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ანა მირიანაშვილი,
თეატროლოგი, დოქტორანტი, საბავშვო თეატრის მკვლევარი,

 ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა 
თეატრის სალიტერატურო ნაწილის გამგე

ადრეული ასაკის საბავშვო თეატრი ევროპაში ანუ 
თეატრი ყველაზე პატარებისთვის

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: საბავშვოთეატრი ევროპაში, ადრეული ასაკის
საბავშვოთეატრი,სუსანეოსტენი,„ბეიბიდრამა“,თეატრი„ლაბარა
კა“,საერთაშორისოპროექტებისაბავშვოთეატრისგანვითარებისთ
ვის,ბავშვთაფსიქოლოგია.

მე ო ცე სა უ კუ ნე ში შე მუ შა ვე ბუ ლი და გან მ ტ კი ცე ბუ ლი მე თო დის 
თა ნახ მად, ევ რო პი სა და პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცის ქვეყ ნებ ში, სა ბავ
შ ვო/ მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რებ ში, რო გორც წე სი, რე პერ ტუ
არს ასა კობ რივ ჯგუ ფე ბად ყო ფენ: სკო ლამ დე ლი  46, დაწყე ბი თი 
სა ფე ხუ რის  69, სა შუ ა ლო  1013, საყ მაწ ვი ლო/ თი ნე ი ჯე რუ ლი 13
15 და 16+. აქ ტი უ რად მოქ მე დი სა ბავ შ ვო თე ატ რე ბი მუ დამ ცდი ლო
ბენ, რე პერ ტუ არ ში ჰქონ დეთ ყვე ლა ასა კობ რი ვი კა ტე გო რი ის თ ვის 
შე სა ფე რი სი წარ მოდ გე ნე ბი. მა ყუ რებ ლის ასა კობ რივ ჯგუ ფე ბად 
და ყო ფის კლა სი კურ მა მო დელ მა მე ო ცე სა უ კუ ნის ბო ლო დან თან
და თან ცვლი ლე ბა გა ნი ცა და  შე მოქ მე დე ბით მა და სებ მა და იწყეს 
მუ შა ო ბა სკო ლამ დე ლი და ად რე უ ლი ასა კის (6 თვი დან  6 წლის 
ჩათ ვ ლით) აუდი ტო რი ის თ ვის. წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ოც და მე ერ
თე სა უ კუ ნე ში ად რე უ ლი ასა კის სა ბავ შ ვო თე ატ რის გან ვი თა რე ბის 
რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან ეტაპს შე ე ხე ბა.

სა გან გე ბოდ ად რე უ ლი ასა კის მა ყუ რებ ლის თ ვის გან კუთ ვ ნი
ლი თე ატ რი ევ რო პის რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში თით ქ მის ერ თ მა ნე თის 
პა რა ლე ლუ რად, და ახ ლო ე ბით 3 ათ წ ლე უ ლის წინ გაჩ ნ და, თუმ ცა 
უფ რო სა ფუძ ვ ლი ა ნად ოც და მე ერ თე სა უ კუ ნის და საწყის ში მო ი კი
და ფე ხი. ცხა დი ა, სა ბავ შ ვო წარ მოდ გე ნებ ში მა ნამ დეც ხში რად მი
მარ თავ დ ნენ ინ ტე რაქ ცი ას და ზოგ ჯერ მა ყუ რე ბე ლი ჩარ თუ ლი იყო 
სპექ ტაკ ლის მოქ მე დე ბა ში, მათ შო რის სკო ლამ დე ლი ასა კის (34 
წლის) მა ყუ რე ბე ლიც, თუმ ცა ეს არ იყო კონ კ რე ტუ ლად ამ სა მიზ
ნე აუდი ტო რი ის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი რე პერ ტუ ა რი. მე ო ცე სა უ კუ ნის 
მი წუ რულს, ევ რო პუ ლი სა ბავ შ ვო თე ატ რი კი დევ უფ რო ჩა უღ რ მავ
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და ბავ შ ვ თა ფსი ქო ლო გი ას, რამ დე ნი მე დას მა მო სინ ჯა წარ მოდ
გე ნე ბის გა მარ თ ვა სა გან გე ბოდ ყვე ლა ზე პა ტა რა ასა კის მა ყუ რებ
ლი სათ ვის და ეს თე ატ რა ლუ რი ფორ მა მა ლე ვე გახ და ძა ლი ან პო
პუ ლა რუ ლი რო გორც მა ყუ რებ ლე ბის თ ვის, ისე სა ბავ შ ვო თე ატ რის 
სფე რო ში მო მუ შა ვე ხე ლო ვან თათ ვის. ამ მი მარ თუ ლე ბის ერთ 
ერთი პი ო ნე რია იტა ლი უ რი თე ატ რი „ლა ბა რა კა“ (La Baracca).

„ლა ბა რა კა“ 1976 წელს ბო ლო ნი ა ში წარ მო იქ მ ნა და დღემ დე 
იტა ლი უ რი და მსოფ ლიო სა ბავ შ ვო თე ატ რის ერ თ ერ თი წამ ყ ვა ნი 
და სი ა. მა თი წარ მოდ გე ნე ბი გან კუთ ვ ნი ლია მხო ლოდ ბავ შ ვე ბი სა 
და მო ზარ დე ბის თ ვის; წლე ბის გან მავ ლო ბა ში თა ვი ან თი უნი კა ლუ
რი, ორი გი ნა ლუ რი მხატ ვ რუ ლი სტი ლი გა მო ი მუ შა ვეს. და არ სე ბის 
დღი დან პან დე მი ურ პე რი ო დამ დე, „ლა ბა რა კამ“ თით ქ მის 14 000
ჯერ წარ მო ად გი ნა 190მდე და სა ხე ლე ბის სხვა დას ხ ვა სპექ ტაკ ლი. 
დასს მი ღე ბუ ლი აქვს მრა ვა ლი ჯილ დო და პრე მია სხვა დას ხ ვა სა
ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვალ სა და ფო რუმ ზე. „ლა ბა რა კა ში“ ატა რე ბენ 
ვორ ქ შო ფებს, კონ ფე რენ ცი ებს, მრგვალ მა გი დებ სა და გა და სამ ზა
დე ბელ კურ სებს პე და გო გე ბის თ ვის და სა ბავ შ ვო თე ატ რით და ინ
ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის თ ვის.

„ლა ბა რა კას“ და სი სა ბავ შ ვო აუდი ტო რი ის თ ვის 1976 წლი დან 
მუ შა ობს, თუმ ცა გან სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბა 1987 წელს მო ი
პო ვეს წარ მოდ გე ნით „წყალი“ (Aqua)  შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ეს იყო 
პირ ვე ლი წარ მოდ გე ნა, რო მე ლიც სა გან გე ბოდ 03 წლის ასა კის 
ბავ შ ვე ბის თ ვის შე იქ მ ნა. იმა ვე წელს და იწყეს კვლე ვი თი პრო ექ
ტი „თეატრი და ბა გა“ (Il teatro e il nido), რომ ლის ფარ გ ლებ შიც 
თე ატ რა ლუ რი და სი ბო ლო ნი ის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში არ სე ბულ სა
ბავ შ ვო ბა ღებ თან თა ნამ შ რომ ლობ და. პრო ექ ტი მიზ ნად ისა ხავ და 
03 ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის ბავ შ ვე ბის თ ვის სა გან გე ბო თე ატ რა ლუ რი 
ენის შექ მ ნას. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ „ლა ბა რა კა“ პირ ვე ლი იტა
ლი უ რი სა ბავ შ ვო თე ატ რი ა, რო მელ მაც ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა ამ 
სა კითხ ზე და კონ კ რე ტუ ლი ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა ჯერ კი დევ 
მე ო ცე სა უ კუ ნის მი წუ რულს. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში „ლა ბა რა კას“ 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დ ნენ და ძ მა რო ბერ ტო და ვა ლე რია ფრა ბე ტი. 

ად გი ლობ რი ვი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის ინი ცი ა ტი ვით, 1995 წელს, 
და მო უ კი დე ბე ლი და სი „ლა ბა რა კა“ ბო ლო ნი ის თე ატ რა ლურ ცენ
ტ რ ში (Teatro Testoni Ragazzi) გა და ვი და და ამის შემ დეგ ევ რო პის 
წამ ყ ვა ნი ინ ს ტი ტუ ცია გახ და სა ბავ შ ვო თე ატ რი სა და კონ კ რე ტუ
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ლად ად რე უ ლი ასა კის მა ყუ რებ ლის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი სპექ ტაკ
ლე ბის დარ გ ში. 

