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წინამდებარე კრებული „პოსტსაბჭოთა დრამატურგია - აქცენტები ცენზურის 

გარეშე დარჩენილ სივრცეში“ წარმოადგენს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების 

დრამატურგიაში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების ანალიზს საბჭოთა 

კავშირის დაშლიდან დღემდე. კრებული იმითაც არის აღსანიშნავი, რომ ის 

მომზადებულია ქართულ და ინგლისურ ენებზე, რაც ზრდის მის დანიშნულებას 

და რეალიზაციის არეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ფარგლებს გარეთაც. კრებულში 

ფართოდ არის წარმოდგენილი თანამედროვე ქართული დრამატურგიის 

ტენდენციების ანალიზი საკუთრივ დრამატურგიასთან ერთად.  

ეს არის ოცწლიანი პერიოდის კომპლექსურად გააზრების პირველი მცდელობა  

ინფორმაციული ვაკუუმის ამოვსების მიზნით. ამ უმნიშვნელოვანესი, 

აქტუალური და პრობლემატური საკითხის კვლევაში დაგვეხმარნენ ჩვენი 

უცხოელი კოლეგები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან: ლიტვიდან, ბელორუსიიდან, 

უკრაინიდან, რუსეთიდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან, რომლებმაც 

წარმოადგინეს „ახალი დროის“ ავტორები და შეეცადნენ გაეანალიზებინათ 

თეატრსა და დრამატურგიაში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესები საკუთარი 

ქვეყნის მაგალითზე.  

ვფიქრობთ, კრებული კარგი საჩუქარია არა მხოლოდ ამ საკითხებით 

დაინტერესებული მკვლევრებისთვის, არამედ ქართველი და უცხოელი 

რეჟისორებისთვის, რომლებიც ხშირად უჩივიან თანამედროვე პიესების 

თარგმანების ნაკლებობას. 

ბუნებრივია, გამოცემას გარკვეული ხარვეზები შეიძლება ახლდეს, სარედაქციო 

ჯგუფი სიამოვნებით გაითვალისიწნებს პროფესიულ შენიშვნებს და მოსაზრებებს, 

რაც  მომავალი გამოცემების დახვეწის საშუალებას მოგვცემს.   

მადლობას ვუხდით თანადგომისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, 

ილიაუნის თეატრს და თანამედროვე დრამატურგიისა და პროფესიული 

თეატრალური ლიტერატურის მთარგმნელობით და კვლევით ცენტრს, ასევე 

ფორუმში მონაწილე უცხოელ და ქართველ კოლეგებს, რომელთა ჩართულობის 

გარეშე ეს გამოცემა და ზოგადად პროექტი არ შედგებოდა. 

ვიმედოვნებთ, კრებული „პოსტსაბჭოთა დრამატურგია“ არ იქნება პირველი და 

უკანასკნელი გამოცემა.   

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ცენტრი 
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პოსტსაბჭოთა დრამატურგია ბელორუსიასა და რუსეთში 

ტატიანა არტიმოვიჩი 

ბელორუსია პოსტსაბჭოთა დრამატურგიის სივრცის კონტექსტში: 

პაველ პრიაჟკოს ფენომენი 

ახალი ბელორუსიული დრამის გაჩენა დაკავშირებულია 1990-იანი წლების ბოლოსა და 2000-იანის 

დასაწყისთან. ბელორუსიელი დრამატურგებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირში 

დაიბადნენ, უკვე აბუნტებულები იყვნენ „მამების“ მსოფლმხედველობის წინააღმდეგ (ისევე 

როგორც სხვა პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების ავტორები). საჭირო გახდა სხვაგვარი  ფორმა 

არამარტო თვითგამოხატულებისათვის, არამედ ახალი რეალობის ასათვისებლადაც. პაველ  

პრიაჟკოს, ნიკოლაი რუდკოვსკის, პაველ რასსოლკოს, კონსტანტინა სტეშიკავის და სხვა 

ავტორების პირველი ტექსტები გახდა თავისებური გამოწვევა „კომფორტული“ ბელორუსიული 

თეატრისადმი, რომელიც აქტიურად ცდილობდა „არ შეესმინა“ ახალგაზრდების ხმა. რუსი და 

დასავლეთის თეატრალების მხარდაჭერა ბელორუსიელ ავტორებს კიდევ უფრო გაბედულს 

ხდიდა. ისინი აგრძელებდნენ წერას და ხვდებოდნენ უცხოურ კრებულებსა და თეატრების 

სცენებზე. 

ნიკოლაი ხალეზინას პიესამ „მე მოვედი“ მოიპოვა რუსული პრემიის „ევრაზია“-ს სპეციალური 

პრიზი, ჟიურის დიპლომი კონკურსზე „მოქმედი პირები“, სატელევიზიო არხის „კულტურა“-ს 

სპეციალური პრიზი; კონსტანტინ სტეშიკის პიესამ „კაცი, ქალი, პისტოლეტი“ - მე-2 ადგილი 

ნომინაციაში „პიესა თავისუფალ თემაზე“ კონკურსზე „ევრაზია“; ნიკოლაი რუდკოვსკის პიესამ 

„შეჭრა“ - სპეციალური პრიზი რუსი ჟურნალისტების გამოცემაში „ახალი გაზეთი“, დრამატურგიის 

პირველ საერთაშორისო ფესტივალზე „თავისუფალი თეატრი“ და მისივე „ბრმა ვარსკვლავი“ - 

პრიზი იდეალური პერსპექტივისათვის თანამედროვე დრამატურგიაში საუნივერსიტეტო 

თეატრების მეცხრე საერთაშორისო ფესტივალზე ვილნიუსში. 2010 წელს, მოსკოვში, რუსეთის 

თეატრალური პრემიის „ოქროს ნიღაბი“ სპეციალური პრიზი წილად ხვდა პაველ პრიაჟკოს პიესას 

„ცხოვრება შედგა“, ხოლო მისი „ბოროტი გოგონა“ 2012 წელს აღიარებულ იქნა „საუკეთესო პიესად“ 

პროექტისა „ახალი პიესა“ ამავე ფესტივალის ფარგლებში (მანამდეც არაერთგზის მიუღია სხვა 

ჯილდოები). 

ამ პიესებიდან ვერც ერთმა ვერ დაიმკვიდრა სრულფასოვანი სცენიური სიცოცხლე ბელორუსიულ 

თეატრში. ზოგიერთი მათგანი ჟღერდებოდა „კითხვებზე“. პაველ პრიაჟკოს პიესებს 2010 წელს, 

მაგილევეში მიეძღვნა სპეციალური ლაბორატორია „M.@rt.contact“-ის ფორუმის ფარგლებში, 

მაგრამ ვიწრო წრეში განხილვების ან ბეჭდვით და ინტერნეტ გამოცემებში მცირე შენიშვნების 

იქით საქმე არ  მიდიოდა. ანუ არ ხდებოდა ყველაზე მთავარი: პიესა არ აღწევდა ფართო 

მაყურებლამდე, რომლისთვისაც ის იქმნებოდა.  

ყველა ეს პრობლემა უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში გახმოვანებული იყო 

ახალგაზრდა კრიტიკოსების მიერ. შესაძლოა, ამის წყალობით და ასევე ბელორუსიის 

დრამატურგიის ცენტრის საქმიანობის გააქტიურებით უკვე  შეიმჩნევა გარკვეული „დათბობა“ 

ახალ ბელორუსიულ დრამასთან მიმართებაში. გასულ წელს ზუსტად ცენტრის მოედანზე 

ალტერნატიული დრამის სტუდიამ (САД) განახორციელა მთელი რიგი პროექტები. ეს არის 
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ახალგაზრდა ბელორუსიელი დრამატურგების, რეჟისორების, მსახიობების არაფორმალური 

გაერთიანება,  რომელთა მთავარი ინტერესი თანამედროვე ბელორუსიული დრამატურგიაა.  

ბელორუსიული თეატრისათვის ნიშანდობლივ და დიდიხნის ნანატრ მოვლენებად იქცა პაველ 

პრიაჟკოს „კოფეინის მეპატრონე“ მაგილევსკის დრამატულ თეატრში (რეჟისორი ეკატერინა 

ავერკოვა) და ნიკოლაი რუდკოვსკის „იცოცხლო პრემიერამდე“  ბელორუსიული დრამატურგიის 

რესპუბლიკურ თეატრში (რეჟისორი პაველ ხარლანჩუკი). პიესის „იცოცხლო პრემიერამდე“ 

გამოჩენა გახდა თავისებური სიმბოლო ბელორუსიული თეატრის მიერ დიდი სამამულო ომის 

„ხელშეუხებელი“ თემების ინტერპრეტაციაზე „ტაბუს“ ახდისა. რუდკოვსკიმ საკუთარ თავს მისცა 

გარკვეული საავტორო თავისუფლება ისტორიული მოვლენების განხილვისას, რამაც გამოიწვია 

პიესის არაერთგვაროვანი შეფასება თვით რუსეთის ფართო თეატრალურ სივრცეში. (2009 წელს 

დაწერილი, ის მაშინვე დაიბეჭდა ჟურნალ „თანამედროვე დრამატურგიაში“), მიიღო სრულიად 

რუსეთის პრიზი „ხსოვნის ჩირაღდანი“ და საერთაშორისო კონკურს „ბადენვაილერის“ მეორე 

პრემია. მაგრამ პრემიების მფლობელი პიესა-ლაურეატების საშემოდგომო „კითხვებზე“, რომელიც 

ჩატარდა სტრასტნის თეატრალურ ცენტრში (მოსკოვი), რუსეთის თეატრალური მოღვაწეების 

კავშირმა აკრძალა ამ პიესის კითხვა. თუმცა, მოგვიანებით ნოვოროსისკში, უფასა და ტომსკში 

პიესა დაიდგა.  

პრიაჟკოს გამოჩენა ბელორუსიული სახელმწიფო თეატრის რეპერტუარში ასევე განსაკუთრებული 

მოვლენაა. მიუხედავად იმისა, რომ პიესები იდგმება მთელი რუსეთის მასშტაბით - მოსკოვიდან 

დაწყებული ურალით დამთვრებული, ბელორუსიულ თეატრში  პრიაჟკო კვლავაც რჩებოდა 

მარგინალურ ავტორად, რომელსაც მხოლოდ „კითხულობდნენ“. ამ დადგმის შემდეგ ნახევარ 

წელიწადში მინსკში, ცენტრალური ბელორუსიული თეატრის სცენაზე ხორციელდება მისი პიესა  

„მოსავალი“ . (რეჟისორი ტატიანა ლარინა). ასეთი ლეგალიზაცია უფლებას გაძლევს იმედოვნო, 

რომ კედელი თანამედროვე ბელორუსიელ ავტორებსა და სახელმწიფო თეატრების სცენებს შორის 

თანდათანობით ირღვევა. ამ პროცესის  ერთ-ერთი მაჩვენებელი სწორედ, თეატრის რეპერტუარში 

პრიაჟკოს პიესების გამოჩენაა. ეს ფაქტი არ არის შემთხვევითი. ის არა მხოლოდ ერთ-ერთი 

პირველთაგანია იმ ბელორუსიელ დრამატურგებს შორის, რომელმაც  ახალი დრამის წერა დაიწყო, 

არამედ ის, ვინც ათი წლის მანძილზე, არამარტო  რუსულენოვან თეატრალურ სივრცეში შეღწევა, 

არამედ იქ „მოთხოვნად“ ავტორად ქცევა შესძლო. დღეს რუსი კრიტიკოსები პრიაჟკოს იკვლევენ 

არა უბრალოდ ახალი დრამის დინების კონტექსტში, არამედ საუბრობენ „პრიაჟკოს თეატრის“ 

ფენომენზე. ეს კი ნიშნავს, რომ დრამატურგმა შესთავაზა თეატრს პიესები, რომელთათვისაც  

აუცილებელი გახდა სხვაგვარი, სპეციფიკური სასცენო ენა. ყველაზე უფრო ნათლად ეს გამოჩნდა 

აღმოცენებულ ტანდემში „პრიაჟკო-ვოლკოსტრელოვი“. დიმიტრი ვოლკოსტრელოვი, ახალგაზრდა 

პეტერბურგელი რეჟისორი, რომელიც პრიაჟკოს პიესებს ტექსტებს უწოდებს, რომლის 

დეკოდირებაც  მან როგორც რეჟისორმა უნდა მოახდინოს ანუ ადეკვატურად გადაიტანოს სცენაზე 

თეატრალურ ნიშნებში. როგორც მრავალი თეატრის ექსპერტი აღნიშნავს, მას ეს კარგად 

გამოუვიდა.  

რაში გამოიხატება პაველ პრიაჟკოს ძიებების განსაკუთრებულობა? როგორ მუშაობს ის 

დრამატურგიულ ენაზე და ფორმაზე? და რა განასხვავებს პრიაჟკოს პიესებს მისივე ტექსტებისგან?  
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პრიაჟკოს ფენომენი: პიესიდან ტექსტამდე 

პრიაჟკოს პირველი პიესა თარიღდება 2004 წლით (სულ დაწერილი აქვს დაახლოებით 30 პიესა), 

მაგრამ  დღეს, თავის ადრეულ ნაწარმოებებს პაველი უარყოფს, თუმცა გასაგებია რატომაც. ერთის 

მხრივ, იმიტომ, რომ ისინი იქცნენ თავისებურ „პლატფორმად“, სადაც ის ეძიებდა 

ყოვედღიურობის თემასთან მუშაობის საშუალებებს, რომელიც შედეგად გახდება მისთვის 

უმთავრესი. მეორეს მხრივ, მისი ადრეული პიესები განსხვავდება მისი დღევანდელი 

ტექსტებისგან. ამ უკანასკნელში პრიაჟკო მუშაობს თავისი პირადი განცდებით, იყენებს 

ავტობიოგრაფიულ ფაქტებს, მაგალითად, „არკადიის მზეში“ ან „ცისარტყელა შენს სახლში“, რაც 

პრაქტიკულად ქრება მის გვიანდელ ნაშრომებში. თანდათანობით იმ ავტორისგან, რომელიც 

იხედება საკუთარი თავის „შიგნით“, პაველი გადაიქცევა დამკვირვებელ, საკუთარი თავისგან 

დისტანცირებულ ავტორად, რომელიც იხედება საკუთარი თავის “გარეთ“. ინტერვიუში მან 

ზუსტად ასევე განაცხადა: „მანამ, სანამ მე თავად ვერ ვხედავ რაიმე საინტერესოს ჩემში, მაშინ, 

რითი შეიძლება მე ვიყო საინტერესო სხვებისათვის? ირგვლივ, ჩემი აზრით, გაცილებით 

საინტერესო მოვლენები ხდება“[1].  

მიუხედავად იმისა, რომ პრიაჟკო ფაქტიურად მაშინვე იყო შენიშნული და აღნიშნული სხვადასხვა 

რუსი კრიტიკოსების მიერ (მაგ, პაველ რუდნევი), ძირითადი თეატრალური გარემოცვა მას არ 

აღიარებდა. როგორც ოსტატობის, ასევე მისი ავტორად აღიარების თვალსაზრისით გარდამტეხი 

აღმოჩნდა მისი პიესა „ტრუსები“, რომელიც 2006 წელს დაიწერა, ხოლო შემდეგ ივანოვ ვირიპაევის 

(სანკტ-პეტერბურგი) და ელენე ნევეჟინოს (მოსკოვი) მიერ დაიდგა. შედეგად, თავის ტექსტში 

„კოფეინის მეპატრონე“ პრიაჟკო თავისი გმირის საშუალებით მადლობას უხდის ვირიპაევს 2007 

წელს მისი პიესის „ტრუსების“ დადგმისათვის. „და ასე ამგვარად გამამხნევა. ცოტათი მომანიჭა 

ცნობადობა, თითქოსდა გამინაწილა საკუთარი პოპულარობა, იმითი რომ საკუთარი სახელი 

დააყენა ჩემი სახელის გვერდით“ (პაველ პრიაჟკო „კოფეინის მეპატრონე“). 

 „ტრუსები“ - ესაა ისტორია ერთი გოგონასი, სახელად ნინა, რომელიც ცხოვრობს გარეუბანში, 

ქალაქის ბოლოს და რომლის გატაცებაა ტრუსების კოლექციონირება. თავიდან ეს ისტორია 

სასაცილოდ გვეჩვენება იმიტომ, რომ ნინას ბევრი ტრუსი აქვს და აივანზე გაშრობის დროს ისინი 

პერიოდულად ეკარგება. ნინა მუდმივად მიმართავს მილიციის განყოფილებას განცხადებით 

დაკარგვის შესახებ. პარალელურად მას აკრიტიკებენ და ლანძღავენ სადარბაზოსთან მსხდომი 

მეზობლები. მაგრამ უკვე პიესის შუა ნაწილში და მით უმეტეს ფინალში, ნინას როგორც 

ერეტიკოსს კოცონზე წვავენ და სწორედ აქ იხსნება პიესის მთელი დრამატიზმი. პაველ პრიაჟკო 

წერს თანამედროვე ტრაგედიას, რომელშიც მთავარი გმირის რწმენის და ფეტიშიზმის საგანი 

ტრუსებია და როგორც ყველა კლასიკურ ტრაგედიაში თავისი რწმენისა და განსხვავებისათვის 

მთავარმა გმირმა პასუხი უნდა აგოს საკუთარი სიცოცხლით.  

პაველ რუდნევი ამ პიესაზე წერდა: „პაშა პრიაჟკო წერს სამომხმარებლო ეპოქის ზნეობრივ 

ზღვარზე. ტრუსები - ეს არაა უბრალო მეტაფორა ფარული სურვილების განხორციელებისა და 

გარკვეული კვინტესენცია სუპერმარკეტისა, პრიაჟკოსთვის ეს სულიერი წვის სიმბოლოცაა. რაც არ 

უნდა სასაცილო იყოს ჩვენს ეპოქაში, როგორც რთული შემადგენლობის სალათაში, არეულია 

სულიერი და მატერიალური, ვირტუალური სამყარო და სული, წონას მოკლებული მატერია, 

შესამჩნევია იმპერსონალიზაცია -  და პრიაჟკო ნინას ჩვევაში, ჩვევაში ფლობისა და ტრუსების 

კოლექციონირებისა ხედავს თითქმის რელიგიურ ლტოლვას, სილამაზისკენ  სწრაფვასა და 

უფლებას განცალკევებულ სამყაროზე. მოწამეობის ფაქტორი, რის გამოც ბოძზე აკრავენ და 
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კოცონზე წვავენ ნინკას, როგორც ახალ ჟანა დ’არკს, ეს არის სამყარო სადაც გაბოროტებულია 

უმრავლესობა“ [2]. 

თუკი ვისაუბრებთ ფორმაზე, რომლითაც ეს პიესაა დაწერილი, ეს არის ტრადიციული 

დიალოგები, რომელშიც რემარკა თამაშობს მეორეხარისხოვან როლს და უფრო ატარებს 

განმარტებით ფუნქციას. პრიაჟკო ოსტატურად იყენებს გუნდის, რეჩიტატივების, პათოსური 

მონოლოგების ილეთს, რომელიც  ბადებს ურთიერთკავშირს კლასიკური ტრაგედიის ფორმასთან. 

ის იყენებს აბსოლუტურად ნატურალისტურ ლექსიკას - გმირები საუბრობენ კუპიურების გარეშე, 

რაც მათ ზუსტ დახასიათებას წარმოადგენს. ზუსტად თანამედროვეობის „დაბალი“ 

შემადგენლობის მოთავსებით  კლასიკური ტრაგედიის მაღალ ფორმაში პრიაჟკო ახერხებს ახალი 

საზრისის შექმნას. 

პაველ პრიაჟკოს შემოქმედების შემდეგი ნიშანდობლივი პიესაა - „ცხოვრება შედგა“  (2008 წელი), 

რომელიც დაიდგა ორ თეატრში - თეატრი.doc (რეჟისორი მიხაილ უგაროვი და მარატ გაცალოვი) 

და „პრაქტიკაში“ (რეჟისორი ვიქტორ ალფეროვი და ედუარდ ბოიაკოვი). დადგმამ თეატრი.doc-ში 

მოიპოვა „ოქროს ნიღაბის“ პრემია.  

პიესის სიუჟეტი მარტივია. უფროსკლასელებს ლენა და ანჟელას ინტიმური კავშირი აქვთ თავისი 

ფიზკულტურის მასწავლებელთან ალექსეისთან და მის ძმა ვადიმთან. ალექსეის უყვარს ლენა და 

კიდევაც ქორწინდება მასზე. ლენას კი უყვარს ვადიმი, რომელთანაც ალექსეის ფარულად 

ღალატობს. პიესის ცენტრალური მოვლენა ხდება ლენას და ალექსეის ქორწილი, რომელზეც 

გმირები სვამენ უკვე ქორწინების სახლში, შემდეგ გზაში ვერკა სერდეჩკას მელოდიაზე 

აგრძელებენ სმას. ბოლოს და ბოლოს, ლენა წამოიძახებს, რომ „მოკლედ ესაა ყველაზე ულამაზო 

ქორწილი, რომელზეც კი ოდესმე ვყოფილვარ და ჯანდაბა ეს ჩემი საკუთარი ქორწილია. ასე 

დაწყება არ შეიძლება. მოკლედ უნდა განვქორწინდეთ.“ და სამ თვეში, როგორც ანჟელა ყვება 

პიესის ფინალში, ლენა და ალექსეი მართლაც განქორწინდებიან, მაგრამ ცხოვრებაში მათ ყველას 

გაუმართლა: „ვადიმი მუშაობს ბაზრობაზე, კომპიუტერის და DVD დისკებს ყიდის. ჩვენ  ლენასთან 

ერთად ყოველდღე ვერთობით და დროს ვატარებთ მასთან. ლიოშა კი მინაპაკეტებს ამონტაჟებს 

ბინებში.  

რუსი თეატრმცოდნე მარინა დავიდოვამ ეს გმირები დაახასიათა, როგორც „ერთუჯრედიანები“, 

ხოლო უგაროვის დადგმა, როგორც „ერთუჯრედიანთა ცხოვრებისადმი მიძღვნილი ჰიმნი, ასე 

ვთქვათ, აპოთეოზი“. [3] აი, როგორ წერს თავად საკუთარ პიესაზე პრიაჟკო: „ბევრს შეიძლება 

მოეჩვენოს, რომ უკვე პიესის სათაურში მე თავიდანვე ვდებ ირონიის ელემენტს. ეს ასე არაა. 

სათაური არ გულისხმობს არც ირონიას და არც სატირას, მე სავსებით გულახდილი ვარ საკუთარ 

განცხადებაში, რომ ჩემი გმირების ცხოვრება შედგა. უბრალოდ ხალხი, რომელზეც მე ვწერ, 

სხვაგვარად  უყურებენ ცხოვრებას და ბედნიერების და უბედობის კრიტერიუმები მათთვის  

განსხვავებულია.“ [4] ერთის მხრივ, მართალია, პაველს სცენის „საკრალურ“ სივრცეში გამოყავს 

პიესის გმირები, რომლებიც შეიძლება დავახასიათოთ „ერთუჯრედიანებად“. მეორეს მხრივ, ეს 

აღნიშნა ანატოლი სმელიანსკიმ, როდესაც „ოქროს ნიღაბი“-ს პრემიას გადასცემდა ავტორს, ენა, 

რომლითაც საუბრობენ ეს გმირები, პრინციპში თანამედროვე ახალგაზრდების ურთიერთობის 

საშუალებაა და ის, რადაც ქორწილი გადაიქცევა საბოლოოდ, ხდება არამხოლოდ „პლანქტონების“ 

წრეში, არამედ „რთულად ორგანიზებულ ორგანიზმებშიც“. პრიაჟკო ასეთი სახით სვამს დიაგნოზს, 

თუ რა ემართება პრინციპში თანამედროვე კულტურასა და ადამიანს.  
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თუ ვისაუბრებთ ფორმაზე, ისევე, როგორც „ტრუსების“ შემთხვევაში, ესაა ტრადიციული 

დიალოგი თითქოსდა მეორეხარისხოვანი, აღწერილობითი რემარკით, მაგალითად, „ლენა 

გიჟდება, ხელიდან გლეჯს მას ბოთლს. ვადიმი იღიმება. ანჟელაც იღიმება“, ან „ლენა ყურადღებას 

არ აქცევს ამ რეპლიკას, სვამს არაყს“. მაგრამ უკვე ამ პიესაში რემარკა განსაკუთრებულ ადგილს 

იკავებს. პაველ რუდენვი პრიაჟკოს რემარკას უწოდებს „თეატრალური წარმოდგენის 

ქსოვილს...ესაა მეცნიერული კომენტარი სწავლულ-დამკვირვებლის, რომელიც სჯის და 

განიხილავს „მწერების ყოფას“ [5]. 

 „ცხოვრება შედგას“  და „ჩაკეტილ კარს“ შორის, დაიწერა სხვა პიესებიც. მაგალითად, „ადვილი 

სუნთქვა“, „მდელო“, „დაკეტილი კარები“, დაიდგა დიმიტრი ვოლკოსტრელოვის მიერ 

პეტერბურგში „On-თეატრის“ ლაბორატორიის ფარგლებში. სწორედ, ვოლკოსტრელოვი იპოვის 

გასაღებს პრიაჟკოს ტექსტების ადეკვატური სცენიური განხორციელებისათვის.  

 „დაკეტილ კარებს“ არ აქვს სწორხაზოვანი სიუჟეტი, ის აგებულია ორ პარალელურ ისტორიაზე - 

„ცენტრში“ და „გარეუბანში“. პირველში მოცემულია პატარა ფრაგმენტი ახალგაზრდა ბიჭის 

ვალერას ცხოვრებიდან, რომელიც მუშაობს ბანკში და გოგონა ნატაშას, რომელიც ყიდის ყავას 

სავაჭრო ცენტრში. მეორე „ონლაინ“ რეჟიმში  ჩვენ ვხედავთ რამდენიმე საათს ახალგაზრდა ბიჭების 

ცხოვრებიდან, რომლებიც მუშაობენ გარეუბანში, ფირმის ოფისში, რომელიც ვაჭრობს სამშენებლო 

მასალებით.  

ვალერა, გმირი „ცენტრში“, ცოტას საუბრობს, უყვარს უმი სტაფილო და არ ხვდება გოგონებს, რაც 

მის მშობლებს ძალიან ანაღვლებთ. ისინი, რომ დაამშვიდოს, ვალერა ჯილდოს სანაცვლოდ 

სთავაზობს ნატაშას მისი მშობლების წინაშე გაითამაშოს სასიყვარულო ურთიერთობა, თვით 

ორსულობაც კი, ხოლო შემდეგ გაითამაშოს შემთხვევითი მუცლის მოშლა. პიესის ამ ნაწილს აქვს 

აბსოლუტური რემარკის სახე ფორმის მიხედვით: რეპლიკები არის, მაგრამ არა არსებითი, თუმცა, 

ტექსტი უფრო წააგავს კინოსცენარს. „და ეს არაა დრამატურგის უუნარობა ააგოს დიალოგი, 

არამედ პირიქით - გმირების უუნარობა გამოიყენონ ენა, როგორც კომუნიკაციის საშუალება, ენის 

კვდომა, როგორც ადამიანთა ურთიერთობის აზრის წარმომშობი ელემენტი“ [6].     

 რემარკა ხდება არა უბრალოდ აღწერილობითი, მასში ავტორი თითქოსდა განასახიერებს  თავის 

ცოცხალ არსებობას, ის კომენტარს აკეთებს, გამოხატავს ემოციას და ავტორის დამოკიდებულებას 

მომხდართან დაკავშირებით. მაგალითად, „არაფერზე არ ფიქრობს“, „თავს გრძნობს საკმაოდ 

კომფორტულად“. ანდა მთელი ეპიზოდის აღწერა: „ბინა. ვალერა თავისთან სახლშია, რთავს 

ტელევიზორს, წვება დივანზე და არხებს ანაცვლებს. რაღაც განუსაზღვრელს ირჩევს ევრო 

სიახლეების, ცხოველებისადმი თუ იუმორისადმი მიძღვნილი არხის მსგავსს. ვალერა გარკვეული 

დროის მანძილზე უყურებს ტელევიზორს. ვალერა არ იცინის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გადაცემა 

არაა სასაცილო, ვალერა ხედავს და ესმის, რომ ის სასაცილოა, მაგრამ მისი სახე მაინც არაფერს 

გამოხატავს. ეს გადაცემა არ აიძულებს ვალერას იცინოს. ვალერა უყურებს სასაცილო გადაცემას, 

შემდეგ დგება, გამორთავს ტელევიზორს, გამორთავს შუქს ოთახში. ხვალ სამსახურშია 

წასასვლელი“. (პაველ პრიაჟკო „დაკეტილი კარი“).  

რა თქმა უნდა, რემარკა უნდა იყოს პიესაში. შეუძლებელია მისი უარყოფა, ის - ერთ-ერთი 

პერსონაჟთაგანია, ამიტომაც რეჟისორმა ის სცენიურად უნდა გადაწყვიტოს. ვოლკოსტრელოვმა, 

მაგალითად, თავის დადგმაში გამოიყენა ეკრანი, სადაც ხდებოდა  იმ ეპიზოდების 

დემონსტრირება, რომელსაც ვკითხულობთ რემარკებში. ამასთან, ცოცხალი შემსრულებლები 
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სცენაზე ისხდნენ და ნოუთბუქებით კითხულობდნენ მათ, ხოლო პარალელურად აკვირდებოდნენ 

თავისი პერსონაჟების ცხოვრებას ეკრანზე, რომლებსაც ისინი თავად ასრულებდნენ. ასეთ მშვიდ, 

აუჩქარებელ ტემპო-რიტმშია დადგმული ეს ნაწილები, რომელთა შორისაც ჩნდება მეორე ნაწილი 

„გარეუბანში“, აგებული ტრადიციულ დიალოგზე.  

 „ჩაკეტილი კარი“ დაწერილია საკმაოდ შემაშფოთებელ ფენომენზე, რომელიც ჩვენთვის 

შესამჩნევია თანამედროვე ყოფაში, კერძოდ, ცხოვრების იმიტაცია. იმაზე, თუ როგორ ხდება 

ცხოვრების ფორმების იმიტაცია, როგორ იკარგება სიცოცხლის მოტივაცია, თუ როგორ ცდილობენ 

გმირები გარეგნული, ღრმად იმიტირებული ფორმებით საკუთარი არსებობის სიცარიელის და 

უმიზნობის დაფარვას“ [7]. და ზუსტად, ვიდეოს გამოყენება ვოლკოსტრელოვს დაეხმარა 

სპექტაკლში გამოევლინა ეს იმიტაცია. პაველმა არამხოლოდ იმიტაციის პროცესის დიაგნოსტიკა 

მოახდინა, არამედ მომავლისკენ გაიხედა. მან სცენაზე გამოიყვანა ახალი გმირი, რომლისთვისაც 

ურთიერთობის მოთხოვნილება არ ქრება, მაგრამ იძენს გაკვეულწილად ახალ ფორმას, შესაძლოა, 

უბრალოდ სხვის გვერდით ყოფნა ან სრული თვითკმაყოფილების მოპოვება. საინტერესოა, რომ 

ნახევარი საუკუნის წინ ჟან პოლ სარტრი წერს პიესას „ჩაკეტილი კარების მიღმა“, სადაც გმირები 

იძულებით ხვდებიან საზოგადოებაში ერთმანეთის გვერდიგვერდ, და სარტრი ასკვნის: 

„ჯოჯოხეთი- ეს სხვებია“. პრიაჟკო თითქოსდა იტაცებს ამ აზრს და მისი გმირი, სარტრის მიერ 

აღწერილი სიტუაციიდან თავდასაცავად, თვითონ იტუსაღებს თავს, პოულობს მეთოდს საჯაროდ 

იმყოფებოდეს თავის ავტონომიურ სივრცეში.   

კიდევ ერთი ტექსტი, რომელიც გამოირჩევა პრიაჟკოს შემოქმედებაში, ესაა მაგილევში დადგმული 

მონოპიესა „კოფეინის მეპატრონე“. ფორმით ესაა კლასიკური მონოპიესა, მასში არ არის რემარკები. 

მაგრამ ესაა გამონაკლისი შემთხვევა, როდესაც პაველ პრიაჟკო არა უბრალოდ საუბრობს თავის 

განცდებზე და თავისი აზრებს გვინაწილებს, არამედ ამ ტექსტის გმირი თავად პაველ პრიაჟკოა. 

მონოლოგი ასევე იწყება „მე მქვია პაველ პრიაჟკო“.  

 თუკი შევხედავთ იმას, თუ როგორ არის ორგანიზებული ეს ტექსტი, შეიძლება დავინახოთ 

უთვალავი მწვანე და წითელი ტალღისებური ხაზგასმები, ანუ ტექსტი შეიცავს უამრავ 

გრამატიკულ და ორთოგრაფიულ შეცდომას. და უკვე ტექსტის შიგნით პაველი ხსნის, რაშია მისი 

ასეთი უყურადღებობის მიზეზი. „ანუ არსებობს შეცდომები, რომლებიც სიჩქარით მომდის, აზრი 

უფრო სწრაფი მაქვს ვიდრე თითები. არის ასევე შეცდომები, როდესაც სიტყვა არასწორია იმიტომ, 

რომ არ იცი როგორაა სწორად. და უნდა მოძებნო, შეასწორო და უკვე გამოდის, რომ გინდა 

გამოჩნდე უკეთესი. იწყებ გასწორებას. ვინ იცის უფრო უარესიც გამოვა. და ვფიქრობ, ეს არაა 

პრობლემა. შეცდომები არის თუ არა, ეს არაა სასიკვდილო. უარესია, როდესაც იწყებ შესწორებას. 

ეს უკვე ისე გამოდის, თითქოს ფიქრობ, რომ ყველაფერი იყოს ლამაზად, რომ ყველაფერი იყოს 

სწორად. და ეს ლამაზი და სწორი გადაფარავს მთელ საზრისს“ (პაველ პრიაჟკო „კოფეინის 

მეპატრონე“). 

ესეც მაგალითია იმისა, თუ როგორ იყენებს პაველი ტექსტის ქსოვილს, პოულობს მის 

ექვივალენტს, რომელიც მას ეხმარება აზრის შექმნაში. ერთის მხრივ, ის ხსნის ამას რეპლიკით - 

„ლამაზად და სწორად გადაფარავს მთელ საზრისს“. მეორეს მხრივ, ამაში გამოიხატება მისწრაფება 

მაქსიმალური გულწრფელობისაკენ, ყოველდღიურობის ზუსტი ასახვა ყოველგვარი შელამაზების 

გარეშე. 

მისი მომდევნო ტექსტია „ჯარისკაცი“ დაწერილი ასევე 2011 წელს და შემდგარი მხოლოდ ორი 

წინადადებისაგან. ორიგინალური ტექსტი: ჯარისკაცი. 
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ჯარისკაცი დროებით შვებულებაში დაითხოვეს, როცა ჯარში უკან დაბრუნების დრო მოვიდა, ის 

არ გამოცხადდა.  

ივნისი, 2011 წ.  პრიაჟკო პ.  

როგორც პაველი ყვება, ის საკმაოდ დიდხანს მუშაობდა ამ მასალაზე, ეძებდა ფორმას, რომელშიც 

შესძლებდა ამ ისტორიის გადმოცემას, ქმნიდა ისტორიებს და წერდა დიალოგებს. საბოლოოდ 

მიხვდა, რომ ეს ყველაფერი ის არაა, რაც უნდა იყოს და მივიდა ამ ლაკონურ გადაწყვეტილებამდე, 

რომელმაც ზუსტად გადმოსცა მისი იდეა. ამასთან, ის არ თვლის, რომ მოიგონა რაიმე ახალი, 

უბრალოდ უკვირს, რომ ეს არავის ადრე არ მოაფიქრდა.  

პრიაჟკოს ერთ-ერთი  ბოლო საპროგრამო ტექსტია - „მე თავისუფალი ვარ“, 535 ფოტოსგან  და 

მათზე 13 ხელმოწერით შემდგარი. „მე მინდოდა დამეწერა ადამიანზე, რომელსაც არ აქვს არც 

სათანადო განათლება და არც გემოვნება, მაგრამ იღებს ფოტოებს და კინოს, - წერს პაველი 

წინასიტყვაობაში - ეს, იმ ადმაინზეა, რომლის ნამუშევრებსაც პროფესიონალები არასოდეს არ 

მიაქცევენ ყურადღებას. მას არ ესმის, რომ შეიძლება გახდეს ირონიის და დაცინვის ობიექტი. ის 

მოყვარულია და ამიტომაც - თავისუფალი ადამიანი“.  

თუ არ ვიცით, რომ ეს ტექსტი დაწერილია ავტორის მიერ, რომელმაც რამოდენიმე პრესტიჟული 

ჯილდო დაიმსახურა, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ესაა შემთხვევითი ფოტოები, გადაღებული 

„მწუხარე-ფოტოგრაფის“ მიერ. აქ მნიშვნელოვანია ავტორისეული შერჩევის მომენტის აღნიშვნა, 

როგორც სურათებისა, ასევე ხელმოწერების, რომელიც იმაზე მიუთითებს, რომ პაველმა ზუსტად 

იცოდა, რისი მიღება სურს მას შედეგად. შესაძლებელია, „მე თავისუფალი ვარ“ არ აქვს არანაირი 

ღრმა აზრი (თუმცა, როგორც მინსკში ამ ტექსტის საჯარო განხილვამ აჩვენა, რომელიც 2012 წლის 

აგვისტოში შედგა, ის ეხება გაცილებით მეტ თემას, ვიდრე მხოლოდ ისინი, რაც დევს ზედაპირზე 

[8]). მაგრამ ის, რომ პაველმა კიდევ ერთხელ გააფართოვა დრამატურგიის და თეატრის გაგების 

საზღვრები, ფაქტია.  

და ეს არის იმ მოძრაობის მაჩვენებელი, რომელიც ხდება თანამედროვე სათეატრო სივრცეში, 

არამარტო ბელორუსიულ და პოსტსაბჭოთა. დღეს მთელ სათეატრო სივრცეში აქტიურად 

განიხილება ახალი გამომსახველობითი საშუალებების ძიების საკითხი, ხორციელდება 

ექსპერიმენტები, რომელიც ეჭვქვეშ აყენებს დაწერილ კანონებსა და წესებს. საუბარია არამხოლოდ 

ფორმების უბრალო სინთეზზე, არამედ ხელოვნების სხვადასხვა ფორმების ურთიერთშერწყმაზე. 

ამ თვალსაზრისით, ბელორუსიელი დრამატურგის პაველ პრიაჟკოს ფიგურა ჭეშმარიტად  

უნიკალურია.   
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http://n-europe.eu/eurocafe/lecture/2012/09/07/ya_svoboden_pavla_pryazhko_demonstratsiya_i_obsuzhdenie
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დიანა ბალიკო 

Pine Bar 

მონოპიესა 

(ფანტაზია თავისუფალ თემაზე) 

რუსულიდან თარგმნა ლიკა ჭელიძემ 

მოქმედი პირი:   

მარია _ დაახლოებით 40 წლის 

მოქმედების ადგილი -ელიტარული მომხმარებლისთვის განკუთვნილი ძვირადღირებული ბარი. 

ინტერიერი - დახვეწილი, გემოვნებიანი, (არამყვირალა, არათვალშისაცემი) 

შავ პატარა როიალზე დგას შავი კატის მინიატურული ქანდაკება. 

დაბალ ხმაზე ჟღერს მუსიკა. 

ფანჯრებს მიღმა ღამეა. 

მარტოდმარტო მაგიდასთან უცნაურ პოზაში, მანეკენივით, ზის შემთვრალი კლიენტი. 

პატარა სავარძელზე ყალიონს ქაჩავს ჭაღარა ჯენტლმენი -ედვარდ სტოუნი. 

მის ტანსაცმელი ოდნავ პოლიიციის ფორმას მოგვაგონებს...  

ბართან გაშეშებულა უფროსი ბარმენი ნორბერტო ანდრადე - ხანშიშესული მამაკაცი. 

კარში დგას შვეიცარი, რომელიც ფიქრებშია ჩაძირული... ან სიზმარში... 

გრძელ, იატაკამდე დაშვებულ, მსუბუქი ქსოვილის კაბაში ჩაცმული მარია, მოჩვენებას 

დამსგავსებია, თითქოს სადღაც მიცურავს. 

რადიო: 

 მოულოდნელად ირთვება რადიო. დიქტორის ენერგიული ხმა გვამცნობს: კვლავ გაიხსნა Pინე Bარ 

ოტელ `მილენიუმში~. ამ ორშაბათს ბარმა ყოველგვარი ხმაურის გარეშე გახსნა კარი. ძნელი 

მისახვედრია, რამდენად გათვიცნობიერებულად შეარჩიეს მეპატრონეებმა ინტერიერისთვის ასეთი 

მუქი ფერები. 

(მარია დარბაზში დადის და ხელით ეხება ხის კედლებს). ფიჭვის პანელები, რომლითაც მცირე 

დარბაზის კედლები იყო მოპირკეთებული, ნათელი კაკლის ხით შეიცვალა. (მარია კვეთს დარბაზს 

დიაგონალზე, მიაბიჯებს ნოხზე, და დადის მაგიდებს შორის). ხოლო მყვირალა, ჭრელმა ნოხმა 

ადგილი დაუთმო უფრო დახვეწილს _ ფარდაგს. (მარია ჩერდება როიალთან, ახდის თავს და 

თითებით მსუბუქად ეხება შავ-თეთრ კლავიშებს. ხმა არ ისმის. მოჩვენება ადამიანთა მატერიალურ 

სამყაროში უძლურია გამოსცეს ხმები: მან უნდა შეინარჩუნოს, დაიცვას თავისი საიდუმლოებები. 
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ამასთანავე მოჩვენება ჩვენი შეუჩერებელი უკიდეგანო ფანტაზიის აღმაფრენას ჰგავს. იმიტომ, რომ 

მოჩვენებები არ არსებობენ... მიუხედავად ამისა, არსებობენ თუ არა ისინი). ერთადერთი ნათელი 

წერტილია ვარდისფერი ყვავილები ლარნაკში _ შავ როიალზე. (მარია უალხოვდება ნორბერტოს, 

იწვევს მას საცეკვაოდ, თუმცა ბარმენი მანეკენივით ურეაქციოდ დგას. ალბათ, მას არ სჯერა 

მოჩვენებების). ის გამოცდილი ბარმენია. ნორბერტო ანდრადე კვლავ ფორმაშია: `ბევრი ხალხია, _ 

უთხრა მან ჩვენს კორესპონდენტს, თუმცა ისინი ბარს არასოდეს აკლდნენ~. პროგნოზს, რომ ბარი 

სარგებელს თავისი სკანდალური სახელის გამო ნახავს, ცდილობენ არ მიანიჭონ დიდი 

მნიშვნელობა. 

