და-
სავ ლუ რი და ა.შ. შე დე გად, წარ მო იქ მ ნე ბა ფსევ დო ავ თენ ტუ რო ბის 
ეფექ ტი, რო მე ლიც სა ფუძ ვ ლად უდევს კი ბერ სივ რ ცის, კი ბერ რე ა-
ლო ბის მრა ვალ ფე რო ვან ეს თე ტი კურ გა მოც დი ლე ბას. ვირ ტუ ა ლუ-
რი რე ა ლო ბა არ ისა ხე ბა მხო ლოდ პოს ტ მო დერ ნულ მსოფ ლ მ ხედ-
ვე ლო ბა ში. მი სი ინ ს ტა ლა ციაა ვერ ბა ლუ რი, ვი ზუ ა ლუ რი, წიგ ნის, 
ეკ რა ნის, ელი ტუ რი და მა სობ რი ვი კულ ტუ რე ბის ფუნ და მენ ტუ რი 
თა ნას წო რო ბა. ის ასე ვე თა ვად მოქ მე დებს, რო გორც სა კუ თა რი 
ფორ მი რე ბის ერ თ -ერ თი წყა რო.2

თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ რა ში აღ ქ მი თი რე ა ლო ბა, რო მე ლიც შუ ა-
მა ვა ლია ადა მი ა ნის ურ თი ერ თო ბა ში სამ ყა როს თან, წარ მოდ გე ნი-
ლია ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის ნაკ რე ბით. მათ შო რის არის კი ნო, 

1 Mankovskaya, Bychkov, Contemporary Art as a Phenomenon of Technogenic 
Civilization. 2011. pp 5153.
2 იქვე, p 87.
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ტე ლე ვი ზი ა, ვი დე ო, კომ პი უ ტე რუ ლი სის ტე მე ბი და ა.შ. 
დღე ვან დე ლი პოს ტ მო დერ ნუ ლი სამ ყა რო არის ვი ზუ ა ლუ რად 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ვირ ტუ ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და ინ ფორ-
მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სამ ყა რო. ეკ რა ნუ ლი და ტრა დი ცი უ ლი 
ხე ლოვ ნე ბის მუდ მი ვი ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის შე დე გად ჩნდე ბა ახა ლი  
შე საძ ლებ ლო ბე ბი. მა გა ლი თად, თა ნა მედ რო ვე ეკ რა ნუ ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის წყა ლო ბით ჩა მო ყა ლიბ და ახა ლი ტი პის ვირ ტუ ა ლუ რი 
მუ ზე უ მი, ელექ ტ რო ნუ ლი (ეკრანული) ბიბ ლი ო თე კა და ა.შ. ელექ-
ტ რო ნულ სამ ყა რო ში არა მარ ტო კი ნო და ტე ლე- ფილ მებ მა და იმ კ-
ვიდ რეს ად გი ლი, არა მედ თე ატ რა ლურ მა სპექ ტაკ ლებ მა, შე მოქ მე-
დე ბით მა სა ღა მო ებ მა, მუ სი კა ლურ მა შო უ ებ მა, ფი ლარ მო ნი ულ მა 
და სა ო პე რო კონ ცერ ტებ მა, რომ ლე ბიც სულ უფ რო მე ტად ვირ ტუ-
ა ლუ რი და მოთხოვ ნა დი ხდე ბა.

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის ფსი ქო ლო გი უ რი და ტექ ნი კუ რი ას-
პექ ტე ბის ერ თი ა ნო ბა კარ გად არის გა მო ხა ტუ ლი ვ. ბა ბენ კოს გან-
მარ ტე ბა ში: „ვირტუალური რე ა ლო ბა არის ერ თ გ ვა რი ხე ლოვ ნუ რი 
სამ ყა რო, რო მელ შიც ადა მი ა ნი იძი რე ბა და ურ თი ერ თ ქ მე დებს, ეს 
სამ ყა რო იქ მ ნე ბა ტექ ნი კუ რი (ძირითადად ელექ ტ რო ნუ ლი) სის ტე-
მით, რო მელ საც შე უძ ლია შექ მ ნას სტი მუ ლე ბის შე სა ბა მი სი ნაკ რე-
ბი ადა მი ა ნის სენ სო რულ ველ ში და აღიქ ვას მი სი რე აქ ცი ე ბი მო-
ტო რულ ველ ში“.1

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის ტექ ნი კუ რი ინ ტერ პ რე ტა ცია წარ მოგ-
ვიდ გენს მას, რო გორც ერ თ გ ვარ პი რო ბით სამ ყა როს, რო მე ლიც 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა მო ნა ცე მით და ტექ ნი კუ რი პრო-
ცე სით. VR-ის ტექ ნო ლო გია მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს ტე-
ლე სენ სი ა ცი ის რე ა ლი ზე ბა ში. შე სა ბა მი სად, მულ ტი მე დი უ რი ტექ-
ნო ლო გი ე ბი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს ავი ნაზღა უ როთ თა ნა მედ რო ვე 
ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბის სის რუ ლის ნაკ ლე ბო ბა და ამო ვიც ნოთ არა-
ჰერ მე ნევ ტუ ლი თვით წარ მოდ გე ნის გზე ბი. 

დღეს დღე ო ბით მულ ტი მე დი უ რი ტექ ნო ლო გი ა, რო მე ლიც იყე-
ნებს ადა მი ა ნის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის ვი ზუ ა ლურ, აუდი ტო რულ და 
ტაქ ტი ლურ პრინ ცი პებს, სწრა ფად ვი თარ დე ბა. ერ თი მხრივ, ეს გა-
მოწ ვე უ ლია ადა მი ა ნე ბის ყო ველ დღი ურ მუ შა ო ბა ში კომ ფორ ტის 
მიღ წე ვის სურ ვი ლით. მე ო რე მხრივ, სა ინ ფორ მა ციო და მულ ტი მე-
დი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა კონ კ რე ტუ ლად წარ მო ა ჩენს 
სამ ყა როს აღ ქ მის ას პექ ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას. 

1 Babenko,  Virtual Reality, 1996. pp 10–13.
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სე მი ო ტი კუ რი მიდ გო მით ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა შე იძ ლე ბა 
ავ ხ ს ნათ, რო გორც კომ პ ლექ სუ რი სიმ ბო ლი კა, რო მე ლიც თა ნა-
მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის დახ მა რე ბით შექ მ ნი ლი 
სამ ყა რო ა. ამ მიდ გო მით VR აქ ტუ ა ლუ რი და პერ ს პექ ტი უ ლი ა. შე სა-
ბა მი სად, იგი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ნი შან თა სის ტე მა. თა ვის თა ვად 
ნი შა ნი კი ცვლის და ნიშ ნულ ობი ექტს მთლი ა ნად ან ნა წი ლობ რივ. 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა არის ფაქ ტობ რი ვი რე ა ლო ბის შემ ც ვ ლე-
ლი სხვა დას ხ ვა გზით.1

თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში ელექ ტ რო ნუ ლი მე დია მხარს უჭერს 
კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის თა ნა ბარ ღრმა ტრან ს ფორ მა ცი ას. ტე-
ლე ფო ნის, რა დი ოს, კი ნოს, ტე ლე ვი ზი ის, კომ პი უ ტე რის, რო გორც 
„მულტიმედიის“ ინ ტეგ რა ცი ა, აკო რექ ტი რებს სიტყ ვებს, ბგე რებს და 
სუ რა თებს. ავი თა რებს მათ ინ დი ვი დუ ა ლო ბის ახალ კონ ფი გუ რა-
ცი ებს. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ხელს 
უწყობს ინ დი ვიდს, რო მე ლიც არის რა ცი ო ნა ლუ რი, ავ ტო ნო მი უ რი, 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი და სტა ბი ლუ რი. სწო რედ მა შინ ჩნდე ბა პოს ტ მო-
დერ ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც ავი თა რებს იდენ ტო ბის ფორ-
მებს და ელექ ტ რო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი კი მნიშ-
ვ ნე ლოვ ნად აძ ლი ე რებს ამ პოს ტ მო დერ ნულ შე საძ ლებ ლო ბებს. 
შე იძ ლე ბა ჩავ თ ვა ლოთ, რომ პოს ტ მო დერ ნულ კულ ტუ რას ვირ ტუ-
ა ლუ რი რე ა ლო ბა ანი ჭებს სპე ცი ფი კურ ხა სი ათს. 

ჟან ბოდ რი ა რი აკე თებს გა ნაცხადს, რომ ინ ფორ მა ცი ის დღე-
ვან დე ლი ნა კა დი ქმნის „თეთრ ხმა ურს“, რო მე ლიც ანად გუ რებს 
რე ა ლო ბას, გარს ეკ ვ რის მას, ბა დებს უამ რავ ასლს და სი მუ ლაკ-
რას, რაც ქმნის ჰი პერ რე ა ლო ბას და ცვლის რე ა ლო ბას. ინ დი ვი დი 
და სა ზო გა დო ე ბა დი დი ხა ნია არ სე ბო ბენ ჰი პერ რე ა ლო ბა ში, ეს 
ერ თ გ ვა რი ხარ კია გლო ბა ლი ზა ცი ის და პოს ტ მო დერ ნუ ლი ეპო ქის-
თ ვის. რე ა ლო ბის ჰი პერ რე ა ლო ბით ჩა ნაც ვ ლე ბის პრო ცე სი არის 
ეპო ქე ბის (მოდერნი/პოსტმოდერნი) რეფ რაქ ცი ის ეტა პი ადა მი ა ნე-
ბის გო ნე ბა ში...2

დღეს ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა გა მო ი ყე ნე ბა სწავ ლე ბის და 
პრაქ ტი კის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში, რო გორც დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბა. 
გა ნათ ლე ბა ში, მე დი ცი ნა ში (ქირურგია), არ ქი ტექ ტუ რა ში და ბევრ 
სხვა დის ციპ ლი ნა ში VR უზ რუნ ველ ყოფს ინ ს ტ რუ მენტს, რო მე ლიც 

1 Nosov, Virtual Reality. 1989. pp.152–164.
2 Baudrillard, Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2019. 
https://plato.stanford.edu/entries/baudrillard/ (15.02.2022).

https://plato.stanford.edu/entries/baudrillard/
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მომ ხ მა რებ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს გა ნი ცა დონ სი ტუ ა ცი ე ბი, რო-
მელ თა რეპ რო დუ ცი რე ბა რე ა ლურ სამ ყა რო ში შე უძ ლე ბე ლი ა.

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის სა ბო ლოო მი ზა ნი არის გა მო სა ხუ-
ლე ბის ძალ ზე მა ღა ლი გარ ჩე ვა დო ბა. შე სა ბა მი სად სცე ნე ბი უნ და 
იყოს დახ ვე წი ლი, დე ტა ლუ რად რე ა ლის ტუ რი, სამ გან ზო მი ლე ბი ა ნი 
მო დე ლი რე ბით. ტერ მი ნო ლო გი ის გა სარ კ ვე ვად და შემ დ გო მი გან-
ხილ ვის ჩარ ჩოს შე საქ მ ნე ლად, ჩვენ გან ვი ხი ლავთ VR სის ტე მას, 
რო მე ლიც შედ გე ბა სა მი ქვე სის ტე მის გან: თვალ თ ვა ლი, რენ დე რი 
და ჩვე ნე ბა. გარ და ამი სა, „მონაცემთა ნა კა დი“, ძი რი თა დად, რე ა-
ლუ რი სამ ყა როს მოვ ლე ნის გან შედ გე ბა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხე ლოვ ნე ბა ში ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო-
ბის და თა ვად ხე ლოვ ნე ბის არ სე ბო ბის სა კითხი ახა ლი არ არის 
მეც ნი ე რე ბა ში, დღეს ის სრუ ლი ად ახ ლე ბუ ლად არის წა მოჭ რი ლი 
და გან ხი ლუ ლი. პირ ვე ლი, ხე ლოვ ნე ბა, კლა სი კი დან ავან გარ დის 
გავ ლით, ტრან ს ფორ მირ და მო დერ ნიზ მის და პოს ტ მო დერ ნიზ მის 
ციფ რუ ლი ქსე ლე ბის ხე ლოვ ნე ბის პრაქ ტი კამ დე. მე ო რე, კომ პი უ-
ტე რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის წყა ლო ბით, თა ვად ვირ-
ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის იდეა შე იც ვა ლა რა დი კა ლუ რად.

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა, რო გორც მხატ ვ რუ ლი ფე ნო მე ნი, 
არის რთუ ლი თვი თორ გა ნი ზე ბუ ლი სის ტე მა, ერ თ გ ვა რი სპე ცი ფი-
კუ რი სენ სუ ა ლუ რად (ვიზუალურ-აუდიო-ჰაპტიკურად) აღ ქ მუ ლი 
გა რე მო, რო მე ლიც შექ მ ნი ლია ელექ ტ რო ნუ ლი კომ პი უ ტე რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის სა შუ ა ლე ბით და რე ა ლი ზე ბუ ლი და აქ ტი უ რია 
აღ ქ მის ფსი ქო ლო გი ა ში. ერ თი შე ხედ ვით შე იძ ლე ბა ჩან დეს, რომ 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის გან ვი თა რე ბა პოს ტ მო დერ ნულ ეპო ქა-
ში ული მი ტოა (მინიმუმ ტექ ნი კუ რად). მაგ რამ მთა ვა რი პრობ ლე მა, 
რო მე ლიც აწე სებს მნიშ ვ ნე ლო ვან და ფუნ და მენ ტურ შეზღუდ ვებს 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის, მას ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ხე ლოვ ნე ბის პრაქ-
ტი კი სა და ახა ლი ეს თე ტი კუ რი გა მოც დი ლე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, 
მდგო მა რე ობს ადა მი ა ნის ფსი ქი კის რე ა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებ ში, 
მი სი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის და საშ ვებ ზღვარ ზე, ელექ ტ რო ნუ ლი ვირ ტუ-
ა ლუ რი სამ ყა როს კვა ზი რე ა ლო ბის პრაქ ტი კუ ლად უსაზღ ვ რო სფე-
რო ში.1

ჩვენს ჰი პერ რე უ ლურ გა რე მო ში, პოს ტ მო დერ ნის ტულ ეპო-
ქა ში, სა დაც ყვე ლა ფე რი ვირ ტუ ა ლუ რი ა, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 

1 Mankovskaya, Bychkov, Virtual Reality as a Phenomenon of Contemporary Art, 
2006. pp. 3642.
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დე და მი წა ერთ დიდ ეკ რა ნად გა და იქ ცა. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ 
დღე ვან დელ პან დე მი ა საც, სწო რედ მარ შალ მაკ ლუ ა ნის ტერ მი ნი 
„გლობალური სო ფე ლი“ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ფლაგ მა ნად, იმ 
ახა ლი სამ ყა რო სი რო მელ შიც ჩვენ ვცხოვ რობთ. მარ შალ მაკ ლუ-
ან მა გა ცი ლე ბით ად რე იწი ნას წარ მეტყ ვე ლა „გლობალური სო ფე-
ლი“, პო პუ ლა რი ზა ცია გა უ წია ამ ტერ მი ნის კონ ცეფ ცი ას და გა ნი ხი-
ლა მი სი სო ცი ა ლუ რი ეფექ ტი. მაკ ლუ ა ნი ამ ბობ და, რომ „კავშირის 
ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის წყა ლო ბით დე და მი წა სოფ ლის 
ზო მე ბამ დე შემ ცირ და, შე საძ ლე ბე ლი გახ და ინ ფორ მა ცი ის წა მებ ში 
გა და ცე მა ნე ბის მი ე რი კონ ტი ნენ ტი დან დე და მი წის ნე ბის მი ერ წერ-
ტილ ში. გლო ბა ლუ რი სო ფე ლი ერ თ დ რო უ ლად არის პლა ნე ტა სა-
ვით ფარ თო და ვიწ რო, ქა ლა ქი ვით პა ტა რა, სა დაც ყვე ლა მავ ნებ-
ლუ რა დაა და კა ვე ბუ ლი სხვის საქ მე ში ცხვი რის ჩა ყო ფით“.1

რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, ყო ველ დღი უ რო ბა გა და ვი და 
ვირ ტუ ა ლურ სამ ყა რო ში: გა ნათ ლე ბა - ონ ლა ინ სწავ ლე ბა, მე დი-
ცი ნა - ონ ლა ინ კლი ნი კე ბი, ომი - ვირ ტუ ა ლუ რი მო ლა პა რა კე ბე ბი, 
კი ბერ შე ტე ვე ბი და ა.შ. „ყველაფერი ინაც ვ ლებს ვირ ტუ ა ლურ სფე-
რო ში, და ის, რას თა ნაც ახ ლა გვაქვს საქ მე წმინ და ვირ ტუ ა ლუ რი 
აპო კა ლიფ სი ა, თა ვი სი შე დე გით ბევ რად უფ რო სა ში ში, ვიდ რე რე-
ა ლუ რი აპო კა ლიფ სი“ (ჟ. ბოდ რი ა რი).2

სა ბო ლო ოდ შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა 
პოს ტ მო დერ ნულ ეპო ქა ში არის და მაბ ნე ვე ლი, იმ დე ნად და მაბ-
ნე ვე ლი, რომ მეც ნი ე რე ბი ჯერ კი დევ ვერ ად გე ნენ, რა არის ეს - 
პროგ რე სუ ლი თუ რე აქ ცი უ ლი, სუ ლე ლუ რი თუ სე რი ო ზუ ლი? ის შე-
იძ ლე ბა გა ვი გოთ, რო გორც აბ სო ლუ ტუ რი ჭეშ მა რი ტე ბის გან თა ვის 
დაღ წე ვა, მოძ რა ო ბა ჩვე ნი სამ ყა როს გა სა გე ბად ტრა დი ცი ე ბი დან 
საზღ ვ რებს მიღ მა, მაგ რამ ის, ასე ვე არის კულ ტუ რუ ლი ბმუ ლე ბი 
და საზღ ვ რე ბის რღვე ვის სა თა მა შო მო ე და ნი ხე ლოვ ნე ბის სამ ყა-
რო ში, თა ნა მედ რო ვე აზ როვ ნე ბის გაგ რ ძე ლე ბა სხვა რე ჟიმ ში.