ევ რო პულ სა ბავ შ ვო თე ატ რ ზე სა უბ რი სას, აუცი ლებ ლად უნ და 
ვახ სე ნოთ ბავ შ ვ თა სა ხე ლოვ ნე ბო და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის 
ქარ ტი ის 18 პრინ ცი პი, რო მე ლიც ბო ლო ნი ურ მა თე ატ რ მა „ლა ბა
რა კამ“ პე და გო გებ თან და მშობ ლებ თან ერ თად შე ი მუ შა ვა. ეს ქარ
ტია მი ღე ბუ ლია თით ქ მის ყვე ლა ევ რო პულ სა ხე ლოვ ნე ბო უწყე ბა
ში, 2011 წელს კი იტა ლი ის რეს პუბ ლი კის საპ რე ზი დენ ტო მედ ლი თაც 
და ჯილ დოვ და. „ლა ბა რა კას“ ერ თ ერ თი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, 
ეს 18 პუნ ქ ტი 27 ენა ზე ითარ გ მ ნა, ხო ლო იტა ლი ელ მა ილუს ტ რა
ტო რებ მა თი თო ე უ ლი პუნ ქ ტის მი ხედ ვით შექ მ ნეს ილუს ტ რა ცი ე ბი, 
რომ ლე ბიც ერთ წიგ ნად შე იკ რა და მთე ლი ევ რო პის მას შ ტა ბით 
გავ რ ცელ და. 
ამ კონ ვენ ცი ის თა ნახ მად, ბავ შ ვებს უფ ლე ბა აქვთ:
1. ეზი ა რონ ხე ლოვ ნე ბის ნე ბის მი ერ ფორ მას: თე ატ რი, მუ სი კა, 

ცეკ ვა, ლი ტე რა ტუ რა, პო ე ზი ა, კი ნო, ვი ზუ ა ლუ რი და მულ ტი მე
დი უ რი ხე ლოვ ნე ბა;

2. აღიქ ვან (მიიღონ) მხატ ვ რუ ლი ენე ბი, რო გორც „ფუნდამენტური 
კულ ტუ რუ ლი ცოდ ნა“;

3. იყ ვ ნენ იმ სა ხე ლოვ ნე ბო პრო ცე სე ბის მო ნა წი ლე ნი, რომ ლე ბიც 
ავი თა რე ბენ ბავ შ ვის თვალ სა წი ერ სა და ემო ცი ურ ინ ტე ლექტს;

4. გა ნი ვი თა რონ სამ ყა როს ფი ზი კუ რი, სე მან ტი კუ რი და ვი ზუ ა ლუ
რი აღ ქ მა ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხ ვა დარ გ თან ურ თი ერ თ ქ მე დე
ბის მეშ ვე ო ბით;

5. მი ი ღონ ეს თე ტი კუ რი სი ა მოვ ნე ბა მა ღა ლი ხა რის ხის მხატ ვ რუ
ლი ნა წარ მო ე ბე ბის გან, რომ ლე ბიც შექ მ ნი ლია პრო ფე სი ო
ნალ თა მი ერ სა გან გე ბოდ სხვა დას ხ ვა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფი სათ
ვის;

6. აღიქ ვამ დ ნენ ხე ლოვ ნე ბა სა და კულ ტუ რას არა რო გორც 
„მომხმარებელნი“, არა მედ რო გორც შე სა ბა მი სი გრძნო ბე ბი სა 
და ცოდ ნის მქო ნე „სუბიექტები“;

7. იარონ თა ვი ან თი ქა ლა ქის / რე გი ო ნის კულ ტუ რულ და სა ხე
ლოვ ნე ბო და წე სე ბუ ლე ბებ ში, რო გორც ოჯახ თან, ისე თა ვი ანთ 
კლას თან ერ თად;

8. რე გუ ლა რუ ლად მი ი ღონ მო ნა წი ლე ო ბა კულ ტუ რულ და სა ხე
ლოვ ნე ბო ღო ნის ძი ე ბებ ში, რო გორც სკო ლამ დელ, ისე სკო ლის 
პე რი ოდ ში;
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9. თა ვი ანთ ოჯა ხებ თან ერ თად გა ი ზი ა რონ მხატ ვ რუ ლი ნა წარ მო
ე ბის გან მი ღე ბუ ლი ეს თე ტი კუ რი სი ა მოვ ნე ბა;

10. ჰქონ დეთ სკო ლი სა და სა ხე ლოვ ნე ბო სტრუქ ტუ რე ბის გა ერ თი
ა ნე ბუ ლი სის ტე მა, რად გან მხო ლოდ მა თი მუდ მი ვი ურ თი ერ თ
კავ ში რის წყა ლო ბით შე იძ ლე ბა შე იქ მ ნას ჭეშ მა რი ტად ცოცხა
ლი ხე ლოვ ნე ბა/ კულ ტუ რა;

11. მე გობ რებ სა და თა ნაკ ლა სე ლებ თან ერ თად იარონ მუ ზე უ მებ
ში, კი ნო სა და სხვა კულ ტუ რულ  გა სარ თობ ად გი ლებ ში;

12. ჰქონ დეთ კავ ში რი ხე ლოვ ნე ბას თან მას წავ ლებ ლე ბის სა შუ ა
ლე ბით, რომ ლე ბიც უნ და გახ დ ნენ მე დი ა ტო რე ბი და ბავ შ ვებ ში 
მშვე ნი ე რე ბის აღ ქ მას შე უწყონ ხე ლი;

13. ჰქონ დეთ წვდო მა სა ზო გა დო ებ რივ კულ ტუ რა ზე, რო მე ლიც პა
ტივს სცემს პი როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბებს;

14. ინ ტეგ რა ცი ის უფ ლე ბა  თუ ბავ შ ვე ბი არი ან ემიგ რან ტე ბი, ეს 
შე იძ ლე ბა მიღ წე ულ იქ ნას იმ სა ზო გა დო ე ბის კულ ტუ რუ ლი მემ
კ ვიდ რე ო ბის შე მეც ნე ბით, რო მელ შიც ისი ნი ცხოვ რო ბენ;

15. ჰქონ დეთ წვდო მა კულ ტუ რულ და შე მოქ მე დე ბით პრო ექ ტებ
ზე, რომ ლებ შიც ჩარ თულ ნი არი ან სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო
ბის მქო ნე პი რე ბი;

16. ჰქონ დეთ სხვა დას ხ ვა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი 
ადეკ ვა ტუ რი კულ ტუ რუ ლი და გა სარ თო ბი სტრუქ ტუ რე ბი;

17. ჰქონ დეთ ისე თი სას კო ლო სის ტე მა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს 
ბავ შ ვე ბის წვდო მას სა ჯა რო და ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბულ კულ
ტუ რა ზე; 

18. ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბის მი უ ხე და ვად, 
ჰქონ დეთ სა შუ ა ლე ბა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ თა ვი ან თი ქა ლა
ქი სა თუ რე გი ო ნის კულ ტუ რულ / შე მოქ მე დე ბით ღო ნის ძი ე ბებ
ში, რად გან ყვე ლა ბავშვს აქვს ხე ლოვ ნე ბას თან წვდო მის უფ
ლე ბა.
ად რე უ ლი ასა კის ევ რო პულ სა ბავ შ ვო თე ატ რ ზე სა უბ რი სას 

აუცი ლებ ლად უნ და აღი ნიშ ნოს ცნო ბი ლი შვე დი რე ჟი სო რის, სუ სა
ნე ოს ტე ნის თა მა მი შე მოქ მე დე ბი თი ექ ს პე რი მენ ტი, „ბეიბიდრამა“ 
(Babydrama)  წარ მოდ გე ნა 6თვიდან 12თვემდე ჩვი ლე ბის თ ვის, 
რო მე ლიც რე ჟი სორ მა 2006 წელს სტოკ ჰოლ მ ში, „უნგა კლა რას“ 
დას თან გა ნა ხორ ცი ე ლა. 

„უფროსებს ავიწყ დე ბათ თუ რა ჭკვი ა ნე ბი და გო ნე ბა გახ ს ნი
ლე ბი ვი ბა დე ბით  ამ ბობს სუ სა ნე ოს ტე ნი ერთ ინ ტერ ვი უ ში  რო
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დე საც „ბეიბიდრამაზე“ მუ შა ო ბა და ვიწყეთ, ეჭ ვის თვა ლით გვი ყუ
რებ დ ნენ (მათ შო რის მუ ნი ცი პა ლუ რი თე ატ რა ლუ რი საბ ჭოც, რო
მელ მაც პრო ექ ტი უსარ გებ ლოდ და ძვი რადღი რე ბუ ლად მი იჩ ნია 
 ა.მ). ბევ რი თვლი და, რომ ამ ასა კის ბავ შ ვებს არ უჩ ნ დე ბათ ეს თე
ტი კუ რი ტკბო ბის მოთხოვ ნი ლე ბა და რომ ჩვე ნი წა მოწყე ბა ერ თი 
დი დი, უც ნა უ რი ახი რე ბა იყო. მაგ რამ პა ტა რებს ასე არ მო ეჩ ვე ნათ, 
პი რი ქით  დი დი ინ ტე რე სით უყუ რებ დ ნენ წარ მოდ გე ნას, რო მე
ლიც სა ა თი და ოცი წუ თი გრძელ დე ბო და“.1

ამ შემ თხ ვე ვა ში, მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სპექ ტაკ ლის შექ მ ნის 
პრო ცე სის თი თო ე უ ლი ეტა პის გა ა ნა ლი ზე ბა, რომ და ვი ნა ხოთ,  რა 
გზა გან ვ ლო შე მოქ მე დე ბით მა ჯგუფ მა, ვიდ რე სა ბო ლოო პრო
დუქტს, „ბეიბიდრამას“ მი ი ღებ და.