(მარია მარტო იწყებს ცეკვას. თავიდან ნელა და თავდაჯერების გარეშე. თანდათან იჭრება როლში 

და ბოლომდე თავდავიწყებით ასრულებს ყველა მოძრაობას. საცეკვაოდ იწვევს ყველას... მაგრამ 

მხოლოდ ედვარდ სტოუნი იღებს გამოწვევას). და მაინც, ლონდონში გავრცელდა ხმა, რომ Pინე 

Bარ-ში გაჩნდა ქალის მოჩვენება... ღამით იგი... უკაცრავად... ქალი კი არა, მოჩვენება, რაღაცას 

უკრავს როიალზე... ცეკვავს, მღერის, იმზადებს კოქტეილს, ესაუბრება დაცვას და უხერხულობაში 

აგდებს შავ კატას... ქალი-მოჩვენება ესაუბრება შემთვრალ კლიენტებს. ბარში უკვე გაჩნდა ერთი 

მუდმივი კლიენტი... მოჩვენება _ ედვარდ სტოუნი. იგი ყოველ დღე მოდის ბარის დაკეტვამდე 

ნახევარი საათით ადრე, მიირთმევს რამდენიმე საფირმო კოქტეილს და იწყებს საუბარს ვითომდა 

`რუს მოცეკვავე მარია ხარიტონოვასთან~. თავის დროზე ბატონი სტოუნი სკოტლანდ იარდის 

დეტექტივი იყო, მაგრამ ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენების გამო ლონდონის პოლიციიდან 

გაათავისუფლეს. შმა ხომ კატეგორიულად არ შეეფერება ბრიტანელ სამართალდამცველს. 

* * * 

მარია, წყვეტს ცეკვას, ყოფილ დეტექტივს თოჯინასავით დასვამს დივანზე და გვერდით მიუჯდება: 

რა თქმა უნდა, ვინ დაუჯერებს ჭკუიდან შეშლილ დეტექტივს და უცნაური ქალის მოჩვენებას 

(კეკლუცობს). 

_ მითხარით სერ, ჯერ კიდევ შემიძლია?... შემიძლია, ვაიძულო ჩიტი გალიაში შეფრთხიალდეს?.. 

და ნუ მიყურებთ ასე უტიფრად. სრულებითაც არ ვარ 40 წლის უჭკუო ქალი! მე-18 წლის გოგონა 

ვარ... ოცწლიანი სტაჟით... ოცდაორით... თუმცა ეს ყველაფერი უმნიშვნელოა. შეაფასეთ, როგორ 

ვცეკვავ... ოჰ, როგორ ვცეკვავ მაგიდაზე... (მარია, როგორც პეპელა `აფრინდება~ გვერდითა 

მაგიდაზე, ბაძავს სცენებს, სტრიპტიზიორობს და იცინის) დიახ... არაფერს ძალუძს წინ აღუდგეს 

სილამაზეს... 

პეპელა 

დეტექტივი არ რეაგირებს, მარია მშვიდდება, ჩამოჯდება მაგიდაზე და იქნევს ფეხებს: 

_ მოიწყინეთ ჩემთან? არა! სიცრუეა. მე ვიცი რაც გიყვართ.... საერთოდ ვიცი, რა უყვართ კაცებს... 

მათ უყვართ ზღაპრები.... თუმცა არასოდეს აღიარებენ ამას... ჩუმად, წყნარად, მშვიდად, არ 

შემეკამათოთ ედვარდ, ჩვენი ხომ არავის ესმის. მე გიამბობთ ამბავს, რომელზეც უშედეგოდ 

იმტვრევთ თავს და მასში იქნება არა ერთი, არამედ ათასერთი ზღაპარი... მე არ ვარ შაჰრაზადა, და 

არც მატა ჰარი, თუმცა საშა სწორედ ასე მეძახდა, ხუმრობით. სხვა როგორი მეტსახელი შეიძლება 

მოუფიქრდო ინფორმატორ მარია ხარატინოვას? და კიდევ იგი ამბობდა: წყნარად მაშა, მე 

დუბროვსკი ვარ... და უხეშად მაგდებდა საწოლზე... სწორედ, ამ სიტყვებისთვის და სხვისი 

საწოლებისთვის სასტუმროს ნომრებში მოვქროდი ლონდონისკენ, მოვილტვოდი მისკენ მთელი 
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ჩემი არსებით. ვიმიზეზებდი მივლინებებს, მნიშვნელოვან საქმეებს და ჩემს საცეკვაო შოუს. 

Butterfly რატომ Butterfly? თქვენ მართლა გაინტერესებთ, დეტექტივო? თქვენთვის ასეთი 

მნიშვნელოვანია წვრილმანები? დამიჯერეთ, ამას არავითარი კავშირი არ აქვს საქმესთან!.. კარგით, 

მაშინ გეტყვით. 

მრავალი წელი ვოცნებობდი ჩემს შოუზე. ჯერ კიდევ კავშირის დროს, ჯერ კიდევ საბჭოთა 

პერიოდში, როცა სოციალიზმი ყვაოდა... წაართვი მდიდარს და არ მისცე ღარიბს... უბრალო 

არითმეტიკაა. კერძო შოუების დადგმა პიტერში შეუძლებელი იყო, ხოლო შემოთავაზებებისაგან 

მეცეკვა საბჭოთა არმიის ცეკვებისა და სიმღერის ანსამბლში ან ვყოფილიყავი ცეკვის პედაგოგი, 

უბრალოდ გული მერეოდა. გული მერეოდა სამშობლოზე, როგორც შტირლიცს. 

როცა მე და ზახარმა ერთმანეთი გავიცანით, მან იხუმრა:  

_ შენი ოცნება ასრულდება, კონკია!.. შენ იცეკვებ სამეფო მეჯლისზე, როგორც ნამდვილი პრინცესა, 

`მაგრამ დაიმახსოვრე, თუ დროულად არ დატოვებ მეჯლისს, შუაღამისას ჩვეულებრივ ღამის 

პეპლადGგადაიქცევი. 

დავიმახსოვრე მისი სიტყვები. Night moth... Butterfly... ის ხომ კრუგავოია, და არა საშა. ის 

სპონსორობას უწევდა ყველა ჩემს სურვილს, ილუზიასა და რომანს. 

ნებისნიერი რეალობა, როგორც წესი, ილუზიის ნამსხვრევებით შენდება... ხომ არ მოგბეზრდათ, 

დეტექტივო? შემაჩერეთ, თუ მოსაწყენი გახდება... 

ბებია: 

მარია დგება, მიდის „ბართან“ და ორ კოქტეილს ამზადებს _ თავისთვის და ანდრადესთვის იცით, 

რატომ სვამენ რუსები ამდენს? ვთბებით. ჩვენთან მკაცრი ჰავაა. როგორც რუსეთში ამბობენ, მკაცრი 

კლიმატია ნებისმიერ ადგილას, სადაც რუსი იმყოფება. დღესაც ასეა. ამინდი მშვენიერია, კლიმატი 

კი მკაცრი... (უჭახუნებს და სვამს) გაგვიმარჯოს!.. ყველაფერი დანარჩენი კი ეშმაკსაც წაუღია! 

ჩემი ბებია ღვთისმოშიში ქალი იყო. ლოცულობდა დილით და საღამოს. უფალს მადლობას 

სწირავდა ყოველი დღისა და ყოველი ლუკმლისთვის. მე ბებიასთან ვიზრდებოდი ვოლოგდაში, 5 

წლიდან. საკმაოდ ჭირვეული ბავშვი ვიყავი. 

_ ბე, შეიძლება ვითამაშო ქვიშაში? 

_ არა, დაისვრები! 

_ ბე, შეიძლება წვიმაში ვირბინო? 

_ არა, დასველდები და გაცივდები! 

_ ბე, შეიძლება ბავშვებთან ვითამაშო? 

_ არა, შეიძლება გაწყენინონ! 

_ ბე, შეიძლება ნაყინი? 

_ არა, ყელი გაგიცივდება! 
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_ ბე, შეიძლება ამ კატის წამოყვანა? 

_ არა, ალბათ სირსველა ჭირს, დაიბანე ხელები! 

ამ დროს ვიწყებდი ღნავილს, ბებია ხელუკუღმა მომცხებდა და ოხრავდა: 

_ ღმერთო ჩემო, სად ნახავს კაცი ასეთ ჭირვეულ ბავშვს, ღმერთო რა დავაშავე? 

მშობლები 

მარია სვამს მეორე კოქტეილს. ეს ყველაფერი, ჩემი სახით, მას მხოლოდ იმიტომ ერგო, რომ ჩემი 

მშობლები ჩასვეს ციხეში უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებით პიტერში, მაშინდელ 

ლენინგრადში. დღეს კი მათ, ალბათ, მაკლერებს დაუძახებდნენ. დღეს ასეც ეძახიან ჩემს 60 წლის 

დედას. კი, კი, იგი ჯერ კიდევ ძველი ჩვეულებისამებრ იქცევა _ კუზიანს მხოლოდ სამარე თუ 

გაასწორებს. მაშინ იმ დედანატირებ კავშირში ჩემი მშობლები აღმოჩდნენ გადამყიდველები და 

სპეკულიანტები. გარიგება კი ისეთი იყო _ სათქმელადაც სასაცილოა _ რამდენიმე გაცვლა და 

რამდენიმე ფიქტიური ქორწინება... რათა მათ  დაებრუნებინათ თავისივე საკუთარი ბინა 

ჩრდილოეთ დედაქალაქში. დედას ექვსი წელი მიუსაჯეს, მამას შვიდი. ასე გავიდა დრო და მე 

აღმოვჩნდი ვოლოგდაში საიდანაც გამოიქცნენ ჩემი მშობლები. 

რა ლამაზად იწყებოდა ყველაფერი... დედა მამზადებდა ნათელი მომავლისთვის... სრულებით 

არასაბჭოურისთვის _ ინგლისური 3 წლიდან, ცეკვა _ 4-დან (მარია მსუბუქად იტაცეს ნორბერტოს 

და იწყებს ვალსის ცეკვას. როიალის შავ-თეთრი კლავიშები თრთიან, თითქოს პიანისტის უხილავი 

თითების შეხებას გრძნობენ). ვგეგმავდით როიალის ყიდვას, როგორც ყველა ინტელიგენტურ 

ოჯახში ხდებოდა და გეგმავდნენ ჩემს მუსიკალურ სკოლოში შეყვანას. ალბათ ყველაფერი ქარმა 

წაიღო.  

ბავშვობის უკანასკნელი ბედნიერი მოგონება 

 5 წლის ვიყავი... ზუსტად მანამდე... ხომ არ შეგაწუხეთ, ნარბერტო? მომაბეზრებელი და 

შემაწუხებელი არ მინდა ვიყო... მაშ, ასე... მშობლებთან ერთად წავედი თეატრში, ლენსოვეტში. 

რაღაც წარმოდგენაზე უფროსთათვის.  

მათ ყველგან თან დავყავდი... 

_ არ შეიძლება ყველა კაპრიზის ასრულება. გოგო მკაცრად უნდა გაზარდო. ასე თუ არ იზამ, თავზე 

დაგაჯდება, _ ბრაზობდა ბებია. 

_ მე ვიცი, რატომ ვანებივრებ შვილს, _ თავს იცავდა დედა საპასუხოდ.  

რას ვამბობდი?... ა, ჰო... ლენსოვეტში წავედით. წითელი ხავერდის კაბა მეცვა და კიკინებზე 

წითელი ბაფთები მეკეთა. ფოიეში მშობლების წინ დავრბოდი, ვიცინოდი და ვიძახდი _ დამეწიეთ! 

დედა მეძახდა: _ მაშა! უკან ვტრიალდებოდი და ვიცინოდი. მე ხუმრობით გავრბოდი მისგან და 

შემდეგ მთელი ცხოვრება მივრბოდი მისკენ. 

სასამართლოს შემდეგ ბებიამ ითავა ჩემზე მეურვეობა და წავედით ვოლოგდაში, კერძო სექტორში, 

რუსეთის დანგრეული გზებით. შეიძლება ითქვას, გზა საერთოდ არ იყო. ნორბერტო, თქვენ ვერც კი 
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წარმოიდგენთ, რა არის ძირძველი რუსული მიწა! თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ, რა საშინელია 

პროვინციული საბჭოთა ქალაქები! მე მშურს თქვენი! 

მას მერე არავის უკითხავს, როგორ მეძინა და რას ვისურვებდი საუზმეზე. არავინ მიკითხავდა 

ზღაპრებს და არ თმას მვარცხნიდა ძილისწინ. თმა მოკლედ შემჭრეს. ინგლისური და ცეკვა 

დავიწყებას მიეცა. მთელი დღეები ეზოში დავეხეტებოდი და ზეცას შევთხოვდი: 

_ დედა, წამიყვანე აქედან. 

მუსიკა ნელ-ნელა წყდება. 

დღესასწაული  

მარია ნორბერტოს ბართან აბრუნებს. - შემდეგ იყო დღესასწაული. აღარც კი მახსოვს რას 

აღვნიშნავდით. მოვიდნენ სტუმრები, გაიშალა სუფრა. ყველანი დასხდნენ, მე კი დავავიწყდით, 

სპეციალურად არა, შემთხვევით. დააკლდათ ერთი სკამი, ერთი თეფშიც. ჩემი. მე კუთხეში 

შევეყუჟე და მაგიდასთან დაჯდომა არ მომითხოვია. 

მადის აღმძვრელი სუნი იდგა. წკრიალებდა სასმისები. შემთვრალმა სტუმრებმა უკვე საცეკვაოდ 

გაიწიეს. ყველა ჩემი ჩუმი ცრემლი დაშრა. შეუმჩნევლად გამოვედი სახლიდან. გადავწყვიტე 

საყვარელ ადამიანებთან, დედასთან და მამასთან წავსულიყავი. ქუჩაში ბნელოდა და საკმაოდ 

გრილოდა. კუზიანებივით იცქირებოდნენ ღობის იქიდან მეზობლები. ათრთოლებული ბავშვებიც 

ასფალტიანი გზის მიმართულებით გაემართნენ. ეს გზა მიდიოდა „დიდ ქალაქში“. არავინ შემაჩერა.  

მივდიოდი დედასთან და მამასთან... დარწმუნებული ვიყავი, რომ ვიცოდი და ნამდვილად 

მივაღწევდი. მაშინ პირველად დავპირდი საკუთარ თავს: ისე კარგად ვისწავლი, რომ გავიზრდები 

ჩემით ყველამ იამაყოს, ბებიამაც კი... სწორედ იმ ზაფხულს, ეს ჯერ კიდევ მნიშნველოვანი იყო 

ჩემთვის. საათნახევრის თუ ორი საათის შემდეგ დამიჭირეს. ალბათ სტუმრებს სურვილი გაუჩნდათ 

მოუხელთებელი შვილიშვილის გაცნობისა: მთვრალ დეიდებს მოსწონთ ბავშვების გულში ჩაკვრა. 

ვერსად მიპოვეს. დაიწყეს ძებნა. ერთ-ერთმა მეზობელმა თქვა, რომ მე ქალაქისკენ მიმავალი მნახა. 

დაიწყეს სოფლურად გინება. მამაკაცები გააგზავნეს ველოდიპედით დასადევნებლად. ორი 

გაჩერების შემდეგ მიპოვნეს მტირალი და გათოშილი. ბნელოდა უკვე. აი, ასე მოხდა: მე საბოლოოდ 

`შევარცხვინე ბებია წესიერი ადამიანების თვალში~... გადაწყდა ჩემი საცხოვრებლად გადაყვანა 

დედის დასთან, ჩემს ნამდვილ დეიდასთან. 

ლარისა იქვე, ქალაქში ცხოვრობდა, მეზობელ ქუჩაში. მილიციელ ქმართან და ჩემზე ერთი წლით 

უფროს ქალიშვილთან_ ირკასთან ერთად. დეიდა ვერ იტანდა დედაჩემს, რადგან იგი „გავარდა 

პიტერში“, ნევის პროსპექტზე სანავადროდ, კიდევ ვერ იტანდა _ სასამართლოსთვის და ჩემი 

მომტირალი სახის გამო. 

_ დედა, შენ როგორ არ გესმის: ვალოდიას დაითხოვენ ორგანოდან! _ ყვიროდა ის. 

ბებია ქშინავდა: 

_ ეს ბავშვი აქ ვერ შეძლებს ცხოვრებას. 

_ მიაბარე ბავშვთა სახლს, _ თქვა ბებიამ და კარი მიაჯახუნა. 
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მიმაბარეს.... ბავშვთა... ბაღში... თქვენ უკვე შეშინდით ნორბერტო? სისულელეა! ეს მხოლოდ 

ყვავილებია. დადუმდით, ნორბერტო! მხოლოდ ჩემი შებრალება არ არის საჭირო. მე ამას ვერ 

გადავიტან! გესმით: მე ამას ვერ გა-და-ვი-ტან! 

ახალი წელი 

(მარიას გამოაქვს ბარიდან ხილითა და კამფეტებით სავსე ლარნაკი. ჯდება ოთახის შუაში და 

ყველაფერს ხალიჩაზე ყრის): 

მახსოვს საახალწლო დილა საბავშვო ბაღში. მე პატარა ფიფქის ფორმაში. ამაზე მარტივს ვერაფერს 

მოიფიქრებ: ცოტაოდენი დოლბანდი და თეთრი მაისური. ბავშვები ამბობენ ლექსებს, ცეკვავენ 

ნაძვის ხის გარშემო, შემდეგ თოვლის პაპა ყველას ურიგებს საჩუქრებს. იცით რას წარმოადგენს 

საჩუქარი საბჭოთა საბავშვო ბაღში? ეს არის სასაჩუქრე ყუთი კანფეტებით, ვაფლითა და ერთი 

ცალი მანდარინით. საზიზღარი კარამელები, რამდენიმე შოკოლადი და მანდარინის სუნი მომავალ 

ახალ წლამდე. გაძვალტყავებული მანდარინი ნელ-ნელა იჭმევა. ყოველი ლებანი იწუწნებოდა 

ხუთი წუთის განმავლობაში... შემდეგ კი რჩებოდა მანდარინის გემო პირში და ლებანის გამომხმარი 

ქერქები მომავალ დეკემბრამდე. 

მაშ ასე, საჩუქრებს ურიგებენ ყველას... თოვლის პაპა მიახლოვდება, მეკითხება გვარს. თოვლის 

ქალი კი იჭყიტება სიაში და რაღაცას ჩურჩულებს პაპის ყურთან. იგი უხერხულად იშმუშნება, 

რაღაცას ბუტბუტებს, მტოვებს და აგრძელებს საჩუქრების დარიგებას.... ბავშვებმა გახსნეს 

ყუთები... მე კი ვდგავარ სულელი და ვერ ვხვდები რატომ დავრჩი უსაჩუქროდ!.. ყელში კი 

გამეჩხირა უზარმაზარი ნარინჯისფერი მანდარინი, მაზიდებს და მინდა ვიტირო... 

გულამოსკვნით... მაგრამ არა აქ! აქ ტირილი არ შეიძლება! 

შემდეგ სახლში დეიდა რაღაცას მიხსნიდა გაუგებრად. მე კი ვიჯექი იატაკზე ნაძვის ხის ძირში, 

ვღნაოდი და ვჭამდი კანფეტებს ირკას სასაჩუქრე ყუთიდან: ლენინი ამბობდა: გაყოფა უნდა 

შეგეძლოს! 

_ სტალინი კი ამბობდა: საკუთარი უნდა იქონიო! _ ირკას ყოველთვის ვეზიზღებოდი. 

მარია იწყებს მანდარინების ხელით დასრესვას. წვენი ეწუწება კაბაზე. შემდეგ წვნიანი ხელებით 

ისრესს სახეს. წვენი, მაკიაჟი და ცრემლები ერთმანეთს ერევა.  

_ დღემდე, როდესაც საკუთარი თავი მებრალება, ვტირი, ყელში კი უზარმაზარი ნარინჯისფერი 

მანდარინი მეჩხირება, რომლის ამოღებაც შეუძლებელია... ყველაფერი ხომ იქედანაა... ბავშობიდან, 

მაგის დედაც... 

ტანგო 

მარია დგება, ცეკვა-ცეკვით უახლოვდება სარკეს, ისწორებს მაკიაჟს და ვარცხნილობას, მიდის 

შვეიცართან... 

_ მითხარით სერ, შემიძლია თქვენი ჭკუიდან გადაყვანა? თუნდაც მცირე ხნით... სულ ცოტა... 

ნახევარი საათით მაინც? 
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მე ყოველთვის ვცდილობდი ვყფილიყავი ლამაზი და არა ჭკვიანი, იმიტომ რომ, როგორც დედაჩემი 

ამბობს, ბრმა კაცები გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე უჭკუო. მე არ ვარ ფართო მოხმარების 

პროდუქტი, მე ინდნაწარმი ვარ... ქალი შექმნილი დახვეწილი სიამოვნებისთვის... 

შავი როიალი აკომპანიმენტს უკეთებს მოცეკვავეს. 

შემიძლია საცეკვაოდ გაგიწვიოთ? თეთრ... ტანგოზე... ნუ გეშინიათ, საცეკვაოდ და _ არა 

საკოცნელად. აჰ, არასოდეს გიცეკვიათ ტანგო? დიახ, ეს რეტროა. მაგრამ ახლა ტანგო კვლავ 

ბრუნდება, როგორც დაუვიწყარი წარსულის მოგონება.... ტანგო _ ცხელი შენადნობია დაუოკებელი 

ემოციებისა.... ეს ნეორომანტიზმია... მოგწონთ ტანგო? 

ლონდონში გახსნილი მქონდა ცეკვის წრე. დიახ, მე პოპულარული ინსტრუქტორი ვარ. მოთამაშე 

მწვრთნელი. საცეკვაო შოუ და მოყვარულთა წრე (მარია უშვებს შვეიცარს თავისი მკლავებიდან და 

მოაქვს მისთვის გაზეთი). აი, ცინცხალი გაზეთი. რეკლამა დღემდე გამოდის. თვის ბოლომდეა 

გადახდილი. პედანტი ინგლისელები აქვეყნებენ. თუმცა რა? მე ხომ ცეკვის კარგი მასწავლებელი 

ვარ. 

მოდით, განვაგრძოთ (მარია გულში იკრავს შვეიცარს) მოგწონთ ტანგო? მომყევით, მოდუნდით. 

მომენდეთ. ცეკვა ჰორიზონტალური სურვილების ვერტიკალური ხორცშესხმაა. ახლა ზახარს 

მაგონებთ. ის იყო ჩემი ტანგო. ერთმანეთი ცეკვაზე გავიცანით. ასე ეძახდნენ საბჭოთა კავშირის 

დროს დისკოთეკებს. შესანიშნავად ცეკვავდა. შეუძლებელი იყო ბრბოში არ შეგენიშნა. კაცი-

ტორნადო, კაცი-ტანგო. ლამაზი ცეკვა. მოგწონთ?  

მან, კრუგოვოიმ, თავისი ბიზნესი რომ დაიწყო და გამდიდრდა, საკუთარი შოუც კი გამიხსნა 

პიტერში... მე კი ლონდონისკენ, საშასთან მივისწრაფვოდი... ცხოვრებაში ყოველთვის ასეა: გინდა 

ერთი და იღებ სრულიად სხვას... თუმცა, არა... მე ვერავინ ვერ მივიღე.... ორივეს საკუთარი 

ცხოვრება ჰქონდა _ ცოლები, შვილები, სამსახური, პოლიტიკა... და სადღაც განაპირას... კუთხეში... 

მათი ცხოვრებისა, მე _ პატარა ღამის პეპელა... ვცხოვრობდი ორმაგი ცხოვრებით, რათა ერთი მაინც 

გამომსვლოდა. ორი ბატონის მსახური. სასაცილო შეცდომა... 

რა თქმა უნდა, მინდოდა, ცოლად გავყოლოდი ზახარს... ისევე, როგორც ყველა ქალს სურს 

გათხოვება... უბრალოდ, მინდოდა სტატუსი ამემაღლებინა, მყოლოდა ქმარი... და შემექმნა 

დაცულობის ილუზია... მინდოდა გათხოვება. ზახარი კი ამბობდა: 

_ ძვირფასო, კარგ საქმეში არც წილში ყოფნაა ცუდი...  

ტუჩებს ვიკვნეტდი, ვიდრე არ მივეჩვიე წილში ყოფნას...  

ყოველთვის ვამბობდი: ყველაზე ჭკვიანი პოლიტიკოსები ქალები არიან, რადგან პოლიტიკაში არ 

ერევიან. და აი, გავები... რაც უფრო ღრმად ზიხარ ნაგავში, მით უფრო მაღლა წევ ცხვირს. მოგწონთ 

ტანგო? 

სამხრეთი 

მარია ჯდება როიალთან და მუსიკა წყდება: მომავალ წელს ძია ვალოდიამ ოჯახი სამხრეთში 

წაიყვანა. მაშინ ასე ამბობდნენ. და კიდევ: ყოველი საბჭოთა ადამიანი, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც 

ვალდებული იყო, სოჭში მოხვედრილიყო. ძია ვალოდია სოჭში თითქმის ყოველ წელს დადიოდა. 
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ცოლთან ერთად ქირაობდა პატარა ფარდულს, ყოველთვის ერთსადაიმავე ოჯახში. ამჯერად მეც 

თან წამიყვანეს. 

ირკა იქაურობას კარგად იცნობდა. სწორედ მან მიმიყვანა ტყეპარკში და ხეზე მიმაბა. 

_ ჩაძაღლდი! 

ყველაფერი რაციონალურად, ცივი გონებით გააკეთა. ისევე ვერ მიტანდა, როგორც ლარისა 

დედაჩემს. სათამაშოების გამო, რომელთა გაყოფაც უწევდა, განახევრებული საახალწლო 

საჩუქრების გამო... 

ირკა მიდიოდა ნელა და ლამაზად, ქალურად მიაქანებდა უკანალს. მე კი ვხაოდი:  

_ ირაჩკა, ძვირფასო, არ წახვიდე, აღარასოდეს ვიზამ ამას!  

რას აღარ ვიზამ? რა დავაშავე? ის, რომ ვცოცხლობ... და რომ ამის შემდეგ... ამიტომაც მიმაბა ხეზე... 

როგორც ლეგენდაში... უძლური მოხუცების შესახებ... 

თავი ხომ არ მოგაბეზრეთ? გამაჩერეთ. ოღონდ მითხარით: მორჩა, საკმარისია... და წავალ... 

მე თვითონაც გეტყოდით: 

_ წადი, უშენოდაც ცუდად ვარ... 

ვიტყოდი.... ალბათ.... 

პრაქტიკულად გონება დავკარგე ტირილისგან. ტყეპარკი ექვსი წლის  გოგონასთვის _ გაუვალი 

ჯაგნარია. მერე მიპოვეს. დამსვენებელთა მთვრალმა ჯგუფმა. რაღაცას მღეროდნენ კომკავშირული 

აღტყინებით, ხიდან ამხსნეს და, ყოველგვარი ზედმეტი შეკითხვების გარეშე, გამიშვეს. 

მე კი ვიმეორებდი: 

_ ბიჭები... ცუდი ბიჭები... ისინი ცუდები არიან... 

საიდანღაც კვლავ მოვიდა ძალა, მე კი ნამტირალევი და მტვერში ამოგანგლული, გავრბოდი გზის 

გაურკვევლად. არ ვიცოდი, საით წავსულიყავი, სად იყო ის ავადსახსენებელი ფარდული.... მაგრამ 

ფეხებმა თავად მიმიყვანეს. ეს სასწაული იყო. ღამე იდგა. სამხრეთული ღამე უზარმაზარი 

ვარსკვალებით ცაზე.  

ირკას ეძინა. ვალოდია ხვრინავდა. დეიდა ვალერიანს სვამდა. 

_ სად იყავი? _ მკითხა მხოლოდ თვალებით. 

_ ვსეირნობდი, _ ვუპასუხე. 

მცემა უხმოდ. არც კი მიტირია, მხოლოდ იმაზე ვფიქრობდი, როგორ მეშინოდა ირკასი. რომ 

გაიღვიძოს და რაიმე საზიზღრობა მოიგონოს ჩემზე... უეცრად...    

ხვალ იყო ომი 
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მარია მაგიდასთან ჩამოუჯდება ბარის შემთვრალ კლიენტს: ვოლოგდაში დაბრუნებისთანავე 

კვლავ ბებიასთან დამაბრუნეს, უკან. 

_ დედა, წაიყვანეთ ბავშვი უკან. 

მითხარით, რას უშვრებით გამოუსადეგარ საჩუქრებს? ასეთ რამეებს არ გჩუქნიან? მართლა? მაშინ 

წარმოიდგინეთ, რომ გაჩუქეს უსახური ლარნაკი, სად უნდა წაიღო, თვალებში რომ არ 

გეჩხირებოდეს? ჩვენს ოჯახში მიღებული იყო გამოუსადეგარი ნივთების უკან გაჩუქება.  

_ წაიყვანეთ ბავშვი უკან. 

პირველ კლასში ვოლოგდაში წავედი. ვოლოგდის #3 საშუალო სკოლაში. ერთხელაც ცივ ზამთარში 

ბებიამ გამაღვიძა სკოლაში წასასვლელად, ჩამიტენა ჩანთაში ბუტერბროდი და ქუჩაში გამიშვა. ისე 

ბნელოდა, თვალთან თითს ვერ მიიტანდი. არცერთი გამვლელი. ჩვეულებრივ, როდესაც სკოლაში 

მივდიოდი, ირგვლივ ადამიანები სამსახურებში მიიჩქაროდნენ, სადღაც მიჰქროდნენ მანქანები... 

ახლა კი არავინაა. 

_ ომია, _ გავიფიქრე _ ომი დაიწყო. მე კი არაფერი ვიცი. მე და ბებიას ტელევიზორისთვის 

რამოდენიმე დღეა არ გვიყურებია. 

გამაცივა. მტკიცედ გადავწყვიტე, სკოლაში მივსულიყავი და გამერკვია, როდის დაიწყო ომი. 

სახლების კედლებს აკრული მივიპარებოდი სკოლისკენ. მივედი. სკოლა დაკეტილი დამხვდა. 

ირგვლივ არავის ჭაჭანება არ იყო. სკოლის კარზე დავაკაკუნე _ არავინ გამომეხმაურა. ჩემში 

უეცრად ემოციების კარიბჭე გაიხსნა და სკოლის პარმაღზე მწარედ ავქვითინდი. ცრემლიანი 

თვალებით გავიქეცი შინისკენ: 

_ ომია, ბებია, ომი დაიწყო. 

უპირველეს ყოვლისა, ბებიამ ტელევიზორი ჩართო: 

_ ახლავე ყველაფერს გვეტყვიან. 

ტელევიზორის ეკრანი ნაცრისფრად ციმციმებდა, შიშინებდა და არაფერს აჩვენებდა. ბებია 

სავარძელში ჩაეშვა. 

_ ომია. 

დავდუმდით. მოულოდნელად კედელს შევხედე, კედლის საათი მისაღებში ოთხს უჩვენებდა, 

სამზარეულოშიც, მაღვიძარაზეც დილის ოთხი იყო. 

_ ბებია, ჯერ ადრეა, ჯერ ღამეა! _ სიხარულით წამოვიძახე.  

ბებიამ ლოცვა დაიწყო. მე კი დასაძინებლად დავწექი.... 

ხალხური ცეკვები 

როიალი სასიამოვნოდ ჟღერს, ლაღად, კლავიშების ტალღამ გადაირბინა. მარია დგება და იწყებს 

ცეკვას, რაღაც ხალხურს, რუსულს: ბებიამ ხალხურ ცეკვებზე მიმიყვანა. ახსოვდა, რომ დედა 
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ოცნებობდა ჩემგან აისედორა დუნკანი აღეზარდა, მაგრამ თავის ჭკუაზე შეცვალა ეს იდეა. ექვსი 

წელი ხალხურ ცეკვებზე... 

მე კი ყოველდღე სულ სხვაზე ვოცნებობდი... ბალეტზე... ლათინურზე... როგორც კონკია... როგორც 

კარმენი... ეს ყველაფერი მამაკაცთან ყოფნას გავს. 

_ პრინცს შეიძლება მთელი ცხოვრება ელოდო, მამაკაცი კი ყოველდღე საჭიროა _ მასწავლიდა 

ცხოვრებას ბებია. _ საერთოდ არაფერს ხალხური ცეკვები სჯობს. 

მოძრაობა, ჟესტი, პროტესტი... ცეკვაში შემეძლო გადმომენთხია ჩემი დარდი, მომეთხრო ჩემი 

მარტოობის შესახებ, გამომეტირა ჩემი ტკივილი ხელებით, გამეთელა ფეხებით ჩემი წყენები. 

ცეკვაში ყველაფერი შემეძლო. სიტყვები ყელში მეჩხირებოდა, ცრემლები ჩემს შიგნით იწვოდა, ისე 

რომ თვალებამდეც კი ვერ აღწევდა, ხოლო სხეული... სხეული... იგრიხებოდა, გარეთ გამოჰქონდა 

ყველა ჩემი ფანტომური ტკივილი... სადღაც, ქვეცნობიერის დონეზე ჩემი სხეული ჯერ კიდევ 

ინახავდა ცხელ შუბლზე დედაჩემის ტუჩების შეხების შეგრძნებას, როდესაც ავად ვიყავი. მამის 

მხრებს, რომელზეც ვიჯექი საპირველმაისო აღლუმზე, ყველაფერი კარგად რომ დამენახა... 

ხანდახან ღამით ხელით ვეხებოდი თეძოების შიგნითა მხარეს, ძლიერად ვუჭერდი, მსურდა 

შემეგრძნო მამის ტრაპეციული კუნთი... ხელს ვიკიდებდი კოჭებზე, ვიხსენებდი, როგორ მიჭერდა 

ხელით, როდესაც კისერზე ვეჯექი.... თუმცა სხეულის მახსოვრობა იშლება... როგორც მტვერი... 

დროის ქარის დაბერვით... როგორც მტვერი... 

მუსიკა წყდება. 

ჰალსტუხი  

მარია ჯდება ედვარდ სტოუნთან პატარა დივანზე: სერ, ქალბატონს სიგარეტით ხომ არ 

გაუმასპინძლდებოდით? ასე ბანალურად და უხამსად ეცნობოდნენ საბჭოთა ბოზები კლიენტებს. 

ასე ბანალურად და უხამსად  ვეცნობოდი მე. ო, არა! ვერავინ გაბედავდა ჩემთვის პროსტიტუტი 

ეწოდებინა. მე ვიყავი `კაგებე~-ს ინფორმატორი... შემდეგ `ფეესბეს~... ზახარმა გადამიბირა. ნუ 

გიკვირთ, დეტექტივო! უფასო ყველი მხოლოდ სათაგურშია. მე მივეჩვიე ანგარიშის გასწორებას. 

საბჭოთა კავშირში კი ყველაფერი ფული ღირდა _ ძვირადღირებული უცხოური წინდები, საფირმო 

პუანტები, საახალწლოდ ერთი ქილა შავი ხიზილალა, საგზური შავ ზღვაზე, ფრანგული კოსმეტიკა 

და ავსტრიული ჩექმები. იცით, რატომ ზრუნავენ ასე ჩვენი მოხელეები ნავთობის კომპანიებზე? მათ 

ძალიან ბევრი ვაზელინი სჭირდებათ.  

ზახარი უზრუნველყოფდა ჩემს ყოფას, მე კი მისთვის ინფორმაციას ვაგროვებდი... გადავცემდი 

დეპეშებს... შემთხვევისამებრ ვწერდი საჩივრებს.... ფულს სუნი არ ასდის... იცით ამის შესახებ? 

მითხარით, დეტექტივო, ბედნიერი ხართ ქორწინებაში? ან... იყავით ბედნიერი... რამდენჯერ? 

ჩაუმად... ვიცი, რომ თქვენც არაფერი გაქვთ სათქმელი... რადგან ქორწინება _ ეს დახვეწილი 

წამებაა, უცნაური გარყვნილება _ მარტოობა ერთად ყოფნისას. ნუ შემეკამათებით, დეტექტივო! ეს 

ასეა. თუ ასე არაა, რატომ მოდიოდნენ, რომ ჩემს მკლავებში მისცემოდნენ თავდავიწყებას? რატომ 

ჩურჩულებდნენ ჩემს სახელს ცოლთან ერთად სარეცელის გაყოფის დროს? 

_ ყველა ქალს სურს გათხოვება, მაგრამ ყველას არ ძალუძს ცოლობა, _ მეუბნებოდა საშა. და ყოველ 

ღამე.... ბრუნდებოდა... ბრუნდებოდა... ბრუნდებოდა მასთან... გენერლის ქალიშვილთან. იგი იყო 

მისი კარიერული კიბე... ბოლოს და ბოლოს, ის მისი ორი შვილის დედა იყო. მე კი ჩათლახი, 
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მოცეკვავე და პატიმართა შვილი ვიყავი. პოლიტპატიმრების შვილი მაინც ვყოფილიყავი... მაშინ 

ლონდონში ჩემთან ერთად ძალიან მოსახერხებელი იქნებოდა პოლიტიკური თავშესაფრის 

მოთხოვნა... ასე კი... 

ბავშობიდან მივეჩვიე, რომ ყველგან უარმყოფდნენ. და ეს ჩემი ძაღლისებრი ერთგულება _ ჩემი 

სიყვარული _ იფურჩქნებოდა წითელ ყვავილად მხოლოდ იქ, სადაც მას წყალს უსხამდნენ წყენა და 

მარტოობა.... და დაკარგვის ცხოველური შიში... სულის შეხუთვამდე საშიში... შეგშინებიათ ასე 

ოდესმე, დეტექტივო? 

მე ძალიან მეშინოდა, რომ პიონერებში არ მიმიღებდნენ... მშობლები ციხეში... და ასე შემდეგ... 

დირექტორი დიდხანს თათბირობდა რაიკომებში, ქალაქკომებში, რაიონულ კომიტეტებში... ბოლოს 

მაინც გადაწყვიტეს, რომ `შვილი პასუხს არ აგებს მშობლის შეცდომაზე~. და ასე შემდეგ... მოკლედ, 

პიონერების რიგებში სხვებთან ერთად მიმიღეს. ვიდექით ჩვენი სკოლის სააქტო დარბაზის 

სცენაზე. უკრავდა მუსიკის მასწავლებელი. დარბაზში ისხდნენ მშობლები... მე მწკრივში ბოლო 

ვიდექი, ბოლო. იმ ღირსეულთა შორის ვინც ღირსი იყო პიონერობისა. უღირსნი არ აღმოჩნდნენ. 

ჩემს წინ იუგოვი, შემდეგ იაბლოჩკინა, შემდეგ კი ხარიტონოვა... ანბანის ყველა წესის დარღვევით... 

მაგრამ პარტიის წესების შესაბამისად... როგორც დაგვიბარა დიდმა ლენინმა. 

_ როგორც დაგვიბარა დიდმა ლენინმა, _ გუნდურად ვიმეორებდით ჩვენ. მხნე 

პიონერხელმძღვანელი ყელსახვევებს გვიკეთებდა. ჩემსას ისე მოუჭირა, რომ სუნთქვა შემეკვრა... 

თვალთ დამიბნელდა. სცენიდან ჩამოვხტი, მივირბინე ჩანთასთან, ამოვიღე მაკრატელი და 

სწრაფად ჩავჭერი ყელსახვევი პერანგის საყელოს ქვეშ... ამოვისუნთქე. უეცრად დამაყრუა 

პიონერხელმძღვანელის ყურისწამღებმა კივილმა. და გონს მოვეგე მხოლოდ მაშინ, როდესაც 

დამიწყეს ცემა ხელებსა და სახეში: 

_ დამპალო, რატომ ჩამოაჭერი ლენინი პარტიას? 

ასე შევიტყვე, რომ ყელსახვევის კუთხეები სიმბოლურად აღნიშნავს ლენინს, პარტიას და 

კომკავშირს. 

ამ სკოლაში ყელსახვევი აღარ მკეთებია. 

დედა ციხიდან რომ გამოვიდა, კიდევ სამი წელი დავყავით ვოლოგდაში. დედა და ბებია 

ყოველდღე ჭამდნენ ერთმანეთს. შემდეგ დავბრუნდით პიტერში და სხვა სკოლაში წავედი. 

როდესაც კომკავშირში მიგვიღეს, მთელი კლასი შევკრიბე ბიჭების საპირფარეშოში, საზეიმოდ 

ჩავახრჩვე ყველა ყელსახვევი და დავტბორე ნახევარი სართული. რა თქმა უნდა, დამასმინეს. ასე 

გამრიცხეს კომკავშირიდან. 

მაგრამ როდესაც ჩემს ცხოვრებაში გამოჩნდა ზახარი, ყველაფერი უმნიშვნელო გახდა _ ჩემი 

ურთიერთობა საბჭოთა ხელისუფლებასთან, ჩემი მეამბოხე ხასიათი, ჩემი ტკივილი, ჩემი სურვილი 

ვიღაცისთვის რაღაც დამემტკიცებინა... ზახარმა ძალუმად მიმართა ყველაფერი საჭირო 

მიმართულებით. მისთვის საჭირო... ჩემთვის მოსახერხებელი... თავი ხომ არ შეგაწყინეთ?  

მკითხეთ, ედვარდ, როგორ ვარ, მიდით, მკითხეთ Hოწ არე ყოუ, დარლინგ? ძვირფასო, იცით რა 

არის განავალი? მაშ ასე, იგი ჩემს ცხოვრებასთან შედარებით _ ხილფაფაა. არა, არა, არ ვწუწუნებ. 

რას ამბობთ! განავალი არ შეიძლება უგემური იყოს, არ შეიძლება მილიონობით ბუზი ცდებოდეს! 
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სალსა 

როიალის კლავიშები თრთის და იძირება მუსიკის სამყაროში. მარია უახლოვდება მაგიდასთან 

მჯდომ შემთვრალ მამაკაცს და იწვევს საცეკვაოდ. გიყვართ სალსა, ისევე როგორც მე? `ეჩალე 

სალსიტა დარლინგ! ეჩალე სალსიტა. მერწმუნეთ, მომყევით, გაანთავისუფლეთ თქვენი ემოციები. 

ნაბიჯი, ნაბიჯი, ნაბიჯი. ეჩალე სალსიტა. სალსას ხასიათი მის ძირითად ნაბიჯში ჩანს. სხეულის 

ზედა ნაწილი არ მოძრაობს... და... აქცენტი გადაგვაქვს ფეხებსა და თეძოზე. ფეხების მოძრაობა 

ძალზე მნიშვნელოვანია... სწორედ ისინი აძლევენ ასეთ დამახასიათებელ მოძრაობას თეძოებს. 

როგორც სექსში... და უკეთესადაც კი...  

მოდუნდით, სალსა არ გამოირჩევა ტექნიკის სირთულით. ძირითადი მოთხოვნაა, არ იყო 

გულგრილი, მიეცით თავს ნება გამოხატოთ გრძნობები და ემოციები ღიად. ნუ გეშინიათ! 