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა მუდ მი ვად არის ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა-
ში და საქ მი ა ნო ბა ში. შე სა ბა მი სად ის მზარდ გავ ლე ნას მო ახ დენს 
მო მა ვალ ში ჩვენს ცხოვ რე ბა ზე, რაც ნა წი ლობ რივ გა მოწ ვე უ ლია 
კომ პი უ ტე რუ ლი გრა ფი კის რე ა ლიზ მის პროგ რე სუ ლი მიღ წე ვე ბით 
და გა ფარ თო ე ბუ ლი რე ა ლო ბის ტექ ნო ლო გი ე ბით. აშ კა რა ა, რომ 

1 McLuhan, The Global Village, 1992. pp. 1215.
2 Бодрийяр, Эмиль Мишель Сиоран, 2015 
https://andrewrosdolsky.blogspot.com/2015/11/blogpost_28.html (15.02.2022).

https://andrewrosdolsky.blogspot.com/2015/11/blog-post_28.html
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ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა გუ ლის ხ მობს სრუ ლი ად ახალ ეს თე ტი კურ 
გა მოც დი ლე ბას, რო მე ლიც ადა მი ანს აქამ დე არ შეხ ვედ რია და შე-
სა ბა მი სად დას ჭირ დე ბა სრუ ლი ად ახა ლი, ადეკ ვა ტუ რი მე თო დე-
ბი მი სი შეს წავ ლის, გა აზ რე ბი სა და აღ წე რის თ ვის. ფაქ ტობ რი ვად, 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა ხდე ბა XXI სა უ კუ ნის ადა მი ა ნის თ ვის გან-
სა კუთ რე ბუ ლი სუ ლი ე რი სფე რო, რო მელ შიც იგი თავს მა ტე რი ა-
ლუ რი სამ ყა როს მა ტე რი ა ლურ არ სე ბად გრძნობს.
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სოფიო ნადიბაიძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
სამაგისტრო პროგრამა „ხელოვნების ისტორია და თეორია“

 თეატრმცოდნეობის მიმართულების მაგისტრი

თემურ ჩხეიძის სცენური ინტერპრეტაცია 
„ჩვენი კლასი“ სამეფო უბნის თეატრში1

საკვანძოსიტყვები:ფსიქოლოგიურითეატრი,სცენურიინტერპრეტა
ცია,სამეფოუბნისთეატრი.

თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი თე ატ რის ის ტო რი ი სათ ვის თე მურ 
ჩხე ი ძის შე მოქ მე დე ბი თი გზა გა მორ ჩე უ ლად პრო ფე სი ო ნა ლუ-
რი, თვალ სა ჩი ნო და თე ატ რა ლურ ხე ლოვ ნე ბა ში ფსი ქო ლო გი უ-
რი აზ როვ ნე ბის წარ მომ ჩე ნი ა. რო გორც ან ტი კუ რი ლი ტე რა ტუ რა, 
ისე  ან ტი კუ რი თე ატ რი, რა ხა სი ა თის ფა ბუ ლას, რა ტი პის დრა მა-
საც არ უნ და მი მარ თავ დ ნენ ისი ნი,  სი უ ჟე ტის ერ თ გ ვა რად გან მ-
საზღ ვ რე ლი თუ წარ მ მარ თ ვე ლი ბე დის წე რის (მოირა) ფე ნო მე ნის 
ასახ ვის მი უ ხე და ვად, პერ სო ნაჟ თა სუ ლის მოძ რა ო ბას მა ინც ყო-
ველ თ ვის და ფიქ რე ბი სა და მსჯე ლო ბის თე მად წარ მო სა ხავ დ ნენ. 
ეს ფსი ქო ლო გიზ მი მემ კ ვიდ რე ო ბად გა და ე ცა შემ დ გო მი დრო ის 
თე ატ რა ლურ აზ როვ ნე ბას, თუმ ცა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ეპო ქე ბის სცე-
ნუ რი ნო ვა ცი ე ბის ძი ე ბამ, ქმე დე ბის, დი ნა მიზ მის პრი მატ მა, კარ ნა-
ვა ლუ რო ბამ, ჰე რო ი კუ ლო ბამ, ფსი ქოდ რა მამ და ა.შ. სხვა დას ხ ვა  
დროს სხვა დას ხ ვა ტი პის, მე თო დის, კონ ცეფ ცი ის დო მი ნი რე ბა გა-
მო ამ ჟ ღავ ნა. ქარ თულ სი ნამ დ ვი ლე ში  ფსი ქო ლო გი უ რი თე ატ რის 
პრინ ცი პე ბის ხსე ნე ბი სას, შე უძ ლე ბე ლია თე მურ ჩხე ი ძის შე მოქ მე-
დე ბის, მი სი მუ შა ო ბის პრო ცეს ზე სა თა ნა დო ყუ რადღე ბის გა მახ ვი-
ლე ბის გა რე შე სა უ ბა რი. მით უფ რო, რომ ჩვე ნი ინ ტე რე სის სა გა ნი 
ის ფსი ქო ლო გი უ რი ძი ე ბე ბი ა, რო მელ თაც რე ჟი სო რი მი მარ თავს 
სწო რედ ფსი ქო ლო გიზ მით გა მორ ჩე უ ლი თხზუ ლე ბე ბის ინ ს ცე ნი-
რე ბი სას, იაზ რებს და გვთა ვა ზობს მათ სა ზო გა დო ე ბის ჰუ მა ნიზ მის 
1 წინამდებარე სტატია ეფუძნება ავტორის საბაკალავრო ნაშრომის „თემურ 
ჩხეიძის სცენური ინტერპრეტაციები/„დუელი“ და  „ჩვენი კლასი“  სამეფო უბნის 
თეატრში“ ძირითად ტექსტს. თემის სამეცნიერო ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. მაია 
კიკნაძე, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, 2021.   
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კონ ტექ ს ტ ში.  ჩე მი კვლე ვის მი ზა ნიც ის გახ ლავთ, რომ ჩხე ი ძი სე უ-
ლი სუ ლი ე რი სამ ყა როს წინ წა მო წე ვით, გან ვი ხი ლო და გა ვი აზ რო 
იდე ა თა  ის სფე რო, რო მე ლიც მაქ სი მა ლუ რად აშიშ ვ ლებს პერ სო-
ნაჟ თა სუ ლებ საც და ეპო ქა ლურ პი რო ბი თო ბებ საც, კერ ძო კაც საც 
და სა ზო გა დო ე ბა საც.

თე მურ ჩხე ი ძე არ არის ერ თი ქვეყ ნის სტან დარ ტებს მორ გე-
ბუ ლი რე ჟი სო რი, იგი გლო ბა ლუ რი, სა კა ცობ რიო პრობ ლე მე ბით 
ინ ტე რეს დე ბა. ადა მი ა ნის ში ნა გან ტემ პო- რიტმს,  ფა სე უ ლო ბებს, 
ზნე ობ რივ პრინ ცი პებს, ფი ლო სო ფი ურ კონ ცეფ ცი ა თა ჭი დილს, 
დიქ ტა ტო რულ იდე ო ლო გი ებ სა და ა. შ. იკ ვ ლევს. იაზ რებს ადა მი-
ა ნის სუ ლის ლა ბი რინ თებს და სცე ნა ზე ავ თენ ტუ რად გად მო აქვს 
ისი ნი მი ნი მა ლის ტუ რი ჩა რე ვე ბის შე დე გად, რა საც, რო გორც მე-
თოდს, მო ნათხ რო ბის (ნარატივის) მხატ ვ რუ ლი  ინ ტერ პ რე ტი რე ბა 
ეწო დე ბა. რო გორ  სა ინ ტე რე სოდ ეხ მი ა ნე ბა ეს ხედ ვა არის ტო ტე-
ლე სე ულ ფუნ და მენ ტურ თე ზას: „სულს ახა სი ა თებს შე მეც ნე ბა, შეგ-
რ ძ ნე ბა, გან ს ჯა, სურ ვი ლი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა და სა ერ თოდ, 
სწრაფ ვა“ („სულის შე სა ხებ“).1 თე მურ ჩხე ი ძის შე მოქ მე დე ბი თი ძი-
ე ბე ბის ღირ სე ბაც იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ ქმე დით დი ა ლო გებ ზე, 
ანუ ტექ ს ტ ზე დაყ რ დ ნო ბით, რე ჟი სო რი  ქმნის ისეთ მი ზან ს ცე ნებს, 
რომ ლე ბიც დრა მა ტურ გი უ ლად გა მარ თუ ლი და ქმე დი თი ა, სენ ტი-
მენ ტა ლიზ მი მთლი ა ნად მოშ ლი ლია და ლი ტე რა ტუ რუ ლი მა სა ლის 
ინ ს ცე ნი რე ბა დე ტექ ტი ურ, სა გა მომ ძი ებ ლო თუ ფსი ქო ა ნა ლი ტი კურ 
ჭრილ შია გა დაწყ ვე ტი ლი. 

ჩხე ი ძის შე მოქ მე დე ბის ერ თ -ერ თი და მა ხა სი ა თე ბე ლი შტრი ხია 
ზნე ო ბი სა და სინ დი სის აქ ცენ ტი რე ბა, რო გორც პი როვ ნუ ლი და სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ყო ფი ე რე ბის, ჰუ მა ნის ტუ რი ცხოვ რე ბის წე სის  სა-
უ კე თე სო გა მო ხა ტუ ლე ბა და ეს სინ დი სის ფე ნო მე ნი, სა ზო გა დოდ, 
მის შე მოქ მე დე ბა ში,  მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ სპექ ტაკ ლებ ში,  
თვალ სა ჩი ნო დაა გა აზ რე ბუ ლი.

„სიტყვას synesis არის ტო ტე ლე იყე ნებს „ნიკომაქეს ეთი კა ში“ 
დი ა ნო ე ტი კუ რი სათ ნო ე ბე ბის და ხა სი ა თე ბი სას და მას ათავ სებს 
სიბ რ ძ ნე სა (Sophia) და გან ს ჯას (phronesis) შო რის. synesis მხო-
ლოდ სჯის, მა შინ რო დე საც phronesis გვიბ რ ძა ნებს, თუ რა უნ და 
გა ვა კე თოთ და რა - არა (არისტ. ნი კომ. ეთიკ., 6, 1143a). სა ინ ტე რე-
სო ა, რომ არის ტო ტე ლე „ნიკომაქეს ეთი კა ში“ ასე ვე იყე ნებს ტერ-
მინ „სინანულს“ (VII,1150a 22, 1150b 49), რო მე ლიც სინ დი სის ქენ ჯ ნის 

1 არისტოტელე, სულის შესახებ, 2001.
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აუცი ლე ბე ლი თან მ ხ ლე ბი გან ც და ა“.1

 სინ დი სი ზნე ო ბის და მამ კ ვიდ რე ბე ლი ფსი ქო ლო გი უ რი თე ატ-
რის თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი სათ ნო ე ბა ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, წი-
ნამ დე ბა რე ტექ ს ტ ში ისეთ დად გ მა ზე გა მახ ვილ დე ბა ყუ რადღე ბა, 
სა დაც დო მი ნი რებს პერ სო ნა ჟე ბის ფსი ქო ლო გი უ რი პორ ტ რე ტე ბი 
და მა თი ეთი კუ რი იერ სა ხის შუქ - ჩ რ დი ლე ბი.

პო ლო ნე ლი  დრა მა ტურ გის - ტა დე უშ  სლო ბოდ ზი ა ნე კის -  პი-
ე სა ში „ჩვენი კლა სი“ ასა ხუ ლია ათი (პოლონელი და ებ რა ე ლი) 
თა ნაკ ლა სე ლის თავ გა და სა ვა ლი. ბოლ შე ვი კუ რი და ნა ცის ტუ რი 
რე ჟი მის დროს მა თი მე გობ რო ბა მტრო ბა ში გა და იზ რ დე ბა. პი ე სა 
ეხე ბა 1930-იან  წლებ ში  პო ლო ნეთ ში მცხოვ რე ბი  ერ თი კლა სის 
. თა ნაკ ლა სე ლე ბი თა ვად მოგ ვითხ რო ბენ „ფაშიზმამდე, ფა შიზ მის 
დრო სა და ფა შიზ მის შემ დ გომ ვი თა რე ბას. შემ დ გომ ში ეს  კლა სი 
გა და იქ ცე ვა  სა ზო გა დო ე ბის პა ტა რა „მოდელად“.

პი ე სა ეპო ქა ლუ რი ა, სა ინ ტე რე სოა პო ლი ტი კუ რი, რე ლი გი უ რი, 
სო ცი ა ლუ რი თვალ საზ რი სით, რად გან დრა მა ტურ გი პი ე სის სი უ-
ჟეტს ის ტო რი ულ ფაქ ტებ ზე დაყ რ დ ნო ბით აგებს. პი ე სის გა ა ნა ლი-
ზე ბამ დე, აუცი ლე ბე ლია იმ ფაქ ტებ ზე გა მახ ვილ დეს ყუ რადღე ბა, 
რომ ლე ბიც  მას უდევს სა ფუძ ვ ლად.  ად გი ლობ რი ვი ებ რა ე ლე ბის 
მა სობ რი ვი გე ნო ცი დი  ხომ  მა ნამ დე და იწყო, ვიდ რე საბ ჭო უ რი 
და ნა ცის ტუ რი რე ჟი მი შე იჭ რე ბო და პო ლო ნეთ ში.  ებ რა ე ლე ბი ერ-
თა დერ თი სე მი ტუ რი მოდ გ მის ხალ ხი ა, რო მელ მაც ან ტი კურ ხა ნა-
ში ვე უარ ყო ელი ნის ტუ რი პრინ ცი პე ბი. ეს კი იმა ზე მეტყ ვე ლებს, 
რომ მათ  უგუ ლე ბელ ყ ვეს რე ლი გი ი სად მი ლი ბე რა ლუ რი მიდ გო-
მა. აუცი ლებ ლად ხაზ გა სას მე ლი ა, რომ იუდა იზ მ ში არ არ სე ბობ და 
ღმერ თე ბი სა და ქალ ღ მერ თე ბის ან ტი კურ - წარ მარ თუ ლი პან თე-
ო ნი, მათ თ ვის - მო ნო თე ის ტე ბი სათ ვის  ღმერ თი იყო ერ თა დერ-
თი, შე მოქ მე დი ყო ვე ლი ვე სი და რჩე უ ლი ერის უზე ნა ე სი მსა ჯუ ლი. 
ოდით გან ვე ებ რა ე ლებ სა და წარ მარ თებს შო რის სო ცი ა ლუ რი ურ-
თი ერ თო ბა კონ ფ ლიქ ტუ რი სი ტუ ა ცი ე ბით სრულ დე ბო და, ამი ტო მაც,  
რო გორც  ზო გი ერ თი მკვლე ვა რი წერს, კა ცობ რი ო ბას ებ რა ე ლე ბი 
სძულ და, რად გან ისი ნი უცხო ღმერ თის მი მართ შე უწყ ნა რე ბელ ნი 
იყ ვ ნენ. შემ დ გომ ში  კი ამან  ებ რა ე ლე ბის ხოც ვა- ჟ ლე ტა  გა მო იწ ვია 
და ეს ქმე დე ბა  გა ნი ხი ლე ბო და, რო გორც სა ზო გა დო ე ბის გან წ მენ-

1 ბარბაქაძე, სინდისის ფენომენი, გვ. 14.
https://atsu.edu.ge/images/pdf/disertaciebi/disertacia_barbakadze.pdf (20/02/2022).

https://atsu.edu.ge/images/pdf/disertaciebi/disertacia_barbakadze.pdf
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და- გა ჯან სა ღე ბის პრო ცე სი.1 

ტა დე უშ სლო ბოდ ზი ა ნე კის პი ე სა ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი ნა წარ-
მო ე ბი ა, რო მე ლიც ეხ მი ა ნე ბა იედ ვაბ ნე ში მომ ხ დარ სი სას ტი კეს. 
დრა მა ტურ გი ამ ბობ და: „მე ამ თხზუ ლე ბით ვცდი ლობ აღ მო ვა ჩი-
ნო ტრა გე დი ის მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც გავ ლე ნას ახ დენს ადა მი ან ზე“. 
მწე რალ მა პი ე სა ში არ სე ბუ ლი ის ტო რი ე ბი შე აგ რო ვა ის ტო რი კო სე-
ბი სა და ჟურ ნა ლის ტე ბის წიგ ნე ბი დან. ვფიქ რობ, პი ე სა ში არ სე ბუ-
ლი რე ა ლუ რი მა სა ლა დრა მა ტურ გი უ ლი სტრუქ ტუ რი თაც სა ინ ტე-
რე სო და  სცე ნა ზე მარ ტი ვად ტრან ს ფორ მი რე ბა დი რომ ყო ფი ლი-
ყო, ავ ტორ მა წი ნას წარ გა უ ი ო ლა პი ე სის დამ დ გ მელ რე ჟი სო რებს 
საქ მე და  ტექ ს ტ ში ვე მი ა ნიშ ნა იმა ზე, თუ რო მელ სცე ნა ში რო გო რი 
გა დაწყ ვე ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა იყო შე საძ ლე ბე ლი. მა გა ლი თად, 
დრა მა ტურ გი პერ სო ნა ჟებს წარ სულ ში მომ ხ დარ მოვ ლე ნებ ზე აწ-
მ ყო ში ალა პა რა კებს, ასე ვე,  პი ე სის ბო ლოს  პერ სო ნა ჟებს ეჩ ვე ნე-
ბათ გარ დაც ვ ლი ლი თა ნაკ ლა სე ლე ბი,  რომ ლე ბიც მათ  ახ სე ნე ბენ  
წარ სულ ში ჩა დე ნილ შე ცო დე ბებს. 