„ბეიბიდრამა“ ფორ მი თა და ში ნა არ სით დატ ვირ თუ ლი, რთუ
ლი სპექ ტაკ ლი ა. წარ მოდ გე ნის მთა ვა რი თე მაა და ბა დე ბის სა
ი დუმ ლო ე ბა, ყო ფი ე რე ბა, ამ ქ ვეყ ნად მოვ ლი ნე ბა. მა ყუ რებ ლის 
თვალ წინ თა მაშ დე ბა ასე თი სი უ ჟე ტი: ქა ლი და კა ცი ერ თ მა ნეთს 
გა იც ნო ბენ, და ახ ლოვ დე ბი ან და ერ თხე ლაც შვი ლის გა ჩე ნას გა
დაწყ ვე ტენ. მა ყუ რე ბე ლი ხე დავს ჩვი ლის (ემბრიონის, ახა ლი სი
ცოცხ ლის) ცხოვ რე ბას და გან ვი თა რე ბას დე დის სა შო ში, შემ დეგ 
მის და ბა დე ბას. ყვე ლა ფე რი ახა ლი და უცხო ა. ჩვი ლი გა დის გზას 
ემ ბ რი ო ნი დან  თა ვის პირ ველ და ბა დე ბის დღემ დე. სპექ ტაკ ლის 
ერ თ ერ თი მთა ვა რი ხა ზია „სად ვი ყა ვი, ვიდ რე დე დი კოს მუ ცელ ში 
აღ მოვ ჩ ნ დე ბო დი?“  რთუ ლი, სა ო ცა რი, ფი ლო სო ფი უ რი შე კითხ ვა. 
შემ თხ ვე ვი თი არ არის, რომ ამ პი ე სა ზე „უნგა კლა რამ“ დრა მა ტურგ 
და ბავ შ ვ თა ფსი ქო თე რა პევტ, ან  სო ფი ბა რა ნის თან ერ თად იმუ შა
ვა (შემდეგ ბა რა ნიმ წიგ ნიც და წე რა ამა ვე სა თა უ რით).

და სი შე უდ გა ბავ შ ვ თა ფსი ქო ლო გი ის შეს წავ ლის ხან გ რ ძ ლივ 
პრო ცესს, ეც ნო ბოდ ნენ სა ბავ შ ვო ლი ტე რა ტუ რას თან და კავ ში რე
ბულ უახ ლეს თე ო რი ებს, მოწ ვე უ ლი ჰყავ დათ მე ა ნი/ ბე ბი ა ქა ლი, 
რო მელ მაც მათ სა გან გე ბო ლექ ცია ჩა უ ტა რა მშო ბი ა რო ბის თე მა ზე. 
მსა ხი ო ბებ მა ერთ ექ ს პე რი მენ ტ შიც მი ი ღეს მო ნა წი ლე ო ბა  რა საც 
„ტივტივა“ ჰქვი ა, სა დაც ადა მი ანს ათავ სე ბენ ერ თ გ ვარ რე ზერ ვუ
არ ში, წყალ ქ ვეშ, და ხუ რულ ავ ზ ში და მას ეუფ ლე ბა უწო ნა დო ბის 
შეგ რ ძ ნე ბა, თით ქოს დე დის სა შო ში ა. 

„უნგა კლა რას“ და სი სა მიზ ნე აუდი ტო რი ას თან და საც დელ 
ჯგუ ფებ თან აქ ტი უ რად მუ შა ობ და. ვი ნა ი დან წარ მოდ გე ნა 612 თვის 

1 Babydrama, by AnnSofie Bárány. https://www.barany.se/en/babydrama2/ 
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ბავ შ ვე ბის თ ვის იყო გან კუთ ვ ნი ლი (ასევე მა თი მშობ ლე ბის თ ვის). 
რე ჟი სო რი და შე მოქ მე დე ბი თი ჯგუ ფი გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე
ბას აქ ცევ და მა ყუ რებ ლის რე აქ ცი ებს კონ კ რე ტულ სცე ნებ ზე. ყუ
რადღე ბით იყ ვ ნენ თუ არა ბავ შ ვე ბი ჩარ თუ ლე ბი? აინ ტე რე სებ დათ 
თუ არა? ხომ არ ეში ნო დათ? დას მა გა დაწყ ვი ტა, რომ წარ მოდ გე
ნას და ეს წ რე ბო და მხო ლოდ 12 ბავ შ ვი (მათ თან ახ ლ და ერ თი ან 
ორი უფ რო სი). ამ გ ვა რად ყვე ლა ბავ შ ვი კარ გად და ი ნა ხავ და სცე
ნას. სპექ ტაკ ლის დაწყე ბამ დე ყო ველ მა ყუ რე ბელს ფო ი ე ში ეგე ბე ბა 
მსა ხი ო ბი, ბავ შ ვ თან კონ ტაქტს ამ ყა რე ბენ, რა თა შემ დეგ თე ატ რა
ლუ რი შეხ ვედ რა უფ რო გა ი ოლ დეს. „ბეიბიდრამაში“ გან სა კუთ რე
ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა გან მე ო რე ბით ელე მენ ტებს. ფო ი ე ში 
მსა ხი ო ბი ბავშვს ე.წ. „ჭიტას“ ეთა მა შე ბა, რი თაც მას თან კონ ტაქტს 
ამ ყა რებს და ასე ვთქვათ, თავს ამახ სოვ რე ბი ნებს. შემ დეგ ყვე ლა 
მსა ხი ო ბი წი თე ლი ქსო ვი ლის ქვეშ იმა ლე ბა და ჩი ნურ სა ბავ შ
ვო სიმ ღე რას მღე რი ან, ში გა და შიგ ნაჭ რი დან იჭყი ტე ბი ან. „ჭიტას“ 
პრინ ცი პი წარ მოდ გე ნის მსვლე ლო ბი სას რამ დენ ჯერ მე გა მო ი ყე
ნე ბა. დარ ბაზ ში შე მო სუ ლი მშობ ლე ბი და ბავ შ ვე ბი სკა მებ ზე სხდე
ბი ან, ზო გი პირ და პირ იატაკ ზე მო თავ ს დე ბა. ერ თი ბავ შ ვი ბოთ ლი
დან რძეს სვამს, მე ო რე ორ ცხო ბი ლას ლოღ ნის, ზო გი და ცო ცავს, 
ზო გი კი ყუ რადღე ბით ათ ვა ლი ე რებს სა ინ ტე რე სო უცხო გა რე მოს.

წარ მოდ გე ნის და საწყის ში სცე ნა მთლი ა ნად და მა ლუ ლი ა. 
თეთ რი ფარ დის გა წე ვის თა ნა ვე ჩნდე ბა ჯა დოს ნუ რი სივ რ ცე. კედ
ლე ბი წი თე ლი ხა ვერ დი თაა მორ თუ ლი. მსა ხი ო ბე ბი ჭე რი დან ჩა
მოშ ვე ბულ, თო კი ვით დახ ვე ულ წი თელ ქსო ვილ ში ეხ ვე ვი ან, რო
გორც ემ ბ რი ო ნია გახ ვე უ ლი დე დის სა შო ში ჭიპ ლარ ში. ისი ნი სა
უბ რო ბენ დე დებ ზე და იმა ზე, თუ რა გრძნო ბაა სა შო ში ყოფ ნა და 
და ბა დე ბის მო ლო დი ნი. 

ამ მო ნაკ ვეთ ში გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა ბავ შ ვე ბის რე აქ
ცი ე ბი, ზო გი მსა ხი ობ თან ერ თად იმე ო რებს ამ ბგე რებს, ნა წილს კი 
ძა ლი ან უხა რი ა, იღი მის. 612 თვის ბავ შ ვე ბი სრუ ლად ერ თ ვე ბი ან 
წარ მოდ გე ნა ში და დი დი ინ ტე რე სით უც ქე რენ.