_ დავუმატოთ ცეცხლი! _ ყვიროდა კუბელი იგნასიო კინეირო და სწორედ ეს სიტყვები უწოდა მან 

თავის ახალ სიმღერას. ეჩალე სალსიტა! სწორედ ასე დაიბადა სალსა, ხომ არ დაიღალეთ? ნაბიჯი 

ნაბიჯი, ნაბიჯი. ეჩალე სალსიტა, დარლინგ! სალსა შეიძლება იცეკვო უსასრულოდ... 

სალსა  ესპანურად _ სოუსსაც ნიშნავს. დიახ, ეს ცეკვის სოუსია, რომელიც შედგება გუარაჩუს, ჩა-ჩა-

ჩას, პაჩანგუს, რუმბასა და მამბოსგან... სალსა მეფობს ყველგან... ვენესუელაში, კოლუმბიაში, 

პანამაში, პუეტრო-რიკოსა და კუბაზე... 

მკითხავთ, რატომ მიყვარს ასე ძალიან სალსა? სალსა _ ეს ინტრიგაა, რომანია, სიახლოვეა... 

მეწყვილეები ძალზე ახლოს არიან.... აქ უკვე ვეღარ განსჯი ცივი გონებით... აქ ჩნდება კავშირი... 

ემოციები და გრძნობები... ცეკვა იქცევა თამაშად... აქ ყველა ელემენტია თაყვანისცემისა და უარის, 

ცდუნებისა და ვნების... ცეკვა, როგორც წყვილის შემოქმედება!... როგორც ყველაზე დიდი ინტიმი... 

და რაც ყველაზე მთავარია, ყოველი ცეკვა განუმეორებელია. შეიძლება იცოდე რამდენიმე 

მოძრაობა, მაგრამ ყოველ ჯერზე ახალ მეწყვილესთან, ახალი მუსიკის თანხლებით, იბადება რაღაც 

უნიკალური, ნათელი, თავისი ემოციებითა და ვნებებით. ნაბიჯი, ნაბიჯი, ნაბიჯი. ეჩალე სალსიტა, 

ჩემო მეგობარო! 

ქორეოგრაფიული სასწავლებელი მეოთხე კურსზე მივატოვე. ჩემი ბიოგრაფიით დიდი თეატრის 

პერსპექტივა არ მქონდა, ნაკლებზე კი მე არ ვიყავი თანახმა. იდგა 80-იანები. `პერესტროიკის~ წინა 

პერიოდი იყო. ლამბადა. როგორც ენამწარეობდა ბებიაჩემი, გოგონები მაკიაჟით იფარავდნენ 

სილურჯეებს თვალებქვეშ და ილურჯებდნენ თვალებს ზემოდან.... ვარდისფერ-ცისფერი გამა... 

იასამნისფერი... მე წამოვედი სასწავლებლიდან. დედა მისტიროდა ჩემს ინგლისურს. იგი 

ოცნებობდა ჩემს გასტროლებზე დიდ თეატრთან ერთად, მე _ პრიმა, პრეს-კონფერენციები, 

გვირგვინოსანი უფლისწული ხელზე მემთხვევა და ცოლობას მთხოვს... უკიდურეს შემთხვევაში, 

საყვარლობას.... დედა, დედა... 

წამოვედი სასწავლებლიდან და საესტრადო ცეკვებით დავინტერესდი. ცეკვის გარეშე არ შემეძლო. 

ჩემი დაჩეჩქვილი თითები ტკივილს ითხოვდნენ, რათა გაეცათ ტკივილი.... მეტი ფიზიკური 

ტანჯვა, რათა გადმომენთხია სულიერი.... ვიხარჯებოდი სცენაზე, რათა ოფლით გადმომეღვარა 

სულის ტკივილი... 

ცეკვით გადმოვცე ტკვილი, იმიტომ რომ არგადმოცემა... და ვიცეკვო აუცილებლად მარტო, იმიტომ 

რომ აუტანლად მტკივა. მიყვარდა სოლო პროგრამები. „მედუზა გორგონა“ _ ჩემი პირველი შოუა 
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80-იანების დასასრულს, ვითომდა თავისუფალ, დემოკრატიულ რუსეთში, საათნახევარი შეშლილი 

დრაივი... და სცენაზე მარტო ვარ... იმიტომ რომ არ მიყვარს... როდესაც გამუდმებით მეხებიან... 

სხვები... ბინძური ხელებით... მე კანის გარეშე ვარ... გამატყავეს, როდესაც ხეზე მიმაბეს. ჩემი კანი იქ 

დარჩა... სოჭში... ექვსი წლის გოგონას კანი... სხვა კი აღარ ამოვიდა, ეჩალე სალსიტა, დარლინგ! 

ეჩალე სალსიტა! 

არაფერი პირადული 

მარია სცილდება შემთვრალ მამაკაცს და უახლოვდება შვეიცარს. დაიწყებს მასთან ცეკვას.  

შენი სურვილი ასრულდება, კონკიავ და იცეკვებ სამეფო მეჯლისზე. მანამდე კი, მაშა, მოდით, 

ჩვენი მეგობრობა სქესობრივი აქტით განვამტკიცოთ _ და ეს უმსგავსო სიტყვებიც კი ვერ მაჩერებდა 

სევდისგან დაღლილს. 

ზახარი. კრუგოვოი. პირველი მამაკაცია, ვისაც უფლება მივეცი, შეხებოდა ჩემს მოუშუშებელ 

იარებს. პირველი, ვისაც ვუამბე ბავშვობის შესახებ... და ჩემი ოცნება _ მეხილა ლონდონის ნისლი... 

და მან მოიფიქრა... პრაქტიკულად... მამაკაცურად... როგორ განმეხორციელებინა ჩემი ოცნება. 

_ ყველაფრის გადაცემა შეუძლებელია დიპლომატიური ფოსტით. მაგრამ რაღაცის გადატანა 

ადვილი შესაძლებელია პატარა ქალის ხელჩანთით. სასიყვარულო რომანის ფურცლებს შორის, 

ტუჩსაცხის ტუბით, მზისგან დამცავი სათვალის ბუდით.... სპეციალურ ბუდეში. როგორც ამბობენ 

ამერიკელები, სამუშაო სამუშაოა... არაფერი პირადული... ფულს სუნი არა აქვს. საშუალება 

ამართლებს მიზანს! 

„კაგებე“-ს მაიორმა კრუგოვოიმ ძალიან კარგად იცოდა თავისი საქმე. ცოლი, ორი შვილი და 

საყვარელი _ მარია ხარიტონოვა. როგორც ამბობდა დედაჩემი, ეფექტური ქალები კაცებს თვალში 

ხვდებიან, პრაქტიკულები _ კისერზე ეკიდებიან, ცოლად მიჰყვებიან და შვილებს უჩენენ. 

როგორ ფიქრობთ, ჯერ კიდევ შემიძლია?.. აღგაგზნეთ? ისე მძიმედ სუნთქავთ! ახ, ეს სალსა... 

დაიღალეთ? ნუთუ! სალსა _ ენერგიაა, სიცოცხლე!  

დედა ყოველთვის ტიროდა ჩემს კონცერტებზე. არა სიამოვნების გამო, არა. არც, სიამაყით. იმიტომ, 

რომ ის, ის სცენა არ იყო; არც ის ცეკვა იყო, არც ის პარტია, არც ის ქვეყანა და არც ის ცხოვრება... 

როგორ მაგონებთ ზახარს... ეჩალე სალსიტა დარლინგ! ეჩალე სალსიტა! ზახარი უფრო მეტ ხანს 

ატარებდა ჩემთან, ვიდრე ცოლთან, შვილებთან და სამუშაოზე. ხანდახან მეჩვენებოდა, რომ მე მისი 

ცოლი, შვილები და სამსახური ვარ... უფრო სწორად, უფრო მეტი, ვიდრე ცოლი, შვილები და 

სამსახური... მაგრამ როცა გეჩვენება, პირჯვარი უნდა გადაიწერო. იცოდით? 

მე ვიცნობდი კრუგოვოის ყველა ახლობელს. ყველა მეგობარს, თანამშრომელს, კოლეგას, 

კონკურენტს... საშა მისი მეგობარი იყო. ერთად დაამთავრეს სამხედრო სასწავლებელი. მოდიოდნენ 

მხარდამხარ. ერთად მუშაობდნენ. შემდეგ კრუგოვოი პიტერში დარჩა, ხოლო მარტინენკო 

მოსკოვში წავიდა. 

საშა ჩვენ მოსკოვში გავიცანით... ზახარმა მეც თან წამიყვანა მივლინებაში „კაგებე“-ს 

დღესასწაულზე... თუ არ ვცდები, 19 ან 20 დეკემბერს სამხედრო კონტრდაზვერვის ზეიმზე... 

შეიძლება ოცში...  „ვეჩეკა“... „ენკავედე“... „კაგებე“... „ფეესბე... დიდი ბანკეტი... მეჯლისი... და მე 
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ვცეკვავ... როგორც კონკია... როგორც ნამდვილი პრინცესა... აი, შეიძლება ვინმემ არ შემამჩნიოს... 

შეუძლებელია ვინმემ არ შეამჩნიოს... საშამ იცოდა სალსას ცეკვა...                        

სველი ასანთი 

მარია თავს ანებებს შვეიცარს და უბრუნდება შემთვრალ მამაკაცს: ნება მიბოძეთ, მიგიწვიოთ, 

თვალი თვალში... ტუჩი ტუჩში... ძლიერი მამაკაცის ხელები შემომეჭდო თეძოზე... ხმის 

ამოუღებლად ვცეკვავდით, იმას, რასაც თვალები იტყვიან, ვერ გამოთქვამენ ტუჩები... იმას, რასაც 

გამოთქვამენ ტუჩები, ვერ იტყვიან ხელები... იმას, რასაც გამოთქვამენ ხელები, ვერ იტყვის ბუნება... 

იმას, რასაც გამოთქვამს ბუნება, ვერ იტყვის გული... იმას, რასაც იტყვის გული, ვერ გამოთქვამენ 

სიტყვები... იმას, რასაც იტყვის ცეკვა, სხვა ვერავინ იტყვის... ეჩალე სალსიტა, დარლინგ!.. ეჩალე 

სალსიტა!.. 

ეს იყო ერთი ნახვით შეყვარება. შემდეგ საშამ ზახართან მიმიყვანა და ერთი ამოსუნთქვით 

წარმოთქვა: 

_ მაგარი ვინმეა! გილოცავ, ძმაო!.. 

_ აბა რა!.. _ ზახარმა ისე გაიღიმა, რომ სურვილი გამიჩნდა ერთი დარტყმით მისი ლამაზი თეთრი 

კბილების ჩამემსხვრია... რომ მერე სათითაოდ აეკრიფა, დამტვრეული ხელებით... და დამეხრჩო 

საშა... 

მაგრამ საშამ მოიტანა შამპანიური და ფრთხილად გამიხმო გვერდით... მოსაწევად... ზახარს არ 

უყვარდა, როდესაც ვეწეოდი... გავყევი საშას... გავცვალეთ ტელეფონის ნომრები... 

მრავალმნიშვნელოვნად ჩავხედეთ ერთმანეთს თვალებში... არანაირი პირობა არ დაგვიდია... 

იმ ღამეს ზახარის მკლავებში ვქვითინებდი... მოულოდნელი სინაზისგან... საშასადმი 

მოზღვავებული სიყვარულის გამო... საკუთარი თავის სიბრალულის გამო... კარგია, რომ ზახარს 

შვილი არ გავუჩინე.... ცუდია, რომ ორი აბორტის შემდეგ შვილის გაჩენას ვეღარასოდეს შევძლებ... 

ასე გრძელდებოდა ჩემი ცხოვრება კრუგოვოისთან. ასე დაიწყო ჩემი სიყვარული მარტინენკოსთან. 

გაუმაძღარი გავხდი.... მოულოდნელად დამჭირდა ფული... მეტი... უფრო მეტი.... ზახართან 

ლოგინში ვიყავი და ვფიქრობდი სად მეშოვა ფული, რომ მყოფნოდა საშასთან სასიყვარულო 

ურთიერთობისთვის... რომ წავსულიყავი ლონდონში... რომ ისიც წასულიყო ლონდონში.... რომ 

ყველაფერი ლამაზად მომეწყო... მას რომ მოსწონებოდა... ძვირფასი... ძვირფასი.... კიდევ... კიდევ 

ფული... 

ზახარმა ეჭვიანობა დაიწყო... არა... ჩემი საშასადმი კი არა... საშასი, მისი კარიერისადმი... 

მარტინენკო წინ მიდიოდა. იგი უკვე პოდპოლკოვნიკი იყო, ზახარი კი კვლავ მაიორად რჩებოდა... 

კრუგოვოიმ გადაწყვიტა ბიზნესში წასულიყო. რათა ერჩინა ოჯახი და მე... უფრო სწორად ვერჩინე 

მე და ოჯახი, რადგან მაიორის ხელფასით ეს შეუძლებელი იყო... 

მე მსურდა ცეკვის პროექტი... საზღვარგარეთული ვოიაჟები... საკუთარი შოუ ლონდონში... მსურდა 

რეალიზება... ზახარს მე ვსურდი... ყოველი ჩემი ცეკვისთვის ხაზარი იხდიდა... ცეკვა კი 

ეძღვნებოდა საშას... 
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საშა თითქმის არაფერს ხარჯავდა ჩვენს გამო... თითქმის არ მახარჯავდა ფულს.... მე ვიყავი ქალი-

დღესასწაული... ქარბუქი, ქარიშხალი.... თავად მივდიოდი მოსკოვში... ზოგჯერ გასტროლზე, 

ვქირაობდი ქალაქის გარეუბნებში სასტუმროს საუკეთესო ნომრებს... გულისწამღები კონსპირაცია... 

ვუკვეთავდით სასმელს და ცეცხლს ვანთებდით... სრული პროგრამით... საშა ვნებიანი საყვარელი 

იყო... შუალედებში კი მე ჯიუტად ვსაუბრობდი ლონდონის შესახებ... თითქოს ვბოდავდი... არ 

ვიცი რის გამო მიყვარდა იგი... ამის გაგება... ძალიან... ძალიან... ალბათ... იმიტომ მიყვარდა, რომ მას 

მშვიდად შეეძლო უჩემოდ ცხოვრება... მათ მშვიდად შეეძლოთ უჩემოდ ცხოვრება... ლონდონს და 

საშას... 

ეს უდიდესი ბედნიერებაა _ გიყვარდეს. ყველას არ შეუძლია. ამის საფასური უნდა გადაიხადო, 

სამწუხაროდ, სისხლით. ვერაფერს იზამ? მე არ შემეძლო მარტივად მეცხოვრა, სხვა ყალიბის ვიყავი. 

სიყვარული _ ჩემი არსია. თევზმა არ იცის რა არის წყალი და იგი მასში ცხოვრობს. მე ვცხოვრობდი 

სიყვარულით და მაინც ვერ გავიგე რა იყო ეს, რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს... იმიტომ რომ 

სიტყვა _ სიცრუეა. არსებითად სიყვარულიც სიცრუეა, თუ ასე არაა, მაშ რისთვისაა ასეთი ტანჯვა 

და იმედგაცრუებები? სიცრუის საფასურად, სიყვარული... რა არის იგი? ისე უბრალოდ, ღმერთის 

შეგრძნება, რომელიც სადღაც ახლოსაა... როდესაც მოგეჩვენა, რომ შენ მას იცნობ _ გადააფურთხე 

სამჯერ და პირჯვარი გადაისახე. მე მიყვარდა საშა... ასე მეგონა... მაგრამ, როცა ის მოკვდა, მივხვდი, 

რომ სულ ცოტათი მყვარებია. ეს გავს ოღრო-ჩოღროებზე თვალახვეულ სირბილს. ეცემი, სისხლი 

გდის, ახელ თვალებს და ხვდები, რომ სირბილისას რაღაც მნიშვნელოვანი გამოგრჩა. ვერ ახსნი 

იმას, რაც შენზე მეტია, რასაც ვერ ხედავ. შეიძლება მხოლოდ იგრძნო. რამდენიც არ უნდა გასცე 

სიყვარული ცეკვით, მაინც ვერ გასცემ... ვერ დაწერ... ვერ იმღერებ... მაგრამ რატომღაც გეცეკვება, 

გეწერინება, გემღერება... 

ჩემს ბინაში, ლონდონში, ჭაღზე ზანზალაკი ჩამოვიდე. რომ გავუვლიდი, სპეციალურად ხელს 

გავკრავდი ხოლმე... იგი წკრიალებდა... ზოგჯერ უსიამოვნოდაც. უხეშად. ზოგჯერ პირიქით _ 

სასიამოვნოდ. რაღაცას მიმანიშნებდა სამსახურზე... სიყვარულზე... ცხოვრებაზე... 

ყოველთვის ვიცოდი, რომ უსიყვარულოდ ცხოვრება შეუძლებელია. მის გარეშე ცხოვრება სველ 

ასანთს ემსგავსება. 

საშა ლონდონში გაემგზავრა მოულოდნელად. ისევე მოულოდნელად, როგორც ჩემს ცხოვრებაში 

შემოიჭრა. იგი არასოდეს განიხილავდა ჩემთან სამომავლო გეგმებს, მხოლოდ იღიმებოდა და 

ამბობდა: 

_ მშვიდად მაშა, მე დუბროვსკი ვარ... 

ოჯახთან ერთად გაემგზავრა. ამის შესახებ გაზეთებიდან შევიტყვე. პოლიტიკური თავშესაფარი 

ითხოვა. ეს იყო მედიის სკანდალი. პრესა გუგუნებდა... 

_ თქვენი აზრი მის, როგორც ადამიანის შესახებ? 

_ იგი იდეითაა შეპყრობილი, ამ იდეისთვის მუშაობს და ყველაფერს მას უქვემდებარებს. 

_ რაში მდგომარეობს მისი იდეა? 
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_ გაათავისუფლოს რუსეთი `კაგებე~-ს ტოტალური ზემოქმედებისგან. სკკპ-ის ადგილი დაიკავეს 

კომიტეტის წევრებმა, რაც საქმისთვის ბევრად უარესია. ისინი ითვისებენ ხალხის ფულს. მან 

ყველაფერი ეს დეტალურად იცის და ცდილობს შეეწინააღმდეგოს. 

საუკეთესო პოლიტიკოსები ქალები... არაფრის მოსმენა არ მსურდა მისი იდეების შესახებ! მე 

მხოლოდ იგი მსურდა... მისი ნაცრისფერი თვალები, მჭექარე ხმა, ძლიერი ხელები, სულელური 

ხუმრობები... მსურდა, რომ მოულოდნელად გამქრალიყო და ყოველთვის ჩემს გვერდით 

ყოფილიყო... როგორც მამაჩემი... როდესაც იგი ციხიდან გამოვიდა... მე და დედა უკვე მთელი წელი 

ვჩხუბობდით... იგი ნერვიული და ისტერიული გახდა... რაღაც საზიზღრობებზე იყო შემჯდარი... 

შემდეგ იყო ჰეროინი... გაშორდნენ... ის კაცთან წავიდა... რომელიც მკვლელობისთვის იჯდა. 

მასთან ჩუმ-ჩუმად დავბროდი... და მეათასედ ვისმენდი ერთსა და იმავე ისტორიას... მათ 

ერთმანეთი ზონაზე გაიცნეს... მან კაცი დაახრჩო... თავდაცვის მიზნით... ეს ურთიერთობა საშინელ 

ტონად ითვლებოდა... აუტანელი იყო... ისევე აუტანელი... როგორც ნარკოტიკები... მაგრამ ეს იყო... 

და ეს იყო მთვარის უკანა მხარე. 

მამა ჰეროინით გარდაიცვალა... ციხიდან გამოსვლიდან 8 წლის შემდეგ... არ მსურდა მასთან 

განშორება... და გადავწყვიტე მეცხოვრა იმ კაცთან, რომელიც მუდამ მამას გვერდით იყო ამ ხნის 

განმავლობაში... მეგონა, რომ იგი ცდილობდა ამოეთრია მამაჩემი... ებრძოდა ნარკოტიკებს... 

მისთვის... მაშინ ასე მეუბნებოდა... ისიც ჰეროინზე იყო შემჯდარი. 

ეცადა მეც ჰეროინზე შევესვი... გერასიმეს თაყვანისმცემელი იყო... ჰერაზე ლოცულობდა... 

მახრჩობდა... სექსის დროს... შეეძლო ისე გაეთავებინა, რომ ჩემში არც შესულიყო. სიამოვნებდა 

ცქერა, თუ როგორ ვიკლაკნებოდი და ვიხრჩობოდი კისერზე მისი ძლიერი ხელების მოჭერისგან... 

იგი ჩემგან გამოდევნიდა ნარინჯისფერ მანდარინს... მე ვხროტინებდი... და ეს ყველაფერი 

ნამდვილი იყო... 

როცა მამა მოკვდა პირველად გავიფიქრე: „ყველაფერი ნამდვილია“... სამზარეულოში ვიდექი და 

სადილს ვამზადებდი. კარზე ზარი დარეკეს. გავაღე. ზღურბლთან ვოლოდია იდგა... ხელები 

უკანკალებდა... როდესაც ბინაში შევედით, მამა უძრავად იწვა საწოლზე, თვალები გახელილი 

ჰქონდა... თითქოს შუშის... საწოლის ზურგს დავეჯაჯგურე... ხელების ატკიებამდე... ცრემლი არ 

ჩამომვარდნია... და მხოლოდ მაშინ, როდესაც კუბო მიწაში ჩაუშვეს, გავიფიქრე `ჯანდაბა, ეს 

ყველაფერი ხომ ნამდვილია~. 

დედა დაკრძალვაზე არ მოვიდა. ჩავყარე ნივთები სპორტულ ჩანთაში და ვოლოდიასთან 

გადავბარგდი... თითქმის ერთი წელი ვცხოვრობდით ერთად... არ მეშინოდა, როდესაც მახრჩობდა. 

საერთოდ სიკვდილის არ მეშინია... მხოლოდ ერთის მეშინოდა... თუ ვერ მოზომავდა და 

მომკლავდა, ციხეში დააბრუნებდნენ... მეცოდებოდა... 

ერთხელ მან ბარიგას მიმყიდა... დოზის  გამო... როგორც ნივთი... მაშინ წამოვედი... სამუდამოდ... 

`ლომკა~ მქონდა, ოღონდ არა ჰეროინის... უვარგისობის „ლომკა“... მე ვცეკვავდი, რათა გამომედევნა 

ეს შეგრძნება... ვიდრე არ შევხვდი ზახარს... 

_ მშვიდად მაშა, მე _ დუბროვსკი ვარ. 

ათასერთი ღამე... თითქმის სამი წელი საშასთან განშორებისა... უშედეგო მოლოდინი... საშასაც და 

ლონდონსაც მშვიდად შეეძლოთ უჩემოდ ცხოვრება... რჩებოდა ზარები, წერილები... გამოიყენეთ 
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ელექტრონული ფოსტა! თქვენი წერილები ვერ ჩააღწევენ დანიშნულების ადგილს და 

დაიკარგებიან გაცილებით უფრო სწრაფად! 

დროდადრო, ვაცნობიერებდი, როგორ არ ვჭირდებოდი საშას... ვცდილობდი თავი ამაყად 

მომეჩვენებინა. შემდეგ ვეღარ ვუძლებდი... ვურეკავდი... ვსვამდი დამამშვიდებლებს... 

გამუდმებით ვსვამდი ანტიდეპრესანტებს, საძილე საშუალებებს, ალკოჰოლურ და ენერგეტიკულ 

კოქტეილებს. იცით, თუ საძილე წამალს ენერგეტიკულ სასმელს დააყოლებ, დისკოთეკა 

დაგესიზმრება... 

რა თქმა უნდა, ოდესღაც მსურდა ზახარს ცოლად გავყოლოდი... მყოლოდა ქმარი... შემექმნა 

დაცულობის ილუზია... ზახარი იღიმებოდა: 

_ ძვირფასო, კარგ საქმეში სამადლოდ ყოფნაც არაა ცუდი... 

ტუჩს ვიკვნეტდი, ვიდრე არ მივეჩვიე სამადლო ყოფას... ამას ზახარმა მიმაჩვია.  მე ვიყავი მისი 

პედაგოგიური ექსპერიმენტრი. მან მე წარმოუდგენლად გამაძლიერა. მასპონსორებდა, ბინის 

კეთილმოწყობაში მეხმარებოდა, იხდიდა ჩემი კაპრიზებისთვის, სადილად ჩემთან მოდიოდა, 

მაგრამ ყოველთვის მიმითითებდა ჩემს ადგილს.... როგორც ძაღლს... ადგილზე!.. მე ვისწავლე ჩემი 

ადგილი... პატრონის მორჩილება... პატივისცემა... და... შიში... 

ზახარი წავიდა სახელმწიფო ორგანოდან... თუმცა, როგორც იგი ამბობდა, ყოფილი ჩეკისტები არ 

არსებობენ... ბიზნესით დაკავდა... დროსტარება... რესტორნები... გახსნა ჩემი შოუ... 

ერთხელ ზახარი მოვიდა ჩემთან. ფერმკრთალი იყო და მისმა სიტყვებმა სახტად დამტოვა: 

_ აღარ მინდა სამადლოდ ყოფნა, მინდა რომ მხოლოდ ჩემი... მე... პირადად... შენით... 

_ ჩუმად ძვირფასო... 

ვიღიმებოდი, როგორც სულელი... მწარედ, თითქოს მთლიან ლიმონს ვღეჭავდი... კანიანად... უკვე 

აღარ მინდოდა... უბრალოდ კი არ მივეჩვიე სამადლოდ ყოფნას... მსურდა წავსულიყავი... 

საშასთან... თუნდაც არ ვჭირდებოდე მას... თუნდაც სამადლოდ.... მე მსურდა იგი მთლიანად, 

მთელი თავისი არსებით... ბავშვური შიშებით და არარეალიზებული სურვილებით, გიჟური 

იდეებითა და უზარმაზარი ტარაკნებით, ვირული სიჯიუტით და გულშიჩამწვდომი სირბილით, 

პოლიტიკური ბრძოლითა და ცხოველური სინაზით... მე იგი მთლიანად მსურდა... ნარჩენის 

გარეშე... ისე მიყვარდა, რომ ჩემი სიცოცხლე შეუძლებელი იყო ამ სიყვარულის გარეშე... 

ზახარი კაცურად მოიქცა... ლონდონში გამიშვა. სამსახური მიშოვნა... პატარა ქალის ხელჩანთა... და 

ფასდაუდებელი ინფორმაცია მასში.... მეცეკვა და ინფორმაცია გადამეცა... გადამეცა ინფორმაცია, 

რათა მეცეკვა... აგენტურულ სამსახურს ფული მოჰქონდა ჩემთვის, რათა გამეხსნა ჩემი საკუთარი 

შოუ. შოუ `Bუტტერფლყ~ ხუთი წლის მანძილზე _ ჩვიდმეტი სოლო პროგრამა... სხვადასხვა 

მიმართულებები, ჟანრები... ეჩალე სალსიტა!.. დარლინგ!.. ეჩალე სალსიტა!.. 

ხშირად მეკითხებოდნენ, რას გრძნობს ადამიანი, რომელიც შედის საკუთარი თეატრის კარში, 

თუნდაც პატარაში, კამერულში, ორმოცდაათ მაყურებელზე... არ ვიცი რას გრძნობს ეს ადამიანი... 

მე საშინელ დაღლილობას ვგრძნობდი... ტყვიასავით ფეხები და საზიზღარი მანდარინი... ეჩალე 

სალსიტა!.. 
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მუსიკა სიჩუმეში იკარგება... 

ნაკიანი 

(მარიამ პაპიროსი მოქაჩა):  

პირველი წელი ლონდონში საშინელი იყო... ზახარი თვეში ერთხელ ჩამოდიოდა. ყოფითი 

საქმეების მოგვარებაში მეხმარებოდა... და მაინც ათასჯერ ვეკიდე ბეწვზე... ვიდექი ფანჯრის 

რაფაზე, ხელებგაშლილი და ვგრძნობდი, რომ მხოლოდ ერთი ქარის დაბერვა იყო საკმარისი, რომ 

გაეშალა ღამის პეპელას ფერადი ფრთები... გასაფრენად... სიკვდილის არასოდეს მეშინოდა... 

მაგრამ გაისმოდა ზარი საელჩოდან... მივდიოდი დიპლომატიური ფოსტის ასაღებად... მაწვდიდნენ 

ბილეთებს... სასწრაფოდ უნდა გავფრენილიყავი პიტერში... აეროპორტში ზახარი მხვდებოდა... 

ყოფილები არ არსებობენ... ისევე როგორც ჩემი ცხოვრების ყოფილი მამაკაცები... პიტერში უკვე 

გამოკრული იყო აფიშები... ვცეკვავდი... ქოშინი... ყოველი პა უფრო და უფრო მიძნელდებოდა... 

უფრო მეტი ენერგეტიკული სასმელი... მეტი ანტიდეპრესანტი... გვიან მივაღწიე ჩემს მიზანს... 

დამქანცველი ვარჯიშები... ყოველდღე... და მკაფიო შეგრძნებები იმისა, რომ კიდევ თვე, ნახევარი 

წელი, წელი, ორი, სამი ძალის ძალად... და შესაძლებელი იქნება ჩემი ჩამოწერა 

უტილიზაციისთვის... უკან დასახევი უნდა მომეფიქრებინა... მეპოვნა დამატებითი გასასვლელი... 

გადავწყვიტე გავმხდარიყავი ცეკვის მასწავლებელი... სტრიპტიზი, ვალსი, სალსა, მუცლის ცეკვა, 

ტანგო.... ყველაფერი, რაც გსურთ... ნელი ცეკვები, მოდუნებისთვის.... ეროტიკული _ 

აღგზნებისათვის... ექსპრეს-ჩაძირვა სამ გაკვეთილში... წლიური კურსები... 

არ შემეძლო საშა არ მენახა... იგი იმავე კვების ჯაჭვში იყო... მე მისი ინფორმატორიც ვიყავი... 

მეუბნებოდა: 

_ უკან დასახევი გზა არ არსებობს, გოგონი... 

მე კი... ნელ-ნელა... ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიპყრობდი მის ტერიტორიას, ხელთ ვიგდებდი მისი 

საცხოვრებელი სივრცის ნაგლეჯებს. ვიდრე მან კვლავ არ მიწოდა შაჰრაზადა. შემდეგ მატა ჰარი, 

როგორც მოსკოვში. ხუმრობით სხვა რა მეტსახელის მოგონება შეიძლება ინფორმატორ მარია 

ხარიტონოვასთვის? და კვლავ: 

_ მშვიდად, მაშა, მე დუბროვსკი ვარ... 

ყველაფერი ამ სიტყვებისათვის... 

არასოდეს არაფერი მითხოვია საშასთვის... მზად ვიყავი მის გამო ყველასთვის ყველაფერი 

წამერთმია... თუმცა ეს ყველაფერი მისთვის სრულიად უსარგებლო იყო. და ეს ყველაფერი მე 

ვიყავი... 

პირველი წელი ლონდონში საშინელი იყო... დეკემბერში დამესიზმრა, ვითომ მესტუმრა ძველი 

წელი, რომ დარიჩინითა და კარდამონით შეზავებულ ყავაზე მივეწვიე, მე კი ასე განწირულად 

დავეკითხე: 

_ შენ ხომ ასეთი ცუდი იყავი? ბოლოში კი საერთოდ გაფუჭდი.  

_ მე ხომ ნაკიანი ვარ. მაგრამ არ იდარდო. მომავალი წელი უარესი იქნება. 
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ღმერთის შესახებ 

მარია მიდის ბართან, იმზადებს კოქტეილს: ჩემი ბებია ღვთისმოშიში ქალი იყო. დილით 

ლოცულობდა და საღამოს ბიბლიას ბუტბუტებდა. ყოველი ახალი დღისა და ყოველი ლუკმის გამო 

ღმერთს მადლობას სწირავდა... ყველა შვილი და შვილიშვილი მოანათვლინა. საბჭოთა 

ხელისუფლება მისთვის კანონს არ წარმოადგენდა. თუმცა დიდი ხნის მანძილზე მალავდა ხატებს, 

შემდეგ მტვერი გააცალა და მთელს სახლში დაალაგა... დადიოდა წირვაზე, ზიარებაზე. ყოველ 

დღესასწაულზე ტაძარში ლოცულობდა. სააღდგომოდ კვერცხებს ღებავდა, ყოველთვის ახსოვდა, 

როდის იყო ბზობის კვირა, როდის უნდა დაენთო სანთლები ნიკოლოზ სასწაულმოქმედისთვის, 

რომელი წმინდანისთვის რა ეთხოვა... 

ბებია ძლიერ რომ მოხუცდა, მსაყვედურობდა ურწმუნობის გამო... უჭკუო სულაც არ იყო. და 

ამბობდა, რომ ყველა ჩვენთაგანი, ადრე თუ გვიან, მიდის ღმერთის შეცნობამდე, რომ უკვე პატარა 

გოგო აღარ ვარ და დროა ვიპოვო გზა ტაძრისკენ. 

მე ვბრაზობდი და, რომ ვიხსენებდი როგორ მჩაგრავდა, ხუმრობით ვპასუხობდი, რომ ღმერთმა იგი 

ვერც უკეთესი და ვერც კეთილი ვერ გახადა. 

_ რაშია შენი ლოცვის აზრი, ბებერო ეშმაკო? რა დაგემართა? როგორ შეგცვალა შენმა ნაქებმა 

რწმენამ? 

_ სულელო, ლოცვა მთელი სიცოცხლის მანძილზე უნდა იმეორო, რომ რაიმე შეიცვალოს! 

_ არა ასეთი რწმენა საჩემო არაა. თუ ვილოცებ, მხოლოდ ერთხელ... რომ ღმერთთან უეჭველად 

მივიდე... თუ რაიმე უნდა მოხდეს, ეს აუცილებლად მოხდება. თუ არაფერი, მაშინ ჩემი ლოცვა 

შეცდომა ყოფილა... უაზრო შეცდომა... და მე აღარასოდეს გავიმეორებ მას... 

ფანტომური ტკივილები 

მოულოდნელად ირთვება რადიო, მუშაობას იწყებს კედელზე ჩამოკიდებული უზარმაზარი 

ტელევიზორი, ყველა მხრიდან მოფრინავს გაზეთები, რაღაც უცნაური სათაურებით და 

სტატიებით. მარია სწრაფად იღებს ტელევიზორის პულტს და სხვა არხებზე იწყებს გადართვას... 

ყველგან ახალი ამბები და სასწრაფო განცხადებებია... ვერ ახერხებს ტელევიზორის გამორთვას. 

იღებს გაზეთებს, კითხულობს სათაურებს, გლეჯს ფრაზებს კონტექსტიდან. ცოცხლდება 

მანეკენები... ისინი წყვეტილი ფრაზებით საუბრობენ... ბგერების კაკაკონია, სხვადასხვა ხმები: 

...ლონდონში გარდაიცვალა მარტინენკო... 

...შესაძლოა, იგი მოწამლეს შხამით, რომელსაც მალე იშლება ორგანიზმში... 

... აშშ-ს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰენრი კისინჯერი არ გამორიცხავს, რომ ალექსანდრე 

მარტინენკო მოწამლეს რუსეთის სპეცსამსახურების ყოფილმა თანამშრომლებმა... 

რუსეთსა და ინგლისს შორის ჩამოყალიბდა ურთიერთგაგება. და ამ ურთიერთობის დარღვევა 

აბსოლუტური ნონსენსია. მარტინენკო ის კაცი არაა, რომ მის გამო ორმხრივი ურთიერთობა 

გაართულო. გეოპოლიტიკის მასშტაბები ვერ მოვა ერთი ადამიანის სიცოცხლის მასშტაბებთან... 

...რუსეთში არ აფასებენ სიცოცხლეს... 
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... ექსპერტი რუსეთის საკითხებში მარტინ მაკკოლი თვლის, რომ შესაძლოა მარტინენკო 

`რიკოშეტს~ ემსხვერპლა, და სინამდვილესი სხვას უმიზნებდნენ.. 

...შხამი ბრიტანეთში დიპლომატიური ფოსტით ჩამოვიდა... 

...ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მარტინენკო არ ფლობდა რაიმე საიდუმლოს... 

...მარტინენკო აპირებდა ოლიგარქებისა და კრემლის კორუმპირებული ჩინოვნიკების შანტაჟს... 

...სკოტლანდ იარდი იძიებს მკვლელობას... 

...ბრიტანელებს დაეწყოთ პანიკა. ანალიზი რადიაციის დასადგენად გაიკეთა 450-ზე მეტმა 

ადამიანმა... 

... „ბიბისი“-მ დოკუმენტური ფილმი უჩვენა... 

...ლონდონში რადიაციაზე ამოწმებენ ადამიანებს, რომელთაც კონტაქტი ჰქონდათ 

მარტინენკოსთან... 

...სამშობლოს მოღალატემ თავისი მიიღო... 

...ეს ამბავი მანიშნებელია იმისა, თუ რა დაემართება რუსეთის იმიჯს მსოფლიოს თვალში, 

რომელიც ასეთი სისწრაფით უარესდება. ძალიან ძნელია ესაუბრო ქვეყანას, რომელშიც წამლავენ 

პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს... 

...ეჭვი აქვთ, რომ მარტინენკოს ჰქონდა კავშირი ალ-ქაიდასთან... 

...იგი მოწამლეს პოლონიუმ 210-ით... 

_ ხომ არ გეჩვენებათ, რომ მოწამვლისათვის ფრიად ძვირი მეთოდია შერჩეული, დაახლოებით 10 

მლნ დოლარის ღირებულის? თქვენ ხომ შესანიშნავად იცით, რომ თუნდაც საჩვენებელი 

მკვლელობისათვის სპეცსამსახურებს გააჩნიათ ბევრი სხვა უფრო მარტივი მეთოდი. 

_ თქვენ საბჭოთა ინჟინრის მსოფლმხედველობა, რომლისთვისაც ორი გამოსასვლელი კოსტუმი  _ 

უკვე ბევრია. პოლიტიკოსებისა და ოლიგარქების სამყაროში სრულიად სხვა ფული ტრიალებს. რა 

არის ათი მილიონი რაღაც აბისთვის, რომელიც ოპერატიული ღონისძიებისთვისაა საჭირო? ეს 

სრულიად არ არის ძვირი. 

...მარტინენკო მონაწილეობდა `ბინძური~ ატომური ბომბის შექმნაში, მხოლოდ ამ გზით შეეძლო 

დასხივებულიყო... 

...მიცვალებულის გვამის ეკლესიაში შეტანის ნება არ დართეს... 

...დაკრძალულია ლონდონში ჰაიგეიტის სასაფლაოზე... 

...სხეული მოთავსებული იქნა სპეციალურად დალუქულ კუბოში... 

...გულმოკლული ქვრივი წერს წიგნს ქმრის შესახებ: 

_ ვის შეეძლო პოლონიუმის ჩაყრა? 
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_ მხოლოდ სპეციალისტს, რომელსაც შხამებთან აქვს საქმე. ხოლო მომზადება და წვრთნა ამ 

ადამიანმა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, გასული წლის დასაწყისში, სადღაც თებერვალ-

აპრილში დაიწყო. ლონდონშიც ჩავიდა, ყველგან დადიოდა და ყველაფერს ეცნობოდა. 

...სკოტლანდ იარდმა მკვლელის კვალი აიღო... 

...პუტინმა ეს შემთხვევა „ტრაგედიად“ შერაცხა. სინანული გამოთქვა, რომ „ისეთი ტრაგიკული 

შემთხვევებიც კი, როგორიცაა ადამიანის სიკვდილი, გამოიყენება პოლიტიკური 

პროვოკაციებისთვის“... 

...ჰამბურგის პროკურატურამ მოსკოვში გაგზავნა თხოვნა სამართლებრივ დახმარებაზე... 

...რუსეთის გენპროკურატურა გამორიცხავს კრუგოვოის ექსტრადიციას... 

...კრუგოვოიმ განაცხადა, რომ მას აქვს იმის დამამტკიცებელი საბუთები, რომ მარტინენკოს 

მკვლელობასთან ბრიტანეთის სპეცსამსახურები იყვნენ ჩართულნი... 

...ლონდონი უშვებს რუს დიპლომატებს ინგლისიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 

იძლევა პირობას, რომ ეს მოქმედება არ დარჩება უპასუხოდ... 

...მოსკოვი უშვებს ოთხ ბრიტანელ დიპლომატს... 

...მოწამვლა ინგლისში რომ არ მომხდარიყო, მარტინენკოს სიკვდილის მიზეზს ალბათ ვერც 

დაადგენდნენ... 

...დამნაშავის შეცდომა იყო პოლონიუმის ზედმეტად დიდი დოზის გამოყენება, რომლის 

შედეგადაც მწვავე სხივური დაავადების ნიშნები განვითარდა... 

...აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი რუსეთს ურჩევს კრუგავოის გადაცემას... 

...მარტინენკომ თავად დააავადა კრუგოვოი პოლონიუმით... 

...უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთს არცერთი ადამიანი არ 

გადასცა... 

...მარტინენკო ბრიტანულ დაზვერვაზე „მი-6“-ზე მუშაობდა და ამისთვის თვეში 2000 ფუნტს 

იღებდა... 

...კრუგოვოი დუმის არჩევნების წინასაარჩევნო პარტიული სიით მეორე ნომერი იქნება. „როგორც 

რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერი მოქალაქე, მინდა გავხდე პრეზიდენტი“, _ განაცხადა მან 

პრესკონფერენციაზე... 

...ამ საქმესთან კავშირში შესაძლოა ყოფილიყო ბრიტანული სპეცსამსახურები, „რუსული მაფია“ 

ანდა... 

...ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ პოლონიუმი, რომლითაც მარტინენკო მოწამლეს, რუსული 

წარმოშობისაა... 

როიალზე კატა ცოცხლდება. ბეწვი ეფოფრება, თითქოს მოჩვენებას ხედავს. კატის კუდი გასქელდა 

და საყვირს დაემსგავსა. გულისგამგმირავი ჩხავილით ადგილს წყდება და კულისებში უჩინარდება. 
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მარია ყვირის: საკმარისია! მორჩით! მე! აღარ შემიძლია! მე! მეტი! აღარ შემიძლია! ამის ა-ტა-ნა! ეს 

ძალიან რეალურია! გაგიჟებული ვარ! გესმის? რომ ყველაფერი ზედმეტად რეალურია. მოლოდინი 

და სევდა, სექსი და მისი არქონა, ზარები და წერილები, დაპირებები და ილუზიები, კარგი იდეები 

და ნაპოლეონის მსგავსი გეგმები, ადვილი წყენა და ყოვლისმომცველი სინაზე, ტკივილი და 

ღალატი, გულწრფელობა და თავის მოჩვენება, განშორება და მგზავრობა, მშობლები და კატის 

კრუტუნი მაგიდაზე, სიყვარული და მის გარეშე ცხოვრების შეუძლებლობა, ნაქირავები ბინები და 

უცხო ქალაქები. ყველაფერი სინამდვილეში... 

