
ხელოვნება თვით არის თავისთავადი, 

დამოუკიდებელი და რთული სახელმწიფო. 

Art is a self-contained, independent 

and complex state. 

Shalva Dadiani

Salva dadiani
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შესავალი

ხ ანმოკლე გაზაფხული – ასე შეიძლება ვუწოდოთ 

საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის 

კულტურასა და ხელოვნებას. მაშინდელ საქართველოს 

შემოქმედებით ინტელიგენციას სამოქმედოდ მხოლოდ 

ორი წელიწადი და რამდენიმე თვე არგუნა ბედისწერამ, 

თუმცა მიუხედავად ამისა,  ამ ხანმოკლე გაზაფხულზე ბევრი 

ღირსშესანიშნავი მოვლენა მოხდა. ამიტომაც სრულიად 

სამართლიანად წერდა აკადემიკოსი ვახტანგ ბერიძე: 

„ის წლები დიდად ნაყოფიერი იყო სწორედ სულიერი, 

შემოქმედებითი თვალსაზრისით. კულტურის ყველა დარგში – 

მეცნიერებაში, განათლებაში, ლიტერატურასა და ხელოვნებაში 

– დროის იმ სულ მცირე მონაკვეთში, მძიმე ეკონომიკური 

პირობების მიუხედავად, ყოველი მხრით მტრული ძალებით 

გარშემორტყმულმა საქართველომ ბევრი რამ ახალი და 

მნიშვნელოვანი შექმნა (ერთადერთი დარგი, იმ წლებს რომ 

კვალი არ დაუტოვებია, ხუროთმოძღვრებაა). გასაოცრად 

მრავალმხრივი და ინტენსიური იყო შემოქმედებითი ცხოვრება. 

ასეთი აღტყინება მხოლოდ ეროვნული აღმავლობის დროსაა 

შესაძლებელი“.

სწორედ ამ ეროვნულმა აღმავლობამ არგუნა ქართულ 

კულტურას ისეთი მარგალიტები, როგორებიცაა ქართული 

ოპერები:  „ქრისტინე“,  „აბესალომ და ეთერი“, „თქმულება 

შოთა რუსთაველზე“; ჰიმნი „დიდება“ და სხვ. სწორედ ამ 

პერიოდში გრიგალივით შემოვიდა სცენაზე ალექსანდრე 

ახმეტელი. პეტერბურგიდან დაბრუნებულმა ახალგაზრდა 

რეჟისორმა პირველმა საჯაროდ, თამამად და გაბედულად 

იკითხა: „არის თუ არა ქართული თეატრი ქართული?“ და 

კითხვასთან ერთად ენერგიული, მეტიც, თავდადებული 

შემართებით დაიწყო ბრძოლა ეროვნული თეატრის 

შესაქმნელად...

 1919 წელს საქართველოში პირველი მხატვრული ფილმი 

„ქრისტინე“ აჩვენეს, პირველი საბალეტო წარმოდგენებიც ამ 

დროს ჩნდება ქართულ სცენაზე...

ამდენად, მოსაყოლი და სათქმელი ბევრი დაგროვდა. 

მით უფრო, როცა საბჭოთა რეჟიმი მთელი 70 წელიწადი 

მიზანმიმართულად ცდილობდა დემოკრატიული რესპუბლიკის 

კულტურული ცხოვრების შესახებ ფაქტების მიჩქმალვასა 

და დამახინჯებას. წინამდებარე კრებულით ამ ისტორიული 

უსამართლობის ნაწილობრივ გამოსწორებას შევეცადეთ. 

საქართველოს ხელოვნების სასახლე ერთ-ერთი ის უნიკალური 

სიძველეთსაცავი აღმოჩნდა, რომელმაც დემოკრატიული 

რესპუბლიკის კულტურული ცხოვრების შესახებ არაერთი 

მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ფოტო, ესკიზი თუ ხელნაწერი 

PREFACE 

‘S hort Spring’–this is how we can call the 

culture and art of the First Democratic 

Republic of Georgia.Theough there were only 

two years and a few months for the Georgian 

intellectual society to act, many remarkable 

events took place during those years.

The academician Vakhtang Beridze wrote quite 

fairly: "for Georgia, the years of independence 

were very fruitful from a spiritual and creative 

perspective. Despite the difficult economic 

circumstances and complicated relations with the 

surrounding countries, in the shortest period of 

time,Georgia created a lot of new and important 

features in all spheres of culture - science, 

education, literature and art (the only field that 

did not have any trace left from these years is 

architecture).The creative life of Georgia was 

amazingly active and multi-faceted, in such a way 

as is possible only during a national resurgence."

This national growth was the reason Georgian 

culture created precious operas such as 

‘Christine’, ‘Abesalom and Eteri’, ‘Legend of Shota 

Rustaveli, ’the anthem ‘Dideba’ (Glory), and more. 

In this period, spectacular director Alexandre 

Akhmteli returned from St. Petersburg, came 

to the stage and asked publicly and boldly,"Is 

Georgian theatre really Georgian?!" after which he 

started to create a national theatre.

The first feature film ‘Christine’ was shown in 

Georgia in 1919, the first ballet performances on 

the Georgian stage also appeared at this time.

Numerous such stories have been collected from 

the independence period of Georgia. Throughout 

70 years, the Soviet regime intentionally tried 

to disguise or distort facts about the cultural life 

of Democratic Republic of Georgia, and with this 

book we try to partially correct this historical 

injustice. The Art Palace of Georgia is one of the 

unique stores preserving a number of important 

documents, photos, sketches and manuscripts 

from the cultural life of Democratic Georgia; 

therefore, to celebrate the 100th anniversary 

of the Democratic Republic of Georgia, the 

>

1918-1920 წლების ხელოვნება2



შემოინახა. ამიტომ საქართველოს დამოუკიდებელი 

რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეზე მათი დიდი ნაწილის 

პირველად გამოქვეყნება სიმბოლურიცაა და აუცილებელიც.

კრებული მარტივი პრინციპით შეიქმნა. იმდროინდელ 

პრესაში (ძირითადად ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“) 

და საარქივო მასალაში 72 გამორჩეული (და არა მხოლოდ 

მნიშვნელოვანი) მოვლენა შევარჩიეთ. ზოგჯერ ეს მშრალი ფაქტი 

იყო, ზოგჯერ მიმართვა ან მოწოდება, ზოგჯერაც ლირიკული 

ამბავი, თუმცა ყველა მათგანი, ჩვენი აზრით, კარგად ასახავს 

ეპოქის სულისკვეთებას. ტექსტი უხვადაა ილუსტრირებული 

იმ მასალით, რომელიც საქართველოს თეატრის, მუსიკის, 

კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის სხვადასხვა 

ფონდშია დაცული. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მათი უმეტესობა 

პირველად ქვეყნდება. ხშირად ვიზუალური მასალა ამა თუ 

იმ მოვლენას დროში უსწრებს ან მოგვიანო პერიოდშია 

გადაღებული, თუმცა მაინც თვალნათლივ წარმოაჩენს ეპოქის 

სულისკვეთებასა და ამ ეპოქისვე უმნიშვნელოვანესი მოვლენების 

შემოქმედთა განწყობას. 

ამბის  თხრობისას ძირითადად პერიოდიკის ქრონოლოგიას 

მივყევით. ასე უფრო ნათლად ჩანს იმდროინდელი ქართული 

პრესის მუშაობის სტილი, ასევე კულტურული მოვლენებისადმი 

საზოგადოების დამოკიდებულება. ამის გამო შესაძლოა 1919 

წლის მოვლენა მომდევნო წლის თავში შეგხვდეთ, თუმცა 

ისტორიული სინამდვილის გარკვევა ტექსტის შინაარსში ან 

სათანადო სამეცნიერო კომენტარში ადვილად შეიძლება.

გამონაკლისის სახით, დემოკრატიული რესპუბლიკის 

კულტურული ცხოვრებისადმი მიძღვნილ კრებულში  

სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“ ისტორიის ამსახველი 

საინტერესო მასალაც შევიტანეთ. ეს გარემოება რამდენიმე 

ფაქტორმა განაპირობა. პირველ ყოვლისა, იმან, რომ 

„შევარდენის“ დამფუძნებლები შემდგომში ქართული კულტურის 

გამორჩეული მოღვაწენი გახდნენ. მათ შორის მართლაც 

გამორჩეულია დავით ჯავრიშვილი – ადამიანი, რომელმაც 

ქართულ ქორეოგრაფიულ ხელოვნებას ფასდაუდებელი 

ამაგი დასდო. სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“  ყოველი 

ჩვენება კი სპორტულ ასპარეზობასთან ერთად თამამად 

შეიძლება მივიჩნიოთ მხატვრულ, ზოგჯერ კი ქორეოგრაფიულ 

წარმოდგენებადაც.

ამდენად, ჩვენი კრებული ორიგინალურია. როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, მასალების უმეტესობა პირველად ქვეყნდება. 

ვიმედოვნებთ, რომ ყოველივე ეს დაინტერესებული მკითხველისა 

და სპეციალისტის სათანადო ყურადღებას გამოიწვევს.

ხელოვნების სასახლის დირექტორი

ისტორიულ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

გიორგი კალანდია

publication of these materials was both symbolic 

and necessary.

This book was created with a simple principle: 

we selected 72 distinct (important as well as 

less important) events from the press of that 

time (mainly the magazine 'Theatre and Life'). 

Sometimes an article is too dry, sometimes it is 

about an appeal or agitation, sometimes it is a 

lyrical story, yet each in its own way reflects the 

spirit of the era.

The book is well illustrated with materials kept 

in depositaries of the Georgian State Museum 

of Theatre, Music, Cinema and Choreography 

- as mentioned above, most of them are 

being published for the first time. Sometimes 

photographs are from earlier or later periods,but 

they still reflect the era and the mood of the 

portrayed characters.

While narrating the story, we have followed the 

chronology of the newspapers, as we wanted 

to show the working style of the Georgian press 

and the attitude of Georgian society towards the 

cultural events of the time.

In the catalogue dedicated to the cultural life 

of the Democratic Republic of Georgia, we 

include interesting materials about the sports 

society ‘Shevardeni’, the founders of which later 

became great contributors to Georgian culture, 

among them David Javrishvili who made a 

priceless contribution to Georgian choreography. 

In addition, each Shevardeni show can boldly 

be considered as a valuable artistic and 

choreographic performance.

To conclude, in this original publication,the 

reader can discover many interesting and 

hitherto unpublished materials. We hope that it 

will be interesting and educational for society as 

a whole. 

Director of the Art Palace of Georgia,

Doctor of Historical Sciences,Professor

George Kalandia
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1918 წელი. 2 ივნისი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

აღსდგა,  აღსდგა01

თ ავისუფალ საქართველოს თავისუფალო შვილნო! 

წელში გაიშალენით, თავი მაღლა აიღეთ, მზეს 

თვალები გაუსწორეთ: დღეიდან თქვენ მონები აღარა 

ხართ! დღეიდან თქვენ სწორუფლებიანი მოქალაქენი 

შეიქენით ჩვენი საყვარელი მიწა-წყლის, კეკლუც 

სამშობლო – საქართველოსი.

      ჩვენი მრავალწამებულ სამშობლოს გმირთა 

სულმა კიდევ ერთხელ გაშალა ფრთები და დროთა 

უკუღმართობის ცოდვაში დამწვარ-ჩაფერფლილი  

კვლავ აღსდგა, აღსდგა!

      განახლდა ფენიქსებრ.

      საერთაშორისო ძმობა-ერთობის ქურაზე 

გამოწრთობილი სული ქართველი ერის საუკეთესო 

შვილთა მშობლის მკერდს დაუბრუნდა: შვილმა მშობელს 

მიაგნო, მშობელმა შვილი ჩაიხუტა, სულმა სული იცნო 

Independence of Georgia. 

T he Democratic Republic of Georgia 

(DRG) existed from May 1918 to 

February 1921 and was the first modern 

establishment of a Republic of Georgia.

The DRG was created after the collapse of 

the Russian Empire which began with the 

Russian Revolution of 1917.

After the February Revolution of 1917 and 

abolishment of the tsarist administration 

in the Caucasus, most power was held by 

the Special Transcaucasian Committee 

(Ozakom, short for Osobyi Zakavkazskii 

Komitet) of the Russian Provisional 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრები სომხეთთან 

ბრძოლის შემდეგ გამართულ აღლუმზე. 1919 წლის 31 დეკემბერი

Members of the Government of the Democratic Republic of Georgia at 

the parade after the war with Armenia. December 31, 1919.
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და 1918 წლის მაისის 26-ს ერთხმად შესძახა:

– საქართველო აღსდგა მკვდრეთით!

      უცხო დამპყრობელთა მიერ ფეხქვეშ გაქელილი ჩვენი 

ზურმუხტოვანი სამშობლოს მთა-ველები, ვითომ ჩვენი მეგობრების 

მიერ სულიერად დამონებული და ნივთიერად გაღატაკებული ჩვენი 

მშრომელი ხალხი ამიერიდან თავისუფალია, თავის თავის პატრონი, 

თავისი ბედის თვითონ გამომჭედი.

      ამიერიდან არის მხოლოდ დამოუკიდებელი თავისუფალი 

საქართველო, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, 

რომელსაც მართავს გაერთიანებული ქართველი ხალხი –  

დემოკრატია.

განიხარე სულო ქართლოსისაო, მარჯვენავ სოფლის მშრომელისაო, 

გულო ყოველი ქართველისაო, საქართველოს ყოველ ერთგულ 

შვილისაო! ამიერიდან შენი მზეც ბრწყინავს.

      გაუმარჯოს საყვარელი სამშობლოს მზის ბრწყინვალებას, რომლის 

შუქიც დიდთა და მცირედ თანასწორ მოეფინების.

      გმადლობ, ზენაარო! გმადლობ საქართველოს დემოკრატიის 

ნაწრთობ-ნაგვემო სულო და მარჯვენავ, რომ მთელ ჩემს ტანჯულ-

დევნილ სიცოცხლეში ერთი ბედნიერი წუთით მაინც განმაცდევინე  

სამშობლოს განთავისუფლება და ქართველი დემოკრატიის საკუთარ 

ფეხზე დადგომა მაჩვენე. გმადლობ, მამულო ჩემო, „რამეთუ თვალთა 

ჩემთა იხილეს მაცხოვრება შენი, აწ განმიტევე მე მონა შენი!“

aleqsandre imedaSvili>

Many Georgians, influenced by the ideas of 

Ilia Chavchavadze and other intellectuals 

from the late 19th century, insisted on 

national independence. A cultural national 

awakening was further strengthened by 

the restoration of the autocephaly of the 

Georgian Orthodox Church (March 12, 1917) 

and establishment of a national university 

in Tbilisi (1918). In contrast, the Georgian 

Mensheviks regarded independence 

from Russia as a temporary step against 

the Bolshevik revolution. The union of 

Transcaucasus was short-lived though. 

Undermined by increasing internal tensions 

and by pressure from the German and 

Ottoman empires, the federation collapsed 

on May 26, 1918, when Georgia declared 

independence.

The republic's capital was Tbilisi, and its 

state language was Georgian. The DRG was 

led by the Georgian Social Democratic Party 

(also known as the Georgian Menshevik 

Party). Facing both internal and external 

problems, the young state was unable to 

withstand invasion by the Russian SFSR Red 

Armies, and collapsed between February 

and March 1921, leaving Georgia to become 

a Soviet Republic.

Government. All of the soviets in Georgia were firmly 

controlled by the Georgian Social Democratic Party, who 

followed the lead of the Petrograd Soviet and supported the 

Provisional Government. The Bolshevist October Revolution 

changed the situation drastically. The Caucasian soviets 

refused to recognize Vladimir Lenin's regime. Threats 

from the increasingly Bolshevistic deserting soldiers of 

the former Caucasus Army, ethnic clashes and anarchy 

in the region forced Georgian, Armenian and Azerbaijani 

politicians to create a unified regional authority known as the 

Transcaucasian Commissariat (November 14, 1917) and later 

a legislature, the Sejm (January 23, 1918). On April 22, 1918, 

the Sejm – Nikolay Chkheidze was the President – declared 

the Transcaucasus an independent democratic federation 

with an executive Transcaucasian government chaired by 

Evgeni Gegechkori and later by Akaki Chkhenkeli. 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბი. 

ვერცხლი. ოქრო. ლალის თვლები

Coat of arms of the Democratic Republic of Georgia. 

Silver, gold, ruby gemstone

>
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ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ საქართველოს 

დამოუკიდებლობის წლებში განსაკუთრებული 

ყურადღებით ადევნებდა თვალყურს ქვეყნის 

კულტურულ ცხოვრებას. თითქოსდა მიყურადებული 

იყო მის გულისცემას. იქ, სადაც პრობლემა იჩენდა 

თავს, განგაშის ზარს შემოჰკრავდა და ხმამაღლა 

ამხელდა უწესრიგობის მიზეზს; სადაც წარმატება იყო, 

საქვეყნოდ ზეიმობდა და აღნიშნავდა გამარჯვებას. 

ამიტომაც მკითხველს სიამოვნებით ვთავაზობთ 

ამ უნიკალურ ქრონიკას, სადაც თავმოყრილია 

საქართველოს დამოუკიდებლობის წლების ყველაზე 

ღირსშესანიშნავი მოვლენები და  საყურადღებო 

ფაქტები.

02
16 ივნისი. 1918 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და 

ცხოვრება“ 

ჩვენი თეატრი 

რ ევოლუციის წინა დროის საქართველოში, რუსეთის 

ბატონობის დროს, ქართულ თეატრს თითქმის 

მუდამ ღირსეულად ეჭირა ხელოვნების დროშა და 

ერში გათვიცნობიერების სხივები შეჰქონდა, თუმცა 

მის მსახურ-ქურუმს ბევრი დაბრკოლება ეღობებოდა: 

ნივთიერი ხელმოკლეობა, რუსის ცენზორის 

ბატონობა და სხვა. ამიერიდან ქართული თეატრის 

ასპარეზი გაფართოვდა. ამიტომ ქართული სასცენო 

ხელოვნების მსახურთ სიფხიზლე ჰმართებთ შეცვლილ 

მდგომარეობაში მიზანშეწონილად სამოქმედოთ.

     თბილისში ქართული დრამის საქმეს როგორც 

ისმის, მომავალი სეზონიდან გაუძღვება ქართული 

დრამატული საზოგადოება ახალი დასით, რომლის 

ხელმძღვანელობაც მინდობილი აქვს გიორგი 

ალექსანდრეს ძე ჯაბადარს. ამ ახალი დასის საქმე 

16 June, 1918. Journal ‘Theatre and Life’

Our Theatre

T he Georgian weekly theatrical-literary 

journal ‘Theatre and Life’ was published 

in Tbilisi in 1910, 1914-1920, 1923-1926. Its 

founder and editor was Joseph Imedashvili.

Throughout three years of the Democratic 

Republic of Georgia, the magazine carefully 

observed the country's cultural life and ev-

ery time there was an issue to be discussed 

and solved, or there was a great achieve-

ment or success in the country, ‘Theatre 

and Life’ was always there, always on time, 

ready to publish and spread the important 

news. 

>
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That is why we offer the unique chronicle of the 

edition to the readers, which encompasses the 

most remarkable events and notable facts of the 

cultural life of Independent Georgia.

In the past, during the Russian domination 

of our country, the Georgian theatre had the 

dignity to bravely carry the flag of the Georgian 

Arts and raise awareness of our society. How-

ever, the theatre had many obstacles, lack of 

finances and Russian censorship among them. 

Everything has since changed and the Georgian 

theatre has expanded. Therefore, our theatre 

troupes should be ready and judicious in a new 

era of the Georgian theatre.

ოპერის თეატრის ინტერიერი

Interior of the Opera Theatre 

>
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იქნება ჩვენი თეატრის აღდგენა-აღორძინება. თბილისში 

მოგვეპოვება ქართველ მსახიობთა კავშირიც, რომლის 

ირგვლივ თავს იყრიან ჩვენი ძველი მსახიობნი. ამიერიდან 

მათი მხოლოდ დედაქალაქში დარჩენა ცოდვა იქნება. 

ცოცხალი, მიუკერძოებელი და ნათელი სიტყვა, სცენიდან 

ნათქვამი, ჩვენი ცხოვრების სიმახინჯის სცენაზე განსახიერება 

ისე არასოდეს არ ყოფილა საჭირო, როგორც დღეს. 

ამიერიდან ქართველ ჭეშმარიტ მსახიობს კიდევ უფრო დიდი 

მოვალეობა აწვება. ამიტომ საჭიროა ქართველ მსახიობთა 

კავშირმა თავისი მოქმედების ფარგლები გარეთაც გაიტანოს. 

საჭიროა სეზონის საქმე მოეწყოს ბაქოსა და ბათუმში 

(ქუთაისსა და სხვაგან, ალბათ, ადგილობრივი ძალები 

მოაწყობენ საქმეს). ამისათვის, თუ საჭირო იქმნა, ნივთიერი 

დახმარებითაც უნდა მოითხოვონ, საიდანაც ჯერ არს.

     დრამის გარდა, საქართველოს დედაქალაქს ოპერაც 

ეჭირვება. უცხო საოპერო დასების გარდა უნდა შესდგეს 

საოპერო დასი და ქართულ ოპერის საქმეს საძირკველი 

From next season, the Georgian drum will 

be organized by the Georgian Dramatic So-

ciety with a new troupe, whose leadership 

is entrusted to Giorgi A. Jabardar. Their 

goal is the restoration of our theatre. 
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ჩაეყაროს. ჩვენ საამისოდ რეპერტუარიც მოგვეპოვება 

და ძალებიც გვყავს. გვაქვს ოპერები: „თამარ ცბიერი“, 

„ვეფხისტყაოსანი“, „შოთა რუსთაველი“, „აბესალომ და 

ეთერი“, „ქრისტინე“, „ღალატი“, „კერპთა დამხობა“ და 

სხვა. შესაფერისი მომღერალ-მსახიობნიც გვყვანან აქა-იქ 

გაფანტულნი, ხოლო როცა საქმე დაიწყება, მაშინ ახალი 

ძალნიც გამოჩნდებიან. ამ საქმეს ჩვენის მთავრობის 

მხრით სუბსიდიაც უნდა დაენიშნოს.

     სად უნდა მოთავსდეს ქართული ოპერა და დრამა? 

რაღა თქმა უნდა, საქართველოს სახელმწიფო თეატრში. 

ამისათვის ზრუნვაა საჭირო, რომ ბოლოს შეგვიანებულზე 

არ ვინანოთ.

>02

In Tbilisi, there is a union of Georgian actors, 

where our old actors work. To stay only in the 

capital would be a pity for them. To say an inde-

pendent, equitable and clear word and reveal our 

weaknesses from the stage has never been more 

important as it is today. Today, the true Georgian 

actor or actress has even more responsibility than 

before. Therefore, the Union of Georgian Actors 

need to get out of the scope of their action and 

hold seasons in Batumi, Kutaisi and other cities 

around Georgia.

Besides drama, the capital Tbilisi apparently needs 

an Opera. Along with foreign operas, we need to 

establish the Georgian opera house with a profes-

sional troupe. We are strong enough to fulfill this 

goal; we have actors as well as a good repertoire: 

"Tamar Tsiberi", "The Knight in the Panther's Skin", 

"Shota Rustaveli", "Abesalom and Eteri", "Christine", "Be-

tray", "Subverssion of Pagan", and others.

Where should Georgian opera and drama be placed? Of 

course, in the Georgian State Theatre. We should deal with 

this issue now, not later.
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03 16 ივნისი. 1918 წელი.  ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ 

წერილები ხელოვნებაზე

>

> > >

ჩ ვენს მშობლიურ მუსიკას ეროვნული მონობის ხუნდები მოეხსნა და 

ეროვნული სამუსიკო თვითშემოქმედება ნელინელ ფრთასა შლის. ჩვენს 

დედაქალაქში თავი მოიყარეს კომპოზიტორებმა: დიმიტრი არაყიშვილმა, 

მელიტონ ბალანჩივაძემ, ნიკო სულხანიშვილმა, კოტე ფოცხვერაშვილმა და 

მუშაობა გააჩაღეს. თითოეულმა მათგანმა უკვე გამართა კონცერტი ანუ თვისი 

ნაწარმოებნი საზოგადოებას მოასმენინა. თითოეული მათგანის შემოქმედება, 

მუსიკის ხასიათი ერთიმეორისგან საკმაოდ განსხვავდება, ხოლო ყველა ერთად 

კარგ მასალას წარმოადგენს ჩვენი სამუსიკო ხელოვნების ასაღორძინებლად.

დიმიტრი არაყიშვილის სამუსიკო ნაწარმოებთ უკვე იცნობს ჩვენი საზოგადოება: 

კომპოზიტორს ფოტოგრაფიულის სინამდვილით აქვს აღნუსხული კილო და 

16 June, 1918. Journal ‘Theatre 

and Life’

Our Theatre

After relieving ourselves from 

the shackles of censorship, 

the creativity of Georgian 

national music is spreading its 

wings. Our prominent composers 

დიმიტრი არაყიშვილი

Dimitri Arakhishvili

მელიტონ ბალანჩივაძე

Meliton Balanchivadze

კოტე ფოცხვერაშვილი

Kote Potskhverashvili
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ხასიათი ჩვენის მუსიკის. თუ ბედმა 

გაუღიმა და ეს ჩვენი მუსიკის დიდი 

ოსტატი სამშობლოში დატრიალდა, 

უნდა ვიფიქროთ, რომ მშობლიურ 

ჰანგთა პირისპირ მოსმენა და მათ 

იდუმალობათა შეცნობა კიდევ უფრო 

გააღრმავებს და გაამრავალფერადებს 

მის შემოქმედებას. დროა საყვარელი 

კომპოზიტორი შეუდგეს სრულ 

ნაწარმოებთა შექმნას, თორემ 

ნამცეცებით სული ვერ გაძღება. აგერ, თითქმის სამგზის 

გაიმართა მის ნაწარმოებთა საღამო და სამივეჯერ 

ნაწყვეტებისა.

      კოტე ფოცხვერაშვილმა კიდევ ერთხელ გვიჩვენა, 

თუ რაოდენი ორგანიზატორული უნარი შესწევს. მუშაობს 

მეტად აუტანელ პირობებში და მიუხედავად ამისა, მაინც 

შესძლო საერო ჰიმნ-საგალობელთა კონცერტების 

გამართვა (2 ივნისს საქართველოს სახელმწიფო 

თეატრში, ხოლო 8 ივნისს სახალხო სახლში). ორივე 

კონცერტს აუარებელი ხალხი დაესწრო და დიდის 

ნიკო სულხანიშვილი

Niko Sulkhanishvili

>

კოტე ფოცხვერაშვილის წერილი მელიტონ ბალანჩივაძისადმი (ლექსის სახით)

Kote Potskhverashvili's letter to Meliton Balanchivadze (in the form of a poem)

>
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პატივისცემით შეხვდა. კოტე ფოცხვერაშვილი რამდენადაც მუსიკოსია, 

იმდენადაც იდეური მუშაკი – მქადაგებელი: სამშობლო მუსიკის გავრცელებას 

იგი სიტყვიერი ქადაგებით უფრო ფიქრობს და ამიტომაც არის, რომ მისი 

კონცერტების დროს უფრო მეტი სიტყვა- ლექცია ისმის. მუსიკოსი კი, ჩვენი 

აზრით უფრო მეტად თავისი შემოქმედებით, თავისი უდიდესი ენით – მუსიკით 

უნდა მეტყველებდეს. განა სიმღერა-გალობაზე უფრო ძლიერი სხვა რომელიმე 

ენა მოიპოვება? თუმცა ყოველივე მისი ნათქვამი უადგილო არა ყოფილა 

და ბევრი რამ გადასცა საზოგადოებას. კომპოზიტორმა მოგვასმენინა 

ჰიმნი – დიდება და ლოცვა. პირველი ნაწარმოები გმირული, მჭექარე და 

აღმაფრთოვანებელია, შიგადაშიგ თითქო უცხო მუსიკის გავლენა ემჩნევა, 

მეორე – ლოცვა უფრო ლბილია, სასოების მომგვრელი. საზოგადოებამ 

ჰიმნი გაამეორებინა და დიდის ტაშით დააჯილდოვა კომპოზიტორი. ამავე 

კონცერტზე კოტე ფოცხვერაშვილის თხოვნით მელიტონ ბალანჩივაძემ 

შეასრულა თავისი ჰიმნი. ეს ჰიმნი უფრო დამუშავებული, უფრო ნაზი 

გამოდგა. შეატყობდით, რომ ორი სხვადასხვა ხანის ჰანგი იყო: ერთი კოტე 

ფოცხვერაშვილისა – რევოლუციონური ხანისა, დემოკრატიის გამძლავრების, 

მეორე მელიტონ ბალანჩივაძის – მშვიდობიან დროის, სალონურ-

არისტოკრატიული.

      ნიკო სულხანიშვილი ძლივს ვიხილეთ თავის მართლა და ეროვნული 

კონცერტით, რომელიც გაიმართა ქართველ მხედართა კავშირის 

თაოსნობით. მოვისმინეთ ჩვენთა კომპოზიტორთა – დიმიტრი არაყიშვილის, 

მელიტონ ბალანჩივაძის, ზაქარია ფალიაშვილის, ერეკლე ჯაბადარის, 

კოტე ფოცხვერაშვილის, და თვით ნიკო სულხანიშვილის ნაწარმოებნი. ამ 

საღამომ გვიჩვენა, რამდენად მშობლიურია უცხო გავლენას აცილებული 

შემოქმედება: ნიკო სულხანიშვილის შემოქმედების ნიმუშები ისე 

ერეოდა დანარჩენთა ნაწარმოებთ, როგორც ანკარა წყარო ზეთშერეულ 

მდინარეს. საზოგადოებას განსაკუთრებით მოეწონა ნიკო სულხანიშვილის 

„მესტვირული“, საზოგადოების თხოვნით გამეორებული, „გუთნური“ და 

„სამშობლო ხევსურისა“, ერეკლე ჯაბადარის „სული ობოლი“, მართლა 

Dimitri Arakishvili, Meliton Balanchivadze, Niko 

Sulkhanishvili and Kote Potskhverashvili gathered 

in our capital Tbilisi and started to work in an 

extremely fruitful way. Each of them has already 

performed a concert and had their work listened 

to by society.

Their creativity and music are quite different from 

one another, however, they all represent essential 

materials for reviving our national music.

>

ერეკლე ჯაბადარის მუსიკალურ 

ნაწარმოებთა პარტიტურები

Scores of musical works by 

Erekle Jabadari

>
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>03 ერეკლე ჯაბადარი

Erekle Jabadari

და საუცხოო რომანსი, და ასევე კოტე ფოცხვერაშვილის 

რომანსი „მთაწმინდა ჩაფიქრებულა“. ნიკო სულხანიშვილმა 

გვიჩვენა თავისი ნიჭის ძალა და შრომის უნარი, მაგრამ 

მასთან დაუდევრობაც: ასეთი ბუნებითი მარგალიტი დღემდე 

ვერ გამრავალფერებულა, დაე, ჩვენმა საზოგადოებამ 

ახლა მაინც იცნოს მისი ბუნებითი ნიჭის სიუხვე და სათუთად 

მოეპყრას, რომ ინაყოფოს: მისთვის მარტო ის მხურვალე 

ტაში არა კმარა, რომლითაც შეხვდნენ. კერძო მომღერალთა 

შორის აღსანიშნავია ქალბატონი ო. კალანდაძე-აგასოვასი, 

რომელმაც მშვენიერის მომხიბლავის ხმით შეასრულა 

ერეკლე ჯაბადარის რომანსები, განსაკუთრებით „სული 

ობოლი“, და სიონის მთავარი მგალობელი სალარიძე: 

აი, სწორედ ამაზედ ითქმის – სიმღერა-გალობის ღმერთმა 

თავისი კალთა დაბერტყაო. მრავალსაქცევიანი და 
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მომხიბლავი ხმა მისი თითქმის მთელ გუნდს ჰფარავდა; საპატიო ყურადღება 

დაიმსახურა ახალგაზრდა მომღერალმა ჭუმბურიძემ, – მიუხედავად იმისა, რომ 

ვანო სარაჯიშვილის „ავადმყოფობის“ გამო, უცებ გამოვიდა. მშვენივრად იმღერა 

„მთაწმინდა ჩაფიქრებულა“ და სხვა. ხმა ტკბილი აქვს, თითქმის დამუშავებული, 

ნაზი და საამო სასმენი. თავი კარგად უჭირავს და მომავლისთვის სანუგეშო იმედს 

იძლევა.  ვ. ლორთქიფანიძემ ფხიანად შეასრულა დიმიტრი არაყიშვილის ოპერა 

„შოთა რუსთაველიდან“ სოლო „ნეტავი ქება“ – საზოგადოება ყველა შემსრულბელს 

ტაშით აჯილდოებდა. გუნდი? გუნდი სუსტობდა, და არც საკვირველია გადარუსებულ 

გაუკუღმართებელ ხმათაგან განა მშობლიურს მოისმენ რასმე?! ნიშნები – კი ემჩნევა, 

რომ ბეჯითი მუშაობით თვით გუნდიც სასურველ ნაყოფს გვიჩვენებს. კათალიკოსის 

მობრძანებისა და წაბრძანებისასაც გუნდმა შეასრულა ნიკო სულხანიშვილის მიერ ამ 

შემთხვევისთვის დაწერილი მისასალმებელი „ტონ დესპოტინი“. საღამოს დიდძალი 

რჩეული საზოგადოება დაესწრო: აქ ბრძანდებოდნენ კირიონ კათალიკოსი, ლეონიდ 

მიტროპოლიტი, საქართველოს მთავრობის წევრნი და სხვ. ქართველ მხედართა 

კავშირი დიდი მადლობის ღირსია ასეთი ეროვნულ კონცერტის გამართვის გამო, – 

ვუსურვოთ მეტი უნარიანობა.

winamZRvari *

*	 	წინამძღვარი	–	აქ:	იოსებ	იმედაშვილის	ფსევდონიმი.

>03

Among guests, high 

society was present 

at the concerts. 

Kyrion II of Georgia, 

Leonid Metropolitan 

and members of the 

Government of Georgia 

attended. The Union of 

Georgian Heroes is very 

grateful for the holding 

of such a national 

concert – let us wish 

them more energy and 

success.
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> პატრიარქი კირიონ II

Patriarch Kyrion II

1918 17



04 ოპერა 
„ქრისტინეს“ პრემიერა

>

1918 წლის 21 მაისს, დამოუკიდებლობის 

გამოცხადებამდე 5 დღით ადრე, ქართული 

კლუბის სცენაზე (დღევანდელი ალექსანდრ გრიბოედოვის 

სახელობის თბილისის რუსული დრამატული თეატრი) 

გაიმართა ოპერა „ქრისტინეს“  პრემიერა. კომპოზიტორი 

რევაზ გოგნიაშვილი, რეჟისორი კოტე ანდრონიკაშვილი, 

დირიჟორი ნიკო ქართველიშვილი იყო, ხოლო იასონის 

პარტიას ვანო სარაჯიშვილი ასრულებდა.

წინააღმდეგობებთან ერთად თბილისში ოპერის დიდი 

მოლოდინიც იყო. ჟურნალის „თეატრი და ცხოვრება“ 

რედაქტორის, იოსებ იმედაშვილის მოგონებებში ვაწყდებით 

საინტერესო წერილს, რომელშიც მას გიორგი ლეონიძე დიდი 

მორიდებით სთხოვს, ოპერაზე დასასწრებად დაეხმაროს 

დარბაზში შეღწევაში, თუნდაც ეს იყოს უბილეთოდ, ფეხზე 

დგომით.

ფართო საზოგადოებამ ოპერა აღტაცებით მიიღო. მაყურებელი 

აღაფრთოვანა საცეკვაო კინტოურმა იორდანაშვილის 

შესრულებით და დოლისა და დუდუკის გამოჩენამ კლასიკურ 

საორკესტრო ინსტრუმენტებთან ერთად. ოპერას მაღალი 

შეფასება მისცეს მუსიკოსებმა: ია კარგარეთელმა და სვიმონ 

წერეთელმა. დადებითი რეცენზიები დაუთმო „ქრისტინეს“ 

მისმა მხარდამჭერმა ჟურნალმაც, თუმცა მუსიკოსთა მეორე 

ნაწილი არ აღუფრთოვანებია მოსმენილს. მათ მიერ ამ 

ეროვნული ოპერის მუსიკის მთავარ ნაკლად სწორედ 

ეროვნული ხასიათის ნაკლებობა დასახელდა.

ქართულ კლუბში სამი წარმატებული დადგმის შემდეგ 

თამამად დაისვა „ქრისტინეს“ საოპერო თეატრის სცენაზე 

შესრულების საკითხი. დაბრკოლებებმა  აქაც იჩინა თავი: 

რამდენიმე მსახიობმა წარმოდგენის წინ საერთოდ უარი 

განაცხადა შესრულებაზე; ორკესტრმა, მოულოდნელად, 

გაზრდილი ჰონორარი მოითხოვა; ამას დაერთო 

სარაჯიშვილის ბრონქიტი. პრობლემები იყო აფიშებთან 

დაკავშირებითაც: ოპერა რუსული ენის ხვედრისგან ვერც 

დამოუკიდებელ საქართველოში გათავისუფლდა  – აფიშები 

1918 წელსაც კი რუსულად იბეჭდება, წარმოდგენის დღეს 

კი მათი დიდი ნაწილი განზრახ ჩამოიხა დაფებიდან. ამ 

უსიამოვნო ფაქტებს კვლავ მოჰყვა პროტესტის დიდი ტალღა 

Opera "Christine"

The premiere of the opera "Christine" was held 

at the Georgian Club Stage (today's Griboedov 

Theatre) five days before the announcement of 

the independence of Georgia, on May 21, 1918. 

Composer of the opera was Revaz Gogniashvili, 

director - Kote Andronikashvili, conductor - Niko 

>
რევაზ გოგნიაშვილი

Revaz Gogniashvili
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ჟურნალ-გაზეთებში: საუბარი იყო გავლენიანი მუსიკოსების 

მხრიდან ოპერის განზრახ ჩაშლის მცდელობაზე...

„ქრისტინე“ სულ რამდენჯერმე დაიდგა იმ წელს. სამწლიანი 

პაუზის შემდეგ კი – 1921 წლის დეკემბერში, მთავარი 

სახელოვნო კომიტეტისა და ოპერის თეატრის გამგეობის 

გადაწყვეტილებით, საბოლოოდ მოიხსნა რეპერტუარიდან. 

„ქრისტინეს“ თემა პრესაში მხოლოდ ამ პერიოდში ჩანს, 

ისიც საყვედურის წერილით, თუ როგორ დაუმსახურებლად 

მიივიწყეს იგი. მკითხველს უცვლელად ვთავაზობთ 

იმდროინდელ პრესაში შემორჩენილ ცნობებს ოპერა 

„ქრისტინეს“ შესახებ. 

>
ვანო სარაჯიშვილი

Vano Sarajishvili

Kartvelishvili, and Vano Saradjishvili performed the part of 

Jason.

Georgian society enjoyed "Christine". The dancing 

performance of Iordanishvili and usage of ‘doli’ (Georgian 

drum) and ‘duduki’ (Georgian tune) alongside the classical 

orchestral instruments appeared to impress the audience.

Positive reviews have been made by the musicians Iakob 

Kargareteli and Svimon Tsereteli as well as by the magazine 

"Christine". However, a number of musicians did not like the 

opera, saying the lack of national ideology was the main 

drawback of the music of this national opera.

After three successful performances in the Georgian Club, 

the idea to perform "Christine" on the opera stage was 

boldly brought up. Though the problems and obstacles did 

not to stop, with some actors refusing to play right before 

the performance; the orchestra unexpectedly demanded an 

increased honorarium and the protagonist Sarajishvili had 

bronchitis.

Problems were seen regarding the posters too: even 

Independent Georgia could not avoid the Russian language 

- the posters were still printed in Russian even in 1918, and 

on the opening night day a large number of posters were 

deliberately pulled from the information boards. These 

unpleasant facts were followed by a big wave of protests in 

magazines and newspapers indicating the intentional failure 

of the opera by influential musicians ...

Although "Christine" was performed several times that 

year, after a three-year pause, in December 1921, the main 

artistic committee and opera theatre board decided to 

repeal the opera from the repertoire.

Articles in the press about "Christine" were written only 

in these periods of time, most of whicih were critical; 

but people thought that this opera did not deserve to be 

forgotten. 1918 19
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ჟურნალი „თეატრი და 

ცხოვრება“ 

როგორ 
შეასრულეს 
ქართული კლუბის 
სცენაზე ოპერა 
„ქრისტინე“

>

16 June, 1918. Journal ‘Theatre and Life’

About the Opera "Christine" 
performed on the stage of 
Georgian Club 

Before saying anything about the actors and 

actresses, we should indicate that the stage 

of our club is inappropriate for performances 

and particularly for opera. On the other hand, 

although there are foreigners participating  in 

the opera, the performance exceeded our 

expectations.

The main character Christine was incomparably 

performed by Ms Kalandadze-Agasov, who 

utterly felt Christine’s suffering and extremely 

painful fate. Next to Ms. Agasov, actor-singer 

Kurbatov amazingly played the role of Datia. 

This role will undoubtedly remain one of the 

exceptionals in his repertoire. Although Mr. 

Kurbatov is a foreigner, like Mgasoeisi, he should 

>
ნიკოლოზ ქართველიშვილი

Nikoloz Kartvelishvili

ოპერა „ქრისტინეს“ პარტიტურა

Score for the opera ‘Christine’

>
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>

ვ იდრე შემსრულებელთა შესახებ ვიტყოდეთ რასმეს, 

უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი კლუბის სცენა საზოგადოდ 

წარმოდგენებისთვის და განსაკუთრებით ოპერის დასადგმელად 

შესაფერისი ვერაა. მეორე მხრით, ოპერაში უცხო ტომის შვილნიც 

მონაწილეობენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შესრულებამ მოლოდინს 

გადააჭარბა.

     ოპერის მთავარ პარტიას ასრულებდა ქ-ნი ო. კალანდაძე-აგასოვა. 

მსახიობი ქალი რამდენათაც თავისი წმინდა, დამუშავებული ხმით 

ატყვევებდა მაყურებელ-მსმენელთ, იმდენად თავისი თამაშით: ყოველი 

ჰანგი, ყოველი ბგერა, ყოველი მიმოხვრა და ნაბიჯი მისი, სახის 

მეტყველება და თავის დაჭერა შეწონილ-შეთანხმებული და უნაკლო 

იყო: მსახიობ ქალს სავსებით შეუგნია ქრისტინეს გაწბილებული და 

ტანჯული სულისკვეთება. მისი მხარის დამამშვენებელი იყო მსახიობ-

მომღერალი კურბატოვი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი უცხო ტომის 

შვილია, ჩვენი ოპერის საპატიო მუშაკად უნდა ჩაითვალოს. ბ-ნმა 

კურბატოვმა გვიჩვენა, ხელოვნების უანგარო მუშაკს და ბეჯითს 

მუშაობას რაოდენი ნაყოფის მოტანა შეუძლიან. გამოთქმა თითქმის 

გამოსწორებული აქვს, ძნელად შეატყობთ უცხო ტომობას. როგორც 

მომღერალი და როგორც მსახიობი თვალსაჩინო ძალას წარმოადგენს, 

რაიცა ამ საღამოს დაამტკიცა დათიას მშვენიერი აღსრულებით. 

მსახიობს სავსებით შეუგნია დათიას სახე და იშვიათად შენიშნავდით 

სიყალბეს. უეჭველია, მის რეპერტუარში დათიას პარტია საპატიო 

ადგილს დაიჭერს. ვანო სარაჯიშვილის სახელი ნათელყოფს, როგორც 

შეასრულებდა იასონს: სრული ხატება მოგვცა. ქ-ნმა მიხეილოვისამ სამი 

პარტია შეასრულა – მარიკასი, დიასახლისისა და გოგიასი და სამივე 

იმდენად ოსტატურად განსხვავებული, რომ ძნელად შეატყობდით 

თუ სამივეს შემსრულებელი ერთი და იგივე პირი იყო. აღსანიშნავია, 

აგრეთვე ლიხგეიმი (სონას როლის შემსრულებელი), ი. დავითაშვილი 

(არჩილი), რომელმაც ზომიერად და სინამდვილესთან დაახლოვებით 

განასახიერა მოქეიფე თავადი,  ნ. ნიკოლაძე (დარჩო) და მუსიაჩენკო 

(კინტო) – ეს უკანასკნელი ცოტა ამლაშებდა.  გ. იორდანიშვილმა 

საუცხოოდ იცეკვა კინტოური. გუნდი კარგი მომზადებული აღმოჩნდა. 

იმედია, ქართული ოპერის განვითარებას ხელს შეუწყობენ, თუ კიდევ 

უფრო ბეჯითად მოეკიდნენ საქმეს. ოპერას ლოტბარობდა ნიკოლოზ 

გიორგის ძე ქართველიშვილი, რომლის მუსიკალური გემოვნება და 

ლოტბარობის უნარი ამ ოპერის აღსრულებითაც დაამტკიცა. როგორც 

გვითხრეს,  თურმე ამ ოპერის დადგმას მან დიდი შრომა შეალია და 

სამშობლო მუსიკის აღორძინებას დიდად უწყობს ხელს. გამარჯვებულიც 

გვენახოს მისი მიზანი. საკრავთა შორის შესულია დუდუკიც.

     ოპერა ოთხჯერ დაიდგა, თითქმის ზედიზედ, პირველი წარმოდგენის 

დროს ქართულ მუსიკოს-მომღერალთა კავშირმა ავტორს – რევაზ 

გოგნიაშვილს თაიგული მიართვა, ხოლო ლოტბარს ნიკოლოზ 

ქართველიშვილს – გვირგვინი. საზოგადოებამ დიდის ტაშით 

დააჯილდოვა ავტორი და შემსრულებელნი.

                                    eqimi Stokmani*

*		ექიმი	შტოკმანი	–	იოსებ	იმედაშვილის	ფსევდონიმი. 

be considered as an honorary member of our 

opera. The reputation of Vano Saradjishvili 

makes it possible to imagine how he would 

have played the role of Jason: he would 

have surely given a precise portrait of the 

character. Ms. Mikheilovisa performed three 

characters - Marika, houswife and Gogia. It 

has to be said that all three characters were 

completely different, and it was hard to see 

how the three persons could be brought to 

life by one actor.

The team was well prepared. Hopefully 

the development of the Georgian opera 

will continue even more diligently. The 

choirmaster of "Christine" was Nikoloz 

Kartvelishvili, who perfectly demonstrated 

his sophisticated musical taste and ability to 

be the best choirmaster. 

The opera was performed four times, almost 

one after the other.

Doctor Stockmann

ოპერა „ქრისტინეს“ პარტიტურა
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06 პირველი ქართული ოპერა

„ქრისტინე“ როგორ დაიდგა 
სახელმწიფო თეატრში?

>

The First Georgian Opera 

How "Christine" was performed in 
the State Theatre.

Last week, at the initiative of the Union 

of Georgian Singers, the first original 

Georgian opera "Christine" was performed in 

the public house.

ქ ართველ მომღერალთა კავშირის თაოსნობით გასულ 

კვირას სახალხო სახლში დაიდგა პირველი ქართული 

ორიგინალური ოპერა „ქრისტინე“.

     ამ ოპერას თავისი ისტორია აქვს.

 ქართული ოპერა! – ამ ორ სიტყვას უკვე მიჩვეულია 

ქართველი საზოგადოების სმენა. აგრე იყო ამ სამი წლის 

წინათ, როდესაც ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრების“ 

ფურცლებზე გაისმა ხმა ქართული ოპერისა და საერთოდ 

ქართული მუსიკის შესახებ. ეს ამბავი სიცილად არ ეყოთ 

ჩვენს სკეპტიკოსებს.

     „განა აგრე ადვილია ქართული ოპერის შექმნა?!“ 

ოპერა ხომ დრამატული პიესა არ არისო. ჯერ რუსეთი 
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აიღეთ. რამდენი ხანი იმეფა იქ ევროპის ოპერამ, მინამ ჩნდებოდნენ 

რიმსკი-კორსაკოვი და მესოგორსკები* . ქართველები ეხლა იწყებენ 

დამოუკიდებელ ცხოვრებას და თქვენ კი დამოუკიდებელი ოპერა 

გინდათ შექმნათო?

     აი, რას გაიძახოდნენ ეგენი.

     იყვნენ ოპტიმისტებიც, რომელთაც მომღერალ ვარდენ 

ლორთქიფანიძის ხელმძღვანელობით და ჟურნალ „თეატრი და 

ცხოვრების“ თაოსნობით დააარსეს ქართველ მომღერალ-მუსიკოსთა 

კავშირი.

     აი, ამ კავშირის გამგეობამ ითავა რევაზ გოგნიაშვილის ოპერა 

„ქრისტინეს“ დადგმა.

     ხარჯები ნიკოლოზ ქართველიშვილის მეცადინეობით გაიღო 

ქართულმა კლუბმა. ემზადებოდნენ დიდხანს, შემსრულებელნი იყვნენ: 

ქრისტინე – ო. კალანდაძე-აგასოვა, დათა – კურბატოვი, იასონი – 

ივანე სარაჯიშვილი, გოგისა და მეძავ ქალთა შემნახველის როლებს 

ასრულებდა მიხაილოვის ქალი, კინტოები: ნიკოლაძე და სიაჩენკო 

(შარშან გარდაიცვალა), თავადი – დავითაშვილი, სონა – N**  და სხვ. 

გუნდი კავშირის მიერ იყო შედგენილი. კლუბში ოპერა დაიდგა სამჯერ 

ქართველიშვილის ლოტბარობით. საზოგადოება მრავლად ესწრებოდა 

და დიდად კმაყოფილიც იყო.

ჩვენი ოპერის პესიმისტებმა ეხლა სხვანაირად დაიწყეს სიმღერა 

პიესაში, რატომ რევაზ გოგნიაშვილი ვაგნერი არ არისო და პირველ 

შემთხვევში ბარემ რიგიანი ქართული ოპერა დაგვედგაო. მარტო ის 

ფაქტი, რადაც უნდა ღირსდეს, რომ მონაციონალისტების გაზეთმა 

„ვოზროჟდენიემ“***  ხმაც არ ამოიღო ამ ოპერის შესახებ, როდესაც 

ცნობილმა მუსიკოსმა ია კარგარათელმა „ქრისტინეს“ შესახებ წერილი 

მოიტანა, ვ. კამსკიმ გაზეთში დაბეჭდვის ღირსადაც არ გახადა. 

კარგარეთელმა პროტესტი მიართვა „საქართველოს“ ფურცლების 

„ვოზროჟდენიის“ პუბლიცისტებს. მხოლოდ ერთადერთმა იოსებ 

იმედაშვილმა სალამი უძღვნა ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრებია“ 

ფურცლებზე ახალგაზრდა დევნილ კომპოზიტორს.