პი ე სის ფა ბუ ლა ასე თი ა: პო ლო ნე თის პირ ვე ლი მარ შა ლი 
იუზეფ პილ სუდ ს კი ყო ველ თ ვის „ცდილობდა,  რომ პო ლო ნე თი 
რუ სე თის ბა ტო ნო ბის გან გა ე თა ვი სუფ ლე ბი ნა, მის  და ბა დე ბას  და-
ემ თხ ვა  1863 წლის აჯან ყე ბა, ამ პე რი ოდ ში რუ სებ მა სის ხ ლით ჩა-
აქ რეს პო ლო ნელ თა ამ ბო ხი, რა მაც  პო ლო ნე თის  მწუ ხა რე ბა სა და 
გლო ვას მის ცა და სა ბა მი.  მკვლე ვა რი მალ ხაზ მა ცა ბე რი ძე თა ვის 
წიგ ნ ში „ქართული ემიგ რა ცი ის თვა ლით“2 პილ სუდ ს კის შე სა ხებ 
წერს, რომ იგი იყო პო ლო ნე თის და მო უ კი დებ ლო ბის თ ვის მებ რ-
ძო ლი პი როვ ნე ბა, რო მელ საც სო ცი ა ლიზ მი  სამ შობ ლოს გა თა ვი-
სუფ ლე ბი სათ ვის  ერ თ -ერთ სა შუ ა ლე ბა დაც კი მი აჩ ნ და. პი ე სა შიც 
ისე ვე, რო გორც პო ლო ნე თის ავ ტო ნო მი უ რი მმარ თ ვე ლო ბის ხა-
ნა ში,  ყვე ლა ფე რი მა შინ შე იც ვ ლე ბა, რო დე საც 1930-იან  წლებ-
ში მარ შა ლი პილ სუდ ს კი გარ და იც ვ ლე ბა. სკო ლის მოს წავ ლე ე ბის 
მშვი დო ბი ან თა ნაცხოვ რე ბას თავ და ყი რა და ა ყე ნებს ჯერ წი თე ლი 
არ მი ის შე მოს ვ ლა,  შემ დეგ კი -  ნა ცის ტე ბის  სას ტი კი რე ჟი მი. უაღ-

1 OUR CLASS A play by Tadeusz Slobodzianek English Version by Ryan Craig 
READING AND STUDY GUIDE with historical, literary, and biblical references for 
individual reading and class discussion Prepared by Dr. Suzanne Free Historical 
consultant: Avi BenHur Thanks to Dr. Michael Naragon for source materials 
on Neighbors. February 2013. Visit: https://classroomswithoutborders.net/files/
OurClassReadingStudyGuide.pdf; (20/02/2022).
2 მაცაბერიძე, იუზეფ პილსუდსკი ქართული ემიგრაციის თვალით, 2019, გვ. 4144. 

https://classroomswithoutborders.net/files/OurClass-ReadingStudyGuide.pdf
https://classroomswithoutborders.net/files/OurClass-ReadingStudyGuide.pdf
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რე სად და ძა ბუ ლი  ვი თა რე ბი სა  და თვით გა დარ ჩე ნის ინ ს ტინ ქ ტი-
დან გა მომ დი ნა რე, ადა მი ა ნე ბი აქ ტი უ რი ცხოვ რე ბის სხვა დას ხ ვა 
ფორ მას ირ ჩე ვენ: თი თო ე უ ლი თა ნაკ ლა სე ლი სა კუ თა რი თა ვის 
გა დარ ჩე ნა ზე იწყებს ფიქრს,  რამ დე ნი მე პერ სო ნა ჟი ქმნის იატაკ-
ქ ვე შა ორ გა ნი ზა ცი ას, ზო გი ერ თი კი, თა ნამ შ რომ ლო ბას  იწყებს, 
რო გორც ში ნა გან საქ მე თა სა ხალ ხო კო მი სა რი ატ თან (НКВД), ისე 
ნა ცის ტებ თა ნაც.

თავ და პირ ვე ლად,  ებ რა ე ლებს პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი ურ თი ერ-
თო ბა  ჰქონ დათ საბ ჭო თა ოკუ პან ტებ თან. თუმ ცა ნა ცის ტე ბის რე-
ჟი მის დრო ი დან ებ რა ე ლე ბის ბე დი გა დაწყ ვე ტი ლი აღ მოჩ ნ და, 
ცხა დი ა, მა თი ვე სა ვა ლა ლოდ: თა ნაკ ლა სე ლე ბი არ სე ბუ ლი გა რე-
მო ე ბის მსხვერ პ ლ ნი ხდე ბი ან.  იც ვ ლე ბა რე ჟი მი და მეყ სე უ ლად  
იც ვ ლე ბა ახალ გაზ რ დე ბის იდე ო ლო გი აც, ისი ნი ერ თ მა ნეთს აწა-
მე ბენ, აუპა ტი უ რე ბენ, კლა ვენ. ომის დას რუ ლე ბი სას, მა სობ რი ვი 
ხოც ვა- ჟ ლე ტის შემ დეგ,  გა დარ ჩე ნი ლე ბი სა ი დუმ ლო პო ლი ცი ას 
(SB) უერ თ დე ბი ან და შუ რის ძი ე ბას იწყე ბენ. 

პი ე სის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტი არის ის, რომ ათი პერ სო ნა ჟი-
დან არც ერ თი არ არის მთა ვა რი, ათი ვე პერ სო ნა ჟის მხატ ვ რუ ლი 
სა ხე თა ნაბ რა დაა აქ ცენ ტი რე ბუ ლი. ტექ ს ტ ში  წარ სუ ლი სა და აწ მ-
ყოს მო ნაც ვ ლე ო ბა ქმნის პერ სო ნა ჟე ბის ერ თ გ ვარ გა უცხო ე ბას ის-
ტო რი ი სად მი, სა ზო გა დოდ, რაც ქრო ნო ლო გი უ რი ჭრი ლის თვალ-
საზ რი სით, ზუს ტი რა კურ სი თა და ობი ექ ტუ რო ბით დაგ ვა ნახ ვებს 
იმ დ რო ინ დელ ტრა გი კულ მოვ ლე ნებს.  

პი ე სა ერ თ გ ვა რი გა და აზ რე ბაა იმ ის ტო რი ი სა, რო მე ლიც ებ რა-
ე ლე ბის მა სობ რივ გე ნო ციდს ასა ხავს. პი ე სა ში იგ რ ძ ნო ბა ბიბ ლი-
ის გავ ლე ნა, გან სა კუთ რე ბით, პერ სო ნაჟ აბ რა მის სა ხით. პი ე სა ში 
დრა მა ტურ გი ჰო ლო კოს ტის თე მა საც ეხე ბა. ის თე ო რი უ ლა დაც 
შემ ზა დე ბუ ლი იყო მე სა მე რა ი ხის მი ერ. ჰიტ ლე რის აზ რით, არ შე-
იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს კომ პ რო მი სი ებ რა ე ლებ თან: „ებრაელების 
ში ნა გა ნი თვი სე ბა ცბი ე რე ბა ა. ისი ნი ყო ველ თ ვის ასე თე ბი იყ ვ ნენ, 
თა ვად ებ რა ე ლებს არა სო დეს  ჰქო ნი ათ კულ ტუ რა“.1 ამ და სხვა 
ბოდ ვით მა იდე ებ მა გა სა ქა ნი მის ცა მე ო ცე სა უ კუ ნის წარ მო უდ გენ-
ლად სა მარ ცხ ვი ნო და ან ტი ჰუ მა ნურ ტრა გე დი ას, ადა მი ან თა და ყო-
ფას რა სე ბად, „ღირსეულებად“ და „უღირსებად“, სა სი ცოცხ ლოდ 
და სა სიკ ვ დი ლოდ გან წი რუ ლე ბად, რა მაც მი ლი ო ნო ბით სი ცოცხ-
ლე შე ი წი რა... ჰიტ ლე რი თა ვის წიგ ნ ში „ჩემი ბრძო ლა“ ამ ბობს, 

1 ჰიტლერი, ჩემი ბრძოლა, 1992  გვ. 34.
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რომ, რო გორც ცნო ბი ლი ა, არი ე ლე ბი თა ვი დან ვე მომ თა ბა რე 
ცხოვ რე ბას ეწე ოდ ნენ და მკვიდრ ბი ნად რო ბის წეს ზე დრო თა გან-
მავ ლო ბა ში გა და ვიდ ნენ. მარ ტო ესეც კი აჩ ვე ნებს, რომ არი ე ლებს  
არა ფე რი არ ჰქო ნი ათ სა ერ თო ებ რა ე ლებ თა ნო.1 ტექ ს ტ ში ხაზ გას-
მუ ლია „ჰოლოკოსტის“ რა ო ბაც, რა კი ღა პი ე სა ში, ისე ვე რო გორც 
იმ დ რო ინ დელ ევ რო პულ რე ა ლო ბა ში, გერ მა ნი ის ნა ცის ტუ რი ხე-
ლი სუფ ლე ბი სა და მი სი მო კავ ში რე ე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ 
ებ რა ე ლე ბის გე ნო ციდს ვაწყ დე ბით. თა ვად ცნე ბა „ჰოლოკოსტი“ 
(holocaust) ინ გ ლი სუ რი სიტყ ვაა და ნა სეს ხე ბია ბიბ ლი ის ლა თი-
ნუ რი თარ გ მა ნი დან, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, სეპ ტუ ა გინ ტას ბერ-
ძ ნუ ლი ვერ სი ი და ნაა შე სუ ლი ლა თი ნურ ში  და „სრულად დაწ ვას“ 
ნიშ ნავს.  ნა ცის ტე ბი ებ რა ე ლებს არი უ ლი რა სი სათ ვის საფ რ თხედ 
აცხა დებ დ ნენ, შფო თავ დ ნენ, რომ ებ რა ე ლე ბი თით ქ მის ყო ველ გ-
ვარ გერ მა ნულ  კო მერ ცი ულ საქ მე ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ და წარ-
მარ თავ დ ნენ კი დეც ბევრ კომ პა ნი ას. ისი ნი აქ ტი უ რობ დ ნენ ხე-
ლოვ ნე ბის თით ქ მის ყვე ლა დარ გ ში, მეც ნი ე რე ბა ში, კულ ტუ რულ -
- სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ცე სებ ში,  რის შე დე გა დაც, ნა ცის ტუ რი 
პრო პა გან დით, გერ მა ნულ ეკო ნო მი კა სა და კულ ტუ რას თით ქოს და 
ხელს უშ ლიდ ნენ. ეს იყო ერ თ -ერ თი არ გუ მენ ტი იმ მრა ვალ მი ზეზ-
თა გან, რომ ლებ ზე და ფუძ ნე ბი თაც  ჩა მო ყა ლიბ და   ან ტი სე მი ტუ რი 
იდე ო ლო გი ა. მან, სა ბო ლო ოდ,  ხე ლი შე უწყო და წა ა ქე ზა კი დეც  
ებ რა ე ლე ბის გე ნო ცი დი. 

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნე, პი ე სა ში იგ რ ძ ნო ბა ბიბ ლი ის გავ ლე-
ნა. მე ტიც,  პი ე სა ირი ბად  ბიბ ლი ურ თე მა ტი კა საც ეხე ბა პერ სო ნაჟ 
აბ რა მის გან სა ხოვ ნე ბით, სა ხის მეტყ ვე ლე ბით. ამ გმი რის არ ქე ტი-
პუ ლი ბიბ ლი უ რი წი ნა სა ხე მა მამ თა ვა რი აბ რა ა მი ა, ვინც სიყ ვა რუ-
ლი თა და მორ ჩი ლე ბით გაჰ ყ ვა ღმრთის მო წო დე ბას, და ტო ვა თა-
ვი სი საცხოვ რი სი, დამ კ ვიდ რ და აღ თ ქ მულ მი წა ზე  და  გა ნამ რავ ლა 
შთა მო მავ ლო ბა. აბ რა მი ერ თა დერ თი მოქ მე დი გმი რი ა, რო მე ლიც 
პი ე სა ში ცოცხა ლი რჩე ბა. რო გორც იუდე ველ თა წმინ და წიგ ნ ში, ისე 
პი ე სა ში „ჩვენი კლა სი“  აქ ცენ ტი რე ბუ ლია მი სი ერ თ -ერ თი მი სია -  
შთა მო მავ ლო ბის  გამ რავ ლე ბა, ანუ ტო მის, ხალ ხის  უკ ვ დავ ყო ფა. 
პი ე სის აბ რა მიც წა ვი და ამე რი კა ში უფ რო ად რე, ვიდ რე პო ლო ნეთ-
ში ბოლ შე ვი კუ რი  რე ჟი მი და ი სად გუ რებ და, შე ირ თო   ცო ლი და  
გა ამ რავ ლა თა ვი სი მოდ გ მა. ამის შე სა ხებ კითხ ვას სვამს მკვლე-
ვა რი და მწე რა ლი ნი ნო ჩხიკ ვიშ ვი ლი: „რამ გა ნა პი რო ბა აბ რა მის 

1 იხ.: ჰიტლერი, ჩემი ბრძოლა, 1992  
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გა დარ ჩე ნა, ამე რი კა ში წას ვ ლამ?“ - ის თით ქოს მთა ვარ კითხ ვას 
პა სუხ საც სცემს. თუმ ცა, პა სუ ხის სა პოვ ნე ლად, ვფიქ რობ, აბ რა მის 
რო ლი პი ე სა ში ბიბ ლი უ რი რა კურ სი დან უნ და და ვი ნა ხოთ. ბიბ ლი-
ა ში აბ რა ა მი ის ადა მი ა ნი ა, ვინც თა ვი სი გა ნუ მე ო რე ბე ლი ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რო ბი თა და ბე დით პირ ვე ლად გა მოჩ ნ და ძვე ლი აღ თ ქ მის 
ის ტო რი ა ში, რო გორც პი როვ ნე ბა.  პრო ფე სო რი ზუ რაბ კიკ ნა-
ძე  თა ვის ბიბ ლე ის ტურ წიგ ნ ში  „ძველი აღ თ ქ მის წუ თი სო ფე ლი“  
სვამს კითხ ვას, „გაუგებარია, თუ რა ტომ ან რის თ ვის გა მო არ ჩია 
ღმერ თ მა აბ რა ა მი თა ვი სი სა ნა თე სა ვო დან ან რა იყო ის უშუ ა ლო 
მი ზე ზი მი სი აყ რი სა „ქალდეველთა ური დან“.1 

ასე, პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით, თით ქოს არც წე რი ა, რომ  პი-
ე სა ში რე ლი გი უ რი თე მა ტი კა დო მი ნი რებს, თუმ ცა თუ გა ვიხ სე ნებთ, 
რომ ინ ს ცე ნი რე ბი სას  რე ჟი სო რი ათი მცნე ბი დან ყო ველ თ ვის ერ-
თ -ერ თ ზეა კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი, შე საძ ლოა ვი ვა რა უ დოთ, რომ რე-
ლი გი უ რი კონ ცეპ ტუ ა ლიზ მი და, მის გან მომ დი ნა რე, ზნე ობ რი ვი 
რი გო რიზ მი ყო ველ თ ვის  ერ თ -ერ თი დო მი ნან ტი თე მაა თ. ჩხე ი ძის 
შე მოქ მე დე ბა ში.

პი ე სა ირეკ ლავს ყვე ლა იმ ტრა გე დი ას, რი სი გა და ტა ნაც ებ რა ე-
ლო ბას მო უ წია ფა შიზ მის ზე ო ბის ჟამს. სტრუქ ტუ რუ ლად ნა წარ მო-
ე ბი 14 გაკ ვე თი ლის გან შედ გე ბა. მოთხ რო ბი ლია ათი ადა მი ა ნის ის-
ტო რი ა, თა ნაკ ლა სე ლო ბი დან გარ დაც ვა ლე ბამ დე. ბოლ შე ვი კუ რი 
რე ჟი მი დან ნა ცის ტურ რე ჟი მამ დე, რე ა ლის ტუ რი სუ რა თე ბი  ისე თი 
დი ნა მიზ მით ენაც ვ ლე ბა ერ თ მა ნეთს, რომ მკითხ ვე ლი ამ მოთხ-
რო ბი ლი სას ტი კი ის ტო რი ის თა ნა მო ნა წი ლეც კი ხდე ბა.   

2017 წლის 27 ოქ ტომ ბერს სა მე ფო უბ ნის თე ატ რის სცე ნა ზე რე-
ჟი სორ მა თე მურ ჩხე ი ძემ მა ყუ რე ბელს წა რუდ გი ნა ტა დე უშ სლო-
ბოდ ზი ა ნე კის პი ე სა „ჩვენი კლა სი“, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ობ დ ნენ 
შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბი: ნა ტა ლია გა ბი სო ნია (ზოსკა), ანა- მა-
რია გურ გე ნიშ ვი ლი, სო ფიო ზე რა გია (დორა), ანას ტა სია ჭან ტუ რა-
ი ა, ლი კა მა ი სუ რა ძე (რახელკა), ნი კო ლოზ გო გი ძე (რისეკი), გი-
ორ გი რაზ მა ძე (მენახემი), ივა ქი მე რი ძე (იაკუბ კა ცი), ბე ქა ხა ჩი ძე 
(ვლადეკი), ლე ვან სა რა ლი ძე (ჰენეკი). სტუ დენ ტებ მა, ოთხი წლის 
გან მავ ლო ბა ში, სამ სა ხი ო ბო კურ სი გა ი ა რეს თე მურ ჩხე ი ძეს თან. ეს 
სპექ ტაკ ლი - თე ატ რა ლუ რი უნი ვერ სი ტე ტი სა და სა მე ფო უბ ნის თე-

1 კიკნაძე, ძველი აღთქმის წუთისოფელი, 2003, გვ. 21 http://kartvelologybooks.tsu.
ge/uploads/book/Kiknadze_Zurab_Dzveli.pdf  (20/02/2022).

http://kartvelologybooks.tsu.ge/uploads/book/Kiknadze_Zurab_Dzveli.pdf
http://kartvelologybooks.tsu.ge/uploads/book/Kiknadze_Zurab_Dzveli.pdf
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ატ რის თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გი - იყო ერ თ გ ვა რი შე მა ჯა მე ბე ლი 
წარ მოდ გე ნა,  რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც სტუ დენ ტებს უნი ვერ სი ტეტ ში 
ნას წავ ლი თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნის სცე ნა ზე გად მო ტა-
ნის სა შუ ა ლე ბა მი ე ცათ. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ თე მურ ჩხე ი ძის 
კურ ს დამ თავ რე ბუ ლებ თან ერ თად, სპექ ტაკ ლ ში მო ნა წი ლე ო ბას 
იღებ დ ნენ რე ჟი სორ ან დ რო ენუ ქი ძის სტუ დენ ტი მსა ხი ო ბე ბიც: გი-
გა და თი აშ ვი ლი (ზიგმუნდი), ნო დარ იაკო ბიშ ვი ლი (აბრამი).  