წარ მოდ გე ნა რამ დე ნი მე აქ ტა დაა და ყო ფი ლი. ზო გი ერთ მო
ნაკ ვეთ ში მა ყუ რე ბელს ად გილს უც ვ ლი ან, ერ თი ნა წი ლი კი მათ 
აქ ტი ურ ჩარ თუ ლო ბა საც გუ ლის ხ მობს. ჭე რი დან ჩა მო დის წი თელ
ხა ვერდ გა დაკ რუ ლი 5 სა ბავ შ ვო ბა უნ სე რი, იმ ბავ შ ვებს, ვი საც არც 
ცოც ვა უნ და და ჯერ არც და დის, შე უძ ლი ათ ამ პა ტა რა სა ვარ ძ ლებ ში 
მო თავ ს დ ნენ. ეს ხდე ბა მოქ მე დე ბებს შო რის შუ ა ლედ ში. ამ დროს 
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სცე ნა ზე შე მო აქვთ კა ლა თა, სა დაც აწყ ვია 6 ნი ღა ბი, ბავ შ ვის სა ხით, 
ყვე ლა იდენ ტუ რი. მსა ხი ო ბე ბი ხელ ზე წა მო იც ვა მენ ნიღ ბებს და ასე 
აც ნო ბენ მათ ბავ შ ვებს, თავ და პირ ვე ლად სა ხე ზე არ იკე თე ბენ, უჭი
რავთ რო გორც თო ჯი ნე ბი. და მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც ბავ შ ვებს 
ამ ნიღ ბებს კარ გად გა აც ნო ბენ, იკე თე ბენ სა ხე ზე. ეს იყო ერ თ გ ვა რი 
მტკი ცე ბუ ლე ბა იმ გავ რ ცე ლე ბუ ლი აზ რის გა სა ქარ წყ ლებ ლად, რომ 
ჩვილ ბავ შ ვებს ნიღ ბე ბის ეში ნი ათ და რომ ნიღ ბოს ნუ რი სა ნა ხა ო ბა 
„კლავს“ გა მო ხატ ვას, ემო ცი ას. ოს ტე ნი რე ჟი სო რი ამ მო საზ რე ბას 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და და ამ წარ მოდ გე ნა ში სა პი რის პი როც და ამ ტ
კი ცა. ხში რად ბავ შ ვე ბი სა უ ბარს გა უ ბამ დ ნენ ნიღ ბი ან მსა ხი ო ბებს, 
ეძახ დ ნენ, მათ თან მე ტი კო მუ ნი კა ცია სურ დათ. 

„თავდაპირველად პრო ექტს საკ მა ოდ სკეპ ტი კუ რად, ეჭ ვის 
თვა ლით ვუ ყუ რებ დით  ამ ბობს მსა ხი ო ბი მა ლინ კე დერ ბ ლა დი  
რო ცა ამ ამ ბავს ვიწყებ დით, ვი ფიქ რე, დიდ მით ქ მა მოთ ქ მას გა მო
იწ ვევ ს  მეთ ქი. ხალხს ეგო ნა, რომ ამას მხო ლოდ ბავ შ ვე ბის გა სარ
თო ბად ვა კე თებ დით. ჩემ თ ვის წარ მო ვიდ გენ დი, რომ ბავ შ ვე ბი წი
ნა რიგ ში ჩა მომ წ კ რი ვე ბუ ლი ცო მის გუნ დე ბი იყ ვ ნენ, რად გან ასე თი 
პა ტა რა ასა კის ბავშვს მა ყუ რებ ლად ვერ აღ ვიქ ვამ დი. ყვე ლა ზე მე
ტად იმის მე ში ნო და, რომ ბავ შ ვებს შე ე შინ დე ბო დათ და ტი რი ლით 
გას კ დე ბოდ ნენ, უმარ თა ვი ქა ო სი იქ ნე ბო და. ამ არე უ ლო ბის მე ში
ნო და“.1

„ეჭვი არ მე პა რე ბო და, რომ სა ინ ტე რე სო რამ გა მო ვი დო და, 
მაგ რამ სა თა ნა დო ეფექტს თუ მი ვაღ წევ დით, არ მე გო ნა. რო ცა 
წარ მოდ გე ნის ნა წი ლი მა ყუ რე ბელ ზე მოვ სინ ჯეთ, ნამ დ ვი ლი შო კი 
მი ვი ღე. წი თე ლი ქსო ვი ლის ქვეშ ვის ხე დით და ვმღე რო დით, პირ
ვე ლად რომ გა მო ვიჭყი ტე, რამ დე ნი მე ბავ შ ვი და ვი ნა ხე. 4 თუ 5 გან
სა კუთ რე ბით ჩარ თუ ლი იყო, პირ და პირ მე მი ყუ რებ დ ნენ, თვა ლი 
თვალ ში გა მის წო რეს. ეს ჩვე უ ლებ რი ვი მზე რა კი არ იყო, ეს იყო 
კონ ცენ ტ რა ცი ის უდი დე სი მოზღ ვა ვე ბა/ ნა კა დი, რო მელ მაც თა ვი
დან გა მა შე შა. პირ ვე ლი ფიქ რი ასე თი მქონ და  ჰო, ეს ნამ დ ვი ლად 
გა ა მარ თ ლებს. ყვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა. მათ ეს უნ დათ, მათ ეს 
სჭირ დე ბათ“.2

რე ჟი სო რი აღ ნიშ ნავს, რომ მა თი მი ზა ნი იყო, წარ მოდ გე ნის 
არ სით მშობ ლე ბიც და ინ ტე რე სე ბუ ლიყ ვ ნენ; და ფიქ რე ბუ ლიყ ვ
ნენ შვი ლე ბის გან ც დებ სა და ფიქ რებ ზე. რე ჟი სო რი გან სა კუთ რე

1 Babydrama. https://www.youtube.com/watch?v=bSw0EA_PD_c&t=325s 
2 იქვე.
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ბუ ლი სი ზუს ტით აწარ მო ებ და ჩვილ მა ყუ რე ბელ ზე დაკ ვირ ვე ბას: 
„ბავშვების ასე თი ყუ რადღე ბა და ჩარ თუ ლო ბა ხომ ჩვე უ ლებ რი ვი 
ამ ბა ვი არ არის. 12 ჩვი ლი ერ თი მი მარ თუ ლე ბით იყუ რე ბა. ამ 12
დან 6 გან სა კუთ რე ბით კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია და ზუს ტად მიჰ ყ ვე ბა 
მათ წინ მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს და მოქ მე დე ბებს, რა საც თან ახ
ლავს მუ სი კა ლუ რი ან ხმო ვა ნი ფო ნი. მათ აინ ტე რე სებთ ვი ზუ ა ლუ
რი მხა რე, თუმ ცა მათ თ ვის უპირ ვე ლე სი არის ხმო ვა ნი ნა წი ლი. 8 
თვის ბავშვს სცე ნა ზე მხო ლოდ რამ დე ნი მე დე ტა ლის აღ ქ მა შე უძ
ლი ა. მათ აინ ტე რე სებთ მსა ხი ო ბე ბის სა ხე ე ბი, სხე უ ლე ბი, აფიქ სი
რე ბენ გან ც დებ საც. ეს ჩვენ მი ერ გა და ღე ბულ ვი დე ო შიც კარ გად 
ჩანს. რო დე საც და ვა ფიქ სი რეთ, რომ ბავ შ ვე ბი ერ თ სა და იმა ვე 
ად გი ლას იცი ნი ან, ისე გაგ ვი ხარ და, რო გორც აინ შ ტა ინ მა გა ი ხა
რა ფარ დო ბი თო ბის თე ო რი ის აღ მო ჩე ნით. ბავ შ ვე ბი მიჰ ყ ვე ბი ან 
რიტმს, ხმის მო დუ ლა ცი ას, აღიქ ვა მენ იუმორს და გრძნო ბას სი ცი
ლით გა მო ხა ტა ვენ“.1 

სუ სა ნე ოს ტე ნის თა მა მი ექ ს პე რი მენ ტი კი დევ ერ თხელ ამ ტ
კი ცებს იმას, რომ ად რე უ ლი ასა კის თე ატ რა ლუ რი წარ მოდ გე ნაც 
შე იძ ლე ბა შე ე ხე ბო დეს ისეთ ეგ ზის ტენ ცი ა ლურ და ფი ლო სო ფი ურ 
თე მებს, რო გო რი ცაა სი ცოცხ ლის, და ბა დე ბის, ცხოვ რე ბის საზ რი
სი და მა თი გა აზ რე ბა. „ბეიბიდრამამ“ დი დი ბიძ გი მის ცა შვე დეთ ში 
ად რე უ ლი ასა კის თე ატ რის გან ვი თა რე ბას.