     რაკი საზოგადოება ასე ეტანებოდა ქართულ ოპერას, ამიტომ 

გადავწყვიტეთ დაგვედგა სახელმწიფო თეატრში. მაგრამ ბევრი 

დაბრკოლება გადაგვეღობა წინ. ქართული ხელოვნების მტერთ 

რა საშუალებას არ მიმართეს, რომ სახელმწიფო თეატრში არ 

დადგმულიყო ეს ოპერა. ამ თეატრის კომისარი ალექსანდრე 

წუწუნავა მაშინ დახმარებასაც კი გვიწევდა, მაგრამ სამაგიეროდ...  

მარტო ორკესტრმა, აქაოდა ათი წუთით დაგვიანდა რეპეტიცია, 

უმოწყალოდ დაგვაჯარიმა. აფიშები, ქართულ ენაზე მიცემული 

დასაბეჭდად, რუსულად დაბეჭდეს. ბევრს ეგონა დრამა „ქრისტინე“ 

რუსულად მიდისო. ზოგიერთი მონაწილე შეგვპირდა მონაწილეობის 

მიღებას, მაგრამ ერთნი ქალაქში არ იყვნენ, სხვებმა, ორი-სამი კაცის 

გამოკლებით, პრეტენზიები განაცხადეს ჯამაგირის მომატებაზე. 

*	მესოგორსკი	(დამახინჯ.)	–	მოდესტ	პიოტროვიჩ	მუსორგსკი	(1839-	1881)	—	რუსი	კომპოზიტორი,	ე.წ.	რუსული	
საოპერო	მძლავრი	ჯგუფის	წარმომადგენელი. 

**		N	–	სავარაუდოდ,	ფსევდონიმია	ნინო	ტყეშელაშვილისა	(1874-1956)	–	იყო	საზოგადო	მოღვაწე,	თბილისის	„ქალთა	
წრის“	წარმომადგენელი. 

***	„ვოზროჟდენიე“	–	რუსულენოვანი	საზოგადოებრივ-პოლიტიკური	და	ლიტერატურული	გაზეთი.	გამოდიოდა	
თბილისში	1905,		1906	წლებში	პერიოდულად.	გამოცემა	განახლდა	1917-1920	წლებში	და	გაგრძელდა	1921	წლამდე	
(რედაქტორი	–	ა.	მდივანი,	გამომცემელი	–	პართენ	გოთუა).	რუსულენოვანი	ჟურნალისტიკის	ისტორიაში	შესულია	
როგორც	რევოლუციური	გაზეთი,	თუმცა	არასოდეს	ყოფილა	რომელიმე	პარტიის	ან	დაჯგუფების	ინტერესების	
გამტარებელი. 

     This opera has its own history.

"Georgian Opera!" –Georgian society has 

already got used to hearing it. Although, 

three years ago, when an article about 

Georgian opera and music appeared on 

the pages of the magazine Theatre and 

Life, the news caused only laughter among 

sceptics.

"Is it easy to create a Georgian opera?" 

This is not a dramatic play. Even the 

Russian example is enough. How long 

did the European opera remain in Russia 

before Rimsky-Korsakov and Mussorgsky? 

Georgians have just started out on an 

independent life and you want to create 

an "independent opera" already! – That 

was what sceptics said.

There were optimists as well though, 

who together with the singer Varden 

Lortkipanidze and at the initiative of the 

magazine Theatre and Life, founded the 

Union of Georgian Singer - Musicians. 

The board of this union set up Revaz 

Gogniashvili's opera "Christine". With the 

support of N. Kartvelishvili, all expenses 

were ensured by the Georgian Club. 

ოპერა ქრისტინეს პროგრამა

Program for the opera ‘Christine’ 

>
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 ამრიგად, აშკარა იყო, რომ ვიღაც ბოროტი ხელი მოქმედებდა.

     ამას დაუმატეთ, რომ იასონის როლის შემსრულებელი ვანო 

სარაჯიშვილი ბრონქიტით ავად გახდა და მის მაგიერ მოვიწვიეთ 

ტენორი ბერიოზინი, რომელმაც მარტო ერთი რეპეტიცია გაიარა.

წარმოდგენის დღე. საღამოს 8 საათია უკვე. ხალხი არ ჩანს. თურმე 

ბოროტნი ქუჩებში ჩვენს აფიშების დახევასაც არ მოერიდნენ. ასე 

რომ, ბევრმაც კი არ იცოდა, რადგან გაზეთებმა, ისიც ზოგიერთებმა, 

მარტო ერთხელ დაგვიბეჭდა განცხადება.

     ბილეთის სალაროსთან არავინ ჩანდა. უცებ ჩემთან მოირბინა 

ორკესტრის წარმომადგენელმა და გამომიცხადა: „ხალხი არ ჩანს. 

ალბათ ოპერა გადაიდება. ეხლავე მოგვეცით ნახევარი, თორემ 

დავიშლებით“. როგორც იყო, დავაშოშმინე, ქრთამსაც შევპირდი. 

გამშორდა, ვიფიქრე, მოვიშორე ჭირი. ვხედავ, მორბის ვარდენ 

ლორთქიფანიძე.

– რაღას უშვრები ვალებს? ხომ ხედავ ჩვენში მტრებმა გაიმარჯვეს!

–  ქართველ საზოგადოებას დაგვიანება უყვარს, შეიძლება 

მოვიდნენ. დავუცადოთ ნახევარ საათს მაინც.

–  ამას გარდა, მონაწილენიც არ ჩანან!

     ამან გული უფრო მომიკლა.

– რას მოგიწყენია სვიმონ? – მომესმა ხმა. გავიხედე, ჩვენი იოსებ 

იმედაშვილი თავისი ჯოხით, ჟურნალებით და წიგნებით.

– ზარალი!..

–  მერე მაგან დაგაფიქრა?! ჩემი მხრივ ვსწირავ ორმოცდაათ 

თუმანს?

არ ვიცოდი, საწყენად მიმეღო მისი სიტყვები, თუ სასიხარულოდ, 

რადგან ვიცოდი მისი გაჭირვებული მდგომარეობა.

–  რომელი კომერსანტი შენ ხარ, რომ ამდენ თანხას სწირავ?!

– ჟურნალის მორიგ ნომრის გამოშვებას გადავდებ. დღევანდელი 

დღე დღესასწაულია. სახელმწიფო თეატრში ქართულ ოპერის 

ნახვას ვეღირსეთ, შენ კი დაღვრემილხარ!...

     იოსების სიტყვებმა გამამხნევეს. ხალხიც ნელ-ნელა გამოჩნდა. 

მე გავეშურე კულისებისკენ. ვარდენი გუნდს ეჩხუბებოდა, რატომ 

მეტი რეპეტიცია არ გაიარეთო. 

– არც დავითაშვილი და არც ნიკოლაძეა, – გამახარა ვარდენმა, 

– იძულებული ვარ, ურეპეტიციოდ შევასრულო ნიკოლაძის პარტია. 

თავადის პარტიას რაღა ვუყოთ?

–  მე შევასრულებ, – გავბედე.

     ლორთქიფანიძემ გადაიხარხარა და გასწია გადასაცმელად. 

მე კი წამოვავლე ჟანა ფალიაშვილის ასულს ხელი და გავეშურე 

სამეცადინო ოთახისკენ, რადგან პარტია პატარა იყო, მაგრამ 

სრულიად გაუვლელი მქონდა.

     ამ დროს მობრძანდა ნიკოლაძეც. თვალები დასივებული 

ჰქონდა ტირილისგან: თურმე ცოლისდა დაემარხა და მიტომ 

დაგვიანებოდა. გავიდა ხუთი წუთი და მობრძანდა დავითაშვილიც. 

მხარზე ვეებერთელა ხურჯინი ეკიდა და ორივე ხელში ჩემოდნები 

ეჭირა. სამსახურის გამო გაწვეული ყოფილიყო ყვირილაში და 

>
ნიკოლოზ ქართველიშვილი

Nikoloz Kartvelishvili

We have to speak about those obstacles and 

barriers which accompanied the preparation 

process. Enemies of the Georgian art tried 

their best to impede our wish to perform 

"Christine" in the State Theatre. Some 

said that Revaz Gogniashvili is not Wagner 

and for the first performance we should 

have worked on a better Georgian opera. 

None of the editions published any articles 

about "Christine", only Ioseb Imedashvili 

dedicated a proper review to it, in 'Theatre 

and Life'. There was great interest towards 

the Georgian opera, so we boldly decided to 

perform "Christine" on the stage of the State 

Theatre. Despite many problems, the opera 

was performed with triumph and enjoyed an 

extended ovation from the audience.   

Despite success, Revaz Gogniashvili has long 

been oppressed by some circles of society. 

He was forced to work in restaurants just 

to survive. However, this circumstance did 

not stop him writing the second beautiful 
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პირდაპირ სადგურიდან მოდიოდა.

– ერთი საათია, რაც თეატრის წინ ვდაგავარ. მეკარე არ 

მიშვებდა. რომ ავუხსენი, მსახიობი ვარ-მეთქი, სიცილადაც 

არ ეყო. ვერც დაგიძახეთ და რომ ჩავაცივდი გამიშვი-მეთქი, 

მილიციას დაუძახა და უჩასტკაში მივყავდი. ძლივს გადავრჩი 

უბედურებას.

    გვითხრა დავითაშვილმა და დაღლილმა ოფლი 

მოიწმინდა. მაგრამ ვინ დააცადა დასვენება. მეოთხე სურათი 

მალე უნდა დაწყებულიყო და ჩაცმაში ყველა ვეხმარებოდით.

     ოპერამ ჩინებულად ჩაიარა.

     კალანდაძის ასულმა მშვენიერი ტიპი მოგვცა ქრისტინესი. 

დანარჩენებიც ანსამბლს ხელს უწყობდნენ. საზოგადოებამ 

ვაშას ძახილით დააჯილდოვა სოლისტები, ლოტბარი 

გრანელი და ავტორსაც ეძახდნენ, მაგრამ იგი ქანდარაზე 

სადღაც კუნჭულში მიმალულიყო.

     ამნაირი კურიოზებით დაიდგა პირველი ორიგინალური 

ოპერა სახელმწიფო თეატრში. მას უკან რევაზ გოგნიაშვილმა 

ბევრი დევნა განიცადა საზოგადოების ზოგიერთ წრეებისგან 

და იძულებული იყო, რესტორნებში ემსახურნა, რომ 

შიმშილით არ მომკვდარიყო. ამ გარემოებამ არ დაუშალა, 

მეორე უფრო ორიგინალური და ლამაზი ქართული ოპერა 

„ჯადოსანი“ დაეწერნა, რომელიც გადაეცა მომღერალთა 

კავშირს.

     დღეს ეს კავშირი გაცილებით ზურგგამაგრებულია. მის 

გარშემო შემოიკრიბნენ ყველა ქართველი მომღერლები. 

სათავეში უდგათ ევროპიულად განათლებულ-გაწვრთნილი, 

ცნობილი მომღერალი მიხეილ ნანობაშვილი, რომელიც 

გამგეობის დახმარებით მხნედ შეუდგა ქართულ ოპერის 

ორგანიზაციის საბოლოოდ დამკვიდრებას ჩვენს 

სამშობლოში.

ვუსურვოთ ამ კავშირს გამარჯვება ჩვენს საშვილიშვილო 

საქმეში და ღმერთმა ააშოროს ის კურიოზები, რომელნიც 

დაგვატყდა „ქრისტინეს“  დადგმის დროს.

svimon wereTeli

06 >

>
ვანო სარაჯიშვილი

Vano Sarajishvili

Georgian opera "Magician", which was later 

given to the singers' union.

Today the Union of Georgian Singer - 

Musicians is much stronger as it unites all 

Georgian singers and is headed by well-

known singer with a European education, M. 

Nanobashvili, who is successfully applied to 

the task of establishing a national opera in 

Georgia. 

We wish only luck and victory to this union.

Sv. Tsereteli
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07 22 სექტემბერი. 1918 წელი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ 

კომპოზიტორი ნიკო 
სულხანიშვილი      

>

ჰ იმნთა შეჯიბრებაზე გამარჯვებული კომპოზიტორია, 

რომლის ნაწარმოებიც ჟიურიმ ერთხმად 

აღიარა სერიოზულ ღირსშესანიშნავ მუსიკალურ 

ნაწარმოებად. ეს ნაწარმოები სავსებით გამოხატავს 

ლოცვას. ქართული კლუბი კომპოზიტორს ამ კვირას, 

ენკენისთვის 22-ს, ბენეფისს უმართავს. მოწონებული 

ჰიმნი შესრულებულ იქნება ორკესტრის თანხლებით.

"D ideba" (Praise), also known as 

"Dideba Zetsit Kurtkheuls" (Praise 

be to the Heavenly Bestower of Blessings) 

by Kote Potskhverashvili (1880-1959) was 

the national anthem of the Democratic 

Republic of Georgia from 1918 to 1921 

and again of the newly independent (from 

the Soviet Union) Georgia from 1990 to 

2004. The anthem was changed in 2004 

>
ნიკო სულხანიშვილი

Niko Sulkhanishvili

>
National Anthem of Georgia
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08
20 ოქტომბერი. 1918 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

წერილები 
ხელოვნებაზე     

>

კ ომპოზიტორმა რევაზ გოგნიაშვილმა, რომლის ქართული ოპერა 

„ქრისტინე“ ქართველ მომღერალ-მუსიკოსთა კავშირმა ხუთჯერ 

წარმოადგინილი, დაასრულა მეორე ოპერა „კუდიანი“. სხვათა 

შორის, ჩვენი ოპერის პირველ მერცხალს დიდი სურვილი აქვს უფრო 

ახლოს გაიცნოს თავისი მშობლიური მუსიკა და ამა მიზნით სურს 

მოვლოს საქართველოს ყველა კუთხე. მაგრამ ხელს უშლის ნივთიერი 

ხელმოკლეობა. ანტრეპრენიორი ლევიცკი მოვალე იყო, აღნიშნული 

ოპერები რეპერტუარში  შეეტანა. ამათი დადგმა სცენაზე დიდს ხარჯს 

არ გამოიწვევს. მოვაგონებთ მკითხველს, რომ როდესაც ლევიცკი 

სახელმწიფო თეატრს იჯარით იღებდა, ბევრს შეგვპირდა, რომ ქართულ 

ოპერებს, რომელნიც კი მოიპოვებიან, დავდგამო. მართალია ქართული 

ოპერების რეპერტუარი მდიდარი არაა, მაგრამ არც ისე ღარიბია, რომ 

ორი ოპერით განისაზღვროს და რეპერტუარში, ვიმეორებ, დიმიტრი 

არაყიშვილისა და ზაქარია ფალიაშვილის ოპერების გარდა აგრეთვე 

რევაზ გოგნიაშვილის ზემოხსენებული ოპერები და სხებიც უნდა შევიდეს. 

ჩვენ ამას ვითხოვთ და, მგონია, უფლებაც გვაქვს, რომ საქართველოს 

სახელმწიფო თეატრში პირველ რიგში დაიდგას ქართული ოპერა და არა 

მომაბეზრებელი „რიგოლეტო“ და სხვ.

მაგრამ ჩვენთვის უცნობი ლევიცკი რათ გავამტყუნო, როდესაც ქართულმა 

სამუსიკო საზოგადოებამ, რომლის პირდაპირი მოვალეობაა ქართულ 

ოპერების შეკრება და კომპოზიტორთა წახალისება, ყურადღებაც 

კი არ მიაქცია გოგნიაშვილს. კაცს დამთავრებული აქვს პარიზის 

კონსერვატორია და იგი მასწავლებლადაც კი არ მიიწვიეს.

     ხანგრძლივი ძილის შემდეგ ქართულმა დრამატულმა საზოგადოებამ 

ერთი ხეირიანი საქმე მოაწყო. მან დააარსა სასცენო სტუდია და მის 

ხელმძღვანელად მოიწვია ნიჭიერი რეჟისორი გიორგი ჯაბადარი. 

რამდენი თვეა, რაც სტუდია მუშაობს და სიმართლე უნდა ითქვას, რომ, 

როგორც ხელმძღვანელი, ისე მოწაფენი, სვინდისიერად ეკიდებიან თავის 

მოვალეობას. სტუდია უკვე ემზადება და გიორგობის თვეში ქართულ 

სცენაზე ვიხილავთ სასცენოდ მომზადებულ ახალგაზრდა მსახიობთა 

დასს.

     დილეტანტიზმი ნელ-ნელა ჩაბარდება არქივს, საშვილიშვილო საქმეს 

იზამს დრამატული საზოგადოება, რომ ქუთაისში მოაწყონ ამგვარივე 

სტუდია.

     ახალგაზრდა სცენის მუშაკთ დიდი მუყაითობა და გარჯა სჭირიათ, რომ 

ჩვენს განთავისუფლებულ სამშობლოში სასცენო ხელოვნება ღირსეულ 

დონეზე აიყვანონ.

                                                                                                                      

svimon wereTeli

to a new one named "Tavisupleba" 

(Freedom).

Today’s anthem "Tavisupleba" was 

adopted along with a new national 

flag and coat of arms. The music, 

taken from the Georgian operas 

"Abesalom and Eteri" and "Dai-

si" (Nightfall), by the Georgian 

composer Zacharia Paliashvili, 

was adapted to form the anthem 

by Ioseb Kechakmadze. The lyr-

ics were composed by David 

Magradze.
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24 ნოემბერი. 1918 წელი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ქართველ 
მსახიობთა 
საპროფესიო 
კავშირის 
წევრთა 
საგანგებო 
კრება
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ქ ართული კლუბის დარბაზში, კვირა 

დილით შესდგა საგანგებო კრება 

ხსენებული დაწესებულების. კრებას 

დაესწრნენ აგრეთვე საგანგებოდ 

ამისათვის მოწვეულნი პარლამენტის 

ხელოვნების კომისიის წევრნი და 

წარმომადგენელნი პრესისა.

     კრებას თავმჯდომარეობდა 

ცნობილი დრამატურგი ნიკოლოზ 

შიუკაშვილი, ხოლო საქმის ვითარება 

კრებას აუხსნა კავშირის საბჭოს 

თავმჯდომარემ შალვა დადიანმა. 

მისი სიტყვებიდან გამოირკვა, რომ 

საზოგადოებაში მითქმა-მოთქმა 

არსებობს, თითქოს ბრძოლა იყოს 

ახლად დაარსებულ დრამატული 

სტუდიისა და კავშირის და ამის 

გამო ფერხდებოდეს საქმე, 

როგორც ერთის, ისე მეორეს მხრივ. 

>
აკაკი ფაღავა

Akaki Pagava
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Opera House

The Georgian National Opera and 

Ballet Theatre of Tbilisi, formerly 

known as the Tiflis Imperial Theatre, was 

founded in 1851. It is the main opera 

house of Georgia and one of the oldest 

such establishments in eastern Europe.

Since 1896, the theatre has resided in 

an exotic neo-Moorish edifice originally 

constructed by Victor Johann Gottlieb 

Schröter, a prominent architect of Baltic-

German origin. Although definitively 

Oriental in its decorations and style, the 

building's layout, foyers and the main 

hall are that of a typical European opera 

house. Since its foundation, the theatre 

has been damaged by several fires and 

has undergone major rehabilitation works.

The foundation of the Tiflis Imperial Opera 

was closely intertwined with the turbulent 

political processes in Georgia following 

the country's annexation by the Russian 

Empire in 1801. In the early 19th century, 

Georgia remained a restless and poorly 

integrated part of the empire. Unhappy 

with Russian policies, in 1832 Georgian 

aristocracy hatched a plot against the 

local Russian authorities, which was 

discovered and resulted in multiple arrests 

and repressions in the subsequent years. 

Anxious to reconcile the Georgian opinion 

in view of these lingering difficulties, 

the new Viceroy of the Caucasus, Count 

მოხსენებულ იქნა ისიც, რომ ამ საქმეში თვით მთავრობაც ჩაერია, 

მაგრამ ორ დასს შუა შეთანხმება ვერ მოხერხდა და ამჟამად საქმე 

ისე არის, რომ სეზონი აღარც კავშირელებს აქვს და არც დრამატული 

საზოგადოების სტუდიას. მომხსენებელმა განუმარტა კრებას, რომ 

კავშირის მისწრაფება იყო ქალაქ თბილისში შექმნილიყო ერთი, 

ესრეთ წოდებული აკადემიური დასი. რომელშიც უნდა შესულიყვნენ 

დამსახურებულნი და აგრეთვე სასცენო საქმეში უკვე გამოწვრთნილი 

მსახიობნი, რომელთაც დაეცვათ მთელი ტრადიციები ჩვენის 

თეატრის. რაც შეეხება სტუდიის დაარსებას და ახალ ძალთა  

მოვლენას. ამას რაღა თქმა უნდა, სიამოვნებით შეეგებებოდა 

კავშირი, მხოლოდ დრომდე ვერ მიიღებდა. კავშირს სწამდა, რომ 

სტუდია ეს მხოლოდ საწვრთნელი სკოლაა და მათი საშუალებით 

ჯერჯერობით სეზონის წაყვანა შეუძლებელია, ამიტომაც სახელმწიფო 

>
სანდრო ახმეტელი

Sandro Akhmeteli
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თეატრში წარმოდგენების დღეები უნდა დათმობოდა მხოლოდ გამოცდილ დასს. აქედან კი 

თავისთავად გამომდინარეობს, რომ კავშირი არავითარ მტრულად განწყობილი ყოფილა 

სტუდიელებთან, მაგრამ სხვების მიერ ეს ესე განმარტებულ არ იქმნა და დიდი შეხლა-შემოხლა 

ატყდა სახელმწიფო თეატრში, დღეების შოვნისთვის. ბოლოს, როგორც ყველას მოეხსენება, 

სტუდიის ანტრეპრენიორებმა თავისი გაიტანეს და ხელი მიჰყვეს სეზონის წარმოებას, მაგრამ 

ორი წარმოდგენის მეტი ვეღარ შეძლეს და ახლა დრამატული საზოგადოების გამგეობამ 

წინადადებით მოგვმართა, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ სეზონის წარმოებაზე და თქვენ თუ გნებავთ, 

ამჟამად შეგიძლიათ სეზონის საქმეს ხელი მოჰკიდეთო.

     ეს მდგომარეობა ოფიციალურად დაადასტურა კრებაზე მყოფმა დრამატული საზოგადოების  

თავმჯდომარემ იოსებ ბარათაშვილმა.

09 >
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     შემდეგ კრებაზე აღიძრა სურვილი, 

გამომჟღავნებულიყო მთელი წარსული 

ვითარება სეზონის საქმისა. ბევრმა 

ორატორმა დაასაბუთა, რომ კავშირი 

არაფერ შუაში იყო, თუ წლევანდელ 

სეზონის საქმე ასე აიწეწ-დაიწეწა და სხვ. 

მაგრამ კრების უმრავლესობამ აღარ 

მოისურვა წარსული დადგენილების 

გარჩევა და ამჯობინა პრაქტიკულ 

საშუალების გამოძებნას ცდილიყვნენ.

კამათში მონაწილეობა მიიღეს 

როგორც მსახიობებმა, აგრეთვე 

რაჟდენ არსენიძემ, აკაკი ფაღავამ, 

სიო ჭანტურიშვილმა, ალექსანდრე 

ახმეტელმა, ტიციან ტაბიძემ და ბოლოს 

იმ გზას დაადგნენ, რომ კრებას აერჩია 

კომისია მთავრობის წარსადგომათ.

      კრებამ დაადგინა, სეზონი 

აწარმოოს კავშირმა ან თავის საკუთარის 

საშუალებით ან ანტრეპრენიორის 

გამოძებნით, ხოლო ყოველი ღონე 

იღონოს, რომ სეზონი უსათუოდ 

მოგვარდეს. ამასთანავე, ხსენებულ 

კომისიას დაევალა, სთხოვოს 

მთავრობას, რომ მან საკუთრად 

იყოლიოს ქართული დასი სახელმწიფო 

თეატრში, ხოლო თუ ეს ამჟამად 

მოუხერხებელია, რაიმე ნივთიერი 

დახმარება მაინც აღმოუჩინოს კავშირის 

დასს.

     კომისიაში არჩეულ იქნენ: რაჟდენ 

არსენიძე, ნიკო შიუკაშვილი და შალვა 

დადიანი, რომელნიც ორშაბათს უნდა 

წარდგომოდნენ კიდეც მთავრობას.

>
შალვა დადიანი

Salvha Dadiani

Mikhail Vorontsov, implemented a number 

of cultural initiatives, one of which was the 

foundation of the opera. The declared purpose 

of its establishment was to benefit the "public 

well-being" but it also served an important 

political goal of fully integrating the local 

Georgian aristocracy into the Imperial social life, 

thereby distracting them from any further anti-

Russian conspiracies.

From the very beginning, the opera house was 

one of the centers of cultural life in Tbilisi. 

Highly artistic and famous operas which were 

staged in Europe, were performed at the Tbilisi 

Opera House quite soon after the original 

productions. 

Taking into consideration society’s great love 

and interest towards opera, it was decided to 

establish a permanent opera troupe.

The first Georgian opera performed on the 

stage of the Tbilisi Opera House, was "Christine" 

by Revaz Gogniashvili (June 17, 1918).
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10 გიორგი ჯაბადარი და 
ქართული თეატრი

>

Theatre Studio – Giorgi Jabadari

Despite the unstable situation in Independent 

Georgia, the theatre was still active. In 1918, 

when the future prominent Georgian actress Veriko 

Anjaparidze returned to Georgia from Russia, 

Giorgi Jabadari – the son of famous Georgian 

სცენა სპექტაკლიდან „თეთრი ვახშამი“

Scene from the play ‘Tetri Vakhshami’ 

(White Supper)

>
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მ იუხედავად პოლიტიკური რყევებისა და არასტაბილური სიტუაციისა, 

დამოუკიდებელ საქართველოში თეატრალური ცხოვრება დუღდა. ეს 

ეპოქა და ამ დროს თეატრალურ სცენაზე გამობრწყინებულ ადამიანთა 

მოღვაწეობა შესანიშნავად აღწერა პროფესორმა ნათელა ურუშაძემ. მისი 

თქმით, 1918 წელს „მოხდა საოცარი დამთხვევა – სწორედ იმ წელს, 

როდესაც ვერიკო ანჯაფარიძე რუსეთიდან შინ დაბრუნდა, საფრანგეთიდან 

საქართველოში ჩამოვიდა ცნობილი ფრანგი რეჟისორისა და თეატრალური 

მოღვაწის ანდრე ანტუანის მოწაფე გიორგი ჯაბადარი, შვილი ცნობილი 

ქართველი საზოგადო მოღვაწის, ჟურნალ „მაცნეს“ გამომცემელ 

ალექსანდრე ჯაბადარისა. განათლება გიორგი ჯაბადარმა პარიზში მიიღო, 

კარგა ხანს იმუშავა რეჟისორად ანტუანთან. მსგავსად მასწავლებლისა, ისიც 

მხურვალე პატივისმცემელი იყო ემილ ზოლას ესთეტიკური პრინციპებისა...

     საქართველოში დროებით იყო ჩამოსული, რათა მისივე სიტყვით, „ის 

კაცთა ჟლეტის ხანა“ კახეთში გაეტარებინა და ისევ უკან დაბრუნებულიყო. 

მაგრამ ჩამოვიდა თუ არა, დრამატულმა საზოგადოებამ ქართული 

თეატრალური სტუდიის დამაარსებლად და ხელმძღვანელად მიიწვია.

     გიორგი ჯაბადარმა მიიღო წინადადება. მან მიზნად დაისახა მომავალი 

მსახიობებისათვის ესწავლებინა, თუ როგორ ყოფილიყვნენ ზედმიწევნით 

მართალნი ყველა თანამედროვე სადადგმო საშუალებებით შექმნილ 

სცენურ გარემოში.  ბრძოლა გამოუცხადა პრემიერომანიას და სურდა 

დაემკვიდრებინა ანსამბლური სპექტაკლების თეატრი. ამავე აზრისა იყვნენ 

იმ დროის გამოჩენილი ქართველი მოღვაწეები. სწორედ იმ წლებში წერდა 

გრიგოლ რობაქიძე: „თეატრი არის კრებითი მოქმედება... თანამედროვე 

თეატრი უნდა იყვეს მომცემი დასრულებული და მთლიანი მონუმენტალური 

ხაზებისა. აქ არ შეიძლება ბატონობა ნაწილის, ცნობილია მისი სინთეზი. 

რეჟისორი არის მქმნელი მთლიანობისა“. ასე რომ, ევროპასა და 

საქართველოში ამ მხრივ სრული თანხმობა იყო, ანსამბლური თეატრის 

შესაქმნელად საჭირო ნიადაგი გიორგი ჯაბადარის ჩამოსვლისთვის უკვე 

იყო შემზადებული. 

     საქართველოს ხელოვნების სასახლეში დაცულია ვალერიან 

შალიკაშვილის სიტყვა, რომელიც მან წარმოთქვა სტუდიის გახსნის დღეს: 

„ბატონებო, თქვენ რომ ქართულ ძველ თეატრებზე არ იყოთ აღზრდილნი, 

მე დუმილს ვარჩევდი, მაგრამ რაკი ეს ასე არ არის, მინდა თქვენი 

ყურადღება  მივაქციო ორს გარემოებას: რა იყო ძველი თეატრი და მისი 

მსახურნი და რაგვარი უნდა იქნეს ახალი თეატრი, რა მოვალეობა გაწევთ 

თქვენ. ყველასათვის ცხადია, თუ რა დიდი დამსახურება მიუძღვის ძველ 

ქართულ თეატრს თავის ერისა და სამშობლოს წინაშე. ქართული თეატრი 

დღიდან დაბადებისა აქამომდე ფხიზელ დარაჯად ედგა ქართულ ეროვნულ 

საქმეს. იგი აღვიძებდა ხალხში ხელოვნურად მიძინებულ ეროვნულ სულს, 

იგი იყო საქართველოში ერთადერთი დაწესებულება, საიდანაც შედარებით 

თავისუფლად გაისმოდა ალაგმული თავისუფალი ქართული სიტყვა 

და თქვენც, ყმაწვილებო, ამ სიტყვებით გრძნობააშლილი არაერთხელ 

გადმოგდენიათ თვალთაგან ნეტარების ცრემლი სამშობლოს სიყვარულით 

გადმონაწური. ქართული თეატრი იყო ერთგვარი აკადემია, სადაც მოზარდი 

public figure, publisher Alexander 

Jabadar and a student of the 

famous French director and 

theatre manager André Antoine, 

came to Georgia from France. 

Jabadar received an education 

in Paris and worked with Antoine 

for a long time. As soon as he 

arrived in Georgia, the dramatic 

society invited Giorgi to establish 

a Georgian theatre studio and 

work on the development of 

Georgian theatre issues. 

ხელშეკრულება დრამატიულ სტუდიასა და 

ისაკ ანთაძეს შორის. 1918 წელი

Agreement between the dramatic 

studio and Isak Antadze. 1918
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თავის გზა ეკლიანი გმირულად განვლო და თავისი დროშა დღემდის მოიტანა იმ 

სახით, რა სახითაც იგი პირველად აღიმართა.

     ცხოვრება შეიცვალა! ძველი დაინგრა და ამ ნანგრევებზე ახალი ცხოვრება 

შენდება. ქართველობა იბრძოდა სამ ფრონტზე – ებრძოდა მთავრობას, ებრძოდა 

გადაგვარებულ ხალხის უმეცრებას, ებრძოდა ნივთიერ გაჭირვებას, მაგრამ მაინც  

ქართული ძველი თეატრიც ამ უთანასწორო ბრძოლაში დაღლილ-დაქანცული, 

ღონემიხდილი უკანასკნელ სულისკვეთებას განიცდის, ახალი ცხოვრებისათვის 

ძველი სახის მატარებელი საჭირო აღარ არის. თვით ცხოვრებამ უბრძანა, 

მოკვდიო და ისიც კვდება, მაგრამ, მოგეხსენებათ, სიკვდილს ახალი სიცოცხლე 

მოსდევს – სიკვდილი შობს ახალ სიცოცხლეს და, აი, ახალმა ცხოვრებამ ძველის 

მემკვიდრედ მოგიწოდათ თქვენ – ახალგაზრდებო!

     ძველ თეატრს რომ თავისი მემკვიდრეობა თქვენთვის გადმოეცა იმ სახით, 

რა სახითაც იგი მოღვაწეობდა, თქვენი მოვალეობა მაშინაც კი დიდი იქნებოდა, 

მაგრამ რაკი ახალ ცხოვრებას ახალი თეატრი სურს – მით უფრო ძნელი და 

პასუხსაგებია თქვენი დანიშნულება. თუმცა თქვენ, ბატონებო, ჩვენზე უფრო 

ბედნიერ ვარსკვლავზე ყოფილხართ დაბადებულნი. თქვენს მუშაობას წინ არ 

გადაეღობება ის წინაღობანი, რომელსაც ებრძოდა ძველი თეატრი. ძველი 

მთავრობა, რომელიც სულს უხუთავდა თეატრს – აღარ არის, ახალი კი არათუ 

თაობა სწავლობდა სამშობლოს 

სიყვარულს; სწორედ ამიტომ 

ქართული თეატრი იყო უფრო 

პოლიტიკური დაწესებულება, 

ვიდრე ხელოვნების ტაძარი, 

მისი მსახურნი, არტისტები უფრო 

პოლიტიკური მებრძოლნი, 

ვიდრე ხელოვანნი. ეჭვს 

გარეშეა,  პოლიტიკურ 

დაწესებულებაში წმინდა 

ხელოვნებას ადგილი არ 

ექნებოდა. ქართულმა თეატრმა 

10>

     Jabadar’s goal was to raise the level of theatre 

development to that of Europe. He was against 

‘Premieromania’ and wanted to establish a theatre of 

ensemble performances. He brought together well-

known actors (Giorgi Aradeli - Ishkhneli, Mikheil Gelovani, 

Mikheil Chiaureli, Tsatsa Amirejibi, Alisa Kikodze, Babo 

Gamrekeli), as well as completely unknown young 

people who were trying to settle themselves in this field 

გიორგი ჯაბადარის სტუდიის წევრები. 

უცნობი ავტორის ჩანახატები

Members of the Giorgi Jabadari Studio. 
Sketches by unknown painter

>
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ხელს შეგიშლით, არამედ როგორც ეროვნული მთავრობა, ხელს შეუწყობს 

თქვენს ზრდა-განვითარებას. არ მოგიხდებათ ბრძოლა ხალხის უმეცრებასთან. 

იგი უკვე ეროვნულად შეგნებულია და თქვენს შრომას ღირსეულად 

დააფასებს. აღარ დაგჭირდებათ ნივთიერ გაჭირვებასთან ჭიდილი. მადლი 

უფალს – ახალ თეატრს მფარველი და სახსარი აღმოუჩნდა.

     ახალმა ცხოვრებამ ახალი ძალებით მოგიწოდათ ახალ ასპარეზზე 

სამოქმედოდ და თქვენც ახალგაზრდულის ენერგიითა და რწმენით უნდა 

ჩაებათ საქმეში და შექმნათ ახალი თეატრი. თუ ძველი თეატრი იყო 

პოლიტიკური დაწესებულება, თქვენ უნდა შექმნათ ნამდვილი ხელოვნების 

ტაძარი და ამ ტაძარში  მწირველნი უნდა იყვნენ მხოლოდ რწმენით 

აღჭურვილნი და სულით სპეტაკნი. თქვენ შორის არიან და იქნებიან კიდევ 

ძველი თეატრის მსახიობნიც. ისინიც მოვალენი არიან დაიბერტყონ ფეხნი 

>
გიორგი ჯაბადარი

Giorgi Jabadari

(Veriko Anjaparidze, Shalva 

Gambashidze, Akaki Vasadze, 

Dimitri Mzhavia, Mikheil 

Lortkipanidze, etc.) – in total 

about sixty persons.

In the studio, artistic oral 

communications and dramatic 

skills were taught by Giorgi 

Jabadari.  

V. Shalikashvili was invited as 

a director. Dancing and plastic 

rhythm was taught by Tbilisi 

Opera and Ballet Theatre 

soloist M. Bauerzaksi.

სახელმწიფო თეატრში გამართული ს

პექტაკლის „სარწმუნოება“ პროგრამა

Program for the play ‘Sartsmunoe-

ba’  (Religion) performed at the 

State Theatre

>
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თვისნი კარის დირეზე, მოინათლონ ახალ ემბაზში, ისხურონ აიაზმა 

და განწმენდილნი, გასპეტაკებულნი შევიდნენ ამ ტაძარში. თუ ჩვენ, 

ძველი არტისტები პოლიტიკური მებრძოლნი ვიყავით, თქვენ უნდა 

იყოთ ხელოვანნი. ძველი თეატრი გრდემლით სჭედავდა – თქვენ 

ნაზის ფერადი ძაფებით უნდა ამოქარგოთ მშვენიერი სახეები; 

ძველი თეატრი ბლაგვი ნაჯახით ჰკაფავდა ეკლნარს, – თქვენ ამ 

გაკაფულ ადგილზე უნდა დარგოთ ლამაზი ყვავილები, გააშენოთ 

წალკოტი; ძველმა თეატრმა მოგიქსოვათ აბჯარი – თქვენ კი თქვენის 

კალმით და ფერადებით უნდა დახატოთ თვალწარმტაცი, მთლიანი 

სურათი, ძველი თეატრის მოღვაწეობა თქვენ უნდა გააფაქიზოთ, 

გაასპეტაკოთ! 

     როგორც ხედავთ, მოვალეობა დიდი გაწევთ, მაგრამ შესრულება 

ადვილია თუ გრწამთ. რწმენა კლდესაც ანგრევს – ნათქვამია: 

უმართებულო საქციელია შეხვიდე სალოცავად იმ ტაძარში, რომლის 

მრევლის მოძღვრება არა გწამს, არ აღიარებ.

     ამიტომ ყველა თქვენგანს, ბატონებო, უნდა ესმოდეს – სად 

მიდის ან რომელ მოძღვრებას აღიარებს. ვინც მოდიხართ სრულის 

შეგნებით, მტკიცე რწმენით აღჭურვილი,  სიხარულით გულგაშლით 

მიგიღებთ. ხოლო ვისაც არ სწამს ჩვენი საქმე და მაინც მოდის 

გასართობად, დროს მოსაკლავად, – იმას ამთავითვე ვეტყვი – 

კათაკმეველო, განვედ! რადგან მაყურებელს  ურწმუნო და მცონარე 

არ უყვარს. ეს არ არის გასართობი – ეს არის ხელოვნება და 

სიტყვა „ხელოვნება“ – დარწმუნებული ვარ, თქვენთვის, როგორც 

ინტელიგენტთათვის, ყველაფრის მთქმელია.  მაგრამ რწმენაც არის 

და რწმენაც! შეიძლება მე ვიწამო რომელიმე მოძღვრება, ხოლო 

მისი მქადაგებლის შიში და კრძალვა არ მქონდეს. არც ეს შეიძლება! 

ეს ჰქმნის ანარქიას და ანარქია კი თეატრს ღუპავს. ყველანაირ 

>
ვალერიან შალიკაშვილი

Valerian Shalikashvili

10
>

1918-1920 წლების ხელოვნება36



ანარქიულ წესწყობილებაში ერთადერთი მონარქიული დაწესებულბა 

უნდა დარჩეს – ეს თეატრია. ყოველგვარ დემოკრატიულ სახელმწიფოში 

ერთადერთი კრიტერიუმი უნდა იყოს საზოგადო – ხელოვნება და კერძო 

– თეატრი. ამიტომ ჩვენ უნდა გვწამდეს ჩვენი რელიგიის მოძღვარი და 

გვქონდეს მისი შიში და კრძალვა. უნდა შევქმნათ რკინის დისციპლინა, 

ურომლისოთ თეატრის არსებობა შეუძლებელია. მორჩილება 

უფროსისადმი არავის არ შეურაცხყოფს, პირიქით – იგი ადამიანს 

ამაღლებს და ამტკიცებს მის კულტურას, მის ინტელიგენტობას.

     როცა ვამბობ დისციპლინასა და მორჩილებაზე, ამით ის კი არ მინდა 

ვსთქვა, რომ დიდ მსახიობს დაემორჩილოს  და მონად გაუხდეს პატარა 

მსახიობი. არა! არ არსებობს დიდი და პატარა მსახიობი! ხელოვნების 

წინაშე ყველანი თანასწორნი უნდა ვიყვნეთ. ყველამ უნდა ერთის სულით, 

ერთის გულით უნდა ვემსახუროთ მას. არ არის დიდი და პატარა როლები 

– არიან ნიჭით დიდი და პატარა მსახიობნი. ნიჭიერი მსახიობი პატარა 

როლს ისე ითამაშებს, რომ უნიჭო მსახიობს, დიდი როლის მოთამაშეს 

სრულიად დაჩრდილავს. ჰოდა, რადგან დისციპლინასა და მორჩილებაზე 

მოგახსენეთ, მე ვგულისხმობდი იმ პიროვნებას, რომელსაც ყველანი 

მოვალენი ვართ დავემორჩილნოთ. ეს არის პატივცემული გიორგი 

ჯაბადარი. იგია ჩვენი ხელმძღვანელი და პასუხისმგებელი როგორც 

გამგეობის, აგრეთვე ფართო საზოგადოების წინაშეც. თუ შევქმნით 

ერთსულოვნებას, რკინის დისციპლინას და ერთიმეორის პატივისცემას 

– ჩვენი გამარჯვება უზრუნველყოფილია და მე შემიძლია ამთავითვე 

მივიღო იგი. მაშ, ვუსურვოთ გამარჯვება ჩვენს ხელმძღვანელს გიორგი 

ჯაბადარს“.

10>

Georgian society had a great 

interest in the new studio; the 

first performance had not even 

been released when the press 

published articles about the 

studio being “an idea of the new 

Georgian theatre, a search for 

new theatrical forms: the goal 

of this search the discovery of 

truth in our lives.”
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1918 წლის 24 მარტი. 

გაზეთი „ერთობა“, N68

ახალი 
თეატრალური 
დასის 
შესაქმნელად

>

1918 წლის 24 მარტს ქართული დრამატული საზოგადოების 

გამგეობამ საგანგებო წერილით მიმართა 

ახალგაზრდობას. ეს წერილი, სათაურით „ქართული თეატრის 

აღორძინება“ დაიბეჭდა გაზეთ „ერთობაში“ ( N68 ).  ის ასეთი 

შინაარსისაა: 

     „ქართული დრამატული საზოგადოება მოუწოდებს 18-30 წლის ასაკის 

ქართველ ინტელიგენტ ახალგაზრდობას, გამოცხადდნენ ჩასაწერად 

სრულიად ახალი დასის შესადგენად. ქართულმა დრამატულმა 

საზოგადოებამ დააარსა სასცენო ხელოვნების სტუდია. ამ სტუდიაში 

მომზადებული მსახიობები გამართავენ წარმოდგენას ჯერ თბილისის 

სახაზინო თეატრის შენობაში და შემდეგ თავის საკუთარ თეატრში. 

მსურველნი ამ სტუდიაში სრულიად უფასოდ შეისწავლიან: დიქციას, 

მიმიკას, პლასტიკას, რიტმს დალკროზის*  სისტემით, ფარიკაობას, 

გრიმს, ხმის დაყენებას და ვისაც სასიმღერო ხმა აღმოაჩნდება, 

იმღერებს. თუ რომელსამე მომავალ მსახიობს აღმოაჩნდება მუსიკის 

ნიჭი, შეისწავლის დაკვრას იმ ინსტრუმენტზე, რომელსაც მოისურვებს“.

     

*	ემილ	ჟაკ	დალკროზი	(1865-1914)	–	შვეიცარიელი	კომპოზიტორი	და	მუსიკის	პედაგოგი,	რომლის	მიერ	შემუშავებული	
მუსიკალურ-რიტმული	აღზრდის	სისტემა	მსოფლიოში	დღესაც	ერთ-ერთი	ყველაზე	პოპულარულია.	

Elegant and well-mannered Jabadar was a 

true European. Besides the theatre studio, 

he worked on the textbook "Diction", which 

was the first book about acting issues and 

stage speaking published in Georgia.

For the existence of the studio, apart 

from enthusiasm, there was a need for 

financial support. As the government did 

not assign the money, Jabadar had to 

sell everything to save the studio from 

closure. In addition, each studio member 

contributed 200 Maneti (the currency of 

the time) for the studio, after which they 

were able to go to Sagarejo with the hope 

that the performance would reimburse all 

expenses.
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ვერიკო ანჯაფარიძე

Veriko Anjaparidze

გაეცნო რა ძირითად ადგილობრივ თეატრალურ ძალებს,  გიორგი 

ჯაბადარმა თავი მოუყარა როგორც ქართველი საზოგადოებისთვის 

მეტ-ნაკლებად ცნობილ მსახიობებს (გიორგი არადელი-იშხნელი, 

მიხეილ გელოვანი, მიხეილ ჭიაურელი, ცაცა ამირეჯიბი, ალისა 

ქიქოძე, ბაბო გამრეკელი), ისევე სრულიად უცნობ ახალგაზრდებს, 

რომლებიც ახლა აწარმოებდნენ ძალთა მოსინჯვას სცენაზე ( ვერიკო 

ანჯაფარიძე, შალვა ღამბაშიძე, აკაკი ვასაძე, დიმიტრი მჟავია, 

მიხეილ ლორთქიფანიძე და სხვანი) – სულ სამოცამდე კაცს. ბინა 

დაიდეს ფრეილინის, ახლანდელ სულხან-საბა ორბელიანის ქუჩაზე.

     მხატვრულ სიტყვასა და მსახიობის ოსტატობას სტუდიელებს 

თვითონ გიორგი ჯაბადარი ასწავლიდა, რეჟისორად მოწვეული 

იყო ვალერიან შალიკაშვილი, რომელიც უმთავრესად სხვადასხვა 

პიესებიდან შერჩეულ ნაწყვეტებზე მუშაობდა. ცეკვასა და პლასტიკას 

თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სოლისტი მ. ბაუერზაკსი 

ასწავლიდა.

     მოწინავე საზოგადოებრიობა ახალ სტუდიას დიდი 

სერიოზულობით ეკიდებოდა: ჯერ არც კი წარმოედგინათ პირველი 

სპექტაკლი, პრესაში კი უკვე ქვეყნდებოდა სტატიები იმის შესახებ, 

რომ სტუდია – ეს არის ახალი თეატრის იდეის განხორციელება, 

ახალ თეატრალურ ფორმათა ძიება, ძიებათა მიზანი კი – ცხოვრების 

სიმართლე. ძალიან ბევრს სჯეროდა, რომ გიორგი ჯაბადარის 

სტუდია მოწოდებულია განაახლოს ქართული თეატრი. აკაკი 

ფაღავა პირდაპირ აცხადებდა ჟურნალ „თეატრსა და მუსიკაში“, 

რომ ძველი თეატრი საქართველოში კვდება და სწორედ ამ დროს 

იბადება ახალი –  ჯაბადარის სტუდია. აკაკი ფაღავა არ მალავდა, 

On November 18, 1918, "Faith" by 

Eugene O'Brien was the first play 

performed by the Jabadari studio at 

the Tbilisi Opera Theatre. The play 

told the unusual story of how old 
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>
ეკატერინე (ცაცა) ამირეჯიბი 

Ekaterine (Tsatsa) Amirejibi

რომ სტუდიას, როგორც 

ყველა ახალ წამოწყებას, 

ჰყავს ძლიერი, გამოცდილი 

და გააფთრებული 

მოწინააღმდეგეები. ამიტომ 

მოუწოდებდა ყველას, 

ვისაც გულწრფელად 

უყვარს თეატრი, მიეხმაროს 

სტუდიას, ანუ ახალი 

თეატრის დაბადებას“.

გიორგი ჯაბადარი 

დაუოკებელი 

ტემპერამენტის ადამიანი 

იყო. მეცადინეობის დროს 

მოსწავლეებზე მეტად 

ის ღელავდა თურმე., 
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იუზა ზარდალიშვილი

Iuza Zardalishvili

>
შალვა ღამბაშიძე

Shalva Gambashidze

ასეთი აქტიურობა გადამდები გახლდათ. 

სტუდენტები შეპყრობილი იყვნენ 

ნამდვილი ენთუზიაზმით, თავისუფალ 

დროსაც სტუდიაში ატარებდნენ, 

მუშაობდნენ ხმაზე, მეტყველებაზე. 

იმეორებდნენ სცენებს ან კამათობდნენ 

ხელოვნების საკითხებზე, იმაზე, თუ 

როგორი უნდა იყოს თეატრი და ასე  

შემდეგ.

გაზაფხულზე მეცადინეობა გიორგი 

ჯაბადარის მშობლიურ სოფელ 

საგარეჯოში გადაიტანეს. საცხოვრებლად 

მშვენიერი ადგილი შეარჩიეს სოფლის 

შუაგულში. ეზოში უზარმაზარი კაკლის 

ხე იდგა, მისი ჩრდილი მთელ ეზოს 

ფარავდა. აქვე, სულ  რამდენიმე 

ნაბიჯის მოშორებით, ანკარა წყარო 

მოჩუხჩუხებდა. ამ ხის ქვეშ იდგა მაგიდები  

და თავმოყრილი იყო მეცადინეობისთვის 

საჭირო საგნები: რეკვიზიტი, სავარჯიშო 

ღერძი და სხვ.

     ელეგანტური, მუდამ 

კოხტად გამოწყობილი, 

ნელსაცხებელდასხურებული გიორგი 

ჯაბადარი ჭეშმარიტი ევროპელი იყო. 

ნიჭიერი, განათლებული, ლიტერატურული 

ქართულის ბრწყინვალე მცოდნე, 

ავადმყოფურად განიცდიდა სიტყვის 

წარმოთქმაში დაშვებულ წვრილმან 

შეცოდებებსაც კი. ფანატიკურად ერთგული 

იყო თეატრისა, ათენებდა და აღამებდა 

სტუდიაში, ამავე დროს მუშაობდა 

სახელმძღვანელოზე „დიქცია“. ესაა 

პირველი წიგნი სასცენო მეტყველების 

საკითხებზე, რომელიც გამოიცა 

საქართველოში.

     სტუდიის არსებობისთვის, გარდა 

ენთუზიაზმისა, ფულადი სახსრებიც 

იყო საჭირო. მთავრობამ თანხა არ 

გაიღო. გიორგი ჯაბადარი იძულებული 

გახდა, თვითონ ეშოვა ფული. გაყიდა 

ყველაფერი, რაც გააჩნდა (გარდა 

სუნამოსი, როგორც ხუმრობდნენ 

სტუდიელები), დააგირავა, რაც 

კი შეეძლო, ყოველმა სტუდიელმა 

შეიტანა სალაროში 200 მანეთი და 

ამ თანხით გაემგზავრნენ საგარეჯოში 

იმ იმედით, რომ სპექტაკლი ყველა 

გაწეულ ხარჯს აანაზღაურებდა. ცოტა 

დაგვიანებით აქ ჩამოვიდა ვერიკო 

ანჯაფარიძეც.