პი ე სის მთარ გ მ ნე ლი თა მაზ გო დერ ძიშ ვი ლი ა. თარ გ მა ნი ცალ-
სა ხად და მო უ კი დე ბე ლი ღირ სე ბის, პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ტექ ს ტი ა, 
რა საც მკითხ ვე ლი წა კითხ ვის თა ნა ვე იგ რ ძ ნობს. თა მაზ გო დერ-
ძიშ ვი ლი კარ გად ფლობს ენის გა მომ სახ ვე ლო ბით უნა რებს, მი სი 
ფრა ზე ბი ტე ვა დი და მოქ ნი ლი ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მი სი ენა, 
მეტყ ვე ლე ბის დი ნა მი კუ რი სტი ლი იძ ლე ვა ტექ ს ტის დრა მა ტურ გი უ-
ლი ტრან ს ფორ მი რე ბი სა და ინ ტერ პ რე ტი რე ბის სა შუ ა ლე ბას. 

 რე ჟი სორ მა მი ნი მა ლუ რი ჩა რე ვით შეძ ლო ტექ ს ტის ადაპ ტა ცი ა. 
მან მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში შეც ვა ლა ტექ ს ტი, რო ცა ამას სცე ნუ-
რი ინ ტერ პ რე ტა ცია მო ითხოვ და. თვალ სა ჩი ნო ე ბი სათ ვის მო ვიყ-
ვან მწე რალ ნი ნო ჩხიკ ვიშ ვი ლის შემ ჩ ნე ულ რამ დე ნი მე ნი მუშს: 

„სისულელეა, კას ტე ტი არა მქო ნი ა, გავ ბ რაზ დი, რო ცა და ვი ნა-
ხე, რო გორ გა ე ღი მა იმ დამ პალს, რო მელ მაც ცო ლი გა მი უ პა ტი უ-
რა, შვი ლი და მიწ ვა და მე გო ბა რი მო მიკ ლა“. აქ რე ჟი სო რი ცვლის 
ზმნას: „გავბრაზდის“ ნაც ვ ლად  „გავცოფდი“-ო, ათ ქ მე ვი ნებს პერ-
სო ნაჟს და სრუ ლე ბით იც ვ ლე ბა ხა სი ა თი, ქმე დე ბა, და მო კი დე ბუ-
ლე ბა მე ო რე პერ სო ნა ჟი სად მი“, ასე ვე მე ო რე წა ნაც ვ ლე ბა: ზიგ მუნ-
დი (გიგა და თი აშ ვი ლი) ჰყვე ბა ვლა დე კის (ბექა ხა ჩი ძე) ცხოვ რე ბა-
ზე: „ვლადეკი მსოფ ლიო ხალ ხ თა უმ წიკ ვ ლო და სა მარ თ ლი ან მსა-
ხუ რად რომ გა მო აცხა დეს, ამა ში მეც მე დო წი ლი. მაგ რამ ოჯა ხუ რი 
ცხოვ რე ბა ვერ ააწყო. წის ქ ვილს, რო მელ საც  თით ქოს უნ და გა ემ-
დიდ რე ბი ნა, რი გი ა ნად ვერ ამუ შა ვებ და“. აი, აქ ერთ სიტყ ვას ჩა ურ-
თავს რე ჟი სო რი - „წისქვილს, რო მელ საც, თით ქოს უნ და გა ემ დიდ-
რე ბი ნა“ და სიტყ ვა „თითქოს“ მთლი ა ნად ცვლის კონ ტექსტს, ვლა-
დე კის ცხოვ რე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბას თვალ სა ჩი ნოს ხდის“.1 

რე ჟი სო რის თ ვის ტექ ს ტ თან მუ შა ო ბის გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ-
ტო რია თა ვად ტექ ს ტის ავ თენ ტუ რო ბა, მი სი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი და 
ფსი ქო ლო გი უ რი სტა ტუ სი და პო ზი ცი ა, რაც  შემ დ გომ ში  ქმნის 
რო გორც ავ ტო რი სე უ ლი (დედნისეული), ისე თე ატ რა ლუ რი წარ-

1 ჩხიკვიშვილი, ფსიქოლოგიური თეატრის დიდოსტატი, 2018, გვ. 225.
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მოდ გე ნის დრო- სივ რ ცის (ქრონოტოპის) სწო რი აღ ქ მის წი ნა პი-
რო ბა სა და სპექ ტაკ ლ ში მო ნა წი ლე მსა ხი ო ბებ თან შე მოქ მე დე ბი-
თი, კო ლექ ტი უ რი  მუ შა ო ბის პრო ცესს. პი ე სა რე ჟი სორს აძ ლევს 
სცე ნუ რი თხრო ბის მრა ვალ ფე რო ვან არ ჩე ვანს, მა გა ლი თის თ ვის: 
პი ე სა ში, ისე ვე, რო გორც რე ჟი სო რის ნა მუ შე ვარ ში, პერ სო ნა ჟე ბი 
პი რად ის ტო რი ებს ჰყვე ბი ან მე სა მე პირ ში ისე, რომ  არც მა ყუ რე-
ბელს კარ გა ვენ და არც სცე ნა ზე მდგარ პარ ტ ნი ორს. სპექ ტაკ ლ ში 
არის რე ჟი სო რის მი ერ ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტაც, რო ცა 
მსა ხი ო ბე ბი მა ყუ რე ბელ თან კო მუ ნი კა ცი ის და სამ ყა რებ ლად პირ-
და პირ მა ყუ რე ბელს ელა პა რა კე ბი ან და მა ყუ რებ ლის შე ფა სე ბე-
ბი სა და იმ პულ სე ბის სა ვა რა უ დო წი ნას წა რი შეც ნო ბით პა სუ ხო ბენ 
თა ვი ანთ დას მულ შე კითხ ვებს, რომ ლე ბიც, ცხა დი ა, არ ის მის,  მაგ-
რამ აშ კა რად იგ რ ძ ნო ბა. ვგუ ლის ხ მობ, რომ ისი ნი ში ნა გა ნად არი ან 
მა ტა რე ბელ ნი სა კუ თარ კითხ ვებ ზე  პა სუ ხე ბი სა, რომ ლე ბიც კერ-
ძო ო ბი თის ზღვარს სცდე ბა და სა ყო ველ თა ო ბის, ზო გა დო ბის პა რა-
მეტრს იძენს. ასე მა გა ლი თად, სპექ ტაკ ლის მთა ვა რი ფრა ზა, რო-
მელ საც ყვე ლა პერ სო ნა ჟი ამ ბობს, თუმ ცა მხო ლოდ დო რა და მა-
რი ა ნა გა მოთ ქ ვა მენ, გახ ლავთ: „ეს არის მთე ლი ჩე მი ცხოვ რე ბა?“ 
- პი ე სა ში პა სუხ გა უ ცე მე ლი ა, რი ტო რი კუ ლო ბის ველს არ სცილ დე-
ბა. ვფიქ რობ, აღ ნიშ ნუ ლი ფრა ზა ერ თ გ ვა რი მწერ ლი სე უ ლი ხრი-
კი ა, მკითხ ვე ლის თ ვი საც შეგ ნე ბუ ლად და ტო ვე ბუ ლი ღია სივ რ ცე, 
ალ ბა თო ბა, შე საძ ლებ ლო ბა ადა მი ა ნუ რი საზ რი სი სა და ყო ფი ე რე-
ბის ტრა გიზ მის შე სა მეც ნებ ლად. რე ჟი სო რი ცდი ლობს სპექ ტაკ ლით 
ამოხ ს ნას დი ლე მა კერ ძო სა და სა ზო გა დოს შო რის, დას ვას აქ ცენ-
ტე ბი, პერ სო ნა ჟე ბი სათ ვის არ სობ რი ვად მნიშ ვ ნე ლო ვან შე კითხ ვას 
მო უხ ს ნას დრო ი თი და საზღ ვ რუ ლო ბა და მა ყუ რებ ლი სათ ვის სწო-
რი ორი ენ ტი რე ბის კენ წამ ბიძ გებ ლად აქ ცი ოს.   

  სპექ ტაკ ლ ში მსა ხი ო ბე ბი დი ა ლო გურ მეტყ ვე ლე ბას ნაკ ლე ბად 
იყე ნე ბენ, ისი ნი უფ რო მო ნო ლო გუ რი სა მეტყ ვე ლო ფორ მით ურ-
თი ერ თო ბენ მა ყუ რე ბელ თან. ეს სა გან გე ბოდ გათ ვ ლი ლი რე ჟი სო-
რუ ლი გა დაწყ ვე ტა ა, შე მოქ მე დე ბი თი რა კურ სი ა, ვი ნა ი დან ამით აქ-
ცენ ტი რე ბუ ლი ა, რომ სწო რე დაც  მა ყუ რე ბე ლია მო პა სუ ხე ობი ექ ტი.  
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პი ე სა ში ათი ვე თა ნაკ ლა სე ლი ერ თ -ერ თი 
პა ტა რა ქა ლა ქის - იედ ვაბ ნის - მცხოვ რე ბი ა, ეს ის „კლასია“, რო-
მე ლიც შემ დ გომ ში სა ზო გა დო ე ბის მო დე ლად იქ ცე ვა. სპექ ტაკ ლ ში 
მსა ხი ო ბე ბი პარ ტე რი დან მა ყუ რებ ლის იმ პულ სებს, შე მეც ნე ბით 
გან წყო ბას, თა ნა მო აზ რე ო ბას გრძნო ბენ. რე ჟი სო რი მო ნო ლო გურ 
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და დი ა ლო გურ მეტყ ვე ლე ბას ოს ტა ტუ რად და სიმ ბო ლურ -ა ლე გო-
რი უ ლი კონ ტექ ს ტის მი ნიშ ნე ბი სათ ვის იყე ნებს, არ კარ გავს მთა ვარ 
ღერძს, ვის ზეც აგებს კი დეც სპექ ტაკლს. ეს ღერ ძი, ფუნ და მენ ტი  
მსა ხი ო ბი სა და მა ყუ რებ ლის  ერ თი ა ნი, ში ნა გა ნი პა სუ ხია არ სე ბულ 
მოვ ლე ნებ ზე, რო მელ თაც სპექ ტაკ ლის და საწყი სი დან და სას რუ-
ლამ დე თან და თა ნო ბით თა ნაბ რად იაზ რე ბენ ორი ვე ნი, ესაა პა სუ-
ხი იმ ავ ბე დით კითხ ვა ზე, პერ სო ნა ჟებ მა რომ დას ვეს. 

სპექ ტაკ ლი თით ქოს  ორ ნა წი ლად იყო ფა. პირ ვე ლი ნა წი ლი 
იწყე ბა  მა შინ, რო დე საც თა ნაკ ლა სე ლე ბი მა ყუ რე ბელს ეც ნო ბი ან, 
ხო ლო მე ო რე ნა წი ლი - დო რას დაწ ვის სცე ნის შემ დეგ. რე ჟი სორ მა 
ზუს ტად დას ვა წერ ტი ლი, თუ  სად უნ და დამ თავ რე ბუ ლი ყო პირ-
ვე ლი მოქ მე დე ბა -  დო რას საბ ძელ ში დაწ ვით. ვფიქ რობ,  ტექ ს-
ტი თა ვად გაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას,  ორი ვე მოქ მე დე ბა ცალ კე, სრულ 
ნა მუ შევ რად აქ ცი ო. ცხა დი ა, ორი ვე მოქ მე დე ბა ურ თი ერ თ გა მომ-
დი ნა რე ა, თუმ ცა პირ ვე ლი მოქ მე დე ბა ცალ კე დრა მა ტურ გი უ ლი 
სტრუქ ტუ რით ვი თარ დე ბა (დასაწყისი, გან ვი თა რე ბა, კულ მი ნა ცი ა, 
და სას რუ ლი) და მე ო რე მოქ მე დე ბაც - ანა ლო გი უ რად. თით ქოს 
ორი ვე ცალ კე და მო უ კი დე ბე ლი ნა მუ შე ვა რია და ერ თი ა ნო ბა ში  
ერთ დიდ სცე ნურ ტი ლოს ქმნის. 

სპექ ტაკ ლი იწყე ბა იაკუბ კა ცის (ივა ქი მე რი ძე) შე მოს ვ ლით. 
იგი შე მო დის სივ რ ცე ში, სცე ნა ზე ათ ვა ლი ე რებს ად გილს, თით ქოს 
დი დი ხა ნია არ უნა ხავს „საკლასო ოთა ხი“, თუმ ცა მე პირ ველ ყო-
ფი ლი ადა მი ა ნე ბის საცხოვ რის თან, გა მოქ ვა ბულ თან გა მიჩ ნ და 
ასო ცი ა ცი ა. სპექ ტაკ ლის და საწყის ში სცე ნოგ რაფ მა  ელე ნე აფ რი-
ა მაშ ვილ მა ისე თი სას ცე ნო გა რე მო შექ მ ნა რე ჟი სორ თან ერ თად, 
რომ თა ვი დან ვე მძი მე, უხე ში ატ მოს ფე რო მა ყუ რე ბელს თით ქოს  
ამ ზა დებს  უდი დე სი ტრა გი კუ ლი  ის ტო რი ის კი დევ ერ თხელ გა სა-
აზ რებ ლად. სწო რედ  ეს ჩანს თა ვი დან ვე,  იმ გა მომ წ ვარ ტყავ ში, 
რო მე ლიც, რო გორც სცე ნა ზეა და კი დე ბუ ლი, ისე მა გი და ზე გა და ფა-
რე ბუ ლი. დრო- ჟა მის გან იავარ ქ მ ნი ლი, ცეცხ ლით შეტ რუ სუ ლი ეტ-
რა ტის, წარ სუ ლი ის ტო რი ის  მა ტი ა ნის  ანა ლო გია იკითხე ბა.

სცე ნა ზე  გა მოჩ ნ დე ბი ან თა ნაკ ლა სე ლე ბი. ათი ვე ერ თად სხდე-
ბა გრძელ მა გი დას თან (მაგიდა  გრძლი ვად დგას, შე მოწყო ბი ლი 
სკა მე ბით).  უნე ბუ რად მიჩ ნ დე ბა ლე ო ნარ დო და ვინ ჩის ფრეს კის 
„საიდუმლო სე რო ბა“ ვი ზუ ა ლუ რი ასო ცი ა ცი ა. მსა ხი ო ბე ბი სა ხით  
მა ყუ რებ ლი სა კენ სხე დან, სადღაც, უკი დე გა ნო სივ რ ცე ში  იყუ რე-
ბი ან და თით ქოს თა ვი დან ვე  სვა მენ კითხ ვას - ნამ დ ვი ლად „ეს 
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არის ჩვე ნი ცხოვ რე ბა?“. სა ინ ტე რე სოა მწე რალ ნი ნო ჩხიკ ვიშ ვი-
ლის მო საზ რე ბა სცე ნოგ რა ფი უ ლი გა დაწყ ვე ტის თვალ საზ რი სით. 
თა ვის წიგ ნ ში „ფსიქოლოგიური თე ატ რის დი დოს ტა ტი“ ერ თ -ერთ 
თავს, რო მელ შიც ყუ რადღე ბა სპექ ტაკლ „ჩვენ კლას ზე ა“ გა მახ ვი-
ლე ბუ ლი, ავ ტო რი შემ დეგ ნა ი რად და ა სა თა უ რებს: „როცა უფ ლის 
სკა მი ცა რი ე ლი ა“.   აქ ვე ისიც აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ცა რი ე ლი სკა მის 
მო პირ და პი რე მხა რეს, სპექ ტაკ ლ ში კი დევ ერ თი ცა რი ე ლი სკა მი 
დგას. რას უნ და ნიშ ნავ დეს ეს? სა ვა რა უ დოდ იმას, რომ უფ ლის წი-
ნა შე ვე რა ვის გა უ ბე დავს დაჯ დო მა, ჯერ არ ყო ფი ლა ადა მი ა ნი, რო-
მე ლიც ღმერთს გა უ ტოლ დე ბო და. 

 აუცი ლებ ლად აღ სა ნიშ ნა ვია ის, რომ ათი ვე თა ნაკ ლა სე ლი თა-
ნაბ რად არის აქ ცენ ტი რე ბუ ლი, რე ჟი სო რი არ მი მარ თავს მათ დი-
ფე რენ ცი ა ცი ას და ეს ჩანს თი თო ე უ ლი პერ სო ნა ჟის ტექ ს ტის რა ო-
დე ნობ რივ გა და ნა წი ლე ბა შიც. სცე ნა ზე გმი რე ბი ინ დი ვი დუ ა ლიზმს 
არ კარ გა ვენ. პირ ვე ლი ვე სცე ნა ში რე ჟი სორ მა მა თი ხა სი ა თი, ფსი-
ქო პორ ტ რე ტე ბი გა მოკ ვე თა. მსა ხი ო ბე ბი, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბენ, მა ინც ინარ ჩუ ნე ბენ თა ვი-
ანთ  ხა სი ათ თა პა ლიტ რას. ეს ინ დი ვი დუ ა ლიზ მი გაც ნო ბის სცე ნა-
ში ვეა გა მოვ ლე ნი ლი, რო ცა სა თი თა ოდ წა მო უდ გე ბი ან ფეხ ზე მა-
ყუ რე ბელს და სა კუ თარ თავს წა რუდ გე ნენ. 

სპექ ტაკ ლ ში რე ჟი სო რის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლი ორი  სა ინ ტე-
რე სო სცე ნა ა.  პირ ვე ლი სცე ნა იაკუბ კა ცის წა მე ბა სა და სიკ ვ დილს 
ასა ხავს. რე ჟი სორს მი ნი მა ლის ტუ რად, ყო ველ გ ვა რი მხატ ვ რუ ლი 
ხერ ხის გა მო ყე ნე ბის გა რე შე, ვერ ბა ლუ რი ფორ მით აქვს წარ მო-
სა ხუ ლი სიტყ ვი ე რი მოქ მე დე ბა. იაკუ ბი თა ვად ჰყვე ბა მა ყუ რე ბელ-
თან, თუ რო გორ მოკ ლეს და  რო გორ გა მო უ ტა ნეს მას  გა ნა ჩე ნი 
თა ნაკ ლა სე ლებ მა - რი სეკ მა, ზიგ მუნ დ მა და ჰე ნეკ მა - პა რა ლე ლუ-
რად, ცე მის ეპი ზო დი მა გი და ზე ხე ლე ბის დარ ტყ მი თა და იაკუ ბის 
გან ც დით არის ვი ზუ ა ლი ზე ბუ ლი. თა ნაკ ლა სე ლე ბი მა გი დას ხელს 
ურ ტყა მენ და თი თო ე უ ლი დარ ტყ მა იაკუ ბის რე აქ ცი ას ასა ხავს -  
თით ქოს, რო გორ ენარ ცხე ბა ძირს, შემ დეგ რი სე კი რო გორ ჩა არ-
ტყამს ქვას,  იაკუ ბი თავს ხრის და ეს მწი რი მი ნიშ ნე ბა უკ ვე გა სა-
გებს ხდის, რომ იაკუ ბი, ქვით თავ გა ტე ხი ლი, გარ და იც ვ ლე ბა. 