ხოლო ცხოვრებისეული გამოცდილება, ეს არის მხოლოდ ფასეული ცოდნის მასა, როგორ არ უნდა 

მოიქცე იმ სიტუაციებში, რომლებიც აღარასოდეს განმეორდება. ა-რა-სო-დეს... 

*** 

მარია უახლოვდება ედუარდ სტუინს, ჯდება გვერდით, მოეხვევა მას და აქეთ-იქით დაქანაობს: 

დეტექტივო, მე ვიცი, რატომ მოხვედით აქ. არ გასვენებთ ეს ამბავი... როგორც ვაშლს ჭია, ისე 

გიბურღავთ ტვინს შიგნიდან... თქვენ ზედმეტად რთულ კროსვორდს ხსნით, დეტექტივო... 

ზედმეტად რთულს... 

თქვენ ეს საგამოძიებო ექსპერიმენტი ჩემთვის ჩაატარეთ? გაინტერესებთ სიმართლე? სიმართლე არ 

არსებობს... და რომც ყოფილიყო... ვინ დაუჯერებს შეშლილ დეტექტივსა და უცნაურ მოჩვენებას? 

მორჩა! არცერთი სიტყვა! დეტექტივო, ნუ მეკითხებით! ეს ძალზე მტკივნეულია... ის აღარ არის. ეს 

ფანტომური ტკივილია. თქვენ იცით, რას ნიშნავს ფანტომური ტკივილი? როდესაც გაჭრიან ხელს, 

კიდევ რამდენიმე ხანი გეჩვენება, რომ ეს ხელი თქვენ გაქვთ, და ის გტკივათ... როდესაც თქვენ 

სამუდამოდ გართმევენ საყვარელ ადამიანს, თქვენ აგრძელებთ ჩაძინებას და გამოღვიძებას მის 

მკლავებში, ვიდრე არ შეიშლებით ჭკუიდან... 

და გახსოვდეს, რომ ყოველთვის შენთან ვარ... 

მარია ჯდება იატაკზე, ზურგს აქცევს მაყურებლებსა და მანეკენებს და წყნარი, მშრალი ხმით 

იწყებს: ზახარი ჩამოვიდა ლონდონში. როგორც ყოველთვის. მივლინებით. შეხვდა საშას და კიდევ 

ვიღაც იტალიელს აქ, Pინე Bარ-ში. შემდეგ კრუგოვოი მოვიდა ჩემთან და გადმომცა ამპულა. 

_ ჩემო კარგო, საშაზე მზადდება თავდასხმა. შესაძლოა უკვე ეცადნენ მის მოწამვლას... ანდა 

შესაძლოა სხვანაირად მოახდინონ ზემოქმედება... ფსიქოტროპული საშუალებებით... მრავალი 

ხერხია... ეჭვი აქვს კიბოზე... ქიმიოთერაპია შეიძლება ლეტალურად დამთავრდეს. გესმის, რაზე 

ვსაუბრობ? 

მე თავს ვუქნევდი... გული გიჟივით მიცემდა... მეგონა, რომ ზახარს ესმოდა ჩემი გულის კან-კანი... 

მაგრამ ჩემთვის უკვე სულერთი იყო...  

_ ჩემო კარგო, მე ჩამოგიტანე აბი კრემლიდან, რომელიც უკანასკნელი ნამიბიური... მარტორქის... 

დაფქვილი რქისგანაა დამზადებული... ეს უძლიერესი იმუნომოდულატორია, შხამსაწინააღმდეგო. 

გაყავი ოთხ ნაწილად, გახსენი ცხელ წყალში. საშამ ოთხი დღის მანძილზე სვას. შეძლებ 

მარტინენკოსთან ოთხი შეხვედრის მოწყობას? ზედიზედ? ჭკვიანი გოგო ხარ. წამალი 

თანდათანობით იმოქმედებს. შენ თავად შეამჩნევ. მთავარია, პანიკის გარეშე. ნუ გააფრთხილებ 

საშას. ეს შექმნის დისბალანსს, გამოიწვევს ეჭვიანობას, დაარღვევს მიკროკლიმატს... და გახსოვდეს, 
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რომ ყოველთვის შენთან ვარ, ჩემო პატარავ... აი, შენ ათი ათასი ფუნტი შეწუხებისთვის. ეს 

შოუსთვისაა. 

ჩვენ Pინე Bარ-ში ვისხედით. ამ მაგიდასთან. დიახ-დიახ. აქ. ორნი. მე ჩურჩულით მოვუყევი საშას, 

რომ მისი მოწამვლა უნდათ. ის დიდხანს იცინოდა. ეს ამბავი სერიოზულად ვერ აღიქვა. მითხრა, 

რომ ტრანკვილიზატორების ალკოჰოლთან არევა მავნებელია, ამისგან პარანოიები მივითარდება... 

გაღიზიანებული იყო, შემომთავაზა ანგარიში გადამეხადა და ტუალეტში გავიდა. ოთხი 

დაგეგმილი შემთხვევა თვალსა და ხელს შორის ქრებოდა. მე გავხსენი ამპულა და მწვანე ჩაის 

ჭიქაში ჩავაგდე... საშა მობრუნდა. დალია ჩაი და წავიდა... 

მეორე დღეს დილის გაზეთებში გამოჩნდა ყველა ეს საშინელი ამბები... მოწამლულია... 

საავადმყოფოშია... ერთ წამში ყველაფერი თავის ადგილს დაუბრუნდა! მე დამნაშავე ვარ! მე! 

ზახარის შემპარავი ხმა... მისი ტკბილი ღიმილი... სულელური ამბავი უკანასკნელ ნამიბიურ 

მარტორქაზე... ეს ხომ გამოხატული დაცინვაა... ესთეტური წამება... ყოჩაღ, გოგონავ! ბარბაროსების 

ხელით თვით ბარბაროსების წინააღმდეგ. ყველაზე ჭკვიანი პოლიტიკოსები _ ქალები... 

მე მაშინვე წავედი საშასთან საავადმყოფოში. ის იღიმებოდა: 

_ მაპატიე, მგონი გუშინ გაწყენინე. არ მინდოდა. შენ იცი რამე? 

უარის ნიშნად თავი გავაქნიე. ცრემლებით ამევსო თვალები. მოვიდნენ სანიტრები. საშა 

გადააწვინეს საკაცეზე და სხვა ბლოკში წაიყვანეს. ვუყურებდი მას და ვგრძნობდი, როგორ მეწვოდა 

ხელისგულები... ის მიჰყავდათ ჩემგან და მე ვფიქრობდი: „ეშმაკმა დალახვროს, ეს ყველაფერი 

სიმართლეა“. ყველაფერი! სიმართლეა! ეშმაკამა დალახვროს! ნებისმიერი რეალობა 

ნამსხვრევებისგან იგება... 

ბავშვობიდან შევეჩვიე მძიმე ჩანთებს. როცა ჩემი მშობლები ციხეში იჯდნენ, მე და ბებია ერთად 

მივდიოდით პაემანზე. ნახევარ წელიწადში ერთხელ დედასთან და ნახევარ წელიწადში ერთხელ 

მამასთან. პატიმრებისთვის აკრძალული ნივთების სია უზარმაზარი იყო, ხოლო ნებადართულის, 

ერთ პატარა ფურცელზე ეტეოდა. ერთხელ, დედამ პომადა და ტუში გვთხოვა. ისინი აგრძალულ 

ნივთებში შედიოდა. ბებიამ ჩათვალა, რომ ბავშვს არ გაჩხრიკავდნენ და ჩემს ზურგჩანთაში ჩადო... 

მაგრამ მსუქანმა დეიდამ დაფერთხა ჩემი ზურგჩანთა... კოსმეტიკა იატაკზე გადმოიყარა. 

_ მცირეწლოვანი დამნაშავე, _ ყვიროდა ის... 

ძალიან შემეშინდა. ამ საზიზღარი ტუშისა და პომადის გამო მემუქრებოდა სასჯელი _ არ მენახა 

დედა კიდევ ნახევარი წლის განმავლობაში. 

_ დეიდა, დეიდა, მომაჭერით ხელები, ფეხები, ოღონდ შემიშვით დედასთან! _ ვქვითინებდი 

გულამოსკვნილი. ჩემი ისტერიკა საათნახევარს გაგრძელდა. ზედამხედველი კი ტკბებოდა: 

_ აკრძალულია. 

ის დაიხარა ჩემსკენ და ცდილობდა აეხსნა, რომ „აკრძალულია“. პირიდან ხახვის სუნი 

ამოსდიოდა... იმ დროიდან ვერ ვიტან ხახვს. ამ ხახვმა არ მომცა საშუალება, მენახა დედა... კიდევ 

ნახევარი წელი... 

როდესაც საშა საკაცით მიჰყავდათ, მე, როგორც ბავშვობაში, მომინდა მეყვირა: 
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_ დეიდა, დეიდა, მომაჭერით ხელები და ფეხები, ოღონდ ცოცხალი გადარჩეს! 

საშა ერთ კვირაში მოკვდა... და ეს სიმართლე იყო. 

დოკ, როგორ მოგეწონა ჩემი ზღაპარი? კმაყოფილი ხართ, დეტექტივო? გყოფნით სამხილი? მაშინ 

მიდით, დამადეთ ბორკილები და წამიყვანეთ კამერაში! მითხარით მთელი ეს სისულელე 

ადვოკატსა და ჩვენების მიცემაზე... გამაფრთხილეთ, რომ ჩემს წინააღმდეგ გამოიყენებთ... 

1000 მანეთი 

მარია დგება და შვეიცარს უახლოვდება: როცა არავისი გჯერა, ვერც ვერავის დაადანაშაულებ 

ღალატში. არ ვიცოდი, მჯეროდა კი ზახარის, ზედმეტად ვიყავი გატაცებული საშათი, რომ ამაზე 

სერიოზულად ერთხელაც დავფიქრებულიყავი. მე ვიყენებდი ზახარს, ვიდრე ერთხელაც მან არ 

გამომიყენა მე, როგორც ტუალეტის ქაღალდი. ერთჯერადად... როდესაც ცნობილი გახდა, რომ საშა 

მოწამლულია პოლონიუმით, მივხვდი, რომ ცხოვრებაში პირველად ასე ახლოს ხელში მეკავა 

სიკვდილი... ოთხ ნაწილად დაყოფილი აბი განაგრძობდა მარტინენკოს მოკვლას... აქტიური 

სხივური დაავადების ნიშნების გარეშე... მაგრამ ამავდროულად ის მეც მომკლავდა... აქროლადი 

პოლონიუმი არავის ინდობს... 

ეს ეშმაკეული 10 ათასი ფუნტი ნაღდ ფულად მომხიბვლელად იდო ჩემს სამუშაო მაგიდაზე და 

წვავდა გონებას. 

როცა დედა ციხეში იჯდა, ერთხელ წერილი გამოგზავნა: 

_ დავბრუნდები, ჩვენ წავალთ მაღაზიაში და 1000 მანეთის საჩუქრებს გიყიდი. 

ათასი მანეთი _ ეს იყო ზღაპრული თანხა იმ დროისათვის. და მეც ველოდი. ვოცნებობდი, 

ვფიქრობდი, რომ ვიყიდდით საჩუქრებს. დავდიოდი და სიამოვნებას მგვრიდა ის, რომ ირკას 

არასოდეს ექნებოდა ასეთი ნივთები... როგორ შეშურდება ჩემი!!! შური მთელს თვალებს 

დაუფარავს! მე დავსეირნობდი მაღაზიებში და რვეულში ჩემი ბავშვური მიამიტობით 

ბუღალტერიას ავღრიცხავდი: ველოსიპედი, თოჯინები, ახალი კაბა, პალტო... თუ პირდაპირვე 

მანქანა! დედა დაბრუნდა და იმავე დღეს ვკითხე მას, როდის წავიდოდით მაღაზიებში. 

_ რატომ უნდა წავიდეთ? 

_ რათა ჩემთვის ვიყიდოთ 1000 მანეთის საჩუქრები. შენ ხომ შემპირდი! წერილში! გახსოვს? 

_ არა, ძვირფასო, მე გიგზავნიდი 1000 კოცნას. 

და მე ავქვითინდი: 

_ არ მჭირდება შენი კოცნები. მე მინდა 1000 მანეთის ნივთები! 

წყენის ნარონჯისფერი მანდარინი კვლავ ჩემს ყელში გაიჩხირა _ ვერც გადმოფურთხებას ვახერხებ 

და ვერც გადაყლაპვას... 

მე არ წავედი პოლიციაში. პიტერში გავფრინდი. თვითმფრინავში შუახნის ბორტგამცილებელი 

რეკლამას უკეთებდა სასმელ წყალს. 
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_ ჩვენ წყალს კრემლში სვამენ! მასში არის ქიმიური ელემენტები, რომლებიც იშვიათად გვხვდება 

ბუნებაში! 

_ პოლონიუმი? _ გესლიანად ვკითხე მე. 

ბორტგამცილებელმა დაბნეულად გაიღიმა. 

ნამდვილი ცხოვრების დღენი 

(მარია შვეიცარს სახეში ესვრის ფულს): ჩაიხრჩვი! აი, ყველა 10  ათასი! 

_ და შოუ? Show must go on! _ ზახარი კარგ ხასიათზე იყო. 

_ წადი შენი!.. 

_ ბოზო! 

_ მკვლელო! 

_ სიტყვები შეარჩიე! 

სანთებელა ავანთე და ფულს ცეცხლი წავუკიდე დოკუმენტებთან ერთად. პირდაპირ ზახარის 

სამუშაო მაგიდაზე. 

_ Show must go on! 

_ ისტერიკიანო! 

ორივე ვუყურებდით ცეცხლს. შემდეგ ზახარმა აიღო გრაფინი და მაგიდაზე წყალი დაასხა. ჩემში 

ყინული ვიგრძენი. პისტოლეტი ამოვიღე, მოვხსენი დამცველი, გადავწიე საკეტი... დიახ, მე აქ 

მოვედი კრუგოვიოს მოსაკლავად. 

_ რა რომანტიკულია! _ გაეცინა ზახარს, _ გიხდება იარაღი. ეს ყოველთვის ვიცოდი. რაც უფრო 

ჭკვიანია ქალი, მით უფრო მეტ სისულელეს სჩადის. თავს მოიკლავ თუ მე მომკლავ? 

_ არასოდეს მოგდომებია სიკვდილი? 

_ არა. არასოდეს. მაგრამ ყოველთვის მინდოდა მათი მოკვლა, ვინც გამამწარებდა. არავის შეუძლია 

დაუსჯელად რქები დამადგას. მოგეწონა ხუმრობა მარტორქაზე? შენთვის ვცდილობდი 

საყვარელო... ახლა კი წვენი მომიტანე... მაცივრიდან... და ბოლოს და ბოლოს თავი ნუ მოგაქვს მატა 

ჰარად, მაშა. რა პოლიტიკა? სექსი! სექსი განაგებს მსოფლიოს. ბავშვური შიში, კომპლექსები და 

შელახული თავმოყვარეობა. 

მე მართლაც წავედი წვენის მოსატანად. ჭიქაში ხელის კანკალით ვასხამდი და მივხვდი, რომ 

ვერასოდეს შევძლებდი ცივი გონებით და გამიზნულად ადამიანის მოკვლას. 

_ მაშა, აპატიე შენს მტრებს _ ამას ისინი ვერ იტანენ. 
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წამოვედი კრუგავიოსგან... თვალები სავსე მაქვს ცრემლით, მეჩვენება, რომ ქუჩაში ჩემსკენ მორბის 

ბავშვი, ხელს მიწვდის, მაგრამ მე ვერ ვიხუტებ მას. ეს ბავშვი მე ვარ, რომელიც სინაზისკენ, 

სათნოებისკენ ილტვის და გაურბის გულში ჩაკვრას. მე... წამსვლელი ვარ არსაით... 

ლოცვა 

მარია (ლოცულობს): ... მე პიტერში, ჩემს ბინაში მოვედი და ვლოცულობ... პირველად... არ ვიცი 

შესაფერისი სიტყვები... 

_ ვგრძნობ რაღაცას, მაგრამ არ ვიცი რას. ეს ისეთი რამაა, რომელსაც ვერც ვიმახსოვრებ და ვერც 

ვივიწყებ. და როცა ამ რაღაცას ვიჭერ, მის განსაზღვრას ვერ ვახერხებ, ვერ ვხვდები რა არის. და 

ბედნიერი ვარ იმით, როგორც მოხდა ყველაფერი, იმითაც კი ვარ ბედნიერი, რაც ისე არ მოხდა... 

მე მინდა, რომ ჩემი საფლავის ქვაზე სიმართლე დაწერონ... მე ვიცხოვრე... 3 წელი 2 თვე 14 დღე და 4 

წუთი. ეს დროის ის მონაკვეთია, როცა მართლა ვიყავი ბედნიერი... ახლა კი, დამრთეთ ნება, 

გავფრინდე... მე ვიქნები პეპელა... მარტოსული ღამის ფარვანა. ნუ გეშინიათ. ეს სულაც არ არის 

საშიში. მე არასოდეს მეშინოდა სიკვდილის... ფარვანა უნდა დაიწვას... ხოლო თქვენ, თქვენ 

ნომბერტო, გადით სამზარეულოში და გადაკეტეთ გაზი... ძალიან ჩაიხუთა და თავბრუ მესხმის... 

მარია მაგიდიდან იღებს მანდარინს, ფცქვნის, მთლიანად იდებს პირში და ცდილობს დაღეჭვას. ვერ 

ახერხებს. იწყებს გაგუდვას. 

კულისებიდან სცენზე ნარინჯისფერი მანდარინები მოგორავენ... 

30 ნოემბერი 2007 - 12 ნოემბერი 2008   

ქ. მინსკი 

 

ქრისტინა მატვიენკო 

პოსტსაბჭოთა დრამატურგია რუსეთში 

1 

როდესაც ახალი დრამის ფესტივალი (და საერთოდ მოძრაობა) დაიწყო, რუსეთში იყო მინიმუმ 

ათამდე ოცდაათწლამდე ავტორი, რომლებმაც მოახდინეს ერთგვარი რევოლუცია თეატრალური 

საზოგადოების აზროვნებაში. თუმცა მათ საკუთარ თავზე გამოსცადეს ყოველგვარი ინტერესის 

უქონლობა, რომ გაეგოთ ან მიეღოთ მათი ტექსტები სცენაზე. თეატრის კარი ჩარაზული იყო ახალი 

ტექსტებისათვის, ვინაიდან ისინი ვერ ხედავდნენ ახალ ჩეხოვს. ასე რომ, ახალგაზრდა 

დარამატურგები მიმართავდნენ ახალ სივრცეებს და საბოლოოდ გაიმარჯვეს კიდეც.  

დღეს, ახალი მაყურებლისათვის რუსეთში, სანკტ-პეტერბურგში და მრავალ სხვა ადგილას 

საუკეთესო სივრცე არის არა დიდი თეატრები, არამედ სხვენები, მიწისქვეშები და ყოფილი 

ქარხნები. ახალმა რეალობამ მოითხოვა ახალი ხედვა და აღწერის ახალი ხერხები; ახალმა 

ტექსტებმა კი ახალი სივრცეები. ახალი დრამის ყველა ყოფილი ლიდერი, როგორიცაა ვასილი 

სიგარევი, მაქსიმ კუროჩკინი, ძმები პრესნიაკოვები, დღეს, ჩართული არიან კინო ინდუსტრიაში ან 
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ევროპულ თანამშრომლობაში. მათ არ სჭირდებათ დიდი სცენის მხარდაჭერა, მაგრამ დიდ სცენებს 

სჭირდება ისინი.  

2 

ვიდრე ახალი დრამა დაიბადებოდა ლუდმილა პეტრუშევსკაიამ დაწერა თავისი პიესები. თითქმის 

ყველა მათგანი შეფერხდა, დაიბლოკა თეატრის მიერ და ავტორს ბრალი დასდეს რეალობის 

გამუქებაში. გვიანდელ 1990-იან წლებში რუსულ თეატრს არ სურდა ადამიანების ცხოვრების 

არამომხიბვლელ მხარეებზე და მარგინალურ გმირებზე საუბარი. ამიტომ, თეატრი 

უგულვებელყოფდა რეალობას. სინამდვილეში, პეტრუშევსკაია გახდა ახალი რუსული დრამის 

წინაპარი.  მოგვიანებით, ახალი დრამის წერის პარალელურად  ის ხელმძღვანელობდა სემინარებს 

- როგორ დავწეროთ დიალოგი (თეატრი.doc-ში 2001-2002 წლებში).  მისმა სიურეალისტურმა 

პიესამ „Bifem“ ქალიშვილის და დედის ერთობლივ ცხოვრებაზე მოიპოვა მთავარი პრიზი ახალი 

დრამის პირველ ფესტივალზე 2000 წელს. 

3 

მეორე მნიშვნელოვანი პიროვნება, რომელმაც იქონია უზარმაზარი გავლენა ახალ დრამაზე არის 

ვლადიმერ სოროკინი. მისი პიესები იდგმება საზღვარგარეთ, მაგრამ მისი რომანები, ამჟამად, 

უფრო პოპულარულია რუსეთში, რადგან  მისი პიესები იგნორირებულია თეატრების მიერ. 

ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც სოროკინის სახელი  ხმამაღლა გაჟღერდა იყო ელვის ჰერმანის  

„ყინული“:  ჯგუფური კითხვა სოროკინის რომანის (ახალი რიგის თეატრში), მაგრამ ეს გააკეთა 

ლატვიელმა რეჟისორმა. სოროკინის უნარმა დაინახოს პოსტსაბჭოთა რეალობა ასეთი 

ორიგინალური სახით, სულ რომ არაფერი, გავლენა იქონია ძმები პრესნიაკოვების პიესებზე. 

მისთვის დამახასიათებელი შავი იუმორი ასევე გავრცელდა ახალგაზრდა მწერლებს შორის და 

წარმოგვიდგენს რეალობისგან განტვირთვის მეთოდს. ჩვეულებრივ ეს რეალობა იმდენად საშიშია 

მაყურებლისთვის, რომ მას სჭირდება თავდაცვა. 

 

4 

ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ მოხდა პირველ სემინარებზე ვერბატიმსა და „ახალ წერაზე“, 

რომელიც ფესტივალის „ოქროს ნიღაბი“ ფარგლებში მოეწყო 1999 წელს ბრიტანეთის საბჭოსთან და 

სამეფო კარის თეატრთან თანამშრომლობით. მას შემდეგ მიჩნეულია, რომ ახალი რუსული დრამა 

ბრიტანეთის გავლენის ქვეშაა მოქცეული და სიმართლე რომ გითხრათ,  ეს ნიშნავს უფრო 

სოციალურად დაკავშირებულს და არა რეალობის შელამაზებას.  2000 წლის დასაწყისში თეატრში 

პირველი დოკუმენტური პიესები და წარმოდგენები ჩნდება თეატრი.doc-ში (მოსკოვი). ამ 

ტექსტებმა აბსოლუტურად შეცვალა სიტუაცია,  რადგან  ჩვენ თავიდანვე დავინახეთ ჯერ კიდევ 

პეტრუშევსკაიას პიესებიდან, როგორ შეიძლება გახდეს პიესა რეალობის ხაფანგი. სცენაზე 

ვიხილეთ უსახლკარო, პატიმარი ქალები, მოზარდები, ოფისის მენეჯერები, აივინფიცირებულები 

და სხვები, რომლებიც იტანჯებიან მშობლების ძალადობით. დოკუმენტური პიესების ყურადღების 

ცენტრში სხვა მარგინალური ფენებიც მოექცნენ. ძველი მეტალურგიული ქარხნის მუშები, სკოლის 

ბიჭები ჩრდილოეთ ქალაქებიდან, გოგონები და ბიჭები, რომელთაც უყვართ დალევა და მრავალი 

სხვა ჩვეულებრივი ადამიანი გახდა თეატრი.doc-ის გმირი. და ამ ახალგაზრდა დრამატურგებს 
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არასოდეს დაავიწყდებათ პირველი ვორქშოპი სხეულის მეტყველებაში, რომელსაც  შტეფენ 

დალდრი უძღვებოდა.  

5 

თანდათანობით ახალი დრამის ფესტივალმა სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ადგილი 

მოიპოვა და შთააგონა სხვა ეთუზიასტებსაც, რომლებსაც მხარს უჭერდნენ ახალგაზრდა 

მენეჯერები, რომ შეექმნათ საკუთარი სივრცე ახალი მწერლობის შესაქმნელად და მხარდასაჭერად. 

ასეთი იყო (და ზოგიერთი მათგანი ჯერ კიდევ არსებობს) ტოგლიატის ახალი მწერლობის 

რეგიონალური ცენტრი (შთაგონებული ვადიმ ლევანოვის მიერ), ეკატერინბურგში (ნიკოლაი 

კოლიადას ხელმძღვანელობით), მინსკში (ბელორუსიელი პროდიუსერი და დრამატურგი 

ნიკოლაი ხალეზინი, თავისუფალი თეატრიდან) და სხვა. თითქმის ყველა მათგანი დაარსდა 

ხელისუფლების მხარდაჭერის გარეშე და ტრადიციული თეატრის შენობების გარეთ. ასევე 

მნიშვნელოვანი ფაქტია, რომ ყველა ახალგაზრდა დრამატურგს, როგორც წესი, არ დაუმთავრებია 

ისეთი პროფესიული ინსტიტუტი, როგორიცაა,  მაგალითად მოსკოვის ლიტერატურის 

ინსტიტუტი.  ეს იყო მიზეზი კრიტიკოსებისათვის, რომ ახალგაზრდა  მწერლები 

დაედანაშაულებინათ თეატრის არ ცოდნაში. თუმცა ცხადი გახდა, რომ მათთვის უკეთესიც იყო არ 

მიემართათ მოძველებული თეატრალური კანონებისათვის. მაყურებელში და მკითხველში 

ცხოვრების ცოდნაზე უფრო  მეტი მოთხოვნა იყო, ვიდრე დრამატურგების სცენის ღრმა ცოდნაზე.  

 6 

„ლიუბიმოვკა“ შეიქმნა 1990 წელს უფროსი თაობის რუსი დრამატურგების მიერ ახალგაზრდა 

თაობის მხარდასაჭერად. ვიქტორ სლავკინი (ავტორია ცნობილი პიესის „ახალგაზრდა კაცის 

უფროსი ქალიშვილი“ (1978 წ.)  და „სერსო“ რეჟისორი ანატოლი ვასილიევი (1985 წ.), ალექსეი 

კაზანცევი, ვლადიმერ გურკინი ძალიან კარგად იხსენებდნენ, როგორი რთული და მეტიც, 

შეუძლებელი იყო ახალგაზრდა მწერლისათვის სცენამდე მიღწევა. სწორედ ამიტომ, მათ 

გადაწყვიტეს, რომ არ დალოდებოდნენ სახელმწიფო თეატრის მხარდაჭერას და თავად 

გაეკეთებინათ რაღაც. ათი წლის შემდეგ ფესტივალის მენეჯმენტი ითავა დრამატურგების 

მომავალმა თაობამ, ელენა გრემინამ და მაიკლ უგაროვმა. კერძოდ. 20 წლის განმავლობაში 

„ლიუბიმოვკამ“ გვაჩვენა შესანიშნავი მაგალითი კარგად მომუშავე არასამთავრობო 

ორგანიზაციისა, რომელიც კოლექტიურ ლიდერობას ეფუძნება. 

სწორედ „ლიუბიმოვკა“არის ის ადგილი, სადაც პირველად გამოჩნდა  ყველაზე მნიშვნელოვანი 

რუსი დრამატურგების პიესები:  ვასილი სიგარევის „პლასტელინი“, რომელიც თამაშობდა ძმები 

პრესნიაკოვების მსხვერპლს, ოლია მუხინას „ტანია-ტანია“, მაქსიმ კუროჩკინის „თვალი“. 

ფესტივალმა ლამაზი გარეუბნიდან, სადაც ცხოვრობდა სტანისლავსკი გადაინაცვლა მოსკოვის 

ცენტრში - თეატრი.doc-ში. მაგრამ ამით „ლიუბიმოვკამ“ ახალი, დიდი აუდიტორია შეიძინა. წელს, 

ახალი რუსული დრამის მომდევნო წარმატების ტალღამ მოგვიტანა 30 წლის ავტორების ახალი 

პიესები, როგორიცაა პაველ პრიაჟკო, ძმები დურნენკოვები, იური კლავდიევი, ნატალია 

ვოროჟბიტი და იაროსლავა პულინოვიჩი.  გარდა ამისა, არის რაღაც ძალიან სახასიათო და 

მნიშვნელოვანი „ლიუბიმოვკაში“. იგი ხსნის შესაძლებლობებს აქამდე უცნობი ავტორებისათვის. 

ყველას, არაპროფესიონალსაც კი შეუძლია წარადგინოს თავისი პირველი პიესა კონკურსზე. 

ექსპერტ-ჟიურის სურს აღმოაჩინოს საერთოდ ნორჩი ავტორი, რაც ძალიან ხშირად ნიშნავს - 

ავტორს, ვინც წერს ყოველგვარი წესების გარეშე. 
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ტრადიციულად, ყოველი ახალი თეატრალური სეზონის ამოსავალი წერტილი  მოსკოვში არის 

„ლიუბიმოვკა“. წელს, ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ ვნახეთ მინიმუმ 30 სასცენო კითხვა. 

ყოველი პიესა ხდება დისკუსიის საგანი როგორც  პროფესიონალების, ასევე ჩვეულებრივი 

მაყურებლის მხრიდან. ყველას აქვს უფლება გააკრიტიკოს ტექსტი, ან თუნდაც მისცეს რჩევა 

ავტორს. ეს შეიძლება იყოს არასასიამოვნო დრამატურგისათვის, მაგრამ ეს არის წესი. თუ ხარ 

დრამატურგი, უნდა გქონდეს ძლიერი ხასიათი და შეგეძლოს შენს ნაწარმოებზე განსხვავებული 

აზრის მოსმენა. 
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რა ძირითადი ცვლილებები მოიტანა ბოლო წლების ახალმა პიესებმა?  პირველი ეს არის 

მცდელობა დაიჭირო თანამედროვე გმირის ახალი ტიპი. ძნელია კონკრეტულად იმის თქმა, თუ 

ვინ არის ეს ადამიანი. აღარ არსებობენ სასტიკი მოზარდები, როგორც კლავდიევის ადრეულ 

პიესებში და კრიმინალი გოგონები, რომლებიც გარემოების მსხვერპლნი არიან დაბადებიდანვე, 

როგორც პულინოვიჩის ტექსტებში. მაგრამ არსებობს ჩვეულებრივი ხალხი ოფისებიდან, 

ჩვეულებრივი მარტოხელა ქალები, რომლებიც ბედნიერების ძიებაში არიან და უბრალოდ 

მეგობრები, რომლებსაც უაზროდ გაყავთ დრო, როგორც ესაა პრიაჟკოს ახალ პიესაში 

„გაბრაზებული გოგონა“. მთავარი სიურპრიზი ლიუბიმოვკას ამ გამოცემისა იყო 20 წლის 

დრამატურგების „მხნე“ ხმები. ისინი ცდილობენ ჩვეულებრივი ცხოვრების აღწერას, ისე მკვეთრად 

როგორც მათ შეუძლიათ. რატომ უნდა იყოს ჩვეულებრივი ცხოვრება ნათელი და მარგინალური? 

არა, გულახდილად, ის უნდა შეიღებოს რუხ ფერებში. ასე რომ პიესა „ანტისექსი“ დაწერილი 

ლიუბა მულმენკოს მიერ პერმიდან მოგვითხრობს ჩვეულებრივი ქალის ვიზიტზე ექიმთან. ოლგა 

სტიჟაკის (სანკტ-პეტერბურგი) „მარინა“  მოგვითხრობს ორ მეგობარზე, გოგო და ბიჭი, რომლებიც 

ცდილობენ იპოვონ რაიმე მნიშვნელოვანი თავიანთ ცხოვრებაში. მარია ზელინსკაია 

(როსტოვიდან), პიესა „არავითარი დადანაშაულება ჩვენს შორის“, მოგვითხრობს ნათესავების 

გარდაცვალების ზეგავლენაზე. მარინა კრაპივინას პიესა „მდგომარე სახე დახრილი გმირი“ 

გვიყვება  ტიპიური ქალაქელი ადამიანის ამბავს, რომელიც ყოველ ღამე საყვარლებს იცვლის, მანამ 

სანამ, ერთ-ერთი მათგანი არ დაიღუპება ავტოკატასტროფაში, მისი ღალატის გამო. ნინა 

ბელენიცკაიას „მე მოვკვდი გასულ წელს“ , ბიჭი აღმოაჩენს, რომ მისი დოკუმენტები ეკუთვნის 

გარდაცვლილ ადამიანს. ყველა ეს პერსონაჟი ჩვენ გვგავს, ან თუნდაც ჩვენს მეგობრებს და კარის 

მეზობლებს. 
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ყველა ეს ახალი ტექსტი თეატრისათვის იწერება ახალგაზრდების მიერ, რომლებსაც როგორც წესი, 

არ აქვთ პროფესიული განათლება დრამატურგიაში. ეს არის მიზეზი, რის გამოც ისინი უფრო 

დაინტერესებული არიან  რეალობით, ვიდრე პროფესიული მწერლობით. ამიტომაც, მათ 

გულწრფელ ტექსტებს ჩვენი საზოგადოება უკეთესად აფასებს, ვიდრე ნებისმიერი 

სოციოლოგიური კვლევა. თანამედროვე რუსეთში  იყო ერთი პიესა ეროვნულობის საკითხზე - 

ჰალიდ მამედოვის „რუსოსტანი“, რომელიც წარმოაჩენს უმაღლესი დონის სიძულვილს 

ნებისმიერი უცხოს, განსაკუთრებით კავკასიელების მიმართ. მაგრამ ეს გამონაკლისია. დანარჩენმა 

პიესებმა თავი აარიდეს მსგავს პრობლემატურ თემებს და ამჯობინებენ პირადი ცხოვრების 

თემებზე მუშაობას. ალბათ პირად სამყაროში გაცილებით უფრო ნაკლები ტყუილია, ვიდრე დიდ 

პოლიტიკაში და ახალგაზრდა მწერლებს ურჩევნით საკუთარი უსაფრთხოება, ვიდრე 

გულწრფელობა. 
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მაგრამ ისინი კვლავ დაუბრუნდნენ პოლიტიკას 2011 წლის დეკემბრიდან, როდესაც პირველი 

საპროტესტო აქციები გაიმართა მოსკოვში. არსებობს დოკუმენტური შოუები პოლიციის მიერ 

მოქალაქეების დაკავებაზე, მოწმეებზე Pussy Riot-ის საქმეზე, ემიგრანტებზე ყოფილი საბჭოთა 

რესპუბლიკებიდან და თეატრი.doc-ში დაპატიმრებებზე. აუდიტორია მზად არის ასეთი 

აქტუალური თემებისათვის, ის ეძებს არაგასართობ თეატრს, რადგან თეატრი გახდა 

თავისუფლების სფერო და ყველაფრის მიუხედავად, ჩვენ არ გვინდა ამ გრძნობის დაკარგვა.  
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ერთადერთი საკითხი, რომელიც მოუგვარებელი რჩება, ჯერ კიდევ პირველი „ლიუბიმოვკიდან“ 

არის ახალი პიესების დადგმის პრობლემა. რუსეთის თეატრებს  ჩვეულებრივ ეშინიათ გარისკონ 

ახალი ტექსტების დადგმა. თეატრები კვლავ ახალი ჩეხოვის მოლოდინში არიან და ამის გამო, მათ 

ხელიდან გაუშვეს ყველა მნიშვნელოვანი პიესა ახალი დრამის განმავლობაში, რომელიც უკვე 

არსებობდა 2000 წლის დასაწყისში. ასე რომ დადგმის შანსები ჯერ კიდევ დაბალია. 

მაგრამ ნადვილად არ ღირს იდარდო დიდი სცენების გაცდენაზე. ახალ ტექსტზე დაფუძნებული 

შოუ და დადგმული მცირე თეატრი.doc-ში ავტორისათვის უფრო მნიშვნელოვანია და - თუ ეს 

დადგმა ცოტათი მაინც კარგია! - ვიღებთ კიდევ უფრო მეტ საჯაროობას, ვიდრე რეგულარული 

სპექტაკლი დიდ თეატრში. მაყურებელი, რომელიც ეძებს რაღაც ახალს და ნამდვილს მეტად აღარ 

წავა დიდ თეატრში. დიდი თეატრები მათი მოსაწყენი კლასიკით უკვე გართობის სფეროა. რატომ 

უნდა დავხარჯოთ თავისუფალი დრო მხოლოდ გართობაზე? ეს სასაცილოა, მაგრამ თანამედროვე 

რუსი ახალგაზრდების დიდ ნაწილს მხოლოდ გართობა არ აინტერესებს. დიდი თეატრები, 

სტატისტიკის მიხედვით, არის 40-60 წლის ქალბატონებისა და ბატონების ადგილი. დანარჩენები 

საერთოდ არ არიან დაინტერესებული თეატრით ან უყურებენ ახალ დრამას.  

ყველასათვის მოულოდნელად ახალმა დრამამ შეაღწია თეატრში. თავდაპირველად, ის შევიდა 

რუსულ კინოში - ე.წ. „ახალი ტალღა“. ივან ვირიპაევი, ვასილი სიგარევი, იური კლავდიევი, 

ალექსანდრე როდიონოვი, ნატალია ვოროჟბიტი თანამშრომლობენ რეჟისორებთან, ან თავად 

ქმნიან ფილმებს. უფრო ფართო გაგებით ახალი დრამის გავლენა რუსულ კინოზე იგრძნობა 

გმირების არჩევაში, რეალობის წარმოჩენის ხერხებში, ენისადმი ყურადღების გამახვილებაში, 

ცხოვრებისეული გარემოებების დაფიქსირებაში დიდ ქალაქებსა თუ სოფლებში, სადაც ხალხი 

ცხოვრობს.  

მაგრამ ასევე თეატრებში - ისინი, ვისაც ვერ წარმოედგინა, რომ ასეთი სიტყვები იქნებოდა 

ნათქვამი სცენიდან - დღეს ახალი დრამის გმირები და შეტყობინების სახე ჩნდება. რეჟისორები 

ცდილობენ ესაუბრონ მაყურებელს ჩვენს საერთო წარსულზე, როგორც კონსტანტინე 

ბოგომოლოვი. ისინი საკუთარ თავს აძლევენ უფლებას შეაწუხონ დანარჩენი საზოგადოება, 

როგორც ამას კირილ სერებრენიკოვი აკეთებს.  ისინი დასცინიან ხელისუფლებას, როგორც ამას 

მსახიობები ალექსეი დევოტჩენკო და ლია ახედჯაკოვა აკეთებენ. ყოველივე ეს არის ახალი დრამის 

მუშაობის შედეგი. 

ბევრი დრამატურგი დღეს სულ უფრო და უფრო მეტ შემოთავაზებას იღებს: მაიკლ დურნენკოვმა 

ხელახლა გადაწერა სტრინდბერგის „ფრეკენ ჟული“ თომას ოსტერმეიერისათვის, ნატალია 

ვოროჟბიტმა დაწერა ახალი პიესა სამეფო კარის თეატრისათვის, მაქსიმ კუროჩკინმა გააკეთა 

ლიბრეტო ვასილ ბარხატოვის ოპერისათვის დიდ თეატრში და ა.შ. ასევე მათთვის ყველაზე 

საინტერესო და სასარგებლოა ის, რომ ისინი კვლავაც განაგრძობენ თეატრში დამოუკიდებელი და 
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ფინანსურად არამომგებიანი პროექტების კეთებას. რაც უფრო ნაკლებს იღებ სახელმწიფოსგან, ან 

სახელმწიფო ორგანიზაციებისგან მით უფრო მეტს იღებ მაყურებლისგან და საზოგადოებისგან. 

ისინი შეეჩვივნენ იყვნენ თავისუფლები და გრძნობდნენ მეგობრების, თანამოაზრეების 

დახმარებას. ალბათ სწორედ ამით აიხსნება, თუ რატომ არიან ისინი დღესაც ასე ახლოს 

ერთმანეთთან და რატომაც ახალი დრამა რუსეთში კვლავ არსებობს.  

 

 

ნინა ბელენიცკაია 

პავლიკა - ჩემი ღმერთი 

პიონერული სპექტაკლი-კონცერტი 

 

რუსულიდან თარგმნა ლიკა ჭელიძემ 

რუსული თქმულება ამბობს: თუ გოგონა მამას ჰგავს,  

ეს მისთვის ბედნიერების მომტანია. 

ლ. ულიცკაია 

 

ეძღვნება მამაჩემს. 

1. 

რეკავს ტელეფონი. გაბმული ზარი დიდხანს წკრიალებს. 

ტანია: ხედავს ჩემს ნომერს და არ მპასუხობს. მას ჩვეულებრივ უცხო ნომრიდან ვურეკავ ხოლმე. 

2. 

ტანია: ვეძებ მამაკაცს ხანგრძლივი ურთიერთობისთვის. ასაკი - 45 წლიდან ზემოთ. გონებრივად 

სრულყოფილს. 

ვიზრუნებთ ერთმანეთზე და როცა დაბერდება, პირობას ვდებ, არ მივატოვებ, არ ჩავაბარებ 

მოხუცებულთა თავშესაფარში და არ გავუყოფ ბინას. 

ფინანსური მხარე საერთოდ არ მაღელვებს, ისევე როგორც სიმაღლე, წონა და სხვა დანარჩენი 

მონაცემები. 

სასურველია, გულწრფელად დაინტერესდეს ჩემით, ყოველთვის ახსოვდეს ჩემი დაბადების დღე 

და რეგულარულად მირეკავდეს. ძალიან მინდა შემიყვარდეს და მანაც იგივე გრძნობით მიპასუხოს.  

მოხარული ვიქნები, თუ წინამორბედისგან განსხვავებით, არ გამცვლის სხვაში. 
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ვიცხოვრებთ ცალ-ცალკე და მხოლოდ დასვენების დღეებში შემოვიფარგლებით საერთო სადილით. 

ინტიმს ნუ შემომთავაზებს. 

ვეძებ მამას. 

3. 

კვლავ ისმის ტელეფონის ზარი. 

ტანია: მე ვარ, ტანია. ყოველი შემთხვევისთვის გითხარი, ხომ შეიძლებოდა, ვერ გეცნე. 

მამამისი: გამარჯობა 

ტანია: როგორ ხარ?  

მამა: გმადლობ, კარგად. 

ტანია: მოხარული ვარ. 

მამა: დამცინი? აი, სულ ასეა! 