     მიხეილ ჭიაურელის მოგონებიდან:

     „რეპეტიციებს გავდიოდით ხის 

ღობით შემოვლებულ მშვენიერ 

ეზოში. აქ ვიკრიბებოდით დილით 

და საღამოს... და აი, შემოდგომის 

ერთ დღეს ყველანი მოუთმენლად 

ველოდით ახალგაზრდა მსახიობი 

ქალის ვერიკო ანჯაფარიძის 

ჩამოსვლას, რომელსაც არავინ 

იცნობდა...

11>

1918-1920 წლების ხელოვნება42



>
მიხეილ გელოვანი

Mikheil Gelovani

>
აკაკი ვასაძე

Akaki Vasadze

>
ბაბო გამრეკელი

Babo Gamrekeli

Egyptians believed that each 

year the River Nile needed a 

human sacrifice for a good year 

and rich harvest.

The performance was 

commented on by almost every 

printed press in Georgia.

The studio only existed two 

years and was closed in 1920. 

On March 17, 1920, in the 

ხელშეკრულება დრამატიულ სტუდიასა და 

ისაკ ანთაძეს შორის. 1918 წელი

Agreement between the dramatic 

studio and Isak Antadze. 1918

>
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     საღამო ხანი იყო. ჩვენი ჯგუფი ჩვეულებრივ მოგროვდა. 

ვუსმენდით ჯაბადარს, რომელიც ფრანგულად ბაძავდა ცნობილ 

მსახიობებს... გვიხსნიდა, რომ ჰქონდა ჩაფიქრებული ეჟენ ბრიეს 

მუსიკალური დრამა „სარწმუნოება“. კარგა მოსაღამოვდა. ვიღაცამ 

დაიძახა: აგერ, მგონი, ვერიკო მოდისო. რამ ამაღელვა მაშინ, 

ვერ ავხსნი... თვითონ ვარ გაკვირვებული... ალბათ, არსებობს 

რაღაც აუხსნელი წინასწარი გრძნობა, რომლის დაძლევა ძნელი 

ხდება. ვცდილობდი, ოდნავადაც არ შემმჩნეოდა მღელვარება. 

შეუმჩნევლად გავიხედე და... მოდიოდა ქალი დიდი ნაბიჯით, 

არაჩვეულებრივი ნაბიჯით. ეცვა აბრეშუმის გრძელი კაბა. უკან 

მოსდევდა რამდენიმე კაცი. სიჩუმე ჩამოვარდა, ყველა გასცქეროდა 

მომავალ ჯგუფს. ჩვენ ცოტა მაღლობზე ვიყავით და კარგად 

ვხედავდით იდუმალად მომავალთ. მოახლოვდნენ.

     აი, თურმე როგორი ყოფილა...

     არაჩვეულებრივ მაღალი ყელი. ვერ გაიგებდი, თვალებით ვის 

უყურებდა, ოდნავ მოზრდილი ცხვირი, უწესრიგოდ, ფაფარივით 

გადმოყრილი თმა, ყველას მოგვესალმა და მომეჩვენა, რომ 

განსაკუთრებული ყურადღებით მე შემომხედა. მე მას პირველად 

ვხედავდი... და ვხედავდი მხოლოდ მას!“

     მთელი დღე, დილის 8 საათიდან საღამომდე ისე იყო 

განაწილებული, რომ უქმად საათიც არ იხარჯებოდა. სასცენო 

მეტყველების უზადო დაუფლებისთვის საჭირო იყო ხანგრძლივი, 

სისტემატური მეცადინეობა. ყოველ დილას უზმოზე სტუდენტები 

გამოდიოდნენ ეზოში და ავარჯიშებდნენ სუნთქვას. სავარჯიშო 

ძირითადად მდგომარეობდა შემდეგში: წინადადება „აღარ ვიცი, ვის 

მივენდო“ უნდა გაგრძელებულიყო მანამ, სანამ სუნთქვა გეყოფოდა. 

სოფლის მცხოვრებლები, უმთავრესად ბავშვები, იკრიბებოდნენ 

სტუდიელების გარშემო და გაოცებული შესცქეროდნენ უფროსებს, 

რომლებიც სრული სერიოზულობითა და დაუსრულებლად 

ამოიყვირებდნენ ხოლმე ერთსა და იმავე წინადადებას. ბავშვები 

ეშმაკურად გადახედავდნენ ხოლმე ერთმანეთს და სიცილით 

იგუდებოდნენ, მოხუცები კი პირჯვარს იწერდნენ თურმე და ნაბიჯს 

უმატებდნენ.

     მეტყველებისა და ცეკვის გარდა, ყოველდღე უტარდებოდათ 

პლასტიკის გაკვეთილები. ვაჟები ტრუსებსა და მაისურებში 

ვარჯიშობდნენ, გოგონები – ქიტონებში. ეს კოსტიუმები ნაკლებ 

შთაბეჭდილებას არ ახდენდა საგარეჯოელებზე, ვიდრე ჯგუფურად 

გამეორებული ფრაზა „აღარ ვიცი, ვის მივენდო“.

     ახალგაზრდა ენთუზიასტების ცხოვრება აღსავსე იყო იმ 

თავისებური მშვენიერებით, რომელსაც ჩვეულებრივ სტუდიურობას 

უწოდებენ. გოგონები საჭმელს ამზადებდნენ, ვაჟები მათ 

ეხმარებოდნენ. საღამოობით მეცადინეობის შემდეგ, ერთად 

იკრიბებოდნენ. კამათობდნენ, მღეროდნენ, ცეკვავდნენ, 

>

newspaper "Georgia", in his 

letter "Georgian Theatre", Giorgi 

Jabadari addressed society:  

"I wanted the theatre to be an 

ensemble, like in modern theatre 

and not as it was in olden times. 

We wanted to have not only 

one important role; we wanted 

discipline to be strict and not as it 

is in the Georgian theatre."

44 1918-1921 წლების ქრონიკები



11 >

ხუმრობდნენ. ყოველივე ამის ავანჩავანი იყვნენ 

კოტე სუმბათაშვილი და დიმიტრი მჟავია. კვირაობით 

ისვენებდნენ. აწყობდნენ ექსკურსიებს, ღარიბ, 

მაგრამ მხიარულ წვეულებებს.  გიორგი ჯაბადარი  

უამბობდა მათ პარიზზე, ანტუანის ცნობილ თეატრზე, 

ფრანგ მსახიობებზე.

     მეტყველებასა და პლასტიკაში სისტემურ 

მეცადინეობასთან ერთად, სტუდია ამზადებდა ორ 

სპექტაკლს – ეჟენ ბრიეს „სარწმუნოებასა“ და ჯუზეპე 

ჯაკოზას „ვითა ფოთლებს“.

1918 წლის 18 ნოემბერს თბილისის საოპერო 

თეატრის სცენაზე შედგა სტუდიის პირველი 

სპექტაკლი – ეჟენ ბრიეს „სარწმუნოება“. პიესა 

მოუთხრობდა მაყურებელს უჩვეულო ამბავს იმის 

შესახებ, თუ როგორ სწამდათ ძველ ეგვიპტელებს, 

რომ მათი ქვეყნის მაცოცხლებელ მდინარე ნილოსს 

ყოველწლიურ, გარკვეულ დროს, ესაჭიროება 

ადამიანის მსხვერპლად შეწირვა, ვინაიდან 

სხვაგვარად მდინარე არ გაიშლება და მიწაზე 

არაფერი იხარებს. სამსხვერპლოდ განწირული 

ადამიანი ღვთის რჩეულად ითვლებოდა, ამიტომ მას 

უმაღლესი ქურუმი ირჩევდა. ამჯერად ასეთ რჩეულად 

ქურუმმა დაასახელა მშვენიერი ასული იაუმა. იაუმა 

კი ეს-ესაა მოესწრო თავისი სატრფოს, ჭაბუკი სათნის 

დაბრუნებას უცხო ქვეყნიდან, სადაც განათლების 

მისაღებად იყო წასული. ამაოდ ცდილობს სათნი 

შეარყიოს იაუმას ფანატიკური რწმენა მსხვერპლად 

თავის შეწირვის აუცილებლობაში. ვერ დაითანხმა 

აქედან გაქცევაზე, ვერ გაანთავისუფლა იგი 

ცრურწმენის ბორკილებისგან – იაუმას მტკიცედ სწამს, 

რომ ის ვალდებულია გასწიროს თავი, თუკი ეს მისი 

ხალხისთვისაა საკეთილდღეო, თუკი ღმერთებმა ის 

აირჩიეს.

     სპექტაკლს გამოეხმაურა იმ დროს 

საქართველოში არსებული თითქმის ყველა ბეჭდური 

ორგანო. ჟურნალები: „თეატრი და ცხოვრება“,  

„შვიდი მნათობი“, „კავშირი“,  „თეატრი და მუსიკა“;  

გაზეთები: „საქართველო“,  „სახალხო საქმე“ და სხვ. 

ავტორები: აკაკი ფაღავა, ი. ასლანიშვილი, დავით 

კაკაბაძე, ვინმე შადიმანი, ბორჩელი, წინამძღვარი. 

იყო ხელმოუწერელი სტატიებიც.

>
ვერიკო ანჯაფარიძე და მიხეილ ჭიაურელი

Veriko Anjaparidze and Mikheil Chiaureli

1918 45



12
1918 წლის 24 ნოემბერი,  

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ქართული თეატრი და 
„ავთა ენები“

>

აი, რას წერდა 1918 წლის 24 ნოემბერს  ჟურნალი „თეატრი 

და ცხოვრება“: „ქართული დრამატული საზოგადოების 

სტუდიამ, გიორგი ჯაბადარის რეჟისორობით, სახელმწიფო 

თეატრში  18 და 22 ნოემბერს, ზედიზედ დადგა ეჟენ ბრიეს პიესა 

„სარწმუნოება“. ამ პიესის პირველმა წარმოდგენამ დიდძალი 

საზოგადოება მიიზიდა. მეორეზედაც საკმაო ხალხი დაესწრო, 

მიუხედავად იმისა, რომ „ავთა ენათა“ საზოგადოებრივი აზრი 

მოშხამეს; ბევრს იმედი აღეძრა, – აჰა, ძლივს ვეღირსეთ ჩვენი 

სცენის განახლებასო. ეს არცთუ ისე უსაბუთო იყო... საერთო 

Georgian Theatres

I n the Democratic Republic of Georgia, 

Tbilisi’s intellectual life was centered on 

the theatre. There were several Georgian 

theatres at the time where legendary 

actors were born. Veriko Anjaparidze, 

Mikheil Chiaureli, Shalva Gambashidze, 

Akaki Vasadze, Mikheil Gelovani and 

others were those who created an entire 

epoch of Georgian theatre.

Among important stages, one of the first 
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და სხვ. ასეთ „ნაკლთა“ ჩამოთვლაში კი თითქმის ხელიდან გაეპარათ 

ის გარემოება, რომ ჩვენი სასცენო ხელოვნების ცის ტატნობაზე 

ახალი სხივი გამოჩნდა და გაძლიერებისთვის ხელი უნდა შეეწყოთ. 

ახალგაზრდა სცენის მუშაკნი იმდენად მომზადებულნი იყვნენ, 

რომ ძნელად თუ ერთს მეორეს ამჯობინებდით: თითქოს ზეპირად 

ასრულებდნენ, მოკარნახის ხმა სულ არ ისმოდა. თითოეული 

მსახიობთაგანი გასაოცარის ტიპიურობით ასახიერებდა ნაკისრ როლს 

და აქ ერთი რომელიმე მონაწილე კი არ ბრწყინავდა, არამედ მთელ 

მონაწილეთა შეთანხმებულება. პიესას თუმცა შიგადაშიგ გრძელი 

ადგილები მოეპოვება, არცთუ ისე დასაწუნია; ძველი კერპების 

დამხობა, ხალხის წინმსვლელობას რომ გადაღობებიან, დამხობა 

იმ ცრუ ღმერთებისა, ხალხს მაჯლაჯუნასავით რომ დასწოლიან, 

განა როდისმე დრომორჭმულად ჩაითვლება? ყოველ საუკუნესა 

ჰყავს თავისი ცრუ ღმერთები, კერპები და მათ წინააღმდეგ აზრის 

ამუშავება როდისაა უადგილო. ჩვენი აზრით, ეს პიესა ცოტა რომ 

შემოკლდებოდეს, სახალხო რეპერტუარში საპატიო ადგილს დაიჭერს. 

კერძოდ, როლების შემსრულებელთა შორის თავი ისახელეს და 

საუკეთესო მომავლის იმედი აღგვიძრეს: ვერიკო ანჯაფარიძის 

ასულმა (იაუმა), ვეჩე ჯიქიამ (ქურუმთქურუმი), სარჩიმელიძემ 

(ოკიტ), გელოვანმა (სათნი), ცინაძემ [პაქ], ალექსიშვილმა (ნურმ), 

მჟავიამ (ბითიუ) და სხვ. მართალია, გელოვანმა ხმა ვერ გამოიზოგა 

სახელმწიფო თეატრის დარბაზისთვის,  მაგრამ იგი შესანიშნავი 

მსახიობი დადგება. ანჯაფარიძის ასულმა პირდაპირ მოგვაჯადოვა 

თავისი ღრმა, დაკვირვებული აღსრულებითა და განცდით; 

სასარგებლო მსახიობი დადგება ჯიქია; ასევე ითქმის დანარჩენ 

ახალგაზრდობაზეც. ცაცა ამირაჯიბისა და ანეტა ქიქოძის წარმატებამ 

გაგვაოცა; დიდი ნაბიჯი გადადგეს წინ. განსაკუთრებით მეორე 

ანსამბლში იყვნენ თავთავის ადგილას. მიხეილ ჭიაურელი ხომ 

ჯადომსახიობია: ძნელად თუ შეამჩნევდით, რომ ბითუს და სათნის 

შემსრულებელი ერთი და იგივე პირია. გზა მიეცით და იგი თავის 

ძალას გამოაჩენს. გ. იშხნელი [ფარაო] და იუზა ზარდალიშვილი 

[რეჰუ] თავისს როლებს კარგად ასრულებდნენ... საერთოდ, ახალი 

დასი რომ მხოლოდ ახალ ძალთაგან შესდგებოდეს, უკეთესია – 

საჭიროა აქვე აღვნიშნოთ, რომ პირველ მოქმედებაში ეპიზოდურ 

როლების შემსრულებლებიც ღირსეულად გამოდიოდნენ. 

     ვიმეორებთ, დიდი დანაკლისი იქნება, თუ ეს სტუდია მოქმედებას 

შეწყვეტს.  ბ-ნ გიორგი ჯაბადარს ეტყობა, საკმაოდ განვითარებული 

ჰქონია სახელოვნო გემოვნება, სასცენო უნარი, ცოდნა და თუ იმდენი 

ძალა გამოიჩინა, რომ ჩვენი საზოგადოებრივი სახელოვნო ყინულიც 

გაალხო, მომავალი მისია და ამ რწმენით ვუსურვებთ წარმატებას“. 

პრესის ასეთი აქტიურობაც საკმარისია იმის ნათელსაყოფად, თუ 

რა იმედებს ამყარებდა საზოგადოება და თვით სცენის ხელოვანნი 

სტუდიაზე.

>
ეკატერინე (ცაცა) ამირეჯიბი 

Ekaterine (Tsatsa) Amirejibi

შთაბეჭდილება არაჩვეულებრივი 

გახლდათ. ასეთი შეხამებით შერჩეული 

ფერებით, ერთსულოვნებით დადგმული 

პიესა იშვიათად გვინახავს: ხმა, მუსიკა, 

ფერები, ცეკვა, მორთულობა, სახის 

მოხატულობა, გრიმი და სხვა დიდი 

ხელოვნებით იყო შესხმული. წუნია 

პატარძლებმა სხვა რომ ვეღარა გააწყვეს 

რა, ჩურჩულებდენ: რაღა თარგმნით 

დაიწყეს სეზონი, პიესა მომაბეზრებელიაო 
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belonged to the "Caravanserai Theatre". Completely burnt in 1917, the theatre 

building was rebuilt in 1851 in the capital, Tbilisi, by local capitalist Gabriel 

Tamamshiev, who received 855 square feet from Viceroy Mikhail Vorontsov, 

with the prerequisite to include in the building a Caravanserai and the theatre. 

For the facades, Italian architect Jovani Schudieri (1817-1851) used the basilica 

architectural motives of Vicenza, which belonged to the famous Italian architect 

Andrea Paladio. The theatre hall and vestibule were decorated with arabesque 

and different style sketches by Prince Gregory Gagarin (1810-1893). The 

Georgian newspaper Caucasus, wrote about the theatre interior’s decoration 

thus: "After settling down in Tbilisi, Prince Gagarin apparently improved his talent 

and immortalized his name not only with illustrations and pictures, but with 

whole monuments. He designed the Tbilisi theatre with improved Arabic Style. 

The new hall is very beautiful and charming. It is like a huge bracelet made by 

ვერიკო ანჯაფარიძე და მიხეილ 

ჭიაურელი მეგობრებთან ერთად 
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     პრესაში გამოქვეყნებული მასალა გვაუწყებს, რომ სტუდიის პირველმა 

სპექტაკლმა დიდძალი საზოგადოება მიიზიდა, რომ მათ შორის ყველა არ იყო 

ერთნაირად განწყობილი, რომ „ავთა ენათ“ შხამიც უნთხევიათ, ხოლო იმედიანნი 

სასოებით ელოდნენ „ჩვენი სცენის განახლებას“.

     აღინიშნა, რომ ამ პირველმა ცდამ კოლექტივის ერთი მთლიანი თეატრალური 

პრინციპი ვერ გამოავლინა, მაგრამ ამის მიუხედავად, მაინც ისაა სადღეისოდ 

მომავალი ქართული თეატრის ყველაზე საიმედო საყრდენი.

     საკუთრივ სპექტაკლს რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით ითქვა, რომ ასეთი 

ერთსულოვნებით დადგმული პიესა იშვიათად გვინახავსო, მოკარნახის ხმა სულ არ 

ისმოდაო. ხაზგასმით აღინიშნა, რომ ამ სპექტაკლში ერთი რომელიმე მონაწილე 

კი არ ბრწყინავს, არამედ მონაწილეთა შეთანხმებულობა; რომ ეპიზოდური 

როლების აღმსრულებელნიც ღირსეულად ართმევენ თავს მოვალეობას; რომ 

სალიანგო*  სცენებიც მშვენიერი იყო და მუსიკაც. მიუთითებდნენ რეჟისორს, რომ 

მან ვერ მონახა ეგვიპტელთა დამახასიათებელი სიცოცხლის რიტმი. მუსიკალური 

დახასიათების რიტმი კი სრულებითაც არ შეეფერება წარმოდგენისას; ისიც 

შენიშნეს, რომ ეგვიპტური სტილის სავარძლის მაგიერ სცენაზე ლუდოვიკოს დროის 

სავარძელი დგას. სპექტაკლის ნაკლოვანებათა დიდი ნაწილი პიესის ხარვეზებით 

იყო ახსნილი. ზოგი კრიტიკოსის ბრიეს ეს პიესა ესთეტიკურად მიუღებელია, 

საერთოდ ყალბია და სრულიად უცხო ქართველი მსახიობისთვის.

     მსახიობებს საყვედურობენ სცენისთვის შესაფერ თვალტანადობის ნაკლებობას, 

ზოგიერთი სტუდიელი მოკლებულია „საინსტრუმენტო“ სხეულს, აგრეთვე პიესის 

თავისებურების შეგრძნებასო.  დავით კაკაბაძე პირდაპირ წერს: „უმთავრესი 

მოთამაშენი თავის როლს ასრულებენ იმ რიგზედ, რა რიგზედაც საზოგადოდ  

თამაშობენ ჩვენი ძველი მამა-მსახიობები თანამედროვე როლებს. მოთამაშეთ 

სრულებით დავიწყებიათ, რომ „სარწმუნოება“ ეგვიპტის ცხოვრებიდანაა“.

     მსახიობთა შორის კრიტიკა განსაკუთრებით გამოარჩევს იაუმას 

განმასახიერებელ ვერიკო ანჯაფარიძეს. დრო დაადასტურებს, რომ ეს არ იყო 

შემთხვევითი, რადგან მრავალი წლის შემდეგაც გაიხსენებენ მის იაუმას, რაც არ 

ითქმის სხვა მოქმედ პირთა შესახებ.

     ვერიკოს იაუმაზე მაშინ ასე წერდნენ:

     „ანჯაფარიძის ასულმა პირდაპირ მოგვაჯადოვა თავისი ღრმა, შეგნებული, 

დაკვირვებული აღსრულებით“.

     „ვერიკო ანჯაფარიძე ჭკვიანი და კარგი შემსრულებელი იყო თავის როლისა. 

ისიც კი, რაც შესაძლებელია, ამ ახალგაზრდა მსახიობ  ქალს ნაკლად ჩაეთვალოს, 

სახელდობრ, სინარნარესა და ბგერას მოკლებული ხმა, რომელიც ღრმად 

გულმკერდში არ ზის, ესეც კი რაღაც უცნაურად ეხმარებოდა მისტიურს ბუნებას 

*	სალიანგო	–	ძვ.	საჯარო,	სახალხო.	
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იაუმასას, თვით ბედის მსხვერპლად 

განწირულ ადამიანისა.

     თვით არა მდიდარი ნაკვთიანობა 

მსახიობისა (სუსტი აგებულება), 

მიხვრა-მოხვრა, სიარული და ხელები 

(ჟესტიკულაცია), ყოველთვის ესეა ერთი 

მთლიანი სტილის ბეჭედი. თითქოს ყოველი 

პოზა, ყოველი უცნაური გადამტვრევა 

ხელებისა დამახასიათებლი იყო და 

ეგზოტიკური“.

     „იაუმა ვერიკო ანჯაფარიძის 

ინტერპრეტაციით სავსებით 

დამაკმაყოფილებელია. სარწმუნოებრივი 

ექსტაზი – აი, მთელი სიცოცხლის კვანძი 

იაუმასი. სარწმუნოების გარეშე იაუმას არ 

ძალუძს სიცოცხლე, სიყვარული! ღმერთები 

უნდა იყვნენ. უღმერთებოდ სიცოცხლე 

არა არის რა – და ეს ექსტაზი სტუდიანტმა 

მსმენელსაც გაუზიარა“. 

     „ბრიეს „სარწმუნოება“... მაჩვენებელია 

იმისი, რომ სტუდიის მუშაობას აზის 

ნამდვილ ხელოვანთა ბეჭედი... სტუდიის 

ახალგაზრდა მუშაკებს, მათ შორის 

უმთავრესად ვერიკო ანჯაფარიძის ასულს, 

ეტყობათ ხელი რეჟისორისა... ასე რომ, ის 

დასახული მიზანი, რომლითაც ქართული 

დრამატული სტუდია მიილტვის გულით 

და სულით თეატრის განახლებისკენ, 

შეძლებისდაგვარად ნათლად სრულდება:  

სასცენო ახალი ფორმების შესწავლა 

ქართული დრამატულ სტუდიის მუშაობით 

მკვიდრ ნიადაგზე დგას, სტილიზაციის 

პრინციპები სტუდიაში სავსებით დაცულია... 

სტუდიას, როგორც ახალ სიოს ჩვენს 

ცხოვრებაში, ვუსურვებთ წინსვლას“.

     მაშ, ასე – შემოქმედებისკენ 

გადადგმულია უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი, 

უკანაა პირველ როლზე მუშაობა, მასზე 

ფიქრი და ათასი სინჯი რეპეტიციაზე. უკვე 

განცდილია რამპის დამაბრმავებელი შუქი 

და ის უჩვეულო სიჩუმე, დარბაზში მსხდომთა 

მოლოდინს რომ გაუწყებს. მათ გასაგონად 
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წარმოთქმულია პირველი სიტყვები სცენაზე. განცდილია 

მომავალი გამარჯვების ყველასაგან დაფარული წინათგრძნობა 

და მისი ახდენა – აღიარების მაუწყებელი ტაში.

     ვერიკო ანჯაფარიძე სცენაზე პირველი გამოჩენისთანავე 

აღიარეს.

     სტუდიამ, როგორ ცნობილია, ორ წელიწადს იარსება 

მხოლოდ. მას შემდეგ დიდი დრო გავიდა, ვერიკომ ბევრი 

უაღრესად რთული და მნიშვნელოვანი როლი განასახიერა, 

მაგრამ იაუმა მაინც ახსოვდა. „სარწმუნოების“ პრემიერის 

დღეს სცენასა და კულისებში ძალიან ღელავდნენ, ყველას 

თავისებურად, მაგრამ მაინც უმთავრესად თვით სტუდიის 

ბედი აღელვებდა. რასაკვირველია, ვერავინ წარმოიდგენდა, 

რომ ამ დროს იბადება სცენაზე XX საუკუნის ქართული 

თეატრის  უდიდესი მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე და საჭიროა 

მისი ამ პირველი გამოჩენის დამახსოვრება, დაფიქსირება 

ფოტოსურათზე მაინც, საჭიროა მისი სცენური სამოსელის 

შენახვა. მასთან გასაუბრების ჩაწერა, საკუთარი შთაბეჭდილების 

ჩაწერაც... მაგრამ ვინ იცოდა ეს!.. ამიტომაც არაფერი 

დარჩენილა ამ როლისგან.

ბაბო გამრეკელი იგონებდა: „ჩვენ არ ვჯერდებოდით 

ჯაბადართან მუშაობას და ღამითაც ვიკრიბებოდით ვერიკოსთან 

გრიმის, ტანისამოსისა და ეგვიპტური მოძრაობების 

დასამუშავებლად. ამაში დიდ დახმარებას გვიწევდნენ ჩვენთან 

მომუშავე ახალგაზრდა ენთუზიასტები, ნიჭიერი მხატვრები 

შალვა ქიქოძე და გიორგი ერისთავი... ისინი გვთავაზობდნენ 

სხვადასხვა ქსოვილებს, გვირჩევნდნენ ამა თუ იმ ეგვიპტურ 

პოზას, მოძრაობას... განსაკუთრებით მოუხდა ვერიკოს გრიმიც, 

ტანსაცმელიც და ეგვიპტური მოძრაობებიც – თითქოს ამ 

როლისთვის იყო მოვლინებული ამქვეყნად.

     სპექტაკლი იწყებოდა ქალთა სცენით. დიდი ეზოა ქალებით 

სავსე. ზოგი ქნარზე უკრავს, ზოგი ცეკვავს, ზოგი ნარინჯებით 

ჟონგლიორობს, ზოგი გალიაში მყოფ ჩიტს ეთამაშება, ორნი 

ნოხზე წამოწოლილან, ერთი მათგანი მეორეს ხელზე საღმრთო 

ფრინველს – იბისს უხატავს, რამდენიმესაფეხურიან ტერასაზე 

პირქვე წევს ორივე ხელზე ნიკაპდაყრდნობილი იაუმა-ვერიკო 

და გარინდებული გასცქერის ნილოსს. იქიდან მოელის ორი 

წლის წინათ წასულ სატრფოს, იაუმა არ მონაწილეობს ქალთა 

მხიარულ საუბარში, თუ მიმართავენ ლაკონიურად უპასუხებს, 

არავის არ უყურებს. მესამე დღეა ნილოსისთვის თვალი არ 

მოუშორებია. მთელი არსებით მოლოდინად ქცეულა. უტყვი, 

უძრავი იაუმა-ვერიკო იმდენად გაგრძნობინებდათ თავის შინაგან 

განცდას, რომ მთლად იპყრობდა მაყურებლის ყურადღებას“. 12 >

Store and Mortimer with different enamels 

according to the oriental pictures…When 

you enter the theatre, the lower tier 

boxes will astonish you. There are also 

medallions with the names Aeschylus, 

Sudrak, Shakespeare, Calderon, Moliere, 

Goldoni, Goethe and Griboyedov."

Soon, the theatre became an important 

cultural center of Georgia. The hall 

seated 800 spectators and had shops and 

commercial stores; that is why it was often 

called the "Caravanserai Theatre". 

While visiting Tbilisi in 1856, famous 

French writer Alexander Dumas wrote 

about the Caravanserai Theatre: "I have 

to admit, when I entered the hall, I was 

amazed by the perfect and simple style 

of ornamentation. I felt I was in a Pompeii 

Theatre hall. Perhaps not much money 

was spent, but I have never seen a theatre 

hall like this in my life."

In 1879, a special dramatic committee 

made up of famous Georgian actors 

and writers, along with cultural and 

political figures, founded one of the most 

significant theatres for Georgia, which 

today is called the Rustaveli Theatre.

Since its establishment, the theatre 

has had a romantic but sometimes 

trying history. Shortly after the theatre’s 

foundation in 1882, David Eristavi’s play 

"The Homeland" was performed in a 

production that soon became a national 

event. Witnessing a play where the set 

decoration included national flags, and 

where Georgians celebrated the glory of 
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     ბაბო გამრეკელი, ვერიკოს მეგობარი და 

პარტნიორი, ამტკიცებდა, რომ იაუმას შემდეგ ვიდრე 

ოფელიამდე (1925), მხატვრულად ასე ღირებული 

სცენური სახე ვერიკოს არ შეუქმნიაო, თუმცა ოცამდე 

როლი ჰქონდა ნათამაშები.

ძველი ეგვიპტის ლეგენდარული ასული იაუმა არ 

უნდა ჰგვანებოდა თანამედროვე ქალს. პიესაც და 

როლიც დიდ ემოციურ დაძაბულობას მოითხოვდა. 

იაუმაში ერთმანეთს ორი გრძნობა ებრძვის – 

სათნისადმი სიყვარული და სწრაფვა რელიგიური 

თავგანწირვისადმი. ეპოქა ითხოვდა როგორც სცენური 

გარემოს, ისე იაუმას გარეგნობის უჩვეულობას.

„სარწმუნოების“ შემდეგ სტუდიამ საზოგადოებას 

უჩვენა ჯუზეპე ჯაკოზას პიესა „ვითა ფოთლებით“, 

სადაც ვერიკომ ითამაშა მერი, შემდეგ ლიზა ნიკო 

შიუკაშვილის „სულელში“, მხიარული პიერო ე. 

როსტანის „თეთრ ვახშამში“. რუქაია ალექსანდრე 

სუმბათაშვილის „ღალატში“. არც ერთი მათგანი არ 

აღმოჩნდა იაუმას დონეზე. გამოხმაურება არ ჰქონია 

არც იმხანად, არც შემდგომ.

1920 წელს სტუდიამ შეწყვიტა არსებობა. მიზეზები 

თვით გიორგი ჯაბადარმა ამცნო საზოგადოებას 

1920 წლის 17 მარტის გაზეთ  „საქართველოში“ 

წერილით „ქართული თეატრი“,  სადაც ნათლადაა 

ჩამოყალიბებული ის უმთავრესი, რისთვისაც ჩაუდგა 

გიორგი ჯაბადარი სათავეში სტუდიას:

     „თეატრში უნდა იყოს ერთი გამგე, ერთი პატრონი, 

რომელსაც ემორჩილება ყველა და ეს ერთი უნდა 

იყოს საქმეში მცოდნე, სპეციალისტი და არა მხოლოდ 

საზოგადო მოღვაწე.

     ...ჩემი მიზანი იყო დამეყენებინა თეატრი ისეთ 

ნიადაგზე, როგორც მოწყობილია ევროპაში. შემექმნა 

ახალგაზრდა ძალები, რომელნიც თუ ძველებსავით 

ნიჭიერები არ იქნებოდნენ, ის უპირატესობა მაინც 

ექნებოდათ, რომ შეითვისებდნენ ერთგვარ სკოლას.

     ...მსურდა ყოფილიყო ანსამბლი, ისე როგორც 

თანამედროვე თეატრშია და არა ისე, როგორც 

წინათ იყო. ერთი რომელიმე როლი არ ყოფილიყო 

გამოჩენილი. ჩვენ გვინდოდა დაგვემყარებინა 

დისციპლინა ჩვენს საქმეში, დისციპლინა მკაცრი და 

არა ისე, როგორც აქამდის გამეფებულია ქართულ 

თეატრში“.

their independent past while speaking their native 

language, spectators began to make spontaneous 

peaceful demonstrations mid-performance. It also 

became a great cause for concern in the eyes of 

the Russian imperial government, and so almost 

immediately after its inception the Rustaveli was at 

the centre of current affairs. 

In 1887, at the request of the Artists' Society, 

several celebrated painters were commissioned 

to paint frescoes on the walls and ceilings of 

the basement. These artists included prominent 

Georgian painters Lado Gudiashvili and David 

Kakabadze, as well as theatre set designer Serge 

Sudeikin, who is known for his work for the Ballets 

Russes and the Metropolitan Opera. Two other 

important Georgian painters, Mose and Irakli 

12
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Toidze, eventually joined the project as well. 

Construction of the theatre was funded by 

Alexander Mantashev and it was designed 

by Cornell K. Tatishchev and Aleksander 

Szymkiewicz, Tbilisi's Municipal Architect. 

In 1921, on November 25, the building was 

renamed Rustaveli Theatre. 

In the early 1900s, Public Houses appeared 

as new cultural-educational institutions in 

Tbilisi; where, together with performances, 

musicals, literary evenings, concerts, exhibitions 

and lectures were held or performed. In the 

Democratic Republic of Georgia, one of such 

places was the Zubalashvili Public House.

In 1901, according to the will of patron 

Konstantine Zubalashvili, his descendants 

decided to build a theatre for the Tbilisi 

population. In 1902, the competition to choose 

a plan for Public House was won by Moscow 

Municipal Architect Krichinski. The foundation 

of the building was laid in the summer of 1902 

and the official presentation of the Public 

House took place on 26 March 1909. The 

building consisted of a theatre hall with 630 

seats, a reading-room for 200 people and a 

Library-Tea Shop. The house soon became one 

of the most important cultural centers of Tbilisi. 

In 1930, after the successful tours of the Kutaisi 

theatre in Tbilisi, Kharkov and the Moscow 

Marjanishvili Theatre relocated to Zubalashvili’s 

Public House and remain there today. >
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22 დეკემბერი. 1918 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

საქართველოს 
დამოუკიდებლობა და 
თავისუფალი ხელოვნება

>

პირველი დამოუკიდებელი ქართული სამხედრო ფორმირება. უსაფრთხოების კომისიის 

საგანგებო რაზმი არსენალის საწყობის აღების შემდეგ. თბილისი. 1917 წლის დეკემბერი

The first independent Georgian military division.The Special Unit of Safety 

Committee after taking control of Arsenal's warehouse.Tbilisi. December 1917

>
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ქ რისტეშობისთვის 1-ელში ვიდღესასწაულეთ საქართველოს 

დამოუკიდებლობის ნახევარი წლისთავი. თქმა არ უნდა, ყველა 

ნამდვილი ქართველის გული, რომელსაც თავისი ერი უყვარს და აფასებს 

თავისუფლებას, სავსეა სიხარულის გრძნობით და მის ბედნიერებას 

არ აქვს საზღვარი. ჩვენ არ შევეხებით მთავრობის მოქმედებას, 

რადგან ეს სხვადასხვა პარტიების საქმეა. ჩვენ მხოლოდ ანგარიშს 

გავუწევთ ხელოვნებას, რომელიც არის ტიპური გამომხატველი ერის 

სულისკვეთებისა და დამახასიათებელი მის მაჯისცემის. ჩვენ გვინდა 

შევიტყოთ: რა გზას დაადგა, რაში გამოიხატა ჩვენი ხელოვნება...  

     თუ ქართულმა ოპერამ ვერ მოახერხა, ქართული წარმოდგენა ვერ 

გამართა, განა საჭირო არ იყო დაედგა ცოცხალი სურათი ქართული 

ცხოვრებიდან? მაშ, რაში გამოიხატება ერის სიყვარული და რათ გვინდა 

ის სახელმწიფო თეატრი, რომელიც არ ემსახურება სახელმწიფო 

22 December, 1918. Journal "Theatre 

and Life"

Free art in Independent 
Georgia.

On Christmas Eve, we celebrated 

the six-month anniversary of 

Independent Georgia. Of course, all 

true Georgians who love and appreciate 

freedom are full of joy and happiness. 

In this article, we will not speak about 
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სულისკვეთებას. სახელმწიფო თეატრი სარკე უნდა იყოს ჩვენი რესპუბლიკისა და არა რუსულ-იტალიურ ერისა, 

რომელთაც უჩვენოდაც საუკეთესო თეატრები აქვთ.

     ქართული სამუსიკო საზოგადოება: – ახალი გამგეობა ენერგიულად და სიყვარულით შეუდგა ჩვენი მუსიკის 

აღორძინებას. ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია ქართველობაში. ეს ერთადერთი „საზოგადოება“ არსებობს 

ჩვენში, რომელიც უნდა ემსახუროს და სათავეში ჩაუდგეს ჩვენს მუსიკალურ ცხოვრება-განვითარებას. დღემდე 

არა გვაქვს ეროვნული ჰიმნი. მიიღო „საზოგადოებამ“ რაიმე საშუალება თუ არა? საერთოდ საყურადღებოა, 

გამგეობამ გვაცნობოს, თუ რა გააკეთა ამ მოკლე ხანში და რა პროგრამით ეგებება ახალ წელს? დღემდე კი 

ქართულ სამუსიკო საზოგადოებას ეროვნულ მუსიკის დარგში არავითარი ნაბიჯი არ გადაუდგამს.

     რა ხდება ჯარში? იგივე ძველებური მარშები: რუსული სიმღერები მხოლოდ ქართული სიტყვებით, სრული 

დამახინჯება და სრული დილეტანტიზმი ქართული მუსიკისა. მაშ, რაში გამოიხატება პატრიოტობა?

     სამხედრო კავშირი: – გახურებული ანარქიის დროს, როდესაც ჩვენი ყოფნის ბედი სასწორზედ იყო 

დაყენებული, ოსმალეთის ჯარმა ბათუმი ხელში ჩაიგდო – საქართველოს ჩაყლაპვას უქადდიდა, სწორედ ამ 

დროს სამხედრო კავშირი ხელოვნების დროშას აფრიალებდა, ერთადერთი პიონერი იყო ეროვნული მუსიკის 

აღორძინებისა. სამხედრო კავშირის მომღერალთა გუნდმა პირველმა გამოიტანა საჯაროდ ყველა ქართველი 

მუსიკოსის თხზულებები განურჩევლად მათი მიმართულებისა ან ერთიერთმანეთისადმი განწყობილებისა. ამ 

13
>

ბათუმის ნავსადგური

Batumi Port

>
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კონცერტებმა მიიპყრო ყველას ყურადღება ფართო პროგრამითა და ეროვნულ მუსიკოსთა გაერთიანებით. 

ჩვენმა მთავრობამ არაერთხელ მოასმენინა გერმანეთის და ოსმალეთის წარმომადგენელებს ჩვენი 

ორიგინალური და ტიპიური ხალხური მუსიკა სამხედრო კავშირის მომღერალთა გუნდის წყალობით.

     სამხედრო კავშირის მეთაურობით დაიწერა ათი ახალი სიმღერა. პირველმა „ჰიმნთა შეჯიბრებამ“  

დიდი საზოგადოება მოიზიდა და ამისთანა მაგალითი სასურველია ხშირად გაიმართოს ჩვენის მუსიკოსთა 

წასახალისებლად და რეპერტუარის გასაახლებლად. 

ქართველ მუსიკოს-მომღერალთა კავშირი თუმცა მცირე ხნისა იყო, მაინც მოახერხა და დადგა ორიგინალური 

ოპერა „ქრისტინე“ (ხუთჯერ), რომლითაც ააფრიალა ქართული ეროვნული ოპერის დროშა, მაგრამ შემდეგ ამ 

კავშირმა თავისი მოქმედება შეაჩერა, თითქოს ადგილი დაუთმო ქართულ სამუსიკო საზოგადოებასო.

     ქართული დრამატული საზოგადოება: – რა მოგვცა ამ ხანში ქართულმა თეატრმა?! 

     არ ვიცით როგორ ანგარიშს ჩაგვაბარებენ ზემო აღნიშნულნი დაწესებულებები! ვინ უნდა განაგებდეს 

საერთოდ ხელოვნების საქმე-ვითარებას? ვის შეეხება ყველა ეს კითხვა? მხოლოდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ 

რეალურად სამხედრო კავშირს ეკუთვნის პირველობა და გულწრფელი მადლობა ეროვნული მუსიკის 

აღორძინების ასპარეზზედ. 

miudgomeli

the work of our government; we will just speak about the 

Georgian Arts which reflect the national spirit, characteristics 

and ideology in the best way. We want to learn what happened 

to the Georgian Arts.

If the Georgian opera is unable to perform original Georgian 

opera, was not it necessary to work on a play which would 

show real Georgian life? What is the love of the nation and for 

what do we need a State Theatre which does not serve the 

national spirit. The Georgian State Theatre should be the mirror 

of our republic and not the Russian-Italian nation, which already 

have their own theatres.

Although the Georgian Music Society was established by 

the new government, which has led to our musical life 

development, there is considerable skepticism towards this 

society as we still lack a National Anthem and there is no 

program set up for the next year.

What is happening in the army? They have the same old 

marches: Russian songs with Georgian words. It is a complete 

dilettantism and distortion of Georgian music. So how is 

patriotism expressed?

Military Union: - during the great anarchy, when the fate of our 

country was in danger and the Ottoman army took Batumi, 

the Military Union was one of the pioneers that tried its best 

to revive Georgian national music. It used to hold concerts 

where Georgians, Germans and Ottomans were able to listen to 

original Georgian music. The Union also created ten new songs. 13 >

სახელმწიფო  თეატრის მხატვრული 

საღამოს პროგრამა. 1918 წელი

Program for the State 

Theatre artistic evening. 1918

>
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14
2 მარტი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

წერილები 
ხელოვნებაზე

>

მ იმდინარე წელიწადი ჩვენი საოპერო 

ხელოვნების დასაწყისია: თებერვალში 

ზედიზედ დაიდგა ორი ქართული ოპერა – დიმიტრი 

არაყიშვილის „თქმულება შოთა რუსთაველზე“ 

(ლიბრეტო იოსებ მჭედლიშვილის)  და ზაქარია  

ფალიაშვილის „აბესალომ და ეთერი“ (ლიბერტო 

პეტრე მირიანაშვილისა). ეს ორივე ნაწარმოები 

ყოველმხრივ ღირსეული სამუსიკო სახელოვნო 

ნაწარმოებია, ღირსი ევროპიულ სცენებისა. 

რომელი მხრითაც უნდა შეხედოთ ამ ნაწარმოებთ, 

>

დიმიტრი არაყიშვილი

Dimitri Arakishvili
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იდეურ, სამუსიკო, სამხატვრო თუ სხვა, უეჭველად 

მოგხიბლავთ. ეს ნაწარმოებნი საბუთს გვაძლევს 

ვიფიქროთ, რომ ქართული ოპერა საერთაშორისო 

ოპერათა ოჯახში ზეიმით შევა და ქართულ 

საოპერო ხელოვნებას დიდი მომავალი ექნება. 

ჩვენს ხალხში დიდი სამუსიკო განძია დამარხული 

და ამას დამუშავება უნდა. დიდი მადლობა ჩვენი 

ოპერის  მერცხლებს – დიმიტრი არაყიშვილსა და 

ზაქარია ფალიაშვილს, სალამი და გამარჯვება 

14
>

> >
იოსებ გედევანიშვილი

Ioseb Gedevanishvili

პეტრე მირიანაშვილი

Petre Mirianashvili
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შოთა რუსთაველი. 

მხატვარი - შ. მამალაძე

Shota Rustaveli. 

Painter - Sh. Mamaladze

>

ჩვენის სამშობლოს ჰანგთა 

განვთარების მუშაკთ. 

დრამის მხრითაც ახალი 

მოვლენა შევნიშნეთ. ეს 

არის იოსებ გედევანიშვილის 

„სინათლე“, რომელსაც ხალხი 

გატაცებით ეწაფება. ეს მოვლენა 

ნათელჰყოფს, თანამედროვე 

სადრამო შემოქმედება რა გზას 

უნდა დაადგეს, – ერთფეროვანი 

უძრავი მდგომარეობიდან, 

მრავალფერ მოძრაობისკენ 

უნდა წარიმართოს: სიტყვა, 

ცეკვა, სიმღერა, სანახაობა – აი, 

რას მოითხოვს თანამდროვე 

ადამიანის  სული.

631919
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Programs for the plays presented at the State Theatre in 1919

>
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>

მართალია,  ჩევნი თავისუფლების 

მტერნი გარედან ირგვლივ 

ჯოჯოხეთურ კოცონს გვიგიზგიზებენ, 

მაგრამ შიგნიდან ჩვენის ხელოვნების 

ქურუმნი უფრო ძლიერ ცეცხლს 

ანთებენ, ცეცხლს სიყვარულისას, 

ადამიანობისას, მოქალაქეობისას – 

და ჩვენი ბრწყინვალე მომავალიც 

ამაშია. 

დაიწყო ახალი ხანა! გაუმარჯოს მის 

წინსვლას! 

ioseb imedaSvili
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15
2 მარტი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ჟამი 
განცდისა

>

ვ არდი უეკლოდ არავის მოუკრეფიაო,  ჩვენზეა 

ნათქვამი.

ჩვენი სამშობლოს თავისუფლება საქართველოს 

მშრომელი ხალხის თვითმოქმედება, წოდებრიობის 

მოსპობა, მიწა-მამულის გლეხებზე განაწილება, 

მწერლობის მტერთა ბრჭყალებიდან განთავისუფლება 

და სამშობლო ხელოვნების ეროვნულ ნიადაგზე 

შედგომა –აი, ვარდი ჩვენი გულისა...

ყველა ამისთვის რომ გარეშე მტერნი და შინაური უცხო 

ტომის მტერ-მოყვარენი გამძაფრებით გვებრძვიან, – 

ეს არ გვიკვირს! გასაოცარი და სამწუხარო ისაა, რომ 

თვით ჩვენში – ქართველებში ჯერაც კიდევ ბევრია 

ისეთი, რომელიც ამ ვარდს ირგვლივ ეკლებს კი არ 

აცლის, არამედ თვითვე ჰმოსავს ეკლებით.  ვერ იქმნა 

და ისტორიის გაკვეთილები ჯერაც ვერ შევისწავლეთ, 

>
იოსებ იმედაშვილი

Ioseb Imedashvili
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2 მარტი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ჟამი 
განცდისა

რომ  შეცდომები არ გავიმეოროთ: 

წინათ  თუ კუთხურ-წოდებრივი 

სიბეცე გვღუპავდა, დღეს პარტიულ-

ჯგუფური ლიბრი თვალიდან ვერ 

მოგვიშორებია. ის როდი კმარა, 

ქართველი ვარო, ვიძახოთ, ან 

ამა თუ იმ პარტიის წევრიო, და 

პარტიული შურისგებლობით ქვეყნის 

სასარგებლო მუშაკებს გზა ავუქციოთ, 

არამედ  ისა, რომ საუკეთესო მართვა-

გამგეობით შინაურსა და შორით 

მაყურებლსაც თავი შევაყვაროთ. 

...პარტიული ჟინიანობით კი 

ბევრ ჩვენს საზოგადო საქვეყნო 

დაწესებულებაში ან საკუთარი უვიცი 

კაცი გვიზის, ან უცხოტომელი  – 

ეკალი ჩვენი ვარდისა!.. 

უდიდესი განცდის ჟამია! ამას 

ყველა შეგნებული ადამიანი უნდა 

ჰგრძნობდეს  და უზადო რწმენით 

ემსახურებოდეს ჩვენის ქვეყნის 

დაცვას, აღყვავებას, წინსვლას!

შენჩემობის დრო აღარ არის: 

საქართველოს ყველა ერთგულ  

შვილს, დემოკრატიის ნამდვილ 

წევრს, როგორც წინათაც მითქვამს, 

ასი თვალის, ასი ყურის გამობმა 

ჰმართებს ჩვენის თავისუფლების 

სადარაჯოდ, ამდენივე ხელი ამ 

თავისუფლების დასაცავად და 

განსამტკიცებლად. 

იოსებ იმედაშვილი

ioseb imedaSvili

15
> საქართველოს სამხედრო გზა

Military road of Georgia

>
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16 2 მარტი. 1919 წელი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

წერილები ხელოვნებაზე

>

ქ ართული კლუბის პატარა სცენა შეაკეთეს. 

აქ ქართული დრამატული საზოგადების 

სტუდია ოთხშაბათ-შაბათობით მართავს ქართულ 

წარმოდგენებს. უკვე დაიდგა: „ვითა ფოთლები“, 

„ბურუსი“ და სხვა. შესრულების მხრივ ახალგაზრდა 

მსახიობთ დიდი ნაბიჯი გადადგეს წინ. ყველა 

>

ვერიკო ანჯაფარიძე

Veriko Anjaparidze
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უნაკლულოდ ასრულებდა თავის როლს. კერძოდ, აღსანიშნავი 

არიან: ანჯაფარიძე, ქიქოძე, გელოვანი, სანაძე და სხვები, 

რომელნიც მიანიშნებენ ჩვენს ნამდვილ მსახიობებთ 

დიად საქმის დაწყებას. მაშინ, როდესაც რუსული ოპერები 

გაჭედილია ჩვენი საზოგადოებით, ჩვენთვის უცხო ხელოვნების 

წარმომადგენელს ვასაჩუქრებთ პირველ ჩვენი ხელოვნების 

ჯილდოთი: ქნარითა და ღერბით, ჩვენი კლუბის სცენის 

აუდიტორია, სადაც იზრდებიან ნამდვილი სცენის მუშაკნი, 

თითქმის ცარიელია. დიდი საყვედური ჩვენს საზოგადოებას, 

სალამი ახალგაზრდა მუშაკთ და მის ხელმძღვანელთ. 

როგორც იქნა, სახელმწიფო თეატრის სცენაზე გავიგონეთ 

მშობლიური ჰანგები, დაიდგა ორიგინალური ოპერები – 

დიმიტრი არაყიშვილის „თქმულება შოთა რუსთაველზე“  და 

ზაქარია ფალიაშვილის „აბესალომ  და ეთერი“. გარდა იმისა, 

რომ ოპერები ეროვნულია, შესრულებამაც ყოველს მოლოდინს 

გადააჭარბა, თურმე გვყოლია ქართული საოპერო ძალები, 

გვქონია რეპერტუარი და სხვა, თუმცა კი გვაკლდა ენერგია 

და სურვილი. იმედია, ქართული ოპერების რეპერტუარი ამით 

არ განისაზღვრება და მალე ვნახავთ სხვა ორიგინალურ 

ოპერებსაც, მაგალითად, კოტე ფოცხვერაშვილის „ბრძოლა 

ბაყბაყმდევთან“, რევაზ გოგნიაშვილის „ჯადოსანი“, 

ჯაბადარის, დოლიძისა და სხვათა ნაწარმოებებს.

svimon wereTeli

16>

>
მიხეილ გელოვანი

Mikheil Gelovani
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17 ქართული ოპერების 
პირველი გზების 
კვალდაკვალ

>

>
ალექსანდრე წუწუნავა

Aleksandre Tsutsunava

ქ ართული ოპერები – დიმიტრი 

არაყიშვილის„ თქმულება 

შოთა რუსთაველზე“  და ზაქარია 

ფალიაშვილის „აბესალომ და 

ეთერი“ დაიდგა სახელმწიფო 

თეატრში, შთაბეჭდილება ძლიერი 

იყო,  კომპოზიტორებს დიმიტრი 

არაყიშვილისა და ზაქარია 

ფალიაშვილს შემოქმედებითი 

მოღვაწეობის იუბილე გადაუხადეს. 

