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თინათინ გაბელაია 
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: გიორგი ცქიტიშვილი, 

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს შოთა 
რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

პროფესორი

ქალის დრამა სცენაზე
(თემურ ჩხეიძის ერთი სპექტაკლის მაგალითზე)

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი თე ატ რი, თე მურ 
ჩხე ი ძე, „ბრმა მხედ ვე ლი (მოლი სუ ი ნი)“, ნა ნი ჩიქ ვი ნი ძე.

წარ მო შო ბით ირ ლან დი ელ დრა მა ტურგს - ბრა ი ან ფრილს - 
ერ თობ მსუ ყე, რე გა ლი ე ბი თა და მრა ვალ გ ვა რი ტი ტუ ლით გა ჯე-
რე ბუ ლი ბი ოგ რა ფია აქვს. კლა სი კოსს სწო რედ მწერ ლო ბამ მო-
უხ ვე ჭა ფარ თო მას შ ტა ბის სა ზო გა დო მოღ ვა წის სა ხე ლი. დღე საც, 
თე ატ რა ლურ სამ ყა რო ში, ბრა ი ან ფრი ლის პი ე სე ბი ისე თი ვე ინ ტე-
რესს აღ ძ რავს, ისე ვე ხში რად იდ გ მე ბა სცე ნა ზე, რო გორც ეს მი სი 
კა რი ე რის საწყის ეტაპ ზე ხდე ბო და. 

ცნო ბი ლი ა, რომ თე ატ რა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის 
მან ძილ ზე, დრა მა ტურ გე ბი ხში რად ირ გებ დ ნენ რე ჟი სო რის ამ პ-
ლუ ა საც - თავ და პირ ვე ლად, მრა ვა ლი სა უ კუ ნის წინ, ან ტი კუ რი 
სა ბერ ძ ნეთ სა და მოგ ვი ა ნე ბით, რო მის იმ პე რი ა ში, ან აღორ ძი-
ნე ბის პე რი ო დის ინ გ ლის სა თუ სხვა ქვეყ ნებ ში, თა ვად დგამ დ ნენ 
კი დეც სა კუ თარ პი ე სებს. ბრა ი ან ფრი ლიც ზედ მი წევ ნით ფა ქი ზად, 
გუ ლის ყუ რით ეკი დე ბო და დრა მა ტურ გი უ ლი ნა წარ მო ე ბის სპექ-
ტაკ ლად ქ ცე ვის,  სცე ნა ზე ტექ ს ტის გა ცოცხ ლე ბის პრო ცესს. იმა ვეს 
მო ითხოვ და იმ რე ჟი სო რის გა ნაც, რო მე ლიც მი სი პი ე სის დად გ მის 
იდე ით გა ნიმ ს ჭ ვა ლე ბო და. ძალ ზე ხში რად აპ რო ტეს ტებ და იმ გ ვა რი 
„ორიგინალური“ სცე ნუ რი ადაპ ტა ცი ის შემ თხ ვე ვებს, სა დაც მი სი 
ქმნი ლე ბე ბის დე და აზ რი შეც ვ ლი ლად მი აჩ ნ და. 

„ირლანდიელ ჩე ხო ვად“ აღი ა რე ბუ ლი ავ ტო რი აქ ტი ურ თე ატ-
რა ლურ მოღ ვა წე ო ბას 1960 წელს შე უდ გა. ექ ვ სი თვის გან მავ ლო-
ბა ში ეს წ რე ბო და გა მო ჩე ნი ლი ირ ლან დი ე ლი რე ჟი სო რის, ტა ი რონ 
გათ რის რე პე ტი ცი ებს. უკ ვე 1964 წელს პი ე სამ „ფილადელფია, 
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მო ვე დი!“ მას, რო გორც დრა მა ტურგს, სა ყო ველ თაო აღი ა რე ბა 
მო უ ტა ნა. ამ წარ მა ტე ბას მოჰ ყ ვა არა ნაკ ლებ სა ინ ტე რე სო ნა მუ-
შევ რე ბი, რო მელ თა შო რი სა ა: „კას მა გუ ა რის სიყ ვა რუ ლი“ (1966); 
„საყვარლები“ (1967); „კრისტალი და მე ლა“ (1968); „ქალაქის თა-
ვი სუფ ლე ბა“ (1973); „რწმენის მკურ ნა ლი“ (1979); „თარგმანები“; 
ჩე ხო ვის „სამი დის“ ფრი ლის ვერ სი ა; „ცეკვა ლუღ ნა სა ზე“ (1990); 
„ისტორიის შექ მ ნა“ (1988); „მშვენიერი ტე ნე სი“ (1993); „მოლი სუ-
ი ნი“ (1994). ჩა მოთ ვ ლილ პი ე სა თა უმ რავ ლე სო ბა მსოფ ლი ოს არა-
ერთ ენა ზე ითარ გ მ ნა და და იდ გა. ბრა ი ან ფრი ლის ბო ლო პე რი-
ო დის ნა მუ შევ რებს შო რის კი, ერ თ -ერ თი გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი 
პი ე სას - „მოლი სუ ი ნი“  უჭი რავს.

„... სპექ ტაკ ლის პრე მი ე რა 1994 წელს დუბ ლი ნის გე იტს თე ატ რ-
ში შედ გა. მას შემ დეგ იგი ითა მა შეს ლონ დო ნის, პა რი ზის, მი ლა ნის, 
ნი უ -ი ორ კის სცე ნებ ზე. მი ღე ბუ ლი აქვს ხუ თი თე ატ რა ლუ რი ჯილ-
დო. ნი უ -ი ორ კის კრი ტი კოს თა კავ ში რის 1996 წლის სა მი ნო მი ნა ცი ა: 
სა უ კე თე სო პი ე სა, სა უ კე თე სო სა მი მსა ხი ო ბი, სა უ კე თე სო დად გ მა. 
1997 წელს კი „მოლი სუ ინს“, თე ატ რა ლუ რი სამ ყა როს თ ვის ერ თ -
-ერ თი ყვე ლა ზე პრეს ტი ჟუ ლი, ლო უ რენს ოლი ვი ეს (სახელობის) 
პრე მია მი ე ნი ჭა“.1 

„მოლი სუ ი ნი“ თავ და პირ ვე ლად თა ვად ბრა ი ან ფრილ მა დად-
გა. შემ დეგ იყო  პი ე სის ამე რი კუ ლი პრე მი ე რაც, 1996 წელს. ბროდ-
ვე ის პროგ რა მის შე ნიშ ვ ნა ში ფრი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ პი ე სის იდე ა, 
ნა წი ლობ რივ, შთა ა გო ნა ოლი ვერ საქ სის ნარ კ ვევ მა.2 „მოლი სუ ი-
ნის“ წარ მა ტე ბუ ლი სტარ ტის შემ დეგ, დღემ დე არ გა ნე ლე ბუ ლა ინ-
ტე რე სი ფრი ლის ამ კონ კ რე ტუ ლი პი ე სი სად მი. სა ხე ზეა მი სი ხე ლა-
ხა ლი გა აზ რე ბის მცდე ლო ბე ბი.

სა ქარ თ ვე ლო ში „მოლი სუ ი ნის“ პრე მი ე რა თბი ლი სის სა ერ-
თა შო რი სო თე ატ რა ლუ რი ფეს ტი ვა ლის ქარ თულ ნა წილ ში, მარ ჯა-
ნიშ ვი ლის თე ატ რის „სხვენზე“ შედ გა. რე ჟი სო რი - თე მურ ჩხე ი ძე. 
მო ნა წი ლე ობ დ ნენ: ნა ნი ჩიქ ვი ნი ძე, ალე კო მა ხა რობ ლიშ ვი ლი და 
გო გა პი პი ნაშ ვი ლი. მოგ ვი ა ნე ბით, 2010 წლის 19 ოქ ტომ ბერს, იგი 
გა ნახ ლე ბუ ლი შე მად გენ ლო ბით გა თა მაშ და და დღემ დე რე პერ-
ტუ არ ში ა.  სპექ ტაკ ლ ში ჟღერს გია ყან ჩე ლის მუ სი კა; სცე ნოგ რა ფია 
ეკუთ ვ ნის - გი ორ გი (გოგი) ალექ სი- მეს ხიშ ვილს; ქო რე ოგ რა ფია - 

1ღოღობერიძე,რეჟისორი-რომელიცარჩანს,2011,გვ.69.
2Sacks,AnanthropologistonMars:sevenparadoxicaltales,1995,გვ.66-88.
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გია მარ ღა ნი ა. სპექ ტაკ ლის გა ნახ ლე ბულ რე დაქ ცი ა ში მო ნა წი ლე-
ო ბენ: ნა ნი ჩიქ ვი ნი ძე (მოლი სუ ი ნი), გია ბურ ჯა ნა ძე (ექიმი რა ი სი), 
ალე კო მა ხა რობ ლიშ ვი ლი (ფრენკ სუ ი ნი.)  პი ე სა ქარ თულ ენა ზე 
თარ გ მ ნა თა მაზ გო დერ ძიშ ვილ მა.

თე ატ რის ზო გი ერ თი კრი ტი კო სი, მკვლე ვა რი1 „მოლი სუ ინს“ 
სტრუქ ტუ რუ ლად ბრა ი ან ფრი ლის ერ თ -ერთ, ასე ვე წარ მა ტე ბულ 
პი ე სას სა ხელ წო დე ბით - „რწმენის მკურ ნა ლი“ ამ ს გავ სებს, რად-
გან მი სი წი ნა მორ ბე დი ვით, ეს პი ე საც მო ნო ლო გე ბის პრინ ცი პი თაა 
აგე ბუ ლი. თუმ ცა,  მსგავ სე ბა ხელს არ უშ ლის დრა მა ტულ ნა წარ-
მო ებს თა ვი სი ად გი ლი და იმ კ ვიდ როს იმ რჩე ულ პი ე სებს შო რის, 
რომ ლებ მაც მწე რალს აღი ა რე ბა მო უ ტა ნა. კრი ტი კო სე ბი პი ე სის 
გან სა კუთ რე ბულ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე ხში რად სა უბ რო ბენ. აღ ნიშ-
ნა ვენ, რომ ბრა ი ან ფრი ლის ამ პი ე სის პერ სო ნა ჟე ბი, მი უ ხე და ვად 
წი ნა ნა წარ მო ე ბებ თან გარ კ ვე უ ლი მსგავ სე ბე ბი სა, მა ინც ინარ ჩუ-
ნე ბენ თვით მ ყო ფა დო ბას, თა ვის თა ვა დო ბას. ღრმა ემო ცი ას აღ ძ-
რა ვენ მნახ ველ ში და თავს ამახ სოვ რე ბენ მას... 

გან სა კუთ რე ბით და დე ბი თად წარ მოჩ ნ და ბრა ი ან ფრი ლის ამ 
პი ე სის („მოლი სუ ი ნის“) შე საძ ლებ ლო ბე ბი პან დე მი ის პი რო ბებ ში. 
თე ატ რის მკვლევ რებს არ გა მოჰ პარ ვი ათ შარ ლოტ მუ რის2 ამა ვე 
სა ხელ წო დე ბის სპექ ტაკ ლი. სა ერ თა შო რი სო პრე სა ერ თხ მად ალა-
პა რაკ და „მოლი სუ ი ნის“ გა ცოცხ ლე ბის სა ინ ტე რე სო ხერ ხ ზე. ისი-
ნი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, რომ ახალ მა პლატ ფორ მამ - ონ ლა ინ თე ატ რ-
მა - ეკ რან ზე ხილ ვის თა ნა ვე შე ი სის ხ ლ ხორ ცა ბა ლი ბე გე ლი ქა ლის 
დრა მა. ბრა ი ან ფრი ლის შე მოქ მე დე ბის უსაზღ ვ რო პო ტენ ცი ალს 
ცხად ყოფს ცნო ბილ ჟურ ნა ლებ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რე ცენ ზი ე ბი სა 
და წე რი ლე ბის აურაცხე ლი რა ო დე ნო ბა.3 დრა მა ტურ გი თა ნა მედ-
რო ვე თე ატ რა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის ურ თუ ლეს გა მოწ ვე ვებს ღირ სე-
უ ლად პა სუ ხობს. 

ქარ თუ ლი სა თე ატ რო ხე ლოვ ნე ბის შეს წავ ლის პრო ცეს ში, თე-
მურ ჩხე ი ძის „მოლი სუ ი ნის“ სცე ნუ რი ინ ტერ პ რე ტა ცია სხვა დას ხ ვა 
ნიშ ნი თაა სა ყუ რადღე ბო. თა ნა მედ რო ვე ქარ თ ვე ლი მა ყუ რებ ლის-

1Drediman,Viewpoints–PowerfulDigitalRevivalsOfBrianFriel’sFaithHealerAnd
MollySweeney,2021.
2Ting,AnInterviewwithDirectorCharlotteMoore,2011.
3TheWallStreetJournal;TheNewYorker;TheNewYorkTimes;AssociatedPress;
NYPost;DailyNews;NewYorker;Backstage;Theatermania;WolfEntertainment
Guide;WomanAroundTown;CurtainUp;TalkEntertainment.
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თ ვის ბრა ი ან ფრი ლის დრა მა ტურ გი ა, ერ თი შე ხედ ვით, უჩ ვე უ ლო 
მო ცე მუ ლო ბა ა. სპექ ტაკ ლი, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ყუ რადღე ბას 
იპყ რობს, რო გორც დრა მა ტურ გი ის თა ვი სე ბუ რე ბით, ასე ვე იქ დას-
მუ ლი აქ ცენ ტე ბი თაც, რაც, რა თქმა უნ და, რე ჟი სუ რა ში, ჩხე ი ძი სათ-
ვის და მა ხა სი ა თე ბელ ხელ წე რა ში იკითხე ბა. 

საკ ვ ლევ ობი ექ ტად მო ლი სუ ი ნის პერ სო ნა ჟი ავი ღე. სტა ტი-
ის მი ზა ნია გან ვ საზღ ვ რო, რამ დე ნად ყოვ ლის მომ ც ვე ლად აისა ხა 
მო ლი სუ ი ნის დრა მა ქარ თულ თე ატ რ ში? აღელ ვებს თუ არა თა-
ნა მედ რო ვე ქარ თ ველ მა ყუ რე ბელს ეს პერ სო ნა ისე ვე, რო გორც 
თე ატ რის ის ტო რი ა ში ცნო ბილ ქალ თა და უ ვიწყა რი მხატ ვ რუ ლი სა-
ხე ე ბი? 

ად რეც და ახ ლაც, არა მარ ტო სა ქარ თ ვე ლო ში, არა მედ მთელ 
მსოფ ლი ო ში, ის რაც ადა მი ანს აწუ ხებს, ტან ჯავს და არ აძ ლევს შე-
საძ ლებ ლო ბას იყოს სრულ ფა სოვ ნად ბედ ნი ე რი, დღემ დე შეს წავ-
ლის ობი ექ ტია მეც ნი ე რე ბი სა და ხე ლოვ ნე ბის სფე რო ში. ხე ლოვ-
ნე ბა ში, კონ კ რე ტუ ლად კი სა თე ატ რო ხე ლოვ ნე ბა ში. მო ლი სუ ი ნი 
არა მარ ტო იმი თაა სა ინ ტე რე სო, რომ მის ის ტო რი ას სა ფუძ ვ ლად 
რე ა ლუ რი ამ ბე ბი თუ მოვ ლე ნე ბი უდევს, არა მედ სპექ ტაკ ლი გვი-
ბიძ გებს იმის კენ, რომ თა ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნის (ამ შემ თხ ვე ვა ში 
მო ლის) დრა მის ჭეშ მა რი ტი არ სი უფ რო გან ვა ზო გა დოთ. ქა ლის 
ტრა გი კუ ლი ის ტო რია „სხვენის“ ინ ტი მურ ატ მოს ფე რო ში შეგ ნე-
ბუ ლა დაა მოთხ რო ბი ლი. აღ მ ქ მე ლის მგრძნო ბე ლო ბა ზე ძლი ერ 
ზე მოქ მე დებს სცე ნა ზე გაჟ ღე რე ბუ ლი ყო ვე ლი მკა ფიო თუ ფა ქი ზი 
რეპ ლი კა; ყო ვე ლი ჟეს ტი იმის თ ვი სა ა, რომ უფ რო ღრმად შე იჭ-
რას მა ყუ რებ ლის ში ნა გან სამ ყა რო ში, იქ ამოქ მედ დეს, იმ მიჯ ნამ დე 
მი აღ წი ოს, სა დაც მო აზ როვ ნე თვი თა ნა ლიზს იწყებს. „ამბავი, რო-
მე ლიც მა ყუ რე ბელ მა პი რა დი ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბით 
იცის, უც ნო ბი რა კურ სით, უჩ ვე უ ლო კუთხით უნ და და ვი ნა ხოთ. იმ 
კუთხით, სა ი და ნაც მას ეს სა გა ნი არა სო დეს უნა ხავს. ეს ყო ველ-
თ ვის სა ინ ტე რე სო ა“.1 ამი ტო მაც, ქარ თ ვე ლი მო ლის პერ სო ნა ჟი 
უნებ ლი ედ აღ ძ რავს სურ ვილს დავ ფიქ რ დეთ არა მხო ლოდ უც ნობ 
პერ სო ნა თა, არა მედ სა კუ თარ ბედ ზე, სხვა დას ხ ვა სა ხის ბრმა ექ-
ს პე რი მენტს მინ დო ბილ თა ბე დის წე რა ზეც. ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ხე-
ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის ფორ მი რე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ეპო ქა კი 
ჩვენ და სა უ ბე დუ როდ თუ - ზოგ ჯერ, ბედ ნი ე რი გა მო ნაკ ლი სე ბის 

1თუმანიშვილი,სანამრეპეტიციადაიწყება,2008,გვ.30.
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მეშ ვე ო ბით - სა ბედ ნი ე რო დაც, ბრმა ექ ს პე რი მენ ტე ბის დე ფი ციტს 
არ გა ნიც დის.

პან დე მი ის წნეხ ში მცხოვ რებ მო აზ როვ ნე ებს სა მე დი ცი ნო ექ-
ს პე რი მენ ტე ბი სად მი არა ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
აქვთ. ერ თი მხრივ, სენ სა ცი უ რი, სა სარ გებ ლო აღ მო ჩე ნის მო ლო-
დინს, მე ო რე მხრივ, გახ მა უ რე ბუ ლი კვლე ვე ბის სა ზი ა ნო შე დე გე ბი 
აქარ წყ ლებს. სა მე დი ცი ნო ექ ს პე რი მენ ტე ბი სად მი გაცხო ვე ლე ბუ ლი 
ინ ტე რე სი, წი ნა სა უ კუ ნე ე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი, დღემ დე აქ ტუ ა ლუ-
რი ა, მაგ რამ, ასე ვე არ უნ და და ვი ვიწყოთ, რომ არ სე ბობ დ ნენ რე ა-
ლუ რი ინ დი ვი დე ბი, რო მელ თა დრა მა საც სწო რედ ამ „პროგრესის 
სა ხე ლით“ ჩა ტა რე ბულ წა რუ მა ტე ბელ ექ ს პე რი მენ ტ ში მო ნა წი ლე-
ო ბა წარ მო ად გენს. ქარ თულ სა დად გ მო ვერ სი ა შიც, შუა ხნის მო-
ლი ამ გ ვა რი საც დე ლი კვლე ვის მსხვერ პ ლი აღ მოჩ ნ დე ბა. იგი იმ 
სა მე დი ცი ნო ექ ს პე რი მენ ტის თა ნა მო ნა წი ლე ა, რომ ლის უმ თავ რეს 
პრი ო რი ტე ტად, რო გორც ირ კ ვე ვა, არ მი იჩ ნე ვა ადა მი ა ნის ფსი-
ქო- სო მა ტუ რი სი ჯან სა ღე. ალ ბათ, შემ თხ ვე ვი თო ბას ვერ მი ვა წერთ 
რე ჟი სო რის მი ერ ბრმა ქა ლის მხედ ვე ლად „მონათვლის“ მცდე-
ლო ბა საც. წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მით შე ვეც დე ბი მო ლი სუ ი ნი გა ვა-
ა ნა ლი ზო თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ თე ატ რ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
სპექ ტაკ ლის, კერ ძოდ კი ერ თ -ერ თი აღი ა რე ბუ ლი რე ჟი სო რის ბო-
ლო წლე ბის შე მოქ მე დე ბის მა გა ლით ზე.  ის მო ლი სუ ი ნი, რო მელ-
საც არა ერ თი კრი ტი კუ ლი წე რი ლი მი უძღ ვ ნეს უცხო ელ მა და ქარ-
თ ველ მა თე ატ რის კრი ტი კო სებ მა. 

სპექ ტაკ ლის დრა მა ტურ გი ა, თა ვი სი სტრუქ ტუ რი თა და ეს თე-
ტი კით რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვავ დე ბა თე მურ ჩხე ი ძის მი ერ ად რე-
ულ წლებ ში დად გ მუ ლი წარ მოდ გე ნე ბის გან. ირ ლან დი ე ლი დრა-
მა ტურ გის პი ე სა „ბრმა მხედ ველს“, ერ თი შე ხედ ვით, ქარ თ ვე ლი 
მა ყუ რებ ლის თ ვის უჩ ვე უ ლო ტემ პო რიტ მი აქვს, თუმ ცა ეს ხელს 
არ უშ ლის მათ, სულ გა ნა ბუ ლებ მა უც ქი რონ სპექ ტაკლს, მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ სცე ნა ზე არა ფე რია თვა ლის მომ ჭ რე ლი. რე ჟი სო რი 
მხო ლოდ მი ნი მა ლუ რი სა შუ ა ლე ბე ბით ცდი ლობს ჩაგ ვით რი ოს აზ-
როვ ნე ბა ში, აღ გ ვიძ რას გან ს ჯის სურ ვი ლი. სპექ ტაკლს მარ ჯა ნიშ ვი-
ლის თე ატ რის რე პერ ტუ არ ში თა ვი სი გა მორ ჩე უ ლი ნი შა დღემ დე 
უნარ ჩუნ დე ბა. რა გა ნა პი რო ბებს ამ ფაქტს? რა სიღ რ მი საა იმ უსი-
ნათ ლო პერ სო ნა ჟის ხედ ვის მას შ ტა ბი, მსა ხი ო ბი  ნა ნი ჩიქ ვი ნი ძე 
რომ ასა ხი ე რებს?
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შუ ახ ნის მო ლი ერ თ გ ვარ სიმ ბო ლოს მოგ ვა გო ნებს მსხვერ-
პ ლი სა, რო მელ საც „კლასიკურ“ მსხვერ პ ლად ვერ შევ რაცხავთ. 
ასი წუ თის გან მავ ლო ბა ში, თან და თან მი ვი წევთ ქა ლის დრა მის 
ყვე ლა ზე შო რე უ ლი შრის კენ. ვმძიმ დე ბით, არა მი სი უსი ნათ ლო-
ბის დრა მა ტიზ მით, არა მედ პი რი ქით, იმ ე.წ. სა მო მავ ლო პერ ს პექ-
ტი ვით, რო მე ლიც  ქალს მოჩ ვე ნე ბით კე თილ დღე ო ბას ჰპირ დე ბა 
(იგულისხმება თვა ლის ჩი ნის დაბ რუ ნე ბა ოპე რა ცი ის შე დე გად).

უსი ნათ ლო მო ლი ში წარ მო ჩე ნი ლია ადა მი ან ში ჩა დე ბუ ლი 
უსაზღ ვ რო სა სი ცოცხ ლო ძა ლა, შე იგ რ ძ ნო ბა სი ცოცხ ლის უშ რე ტი 
პო ტენ ცი ა ლი, რო მელ საც ვერ თრგუ ნავს ფი ზი კუ რი ნაკ ლი. ხო ლო 
თვალ ხი ლუ ლი, ნა ო პე რა ცი ე ბი მო ლი,  სა წი ნა აღ მ დე გო მოვ ლე ნა ა. 
თვალ სა და ხელს შუა ნად გურ დე ბა მი სი პი როვ ნუ ლო ბა. მა ყუ რე-
ბე ლი უც ქერს ფი ზი კუ რად ჯან საღ, მაგ რამ სა სი ცოცხ ლო ენერ გი ა-
დაშ რე ტილ ქალს... ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქ მულს ხელ შე სა ხე ბად, ძალ ზე 
დრა მა ტუ ლად გად მოგ ვ ცემს მსა ხი ო ბი ნა ნი ჩიქ ვი ნი ძე. ამის თ ვის ის 
იყე ნებს ძუნწ, მაგ რამ სა ხი ერ მი მი კას, გა მო ხედ ვას, დუ მილს. მი სი 
გა მომ სახ ვე ლო ბი თი არ სე ნა ლი, ერ თ დ რო უ ლად თავ შე კა ვე ბუ ლი, 
ას კე ტუ რი, მი ნი მა ლის ტუ რი და, იმავ დ რო უ ლად, ძალ ზე მეტყ ვე ლი, 
მრავ ლის მ თ ქ მე ლი ა. 

გო ნივ რუ ლად ათ ვი სე ბუ ლი კა მე რუ ლი სივ რ ცე ამოქ მე დე ბას 
იწყებს.  სა მი სხვა დას ხ ვა გან ზო მი ლე ბი დან ვუც ქერთ სცე ნა ზე გა-
თა მა შე ბულ დრა მას. „ბრმა მხედ ვე ლი“ გვნუს ხავს თა ვი სი ორი გი-
ნა ლუ რი ში ნა გა ნი სამ ყა რო თი, გან სა კუთ რე ბუ ლი ნი უ ან სე ბის შეგ-
რ ძ ნე ბი სა და აღ ქ მის უნა რით. გან სა კუთ რე ბით ამა ღელ ვე ბე ლია 
ნა ნი ჩიქ ვი ნი ძის მი ერ გან სა ხი ე რე ბუ ლი აცეკ ვე ბუ ლი მო ლის მო-
ნო ლო გი. უსი ნათ ლო ქა ლის ღრმად ემო ცი უ რი აღ სა რე ბა მა ყუ რე-
ბელს თა ვა დაც უბიძ გებს ანა ლი ზის კენ, მის მი ერ ჩა დე ნი ლი მოქ-
მე დე ბა- საქ ცი ე ლის გან ს ჯის კენ.  სცე ნა ზე თა მაშ დე ბა ის, რა ზეც არა 
თუ სა უ ბა რი, არა მედ ფიქ რიც ძლი ერ გვიმ ძიმს. 

სცე ნა ზე მყოფ თი თო ე ულ მოქ მედ პირს სა კუ თა რი მო ტი ვა-
ცია გა აჩ ნი ა. ყო ვე ლი მათ გა ნის ქმე დე ბას, საქ ცი ელს გარ კ ვე უ ლი 
ზრახ ვე ბი გან საზღ ვ რა ვენ. ა. მა ხა რობ ლიშ ვი ლის გან სა ხი ე რე ბულ 
ფრენკს სურს მე უღ ლეს თვა ლის ჩი ნი და უბ რუ ნოს. თუმ ცა, ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში, ში შობს, ყვე ლა ფე რი ისევ ძვე ლე ბუ რად დარ ჩე ბა 
თუ კარ დი ნა ლუ რად შე იც ვ ლე ბა. ხომ შე იძ ლე ბა მო ლიმ „სულ სხვა 
თვა ლით შე ხე დოს“ ქმარს?!. ექი მი რა ი სი (გ. ბურ ჯა ნა ძე) უდა ვოდ 
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პა ტივ მოყ ვა რე კა ცი ა. მას სურს უნი კა ლუ რი ოპე რა ცი ით საქ ვეყ ნოდ 
გა ით ქ ვას სა ხე ლი და აღი ა რე ბა მო ი პო ვოს. მაგ რამ, მო ლი სუ ინ-
ზე (ნ. ჩიქ ვი ნი ძე) აბ სო ლუ ტუ რად არა ვინ ფიქ რობს. ხომ სავ სე ბით 
და საშ ვე ბი ა, რომ მან სამ ყა რო ისე თი, რო გო რიც ის არის, ვერ მი-
ი ღოს, სა თა ნა დოდ ვერ აღიქ ვას. ამა ზე თუ და ფიქ რე ბუ ლა ვინ მე?!.

ქარ თ ველ მკვლე ვარ თა გარ კ ვე უ ლი ჯგუ ფი, ბრა ი ან ფრი ლის 
პი ე სის ქარ თულ სცე ნა ზე და ბა დე ბას უარ ყო ფი თად გა მო ეხ მა უ-
რა: „ბრმა მხედ ველ ში“ მსა ხი ო ბებს ერ თ მა ნეთ თან ურ თი ერ თო-
ბა აკ ლი ათ. სცე ნა ზე ერ თად დგა ნან, მაგ რამ მარ ტო თა მა შო ბენ. 
რე ჟი სო რის გა რე შე დარ ჩე ნილ თა სა შემ ს რუ ლებ ლო ხე ლოვ ნე ბა 
ბო ლომ დე არ არის წარ მო ჩე ნი ლი... პი რო ბი თო ბა მა ყუ რე ბელს 
აზ როვ ნე ბის კენ უბიძ გებს, მაგ რამ თე ატ რ ში იმის თ ვის არ დავ დი-
ვართ, რომ სცე ნი დან წარ მოთ ქ მუ ლის წარ მო სახ ვა და ვიწყოთ. 
ფორ მა და ში ნა არ სი ერ თად უნ და მოგ ვე წო დე ბო დეს და არა ცალ - 
ცალ კე, ან ერ თ მა ნე თის და მო უ კი დებ ლად“.1

უხ ვა დაა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბიც ჩხე ი ძი სე ულ დად გ-
მა ზე: „...რეჟისორი ეს წ რაფ ვის იმას, რომ  მაქ სი მა ლუ რად მი უ ახ-
ლოვ დეს წარ მოდ გე ნა მა ყუ რე ბელს, ჩა ი ხე დოს მის სულ ში, გა მო-
აფხიზ ლოს მი სი გრძნო ბა- გო ნე ბა, გუ ლახ დილ დი ა ლოგ ში ჩა ა ბას 
თა ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნი, ღრმა აზ რო ვა ნი ფიქ რის თ ვის გა ნაწყოს, 
სი ცოცხ ლი სა და სიტყ ვის ფა სი, მი სი ჯა დოს ნუ რი არ სი, მრა ვა ლაზ-
რო ვა ნი ქვე ტექ ს ტი შე აც ნო ბი ნოს. ამა ვე დროს კი აამაღ ლოს ქარ-
თულ თე ატ რ ში მორ ყე უ ლი მეტყ ვე ლე ბის კულ ტუ რა, გა ნა ვი თა როს 
და დახ ვე წოს იგი“.2

სპექტაკლში არსებულ უხვსიტყვიან მონოლოგებს, სამი 
ადამიანის წრფელ თვითგანსჯას, პარტერში მსხდომთა მდუმარე 
აღსარებაც უერთდება. ანალიტიკის აქტში შეტყუებულ მაყურებელს, 
თანამედროვე ქართულ სცენაზე განხორციელებულ კამერულ 
სპექტაკლებს შორის, მართლაც გამორჩეულად ამახსოვრდება 
„ბრმა მხედველი“, თანაც, არა იმიტომ, რომ სპექტაკლი მხოლოდ 
ერთი კონკრეტული პერსონაჟის ბედ-იღბალზე გვაფიქრებს, 
არამედ იმ ნიშნითაც, რომ მოლი ჩვენს გონებაში სიმბოლურ 
დატვირთვას იძენს. ის განუსჯელად გამეტებული პიროვნულობის 

1თამარკიკნაველიძე.თეატრალურიფესტივალისშავ-თეთრიდღეები.https://
tbilisiinternational.com/ge/press-office/press/41/teatraluri-pestivalis-shav-tetri-
dgeebi
2ქუთათელაძე,ბრმამხედველი,2010,გვ.27-28.



20

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #2 (89), 2022

სახე-ხატი, არაკლასიკური მსხვერპლი ხდება... ბრაიან ფრილის 
მიერ შექმნილი პერსონაჟი ძალაუნებურად გვაფიქრებს იმგვარ 
კომპლექსურ და მასშტაბურ საკითხზე, როგორიცაა თანამედროვე 
ადამიანის დრამის ჭეშმარიტი არსი. 

მე მაინც ვფიქრობ, რომ ქართული სპექტაკლის რეჟისორის 
მიზანი ჩვენი ყურადღების მიმართვა იყო ისეთი საკითხისა თუ 
პრობლემისადმი, რომელსაც თითოეული ჩვენგანის პიროვნული 
თუ მორალურ-ზნეობრივი პასუხისმგებლობა ეწოდება.  დიახ, 
ვიდრე რაიმე ნაბიჯს გადავდგამთ, სერიოზულ გადაწყვეტილებას 
მივიღებთ და მის რეალურ ხორცშესხმას შევუდგებით, კარგად 
უნდა დავფიქრდეთ, სიღრმისეულად უნდა გავაანალიზოთ, 
ავწონ-დავწონოთ ის მოსალოდნელი შედეგები, რომლებიც 
ჩვენს ქმედებას შეიძლება მოჰყვეს... რაც არ უნდა კეთილი, 
ჰუმანური, ნათელი ზრახვები გვამოძრავებდეს, აუცილებლად 
უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რას მოუტანს ჩვენი საქციელი ჩვენს 
გვერდით მყოფებს, ახლობელ თუ უცნობ ადამიანებს. ისინი, 
ჩვენდა უნებურად, სრულიად გაუაზრებლად შეიძლება, ერთ 
მშვენიერ დღეს, უნებლიედ, მსხვერპლის როლში აღმოჩნდნენ; 
ისევე როგორც ეს ნანი ჩიქვინიძის მიერ განსახიერებულ მოლი 
სუინს დაემართა.
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გვანცა კუპრაშვილი
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს

სახელმწიფო უნივერსიტეტის                                                               
კინომცოდნეობის მიმართულების  დოქტორანტი

ხელმძღვანელი: პროფესორი ლელა ოჩიაური 

ოთარი  წავიდა!

კი ნო რე ჟი სო რი ოთარ იოსე ლი ა ნი და ი ბა და თბი ლის ში, 1934 
წლის 2 თე ბერ ვალს. 1952 წელს და ამ თავ რა სა მუ სი კო სას წავ ლე-
ბე ლი. 1953-1955 წლებ ში სწავ ლობ და მოს კო ვის სა ხელ მ წი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტის მე ქა ნი კა- მა თე მა ტი კის ფა კულ ტეტ ზე. 1965 წელს და ამ-
თავ რა მოს კო ვის სა კავ ში რო სა ხელ მ წი ფო კი ნე მა ტოგ რა ფი ის ინ ს-
ტი ტუ ტის კი ნო სა რე ჟი სო რო ფა კულ ტე ტი (ალექსანდრე დოვ ჟენ კო-
სა და მი ხე ილ ჭი ა უ რე ლის სა ხე ლოს ნო). 1956 წლი დან მუ შა ობ და 
კი ნოს ტუ დია „ქართულ ფილ მ ში“  რე ჟი სო რის ასის ტენ ტად, შემ დეგ 
- მე მონ ტა ჟედ, 1951-1961 წლებ ში კი, დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის რე-
ჟი სო რად. 1961 წლი დან - 1983 წლამ დე იყო „ქართული ფილ მის“ 
რე ჟი სო რი და სცე ნა რის ტი. 80-იანი წლე ბი დან ცხოვ რობს საფ რან-
გეთ ში.

პირ ველ  ფრან გულ სრულ მეტ რა ჟი ან კი ნო სუ რათ ში, კი ნო ი-
გავ ში „მთვარის ფა ვო რი ტე ბი“ (1984) სა ზო გა დო ე ბის სხვა დას ხ ვა 
წარ მო მად გენ ლის ამ ბავს აერ თი ა ნებს: ანარ ქის ტე ბის, ქურ დე ბის, 
მე ძა ვე ბის, თაღ ლი თე ბის, გა მომ გო ნებ ლე ბის, ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ-
შე ბის დი ლე რე ბის. აქ ორი ეპო ქაა ასა ხუ ლი, პირ ვე ლი, რო დე საც 
ქმნი ან ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშს და მე ო რე, რო დე საც მას იპა რა ვენ. 
(დაჯილდოვდა ვე ნე ცი ის 41-ე კი ნო ფეს ტი ვა ლის ჟი უ რის პრი ზით). 
შემ დეგ გა და ი ღო ფილ მი „და იქ მ ნა ნა თე ლი“ (1989), რო მე ლიც  სე-
ნე გა ლე ლე ბის ცხოვ რე ბას ასა ხავს. 1992 წელს გა და ი ღო „პეპლებზე 
ნა დი რო ბა“, 1996 წელს - ყა ჩა ღე ბი“ (ვენეციის ფეს ტი ვა ლის ჟი უ რის 
სპე ცი ა ლუ რი პრი ზი). ამას მოჰ ყ ვა ფილ მე ბი: „ღვინოშია ჭეშ მა რი-
ტე ბა“ (1998), „ორშაბათი დი ლა“ (2002 წ. ბერ ლი ნის კი ნო ფეს ტი ვა-
ლის „ოქროს დათ ვი“). ეს უკა ნას კ ნე ლი სა ქარ თ ვე ლო ში ჩა მო ი ტა-
ნა. ჩვე ნე ბის დაწყე ბის წინ რე ჟი სორ მა ასე მი მარ თა მა ყუ რე ბელს: 
„ამჟამადაც, ეს არის ქარ თუ ლი ფილ მი, ოღონდ საფ რან გეთ შია 
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გა და ღე ბუ ლი, ფრან გულ ენა ზე, მე გა და გი თარ გ მ ნით“.1 „შანტრაპა“ 
(2010 წე ლი. არ გენ ტი ნა ში მარ დეპ ლა ტას სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს-
ტი ვა ლის ჟი უ რის სპე ცი ა ლუ რი პრი ზი,  „ზამთრის სიმ ღე რა“, 2015).

სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის დამ სა ხუ რე ბუ ლი მოღ ვა წე (1995), 
მი ღე ბუ ლი აქვს: შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის სა ხელ მ წი ფო 
პრე მია (1998), საფ რან გე თის აკა დე მი ის ოქ როს მე და ლი (1999),  
CICAE-ს ევ რო პუ ლი პრე მი ა, ბერ ლი ნის ხე ლოვ ნე ბის აკა დე მი ის 
პრე მი ა, მოს კო ვის კი ნოკ რი ტი კოს თა პრი ზი, იტა ლი ის კულ ტუ რის 
სა მი ნის ტ როს კო მი სი ის პრე მი ა.                                        

ადგილის ძიებაში
სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნ და ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბის უცხო ეთ-

ში კი ნო მიგ რა ცი ის მი ზე ზე ბი სა და შე დე გე ბის კვლე ვა. ამ პრობ-
ლე მა ზე თვა ლის მი დევ ნე ბამ გა მა ზი ა რე ბი ნა შემ დე გი მო საზ რე ბა: 
„კაცობრიობის ის ტო რი ამ გვიჩ ვე ნა, რომ არის მა რა დი უ ლი კონ ფ-
ლიქ ტი და არის წარ მა ვა ლი, დრო ე ბი თი კონ ფ ლიქ ტი. მა რა დი უ ლი 
კონ ფ ლიქ ტია უნი ჭო ბი სა და ნი ჭი ე რე ბის, სი ლა მა ზი სა და სი მა ხინ-
ჯის, ავად მ ყო ფო ბი სა და სი ჯან სა ღის, გო ნი ე რე ბი სა და უგუ ნუ რო-
ბის, ჭკუ ი სა და უჭ კუ ო ბის, ძლი ე რე ბი სა და უძ ლუ რო ბის, უნა რი ა-
ნო ბი სა და უუნა რო ბის... დრო ე ბით წარ მა ვალ კონ ფ ლიქტს წარ მო-
შობს: ეკო ნო მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, იური დი უ ლი და 
ამ გ ვა რი მოვ ლე ნე ბი“.2

დრო ე ბი თი კონ ფ ლიქ ტე ბი გავ ლე ნას ახ დე ნენ მა რა დი ულ კონ-
ფ ლიქ ტებ ზე, გარ კ ვე ულ წი ლად ელ ფერს უც ვ ლი ან, აძ ლი ე რე ბენ ან 
ასუს ტე ბენ მა რა დი ულს, თუმ ცა მი სი არ სე ბი თად შეც ვ ლა არ შე უძ-
ლი ათ.. ვფიქ რობ, ამ მო საზ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით უნ და გან ვი-
ხი ლოთ ოთარ იოსე ლი ა ნის ცხოვ რე ბა სა და შე მოქ მე დე ბა ში მიმ-
დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი და პრობ ლე მე ბი.

რე ჟი სორ ლა ნა ღო ღო ბე რი ძის აზ რით: „მთელი ქარ თუ ლი კი-
ნე მა ტოგ რა ფი ის გან ვი თა რე ბა რთუ ლი, წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი და 
არა ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა ა. ძნე ლი ა, უფ რო კი, შე უძ ლე-
ბე ლია მი სი ჩას ვე ნე ბა პროკ რუს ტეს სა რე ცელ ში, წი ნას წარ კონ ს-
ტ რუ ი რე ბუ ლი  სქე მით“.3

სა ვა რა უ დოდ, ამ ფაქ ტ მა გა ნა პი რო ბა ოთარ იოსე ლი ა ნის შე-

1კვესელავა,მოგონებები,2010,გვ.250.
2ბაქრაძეა.,კინოდათეატრი,1990,გვ.52.
3ღოღობერიძე,გამოსვლები,გვ.22
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მოქ მე დე ბა ში წარ მოქ მ ნი ლი პრობ ლე მე ბი. ნი ჭი ე რე ბას და უ პი რის-
პირ და უნი ჭო ბა, სუ ლი ერ თა ვი სუფ ლე ბას - მო ნო ბა ში გა დიდ კა ცე-
ბის სურ ვი ლი და გაჩ ნ და და მო კი დე ბუ ლე ბა, რა მაც და მან გ რევ ლად 
იმოქ მე და სა ქარ თ ვე ლო ში თა ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე-
ბა ზე.

1962 წელს ოთარ იოსე ლი ან მა გა და ი ღო მხატ ვ რუ ლი მოკ ლე-
მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მი „აპრილი“, ახალ გაზ რ და ოჯა ხის შე სა ხებ. რე-
ჟი სორს გან ზ რა ხუ ლი ჰქონ და, სა ხელ მ წი ფო კი ნე მა ტოგ რა ფი ის 
ინ ს ტი ტუტ ში ფილ მის  სა დიპ ლო მო ნაშ რო მად წარ დ გე ნა,  კი ნოს-
ტუ დი ამ „ქართული ფილ მი“ ის, რო გორც „შემოქმედებითად შე უმ-
დ გა რი“ შე ა ფა სა. და დიპ ლო მის დაც ვა არ გა მარ თუ ლა.  „აპრილი“  
სა ქარ თ ვე ლო ში, 1963 წლის დე კემ ბერ ში შეზღუ დუ ლი რა ო დე ნო-
ბით აჩ ვე ნეს.

 სა დიპ ლო მო დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის, „თუჯი“ (რომელშიც ნაჩ-
ვე ნე ბია მე ტა ლურ გი უ ლი ქარ ხ ნის მუ შა ო ბის ერ თი დღე) გა მოს ვ-
ლის შემ დეგ, გა ზეთ „კომსომოლსკაია პრავ დას“ პუბ ლი კა ცი ა ში, 
ოთარ იოსე ლი ა ნი ამ ბობს: „მე მა წუ ხებს ჩე მი ყო ვე ლი დღე, მა წუ-
ხებს ჩე მი თა ნა მედ რო ვე ო ბა, მა წუ ხებს დრო, რო მე ლიც დატ ვირ-
თუ ლია ყო ველ დღი უ რო ბით და სა ჭი რო ებს გა მოხ მა უ რე ბას. ...უკვე 
რამ დე ნი მე წე ლი ა, მძაფ რად გან ვიც დი ჩემს ყო ველ „დღეს“, ჩვე ნი 
ცხოვ რე ბის ყო ვე ლი მო მენ ტის ფასს“.1 

 რეჟისორი 1966 წელს გადაღებული ფილმით „გიორგობისთვე“ 
გაიცნეს. მთავარი გმირი ნიკო ვერ ეგუება ღვინის ქარხანაში 
არსებულ დარღვევებს, ხელმძღვანელების არაკეთილსინდისიერ  
საქციელს და მათ  წინააღმდეგ ილაშქრებს.  კინოსურათს  ხმაური 
მოჰყვა, ზოგი ანტისაბჭოურად მიიჩნევდა, ზოგიც - ანტიქართულად. 
საქართველოში მისი ჩვენება რაღაც პერიოდი  აიკრძალა კიდეც. 
1968 წელს „გიორგობისთვემ“ მიიღო კანის საერთაშორისო 
კინოფესტივალის პრიზი და პრემია ჟორჟ სადულის სახელობის 
საფრანგეთის კულტურის ფონდიდან. ბოლოს მაინც გაუშვეს  
ეკრანებზე, ოღონდ, მეორე და მესამე კატეგორიის კინოდარბაზებში.

ოთარ იოსელიანის შემდეგი ფილმია „იყო შაშვი მგალობელი“ 
(1970),  რომელმაც ორი წელი გაატარა „თაროზე“, მიზეზი ის 
იყო, რომ მთავარ მოქმედ პირში ხელისუფლებამ „უსაქმური და 
მუქთახორა“ მუსიკოსი დაინახა.

„პასტორალში“ (1975) (პასტორალი - ხე ლოვ ნე ბის ჟან რი, რომ-

1ბარამიძე,სცენისა,1976,გვ.41-42
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ლის თ ვი საც და მა ხა სი ა თე ბე ლია სოფ ლის ცხოვ რე ბის იდი ლი უ რი 
ასახ ვა) მუ სი კო სე ბი, კა მე რუ ლი ორ კეს ტ რის წევ რე ბი სა მეგ რე ლოს  
სო ფელ ში ჩა დი ან, ახა ლი ნა წარ მო ე ბის მო სამ ზა დებ ლად. ორი გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი სამ ყა როს შეხ ვედ რა ცხად ყოფს, რომ სოფ ლის ცხოვ-
რე ბა სუ ლაც არ არის იდი ლი უ რი. გლე ხე ბი მუ სი კო სებს არა ფერს 
აკ ლე ბენ, თვი თონ ყო ველ დღი უ რი შრო მით ირ ჩე ნენ თავს. ფილ-
მი  და ი წუ ნა და გა აკ რი ტი კა საბ ჭო თა კავ ში რის კი ნე მა ტოგ რა ფი ის 
სა ხელ მ წი ფო კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რემ (70-იან წლებ ში) ფი ლიპ 
გარ მაშ მა, რად გან მას ში ასა ხუ ლი იყო საბ ჭო თა კი ნოს თ ვის უჩ ვე უ-
ლო თე მე ბი, მათ შო რის, ღრმა და პი რის პი რე ბა გლე ხის ცხოვ რე ბა-
სა და შე მოქ მე დე ბით ინ ტე ლი გენ ცი ის ყო ფას შო რის. ამის შემ დეგ 
რე ჟი სორს „უწყებაში“ გა ნუცხა დეს, რომ  ფილ მებს ვე ღარ გა და ი-
ღებ და. 

კონ ფ ლიქ ტი რე ჟი სორ სა და კი ნო კო მი ტე ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო-
ბას შო რის გამ წ ვავ და და  ზო გის თ ვის საყ ვა რელ მა და ზო გის თ ვის 
აბ სო ლუ ტუ რად მი უ ღე ბელ მა შე მოქ მედ მა, 80-იან წლებ ში სა ქარ თ-
ვე ლო და ტო ვა და საფ რან გეთ ში გა და იხ ვე წა. სა ხელ მ წი ფო ორ გა-
ნო ებს წი ნა აღ მ დე გო ბა არ გა უ წე ვი ათ. წას ვ ლის წინ ოთარ იოსე-
ლი ან მა თქვა, რომ გარ მა შის ხელ ში ტან ჯ ვას  ერ ჩია და სავ ლეთ ში 
ეცა და  ბე დი, თუმ ცა,  იცო და, რომ „სამოთხე“ არც იქ ელო და. 

ოთარ იოსე ლი ა ნის მსგავ სი შე მოქ მე დე ბი წა რუშ ლელ კვალს 
ტო ვე ბენ სა კუ თა რი ერი სა და სა ხელ მ წი ფოს ის ტო რი ა ში. და მო უ-
კი დებ ლო ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის სურ ვი ლი მარ თავს მათ ყო ფას. 
ხში რად უთ ქ ვამს: „არ ვარ წი ნა აღ მ დე გი ფილ მ ში შე ვი ტა ნო ის, 
რა საც ესე ნი ითხო ვენ ჩემ გან, მაგ რამ რა ვქნა, არ შე მიძ ლია მა სა-
ლას თან ურ თი ერ თო ბა ში ვტყუ ო დე“.1 ამ ბობ და, რომ მი სი ფილ მე-
ბი არა სო დეს შე ი ცავ დ ნენ ან ტი საბ ჭო ურ გზავ ნი ლებს. მე ტიც, მათ ზე 
დაკ ვირ ვე ბი სას იფიქ რებ დი, რომ საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბას არას-
დ როს უარ სე ბი ა. იღებ და პა რა დოქ სულ ფილ მებს, რაც მოს კოვს 
ძა ლი ან აღი ზი ა ნებ და. რა საკ ვირ ვე ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ-
ლე ბა ემორ ჩი ლე ბო და ცენ ტ რა ლურ მთავ რო ბას. სწო რედ ამი ტომ 
აღ მოჩ ნ და,  რომ „პასტორალის“  შემ დეგ ოთარ იოსე ლი ა ნის ად-
გი ლი კი ნო ში  არ იყო.

მინ და გა გაც ნოთ ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს არ ქივ ში აღ-
მო ჩე ნი ლი ორი წე რი ლი, რომ ლებ მაც, ფაქ ტობ რი ვად, გარ კ ვე უ-
ლი რო ლი ითა მა შეს და პი რო ბე ბი შე უქ მ ნეს სამ შობ ლო დან ოთარ 

1 კვესელავა,მოგონებები,2010,გვ.250.
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იოსე ლი ა ნის გა ძე ვე ბას თუ პი რა დი სურ ვი ლით წას ვ ლას და რომ-
ლებ შიც ნათ ლად ჩანს, რა ტომ არ მოს წონ დათ და რა არ მოს წონ-
დათ ოთარ იოსე ლი ა ნის შე მოქ მე დე ბა ში. 

წერილიპირველი(გაგზავნილია-გრიფითსაიდუმლოდ)
სა ხელ მ წი ფო უშიშ რო ე ბის კო მი ტე ტის თავ მ ჯ დო მა რე ალექ სან-

დ რე ინა უ რი მი მარ თავს სა ქარ თ ვე ლოს კომ პარ ტი ის ცენ ტ რა ლურ 
კო მი ტეტს და „ურჩევს“, გა ით ვა ლის წი ნონ და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა-
ცი ა, რო მე ლიც ავ სებს 1967 წლის 2 თე ბერ ვ ლის # 5|53 – 558 წე-
რი ლის მო ნა ცე მებს. ავ ტო რი ხაზს უს ვამს, რომ იოსე ლი ა ნის ფილ-
მებ ში „ჩვენი სი ნამ დ ვი ლე ნაჩ ვე ნე ბია უკი დუ რე სად უარ ყო ფი თად 
და მუ ქი სა ღე ბა ვე ბით. ჩვენ თან არ სე ბუ ლი მა სა ლე ბის თა ნახ მად, 
იოსე ლი ა ნი ამას გან გებ აკე თებს“. დას კ ვ ნა ისე თი ა, რომ 1937 წელს 
რე ჟი სორს დახ ვ რეტ დ ნენ.

„საქართველოს სსრ,
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოსთან 
არსებული სახელმწიფო უშიშროების  კ ო მ ი ტ ე ტ ი
29 თებერვალი, 1970 წ.

 #16|10 – 216 . ს ა ი დ უ მ ლ ო დ.
 საქართველოს ცენტრალური კომიტეტი

                                         ქალაქი თბილისი.

ჩვენი 1967 წლის #5|53 – 558 წერილის დამატებად გაცნო
ბებთ,რომ ხელთ არსებული მონაცემების მიხედვით,რეჟისორ
მა ოთარ დავითის ძე იოსელიანმა კინოსტუდია „ქართულ ფილ
მსა“და „სამეცნიეროკვლევითი და დოკუმენტური ფილმების“
სტუდიაში შექმნა რიგი კინოსურათებისა, რომელთა იდეური 
დონე ვერ შეესაბამება საბჭოური შემოქმედებითი ნაწარმოე
ბების წინაშე მდგარ მოთხოვნებს.მის მიერ გადაღებული ფილმ 
„საპოვნელაში“, რიგი წარმატების მიუხედავად, უნდა აღინიშ
ნოს,რომ უცნაური და მიუღებელია იმ მანქანების ფერი,რომე
ლიც თელავს მცენარეებს.ეს მომენტი მნახველთა ცნობიერება
ში,შესაძლებელია განზოგადდეს იმგვარად,რომ მათი მნიშვნე
ლობა დაუპირისპირდეს ფილმის მთავარ თემას. კინოსტუდია 
„ქართულ ფილმში“ იოსელიანმა გადაიღო 4ნაწილიანი მოკ
ლემეტრაჟიანი ფილმი „აპრილი“.ამ ფილმმა უცნაური და მძი
მე შთაბეჭდილება აღძრა. მასში ნაჩვენებია გაუგონარი და პა
თოლოგიური სამყარო.ფილმის თითქმის ყველა მოქმედი პირი 
მოხუცი და მახინჯებია.თავისთავად ცხადია,ფილმი „დაიხურა“
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(ანუ აიკრძალა),რაც სახელმწიფომ იზარალა 65577 მანეთი.
იოსელიანის მიერ შექმნილი ფილმი „ფოლადი“აღძრავს,რაღაც
ნაირ მოწყენილ და მოღუშულ განწყობას.შრომა,რომელიც ფილ
მის ძირითადი თემაა.ნაჩვენებია,როგორც მძიმე,აუტანელი,რაც 
სულაც არ არის ისეთი,როგორიც უნდა იყოს.
1966 წელს იოსელიანმა შექმნა ფილმი „გიორგობისთვე“,რომელ
შიც მან დაუშვა რიგი გადაცდომები, რამაც სურათში წარმოშვა 
იდეური აქცენტების არასწორი „დასმა“, „განლაგება“. ამის გამო 
საქართველოს სსრის კომიტეტის დადგენილებით, შეწყდა მისი 
ჩვენება და ეკრანს მხოლოდ მას შემდეგ დაუბრუნდა,რაც მასში 
შეიტანეს შესწორებები.
აღსანიშნავია, რომ ფილმში დაშვებული უზუსტობები განპირო
ბებულია იმ კადრებითა და ეპიზოდებით, რომლებიც რეჟისორს 
თვითნებურად აქვს გაკეთებული;რეჟისორს არ აქვს გათვალის
წინებული მისთვის ოფიციალურად მიცემული შენიშვნები,რაც შე
საძლებელს გახდიდა ფილმში არ ყოფილიყო საბჭოური შემოქმე
დებისთვის იდეურად მიუღებელი აქცენტები.
დღეისათვის იოსელიანმა საქართველოს „სამეცნიეროკვლევითი 
და დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში“დაასრულა მუშაობა ორ
ნაწილიან მოკლემეტრაჟიან ფილმზე  „ძველი ქართული სიმღე
რები“.ფილმის ავტორს,ტიტრებიდან გამომდინარე,მიზნად აქვს 
დასახული მაყურებელს გააცნოს ქართული კლასიკური მრავალხ
მიანი ნაკლებად ცნობილი სიმღერები,მისი მუსიკალური დიალექ
ტები, ამიტომ შერჩეულია უკვე გაქრობის პირას მისული მასალა 
ისე, რომ სიმღერის აღქმა შესაძლებელი გახდეს კონკრეტულ ეთ
ნოგრაფიულ ფონზე.
ფილმი გადატვირთულია პეიზაჟებით, გლეხთა ყოფის სურათე
ბით,რომლებიც უმრავლეს შემთხვევაში ტენდენციურია და ეწი
ნააღმდეგებიან სიმღერებს,რომელთა სიძველე და ღირსება მათი 
წარმოშობის დროის ამსახველი მასალით კი არ არის ილუსტრი
რებული,არამედ თანამედროვე სოფლის პირობებით,რომელიც 
არის ღიმილის გარეშე, გლეხთა მძიმე და უშინაარსო სახეებით.
ყველაფერი ეს გადმოცემულია ისე, რომ არც წარსულს ასახავენ 
და ჩვენი ცხოვრების თანამედროვეობასაც არასწორად,უსიცოცხ
ლოდ წარმოაჩენენ.
ფილმის შესავალში ავტორის მიერ გაკეთებული დაპირისპირებე
ბი,თითქმის მასში ასახულია „გაქრობის პირას მყოფი ნიშნები და  
„ეთნოგრაფიული ფონი“,ასევე შეუმდგარია,რადგან  წარსულის 
ძირითადი ეთნოგრაფიული ფონი დიდი ხნის წინ გაქრა და მისი 
ნახვა ჩვენს დროში ამ ნაშთის სახითაც კი, როგორც მას იოსე
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ლიანი გვთავაზობს, შეუძლებელია. უნდა აღინიშნოს,რომ მაყუ
რებელთა აბსოლუტური უმრავლესობა ზედაპირულად უყურებს 
და იღებს ფილმის დასაწყისში  ნაკლები გამომსახველობის მქო
ნე ტექსტს, ეკრანზე კი მათ მოუწევთ უყურონ არა მრავალხმოვან 
სიმღერებს არამედ სანახაობით მასალას,რომელიც უკიდურესად 
უღიმღამოდ გამოიყურება.
ფილმის ტენდენციურობა და ჩანაფიქრის ნეგატიურობაზე ირიბად 
მიგვანიშნებს ზოგიერთი კადრი.
საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს კინემატოგრაფიის სა
ხელმწიფო კომიტეტის დადგენილებით (ბრძანებულებით),
ზემოხსენებულ ფილმზე მუშაობა შეწყვეტილია. ხარჯები კი 
(დაუზუსტებლად, დაახლოებით,20000მანეთის ოდენობა)ჩამოი
წერება „სამეცნიეროპოპულარული და დოკუმენტური ფილმების 
სტუდიის“ ანგარიშიდან. ნიშანდობლივია ისიც, რომ აღნიშნული 
ფილმის წარმოება დაწყებულია უნებართვოდ,საქართველოს სსრ 
კინემატოგრაფიის კომიტეტთან შეუთანხმებლად,„აღორძინების“
სცენარის „ჩარჩოების“ხარჯზე.
რეჟისორ იოსელიანის შექმნილ ფილმებში, ჩვენი სინამდვილე 
ნაჩვენებია უკიდურესად უარყოფითად და მუქი საღებავებით.
ჩვენთან არსებული მასალების თანახმად,იოსელიანი ამას განგებ 
აკეთებს.
ახლა იოსელიანი კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“ ემზადება 
სრულმეტრაჟიანი ფილმის „იყო შაშვი მგალობელი“ გადასაღე
ბად. ფილმის სცენარი დაამუშავა დიმიტრი ერისთავმა, შალვა 
კაკიჩაშვილმა იოსელიანის მონაწილეობით.წარმოდგენილ სცე
ნარში ასახული არაა ჩვენი თანამედროვეობისთვის საჭირო აქ
ტუალური და ამაღლებული თემები.ამ სცენარის გადამუშავებამდე 
ჩნდება აზრი,რომ თითქოს ჩვენთან შეუძლებელია სერიოზული 
შემოქმედებითი შედეგის მიღება,ამავდროულად ჩვენი ცხოვრე
ბის პირობები ქმნიან, ყურიან საფუძველს შემოქმედებით უნა
ყოფობას. ,,იყო შაშვი მგალობელს“ალბათ აქვს უფლება იარსე
ბოს,როგორც ლიტერატურულმა ნაწარმოებმა.თუმცაღა ფილმის 
დადგმის პროცესში, ვითვალისწინებთ რა იმ ფაქტს, რომ ოთარ 
იოსელიანი მიდრეკილია უარყოფითი მოვლენების გამწვავებისა 
და ხაზგასმისაკენ, ჩვენი ცხოვრების ნეგატიური მომენტების გა
ბუქებისკენ,რაც გამოიწვევს აზრობრივ და არასწორ წაკითხვას.
ეს ბოლო გარემოება მით უფრო რეალურია,რომ თავდაპირველი 
ჩანაფიქრი სცენარში იმთავითვე შეიცვალა  რიგ არასწორ იდეურ 
დათქმას.
„ნიჭიერი რეჟისორის“სახელს ამოფარებულმა იოსელიანმა უკვე 
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შექმნა რიგი ნაწარმოებებისა,რომლებმაც სახელმწიფოს მატერი
ალურთან ერთად მორალური ზარალიც მიაყენეს.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე,საქართველოს სსრ სახელმწიფო 
უშიშროების კომიტეტი მიიჩნევს,რომ მიზანშეუწონელია იოსელი
ანის დამოუკიდებელ სამუშაომდე მიშვება.
                                                           

საქართველოს მინისტრთა საბჭოსთან
                     არსებული სახელმწიფო უშიშროების 

                                   კომიტეტის თავმჯდომარეა. ინაური“.1

                                      
წერილიმეორე

ანო ნი მუ რი წე რი ლი და კო მენ ტა რი მას ზე, კი ნოს ტუ დია 
„ქართული ფილ მის“ დი რექ ტორ თენ გიზ გორ დე ლა ძის სა ხელ ზე,  
გა დაგ ზავ ნი ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფოს ცენ ტ რა ლურ კო-
მი ტეტ ში, საბ ჭო თა კავ ში რის სა ხალ ხო კონ ტ რო ლის კო მი ტეტ თან 
მშრო მელ თა სა ჩივ რე ბი სა და წი ნა და დე ბე ბის უფ როს, ვინ მე ვ. 
ჟივ ნი უ კო ვის, მი ერ. დამ ს მე ნი ბრალს სდებს გორ დე ლა ძეს ოთარ 
იოსე ლი ა ნის შე მოქ მე დე ბის ხელ შეწყო ბა სა და დაც ვა ში.

„გაცნობებთ კინოსტუდია „ქართული ფილმის“ დირექტორის 
მოღვაწეობის ზოგიერთი ფაქტის შესახებ.