 მე ო რე სცე ნა დო რას გა უ პა ტი უ რე ბის  ეპი ზო დი ა, რო მე ლიც რე-
ჟი სორ მა მი ნი მა ლის ტუ რი, თუმ ცა ნი უ ან სე ბით გა მოკ ვე თი ლი მოძ-
რა ო ბე ბით გა მო ხა ტა. დო რა ზურ გით წევს მა გი და ზე, ხო ლო თა ნაკ-
ლა სე ლე ბი მას ზე ძა ლა დო ბენ. დო რას მო ნო ლო გი მა ყუ რებ ლის 
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წი ნა შე, თუ  რო გორ გა ა უ პა ტი უ რეს - გან ყე ნე ბუ ლი და თხრო ბი-
თი ა. ის იმი ტი რებს ყვე ლა ფერს,  თუმ ცა გულ წ რ ფე ლად. ყვი რი ლის 
დროს ის ნამ დ ვი ლად არ ყვი რის, სი ა მოვ ნე ბის დროს, რო დე საც 
ამ ბობს, რომ „ესიამოვნა“ ძა ლა დო ბა, ნამ დ ვი ლად არ სი ა მოვ ნებს. 
იგი უბ რა ლოდ  ჰყვე ბა  თავს გა დამ ხ დარ ამ ბავს და  ქმე დი თად  
ახორ ცი ე ლებს მო ნათხ რობს.   რე ჟი სო რი სა და მწერ ლის აზ რობ-
რი ვი თან ხ ვედ რა იმა შიც მდგო მა რე ობს, რომ ისი ნი არ ადა ნა შა უ-
ლე ბენ რე ჟი მებს. უბ რა ლოდ რე ჟი სო რი ხაზს უს ვამს, რა ზე მოქ მე-
დე ბას ახ დენს არ სე ბუ ლი იდე ო ლო გი ე ბი ადა მი ან ზე. მსა ხი ო ბე ბის 
გან ც დე ბი და გან წყო ბი ლე ბე ბი გა შიშ ვ ლე ბუ ლი ა. მა ყუ რე ბელ მა 
თით ქოს წი ნას წარ ვე იცის, რა ტომ არის მო სუ ლი თე ატ რ ში, ისიც კი 
იცის, თუ  რა სას ტი კი დრა მა  უნ და გა თა მაშ დეს... სი ნამ დ ვი ლე ში 
მა ყუ რე ბელ საც აწუ ხებს კითხ ვა  - „ეს არის მთე ლი ჩე მი ცხოვ რე-
ბა?“ და ამ ეგ ზის ტენ ცი ა ლუ რი სა ფიქ რა ლის გან ხილ ვა- შეც ნო ბა ში 
მთე ლი სა მი სა ა თის გან მავ ლო ბა ში ჩარ თუ ლია შე მოქ მე დე ბი თი 
ჯგუ ფიც და მა ყუ რე ბე ლიც. 

სპექ ტაკ ლ ში, ისე ვე რო გორც პი ე სა ში ყვე ლა ცოცხა ლი ა, არა ვინ 
კვდე ბა. უფ რო სწო რად, თა ნაკ ლა სე ლე ბის ქვეც ნო ბი ერ ში არი ან 
მოჩ ვე ნე ბი თად ცოცხ ლე ბი, ამი ტო მაც უკ ვე მკვდრე ბი მოგ ვითხ-
რო ბენ აწ მ ყო ში ავ ბე დი თი წარ სუ ლის შე სა ხებ. თე ატ რა ლი ზე ბუ ლი 
თა მა შის ეს ხერ ხი სწო რად გად მოს ცა შე მოქ მე დე ბით მა ჯგუფ მა. ამ 
მე თო დით  პერ სო ნა ჟე ბი უფ რო მე ტად გა მოკ ვე თენ გა უცხო ე ბას 
არ სე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის მი მართ. წარ მო სა ხუ ლი ფაქ ტე ბის სა ფუძ-
ველ ზე,  თით ქოს  ჩვენც, მა ყუ რებ ლებს,  მე ტი ფიქ რის სა შუ ა ლე ბას 
გვაძ ლე ვენ, რა თა  მომ ხ და რი ტრა გი კუ ლი, ან ტი ჰუ მა ნუ რი მოვ ლე-
ნე ბი, რო გორც იდე ო ლო გი უ რი, ისე ფსი ქო ლო გი უ რი თვალ საზ რი-
სით, შე სა ბა მი სად ავ წონ - დავ წო ნოთ და ჰუ მა ნუ რი დას კ ვ ნე ბი გა-
მო ვი ტა ნოთ. 

სტუ დენ ტე ბის სა მეტყ ვე ლო აპა რა ტის ხა რის ხი მა ღალ პ რო ფე-
სი ულ დო ნე ზეა წარ მოდ გე ნი ლი. გა ვიხ სე ნებ თე ატ რ მ ცოდ ნე მა-
რი კა წუ ლა ძის რე ცენ ზი ას სპექ ტაკლ „ჩვენ კლას ზე“, რო მელ შიც 
ავ ტო რი  ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს მსა ხი ო ბე ბის ხმა სა და მეტყ ვე-
ლე ბა ზე: „მოქმედი გმი რე ბი ჰყვე ბი ან მომ ხ დარს და თან ბუ ნებ რი-
ვი ა, თხრო ბა სცე ნა ზე უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს თა მაშს, ეს არ უნ-
და ყო ფი ლი ყო ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ღა მო, თუმ ცა, ასე თი მუდ მი ვი 
- აპარ ტე ე ბი, გმი რე ბის მა ყუ რებ ლი სათ ვის მთხრობ ლის ფუნ ქ ცი ა ში 
ყოფ ნა, ამის სა შიშ რო ე ბას ქმნი და. მით უფ რო, რომ საქ მე გვქონ და 
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მხო ლოდ ოთხ წ ლი ა ნი სწავ ლე ბის შე დე გად, ამ რთუ ლი სამ სა ხი ო-
ბო ამო ცა ნის წი ნა შე მდგარ ახალ გაზ რ დებ თან, ასე თი პი რო ბი თო ბა  
უნაკ ლო მეტყ ვე ლე ბის უნარ სა და ხმის სა ჭი რო ე ბა საც მო ითხოვ და 
და თან ხმა,  მეტყ ვე ლე ბა მხო ლოდ სა შუ ა ლე ბა უნ და ყო ფი ლი ყო 
ორ გა ნუ ლი ქმე დე ბის თ ვის, ხა სი ა თის შექ მ ნი სათ ვის და, რაც მთა-
ვა რი ა, ძა ლი ან მძი მე ვი თა რე ბის თხრო ბის ხერ ხით გა თა მა შე ბი-
სათ ვის.  მათ და ე ვა ლათ  ბეწ ვის ხიდ ზე გას ვ ლა  ლი ტე რა ტუ რულ 
თხრო ბა სა და სცე ნურ ქმე დე ბას შო რის“.1

ვფიქ რობ, რომ შე მოქ მე დე ბით მა ჯგუფ მა ბეწ ვის ხი დი პრო ფე-
სი ო ნა ლურ დო ნე ზე გან ვ ლო. თე მურ ჩხე ი ძის სპექ ტაკ ლ მა კი დევ 
ერ თხელ დაგ ვა ნახ ვა პი როვ ნე ბის ში ნა გა ნი სამ ყა როს მრა ვალ ფე-
როვ ნე ბა, ამ ბი ვა ლენ ტუ რო ბა და დრა მა ტიზ მი, ადა მი ა ნის ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის საწყის ავ თენ ტურ,  არ ქე ტი პულ  ჭი დილ-
სა და ურ თი ერ თ შე უწყ ნა რებ ლო ბას  თუ რა ტრა გი კულ, დე ჰუ მა ნი-
ზე ბულ და ხან და ხან ბოდ ვით იდე ე ბამ დეც კი მიჰ ყავს კა ცობ რი ო ბა. 

 სპექ ტაკ ლის კულ ტუ რო ლო გი უ რი ღი რე ბუ ლე ბა წარ მოჩ ნ და 
ინ ს ცე ნი რე ბი სათ ვის შერ ჩე უ ლი მხატ ვ რუ ლი ტექ ს ტის, რო გორც  
ვერ ბა ლუ რი, ისე  კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი პო ტენ ცი ა ლის სცე ნუ რი ინ ტერ-
პ რე ტი რე ბის დროს შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი და უფ რო გამ კ ვეთ რე ბუ ლი 
იდე უ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი თუ ეს თე ტი კუ რი აქ ცენ ტე ბით, რო მელ-
თაც რე ჟი სო რი ასე  ოს ტა ტუ რად მი მარ თავს. თე მურ ჩხე ი ძე იკ ვ-
ლევს ექ ს ტ რე მა ლურ ვი თა რე ბა ში მოქ ცე უ ლი ადა მი ა ნე ბის აფექ-
ტურ ქცე ვას, ინ ს ტინ ქ ტე ბი სა და  სუ ლი ე რი სამ ყა როს მა რა დი ულ 
ბრძო ლას, დეს ტ რუქ ცი უ ლო ბის ტრა გიზ მ სა და ჰუ მა ნიზ მის პერ ს-
პექ ტი ვებს. ეს სა კითხე ბი ვერ გა ნი საზღ ვ რე ბა ამა თუ იმ კონ კ რე-
ტუ ლი ეთ ნი კუ რი, გე ოგ რა ფი უ ლი, რე ლი გი უ რი თუ პო ლი ტი კუ რი 
ვი თა რე ბით, რად გან ზო გად სა კა ცობ რიოა თა ვად ეს პრობ ლე მა-
ტი კა. ცხა დი ა,  ჩხე ი ძის სპექ ტაკ ლე ბიც, მა თი კულ ტუ რო ლო გი უ რი  
ღი რე ბუ ლე ბა სცილ დე ბა სა კუთ რივ ერთ კულ ტუ რულ (ქართულ)  
რე ა ლო ბას და გა ცი ლე ბით დი დი მას შ ტა ბის  სა ხე ლოვ ნე ბო ფაქ-
ტად გვე სა ხე ბა. 

ამ რი გად, ისე ვე, რო გორც მი სი სა დად გ მო რე პერ ტუ ა რია მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი, რე ჟი სო რის    ეს თე ტი კაც ძი ე ბე ბის პრო ცე სის, ვი-
ზუ ა ლუ რი ინ ტერ პ რე ტი რე ბის მრა ვალ ფე რო ვან  არ ჩე ვანს გვთა ვა-
ზობს.  თუმ ცა მთა ვა რი სა ხე ლოვ ნე ბო შტრი ხი, რო მელ საც თე მურ 
ჩხე ი ძე ყველ გან და ყო ველ თ ვის ინარ ჩუ ნებს, არის სცე ნა ზე ისე თი 

1 წულაძე, ჩვენი კლასი, გვ. 18.
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პერ სო ნა ჟე ბის წარ მო ჩე ნა, რო მელ თა გან სა ხი ე რე ბაც ადა მი ა ნის 
ფსი ქო ლო გი ის სიღ რ მი სე ულ ცოდ ნა სა და კვლე ვა ზეა დამ ყა რე ბუ-
ლი. ის სა გან გე ბოდ ირ ჩევს შე სა ბა მის ლი ტე რა ტუ რულ თუ დრა მა-
ტურ გი ულ მა სა ლას, რა თა თა ვი სი პრო ფე სი უ ლი კრე დო და სა ხე-
ლოვ ნე ბო პრინ ცი პე ბი, თა ვი სი სა ზო გა დო ებ რი ვი რო ლი მის თ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ეს თე ტი კი თა და კონ ცეპ ტუ ა ლიზ მით წარ მო უ ჩი-
ნოს მა ყუ რე ბელს.

თე მურ ჩხე ი ძის შე მოქ მე დე ბის გა აზ რე ბის პრო ცე სი, მი სი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა მხატ ვ რულ სიტყ ვას თან, ტექ ს ტ თან, სა ზო გა დოდ, 
და შემ დ გომ, ამ სიტყ ვის ფუნ ქ ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა დრა მა ტურ გი ულ 
ქსო ვილ ში, სიტყ ვის ლო გო სურ პო ტენ ცი ალს გაგ ვახ სე ნებს, რაც 
ჩვე ნი კულ ტუ რის ქრის ტი ა ნუ ლი ძი რე ბი სათ ვის ფუნ და მენ ტუ რად 
ახ ლო ბე ლია და სიტყ ვის საკ რა ლი ზე ბის ტენ დენ ცი ებს მიგ ვა ნიშ-
ნებს. რე ჟი სო რი არ ცვლის ფა ბუ ლას, დი ა ლო გებს, მო ნო ლო გებს, 
ინარ ჩუ ნებს სიტყ ვი ერ მა სა ლას და სცე ნა ზე ქმნის ტექ ს ტის, მსა ხი-
ო ბი სა და თი თო ე უ ლი სას ცე ნო ინ ს ტ რუ მენ ტის (განათება, სცე ნოგ-
რა ფი ა, მუ სი კა და ა.შ.) გა მორ ჩე ულ ჰარ მო ნი ას. ის არ აკ რი ტი კებს 
პერ სო ნა ჟებს, არ სძულს ისი ნი, ეძი ებს კითხ ვებ ზე პა სუხს და ცდი-
ლობს ფსი ქო ლო გი უ რი და მა ჯე რებ ლო ბით ახ ს ნას - რა ტომ და რო-
გორ მი ვი და კონ კ რე ტუ ლი პერ სო ნა ჟი ამა თუ იმ მდგო მა რე ო ბამ-
დე. თა ნას წო რო ბი სა და ჰუ მა ნუ რო ბის ეს ტენ დენ ცი ა, პერ სო ნაჟ თა 
გა ლე რე ის დო ნე ზე გა მოვ ლე ნი ლი, მი სი, რო გორც პი როვ ნე ბის, 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ცაა იმავ დ რო უ ლად. 

თუ გვსურს ჩხე ი ძის შე მოქ მე დე ბას ძირ ფეს ვი ა ნად ჩავ წ ვ დეთ, 
ჯერ ჩვენ უნ და  შე ვი მეც ნოთ ჩვე ნი ვე თა ვი.  სა კუ თარ თავს უნ და 
და ვუს ვათ კითხ ვე ბი: „რატომ?“, „რისთვის?“, „როგორ?“, ერ თი შე-
ხედ ვით, ასე თი ეგ ზის ტენ ცი ა ლუ რი კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც ძა ლი ან 
რე ა ლის ტუ რი ა, თით ქოს სევ დის მომ გ ვ რე ლი ცა ა, რაც ჩხე ი ძის შე-
მოქ მე დე ბა საც თან სდევს. თუმ ცა ეს სევ და არ არის უარ ყო ფით 
კონ ტექ ს ტ ში წარ მო ჩე ნი ლი,  პი რი ქით, ეს სევ და არის წუ ხი ლი კა-
ცობ რი ო ბის ქმე დე ბე ბის გა მო, რაც აღელ ვებს რე ჟი სორს და ასე 
კარ გად ჩანს მის შე მოქ მე დე ბა ში.  
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გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

•	 არის ტო ტე ლე.  სუ ლის შე სა ხებ. მთარგ. თა მარ კუ კა ვა. თბ., 2001.
•	 ბარ ბა ქა ძე, შო რე ნა. სინ დი სის ფე ნო მე ნი ძველ ბერ ძ ნულ ლი ტე რა ტუ-

რა ში (დისერტაცია). ქუ თა ი სი: აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ-
სი ტე ტი ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი. 2014 https://atsu.
edu.ge/images/pdf/disertaciebi/disertacia_barbakadze.pdf (20/02/2022).

•	 კიკ ნა ძე, ზუ რაბ. ძვე ლი აღ თ ქ მის წუ თი სო ფე ლი. თბ., 2003. http://
kartvelologybooks.tsu.ge/uploads/book/Kiknadze_Zurab_Dzveli.pdf 
(20/02/2022).

•	 მა ცა ბე რი ძე, მალ ხა ზი.  იუზეფ პილ სუდ ს კი ქარ თუ ლი ემიგ რა ცი ის 
თვა ლით. თბ., 2019.

•	 ჩხიკ ვიშ ვი ლი, ნი ნო. ფსი ქო ლო გი უ რი თე ატ რის დი დოს ტა ტი. თბ., 2018.
წუ ლა ძე, მა რი კა. ჩვე ნი კლა სი. ჟურ ნა ლი „თეატრი და ცხოვ რე ბა“. N6. 
2017.

•	 ჰიტ ლე რი, ადოლფ. ჩე მი ბრძო ლა. თბ., 1992.
•	 OUR CLASS. A play by Tadeusz Slobodzianek. English Version by 

Ryan Craig.   https://classroomswithoutborders.net/files/OurClass-

ReadingStudyGuide.pdf (20/02/2022).
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ალექსანდრე შვანგირაძე,  
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურული ტურიზმის 
მიმართულების მაგისტრი

მალხაზ ღვინჯილია, 
პროფესორი,  კულტურული ტურიზმის მიმართულების 

ხელმძღვანელი

ტურიზმის განვითარების პრობლემები მცხეთა-
მთიანეთის მაღალმთიან რეგიონში 

სა ქარ თ ვე ლოს მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბი ტუ რის ტულ - რეკ რე ა-
ცი უ ლი რე სურ სე ბის სი უხ ვი თა და კონ ტ რას ტუ ლი მრა ვალ ფე როვ-
ნე ბით ყო ველ თ ვის იზი დავ და და დღე საც იზი დავს მრა ვალ უცხო-
ელ თუ ად გი ლობ რივ ტუ რისტს. აღ ნიშ ნულ თა გან აღ სა ნიშ ნა ვია 
მცხე თა- მ თი ა ნე თის რე გი ონ ში შე მა ვა ლი 3 ის ტო რი ულ ეთ ნოგ რა-
ფი უ ლი მხა რე: ფშა ვი, ხევ სუ რე თი და ხე ვი. აქ ვხვდე ბით უნი კა ლურ 
ბუ ნებ რივ ფე ნო მე ნებს, სა ო ცარ კულ ტუ რულ მემ კ ვიდ რე ო ბას, უძ-
ვე ლეს ნა სახ ლა რებს, არ ტე ფაქ ტებს. აღ ნიშ ნუ ლი ამ რე გი ონს სა ინ-
ტე რე სოს ხდის ტუ რის ტ თათ ვის და სწო რედ ამი ტომ, ჩვე ნი ქვეყ ნის 
კულ ტუ რულ ნა წილ ში ფშავ - ხევ სუ რეთ სა და ყაზ ბეგს მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ად გი ლი უკა ვი ა. 

