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ნერონ აბულაძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, თეატროლოგი - 
ხელმძღვანელი - ნოდარ გურაბანიძე

თანახელმძღვანელი - ლაშა ჩხარტიშვილი

გერმანული ექსპრესიონისტული სათეატრო და 
კინორეჟისურის მხატვრული საფუძვლები და 

ძირითადი პრინციპები

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გერმანულიექსპრესიონიზმი,რიხარდვაიხერტი,
გორდონ კრეგი,ლოტტე აისნერი, გერმანული ექსპრესიონისტული
სათეატროდაკინორეჟისურა.

ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის, რო გორც მიმ დი ნა რე ო ბის მხატ ვ რუ ლი პრინ-
ცი პე ბის წარ მოქ მ ნა და ფორ მი რე ბა და იწყო მე ო ცე სა უ კუ ნის ათი ან 
წლებ ში. ევ რო პა ში გან ვი თა რე ბულ მა მძლავ რ მა სო ცი ა ლურ მა და 
პო ლი ტი კურ მა ცვლი ლე ბებ მა, რა საც მოჰ ყ ვა პირ ვე ლი მსოფ ლიო 
ომი სა და რე ვო ლუ ცი უ რი გარ დაქ მ ნე ბის შე უქ ცე ვა დი პრო ცე სე ბი, 
სა ფუძ ვე ლი და უ დო ერ თ მა ნე თის პა რა ლე ლუ რად ახა ლი მხატ ვ რუ-
ლი მიმ დი ნა რე ო ბე ბის წარ მოქ მ ნა სა და გან ვი თა რე ბას.  გერ მა ნუ-
ლი პო ე ზი ი დან და ფერ წე რი დან იღებს და სა ბამს ექ ს პ რე სი ო ნიზ მი 
და  მხატ ვ რუ ლი სა ხე ე ბის სა შუ ა ლე ბით ასა ხავს სამ ყა როს და სას-
რუ ლის კა ტას ტ რო ფულ გან ც დას, ჰუ მა ნიზ მის კრახს, ადა მი ა ნის მი-
ერ სა კუ თა რი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის და კარ გ ვის სა-
ში ნე ლე ბას ქა ო სურ, უსუ ლო და გა უ პი როვ ნე ბულ სა ზო გა დო ე ბა ში. 
ამ დროს წი ნა პლან ზე გა მო დის შე მოქ მე დი, რო მელ მაც შე ი ნარ-
ჩუ ნა სა კუ თა რი „მე“ და თა ვის ნა წარ მო ე ბებ ში ასა ხავს ტრა გი კულ 
სა ხე ებს, სა უ კუ ნის და საწყი სის კრი ზისს, ინ დი ვი დი სა და მა სის კონ-
ფ ლიქტს, სა დაც მარ ტო სუ ლი გმი რი პი რის პირ რჩე ბა და უპი რის-
პირ დე ბა მის და მი მტრუ ლად გან წყო ბილ უსა ხო ბრბოს.  მკვეთ რ მა 
ეპო ქა ლურ მა სო ცი ა ლურ - პო ლი ტი კურ მა ცვლი ლე ბებ მა მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ამ პე რი ო დის მხატ ვ რულ აზ როვ ნე ბა-
ზე, რაც არა ერ თ გ ვა როვ ნად გა მოვ ლინ და ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხ ვა 
დარ გ ში.  ერ თი მხრივ, სო ცი ა ლურ ძალ თა მკვეთ რი და პი რის პი რე-
ბე ბის შე დე გად წარ მოქ მ ნილ მა მწვა ვე პრო ცე სებ მა, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ, იმ პე რი ა ლუ რი ამ ბი ცი ე ბით წარ მო ე ბულ მა სის ხ ლის მ ღ ვ-
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რელ მა ომებ მა მსოფ ლი ოს არა ერ თი ქვე ყა ნა მო იც ვა... - „XIX სა უ-
კუ ნე ში ეკო ნო მი კუ რად ერ თ მა ნეთ თან მჭიდ როდ და კავ ში რე ბულ-
მა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ წი ფომ უპი რა ტე სი ყუ რადღე ბა 
თა ვის იმ ინ ტე რე სებს მი აქ ცი ა, რი თაც იგი სხვებს უპი რის პირ დე ბო-
და. სა კა ცობ რიო ერ თი ა ნო ბის იდეა მსოფ ლი ოს რე ლი გი ე ბი დან და 
ფი ლო სო ფი ი დან დი დი ხა ნი იყო ცნო ბი ლი, თი თო ე უ ლი მხო ლოდ 
სა კუ თა რი ჰე გე მო ნი ით წარ მო ედ გი ნა“.1

20-იან წლებ ში ეს თე მე ბი აქ ტი უ რად და ა მუ შა ვეს გერ მა ნელ მა 
დრა მა ტურ გებ მა, რომ ლებ მაც რე ა ლი ზე ბა პო ვა სცე ნა ზე. სწო რედ 
რე ჟი სუ რა ში გა მოვ ლინ და ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის მხატ ვ რუ ლი მიმ დი ნა-
რე ო ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რო გორც XX სა უ კუ ნის ყვე ლა სხვა მხატ-
ვ რუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბის გან ემან სი პი რე ბუ ლი, სპე ცი ფი კუ რი თე ატ-
რა ლუ რი სტი ლი. ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის წარ მოქ მ ნა, უპირ ვე ლეს ყოვ-
ლი სა, და კავ ში რე ბუ ლი იყო ცი ვი ლი ზა ცი ის გა მო ხა ტულ კრი ზის-
თან. ამ პე რი ო დის ბურ ჟუ ა ზი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა  იყო ეკო ნო მი კუ რი 
ძა ლა უფ ლე ბის მწვერ ვალ ზე, თუმ ცა იმა ვე ბურ ჟუ ა ზი ის მი ერ თავს 
მოხ ვე უ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი რა დი კა ლუ რად ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და 
ინ დი ვი დის მის წ რა ფე ბებს, რა მის წ რა ფე ბე ბიც პრო ვო ცი რე ბუ ლი 
იყო პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომი სა და 1917 წლის რე ვო ლუ ცი ის მას-
შ ტა ბუ რი ძვრე ბის წი ნას წა რი შეგ რ ძ ნე ბით. ომის შემ დ გომ წლებ ში 
გან სა კუთ რე ბით გამ ძაფ რ და პრო ტეს ტი გა რე მო ცუ ლი სამ ყა როს 
უხე ში რე ა ლო ბის მი მართ. XIX-XX სა უ კუ ნე თა მიჯ ნის ის ტო რი უ ლი 
კრი ზი სი ხა სი ათ დე ბა, რო გორც ნგრე ვა  მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი იმ-
პე რი ა ლის ტუ რი ოც ნე ბე ბი სა, რა დრო საც და იწყო ინ ფ ლა ცია და რა 
ფაქ ტო რებ მაც გა მო იწ ვია სა ხელ მ წი ფო თა დაშ ლა. კონ ფორ მის ტი 
ბურ ჟუ ა ზი ის  ნა ტუ რა ლიზ მი სა კენ მიდ რე კი ლე ბის სა პი რის პი როდ, 
ექ ს პ რე სი ო ნიზ მი წარ მოს დ გა რო გორც გერ მა ნუ ლი სუ ლის მო უ-
ლოდ ნე ლი აყ ვა ვე ბა. ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა სფე რო ში ექ ს პ რე სი ო-
ნის ტე ბი ცდი ლობ დ ნენ, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, გად მო ე ცათ სუ ლის, 
წარ მო სახ ვის ვი ზი ო ნე რე ბის სამ ყა რო, სა დაც გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა არა კონ კ რე ტულ საგ ნებს, არა მედ მა თი 
მნიშ ვ ნე ლო ბის, არ სის გა მოვ ლე ნას. ასეთ მიდ გო მას სა ფუძ ვ ლად 
და ე დო ყო ფი ე რე ბის რყე ვის შეგ რ ძ ნე ბა, რო მე ლიც  აბ ს ტ რაქ ცი ი-
სა და სიმ ბო ლიზ მი სად მი მი ზი დუ ლო ბა ში გა მო ი ხა ტე ბო და. წი ნა 
პლან ზე იწევს მე ქა ნი ზა ცი ის, ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცი ი სა და ურ ბა ნი ზა-

1 თევზაძე, XX საუკუნის ფილოსოფიის ისტორია, თბილისის 2002.
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ცი ის პრობ ლე მე ბი. ექ ს პ რე სი ო ნის ტე ბი სათ ვის  უცხოა კლა სი კუ რი 
ხე ლოვ ნე ბის გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუ ა ლე ბე ბი, რო გო რე ბი ცა ა, 
პერ ს პექ ტი ვა, სი მეტ რი ი სა და ანა ტო მი ის წე სე ბი, ის მტკი ცედ უარ-
ყოფს აღ წე რი ლო ბის ნა ტუ რა ლის ტურ პრინ ციპს და სი ნამ დ ვი ლის 
ილუ ზი ის შექ მ ნას. 

ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის მხატ ვ რულ მიმ დი ნა რე ო ბა ზე დი დი გავ ლე ნა 
იქო ნია მხატ ვარ ჯე იმს ენ სო რის შე მოქ მე დე ბამ და ფრიდ რიხ ნიც-
შეს ფი ლო სო ფი ის თე ო რი ულ მა სა ფუძ ვ ლებ მა - „ტრაგედიის და-
ბა დე ბა მუ სი კის სუ ლი დან“.

ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ ლი მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის ძი რი თა დი მა ხა სი-
ა თებ ლე ბის გან საზღ ვ რი სას მკვლევ რე ბი გა მო ყო ფენ შემ დეგ პოს-
ტუ ლა ტებს:
- პრო ტეს ტი გა რე მომ ც ვე ლი სამ ყა როს სი მა ხინ ჯე ე ბი სა და არას-

რულ ყო ფი ლე ბის წი ნა აღ მ დეგ, რაც გა მოწ ვე უ ლია სა ყო ველ-
თაო მე ქა ნი ზა ცი ით.

- ადა მი ა ნის გა უცხო ე ბა სამ ყა როს გან, მი უ საფ რო ბი სა და ტო ტა ლუ-
რი მარ ტო ო ბის, პი როვ ნე ბი სა და მა სის ურ თი ერ თო ბის, მა თი 
და პი რის პი რე ბის, სუ ლი ე რე ბის, თა ვი სუფ ლე ბის, რწმე ნის, უსა-
მარ თ ლო ბის, ფა სე უ ლო ბა თა და კარ გ ვის მძაფ რი გან ც და და  
ყვე ლა იმ სა ძირ კ ვ ლის ნგრე ვა, რო მელ ზე დაც სამ ყა რო ად რე 
იდ გა;

- ინ დი ვი დუ ა ლიზ მის, სუ ბი ექ ტი ვიზ მის,  მის ტი კი სა და პე სი მიზ მი-
სად მი მიდ რე კი ლე ბა.

რო გორც მხატ ვ რულ მიმ დი ნა რე ო ბას, ექ ს პ რე სი ო ნიზმს ასე ვე ახა-
სი ა თებს;

- ფსი ქო ლო გიზ მის შეგ ნე ბუ ლი უარ ყო ფა - რიტ მის, სივ რ ცი სა და 
დრო ის და მუ შა ვე ბა, „ირეალური ილუ ზი ის“  შექ მ ნა;

- მი მარ თ ვა გრძნო ბა თა ქა ო სი სად მი, მთა ვა რი იდე ის ღი ად გა მო-
ხატ ვა, კო ლი ზი ის გა შიშ ვ ლე ბა და სქე მამ დე დაყ ვა ნა;

- მიდ რე კი ლე ბა „ყველაზე ექ ს პ რე სი უ ლი ექ ს პ რე სი ით“ ემო ცი ე ბის 
უკი დუ რე სი გა მოვ ლი ნე ბით გა მო ხატ ვის კენ;

- მიდ რე კი ლე ბა ფორ მე ბის დე ფორ მა ცი ის კენ, არა ბუ ნებ რი ო ბის-
კენ, და გა დახ რე ბის კენ  - მათ მა ნი ფეს ტებ ში ექ ს პ რე სი ო ნის ტე-
ბი ბუ ნე ბის მი ერ მო ცე მუ ლი ფორ მე ბის გან გან თა ვი სუფ ლე ბა-
საც კი ითხოვ დ ნენ;
ექ ს პ რე სი ო ნის ტებ მა კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რეს დამ დ გ მე ლი 

რე ჟი სო რის რო ლი. ხაზ გას მით აღ ნიშ ნეს, რომ რე ჟი სუ რა გან სა-
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კუთ რე ბუ ლი სა ხის შე მოქ მე დე ბა ა. მათ წარ მოდ გე ნებ ში რე ჟი სო-
რი თა ვი სუ ფა ლი და და მო უ კი დე ბე ლი შე მოქ მე დი, ერ თ გ ვა რი სას-
ცე ნო დე მი ურ გი ა.  ამის თა ო ბა ზე რი ხარდ ვა ი ხერ ტი წერ და, რომ  
- „რეჟისორის ამო ცა ნა ამი ე რი დან მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს ავ ტო რის ჩა ნა ფიქ რი, ნა თე ლი გა ხა დოს მი სი 
ხედ ვე ბი, გახ დეს მი სი იდე ე ბის რუ პო რი, ან თუნ დაც მო ირ გოს მი-
სი ად ვო კა ტის რო ლი. მხო ლოდ მას შე უძ ლია უხელ მ ძღ ვა ნე ლოს 
დად გ მას, რად გან მან შეძ ლო სპექ ტაკ ლის წმი და თა წმი და არ ს ში 
შეღ წე ვა; მას ენი ჭე ბა შუ ა მავ ლის რო ლი ავ ტორ სა და შემ ს რუ ლე-
ბელს შო რის; ის აღარ არის მოწყ ვე ტი ლი დამ კ ვირ ვე ბე ლი, არა მედ 
არ ტის ტი, რომ ლის წარ მო სახ ვას და მგრძნო ბე ლო ბას შე უძ ლია 
გან ყე ნე ბუ ლი ხელ მი საწ ვ დო მად გა ხა დოს, წარ მო სახ ვი თი რე ა ლუ-
რად აქ ცი ოს, ამი ე რი დან ის სცე ნის სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი დე მი ურ გი ა“.1

რა ამო ცა ნებს ისა ხავს რე ჟი სორ -ექ ს პ რე სი ო ნის ტი? უარ ყოფს 
რა მოქ მე დე ბი სა და ფსი ქო ლო გი ის ნა ტუ რა ლის ტუ რი გან სა ხი ე-
რე ბის პრინ ციპს,  ის ცდი ლობს გა ი აზ როს პი ე სის ნამ დ ვი ლი არ-
სი, გა მო ყოს ნა წარ მო ე ბის ძი რი თა დი თე მე ბი, მთა ვა რი მო ტი ვი 
(Grundmotiv), აჩ ვე ნოს არა თა ვად მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბის 
თან მიმ დევ რო ბა, არა მედ  მათ ში არ სე ბუ ლი იდე ა. ამ გ ვა რად, ჰა-
ზენ კ ლე ვე რის პი ე სა „ვაჟიშვილის“ დად გ მი სას, ვა ი ჰენ გა მო დის 
შემ დე გი წარ მოდ გე ნი დან: „ყველა პერ სო ნა ჟი, ვის თა ნაც უწევს 
მთა ვარ გმირს შე ჯა ხე ბა, არ სე ბობს არა თა ვის თა ვად, არა მედ  რო-
გორც მი სი ში ნა გა ნი სამ ყა როს პრო ექ ცი ა“.2 პი ე სა ში „ვილჰელმ 
ტელ ლი“, რო მე ლიც დად გა ლე ო პოლდ იეს ნერ მა, ცენ ტ რა ლურ 
მო ტი ვად ხდე ბა თა ვი სუფ ლე ბი სა კენ სწრაფ ვა, ხო ლო შექ ს პი რის 
„რიჩარდ III“-ში გა მოკ ვე თი ლია ერ თი თე მის ორი ას პექ ტი: ტი რა-
ნი ის სა ში ნე ლე ბა და ტი რა ნი ას თან ბრძო ლა.

იქ ნე ბო და ეს კა ი ზე რის თუ შექ ს პი რის ნა წარ მო ე ბი, რე ჟი სო რის 
ამო ცა ნაა სპექ ტაკ ლის ში ნა არ სი მაქ სი მა ლუ რად სრულ ყო ფი ლად 
გად მოს ცეს და რაც შე იძ ლე ბა გა მომ ხატ ვე ლი გა ხა დოს, პირ და პირ 
შე ე ხოს მა ყუ რე ბელ თა გრძნო ბებს, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა ხა დოს დად-

1 Ришар. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. 
Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. – М.: Республика, 2003. 
– 463 с.  
2 Ришар. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. 
Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. – М.: Республика, 2003. 
– 466 с.  
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გ მის ყვე ლა შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი (მსახიობთა თა მა ში, დე კო რა-
ცი ე ბი, მა ყუ რე ბელ ზე ფარ თო ზე მოქ მე დე ბის ელე მენ ტე ბი), რი თაც 
ისი ნი კონ კ რე ტუ ლი იდე ის მა ტა რებ ლე ბი გახ დე ბი ან. ნა ტუ რა ლიზ-
მი სა და იმ პ რე სი ო ნიზ მის პო ე ტი კის მტკი ცე უარ ყო ფით რე ჟი სორ -
-ექ ს პ რე სი ო ნის ტებ მა გა მო ი ყე ნეს მათ თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი ყვე-
ლა სა შუ ა ლე ბა, მათ შო რის ტექ ნი კუ რი იმი სათ ვის, რომ სცე ნა ზე 
გა ე ნად გუ რე ბი ნათ სი ნამ დ ვი ლის ილუ ზი ა. ისი ნი ამას აკე თებ დ ნენ 
სხვა დას ხ ვა გზით, მაგ რამ მის დევ დ ნენ სა ერ თო მი ზანს: თა ვი დან 
მო ე შო რე ბი ნათ აღ წე რი ლო ბის ოდ ნა ვი მი ნიშ ნე ბა, გა თა ვი სუფ ლე-
ბუ ლიყ ვ ნენ რე ა ლუ რი ყო ველ დღი უ რი რუ ტი ნის გან, გა მო ე ხა ტათ 
„დრამის ღრმა არ სი“ - და ამ ყვე ლაფ რის თ ვის მი ეღ წი ათ სპე ცი ფი-
კუ რი სა შემ ს რუ ლებ ლო მა ნე რის დახ მა რე ბით. 

ამ დე ნად ნა თე ლი ა, რომ ექ ს პ რე სი ო ნის ტ თა მჭიდ რო ურ თი-
ერ თ კავ ში რი უპირ ვე ლე სად იდე ა ლუ რი ერ თი ა ნო ბით იყო გან პი-
რო ბე ბუ ლი, მაგ რამ თი თო ე უ ლი შე მოქ მე დის ინ დი ვი დუ ა ლო ბის 
შე სა ბა მი სად ამ იდე ის გა მო ხატ ვი სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის გზე-
ბი სტი ლის ტუ რი თუ თე მა ტუ რი სხვა დას ხ ვა ო ბით ხა სი ათ დე ბო და. 
თუმ ცა ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის გა გე ბა, რო გორც მხატ ვ რუ ლი გა მო ხატ ვის 
ცალ კე უ ლი სტი ლი სა, არა მარ თე ბუ ლი ა... გერ მა ნე ლი მწე რა ლი კა-
ზინ ედ შ მი ტი წერ და: „ექსპრესიონიზმი, რომ ყო ფი ლი ყო მხო ლოდ 
სტი ლი, ის ვერ და ტო ვებ და ასეთ ღრმა კვალს იმ თა ო ბის ახალ გაზ-
რ დებ ზე“. შვე ი ცა რი ე ლი ლი ტე რა ტუ რათ მ ცოდ ნე ვალ ტერ მუშ ვი აღ-
ნიშ ნავს: „ექსპრესიონიზმი ომის სა ში ნე ლე ბე ბის აჩ რ დი ლით იყო 
გან პი რო ბე ბუ ლი... ეს გერ მა ნუ ლი წვლი ლია ევ რო პის კულ ტუ რულ 
გა ნახ ლე ბა ში“, მაგ რამ ყვე ლა ზე ლო გი კუ რად და ა ხა სი ა თა ეს მოვ-
ლე ნა ლუ ნა ჩარ ს კიმ - „ექსპრესიონიზმი სა ში ნე ლი სა ზო გა დო ებ-
რი ვი სა სო წარ კ ვე თი ლე ბის ნა ყო ფი ა“.1

ექ ს პ რე სი ო ნის ტი რე ჟი სო რე ბის სპექ ტაკ ლე ბი გა მო ირ ჩე ო და 
აბ ს ტ რაქ ტუ ლო ბი თა და სიმ ბო ლიზ მით, რაც სი ნამ დ ვი ლის სუ ბი ექ-
ტურ ინ ტერ პ რე ტა ცი ებს ეფუძ ნე ბო და. მა თი მი ზა ნი იყო გა მო ე ხა-
ტათ მთა ვა რი იდეა გმირ თა ფსი ქო ლო გი ის დახ ვე წი ლო ბა ში ჩაღ-
რ მა ვე ბის გა რე შე. ამის მა გა ლი თია თა ვი სუფ ლე ბის წყურ ვი ლი ნე-
ბის მი ერ ფა სად  - ლე ო პოლდ იეს ნე რის სპექ ტაკ ლ ში - „ვილჰელმ 
ტე ლი“, ტი რა ნუ ლი ძა ლა უფ ლე ბის პრობ ლე მა „რიჩარდ III“-ში მი-

1 შენ გე ლი ა, ექ ს პ რე სი ო ნიზ მი და არ ნოლდ შონ ბერ გი, ჟურ ნა ლი საბ ჭო თა ხე ლოვ-
ნე ბა N 9, 1980. 
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სი ვე დად გ მით და ხალ ხის თ ვის შე ხედ ვა, რო გორც მთა ვა რი გმი-
რის ში ნა გა ნი სამ ყა როს პრო ექ ცია - ვა ი ჰენ რი ჰარ დის  სპექ ტაკ-
ლ ში - „ვაჟიშვილი“, რო მე ლიც რე ჟი სორ მა ჰა ზენ კ ლე ვე რის ამა ვე 
სა ხელ წო დე ბის პი ე სის სა ფუძ ველ ზე გა ნა ხორ ცი ე ლა. 