პირველს 15 წლისა,  ხოლო მეორეს 

25 წლისა.
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17
>

"Tamar the Wily"

The first Georgian opera is connected to the 

name of Meliton Balanchivadze. He authored 

the first original Georgian opera, "Tamar the 

Wily", later renamed "Darejan the Wily". Frag-

ments of the opera were performed on December 

20, 1897, in St. Petersburg — as well as numer-

ous choral works, at Mass, and other church ser-

vices, though at the Tbilisi Opera Theatre, a full 

production was only made in 1925-1926. 

>
>

მელიტონ ბალანჩივაძე

Meliton Balanchivadze

მელიტონ ბალანჩივაძე. „დარეჯან ცბიერი“. 

სცენა სპექტაკლიდან

Scene from the Meliton Balanchivadze’s play 

‘Darejan the Wily’. 
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მთავრობამ ათას-ათასი თუმნით დაასაჩუქრა დამსახურებული 

კომპოზიტორნი დიმიტრი არაყიშვილი და ზაქარია ფალიაშვილი. 

გარდა ამისა, ორივეს ებოძა ჯილდოდ ხელოვანთა საქართველოს 

გერბი ქნარზე.

ალექსანდრე წუწუნავა თბილისის კონსერვატორიაში მოიწვიეს 

საოპერო კლასების ხელმძღვანელად და დრამატული ხელოვნების 

ლექტორად. 

მელიტონ ბალანჩივაძის ოპერა „თამარ ცბიერი“ ამ მოკლე ხანში 

დაიდგმის სახელმწიფო თეატრში.

რუსი საოპერო მსახიობნი და გუნდი დიდის ხალისით სწავლობენ 

ქართულს. მათ წარმოდგენილ ოპერებში თავი ისახელეს და 

მადლობაც დაიმსახურეს. 

> შალვა ამირეჯიბი

Shalva Amirejibi

მელიტონ ბალანჩივაძე. „დარეჯან ცბიერი“. 

სცენა სპექტაკლიდან

Scene from the Meliton Balanchivadze’s play 

‘Darejan the Wily’. 
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ელო ანდრონიკაშვილი*  თბილისში ცეკვის კურსებს ადგენს.

ახალგაზრდა კომპოზიტორ ვიქტორ დოლიძის კომიკური ოპერა „ქეთო და კოტე“ არტისტისტული 

საზოგადოების თეატრში დაიდგმის მარტში.

ინგლისელთა დრამის დასი შედგა და წარმოდგენას მართავს არტისტული საზოგადოების 

თეატრში.

ქართულ დრამატული სტუდიის მთავარი რეჟისორი გიორგი ჯაბადარი და სამხატვრო საბჭოს 

თავმჯდომარე შალვა ამირაჯიბი წარუდგნენ მთავრობის თავმჯდომარეს და ძველი ქართული 

თეატრის გადასაკეთებლად დახმარება სთოხვეს. ნოე ჟორდანიამ დახმარება აღუთქვა.

*		ელო	(ელენე)	ანდრონიკაშვილი	(1883-	1956)	—	ქართველი	მსახიობი	და	პედაგოგი.	ქართული	და	აღმოსავლური	ცეკვების	შეუდარებელი	შემსრულებელი.	

17
>

>
.მელიტონ ბალანჩივაძე. „დარეჯან ცბიერი“. სცენა სპექტაკლიდან

Scene from the Meliton Balanchivadze’s play ‘Darejan the Wily’. 
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>
ელო ანდრონიკაშვილი

Elo Andronikashvili

Balanchivadze began an operatic 

career at the Tbilisi Opera House in 

1880. In 1882, he founded a Geor-

gian folk ensemble and organized the 

first ever folk concert in Tbilisi the 

following year. From 1883 to 1886, he 

travelled to various parts of Georgia, 

collecting folk songs and training folk 

choirs. From 1889 to 1895, he studied 

at the St. Petersburg Conservatory 

where one of his teachers was the 

composer Nikolai Rimsky-Korsakov. 

Between 1895 and 1917, he toured 

Russia, giving concerts of Georgian 

folk music. After the 1917 Bolshevik 

coup, he returned to his native Geor-

gia where he taught and composed.
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18
20 აპრილი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ქუთაისის მუსიკალური 
სასწავლებელი

>

>
ქუთაისის ხედი

Kutaisi
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თ ებერვლის 2-ს, 1919 წლისა ბუნებით ულამაზესად  

დაჯილდოებულ დასავლეთ საქართველოს დედაქალაქ 

ქუთაისში გაიხსნა დიდი ხნის ნანატრი  ქართული მუსიკალური 

სასწავლებელი.
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ჯერ კიდევ 1919 წელს  მ. ლობჯანიძის თაოსნობით  მცირე ჯგუფმა განიზრახა 

ქართული ფილარმონიული საზოგადოების ფილიალური განყოფილების 

დაარსება. მასვე უნდა გაეხსნა მუსიკალური სასწავლებელი, რომლის მიზანიც 

იქნებოდა სპეციალური მომზადების გარდა ქართველ მომღერალთა ეროვნული 

გუნდების შედგენა-შეკრება, გამოცემა ქართული სიმღერა-გალობისა დასავლეთ 

საქართველოისა, რომელიც ესრე მდიდარია. მით უმეტეს, საჭირო იყო ამ საქმის 

დაჩქარება, ვინაიდან რაც დრო მიდის, თანდათან ჰქრებიან უკანასკნელი მოჰიკანები 

ქართული სიმღერა-გალობის მცოდნეთა, რომელთაც მამა-პაპით ჰქონდათ ყოველივე 

ეს შესწავლილ-შეთვისებული.

ამ ხანებში დასავლეთ საქართველოში ცნობილი მუსიკოსი ზაქრო ფალიაშვილი 

ჰკრეფდა მასალებს თავის ოპერისა „აბესალომ და ეთერისთვის“. იმანაც მიიღო 

მხურვალე მონაწილეობა და აღუთქვა დიდი დახმარება კონცერტის მოწყობით და 

18
>

ქუთაისის ხედი

Kutaisi

>
ქუთაისის ხედი

Kutaisi
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სხვა. შესდგა კიდევ დროებითი საორგანიზაციო ბიურო, სადაც 

არჩეულ იქმნენ რვა პირი:  მაგრამ საუბედუროდ ჯერ ზოგიერთ 

გადაგვარებულ ვაჟბატონების წყალობით, რომელთაც სურდათ 

უსათუოდ საიმპერატორო რუსეთის მუსიკალური საზოგადოების 

დაარსება, შემდეგ ომის უბედურად მსვლელობამ და რუსეთის 

დიდმა რევოლუციამ დროებით შეაფერხა ამ საზოგადების 

დაარსება. 

საქართველომ როგორც კი აიყარა მონობის  ბორკილი, 

ხელოვნებას და მეცნიერებას დაეტყო აღორძინება, დაარსდა 

ქართული ოპერა და სხვა მრავალი.

 შარშან თბილისის ქართული ფილარმონიული საზოგადოება 

გადაკეთდა მუსიკალურ საზოგადოებად, რომელმაც დაისახა 

მიზნად ყოველ ქართულ პროვინციაში თავისი განყოფილებისა 

და სკოლების გახსნა. დამფუძნებელ კრებაზე ბ. ლობჯანიძის 

წინადადებით ერთხმად დადგინდა, რომ ქუთაისში დაუყონებლივ 

გახსნილიყო  საზოგადოების განყოფილება სასწავლებელი. 

გაიგზავნა ჩვენი ცნობილი რომანსის  შემქმნელი კომპოზიტორი 

მელიტონ ბალანჩივაძე, რომელმაც დააფუძნა საზოგადობის 

განყოფილება, აგრეთვე მუსიკალური სასწვლებელიც, რომელიც 

დიდი ზეიმით გაიხსნა კიდეც. ამ საზოგადოების თავმჯდომრედ 

თვით მელიტონ ბალანჩივძეა, იგივეა სასწავლებლის 

დირექტორად.  

ქუთაისის მუსიკალური 

სასწავლებლის 

თანამშრომლები

Staff of the Kutaisi 

Music School

>
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19 20 აპრილი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ქართული 
ოპერა

>

ჩ ვენი ოპერის მეორე დიდი ძალთაგანია დამსახურებული 

მუსიკოსი ზაქარია პეტრეს ძე ფალიაშვილი, რომელმაც 

საზოგადოებას წარუდგინა სრული ქართული ეროვნული ოპერა 

„აბესალომ და ეთერი“, გაიმარჯვა და საყოველთაო ყურადღება 

დაიმსახურა, მთავრობამ კომპოზიტორი დააჯილდოვა გერბით, 

ათასი თუმნით, ხოლო სახელმწიფო თეატრი მის ოპერას ხშირად 

დგამს, სადაც მუდამ აუარებელი საზოგადოება ესწრება.

Georgian Opera and Zakaria 
Paliashvili 

Regarded as one of the founders 

of Georgian classical music, great 

musician and composer Zakaria Paliashvili 

was the founder of the Georgian 

Philharmonic Society and later the head of 

the Tbilisi State Conservatoire.  In 1937, 

the Georgian National Opera and Ballet 

>
ზაქარია ფალიაშვილი

Zakaria Paliashvili

ქართული სამუსიკო საზოგადოების სადარბაზო ბარათი მიძღვნილი ზაქარია 

ფალიაშვილიაშვილისადმი. 1919 წლის 25 თებერვალი

Greetings card of the Georgian Music Society dedicated to Zakaria 

Paliashvili. February 25, 1919

>

1918-1920 წლების ხელოვნება80



  ზაქარია ფალიაშვილი ქართველი კათოლიკეა. დაიბადა ქალაქ ქუთაისში. 

პატარაობიდანვე მშობლებთან ერთად ხშირად დაიარებოდა კათოლიკეთა 

ეკლესიაში, სადაც ისმენდა მუსიკას – ორღანზე  დაკვრას და ამ დროიდან ჩაენერგა 

მუსიკის სიყვარული. 18 წლამდე ქუთაისის კათოლიკეთა ეკლესიაში გალობდა, 

1887 წელს  ძმასთან ერთად თბილისს გადმოვიდა კათოლიკეთა ეკლესიაში 

ორღანზე დამკვრელად, თავისი ძმის თანაშემწედ. აქ მალე ორღანისტად 

მიიწვიეს. ამავე დროს მიებარა თბილისის სამუსიკო სასწავლებელში  თეორიისა 

19
>
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და  ინსტრუმენტების სპეციალურ კლასში, რაიც 1898 წელს დაამთავრა. 1900 

წელს თბილისის სათავადაზნაურო საკრებულომ სტიპენდია დაუნიშნა. უმაღლესი 

სამუსიკო სწავლის მისაღებად ამავე 1900 წელს მოსკოვის კონსერვატორიაში 

შევიდა, საცა სწავლობდა ცნობილი თეორეტიკოსის, კომპოზიტორ  სერგეი ტანეევის 

ხელმძღვანელობით. 

1903 წელს დაასრულა სპეციალური კომპოზიციის კურსი. დაბრუნდა თბილისს და 

მასწავლებლობას შეუდგა სათავადაზნაურო ქალთა და ვაჟთა გიმნაზიებში. ამავე 

დროს ასწავლიდა თბილისის სამუსიკო სასწავლებელში მუსიკის თეორიას. ქართული 

ფილარმონიული საზოგადოების დაფუძნებისთანავე მიიწვიეს ამ საზოგადოების  

>
ქუთაისი

Kutaisi

Theatre of Tbilisi was 

named in his honor.

A Catholic by religion, 

Paliashvili worked 

on the development 

of Georgian church 

chants. He created 

the first sample of a 

fascinating concert 

of Georgian liturgical 

music. The great 
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19
>

musician also 

composed works for 

symphony orchestra 

and is best known 

for his vocal music, 

which includes 

operas "Abesalom 

and Eteri", "Daisi" 

and "Latavra". 

"Abesalom and 

Eteri" was one of 

the most important 

operas as it was 

the first Georgian-

language opera to 

garner widespread 

recognition in the 

ოპერა „აბესალომ და 

ეთერი“  პარტიტურა. ზაქარია 

ფალიაშვილის ავტოგრაფი

Score for the opera 

‘Abesalom and Eteri’. 

Autograph of Zakaria 

Paliashvili

>
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სკოლის გამგე-დირექტორად. 15 წლის 

განმავლობაში რამდენჯერმე  მოიარა 

მთელი ჩვენი სამშობლოს ყოველი 

კუთხე, დაუკვირდა ხალხურ ჰანგებს და 

მრავალი ხალხური სიმღერა გადაიღო 

ფონოგრაფით.  1919 წელს აპრილის 

12-ს თბილისის კონსერვატორის საბჭომ 

იგი პროფესორად აირჩია, ამჟამად 

ირიცხება თბილისის კონსერვატორიის 

ინსპექტორად. ზაქარია ფალიაშვილმა 

ოპერა „აბესალომ და ეთერის“ გარდა 

დაწერა წირვა, კანტატა და  სიმღერები. 

გამოცემულია მისი რამდენიმე სამუსიკო 

ნაშრომი. როგორც ქართული ხალხური 

ჰანგების ზედმიწევით მცნობი, ზაქარია 

ფალიაშვილი ჩვენს ხალხურ მუსიკას 

დიდად აფასებს. 

თავისი ავტობიოგრაფიით გვამცნობს: 

„ჩემი თავი და თავი მიზანი და 

მისწრაფება ყოველ ჩემს მუშაობაში 

ყოფილა და მუდამაც იქნება, რომ 

ქართული ჰანგების „ჰარმონიზატორმა“ 

თუ შემთხზველმა არასდროს 

უნდა უღალატოს  იმ პრინციპს, 

რომელიც თავდაპირველ განძს >

ოპერა „აბესალომ და ეთერის“ 

კოსტიუმების ესკიზები- მხატვარი 

ვალერიან სიდამონ-ერისთავი

Costume sketches for the opera 

‘Abesalom and Eteri’. Artist - Valerian 

Sidamon-Eristavi
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წარმოადგენს ქართული ჰანგების 

დამუშავებაში, ანუ შეთხზვაში. ეს 

პრინციპი გახლავთ მთლიანად და 

სუფთად ქართული კოლორიტის 

აღმონაცენი თვით ხალხის გულიდან. 

რასაკვირველია, ეს ყველაფერი 

ევროპიულ ანუ უკეთა ვთქვათ, 

მსოფლიო მუსიკალურ ფორმებში 

19
>

Georgian and later Soviet artistic societies. Paliashvili worked on the 

opera between 1909 and 1918… the work was partly staged in 1913 

and first premiered on 21 February 1919 at the Georgian National Opera 

Theatre in Tbilisi. The opera is an eclectic fusion of folk songs and 

traditional 19th century Romantic classical themes. In 2004, several 

excerpts from this opera were adapted as the National Anthem of 

Georgia.
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>

> >
სანდრო ინაშვილი

Sandro Inashvili

ბორის ზალიპსკი 

Boris Zalipski

ოპერა „აბესალომ და ეთერი“  პარტიტურა. ზაქარია 

ფალიაშვილის ავტოგრაფი

Vocal score for the opera ‘Abesalom and Eteri’. 

Autograph of Zakaria Paliashvili

>
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ჩამოყალიბებული და მისივე მუსიკალურ 

კანონებზე დამყარებული ტექნიკურად 

შემუშავებული უნდა იყოს. მე ამ 

პრინციპის მომხრე ვარ და მუდამაც 

ვიქნები, რადგან ეს ერთადერთი 

გზა არის,  რომელსაც შეუძლიან 

მუსიკალური ხელოვნება ააყვაოს და 

განვითარება მისცეს“.

 ზაქარია ფალიაშვილი ჯერ კიდევ 

ახალგაზრდაა, ჯანღონით სავსე და 

მომზადებული, რომელსაც შეუძლიან 

სამუსიკო სფეროში ბევრი რამ შეჰქმნას. 

ვუსურვოთ დღეგრძელობა და წარმატება.

ioseb arimaTieli*

*	იოსებ	არიმათიელი	–	იოსებ	იმედაშვილის	ფსევდონიმი.	

>
ოლღა ბახუტაშვილი-შულგინა

Olga Bakhutashvili-Shulgina
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20
11 მაისი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

აღორძინება

>

>
გიორგი ნიკოლაძე - სპორტსაზოგადოება 

„შევარდენის“ ერთ-ერთი დამაარსებელი

Giorgi Nikoladze - one of the founders of 

Sports Society ‘Shevardeni’

სპორტსაზოგადოება 

„შევარდენის“ 

საჩვენებელი ვარჯიში

Masterclass of the Sports 

Society ‘Shevardeni’

>

1918-1920 წლების ხელოვნება88



11 მაისი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

აღორძინება
ჯ ერ ერთი წელიწადი არც კია, რაც დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, და ჩვენს 

მწერლობა-ხელოვნებას უკვე აღორძინება დაეტყო. 

ოპერის საუკეთესო ნიმუშები უკვე ვნახეთ. ქართველ მხატვართა ნახატების 

გამოფენამ და შევარდნელთა საღამომ მოლოდინს გადააჭარბა. აღორძინების 

სიომ მწერლობასაც დაჰქროლა. ახლახან გამოვიდა ორი ჟურნალი, ერთი 

ქუთაისში „თეატრი და მუსიკა“, წმინდა ხელოვნური, მეორე თბილისში 

სალიტერატურო-სამეცნიერო, – ორივე ჩვენი ძნელი დროისთვის საუკეთესოდ 

გამოცემული. 

ორივე წინამორბედია ჩვენი სულიერი აღორძინებისა. 

სალამი და წარმატება ჩვენს ახალ თანამოძმეთ...
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21 11 მაისი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

მომავალი 
ჩვენია

>

ჩ ვენი სამშობლოს მკვდრეთით აღდგომა ბევრს მოსვენებას არ 

აძლევს. შინაური და გარეული მტერნი გველივით სისინებენ, 

– ვინ იცის, რით არ გვემუქრებიან: თავისუფლება არ შეგრჩებათ, 

დამოუკიდებლობას წაგართმევენ, თუ სხვას არ ემონეთ, დაიღუპებითო 

და სხვა ყოველივე ამას ასდევს გულუბრყვილო ქართველიც და 

ელეთმელეთი ემართება. 

საბრალოა მოჩვენებისგან ზარდაცემული: მას თავგზა ეკარგება და 

სინათლეშიაც კი სიბნელეს სჭვრეტს. 

განა ადრევე გულის გახეთქვა გვმართებს, აქაოდა როცა იქნება, 

მოვკვდებიო!

არა, განა!

ჩვენმა ქვეყანამ უკვე იგემა თავისუფლების სიტკბო, დამოუკიდებლობა, 

და მას დაიცავს კიდეც. და თუ ისტორიულმა აუცილებლობამ ბრძოლაში 

ფრთები დააყრევინა, მითაც სასოწარკვეთილება არა გვმართებს!

ოღონდ ჩვენ საკუთარ რწმენაში, საკუთარ აზრში ნუ ვირყევით, 

მკლავებს ნუ დავხრით, ნუ ჩავიჩოქებთ და ჩვენის ქვეყნის დაწინაურებას 

მხნედ ვემსახუროთ.

რაც უნდა მოხდეს, ნუ შევდრკებით და მარად გახსოვდეს ნიკოლოზ 

ბარათაშვილის თქმული: 

 „ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის

 ეს განწირული სულისკვეთება, 

 და გზა უვალი, შენგან თელილი, 

 მერანო ჩემო, მაინც დარჩება!“

აწმყო რაც უნდა მძიმე იყოს, ბრწყინვალე მომავალი მაინც ჩვენია...

ioseb imedaSvili

21
1918-1920 წლების ხელოვნება90



ეროვნული გვარდიის  ქუთაისის პირველი ბატალიონი. 

1919 წელი. ქუთაისი

National troop, the first Battalion of Kutaisi. 

Kutaisi. 1919

>
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22 11 მაისი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ჩვენი მოღვაწენი

>

მ სახიობ-მოცეკვავე  ელო 

ანდრონიკაშვილს ჩვენი ეროვნული 

ცეკვა აუსრულებია, პარიზში, ხარკოვში, 

კავკავში* , ბაქოში, ბათუმში, ქუთაისში 

და ყველგან ერთნაირი აღტაცება 

გამოუწვევია. პარიზში კავკასიურ 

საღამოზე გამოჩენილ მოცეკვავე ქალს 

პეტიპას თაიგული მიართვეს, მაგრამ 

პეტიპამ რომ ელო ანდრონიკაშვილის 

ლეკური იხილა, გადაირბინა დარბაზი 

აღტაცებულმა, თაიგული გადასცა და

*	კავკავი	–	ახლანდელი	ვლადიკავკაზი	(ყოფილი	ძაუჯიყაუ	
და		შემდეგ	ორჯონიკიძე)	—		ჩრდილოეთ	ოსეთის	რესპუბლიკის	
დედაქალაქი. 

 

>

>

მარიუს პეტიპა

Marius Petipa

ელო ანდრონიკაშვილი

Elo Andronikashvili
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უთხრა: – ამის ღირსი მხოლოდ თქვენ ხართო!

ამ ცოტა ხანში მსახიობმა საზოგადოების თხოვნით ლეკურის კურსები დააარსა და მეცადინეობა დაიწყო. დიდი 

ხალისით ეწერებიან კურსებზე. მსახიობის ოცნებაა, ქართულ ბალეტს საძირკველი ჩაეყაროს. ამ აზრით აპირებს 

საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ცეკვა შეისწავლოს და შემოდგომაზე კურსები სერიოზულ ნიადაგზე დააყენოს. 

ვუსურვოთ პატივიცემულს მსახიობ ქალს თავის განზრახვა აღესრულებინოს. 

22
>

მარია პერინის საბალეტო სკოლის  პირველი წარმოდგენის 

აფიშა.  1919 წელი. თბილისი

Poster for the first performance of the Maria Perini Ballet 

School. Tbilisi, 1919

>
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23 11 მაისი. 1919 წელი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

შენიშვნები ხელოვნებაზე 

>

> > >

ვ ერაგულად მოკლული მომღერალი დავით ლეჟავა ქართულ 

ხელოვნებისთვის დიდი დანაკლისია, მაგრამ უფრო დასაღონებელია 

ის, რომ იგი თურმე სამუსიკო განათლებას რუსული სტიპენდიით იღებდა. და 

თუ კიდევ ორი რიგიანი ხმის მომღერალი დაგვრჩენია, ისინიც რუსულივე 

სტიპენდიით იზრდებიან. ჩვენში ქართული სტიპენდია მომღერალისთვის არ 

არსებობს, ნიჭიერნი კი მრავალნი მოიპოვებიან. მხედველობაში გვყავს ათიოდე 

მომღერალი, რომელნიც ნივთიერ ხელმოკლეობის გამო იძულებულნი არიან 

კერძო სამსახურში ან რესტორნებში ჩააკლან თავისი ნიჭი. აუცილებლივ 

საჭიროა მთავრობამ გადასცეს თანხა ქართულ სამუსიკო სკოლას, სადაც 

მოიწვევენ საუკეთესო პროფესორებს და მოამზადებენ მთელ რიგს ქართველ 

ვანო სარაჯიშვილი

Vano Sarajishvili

შალვა ღამბაშიძე

Shalva Gambashidze

ლეონ ისეცკი

Leon Isetsky
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საოპერო მომღერლებისას, თორემ ქართული ოპერები იწერება და 

ქართული შემსრულებელნი კი ძალიან ცოტანი გვყვანან. 

საოპერო სეზონი მთავრდება. ჩვენ გვსურს მომავლისთვის ეროვნული 

ოპერა გვქონდეს. გვკითხამენ, სად გყავთ ძალებიო? მოგახსენებთ. 

მომღერალი ქალები: ო. კალანდაძე-აგასოვა, ოლღა ბახუტაშვილი-

შულგინა, შალვა ღამბაშიძე, ს. მანდენოვა, მიხაილოვა და სხვანი. 

ვაჟნი: ვანო სარაჯიშვილი, ა. ჭუმბურიძე, ღლონტი, აგასოვი, ისეცკი, 

კურბატოვი, ინაშვილი, ღვინიაშვილი, აკოფაშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე 

და სხვანი. 

ყველა ზემოაღნიშნული მომღერალნი უკვე საოპერო მსახიობები არიან და ზოგიერთნი 

თუ ჩამომავლობით ქართველნი არ არიან, ქართული ენა კარგად იციან და ქართულ 

ოპერებში არაერთხელ გამოსულან. 

ახლა საოპერო მომღერალნი, რომლებიც იმყოფებიან საზღვარგარეთ და თავიანთი 

ნიჭით ამკობენ უცხოელთა სცენას: თარხნიშვილის ასული, ბ-ნი ნანობაშილი [მიშელ 

დარიალ], სიხარულიძე. საოპერო მოცეკვავე ქალები: ჩერქეზიშვილი, გამსახურდია და 

სხვები. ეგენი აუცილებლივ მოწვეულ უნდა იქმნენ თბილისში. 

svimon wereTeli

>
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24 11 მაისი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

წერილები ხელოვნებაზე

>

ქ ართველ მხატვართა ნახატების გამოფენა დიდების ტაძარში*  გაიხსნა მაისის 

4-ს. გამოფენამ დიდძალი საზოგადოება მიიზიდა და არაჩვეულებრივი 

შთაბეჭდილება მოახდინა. ქართველ მხატვართა ნამუშევარნი და შემოქმედება 

ნაყოფიერი აღმოჩნდა: ხელოვნების ყველა ერთგულ მოყვარულს გული სიხარულით 

ევსებოდა ამ გამოფენაზე. აშკარად სჩანს თავისებურება, ახალი გზების ძიება და 

მშობლიურ მხატვრობის გაცოცხლება. ბევრი ნახატი და ქანდაკება გაიყიდა, ზოგისა 

ორ-ორი. ვაშა ქართველ მხატვართ! დაწვრილებით შემდეგ. 

*	დიდების	ტაძარი	–	ყოფილი	სამხედრო-ისტორიული	მუზეუმი,	ამჟამად	საქართველოს	ეროვნული	გალერეის	 
		შენობა	რუსთაველის	პროსპექტზე.	1918-1920 წლების ხელოვნება96



May 11, 1919. Journal "Theatre 

and Life"

Letters about the 
Georgian Art

I n 1919, May 4, under 

independent Georgian 

Menshevik rule, the "Georgian 

Artists Society" organazied 

summer and autumn exhibitions 

in the "Temple of Fame" (now the 

National Gallery). The exhibition 

aimed to reveal the best artists 

in order to send them to Paris for 

further development. 

The first exhibition was the 

fruit of Dimitri Shevardnadze's 

hard work, gathering as many 

fine art works as were available 

in Georgia at the time. The 

exhibition included 18th 

and 19th century Georgian 

portraits (from the so-called 

"Georgian School"), Russian, 

Western European, Iranian 

and contemporary Georgian 

paintings.

Lado Gudiashvili, David 

Kakabadze, Shalva Kikodze, 

Ketevan Magalashvili and Elene 

Akhvlediani were sent to study 

in Paris with the Treasury funds 

initiated and mediated by the 

"Society of Georgian Artists"  

(D. Shevardnadze). 

>
ლადო გუდიაშვილი

Lado Gudiashvili
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> ლადო გუდიაშვილი. ესკიზები ქართული მოდის 

ჟურნალისათვის. 1918-1919 წლები

Lado Gudiashvili. Sketches for the  

Georgian fashion magazine. 1918-1919
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25 26 მაისი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

დღე დიდებისა

>
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>

ვ ისაც არა სწამს – ვერცა ცხონდებაო, ნათქვამია. 

და ჩვენ განვმარტავთ: ვისაც თვისი ბედ-იღბლის წარმოება საკუთარ ხელთ არა აქვს, მარად მზებნელია.

ჩვენი ქვეყანა მხოლოდ ამ აზრით სულდგმულობდა შორეული წარსულიდან, რომ მტერს ყოველივეს უთმობდა, 

გარდა თავისუფლებისა და სამშობლოს დამოუკიდებელ ცხოვრებისა. და იმ დღეს, როდესაც მტერთა ძლიერი 

ურდონი ამ თავისუფლებას უსპობდნენ, მისთვის მზე აღარ მზეობდა. 

და ბოლოს გვეღირსა გაზაფხული, გაზაფხული ნათელი სხივებით მოსილი. 

ეს იყო რუსეთის დიდის რევოლუციის შემდეგ, 1918 წლის მაისის 26, როდესაც ჩვენის ქვეყნის მოჭინახულეებმა 

საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს...

>
საქართველოს დამფუძნებელი 

კრების სხდომა. თბილისი. 

1919 წელი

Inauguration session of the 

Constituent Assembly of Georgia. 

Tbilisi, 1919
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აღსდგა ერი მრავალსაუკუნოვანი და მრავალტანჯული...

და განიხარა სულმან ჩვენმან...

თვით ერი ჩაება თავის ცხოვრების მოწყობის საქმეში, თვით ხალხი შეიქმნა თავისი 

ბედ-იღბლის მესაჭე. 

ამიერიდან გაჰქრა ტანჯვა სულისა, წამება სხეულისა. 

მართალია ჯერ კიდევ ბევრი ავსული დასჩხავის ჩვენს თავისუფლებას, მართალია 

ჩვენი ცხოვრების ბევრი მხარე ჯერ კიდევ მოუწყობელია, მართალია, ჯერ კიდევ 

ბევრი სვავი დაგვტრიალებს ჩასაყლაპად და ჩვენის სამშობლოს სხვადასხვა 

გვარტომით დასახლებული კუთხე-კუნჭული ჯერ კიდევ ურთიერთში ვერ 

შედუღაბებულა, ერთი მეორეს გულწრფელ ძმურად არ გადაჰხვევია, მაგრამ ეს 

დროც არც ისე შორსაა!..

თუ ჩვენის მამულიშვილთა მრავალ საუკუნეთა ნანატრი ოცნება დღეს 

ხორცშესხმულია, იმ დღესაც მოვესწრებით, რომ ჩვენი სამშობლო 

ძლიერი, ლამაზი, კეკლუცი, ყველას საყვარელი და ყველას მოყვარული 

მოშუქურვარსკვლავდეს!

ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობა შარშან აშკარად იშვა, თავისუფლების 

სხივებმა მაისის 26-ს გამოგვიშუქა და ეს დღე აღარ მოკვდება. 

აღარ მოკვდება მისი მონაპოვარი. 

არა მგონია იყოს არც ერთი ცნობიერი ქართველი, არც ერთი საქართველოს 

ერთგული მოქალაქე, რომ ამა ბედნიერი, ბრწყინვალე დღის დიადობა არა 

სწამდეს, ხოლო ის ქართველი, რომელსაც ეს ჯერ კიდევ ვერ შეუგნია, მკვდარია 

სულით, ბეჩავია რწმენით, ადრევე დასამიწებელია! სამარადისო ხსენება, ვინც ამ 

დიადი დღის გათენებას მარად შესტრფოდა და მსხვერპლად ეწირებოდა. 

გაუმარჯოს, ვინც ამ დღის შედეგს ჩვენი ერის საბედნიეროდ განაბრწყინებს!

შორს შიში და რიდი! ჯერ კიდევ შარშან ჩვენის ერის რჩეულმა შვილმა კარლო 

ჩხეიძემ საქვეყნოდ წარმოსთქვა, – ჩვენის საქციელისა არც გვეშინიან, არც 

გვრცხვენიაო, ხოლო ჩვენ დავუმატებთ – რაც უნდა შიში მოგველოდეს, მაინც გულს 

არ გავიტეხთ: თავისუფლება ვიგემეთ და მას თავცოცხალი აღარავის დავუთმობთ!..

დაე, „რაგინდ ზამთარი ჰყინავდეს“* , ჩვენს გულსა და გონებაში სამშობლოს 

თავისუფლების შენარჩუნების აზრი ბრწყინავდეს და მისთვის ვიბრძოდეთ!

სჯობს მონობაში გადიდკაცებულს თავისუფლების ძებნაში მკვდარი! – ეს ჩვენმა 

სულმნათმა აკაკიმ გვასწავლა!

*	სტრიქონი	მოხმობილია	ალექსანდრე	ჭავჭავაძის	„მუხამბაზი	ლათაიურიდან“.	

25>
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ყოფნა ლამაზი გვფერის. გველი ათეულ წლობით ცხოვრობს, 

მაგრამ მაინც გველია, ხოლო პეპელამ სამი დღეც რომ 

იფრინოს, მარად საყვარელია!.. 

მაგრამ ჩვენ გვწამს ჩვენის ერის ბრწყინვალე დაულეველი 

მომავალი და მის ერთგულ შვილთა მრავალფეროვანი 

შემოქმედება! – გაუმარჯოს ამ მომავალს!

ასეთის რწმენით გილოცავ სამშობლო ჩემო დიდების დღეს – 

მაისის 26-ს. 
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26 მაისი.  1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ქართველი 
მსახიობი 

>

ე სეც შესრულდა ერთი წელიწადი საქართველოს ხელახალი 

დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისა. 

ყველანი დღესასწაულობენ ამ დღეს... ეხლანდელი ბღარტებიც...

ეს იმის გარდა, რომ სასიამოვნოა, სხვა ყველაზე 

განმამტკიცებელია იმედის!

მაგრამ ისე ვის შეჰფერის მაინც ამ დღესასწაულით გახარება, 

როგორც ქართველ ხელოვანს: მწერალს, მუსიკოსს, მხატვარს 

და ... განსაკუთრებით კი ქართველ მსახიობს.

ტანჯულები საქართველოს ბევრი ჰყავს. ეს თითქოს არც ისე 

დასაქადნია, მაგრამ საამაყო კია. და თუ იყვნენ ტანჯულნი 

სულ ახლო წარსულში იდეისთვის, ტანჯულნი რწმენისთვის, 

მათ შორის ერთი დიდი ალაგი უთუოდ ქართველ მსახიობსაც 

უჭირავს. 

განსხვავებაა თითქო ზერელე: იდეისთვის ტანჯულნი კატორღაში 

იგზავნებოდნენ და სახრჩობელასაც არ ასცდენიან, მაგრამ 

რომელი კატორღა შეედრება ქართველი მსახიობის მუშაობას, 

რომელი სახრჩობელა იმ მუხრუჭებს, რომელსაც ყოველდღიური, 

26
პროზაული ცხოვრება ყელში უჭერდა 

ხელოვან მსახიობს. 

ვინ იცის, რომელი სჯობია?

მაგრამ არის მეორე განსხვავებაც: 

იდეისთვის ტანჯულებს აფასებდნენ მაინც, 

მათ სახელს დიდების შარავანდედი 

ხალხის გულში არ მოშლია... მსახიობს 

კი... სახეში შეღიმოდნენ და პირიდან 

თაფლი გადმოსდიოდათ, გზაზე ია და 

ვარდს უფენდნენ, გარდამეტებულადაც 

გააღმერთებდნენ ხოლმე, მაგრამ 

ეს ყოველივე ფუჭი იყო სხვა ახლად 

მოვლინებულ რომელიმე კერპთან 

შედარებით...

ქართველმა მსახიობმა მაინც თავისი 

გაიტანა. მას კი მგონი, არასოდეს არ უნდა 
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>შალვა დადიანი

Shalva Dadiani
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სდომოდა კერპად გახდომა, მიუხედავად იმისა, რომ ის 

მსახიობია და ძალიან უყვარს ეფექტები. 

ის მაინც ეხლა გამარჯვებულებში ურევია და მის გულსა და 

გრძნობას სიამაყე ეხლა უნდა შესდგამდეს. 

ის, რასაც იგი აქამდე, როგორც ხელოვანი, შეიძლება 

ძალაუნებურად ემსახურებოდა, უკვე აღსრულდა: 

„სამშობლოებმა“* , „მტარვალებმა“**  და სხვებმა 

აღზარდეს ხალხი, შეაყვარეს მათ საქართველო, ქართული 

ენა, ქართული დროშა. 

ეხლა კი იწყება... უნდა დაიწყოს მსახიობის სხვანაირი 

საქმიანობა. ის ეხლა უკვე თავის თავისთვის იცლის, 

ნამდვილ ხელოვნებისთვის და ამის ნება მას უნდა მიეცეს, 

რადგან ის უკვე მოღლილია პოლიტიკის სამსახურისთვის, 

მოღლილია ამ კატორღით, ან სახრჩობელათი...

ხოლო 26 მაისს, წლის თავზე საქართველოს პოლიტიკურად 

განთავისუფლებისა, ნება მიეცით ქართველ მსახიობს 

ამაყად იდღესასწაულოს ეს დღე.

შემდეგ კი სრულიად უნდა მიეცეს თვალლურჯა ხელოვნების 

მჩქეფარე ტალღებს. 

მაშინ კიდევ უფრო მეტის ზვიადობით შესძახებს, რომ 

გაუმარჯოს საქართველოს!

Salva dadiani

*			იგულისხმება	დავით	ერისთავის	ისტორიული	პიესა	„სამშობლო“. 
 **	იგულისხმება	ი.	ლაზარიშვილის	პიესა	„მტარვალი“	(ისტორიული	დრამა,	რომელსაც	თავის	
დროზე	
				ილია	ჭავჭავაძე	ყალბი	პატიოტიზმის	მქონედ	მიიჩნევდა). 

 

>
სცენები სპექტაკლიდან 

„სამშობლო“ ბაბო 

ავალიშვილისა და ვლადიმერ 

ალექსი მესხიშვილის 

მონაწილეობით. ალექსანდრე 

როინაშვილის ფოტოები

Scenes from the play 

‘Samshoblo’ (Motherland) 

performed by Babo  

Avalishvili and Vladimir 

(Lado) Alexi-Meskhishvili. 

Photos by  

Aleksander Roinashvili
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1919  წლის მაისი

„ქრისტინე“ – პირველი 
ქართული მხატვრული ფილმი 

>

2018 – ქართული მხატვრული კინოს 

საიუბილეო წელია. სწორედ ერთი 

საუკუნის წინ დაასრულა რეჟისორმა ალექსანდრე 

წუწუნავამ პირველი მხატვრული ფილმის (მუნჯი / 

დრამა) „ქრისტინეს“ გადაღება ეგნატე ნინოშვილის 

ამავე სახელწოდების მოთხრობის მიხედვით. ფილმში 

ერთი ლამაზი სოფლელი გოგოს ტრაგედიაა ასახული 

და მაყურებლის თანაგრძნობა და სიყვარულიც 

დაიმსახურა. ამ ფილმით დაედო სათავე ქართული 

მხატვრული კინოს ისტორიას... 1918-1920 წლების ხელოვნება108



პარიზში განათლებამიღებულმა 

ქართველმა კინოხელოვანმა 

გერმანე გოგიტიძემ 1914 წელს 

ოზურგეთში საკუთარი თანხებით 

ააშენა 250-ადგილიანი თეატრი 

მოძრავი სცენით. მოგვიანებით 

იგი კინოთეატრად გადააკეთა და 

„ილუზიონი“ უწოდა. 

სწორედ საკუთარ კინოთეატრში ერთ-

ერთი იტალიური ფილმის ჩვენებისას 

გადაუწყვეტია გერმანე  გოგიტიძეს 

ქართული ფილმის გადაღება. 

თავადვე შეარჩია ნაწარმოები და 

კინოს გადასაღები თანხაც შეაგროვა 

ბართლომე კილაძესა და ნოე 

სიხარულიძესთან ერთად. რეჟისორად 

ალექსანდრე წუწუნავა აიყვანა, 

რომელსაც მოსკოვის სამხატვრო 

თეატრის სტუდიის სარეჟისორო 

კურსები ჰქონდა გავლილი კონსტანტინ 

სტანისლავსკისა და ვლადიმირ 

ნემიროვიჩ-დანჩენკოსთან. თან 

ალექსანდრე წუწუნავას ამ მოთხრობაზე 

მუშაობის გამოცდილებაც ჰქონდა.  

„ქრისტინე“ პოლიო ირეთელის 

სცენარის მიხედვით სხვადასხვა დროს 

დადგა თბილისის, ჭიათურისა და ბაქოს 

თეატრებში.

ფილმში ქრისტინეს როლს თეატრის 

მსახიობი ანტონინა აბელიშვილი 

ასრულებდა. ასევე მონაწილეობდნენ 

შემდგომში ისეთი ცნობილი 

მსახიობები, როგორებიც იყვნენ 

ცეცილია წუწუნავა და ვასო აბაშიძე.

ფილმზე მუშაობა 1916-1918 წლებში 

>
ალექსანდრე წუწუნავა

Aleksandre Tsutsunava 1919 109



მიმდინარეობდა გურიასა და თბილისში.

პირველ ხანებში ფილმს 

არაპროფესიონალი ოპერატორი იღებდა,  

შემდეგ კი გერმანე გოგიტიძემ მიიწვია 

სამხედრო ქრონიკების კინოოპერატორი 

ალექსანდრ შუგერმანი, რისთვისაც 

ნებართვა ამიერკავკასიის უმაღლესი 

სარდლობისგან აიღო. მაგრამ გოგიტიძეს 

და წუწუნავას არც შუგერმანი მოეწონათ 

და მალე დაითხოვეს. ფილმის გადაღება 

ოპერატორმა ალექსანდრე დიღმელოვმა 

დაასრულა. 

გერმანე გოგიტიძემ სოფელ ლიხაურში 

ადგილობრივი გლეხისგან შეიძინა 

სამზადი სახლი, რომელსაც სახურავი და 

ერთი კედელი მოაცილეს (გადასაღები 

ადგილის უკეთ განათების მიზნით) და 

ფილმის ძირითადი ეპიზოდები სწორედ იმ 

სახლში გადაიღეს.

ფილმის პრემიერა 1918 წლის აპრილში 

უნდა შემდგარიყო და ამიტომაც ქართული 

მხატვრული ფილმის დაბადების თარიღად 

სწორედ1918 წელია მიჩნეული.  პრემიერა 

ჩაშალა ოსმალთა ჯარების შეჭრამ 

გურიაში. მათ დაარბიეს რამდენიმე 

>
კადრები ფილმიდან „ქრისტინე“

Shots from the film ‘Christine’
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სოფელი და გაანადგურეს გოგიტიძის 

ქონებაც ამ ფილმის ორიგინალ ფირთან 

ერთად. საბედნიეროდ, თბილისში 

შენახული ასლების საშუალებით შეძლეს 

ფილმის აღდგენა.

პრემიერა 1919 წლის მაისში გაიმართა 

კინოთეატრ „აპოლოში“ საქართველოს 

დამოუკიდებლობის დღის წლისთავზე. 

პირველი ქართული მხატვრული 

ფილმის „ქრისტინეს“ ჩვენებები 

მთელ საქართველოში გაიმართა. 

მაყურებელიც მრავლად ჰყავდა, მაგრამ 

მიუხედავად ყველაფრისა, ფილმს 

გადამღები ჯგუფისთვის მოგება არ 

მოუტანია...

>
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კადრი ფილმიდან „ქრისტინე“

Shot from the film ‘Christine’
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13 ივლისი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და 

ცხოვრება“

სხვადასხვა 
ამბები 

>

Petre Mirianashvili and 
Valerian Sidamon-Eristavi

The author of the libretto of Zakaria 

Paliashvili’s opera "Abesalom and Eteri" 

was prominent Georgian publicist, 

translator-polyglot and librettist Petre 

Mirianashvili (1860 -1944). He created 

the libretto of the opera on the basis 

of the medieval Georgian folk poem 

Eteriani. 

After studying in Paris at the Sorbonne 

University, Petre returned to Georgia and 

taught in the French classical gymnasium 

in Kutaisi. He translated Homer’s "Iliad" 

and "Odyssey", Esklise’s "Chained 

Prometheus", Euripide’s "Medea", 

Virgilius’s "Eneida", Goethe’s "Faust" and 

other masterpices into Georgian.

>
ვალერიან სიდამონ-ერისთავი 

Valerian Sidamon-Eristavi

1918-1920 წლების ხელოვნება114



„ აბესალომ და ეთერის“ ლიბრეტოს ავტორი პეტრე მირიანაშვილი 

წერს ახალ საოპერო ლიბრეტოს დუტუ მეგრელისა და არჩილ 

მაჭავარიანის პოემების მიხედვით, ოპერაში შეტანილი იქმნება  

სიყვარულის ელემენტები (არჩილ მაჭავარიანის შემოქმედებით). 

ოპერას დასწერს ზაქარია ფალიაშვილი.

მხატვარ ვალერიან სიდამონ-ერისთავს დაუმზადებია ჭადრაკის 

ახალი ფიგურები, ქართველები და ლეკები (ქართველი მეფე-

დედოფალი და საქართველოს ციხე-ბურჯი). როგორც შევიტყვეთ,  

მხატვარი ერთ-ერთ გამოფენაზე წარადგენს ამ თავის ახალ 

ნაწარმოებთ.

28
>

>
ვალერიან სიდამონ-ერისთავი. დეკორაციის ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „სამშობლო“ 

Valerian Sidamon-Eristavi. Decoration sketches for the 

play‘Samshoblo’ (homeland)

During the existence of the Democratic 

Republic of Georgia, Georgian modernist 

artist and set designer Valerian Sidamon-

Eristavi (1889-1943) was an active 

figure in the Georgian Arts. He studied in 

Tiflis and Moscow, returning to Georgia 

in 1915, to go on to make a name for 

himself as a caricaturist and illustrator, 

later switching to historical painting. He 

became best known for his set design 

for the Georgian theatre and cinema, for 

which he fruitfully collaborated with the 

leading director Kote Marjanishvili.  From 

1917-1922, Valerian Sidamon-Eristavi 
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>

ქართული დრამატული დასის 

მოგზაურობა იუზა ზარდალიშვილის 

ხელმძღვანელობით. 1918 წელი

The journey of the Georgian drama 

troupe organized by 

Iuza Zardalishvili. 1918

created paintings of a historical genre - “Queen Tamar” 

(1917), “Krtsanisi Battle” (1919), “Erekle II Battle with 

the Lezghins” (1921-22), etc. and continued in this way 

the thematic traditions of Georgian painting at the turn 

of the 19th-20th centuries. It has been noted that his 

paintings come close to the Russian historical painting 

of the same period. However, the contextual difference 

is obvious: unlike the Russian one, he has no intention of 

reflecting social conflict, and yet his creative works are 

not based upon the ambition of the religious or national 

glorification. With Sidamon-Eristavi, the context is overtly 1918-1920 წლების ხელოვნება116



მოგზაური დასის თეატრი შალვა დადიანის 

ხელმძღვანელობით კახეთში მართავს 

წარმოდგენებს. დასში ირიცხებიან ელისაბედ 

ჩერქეზიშვილი, ელო  ანდრონიკაშვილი, ნინო ნ. 

გ. ფრონისპირელი, ს. გუგუშვილი,  ფანიაშვილი 

და სხვები.

28
>

> ქართული დრამატული დასის მოგზაურობა იუზა ზარდალიშვილის 

ხელმძღვანელობით. 1918 წელი

The journey of the Georgian drama troupe organized by 

Iuza Zardalishvili. 1918

national-historical, which 

might be connected with the 

lost state of independence in 

the country and the process 

of historical and cultural self-

identity under the circumstances 

of new European orientation. 

According to the artistic point 

of view, his paintings during 

these years were the bearers of 

postimpressionist and fauvist 

features.
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14 სექტემბერი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

თავისუფალ 
საქართველოს >
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ცა -ფირუზ, ხმელეთ-ზურმუხტო, ქართველთ 

აკვანო მხარეო,

კმა, გეყო მრავალწამებულს, რაც დღემდე ცრემლი 

ღვარეო, 

კვლავ გაგინათლდა წყვდიადი, შეგემკო არემარეო, 

აგიყვავილდა წიაღი, მოწალკოტ-მობაღნარეო;

გეღირსა, რასაც ნატრობდი, იდუმალ გულმდუღარეო; 

შენს სახლში გერად აღარ ხარ, სხვის ნებად 

მომთაბარეო; 

თავის თავადა შეიქენ, დასტკბი და გაიხარეო!

აბა, შენ იცი, სულისდგმავ, ღვთაებას სწორო მხარეო; 

ვით შეიფერებ ამ მადლსა, როგორც შინ ისე გარეო. 

ნატვრის თვალს მოვლა სჭირია, თან დაცვაც ერთობ 

ცხარეო. 

აქ გინდა გმირთა გმირობა და გული გრძნობიარეო, 

გამჭრიახობა, გაჭვრეტა, ნამუსის სინარნარეო, 

მსხვერპლი, მოწამის გვირგვინი, ბრწყინვალე 

მოელვარეო, 

უმსხვერპლოდ მზე არ გიმზევებს, არცა გიმთვარებს 

მთვარეო,

არ შეგივრდომებს ის დროშაც, რომელსაც შეეფარეო. 

ამაღლდი, აბუმბერაზდი, აეგზენ ტურფა მხარეო!

გაერთდი, გაკაჟფოლადდი, ეჭვები უკუ ჰყარეო, 

ხელთა აიღე ფარ-ხმალი, გმირულ ღვაწლს 

დაეჩქარეო, 

და შეიმტკიცე ის მადლი, რომელსაც ეზიარეო. 

კურთხეულიმცა იყავნი, თვალთა სინათლე მხარეო, 

აგცდეს კვლავ ყოფნა ბაბილონს და მუნ ტყვეობა 

მწარეო!

                                          
    l. wulaZe

ხხხხ ხხხხხხ“ 

29
>

ლადო გუდიაშვილის ნახატი „აღდგომა“. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ . 1919 წლის 20 აპრილი

ვალერიან სიდამონ ერისთავის ესკიზი ლექსისათვის „სამშობლო გვიძახის“. ჟურნალი „თეატრი და 

ცხოვრება“. 1920 წლის 9 მაისი

Easter. Painting by Lado Gudiashvili. Magazine ‘Theatre and Life’. April 20, 1919

Sketch for the poem ‘Samshoblo Gvedakhis’ (The Homeland Calls Us) by Valerian Sidamon-Eristavi.

Magazine ‘Theatre and Life’. May 9, 1920

>
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30
12 ოქტომბერი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ხელოვნების 
ტაძრები

>

>
ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. სცენა და 

ფარდის გაფორმება

Zubalashvili Public House. Stage and 

curtain decorations
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ხელოვნების 
ტაძრები

ჩ ვენს წარმართობაში ჩაფლულ წინაპრებს მესამე 

საუკუნიდან მოევლინა ახალი სჯულის მოციქული ნინო, 

რომელმაც ქრისტეს სარწმუნოების ქადაგებასთან ერთად 

ამ ახალი სარწმუნოების შესაბამისი ტაძრების აშენებაც 

უკარნახა.