უნ და ით ქ ვას, რომ მი უ ხე და ვად ბევ რი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პრო ექ ტი სა, მა ინც რჩე ბა მთე ლი რი გი პრობ ლე მე ბი რე გი ონ ში, 
რომ ლის აღ მოფხ ვ რი სა და მომ ხ მა რე ბელ თან პრო დუქ ტის სწო-
რად მი წო დე ბის შემ დეგ, ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის კი დევ უფ რო გაზ-
რ და გარ და უ ვა ლი იქ ნე ბა.1 

ჩვე ნი კვლე ვის მი ზანს სწო რედ არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მო-
ძი ე ბა და გა დაჭ რის გზე ბის ძი ე ბა წარ მო ად გენს, რად გან რო გორც 

1 იხ.:  „რა პრობლემები დახვდა ფშავხევსურეთში სახალხო დამცველს“, 
დამოუკიდებელი, საზოგადოებრივპოლიტიკური ჟურნალი „ლიბერალი“, 
31 ივლისი, 2014  http://liberali.ge/news/view/11549/raproblemebi
dakhvdafshavkhevsuretshisakhalkhodamtsvels?fbclid=IwAR1_
mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijkc0H3aAVIFdroceoRT4O4A9x0; 
„გზა და უგზოობა  ხევსურეთის მთავარი პრობლემა“, Mtisambebi.ge, 07 
დეკემბერი 2016  https://mtisambebi.ge/news/people/item/173gzadaugzoba
xevsuretismtavariproblema?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGi
UKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI (ბოლოს გადამოწმდა 20/04/2022).  

http://liberali.ge/news/view/11549/ra-problemebi-dakhvda-fshavkhevsuretshi-sakhalkho-damtsvels?fbclid=IwAR1_mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijk-c0H3aAVIFd-roceoRT4O4A9x0
http://liberali.ge/news/view/11549/ra-problemebi-dakhvda-fshavkhevsuretshi-sakhalkho-damtsvels?fbclid=IwAR1_mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijk-c0H3aAVIFd-roceoRT4O4A9x0
http://liberali.ge/news/view/11549/ra-problemebi-dakhvda-fshavkhevsuretshi-sakhalkho-damtsvels?fbclid=IwAR1_mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijk-c0H3aAVIFd-roceoRT4O4A9x0
https://mtisambebi.ge/news/people/item/173-gza-da-ugzoba-xevsuretis-mtavari-problema?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
https://mtisambebi.ge/news/people/item/173-gza-da-ugzoba-xevsuretis-mtavari-problema?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
https://mtisambebi.ge/news/people/item/173-gza-da-ugzoba-xevsuretis-mtavari-problema?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
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ზე მოთ ავ ღ ნიშ ნეთ, ამ ხარ ვე ზე ბის აღ მოფხ ვ რის გა რე შე, სა ვა რა-
უ დოდ ქვე ყა ნა ში ტუ რის ტუ ლი აქ ტი ვო ბა არ გა იზ რ დე ბა. რად გან 
ჩვე ნი კვლე ვის ძი რი თა დი არე ა ლი ფშავ - ხევ სუ რეთ სა და ხე ვის 
რე გი ონს მო ი ცავს, პრობ ლე მე ბის ძი ე ბას სწო რედ ამ  რე გი ონ ში 
შე ვეც დე ბით. 

ფშავ - ხევ სუ რე თის მო სახ ლე ო ბის ძი რი თად პრობ ლე მას საგ-
ზაო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, ჯან დაც ვა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და კო მუ-
ნი კა ცი ე ბის გა უ მარ თა ვო ბა წარ მო ად გენს. მაგ., ტუ რის ტულ დეს ტი-
ნა ცია შა ტილ ში ვერ ტ მ ფ რე ნი ძა ლი ან იშ ვი ა თად დაფ რი ნავს, ამის 
გა მო ზამ თ რის პე რი ოდ ში ხევ სუ რე თი მთლი ა ნად მოწყ ვე ტი ლია 
და ნარ ჩენ სა ქარ თ ვე ლოს. ფშავ ში კი არ არის აფ თი ა ქი, მხო ლოდ 
ამ ბუ ლა ტო რი ა ა. ჩარ გალ ში არ სე ბუ ლი მუ ზე უ მიც სა რე მონ ტო ა. 
საკ მა ოდ ბევრ სო ფელს არ აქვს ელექ ტ რო ე ნერ გი ა. პრობ ლე მუ-
რია კო მუ ნი კა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი, ასე ვე ხში რად 
არ მი ე წო დე ბათ სას მე ლი წყა ლიც. კვი რე ე ბის გან მავ ლო ბა ში ვერ 
ხერ ხ დე ბა  ნაგ ვის გა ტა ნა. არ არის ინ ტერ ნე ტი, ამ დრომ დე არ არის 
გა ზი ფი ცი რე ბუ ლი სოფ ლე ბი.1

კვლავ პრობლემად რჩება დასაქმება, რის გამოც 
თანდათან სოფლები იცლება, განსაკუთრებით მწვავედ 
ეს პრობლემა საზღვრისპირა სოფლებში დგას.  
უნდა აღინიშნოს, რომ ასევე ძალიან ბევრ პრობლემას ვაწყდებით 
ყაზბეგში, რომლებიც ტურისტული ბიზნესის განვითარებას ხელს 
უშლის. 

საინტერესო ტურისტულ არეალებამდე მისასვლელი გზები აქაც 
საშინელ მდგომარეობაშია, არადა ნებისმიერი ტურისტისთვის 
მნიშვნელოვანია, რომ კომფორტულად მივიდეს დანიშნულების 
ადგილზე, იგი ხომ დასვენებისა და განტვირთვისათვისაა 
ჩამოსული კონკრეტულ კურორტზე.  

მართალია, წყლის მარაგი არსებობს, თუმცა წყლის შეწყვეტა 
ზაფხულში, თანაც კურორტზე, სადაც უამრავი სტუმარია 
ჩამოსული, თანამედროვე ტენდენციების აშკარა ჩამორჩენაა. მაგ., 
ხშირია არსებული საკითხი კურორტ გუდაურში. ინტერნეტიც არ 
არის ხარისხიანი, იგივე უნდა ითქვას მაღაზიებსა და კომერციულ 

1 იხ.:  ტურიზმის სექტორის სიტუაციური ანალიზი პროექტისთვის „არაგვის 
დაცული ლანდშაფტის და ადგილობრივი თემების მდგრადი განვითარება“
https://www.aragvilag.ge/medias/media/other/24/tourismsituationalanalysys.pdf 
(ბოლოს გადამომწდა 02/04/2022)

https://www.aragvilag.ge/medias/media/other/24/tourism-situational-analysys.pdf
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ბანკებზე. მოკლედ, ძალიან ბევრი დეტალია, რაც უნდა 
გამოსწორდეს, რადგან ეს დეტალები განსაკუთრებით უცხოელ 
ტურისტებს ხვდებათ თვალში. მართალია არსებული საკითხი 
ნაწილობრივ მოგვარებულია, მაგრამ პრობლემები ჯერ კიდევ 
არის.1

სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა და ამ ტ კი ცა კა ნო ნი მა ღალ მ თი ა-
ნი რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ. სა ინ ტე რე სო ა, რომ მსგავ სი 
მო ტი ვით - მთა ში მაცხოვ რებ ლე ბის სა კე თილ დღე ოდ ჯერ კი დევ 
შე ვარ დ ნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბამ 1999 წლის ივ ნის ში მი ი ღო კა ნო ნი 
„მაღალმთიანი რე გი ო ნე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და კულ-
ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ». მი სი ძი რი თა დი მიზ ნე ბი იყო: 
მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა; მო სახ ლე ო ბის მთი დან მიგ რა ცი ის შე ჩე რე ბა 
და პი რი ქით, ხალ ხის დაბ რუ ნე ბა რე გი ო ნებ ში; ასე ვე ად გი ლობ რი-
ვი რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბა, მრეწ ვე ლო ბის გან ვი-
თა რე ბა და მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბის დო ნის ზრდა და ა.შ. ასე ვე, 
ამ კა ნონ ში დად გე ნი ლი ა, რომ მა ღალ მ თი ან ად გი ლად მიჩ ნე უ ლია 
ზღვის დო ნი დან 1500 მეტრ სი მაღ ლე ზე არ სე ბუ ლი ტე რი ტო რი ა. 
თუმ ცა, კა ნონს თან ახ ლავს იმ და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქ ტე ბის ჩა მო ნათ-
ვა ლი, რო მე ლიც უფ რო და ბალ სი მაღ ლე ზე ა, მაგ რამ მა შინ დელ მა 
ხე ლი სუფ ლე ბამ „იზრუნა“.2

2015 წელს მი ღე ბუ ლი კა ნო ნის3 პირ ვე ლი ვე მუხ ლ ში მი თი თე-
ბუ ლი ა, რომ მთა ში მაცხოვ რებ ლად ის ჩა ით ვ ლე ბა, ვინც ელექ ტ-
რო ე ნერ გი ის მიმ ღებ აბო ნენ ტად არის და რე გის ტ რი რე ბუ ლი; ასე-
ვე, გან მარ ტე ბუ ლი ა: მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ-
რე ბი პი რი – მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი და 
ფაქ ტობ რი ვად მცხოვ რე ბი სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, რო მელ საც 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით მი ნი ჭე ბუ-
ლი აქვს მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ რე ბი პი რის 

1 იხ.:  ტუ რიზ მის სექ ტო რის სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზი პრო ექ ტის თ ვის „არაგვის და ცუ
ლი ლან დ შაფ ტის და ად გი ლობ რი ვი თე მე ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბა“ 
https://www.aragvilag.ge/medias/media/other/24/tourismsituationalanalysys.pdf 
2 იხ.:  სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე. მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბის სო ცი ა
ლურ ე კო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19210?publication=16
3 იხ.:  სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე. მა ღალ მ თი ა ნი რე გი ო ნე ბის გან ვი
თა რე ბის შე სა ხებ  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2924386?publication=5 

https://www.aragvilag.ge/medias/media/other/24/tourism-situational-analysys.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19210?publication=16
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2924386?publication=5
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სტა ტუ სი.1

მთა ში მუდ მი ვად მაცხოვ რებ ლის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის, შეწყ-
ვე ტის და შე ჩე რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს შე სა ბა მი სი მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის გამ გე ბე ლი თუ მე რი. ამ პრო ცეს ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა 
ევა ლე ბა რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის სა მი-
ნის ტ როს.

ფი ზი კურ პირს მა ღალ მ თი ან რე გი ონ ში მუდ მი ვად მაცხოვ-
რებ ლის სტა ტუ სი მი ე ნი ჭე ბა, თუ არის სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე, 
რე გის ტ რი რე ბუ ლია მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში და ცხოვ რობს 
არა ნაკ ლებ 9 თვის მან ძილ ზე ამ მი სა მარ თ ზე. შე ღა ვა თია გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის თ ვის, ვინც მა ღალ მ თი ან 
და სახ ლე ბა ში მდე ბა რე, სა ხელ მ წი ფოს წი ლობ რი ვი მო ნა წი ლე-
ო ბით და ფუძ ნე ბულ და მის მარ თ ვა ში არ სე ბულ სა მე დი ცი ნო და-
წე სე ბუ ლე ბა ში მუ შა ობს. ექი მი და მა ტე ბით მი ი ღებს სა ხელ მ წი ფო 
პენ სი ის ორ მაგ ოდე ნო ბას, ხო ლო ექ თა ნი – სა ხელ მ წი ფო პენ სი ის 
მო ცუ ლო ბას;

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ზამ თ რის პე რი ოდ ში (15 ოქ ტომ ბ რი დან 
მომ დევ ნო წლის 15 აპ რი ლის ჩათ ვ ლით) მა ღალ მ თი ან და სახ ლე-
ბა ში მუდ მი ვად მცხოვ რებ ლე ბის თ ვის ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სა ფა-
სუ რის გა დახ და ბი უ ჯე ტი დან. აბო ნენტს (საყოფაცხოვრებო მომ ხ-
მა რე ბელს) 100 კი ლო ვა ტამ დე მოხ მა რე ბუ ლი ენერ გი ის ნა ხე ვარს 
სა ხელ მ წი ფო აუნაზღა უ რებს. ანუ, თვე ში მაქ სი მუმ 50 კი ლო ვა ტის 
სა ფა სურს ბი უ ჯე ტი გა და უხ დის.

მა ღალ მ თი ან და სახ ლე ბა ში მდე ბა რე სა ჯა რო სკო ლის და პრო-
ფე სი უ ლი სას წავ ლებ ლის მას წავ ლებ ლე ბის თ ვის გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლია ხელ ფას ზე და მა ტე ბით სა ბა ზო თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გოს 
არა ნაკ ლებ 35 პრო ცენ ტის მი ცე მა.

სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს 
ან მის სის ტე მა ში შე მა ვა ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნოს მი ერ 
გან საზღ ვ რუ ლი შე სა ბა მი სი პროგ რა მის მო ნა წი ლე მას წავ ლებ-
ლი სათ ვის, რო მე ლიც პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში მა ღალ მ თი ან და-
სახ ლე ბა ში მდე ბა რე ზო გად სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბა ში 

1  იხ.: თემურ იობაშვილი, „მთის კანონი“  შეღავათი მთაში, შესაძლო პრობლემა 
ბიუჯეტში. ინტ. გამოცემა  „Europe for Georgia“. 2015 წლის 29 დეკემბერი  
http://eugeorgia.info/ka/article/336/mtiskanonishegavatimtashishesadzlo
problemabiujetshi/?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSy
ng8DcBtUl0FsTlI (ბოლოს გადამომწდა 20/04/22) 

http://eugeorgia.info/ka/article/336/mtis-kanoni---shegavati-mtashi-shesadzlo-problema-biujetshi/?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
http://eugeorgia.info/ka/article/336/mtis-kanoni---shegavati-mtashi-shesadzlo-problema-biujetshi/?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
http://eugeorgia.info/ka/article/336/mtis-kanoni---shegavati-mtashi-shesadzlo-problema-biujetshi/?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
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მუ შა ობს, მი ი ღებს და ნა მატს – შრო მის ანაზღა უ რე ბის არა ნაკ ლებ 
50 პრო ცენტს.

რაც შე ე ხე ბა, იმ მე წარ მეს, ვინც მა ღალ მ თი ან რე გი ონ ში საქ მი-
ა ნობს, მა ღალ მ თი ა ნი და სახ ლე ბის სა წარ მოს სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის 
შემ დეგ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გან 10 წლით თა ვი სუფ ლ დე ბა 
და ამ სა წარ მოს საქ მი ა ნო ბით მი ღე ბულ შე მო სა ვალს სა ხელ მ წი-
ფო არ და უ ბეგ რავს. ეს ტუ რის ტუ ლი ბიზ ნე სით და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სტი მუ ლი ა.

ამ რე გი ონ ში ტუ რის ტუ ლი ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის მნიშ ვ-
ნე ლო ვან წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს ქვე შე თი- კო ბის გვი რა ბის 
მშე ნებ ლო ბა. ქვე შე თი- კო ბის გზა ზე, მიმ დი ნა რე ობს 2 ზო ლი ა ნი 
ას ფალ ტ - ბე ტო ნის - 22.7 კმ. გზის, 6 ხი დი სა და 5 გვი რა ბის  მშე-
ნებ ლო ბა, მათ შო რის ერ თი 9 კმ-ი ა ნი გვი რა ბის მშე ნებ ლო ბა. ქვე-
შე თი- კო ბის მო ნაკ ვე თი, სატ რან ზი ტო მნიშ ვ ნე ლო ბის  ჩრდი ლო- 
სამ ხ რე თის დე რე ფა ნის  ნა წი ლი ა.  გზა გა დის რთულ გე ოგ რა ფი ულ 
მარ შ რუტ ზე და ზამ თ რის პე რი ოდ ში ხა სი ათ დე ბა დიდ თოვ ლო ბით. 
ზამ თარ ში ზვავ სა შიშ რო ე ბი სა და რთუ ლი მე ტე ო რო ლო გი უ რი პი-
რო ე ბე ბის გა მო სა ავ ტო მო ბი ლო მოძ რა ო ბა ხში რად იკე ტე ბა, ფერ-
ხ დე ბა სატ რან ზი ტო მი მოს ვ ლა. ახა ლი გზა და 9 კმ-ი ა ნი გვი რა ბი 
მო აგ ვა რებს არ სე ბულ პრობ ლე მებს.  სატ რან ზი ტო მი მოს ვ ლა, წე-
ლი წა დის ნე ბის მი ერ დროს შე უ ფერ ხებ ლად იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი.