გორდელაძე გაბედულად მოქმედებს და სასწაულებს ახდენს რო
დესაც ეკრანზე უშვებს ამორალურ ფილმს „გიორგობისთვეს“.
პარტიულმა ხელმძღვანელმა ორგანოებმა აპატიეს გორდელაძეს 
და არ გაათავისუფლეს სამსახურიდან, მასთან ერთად დაინდეს 
ბოროტი,კრეტინიდეგენერატი ფილმის დამდგმელი რეჟისორი 
იოსელიანი.
აქედან გამომდინარე გორდელაძე გათავხედდა,თავს გავიდა და 
ერთერთ პარტიულ შეკრებაზე დაიცვა ფილმი ,,გიორგობისთვე“,
მან განაცხადა:„მე ვამჯობინებ ამ ფილმის ჩვენებას,იმას რომ ცა
რიელ კინოთეატრებში ვუჩვენებდეთ ფილმს ლენინზე“.ამ ფაქტს 
პარტიული წევრები დამიდასტურებენ.კინოსტუდიის დირექტორი 
გორდელაძე არის, ყველაზე უფრო ჯიუტი ჩინოვნიკი,თავნება,ახი
რებული ხელმძღვანელი“.2

 ოთარ იოსე ლი ა ნის შე მოქ მე დე ბი სა და პი როვ ნე ბის მი მართ ეს 
უგუ ნუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ხე ლის შემ შ ლელ ფაქ ტო რად იქ ცა. იგი 
წა ვი და და კი ნო კა რი ე რა საფ რან გეთ ში გა აგ რ ძე ლა. მარ თა ლი ა, 

1 შინაგანსაქეთასაინისტროსარქივი.ფონდი14.საქმე240.
2შინაგანსაქმეთასამინისტროსარქივი.ფონდი14.საქმე240.#18.გვ128.
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თა ვი სუ ფალ ქვე ყა ნა ში, მაგ რამ სირ თუ ლე ე ბის გა და ლახ ვა იქაც 
მო უ წი ა. მი სი ფილ მე ბის დი დი ნა წი ლი საფ რან გეთ შია გა და ღე ბუ-
ლი, რომ ლე ბიც პი როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა ზეა აგე ბუ ლი და რომ-
ლებ საც არა ერ თი ჯილ დო ხვდათ  წი ლად.

რე ზო კვე სე ლა ვა იხ სე ნებს: „კინოს სახ ლ ში ოთა რის ახა ლი 
ფილ მი „და იქ მ ნა ნა თე ლი“ ვნა ხე, მე რე შინ და ვუ რე კე, უც ნობ მა 
ხმამ ტე ლე ფონ ზე მი პა სუ ხა: 

- ოთა რი წა ვი და,
- სად?
- საფ რან გეთ ში!
გუ ლი დამ წყ და“.

ოთა რი წა ვი და... და თან წა ი ღო უნი კა ლუ რი ტა ლან ტი, შრო-
მი სა და შე მოქ მე დე ბი თი ძი ე ბის და უცხ რო მე ლი სურ ვი ლი. წა ვი და 
და საფ რან გეთ ში შექ მ ნა ქარ თუ ლი სუ ლის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი სი კე თით აღ სავ სე,  ფიქ რი ა ნი ფილ მე ბი, რომ ლე ბიც ზო გად სა-
კა ცობ რიო ენით უყ ვე ბი ან ადა მი ა ნებს ტკი ვილ სა და სი ხა რულ ზე, 
ცრემ ლ სა და ღი მილ ზე, ზო გა დად ადა მი ა ნუ რი ყო ფის გან სა კუთ რე-
ბუ ლო ბა ზე და ელი ან მა ყუ რე ბელს, რო მე ლიც არა მხო ლოდ თვა-
ლე ბი თა და ყუ რე ბით, არა მედ მთე ლი არ სე ბით შე ი მეც ნებს იმ სას-
წა ულს, რო მელ საც ოთარ იოსე ლი ა ნის  კი ნო ჰქვი ა.

   
 გამოყენებული ლიტერატურა: 

•	 ბაქრაძე ა., კინო და თეატრი, რუსთაველის საზოგადოების 
გამომცემლობა, გამ. ,,სარანგი“. თბ., 1990.

•	 ღოღობერიძე ლ.,  გამოსვლები, ინტერვიუები, წერილები, 
საქართველოს კულტურის პალატა, 2019.

•	 ბარამიძე გ., სცენისა და ეკრანის პოეზია, გამ. „ხელოვნება“, თბ., 
1976.

•	 კვესელავა რ., მოგონებები ქართველ კინემატოგრაფისტებზე,  გამ. 
„საგა“. თბ., 2010.

•	 შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის მასალები.
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 ქეთევან პატარაია 
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სახელოვნებო მეცნიერებების, მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის დოქტორანტი        
                   

ფიროსმანიდან „ფიროსმანამდე“
  

                „მე ვფიქრობდი, რომ ეს გამოვიდოდა ერთი 
ბანალური ფილმი ხელოვანზე, უცნობზე, დაჩაგრულზე, უბედურებაში 
გარდაცვალებულზე... ასეთი ფილმები   ჩვენ გვინახავს (მაგალითად, 
მოდილიანიზე და ა.შ.),მაგრამ ფიროსმანის შემთხვევაში საოცრება 

მოხდაერლომი ჩასწვდა ამ ადამიანის სულს“.

ოთარიოსელიანი1 

1969 წელს, რო დე საც ერ ლომ ახ ვ ლე დი ან მა გი ორ გი შენ გე ლა-
ი ას ფილ მის თ ვის „ფიროსმანი“ სცე ნა რი და წე რა, აღ მოჩ ნ და, რომ 
იმა ვე თე მა ზე უკ ვე მომ ზა დე ბუ ლი და 1965 წელს, სამ ხატ ვ რო კო-
ლე გი ის მი ერ, წარ მო ე ბა ში ჩა საშ ვე ბად რე კო მენ დე ბუ ლი იყო სცე-
ნა რი, ასე თი ვე სა მუ შაო სა ხელ წო დე ბით.  ფილ მი იმ დრო ის თ ვის 
გა ცი ლე ბით გა მოც დილ რე ჟი სორ თენ გიზ აბუ ლა ძეს უნ და გა და ე-
ღო. სცე ნა რის ავ ტო რე ბი იყ ვ ნენ: გი ორ გი ლე ო ნი ძე, ნო დარ წუ ლე-
ის კი რი და თენ გიზ აბუ ლა ძე. თუმ ცა პრო ექ ტი არ გან ხორ ცი ელ და.

სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი არ ქი ვის კი ნოს ტუ დია „ქართული 
ფილ მის“ სას ცე ნა რო ფონ დ ში ინა ხე ბა მა სა ლა რო გორც პირ ველ, 
ასე ვე მე ო რე „ფიროსმანთან“ და კავ ში რე ბით. ესა ა: გა ნაცხა დე ბი, 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი, სცე ნა რე ბი... მა თი გაც ნო ბა და შე და რე ბა სა შუ ა-
ლე ბას მოგ ვ ცემს და ვი ნა ხოთ გან ს ხ ვა ვე ბა თუ მსგავ სე ბა სხვა დას ხ-
ვა ხე ლო ვა ნის ხედ ვა ში; დაგ ვეხ მა რე ბა გა ვარ კ ვი ოთ, რა ტომ მი ა ნი-
ჭა სტუ დი ამ უპი რა ტე სო ბა შე და რე ბით ახალ გაზ რ და და ნაკ ლე ბად 
გა მოც დი ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბის სცე ნარს. ორი ვე სცე ნა რი ერ-
თ სა და იმა ვე მა სა ლას ეყ რ დ ნო ბა. ესაა - თა ნა მედ რო ვე ე ბის,  ნაც-
ნობ - მე გობ რე ბის მო გო ნე ბე ბი ფი როს მან ზე.

პირ ველ სცე ნარს, სა მუ შაო სა ხელ წო დე ბით „ფიროსმანი“, რო-
გორც აღ ვ ნიშ ნე, სა მი ავ ტო რი ჰყავს: გი ორ გი ლე ო ნი ძე, ნო დარ წუ-
ლე ის კი რი და თენ გიზ აბუ ლა ძე. არ ქივ ში და ცუ ლი დო კუ მენ ტე ბის 

1იოსელიანიო.,სიტყვა,პირადიარქივი,23.11.2012.
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მი ხედ ვით, პირ ველ ხელ შეკ რუ ლე ბას, სცე ნარ თან და კავ ში რე ბით, 
ხელს აწე რენ - გი ორ გი ლე ო ნი ძე, მი ხე ილ ქვლი ვი ძე და თენ გიზ 
აბუ ლა ძე; გა ნაცხა დი ფილ მ ზე - თენ გიზ აბუ ლა ძე სა და ნო დარ წუ-
ლე ის კირს ეკუთ ვ ნით, სცე ნა რის ავ ტო რად კვლავ გი ორ გი ლე ო ნი-
ძე ემა ტე ბა. ჩანს, რომ თა ნა ავ ტო რი, ყვე ლა ეტაპ ზე, ფილ მის მო მა-
ვა ლი რე ჟი სო რი ა.

მე ო რე სცე ნარს ავ ტო რე ბად ერ ლომ ახ ვ ლე დი ა ნი და გი ორ გი 
შენ გე ლაია აწე რი ა. (შემდგომში, მსჯე ლო ბი სას,  აბუ ლა ძის ჯგუ ფის 
მომ ზა დე ბულ სცე ნარს - პირ ველ სცე ნარს ვუ წო დებ, ხო ლო შენ გე-
ლა ი ა სას - მე ო რე სცე ნარს). ისი ნი მხატ ვ რუ ლი ფორ მით გან ს ხ ვავ-
დე ბი ან. 

პირ ვე ლი იწყე ბა ზო გა დი ტექ ს ტით, სა დაც ავ ტო რე ბი აღ ნიშ ნა-
ვენ, რომ მხატ ვა რი - მი სი ვე ნა ხა ტია და  სურთ დო კუ მენ ტურ - მ ხატ-
ვ რუ ლი ხერ ხე ბით შექ მ ნან კი ნო ნა წარ მო ე ბი, რო მე ლიც ყვე ლა ზე 
სრულ ყო ფი ლად მო უთხ რობს ხალხს ფი როს მან სა და მის ნა მუ-
შევ რებ ზე.  წე რენ, რომ სცე ნარ ში შე საძ ლოა მოხ დეს უმ ნიშ ვ ნე ლო 
ცვლი ლე ბე ბი, რად გან: 1) გი ორ გი ლე ო ნი ძის, ლა დო გუ დი აშ ვი ლი-
სა და კი რი ლე ზდა ნე ვი ჩის „რეპორტაჟული“ მო ნათხ რო ბის წი ნას-
წა რი გათ ვა ლის წი ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა; 2) სცე ნარ ში არის რამ დე-
ნი მე ად გი ლი, სა დაც გა მო ი ყე ნე ბენ  ფრანგ კი ნომ რეწ ველ პა ტეს 
მი ერ თბი ლის ში გა და ღე ბულ კი ნო დო კუ მენ ტებს (რომლებიც, რო-
გორც ჩანს, იმ დრო ის თ ვის, ჯერ  კონ კ რე ტუ ლად მო ძი ე ბუ ლი და 
შერ ჩე უ ლი არ იყო.  ქ.პ.); 3) ფილ მის ბო ლო ორი ნა წი ლის თ ვის 
აუცი ლე ბე ლია ექ ს პე რი მენ ტუ ლი გა და ღე ბა. აქ იქ ნე ბა ფი როს მა ნის 
გა ცოცხ ლე ბუ ლი (ფერადი) ნა ხა ტე ბი. რო გორ გა ვა ცოცხ ლებთ, ამას 
ექ ს პე რი მენ ტუ ლი გა და ღე ბა გვიჩ ვე ნებ სო.1

ამ გ ვა რი თხრო ბა ბუ ნებ რი ვია დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის თ ვის 
მხატ ვ რუ ლი ფილ მის ელე მენ ტე ბით, მაგ რამ, რა საც  სცე ნა რის ავ-
ტო რე ბი გეგ მა ვენ, პი რი ქი თა ა: ესაა მხატ ვ რუ ლი ფილ მი დო კუ მენ-
ტუ რი ფილ მის ხერ ხე ბით, რაც 1965 წლის თ ვის  სი ახ ლე იყო. ასე ვე 
სი ახ ლეა კი ნო სუ რა თის ბო ლო ორი ნა წი ლი, რომ ლე ბიც ფე რა დი 
უნ და ყო ფი ლი ყო (დანარჩენი ნა წი ლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით) და  
ფი როს მა ნის ნა მუ შევ რებს  უნ და დას თ მო ბო და. (ასეთ ხერხს, 1966 
წელს, გა მო ი ყე ნებს ან დ რეი ტარ კოვ ს კი ფილ მ ში „ანდრეი რუბ-
ლო ვი“).

1სეა,ფონდი52,ანაწერი2,4131.
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„ფიროსმანს“, რო გორც სცე ნარ შია მი თი თე ბუ ლი, ჰყავს ავ-
ტო რი - იგი ვე, წამ ყ ვა ნი, რო მე ლიც კადრს გა რეთ ჰყვე ბა ამ ბებს,  
აღ წერს  დე ტა ლებს და აფა სებს ნი კა ლას ცხოვ რე ბა სა თუ შე მოქ-
მე დე ბას. და ამას აკე თებს ზოგ ჯერ პო ე ტუ რად, აღ ფ რ თო ვა ნე ბით, 
პი რა დი და მო კი დე ბუ ლე ბით.

სცე ნარ ში ბევ რი დე ტა ლი ბო ლომ დე გარ კ ვე უ ლი არა ა. მე ტიც, 
ის მთავ რ დე ბა პა სუხ გა უ ცე მე ლი კითხ ვე ბით: „1. შე იძ ლე ბა თუ არა 
ფი როს მა ნის სამ ყა როს გა ცოცხ ლე ბა? 2. შე იძ ლე ბა თუ არა გა მო ვი-
ყე ნოთ გ. ტა ბი ძის, გ. ლე ო ნი ძის, ს. ჩი ქო ვა ნის ან ხალ ხუ რი პო ე ზი ის 
ნი მუ შე ბი?  3. შე იძ ლე ბა თუ არა ფი როს მა ნის შე მოქ მე დე ბა ზე აზ-
რი გა მოთ ქ ვან გა მო ჩე ნილ მა ადა მი ა ნებ მა და ეს აზ რე ბი ნა ხა ტე ბის 
ჩვე ნე ბი სას ფრთხი ლად გა იბ ნეს? 4. შე იძ ლე ბა თუ არა ნა ხა ტებს 
მო ე ძებ ნოს რა ი მე სი უ ჟე ტუ რი ხა ზე ბი? 5. შე იძ ლე ბა თუ არა ნა ხა-
ტებს თან ახ ლ დეს მხო ლოდ ახ ს ნი თი ტექ ს ტი?“.1

თუ პირ ვე ლი სცე ნა რის თხრო ბის სტი ლი შე რე უ ლი ა: მხატ ვ-
რულ - დო კუ მენ ტუ რი და მოვ ლე ნა თა ჯაჭ ვი თან მიმ დევ რუ ლო ბას 
არ ინარ ჩუ ნებს, მე ო რე ფორ მით ზუს ტად შე ე სა ბა მე ბა მხატ ვ რულ 
ფილმს. თხრო ბა ნა რა ტი უ ლი ა, ქრო ნო ლო გი უ რად თან მიმ დევ რუ-
ლი.

ორი ვე სცე ნარ ში გა მო ყო ფი ლია ში ნა არ სობ რი ვი ნა წი ლე ბი და 
და სა თა უ რე ბუ ლი ა.

პირ ვე ლი იწყე ბა დო კუ მენ ტურ - მ ხატ ვ რუ ლი თხრო ბით. ნი კა-
ლას სა ვა რა უ დო  საფ ლავს უშე დე გოდ ეძებს  ფი როს მა ნის ნაც ნო-
ბი რამ დე ნი მე მო ხუ ცი. შემ დეგ სცე ნა ში კი ნო კად რ ში ფი როს მა ნის 
გა მო სა ხუ ლე ბას ეძე ბენ სა ა პა რა ტო ში შეკ რე ბი ლი ადა მი ა ნე ბი, მათ 
შო რის, გი ორ გი ლე ო ნი ძე, ლა დო გუ დი აშ ვი ლი, კი რი ლე ზდა ნე ვი-
ჩი. რო ცა გუ დი აშ ვი ლი იწყებს მო ყო ლას, თუ რო გორ მი უ ტა ნა მან 
ფი როს მანს მხატ ვარ თა სა ზო გა დო ე ბის გაგ ზავ ნი ლი ფუ ლი, დო კუ-
მენ ტუ რი თხრო ბა მხატ ვ რულ ში გა და დის. აქ ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლია კი რი ლე ზდა ნე ვი ჩის დო კუ მენ ტუ რი, შე ფა სე ბი თი მო ნათხ რო-
ბიც, რო მელ საც მოს კოვ ში გა და ი ღე ბენ.

მე ო რე სცე ნა რი სულ სხვა სტი ლი საა და ასე იწყე ბა: 
„ხალხმრავალ ქუ ჩა ზე, დი ნე ბის სა წი ნა აღ მ დე გო მი მარ თუ ლე ბით, 
გზას მი იკ ვ ლევს ხა მის კა ბი ა ნი გო გო ნა. გო გო ნას თოკ ზე გა მობ მუ-
ლი თეთ რი ბატ კა ნი მოჰ ყავს. ბატ კანს წი თე ლი ბაფ თა აქვს შებ მუ-

1სეა,ფონდი52,იქვე.
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ლი“.1

ეს ფილ მის რეფ რე ნი ა. გო გო ნა წი თელ ბაფ თი ა ნი ბატ კ ნით რამ-
დენ ჯერ მე  ჩნდე ბა. მას ლაზღან და რა ბი ჭე ბი ხან თოკს გა და უჭ რი ან 
და ვი ღაც ყა რა ჩო ხე ლი ისევ მი უ ბამს, ხან - ეკარ გე ბა ბატ კა ნი და 
სა სო წარ კ ვე თი ლი ეძებს, ხა ნაც მშვი დად აძო ვებს მინ დორ ში... 

შემ დე გი სცე ნაა სა ღა მო ორ თა ჭა ლის ბაღ ში, სა დაც ნი კა ლას 
ნა ხა ტე ბის მო მა ვა ლი პერ სო ნა ჟე ბის მთე ლი გა ლე რეაა წარ მოდ-
გე ნი ლი. 

ამ ორ სცე ნა ზე გი ორ გი შენ გე ლა ი ამ უარი თქვა და ფილ მი 
იწყე ბა მე სა მე სცე ნით: სახ ლი, გო გო ნა იძი ნებს, ყმაწ ვი ლი კა ცი 
(ნიკალა) ლამ ფის შუქ ზე კითხუ ლობს ნაწყ ვეტს ძვე ლი აღ თ ქ მი-
დან - „და თქუა ღმერ თ მან: იქ მე ნინ ნა თე ლი და იქ მ ნა ნა თე ლი. და 
იხი ლა ღმერ თ მან ნა თე ლი, რა მე თუ კე თილ, და გან წ ვა ლა ღმერ-
თ მან შო რის ნათ ლი სა და შო რის ბნე ლი სა. და უწო და ღმერ თ მან 
ნა თელ სა დღე და ბნელ სა უწო და ღა მე. და იქ მ ნა მწუხ რი და იქ მ-
ნა გან თი ად დღე ერ თი“. ეს ამო ნა რი დი ბიბ ლი ი დან, რო მე ლიც შე-
მოქ მე დის მი ერ დღი სა და ღა მის შექ მ ნის შე სა ხებ მოგ ვითხ რობს, 
სცე ნა რის ორ გა ნუ ლი ნა წი ლი ა. თით ქოს ჩვენც ვხდე ბით ახა ლი 
სამ ყა როს,  დღი სა და ღა მის, ნა თე ლი სა და ბნე ლის შექ მ ნის მო ნა-
წი ლე ე ბი, რო მე ლიც მთა ვა რი გმი რის სუ ლი ერ სამ ყა რო ში იბა დე ბა. 
აქ ობი ექ ტურ ზე რე ა ლუ რი მი სი სუ ბი ექ ტუ რი რე ა ლო ბაა და ზუს ტად 
ვერ იტყ ვი - ნი კა ლა ხა ტავს,  რაც მის გა რე შეც არ სე ბობს, თუ მხატ-
ვ რის შიგ ნით არ სე ბუ ლი სა ხე ე ბი იძე ნენ ფორ მას რო გორც მუ შამ-
ბა ზე, ისე ვე სი ცოცხ ლე ში. 

ეს სცე ნა რის კონ ცეფ ცი ა ა. იმის მი უ ხე და ვად, რომ სა ბო ლო ოდ 
ფილ მ ში მან და კარ გა რე ა ლუ რი სა და არა რე ა ლუ რის თა ნა არ სე-
ბო ბის ფორ მა. რე ჟი სორ მა სცე ნა რი სა კუ თარ მხატ ვ რულ ხედ ვას 
მო არ გო და მკაცრ, ზუსტ ფორ მებ ში მო აქ ცი ა.  ფილ მ ში ძვე ლი აღ-
თ ქ მი დან ამო ნა რი დი შე იც ვა ლა ნაწყ ვე ტით მა თეს სა ხა რე ბის 21-ე 
თა ვი დან: „იესოს შეს ვ ლა იერუ სა ლიმ ში“, რაც, ნი კო ფი როს მან თან 
კონ ტექ ს ტ ში, მი ა ნიშ ნებს, თუ რო გორ არ იცოდ ნენ მის მა თა ნა მედ-
რო ვე ებ მა - ვინ და რა იყო ნი კა ლა და სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, შე ეძ ლოთ პალ მის რტო ე ბიც და ე ფი ნათ მის თ ვის და 
ჯვარ ც მი სათ ვი საც გა ე მე ტე ბი ნათ. 

პირ ველ სცე ნარ შიც არის სიმ ბო ლო ე ბი, მი ნიშ ნე ბე ბი, არის სცე-

1სეა,ფონდი52,ანაწერი2დამ.,111. 
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ნე ბი, რომ ლე ბიც  მთლი ა ნად მთვრა ლი ნი კა ლას ზმა ნე ბებ ზეა აგე-
ბუ ლი. ის ხან დე დას ელა პა რა კე ბა სა საფ ლა ო ზე, ხან მარ გა რი ტას 
და ე ძებს, ხა ნაც თეთრ სამ ყა რო ში თეთ რად შე მო სი ლი,  წმინ და გი-
ორ გის ესა უბ რე ბა რო გორც ახ ლო ბელს, მას თან  ჩი ვის ავის მ ქ ნე-
ლებ ზე და თან სთხოვს,  ყვე ლას აპა ტი ოს და შე უნ დოს.  ზმა ნე ბი დან 
გა მო სუ ლი კი ჰყვე ბა - წმინ და გი ორ გის შევ ხ ვ დი და ასე მითხ რა, 
მაგ რად იყა ვი, ნუ გე ში ნი ა ო.

თუ ამ სცე ნებ ში ნი კა ლა გა დის ირე ა ლურ სამ ყა რო ში, სცე ნარ ში 
არის ეპი ზო დე ბი, რომ ლებ შიც, პი რი ქით, ირე ა ლუ რი სამ ყა რო შე-
დის ნი კა ლას თან. ასეა ფი როს მა ნის უბად რუკ სამ ყო ფელ ში, სა დაც 
ღა მით ჩნდე ბა თაგ ვი (ჯადოსნური თაგ ვი - რო გორც ავ ტო რე ბი ერ-
თ გან უწო დე ბენ), რო მე ლიც იქა ა, სა ი თაც ფი როს მა ნი  გა ი ხე დავს 
„რა გინ და ჩემ გან, რას დამ დევ, ნუ თუ არ გებ რა ლე ბი, მე ხომ შენ თ-
ვის არა და მი შა ვე ბია რა... რა ღას მერ ჩი? ...ჭუჭყიანი ვარ, ძონ ძებ ში 
გახ ვე უ ლი, კეთ რო ვა ნი ვით მე რი დე ბი ან... თა ვი და მა ნე ბე... ისე დაც 
ცო ტა- ღა დამ რ ჩა. წა დი, ძი ლი მა ცა დე!“ (პასაჟი თა ვი სი ფორ მით, 
თუმ ცა, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ში ნა არ სობ რი ვი ინ ტერ პ რე ტა ცი ით, მოგ-
ვა გო ნებს ვარ ლამ არა ვი ძის ზმა ნე ბის ეპი ზოდს თენ გიზ აბუ ლა ძის 
ფილ მი დან „მონანიება“).

ამ ტი პის სცე ნე ბის გვერ დით არის სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ეპი ზო დე ბი. მა გა ლი თად: ფი როს მა ნის კომ პა ნი ონ დი მიტ რას ნა-
ამ ბო ბი, რო მე ლიც გა და ღე ბუ ლი უნ და იყოს ძვე ლი მუნ ჯი კი ნოს 
ხერ ხე ბი თა და მა ნე რით: აჩ ქა რე ბუ ლი მოძ რა ო ბე ბით, მი მი კი თა 
და რო ი ა ლის აკომ პა ნე მენ ტით.  ეს ნა წი ლი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის 
სცე ნა რის ფორ მა ტი თაა და წე რი ლი. ორად გა ყო ფილ ფურ ცელ ზე - 
მარ ცხ ნივ გა მო სა ხუ ლე ბის, ხო ლო მარ ჯ ვ ნივ - ხმის გრა ფა ა. 

არის ეპი ზო დე ბი,  რომ ლებ შიც ტრა დი ცი უ ლი დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მის თხრო ბი თი ფორ მით, დაწ ვ რი ლე ბით ჰყვე ბა ქარ თ ველ 
მხატ ვარ თა დამ ფუძ ნე ბე ლი კრე ბის, გა ზეთ ში კა რი კა ტუ რის და ბეჭ-
დ ვის ამ ბავს და ა.შ. 

პირ ველ სცე ნარ ში ბევ რი სა უ ბა რი ა: სა უბ რობს ავ ტო რი, მო საზ-
რე ბებს გა მოთ ქ ვა მენ ხე ლო ვა ნი ადა მი ა ნე ბი, ამ ბებს იხ სე ნე ბენ ნი-
კა ლას თა ნა მედ რო ვე ე ბი...

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია მე ო რე სცე ნა რის ტექ ს ტი. დი ა ლო გე ბი მოკ-
ლე ა, და უს რუ ლე ბე ლი. ჩვე უ ლებ რივ, სა უ ბარ ში ადა მი ა ნი ფრა ზა ზე 
რე ა გი რებს, პა სუ ხებს იძ ლე ვა, ესალ მე ბა, ემ შ ვი დო ბე ბა მო სა უბ რეს 
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და ა.შ. ასე თი სცე ნა რე ბი და მა თი მი ხედ ვით გა და ღე ბუ ლი ფილ-
მე ბი გვი ნა ხავს ერ ლომ ახ ვ ლე დი ა ნის ავ ტო რო ბი თაც, რომ ლებ შიც 
გმი რე ბი ზოგ ჯერ ზედ მე ტად ბევ რ საც კი ლა პა რა კო ბენ. ფი როს მა-
ნის შემ თხ ვე ვა ში დი ა ლო გე ბი ლა კო ნი უ რი ა,  არა მხო ლოდ ნი კა-
ლას ხა სი ა თის საჩ ვე ნებ ლად. თუ სცე ნა რის და საწყის ში ცო ტას მა-
ინც სა უბ რობს, თან და თა ნო ბით იგი უფ რო და უფ რო სიტყ ვა ძუნ წი 
ხდე ბა. ეს და წუ რუ ლი, ფორ მუ ლე ბი ვით გა მოთ ლი ლი ფრა ზე ბი ნი-
კო ფი როს მა ნის მხატ ვ რუ ლი სტი ლის ენობ რი ვი ასახ ვა ა. რო გორც 
ფი როს მა ნი ხა ტავ და  მუ შამ ბა ზე  სხვა დას ხ ვა ფე რის სა ღე ბა ვე ბის 
ლა ქე ბის და დე ბით, ისე თი ვე სიტყ ვი ე რი ლა ქე ბი თაა აწყო ბი ლი 
სცე ნა რიც. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფრა ზე ბი ა: „არ გა მომ დის სხვე ბი ვით, უშ ნოდ 
გა ვეჩხი რე ყელ ში ამ გა უ მაძღარ წუ თი სო ფელს, არ ცა მყლა პავს 
და არც მარ ჩენს“, „ის ვე ლი მაჩ ვე ნა, სა დაც მზე არა სო დეს ჩა დის“, 
„როგორც აქამ დის მიხ ნავს და მი თე სი ა, ისე ვხნავ და ვთე სავ... ჩე-
მი ქვეყ ნის მე ტი ბა ტო ნი არ მყო ლია და არც მე ყო ლე ბა! მე ხა ტე ბო-
და და ვხა ტავ დი! წმინ და გი ორ გი მათ რა ხით მად გა თავ ზე - და ხა-
ტე, ნი კა ლა, და ხა ტე ო?!“.

ასე თი ფრა ზე ბია გა მო ყე ნე ბუ ლი ქვე სა თა უ რე ბად, პირ ველ 
სცე ნარ შიც: 1. ფი როს მა ნის საფ ლა ვი. „აფსუს“ ნი კა ლა, უფა-
სოდ წა ვი და, ეხ ლა და ფას და“;  2. „ტვინდასეტყვილი ნი კა ლა“;  3. 
„თეთრი სამ ყა რო... წმინ და გი ორ გი... „ნიკალაი, ნუ გე ში ნი ა ო“; 
4. „საწყალი ნი კა ლა“, ფი როს მა ნის მე ცე ნა ტის, ბე გოს ამ ბა ვი“; 5. 
„ფიროსმანისტები და აკა დე მის ტე ბი“. თაგ ვის მე ო რე გა მო ჩი ნე ბა. 
„ხომ არ წაშ ლის“;  6. „Свобода“, „თაგვის მე სა მე გა მო ჩი ნე ბა. სიკ ვ-
დი ლი“; 7) „ღვთისკაცი“; 8. „ფიროსმანის სამ ყა რო“.

მე ო რე სცე ნარ ში ფი როს მა ნის ცხოვ რე ბის ეტა პე ბი, ძი რი თა-
დად, მი სი ვე ნა მუ შევ რე ბის სა ხელ წო დე ბე ბი თაა გა მო ყო ფი ლი, 
რი თაც ავ ტო რი გვიჩ ვე ნებს, რომ ნი კა ლას ყო ვე ლი ნა ხა ტი, გარ კ-
ვე ულ წი ლად, ავ ტო პორ ტ რე ტის ნა წი ლი ა. ეს სა თა უ რე ბი ა: ჟი რა ფი, 
თეთ რი ძრო ხა, გრა ფი, აქ ტ რი სა მარ გა რი ტა, ყვი თე ლი ლო მი, სა-
აღ დ გო მო ბატ კა ნი.

ქვე სა თა უ რე ბი გი ორ გი შენ გე ლა ი ამ წარ წე რე ბით არ გა მო ყო. 
ეკ რან ზე მხო ლოდ  ნა ხა ტე ბი ჩანს, ეპი ზო დებს შო რის. რო გორც 
ერ ლომ ახ ვ ლე დი ა ნი ამ ბობ და, ეს იყო რე ჟი სო რის სწო რი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა, რა მაც ფილმს  მთლი ა ნო ბა, დე ნა დო ბა შე უ ნარ ჩუ ნა. 
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ერ ლომ ახ ვ ლე დი ა ნი სა და გი ორ გი შენ გე ლა ი ას თ ვის მხატ ვ რუ-
ლი სტი ლის ერ თი ა ნო ბა ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ამ მი ზე ზით ით-
ქ ვა უარი აქ ტ რი სა მარ გა რი ტას თან და კავ ში რე ბუ ლი, ფილ მის თ ვის 
საკ მა ოდ მომ გე ბი ა ნი ეპი ზო დე ბის სცე ნარ ში შე ტა ნა ზე და ეს თე მა 
მხო ლოდ ერ თი სცე ნით ამო ი წუ რა.

სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია თხრო ბის მა ნე რა პირ ველ სცე ნარ-
ში. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, აქ სტილ თა პოს ტ მო დერ ნის ტუ ლი, კო ლა-
ჟუ რი აღ რე ვა ა. ამ მხრივ, ყვე ლა ზე მძაფ რი ეპი ზო დია „Свобода“: 
მი დის 1917 წლის რე ვო ლუ ცი ის დო კუ მენ ტუ რი კად რე ბი. ავ ტო რი 
ჰყვე ბა, რო გორ უხა რო და ყვე ლას, ეხ ვე ოდ ნენ ერ თ მა ნეთს და რო-
გორც ყვე ლა ღა რიბ - ღა ტაკს, ფი როს მან საც სჯე რო და, რომ რე ვო-
ლუ ცია მათ ბედ ნი ერ ცხოვ რე ბას მო უ ტან და. შემ დეგ თხრო ბა იც ვ-
ლე ბა მხატ ვ რუ ლი ფორ მით: სარ და ფი დან ამორ ბი ან ბავ შ ვე ბი და 
მიყ ვე ბა ნი კა ლა. ის ბედ ნი ე რი და მხი ა რუ ლი ა. ყვე ლას მკერ დ ზე 
აწე რია „Свобода“ . „ნიკალაი ჩა მო აგ დეს, ხალ ხო, ნი კა ლა ი“ - გაყ-
ვი რი ან ბავ შ ვე ბი. „ჩამოაგდეს, ჩე მი სეხ ნია ჩა მო აგ დეს! გვეშ ვე ლა! 
მორ ჩა! ნი კა ლა ხან სა და ლა ქო ში შე ი ხე დავს და ახა რებს ახალ ამ-
ბავს, ხან - დუ ქან ში, ხან შემ ხ ვედ რებს მი მარ თავს. „ავად ვი ყა ვი, 
თე დო ჯან, ეხ ლა გა ვი გე და ეხ ლა უნ და ვი ქე ი ფოთ! ნი კა ლა გამ ვ-
ლელ დროგ ზე შეხ ტე ბა: „აბა, წა ვი დეთ დე მონ ს ტ რა ცი ა ზე!“.

ცო ტა რთუ ლია წარ მო იდ გი ნო, რო გორ არის ეს და ეპი ზო დი, 
„ღვთისკაცი“ - ერ თი და იმა ვე ფილ მის ნა წი ლე ბი. „თავისი ღვთის-
კა ცი თურ მე ყვე ლა ბა ზარს ჰყავ და - მო ხუ ცი ან ჭარ მა გი ხე ლო სა-
ნი, რო მელ საც ცხოვ რე ბა ში არ გა უ მარ თ ლა, სატ რ ფომ უღა ლა ტა ან 
და ე ღუ პა და ვა რა მი ვაჟ კა ცუ რად გა და ი ტა ნა, შე ი ნარ ჩუ ნა სიწ მინ-
დე, შე იყ ვა რა სი მარ თ ლე, და იმ სა ხუ რა ხალ ხის პა ტი ვის ცე მა - და-
ერ ქ ვა ღვთის კა ცი“. 

ასე თი ზო გა დი შე სავ ლის შემ დეგ მხატ ვ რუ ლი სცე ნა ა: ბა ზა რი 
სის ხამ დი ლით. „ღვთისკაცი მო დის!“ - გა ის მე ბა ხალ ხ ში. მო დის 
ნი კა ლა და ყვე ლა სთხოვს, რომ მის სა ქო ნელს გა და უს ვას ხე ლი, 
რა თა სარ ფი ა ნად გა ი ყი დოს. „აქეთ, ... იქეთ... შე ნი ჯა დო ხე ლი 
გვჭირ დე ბა, შე ნი და ლოც ვი ლი ხე ლი“. 

ამ ამ ბავს რე ა ლუ რი სა ფუძ ვე ლი არ აქვს, მხო ლოდ ავ ტო რე ბის 
ფან ტა ზი ა ა.  სცე ნა რი არ ისა ხავს მიზ ნად ფი როს მა ნის ხა სი ა თის კა-
ნო ნი ზე ბას - მას ზე იმ დენ ნა ი რი სი მარ თ ლე გა მოჩ ნ დე ბა, რამ დენ-
საც ხალ ხ ში ლა პა რა კო ბენ. მი სი პი როვ ნუ ლი პორ ტ რე ტი სხვა დას-
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ხ ვა ადა მი ა ნე ბის მო ნა ყოლ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა.
სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ აღ წე რეს სცე ნარ ში ავ ტო რებ მა ნი კა ლას 

სიკ ვ დი ლის სცე ნა. პირ ველ სცე ნარ ში ის ბნელ სარ დაფ ში წევს, მე-
ოთხე დღეა ცხე ლე ბა აქვს და გა რეთ არ გა სუ ლა. ბავ შ ვე ბი ფან-
ჯ რი დან ჩაჰ ყუ რე ბენ და ქვებს ეს ვ რი ან, რა თა გა ი გონ, ცოცხა ლია 
თუ მკვდა რი. და ღამ და და ისევ გა მოჩ ნ და  ჯა დოს ნუ რი თაგ ვი. 
თაგ ვი  ჭერ ზე, ნი კა ლას ლო გი ნის თავ ზე ფე ხე ბი თაა და კი დე ბუ ლი 
და და სა ცაა გულ ზე და ე ცე მა. „წმინდაო გი ორ გი, ხომ არ წაშ ლის! 
...მოხვედი? აღარ მე ში ნია შე ნი... უკ ვე შე გეჩ ვი ე... მო დი, ახ ლოს მო-
დი!“ მათ შო რის მან ძი ლი მოკ ლ დე ბა. ნი კა ლა სა ბო ლო ოდ გა იბ რ-
ძო ლებს და თაგვს ფეხ საც მელს ეს ვ რის.

შემ დეგ მო დის ფილ მის ბო ლო ორი ნა წი ლი, რომ ლე ბიც ფი-
როს მა ნის ნა ხა ტებს და ეთ მო ბა, გა ცოცხ ლე ბულს ხმე ბით, მუ სი კით, 
ლექ სით, ცნო ბი ლი ადა მი ა ნე ბის შე ფა სე ბე ბით. 

მე ო რე სცე ნარ ში  ნაც ნო ბი მე ეტ ლე შე დის ნი კა ლას უბად რუკ 
საცხოვ რე ბელ ში და მი წა ზე მო კუნ ტულს პო უ ლობს მას.

„  - რას აკე თებ? 
- ვკვდე ბი.
- რა დროს სიკ ვ დი ლი ა, ქრის ტე აღ დ გა, ხალ ხი ზე ი მობს, 

ადე!..“
მე ეტ ლე სულ თ მობ რ ძავ ნი კა ლას ეტ ლ ში ჩა ის ვამს. გზად სარ-

დაფ ში მო ქე ი ფე მე ეტ ლე ე ბი შე ა ჩე რე ბენ და ჭი ქა ღვი ნის და სა ლე-
ვად იწ ვე ვენ. მე ეტ ლე ჩა დის, ნი კა ლა - არა. იგი ჯერ ცოცხა ლი ა, 
მაგ რამ უღო ნო. ცხე ნე ბი თა ვი სით და იძ ვ რე ბი ან და ეტ ლი აღ მართს 
აუყ ვე ბა. მე ეტ ლე კოჭ ლო ბით მის დევს ეტლს. 

ბო ლო სცე ნა კი ასე თია „ნიკალა დგას სერ ზე. ხე ვის გა დაღ მა 
ჩანს პა ტა რა, ლა მა ზი სა საფ ლა ო. ფერ დობ ზე, სა საფ ლა ოს კენ მი-
ი წევს ეტ ლი. ეტლს კოჭ ლო ბით მის დევს მე ეტ ლე. ეტ ლი ახ ლად 
ამოთხ რილ საფ ლავ თან ჩერ დე ბა. ნი კა ლა დგას და და ძა ბუ ლი 
უყუ რებს ამ სა ნა ხა ო ბას.  თით ქოს რა ღა ცას იგო ნებს. ნი კა ლა მი-
დის მწვა ნე მოლ ზე და ბო ლოს ბორცვს მო ე ფა რე ბა“. 

ერ ლომ ახ ვ ლე დი ა ნი ჰყვე ბო და, რომ ფი ნა ლი იყო გა დამ წყ ვე-
ტი ფაქ ტო რი, რის გა მოც  ახალ გაზ რ და შე მოქ მე დე ბის ჯგუფს ფილ-
მის გა და ღე ბის უფ ლე ბა მის ცეს. თუმ ცა, სა ყო ველ თაო მო წო ნე ბის 
მი უ ხე და ვად, გი ორ გი შენ გე ლა ი ამ ჩათ ვა ლა - ასე თი და სას რუ ლი  
ფილ მის სტრუქ ტუ რი დან ამო ვარ დ ნი ლი იქ ნე ბო და. სწო რად და 
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ზუს ტად შე ა ფა სა მი სი ად გი ლი,  სა ჭი რო ე ბა და მას ზე უარი თქვა, 
რი თაც კი ნო სუ რა თის მხატ ვ რუ ლი ერ თი ა ნო ბა შე ი ნარ ჩუ ნა.

ერ ლომ ახ ვ ლე დი ა ნის მე გო ბა რი, ნი კო გამ ყ რე ლი ძე (და მი-
სი მოთხ რო ბის „ვანო და ნი კო“ ერ თ -ერ თი გმი რის პრო ტო ტი პი), 
ინ ტერ ვი უ ში იგო ნებს:  „უნდა ით ქ ვას, რომ ერ ლომ ახ ვ ლე დი ა ნი 
ყო ველ თ ვის იმა ზე წერ და, რაც კარ გად იცო და და ღრმად ჰქონ-
და გან ც დი ლი. ამ შემ თხ ვე ვა შიც, მან ფი როს მან ში თა ვი სი თა-
ვი აღ მო ა ჩი ნა და სა კუ თარ თავ ში - ფი როს მა ნი. ერ ლო მი თა ვი სი 
ხა სი ა თით, უშუ ა ლო ბით, ფი როს მა ნის სუ ლის მო ნა თე სა ვე იყო“.1 
„ფიროსმანში“ ეს მართლაც იგრძნობა. 

ორი სცე ნა რის შე და რე ბის შე დე გად, იკ ვე თე ბა, რომ მე ო რე უფ-
რო სრულ ყო ფი ლი ა, მთლი ა ნი, სა ხი ე რი, რო მელ საც სა ბო ლო ოდ 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მხატ ვ რუ ლი სა ხე არ აქვს. ალ ბათ ეს იყო კი ნოს-
ტუ დი ის  არ ჩე ვა ნის ერ თ -ერ თი მი ზე ზი. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 იოსელიანი ო., სიტყვა ერლომ ახვლედიანის საღამოზე, პირადი 
არქივი, 23.11. 2012; 

•	 საქართველოს ეროვნული არქივი, ფონდი 52, ანაწერი 2 დამ., 111;
•	 საქართველოს ეროვნული არქივი, ფონდი 52, ანაწერი 2, 4131;
•	 ტურიაშვილი მ., ინტერვიუ ნიკო გამყრელიძესთან, 10.01.19,  

https://sputnik-georgia.com/columnists/20161123/233915083/erlom-
axvlediani.html, ბოლოს ნანახია: 10.03.21.

1ტურიაშვილიმ.,ინტერვიუ,10.01.19,https://sputnik-georgia.com/
columnists/20161123/233915083/erlom-axvlediani.html,ბოლოსნანახია:10.03.21.
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ხელოვნებათმცოდნეობა
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როსტომ კაჭახიძე  
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის 

მიმართულების დოქტორანტი

სულხან-საბა ორბელიანის XX საუკუნეში 
გავრცელებული პორტრეტის წარმომავლობა და 

ავტორი

საკვანძოსიტყვები: პორტრეტი,მინიატიურა,ნაბეჭდი წიგნი სულხან 

საბა ორბელიანი,სევერიან მაისაშვილი,ლადო გრიგოლია,ლადო გუ

დიაშვილი.

სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნი (1658-1725) რო გორც პო ლი ტი კუ რი, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი და კულ ტუ რუ ლი მოღ ვა წე XVII-XVIII სა უ კუ ნე ე-
ბის ქარ თ ლის რე ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მომ ხატ ვე ლი ა. იგი იყო 
შთა მო მა ვა ლი შეძ ლე ბუ ლი და გავ ლე ნი ა ნი ფე ო და ლის - ყაფ ლა-
ნის, და ძე „საქართველოს ბჭეთ - მ თავ რი სა და მო სა მარ თ ლეთ 
უხუ ცე სის“, ყაფ ლა ნის შვი ლის ვახ ტან გის. დე და მი სი თა მა რი იყო 
ასუ ლი ან ტის პარ სუ ლი მოძ რა ო ბის და სუ ლის ჩამ დ გ მე ლის, ზა ალ 
არაგ ვის ერის თა ვი სა.1 

სულ ხა ნის გა ნათ ლე ბას ფარ თო დი ა პა ზო ნი ჰქონ და. რო გორც 
მი სი თხზუ ლე ბე ბი დან ჩანს, კარ გად იცო და ღვთის მეტყ ვე ლე ბა და 
სა სუ ლი ე რო მწერ ლო ბა, ფი ლო სო ფი ა, ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლე ბა, გე-
ოგ რა ფი ა, ას ტ რო ნო მი ა, მა თე მა ტი კა, ფი ლო ლო გია და უცხო ენე-
ბი. ეს ცოდ ნა პო ლი ტი კურ - დიპ ლო მა ტი უ რი თუ კულ ტუ რულ - ლი-
ტე რა ტუ რუ ლი სა ჭი რო ე ბი თაც იყო გა მოწ ვე უ ლი.2 სულ ხან - სა ბას 
შე მოქ მე დე ბა და ცხოვ რე ბა მრა ვალ მ ხ რი ვად არის შეს წავ ლი ლი. 
დღემ დე მოღ წე უ ლია სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის პორ ტ რე ტის მრა-
ვალ გ ვა რი იკო ნოგ რა ფი უ ლი სა ხე - რო გორც მი სი თა ნა მედ რო ვე 
მხატ ვ რე ბის, ისე უახ ლე სი ხე ლოვ ნე ბის წარ მო მად გე ნელ თა მი ერ 
შეს რუ ლე ბუ ლი. ფაქ ტი ა, რომ ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხ ვა დარ გ ში 
არ სე ბუ ლი უერ თი ერ თ გან ხ ვა ვე ბუ ლი ვა რი ა ცე ბის მი უ ხე და ვად, ჩა-
მო ყა ლიბ და სულ ხან - სა ბას სა ხის მეტყ ვე ლე ბა და დღეს მი სი გახ სე-
ნე ბი სას თვალ წინ წარ მოგ ვიდ გე ბა გრძე ლი, ჭა ღა რა თმა- წ ვე რი ა-

1 ბარამიძე,სულხან-საბა,1959,გვ.7.
2მეტრეველი,გვახარია,სულხან-საბა,1959,გვ.184-185.



46

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #2 (89), 2022

ნი, სა ბე რო შა ვი სა მო სით მო სი ლი, შუ ა ხანს გა და ცი ლე ბუ ლი ას კე-
ტუ რი გა რეგ ნო ბის მქო ნე მა მა კა ცი; ასე თი ვე იკო ნოგ რა ფი უ ლი სა ხე 
შე მოგ ვ თა ვა ზეს მხატ ვ რებ მა: სე ვე რი ან მა ი საშ ვილ მა (1931), ლა დო 
გუ დი აშ ვილ მა სა ბას ორი პორ ტ რე ტი შე ას რუ ლა (1938 და 1958), ლა-
დო გრი გო ლი ამ (1938), სი ლო ვან კა კა ბა ძემ (1947), ზუ რაბ სამ ხა რა-
ძემ (1959) და სხვ. ასეთ მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ში გვხვდე ბა, რო გორც 
ჯერ კი დევ ჭა ბუ კი ერის კა ცი სულ ხა ნის, ისე ახალ გაზ რ და მლოც ვე-
ლი ბე რი სა ბას პორ ტ რე ტე ბიც. სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის პორ ტ-
რე ტე ბი რა ო დე ნობ რი ვი თვალ საზ რი სით თით ქ მის უტოლ დე ბა შო-
თა რუს თა ვე ლის პორ ტ რე ტებს.  ინ ტე რე სი, ამ დი დი პი როვ ნე ბის 
მი მართ დღემ დე ამო უ წუ რა ვი ა.

ჩვე ნამ დე მოღ წე ულ პორ ტ რეტ თა შო რის, ქრო ნო ლო გი უ რი 
რი გით პირ ვე ლი მცდე ლო ბა გვხვდე ბა XVIII სა უ კუ ნის ხელ ნა წერ-
ში - „ქილილა და და მა ნა“, რო მე ლიც ქარ თულ ენა ზეა ნა თარ გ მ ნი 
მე ფე ვახ ტანგ VI-ის ბრძა ნე ბი თა და უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბით. მი-
სი ვე და ვა ლე ბით ამ საქ მე ში იყო ჩარ თუ ლი სხვა დას ხ ვა მოღ ვა წე, 
ზო გი მთარ გ მ ნე ლო ბით საქ მეს ეწე ო და, ზო გი ტექ ს ტის რე დაქ ტი-
რე ბით იყო და კა ვე ბუ ლი, ზო გიც მხატ ვ რუ ლად აფორ მებ და და სხვ. 
ამ პრო ცეს ში აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნიც. 
ხელ ნა წე რი პე ტერ ბურ გ ში, აღ მო სავ ლეთ მ ცოდ ნე ო ბის ინ ს ტი ტუ ტის 
ქარ თულ ხელ ნა წერ თა კო ლექ ცი ა ში P2 ნომ რით ინა ხე ბა. მი სი გა-
და წე რის თა რი ღის შე სა ხებ ვი ცით, რომ შექ მ ნი ლია 1717 წლის შემ-
დეგ, ხო ლო დას რუ ლე ბა 1724 წლის შემ დე გაა სა ვა რა უ დე ბე ლი.1 
(სურ. 1)

ხელ ნა წე რი უხ ვი მხატ ვ რუ ლი გა ფორ მე ბით გა მო ირ ჩე ვა, რო-
გორც ტექ ს ტის იგა ვუ რი ხა სი ა თის სი უ ჟე ტუ რი გა მო სა ხუ ლე ბე ბით 
გამ დიდ რე ბუ ლი თხრო ბით, ისე იმ ის ტო რი ულ პირ თა გა მო სა ხუ-
ლე ბე ბით, რომ ლებ მაც ტექ ს ტის პე რი ო დულ გა მარ თ ვა ში მი ი ღეს 
მო ნა წი ლე ო ბა. სწო რედ ამი ტო მაც არი ან ისი ნი ვახ ტანგ VI-ის მი-
მართ მიძღ ვ ნა- მირ თ მე ვის სი უ ჟე ტუ რი სა ხით წარ მოდ გე ნილ ნი. 
მათ შო რის, შე სა ვალ ში ვეა სულ ხან - სა ბა, რო მელ საც იმ დე ნად 
დი დი შრო მა გა უ წე ვია ტექ ს ტის რე დაქ ტი რე ბის სა კითხ ში, რომ 
„ქილილა და და მა ნას“ ამ რე დაქ ცი ას, მე ო რე ნა ი რად „საბასეულს“ 
უწო დე ბენ.

„ქილილა და და მა ნას“ და სუ რა თე ბულ მა ხელ ნა წერ მა შე მოგ-
ვი ნა ხა სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის პირ ვე ლი, რე ა ლურ თან ყვე ლა-

1ხუსკივაძე,ქართული,1976,გვ.116.
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ზე მე ტად მი ახ ლო ე ბუ ლი იკო ნოგ რა ფი უ ლი სა ხე, რო მე ლიც თა ვად 
სა ბას სი ცოცხ ლის დროს შე იქ მ ნა და სწო რედ ამ გა მო სა ხუ ლე ბი-
დან იღებს სა თა ვეს XX სა უ კუ ნის ქარ თ ვე ლი მხატ ვ რე ბი სა  და მო-
ქან და კე ე ბის  მი ერ  მხატ ვ რუ ლად გა აზ რე ბუ ლი სულ ხან - სა ბას სა-
ხის მეტყ ვე ლე ბა. 

კი დევ ერ თი პორ ტ რე ტი, რო მე ლიც სა ბას გარ დაც ვა ლე ბი დან 
ხუ თი წლის შემ დეგ, 1730 წელს არის შეს რუ ლე ბუ ლი და დარ თუ ლი 
აქვს სა ბას ლექ სი კო ნის „დედანიდან“ გა და წე რი ლი პი რის ფორ-
ზაცს,1 სა ბას თა ნა მედ რო ვე მოღ ვა წემ, დე კა ნოზ მა ალექ სი მეს ხიშ-
ვილ მა შე ას რუ ლა.  მან ვე  და ურ თო პორ ტ რე ტი მის სა ვე გა და წე-
რილ სულ ხან - სა ბას „სიტყვის კო ნას“, თა ნა მედ რო ვე მწერ ლი სა და 
მოღ ვა წის ხსოვ ნის აღ სა ნიშ ნა ვად. ლექ სი კო ნი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ის-
ტო რი უ ლი და ლი ტე რა ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბი საა და გა ნე კუთ ვ ნე ბა 
სულ ხან - სა ბას სა მეც ნი ე რო ხა სი ა თის შრო მებს.  ალექ სი მეს ხიშ-
ვი ლის შეს რუ ლე ბულ პორ ტ რეტ ზე, სა ბას მეც ნი ე რულ ღვაწ ლ ზეც 
კეთ დე ბა აქ ცენ ტე ბი. (სურ. 2)

ბერს მუ ქი ოქ როს ფე რი შა რა ვან დი ად გას. ჭა ღა რა თმა უკან 
აქვს გა და ვარ ცხ ნი ლი და კუ ლუ ლე ბად ეშ ვე ბა მხრებ ზე, წაგ რ ძე-
ლე ბუ ლი წვე რი კი ბო ლო ში ორად იყო ფა. მოგ რ ძო, გამ ხ და რი სა-
ხის ხა სი ათს ნაც რის ფე რი, თხე ლი კონ ტუ რი გად მოგ ვ ცემს. თეთ რი 
სა ხე ფე რით სა ერ თოდ არ არის მო დე ლი რე ბუ ლი, აქაც მხო ლოდ 
კონ ტუ რი ქმნის მოგ რ ძო, თხე ლი, ოდ ნავ კე ხი ა ნი ცხვი რის, მორ კა-
ლუ ლი და ნა პი რებ ში დახ რი ლი თხე ლი წარ ბე ბის და დი დი თვა-
ლე ბის ხა სი ათს. მხო ლოდ თვა ლის გუ გე ბია და ფე რი ლი ღია ყა ვის-
ფ რად. ხე ლე ბიც ყო ველ გ ვარ მო დე ლი რე ბას მოკ ლე ბუ ლი წვრი ლი 
კონ ტუ რი თაა მო ხა ზუ ლი; მარ ჯ ვე ნა ხელ ში ბა ტის ფრთა უჭი რავს, 
ხო ლო მარ ცხე ნა ში, გა დაშ ლი ლი წიგ ნი, სა ი და ნაც სინ გუ რით შეს-
რუ ლე ბუ ლი წარ წე რა იკითხე ბა - „შენ მხო ლო ხარ უკ ვ და ვი ყ˜დ 
ძლი ე რო, რ˜ნ ეგ“...

ზე და კუთხე ებ ში  ცის ორი სეგ მენ ტია გა მო სა ხუ ლი. ორი ვე სეგ-
მენ ტი ცი სარ ტყე ლის მსგავ სი ა, სა ი და ნაც ცეცხ ლო ვა ნი სხი ვე ბი გა-
მო დის, სხი ვე ბი დან კი ყურ ძ ნის მტევ ნე ბის მაგ ვა რი, რუ ხი ღრუბ-
ლე ბი ეშ ვე ბა. მარ ჯ ვე ნა სეგ მენ ტის ღრუბ ლე ბის ქუ ლას ორად ყოფს 
სეგ მენ ტი დან გა მო მა ვა ლი ერ თ მ წ კ რი ვად დაწყო ბი ლი მნა თობ თა 
გა მო სა ხუ ლე ბე ბი, რო მელ თა გა ნაც ასე ვე ცეცხ ლის ენე ბი გა მო-
დის. დას ტუ რად იმი სა,  რომ ალექ სი მეს ხიშ ვი ლი კარ გად იც ნობ და 

1მესხიშვილი,ლექსიკონი,1730,გვ.7.
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სა ბას სხვა ნაშ რო მებს, მაგ., „სწავლანი“, ამ დე ტალ შიც ნათ ლად 
ჩანს - აქ ვკითხუ ლობთ: „...რომელ არი ან ვარ ს კ ვ ლავ ნი მოძ რავ ნი: 
კრო ნო სი, დი ა, არი ა, მზე, აფ რო დი ტი, ვერ ძი, მთვა რე, და და სას-
რულ სა მათ სა ეთე რი...“.1 სწო რედ ამ თან მიმ დევ რო ბის სიმ ბო ლურ 
გა მო სა ხუ ლე ბას წარ მო ად გენს მარ ჯ ვე ნა ცის სეგ მენ ტი დან გა მო მა-
ვა ლი „ვარსკვლავნი მოძ რავ ნი“; გარ და ამი სა, ის მახ ვილ წ ვე რი ა ნი 
ნივ თე ბი, ას ტ რო ლა ბი, ფარ გა ლი თუ სხვა სამ წერ ლო ბო იარა ღე ბი, 
სულ ხან - სა ბას მუ დამ სა მეც ნი ე რო საქ მე ში ჩარ თუ ლო ბა ზე მი მა-
ნიშ ნე ბე ლი უნ და იყოს.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 1730 წლის თ ვის სულ ხან - სა ბა უკ ვე 5 
წლის გარ დაც ვ ლი ლი ა, ფაქ ტი ა, რომ ალექ სი მეს ხიშ ვილს მას თან 
უშუ ა ლო შე ხე ბა ჰქონ და, რო გორც ან ჩის ხა ტის კა ლიგ რა ფი უ ლი 
სკო ლის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნელს, სა მე ფო კა რის მა ღალ-
ჩი ნო სან თა მრა ვა ლი დაკ ვე თის შემ ს რუ ლე ბელს და რო გორც ვახ-
ტანგ VI-ის კა რის „ხელოვანი მხატ ვ რის გრი გო ლის ძე“, „XVIIIს-ის 
ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რი წიგ ნის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო ოს ტა ტი“2 მი-
სი პორ ტ რე ტის შექ მ ნი სას, აუცი ლებ ლად გა ით ვა ლის წი ნებ და სა ბას 
პი როვ ნულ მა ხა სი ა თებ ლებს, თუმ ცა მი სი წარ მო სახ ვით გა მო ყე ნე-
ბის სა შუ ა ლე ბით და არა უშუ ა ლოდ ნა ტუ რი დან ხატ ვით, რად გან 
სა ბას ცხოვ რე ბის იმ ის ტო რი უ ლი ფაქ ტე ბის, ექ სო რი ო ბის, თუ მი სი-
ო ნე რუ ლი მოღ ვა წე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ალექ სი მეს ხიშ ვილს 
სა ბა ჭა ბუ კო ბის ჟამს თუ ეყო ლე ბო და ნა ნა ხი. სწო რედ ამ მი ზე ზით 
ვხვდე ბით პორ ტ რეტ ზე ამ გ ვარ, უფ რო ახალ გაზ რ და სა ბას გა მო სა-
ხუ ლე ბას, ვიდ რე ეს „ქილილა და და მა ნას“ მი ნი ა ტი უ რა ზე ვნა ხეთ. 
სულ ხან - სა ბას დღემ დე მოღ წე უ ლი სა ხის მეტყ ვე ლე ბის იკო ნოგ რა-
ფი უ ლი გა მოვ ლი ნე ბა და ფუძ ნე ბუ ლია მხო ლოდ ამ ორ პორ ტ რეტ-
ზე, რომ ლე ბიც ზე მოთ გან ვი ხი ლეთ. ორი ვე მათ გა ნი შეს რუ ლე ბუ-
ლია უშუ ა ლოდ სა ბას თა ნა მედ რო ვე მხატ ვარ - კა ლიგ რაფ თა მი-
ერ, თუმ ცა შემ დ გომ ში, მხატ ვარ თა შთა გო ნე ბას, ე.წ. „საბასეული“ 
„ქილილა და და მა ნას“ ხელ ნა წერ ში არ სე ბუ ლი პორ ტ რე ტი წარ-
მო ად გენს.

შემ დეგ გან სა ხილ ვე ლი „ჟამსა სი ჭა ბუ კი სა“ მყო ფი სულ ხა ნის 
პორ ტ რე ტი, რო მე ლიც დღემ დე სა თა ნა დოდ არ არის შეს წავ ლი ლი, 
სულ ხა ნის გა მო სა ხუ ლე ბის ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და იკო ნოგ რა ფი უ-
ლი სა ხეა და დარ თუ ლია 1814 წელს, თა ვა დი ბაგ რატ ორ ბე ლი ა-

1ბარამიძე,ქართულისაისტორიო..,თბ.,1979,გვ.72.
2ბერიძე,ძველი ქართველი ოსტატები,1967,გვ.158.
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ნის გა და წე რილ „სიბრძნე-სიცრუსას“ ტექ ს ტის და საწყის ში.1 სწო-
რედ ამ გა მო სა ხუ ლე ბის გრა ვი უ რა შექ მ ნა ლა დო გრი გო ლი ამ 1938 
წლის, „სახელგამის“ „სიბრძნე სიც რუ ი სას“ გა მო ცე მი სათ ვის. ტექ ს-
ტი იწყე ბა ვახ ტანგ ორ ბე ლი ა ნის დღი უ რის ჟან რუ ლი ტი პის თხრო-
ბით, სა დაც აღ წე რი ლია ქა ლა ქი პე ტერ ბურ გი, მი სი ბა ღე ბი და სა-
სახ ლე ე ბის არ ქი ტექ ტუ რა. ამ ტექ ს ტის შემ დეგ იწყე ბა „წიგნი სიბ რ-
ძ ნე სიც რუ ი სა, ნათ ქ ვა მი სულ ხან ორ ბე ლი ა ნი სა, ჟამ სა სი ჭა ბუ კი სა 
თვი სი სა სა“. ხელ ნა წერ ში მხო ლოდ ეს ერ თი მი ნი ა ტი უ რა ა, რო მე-
ლიც მო ჩარ ჩო ე ბუ ლია სინ გუ რი და შა ვი მელ ნის, თით ქოს სა ხა ზავს 
გა დაც დე ნი ლი სა მი სწო რი ხა ზით. და ბალ მა გი დას თან მჯდო-
მი მწე რა ლი სულ ხა ნის გა მო სა ხუ ლე ბას წიგ ნის მთე ლი გვერ დი 
უჭი რავს. აქ ვე ა, ბაგ რატ ორ ბე ლი ა ნის მი ნა წე რიც: „თავადი სულ ხან 
ორ ბე ლი ა ნი - რო მელ სა ცა აღუ წე რია ის ტო რია ესე ჟამ სა სი ჭა ბუ-
კი სა თვი სი სა სა“. ალ ბათ, ამ ცნო ბამ გა მო იწ ვია ავ ტო რის ამ გ ვა რი 
იკო ნოგ რა ფი უ ლი სა ხის შექ მ ნა. ვი ნა ი დან ხელ ნა წე რი 1814 წელს 
არის გა და წე რი ლი და მი ნი ა ტი უ რაც თა ნად რო უ ლი ა, შე სა ბა მი სად, 
აქ უკ ვე გა მო ი რიცხე ბა ავ ტო რი სა და მომ ხატ ვე ლის ფი ზი კუ რი კავ-
ში რი და მხატ ვა რი შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს ში სარ გებ ლობს ზე მოთ 
გან ხი ლუ ლი ად რე უ ლი გა მო სა ხუ ლე ბე ბით და ქმნის, ჯერ კი დევ ბე-
რად აღ კ ვე ცამ დე მყო ფი სულ ხა ნის და არა სა ბას იკო ნოგ რა ფი ულ 
სა ხეს. (სურ. 3)

XX სა უ კუ ნე ში ახ ლი დან და იწყო ტექ ს ტე ბის გა მარ თ ვა, და კარ-
გუ ლის მო ძი ე ბა- შევ სე ბის საქ მე, მხატ ვ რუ ლი სა ხის ახა ლი პი რე-
ბის შექ მ ნა, სა ი უ ბი ლეო თა რი ღე ბის თ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი მზა დე-
ბა მეც ნი ერ თა და ხე ლო ვან თა აქ ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბით. სწო რედ 
ამ სა ერ თო საქ მეს ემ სა ხუ რე ბო და 1938-40-იან წლებ ში ქარ თულ, 
რუ სულ და სომ ხურ ენებ ზე და ბეჭ დი ლი „სიბრძნე-სიცრუისა“, რო-
მე ლიც ამ დრო ის თ ვის უკ ვე იყო სა თა ნა დოდ შეს წავ ლი ლი და გი-
ორ გი ლე ო ნი ძის ღრმა სა მეც ნი ე რო გა მოკ ვ ლე ვი თა და რე დაქ-
ცი ით გა მო ი ცა, ლი ტე რა ტუ რუ ლად გა მარ თუ ლი პირ ვე ლი ტექ ს ტი 
1928 წელს; იმა ვე ნაშ რო მის უფ რო სრულ ყო ფი ლად გა მარ თუ ლი 
ვერ სია გ. ლე ო ნი ძის წი ნა სიტყ ვა ო ბით და ს. იორ და ნიშ ვი ლის რე-
დაქ ცი ით, მხატ ვ რუ ლად გა ა ფორ მეს ლ. გრი გო ლი ამ (ყდა, ფორ-
ზა ცი, სა ტი ტუ ლო წარ წე რა) და ს. მა ი საშ ვილ მა (საბას პორტ. და 8 
იგა ვი), რაც „სიბრძნე-სიცრუისას“ მხატ ვ რუ ლად გა ფორ მე ბუ ლი 
პირ ვე ლი ვერ სია იყო და გა მომ ცემ ლო ბა „სახელგამმა“ 1938 წელს 

1Орбелиани,Мудростьлжи,1814.
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გა მოს ცა.1 XX სა უ კუ ნე ში ნა ბეჭ დი წიგ ნის თ ვის, სულ ხან - სა ბა ორ ბე-
ლი ა ნის პორ ტ რე ტის შე საქ მ ნე ლად სწო რედ ეს მო ცე მუ ლო ბა აქვთ 
მხატ ვ რებს, რო მელ თა მი ზა ნიც, მე ტი სიცხა დის თ ვის რე ა ლის ტუ რი 
სა ხის გად მო ცე მა იყო, ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბის ავ ტო რე ბის 
და სა ზო გა დო მოღ ვა წე ე ბის თით ქ მის ფო ტოგ რა ფი უ ლი სი ზუს ტით 
ასახ ვა.