ტელეფონში წყვეტილი ზარი... 

ტანია: ხომ არ შევხვდეთ? (ამბობს უკვე გათიშულ ტელეფონში). 

4. 

ტანია: მამა, ოდესმე დაგსიზმრებივარ? 

5. 

ტანია: ნახევარი წლის შემდეგ. 

ტელეფონის ზარი. 

ტანია: ტანია ვარ. ეს ისე, ყოველი შემთხვევისთვის გითხარი, ხომ შეიძლებოდა, ვერ გეცნე. 

მამა: გამარჯობა. 

ტანია: როგორ ხარ?  

მამა: რატომ რეკავ? 

ტანია: შენი ხმა რომ გავიგო. 

მამა: და რომ დამადანაშაულო არა? 

ტანია: იქნებ, შენ თავს ადანაშაულებ და ამას ჩემი ხმით აკეთებ. 

მამა: თუ ასეა, კარგად იყავი. 
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ტანია: მოიცა! შეწუხებისთვის ბოდიშს გიხდი, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა. იქნებ შეძლო, და 

მცირეოდები ფული გამომიგზავნო? 

მამა: მიდი და თავად იმუშავე. 

ტანია: ვმუშაობ. მაგრამ შენ ხომ უმცროსი ქალიშვილიც გყავს. იცი, ავად გახდა. ექიმები ამბობენ, 

რომ სერიოზულად არის საქმე. აუცილებლად სჭირდება ძვირიანი წამლები. მე ხომ წვრილმანების 

გამო არ გაწუხებ და არ გეუბნები იმას, რომ გაიზარდა, ყველაფერი დაუპატარავდა, რომ ჭირდება 

ახალი ზურგჩანთა, რადგან ძველი გაიქუცა და დაიხა, რომ სჭირდება ბოტასები და ქურთუკი, და 

რომ მის კლასში ყველას აქვს ფლეერი, ხოლო ფასები საოცარია. ერთხელ მაინც გაგეშვა ბავშვი 

ზღვაზე... სახლში სარეცხი მანქანა გაგვიფუჭდა, სამზარეულოს მაგიდაც ყანყალებს... 

მამა: მას დედა ჰყავს! 

ტელეფონში წყვეტილი ზარი. 

ტანია: მას ხომ მამაც ჰყავს. მამა - ჩათლახი, მამა - დამპალი, მშობლიური, ჩათლახი. მამიკო, 

რომელსაც, რაღაც არ მახსოვს, რომ მისი გაჩენა ეთხოვა, შენი დედაც... მე, შე ახვარო, ჩემს 

სტუდენტურ წლებში უნდა შევითავსო შენი ფუნქციები და საკუთარი დის მშობლად უნდა ვიქცე! 

მე გავაჩინე? მე მოვიყვანე დედა ცოლად? მე მივატოვე ჩვენი ოჯახი? რატომ მრცხვენია ასე შენს 

გამო? მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი არაფერი გამიკეთებია. 

6. 

გაბმული ზარი. კვლავ არ იღებს ყურმილს. 

ტანია: მამა, მე უკვე გითხარი - აღარ მიყვარხარ - ეს ერთი.  

გიღალატებ - ეს ორი.  

დაგასმენ - ეს ორნახევარი.  

ან რვა წელი კონფისკაციით... აბა რა გეგონა? 

ახლა პავლიკ მოროზოვია ჩემი ღმერთი.  

მან პირველმა დაარღვია სულელური მცნება: პატივი ეცი მამას. შენ ჯერ გაერკვიე, ვინ არის იგი - 

შენი მამა, ხოლო შემდეგ იფიქრე, როგორი ურთიერთობა უნდა გქონდეს მასთან. ღირსია კი იგი 

საერთოდ, რომ შენთვის ვიღაც მაინც იყოს? 

7. 

პარტერში მაყურებელთა სკამიდან დგება ბიჭი. 

პავლიკი: პავლიკ მოროზოვი საჭმელს ხარშავდა, იატაკზე კი დაფორთხავდა უფეხებო მამა.  

გამარჯობა. 

ტანია: ეს ვინ არის? 
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პავლიკა: ეს პავლიკია. 

ტანია: ეს როგორ გავიგო? 

პავლიკა: პირდაპირი მნიშვნელობით. პავლიკ მოროზოვი. 

ტანია: კაი ერთი. 

პავლიკი: პიონერულ სიტყვას გაძლევ. 

ტანია: რომ არ გავხარ? არც მის პორტრეტებს და არც ქანდაკებებს, და არც მის საფლავზე დადგმულ 

ძეგლს.  

პავლიკა: როდის იყავი ბოლოს სასაფლაოზე? გინახავს ერთი საფლავის ქვა მაინც, რომელიც გავს 

წესიერ ადამიანს? 

ტანია: პავლიკა 14-ის იყო, როცა დაბრიდეს! 

პავლიკი: ჯერ ერთი, დაკლეს. მეორეც, 80 წელი გავიდა მას შემდეგ. არ უნდა გავზრდილიყავი 

ცოტათი მაინც? 

ტანია: გამყიდველები არ იცვლებიან! 

პავლიკი: და მათი შვილები? 

ტანია: აი, კითხვები. 

პავლიკი: აბა როგორ გეგონა? მე ხომ შენი ღმერთი ვარ! 

ტანია: თუ მართლა პავლიკი ხარ!.. 

პავლიკა: პავლიკი ვარ, პავლიკი. გაჩვენო დანით მიყენებული ჭრილობები? 

ტანია: ისევ გაჩნია? 

პავლიკა: სად წავიდოდნენ, რო? ყველაფერი ჩაწერილია პროტოკოლში... 

ტანია: პავლიკა მოკვდა, შენ კი ცოცხალი ხარ! 

პავლიკი: სად არის ფაქტი? თანამიმდევრული ხარ? 

ტანია: კი. არა. არ ვიცი. 

პავლიკი: მე ვიცი. სანამ არ ვიყავი, უამრავი რამ გამოიგონეს: თვითმფრინავი ჰქვია, იქნებ 

გაგიგონია? მიფრინავ ტიუმენამდე. იქიდან ავტობუსით ტავდამდე. ხოლო იქიდან ჩემამდე 40 

კილომეტრიღაა. გზას ყველა მიგასწავლის - დღემდე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა ვარ. 

ასფალტიც კი დააგეს ჩემთან მოსასვლელად. 

8. 
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გერასიმოვკა. პავლიკის საფლავი, რომელზეც დგას ძეგლი ფართხუნა თაბაშირის შარვალში. 

პავლიკი ასუფთავებს საფლავის ქვას ყვითელი ფოთლებისგან. გამოჩნდება ტანია. 

ტანია: გთხოვთ გამოიძახოთ მოწმე პაველ მოროზოვი. 

პავლიკი: ფოთლების შრიალივით გავარდა ხმა - ნუთუ მამის წინააღმდეგ წავა? 

ტანია: მონადირე ეგორი, ისიც კი, რომელიც ასეთი სიტყვაძუნწია, ჩაერთო - რა თქმა უნდა, წავა! 

პავლიკი: ვიღაცამ პაპიროსის კვამლში ყრუდ უპასუხა - მაინც ხომ მამაა, ცოდო არ არის? ერთია - 

განაცხადო, აქ კი სერიოზულადაა საქმე - სასამართლო. ალბათ, დაფიქრდება. 

ტანია: პავლიკმა გადააბიჯა პარმაღს. 

პავლიკი: მე ყველაფრისთვის მზად ვარ. სასამართლოს ვაძლევ პიონერულ სიტყვას, რომ სრულ 

სიმართლეს ვიტყვი. 

ტანია: ქერათმიანი ბიჭუნა კეპს ჭმუჭნის, ელოდება კითხვებს. 

- პაველ მოროზოვი ხარ? 

პავლიკი: დიახ. 

ტანია: განსასჯელის შვილი ხარ? 

პავლიკი: დიახ. 

ტანია: დაკითხვა რომ მოკლე ყოფილიყო, სასამართლოს თავმჯდომარემ ჰკითხა: 

_ მამასთან ღამღამობით სახლში უცხოები მოდიოდნენ? 

პავლიკი: დიახ. 

ოღონდ, ჩემი აზრით, სასამართლო სცენა პროზაულად უფრო ეფექტურია. 

ტანია: მოსამართლემ კვლავ ჰკითხა: 

_ პავლიკ, ეს მამაშენია? 

პავლიკი: დიახ, ის მამაჩემი იყო, მაგრამ მას მამად აღარ ვთვლი. ვიძლევი პიონერულ სიტყვას, რომ 

ვამბობ სიმართლეს. საკმაოდ რთული იყო. მაინც მამაა“. 

ტანია (ქირქილით): „მაინც მამაა“. მაინც რომ შვილია, არ უფიქრია? 

პავლიკი:  - ბიძია მოსამართლეებო! - პავლიკას ხმაში სიმტკიცე შეემატა და მან ისე განაგრძო 

საუბარი, როგორც კარგად დაზეპირებული გაკვეთილი, - მე, როგორც არა შვილი, არამედ როგორც 

პიონერი, ვითხოვ მამაჩემისთვის მკაცრ სასჯელს, რათა მომავალში სხვებს არ მოუნდეთ პარტიის 

გზის ღალატი. 

ტანია: პაველმა იქ მყოფ საზოგადოებას თავი დაუკრა და აღელვებული სკამზე ჩამოჯდა. 
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9. 

ტანია: რატომ არსად წერია ისე როგორც საჭიროა მამის დასმენის შესახებ? 

პავლიკი: პაველ მოროზოვი. კულაკობასთან ბრძოლაში მონაწილე საბჭოთა კავშირის სოფლის 

მეურნეობის კოლექტივიზაციის პერიოდში. 

ტანია: ერთ-ერთ პოემაში წერია, რომ როგორც კი დაინახე, მამაშენი გასცემდა კულაკებზე 

საბუთებს, იმავე ღამეს რაიკომში გაიქეცი. 

პავლიკი: ვიყავი ორგანიზატორი და თავმჯდომარე გერასიმოვკის პირველი პიონერული რაზმისა, 

რომლის პიონერებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები კოლმეურნეობის შექმნის აგიტაციაში. 

ტანია: მოთხრობაში შენ ადგილობრივ ჩეკისტს რაღაც უჩურჩულე ყურში. 

პავლიკი: მხეცურად იქნა მოკლული კულაკების მიერ. მოროზოვის სახელი მიენიჭა გერასიმოვკისა 

და სხვა კოლმეურნეობებს, სკოლებსა თუ პიონერთა ბანაკებს. 

ტანია: დაწვრილებით მომიყევი. 

პავლიკი: რისთვის? 

ტანია: მინდა შენი ადგილი დავიკავო. 

პავლიკი: მე მკვდარი ვარ. ყველას ვეზიზღები. არ გირჩევ. 

ტანია: მეც უამრავი ნაკლი მაქვს. სამაგიეროდ, შენ „კრეატიული“ ხარ. დღეს კი ეს ჩვენში დიდი 

იშვიათობაა. 

პავლიკი: რეალურად რით განსხვავდები ჩემგან? 

ტანია (ჩაფიქრდება): ჯერ ერთი, პიონერი ხარ.  

პავლიკი: შენ? 

ტანია: მრცხვენია, მაგრამ ოქტომბრელი. 91 წელი დადგა. სულ რაღაც ექვსი თვე არ მეყო. 

პავლიკი: მიგიღო? 

ტანია: შეიძლება, რო? 

პავლიკი: რა თქმა უნდა, მე ხომ რაზმის ხელმძღვანელი ვარ! ოღონდ იცოდე, უკან დასახევი გზა 

პიონერობიდან არ არსებობს. მზად ხარ? 

ტანია (პიონერულ სალამს აძლევს): ყოველთვის მზად ვარ! 

ისმის დაფდაფების ხმა. 

პავლიკი: მაშინ გაიმეორე ჩემთან ერთად: მე, სახელი, გვარი (ტანია იმეორებს მასთან ერთად), 

ვლადიმერ ილიას ძე ლენინის სახელობის საკავშირო პიონერთა რიგებში შესვლისას ჩემი 

ამხანაგების წინაშე საზეიმოდ ვფიცავ: მხურვალედ მიყვარდეს ჩემი სამშობლო, ვიცხოვრო, 
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ვისწავლო და ვიბრძოლო ისე, როგორც დაგვიბარა დიდმა ლენინმა და გვასწავლის კომუნისტური 

პარტია. 

პავლიკი (ცალკე): გმირი პიონერის, პავლიკ მოროზოვის სახელით ვფიცავ: არ დავიცვა მშობელი 

მამა. 

ტანია: ვფიცავ, არ დავიცვა მშობელი მამა. თქვენც ასე ამბობდით? 

პავლიკი: ეს თქვენ ამბობთ ფიცს (ყელსახვევს უკრავს). 

ტანია: მე მათ დასანახად ვერ ვიტან. დღეს ის მამაა, ხვალ კი - სრულიად უცხო არსება. 

გადავწყვიტე, რომ დაჩაგრულ ბავშვებს და ყველას, ვინც ასეთად თვლის თავს, უნდა შეკავშირდნენ 

და შექმნან ბანდფორმირება, რათა გაწმინდონ ქვეყანა არაკეთილსაიმედო მამებისგან. როგორც 

ისინი გვექცევიან ჩვენ, ისე მოვექცევით ჩვენ მათ. რატომ ვითმენთ ყველაფერს და ვუშვერთ ლოყას? 

და საერთოდ, საჭიროა, როგორც 30-იან წლებში კვლავ მივცეთ ჩვენი ქვეყნის ბავშვებს უფლებები. 

როგორც მაშინ - ადგნენ და ყველა ბავშვი მოსავლის დარაჯებად დააყენეს. 

პავლიკი: ჩვენ გამოგვაცხადეს ნორჩ მზვერავებად. 

იყავი ყურადღებით. არ დაუჯერო იმას, ვისზეც ერთი წამითაც ეჭვი გეპარება. 

ყველა უცხო და საეჭვო პირებზე განაცხადე სოფლის კომიტეტში. 

გახდი პატარა ჟურნალისტი. დაწერე მათზე „პიონერულ პრავდაში“. 

თუ არ ამხილე მტერი - თავად ხარ მტერი. 

ბავშვების საჩივრებით უფროსებს ციხეებში უშვებდნენ. ამის სანაცვლოდ ბავშვები იღებდნენ 

საჩუქრად ველოსიპედს, ან საგზურს „არტეკის“ პიონერულ ბანაკში. 

ტანია: მსმენია, არსებობდა იდეა, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ბავშვებისგან შეექმნათ 

საპატრულო ჯგუფები, რომლებიც უფროსებს შეუმოწმებდნენ პასპორტებს. ბავშვების მთელი 

არმია, და ყველანი უთვალთვალებენ უფროსებს. 

პავლიკი: აი, ეს იქნებოდა ძალა. ვფიქრობ, სტალინს შეეშინდა, რომ ბავშვები ხელისუფლებაში 

მოვიდოდნენ. ისინი ხომ ყველაზე ჭკვიანი ხალხია მსოფლიოში. აი, მაშინ დაამყარებდნენ წესრიგს. 

ტანია: კიდევ მოასწრებენ. დადგება მათი დროც. 

პავლიკი (ყელსახვევს უსწორებს): გიხდება. ოღონდ იცოდე, რომ მე ყელსახვევი არ მქონია და არც 

არავინ ჩამიშვია. 

10. 

ტანია: მოხდა ისე, რომ მე და ჩემი და მის მოსაკლავად წავედით. 

თავიდან ვფიქრობდით, რომ მხოლოდ შეგვეხედა მისთვის, თუნდაც შორიდან _ გვენატრებოდა, 

ჩვენ ხომ ამდენი წელი არსად მოგვიკრავს მისთვის თვალი. 
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წარმოიდგინე, ვამბობ, როგორ გამოშტერდება, როცა დაგვინახავს. იქნებ, მართლაც გაუხარდეს? 

ჩვენ კი ასეთები ვართ: მამიკო, არ გინდა გულში ჩაგვიკრა? შენთან სტუმრად ვართ. 

ამ დროს ჩემი და ამბობს: რატომ უნდა ჩავეხუტოთ? რა, კიდევ გიყვარს? 

არა, - ვეუბნები, - ხომ არ გამოშტრებულხარ. დასანახად ვერ ვიტან. 

მეც. 

მოდი დავბრიდოთ, - ვთავაზობ. 

მოდი, - მპასუხობს და. 

გადავწყვიტეთ სადარბაზოსთან ჩავსაფრებოდით და თავი გაგვეტეხა მისთვის. სახლიდან 

მარმარილოს საათი მქონდა წამოღებული - კოლეგებმა  40-იან წლებში აჩუქეს. ვეტყვი: „შენი დროც 

დადგა მამიკო“, - და პირდაპირ ვთხლიშავ მელოტ თავში.  

როცა მიგვატოვა, მაშინვე გაცვივდა თმა. 

მძიმეა... ძლივს მივათრიეთ. 

ვდგავართ, ვიყინებით - თებერვალია. გვათოვს. დავსველდით. სიცივისგან ცხვირი გაგვიწითლდა, 

თითები საათს მიეყინა. ამ დროს ისიც გამოჩნდა. პატარა გოგონასთან ერთად მოდის. ხმამაღლა 

იცინიან. ის ხუმრობით თითქოს გარბის, გოგონა კი იჭერს. მამა, - ყვირის, - არ დამტოვო. 

ჩემს დას გული უჩუყდება და გარბის. ეგეც არის რა. ასე ჩაგვეშალა მკვლელობა. 

 

11. 

ტანია: როგორ არ ჩაუშვი? 

პავლიკი: ასე. 

ტანია: არ მჯერა. 

პავლიკი: ჩავისვარე. 

ტანია: გააფრინე?.. 

პავლიკი: 80  წელიწადში შენც გამოშტერდებოდი. ჩემი პირადი საქმე ნანახი გაქვს? 

ტანია: 1931 წლის 25 ნოემბერს პაველ მოროზოვმა საგამოძიებო ორგანოებს წარუდგინა განცხადება, 

რომ მისი მამა ტროფიმ სერგეის ძე მოროზოვი, რომელიც იყო სოფლის კავშირის თავმჯდომარე და 

ადგილობრივი კულაკების ამხანაგი, აყალბებდა დოკუმენტებს და ყიდდა კულაკებზე. რის გამოც 

ტროფიმ მოროზოვი 10  წლით გადაასახლეს ციმბირში. 

პავლიკი: აქ ლაპარაკია მამაჩემის განაჩენზე. ესე იგი, ეს საბუთი წინა დღის რიცხვით არის 

დაწერილი. ასეა? 
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ტანია: ასეა, მაგრამ... 

პავლიკი: და რატომ? იმიტომ, რომ მამაჩემი არასოდეს ჩამიშვია! 

ტანია: რატომ? შენ ხომ იცოდი მისი საქმიანობის შესახებ. და ისიც ხომ იცოდი, რომ თუ მტერს არ 

ჩაუშვებ, თავად ხარ მტერი! 

პავლიკი: მართლა არ გესმის თუ თვალთმაქცობ? ვისთან ჩამეშვა? ტავდამდე ტყით ორი დღის 

სავალია. მე 13 წლის ვარ. გარეთ 31 წელია. განმარტოებული სოფელი ტაიგაში. 

ტანია: ეგეც იყო რა, ტაიგა. ჩვენთან, ვორობიოვის მთებში ტყე უფრო გაუვალია.  

 პავლიკი: რა თქმა უნდა. ხისმჭრელებმა ყველაფერი გაჩეხეს, სხვა საქმე არ ჰქონდათ. ადრე უღრანი 

ტყე იყო. ხეები ცას წვდებოდა. ზამთარში - 40 და არანაირი მდელო! მხოლოდ ტყე. თუ გინდა რამე 

მოიწიო, ჯერ კუნძები უნდა ამოძირკვო. ხოლო ისინი, ვინც ამას აკეთებდნენ, ყველა გააკულაკეს. 

ჩამშვებები მათ სახლებში შეასახლეს, დანარჩენებს კი კოლმეურნეობებში უკრეს თავი და წაართვეს 

მთელი საქონელი. და კიდევ ჩამოდიან ქალაქიდან გადასახადის ასაკრეფად. შენს ფქვილს, ხორცს, 

რძეს, კარტოფილს, თივას _ ყველაფერს ბოლომდე _ ყველაფერი სახელმწიფოს! ზამთარში 

მოხუცებს ხდიან „თექის ჩექმებს“. 

ტანია: არ მინდა მოსმენა (ყურებს იცობს თითებით)! 

პავლიკი (უშლის ყურებში თითების დაცობას): შენ ხალხს დაელაპარაკე! მათ დღემდე ეშინიათ, 

რომ მოვლენ და გახდიან. არადა, მართლაც მოვლენ და გახდიან! მოკლედ, ქვეყანა სოციალიზმში 

შედის, ხოლო მამა ჩვენგან მიდის, ნინკა ამოსოვასთან. ჩათლახთან. ამბობენ, რომ ულამაზესია, 

მაგრამ მე ასე არ ვფიქრობ. ვიდრე სოფელში ქორწილს გადაიხდიდნენ, დედა სირცხვილით 

სახლიდან ვერ გამოდიოდა. მამა ბედნიერებისგან დღედაღამ სვამს, ბაბუა მიწის დაბრუნებას 

ითხოვს. გამოდის, რომ ნათესავებიც აღარ ვართ. ხვდები? მიწას. იმ უკანასკნელს, რაც დარჩა. მე 

კიდევ სამი უმცროსი ძმა მყავს, ყველას ჭამა უნდა. 

ტანია (ეჭვით): და სისხლის სამართლის საქმე მამის წინააღმდეგ საიდანღაა? 

პავლიკი: იქიდან. ბანდა დააკავეს, მათ კი მამის საბუთები ჰქონდათ. 

ტანია: მორჩი დაბოლებას! სასამართლოში ჩვენებას ვინ აძლევდა? 

პავლიკი: არ გეკამათები - მე! რა უნდა მექნა? ჩამოვიდნენ ქალაქიდან ფორმიანები, დააპატიმრეს 

მამაჩემი და სასამართლო პირდაპირ სკოლაში გამართეს. ძალიან შევშინდი. მეკითხებიან: აძლევდა 

მამა მოწმობებს? ამ დროს მთელი სოფელი საქმის კურსშია. ის არც არასდროს მალავდა ამას. მე 

ვამბობ - დიახ. მორჩა! პიონერების სახელით გამანადგურებელი სიტყვა არ წარმომითქვამს. 

ტანია: მაგრამ მამა ხომ ჩაუშვი! 

პავლიკი: აბა რა მექნა, ტყუილი მეთქვა? 

ტანია: არ ვიცი. 

პავლიკი: არც მე არ ვიცი. ერთი ის ვიცი, რომ კანონით მოწმედაც კი არ გამოვდგებოდი, რადგან 

მცირეწლოვანი ვიყავი. 
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ტანია: რა ჯანდაბად მინდა შენი სიმართლე? არაფრის გაგონება არ მსურს! გამყიდველი ხარ და 

მორჩა! სხვანაირი არც მჭირდება. ის ხარ, ვისიც მჯერა. სხვაგვარად რაში მჭირდება ღმერთი? 

პავლიკი: მეც სიამოვნებით. გეფიცები. მაგრამ არ მომხდარა. 

ტანია: შენ რა არ გესმის? რა ჯანდაბად შემომათრიე აქ. ავტობუსის მსგავსი თვითმფრინავით 

მოვფრინავდი. მოვფრინდი, მერე? 

პავლიკა: არ გაწყენდა ჰაერის შეცვლა. 

ტანია: განავლის ჭიავ! მთელი იდეოლოგია დამინგრიე! 

პავლიკი: რა პრობლემაა? ინებე: პიონერმა პრონია კოლიბინმა საკუთარი დედა ამხილა, რომელიც 

ველზე იყო გასული ჩამოყრილი მარცვლების ასაკრეფად, რათა დაეპურებინა თავად პრონია. მე ხომ 

უამრავი მიმდევარი მყავს, რომლებმაც ეს მართლაც გააკეთეს... უამრავი მათგანი ჩაშვების მერე 

დახოცეს. რა საინტერესოები არიან უფროსები: ერთნი ბავშვებს ჩაშვებას ასწავლიან, მეორენი - ამის 

გამო სჯიან - ახრჩობენ, თოკზე ჰკიდებენ, წვავენ, ჭრიან, ესვრიან... 

ტანია: აი, ამაზე რას იტყვი: „სისხლის სამართლის საქმე ძმები მოროზოვების მკვლელობის შესახებ. 

ტატიანა სემიონის ასულ მოროზოვას დაკითხვის ოქმი: მე ტატიანა სემიონის ასული მოროზოვა, 

ჩემს ჩვენებას ვამატებ, რომ ეჭვქვეშ ვაყენებ მოქალაქეებს: სერგეი მოროზოვსა და მის მეუღლე 

აქსინიას...“ 

პავლიკი: ბებიაჩემი და ბაბუაჩემი. 

ტანია: მათ შვილიშვილს დანილა მოროზოვს... 

პავლიკი: ჩემი ბიძაშვილი. 

ტანია: აგრეთვე ხიმა კულუკანოვას, არსენი კულუკანოვს და არსენი სილინს... 

პავლიკი: ჩემი დეიდა და ბიძები. 

ტანია: ჩემს შვილს პაველს, 13 წლის პიონერს, რაც არ უნდა ენახა და მოესმინა ამ კულაკების 

ბანდაზე, ყოველთვის მიჰქონდა ენა სოფლის საბჭოსა და სხვა ორგანიზაციებში და ამის გამო ისინი 

ვერ იტანდნენ მას და ყველანაირად ცდილობდნენ მის მოკვლას, რადგან იგი ამ ზემოთაღნიშნულ 

კულაკებს არ აძლევდა საშუალებას ემოქმედათ საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ და 

არაერთხელ გააფრთხილეს იგი, რომ... 

პავლიკი: პავლიკ, კომუნისტო, შენი სიკვდილით ვერ მოკვდები, ჩვენ კი ტყავს გაგაძრობთ. და 

ეუბნებოდნენ მას, დაანებე თავი კომუნისტებს, ცოცხალი რომ დარჩე, ამას თუ არ იზამ, მოგკლავთ. 

რადგან მათი ატანა არ გვაქვს. 

ტანია: ეს იყო ჩემი შვილების - პაველის და ფიოდორის მკვლელობის წინ. და საერთოდ, ეს ბოღმა იმ 

დროიდან მოდის, როცა ჩემი მეუღლე ჩასვეს, ხოლო ჩემი შვილები დახოცეს ამ წლის 3 სექტემბერს 

ჩემს არყოფნაში, რადგან ამა წლის 2 სექტემბერს მე ტავდაში წავედი და ყველაფერი ეს უჩემოდ 

მოხდა.  
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პავლიკი: მეტს ვერაფერს ვიტყვი. ვაწერ ხელს: მისი პირადი თხოვნით ხელი მოაწერა ტასია 

იანუშკევიჩმა. 

დედაჩემი ერთი გაუნათლებელი გლეხი იყო. მან ამ სიტყვების ნახევარიც კი არ იცოდა, ხოლო რაც 

შეეხება „სოფლის საბჭოში უშვებდა“ - საერთოდ სასაცილოა. საკუთარ მამას - მასსზევე? 

ტანია: და შენ არსებობდი?.. არსებობდა კი ბავშვი? 

პავლიკი: შენ კი არსებობ? 

ტანია: მე?.. რა, ვერ ხედავ? 

პავლიკი: რა ვიცი, აბა. რით დაამტკიცებ? 

ტანია: პასპორტი გაწყობს? 

პავლიკი: ხოო. აი, ჩემი საფლავი პასპორტს ჰგავს. ჯიბეში ვერ ჩაიდებ. მაგრამ მხოლოდ ორი რამ 

არის დაზუსტებით ცნობილი. მე დავიბადე. და მომკლეს ტყეში, სადაც ფედიასთან ერთად 

ვაგროვებდი კენკრას. მე მომკლეს, მაგრამ ძალიან მინდოდა სიცოცხლე, მართალი თუ გინდათ.   

ტანია: პატარა ფედია კმაყოფილია, 

თავის ძმას თვალს არ აცილებს. 

მზის ამოსვლასთან ერთად 

პირველად გავიდა მინდორში. 

პავლიკი: პავლიკთან ერთად მზად არის 

ყველა ბილიკი მან მოიაროს, 

პავლიკი ხომ მეოთხე კლასშია,  

ის კი - ჯერ არცერთში. 

მოკლედ, ბაბუა ჭრიდა, დანილკა კი იჭერდა. ჩემი და ფედკას „კუზენი“. 

ტანია: რატომ? 

პავლიკი: ჩვენთვის არაფერი უთქვამთ. იქნებ, მართლაც მიწის გამო. იქნებ, მამის გამო. სოფელში 

ხმა დადიოდა, რომ ის მე ჩავუშვი. დედა ტავდადან რომ დაბრუნდა და ჩვენ არ დავხვდით, ერთი 

ამბავი ატეხა, სამი დღე გვეძებდნენ ძაღლებით. გვამები გზიდან მოშორებით დაყარეს - ამიტომაც 

ვერ ნახეს. როდესაც ბებიასთან და ბაბუასთან მივიდნენ - სისხლიანი ტანსაცმელი ტაშტში იყო 

ჩამბალი. ამორეცხვა ვერ მოასწრეს. მე დაგპირდი ჩვენი გვამების ამოღების პროტოკოლის ჩვენებას. 

ერთადერთი დოკუმენტი, სადაც საჭირო არ გახდა აგიტაცია. 

ტანია: „1932  წლის 6 სექტემბერს ტატიანა მოროზოვამ განაცხადა,  რომ მას დაეკარგა ორი ვაჟი - 

პაველ მოროზოვი 14 წლის და ფეოდორი 9 წლის...“ 
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პავლიკი: რომლებიც შემდეგ აღმოაჩინეს სოფელ გერასიმოვკიდან ერთ კილომეტრში სერგინოსთან 

ტყის პირას გზიდან ათ მეტრში (აჩვენებს თავისთავზე,  სად ჰქონდა მიყენებული ჭრილობები). 

პაველ მოროზოვი იწვა აღმოსავლეთით, თავზე ჩამოცმული ჰქონდა ტომარა. მარცხენა ხელზე 

დიდსა და საჩვენებელ თითებს შორის გაჭრილი იყო რბილობი და მიყენებული ჰქონდა 

სასიკვდილო დარტყმა დანით მუცლის არეში მარჯვენა მხრიდან, საიდანაც გადმოყრილი ჰქონდა 

ნაწლავები... 

ტანია: მეორე დარტყმა მიყენებულია დანით მკერდში გულთან ახლოს. იქვე გაპნეულია კენკრა. 

მოშორებით კენკრით სავსე კალათი დგას... 

პავლიკი: ფეოდორ მოროზოვის გვამი პავლიკასგან 15 მეტრშია. მიყენებული აქვს დარტყმა ჯოხით 

საფეთქელში და დანით მუცელში ჭიპის ზემოთ, გადმოყრილია ნაწლავები. ასევე ძვლამდე აქვს 

ჩაჭრილი მარჯვენა ხელი~. 

ტანია: ხელები, რადგან თავს იცავდნენ? 

პავლიკი: სახეს იფარავდა (აჩვენებს). პირველი რეაქცია იყო. ახლა 89 წლის ვიქნებოდი, არ 

შემრჩებოდა კბილები, დავყრუვდებოდი და ალბათ, დავბრმავდებოდი კიდეც. და საერთოდაც, 

დიდი ხნის წინ დავიღუპებოდი ომში, როგორც ჩემი ძმა რომკა, რადგან მამაცი ვიყავი. 

12. 

ტანია: მას ახლა მხოლოდ გვარით მივმართავ. წავალ, ჟაროვს დავურეკავ. დავხიე ჟაროვის 

ფოტოები, ჟაროვის ნივთები. მან ხომ თავისი ტანსაცმელი ჩვენთან დატოვა. ჩვენ კი ეს ყველაფერი 

საკომისიოში ჩავაბარეთ. და ამ სიტყვით - არასდროს. 

მამა. მ-ა-მ-ა. ტუჩები არ მემორჩილება. 

პატარა რომ ვიყავი, ვფიქრობდი, რომ „მ“ ეს თვითონ მამაა, ხოლო ორი „ა“ მისი ქალიშვილები 

არიან. ის კიდევ ყოველთვის ძალიან მსუქანი იყო, ამიტომაც „მამაში“ „მ“ ორჯერ აქვს. 

წარმოგიდგენია, „მ“-ს ამოეყარა ეს ორი „ა“. მაშინ „მ“-სგან რა დარჩება? 

მ-მ. 

არც არაფერი. 

ბუმბული. 

სიცარიელე. 

ობი. 

მან კი აიღო და მოისროლა. სიამოვნებით შევხედავდი, რა დარჩა მისგან. 

იღებს ტელეფონს. კრეფს ციფრებს. ზარი. 

ტანია: გამარჯობა. ტანია ვარ. მე ახლა ძალიან შორს ვარ, ტაიგაში, კენკრას ვკრეფ. წარმოგიდგენია? 

ტელეფონი იჭერს. ერთი აზრი მომივიდა თავში. შეიძლება სისულელე იყოს. მეტს აღარ შეგაწუხებ - 

გირეკავ გამოსამშვიდობებლად. ისე, შენგან არც არაფერი მინდა. უბრალოდ, რომ მყავდე. 
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ყურმილში ბავშვის ტირილი ისმის. შემდეგ ქალის ხმა მკაცრად კითხულობს: „ეს ვინღაა“? 

მამა (ქალს): არავინ. ნომერი შეეშალათ. 

ყურმილში წყვეტილი ზარია. ტანია კვლავ კრეფს ნომერს. პავლიკი ართმევს ტელეფონს. 

პავლიკი: მორჩა, საკმარისია! 

ისვრის ტელეფონს. ტელეფონი ხვდება ხეს და იფშვნება ნაწილებად. 

13. 

პავლიკი და ტანია ტყეში იმ ადგილას მიდიან, სადაც ძმები მოროზოვები მოკლეს. ხეებს შორის 

დგას გამოჭედილი ჭიშკარი, რომელიც აგურის სვეტებზე დგას. 

ტანია: საიდან ტყეში ჭიშკარი? ვინ ცხოვრობდა აქ? 

პავლიკი: მოკვდა. ჩემი სიკვდილის გზაა აქ ნაჩვენები, რათა ტურისტები არ დაიბნენ. ვიღაცის 

დიზაინერული აღმოჩენაა. 

ტანია: ჭიშკარი სხვა სამყაროში? 

პავლიკი: აქ მე ვასრულებ სურვილებს, როგორც ყოველი მოწამე, რომელიც თავისთავს სცემს 

პატივს. 

ტანია: ადრე რატომ არ მითხარი? 

პავლიკი: რა, განცხადება უნდა გამომეკრა? 

ტანია: და შენ რა, ასე პირდაპირ შეგიძლია სურვილის ასრულება? 

პავლიკი: კიდევ რა გინდოდა. ჯერ უნდა ვნახო, ღირს კი ასასრულებად. და საერთოდ, ხშირად _ არ 

ღირს, თორემ მოსკოვიდან სახელმწიფო მოხელეთა თვითმფრინავები აქეთკენ გამოეშურებიან. 

სულ არ გვჭირდება ხმაური. აქ, ჩვენთან, გერასიმოვკაში ისედაც ერთმა ადგილობრივმა ურიკა 

ტანკში გაცვალა. ჩემი ასფალტი გააფუჭა. 

ტანია: ესე იგი, მაინც არ შევმცდარვარ შენში? 

პავლიკი: და მე შენში? 

ტანია: ჯერ საკითხავია, რას მოითხოვ ჩემგან. 

პავლიკი: და შენ? 

ტანია: მე პირველმა გკითხე. 

პავლიკი: მინდა ჩემი გზა გამოიარო, ის რომელიც არ ყოფილა. 

ტანია: ჰმ! შენ ხომ თავად გადამათქმევინე. 

პავლიკა: მე? 
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ტანია: ჰო, როცა შენზე მიყვებოდი. 

პავლიკა: რას მელაპარაკები. მოგეჩვენა, ალბათ. 

ტანია: ისევ ისულელებ თავს? 

პავლიკი: ჰო კაი, მხოლოდ ერთხელ ვიხუმრე - პიონერებთან. შენ კი „ავარდი“. 

ბევრი ვიფიქრე და მივხვდი: მოკლედ, მამა უნდა ჩამეშვა, მით უმეტეს, რომ ამას გვასწავლიდნენ. 

უპატიებელი შეცდომაა. არ შეიძლება ისე მოექცე ოჯახს, როგორც ის მოიქცა. უბრალოდ - არ 

შეიძლება. მე აუცილებლად უნდა გამევლო ეს გზა ორ დღეში ტყის გავლით ტავდის რაიკომამდე.  

ჩემი იმედი გაამართლე - გააკეთე ყველაფერი ადამიანურად. ჩასვი მამაშენი 8 წლით. მისწერე 

კორუფციასთან ბრძოლის ორგანოს, თქვენს ჩეკისტებს. ის ხომ რეალურად არღვევს კანონს. 

დაეხმარე მართლმსაჯულებას. 

ტანია: პავლიკ, შენ რა?! 

პავლიკი: და რა? შენ ხომ თავად გინდოდა -აი, მეც გთავაზობ რეალურ სვლას. ფურცელი გაქვს? 

ამოიღე. ახლა დავწერთ. 

ტანია: მაინც მამა, ბოლოს და ბოლოს. ცოდოა. 

პავლიკი: და შენ ხომ შვილი ხარ და ამაზე არ ფიქრობდა, როცა სახლიდან წავიდა. 

ტანია: იმედი მქონდა, რომ ღმერთი იძიებდა მასზე შურს. მართლა. 

რა ღვთაებრივი, ჩემი ღმერთი - პავლიკ მოროზოვია. ის, რასაკვირველია და არა შენ. ხოლო სხვაზე 

არც არაფერი ვიცი. 

მან გადაგარჩინა? 

პავლიკი: ჰო, ისე, ჩემს მაგივრად პრონია კოლიბინი არ გამოგადგება? მან დედა დააჭერინა. 

ტანია: შენ რა, ვერაფერი გაიგე? რა ჯანდაბად მინდა ვიღაც არამზადა? ჩემი პავლიკა მოროზოვის 

ხიბლი ისაა, რომ მან თავად დასაჯა მამა, როცა ღმერთი არ გამოექომაგა. რადგან პენსიაზე გავიდა. 

ჯერ კიდევ ჯვაროსნული ომებიდან. პროტესტის ნიშნად. თავისი უფლებამოსილება მოიხსნა. ასე 

რომ, მთელი ეს ინკვიზიცია და ჯადოქრები სულ ცალ ფეხზე დაიკიდა. ჩვენ კიდევ აქ თავს 

ვუტყამთ, ვლოცულობთ - გვიშველე, გადაგვარჩინე... ის კი - უბრალოდ, წავიდა! როგორც მამაჩემი! 

ისიც ხომ მამაკაცია და სხვათა შორის, თავისი შვილი სატანჯველად გაიმეტა. უფლება მისცა, რომ 

მოეკლათ. რა არის ეს, თუ არა ღალატი? 

მინდა ვთქვა, რომ ტიპიური შემთხვევაა. იქნებ ახალი ვაჟი გაიჩინა. ჩვენ კი გვიმალავენ. 

პავლიკი: მამაშენს არალეგალური შემოსავალი აქვს? 

ტანია: და ვის აქვს ჩვენს ქვეყანაში ლეგალური შემოსავალი. ასეთი მამიკოებით სავსეა სახელმწიფო 

სექტორი. და აი, ისინიც არ ცვლიან კანონებს. თუ ცვლიან - თავის სასარგებლოდ. თქვენ, ქალები კი 

სულელები ხართ, აჩენთ ასეთებს უფრო და უფრო მეტს... 
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ისმის მუსიკა მ. კრასევას ოპერიდან „პავლიკ მოროზოვი“. მეორე მოქმედება. პავლიკა და ტანია 

მღერიან პავლიკას და ზოია ალექსანდრეს ასულის (პავლიკას მასწავლებელი) პარტიას. 

ანდანტე 

პავლიკი: რა ვქნა, რა გავაკეთო, როგორ მოვიქცე? ის ხომ მამაჩემია. 

მაგრამ მე სიტყვა მივეცი, რომ ვემსახურებოდი სამშობლოს, ვიბრძოლებდი თავისუფლებისთვის, 

ყველა ადამიანის ბედნიერებისთვის.  

არა, არ უნდა გავჩუმდე, ყველაფერი უნდა მოვუთხრო პიონერხელმძღვანელს! 

(გაბედულად აკაკუნებს ფანჯარაზე.) 

პიუ მოსსო. ჟნქიეტო 

ზოია ალექსანდროვნა!  

ზოია ალექსანდროვნა!  

ზოია ალექსანდროვნა (გამოჩნდება ზღურბლზე): შენ ხარ, პავლიკ? 

პავლიკა: მე ვარ. 

ზოია ალექსანდროვნა: ასე გვიან? საიდან მოდიხარ? 

პავლიკი: სოფლის საბჭოდან... 

ზოია ალექსანდროვნა: აღელვებული მეჩვენები... რამე შეგემთხვა? 

პავლიკი: არხიპ-კულაკის საბუთი ვნახე მამაჩემის ხელმოწერით. იქ წერია, რომ არხიპი კულაკი კი 

არა, ღარიბია... 

ზოია ალექსანდროვნა: არხიპი? ესე იგი, გამოდის რომ მამაშენი ჩვენი მტერია და არა მოყვარე... ის 

კულაკებს ხელს აფარებს! 

 

მოდერატო ასსაი 

პავლიკი: როგორ მოვიქცე, რა ვქნა, ზოია ალექსანდროვნა!  

(პავლიკა ტირის და ხელებს იფარებს სახეზე) 

ზოია ალექსანდროვნა: დაწყნარდი, ძვირფასო... ყველაფერს გავარკვევთ. შენ კი მანამდე ამის 

შესახებ არავის არაფერი უთხრა... 

ანდანტე 

ამხანაგი დიმოვი დაგვეხმარება. 

მოდერატო ჩონ მონტო 
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ახლა კი, პავლიკ, ჩვენ ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ, რათა ჩვენი პური სახელმწიფოსთვის 

შევინახოთ და დავზოგოთ. 

შენ თავად ხედავ - მტერს არ სძინავს, მაგრამ ჩვენ დაუყოვნებლივ გავცემთ მათ საკადრის პასუხს. 

აუცილებელია გავაძლიეროთ დაზვერვა და დავიცვათ მშობლიური მიწები... 

მოდერატო ჩონ მონტო 

(პიონერები ქოხიდან გამოდიან პარმაღზე. ხმამაღლა მიმართავს პიონერებს) 

ბავშვებო, ვაცხადებ შეკრებას! 

(ისმის საყვირის ხმა. ბავშვები გარშემო შემოეხვევიან მასწავლებელს) 

ალლეგრო ქიოცოსო 

ზოია ალექსანდროვნა: ვისაც ახალი ცხოვრების შენება უნდა, მტერს მედგრად უნდა ებრძოლოს. 