შვე დე თის პა რა ლე ლუ რად, 2003 წელს, ნორ ვე გი ა ში, ოს ლოს 
უნი ვერ სი ტეტ ში და იწყო ად რე უ ლი ასა კის თე ატ რის გან ვი თა რე
ბი სათ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პრო ექ ტი „ბრჭყვიალა ფრინ ვე ლი“ 
(Glitterbird), რაც გუ ლის ხ მობ და 6 ქვეყ ნის კო ლა ბო რა ცი ას: ნორ
ვე გი ა, ფი ნე თი, და ნი ა, საფ რან გე თი, უნ გ რე თი და იტა ლი ა. ამ პრო
ექტს წინ უძღო და ივარ სელ მერ ოლ სო ნის ინი ცი ა ტი ვა, რო მელ მაც 
1997 წელს ნორ ვე გი ის კულ ტუ რის საბ ჭოს ბავ შ ვ თა და მო ზარ დ თა 
ხე ლოვ ნე ბის კო მი ტეტს შეს თა ვა ზა პრო ექ ტი ყვე ლა ზე პა ტა რა ასა
კის მა ყუ რებ ლი სათ ვის. პრო ექ ტი აერ თი ა ნებ და ხე ლო ვა ნებს, ხე
ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ებს, ბავ შ ვ თა ფსი ქო ლო გებ სა და პე და გო გებს. 
„ბრჭყვიალა ფრინ ვე ლი“ სწო რედ მი სი წი ნა მორ ბე დი პრო ექ ტის 
წარ მა ტე ბის შე დე გად წარ მო იქ მ ნა და თავ და პირ ვე ლად ევ რო პუ
ლი კო მი სი ის კულ ტუ რუ ლი პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში ფი ნან ს დე ბო
და. პრო ექ ტი თა ვის თავ ში მო ი ცავ და წარ მოდ გე ნე ბის, კვლე ვე ბის, 
ლექ ცი ე ბის ციკლს, რაც, თა ვის მხრივ, მიზ ნად ისა ხავ და მე ტი ხე

1 Babydrama. https://www.youtube.com/watch?v=bSw0EA_PD_c&t=325s
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ლო ვა ნის ჩარ თ ვას სა ბავ შ ვო თე ატ რის სფე რო ში, კონ კ რე ტუ ლად 
კი 03 წლამ დე ასა კის აუდი ტო რი ის თ ვის მუ შა ო ბას, ოღონდ ში და 
ევ რო პულ მას შ ტაბ ში. ამ სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში ჩა ტარ და სა მი 
სე მი ნა რი ოს ლო ში (2004), ბუ და პეშ ტ სა (2005) და პა რიზ ში (2006). 
თა ვის კვლე ვა ში, ივარ სელ მერ ოლ სე ნი არ გუ მენ ტი რე ბუ ლად 
აქარ წყ ლებს გავ რ ცე ლე ბულ მი თებს და გან მარ ტავს, თუ რა ტომ 
აქვთ ად რე უ ლი ასა კის ბავ შ ვებს უფ ლე ბა მი ი ღონ ეს თე ტი კუ რი 
სი ა მოვ ნე ბა ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მო ე ბი სა გან და აქ ტი უ რად იყ ვ ნენ 
ჩარ თულ ნი მას ში. 

ამ სფე რო ში მო მუ შა ვე ბევ რი სხვა პრაქ ტი კო სის მსგავ სად, 
სელ მერ ოლ სე ნის შე მოქ მე დე ბი თი იმ პულ სი მი სი პი რა დი გა მოც
დი ლე ბი დან წა მო ვი და  ამ შემ თხ ვე ვა ში, ტრა გი კუ ლი გა მოც დი
ლე ბი დან. „ბრჭყვიალა ფრინ ვე ლის“ პა რი ზულ სე მი ნარ ზე წარ
მოთ ქ მულ სიტყ ვა ში სელ მერ ოლ სე ნი ამ ბობს: „პირადად ჩემ თ ვის 
ეს ჯვა როს ნუ ლი ლაშ ქ რო ბა სიკ ვ დი ლით და იწყო, ჩე მი შვი ლის 
გარ დაც ვა ლე ბით. მინ და გა ვიხ სე ნო ერ თი ბა რა თი, რო მე ლიც 1980 
წლის დე კემ ბერ ში, ჩე მი შვი ლის მკურ ნა ლი ექი მის გან მი ვი ღე. ჩვე
ნი ბი ჭი 8 თვის ასაკ ში და ი ღუ პა. ექიმ მა მა შინ ჩემ თ ვის სრუ ლი ად 
გა უ გე ბა რი სიტყ ვე ბი მომ წე რა: „გახსოვდეთ, რომ მან იცხოვ რა 
სრულ ფა სო ვა ნი ცხოვ რე ბით, მი სი ცხოვ რე ბა იყო სავ სე და აზ რი
ა ნი“. მას შემ დეგ ბევ რი წე ლი დამ ჭირ და ამ სა ო ცა რი სიტყ ვე ბის 
გა აზ რე ბის თ ვის და დარ წ მუ ნე ბუ ლი არ ვარ, რომ მათ დღემ დე ბო
ლომ დე ვა ა ნა ლი ზებ. ჯერ კი დევ ვფიქ რობ ამ სიტყ ვებ ზე და ვცდი
ლობ მათ სიღ რ მეს ჩავ წ ვ დე“.1

წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მან თან და თან გა აც ნო ბი ე რა, რომ ბავ
შ ვი და ბა დე ბი დან ვე არის „არსება“, პა ტა რა ზო მის ადა მი ა ნი თა ვი
სი გან ც დე ბით, გრძნო ბე ბით, სამ ყა როს შეც ნო ბი სა და მშვე ნი ე რე
ბის აღ ქ მის უფ როს თა გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი უნა რით. იმი სათ ვის, რომ 
შექ მ ნა ხე ლოვ ნე ბა ყვე ლა ზე პა ტა რა ასა კის ბავ შ ვის თ ვის, პირ ველ 
რიგ ში უნ და აღიქ ვა იგი, რო გორც პი როვ ნე ბა  ეს არის ამო სა ვა ლი 
წერ ტი ლი იმ შე მოქ მედ თათ ვის, ვინც ამ ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის თ ვის 
დგამს წარ მოდ გე ნებს. სელ მერ ოლ სე ნი თვლის, რომ „ბავშვებს 
აქვთ უფ ლე ბა ეზი ა რონ არაჩ ვე უ ლებ რივ, ჭეშ მა რიტ ხე ლოვ ნე ბას, 
რო მე ლიც მათ ეს თე ტი კურ სი ა მოვ ნე ბას მი ა ნი ჭებს. უფ რო სი ასა კის 
მა ყუ რებ ლის მსგავ სად, მცი რეწ ლო ვა ნი მა ყუ რებ ლის აღ ქ მა ცა და 

1 Glitterbird, articles – paris. http://www.dansdesign.com/gb/articles/index_paris.html 
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გან ც დაც სცდე ბა „მოწონება/არმოწონების“ ფარ გ ლებს. ბავ შ ვებ
საც ისე ვე შე უძ ლი ათ მი ი ღონ და აღიქ ვან ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მო
ე ბი, რო გორც უფ რო სებს, აქვთ უნა რი ჩას წ ვ დ ნენ ეს თე ტი კის სა ი
დუმ ლო ე ბას და სრუ ლი სი სავ სით შე იგ რ ძ ნონ იგი“.1

სა ინ ტე რე სოა უნ გ რე ლი ბავ შ ვ თა ფსი ქო ლო გე ბის, კი რა ლი ილ
დი კო სა და კო ოს ორ სო ლი ას კვლე ვაც, რო მე ლიც ამა ვე პრო ექ ტის 
ფარ გ ლებ ში, ბუ და პეშ ტის სე მი ნარ ზე იქ ნა წარ დ გე ნი ლი და რო
მე ლიც გარ კ ვე ულ წი ლად სა ფუძ ვ ლად და ე დო თა ნა მედ რო ვე უნ
გ რულ სა ბავ შ ვო თე ატრს „კოლიბრი“. ფსი ქო ლოგ თა აზ რით, 03 
ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის თ ვის წარ მოდ გე ნის მომ ზა დე ბი სას გან სა კუთ
რე ბუ ლი სიფ რ თხი ლეა სა ჭი რო  სა დად გ მო ჯგუ ფი უნ და ერი დოს 
იმ სქე მებს, რი თაც სხვა შემ თხ ვე ვებ ში მუ შა ო ბენ; სა ჭი როა ისე თი 
მხატ ვ რუ ლი ხერ ხე ბის მიგ ნე ბა, რომ ლე ბიც კონ კ რე ტუ ლად ამ ასა
კის ბავ შ ვე ბის თ ვის იქ ნე ბა გა სა გე ბი და ამავ დ რო უ ლად, არ დაღ
ლის მათ. 