ნა ბეჭ დი წიგ ნის თ ვის, სა ბას პორ ტ რე ტის შექ მ ნის პირ ველ 
მცდე ლო ბა ზე, რო მე ლიც ს. მა ი საშ ვილ მა შე მოგ ვ თა ვა ზა, აშ კა რად 
მეტ მხატ ვ რულ გავ ლე ნას ახ დენს „ქილილა და და მა ნას“ ხელ ნა-
წერ ში მო ცე მუ ლი სა ბას გა მო სა ხუ ლე ბა; ამავ დ რო უ ლად ფაქ ტი ა, 
რომ სე ვე რი ანს ნა ნა ხი აქვს 1814 წლით და თა რი ღე ბუ ლი პორ ტ-
რე ტიც, რომ ლის გრა ვი უ რაც ლ. გრი გო ლი ამ შე ას რუ ლა და დარ-
თუ ლია იმა ვე გა მო ცე მის ფორ ზაც ზე, წიგ ნის შემ დე გი გვერ დე ბი კი 
სე ვე რი ან მა ი საშ ვი ლის და სუ რა თე ბუ ლი; ხო ლო რამ დე ნად აქვს 
სე ვე რი ანს ნა ნა ხი მეს ხიშ ვი ლი სე უ ლი სა ბას პორ ტ რე ტის ვერ სი ა, 
რთუ ლი სათ ქ მე ლი ა, რად გა ნაც შე და რე ბი თი მხატ ვ რუ ლი ანა ლი-
ზის სა ფუძ ველ ზე მათ შო რის პა რა ლე ლი ნაკ ლე ბად იძებ ნე ბა. ამ-
რი გად, ს. მა ი საშ ვი ლი სა ბას პორ ტ რე ტის შექ მ ნი სას სარ გებ ლობს 
უშუ ა ლოდ XVII და XIX სა უ კუ ნე ე ბის მი ნი ა ტი უ რუ ლი მხატ ვ რო ბის 
ნი მუ შე ბი დან, რაც აშ კა რად ვლინ დე ბა მის მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ 
სა ბას იკო ნოგ რა ფი ულ სა ხის მეტყ ვე ლე ბა ზე. ამას ასე გა დაჭ რით 
ვერ ვიტყ ვით ლ. გუ დი აშ ვი ლის შეს რუ ლე ბულ სა ბას პორ ტ რეტ ზე, 
რო მე ლიც დარ თუ ლი აქვს რუ სულ და სომ ხურ (1938-40 წწ.)  გა მო-
ცე მებს.2 (სურ. 4 და 5)

ტრა დი ცი უ ლი ინ ტერ პ რე ტა ცი ი სა და ძველ პორ ტ რე ტულ სა-
ხის მეტყ ვე ლე ბას თან კავ ში რი სტი ლის ტუ რი თვალ საზ რი სით, ს. 
მა ი საშ ვი ლის შეს რუ ლე ბუ ლე ბუ ლი სულ ხან - სა ბას პორ ტ რე ტის 
შემ თხ ვე ვა ში მე ტად საგ რ ძ ნო ბი ა, ხო ლო ლ. გუ დი აშ ვი ლი, ამ შემ-
თხ ვე ვა შიც ბევ რად თვით მ ყო ფა დი ა. მე ტიც, გარ კ ვე ულ წი ლად მა-
ი საშ ვი ლი სე ულ პორ ტ რეტ თან უფ რო მე ტი კავ ში რია გა მოვ ლე-
ნი ლი, ვიდ რე გვი ა ნი შუ ა სა უ კუ ნე ე ბის სა ბას გა მო სა ხუ ლე ბას თან; 
მსავ სე ბა თმა- წ ვე რის მო დე ლი რე ბას თან თუ სკუ ფი ის ფორ მას თან, 

1 იხ.:სულხან-საბაორბელიანი, „სიბრძნე-სიცრუისა“,გ.ლეონიძისრე-
დაქციით,გამომცემლობა„შრომა“,ტფ.,1928დასულხან-საბაორბელია-
ნი,„სიბრძნე-სიცრუისა“,გ.ლეონიძისწინასიტყვაობითდასოლ.იორდა-
ნიშვილისრედაქციით,გამომცემლობა„სახელგამი“,ტფ.,1938.
2Орбелиани, МудростьЛжи,1938.



51

Art Science Studies #2 (89), 2022

მიგ ვა ნიშ ნებს და ახ ლო ე ბით ერთ იკო ნოგ რა ფი ულ სა ხეს თან, რო-
მელ თა გან პირ ვე ლის შემ ქ მ ნე ლი ს. მა ი საშ ვი ლი ა. გა მოკ ვე თი ლი 
კონ ტუ რუ ლი მო ხა ზუ ლო ბი თა და პორ ტ რე ტუ ლი სიმ ყა რით შეს რუ-
ლე ბუ ლი მხატ ვ რუ ლი ხა ზის შე და რე ბით უფ რო თა მა მი ჩა მო ყა ლი-
ბე ბით, ვიდ რე ეს მი ნი ა ტი უ რულ მხატ ვ რო ბა ში ვნა ხეთ.  მა ი საშ ვი-
ლი ამ კ ვიდ რებს სა ბას პორ ტ რე ტის რე ა ლის ტურ იკო ნოგ რა ფი ას და 
შემ დ გომ იქ მ ნე ბა გუ დი აშ ვი ლის და სხვა მხატ ვარ - მო ქან და კე თა 
სულ ხან - სა ბას პორ ტ რე ტუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბე ბი.

ამ რი გად, მა ი საშ ვილ მა შექ მ ნა მიძღ ვ ნით მი ნი ა ტი უ რა ზე დაყ რ-
დ ნო ბით, სულ ხან - სა ბას პორ ტ რე ტუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბის ის სტე რე-
ო ტო პი, რო მელ საც მთე ლი XX სა უ კუ ნის მხატ ვ რე ბი ნი მუ შად იყე-
ნე ბენ, ლ. გუ დი აშ ვი ლის 1958 წელს1 (სურ. 6) შექ მ ნი ლი პორ ტ რე-
ტის გა მოკ ლე ბით. აქ უმ ნიშ ვ ნე ლოა მსგავ სე ბა მა ი საშ ვილ თან, რაც, 
ვფიქ რობ, გან პი რო ბე ბუ ლია და მო უ კი დე ბე ლი მუ შა ო ბის შე დეგ ზე 
ორი ენ ტი რე ბით (და, არა ერ თი ან დაკ ვე თა ზე, რო მე ლიც ზე მოთ 
გან ვი ხი ლეთ). თუმ ცა, მსგავ სე ბას XVIII სა უ კუ ნის მი ნი ა ტი უ რას თან 
ვერც აქ ვხვდე ბით და მა ი საშ ვი ლის მი ერ და ხა ტულ სა ბას პორ ტ-
რეტ თა ნაც და კარ გუ ლია სტი ლის ტუ რი სი ახ ლო ვე. ლ. გუ დი აშ ვი ლი 
ბევ რად უფ რო თვით მ ყო ფა დი მხატ ვ რუ ლი მა ნე რით გვთა ვა ზობს 
სა ბას პორ ტ რეტს. აქ უკ ვე თვალ ნათ ლივ იგ რ ძ ნო ბა ინ დი ვი დუ ა-
ლუ რი ხე ლი და სა ხის წე რის ლა დო სე უ ლი მა ნე რა. უფ რო თა ვი სუ-
ფა ლია შე მოქ მე დე ბი თად და უფ რო მე ტად მოქ ნი ლი ხა ზით გარ-
შე მო წერს სა ბას სი ლუ ე ტურ ფორ მას, რაც უკ ვე ახა ლი ხედ ვა და 
იკო ნოგ რა ფი უ ლი სა ხეა ლ. გუ დი აშ ვი ლის მი ერ 1958 წელს შეს რუ-
ლე ბუ ლი სა ბას პორ ტ რე ტის სა ხით.

მა ი საშ ვი ლის შეს რუ ლე ბუ ლი სა ბას პორ ტ რე ტი ის ტო რი უ ლი 
ხა სი ა თის გახ და, რა საც ხე ლი შე უწყო არა მარ ტო თა ნა მედ რო ვე 
მხატ ვ რე ბის გა ტა ცე ბამ, არა მედ მი სი ხალ ხ ში გავ რ ცე ლე ბამ. მაგ., 
გულ სა კი დი, სა ი უ ბი ლეო მე და ლი ო ნი (1948) (სურ. 7); სსსრ-ის ფოს-
ტის 1959  წლის მარ კა, რო მელ ზეც ს. მა ი საშ ვი ლი სე უ ლი სულ ხან -
- სა ბას გა მო სა ხუ ლე ბაა და ტა ნი ლი (სურ. 8); ფაქ ტი ა, სხვა მხატ ვ რე-
ბის თ ვის, მა ი საშ ვი ლის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სა ხე შთა გო ნე ბის წყა რო 
გამ ხ და რა; ამის მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა უამ რა ვი ნი მუ შის მოყ ვა ნა, 
სა დაც თავს იჩენს ს. მა ი საშ ვი ლის შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პორ ტ რე ტუ-
ლი სა ხის წე რა: ლ. გრი გო ლი ას შეს რუ ლე ბუ ლი ყდის გა ფორ მე ბა 
1938 წლის „სახელგამის“ გა მო ცე მა ზე; სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის 

1ორბელიანი,იგავ-არაკები,1959.
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ბი უს ტი, რო მე ლიც მო ქან და კე ს. კა კა ბა ძემ შე ას რუ ლა 1947 წელს; 
სა ინ ტე რე სოა ასე ვე გა ზეთ „ახალგაზრდა სტა ლი ნე ლის“ 1959 წლის 
30 ოქ ტომ ბერს N26-ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სრუ ლი ფი გუ რა სა ბას გა-
მო სა ხუ ლე ბით, რო მე ლიც შეს რუ ლე ბუ ლია უც ნო ბი მხატ ვ რის მი ერ, 
სტა ტია ეძღ ვ ნე ბა სა ბას 300 წლის თა ვის იუბი ლეს. 1960-იანი წლე-
ბის და სას რუ ლამ დე, ყვე ლა გა მო ცე მა სარ გებ ლობს ს. მა ი საშ ვი-
ლის შეს რუ ლე ბუ ლი პორ ტ რე ტით, იქ მ ნე ბა ლი თოგ რა ვი უ რე ბი და 
ანა ბეჭ დე ბი, ქვეყ ნ დე ბა სა ი უ ბი ლეო გა მო ცე მე ბის პლა კა ტებ სა და 
მე და ლი ო ნებ ში.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა: 

•	 ბა რა მი ძე ალ., სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნი, თბ., 1959.
•	 ბა რა მი ძე რ., ქარ თუ ლი სა ის ტო რიო და ორა ტო რუ ლი პრო ზა, თბ., 

1979.
•	 ბე რი ძე ვ., ძვე ლი ქარ თ ვე ლი ოს ტა ტე ბი, „საბჭოთა სა ქარ თ ვე ლო“, 

თბ., 1967.
•	 მეს ხიშ ვი ლი ა., სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის ლექ სი კო ნი, გა და წე რი-

ლია დე კა ნოზ ალექ სი მეს ხიშ ვი ლის მი ერ, ხელ ნა წე რი და ცუ ლია 
ხელ ნა წერ თა ეროვ ნულ ცენ ტ რ ში S-4748; თბ., 1730.

•	 მეტ რე ვე ლი ე., გვა ხა რია ალ., სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის მთარ გ მ ნე-
ლო ბი თი მე თო დის შეს წავ ლი სათ ვის, სა ი უ ბი ლეო კრე ბუ ლი, 1959.

•	 სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნი, „სიბრძნე-სიცრუისა“, გ. ლე ო ნი ძის რე-
დაქ ცი ით, გა მომ ცემ ლო ბა „შრომა“, ტფ., 1928.

•	 სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნი, „სიბრძნე-სიცრუისა“, გ. ლე ო ნი ძის წი ნა-
სიტყ ვა ო ბით და სოლ. იორ და ნიშ ვი ლის რე დაქ ცი ით, გა მომ ცემ ლო ბა 
„სახელგამი“, ტფ., 1938. 

•	 სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნი, იგავ -ა რა კე ბი, მხატ ვა რი ლა დო გუ დი აშ ვი-
ლი, თბ., „საბლიტგამი“, 1959.

•	 ხუს კი ვა ძე ი., ქარ თუ ლი სა ე რო მი ნი ა ტუ რა XVI-XVIII სა უ კუ ნე ე ბი, გა-
მომ ცემ ლო ბა „მეცნიერება“, თბ., 1976.

•	 Орбелиани Б., Орбелиани, Саба-Сулхан (1658–1726). Мудрость 
лжи. Сборник басен. 1814. Петербург. Переписчик царевич Баграт. 133 л. 
Бумага. Портрет автора (акварель). Поступление1896 г. От М.П. Сабинина. 
Собр. Сабинина 13.

•	 СулХан-Саба Орбелиани Мудрость Лжи; перевод с грузинскою - Ал. 
Цагарели, ред. - С. Иорданишвили, Художественное оформление - Л. 
Гудиашвили. 1938.
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სურ.1ვახტანგVIდასულხან-საბაორბელიანი,უცნობიმხატვარი,XVIIს.

სურ.2სულხან-საბაორბელიანი,მხატვარიალექსიმესხიშვილი,1730წ.
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სურ.3სულხან-საბაორბელიანი,მხატვარიბაგრატორბელიანი,1814წ.

სურ.4სულხან-საბაორბელიანი,
მხატვარისევერიანმაისაშვილი,
1934წ.
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სურ.5სულხან-საბა
ორბელიანი,

მხატვარილადოგუდიაშვილი,
1938წ.

სურ.6სულხან-საბა
ორბელიანი,
მხატვარი
ლადოგუდიაშვილი,1958წ.
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სურ.8სსსრსაფოსტო
მარკა1959წ.

სურ.7სულხან-საბაორბელიანი,საიუბილეომედალიონი,1948წ.
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ქეთევან ოჩხიკიძე
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხელოვნებათმცოდნეობის 

მიმართულების დოქტორანტი

ესქატოლოგიური მოტივები ქართულ და სომხურ 
ხუროთმოძღვრულ რელიეფში

საკვანძოსიტყვები:  ადრექრისტიანული, ხელოვნება,რელიეფური,
ქანდაკება,კომპოზიცია,ხუროთმოძღვრება.

შუა სა უ კუ ნე ე ბის ქრის ტი ა ნულ ხე ლოვ ნე ბა ში ერ თ -ერ თი მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი თე მაა ეს ქა ტო ლო გი უ რი იდე ე ბის გა მო ხატ ვა მე ო რედ 
მოს ვ ლა სა და გან კითხ ვის დღეს თან და კავ ში რე ბუ ლი კომ პო ზი ცი-
ე ბით, რო მელ თა იკო ნოგ რა ფი ის სა ფუძ ვე ლია მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
ქრის ტი ა ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რა. ად რექ რის ტი ა ნულ მა ხე ლოვ ნე ბამ 
თვი თო ნაც შექ მ ნა და წი ნა რე ეპო ქი და ნაც შე ით ვი სა მხატ ვ რუ ლი 
სა ხე ე ბი, რომ ლებ საც ახალ მა სარ წ მუ ნო ე ბამ ეს ქა ტო ლო გი უ რი ში-
ნა არ სი მი ა ნი ჭა. აღ ნიშ ნუ ლი მხატ ვ რუ ლი სა ხე ე ბი სა და ლი ტე რა ტუ-
რუ ლი ნა რა ტი ვის გა მო ყე ნე ბით, ქრის ტი ა ნულ ხე ლოვ ნე ბა ში თან-
და თან ფორ მირ დე ბა კრე ბი თი კომ პო ზი ცია და X-XI სა უ კუ ნი სათ-
ვის იქ მ ნე ბა ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ვრცე ლი - „დღე გან კითხ ვი სას“ 
იკო ნოგ რა ფი უ ლი პროგ რა მა. სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში მი ღე-
ბუ ლია მო საზ რე ბა, რომ „დღე გან კითხ ვი სას“ იკო ნოგ რა ფი ი ის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბის ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი X სა უ კუ ნის თ ვის უნ და დას-
რუ ლე ბუ ლი ყო. ჩვე ნამ დე მოღ წე უ ლი „განკითხვის დღის“ ვრცე ლი 
რე დაქ ცი ის კომ პო ზი ცი უ რად სრულ ყო ფი ლი პირ ვე ლი ნი მუ შია 
XII სა უ კუ ნის ტორ ჩე ლოს მო ზა ი კა, რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ ამ 
დრომ დე მიმ დი ნა რე ობ და კომ პო ზი ცი ის შევ სე ბა- და ზუს ტე ბა. 

„დღე გან კითხ ვი სას“, რო გორც ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ვრცე ლი, 
მრა ვალ ფი გუ რი ა ნი კომ პო ზი ცი ა, გავ რ ცელ და კედ ლის მხატ ვ რო-
ბა ში, რო გორც აღ მო სავ ლეთ, ისე და სავ ლეთ ქ რის ტი ა ნულ სამ ყა-
რო ში. რე ლი ე ფურ ქან და კე ბა ში კი, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სუ რა თი შე იქ მ-
ნა: „დღე გან კითხ ვი სას“ თე მის თხრო ბი თი ხა სი ა თის, ვრცე ლი რე-
ლი ე ფუ რი კომ პო ზი ცი ე ბის გა მო სახ ვა, მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
ემო ცი უ რად დატ ვირ თუ ლი, სხვა დას ხ ვა სი უ ჟე ტით, რო მა ნუ ლი და 
გო თი კუ რი ტაძ რე ბის ფა სა დებ ზე, ძი რი თა დად პორ ტა ლებ ზე, ფარ-
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თოდ გავ რ ცელ და. მა შინ, რო ცა აღ მო სავ ლეთ ქ რის ტი ა ნუ ლი ქვეყ-
ნე ბის სა კულ ტო ნა გე ბო ბე ბის ფა სა დებ ზე უპი რა ტე სო ბა ლა კო ნუ რი 
რე დაქ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბას ენი ჭე ბა.

შუა სა უ კუ ნე ე ბის კავ კა სი ის ქრის ტი ა ნუ ლი ქვეყ ნე ბის - სა ქარ-
თ ვე ლო სა და სომ ხე თის ხე ლოვ ნე ბა შიც ეს ქა ტო ლო გი უ რი თე მა 
აქ ტუ ა ლუ რი ა. რა მხატ ვ რუ ლი ფორ მა შე ი ძი ნა მან ორი ვე ქვე ყა ნა-
ში - ჩვე ნი კვლე ვის ძი რი თა დი სა კითხი ა. ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო ა, 
რო გო რია ქარ თულ და სომ ხურ ხუ როთ მოძღ ვ რულ რე ლი ეფ ში ეს-
ქა ტო ლო გი უ რი ლი ტე რა ტუ რის სა ფუძ ველ ზე აღ მო ცე ნე ბუ ლი კომ-
პო ზი ცი ე ბის მხატ ვ რუ ლი ფორ მა.   

რე ლი ე ფუ რი ქან და კე ბა ქარ თუ ლი ხუ როთ მოძღ ვ რე ბის გა-
ფორ მე ბის სის ტე მა ში ორ გა ნუ ლად არის ჩა წე რი ლი და მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი მხატ ვ რულ -ი დე უ რი ჩა ნა ფიქ რის მა ტა რე ბე ლი ა.  სომ ხეთ-
ში, ფი გუ რუ ლი პლას ტი კა მთლი ა ნად არის დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი 
ხუ როთ მოძღ ვ რე ბას და მი სი მხატ ვ რუ ლი ენის, იდე უ რი ში ნა არ სის 
გამ დიდ რე ბას ემ სა ხუ რე ბა.  ორი მე ზო ბე ლი ქრის ტი ა ნუ ლი ქვეყ ნის 
ხე ლოვ ნე ბა ში, რე ლი ე ფუ რი ქან და კე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცე-
სი მეტ - ნაკ ლე ბად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად მიმ დი ნა რე ობ და, რაც აისა ხა 
კი დეც ორი ვე ქვეყ ნის სა კულ ტო ნა გე ბო ბე ბის გა ფორ მე ბის მხატ ვ-
რულ თა ვი სე ბუ რე ბებ ში, პრინ ცი პებ სა და ამო ცა ნებ ში. 

ქარ თუ ლი და სომ ხუ რი ტაძ რე ბი სათ ვის სა ხა სი ა თოა დე კო რა-
ტი უ ლი მო ტი ვე ბი თა და ფი გუ რუ ლი რე ლი ე ფე ბით შე სას ვ ლე ლი 
პორ ტა ლე ბის, კა რის ტიმ პა ნე ბის, სარ კ მელ თა ღი ო ბე ბის, გუმ ბა თის 
ყე ლის აქ ცენ ტი რე ბა. მი უ ხე და ვად ამი სა, ქარ თუ ლი ტაძ რე ბის ფა-
სა დებ თან შე და რე ბით, სომ ხუ რი ტაძ რე ბის ფა სა დე ბი ქან და კე ბი-
თა და რე ლი ე ფუ რი კომ პო ზი ცი ე ბით ნაკ ლე ბად არის შემ კუ ლი, აქ 
მე ტად არის თვალ ში სა ცე მი ფა სა დე ბის  გლუ ვი სიბ რ ტყე ე ბი. გა მო-
ნაკ ლი სია X სა უ კუ ნის წმინ და ჯვრის ტა ძა რი აღ თა მა რის კუნ ძულ ზე, 
ვა ნის ტბა ზე, რომ ლის ფა სა დე ბი გა ფორ მე ბუ ლია „საეკლესიო და 
სა ე რო იკო ნოგ რა ფი ის ვრცე ლი და დი დე ბუ ლი ნი მუ შე ბით“.  ბიბ-
ლი უ რი და სა ე რო თე მა ტი კის კომ პო ზი ცი ე ბი ტა ძარს სარ ტყ ლი სე-
ბუ რად აკ რავს გარს.  მრა ვალ რიცხო ვან რე ლი ე ფებს შო რის, წარ-
მოდ გე ნი ლია ძვე ლაღ თ ქ მი სე უ ლი სი უ ჟე ტე ბი - და ნი ე ლი ლომ თა 
ხა რო ში და იონას ხსნა ვე შა პის მუც ლი დან, რომ ლე ბიც და პი რე-
ბუ ლი აღ დ გო მი სა და მე ო რედ მოს ვ ლის თე მას უკავ შირ დე ბი ან. ამ 
სი უ ჟე ტებს შუა სა უ კუ ნე ე ბის ქარ თულ ქვა ზე კვე თილ რე ლი ე ფებს 
შო რი საც ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი უჭი რავთ.  თუმ ცა 
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უშუ ა ლოდ „დღე გან კითხ ვი სას“ სი უ ჟეტს არ ასა ხა ვენ და მას ზე ძვე-
ლაღ თ ქ მი სე უ ლი თე მე ბით ხდე ბა მი ნიშ ნე ბა.

ქარ თულ მქან და კებ ლო ბა ში, ეს ქა ტო ლო გი უ რი ში ნა არ სის 
მქო ნე გა მო სა ხუ ლე ბე ბი, ჯერ კი დევ, VI სა უ კუ ნის ქვაჯ ვა რე ბის რე-
პერ ტუ არ ში გვხვდე ბა. ესე ნი ა, ან გე ლო ზე ბი საყ ვი რი თა და სა ცეცხ-
ლუ რით ხელ ში, აპო კა ლიფ სი სე უ ლი ხილ ვე ბი დან. ბრდა ძო რის 
მცი რე სტე ლა ზე (VI ს.) ღმრთის მ შობ ლის სუ ლის ამაღ ლე ბის კომ-
პო ზი ცი ა ში, მე ო რედ მოს ვ ლის ერ თ -ერ თი სიმ ბო ლო, საყ ვი რი ა ნი 
ან გე ლო ზი, ყვე ლა ზე ძვე ლი რე ლი ე ფუ რი მე ნა ღა რე ან გე ლო ზია 
ქრის ტი ა ნულ სამ ყა რო ში. მო მიჯ ნა ვე წახ ნაგ ზე ქრის ტეს ამაღ ლე-
ბის ცენ ტ რა ლუ რი გა მო სა ხუ ლე ბა - მე ო რედ მოს ვ ლის მო მა ვა ლი 
ვი ზუ ა ლი ზა ცი ა, სტე ლა ზე ერ თი ან ეს ქა ტო ლო გი ურ სივ რ ცეს ქმნის, 
სა დაც თი თო ე უ ლი მხატ ვ რუ ლი სა ხე მე ო რედ მოს ვ ლის ირ გ ვ ლივ 
ერ თი ან დე ბა და ორი გი ნა ლუ რად გა დაწყ ვე ტილ რე დაქ ცი ას წარ-
მოგ ვიდ გენს.  

ხან დი სის ქვას ვე ტის (VI ს.) ერთ წახ ნაგ ზე ქრის ტე პან ტოკ რა-
ტო რია წარ მოდ გე ნი ლი გა დაშ ლი ლი წიგ ნით ხელ ში. მის კე ნაა 
მი მარ თუ ლი სა ცეცხ ლუ რი ა ნი ან გე ლო ზი მო მიჯ ნა ვე წახ ნაგ ზე. ეს 
ან გე ლო ზი მე ო რედ მოს ვ ლის ნი შან - სიმ ბო ლოდ არის ქცე უ ლი, 
რამ დე ნა დაც აპო კა ლიფ სი სის ტექ ს ტის მი ხედ ვით, სა ცეცხ ლუ რი ა-
ნი ან გე ლო ზი, მე ნა ღა რე ან გე ლოზ თან ერ თად, შე მო დის ქრის ტეს 
დი დე ბით გა მოცხა დე ბის წინ (გამოცხ. 8:3). ამ გ ვა რად, ან გე ლო ზებს 
საყ ვი რი თა და სა ცეცხ ლუ რით, ად რექ რის ტი ა ნუ ლი ხა ნის ქარ თულ 
ქვაჯ ვა რებ ზე ეს ქა ტო ლო გი უ რი თე მა ტი კა შე მო აქვთ და აზუს ტე ბენ 
კომ პო ზი ცი ის იდე ურ - ში ნა არ სობ რივ მნიშ ვ ნე ლო ბას. მთა ვა რან-
გე ლო ზი გაბ რი ე ლი საყ ვი რით ხელ ში, სხი ე რის კან კე ლის ფი ლა ზე 
(X ს.), ამ თე მის გაგ რ ძე ლე ბა ა.  კან კელ ზე გაბ რი ე ლი სა და მი ქა ელ 
მთა ვა რან გე ლო ზე ბის, სა ცეცხ ლუ რით ხელ ში სა სუ ლი ე რო პი რის 
და ქტი ტო რის ფი გუ რებს, ეს ქა ტო ლო გი ურ სა ფუძ ველ ზე აღ მო ცე-
ნე ბუ ლი სა ერ თო იდე უ რი კავ ში რი აერ თი ა ნებთ. ამ შემ თხ ვე ვა ში, 
აღ ნიშ ნუ ლი იდეა რე ლი ე ფუ რი პორ ტ რე ტის სა ხით წარ მოდ გე ნი ლი 
ცალ კე უ ლი პერ სო ნა ჟე ბის რო ლის გა აზ რე ბის სა შუ ა ლე ბით არის 
გად მო ცე მუ ლი. 

ქვის ფრაგ მენ ტებ ზე (X-XI სს.) არ ტა ა ნი დან, „კარი სა მოთხი სა“ 
და მი სი მცვე ლი ოთხ ხა ტე უ ლი ქე რუ ბი მის ფი გუ რე ბია გა მოკ ვე თი-
ლი. რე ლი ე ფურ ფი ლა ზე, რო მე ლიც კან კე ლის ნა წი ლად მო ი აზ-
რე ბა, სა მოთხე იყო გა მო სა ხუ ლი. ოთხ ხა ტე უ ლი ქე რუ ბი მის სა ხე ში 
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გა ერ თი ა ნე ბუ ლია აპო კა ლიპ სი სე უ ლი ცხო ვე ლე ბი, რამ დე ნა დაც 
ქე რუ ბი მი უკავ შირ დე ბა ეს ქა ტო ლო გი ურ თე მას, რაც აღ მო სავ-
ლეთ ქ რის ტი ა ნუ ლი ქვეყ ნე ბის (კოპტური ეგ ვიპ ტე, სი რი ა, სა ქარ თ-
ვე ლო, სომ ხე თი) კედ ლის მხატ ვ რო ბა სა და მი ნი ა ტუ რა ში დას ტურ-
დე ბა. კან კე ლის ფი ლა ზე, ხე ლის მტე ვა ნი ჯვრის თა ვი ა ნი ბუ ნით, 
კე თილ გო ნი ე რი ავა ზა კის ფი გუ რას უნ და ეკუთ ვ ნო დეს, რო მე ლიც 
სა ხა რე ბი სე ულ გად მო ცე მით, პირ ვე ლი შე დის სა მოთხე ში. აღ ნიშ-
ნუ ლი ეპი ზო დე ბი, „დღე გან კითხ ვის“ იკო ნოგ რა ფი ა ში, სა მოთხის 
ნა წილ ში იკა ვებნს ად გილს და ამით, კომ პო ზი ცი ის სა ერ თო კონ-
ტექ ს ტ ში თავ ს დე ბი ან. არ ტა ა ნის რე ლი ე ფი, წარ მოდ გე ნი ლი სცე ნე-
ბით, შე სა ბა მი სო ბა შია კან კე ლის, რო გორც სა მოთხის კა რის კონ-
ცეფ ცი ა სა და მის სიმ ბო ლურ და ნიშ ნუ ლე ბას თან. 

აღ საყ დ რე ბუ ლი მაცხო ვა რი, ისე თი იკო ნოგ რა ფი ით, რო გორც 
ხან დი სის ქვას ვეტ ზეა - ხელ ში გა დაშ ლი ლი წიგ ნი თა და მა კურ თხე-
ვე ლი მარ ჯ ვე ნით, X-XI სა უ კუ ნე ე ბის ქარ თულ რე ლი ე ფურ მქან და-
კებ ლო ბა ში გან კითხ ვის დღი სა და მე ო რედ მოს ვ ლის კომ პო ზი ცი ე-
ბის ბირ თ ვი ა.  X-XI სა უ კუ ნე ე ბი ის პე რი ო დი ა, რო დე საც, ცალ კე უ ლი 
ფი გუ რე ბის ნაც ვ ლად, ჩვენ ში იქ მ ნე ბა „დღე გან კითხ ვი სას“ ლა კო-
ნუ რი იკო ნოგ რა ფი უ ლი რე დაქ ცი ე ბი. ჯო ი სუბ ნის (X ს.), სვე ტიცხოვ-
ლი სა (XI ს.) და ნი კორ წ მინ დის (XI ს.) რე ლი ე ფუ რი კომ პო ზი ცი ე ბის 
ცენ ტ რა ლუ რი ფი გუ რა, საყ დარ ზე მჯდო მი მსა ჯუ ლი ქრის ტე ა. 

„დღე გან კითხ ვი სას“ ყვე ლა ზე ვრცე ლი რე დაქ ცია ჯო ი სუბ ნის 
სარ კ მ ლის სა პი რე ზე, რამ დე ნი მე რე გის ტ რად გან თავ სე ბულ გა მო-
სა ხუ ლე ბებს შე ი ცავს. ესე ნი ა, მო ცი ქულ პეტ რე სა და პავ ლეს შო-
რის აღ საყ დ რე ბუ ლი მაცხო ვა რი, საყ ვი რი ა ნი მთა ვა რან გე ლო ზი 
გაბ რი ე ლი, მის წი ნა შე მდგა რი ქტი ტო რით, ადა მი ან თა სუ ლე ბის 
მწო ნა ვი მთა ვა რან გე ლო ზი მი ქა ე ლი და ცოდ ვი ლე ბი სა და მარ თ-
ლე ბის მწკრი ვი, ორ ნა მენ ტუ ლი ვარ დუ ლე ბი და წმინ და მხედ რე ბი. 
თი თო ე უ ლი მათ გა ნი სა ერ თო ეს ქა ტო ლო გი ურ პროგ რა მა ში ორ-
გა ნუ ლად არის ჩარ თუ ლი. პირ ვე ლი სა მი სცე ნა იკო ნოგ რა ფი ის შე-
მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა. ქრის ტეს მო ცი ქუ ლებ თან ერ თად, გა მო სახ-
ვა ტრი ბუ ნა ლი სა და მსჯავ რის დე მონ ს ტ რი რე ბაა და ამ ნა წი ლით 
არ ქა ულ მა გა ლი თებს მიჰ ყ ვე ბა. რვა წახ ნა გა ორ ნა მენ ტი, მერ ვე 
დღის, იმა ვე ქრის ტეს მე ო რედ მოს ვ ლის შემ დ გო მი ახა ლი, და უს-
რუ ლე ბე ლი ცხოვ რე ბის სიმ ბო ლო ა.  მე ო რე ორ ნა მენ ტულ ფი ლა ზე 
ჩვენ მი ერ ქრის ტეს თან გა ი გი ვე ბუ ლი, წრი უ ლად მბრუ ნა ვი ხუ თი 
ჯვრის კომ პო ზი ცი ა, გაცხა დე ბუ ლი ეს ქა ტო ლო გი უ რი ნი შა ნი ა. რვა-
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წახ ნა გა ორ ნა მენ ტის ცენ ტ რ ში მო თავ სე ბულ ვარ დულს ღმრთის მ-
შობ ლის სიმ ბო ლოდ მი ვიჩ ნევთ, რაც გან კითხ ვის დღეს მის თა ნამ-
ყო ფო ბა სა და მე ო ხე ბა ზე მი უ თი თებს (და ჩვე ნი აზ რით, „დეისუსს“ 
ანაც ვ ლებს), ქრის ტეს ტრი უმ ფის წარ მ დ გე ნი წმინ და მხედ რე ბის 
აპო კა ლიფ სუ რი ხა სი ა თი რე ლი ე ფის სა ერ თო კომ პო ზი ცი ურ იდე ას 
ექ ვემ დე ბა რე ბა. ამ დე ნად, ჯო ი სუბ ნის ფი ლა ზე, ყვე ლა კომ პო ნენ ტი, 
მე ო რედ მოს ვ ლის საკ რა ლუ რი იდე ით არის ერ თ მა ნეთ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი. მას ში ლი ტე რა ტუ რულ ნა რა ტივ თან ერ თად, ის მხატ-
ვ რულ -ი დე ო ლო გი უ რი პრინ ცი პე ბია გა მო ყე ნე ბუ ლი, რო მელ თაც 
ქარ თ ვე ლი ოს ტა ტე ბი ით ვა ლის წი ნებ დ ნენ.       

სვე ტიცხოვ ლი სა და ნი კორ წ მინ დის „მეორედ მოს ვ ლის“ რე-
ლი ე ფუ რი კომ პო ზი ცი ე ბი თო ფა ნი უ რი ხა სი ა თი სა ა. აღ საყ დ რე ბუ-
ლი ქრის ტე, ოთხ ან გე ლოზ თან ერ თად, მსა ჯუ ლის სა ხით გვევ ლი-
ნე ბა. სვე ტიცხოვ ლის რე ლი ეფ ში, ვგუ ლის ხ მობთ, ჩვე ნი ვა რა უ დის 
მი ხედ ვით, აღ დ გე ნილ კომ პო ზი ცი ას, რომ ლის ნა წი ლე ბი ახ ლა 
ტაძ რის სხვა დას ხ ვა ფა სად ზეა გან თავ სე ბუ ლი და XI სა უ კუ ნე ში, აღ-
მო სავ ლეთ ფა სად ზე გან თავ სე ბულ, ერთ სი უ ჟეტს წარ მო ად გენ და. 
ეს უნ და ყო ფი ლი ყო, ქრის ტე სუ რით და სე ფის კ ვე რით წარ მოდ გე-
ნილ ან გე ლო ზებ თან და კი დევ ორ, საყ ვი რი ან ან გე ლოზ თან ერ-
თად. ამაღ ლე ბის ოთხან გე ლო ზი ა ნი პროგ რა მის მსგავ სად აგე ბულ 
კომ პო ზი ცი ა ში, სე ფის კ ვე რი სა და სუ რის გა მო ყე ნე ბა და მა ტე ბი თი 
სიმ ბო ლუ რი აზ რის მა ტა რებ ლად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ. მო ქან და კემ, 
მე ო რედ მოს ვ ლის ჟამს ქრის ტეს დი დე ბით გა მოცხა დე ბა ში, მარ ჯ-
ვედ და ა კავ ში რა ეს ქა ტო ლო გი უ რი და ევ ქა რის ტი უ ლი ას პექ ტე ბი , 
ეს უკა ნას კ ნე ლი, კი, პირ და პირ კავ შირ შია ეს ქა ტო ლო გი ურ მო მა-
ვალ თან .     

ნი კორ წ მინ დის სამ ხ რეთ ფა სა დის თე ო ფა ნი ურ კომ პო ზი ცი ა ში, 
ამაღ ლე ბი სა და სა კუთ რივ მე ო რედ მოს ვ ლის თე მე ბია გა ერ თი ა ნე-
ბუ ლი. ოთხი ან გე ლო ზი, მათ შო რის, ორი საყ ვი რით ხელ ში, ქრის-
ტი ა ნო ბის ტრი უმ ფის ჩვე ნე ბით, უკა ნას კ ნელ სამ ს ჯავ რო ზე უხ მობს 
კა ცობ რი ო ბას. 

სვე ტიცხოვ ლი სა და ნი კორ წ მინ დის ამაღ ლე ბის ფორ მუ ლით 
გად მო ცე მუ ლი თე ო ფა ნი ა, „განკითხვის დღის“ იკო ნოგ რა ფი უ ლი 
პროგ რა მე ბის სტრუქ ტუ რას და მხატ ვ რულ პრინ ცი პებს ექ ვემ დე ბა-
რე ბა.    

ქარ თულ სა ფა სა დო ქან და კე ბა ში, ეს ქა ტო ლო გი უ რი თე მა გა-
მოვ ლე ნი ლია „ვედრების“ (იგივე „დეისუსი“) სა ხი თაც, რო მე ლიც 
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მე ო რედ მოს ვ ლის ჟამს, კა ცობ რი ო ბის მე ო ხე ბის იდე ას გა მო ხა-
ტავს. მი სი ნა რა ტი უ ლი სა ფუძ ვე ლი ლი ტურ გი კუ ლი ტექ ს ტე ბი დან 
მომ დი ნა რე ობს.  კომ პო ზი ცი ის ცენ ტ რ ში მაცხო ვა რი ა, მის გვერ-
დებ ზე, ღმრთის მ შო ბე ლი და იოანე ნათ ლის მ ცე მე ლი ა, ვედ რე ბის 
ჟეს ტით. „დეისუსი“ და მო უ კი დე ბე ლი კომ პო ზი ცი ის სა ხით VII სა-
უ კუ ნე შიც არ სე ბობ და. IX სა უ კუ ნი დან, მა ვედ რე ბე ლი ში ნა არ სის 
გა მო, „განკითხვის დღეს“ და უ კავ შირ და და მი სი კა ნო ნი კუ რი რე-
დაქ ცი ის ბირ თ ვი გახ და. 

X სა უ კუ ნის ოშ კის ტა ძარ ში, არა ერ თ გ ვა როვ ნად წარ მოდ გე ნი-
ლი „ვედრების“ ოთხი სკულ პ ტუ რუ ლი თე მა, „დეიდუსის“ საზ რი-
სის მნიშ ვ ნე ლო ბას უს ვამს ხაზს. სამ მათ გან ში, ქტი ტო რე ბის ჩარ-
თ ვით, „ვედრების“ ორი გი ნა ლუ რი და უძ ვე ლე სი სკულ პ ტუ რუ ლი 
რე დაქ ცი ე ბია შექ მ ნი ლი. ტა ოს მმარ თ ვე ლი მე ფე ე ბის - ბაგ რატ 
ერის თავ თ -ე რის თა ვი სა და და ვით კუ რა პა ლა ტის სა ვა რა უ დო გან-
სას ვე ნე ბელ ად გი ლად ოშ კის კა თედ რა ლის მიჩ ნე ვას „ვედრების“ 
სიმ რავ ლე ამ ყა რებს. მა თი სა შუ ა ლე ბით,  იმ ქ ვეყ ნი ურ ცხოვ რე ბა ში 
შემ წე ო ბის მი ღე ბის სურ ვი ლი მკვეთ რად არის გა მო ხა ტუ ლი. ეს-
ქა ტო ლო გი უ რი მო მა ვა ლის წი ნა შე „შიშის“ ამ გ ვა რი გა მოვ ლე ნით, 
ქარ თულ მქან და კებ ლო ბა ში, „ვედრების“ ეს ქა ტო ლო გი ურ მა იდე-
ამ ხელ საყ რე ლი ნი ა და გი ჰპო ვა.

 ამ გ ვა რად, გა მოვ ლინ და შუა სა უ კუ ნე ბის ქარ თულ რე ლი ე ფურ 
კვე თი ლო ბა ში, გან კითხ ვის დღის, მე ო რედ მოს ვ ლის, უკა ნას კ ნე ლი 
მსჯავ რის იდე ე ბი. ყვე ლა მათ განს ახა სი ა თებს ლა კო ნუ რო ბა, გან-
ს ხ ვა ვე ბით, მოგ ვი ა ნე ბით გან ვი თა რე ბუ ლი „დღე გან კითხ ვი სას“ 
მრა ვალ კომ პო ნენ ტი ა ნი იკო ნოგ რა ფი ი სა, რო მე ლიც მხატ ვ რო ბა-
ში გავ რ ცელ და, ან და და სავ ლე თევ რო პულ ქან და კე ბა ში ვა დას-
ტუ რებთ. ქარ თუ ლი რე ლი ე ფუ რი ქან და კე ბის მე ო რედ მოს ვ ლას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი კომ პო ზი ცი ე ბი, აღ მო სავ ლურ ქ რის ტი ა ნუ ლი 
მხატ ვ რუ ლი ეს თე ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სიმ ბო ლო ე ბით მეტყ-
ვე ლე ბა სა და იდე ის მი ნიშ ნე ბით გად მო ცე მას ექ ვემ დე ბა რე ბა.  

სომ ხეთ შიც, სა ქარ თ ვე ლოს მსგავ სად, ვხე დავთ მე ო რედ მოს-
ვ ლის თე მით და ინ ტე რე სე ბას, თუმ ცა გად მო ცე მა და მი ნიშ ნე ბა ამ 
მოვ ლე ნა ზე სხვაგ ვა რად ხდე ბა. სა ხა რე ბი სე უ ლი იგა ვის სი უ ჟე ტით 
არის გა მომ ჟ ღავ ნე ბუ ლი გან კითხ ვის დღი სა და სა ში ნე ლი სამ ს ჯავ-
როს კონ ცეფ ცია ჰო ვა ნა ვან ქის მო ნას ტ რის (1217-1221 წწ.) ჟა მა ტუ ნის 
(იგივე კა რიბ ჭე, გა ვი ტი) ტიმ პა ნის სკულ პ ტუ რულ კომ პო ზი ცი ა ში. 
მის ცენ ტ რ ში აღ საყ დ რე ბუ ლი ქრის ტე- მ სა ჯუ ლია ბრძენ და სუ ლელ 
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ქალ წუ ლებ თან ერ თად (მათე 25:1-13). ქრის ტე მარ ჯ ვე ნით აკურ-
თხებს, მარ ცხე ნით კი შე მა კა ვე ბელ ჟესტს გა მო ხა ტავს. ქრის ტე- მ-
სა ჯულ სა და უგუ ნურ ქალ წუ ლებს შო რის აღ მარ თუ ლი ნამ გ ლის 
ფორ მის რე ლი ე ფუ რი „ზღუდე“ ერ თ მა ნე თი სა გან მიჯ ნავს ფი გუ-
რებს. ალე გო რი უ ლად, აქ მო ცე მუ ლია უგუ ნურ თა წი ნა შე ზე ცი უ რი 
კა რის დახ შო ბა, ფი ზი კუ რი და მე ტა ფი ზი კუ რი გა გე ბით.

ჰო ვა ნა ვან ქის სკულ პ ტო რი, კა ტა კომ ბე ბის მო ხა ტუ ლო ბა თა 
მსგავ სად, ქრის ტი ა ნუ ლი დოგ მის იგა ვის სა ხით გად მო ცე მის გზას 
ირ ჩევს. სი უ ჟე ტი ასა ხავს მორ წ მუ ნე თათ ვის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო-
ვან მო მენტს, ქრის ტეს თან ერ თად, მარ თ ლე ბის შეს ვ ლას სა მოთხე-
ში.

ჰო ვა ნა ვან ქის ჟა მა ტუ რის ტიპ მა ნის რე ლი ეფ ზე ქალ წუ ლებს 
წვე რი აქვთ, რაც სი უ ჟე ტის ინ ტერ პ რე ტი რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე-
ვა, წმინ და წე რი ლის მიღ მა. რიგ ბის მი თი თე ბით, კომ პო ზი ცია ასა-
ხავს სომ ხუ რი სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ის წმინ და სამ შა ბა თის მსა ხუ-
რე ბას, ათი ღმრთის მ სა ხუ რის მო ნა წი ლე ო ბით. ისი ნი გო ნი ერ და 
უგუ ნურ ქალ წუ ლებს გა ნა სა ხი ე რე ბენ. რო გორც ჩანს, ეს რი ტუ ა ლი 
მე ცა მე ტე სა უ კუ ნე შიც არ სე ბობ და, ის ბე რე ბი კი მო ნას ტ რის საძ მო-
დან, რომ ლე ბიც ღვთის მ სა ხუ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბენ, თა ვად არი ან 
იგა ვის მოქ მე დი პი რე ბი. ამით აიხ ს ნე ბა მა თი წვე რით გა მო სახ ვა.  
ამ რი გად, ტიმ პა ნის რე ლი ე ფის გმი რე ბი, მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ 
ეს ქა ტო ლო გი უ რი ნა რა ტი ვით ნა კარ ნა ხე ვი ლი ტურ გი უ ლი მსა ხუ-
რე ბის კონ კ რე ტულ მო მენ ტ ში, რო მე ლიც დი დი მარ ხ ვის ბო ლო 
დღე ებ ში აღეს რუ ლე ბა და სიმ ბო ლუ რად უკავ შირ დე ბა სი ნა ნუ ლის 
გან ც დას და ამას თან, მზა დე ბას აღ დ გო მი სათ ვის.  

გო ნი ე რი და უგუ ნუ რი ქალ წუ ლე ბის თე მა სომ ხურ ხე ლოვ ნე ბა-
ში შუა სა უ კუ ნე ე ბის ხელ ნა წე რი წიგ ნის ილუს ტ რა ცი ებ შიც გვხვდე-
ბა. XIII სა უ კუ ნის სო მე ხი მხატ ვა რი და მი ნი ა ტუ რის ტი, თო როს როს-
ლი ნი, თა ვის მი ნი ა ტუ რებ ში არა ერ თხელ მი მარ თავს პა რა ბო ლას 
გო ნი ე რი და უგუ ნუ რი ქალ წუ ლე ბის შე სა ხებ (სომხეთის კი ლი კი ა ში 
XIII სა უ კუ ნე ში შექ მ ნი ლი სა ხა რე ბა, ინა ხე ბა სმით სო ნის უნი ვერ სი-
ტე ტის ფრი რის ხე ლოვ ნე ბის გა ლე რე ა ში, ვა შინ გ ტონ ში; 1262 წელს, 
თო როს როს ლი ნის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი, ე.წ. „სებასტიის სა ხა რე-
ბის“ მი ნი ა ტუ რა. და ცუ ლია უოლ ტერ სის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმ ში, 
ბალ ტი მორ ში, N 539; მა ლა თი ის სა ხა რე ბა, 1267-1268, ერე ვა ნი, მა-
ტე ნა და რა ნი, N 10675), არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი რე დაქ ცი ე ბით. 

მე ო რედ მოს ვ ლის თე მა ზე შექ მ ნი ლი რე ლი ე ფი მო ცე მუ ლია 
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ჰო რო მოს მო ნას ტ რის (ახლა თურ ქე თის ტე რი ტო რი ა ზე ა) ყვე ლა-
ზე დი დი ეკ ლე სი ის ჟა მა ტუ ნის გუმ ბა თის რე ლი ე ფურ კვე თა ში (XI 
ს.). გუმ ბათს ოქ ტა გო ნის ფორ მა აქვს და რვა რე ლი ე ფურ ფი ლას 
შე ი ცავს. ოთხი ფი ლის ზე და პი რი გე ო მეტ რი ულ - მ ცე ნა რე უ ლი დე-
კო რით არის და ფა რუ ლი. მათ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია მკლა ვებ მოხ-
რი ლი ჯვრის (სვასტიკის) სიმ ბო ლო, ოდით გან ვე და კავ ში რე ბუ ლი 
სი ცოცხ ლის, მუდ მივ მ ყო ფო ბის საკ რა ლურ მნიშ ვ ნე ლო ბას თან, მა-
რა დი უ ლო ბა სა და უკ ვ და ვე ბას თან და შე სა ბა მი სად, სა მოთხეს გა-
ნა სა ხი ე რებს. ერ თ -ერთ ფი ლა ზე, მსხმო ი ა რე ვა ზის სა ხით, კვლავ, 
სი ცოცხ ლის ხის სიმ ბო ლოა მო ცე მუ ლი. შემ დე გი ორი ხაჩ კა რია 
- ქვის რე ლი ე ფუ რი ჯვრე ბი, გა ი გი ვე ბუ ლი ზე ცის კარ თან (გამოცხ. 
4:1-2),  რო მელ თა შო რის, მერ ვე ფი ლა ზე, მო ჩანს უფ ლის დი დე ბით 
გა მო ჩე ნა - მე ო რედ მოს ვ ლის კომ პო ზი ცი ა. 

ოთხ რე გის ტ რად და ყო ფი ლი კომ პო ზი ცი ის ზე და ნა წილ ში, საყ-
დარ ზე მჯდო მი მსა ჯუ ლი ქრის ტე, ოთხ ხა ტე ულ თან, იმა ვე აპო კა-
ლიფ სი სის ცხო ვე ლებ თან ერ თა და ა. ტახ ტის ორი ვე მხა რეს, ხე ლე-
ბაპყ რო ბი ლი ან გე ლო ზე ბი ა. ქვე და ორ რე გის ტ რ ში, ადა მი ა ნე ბის 
ფი გუ რე ბი ა. ზე და რიგ ში, თავ ნი მო ცი ქულ თა ნი, პეტ რე და პავ ლე 
(წიგნითა და გა სა ღე ბით), თა დე ოზ და ბარ თ ლო მე მო ცი ქუ ლე ბი 
(მახვილითა და ხა ტით ხელ ში) არი ან,  ამ უკა ნას კ ნე ლებ მა იქა და-
გეს სომ ხეთ ში ქრის ტეს მოძღ ვ რე ბა. ქვე და რე გის ტ რის ფი გუ რე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბის შე სა ხებ, მეც ნი ერ თა შო რის, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ვერ სი ე ბი არ სე ბობს (ჟ.- მ. ტი ე რი, ტ. ტო რა მა ნი ა ნი).  

აპო კა ლიფ სი სის ან გე ლო ზე ბად მო აზ რე ბუ ლი ცი უ რი არ სე ბე-
ბი, ქრის ტეს გვერ დით, თან ახ ლავს მას, მე ო რედ მოს ვ ლის ჟამს. 
უფ ლის ტახ ტი დან გა მო მა ვა ლი ოთხ ხა ტე დი ცხო ვე ლე ბი (ფრთების 
გა რე შე), იოანეს გა მოცხა დე ბა სა (4:6-7) და ეზე კი ე ლის წი ნას წარ-
მეტყ ვე ლე ბა ში (1:10) აღ წე რი ლი აპო კა ლიფ სი სე უ ლი მო მენ ტის გან-
სა ხი ე რე ბაა (გამოცხ. 4:6-7). ქრის ტეს ოთხ ხა ტე ულ თან ერ თად გა-
მო სახ ვა, სომ ხურ ხელ ნა წერ თა მე ო რედ მოს ვ ლის მი ნი ა ტუ რებ ში 
დას ტურ დე ბა. 

გა მოცხა დე ბის ტექ ს ტ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ქრის ტეს ტრი უმ ფის ამ-
სახ ვე ლი ჰო რო მოს მო ნას ტ რის ჟა მა ტუ ნის მე ო რედ მოს ვ ლის რე-
ლი ე ფი, თე ო ფა ნი უ რი ხა სი ა თით, ნი კორ წ მინ დი სა და სვე ტიცხოვ-
ლის რე ლი ე ფე ბის მსგავ სი ა. პეტ რე სა და პავ ლეს კომ პო ზი ცი ა ში 
ჩარ თ ვით, ჰო რო მოს რე ლი ეფ ზე, ჯო ი სუბ ნის მსგავ სად, უფ ლის ეს-
ქა ტო ლო გი ურ ტრი უმ ფ თან ერ თად, მოკ ლე რე დაქ ცი ით გად მო ცე-
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მუ ლია მსა ჯულ თა ტრი ბუ ნა ლი მსჯავ რის აღ სას რუ ლებ ლად. 
არ შე იძ ლე ბა, არ აღი ნიშ ნოს, ჰო რო მოს ჟა მა ტუ ნის გუმ ბა-

თის ოქ ტა გო ნუ რი ფორ მა და ნა გე ბო ბის, რო გორც მავ ზო ლე უ მის, 
ფუნ ქ ცი ო ნა ლურ - საკ რა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბა. აქ, მერ ვე დღის სიმ-
ბო ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა შერ წყ მუ ლია სა ი ქიო ცხოვ რე ბის ეს ქა ტო-
ლო გი ურ გა გე ბას თან. მერ ვე დღე ში აღ ს რუ ლე ბუ ლი და პი რე ბუ ლი 
აღ დ გო მა და მას თან გა ი გი ვე ბუ ლი გა ნახ ლე ბა მჭიდ როდ არის და-
კავ ში რე ბუ ლი მე ო რედ მოს ვ ლის მოვ ლე ნებ თან. ამით, ჰო რო მოს 
მო ნას ტ რის იოანე ნათ ლის მ ცემ ლის ტაძ რის ჟა მა ტუ ნი კავ შირს ამ-
ჟ ღავ ნებს ოშ კის ტა ძარ თან, რომ ლის მე მო რი ა ლუ რი, სუ ლის გან-
სას ვე ნე ბე ლი ად გი ლის და ნიშ ნუ ლე ბა, ეს ქა ტო ლო გი უ რი იდე ით 
დატ ვირ თუ ლი „ვედრების“ კომ პო ზი ცი ე ბის სი უხ ვით არის გაძ ლი-
ე რე ბუ ლი. ამ შემ თხ ვე ვა ში, უკეთ იხ ს ნე ბა, ნაშ რომ ში გა მოთ ქ მუ ლი 
მო საზ რე ბა, რომ ოშ კის რვა წახ ნა გა ბურ ჯის „დეისუსი“ უნ და უკავ-
შირ დე ბო დეს ნათ ლო ბი სას და მე ო რედ მოს ვ ლი სას სუ ლის ახალ, 
და უს რუ ლე ბელ ცხოვ რე ბა ში, მა რა დი სო ბა ში გა დას ვ ლის მო მენტს 
და ჰო რო მოს მო ნას ტ რის ჟა მა ტუ ნის რე ლი ე ფებ თან ერ თად, მი უ-
თი თებს ამ მოვ ლე ნე ბის პა რა დიგ მულ ერ თი ა ნო ბა ზე და მათ კავ-
შირ ზე მერ ვე დღის ალე გო რი ას თან.

ჰო რო მოს მო ნას ტ რის რე ლი ე ფუ რი ფი ლე ბი ერ თ მა ნეთ თან 
იდე ურ კავ შირ ში ა. თი თო ე უ ლი მათ გა ნი თა ვი სე ბუ რად არის და-
კავ ში რე ბუ ლი ეს ქა ტო ლო გი ურ გა გე ბას თან და მთლი ა ნო ბა ში, 
წარ მო ად გენს იოანეს გა მოცხა დე ბი სე ულ, მოკ ლე რე დაქ ცი ის მქო-
ნე, იკო ნოგ რა ფი ულ პროგ რა მას.

შუა სა უ კუ ნე ე ბის სომ ხურ ხუ როთ მოძღ ვ რულ ქან და კე ბებს შო-
რის, მო ცი ქუ ლე ბის, პეტ რე სა და პავ ლეს და მო უ კი დე ბე ლი ფი გუ-
რე ბი გვხვდე ბა. პეტ რეს ხელ ში სა მოთხის გა სა ღე ბი უპყ რია (მათე 
16:19). აღ ჯოც ვან ქის სურ ბ - ს ტე ფა ნის ერ თ -ერ თი მცი რე ეკ ლე სი-
ის (XIII ს.) და სავ ლეთ პორ ტალ ზე, პეტ რეს ცალ ხელ ში გა სა ღე ბი 
უპყ რი ა, ცა ლი კი კა რიბ ჭის კენ აქვს მი მარ თუ ლი. იმა ვე მოძ რა ო-
ბას იმე ო რებს პავ ლეს ფი გუ რაც.  ამ შემ თხ ვე ვა ში, ტაძ რის პორ ტა-
ლი აღ ქ მუ ლია სა მოთხის კა რად, რომ ლის მცვე ლე ბა დაც წარ მოგ-
ვიდ გე ბი ან მო ცი ქუ ლე ბი. მო ტი ვი მე ორ დე ბა მრე ნის კა თედ რა ლის 
და სავ ლეთ ფა სად ზე ((VII ს.) პეტ რე გა სა ღე ბით, პავ ლე - წიგ ნით 
ხელ ში ქრის ტეს წი ნა შე), გე ღარ დის მო ნას ტ რის მავ ზო ლე უ მის (XIII 
ს.) კა რის სკულ პ ტუ რულ შემ კუ ლო ბა ში, ნო რა ვან ქის სურ ბ -ას ტ ვა-
წა წი ნის (წმინდა მა რი ა მის) ეკ ლე სი ა- მავ ზო ლე უ მის (XIV სს.) მე ო-
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რე სარ თუ ლის კა რის ტიმ პან ზე, სა დაც საყ დარ ზე დაბ რ ძა ნე ბუ ლი 
ქრის ტე მო ცი ქუ ლებ თან ერ თა და ა, მათ ხელ ში გრაგ ნი ლე ბი უჭი-
რავთ. 

ნო რა ვან ქის სურ ბ - კა რა პე ტის (იოანე ნათ ლის მ ცემ ლის) ეკ ლე-
სი ის (XIII ს.) პირ ვე ლი სარ თუ ლის ტიმ პან ზე ჩვი ლე დი ღვთის მ შო ბე-
ლი ა. უჩ ვე უ ლო ა, ნამ გა ლი, ჩვი ლის ხელ ში. შე საძ ლე ბე ლი ა, ეს მი-
ა ნიშ ნებს მო მა ვა ლი მსა ჯუ ლის მი ერ მო სა ლოდ ნე ლი სამ ს ჯავ როს 
აღ ს რუ ლე ბას . ჰო ვა ნა ვან ქის ტიმ პა ნის რე ლი ეფ ში, უარ ყო ფილ 
ქალ წუ ლებ სა და ქრის ტეს შო რის, ზღუ დის ნამ გ ლი სე ბუ რი ფორ მა, 
რო გორც ჩანს, იმა ვე მნიშ ვ ნე ლო ბით არის გა მო ყე ნე ბუ ლი და გან-
სა კუთ რე ბულ სიმ ბო ლურ დატ ვირ თ ვას იძენს. ნამ გა ლის, რო გორც 
მო სავ ლის ასა ღე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტის მხატ ვ რულ - სიმ ბო ლუ რი გა აზ-
რე ბა, გან კითხ ვის დღის თე მას ორ გა ნუ ლად ერ წყ მის.

XIII სა უ კუ ნის ქვის ჯვრის ფრაგ მენ ტ ზე ეღეგ ნა ძო რი დან „დეი-
სუსია“ გა მოკ ვე თი ლი.  ცენ ტ რა ლუ რი გა მო სა ხუ ლე ბა ან გე ლო ზე ბი-
სა და მო ცი ქუ ლის ფი გუ რე ბით არის ფლან კი რე ბუ ლი. 