რადგან იგი არ ნებდება ბრძოლის გარეშე - ბოროტი, დაუნდობელი და ეშმაკია. დღისით მეგობრად 

მოგაჩვენებს თავს და როგორც კი ღამის ბინდი ჩამოწვება, ცდილობს როგორმე შური იძიოს შენზე... 

ამხანაგებო, თავს მოიფრთხილდით. კულაკი ქურდივით აკეთებს თავის შავ საქმეს. 

პიონერები: როგორ უნდა მოვიქცეთ? 

ზოია ალექსანდროვნა: შევქმნათ ჩვენი პიონერული, მამაც და ფხიზელ მზვერავთა რაზმი. 

პავლიკი: პიონერული, მამაცი და ფხიზელი! 

პურს საშიშროება ემუქრება! პურს ბოროტი მტერი ემუქრება, ბოროტი მტერი! 

ზოია ალექსანდროვნა (პავლიკასთან და პიონერებთან ერთად): პიონერო, დაიკავე შენი ადგილი და 

არცერთი ნაბიჯი უკან! 

ფარდა. 

პავლიკა: რომ არაფერი ვთქვათ ლექსებზე, პროზასა და ძეგლებზე, ჩემს შესახებ შეთხზეს 

სიმფონიური პოემა „პავლიკ მოროზოვი“, პიონერული სპექტაკლ -კონცერტი - „აენთეთ კოცონად“, 

გუნდისთვის (ბარაბნის თანხლებით), და ოპერა „პავლიკ მოროზოვი“ - სამ მოქმედებად, შვიდ 

სურათად და ეპილოგით. ეიზენშტეინმა ჩემზე გადაიღო „ბეჟინის მდელო“, მაგრამ სტალინმა ის 

აკრძალა. რადგან მასში შემთხვევით 30-იანი წლების გლეხების ცხოვრების ტრაგედია გამოჩნდა. 

მოუწიათ მთელი ფილმის დაჭრა და დასასრულ ჩემი გაცოცხლებაც საერთო ოპტიმიზმისთვის, 

მაგრამ ფირი საბოლოოდ მაინც განადგურდა. 

ხოლო ბალეტი ციგურებზე ჩემს შესახებ ვეძებე, მაგრამ ვერ ვნახე. ნუთუ ჯერ არ დაუწერიათ?   

14. 

იქვე. 

ტანია: ახლავე გავაჟღერებ სურვილს. 
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პავლიკი: ხმამაღლა არ თქვა, ფურცელზე დაწერე და სვეტზე დაამაგრე. ღამით წავიკითხავ. 

ტანია: მე ხომ დღეს მივფრინავ. დაუშვი ჩემთვის გამონაკლისი. 

პავლიკი: არ შეიძლება. 

ტანია: მოდი, ახლა იყოს. 

პავლიკი: აქ ჩვენ საკუთარი წესები გვაქვს. 

ტანია: და რომ დაარღვიო, რა მოხდება? გაგათავისუფლებენ? 

პავლიკი: არ შეიძლება. 

ტანია: სხვები რას გთხოვდნენ? 

პავლიკი: დიდი ოცნებები არ შემხვედრია, სულ წვრილმანები იყო (იღებს ბარათებს სვეტიდან). 

„დაე, ასრულდეს ჩემი ოცნება. მინდა წავიდე აქედან და ვიცხოვრო საფრანგეთში“. 

ტანია: (ართმევს სხვა ბარათს) შეიძლება? (პავლიკი თანხმობის ნიშნად თავს დაუქნევს) „პავლიკ, 

დაე, ასრულდეს ჩემი სურვილი. დაეხმარე იურის, ჩემს ქმარს, მიიღოს პასპორტი და სხვა 

დოკუმენტები, რომელიც დასჭირდება ამ ცხოვრებაში“. 

პავლიკი: რა შუაში ვარ მე აქ? ეს რა, იმის მოსაგონრად არის, რომ მამა სოფლის კავშირის 

თავმჯდომარე იყო? განა გამოუწერენ ცნობას უცხო კლასის ელემენტს? 

ტანია: „მე მინდა, რომ დედაჩემი, მამაჩემი, ვოვკა და ზაიკა ყოველთვის ცოცხლები, ჯანმრთელები 

და ბედნიერები იყვნენ. მინდა, რომ მამამ თავი დაანებოს სმას. მინდა, რომ მე-11 კლასი ფრიადებზე 

დავამთავრო. მინდა ჩავირიცხო ტიუმენის სახელმწიფო უნივერსიტეტში... 

ძალიან გთხოვ პავლიკ, ძალიან. 

სვეტა კულიაბო“... 

„პავლიკ მოროზოვ,  

მე ყოველთვის მინდა ვიყო იმის გვერდით, ვისთან ერთადაც აქ მოვედი დღეს. ეს ადამიანი ძალიან 

მიყვარს და მისგან მინდა შვილები მყავდეს. დაე, იყოს ისე, როგორც მე მსურს“. 

ამისრულე სურვილი. ნუ იქნები მავნე. 

პავლიკი: მაშინ შენ ჩემი შეასრულე. 

ტანია: მაგრამ მე ხომ მოწამე არ ვარ. 

პავლიკი: მისმინე, შენ ხომ შეგიძლია ასეთი გახდე. ასეა! ყველაფერი მოვიფიქრე. შენ ხომ შენებს 

უკვე ყელში ამოუხვედი. ბაბუაშენი წამსვლელია მკვლელობაზე? 

ტანია: ის ომში არ წასულა - მოიგონა, როგორ დაეღწია თავი. ხოლო ახლა ვეტერანებში ჩაეწერა. 

შესაძლოა, წავიდეს კიდევ ამაზე. 
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პავლიკი: მშვენიერია! მოხვდები ჩვენთან. ყველას გაგაცნობ - ვინც 30-იან წლებში აწამეს. 

ჩვენი კომპანია საუცხოოა: პოეტები, სკოლის მოწაფეები, გენეტიკოსები, გენერლები - ძალიან 

მოგეწონება. ბევრი ცნობილი ადამიანია აქ, მაგრამ უფრო მეტად უცნობები შეგხვდება. ჩვენთან 

სიმშვიდეა და გემრიელ საჭმელსაც გვაჭმევენ. 

ტანია (ოცნებებშია ჩაძირული): ხოო... 

პავლიკი (კიდევ მეტი ენერგიით ინთება): ხშირად შევხვდებით. ყოველ დღე! ყველაფერს გასწავლი: 

როგორ შეგიძლია სხვისი სურვილების ასრულება, ვის უნდა უთხრა უარი, ვის მისცე იმედი, რომ 

არავის აწყენინო. გექნება შენი საფლავი. გეყოლება საკუთარი მთხოვნელები. საკუთარი მითი. 

კარგია! 

ტანია: კარგი... ჩემს შემთხვევაში როგორ არის, - უარით მისტუმრებ თუ იმედი მომეცი? 

პავლიკი: შენ ხომ ყველაფერს მიხვდი... უარი რომ მეთქვა, აღარაფერს მკითხავდი. 

ტანია: მაგრამ ჩაშვება ხომ მაშინ არ შეიძლება? არ აგიყვანენ. 

პავლიკი (პაუზის შემდეგ): არ აგიყვანენ. მაშინ არ ჩაუშვა და, ერთი მამაშენისაც... ეგეც არი რა... 

ღირს კი მის გამო ცხოვრების გაფუჭება ან სიკვდილი. მოკლედ, სჯობს ჩვენ შემოგვიერთდე. 

მოგეწონება. მხოლოდ ის უნდა მოვიფიქროთ, როგორ შემოაღწიო ჩვენთან. 

ტანია: შესვლა კონტროლდება? 

პავლიკი: თაგვიც კი ვერ შემოძვრება. 

ტანია: არ შემიძლია. 

პავლიკი: შენს სურვილს ავასრულებ. 

ტანია: არ არის საჭირო. თავად მოვაგვარებ. 

(დარბაზს) 

მამა, მითხარი, რა გავაკეთო, როცა ჭიქას სწევენ და „მშობლების“ სადღეგრძელოს ამბობენ? ვინ 

ვადღეგრძელო? 

მამა, ჩემი ცხვირი ნელ-ნელა შენსას ემსგავსება, წარბებიც, შუბლიც - მოკლედ, მთელი პროფილით 

შენ გემსგავსები. ვიხედები სარკეში და ასე მგონია, რომ შენ გხედავ. 

მამა, ადრე ჩვენ ერთ სხეულად მოვიაზრებოდით. მე ხომ შენი სპერმატოზოიდი ვარ და სხვა არც 

არავინ. არც ისე შორეული ვარ შენთვის. ნუთუ საერთოდ არ გაგაჩნია ჩემს მიმართ მშობლიური 

გრძნობები? 

როცა სულ პატარა ვიყავი, შენ უკვე იცოდი, რომ ჩვენი ურთიერთობა დროებითი იყო. 

15. 

საჩივარი 
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ტანია: „ფე-ეს-ბე“-ს კორუფციასთან ბრძოლის განყოფილებას 

„უბეპ“-ს 

საგადასახადო ინსპექციას 

საგადასახადო პოლიციას 

სამეურვეო განყოფილებას 

სასწრაფო დახმარებას 

მამა ღმერთს - თუკი ის მართლაც არსებობს. 

გაცნობებთ, რომ მოქალაქე ა. ი. ჟაროვი, რომელიც სახელმწიფო მოხელეა, იღებს ქრთამს დიდი 

ოდენობით პირდაპირ თავის კაბინეტში. ამასთან ერთად არც ამ ქრთამიდან და არც სხვა 

არაკანონიერად მიღებული თანხებიდან, არ იხდის გადასახადებს. მფლობელია უძრავი ქონების და 

საზღვარგარეთ გახსნილი აქვს საბანკო ანგარიშები. ასევე მფლობელია 4 ავტომობილის და ავი 

ცოლის. გთხოვთ, მიიღოთ მხედველობაში, რომ ის უკვე 7 წელიწადზე მეტია, უარს ამბობს თავის 

ქალიშვილებთან ურთიერთობაზე და არ იხდის ალიმენტებს. და როცა ქალიშვილები მასთან 

ტელეფონით დაკავშირებას ცდილობენ, ის მათ აგზავნის ჯანდაბაში (სამ ასოზე). 

კეთილისმსურველი 

(მას ესმის როგორ ურტყამს მოსამართლე ჩაქუჩს მაგიდას და წესრიგისკენ მოუწოდებს) 

ფეხზე წამოდექით, სასამართლო მოდის. 

ბიძია მოსამართლეები. 

პავლიკი: ტანია, ეს მამაშენია? 

ტანია: ჰო, ის იყო ერთ დროს მამაჩემი, მაგრამ ახლა ასე არ ვთვლი. 

პავლიკა: და რატომ? 

ტანია: მამაჩემი არ არის ხელისუფლების ვერტიკალის დამცველი, ის გამყიდველია. მე, როგორც არა 

შვილი, არამედ როგორც ჩემი ქვეყნის პატრიოტი, მოვითხოვ, რომ იგი წარსდგეს 

მართლმსაჯულების წინაშე და გასამართლდეს მთელი სიმკაცრით. 

პავლიკი: ტანიამ მოწიწებით დაუხარა თავი დამსწრე საზოგადოებას და აღელვებული და 

ემოციებით სავსე კვლავ თავის ადგილს დაუბრუნდა. 

მაგრამ აქ არანაირი შეკრება და სასამართლო არ არის. რადგან დღეს, თუნდაც რომ დაწერო და 

შეადგინო ვინმეზე საჩივარი, თუ ის ვინმეს არ სჭირდება, არანაირ ინტერესს არ იწვევს. ყველა 

ინსტანციაში მას თაროზე შემოდებენ, - ან ვიღაცის წინასაარჩევნო კამპანიამდე, ან კიდევ, შესაძლოა 

ამ საჩივრით საერთოდ არასდროს არავინ დაინტერესდეს. არც პავლიკა აღარ არის უკვე. 

2006 წლის ივლისი - 2007  წლის მარტი. 
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პიესის შექმნისას გამოყენებულია: 

ძმები მოროზოვების მკვლელობის საგამოძიებო საქმის დოკუმენტური მასალები; 

ნაწყვეტები მხატვრული ნაწარმოებებიდან: 

ოპერა „პავლიკ მოროზოვი“. მ. კრასევი. მ., 1953.  

პიონერული სპექტაკლი -კონცერტი „აენთეთ კოცონად“.  მუსიკა გ. პორტნოვისა, ტექსტი ი. 

პრინცევისა. ლ., 1962.  

პოემა „პავლიკ მოროზოვი“. სტ. შჩიპაჩოვი. მ., 1950.  

პოემა „მოროზოვ პაველი“. ვალია ბოროვინ. ვოლგდა, 1936.  

კულაკების ბუდეში. პ. სოლომეინი. მ.-სვერდლოვსკი, 1933.  

პაველ მოროზოვი: მამაცი პიონერის ცხოვრება და ბრძოლა. პიონერ ხელმძღვანელის 

დასახმარებლად. საუბრები პიონერთა ბანაკში. ე. სმირნოვი. მ., 1938.  

პიესის შექმნისას არცერთი მამა არ დაზარალებულა.   

 

 

პოსტსაბჭოთა დრამატურგია უკრაინასა და ლიტვაში 

ვიქტორ სობიანსკი 

თანამედროვე უკრაინული დრამა: ცენზურა ცენზურის გარეშე 

უკრაინის დრამატურგიას ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს, რომელიც ჯერ კიდევ ბაროკოს თეატრის 

ეპოქიდან მომდინარეობს. 1990-იანი წლების დასაწყისში ყურადღების მიღმა დარჩა უკრაინული 

თეატრის კორიფეების ფენომენი (XIX ს. ბოლო), და 1920-იანი წლების მიკოლა კულიშის პიესები. 

ყველა საბჭოთა თეატრი და საგამომცემლო სტრუქტურა ჯერ კიდევ არ მუშაობდა და ამდენად არ 

არსებობდა ალტერნატივა. საბჭოთა პერიოდში ძველი თაობის დრამატურგების შემოქმედება 

ექვემდებარებოდა ცენზურას, მაგრამ 1990-იან წლებში მათ შეეხოთ სხვა ტიპის „ცენზურა“. 

კულტურული პოლიტიკის არ ქონის და შეზღუდული ფინანსების გამო ტექსტები არ იბეჭდებოდა 

და შესაბამისად, არც იდგმებოდა. უკრაინელმა რეჟისორებმა თავისთვის აღმოაჩინეს უცხოური 

დრამა, რომელიც ადრე ასე მიუწვდომელი იყო და ამგვარად, ისინი ხშირად იგნორირებას 

უკეთებდნენ, არც თუ ისე სრულყოფილ უკრაინულ პიესებს. ასე რომ, ზოგიერთი უკრაინელი 

დრამატურგი შეურიგდა იმ აზრს, რომ ეწერათ პიესები და შემდეგ თაროზე შემოედოთ, იმ იმედის 

გარეშე, რომ ისინი ერთ დღეს ცნობილი გახდებოდა და სცენაზე დაიდგმებოდა. ეს არის დიდი 

დრამატურგების პლეადის ტრაგედია. მათ შორის, ვოლოდიმირ სერდიუკი, იაროსლავ ვერეშაკი, 

ალბერტ ვერბეტსი და სხვები. 

1990-იანი წლების დასაწყისში თანამედროვე დრამატურგების „მეორე თაობამ“ (აქ ჩვენ ვიყენებთ, 

კულტუროლოგ ნადია მიროშნიჩენკოს მიერ შემოთავზებულ ტიპოლოგიას დრამის მწერლების 

შესახებ, დაფუძნებული მის „თაობების თეორიაზე“.) ზუსტად  ასეთი „უსარგებლობის“ გრძნობით 

დაიწყო მუშაობა. მაგრამ იმ დროს დრამატურგმა ანატოლი დიაჩენკომ, რომელმაც დაამთავრა 
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ლეგენდარული მოსკოვის ლიტერატურის ინსტიტუტი, შექმნა ექსპერიმენტული დრამის ცენტრი  

პირველად ყირიმში და შემდეგ კიევში (გარკვეული დროის განმავლობაში ის მუშაობდა „ბენეფიტ“ 

თეატრში. ცნობილი უკრაინელი დრამატურგების მთელი კოჰორტა - მაქსიმ კუროჩკინი, ნედა 

ნეჟდანა, სერგეი შუჩენკო, ნატალია ვოროჟბიტი და სხვები - დიაჩენკოს ცენტრის სტუდენტები 

იყვნენ. 

 

სერგეი შუჩენკო და ნედა ნეჟდანა კვლავაც ცხოვრობენ და მოღვაწეობენ უკრაინაში. ნედა ნეჟდანა 

არის ყველაზე ცნობილი თანამედროვე დრამატურგი უკრაინასა და საზღვარგარეთ. მისი პიესები 

ყველაზე ხშირად იდგმება უკრაინული და უცხოური თეატრების სცენებზე. დრამის ხელოვნების 

ცოდნა და მსოფლიო პიესების კონტექსტი მას დაეხმარა შეექმნა პოპულარული მელოდრამები 

„მაინც გიღალატებ“ (პოეტ ლესია უკრაინკაზე). „მილიონი პარაშუტი“, „როცა წვიმა დაბრუნდება“ 

და სხვა.  

1990-იანი წლების ბევრი უკრაინელი ხელოვანი საკუთარი შემოქმედების რეალიზებას მხოლოდ 

საზღვარგარეთ ახერხებდა. მათ შორის, იყო რუსი და უკრაინელი დრამატურგი ალექსეი შიპენკო, 

რომელიც ცხოვრობს და მუშაობს გერმანიაში. მან დაწერა 40-ზე მეტი პიესა რუსულად, მათ გარდა 

„არქეოლოგია“, „ვერონა“, "La-5 in der Luft" („La-5 ჰაერში“) და სხვა. უკრაინელმა რეჟისორმა ვალერი 

ბილჩენკომ ეს სამი დრამა დადგა, როგორც აბსურდული წარმოდგენა კიევის ახალგაზრდულ 

თეატრში (ბოლო ორი მან გააერთიანა სახელწოდებით „მე ვუთხარი“F...“). პიესების გულახდილმა 

თემებმა, უხამსმა და სექსუალურმა ელემენტებმა მოახდინა პატარა სკანდალის პროვოცირება 

"სტუდია მოძრაობაში" 1990-იანი წლების კიევში. 

 

უკრაინელი და რუსი მსახიობი ვოლოდიმირ კლიმენკო (KLIM), უფრო ცნობილია, როგორც 

ლეგენდარული რეჟისორ ანატოლი ვასილიევის სტუდენტი და იუნესკოს პრიზის მფლობელი. 

კლიმი ამ დროს უკვე მუშაობდა მოსკოვში. კლიმმა დაწერა 30-მდე პიესა რუსულ და შვიდი 

უკრაინულ ენაზე. ზოგჯერ ის ახდენს ისტორიული თემების და გმირების ინტერპრეტაციას, 

როგორიცაა ივან მაზეპა ან ივან ფრანკო. დრამებში, ძალიან ხშირად ავტორი ცდილობს 

გაანადგუროს სტანდარტული მითები, მაგრამ ძირითადად ეს არის დიალოგი ზოგიერთი 

კლასიკური სიუჟეტისა  და ავტორის, როგორიცაა დოსტოევსკი, შექსპირი ან გოგოლი. 

სპეციალური  არალიტერატურული ტექსტის შექმნის ტექნოლოგიის, რთული რითმისა და ხმის 

სტრუქტურის გამო თავად კლიმი საკუთარ დრამებს უწოდებს „ტექსტებს თეატრისათვის". 

უკრაინაში კლიმის დრამები იდგმებოდა უპირველეს ყოვლისა ვლად ტროიტსკის მიერ “Dakh” 

თეატრში, კიევში და ვოლოდიმირ კუჩინსკის მიერ ლეს კურბასის თეატრში, ლვოვში. 

 

სხვა ახალგაზრდა უკრაინელმა დრამატურგებმაც სცადეს ძალები მოესინჯათ საზღვარგარეთ. 

1990-იან წლებში მაქსიმ კუროჩკინი და ნატალია ვოროჟბიტი გაემგზავრნენ მოსკოვში, სადაც 

მიხეილ როშინს, ალექსეი კაზანცევს, მიხეილ უგაროვს, ელენა გრემინას და სხვა დრამატურგებს 

უკვე დაარსებული ჰქონდათ ფესტივალი „ლიუბიმოვკა“. რუსეთში მოღვაწეობისას, კუროჩკინი და 

ვოროჟბიტი წარმოადგენდნენ  „ახალი მწერლობის“ მოძრაობას „კიევის სკოლა“,  (ისევე როგორც 

„ტოლიატის სკოლა“, რომელიც რუსული მოვლენაა). კუროჩკინის პიესებია:  "Askold’s Dir", "Stalowa 

Wola", "Tityus Irreproachable" (“ტიტიუს დაუმორჩილებელი“), "The Schooling of Bento Bonchev" 

(„ბენტო ბონჩევის განათლება“). 

1990-იანი წლების დრამტურგიის სხვა ტენდენციაა ცნობილი უკრაინელი პროზაიკოსი 

ოლექსანდრ ირვანტესი (პიესები „მაკნატუნა-2004“, „ცრუპენტელა ლიტვის მოედნიდან“ და სხვა), 

ვალერი შევჩუკი („საშობაო სახლუკა“ (იესოს შობის სცენით), „საშინელი რევანში“) და ოლექსანდრ 

უშკალოვი („ეკუმენე“, „მახრჩობელა ბოიას სააგენტო“). 
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1990-იან წლებში, როდესაც უკვე აღარ არსებობდა ტოტალიტარიზმის ცენზურა, საუკეთესო ახალი 

პიესები მაინც არ ქვეყნდებოდა და იშვიათად იდგმებოდა; ბევრი ნიჭიერი მსახიობი იძულებული 

გახდა საზღვარგარეთ წასულიყო. 

ამ სიტუაციის შეცვლა დაიწყო მხოლოდ 1990-იანი წლების ბოლოს, როდესაც შესაძლებელი გახდა 

თანამედროვე უკრაინული დრამის მიმართ ახალი ინტერესის ტალღის აგორება. შეიქმნა 

თანამედროვე დრამატურგიის ასოციაციები (ეროვნულ მწერალთა კავშირი, უკრაინელი 

დრამატურგების გილდია  და კონფედერაცია, დრამის ლაბორატორია ლეს კურბასის 

თეატრალური ხელოვნების ეროვნული ცენტრში) შეიქმნა. პირველი თანამედროვე პიესების 

კრებულების გამოქვეყნება, სწორედ, ამ დროს უკავშირდება და ეწყობა დრამატურგების პირველი 

კონკურსები. პირველად, ლიტერატურის ჯილდო „გრონოსლოვი/სიტყვის დაწახნაგება“-ამ 

("Granoslov / Word Faceting") გამოაცხადა პიესების კონკურსი. მოგვიანებით, 2005 წელს, 

საყოველთაო უკრაინულმა ლიტერატურულმა კონკურსმა „სიტყვის კორონაცია" (ერთ-ერთი 

უდიდესი შოკოლადის ქარხნის პატრონაჟით) შექმნა ნომინაცია „პიესები“. დღეს ეს არის ერთ-

ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ჯილდო კარგი ფულადი პრემიით და 

დემოკრატიული შერჩევის პროცედურით - უბრალოდ სამწუხაროა, რომ ორგანიზატორებს ჯერ 

კიდევ არ მიუციათ ბიძგი ამ პიესების დასადგმელად. 

ათიოდე წლის წინ ხარკოვში არასამთავრობო თეატრების ფესტივალი „კურბალესია“ შეიქმნა. მისი 

დირექტორი ვლადიმერ გორისლავეტსი ერთ-ერთი  პირველი იყო უკრაინაში, ვინც  შეეცადა 

თანამედროვე პიესებთან მიმართებაში ფესტივალ „ლიუბიმოვკას“ მუშაობის გამოცდილება 

გამოეყენებინა. ის იყო ორგანიზატორი არა მხოლოდ პიესების „კითხვების“, არამედ „კითხვა-

რეპეტიციების“ და „სპექტაკლ-მონახაზების“. დღეს ეს ჟანრები ძალიან პოპულარულია უკრაინაში, 

ჩვენ ახლა „დრამის პორტალის“ ასოციაციაც კი გვაქვს. მისი დირექტორი პავლო იუროვი, 

ყოველწლიურად,  კიევის ახალგაზრდა პროფესიონალ მსახიობებთან ერთად ამზადებს 

თანამედროვე პიესების „თეატრალიზირებულ კითხვას“. 

მუშაობის ეს და მრავალი სხვა გზა იყო გამოყენებული „თანამედროვე დრამის ლაბორატორიის“ 

მიერ (აბრევიატურაში უკრაინულად იგივეა რაც LSD, ნარკოტიკი). სწორედ, მისი ეგიდით იყო 

ორგანიზებული მთელი სერია სემინარებისა და წერის ლაბორატორიების “LSD”. რაც უბიძგებდა 

ახალგაზრდა დრამატურგებს შეექმნათ ახალი პიესები. ისინი იღებდნენ დავალებას, შემდეგი 

შეხვედრისათვის, დაეწერათ რაიმე კონკრეტულ თემაზე პიესა.  “LSD”  2009-2010 წლებში “Dakh”-ის 

თეატრის მიერ ორგანიზებული ლაბორატორია იყო რუს დრამატურგებთან თანამშრომლობით. 

მომდევნო წელს ლეს კურბასის თეატრალური ხელოვნების ეროვნულმა ცენტრმა ზბიგნიევ 

რაშევსკის ვარშავის თეატრის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით მოაწყო თეატრალური 

ვორქშოპები ახალგაზრდა უკრაინელი მსახიობებისათვის და ორ კვირიანი სესიები 

დრამატურგებისათვის, რომელსაც მალგორცატა სიკორსკა-მიშჩუკი და სებასტიან მაჟევსკი 

უძღვებოდა.   

ასე რომ, მთავარი ცვლილება იყო სწავლების ახალი შესაძლებლობები, რომელიც უკრაინელი 

დრამატურგებისათვის პირველად გამოჩნდა 2000 წლის დასაწყისში. იმ დროს ბრიტანეთის სამეფო 

კარის თეატრმა, როგორც ახალი თეატრის  ლაბორატორიამ თავისი საერთაშორისო პროგრამა 

გაავრცელა ასევე უკრაინაში. ეს თანამშრომლობა დაიწყო კოლექტიური პიესის „მოსკოვი - ღია 

ქალაქი“ პრეზენტაციით, სადაც შესული იყო მაქსიმ კუროჩკინის ტექსტი „თვალი“. ნატალია 

ვოროჟბიტიც რამოდენიმეჯერ თანამშრომლობდა ინგლისის სამეფო კარის თეატრთან. 2004 წელს 
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აქ ნატალია მუშაობდა ტექსტზე „რა გინდათ, უკრაინელი ღმერთი?“ და დრამაზე „ხომენკოს 

საოჯახო ქრონიკები“ 2006-2007 წლების სეზონზე. მაგრამ ყველაზე ცნობილი პრემიერა, რომელიც 

დაფუძნებულია „დოკუმენტალისტურ“ პიესას გოლოდომორის შესახებ (1930-იანი წლების 

შიმშილი უკრაინაში) არის  2009 წელს წარმოდგენილი „მარცვლეულის მაღაზია“ ნატალია 

ვოროჟბიტის მიხედვით. 

მომავალ წელს სამეფო კარის თეატრის საერთაშორისო სარეზიდენციო პროგრამის მონაწილე იყო 

ანა იაბლონსკაია - ახალგაზრდა დრამატურგი, პოეტი და მსახიობი ოდესიდან, ავტორი რამდენიმე 

ათეული დრამის („ვიდეო კამერა“", „კარი“, „უთოები“ და სხვები), რამდენიმე კონკურსის 

ლაურეატი რუსეთსა და ბელორუსიაში, ერთ-ერთი წარმომადგენელი „ახალი მწერლობის“ 

მოძრაობიდან.  სამწუხაროდ, ის 2011 წელს რუსეთში, დომოდედოვის აეროპორტში 

დატრიალებული ტრაგედიისას  ტერორისტული აქტის დროს დაიღუპა. 

ლონდონში სარეზიდენციო პროგრამის დასრულების შემდეგ დაიგეგმა მისი პიესის „პეკანი“ 

(კაკლისებრთა ჯიშის ხე) „თეატრალიზირებული კითხვა“ (წარმოდგენილი 2011 წლის 4 აპრილს). 

ჩემი აზრით, იაბლონსკაიას ეს უკანასკნელი ტექსტი არის ბოლო დროის ერთ ერთი საუკეთესო 

უკრაინული პიესა. დრამატურგი იყენებს თავის საყვარელ თემებს ოჯახურ ცხოვრებასა და 

ადამიანურ ურთიერთობებზე, პერსონაჟების ცოცხალი ენას,  „ღია მარყუჟის დიალოგის“ მეთოდს 

და სხვადასხვა შესაძლებელ ინტერპრეტაციას. შედეგად, ყველა პერსონაჟის ტრაგედიის 

მიუხედავად, ჩვენ გვაქვს ცხოვრების ჭეშმარიტი რწმენა. 

2011 წლის ბოლოს სამეფო კარის თეატრმა ორგანიზება გაუკეთა დრამის ახალ პროგრამას, ამ 

შემთხვევაში, ახალგაზრდა დრამატურგებისათვის უკრაინიდან და საქართველოდან. უკრაინიდან 

შეირჩნენ ახალგაზრდა დრამატურგები პავლო არიე, ვირა მაკოვი, ოქსანა სავჩენკო, ევგენ მარკოვსი, 

მარიამ აგამიანი, მარინა სოკოლიანი და ვლადიმერ სნეგურჩენკო. მათი უმრავლესობა - ლეს 

კურბასის თეატრალური ხელოვნების ეროვნული ცენტრის დრამის ლაბორატორიის  და 

პოლონეთის სემინარების წყალობით მუშაობენ ქართველ კოლეგებთან ერთად ახალ პროექტებზე. 

ამ მუშაობის პირველი შედეგები წარმოდგენილი იქნა  ლვოვის ყოველწლიურ ფესტივალზე 

"Drama.Ua". ახლა ის არის თანამედროვე დრამატურგიის  ერთ-ერთი  ყველაზე 

წარმომადგენლობითი ფორუმი ლაბორატორიებით, სემინარებით, მრგვალი მაგიდებით, 

დისკუსიით, დრამატურგების, რეჟისორების, კრიტიკოსების, თარჯიმნებისა და დიზაინერების 

არაფორმალური შეხვედრებით, რომლებიც მუშაობენ თეატრალურ ტექსტზე. საორგანიზაციო 

კომიტეტი უზრუნველყოფს არა მარტო უკრაინული დრამის, არამედ პოლონური, ინგლისური, 

გერმანული და თანამედროვე სკანდინავიური პიესების კითხვებს და შეხვედრებს ამ ქვეყნების 

დრამატურგებთან. ფესტივალი „უკრაინის აქტუალური დრამის კვირეული“ თითქმის 

ერთდროულად ორგანიზებულია დრამატურგი და თეატრმცოდნე მარისია ნიკიტიუკის, რეჟისორ 

ანდრეი მაისისა და დრამატურგი ნატალია ვოროჟბიტის მიერ კიევში. დღესაც ეს ფესტივალი 

წარმატებით აგრძელებს მუშაობას.  

ასე რომ, გარკვეულწილად, უკრაინული თანამედროვე დრამა განიცდის თავისი ევოლუციის ახალ 

საინტერესო პერიოდს - ჩვენ სახეზე გვაქვს მრავალი სემინარი და ფესტივალი და მხოლოდ 

ცოტაოდენი გამომცემლობის „ბუმი“ (ჟურნალები დრამატურგიის პარაგრაფებით, დაახლოებით 20 

საავტორო წიგნი და 12 პიესების კრებული, 5 ლიტერატურათმცოდნეობითი მონოგრაფია 

თანამედროვე დრამის შესახებ (სადოქტორო ნაშრომი). ეს პროცესები მიმდინარეობს არა მხოლოდ 
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რამდენიმე დაწესებულების, ან პირის საქმიანობის შედეგად, არამედ ახალგაზრდა უკრაინელი 

დრამატურგების მუდმივი „ოპოზიციონერობით“ მათი უფროსი კოლეგების მიმართ და მათი 

გამოცდილების გაზიარების წყურვილით. 

გულახდილად რომ ვთქვა, თანამედროვე უკრაინულ დრამატურგიას  უამრავი პრობლემა აქვს: 

ბევრი პიესა არ არის ღრმა და თემატურად აქტუალური. აქტუალურ თემებზე შექმნილი პიესების 

პარალელურად ძალიან ხშირად იწერება ტექსტები არა საკმარისი დრამატურგიული წესების და 

უნარ-ჩვევების გარეშე. მეორე პრობლემაა ის, რომ ავტორთა გარკვეულ ჯგუფს ავიწყდება რომ, 

პიესა არის დასადგმელი ტექსტი და არა წასაკითხი ლიტერატურა. თანამედროვე დრამა ვერ 

განვითარდება რეგულარული თეატრალური დადგმების გარეშე. გარკვეულწილად, ესაა 

ფინანსური „ცენზურა“  - ძალიან ხშირად უკრაინაში ახალგაზრდა დრამატურგებს უწევთ ფულის 

გადახდა საკუთარი პიესების დასადგმელად. რა თქმა უნდა, ჰონორარის საკითხი ასევე ძალიან 

მტკივნეულია. თანამედროვე დრამის დასაფინანსებლად არსებობს მხოლოდ ერთი სახელმწიფო 

გრანტი კულტურის სამინისტროდან (წელიწადში ერთხელ, მაგრამ რამდენჯერმე გრანტი გაუქმდა 

და სელექციის პროცესიც არ არის გამჭვირვალე). ასე რომ, არცერთ უკრაინელ დრამატურგს არ 

შეუძლია იცხოვროს საკუთარი დრამებიდან შემოსულ თანხებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად 

უკრაინაში დრამატურგია არის უფრო ჰობი, ვიდე პროფესია, რომელიც გაძლევს გარკვეულ 

შემოსავალს.      

 

 

ალიონა სამოილენკო 

ახალი თაობის დრამატურგი თანამედროვე უკრაინაში 

უკრაინაში ბევრი ახალგაზრდა დრამატურგია, მათგან საკმაოდ ბევრი ნიჭიერიც. თუმცა ჩვენს 

ქვეყანაში არავინ აპირებს მათ დადგმას და მითუმეტეს იმის აღიარებას მასიურად, რომ არსებობენ 

კარგი დრამატურგები. ისინი შეიძლება აღიარონ, სადაც გნებავთ: რუსეთში, ბელორუსიაში, 

ინგლისში, მაგრამ არა საკუთარ ქვეყანაში. არსებობს ორი გამოსავალი: თავად დადგა საკუთარი 

პიესები, როგორც ამას აკეთებს სნეგურჩენკო, ან გქონდეს კავშირი რეჟისორებთან, რომლებიც 

დადგამენ შენს პიესებს,  წერე შენთვის ან საერთაშორისო კონკურსებისთვის, როგორც ვოროჟბიტი 

და შეიძლება სხვა ქვეყანაში მაინც დადგას შენი პიესები, მაგრამ  არავინ აღფრთოვანდება ამით და 

არავინ მიაქცევს ამ ფაქტებს ყურადღებას უკრაინაში. სამწუხაროდ, ეს არის სიმართლე, რომელსაც 

მე ვეჯახები ჩემი თეატრში  მუშაობის 5 წლის მანძილზე.  

უკრაინაში არსებობს ბევრი დრამატურგი, რომლის წაკითხვაც კი არ შეიძლება, მისი პიესები 

იმდენად ბუტაფორიულია, მაგრამ ისინი რაღაც საშუალებებით იღებენ გრანტებს ბეჭდვისა და 

დადგმისათვის. ძირითადად ასე არსებობს პოსტსაბჭოთა დრამატურგია უკრაინაში.  

ჩვენს ქვეყანაში არსებობს ჭეშმარიტად კარგი პიესები, მაგრამ მათი მოძიება ძალიან ძნელია, 

მხოლოდ უბრალო მიზეზის გამო, მათ შესახებ თითქმის არავის არაფერი სმენია. კიევში უკვე 

მესამე წელია ტარდება ყოველწლიური ფესტივალი „აქტუალური უკრაინული პიესის კვირეული“. 

დასაწყისში, საორგანიზაციო ჯგუფს პიესების შერჩევის ძალიან ობიექტური პროცედურა ჰქონდა. 

პრიორიტეტული იყო პიესები, რომლებიც ემოციებს იწვევდა, უჩვეულო იყო თავისი ფორმით და 
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მათგან კარგი სპექტაკლებიც გამოვიდოდა, მაგრამ ამ ფესტივალმა, სამწუხაროდ, დაკარგა თავისი 

უნიკალურობა და დრამატურგია ფესტივალის ორგანიზატორებისათვის აღარ წარმოადგენს 

მთავარ ღირებულებას.   

ჩემთვის, ვლადიმერ სნეგურჩენკო არის ყველაზე საინტერესო და თანამედროვე უკრაინელი 

დრამატურგი, რომელიც წერს ყველაზე გლობალურ პრობლემებზე. მისი ტექსტი იწვევს უამრავ 

ასოციაციას და რეჟისორსა და მსახიობს აძლევს რეალიზაციის დიდ არეს. ამ ტექსტებს აქვს თავისი 

პოეტიკა და კარგი თეატრალური ფორმა, მაგალითად, მისი პიესა „ჩრდილოეთის ციალი“.  

ვიმედოვნებ, რომ უკრაინულ დრამატურგიაზე მოთხოვნის პრობლემა კვლავ დადგება დღის 

წესრიგში თეატრში, ეს პრობლემა როდისმე გადაიჭრება და ჩვენს ქვეყანას  ამ დარგში აღიარებენ, 

როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რეგიონს მსოფლიო ქვეყნებს შორის.  

 

ნედა ნეჟდანა 

ის, ვინც კარს აღებს 

შავი კომედია  ნაციონალური ტრაგედიის თეატრისათვის 

ინგლისურიდან თარგმნა სალომე ბუბუტეიშვილმა 

 

მონაწილეობენ: 

პირველი ქალი, ნატალია  30-32 წლის. 

მეორე ქალი, ვიქტორია, 25-26 წლის. 

მოქმედება ხდება მორგში,უკრაინაში, თანამედროვე დროში, ზამთარში.  

პროლოგი 

მორგის მისაღები ოთხი. მარჯვენა და მარცხენა მხარეს კარები ჩანს. შესაძლებელია ოთახში იდგეს 

ორი დივანი.  ოთახის შუაგულში ქალი მაგიდას მისჯდომია, მუსიკალური ფლეერით 

პოპულარულ მელოდიას უსმენს და ხმას აყოლებს, თან სავარაუდოდ ქალების ჟურნალს 

ფურცლავს.  

პირველი ქალი: რას არ მოიგონებს კაცი - ან სიცილით გაიგუდები  ან ტირილით გასკდები. ნუ, 

ვიტყოდი, ეს კაბა მოხდენილიცაა და სექსუალურიც, მაგრამ ამას ისე უხდება, როგორც ძროხას 

უნაგირი. თუმცა მე კი მომიხდებოდა (თმებს ისწორებს და საკუთარ სხეულს შეათვალიერებს)  

უკაცრავად მაგრამ, მაინტერესებს სად ცავიცვა ეს კაბა - მკვდრებს გავეპრანჭო? ამ დაწყევლილ 

მორგში, სხვა რა უნდა მოგივიდეს თავში. (ჟურნალს გადაფურცლავს) ოჰ, სავარჯიშოები 

მკერდისათვის. ზუსტად ეს მჭირდებოდა, თორემ ვატყობ მალე მომიწევს საკუთარი ძუძუების 

მიკროსკოპით ყურება. (მაგიდიდან დგება და ვარჯიშს იწყებს) კარგია, მაგრამ როგორ მოვიყვანო 

მკერდი მოქმედებაში? (სცენის უკანა ნაწილიდან უცნაურიჭრიალის ხმა ისმის, ქალი ყურადღებით 

უსმენს) ჩემი მკერდი ხომ არ ჭრაჭუნებს? (ისევ ჭრიალის ხმა)  ვაიმე, მგონი თაგვია (ჭრაჭუნის ხმა 

ძლიერდება) ჰო,ნამდვილად თაგვებია, გოჭებივით დარბიან. უნდა მოვწამლო: შეიძლება 
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ვერდავხოცო, მაგრამ ჯანმრთელობას ნამდვილად შევურყევ. ვირთხები რომ იყვნენ? (ისევ 

ჭრიალის ხმა) მითხრეს მშვიდი სამუშაო იქნებაო, წყნარი და სუფთა, მშვიდობიანიკლიენტურა, 

არანაირი კამათი და ვაჭრება. ერთადერთი შეიძლება სუნი არ მოგეწონოსო. საკმარისია! რა 

მნიშვნელობა აქვს თაგვია თუ ვირთხა. აბა,მოვდუნდეთ! (ყურსასმენებს იკეთებს) 

ამ დროს იღება ოთახის მარჯვენა კარი. უცნაური ნათებით შემოდის ნახევრად შიშველი ქალი 

ფეხზე იარლიყით. პირველი ქალის გული მისდის. მეორე ქალი ფრთხილად შემოდის ოთახში და 

ირგვლივ იყურება. ლამაზია, მაგრამ სახეზე თეთრად გათენებული ღამის კვალი ეტყობა. 

თავდაპირველად ვერც კი ამჩნევს პირველ ქალს 

მეორე ქალი: ჰეი, სადა ვარ? საზიზღარ ოფისს ჰგავს,თუ გამოსაფხიზლებელია. მოიცა, სხვები სად 

არიან? ნუთუ მარტო მე ვარ მთვრალი მთელ ქალაქში? იქნებ ალკოჰოლიკების გამოსასწორებელი 

დაწესებულებაა, და ღვინისგან რომ გავითიშეაქ მომათრიეს? ასე საშინლად რატომ ცივა? (მხოლოდ 

ახლა შეამჩნევს რომ ნახევრად შიშველია) გადასარევია. რამე მაინც გადაეფარებიათ. (საწოლის 

გადასაფარებლების გროვას მოჰკრავს თვალს, ერთ-ერთ მათგანს ტანზე შემოიხვევს ბერძნული 

ტუნიკივით)ანტიკურ სტილში ვიქნები გამოწყობილი. (მაგიდაზე დავთარს ხედავს) მორგის 

დავთარი ნომერი 5. ვაიმე, ეს მორგია. ძვირფასო გოგონავ, გონების დაბინდვამდე დაგილევია, 

მეხსიერება დაგცარიელებია, ნაკუწებად ქცეულა, მაგრამ ინტელექტის ნიშნები მაინც შეგრჩენია. 