ილ დი კო და ორ სო ლია ერ თ მა ნე თის გან მიჯ ნა ვენ კულ ტუ რა
სა და სო ცი ა ლი ზა ცი ას  კულ ტუ რა ბავ შ ვის ცხოვ რე ბის ნა წი ლია 
და ბა დე ბი დან ვე, ხო ლო სო ცი ა ლი ზა ცია პრო ცე სი ა, რომ ლის გავ
ლის შემ დეგ ბავ შ ვი ამ კულ ტუ რის სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი წევ რი ხდე
ბა. გარ და ამი სა, ფსი ქო ლო გე ბი ხაზს უს ვა მენ იმა საც, რომ მცი
რეწ ლო ვა ნი ბავ შ ვე ბი არ წარ მო ად გე ნენ გან ვი თა რე ბის ჰო მო გე
ნურ ჯგუფს, პი რი ქით  გა ცი ლე ბით უფ რო მე ტი ჰე ტე რო გე ნუ ლო ბა 
(არაერთგვარობა, სხვა დას ხ ვაგ ვა რო ბა) ახა სი ა თებთ, ვიდ რე მათ ზე 
უფ როს მო ზარ დებს. ამ რი გად, 03 წლის ასა კის ჯგუ ფი შეგ ვიძ ლია 
გან ვი ხი ლოთ, რო გორც გარ კ ვე უ ლი კულ ტუ რის მა ტა რე ბე ლი მა ყუ
რე ბე ლი, რო მელ საც ამ კულ ტუ რის შე სა ხებ ჯერ საკ მა რი სი ცოდ ნა 
არ აქვს. ამ ასა კის მა ყუ რებ ლის აღ ქ მა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გა
დის ემო ცი ურ ხაზ ზე, ხმებ სა და ბგე რებს უფ რო დი დი მნიშ ვ ნე ლო
ბა აქვს, ვიდ რე ვი ზუ ა ლურ მხა რეს. ემო ცია სხვა დას ხ ვა დი ა პა ზო ნი
საა და მერ ყე ობს სი ცი ლი დან  ტი რი ლამ დე და ში შამ დე. ემო ცი ას 
მოს დევს ვი ზუ ა ლუ რი რი გი. ფსი ქო ლოგ თა დას კ ვ ნით, ემ პა თი ის 
უმაღ ლე სი წერ ტი ლია ის მო მენ ტი, რო დე საც ბავ შ ვი ხვდე ბა, რომ 
ყვე ლა ადა მი ა ნი სხვა დას ხ ვა სი ტუ ა ცი ა ში სხვა დას ხ ვა ნა ი რად რე ა
გი რებს. კოგ ნი ტი უ რი თვალ საზ რი სით, პა ტა რა ბავ შ ვებს შე უძ ლი ათ 
გა რე მოს შე მეც ნე ბა დაკ ვირ ვე ბის, მოძ რა ო ბის, მა ნი პუ ლა ცი ე ბის, 

1 Glitterbird, Ivar Selmer – Olsen. http://www.dansdesign.com/gb/articles/18_08_04.html 
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აგ რეთ ვე იმი ტა ცი ის, მი ბაძ ვის მეშ ვე ო ბით; ამას თა ნა ვე, პა ტა რე
ბი შე ი მეც ნე ბენ სო ცი ა ლურ კავ ში რებ სა და ბმებს. ილ დი კო სა და 
ორ სო ლი ას აზ რით, „სწორედ ეს კოგ ნი ტი უ რი უნა რე ბი უდევს სა
ფუძ ვ ლად თე ატ რა ლურ აღ ქ მას, ვი ნა ი დან პა ტა რე ბი კონ ცენ ტ რი
რე ბულ ნი არი ან წარ მოდ გე ნა ზეც და ამავ დ რო უ ლად აკ ვირ დე ბი ან 
უფ რო სი მა ყუ რებ ლის რე აქ ცი ა საც; ინ ფორ მა ცი ის ეს ორი წყა რო კი 
ერ თ მა ნეთს ავ სებს და აძ ლი ე რებს“.1 ილ დი კო და ორ სო ლია თე ატ
რა ლურ სა ნა ხა ო ბას გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭე ბენ  ეს 
მოვ ლე ნა ბავ შ ვის ყო ველ დღი უ რო ბის ნა წი ლი არ არის, მაგ რამ ეს 
არის სა ერ თო გა მოც დი ლე ბა, რო დე საც პა ტა რას შე უძ ლია ხე ლახ
ლა გა ნი ცა დოს, გა იხ სე ნოს და და ა მუ შა ოს ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მო ე
ბის გან მი ღე ბუ ლი ემო ცია და შთა ბეჭ დი ლე ბა, რაც, მო მა ვალ ში, მას 
რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში, ნამ დ ვი ლი სო ცი ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის 
აწყო ბა ში და ეხ მა რე ბა. ვფიქ რობ, ეს მო საზ რე ბა თა ვი სუფ ლად შე
იძ ლე ბა მი ვუ სა და გოთ მო ზარ დ თა (და ზოგ ჯერ ზრდას რულ თა) თე
ატ რა ლურ აღ ქ მა საც.

სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტის „ბრჭყვიალა ფრინ ვე ლი“ ერ თ ერ
თი მო ნა წი ლე იყო თე ატ რი „კოლიბრი“, რო მე ლიც ბუ და პეშ ტ ში 
მდე ბა რე ობს. უნ გ რე ლი ფსი ქო ლო გე ბის კვლე ვაც ამ პრო ექ ტის 
ფარ გ ლებ ში მომ ზად და და „კოლიბრის“ დას მა რამ დე ნი მე ათე უ
ლი სპექ ტაკ ლი სწო რედ მის სა ფუძ ველ ზე დად გა. მა გა ლი თის თ ვის 
გა მოდ გე ბა თუნ დაც ზოლ ტან ბო და რას ინ ტე რაქ ცი უ ლი მუ სი კა ლუ
რი წარ მოდ გე ნა „ტოდა“ (ხანგრძლივობა 35 წუ თი), სა დაც 4 მსა
ხი ო ბი, რამ დე ნი მე ფე რა დი ყუ თი სა და გე ო მეტ რი უ ლი ფი გუ რე ბით 
აწყო ბი ლი თო ჯი ნე ბის მეშ ვე ო ბით ჰყვე ბი ან მარ ტივ ამ ბავს გო გო
ნა სა და ბიჭ ზე. 

ად რე უ ლი ასა კის (06 წე ლი) მა ყუ რებ ლის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი 
თე ატ რის გან ვი თა რე ბა ში დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა იქო ნია ევ რო კო მი
სი ის მი ერ და ფი ნან სე ბულ მა პრო ექ ტ მა „მცირე ზო მა“, რო მე ლიც 
2005 წელს და იწყო და რამ დე ნი მე ქვე ყა ნას მო ი ცავ და. პრო ექ
ტის ინი ცი ა ტო რი იყო 4 წამ ყ ვა ნი ევ რო პუ ლი და სი, რო მე ლიც იმ 
დროს კონ კ რე ტუ ლად ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობ და: „ლა ბა რა კა“ 
(იტალია), თე ატ რი „გიმბარდი“ (Theatre de la Guimbarde, ბელ გი ა), 
Accion Educativa (ესპანეთი) და მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რი 
GOML (სლოვენია). ერ თ წ ლი ა ნი პროგ რა მა მო ი ცავ და სხვა დას

1 Ildikó, Orsolya, Theatre for tiny tots, 2005, p. 8. 
http://www.dansdesign.com/gb/articles/28_10_05_6.html 
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ხ ვა აქ ტი ვო ბას, კონ ფე რენ ცი ებს, ტრე ნინ გებ სა და სა გან მა ნათ
ლებ ლო ღო ნის ძი ე ბებს, კვლე ვე ბის პრე ზენ ტა ცი ას, შო უ ქე ი სებ სა 
და კოპ რო დუქ ცი ე ბის წარ დ გე ნას კონ კ რე ტუ ლად 03 და 36 წლის 
ასა კის ბავ შ ვ თა თე ატ რის სფე რო ში. ერ თი წლის შემ დეგ პრო ექ
ტი გა ფარ თოვ და  „მცირე ზო მა, ქსე ლი“, გაგ რ ძელ და და მას ში 
ჩა ერ თ ნენ კი დევ: თე ატ რი ჰე ლი ო სი (გერმანია), თე ატ რი პოლ კა 
(გაერთიანებული სა მე ფო) და თე ატ რი იონ კრე ან გე (რუმინეთი). 
2009 წელს კი პრო ექ ტის მას შ ტა ბი და გე ოგ რა ფია კი დევ უფ რო გა
ი ზარ და, მას ეწო და „მცირე ზო მა, დი დი მო ქა ლა ქე ე ბი“. 12 ქვეყ ნის 
12 პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ის სა თა ვე ში იტა ლი უ რი „ლა ბა რა კა“ 
იდ გა. ამ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პრო ექ ტის აქ ტი ვო ბე ბი და მიზ ნე ბი შე
იძ ლე ბა სამ ნა წი ლად დავ ყოთ: 1. წარ მოდ გე ნე ბის შექ მ ნა და მხატ
ვ რუ ლი ძი ე ბა ნი; 2. ტრე ნინ გე ბი და სე მი ნა რე ბი ხე ლო ვან თათ ვის, 
პე და გო გე ბი სა და ბავ შ ვე ბის თ ვის; 3. ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა: 
მულ ტი მე დი ა, კვლე ვე ბი, პუბ ლი კა ცი ე ბი, ფეს ტი ვა ლე ბი და შო უ ქე
ი სე ბი.