სა ქარ თ ვე ლო სა და სომ ხე თის ხუ როთ მოძღ ვ რულ რე ლი ეფ-
ში, მი უ ხე და ვად სა ერ თო მა ხა სი ა თებ ლე ბი სა, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად 
წარ მო ჩინ და ეს ქა ტო ლო გი უ რი ნა აზ რე ვი. ორი ვე ქვეყ ნის შემ თხ-
ვე ვა ში, რე ლი ე ფე ბი გა მო ირ ჩე ვი ან ლა კო ნუ რი რე დაქ ცი ე ბი თა და 
სიმ ბო ლურ - სა ხის მეტყ ვე ლე ბი თი ნიშ ნე ბის შემ ც ვე ლი მხატ ვ რუ ლი 
პროგ რა მე ბით. სა ზე ი მო ხა სი ა თის თე ო ფა ნი ა, ქრის ტეს გა მოცხა-
დე ბა, რო გორც ერ თ -ერ თი ფორ მა ეს ქა ტო ლო გი უ რი თე მი სა, ქარ-
თ ვე ლი და სო მე ხი მო ქან და კე ე ბი სათ ვის ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლუ რი ა. 
აპო კა ლიფ სის ნი შან - სიმ ბო ლო ე ბი, ან გე ლო ზი საყ ვი რით, ან გე-
ლო ზი სა ცეცხ ლუ რით, სულ თა აწონ ვა, ცოდ ვილ თა და მარ თალ თა 
რი გე ბი, სრუ ლი ად იგ ნო რი რე ბუ ლია სომ ხურ რე ლი ე ფებ ში. ეს თე-
მე ბი ქარ თუ ლი რე ლე ფე ბის თ ვის არის სა ხა სა ი თო, რო გორც „დღე 
გან კითხ ვი სას“ ში ნა არ ს ზე მი მა ნიშ ნე ბე ლი მხატ ვ რუ ლი გა მო სა ხუ-
ლე ბე ბი. მა გა ლი თე ბი, „საშინელი სამ ს ჯავ როს“  ეს ქა ტო ლო გი ურ 
ჭრილ ში „ვედრების“ გა აზ რე ბაც ქარ თულ რე ლი ე ფებ შია აქ ტუ ა-
ლუ რი. სა მა გი ე როდ, სომ ხურ ნი მუ შებ ში, შე ი ნიშ ნე ბა ორი გი ნა ლუ-
რი მო ტი ვე ბი, დე ტა ლე ბი, რომ ლე ბიც რე ლი ე ფურ კომ პო ზი ცი ებ ში 
ეს ქა ტო ლო გი უ რი იდე ის გახ ს ნას ემ სა ხუ რე ბი ან. მა გა ლი თად, სა ხა-
რე ბი სე უ ლი ნა რა ტი ვი, იგა ვი გო ნი ე რი და უგუ ნუ რი ქალ წუ ლე ბის 
შე სა ხებ, ორი გი ნა ლუ რად გად მოს ცემს გან კითხ ვის დღის, უკა ნას-
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კ ნე ლი მსჯავ რის კონ ცეფ ცი ას ჰო ვა ნა ვან ქის ტიმ პა ნის რე ლი ე ფის 
სა ხით. 

ამ გ ვა რად, საღ მ რ თის მეტყ ვე ლო ლი ტე რა ტუ რი დან გა მომ დი ნა-
რე, ეს ქა ტო ლო გი უ რი იდე ე ბი და მხატ ვ რუ ლი სა ხე ე ბი ქარ თულ და 
სომ ხურ ხე ლოვ ნე ბა ში თა ვი სე ბუ რად იქ ნა აღ ქ მუ ლი და გა და მუ შა-
ვე ბუ ლი, თვით მ ყო ფა დი შე მოქ მე დე ბი თი აზ როვ ნე ბის, ტრა დი ცი ე-
ბი სა და ეს თე ტი კის სა ფუძ ველ ზე.
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ანა ღვინიაშვილი
ქორეოგრაფიული ხელოვნების მიმართულების  

დოქტორანტი: 
ხელმძღვანელი: ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი, ეკა გელიაშვილი, 
კონსულტანტია:  ბრიტანეთის საბჭოს 

ხელოვნების განყოფილების  მენეჯერი მაია დარჩია

ინკლუზიური ცეკვის განვითარების 
პრაქტიკა დიდ ბრიტანეთში

დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში 
მთელს მსოფ ლი ო ში აქ ტუ ა ლუ რი გახ და სა ცეკ ვაო ხე ლოვ ნე ბის 
საზღ ვ რე ბის გა ფარ თო ე ბა, გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა და  ყვე ლა ადა-
მი ა ნის თა ნა ბა რი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. სწო რედ ამი ტომ, 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში, ცეკ ვი სა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის თვალ საზ რი სით ევ რო პა ში შე იც ვა ლა კულ ტუ რის პო ლი ტი-
კა. დად გა ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გან ვი თა რე ბის სა კითხი, რო გორც 
სა ხე ლოვ ნე ბო, ასე ვე სა გან მა ნათ ლებ ლო სექ ტორ ში. მსოფ ლი ო ში 
ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გან ვი თა რე ბის სა უ კე თე სო მა გა ლი თად მო ი-
აზ რე ბა დი დი ბრი ტა ნე თი. ეს ფაქ ტი  უმ თავ რე სად გან პი რო ბე ბუ-
ლია ქვეყ ნის მდგრა დი თან მიმ დევ რუ ლი  კულ ტუ რის პო ლი ტი კით 
და მას შ ტა ბუ რი სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით. 
თე მის მი ზა ნია ბრი ტა ნე თის სა ხე ლოვ ნე ბო და სა გან მა ნათ ლებ-
ლო სექ ტორ ში ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის წარ მა ტე ბუ ლი პროგ რა მე ბის 
თვი სებ რი ვი კვლე ვა, ანა ლი ზი და ლი დე რი სა ცეკ ვაო კომ პა ნი ე ბის 
შე დე გე ბის გა აზ რე ბა, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში მოგ ვ ცემს სა ქარ თ ვე-
ლო ში ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის სტრა ტე გი უ ლი გან ვი თა რე ბის გეგ მის 
შექ მ ნის შე საძ ლებ ლო ბას. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დიდ ბრი ტა ნეთ ში „კულტურის პო ლი ტი-
კის შემ ქ მ ნე ლი ძი რი თა დი ინ ს ტი ტუ ტე ბი ა:  ბრი ტა ნე თის საბ ჭო,  ინ
გ ლი სის  სამ ხატ ვ რო  საბ ჭო და  შოტ ლან დი ის ხე ლოვ ნე ბის საბ ჭო“.1 
აღ ნიშ ნუ ლი ინ ს ტი ტუ ტე ბი ვალ დე ბუ ლე ბას იღე ბენ  ხე ლი შე უწყონ 
ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის და ნერ გ ვა- გან ვი თა რე ბას რო გორც ად გი-

1Dance&Disability;Aresearchoninclusivedanceeducation&traininginGreece,
Netherlands,Sweden&theUK.;Dr.BetinaPanagiotara,s.52.
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ლობ რივ დო ნე ზე,  ასე ვე მის ფარ გ ლებს გა რეთ.  სა ყუ რადღე ბოა 
ის ფაქ ტიც, რომ მსოფ ლი ო ში არ სე ბობს  ტენ დენ ცი ა, რო დე საც შშმ 
ხე ლოვ ნე ბას უმე ტე სად აფი ნან სე ბენ სო ცი ა ლუ რი და შშმ ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბი, იშ ვი ა თად კულ ტუ რის ინ ს ტი ტუ ტე ბი. ცალ სა ხად შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ ეს არ არის კარ გი ტენ დენ ცი ა. სა სურ ვე ლია სა ხე ლოვ-
ნე ბო და სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის და ფი ნან სე ბი სას თა-
ვის თა ვად  მო ი აზ რე ბო დეს ინ კ ლუ ზი უ რი მი მარ თუ ლე ბაც. 

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის მას შ ტა ბუ რი პროგ რა მე ბის გან ხილ ვი სას 
თავ და პირ ვე ლად ყუ რადღე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ ბრი ტა ნე თის საბ-
ჭოს ,,ევროპული რე გი ო ნის ხე ლოვ ნე ბი სა და შშმ პირ თა გან ყო-
ფი ლე ბა ზე“, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს სხვა დას ხ ვა სა ხის პროგ-
რა მე ბის და ფი ნან სე ბას. აქ ვე ვიტყ ვით, რომ ბრი ტა ნე თის საბ ჭო 
არ არის ორი ენ ტი რე ბუ ლი მხო ლოდ ეროვ ნულ კულ ტუ რულ პო-
ლი ტი კა ზე. ის სა ერ თა შო რი სო ქსე ლებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბი თა და 
სხვა დას ხ ვა ინი ცი ა ტი ვით ცდი ლობს ევ რო პა ში ზო გა დად ინ კ ლუ ზი-
უ რი ხე ლოვ ნე ბის  შეც ვ ლას, ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს სხვა დას ხ-
ვა ქვეყ ნებს შო რის გა მოც დი ლე ბე ბის  ერ თ მა ნეთ თან გა ზი ა რე ბა-
ზე. შე დე გად, ცეკ ვის ახა ლი ეს თე ტი კით ევ რო პა ში სულ უფ რო და 
უფ რო მე ტი ორ გა ნი ზა ცია ინ ტე რეს დე ბა. გარ და ამი სა, ბრი ტა ნე თის 
საბ ჭომ სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ა თა ჩარ თუ ლო ბით ბო ლო წლებ ში 
რამ დე ნი მე მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა, რა მაც დიდ წი-
ლად გა ზარ და ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის შე სა ხებ ცნო ბა დო ბა და ხე ლი 
შე უწყო შშმ პი რე ბის  ცეკ ვა ში ჩარ თუ ლო ბას. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის მდგრა დი გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის გან ხორ ცი ელ და ორი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პრო ექ ტი: 
„ევროპა  წვდომის  მიღმა“და „შეუზღუდავი შესაძლებლობები:
სწორინაბიჯებისგადადგმა“, რომ ლებ მაც  ევ რო პა სა და სამ ხ რეთ 
კავ კა სი ა ში ხე ლი შე უწყო შშმ ხე ლო ვა ნე ბის ცეკ ვა ში ჩარ თუ ლო ბა-
სა და მათ გან ვი თა რე ბას. 2014 წლი დან ევ რო კო მი სი ის პროგ რა-
მის Creative Europe და ფი ნან სე ბით მიმ დი ნა რე პრო ექ ტი - „ევროპა 
წვდო მის მიღ მა“ (Creative Europe არის ევ რო კო მი სი ის ჩარ ჩო 
პროგ რა მა კულ ტუ რი სა და აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი სექ ტო რე ბის მხარ-
და ჭე რის თ ვის. ხელს უწყობს ევ რო პის კულ ტუ რულ და შე მოქ მე-
დე ბით სექ ტო რებს) ,,ხელს უწყობს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე ხე ლო ვა ნებს თა ნა მედ რო ვე თე ატ რი სა და ცეკ ვის სექ ტო რე-
ბის მი ნის ჭე რის დამ ს ხ ვ რე ვა ში. პრო ექ ტის ძი რი თა დი პარ ტ ნი ო რე-



77

Art Science Studies #2 (89), 2022

ბი არი ან ბრი ტა ნე თის საბ ჭო (რომელიც ამ პრო ექ ტის თ ვის მუ შა ობს 
დიდ ბრი ტა ნეთ სა და პო ლო ნეთ ში), ონა სი სი სტე გი (საბერძნეთი), 
Holland Dance Festival (ნიდერლანდები), კამ პ ნა გე ლი (გერმანია); 
Per.Art (სერბეთი), Skånes Dansteater (შვედეთი), Oriente Occidente 
(იტალია). ამ 7 სა ხე ლოვ ნე ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნი ა: და ეხ მა როს 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ხე ლო ვა ნებს თა ვი ან თი მხატ-
ვ რუ ლი სი ახ ლე ე ბი სა და კა რი ე რის ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა ში; გა-
ნა ვი თა როს წამ ყ ვა ნი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ქსე ლი უმაღ ლე სი დო ნის 
პრე ზენ ტა ცი ი სა და კო მი სი ის ვალ დე ბუ ლე ბით; შექ მ ნას ევ რო პის 
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ხე ლო ვა ნე ბის მი ერ  მა ღა-
ლი ხა რის ხის ინო ვა ცი უ რი შრო მე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი ევ რო პე-
ლი აუდი ტო რი ა; მო ახ დი ნოს ფარ თო სა შემ ს რუ ლებ ლო ხე ლოვ-
ნე ბის ბა ზარ ზე ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და გან მარ ტე ბა; ითა-
ნამ შ რომ ლოს მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან სა ხე ლოვ ნე ბო სექ ტო რებ თან 
„არაჩვეულებრივი“ მხატ ვ რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ-
ლად და იზ რუ ნოს პრო ფე სი ო ნალ ხე ლო ვან თა აღ ზ რ და ზე“.1 

პრო ექ ტის - „ევროპა წვდო მის მიღ მა“ - გარ და, ბრი ტა ნე თის 
საბ ჭოს მი ერ 2015-2019 წლებ ში სამ ხ რეთ კავ კა სი ა ში, გან ხორ ცი ელ-
და ინ კ ლუ ზი უ რი სა ცეკ ვაო ხე ლოვ ნე ბი სა და კულ ტუ რის გან ვი თა-
რე ბის სტრა ტე გი უ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პროგ რა მა - „შეუზღუდავი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი: სწო რი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა“. მი სი მთა ვა რი 
იდეა მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ არ არ სე ბობს შეზღუდ ვა მათ თ ვის, 
ვინც ოც ნე ბობს, მი უ ხე და ვად მა თი წარ მო მავ ლო ბი სა თუ ფი ზი კუ-
რი შე საძ ლებ ლო ბი სა. დღეს დღე ო ბით, პროგ რა მა  მო ი ცავს ვორ-
ქ შო პებს, სა გან მა ნათ ლებ ლო ფო რუ მებ სა და წარ მოდ გე ნებს. 2015 
წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი პროგ რა მამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა იქო-
ნია რო გორც ხე ლოვ ნე ბა სა და თე ატ რ ზე, ასე ვე პროგ რა მის მო ნა წი-
ლე ქვეყ ნებ ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის ცხოვ-
რე ბა ზე. ყვე ლა ქვე ყა ნა ში, სა დაც არ სე ბობს პრო ექ ტი ,,შეუზღუდავი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი: სწო რი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მა“, შე დე გე ბი თა ნაბ-
რად გა ზომ ვა დი ა. სა ქარ თ ვე ლო ში შე იქ მ ნა ინ კ ლუ ზი უ რი სა ცეკ ვაო 
კომ პა ნია და მან მუ შა ო ბა და იწყო ინ ტ რა- რე გი ო ნულ პლატ ფორ-
მა ზე შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ხე ლო ვან თა შემ დ გო მი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით. ინ კ ლუ ზია გახ და სა ქარ თ ვე ლოს კულ ტუ-

1EuropeBeyondAccess,
https://www.disabilityartsinternational.org/europe-beyond-access/ 
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რის პო ლი ტი კის ერ თ -ერ თი პრი ო რი ტე ტი და საგ რან ტო კონ კურ-
სის და არ სე ბის მი ზე ზი სომ ხეთ ში. შშმ შემ ს რუ ლებ ლე ბი ჩა ერ თ ნენ 
თე ატ რა ლურ საქ მი ა ნო ბა ში და და ი კა ვეს ისე თი პო ზი ცი ე ბი, რომ-
ლე ბიც მა ნამ დე მი უწ ვ დო მე ლი იყო მათ თ ვის. აზერ ბა ი ჯან ში, ინო-
ვა ცი უ რი თე ატ რა ლუ რი ტექ ნი კა გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც ინ კ ლუ ზი ურ 
ხე ლოვ ნე ბა ში სო ცი ა ლუ რი ცვლი ლე ბის იარა ღი. უკ რა ი ნის პირ ვე-
ლი ლე დის სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბილ მა პატ რო ნაჟ მა შეც ვა ლა სა ზო-
გა დო ე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბი შშმ პირ თა რო ლის შე სა ხებ სა ზო გა დო-
ებ რივ ცხოვ რე ბა ში“.1 

გარ და ამ გ ვა რი მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტი სა, დი დი ბრი ტა ნე თი 
მტკი ცე და ნა თე ლი კულ ტუ რის პო ლი ტი კით მხარს უჭერს და აფი-
ნან სებს ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გან ვი თა რე ბას გრძელ ვა დი ან პერ ს-
პექ ტი ვა ში. ეს გა რე მო ე ბა იძ ლე ვა ლი დე რი ინ კ ლუ ზი უ რი სა ცეკ ვაო 
კომ პა ნი ე ბის Candoco dance company და Stopgap dance company 
წარ მო ჩე ნი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, რო-
გორც  ეროვ ნულ დო ნე ზე, ასე ვე მსოფ ლიო მას შ ტა ბით. ისი ნი 
მთელს მსოფ ლი ო ში მოგ ზა უ რო ბენ  სა კუ თა რი ქვეყ ნის ინ კ ლუ ზი-
უ რი ცეკ ვის ელ ჩე ბად და ცდი ლო ბენ გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბას. 
გარ და ამი სა, Candoco dance company  და Stopgap dance company 
სა გან მა ნათ ლებ ლო და სა ხე ლოვ ნე ბო სექ ტო რე ბის თ ვის ქმნი ან 
კონ კ რე ტულ სას წავ ლო პროგ რა მებს და მუდ მი ვად ცდი ლო ბენ 
გახ დ ნენ ლი დე რე ბი ინ კ ლუ ზი უ რი ხე ლოვ ნე ბის პო ლი ტი კის ფორ-
მი რე ბა ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2008 წლი დან, ბრი ტა ნეთ ში, და იწყო 
ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის აქ ტი უ რი  პო პუ ლა რი ზა ცია და ეს სა ცეკ ვაო 
კომ პა ნი ე ბი, თა ვი სი სპექ ტაკ ლე ბით, მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ-
დენ დ ნენ მსოფ ლი ო ში ხე ლოვ ნე ბის პო ლი ტი კის დე მოკ რა ტი უ ლი 
გზით ფორ მი რე ბის  საქ მე ში. სა გუ ლის ხ მოა ის ფაქ ტი, რომ  Candoco 
dance company 1991 წელს და ა არ სა Celeste Dandeker-Arnold OBE 
და Adam Benjamin-მა, თავ და პირ ვე ლად მხო ლოდ პრო ფე სი ო ნა-
ლი მო ცეკ ვა ვე ე ბით, შშმ პი რე ბის ჩარ თუ ლო ბის გა რე შე და შემ-
დეგ გახ და ინ კ ლუ ზი უ რი. რა მაც შექ მ ნა უპ რე ცენ დენ ტო მა გა ლი თი 
მთელ მსოფ ლი ო ში. ქენ დუ კოს სა ცეკ ვაო კომ პა ნია დღემ დე ცდი-
ლობს სა ცეკ ვაო ხე ლოვ ნე ბის მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ დას ყვე ლა-
სათ ვის. „ჩვენ ვინ მეს კი არ ვეხ მა რე ბით, ჩვენ ვქმნით ხე ლოვ ნე ბას 

1შეუზღუდავი შესაძლებლობები: სწორი ნაბიჯების გადადგმა, რატომ ვაკეთებთ 
ამას? https://www.britishcouncil.ge/programmes/arts/unlimited 



79

Art Science Studies #2 (89), 2022

და აგ ვ ყავს ის უმაღ ლეს დო ნე ზე, ჩვე ნი მე თო დე ბი გა ნუწყ ვე ტე ლი 
სწავ ლა და სცე ნა ზე სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის სრულ ქ მ ნა ა“, - 
ამ ბობს Candoco-ს ხელ მ ძღ ვა ნე ლი.1 

„სტოპკაპის“ სა ცეკ ვაო კომ პა ნი ა, რო გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სა ცეკ ვაო პრო ექ ტი, ცო ტა მოგ ვი ა ნე ბით, 1995 წელს და არ ს და და 
მხო ლოდ ორი წლის შემ დეგ პრო ფე სი ო ნა ლურ სა ცეკ ვაო კომ პა-
ნი ად გა და იქ ცა.  „სტოპკაპი“ მა ლე გახ და ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის ერ-
თ -ერ თი ლი დე რი, რო გორც პრო ფე სი უ ლი, ისე სა გან მა ნათ ლებ-
ლო თვალ საზ რი სით. ორი ვე კომ პა ნია  -„სტოპკაპი“ და „ქენდუკო“ 
არის ეროვ ნუ ლი პორ ტ ფო ლი ოს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც და-
ფი ნან სე ბუ ლია ხე ლოვ ნე ბის საბ ჭოს მი ერ“. ამ ჟა მად, კომ პა ნი ას 
აქვს მყა რი სა გან მა ნათ ლებ ლო პრო ფი ლი, რო მე ლიც მიზ ნად ისა-
ხავს ახალ გაზ რ და მო ცეკ ვა ვე ე ბი სა და წამ ყ ვან ხე ლო ვან თა აღ ზ რ-
დას ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის მხარ და ჭე რი სათ ვის. კომ პა ნი ის წევ რებს 
მი აჩ ნი ათ, რომ ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვა ყვე ლას თ ვის სა სარ გებ ლო ა. 
ოფი ცი ა ლუ რად ,,Stopgap Dance Company ინ გ ლი სის სამ ხატ ვ რო 
საბ ჭოს თან პარ ტ ნი ო რო ბით მუ შა ობს, რო გორც ეროვ ნუ ლი პორ-
ტ ფო ი ლი ოს ორ გა ნი ზა ცი ა. ჩვენ ვართ Farnham Maltings–ის რე ზი-
დენ ტი კომ პა ნია“.2 

Stopgap ასე  ვე არის ინ   კ   ლუ  ზი  უ  რი ქო  რე  ოგ   რა  ფი  ის ექ   ს   პერ   ტი 
და ინ   კ   ლუ  ზი  უ  რი ნა  მუ  შევ   რე  ბის შექ   მ   ნი  სათ   ვის შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ  -
ლებ   ლო  ბის ხე  ლო  ვა  ნე  ბის  აღ   ზ   რ   დის დი  დი გა  მოც   დი  ლე  ბის მქო  ნე. 
სწო  რედ ამი  ტომ, Stopgap Dance Company ქმნის მსოფ   ლიო დო  ნის 
პრო  დუქ   ცი  ას გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე მო  ცეკ  -
ვა  ვე  ე  ბის ჩარ   თუ  ლო  ბით, რომ   ლე  ბიც აღი  ა  რე  ბულ   ნი არი  ან  ეროვ  -
ნულ და სა  ერ   თა  შო  რი  სო დო  ნე  ზე. მა  თი მუ  შა  ო  ბის შე  დე  გი არის ის, 
რომ: 
•	 „კომპანიამ ოცი წლის გან მავ ლო ბა ში შე ი მუ შა ვა სა კუ თა რი 

სას წავ ლო პროგ რა მა, რად გან ბრი ტა ნეთ ში სა ცეკ ვაო გა ნათ-
ლე ბა შშმ პი რე ბის თ ვის უაღ რე სად მი უწ ვ დო მე ლი იყო“;3

•	 და არ სე ბის დღი დან წარ მა ტე ბით მო ა ხერ ხა მოყ ვა რუ ლი შშმ 
მო ცეკ ვა ვე ე ბის გან ჩა მო ე ყა ლი ბე ბი ნა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე 

1მოდი,  ვისაუბროთ ამაზე...,მ. იაშვილი 
https://www.theatrelife.ge/modivisaubrotamaaze?fbclid=IwAR39ziGUffQM- 
2 About Us, https://www.stopgapdance.com/about/about-us 
3Dance&Disability;Aresearchoninclusivedanceeducation&traininginGreece,
Netherlands,Sweden&theUK.;Dr.BetinaPanagiotara,გვ.22.
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აღი ა რე ბუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლი მო ცეკ ვა ვე ე ბი; 
•	 შე ი მუ შა ვა შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა პრო-

ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია და ახ ლა უკ ვე მათ შე უძ-
ლი ათ გა უ ზი ა რონ  თა ვი სი გა მოც დი ლე ბა პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი-
ზა ცი ებს; 

•	 კომ პა ნი ა ში ატა რე ბენ სე მი ნა რებს, მას ტერ კ ლა სებ სა და ტრე-
ნინ გებს ად გი ლობ რივ ხე ლო ვა ნებ თან და შეზღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პი რებ თან, რა თა მოხ დეს მა თი ცნო ბი ე რე-
ბის ამაღ ლე ბა  ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის  შე სა ხებ; 

•	 მუ შა ო ბენ სა ცეკ ვაო სკო ლებ თან, სი ლა ბუ სის პრო ვა ი დე რებ-
თან, პრო ფე სი ო ნა ლურ კომ პა ნი ებ თან, რა თა მათ თა ვი ან თი 
სას წავ ლო დე ბუ ლე ბე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დონ შეზღუ დუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თათ ვის, რო გორც სა გან მა ნათ-
ლებ ლო აგ რეთ ვე სა ხე ლოვ ნე ბო სექ ტორ ში; 

•	 სტოპ კა პი გახ და ქო რე ოგ რა ფი უ ლი სა ა გენ ტო ცვლი ლე ბე ბი-
სათ ვის, რო მე ლიც ცეკ ვა სა და სა შემ ს რუ ლებ ლო ხე ლოვ ნე ბას 
უფ რო მრა ვალ ფე რო ვან სა და ხელ მი საწ ვ დომს ხდის; მუ შა ო-
ბენ მას შ ტა ბუ რად და ას რუ ლე ბენ თა ვის წარ მოდ გე ნებს პო პუ-
ლა რულ ად გი ლებ ში, რაც გან საზღ ვ რავს მა ღა ლი დო ნის კომ-
პა ნი ის ხა რისხს; 

•	 კომ პა ნი ის მუ შა ო ბა იძ ლე ვა იმის მა გა ლითს, თუ რა დო ნე ზე შე-
უძ ლია გან ვი თა რე ბა ინ კ ლუ ზი ურ ცეკ ვას; 

•	 მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვით და ინ ტე-
რე სე ბულ მომ ხ მა რებ ლებს ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით უწევს კონ-
სულ ტა ცი ებს;

•	 თა ნამ შ რომ ლობს სხვა დას ხ ვა უნი ვერ სი ტეტ თან, რომ ლე ბიც 
და ინ ტე რე სე ბულ ნი არი ან ინ კ ლუ ზი უ რი სა ცეკ ვაო პრაქ ტი კის 
და ნერ გ ვით; მო ნა წი ლე ობს აკა დე მი ურ დის კუ სი ებ ში და კონ-
ფე რენ ცი ებ ში.  
CandoCo Dance Company და  Stopgap Dance Company  ყვე ლა-

ზე ცნო ბი ლი კომ პა ნი ე ბია  დიდ ბრი ტა ნეთ ში, მაგ რამ არ სე ბობს კი-
დევ რამ დე ნი მე კომ პა ნი ა, რო მელ საც აქვს ეროვ ნუ ლი პრო ფი ლი, 
მათ შო რის არის Common Ground Sign Dance Theatre, რო მელ საც 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს სმე ნა დაქ ვე ი თე ბუ ლი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბის მქო ნე და მრა ვალ ფე რო ვა ნი ხე ლო ვა ნე ბი სა და პრო დი უ-
სე რე ბის ჯგუ ფი. 
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1986 წელს Common Ground-მა შექ   მ   ნა სა  ცეკ   ვაო წარ   მოდ   გე  ნის 
სტი  ლი. აქ არის გა  ერ   თი  ა  ნე  ბუ  ლი ჟეს   ტუ  რი ენა, ცოცხა  ლი მუ  სი  კა 
და  ქო  რე  ოგ   რა  ფი  ა, რო  მე  ლიც  ქმნის ხე  ლოვ   ნე  ბის ახალ ფორ   მას.  
Common Ground Sign Dance Theatre ატა  რებს სე  მი  ნა  რებს შშმ პი -
რებ   თან და სა  შუ  ა  ლო სკო  ლე  ბის ჯგუ  ფებ   თან, სა  დაც მო  ნა  წი  ლე  ო -
ბას იღე  ბენ ყრუ და სმე  ნა  დაქ   ვე  ი  თე  ბუ  ლი მო  ცეკ   ვა  ვე  ე  ბი და ემ   სა  ხუ -
რე  ბა ჟეს   ტე  ბის ენის ინ   ტეგ   რი  რე  ბას სპექ   ტაკ   ლ   ში. 

დიდ ბრი ტა ნეთ ში ასე ვე არ სე ბობს Anjali Dance Compan, რო-
მელ შიც და საქ მე ბუ ლია შშმ მო ცეკ ვა ვე ე ბი სწავ ლის უნა რის დაქ-
ვე ი თე ბით. კომ პა ნი ამ შექ მ ნა რა დი კა ლუ რად ახა ლი პერ ს პექ ტი ვა 
თა ნა მედ რო ვე ცეკ ვის თ ვის. ბო ლო ოც და ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა-
ში Anjali-ის მო ცეკ ვა ვე ე ბის მიღ წე ვებ მა მო ი პო ვა აღი ა რე ბა და რო-
გორც სა შემ ს რუ ლებ ლო ხე ლო ვა ნე ბი ისი ნი მი ი ღო სა ზო გა დო ე ბამ. 
კომ პა ნი ის მუ შა ო ბამ ხე ლი შე უწყო სწავ ლის უნა რის შეზღუ დუ-
ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა შე მოქ მე დე ბი თი და მხატ ვ რუ-
ლი პო ტენ ცი ა ლის შეც ვ ლას. აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნი ის მო ცეკ ვა ვე ე ბი 
სწავ ლის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის თ ვის 
ეს თე ტი კუ რი მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა და თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის ად ვო კა ტი რე ბის ცენ ტ რა ლუ რი ფი გუ რე ბი იყ ვ ნენ. ისი ნი ხში-
რად სა უბ რო ბენ კონ ფე რენ ცი ებ სა და სე მი ნა რებ ზე და აქ ტი უ რად 
გა მოჩ ნ დ ნენ ტე ლე ვი ზი ებ ში.1 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ დი დი ბრი ტა ნე თი ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის 
მი მარ თუ ლე ბით ახორ ცი ე ლებს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს პრო ექ ტებს და 
ხელს უწყობს ინ კ ლუ ზი უ რი სა ცეკ ვაო კომ პა ნი ე ბის გან ვი თა რე ბას, 
იქ მა ინც არ სე ბობს „იდეალური სხე უ ლის“ ცნე ბა, რაც ძალ ზე არ-
თუ ლებს შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე მო ცეკ ვა ვე ე ბის ინ-
ტეგ რი რე ბას პრო ფე სი უ ლი ცეკ ვის სფე რო ში.  

ქო ვენ თ რის უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის ავ ტო რი  
სა რა უოლ ტი  თა ვის სტა ტი ა ში „ცეკვა და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი“ აღ ნიშ ნავს, რომ „სანამ რამ დე ნი მე პრო ფე სი ო ნალ მა სა-
ცეკ ვაო კომ პა ნი ამ არ ჩა ა ტა რა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მუ შა ო ბა შშმ მო-
ცეკ ვა ვე ებ თან 1980-იანი წლე ბი დან სა ჭი რო ე ბის გა და საჭ რე ლად, 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ჩარ ჩო არ შეც ვ ლი ლა. ამ რი გად, შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე მო ცეკ ვა ვე ე ბის თ ვის რჩე ბა ტრე ნინ გი, 
რის გა მოც, ქო რე ოგ რა ფი ულ მი მარ თუ ლე ბა ზე შშმ სტუ დენ ტე ბი  

1History,http://www.anjali.co.uk/history/
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მარ გი ნა ლი ზე ბულ ნი არი ან“.1 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ბრი ტა ნეთ ში არ სე ბობს coventry-ის წამ ყ-

ვა ნი უნი ვერ სი ტე ტის მა გა ლი თი, რო მე ლიც მი ე სალ მე ბა ინ კ ლუ ზი-
ურ ხე ლოვ ნე ბას და იძ ლე ვა ცვლი ლე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. რაც 
მთა ვა რი ა, ამ უნი ვერ სი ტეტ ში ხორ ცი ელ დე ბა სა მეც ნი ე რო კვლე-
ვე ბი ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის მი მარ თუ ლე ბით. მა თი კა რი ღი ა ა, რო-
გორც ტი პუ რი გან ვი თა რე ბის, ასე ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბის 
მქო ნე სტუ დენ ტე ბის თ ვის. ქო ვენ თ რის უნი ვერ სი ტე ტის სა გან მა-
ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბი,  სას წავ ლო გეგ მე ბი  მუდ მი ვად იც ვ ლე-
ბა და ადაპ ტირ დე ბა სტუ დენ ტე ბის სა ჭი რო ე ბებ ზე. უნი ვერ სი ტე ტი 
სწავ ლა- ს წავ ლე ბის პრო ცეს ში ცდი ლობს ყვე ლა შე საძ ლებ ლო ბის 
მქო ნე სტუ დენ ტის დაკ მა ყო ფი ლე ბას  სა ჭი რო სას წავ ლო რე სურ-
სით. მი უ ხე და ვად ამ შე საძ ლებ ლო ბი სა, გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში 
მა ინც  შე და რე ბით მცი რე რა ო დე ნო ბის შშმ სტუ დენ ტი იღე ბა უმაღ-
ლეს გა ნათ ლე ბას.

სა გუ ლის ხ მოა ის ფაქ ტი, რომ „ქოვენთრის უნი ვერ სი ტეტ მა“ 
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ და ი წო თა ნამ შ რომ ლო ბა გე-
ოგ რა ფი უ ლად ახ ლოს მდე ბა რე ჰე რე ვუ დის ეროვ ნულ კო ლეჯ თან, 
სა დაც სწავ ლო ბენ შშმ სტუ დენ ტე ბი. გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის მან-
ძილ ზე, რამ დე ნი მე წლით, ქო ვენ თ რის უნი ვერ სი ტე ტის სა მა გის-
ტ რო პროგ რა მის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი ჰე რე ვუდ ში ას წავ ლიდ-
ნენ ქო რე ოგ რა ფი ას ,,ცეკვისა და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი პრაქ ტი კის 
კურ სე ბის“ ფარ გ ლებ ში. ამ პროგ რა მის შე დე გად, უნი ვერ სი ტეტ მა 
მო ი პო ვა ეროვ ნუ ლი აღი ა რე ბა აღ ნიშ ნულ სფე რო ში საქ მი ა ნო ბი-
სათ ვის, რა მაც გა ნა პი რო ბა მცი რე, თუმ ცა რე გუ ლა რუ ლი ტემ პით, 
შშმ სტუ დენ ტე ბის და რე გის ტ რი რე ბა ქო ვენ თ რის უნი ვერ სი ტე ტის 
ცეკ ვის კურ სებ ზე.

ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე  შშმ სტუ დენ ტებ თან მუ შა ო ბის ად რე ულ 
ეტაპ ზე ნა თე ლი გახ და, რომ ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი და 
პრო დუქ ტი უ ლი გზა სტუ დენ ტის  სწავ ლე ბი სას სწავ ლის ხელ შემ-
წყო ბი გუნ დის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ა. ესე ნი არი ან ცეკ ვის ექ ს პერ ტე ბი და 
სწავ ლა ში დამ ხ მა რე ასის ტენ ტე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ 
შშმ სტუ დენ ტის მხარ და ჭე რას სას წავ ლო პროგ რა მას თან სრულ ყო-
ფი ლად ინ ტეგ რი რე ბი სათ ვის. ასის ტენ ტი ასე ვე ხელს უწყობს სტუ-

1Dance&Disability;Aresearchoninclusivedanceeducation&traininginGreece,
Netherlands,Sweden&theUK.;Dr.BetinaPanagiotara,გვ.22.



83

Art Science Studies #2 (89), 2022

დენტს, რა თა მან წარ მა ტე ბით და ხუ როს კურ სი და გა და ი ნაც ვ ლოს 
და საქ მე ბის სფე რო ში. სწავ ლა ში დამ ხ მა რე ასის ტენ ტი წარ მო ად-
გენს ნა წი ლობ რივ მენ ტორს და სან დო მე გო ბარს. დამ ხ მა რე ასის-
ტენ ტის რო ლი და მო ვა ლე ო ბა შე მუ შავ და ერ თობ ლი ვად სა ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლოს შექ მ ნის შე დე გად, რო მე ლიც ხელს უწყობ და, რო გორც 
დამ ხ მა რე ასის ტენტს, ასე ვე სტუ დენ ტ სა და პერ სო ნალ თა მთლი ან 
გუნდს. გარ და ამი სა არ სე ბობს კი დევ რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლე-
ბიც შე საძ ლე ბე ლია გა მო ვი ყე ნოთ  სხვა ქვეყ ნე ბის კონ ტექ ს ტ შიც.  
მა გა ლი თად: „სწავლების შე დე გე ბის მი საღ წე ვად აუცი ლე ბე ლია 
კლა სე ბის ადაპ ტი რე ბა მო ნა წი ლე თა სა ჭი რო ე ბებ ზე; ასე ვე ცეკ ვის 
მას წავ ლებ ლებს ესა ჭი რო ე ბათ მხარ და ჭე რა და სპე ცი ა ლუ რი მომ-
ზა დე ბა, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს, რომ მათ შე ეძ ლოთ ინ-
კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თი ლე ბის გაძღო ლა. უკუ კავ ში რი ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მოს წავ ლე ე ბის თ ვის; ინ ტეგ რა ცია გუ ლის ხ მობს, 
ცეკ ვის სწავ ლე ბის ჩვე უ ლებ რი ვი სას წავ ლო მო დე ლე ბის და კრი-
ტე რი უ მე ბის გა და აზ რე ბას; სა კა ნონ მ დებ ლო და სა კო მუ ნი კა ციო 
სფე რო ებ ში მიღ წე უ ლი პროგ რე სის მი უ ხე და ვად, მა ინც არ სე ბობს 
ცრურ წ მე ნე ბი; შშმ სტუ დენ ტე ბის თ ვის მი სა ბა ძი მა გა ლი თე ბი აუცი-
ლე ბე ლი ა“.1

წი ნამ დე ბა რე სა კითხე ბის გარ და პრობ ლე მას წარ მო ად გენს 
ფი ნან სუ რი სირ თუ ლე ე ბი და ტრან ს პორ ტი რე ბა. მი უწ ვ დო მე ლი 
ად გი ლე ბი და სა ცეკ ვაო კულ ტუ რის გაც ნო ბა, რაც  კი დევ უფ რო 
არ თუ ლებს ცეკ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას. ხელ მი საწ ვ დო მო ბის სა-
კითხე ბი ასე ვე ასო ცირ დე ბა კლა სობ რივ და ფი ნან სურ რე ა ლო-
ბას თან, ხო ლო ცეკ ვა ხში რად გა ნი ხი ლე ბა ელი ტა რულ ხე ლოვ ნე-
ბად, რო მე ლიც მო ი ცავს იდე ა ლურ სხე ულს. ასე რომ, სწო რია ის 
მო საზ რე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც - ცეკ ვა ზე წვდო მა შეზღუ დუ ლია 
და ძნე ლია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა მო ნა წი-
ლე ო ბის მო ტი ვა ცი ა.

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის პროგ რა მე ბის თვი სებ რი ვი კვლე ვის ანა-
ლი ზი სა და ლი დე რი სა ცეკ ვაო კომ პა ნი ე ბის შე დე გე ბის გან ხილ ვის 
სა ფუძ ველ ზე  შე საძ ლე ბე ლია ით ქ ვას, რომ დიდ ბრი ტა ნეთ ში ინ-
კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მ წი ფოს 
მხარ და ჭე რის მნიშ ვ ნე ლო ბა და თან მიმ დევ რუ ლი კულ ტუ რუ ლი 

1Dance&Disability;Aresearchoninclusivedanceeducation&traininginGreece,
Netherlands,Sweden&theUK.;Dr.BetinaPanagiotara,გვ.22.
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პო ლი ტი კა აშ კა რა ა. მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბი  და კერ ძო სა ცეკ ვაო კომ პა ნი ე ბის მუ შა ო ბა გარ კ ვე ულ-
წი ლად  ქმნი ან შშმ ხე ლო ვა ნე ბი სათ ვის თა ნა ბარ სა ცეკ ვაო გა რე-
მოს.  მი უ ხე და ვად ამი სა,  მა ინც არ არის ქვე ყა ნა ში ბევ რი ადაპ ტი-
რე ბუ ლი სა ცეკ ვაო სივ რ ცე და ეს რჩე ბა მთა ვარ გა მოწ ვე ვად.  ქო-
ვენ თ რის უნი ვერ სი ტე ტი და ლი დე რი ინ კ ლუ ზი უ რი სა ცეკ ვაო კომ-
პა ნი ე ბი, ვფიქ რობთ დრო თა გან მავ ლო ბა ში სრუ ლად შეც ვ ლი ან 
ცეკ ვის სწავ ლე ბის მიდ გო მებს, რო გორც სა ხე ლოვ ნე ბო აგ რეთ ვე 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სექ ტორ ში. სა გუ ლის ხ მოა ის, რომ ბრი ტა ნეთ-
ში თე ო რე ტი კო სე ბი სა და პრაქ ტი კო სე ბის უმე ტე სო ბა ამ ტ კი ცე ბენ, 
რომ ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის შე სა ხებ თე ო რი უ ლი კვლე ვე ბი უდი დეს 
წვლილს შე ი ტანს ამ მი მარ თუ ლე ბის გან ვი თა რე ბა ში და შექ მ ნის 
სა ერ თო სა ფუძ ველს შემ დ გო მი კვლე ვე ბის თ ვის. ეს უკა ნას კ ნე ლი 
კი გაზ რ დის ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბებს რო გორც ად გი ლობ რივ,  ასე ვე სა ერ თა შო რი სო დო-
ნე ზე. 

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 იაშვილი, მ., „მოდი ვისაუბროთ ამაზე...“, ქართული თეატრის 
ელექტრონული არქივი, https://www.theatrelife.ge/modivisaubrotam
aaze?fbclid=IwAR39ziGUffQM- 

•	 შეუზღუდავი შესაძლებლობები: სწორი ნაბიჯების გადადგმა, რატომ 
ვაკეთებთ ამას?, https://www.britishcouncil.ge/programmes/arts/
unlimited

•	 About Us, https://www.stopgapdance.com/about/about-us 
•	 Dance & Disability; A research on inclusive dance education & training 

in Greece, Netherlands, Sweden & the UK.; Dr. Betina Panagiotara;
•	 Europe Beyond Access,  

https://www.disabilityartsinternational.org/europe-beyond-access/
•	 History, http://www.anjali.co.uk/history/
•	 Signdance coleective international,  

https://www.signdancecollectiveinternational.com/ 
•	 We are a world-leading professional dance company continually 

expanding perceptions of what dance can be, https://candoco.co.uk/
who-we-are/
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ხელოვნების მენეჯმენტი 

და 

კულტურული ტურიზმი
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ნაირა გალახვარიძე
ეკონომიკურ   მეცნიერებათა დოქტორი,

საქართველოს  შოთა რუსთაველის  თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სახელოვნებო მეცნიერებების,

მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის
ასოცირებული პროფესორი.

კულტურის პროდუქტები რეგიონის 
განვითარების პარადიგმით

 
საკვანძოსიტყვები: კულტურის პროდუქტი, რეგიონი, კომპლექსური, 

ფესტივალი, ტურიზმი.

კულ ტუ რის რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა და კულ ტუ რის შე მოქ-
მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა დღი თიდღე იზ რ დე ბა, ვი-
თარ დე ბა. კულ ტუ რის სფე როს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა და შე უძ ლია 
ეკო ნო მი კის ზრდა, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში დი დი 
რო ლის შეს რუ ლე ბა. ნ. რე რიხს თუ და ვე სეს ხე ბით: „კულტურა 
არის წარ სუ ლი, აწ მ ყო და მო მა ვა ლი, გარ შე მორ ტყ მუ ლი მა რა დი-
სო ბით“.

რაც უფ რო გა მორ ჩე უ ლია და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ამა თუ იმ ერის 
კულ ტუ რა, მით უფ რო ღი რე ბუ ლია იგი მთე ლი კა ცობ რი ო ბი სათ-
ვის. კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბი სათ ვის, მცი რე ეთ-
ნი კუ რი ჯგუ ფის კულ ტუ რა ისე თი ვე ღი რე ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს, 
რო გორც დი დი ერი სა. ყო ველ გ ვა რი გან ს ხ ვა ვე ბა სუ ლაც არ არის 
კულ ტუ რუ ლი გა ნუ მე ო რებ ლო ბის და უნი კა ლუ რო ბის ნი შა ნი, არა-
მედ მხო ლოდ ის საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც მას აამაღ ლებს, გა ა ნათ-
ლებს. კულ ტუ რუ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი მა ტე რი ა ლუ რი და სუ ლი ე რი 
ხა სი ა თი სა ა. მხო ლოდ ჭეშ მა რიტ კულ ტუ რულ ფა სე უ ლო ბებს ძა-
ლუძთ გა და ლა ხონ დრო და სივ რ ცე შე მოქ მედ თან ერ თად.

ტერ მინ „კულტურის“ უნი ვერ სა ლუ რი გან საზღ ვ რე ბა, რო მე-
ლიც იმავ დ რო უ ლად სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ცა ა, მო ცე-
მუ ლია მე ხი კო ში მი ღე ბუ ლი კულ ტუ რის პო ლი ტი კის დეკ ლა რა ცი-
ა ში: „კულტურა ხე ლოვ ნე ბის და ლი ტე რა ტუ რის გარ და მო ი ცავს 
ცხოვ რე ბის წესს, ადა მი ა ნის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის დაც ვას, ფა სე-
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უ ლო ბა თა სის ტე მებს, ტრა დი ცი ებ სა და რწმე ნას“.1 პრო ფე სო რი ნი-
ნო სა ნა დი რა ძე წიგ ნ ში „კულტურის სფე როს მე ნეჯ მენ ტი. აუდიო - 
ვი ზუ ა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის მე ნეჯ მენ ტი“ აღ ნიშ ნავს, რომ „1871 წელს 
ცნო ბილ მა ინ გ ლი სელ მა მეც ნი ერ მა ედუ არდ ბერ ნეტ ტა ი ლორ მა 
კულ ტუ რის ცნე ბის პირ ვე ლი მეც ნი ე რუ ლი გან საზღ ვ რე ბა ჩა მო ა ყა-
ლი ბა. […] კულ ტუ რა, ანუ ცი ვი ლი ზა ცი ა, ფარ თო ეთ ნოგ რა ფი უ ლი 
აზ რით, შედ გე ბა ცოდ ნის, რწმე ნა - წარ მოდ გე ნე ბის, ხე ლოვ ნე ბის, 
ზნე ო ბის, კა ნო ნე ბის, ზნე - ჩვე უ ლე ბე ბი სა და ზო გი სხვა უნარ - ჩ ვე-
ვე ბი სა გან, რომ ლე ბიც შე ი ძი ნა ადა მი ან მა რო გორც სა ზო გა დო ე ბის 
წევ რ მა“.2 

ღი რე ბუ ლე ბა კულ ტუ რის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა. კულ ტუ რა არ 
არ სე ბობს ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მის გა რე შე და პი რი ქით. ღი რე ბუ-
ლე ბა თა ფი ლო სო ფი უ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა ეპო ქე ბი სა და დრო ის მი-
ხედ ვით იც ვ ლე ბა. ღი რე ბუ ლე ბე ბი სტრუქ ტუ რულ კავ შირ ში არი ან 
ერ თ მა ნეთ თან და ქმნი ან ერთ მთლი ან სის ტე მას მა თი შე ფარ დე-
ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბის მი ხედ ვით. ღი რე ბუ ლე ბა გა მო ხა ტავს ადა მი-
ა ნის რწმე ნას, შე ხე დუ ლე ბებს, იდე ა ლებ სა თუ ეთი კურ სტან დარ-
ტებს, რომ ლე ბიც სა ფუძ ვ ლად უდევს მი სი ცხოვ რე ბის სტილს.

კულ ტუ რის სფე როს პრო დუქ ტე ბი, რო გორც ცნო ბი ლი ა, გან-
სა კუთ რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის რიცხვს მი ე კუთ ვ ნე ბა. კულ ტუ რის 
პრო დუქ ტებს „რთული პრო დუქ ტე ბის“ კა ტე გო რი ა საც აკუთ ვ ნე ბენ, 
რად გან მომ ხ მა რებ ლი სა გან მო ითხოვს მნიშ ვ ნე ლო ვან ძა ლის ხ მე-
ვას – აღიქ ვას და შე ა ფა სოს პრო დუქ ტის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი. 

თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბა ზე დი დია კულ ტუ-
რის სფე რო სა და მი სი პრო დუქ ტე ბის ზე გავ ლე ნა. კერ ძოდ, კულ-
ტუ რის სფე რო და აქ წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი უშუ ა ლოდ ზე-
გავ ლე ნას ახ დენს ეკო ნო მი კა ზე. დი დია მი სი უშუ ა ლო სო ცი ა ლუ-
რი ზე გავ ლე ნაც. დი დია რო გორც ირი ბი ეკო ნო მი კუ რი, ისე ირი ბი 
სო ცი ა ლუ რი ზე გავ ლე ნა. მო ცე მულ სტა ტი ა ში ჩვენს მი ზანს წარ მო-
ად გენს გან ვი ხი ლოთ, თუ რა ზე გავ ლე ნას ახ დენს კულ ტუ რის სფე-
როს პრო დუქ ტე ბი რე გი ო ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე. დღეს 
„რეგიონის“ გა გე ბის არსს არა აქვს ცალ სა ხა გან მარ ტე ბა, სხვა დას-
ხ ვა მეც ნი ერ თა და მკვლე ვარ თა მი ერ მი სი ში ნა არ სი წარ მოდ გე ნი-
ლია სხვა დას ხ ვაგ ვა რად. 

მეც ნი ე რე ბის – ა. შ. მარ შა ნო ვა სა და ა. შ. ნო ვო სე ლო ვის აზ-

1სანადირაძე,  კოპალეიშვილი, კულტურის სფეროს მენეჯმენტი…,2019,გვ.9.
2იქვე,გვ.10.
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რით, რე გი ო ნი წარ მო ად გენს ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
კომ პ ლექ სის არა მარ ტო ქვე სის ტე მას, არა მედ მის შე და რე ბით და-
მო უ კი დე ბელ ნა წილს, კვლავ წარ მო ე ბის დას რუ ლე ბუ ლი ციკ ლით, 
კვლავ წარ მო ე ბის სტა დი ე ბის გა მოვ ლი ნე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ფორ მე ბი თა და სო ცი ა ლურ – ეკო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის სპე ცი-
ფი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბით. მეც ნი ერ თა უმ რავ ლე სო ბა „რეგიონის“ 
გა გე ბის არ სის და ხა სი ა თე ბი სას აუცი ლებ ლად ით ვა ლის წი ნებს სამ 
გა რე მო ე ბას: 
1. რე გი ო ნი – ესაა უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა ტე რი ტო რი უ ლი მოვ ლე ნა 

და ამი ტომ ტე რი ტო რი უ ლი თვი სე ბა მას ში უნ და აისა ხე ბო დეს 
რო გორც სა ბა ზი სო; 

2. რე გი ო ნი – ეს არის მთლი ა ნი სო ცი ა ლუ რი და ად მი ნის ტ რა ცი უ-
ლი სის ტე მის ნა წი ლი და ამი ტომ უნ და ფლობ დეს მის ძი რი თად 
მა ხა სი ა თებ ლებს;

3. რე გი ონს უნ და ჰქონ დეს და ახა სი ა თებ დეს შეკ რუ ლი კვლავ წარ-
მო ე ბი თი ციკ ლი, გან საზღ ვ რუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სპე ცი ფი კა და 
მი სი გა მოვ ლი ნე ბის ფორ მე ბი.
ამ რი გად, რე გი ო ნი არის ტე რი ტო რი უ ლი წარ მო ნაქ მ ნი, რო-

მელ საც აქვს მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საზღ-
ვ რე ბი, რო მელ თა ფარ გ ლებ შიც ხორ ცი ელ დე ბა მო სახ ლე ო ბის 
ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ მ ყო ფი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პრო-
ცე სე ბის კვლავ წარ მო ე ბა, რომ ლე ბიც გან პი რო ბე ბუ ლია რე გი ო ნის 
ად გი ლით შრო მის ტე რი ტო რი უ ლი და სა ზო გა დო ებ რი ვი და ნა წი-
ლე ბის სის ტე მა ში.

რე გი ო ნის ეკო ნო მი კის ქვე სის ტე მე ბი სა და ელე მენ ტე ბის 
ჰარ მო ნი უ ლი კავ ში რი შე იძ ლე ბა კომ პ ლექ სუ რი გან ვი თა რე ბის 
კუთხით გა ვი აზ როთ. აქ იგუ ლის ხ მე ბა რე გი ო ნის ბუ ნებ რი ვი რე-
სურ სე ბის, სა წარ მოო ფონ დე ბის, მო სახ ლე ო ბის, სო ცი ა ლუ რი, 
სა წარ მოო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე ბის ასე ვე 
სხვა სა მე ურ ნეო მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქ ცი ო ნი-
რე ბა, რაც სა ფუძ ველს ქმნის აქ ტუ ა ლუ რი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ-
რი ამო ცა ნე ბის გა დაწყ ვე ტი სათ ვის. ყო ვე ლი ვე ეს უზ რუნ ველ ყოფს 
მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბა- მოღ ვა წე ო ბი სათ ვის ჯან სა ღი გა რე მოს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას.

რე  გი  ო  ნის კომ   პ   ლექ   სუ  რი გან   ვი  თა  რე  ბის პრო  ცეს   ში შე  იძ   ლე  ბა 
გა  მოვ   ყოთ შემ   დე  გი ძი  რი  თა  დი მი  მარ   თუ  ლე  ბე  ბი: 
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•	 წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა.
•	 ეკო ნო მი კუ რი სტურ ქ ტუ რი ზა ცი ა.
•	 ლო კა ლუ რი და რე გი ო ნუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის ფორ მი რე ბა.
•	 რე გი ო ნუ ლი ბაზ რე ბის ფორ მი რე ბა. 
•	 კომ პ ლექ სუ რი ბუ ნე ბათ სარ გებ ლო ბა და გა რე სამ ყა როს დაც ვა.
•	 ეკო ნო მი კის სო ცი ა ლი ზა ცი ა. 
•	 რე გი ო ნუ ლი კვლავ წარ მო ე ბი თი პრო ცე სე ბის ბა ლან სი რე ბუ ლი 

და პრო პორ ცი უ ლი მიმ დი ნა რე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 
ტერ მი ნის „კომპლექსურობა“ პრინ ცი პუ ლი არ სი გა მო ი ხა ტე ბა 

თვით რე გუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის ფორ მი რე ბა ში. რო მე ლიც უზ-
რუნ ველ ყოფს რე გი ო ნის დარ გე ბი სა და სფე რო ე ბის და ბა ლან სე-
ბულ გან ვი თა რე ბას. სწო რედ ამ კუთხით მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
კულ ტუ რის სფე რო სა და კულ ტუ რის პრო დუქ ტე ბის რო ლი რე გი-
ო ნის კომ პ ლექ სურ გან ვი თა რე ბა ში, რამ დე ნა დაც კულ ტუ რის სფე-
როს და კულ ტუ რის პრო დუქ ტებს უშუ ა ლო წვლი ლი შე აქვს კონ-
კ რე ტუ ლი რე გი ო ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ში. ამას თა ნა ვე, 
კულ ტუ რა და ხე ლოვ ნე ბა გა ნათ ლე ბის, ტუ რიზ მის, გარ თო ბის ინ-
დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბის ძი რი თად წყა როს წარ მო ად გენს.

იუნეს კოს 2005 წლის კონ ვენ ცი ა ში კულ ტუ რუ ლი თვით გა მო-
ხატ ვის, მრა ვალ ფე როვ ნე ბის დაც ვი სა და ხელ შეკ რუ ლე ბის შე-
სა ხებ, აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ „კულტურულ საქ მი ა ნო ბას, კულ ტუ რის 
სა ქო ნელს და მომ სა ხუ რე ბას აქვს რო გორც ეკო ნო მი კუ რი, ასე ვე 
კულ ტუ რუ ლი ხა სი ა თი, ვი ნა ი დან ისი ნი გა ნა სა ხი ე რე ბენ თვით მ ყო-
ფა დო ბას, ღი რე ბუ ლე ბებს და მნიშ ვ ნე ლო ბას. აქე დან გა მომ დი ნა-
რე, ის არ უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს რო გორც მხო ლოდ კო მერ ცი უ ლი 
ფა სე უ ლო ბა“.1

სა ქარ თ ვე ლოს თი თო ე უ ლი რე გი ო ნი ხა სი ათ დე ბა სა კუ თა რი 
თვით მ ყო ფა დო ბით. ყო ველ რე გი ონ ში წარ მოდ გე ნი ლი მუ ნი ცი პა-
ლი ტე ტე ბი ხა სი ათ დე ბი ან სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში დამ კ ვიდ რე-
ბუ ლი წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბი თა და კო ლო რი ტით, რაც ტუ რის ტის თვალ-
ში ნე ბის მი ერ მხა რეს ინ დი ვი დუ ა ლუ რო ბას სძენს და მო სა ნა ხუ-
ლებ ლად სა სურ ველ ად გი ლად აქ ცევს.

კა ხე თის რე გი ო ნი, რო მე ლიც წარ მოდ გე ნი ლია ახ მე ტის, თე ლა-
ვის, გურ ჯა ა ნის, ლა გო დე ხის, ყვარ ლის, დე დოფ ლის წყა როს, სიღ-

1 კონვენცია კულტურული თვითგამოხატვის მრავალფეროვნების დასცვისა და 
ხელშეწყობის შესახებ,იუნესკოს გენერალური კონფერენციის33-ე სესია,პარი-
ზი,2005წელი.3-21ოქტომბერი.                             
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ნა ღის, სა გა რე ჯოს, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბით, ხა სი ათ დე ბა თი თო ე უ ლი 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბით, 
რი ტუ ა ლე ბით, სა ხალ ხო და რე ლი გი უ რი დღე სას წა უ ლე ბით. ამი-
ტომ, ტუ რის ტ მა უფ რო კარ გად რომ შე იგ რ ძ ნოს - რა არის კა ხე თი, 
ვი ზი ტი რო მე ლი მე კონ კ რე ტულ ღო ნის ძი ე ბას, დღე ო ბას ან ფეს ტი-
ვალს უნ და და ამ თხ ვი ოს. ამ მხა რე ში ბევრ სა ინ ტე რე სო დღე სას-
წა ულს აღ ნიშ ნა ვენ. ზო გი ძვე ლია და არ სე ბო ბის რამ დე ნი მე სა-
უ კუ ნეს ით ვ ლის, ზო გიც შე და რე ბით ახა ლი ა, მაგ რამ სა ინ ტე რე სო 
(მაგალითად, ყვე ლი სა და სა ზამ თ როს ფეს ტი ვა ლე ბი რომ ლე ბიც 
სულ რამ დე ნი მე წე ლია იმარ თე ბა). დღე სას წა უ ლე ბის უმ რავ ლე-
სო ბა კა ხეთ ში გა ზაფხულ ზე, ბუ ნე ბის გაღ ვი ძე ბის პე რი ოდ ში და 
დი დი მარ ხ ვის დას რუ ლე ბი სას იმარ თე ბა. 

კა ხეთ ში წე ლი წა დის ოთხი ვე დროს წარ მოდ გე ნი ლია ფეს-
ტი ვა ლე ბი, სა ხალ ხო და რე ლი გი უ რი დღე სას წა უ ლე ბი. ეს შე საძ-
ლებ ლო ბას აძ ლევს ტუ რის ტებს კა ხე თი წე ლი წა დის ნე ბის მი ერ 
დროს იყოს სა ინ ტე რე სო და მრა ვალ მ ხ რივ დატ ვირ თუ ლი. მა გა-
ლი თად, გა ზაფხულ ზე სიმ ღე რის დღე სას წა უ ლი (მაისი) სიღ ნაღ-
ში;  „ყეენობა-ბერიკაობა“ - დი დი მარ ხ ვის პირ ვე ლი დღე, ახ მე ტა, 
სოფ. მა ტა ნი; „რაფიელობა“ – მა ი სი, ახ მე ტა, სოფ. ქის ტა უ რი; და-
ახ ლო ე ბით გა ზაფხულ ზე 18-20-ზე მე ტი სა ხალ ხო და რე ლი გი უ რი 
დღე სას წა უ ლი ა;

ზაფხულ ში: პო ე ზი ის დღე სას წა უ ლი „გოგლაობა“ – ივ ნი სი, 
სა გა რე ჯო, სოფ. პა ტარ ძე უ ლი. პო ე ზი ის დღე სას წა უ ლი – ივ ლი-
სი, სა გა რე ჯო, სო ფე ლი კო ჭო ბა ა ნი; სა ზამ თ როს ფეს ტი ვა ლი - ივ-
ლი სი, სიღ ნა ღი; „თუშეთობა“ – აგ ვის ტო, თუ შე თი, სოფ. ომა ლო; 
„მარიამობა“ – 28 აგ ვის ტო, ყვა რე ლი, სოფ. გრე მი;  ფეს ტი ვა ლე ბი 
და დღე სას წა უ ლე ბი ზაფხულ ში და ახ ლო ე ბით 12-ზე მე ტი ა.

შე მოდ გო მა: „ალავერდობა“ – 27 სექ ტემ ბე რი, ახ მე ტა, სოფ. 
ალა ვერ დი; „თელავქალაქობა“ – ოქ ტომ ბ რის ბო ლოს, თე ლა ვი; 
„ღვინის ფეს ტი ვა ლი“ – ოქ ტომ ბე რი, ყვარ ლის, თე ლა ვის, გურ ჯა ა-
ნის, სიღ ნა ღის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბი; „პოეზიის დღე სას წა უ ლი“ – ოქ-
ტომ ბე რი, თე ლა ვი, სოფ. წი ნან და ლი; „ერეკლეობა“ – 7 ნო ემ ბე რი, 
თე ლა ვი. შე მოდ გო მით ფეს ტი ვა ლე ბი და დღე სას წა უ ლე ბი და ახ-
ლო ე ბით 13-ზე მე ტი ა. 