ეს ტაძრები ჩვენი ერის სულიერი მსაზრდოებელი შეიქმნა, 

თუმცა ხშირად იგივე ტაძრები შეიქნებოდა ხოლმე მიზეზნი 

ჩვენი ქვეყნის უბედურობისა. 

ერთსა და იმავე დროს ეს ტაძრები ძმობასაც ჰქადაგებდა, 

მტრობის მიზეზიც ყოფილა.

მართალია ჩვენი ერის მოწინავე ნაწილი დღეს გარეგნულად 

მაინც ეზიარა ევროპულ კულტურას და სულიერ წყურვილის 

მოკვლას სხვა მხრივაც ახერხებს, მაგრამ ხალხი ჩვენი 

ისევე წარმართობაშია, სხვა ჯურის წარმართობაში: ჯერ 

კიდევ ადამიანს თვისი ნამდვილი ხატება ვერ უცვნია, კაცი 

კაცისთვის მგელია, ბევრ შემთხვევაში სახიერება ღვთისა 

ჯოჯოხეთის სატანაზედაც უარესია. 

და ეს უფრო ნათლად ირკვევა ახლა, ჩვენის სამშობლოს 

დამოუკიდებლობის აღდგენის და თავისუფლობის ხანაში, – 

ხალხს, საერთოდ, თითქო ვერც კი განუცდია ამ ჩვენი დროის 

დიადი ისტორიული ცვლილება.

30
>

>
ქართული დრამატული სცენის მოყვარეთა წრე

Circle of the lovers of the Georgian drama stage
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მართალია სწავლა-განათლება დროის განმავლობაში თავისას იქმს, კულტურის 

წინსვლაც დააწინაურებს ერს, მაგრამ თუ ხელოვნებამ ერში ფესვი არ გაიდგა, 

თუ თეატრი, მუსიკა, მხატვრობა, მხატვრული მწერლობა და სხვა სასურველ 

დონეზე არ დადგა, ჩვენი ერი წარმართობას თავს ვერ დააღწევს. 

გასული კვირის ნომერში (№10) მოვითხოვეთ, დაბა-სოფლად წარმოდგენების 

მართვას დიდი ყურადღება მიქცეოდა. დღეს ამას დავძენთ, რომ საჭიროა 

საგანგებო კაცი, ხელოვნების მოყვარულ-მცოდნე, რომლის მიზანიც უნდა იქმნეს 

ჭეშმარიტი ხელოვნების პროპაგანდა დაბა-სოფლად, სახელოვნო ტაძრების 

აგების მოწყობა, ბრძოლა სასცენო ხელოვნების დამამცირებელ ვითარებათა 

წინააღმდეგ, სადაც საჭიროა სათეატრო რიგიანი რეპერტუარის მოწოდება, 

ნიჭიერ ძალთა საასპარეზოდ გამოწვევა, საერთოდ ერში კულტურული 

მუშაობის გაჩაღება პარტიულობის გარეშე.  მართალია დღემდეც კერძო პირნი, 

კანტიკუნტად ასრულებდნენ ამ საქმეს, ამიერიდან კი სახელმწიფოებრივი გზით 

უნდა მივეშველნოთ და ხელოვნების გაფურჩქვნა, როგორც გარეგნულად, ისევე 

შინაარსით მკვიდრ ნიადაგზე დავაყენოთ.

სასურველია, ეს საქმე ერთის გეგმით სწარმოებდეს და ხელოვნების ტაძრების 

30 >

სათავადაზნაურო ბანკის 

თეატრი. დაიწვა 1914 წელს

Theatre of the Bank of the 

Nobility, burnt down in 1914

>
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შინაგანი მოწყობილებაც 

ერთს გეგმაზე იყოს.

ხელოვნების ამ 

ტაძრებში ადამიანი 

იცნობს თავის თავს 

და მსოფლიოს, 

ადამიანი ზეკაცობას 

დაუახლოვდება, კაცი 

კაცად იქცევა და ხატება 

ღვთისა ისე აღარ იქნება 

შებღალული ჩვენის 

წარმართობის გამო, 

როგორც დღესაა. 

ჩვენს დედაქალაქში 

სახელოვნო ტაძრის 

დიდებულ შენობის 

>
ზუბალაშვილების სახალხო სახლი. ზედა 

იარუსისა და ჭერის გაფორმება

Zubalashvili Public House. Decoration of 

the upper tier and ceiling

საძირკვლის განმტკიცებას 

გვიმზადებს ქართული 

თეატრის გამგეობა, 

ხოლო ამ ტაძარში 

საღვდელმსახუროდ ქურუმთ 

გვიწვრთნის გიორგი 

ჯაბადარის სასცენო სტუდია. 

ამ სტუდიამ შარშან 

დაიწყო მუშაობა, მაგრამ 

უფულობამ და ჩვენებურმა 

ინტრიგანობამ თითქოს 

ფრთები ჩამოაყრევინა. 

ხელოვნების სიყვარულით 

აღგზნებული გული მაინც 
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30
>

>
პირველი ქართული 

ლატარიის ანგარიშის 

საქაღალდე. 

1918-1919 წლები

Report of the First 

Georgian Lottery. 

1918-1919
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არ გაუცივდა გიორგი ჯაბადარს და მის 

თანამშრომელთ და კვლავ განაახლეს თავისი 

მუშაობა. სტუდიის ნივთიერი მხრით გაძღოლა 

იკისრა კოოპერატივთა კავშირმა და სტუდია 

უკვე გულდინჯად მუშაობს. თუ ნამდვილი 

ეროვნული თეატრი გვინდა, თავისუფალი 

ხელოვნების ტაძარი, სამზადისი ამთავითვე 

უნდა დავიწყოთ და ყველა ის, ვინც ჩვენის 

ხელოვნების აყვავებას ხელს შეუწყობს, 

შთამომავალთაგან უკვდავ სიყვარულს 

დაიმსახურებს. ამიტომ განსაკუთრებით 

მადლობის ღირსია კოოპერატივთა კავშირი, 

რომ ჩვენის სცენის აღორძინებას ხელი 

მოჰკიდა. აგრეთვე აღსანიშნავი და მისაბაძია 

ის შრომა, რომელსაც ეწევა გიორგი 

ჯაბადარი ნამდვილი ქართული სიდინჯით, 

მოთმინებით და ღრმა რწმენით. დაე, მისმა 

თანამშრომლებმაც ჩვენი სამშობლოს 

სცენის განახლების პირველმა მერცხლებმაც 

გაიორკეცონ სულის ძალა და სწამდეთ რომ, 

თუ ბეჯითად იმუშავეს, ბრწყინვალე მომავალი 

მათია. 

ioseb imedaSvili

პირველი ქართული ლატარიის ანგარიში-მოხსენების ტექსტი 

ივანე ჯავახიშვილის რეზოლუციით. 1919 წელი

Report of the First Georgian Lottery – Resolution on the 

text by Ivane Javakhishvili. 1919

>
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31 12 ოქტომბერი. 1919 წელი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები 

>

კ აპელამ დიმიტრი არაყიშვილის 

ხელმძღვანელობით მოიარა დასავლეთ 

საქართველოს ყველა დაბა-ქალაქი და გამართა 

ეროვნული კონცერტები. ეწვივნენ ფრონტსაც. 

საზოგადოება აღტაცებით ეგებებოდა. ეხლა 

კახეთისკენ აპირებს გამგზავრებას 

>

>

შაქრო საფაროვი

Shakro Saparov

ელისაბედ ჩერქეზიშვილი - 

ხანუმას როლში

Elisabed Cherkezishvili in the 

role of Khanuma1918-1920 წლების ხელოვნება126



დრამატული თეატრის მსახიობს შაქრო 

საფაროვს შეუსრულდა ოცდათხუთმეტი 

წელიწადი სასცენო მოღვაწეობისა. მისი 

თაყვანისმცემელნი აპირებენ აღნიშნონ 

ეს დღე. 

დაიდგმება რევაზ გოგნიაშვილის ახალი 

ქართული ოპერა „ჯადოსანი“. ოპერის 

სიუჟეტი ლეგენდარულია:

წლევანდელ სეზონში დაიდგმება ასევე 

ვიქტორ  დოლიძის კომიკური ოპერა: 

„ქეთო და კოტე“. 

კომპოზიტორი ნიკო სულხანიშვილი 

მოიწვიეს „კაპელის“ დირექტორად. 

31
>

>
ვიქტორ დოლიძე- მეგორბული შარჟი. 

Victor Dolidze – Friendly caricature

1919 127



32 12 ოქტომბერი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>

ა ხალ  გაგრაში კაპელის კონცერტი 

იმდენად მოეწონა ხალხს, 

განსაკუთრებით შამილის ლოცვა 

ცეკვით, რომ ერთმა ჯარისკაცმა 

დარბაზიდან აღტაცებით მიმართა 

კონცერტის მონაწილეთ: თქვენი 

ხელოვნება გვიჩვენებს, რომ აფხაზები 

და ქართველები განუყრელი ძმები 

ვყოფილვართ და ვიქნებით. 

>

>

ალექსანდრე იმედაშვილი

Aleksandre Imedashvili

გაგრა

Gagra

1918-1920 წლების ხელოვნება128



თქვენი ხელოვნებით აღაგზნეთ ჩვენი გული მთლიანი საქართველოს 

შესაქმნელად და ჩვენი ძმობა-ერთობის დასაცავად, ჩვენ კი მას 

საკუთარის მკერდით და ხმლით დავიცავთო.

ქუთაისის დასის რეჟისორად მიიწვიეს ალექსანდრე იმედაშვილი, 

თეატრის დირექტორად – გიორგი იორდანაშვილი. 

32
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გაგრა

Gagra

1919 129



33 12 ოქტომბერი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>

შ ევარდენთა საღამომ – ტანთვარჯიშობამ სახელმწიფო თეატრში დიდი 

აღფრთოვანება გამოიწვია და ყველა უზომო მადლობას უძღვნიდა ამა საქმის 

მეთაურ-მონაწილეთ. ყმაწვილების, ქალებისა და ვაჟთა ვარჯიშობა, თითქოს 

ერთი მეორეს სჭარბობდა, იღვიძებს ძველი ასპარეზობა: სხეულის მოქნილობა, 

განვითარება, რასაც სულის განვითარებაც მოჰყვება. და თუ მართალია ის აზრი, 

რომ ჯანსაღ სხეულში ჯანმრთელი სულიაო, უნდა ვისურვოთ, რომ შევარდენთა 

მოღვაწეობა ჩვენის ქვეყნის ყოველ კუთხეს მოჰფენოდეს. 

შევარდენი დემოკრატიულ საქართველოში ვაჟკაცობის სიმბოლოდ იქცა. 1919 

წლის 26 მაისს,  დამოუკიდებლობის დღეს, მაშინდელ ვაკის სტადიონზე მოეწყო 

„შევარდენის“ წევრთა საჩვენებელი გამოსვლა – სპორტული აღლუმი. იგივე  

მეორდებოდა 1920-1921 წლებშიც. სპორტსაზოგადოება „შევარდენი“ – ეს 

იყო მშვენიერი ლეგენდა, რომელიც ენთუზიასტებმა შექმნეს. მის ფესვებს XIX 

საუკუნის მიწურულამდე მივყავართ, როცა ქართველი და ჩეხი სპორტსმენების 

საქმიან და მეგობრულ ურთიერთობას ჩაეყარა საფუძველი. თბილისში პირველად 

ტანვარჯიშის მასწავლებელი იულიუს გრუმლიკი გამოჩნდა, რომელიც ქალაქის 

ვაჟთა პირველ გიმნაზიაში მიიწვიეს. ეს 1889 წელს მოხდა. 1892 წელს იმავე 

1918-1920 წლების ხელოვნება130



Society – Shevardeni

S port Society Shevardeni-1906 Tbilisi is one of 

the oldest Georgian football club associations, 

emerging at the end of the 19th century when collab-

oration and friendly relations between the Georgian 

and Czech sportsmen began. The club was founded in 

1906 after Czech public figure named Jaroslav Svato№ 

invited several athletics coaches to Georgia at the end 

of the 19th century and formed a sports society called 

Sokol (a Czech word meaning Falcon that was later 

translated to Georgian Shevardeni). 

33
>სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“ ერთ-ერთი 

დამფუძნებელი დავით ჯავრიშვილი. ქვემოდან მეორე
One of the founders of Sports Society ‘ 
Shevardeni’ - Davit Javrishvili (second from bottom) 1919 131



გიმნაზიაში დაიწყო მუშაობა სპორტული 

ტანვარჯიშისა და ფარიკაობის 

მასწავლებელმა ბ. პეტრუჩეკმა, 

რომელიც საქართველოს დედაქალაქს 

პრაღიდან ესტუმრა. მან საქართველოში 

1896 წლამდე დაჰყო. 1896 წელს 

საქართველოს ანტონ ლუკეში ეწვია, 

ვინც შემდგომი წლების განმავლობაში 

ფასდაუდებელი სამსახური გაუწია 

ქართული სპორტის მოყვარულებს. მისი 

ინიციატივით 1906 წელს თბილისში 

საფეხბურთო კლუბი „კომეტა“ 

დაარსდა, 1909 წელს კი, ასევე ანტონ 

ლუკეშის თაოსნობით, „შევარდენის“ 

წინამორბედი სპორტული საზოგადოება 

„სოკოლი“ ჩამოყალიბდა. მისი წევრების 

დევიზი იყო: „ფიქრში სამშობლო, 

გულში სიმარდე და მკლავში – ძალა“. 

1912 წელს, პრაღაში, ქართველმა 

სპორტსმენებმა გიორგი ეგნატაშვილმა, 

ირაკლი ლორთქიფანიძემ, გიორგი და 

თამარ ნიკოლაძეებმა, არჩილ ბაქრაძემ, 

გაიოზ ბერელაშვილმა, ივანე ბერიძემ 

და სხვებმა დაბალ თანრიგში გუნდური 

გამარჯვება მოიპოვეს. ტანვარჯიშული 

საზოგადოება „შევარდენი“ 1918 წლის 

25 აგვისტოს გიორგი ეგნატაშვილის, 

გიორგი და თამარ ნიკოლაძეების, 

არჩილ ბაქრაძის, დავით ჯავრიშვილის, 

გაიოზ ბერელაშვილის, ირაკლი 

.სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“ ერთ-ერთი 

დამფუძნებელი გიორგი ნიკოლაძე

One of the founders of Sports Society 

‘Shevardeni’ – Giorgi Nikoladze

>

1918-1920 წლების ხელოვნება132



33
>

ლორთქიფანიძის, ივანე ბერიძის და სხვათა ინიციატივით 

დაარსდა. „შევარდენის“ წევრები საქართველოს სხვადასხვა 

კუთხეებში აწყობდნენ გამოსვლა-შეჯიბრებებს. ორგანიზაცია 

ახალგაზრდობაში პატრიოტულ-რაინდულ სულს აღვივებდა. 

საგულისხმოა, რომ სპორტსმენები მუსიკის თანხლებით 

ვარჯიშობდნენ, რომლის ავტორი 18 წლის ტანმოვარჯიშე ევგენი 

მიქელაძე გახლდათ, შემდგომში სახელგანთქმული დირიჟორი.

„ძალა ლომისა, აღმაფრენა შევარდენისა“ – ეს 

სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“ დევიზი იყო. მისი წევრები 

ერთმანეთს ესალმებოდნენ შემდეგი სიტყვებით: „გუშაგობ ერს!“ 

>
სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“ საჩვენებელი 

გამოსვლა

Performance of Sports Society ‘Shevardeni’

1919 133



პასუხად კი ისმოდა: „მარად!“ ეს ტერმინები გიორგი 

ნიკოლაძის დედას, ოლღა გურამიშვილს ეკუთვნის, 

რომელიც აქტიურად იყო ჩართული „შევარდენის“ 

საქმიანობაში. საზოგადოებას ჰქონდა ემბლემა – წმინდა 

გიორგის ხატი – რომელიც დამუშავებული გახლდათ 

ცნობილი ქართველი ფერმწერის დიმიტრი შევარდნაძის 

მიერ. „შევარდენის“ წევრები საზოგადოების სამკერდე 

ნიშნებით იწონებდნენ თავს.

>
დავით ჯავრიშვილი

David Javrishvili

On August 25, 1918, the gymnastics 

society "Shevardeni" was founded 

by George Egnatashvili, Giorgi and 

Tamar Nikoladze, Archil Bakradze, 

Davit Javrishvili, Gaioz Berelashvili, 

Irakli Lortkipanidze, Ivane Beridze and 

others. Members of the "Shevardeni" 

organized competitions throughout 

the country, spreading the patriotic 

spirit among the future generation. 

The trainings were accompanied by 

music created by 18-year-old athlete 

Evgeny Mikeladze, who later became 

სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“ ქუთაისის ჯგუფის მწვრთნელი 

ევგენი მაიბოროდა

Coach of ‘Shevardeni’ Kutaisi Group - Yevgeny Mioboroda

>

1918-1920 წლების ხელოვნება134
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სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“ ერთ-ერთი 

დამფუძნებელი დავით ჯავრიშვილი ვარჯიშის დროს

One of the founders of Sports Society 

‘Shevardeni’,Davit Javrishvili, during training

>

1919 135



სპორტსაზოგადოება „შევარდენს“ 

და პირადად გიორგი ნიკოლაძეს 

დიდი წვლილი მიუძღვით ქართული 

სპორტული ტერმინოლოგიის 

განვითარებაში. მაგალითად, 

ნიკოლაძისეული „ტანვარჯიში“, 

„ფეხბურთი“, „თამაშგარე“, 

„მძლეოსნობა“, „არეკნი“ და სხვა 

არაერთი სიტყვა საფუძვლად დაედო 

ქართულ სპორტულ ლექსიკას.

>
სპორტსაზოგადეობა „შევარდენის“ სავარჯიშო დარბაზი თბილისში

Training hall of Sports Society ‘Shevardeni’ in Tbilisi

სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“  

წევრები: მარცხნიდან: 

ლორთქიფანიძე, თამარ ნიკოლაძე, 

გიორგი ნიკოლაძე, გიორგი 

ეგნატაშვილი, გაიოზ ბერელაშვილი, 

არჩილ ბაქრაძე

Members of Sports Society 

‘Shevardeni’: From left: 

Lortkipanidze, Tamar Nikoladze, 

Giorgi Nikoladze, Giorgi 

Egnatashvili, Gaioz Berelashvili, 

Archil Bakradze

>
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>

a celebrited conductor.

The club became a symbol 

of courage in Democratic 

Georgia. On May 26, 1919, 

Georgia celebrated Inde-

pendence Day at the Vake 

stadium, where the "Shevar-

deni" members performed a 

sports parade. The same was 

repeated in 1920-1921. Sport 

Society "Shevardeni" was 

a beautiful legend, created 

by enthusiasts. As an em-

blem, the Society had Saint 

George’s icon created by 

the famous Georgian painter 

Dimitri Shevardnadze. The 

members of "Shevardeni" 

were impressed by public 

symbols.

სპორტსაზოგადოება „შევარდენის“ 

საჩვენებელი გამოსვლა

Performance of Sports Society 

‘Shevardeni’

>

1919 137
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სტუმრად ხეთაში
>

>

ვალერიან გუნია

Valerian Gunia

1918-1920 წლების ხელოვნება138



ს ოფელ ხეთაში 1919 წლის  21 

ნოემბერს ადგილობრივმა 

სცენისმოყვარეებმა ვლადიმერ ნაჭყებიას 

თაოსნობით წარმოადგინეს ვალერიან 

გუნიას დრამატული პიესა „და-ძმა“. 

წარმოდგენა გამართა ჟურნალ „თეატრი 

და ცხოვრების“ სასარგებლოდ, 

რომელზედაც მოწვეული იყო ხსენებული 

ჟურნალის რედაქტორი, პატივცემული 

იოსებ იმედაშვილი. აქ აღნიშნულ დროზე 

ჩამობრძანდა ბატონი იმედაშვილი. 

რომლის ჩამოსვლას დიდი აღტაცებით 

შეხვდნენ სცენისმოყვარეები, მიეგებნენ 

მას დოლის დაკვრით და ტაშის 

ცემით. გაეცნო თუ არა ადგილობრივ 

სცენისმოყვარეებს, მაშინვე გადაუღეს 

ერთობლივი ფოტოსურათი. ამის 

შემდეგ ბატონმა იოსებ იმედაშვილმა 

დაათვალიერა ადგილობრივი 

კულტურული დაწესებულებანი, სხვათა შორის, ხეთის უმაღლესი 

დაწყებითი და ორკლასიანი ნორმალური სასწავლებლები, სადაც 

ხშირად იმართება წარმოდგენები. ამით იგი დარჩა ძალიან კმაყოფილი. 

ხალხი ბლომად დაესწრო ამ წარმოდგენას. სანამ დაიწყებდნენ, 

მასწავლებელმა დოროთე კიტიამ დამსწრეთ მეგრულად აუხსნა ბატონ 

დემოკრატიულ კლუბ „მუშტაიდში“ გამართული 

წარმოდგენის „და-ძმა“ პროგრამა. 1919 წელი. 

თბილისი

Program for the play ‘Da-Dzma’ (Sister 

and Brother) performed at the Mushtaidi 

Democratic Club. Tbilisi, 1919

>

იოსებ იმედაშვილის მიერ შედგენილი სამოქმედო 

ბარათი ქართველ მოღვაწეთა ლექსიკონის 

შესაქმნელად

Action card drawn up by Josef Imedashvili to 

create a Dictionary of Georgian Figures

>
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იოსებ იმედაშვილის ვინაობა და დამსახურება. შემდეგ 

ბატონმა იმედაშვილმა წაიკითხა ლექცია „ცხოვრება და 

ხელოვნება“ და „ქართველი მეომარი ძველად და ახლა“. 

ხალხი სამარისებური სიჩუმით უსმენდა მას. ბოლოს მან 

აუხსნა საზოგადოებას, თუ რა სიძნელეს წარმოადგენს 

მოუწყობელ სცენაზე ასეთი პიესის დადგმა და მოუწოდა 

მათ ამგვარი დაბრკოლებების ასაშორებლად ეზრუნათ 

სახალხო სახლის შეძენაზე. დამსწრე საზოგადოება დიდად 

ნასიამოვნები და კმაყოფილი დარჩა მოხსენებით და 

თანხმობაც გამოაცხადეს სახალხო სახლის შეძენის შესახებ. 

ამის შემდეგ გაიმართა წარმოდგენა, რომლის დასრულების 

შემდეგ ამერიკულ აუქციონზე გაიყიდა იმედაშვილის 

ლექსიკონი რვაას მანეთად, რომელიც შეუნარჩუნა ბატონმა 

სევერიანე ბუკიამ. ბოლოს გაიმართა ცეკვა-თამაში და 

34
სცენები სპექტაკლიდან „და-ძმა“ 

ბაბო ავალიშვილისა და ლადო 

ალექსი მესხიშვილის მონაწილეობით.  

ალექსანდრე როინაშვილის ფოტოები

Scenes from the play 

‘Da-Dzma’ (Sister and Brother) 

performed by Babo Avalishvili and 

Lado Alexi-Meskhishvili. Photos by 

Aleksander Roinashvili

>
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ჩვეულებრივი ვახშამი, რომელიც დამთავრდა 

მშვენივრად. წმინდა შემოსავალი იყო ორი ათას 

ხუთას სამოცი მანეთი (2.560 მან.), რომელიც 

ჩააბარეს ბატონ იმედაშვილს, მან მადლობა 

უძღვნა სცენისმოყვარეებს, გამოეთხოვა 

და გაემგზავრა ქალაქ თბილისს. ხეთის 

სცენისმოყვარეებს არაერთხელ გადუდგამს 

ასეთი ნაბიჯი ამგვარ საქველმოქმედო 

საქმისთვის, რომელნიც მადლობის ღირსნი 

არიან. ვუსურვებ მათ წინსვლას და აყვავებას.

 v.a.* 
*		ვ-ა	–	ფსევდონიმების	ლექსიკონში	მითითებულია	ვალოდია	გოგეშვილის	
ფსევდონიმად.	 1919 141



35 30 ნოემბერი. 1919 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>

მ უშტაიდის მუშათა კლუბში, გიორგობისთვის  16-ს სცენისმოყვარეთა 

მიერ დაიდგა ია ეკალაძის*  „ნომერი ოცდაერთი, ჯვრით“ – დრამა 4 

მოქმედებად ბერიშვილის რეჟისორობით. სცენისმოყვარეთ ეტყობოდათ 

მონდომება. იყო ნაკლიც, უპირველეს ყოვლისა, მოისუსტებდა დეკორაციები, 

მასობრივი სცენები, პერსონაჟთა გრიმი. საერთოდ მოთამაშეებზე შეიძლება 

ითქვას ფრანგული ანდაზა: „ლამაზ ქალს რაც აქვს, იმაზე მეტს ვერ მოგცემთ“, 

მაგრამ დარწმუნებული ვართ, ზემოთ აღნიშნული ენერგია მათ ალბათ უფრო 

გაალამაზებთ. აღსანიშნავია, რომ აქაურ სცენის მუშაკთ აუდიტორია უკვე 

შეუქმნიათ. თეატრის დარბაზიც ხალხით სავსე იყო. 

geli** 

*		ია	ეკალაძე	–	ოფიციალური	სახელი	იაკობ	ცინცაძე	(1872-1933)	–	მწერალი,	პუბლიცისტი.
**		გელი	–	პეტრე	გელეიშვილის	(1870-1937),		პოლიტიკოსისა	და	პუბლიცისტის	ფსევდონიმი. >

ია ეკალაძე

Ia Ekaladze
1918-1920 წლების ხელოვნება142
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36
დრამატული 
სტუდიის 
ახალი სეზონი

>

კ ოოპერატივთა კავშირის დრამატულმა 

სტუდიამ  სეზონი გახსნა გიორგობისთვის 

12-ს გერჰარტ ჰაუპტმანის პიესა „ჰანელე“ 

და ედმონ როსტანის „რომანტიკოსები“ 

მიუხედავად პიესების სიძნელისა, 

წარმოდგენამ კარგად ჩაიარა. აღსანიშნავნი 

არიან: ანჯაფარიძისა, გამრეკელი, 

ღოღობერიძე, გელოვანი, ჭიათურელი 

ლორთქიფანიძე, სვანაძე და სხვები. ხალხიც 

ბევრი დაესწრო. 

>
მიხეილ გელოვანი

Mikheil Gelovani

1918-1920 წლების ხელოვნება144



დრამატული 
სტუდიის 
ახალი სეზონი

>

>

მიხეილ ჭიაურელი

Mikheil Chiaureli

ნინო მჭედლიშვილი (ნინონი)

Nino Mchedlishvili (Ninoni)

სახალხო თეატრს ახალი გეზი ეტყობა. იქნება ეს მისი 

ახალი რეჟისორის შალვა დადიანის მიწვევის შედეგიც 

იყოს.  გასულ კვირებში კ. ხახანაშვილის მიერ თარგმნილი 

„რევოლუციონერი ქორწილი“ დაიდგა. პიესა სრული 

ანსამბლით წარმოადგინეს: მოწყობილება, ჩაცმულობა, სახის 

მოხატულობა ერთიმეორეს ეხმატკბილებოდა. გარკვეული 

ხატებანი გვიჩვენეს ნინონიმ,*  მარგველაშვილმა, დადიანმა, 

მინდიაშვილმა, ჯიქიამ, თავდგირიძემ. დიდი სასცენო უნარი 

ემჩნევა ნინონის. იდეის მხრითაც პიესა თანმედროვეა და წრეს 

დიდი მადლობა ეთქმის ასეთი პიესის წარმოდგენისთვის. 

ხალხი ბლომად დაესწრო, განსაკუთრებით ახალგაზდობა, 

რომლის შორისაც კიდევ აღმოჩნდნენ ისეთი უხამსები, 

რომლებიც წესს არღვევდნენ. საჭიროა თვით ხალხმავე 

ალაგმოს ასეთი შეუგნებელნი. 

w-i** 
*		ნინონი	–	მსახიობ	ნინო	ივანეს	ასული	მჭედლიშვილის	ფსევდონიმი.

**	წ-ი	–	აქ:	იოსებ	იმედაშვილის	ფსევდონიმი. 
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37
სოხუმი. ალოიზის თეატრში

>

ს ოხუმის დრამატულმა წრემ ეროვნული საბჭოს თაოსნობით და ივანე 

ბარველის რეჟისორობით გიორგობის 2-ს ალოიზის* თეატრში  

დაიწყო ქართული დრამის სეზონი შალვა დადიანის პიესით „შენი 

ჭირიმე!“ პიესის დაწყებამდე ალექსანდრე წუწუნავამ დამსწრეთ გააეცნო 

საქართველოს მდგომარეობა XIX-XX საუკუნეებში და აგრეთვე თეატრმა 

რა როლი ითამაშა ქართველთა ცხოვრებაში. პიესაში, ივანე ბარველის 

გარდა, სცენისმოყვარენი მონაწილეობდენ. ხალხიც მრავლად დაესწრო 

და კმაყოფილიც დარჩა. ვაშა სოხუმის ეროვნულ საბჭოს და დრამატულ 

წრეს!

 

*	ალოიზის	თეატრი	–	XX	საუკუნის	დასაწყისში	ფრანგი	მეწარმე	იოაკიმ	ალოიზი	სოხუმის	სანაპიროზე	გრანდ-ოტელისა	
და	თეატრის	მფლობელიც	გახლდათ,	რომელსაც	ალოიზის	თეატრად	მოიხსენიებდნენ.	1918-1920 წლების ხელოვნება146



37
ქართული დრამატულ მსახიობთა დასი დაიშალა. 

მიზეზი: სახელმწიფო თეატრის კომისარ 

ალექსანდრე წუწუნავასთან შეუთანხმებლობა. 

ყოველ ხუთშაბათობით ქართული კლუბის სცენაზე 

ქართველ მომღერალთა კავშირის მიერ იმართება 

ეროვნული კონცერტები.

მთავრობის თაოსნობით კვირაში ერთხელ 

სახელმწიფო თეატრში იდგმება ოპერები 

შეღავათიან ფასებში განსაკუთრებით 

მუშებისთვის. 

1917-1918 წლების ქუთაისის სეზონის ქალთა 

შემადგენლობა

Women's troupe of the 1917-1918 Kutaisi Theatre 

season

>

ქართველ მსახიობთა კავშირის საბჭოს 

თავმჯდომარის შალვა დადიანის წერილი 

სახელმწიფო თეატრის კომისარს 

ალექსანდრე წუწუნავას. 1919 წელი

Letter of Shalva Dadiani, Chairman 

of the Georgian Actors Union, to 

the State Theatre Commissioner – 

Aleksandre Tsutsunava. 1919

>
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>

აკაკი ფაღავა

Akaki Phagava

ქუთაისში სამუსიკო და დრამის 

ორგანიზაციას გამოცოცხლება დაეტყო. 

ოპერისა და დრამის 

გასახელმწიფოებრიობის შესახებ 

აკაკი ფაღავამ დამფუძნებელი კრების 

ხელოვნების კომისიას მოხსენება 

წარუდგინა. კომისიამ მოხსენება 

საერთოდ მოიწონა, მოკლე ხანში კი 

მუხლებრივ განიხილავს.

1918-1920 წლების ხელოვნება148



37 ქუთაისის თეატრალური დასი და გამგეობის წევრები. 

1918-1919 წლების სეზონი

Kutaisi theatrical troupe and board members. 

1918-1919 season

>
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1920

150
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38 1 იანვარი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

1919 წლის 
სახელოვნო ქრონიკა

>

წ არსულ წელს ჩვენმა ხელოვნებამ წინ წაიწია.

განსაკუთრებით სამუსიკო სფეროში.

მაგალითად, სახელმწიფო თეატრის სცენაზე დაიდგა სამი 

ორიგინალური ოპერა: დიმიტრი არაყიშვილის „თქმულება 

შოთა რუსთაველზე“, ზაქარია ფალიაშვილის „აბესალომ და 

ეთერი“ და ვიქტორ დოლიძის „ქეთო და კოტე“, აგრეთვე 

თარგმნილი ოპერა ანტონ რუბინშტეინისა „დემონი“.

>
ვიქტორ დოლიძე

Viktor Dolidze

152 1918-1920 წლების ხელოვნება
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>

დადგმა და აღსრულება 

დამაკმაყოფილებელი იყო.

კოოპერატივთა კავშირის დახმარებით 

ქართულმა სამუსიკო საზოგადოებამ 

დააარსა კაპელა არაყიშვილის და 

დანოვსკის ხელმძღვანელობით. კაპელამ 

ოპერა „ქეთო და კოტეს“ პარტიტურა. ვიქტორ დოლიძის 

ავტოგრაფი

Score for ‘Keto and Kote’. Autograph of Victor Dolidze

სცენა ოპერიდან „ქეთო და კოტე“.  ბარბალეს როლის 

შემსრულებელი ნ. შელუდკოვსკაია

Scene from the opera ‘Keto and Kote’. N. Sheludkovskaia 

in the role of Barbale.

>

>

1920 153



იმოგზაურა დასავლეთ საქართველოში, სადაც თითქმის ყველა 

კუთხეში გაიმართა ეროვნული კონცერტი. ეხლა საქართველოს 

შეუძლიან იამაყოს, რომ ჰყავს ევროპიულ სტილზე შემდგარი გუნდი.

     საუბედუროდ, შემადგენლობა კაპელისა, გარდა ვაჟების, 

თითქმის არაეროვნულია, მაგრამ იმედია ბოლოს გახდება 

ეროვნული ქართველ მომღერალთა მიღებით, რომელთა რიცხვი 

არც ისე მცირეა.

>

>

ანტონ რუბინშტეინი

Anton Rubinshtein

მიხეილ ვრუბელი - „დემონი“

Mikheil Vrubel - "Demon"
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>     იმავე კავშირის ხარჯით შესდგა ქართული საოპერო სტუდია სამუელ სტოლერმანის 

ხელმძღვანელობით.

    სახელმწიფო თეატრში უკვე დაიდგა „თქმულება შოთა რუსთაველზე“. ამზადებს 

ფალიაშვილის, გოგნიაშვილის და სხვა ოპერებს.

     დრამის დარგში ძალიან ცოტა გაკეთდა. სეზონი 1919 წლის დასაწყისს 

მიმდინარეობდა სახელმწიფო თეატრში, მაგრამ ადმინისტრაციასთან კონფლიქტის 

გამო დასი ქუჩაში დარჩა. დასდგა მხოლოდ რამდენიმე ორიგინალური პიესა : ნიკო 

1920 155
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>

შიუკაშვილის „მთის ზღაპარი“, ლეო ქიაჩელის 

„ტარიელ გოლუა“, იოსებ გედევანიშვილის 

„სინათლე“. 

     უთეატროდ დარჩენილი მსახიობები 

თამაშობდნენ ქართულ კლუბში. ახალ პიესებში 

აღსანიშნავია ტრიფონ რამიშვილის „სტუმარ-

მასპინძლობა“.

     ქუთაისში დრამის საქმე უკეთეს პირობებში 

იყო.

     ეს მეორე წელია, რაც აქ მოღვაწეობს დასი 

ალექსანდრე იმედაშვილის მეთაურობით.

     აღსანიშნავია დრამატული სტუდია, რომელიც 

>
გიგო გაბაშვილი საკუთარ სახელოსნოში

Gigo Gabashvili in his studio
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არსებობს კოოპერატივთა კავშირის ხარჯითვე. მან დასდგა: „თეთრი 

ვახშამი“, „ჰანელე“, „სარწმუნოება“, „ვითა ფოთლები“...

     სახალხო სახლის სცენაზე ინტერნაციონალი მეფობს. ორიგინალური 

პიესები ნაკლებად სჩანს, ძალა კი  შესწევთ.   სახალხო აუდიტორიები 

ფართოდ მუშაობენ.

     გასულ წელს დაარსდა რამდენიმე თეატრი და სცენისმოყვარეთა წრე: 

საქართველოს რკინიგზის კვანძის, საგანგებო ბატალიონის და სხვა.

     განაახლეს მუშაობა ახალციხის, ბათუმის და სხვა დრამატულმა 

წრეებმა.

     მხატვრობის დარგში   პროგრესია.

     ორმა გამოფენამ გვაჩვენა, რომ საქართველოს შეუძლია იამაყოს 

>

გიგო გაბაშვილი. 

„ხევსური წითელ ჩოხაში“

Gigo Gabashvili, 

‘Khevsurian in Red Chokha’

1920 157



იმისთანა მხატვრებით, როგორიც არიან: ნიკო 

ფიროსმანაშვილი, გიგო გაბაშვილი, ალექსანდრე 

მრევლიშვილი, გიორგი ერისთავი, მამა-შვილი მოსე 

და ირაკლი თოიძეები, ლადო გუდიაშვილი, დიმიტრი 

შევარდნაძე, შალვა ქიქოძე და სხვ.

     მოქანდაკეობა მძიმედ მიდის. მნიშვნელოვანი როლი 

იაკობ ნიკოლაძესა და მიხეილ ჭიაურელზეა.

     მეტი არ იქნება ვთქვათ, რომ საჭიროა მხატვარ-

მოქანდაკეობის სასწავლებლის დაარსება.

     ლიტერატურა? – აი, აქ რეგრესია.

     ფუტურისტები მუშაობენ, მაგრამ უშედეგოდ. რეალისტებს 

თითქოს საფანელი შემოაკლდათ. საჭიროა ახალი 

მიმართულება, საზოგადოებას სწყურია ეს, თუმცა სტილი და 

ფორმა მომენტის შესაფერია. 

                                                                                                                    

ხqarT-imereli*

*	ქართ-იმერელი	–	სანო,	იმავე	სიმონ	სამსონის	ძე	წერეთლის	ფსევდონიმი.	

>

>

ნიკო ფიროსმანი. „სვირი“

Niko Pirosmani ‘Sviri’

მოსე თოიძე

Mose Toidze
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>

ქვემოდან ზემოთ, მარცხნიდან 

მარჯვნივ:პირველ რიგში: მიხეილ 

ჭიაურელი, დიმიტრი შევარდნაძე, 

თ.ამირეჯიბი, ირაკლი თოიძე. მეორე 

რიგში: გიორგი ერისთავი, მ.ამირეჯიბი, 

ვ.ამირეჯიბი, კ.ამირეჯიბი. მესამე 

რიგში: მოსე თოიძე, ა.ამირეჯიბი, ლადო 

გუდიაშვილი. 1915 წელი. სოფელი 

ავლევი. ა.ამირეჯიბის ბაღი

From bottom to top, from left to 

right: Mikheil Chiaureli, Dimitri 

Shevardnadze, T. Amirjibi, Irakli 

Toidze. Second row: Giorgi Eristavi, 

M. Amirejibi, V. Amirejibi, K. Amirejibi. 

Third row: Mose Toidze, A. Amirejibi, 

Lado Gudiashvili. Avlevi, in the garden 

of A. Amirejibi. 1915

>

1920 159



39 1 იანვარი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>

მ ხატვრები  –  ლადო გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე მთავრობის 

ხარჯით საზღვარგარეთ (პარიზს) გაიგზავნენ სამხატვრო უმაღლეს 

კურსებზე

>
>ნიკო შიუკაშვილი

Niko Shiukashvili

დავით კაკაბაძე

David Kakabadze

160 1918-1920 წლების ხელოვნება



Different Stories

A t the beginning of the 

20th century, there 

was not a higher education 

Academy of Arts in Georgia 

nor a richer gallery where an 

artist had the opportunity to 

develop in theoretical skills 

and to study from the works 

of the classicists. To boost 

talented Georgian artists, 

the government invested in 

several artists so that they 

could acquire theoretical and 

practical knowledge.

The participation of 

Kakabadze and Lado 

Gudiashvili in the 1919 

exhibition of Georgian artists 

proved an important fact. The 

works of various genres and 

different styles represented 

the best of their creations 

and ensured their successive 

fame and image as the 

founders of the new Fine Arts 

     1920 წლის 2 იანვარი ქართული თეატრის დღის ტრადიციული აღნიშვნით დაიწყო. 

ამჯერად იგი ამ დღესასწაულის აღდგენის 70 წლისთავს მიეძღვნა. ასევე, ტრადიციულად 

გამოვიდა ერთდროული საზეიმო გაზეთი „მსახიობის დღე“. სადღესასწაულოდ არ 

გაისმოდა მის ფურცლებზე დრამატურგ ნიკო შიუკაშვილის სიტყვები: „ისე არაფერია დღეს 

მივიწყებული და ნაგავში გადაგდებული, როგორც ხელოვნება, მსახიობნო! დღემდე თქვენ 

იყავით საყვარელნი, სათაყვანებელნი, დღეს ფეხიანი და უფეხო ზიზღსა და მძულვარებას 

გიძღვნით.

1920 161



     დღემდე ყველა ქვევიდან ზევით 

შემოგცქეროდათ, როგორც სამშობლო 

ცის ერთადერთ მნათობ ვარსკვლავს,–- 

დღეს ყველა ზევიდან ქვევით 

დაგვცქერით, როგორც ჭიაღუას...

     მსახიობნო, ნუ შედრკებით! 

ხელოვნების სხივებს დიდხანს ვერ 

გაუძლებენ კაცუნები – თვითონვე 

მობეზრდებათ პამპულაობა და ისევ 

თავდახრილი მოვლენ, იხილონ თავიანთი 

უბადრუკობა თქვენს სახიობაში“.

     ამავე წლის მაისში მოიწვიეს 

ქართველ მსახიობთა ყრილობა. 

ყველა დაუფარავად ლაპარაკობდა 

სათეატრო საქმის დაღუპვაზე. აირჩიეს 

მთავრობასთან წარსაგზავნი დელეგატები. 

წავიდნენ, მიიღეს დაპირება. მეტი 

არაფერი.

ზაფხულში, როგორც იქნა, ქართული 

საზოგადოებრიობის აქტიურობის 

წყალობით, გადაწყდა საკითხი თბილისში 

მუდმივმოქმედ ქართული დრამატული 

თეატრის ორგანიზაციისა. დასის 

შემადგენლობაში შევიდნენ როგორც 

უფროსი თაობის გამოჩენილი მსახიობნი, 

ისე ახალგაზრდობა, მათ შორის  

გიორგი ჯაბადარის სტუდიის მთელი 

შემადგენლობა.

39

ქართველ მხატვართა ჯგუფი: ელენე 

ახვლედიანი,  ქეთევან მაღალაშვილი, ლადო 

გუდიაშვილი, დავით კაკაბაძე. 1920 წელი. 

პარიზი

Group of Georgian artists: Elene Akhvlediani, 

Ketevan Magalashvili, Lado Gudiashvili, 

David Kakabadze. Paris, 1920

>
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>

დავით კაკაბაძე. 

1920 წელი. პარიზი

David Kakabadze. 

Paris, 1920

in Georgia. Kakabadze 

and Gudiashvili were 

the first painters to 

cross the boarders of 

France and both achived 

considerable success. In 

a December 1920 edition, 

the "Sakhalkho Sakme" 

paper wrote: "An English 

language newspaper 

published in Paris, 

the New York Herald, 

published a special 

article on Georgian artist 

Lado Gudiashvili. Four 

1920 163
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>

>

ლადო გუდიაშვილი - „მეფე როსტევანისა და 

ავთანდილის ნადირობა“

Lado Gudiashvili - „King Rostevan and Avtandil 

hunting“

paintings by Gudiashvili have been 

exhibited in Paris: "Morning Feast", 

"Feast with a Woman", "Quinto" 

and "Georgian Idyl". The paper is 

mesmerized by the works of the 

Georgian artist".

The Polish newspaper Echo 

Warszawskie published an article 

under the title David Kakabadze 

(Salon des Independents in Paris): 

"While walking through the labyrinth 

of the Salon of the Independents, 

the viewer unwittingly repeats to 

himself: Kakabadze. It is not a title, 

nor a slogan -it is the surname of 

a Georgian artist who is showing 

several works in the genre of 

mechanical texture." And further 

on: "And still, this salon is again 

and again nothing but the great 

Kakabadze."
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>

>

დავით კაკაბაძე - „წითელი მთები“

David Kakabadze - "Red Mountains"

დავით კაკაბაძე - აბსტრაქცია

David Kakabadze - Abstraction

1920 165



40
18 იანვარი. 1920 წელი. 

ჟურნალი  „თეატრი და ცხოვრება“

ნინო ჩხეიძის  
25 წლის 
იუბილე

>

ქ რისტეშობის 21-ს სახელმწიფო თეატრში დილა-

საღამოს ნამდვილი დღესასწაული იყო ხელოვნებისა 

და ეროვნული შემეცნებისა. დილით გაიმართა მილოცვები 

და „აბესალომ და ეთერის“ ორი მოქმედება. საღამოთი 

პიესა „უბედური ნაბიჯი“, „ღალატის“ ბოლო მოქმედება 

და ამხანაგთაგან მილოცვები იშვიათად გვინახავს ასეთი 

გულმხურვალე შეგებება მოღვაწისა: მილოცვები, ფულით 

შესაწირავი, ვარდ-ყვავილები, – აი, რით გაიჟღინთა მთელი 

დილა, თვით იუბილარი ნეტარების ცრემლებს აფრქვევდა. 

ნეტარებდა იგი, ხარობდა ქართველი ერი და კიდევ უფრო 

მეტის სიამაყით ივსებოდა ქართველი ქალი ნინო ჩხეიძის 

დიადობით და ჩვენ გვწამს, ეს დღე არაერთ და ორს 

ახალგაზრდა ქალს გამოიწვევს სამოღვაწეოდ, რადგან 

დაინახა, რომ სამშობლო ხელოვნების ტაძარში უმწიკვლო 

შრომა მუდამ ფასდება.

>

სამტრედიის დრამატული წრის გამგეობის სადარბაზო 

ბარათი მიძღვნილი ნინო ჩხეიძისადმი

Greetings card of Samtredia Drama Society 

dedicated to Nino Chkheidze
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ნინო ჩხეიძის  
25 წლის 
იუბილე

>

ნინო ჩხეიძე

Nino Chkheidze
1671920



40
>

>

ნინო ჩხეიძე მედეას როლში. 

1920 წელი. ქუთაისი

Nino Chkheidze 

in the role of Medea. 

Kutaisi, 1920
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საუცხოო სიტყვა წარმოსთქვა ივანე გომართელმა. 

აღსანიშნავია, რომ იუბილეებში ახალგაზრდობა უფრო მეტს 

გულწრფელობას იჩენს. მეტად მოსაწონი იყო აზრიანი და 

მთლიანი სიტყვა სახელმწიფო უნივერსიტეტის დრამატული 

სტუდიის წარმომადგენლის ქალბატონ ავალიანის ასულისა: 

სილამაზე, სისრულე, ხელოვნება – აი, რა ახასიათებდა 

>

ნინო ჩხეიძისადმი მიძღვნილი სადარბაზო ბარათები

Greetings cards dedicated to Nino Chkheidze
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მისს სიტყვას. აგრეთვე ყურადღების ღირსია მეორე 

გიმნაზიელის ქალის სიტყვა; საერთო აღფრთოვანება 

გამოიწვიეს პატარა სცენისმოყვარეებმა, 8-9 წლის 

მოწაფეებმა, განსაკუთრებით ქალმა, რომელთაც 

ლექსით მიმართეს იუბილარს. მიულოცეს 

სხვადასხვა დაწესებულებათა და რედაქციათა 

წარმომადგენლებმა, იყო დეპეშებიც. მოსაწონი იყო 

აგრეთვე რუს მსახიობთა კავშირის წარმომადგენელის 

სიტყვა, რომელმაც, სხვათა შორის ნინო ჩხეიძეს 

უთხრა: დიდი ტალანტი, დიდი დამსახურებული 

მოღვაწე ბრძანდებით, მაგრამ მაინც „ჩვენს“ თეატრში 

ხართ სტუმრადო. ეს უნდა გულის ფიცარზე დაიჭდიონ 

ჩვენის ხელოვნების სვე-ბედის მჭრელთ...

საღამოს ნინო ჩხეიძემ ვაროს („უბედური ნაბიჯი“) და 

სცენა სპექტაკლიდან „უბედური ნაბიჯი“

Scene from the play ‘Ubeduri Nabiji’ 

(Unfortunate Step)

>
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ზეინაბის („ღალატი“) საუცხოო 

აღსრულებით, აგრეთვე გუნიამ, 

ჭიაურელმა, ეპიტაშვილმა 

და სხვებმა წარმოგვიდგინეს 

ნათელსხივოსანი ხანა ჩვენი 

მელპომენეს*  და გვიჩვენეს, 

რომ ქართული სასცენო 

ხელოვნების კერა კიდევ 

ღვივის, ხოლო თუ დღეს 

ნაცარმოყრილია, იმიტომ რომ 

ღირსეული ქურუმნი არა ჰყავს. 

იუბილიარს წმინდა შემოსავალი 

80.000 მანეთამდის დარჩა.

kenWi  **

*	მელპომენე	(ბერძნ.	„მომღერალი“)	—	ზევსისა	და	
მნემოსინას	ასული,	ერთ-ერთი	ცხრა	მუზათაგანი.	
ტრაგედიის	მუზა.	თეატრალურად	მოსილი	მაღალი	
ქალი,	რომელსაც	თავზე	ვაზის	გვირგვინი	(ზოგი	
ვერსიით	–	სუროს)	ედგა,	ხელში	კი	ხმალი	და	
ტრაგიკული	ნიღაბი	ეჭირა.

** კენჭი	–	იოსებ	იმედაშვილის	ფსევდონიმი. 

40

სცენა სპექტაკლიდან „უბედური ნაბიჯი“, როლში ნინო ჩხეიძე

Scenes from the play ‘Ubeduri Nabiji’ (Unfortunate Step) performed by Nino Chkheidze

>
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41 18 იანვარი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>

ს აგანგებო ბატალიონის 

კულტსაგანმანათლებლო 

სექციამ ქრისტეშობის 20-ს 

ეროვნული ჰიმნით ასწია თვისი 

კოპწია თეატრის ფარდა. სექციის 

სახელით კ. კვერნაძემ მოკლე 

სიტყვით განუმარტა დამსწრეთ 

გვარდიაში კულტურული მუშაობის 

საჭიროება და ამ თეატრის 

მიზანი. იოსებ იმედაშვილმა 

ჟურნლ „თეატრი და ცხოვრების“ 

სახელით მიულოცა დამსწრეთ 

ამ დიდებული საქმის დაწყება. 