რო გორც თა ნა მედ რო ვე, ისე კლა სი კურ პი ე სებს რე ჟი სო რე ბი 
თა ნაბ რად აღიქ ვამ დ ნენ, მი იჩ ნევ დ ნენ რა სა ზო გა დო ე ბი სა და ადა-
მი ა ნის დღე ვან დე ლი, აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მის გა მოვ ლე ნის სა შუ-
ა ლე ბად. კლა სი კუ რი დრა მა ტურ გი ის ტრა დი ცი უ ლი კითხ ვის უარ-
ყო ფის გარ და, ექ ს პ რე სი ო ნის ტე ბი ასე ვე უარს ამ ბობ დ ნენ სცე ნის 
ჩვე უ ლებ რივ  ნა ტუ რა ლის ტურ დე კო რა ცი ულ გა ფორ მე ბა ზე. ინ გ-
ლი სე ლი რე ჟი სო რის ედუ არდ გორ დონ კრე გის, რო გორც სიმ ბო-
ლიზ მის მხატ ვ რუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბის თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გენ-
ლის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ტრა გი კუ ლი გე ო მეტ რი ის სიმ ბო ლუ რი 
კონ ს ტ რუქ ცი ე ბი გაგ რ ძელ და გერ მა ნუ ლი ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის პი რო-
ბით თე ატ რ ში. ლე ო პოლდ იეს ნე რი სა და მხატ ვარ - ს ცე ნოგ რა ფე ბის 
- ცე ზარ კლე ი ნი სა და ემილ პირ ხა ნის ერ თობ ლივ ნა მუ შევ რებ ში 
კრე გის გავ ლე ნის კვა ლი აშ კა რა ა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია სცე-
ნა ზე ახა ლი სა თე ატ რო ფორ მე ბის დამ კ ვიდ რე ბის კენ. „მათ მი ერ 
გა მო ყე ნე ბუ ლი გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუ ა ლე ბა - ფარ თო, გა ნი ე-
რი კი ბე ე ბი - მოქ მე დებ და რო გორც აღ მას ვ ლის, ამაღ ლე ბის, ისე - 
და ცე მის, უნა ყო ფოდ და ხარ ჯუ ლი ძა ლის ხ მე ვის სიმ ბო ლოდ. სპექ-
ტაკ ლე ბის გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ნიშ ნე ბია პლას ტი კურ გა დაწყ ვე ტა ზე 
დაყ რ დ ნო ბა და დი ნა მი კუ რად გან ვი თა რე ბა დი მოქ მე დე ბე ბი, გრა-
ფი კუ ლი, სიმ ბო ლუ რი გა ფორ მე ბის პი რო ბებ ში“.1 აქ ცენ ტი ამ შემ-
თხ ვე ვა ში კეთ დე ბა სწო რედ მსა ხი ობ ზე, პი როვ ნე ბა ზე, რო მე ლიც 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ბრბოს, სიბ ნე ლეს, და ცე მას. „ამავდროულად, 
რე ჟი სო რი ვა ი ჰენ რი ჰარ დი და მხატ ვა რი ლუდ ვიგ ზი ვერ ტი უარს 
ამ ბო ბენ ტრა გი კულ, უსუ ლო სივ რ ცე ებ ზე   გმი რის ში ნა გა ნი სამ ყა-
როს მის ტი კის სა სარ გებ ლოდ, რო მე ლიც, რო გორც წე სი, აღ ნიშ ნუ-
ლი იყო ბნე ლი ოთა ხის, კუთხის ფან ჯ რის, ვიწ რო გა და სას ვ ლე ლის, 
და ფერ დე ბუ ლი სახ ლე ბის და ბა ლი კედ ლე ბის მეშ ვე ო ბით. გმი რი 
გა მო ი ყო ფა კო ნუ სით, ან სი ნათ ლის ირი ბი სხი ვით, მის ირ გ ვ ლივ კი 
სრუ ლი სიბ ნე ლე ა, სა ი და ნაც ნე ბის მი ერ მო მენ ტ ში შე იძ ლე ბა გა მო-

1 Ришар Л. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. 
Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. – М.: Республика, 2003. 
– 469 с.  
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ვიდ ნენ  წარ მო სახ ვით გა მო ძა ხე ბუ ლი სხვა გმი რე ბი“.1

ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის ნო ვა ტო რუ ლი პი რო ბი თი რე ჟი სუ რით, სცე-
ნოგ რა ფი ის ძა ლე ბის მი ერ სუ ლის ან ტი ნა ტუ რა ლის ტუ რი სივ რ ცის 
შექ მ ნით, სცე ნა ზე გა მო დის ახა ლი მსა ხი ო ბი, რო მე ლიც აკ მა ყო-
ფი ლებს დრო ის იდე ურ მოთხოვ ნებს. მსა ხი ო ბი აღარ არის სპექ-
ტაკ ლის მთა ვა რი კომ პო ნენ ტი. ის არის რე ჟი სო რის ჩა ნა ფიქ რის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, გმი რის მარ ტო ო ბის ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ-
ლი იდე ის ცოცხა ლი გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუ ა ლე ბა მის მი მართ 
მტრუ ლად გან წყო ბილ სამ ყა რო ში. მა შინ, რო ცა ზო გი ერ თი თე ატ-
რა ლუ რი კო ლექ ტი ვი ცდი ლობ და გა ნე ახ ლე ბი ნა თა ვის შე მოქ მე-
დე ბა ში უძ ვე ლე სი სამ სა ხი ო ბო ხე ლოვ ნე ბის ტრა დი ცი ა, ექ ს პ რე-
სი ო ნის ტე ბი მუ შა ობ დ ნენ თვით თა მა შის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე და 
პრინ ცი პუ ლად უარ ყოფ დ ნენ სცე ნურ გა ნახ ლე ბა- გა და ხა ლი სე ბებს. 
თუ სტა ნის ლავ ს კის სის ტე მა და ფუძ ნე ბუ ლი იყო როლ თან შეს ხე უ-
ლე ბა სა და გარ და სახ ვა ზე, მა შინ ექ ს პ რე სი ო ნის ტულ თე ატ რ ში მსა-
ხი ო ბის ამო ცა ნა იყო პერ სო ნა ჟის გრძნო ბე ბი და მოქ მე დე ბე ბი სიმ-
ბო ლუ რად გად მო ე ცა, მო ე ძებ ნა მის თ ვის ყვე ლა ზე და მა ხა სი ა თე-
ბე ლი თვი სე ბე ბი, ხა ზი გა ეს ვა პი ე სის საკ ვან ძო მო მენ ტე ბის თ ვის, 
რა მაც ხშირ შემ თხ ვე ვა ში გა მო იწ ვია გა მო სა ხუ ლის გრო ტეს კუ ლი 
სიმ კ ვეთ რე. ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის მთა ვა რი სა შუ ა ლე ბა, რა საც 
მსა ხი ო ბი ფლობ და, იყო სას ცე ნო მეტყ ვე ლე ბა და ჟეს ტი. პირ ვე-
ლო ბა ეკუთ ვ ნო და სცე ნი დან წარ მოთ ქ მულ, რიტ მუ ლად და ძა ბულ 
ნა ფიქ რით გამ ს ჭ ვა ლულ სიტყ ვას. ექ ს პ რე სი ო ნის ტულ სპექ ტაკ ლ ში 
მოძ რა ო ბამ ახა ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა შე ი ძი ნა, ჟეს ტე ბი უფ რო მკა ფი ო, 
სქე მა ტუ რი გახ და, გად მოს ცემ და დრა მის გან ვი თა რე ბას და რო-
ლის ში ნა გან და ძა ბუ ლო ბას; უფ რო მე ტიც, ისი ნი ყო ველ თ ვის არ 
იყო დას რუ ლე ბუ ლად გა ფორ მე ბუ ლი, ზოგ ჯერ მხო ლოდ ჟეს ტის 
მი ნიშ ნე ბა საკ მა რი სი იყო მი სი სა ი დუმ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბის საჩ ვე-
ნებ ლად. მოძ რა ო ბის მსგავს სტი ლი ზა ცი ას და ემ თხ ვა სცე ნუ რი სივ-
რ ცის მი ზან მი მარ თუ ლი დე ფორ მა ცია და გა ნა თე ბის კონ ტ რას ტი. 
სხე უ ლი სუ ლის გახ ს ნის ინ ს ტ რუ მენ ტად იქ ცა და ნა ტუ რა ლის ტუ რი 
და მა ჯე რებ ლო ბის გან დაც ლი ლი სქე მა ტუ რი ჟეს ტე ბი ხაზს უს ვამ და 
მი სი მგრძნო ბი ა რე ვნე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბას. 

1 Ришар. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. 
Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. – М.: Республика, 2003. 
– 469с.  
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მხატ ვ რუ ლი გა ფორ მე ბის თვალ საზ რი სით, მხატ ვარს, ისე ვე 
რო გორც რე ჟი სორს, მიზ ნად არ და უ სა ხავს სცე ნა ზე  შე ექ მ ნა სო-
ცი ა ლუ რი გა რე მო, რო მე ლიც ზედ მი წევ ნით მი ახ ლო ე ბუ ლი იქ ნე-
ბო და რე ა ლო ბას თან. ექ ს პ რე სი ო ნის ტებ მა უარი თქვეს ნე ბის მი ერ 
დე კო რა ტი ულ ზედ მე ტო ბა სა და ილუს ტ რა ცი უ ლო ბა ზე. რე ჟი სო რის 
კონ ცეფ ცი ის შე სა ბა მი სად მხატ ვ რის მი ზა ნი იყო აღ მო ე ჩი ნა პი ე სის 
მი სე უ ლი უშუ ა ლო ხედ ვა. სცე ნა მაქ სი მა ლუ რად გან თა ვი სუფ ლ-
და ზედ მე ტი ბუ ტა ფო რი უ ლი დე ტა ლე ბის გან და ად გი ლი და უთ მო 
დრა მის პო ტენ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის თვით გა მომ ჟ ღავ ნე ბას. 

ვი ნა ი დან ბუ ნე ბის ყო ველ გ ვარ მი ბაძ ვას ექ ს პ რე სი ო ნის ტე ბი 
რა დი კა ლუ რად ემიჯ ნე ბოდ ნენ, მხატ ვ რუ ლი გა ნა თე ბის კონ ცეფ-
ცი აც, რო მე ლიც ბუ ნებ რი ვი წყა რო ე ბი დან მომ დი ნა რე ობ და, მათ-
თ ვის მი უ ღე ბე ლი იყო. სას ცე ნო გა ნა თე ბის უმ თავ რეს ფუნ ქ ცი ას 
მა ყუ რე ბელ ზე ემო ცი უ რი ზე მოქ მე დე ბა წარ მო ად გენ და, მა თი ში ნა-
გა ნი და ძა ბუ ლო ბის ხაზ გა სას მე ლად და მა ყუ რებ ლის გრძნო ბებ ზე 
თა მა შის მიზ ნით. სი ნათ ლე სხვა შე მად გე ნელ ელე მენ ტებ თან ერ-
თად სპექ ტაკ ლის მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ პო ნენტს წარ მო ად გენ და. ექ-
ს პ რე სი ო ნის ტე ბის აზ რით, მთა ვა რი იყო არა ვი ზუ ა ლუ რი მხა რე ან 
რე ა ლის ტუ რი სუ რა თის ჩვე ნე ბა, არა მედ გა ნა თე ბის  დახ მა რე ბით 
ისე თი ფო ნის შექ მ ნა, რო მე ლიც შე ე სა ბა მე ბო და პი ე სის ამა თუ იმ 
მო მენტს და აქ ცენტს გა ა კე თებ და მთა ვა რი მოქ მე დი გმი რის სუ ლი-
ერ მღელ ვა რე ბა ზე. 

გერ მა ნულ მა ექ ს პ რე სი ო ნის ტულ მა სა თე ატ რო რე ჟი სუ რამ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა იქო ნია იმ პე რი ო დის გერ მა ნულ კი ნე-
მა ტოგ რა ფი ა ზე. სივ რ ცი სა და მხატ ვ რუ ლი გა დაწყ ვე ტის, გა მომ სახ-
ვე ლო ბი თი სა შუ ა ლე ბე ბის ექ ს პე რი მენ ტულ მიდ გო მებს  ვხვდე ბით 
ასე ვე გერ მა ნულ ექ ს პ რე სი ო ნის ტულ კი ნე მა ტოგ რაფ შიც, რო მე ლიც 
ამ დრო ის თ ვის იწყებს გან ვი თა რე ბის ახალ ეტაპს და იზი ა რებს 
ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის მხატ ვ რულ პრინ ცი პებს, იდე ურ და სტი ლის-
ტურ თა ვი სე ბუ რე ბებს. კი ნო რე ჟი სო რებს მურ ნა უს, ვი ნეს, პაბსტს, 
ლანგს ეკ რან ზე გა და აქვთ ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის ეს თე ტი კის გავ ლე ნით 
აღ ბეჭ დი ლი შე მა ში ნე ბე ლი, ხან და ხან ავად მ ყო ფუ რი და დეპ რე სი-
უ ლი სა ხე ე ბი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თე ატრს პა ტივს მი ა გებ დ ნენ 
ამ მიგ ნე ბი სათ ვის, კი ნოკ რი ტი კო სე ბის ნა წი ლი თვლის, რომ ამ მიმ-
დი ნა რე ო ბის კი ნოს გა აჩ ნია თა ვი სი უნი კა ლო ბა და ბუ ნებ რი ვი და-
მო უ კი დებ ლო ბა.  ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის მკვლე ვა რი ლი ო ნელ რი შა რი 
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თა ვის მო ცუ ლო ბით ნაშ რომ ში „ექსპრესიონიზმის ენ ციკ ლო პე დი ა“ 
მი იჩ ნევს, რომ გერ მა ნუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი თა ვი სი გან ვი თა რე ბის 
მხო ლოდ საწყის ეტაპ ზე ემორ ჩი ლე ბო და თე ატ რა ლუ რი ერ ტა ტი-
კის კა ნო ნებს: „არართული მი ზან ს ცე ნე ბი თა მაშ დე ბო და და ხა ტუ-
ლი უკა ნა პლა ნის ფონ ზე, მსა ხი ო ბებს უნ და ეთა მა შათ პი რი სა ხით 
პუბ ლი კის კენ, სცე ნოგ რა ფია ჯერ კი დევ რჩე ბო და პრი მი ტი უ ლი“.1

სპე ცი ფი კუ რი დე კო რა ტი უ ლი გა ფორ მე ბა კი ნომ სა ხი ო ბის გა ნაც  
ითხოვ და ორ გა ნულ თავ სე ბა დო ბას გა რე მომ ც ველ პი რო ბი თო ბას-
თან.  გერ მა ნუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი ის ცნო ბი ლი მკვლე ვა რი ლო ტე 
აის ნე რი სა მარ თ ლი ა ნად აღ ნიშ ნავს იმ ფაქტს, რომ „დეკორაციები 
რა ღაც ხა რის ხით კარ ნა ხო ბენ სამ სა ხი ო ბო შეს რუ ლე ბის სტილ-
საც“,2 და მოჰ ყავს მსა ხი ო ბე ბის - ვერ ნერ კრა უ სი სა (კალიგარი) და 
კონ რად ფა ი დის (სომნამბულა) მა გა ლი თი ფილ მი დან „დოქტორ 
კა ლი გა რის კა ბი ნე ტი“, რო გორც შექ მ ნილ ნი არა თუ დე კო რა ცი ის 
გავ ლე ნით, არა მედ მათ თან სრულ სტი ლის ტურ ერ თო ბა ში ყოფ-
ნით. ამას ხსნი და იმით, რომ შემ ს რუ ლებ ლებ მა „შეძლეს სრუ ლად 
შერ წყ მოდ ნენ უკი დუ რე სად აბ ს ტ რაქ ტულ და და მა ხინ ჯე ბულ დე-
კო რა ცი ებს მა ღა ლი მი მი კუ რი კონ ცენ ტ რა ცი ის წყა ლო ბით და შე-
კა ვე ბუ ლი მოძ რა ო ბე ბით. ისი ნი აუბ რა ლო ე ბენ მი მი კას, ამ ს ხ ვი ლე-
ბენ თა ვი ანთ ჟეს ტებს და დაჰ ყავთ თით ქ მის ხა ზო ვან, მა თე მა ტი-
კურ აბ ს ტ რაქ ტულ მოქ მე დე ბამ დე, რომ ლე ბიც გლუ ვად რჩე ბი ან და 
ისე მკვეთ რად გეჩ ვე ნე ბათ, რო გორც დე კო რა ცი ის დამ ტ ვ რე უ ლი 
ხა ზე ბი“.3

ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ ლი თე ატ რი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სიმ ბო-
ლუ რი, პი რო ბი თი, რე ჟი სო რუ ლი თუ სცე ნოგ რა ფი უ ლი გა დაწყ ვე ტა 
აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბო და ექ ს პ რე სი ო ნის ტულ კი ნე მა ტოგ რაფ ში. 
შემ თხ ვე ვი თი არა ა, რომ გერ მა ნულ კი ნო ში პირ ვე ლად იქ ნა გა მო-
ყე ნე ბუ ლი გა მომ სახ ვე ლო ბი თი სა შუ ა ლე ბა „სინათლის წერ ტი ლო-
ვა ნი წყა რო“ (Punktlichtle), რო ცა ჩაბ ნე ლე ბუ ლი ოთა ხი შე იძ ლე ბო-
და გა დაქ ცე უ ლი ყო სხვა დას ხ ვა მოქ მე დე ბის ად გი ლად, სი ნათ ლით 
მხო ლოდ ერ თი დე ტა ლის, ან გმი რის სა ხის გა მო ყო ფით. 

1 Ришар. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. 
Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. – М.: Республика, 2003. 
– 298 с.  
2 Айснер. Демонический экран. – М.: Rosebud Publishing; Пост Модерн Текнолоджи, 
2010. – 240 с.
3 Айснер. Демонический экран. – М.: Rosebud Publishing; Пост Модерн Текнолоджи, 
2010. – 240 с.



18

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #3 (90), 2022

გერ მა ნუ ლი ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ ლი კი ნო 1920-იან წლებ ში  აერ-
თი ა ნებს ცხოვ რე ბის რე ა ლო ბა სა და თე ატ რა ლო ბის აბ ს ტ რაქ ცი ას, 
თა მა შობს რა სიმ ბო ლო ე ბით, ახ დენს  სა კუ თა რი სტი ლის ფორ-
მი რე ბას. რო ცა „კალიგარიზმის“ პე რი ოდ მა (1910) გა ი ა რა, რო ცა 
დამ დ გ მე ლე ბი მის ტი კით იყ ვ ნენ გა ტა ცე ბულ ნი, ადა მი ა ნუ რი ყო-
ფის იდუ მა ლი მხა რე ე ბი თა და ფან ტას ტი კუ რი სი უ ჟე ტე ბით, კი ნო ში 
დად გა „ახალი ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის“ (1920-1930) პე რი ო დი. დე ტა ლი, 
სიმ ბო ლო, გმი რის მი მართ ყუ რადღე ბის კონ ცენ ტ რი რე ბა - ყვე-
ლა ფე რი ეს დარ ჩა, მაგ რამ  რე ჟი სორს იზი დავს არა გა რე მო ცულ-
თა მის ტი კა, არა მედ ყო ველ დღი უ რო ბის სა ი დუმ ლო, რო მელ შიც 
ცხოვ რობს და იღუ პე ბა   ჩვე უ ლებ რი ვი ადა მი ა ნი. გმი რი ძვე ლე ბუ-
რად იმ ყო ფე ბა კონ ფ ლიქ ტ ში მას თან მტრუ ლად გან წყო ბილ რე ა-
ლო ბას თან. 

ექ ს პ რე სი ო ნის ტულ კი ნე მა ტოგ რა ფი ა ში, თა ვი სი სპე ცი ფი კუ რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე გა ი ზარ და მსა ხი ო ბის რო ლის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ფილ მის შექ მ ნის ერ თი ან პრო ცეს ში. რო გორც უკ ვე 
აღი ნიშ ნა, მსა ხი ო ბი აღარ არის სპექ ტაკ ლის მოქ მე დე ბის ცენ ტ რ-
ში  და ის რე ჟი სო რის ერ თ -ერთ გა მომ სახ ვე ლო ბით სა შუ ა ლე ბას 
წარ მო ად გენს. თვით ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის კონ ცეფ ცი ის მი ხედ ვით, 
გმი რი გა მო ყო ფი ლია სამ ყა როს გან, რე ჟი სო რე ბი მას გა მო ყო ფენ 
სი ნათ ლის სხი ვით, აიძუ ლე ბენ გან ს ხ ვავ დე ბოდ ნენ ბრბო სა გან, 
გა და ა ად გი ლე ბენ რო გორც პა იკს. ასე ვე კი ნოს გა აჩ ნ და სპე ცი ფი-
კუ რი ტექ ნი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რომ ლის დახ მა რე ბი თაც რე ჟი-
სო რე ბი წარ მარ თავ დ ნენ მა ყუ რებ ლის ყუ რადღე ბა სა და ემო ცი ებს. 
ეკ რა ნის მთა ვარ ობი ექტს შე საძ ლოა წარ მო ად გენ დეს არა მარ ტო 
წერ ტი ლო ვა ნი სი ნათ ლე, არა მედ მსა ხი ო ბის მსხვი ლი ხე დი. მო-
უ ლოდ ნე ლი დი ნა მი კუ რი აფეთ ქე ბა აღარ არის საკ მა რი სი მსა ხი-
ო ბის გა მომ სახ ვე ლო ბის თ ვის, სა დაც ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ ლი კი ნოს 
პერ სო ნა ჟი გან ს ხ ვავ დე ბა თე ატ რა ლუ რის გან. ამ შემ თხ ვე ვა ში  ექ ს-
პ რე სი ო ნიზ მი იძენს რე ა ლიზ მის თვი სე ბებს. 
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• Айснер Л., Демонический экран. – М.: Rosebud Publishing; Пост Модерн 
Текнолоджи, 2010. 