გამარჯობა, არის აქ ვინმე სულიერი? რა სისულელეაამ კითხვის დასმა მორგში?!(სკამზე ჯდება, 

პირველ ქალს შენიშნავს) ვაი, შეიძლება... (უახლოვდება) მგონი არ სუნთქავს. მოიცა, ეს რანაირი 

მორგია? საღორეა, მორგი კი არა. სად გაგიგიათ გვამები და ცოცხლები ერთად ეყაროს და იქვე 

ლოთებიცდაეხეტებოდნენ. ამასობაში გამოვფხიზლდი კიდეც. სადმე უნდა გადავიყვანო, თორემ 

ცოტა არაადამიანურია მისი ასე დატოვება. 

პირველ ქალს დივანთან მიათრევს. სწორედ მაშინ ახელს თვალებს პირველი ქალი. მეორე ქალს 

შეეშინდება და უკან გახტება. 

პირველი სცენა 

მეორე ქალი :  გადი აქედან! არ მომიახლოვდე, დარჩი სადაც ხარ. 

პირველი ქალი:(გაოგნებული) ოჰ, უკაცრავად მაგრამ გვამს თქვენ გავხართ. 

მეორე ქალი: რაა? გვამისაგან მესმის? 

პირველი ქალი: თქვენ ხომ მოკვდით?როგორ მოხდა რომ ლაპარაკობთ? მოიცა სიზმარში ვარ? 

მეორე ქალი: რათქმა უნდა არა, მაგრამ შეიძლება რაღაც მარადიულობის ტიპის სიზმარი იყოს. 

იმიტომ მხედავთ, რომ უკაცრავად, მაგრამ მგონი სული ამოგხდათ.  

პირველი ქალი: სადა ვარ?  

მეორე ქალი: რა თავხედი გვამები არიან ჩვენს დროში,  მარილზე გავიდა და როგორ კითხვებს 

იძლევა? ტკბილად გძინავთ, საიქიოს რომ უძახიან იქ.  

პირველი ქალი:  თქვენ  ვინღა ხართ? 

მეორე ქალი: აქ რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს: ჯერ კიდევ გვამი, უკვე გვამი ან უბრალოდ გვამი.  
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პირველი ქალი : ანუ თქვენი აზრით მე უკვე ... ? მოიცა როგორ? 

მეორე ქალი:  როგორ და სიცოცხლე შეწყვიტეთ. 

პირველი ქალი: არა, არ მინდა რომ.... (ცრემლები წამოსცვივა) 

მეორე ქალი: (უახლოვდება და აწყნარებს) ყველას უწევს ამ გზის გავლა. სულაც არ არის საჭირო  

ნერვიულობა. ჩვენს დროში ცხოვრება ძვირი სიამოვნებაა, ეს უნდა იყიდო, ის უნდა იყიდო, რად 

გინდათ. მკვდარს კი მხოლოდ კუბო სჭირდება.  

პირველი ქალი: (ტირილით) იცით რა ძვირია დღეს კუბოს შეძენა?  

მეორე ქალი: თქვენ კი არა, თქვენი ქმარი იყიდის. თქვენ კუბოში იწვებით მშვიდად და წყნარად, არ 

მოგიწევთ იმაზე ფიქრი თუ რა ჩაიცვათ და როგორ გამოკვებოთ საკუთარი მომაკვდავი მძორი. 

ყვავილებს მოიტანს ხოლმე თქვენს საფლავთან. ხშირად გჩუქნადათ ყვავილებს ცხოვრებაში? 

პირველი ქალი: კი მაგრამ, არც კი გამოვმშვიდობებივარ, ეს ისეთი დარტყმა იქნება მისთვის.  

მეორე ქალი: დარტყმა? არა, პირიქით შვებით ამოისუნთქავს. აცადეთ მას შეიგრძნოს 

თავისუფლება.  

პირველი ქალი: მოიცა როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? ბოლოსდაბოლოს ჯანმრთელი ვიყავი. 

მეორე ქალი:  ზუსტად ახლახან ახსენეთ ქალბატონო - წარსულ დროში, იყავით. როგორ 

ჯანმრთელობას გულისხმობთ ისეთ სამყაროში სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ? ნიადაგი გაჟღენთილია 

პერსტიციდებითა და ჰერბიციდებით. ჰაერი კიდევ, უკაცრავად მაგრამ, ცამდე ყარს განავლის 

სუნად. H20, კი ამ ფორმულის ჭეშმარიტი გაგებით, საერთოდ აღარ არსებობს. და როცა ამ ნაგვით 

უკვე ყელამდე ხარ სავსე, ვეღარაფერს გახდები.  

პირველი ქალი:  ცოტა ხნის წინ მკერდი რომ ფორმაში მომეყვანა, სავარჯიშოებს ვაკეთებდი - 

სიამოვნებისთვის კი არა - ნუ, თითქმის სიამოვნებისთვის - და ყველა საჭირო გამაჯანსაღებელ 

აბებსაც ვიღებდი.  

მეორე ქალი: რა უაზრო ფულის ხარჯვაა! როგორც ყოველთვის, ეგ ამბავი მწვავე გულის შეტევით 

და ფეხების გაფშეკით სრულდება.  

პირველი ქალი: ღმერთო ჩემო, ეს რა სიტყვებს იყენებთ? როგორ შეგიძლიათ ხუმრობა ასეთ დროს? 

ნუთუ საერთოდ არაფერს ნანობთ ამ ქვეყნად?  

მეორე ქალი: კი, რაღაცეებს, მაგრამ რა აზრი აქვს გოდებას? ვის აუჩუყებ გულს მაგ შენი 

ცრემლებით? იმ ავადმყოფ ქალს თავზე ნაწნავით პრემიერ- მინისტრობაზე რომ ოცნებობს? 

ჩალადც არ უღირხარ არც შენ და არც სხვა ვინმე. ვამჯობინებ მტკიცე ბაგითა და ვარდისფერი 

ლოყებით შევხვდე ვიდრე მოლურჯო ფერმკრთალი სახით.  

პირველი ქალი: (სარკესთან მიირბენს საკუთარ თავს რომ შეხედოს) სხვათაშორის გვამივით სულაც 

არ გაამოვიყურები, და არაფერი მეტყობა მაგ თქვენი მოლურჯო ფერმკრთალობისა.  

მეორე ქალი: რა, დაუყოვნებლივ ეფექტს მოელოდით? ამას რამოდნეიმე დღე სჭირდება. მაგას 

სჯობს უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე იფიქროთ. სასაფლოზე ადგილი გააქვთ?  
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პირველი ქალი: არა. 

მეორე ქალი: ნათესავზე რას იტყვი? დღეს ისიც შეიძლება მოხერხდეს, რომ საფლავი რომელიმე 

ნათესავთან ერთად გაიზიარო.  

პირველი ქალი: (ამოიოხრავს) არა, სამწუხაროდ, ყველა ცოცხალია.  

მეორე ქალი:  აჰა, გასაგებია, მაშინ შემდეგი გაჩერება კრემატორიუმთან იქნება.  

პირველი ქალი: რა, ასე ცოცხლად უნდა დამწვან? 

მეორე ქალი: პირველი, ცოცხლად კი არა, მკვდარი ხარ. მეორე, რატომაც არა? არ ჯობია უცებ 

დაიწვე ვიდრე, უკაცრავად მაგრამ, საფლავში ნელ-ნელა დალპე?  

პირველი ქალი: ფუუუ... მომისმინე, სხვა არაფერი გაქვს სალაპარაკო? რას დავყუდებულვართ აქ 

ასე უაზროდ? სადაა სამოთხე, ჯოჯოხეთი, სინათლე გვირაბის ბოლოს ან ბოლოსდაბოლოს რაიმე 

ნიშანი საიქიო ცხოვრებისა? 

მეორე ქალი:  ალბათ მოვა ვინმე ჩვენს  წასაყვანად. წარმოიდგინე რამდენი ადამიანი დაწანწალებს 

საიქიოს კულისებში. ალბათ დიდი რიგია.  

პირველი ქალი: შენ ბოლო იქნები რიგში? 

მეორე ქალი: შეიძლება. 

პირველი ქალი : მაშინ, შემდეგი მე ვიქნები. აი, ახლა უკვე ვნერვიულობ. 

მეორე ქალი:  არაფერია სანერვიულო, უკვე ყველაფერი უკან მოიტოვე. 

პირველი ქალი: ახლა რა უნდა ვქნათ?  

მეორე ქალი:  რამის კეთება ახლა უადგილო იქნება. დაწყნარდი და...  როგორ უნდა ვთქვა? ... ჰო 

განისვენე. სხვათაშორის რას იტყვი ერთმანეთი რომ გავიცნოთ? ბოლოს და ბოლოს უკანასკნელ 

გადასახლებაში მივდივართ. ჩემი სახელია ვიქტორია, შენი?  

პირველი ქალი: ნატალია.. ნატალია ჰეორჰივნა 

მეორე ქალი:  ნა-ტა-ლია ჰე-ორ-ჰივ-ნა. წარმოგიდგენია რა მშვენიერი იქნება შენი სრული სახელი 

გრანიტის ქვაზე ოქროს ასოებით ამოტვიფრული, ქვემოთ კიდევ ამგვარი ეპიტაფია „ 

გულწრფელად მადლიერი შთამომავლობისაგან!“ 

ნატალია:  მაგრამ მე შთამომავლები არა მყავს. 

ვიქტორია:  მაშინ ასე იყოს: „მოსაგონრად. ღირსება და დიდება შენი მარადის იცოცხლებს“ 

ნატალია:  ამინ. მაგრამ მაგდენ ხანსაც ვერ გავძლებ.  

ვიქტორია: მართალია, გაცილებით ადრე მოკვდები. ამაზე რას იტყვი? „ ჩვენს გულებში იცხოვრებ.“  

ნატალია: სითბო აკლია და ფორმალურად ჟღერს.  
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ვიქტორია:  ოჰ, ასე ძნელია შენი სიამოვნება? კარგი სურათი მაინც თუ გაქვს საფლავის ქვისთვის? 

ნატალია:  არა. საპასპორტო სურათის გარდა არაფერი ვარგა. არც ფოტოგენური ვარ და არც ჩემი 

ფიგურაა მთლად მოსაწონი... 

ვიქტორია:  კუბოსთვის მშვენიერი ფიგურა გაქვს რა გინდა. მთავარი რაცაა, გარკვეული 

ეკონომიკური უპირატესობანი გააჩნია: რაც უფრო პატარაა კუბო, მით უფრო იაფი ჯდება და რაც 

უბრალოა ქსოვილი შენს მოსაკაზმად მით უკეთესი.  

ნატალია: ნამდვილად. წესიერი არაფერი მაქვს რომ ჩავიცვა. ამას წინათ ბეწვის პალტო ვიყიდე.  

ვიქტორია:  ოჰ არა, ბეწვის პალტოთი კუბოში ყოფნა ცოტა უხამსი იქნებოდა. დაგცხება კიდეც.  

ნატალია:  კიდევ ახალი ფერადი საცურაო კოსტიუმი შევიძინე, ყვავილებით მოჩითული.  

ვიქტორია: არა, არც ყვავილები წავა. რაღაც შავი ან მუქი ლურჯი გჭირდება. ეს რა საშინელი 

საბჭოური ჩვევა გვაქვს, თავს იმის უფლებას ვაძლევთ რომ ყველაფერი ბოლოსთვის გადავდოთ.  

ნატალია: მაგრამ სიკვდილი ისე მოულოდნელად მოვიდა რომ.  

ვიქტორია:  ისე დღეს უკვე ყველას აფრთხილებენ... წინასწარ.  ისე რომ ყველაფერს გვასწავლიან. 

მანქანის ტარება გინდა? ძალიან კარგი, აიღე სამთვიანი მართვის კურსი, ჩააბარე გამოცდა და 

მხოლოდ მაშინ მოგცემენ მართვის მოწმობას. მაგრამ სიკვდილისთვის არავინაა მზად. მე მგონი, 

კარგი იქნება რამე კურსი ან გამოცდა იყოს ამ საგანთან დაკავშირებით. თუ კურსის არჩევას ვერ 

მოახერხებ, ნუ იჩქარებ ბუნებისთვის ვალის გადახდას.  

ნატალია: მეც ზუსტად მაგ აზრს ვეჭიდები.  ჯერ კიდევ ღლაპი ვარ მაგ საკითხში. რა მოხდება რომ 

არ მიგვიღონ?  

ვიქტორია: მე რას მეკითხები? იმდენი ვიცი რამდენიც შენ. 

ნატალია: მაგრამ ისე ჩანს თითქოს უამრავი ფაქტი იცი ცხორების შესახებ.... თითქოს უკვე ათჯერ 

მაინც მომკვდარხარ. 

ვიქტორია: იცი რატომ? ლოგიკურად ვაზროვნებ. რატომღაც ახლა თავი მტკივა. იქნებ ბევრი ფიქრი 

საზიანოა გვამებისათვის? 

ნატალია: აი, გვამებისთვის კი მართლა აღარაფერია საზიანო. 

ვიქტორია: ჭეშმარიტი ნათქვამია, ასე ვიტყოდი. აუცილებლად რაღაც უნდა მივიღო თავის 

ტკივილის საწინააღმდეგოდ. (მაგიდაზე აბებს ეძებს, რამოდენიმეს გადაყლაპავს, მაგიდასთან 

ჩაიკეცება და იძინებს)  

ნატალია: მეც მომეცი ცოტა, ამ უცნაურმა ამბებმა თავბრუ დამახვია. (ისიც სვამს აბებს) 

ნარკოტიკული ნივთიერების გემო აქვს.... იქნებ განვისვენო კიდეც. (დივანთნ მიდის და წვება)  

 (შუქი ნელ-ნელა ქრება) 

მეორე სცენა 
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ნატალია: (იღვიძებს, თანდათანობით დგება ფეხზე, თვალებს ისრესს, ოთახში გაივლის, 

ვიქტორიას შეამჩნევს, უახლოვდება და მის გამოსაფხიზლებლად ოდნავ ახველებს.) უკაცრავად 

მაგრამ აქ რას აკეთებთ? 

ვიქტორია: (ნახევრად გამოფხიზლებული, ვერ გებულობს რა ხდება მის თავს) სადა ვარ? მოიცა 

ერთი წუთით.... მე ხომ ტოლიკთან ერთად წამოვედი? იცნობთ მას? 

ნატალია: (გაღიზიანებული)  არა და არც მინდა ვიცნობდე. 

ვიქტორია: თქვენთვის უკეთესი. ერთი უბრალო ნაძირალაა- დამათრო და გამომყვა, თუ მგონი 

სხვა მხარეს წავიდა? გონზე რომ მოვედი, საშინლად ციოდა. მერე ირგვლივ გვამები ვნახე... და 

თქვენც მგონი ერთ-ერთი მათგანი იყავით. ახლა გამახსენდა, თქვენ მგონი ნატალია გქვიათ.  

ნატალია: მართალია. და თქვენ - ვიქტორია. მგონი სიზმარი არც ყოფილა, არა? 

ვიქტორია: რა სიზმრებზე მელაპარაკები?   შემომხედე. თვალები მოჩვენებასავითა მაქვს გაყინული, 

ფეხზე კიდევ იარლიყი მაქვს ჩამოკიდებული, ერთი ტიპიური წარმომადგენელი ვარ გვამთა 

ოჯახისა. უკეთ არც შენ გამოიყურები.  

ნატალია: აბსურდია. მე და მკვდარი? 

ვიქტორია:  არა, შენ უბრალოდ ირგვლივ დაეხეტებოდი და გადაწყვიტე მორგში ნომერი 5 

ჩამომხტარიყავი - მიმზიდველი სანახაობაა.  

ნატალია: მორგი ნომერი 5? მაგრამ აქ ხომ სანიტრად ვმუშაობ? ეს განა იმას არ ნიშნავს რომ 

ცოცხალი ვარ? 

ვიქტორია:  მაშინ გვამივით რატომ ეგდე ძირს? 

ნატალია: კი არ ვეგდე, უბრალოდ გული წამივიდა შენს დანახვაზე. მოჩვენება მეგონე, მართალია 

ეს მორგია, მაგრამ მოსიარულე გვამები მაინც იშვიათობაა. შენ  პირველი ხარ. 

ვიქტორია: აი ახლა კი მართლა დავიბენი. ცოცხალი ვარ, გვამი თუ მოჩვენება?  

ნატალია:  შეგვიძლია ერთმანეთს ვუჩქმიტოთ. (ჩქმეტს ვიქტორიას) 

ვიქტორია: აუ, მეტკინა! 

ნატალია:  ყველა ასე გაიძახის.  

ვიქტორია:  კარგი, წარმოვიდგინოთ რომ ორივე ცოცხლები ვართ, მაგრამ აქ როგორ აღმოვჩნდით?  

ნატალია: მოიცა ერთი წუთი. შენ რაღაც ქეიფი ახსენე ხო? შეიძლება უგონოდ გაილეშე, ქუჩაში 

სიცივისაგან ძვლები გაგეყინა და მკვდრად ჩაგთვალეს.  

ვიქტორია: ექიმმა როგორ დაადასტურა ჩემი სიკვდილი?  

ნატალია: საკვირველი ისაა რომმაგ ექიმს ჯერ კიდევ რომ არ დაუდასტურებია საკუთარი 

გარდაცვალება. სამსახურში გახეული მთვრალი მოდის და მერე ყველაფერი ავტოპილოტზე 

ირთვება.  
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ვიქტორია:  ასეთ ხალხს რატომ იტოვებენ? 

ნატალია: უკმაყოფილება არავის გამოუთქვამს, შენ ხარ პირველი. მადლობა ღმერთს აქ მოგიყვანეს 

და არა კრემატორიუმში. ნაკლები უნდა დალიო ხოლმე.  

ვიქტორია:  ჯერ კიდევ არ გადამსვლია ჩვევაში. ესეგი ცოცხლები ვართ, არა? 

ნატალია: მადლობა ღმერთს. ყველაფერი კარგია რაც კარგად სრულდება.  

ვიქტორია: მე კი ვიტყოდი რაც არ სრულდებაო. (ორივე იცინის)  უი, სახლში უნდა გადავრეკო, 

ალბათ ნერვიულობენ კიდეც.  

ნატალია: ოღონდაც არ უთხრა საიდან რეკავ. 

ვიქტორია: შეიძლება? (ცდილობს დარეკოს მაგრამ არ გამოსდის)  მგონი ხაზი გაფუჭებულია. 

ნატალია:  ეგ როგორ? აბა, მიმიშვი, ვცადო (ცდილობს დარეკოს, მაგრამ არც მას გამოსდის)  

უცნაურია, მცირე ზუზუნიც კი არ ისმის. არ ინერვიულო ქუჩის კუთხეში ტელეფონია.  

ვიქტორია: (კარებთან მიდის, მაგრამ უცებ ჩერდება)  ფუ შენი, ასე ჩაცმული ხომ ვერ გავალ გარეთ. 

მაგ შემთხვევაში ძალიან გამიმართლებს გაუპატიურებას ან საგიჟეთში წათრევას თუ გადავურჩები. 

ნატალია: მოიცა! ტანსაცმელი სხვა ოთახშია. იმედი მაქვს მოსვლამდე მაინც გეცვა რაიმე. 

ვიქტორია: რათქმა უნდა, ერთ დროს მეცვა. ზოლიანი პიჯაკი. 

ნატალია:(ხელს კრავს კარს, მაგრამ აღმოჩნდება რომ ჩაკეტილია) რა ჯანდაბაა! ჩაკეტილია თუ 

ვიღაცსულელურად გვეხუმრება? მოიცა! აქ ავარიული გასასვლელიცაა. (მეორე კართან მირბის, 

ცდილობს გააღოს, მაგრამ ისიც ჩაკეტილი ხვდება) რას დამდგარხამ მიწაში ფესვგადგმულივით? 

მომეხმარე. (ცდილობენ კარის გაღებას, მაგრამ უშედეგოდ) 

ვიქტორია: ასე, ასე, ამასაც გასასვლელი ქვია რა. მაინტერესებს ერთი რამდენ ხანს უნდა ვიყოთ 

გაჭედილები ამ ხვრელში? ჰო მართლა, რომელი საათია? 

ნატალია: (საათს დახედავს)  გაჩერდა. ალბათ გონება რომ დავკარგე მაშინ დავარტყი იატაკს. შენ 

გაქვს საათი?  

ვიქტორია: ერთადერთი რაც თან მაქვს ეს იარლიყია. (ფეხს მაღლა სწევს და ყურადღებით 

აკვირდება იარლიყს)  ზუსტად ასე ვფიქრობდი - ზედ ნომერი 13 აწერია.  აი, ამ  ნომრით კიდევ 

ადამიანურად სიკვდილის საშუალებასაც არ მოგცემენ.  

ნატალია: ახლა რაღა ვქნათ? და რაც ყველაზე მთავარია, ეს რა ჯანდაბას ნიშნავს?  

ვიქტორია: რას იტყვი კარი რომ ჩამოვანგრიოთ? 

ნატალია: აზრი არ აქვს, ფოლადისაა. 

ვიქტორია: რა უაზრო ქვეანაში ვცხოვრობთ. რატომ უნდა ჰქონდეს მორგს ფოლადის კარი. 

გვამების გამტაცებლებისგან თავის დასაცავად თუ  მკვდრების გაქცევას ერიდებიან?  
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ნატალია: არა ეგ არ არის მიზეზი. ადრე თავშესაფარი იყო ბირთვული, ქიმიური და მსგავსი 

რამეებისაგან თავის დასაცავად. სადღაც ინსტრუქციაც უნდა იყოს. 

ვიქტორია: (მოძებნის ინსტრუქციას) აი ისიც (ინსტრუქციას კითხულობს, ნატალიაც მას 

უერთდება)  

ნატალია: (კითხულობს) სახიფათო შეტევის შემთხვევაში, უსაფრთხოების სისტემა აქტიურდება 

და კარი იკეტება.  

ვიქტორია: ამას გულისხმობდი? 

ნატალია: არც არაფერს ვგულისხმობდი, ის წავიკითხე რაც წერია. იქნებ შემთხვევითობაა რამე.  

ვიქტორია: და ტელეფონი? ესეც შემთხვევითია? 

ნატალია: ღმერთო ჩემო, სულ დამბურძგლა. არ შემიძლია ამის დაჯერება.  

ვიქტორია: როცა ჩერნობილის აფეთქება მოხდა, არც მაშინ ჯეროდა ვინმეს.  

ნატალია: ისევ რომ აფეთქდეს, მერე? 

ვიქტორია: ვინ იცის. ნებისმიერ შემთხვევაში გარეთ გასვლა საშიშია. არაფერია გამორიცხული:  

ქიმიური დაბინძურება, რადიოაქტიური ნალექები, ეპიდემია... 

ნატალია: სად ჯანდაბიდან უნდა მოსულიყო ამდენი ნაგავი? ყველაფერი თითქოს მშვიდობიანად 

იყო. 

ვიქტორია:  მარტივი ახსნა აქვს. ამერიკელები დაიღალნენ ჩინელების ექსპანსიონისტური 

გამოხტომებით და ატომური რაკეტა ჯეჯგვეს. რუსები ამხანაგი ჩინელების გვერდით დადგნენ და 

საპასუხო დარტყმა განახორციელეს, შედეგად ამერიკელებმაც დაუშინეს ატომური ბომბები 

მოსკოვს. ახლა კი მთელი ეს რადიოაქტიური ნაგავი ჩვენ გვაწვიმს თავზე.  

ნატალია:  აშკარად უკუღმა დატრიალდა ჩემი იღბალი, ასეთ დროს  მორგი რომ მოვხვდი. მწამდა, 

ეს პოზიცია ჩემი პროფესიული ამბიციების უკანასკნელი საფეხური იქნებოდა, მაგრამ მგონი 

უარესი რამ აღმოჩნდა. 

ვიქტორია: გააჩნია ამას როგორ შეხედავ. თავიდან თითქოს ჩვენ ვიყავით მკვდრები,  როცა ყველა 

დანარჩენი ცოცხალი იყო. მაგრამ ახლა შესაძლოა პირიქითაც იყოს.  

ნატალია:  შენ რა მართლა გჯერა, რომ ჩვენ უკანასკნელი ადამიანები ვართ დედამიწაზე? 

ვიქტორია: შესაძლებელია ასეც იყოს. ვინ იცის. 

ნატალია: მოიცა, ღმერთი მხოლოდ ორ ქალს რატომ დატოვებდა ცოცხალს? აზრი ვერ გამომაქვს 

აქედან. მარტო ნოემ, კიდობანში თითო წყვილი აიყვანა ყველა არსებისა. ჩვენგან რა სარგებელი 

იქნება? 

ვიქტორია: მართლაც რომ შეუცნობელნია გზანი უფლისა. იქნებ ამით სურდა, სამუდამოდ 

წერტილი დაესვა ომისათვის. ერთხელ ფილმი ვნახე სადაც გოგონებს რაღაც ტესტირებას 

უტარებდნენ. ბიოლოგიაში როგორ ხარ? აბა, რა არის ხელოვნური განაყოფიერება?  
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ნატალია: ბოლოსდაბოლოს ექიმი ვარ. ხელოვნური უბრალოდ ხელოვნურს ნიშნავს, მაგრამ გინდა 

არ გინდა მამაკაცი მაინც საჭიროა სასურველი შედეგის მისაღწევად. (უცებ ტელეფონი რეკავს 

ყურისწამღები ხმით, ზარმა ქალი ადგილზე გააშეშა)  

ვიქტორია:  უპასუხე, ეს შენი სამსახურია.  

ნატალია: (იღებს ტელეფონს, არაფრისმთქმელი ტონით პასუხობს) გისმენთ... დიახ... დიახ... 

(კიდებს ყურმილს. და ჩუმადაა)  

ვიქტორია:  აბა, ვინ იყო? 

ნატალია:  არ ვიცი.... 

ვიქტორია: მოიცა კაცის ხმა იყო თუ ქალის? 

ნატალია: კაცისას გავდა. 

ვიქტორია: მადლობა ღმერთს, ერთი კაცი მაინცაა ცოცხალი. რაო რა თქვა? 

ნატალია: წავიდნენ და მალე დაბრუნდებიან.  

მესამე სცენა 

ვიქტორია: გვამების წასაღებად მოდიან? 

ნატალია: არა, მაგ შემთხვევაში სხვანაირად იტყოდნენ. ჩემთვის მოდიან, ან ჩვენთვის.  

ვიქტორია: და ეს რას ნიშნავს? 

ნატალია: ნეტავვიცოდე.... 

ვიქტორია: ტელეფონი ხომ მაინც ჩაითო (ყურმილს იღებს) ეი, ისევ გათიშულია.  

ნატალია: იქნებ განზრახ გააკეთეს ისე რომ ზარი მხოლოდ ერთი მხრიდან შემოდიოდეს. უცნაური 

ფოკუსებია, ვერაფერს იტყვი.  

ვიქტორია: მოდი, ახლა ლოგიკურად ავწნ-დავწონოთ ყველაფერი: თუკი ცოცხლები ვართ, მაშინ ეს 

ვიღაცის საზიზღარი ხუმრობაა და უნდა დაველოდოთ სანამ თამაშს არ მორჩება.  

ნატალია: და თუ ცოცხლები...... არა ვართ? 

ვიქტორია: მეტი მიზეზი გვაქვს ლოდინისათვის. სხვა გამოსავალი მაინც არ არის.  

ნატალია: (ჯდება, წუთით ჩერდება) მაგრამ ასე გულხელდაკრეფილი ვერ გავჩერდები! (წამოხტება) 

რამე გავაკეთოთ! 

ვიქტორია: სიგარეტი გაქვს? 

ნატალია: ჰო, მერე რა? 
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ვიქტორია: ხომ თქვი რამე გავაკეთოთ-თქო? ჰოდა, მოვწიოთ (ნატალია ორ ღერს სიგარეტს 

ამოიღებს, ორივეს ანთებს, შემდეგ თავისას ხელში სრესს) რა მოხდა? 

ნატალია: არ მოვწევ. იქნებ ეს მართლაც.... უკანასკნელი განსასჯელია? მოწევა ცოდვაა. 

ვიქტორია: თუ ეს სინამდვილეა, აზრი არ აქვს უკვე შესცოდე თანაც ბოლომდე. ასე რომ, უბრალოდ 

შეგიძლია თავს ცხოვრებისეული სიამოვნებების  -  უფს, უკაცრავად - სიკვდილისეული 

სიამოვნებების უფლება მისცე.  

ნატალია: (ახალ სიგარეტს იღებს და ანთებს) დამაჯერებლად ჟღერს.  

ვიქტორია: ერთი ღერის მეტობით ან ნაკლებობით არაფერი შეიცვლება.  ჯობს, რამე უფრო 

სერიოზულზე  იფიქრო... ილოცეთუ, მორწმუნე ხარ.  

ნატალია: (მლოცველის ფორმას იღებს და ლოცვის წარმოთქმისას ტუჩებს თითქმის არც 

ამოძრავებს)  შენ რატომ არ ინანიებ? 

ვიქტორია: აზრს ვერ ვხედავ. მოვინანიებ თუ არა მაინც აი, იქ ვიქნები (იატაკზე უთითებს) ვერ 

შევძელი ღვთის მცნებების შესრულება. დაქორწინებულიც კი არ მეთქმოდა, ჩვენი ცოლ-ქმრული 

ცხოვრება რომ დამჟავდა და დავშორდით, კოლეჯიდან გამომაგდეს, ამას რაც მოყვა სხვა არაფერი 

იყო თუ  არა ცხოვრებისეული კარუსელი. ბოლოს კი სულ ყელამდე გავივსე არსებობის 

წარმატებებითა და წარუმატებლობებით.  

ნატალია: და მაინც, თუ გულწრფელად მოინანიებ... იქნებ საერთოდაც განსაწმენდელის მსგავს 

ადგილას ვართ? რაღაც მიზეზით არ მოვიდნენ, შეიძლება სწორედაც უნდათ რომ შეცვლის 

საშუალება მოგვცენ.  

ვიქტორია: ამას იმიტომ ამბობ, რომ ჩემთან მიმართებაში უბრალო დამთხვევაზე მეტი ხარ. მთელი 

ცხოვრება მზის ამოსვლიდან, მზის ჩასვლამდე მუშაობ, ერთ კაცთან ცხოვრობ ამდენი ხანი და 

ალბათ არც გიღალატნია მისთვის. ჰა? 

ნატალია:  ბევრი რამ არც იცი ჩემს შესახებ, არა? ამაზე უკეთესი ის იქნებოდა რომ მეღალატა 

მისთვის. 

ვიქტორია: რა ამაზე? (პაუზა) კარგი თუ თქმა არ გინდა. 

ნატალია: შენს წინაშე რომ მოვინანიო რას იტყვი? ისე თითქოს მღვდელს ვაბარებ აღსარებას.  

ვიქტორია: ერთიწუთით(სიგარეტს აქრობს) ახლა დაიწყე. 

ნატალია: მოკლედ რომ ვთქვა, ორი აბორტი გავიკეთე... მაშინ ჯერ კიდევ გამოუცდელი ღლაპი 

ვიყავი, შემთხვევით გაცნობილი ბიჭისაგან დავორსულდი... 

ვიქტორია:  საკმარისი ახსნაა. მეორეზე რას მეტყვი? 

ნატალია: მეორედ როცა უკვე დაქორწინებული ვიყავი.  მაშინ ერთ ოთახიან ბინას ვქირაობდით და 

ისეთ სიღატაკესა და სიბინძურეში ვცხოვრობდით რომ ბავშვის გაჩენის წინააღმდეგ წავედი. 

მოგვიანებით მესიზმრებოდა კიდეც ჩემი პატარა ბიჭი. აი, თითქოს ქარბუქი იყო,  ვიღაც კარზე 

აკაკუნებდა და ჩუმად ამბობდა : „დე, შემომიშვი, მეშინია!“ ვაღებდი მაგრამ, გარეთ არავინ 
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მხვდებოდა. ყოველღამემეღვიძებოდა და მწარედ ვქვითინებდი. მითხრეს, რომ ნებისმიერი 

აბორტი ქორწინების დასასრულს ნიშნავს, რომ ქალმა საკუთარისიცოცხლით უნდა ზღოს ახალის 

შეწყვეტისათვის, იმაზე უკვე აღარაფერს ვამბობ რაც შემდგომ მოჰყვება.  

ვიქქტორია: თითქმის ყველა ქალი აბორტს იკეთებს, ასეთია ცხოვრება. ჩემთან გაცილებთ უფრო 

ცუდად იყო საქმე. ორსულობის დროს ვიღაცასთან მიღალატა და ბარგი-ბარხანა ავუკარი. ის კი 

წავიდა, მაგრამ ჩემი საწყალი გოგონა მკვდარი დაიბადა - ჭიპლარში გაიხლართა და დაიხრჩო - 

ამბობენ, თუ ნაყოფი რამეში დანაშაულს გრძნობს,  თავს იხრჩობსო.  

ნატალია: ნუთუ მსგავსი რამეები „იქ“ მართლა ესმით? 

ვიქტორია: ჩვენზე უკეთ. იცი რა, უმჯობესი იქნებოდა აბორტი გამეკეთებინა - ორივესთვის 

ნაკლები ტკივილი იქნებოდა, განსაკუთრებით ჩემი პატარა გოგონასათვის... 

ნატალია: ტანჯვით ბევრი ცოდვის გამოსყიდვა შეიძლება. 

ვიქტორია: ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, უკვე გადავლახე ეგ ამბავი. (ტელეფონი 

რეკავს, ორივე ადგილზე იყინება) უპასუხე, მაგრამ ამჯერად ყველაფერი დეტალურად გამოკითხე. 

ნატალია: არა, შენ უპასუხე, შენი ჯერია! (პაუზა) უპასუხე,თორემ გაჩერდება!  

 

ვიქტორია: (ყურმილს იღებს) გისმენთ... ვინ არის? დიახ.. მე უბრალოდ მინდა რომ... (ყურმილს 

კიდებს) 

ნატალია: რა თქვა? 

მეოთხე სცენა 

ვიქტორია: ასე თქვა „არ ინერვიულოთ, მალე მოვალთო“ და დაამატა, გაუაზრებელი ნაბიჯი არ 

გადადგათ და ზიანს განერიდეთო. 

ნატალია: მოიცა, ერთ წუთს. თუ ზიანს უნდა მოვერიდოთ გამოდის რომ ცოცხლები ვყოფილვართ, 

არა? 

ვიქტორია: რათქმა უნდა. რა ნაბიჯი? გაუაზრებელი ნაბიჯის გადადგმა გვამს სად შეუძლია? 

დღესავით ნათელია ცოცხლები ვართ. 

ნატალია: რაღაც ექიმის გარანტიასავით ჟღერს: გთხოვთ არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად 

იქნება და ფეხს თუ ძირში მიგაჭრიან, მერე რა, მაინც არაფერში გჭირდებათ. მიხვდი? ხშირად 

თვრებოდი?  

ვიქტორია: მხოლოდ ახლა და მაშინაც. 

ნატალია: მე კიდევ ნამდვილი ლოთი ვიყავი. თეთრი ცხელება და რამე - აი, რა არის ჩვენი სენი  

ძვირფასო. 

ვიქტორია: რა? მგონი გააფრინე. 
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ნატალია: რა თქმა უნდა გავგიჟდი. ჩემი საქმე ხომ სტრესითა და დაღლილობით სავსე ნერვოზს 

უკავშირდება. ასე რომ საკმარისი წებო არასოდესაა ერთ ნაწილად რომ მიმიმაგროს. 

ვიქტორია: რას ბოდავ? იმას ხომ არ გულისხმობ რომ ვიღაც დარტყმულები ვართ? 

ნატალია: ორი არჩევანია: ან ჩვენ ვართ დარტყმულები ან კიდევ ისინი, ვინც გარეთ დარჩნენ, 

ოღონდ ჩვენზე გაცილებით უარესნი არიან. 

ვიქტორია: კარგი ჩავთვალოთ რომ ასეა.... მაგრამ აქ რას გამოგვკეტეს? 

ნატალია: იმიტომ რომ ჩვენ ერთგვარი მანიაკალურ-დეპრესიული სინდრომი გვაქვს და 

საშიშებივით ვართ საზოგადოებისათვის.  

ვიქტორია: მაშინ, რატომ არა საგიჟეთში და, რატომ მორგში? 

ნატალია:  როგორც ვხვდები მუშაობისას გამოჯანმთელებისმეთოდთან გვაქვს საქმე. 

ვიქტორია: მაგრამ მე აქ არანაირ სამუშაოს არ ვასრულებ! 

ნატალია: შეიძლება,დროებითი სამუშაო იყოს. 

ვიქტორია: მაშინ ეს ფრაზა „ზიანს განერიდეთ“ რაღას ნიშნავს?  

ნატალია: ანუ იმას, რომ თავით კედელს არ გაიტან და საჯარო საკუთრებას არ დააზიანებ. 

ვიქტორია: ჩემი თავია საჯარო საკუთრება? 

ნატალია: არა, კედელი ან ეს დაწყევლილი კარი (კარს მიაწყდება გასაღებად, მაგრამ ჩერდება) 

ვიქტორია: (ჩაფიქრებული) ნეტავ, რანაირი დარტყმული ვარ თუ ფხიზლად შემიძლია აზროვნება? 

ნატალია:  გირჩევნია, მაგ შენი ფხიზელი გონებით აზროვნებას მოეშვა. ერთი ვისი იდეა იყო ქვედა 

სამყაროზე საუბარი? 

ვიქტორია:  და ატომურ ზამთარზე ვინ საუბრობდა?  

ნატალია: რამდენადაც ვატყობ, შენ ხარ ტიპიური შიზოიდ პარანოიკი, ხოლო მე პარანოიდ 

შიზოფრენიკი.  

ვიქტორია: ღმერთო დიდებულო, რა იდიოტურად ჟღერს.... თუმცა, სიმართლეს ჰგავს. მომისმინე, 

შენ ექიმი ხარ და რაღაც-რაღაცები გეცოდინება. გაცნობიერებული მაქვს რომ ცოტა დარტყმული 

ვარ, მაგრამ საბოლოოდ როდის გავაფრენ?  

ნატალია: მე რავიცი, ფსიქიატრი კიარ ვარ. გქონია ოდესმე ისეთი განცდა თითქოს ვიღაც 

გითვალთვალებდა? 

ვიქტორია: (ცდილობს გაიხსენოს) კი. როცა მოკლე კაბას ჩავიცვამდი ხოლმე, ვიღაც სექსუალურად 

დაუკმაყოფილებელი ტიპი ამეკიდებოდა და ჩემს ნაკვალებს ძაღლივით დასდევდა.  

ნატალია: გრძელ კაბაზე რაღას მეტყვი? 
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ვიქტორია:  გააჩნია სიგრძეს, მაგრამ როცადიდზე მქონდა ჩახსნილი, ეფექტი ყოველთვის იგივე 

იყო.  

ნატალია:  ხედავ? აკვიატებული იდეები, შეუპოვარი ასოციაციებით.  

ვიქტორია: დედიკო, არ მინდა დარტყმულების სახლში მოხვედრა.  

ნატალია: ასე ძალიანაც ნუ ინერვიულებ. პაციენტები ყოველთვის უკეთეს პირობებში არიან ვიდრე 

ექიმები - უსაქმურობა და დასვენება გევალებათ, ეგაა და ეგ. ეს ექთნები უნდა შეგეცოდოს სულ 

აქეთ-იქით რომ დარბიან და ყველა დარტყმულის პრეტენზიებს უსმენენ. შენი აზრით მორგში 

რატომ ვმუშაობ? აქ ყველა ბედნიერია და არავინ გეკამათბა. მკვდარი პაციენტები ათასჯერ 

უკეთესები არიან ცოცხლებზე.  

ვიქტორია: ჰეი, მე კი ვიცი რითიც ხარ გადაღლილი! ნეკროფილია.  

ნატალია: შენ ხო არ გააფრინე? თითის დაკარებაზე მეტად, მაგათ ცხოვრებაში არ შევხებივარ.   

ვიქტორია:  ანუ პლატონური ნეკროფილი ხარ! პირველი ფაზა.  

ნატალია: მე კი ვფიქრობ, რომ შენ უკვე სიგიჟის უკანასკნელ ფაზაზე ხარ მისული. (პაუზა, სიჩუმე) 

მომისმინე, ვიცი რაც უნდა გავაკეთოთ, ჩვენი აქედან გაყვანა რომ ვაიძულოთ. მოდი ისე 

მოვაჩვენოთ თავი თითქოს გამოჯანმრთელების გზაზე ვიყოთ. გასაგებია? 

ვიქტორია: (თანხმობის ნიშნად თავს უქნევს, ხმამაღლა ამბობს) აღარასოდეს დავლევ!  

ნატალია: მე კიდევ გვამებს ცხოვრებაში აღარ მივუახლოვდები. ხვალვე მივატოვებ ამ მკვდრების 

სახლს. არა, დღესვე წავალ.  

ვიქტორია: ლიქიორის სუნიც კი გულს მირევს. 

ნატალია:  მე კიდევ ამ სუნს ვეღარ ვიტან. 

ვიქტორია: ჩემი ნათქვამი რომ დავამტკიცო, ალკოჰოლიკების საზოგადოებაში გავწევრიანდები 

გამოსასწორებლად.  

ნატალია: მე კიდევ ყველაზე ცუდ შემთხვევაში სასწრაფო დახმარების გუნდში გავწევრიანდები ან 

ანალიზების მისაღებში ვიმუშავებ ამ საზიზღარი მორგის ნაცვლად. (ტელეფონი რეკავს, წყნარად 

პასუხობს)  ნეტა გაიგონეს ჩვენი ნათქვამი? 

ვიქტორია: მიდი, აიღე ყურმუილი და ისე დაელაპარაკე როგორც ექიმი ექიმს. 

ნატალია: გისმენთ.... დიახ(პაუზა)  უკაცრავად, მაგრამ ვერ მეტყვით... (ყურმილს დებს). 

ვიქტორია: აბა... რაო ექიმმა? 

ნატალია: მგონი ექიმი სულაც არ იყო. ასე თქვა ვაგვიანებთო და თქვენ თვითონ მიიღეთ 

გადაწყვეტილებაო... 

მეხუთე სცენა 



 

 

81 

 

ვიქტორია: გადაწყვეტილება რაზე? 

ნატალია: არ ვიცი, მაგრამ შიზიკებად რომ გვთვლიდნენ, უფრო მეტს გვეტყოდნენ. შიზიკები 

გადაწყვეტილებებს არ იღებენ, ამას სხვები აგვარებენ მათ მაგივრად. 

ვიქტორია: ზუსტად... თავად მიიღეთ გადაწყვეტილება ... არჩევანს გვიტოვებს. 

ნატალია: მოიცა,შენ რაღაც კარგ აზრს მიადექი... იქნებ სახელმწიფოებრივი გადატრიალებაა 

ქვეყანაში. 

ვიქტორია: რა გადატრიალება? 