განმარტა საზოგადოდ ხელოვნების, 

კერძოდ კი თეატრის მნიშვნელობა 

განსაკუთრებით მხედრებისთვის 

და უსურვა მათ წარმატება. ვალიკო 

ჯუღელმა ახსნა კულტურის დიდი 

მნიშვნელობა, გვარდიის სულიერი 

დაკმაყოფილების საჭიროება და 

სხვ. გრიგოლ გიორგაძემ ვრცლად 

მოიხსენია გვარდიის დამსახურება 

ჩვენის სამშობლოს წინაშე და 

მისი კულტურულად ამაღლების 

მნიშვნელობა. მ. ქართველიშვილმა, 

მ. მარგევლაშვილმა, 

გ. გელიკურაშვილმა, 

კოჭლამაზაშვილმა და ლეკიშვილმა 

ცოცხლად წარმოადგინეს ნაწყვეტები 

სპექტაკლიდან „ჯერ დაიხოცნენ 

– მერე იქორწინეს“. კობახიძემ 

მოხდენით წაიკითხა სომხური სცენა; 

კახელთა და გურულთა გუნდმა 

შეასრულა რამდენიმე სიმღერა, 

ბოლოს ალექსანდრე წუწუნავას 

ხელმძღვანელობით დაიდგა 

ცოცხალი სურათი. საღამოზე მუსიკა 

>
სცენა სპექტაკლიდან „ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს“. როლებში: ვასო 

აბაშიძე და ელისაბედ ჩერქეზიშვილი

Scene from the play ‘Jer Daikhotsnen da Mere Ikortsines’ (First They 

Died and Then They Married). Cast: Vaso Abashidze and Elisabed-

Cherkezishvili
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უკრავდა. წარმოდგენის შემდეგ მთელ 

ყაზარმაში ნადიმი გაიმართა, ყველა 

დარბაზი (6 თუ 7) საუცხოოდ მოეწყოთ, 

გაეკაშკაშებინათ და გვარდიელნი 

მოილხენდენ. ყველას მიულოცეს 

სამხედრო მინისტრმა ნოე რამიშვილმა, 

ვალერიან ჯუღელმა, ქალაქის 

მოურავმა ბენია ჩხიკვიშვილმა, 

ქალაქთა კავშირის თავმჯდომარემ 

ნ. ელიავამ და სხვებმა. დაესწრენ 

საპატიო სტუმარნიც. სტუმრებს 

ვახშამი გაუმართეს იქვე, რომელმაც 

გათენებამდე გასტანა. ვუსურვებთ 

ასეთი კულტურული მუშაობის 

მაგალითი სხვებსაც გადაეღოთ, – ჩვენი 

ჯარის უდიდესი იარაღი ეროვნულ-

კულტურული გათვიცნობიერება უნდა 

შეიქმნას.

oboli 

41
>

>
ქართველთა სამხედრო კავშირისა და მსახიობთა კავშირის მიერ 

მოწყობილი თეატრალური საღამოების პროგრამები. 1919-1920 წლები

Programs of theatrical evenings arranged by 

the Georgian Military and Theatrical unions. 1919-1920
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42 18 იანვარი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>

ქ ართულმა საოპერო სტუდიამ 

პირველი ნაბიჯი „შოთა 

რუსთაველით“ სანაქებოდ 

გადასდგა სახელმწიფო თეატრში. 

ოპერა ალექსანდრე ახმეტელმა 

სრულიად ახალი მიზანსცენებით 

დადგა. გუნდის ჩაცმულობაც 

ახალი იყო. უფრო დაახლოებული 

ქართულ ყაიდასთან. დიდებულთა 

ლხინი, სასახლის ელფერი 

და სხვა ყოველივე უფრო 

გვითვალისწინებდა ბრწყინვალე 

წარსულს. აღმსრულებელთაგან 

უპირველეს ყოვლისა აღსანიშნავის 

ვ. ლორთქიფანიძე (მგოსანი) 

და დ. აკოფაშვილი (აბდულა 

არაბი). მათ დიდის ხელოვნებით 

აღასრულეს ნაკისრი მოვალეობა. 

ორივეს წარმატება ეტყობა და 

ქართული ოპერის თვალსაჩინო 

შემატებაა. დიდ ყურადღებას 

იქცევდა ფავლენაშვილის ასულიც 

(გულჩინა, შოთას მეუღლე) თვისი 

გარკვეული, მკაფიო გამოთქმითა 

და სიმღერით, ოღონდა ხმა 

მისი ცოტა მაღალფარდოვანად 

ისმოდა. აბაშიძის ასულმა 

კარგი ნინო მოგვცა. უფრო მეტი  

მოეთხოვებოდა თამარისა და 

შოთას აღმასრულებელთ: ვერც 

ტანით, ვერც ხმით ვერ შექმნეს 

სასურველი ხატებანი, თუმცა ორივეს 

საამო ხმა აქვთ, მაგრამ არა ამ 

პარტიებისთვის. უნდა აღინიშნოს, 

რომ შოთას აღმასრულებელი 

ჭუმბურიძე უკანასკნელ სცენაში 

მეტად კარგი იყო – შოთას სულიერი 

"The Legend of Shota Rustaveli"

February 5, 1919 can be considered a historical day for the 

Georgian nation. On this day, Georgia took a great step in the 

field of the Arts. Despite the political-social problems, the first real 

Georgian opera "Legend of Shota Rustaveli" by Dmitri Arakishvi-

li, was performed on the stage of Tbilisi Opera. Based on a Svan 

ოპერის  „თქმულება შოთა რუსთაველზე“ პარტიტურა. დიმიტრი 

არაყიშვილის ავტოგრაფი

Score of the opera ‘Legend of Shota Rustaveli’. Autograph of 

Dimitri Arakishvili

>
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სხვადასხვა ამბები
განცდა საუცხოოდ გადმოგვცა. 

მოხდენილი ხატება შექმნა დიდებულის 

აღმასრულებელმაც. მადლობისა და 

ვაშას ღირსია ცეკვის ოსტატი ქ-ნი 

ბაუერზაკსი თავისი ამხანაგებით საუცხოო 

ცეკვისთვის – გუნდი ვერ იყო ძლიერი, 

მაგრამ სასიამოვნო კი. ეს პირველი 

მერცხალია ქართული საოპერო 

გუნდისა. იმედი უნდა ვიქონიოთ, 

რომ ახალგაზრდა მომღერალნი 

და გუნდის შემადგენლობა მუყაითი 

შრომით უეჭველად მოიმკიან ერის 

მადლობას. საქებია ალექსანდრე 

ახმეტელის დაკვირვებული მუშაობა 

და სასცენო გემო. მრავლად დამსწრე 

საზოგადოებამ ოპერის ავტორი დიმიტრი 

არაყიშვილი ორგზის გამოიწვია. კიდევ 

ერთხელ გამოირკვა, რომ მუსიკალურ 

დამუშავების მხრით მას ჯერ მოქიშპე არა 

ჰყავს.

simi*

*	სიმი	–	ფსევდონიმი	სიმონ	გაჩეჩილაძისა	(1898-1980)	–	მეცნიერი,	
მწერალი.	
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დიმიტრი არაყიშვილი

Dimitri Arakishvili

1920 175



დიმიტრი არაყიშვილისადმი მიძღვნილი 

სადარბაზო ბარათი  ოპერის „თქმულება 

შოთა რუსთაველზე“ პერსონაჟებით. 

მხატვარი სალომე ნიკოლაძე. 

1919 წელი. 

Greetings card with characters from 

the opera ‘Legend of Shota Rustaveli’, 

dedicated to Dmitry Arakishvili. 

Painter - Salome Nikoladze. 

1919

>
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[region in northwest Georgia] 

legend, "The Legend of Shota 

Rustaveli" gave birth to the 

history of the Georgian opera.

Dimitri Arakishvili (1873-

1953), a Georgian composer 

and ethnomusicologist, is 

considered one of the found-

ing fathers of modern Geor-

gian music. 

One of his major interests 

was Georgian folk music 

and he traveled throughout 

Georgia collecting tradition-

al music and over 500 folk 

songs from 1901 to 1908. 

When Georgia established an 

independent republic in 1918, 

Arakishvili moved to Tbilisi 

and founded a conservatory 

which was merged with the 

Tbilisi State Conservatory in 

1923. He taught and com-

posed and directed the Con-

servatory from 1926 to 1929. 

He was actively involved in 

collecting and popularizing 

Georgian folk songs and pub-

lished books on Georgian folk 

music. From 1932, he chaired 

the Union of Georgian Com-

posers. 

ვალერიან სიდამონ-ერისთავი .ესკიზები 

ოპერისათვის „თქმულება შოთა 

რუსთაველზე“

Valerian Sidamon-Eristavi.Sketches for 

the opera ‘Legend of Shota Rustaveli’

>

1920 177
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„არის თუ არა 
ქართული 
თეატრი 
ქართული?“

>

დ ემოკრატიულ საქართველოში 

ეროვნული  ქართული თეატრის 

დამფუძნებლად სანდრო ახმეტელი 

უნდა მივიჩნიოთ. პეტერბურგიდან 

დაბრუნებული ახალგაზრდა პირველი 

იყო, ვინც საჯაროდ, თამამად და 

გაბედულად დასვა კითხვა: „არის თუ 

არა ქართული თეატრი ქართული?“ და 

იქვე უპასუხა: 

„– არა და არა!

„არის თუ არა ქართული თეატრი 

გამომხატველი ქართველისა, 

როგორც სპეციფიკური ნაციონალური 

ფსიქოლოგიის და რელიგიის 

მატარებელი ადამიანისა? გვყავს 

ეს ქართველი ქართულ სცენაზე? 

შეგვიძლია გადაჭრით ვაღიაროთ, 

რომ ხელოვნურის სხივით შექმნილი 

ქართველი იდეური გაგრძელებაა 

ნამდვილ არსებული ქართველისა? 

გვითხრა ჩვენმა თეატრმა, თუ ვინ 

არის ქართველი? როგორია მისი 

>
სანდრო ახმეტელი

Sandro Akhmeteli
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Sandro Akhmeteli

Regarded as the greatest 

of all Georgian theatre 

directors, Sandro Akhmeteli 

should be considered the 

founder of the National 

Georgian Theatre in the 

Democratic Republic of 

Georgia. On his return from St. 

Petersburg, he was the first 

to publicly and boldly asked 

the question: "Is the Georgian 

theatre truly Georgian?" his 

response was: "No!"

"Does Georgian theatre 

express Georgians as a people 

with a particular national 

psychology and religion? Do 

have this Georgian scene? 

Does our theatre tell us what 

it is like to be a Georgian? 

What is spirit of the Georgian? 

What is his passion? Power? 

Do we know the feelings of 

the Georgian soul? Who is 

Georgian? Do we recognize 

him as a peculiar individual 

in the world? How much does 

he differ from others? Genius 

Dostoyevsky fully explained 

სულისკვეთება? როგორია მისი ვნება? ძალა? რითი საზრდოობს? 

რით სულდგმულობს? ვიცნობთ ჩვენ ქართული ადამიანის სულის 

დრამას? ვინ არის ქართველი? ვიცნობთ მას ჩვენ, როგორც თავისებურ 

მსოფლიო ინდივიდუმს? რით განირჩევა იგი სხვისგან? ვიცნობთ ჩვენ 

მის რელიგიურ ლტოლვილებას, რელიგიურ ექსტაზს? შეგვიძლია 

ვთქვათ, განვმარტოთ, თუ რა ფორმებში ხატავს იგი თავის ექსტაზს?

…გენიოსმა დოსტოევსკიმ სავსებით განმარტა რუსული ინტელიგენციის 

სულისკვეთება. ჩეხოვმა ნათელყო რუსული ინტელიგენციის საუკეთესო 

და ძვირფასი რელიგიური ჰანგები. მოსკოვის სამხატვრო თეატრმა 

საუცხოოდ ჩამოაქანდაკა რუსის სული, მისი გულის ცემა. ტირის, 

სევდით გული ევსება რუს მაყურებელს სამხატვრო თეატრში, როდესაც 
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> ვალერიან გუნია

Valerian Gunia 1920 179



იგი ჩეხოვის პიესების წარმოდგენას უცქერის… 

მოსკოვის სამხატვრო თეატრი ნამდვილი, ეროვნული 

რუსული თეატრია რუსეთისთვის. სამხატვრო 

თეატრმა ჩეხოვის მეოხებით ჰპოვა ნამდვილი 

რუსი თავისი სპეციფიკური ფსიქოლოგიით და 

რელიგიით. სტანისლავსკიმ შემოსა ეს ნამდვილი 

რუსი ერთგვარი სცენური პრინციპით – მხატვრულ-

რელიგიური ფორმებით და მით ჩეხოვის დრამები 

რუსეთის ინტელიგენციისთვის მისტერიად იქცა…

შეიძლება ყველა ეს ითქვას ჩვენს ქართულ 

თეატრზეც? შეიძლება გადაჭრით, გულახდილად 

იმის აღიარება, რომ ქართულ თეატრში სუფევს 

ნამდვილი სული ქართული ერისა? რომ ქართულ 

თეატრში ჩვენი რელიგიური ექსტაზით აღტყინდებით, 

რომ მხოლოდ აქ, ქართულ სცენაზე ჰპოვებთ თქვენს 

გულის ცემას და სულისკვეთებას? უწოდებთ თქვენ 

ჩვენს თეატრს იმ ტაძარს, სადაც ერი ხარობს, ერი 

იტანჯვის თავისი საკუთარი ფორმით, საკუთარი 

თავისებური რელიგიური სტიქიით? შექმნა 

თეატრმა სიცილი და ხარხარი ფორმად, ფერად 

ჩვენი ისტორიული სიდუხჭირისა და ტანჯვისა? 

ჰპოვეთ თქვენ რომელსამე დრამაში ქართველი 

ტიპი – ორჭოფი, გამოურკვეველი, დაულაგებელი 

ფსიქოლოგიით? შეგიძლიათ მიმითითოთ ისეთ 

დრამაზე, სადაც ბრძოლის აღელვებული ტალღები 

ნეტარების ისრებით ესობოდეს თქვენს ბუნებას, ზნესა 

და ჩვეულებას? მთელი ჩვენი ისტორია ტრაგედიაა 

პატარა საქართველოსი, ქართველი მხოლოდ 

შვილია ტრაგედიისა. მერე შექმნა ქართულმა 

თეატრმა ისეთი დრამა, რომელიც ქართველი 

ხალხის მისტერიად უნდა ქცეულიყო?

არა და არა! ქართულმა თეატრმა ვერ ჰპოვა 

ქართველთა სულის გრგვინვის ხმა. ვერ შემოსა 

იგი საკუთარ ფორმებში და ამიტომ იგი არ არის 

ქართული, ნამდვილი ქართული მხატვრული თეატრი.

პირიქით თუ შორს წავალთ, არ არის იგი 

ქართული თეატრი თვით სცენური საშუალებითაც 

კი. დღევანდელ დღეს გამეფებული პლასტიკა, 

კილო, ინტონაცია, სტილი არ არის ქართულ 

the spirit and ideology of Russian intellectuals. Chekhov 

conveyed the religious points of the Russian intelligentsia. 

The Moscow Theatre greatly exacerbated the Russian 

spirit… The hearts of the Russian spectators are full of 

sorrow every time they see Chekhov's plays at the Moscow 

Art Theatre. Can we say the same about our Georgian 

Theatre? Can we honestly claim that the Georgian theatre is 

a true soul of the Georgian nation? No and no! The Georgian 

theatre has not found the Georgian spirit, and that is why it 

სანდრო ახმეტელი შვილებთან 

შალიკოსთან და ჯუნასთან ერთად. 

მანგლისი

Sandro Akhmeteli with his children 

Shaliko and Juna. Manglisi

>
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is not truly Georgian. 

Even before the 

independence 

declaration, Sandro 

Akhmeteli was obsessed 

about Georgia ataining a 

truly national theatre with 

Georgian temperament, 

spirit and forms. He 

deeply believed that 

art had to be national 

that "national art is 

cosmopolitan in the 

highest genius forms.” 

"Nothing can save us 

from degeneration as 

well as national art and, 

more precisely, National 

Theatre."

სპექტაკლის „ბერდო-ზმანია“ პროგრამა. 1920 წელი. თბილისი

Program for the play ‘Berdo Zmania’. Tbilisi, 1920

>
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Akhmeteli's aspirations did not go 

unnoticed by Democratic Georgia. In 

1919, he was invited to the Georgian 

opera studio, where he staged his first 

play - Dmitri Arakishvili's "Legend of 

Shota Rustaveli". The performance 

was so successful that it was repeated 

several times. Among other studio 

actors, celebrated singers Vano 

Sarajishvili and Sandro Inashvili 

participated in the performance.

Akhmeteli's success continued with new 

proposals. In 1919, public figure and 

prominent actor Valerian Gunia created 

a troupe, to which Akhmeteli was invited 

as a film director. Later, he recalled that 

Gunia was the one to open to him the 

ვალერიან სიდამონ-ერისთავი. ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „ბერდო-ზმანია“

Valerian Sidamon-Eristavi. Sketches for the 

play ‘Berdo Zmania’

>
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დედაძარღვზე ასხმული. ქართულმა სცენამ ვერ შესძლო ქართველი ადამიანის 

სხეულის მოძრაობის შესწავლა. ამ მოძრაობის ძირითადი რიტმის განხილვა-

გამოცნობა და ქართული ელფერით მოსილი პლასტიკის შექმნა სცენაზე. მერე 

ეს მოხდა ჩვენში, საქართველოში, სადაც ქართველ კაცზე ლამაზ მოსიარულეს, 

ბუნებრივი პროპორციით შემკულ მოძრაობის მქონეს ჯერჯერობით ბადალი არ ჰყავს 

დედამიწის ზურგზე. დადის ქართველი საუცხოოდ, ფეხს დგამს გაბედულად და 

არა ჩლუნგად, მოშვებულად… მთელი სხაული გადააქვს თავისუფლად, სწორად, 

ოდნავი რხევით… ქართველს ფეხი გაშლილი დააქვს… მე მხედველობაში მყავს 

მდაბიო ხალხი, ჩვენი გლეხკაცობა, მიგიქცევით ყურადღება ჩვენი გლეხკაცისთვის, 

როცა ის მაგალითად ხელს გართმევთ, ტანს რა მოძრაობას აძლევს? ქართველი 

წელს მხრებში კი არ ხრის, ე.ი. კი არ იკუზება, როგორც ჩრდილოეთის 

მცხოვრებლებმა იციან. წელგაშლილი სრულიად მთელ სხეულს იდნავ 

თქვენსკენ ხრის – ფეხები გაშლილი, გაჭიმული უდგას და კისერი ხერხემალთან 

პერპენდიკულარულად უჭირავს. ქართველის მოძრაობა ბუნებრივად ესთეტიკურ 

კანონებს ემორჩილება. ლერწამივით ახოვანი ქართველის მოძრაობა – წმინდა 

რიტმული მუსიკაა.

სულ სხვაა თეატრში ჩვენი მსახიობის მოძრაობა. იგი უგემოა, სიტყვა-

გამოთქმულებას მოუფიქრებელ პლასტიკას უდებს… აიღეთ იგივე ინტონაცია, 

ვის არ ეჩოთირება ის ყრუდშეთვისებული ხმაწყობილება, რომელსაც მსახიობი 

ხმარობს. ჩვენს სცენაზე გაბატონებული ინტონაცია უფრო ცრუკლასიკურს წააგავს. 
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თეატრის მსახიობები  ვ. ჯიქია, კ. პატარიძე, ნ. გოცირიძე, დ. ანთაძე, შ. ღამბაშიძე, 

პ. ჟორდანია (მოკარნახე)  ალექსანდრე ახმეტელთან ერთად. მანგლისი

Theatre actors V. Jikia, k. Pataridze, N. Gotsiridze, D. Antadze, Sh. 

Gambashidze, P.Zhordania (prompter) with Alexandre Akhmeteli. Manglisi

>
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ოდნავ მომღერი, იგი აგებული აქვს უსულო ტემპზე… ცხოვრებაში 

კი, ქართველის ინტონაცია ჰიმნია ქართველთ სიტყვა-პასუხის 

მშვენიერებისა“.

  სანდრო ახმეტელს ჯერ კიდევ საქართველოს პოლიტიკური 

დამოუკიდებლობის მოპოვებამდე  ჭეშმარიტად ეროვნული თეატრი 

სურდა, თეატრი ქართული ტემპერამენტით, სულისკვეთებით, ფორმით. 

მას ღრმად სწამდა, რომ ხელოვნება მხოლოდ ნაციონალურია, რომ 

„ნაციონალური ხელოვნება უმაღლეს გენიოსურ ფორმებში შემოსილი 

კოსმოპოლიტურია. მაგრამ კოსმოპოლიტურია მხოლოდ შემეცნებით. 

რა ერის ადამიანიც უნდა იყოს, ყველა ტკბება მისი სიმშვენიერით, 

როდესაც მას უმზერს. ვერაფერი გვიხსნის გადაგვარებისგან, გარდა 

ეროვნული ხელოვნებისა და ამასთან უპირველესად, ეროვნული 

თეატრისა“.

სანდრო ახმეტელის მისწრაფებები დემოკრატიულ საქართველოში 

შეუმჩნეველი არ დარჩენილა. 1919 წელს იგი ქართულ საოპერო 

სტუდიაში მიიწვიეს, სადაც  დადგა თავისი პირველი სპექტაკლი – 

დიმიტრი არაყიშვილის „თქმულება შოთა რუსთაველზე“. სპექტაკლის 

დონე იმდენად მაღალი აღმოჩნდა, რომ რამდენჯერმე გაიმეორეს. 

სტუდიელებთან ერთად მონაწილებდნენ სახელგანთქმული 

მომღერლები ვანო სარაჯიშვილი და სანდრო ინაშვილი. ახმეტელის 

წარმატებებს ახალი შემოთავაზებები მოჰყვა. 1919 წელს საზოგადო 

მოღვაწემ და მსახიობმა ვალერიან გუნიამ დასი შეადგინა. დასის 

რეჟისორთა შორის იყო სანდრო ახმეტელიც. შემდეგ, გუნიას 

იუბილეზე წარმოთქმულ სიტყვაში სანდრო ახმეტელი იტყვის: 

„ქართულ თეატრში გზა ვალერიან გუნიამ დამილოცა!“ ქართულ 

დრამაში სამუშაოდ ახმეტელი თანხმდება ორი პირობით – მოქმედების 

სრული დამოუკიდებლობა და უფლება იმ მომენტში შეწყვიტოს 

სპექტაკლზე მუშაობა, როდესაც ამას თვითონ ჩათვლის საჭიროდ. 

მისი პირველი რეპეტიცია ტაშით დამთავრდა. სანდრო ახმეტელის 

სპექტაკლში „ბერდო-ზმანია“, მკვლევარნი აღნიშნავდნენ მსახიობთან 

მუშაობის გასაოცარ უნარს და ალღოს, ანსამბლური სპექტაკლისკენ 

მისწრაფებას, უჩვეულო რიტმს… ვასო გოძიაშვილი წერდა: 

„ბერდო-ზმანია“ იყო გაზაფხულის პირველი ქუხილი, რომელსაც 

მოჰყვა რუსეთიდან ჩამოსული მარჯანიშვილის მიერ მოტანილი 

ქარიშხალი და თავსხმა წვიმები. მათ ჩამორეცხეს ქართულ თეატრს 

ყველაფერი მოძველებული, ხავსმოკიდებული, ობმოდებული და ამით 

გამოავლინეს ქართველი ხალხის ნიჭი და ტემპერამენტი

„ბერდო-ზმანია“  34 წლის ახმეტელმა დადგა.  ეს იყო  სანდრო 

შანშიაშვილის სიმბოლისტური დრამა. „ახმეტელმა პირდაპირ 

ამოხოცა მსახიობები მუშაობაში“, – წერდნენ მისი ოპონენტები.  

ახმეტელმა დამოუკიდებელი საქართველოს სცენაზე პირველმა 

მოშალა რამპა ისე, რომ სცენა და პარტერი გააერთიანა. სცენას 

ზემოდან გაანათა, პირველად შემოიყვანა სიმფონიური ორკესტრი 

184 1918-1920 წლების ხელოვნება
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>
სანდრო ახმეტელი 

შვილთან ერთად. 

მანგლისი

Sandro Akhmeteli 

with his child. 

Manglisi

საქართველოს პარლამენტის ხელოვნების კომისიის თავმჯდომარის 

ალექსანდრე ახმეტელის წერილი სახელმწიფო თეატრის კომისრისადმი, 

ალექსანდრე წუწუნავასადმი.  1918 წელი. თბილისი

Letter of Alexandre Akhmeteli - Head of the Art Committee in the 

Parliament of Georgia, to the State Theatre Commissioner Aleksandre 

Tsutsunava. Tbilisi, 1918

>

1920 185



door of Georgian theatre. 

Akhmeteli was only 34 when he staged 

Sandro Shanshiashvili's symbolic drama 

"Berdo Zmania". He was the first, in 

Independent Georgia, to take away stage-

based spotlights and illuminate the scene 

from above, and the first to unite the stage 

and parterre and include the symphonic 

orchestra in the drama.

He was also active outside the theatre, 

being a member of the Parliament of 

Independent Georgia and standing in 

opposition to Noe Zhordania and his 

ვალერიან სიდამონ-ერისთავი. ესკიზი  

სპექტაკლისათვის „ბერდო-ზმანია“

Valerian Sidamon-Eristavi. Sketch for 

the play ‘Berdo Zmania’

>
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დრამაში. ამით აღფრთოვანებულმა გრიგოლ რობაქიძემ სთქვა: 

„ახმეტელი გრძნობს თეატრის ნერვს!“

„სცენა პირველად ამღერდა მუსიკით. არტისტმა პირველად 

იგრძნო თავისი სხეული, როგორც შემოქმედებითი მასალა. ამ 

სპექტაკლში ახმეტელმა პირველად შეამზადა ნიადაგი ჩვენში 

სინთეზური თეატრის შექმნისთვის. იგი გამოჩნდა როგორც 

მონუმენტური თეატრის ანსამბლის და არა ინდივიდუალური 

თეატრის ვიზიონერი“, – დაწერენ მოგვიანებით. ასევე 

მოგვიანებით აკაკი ვასაძე იტყვის, რომ „ამგვარი ტემპით, 

რიტმით აგებულ სხვა სპექტაკლს ქართულ თეატრში მაშინ ვერ 

ნახავდით“.

„ბერდო-ზმანიამ“ სათავე დაუდო პირობით რეჟისორულ 

აზროვნებას, განსახვავებულ სათეატრო ესთეტიკას. 

თანადროული ევროპულ ავანგარდისტულ სათეატრო 

მიმდინარეობებთან თანაზიარი წარმოდგენა მოულოდნელობის 

შოკს იწვევს რეალისტური თეატრის მიმდევრებში. ახმეტელი 

ეძებს ძლიერ, ამბოხებულ გმირს, აღელვებს თავისუფლების 

თემა.

სანდრო ახმეტელი იბრძვის თეატრის გარეთაც – ის 

დამოუკიდებელი საქართველოს პარლამენტის წევრია და 

ოპოზიციაში უდგას ჟორდანიას და მის მთავრობას. მეტიც, 

ახმეტელი ჟორდანიას საქართველოს მტრად, მოღალატედაც 

გამოაცხადებს, როცა ის კახეთში დიდ თანამდებობაზე 

შეუფერებელ პირს დანიშნავს. ახმეტელი მიიჩნევს, რომ 

ხელისუფლების სისუსტე ნიადაგს უმზადებს რეაქციას – 

ბოლშევიკური რუსეთის შემოსვლას საქართველოში.

ასეც მოხდა, საქართველო რუსეთმა დაიპყრო. ოკუპაციამდე 

ორი კვირით ადრე თეატრში ახმეტელის ახალი სპექტაკლის 

„რაც გინახავს ვეღარ ნახავ“ პრემიერა შედგა.
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>

government. Akhmeteli believed that the 

weakness of the Georgian government 

benefited Bolshevik Russia.

So, it happened that Georgia was 

occupied by Russia. Two weeks before the 

invasion, Akhmeteli had a premiere of his 

new play "Rats Ginakhavs Vegar Nakhav" 

(You Cannot See What I Have Seen).

Together with Kote Marjanishvili, Sandro 

Akhmeteli, flung from the Georgian 

theatre everything outdated and revealed 

the talent and temperament of the 

Georgian people.

ვალერიან სიდამონ-ერისთავი. ესკიზები 

სპექტაკლისათვის „ბერდო-ზმანია“.  

საქართველოს პარლამენტის ხელოვნების 

კომისიის თავმჯდომარის ალექსანდრე ახმეტელის 

წერილი სახელმწიფო თეატრის კომისრისადმი, 

ალექსანდრე წუწუნავასადმი.   

1918 წელი. თბილისი

Valerian Sidamon-Eristavi. Sketches for the 

play ‘Berdo Zmania’

Letter of Alexandre Akhmeteli - Head of the 

Art Committee in the Parliament of Georgia, to 

the State Theatre Commissioner  

Aleksandre Tsutsunava. 

Tbilisi, 1918

> 1920 187



44 25 იანვარი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

დრამატული საზოგადოების კრება

>

ზუბალაშვილების სახალხო სახლი თბილისში

Zubalashvili Public House in Tbilisi

>
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ვ იდრე ჩვენი სამშობლო რუსეთის 

კლანჭებში იწურთებოდა, 

ქართული თეატრი ფხიანად 

მუშაობდა, მისი მესვეური 

დრამატული საზოგადოება ასე 

თუ ისე საქმობდა. რევოლუციის 

ხანაში მისი საქმიანობა მოდუნდა: 

ქართული თეატრი თითქო 

მეტი ბარგი შეიქმნა, მსახიობი 

გაფერმკრთალდა.

     ამას თვის მიზეზიც აქვს; სხვათა 

შორის ყველა ცოცხალი ძალა 

პოლიტიკამ გაიტაცა, ხელოვნება 

კი დავიწყებას მიეცა. დღეს, 

როდესაც მთელი ქართველი ერის 

ნანატრი ოცნება განხორციელდა 

-  საქართველო უფლებამოსილი 

დამოუკიდებელი სახელმწიფო 

შეიქმნა, ხელოვნებამაც, 

განსაკუთრებით დრამატულმა 

ხელოვნებამ, თავისი კუთვნილი 

ადგილი უნდა დაიჭიროს ჩვენს 

სამშობლოში.
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იოსებ იმედაშვილი

Josef Imedashvili

>

1920 189



>

>

ქართული თეატრის მსახიობები. 1901-1902 წლების სეზონი

Actors of the Georgian theatre. 1901-1902 season

ქუთაისის თეატრალური დასი, 1898-1899 წლების სეზონი

Kutaisi Theatre troupe. 1898-1899 season

     დრამატული საზოგადოების 

სადღეისო კრებამ მტკიცე საძირკველი 

უნდა ჩაუყაროს ერთ მთლიან 

უფლებამოსილ დაწესებულებას, 

რომელიც თვალყურს ადევნებს არა 

მხოლოდ თბილისის ან ქუთაისის 

დასების საქმიანობას, არამედ სრულიად 

საქართველოს სცენის მოქმედებას.

     ქართველი ერის სულის 

სამეუფოს – ქართული ხელოვნების 

ტაძრების მოწყობას დღეს უდიდესი 

ყურადღება უნდა მიექცეს. ქართული 
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სათეატრო ხელოვნება არა მხოლოდ დაბა-სოფლებშია 

გამასხარავებული, არამედ დიდს ქალაქებშიც ვერ არის 

სასურველ დონეზე.

ამას კი მზრუნველი უნდა არა მხოლოდ სხვათა შორის 

„მოსაქმე“ ხელისა, არამედ საგანგებო, საკუთარი, 

მარჩენალი კაცისა. ქართულმა თეატრმა მთელ 

საქართველოში საერთო გეგმით უნდა დაიწყოს მუშაობა 

>

>

ქუთაისის თეატრალური დასი. 1904-1905 წლების სეზონი

Kutaisi Theatre troupe. 1904-1905 season

სახაზინო თეატრის ინტერიერი. 1920 წელი

Interior of Treasury Theatre. 1920

1920 191



და, აი, სწორედ ასეთ მუშაობის მესვეურ გამგეობას უნდა 

ჩაეყაროს დღეს საძირკველი.

     საერთო გეგმის შესამუშავებლად და სცენის მოღვაწეთა 

საქმიანობის გასაცნობად საჭიროა მოწვეულ იქნეს სრულიად 

საქართველოს სცენის მოღვაწეთა ყრილობა. ამ ყრილობამ 

უნდა წარმოთქვას თვისი სარწმუნო სიტყვა და საზღვარი 

დაუდოს ხელოვნების იმ გაპამპულავებას, რაიც დღემდე 

ხდება.

     დედაქალაქსა და მოზრდილ ქალაქებში – ქუთაისს, 

ბათუმს, სოხუმს, ფოთს, ლანჩხუთს, ხაშურს და სხვა,  

>

>

ჭიათურის თეატრალური დასი. 1908 წელი

Chiatura Theatre troupe. 1908

სახაზინო თეატრის ინტერიერი. 1920 წელი

Interior of the Treasury Theatre. 1920
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აგრეთვე ბაქოში რომ მუდმივი დასები უნდა გვყავდეს, ამაზე სიტყვა ზედმეტია.

     ვისურვებთ, დღევანდელი კრება ყოფილიყოს საქმიანი, იმ ბურუსის გამფანტველი, რაც 

დრამატული საზოგადოების ირგვლივ დაგროვდა, და ნამდვილი მოჭირნახულე ქართული თეატრისა.

ioseb imedaSvili

>

დასი „მოგზაური“ ბათუმში. 1912-13 წლების სეზონი

Troupe ‘Traveler’ in Batumi. 1912-13 season

სახაზინო თეატრის ინტერიერი. 1920 წელი

Interior of the Treasury Theatre. 1920
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45 25 იანვარი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>
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Cinema

In the 1910s, cinematography 

gained a foothold in the 

Republic of Georgia. In 1919-1920, 

cameraman Alexandre Dighmelov, 

ს აქართველოს კოოპერატივთა ცენტრალურმა კავშირმა 

გადაწყვიტა სასოფლო-სამეურნეო საკოოპერაციო და სხვა 

ცხოვრების სურათები გააცნოს საზოგადოებას კინემატოგრაფიის 

საშუალებით. ამ მიზნით მიიწვია გერმანე  გოგიტიძე და ფიქრობს, 

ეს დარგი კარგს ნიადაგზე დააყენოს. შეიძინა დიდძალი 

ქონება. კავშირის თავმჯდომარე ევ. დარჩია საზღვარგარეთ 

გაემგზავრა და თან წაიღოს მასალა საგანგებოდ ქარხანაში 

კინემატოგრაფიულ არშიების გადასაღებად.

>
გერმანე გოგიტიძე მეუღლესთან ერთად

Germane Gogitidze with his wife
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კინოინდუსტრია დემოკრატიულ საქართველოში

დემოკრატიულ საქართველოში კინოინდუსტრია ერთ-ერთი ყველაზე 

აქტიური და განვითარებადი დარგი იყო.  კინო მოსახლეობაში დიდი 

პოპულარობით სარგებლობდა.

1918-1921 წლებში საქართველოში უკვე ოცზე მეტი კინოთეატრი 

ფუნქციონირებდა. ეს კინოთეატრები უჩვენებდნენ როგორც 

საზღვარგარეთიდან ჩამოტანილ ფილმებს, ასევე ადგილობრივ 

ბაზაზე გადაღებულ დოკუმენტურ და მხატვრულ სურათებსაც. 

საკმაოდ რთული პოლიტიკური ვითარების გამო ხელისუფლება 

სათანადო ყურადღებას ვერ აქცევდა კინოს. თუმცა კინოცხოვრების 

მოწესრიგების მიზნით რიგ ღონისძიებებს ატარებდა. იმ პერიოდის 

პრესის გადათვალიერებისას საინტერესო ცნობებს ვხვდებით 

კინოს შესახებ. გაზეთები “საქართველოს რესპუბლიკა”, 

“ერთობა”, “ბარბა”, “სახალხო გაზეთი”, “საქართველო” და სხვა 

იმდროინდელი პერიოდული გამოცემები თავიანთ დროისგან 

გაყვითლებულ ფურცლებზე ქართული კინოს შესახებ არაერთ 

საინტერესო ცნობას ინახავენ. 1918 წელს გაზეთი “საქართველოს 

რესპუბლიკა” წერდა: “თბილისის გამგეობამ აქციონერული 

საზოგადეობის წევრები მოიწვია სხდომაზე, სადაც განიხილეს 

კინემატოგრაფიული საქმის ხარჯთაღრიცხვა, დირექტორის 

კანდიდატის და სარევიზიო კანდიდატის არჩევა, უძრავი ქონების 

დაგირავება და სხვა საკითხები”. იმავე წლის “სახალხო 

გაზეთში” ვკითხულობთ, რომ “ქალაქის გამგეობამ თბილისის 

სინემატოგრაფების თვალყურის დევნება დაავალა ქალაქის 

ინჟინერს კოგნოვიცკაიას”. საინტერესო ცნობაა დაცული ასევე 

გაზეთ “საქართველოს რესპუბლიკაშიც”: “თანახმად ქალაქის 

გამგეობის დადგენლებისა... კინოთეატრები მოვალენი არიან 

მომსვლელნი შეუშვან მხოლოდ ყდიანი წიგნაკიდან ამოჭრილი 

ბილეთებით, – ეს წიგნაკები უნდა იყოს ზონრით გადატარებულნი და 

დაბეჭდილნი მილიციის ბეჭდის დასმით”. გაზეთი “საქართველო” 

1921 წლის 15 თებერვალს იუწყებოდა: “კინომინიონი პალასი 

მალე გაიხსნება, სამხატვრო ცენტრის დირექცია აცხადებს, რომ 

თეატრის “მინიონის” ხელმძღვანელად მიწვეულია თბილისისთვის 

ცნობილი კინემატოგრაფების სპეციალისტი. შეძენილია მთელი 

რიგი მხატვრული კინოდრამებისა, რომლებიც არჩეულია სამხატვრო 

ცენტრის კონტროლის ქვეშ და  მიზანი მხოლოდ მხატვრული 

სურათების ჩვენებაა. მუსიკალური ილუსტრაციებისთვის მიწვეულნი 

არიან გამოცდილი მუსიკოსები და თავისუფალი მხატვრები”. 

1918 წლის გაზეთ “ბარბას” ცნობით; პირველმა კავკასიურმა 

კინემატოგრაფიულმა “კინოსაიუზმა” კინომექანიკოსის კურსები 

გამოაცხადა. ამ ცნობიდან ვიგებთ, რომ სამთვიანი კურსის 

დასრულების შემდეგ გაიცემოდა კინომექანიკოსის სერტიფიკატი. 

ამავე პერიოდში თბილისში ხოდოროვისა და ლეონტოვიჩის 

დრამატული სტუდია იყო გახსნილი, რომელიც კინოხელოვნების 

under film director Vladimir Barski’s 

supervision, filmed the movies "A Headless 

Corpse", "Tell Me Why" and "Do Not Sleep", 

commissioned by Filma JSC. In 1918-1921, 

almost 30 movie theatres operated in Georgia, 

screening European, Russian and locally 
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კლასსაც აერთიანებდა. 

კინომიმართულებებს 

რეჟისორი ვლადიმირ ბარსკი 

და მსახიობი მ. მირზოიანი 

ხელმძღვანელობდნენ. კინო 

ყოველგვარ გასართობ, 

ინტელექტუალურ 

და საქველმოქმედო 

ღონისძიებებში იყო 

ჩართული. 1919 წლის 

მუშათა კლუბებში დაგეგმილ 

ღონისძიებებს შორის 

გათვალისწინებული იყო 

კინოფილმების ჩვენებაც. 

1919 წელს, გაზეთ 

“ერთობის” ცნობით  ქალაქის 

შრომის ბირჟამ აგვისტოს 

ბოლოს მოაწყო მოძრავი 

კინემატოგრაფი, შრომის 

ბირჟის მიზანი იყო სახსრების 

გამონახვა, შრომის ბირჟის 

უფასო საჩაიესთვის. გაზეთ 

“საქართველოს” ცნობით, 

თანამედროვე ოჯახის 

პრობლემებზე გადაღებული 

ფილმის ჩევნებაზე 

მიწვეულნი იყვნენ ცნობილი 

ადამიანები და საზოგადო 

მოღვაწეები, არტისტები 

და ლიტერატორები. 

ფილმის ჩევენების შემდეგ 

იმართებოდა დისკუსიები. 

თბილისის კინოთეატრები 

დამოუკიდებლობის სამი 

წლის განმავლობაში 

საზღვარგარეთიდან 

ჩამოტანილ ამერიკულ, 

იტალიურ, ფრანგულ, 

გერმანულ და რუსულ 

>
შალვა დადიანი

Shalva Dadiani 1920 197



ფილმებს უჩვენებდნენ.  

კინოოპერატორი ალექსანდრე 

დიღმელოვი იგონებდა: “1918 

წელს მოვეწყვე კინოთეატრ 

“აპოლოს” გამგედ. თეატრის 

მფლობელმა გ. გეგელემ 

დამავალა გერმანული ფილმების 

გადამონტაჟება. მომიხდა აგრეთვე 

ამიერკავკასიაში პირველი 

კინოლაბორატორიის მოწყობა, 

რისთვისაც გეგელემ გამოგვიყო 

ადგილი სცენაზე, ეკრანის 

უკან. აქვე ავაგეთ მარტივი, 

უპრეტენზიო ორსართულიანი 

ფიცრული, სადაც ერთ მტკაველ 

ფართობზე მოთავსებული 

იყო გასამჟღავნებელი და 

ფილმოასლების გასამრავლებელი 

განყოფილებები”. 1919-1920 

წლებში ალექსანდრე დიღმელოვმა 

ვლადიმირ ბარსკის რეჟისორობით 

სააქციო საზოგადოება “ფილმას” 

დაკვეთით გადაიღო მხატვრული 

ფილმები: “თავმოკვეთილი 

გვამი”, “მითხარ, რისთვის” და “ნუ 

გძინავს”. ატელიეს უქონლობის 

გამო გადაღებები კინოთეატრ 

“აპოლოს” ფოიესა და კიბეებზე, 

თვით მაყურებელთა დარბაზშიც კი 

მიმდინარეობდა. სამივე ფილმი 

დიღმელოვმა გაამჟღავნა და 

დაბეჭდა თავის მიერ მოწყობილ 

კინოლაბორატორიაში.

ქართულ კინოს იმ პერიოდში 

დიდ პროპაგანდას უწევდა შალვა 

დადიანი, რომელმაც 1917-1918 

წლებში ბაქოსა და თბილისში ორი 
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>
ვლადიმერ ბარსკი. 1920 წელი

Vladimir Barsky. 1920

produced documentaries and feature films. At the time, Georgian 

cinematography was actively propagated by Shalva Dadiani, who 

believed that the Georgian cinematographer could be a perfect 

weapon to strengthen nationalism and state prestige in the world. 
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მოხსენება წაიკითხა. ვაქვეყნებთ ამ 

უაღრესად საინტერესო გამოსვლის 

ტექსტის ფრაგმენტს:

     „მე პირადად ეს აზრი – ქართული 

კინემატოგრაფის დაარსებისა კარგა 

ხანია დამებადა. ჯერ კიდევ 1911 

წელს მქონდა უცხო ფირმებთანაც 

მიწერ-მოწერა, შემდეგ ზოგიერთ ჩვენს 

საზოგადო მოღვაწეთაც გაუზიარე ეს 

იდეა, როგორც აქ, ისე ბაქოსა და 

ქუთაისს. იდეა ყველგან მოწონებული 

იქმნა, მაგრამ, სამწუხაროდ, დღემდე 

პრაქტიკული შედეგი არ მოჰყვა ამ 

კერძო გაზიარებას. განსაკუთრებით 

კი ჯერ ომიანობამ შეუშალა ხელი ამ 

საქმის მოგვარებას და ბოლო ხანებში, 

მაგალითად, ბაქოში, საცა აღმოჩნდნენ 

მსურველები, ხელი მოეკიდათ მისი 

რეალიზაციისთვის, რევოლუციამ 

შეაფერხა.

     ამჟამად სულ სხვა დრო დგას:

     საქართველო პოლიტიკურად 

განთავისუფლებულია, უკვე 

სახელმწიფოებრივი მუშაობა დაიწყო, 

შენების ხანა დგება და მიუხედავად 

დღევანდელ გართულებულ 

მდგომარეობისა, უთუოდ, ვაჭრობა-

მრეწველობის საქმეც სათანადო 

გზას გაიკვლევს, ამიტომ მგონია 

უდროოდ არ იქმნება თუ ქართულ 

კინემატოგრაფის დაარსებაზეც დღესვე 

ვიზრუნებთ.

     ეს ხომ ჭეშმარიტებაა, რომ ყოველი 

ხალხს, როგორც კი სურს დღევანდელ 

პირობებში, იყოს ძლევამოსილი 

და კულტურულადაც ითვლებოდეს, 

უწინარეს ყოვლისა, უნდა ჰქონდეს 

ნივთიერი  და სხვადასხვა კულტურული 

ღონისძიებანი.

     თვით დიდი სახელმწიფოები 

პოლიტიკურად და ეკონომიკურად 

გამაგრებული ამ ფაქტორებით 

ცოცხლობს და ანვითარებს ამ 
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>

>
შალვა დადიანი

Shalva Dadiani

Throughout the three years of the Democratic 

Republic of Georgia, key historical events 

and activities were filmed. In 1918-1921, the 

largest film company in Georgia was owned 

by Georgian-based Belgian entrepreneur 

Pirone. Pirone established his company in 1918 

to rent out Russian and European films and 

screen them in the movie theatres operating in 

Georgia. 

The first Georgian full-length feature film 

was "Christine", debuted during the years of 

Independent Georgia after almost two years of 

production. Based on Egnate Ninoshvili’s work 

by the same name, the film was made using 

a screen adaptation provided by Alexandre 

Tzutzunava, who also directed the film. It was 

ready to release in April 1918, but Ottoman 

troops invaded Guria and occupied Ozurgeti 

and several other villages of Georgia. The 

Ottomans destroyed Gogitidze's property and 

original tape of the film. Only with the copies 

saved in Tbilisi were they later able to restore 

the film.
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ღონისძიებათ, ხოლო ისეთი ნორჩი სახელმწიფო, როგორიც ჩვენია, 

კიდევ უფრო უნდა ცდილობდეს ყველა მათ გაძლიერებას და 

გაღონიერებას. ხოლო ყოველივეს კეთებას ჩვენ მთავრობას თავზე ვერ 

მოვახვევთ. მას ისედაც ბევრი აქვს გასაკეთებელი და ტვირთი აწევს. 

საჭიროა კერძო ინიციატივაც, კერძო დაწესებულებათა ამოძრავება, რომ 

მთავრობას შევუმსუბოქონ ტვირთი და საერთოდ ემსახურონ, ვისაც რა 

დარგში შეუძლიან, სამშობლოს კეთილდღეობას.

     ერთი ესეთი საქმე, რომელსაც იდეური მხარეცა აქვს და 

კომერციულიც, გახლავთ კინემატოგრაფი.

     მართალია კინემატოგრაფზე საზოგადოებაში არსებობს სხვა 

აზრიც, რომ იგი ვითომ გამრყვნელი იყვეს ესთეტიკური გემოვნებისა 

და გამხრწნელი ზნეონისა, მაგრამ ამის სამაგიეროდ შეგვიძლიან 

ვთქვათ, რომ საქმე მოხმარებაა, თორემ ხომ არსებობს ბულვარული 

ან “ყვითელი" ლიტერატურა, ხომ არსებობს თეატრში ფარსი და სხვა, 

მაგრამ ამისათვის თვით ლიტერატურა და თეატრი არავის დაუგმია. 

კინემატოგრაფიც ეგრეა. სხვაგან უკვე მიხვდნენ მის მეცნიერულად 

სასარგებლო მხარეს და აი, სკოლებში შემოაქვთ კიდეც სხვადასხვა 

სამეცნიერო დარგის, მაგალითად, გეოგრაფიის, ზოოლოგიის, 

მინერალოგიისა და სხვათა შესწავლა კინემატოგრაფის საშუალებით.

     ჩვენც იდეურად უნდა გამოვიყენოთ მისი დანიშნულება და თუ ეს ასე 

მოხდა, მაშინ ქართულ კინემატოგრაფს ჩვენს ხელში შეუძლია პირდაპირ 

საპროპაგანდო იარაღად იქცეს ჩვენი სახელმწიფო პრესტიჟისა და 

ეროვნული იდეის განსამტკიცებლად და გარეთ ჩვენ გასაცნობად. 

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მას შეუძლია უცხოეთში პირდაპირ 

გაზეთის მაგივრობა გაგვიწიოს, რადგან მისი ენა ყოველთვის გასაგებია, 

კოსმოპოლიტური.

     როდესაც აქ კინემატოგრაფზე მოგახსენებთ, რასაკვირველია, 

მხედველობაში მაქვს მხოლოდ რომელიმე შენობა კი არა, საცა 

კინემატოგრაფიულ სურათებს გამოფენენ, არამედ ისეთი ორგანიზაცია, 

საზოგადოება, ამხანაგობა, ერთის სიტყვით, ისეთი დაწესებულება, 

რომელიც სპეციალურად ქართულ სურათებს იღებს ლენტებზედ. ამ 

ლენტებს შემდეგ ავრცელებს, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, აგრეთვე 

საზღვარგარეთ, უცხოეთში.

     სურათები კი შეიძლება იყოს შემდეგის ხასიათისა: სანახაობითი, 

რომელთაც შეიძლება პირდაპირ მეცნიერული და კომერციული 

თვისებაცა ჰქონდეს. მაგალითად, გადაღებულ იქმნას ჩვენი ბუნების 

სიმდიდრენი – სამკურნალო წყლები, მადნეული, ტყეები და სხვა. 

ეთნოგრაფიული – მაგალითად, დღევანდელი ჩვენი ზნე-ჩვეულების 

მაჩვენებელი – ქორწილი, ტირილი, ჯირითი, მარულა, ჩვენებური თემობა 

თუ ჯარიანობა, ღამის თევა, მთიულეთში ხევის ბერთა მოქმედებანი, 

კენწლაობა, ფარიკაობა და სხვა ამგვარი, რომელიც ჯერ კიდევ 

შენახულია ჩვენს მთებში. ისტორიულ-ლიტერატურული – სურათები 

ჩვენის წარსულიდან: თუ რანი ვიყავით, სად ვცხოვრობდით, როგორ 

ვცხოვრობდით, რა ლიტერატურული ალაფი გვქონდა და სხვა. 

დასასრულ, ილუსტრაციები ჩვენის პოეზიისა, წარსულისა და ახალისა, 

სურათები ვეფხისტყაოსნისა, ამირანდარეჯანიანისა, დიდმოურავიანისა; 

>

კადრი ფილმიდან „მითხარი რატომ“. 

1920 წელი

Shot from the film ‘Mitkhari Ratom’ 

(Tell Me Why). 1920

The premiere was held in May 

1919 at the cinema "Apollo" on 

Georgia's Independence Day. 

Gogitidze gave screenings of the 

film throughout Georgia. In the 

places where electricity was not 

available, the film was shown with 

special equipment installed on the 

wagon. Nevertheless, the film was 

a commercial failure.

About the movie:

Christine, a village girl, raped by 

Jason Uqmadze, a local aristocrat, 

decides to take her own life but 
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ხალხურ თქმულებათა – ამირანისი, არსენასი, ილია ჭავჭავაძისა, აკაკი წერეთლისა და სხვათა. 