• Jhering. Reinhardt, Jessner, Piskator oder Klassikertod? – Berlin, 1929.   
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• გ. თევზაძე., XX საუკუნის ფილოსოფიის ისტორია., თბილისის, 2002.
• ო. შენგელია., ექსპრესიონიზმი და არნოლდ შინბერგი., ჟურნალი, 

საბჭოთა ხელოვნება., N 9, 1980.
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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 - 4-6, დაწყე ბი თი 
სა ფე ხუ რის - 6-9, სა შუ ა ლო - 10-13, 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 (3-4 
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 190-მდე 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 0-3 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 
0-3 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 6-თვიდან 12-თვემდე 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 6-12 თვის 

1 Babydrama, by Ann-Sofie Bárány. https://www.barany.se/en/babydrama-2/ 
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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. 6-12 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 0-3 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, 0-3 
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, 0-3 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 (0-6 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 0-3 და 3-6 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 0-3 და 
3-6 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 0-6 წლის 
ჩარ ჩო ებს არ სცდე ბა. 21-ე 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 0-6 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“ 10-15 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 
3-6 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 90-იან წლებ ში დგამ დ ნენ, თუმ ცა სა-
გან გე ბოდ 0-3 წლის ჯგუ ფის თ ვის შექ მ ნი ლი სპექ ტაკ ლე ბი 21-ე 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 0-5 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: 
0-3, 4-6, 7-9 და 10-12 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 0-4 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 20-მდე 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 
(0-3 – 3-6 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, 5-6 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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  სოფია ნადიბაიძე,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სამაგისტრო პროგრამა „ხელოვნების ისტორია და თეორია“

ხელმძღვანელი – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 
 ასოცირებული პროფესორი, მარინე ვასაძე 

პროზაული ნაწარმოების სცენური ინტერპრეტაცია
თემურ ჩხეიძის სპექტაკლის „დუელი“ მაგალითზე

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ფსიქოლოგიურითეატრი,სცენურიინტერპრეტა
ცია,სამეფოუბნისთეატრი.

ან ტონ ჩე ხოვ მა მოთხ რო ბა „დუელი“ 1891 წელს გა მო აქ ვეყ ნა, 
თუმ ცა სი უ ჟე ტი გა ცი ლე ბით ად რე ჰქონ და მო ფიქ რე ბუ ლი. პირ-
ვე ლი ჩა ნა წე რი მას შემ დეგ გაჩ ნ და, რაც  მწე რალ მა კავ კა სი ა ში 
იმოგ ზა უ რა (1888). ჩე ხოვ მა წე რი ლი მის წე რა ალექ სეი სუ ვო რინს: 
„ოჰ, რო გო რი მოთხ რო ბის წე რა და ვიწყე. სიყ ვა რუ ლის შე სა ხებ 
ვწერ. ფორ მად ავი ღე ფე ლე ტო ნურ - ბე ლეტ რის ტუ ლი. წე სი ერ მა 
ადა მი ან მა ასე ვე წე სი ე რი ადა მი ა ნის ცო ლი წა იყ ვა ნა და ამის შე სა-
ხებ თა ვის მო საზ რე ბას წერს“.1 მოთხ რო ბა ში მოქ მე დე ბა ვი თარ დე-
ბა შა ვიზღ ვის პი რა პრო ვინ ცი ულ ქა ლაქ ში. ზო გი ერ თი მკვლევ რის 
აზ რით,  ბა თუმ ში ან სო ხუმ ში. ამ ქა ლა ქის ფონ ზე ჩე ხო ვი დაწ ვ-
რი ლე ბით გად მოგ ვ ცემს მე ფის რუ სე თის დრო ინ დელ სო ცი ა ლურ - 
პო ლი ტი კურ სის ტე მას, ადა მი ან თა ცხოვ რე ბას, გმი რე ბის ხა სი ათს, 
მათ ჩვე ვებს, მის წ რა ფე ბებს, მო საზ რე ბებ სა და ლტოლ ვებს. მოთხ-
რო ბის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბი: ივან ან დ რე ე ვიჩ ლა ევ ს კი და ზო ო-
ლო გი ფონ კო რე ნი იდე ო ლო გი უ რად და პი რის პი რე ბუ ლი ადა მი-
ა ნე ბი არი ან. მათ შო რის არ სე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტი დუ ე ლის ველ ზე 
სრულ დე ბა. 

მწე რა ლი  მოთხ რო ბა ში იყე ნებს ნა ტუ რა ლის ტუ რი ხა სი ა თის 
ელე მენ ტებს, რომ ლე ბიც ვლინ დე ბა  მოქ მე დე ბის ად გი ლის დაწ ვ-
რი ლე ბი თი აღ წე რი თა და  პერ სო ნა ჟის პრო ტო ტი პის ზედ მი წევ ნი-
თი კვლე ვით. იგი იკ ვ ლევს ადა მი ა ნის ცნო ბი ე რე ბის არსს;  ჩე ხო ვი, 
რო გორც ჰუ მა ნის ტი, თი თო ე ულ პერ სო ნაჟს თა ნა უგ რ ძ ნობს, მა თი 

1 Дуель. Примечания. Дуэль. Примечания. http://chehov-lit.ru/chehov/text/duel/duel-
prim.htm
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გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ზნე ობ რი ო ბის მი უ ხე და ვად. ადა მი ა ნის ბუ ნე ბის ძი-
ე ბამ, ამ  პრო ცე სის ტრან ს ფორ მა ცი ამ მოთხ რო ბის პერ სო ნა ჟე ბი 
მხო ლოდ იდე ურ გმი რე ბად კი არა, რე ა ლურ და თა ნა მედ რო ვე სა-
ხე- ხა სი ა თე ბად  აქ ცი ა. მწერ ლის სამ ყა რო, რო გორც თე მა ტუ რად, 
ისე ფსი ქო ლო გი უ რი თვალ თა ხედ ვით, დღე საც აქ ტუ ა ლუ რი ა.

„დუელი“ პრო ზა უ ლი ტექ ს ტი ა.  მას ში  გა მო ყე ნე ბუ ლია მხატ-
ვ რუ ლი მეტყ ვე ლე ბის რო გორც  მო ნო ლო გუ რი, ისე დი ა ლო გუ რი  
ფორ მე ბი, რაც სა სურ ველ წა ნამ ძღ ვ რად გვევ ლი ნე ბა ნე ბის მი ე რი 
ჟან რის დრა მა ტურ გი უ ლი ვა რი ა ცი ის შე საქ მ ნე ლად. ამი ტო მაც სას-
ცე ნო ვერ სი ის და მუ შა ვე ბი სას, მთარ გ მ ნელ მა და ინ ს ცე ნი რე ბის 
ავ ტორ მა თა მაზ გო დერ ძიშ ვილ მა  ჩე ხო ვის  ავ თენ ტუ რი  ტექ ს ტი  
თით ქ მის უც ვ ლე ლი და ტო ვა. პერ სო ნა ჟე ბის ხა სი ა თი, დი ნა მიზ მი 
- დრა მა ტურ გი უ ლი სი ზუს ტით არის წარ მოდ გე ნი ლი. თე მურ ჩხე ი-
ძემ და თა მაზ გო დერ ძიშ ვილ მა ინ ს ცე ნი რე ბი სას მოთხ რო ბის ტექ-
ს ტობ რი ვი სტრუქ ტუ რა მი ნი მუ მამ დე შე ამ ცი რეს, თუმ ცა შე ი ნარ ჩუ-
ნეს  მოთხ რო ბის სი უ ჟე ტუ რი გან ვი თა რე ბა და კონ ცეფ ცი ა. 

ინ ს ცე ნი რე ბის ავ ტორ მა, ნა წარ მო ე ბი 125 გვერ დი დან 42 გვერ-
დამ დე და იყ ვა ნა პი ე სის სა ხით.  ტექ ს ტის შემ ცი რე ბის მი უ ხე და ვად, 
შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია მოთხ რო ბის  თე მა ტუ რი ღერ ძი - ფა ბუ ლა. ნა-
წარ მო ე ბი  21  თა ვა დაა  და ყო ფი ლი, პი ე სა კი სულ 15 ეპი ზო დის გან 
შედ გე ბა. რამ დე ნი მე  ად გი ლას ვხვდე ბით  ეპი ზოდ თა მიმ დევ რო-
ბის ცვლი ლე ბას, მა გა ლი თად: მოთხ რო ბის მე ხუ თე თა ვი - პი ე სის  
მე სა მე ეპი ზო დი ა. მეთ ვ რა მე ტე თა ვი, სა დაც დი აკ ვ ნის აღ წე რა ა, პი-
ე სა ში ამო ღე ბუ ლი ა, თუმ ცა ინ ს ცე ნი რე ბის ავ ტორ მა დი აკ ვ ნის სცე ნა 
ოს ტა ტუ რად გა ა ერ თი ა ნა დუ ე ლის სცე ნა ში. 

ინ ს ცე ნი რე ბის სი უ ჟე ტუ რი  სტრუქ ტუ რა შემ დე გი პრინ ცი პი თაა 
აგე ბუ ლი:
1. I-II თა ვი მოთხ რო ბა ში - პირ ვე ლი ეპი ზო დი პი ე სა ში (ლაევსკისა 

და სა მო ი ლენ კოს სცე ნა);
2. V თა ვი მოთხ რო ბა ში - მე სა მე ეპი ზო დი პი ე სა ში, აქ მე ო რე ეპი-

ზოდს მოჰ ყ ვე ბა (ნადეჟდასა და ლა ევ ს კის სცე ნა) მე სა მე ეპი-
ზო დი,  რად გან ორი ვე ნა დეჟ დას ეხე ბა (ნადეჟდასა და მა რია 
კონ ს ტან ტი ნოვ ნას სცე ნა);

3. III თა ვი მოთხ რო ბა ში - მე ოთხე ეპი ზო დი პი ე სა ში (სცენა სა მო-
ი ლენ კოს თან);

4. VI-VII-VIII  თა ვე ბი მოთხ რო ბა ში - მე ხუ თე ეპი ზო დი პი ე სა ში 
(პიკნიკის სცე ნა); 
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5. IX თა ვი მოთხ რო ბა ში - მე ექ ვ სე ეპი ზო დი პი ე სა ში (ნადეჟდასა 
და ლა ევ ს კის სცე ნა);

6. მეშ ვი დე ეპი ზო დი პი ე სა ში (ლაევსკისა და სა მო ი ლენ კოს სცე-
ნა);

7. X თა ვი მოთხ რო ბა ში - მერ ვე ეპი ზო დი პი ე სა ში (მარია კონ ს-
ტან ტი ნოვ ნა სა და ნა დეჟ დას სცე ნა);

8. XI თა ვი მოთხ რო ბა ში - მეცხ რე ეპი ზო დი პი ე სა ში (სცენა ფონ 
კო რენ თან);

9. XII-XIII-XIV თა ვე ბი მოთხ რო ბა ში - მე ა თე ეპი ზო დი პი ე სა ში 
(სცენა მა რია კონ ს ტან ტი ნოვ ნას თან);

10. XV თა ვი მოთხ რო ბა ში - მე თერ თ მე ტე ეპი ზო დი პი ე სა ში (სცენა  
სა მო ი ლენ კოს თან);

11. XVI თა ვი მოთხ რო ბა ში - მე თორ მე ტე ეპი ზო დი პი ე სა ში 
(დიაკვნის, სა მო ი ლენ კო სა და ფონ კო რე ნის სცე ნა);

12. XVII თა ვი მოთხ რო ბა ში - მე ცა მე ტე ეპი ზო დი პი ე სა ში (სცენა 
ლა ევ ს კის თან); 

13. XIX-XXთავები მოთხ რო ბა ში - მე თოთხ მე ტე ეპი ზო დი  პი ე სა ში 
(სცენა დუ ე ლის ველ ზე).

14.    XXI თა ვი მოთხ რო ბა ში -  მეთხუთ მე ტე ეპი ზო დი პი ე სა ში (3  
თვის მე რე; და სას რუ ლი).

საბ ჭო თა ეპო ქის მკვლევ რის, ლი ტე რა ტუ რის  კრი ტი კო სის, 
არ კა დი გორ ნ ფელ დის მო საზ რე ბით, ჩე ხო ვი რუს ინ ტე ლი გენ ტ ში 
ხე დავს მეშ ჩანს, რო მე ლიც კარ გად ახერ ხებს, შემ ნიღ ბა ვი თხე ლი 
ბლონ დის სა შუ ა ლე ბით თა ვი სი მო რა ლუ რი უპა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
და მალ ვას,1 რაც კარ გად ვლინ დე ბა ლა ევ ს კის ხა სი ათ ში. ივან ან-
დ რე ე ვიჩ ლა ევ ს კი გა უცხო ე ბუ ლი ა, რო გორც სა კუ თარ თავ თან და 
ცოლ თან, ასე ვე სა ზო გა დო ე ბა ში დამ კ ვიდ რე ბუ ლი  შე ხე დუ ლე ბე-
ბის მი მართ. მე ოც ნე ბე, კა ნო ნე ბის უარ მ ყო ფელ, მე ქალ თა ნე პერ-
სო ნაჟს ქმრი ა ნი ქა ლი შე უყ ვარ დე ბა, რო მელ თა ნაც თავ და პირ ვე-
ლად  სა ერ თო ინ ტე რე სე ბი და იდე ა ლე ბი აკავ ში რებს, თუმ ცა მოგ-
ვი ა ნე ბით ყო ველ გ ვა რი გრძნო ბის გან იც ლე ბა. ივან ან დ რე ე ვი ჩი 
ორი წე ლი, სა მო ქა ლა ქო ქორ წი ნე ბით, ჯვარ და უ წერ ლად ცხოვ-
რობს ნა დეჟ და ფი ო დო როვ ნას თან, რომ ლის მი მართ არა ნა ირ პა-
სუ ხის მ გებ ლო ბას აღარ გრძნობს. მათ შო რის უკ ვე სუ ლი ე რი კავ-

1 Метафизическая дуэль. К пониманию Чехова, Кантор; 
https://voplit.ru/article/metafizicheskaya-duel-k-ponimaniyu-chehova/ 
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ში რიც აღარ არ სე ბობს - ურ თი ერ თო ბა ტყუ ილ ზეა დამ ყა რე ბუ ლი. 
ივან ან დ რე ე ვიჩ ლა ევ ს კი, თა ვი სი ყოყ მა ნი თა  და გა უ ბე და ვი 

ხა სი ა თით,  მა გო ნებს  ბე ლი კოვს, მთა ვარ გმირს ჩე ხო ვის მოთხ-
რო ბი დან - „კაცი ფუტ ლარ ში“, რო მე ლიც, რო გორც ლა ევ ს კი - ფუტ-
ლარ შია  გა მო კე ტი ლი.  მკვლე ვა რი ერე მია ქა რე ლიშ ვი ლი ნაშ-
რომ ში - „დიდი რუ სი მწე რა ლი ან ტონ ჩე ხო ვი“ წერს: „ბელიკოვი 
ტი პუ რი წარ მო მად გე ნე ლი იყო იმ უიმე დო ობი ვა ტე ლი ინ ტე ლი-
გენ ტი სა, რო მე ლიც რე აქ ცი ი სა გან შე ში ნე ბუ ლი, ცხოვ რე ბას გა ნუდ-
გა და ყო ველ წუთს მხო ლოდ თა ვის გა დარ ჩე ნა ზე ფიქ რობ და“.1  

არ სე ბულ მჩაგ ვ რე ლო ბით სის ტე მას  ბე ლი კო ვი სა  და ლა ევ ს კის-
ნა ი რი ადა მი ა ნე ბი  ფა ტა ლურ შე დე გე ბამ დე მიჰ ყავთ. მა გა ლი თად, 
გა ვიხ სე ნოთ,  „შინელის“ (ნიკოლოზ გო გო ლი) პერ სო ნა ჟი აკა კი 
აკა კი ე ვი ჩი - რე აქ ცი უ ლი სის ტე მის, ბი უ როკ რა ტი ი სა  და უსულ გუ-
ლო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც, იმავ დ რო უ ლად,  
მსხვერ პ ლიც აღ მოჩ ნ დე ბა.  

გორ კის აზ რით, „ჩეხოვი ჭკვი ა ნი, გულ მარ თა ლი, მო სიყ ვა რუ-
ლე და თა ნამ გ რ ძ ნო ბი ადა მი ა ნი ა“.2 ვფიქ რობ, ჩე ხო ვის შე მოქ მე დე-
ბა ში ექი მი პერ სო ნა ჟე ბი  („დუელში“ - სა მო ი ლენ კო, „ძია ვა ნი ა ში“ 
- ას ტ რო ვი, „თოლიაში“ - დორ ნი და  ა.შ.),  მწერ ლის ბი ოგ რა ფი ი-
დან გა მომ დი ნა რე, მის პი როვ ნულ ფა სე უ ლო ბებ სა და პო ზი ცი ებს 
გა მო ხა ტა ვენ. სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ მწერ ლის სათ ქ მე-
ლი და ვა კავ ში როთ პერ სო ნაჟ სა მო ი ლენ კოს თან, რო მე ლიც ყვე-
ლა სათ ვის სან დო მი ა ნი, უან გა რო და თავ და დე ბუ ლი  მკურ ნა ლი ა.  
„დუელში“ ლა ევ ს კის გვერ დით წარ მოდ გე ნი ლია კი დევ ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი  პერ სო ნა ჟი - ზო ო ლო გი ფონ კო რე ნი, რო მე ლიც 
კავ კა სი ა ში ჩა დის შა ვი ზღვის მე დუ ზე ბის ემ ბ რი ო ლო გი ის შე სას-
წავ ლად.  ფონ კო რე ნი,  ლა ევ ს კის მი მართ თა ვი დან ვე სკეპ ტი კუ-
რად  არის გან წყო ბი ლი. მი სი თვალ თა ხედ ვით,  ლა ევ ს კის ნა ი რი 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ალ კო ჰოლ ში, ბან ქოს თა მაშ სა და ქა ლებ-
ში ხე და ვენ კა ცობ რი ო ბის ცხო ველ მ ყო ფე ლო ბის არსს,   უპერ ს პექ-
ტი ვო ნი და ამა ო ე ბის ჭა ობ ში ჩაფ ლულ ნი არი ან. ისი ნი მხო ლოდ 
ფი ზი კუ რად  ამ რავ ლე ბენ  „უძლურ და გახ რ წ ნილ კა ცობ რი ო ბას“.

ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლი მეც ნი ე რის, ფონ კო რე ნი სა და ფი ლო ლოგ 
ლა ევ ს კის სიტყ ვი ე რი კონ ფ ლიქ ტი შე საძ ლე ბე ლია მე ტა ფო რუ ლა-
დაც გა ვი აზ როთ, რო გორც დუ ე ლი. გა ვა ი გი ვოთ ეს იდე უ რი კონ ფ-

1 ქარელიშვილი, დიდი რუსი მწერალი ანტონ ჩეხოვი, თბ., 1954, გვ. 34.
2 წულუკიძე,  გაზეთი  „ლიტერატურა და ხელოვნება“, 1944, N24.
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ლიქ ტი იმ მა რა დი ულ, არ სობ რივ და პი რის პი რე ბას თან, რო მე ლიც 
გა მოწ ვე უ ლია რო გორც სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო და ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
მეც ნი ე რე ბე ბის, ასე ვე ემ პი რი უ ლი და თე ო რი უ ლი ცოდ ნით - ორი 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის  ურ თი ერ თ შე ჯა ხე ბით.

ალ ბათ,  ფონ კო რე ნის ცხა დად არა რუ სუ ლი  გვა რი ბგერ წე-
რი თი მსგავ სე ბით (პარონიმივით)  შემ თხ ვე ვით არ უკავ შირ დე ბა 
მსგავ სი რუ სუ ლი სიტყ ვის ფუ ძეს, იქ ნებ (გარდა პრო ფე სი ი სა)  ამ 
ალე გო რი ე ბი თაც  მი ნიშ ნე ბუ ლი ა, რომ ის ყო ფი ე რე ბა ზე ჩაფ რე ნი-
ლი, მი წა ში მყა რად ფეს ვ გად გ მუ ლი მა ტე რი ა ლის ტი ა. ფონ კო რენს 
სურს, რომ ივან ან დ რე ე ვი ჩი გამ რავ ლე ბა ზე მა ინც იყოს  ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი, ლა ევ ს კი კი - სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის გან თა ვის 
დაღ წე ვას, პი რო ბი თო ბე ბი სა და მო რა ლუ რი ნორ მე ბი სა გან გა-
თა ვი სუფ ლე ბას ცდი ლობს. ეს იდე ო ლო გი უ რად  გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ადა მი ა ნე ბი, ცხა დი ა,  ზნე ობ რი ვა დაც  მკვეთ რად გან ს ხ ვავ დე ბი-
ან. თა ვად ლა ევ ს კი სა კუ თარ თავს „უიღბლო ადა მი ანს“ უწო დებს 
და ამა ში, ლი ტე რა ტუ რას ადა ნა შა უ ლებს. მის მი ერ და სა ხე ლე ბულ 
„დამნაშავეთა“ შო რის ცნო ბი ლი რუ სი მწე რა ლი ცაა (ტურგენევი) 
და ლი ტე რა ტუ რუ ლი პერ სო ნა ჟე ბიც (პეჩორინი და ონე გი ნი).1

მოთხ რო ბა ში ეპო ქი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ ის ტო რი ულ რე-
ა ლი ებს ვაწყ დე ბით. მე ფის რუ სე თის დროს მცხოვ   რე  ბი მწე  რა  ლი, 
ბა  ტონ   ყ   მო  ბის შემ   დ   გომ   დ   რო  ინ   დელ თავ   გა  სუ  ლო  ბას  ლა  ევ   ს   კის 
აზ   როვ   ნე  ბას   თან აიგი  ვებს, ლა  ევ   ს   კი კი თა  ვის გა  სა  მარ   თ   ლებ   ლად  
ამ   ბობს, რომ „ჩვენ ვართ უსი  ცოცხ   ლო, ნერ   ვე  ბაშ   ლი  ლი მოდ   გ   მა 
ბა  ტონ   ყ   მო  ბი  სა“.2 ლა ევ ს კის მის წ რა ფე ბე ბის რე ა ლი ზე ბა ისე ვე შე-
უძ ლე ბე ლი ა, რო გორც ფუტ ლარ ში მყო ფი ბე ლი კო ვის. მას მთე ლი 
არ სე ბით  სურს რე ა ლო ბი დან გაქ ცე ვა, მაგ რამ გა რე მო ე ბა არ აძ-
ლევს ამის  სა შუ ა ლე ბას. 