ქვე შე თი- კო ბის 9 კმ-ი ა ნი გვი რა ბი 15 მეტ რის სი გა ნის იქ ნე ბა, 
რაც საკ მა ოდ იშ ვი ა თი ა, არა მარ ტო ამი ერ კავ კა სი ა ში არა მედ მსოფ-
ლიო მას შ ტა ბით. ქვე შე თი- კო ბის გზა ზე აშენ დე ბა 500 მ-ი ა ნი თა ღო-
ვა ნი ხი დი, რომ ლის თა ღი უპ რე ცენ დენ ტო 300 მ-ის სიგ რ ძის იქ ნე ბა. 
პრო ექ ტის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, არ სე ბუ ლი 35 კმ-ი ა ნი გზის ნაც-
ვ ლად ქვე შე თი დან კო ბამ დე გა და ად გი ლე ბის მან ძი ლი 12 კმ-ით 
შემ ცირ დე ბა და 1 სა ა თი ა ნი მგზავ რო ბის ნაც ვ ლად აღ ნიშ ნუ ლი გზის 
გავ ლა 20 წუთ ში იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. ქ ვე შე თი- კო ბის გზა მიყ ვე-
ბა თეთ რი არაგ ვის კა ლა პოტს 7  კმ. სიგ რ ძის მო ნაკ ვეთ ზე. გა დის 
სოფ. არაკ ვეთს, შემ დეგ ქვე მო მლე თას თან იწყე ბა სერ პან ტი ნი. 
გზა კვეთს გუ და ურს, გა და დის ჯვრის უღელ ტე ხილს და მთავ რ დე ბა 
სოფ . კობ თან. პრო ექ ტის ზე მოქ მე დე ბის ზო ნა ში ხვდე ბა სულ 9 სო-
ფე ლი.1

1 იხ.: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, ქვეშეთიკობის პროექტი, 2018
2024 http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=pages&func=menu&pid=1536737215 
(ბოლოს გადამომწდა 20/04.2022).

http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=pages&func=menu&pid=1536737215
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გვი რა ბი უზ რუნ ველ ყოფს უფ რო უსაფ რ თხო და სა ი მე დო პი-
რო ბებს ზამ თ რის პე რი ოდ ში გზით მო სარ გებ ლე მგზავ რე ბის თ ვის,  
გარ და ამი სა ახა ლი გზა აარი დებს სატ რან ს პორ ტო ნა კადს ყაზ ბე-
გის ეროვ ნულ პარკს და გუ და უ რის ზამ თ რის კუ რორტს. გზა ასე ვე 
გა უ უმ ჯო ბე სებს ხე ო ბა ში დარ ჩე ნილ მო სახ ლე ო ბას სა არ სე ბო პი-
რო ბებს, რო მე ლიც ამ დრო ის თ ვის ზამ თარ ში მოწყ ვე ტი ლია და-
ნარ ჩენ სამ ყა როს,  ხა დას ხე ო ბის სოფ ლე ბი თით ქ მის დაც ლი ლი ა. 
პრო ექ ტი სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს შე ვი ნარ ჩუ ნოთ მოძ რა ო ბის უწყ-
ვე ტო ბა ზამ თ რის პე რი ოდ ში, გა ვა უმ ჯო ბე სოთ გზის უსაფ რ თხო ე ბა 
და გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა, შე ვამ ცი როთ ავ ტო საგ ზაო შემ თხ ვე ვე ბის 
რის კი და გა და ად გი ლე ბის დრო. გზა გა უ ად ვი ლებს ად გი ლობ რივ 
მო სახ ლე ო ბას კავ შირს გა რე სამ ყა როს თან. გზის არ სე ბო ბამ შე-
საძ ლე ბე ლია ხე ლი შე უწყოს მო სახ ლე ო ბის დაბ რუ ნე ბას ხე ო ბა ში, 
მცი რე ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას და ხე ო ბის გა ცოცხ ლე ბას.

ანა ლო გი უ რად აუცი ლე ბე ლია გვი რა ბის გა კე თე ბა ხევ სუ რე თის 
მი მარ თუ ლე ბი თაც, ვი ნა ი დან დათ ვის ჯ ვ რის უღელ ტე ხი ლი ზამ-
თ რის პე რი ოდ ში იკე ტე ბა და შა ტი ლამ დე მი სას ვ ლელ სა შუ ა ლე-
ბად მხო ლოდ ვერ ტ მ ფ რე ნი რჩე ბა, რო მე ლიც მხო ლოდ შეკ ვე თით 
დაფ რინვს. არ სე ბუ ლი გვი რა ბი კი, რო გორც ზამ თ რის, ასე ვე სხვა 
და ნარ ჩენ პე რი ოდ შიც უსაფ რ თხოს გახ დის ხევ სუ რეთ ში გა და ად-
გი ლე ბას, რაც შე სა ბა მი სად გაზ რ დის ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის ოდე-
ნო ბას.

სა ქარ თ ვე ლოს მთას შე უძ ლია შეს თა ვა ზოს სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 
ტუ რიზ მის ფარ თო სპექ ტ რი: დაწყე ბუ ლი არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ-
რე ბი დან, დამ თავ რე ბუ ლი ფრინ ვე ლებ ზე დაკ ვირ ვე ბამ დე. სა ქარ-
თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი მდი და რი არ ქე ო ლო გი უ რი თუ ის ტო რი ულ -
არ ქი ტექ ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბი, მრა ვალ ფე რო ვა ნი ფლო რა და  ფა უ ნა, 
 უნი კა ლუ რი ეთ ნო კულ ტუ რა იძ ლე ვა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბის მრა ვალ მ ხ რივ  სა შუ ა ლე ბას.

სა ქარ თ ვე ლოს მთა ში სა თავ გა დას ვ ლო ტუ რიზ მი ასე ვე ძალ ზე 
პო პუ ლა რუ ლი ა. სა ქარ თ ვე ლოს მრა ვალ ფე რო ვა ნი ბუ ნებ რი ვი რე-
სუ რე სე ბი ქმნი ან ალ პი ნიზ მის, სამ თო ლაშ ქ რო ბე ბის / ტ რა ვერ სე ბის, 
მთის მდი ნა რე ებ ზე ჯო მარ დო ბის (რაფტინგი), მი წის ქ ვე შა სივ რ ცე-
ე ბის კვლე ვის  (სპელეო-ტურიზმი), სპორ ტუ ლი ნა დი რო ბის, თევ-
ზ ჭე რის, პა რაპ ლა ნე რიზ მის, სნო უ ბორ დის და სხვა მრა ვა ლი ფორ-
მის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბას. 

მთის მო სახ ლე ო ბას შო რის სა ქარ თ ვე ლო ში ასე ვე პო პუ ლა-
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რუ ლია სოფ ლის ტუ რიზ მი. ამ შემ თხ ვე ვა ში ტუ რის ტ თა გან თავ სე ბა 
ხდე ბა გლე ხის კარ მი და მო ში. აგ რო ტუ რიზ მის (სოფლის ტუ რიზ მის) 
ძი რი თა დი არ სი ა, რომ „ქალაქელები“, გარ კ ვე ულ საზღა უ რად, გა-
ეც ნონ სოფ ლის ყო ფას, შე ით ვი სონ ხალ ხუ რი ტრა დი ცი ე ბი, იცხოვ-
რონ ეკო ლო გი უ რად სუფ თა გა რე მო ში, მი ი ღონ ბუ ნებ რი ვი 
პრო დუქ ტი და სხვა. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მთი ან რე გი ო ნებ ში 
ეკო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბა. ის პო პუ ლა რუ ლია იმ ტუ რის ტებს შო-
რის, რო მელ თაც აწუ ხებთ გა რე მომ ც ვე ლი სამ ყა როს დაც ვი სა და 
შე ნარ ჩუ ნე ბის პრობ ლე მე ბი და, რო მელ თაც სურთ უფ რო მე ტი გა-
ი გონ ამა თუ იმ მხა რის ად გი ლობ რი ვი ეკო სის ტე მის ეკო ლო გი უ რი 
მდგო მა რე ო ბი სა და ეკო კულ ტუ რის შე სა ხებ. 

მთის შე საძ ლებ ლო ბე ბის კვლე ვი სათ ვის უაღ რე სად მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ა, თუ რამ დე ნად პო პუ ლა Rუ ლია მთის დეს ტი ნა ცი ე ბი ქარ-
თ ვე ლი და უცხო ე ლი ტუ რის ტე ბი სათ ვის. სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის 
ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს შარ შან დე ლი კვლე ვე ბით უცხო ელ ტუ რის-
ტებს შო რის პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს შემ დე გი ად გი ლე ბი:

სურ. 1. პოპულარული ტურისტული ცენტრები საქართველოში1

ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო რე გუ ლა რუ ლად იკ ვ ლევს ზამ-
თ რის კუ რორ ტებს გუ და ურ სა და ბა კუ რი ანს. 2017 წლის მო ნა ცე მე-
ბის თა ნახ მად გუ და ურ ში დამ ს ვე ნე ბელ თა 67% სა ქარ თ ვე ლოს მო-
ქა ლა ქე ე ბი იყ ვ ნენ. შე სა ბა მი სად უცხო ე ლე ბი 33%-ს შე ად გენ დ ნენ. 
ბა კუ რი ა ნი პო პუ ლა რო ბით ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ში უფ რო 

1 იხ.: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია  www.gnta.ge 

http://www.gnta.ge
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სარ გებ ლობს, სა დაც ისი ნი 98%-ს შე ად გენ დ ნენ, ხო ლო უცხო ე ლე-
ბი მხო ლოდ 2 %-ს. სა შუ ა ლო და ნა ხარ ჯ მა ბა კუ რი ან ში ერთ ტუ რის-
ტ ზე 169.50 ლა რი შე ად გი ნა. გუ და ურ ში ეს მო ნა ცე მე ბი შემ დეგ ნა ი-
რი ა:   

სურ. 2. ტურისტული დანახარჯების სტრუქტურა საქართველოს მთიანეთში1

დას კ ვ ნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ რე გი ონ ში სატ რან ს-
პორ ტო და სო ცი ა ლუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა, რო-
გორც სამ ხედ რო გზა ზე, ასე ვე ცალ კე ულ ტუ რის ტულ დეს ტი ნა ცი ე-
ბამ დე, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაზ რ დის ტუ რის ტ თა ნა კა დებს რე გი ონ ში 
და ხელს შე უწყობს მცხე თა- მ თი ა ნე თის მა ღალ მ თი ა ნი და სახ ლე-
ბუ ლი არე ა ლე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ას. 

რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა და ახა ლი ტუ-
რის ტუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ხელ მ წი ფოს მხარ და-
ჭე რით მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გაზ რ დის ტუ რის ტულ ბიზ ნეს ში ჩარ თუ ლი 
პი რე ბის მო ტი ვა ცი ას.

მსხვი ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და კო მუ ნი კა ცი ე ბის გა უმ ჯო ბე-
სე ბა ტუ რის ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლებ ში სივ რ ცი თი მოწყო ბის 
პრინ ცი პე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხელს შე უწყობს მა ღალ მ თი ა ნი 
რე გი ო ნის მდგრა დი ეკო ლო გი უ რი სუ რა თის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა ჯან სა ღე ბას.

რე გი ონ ში არ სე ბულ სამ თო თუ ბალ ნე ო ლო გი ურ კუ რორ ტებ-
საც ნამ დ ვი ლად აქვს ის რე სურ სი, რომ და ა ინ ტე რე სოს და მო ი ზი-
დოს ბევ რი ტუ რის ტი, ხო ლო და ცუ ლი ტე რი ტო რი უ ლი სის ტე მე ბი 

1 იხ.: ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია  www.gnta.ge 

http://www.gnta.ge
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და მა ღალ მ თი ა ნი არე ა ლე ბი ეკო ტუ რიზ მი სა და ალ პი ნიზ მის გან ვი-
თა რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე მად გე ნე ლი გახ დე ბა. 

ხევ სუ რე თი სა და ხე ვის უნი კა ლუ რი ის ტო რი ულ - კულ ტუ რუ ლი 
მემ კ ვიდ რე ო ბა, რო გორც კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის რე სურ სი, უნი კა-
ლურ ად გი ლობ რივ გას ტ რო ნო მი ა სა და ეთ ნოგ რა ფი ულ ელე მენ-
ტებ თან ერ თად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა გახ დე ბა სა ერ თა შო-
რი სო ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის ზრდი სათ ვის. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთის შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრუ ლად გა მო ყე ნე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში მო ნა ცე მე ბი გა ცი ლე ბით გა იზ რ დე ბა და მთა ღირ-
სე ულ ად გილს და ი კა ვებს ქარ თულ დეს ტი ნა ცი ებს შო რის.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 კვა რაცხე ლია ნ.  კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მი. თბ., 2009.
•	 „რა პრობ ლე მე ბი დახ ვ და ფშავ - ხევ სუ რეთ ში სა ხალ ხო დამ ც-
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ნა ლი „ლიბერალი“, 31 ივ ლი სი, 2014 - http://liberali.ge/news/
view/11549/ra-problemebi-dakhvda-fshavkhevsuretshi-sakhalkho-
damtsvels?fbclid=IwAR1_mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijk-
c0H3aAVIFd-roceoRT4O4A9x0; (ბოლოს გა და მოწ მ და 20/04/2022) 

•	 „გზა და უგ ზო ო ბა - ხევ სუ რე თის მთა ვა რი პრობ ლე მა“, Mtisambebi.
ge, 07 დე კემ ბე რი 2016 - https://mtisambebi.ge/news/people/item/173-
gza-da-ugzoba-xevsuretis-mtavari-problema?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_
AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI (ბოლოს გა და-
მოწ მ და 20/04/2022).

•	  ტუ რიზ მის სექ ტო რის სი ტუ ა ცი უ რი ანა ლი ზი პრო ექ ტის თ ვის „არაგვის 
და ცუ ლი ლან დ შაფ ტის და ად გი ლობ რი ვი თე მე ბის მდგრა დი გან ვი-
თა რე ბა“ https://www.aragvilag.ge/medias/media/other/24/tourism-
situational-analysys.pdf

•	 თე მურ იობაშ ვი ლი, „მთის კა ნო ნი“ - შე ღა ვა თი მთა ში, შე საძ ლო 
პრობ ლე მა ბი უ ჯეტ ში. ინტ. გა მო ცე მა - „Europe for Georgia“. 2015 
წლის 29 დე კემ ბე რი - http://eugeorgia.info/ka/article/336/mtis-kanoni-
--shegavati-mtashi-shesadzlo-problema-biujetshi/?fbclid=IwAR3rfSN
zAn5_ AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI (ბოლოს 
გა და მომ წ და 20/04/22). 

•	 სა ავ ტო მო ბი ლო გზე ბის დე პარ ტა მენ ტი, ქვე შე თი- კო ბის პრო ექ ტი, 
2018-2024 http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=pages&func=menu&

pid=1536737215 (ბოლოს გა და მომ წ და 20/04.2022)

http://liberali.ge/news/view/11549/ra-problemebi-dakhvda-fshavkhevsuretshi-sakhalkho-damtsvels?fbclid=IwAR1_mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijk-c0H3aAVIFd-roceoRT4O4A9x0
http://liberali.ge/news/view/11549/ra-problemebi-dakhvda-fshavkhevsuretshi-sakhalkho-damtsvels?fbclid=IwAR1_mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijk-c0H3aAVIFd-roceoRT4O4A9x0
http://liberali.ge/news/view/11549/ra-problemebi-dakhvda-fshavkhevsuretshi-sakhalkho-damtsvels?fbclid=IwAR1_mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijk-c0H3aAVIFd-roceoRT4O4A9x0
http://liberali.ge/news/view/11549/ra-problemebi-dakhvda-fshavkhevsuretshi-sakhalkho-damtsvels?fbclid=IwAR1_mRO8T14SeMH7tDJa6CjFwIjHqFijk-c0H3aAVIFd-roceoRT4O4A9x0
https://mtisambebi.ge/news/people/item/173-gza-da-ugzoba-xevsuretis-mtavari-problema?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
https://mtisambebi.ge/news/people/item/173-gza-da-ugzoba-xevsuretis-mtavari-problema?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
https://mtisambebi.ge/news/people/item/173-gza-da-ugzoba-xevsuretis-mtavari-problema?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
https://www.aragvilag.ge/medias/media/other/24/tourism-situational-analysys.pdf
https://www.aragvilag.ge/medias/media/other/24/tourism-situational-analysys.pdf
http://eugeorgia.info/ka/article/336/mtis-kanoni---shegavati-mtashi-shesadzlo-problema-biujetshi/?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_%20AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
http://eugeorgia.info/ka/article/336/mtis-kanoni---shegavati-mtashi-shesadzlo-problema-biujetshi/?fbclid=IwAR3rfSNzAn5_%20AgPKqULjia8XTBar7cOLsFGiUKSriHSyng8DcBtUl0FsTlI
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THEATRE STUDIES 

Marina (Maka) Vasadze,
Theatre Critics, PhD

The Professor at Shota Rustaveli Theatre and Film Georgian 
State University

INTERPRETATIONS OF IBSEN’S WORKS 
IN THE LATEST GEORGIAN THEATER

Summary

One of the main themes of Ibsen’s dramaturgy is the confrontation 
between the individual and the society. This theme, of course, is 
constant and very relevant today. Perhaps that is why, in the light of 
today’s reality, young creators stage plays of the brilliant Norwegian 
playwright to express their messages and position. This time I will 
focus on Ghosts, staged at the Liberty Theater by Saba Aslamazishvili, 
and Hedda Gabler, staged at the experimental stage of the Rustaveli 
Theater by Tata Popiashvili.

Ghosts is a very dramatic and effective performance. Ibsen is 
interested in genetic heredity, how the behavior of ancestors, the 
sins committed by them affect and reflect on offspring. A sense of 
duty is opposed to the personal interests of a person, the social moral 
norms  to the feelings and life of a person. What is more important 
 enjoying every minute of life or strictly established norms of life.

Ibsen’s Hedda Gabler is much more than just an eccentric 
protagonist, she is a person protesting against the narrowminded 
world around her. The existence of a character like Hedda in such a 
world is nonsense, absurd. Everyone tries to put her in some simple 
social framework (wife, girlfriend, mother), but due to her rebellious, 
freedomloving nature she cannot fit into these frameworks.

Saba Aslamazishvili staged Ibsen’s Ghosts at the Liberty Theater. 
The performance of the play at first glance differs from the director’s 
handwriting. In my opinion, the young director has proven that he 
is able not only to work on plays of different genres, but also can 
and is interested in working with different theatrical forms. This 
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time, without any épatage, he created Ghosts using the methods of 
classical, psychological theater.

Tata Popiashvili offered an interesting interpretation of Hedda 
Gabler on the experimental stage of the Rustaveli Theater. The 
director worked with Guram Ghonghadze on Ibsen’s text. A very good 
new translation of the play was made. The director edited a stage 
text, maid Berta was cut out. From a rather long play she left only 
the part which clearly expresses the concept of the performance. 
Everything in the performance serves to show the personality of 
Hedda Gabler.

Saba Aslamazishvili and Tata Popiashvili offered some interesting 
interpretations of Ibsen’s plays and associated the problems posed in 
the play with the acute issues of modern society. The young directors 
have left the questions open in their performances. Each spectator 
has to give the answers by himself.
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Maia Kiknadze,
Doctor of Arts, Associate professor at Shota Rustaveli Theatre

and Film Georgia State University 

SOVIET REPERTOIRE IN SANDRO AKHETELI’S WORK
INTERPRETATION OF SHALVA  DADIANI’S PLAY 

“TETNULDI” ON THE STAGE OF RUSTAVELI THEATER
(Part Three)

Summary

Premiere of play „Tetnuldi“ by Shalva Dadiani took place on 
December 22, 1931.