ზამ თარ ში: „ნეკრესობა“ – თორ მე ტი დე კემ ბე რი, ყვა რე ლი, 
სოფ. შილ და. „ნეკრესობა“ – 7 იან ვა რი, ყვა რე ლი, სოფ. შილ და. 
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ამ რი გად, დას კ ვ ნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ რე გი ო ნის 
კომ პ ლექ სუ რი გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი წი ნა პი რო ბაა ამა თუ იმ 
ტე რი ტო რი ა ზე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი გან მა პი რო ბე ბე ლი ფაქ ტო რე ბის 
ერ თობ ლი ო ბა და თა ვი სე ბუ რე ბე ბი. მათ შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა ეკო ნო მი კურ - გე ოგ რა ფი ულ ად გილ მ დე ბა-
რე ო ბას, ბუ ნებ რივ გა რე მოს და რე სურ სულ პო ტენ ცი ალს, დე მოგ-
რა ფი ულ პი რო ბებს, სა კუთ რე ბის არ სე ბულ ფორ მებს, ასე ვე ად-
გი ლობ რივ ტრა დი ცი ებ სა და ცხოვ რე ბის წე სის თა ვი სე ბუ რე ბებს, 
კულ ტუ რის სფე რო სა და კულ ტუ რის პრო დუქ ტებს, კერ ძოდ ფეს-
ტი ვა ლებს, რომ ლე ბიც რე გი ო ნულ დო ნე ზე გა ნა პი რო ბე ბენ მო სახ-
ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბას. ფეს ტი ვა ლი მიმ ზიდ ვე ლია 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის თ ვი საც, რად გან ის ავი თა რებს მათ-
ში სი ა მა ყის გრძნო ბას. ამას თა ნა ვე, მათ გა აჩ ნი ათ ტუ რის ტუ ლი და 
კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბი. ისი ნი წარ მო ად გე ნენ იმი ჯის შექ მ ნის ერ თ -
-ერთ გზას, რაც, იმავ დ რო უ ლად ეკო ნო მი კუ რი ზე გავ ლე ნის სა შუ-
ა ლე ბა გახ ლავთ. 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა: 

•	 ბა რა თაშ ვი ლი ევ გე ნი, ჯან დ რი ზა რან დი ა, ნო დარ გრძე ლიშ ვი-
ლი, ნა ი რა გა ლახ ვა რი ძე რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის დი აგ ნოს-
ტი კა. თბი ლი სი, 2012.

•	 ბა რა თაშ ვი ლი ევ გე ნი, ნა ი რა გა ლახ ვა რი ძე, ნო დარ გრძე ლიშ-
ვი ლი, ნა ნა ნა და რე იშ ვი ლი. რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კა. თბი ლი ში, 
2010.

•	 სა ნა დი რა ძე ნი ნო, ნა თია კო პა ლე იშ ვი ლი, კულ ტუ რის სფე როს 
მე ნეჯ მენ ტი /ა უ დიო ვი ზუ ა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის მე ნეჯ მენ ტი, თბი-
ლი სი, 2019. 

•	 სიღ ნა ღი კულ ტუ რი სათ ვის - მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის კულ ტუ რის რე-
სურ სე ბი და კულ ტუ რის პო ლი ტი კის რე კო მენ და ცი ე ბი. სა თე-
მო გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი (CDC), სა თე მო კავ ში რი „ნუკრიანი“ 
(CUN), კონ სულ ტა ცი ი სა და ტრე ნინ გის ცენ ტ რი (CTC) 2014.

•	 კონ ვენ ცია კულ ტუ რუ ლი თვით გა მო ხატ ვის მრა ვალ ფე როვ ნე-
ბის დაც ვის და ხელ შეწყო ბის შე სა ხებ, იუნეს კოს გე ნე რა ლუ რი 
კონ ფე რენ ცი ის 33-ე სე სი ა, პა რი ზი, 2005 წე ლი, 3-21 ოქ ტომ ბე-
რი.
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დილავარდისა დავითულიანი 
 ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  საქართველოს შოთა 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი 

ლილი კოჭლამაზაშვილი  
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, თბილისის ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის
 სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

კულინარიული (გასტრონომიული) ტურიზმი 
საქართველოში

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი:კულინარიული ტურიზმი,ეკონომიკა,

გასტრონომია,ტრადიციები.

ტუ რიზ მი ეკო ნო მი კის ერ თ -ერთ წამ ყ ვან და დი ნა მი კურ დარგს 
წარ მო ად გენს. გან ვი თა რე ბის სწრა ფი ტემ პე ბი სა და ფარ თო მას შ-
ტა ბე ბის გა მო იგი მე-20 სა უ კუ ნის ფე ნო მე ნა დაა აღი ა რე ბუ ლი.

მოგ ზა უ რო ბის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ტუ რიზმს მრა ვა ლი 
მი მარ თუ ლე ბა გა აჩ ნი ა, ესე ნი ა: რე ლი გი უ რი, ეკო ლო გი უ რი, კულ-
ტუ რულ - შე მეც ნე ბი თი, პრო ფე სი ულ - საქ მი ა ნი, სამ თო- სათხი ლა-
მუ რო, სპე ლე ო, ექ ს ტ რე მა ლუ რი, სა სოფ ლო და სხვა. 

ბო  ლო პე  რი  ო  დია გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ყუ  რადღე  ბა მი -
იპყ   რო კუ  ლი  ნა  რი  ულ   მა, იმა  ვე გას   ტ   რო  ნო  მი  ულ   მა ტუ  რიზ   მ  -
მა. სიტყ   ვა „გასტრონომია“ წარ   მო  იშ   ვა ბერ   ძ   ნუ  ლი სიტყ   ვი  დან 
„გასტრონომოს“, რაც ნიშ   ნავს კუ  ჭის წესს, მარ   თ   ვას. „კულინარია“ 
ლა  თი  ნუ  რი წარ   მო  შო  ბის სიტყ   ვაა და ნიშ   ნავს სამ   ზა  რე  უ  ლოს ანუ 
საკ   ვე  ბის მომ   ზა  დე  ბის ტექ   ნო  ლო  გი  ას. ეს ორი სიტყ   ვა ერ   თი და იმა -
ვე ში  ნა  არ   სი  საა და ემ   სა  ხუ  რე  ბა ადა  მი  ან   თა კვე  ბას.

სა ერ თოდ, საჭ მ ლის მომ ზა დე ბის ხე ლოვ ნე ბა კა ცობ რი ო-
ბის ერ თ -ერ თი უძ ვე ლე სი დარ გი ა. ერის კულ ტუ რა სა და ხა სი ათს 
არა ფე რი ისე არ აღ წერს, რო გორც მი სი სამ ზა რე უ ლო. ტერ მი ნი 
„კულინარიული ტუ რიზ მი“ პირ ვე ლად შე მო ი ტა ნა ამე რი კის ოჰა ი-
ოს უნი ვერ სი ტე ტის ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რის კა თედ რის პრო ფე სორ-
მა ლუ სი ლან გ მა 1998 წელს. დღე ი სათ ვის კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი 
ტუ რიზ მის ერ თ -ერ თი მი მარ თუ ლე ბა ა, რომ ლის მი მართ ტუ რის ტე-
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ბის ინ ტე რე სე ბი ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა. მა ღალ ხა რის ხო ვა ნი 
ეროვ ნუ ლი სამ ზა რე უ ლო არის კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის პო პუ ლა-
რო ბი სა და ეფექ ტუ რო ბის გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რი, მით უფ რო, 
რომ ნე ბის მი ე რი ტუ რის ტი სათ ვის კვე ბა და სას მე ლი უპირ ვე ლე სი 
კომ პო ნენ ტია მოგ ზა უ რო ბის დროს, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა 
ტუ რი ნა ცი ო ნა ლურ სამ ზა რე უ ლოს ეხე ბა.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი ქვე ყა ნას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს გა აც-
ნოს ტუ რის ტებს ეროვ ნუ ლი, მა ტე რი ა ლუ რი თუ არა მა ტე რი ა ლუ რი 
ფა სე უ ლო ბა ნი: ტრა დი ცი ე ბი, რი ტუ ა ლე ბი, ფოლ კ ლო რი, მუ სი კა, 
ცხოვ რე ბის სტი ლი, ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ტე ბის წარ მო-
ე ბა, სამ ზა რე უ ლოს ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბი და ტუ რის ტებ საც 
ეძ ლე ვათ შან სი თვი თონ მი ი ღონ მო ნა წი ლე ო ბა ამა თუ იმ ეროვ-
ნუ ლი საკ ვე ბის მომ ზა დე ბა ში, რის თ ვი საც ბევ რი ტუ რო პე რა ტო რი 
ტუ რის ტულ მარ შ რუტ ში დებს დე გუს ტა ცი ებს, კუ ლი ნა რი ულ მას-
ტერ კ ლა სებს და ა. შ. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის ფაქ ტიც, რომ ასეთ ტუ რებს სე ზო ნიც არ 
აქვს, რად გან ის ნე ბის მი ერ დროს შე იძ ლე ბა მო ეწყოს და და ემ-
თხ ვეს რო მე ლი მე ფეს ტი ვალს, ეროვ ნულ დღე სას წა ულს ან დიდ 
ზე იმს.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რის ტე ბი არი ან ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 
ნე ბის მი ერ ად გი ლას მი დი ან, რომ თა ვი ან თი კუ ლი ნა რი უ ლი ინ ტე-
რე სე ბი და იკ მა ყო ფი ლონ. აქ მხედ ვე ლო ბა ში არ მი ი ღე ბა ჭა მა- ს მის 
მოყ ვა რუ ლე ბი, არა მედ სა უ ბა რია გურ მა ნებ ზე, ის ტო რი ის მკვლევ-
რებ ზე, ან თ რო პო ლო გებ სა და ამ სფე რო თი და ინ ტე რე სე ბულ პი-
რებ ზე. 

ხში რად  კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რის ტე ბი არი ან ის ადა მი ა ნე ბიც, 
რომ ლებ საც მოგ ზა უ რო ბის დი დი ხნის სტა ჟი აქვთ და იმა ვე ქვე-
ყა ნა ში მხო ლოდ კუ ლი ნა რი უ ლი კუთხით ქვეყ ნის გა საც ნო ბად მი-
დი ან. ამი ტომ  ყვე ლამ უნ და გა აც ნო ბი ე როს, რომ ყვე ლა ტუ რის ტი 
არ მი დის მუ ზე უ მებ ში,  გა მო ფე ნებ ზე, მაგ რამ ყვე ლა აგე მოვ ნებს 
ქვეყ ნის კუ ლი ნა რი ას, ზო გი კი სპე ცი ა ლუ რად, მი ზან მი მარ თუ ლად 
მი დის, რომ ამ კუთხით გა იც ნოს ესა თუ ის ეთ ნო კულ ტუ რა.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი მეტ - ნაკ ლე ბად ბევრ ქვე ყა ნა შია გან-
ვი თა რე ბუ ლი, გან სა კუთ რე ბით კარ გა დაა ორ გა ნი ზე ბუ ლი საფ რან-
გეთ ში, იტა ლი ა ში, ეს პა ნეთ ში, იაპო ნი ა ში და ამ ქვეყ ნებ ში შე სა ბა-
მი სად მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი სეგ მენ ტი ა. ეს პა ნე თის საკ ვე ბი აღი-
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ა რე ბუ ლია რო გორც ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო სამ ზა რე უ ლო მსოფ-
ლი ო ში და მა თი ზო გი ერ თი ტრა დი ცი უ ლი კერ ძი და რე ცეპ ტი თა-
რიღ დე ბა ასე უ ლო ბით წლით. იგი და ფუძ ნე ბუ ლია მი სი რე გი ო ნე ბის 
მრა ვალ ფე რო ვან კულ ტუ რულ ტრა დი ცი ებ ზე. ეს პა ნე თის სა მე ფო 17 
რე გი ო ნი სა გან შედ გე ბა და იქ შე სა ბა მი სად 17 „ავტონომიური სამ-
ზა რე უ ლო ა“.

სა ქარ თ ვე ლო ევ რო პი სა და აზი ის მიჯ ნა ზე მდე ბა რე უძ ვე ლე-
სი ქვე ყა ნა ა, რო მელ ზე დაც გა დი ო და აღ მო სავ ლე თი სა და და სავ-
ლე თის და მა კავ ში რე ბე ლი მთა ვა რი გზე ბი და ამით იგი ხვდე ბო და 
მსოფ ლიო მოვ ლე ნა თა ეპი ცენ ტ რ ში. იგი გან ვი თა რე ბუ ლი მი წათ-
მოქ მე დე ბის ქვე ყა ნა ა, ამი ტომ ქარ თ ვე ლუ რი ტო მე ბის კუ ლი ნა რი-
ულ კულ ტუ რა ში უმ თავ რეს როლს მარ ც ვ ლე უ ლი კულ ტუ რე ბი და 
მე ვე ნა ხე ო ბა- მეღ ვი ნე ო ბა თა მა შობს. ამა ვე დროს აქ ძა ლი ან ბევ-
რია მცე ნა რე უ ლი საკ ვე ბი, რომ ლი თაც უძ ვე ლე სი ადა მი ა ნი იკ ვე ბე-
ბო და. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მე სა ქონ ლე ო ბაც და მი სი ნა წარ მი.

სა ერ თოდ კავ კა სი ას გას ტ რო ნო მი ულ სფე რო ში „კულინარიულ 
ქვაბს“ უწო დე ბენ. ქარ თულ მა სამ ზა რე უ ლომ მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბი-
დან ბევ რი რამ მი ი ღო, მაგ რამ მან თა ვი სე ბუ რი წვლი ლი შე ი ტა ნა, 
გა ამ რა ვალ ფე როვ ნა, გა ა კე თილ შო ბი ლა და ქარ თულ ტრა დი ცი ულ 
კერ ძად აქ ცი ა.

ჩვე ნი სამ შობ ლოს სხვა დას ხ ვა კუთხის სამ ზა რე უ ლო ზე რომ 
დავ ფიქ რ დეთ, ყვე ლა კუთხის ხსე ნე ბა ზე სხვა დას ხ ვა კერ ძი წარ-
მოგ ვიდ გე ბა და გაგ ვახ სენ დე ბა. სა ერ თოდ და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე-
ლო ში უფ რო მე ტად არის გავ რ ცე ლე ბუ ლი ნიგ ვ ზი ა ნი, ხო ლო აღ-
მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში ხორ ცი ა ნი საკ ვე ბი.

ყვე ლა ქვეყ ნის სამ ზა რე უ ლოს თა ვი სი და მა ხა სი ა თე ბე ლი სპე-
ცი ფი კა აქვს. ქარ თუ ლი სამ ზა რე უ ლო სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია 
ორი გი ნა ლუ რი პრო დუქ ტი, ორი გი ნა ლუ რი მომ ზა დე ბის წე სით და 
საკ მა ზე ბით. ამ მხრივ და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო გა მორ ჩე უ ლი ა.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი სა ქარ თ ვე ლო ში შე და რე ბით ახა ლი 
მი მარ თუ ლე ბაა და იგი შე იძ ლე ბა კარ გად გან ვი თარ დეს, რად გა-
ნაც სა ქარ თ ვე ლოს გა აჩ ნია უდი დე სი ტუ რის ტულ - რეკ რე ა ცი უ ლი 
პო ტენ ცი ა ლი, იგი ნამ დ ვი ლი „ბუნების წალ კო ტი ა“. მი სი გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის მარ შ რუ ტე-
ბის ფორ მი რე ბა, რაც საკ მა ოდ რთუ ლი და მრა ვალ სა ფე ხუ რი ა ნი 
პრო ცე დუ რაა და კარგ კვა ლი ფი კა ცი ას სა ჭი რო ებს. მარ შ რუ ტის 
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ფორ მი რე ბი სათ ვის სა ჭი როა სხვა დას ხ ვა ტი პის ცნო ბა რე ბი, გზამ-
კ ვ ლე ვე ბი, კარ ტოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბი, რო მე ლიც მორ გე ბუ ლი 
უნ და იყოს ტუ რის ტ თა მოთხოვ ნებ ზე. სა ქარ თ ვე ლო ში ასე თი ტი პის 
ტუ რე ბი წმინ და სა ხით არ არის წარ მოდ გე ნი ლი და მიბ მუ ლია ხში-
რად სხვა დას ხ ვა თე მა ტურ ტუ რებ ზე, კერ ძოდ, ღვი ნის ტუ რებ ზე და 
სხვა შე მეც ნე ბით აქ ტი ვო ბებ ზე. კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რე ბის მარ შ რუ-
ტის შედ გე ნი სას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა იმ სეგ მენ ტის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა საც თუ ვის თ ვის იქ მ ნე ბა ეს ტუ რე ბი: ში და, უცხო ე ლი თუ 
ორი ვე ტუ რის ტე ბი სათ ვის ერ თად.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის ამ მი მარ თუ-
ლე ბის გან ვი თა რე ბას დი დი პო ტენ ცი ა ლი გა აჩ ნი ა, რე ა ლუ რად არ 
არ სე ბობს ამ სფე როს გან ვი თა რე ბის გეგ მა და სტრა ტე გი ა. ამის ძი-
რი თა დი მი ზე ზია ტუ რიზ მის ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ის ნაკ ლე ბი 
ჩარ თუ ლო ბა, კერ ძო სექ ტო რის მხრი დან ნაკ ლე ბი და ინ ტე რე სე ბა 
და სხვა.

ჩვე ნი სა რეს ტორ ნო კუ ლი ნა რი ის მთა ვა რი პრობ ლე მა სწო-
რედ ის არის, რომ იგი ვერ ვი თარ დე ბა და ერთ ად გილ ზე დგას, 
ნაც ვ ლად იმი სა, რომ აღად გი ნონ ძვე ლი ტრა დი ცი ე ბი და ახალ 
გა ბე დულ ექ ს პე რი მენ ტებ საც არ მო ე რი დონ . სა ჭი როა ქვეყ ნის სა-
რეს ტორ ნო ბიზ ნე სის, მა თი მე ნი უს, ნა ცი ო ნა ლუ რი კერ ძე ბის მი-
წო დე ბის ფორ მე ბის და ნედ ლე უ ლის ხა რის ხის შეს წავ ლა. რეს-
ტორ ნე ბი სად მი მოთხოვ ნე ბი და სტან დარ ტე ბი მკაც რი უნ და იყოს. 
დი დი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის შე სა ხებ 
სა ტე ლე ვი ზიო გა და ცე მებს, ბლო გებს, ინ ტერ ნეტ გა მო ცე მებს, მას-
ტერ კ ლა სებს, რა დი ო სა და პრე სის ინ ფორ მა ცი ებს, რომ ლე ბიც ნა-
ცი ო ნა ლურ სამ ზა რე უ ლოს ეხე ბა.

ქარ თუ ლი კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი-
ლე ბე ლია გა მოჩ ნ დეს საკ ვე ბი, რო გორც კულ ტუ რის მა ტე რი ა ლუ რი 
სა გა ნი, მი სი ად გი ლობ რი ვი და ეთ ნოგ რა ფი უ ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი 
და და მუ შავ დეს მი სი მომ ზა დე ბის ტექ ნო ლო გი ა.

ქარ თუ ლი სამ ზა რე უ ლოს დახ ვე წი ლო ბა სა და ინ დი ვი დუ ა ლო-
ბას, კუ ლი ნა რი ას რო გორც დარგს სჭირ დე ბა უფ რო მე ტად წარ მო-
ჩე ნა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე, რა თა ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბულ 
პირს შე ეძ ლოს კარ გად გა ეც ნოს ამ სფე როს.

კუ ლი ნა რი ულ ტუ რიზ მ ში ჩვენს ქვე ყა ნა ში არ სე ბობ და გარ კ ვე უ-
ლი ლი ტე რა ტუ რა, მაგ რამ იგი არ არის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი, რად გა-
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ნაც იქ მხო ლოდ რე ცეპ ტე ბი ა. ბო ლო წლებ ში გა მო ვი და შვიდ ტო მე-
უ ლი „საქართველოს კუ ლი ნა რი უ ლი ატ ლა სი“, სა დაც გან ხი ლუ ლია 
ყვე ლა სამ ზა რე უ ლო, რაც სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში იქ მ ნე ბო და, 
ან შე მო დი ო და და მკვიდ რ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს ყო ფით კულ-
ტუ რა ში, კერ ძოდ: ტრა დი ცი ე ბი და რი ტუ ა ლე ბი, საკ ვე ბი სად მი და-
მო კი დე ბუ ლე ბის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი და კვე ბი თი ჩვე ვე ბის სე ზო ნუ რი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი, ასო ბით რე ცეპ ტი, პრო დუქ ტე ბის ცნო ბა რი, სა-
სარ გებ ლო რჩე ვე ბი, კუ ლი ნა რი უ ლი გზამ კ ვ ლე ვე ბი, მომ ზა დე ბის 
ტექ ნო ლო გია და უამ რა ვი სხვა სა ჭი რო მა სა ლა. ეს არის ნამ დ ვი-
ლი უნი კა ლუ რი გა მო ცე მა, რო მელ შიც სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა გე მო, 
სურ ვი ლი და არო მა ტია მოქ ცე უ ლი. გარ და ამი სა, გა მო ვი და წიგ ნი 
„ქართული სამ ზა რე უ ლო“ ქარ თულ, რუ სულ და ინ გ ლი სურ ენებ ზე 
და მრა ვა ლი სხვა კუ ლი ნა რი უ ლი ლი ტე რა ტუ რა, რაც ძა ლი ან სა სი-
ა მოვ ნო ფაქ ტი ა.

თით ქ მის ყვე ლა ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ქვე ყა ნა ამა ყობს თა ვი სი კუ-
ლი ნა რი უ ლი წარ სუ ლით. რა თქმა უნ და, ჩვენს ქვე ყა ნა საც გა აჩ ნია 
კუ ლი ნა რი უ ლი წარ სუ ლი, ამი ტომ კარ გი იქ ნე ბა თუ გა მო ი ცე მა სა-
ქარ თ ვე ლოს კუ ლი ნა რი ის ის ტო რი ა.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მი ემ სა ხუ რე ბა მი ზანს: გა აც ნოს ტუ-
რის ტებს ქარ თუ ლი კუ ლი ნა რი ის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა, რო მე ლიც 
კუთხე ე ბის მი ხედ ვი თაც სხვა დას ხ ვაა და ეს სხვა ო ბა ბუ ნე ბა სა და 
ადათ - წე სებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი.

აგ რეთ ვე სა ჭი როა კუ ლი ნა რი უ ლი ლექ სი კო ნის შექ მ ნა, რად გა-
ნაც სხვა დას ხ ვა პრო დუქტს, ინ გ რე დი ენტს ხში რად კუთხე ე ბის მი-
ხედ ვით სხვა დას ხ ვა სა ხე ლი აქვს.

ასე ვე აუცი ლე ბე ლია კუ ლი ნა რი უ ლი უსაფ რ თხო ე ბის გან საზღ-
ვ რა და მი სი გათ ვა ლის წი ნე ბა, რაც ნიშ ნავს პრო დუქ ტის, ნედ ლე-
უ ლის შე ნახ ვი სა და მომ ზა დე ბის პრო ცე სის გაც ნო ბა- შეს წავ ლას, 
სა ნი ტა რი უ ლი ნორ მე ბის, უსაფ რ თხო ე ბის წე სე ბის დად გე ნა სა და 
დაც ვას.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, გა ნათ ლე ბა ყვე ლა სფე რო სა და დარ გ შია 
აუცი ლე ბე ლი და სა ჭი რო, მათ შო რის კუ ლი ნა რი ა შიც, ისიც ჩვენ-
ნა ი რი ტუ რის ტუ ლი გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე ქვე ყა ნა ში.

სა მა გი ე როდ, კვა ლი ფი ცი უ რი კად რი დარ გის გან ვი თა რე ბის 
სა ფუძ ვე ლი ა. ამ მხრივ სა ქარ თ ვე ლო ში ძა ლი ან და ბა ლი დო ნე ა, 
გან სა კუთ რე ბით სა რეს ტორ ნო ბიზ ნეს ში, სა დაც ყვე ლა ზე მე ტად 
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ჩანს მომ სა ხუ რე პერ სო ნა ლის გა ნათ ლე ბის დო ნე. ხში რად ისი ნი 
ვერ აწ ვ დი ან ტუ რის ტებს მათ თ ვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას.

უდა ვოა ქარ თუ ლი კუ ლი ნა რი უ ლი კულ ტუ რის რო ლი ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბა ში. ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზა ნი, რის თ ვი საც ტუ რის ტე-
ბი ჩა მო დი ან სა ქარ თ ვე ლო ში, არის ქარ თუ ლი ღვი ნი სა და სამ ზა-
რე უ ლოს და გე მოვ ნე ბა. მი უ ხე და ვად ასე თი და ინ ტე რე სე ბი სა, მა თი 
მო ლო დი ნი ხში რად არ მარ თ ლ დე ბა, რად გან  რე ა ლო ბა სხვა ა.

ჩვენ თან ძა ლი ან ბევ რი რამ არის შე საც ვ ლე ლი და ერ თ -ერ თი 
პირ ვე ლი კვე ბი სა და სმის კულ ტუ რა ა. ჩვენ თან მრა ვა ლი რეს ტო-
რა ნი ა, სა დაც მე ნიუ იშ ვი ა თად იც ვ ლე ბა და თა ნაც მხო ლოდ რამ-
დე ნი მე კერ ძით შე მო ი ფარ გ ლე ბა.

ჩვე ნი მი ზა ნი უნ და გახ დეს ტრა დი ცი ულ მე ნი უ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ახა ლი ქარ თუ ლი სამ ზა რე უ ლოს შექ მ ნა შე და რე ბით მსუ ბუ ქი და 
ჯან მ რ თე ლო ბი სათ ვის სა სარ გებ ლო კერ ძე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
რე ცეპ ტე ბით. ყო ვე ლი ვე ამის მი საღ წე ვად მხო ლოდ ად გი ლობ რი-
ვი ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ტი და მეც ნი ე რუ ლი მიდ გო მე ბი 
უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი.

კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია 
ქვეყ ნის რეკ ლა მი რე ბა, მი სი ბუ ნებ რი ვი ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბის, 
კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის, კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის პო პუ ლა-
რი ზა ცია თი თო ე უ ლი რე გი ო ნის მი ხედ ვით და ეროვ ნულ სამ ზა რე-
უ ლო ზე ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა პო ტენ ცი ურ ტუ რის ტე ბამ დე. ამა ვე 
დროს უნ და შევ ქ მ ნათ ისე თი გა რე მო, რო მე ლიც არა მხო ლოდ მო-
ი ზი დავს ტუ რის ტებს, არა მედ უცხო ელ ტუ რის ტებს გა უშ ვებს დი დი 
შთა ბეჭ დი ლე ბე ბით და ყო ველ მხრივ კმა ყო ფილს, რაც თა ვის თა-
ვად ძა ლი ან დიდ რეკ ლა მას წარ მო ად გენს ქვეყ ნის ტუ რის ტუ ლი 
საქ მი ა ნო ბი სათ ვის.

ამ გ ვა რად, სა ქარ თ ვე ლოს გა აჩ ნია თით ქ მის ყვე ლა რე სურ სი, 
რაც სჭირ დე ბა კუ ლი ნა რი უ ლი ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას, კერ ძოდ, 
კარ გი მა სა ლა და ნედ ლე უ ლი, შე სა ნიშ ნა ვი რე ცეპ ტე ბი და გე მოვ-
ნე ბი ა ნი ხალ ხი. სა ჭი როა მხო ლოდ ხე ლი სუფ ლე ბის მე ტად ჩარ თუ-
ლო ბა და ამ საქ მის კარ გი მე ნეჯ მენ ტი.
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ნიკო კვარაცხელია
საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ანდრია 

პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი

წმიდა ნინოს თემა კულტურულ ტურიზმში

საკვანძოსიტყვები: კულტურული ტურიზმი, წმინდა ნინო, 

განმანათლებელი, ეკლესია.

... რა შექმნა წმიდა ნინომ, მას არც არაფერი დაუწერია 
და არც არაფერი დაუხატავს, 

მაგრამ მან მთელ ქართველ ერს სახე უცვალა, 
სულითა და ხორცით შეცვალა იგი.

ილიაII,სრულიადსაქართველოსკათოლიკოს-პატრიარქი

 
მო ცი ქულ თა სწო რის, ქარ თ ველ თა გან მა ნათ ლებ ლის, წმინ და 

ნი ნოს შე სა ხებ ბევ რი თქმუ ლა და და წე რი ლა. ბევ რი შე ფა სე ბა გა-
კე თე ბუ ლა თით ქ მის XVII სა უ კუ ნის გან მავ ლო ბა ში, მაგ რამ ილია 
ჭავ ჭა ვა ძის შემ დე გი სიტყ ვე ბი მთე ლი სი სავ სით გად მოს ცემს წმინ-
და ნი ნოს დამ სა ხუ რე ბას: „14 იან ვა რი ყოვ ლად - სა დი დე ბე ლი დღეა 
ყო ვე ლის ქარ თ ვე ლი სათ ვის. ამ დღე სა უქ მობს, ამ დღე სა დღე სას-
წა უ ლობს სა ქარ თ ვე ლოს ერი და ეს დღეა დღე მიც ვა ლე ბი სა ჩვე-
ნის გან მა ნათ ლებ ლის მო ცი ქულ თა სწო რის წმინ და ნი ნო სი. ამ 
ჩვენს ღვთის მ შობ ლის წილ ხ ვ დო მილს ქვე ყა ნას ღვთის მ შობ ლი სა-
ვე ლოც ვი თა და კურ თხე ვით მო ევ ლი ნა ზე გარ დ მო შთა გო ნე ბუ ლი 
წმინ და ქალ წუ ლი, გად მო ლა ხა თა ვის უძ ლუ რის ფე ხი თა მთა ნი და 
კლდე ნი, მო ვი და იქ, „სადაცა ღმერ თ ნი ღმერ თობ დ ნენ და მე ფე ნი 
მე ფობ დ ნენ“, პირ ქ ვე და ამ ხო სა ლო ცავ ნი კერ პ თ მ სა ხუ რე ბი სა ნი და 
მათს ად გი ლას აღ მარ თა ჯვა რი ქრის ტე სი, ჯვა რი პა ტი ო სა ნი“.1

სა ქარ თ ვე ლო ში წმინ და ნი ნოს სა ხელ ზე აგე ბუ ლია ორა სამ დე 
ეკ ლე სი ა. წმინ და ნი ნოს პო პუ ლა რო ბა ზე მი უ თი თებს ის ფაქ ტიც, 
რომ სა ხე ლი „ნინო“ დღეს ქვე ყა ნა ში ქა ლის სა ხე ლებს შო რის ყვე-
ლა ზე პო პუ ლა რუ ლია და მას 115746 ნი ნო ატა რებს.2  მი სი ხსე ნე ბის 

1გაზეთი„ივერია“,N9,13იანვარი,1888წ.
2სახელთასტატისტიკა-https://intpass.sda.gov.ge/NameStatistics.
aspx?type=popular(06/04/2022)
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დღე წე ლი წად ში ორ ჯერ აღი ნიშ ნე ბა 1 ივ ნისს (ძველი სტი ლით 308 
წლის 19 ივ ნი სი – ჯა ვა ხეთ ში შე მოს ვ ლის თა რი ღი) და 27 იან ვარს 
(ძველი სტი ლით 338 წლის 14 იან ვა რი – გარ დაც ვა ლე ბის თა რი-
ღი). მკვეთ რად გა მოკ ვე თი ლია და სა ყო ველ თა ოდ გა ზი ა რე ბუ ლია 
წმინ და ნის სა ხელ თან და კავ ში რე ბუ ლი დეს ტი ნა ცი ე ბი და იქ და ვა-
ნე ბუ ლი სიწ მინ დე ე ბი. 

წმინ და ნი ნოს ლი ტე რა ტუ რულ -ის ტო რი ულ მა სა ხემ ქარ თუ-
ლი კულ ტუ რი სა და აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში დი დი წვლი ლი 
შე ი ტა ნა. ჩვენს მწერ ლო ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა სა ლა მო ი პო ვე ბა 
რო გორც წმინ და ნის ცხოვ რე ბის ამ სახ ვე ლი ტექ ს ტე ბის, ასე ვე მის 
შე სა ხებ და წე რი ლი სხვა დას ხ ვა სა გა ლო ბელ თა სა ხით. ცნო ბი ლი ა, 
რომ არც ერ თი ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი წმინ და ნის სა ხელ ზე არ შექ-
მ ნი ლა იმ რა ო დე ნო ბის სა გა ლო ბე ლი, რამ დე ნიც ქარ თულ მწერ-
ლო ბა ში წმინ და ნი ნოს შე სა ხებ. ეს ადას ტუ რებს რო გორც ქარ თ-
ვე ლი ერის გან სა კუთ რე ბულ მო წი წე ბა სა და პა ტი ვის ცე მას თა ვი სი 
გან მა ნათ ლებ ლის მი მართ, ასე ვე წმინ და ნი ნოს დიდ მნიშ ვ ნე ლო-
ბას ქარ თ ვე ლი ერის წი ნა შე. წმინ და ნი ნოს ჰიმ ნოგ რა ფი ა ში ქარ თ-
ველ თა გან მა ნათ ლებ ლის სა ხე ფუნ ქ ცი უ რად რამ დე ნი მე წმინ და-
ნი სას უკავ შირ დე ბა: მო ცი ქუ ლე ბის (სვიმონ კა ნა ნე ლი/ ბარ თ ლო მე /
ან დ რი ა), მო სე წი ნას წარ მეტყ ვე ლის, ღვთის მ შობ ლი სა და თა ვად 
მაცხოვ რის ხატს. რო გორც ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ქე თი ნი ნი ძე წერს, 
მო ცი ქულ თა მოხ სე ნი ე ბა ნი ნოს თან მი მარ თე ბით შემ თხ ვე ვი თი არ 
არის. სა მი ვე მათ გა ნი მი სი ო ნე რია და, გარ და ამი სა, სხვა დას ხ ვა 
გად მო ცე მა თა მი ხედ ვით, ისი ნი მო ი აზ რე ბი ან ნი ნოს წი ნა მორ ბედ 
გან მა ნათ ლებ ლე ბად სა ქარ თ ვე ლო ში. ჰიმ ნოგ რა ფე ბი ამ სა კითხს 
არ უღ რ მავ დე ბი ან, რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, მა თი სა ხე ლის 
მოხ სე ნი ე ბით, ალ ბათ, სა ქარ თ ვე ლოს ეკ ლე სი ი სა და მი სი გან მა-
ნათ ლებ ლის, ნი ნოს სა ხეს ავ ტო რი ტეტს მა ტე ბენ.1

წმინ და ნი ნომ, რო გორც ქარ თ ველ მა გან მა ნათ ლე ბელ მა და 
მო ცი ქულ თას წორ მა, გარ კ ვე უ ლი ასახ ვა პო ვა რო მა ულ - კა თო ლი-
კურ მარ ტი რო ლო გი ა ში, მი სი ხსე ნე ბის დღედ 15 დე კემ ბე რია მიჩ-
ნე უ ლი და იგი „სენ-კრეტიენის“ – „წმინდა ქრის ტი ა ნი ქა ლის“ სა-
ხე ლი თაა ცნო ბი ლი. 

კა თო ლი კურ სამ ყა რო ში წმ. ნი ნოს სა ხელ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 

1ნინიძე,წმინდანინოსჰიმნოგრაფიულიხატი,გვ.288-
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/cminda%20nino.pdf(06/04/2022)
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და წე სე ბუ ლე ბე ბიც არ სე ბობს. ჯერ კი დევ 1807 წელს, საფ რან გე თის 
ქა ლაქ მეტ ც ში ეპის კო პოს მა ჟო ფერ მა, ქალ ბა ტონ ლე მე ჟა ნეს თან 
ერ თად, და ა არ სა ქალ თა რე ლი გი უ რი კონ გ რე გა ცი ა. კონ გ რე გა ცი ას 
აქვს წმინ და ნი ნოს ხა ტი, რო მელ საც ამ შ ვე ნებს წარ წე რა: „ო, წმინ-
და ნი ნო, რო მელ მან იესო ქრის ტეს სწავ ლი სად მი თქვე ნი სა თაყ ვა-
ნე ბე ლი ერ თ გუ ლე ბით, და იმ სა ხუ რეთ ზედ მე ტი სა ხე ლი კრე ტი ე ნი-
სა, ილო ცეთ ჩვენ თ ვის მე ო ხე ბით თქვე ნი სა მიგ ვა ღე ბი ნეთ მად ლი, 
რომ შეგ ვეძ ლოს ერ თ გუ ლე ბა სა თქვენ სა მივ ბა ძოთ, რა თა სუ ლი 
იესო ქრის ტე სი უფ რო და უფ რო შე მო ვი დეს ჩვენ ში, გა მოჩ ნ დეს 
ჩვენს მოღ ვა წე ო ბა ში და ღირ სი გაგ ვ ხა დოს გან ვაგ რ ძოთ თქვე ნი 
მო ცი ქუ ლო ბა, იყავნ ეგ რე“. დღე საც აღ ნიშ ნულ კონ გ რე გა ცი ა ში ბე-
რე ბი დღე ში სამ ჯერ აღავ ლე ნენ ლოც ვას იმ ქვეყ ნის მი მართ, სა-
დაც წმინ და ნი ნომ ქრის ტი ა ნო ბა იქა და გა.1

აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტი, რომ კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მი და მი სი 
ერ თ -ერ თი მი მარ თუ ლე ბა - რე ლი გი უ რი ტუ რიზ მი უაღ რე სად დიდ 
როლს ას რუ ლებს ქვეყ ნე ბი სა და ხალ ხე ბის და ახ ლო ე ბა სა და ის-
ტო რი ის გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბა ში.2 ამ მიზ ნით, ჯერ კი დევ 1987 წელს 
სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა ევ რო პის საბ ჭოს კულ ტუ რუ ლი მარ შ რუ ტე ბის 
პროგ რა მას. 2016 წელს სა ქარ თ ვე ლო „ევროპის საბ ჭოს კულ ტუ რუ-
ლი მარ შ რუ ტე ბის გა ფარ თო ე ბუ ლი წი ლობ რი ვი შე თან ხ მე ბის“ 27-ე 
წევ რი სა ხელ მ წი ფო გახ და. აღ ნიშ ნუ ლი პლატ ფორ მა ევ რო საბ ჭოს 
ერ თ -ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბაა და მიზ ნად ისა ხავს 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი სა და კულ ტუ რის წარ მო ჩე ნას სა ერ თო კულ-
ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ჭრილ ში. პრო ექ ტი და იწყო სან ტი ა გო დე 
კომ პოს ტე ლას კენ მი მა ვა ლი შუა სა უ კუ ნე ე ბის პი ლიგ რი მუ ლი გზე-
ბის სა ფუძ ველ ზე, მან წარ მო ა ჩი ნა სა ერ თა შო რი სო კულ ტუ რუ ლი 
კავ ში რე ბი, რომ ლე ბიც ხორ ც შეს ხ მუ ლი იყო კულ ტუ რუ ლი და ბუ-

1ბუბულაშვილი,საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები,2007,გვ.210-211-
http://www.allgeo.org/Irakli/PDF/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%8
3%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83
%9D%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%8-
3%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%
AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%94%
E1%83%91%E1%83%98.pdf(06/04/2022)
2 ერთ-ერთიბოლოკვლევა,რომელიცმიეძღვნაწმ. ნინოსცხოვრებას არის -
AllyKateusz.«MaryandEarlyChristianWomen».WijngaardsInstituteforCatholic
ResearchRickmansworth,London,UK.2019-https://www.academia.edu/39169135/
Mary_and_Early_Christian_Women_Hidden_Leadership;(06/04/2022)
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ნებ რი ვი მემ კ ვიდ რე ო ბის ნა მუ შევ რებ ში, სა დაც ვი ზი ტო რის მოგ ზა-
უ რო ბა იგუ ლის ხ მე ბო და. ამ მარ შ რუ ტებ ში დი დი ად გი ლი უჭი რავს 
რე ლი გი ურ თე მა ზე შექ მ ნილ ისეთ გზებს, რო გო რე ბი ცა ა: სან ტი ა გო 
დე კომ პოს ტე ლას პი ლიგ რიმ თა მარ შ რუ ტი (1987); ვია ფრან ცი გე ნა 
(1994); წმინ და მარ ტი ნე ტუ რე ლის მარ შ რუ ტი (2005); წმინ და ოლა-
ფის გზე ბის მარ შ რუ ტი (2010) და სხვ. 

კულ ტუ რუ ლი მარ შ რუ ტე ბის პროგ რა მის ერ თ -ერთ ფუნ და მენ-
ტურ მი ზანს წარ მო ად გენს შეს თა ვა ზოს ევ რო პელ მო ქა ლა ქე ებს 
მა თი სა ერ თო ის ტო რი ი სა და ზი ა რი მემ კ ვიდ რე ო ბის ინ ტერ პ რე ტა-
ცი ა, სა დაც ხაზ გას მუ ლი იქ ნე ბა მა თი მსგავ სე ბა და მრა ვალ ფე როვ-
ნე ბა, და ხე ლი შე უწყოს მსჯე ლო ბას სა ერ თო ევ რო პულ იდენ ტო ბა-
ზე. თი თო ე უ ლი თე მა უნ და და ეხ მა როს კულ ტუ რუ ლი შუ ა მავ ლო ბის 
პრო ცესს უძ ვე ლე სი და თა ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი ის ტო რი ის ფარ-
თო და წარ მო მად გენ ლო ბი თი ჩარ ჩოს შექ მ ნით.1 

წმინ და ნი ნოს სა ქარ თ ვე ლო ში მოღ ვა წე ო ბის თა ო ბა ზე დეს ტი
ნა ცი ე ბი სა და საჩ ვე ნე ბე ლი ობი ექ ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის და
ზუს ტე ბა.

სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ოგ რა ფი ას ზედ მი წევ ნით დაწ ვ რი ლე-
ბით აქვს გა მოკ ვ ლე უ ლი სა ქარ თ ვე ლოს უდი დე სი წმინ და ნის, მო-
ცი ქულ თა სწო რის, ნი ნო კა ბა დო კი ე ლის სა ქარ თ ვე ლო ში შე მოს-
ვ ლი სა და მოღ ვა წე ო ბის ფაქ ტე ბი, რაც მოხ და ახა ლი მა სა ლე ბის 
მო ძი ე ბის და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბის შე ჯე რე ბის სა ფუძ ველ-
ზე. რო გორც ის ტო რი კო სი მა რი ამ ჩხარ ტიშ ვი ლი აღ ნიშ ნავს, „წმ. 
ნი ნოს ცხოვ რე ბის“ წყა როთ მ ცოდ ნე ო ბი თი კვლე ვით, აშ კა რა შე იქ-
მ ნა, რომ ად გი ლობ რი ვი ვერ სია არის წყა რო უცხო უ რი (სომხური, 
ბი ზან ტი უ რი) ვერ სი ე ბი სათ ვის და იგი წე რი ლო ბით გა ფორ მე ბუ ლი 
ჩანს უკ ვე IV ს-ში.2 ამას თა ნა ვე უნ და ით ქ ვას, რომ ნე ბის მი ე რი ექ-
ს კურ სია არ არის სა მეც ნი ე რო პა ექ რო ბის, ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო-
საზ რე ბე ბის შე ჯე რე ბის ად გი ლი და სა შუ ა ლე ბა. ად გი ლობ რივ და 
უცხო ელ ტუ რის ტებს უნ და მი ე წო დოს სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა-
დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის ის ტო რი ის მკვლე ვა რი მეც ნი ე რე ბის მი ერ 
დად გე ნი ლი ფაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ეყ რ დ ნო ბა ის ტო რი ოგ რა ფი ულ 
კვლე ვებს. შე სა ბა მი სად, გთა ვა ზობთ შემ დეგ დეს ტი ნა ცი ებს და 
ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბებს:

1კულტურულიმარშრუტებისმართვა..,2017,გვ.41.
2 ჩხარტიშვილი, წმ.ნინოს ცხოვრება-
http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/cminda%20nino.pdfგვ.10(06/04/2022)
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•	 ფა რავ ნის ტბა. წმ. ნი ნოს ეკ ლე სი ა. ფო კას დე და თა მო ნას
ტე რი: 

ის ტო რი კოს სა ბა სა ლუ აშ ვი ლის მი ხედ ვით, ქარ თუ ლი წყა რო ე-
ბი დან გვე უწყე ბა, რომ წმ. ნი ნო „მთათა ზე და ჯა ვა ხე თი სა თა“, უფ-
რო კონ კ რე ტუ ლად კი „ტბასა დიდ სა გარ დამ დი ნა რე სა, რო მელ სა 
ჰქჳან ფა რავ ნა“ - ში მოს ვ ლის შემ დეგ, ამ ად გილ ზე ორი დღე გა ჩე-
რე ბუ ლა - „...წარმოვემართე მთა თა ზე და ჯა ვა ხე თი სა თა... და დავ-
დეგ მუნ ორ დღე...“ სა ქარ თ ვე ლო ში შე მო სულ წმ. ნი ნოს პირ ვე ლი 
სა უ ბა რი ფა რავ ნის ტბას თან მყოფ მე თევ ზე ებ თან აქვს - „...დავდეგ 
მუნ ორ დღე. ვითხო ვე საზ რ დე ლი მე თევ ზურ - თა გან და გან ვ ძ ლი-
ერ დი ძა ლი თა მით საზ რ დე ლი საჲ თა, და მად ლი შევ ს წი რე ღმერ-
თ სა...“.1 

ახალ ქა ლა ქი სა და კუ მურ დოს მიტ რო პო ლი ტი ნი კო ლო ზი 
(ფაჩუაშვილი) იხ სე ნებს, რომ 1988 წელს სამ ხ რეთ სა ქარ თ ვე ლო ში, 
სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის მხა რე ში მოგ ზა უ რო ბის შემ დეგ სა ქარ თ ვე ლოს 
პატ რი არ ქ მა, უწ მინ დეს მა და უნე ტა რეს მა ილია II-მ, სი ო ნის სა კა-
თედ რო ტა ძარ ში ქა და გე ბი სას ბრძა ნა, რომ დად გე ბო და დრო და 
მორ წ მუ ნე ე ბი ფე ხით გა მო ივ ლიდ ნენ გზას, რო მე ლიც წმინ და ნი-
ნომ გა ი ა რა ფა რავ ნის ტბი დან მცხე თამ დე. მა შინ, რა თქმა უნ და, ეს 
ჟღერ და, რო გორც ლა მა ზი შო რე უ ლი ოც ნე ბა ჩვე ნი შვი ლე ბი სა თუ 
შვი ლიშ ვი ლე ბის თა ო ბი სათ ვის. პირ ვე ლი ლოც ვი თი მსვლე ლო ბა 
წმინ და ნი ნოს გზა ზე 1989 წლის 1 ივ ნისს და იწყო, რო დე საც ღია ცის 
ქვეშ აღ მარ თულ სა კურ თხე ველ ში შეს რუ ლე ბუ ლი სა ზე ი მო წირ ვის 
შემ დეგ 70 კა ცი სა გან შემ დ გა რი მომ ლოც ველ თა ჯგუ ფი, წმინ და ნი-
ნოს მსგავ სად, მდი ნა რე მტკვარს გა უყ ვა. ნი ნოს გზა ზე მსვლე ლო-
ბე ბი პატ რი არ ქის ლოც ვა- კურ თხე ვით დღე საც გრძელ დე ბა.2

•	 მცხე თა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სიწ მინ დე ე ბი: ჯვა რი 
ვა ზი სა, მაყ ვ ლო ვა ნი, კერ პე ბის მსხვრე ვა, მთა, მზის დაბ ნე ლე ბა, 
კვარ თი ქრის ტე სი, სა მოთხე, ეკა ლი, თვა ლი პა ტი ო სა ნი.

წმ. ნი ნომ მცხე თა ში მოს ვ ლის თა ნა ვე და იწყო ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ე ბა იერუ სა ლიმ ში სა რა ნი ა ფო რის მი ერ ნა ამ ბო ბი უფ ლის 
კვარ თის შე სა ხებ. კერ ძოდ, თუ რა ვი თა რე ბა ში, კონ კ რე ტუ ლად ვის 
მი ერ იქ ნა ჩა მო ტა ნი ლი იგი მცხე თა ში და რაც მთა ვა რი ა, მას სურს, 
და ად გი ნოს მცხე თა ში კვარ თის ად გილ სამ ყო ფე ლი. წმ. ნი ნომ უფ-

1სალუაშვილი,ქართლისმოქცევასთან...,2016-
http://dl.sangu.edu.ge/pdf/dissertacia/ssaluashvili.pdfგვ.144(06/04/2022).
2სამეცნიეროჟურნალი„ლოგოსი“N7,2013,გვ.209-211.
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ლის ნე ბით წმინ და სა ხა რე ბა უქა და გა და ქრის ტეს რწმე ნა ზე მო-
აქ ცია „ჰურიათა მღვდე ლი აბი ა თა რი“, მი სი ასუ ლი სი დო ნია და 
„ექვსნი დე და ნი სხუ ა ნი ჰუ რი ა სა ნი“. წმინ და ნი ნომ სწო რედ აბი-
ა თარ მღვდლი სა გან მო ის მი ნა თხრო ბა „კუართისათვის უფ ლი სა 
ჩუ ე ნი სა იესო ქრის ტე სი“, რომ ლის შე სა ხებ ჰქო ნია ცნო ბე ბი თა ვი-
სი წი ნაპ რე ბი სა გან და აგ რეთ ვე „წიგნთაგანცა უწყო“.1 

წმ. ნი ნომ უფ ლის ნე ბით, გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ, სა მე-
ფო ბაღ ში, „მახლობლად ნაძ ვი სა მას ლი ბა ნით მო ღე ბუ ლი სა“, წმ. 
ნი ნომ მო ი ძია მაცხოვ რის კვარ თი სა და სი დო ნი ას გან სას ვე ნე ბე-
ლი, მაგ რამ იგი და ე მორ ჩი ლა ღვთის ნე ბას და მხო ლოდ შე სა ბა მის 
დროს გა ამ ხი ლა კვარ თის ად გილ სამ ყო ფე ლი.

„ნინოს ცხოვ რე ბა ში“ თვალ ნათ ლივ არის წარ მო ჩე ნი ლი, რო-
გორ თან და თან, ნე ლი ნელ იკა ფავს გზას ქრის ტეს რწმე ნა ქარ თ-
ლის მკვიდ რ თა ცნო ბი ე რე ბა ში. ახა ლი სარ წ მუ ნო ე ბის სუ ლის ჩამ-
დ გ მე ლად მათ ევ ლი ნე ბათ „ქადაგი ჭეშ მა რი ტე ბი სა - ნი ნო, დე დუ-
ფა ლი ჩუ ე ნი, ვი თარ ცა ბნელ სა ში ნა მთი ე ბი რაი აღ მოჰ ხ დის და ცის 
კა რი აღი ღის და მი სა შემ დ გო მად აღ მო ვალნ დი დი იგი მფლო ბე ლი 
დღი სა“. ქრის ტი ა ნულ სარ წ მუ ნო ე ბა ზე მოქ ცე ვა „ნინოს ცხოვ რე ბა-
ში“ გა აზ რე ბუ ლი ა, რო გორც ერის სუ ლი ე რი არ ჩე ვა ნი, რო მელ მაც 
მი სი მა რა დი უ ლი არ სე ბო ბა უნ და გან საზღ ვ როს. თხზუ ლე ბა ში აშ-
კა რად იგ რ ძ ნო ბა მი რი ან მე ფის სწრაფ ვა, მტკი ცედ და უ კავ შირ დეს 
ქრის ტი ა ნულ სამ ყა როს, და ამით ქვეყ ნის ეროვ ნულ - სა ხელ მ წი-
ფო ებ რი ვი არ სე ბო ბის სა ძირ კ ვ ლად ჭეშ მა რი ტი სარ წ მუ ნო ე ბა აღი-
ა როს. სა მე ფო კა რის გაქ რის ტი ა ნე ბის შემ დეგ ნი ნოს თა ოს ნო ბით 
აღი მარ თა სა მი ჯვა რი: „წაიღეთ ერ თი ჯვა რი და თხოთს აღ მარ-
თეთ, სა დაც უფალ მა თა ვი სი ძა ლა გა მო გიცხა დათ, ხო ლო მე ო რე – 
მე ფე თა ქა ლაქ უჯარ მა ში, რად გა ნაც ბოდ ბე წინ არ აღუდ გე ბა ხალ-
ხ მ რა ვალ მე ფე თა ქა ლაქს, ხო ლო ბოდ ბეს, ღვთის სათ ნო ად გილს, 
თვი თონ ვი ხი ლავ“.2

სვე ტიცხოვ ლის რე ლიკ ვი ებს შო რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია XVII სა-
უ კუ ნის 80-იან წლებ ში გრი გოლ გულ ჯა ვა რაშ ვი ლის მი ერ  სვე ტის 
ოთხი ვე კე დელ ზე შეს რუ ლე ბუ ლი მხატ ვ რო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი მხატ ვ-
რო ბის ძი რი თა დი თე მა ტი კა ქარ თ ლის გაქ რის ტი ა ნე ბის სცე ნე ბი-
თაა წარ მოდ გე ნი ლი. სვე ტის კედ ლებ ზე გა მო სა ხუ ლია მი რი ან მე-

1ყაუხჩიშვილი,ქართლისცხოვრება,1955,გვ.97.
2დავითაძე,„ნინოსცხოვრების“რედაქციები,2018.გვ.111.
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ფის ნა დი რო ბა თხო თის მთა ზე და გა მოცხა დე ბა, სვე ტის ამაღ ლე-
ბა, ან ტი ო ქი ის პატ რი არ ქი ეს ტა ტე, რო მე ლიც სა ეკ ლე სიო გად მო ცე-
მის მი ხედ ვით, მცხე თა ში ჩა მო ვი და ახალ აგე ბუ ლი სვე ტიცხოვ ლის 
ტაძ რის სა კურ თხებ ლად, იგი სა ხა რე ბას გა დას ცემს მე ფე მი რი ანს, 
ქრის ტი ა ნო ბა ზე მოქ ცე ვის ნიშ ნად. ქარ თ ლის გაქ რის ტი ა ნე ბის სცე-
ნე ბის გარ და, სვე ტის კედ ლებ ზე ბიბ ლი უ რი სი უ ჟე ტე ბი ცაა გა მო სა-
ხუ ლი.1

•	 თბილისი: ჯვარი ვაზისა
წმინდა ნინოს სახელთან დაკავშირებულმა მრავალმა 

სიწმინდემ მოაღწია ჩვენამდე. პირველ რიგში, აღსანიშნავია ვაზის 
ნასხლავისაგან დამზადებული წმინდა ნინოს ჯვარი, რომელიც 
სიკვდილის წინ მან მირიან მეფეს გადასცა. ამ უკანასკნელმა 
აღსასრულის მოახლოების დროს მოიხმო მემკვიდრე ბაქარი, 
მოატანინა ვაზის ჯვარი, „რომელ პირველთაგან აქუნდა, ჩამოჰკიდა 
ჯვარზე თავისი გვირგვინი, შემდეგ აიღო ჯვრიდან გვირგვინი და 
შვილს დაადგა თავზე, დალოცა მეფედ და მიიცვალა“. ამ უდიდეს 
სიწმინდეს აქვს ძალიან ამაღელვებელი და რთული ისტორია. 
ბოლოს XIX საუკუნეში იგი რუსეთში აღმოჩნდა. საბედნიეროდ, წმ. 
ნინოს ვაზის ჯვარი თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარში 1802 
წლის 9 აპრილს დაასვენეს, სადაც დღესაც ინახება.

•	 ბოდ ბე. წმ. ნი ნოს მო ნას ტე რი და გან სას ვე ნე ბე ლი. წმინ და
ნის წყა რო 

ბოდ ბის მო ნას ტერს გა მორ ჩე უ ლი ად გი ლი უკა ვია სა ქარ თ-
ვე ლოს სუ ლი ერ ცხოვ რე ბა ში. ამის მი ზე ზი, რა თქმა უნ და, ისა ა, 
რომ აქ გა ნის ვე ნებს ქარ თ ველ თა გან მა ნათ ლე ბე ლი, მო ცი ქულ თა 
სწო რი წმინ და ნი ნო. და ბა „ბოდბისი“ უფალ მა ჯერ კი დევ წმინ-
და ნი ნოს სი ცოცხ ლე ში გა ნა დი და, რო გორც მი სი სათ ნომ ყო ფე ლის 
მო მა ვა ლი გან სას ვე ნე ბე ლი და იმ დრო ი დან მო ყო ლე ბუ ლი წმინ-
და ნი ნოს საფ ლა ვი მად ლი სა და კურ ნე ბის ცხო ველ წყა როდ იქ-
ცა ქარ თ ვე ლი ერი სათ ვის. მო ნას ტ რის ერ თ -ერთ სიწ მინ დეს წარ-

1 ბუბულაშვილი, საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები, 2007, გვ. 47-48 http://
www.allgeo.org/Irakli/PDF/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%9
0%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%
9D%E1%83%A1-%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%8-
3%A1%E1%83%98%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%
AC%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%94%
E1%83%91%E1%83%98.pdf(06/04/2022)
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მო ად გენს ივე რი ის ღვთის მ შობ ლის სას წა ულ მოქ მე დი ხა ტი. ხატს 
კო მუ ნის ტე ბის დროს სა ა ვად მ ყო ფოდ გა და კე თე ბულ მო ნას ტერ ში 
რენ ტ გე ნის კა ბი ნეტ ში მა გი დად იყე ნებ დ ნენ. წმინ და ნი ნოს წყა რო 
მო ნას ტ რი დან და ახ ლო ე ბით 3 კმ-ში მდე ბა რე ობს. გად მო ცე მის 
მი ხედ ვით, ის წმინ და ნი ნოს ლოც ვით აღ მო ცე ნე ბუ ლა. ამი ტო მაც 
ეწო დე ბა წმინ და ნი ნოს წყა რო. ამ წყალ ში გან ბან ვის შემ დეგ უამ-
რა ვი სუ ლი ე რად და ფი ზი კუ რად დავ რ დო მი ლი ადა მი ა ნი გან კურ-
ნე ბუ ლა.1

დას კ ვ ნა: წმინ და ნი ნოს ღვაწ ლის სა თა ნა დოდ ჩვე ნე ბა - და ფა-
სე ბა უნ და ხდე ბო დეს არა მხო ლოდ რე ლი გი ურ ტუ რიზ მ ში, არა მედ 
ნე ბის მი ერ ექ ს კურ სი ა ში, სა დაც საჩ ვე ნე ბელ ობი ექ ტე ბად მის სა-
ხელ თან და კავ ში რე ბუ ლი სიწ მინ დე ე ბი არ სე ბობს. სწო რედ ასე თი 
სიწ მინ დე ე ბი და ე დო სა ფუძ ვ ლად ევ რო საბ ჭოს კულ ტუ რულ მარ შ-
რუ ტებს. ეს ღი რე ბუ ლე ბე ბი გვა ერ თი ა ნებს ქარ თ ვე ლებს ევ რო პას-
თან. კულ ტუ რუ ლი ტუ რის წარ მა ტე ბა დიდ წი ლად არის და მო კი დე-
ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო უზ რუნ ველ ყო ფა ზე. გიდ მა უნ და გა მო ი ყე ნოს 
თხრო ბის ხერ ხე ბი: აღ წე რა;  და ხა სი ა თე ბა; ახ ს ნა- გან მარ ტე ბა; 
კო მენ ტა რი; ცნო ბა; სა უ ბა რი; ლი ტე რა ტუ რუ ლი მონ ტა ჟი; ცი ტა ტა 
ან ცი ტი რე ბა; ერ თი თე მი დან მე ო რე ზე გა და სას ვ ლე ლი ლო გი კუ რი 
ხი დი, ანუ ლო გი კუ რი გა დას ვ ლა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 ბუბულაშვილი, ელ., საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები, თბ., 2007, 
http://www.allgeo.org; (06/04/2022)

•	 გაზეთი „ივერია“,  N9, 13 იანვარი, 1888;
•	 დავითაძე, ქეთევან, „ნინოს ცხოვრების“ რედაქციები, ბათუმი, 2018;
•	 კულტურული მარშრუტების მართვა: თეორიიდან პრაქტიკამდე. 

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, თბ.,  
2017;

•	 ნინიძე, ქეთი. წმინდა ნინოს ჰიმნოგრაფიული ხატი - http://
literaturatmcodneoba.tsu.ge/cminda%20nino.pdf ;  (06/04/2022)   

•	 სალუაშვილი, საბა, ქართლის მოქცევასთან დაკავშირებული 
საისტორიო ძიებათა საკითხები. თბ., 2016 ;

1ბოდბისწმიდანინოსსახელობისდედათამონასტრისსიწმინდეები, ივერიის
ყოვლადწმიდაღვთისმშობლისმირონმდინარეხატი
http://www.orthodoxy.ge/eklesiebi/bodbe/sitsmindeebi.htm(06/04/2022)
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•	 სამეცნიერო ჟურნალი „ლოგოსი“, N 7, 2013;
•	 ყაუხჩიშვილი, სიმონი, „ქართლის ცხოვრება“, ტ. I, თბ., 1955; 
•	 ჩხარტიშვილი, მარიამ,  წმ. ნინოს ცხოვრება -http://literaturatmcod-

neoba.tsu.ge/cminda%20nino.pdf (06/04/2022);
•	 Kateusz, Ally. Mary and Early Christian Women, Wijngaards  Institute 

for Catholic Research Rickmansworth, London, UK. 2019. doi:10.1007/978-
3-030-11111-3. -https://www.academia.edu/39169135/Mary_and_Early_
Christian_Women_Hidden_Leadership (06/04/2022).
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ირინა ტყეშელაშვილი 
ოპოლეს უნივერსიტეტი, 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ადმინისტრაციის ინსტიტუტის 
დოქტორანტი,

ხელმძღვანელი - პროფესორი მიკოლაი ივანუვ

მელინა მერკურის როლი
„ევროპის კულტურის დედაქალაქების“ შექმნაში

საკვანძოსიტყვები: მელინა მერკური, კულტურული მემკვიდრეობა, 

პოპულარიზაცია.

„ევროპის კულ ტუ რის დე და ქა ლა ქე ბის“ ინი ცი ა ტი ვა და ქა ლა ქე-
ბის თ ვის ამ სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის იდეა  სა ბერ ძ ნე თის ყო ფილ კულ-
ტუ რის მი ნისტრს, ცნო ბილ მსა ხი ობს, მომ ღე რალს, აქ ტი ვის ტ სა და 
პო ლი ტი კოსს - ქალ ბა ტონ მე ლი ნა მერ კურს ეკუთ ვ ნის. რო გორც 
ცნო ბი ლი ა, 1985 წლი დან, ყო ველ წ ლი უ რად, ერ თი ან რამ დე ნი მე 
ევ რო პუ ლი ქა ლა ქი ევ რო პის კულ ტუ რის დე და ქა ლა ქად ირ ჩე ვა, 
შე სა ბა მი სი სტა ტუ სი ენი ჭე ბა და შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა აჩ ვე ნოს 
მსოფ ლი ოს თა ვი სი კულ ტუ რუ ლი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა.