 ნა წარ მო ებ ში ექიმ სა მო ი ლენ კოს სახ ლ ში გა ი მარ თე ბა, გან ს-
ხ ვა ვე ბუ ლი პო ზი ცი ე ბის გან წარ მოქ მ ნი ლი, სიტყ ვი ე რი დუ ე ლი. ეს 
სცე ნა, შე საძ ლო ა,  მა თი ურ თი ერ თო ბის კულ მი ნა ცი ურ მო მენ ტა-
დაც აღ ვიქ ვათ. ვფიქ რობ, ზო ო ლო გის მთა ვა რი შეც დო მა ა, რომ 
ვერ უგებს სა კუ თარ თავ საც კი.  დუ ე ლის და სას რულს  ხვდე ბა, რომ 
ლა ევ ს კის მი მართ  მხო ლოდ პი რა დი შუღ ლი ამოძ რა ვებს. სიტყ-
ვი ე რი დუ ე ლი  ქმე დით, რე ა ლურ  დუ ელ ში გა და იზ რ დე ბა. ლა ევ ს-
კის ში ში მო ე რე ვა  და  იწყე ბა პერ სო ნა ჟის ტრან ს ფორ მა ცი ა. თა ვის 

1 პეჩორინი - პერსონაჟი ლერმონტოვის ნაწარმოებიდან, ჩვენი დროის გმირი. 
2 ჩეხოვი, დუელი, თბ., 2017, გვ. 23.
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სიზ მ რი სე ულ ცნო ბი ე რე ბა ში იგი გარ და ი სა ხე ბა სა ზო გა დო მოღ ვა-
წედ და სა მარ თ ლი ან პი როვ ნე ბად. „[...] აღარ გა ურ ბო და ნა დეჟ და 
ფი ო დო როვ ნას, მას აღარ სჭირ დე ბო და ად გი ლის შეც ვ ლა, ვინ მეს-
თ ვის რა მის ახ ს ნა. ასე დამ თავ რ და გმი რის  ში ნა გა ნი კონ ფ ლიქ ტი.  
ლა ევ ს კიმ თა ვად გა დაჭ რა სა კუ თა რი  პრობ ლე მე ბი და ეს მოხ და 
მა შინ,  რო დე საც პირ ვე ლად გა დაწყ ვი ტა და მო უ კი დებ ლად ნა დეჟ-
და ფი ო დო როვ ნას თან და ახ ლო ე ბა, ეს იყო  დუ ე ლის წინ“. ლა ევ-
ს კი ინა ნი ებს წარ სულ ში ჩა დე ნილ შეც დო მებს. სა კუ თარ თავ თან 
აღ სა რე ბა კა თარ სისს გა ნაც დე ვი ნებს და სურ ვი ლი უჩ ნ დე ბა, რომ 
დუ ელს  ცოცხა ლი გა და ურ ჩეს.   

დუ ე ლი იმარ თე ბა  ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ორი მეც-
ნი ე რუ ლი დის ციპ ლი ნის   წარ მო მად გე ნელს შო რის. ფონ კო რე-
ნი, აფექ ტურ მდგო მა რე ო ბა ში, გა დაწყ ვეტს ეს რო ლოს ლა ევ ს კის, 
სწო რედ ამ დროს  გა მო დის  სა მა ლა ვი დან დი აკ ვა ნი, რაც გა ნა-
პი რო ბებს დუ ე ლის მშვი დო ბი ა ნად დას რუ ლე ბას. „როცა ჩე ხოვ მა 
„დუელში“ მო ი სურ ვა ეჩ ვე ნე ბი ნა ლა ევ ს კის პა რა ზი ტუ ლი ცხოვ რე-
ბის უმაქ ნი სო ბა, მას ბრა ლი დას დო იმა ში, რომ მშობ ლი ურ ბაღ ში 
„არც ერ თი ხე არ და ურ გავს და არც ერ თი ღე რი ბა ლა ხი არ გა უზ რ-
დი ა“.1  დუელში გამარჯვებით ლაევსკიმაც და ბუნებამაც თანაბრად 
განიცადეს სახეცვლილება. 

სპექ ტაკ ლი ორი პერ სო ნა ჟის - ლა ევ ს კი სა (გიორგი შერ ვა ში ძე) 
და სა მო ი ლენ კოს (დავით ხურ ცი ლა ვა) დი ა ლო გით იწყე ბა. მწერ-
ლის მი ერ ნა ტუ რა ლის ტუ რად გად მო ცე მუ ლი დი ა ლო გუ რი მეტყ-
ვე ლე ბა თე მურ ჩხე ი ძემ პერ სო ნა ჟე ბის ვი ზუ ა ლურ - ვერ ბა ლუ რი 
პრიზ მი დან დაგ ვა ნახ ვა. წარ მოდ გე ნის და საწყის ში უკ ვე იკ ვე თე ბა 
ორი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო ტო ტი პის - მე ფის რუ სე თის დრო ინ დე ლი 
რო მან ტი კო სი სა (ლაევსკი) და  სამ ხედ რო  ექი მის (სამოილენკო) 
სცე ნუ რი  სა ხე. სი უ ჟე ტის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში, იმ დროს, რო-
დე საც მა ყუ რე ბე ლი ეც ნო ბა ლა ევ ს კის  კონ ტ რას ტულ ხა სი ათს, 
სცე ნა ზე ნა დეჟ და ფი ო დო როვ ნა (ქეთა შა თი რიშ ვი ლი) ექ ს ტ რა ვა-
გან ტუ რი, თავ და ჯე რე ბუ ლი ქა ლის იმი ჯი შე მო დის. ამ ეპი ზოდ ში 
ლა ევ ს კი მე გო ბა რი ქა ლის  მი მართ ნი ჰი ლის ტურ გან წყო ბი ლე ბას 
ავ ლენს, თუმ ცა, საკ მა რი სია სცე ნა ზე გაჩ ნ დეს  მე სა მე პი რი,  მა რია 
კონ ს ტან ტი ნოვ ნა (ლილი ხუ რი თი), რომ  ლა ევ ს კი მო მენ ტა ლუ რად  
მზრუნ ველ კა ცად გარ და ი სა ხე ბა. 

1 ჩუკოვსკი, ჩეხოვი, თბ., 1973, გვ. 33.
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სცე ნა ზე XIX სა უ კუ ნის, მე ფის რუ სე თის დრო ინ დე ლი გა რე მოა 
(მხატვარი: გი ორ გი ალექ სი- მეს ხიშ ვი ლი). რე ჟი სორ სა და სცე ნოგ-
რაფს სურთ სცე ნა ზე ეპო ქი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ატ მოს ფე რო 
შექ მ ნან. სპექ ტაკ ლ ში გა მო ყე ნე ბულ  თი თო ე ულ ნივთს ინ დი ვი დუ-
ა ლუ რი  დატ ვირ თ ვა აქვს. დე კო რა ცი ის სი ძუნ წე იმა ზე მეტყ ვე ლებს, 
რომ რე ჟი სო რის თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლია მსა ხი ო ბის მი ერ შექ მ ნი-
ლი რო ლი და არა სპექ ტაკ ლის ვი ზუ ა ლუ რი მხა რე.  

თი თო ე უ ლი პერ სო ნა ჟი ერ თ მა ნე თი სა გან მკვეთ რად გან ს ხ-
ვა ვე ბუ ლი ხა სი ა თე ბით გა მო ირ ჩე ვა. სპექ ტაკ ლის და საწყი სი დან 
და სას რუ ლამ დე და ვით ხურ ცი ლა ვას გმი რის -სამოილენკოს სა პა-
სუ ხო ქმე დე ბა არის გა აზ რე ბუ ლი და შეგ ნე ბუ ლი პრო ტეს ტი არ სე-
ბუ ლი იდე ო ლო გი უ რი დუ ე ლის მი მართ. ფონ კო რე ნი კი, რო მე ლიც 
შემ დ გომ დ რო ინ დე ლი რუ სი ბოლ შე ვი კის პრო ტო ტი პურ სა ხე დაც 
კი გა მოდ გე ბა, ლა ევ ს კი სად მი, რო გორც ინ ტე ლი გენ ცი ის წარ მო-
მად გენ ლი სად მი, ზიზღს გა მო ხა ტავს. ეს კონ ფ ლიქ ტი ასო ცი ა ცი უ-
რად გაგ ვახ სე ნებს ბოლ შე ვი კე ბი სა და ინ ტე ლი გენ ტე ბის ცნო ბილ 
ან ტა გო ნის ტურ მი მარ თე ბებს, მოგ ვი ა ნე ბით რომ გა სა ქა ნი მი ე ცე მა 
საბ ჭო თა კავ შირ ში. 

რე ჟი სო რი მსა ხი ო ბე ბის გო ნე ბას და გრძნო ბას ერ თ მა ნეთს 
უპი რის პი რებს. სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ  გო ნე ბა ფონ კო-
რენს  და ვუ კავ ში როთ,  გრძნო ბა კი - ლა ევ ს კის. ასე თი დის პო ზი-
ცი ი სას, ასო ცი ა ცი უ რად, ცხა დი ა,  ვიხ რე ბით კლა სი ციზ მის ეს თე ტი-
კის კენ, რო ცა  გო ნე ბა მკვეთ რად უპი რის პირ დე ბა გრძნო ბას, ეს  
ვი თა რე ბა  ქმნის კონ ფ ლიქტს, ხო ლო  კონ ფ ლიქ ტი თა ვის თა ვად 
წარ მო შობს დუ ე ლის, ანუ შე უ რი გე ბე ლი და ტრა გი კუ ლი ორ თაბ რ-
ძო ლის, ალ ბა თო ბას. 

მა სობ რივ სცე ნებ ში თი თო ე უ ლი პერ სო ნა ჟი თა ნაბ რად  იქ ცევს 
ყუ რადღე ბას, ამი სათ ვის რე ჟი სო რი მარ ჯ ვედ  და ეფექ ტუ რად იყე-
ნებს გა ნა თე ბას, რად გან ყვე ლა მსა ხი ო ბის მოქ მე დე ბა ნათ ლად 
ჩან დეს და მა ყუ რე ბელ საც  უყუ რადღე ბოდ არ დარ ჩეს არ ცერ თი 
მოქ მე დე ბა.  სპექ ტაკ ლ ში ორი სცე ნა ა, რო მე ლიც, ნი მუ შია იმი სა, თუ 
რო გორ უნ და გა მარ თო მოკ ლე ეპი ზო დი დრა მა ტურ გი უ ლი სტრუქ-
ტუ რის სრუ ლი დაც ვით, თა ნაც ისე, რომ სას ცე ნო ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი 
არ გა მო ი ყე ნო და ააგო მხო ლოდ მსა ხი ო ბის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე. 

მსა ხი ობ ლი ლი ხუ რი თის პერ სო ნა ჟი - მა რი ა, ერ თ -ერ თი 
თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე ლია მე ფის რუ სე თის დრო ინ დე ლი 
ეპო ქი სა, თა ვი სი არის ტოკ რა ტი უ ლი ეტი კე ტი თა და იმ ზნე ობ რი-
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ვი ქა ლის სტა ტუ სით, რი თაც სა ზო გა დო ე ბა ში სარ გებ ლობს. მა რია  
ნა დეჟ დას თან სახ ლ ში მხო ლოდ იმის შემ დეგ მი დის, რო ცა  გა ი-
გებს, რომ ნა დეჟ დას ქმა რი გარ დაც ვ ლი ლა.  „შეწუხებული“ უსამ-
ძიმ რებს მე უღ ლის გარ დაც ვა ლე ბას, თუმ ცა იმა საც ეუბ ნე ბა: „ზოგი 
ჭი რი მარ გე ბე ლია და თქვენ უკ ვე  შე გიძ ლი ათ და ქორ წინ დეთ ლა-
ევ ს კი ზე“. ნა დეჟ და რთულ ფსი ქო ლო გი ურ ჩიხ ში ა, იგი გრძნობს 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა საც და თან, თავს არი დებს სა ჩო თი რო აღ სა რე-
ბას - უმ ძიმს ლა ევ ს კის გა მო უტყ დეს, რომ ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და 
აჩ მი ა ნოვ თა ნაც (მსახიობი - ლე ვან სა რა ლი ძე) და კი რი ლინ თა ნაც 
(მსახიობი - თორ ნი კე გოგ რი ჭი ა ნი).  ნა დეჟ დას სურს, თა ვი სი  შეც-
დო მა გა უ ზი ა როს მა რი ას, თუმ ცა ვერ ბე დავს. ეს არ ყევს მის ფსი ქი-
კას და ისე ვე რო გორც ლა ევ ს კი, ერ თა დერთ გა მო სა ვალს ამ ქა ლა-
ქის და ტო ვე ბა ში ხე დავს. ორი ვე პერ სო ნაჟს აერ თი ა ნებს შექ მ ნი ლი 
რე ა ლო ბი დან ფსი ქო ლო გი უ რი და ფი ზი კუ რი გაქ ცე ვის სურ ვი ლი. 
ისიც აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ტე რი ტო რი ის, სივ რ ცის ცვა ლე ბა დო ბას 
ეს წ რაფ ვი ან და არა ში ნა გან ტრან ს ფორ მა ცი ას.

რე ჟი სორს სპექ ტაკ ლ ში ახა ლი პა სა ჟი შე მო აქვს. მსა ხი ო ბი ავ-
ტო რის მი ერ და წე რილ რეპ ლი კას თა ვად ამ ბობს და ამა ვე დროს, 
გა ნა სა ხი ე რებს. „ნადია შე ვი და სა ძი ნე ბელ ში და ლო გინ ზე წა მოწ-
ვა, აკან კალ და, სწყუ რო და, არა ვინ იყო წყლის მომ წო დე ბე ლი“ - 
სპექ ტაკ ლ ში ტექსტს  მსა ხი ო ბი თვი თონ ამ ბობს და ვი ზუ ა ლუ რა დაც 
ასა ხი ე რებს. წარ მოდ გე ნის დროს მა ყუ რე ბე ლი ფსი ქო ლოგ - დამ კ-
ვირ ვებ ლის როლ ში ა. სპექ ტაკ ლ ში  რე ჟი სო რი ადა მი ა ნის არსს  იკ-
ვ ლევს. ის  რო მე ლი მე პერ სო ნაჟს კი არ ადა ნა შა უ ლებს,  არა მედ იმ 
მი ზეზ შე დე გობ რივ მოვ ლე ნებს ეძებს,  რო მელ თა გა მოც ასე თე ბად 
ჩა მო ყა ლიბ დ ნენ. ლა ევ ს კი ეტა პობ რივ ტრან ს ფორ მა ცი ას გა დის 
მა შინ, რო დე საც გა ი გებს, რომ რამ დე ნი მე დღით მი სი ქა ლა ქი დან 
გამ გ ზავ რე ბა გა და ი დი ო. ამ მო მენ ტ ში  პერ სო ნაჟს ნერ ვუ ლი აშ ლი-
ლო ბა ეწყე ბა. ეს სცე ნა ერ თ -ერ თი რთუ ლი ფსი ქო ლო გი უ რი ეპი-
ზო დია სპექ ტაკ ლ ში.  აქ ლა ევ ს კის ემო ცი ე ბი დი ნა მი კუ რი და კას-
კა დუ რია - სი ცი ლი დან ტი რილ ში გა და იზ რ დე ბა, ვფიქ რობ, რომ ეს 
მო ნაკ ვე თი  მსა ხი ო ბი სა გან   უფ რო მეტ სი ზუს ტე სა და გა აზ რე ბას 
ითხოვს.  

სპექ ტაკ ლ ში ქო რე ოგ რა ფი ას (ქორეოგრაფი - მა რი ამ ალექ სი-
ძე) მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი აკის რი ა. ეს აშ კა რაა გან სა კუთ რე ბით 
მა შინ, რო დე საც  მა რია კონ ს ტან ტი ნოვ ნას სახ ლ ში  ლა ევ ს კის პა-
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ნი კუ რი შე ტე ვა ემარ თე ბა. ამ სცე ნა ში  ნა დეჟ და თა ვის მღელ ვა რე-
ბას ვალ სის ცეკ ვა ში გა მო ხა ტავს. ამ ეპი ზო დუ რი ცეკ ვის მო ნაკ ვეთ-
ში ნა დეჟ და ორ გა ნუ ლად და დი ნა მი კუ რად  გად მოს ცემს სა კუ თარ 
ემო ცი ურ გან წყო ბას. 

რე ჟი სო რი დე ტა ლუ რად იკ ვ ლევს პერ სო ნაჟ თა ფუნ ქ ცი ას და 
მოთხ რო ბის   ფსი ქო ლო გი ურ - ლი ტე რა ტუ რუ ლი ანა ლი ზი სცე ნა ზე 
გად მო აქვს. ლა ევ ს კის პა ტი ო სან მო ქა ლა ქედ გა დაქ ცე ვა და კულ-
მი ნა ცი უ რი ტრან ს ფორ მა ცია დუ ე ლის წი ნა ღა მეს ხდე ბა. ამ დროს 
ის სა კუ თარ ფიქ რებს თა ვი სუფ ლე ბას ანი ჭებს. იმ დროს,  რო დე საც 
სე კუნ დან ტე ბი (მსახიობები: გა გა ში ში ნაშ ვი ლი, გი ორ გი რაზ მა ძე, 
ლე ვან სა რა ლი ძე, ბე ქა ხა ჩი ძე) მო უ წო დე ბენ შე რი გე ბის კენ  ლა-
ევ ს კი სა და ფონ კო რენს,  ლა ევ ს კი თა ნახ მა ა, თუმც   ფონ კო რე-
ნი  შე თა ვა ზე ბას უარ ყოფს.  ამ ტრა გი კულ ვი თა რე ბას ფა ტა ლუ რი 
შე დე გი აარი და დი აკ ვ ნის (მსახიობი - ივა ქი მე რი ძე) გა მო ჩე ნამ. 
სპექ ტაკ ლ ში, ისე ვე  რო გორც  მოთხ რო ბა ში,  სა ბო ლოო რეპ ლი კას 
დი აკ ვა ნი წარ მოთ ქ ვამს - „არცა რა ჩანს,  არ ცა რა ის მის“.  ეს სიტყ-
ვე ბი  პი ე სის ფა ბუ ლის შე მა ჯა მე ბე ლი ფრა ზა ა. ვფიქ რობ, დი აკ ვ ნის 
მოქ მე დე ბა მოთხ რო ბა შიც და სპექ ტაკ ლ შიც რე ჟი სო რის მთა ვა რი 
სათ ქ მე ლი ა, რად გან  მან გა და არ ჩი ნა  ორი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იდე-
ო ლო გი ის მქო ნე პერ სო ნა ჟის მო მა ვა ლი. ფაქ ტობ რი ვად, დი აკ ვ ნის  
ფრა ზა აგ ვირ გ ვი ნებს  მოთხ რო ბას. რა არის ეს?! ავ ტო რი სე უ ლი 
სკეფ სი სი თუ კონ ტ რას ტუ ლი იდე უ რი ბრძო ლით გა ტა ცე ბუ ლი ეპო-
ქის ნი შა ნი?! 

ნაშ რომ ში გან ვი ხი ლე თარ გ მ ნი ლი თხზუ ლე ბის ინ ს ცე ნი რე ბა, 
სა დაც წარ მოდ გე ნი ლია ადა მი ა ნის ში ნა გა ნი ცხოვ რე ბის,  წი ნა აღ მ-
დე გო ბე ბის ძი ე ბა, ღრმა და გა აზ რე ბუ ლი ფსი ქო ლო გიზ მი, იდე უ რი 
ჭი დი ლი და  ყო ფის, ეპო ქის, იდე ო ლო გი ე ბის  ტყვე ო ბა ში მოქ ცე უ-
ლი პი როვ ნე ბე ბის საზ რი სუ ლი მა ძი ებ ლო ბა. ყო ვე ლი ვე ეს მეტ წი-
ლად სწო რედ ისე თი გა მორ ჩე უ ლი  ხელ წე რის შე მოქ მე დის თ ვის 
შე იძ ლე ბა იყოს სა ინ ტე რე სო, რო გო რიც რე ჟი სო რი თე მურ ჩხე ი ძე ა.
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გამოყენებული ლიტერატურა:

• А. П .Чехов,  „Дуэль“, Примечания.
• Кантор Владимир Карлович, „Метафизическая дуэль. К пониманию 

Чехова“,  Voplit.ru;
• არის ტო ტე ლე.  სუ ლის შე სა ხებ, მთარ გ მ ნე ლი  თა მარ კუ კა ვა, თბ., 2001;
• ქა რე ლიშ ვი ლი ერე მი ა, დი დი რუ სი მწე რა ლი ან ტონ ჩე ხო ვი, თბ., 1954; 
• ჩე ხო ვი ან ტონ „დუელი“, მთარ გ მ ნე ლი თ.გო დერ ძიშ ვი ლი, თბ., 2017;
• ჩუ კოვ ს კი კორ ნე ი, ჩე ხო ვი, თბ., 1973;
• წუ ლუ კი ძე ვა ნო, ა.  ჩე ხო ვი, გა ზე თი „ლიტერატურა და ხე ლოვ ნე ბა“, 

1944, N24;
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კინომცოდნეობა
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ილია ასიტაშვილი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის
 აუდიო-ვიზუალური რეჟისურის 

სადოქოტორო პროგრამის დოქტორანტი
 ხელმძღვანელები - პროფ. დავით ჯანელიძე, 

პროფ. ლელა ოჩიაური   

კასტინგი - ისტორია და  მახასიათებლები

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კასტინგი,მსახიობი,ტიპაჟი,ფსიქოლოგიურისა
ხე,უნარები,მახასიათებლები.