Numerous reviews have been published about the performance, 
opinions and certain comments have been given.

The reviews mainly checked the ideological side of the play, 
which was common at that time.

A few days before the premiere of the play, the Artistic Political 
Council organized a discussion of the play, officials attended the 
discussion, during which many comments were made, for example, 
they did not like the ecclesiastic mysterious elements used in the 
music, special attention paid to the “BAPI”  keepers of Svanetian 
traditions and etc.

The opinions expressed in newspaper letters were much stricter. 
The authors of the letters thought that the play did not ideologically 
add anything to the Rustaveli Theater and that the theater failed 
to create a Soviet tragedy. They considered as disadvantage of the 
author of the play Shalva Dadiani and the director Sandro Akhmeteli 
that they did not pay attention to the importance of the work of 
Soviet organizations in the revival of Svaneti. The fact that the role 
of Communist Party workers was not clearly expressed in the play 
was unacceptable for Soviet ideology.

In addition to the comments, the authors of the letters also wrote 
about the artistic value of the performance (scenography, mass 
scenes, performance of actors, etc.).

In 1933, the performance toured in Moscow. Besides Soviet 
citizens, the performance was watched by foreign specialists. They 
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positively assessed Akhmeteli’s solution, the mass scenes, created 
by the director, rhythm of the performance, plastic and performing 
skills of actors. Staginess of the Georgian culture was clearly visible 
in the performance.

…When Akhmeteli was arrested in 1936 during interrogation, 
Akhmeteli described “Tetnuldi” as an “ideologically unstable “ play. 
He was shot on June 29, 1937...
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FILM STUDIES

Zviad Dolidze,
                          Doctor of Art Criticism (Film Studies), Full professor 

of the Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University 

PINK NEOREALISM

Summary

Italian neorealist films, made in the second half of the 1940s and 
early 1950s, made a world name for themselves with their directness, 
documentary realism, exposing the necessary socioeconomic 
issues. They reflected the cultural spirit of postWorld War II Italy, 
though created the impression of a separate fragment rather than a 
finished novel, posed problems but did not point out ways to solve 
them. They were considered as a kind of oppositional model of 
Hollywood commercial films and turned into acceptable examples 
of the presentation and expansion of new directions of cinema. Still, 
strange as it may seem, neorealist  film productions were more 
successful on foreign cinema screens than in Italy itself. This includes 
a great interest in them from both foreign audiences and film critics, 
as well as prizes of various ranks on various types of film forums. In 
addition, in Italian cinemas crowded with American films, there was 
often no time left to screen the neorealist films. This circumstance 
did not bother the local audience at all, as by the end of the 1940s the 
film fans were already fed up with problematic neorealist films, so 
the film goers more and more turned to the American entertainment 
films and required the same from the compatriot filmmakers.

All this was accompanied by changes in the political arena of 
the country. In 1948, the power transferred to the rightists from the 
leftists who were the ardent supporters of neorealism, leading to the 
collapse of the already fragile Popular Democratic Front from within. 
The Central Office of Cinema and its director, Giulio Andreotti, have 
taken the opportunity to take the necessary steps to exercise more 
stringent state oversight of the film industry. The government officials 
made every effort to reduce the number of neorealist films  often 
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denying their authors any form of government assistance, for some 
reason preventing these films from being shown in local cinemas or 
abroad, many times they watched at each of them to find any anti
state in it, to cut them out or ban this film in general.

The Catholic Church also became active against the neorealist 
filmmakers, harassing them for their erroneous thinking, anti
clericalism, and preaching of socialist ideas. In 1949, the 
Vatican declared the Italian Communists and their supporters 
excommunicated, and in December of the same year, the Andreotti’s 
law has already made it risky to invest in and produce films with 
undesirable social problems and farleft ideological motives. There 
were prevented films which did not serve the best interests of the 
country. They were no longer subject to state subsidies or export 
licenses, and film companies were offered to create more optimistic 
and constructive works that the government would be happy to fund. 
Giulio Andreotti did not even hide that he did not like the neorealist 
films. Most of all, he did not show mercy to the famous film director 
and actor, Vittorio De Sica, and later he openly criticized this artist.

In the early 50s, when the Italian economy began to flourish, 
unemployment fell slightly, social conditions improved, on the 
cinemas appeared more optimistic, but embellished films  
sentimental melodramas and funny comedies that the audience liked 
very much. They were called neorealismo rosa or pink neorealism. 
The first sample of it was the film of Renato Castellani “Two Cents of 
Hope” (1952). In fact, pink neorealism, which was even instructed and 
inspired by neorealism, but no longer fit within its framework and 
no longer obeyed its laws, was a branch, a direction in which social 
problems were still covered, albeit in part. Instead, its films had a 
lighter form of entertainment than the works of Neorealism, and, 
most importantly, each of them ended with “happy ending”. These 
films met the demands of both the government and the church. The 
individual producers, critics, and film organizations liked them too 
and called on the government to support those filmmakers who were 
striving to make films with such a much better national spirit.
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KARTLI-KAKHETIAN DANCE DIALECT
(1 Part)

Summary

The first part of the topic  KartliKakhetian dance dialect  is 
dedicated to the historiographical material  the period of the feudal 
era, where based on several authors, the information about folk 
dance in the eastern lowland of Georgia is discussed. One of the 
main and important parts in the discussion of the KartliKakhetian 
dance dialect is the dance creativity characteristic of the royal and 
high social circle. From this point of view, several sources are really 
invaluable, because based on this material we have the opportunity 
to learn important information not only about the nobility, but also 
about Georgian folk dance in general.

In this part of the topic, descriptions containing Georgian folk 
choreography are presented on the basis of ethnochoreological 
analysis – Ekvtime Takaishvili’s “Deal of the State’s Door”, Vakhushti 
Batonishvili’s “Description of the Kingdom of Georgia”, Ioane 
Batonishvili’s “Kalmasoba”, Vakhtang Batonishvili’s “Historical 
Description”, Alexander JambakurOrbeliani’s  “Chant of the Iverians, 
Song and  sings quietly“, Teimuraz II’s “Day and Night Conversation 
or Mirror of the Told”, David Machabeli´s “Georgian Morality: Public 
Chant; When did Georgian chants appear“ and based on the works of 
researchers in various fields.
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HUMAN DRAMA

Summary

Keywords:Humandrama.Abiblicalidea.Thephilosophicalideaofman.
An ideadeveloped in the traditionof thenaturalsciences.MaxScheller.
Jean de La Bruyère. Michel Eyquem deMontaigne. Nemeseos Emeseli.

GrigolNoseli.SwamiVivekananda.

Reasoning around human drama begins with defining the human 
idea. In the century of recognition of anthropology as a science, Max 
Scheller singled out three types of definitions of the human idea. 
These are: the biblical idea, the philosophical idea of man, the idea 
developed in the tradition of the natural sciences.

The biblical idea  the same “anthropology from above”  seeks to 
define the essence of man on the basis of religious teachings. Ancient 
theological texts and the theoretical works of ancient or modern 
authors (Nemeseos Emeseli, Grigol Nosselli, Swami Vivekananda…) 
give impetus to deepen the drama of the human theological idea.

“Anthropology from above” is followed by a second definition of 
a person with a philosophical idea. According to the philosophical 
explanation, a living entity endowed with a human mind is superior 
to other living beings in the ability to create. According to the 
philosophical idea, the primacy of the human mind has a special 
place in the world. With philosophers, however, in the process of 
defining human essence, a more important issue is the study of the 
origin of the mind. Is the person’s mind of a material or immaterial?! 
Part of the philosopher’s  worldview spreads the biblical idea of 
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man, part  assures us of the opposite. However, the main reason for 
contemplating a person with a philosophical idea is to perfect human 
ideas and obtain a logical, scientifically explicable answer based on 
reasoning. The works of Jean de la Bruyere, Michel Montaigne allow 
us to explore what defines the idea of man in a philosophical context 
and what lies in its drama.

“Anthropology from below”  the idea of man in the natural 
sense  is a worldview developed in the tradition of the natural 
sciences, which focuses on the origin of man. He considers man to 
be a developed animal at a certain stage of the evolution of nature. 
“Anthropology from below” takes man to the creature below him 
and from there tries to access his nature. This part of the paper also 
explains the peculiarities and shortcomings of such a definition of 
the human idea.
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THE FIGHT BETWEEN MIND AND SENSE AND 
„DEATH IN VENICE“

Summary

Keywords:cinema,literature,mind,sense,Mann,Visconti.        

It doesn’t matter how quiet and attractive life is or how unbearable 
existence is, for both come the time when we face the end. Life is not 
permanent for human beings; they are all mortal. Even this inevitable 
matter makes life attractive and desirable. It determines all kinds of 
feelings, including fighting, history, and advancement. are different: 
good, bad, kind, vice, nice, ugly, true and false, though the world 
advances.

The history of art is created by humans, so because of its 
leitmotif, this history is living and life. Man has developed from 
Homo Sapiens to Homo Moralis. The desire of humans to satisfy 
their needs became the reason for it, and fine art, music, literature, 
and theatrical masterpieces were born. The latter, in their turn, gave 
birth to cinema. Cinema achieved a brilliant synthesis of word, sound, 
palette, and dynamics in its mind, gave birth to the cinema language, 
and quickly established itself as a legitimate field of art.

What do humans show in any field of art? They do show what 
they perceive and what feelings their perception determines.

The last two years of world history, the disaster that spread 
all over the world, made humans think about why they exist and 
which ways they should be searched for, which religious ways are 
acceptable and should be developed, and how it happened that 
cultural and technical revolutions devoured many values previously 
created.
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Thomas Mann’s novel, “Death in Venice” (published in 1912) by 
depicting time and its problems, and the Luchino Visconti film of the 
same name (made in 1971), both echo the present with astonishing 
intensity.
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ANIMATED FILMS MADE BY „ROTOSCOPE“

Summary

Keywords:Filmmaking,TheFleischerbrothers,Animation,„Rotoscope“,

Filmequipment.

During the silent film years, the Fleischer brothers excelled in 
animated technological innovations and also connected surprisingly 
meaningful and fantastic metaphors in their films. Max Fleischer’s 
first job was at the “Brooklyn Daily Eagle”, where he rose to 
prominence, working tirelessly, eagerly pursuing new endeavors, 
and seeking advice from everyone. He believed that he would create 
something that would greatly change not only his own history, but 
also the history of the entire animation industry.

Animated films were not a rare occurrence at the time, but given 
their quality, they looked rather mediocre. However, Max found a 
way to do realistic animation. The first thing he did was to put the 
movements of real actors on paper. The invention worked like this: 
he filmed real actors, the film was projected onto glass one frame 
at a time, and the actors were redrawn as cartoons onto a sheet of 
paper. From the very first attempt, when Max saw the desired result, 
he realized that this invention would make the animation much better 
and become immensely popular.

Max’s brother Dave put on a black and white clown costume 
and performed a few movements in front of the camera, after which 
a long process of shotbyshot redrawing and shooting began. 
While working, it turned out that Max’s camera shutter could not 
take a shot and switch to a second shot because it did not have a 
shutter function, so everything had to be set manually, removing the 
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cover from the camera lens and then recovering it. So appeared the 
“Rotoscope”, a new animation technique. 

Fleischer really wanted someone to be interested in his 
invention and animation, so he went to different studios to pitch 
his “Rotoscope.” However, he met John Bray in a chance meeting. 
Bray owned patented technology for making animated films. He used 
celluloid tape instead of sheets of paper, which greatly sped up the 
process. It was no longer necessary to draw a stationary background 
each time. Bray appreciated Fleischer’s invention and signed an 
exclusive contract to use his technology.

After some time, Bray and Fleischer split up, and Fleischer set up 
a studio he called “Out of the Inkwell”, which soon became one of the 
most important and largest studios in America, with the Rotoscope 
being the hallmark of Fleischer’s animations. The studio created an 
animation series, “Out of the Inkwell,” whose main character was 
Koko the Clown. It was immensely popular with the moviegoing 
crowds after it first appeared on the screen in 1919, and animated 
films created with the “Rotoscope” soon swept the nation.
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NEW TENDENCIES AND CHANGES IN TELEVISION AND 
FILM INDUSTRY IN PANDEMIC AND POST-PANDEMIC 

WORLD
         

Summary

In 2020, the beginning of a pandemic due to COVID 19 completely 
changed most people’s lives around the globe. The year 2020 turned 
out incredibly shocking for the population worldwide.

Millions of people under lockdown in four walls had to get into 
the habit of new forms of living. Changing norms in social interaction 
and restrictions on going out and living „Life in Normal“ obtained 
more significance to home entertainment providers.

Hence, in 2020 Netflix saw its highest increase rate of subscribers. 
The indicator of Netflix subscribers raised by 21.5 %. The rapid 
increase of subscribers brought new challenges to this streaming 
service provider. On the one hand, Netflix had to find ways to finance 
and start new projects to make its new and faithful old subscribers 
stick with them while numerous other streaming services emerged. 
On the other hand, they had to deal with the circumstance that it was 
practically impossible to offer a safe working environment to its cast 
and crew members under pandemic lockdown.

A small number of television shows and films produced and 
released during the first year of the pandemic brought the huge 
audience together, as there was a lack of new releases available, 
and higher demand from the people, that had more and more free 
time to bingewatch several episodes or films during the day. 

Furthermore, as cinemas were closed during the lockdowns in 
2020 and film releases were postponed for an undetermined period, 
streaming services grew their number of users and saw more 
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opportunities to raise their popularity and accomplishments at film 
festivals and award ceremonies.

My article “New Tendencies and Changes in Television 
and Cinema in Pandemic and PostPandemic World” addresses 
alterations that happened in the entertainment industry during the 
pandemic. The article will comprehend the foreseeable future of the 
traditional television and film industry, as well as streaming services. 
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VIRTUAL REALITY IN THE POSTMODERN ERA

Summary

The questions that arise nowadays for modern researchers are: 
What kind of reality does a person form in the digital spaces of the 
electronic world beyond the computer monitor? What place does her 
new aesthetic experience have in this world? In what sense is this 
experience aesthetic? In what categories does it belong? This paper 
discusses the postmodern era of virtual reality (VR) as an artistic 
phenomenon.

Our research can conclude that day to day life has moved into the 
virtual world: education  online trainings, medicine  online clinics, 
war  virtual negotiations and even cyberattacks, etc.

It can be assumed that virtual reality in the postmodern era is 
confusing, so confusing that scientists still cannot figure out what it 
is  progressive or reactionary, stupid or serious? It can be understood 
as an escape from the absolute truth, a movement to understand our 
world outside the boundaries of tradition, but it is also a cultural 
link and a playground for breaking boundaries in the art world, a 
continuation of modern thinking in a different mode.

Virtual reality is constantly present in human life and 
activities. Consequently, it will have a growing impact on our lives in 
the future, which is partly due to the progressive advances in computer 
graphics realism and augmented reality technologies. It is obvious 
that virtual reality implies a completely new aesthetic experience 
that a person has never encountered before and therefore will require 
completely new, adequate methods for its study, comprehension and 
description. In fact, virtual reality becomes a special spiritual realm 
for 21st century man in which he feels like a material being of the 
material world.
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STAGE INTERPRETATION OF THE PLAY „OUR CLASS“ BY 
TEMUR CHKHEIDZE AT THE ROYAL DISTRICT THEATER

Summary

Keywords: Stage interpretation, RoyalDistrict Theater, psychological

theater.

Temur Chkheidze in his performance „Our Class“ shows 
universal, superepochal problems and relationships that cannot be 
contained in a spacetime frame and, therefore, gives an artistically, 
creatively thoughtout version of an event as an inspiring process 
of humanization of the reader or viewer. The tragedy of existence, 
the rational purposefulness of a person, the ephemerality of 
psychological balance and relationships, the activation of actions 
not as an external factor of narration, but the emphasis on internal 
dynamism, the movement of the soul, the focus on creative vision are 
unambiguously expressed in the work of Temur Chkheidze. 

The play „Our Class“ reflects all the tragedies that the Jewish 
people had to go through during the period of fascism. Structurally, 
the work consists of 14 lessons telling the story of ten people from 
the school period to their death. From the Bolshevik regime to the 
Nazi regime, realistic images alternate with such dynamism that it 
even seems to the reader that he becomes an accomplice to this 
cruel story.

In my work, I reviewed the play by Tadeusz Słobodzianek „Our 
Class“ staged by director Temur Chkheidze at the Royal District 
Theater, which vividly reflects the search for a person’s inner life, 
resistance, deep and thoughtful psychology, the ideological struggle 
of a person who is in captivity of everyday life, epoch, and ideologies. 
All this may be interesting to such an outstanding creator as director 
Temur Chkheidze.



149

Art Science Studies #1 (88), 2022

Aleksandre Shvangiradze,
Master of Cultural Tourism at Shota Rustaveli Theatre and Film 

Georgia State University
Malkh Gvinjilia, 

Professor, Cultural Tourism Direction

PROBLEMS OF TOURISM DEVELOPMENT IN MTSKHETA-
MTIANETI MOUNTAINOUS REGION

Summary

MtskhetaMtianeti highland region includes 3 historical
ethnographic provinces interesting from the tourist point of view: 
Pshavi, Khevsureti and Khevs. Here we meet unique natural 
phenomena, amazing cultural heritage, ancient settlements, 
artefacts. This makes this region interesting for tourists and that is 
why PshavKhevsureti and Kazbegi have an important place in the 
cultural part of our country. However, it must be said that despite 
the many projects implemented, there are still a number of problems 
in the region, which after elimination and proper delivery of the 
product to consumers, I think further increase in tourist flows will be 
inevitable.

The main problems of the main population of PshavKhevsureti 
are road infrastructure, access to healthcare and communication 
failures. The condition of the access roads to the tourist areas is 
interesting, because it is important for any tourist to reach the 
destination comfortably.

The development of transport and social infrastructure in the 
region, both on the military road and to individual tourist destinations, 
will significantly increase the flow of tourists in the region and will 
contribute to the popularization of MtskhetaMtianeti highland 
settlements.

Solving the existing problems in the region and implementing 
new tourism projects with the support of the state will significantly 
increase the motivation of those involved in the tourism business.
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 The mountain or balneological resorts in the region also really 
have the resources to interest and attract many tourists, while the 
protected territorial systems and mountainous areas will become 
an important component of the development of ecotourism and 
mountaineering.

The unique historical and cultural heritage of Khevsureti and 
Khevi as a resource of cultural tourism, together with unique local 
gastronomy and ethnographic elements, will become an important 
precondition for the growth of international tourist flows.
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