იდეა და ი ბა და ათე ნის აერო პორ ტ ში 1985 წლის იან ვარ ში, 
რო დე საც ძლი ე რი ქა რი ქრო და და ფრე ნე ბი იგ ვი ა ნებ და. ევ რო-
პის კულ ტუ რის მი ნის ტ რ თა შეხ ვედ რებ ში მო ნა წი ლე ო ბის შემ დეგ 
დარ ბაზ ში ის ხ დ ნენ, თა ვი ან თი თვით მ ფ რი ნა ვე ბის მო ლო დინ ში,1 იმ 
დროის საბერძნეთის კულტურის მინისტრი მელინა მერკური და 
საფრანგეთის კულტურის მინისტრი ჯეკ ლანგი.2

მელინა მერკურის3 რო ლი კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის დარ-
გ ში არა მხო ლოდ სა ბერ ძ ნე თის, არა მედ მთლი ა ნად ევ რო პუ ლი 
კავ ში რის ქვეყ ნე ბის სფე როს ეხე ბა. თა ვი სი გა მორ ჩე უ ლი და შრო-
მა და უ დე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის შე დე გად ის არა მხო ლოდ ოს კარ ზე  
იყო  ნო მი ნი რე ბუ ლი,  არა მედ  უამ რა ვი  ევ რო პუ ლი  და  ამე რი კის 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ნო მი ნა ცი ებ ში გა ი მარ ჯ ვა.

1MakingCapitaloutofCulture,https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
sites/default/files/library/capitals-culture-25-years_en.pdf 01.V.2021.
2ჯეკ მეთიუ ემილ ლენგი, https://amp.ww.en.freejournal.org/319675/1/jack-lang-
french-politician.html08.V.2021.
3MelinaMerkouri-CurriculumVitaehttps://www.culture.gov.gr/en/ministry/SiteP-
ages/cv.aspx?cID=2309.05.2021.
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თა მა მად  შე იძ ლე ბა  ით ქ ვას, რომ  მე ლი ნა  მერ კუ რი1 სა ბერ-
ძ ნე თის  ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე გავ ლე ნი ა ნი ქა ლია XX სა უ კუ ნე ში. 
მან წამ ყ ვა ნი რო ლი ითა მა შა სამ ხედ რო დიქ ტა ტუ რის წი ნა აღ მ დეგ 
ბრძო ლა ში 1967 - 1974 წლებ ში და იყო მსოფ ლი ო ში ცნო ბი ლი სცე-
ნი სა და კი ნოს მსა ხი ო ბი. ამავ დ რო უ ლად, ის ასე ვე იყო პო ლი-
ტი კო სი, რო მელ მაც კვა ლი და ტო ვა  თა ნა მედ რო ვე  ბერ ძ ნულ  და  
ასე ვე  ევ რო პუ ლი კულ ტუ რე ბის აღ ქ მა სა და მა თი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
პო პუ ლა რი ზა ცი ა ში.

მერ კუ რი პო ლი ტი კუ რად გა მო ჩე ნი ლი ოჯა ხი დან იყო. მი სი ად-
რე უ ლი ცხოვ რე ბის  ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ადა მი ა ნი იყო ბა ბუა  
სპი რი დონ მერ კუ რი სი,2 რო მე ლიც ათე ნის მე რი  რამ დე ნი მე დე კა-
დის გან მავ ლო ბა ში იყო. მი სი მა მა სტო მა ტის მერ კუ რი სი - პარ ლა-
მენ ტის წევ რი, ხო ლო ბი ძა, ჯორჯ მერ კუ რი სი - ბერ ძ ნუ ლი ნა ცი ო-
ნალ - სო ცი ა ლის ტუ რი პარ ტი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი.

1949 -1950-იან  წლებ ში  მერ კუ რი თა ნამ შ რომ ლობ და სამ ხატ-
ვ რო  თე ატ რ თან  - მო ნა წი ლე ო ბას იღებ და ალ დუს  ჰაქ ს ლის, 
არ ტურ მი ლე რის, ფი ლიპ ჯორ და ნი სა და ან დ რე რუ სის პი ე სე ბის 
დად გ მებ ში. შემ დეგ გა მოჩ ნ და პა რიზ ში, ჟაკ დე ლა ვა სა და მარ სელ 
აჩარ დის ბულ ვა რულ პი ე სებ ში. პა რიზ ში  ყოფ ნი სას  გა იც ნო არერ-
თი გა მო ჩე ნი ლი  პი როვ ნე ბა, მათ შო რის: ჟან კოქ ტო, ჟან - პოლ 
სარ ტ რი, კო ლე ტი და ფრან სუა სა გა ნი. 1953 წელს მი ი ღო მა რი კა 
კო ტო პუ ლის პრე მი ა, რო მე ლიც ხე ლო ვანს ბერ ძე ნი მსა ხი ო ბე ბის 
პა ტივ სა ცე მად ენი ჭე ბა.

მე ლი ნა მერ კუ რის პირ ვე ლი კი ნო რო ლი იყო მთა ვა რი რო ლის 
შემ ს რუ ლე ბე ლი მა იკლ კა კო ი ა ნი სის „სტელლაში“.3 ფილ მ მა გან-
სა კუთ რე ბუ ლი მო წო ნე ბა და იმ სა ხუ რა კა ნის კი ნო ფეს ტი ვალ ზე 
1956 წელს, სა დაც მე ლი ნა მერ კუ რი შეხ ვ და ამე რი კელ კი ნო რე ჟი-
სორ ჟი ულ და სინს,4 რო მელ თა ნაც იგი იზი ა რებ და  ცხოვ რე ბას და 
კა რი ე რას. 

1960 წელს მან მო ი გო კა ნის კი ნო ფეს ტი ვა ლის სა უ კე თე-

1SpyridonMerkouris|ProjectGutenbergSelf-Publishing-eBooks|ReadeBooks
online02.05.2021.
2 Τι έγραφε το1944ο Σταμάτης Μερκούρης για τον Γεώργιο Σημίτη, πατέρα του 
πρώην πρωθυπουργού;(skamnosvoice.gr)02.05.2021.
3 Stella (1955) | Great Movies (madeinatlantis.com) 1955 წელი, 07.05.2021.
4JulesDassin,FilmmakeronBlacklist,Diesat96-TheNewYorkTimes(nytimes.
com)30.04.2021.
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სო მსა ხი ო ბი ქა ლის რო ლის შეს რუ ლე ბის თ ვის პრე მია ფილ მ ში 
„არასოდეს კვი რა დღეს“. ის ასე ვე იყო ნო მი ნი რე ბუ ლი სამ ოქ როს 
გლო ბუს სა და ორ BAFTA პრე მი ა ზე.1 

რო დე საც 1967 წლის 21 აპ რილს სა ხელ მ წი ფო გა დატ რი ა ლე-
ბა მოხ და, მერ კუ რი იმ ყო ფე ბო და  საზღ ვარ გა რეთ - ბროდ ვე ი ზე  
თა მა შობ და „ილია  დარ ლინ გ ში“.2 სა ბერ ძ ნეთ ში გან ვი თა რე ბუ ლი 
მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ, ამე რი კუ ლი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით, მან შემ-
დე გი მი მარ თ ვა გა ავ რ ცე ლა: „გთხოვთ, ნუ წახ ვალთ ჩემს ქვე ყა ნა-
ში“. მე ლი ნა მუდ მი ვი პრობ ლე მა იყო რე ჟი მის თ ვის, ყო ვე ლი თა ვი-
სი საქ მი ა ნო ბით, ინ ტერ ვი უ ე ბით თუ კონ ცერ ტე ბით, ჩა ნა წე რე ბით, 
შიმ ში ლო ბით და სხვა მრა ვა ლი ღო ნის ძი ე ბით, ის აქ ტი უ რად აწარ-
მო ებ და სა ერ თა შო რი სო კამ პა ნი ას და იბ რ ძო და სა მეხ დ რო ხუნ ტას 
წი ნა აღ მ დეგ, რის გა მოც მე ლი ნა  მერ კურს  ჩა მო ერ თ ვა  სა ბერ ძ ნე-
თის  მო ქა ლა ქე ო ბა, ბერ ძ ნუ ლი პას პორ ტი და ქო ნე ბა. დიქ ტა ტო რის  
ამ  გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე  მან ის ტო რი უ ლი  გან ცხა დე ბა გა ა კე თა: „მე 
ბერ ძე ნი და ვი ბა დე და ბერ ძე ნად მოვ კ ვ დე ბი, ხო ლო პა ტა კო სი 
და ი ბა და ფა შის ტად და მოკ ვ დე ბა ფა შის ტად“.3 თა ვი სი ხა სი ა თით, 
მე ლი ნა მერ კურ მა „ განასახიერა ბერ ძ ნუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის იდე-
ა ლი“ და სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბამ დე მი ი ტა ნა 
ბერ ძე ნი ხალ ხის ტან ჯ ვა.

1974 წლის ივ ლის ში დიქ ტა ტუ რის და ცე მი სა და დე მოკ რა ტი ის 
აღ დ გე ნის შემ დეგ, იგი სა ბერ ძ ნეთ ში და სახ ლ და, სა დაც გა ნაგ რ ძო 
პო ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო ბა პა ნე ლენ - სო ცი ა ლის ტურ მოძ რა ო ბას-
თან,4 რომ ლის დამ ფუძ ნე ბე ლი წევ რიც იყო, პა რა ლე ლუ რად, აქ ტი-
უ რად მო ნა წი ლე ობ და ქალ თა მოძ რა ო ბა ში და  ცხა დი ა, მსა ხი ო ბის 
კა რი ე რა საც უთ მობ და დროს.

1981 წლის ოქ ტომ ბერ ში მერ კუ რი გახ და სა ბერ ძ ნე თის კულ-

1BAFTAAwards,1963https://www.imdb.com/name/nm0580479/awards1961
2IllyaDarling(OriginalBroadwayCast,1967)|Ovrtur29.04.2021.
3“IwasbornGreekandIwilldieGreek.Pattakoswasbornafascistandwilldiea
fascist.”MelinaMercouri:GreekactressandactivistwhoembodiedHellenicspirit
-GreekHerald27.04.2021.
4After45Years,AnniversaryofFoundingofPASOKMoreaMemorialthana
Celebration(greekreporter.com)PASOKThePanhellenicSocialistMovement,
25.04.2021;WhatdoesPASOKmean?(definitions.net)25.04.2021.
https://www.greekboston.com/culture/modern-history/pasok/ Panhellenic Socialist 
Movement09.05.2021.
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ტუ რი სა და სპორ ტის პირ ვე ლი ქა ლი მი ნის ტ რი.1 როგორც 
პოლიტიკოსი, იყო პასოკისა (PASOK)2 და სა ბერ ძ ნე თის პარ ლა-
მენ ტის წევ რი,  სა ბერ ძ ნეთ ში ყვე ლა ზე გრძელ ვა დი ა ნი კულ ტუ რის 
მი ნის ტ რი (1981-1989) და 1993 წლებ ში მსა ხუ რობ და „პასოკის“ ყვე-
ლა მთავ რო ბა ში, ფაქ ტობ რი ვად თა ვის გარ დაც ვა ლე ბამ დე - 1994 
წლამ დე.

პა ნე ლი ნუ რი სო ცი ა ლის ტუ რი მოძ რა ო ბის მი ერ ხე ლი სუფ ლე-
ბის აღე ბის შემ დეგ, 1981 წლის ოქ ტომ ბერ ში, მე ლი ნა პრე მი ერ მი-
ნის ტ რ მა ან დ რე ას პა პან დ რე უმ კულ ტუ რის   სა მი ნის ტ როს   ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლად და ნიშ ნა.   ამ   თა ნამ დე ბო ბას მე ლი ნა მერ კუ რი იკა-
ვებ და მა ნამ, სა ნამ PASOK–მა არ და კარ გა ქვეყ ნის მმარ თ ვე ლო ბა, 
1989 წელ ს მერ კუ რი პარ ლა მენ ტის წევ რად აირ ჩი ეს 1977 წელს და 
ისევ  1981 წელს.

1981 წელს პა სო კის (PASOK) სა თა ვე ში მოს ვ ლის თა ნა ვე იგი და-
ი ნიშ ნა კულ ტუ რის მი ნის ტ რის  პოს ტ ზე, რო მელ საც  ას რუ ლებ და  
PASOK–ის  უფ ლე ბა მო სი ლე ბის  ვა დის გან მავ ლო ბა ში, ანუ 1989 
წლამ დე, ხო ლო შემ დეგ კი 1993 წლი დან გარ დაც ვა ლე ბამ დე. სა-
ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბი სა და პო პუ ლა რო ბის გა მო მერ კურს კონ-
ტაქ ტი მო უ წია ევ რო პის დიდ ლი დე რებ თან და მან ხე ლი დან არ გა-
უშ ვა სა ბერ ძ ნე თის პო პუ ლა რი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა.

თა ვის გა მოს ვ ლა ში ოქ ს ფორ დ ში, 1986 წელს, მერ კუ რიმ სა ვა-
ლა ლო მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი სა ბერ ძ ნე თის კულ ტუ რის სფე როს 
და ხა სი ა თე ბი სას ერ თ -ერთ ოთხ არ გუ მენ ტ თა გან ის მო იყ ვა ნა, რომ 
ბრი ტა ნელ მა ტუ რის ტებ მა იმ დროს სა ბერ ძ ნე თი ასე და ა ხა სი ა თეს: 
„უმეცარი და ცრუ მორ წ მუ ნე ბერ ძ ნე ბი გულ გ რი ლე ბი იყ ვ ნენ თა ვი-
ან თი ხე ლოვ ნე ბი სა და ძეგ ლე ბის მი მართ“.3

მე ლი ნა მერ კურ მა ასე ვე შეს თა ვა ზა ათე ნის ცენ ტ რ ში არ სე ბუ-
ლი არ ქე ო ლო გი უ რი ძეგ ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა და 1988 წელს კულ-
ტუ რის სა მი ნის ტ რომ შე უკ ვე თა მთა ვა რი გეგ მის შედ გე ნა მე ლი ნა 
მერ კუ რის ხედ ვის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. რო გორც კულ ტუ რის მი-
ნის ტ რ მა მან პრი ო რი ტე ტი მი ა ნი ჭა სა ბერ ძ ნე თის ბო ლოდ რო ინ დე-

1Greece’sfirstministerofculture|NEWYORKCITY-INTHEWITOFANEYE
(newyorkcityinthewitofaneye.com)23.04.2021.
2Biography|melinamercourifoundation07.05.2021.
3OxfordUnion,June12,1986|melinamercourifoundationმ.მერკურის, როგორც 
სპორტისა და კულტურის მინისტრის გამოსვლა ოქსფორდის კავშირში12.06.1986
წ.,30.05.2021.
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ლი არ ქი ტექ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვას, ქვეყ ნის მას შ ტა ბით 
და გან სა კუთ რე ბით ათენ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე ნო ბე ბის აღ დ გე ნას.

ეს   ბრწყინ ვა ლე   მა გა ლი თია   კულ ტუ რუ ლი   ეკო ნო მი კის   გან-
საზღ ვ რი სა   და თა ვი დან შექ მ ნის, რად გან, ა. ჯ. სკო ტის1 მი ხედ ვით, 
„რეგიონური ან ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ინ ს ტი ტუ ტე ბის ზრდა და 
გავ რ ცე ლე ბა, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბა და ფუძ ნე ბუ ლია კულ ტუ რუ ლი 
პრო დუქ ცი ის ინ დუს ტ რი ა ზე, მი ე მარ თე ბა არა კულ ტუ რუ ლი მსგავ-
სე ბი სა კენ, არა მედ ფან ტას ტი კუ რად გაზ რ დი ლი მრა ვალ ფე როვ ნე-
ბის კენ გლო ბა ლურ დო ნე ზე“.2 

მან  და ა არ სა  ევ რო პის  კულ ტუ რის  დე და ქა ლა ქე ბის  სტა ტუ სის  
მი ნი ჭე ბის პრო ექ ტი, და  ათე ნი და სა ხელ და, რო გორც პირ ვე ლი 
დე და ქა ლა ქი 1985 წელს. ფაქ ტობ რი ვად ეს იყო ერ თი სა ერ თა შო-
რი სო აღი ა რე ბის მო პო ვე ბის გზა არა მხო ლოდ ათე ნი სათ ვის, არა-
მედ მთე ლი სა ბერ ძ ნე თი სათ ვის, რო მელ საც დიქ ტა ტო რუ ლი რე ჟი-
მის და ცე მის შემ დეგ, სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის მხარ და ჭე რა 
და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა ესა ჭი რო ე ბო და.

1989 წელს მან მხა რი და უ ჭი რა სა ლო ნი კის ბი ზან ტი უ რი მუ-
ზე უ მის3 პრო ექტს .  პე რი ო დი, რო მელ შიც მან და იწყო პრო ფე სი-
ო ნა ლუ რი მოღ ვა წე ო ბა, ემ თხ ვე ვა ურ ბა ნუ ლი მეც ნი ე რე ბის გან ვი-
თა რე ბის ხა ნას და მა შინ, რო დე საც ის ევ რო პის კულ ტუ რის მი ნის-
ტ რებ თან ერ თად გა ნი ხი ლავ და ევ რო პის კულ ტუ რუ ლი მო მავ ლის 
ბედს - სო ცი ა ლურ- ეკო ნო მი კუ რი გე ოგ რა ფი ის, ეკო ნო მი კი სა და 
სო ცი ო ლო გი ის კვე თა ზე ჩნდე ბა „შემოქმედებითი ქა ლა ქი“-ს ცნე-
ბა.

მე ლი ნა მერ კუ რის, რო გორც პო ლი ტი კუ რი ძა ლის მა მოძ რა ვე-
ბე ლი რე სურ სი, რო მე ლიც გაც და ეროვ ნულ საზღ ვ რებს, მა გა ლი-
თი და წარ მა ტე ბა ნათ ლად ასა ხავს ჩარლს ლა უნ დ რის მიდ გო მას, 
რომ ლის თა ნახ მად, ქა ლა ქე ბის ერ თა დერთ რე სურსს წარ მო ად გე-
ნენ ადა მი ა ნე ბი. ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცი ა სა  და  ტექ ნო ლო გი ურ გან ვი-
თა რე ბას თან ერ თად, მო სახ ლე ო ბის მხრი დან რე ა ლუ რი მოთხოვ-
ნი ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე იც ვა ლა და კულ ტუ რა გახ და ის ნი შა, 

1AllenJ.Scott,Cultural-productsindustriesandurbaneconomicdevelopment.Pros-
pectsforGrowthandMarketContestationinGlobalContext,UniversityofCalifor-
nia,LosAngeles,URBANAFFAIRSREVIEW,Vol.39,No.4,March2004,გვ.461-472.
2 შემოქმედებითი ქალაქები - როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ეფექტური ინსტრუმენტი, გვ2.(ელ-პუბლიკაციის ბმული).
3საბერძნეთშიაშენებულიუდიდესიბერძნულიმუზეუმიXXსაუკუნეში.
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რო მე ლიც მე ლი ნა მერ კურ მა მოწყუ რე ბულ მო სახ ლე ო ბას მი ა წო-
და.

1980-იანი წლე ბის ინ ვო ვა ცია და დიქ ტა ტო რუ ლი რე ჟი მი დან 
ამო სუნ თ ქ ვა, რო მელ საც მე ლი ნა მერ კუ რის პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა-
წე ო ბა წარ მო ად გენ და, ჰა ე რი ვით სა ჭი რო ფან ჯა რა იყო სა ბერ ძ ნე-
თის რთულ სო ცი ა ლის ტურ პე რი ოდ ში.1 

დრო რომ შე ვა და როთ, ეს იგი ვე ა, რაც ელონ მას კის თა-
ნა მედ რო ვე გა მოკ ვ ლე ვე ბი და მი სი მარ ს ზე გამ გ ზავ რე ბას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ინი ცი ა ტი ვე ბი და პრო ექ ტე ბი... აი 
ანა ლო გი უ რი დრო ში გარ ღ ვე ვა იყო მე ლი ნა მერ კუ რის მხრი დან 
კულ ტუ რის სფე როს გან ვი თა რე ბა და კულ ტუ რის მეშ ვე ო ბით სა-
ბერ ძ ნე თის სა ერ თა შო რი სო არე ნა ზე გა მოყ ვა ნა. მი სი ინ ტერ ვი უ-
ე ბი და სა ერ თა შო რი სო პუბ ლი კა ცი ე ბი მო ი ცავ და ღია მი მარ თ ვას 
სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბი სად მი სა ბერ ძ ნე თის მო სახ ლე ო ბის  
გა ჭირ ვე ბის შე სა ხებ და თხოვ ნას - დახ მა რე ბოდ ნენ მის ქვე ყა ნას. 
მი სი ტექ ს ტე ბი ბერ ძ ნულ კულ ტუ რა სა და ქვეყ ნის პო პუ ლა რი ზა ცი-
ა ზე იყო მი მარ თუ ლი, იმავ დ რო უ ლად, გა მიზ ნუ ლი ტუ რიზ მის ავ ტო-
მა ტუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი მო ი აზ რებ და 
სა ბერ ძ ნე თის ეკო ნო მი კურ მაჩ ვე ნებ ლე ბის ზრდას, რაც კავ შირ ში 
იყო მო სახ ლე ო ბის სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის ერ თ -ერ თი რე ა ლურ 
გზას თან. 

დღეს დღე ო ბით, პროგ რე სუ ლად მო აზ როვ ნე ე ბის თ ვის დის კუ-
სია კულ ტუ რის დე მოკ რა ტი ზა ცი ის შე სა ხებ,  თა ნა მედ რო ვე სა ზო-
გა დო ე ბის პო ლი ტი კუ რი დე მოკ რა ტი ის არ სე ბით პრინ ცი პად გა-
და იქ ცა და, შე სა ბა მი სად, თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ რა  რე გი ო ნუ ლი 
პო ლი ტი კი სა და გან ვი თა რე ბის ახალ არ ქი ტექ ტუ რას მო ითხოვს. 

რო გორც   უკ ვე   აღი ნიშ ნა,  1999  წელს,  ევ რო პის  კულ ტუ რის  
ქა ლა ქის პროგ რა მას  ევ რო პის კულ ტუ რის დე და ქა ლა ქი ეწო და.2 

მელინა მერკურმა3 მო ა ხერ ხა, რომ  კულ ტუ რა და ხე ლოვ ნე ბა არა 

1MelinaMercouri:TheLifeandRemarkableAchievementsofAGreekActress,
Singer,andPolitician-GreeksChannel22.05.2021.
2 ევროპის კულტურის დედაქალაქები: გზა წარმატებისკენ, 1985 წლიდან 2010
წლამდე, გვ. 7 - https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/default/
files/library/capitals-culture-25-years_en.pdf  
3ევროპული კომისია„MelinaMercouri:Actor,politicianandchampionofculture
(1920-1994)“ - https://europa.eu/european-union/sites/default/files/eu-pioneers/eu-
pioneers-melina-mercouri_en.pdf28.IV.2021.
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მხო ლოდ სა ბერ ძ ნე თის ყო ველ დღი უ რი  ცხოვ რე ბის ნა წი ლი ყო-
ფი ლი ყო, არა მედ  მ ი ს  თ  ვ ი ს  გა ზე თე ბის პირ ვე ლი  გვერ დე ბი  
და   რა დი ო სა  და  ტე ლე ვი ზი ის  სივ რ ცის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი-
ლიც და ეთ მო.

გამოყენებული ლიტერატურა:

• ევ რო პის კულ ტუ რის დე და ქა ლა ქე ბი: გზა წარ მა ტე ბის კენ, 1985 წლი-
დან 2010 წლამ დე, გვ. 7; 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/default/files/
library/capitals-culture-25-years_en.pdf  

• ევროპული კომისია „Melina Mercouri: Actor, politician and champion 
of culture (1920-1994)“ - https://europa.eu/european-union/sites/default/
files/eu-pioneers/eu-pioneers-melina-mercouri_en.pdf   28.IV.2021

• შე მოქ მე დე ბი თი ქა ლა ქე ბი - რო გორც ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბის ეფექ ტუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი, გვ 2. (ელ-პუბლიკაციის ბმუ ლი)

• ჯეკ მეთიუ ემილ ლენგი, https://amp.ww.en.freejournal.org/319675/1/
jack-lang-french-politician.html; 08.V.2021

• Making Capital out of Culture, https://ec.europa.eu/programmes/
creative-europe/sites/default/files/library/capitals-culture-25-years_
en.pdf; 01.V.2021.

• Melina Merkouri - Curriculum Vitae https://www.culture.gov.gr/en/
ministry/SitePages/cv.aspx?cID=23, 09.05.2021.

• Spyridon Merkouris | Project Gutenberg Self-Publishing - eBooks | Read 
eBooks online 02.05.2021.

• Τι έγραφε το 1944 ο Σταμάτης Μερκούρης για τον Γεώργιο Σημίτη, 
πατέρα του πρώην πρωθυπουργού; (skamnosvoice.gr) 02.05.2021

• Stella (1955) | Great Movies (madeinatlantis.com) 1955 წელი, 07.05.2021
• Jules Dassin, Filmmaker on Blacklist, Dies at 96 - The New York Times 

(nytimes.com) 30.04.2021.
• BAFTA Awards, 1963;  

https://www.imdb.com/name/nm0580479/awards1961.  
• Illya Darling (Original Broadway Cast, 1967) | Ovrtur 29.04.20121.
•  “I was born Greek and I will die Greek. Pattakos was born a fascist and 

will die a fascist.” Melina Mercouri: Greek actress and activist who 
embodied Hellenic spirit - Greek Herald 27.04.2021.

• After 45 Years, Anniversary of Founding of PASOK More a Memorial 
than a Celebration (greekrep orter.com)  PASOK The Panhellenic 
Socialist Movement , 25.04.2021.

• What does PASOK mean? (definitions.net) 25.04.2021.
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• https://www.greekboston.com/culture/modern-history/pasok/ 
Panhellenic Socialist Movement 09.05.2021.

• Greece’s first minister of culture | NEW YORK CITY - IN THE WIT OF AN 
EYE  (newyorkcityinthewitofaneye.com) 23.04.2021.

• Biography | melinamercourifoundation 07.05.2021.
• Oxford Union, June 12, 1986 | melinamercourifoundation მ. მერკურის, 

როგორც სპორტისა და კულტურის მინისტრის გამოსვლა ოქსფორდის 
კავშირში 12.06.1986 წ., 30.05.2021.

• Allen J. Scott, Cultural-products industries and urban economic 
development. Prospects for Growth and Market Contestation in 
Global Context, University of California, Los Angeles, URBAN AFFAIRS 
REVIEW, Vol. 39, No. 4, March 2004, გვ. 461-472.

• Melina Mercouri: The Life and Remarkable Achievements of A Greek 
Actress, Singer, and Politician - Greeks Channel 22.05.2021.
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გიორგი ფხაკაძე
ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი ხელოვნების მენეჯმენტში

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კრეატიული ქალაქის მმართველობის სტილი და 
განხორციელების გარემოს შექმნა

საკვანძოსიტყვები: შემოქმედებითი ინდუსტრიები, შემოქმედებითი 

სექტორი, თანამედროვე ეკონომიკა, რეგიონი

თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში, რე გი ო ნებს შო რის რე სურ სე ბით 
კონ კუ რენ ცია დღი თიდღე იზ რ დე ბა. ტე რი ტო რი ულ -ად მი ნის ტ რა-
ცი უ ლი ერ თე უ ლის კონ კუ რენ ტი ა ნო ბის დო ნე პირ და პირ გავ ლე ნას 
ახ დენს რე გი ო ნის სო ცი ა ლუ რი სფე როს მდგო მა რე ო ბა ზე, ეკო ნო-
მი კურ ზრდა ზე, ინ ვეს ტი ცი ებ სა და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან-
ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ზე. 

თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კა ში შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბი 
სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ა. რე-
გი ონ ში შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ის გან ვი თა რე ბა ერ თ -ერ თი 
ყვე ლა ზე პერ ს პექ ტი უ ლი სა კითხი ა, რო მელ შიც შე მოქ მე დე ბი თი 
ადა მი ა ნი (პირველ რიგ ში ხე ლოვ ნე ბის სფე რო ში) არის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ეკო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე სო ცი ა ლუ რი და კულ-
ტუ რუ ლი იდე ე ბი სა და პრო დუქ ტე ბის შემ ქ მ ნე ლი.

შე მოქ მე დე ბის რე სურ სე ბი მრა ვალ მ ხ რივ გან ს ხ ვავ დე ბა წარ-
მო ე ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ჩვე უ ლებ რი ვი რე სურ სე ბის გან და წარ-
მო იქ მ ნე ბა, რო გორც წე სი, გა მარ თუ ლი სას წავ ლო სის ტე მის შე-
საძ ლებ ლო ბე ბი დან, კულ ტუ რუ ლი ტრა დი ცი ე ბი დან და ადა მი ა ნის 
ქცე ვის მო ტი ვე ბი დან. შე მოქ მე დე ბის რე სურ სე ბი ყვე ლა ზე მკა ფი-
ოდ ყა ლიბ დე ბა სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ ინ ს ტი ტუ ცი ა ში, ხე ლოვ ნე-
ბის, მეც ნი ე რე ბი სა და ბიზ ნე სის სფე რო ებ ში. 

დღეს თა ნა მედ რო ვე მე წარ მე ე ბის უმე ტე სო ბას სჯე რა, რომ ხე-
ლოვ ნე ბას სა ერ თო არა ფე რი აქვს ბიზ ნე სის სამ ყა როს თან. ეს გა-
გე ბა და მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო წი ნა ინ დუს ტ რი უ ლი და ინ დუს ტ რი უ ლი 
სა ზო გა დო ე ბის ეპო ქის თ ვის. დღეს დღე ო ბით, თა ნა მედ რო ვე ციფ-
რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ეპო ქა ში, სულ უფ რო აშ კა რა ხდე ბა, რომ 
კონ კ რე ტუ ლი რე გი ო ნის გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ ტი ვე ბი გა ნი საზღ-
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ვ რე ბა არა მა ღა რო ებ ში მო პო ვე ბუ ლი მან გა ნუ მის მად ნის მო ცუ-
ლო ბით, არა მედ ინ ფორ მა ცი ი სა და ცოდ ნის გაც ვ ლა- მი ღე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბით, ვი ნა ი დან გან სა კუთ რე ბუ ლი ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბი 
არის ადა მი ა ნის ფან ტა ზი ის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის შე დე გი.

სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის ამ მი მარ თუ ლე ბას თან და კავ ში-
რე ბით, ბო ლო წლებ ში სულ უფ რო პო პუ ლა რუ ლი გახ და ტერ მი ნი 
„კრეატიული ან შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბი“, რო მე ლიც ბევრ 
ქვე ყა ნა ში უკ ვე გახ და მა თი თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ნა წი ლი. ეს გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ დრო ის დი ნე ბის 
ფონ ზე, სამ რეწ ვე ლო წარ მო ე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, აუცი ლე ბე-
ლია ტექ ნო ლო გი უ რი პრო ცე სის თ ვის სა ჭი რო იდე ე ბი, რომ ლე ბიც 
სა ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რის დო ნეს თან თან ხ ვედ რა ში მო დი ან. თუ 
ინ დუს ტ რი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი იყო მა სობ რი-
ვი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა ზე, მა შინ პოს ტინ დუს ტ რი ულ სა ზო გა-
დო ე ბა ში მოთხოვ ნე ბი წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ გა ცი-
ლე ბით გამ კაც რ და და ძი რი თა დად გან კუთ ვ ნი ლია პი რა დი, ინ-
დი ვი დუ ა ლუ რი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის. რი ჩარდ ფლო რი და თა ვის 
წიგ ნ ში „შემოქმედებითი კლა სის აღ მავ ლო ბა. და რო გორ ხდე ბა 
ეს ტრან ს ფორ მი რე ბა სა მუ შა ო ში, დას ვე ნე ბა სა და ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში“,1 ამ ტ კი ცებს, რომ რე გი ო ნე ბი ან ქა ლა ქე ბი, რომ ლებ-
საც აქვთ სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი ის ნი ჭი ე რი ადა მი ა ნე ბის მო ზიდ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვან სარ გე ბელს იღე ბენ ამ რე გი ო ნის 
კე თილ დღე ო ბის უფ რო სწრა ფი ზრდის თ ვის და ამით ხე ლი ეწყო ბა 
რე გი ო ნის და ქა ლა ქის შე მოქ მე დე ბი თი კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბას.

შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან მარ ტე ბაც, რო მელ საც 
გვთა ვა ზობს ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბის კულ ტუ რის, მე დი ი სა და 
სპორ ტის დე პარ ტა მენ ტი, ეფუძ ნე ბა იმ კომ პო ნენ ტე ბის ერ თობ ლი-
ო ბის სინ თეზს, რო მე ლიც ყო ველ თ ვის გა ნუ მე ო რე ბე ლი ა. პრაგ მა-
ტუ ლი მმარ თ ვე ლის ხელ ში ეს შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს ეფექ ტუ რი 
ხელ საწყო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის - გა ხა-
დოს თა ვი სი რე გი ო ნი სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი კუთხით წარ მა ტე-
ბუ ლი, თუნ დაც ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბით მდი დარ რე გი ო ნებ თან 
შე და რე ბით. „შემოქმედებითი ინ დუს ტ რი ე ბი არის საქ მი ა ნო ბა, 
რო მე ლიც ემ ყა რე ბა ინ დი ვი დუ ალ შე მოქ მე დე ბას, უნარს ან ნიჭს 
და აქვს ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბის წარ მო ე ბი სა და ექ ს პ ლუ-

1Florida, The Rise of the Creative Class,  2002.
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ა ტა ცი ის გზით, სა მუ შაო ად გი ლე ბი სა და და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე-
ბის შექ მ ნის სა შუ ა ლე ბა.1 ესე იგი, შე მოქ მე დე ბი თი და კრე ა ტი უ ლი 
ინ დუს ტ რი ე ბი არის ეკო ნო მი კის დარ გი, რო მე ლიც ძი რი თა დად 
ორი გი ნა ლუ რი იდე ე ბი თა და ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბით ვი-
თარ დე ბა. მო ი ცავს: არ ქი ტექ ტუ რას და ურ ბა ნიზმს, პრო ექ ტი რე ბა-
სა და ინ ჟი ნე რი ას, IT და პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის და მუ შა-
ვე ბას, კომ პი უ ტე რულ გრა ფი კას, ვი დე ო თა მა შებს, სა გა მომ ცემ ლო 
საქ მე სა და ჟურ ნა ლის ტი კას, ხე ლოვ ნე ბას, კი ნოს, ტე ლე ვი ზი ა სა და 
რა დი ო მა უწყებ ლო ბას, მარ კე ტინ გ სა და კო მუ ნი კა ცი ებს, მო დას, 
მუ სი კას, ხმის დი ზა ინს, ინ ჟი ნე რი ა სა და ა.შ. სია იზ რ დე ბა და ეკო-
ნო მი კის ამ სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა რიცხ ვიც ფარ თოვ დე ბა.

დღეს შე მოქ მე დე ბი თი სექ ტო რი ერთ–ერ თი პერ ს პექ ტი უ ლი 
და სწრა ფად მზარ დი სფე როა ეკო ნო მი კა ში. იუნეს კოს შე ფა სე ბით, 
შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რია წე ლი წად ში 2 ტრი ლი ონ დო ლარ ზე 
მეტს გა მო ი მუ შა ვებს, რაც მსოფ ლიო მშპ-ს თით ქ მის 3%-ია და 29.5 
მი ლი ონ ადა მი ანს უზ რუნ ველ ყოფს სა მუ შაო ად გი ლით. ხო ლო ქა-
ლა ქებ სა და რე გი ო ნებ ში, სა დაც მო სახ ლე ო ბის დი დი კონ ცენ ტ რა-
ცი ა ა, ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი სამ ჯერ - ხუთ ჯერ მე ტი ა.

დღეს დიდ ბრი ტა ნეთ ში შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის წი ლი 
14%-ს აღ წევს, გერ მა ნი ა ში - 10%-ს. უნ და აღი ნიშ ნოს კავ ში რი რე-
გი ო ნის გან ვი თა რე ბის დო ნის, დი ნა მი კი სა და შე მოქ მე დე ბი თი ინ-
დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა რე ბას შო რის. ერ თი მხრივ, რაც უფ რო მა ღა-
ლია რე გი ო ნის გან ვი თა რე ბის დო ნე და დი ნა მი კა, მით უფ რო მე ტი 
შე საძ ლებ ლო ბა აქვს მას შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ის გან სა ხორ-
ცი ე ლებ ლად. მე ო რე მხრივ, ურ ბა ნუ ლი გან ვი თა რე ბის პო ზი ტი უ რი 
დი ნა მი კის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი არის მო ქა ლა ქე-
ე ბი, რომ ლე ბიც  ჩარ თულ ნი არი ან შე მოქ მე დე ბი თი ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბა ში და შე აქვთ თა ვი ან თი წვლი ლი. 

შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა რე ბის მო ცუ ლო ბა და 
ტემ პი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია რე გი ო ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა-
ნო ბის სა კითხ ში საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის არ ჩე ვის თვალ საზ რი-
სით და აჩე რებს ახალ გაზ რ დე ბის მიგ რა ცი ას. რე გი ონ ში ცხოვ რე-
ბის ხა რის ხი სად მი მო ქა ლა ქე თა კმა ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ გრძელ-
ვა დი ა ნი კვლე ვე ბის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლია იმის მტკი ცე ბა, რომ 
მათ თ ვის უფ რო მეტ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს ისე თი ფაქ ტო რი, რო გო-

1Britishgovernance,DepartmentforDigital,Culture,Media&Spor,1998. 
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რი ცაა  შე მოქ მე დე ბი თი რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის დო ნე. 
ამი ტომ მო ქა ლა ქე ე ბი მიგ რი რე ბენ იმ რე გი ო ნებ ში, სა დაც შე იქ მ ნა 
ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის.

შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა რე ბა შე უძ ლე ბე ლია 
დი რექ ტი ვე ბით, რად გან ეს არის პრო ცე სი, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, 
ით ვა ლის წი ნებს ნი ჭი ე რი, შე მოქ მე დე ბი თი მო ქა ლა ქე ე ბის არ სე ბო-
ბას, მე ო რე მხრივ, მო ქა ლა ქე თა შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბის გან-
ვი თა რე ბი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბის 
არ სე ბო ბას.

შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის ზრდა რე გი ონ ში ხელს უწყობს 
არამ ხო ლოდ ეკო ნო მი კის, არა მედ კულ ტუ რის, გა ნათ ლე ბის სფე-
რო ე ბის გან ვი თა რე ბას, აგ რეთ ვე ურ ბა ნუ ლი გა რე მოს ტრან ს ფორ-
მა ცი ას და, ზო გა დად, მო ქა ლა ქე თა ცხოვ რე ბის ხა რის ხის გა უმ-
ჯო ბე სე ბას. შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც 
ეკო ნო მი კის სექ ტო რი, რო მე ლიც ქმნის პრო დუქტს და და ფუძ ნე-
ბუ ლია შე მოქ მე დე ბა სა და კულ ტუ რულ რე სურ სებ ზე. ამ პრო ცე სის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სა ჭი როა არ სე ბობ დეს ხელ საყ რე ლი პი-
რო ბე ბი, რო გო რი ცაა მო ცე მულ კვლე ვა ში „ქალაქის ხმე ბი: იუნეს-
კოს შე მოქ მე დე ბი თი ქა ლა ქე ბი“: 
1. გა ნათ ლე ბის, პრო ფე სი უ ლი მომ ზა დე ბა- გა დამ ზა დე ბის ხა რის ხი-

ა ნი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბა, მათ შო რის სა ხე-
ლოვ ნე ბო მი მარ თუ ლე ბით; 

2. რე გი ო ნის აქ ტი უ რი ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბა, სა დაც ინო ვა ცი-
უ რი ინი ცი ა ტი ვე ბი ხში რად პო უ ლო ბენ თა ვი ანთ გა მო ყე ნე ბას; 

3. სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, 
მათ შო რის მუ ნი ცი პა ლუ რი სა შე ღა ვა თო მე ქა ნიზ მე ბის შე თა ვა-
ზე ბით; 

4. შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი 
ღო ნის ძი ე ბა თა მრა ვალ ფე როვ ნე ბით; 

5. მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის მიმ ზიდ ვე ლი, ხელ საყ რე ლი და კომ ფორ-
ტუ ლი გა რე მოს შექ მ ნით.1 
თა ნა მედ რო ვე რე გი ო ნის ფე ნო მე ნი, რო მე ლიც აგ რო ვებს შე-

მოქ მე დე ბით კა პი ტალს, მრა ვა ლი მკვლევ რის ნაშ რო მებ შია შეს-

1 Unesco, Cultural and Creative Cities Monitor’s conceptual framework and
indicators,2017.
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წავ ლი ლი. მა გა ლი თად, ჯე სი შა პი რო The Economist-ში გა მოქ ვეყ-
ნე ბულ სტა ტი ა ში „ჭკვიანი ქა ლა ქე ბი“ ასა ხავს უშუ ა ლო კავ შირს 
ურ ბა ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხ სა და ამ ქა ლა ქებ ში მა ღალ კ ვა-
ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის შე მო დი ნე ბას შო რის. კო ლუმ ბი ის 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ტე რი კლარ კი  კი წიგ ნ ში „ქალაქი, 
რო გორც გა სარ თო ბი მან ქა ნა“,1 ხაზს უს ვამს სწო რედ სა მე წარ მეო 
და კულ ტუ რის სფე რო ე ბის მჭიდ რო კავ შირს მა თი ვე ურ თი ერ თ ნა-
მაშ რომ ლო ბის პრო ცეს ში. დარ გობ რივ ლი ტე რა ტუ რა ში არა ერ თი 
მკვლე ვა რი მო ი ძებ ნე ბა, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა მე თო დო ლო გი ის 
სა ფუძ ველ ზე რე კო მენ და ცი ებს იძ ლე ვა შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ-
რი ე ბის გან ვი თა რე ბის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით, თუმ ცა თი თო-
ე უ ლი მათ გა ნი ღი ად თან ხ მ დე ბა, თუ რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ამ პრო ცეს ში არ ჩე ვა ნის მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ელე მენ ტე ბი.

ქარ თუ ლი მა გა ლი თე ბი დან შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ „ფაბრიკა“, 
რო გორც ერ თ -ერ თი რე ა ლუ რი შე მოქ მე დე ბი თი კლას ტე რი, რო-
მე ლიც მდე ბა რე ობს ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში, ყო ფი ლი ქარ ხ ნის შე ნო ბა-
ში. აქ უკ ვე რამ დე ნი მე ათე უ ლი კრე ა ტი უ ლი კომ პა ნია საქ მი ა ნობს 
- ძი რი თა დად სა გან მა ნათ ლებ ლო და გა სარ თო ბი ინ დუს ტ რი ის 
წარ მო მად გენ ლე ბი, ასე ვე კა ფე ე ბი, რეს ტორ ნე ბი, ჰოს ტე ლე ბი, არ-
ტ - მა ღა ზი ე ბი, სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბი და სხვა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ-
რა, რო მე ლიც სა ჭი როა კლას ტე რის არამ ხო ლოდ რენ ტა ბე ლო ბით 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის, არა მედ კლუ ბუ რი და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
თავ შეყ რის ად გი ლის ფორ მი რე ბის თ ვის. მი სი პო პუ ლა რო ბა სხვა-
დას ხ ვა ასა კი სა და გე მოვ ნე ბის მომ ხ მა რებ ლებ ში, Weekend პროგ-
რა მე ბი თა და კრე ა ტი უ ლი ივენ თე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით, ნიშ-
ნავს, რომ კლას ტე რი წარ მა ტე ბით ფუნ ქ ცი ო ნი რებს.

ევ რო პა ში რე გი ო ნე ბის მმარ თ ვე ლე ბი ცდი ლო ბენ ინო ვა ცი უ-
რი იდე ე ბის გა მო ყე ნე ბით შე ი ტა ნონ ცვლი ლე ბე ბი გან ვი თა რე ბის 
სტრა ტე გი ა ში. იუნეს კოს შე მოქ მე დე ბი თი ქა ლა ქე ბის ქსე ლის ინი-
ცი ა ტი ვით ჩა ტა რე ბულ XIII კონ ფე რენ ცი ა ზე, რო მე ლიც იტა ლი ა ში, 
ქა ლაქ ფაბ რი ა ნო ში ჩა ტარ და 2019 წელს, გა მო იკ ვე თა „იდეალური 
ქა ლა ქის“ ინ დი კა ტო რე ბი. კონ ფე რენ ცი ა ზე 145 ქა ლა ქის წარ მო-
მად გე ნელ მა გა უ ზი ა რა კო ლე გებს მა თი ქა ლა ქე ბის  მა გა ლი თე ბი 
და სა მო მავ ლო პერ ს პექ ტი ვე ბი - თუ რო გორ უპა სუ ხე ბენ თა ვი ან-
თი ქა ლა ქე ბი  სა ზო გა დო ე ბის სა ჭი რო ე ბებს კულ ტუ რი სა და შე მოქ-

1Clark,TheCityasanEntertainmentMachine,2011.
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მე დე ბის სინ თე ზის სა ფუძ ველ ზე და რო გორ წარ მო უდ გე ნი ათ მათ 
ინო ვა ცი უ რი იდე ე ბის გან ვი თა რე ბა ინ კ ლუ ზი უ რი ურ ბა ნუ ლი სტრა-
ტე გი ე ბის ფორ მი რე ბის და სხვა დას ხ ვა მიდ გო მე ბის აპ რო ბი რე ბის 
სა ფუძ ველ ზე.

უკ ვე რამ დე ნი მე ათე უ ლი წე ლია კრე ა ტი უ ლი ქა ლა ქი სა და რე-
გი ო ნის ფორ მი რე ბის დი ზა ინს სხვა დას ხ ვა მკვლე ვა რი აკ ვირ დე-
ბა. ინ დი კა ტო რე ბის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა შე და რე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი სა და რე სურ სე ბის მქო ნე ქა ლა ქე ბის გან ვი თა რე ბის 
დი ნა მი კა ში. ეკო ნო მი კის დარ გ ში ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტის, 
რო ბერტ ლუ კა სის ფორ მუ ლით,1 წი ნა პლან ზე უფ რო დახ ვე წი ლი 
და არა ყო ველ თ ვის გა ზომ ვა დი ფაქ ტო რე ბი დგე ბა: სურ ვი ლი, სა-
მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა, ნი ჭი ე რი შე მოქ მე დე ბი თი ადა მი ა ნე ბის შეკ-
რე ბის ად გი ლის არ სე ბო ბა. ეს პრო ცე სი ქმნის უნი კა ლუ რი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი სა და უნა რე ბის მქო ნე ადა მი ან თა კრი ტი კუ ლი მა სის 
გა ჩე ნას, რო მე ლიც წარ მოქ მ ნის იმ პულსს, რი თაც „იკვებება ეკო-
ნო მი კუ რი პროგ რე სი“, სტი მუ ლირ დე ბა ტექ ნო ლო გი უ რი, კულ ტუ-
რუ ლი და ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ტემ პი და დი ნა მი კა. 

ევ რო პა ში მრა ვა ლი რე გი ო ნი შე მოქ მე დე ბი თი ინ დუს ტ რი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბით გან ვი თა რე ბის თ ვის  იბ რ ძ ვის. არ სე ბობს რე გი ო ნე ბის 
გან ვი თა რე ბის შე ფა სე ბის ინ დექ სე ბი, რომ ლე ბიც ეხ მა რე ბა იუნეს-
კოს და აკ ვირ დეს ქა ლა ქე ბი სა და რე გი ო ნე ბის გან ვი თა რე ბის დი ნა-
მი კას. „შემოქმედებითი ეკო ნო მი კი სა“ და „შემოქმედებითი კა პი-
ტა ლის“ მო ნი ტო რინ გის თ ვის იყე ნე ბენ შე მოქ მე დე ბი თი კა პი ტა ლის 
ინ დექსს, რო მე ლიც რე კო მენ დე ბუ ლია PwC და Calvert 22 ფონ დის 
მი ერ. ინ დექ სის პრაქ ტი კუ ლი მი ზა ნი არის ქვეყ ნის ყვე ლა ზე დი ნა-
მი კუ რი ქა ლა ქე ბის გა მოვ ლე ნა, მა თი ეკო ნო მი კუ რი მო დერ ნი ზა-
ცი ი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის მიმ ზიდ ვე ლო ბის პერ ს პექ ტი ვე ბით. სტა ტი-
ა ში ხსე ნე ბულ მე-13 კონ ფე რენ ცი ა ზე, ფარ თო ლი ტე რა ტუ რის მი-
მო ხილ ვი სა და ექ ს პერ ტ თა კონ სულ ტა ცი ე ბის რამ დე ნი მე რა უნ დის 
შემ დეგ, დად გინ და კულ ტუ რუ ლი და შე მოქ მე დე ბი თი რე გი ო ნე ბის 
მო ნი ტო რინ გის ჩარ ჩო დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც წარ მოდ გე ნი ლია 
9 გან ზო მი ლე ბის, 29 ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ინ დი კა ტო რი და 3 მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი კულ ტუ რუ ლი ას პექ ტი,  რომ ლე ბიც იძ ლე ვა ნა თელ ანა-
ლიზს გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კა ზე:

1Lucas,ToxicReleasesbyManufacturing,1992.
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1. Cultural Vibrancy ზო მავს ქა ლა ქი სა და რე გი ო ნის კულ ტუ რულ 
„პულსს“ კულ ტუ რუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რი სა და კულ ტუ რა ში 
მო ნა წი ლე ო ბის თვალ საზ რი სით;

2. შე მოქ მე დე ბი თი ეკო ნო მი კა აღ წერს იმას, თუ რამ დე ნად 
უწყობს ხელს კულ ტუ რი სა და შე მოქ მე დე ბის სექ ტო რე ბი ქა ლა-
ქის ეკო ნო მი კას და საქ მე ბის, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნი სა და 
ინო ვა ცი ე ბის თვალ საზ რი სით;

3. გა რე მოს ხელ შე საწყო ბად გა ნი საზღ ვ რე ბა მა ტე რი ა ლუ რი და 
არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვე ბი, რომ ლე ბიც ეხ მა რე ბა ქა ლა ქებ სა 
და რე გი ო ნებს გან ვი თა რე ბა ში.
იმ ქა ლა ქი სა და რე გი ო ნის მმარ თ ვე ლებს, რო მელ თაც სურთ  

კულ ტუ რა ეკო ნო მი კუ რი ზრდის, სო ცი ა ლუ რი გა რე მოს გან ვი თა-
რე ბი სა და სხვა ეფექ ტე ბის მი საღ წე ვად გა მო ი ყე ნონ, ესა ჭი რო ე-
ბათ მტკი ცე სა ფუძ ვ ლე ბი და ფაქ ტობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი. ასე თი მო-
ნი ტო რინ გის ჩა ტა რე ბა ხელს უწყობს მათ სიცხა დეს ფუნ და მენ ტუ-
რი რე სურ სე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც გან საზღ ვ რავს ად გი ლობ რივ 
კულ ტუ რულ და შე მოქ მე დე ბით ეკო სის ტე მებს, აგ რეთ ვე მა თი გა-
ზომ ვი სა და შე ფა სე ბის ადეკ ვა ტურ სა ფუძ ველს.

კულ ტუ რუ ლი და შე მოქ მე დე ბი თი რე გი ო ნე ბის მო ნი ტო რინ გის 
ჩარ ჩო- დო კუ მენ ტი პირ ვე ლი შე თან ხ მე ბუ ლი დო კუ მენ ტი ა, რო მე-
ლიც მიზ ნად ისა ხავს ევ რო პუ ლი ქა ლა ქე ბის კულ ტუ რუ ლი და შე-
მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ სა ერ თო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
შექ მ ნას. მი სი მი ზა ნია პო ლი ტი კო სე ბის მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბა 
ქა ლა ქე ბი სა და რე გი ო ნე ბის ძლი ე რი მხა რე ე ბის დად გე ნა სა და 
წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა ში. იგი ასე ვე გან-
მარ ტავს კულ ტუ რი სა და შე მოქ მე დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას რე გი ო-
ნებ ში მდგრა დო ბი სა და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით და მო ტი ვა ცი ას უზ რ დის მკვლევ რებს, რე-
გი ო ნებ ში კულ ტუ რი სა და შე მოქ მე დე ბის რო ლის შე სა ხებ ახა ლი 
კვლე ვე ბის ჩა სა ტა რებ ლად.

იუნეს კოს კრე ა ტი უ ლი ქა ლა ქე ბის ქსე ლის გა მოვ ლე ნის ერ-
თ -ერ თი ინ დი კა ტორს წარ მო ად გენს რე გი ო ნებ სა და ქა ლა ქებ ში 
წლის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტა რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო (A ტი პის) მას-
შ ტა ბის ფეს ტი ვა ლე ბი. სა ინ ტე რე სოა ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ დეს სა-
ინ ტე რე სო ინი ცი ა ტი ვა ზე, რო მე ლიც და იწყო ქუ თა ის ში და სა დაც 
და ფუძ ნ და ქუ თა ი სის სა ერ თა შო რი სო მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე-
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ბის ფეს ტი ვა ლი.
ქუ თა ი სის ფეს ტი ვა ლის იდეა და ი ბა და 2019 წელს ორი ქალ ბა-

ტო ნის -ხელოვნებათმცოდნეობის დოქ ტო რის, კი ნომ ცოდ ნე ნი-
ნო მხე ი ძი სა და კი ნო რე ჟი სორ ნი ნო ახ ვ ლე დი ა ნის ინი ცი ა ტი ვით. 
ინი ცი ა ტი ვა იური დი უ ლად და ა ფუძ ნა ხე ლოვ ნე ბის ფონ დ მა, რო-
მელ მაც შე ი მუ შა ვა სა ფეს ტი ვა ლო სტრა ტე გი ა. ფეს ტი ვა ლის პირ-
ვე ლი დაწყე ბის თა რი ღი გა მოცხად და 2020 წლის ნო ემ ბერ ში, მაგ-
რამ COVID-19 პან დე მი ის გა მო გა და ი დო  და ჩა ტარ და 2021 წლის 
8-12 მა ისს, ქა ლაქ ქუ თა ის ში. ფეს ტი ვა ლი იყო შეზღუ დუ ლი რე გუ-
ლა ცი ე ბით, მაგ რამ მა ინც მო იწ ვი ეს კი ნოს ტუ მარ თა სა ინ ტე რე სო 
წარ მო მად გენ ლო ბა. 4 დღის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტარ და 3-3 სე ან სი 
3 დარ ბაზ ში. სა კონ კურ სო ფილ მე ბის გარ და, ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნა თა-
ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი და ჩი ნუ რი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბი. 
ასე ვე გერ მა ნუ ლი და ფრან გუ ლი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის 
კი ნოკ ლა სი კა. ჩა ტარ და რე ზო გაბ რი ა ძის, მი ხე ილ კო ბა ხი ძი სა და 
ელ დარ შენ გე ლა ი ას ფი ლე ბის ჩვე ნე ბე ბი სა ღა მოს სე ან სებ ზე. სე-
ან სებ ზე დას წ რე ბა იყო უფა სო, მხო ლოდ რე გუ ლირ დე ბო და მა ყუ-
რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა. სა ზე ი მო გახ ს ნა და და ხურ ვა- და ჯილ დო ე ბა 
ჩა ტარ და ლ. მეს ხიშ ვი ლის აკა დე მი ურ დრა მა ტულ თე ატ რ ში, გა მარ-
ჯ ვე ბუ ლი ფილ მე ბის ჩვე ნე ბით. ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ ში ჩა ტარ და 
ვორ კ შო პი სცე ნა რის გან ვი თა რე ბა ზე, სა დაც კონ კურ სით არ ჩე უ ლი 
8 რე ჟი სო რი 4 დღის გან მავ ლო ბა ში სწავ ლობ და თა ვი სი ვე სცე ნა-
რის გან ვი თა რე ბას პრო ფე სი ო ნალ დრა მა ტურ გებ თან და რე ჟი სო-
რებ თან (ლევან კი ტი ა, ბე სო ოდი შა რი ა, გე ლა ბაბ ლუ ა ნი). ფეს ტი-
ვა ლის პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ა ში აკა კი წე რეთ ლის სა ხელ მ წი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა ტარ და გუ რამ წი ბა ხაშ ვი ლი სა და ალექ სან დ რე 
ბერ კო ვი ჩის მას ტერ კ ლა სე ბი. ქუ თა ი სის ტექ ნო ლო გი ურ უნი ვერ სი-
ტეტ ში ჩა ტარ და ფრან გულ - ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლის პრე ზენ ტა ცი ა. 
ფეს ტი ვა ლის პრი ზე ბიც შე იქ მ ნა ქა ლა ქის ტუ რის ტუ ლი ცნო ბა დო ბის 
გან ვი თა რე ბის კუთხით, ოქ როს დი ნო ზავ რი და დი ნო ზავ რის ნა ფე-
ხუ რის ზუს ტი ას ლი. წელს გა ი ცა მხო ლოდ 1 სა პა ტიო და 4 სა კონ-
კურ სო პრი ზი.

ფეს ტი ვა ლის მე ნეჯ მენ ტ მა გა ით ვა ლის წი ნა სა მო მავ ლო გან ვი-
თა რე ბის თ ვის ქა ლაქ ქუ თა ი სის პო პუ ლა რი ზა ცია კი ნო სამ ყა როს 
მას შ ტა ბით. ის ის ტო რი ა, რო მე ლიც ქარ თუ ლი კი ნოს საწყი სებ სა 
და ქუ თა ისს უკავ შირ დე ბა ვა სილ ამა შუ კე ლის სა ხით, მყა რი არ გუ-
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მენ ტია ფეს ტი ვა ლის არ სე ბო ბი სათ ვის და თუ უფ რო ჩა ვუღ რ მავ-
დე ბით, სა ინ ტე რე სო პრე ცე დენ ტიც, თუ რო გორ არის შე საძ ლე ბე-
ლი სხვა დას ხ ვა ფი ნან სუ რი წყა რო ე ბის მო ბი ლი ზე ბა ფეს ტი ვა ლის 
ერ თი ან შე რე ულ ბი უ ჯეტ ში. მოწ ვე უ ლი სტუმ რე ბის, ფილ მე ბი სა და 
ღო ნის ძი ე ბე ბის ხა რის ხი კი დევ უფ რო უღ ვი ვებს მკვლე ვარს სურ-
ვილს, და აკ ვირ დეს ამ ფეს ტი ვა ლის სი ცოცხ ლის ციკლს, შე საძ ლე-
ბე ლი ა, ქუ თა ი სის თვით მ მარ თ ვე ლო ბას, რო მე ლიც ცდი ლობს აირ-
ჩი ოს თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბი ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბი სათ ვის და 
ტრა დი ცი ულს გახ დის ფეს ტი ვალს, ეს ფაქ ტო რი აღ მოჩ ნ დეს მი ზე ზი 
მი სი ევ რო პის კრე ა ტი უ ლი ქა ლა ქე ბის სი ა ში მო სახ ვედ რად. 

ასე თი მიდ გო მა ხელს უწყობს ქა ლა ქის ეკო ნო მი კუ რი ვექ ტო-
რის პო ზი ტი ურ ცვლი ლე ბას, რაც პა რა ლე ლუ რად იწ ვევს სო ცი ა-
ლუ რი სფე როს პრობ ლე მე ბის აღ მოფხ ვ რას. ამი ტომ არის მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი და ვი ნა ხოთ კულ ტუ რის ფი ნან სუ რი არ ქი ტექ ტუ რა. 
შე საძ ლე ბე ლია ქა ლა ქის ხე ლი სუფ ლე ბა ში გა ა ნა ლიზ დეს A ტი პის 
ღო ნის ძი ე ბე ბის ჩა ტა რე ბის სა კითხი სარ გე ბელ -ე ფექ ტი ა ნო ბის 
კუთხით. ასე თი ტი პის ანა ლი ზი ხელს უწყობს არ სე ბობ დეს მყა რი 
არ გუ მენ ტე ბი, გა ნი საზღ ვ როს სტრა ტე გი უ ლი სხვა დას ხ ვა ვა დი ა ნი 
გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბი კულ ტუ რი სა და გა ნათ ლე ბის სფე როს რე-
სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით. ასე თი ტი პის და მო კი დე ბუ ლე ბა ხელს შე-
უწყობს სხვა დას ხ ვა სი ნერ გი უ ლი ეფექ ტე ბის მი ღე ბას, რომ ლე ბიც 
გან პი რო ბე ბუ ლი იქ ნე ბა აგ რეთ ვე ქა ლა ქის სტრა ტე გი უ ლი მდე ბა-
რე ო ბი თა და უძ ვე ლე სი ის ტო რი ით. ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბის ინი ცი-
ა ტო რე ბი უნ და იყ ვ ნენ კულ ტუ რის სფე როს მარ თ ვის სა კითხე ბით 
და კა ვე ბუ ლი პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბი. მა თი ხელ შეწყო ბით შე საძ-
ლე ბე ლია და ინ ტე რეს დეს ქა ლა ქის ეკო ნო მი კუ რი ჯგუ ფი და თუ იქ-
ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი, ნათ ლად გა მოჩ ნ დე ბა სხვა დას ხ ვა ტი პის ეკო-
ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბი, რომ ლე ბიც და დას ტურ დე ბა ფი ნან სურ სტა-
ტის ტი კა ში.

ამ ეპო ქამ ადა მი ა ნებს მის ცა სა ინ ტე რე სო შან სი - შეც ვა ლოს 
ღი რე ბუ ლე ბა თა სის ტე მა ში და მო კი დე ბუ ლე ბის კუთხე, რაც იწ ვევს 
ეკო ნო მი კა ში კრე ა ტი უ ლი აზ როვ ნე ბის დი ზა ი ნის გამ რა ვალ ფე-
როვ ნე ბას. ეს პრო ცე სი ხელს უწყობს ბიზ ნეს სექ ტო რის გაზ რ დას, 
თვით და საქ მე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბი სათ ვის მიმ ზიდ ვე ლი, უსაფ რ-
თხო და გან ვი თა რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ - კულ ტუ რუ ლი გა რე მოს შექ-
მ ნას რე გი ონ ში.
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მაია ღვინჯილია 
სეუს ასოცირებული პროფესორი

მალხაზ ღვინჯილია 
კულტურული ტურიზმის მიმართულების ხელმძღვანელი, 

პროფესორი

ვიზიტორთა ნაკადების მართვის პრობლემა 
კულტურულ ტურიზმის ცენტრებში

საკვანძოსიტყვები: ტურიზმი, კულტურა, ვიზიტი, ნაკადები, 

მენეჯმენტი, მარშრუტი, მდგრადობა

ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის მარ თ ვი სა და მიზ ნობ რი ვი რე გუ ლი რე-
ბის სა კითხე ბი 21-ე სა უ კუ ნის მნიშ ვ ნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას წარ მო-
ად გენს. ეპო ქა ში, რო დე საც მო სახ ლე ო ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი იზ რ დე ბა, შე სა ბა მი სად მზარ-
დია დას ვე ნე ბი სათ ვის გა მო ყო ფი ლი თა ვი სუ ფა ლი დრო. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, ეკო ნო მი კუ რად აქ ტი უ რი მო სახ ლე ო ბის სულ მე ტი 
ნა წი ლი ცდი ლობს მი ა შუ როს შე მეც ნე ბი თი ტუ რიზ მის მქო ნე ცენ-
ტ რებს, თვალ სა წი ე რის გა ფარ თო ე ბი სა და ახა ლი, მათ თ ვის ჯერ 
კი დევ უც ნო ბი კულ ტუ რულ ფე ნო მე ნებ სა და ეთ ნოგ რა ფი ულ მა ხა-
სი ა თებ ლებ თან სა ზი ა რებ ლად. 