კას ტინ გის არ სი,  თა ვი სე ბუ რე ბე ბი,  პრობ ლე მე ბი და  მა ხა სი-
ა თებ ლე ბი -  სა ქარ თ ვე ლო ში ნაკ ლე ბად შეს წავ ლი ლი და გა ა ნა-
ლი ზე ბუ ლი ა, მხო ლოდ ეპი ზო დუ რი ხა სი ა თი აქვთ, არა მხო ლოდ 
თე ო რი უ ლი, არა მედ პრაქ ტი კუ ლი სა ჭი რო ე ბის თვალ საზ რი სი თაც. 
მა შინ, რო დე საც ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია კი ნო ნა-
წარ მო ე ბის შექ მ ნის პრო ცეს ში.   

თუ რო გორ მიმ დი ნა რე ობ და კას ტინ გი და პრობ ლე მე ბი, რომ-
ლე ბიც სინ ჯე ბის დროს  გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ იყო,  მოგ ვი ა ნე-
ბით, უკ ვე ფილ მის გა და ღე ბის პრო ცეს ში იჩე ნენ თავს.  სამ სა ხი ო ბო 
ნა მუ შევ რის სირ თუ ლე ე ბიც სწო რედ ამ ეტა პი დან იწყე ბა.

მსოფ ლიო კი ნოს ის ტო რი ა ში კას ტინ გი ყო ველ თ ვის გარ კ ვე უ-
ლი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და სა პა სუ ხის მ გებ ლო ეტა პად, „სამზადისად“ 
ით ვ ლე ბო და.  და უხ მო კი ნოს პე რი ო დი დან,  უკავ შირ დე ბა მთა ვარ 
კითხ ვას - რას და ვის ეძებს ავ ტო რი, რა უდევს მის ძი ე ბებს სა ფუძ-
ვ ლად და  რა მი ზა ნი აქვს. 

ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბი სას, ით ვა ლის-
წი ნე ბენ, თუ ვი ნაა პერ სო ნა ჟი, სად და რო დის ცხოვ რობს ის, რა 
წარ სუ ლი, რა ბი ოგ რა ფია ჰქონ და და რა სურს  აწ მ ყო სა თუ მო მა-
ვალ ში.  უფ რო ზუს ტად,  რო გორ ხე დავს ამ ყვე ლა ფერს რე ჟი სო რი, 
რო გორ წარ მო უდ გე ნია მო მა ვა ლი ფილ მის ბუ ნე ბა და რას და რა 
მიზ ნით მო ითხოვს, ამა თუ იმ რო ლის შემ ს რუ ლე ბე ლი მსა ხი ო ბის-
გან.  

თუ  რე ჟი სო რი ეძებს ამ კითხ ვა ზე პა სუხს,  თან, კონ კ რე ტულ 
პა სუხს, მა შინ მხატ ვ რუ ლი სა ხეც პა სუ ხე ბის თა ნახ მად იქ მ ნე ბა და 
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კას ტინ გის ძი რი თად პი რო ბა შიც  ეს უნ და იყოს გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი. 

ფაქ ტ მა,  რომ სინ ჯე ბის სა თა ნა დო შეს წავ ლა და მნიშ ვ ნე ლო ბის 
ხაზ გას მა, კვლე ვა, შე დე გებ ზე  დაკ ვირ ვე ბა და დას კ ვ ნე ბის  გა მო ტა-
ნა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იშ ვი ა თო ბა იყო,  ქარ თუ ლი კი ნო ცა და 
კი ნო სამ სა ხი ო ბო სკო ლაც ნე გა ტი ურ შე დე გამ დე მი იყ ვა ნა. 

კას ტინ გის თე ო რი უ ლი ანა ლი ზი, არც სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ-
რა ში და არც მი მო ხილ ვი თი სტა ტი ე ბის სა ხით,  კას ტინ გის თა ვი-
სე ბუ რე ბე ბი სა და  სპე ცი ფი კის შე სა ხებ, არც ქარ თუ ლი ფილ მე ბის 
კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე და არც ქარ თულ ენა ზე  არ მო ი პო ვე ბა. მა-
შინ, რო დე საც თე ო რი უ ლი კვლე ვა და კრი ტი კუ ლი ანა ლი ზი, სა ვა-
რა უ დოდ, გავ ლე ნას მო ახ დენ და  ფილ მის პრო ფე სი ულ ჩარ ჩო ებ ში  
შექ მ ნა სა  და გმი რის მხატ ვ რუ ლი სა ხის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს-
ზეც. 

ცხა დი ა, სინ ჯე ბის მარ თ ვა და სა რე ჟი სო რო ამო ცა ნას თან  თან-
ხ ვედ რა, ის სა კითხი ა,  რომ ლის სრულ ყო ფაც  აუცი ლე ბე ლი, ხო ლო 
ანა ლი ტი კუ რი გან ხილ ვა სა სურ ვე ლი ა, კი ნოს სპე ცი ა ლო ბის სწავ-
ლე ბის პრო ცეს ში.

რო ბერ ბრე სო ნი, წიგ ნ ში „ჩანაწერები კი ნე მა ტოგ რაფ ზე“ ხში-
რად ადა რებს პრო ფე სი ო ნალ და არაპ რო ფე სი ო ნალ მსა ხი ო ბებს.  
იგი, ძი რი თა დად, არაპ რო ფე სი ო ნალ მსა ხი ო ბებ თან მუ შა ობ და და 
მი ზეზს თა ვი სე ბუ რად გან მარ ტავს. 

ფრან გუ ლი კი ნოს რე ფორ მა ტო რი, ,,ახალი ტალ ღის“ ლი დე რი 
ფრან სუა ტრი უ ფო, წიგ ნ ში  „რაც თვალს სი ა მოვ ნებს“,  პრო ფე სი ო-
ნა ლებს პი რად გა მოც დი ლე ბას სთა ვა ზობს.

წიგ ნ ში „ჰიჩკოკი/ტრიუფო“ (Hitchcock/Truffaut, 1966) სინ ჯე ბის 
თე მა ზე ალ ფ რედ ჰიჩ კო კის ანა ლიზს ვეც ნო ბით: „საუკეთესო კას-
ტინ გი ჩანს ნო ვე ლებ ში, რად გან იქ ავ ტო რებს არ უწევთ მსა ხი ო ბე-
ბის მო ძებ ნა“. 

სიდ ნი ლუ მე ტი, წიგ ნ ში „ფილმის კე თე ბა“ (Making Movies), 
საკ მა ოდ დიდ ად გილს უთ მობს  მსა ხი ო ბის ქცე ვის მო ტი ვა ცი ის სა-
კითხე ბის გან ხილ ვას.

ქარ თ ველ  რე ჟი სორ, დრა მა ტურგ, მხატ ვარ  რე ზო ესა ძის 
წიგ ნის  „ბიალონი კი ნო რე ჟი სუ რის შე სა ხებ“,   ერ თ -ერ თი თავ-
ში, „კინო და თე ატ რა ლუ რი მსა ხი ო ბი - მსგავ სე ბა და გან ს ხ ვა ვე ბა 
როლ ზე მუ შა ო ბი სას“, არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ავ ტო რის  მო-
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საზ რე ბე ბი მსა ხი ობ თან მუ შა ო ბი სა და  კას ტინ გის პრო ცე სის პრაქ-
ტი კუ ლი შე დე გე ბის შე სა ხებ. 

ეკ რან ზე მხატ ვ რუ ლი სა ხის შექ მ ნის პრო ცე სი ერ თ -ერ თი მთა-
ვა რი პრობ ლე მა ტუ რი სა კითხი ა. პერ სო ნა ჟე ბის სინ ჯებ ზე მუ შა-
ო ბის არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის პრაქ ტი კა ძა ლი ან შორს მი დის 
და ის ტო რი უ ლი ფეს ვე ბით უკავ შირ დე ბა სა ხი ო ბით ხე ლოვ ნე ბის 
(სახალხო წარ მოდ გე ნე ბი) გა მოც დი ლე ბას, რო მე ლიც, სამ სა ხი ო-
ბო უნა რე ბი სა და  გარ კ ვე უ ლი მო ნა ცე მე ბის გარ და, პერ სო ნა ჟის 
თვი სე ბე ბის წარ მო ჩე ნა სა და გა მო ყე ნე ბას გუ ლის ხ მობ და. 

გმი რის სა ხე ზე მუ შა ო ბი სას, ყო ველ თ ვის დიდ როლს ას რუ ლებ-
და წარ მო სახ ვის უნა რიც, რომ ლის მი ხედ ვით, მა ყუ რებ ლის წარ-
მოდ გე ნე ბი და დე ბით, უარ ყო ფით, კე თილ, სევ დი ან, მხი ა რულ ან 
სხვა თვი სე ბე ბის პერ სო ნა ჟებ ზე  ერ თი ან სტან დარტს ეფუძ ნე ბო და. 

ნე გა ტი უ რი თვი სე ბე ბის გა მო სა ხა ტად, მსა ხი ო ბე ბი და ქრის ტი ა-
ნო ბამ დე ლი პე რი ო დის ხე ლო ვა ნე ბი ეძებ დ ნენ ისეთ მარ ტივ მი მი-
კურ ნიშ ნებს, რო გო რე ბიც შე იძ ლე ბა ჰქო ნო და შე სა ბა მი სი ხა სი ა-
თის ადა მი ან ს / მ სა ხი ობს. ან ეძებ დ ნენ მსგავ სე ბას, ამა თუ იმ  ცხო-
ველ თან ასო ცი რე ბუ ლი მი მი კურ - სა ხა სი ა თო შტრი ხე ბის მი ხედ ვით. 

ეს მარ ტი ვი და ცნო ბი ლი გა მოც დი ლე ბა ა, რო მე ლიც,  ძი რი თა-
დად, ამ პირ და პი რი ხა სი ა თის ნიღ ბე ბის - ტი პუ რი ხა სი ა თე ბი სა და  
გან წყო ბის შექ მ ნას ემ სა ხუ რე ბა.

რო დე საც მხატ ვ რო ბამ და ლი ტე რა ტუ რამ ხა სი ა თი სა და გმი რის 
მხატ ვ რუ ლი სა ხის  ,,დახასიათების“ დი დი გა მოც დი ლე ბა შე ი ძი ნა, 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სტან დარ ტად ქცე ულ მა ,,ნიღბებმაც“ და პერ-
სო ნა ჟებ მაც ხა სი ა თე ბის  ძი ე ბის პრო ცესს სხვა გზა მის ცეს. ესეც ერ-
თ გ ვა რი „კასტინგი“,  პირ ვე ლი სინ ჯე ბი იყო, თუმ ცა, უფ რო მარ ტივ  
ფორ მე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი - გა რეგ ნულ ნიშ ნებ სა და ღრმად ჩა-
ბუ დე ბულ თვი სე ბებ ში.

ადა მი ა ნის გა რეგ ნო ბა სა და  ხა სი ათ ში, მთა ვა რი დე ტა ლე ბის 
ძი ე ბის ხე ლოვ ნე ბა რთუ ლად წარ მა ვა ლი პრო ცე სია და ცალ კე უ ლი 
ავ ტო რე ბის ბი ოგ რა ფი ა ში ინ ს პი რა ცი ის წყა როდ ყა ლიბ დე ბო და. 
სწო რედ ამ ძი ე ბე ბის შე დე გია  ხა სი ა თი სა და ტრა დი ცი უ ლი გა რეგ-
ნუ ლი იმი ჯის  შექ მ ნის სურ ვი ლიც, ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხ ვა დარ გ-
ში და კერ ძოდ, სამ სა ხი ო ბო ხე ლოვ ნე ბა ში. 

ასე ვე, ამ ძი ე ბის შე დე გია  ურ თი ერ თ სა წი ნა აღ მ დე გო თვი სე ბე-
ბი სა და გა რეგ ნუ ლი ნიშ ნე ბი სად მი კი ნო რე ჟი სო რე ბის ინ ტე რე სი, 
რო მე ლიც XX სა უ კუ ნის 20-იან წლებ ში, ავან გარ დულ კი ნო ში გა-
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მომ ჟ ღავ ნ და. და რე ჟი სო რი სინ ჯებ ზე, ხში რად მის თ ვის, სა ინ ტე-
რე სოს სრუ ლი ად სა პი რის პი რო ფი ზი კუ რი მო ნა ცე მე ბი სა  და ტემ-
პე რა მენ ტის, პრო ფე სი ო ნალ თუ არაპ რო ფე სი ო ნალ მსა ხი ო ბებ ში 
აღ მო ა ჩენ და ხოლ მე.

რას ნიშ ნავს ტი პა ჟი, რო მელ საც ასე ვე მხო ლოდ ხა სი ა თის მი-
ხედ ვით ეძებ დ ნენ რე ჟი სო რე ბი კი ნოს იტო რი ის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე 
და რას ნიშ ნავს პრო ფე სი ო ნა ლი მსა ხი ო ბის თვი სე ბე ბის,  ფსი ქო-
ლო გი უ რი და ტი პუ რი ნიშ ნე ბის ჯერ აღ მო ჩე ნის, ხო ლო შემ დ გომ 
გა მოვ ლე ნის ხე ლოვ ნე ბა? 

ესაა ათა სო ბით, გა რეგ ნუ ლი და არა გა რეგ ნო ბა ში არ სე ბუ ლი 
ფსი ქო მა ხა სი ა თებ ლის ერ თობ ლი ო ბა, ერ თ მა ნე თი სა გან გა მომ დი-
ნა რე  ნი უ ან სე ბი, რომ ლებ საც სინ ჯე ბი სას, სხვა დას ხ ვა მიზ ნის თ ვის 
ეძე ბენ პრო ფე სი ო ნა ლი ავ ტო რე ბი. 

კას ტინ გის  პრო ცე სი ხში რად წარ მო სახ ვით რე სურსს ეყ რ დ ნო-
ბა, რო მელ საც, მე ო რე მხრივ, შე საძ ლე ბე ლია გა მო უს წო რე ბე ლი 
შე დე გე ბი მოჰ ყ ვეს, თუ ამ სტან დარ ტით შერ ჩე უ ლი ხა სი ა თე ბი მოქ-
ნი ლო ბას და მხატ ვ რულ აზრს იქ ნე ბი ან მოკ ლე ბუ ლი.

კი ნოს მკვლე ვა რი, თე ო რი უ ლი კვლე ვე ბის  ავ ტო რი და ანა ლი-
ტი კო სი, ის ტო რი კო სი ან დ რე ბა ზე ნი, ნაშ რომ ში „ტოტალური კი ნოს 
მი თი“ წერს, რომ კი ნო იდე ა ლის ტუ რი მოვ ლე ნა ა, რომ  მი სი ძი რე-
ბი  არ სე ბობ და ადა მი ა ნის გო ნე ბა ში, რომ სა უ კუ ნე ობ რი ვი წარ მო-
სახ ვა კი ნოს საწყისს, მის იდე ას რე ა ლო ბის ასახ ვას თან აიგი ვებ და.1 

შე სა ბა მი სად, რე ჟი სო რის მი ერ პერ სო ნა ჟის ხა სი ა თის აღ ქ მის 
ნე ბის მი ე რი გზა, არა უშუ ა ლოდ კი ნოს გა მო გო ნე ბა სა და გან ვი თა-
რე ბას თან, არა მედ ზო გა დად, მი სი იდე ის გან ვი თა რე ბას თან ერ-
თად ყა ლიბ დე ბო და, ხო ლო არ სე ბო ბის პირ ველ ათ წ ლე უ ლებ ში, 
კი ნომ მხო ლოდ და იწყო პერ სო ნა ჟის ძი ე ბის პრო ცე სი. 

კი ნო ში პრო ფე სი ო ნა ლი მსა ხი ო ბე ბის მის ვ ლამ სინ ჯე ბი კი დევ 
უფ რო სა ინ ტე რე სოდ წარ მარ თა. მე რი პიკ ფორ დი სა და დაგ ლას 
ფერ ბენ ქ სის კი ნო ი მი ჯე ბი გა რეგ ნუ ლი თვი სე ბე ბის სხვა დას ხ ვა 
სტან დარტს მო ი ცავ დ ნენ. ჩაპ ლი ნის ,,პატარა მა წან წა ლა“ მა ნამ დე 
არარ სე ბულ, ახალ ხა სი ათს ქმნი და, ხო ლო ცი ვი, თით ქოს ემო ცი-
ის გან დაც ლი ლი სა ხე ე ბის მოზღ ვა ვე ბა კი ნოს გან ვი თა რე ბის ამა 
თუ იმ ეტაპ ზე - სტან დარ ტის გან გაქ ცე ვის სურ ვილ თან ასო ცირ-
დე ბა, რაც თით ქ მის  ყვე ლა რე ჟი სორს სურ და, თუმ ცა სხვა დას ხ ვა 
დრო ში და კას ტინ გ ზე ვე აკე თებ და სა თა ნა დო არ ჩე ვანს.

1 კუჭუხიძე, ეკრანი და დრო, 2009, გვ.45.
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გმი რის ხა სი ა თის ძი ე ბის ეტა პი სა ინ ტე რე სო და უმე ტე სად  ხან-
გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი ა,  რო მე ლიც ერთ რო მე ლი მე სტან დარ ტულ 
სის ტე მა ში იშ ვი ა თად  თავ ს დე ბა. გმი რი სა და ხა სი ა თის, ანუ პერ-
სო ნა ჟის, წი ნას წარ, ნა წი ლობ რივ მა ინც, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ხა სი-
ა თის გა რე შე, ამ ბა ვი უბ რა ლოდ ვერ იარ სე ბებს. სინ ჯებ ზე ხა სი ა-
თის მთა ვა რი შტრი ხე ბის თა ვი დან ვე მიგ ნე ბა  გან საზღ ვ რავს იდე ის 
წარ მა ტე ბა საც. კას ტინ გი შე საძ ლე ბე ლია გახ დეს გმი რის  ბუ ნებ რი-
ვად წარ მო ჩე ნის გზა, იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ საქ მე გვაქვს  პი-
რო ბით ფორ მას თან მხატ ვ რულ ფილ მ ში, ან, უბ რა ლოდ, პი რო ბით 
გა რე მოს თან.  რამ დე ნად სიმ ბო ლუ რიც ან მე ტა ფო რუ ლიც  უნ და 
იყოს ამა თუ იმ  პერ სო ნა ჟის ხა სი ა თის შექ მ ნის ფორ მა, რამ დე ნად 
პი რო ბი თიც  უნ და იყოს სამ ყა რო მის ირ გ ვ ლივ, კას ტინ გის პრო-
ცეს შიც  კი, რე ჟი სო რი უკ ვე ეძებს ე.წ. მთა ვარ საყ რ დენს. კონ კ რე-
ტუ ლად,  ეძე ბენ იმას, რაც მა ყუ რე ბელს  ნა ნა ხის სი მარ თ ლე ში,  მის 
„ნამდვილად“ არ სე ბო ბა ში და არ წ მუ ნებს.

ის, რომ გა რე მო ეკ რან ზე შე იძ ლე ბა იყოს პი რო ბი თი, კი ნო ში 
ჩვე უ ლებ რი ვი ამ ბა ვი ა. ისიც, რომ გმი რის ხა სი ათ ში ხში რად არა 
ერ თი, არა მედ რამ დე ნი მე თვი სე ბა უნ და იყ რი დეს თავს, მი ღე ბუ-
ლი ფაქ ტი ა. მაგ რამ ყო ველ თ ვის, ასეთ პი რო ბი თო ბა შიც კი, მოძ რა-
ვი ფი გუ რა, ადა მი ა ნი, პერ სო ნა ჟი, გმი რი - მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი 
თვი სე ბე ბის მა ტა რე ბე ლი უნ და იყოს.

სწო რედ აქ იჩენს თავს კითხ ვა, პრო ფე სი ო ნა ლი და არაპ რო-
ფე სი ო ნა ლი მსა ხი ო ბე ბის ყოფ ნა -არ ყოფ ნის სა ფუძ ველ სა და გან ს-
ხ ვა ვე ბე ბის შე სა ხებ.  გა რეგ ნუ ლი ნიშ ნე ბი ერ თი მხრივ -  რო დე საც 
გვგო ნი ა, რომ არაპ რო ფე სი ო ნალ მსა ხი ობ ში მხო ლოდ გა რეგ ნულ 
შტრი ხებს უნ და ვე ძებ დეთ და მხო ლოდ დრა მა ტუ ლი მსა ხი ო ბის 
რე სურ სის აღ მო ჩე ნის სურ ვი ლი პრო ფე სი ო ნალ მსა ხი ო ბებ ში - მე-
ო რე მხრივ.

და მა ინც,  სა ბო ლო ოდ დად გე ნი ლი წე სი კას ტინ გის პრო ცეს ში 
იშ ვი ა თად მოქ მე დებს - თუ რა, რო მე ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი აღ მოჩ ნ-
დე ბა სინ ჯის პრო ცეს ში დო მი ნან ტუ რი - ე.წ. წამ ყ ვა ნი თვი სე ბა, ამა 
თუ იმ არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბი სას, მა ინც ბუნ დო ვა ნი ა. არას ტა ბი ლუ-
რი ა. ერთ ადა მი ან ში, ერთ პერ სო ნაჟ ში რამ დე ნი მე თვი სე ბის არ-
სე ბო ბა თა ვი დან ვე გუ ლის ხ მობს მის შემ ს რუ ლე ბელ ში რა ღაც გარ-
კ ვე უ ლი ტი პის რე სურ სის აღ მო ჩე ნას და გა აზ რე ბას. 

რო დე საც ამ გ ვარ კრე ბით ხა სი ა თებ ზეა სა უ ბა რი, აუცი ლებ ლად 
უნ და აღი ნიშ ნოს ისე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხი, რო გო რი ცაა რე-
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ა ლუ რი ხა სი ა თე ბის აღ მო ჩე ნის სურ ვი ლი, რაც გუ ლის ხ მობს, რომ  
სი მარ თ ლის გა მო ხატ ვის თი თო ე უ ლი გზა და ფორ მა   სა ინ ტე რე სო 
და, თა ვის თა ვად, გულ წ რ ფე ლიც უნ და იყოს. 