დღეს სპე ცი ა ლის ტე ბი ად რე უ ლი ასა კის მა ყუ რე ბელს 03 და 
36 ასა კობ რივ ჯგუ ფე ბად ყო ფენ, სხვა დას ხ ვა ქვე ყა ნა ში ეს ასა
კობ რი ვი და ყო ფა შე იძ ლე ბა ოდ ნავ მერ ყე ობ დეს, თუმ ცა 06 წლის 
ჩარ ჩო ებს არ სცდე ბა. 21ე სა უ კუ ნის პირ ველ ათ წ ლე ულ ში, ამ ასა
კობ რი ვი ჯგუ ფის თ ვის შექ მ ნი ლი წარ მოდ გე ნე ბი თა ვად თე ატ რა
ლუ რი და სე ბი სა და ზრდას რუ ლი მა ყუ რებ ლის ერ თ გ ვარ სკეპ ტი
კურ და მო კი დე ბუ ლე ბას იწ ვევ და, თუმ ცა დღეს ევ რო პის ნე ბის მი ერ 
ქვე ყა ნა ში ამ გ ვა რი ტი პის თე ატ რი უკ ვე აღა რა ვის თ ვის გა საკ ვი რი 
აღა რა ა. 

გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ზრდას რუ ლი მა ყუ რებ
ლის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას (მშობელი, ოჯა ხის წევ რი, პე და გო გი), 
ვი ნა ი დან 06 წლის ბავ შ ვი თე ატ რ ში თვი თონ ვერ ივ ლის, უფ როს
მა უნ და წა იყ ვა ნოს. ქვეყ ნის სა გან მა ნათ ლებ ლო და სკო ლამ დე ლი 
აღ ზ რ დის სის ტე მი დან გა მომ დი ნა რე, გან ს ხ ვავ დე ბა თე ატ რ ში სი ა
რუ ლის წე სიც  ზო გი ერ თი სპექ ტაკ ლი სა გან გე ბოდ ისეა დად გ მუ
ლი, რომ მშო ბელ მა და ბავ შ ვ მა ერ თად უნ და ნა ხოს, ხო ლო ზო გი
ერ თი მხო ლოდ ბავ შ ვ თა ერ თი ჯგუ ფის დას წ რე ბა ზეა გათ ვ ლი ლი. 
მა გა ლი თის თ ვის შე იძ ლე ბა შე ვა და როთ შვე დე თი სა და იტა ლი ის 
მო დე ლე ბი: სუ სა ნე ოს ტე ნის „ბეიბიდრამა“ 1015 მშობ ლი სა და 
ბავ შ ვის თ ვი საა გან კუთ ვ ნი ლი და კა მე რულ სივ რ ცე ში თა მაშ დე ბა. 
ოს ტე ნის მიდ გო მა გა მომ დი ნა რე ობს მი სი ქვეყ ნის სო ცი ა ლუ რი და 
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კულ ტუ რუ ლი გა რე მო ე ბე ბი დან, სა დაც მშო ბელს სა შუ ა ლე ბა აქვს 
აიღოს ხან გ რ ძ ლი ვი, ანაზღა უ რე ბა დი დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბა და 
გა ცი ლე ბით მე ტი დრო გა ა ტა როს თა ვის შვილ თან ერ თად, ვიდ რე 
მა გა ლი თად იტა ლი ა ში, სა დაც სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ჩვილ ბავ
შ ვ თა ბა გა ბა ღე ბი და შე სა ბა მი სი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი ისეა სუბ სი დი რე
ბუ ლი, რომ მშო ბელს შე უძ ლია ძა ლი ან მცი რე ასა კი დან მი იყ ვა ნოს 
შვი ლი ბა გა ში. შე სა ბა მი სად, იტა ლი ა ში, სა ბავ შ ვო თე ატ რე ბი ხში
რად უფ რო მჭიდ რო კო მუ ნი კა ცი ა ში არი ან პე და გო გებ თან და აღ
მ ზ რ დე ლებ თან, ვიდ რე ბავ შ ვე ბის მშობ ლებ თან. ეს მა გა ლი თი არ 
ემ სა ხუ რე ბა რო მე ლი მე მო დე ლის და დე ბი თი ან უარ ყო ფი თი ნა წი
ლის ჩვე ნე ბას და მხო ლოდ იმის თ ვის მო ვიყ ვა ნე, რომ და ვი ნა ხოთ 
თუ რა თვალ საზ რი სით გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თის გან თუნ დაც სუ
სა ნე ოს ტე ნის „უნგა კლა რა“ (შვედეთი) და „ლა ბა რა კა“ (იტალია) 
იმ სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი, ეკო ნო მი კუ რი, სა გან მა ნათ ლებ
ლო და პო ლი ტი კუ რი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მელ
შიც მათ უწევთ მუ შა ო ბა.

ად რე უ ლი ასა კის თე ატ რის მი მარ თუ ლე ბით გან სა კუთ რე ბუ
ლი აღ ნიშ ვ ნის ღირ სია კი დევ ორი და სი: ბრი ტა ნუ ლი „პოლკა“1 და 
შოტლანდიური „ვარსკვლავთმრიცხველები“.2 დიდ ბრი ტა ნეთ ში 
36 წლის ასა კის მა ყუ რებ ლის თ ვის გან კუთ ვ ნილ წარ მოდ გე ნებს 
ჯერ კი დევ მე ო ცე სა უ კუ ნის 90იან წლებ ში დგამ დ ნენ, თუმ ცა სა
გან გე ბოდ 03 წლის ჯგუ ფის თ ვის შექ მ ნი ლი სპექ ტაკ ლე ბი 21ე სა
უ კუ ნის მო ნა პო ვა რი ა. ეს მოძ რა ო ბა ნა წი ლობ რივ გა მოწ ვე უ ლია 
დი დი ბრი ტა ნე თის ლე ი ბო რის ტუ ლი მთავ რო ბის ინი ცი ა ტი ვე ბით 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში, კერ ძოდ კი  ყვე ლა ზე მცი რე ასა
კის ბავ შ ვე ბის ამ სის ტე მა ში უფ რო მე ტად ჩარ თ ვით და მათ თ ვის 
სა გან გე ბო პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბით. მათ შო რი საა ისე თი პროგ
რა მე ბი, რო გო რე ბი ცაა „ბავშვზე ზრუნ ვის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გია  
ყო ვე ლი ბავ შ ვი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა; ცვლი ლე ბე ბი ბავ შ ვე ბი სათ ვის“ 
და „ადრეული გან ვი თა რე ბის ძი რი თა დი ეტა პე ბი“, რაც ით ვა ლის
წი ნებს 05 წლის ასა კის ბავ შ ვის გა ნათ ლე ბას, გან ვი თა რე ბა სა და 
მას ზე ზრუნ ვას. ამ სის ტე მის ფარ გ ლებ ში გაჩ ნ და რამ დე ნი მე დი დი 
ქსე ლი, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს ხე ლო ვა ნებს, პე და გო გებ სა და აღ
მ ზ რ დე ლებს, რომ ლებ საც ად რე უ ლი ასა კის ბავ შ ვებ თან აქვთ შე

1 Polkatheatre. https://polkatheatre.com/ 
2 Starcatchers., Never too young to be inspired., starcatchers.org.uk 
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ხე ბა.1 
თე ატ რი „პოლკა“ ევ რო კო მი სი ის დი დი სა ერ თა შო რი სო პრო

ექ ტის „მცირე ზო მა“ პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ციაა და ამ პრო ექ ტის 
ფარ გ ლებ ში, დი დი რო ლი შე ას რუ ლა გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფო ში, 
ად რე უ ლი ასა კის ბავ შ ვ თა თე ატ რის პო პუ ლა რი ზა ცი ის საქ მე ში. 
ამ ჟა მად თე ატ რი თა ვის რე პერ ტუ არს 4 ასა კობ რივ ჯგუ ფად ყოფს: 
03, 46, 79 და 1012 ჯგუ ფე ბი. სპექ ტაკ ლე ბის გარ და, „პოლკაში“ 
ხში რად ტარ დე ბა სე მი ნა რე ბი და ვორ ქ შო პე ბი სა ბავ შ ვო თე ატ რით 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის თ ვის. აუცი ლებ ლად უნ და აღი ნიშ
ნოს, რომ ყვე ლა წარ მოდ გე ნას თან ახ ლავს სუბ ტიტ რე ბი და სურ
დო თარ გ მა ნი. 

შოტ ლან დი უ რი თე ატ რა ლუ რი და სი „ვარსკვლავთმრიცხველე
ბი“ 2006 წელს, რო ნა მე თი სონ მა და ა ფუძ ნა. „ლა ბა რა კას“ მსგავ
სად, ამ და სის წევ რებ მა ჩრდი ლო ეთ ედინ ბურ გის ბავ შ ვ თა ცენ ტ
რებ სა და ბა გა ბა ღებ ში ჩა ა ტა რეს კვლე ვა, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც 
შე იქ მ ნა რამ დე ნი მე წარ მოდ გე ნა. „ვარსკვლავთმრიცხველები“ 
დღემ დე მუ შა ო ბენ კონ კ რე ტუ ლად 04 ასა კის სა ბავ შ ვო სა გან მა
ნათ ლებ ლო და შე მეც ნე ბით წარ მოდ გე ნებ ზე, ხში რად ატა რე ბენ 
ტურ ნე ებს შოტ ლან დი ა ში და მის ფარ გ ლებს გა რე თაც.