კულ ტუ რულ გა რე მოს, ისე ვე, რო გორც სხვა ნე ბის მი ერ გა რე-
მოს, მაქ სი მა ლუ რი დატ ვირ თ ვის ზღვა რი გა აჩ ნი ა, რომ ლის გა და-
ლახ ვამ შე იძ ლე ბა სე რი ო ზუ ლი ზი ა ნი და სა შიშ რო ე ბა გა მო იწ ვი ოს 
ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რო ლო გი უ რი თვალ საზ რი-
სით. ამი ტო მაც რე გუ ლა ცი ე ბი არ სე ბუ ლი მი მარ თუ ლე ბით ძალ ზე 
აქ ტუ ა ლუ რი ა. გან სა კუთ რე ბით უახ ლო ეს მო მა ვალ ში, პოს ტ პან დე-
მი ურ პე რი ოდ ში, რო დე საც სო ცი ა ლუ რი შეზღუდ ვე ბის პი რო ბებ ში 
მყო ფი მო სახ ლე ო ბა, რე გუ ლა ცი ე ბის მოხ ს ნის შემ დეგ, მზარდ ტუ-
რის ტულ ნა კა დე ბად გა და იქ ცე ვა და მოთხოვ ნე ბი არ სე ბუ ლი კულ-
ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის ცენ ტ რებ ში ჩვე უ ლებ რივ ზე ბევ რად მეტ ჯერ გა-
იზ რ დე ბა.

არ სე ბუ ლი სა კითხი, ერ თი შე ხედ ვით, თით ქოს და ად ვი ლად 
რე გუ ლი რე ბა დია და მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მარ თ ვა შე საძ ლე ბე-
ლი ა. თუმ ცა დარ წ მუ ნე ბით არა ვის შე უძ ლია და დოს დას კ ვ ნა, თუ 
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რა ცვლი ლე ბე ბი შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის 
ახალ მა ბუმ მა კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის ცენ ტ რებ ში.

ტუ რიზ მის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ლო ჯის ტი კუ რი მო დე ლი 
გვიჩ ვე ნებს, რომ მი სი მთა ვა რი მდგე ნე ლია ტუ რის ტუ ლი რე სურ-
სე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ის ად გილ ზე ჩა მო სუ ლი ტუ რის ტე ბის ნა კა დი. ეს 
ნა კა დე ბი საკ მა ოდ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ტუ რის ტე ბის შე მად გენ ლო ბის, 
მა თი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის, მარ შ რუ ტე ბის, ფი ნან სუ რი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის და სხვა ნიშ ნე ბის მი ხედ ვით. მაგ რამ ტუ რის ტუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბის მი ღე ბის ად გილ ზე (ტურისტულ ობი ექ ტ ზე) ტუ რის ტე ბის 
ნა კა დი შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს ისე თი უნი ფი ცი რე ბუ ლი მაჩ ვე-
ნებ ლე ბის მი ხედ ვით, რო გო რე ბი ცა ა:
•	 ტუ რის ტუ ლი ნა კა დის სიმ ძ ლავ რე (ტურისტების რა ო დე ნო ბა 

მო ცე მულ დროს);
•	 ტუ რის ტუ ლი ნა კა დის ინ ტენ სი ვო ბა (ტურისტების რა ო დე ნო ბა 

დრო ის მო ცე მულ პე რი ოდ ში);
•	 ტუ რის ტუ ლი ნა კა დის სიმ ჭიდ რო ვე (ტურისტების სიმ ჭიდ რო ვე 

დრო ში 1 კმ² რეკ რე ა ცი ულ ფარ თობ ზე);
•	 ტუ რის ტუ ლი ნა კა დის რიტ მუ ლო ბა (ნაკადების შე მოს ვ ლა 

დრო ის გან საზღ ვ რულ მო ნაკ ვე თებ ში).
ქვე ყა ნა ში ან მის ცალ კე ულ რე გი ონ ში შე მო მა ვა ლი ტუ რის ტუ-

ლი ნა კა დის ლო ჯის ტი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის გან საზღ ვ რი სას სა ჭი-
როა ერ თ მა ნე თის გან გან ვას ხ ვა ოთ მი სი ისე თი სა ხე ო ბე ბი, რო გო-
რე ბი ცაა - საპ რო ექ ტო, საპ როგ ნო ზო და ფაქ ტობ რი ვი.

საპ რო ექ ტო ტუ რის ტუ ლი ნა კა დი, ესაა მი სი შე საძ ლო მაქ სი მა-
ლუ რი (დასაშვები) სი დი დე, რო მე ლიც დად გე ნი ლია ტუ რის ტუ ლი 
რე სურ სე ბის ლო ჯის ტი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით (ეს 
მნიშ ვ ნე ლო ბა მი თი თე ბუ ლია ობი ექ ტის რეკ რე ა ცი ულ პას პორ ტ ში).

პროგ ნო ზუ ლი ტუ რის ტუ ლი ნა კა დის მნიშ ვ ნე ლო ბა გა ნი საზღ ვ-
რე ბა მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე მო რი გი წლი სათ ვის 
(მორიგი სე ზო ნი სათ ვის, მო რი გი თვი სათ ვის, მო რი გი დღი სათ ვის). 
ცხა დი ა, მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა არ შე იძ ლე ბა აღე მა ტე ბო დეს საპ რო ექ-
ტო ტუ რის ტუ ლი ნა კა დის მნიშ ვ ნე ლო ბას.

მა სობ რი ვი ტუ რიზ მი პო პუ ლა რუ ლი კულ ტუ რის ტუ რიზ მის ცენ-
ტ რებ ში  მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მას ქმნის. ტუ რის ტე ბის ნა კა დის 
უარ ყო ფი თი ეფექ ტე ბის არა ერ თი სა ერ თა შო რი სო მა გა ლი თია 
ცნო ბი ლი. რო დე საც ვი ზი ტორ თა შე საძ ლებ ლო ბე ბის ლი მი ტე-
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ბი ზღვარს სცდე ბა, აუცი ლე ბე ლი ხდე ბა ვი ზი ტორ თა მარ თ ვა, ტუ-
რის ტუ ლი ვი ზი ტო რე ბის ნა კა დე ბი კონ ტ როლ დე ბა დეს ტი ნა ცი ის 
მაცხოვ რებ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე სა ბა მი სად. 

კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის პრაქ ტი კუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით, 
სა ჭი როა შე იქ მ ნას, რო გორც ბუ ნებ რივ - რეკ რე ა ცი უ ლი, ეკო ნო მი-
კუ რი, ასე ვე სპე ცი ა ლუ რი სო ცი ო- კულ ტუ რუ ლი და ეთ ნო კულ ტუ-
რუ ლი შეზღუდ ვე ბი კონ კ რე ტუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლის მო-
ნა ხუ ლე ბა ზე. გა მო ი ყო ფა ე.წ. „სოციალური მო ცუ ლო ბა“ - ტუ რის-
ტე ბის ნა კა დის მაქ სი მა ლუ რად და საშ ვე ბი გავ ლე ნა სო ცი ა ლურ 
ურ თი ერ თო ბებ ზე, რომ ლის დრო საც  სო ცი ა ლუ რი სის ტე მა ინარ-
ჩუ ნებს რეპ რო დუ ცი რე ბის უნარს, არ შე ი ნიშ ნე ბა სო ცი ა ლუ რი ურ-
თი ერ თო ბე ბის დეგ რა და ცი ა, გარ კ ვე უ ლი კულ ტუ რუ ლი ელე მენ ტე-
ბის ცვლი ლე ბა ან და კარ გ ვა.  მარ თა ლი ა, აფ რი კის და ინ დო ე თის 
ტო მე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ ეთ ნი კუ რი ცეკ ვე ბის შეს რუ-
ლე ბა მუ სი კა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის აკომ პა ნე მენ ტით, ხში რად არ 
შე ე სა ბა მე ბა ტო მის ცხოვ რე ბის კონ კ რე ტულ მო მენტს, მაგ რამ არ 
მოქ მე დებს ამ ელე მენ ტე ბის საკ რა ლუ რო ბა ზე. 

გვხვდე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბიც. მაგ., მა სა ის ტო მის 
წევ რე ბი1 ას რუ ლე ბენ ცეკ ვებს და რი ტუ ა ლურ მის ტე რი ებს - ღრმა 
საკ რა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბით, რომ ლე ბიც სპე ცი ა ლუ რად აფ რი კუ-
ლი ეგ ზო ტი კის მოყ ვა რუ ლი ტუ რის ტე ბი სათ ვის იმარ თე ბა.  ტუ რის-
ტე ბის მზარ დი ნა კა დი ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ტრა დი ცი ულ 
წე სებ სა და მენ ტა ლი ტეტ ზე ახ დენს შე უქ ცე ვად გავ ლე ნას, რაც შე სა-
ბა მი სად ისეთ ცვლი ლე ბებს იწ ვევს, რომ ლე ბიც ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან 
ეროვ ნულ სუ ლის კ ვე თე ბას. ტო მის წევ რე ბი ტუ რის ტ თა კონ ტინ გენ-
ტის მო სა ზი დად თა ვი ანთ ტრა დი ცი ულ ჩვე ვებს ისეთ ელე მენ ტებ-
საც უმა ტე ბენ, რომ ლე ბიც არ არის მა თი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე-
ო ბის ნა წი ლი. შე სა ბა მი სად, გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში მო სახ ლე-
ო ბის გარ კ ვე უ ლი რა ი ო ნე ბის შე მო სავ ლე ბი იზ რ დე ბა, მაგ რამ ტუ-
რიზ მის დი ნა მი კურ გან ვი თა რე ბას თან ახ ლავს ურ თი ერ თო ბე ბის 
და სუს ტე ბა დიდ ოჯა ხებს შო რის, თა ო ბებს შო რის და ძა ბუ ლო ბი სა 
და მე ზობ ლე ბი სად მი უნ დობ ლო ბის ზრდა. მა გა ლი თად, კო მო რის 
კუნ ძუ ლე ბის მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის ზრდას თან ახ ლავს 
არ ნა ხუ ლი მოვ ლე ნა - მას შ ტა ბუ რი სახ ლე ბის მშე ნებ ლო ბა მა ღა ლი 

1 TheMaasai Tribe, East Africa  - https://www.siyabona.com/maasai-tribe-east-
africa.html-(უკანასკნელადგადამოწმდა07.06.2021).
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გა ლავ ნე ბით, რი თაც სრუ ლი ად იკარ გე ბა არ სე ბუ ლი სო ცი ო- კულ-
ტუ რუ ლი გა რე მოს ავ თენ ტუ რო ბა.

რო გორც კვლე ვებ მა ცხად ყო, ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბის ათ ვა ლი-
ე რე ბენ ძი რი თა დად ის ტო რი უ ლი ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში, სა დაც მდე-
ბა რე ობს ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი კულ ტუ რის ძეგ ლე ბი. ამ ად გი ლე ბის 
დათ ვა ლი ე რე ბა უმე ტე სად ხდე ბა დღის გა სე ირ ნე ბე ბი სას, გან სა-
კუთ რე ბით მოკ ლე ვი ზი ტე ბის დროს. სა ზო გა დო ებ რი ვი სივ რ ცე ე ბი-
სა და ობი ექ ტე ბის ტუ რის ტუ ლი მიზ ნით გა მო ყე ნე ბა იწ ვევს პარ კი-
რე ბის პრობ ლე მებს, და ბინ ძუ რე ბას, ხმა ურს, აგ რეთ ვე „ვიზუალურ 
და ბინ ძუ რე ბას“- მან ქა ნე ბი და ავ ტო ბუ სე ბი ამა ხინ ჯე ბენ ქა ლა ქის 
ლან დ შაფტს. ტუ რის ტე ბის ნა კად მა შე იძ ლე ბა ასე ვე გა და ა ჭარ ბოს 
ძეგ ლე ბი სა და მუ ზე უ მე ბის მო ნა ხუ ლე ბის ფი ზი კურ შე საძ ლებ ლო-
ბებს, რა მაც შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს გრძე ლი რი გე ბი, შე ამ ცი როს 
ვი ზი ტის დრო და უკი დუ რეს შემ თხ ვე ვა ში, შე ნო ბე ბი სა და ხე ლოვ-
ნე ბის ნივ თე ბის და ზი ა ნე ბაც.1

ვი ზი ტო რე ბი, რომ ლე ბიც ღა მეს კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის რე-
სურ სე ბით მდი დარ ურ ბა ნულ გა რე მო ში ატა რე ბენ, სა ჭი რო ე ბენ 
გან თავ სე ბას. ამ მოთხოვ ნის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, სას ტუმ როს 
სექ ტო რი ზრდის ოთა ხე ბის ტე ვა დო ბას. გან სა კუთ რე ბით იზ რ დე ბა 
ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში მდე ბა რე გან თავ სე ბის ობი ექ ტე ბის ხვედ რი თი 
წი ლი, ვი ნა ი დან ტუ რის ტე ბი ღა მის თე ვის ობი ექ ტე ბის შერ ჩე ვი სას 
უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ სწო რედ კულ ტუ რუ ლი დეს ტი ნა ცი ე ბის მა-
ღა ლი კონ ცენ ტ რა ცი ის არე ალს. იმავ დ რო უ ლად, ად გი ლობ რი ვი 
მაცხოვ რებ ლე ბიც ცდი ლო ბენ თა ვი ან თი წი ლი შე მო სავ ლის მი ღე-
ბას პირ და პირ ტუ რის ტე ბის თ ვის ოთა ხე ბის გა ქი რა ვე ბით. ღა მის მ-
თე ვე ლი ტუ რის ტე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ექ ს კურ სან ტებს, რომ ლე-
ბიც მხო ლოდ ერ თი დღით არი ან ჩა მო სუ ლი, თით ქ მის არ შე აქვს 
ფუ ლი ად გი ლობ რივ ეკო ნო მი კა ში, რის შე დე გა დაც ტრა დი ცი უ ლი 
სა ცა ლო ვაჭ რო ბა სულ უფ რო მე ტად იც ვ ლე ბა ტუ რიზ მ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი ბიზ ნე სე ბით. კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის დეს ტი ნა ცი ე ბი 
დატ ვირ თუ ლია სას ტუმ რო ე ბით, სას ტუმ რო სახ ლე ბით, რეს ტორ ნე-
ბით და სუ ვე ნი რე ბის მა ღა ზი ე ბით.2 

1 Strategies to Manage Visitors Flows in Urban Destinations - https://www.
entrepreneurship-campus.org/strategies-to-manage-visitors-flows-in-urban-
destinations/(გადამომწებულია02/05/2022).
2Munsters,Wil,TheStudyofCulturalTourisminTenModels-WilMunsters,2021
https://www.academia.edu/48862966/The_Study_of_Cultural_Tourism_in_Ten_
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მდგრა დი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ძი ე ბი სას, ვი ზი ტო რე ბის მარ თ-
ვის სტრა ტე გი ე ბი უნ და შე მუ შავ დეს ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბე ბი სა და DMO-ს მი ერ. ძი რი თა დი მი ზა ნი არის ვი ზი ტე ბის 
გა ნა წი ლე ბა დრო ში (მთელი წლის გან მავ ლო ბა ში) და სივ რ ცე ში 
(მთელ დეს ტი ნა ცი ა ში). ეს ზრდის ვი ზი ტორ თა შე საძ ლებ ლო ბებს, 
ხო ლო ამა ვე დროს ხელს უწყობს ვი ზი ტის ხა რისხს, რად გან ტუ-
რისტს აქვს დრო და სივ რ ცე, რომ მი ი ღოს შე სა ბა მი სი შთა ბეჭ დი-
ლე ბე ბი. ვი ზი ტის მარ თ ვის ფარ გ ლებ ში შე საძ ლე ბე ლია  ღო ნის ძი ე-
ბე ბის პა კე ტე ბის შე მუ შა ვე ბა, რომ ლე ბიც მა რე გუ ლი რე ბელ გავ ლე-
ნას ახ დენს ვი ზი ტორ თა ნა კა დებ ზე.

ძეგ ლე ბი სა და მუ ზე უ მე ბის რა ო დე ნო ბა, ისე ვე რო გორც ვი ზი-
ტის დრო, შეზღუ დუ ლი ა. შე სა ბა მი სად, ვი ზი ტორ თა რა ო დე ნო ბის 
მარ თ ვა შე საძ ლე ბე ლია და ჯავ შ ნის სის ტე მე ბის სა შუ ა ლე ბით. ად გი-
ლობ რივ მა მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ მა მაქ სი მა ლუ რად უნ და გა ზარ დონ 
გან თავ სე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის რა ო დე ნო ბა სა გა რე უბ ნო ზო ნებ ში. 

გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის, პარ კი რე ბის პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა-
რებ ლად ბევრ ქა ლაქ ში, მათ შო რის ჩვენს დე და ქა ლაქ თბი ლის-
შიც, ქუ ჩე ბი და ი კე ტა მან ქა ნე ბის მოძ რა ო ბის თ ვის და გა და იქ ცა სა-
ფეხ მავ ლო- სა სე ირ ნო ზო ნე ბად. პარ კინ გის ფა სი ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში 
უფ რო გა ი ზარ და და ძვი რი ა, ვიდ რე გა რე უ ბან ში. და ი ნერ გა ჯავ შ ნის 
სის ტე მე ბი ფიქ სი რე ბუ ლი სლო ტით. ამავ დ რო უ ლად, გა უმ ჯო ბეს და 
კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის ქა ლა ქე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა პარ კინ-
გი სა და გა სე ირ ნე ბის სის ტე მე ბის სა შუ ა ლე ბით, რომ ლე ბიც შე მო-
გა რენ ში მან ქა ნე ბი სა და ავ ტო ბუ სე ბის პარ კინ გის სა შუ ა ლე ბებს 
გვთა ვა ზო ბენ, სა ი და ნაც შე საძ ლე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან ს-
პორ ტით გა და ად გი ლე ბა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ღია ქა ლა ქებ ში 
ვი ზი ტო რე ბის გა და ად გი ლე ბის რე გუ ლი რე ბა უფ რო რთუ ლი ა, ვიდ-
რე ძეგ ლებ სა და მუ ზე უ მებ ში მა თი შეს ვ ლა.  

ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი მიზ ნად ისა ხავს ტუ რის ტე ბის წა ხა ლი სე ბას 
სა სურ ვე ლი ქცე ვის უზ რუნ ველ სა ყო ფად მარ კე ტინ გი სა და კო მუ-
ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით, აგ რეთ ვე მო სახ ლე ო ბის ინ ფორ მი რე ბა ზე 
ტუ რიზ მის სარ გებ ლის შე სა ხებ. ქა ლაქ ში ტუ რის ტუ ლი ნა კა დე ბის 
გაზ რ და უნ და გან ხორ ცი ელ დეს კულ ტუ რუ ლი ტუ რის ტუ ლი მო ნა-
ხუ ლე ბის ობი ექ ტე ბის რეგ ლა მენ ტი რე ბით. უნ და შე მუ შავ დეს კონ-
კ რე ტუ ლი პრო ექ ტე ბი, ქა ლა ქის უც ნო ბი ნა წი ლე ბის ტუ რის ტუ ლი 

Models_Wil_Munsters--(უკანასკნელადგადამოწმდა07.06.2021)
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მიმ ზიდ ვე ლო ბის გა საზ რ დე ლად. აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კა წარ მო-
ად გენს ვი ზი ტორ თა ნა კა დე ბის რე გუ ლა ცი ის  და მა ტე ბით ინ ს ტ რუ-
მენტს ურ ბა ნუ ლი გა რე მოს ცალ კე ულ უბ ნებ ში. 

მიზ ნობ რი ვად გან საზღ ვ რუ ლი კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის მარ შ-
რუ ტე ბი ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბაა - ტუ რის ტუ ლი ნა კა დის სწო რი მი-
მარ თუ ლე ბით წარ მარ თ ვის თ ვის. დად გე ნი ლია ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
ტუ რის ტუ ლი სა სე ირ ნო მარ შ რუ ტე ბი ხალ ხ მ რა ვა ლი და ხში რად გა-
დატ ვირ თუ ლი ქა ლა ქის ცენ ტ რის გან მუხ ტ ვი სა და ნაკ ლე ბად ცნო-
ბი ლი ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბის ვი ზი ტორ თა ყუ რადღე ბის მიპყ რო ბის 
მიზ ნით. 

შე მარ ბი ლე ბე ლი პი რო ბე ბი მიზ ნად ისა ხავს ვი ზი ტო რე ბის დრო-
ში გა და ნა წი ლე ბას შერ ჩე ვი თი მარ კე ტინ გის სა შუ ა ლე ბით. ხში რად 
კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მით და ინ ტე რე სე ბულ ვი ზი ტო რებს იზი დავს 
მოკ ლე ვა დი ა ნი კულ ტუ რუ ლი პა კე ტე ბი. ამ პრო დუქ ტის გან ვი თა-
რე ბის პო ლი ტი კა გან პი რო ბე ბუ ლია ფა სე ბის დი ფე რენ ცი რე ბით: 
ტუ რის ტულ სე ზონ ზე მა ტე რი ა ლუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბის ობი ექ ტე ბის, 
მუ ზე უ მე ბის, სას ტუმ რო ე ბი სა და რეს ტორ ნე ბის ფა სე ბი მა ღა ლი ა. 
შერ ბი ლე ბის მიზ ნით, მარ კე ტინ გის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე მად გენ ლო-
ბა ში შეჰ ყავთ სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ე ბიც, რომ ლე ბიც მიზ ნად ისა ხავს 
პა კე ტე ბის შე თა ვა ზე ბას სა სურ ვე ლი კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მით და-
ინ ტე რე სე ბუ ლი მიზ ნობ რი ვი ჯგუ ფე ბი სათ ვის, არა ქა ლა ქე ბის ცენ-
ტ რ ში, არა მედ პე რი ფე რი ებ ში მა თი „გადანაწილებით“. რო გორც 
მარ კე ტინ გუ ლი სტრა ტე გი ის ნა წი ლი, გა მო ი ყე ნე ბა დე მარ კე ტინ გი, 
რო მე ლიც  ხელს უწყობს ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბას ქა ლაქ გა რეთ 
სხვა რე გი ო ნებ ში. მო სახ ლე ო ბა სა და ტუ რის ტებს შო რის მშვი დო-
ბი ა ნი თა ნაცხოვ რე ბის გან მ ტ კი ცე ბის მიზ ნით, ად გი ლობ რი ვი მთავ-
რო ბე ბი ქცე ვის კო დექ სე ბის სა შუ ა ლე ბით აც ნო ბე ბენ ტუ რის ტებს 
სწო რი ქცე ვის სა ჭი რო ე ბის შე სა ხებ. 

დი ლე მა, რომ ლის წი ნა შეც ქა ლა ქი დგე ბა, მდგო მა რე ობს იმა-
ში,  რომ ტუ რიზ მი, ერ თი მხრივ, ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი ის წარ მო მად გე ნელ თა და საქ მე ბის სა შუ ა-
ლე ბებ სა და  შე მო სა ვალს ქმნის ად გი ლობ რივ ეკო ნო მი კა ში; მე-
ო რე მხრივ, დიდ გავ ლე ნას ახ დენს ქა ლაქ სა და სა ზო გა დო ე ბა ზე. 
რო გორც მდგრა დი ტუ რიზ მის ინ ს ტ რუ მენ ტი, ვი ზი ტორ თა მე ნეჯ-
მენტს შე უძ ლია და ეხ მა როს ამ აშ კა რად შე უ თავ სე ბე ლი უკი დუ რე-
სო ბე ბის შე რი გე ბა ში. 
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ვი ზი ტორ თა მე ნეჯ მენ ტის სფე რო ში მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი შე იძ ლე-
ბა კლა სი ფი ცირ დეს ტრან ს პორ ტი რე ბის სიმ ძ ლავ რის გა და ნა წი-
ლე ბის შე სა ბა მი სად.  
•	 მარ შ რუ ტი ზა ცია - ფი ზი კუ რი გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა კულ ტუ რუ ლი 

ტუ რის ტუ ლი რე სურ სე ბის დათ ვა ლი ე რე ბის პრო ცეს ში. იგი მიზ-
ნად ისა ხავს  ხალ ხ მ რა ვა ლი ცენ ტ რის გან მუხ ტ ვას,  ტუ რის ტუ ლი 
ბი ლი კე ბის ისე თი ალ ტერ ნა ტი უ ლი მარ შ რუ ტე ბის შერ ჩე ვას, 
რო მე ლიც გა მო ირ ჩე ვა ავ თენ ტუ რი და ორი გი ნა ლუ რი ობი ექ-
ტე ბის მო ნა ხუ ლე ბით.

•	 ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნია - სო ცი ა ლუ რი გამ ტა რუ ნა-
რი ა ნო ბის ზრდა. ავ თენ ტუ რი კულ ტუ რუ ლი ტუ რიზ მის რე სურ-
სე ბის მოხ მა რე ბი სად მი ტუ რის ტუ ლი ჯგუ ფე ბის ინ ფორ მი რე ბუ-
ლო ბა.

•	 შე მოვ ლი თი გზა - ექ ს პე რი მენ ტუ ლი გამ ტა რუ ნა რი ა ნო ბა, ვი ზი-
ტო რე ბის დრო სა და სივ რ ცე ში გავ რ ცე ლე ბის მი საღ წე ვად, შე-
მოვ ლი თი მარ კე ტინ გის კამ პა ნი ა. 
ეს კამ პა ნია ხელს შე უწყობს მდგრა დი ტუ რიზ მის უზ რუნ ველ-

ყო ფას ურ ბა ნულ გა რე მო ში. ტუ რის ტებს შე საძ ლებ ლო ბა მი ე ცე მათ, 
და ათ ვა ლი ე რონ ად გი ლობ რი ვი  ღირ ს შე სა ნიშ ნა ო ბე ბი, რომ ლე-
ბიც მი თი თე ბუ ლია ბუკ ლე ტებ ში, სა ინ ფორ მა ციო ბი უ ლე ტე ნებ სა და 
სა მოგ ზა უ რო მო ბი ლურ აპ ლი კა ცი ებ ში. შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი 
ობი ექ ტე ბის დათ ვა ლი ე რე ბის შემ დეგ, ისი ნი აუცი ლებ ლად ეწ ვე ვი-
ან ძი რი თა დი მი ზიდ ვის ცენ ტ რებს, თუმ ცა გა და ნა წი ლე ბუ ლი იქ ნე-
ბი ან დრო სა და სივ რ ცე ში, რაც კი დევ უფ რო მე ტად შე უწყობს ხელს 
„გადატვირთვის“ თა ვი დან აცი ლე ბა სა და ვი ზი ტორ თა ნა კა დე ბის 
მო წეს რი გე ბულ დი ნა მი კას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 Munsters, Wil, The Study of Cultural Tourism in Ten Models - Wil Mun-
sters, Zuyd University of Applied Sciences, 2021 https://www.academia.
edu/48862966/The_Study_of_Cultural_Tourism_in_Ten_Models_Wil_
Munsters - (უკანასკნელად გადამოწმდა 07.06.2021)

•	 Best Practices For Implementing Visitor Management https://www.id-
ville.com/pages/best-practices-for-implementing-visitor-management

•	 How to Manage Visitors Like a Fortune 500 Company in Six Steps, 2021 
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- https://www.greetly.com/blog/visitor-management-techniques-steps
•	 Strategies to Manage Visitors Flows in Urban Destinations - https://

www.entrepreneurship-campus.org/strategies-to-manage-visitors-
flows-in-urban-destinations/   (გადამომწებულია 02/05/2022)

•	 Strategies to Manage Visitors Flows in Urban Destinations, 2019 - 
https://www.entrepreneurship-campus.org/strategies-to-manage-visi-
tors-flows-in-urban-destinations/

•	 The Maasai Tribe, East Africa  - https://www.siyabona.com/maasai-
tribe-east-africa.html - (უკანასკნელად გადამოწმდა 07.06.2021)
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საიუბილეო თარიღი
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თინათინ ჭაბუკიანი
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბჭოს მდივანი, 

სასწავლო ტელევიზიის პროდიუსერი

ქართული კინოსკოლა

საკვანძოსიტყვები: კინო ფაკულტეტი, სასწავლო პროგრამები, რეზო 
ჩხეიძე, გოგი დოლიძე, კინოფაკულტეტის გამოშვებები, სტუდენტური 
კინოფესტივალები, სტუდენტური ფილმების პრიზები, ბოლონიის 

პროცესში ჩართვა, სასწავლო ტელევიზია. 

ქარ თუ ლი სა თე ატ რო და კი ნო ხე ლოვ ნე ბის პრო ფე სი უ ლი აღ ზ-
რ დის უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელს წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს შო-
თა რუს თა ვე ლის თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, 
რო მელ საც 2022 წელს ასი წე ლი უს რულ დე ბა. ჩვენ მა უნი ვერ სი-
ტეტ მა გრძე ლი და სა ინ ტე რე სო გზა გან ვ ლო. 

1922 წელს აკა კი ფა ღა ვას ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით და არ ს და დრა-
მა ტუ ლი სტუ დი ა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც 1923 წლის 10 ოქ ტომ ბერს 
სა ხალ ხო კო მი სარ თა საბ ჭოს დად გე ნი ლე ბით (ოქმი N 31) შე იქ მ ნა 
„სასცენო ხე ლოვ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტი“. ინ ს ტი ტუ ტის პირ ვე ლი რექ ტო-
რი იყო აკა კი ფა ღა ვა. 1939 წლის გა ზაფხულ ზე თბი ლის ში მოვ ლი-
ნე ბულ იქ ნა სა კავ ში რო სა ხე ლოვ ნე ბო კო მი ტე ტის წარ მო მად გე ნე-
ლი, რო მელ მაც გა მო არ კ ვი ა, რომ ჩვენ თე ატ რა ლუ რი გა ნათ ლე ბის 
საქ მე სა თა ნა დო დო ნე ზე არ გვაქვს და ყე ნე ბუ ლი და ად გი ლობ რივ 
ხელ მ ძღ ვა ნელ ორ გა ნო ებ თან მო ლა პა რა კე ბის შე დე გად გა დაწყ-
და - შექ მ ნი ლი ყო სპე ცი ა ლუ რი უმაღ ლე სი თე ატ რა ლუ რი სას წავ-
ლე ბე ლი.

თე ატ რა ლუ რი ინ სი ტუ ტის გახ ს ნას პირ ვე ლი რექ ტო რი, პრო-
ფე სო რი აკა კი ფა ღა ვა შემ დე გი სიტყ ვე ბით გა მო ეხ მა უ რა: 
„სოციალისტური კულ ტუ რის მშე ნე ბე ლი საბ ჭო თა არ ტის ტი სრუ ლი 
შე ი ა რა ღე ბით უნ და წარ ს დ გეს თა ვი სი ხალ ხის წი ნა შე. იგი უნ და 
ფლობ დეს კა ცობ რი ო ბის მთელ კულ ტუ რას, რო გორც ამას გე ნი ო-
სი ლე ნი ნი გვას წავ ლი და. ჩვე ნი არ ტის ტი უნ და იბ რ ძო დეს საბ ჭო თა 
ხე ლოვ ნე ბის გაღ რ მა ვე ბის თ ვის, იმ ხე ლოვ ნე ბი სა, რომ ლის დრო შა 
მსოფ ლი ოს ყვე ლა ქვეყ ნის ხე ლოვ ნე ბა თა დრო შა ზე მაღ ლა ფრი-
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ა ლებს მშრო მე ლი კა ცობ რი ო ბის უბ რ ძე ნე სი ბე ლა დის - ჩვე ნი საყ-
ვა რე ლი მას წავ ლებ ლის, დი დი სტა ლი ნის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით“.1  
წლე ბის შემ დეგ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით თე ატ რ მ ცოდ ნე ნა-
თე ლა არ ვე ლა ძე წერ და: „შემთხვევითი არ არის, რომ ქარ თ ველ 
ბე რი კა თა აღ მ ზ რ დე ლი უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლიც დი ო ნი სე სა-
ვით ორ ჯერ და ი ბა და. პირ ვე ლად 1923 წელს, ხო ლო მე ო რედ - 1939 
წელს. სპე ცი ა ლის ტე ბი თვლი ან, რომ ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტის და ბა-
დე ბის თა რი ღად უნ და ჩა ით ვა ლოს მა ინც 1923 წე ლი“.2

შემ დეგ წლებ ში ინ ს ტი ტუ ტი თან და თან გა ფარ თოვ და. 1944 
წელს მას და ე მა ტე ბა თე ატ რ მ ცოდ ნე ო ბის ფა კულ ტე ტი, ხო ლო 1956 
წელს სამ სა ხი ო ბო მუ სი კა ლუ რი გან ყო ფი ლე ბა. 1965 წელს გა იხ ს ნა 
სა რე ჟი სო რო- სა ბა ლეტ მე ის ტე რო გან ყო ფი ლე ბა. 1972 წელს ამ ინ ს-
ტი ტუტ ში გა იხ ს ნა კი ნომ ცოდ ნე ო ბის სპე ცი ა ლო ბა, რო მელ საც ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლობ დ ნენ კი ნომ ცოდ ნე ე ბი: ოლ ღა (ლალა) თა ბუ კაშ ვი ლი 
და კო რა წე რე თე ლი, ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით კი ნო სა რე ჟი სო რო სპე-
ცი ა ლო ბაც, რო მელ საც სა თა ვე ში ჩა უდ გა ცნო ბი ლი კი ნო რე ჟი სო რი 
თენ გიზ აბუ ლა ძე. კი ნომ ცოდ ნე ო. თა ბუ კაშ ვი ლი მი უ თი თებ და: „არ 
შე მიძ ლია არ გა ვიხ სე ნო რე ზო ჩხე ი ძის დამ სა ხუ რე ბა ქარ თუ ლი 
კი ნოს კო ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბის საქ მე ში XX სა უ კუ ნის 70-იან წლებ-
ში. მა შინ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო თე ატ რა ლურ ინ ს ტი ტუტ ში 
კი ნო ფა კულ ტე ტის გახ ს ნის იდეა რე ა ლო ბად რე ზო ჩხე ი ძის დიდ მა 
ავ ტო რი ტეტ მა და სა ხელ მა აქ ცი ა“.3  

1974 წელს მი ღე ბა შედ გა ორ კი ნო სა რე ჟი სო რო ჯგუფ ში, რომ-
ლებ საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დ ნენ რე ჟი სო რე ბი - თენ გიზ აბუ ლა ძე და 
ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე. ჩა ი რიცხა 18 სტუ დენ ტი. მათ უმ რავ ლე სო ბას 
უკ ვე დამ თავ რე ბუ ლი ჰქონ და სხვა უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი. 

სას წავ ლო გეგ მა შედ გე ბო და შემ დე გი კურ სე ბის გან: კი ნო წარ-
მო ე ბა, ფო ტოგ რა ფი ა, ოპე რა ტო რის ოს ტა ტო ბა, მსა ხი ო ბის ოს ტა-
ტო ბა, მეტყ ვე ლე ბა, სას ცე ნო მოძ რა ო ბა, ქარ თუ ლი კი ნოს ის ტო-
რი ა, საზღ ვარ გა რე თის კი ნოს ის ტო რი ა. ამას თა ნა ვე, ის წავ ლე ბო-
და ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, საზღ ვარ გა რე თის ლი ტე რა ტუ რა და 
სა ზო გა დო ებ რივ - პო ლი ტი კუ რი გა ნათ ლე ბის საგ ნე ბი. ძი რი თა დი 
სას წავ ლო პრო ცე სი შე მოქ მე დე ბით სა ხე ლოს ნო ში მიმ დი ნა რე ობ-

1გაზეთი„კომუნისტი“,1939,8ივლისი.
2არველაძენ.ჟურნალი„თეატრმცოდნეობითიდაკინომცოდნეობითიძიებანი“,
№3(22),2005,გვ.3.
3ღონღაძელ,ჟურნალი„ხელოვნება“,2008,გვ.109.
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და. თ. აბუ ლა ძე სწო რედ იმ პე რი ოდ ში იღებ და შემ დ გომ ში გახ მა უ-
რე ბულ ფილმს „ნატვრის ხეს“, ოპე რა ტორ ლო მერ ახ ვ ლე დი ან თან 
ერ თად. იგი სტუ დენ ტებ თან გა დი ო და მთელ შე მოქ მე დე ბით პრო-
ცესს, რა საც გა დის ფილ მი ლი ტე რა ტუ რუ ლი სცე ნა რი დან რე ჟი სო-
რულ სცე ნა რად ტრან ს ფორ მა ცი ამ დე. ამავ დ რო უ ლად, სტუ დენ ტე ბი 
ვალ დე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ სწავ ლის პე რი ოდ ში ინ ს ტი ტუ ტის სა წარ მოო 
ბა ზა ზე ოს ტა ტის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბით სა კურ სო, წი ნა სა დიპ ლო მო 
და სა დიპ ლო მო ფილ მე ბი გა და ე ღოთ. ისი ნი ფილ მებს 35 მმ-ი ან 
კი ნო ფირ ზე იღებ დ ნენ, ამონ ტა ჟებ დ ნენ, ახ მო ვა ნებ დ ნენ, ას ლის 
ბეჭ დ ვას ადევ ნებ დ ნენ თვალ ყურს. 

1979 წლის პირ ვე ლი გა მოშ ვე ბის სტუ დენ ტის, გო დერ ძი ჩო ხე-
ლის სა კურ სო ფილ მ მა „ადგილის დე დამ“ ობერ ჰა უ ზე ნის სა ერ თა-
შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე „გრან-პრი“ მო ი პო ვა. „ობერჰაუზენის 
კი ნო ფეს ტი ვალ მა დე ვი ზად აირ ჩია „გზა მე ზობ ლე ბი სა კენ“ და მრა-
ვალ ფე რო ვან პროგ რა მა ში „ადგილის დე დამ“ თა ვი სი სიტყ ვა თქვა 
ცხოვ რე ბი სე უ ლი სა აზ რი სის შე სა ხებ, შეძ ლო მე ზობ ლი სა კენ გა ეკ-
ვა ლა გზა“.1 

ნა ნა ჯორ ჯა ძის სა დიპ ლო მო ფილ მი „მოგზაურობა სო პოტ ში“ 
ასე ვე ობერ ჰა უ ზე ნის მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის XXXIII სა ერ-
თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე „გრან-პრით“ და ჯილ დოვ და, ხო ლო 
თე მურ ბაბ ლუ ა ნის „ბეღურების გა დაფ რე ნამ“ კი ე ვის ახალ გაზ რ და 
კი ნე მა ტოგ რა ფის ტ თა XI სა კავ ში რო კი ნო ფეს ტი ვა ლის სპე ცი ა ლუ-
რი პრი ზი მო ი პო ვა.

ინ ს ტი ტუ ტის ბა ზა ზე ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში 
თენ გიზ აბუ ლა ძი სა და რე ზო ჩხე ი ძეს თან ერ თად მო ნა წი ლე ობ დ-
ნენ ცნო ბი ლი რე ჟი სო რე ბი: ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე, ელ დარ შენ გე-
ლა ი ა, გი ორ გი შენ გე ლა ი ა, ირაკ ლი კვი რი კა ძე, ომარ გვა სა ლი ა, 
გია ჭუ ბაბ რი ა, იოსებ ჩხა ი ძე, რა მაზ ხო ტი ვა რი, გე ლა კან დე ლა კი, 
თა მაზ გო მე ლა უ რი, კი ნომ ცოდ ნე ე ბი: გო გი დო ლი ძე, ოლ ღა თა ბუ-
კაშ ვი ლი, ირი ნა კუ ჭუ ხი ძე, ნა თია ამი რე ჯი ბი, სცე ნა რის ტი ერ ლომ 
ახ ვ ლე დი ა ნი, კი ნო ო პე რა ტო რი ლე ვან პა ა ტაშ ვი ლი და სხვ. 

1980 წელს გა მოშ ვე ბუ ლი ნა კა დი დან გან სა კუთ რე ბით გახ მა-
ურ და: ტა ტო კო ტე ტიშ ვი ლის „ანემია“, და თო ჯა ნე ლი ძის „დედუნა“, 
დი ტო ცინ ცა ძის ფილ მე ბი - „ზღვარზე“, „დაკარგული მკვლე ლე ბი“ 
და სხვ. 

1მდივანიი,გაზეთი„ახალიფილმები“,№9-10.1982,გვ.9.
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1981 წელს ინ ს ტი ტუტ მა პირ ვე ლი ანი მა ცი უ რი რე ჟი სუ რის ჯგუ ფი 
გა მო უშ ვა (გელა კან დე ლა კის და თა მაზ გო მე ლა უ რის სა ხე ლოს-
ნო). ესე ნი იყ ვ ნენ: ვლა დი მერ (ლადო) სუ ლაქ ვე ლი ძე, და თო სი ხა-
რუ ლი ძე, ლე ვან ჭყო ნი ა, რე ზო გვარ ლი ა ნი და და ვით თა ყა იშ ვი ლი. 
ეს იყო თა ო ბა, რო მელ მაც სულ სხვა სა ფე ხურ ზე აიყ ვა ნა ქარ თუ ლი 
ანი მა ცი ა. თუმ ცა მათ შო რის სა გან გე ბოდ უნ და აღი ნიშ ნოს და ვით 
თა ყა იშ ვი ლის ანი მა ცი უ რი ფილ მი „ჭირი“, რო მელ მაც 1984 წელს 
კა ნის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლის „გრან-პრი“ და იმ სა ხუ რა. 

1982 წელს ინ ს ტი ტუ ტი და ამ თავ რა პირ ვე ლი კი ნო დო კუ მენ-
ტა ლის ტე ბის ჯგუფ მა (ხელმძღვანელი - გ. ჭუ ბაბ რი ა), რო მელ შიც 
შე დი ოდ ნენ: ვა ჟა ზუ ბაშ ვი ლი, ალექ სან დ რე ქოქ რაშ ვი ლი, კა ხა 
მე ლი თა უ რი, ნუგ ზარ ყი ფი ა ნი და სხვ. ამ ჯგუ ფი დან გა მო სა ყო ფია 
ვ. ზუ ბაშ ვი ლის სა კურ სო დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი „მთაწმინდა“, რო-
მელ მაც 1981 წელს კი ე ვის ახალ გაზ რ დუ ლი ფილ მე ბის რეს პუბ ლი-
კურ ფეს ტი ვალ ზე „მოლოდოსტ“ დიპ ლო მით და ჯილ დოვ და.  

1978 წ. 11-14 სექ ტემ ბერს თბი ლი სის კი ნოს სახ ლ ში ჩა ტარ და 
კი ნე მა ტოგ რა ფის ტ თა I რეს პუბ ლი კუ რი სტუ დენ ტუ რი ფეს ტი ვა ლი 
„ამირანი-78“ (ჟიურის თავ მ ჯ დო მა რე, კი ნო რე ჟი სო რი ოთარ იოსე-
ლი ა ნი). ამა ვე წელს კი ნოს ტუ დი ა ში „ქართულ ფილ მი“ შე იქ მ ნა 
ახალ გაზ რ დო ბის ექ ს პე რი მენ ტუ ლი შე მოქ მე დე ბი თი გა ერ თი ა ნე ბა 
„დებიუტი“. მი სი ფილ მე ბი რეს პუბ ლი კის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის 
ხარ ჯ ზე იქ მ ნე ბო და და უდი დეს როლს ას რუ ლებ და - იგი ახალ-
გაზ რ და რე ჟი სო რებს ექ ს პე რი მენ ტე ბი სა და სა კუ თა რი ხელ წე რის 
კვლე ვა- ძი ე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევ და. 

1980 წელს თე ატ რა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტის კი ნო ფა კულ ტე ტის დე კა-
ნად და ი ნიშ ნა კი ნომ ცოდ ნე გო გი დო ლი ძე. სწო რედ მის სა ხელს 
უკავ შირ დე ბა კი ნო ფა კულ ტე ტის, ანუ ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლის შემ-
დ გო მი გან ვი თა რე ბა. 

1981 წელს პირ ვე ლი კი ნო სა ო პე რა ტო რო ჯგუ ფი ცნო ბილ მა 
ოპე რა ტორ მა ლე ვან პა ა ტაშ ვილ მა აიყ ვა ნა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლა კად რე ბით საბ ჭო თა კავ ში რის სხვა ქვეყ-
ნებ საც ამა რა გებ და. სხვა დას ხ ვა წელს თე ატ რა ლურ ინ ს ტი ტუტ ში 
ჩრდი ლო კავ კა სი ის, შუა აზი ის, ლიტ ვი სა და სხვა რე გი ო ნე ბის სტუ-
დენ ტე ბი მათ თ ვის სპე ცი ა ლუ რად შექ მ ნილ კი ნო სა რე ჟი სო რო ჯგუ-
ფებ ში სწავ ლობ დ ნენ. 

1986 წლი დან თე ატ რა ლურ ინ ს ტი ტუტ ში გა იხ ს ნა კი ნო თე ატ რი 
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„სტუდენტური“. რო გორც ერ თ -ერ თი კი ნომ ცოდ ნე ო ბის ფა კულ ტე-
ტის სტუ დენ ტი წერ და: „ეს კი ნო თე ატ რი, ჯერ ჯე რო ბით, ერ თა დერ-
თია ჩვენს ქვე ყა ნა ში... სწო რედ ამ მიზ ნით გა დავ წყ ვი ტეთ მჭიდ რო 
კავ ში რი დაგ ვემ ყა რე ბი ნა საბ ჭო თა კავ ში რის სხვა დას ხ ვა ქა ლა ქის 
თე ატ რა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტის კი ნო ფა კულ ტე ტებ თან. სა შუ ა ლე ბა მოგ-
ვე ცა მა ყუ რებ ლი სათ ვის გაგ ვეც ნო არა მარ ტო ქარ თ ვე ლი, არა მედ 
სხვა ეროვ ნე ბის ახალ გაზ რ დე ბის შე მოქ მე დე ბა“.1 

ფა კულ ტე ტის დე კა ნი, გო გი დო ლი ძე აცხა დებ და: „1988 წლი-
დან უკ ვე ოფი ცი ა ლუ რად გა ვე დით საზღ ვარ გა რეთ სტუ დენ ტურ 
კი ნო ფეს ტი ვა ლებ ზე. იუნეს კოს ეგი დით მო მუ შა ვე სა ზო გა დო ე ბა 
„სილექტმა“ (რომლის აბ რე ვი ა ტუ რა ასე იშიფ რე ბა: კი ნო ტე ლეს-
კო ლე ბის სა ერ თა შო რი სო ასო ცი ა ცი ა) ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლა (ასე 
უწო დე ბენ ჩვენს ფა კულ ტეტს უცხო ეთ ში) 1988 წლის აგ ვის ტო ში 
ასო ცი რე ბულ წევ რად, 1990-ში კი - ნამ დ ვილ წევ რად მი ი ღო“.2 

და ი დო ხელ შეკ რუ ლე ბა მი უნ ჰე ნის კი ნოს კო ლას თან, კონ ტ-
რაქ ტი შედ გა ბრი უ სე ლის კი ნოს კო ლას თა ნაც. 

1990-იანი წლე ბი დან ქვე ყა ნა ში გარ დამ ტე ხი მოვ ლე ნე ბი გან ვი-
თარ და, რო მელ მაც სრუ ლი ად შეც ვა ლა საბ ჭო თა სო ცი ა ლის ტუ რი 
სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა. და იწყო რთუ ლი პო ლი ტი კურ -ე კო ნო-
მი კუ რი გარ და ტე ხის ეპო ქა. რი გი მი ზე ზე ბის გა მო კი ნო ფეს ტი ვალ 
„ამირანის“ ჩა ტა რე ბა შეწყ და. ინ გ რე ო და ძვე ლი საბ ჭო თა სო ცი ა-
ლის ტუ რი სის ტე მა. ქვე ყა ნა ში და იწყო ე.წ. გარ და მა ვა ლი პე რი ო დი. 
რო გო რი უნ და ყო ფი ლი ყო ახა ლი და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლო, 
ბუნ დო ვა ნი იყო. გა მო ნაკ ლისს არც თე ატ რა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ტი წარ-
მო ად გენ და. უნ და დას რუ ლე ბუ ლი ყო საბ ჭო თა სწავ ლე ბის სტრუქ-
ტუ რა და დაწყე ბუ ლი ყო ახა ლი, თუმ ცა ეს ხა ნა საკ მა ოდ დიდ ხანს, 
თით ქ მის 16 წე ლი, გაგ რ ძელ და. 

1990 წლის 1-28 თე ბერ ვალს ფეს ტი ვალ „ოფიულს-90“ (გფრ) 
სა ინ ფორ მა ციო ჩვე ნე ბის თ ვის შე ირ ჩა ახალ გაზ რ და ქარ თუ ლი 
კი ნოს კო ლის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბის ნა მუ შევ რე ბი: „ანემია“ 
(რეჟ. ტ. კო ტე ტიშ ვი ლი), „მამა, შვი ლი და ნი ა ვი“ (რეჟ. დ. ცინ ცა ძე), 
„გამოუსწორებელი“ (რეჟ. გ. ჭყო ნი ა) და სხვ. ამას თან და კავ ში-
რე ბით კი ნომ ცოდ ნე ო. თა ბუ კაშ ვი ლი წერ და: „ეს იყო ქარ თუ ლი 
კი ნოს ე.წ. პირ ვე ლი და მო უ კი დე ბე ლი გას ვ ლა სა ერ თა შო რი სო ას-

1ლევანიძემ,გაზეთი„ქართულიფილმი“,№2,1988,გვ.70.
2დოლიძეგ,გაზეთი„ქართულიფილმი“,1995,გვ.1.
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პა რეზ ზე. ყო ველ სა ღა მოს ეწყო ბო და ფილ მე ბის გან ხილ ვა, რო-
მე ლიც პრო ფე სი უ ლი სა უბ რის ჩარ ჩოს სცილ დე ბო და. კი ნო მა რა-
თო ნი ხში რად პო ლი ტი კურ დის კუ სი ა ში გა და დი ო და და სა ქარ თ-
ვე ლოს ეროვ ნულ - გან მან თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბი სად მი ინ ტე-
რე სი ლე იტ მო ტი ვად გას დევ და შეხ ვედ რებს“.1 

ამ დის კუ სი ე ბის დროს სა ფუძ ვე ლი ჩა ე ყა რა მო მა ვალ კონ ტაქ-
ტებს გფრ-ის, აშ შ -ის და საფ რან გე თის კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებ თან. 

1991 წლის ნო ემ ბერ ში, მი უნ ჰენ ში ჩა ტარ და სტუ დენ ტუ რი ფილ-
მე ბის XI სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლი, რო მელ შიც მე სა მედ 
მო ნა წი ლე ობ და „სილექტის“ ნამ დ ვი ლი წევ რი - ქარ თუ ლი კი ნოს-
კო ლა. მი უნ ჰე ნის ფეს ტი ვა ლის ერ თ -ერ თი ჯილ დო, რო მე ლიც და-
წე სე ბუ ლი ჰქონ და ლონ დო ნის ტე ლე ვი ზი ის IV არხს, წი ლად ხვდა 
ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლის სტუ დენ ტის, ლე ვან ღლონ ტის სა ტე ლე ვი-
ზიო ფილმს „დღე“. 

1991 წლის დე კემ ბერ ში, კი ევ ში უკ რა ი ნის XXI ღია კი ნო ფეს-
ტი ვალ ზე „მოლოდოსტ -91“ წარ დ გე ნი ლი იყო პა ა ტა მი ლო რა ვას 
„ვირთხა“, ლე ვან ღლონ ტის „დღე“, თე მურ ცა ა ვას „ზიგ-ზაგი“. პრი-
ზე ბი ქა ლი სა და მა მა კა ცის რო ლე ბის სა უ კე თე სო შეს რუ ლე ბი სათ-
ვის ჟი უ რიმ ერ თ სუ ლოვ ნად მი ა ნი ჭა ქარ თ ველ მსა ხი ო ბებს, ნი ნე ლი 
ჭან კ ვე ტა ძე სა და ირაკ ლი ხი ზა ნიშ ვილს ფილ მი სათ ვის „ვირთხა“. 

პირ ვე ლად და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში 1992 
წლის 19-26 სექ ტემ ბერს თბი ლის ში ჩა ტარ და შა ვი ზღვის აუზის 
ქვეყ ნე ბის I სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლი „ოქროს არ წი ვი“, 
რო მელ მაც თა ვი მო უ ყა რა ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში შექ-
მ ნილ ფილ მებს. ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლის კურ დამ თავ რე ბულ თა გან 
და ჯილ დოვ დ ნენ: რეჟ. თ. ბაბ ლუ ა ნი ფილ მი სათ ვის „უძინართა მზე“ 
(„გრან-პრი“), რეჟ. პ. მი ლო რა ვა ფილ მი სათ ვის „ვირთხა“ (პრიზი 
სა უ კე თე სო დე ბი უ ტი), რეჟ. ა. ცა ბა ძე ფილ მი სათ ვის „ღამის ცეკ ვა“ 
(პრიზი ძი ე ბის თ ვის), რეჟ. დ. ცინ ცა ძე ფილ მი სათ ვის „სტუმრები“ 
(სპეციალური პრი ზი ორი გი ნა ლუ რი რე ჟი სუ რის თ ვის). ფეს ტი ვა-
ლის ბო ლო პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე ჟი უ რის თავ მ ჯ დო მა რემ რ. ჩხე-
ი ძემ გა ნაცხა და: „ქართული კი ნოს ახა ლი თა ო ბა უკ ვე ჩვენ მი ერ 
არის აღ ზ რ დი ლი, ქარ თულ ინ ს ტი ტუტ ში. წი ნა თა ო ბის უმ რავ ლე-
სო ბა „ვგიკის“ სტუ დენ ტე ბი ვი ყა ვით. ახ ლა კი, ამ ფეს ტი ვალ ზე, 

1თაბუკაშვილიო,ჟურნალი„კინო“-№2,„საარისმხარემასპინძლობსქართულ
კინოს“,1990,გვ.84-88.
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თით ქ მის ყვე ლა ჩვე ნი ინ ს ტი ტუ ტის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლი ა. მათ 
ფილ მებ ში შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, კი ნო შეხ ვ და ხალხს, კი ნო გახ და უფ-
რო მო ქა ლა ქე ობ რი ვი, მებ რ ძო ლი, დახ ვე წი ლი. მე დარ წ მუ ნე ბუ ლი 
ვარ, რომ ასე ვე გაგ რ ძელ დე ბა“.1

1992 წელს თე ატ რა ლურ ინ ს ტი ტუტს თე ატ რი სა და კი ნოს სა-
ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტი ეწო და. 

1993 წელს კი ე ვის სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ ზე „მოლო-
დოსტ-93“, სა დაც მსოფ ლი ოს მრა ვა ლი ქვეყ ნი დან 70 ფილ მი იყო 
წარ დ გე ნი ლი, რე ჟი სორ გი ორ გი (გიო) მგე ლა ძის ფილ მ მა „არა, 
მე გო ბა რო“ მი ი ღო პრი ზი სა უ კე თე სო მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი მხატ ვ რუ-
ლი ფილ მის თ ვის, ხო ლო მსა ხი ობ მა ლე ვან აბა ში ძემ ჟი უ რის სპე-
ცი ა ლუ რი დიპ ლო მი მა მა კა ცის რო ლის შეს რუ ლე ბი სათ ვის ამა ვე 
ფილ მ ში.  

1993 წელს ლო კარ ნოს 46-ე სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ ზე 
დი მიტ რი (დიტო) ცინ ცა ძის ფილ მ მა „ზღვარზე“ მთა ვა რი პრი ზი, 
„ვერცხლის ლე ო პარ დი“ და იმ სა ხუ რა. 

1994 წლის აპ რილ ში ობერ ჰა უ ზე ნის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს-
ტი ვალ ზე გი ორ გი (გიო) მგე ლა ძის ფილ მ მა „არა, მე გო ბა რო“ უმაღ-
ლე სი ჯილ დო, „გრან-პრი“ მი ი ღო. 

1995 წელს კი ევ ში გა მარ თულ სტუ დენ ტუ რი ფილ მე ბის I სა ერ-
თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე „პროლოგი“ წარ მა ტე ბით გა მო ვი და 
ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლა. ქარ თ ვე ლი სტუ დენ ტის, ლა შა ოთხ მე ზუ რის 
ნა მუ შე ვარს „ბეობახტერი“ მი ე ნი ჭა პრი ზი სა უ კე თე სო რე ჟი სუ რი-
სათ ვის. იგი ვე ფილ მი ფეს ტი ვალ ზე, რო მე ლიც მი ეძღ ვ ნა კი ნოს 100 
წლის იუბი ლეს და ჩა ტარ და სლო ვა კი ის ქა ლაქ ტრან ჩას ტ კე ტეპ-
ლი ცა ში, სა უ კე თე სო სტუ დენ ტურ ფილ მად აღი ა რეს. 1995 წელს 
მი უნ ჰე ნის სა ერ თა შო რი სო სტუ დენ ტურ კი ნო ფეს ტი ვალ ზე პრი-
ზი სა უ კე თე სო კი ნოს კო ლი სათ ვის მი ე ნი ჭა ქარ თუ ლი კი ნოს კო-
ლის პროგ რა მას. გ. დო ლი ძე აღ ნიშ ნავ და: „მიუნჰენის ფეს ტი ვა ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს ქარ თუ ლი კი ნოს მო მა ვა ლი კად-
რე ბის აღ ზ რ და ში, მან გა დამ წყ ვეტ ეტაპ ზე აღ მოგ ვი ჩი ნა ნამ დ ვი ლი 
მე გობ რულ - კო ლე გი ა ლუ რი დახ მა რე ბა და მო რა ლუ რა დაც მუ დამ 
გვერ დ ში გვიდ გას“.2 

1996 წელს ობერ ჰა უ ზე ნის კი ნო ფეს ტი ვალ ზე ვახ ტანგ კუნ ცევ -

1 ჟურნალი„ეკრანი“,№32,1992,გვ.1.
2დოლიძეგ,გაზეთი„ქართულიფილმი““№6(704)7მარტი.,1997,გვ.4.
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- გა ბაშ ვი ლის სტუ დენ ტურ მა ფილ მ მა „დილის რო მან სი“ ჟი უ რის 
სპე ცი ა ლუ რი პრი ზი და იმ სა ხუ რა.1997 მი უნ ჰე ნის სა ერ თა შო რი სო 
კი ნო ფეს ტი ვალ ზე მაია არ ჩ ვა ძის ფილ მი „ნეტავ აღარ იწ ვი მოს“ 
ფეს ტი ვა ლის დიპ ლო მით და ჯილ დოვ და.

 კი ნო ფა კულ ტეტ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი მიმ დი ნა რე-
ობ და. გო გი დო ლი ძე და ი ნიშ ნა ინ ს ტი ტუ ტის პრო რექ ტო რად კი ნოს 
მი მარ თუ ლე ბით, ხო ლო კი ნო ფა კულ ტე ტის დე კა ნად - ზუ რაბ მა ნა-
გა ძე. 1997 წლი დან ფა კულ ტე ტი ორად - სა ხელ მ წი ფო და ფა სი ან 
სექ ტო რე ბად და ი ყო. 

1999 წლის თ ვის კი ნო ფა კულ ტე ტის თ ვის შე ი ძი ნეს VHS–ის სა-
მონ ტა ჟო მა გი და, კა სე ტე ბი და ვი დე ო ა პა რა ტუ რა. შემ დეგ იგი ჩა-
ა ნაც ვ ლა MINI DV-ის ვი დე ო ა პა რა ტუ რამ. სტუ დენ ტუ რი სა კურ სო, 
წი ნა სა დიპ ლო მო და სა დიპ ლო მო ნა მუ შევ რე ბი უკ ვე ახალ ციფ-
რულ მა ტა რე ბელ ზე მზად დე ბო და. ახალ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა ფუნ-
და მენ ტუ რად შეც ვა ლა წარ მო ე ბის ხერ ხე ბი. სტუ დენ ტე ბი სო ლი-
დუ რი ეკო ნო მი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის გა რე შეც ახერ ხებ დ ნენ თა ვის 
გა მო ჩე ნას. 

1998 წელს კი ე ვის სტუ დენ ტუ რი ფილ მე ბის ფეს ტი ვალ ზე სა უ-
კე თე სო ფილ მი სათ ვის მთა ვა რი პრი ზი მი ე ნი ჭა რე ჟი სორ გი ორ გი 
ხა რე ბა ვას კი ნო სუ რათს „უნამუსო“, ხო ლო 2000 წელს იმა ვე ფეს-
ტი ვალ ზე სა უ კე თე სო დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის თ ვის და ჯილ დოვ და 
რე ჟი სო რი მი ხე ილ კე კე ლი ძე ფილ მის თ ვის „ელდარ მა მედ ზა დე“. 

მი უ ხე და ვად ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის გარ-
და მა ვა ლი პე რი ო დის სიძ ნე ლე ე ბი სა, 2001-2002-2003 წელს თბი-
ლის ში, კლუბ „სარდაფში“ ჩა ტარ და სტუ დენ ტუ რი ფილ მე ბის ფეს-
ტი ვა ლი, რო მელ საც სხვა დას ხ ვა წლებ ში დახ მა რე ბას უწევ დ ნენ 
იტა ლი ის რეს პუბ ლი კი სა და ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს სა ელ ჩო-
ე ბი. ფეს ტი ვალს ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და კი ნო რე ჟი სო რი და ვით ჯა ნე-
ლი ძე. 