ფრან გი თე ო რე ტი კო სი ემე დეი ეფ რი მი თვლი და, რომ კი ნოქ-
მ ნი ლე ბა ეფუძ ნე ბა სამ ძი რი თად კომ პო ნენტს - მა ყუ რე ბელს, ავ-
ტორ სა  და სი ნამ დ ვი ლეს.1 მა ყუ რე ბე ლი ავ ტო რის არ ჩე ვანს აღიქ-
ვამს - ავ ტო რი ირ ჩევს, ხო ლო სი ნამ დ ვი ლე მსა ხი ობ სა და ტი პაჟ ში 
და მა ლუ ლი რე სურ სის ამოც ნო ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. 

კი ნოს ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მხატ ვ რის, რე ჟი სო რი სა და 
თა ვის თა ვად, სცე ნა რის ტის აღ მო ჩე ნილ ხა სი ათს ხედ ვა სჭირ დე ბა 
და არც ისაა აუცი ლე ბე ლი, ავ ტო რი კას თინ გ ზე,    რე ა ლო ბის  ზუსტ 
გა მოვ ლი ნე ბას ეძებ დეს.  

თუ ის ტო რი ას და ვუბ რუნ დე ბით, სწო რედ XX სა უ კუ ნის 20-იანი 
წლე ბის კი ნო ა ვან გარ დ მა შე ა სუს ტა და შეც ვა ლა ასე თი მიდ გო მა 
მხატ ვ რუ ლი სა ხის მარ ტი ვად გა სა გე ბი თვი სე ბე ბის ძი ე ბი სად მი. 
ისეთ მა მიმ დი ნა რე ო ბებ მა, რო გო რე ბიც იყო, მა გა ლი თად, სი ურ-
რე ა ლიზ მი და გერ მა ნუ ლი ექ ს პ რე სი ო ნიზ მი, გმი რის შემ ს რუ ლებ-
ლის არ ჩე ვის გზა რა დი კა ლუ რად შეც ვა ლა - მი ნი მა ლურ მა ემო ცი-
ურ მა გა მო ხა ტუ ლე ბამ გა რეგ ნო ბა ში ექ ს პ რე სი უ ლი ხა სი ა თე ბი ჩა-
ა ნაც ვ ლა და პი რი ქით, მკვეთ რ მა შტრი ხებ მა გა რეგ ნო ბა ში ახა ლი 
ფუნ ქ ცია შე ი ძი ნა.  

მოგ ვი ა ნე ბით კი, ეს ექ ს პ რე სი უ ლი შტრი ხე ბი ჩა ი კარ გა 40-იანი 
წლე ბის გა სარ თო ბი კი ნოს სტან დარ ტებ სა და გა რეგ ნულ ნიშ ნებ ში. 

ნიც შე წერს: „ადამიანი არის ხი დი და არა მი ზა ნი“, რომ 
„ადამიანად ყოფ ნა გუ ლის ხ მობს ზრდას, ცვა ლე ბა დო ბა სა ასე ვე, 
გან ვი თა რე ბას“,2 ისე ვე, რო გორც პერ სო ნა ჟის ხა სი ა თის ძი ე ბა - 
სინ ჯი გუ ლის ხ მობს ამ ხა სი ა თის ზრდა სა და გან ვი თა რე ბას. 

აუცი ლე ბე ლი არაა ყო ველ ჯერ ზე ამ სა ზო მით მი ვუდ გეთ შემ-
ს რუ ლებ ლის არ ჩე ვის, მი სი ძი ე ბის მხატ ვ რულ პრო ცესს, თუმ ცა 
ნიც შეს  პო ზი ცი ი დან ერ თი რამ ნა თე ლი ა: მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა - 
რო გო რიც  და რამ დე ნად პრი მი ტი უ ლიც უნ და იყოს მა ინც, მარ ტი-
ვა დაც კი, უნ და ჩან დეს გმი რის ხა სი ათ ში და ხა სი ა თის  გა მო ხატ ვის 
პირ ველ ეტაპ ზე ვე, გა რეგ ნულ ნიშ ნებ ში. 

1 იქვე კუჭუხიძე,ეკრანი და დრო, 2009,  გვ. 35.
2 ბე რი ძე, თა ვარ თ ქი ლა ძე, ფან ცუ ლა ი ა, ფი ლო სო ფი ა, 2009, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ-
ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის ბეჭ დუ რი არ ქი ვი. 
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გამოყენებული ლიტერატურა:

•	 ბე რი ძე ი., თა ვარ თ ქი ლა ძე გ., ფან ცუ ლაია თ., ფი ლო სო ფი ა, თა ვარ თ-
ქი ლა ძის ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბა თა და სა მარ თ ლის უნი ვერ სი ტე-
ტი, თბი ლი სის ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბა თა სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ-
სი ტე ტი. თბ., 2009, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის ბეჭ დუ რი 
არ ქი ვი.

•	 კუჭუხიძე ი., ,ეკრანი და დრო, თბ., 2009.
•	 „ჰიჩკოკი/ტრიუფო“ (Hitchcock/Truffaut), 1966.
•	 www.masterclass.com /classes/martin-Scorsese-teaches-filmmaking
•	 OBITUARIES, Not Forgotten, By THE NEW YORK TIMES.
•	 Tom Burke, ‘Forman: ‘Casting Is Everything’, By THE NEW YORK TIMES, 

1976; https://www.nytimes.com/1976/03/28/archives/forman-casting-is-
everything-castingis-everything-says-cuckoos.html

•	 https://www.nytimes.com/interactive/projects/cp/obituaries/archives/

henri-cartier-bresson-photography, 
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ქორეოლოგია
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ანა ღვინიაშვილი,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქორეოგრაფიული ხელოვნების 
მიმართულების დოქტორანტი 

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ეკატერინე გელიაშვილი

მრავალფეროვანი მიდგომების გამოყენება 
ინკლუზიური ცეკვის სწავლებისას

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ინკლუზიურიცეკვა,გაკვეთილისმოდელი,სწავ
ლისსტილი,სწავლებისმრავალფეროვანიმიდგომები.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე ლოვ ნე ბო და სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო-
ში შშმ პი რე ბი სა და ბავ შ ვე ბის სა ცეკ ვაო შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი-
მართ დღემ დე არ სე ბობს სტე რე ო ტი პუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა, რის 
გა მოც დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლ ნი ხდე ბი ან. 

ცეკ ვის გაკ ვე თი ლებ ზე, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, პე და გოგ-ქო რე ოგ-
რა ფებს უჭირთ მოს წავ ლის სწავ ლის სტი ლის სწო რად გან საზღ ვ რა 
და სწავ ლე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი მიდ გო მე ბის  გა მო ყე ნე ბა, რა მაც 
უნ და  უზ რუნ ველ ყოს  ჯგუფ ში ყვე ლა მოს წავ ლის თა ნა ბა რი  ჩარ-
თუ ლო ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ, შე ვი მუ შა ვეთ ინ კ ლუ-
ზი უ რი ცეკ ვის  გაკ ვე თი ლის სა ავ ტო რო ინო ვა ცი უ რი მო დე ლი და 
სწავ ლე ბის  მიდ გო მე ბი, რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა ქო რე ოგ რა ფი ულ 
პე და გო გი კას, ინ კ ლუ ზი უ რი გა ნათ ლე ბის მე თო დო ლო გი ა სა და ინ-
ტეგ რი რე ბულ სა ცეკ ვაო ჯგუ ფებ ში  ოთხ წ ლი ან, სა კუ თარ,  პე და გო-
გი ურ  პრაქ ტი კას.  

შე მუ შა ვე ბუ ლი გაკ ვე თი ლის მო დე ლი სო ცი ა ლუ რი ა. პირ ველ 
რიგ ში ორი ენ ტი რე ბუ ლია  მოს წავ ლე ე ბის სა ბა ზო სა ცეკ ვაო  უნა-
რე ბის  გან ვი თა რე ბა სა (14 უნა რი) და ქო რე ოგ რა ფი უ ლი დად გ მე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე. გარ და ამი სა, სა გაკ ვე თი ლო პრო ცეს ში ვი-
ყე ნებთ სინ თე ზურ თე რა პი ულ მიდ გო მას, სა დაც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 
მუ სი კა თე რა პი ი სა და ცეკ ვით / მოძ რა ო ბი თი თე რა პი ის ტექ ნი კე ბი. 

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე ცეკ ვის სწავ ლე ბის გზით  
ვცდი ლობთ მი ვაღ წი ოთ  გო ნე ბის, სუ ლი სა და სხე უ ლის ჰარ მო ნი-
ზა ცი ას, გა ვა უმ ჯო ბე სოთ მოს წავ ლის ზო გა დი უნა რე ბი  და ემო ცი უ-
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რი სფე რო, ხე ლი შე ვუწყოთ მათ სო ცი ა ლი ზა ცი ა სა და სა ზო გა დო-
ე ბა ში ინ ტეგ რა ცი ას.  

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თი ლის აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლი გან-
კუთ ვ ნი ლია სხვა დას ხ ვა შე საძ ლებ ლო ბა თა მქო ნე ბავ შ ვე ბი სა და 
პი რე ბი სათ ვის. გაკ ვე თი ლი ეფუძ ნე ბა სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბულ, 
უნი ვერ სა ლუ რი დი ზა ი ნის პრინ ცი პებს, რი თაც ვცდი ლობთ შევ ქ მ-
ნათ თა ნა ბა რი სას წავ ლო სა ცეკ ვაო გა რე მო. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ შაო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად, ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ-
ვის გაკ ვე თილ ზე სა ჭი როა გა ვით ვა ლის წი ნოთ თი თო ე უ ლი მოს-
წავ ლის სწავ ლის სტი ლი. 

„სწავლის სტი ლი არის პი როვ ნე ბის მა ხა სი ა თე ბე ლი და ინ-
ფორ მა ცი ის გა გე ბის, და უფ ლე ბის, გა და მუ შა ვე ბის, შე ნახ ვი სა და 
აღ დ გე ნის უპი რა ტე სი გზა, რო მე ლიც აად ვი ლებს ცოდ ნი სა და 
უნარ - ჩ ვე ვე ბის და უფ ლე ბის პრო ცესს. ბევ რის თ ვის მი სა ღე ბია ნე-
ბის მი ე რი გზით მი წო დე ბუ ლი მა სა ლა, თუმ ცა რო მე ლი მე მათ განს 
მა ინც ვა ნი ჭებთ უპი რა ტე სო ბას. სწავ ლის სტი ლის კლა სი ფი ცი რე-
ბის არა ერ თი მო დე ლი არ სე ბობს, თუმ ცა მათ შო რის ყვე ლა ზე გავ-
რ ცე ლე ბუ ლია VAK (Visual, Auditory, Kinaesthetic) მო დე ლი, რო მე-
ლიც სწავ ლის სა მი ძი რი თა დი სტი ლი სა და მე თო დის მი ხედ ვით ახ-
დენს კა ტე გო რი ზე ბას: ვი ზუ ა ლუ რი (მხედველობითი), აუდი ა ლუ რი 
(სმენითი) და კი ნეს თე ტუ რი (სხეულებრივი)“.1

VAK (Visual, Auditory, Kinaesthetic) - ეს სწავ ლე ბის მო დე ლი 
სავ სე ბით შე ე სა ბა მე ბა ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თი ლის ფორ მას. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გან ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი სტი ლი, რა თა მი ვუ სა-
და გოთ სხვა დას ხ ვა სა ცეკ ვაო შე საძ ლებ ლო ბა თა მქო ნე მოს წავ-
ლე ებს  სწავ ლე ბის  პრო ცეს ში.  

აუდი ა ლუ რი (მუსიკალური) სწავ ლის სტი ლის მქო ნე მოს წავ
ლე ე ბი ინ ფორ მა ცი ას უკეთ აღიქ ვა მენ მოს მე ნით. ამ შემ თხ ვე ვა ში, 
სა ცეკ ვაო მოძ რა ო ბებ სა და სივ რ ცე ში გა და ად გი ლე ბებს (ნახაზებს) 
ვხსნით ვერ ბა ლუ რი ან აუდიო სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით. მოს-
წავ ლე ე ბი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭე ბენ რიტ მულ მე ლო დი ებს, რაც 
ამარ ტი ვებს ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე დას წავ ლის პრო-
ცესს. ასეთ დროს,  და მახ სოვ რე ბის სა უ კე თე სო მე თო დია სა ცეკ ვაო 
მოქ მე დე ბე ბის დაწყე ბამ დე ან მოქ მე დე ბე ბის პრო ცეს ში ინ ს ტ რუქ-

1 სწავ ლი სა და სწავ ლე ბის სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის  მქო ნე მოს წავ ლე ებ თან, გზამ კ ვ ლე ვი, გვ. 33-34. 
shorturl.at/eGIT3
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ცი ის ხმა მაღ ლა წარ მოთ ქ მა და გა მე ო რე ბა. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-
ლია ისიც, რომ მოს წავ ლის ყუ რადღე ბა ად ვი ლად გა დარ თ ვა დია 
ძლი ერ ხმა ურ ზე ან  პი რი ქით, სი ჩუ მე ზე. ამი ტომ, სა ჭი როა ჯგუფ ში 
მუ სი კი სა და  სხვა ხმე ბის და ბა ლან სე ბა. 

ვი ზუ ა ლუ რი (სივრცითი) სწავ ლის სტი ლი, გან სა კუთ რე ბით მო-
ცეკ ვა ვე ებ ში, ყვე ლა ზე მე ტა დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი. ვი ზუ ა ლუ რი სა შუ-
ა ლე ბე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბი სას ისი ნი უკეთ აღიქ ვა მენ და ით ვი სე-
ბენ მა სა ლას. სივ რ ცი თი უნა რე ბი და ორი ენ ტა ცია მათ ძლი ერ მხა-
რეს წარ მო ად გენს და დიდ როლს თა მა შობს ეფექ ტუ რი სწავ ლე ბის 
პრო ცეს ში. ვერ ბა ლუ რი გზით მი წო დე ბას,  მოს წავ ლე ებს წე რი-
ლო ბი თი ან ფე რა დი ნიშ ნე ბით ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი ურ ჩევ ნი ათ.  ასეთ 
დროს, სა ცეკ ვაო მოძ რა ო ბე ბი სა და გა და ად გი ლე ბე ბის (ნახაზების) 
უკეთ აღ ქ მი სათ ვის, რე კო მენ დე ბუ ლია დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბე ბის 
(ფერადი ნიშ ნე ბის, იატა კის სტი კე რე ბის, ალ ტერ ნა ტი უ ლი ბა რა-
თე ბის, სლა ი დე ბის, ვი დე ო ე ბის და ა.შ) გა მო ყე ნე ბა.  ვი ზუ ა ლუ რი 
სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ბა ლან სის 
დაც ვა, რომ მოს წავ ლე ე ბის ყუ რადღე ბა  არ მოს წყ დეს მთა ვარს - 
ცეკ ვის შეს წავ ლას. 

კი ნეს თე ტუ რი (სხეულებრივი) - „კინესთეტური, მო ტო რუ ლი 
ანუ მოძ რა ო ბი თი შეგ რ ძ ნე ბე ბი ეწო დე ბა ჩვე ნი სხე უ ლი სა და მი სი 
ნა წი ლე ბის მოძ რა ო ბი სა და მდგო მა რე ო ბის შეგ რ ძ ნე ბებს. კი ნეს-
თე ტუ რი შეგ რ ძ ნე ბე ბის რე ცეპ ტო რებს უწო დე ბენ პროპ რი ო ცეპ ტო-
რებს, რად გან მა თი გა ღი ზი ა ნე ბა ხდე ბა ჩვე ნი ორ გა ნიზ მის ამოძ-
რა ვე ბით. ხაზ გას მით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კი ნეს თე ტურ შეგ რ ძ ნე-
ბებ ზე დაყ რ დ ნო ბით ადა მი ა ნი აღიქ ვამს ობი ექ ტურ სა გან თა და სა-
ზო გა დოდ გა რე მოს თვი სე ბა თა რიგს შე ხე ბი თი აღ ქ მის პრო ცეს ში. 
კი ნეს თე ტუ რი შეგ რ ძ ნე ბე ბი დიდ როლს თა მა შობს სივ რ ცის აღ ქ მის 
და, კერ ძოდ, სივ რ ცის ოპ ტი კუ რი აღ ქ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, ჩვე ვე-
ბის შე მუ შა ვე ბა ში და ა.შ. კი ნეს თე ტი კურ შეგ რ ძ ნე ბა თა დარ ღ ვე ვა 
იწ ვევს მოძ რა ო ბა თა კო ორ დი ნა ცი ის დარ ღ ვე ვას“.1

ჩვენს პრაქ ტი კა ში არ სე ბო ბენ კი ნეს თე ტუ რი სწავ ლის სტი ლის 
მქო ნე მოს წავ ლე ე ბი, რომ ლე ბიც უკეთ შე ი მეც ნე ბენ ინ ფორ მა ცი ას 
ტაქ ტი ლუ რი (შეხებითი) რეპ რე ზენ ტა ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით, სხე უ ლის 
მოძ რა ო ბი თა და ობი ექ ტე ბის მა ნი პუ ლა ცი ით. ასე თე ბი შე იძ ლე ბა 
იყ ვ ნენ აუტის ტუ რი სპექ ტ რის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბი ან დას წავ ლის 
უნა რის დაქ ვე ი თე ბის მქო ნე ე ბი.

1 ნათაძე, ზოგადი ფსიქოლოგია, 1981, გვ. 63-64.
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 „საკუთრივ შე ხე ბის შეგ რ ძ ნე ბა, მხო ლოდ შე ხე ბის რე ცეპ ტო-
რე ბის გა ღი ზი ა ნე ბით გა მოწ ვე უ ლი, მე ტად ღა რი ბია სენ სო რუ ლად.  
მას არ აქვს  მკვეთ რი სპე ცი ფი კუ რი სენ სო რუ ლი გა მო ხა ტუ ლე ბა: 
იგი იძ ლე ვა მხო ლოდ შე ხე ბის, ხო ლო ინ ტენ სი უ რი გა ღი ზი ა ნე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში წნე ვის (დაწოლის) შთა ბეჭ დი ლე ბას“.1 

უფ რო ცხა დად და კონ კ რე ტუ ლად რომ გან ვ მარ ტოთ − ,,ტაქ-
ტილური გუ ლის ხ მობს შე ხე ბას, ხო ლო კი ნეს თე ტუ რი მოძ რა ო ბას, 
ორი მო და ლო ბა, რომ ლე ბიც მჭიდ როდ არი ან და კავ ში რე ბულ ნი 
ერ თ მა ნეთ თან. ამ სტი ლის მქო ნე მოს წავ ლე თათ ვის მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა, რომ პრო ცეს ში აქ ტი უ რად იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლე ბი. „კეთებით 
სწავ ლე ბა“ მათ თ ვის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი სტრა ტე გი ა ა“.2 

კი ნეს თე ტუ რი სტი ლის მოს წავ ლე ებს,  მა გა ლი თად, ესა თუ ის  
ცეკ ვის ილე თი უკე თე სად ამახ სოვ რ დე ბათ მა შინ, თუ სხე ულ ზე ვე-
ხე ბით და ვეხ მა რე ბით მოძ რა ო ბა ში.  ამ დროს მოს წავ ლე გრძნობს 
მხარ და ჭე რას და მა ტუ ლობს მო ტი ვა ცია სა კუ თა რი სა ცეკ ვაო შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის მი მართ. 

ტაქ ტი ლუ რი რეპ რე ზენ ტა ცი ის მე თო დი ხში რად წარ მა ტე ბუ ლია 
აუტის ტუ რი სპექ ტ რის ან დას წავ ლის უნა რის დაქ ვე ი თე ბის მქო ნე 
მოს წავ ლე ებ თან მუ შა ო ბი სას. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ასეთ 
დროს, სა ჭი როა  მოქ მე დე ბის სიხ ში რის  და ბა ლან სე ბა და ზო მი-
ე რე ბის დაც ვა, რა თა ცეკ ვა ში და მო უ კი დებ ლო ბის ხა რის ხი შე ნარ-
ჩუნ დეს. ამას თან, ტაქ ტი ლუ რი რეპ რე ზენ ტა ცია არ უნ და იყოს უხე-
ში ფორ მით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი. ის უნ და იყოს ნე ბა დარ თუ ლი და 
მო სა ლოდ ნე ლი აქ ტი.

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თი ლის პრო ცეს ში, სა სურ ვე ლი ა, 
მას წავ ლე ბელ მა იცო დეს კონ კ რე ტულ მოს წავ ლეს თან რო მე ლი 
სწავ ლის სტი ლით იხელ მ ძღ ვა ნე ლოს. შე საძ ლოა ასე ვე  ერ თ დ რო-
უ ლად სა მი ვე მათ გა ნის გა მო ყე ნე ბა, რა საც გუ ლის ხ მობს მულ ტი-
მო და ლუ რი სწავ ლე ბის მიდ გო მა (სხვადასხვა შეგ რ ძ ნე ბა თა ერ თ-
დ რო უ ლად ჩარ თ ვა). 

ამ დე ნად, ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე, ვიდ რე მოს წავ ლის 
სწავ ლე ბის მიდ გო მებს გან ვ საზღ ვ რავ დეთ, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, 
აუცი ლე ბე ლია  შე ვა ფა სოთ სწავ ლის სტი ლი და შემ დეგ ვი ფიქ როთ 
მიდ გო მებ ზე, რო მელ თაც ქვე მოთ გან ვი ხი ლავთ.