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი მო დე ლე ბის გან ხილ ვი სას კარ გად ჩანს, 
რომ სა ბავ შ ვო თე ატ რი არა მხო ლოდ კულ ტუ რის, არა მედ ქვეყ ნის 
პო ლი ტი კი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი
ლი ა. ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვა იწყე ბა მი სი და ბა დე ბის წა მი დან და ეს გა მო
ი ხა ტე ბა არა მხო ლოდ მი სი ფი ზი ო ლო გი უ რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა ში, არა მედ ბავ შ ვის, რო გორც ცალ კე უ ლი ინ დი ვი
დის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის აღი ა რე ბა სა და მის თ ვის ამ 
უფ ლე ბე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სერ ვი სე ბის (მათ შო რის სა გან
მა ნათ ლებ ლო და სა ხე ლოვ ნე ბო) მი წო დე ბა ში. 

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა ერ თა შო რი სო პრო ექ ტე
ბის, ფეს ტი ვა ლე ბი სა და კოპ რო დუქ ცი ე ბის რო ლი ამ მი მარ თუ
ლე ბის გან ვი თა რე ბა ში, ვი ნა ი დან თი თო ე უ ლი წარ მოდ გე ნა თუ 
სე მი ნა რი შე იძ ლე ბა ახალ შე მოქ მე დე ბით იმ პულ სად იქ ცეს. სწო
რედ გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა და ცოდ ნის 
გაღ რ მა ვე ბაა ამ სფე როს გან ვი თა რე ბის სა უ კე თე სო გზა. აქ ვე უნ და 

1 Earlyarts, Seven benefits of the arts in early childhood. https://earlyarts.co.uk/7-
benefits-of-arts-in-the-early-years?fbclid=IwAR1LSFGvKYUkl2-VYMbNGE49CC6-
vXM0tF-CYKhgM_pjW6ewFUUNegdjINA
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აღი ნიშ ნოს, რომ 2018 წელს მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რის მოწ
ვე ვით, თბი ლის ში ჩა მო სუ ლი იყო პო ლო ნუ რი თე ატ რი „პინოქიო“, 
რო მე ლიც ად რე უ ლი ასა კის მა ყუ რებ ლის თ ვი საც დგამს წარ მოდ
გე ნებს. დას მა რამ დე ნი მე სა ინ ტე რე სო სპექ ტაკ ლი წარ მო ად გი
ნა და ჩა ა ტა რა სამ დღი ა ნი უფა სო ვორ ქ შო პი სა ბავ შ ვო თე ატ რით 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის თ ვის. სამ წუ ხა როდ, ამ ღო
ნის ძი ე ბებს სულ 20მდე ადა მი ა ნი თუ და ეს წ რო. იგი ვე გან მე ორ და 
იმა ვე წელს ლა იფ ცი გის მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რის გას ტ რო
ლი სას. რო გორც ჩანს, ჩვე ნი სა ბავ შ ვო თე ატ რი ჯერ კი დევ პოს ტ
საბ ჭო თა პე რი ო დი დან გა მო ყო ლი ლი ინერ ცი ით მი გო რავს და ჯერ 
არ არის მზად თა ნა მედ რო ვე და სავ ლუ რი გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბი
სა და გა გე ბი სათ ვის.

ჩვენს ქვე ყა ნა ში ხში რად მო მის მე ნია მო საზ რე ბა, რომ ყვე ლა
ზე პა ტა რა ასა კობ რი ვი ჯგუ ფის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი წარ მოდ გე ნე ბი 
(03 – 36 წ. წ.) ე.წ. „მაღალი თე ატ რა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბი სა გან“ შორს 
დგას და არა ფე რი სა ერ თო არ აქვს იმ თე ატ რ თან, რო მე ლიც ჩვენ
თან ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში ვი თარ დე ბო და. ვინც სა კითხს 
სიღ რ მი სე უ ლად არ იც ნობს, ერ თი შე ხედ ვით, შე იძ ლე ბა ასეც მო
ეჩ ვე ნოს. მით უმე ტეს, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში (ისევე, რო გორც ყო
ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის თით ქ მის ყვე ლა ქვე ყა ნა ში) მყა რად აქვს 
ფეს ვი გად გ მუ ლი სტე რე ო ტიპს, რომ ბავ შ ვი 3 წლამ დე სპექ ტაკ ლ ზე 
არ უნ და წა იყ ვა ნო, ხო ლო 3 წლი დან მხო ლოდ თო ჯი ნე ბის თე ატ რ
ში, 56 წლი დან კი მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა თე ატ რის წარ მოდ გე ნებ
ზე, მა შინ რო დე საც თა ნა მედ რო ვე ევ რო პულ მა სა ბავ შ ვო თე ატ რ მა 
დი დი ხნის წინ თქვა უარი ამ კლი შე ებ ზე  თა ნა მედ რო ვე სა ბავ შ ვო 
წარ მოდ გე ნა ში შერ წყ მუ ლია რო გორც დრა მა ტუ ლი თე ატ რი, ისე 
პან ტო მი მა, თო ჯი ნე ბი და მა რი ო ნე ტე ბი, ქო რე ოგ რა ფი ა, პო ე ზი ა, 
სა ცირ კო ელე მენ ტე ბი და მულ ტი მე დი ა, ჩრდი ლე ბი, ფე რე ბი, ფორ
მე ბი და ყვე ლა ფე რი, რა საც კი ხე ლო ვა ნის ფან ტა ზია გას წ ვ დე ბა.

ად რე უ ლი ასა კის თე ატ რის წარ მო შო ბა და გან ვი თა რე ბა მსოფ
ლი ო ში სა ბავ შ ვო თე ატ რის გან ვი თა რე ბის ერ თ ერ თი ლო გი კუ რი 
ეტა პი ა, რო მე ლიც უახ ლო ე სი ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში კი დევ 
უფ რო სა ინ ტე რე სო ფორ მა სა და სა ხეს მი ი ღებს. 
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Abstract

As we know, professional theater for children or TYA (Theatre 
for a Young Audience)  originated and developed in Europe, the USA, 
and Russia at the beginning of the twentieth century, and later in 
the entire Soviet Union. Theater for the very young is a relatively 
new direction, which was created about three decades ago and is 
a purely European phenomenon. This type of theater has developed 
well in many European countries and is gradually gaining popularity 
in independent troupes in large cities of Russia and the postSoviet 
space.

Starting from the 20th century, in the countries of Europe and 
the postSoviet space, theaters for children usually divide the 
repertoire into some specific age groups: preschool  46, primary 
school  69, middle school  1013, youth/ Teens 1315 and 16+. Active 
children’s theaters always try to have performances suitable for all 
age categories in their repertoire. The classic model of dividing the 
audience into age groups has undergone a gradual change since the 
end of the twentieth century  creative troupes began to work for 
the audience of preschool and early age (from 6 months to 6 years 
inclusive). 

The theorists and practitioners of contemporary TYA divide the 
audience of early childhood into age groups of 03 and 36 years. In 
different countries, this age division may vary in different ways, but it 
does not go beyond the framework of 06 years. It is significant that 
even in the first decade of the 21st century, performances created 
for this age group caused a kind of skepticism of the theater troupes 
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themselves and some part of the adult audience, although today this 
type of theater is no longer a surprise to anyone.

In this research, I discuss several models and important projects 
of theatre for the very young in Europe, such as the „Babydrama“ 
staged by the Swedish director Susanne Osten  a performance 
for 612montholds, the Italian theater „La Baracca“, the projects 
„Glitter Bird“ and „Small Size“, troupes working in Great Britain, 
Scotland, Hungary, Denmark, and other European countries, working 
specifically for the very young audiences, etc. 

From birth, a child is a small person with feelings, emotions, 
ability to know the world and perceive beauty, different from adults. 
To create art for the youngest child, one must first perceive him as a 
person  this is the starting point for creators who stage performances 
for this age group. A necessary condition for performances intended 
for very young audiences is privacy, and the proximity of the audience 
and performers, such kind of a performance cannot be attended by 
a large number of children. Based on these features, this kind of 
theater develops in different ways in different countries  theater for 
early ages is trendy and widespread in countries with a high level 
of social security and educational system, where the state supports 
parents with longterm paid leave, daycare centers, and nurseries. 

In the research process, several interesting aspects were 
revealed: artistic features characteristic of European children’s 
theater for the very young, the specificity of dividing the audience 
into age groups, financial, social, organizational, and legislative 
issues, the importance of professional studies, and many more.

Through these models and examples, we can see that children’s 
theater is an integral part not only of culture but also of the country’s 
politics and educational system. Caring for a child begins from the 
moment of its birth, and it is manifested not only in meeting its 
physiological needs but also in recognizing the rights and freedoms 
of the child as an individual and providing corresponding services 
(including educational and artistic).

The theater for the very young is one of the logical stages in 
developing TYA in the world. The process of refinement and 
development of art forms will continue in the future and will be even 
more interesting for professionals interested in this field, as well 
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as for the direct addressee of these performances  the children’s 
audience.
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