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„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. 1860იან წლებ ში იბ სე
ნი იწყებს მოღ ვა წე ო ბას რო გორც რო მან ტი კო სი. 1870იანებში იგი 
ხდე ბა ერ თ ერ თი აღი ა რე ბუ ლი ევ რო პე ლი რე ა ლის ტი მწე რა ლი. 
1890იანებში 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



11

Art Science Studies #1 (88), 2022

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/
scandinavian-studies/Ibsenis-Realizmi.pdf (02/02/2022).
2 იქვე.
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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.
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ნი III. გამ. „კენტავრი“. 2020.
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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 narrow-minded 
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, 
freedom-loving 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.

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 