1  ნათაძე, ზოგადი ფსიქოლოგია, 1981, გვ. 66-67.
2 სწავ ლი სა და სწავ ლე ბის სტრა ტე გი ე ბის გა მო ყე ნე ბა სპე ცი ა ლუ რი სა გან მა ნათ-
ლებ ლო სა ჭი რო ე ბის  მქო ნე მოს წავ ლე ებ თან გზამ კ ვ ლე ვი, გვ. 33-34.
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ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე   სწავ ლე ბის  ძი რი თა დი მიდ
გო მე ბი:

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე სწავ ლე ბი სას ვი ყე ნებთ მრა-
ვალ ფე რო ვან მიდ გო მებს: ა) ჰო ლის ტი კუ რი მიდ გო მა; ბ) გან ვი-
თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა; გ) შე საძ ლებ ლო ბებ ზე და-
ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მა; დ) ემო ცი ურ, კოგ ნი ტი ურ ჩარ თუ ლო ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა; ე) მულ ტი მო და ლუ რი მიდ გო მა;  ვ) 
სინ თე ზუ რი თე რა პი უ ლი მიდ გო მა (მუსიკათერაპია და ცეკ ვით / 
მოძ რა ო ბი თი თე რა პი ა). ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის სწავ ლე ბის კონ ტექ-
ს ტ ში მოკ ლედ გან ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი.

ა) ჰო ლის ტი კუ რი მიდ გო მა
„ინდივიდს გა ნი ხი ლა ვენ, რო გორც ბი ოფ სი ქო სო ცი ა ლურ ერ-

თე ულს (Engel, 1977, 1980), რო მე ლიც ემ ყა რე ბა ადა მი ა ნის ჰო ლის-
ტი კუ რი ხედ ვის და გო ნე ბა/ ს ხე უ ლის კავ შირს. ფსი ქო მო ტო რი კუ-
ლო ბა აერ თი ა ნებს ფი ზი კურ, ემო ცი ურ, სიმ ბო ლურ და შე მეც ნე-
ბით ურ თი ერ თ ქ მე დე ბას ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბი სად მი 
- იყოს ბი ოფ სი ქო სო ცი ა ლურ კონ ტექ ს ტ ში და იმოქ მე დოს“.1   

გარ და ამი სა, ჰო ლის ტი კუ რი მიდ გო მა „აქცენტს აკე თებს მოს-
წავ ლის მთლი ან  ზრდა ზე, იმის ნაც ვ ლად, რომ ხა ზი გა უს ვას ადა-
მი ა ნის გა მოც დი ლე ბის მხო ლოდ კონ კ რე ტულ ნა წი ლებს. ის ხაზს 
უს ვამს მა ტე რი ა ლიზმს და ხელს უწყობს ადა მი ა ნის გა მოც დი ლე-
ბას ყვე ლა სფე რო ში: ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ, ემო ცი ურ, სო ცი ა ლურ და 
სხვა“.2  

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის სწავ ლე ბი სას მოს წავ ლეს გან ვი ხი ლავთ 
ბი ო ლო გი უ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით. ბი ოფ სი ქო სო ცი ა ლუ რი მიდ გო მა არის ფარ თოდ 
და ნერ გი ლი მო დე ლი, რა საც იყე ნებს ადა მი ა ნის ფსი ქო ლო გი ა, პე-
და გო გი კა, სო ცი ო ლო გია და ა.შ. ბი ოფ სი ქო სო ცი ა ლუ რი მო დე ლის 
პრინ ცი პე ბის რე ა ლი ზე ბი სას, ხდე ბა ადა მი ა ნის სა ჭი რო ე ბის კომ პ-
ლექ სუ რად გა აზ რე ბა და შე სა ბა მი სად, შე დე გიც კომ პ ლექ სუ რი ა.

ბ) გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი მიდ გო მა (მრავალმხრივი 
და ჰარ მო ნი უ ლი აღ ზ რ და)

ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა 

1 DR. MARIA DINOLD,University of Vienna., MICHELLE ZITOMER University of 
Alberta, Creating Opportunities for All In Inclusive Dance., Article  January 2015, 
გვ. 46,47. 
2 იქვე.
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მოს წავ ლის  მრა ვალ მ ხ რივ და ჰარ მო ნი ულ აღ ზ რ და- გან ვი თა რე-
ბას. აქ იგუ ლის ხ მე ბა: 1) ფსი ქო მო ტო რუ ლი გან ვი თა რე ბა; 2) კოგ-
ნი ტი უ რი გან ვი თა რე ბა; 3) ემო ცი უ რი ინ ტე ლექ ტი სა და სო ცი ა ლუ რი 
უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა; 4) ეს თე ტი კუ რი და ზნე ობ რი ვი გან ვი თა-
რე ბა. 

ფსი ქო მო ტო რუ ლი  გან ვი თა რე ბა - ხელს უწყობს   აღ ქ მა სა და 
მოძ რა ო ბას   შო რის კავ ში რის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

არის ტო ტე ლეს აზ რით, „ზრუნვა სხე უ ლი სათ ვის უნ და უს წ რებ-
დეს ზრუნ ვას სუ ლი სათ ვის. სხე უ ლის შემ დეგ უნ და ვიზ რუ ნოთ მიდ-
რე კი ლე ბა თა გან ვი თა რე ბი სათ ვის ისე, რომ მა თი აღ ზ რ და ხელს 
უწყობ დეს გო ნე ბის გან ვი თა რე ბას, ხო ლო სხე უ ლის გან ვი თა რე ბა 
სუ ლის აღ ზ რ დას“.1

„მეცნიერებმა და ამ ტ კი ცეს, რომ ადა მი ა ნის ფსი ქი კუ რი და ფი-
ზი კუ რი აპა რა ტი გა ნუ ყო ფე ლი ა. იდე ე ბი, ემო ცი ე ბი, შეგ რ ძ ნე ბე ბი 
სხე უ ლებ რივ ფორ მა ში ასახ ვას პო უ ლობს. ყვე ლა აზ რი, ფიქ რი, 
ემო ცია ფი ზი კუ რად აისა ხე ბა. ეს არის კავ ში რი ფსი ქი კურ სა და  
ფი ზი კურ აპა რატს შო რის“.2  

აღ ნიშ ნულ ას პექტს თუ გან ვი ხი ლავთ კონ კ რე ტუ ლად ცეკ-
ვის სწავ ლე ბას თან მი მარ თე ბა ში, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 
„ფსიქომოტორული დო მე ნი მო ი ცავს ცეკ ვის უნა რე ბის გან ვი თა-
რე ბას, მათ შო რის კუნ თე ბის სიძ ლი ე რეს, მოძ რა ო ბის დი ა პა ზონს, 
გულ სის ხ ლ ძარ ღ ვ თა ამ ტა ნო ბას, წო ნას წო რო ბას, პო ზის გა უმ-
ჯო ბე სე ბას, კო ორ დი ნა ცი ას და გამ ძ ლე ო ბას (Green-Gilbert, 1992 
Kaufmann 2006). 

Seewald-მა (1993) შე მოგ ვ თა ვა ზა ოთხი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მიდ-
გო მა მოძ რა ო ბის აღ სა წე რად: ა) ფუნ ქ ცი უ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე-
ლიც ცეკ ვა ში ხაზს უს ვამს ბა ლან სის გა უმ ჯო ბე სე ბას და და ძა ბუ ლო-
ბის გან მუხ ტ ვას; ბ) თვი თაქ ტი ვი რე ბის პრო ცესს, რო მე ლიც ცეკ ვა ში 
ფო კუ სი რე ბუ ლია გა მო ხატ ვის ში ნა გა ნად შეს წავ ლა სა და სხე უ ლის 
ცნო ბი ე რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე; გ) სტრუქ ტუ რე ბის მიღ წე ვა, რო მე-
ლიც იძ ლე ვა  აღ ქ მი სა და კომ ბი ნა ცი ის შექ მ ნის სა შუ ა ლე ბას. ცეკ-
ვა ში შექ მ ნილ მრა ვალ ფე რო ვან მოძ რა ო ბის ნი მუ შებს მივ ყა ვართ 
მოქ ნი ლო ბამ დე და სენ სო რულ - მო ტო რულ ქცე ვამ დე და დ) ცეკ ვა-
ში არ სე ბუ ლი ექ ს პ რე სი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბით ინ-

1 პედაგოგიკის ისტორია, 1988, გვ. 29-30.
2 კვირ კ ვე ლი ა, პრაქ ტი კუ მი დამ წყე ბი მსა ხი ო ბე ბის თ ვის და არა მარ ტო მათ თ ვის, 
2021, გვ. 51-52.
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დი ვი დებ სა და მათ ირ გ ვ ლივ  შექ მ ნი ლი გა რე მოს შო რის ურ თი ერ-
თო ბე ბის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბა“.1

კოგ ნი ტი უ რი გან ვი თა რე ბა - ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია 
ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე სრულ ფა სო ვა ნი ჩარ თ ვი სათ ვის და სწავ ლა- ს-
წავ ლე ბის პრო ცეს ში წარ მა ტე ბის მი საღ წე ვად. ცეკ ვი სას არა ვერ ბა-
ლუ რი  სა შუ ა ლე ბით  ხდე ბა  სამ ყა რო ში  არ სე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბი სა 
და ობი ექ ტე ბის შე სა ხებ  ინ ფორ მა ცი ე ბის  მი ი ღე ბა- გა და მუ შა ვე ბა. 
მა გა ლი თად, „კოგნიტიური ფსი ქო ლო გია შე მეც ნე ბის პრო ცესს გა-
ნი ხი ლავს, რო გორც ინ ფორ მა ცი ის გა და მუ შა ვე ბის თან მიმ დევ რულ 
ეტა პებს, სა დაც თი თო ე ულ მათ განს თა ვი სი უნი კა ლუ რი ფუნ ქ ცია 
აქვს. იგი ეფუძ ნე ბა კოგ ნი ტი ურ მიდ გო მას (პერსპექტივას) და ცდი-
ლობს  პა სუ ხი გას ცეს შემ დეგ კითხ ვებს: რო გორ ხდე ბა გა რე სამ-
ყა რო დან ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა? რო გორ გა და ა მუ შა ვებს და ინა-
ხავს ადა მი ა ნის გო ნე ბა მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას? რო გორ ხდე ბა 
პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რა და რა გავ ლე ნას ახ დენს ეს ინ ფორ მა ცია 
ქცე ვა ზე? აღ ნიშ ნულ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა სა ცე მად ის შე ი მუ შა ვებს 
ინ ფორ მა ცი ის გა და მუ შა ვე ბის კოგ ნი ტი ურ მო დე ლებს. მა გა ლი თად, 
ერ თ -ერ თი ასე თი მო დე ლია მეხ სი ე რე ბის მრა ვალ სა ცა ვი ა ნი მო-
დე ლი. კოგ ნი ტი უ რი მო დე ლი დაკ ვირ ვე ბე ბი სა და დას კ ვ ნე ბის სა-
ფუძ ველ ზე შექ მ ნი ლი მე ტა ფო რა ა, რო მე ლიც აღ წერს შე მეც ნე ბის 
სტრუქ ტუ რა სა და პრო ცე სებს“.2 

ემო ცი უ რი და სო ცი ა ლუ რი უნა რე ბის  გან ვი თა რე ბა - მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ა, რო გორც სწავ ლა- ს წავ ლე ბის პრო ცეს ში, ასე ვე ადა მი ა-
ნებ თან ურ თი ერ თო ბა ში (ჯგუფში მე გობ რო ბა, ემო ცი ე ბის გა მო ხატ-
ვა, ემ პა თი ა, პრობ ლე მის გა დაჭ რა, იმ პულ სის კონ ტ რო ლი და სხვა). 

„სწავლის პრო ცეს ში გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ-
რებს მოს წავ ლის ემო ცი უ რი უნა რე ბი, რად გან შე საძ ლოა ის მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნად აფერ ხებ დეს, რო გორც აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თუ ლო ბა სა და 
მო ნა წი ლე ო ბას, ასე ვე სწავ ლის პრო ცესს“.3 

სწავ ლა- ს წავ ლე ბის პრო ცეს ში მოს წავ ლის ღელ ვა ხე ლის შემ-
შ ლე ლი ფაქ ტო რი ა. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ემო ცი ე ბი ზე გავ ლე ნას 
ახ დენს შე მეც ნე ბით უნარ ზე, რო გო რიც არის: ყუ რადღე ბა, აღ ქ მა, 
მეხ სი ე რე ბა და აზ როვ ნე ბა. 

1 კოგნიტიური განვითარება, shorturl.at/DMRUZ
2 კოგნიტური ფსიქოლოგია, shorturl.at/acIMX
3 იქვე.
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„სოციალური და ემო ცი უ რი უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ასე ვე 
მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი მოს წავ ლის ქცე ვას თან. არა სა სურ-
ვე ლი ქცე ვე ბი, იქ ნე ბა ეს და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბა ზე უარის თქმა, 
სა კუ თა რი თა ვის თუ სხვი სი და ზი ა ნე ბა მას წავ ლებ ლე ბი სა და სპე-
ცი ა ლუ რი მას წავ ლებ ლე ბის თ ვის ხში რად, საკ მა ოდ დიდ გა მოწ-
ვე ვას წარ მო ად გენს“.1 აღ ნიშ ნუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის და საძ ლე ვად 
მოს წავ ლეს შე საძ ლოა სჭირ დე ბო დეს სო ცი ა ლუ რი და ემო ცი უ რი 
უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა ში ხელ შეწყო ბა, რაც ძა ლი ან კარ გად მი-
იღ წე ვა სა ცეკ ვაო გან მა ვი თა რე ბე ლი თა მა შე ბი სა და ვარ ჯი შე ბის  
სა შუ ა ლე ბით. 

ეს თე ტი კუ რი და ზნე ობ რი ვი გან ვი თა რე ბა - პი როვ ნე ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ენი ჭე ბა ეს თე ტი კურ 
აღ ზ რ დას, ვი ნა ი დან აღ ზ რ დის ეს სა ხე ო ბა გამ ჭო ლი კომ პე ტენ ცი ა ა. 
მი სი არ სე ბო ბა თით ქ მის ყვე ლა სფე რო ში შე ი ნიშ ნე ბა, მათ შო რის 
ქო რე ოგ რა ფი ა შიც. უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, ეს თე ტი კუ რი გან ვი თა-
რე ბა ადა მი ა ნის ჰარ მო ნი უ ლი გან ვი თა რე ბის ნა წი ლი ა. იგი გუ-
ლის ხ მობს მშვე ნი ე რე ბის, სი ლა მა ზის აღ ქ მის, გა გე ბი სა და გან ც დის 
უნა რის გა მო მუ შა ვე ბას. ცეკ ვის სწავ ლე ბი სას ხდე ბა  მოს წავ ლე ებ-
ში მშვე ნი ე რე ბის გან ც დის ფორ მი რე ბა და ამას თან ერ თად ქო რე-
ოგ რა ფი უ ლი გე მოვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ცეკ ვის მეშ ვე ო ბით გა ზი-
ა რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ე ბი გვეხ მა რე ბა სამ ყა როს მშვე ნი ე რე ბი სა და 
სი ლა მა ზის  მას შ ტა ბუ რად აღ ქ მა სა და შე მეც ნე ბა ში. გარ და ამი სა, 
„ქორეოგრაფიული აღ ზ რ და უნ და გა ვი გოთ, რო გორც ფი ზი კუ რად 
და სუ ლი ე რად სრულ ყო ფი ლი, ჰარ მო ნი უ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი 
ისე თი ეს თე ტი კუ რი სუ ბი ექ ტის აღ ზ რ დის პრო ცე სი, რო მელ საც გა-
აჩ ნია მშვე ნი ე რე ბის აღ ქ მა- შე ფა სე ბის უნა რებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
მი მარ თე ბა სი ნამ დ ვი ლის მოვ ლე ნე ბი სად მი, აქვს მა ღა ლი ეს თე-
ტი კუ რი გე მოვ ნე ბა, ინ ტე რე სე ბი, მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, სი ლა მა ზის 
კა ნო ნე ბის, მათ შო რის, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ქო რე ოგ რა ფი უ ლი 
ხე ლოვ ნე ბის ნომ რე ბის მი ხედ ვით მოქ მე დე ბე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე-
ლი ეს თე ტი კუ რი კულ ტუ რა, მი სი შე სატყ ვი სი ცოდ ნა, გა მოც დი ლე ბა 
და უნარ - ჩ ვე ვე ბი“.2

1 ტყეშელაშვილი, კუბლაშვილი,  სპეციალური მასწავლებლის გზამკვლევი, 2021, 
გვ. 58-59.
2  ჭა ნიშ ვი ლი, ხალ ხუ რი ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ხე ლოვ ნე ბა მოს წავ ლე ახალ გაზ რ დო-
ბის აღ ზ რ დის სამ სა ხურ ში, 2000, გვ. 11-12.
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გ) შესაძლებლობებზე დაფუძნებული მიდგომა  
ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე ერ თ ვე ბი ან სხვა დას ხ ვა 

შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე მოს წავ ლე ე ბი. სწო რედ ამი ტომ, სწავ-
ლა- სწავ ლე ბის პრო ცეს ში სა ჭი როა ყუ რადღე ბით და ვაკ ვირ დეთ, 
შე ვის წავ ლოთ, ობი ექ ტუ რად შე ვა ფა სოთ და პა ტი ვი ვცეთ თი თო-
ე უ ლი მოს წავ ლის ინ დი ვი დუ ა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებს, თა ვი სე ბუ-
რე ბებ სა და სა ჭი რო ე ბებს. სწავ ლე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
მოს წავ ლემ თა ვად აღ მო ა ჩი ნოს და აღი ა როს სა კუ თა რი სა ცეკ ვაო 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და შეძ ლოს თვით გან ვი თა რე ბა. ცეკ ვის პრო-
ცეს ში შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე მოს წავ ლე უპირ ვე-
ლეს ყოვ ლი სა სწავ ლობს სა კუ თა რი სხე უ ლის მი ღე ბას.

დ) ემო ცი ურ და კოგ ნი ტი ურ ჩარ თუ ლო ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი 
მიდ გო მა 

ემო ცი უ რი და კოგ ნი ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა  არის წი ნა პი რო ბა 
ფი ზი კუ რი ჩარ თუ ლო ბი სა. სა ცეკ ვაო ჯგუფ ში პე და გოგ - ქო რე ოგ-
რა ფის მი ერ და დე ბი თი ემო ცი ის გა მო ხატ ვა მოს წავ ლე ებ ში იწ ვევს 
მო ტი ვა ცი ის ამაღ ლე ბას და სა სურ ვე ლი ქცე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბას.  
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ცეკ ვით სი ა მოვ ნე ბის გან ც და და მო კი დე ბუ ლია 
ჯგუფ ში შექ მ ნილ პო ზი ტი ურ გან წყო ბა ზე. 

ე) მულ ტი მო და ლუ რი მიდ გო მა
ცეკ ვის სწავ ლი სას უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ბუ ნე ბის უმარ-

ტი ვეს ფსი ქი კურ პრო ცესს - შეგ რ ძ ნე ბა სა და აღ ქ მას. სა მეც ნი ე რო 
კვლე ვე ბი ცხად ყოფს, რომ „შეგრძნების პრო ცე სის აღ მო ცე ნე ბის 
გა რე შე აღ ქ მა შე უძ ლე ბე ლი ა. სხვაგ ვა რად თუ არა, შეგ რ ძ ნე ბის 
შემ წე ო ბით  ჩვენ არაფ რის ცოდ ნა არ შეგ ვიძ ლია არც ნივ თე ბის 
ფორ მებ ზე, არც მოძ რა ო ბის ფორ მებ ზე. შეგ რ ძ ნე ბე ბის სა ხით მო-
ცე მუ ლია გა რე გამ ღი ზი ა ნებ ლის ენერ გი ის გარ დაქ მ ნა ცნო ბი ე რე-
ბის ფაქ ტად. აღ ქ მის ში ნა არ სი შეგ რ ძ ნე ბე ბის მა სა ლა ზე აიგე ბა: 
ცხა დი ა, რომ ფე რის, ბგე რის, სუ ნის, გე მოს, ტემ პე რა ტუ რის, სი მაგ-
რის თუ სირ ბი ლი სა და სხვა თვი სე ბა თა შეგ რ ძ ნე ბე ბის გა რე შე საგ-
ნის აღ ქ მა შე უძ ლე ბე ლი ა“.1 

ვ) სინ თე ზუ რი თე რა პი უ ლი მიდ გო მა (მუსიკათერაპია და  ცეკ
ვით / მოძ რა ო ბი თი თე რა პი ა) 

ადა მი ა ნის მდგო მა რე ო ბა შედ გე ბა ხუ თი ძი რი თა დი კომ პო ნენ-
ტის გან: ბი ო ლო გი უ რი, ფსი ქო ლო გი უ რი, შე მეც ნე ბი თი, სუ ლი ე რი 
და სო ცი ა ლუ რი, რომ ლე ბიც  ერ თ მა ნეთ თან მუდ მივ ურ თი ერ თ ქ-

1 ნათაძე, ზოგადი ფსიქოლოგია, 1981, გვ. 40-41.
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მე დე ბა ში ა. ერ თი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ახ დენს გავ ლე ნას მე ო რე ზე და 
პი რი ქით. ხუ თი ვე მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას ემ სა ხუ რე ბა ხე-
ლოვ ნე ბის  თე რა პი ა, რომ ლის მი მარ თუ ლე ბებ საც წარ მო ად გენს 
მუ სი კა თე რა პია და ცეკ ვით / მოძ რა ო ბი თი თე რა პი ა. ინ კ ლუ ზი უ რი 
ცეკ ვის გაკ ვე თილ ზე ვი ყე ნებთ სინ თე ზურ თე რა პი ას, სა დაც ვა-
ერ თი ა ნებთ მუ სი კა თე რა პი ი სა და ცეკ ვის / მოძ რა ო ბი თი თე რა პი-
ის ტექ ნი კებს. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მით მოს წავ ლე გან ვი თა რე ბის 
თვალ საზ რი სით იღებს მეტ სარ გე ბელს და გაკ ვე თი ლიც გა ცი ლე-
ბით ეფექ ტუ რი ხდე ბა.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სინ თე ზუ რი თე რა პი უ ლი მიდ გო მა და აქ-
ტი ვო ბე ბი შე მუ შავ და ანა ღვი ნი აშ ვი ლი სა და მუ სი კო თე რა პევტ  
თა მარ ჟორ და ნი ას შე მოქ მე დე ბი თი  თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ცეს-
ში.  აქ ტი ვო ბებ მა აპ რო ბა ცია გა ი ა რა 9 თვის  მან ძილ ზე  სხვა დას ხ-
ვა შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე, ომ გა მოვ ლილ, უკ რა ი ნელ ბავ შ ვებ თან 
World Vision International-ის სა ქარ თ ვე ლოს ფი ლი ალ ში, პრო-
ექტ - „UKRAINE CRISIS RESPONSE IN GEORGIA“1 ფარგლებში და 
პარალელურად დაინერგა ინკლუზიურ საცეკვაო სკოლა „ანისში“, 
როგორც ინოვაციური თერაპიული სესია საქართველოში. 