ყოველივე ეს, როგორც თქვენც მიხვდებოდით, ევროპის წინაშე უფრო ადვილად გაგვაცნობს და 

დააინტერესებს ჩვენის ქვეყნით, ვიდრე რომელიმე მრავალტომიანი სამეცნიერო გამოკვლევა, 

რადგან ვიმეორებ, კინემატოგრაფის ენა ყველასთვის მისაწვდომია და გასაგები.

     ამგვარად, უკეთუ ქართველობაში დაარსდება ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც იკისრებს 

სპეციალურად ზემოხსენებულ ხასიათის ქართულ კინემატოგრაფიულ სურათთა გადაღებას და 

გავრცელებას, ერთია, რომ იგი აღიჭურვება მეტად კულტურული იარაღით და მეორე, შექმნის 

ერთს ფრიად მოსაგებ, კომერციულ დაწესებულებას.

     რაც შეეხება თვითონ საქმის მოწყობას, სანამ ფინანსურ მხარეზე გადავიდოდეთ, აქვე უნდა 

ითქვას, რომ შესაძლებელია და მოსახერხებელი: სანახაობითი სურათების გადაღება ძალიან 

ადვილია, რადგან მხოლოდ ადგილზე უნდა მისვლა და გადაღება. ეგრევეა ეთნოგრაფიული 

სურათებიც, მათ არავითარი წინდაწინ დამზადება და გეგმის შედგენა არა სჭირდება. ყველაზე 

უფრო რთულია ისტორიულ სურათებისა დ აჩვენი პოეზიის, მწერალთა ნაწარმოების ღირსეულად 

კადრი ფილმიდან „ნუ გძინავს“. 

1920 წელი

Shot from the film ‘Nu Gdzinavs’ 

(Do not Sleep). 1920

>
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მორთვა და დადგმა. მაგრამ ჩვენ ვიშოვით ისეთ მწერლებს, 

რომლებიც დაგვიწერენ ესეთ სცენარიუმებს, ზოგიერთი დღესაც მზად 

არის. ვიშოვით რეჟისორებს, რომლებიც ამ სცენარიუმებით სურათებს 

დაგვიდგამენ, ვიშოვით მსახიობთაც, რომელნიც ამ სურათებში 

მონაწილეობას მიიღებენ, ხოლო მათ მორთულობასა და ტანსაცმელს 

კი ჩვენვე დავამზადებთ სპეციალისტთა დახმარებით.

     ეს დღეს.

     მხოლოდ უკეთუ ჩვენი კინემატოგრაფის საქმე გაიზრდება, საქვეყნო 

ბაზარს მოიპოვებს. ვინ გვიშლის, რომ იმავ ჩვენ სურათებში, ვთქვათ 

თამარ მეფის როლის აღმასრულებლად რომელიმე განთქმული 

სარა ბერნარისთანა ევროპიელი მსახიობი ქალი მოვიწვიოთ და 

რეჟისორად კიდევ ინგლისელი, განთქმულივე გორდონ კრეგი. 

უცხოელ მსახიობისთვის ქართულის ცოდნა და ლაპარაკი არ იქმნება 

საჭირო, ის მხოლოდ შეისწავლის, რაც უნდა აღასრულოს.

     მაგრამ ჩვენ, რასაკვირველია, უნდა ვეცადოთ – საქმე ჩვენისვე 

ძალით და პატარათი, ანუ უკეთ, ნელ-ნელა დავიწყოთ.

     მხოლოდ ეს კი ნუ დაგვავიწყდება: ეს საქმე ჩვენ რომ არც 

დავიწყოთ, უთუოა, დღესა თუ ხვალე, სხვა ვინმე უცხოელი მოჰკიდებს 

ხელს და იმას გარდა, რომ ესრეთ მოსაგებ, კომერციულ საქმეს 

ხელიდან გამოგვაცლიან, თავით ჩვენს ეროვნულ იდეასაც წარყვნიან. 

ზოგი გაუგებრობით, უცოდინრობით და ზოგიც, განსაკუთრებით ჩვენი 

მტერ-მოყვარე მეზობლები განგებ და განზრახ: რაც ჩვენი ლამაზი 

და კარგია, თავისათ გამოაცხადებენ, თვითონ მიითვისებენ და მერე 

წადით და უმტკიცეთ ევროპას, რომ ყოველივე ეს ქართულიაო. 

ამისთანები ჩვენ ბევრი მოგვივიდა – ლიტერატურაში, ხელოვნებაში, 

მეცნიერებაშიც. იმ დროს, რადგანაც ჩვენ გვეძინა, სხვა ფხიზლობდა 

და ჩვენი ხელოვნება თავისად გაასაღეს, ჩვენი ისტორია თავისად 

მონათლეს.

     მაშ, ამ საქმეს დაყოვნება არ უხდება და უნდა ვცადოთ, 

რომ საქართელოში ერთი ესეთი იდეური საკინემატოგრაფო 

ფირმა გავიჩინოთ, ფირმა, რომელსაც მე მაგალითად, ვუწოდებ 

“ქართუზოლს“.

* * *

     საქართველოს სახელმწიფო ტერიტორიაზე ამჟამად 26 

კინემატოგრაფია. წინათ სეანსზე ლენტის ქირად იღებდნენ 150 

მანეთს, ეხლა შეიძლება ესეც გავაოროთ და ვიანგარიშოთ 300 

მანეთი, რაიც მოგვცემს დღეში 7.800 მანეთს. თითო სურათის 

სეანსმა მოგეხსენებათ სამი დღე მაინც უნდა გასტანოს. ამგვარად, 

ერთი სურათი სამივე სეანსზე შემოგვიტანს 23.400 მანეთს მარტო  

საქართველოში. მაგრამ ეს არ არის საშიშარი, რადგან ჩვენ 

შეგვიძლია ვიანგარიშოთ მთელი კავკასიის კინემატოგრაფებიც. ეს 

ჯერჯერობით და შემდეგში ხომ უთუოდ უნდა ევროპაშიც მოვიპოვოთ 

ბაზარი, რისი თავმდებიც ჩვენი განსაკუთრებული თემებია. მაგრამ ჩვენ 

ამთავითვე ესეც არ გვჭირდება, რადგან აქავე, თბილისში შეგვიძლიან 

რომელიმე ლენტების დამქირავებელ კანტორას დავუთმოთ 

მონოპოლია და გადაღებული სურათითა და მოგებით ავინაზღაურებთ 

დანახარჯს. 

the villagers spot her body in the 

river and manage to save her. After 

the suicide fiasco, Christine befriends 

Sona, her alleged well-wisher in hopes 

of starting her life anew. Instead of 

helping her, as promised, Sona takes 

Christine to a brothel. In the end, 

Christine dies in extreme poverty and 

devastation. 
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     ამასთანავე საჭიროა, რომ თვით ჩვენს ფირმას ექმნეს დაქირავებული 

კინემატოგრაფის შენობა, სადაც ნაჩვენები იქმნება როგორც ჩვენ მიერ გადაღებული, ისე 

სხვისი სურათებიც და ეს, რაღა თქმა უნდა, კარგი შემოსავლის წყაროს გაუჩენს ფირმას. 

მაგრამ ამაზე ლაპარაკი მგონი ჯერჯერობით ნაადრევია.

     ამ გვარად, თვით ამ დაახლოებითი, უამრავი ანგარიშითაც მისახვედრია, რომ საქმე 

საიმედოდ მოსაგებია.

     ესრეთ საქმის გაძღოლა კი უნდა იკისროს რომელიმე ორგანიზაციამ. შეიძლება 

სააქციონერო საზოგადოებაც იყვეს, რომლის მიზანიც იქმნება საქართველოში 

კინემატოგრაფის საქმის სათანადოდ იდეურ- ომერციული მოწყობა.

    ჩემის ფიქრით, უნდა შესდგეს პატარა წრე თავის წესდებით, უნდა წრის მონაწილეებმა 

შექმნან თანხა არანაკლებ ას ორმოცდაათ ათასი (150. 000) მანეთისა ამავითვე, 

აირჩიოს თავისი გამგეობის ორგანო, რომელემაც აქედანვე უნდა იზრუნოს ევროპიელ 

ფირმებთან გამართოს მოლაპარაკება და იქონიოს საჭირო დამოკიდებულება და ამ 

გვარად შეუდგეს მუშაობას“.

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის სამწლიანი პერიოდის 

განმავლობაში ძირითადად მნიშვნელოვანი ისტორიული ღონისძიებები გადაიტანეს 

ფირზე. რესპუბლიკის შეიარაღებულ ძალთა დღესასწაულს ანუ სახალხო გვარდიის დღეს 

12 დეკემბერს აღნიშნავდნენ. სამივე დღესასწაული ფირზე იქნა აღბეჭდილი, თუმცა 

აქედან მხოლოდ ორმა მოაღწია ჩვენამდე. 

45
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46 25 იანვარი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა 
ამბები

>

ა ხალი ორიგინალური ოპერეტა. ვანო 

გიგოშვილი აღმოსავლეთ ჰანგისათვის 

ჰმართავს იოსებ იმედაშვილის ალეგორიას 

„ქორწილს“. ოპერეტა, თურმე, მომხიბლავი 

მოსასმენია. დაიდგმის დედაქალაქის ერთ-

ერთ თეატრში ავტორისა და გიგოშვილის 

ხელმძღვანელობით, აღმოსავლეთის 

ორკესტრის მონაწილეობით, შემდეგ პროვინციას 

გაემგზავრებიან.

– საოპერო სტუდიაში თამარ მეფის პარტიის 

შესასრულებლად მოწვეულია საოპერო 

ახალგაზრდა მომღერალი, სოპრანო ოლღა 

წერეთელი.

– იუზა ზარდალიშვილს შეუსრულდა ოცი 

წლისთავი მოღვაწეობისა.

– მოქანდაკე იაკობ ნიკოლაძემ დაასრულაა ნოე 

ჟორდანიას ბიუსტი.

– საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღსანიშნავად განზრახულია დაიდგას ძეგლი 

რუსთაველის პროსპექტზე

>
იაკობ ნიკოლაძე სახელოსნოში

Iakob Nikoladze in his studio

206 1918-1920 წლების ხელოვნება



46
> 1920 207



47
22 თებერვალი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა 
ამბები

>

ა რტისტული საზოგადოების, 

აწ უკვე საქალაქო თეატრში 

თებერვლის 18-ს, ქართველმა 

მსახიობებმა წარმოადგინეს 

ალექსანდრე სუმბათაშვილის 

„ღალატი“. ზეინაბს ასრულებდა 

ნინო ჩხეიძე. ქართული სცენის 

დედოფალმა მშვენივრად შეასრულა 

საქართველოს დედოფლის როლი. 

მხარს უმშვენებდა ვალერიან 

გუნია.  ოთარ ბეგი გუნიამ შექმნა 

და გვეშინიან, სცენიდან წასვლისას 

თან არ გაიყოლოს ეს როლი. 

დარბაისელი და ბუნებრივი ანანია 

იყო ვ. გამყრელიძე.

     მხატვარმა მიხეილ ჭიაურელმა 

სცენაზე მხატვრულად განასახიერა 

ერეკლე. ლამაზად შეასრულა 

ანჯაფარიძის ასულმა რუქაიას 

როლი. მ. ამაშუკელის დათოსაც 

არა უჭირდა რა, მხოლოდ 

სასცენო ტექნიკისა მეტი ცოდნა 

ჰმართებს. ბუნებრივი სასცენო ნიჭი 

აქვს. საჭიროა მეტი გრიმი, რომ 

„ღალატის“ დათო არ ჰგავდეს 

ქართული კლუბის გამგე ამაშუკელს. 

ვასო აბაშიძის ბესო კვლავ 

ცოცხლობს სცენაზე. ს. შანშიაშვილის 

სულეიმანი ძალიან გაჯავრებული 

>

ალექსანდრე სუმბათაშვილი

Aleksandre Sumbatashvili
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22 თებერვალი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა 
ამბები

>
მიხეილ ჭიაურელი

Mikheil Chiaureli 1920 209



იყო. საჭიროა მეტი სიდარბაისლე. ს. შანშიაშვილი საპატიო ალაგს დაიკავებს 

ქართულ სცენაზე, აქვს კარგი ხმა და გრძნობა. საჭიროა მეტი ბუნებრიობა. 

ნაზი გაიანე იყო გამრეკელი. ციციშვილის საბაც უნაკლო იყო.

     სტატისტებისთვის გრიმი საჭიროა, თორემ ქულაჯებში გამოწყობილ 

მეპურეებს ჰგვანან, ვიდრე სულეიმანის ჯარის დამმარცხებელ ქართველ 

მეომრებს. უალაგო სიცილიც სცენაზე შეუწყნარებელია.

jiRaRi

>

სცენები სპექტაკლიდან „ღალატი“

Scenes from the play 

“Galati’ (Betrayal) 
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>

>

სცენა სპექტაკლიდან „ღალატი“, ოთარ ბეგის როლში ვალერიან 

გუნია, ზეინაბის  როლში ნ.დავითაშვილი

Scene from the play “Galati’ (Betrayal). Valerian Gunia in the 

role of Otar Beg, and N. Davitashvili in the role of Zeinab 1920 211



48 ქართული 
სცენის
სათავეებთან

>

ვ ერიკო ანჯაფარიძე დამოუკიდებელ საქართველოში სულ მეტ პოპულარობასა და სიყვარულს იხვეჭდა. ამავე პერიოდში 

ქართულ სცენაზე მასთან ერთად მკვიდრდებიან აკაკი ვასაძე და უშანგი ჩხეიძე. 1920 წლის 20 მაისს ქართველ 

მსახიობთა პროფესიონალური კავშირის საერთო კრება გაიმართა. აი, რას გვიყვება კრების პირველი დღის ოქმი: „საბჭოს 

სახელით ფრონისპირელს შემოაქვს წინადადება, რომ ახალგაზრდა მსახიობი ქალი ანჯაფარიძე დამტკიცებულ იქნეს 

ნამდვილ წევრად, როგორც მოსკოვის დრამატული კურსები გასრულებული აქვს და შემდეგ ნიჭიერი, ენერგიული, ქართულ 

სტუდიაში ორი წლის ნამსახურევი და სასარგებლო მსახიობი. 

      კრების უმეტესობა წინააღმდეგია ასეთი განსაკუთრებული მოქმედებისა და ამტკიცებენ, რომ მართალია, ვერიკო 

ანჯაფარიძე ნიჭიერიც არის, გამოსადეგი სცენისათვის და დიდად სასარგებლო მსახიობიც, მაგრამ ასეთი მოქმედება არ 

არის მისაღები, ვინაიდან ამით ადვილად შეიძლება წყენა და უკმაყოფილება მივაყენოთ დანარჩენ მის ამხანაგებსო.  და 

>>
აკაკი ვასაძე

Akaki Vasadze
უშანგი ჩხეიძე

Ushangi chkheidze
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ამისათვის კი უფრო კანონიერი 

და მიზანშეწონილი იქნება, 

სხვებთან ერთად ქ-ნი 

ანჯაფარიძეც თანამშრომელ 

წევრად იქნეს მიღებულიო. 

ასე და ამრიგად, კრება 

ამტკიცებს წესდების სტაჟის 

მუხლის განხილვამდე 

როგორც კანდიდატებს – 

თანამშრომლებად შემდეგ 

პირებს: ქალბატონებს 

ვერიკო ანჯაფარიძეს, ბაბალე 

გამრეკელს, ალისა ქიქოძეს, 

მარიამ ძნელაძისას; ბატონებს 

აკაკი ვასაძეს, ცინცაძეს, 

სარჩიმელიძეს, აფხაიძეს, 

ლორთქიფანიძეს, ასკურავას, შ. 

გომართელს, უშანგი ჩხეიძეს და 

ბოჭორიშვილს“.

>
ალისა ქიქოძე

Alisa Kikodze

1920 213



49 დავით 
კლდიაშვილის 
იუბილე

>

დ ავით კლდიაშვილის იუბილეს მრავალრიცხოვანი საზოგადოება 

დაესწრო სახელმწიფო თეატრში თებერვლის 15-ს.  

დაწვრილებით შემდეგ.

     სამხატვრო ეროვნული გალერეა არსდება თბილისში. მთავრობის 

დადგენილებით დებულება და შტატები უკვე დამტკიცდა.

მოსე თოიძე, დავით კლდიაშვილი. მეგობრული შარჟი

Mose Toidze, Davit Kldiashvili. Caricature

>
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დავით კლდიაშვილის იუბილე. პირველ რიგში: ვ. წერეთელი, თ. ხუსკივაძე, იაკობ ფანცხავა, დავით 

კლდიაშვილი, ილია ჭყონია, ალექსანდრე  გარსევანიშვილი, მეორე რიგში: თომაშვილი, ს. გერსამია, იასონ 

გაბილაია, გ. გავაშელი, შალვა დადიანი, ნიკოლოზ ლორთქიფანიძე, ა. გაფრინდაშვილი, ნადირაძე, 

ს. კლდიაშვილი, ალ. ცირეკიძე. 1919 წელი

Anniversary of Davit Kldiashvili. First row: V. Tsereteli, T. Khuskivadze, Iakob Pantskhava, David 

Kldiashvili, Ilia Chkonia, Aleksandre Garsevanishvili; second row: Tomashvili, S. Gersamia, Iason 

Gabiliaia, G. Gavasheli, Shalva Dadiani, Nikoloz Lortkipanidze, A. Gaprindashvili, Nadiradze, 

S. Kldiashvili, Al. Tsirekidze. 1919

>
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50 7 მარტი.1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>გ ალაკტიონ ტაბიძის საღამო მარტის 

3-ს სახელმწიფო თეატრში ქართველ 

რჩეულ მგოსან-წერალთა აღლუმად 

იქცა. აქ გამოვიდნენ ივანე გომართელი 

თავისი მიმოხილვით (გალაკტიონ 

ტაბიძის დახასიათება), რომელმაც სიტყვა 

მოწოდებით დააბოლოვა: გალაკტიონს 

შხამით სავსე თასი ჩამოვართვათ და 

ტკბილ ნექტარით შევუცვალოთო... 

არა გვგონია, მგოსანს თუ შხამ-

ნაღველით სავსე თასი ჩამოვართვით, 

მისი შემოქმედება კვლავ საყოველთაოდ 

ფხიან-მიმზიდველი იყოს. საკუთარი 

ლექსები წაიკითხეს დუტუ მეგრელმა,  

ვ. რუხაძემ,  გიორგი ქუჩიშვილმა, 

იოსებ გრიშაშვილმა, თაგუნამ (შალვა 

შარაშიძე), რუსის მგოსანმა (თარგმნა 

გალაკტიონ ტაბიძის და ნიკოლოზ 

შენგელაიას ლექსები), კონსტანტინე 

მაყაშვილმა და გალაკტიონ ტაბიძემ. 

ყველა მონაწილეს დამსწრე საზოგადოება 

ტაშით აჯილდლოებდა. განსაკუთრებით 

გულმხურვალედ შეხვდნენ გიორგი 

ქუჩიშვილს (მშვენიერია მისი ლეგენდა 

„ჯაჭვის მონასტერი“), იოსებ გრიშაშვილს 

და თაგუნას, რომელმაც საუცხოო 

საოხუნჯო ნაწარმოები წაიკითხა 

სადღეისო კითხვებზე. განსაკუთრებული 

აღტაცება გამოიწვია მისმა სპეკულაციის 

და მიწისძვრის ამბებმა. ბოლოს დასდგეს 

ოპერა „ბატერფლაი“ და ბალეტი 

„კავალრები“. ამ უკანასკნელთა დადგმას 

სჯობდა მშობლიური რამ შეერჩივნა 

საღამოს მეთაურს. თეატრი თითქმის 

სავსე იყო და ახალგაზრდა მგოსანს 

გულთბილად შეხვდნენ.

                                                                                                                                           

w-ri *

*	წ-რი	–	იოსებ	იმედაშვილის	ფსევდონიმი. 

>
გალაკტიონ ტაბიძე

Galaktion Tabidze
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7 მარტი.1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

50
>

Galaktion Tabidze 

G alaktion Tabidze (1892-1959) was a leading 

Georgian poet of the 20th century whose 

writings profoundly influenced all subsequent 

generations of Georgian poets. He authored 

thousands of poems that established him as one of 

the greatest Georgian poets of all time, having an 

immense impact on modern Georgian literature.

In 1919, Galaktioni settled in Tbilisi and published 

his second collection of poems - "Artistic Flowers", 

by which he was given the name of “King of 

Georgian Poetry”. During the democratic years, he 

actively participated in various literary evenings 

and receptions. In 1921, on January 27, his 

colleagues adorned him with a symbolic crown 

made with laurel leaves.

However, in February 1921, right after the 

Sovietization of Georgia, thirty-year-old Galaktioni 

burned the entire archive of his youth. "I lost 

my life and destroyed everything I had from my 

childhood. I have never felt anything like that 

before ... it seemed like my youth had died ... "

He survived Joseph Stalin's Great Purge of the 

1930s, which claimed the lives of many of his 

fellow writers, friends and relatives, but came 

under heavy pressure from the Soviet authorities. 

Those years plunged him into depression and 

alcoholism. Severely ill and depressed, he was 

eventually placed in the Tbilisi psychiatric hospital 

where he ended his life by jumping to his death 

from the hospital window in 1959.

Galaktion has been translated into Russian, 

French, English, German and many other 

languages. 

>
ივანე გომართელი

Ivane Gomarteli
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51 4 აპრილი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ საახალწლო ნომერი. 1918 წელი

109. Magazine ‘Theatre and Life’. New Year’s edition. 1918
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     ასეთი სიყვარულის გზა ია და ვარდებით კი არ არის დაფარული, არამედ ნარ- ეკლით არის 

მოფენილი, მაგრამ სიმშვენიერე და სიკეკლუცე ისეთია დასახული მიზნის – კდემამოსილ 

მშვენიერების, რომ ის მაინც ვით ანდამატი თვისკენ გიზიდავს და შენც, მიუხედავათ სიძნელისა, მაინც 

მისკენ მიილტვი, „უძლევი ხარ შენ მას შემდეგ, რაც რომ იგრძენ ტრფობის ალი“.

     იოსებ იმედაშვილიც ასეთი სიყვარულით არის შეპყრობილი, თუ არა ზეაღმტაცი ძალა ასეთი 

სიყვარულისა, ისე ვერ შესძლებდა გამკლავებას იმოდენი დაბრკოლება- გაჭირვებისა, რაც მას 

გადახდენია თავს ათი წლის განმავლობაში ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრების“ გამოცემის გამო.

     ამ ჟურნალმა კი ჩვენს ცხოვრებაზე წარუშლელი კვალი დაამჩნია, რასაც, უეჭველია, აღბეჭდავს 

მომავალი მემატიანე ჩვენი ცხოვრებისა.

     იოსების სიყვარულის საგანი, მისი საღმერთებელი და სამლოცველო საქართველო და ჩვენი 

დემოკრატიაა.

     რა ვუყოთ, რომ ის ჩუმი, წყნარი სახალხო მოღვაწეა: ქართველი ხალხის საკეთილდღეო საგანძურის 

შექმნაში მასაც შეაქვს თავისი შრომა, წვლილი: „რაც შემეძლო ის ვიშრომე, ზრახვას ვინ რას 

მემართლება?“ ოსკარ უაილდი ერთ თავის ნაწარმოებში ამბობს: „ის მოგიღებს ბოლოს, რაც 

გიყვარს!“ მეც მეფიქრება, რომ იოსებსაც აგრე არ მოუვიდეს.

     რომ ეს აგრე არ მოუვიდეს, ჩვენ ვალდებული ვართ, ყოველნაირად გავუწოდოთ მას ჩვენი ძმური 

ხელი. მეც, პატივცემულო იოსებ, სტუდენტთა ერთი ჯგუფის დავალებით მოგესალმებით და 

გილოცავთ ძვირფას დღეს – თქვენი ჟურნალის არსებობის ათი წლის თავს.

g.k  guruli studenti

ი ოსებ იმედაშვილს

                 ცუდად ხომ მაინც არა ჩაივლის

                 ეს განწირული სულის კვეთება...

                                            ნიკოლოზ ბარათაშვილი

     არის სიყვარული უკვდავი, მარადიული, რომელიც ვით მთვარე მარად ახლდება და მარად ელვარებს.

     ვინც განიცდის ასეთ სიყვარულს, ის განიცდის უკვდავებას.

51
>

>
საქართველოს დამფუძნებელი კრების სხდომა. 1919 წელი

Inauguration session of the Constituent Assembly of Georgia. 1919

1920 219



>
ელისაბედ ჩერქეზიშვილი, ვასო აბაშიძე

Elisabed Cherkezishvili, Vaso Abashidze
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ა პრილის 18-ს ქართულ კლუბში გაიმართა სუნდუკიანის 

„ხათაბალა“. აუარებელი ხალხი დაესწრო წარმოდგენას 

და დიდი აღტაცებით შეეგებიენ ავადმყოფ ვასოს. მართლაც 

ავადმყოფმა ვასომ მშვენივრად შეასრულა დავრდომილ და 

გაიძვერა ზამბახოვის როლი. მას მხარს უმშვენებდენ ელისაბედ 

ჩერქეზიშვილი და ნ. გოცირიძე, ტიპიური სომხის ქალები 

იყვნენ ეპიტაშვილისა და ციმაკურიძისა. შ. საფაროვმაც თავის 

პატარა როლი კარგად შეასრულა. ძნელაძე უკეთესი იქნებოდა, 

თითქმის ექსპრომტად რომ არ გამოსულიყო. ამ საღამოზე 

საერთოდ პიესამ კარგად ჩაიარა და საზოგადოება ასიამოვნა. 

აღსანიშნავია, რომ სომხის დრამატულმა საზოგადოებამ 

ვასო აბაშიძეს გამოუგზავნა შემოწირული თანხა, ქართული 

დრამატული საზოგადოების გამგეობამ კი ძველი ვალიც არ 

გამოუგზავნა. ვუსურვებთ ჩვენს საყვარელ მსახიობს მალე 

განკურნებას. 

jiRaRi

52 1 მაისი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

აბაშიძის 
წარმოდგენა 

>

>

გაბრიელ სუნდუკიანი

Gabriel Sundukiany
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53
(ახლო მომავალში მისი საღამოს გამართვის გამო)

ვასო 
აბაშიძე

>

„ იშვიათია ქართველი, რომელიც სიყვარულით და 

დიდგულობით არა ატარებდეს გულში ვასო აბაშიძის სახელს, 

მაგრამ იშვიათია ქართველიც, რომელმაც კარგად იცოდეს ამ 

მცხოვანი მსახიობის დიდი ნივთიერი გაჭირვება, რომელიც 

ადგია დღეს ავადმყოფობასთან ერთად.  მართალია მთავრობამ 

დაუნიშნა პენსია ორი ათასი მანეთი თვეში, მაგრამ მკითხველი 

დამეთანხმება, რომ ეს თანხა მცირეა ავადმყოფ და მოხუც 

მსახიობისათვის.  ვასო აბაშიძე ახალგაზრდა აღარ არის, იგი 

მეეტელობას ვერ გასწევს, ვერც მოთოხნის, ვერც ივაჭრებს და, 

ყველაზე საუბედუროთაც, ვეღარც ითამაშებს სცენაზე. ფეხები 

ავადმყოფობისაგან დასიებული აქვს და წელშიაც ნამეტნავად 

მოიკუნტა. დღეს ვასო აბაშიძე მშიერია და ჩვენი საზოგადოების 

სირცხვილია, რომ საბოგანოდ  გავხადოთ ჩვენი თეატრის 

მედროშე. 

ყველაზე მეტი შენიშვნა ქართულ დრამატულ  საზოგადოების  

გამგეობას, რომელმაც სამი წელიწადია პენსია დაუნიშნა და 

დღესაც კაპიკი არ მიუცია. იმედია ახალი გამგეობა შეასწორებს 

ამდენ შეცდომას. ქართველ მსახიობთა კავშირსაც საკმაო თანხა 

აქვს, რომ მუდმივი დახმარება გაუწიოს თავის მასწავლებელს. 

ამას მივუმატებთ ჩვენი საზოგადოების მეტ ყურადღებას და 

იმედს, რომ უკანასკნელი წელიწადნი ჩვენი თეატრის პრემიერისა 

ისე ჩატარდეს, რომ სამარეში არა ჩაყოლოდეს საყვედური 

და გულის წყრომა ჩვენდამი. დავესწროთ მის წარმოდგენას 

კვირაცხოვლობას და კვლავ მადლობა ვუძღვნათ გენიალურ 

მსახიობს. 

qarT-imereli

>

ვასო აბაშიძისადმი მიძღვნილი 

სადარბაზო ბარათი. 40 წელი სცენაზე 

მოღვაწეობის აღსანიშნავად. 

1918 წლის  15 აპრილი. თბილისი

Greetings card for Vaso Abashidze 

to celebrate the 40th anniversary 

of stage work. 

Tbilisi, April 15, 1918
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ვასო აბაშიძე

Vaso Abashidze 1920 223



541 მაისი.  1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა 
ამბები

>
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თ ბილისში  კონსერვატორიის დარბაზში აპრილის 21-ს გაიმართა პეტროგრადიდან 

ახლად ჩამოსული ქართველი საოპერო მსახიობ ქალის იულია (მერი) ჩიკვაიძის 

ასულის  კონცერტი. სასიამოვნო აღსანიშნავია, რომ თბილისში ყველა კუთხიდან 

ნელ-ნელა იკრიბებიან ქართველი საოპერო მსახიობნი და ამათ მიემატა კარგი ძალა 

ჩიკვაიძის ქალის სახით. მას აქვს ლამაზი და სასიამოვნო ტემბრის ხმა და საერთოდ 

მშვენიერ შთაბეჭდილებას სტოვებს. მომღერალი ქალი მხურვალე ტაშის ცემით 

დააჯილდოვა საზოგადოებამ, რომელიც საკმარისად დაესწრო საღამოს. ვუსურვოთ 

მსახიობ ქალს ეროვნული რეპერტუარის შესწავლა და მის მიერ ქართული კონცერტის 

გამართვა. 

                                          sanweri

>
კონსერვატორიის საკონცერტო დარბაზი.  XIX-XX  საუკუნეების მიჯნა

Concert Hall of Conservatoire. 19th – late 20th century
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55 6 ივნისი. 1920 წელი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“ 

ქართველ მსახიობთა ყრილობა

>

პ ირველი დღე,  18 მაისი

მაისის 18-ს ქართული კლუბის თეატრში შესდგა 

მსახიობთა პროფესიონალური კავშირის მეოთხე 

ყრილობა. ყრილობას ესწრებიან როგორც თბილისში 

მყოფი ყველა მსახიობნი, ისე პროვინციებიდან 

ჩამოსულნიც. შუადღის 12 საათზე ყრილობას ხსნის 

>

>

ბაბო გამრეკელი

Babo Gamrekeli

უშანგი ჩხეიძე

Ushangi Chkheidze226 1918-1920 წლების ხელოვნება



კავშირის თავმჯდომარე ალექსანდრე იმედაშვილი, რომელიც კრებას 

კანონიერად აცხადებს და სთხოვს კრებას, აირჩიონ თანმჯდომარე, მისი 

ამხანაგი და მდივანი. თავმჯდომარედ ირჩევენ კ. ნ. ანდრონიკაშვილს, 

მის ამხანაგად პლატონ კორიშელს და მდივნად ვეჩე ჯიქიას. 

თავმჯდომარის წინადადებით ყრილობა ფეხზე ადგომით პატივსა სცემს 

გარდაცვალებულ მსახიობ გ. არადელ იშხნელის ხსოვნას. შემდეგ 

დღიურ წესრიგის თანახმად ნამდვილ წევრებად კავშირისას ამტკიცებენ 

შემდეგ პირებს: ანეტა ქიქოძეს, ელენე ციმაკურიძეს, მიხეილ 

გელოვანს, მიხეილ ჭიაურელს, დ. აწყურელს, ქეთო ანდრონიკაშვილს, 

ბაბო როსტომაშვილს, ალ. ბადრიძეს და ჭელიძეს. ერთხმად იქნა 

დამტკიცებული აგრეთვე თანამგრძნობად გომის დრამატიიული წრე. 

აგრეთვე მიღებულ იქნენ, როგორც 5 წლის სტაჟის არა მქონენი 

წესდების ძალით თანამშრომლებად: ვერიკო ანჯაფარიძე, ალისა 

ქიქოძე, ბაბო გამრეკელი, მარო ძნელაძე, აკაკი ვასაძე, დ. ჩხეიძე, 

შალვა აფხაიძე, ცინაძე, სარჩიმელიძე, უშანგი ჩხეიძე, ბოჭორიშვილი, 

ასკურავა და შალვა გომართელი. ალექსანდრე გაჩეჩილაძე და 

დ. ჩხეიძე აკეთებენ მოხსენებებს საბჭოს და სარევიზიო კომისიის 

სახელით. ალექსანდრე წუწუნავა რიგგარეშე ითხოვს სიტყვას, 

რომელიც განათლების სამინისტროს დავალებით, ყრილობას ულოცავს 

ერთსულოვნებას, ერთად შეკრებას და უსურვებს ნაყოფიერ მუშაობას 

ეროვნული თეატრის სასარგებლოდ და საკეთილდღეოდ. კრება ტაშის 

ცემით ეგებება წუწუნავას სიტყვებს. თავმჯდომარე მადლობას უხდის 

განათლების სამინისტროს და იმედს გამოთქვამს, რომ მთავრობა 

მეტის გულისყურით მოეპყრობა ქართულ თეატრს და ხელს შეუწყობს 

მის აყვავება-აღორძინებას. ამის შემდეგ ყრილობა შეუდგა საბჭოს 

წარსულ წლის მოღვაწეობის განხილვას, რომლის შემდეგ მიიღეს 

შემდეგი რეზოლუცია: „მოისმინა რა მსახიობთა კავშირის ყრილობამ 

მოხსენებები და ანგარიშები, ამტკიცებს ანგარიშებს და საბჭოს უძღვნის 

მადლობას ნაყოფიერ მუშაობისთვის, და გადადის მორიგ საკითხზე“.

ამის შემდეგ ყრილობა ირჩევს საგანგებო კომისიას სამი კაცისგან, 

რომელთაც პრეზიდიუმთან ერთად ევალებათ შეიმუშაონ ტექსტი 

დეპეშისა მთავრობის თავმჯდომარისადმი გასაგზავნი.

ამით კრება იხურება 3 საათზე.

55>

>

ალექსანდრე წუწუნავა

Aleksandre Tsutsunava
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 სახელმწიფო“

>
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„ხელოვნება 
  და
 სახელმწიფო“

თ ეატრზე ზრუნვა, ფიქრი, მისი პრობლემების 

მთავრობამდე მიტანა და არსებული 

სიძნელეების მოგვარება – ეს საკითხები 

იმდროინდელი ქართული ინტელიგენციის საუკეთესო 

წარმომადგენლს შალვა დადიანს, შეიძლება ითქვას, 

ყველაზე მეტად ადარდებდა.  1918 წლის 30 ივლისს 

მან ხელისუფლებას მიმართა წერილით „ხელოვნება 

და სახელმწიფო“, სადაც კარგადაა გადმოცემული 

ქართული კულტურის როლი დამოუკიდებელი 

საქართველოს ცხოვრებაში. წერილის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, 

მას სრულად ვაქვეყნებთ:

„ეს ორი თითქოს შეურიგებელი მეზობლები არიან, 

რადგან ხელოვნება თვით არის თავისთავადი, 

დამოუკიდებელი და რთული სახელმწიფო.

     ასე სწამს ყოველ ხელოვანს, ეს უდავოა!

     მაგრამ ეს მხოლოდ შემოქმედების სფეროში. რაც 

შეეხება ტექნიკურ მხარეებს, აქვე შეიძლება აზრი 

გაიყოს.

     შეიძლება შეიქმნას ორი ბანაკი.

     მე ერთ ბანაკს ვეკუთვნი და მინდა თუ სავსებით 

ვერ გამოვთქვამ ამ ბანაკის აზრს, ჩემებური ხმა მაინც 

შევაწიო.

     მით უფრო, რომ ამ მოკლე ხანში თვით ჩვენმა 

ეროვნულმა საბჭომ უნდა გადაწყვიტოს ამ საკითხის 

ერთი ფრიად საყურადღებო მხარე.

     უმთავრესი ეროვნულ საბჭოს უკვე გადაწყვეტილი 

აქვს: პრინციპი! იგი უკვე ჩაერია ხელოვნების საქმეში: 

მან აირჩია კანონმდებელი კომისია ამ სფეროშიც. 

ეხლა ჯერი აღმასრულებელ ორგანოზე მიდგა.

     თათბირია როგორი აღმასრულებელი ორგანო 

უნდა ჰყავდეს ხელოვნებას საქართველოს 

მთავრობაში: რომელიმე სამინისტოსთან 

მიკუთვნებული და მაშასადამე, დამორჩილებული 

ამ სამინისტროს საერთო პოლიტიკასთან თუ 

განკერძოებული, დამოუკიდებელი უწყება, რომელიც 

მორჩილი იქმნება მხოლოდ პარლამენტისა.

     და აი, კვლავ წამოჰყო თავი ძირითადად, 

პრინციპულმა მოსაზრებებმა.

     ჩვენ ვიცავთ განკერძოებულ უწყებას და აი, 

რატომ?

     ჩვენი ბაზაა: გარდა საერთო ხელოვნების დიდი 

მნიშვნელობისა ერისა თუ კაცობრიობის ცხოვრებაში 

ის გარემოებაც, რომ თვით საქართველო თუ 

> ქუთაისის ქართული დასი. მარცხნიდან მარჯვნივ: 

1. ბარველი, 2. პეტრე ზედგენიძე (სუფლიორი) 3. 

პ.კორიშელი, 4. ალექსანდრე ყალაბეგაშვილი, 5. იუზა 

ზარდალიშვილი, 6. შალვა დადიანი, 7. გრიგოლ ჩარკვიანი

Georgian troupe of the Kutaisi Theatre. From left to 

right: 1. Barveli, 2. Petre Zedgenidze (prompter) 

3. P. Korisheli, 4. Alexandre Kalabegashvili, 

5. Iuza Zardalishvili, 6. Shalva Dadiani, 

7. Gigol Charkviani
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ქართული თეატრალური დასი ქუთაისში. 1912 წელი

Georgian theatre troupe in Kutaisi. 1912

კულტურულად აქამომდე დაიცვა რამემ, ეს უწინარეს ყოვლისა 

ხელოვნებამ.

     ჩვენი გამართლება კაცობრიობის წინაშე, როგორც  

არაერთხელ მითქვამს, შოთა რუსთაველია, ჩვენი 

სიქადული – ჩვენი შესამჩნევი ხუროთმოძღვრება, ჯერ 

კიდევ გამოუკვლეველი ჰარმონია ჩვენის მუსიკისა, ჩვენი 

სულის სიმტკიცისა და ზნემაღლობის მეტყველია და ასე სხვა 

სფეროებშიაც.

     ამან შეგვინახა, ეს ისეთი სათადარიგო თანხა გვქონდა 

წინაპართაგან დაგროვილი, რომ ჩვენი უსაშინელესი 

მონობის დროს, რუსთა ბატონობისას, მთელ გასულ საუკუნის 

განმავლობაში, ვხარჯავთ, ვხარჯავთ და დახეთ თურმე კიდევ 

შეგვრჩენია, კვლავ შეგვძლებია დამოუკიდებელი 

ცხოვრება.

     მერწმუნეთ, რომ ხელოვნების როლი აქ 

დიდზე დიდია. მთელი მეცხრამეტე საუკუნე მაინც 

ხომ მხოლოდ ხელოვნებით ვსულდგმულობთ. 

მწერლობა, თეატრი! ეგ იყო ჩვენი ტრიბუნა, ჩვენი 

პოლიტიკური სარბიელი, ჩვენი კულტურული 

შენების სახსარი.

     ეს არ უნდა გვავიწყდებოდეს და 

უმადურობაა პოლიტიკურთ ფეხზე წამომდგართ 

უგულებელგვეყო მოდგმის ნაჭირნახულევი.

     კიდევ ვამბობთ ჩვენ: დავეხსნათ ყოველსავე. 
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56 >

დღესაც აშკარად ვამჩნევთ, რომ 

შესაძლებლობა ჩვენში დიდია.  

ჩვენს ხელოვნებას არ უთქვამს 

თავისი უკანასკნელი სიტყვა. იგი 

ტყის სიხშირეში გზადაბნეულ 

ყრმასავით წრიალებს და ეკალ-

ბარდში ეხვევა.

     ხელი შეუწყე მას, შენ, 

სახელმწიფოვ! ხელში აიყვანე 

შეგნებული ხელოვნება, მოუარე, 

გაზარდე და დავაჟკაცებული, 

გწამდეს, გასახელებს.

     მოგვყავს მაგალითად 

კვლავ იტალია. თუნდა პატარა 

საბერძნეთიც. მათ პოლიტიკურ 

განთავისუფლებას, მათ ფეხზე 

დადგომას, უთუოა, რომ მათმა 

დიდმა, წარსულმა ხელოვნებამ 

შეუწყო ხელი.

     უპატრონოდ კი ხელოვნება 

ჩაკვდება. ხელოვნება ის 

კეკლუცია, რომელსაც უთუოდ 

თაყვანისმცემელი სჭირდება. 

ჩვენ გვინდა ერთგული მეგობარი 

გავუჩინოთ მთავრობის სახით, 

მაგრამ არა ისეთი მეგობარი, 

რომელიც იშვიათად მოდის 

სადარბაზოდ, არამედ ისეთი, 

მასზე ფიქრით რომ იყოს მოცული 

დღე და ღამე, მას თან ახლდეს და 

„გრილ ნიავსაც არ აკარებდეს“, თუ 

ამას საჭიროება მოითხოვს.

     ესეთი მეგობარი უნდა 

გახდეს დამოუკიდებელი უწყება 

ხელოვნებისა ჩვენს მთავრობაში. 

     ამაზე გვეყურებიან ზოგნი: რა 

ხელოვნება გაქვთ ? სად არის ?

     – ქანდაკება ? – ერთი თუ ორია 

ჩვენში მოქანდაკე. 

     – ხუროთმოძღვრება? – არც 

კი ვიცით, არსებობს ეხლანდელი 

>

>

ქართული დრამა 1892-1893 წლებში

Georgian drama in 1892-1893

ქუთაისის თეატრალური დასი. 1906 წელი

Kutaisi Theatre troupe. 1906
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ქართული ხუროთმოძღვრება თუ არა.

     – მხატვრობა? – არც ესენი არიან უხვად.

     – მწერლობა? – მხატვრულ მწერლობას 

არა რაში უნდა დაეხმაროს მთავრობა.

     – მუსიკა? – სადაც ორი მუსიკალური 

სასწავლებელი გვაქვს, ერთი მათგანი 

თუნდა კონსერვატორიაც იყოს.

     – თეატრი? – ჰოო, თეატრი მართალია 

თხოულობს პატრონობას, მაგრამ ჯერ ხომ 

არც იქ გართულებულა იმდენად საქმე, რომ 

მთავრობას გაუხდეს თავსამტვრევი. მაგრამ 

ისევ ჩვენი დრამატული საზოგადოება 

მოუვლის და სხვა. ღირს ამისათვის 

მთავრობის შეწუხება, ცალკე უწყებათ 

დაარსება?

>

>

ხერთვისის ციხე

Khertvisi Fortress

შალვა დადიანის პიესა „გეგეჭკორის“ 
მონაწილეები ჭაქვინჯის ციხეზე. 1919 წელი
Participants of Shalva Dadiani’s play 
‘Gegechkori’ at Chakvinji Fortress. 1919
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     ვპასუხობთ: სწორედ მაგისთვის გვინდა მთავრობის ავტორიტეტული ხელი, ყოველი ეს ჩანასახი ააღორძინოს, 

წელი გაუმაგროს და ფეხზე დააყენოს. უამისოდ დავრჩებით არაფრისამარა, სხვადასხვა ჩვენი უნიათო 

მხატვრული საზოგადოებებისა და დიდხანს დაგვჭირდება ლოდინი, სანამ კერძო შედეგები ჩვენს ხელოვნებას 

გამოუჩნდებოდეს. 

     კიდევ გვეუბნებიან: სახელმწიფო, მთავრობა შემოქმედებაში რომ ვერ ჩაერეოდა, მაგრამ ეს რომ ჩვენ მიერვე 

თავშივე უარყოფილია.

     ამგვარად, სხვა პრინციპული მოსაზრება მოწინააღმდეგეთ ჯერ ვერ წარმოუდგენიათ. პირიქით, საბედნიეროდ, 

ჩვენდა უმრავლესობა ემხრობა ჩვენს დებულებას, რომ ხელოვნებას უთუოდ ცალკე, დამოუკიდებელი უწყება უნდა 

განაგებდეს, მხოლოდ აქ გვეუბნებიან სულ სხვა რასმე:

     – ფინანსები!

     ეს ალფა და ომეგა თანამედროვე ცხოვრებისა.

     – პატარა სახელმწიფო ვართ, სრულიად მოუმაგრებელი, ჯერ ჯარი არა გვყავდეს, შინაური გამგებლობის 

აპარატიც ვერ მოგვიწყვია და თქვენ კი გნებავთ, ეხლავე ხელოვნებასაც ცალკე უწყება მივუჩინოთ, რომელიც 

დიდძალ ხარჯს გამოიწვევს. ჩვენ გვინდა ხარჯები რაც შეიძლება შევამოკლოთ, რამდენიმე სამინისტროს ერთად 

ვაერთებთ მომჭირნეობის გამო და ამიტომ ამჟამად მიუღებელია თქვენი წინადადებაო.

     რაღა თქმა უნდა, აი, ეს მიზეზი ერთის შეხედვით ჩამაფიქრებელია, სასიამოვნოც.

     სასიამოვნოა, რომ ქართველები ეხლავე მომჭირნეობას ვსწავლობთ, მხოლოდ ვაითუ იქ ვუჭერდეთ ხელს, საცა 

საჭირო არ იყოს.

     ჩვენც მაგას ვამბობთ: ეგ ყოველივე სინამდვილეა, მაგრამ ვიცით, რომ ხელოვნებას დიდი წყაროების გაჩენა 

შეუძლიან. სახელმწიფოს იგი ამ მხრივაც მოუტანს სარგებლობას. დღესვე მიაქვს ცოტაოდენი და ამისთვის 

ყოველივე ამის გამგებლობა გადაეცით ცალკე უწყებას. თვით ამ უწყების 

შენახვა, ვუმტკიცებთ ციფრებით ხელში, ზედმეტ ბარგად ხაზინას არ დააწვება, 

დაარსებისთანავე ხაზინაში შემოვა იმდენი, რომ უწყება შეინახოს. 

     გვეუბნებიან: ხელოვნებას მთლიანად ხარჯი მოსდევსო: თეატრები, მუზეუმები, 

კონსერვატორია და სხვ. 

     ვეუბნებით: ყოველ ამებზე დღესაც იხარჯება ხაზინიდან, განსხვავება ამ მხრივ 

არაფერია. განსხვავება იქმნება მაშინ, უკეთუ ხელოვნების საქმეები გადაეცემა 

რომელიმე სამინისტროს, რადგან იგი იმავე ფულს კი დახარჯავს, იმავე შემოსულის 

წყაროების გამოძებნას შეუდგება და საქმეს კი სათანადოდ ვერ მოუვლის, რადგან 

თვით არის დატვირთული თავისი პირდაპირი საქმეებით. ის ძალაუნებურად 

სასხვათაშორისოდ მოეკიდება ამ საქმეს.

     ამაზე უარს არც მოწინააღმდეგენი არიან.

     მაშ რაღაა?

     ჩვენ გვინდა სისტემატიზაცია ორგანიზაციულ მუშაობაში და ამისთვის ვითხოვთ 

ცალკე უწყებას. ვამტკიცებთ, რომ ეს უწყება კერძო ხარჯებს არ გამოიწვევს, 

56
>
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შემოქმედების საქმეში არ ჩაერევა და ვერც უნდა ჩაერიოს. საქმეს კი უკეთ მოუვლის, 

შემოსავალს კი გადაარჩენს.

     დაგვრჩა ერთი მომჭირნეობა. მაგრამ ამაზე ის გვეთქმის, რომ სამწუხაროდ, ჩვენს 

მთავრობაში ჯერ კიდევ  არის ისეთი უწყებები  და ისეთი თანამდებობის პირნი, რომელნიც 

მართლაც ზედმეტ ბარგად აწვებიან სახელმწიფოს ხაზინას. აქ იქნება  უკეთესი მომჭირნეობის 

გამოჩენა და ეს თანხა სჯობია მოხმარდეს უკეთეს საქმეს, ქართულ ხელოვნებას. აი, მგონი 

ყველა ის უმთავრესი, რაც ჩვენ გვინდა და რაც იმათ არ უნდათ.

     რაღა თქმა უნდა, საბუთები უკვე არის, მაგრამ წერილი ისედაც გაგრძელდა და საკითხის 

გადაწყვეტა მივანდოთ ისევ ჩვენის უზენაეს ორგანოს – ეროვნულ საბჭოს“. 56

>

>

>ავლაბრის  ქართული აუდიტორიის წევრები.

Members of the Avlabari Georgian audience

ავჭალის ქართული აუდიტორიის წევრები. ზემოდან მესამე რიგში იოსებ იმედაშვილი (შუაში)

Members of Avchala Georgian audience. Ioseb Imedashvili (From the top in the third row, centre)
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შალვა დადიანის პიესა „გეგეჭკორის“  მონაწილეები  

ზუგდიდში.  1919 წელი

Participants of Shalva Dadiani’s play  

‘Gegechkori’ in Zugdidi. 1919

>

1920 235



57 6 ივნისი. 1920 წელი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა ამბები

>

> > >

 შალვა დადიანი და ელო ანდრონიკაშვილი ერთის თვით ზუგდიდს გაიწვიეს, 

სადაც რამდენიმე წარმოდგენას გამართავენ.  

 იუზა ზარდალიშვილი თბილისის მუშათა კლუბების ინსტრუქტორად მიიწვიეს. 

 კოტე ფოცხვერაშვილმა დაასრულა მიხაილ იპოლიტოვ-ივანოვის ოპერა 

„ღალატის“ თარგმნა და გაორკესტრება. ოპერა დაიდგმის მომავალ სეზონის 

დამდეგს სახელმწიფო თეატრში. 

 დრამატული სტუდია დასავლეთ საქართველოს ქალაქებში მიემგზავრება 

წარმოდგენების გასამართავად. რეპერტუარი: „სულელი“ ნიკო შიუკაშვილისა 

და „გუშინდელნი“ შალვა დადიანისა. დასში არიან: ვერიკო ანჯაფარიძე, ანეტა 

შალვა ღამბაშიძე

Shalva Gambashidze

იუზა ზარდალიშვილი

Iuza Zardalishvili

კოტე ფოცხვერაშვილი

Kote Potskhverashvili
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>
57

ქიქოძე, აკაკი ვასაძე, შალვა ღამბაშიძე, მიხეილ სარაული, მიხეილ ქორელი, ვეჩე ჯიქია, მიხეილ 

ჭიაურელი და შაქრო გომელაური. 