2002 წელს ინ ს ტი ტუ ტი გარ და იქ მ ნა უნი ვერ სი ტე ტად. შე იქ მ ნა 
წეს დე ბა, დამ ტ კიც და ფა კულ ტე ტე ბის სპე ცი ა ლო ბე ბის კვა ლი ფი-
კა ცი ის ნუს ხა. კი ნო ფა კულ ტე ტის სა რე ჟი სო რო მი მარ თუ ლე ბით 
ჩა მო ყა ლიბ და შემ დე გი სპე ცი ა ლო ბე ბი: მხატ ვ რუ ლი ფილ მის რე-
ჟი სო რი, დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის რე ჟი სო რი, სა მეც ნი ე რო- პო პუ ლა-
რუ ლი ფილ მის რე ჟი სო რი, ანი მა ცი უ რი ფილ მის რე ჟი სო რი, სა ტე-
ლე ვი ზიო ვი დე ო ფილ მის რე ჟი სო რი, ტე ლე დად გ მე ბის რე ჟი სო რი, 
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კლი პე ბის რე ჟი სო რი, ტე ლე გა და ცე მის რე ჟი სო რი, რე ჟი სორ -ორ-
გა ნი ზა ტო რი, რე ჟი სორ - მე მონ ტა ჟე, დუბ ლი რე ბი სა და აღ დ გე ნი თი 
ფილ მის რე ჟი სო რი. სა ო პე რა ტო რო მი მარ თუ ლე ბით: კი ნო ო პე რა-
ტო რი, ტე ლე ვი დე ო ო პე რა ტო რი, ხმის რე ჟი სორ -ო პე რა ტო რი.  ასე-
ვე იყო  კი ნოს ცე ნა რის ტის, კი ნო მე ნე ჯე რის, პრო დი უ სერ - მე ნე ჯე-
რის სპე ცი ა ლო ბე ბი. 

ფა სი ა ნი სექ ტო რი სა და 20-მდე სპე ცი ა ლო ბის და ნერ გ ვამ კი ნო-
ფა კულ ტეტ ზე სტუ დენ ტ თა რა ო დე ნო ბა მე ტად გა ზარ და. 2004-2005 
სას წავ ლო წლის თ ვის უნი ვერ სი ტეტ ში სა ხელ მ წი ფო სექ ტორ ზე 431, 
ხო ლო ფა სი ან სექ ტორ ზე 1142 სტუ დენ ტი სწავ ლობ და. აქე დან 500-
მდე სტუ დენ ტი კი ნო ფა კულ ტეტ ზე ირიცხე ბო და. 

გარ და უ ვა ლი გახ და გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ცვლი ლე ბაც. ყვე-
ლა ზე ოპ ტი მა ლუ რი ვა რი ან ტი ბო ლო ნი ის პრო ცეს თან შე ერ თე ბა 
იყო, რაც გუ ლის ხ მობ და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ერ თი ა ნი ევ რო-
პუ ლი სივ რ ცის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და სა ერ თა შო რი სო პრინ ცი პებ ზე 
აგე ბუ ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის გაზ რ დას. სა ქარ თ ვე ლო აღ ნიშ-
ნულ პრო ცესს 2005 წელს შე უ ერ თ და. თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ-
მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში და იწყო რე ორ გა ნი ზა ცი ა. გარ და მა ვალ პე-
რი ოდ ში რექ ტო რის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლე ბე ლად გი ორ გი მარ-
გ ვე ლაშ ვი ლი და ი ნიშ ნა. და ი ნიშ ნენ აგ რეთ ვე დე კა ნის მო ვა ლე ო ბის 
შემ ს რუ ლებ ლე ბი, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მ გე ბე ლი იყ ვ ნენ ამ რე ფორ-
მის ჩა ტა რე ბა ზე. 

ქარ თულ კი ნოს კო ლას, იმ ხა ნად, ოფი ცი ა ლუ რად უკ ვე ერ ქ ვა 
კი ნო ტე ლე ფა კულ ტე ტი, რომ ლის დე კა ნი იყო კი ნომ ცოდ ნე, მაია 
ლე ვა ნი ძე. პირ ველ ეტაპ ზე შე მუ შავ და ახა ლი სას წავ ლო კუ რი კუ-
ლუ მე ბი, სა ა თობ რი ვი სის ტე მი დან მოხ და გა დას ვ ლა კრე დი ტე ბის 
დაგ რო ვე ბის სის ტე მა ზე, მოქ მე დი გარ და მა ვა ლი კა ნონ მ დებ ლო-
ბის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და ფა კულ ტე ტე ბის დე ბუ ლე ბე ბი და სხვა 
დო კუ მენ ტა ცი ე ბი. ჩა მო ყა ლიბ და სას წავ ლო კი ნოს ტუ დია და ახა ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის ლა ბო რა ტო რი ა, რომ ლის ბა ზა ზეც ის წავ ლე ბო და 
კომ პი უ ტე რუ ლი მონ ტა ჟი, გრა ფი კა და სხვ. 

ფა კულ ტეტ ზე ფუნ ქ ცი ო ნი რებ და სა მი კა თედ რა: კი ნო ხე ლოვ-
ნე ბის, კი ნომ ცოდ ნე ო ბი სა და ტე ლე ხე ლოვ ნე ბის კა თედ რე ბი. 2005 
წელს ფა კულ ტეტს გა მო ე ყო კი ნომ ცოდ ნე ო ბის სპე ცი ა ლო ბა, რო-
მე ლიც გა და ი ტა ნეს სო ცი ა ლურ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტეტ ზე. 

2006 წლი სათ ვის ფა კულ ტეტ ზე რე ჟი სუ რას ას წავ ლიდ ნენ: რე-
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ზო ჩხე ი ძე, რე ზო ესა ძე, ლე ვან ზა ქა რე იშ ვი ლი, ლე ვან ან ჯა ფა რი ძე, 
და ვით ნაც ვ ლიშ ვი ლი, ბა სა ფოცხიშ ვი ლი და სხვ., სა ო პე რა ტო რო 
ხე ლოვ ნე ბას - ირაკ ლი ონოფ რიშ ვი ლი და მი ხე ილ მედ ნი კო ვი, 
ხო ლო მულ ტიპ ლი კა ცი ას - ბონ დო შო ში ტა იშ ვი ლი და მა მია მა ლა-
ზო ნი ა. 

2007 წელს ფა კულ ტე ტის დე კა ნის მო ვა ლე ო ბის შემ ს რუ ლებ-
ლად და ი ნიშ ნა და ვით ჯა ნე ლი ძე. მი სი ინი ცი ა ტი ვით 2007 წელს აღ-
დ გა კი ნო ფეს ტი ვა ლი“ ამი რა ნი“. კი ნო ფეს ტი ვალ მა ყო ველ წ ლი უ რი 
სა ხე მი ი ღო და დღეს დღე ო ბით მას ში ათო ბით ქვე ყა ნა მო ნა წი-
ლე ობს. ამავ დ რო უ ლად ფა კულ ტეტ მა აღად გი ნა თა ვი სი წევ რო ბა 
CILECT-შიც (2007). 

2007 წლის 9-16 ნო ემ ბერს თურ ქე თის ქა ლაქ ყარ ს ში გა ი მარ-
თა ევ რო პუ ლი კი ნოს სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლი „ბორბლებზე“. 
ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტის ინი ცი ა ტი ვით, ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ ში 
გან ხორ ცი ელ და ერ თობ ლი ვი სტუ დენ ტუ რი პრო ექ ტი. სა ქარ თ-
ვე ლოს მხრი დან პრო ექ ტ ში ოთხი სტუ დენ ტი მო ნა წი ლე ობ და: ა. 
ჩერ ქე ზიშ ვი ლი, ვ. კირ კი ტა ძე, დ. ჩი ტა ი ა, ა. ხა რა ნა უ ლი. წარ მო ე ბის 
შე სა ხებ გა და სა ღე ბი ფილ მის თე მა სტუ დენ ტებს ად გილ ზე ვე შეს-
თა ვა ზეს. მათ უნ და გა ე კე თე ბი ნათ ფილ მი ად გი ლობ რი ვი ყვე ლის 
წარ მო ე ბის შე სა ხებ. ჯგუ ფი სა მი დღის გან მავ ლო ბა ში იღებ და და 
პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში ამონ ტა ჟებ და ფილმს. ჯგუფს ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლობ და კი ნო ო პე რა ტო რი, პრო ფე სო რი გია გერ სა მი ა. 14 ნო ემ ბერს 
ფილ მი „ყველი“ მზად იყო. მი სი ჩვე ნე ბა კი ფეს ტი ვა ლის სა ზე ი მო 
და ხურ ვა ზე შედ გა 15 ნო ემ ბერს.

2000 -2006 წლებ ში კი ნო რე ჟი სუ რის სტუ დენ ტებ მა სა ერ თა შო-
რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლებ ზე, სხვა დას ხ ვა ნო მი ნა ცი ებ ში 27 პრი ზი მო-
ი პო ვეს. მათ შო რის გა მო სა ყო ფი ა: რუ სუ დან ჭყო ნი ას ფილ მი „მათ 
სა ხე ლი არ გა აჩ ნი ათ“, რო მე ლიც 5 სხვა დას ხ ვა კი ნო ფეს ტი ვალ ზე 
და ჯილ დოვ და სომ ხეთ ში, ჩე ხეთ ში, ლუქ სემ ბურ გ ში, გერ მა ნი ა ში, 
რუ სეთ ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, თა მარ სუ ლა მა ნი ძის ანი მა ცი უ რი ფილ მი 
„პარად ამუ რი“, რო მელ მაც რუ სეთ სა და აზერ ბა ი ჯან ში გა მარ თულ 
კი ნო ფეს ტი ვა ლებ ზე აიღო პრი ზე ბი და სხვ. 

2007 წლის დე კემ ბერ ში, თბი ლის ში ფონდ „ინტერნიუსის“ ფი-
ნან სუ რი მხარ და ჭე რით ჩა ტარ და სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნე-
ბის ფარ გ ლებ ში შექ მ ნი ლი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის ფეს ტი ვა ლი 
„გზაჯვარედინზე“. „გზაჯვარედინზე მდგომ მა მო მა ვალ მა ხე ლო-
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ვა ნებ მა თან მ შ რომ ლო ბი სა და მე გობ რო ბის მყა რი ხი დე ბი გა დეს, 
ყო ველ გ ვა რი პო ლი ტი კუ რი ამ ბი ცი ე ბი სა და ზოგ ქვე ყა ნას შო-
რის დღეს არ სე ბუ ლი და პი რის პი რე ბის მი უ ხე და ვად... სხვა დას ხ ვა 
ეროვ ნე ბის 42 ავ ტორ მა ოც და ერ თი 7-წუთიანი ფილ მი სა ქარ თ ვე-
ლო ში, აზერ ბა ი ჯან სა და სომ ხეთ ში გა და ი ღო და ერ თობ ლი ვი ნა-
მუ შევ რე ბი წარ მო ად გი ნა“.1 

საპ რი ზო ად გი ლე ბი ქარ თუ ლი კი ნოს კო ლის სტუ დენ ტებ მა 
მო ი პო ვეს: ფილ მე ბი სათ ვის: „შვიდი წუ თი ბო შებ თან ერ თად“ ა. 
ჩერ ქე ზიშ ვილ მა (თანაავტორი - ორ ხან აგა ზა დე აზერ ბა ი ჯა ნი დან), 
„არაფორმალები“ ლ. ჯო ბა ვა (თანაავტორი - ადე ლია სუ ლე ი მა ნო-
ვა აზერ ბა ი ჯა ნი დან); „გარიყული “ დ. ჩი ტაია (თანაავტორი - მუ რად 
მუ რა დო ვი აზერ ბა ი ჯა ნი დან). 

2008 წელს კი ნე მა ტოგ რა ფის ტ თა კავ შირ თან არ სე ბუ ლი კომ პა-
ნია „სინეტექსისა“ და კომ პა ნია „კოდაკის“ ინი ცი ა ტი ვით სტუ დენ-
ტე ბი სათ ვის გან ხორ ცი ელ და სას წავ ლო პრო ექ ტი - ზაფხუ ლის კი-
ნოს კო ლა, რომ ლის მი ზა ნი იყო 10 სტუ დენ ტუ რი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი 
ფილ მის შექ მ ნა სა ერ თო დე ვი ზით „მშვიდობით იარა ღო“. 

2009 წელს ფა კულ ტე ტის დე კა ნად აირ ჩი ეს პრო ფე სო რი, და ვით 
ჯა ნე ლი ძე, ხო ლო 2011 წელს ფა კულ ტე ტის ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო-
ფის სამ სა ხუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად - ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, 
თი ნა თინ ჭა ბუ კი ა ნი. უნი ვერ სი ტეტ ში წარ მა ტე ბით და ი ნერ გა ყვე ლა 
ის ძი რი თა დი ას პექ ტი, რო მელ საც ბო ლო ნი ის პრო ცე სი მო ი ცავს 
– კა ნონ მ დებ ლო ბა ში გა ი წე რა ბო ლო ნი ის მთა ვა რი მოთხოვ ნე ბი: 
ხა რის ხის ერ თი ა ნი სის ტე მის და ნერ გ ვა და სა გან მა ნათ ლებ ლო სა-
ფე ხუ რე ბის გან საზღ ვ რა (ბაკალავრიატი, მა გის ტ რა ტუ რა, დოქ ტო-
რან ტუ რა), რის სა ფუძ ველ ზეც სა ქარ თ ვე ლოს სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სის ტე მა ერ თი ა ნი ევ რო პუ ლი სის ტე მის წევ რად იქ ცა, ხო ლო აქ 
მი ღე ბუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის აღი ა რე ბა შე საძ ლე ბე ლია ევ-
რო პულ ქვეყ ნებ ში. კრე დი ტე ბის სის ტე მის და ნერ გ ვამ შე საძ ლე ბე-
ლი გა ხა და სტუ დენ ტე ბი სა და აკა დე მი უ რი თუ ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
პერ სო ნა ლის მო ბი ლო ბა, ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის მე ქა ნიზ მე-
ბის და ნერ გ ვა სა ხელ მ წი ფო და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო დო ნე ზე აკ რე-
დი ტა ცი ა -ავ ტო რი ზა ცი ის სის ტე მი სა და უნი ვერ სი ტე ტებ ში ხა რის ხის 
უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რე ბის ამოქ მე დე ბით. 

2011-2012 სას წავ ლო წელს უნი ვერ სი ტე ტის სას წავ ლო პროგ რა-

1 გაზეთი „დურუჯი“, № 16 (22), 2007, გვ. 2.
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მამ და აკ მა ყო ფი ლა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი და წარ მა ტე ბით გა-
ი ა რა აკ რე დი ტა ცი ა. 

2010-2015 წლებ ში სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლებ ზე ჩვენ მა 
სტუ დენ ტე ბის 28 ფილ მი და ჯილ დოვ და. მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
გი ორ გი ქო ბა ლი ას ფილ მი „უსახელო მცე ნა რე“ (რეზო ესა ძის ჯგუ-
ფი), რო მელ საც 2010 წელს სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ „ამირანზე“ 
მი ე ნი ჭა პრი ზი სა უ კე თე სო მხატ ვ რუ ლი ფილ მი სათ ვის. გ. ქო ბა ლია 
იმა ვე წელს ბა ქოს (აზერბაიჯანი) სტუ დენ ტუ რი ფილ მე ბის სა ერ თა-
შო რი სო ფეს ტი ვალ ზე სა უ კე თე სო სტუ დენ ტუ რი ფილ მის თ ვის მთა-
ვა რი პრი ზით და ჯილ დოვ და. 

2010 წელს ნა თია ნი კო ლაშ ვი ლის (ვ. სუ ლაქ ვე ლი ძის ჯგუ ფი) 
ანი მა ცი უ რი ფილ მი „ამომავალი მზის ქვე ყა ნა“ ბა თუ მის სა ერ თა-
შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე „თოფუზი“ და ჯილ დოვ და სა უ კე თე სო 
სტუ დენ ტუ რი ფილ მის თ ვის. 

2011 წელს ლო ძის (პოლონეთი) სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი-
ვალ ზე მარ გა ლი ტა ზუ ბაშ ვი ლის (თ. ჭა ბუ კი ა ნის ჯგუ ფი)  ფილ მი 
„ოლიმპია“ ჟი უ რის სპე ცი ა ლუ რი პრი ზით და ჯილ დოვ და. 

2012 წელს მ. ზუ ბაშ ვი ლი სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ 
„ამირანზე“ და ჯილ დოვ და პრი ზით „სტუდენტი კრი ტი კო სე ბის რჩე-
უ ლი“. 

2013 წლის ოქ ტომ ბერ ში ალ მა -ა ტა ში (ყაზახეთი) გა მარ თულ 
III სა ერ თა შო რი სო სტუ დენ ტურ ფეს ტი ვალ ზე „ბასტაუ“ ლე ვან სი-
ხა რუ ლი ძის (ლ. თუთ ბე რი ძის ჯგუ ფი) სა დიპ ლო მო ფილ მ მა „აქ 
ოდეს ღაც ზღვა იყო“ მი ი ღო ფეს ტი ვა ლის მთა ვა რი ჯილ დო. 

მომ დევ ნო 2014 წელს, სტუ დენტ სა ლო მე ვეფხ ვა ძის (დ. ჯა ნე-
ლი ძის ჯგუ ფი) ფილ მ მა - „მე, ისი ნი და მა მა“ ალ მა -ა ტა ში IV სა-
ერ თა შო რი სო სტუ დენ ტურ ფეს ტი ვალ ზე „ბასტაუ“ მი ი ღო პრი ზი 
სა უ კე თე სო რე ჟი სუ რის თ ვის, ხო ლო 2015 წელს იგი ვე ნა მუ შე ვა რი 
სო ფი ა ში (ბულგარეთი) II სტუ დენ ტურ ფეს ტი ვალ ზე „NEW WAVE” 
და ჯილ დოვ და პრი ზით სა უ კე თე სო უცხო ე ნო ვა ნი ფილ მი სათ ვის. 

2015 წელს IX სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ „ამირანზე“ 50-
მდე ქვეყ ნის კი ნოს კო ლის 500-ზე მე ტი ფილ მი წა რად გი ნეს. ჟი უ-
რი და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი იყო სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის უმაღ ლე სი კი-
ნო სას წავ ლებ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბით. მათ შო რის იყო ქსიე 
ფეი - კი ნო რე ჟი სო რი და პე კი ნის კი ნო ა კა დე მი ის პრო ფე სო რი. 
„ფესტივალმა უკ ვე თა ვი და იმ კ ვიდ რა სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა-
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ლებს შო რის, რა საც ცხად ყოფს შე მო სუ ლი გან ცხა დე ბე ბის სიმ რავ-
ლე, სტუმ რად ჩა მო სუ ლი სტუ დენ ტე ბი, ჟი უ რის წევ რე ბი და ის, რომ 
მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა წერ ტილ ში ფეს ტი ვა ლის ჯილ დოს სა პა ტიო 
ად გი ლი უჭი რავს“.1 

ამ კი  ნო  ფეს   ტი  ვალ   ზე სა  უ  კე  თე  სო მხატ   ვ   რუ  ლი ფილ   მის პრი -
ზი მი  ი  ღო სა  ლო  მე ვეფხ   ვა  ძის კი  ნო  სუ  რათ   მა „მე, ისი  ნი და მა  მა“, 
ხო  ლო სა  უ  კე  თე  სო დო  კუ  მენ   ტუ  რი ფილ   მის პრი  ზით და  ჯილ   დოვ  -
და ბა  ქარ ჩერ   ქე  ზიშ   ვი  ლის (ა. ვახ   ტან   გო  ვის ჯგუ  ფი) ნა  მუ  შე  ვა  რი - 
„ტოროლები და ბუ  ე  ბი“. 

2017-2018 სას   წავ   ლო წელს უნი  ვერ   სი  ტეტ   მა წარ   მა  ტე  ბით გა  ი  ა -
რა ავ   ტო  რი  ზა  ცი  ა. დღე  ი  სათ   ვის კი  ნო  ტე  ლე  ფა  კულ   ტეტ   ზე სა  შემ   ს   რუ -
ლებ   ლო-   შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი ხე  ლოვ   ნე  ბა სა  ბა  კა  ლავ   რო პროგ   რა  მის 
ორი დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი კონ   ცენ   ტ   რა  ცია მოქ   მე  დებს: კი  ნო  ტე  ლე  ო  პე  რა -
ტო  რი და აუდი  ო  ვი  ზუ  ა  ლუ  რი რე  ჟი  სუ  რა, ამ უკა  ნას   კ   ნელ   ში ჩაშ   ლი -
ლია ხუ  თი სპე  ცი  ა  ლო  ბა: მხატ   ვ   რუ  ლი კი  ნოს რე  ჟი  სუ  რა, დო  კუ  მენ  -
ტუ  რი კი  ნოს რე  ჟი  სუ  რა, ტე  ლე  რე  ჟი  სუ  რა, ანი  მა  ცი  უ  რი კი  ნოს რე  ჟი -
სუ  რა და ხმის რე  ჟი  სუ  რა. სწავ   ლე  ბა ისევ სა  ხე  ლოს   ნოს პრინ   ცი  პით 
მიმ   დი  ნა  რე  ობს. თუ  კი ად   რე მი  ღე  ბა ყვე  ლა სპე  ცი  ა  ლო  ბა  ზე ყო  ველ  -
წ   ლი  უ  რი იყო, დღე  ი  სათ   ვის ეს პრო  ცე  სი ხდე  ბა ორ წე  ლი  წად   ში 
ერ   თხელ. შემ   ცირ   და მი  სა  ღე  ბი სტუ  დენ   ტე  ბის კონ   ტი  გენ   ტი - ად   რე 
ჯგუფ   ში 10 სტუ  დენ   ტი ირიცხე  ბო  და, ხო  ლო დღე  ი  სათ   ვის მხო  ლოდ 5 
სტუ  დენ   ტი  ა. მი  სა  ღე  ბი გა  მოც   დე  ბი ორ ეტა  პად ხორ   ცი  ელ   დე  ბა. პირ  -
ველ ეტაპ   ზე აბი  ტუ  რი  ენ   ტე  ბი გა  დი  ან შე  მოქ   მე  დე  ბით ტურ   ზე, რო  მე -
ლიც შედ   გე  ბა წე  რი  სა და ზე  პი  რი გა  მოც   დე  ბის   გან, სა  დაც სა  ხე  ლოს  -
ნოს (ჯგუფის) ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლი, კო  მი  სი  ის წევ   რებ   თან ერ   თად, არ   კ  -
ვევს აბი  ტუ  რი  ენ   ტის შე  მოქ   მე  დე  ბით მო  ნა  ცე  მებ   სა და პო  ტენ   ცი  ალს. 
შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი ტუ  რე  ბის გა  და  ლახ   ვის შემ   დეგ (დადგენილია ქუ -
ლა  თა რა  ო  დე  ნო  ბა) აბი  ტუ  რი  ენ   ტი გა  და  დის ეროვ   ნულ გა  მოც   დებ  -
ზე, სა  დაც ბარ   დე  ბა ქარ   თუ  ლი ენა და ლი  ტე  რა  ტუ  რა, უცხო ენა, ის  -
ტო  რია ან მა  თე  მა  ტი  კა. სას   წავ   ლო პროგ   რა  მე  ბი შედ   გე  ბა რო  გორც 
პრქტი  კუ  ლი, ასე  ვევ თე  ო  რი  უ  ლი სას   წავ   ლო კურ   სე  ბის   გან, რო  მე -
ლიც შე  სა  ბა  მი  სო  ბა  შია ევ   რო  პულ სა  აკ   რე  და  ციო სტან   დარ   ტებ   თან. 
კურ   ს   დამ   თავ   რე  ბუ  ლებს ენი  ჭე  ბათ აუდი  ო  ვი  ზუ  ა  ლუ  რი ხე  ლოვ   ნე  ბის 
ბა  კა  ლავ   რის კვა  ლი  ფი  კა  ცი  ა. 

1ხელაიათ,გაზეთი„დურუჯი“№6(96),2015,გვ3.
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სა შემ ს რუ ლებ ლო- შე მოქ მე დე ბი თი ხე ლოვ ნე ბის (თეორიისა 
და პრაქ ტი კის ანა ლი ზი) სა მა გის ტ რო პროგ რა მა ში მოქ მე დებს სა-
მი კონ ცენ ტ რა ცი ა: 1. აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი რე ჟი სუ რა - თე ო რი ი სა და 
პრაქ ტი კის ანა ლი ზი (მხატვრული კი ნოს რე ჟი სუ რა, დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნოს რე ჟი სუ რა, ხმის რე ჟი სუ რა, ტე ლე რე ჟი სუ რა), 2. კი ნო ტე ლე-
ო პე რა ტო რი - თე ო რი ი სა და პრაქ ტი კის ანა ლი ზი; 3. კი ნო ტე ლედ-
რა მა ტურ გია - თე ო რი ი სა და პრაქ ტი კის ანა ლი ზი. მა გის ტ რა ტუ რა-
ში მი ღე ბა ში და შე მოქ მე დე ბი თი ტუ რე ბის შე დე გად მიმ დი ნა რე ობს. 
ფუნ ქ ცი ო ნი რებს სწავ ლე ბის მე სა მე სა ფე ხუ რი - დოქ ტო რან ტუ რა 
პრაქ ტი კო სე ბი სათ ვის. სა შემ ს რუ ლებ ლო მი მარ თუ ლე ბით ნაშ რო-
მი შედ გე ბა რო გორც თე ო რი უ ლი, ასე ვე პრაქ ტი კუ ლი კომ პო ნენ-
ტე ბი სა გან. დად გე ნი ლია სა დოქ ტო რო ნაშ რო მის პა რა მეტ რე ბიც. 

2013 წელს ჩა ტარ და სა ზაფხუ ლო უორ ქ შო პი „მსოფლიო გა-
თე ნე ბი დან და ღა მე ბამ დე“, 2017 წელს - ზამ თ რის კი ნოს კო ლა 
„ბათუმის ერ თი დღე“, 2018 წელს სა ერ თა შო რი სო უორ ქ შო პი 
„TAFU-DOC Nomads“ სა ზაფხუ ლო კი ნოს კო ლა, ხო ლო 2019 წელს 
სა ერ თა შო რი სო უორ ქ შო პი „TAFU-Lodz NFS“ ზამ თ რის კი ნოს კო-
ლა. ამ პრო ექ ტებ ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ ქარ თ ვე ლი და უცხო ე ლი 
სტუ დენ ტე ბი. მათ ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დ ნენ რო გორც ჩვე ნი, ასე ვე 
მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბუ ლი პრო ფე სორ - მას წავ ლებ ლე ბი. პრო ექ-
ტებ მა ბევ რი სა სი კე თო შე დე გი მო უ ტა ნა ქარ თულ კი ნოს კო ლას, 
დო კუ მენ ტუ რი, მხატ ვ რუ ლი, ხმის სა რე ჟი სო რო და კი ნო სა ო პე რა-
ტო რო მი მარ თუ ლე ბე ბის სტუ დენ ტებს. პრო ექ ტის ყვე ლა მო ნა წი-
ლე ამ პრო ცეს ში, პრო ფე სი უ ლი თვალ საზ რი სით, საგ რ ძ ნობ ლად 
გა ი ზარ და. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
პრო დუქ ტის სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე წარ მო ჩე ნაც. სტუ დენ ტე ბის-
თ ვის ეს არის უნი კა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა, და ამ ყა რონ ურ თი ერ-
თო ბა მსოფ ლი ო ში აღი ა რე ბულ რე ჟი სო რებ თან, მი ი ღონ გა მოც-
დი ლე ბა, მი ე ცეთ თა ვის წარ მო ჩე ნის სა შუ ა ლე ბა, რა თა მო მა ვა ლი 
კა რი ე რუ ლი წინ ს ვ ლის გზა ზე კი დევ ერ თი ნა ბი ჯი გა დად გან. კი ნო-
ტე ლე ფა კულ ტეტ თან აგ რეთ ვე ფუნ ქ ცი ო ნი რებს კი ნოკ ლუ ბი, სა დაც 
სტუ დენ ტებს ეძ ლე ვათ სა შუ ა ლე ბა, აკა დე მი უ რი სწავ ლე ბი სა გან 
თა ვი სუ ფალ სივ რ ცე ში სა კუ თა რი ნა მუ შევ რე ბი გა აც ნონ და ინ ტე-
რე სე ბულ მა ყუ რე ბელს, მი იწ ვი ონ მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო ქარ თ ვე-
ლი ან უცხო ე ლი კი ნო რე ჟი სო რე ბი და მა ტე ბი თი გა მოც დი ლე ბის 
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მი სა ღე ბად. კი ნოკ ლუ ბის მი ზა ნია სტუ დენ ტე ბის კი ნო გა ნათ ლე ბის 
ამაღ ლე ბა. 

წარ ჩი ნე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბი თა ვი სუფ ლ დე ბი ან სწავ ლის გა და-
სა ხა დი სა გან. სას წავ ლო პრო ცე სის ხელ შეწყო ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფის მიზ ნით ფუნ ქ ცი ო ნი რებს სას წავ ლო კი ნოს ტუ დია (პავილიონი 
და სა მონ ტა ჟო ე ბი). შე ძე ნი ლია ახა ლი აპა რა ტუ რა და სა მონ ტა ჟო 
მა გი დე ბი, მიმ დი ნა რე ობს პრაქ ტი კუ ლი და სა ლექ ციო მუ შა ო ბა, ის-
წავ ლე ბა ფო ტოგ რა ფი ა, კი ნო ტე ლე ო პე რა ტო რის ოს ტა ტო ბა, რე ჟი-
სო რის ოს ტა ტო ბა, კი ნო ტე ლე გა და ღე ბის ტექ ნი კა, კომ პი უ ტე რუ ლი 
მონ ტა ჟი, ფი რის მონ ტა ჟი, ფო ტო შო პი. ხმის ჩამ წერ სტუ დი ა ში ტარ-
დე ბა სა ლექ ციო და პრაქ ტი კუ ლი კურ სი ხმის რე ჟი სუ რა ში (ხმის 
მონ ტა ჟი, გახ მო ვა ნე ბა). სა ბა კა ლავ რო, სა მა გის ტ რო და სა დოქ ტო-
რო პროგ რა მის სტუ დენ ტე ბი უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არი ან სა თა ნა დო 
აპა რა ტუ რი თა და მი ნი გა და ღე ბის მო ედ ნით. ტექ ნი კუ რი უზ რუნ-
ველ ყო ფის გარ და სტუ დენ ტუ რი ნა მუ შევ რე ბი გარ კ ვე უ ლი თან ხი-
თაც ფი ნან ს დე ბა. 

მსოფ ლი ო ში გან ვი თა რე ბუ ლი „კოვიდ-19“ პან დე მი ის პი რო-
ბებ ში თე ატ რი სა და კი ნოს სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში შე იქ მ ნა 
სას წავ ლო პრო ცე სის მარ თ ვის ახა ლი წე სი. ელექ ტ რო ნუ ლი ( დის-
ტან ცი უ რი) სწავ ლე ბი სათ ვის დად გინ და ზო გა დი დე ბუ ლე ბე ბი და 
მოქ მე დე ბის სფე რო, ამოქ მედ და ელექ ტ რო ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი, 
და ი გეგ მა დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბა, გა ნი საზღ ვ-
რა ასეთ პი რო ბებ ში ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რის საქ-
მი ა ნო ბა. ამა ვე დროს, ჩა მო ყა ლიბ და სა ბა კა ლავ რო, სა მა გის ტ რო 
საკ ვა ლი ფი კა ციო ნაშ რო მე ბის ონ ლა ინ - დაც ვის პა რა მეტ რე ბი სა-
ფა კულ ტე ტო კონ ცეფ ცი ი თა და დარ გის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, დად გინ და პრო ფე სორ - მას წავ ლე ბელ თა და სტუ-
დენ ტის უფ ლე ბე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. 

დის ტან ცი უ რი სწავ ლე ბა სა შემ ს რუ ლებ ლო მი მარ თუ ლე ბით, 
გან სა კუთ რე ბუ ლად წარ მა ტე ბით კი ნო ტე ლე ფა კულ ტეტ ზე გან ხორ-
ცი ელ და. დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს სა რე ჟი სო რო ფა კულ ტე ტის სტუ დენ-
ტის, ანა ბარ ჯა ძის (ვ. ზუ ბაშ ვი ლის ჯგუ ფი) ნა მუ შე ვა რი „პანდემია 
2020“ სა ერ თა შო რი სო ინ ტერ ნეტ ფეს ტი ვალ ზე „დიოგენე“ ჟი უ რის 
სპე ცი ა ლუ რი პრი ზით „პანდემიის ორი გი ნა ლუ რი გა შუ ქე ბის თ ვის“ 
აღი ნიშ ნა. 

2020 წლი დან უნი ვერ სი ტეტ ში ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა და იწყო თა ნა-
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მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბით აღ ჭურ ვილ მა სას წავ ლო ტე ლე ვი ზი ამ, 
რო მე ლიც კი დევ უფ რო მე ტად და ეხ მა რე ბა ქარ თუ ლი კი ნოს კო-
ლის სტუ დენ ტებს პრო ფე სი უ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე ბა ში.1 

გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 გაზეთი „კომუნისტი“, 8 ივლისი.  1939.
•	 ნათელა არველაძე, ჟურნალი „თეატრმცოდნეობითი და 

კინომცოდნეობითი ძიებანი“ №3 (22)., 2005. გვ. 3.  
•	 ლამარა ღონღაძე, ჟურნალი „ხელოვნება“, თბილისი, 2008, გვ. 109.
•	 ირინე მდივანი, „ახალი ფილმები“,  №9-10. 1982
•	 მაია ლევანიძე, გაზეთი „ქართული ფილმი“ № 2, 1988. 
•	  გიორგი დოლიძე, გაზეთი „ქართული ფილმი“, 22.VI. 1995
•	 ოლღა თაბუკაშვილი, „საარის მხარე მასპინძლობს ქართულ კინოს“, 

ჟურნალი „კინო“,№2, 1990., გვ. 84-88.
•	 ჟურნალი „ეკრანი“, 1992, №32, გვ. 1.  
•	 გოგი დოლიძე, გაზეთი „ქართული ფილმი“, № 6 (704) 7 მარტი, 1997. 
•	  გაზეთი „დურუჯი“  № 16 (22), 14  დეკემბერი, 2007.
•	 თამარ ხელაია, გაზეთი „დურუჯი“ №6 (96), გვ. 3, 29 ივნისი, 2015.

1სტატიაში გამოყენებულია საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კი-
ნოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კინოტელე ფაკულტეტის საარქივო და უნი-
ვერსიტეტის კინოს მუზეუმის მთავარი სპეციალისტის,ლალი გორგასლიძის მიერ 
მოწოდებული მასალები. აგრეთვე რიგი საკითხები და თარიღები აღდგენილია 
იმ მოვლენების უშუალო მონაწილეთა ინტერვიუების საფუძველზე, ესენი არი-
ან:რეჟისორი ზურაბ ინაშვილი,რეჟისორი ვაჟა ზუბაშვილი,რეჟისორი დავით 
ჯანელიძე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მაია ლევანიძე, ხელოვნებათმ-
ცოდნეობის დოქტორი გიორგი ღვალაძე,მუზეუმის დირექტორი პაატა იაქაშვილი 
და სხვ.
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THEATRE STUDIES

Tinatin Gabelaia
 Shota Rustaveli Theater and Film State University of Georgia, 

PhD student
Scientific Supervisor - Giorgi Tskitishvili, 

Doctor of Arts, Professor

WOMAN’S DRAMA ON STAGE
(On the example of one of Temur Chkheidze’s plays)

Keywords:ContemporaryGeorgianTheater.DirectedTemurChkheidze.
Theplay“BlindSeer(MollySweeney)”.PlaywrightBrianFriel.Actors:Nani

Chikvinidze,AlekoMakharoblishvili,GiaBurjanadze.

The subject of research is the human drama in the recent work of 
the famous Georgian director Temur Chkheidze - “Blind Seer - Molly 
Sweeney.” I took the character of Molly Sweeney, the playwright 
recognized as an “Irish Chekhov” as the object of study. I will discuss 
the peculiarity of Chkheidze’s understanding of the issue of Molly. 
The aim of the paper is to determine how comprehensively Molly 
Sweeney’s drama was reflected in the Georgian theater? Are 
Georgian audiences as excited about this character as they are about 
the unforgettable artistic faces of famous women in the history of 
theater?

The urgency of the research topic stems from the fact that before 
and now, not only in Georgia but also in the world, what bothers, 
torments and does not allow a person to be completely happy, is still 
the object of study in the field of science and art. In the theatrical art, 
Molly Sweeney’s persona is interesting not only because her story is 
based on real research, that the writer was inspired by the writings 
of Oliver Sacks, it also arouses interest in the fact that it originally 
pushes us to delve into the true essence of modern human drama. 
Molly’s character reflects on the fate of the people whose salvation 
is entrusted to them as a result of a blind experiment.

Thinkers living under the pressure of the pandemic have a 
dual attitude towards medical experiments. On the one hand, the 
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expectation of sensational, beneficial discovery is refuted by the 
damaging results of high-profile studies. A keen interest in medical 
experiments has been relevant from previous centuries to the 
present, but we must not forget that there were real individuals 
whose drama is part of this failed experiment in the name of 
“progress.” In the Georgian staged version, even the middle-aged 
Molly will be the victim of such a pilot study. A medical experiment, 
the main priority of which, as it turns out, is not considered to be the 
psycho-somatic health of a person. Probably, we can not attribute 
the attempt to “baptize” a blind woman as a spectator. My work is 
an attempt to analyze how the issue of Molly Sweeney was reflected 
in the modern Georgian theater, in the work of one of the recognized 
Georgian directors of recent years. Molly Sweeney, to whom a 
number of critical letters were addressed by foreign and Georgian 
theater critics in their critical letters.
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FILM STUDIES

Gvantsa Kuprashvili
Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University 

PhD. Student of the cinema expertise direction Head of: Prof. Lela 
Ochiauri

“OTAR IS GONE! ....”

It was interesting to study the causes and consequences of 
Georgian filmmakers abroad. Keeping an eye on this problem shared 
the view: “Human history has shown that there is an eternal conflict 
and there is a transient, temporary conflict.” Temporary conflicts 
affect the eternal conflict, to some extent change the tone, strengthen 
or weaken the eternal, although they can not substantially change it.

I think that with this in mind we should consider the current 
events and problems in the life and work of Otar Ioseliani. 

Director Lana Ghoghoberidze believes that: “The development 
of the whole Georgian cinema is a difficult, contradictory and 
unambiguous event. It is difficult, even more impossible, to put him 
in a pre-constructed scheme in  “Procrestes”  ward.

Presumably, this fact caused the problems in Otar Ioseliani’s 
work. Talent was challenged by incompetence, the desire for 
spiritual freedom to be enslaved, and an attitude arose that had a 
devastating effect on the development of independent thinking in 
one’s homeland.

Otar Ioseliani, a favorite for some and absolutely unacceptable 
for others, left Georgia in the early 90s and moved to France.

The aim of the conference topic is to introduce you to two letters 
found in the archives of the Ministry of Internal Affairs during the 
research, which, in fact, played a big role and created conditions for 
Otar Ioseliani to be expelled from his homeland or to leave voluntarily.

1. A secret letter dated 25 February 1970. Where the chairman of 
the KGB addresses the Central Committee of the Georgian Communist 
Party that Ioseliani, disguised as a “talented director”, has created a 
number of films in the Georgian Film Studio and a scientific-research 
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and documentary film studio, the ideological level of which does 
not correspond to Soviet creative works. The author emphasizes 
the tendency of the films made by the director, the negativity of the 
intentions, where the reality is shown in extremely negative and 
dark colors, which has caused moral damage to the state along with 
the material. And that according to the materials available to them, 
Ioseliani is doing it on purpose.

As a result, the KGB considered it inappropriate to allow Ioseliani 
to work independently.

2. An anonymous letter was sent to Gordeladze, the director of 
the Georgian Film Studio, to the Central Committee of the State of 
Georgia by  V. Zhivnyukov.

In it, the listener accuses Gordeladze of promoting and protecting 
Otar Ioseliani’s work.
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Ketevan Pataraia 
Shota Rustaveli Theater and Film Georgian State University 

Ph.D. Student
Head of: Lela Ochiauri – Doctor of Art Studies, 

Professor of Theater and Film Georgian State University

ERLOM’S PIROSMANI

Every artist deals with the same topic differently and says what 
he has to say in his/her own image. When it comes to reflecting the 
life of a real, historical person, a creator, it is difficult to construct a 
person’s face without changing its form. This person was the type, 
that he originally was. While working, it is important to search, to 
understand the topic, to get to know the protagonist, to research the 
purpose of his life, and after all, a real person becomes an artistic 
figure who has passed through the author’s spiritual world. Despite 
the maximum objectivity, it is still a person seen and experienced by 
this particular author who has already established some connection 
with the author. Thus, the same real person artistically portrayed by 
two different creators differs from each other.

In  1969,  Erlom  Akhvlediani  wrote  the  screenplay  for Pirosmani 
for the movie of Giorgi Shengelaia. It turned out that the second 
script with the same name - “Pirosmani”, which had already been 
prepared on the same subject and recommended for production by 
the Art Board in 1965, was to be shot by Tengiz Abuladze, a much 
more experienced director at the time. The authors of the script 
were: Giorgi Leonidze, Nodar Tsuleiskiri, Tengiz Abuladze.

Screenplay  fund  of  the film studio  „Georgian  Film“  of 
Georgian National Archives stores material related to both the first 
and the second „Pirosmani“. The material is: Applications, Contracts, 
Scripts... Comparing and getting to know them allows us to see the 
difference between the visions of different artists and helps us find 
out why the studio favored the scripts of relatively young and less 
experienced cinematographers.
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ART STUDIES

Rostom Kachakhidze 
Shota Rustaveli theatre and film Georgia state university 

Faculty of Art Science, Media and Management Art Studies (Art 
Science - New Georgian Art)

THE ORIGIN AND AUTHOR OF SULKHAN-SABA 
ORBELIANI’S PORTRAIT, SPREAD IN THE XX CENTURY

Sulkhan-Saba Orbeliani (1658-1725) as a political, social and 
cultural figure, is the portrayer of the real situation of Georgia in 
XVII-XVIII centuries. His work is invaluable in that historically most 
difficult period, when Georgian nation faced to be or not to be 
times. Exactly then, authored by Sulkhan-Saba, the most important 
literary works are being written in Georgian, which represent the 
international cultural treasure today.

The manuscripts, written directly by Sulkhan-Saba, as well as 
words of praise of his contemporary and next  figures can be found 
in the museum of antiquities. Each of them was the representative 
of upper strata of society.

Creating a portrait of a public figure like Sulkhan-Saba Orbeliani, 
became necessary during his lifetime to celebrate his authorial work. 
In the richly illustrated manuscript of “Kilila and Damana” translated 
into Georgian by the order of Vakhtang VI, we find Sulkhan-Saba on 
the dedication-presentation theme image before Vakhtang VI. The 
manuscript dates back in the second part of the XVII century and ends 
in Saba’s lifetime. The prominent calligrapher and miniaturist of the 
XVIII century - Archpriest Alexi Meskhishvili did not miss Sulkhan- 
Saba’s work and in 1730, he copied the “Dictionary” compiled by 
Saba, attaching the portrait of the author to immortalize his memory.

These two images were executed directly by Sulkhan- Saba’s 
associates and images reflecting personal characteristics of Saba, 
is beyond any doubt.

In  1814,  on  the  endpaper  of  “A book  of  Wisdom  and Lies” 
copied by Bagrat Orbeliani, there is Sulkhan’s image in  “Juvenile  



159

Art Science Studies #2 (89), 2022

time’’ („ჟამსა  სიჭაბუკისასა“),  which  already represents the 
interpretation of miniaturist’s.

From the late middle centuries, only these three miniatures, 
created by the artistic hand extremely different from each other, 
became the source of inspiration for the honoured artist of the XX  
century  -  Severian Maisashvili and  he  finalizes Saba’s portrait for 
the already printed book, which is used as a sample by artists of the 
XX century and represents the first source of Saba’s iconographic 
characteristics, widely used today.

Severian Maisashvili’s multifaceted artistic work includes 
illustrations of original Georgian literature, as well as portrait images  
of  prominent  public  figures: portraits  of  kings  and writers. Among 
his works, Sulkhan-Saba Orbeliani’s portrait, which he performed 
in 1931 based on the portraits in Georgian manuscripts, attracts 
attention.
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Ketevan Ochkhikidze
Art Studies PhD Student

Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University

ESCHATOLOGICAL MOTIVES IN GEORGIAN AND 
ARMENIAN ARCHITECTIRAL SCULPTURE

The interest towards the eschatological topic has been diversely 
exspessed in facade sculptures of iconic buildings in Eastern European 
countries. Biblical, apocryphal, exegetical, ect. essays have influenced 
the development of eschatological thinking of Middle Ages. It has 
found its way in the creation of different art compositions of relief 
sculptures related to the Last Judgement. This diversity is clearly 
seen Georgian and Armenian medieval architectural sculptures.

We can see the same influence in the development of „The 
Judgement Day“ plot. In medieval Georgian wall painting, it is spread 
into monumental cycles. The same theme but in a shorter, laconic 
edition is conveyed in the facade sculpture, with separate images of 
symbolic-semantic significance and the composition of Theophany.

As long as the tradition of decorating tamples with monumental  
paintings  and  facade  sculptures  was  less  used in Armenian  
medieval  temples,  „The Judgement  Day“  in its  broader  edition  
is  found  in  miniatures  of  manuscripts (the  Sebastia  Gospel  
illustration  by  Toros  Roslin  1262; Gospel painting and miniatures 
of 14th century illustrated by Avag). Nevertheless, there are some 
intereting examples of eschatological  content  in Armenian  
architectural  relief.  For instance, The triumph of Christ of a 
Theophanic nature, wich is similar to the composition of Christ-
Judge of Nikortsminda and Svetitskhoveli. Besides the similarity, 
in other examples the Armenian architectural sculpture illustrates 
a gospel parabole within eschatological context and is completely 
different from Georgian ones.

The similarities and differences between the relief composition   
of   Svetitskhoveli,   Nikortsminda,   Joisubani, Skhieri and Hovanavank, 
Horomos, Noravank, ect. Indicate the existence of various artistic 
traditions of the two neighboring Christian countries and create a 
diversity of compositions with eschatological content in the region.
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CHOREOLOGY

Ana Ghviniashvili
Doctoral student Choreography field of Faculty of drama Scientific 

and practical
supervisor: Assoc. Prof. Ekaterine Geliashvili

THE PRACTICE OF INCLUSIVE DANCE 
DEVELOPMENT IN THE UK

The UK’s inclusive cultural policymakers are the British 
Council, the Arts Council England and the Scottish Arts Council. 
These organizations are committed to promoting inclusive dance, 
both locally and abroad. The British Council, with the involvement 
of various organizations, has implemented a number of large-
scale projects in recent years, which have significantly increased 
awareness of inclusive dance in the arts field and promoted the 
involvement of people with disabilities.

The firm and clear cultural policy of the UK supports and 
funds the development of inclusive dance in the long run. This 
circumstance allows the Candoco dance company and the Stopgap 
dance company to present themselves nationally and globally. They 
travel as ambassadors of their own country’s inclusive  dance  and  
try  to  share  their  experiences  all  over the world. In addition, the 
Candoco dance company and the Stopgap dance company create 
specific training programs for the educational and arts sectors and 
constantly strive to become leaders in shaping inclusive arts policy. 
It is also noteworthy that inclusive dance has been actively promoted 
in the UK since

2008, and these companies, with their performances, have had 
a significant impact on the democratic shaping of world art policy.

Considering  the  context  of  the  education  sector  exists a 
notable example of Coventry’s leading university, which welcomes 
inclusive art and allows for change. Most importantly, this university 
conducts scientific research in the field of inclusive dance. Their 
doors are open to students of both typical development and special 
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needs. Coventry University education programs and curricula are 
constantly changing and adapting to the needs of students.

In modern Britain, it is believed that there is still much to be 
done in terms of involving people with disabilities in dance, but 
the importance of state support and consistent cultural policies is 
evident. Most theorists and practitioners claim that theoretical 
studies on inclusive dance will make a significant contribution to the 
development of this field. Despite the achievements in the UK, there is 
still not much available dance space for people with disabilities, and 
this remains a major challenge. We think inclusive dance companies 
and continuing education programs will completely change dance 
teaching policies over time, both locally and internationally.
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ART MANAGEMENT AND CULTURAL TOURISM

Naira Galakhvaruidze
DoctorofEconomicSciences

                                                       Shota Rustaveli Theater of 
Georgia and cinema

State University, Art Faculty of Media and Management 
Associate Professor

CULTURAL PRODUCTS WITH THE PARADIGM OF 
REGIONAL DEVELOPMENT

 The more distinctive and different the culture of other nations, the 
morevaluableitistoallofhumanity.Forthehistoricaldevelopment
of mankind, the culture of a small ethnic group is of the same value 
asthatofalargenation.

Theuniversaldefinitionof“culture”,whichisalsoofinternational
importance, is given in the Mexico City Cultural Policy Declaration: 
“Culture,inadditiontoartandliterature,includesawayoflife,the
protection of fundamental human rights, value systems, traditions 
andbeliefs.”

Valueisanintegralpartofculture.Culturedoesnotexistwithout
a value system and vice versa

Asitisknown,productsinthefieldofculturebelongtoanumber
ofspecialproducts.Culturalproductsalsofall intothecategoryof
“complex products” because they require significant effort from
the consumer - to perceive and evaluate the characteristics of the 
product.

The harmonious connection of the subsystems and elements of 
the economy of the region can be understood in terms of complex 
development.Thisreferstotheefficientfunctioningoftheregion’s
natural resources, production funds, population, social, production 
infrastructureandmarketmechanisms,aswell asothereconomic
methods,whichprovideabasisforsolvingcurrentsocio-economic
problems.Allthisensuresthelifeofthepopulation-thecreationof
ahealthyenvironmentforwork.
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Theprincipalessenceoftheterm“complexity”ismanifested
intheformationofself-regulatorymechanisms.Whichensuresthe
balanced development of the sectors and areas of the region. In
this regard, the role of culture and cultural products in the complex 
development of the region is very important, as the cultural sector 
and cultural products directly contribute to the development of the 
economy of a particular region and culture and art are the main 
sources of education, tourism, entertainment industry. The main
precondition for the complex development of the region is the 
combination of peculiarities and peculiarities formed in this or that 
area.Amongthem,specialimportanceisattachedtotheeconomic-
geographical location, natural environment and resource potential, 
demographic conditions, existing forms of ownership, as well as
local traditions and lifestyle features, cultural sphere and cultural 
products, in particular festivals that determine the standard of living 
attheregionallevel.Thefestivalisattractivetothelocalsaswell,as
itdevelopsasenseofprideinthem.Inaddition,theyhavetouristand
commercialpurposes.Theyareoneofthewaystocreateanimage
andatthesametimeareameansofeconomicimpact.
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Dilavardisa Davituliani 
AcademicDoctorofEconomics,Associateprofessor,

Tutor at the Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State 
University;

Lili Kochlamazashvili 
AcademicDoctorofEconomics,Associateprofessor,

IvaneJavakhishviliTbilisiStateUniversity

CULINARY (GASTRONOMIC) TOURISM IN GEORGIA

• Among many directions of tourism, culinary, same as 
gastronomic tourism, has recently attracted special attention. In
general,theartofcookingisoneoftheancientfieldsofmankind.
Nothingdescribesthecultureandcharacterofanationbetterthan
itscuisine;

• Currently, culinary tourism is one of the dynamic directions 
oftourismandtheinterestsoftouristsinthisregardaregrowingday
byday.Alsoimportantfactisthatculinarytoursarenotseasonaland
canbearrangedatanytime,orcanbeconcedingwithanyfestival,
nationalholidaysorcelebrations;

• Highqualitynationalcuisine isadeterminingfactor in the
popularity and effectiveness of culinary tourism, especially since 
food and drink are the primary components for any tourist during the 
trip,exclusivelywhenthetourisaboutnationalcuisine;

• Culinarytourismisarelativelynewdirection inGeorgia. It
canbedevelopedwellandbecomealeadingsourceofincomeforthe
country,aslongasGeorgiahasgreatpotentialforthis.Itisindeed
“theGardenof98Eden”,butitsdevelopmenthasmanyobstructions;

• The main problem of our restaurant cuisine is that it does not 
develop, and instead of restoring good old traditions and even daring 
toexperiment,isfrozenononeplace;

• A number of activities are necessary for the development of 
culinary tourism, in particular: 
- Active involvement of the state and government in regulating 

theseprocesses;
- Formation of culinary tourism routes, for which, first of all,

different types of references, guides, and cartographic data are 
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needed,thatshouldbetailoredtotheneedsoftourists;
- Culinary education, which is on the low level in our country.

The service staff doesn’t have an elementary education about 
Georgian cuisine, due to which we can’t provide necessary
informationtotourist;
• It’s very important to promote our country, popularize culinary 

tourism, providing information about our national cuisine to potential 
tourists.It’svitaltocreateanenvironmentthatwillnotonlyattract
tourists,butalsogivethemgreatexperienceandimpressions,which
obviouslywillbegreatpromotionforthesuccessfultourismactivities
ofthecountry.
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Niko Kvaratskhelia
ProfessorofTheSaintAndrewGeorgianUniversityof

Patriarchate of Georgia

THE SUBJECT OF SAINT NINO IN CULTURAL TOURISM

Subject and relevance of the research:Theresearchdealswith
the issue of communicating the vast role and activities of Saint 
Nino EqualtotheApostles andtheEnlightenerof Georgia in cultural 
tourism.Forthispurpose,thefollowingarediscussed:

•Accurate informationonhistorical factsand versions,which
shouldbeincludedintheexcursiontext;

•Informationabouttheplacesandsightswherethesaintacted;
• St. Nino and the grapevine cross: The sacredness of the

grapevinecrossinGeorgianArt;
•HymnographicportrayalofSt.Nino,frescoes,icons,reliefsand

imagesofthesaint.
The article raises the issue of using them as demonstration 

objectsinexcursions.
Literature review: The existing literature on this topic is grouped in 

threedirections:1.Historicalsourcesandstudieswhichgivethorough
insightintotheconversionofKartlibySt.Nino(“ConversionofKartli”
byChelish,ShatberdandSinian;“LifeofKartli”,atextestablished
accordingtoallmajormanuscriptsbyS.Kaukhchishvili,vol.I,Tbilisi,
1955; Ephraim the Lesser „Tale on the Reason for the Conversion
of the Georgians“, published and appendedwith introduction and
glossary by T. Bregadze, Tbilisi, 1959; M. Tamarashvili, “Georgian
ChurchfromtheBeginningtothePresent”,Tbilisi,1995).2.Thesubject
ofSt.Nino inGeorgianart:Z.Kiknadze, FolkloreVariationsof the
ConversionofKartli,Herald, Languageand LiteratureSeries, 1982,
№1;R.Siradze,ChristianCultureandGeorgianLiterature,I,1992;M.
Chkhartishvili,ProblemsofSourceStudiesofGeorgianHagiography,
Tbilisi,1987;Z.Skhirtladze,TheFaceofSt.NinoinAncientGeorgian
Art,Homeland,1990,№2.3.Theproblemofselectingdemonstration
objectsintourismisstudiedinmoredepthinthepaper“Saintsofthe
GeorgianChurch”2006;AlsointhemethodologicaltextbooksofNiko
KvaratskheliaandMananaAladashvili).
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Analysis and Conclusion:Itiswellknownthatthesuccessofa
cultural tour largelydependson its informativeness.However, the
guide text should simultaneously be easy to understand, conveyed in 
popularlanguageandfreefromambiguousconclusions.Accordingly,
the difficulty of the text lies in delivering scientific research and 
conclusions to different categories of tourists, taking into account 
theprinciplesdifferentiatedapproach. Inorder tomake theobject
more easily perceptible, scientific literature used in the compilation 
of the text should not only be simplified, but also adapted to the 
following narrativemanners: 1. Description; 2. Characterization; 3.
Explanation;4.Comment;5.Reference;6.Conversation;7.Cento;8.
Quoteorcitation;9.Alogicalbridgefromonetopictoanother,ora
logicaltransition.

• 
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Irina Tkeshelashvili 
Opole University, 

Institute of Political Science and Administration 
PhDCandidateHeadProf.MikołajIwanów

MELINA MERCOURI’S ROLE IN BUILDING 
EUROPEAN CAPITALS OF CULTURE

The initiative of European Capitals of Culture and the idea of
giving this status to cities belongs to the former Minister of Culture 
ofGreece,famousactress,singer,activistandpolitician-Ms.Melina
Mercury.Everyyearstarting1985,oneormoreEuropeancitiesare
selectedasEuropeanCapitalsofCulture,whatgivestheappropriate
statusandtheopportunitytoshowtheworlditsculturalvitality.

The idea of European Capitals of Culturewas born at Athens
AirportinJanuary1985,whenstrongwindswereblowingandflights
were delayed . After attendance the meetings of the European
MinistersofCulture,MelinaMercoury,thethattimes102Minister
of Culture of Greece, and Jack Lang , theMinister of Culture of
France,satinthehallwaitingfortheirplanesandcameupwiththe
challengingculturalinitiative.

Melina Mercury’s role in the field of culture and art is exceptional 
notonlyforGreecebutalsotheEuropeanUnionasawhole.Asa
resultofheroutstandingandhardwork,shewasnotonlynominated
for an Oscar, but also won numerous nominations with in the
EuropeanUnionandtheUnitedStates.

In1960,shewontheCannesFilmFestivalAwardforBestActress
in a Leading Role in “Never on Sunday.” M. Mercury was also
nominated for threeGoldenGlobesand twoBAFTAAwards inhis
actingcareer.

InOctober1981,M.MercourybecamethefirstfemaleMinisterof
CultureandSports.Asapolitician,shewasamemberofthePASOK
and the Greek Parliament. She was the longest-serving Minister
ofCulture inGreece - from 1981- 1989andserved inall ofPASOK
governmentsuntilherdeathin1994.

In1999,theEuropeanCityofCultureprogramwasrenamedthe
EuropeanCapitalofCulture.
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Thanks to her brilliance and charisma, Melina Mercoury managed 
to make culture and art not only an integral part of everyday life for 
theGreekpeoplebutalsodevoted the frontpagesofnewspapers
andanimportantplaceintheradioandtelevisionspace.
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Giorgi Pkhakadze
DoctorofBusinessAdministrationInArtManagement

CREATIVE CITY GOVERNANCE STYLE AND CREATING AN 
IMPLEMENTATION ENVIRONMENT

The article discusses an important mechanism for equalizing
the competitiveness of regions and cities in the form of creative 
industries. Examples include research from various sciences and
organizations that provide evidence of approaches characteristic of 
thepost-industrialera.Howcana regionorcitywithculturaland
creative resourcesbeequatedwitha regionorcity rich innatural
or industrial resources?How the creative industries are positively
drivenbytheregion’seconomyandsocio-culturalenvironment,how
it helps the region achieve a variety of effects that make it attractive 
forpeoplewithcreativepotentialtolive.

Also discussed is the need for evidence that is essential for 
all regional or citymanagerswhowant to use cultural resources
to accelerate development techniques. Such an analysis is made
by the UNESCO Network of Creative Cities, which monitors the
development of cities and the regionwith various indicators. The
“CreativeEconomy”and“CreativeCapital”areusedtomonitorthe
CreativeCapital Index,whichpresents9dimensions, 29 individual
indicators and 3 important cultural aspects that provide a clear
analysis of the dynamics of development:
1. Cultural Vibrancy measures the cultural “pulse” of a city and

region in terms of cultural infrastructure and participation in 
culture;

2. Thecreativeeconomydescribestheextenttowhichthecultural
and creative sectors contribute to the city’s economy in terms of 
employment,jobcreationandinnovation;

3. Material and intangible assets that contribute to the development 
ofcitiesandregionsaredefinedtocontributetotheenvironment.
The article discusses Georgian examples that are attempts to 

establishthistypeofeconomy(Factory(Tbilisi);KutaisiInternational
ShortFilmFestival(Kutaisi)).
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THE PROBLEM OF MANAGING THE FLOW OF VISITORS 
IN THE CENTERS OF CULTURAL TOURISM

The issuesofmanagementand regulationof tourist flowsare
a serious challenge of our time. The cultural environment has a
maximumloadlimit,thecrossingofwhichcancauseseriousharm
anddangerfromaculturalpointofview.Therefore,therulesinthe
existingdirectionareveryrelevant.Especiallyinthenearfuture,in
the post-pandemic period, when the population under conditions
ofsocialrestrictionswillturnintoincreasingtouristflowsafterthe
abolition of the rules and the demand for existing centers of cultural 
tourismwillincreasemuchmorethanusual.

Mass tourism is a serious problem in popular cultural tourism 
centers.Therearenumerousinternationalexamplesofthenegative
impactoftouristtraffic.Whenthelimitsofthenumberofvisitorsare
exceeded, it becomes necessary to manage visitors, thus controlling 
theflowoftouristvisitorsinaccordancewiththecapabilitiesofthe
residentsofthedestination.

 For the practical implementation of cultural tourism, it is 
necessary: to create both natural and recreational, economic, and 
special socio-cultural and ethnocultural restrictions on visiting a 
specificdestination;Maximize:thenumberofindicatorsofplacement
insummercottages;Pedestrianandwalkingareas;Regulateobjects
of cultural and tourist visits;Routing - thedirectionof the tourist
flowintherightdirection;Sustainableuseofculturalresourcesby
regulatingvisitorflows.
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GEORGIAN CINEMATOGRAPHY SCHOOL

Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University 
is higher professional education institution of Georgian theater 
and cinematography. In 2022 university will celebrate its 100 Th
anniversary.Article“Georgiancinematographyschool”brieflyrelates
to the establishment of higher professional education institution of 
Georgian theater and cinematography and its development stages 
from itsbeginning topresent. In thearticle isdirectlyemphasized
the issue of establishment Georgian cinematography school and 
processesofitsdevelopment.

In1972atthisinstitutewasestablishedspecialtyoffilmstudies
managedbyfilmexperts:Olga(Lala)TabukashviliandKoraTsereteli,
but later therewasalsoestablishedspecialtyof filmdirection led
byfamousfilmdirectorTengizAbuladze.Though,asitisknownthe
ideaofopeningfilmfacultywasrealizedbyRezoChkheidze’great
authorityandname.

Inthearticleisclearlyprovidedastohoweducationalstructure
and programs had been changing together with the social and
politicalchangestakenplaceinthecountry.EstablishmentofSoviet
Socialist Republicwas ruining togetherwith the systemof soviet
studies.Therebegansocalledtransitionalperiodthatlastedfor16
yearsandaccordinglyitadanimpactoneducationalprocesses.

Change of educational system also became inevitable in 
independentGeorgia.Themostoptimaloptionwasjoiningwiththe
process of Bolonia considering establishment of united European
space of higher education and increase of competitiveness based 
oninternationalprinciples.In2005Georgiajoinedaforesaidprocess.
In2011-2012academicyearstheacademicprogramofouruniversity
metEuropeanstandardsandsuccessfullyobtainedaccreditation.

The article represents a half-century history of Georgian 
cinematography school: academic structures and academic 
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programs, professors and teachers and the groups educated by them, 
successful students,whose filmsgainedgreat prizes at important
international festivals and due to this reason our university became 
celebrated.