9 თვის მან ძილ ზე  სინ თე ზუ რი აქ ტი ვო ბე ბის უწყ ვეტ პრო ცეს ზე 
დაკ ვირ ვე ბამ გვაჩ ვე ნა ძა ლი ან კარ გი შე დე გი. ასე თი ტი პის აქ ტი-
ვო ბებ მა უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა ხე ლი შე უწყო მოს წავ ლე ე ბის  გან-
წყო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, მრა ვალ ფე რო ვა ნი უნა რე ბის გან ვი თა რე-
ბა სა და  ჯგუფ ში ინ ტეგ რა ცი ას.   

წი ნამ დე ბა რე სა კითხის გან ხილ ვის სა ფუძ ველ ზე შეგ ვიძ ლია 
თა მა მად ვთქვათ, რომ   მოს წავ ლის სწავ ლის სტი ლის გან საზღ-
ვ რი სას რო დე საც ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლოთ VAk-ის მო დე ლით  ეს დაგ-
ვეხ მა რე ბა  სწავ ლე ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი მიდ გო მე ბის მიზ ნობ რი-
ვად გა მო ყე ნე ბა ში.  ამით უზ რუნ ველ ვ ყოფთ ინ კ ლუ ზი უ რი ცეკ ვის 
გაკ ვე თილ ზე ყვე ლა მოს წავ ლის თა ნა ბარ  ჩარ თუ ლო ბას და წარ-
მა ტე ბას.

1  შე ნიშ ვ ნა: პრო ექტი - „UKRAINE CRISIS RESPONSE IN GEORGIA“ , მენ ე ჯე რი ქე-
თე ვან ქი მოს ტე ლი
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Abstract

The creation of artistic principles of expressionism and its 
formation as a modernist movement began in the early 20th 
century. Profound socio-political shifts in Europe, which resulted in 
the irreversible events of World War One and other revolutionary 
transformations, laid the basis for the emergence and development 
of a new artistic movement. Expressionism originates from 
German poetry and art. It utilizes various creative forms to depict 
the catastrophic feeling of the end of the world, the collapse of 
humanism, and the loss of individualism amongst humans trapped 
in a chaotic, soulless, and impersonal society. At this moment, the 
artist preserving his own ‘I’ becomes a priority. Who, in his works, 
depicts tragic faces, the crisis of an upcoming century, and the 
conflict between the individual and the mass. Where the sole hero 
left alone confronts a hostile, faceless crowd. Sharp epochal socio-
political changes had a significant impact on contemporary artistic 
thinking, which was unevenly manifested in different fields.

Expressionists, furthermore, strengthened the role of the stage 
director. They emphasized the unusual kind of creativity used in 
the directive process. In their perspective, the director is a free 
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and independent creator and sort of a stage demiurge. Richard 
Weichert wrote in this regard that ‘The director’s task from now on 
is to implement the author’s idea, make his visions clear, become a 
mouthpiece for his ideas, or even take on the role of his lawyer. Only 
he can direct the performance as he was able to penetrate the holy 
essence of play; He is assigned the role of a mediator between the 
author and the performer; He is no longer a detached observer, but 
an artist whose imagination and sensibility can alter the imagination 
into reality, henceforth from now on he becomes a full-fledged stage 
demiurge.’

 What are the tasks of the director-expressionist? He denies the 
naturalistic principle of an embodiment of action and psychology. 
He attempts to understand the true essence behind the play, to 
distinguish the major themes of the work, and the main motive 
(Groundmotiv), and to highlight not only the development and 
sequence of the events themselves but the leitmotif within them.

Expressionists believed that it is the director’s task to convey 
the contents of the performance as perfectly and expressively 
as possible. To cause it to directly touch the viewer’s feelings, to 
emphasize all components of the staging (acting, scenery, elements 
of broad impact on the viewer), through which they will become the 
ultimate bearers of certain ideas. Expressionist directors of naturalist 
and impressionist poetics used all available means, to destroy the 
illusion of reality. However, they were doing so in diverse ways, 
pursuing a common goal.

Both modern and classical plays were equally perceived by 
the directors, as a means to identify contemporary challenges and 
issues. Apart from rejecting the traditional perception of classical 
dramaturgy, expressionists disapprove of the usual naturalistic stage 
decorations. English director Edward Gordon Craig, as a prominent 
representative of the artistic branch of symbolism, offered tragic 
symbolic constructions of geometry. This was later continued within 
the conditional German theatre of expressionism. 

The theatric direction of German Expressionism had a 
considerable influence on the German cinematography of the time. 
Experimental approaches to spatial and artistic solutions are widely 
seen in German Expressionist cinematography, which at the time 
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begins a new stage of development and shares the artistic principles 
and ideological and stylistic features of expressionism. Film 
directors such as F. Murnau, R. Vines, G. V. Pabst, and F. Lang bring 
expressionism to the screen through the depiction of mortifying, 
sometimes morbid, and depressed faces. Although the theatre was 
honored for this innovation, some critics believe that such nature of 
movie production has its uniqueness and inherent independence. 

German expressionistic film of the 1920s combines the reality of 
living with theatric abstraction, plays with symbols, and forms its 
authentic style. After the period of ‘Caligarism’ (the 1910s) passed, 
where the directors were fascinated by the mystics of human 
existence and fantastic stories, the film industry was introduced 
to the period of ‘New Expressionism’ (1920s-1930s). Detail, symbol, 
concentration on a hero - all these remain. Nevertheless, the director 
now is not attracted to the mysticism of the surroundings, but to the 
secrecy of everyday life, in which an ordinary person lives and dies, 
where the protagonist still disputes a hostile reality. 

In expressionist cinematography, based on its specific 
abilities, the importance of the actor’s role in the overall creative 
process significantly increases. The expressionist actor, as already 
mentioned, is no longer a center of action in the performance; rather 
is one of the expressive means of the director. According to the very 
concept of expressionism, the hero is separated from the world, the 
directors separate him with a beam of light, forcing him to differ from 
the crowd, moving him like a pawn. Filmmaking also had a specific 
technical feature, with the help of which the directors were able to 
guide the audience’s attention and emotions. The main object of the 
screen may represent not only a point light but also a large cast view. 
A sudden dynamic burst is no longer enough for the expressionism of 
the actor. And wherever the film character differs from the theatrical 
one, expressionism acquires the properties of realism.
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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 post-Soviet 
space.

Starting from the 20th century, in the countries of Europe and 
the post-Soviet space, theaters for children usually divide the 
repertoire into some specific age groups: preschool - 4-6, primary 
school - 6-9, middle school - 10-13, youth/ Teens 13-15 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 0-3 and 3-6 years. In 
different countries, this age division may vary in different ways, but it 
does not go beyond the framework of 0-6 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 6-12-month-olds, 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 long-term 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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Abstract

Both the performance „Duel“ and the story realistically are 
represented consecutive development and transformation of 
characters’ natures. Even though the characters live in the same time 
and space, they have different ideologies and even diverse moral and 
ethical values. Stage director Temur Chkheidze demonstrates in the 
performance „Duel“ some human, super-epochal, specific problems 
not within time-space and the relations. Accordingly, he provides 
us with artistically and creatively comprehended versions of certain 
events as a provoker of humanization processes.

The tragedy of existence, human comprehensive intension, 
melancholy, and ephemera of psychological balance and relation, 
not exactly action as an outward factor of narration, but of internal 
dynamism, accentuation of spiritual movement, transfer of detail 
and nuance within creative vision is singlehandedly reflected with 
the stage director. The story that did not make and even today does 
not make indifferent its reader is also agitating its spectator even 
at the time of its performance to the stage. The principal purpose is 
not lost in staging. The mood and philosophy of the story are even 
maintained in the theatrical performance. This performance staged 
by Temur Chkheidze once more demonstrated to our diversity, 
ambivalence, and dramatism of the human inner world that the initial 
authentic, archetypic struggle and intolerance of human individual 
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problems lead mankind even to tragic, dehumanized, and sometimes 
even delirious ideas.

At the very beginning of the performance, the stage director 
informed spectators about the character Laevski. He represented 
Laevsk as a nervous romanticist, who migrated to the province of the 
Russian empire, the province of Black Sea beach for finding ideals. In 
the very first event, the stage director showed us the dialogue speech 
of characters naturalistically represented by the writer from the 
visual-verbal prism. Exactly from the beginning of the performance 
is already presented a scenic image of two different prototypes – 
a romanticist (Laevski) and a military doctor (Samoilenko) serving 
during tsarist Russia.

The stage director’s attitude towards each character is found in 
the performance. As if there are deleted limits between the first-
rate and episodic roles. Stage director Temur Chkheidze equally 
emphasizes each character, as the development of a plot with the

unity of characters and ensemble is important for him. The 
performance of actors and actresses surpasses the visual image of 
performance as the stage director pays significant importance to the 
actor’s mastery.

Temur Chkheidze in detail studies the function of characters and 
represents psychological and literary analysis on the stage. Laevski’s 
transformation into an honest citizen and culminating transformation 
takes place on the previous night of the duel. This time he grants 
his dreams liberty. He candidly wishes to return home alive. When 
the seconds appeal Laevski and Fon Coren for reconciliation, Laevski 
even expresses his desire for conciliation, though Fon Coren replies 
negatively. If not for the appearance of the deacon in such a tragic 
condition, the bullet aimed by Fon Coren would cause a fatal result.

The deacon’s personality is interesting as both the performance 
and story represent the final word of the deacon – „neither visible 
nor heard“. These words are conclusive phrases of the play’s plot. 
To my mind, the deacon’s deed both in the story and at the same 
time even in the performance the principal word as he saved the 
future of characters with two different ideologies. The deacon was 
the mediator between Fon Coren and Laevski. Thus I would like to 
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state that the deacon’s words have a significant role in the creation 
offstage director and writer.

There is to be also noted stage designer of performance, who 
is adequately associated with the environment of the second half 
of the nineteenth century in the performance „Duel“. Similarly, the 
costumes also form a color set appropriate to the time.

Musical determination of performances is also impressive 
changing epoch after epoch and independently narrates the story.

It is to be noted that before launching work on staging the prose, 
Temur Chkheidze searches for effective dialogues in literary texts. 
The culturological value of performance was revealed by maintaining 
and more evidently providing ideal, psychological, or aesthetic 
accents selected upon the theatrical performance of literary texts 
both with verbal and conceptual potentials applied so skillfully by 
the stage director. So, itself authenticity of the text, its conceptual 
and psychological status, and position is a determinative factors 
for the stage director to work on the text that further provides the 
precondition of exact apprehension of time and space (chronotype) 
both for the author (like the original) and theatrical performance 
and creative and collective process of occupation with the actors/
actresses participating in the performance. The author (Tamaz 
Goderdzishvili) of the theatrical performance of 125 paged story 
„Duel“ minimized the story to 42 paged play.

Despite of decrease in text, the theatrical performance maintained 
the thematic axis of the story – the plot. The story „Duel“ is divided 
into 21 chapters and the play is composed of total 15 episodes. In some 
places, we find the shift in the episodes’ sequence. For example, 
the fifth chapter of the story is the third episode of the play. Also, 
in the eighteenth chapter of the story provided by the author the 
description of the deacon, is deleted in the play, though the author 
of the theatrical performance managed and merged the performance 
of the deacon in the performance of the duel. On the one hand in the 
urban (based on their interior, non-renovated walls) and on the other 
hand in the chamber space, the performance staged by stage director 
Temur Chkheidze at Royal District Theatre made me associate the 
feeling of documentary film and at the same time the feeling of drama 
theater. While consideration of the performance I once more got 
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assured about the actuality of social, political, and religious contexts 
of work carried out within this space as this space maintains that 
already existing urban and inviolable authentic environment  that 
especially indicates these unplastered and ruined walls. It is not 
possible to state as to which system or aesthetics influenced the 
creation of the stage director as his stage manner is revealed even 
in Aristotle’s and not Aristotle’s expressive forms of theater. Thus, 
like the variety of his list of performances, also aesthetics of the 
stage director offers us a variety of choices of visual interpretation 
of the search process. Though the principal point of art maintained by 
Chkheidze everywhere and always covers the presentation of such 
characters on the stage that personification is based on in-depth 
knowledge and study of human psychology.
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Abstract

The art of acting often exposes the negative results of casting. 
This won’t take place if we act accordingly to the meanings of the 
following questions whilst making a choice: Who is the character? 
Where and when do they live? What kind of past did they have and 
where do they come from? What do they want and why? Defining the 
final results of casting is an important but overlooked, less analyzed 
step in Georgian cinema. In the history of film around the world, the 
principles of casting are linked with finding one or several traits of 
a character in a drama actor according to physical features. This is a 
broad and difficult process from casting to voiceover.

In Robert Bresson’s book „Notes on Cinematography“ the author 
often compares professional and amateur actors. Bresson worked 
with non-professional actors and explained it in his way, François 
Truffaut in his „Le Plaisir des Yeux“ offers his personal experience to 
professionals. Also, in „Hitchcock\Truffaut“, which he wrote in 1966, 
we can read the analysis of Hitchcock’s famous quote: „Really the 
novelist has the best casting since he doesn’t have to cope with the 
actors and all the rest“. Sidney Lumet in the book „Making Movies“ 
talks a lot about the actors’ behavior and motivation. 

One of the most important works about interacting with actors is 
„Bialon about Filmmaking“ written by Georgian director, playwright, 
and painter, Rezo Esadze. One of the chapters is named „Film and 
Theatre Actor – Similarities and Differences While Working on a 
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Role“. Here, seeing the example of the author’s own experience, we 
get some clarity about the practical results of casting. 

Video lectures from different directors and actors on www.
masterclass.com (Martin Scorsese, David Lynch, Werner Herzog, 
Spike Lee, Ron Howard, Samuel L. Jackson, Helen Mirren, Kevin 
Spacey, Jodie Foster, Natalie Portman) tell us about the specifics 
and difficulties of casting. 

To portray negative traits, artists from the B.C era and actors 
would look for simple mimic qualities which would be seen in an 
actor of similar characteristics. Resemblance could also have been 
achieved with features common in animals. This is a rather easy and 
quite famous method that directly serves to create straightforward 
characteristics and moods. 

 Later, paintings and literature managed to gain experience in 
other, alternative ways of „describing“ the artistic portrait and 
mood. What is the meaning of a character who was being looked for 
according to their traits by the cinema during its entire history and 
the art of uncovering the typical qualities and features gathered in a 
professional actor? This is a unity of a few thousand psychological 
and distinctive details, nuances dependent on each other that are 
being searched by professionals who want to achieve different goals. 

Andre Bazin, a researcher of cinema, an author of several 
theoretical works, and an analyst wrote in his research called 
„The Myth of Total Cinema“, that film is an idealistic creation. The 
beginnings of its existence lived in a human’s mind, the imagination 
of centuries identified the idea of cinema and its starting point with 
a unified reflection of reality.1 

The process continued and became more fascinating as 
professional actors entered the spotlight of film. The cinematic 
characters of Mary Pickford and Douglas Fairbanks contained 
different standards of visual traits. Chaplin’s little tramp created a 
new characteristic that didn’t exist before. Whilst a new stream of 
cold faces which seem to have no emotion during different eras of 
cinema’s development is associated with a wish to run away from 
standards and it was wanted by almost all directors. 

1 Kuchukhidze, „Screen and Time“, Tbilisi, 2009. Page 45. 
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The stage of looking for a character’s images is quite an 
interesting process. 

Still, no matter how symbolic or metaphorical is a character’s 
personality, it still looks for the main support point even during 
casting. To be specific, the authors of the film are looking for it, a 
unity of feelings that will persuade, and convince the viewer in the 
fact that what they see is real and does exist. 

The existence of several traits in one character means finding 
and realizing a specific type of resource in the performer from the 
beginning. When speaking about such collective faces, we must 
mention an important issue which is cinema and reality. It means 
that every form and way of portraying the truth must be interesting 
and of course, honest. 

According to different opinions by French theoretics, a cinematic 
creation depends on three different components – the viewer, the 
author, and reality.1 The viewer perceives the choice of the author – 
the author chooses and reality allows the recognition of resources 
hidden in both the character and the performer. 

Based on the nature of cinema, a portrait discovered by the 
painter, a director, and of course, the screenwriter needs a vision 
and it’s not necessary to use it as an exact portrayal of reality during 
casting. 

The cinematic avant-garde of the 1920s’ changed and weakened 
such approach towards the search for easily understandable quirks 
of an artistic profile. Such movements as surrealism and German 
expressionism changed the practice of choosing the performer – 
minimal emotional expression in appearance replaced expressive 
characters and on the contrary, bold strokes in mimics and looks 
gained meaning.

After some time, unexpected strokes existing in behavior got lost 
in the standards and traits of appearance of entertaining cinema in 
the 1940s’.

 It is not necessary to approach the artistic process of searching 
and finding the artist, or performer with this measure, but one thing 
is clear from Nietzsche’s view: a worldview, no matter what it’s like, 
how primitive even, must be visible in the portrait of the character 

1 Kuchukhidze, There, page 35.



85

Art Science Studies #3 (90), 2022

at least by a simple sign. Just like a mark of their conscience – no 
matter what it’s like, it must be seen in external traits in the first 
stage of expressing the character. 
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Abstract

In dance lessons, in many cases, teacher-choreographers find it 
difficult to correctly determine the student’s learning style and use 
diverse teaching approaches, which should ensure equal involvement 
of all students in the group.

In response to the mentioned challenges, we have developed an 
original innovative model of an inclusive dance lesson and teaching 
approaches based on choreographic pedagogy, inclusive education 
methodology, and four years of our pedagogical practice in integrated 
dance groups.

The developed lesson model is social, primarily focused on 
developing students’ basic dance skills (14 skills) and implementing 
choreographic performances. In addition, we also use a synthetic 
therapeutic approach in the teaching process, where the techniques 
of music therapy and dance/movement therapy are combined.

By teaching dance in the inclusive dance class, we try to achieve 
harmony of mind, soul, and body, improve students’ general skills 
and emotional sphere, and promote socialization and integration into 
society.

To achieve the mentioned work goals, it is necessary to consider 
each student’s learning style in the inclusive dance class. 
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Learning style is a characteristic of a person and a preferred 
way of understanding, acquiring, processing, storing, and retrieving 
information that facilitates the process of acquiring knowledge and 
skills. For many, any method of delivery is acceptable, but we prefer 
one or the other. There are many models for classifying learning 
styles, but the most common among them is the VAK (Visual, 
Auditory, Kinaesthetic) model, which categorizes according to three 
main learning styles and methods: visual (visual), auditory (auditory), 
and kinesthetic (bodily).

The VAK (Visual, Auditory, Kinaesthetic) teaching model fully 
corresponds to the form of the inclusive dance lesson. It is important 
to consider each style to accommodate students of different dance 
abilities in the teaching process.

In the process of an inclusive dance lesson, the teacher should 
determine which learning style to guide with a particular student and 
then apply teaching approaches.

We use a variety of approaches when teaching inclusive dance 
classes. These are: 

1. holistic approach; 
2. development-oriented approach; 
3. capacity-based approach; 
4. an approach focused on emotional and cognitive involvement; 
5. multimodal approach; 
6. synthetic therapeutic approach (music therapy and dance/

movement therapy). 
 
Let’s briefly consider each of them in the context of teaching 

inclusive dance.
1. A holistic approach „emphasizes the whole growth of the 

learner, rather than emphasizing only specific parts of the human 
experience. It emphasizes materialism and promotes human 
experience in all areas: intellectual, emotional, social, and more.“

2. Development-oriented approach (multifaceted and harmonious 
education): In the inclusive dance class, great importance is 
attached to the student’s multifaceted and harmonious education 
development. This means: 1) psychomotor development; 2) 
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cognitive development; 3) development of emotional intelligence 
and social skills; 4) aesthetic and moral development.

3. Ability-based approach: „Every student is unique with their 
individual physical and mental characteristics, abilities, emotions, 
interests, personal experiences, academic needs, and learning 
styles, which must be taken into account during instruction“.

4. Emotional and cognitive engagement-oriented approach: 
Emotional and cognitive engagement is a prerequisite for 
physical engagement. The expression of positive emotion by the 
teacher-choreographer in the dance group leads to an increase 
in motivation and the implementation of the desired behavior. 
The feeling of enjoying dancing is related to the positive mood 
created in the group. The role of the teacher in this case is 
immeasurably great.

5. Multimodal approach: when overcoming difficulties in an 
inclusive dance lesson, the multimodal (multisensory) learning-
teaching method is a kind of strategy and „golden key“, during 
which two or three modalities of sensation are involved. A 
multimodal approach allows for the activation of different 
sensory channels. „If a student has a weakly developed modality 
when using multisensory strategies, it is compensated by a 
stronger modality“.

6. Synthetic therapeutic approach (music therapy and dance/
movement therapy): In inclusive dance classes, we use different 
directions established in music therapy in synthetic activities, 
namely: a) analytical music therapy; b) cognitive behavioral 
music therapy (CBMT) and c) Nordoff-Robbins music therapy. Let 
us briefly describe all three directions.
 
Based on the discussion of the present issue, we can confidently 

say that when determining the student’s learning style, when we are 
guided by the VAk model, it will help us to use a variety of teaching 
approaches in a targeted manner. This ensures equal participation of 
all students in the inclusive dance class.
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