 კოოპერატივთა კავშირმა ფრონტზე გაგზავნა უფასოდ თავისი კინემატოგრაფიული ლენტები 

საჩვენებლად. საგანგებო გადამღები ჯგუფი აქვე გადაიღებს ომის სურათებს. ამას ხელმძღვანელობს 

გერასიმე გოგიტიძე. 

 დამოუკიდებლობის მეორე წლის თავი კინემატოგრაფიულ ლენტებზე გადაიღო კოოპკავშირმა. 
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58
20 ივნისი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სხვადასხვა 
ამბები

>

ქ . ზუგდიდში იყო დრო და მას აქეთ დიდი ხანი არ არის გასული, 

რაც თეატრი სრულიად არ არსებობდა. შემდეგ, წელიწადში 

თითო-ოროლა წარმოდგენის ნახვა იშვიათ მოვლენად მიგვაჩნდა: 

დღეს კი, როგორც ყველა ჩვენი პროვინციის თვალსაჩინო დაბა-

ქალაქში, ზუგდიდშიაც სათეატრო საქმე მტკიცედ იკიდებს ფეხს და 

ძალას იკრებს. არსებობს მოყვარულთა დრამატული წრე, რომელმაც 

ამ უკანასკნელ თვეში ხელმძღვანელად მოიწვია შალვა დადიანი, 

რომლის რეჟისორობით უკვე სისტემატურად იდგმება ქართული 

წარმოდგენები. აღსანიშნავია აგრეთვე ის ფაქტი, რომ ამ თეატრის 

საქმე არ არის გამოწვეული რომელიმე ზემომავლის ბრძანებითა 

და შთაგონებით, არამედ ამ საქმეს ნათლად ემჩნევა ხალხის 

მოთხოვნილების სურვილი და სიყვარული.

ეს ფაქტი თეატრისთვის მისი აღორძინების და დღეგრძელობის 

მომასწავლებელია...

ზუგდიდში განზრაახულია აგრეთვე სახალისო სახლის აგება, 

რისთვისაც როგორც ვიცით, ზუგდიდი-სამურზაყანოს კორპორატიულმა 

კავშირმა უკვე გადადგა სათანადო ნაბიჯი: გადასდო თანახა, შეიძინა 

ადგილი და სხვ. მაგრამ სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქმის 

ბოლომდე გამძღოლნი და დამგვირგვინებელნი „სხვადასხვა მიზეზების 

გამო“ გაჩუმებულნი არიან.

ჩვენ მოვუწოდებთ ადგილობრივ საზოგადოებას, რომ ამ უკვე 

საძირკველჩაყრილ და საშვილიშვილო საქმის გარშემო მეტი 

ფხა და უნარი გამოიჩინოს, თუ გვინდა, რომ ხალხს მიეცეს ის 

ძლიერი და კეთილშობილი გრძნობის ეროვნული თავმოყვარეობის 

შემანარჩუნებელი იარაღი, რომელსაც ეწოდება სახალხო თეატრი.

>

დედოფლისეული სასახლე. დადიანების 

ზუგდიდის არქიტექტურული კომპლექსი

Queen's Palace. Architectural 

Dadiani complex in Zugdidi

1920 239



59 დრამატული სტუდია 
ბათუმში

>
>

ნიკო შიუკაშვილი

Niko Shiukashvili
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დრამატული სტუდია 
ბათუმში

ბ ათუმში ივნისის 6 და 8 რიცხვებში 

ქართულმა დრამატულმა სტუდიამ 

რკინის თეატრში წარმოადგინა პირველ 

დღეს შალვა დადიანის სამმოქმედებიანი 

პიესა „გუშინდელნი“. პიესა ლამაზი ენითაა 

დაწერილი, შიგ მოყვანილია ზემო იმერელთა 

ცხოვრება. აღმსრულებელნიც თითქმის 

ყველანი თავის ალაგას იყვნენ. წარმოდგენის 

დასასრულს საზოგადოებამ ტაშის ცემით 

დააჯილდოვა როგორც მონაწილენი, 

აგრეთვე ავტორიც. მეორე დღეს დაიდგა 

ნიკო შიუკაშვილის „სულელი“. პიესა 

კარგად წარმოადგინეს. სტუდია – ეს პატარა 

ბალღია, რომელიც ეხლა იდგამს ფეხს და 

მას მაინცდამაინც ბევრი არ მოეთხოვება. 

კარგები იყვნენ: შალვა ღამბაშიძე, ელენე 

ციმაკურიძე, ო. ღოღობერიძე, შაქრო 

გომელაური, მიხეილ სარაული და სხვები. 

რაც უმთავრესია, ამ ხალხს შეუგნია როლები 

– ტიპები და ზედმიწევნით, დაკვირვებით 

ასრულებდნენ. ყველაზე უფრო აღსანიშნავია 

ორი ახალგაზრდა მსახიობის თამაში – 

მიხეილ გელოვანი და ვერიკო ანჯაფარიძე. ამ 

საღამოს მათ თავიანთი თამაშით მოაჯადოვეს 

მაყურებელი და თეატრიდან გამოსვლის 

შემდეგ ისმოდა აღტაცებით მათი ქება. 

ეს საღამო იყო აგრეთვე დღესასწაული 

ნიკო შიუკაშვილისა, პიესის ავტორის. პიესა 

ზედმიწევნით მხატვრულად არის დაწერილი 

და საუცხოო, მდიდარი ლიტერატურული 

ენით. ერთი სიტყვით, სტუდიამ დაამტკიცა, 

რომ ის ღირსია როგორც მთავრობის, ისე 

ხალხის ფართო დახმარებისა, რათა მიაღწიონ 

მიზანს. ვინც ამ ორ  წარმოდგენებს ნახავს, 

დარწმუნდება, რომ ჩვენი მომავლისთვის  

გვეზრდება ახალი სცენის ვარსკვლავები,  

თუმცა ისინი თავიანთ ადგილს იკავებენ 

ახალი კლასით, ახალი მიმართულებით. 

საზოგადოებამ მოთამაშეთ ყვავილები 

მიართვა. გულგადალეული მოველით მათს 

შემდეგ გასტროლებს. 

g. a-beli* 
*		გ.	ა-ბელი	–		გიორგი	ამაღლობელის	ფსევდონიმი.	

>

ბათუმის თეატრალური დასი. 

1913-1914 წლების სეზონი

Batumi Theatre troupe. 

1913-1914 season

1920 241



60 ჟურნალ „თეატრი და ცხოვრების“ 10 წლისთავი

არტისტული საზოგადოების თეატრში

>
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ა რტისტული საზოგადოების 

თეატრში, ივნისის 13-ს ჟურნალ 

„თეატრი და ცხოვრების“ 10 

წლისთავის აღსანიშნავად გაიმართა 

საზეიმო საღამო, რომელიც დაიწყო 

პროფესორ ს. ავალიანის ლექციით. 

ლექცია მოკლე, მაგრამ ფრიად 

შინაარსიანი იყო. ლექციის ბოლოში 

ლექტორმა იოსებ იმედაშვილი 

დაახასიათა, როგორც ხელოვნების 

უანგარო სულისჩამგმელი და 

გასაოცარი ენერგიით დაჯილდოებული 

ადამიანი.

ლექციის შემდეგ წარმოადგინეს იოსებ 

იმედაშვილის ერთმოქმედებიანი 

პიესა „ალების ცეკვა“. უნდა ითქვას, 

რომ პიესა ლამაზად დაწერილია 

და შინაარსიანიც არის, რომლის 

სიუჟეტმაც გაგვახსენა ორი 

ახალგაზრდა სტუდენტის ტრაგედია. 

პიესა უფრო ღრმა შთაბეჭდილებას 

დატოვებდა მაყურებელზე, ტექნიკური 

მხარე დაცული რომ ყოფილიყო 

და რევოლვერი უსაფუძვლოდ 

არ ესროლათ. კარგები იყვნენენ: 

მსახიობი ვიქტორ მატარაძე (გიორგი), 

ნ. რიჟამაძე (შოთა) და გ. ივერიელი 

(სალო). აგრეთვე წარმოადგინეს 

სვიმონ წერეთლის ერთმოქმედებიანი 

შარჟი „რედაქციაში“. პიესა, როგორც 

შარჟი, მრავალფეროვანი გამოდგა. 

მშვენიერი იყო რედაქტორის როლში 

ვიქტორ მატარაძე, რომელმაც 

საუცხოოდ განასახიერა იოსებ 

იმედაშვილი. გრიმიც შესანიშნავი 

ჰქონდა. მსახიობ ნ. რიჟამაძეს 

60 >

>

იოსებ გრიშაშვილი

Ioseb Grishashvili

1920 243



60
>

>

>

არტისტული საზოგადოების სცენის დეკორაცია: ფლორენცია

Stage decoration of the Artists Society: Florence

არტისტული საზოგადოების სცენის 

დეკორაცია: გოთური დარბაზი

Stage decoration of 

the Artists’Society: Gothic Hall
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ხმა სასცენო აქვს და მოხდენილადაც თამაშობდა მსახიობის როლს. კარგი 

იყო თავისი ნაზი ხმით ქ-ნი ავალიანის ასული (მსახიობი ქალის როლში), 

მშვენივრად ცეკვავდა ქ-ნი ნ. წერეთლის ასული (ბალერინა), კარგები იყვნენ: 

ილორელი (ფუტურისტი), წერეთელი (უცნობი), გიგოშვილი (მეარღნე), ივერიელი 

(სუფრაჟისტა) და ვ. მიქელაძე (ბიჭი). უსიტყვო განსახიერებით ვ. მიქელაძემ 

საზოგადოება აცინა.

მესამედ ფარდის ახდისას სცენაზე გამოჩნდნენ ქულაჯაში გამოწყობილი 

მომღერლები, რომელთაც მარჯვნივ და მარცხნივ ამშვენდნენ დები 

თარხნიშვილები და „თეტარი და ცხოვრების“ თანამშრომლები. მგოსნებმა იოსებ 

გრიშაშვილმა და ვ. რუხაძემ სცენაზე გამოიყვანეს ბ-ნი იმედაშვილი, რომელთაც 

მომღერალთა გუნდი სიმღერით და სოზგადოება ტაშით შეხვდა. შემდეგ დაიწყო 

მილოცვები სიტყვებით და მრავალი ცოცხალი ყვავილების მირთმევით. 

 შემდეგ ლექსები წაიკითხეს იოსებ გრიშაშვილმა, ვ. რუხაძემ, ხარიტონ 

ვარდოშვილმა, ე. ერთაწმინდელმა და დ. ჭანჭათელმა, ა. ავალიანის ასულმა. 

აკაკის „თორნიკე ერისთავიდან“ იმღერეს ქ-ნმა ნ. ფალავანდიშვილისამ და 

ბ-ნმა აკოფაშვილმა.

 საღამოს დასრულებისას ბ-ნმა იმედაშვილმა დამსწრე საზოგადოებას 

მადლობა გადაუხადა თანაგრძნობისთვის, რასაც მოჰყვა ძლიერი ტაში და 

„ვაშას“ ძახილი, საზოგადოება ნასიამოვნები დაიშალა. 

or-go

>
დები თარხნიშვილების გუნდი

Choir of Tarkhnishvili sisters

1920 245



61
25 ივლისი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ქართული თეატრის 
კარი იღება

>
ვ იცით, რომ თეატრს (კერძოდ ჩვენში) ყოველთვის მომატებული ფული ეჭირვება იმაზე, რაც 

შემოსავალი აქვს. ამ მომატებულის შოვნა  ჩვენს თეატრის მესვეურთ ყველგან და ყოველთვის 

საგონებელში აგდებდა, დღეს კი ჩვენმა ღირსეულმა მთავრობამ ხელი გაუწოდა ქართულ თეატრს 

და უკვე გადასდო მისთვის თვალსაჩინო თანხა და სხვა იმ რწმენით, რომ ქართული ხელოვნება 

გაიზრდება, განსპეტაკდება და იქცევა ერთ-ერთ უცილობელ იარაღად ჩვენს ცხოვრებაში ჩვენი 

ხალხის გრძნობა-გონებისა და გემოვნების ასამაღლებლად.

     დრამატულმა საზოგადოებამ, როგორც აღვნიშნეთ, ფართო მასშტაბით დაიწყო უკვე წინასწარი 

მუშაობა მომავალი ზამთრის სეზონისთვის. მოხდა ყველა ქართველი სცენისმოღვაწე მსახიობთა 

მობილიზაცია, შემდგარია დასი, სადაც თავი მოიყარეს ენერგიულმა და თვალსაჩინო პირებმა. 

>
არტისტული საზოგადოება. ვესტიბული

Artists’ Society. Vestibule

246 1918-1920 წლების ხელოვნება



>
დარწმუნებული ვართ, მიძინებული ჩვენი თეატრი ფეხს აიდგამს და გახდება ნამდვილი სადგური 

ქართველის სულისა, საცა ყველას შეეძლება დაინახოს თავისი წარსული, აწყმო, თავისი ზნე, 

თავისი ადათი თუ ჩვეულება, ლხინი და ჭირი, სულისა და გრძნობის მოძრაობა.

     ყველა ქართველი ამით დაისვენებს და დასტკბება მშობლიურის სიტყვა-გრძნობით და 

ათრთოლდება მამულის პატივისცემითა და სიყვარულით.

     და ეს მოხდება მაშინ, როდესაც ასე მტკიცედ და ენერგიულად დაწყებული საქმე ბოლომდე 

გაგრძელდება მტკიცე და შეურყეველის ერთსულოვნებით, შრომისმოყვარეობითა და ერთმანეთის 

პატივისცემით.

     მაშინ ჩვენი თეატრის მოლარესაც ვერასდროს ვერ დაინახავთ, დაღვრემილი გამოიყურებოდეს 

თავის ყაფაზიდან*. 

                                       v - e
*	ყაფაზა	–	გალია,	სავაჭრო	დუქანი.	აქ:	სალარო. 

>
არტისტული საზოგადოების ერთ-ერთი დარბაზი

A hall of the Artists’ Society
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62 1 აგვისტო. 1920 წელი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

სახელოვნო დღიური
ბარაქალები

>

ნ უ გიკვირთ: ამ წოდებით ვგულისხმობ იმ სცენისმოყვარეებს – მსახიობთ თუ რეჟისორებს, რომელნიც ხელოვნების 

ან საზოგადოების ვითომდა საკეთილდღეოდ იწურავენ ოფლს: პიესას სდგამენ ხშირად მოუმზადებლად, იშვიათ 

შემთხვევაში ერთი-ორი რეპეტიციით, და არათუ თავისს როლებს განიცდიან, არც კი ესმით – რას წარმოადგენენ. 

დღეს, როდესაც სახალხო თეატრმა ასე ფრთა გაშალა, დიდ საზოგადოებრივ-კულტურულ ძალად გადაიქცა და ბევრს 

ადგილს უკვე წრეები შესდგა, აუცილებლად საჭიროა სცენის ამ ნაკლს უდიდესი ყურადღება მიექცეს: ნება არ მიეცეს 

ისეთ რეჟისორს პიესა დასდგას, რომლის მომზადება-შესწავლა თვითონაც ვერ მოუსწრია; სცენაზე არ გამოუშვან ისეთი 

>
ქართული თეატრის მსახიობები. 1901-1902 წლების სეზონი

Actors of the Georgian theatre. 1901-1902 season
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მსახიობი-სცენისმოყვარე, რომელსაც არათუ როლი ვერ შუსისხლხორცებია, 

არც კი წაუკითხავს, და საერთოდ სცენას უნდა ჩამოშორდეს ყველა ის 

ბარაქალა ხალხი, რომელსაც სცენის დიდი მნიშვნელობა ვერ შეუგნია და 

ეს უწმიგდესი ტაძარი ხელოვნებისა თვის საპირადო მიზანთა ასპარეზად 

გაუხდია. 

ხოლო ამ დრამატულ წრეებს, რომელთაც გულწრფელად სწამთ ხელოვნების 

სამსახურით ხალხის აღზრდა, მოვუწოდებთ, ამთავითვე შეადგინონ შესაფერი 

დასი, შეიმუშაონ რეპერტუარი და პიესების მზადებასაც შეუდგნენ: მაშინ იგინი 

უფრო პირნათლად მოიხდიან თავის ვალს. 

ყოველი ერთგული მსახური ხელოვნებისა და ჭეშმარიტი რეჟისორი უნდა 

ცდილობდეს, არ წამოეგოს ხელოვნების დამახინჯების ანკესზე...

ნუ ვართ ბარაქალები, ვიყოთ ნამდვილი მოგვები ხელოვნებისა...

>

სპექტაკლ „სამშობლოს“  მონაწილენი (ქართველი 

სტუდენტები). პეტერბურგი. 1912 წელი

Participants of the play ‘Samshoblo’ 

(Motherland) (Georgian students). 

St. Petersburg. 1912
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63 1 აგვისტო. 1920 წელი. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ბათუმის სახალხო თეატრი

>

>

ბათუმის სანაპირო ქუჩის ხედი. 

ღია ბარათი. XX საუკუნის დასაწყისი

Street view of Batumi coast. 

Greetings card. Early 20th c.
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ბ ათუმის სახელოვანმა დემოკრატიამ არ უღალატა თავის ტრადიციას და რა წუთს ეს 

კუთხე დედის მკერდს დაუბრუნდა, სცენასაც მიხედა – საძირკველი ჩაუყარა სახალხო 

თეატრს: არჩეულია გამგეობა, შემდგარია სცენისმოყვარეთა წრე, მოწვეულია რეჟისორი, 

რომელმაც პირველი წარმოდგენა უკვე გამართა. 

სცენისმოყვარეთა წრეს ეჭირვება ორიოდე ხელობით მსახიობიც, მსახიობნი კი, როგორც 

ვუწყით, სახელმწიფო დასში არიან მიწვეულნი. უდიდესი ყურადღება უნდა მიექცეს 

საზოგადოდ სახალხო  თეატრს – პროვინციის სცენას და განსაკუთრებით ბათუმის სახალხო 

თეატრს. მთავრობამ არათუ ორი-სამი მსახიობი უნდა აახლოს წლიური ჯამაგირით, 

სუბსიდიაც უნდა აღმოუჩინოს. ხალხის ამაღლება-გაერთიანება მარტო საომარი იარაღით 

არ შეიძლება, არამედ უმთავრესად ხელოვნებით. 

ნუ დავივიწყებთ: ხმალი იმოდენს ვერა იქმს, რასაც კალმის პატარა წვერიო!..

ბათუმის დემოკრატიამ ჯერ კიდევ ძველად დაამტკიცა თავისი რევოლიუციონერობა, 

ბოლოს უცხოთა ბატონობის დროს – უდიდესი დისციპლინა, საიდუმლო ორგანიზაციულობა, 

ახლა უნდა ხელოვნებას ემსახუროს...

დაეხმარეთ! ჩვენი ვალია მივეშველოთ... 

სალამი და გამარჯვება ბათუმის სახალხო წარმოდგენების მმართველ წრეს!..

ioseb imedaSvili

>

>

ბათუმის ბულვარი. ღია ბარათი. XX საუკუნის დასაწყისი

Batumi Boulevard. Greetings card. Early 20th c.
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64
1 აგვისტო. 1920 წელი. 

ჟურნალი 

„თეატრი და ცხოვრება“

სახიობა.  
მუსიკა. 
მხატვრობა

>

ს ახელმწიფო თეატრის საოპერო დასი 

საგასტროლოდ გაემგზავრა ბათუმს და, 

როგორც იქმნა, სერიოზულ ოპერებს მოკლებული 

ბათუმის საზოგადოება ეს ერთი კვირაა ეზიარება 

თბილისის სახელმწიფო თეატრის საოპერო დასის 

მიერ დადგმულ ოპერებს. ლოტბარობს ზაქარია 

ფალიაშვილი და ვლადიმერ კორშონი, რეჟისურა 

ალექსანდრე წუწუნავასი. პირველად 11 ივლისს 

დაიდგა ოპერა „აბესალომ და ეთერი“. ოპერის 

დადგმას საზეიმო ხასიათი ჰქონდა. დაესწრო 

აუარებელი საზოგადოება, რომელიც ოვაციებს 

უმართავდა მომღერლებს. შემსრულებლებიც 

კარგები იყვნენ. რეჟისურა ხომ ზედმიწევნით კარგი, 

რამდენადაც ბათუმის რკინის თეატრის ვიწრო და 

ღარიბი სცენა უწყობდა ხელს. 12 ივლისს დაიდგა 

კომიკური ოპერა ვიქტორ დოლიძისა „ქეთო და 

კოტე“. ამ დიდმა და კარგმა ანსამბლმა ეს ოპერაც 

ზედმიწვნით კარგად შეასრულა და დამსწრე 

>>
ქართული თეატრის წარმოდგენების პროგრამა. 1920 წელი
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1 აგვისტო. 1920 წელი. 

ჟურნალი 

„თეატრი და ცხოვრება“

საზოგადოება აცინა. ოვაციები გაუმართეს 

ავტორს, რომელიც ამ საღამოს შემთხვევით 

დაესწრო. 

13 ივლისს დაიდგა „სევილიელი დალაქი“ 

და „თავადი იგორი“. 14 ივლისს – ოპერა 

„დემონი“.  15 და 16 ივლისს – მიდის 

კვლავ „ქეთო და კოტე“ და „აბესალომ და 

ეთერი“ საზოგადოების თხოვნით. 

Г. В.- скiй

64
>
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65
თეატრალური დუშეთი

>

დ უშეთის თეატრი. ზამთრის განმავლობაში ამ 

უკანასკნელ ხანამდე დუშეთი თეატრალურად 

მეტად ცოცხალი იყო. მართალია წინათაც იმართებოდა 

ხოლმე წარმოდგენები, მაგრამ იშვიათად; ხოლო 

მას შემდეგ კი, რაც დუშეთის მაზრის გამომძიებლად 

მიხეილ ხერხეულიძე დაინიშნა, საქმე გაცხოველდა. 

მისი ინიციატივით ხელახლა შედგა და შეერთდა ორ 

ბანაკად გაყოფილი სცენისმოყვარეთა წრე, რომელსაც 

ხერხეულიძემ მოაწვევინა მსახიობი ქალი მარგალიტა 

ქილარჯიშვილი... წრეს რეჟისორ-ხელმძღვანელობდა თვით 

ხერხეულიძე. იანვრიდან დღევანდლამდე თითქმის მუდამ 

კვირა იმართებოდა წარმოდგენები სახალხო ფასებში. 

წარმოდგენილ იქმნა: „პატარა კახი“, „დედა და შვილი“, 

„ძუნწი“, „უბედური ნაბიჯი“, „სოფლის ფერშალი“, „დედა“, 

„ალების ცეკვა“, „უბედური“, „წარსულის ნანგრევებზე“, 

„რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ“, „გამცემი“, „ლოკოკინა“ და 

მრავალი სხვა თითომოქმედებიანი დრამა-ვოდევილები. 

ყველა წარმოდგენას აუარებელი ხალხი ესწრებოდა და 

მეტად ნასიამოვნებიცა რჩებოდა. ხერხეულიძის მუშაობას 

მით უფრო აფასებდნენ, რომ შვიდი თვის განმავლობაში 

გასამჯელო ერთი კაპეიკიც არ აუღია. ამ უკანასკნელ ხანს 

კი, როდესაც იგი გამომძიებლად სხვა მაზრაში გადაიყვანეს, 

ამხანაგებმა გაუმართეს ბენეფისი, რომლის დროსაც 

წარმოდგენილ იქმნა დავით ერისთავის ისტორიული 

დრამა „სამშობლო“. დუშეთისთვის ეს მეტად ახალი და 

ძნელად მისაღები ხილი იყო, მაგრამ მოზღვავებული 

ხალხის სიხარულს საზღვარი არა ჰქონდა, რადგანაც 

>

სცენა სპექტაკლიდან „რაც გინახავს ვეღარ 

ნახავ“. XX საუკუნის დასაწყისი

Scene from the play ‘Rac Ginakhavs Vegar 

Nakhav’ (You Cannot See What I Saw).  

Early 20th c.
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ყველა სცენისმოყვარე მეტად გულიანათა და აღტაცებით 

ასრულებდა თავის როლს, ბენეფიციანტის სასიამოვნოდ... 

აქ ხერხეულიძემ მიიღო დიდძალი თაიგულები და დიდი, 

მშვენიერი ლენტი წარწერით: „ნიშნად ღრმა პატივისცემისა – 

ქალთა წრისაგან“. ამის შემდეგ გაიმართა მრავალრიცხოვანი 

გამოსამშვიდობებელი ნადიმი, რომელზედაც უანგარო მუშაკს 

ყველა დაწესებულება მადლობით იხსენიებდა...

უეჭველად უნდა აღინიშნოს, რომ დუშეთის სცენაზე მართლაც 

სერიოზული ძალები მოიძებნებიან: მარ. ალექსიშვილისა, 

ოლ. მოზდოკელი, ნ. მახალდიანისა, ნ. ამირიძე, ა. 

აბაშიძე, დ. კობიაშვილი, მ. ელიაშვილი, გ. მანდენოვი, 

ივ. მეზვრიშვილი და სხვანი... გადაჭრით ითქმის, რომ 

ეხლა მათის დახმარებით რთული და სერიოზული პიესების 

დადგმა შესაძლებელია. ეს დამტკიცდა – „ქართველი 

დედის“, „უბედურის“, „უბედური ნაბიჯის“, „სამშობლოს“ 

და სხვა წარმოდგენებით... დღეს დუშეთს ახალი თეატრი 

აქვს; მშვენიერ დარბაზად გადაკეთდა სამხედრო კლუბი 

და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ხერხეულიძის წასვლის 

შემდეგ სცენისმოყვარენი მუშაობას არ შესწყვეტენ და კვლავ 

განაგრძობენ ხალხის გათვითცნობიერებას... 

mokeTe*
*		მოკეთე	–	ილიკო	აბაშიძის	ფსევდონიმი. 

>
სცენა სპექტაკლიდან „პატარა კახი“.   

ბაბო ავალიშვილი როლში

Scene from the play ‘Patara Kakhi’  

(Little Kakhi). Babo Avalishvili in action

1920 255



>
სცენა სპექტაკლიდან „პატარა კახი“.  

ნინო დავითაშვილი როლში

Scene from the play ‘Patara Kakhi’  

(Little Kakhi). Nino Davitashvili in action 
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66 >

დ აბა მარტვილში ექვს თვეზე მეტია, რაც ადგილობრივმა 

ინტელიგენციამ დააარსა დრამატული საზოგადოება. 

თავდაპირველად ბევრ ტექნიკურ დაბრკოლებასთან მოუხდა 

შეჯახება ახალ საზოგადოებას, მაგრამ მიუხედავად ამისა, 

გამოყო თავის წრიდან რეჟისორები და გამგეობა, მაინც 

შეუდგა მოვალეობის ასრულებას. 

პირველად დაიდგა აკაკის „პატარა კახი“, რისთვისაც 

სცენისმოყვარენი დიდხანს ემზადებოდნენ, რათა 

პროვინციული ხალხი ჩაეთრია ხელოვნების ტაძარში, 

და სიმართლე უნდა ითქვას, ამ პირველმა წარმოდგენამ 

როგორც მხატვრულისა, ისე ტექნიკურის მხრივ მოლოდინს 

გადააჭარბა. 

შემდეგ მას მოყვა ზედიზედ დრამები და კომედიები: 

„სიკვდილი ჩრდილოეთში“, „ლურჯი ხალათი“, „ბედმა 

მიღალატა“, „უმარილის ბრალია“ და სხვ. ყველა, 

რასაკვირველია, საქველმოქმედო მიზნით.

მონაწილენი ხშირად ლაქის უქონლობისა გამო წებოს 

ხმარობდენ, პარიკის ნაცვლად – ცხვრის მატყლს, და, 

რასაკვირველია, ასეთ პირობებში, დიდი სიყვარულით 

და ენერგიით უნდა იყოს მოთამაშენი აღჭურვილნი, რომ 

მოვალეობა პირნათლად შეასრულონ. 

უკანასკნელად წარმოადგინეს სამეგრელოში კარგად 

ცნობილი პიესა „და-ძმა“. ამისთვისაც დრამატული 

საზოგადოება დიდხანს ემზადებოდა, და ამით აიხსნება ის, 

რომ ამ პიესამაც დიდი შთაბეჭდილება დასტოვა დამსწრე 

საზოგადოებაზე. 

შემდეგ ეს პიესა დაიდგმა იმავე საზოგადოების მიერ 

მეზობელ სოფელში, სადაც წარმოდგენამ ცოტათი 

მკრთალად ჩაიარა, ვინაიდან მონაწილეებს წინასწარი 

რეპეტიცია ვერ მოუსწვრიათ. 

ვიმედოვნებთ, რომ თბილისის დრამატული საზოგოგადება 

დახმარებას გაუწევს პიესების მოწოდებით თუ სხვა რამეთი ამ 

ახლად დაარსებულ ხელოვნების ტაძარს. 

aqvsenti farulava

მარტვილის 
დრამატული 
საზოგადოება
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67
წარმოდგენა 
ჯარისკაცებისთვის

>

>

>

სცენა სპექტაკლიდან „და-ძმა“.  

ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო

Scene from the play ‘Da-Dzma’.  

Photo by Aleksander Roinashvili

ცეცილია წუწუნავა

Tsetsilia Tsutsunava
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წარმოდგენა 
ჯარისკაცებისთვის

ო ზურგეთში ჯარის და გვარდიელთა 

საგარნიზონო უნივერსიტეტის 

დარბაზში ივნისის 5-ს გაიმართა უფასო 

წარმოდგენა, რომელსაც მთელი 

გარნიზონის ჯარისა და გვარდიის 

ნაწილები დაესწრო. დ. ჭანტურიშვილის 

ხელმძღვანელობით ადგილობრივი 

დამსახურებული სცენისმოყვარეებისა 

და გვარდიელების მონაწილეობით 

დადგეს „და-ძმა“. წარმოდგენამ კარგად 

ჩაიარა. შეუდარებელი იყო ქ-ნი ცეცილია 

წუწუნავა (მარინე), დინჯი, დარბაისელი, 

დაკვირვებული და ყოველგვარ ზედმეტ 

მანჭვას მოკლებული – პირდაპირ 

განასახიერება ავტორის მიერ დახატულ 

ტიპისა. მოხდენილად ჩაატარა თავის 

როლი ქ-ნმა ნ. თოთიბაძისამ (გადია). 

ზედმიწევნით განასახიერეს ნაკისრი 

როლები დ. ჭანტურიშვილმა (გაიოზ), ბ. 

მაღულარიამ (ოტია), მოწაფე ღლონტმა 

(გიორგი) და სხვ. დანარჩენები ანსამბლს 

ხელს უწყობდენ. სასიხარულოდ უნდა 

აღინიშნოს, რომ დარბაზში საუცხოო 

წესრიგი იყო. მაყურებლებზე წარმოდგენამ 

კარგი შთაბეჭდილება მოახდინა. იგივე 

პიესა განმეორებით წარმოადგინეს მეორე 

დღეს – 6 ივნისს, საზოგადოებისთვის 

ფასით. წარმოდგენამ მწყობრად ჩაიარა. 

მადლობის ღირსია სექციის გამგეობა კარგი 

თეატრის მოწყობისთვის. სასურველია 

ხშირად იმართებოდეს წარმოდგენები – რაც 

ჯარში კარგ გავლენას იქონიებს ზნეობრივი 

ამაღლების საქმეში.

vl. laSispireli

>

სცენა სპექტაკლიდან „და-ძმა“. 

ალექსანდრე როინაშვილის ფოტო

Scene from the play ‘Da-Dzma’. 

Photo by Aleksander Roinashvili
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68 ბერიშვილის 
ბენეფისი

>

>
დემოკრატიულ კლუბ „მუშტაიდში“ გამართული წარმოდგენის 

„ქრისტინე“ და შმაევსკის თეატრში გამართული სპექტაკლის 

„ნომერი 21 +“ პროგრამები. 1920 წელი

Programs of the plays ‘Christine’performed at the Demo-

cratic Club ‘Mushtaidi’ and ‘Number 21+’ performed at the 

Shmaevski Theatre. 1920

ნ აძალადევის მუშათა კლუბში ივნისის 26-ს რეჟისორ 

ბერიშვილის საბენეფისოდ დადგეს ია ეკალაძის 

ორიგინალური პიესა „ნომერი ოცდაერთი, ჯვრით“. ეს 

პიესა სცენისმოყვარეებმა რამდენჯერმე წარმოადგინეს 

ნაძალადევ-მუშტაიდის კლუბებში. და სიამოვნებით 

უნდა აღვნიშნო, რომ ნიჭიერმა და დაკვირვებულმა 

სცენისმოყვარეებმა სავსებით შეითავსეს და შეისწავლეს 

იგი. ეს უნდა დავუმადლოთ ბ. ბერიშვილს, რომელიც 

როგორც მოსკოვის სამხატვრო თეატრის მოწაფე, იმ 

აზრისაა, რომ ერთი პიესა რამდენჯერმე განმეორდეს 

თუ, ანტრეპრენიორი ან საზოგადოება, რომელიც 

ხელმძღვანელობს თეატრს, დაინტერესებულია იმაში, 

რომ მსმენელს მისცეს მთლიანი სურათი დამუშავებული 

პიესისა. ჩვენდა საუბედუროდ, ჩვენი საზოგადოება, 

ჯერჯერობით ვერ შესჩვევია ამას. ქართველ 

საზოგადოებას უნდა ყოველიდღე ახალი პიესა და თუ 
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იგი ცუდად დადგმულ-წარმოდგენილი 

ნახო, ლანძღავს რეჟისორს და პიესის 

აღმასრულებელთ. 

ამ მხრით ბ. ბერიშვილმა ივნისის 26-ს 

გაიმარჯვა. პიესამ კარგად ჩაიარა. ბ. 

ლითანიშვილი კოვზირიძის როლში 

კარგი იყო. მან სავსებით შესძლო 

პარტიის გულწრფელ მუშაკ კოვზირიძის 

განსახიერება. ახალგაზრდა სცენისმოყვარეს 

ეტყობა ნიჭი და უნარიც. ლითანიშვილს 

არა აქვს თეატრალური სკოლა გავლილი 

და ის ამას გაივლის. თამამად შემიძლია 

ვთქვა, რომ იგი არამცთუ ასეთ პატარა 

სცენაზე, არამედ უფრო დიდ სცენაზედაც 

თვალსაჩინო ადგილს დაიჭერს. 

ბ. ფრანგიშილი სუსტი ლეონ-ბერგი 

იყო. მადლობის ღირსია ბ. კაციაშვილი, 

რომელმაც აამეტყველა მიმიკით მუნჯი და 

ავტორისგან დავიწყებული პარტიის ბელადი 

და ხელმძღვანელი თევდორე პატრიშვილი. 

კარგი ადამიანი იყო ბ. პავლიაშვილი. 

მაჭავარიანის ასულს განოს როლში არა 

უშავდა. მობენეფისეს მიართვეს მრავალი 

საჩუქარი
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69 „მუშათა გუნდის კონცერტი“
>

ქ ალაქ ბორჯომის პარკის თეატრში „მუშათა გუნდის კონცერტი“ 

გაიმართა. გუნდმა შეასრულა ხალხური სამხმიანი და ევროპული 

სიმღერები: ქართული ჰიმნი, მარსელიოზა, „ვაშა, ვაშა!“, „ლაჟვარდ ცაზე“, 

„სამშობლო“ და სხვა. იყო სოფლური სურათებიც. ამ სურათებში ძალიან 

კარგი იყო „ძლიერ სტიროდა“. ვაშას საზღვარი არა ჰქონდა. საუკეთესოდ 

შეასრულეს დუეტი „მაშ, გამარჯვება“ თვით ლოტბარმა და მისმა მეუღლემ. 

„ბროლის ყელსა“ სამჯერ გაამეორებინეს. საერთოდ, ლოტბარს ეს მუშები 

საუცხოვოდ ჰყავს მომზადებული. ვაშა ლოტბარს ილია გოძიაშვილს, 

რომ ესეთი ენერგია დაუხარჯავს ამ მუშების მომზადებაში; ვაშა თვით 

მომღერლებს, რომელნიც ასე ძმურად და სრული დისციპლინით ასრულებენ 
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69 >

თავიანთ ლოტბარის 

მოწოდებას. უფრო 

ყურადსაღებია ის, რომ აქ 

მუშებს არ დავიწყებიათ 

თავიანთი ამხანაგები – 

როგორც გვარდიელები, 

ისე ჯარისკაცები. ადრევე 

შეუტყობინებიათ, დღეს 

ჩვენ კონცერტი გვაქვს 

და მობრძანდითო, 

არაუმეტეს ორმოცდაათი 

კაცისა უფასოდ. მით 

უმეტეს საქებურია ასეთი 

საქმე, რომ აქ ჯარსა 

და გვარდიაში არ აირს 

მოწყობალი კულტურული 

მუშაობა, თუმცა 

ნაბიჯები გადადგმულია. 

დასასრულ ვულოცავ 

მათ ასეთ მხიარულს 

გამარჯვებას

damsw re stumari

> ბორჯომი

Borjomi
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70 „სიყვარულის მსხვერპლნი“
>

>

ს ოფელ ზემო გომის კავშირის თეატრში მაისის 26-ის აღსანიშნავად ადგილობრივ სცენისმოყვარეთაგან 

ქ-ნ თ. აფხაზიშვილის მონაწილეობით წარმოადგენეს „სიყვარულის მსხვერპლნი“ 4 მოქმედებად. 

ხელმძღვანელობდა ადგილობრივი სცენისმოყვარე შ. მაჭარაშვილი (ასრულებდა ლევანის როლს 

შესაფერისად). თ. აფხაზიშვილმა ნათლად დაგვიხატა მწუხარე დედა, რომლის წინაც მოკლული შვილი დევს. 

თავიანთი როლები მოხდენით შეასრულეს მ. ნაზარიშვილმა (თავადი დიმიტრი), ლ. დავითაშვილმა (გლეხის 

ბიჭი) და კ. ხერხეულიძემ. სასიხარულოა პროვინციის ამ მხრივ წინსვლა, მაგრამ ის კი სამწუხაროა, რომ სცენა 

ღარიბია დეკორაციების მხრივ. ამავდროულლად სცენა პატარაა, უჭირთ თავისუფალი მოქმედება. დარბაზში 

არის ელექტრონი, პროჟექტორი (ეკუთვნის კოოპერატივთა კავშირს) და ყოველ შაბათ-კვირას უჩვენებენ 

სურათებს, აქვთ პიანინო და სხვა. საერთოდ, ეტყობათ მეცადინეობა და წინსვლა. ვუსურვებ ხელმძღვანელ 

შ. მაჭარაშვილს და ყველა სცენისმოყვარეს, რომ ემუშაოთ ენერგიულად ჩვენს ახალშექმნილ დემოკრატიულ 

რესპუბლიკაში. საზოგადოება, როგორც ადგილობრივი ისე მოსულნი ახლო სოფლებიდან, ნასიამოვნები 

დარჩნენ და საკმარისად დაესწრო. შემოსავლის მეტი ნაწილი გადაეცემა ფრონტის დამხმარე კომიტეტს. 

damsw re
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71 ჩვენი ხელოვნება
>

ჩ ვენი ხელოვნების აღორძინების საქმე თითქოს გაყინულ ადგილიდან დაიძრა. 

ქართულ დრამას მთავრობა მოეპატრონა, – თანხა და ბინა გაუჩინა. დასი უკვე 

შესდგა, სათავეში ჩაუდგნენ გამოცდილ-დამსახურებული და მცოდნე პირნი. ზოგიერთ 

დაბაში სათეატრო დარბაზი ააგეს. ზოგან აშენებენ (სოფლებშიაც კი); სოხუმს, ბათუმს 

და ქუთაისს დასები შესდგა, სახალხო თეატრმა კიდევ უფრო გაბედვით დაიწყო სეზონი 

(„ღალატი“) და სასცენო მუშაკობას ფართო სახალხო ხასიათი ეძლევა. ოპერამ ფარდა 

25 ოქტომბერი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

>
„საარტისტო წრე“ ერთ-ერთი დარბაზის გაფორმება

‘Circle of Artists’, hall decoration
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„აბესალომ და ეთერით“ ასწია, – 

საერთოდ ხმაური დიდია, თითქოს 

ისევ ხმაურობაა... ჯერ კიდევ 

არა სჩანს ის ღვთიური ცეცხლი, 

უმაღლესი სიყვარულით გამთბარი 

და შინაგანი ალღოთი განცდილ-

შეცნობილი, ხელოვნებას რომ 

თან ახლავს. ხელოვნების 

წინსვლისთვის კი ეს საჭიროა, 

რათა ხელოვან-ქურუმსა და 

მაყურებელ-მსმენელთ შორის 

მტკიცე კავშირი გაიბას.

     საოპერო რეპერტუარი 

თუ მშობლიურ ჰანგებით არ 

გამდიდრდა, ისე დათვის 

სამსახურს გაგვიწევს. ამისთვის 

კი საჭიროა ქართველ 

კომპოზიტორთა მიმართ უფრო 

მეტი ყურადღება, სიყვარული, 

თანაგრძნობა, აგრეთვე 

ქართული სკოლის მომღერლების 

გარშემოკრება.

     სამუსიკო ნაწილში უკვე 

ჩუმი მუშაობაა, ახალგაზრდა 

მხატვრებიც ირაზმებიან...

     საერთოდ, მიმდინარე 

სეზონის ხელმძღვანელთ თუ მეტი 

>
სახელმწიფო თეატრში 

გამართული წარმოდგენის 

„ღალატი“ პროგრამა. 

1920 წელი. თბილისი

Program of the play ‘Galati’ 

(Betrayal) presented at the 

State Theatre. Tbilisi. 1920 
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სიყვარული, სარისტიანობა*, თვითმოქმედების უნარი გამოიჩინეს, მიუდგომლად და შეთანხმებით 

იმუშავეს, იმედი უნდა ვიქონიოთ ნაყოფი თვალსაჩინო იქნება.

     მეორე სახელმწიფო თეატრში (ყოფილი საარტისტო) დაიწყება ახალი ქართული დრამატული 

დასის სეზონი. საზოგადოება გულის ფანქცალით მოელის პირველ წარმოდგენას. გულის 

ფანცქალით ვამბობთ, რადგანაც იმ მრავალმა წარმოდგენამ, რომლებიც წარსულში იმართებოდა 

თბილისის ამა თუ იმ თეატრში, ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ყველას ეჭვი ეპარება ჩვენი 

თეატრის აღორძინებაში; აღარავინ ელის ნახოს ქართულ სცენაზე ოტელოს და ურიელ აკოსტას 

ნამდვილი განმსახიერებელი. ახალი დასის მუშაობას ბევრი რამ შეუძლია; მას შეუძლია გაავსოს 

ქართული თეატრის აუდიტორია და შეუძლია დააცარიელოს დიდი ხნით. უკანასკნელს ღმერთმა 

გვაშოროს. 

     ვინ არიან ახალ დასში? ქართული თეატრის საუკეთესო ძალები, ახალგაზრდები. შეიძლება 

ნათლიმამობით და მამიდაშვილობით მოხვდეს რამდენიმე უნიჭო, მაგრამ ესენი პირველ 

სეზონშივე დასტოვებენ სახელმწიფო თეატრს. მტკიცედ გვწამს, რომ ერთი წლის მოღვაწეობით 

ახალი დასი გაიწმინდება, უნიჭონი გამოვლენ და მათ ადგილს დაიკავებენ ისინი, ვინ დღეს 

გარეთ დარჩნენ. ახალ დასში ძველი სტუდია მთლიანად მიიღეს. ეს ასეც უნდა მომხდარიყო, 

თუ გვსურს მთელი ახალი დასის შედგენა. შეიძლება პირველ ხანებში მაინც მათი მუშაობა ვერ 

იქნეს სასურველი, მაგრამ ამით ქართველმა საზოგადოებამ გული არ გაიტეხოს, პირველი 

წარმოდგენები ახალგაზრდა ძალების გამოცდა იქნება და ამ გარემოებას ხალხმა ანგარიში უნდა 

გაუწიოს. გვწამს, რომ ქართული თეატრის მზე ამოდის და ახლო მომავალში სავსებით გაანათებს.

*	სარისტიანობა		–	თადარიგიანობა,	მოსაზრებულობა,	სიმარჯვე.   
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>
„საარტისტო წრე“ ერთ-ერთი დარბაზის გაფორმება

‘Circle of Artists.’ Hall decoration
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სახალხო 
თეატრი

>
25 ოქტომბერი. 1920 წელი. 

ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“

ქ ართული თეატრის საუკეთესო 

ძალები,  გამოცდილი რეჟისორები 

ახალ დასში მიიწვიეს და სახალხო სცენა 

უპატრონოდ დარჩა. ადვილი შესაძლებელია 

სახალხო სცენა ხელში ჩაუვარდეს 

ისეთ სცენისმოყვარეებს, რომლებსაც 

ხელოვნების არაფერი გაეგებათ და 

თეატრს ვაჭრული თვალით უყურებენ. 

დღესაც სხვადასხვა უპასუხიმგებლო 

პირი დგამს წარმოდგენებს და უმსგავსო 

თამაშით ხალხს თეატრს აძულებენ. 

გუშინდელი შესული სახალხო სცენაზე 

დღეს რეჟისორად გვევლინება, გუშინ რომ 

„ ღალატში “ სტატისტს ასრულებდა, დღეს 

თვითონ დგამს „ ღალატს “ და ოთარ ბეგს 

ან სულეიმანს თამაშობს. ამაზე ითქმის, 

– სოფელი ვნახე უძაღლო, შიგ გავიარე 

უჯოხოდო. ასეთ გარემოებას ყურადღება 

უნდა მიაქციოს მსახიობთა კავშირმა. 

კავშირს ამ დარგში დიდი უფლებები აქვს 

და ეს უფლებები უნდა გამოიყენოს. ჩვენი 

>

სცენა სპექტაკლიდან „მსხვერპლი“ 1920 წელი

Scene from the play ‘Mskhverpli’ (Victim). 1920
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აზრით, კავშირმა უნდა დაუგზავნოს მიმართვა ყველა სახალხო აუდიტორიას, კლუბებს 

და სხვას, რომ მის ნებადაურთველად არავის მისცენ უფლება წარმოდგენის გამართვისა. 

თუ ეს მოუხერხებელია პროვინციაში, თბილისში მაინც შეიძლება. ამნაირად იქნება ერთი 

ცენტრი, რომელსაც ყველა მსახიობი თუ სცენისმოყვარე ანგარიშს გაუწევს. როცა ეს 

განხორციელდება, კავშირს შეუძლია წარმოდგენებიდან რამდენიმე პროცენტი თავის 

სასარგებლოდ აიღოს და ამნაირად ზოგიერთი დაუძლურებელი მსახიობი უზრუნველყოს.

     დროა გაიწმინდოს ხელოვნების ტაძარი და „დიდი შოლტით გამოიდევნოს იქიდან 

მოვაჭრენი“.

                                                                         

     Salva gomarTeli
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კ რებული დასაბეჭდად უკვე მზად იყო, როდესაც ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის 

ხელოვნების მუზეუმიდან ერთი ფრიად საინტერესო ექსპონატის ელექტრონული ასლი 

მივიღეთ. ეს გახლავთ ცნობილი მხატვრის, სცენოგრაფისა და ილუსტრატორის ლეონ ბაქსტის 

(1866-1924) მიერ შექმნილი ესკიზი ბალეტისთვის „თამარი“.

 ეს საბალეტო სპექტაკლი პირველად 1912 წელს პარიზის შატლეს თეატრში (Théâtre du 
Châtelet) აჩვენეს. 1918 წელს კი „თამარი“ პარიზშივე კიდევ ერთხელ, ოღონდ ახლებურად 

წარმოადგინა სახელგანთქმულმა საბალეტო იმპრესარიომ სერგეი დიაგილევმა. ამჯერად, 

წინამორბედი წარმოდგენებისგან განსხვავებით, სცენაზე მონაწილენი შავის ნაცვლად 

შინდისფერ  ჩოხებში გამოწყობილები გამოვიდნენ. მეტიც, საცეკვაო კოსტიუმები ისე 

ოსტატურად იყო გაფორმებული თეთრი და შავი დეტალებით, რომ ძალაუნებურად 

იმავე წელს დაბადებული საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სიმბოლიკა 

გაგახსენდებოდათ. საყურადღებოა ისიც, რომ ბალეტის სიუჟეტი საქართველოსა და მის  

სახელოვან  მეფეთ-მეფე თამარს უკავშირდებოდა... 

ვინ იცის, ამ ფაქტს შეიძლება სულაც არანაირი კავშირი არა აქვს რეალობასთან  და ეს 

მხოლოდ ჩვენეული წარმოსახვის ან სულაც ლეგენდის შექმნის სურვილითაა განპირობებული, 

თუმცა ერთი რამ ცხადია, იმ „ხანმოკლე გაზაფხულმა“ დიდი კვალი დატოვა ყველაფერ 

იმაზე, რაც მაშინდელ ქართულ კულტურასა და ხელოვნებას უკავშირდებოდა.

ბოლოთქმის 
მაგიერ
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სცენები სპექტაკლიდან

„თამარი“

Scenes from 

the play “Tamari”

ლეონ ბაქსტი

Léon Bakst

>
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Postface

As this book was ready to go to print, we 

received an electronic copy of one of the 

most interesting exhibits from the New York 

Metropolitan Museum of Art: a sketch for 

the ballet "Tamari" painted by prominent 

artist, scenographer and illustrator Léon Bakst 
(1866-1924).

The ballet was first performed in 1912 at the 

Théâtre du Châtelet in Paris. In 1918, "Tamar" 

was once again shown in Paris, but this 

time the ballet was directed by celebrated 

impresario Sergei Diaghilev. Unlike the 

previous performance, instead of black, 

the participants of the play were dressed in 

maroon-colored “Chokhas”. Moreover, the 

dance costumes were decorated with black 

and white details that reflected the symbols 

of the Democratic Republic of Georgia 

created that same year.

The story of the ballet was connected to 

Georgia and its famous King Tamar…

It may be nothing more than legend, but 

one thing is clear - the "Short Spring" left an 

indelible trace on Georgian art and culture.

from the Soviet authorities. Those years 

plunged him into depression and alcoholism. 

Severely ill and depressed, he was eventually 

placed in the Tbilisi psychiatric hospital 

where he ended his life by jumping to his 

death from the hospital window in 1959.

Galaktion has been translated into Russian, 

French, English, German and many other 

languages. 

>

აფიშა სპექტაკლისათვის „თამარი“

Poster for the play 'Tamari'

>
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ლეონ ბაქსტი.

ესკიზი 

სპექტაკლისთვის

„თამარი“

Léon Bakst
Sketch for the play
'Tamari'
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