ნატალია: პოლიტიკური გადატრიალება, რათქმა უნდა. მაშინ როცა მთავრობა საკუთარ 

ძალაუფლებაში ფლავდება, მასები სახლებში გამოკეტეს სხვა მხარეს რომ არ გადასულიყვნენ. 

ამიტომაც უნდა გადავწყვიტოთ, „ჩვენ მხარეს“ დავიჭერთ თუ „მათ მხარეს“ . 

ვიქტორია: მაგრამ სად არის ეს „ჩვენი მხარე“ და „მათი მხარე“ ? 

ნატალია: მაგას რა მნიშვნელობა აქვს შენთვის? იმაზე უარესი მაინც არაფერი იქინებოდა რაც ახლა 

ხდება. 

ვიქტორია: რას ამბობ? 

ნატალია: ან იქნებ ბოლოსდაბოლოს ეს ქვეყანა მწყობრში ჩააყენეს ვიღაც ვიღაცეების  დაჭერთ, 

ზოგიერთების კიდევ გაყრით - ნამდვილად საკმარისია ცოტა თავისუფლად რომ ვისუნთქოთ. 

ვიქტორია: ჩვენ რომ ვიყოთ მაგათ შორის მერე? 

ნატალია: რატომ ჩვენ? და რისთვის? 

ვიქტორია: მაგ შეკითხვაზე პასუხი რომ სცოდნოდათ, აქამდე მოახერხებდნენ რამეს. ჩვენ 

გვითხრეს რომ გადაწყვეტილება მიგვეღო, ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ გამოვარკვიოთ ვინ არიან 

მემარჯვენეები და მემარცხენეები. 

ნატალია: არ შეგიძლია უკეთ ამიხსნა? 

ვიქტორია: რა უტვინო ვინმე ხარ, რა. მემარცხენეები იმისთვის არიან რომ ყველა ერთმანეთს 

დაამსგავსონ, ყველამ თანაბრად დაქვემდებარებულად იცხოვროს და იმისათვის რომ ტოტალური 

უნიფიკაცია მოახდინონ მოძმე ხალხებისა, მაშინ როცა მემარჯვენეები პატრიოტების 

განსაკუთრებული ჯიშია, რომელთაც ასევე სურთ რომ დაქვემდებარებულად ვიცხოვროთ, ოღონდ 

არჩევის საშუალებას გვაძლევენ. მათთვის მოძმე ხალხი ისინი არიან ვისაც ჩასუქებული საბანკო 

ანგარიშები აქვთ. 

ნატალია: რაც იმას ნიშნავს რომ ყველას მოუწევს მაღალი ქუსლებიდან დაბლა დაშვება.  

ვიქტორია: ვინ იცის. ანუ, თუ ჩვენ ვერ მივიღებთ გადაწყვეტილებას ყველას ცუდად წაუვა საქმე. 

განსაკუთრებით კი მე და შენ. ახლა გარკვევით აგიხსენი? 

ნატალია: თითქმის. უმეტესად დარტყმულები რომელთანაც მოგვიწევს გამკლავება, მემარცხენეები 

არიან.  
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ვიქტორია: სუ... (ჩუმად ამბობს) დაუფიქრდი რას ამბობ. შეიძლება ფარულად გვიგდებდნენ ყურს. 

ნატალია: (ხმამაღლა) მეც ასევე მომხრე ვარ ნათელი მომავლისა... ან, კიდევ უკეთესი, ნათელი 

აწმყოსი. სადაც ყველას - თითოეულ მოსახლეს - ექნება საკუთარი იახტა, ვილა და მერსედესის 

ფირმის მანქანა.  

ვიქტორია: (ჩუმად) რას ბოდავ? რა მერსედერსის მანქანა? 

ნატალია: თუ ეგ არ მოგწონს, მაშინ ველოსიპედი იყოს ყველასათვის, ან კიდევ უკეთესი, სკეიტის 

დაფა.... წითელი ფერის. ნაკლებად ძვირია და ფიტნესის პრობლემებზეც იზრუნებს. უფრო მეტიც, 

ნატოში არც არაფერი დაგვრჩენია. ყოველთვის საცოდავი ხელმოცარულები როგორ უნდა ვიყოთ?  

ვიქტორია: წარმოიდგინე სურათი, დასავლური ჯარი ჩვენთან შემოდის. უფს, მინდოდა მეთქვა 

მეგობრული, მოძმე ჯარი. მაშინ კი ნამდვილ ფუფუნებაში ვიცხოვრებდით. 

ნატალია: როდის? 

ვიქტორია: მაშინ როცა ეს დაწყევლილი ღამის კლუბები, კაზინოები,დისკოტეკები და სხვა 

კაპიტალისტური ნარჩენები დედამიწის ზედაპირიდან აღიგავება.   

ნატალია: მართალი ხარ შენ. ეგ ყველაფერი ძილის საშუალებას არ გვაძლევს.  

ვიქტორია: კაზინოში მოგება, საცერზე თხის მოწველას ჰგავს. ეგ ნაბიჭვრები ელექტრო აპარატებს 

აკეთებენ და კამათლის თამაშისას გვატყუებენ,  აზარტულ მოთამაშეებს ხომ სულ აცუცურაკებენ. 

ათასჯერ მაინც ვცადე მოგება - მაგრამ ყველაფერი უშედეგოდ. ეგ ღორები ყველა გისოსებში უნდა 

ჩაყარო. 

ნატალია: კაზინოების მაგივრად თეატრები, საკონცერტო დარბაზები და გალერეეაბი უნდა 

გვქონდეს. 

ვიქტორია:  მართალია, მეძავებსაც უნდა ჰქონდეთ ფიქსირებული სამუშაო საათები - ან დღისით ან 

ღამით. პროფკავშირებშიც უნდა იყვნენ გაწევრიანებულები, ის კი მათ შვებულებებზე უნდა 

ზრუნავდეს. მაგალითად ავადმყოფობის დროს, დასვენების უზრუნველსაყოფად და საერთოდ 

ყველაფრის უფლება უნდა ჰქონდეთ რაც ჩვეულებრივ მომუშავე ადამიანს აქვს.  

ნატალია:  ცუდი არ იქნებოდა უვადო შვებულებაშიც თუ გავუშვებდით. საკმარისია ამდენი 

პროსტიტუცია. ქმარმა შემოსავალი სახლში უნდა მიიტანოს და არა ბოზებში ფანტოს. როგრც 

ამბობენ, ფულს ხომ ფასი საერთოდ აღარ აქვს ჩვენს დროში.  

ვიქტორია: თუმცა ფული ყველაზე მთავარი მაინც არ არის. 

ნატალია: არც მაშინ როცა ძალიან ბევრი გაქვს? 

ვიქტორია: მთავარია გული მღეროდეს. 

ნატალია: კარგი აზრია, მოდი ვიმღეროთ რევოლუციური სიმღერა (თვალს უპაჭუნებს და ამბობს) 

როგორც კი გაიგონებენ წავლენ და თავისუფლები ვიქნებით. 

 

ვიქტორია: მოდი დავჭექოთ „ინტერნაციონალი“ (მღერის ჩუმად)...აღზდექით შიმშილის 



 

 

83 

 

პატიმრებო, აღზდექით ბილწო, საცოდავო დედამიწელებო,  მართლმსაჯულებას მოაქვს განაჩენი: 

საუკეთესო მსოფლიო დაბადების პროცესშია.სულ ესაა რაც მახსენდება!(ოთახის ირგვლი დადის, 

თან მღერის ლა ლა ლა ტექსტის მაგვრად, უცებჩერდება)  მოდი ცეცხლიც 

გავაჩინოთ...(ჩურჩულებს) და დავწვათ ყველა კომპრომატული კაპიტალისტური ნაგავი... აი, 

მაგალითად ეს პორნო ჟურნალი(იღებს ჟურნალს, მაგრამ ნატალია ცდილობს რომ წაართვას) 

ნატალია: ეს არ არის პორნო, უბრალოდ ჩვეულებრივი ქალების ჟურნალია (გამოტაცებს ჟურნალს 

ვიქტორიას) 

 

ვიქტორია: აბა ამ აბდა-უბდაზერას მეტყვი, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს საცურაო 

კოსტიუმი? 

ნატალია: აბა, ზაფხულში ბეწვის ქურქით უნდა ვიაროთ? (მალავს ჟურნალს საწერი მაგიდის 

უჯრაში)უბრალოდ ... ახლახან მომივიდა თავში რომ მემარცხენეების სულაც არ უნდა 

შევეწინააღმდეგოთ.  

ვიქტორია: აბავის? 

ნატალია: შეეცადე გაიხსენო როგორ მოგიხსენია იმ კაცმა 

ვიქტორია: მან თქვა პანი დიახ თქვა, თანაც უკრაინულად. 

ნატალია: ხედავ, რა თქმა უნდამემარჯვენეები არიან, მემარცხენე ენას ნამდვილად არ მოიტეხდა  

ამ უკრაინული სიტყვის წარმოთქმით. უკვე გულს მირევს ეს ცრუ რაინდი პარლამენტარები, 

რომლებიც უკრაინულად ერთ წინადადებასაც ვერ გადაგიბამენ.  აი,რუსებმა კი საკუთარი ენის 

გარდა თითქოს სხვა არა იციან რა.  

 

ვიქტორია:ჰო მართალია, ბევრს ეს არ შეუძლია, ჩვენ მემარჯვენესთან გვაქვს საქმე. 

ნატალია: რა უაზროდ ვლაპარაკობთ. 

ვიქტორია: არა, ნათელი მომავალი კომუნიზმის მრავალფეროვნებისა,ჩვენსცხოვრებას ნაკუწებად 

აქცევს. 

ნატალია: ხო,უკვე საკმარისად მეტიც ვიმეგობრეთ და გარდა ამისა მარტო სკეიტის დაფით შორს 

ვერ წავალთ. 

ვიქტორია: დასავლეთში ხალხს წესიერი ცხოვრება აქვს, შეიძლება ჩვენც ოდესმე მივიდეთ ამ 

წესიერებემდე, მთავარია სწორი მიმართულებით ვიაროთ. 

ნატალია: დასაწყისისთვის მოდი ჭეშმარიტი უკრაინელი ქალის მონახაზი გავაკეთოთ. 

ვიქტორია: შემთხვევით, მოქარგული კოფთა ხომ არ გაქვს? 

ნატალია:გგონია ქარგვა მკვდრებისთვის დროის გატარების საუკეთესო საშუალებაა? 

ვიქტორია: ოჰ, როგორი სარკასტულები ვართ. უბრალოდ მაინტერესებდა. კარგი მოდი უფრო 

ახლოდან შევხედოთ ჩვენს წარმომავლობას, რა გვარი ხარ? 
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ნატალია: ვარლეტენკო, ქმრის გვარით. 

ვიქტორია:(იცინის)ოჰო, რა მაგარი გვარი ჰქონია შენს ქმარს! დიდ ხანს ეძებდი? (სერიოზულად) 

თუმცა ჩვენი მდგომარეობისთვის იდეალური გვარია, ისე ლამაზად წამროაჩენს ეროვნულ ხასიათს 

და შენი ქალიშვილობის გვარი რა არის? 

ნატალია:დატურმანი 

ვიქტორია: უფ... ეს უარესია. 

ნატალია: სულაც არა. მისი ლათინური ნახევარი ითარგმნება როგორც ლემა.  

ვიქტორია: ჰო, და კიდევ ჰალუცინოგენსაც ნიშნავს. და ებრაული წარმოშობისაცაა. მართლა, 

გყავდა ვინმე ებრაელი წინაპრებში? 

ნატალია: როგორც მე ვიცი არა... და მართლა ასე შეარყევდნენ ჩემს წარმომავლობას? 

ვიქტორია: უფ, აბა რა. მთელი შვიდი თაობით. ერთს ვიცნობდი, ყველას გული გაუწყალა კითხვით 

უკრაინელი ვარ თუ არაო. ერთხელაც ვერდის „რიგოლეტოს“ მოსამენად დავპატიჟე ოპერაში. 

„უკრაინელი იყოო“? მეკითება. „ვინ“? „ვერდი თუ რიგოლეტო“-მეთქი და „ორივეო“ მიპასუხა. 

სასაცილოა არა? 

ნატალია: სულაც არა. და შენს გვარზე რას მეტყვი? 

ვიქტორია: (მორგის დავთარს იღებს) შეიძლება გვამიც ვიყო, ნუ  დროებითი, ამ დოკუმენტების 

მიხედვით. 

ნატალია: დროებით კი არა, მართლა მკვდარი უნდა იყო! (ტელეფონი რეკავს, ორივე ქალი 

ადგილზე იყინება)  უპასუხე, ახლა შენი ჯერია. ოღონდ შეეცადე მისი ხმით გამოარკვიო რომელ 

პარტიას ეკუთვნის. 

ვიქტორია: საცვლების ფერიც ხომ არ ვკითხო შემთხვევით? (ყურმილს იღებს) გისმენთ... 

(ხანგრძლივი პაუზა)  რაააააააა? აქ გავიჭედეთ.... 

ნატალია: ასე უცებ? სად? მემარცხენეები არიან თუ მემარჯვენეები?  

ვიქტორია: წარმოდგენაც არა მაქვს. აქ გავიჭედეთ სანამ ისინი საცობში არიან გაჩხერილები. 

გვითხრეს ყველაფრისთვის მოემზადეთო, ყველაზე უარესისთვისაც კიო.  

მეექვსე სცენა 

ნატალია: ყველაზე უარესისთვის? ღმერთო ჩემო ამაზე უარესი რა უნდა იყოს, მკვდრები ვიყავით, 

შეშლილებიც, გადავიტანეთ ორი გადატრიალება და ბირთვული ომი. კიდევ რამდენი ხანი უნდა 

ვყავდეთ ასე გამოკეტილები?  

ვიქტორია: ისიც გაითვალისწინე, რომ მხოლოდ ჩვენ ვართ დამნაშავეები აქამდე რომ მივიყვანეთ 

საქმე. 

ნატალია: ოჰ, ეს წყეული გაურკვევლობა რა. ვეღარ ვიტან უკვე, ყველაფერს გავაკეთებ ოღონდაც ამ 

ნაგვიდანამოვძვრე.  
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ვიქტორია: ყველაფერს? მაშინ გაიხადე... 

ნატალია:შენ სულ გააფრინე ხო? 

ვიქტორია: არა უბრალოდ თავში ახალი აზრი მომივიდა და შევამოწმე. გინდა რომ ეს თავსატეხი 

დავასრულოთ? (ნატალია უკან ხტება) ნუ ჭოჭმანობ, მე იმდენად პირდაპირი ვარ, რამდენადაც 

ჩემი სექსუალური ორიენტაცია მაძლევს ამის საშუალებას. 

ნატალია: რა მოიფიქრე? კარგი(იწყებს გახდას) მეგონა აქ სიცივე იყო. 

ვიქტორია: არაუშავს, მალე შენთვის დაცხება. 

ნატალია: რას გულისხმობ?  

ვიქტორია:(ნატალიას შეათვალიერებს)კარგი ფიგურა გაქვს, თანაც ყველაფერი თავის ადგილზეა. 

ნატალია: რამდენი ხანი უნდა ვიდგე ასე აკანკალებული? რატომ არ ამიხსნი ბოლოსდაბოლოს რა 

ხდება? 

ვიქტორია: შეგიძლია ჩაიცვა.  ეშმაკმა იცის რა არ მოვიგონეთ მაშინ როცა, ყველაფერს უბრალო და 

ბანალური ახსნააქვს. შეხედე ამას სხვა მხარიდან: მაგალითად, ისეთი ცუნცულები,  როგორიც ჩვენ 

ვართ, უცაბედად უადგილო ადგილას ამოყოფენ თავს. რა საჭიროა უხადო დედაკაცებს საერთოდ? 

უმჯობესია გამოკეტო სადმე, ცოტაოდენი ფსიქოლოგიური ზეწოლდა და ყველაფერს თავად 

გააკეთებს, როგორც შენ ამბობდი. 

 

ნატალია: იცი?...მისი დახშული ხმა ისე ჟღერდა, თითქოს პირი აეკრას ვინმეს... დედა ძვირფასო რა 

უნდა გავაკეთოთ ახლა? 

ვიქტორია: თავის დაღწევის ერთადერთი საშუალებაა. ხომ იცირასაც ვგულისხმობ. 

ნატალია: სერიოზილად ამბობ რომ ჩვენ... 

ვიქტორია: ჭირივით მეზარება, მაგრამ, როცა ყველაფერი.... 

ნატალია: აქედან უნდა გავიდეთ... 

ვიქტორია: ეგ უკვე ვცადეთ... შეიძლება აქ სადმე დამალვა? 

ნატალია: ალბათ, მხოლოდ გვამებს შორის, მაგრამ სულაც არ ვაპირებ მათ კომპანიას შევუერთდე. 

თუმცა მანდაც ადვილად მოგვძებნიან. 

ვიქტორია: არც მე ვაპირებ, გამოდის რომ სხვა გზა არ გვაქვს.  

ნატალია: შევეწინააღმდეგები, ვიყვირებ, ვიჩხუბებ, ბოლოსდაბოლოს პოლიციაში დარეკვით 

დავიმუქრები. 

ვიქტორია: რა სულელური დამოკიდებულებაა. თუ გინდა თავის გახეთქვამდე იყვირე მაინც 

ვერავინ გაიგონებს შენს ხმას. გაზეთები არასოდეს წაგიკითხავს? ჩუმად გააკეთებ საქმეს, 

მიჩქმალავ შენს ბინძურ ნამუშევარს და წახვალ. აი თუ იმუქრები, ზედ მიგაკლავენ და დამთავრდა. 



 

 

86 

 

ერთი გვამით მეტი იქნება თუ ნაკლები არაფერს შეცვლის - მაცივარშია გმოკეტილი და ვერც 

ვერავინ გაიგებს. 

ნატალია: მაგაში კი ცდები. მკაცრად ვინახავთ ჩანაწერებს. 

ვიქტორია: ოჰ რაიმე მნიშვნელობა აქვს შენთვის? ჯობს ნახევარ საათიანი არასასიამოვნო 

შეგრძნები გამოცადო ვიდრე გვამად გადაიქცე. სკოლის მძიმე ამბებით ვერ დავიტრაბახებ, მაგრამ 

აქ, რაც  თავს გადამხდა, სრულიად საკმარისი იყო. 

ნატალია: მაგრამ არ შემიძლია თავს დავაძალო, რომ პირველივე შემხვედრთან გავაკეთო ეს. 

ვიქტორია: მომისმინე ქალბატონო, ეს დანტისტთან ვიზიტი არ იქნება. მხოლოდ გარკვეული 

მოძრაობების გაკეთება მოგიწევს და ეგაა. 

ნატალია: როგორ? 

ვიქტორია: ერთხელ მეეზოვემ შემომთავაზა. შენთან რაღაც ძალიან, ძალიან კარგ რამეს ვიზამო, მე 

ვუპასუხე რომ პარტნიორი უკვე მყავდა ამ საქმისათვის, ამაზე კი ასე მომიგო: „მაშინ წარმოიდგინე 

რომ მე ისა ვარ, დისკომფორტს ნამდვილად არ შემიქმნის“. 

ნატალია: დათანხმდი? 

ვიქტორია: რა თქმა უნდა არა მაგრამ, ჩვენ შემთხვევაში სულ სხვა ამბავია. სულაც არ არის საჭირო 

ნეგატიური პოზის მიღება. შეუძლებელია რაღაც მახინჯ მაიმუნებს ჰგვანდნენ, უფრო სიმპატიური 

ბიჭებიც იქნებიან.  

ნატალია: სიმპატიურს ისედაც შეუძლია ქალი მოძებნოს. (ტელეფონი რეკავს)  

ვიქტორია: უპასუხებ? 

ნატალია: ჯობს შენ უპასუხო, იცი რა არის... 

ვიქტორია: (ტელეფონს იღებს) გისმენთ...... ( ხანგრძლივი პაუზა. ყურმილს კიდებს. მკაცრ 

გამომეტყველებას იღებს) 

ეპილოგი 

ნატალია: რაო, რაო რა თქვა? (პაუზა)   რას გაჩუმებულხარ (პაუზა)    ნუ მაშინებ. ის იყო რასაც 

ფიქრობდი? (ვიქტორია უარის ნიშნად ხელს აქნევს)  მაშინ რა? ვინ იყო? ნუ მაწამებ! 

ვიქტორია: არ ვიცი. ასე თქვა რომ აზრი შეიცვალეს და აღარ მოვლენ. 

ნატალია: კი მაგრამ რატომ? 

ვიქტორია: ეგ არ უთქვამს მაგრამ დააყოლა: „თქვენთვითონ გადაწყვიტთთ წახვალთ თუ 

დარჩებითო“  

ნატალია: მაშინ მე...  მოიცა ერთ წუთით. ის მაინც თუ იციან რომ გამოკეტილები ვართ? 
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ვიქტორია: (ჩაფიქრებული)  მგონია თითქოს იმაზე მეტი იციან ჩვენზე, ვიდრე ჩვენ ვეჭვობდით, 

შეიძლება უფრო მეტიც ვიდრე ჩვენთვითონ ვიცით.  

ნატალია: აჰა, გამოდის რომ ისევ ნულზე ვართ: არ ვიცით ვინ ვართ, სად ვართ, რა მოგვივა და ვინ 

ან როდის გააღებს კარს.  

ვიქტორია: მოიცა ერთიწუთით: გვითხრა რომ წასვლა შეგვიძლია, აბა ისევ სცადე გაღება. 

ნატალია: აღარ შემიძლია ამდენი მცდელობა. ჰო კარგი, ისევ ვცდი რომ ეჭვები აღარ დაგრჩეს. 

(ხელს კრავს კარებს, აღმოჩნდება რომ ღიაა, და ნატალია თითქმის გარეთ გავარდება) არ არსებოს! 

გვირაბიც მოჩანს და მის ბოლოს ნათელიც.  

ვიქტორია: (მეორე კართან მირბის, ისიც ღია ხვდება) მე კიდევ მგონი ქუჩასა და განთიადს ვხედავ. 

საათს დახედე ჩქარა! 

ნატალია: მაგრამ... ( საათს წამოწევს და ყურთან მიიტანს)  წიკწიკებს! ნუთუ მართლა 

გამოვძვერით? მართლა თავისუფლები ვართ? 

ვიქტორია: დასასრულიო ამბობ? პირიქით, ეს მხოლოდ დასაწყისია. 

ნატალია: ისევ რამე ახალი სცენარი მოიფიქრე? რომელ დასაწყისზე ლაპარაკობ? 

ვიქტორია: უარესზე. გახსოვს უარესი გზა რომ ახსენა? 

ნატალია: რატომ უარესი? 

ვიქტორია: ვერ გაიგე? არჩევანის უფლებას გაძლევენ... 

ნატალია: მერე რა არის ამაში ცუდი? 

ნატალია: ახლა, არჩევანი გადმოგვიგდეს, ისე როგორც ძაღლს უგდებენ  ძვალს. აჰა, მიიღე ეს 

თავისუფლება ან მიაფურთხე! შეგიძლია წახვიდე ან დარჩე. შეგიძლია იცოცხლო ან მოკვდე. 

მხოლოდ შენზეა დამოკიდებული რას აირჩევ. არც ქვემოდან გეღობება ვინმე და არც ზემოდან. 

უბრალოდ არაფერი! არავინაა ვისთანაც შენს გასაჭირსა და შეცდომებზე იკამათებ. არ არის 

აუციებელი ნებისმიერ ვითარებას მოერგო. შენვე ქმნი ამ ვითარებას. შენი სიტყვები, შენი 

ნაბიჯები, შენი აჩრდილები - ეს ყველაფერი ექსკლუზიურად შენ გეკუთვნის. მთელი ამ ხნის 

განმავლობაში იმას ველოდით ვინც კარს გააღებდა - მაგრამ უშედეგოდ. და ყველაზე საშინელება 

ის არის, რომ ტელეფონი აღარ დარეკავს - უბრალოდ გვერდით ჩაგვიარეს. აი, ყველაზე ცუდი რისი 

გაკეთებაც კი ჩვენთვის შეეძლოთ... 

ნატალია: ჩვენ რაღა მოგვივა ახლა? 

ვიქტორია: არ ვიცი.... 

(ქალები მეგობრულად გადაეხვევიან ერთმანეთს სცენის შუაში. ორივე კარი ფართოდ არის 

გაღებული. შუქი, რომელიც მათგან გამოდის განსხვავებულია, თითქოს სხვადასხვა სამყაროდან 

გამოდიოდეს. ქალები გაშეშებულები დგანან. არ იციან როგორ მოიქცნენ.  შუქი ნელა ქრება) 
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ვლადიმერ სნეგურჩენკო 

ჩრდილოეთის ციალი 

პიესა 

(თანამედროვე დრამატურგიის IV საერთაშორისო კონკურსის „თავისუფალი თეატრი“, გრან-პრი) 

რუსულიდან თარგმნა ლიკა ჭელიძემ 

 

ამოღამებული თვალები... განთიადის შესახვედრად მივდივარ... მე ველაპარაკები ისეთივეს, 

როგორიც მე ვარ... ჩემი მუდმივი თანამოსაუბრეა ტვინი, თანამედროვეობითა და ისტორიის 

შტამპებით გაჟღენთილი, 

                     და მე, ბუდაზე უფრო მაღლა რომ ვარ... 

                  უფრო მაღლა და სულიერებით უფრო მაღალი, ვიდრე გაუტამა ბუდა. 

მე მოვლენების ნაღებს ვშთანთქავ და დღის ქაფს ვლოკავ.. 

იმ ღამეში, სადაც სიბრძნის სახურავია, სადაც ჩემს საიდუმლო მუზას სძინავს, სძინავს 

              როგორც მსუქან დედა ღორს, როგორც პეპელას ჭუპრში... 

                          ანტენა... ანტენა... რადიოსიგნალები... 

                     ოცსართულიანი სახლი ჩემს ფეხებ ქვეშ.. 

გაუტამა, მე შენზე მაღლა ვარ, 

შესვი სითხე, გაუტამა! 

                                           .............................. 

                        მე უკვე 20 წელია არ ვიღვიძებ, 

                    თითოეული ტყვია კი - ეს ერის  საგანძურისტყვიებია... 

                                    ეკვატორის ნაპირებთან, 

                                           მკერდზე, 

                                     მკერდი კუს ბაკანზეა, 

მე ინდონეზიასოფლითა და ვისკით ვახრჩობ! 

ფსიქოდელის დოზებითა და გაუტამას მამულებში ექსკურსიების სიხარულით. 

მდინარეებო! დინების საწინააღმდეგოდ მოექეცით! 
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წუთები სეტყვასავით იყრება. 

სეტყვასავით ედება ხორბლის ყანებს ხელოვნური შიმშილით. 

სტალინი ითოხლავეთ, სტალინი ითოხლავეთ, ძმებო! 

შეხედეთ, ბავშვებმა საშოდან კუჭში გადაინაცვლეს! 

შეხედეთ! ჯერ არ დაბადებულმა ბავშვებმა საშოდან კუჭში გადაინაცვლეს! 

      

 სტალინი ითოხლავეთ, ნაბიჭვრებო!   

დედამ რაღა ქნას? 

                              და და 

                          ქალწულმა მარიამმა? 

                               და და 

                 რა უნდა ქნას ქალმა, რომელსაც საშოში ჰიტლერი ჰყავს?! 

          რა უნდა ქნას ქალმა, რომელსაც საშოში პატარა ჰიტლერი ჰყავს?! 

                              მე კი ვიღვიძებ, მე ვიღვიძებ! 

                                      20 წელი გავიდა! 

                                            დედა! 

                                       20 წელი! 

                                  მე კი უკვე ბებერი ვარ! 

                                          დედა! 

                                   მე ბებრუხანა ვარ, ასეთები საძებნელია. 

დამპალი ისტორია, დედა, 20 წელი, მე კი შენზე უფროსი ვარ. 
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ჩამარხეთ საკუთარი შვილები, ჩამარხეთ საკუთარი პირმშოები! 

მათთვის ბევრი სიცოცხლე აღმოჩნდა! 

სიყვარულის შედეგად გაჩენილები, 20 წლის ასაკში უნდა მოკვდნენ, რომ არ გაიღვიძონ. 

- დედა, მე პატარა ჰიტლერი ვარ 

- დაიძინე ჩემო ბიჭუნავ, ხვალ სკოლაში წახვალ 

 

ბიჭი სკოლაში წავიდა, და სულიერი განვითარების სკოლა მოიტანა... 

სულიერი განვითერებისა ანი-დან ჰაე-მდე.. 

სკოლის მწვერვალი - ეს არის ადამიანის კანისგან ხელთათმანების შექმნის უნარი, 

ადამიანის კანისგან ხელთათმანების შექმნის უნარი.. 

- დედა, მე პატარა ჰიტლერი ვარ 

- დაიძინე ჩემო ბიჭუნავ, მამიკო მოკლეს, ოჯახში მამის მაგივრობას გაწევ 

 

მომესიყვარულე შვილო, მე შენი  

დედა ვარ დედა დედა 

მე დედა სამშობლო ვარ! 

მომესიყვარულე შვილო, ყველა პოზაში. 

მე დედა სამშობლო ვარ! 

 

ინცესტი - ეს, ჩემო ბიჭუნავ, ღმერთისგანაა. 

 

..........................ინცესტის შედეგად ბედნიერი ბავშვები იბადებიან,................. 

 

შენც, ჩემო ბიჭუნავ, ასე ხარ დაბადებული... შენ ყველაზე ბედნიერი იქნები, მე შენ გპირდები_  მე 

შენ გპირდები_   

 

გპირდები_ 

 

- დედა, რა არის ომი? 

- ომი, შვილო - ეს არის როცა 

-  

შენ გჟიმავენ, შენ კი ჰააგის სასამართლოში სარჩელი შეგაქვს იმის შესახებ, რომ ცუდად გაგჟიმეს.......... 

 

 

- დედა, ჰააგის სასამართლო რა არის? 
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- დაიძინე, შვილო. 

იცი, წუთები სეტყვასავით იყრება, 

დღეები წვიმასავით მოდის, 

წლები კი ნისლივით იდება. 

დაიძინე, და და 

და ჩრდილოეთის ციალს ნახავ.  

დედა კი ყველაფერს დაგიკოცნის, ყველაფერს,,, 

და შენ ყველაზე მდიდარი გაიზრდები და ყველაზე საყვარელი. და აჭმევ დედას, და მოუვლი 

დედას, როცა დაბერდება. 

მე შენ რისთვის გზრდი? რისთვის? 

რომ დედა გიყვარდეს! ყველაფერს უყვებოდე მას! 

მე ხომ დედაშენი ვარ  მე ხომ დედაშენი ვარ  დედა. 

.........20 წელი, დედა.. მე უკვე წვერს ვიპარსავ.. მე ავღანეთიდან დავბრუნდი... მე ცოცხალი 

ვარ და მინდა მოგეხვიო... 

 

დედამ ტუჩებში კოცნა მასწავლა, 

და ყველა თავისი ინტიმური ადგილის შესახებ მიამბო, 

ყველა თავისი მშვენების შესახებ, 

ის ამას ასე ეძახის -  

 

დედა ამბობს, რომ ადრე მე პატარა მაიმუნი ვიყავი, შემდე კი ადამიანი გავხდი. 

                                                ....მაგრამ მე სქელ ნაბიჭვრად გავიზარდე.... 

ბავშვობაში კი! მე ვიყავი! ძალიან! კარგი! 

კარგი 

პატარა მაიმუნი ვიყავი, 

დედიკოს მაიმუნი, 

მშვენება! 
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ყველა ბავშვი ბავშვობაში 

ძალიან კარგია, 

პატარა მაიმუნები, 

პატარა ბეჰემოტები და პატარა ლეკვები. 

ჩემი პირველი სიტყვა, 

რომლის გამოთქმაც ვისწავლე, 

იყო სიტყვა მინდა 

მეორე კი - მე დედა მინდა. 

მაგრამ 

............20 წლის ასაკში მე დედა მივატოვე, სამუდამოდ მივატოვე............ 

და ეხლა 

                          მე მას მხოლოდ შორიდან ვგრძნობ. 

დედა, მაპატიე, 

მაგრამ მე კაცი გავხდი. 

შენ კი - დედაჩემი ხარ, 

და ჩვენს შორის ვეღარაფერი ვეღარ მოხდება. 

სწორი  არ არის- საკუთარ დედასთან გეძინოს... 

მე ამას მივხვდი, 

იქ, ავღანეთში, 

როდესაც პისტოლეტის ლულა შემთხარეს პირში, და მითხრეს, საკუთარ დედასთან მეტს აღარ 

დაიძინებო, იმიტომ რომ ეს კარგი არ არისო. 

და მაშინ მივხვდი, რომ ეს ცუდი იყო. შემდეგ კი მითხრეს, ზოგ ბიჭს 40 წლამდეც თავის დედასთან 

ძინავთ, ეს იმიტომ, რომ ისინი ავღანეთში არ ყოფილან. 

 

- დედა, მე პატარა ჰიტლერი ვარ 

- დაიძინე, შვილო, ნემსს გაგიკეთებ და ყველაფერი გაგივლის. 
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ჯერჯერობით კი აბი გადაყლაპე,აი, და წყალი დააყოლე. მხოლოდ ანადუღარი წყალი დალიე. 

ონკანის წყლის სმა არ შეიძლება. ონკანის წყალს მხოლოდ უპატრონო ძაღლები სვამენ. 

                                      შენ ძაღლი ხომ არა ხარ, 

შენ პატარა სიმპათიური გაუგონარი მაიმუნი ხარ. 

როცა დედიკო 8 წლის იყო, 

ისიც აბებს სვამდა. 

ის საუკეთესო ექიმებთან დაყავდათ, 

 

რომელმაც კვერცხზე შეულოცა. 

მას შემდეგ ის ავად აღარ გამხდარა. 

ის დედაბერი ამბობს, 

რომ მე ცხენივით ჯანმრთელი ვარ, 

ნაჩუქარ ცხენს კი კბილებს არ უმოწმებენო. 

 

ამით რისი თქმა უნდოდა? 
გაუგებარია. 

უბრალოდ დედა ყოველთვის ცდოლობდა რაიმე ესწავლებინა ჩემთვის. 

ოღონდ მე მას დედაბერთან არ წავუყვანივარ კვერცხზე შესალოცად. 

ამბობს, რომ დედაბრების არ სჯერა. 

 

მედიცინა კი - ეს სულ სხვა რამეა, მედიცინა დღესდღეობით უმაღლეს დონეზეა, ისე კი 

არაა, ჩვენს დროს რომ იყო. წამალი ყველანაირი გემოვნებისთვის არსებობს და 

ყველანაირი სახსრების მქონესთვის არის, ნებისმიერი ასაკისთვის და ყველა დაავადების 

სამკურნალოდ. აი, მაგალითად, აბები, მკაცრად 17-დან 20 წლამდე. და თუკი მე 20 წლის 

და ერთი დღის ვარ? მაშინ ექიმთან კონსულტაცია უნდა გაიარო, ან სხვა პრეპარატზე 

უნდა გადახვიდე, რომელიც 20 წლის ზემოთაა რეკომენდირებული. 

      ასე დაბადებიდან დედას ერთი პრეპარატიდან მეორეზე გადავყავდი. ერთიდაიგივე 

პრეპარატზე დიდი ხნით არ ვჩერდებოდით. დედა ამბობდა, რომ არ შეიძლება, ორგანიზმი ეჩვევა, 

და პრეპარატი მოქმედებას წყვეტს. 

 

და მართლაც, მოქმედება სუსტდებოდა. სხვათაშორის, შეიძლება იმის გამო, რომ მე აბებს 

არასოდეს არ ვყლაპავდი, არამედ ვღეჭავდი, სანამ დედა მიყურებდა, შემდეგ კი უნიტაზში 

ვაფურთხებდი თეთრად, ყვითელად, წითელად შეღებილი ნერწყვის ბუშტუკებს გადაღეჭილი 

პრეპარატებით. 

 

- დედა, მე პატარა ჰიტლერი ვარ 

...................მაგრამ მხოლოდ ერთმა დედაბერმა უშველა.............. 



 

 

94 

 

- დაიძინე, ჩემო ბიჭუნავ, დედა უკვე მოხუცია იმისთვის, რომ კიდევ ერთი 

ადოლფი აღზარდოს. 

 

 

 

 

 

 

 

დედას არ აუხსნია 

რატომ არის ეს სამუშაო დაუფასებელი, 

მაგრამ მე მას დავუჯერე, 

 

დედა ხომ არ იტყუება. 

                                                                               

შემდეგ კი მან თქვა: 
 

- სუტენიორი იქნები, სუტენიორები მეტს უხდიან, ვიდრე ეკონომისტებს. 

ასე დავიწყე საკუთარი დედით ვაჭრობა. 

ვყიდდი ყველა მიმართულებით, 

საზღვარგარეთ და თურქეთში. 

მე არც ვიცოდი, რომ იქ ყველას დედაჩემი უნდოდა, მხოლოდ ჩემი დედა. 

სხვები არ ვარგა. 

ამბობენ, სხვებს ასეთი დამყოლი ხასიათი არა აქვთ და ასეთი სიყვარულიც არ 

იციან. 

........................ამის შემდეგ მე საკუთარი დედით ვამაყობდი...................... 

 

მე მანამდეც ვიცოდი, რომ ის განსაკუთრებული იყო, ახლა მთლად გავამაყდი, 

ცხვირიც კი ავწიე. 

                         

 

ეკონომისტი გამოხვალ მამაშენივით. 

ოღონდ პრეზიდენტი ნუ იქნები, 

დაუფასებელი სამუშაოა. 
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 და მართლაც, ჩვენ დიდი ფული ვიშოვეთ. 

                                        თანაც მას რაში ჭირდება? 

                                             მას ისედაც 

                                    

                                

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ზუსტადუნდაიცოდე                                                              სანდო ხალხია: 

რაღირსშენითითოეულისაათი.                                      პოლიტიკოსები, ბანდიტები, 

კლიენტურა კი კარგი ავარჩიე,                                              თუნდაც ეკონომისტები, 

ნუ, საერთოდ... ყველას დედაჩემი ჭირდება. 

დედა კი არც არაფერს თაკილობს.                                 ის ამბობს: 

 

- ჩემთვის ასაკს და სილამაზეს მნიშვნელობა არა აქვს, მთავარია კარგი 

ადამიანი იყოს. 
 

-დედა, მე პატარა ჰიტლერი ვარ 

 

-ეს სისაძაგლე ვინ გასწავლა?! 

 

-საბავშვო ბაღში აღმზრდელმა. 

 

ის ყოველთვის მეუბნება, რომ მე 

პატარა ჰიტლერი ვარ, რომ ის 

ჩემნაირებს ახრჩობდა, ახრჩობს 

და კვლავაც მოახრჩობს 

სანამ თვითონ არის  

ცოცხალი და სანამ მისი შვილები ცოცხლები არიან. 

 

აჭმევენ, ასმევენ , 

ტანსაცმელსაც კი ყიდულობენ, 

საცხოვრებელი აქვს, 

პანელზე ხომ არ დგას, 

მე ყველაფერს ტელეფონით ვაგვარებ. 

მოვლენ - წაიყვანენ, მოიყვანენ. 

ყველაფერი საათობრივად არის გაწერილი, გრაფიკით 

როგორც საჭიროა. 
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კიდევ მე გოგონებს ჩემს ჭუჭუს ვაჩვენებდი, მათ მთხოვეს, აღმზრდელმა ეს დაინახა და ჭუჭუზე 

სახაზავი დამარტყა, მითხრა, რომ უფრო დიდი უნდა გავიზარდო. მე არც მიტირია, ოდნავადაც კი. 

უბრალოდ ისე აღვიგზნე, რომ კიდევ მომინდა. მე აღმზრდელს ასეც ვუთხარი, ის კი ატირდა და 

გაიქცა. 

 

შემდეგ მანის ფაფას გვაჭმევდნენ. მე კორკოშელა შემხვდა და თეფშზე ამოვარწყიე, ოღონდ 

საკუთარ თეფშზე არა, მეზობლისაზე. მაგრამ გოგონამ ვერ შეამჩნია და ჭამა განაგრძო. მაშინ 

მივხვდი, რომ შენ ყველაზე კარგი ხარ იმიტომ, რომ შენ ყოველთვის კუბიკებისგან ხარშავ სუფს, და 

მასში არასოდეს არ არის კორკოშელები. სამწუხაროა მხოლოდ რომ ნახევარ 

საათში 

კლიენტი მოვა და მე ისევ მარტო უნდა დავიძინო. 

 

- დაიძინე, ჩემო ბიჭუნავ. 

დედამ ფული უნდა იშოვოს. 

შენ უკვე დიდი ხარ, შეგიძლია ზოგჯერ მარტომაც დაიძინო. 

დედა კი მალე დაბრუნდება 

 

- სად მუშაობ დედა? 
- სუ, ჩუმად. სახლს თხელი კედლები აქვს, მეზობლებმა შეიძლება გაიგონ, და ჭორაობას 

დაიწყებენ. 

 

მე ღამის ცვლაში ვმუშაობ, შვილო! 
 

მე კი გავიფიქრე, სამწუხაროა, რომ ერთი დედა მყავს, და არა ორი. თორემ ერთი ღამის ცვლაში 

იმუშავებდა, მეორე კი დღის ცვლაში. და მე დაძინების არ შემეშინდებოდა. დედის გარეშე 

დაძინება საშიშია, დედასთან ერთად კი არა. 

 

ასე კი ღამით დედა სადღაც დაეთრევა, შენ კი საბანს თავზე გადაიფარებ და გეშინია. ტირიხარ, 

მასზე ნერვიულობ, თავს ღია სარკმელში ყოფ და ყვირიხარ: 

- დედა! დედა! 

და არავინ არის, არცერთი გამვლელი ზედაც არ შემოგხედავს. საათს დაჰყურებ, უკვე ღამის 

პირველი საათია, ხალხს ძინავს, შენ კი ყვირიხარ. აი ცოტაც: 

-დედა! ოღონდ ოდნავ ჩუმად: - დედა! დედა! დედა! 
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დილისკენ მოვა, იტყვის, მაპატიე, 

შვილო,  საცობში მოვხვდი ან  

ავტობუსის ბორბალი ორმოში გაეჩხირა. 

შენ კი უნდა დაუჯერო, 

ნუ, თავი მაინც უნდა მოაჩვენო, რომ გჯერა, ასეა თუ ისე დედაა. 

დედის გარეშე დაძინება საშიშია. 

დღისითაც საშიშია სანამ მას ძინავს. 

შენ ხომ არ გძინავს, 

შენ ხომ ღამით არსად არ დაეთრეოდი, 

შენ ხომ ჯერ პატარა ხარ. ის კი წევს 

ტახტზე, ნაბახუსევის და სუნამოს სუნით სუნთქავს. 

ოთახში სინათლეა, 

ფანჯარაში მზე იჭყიტება. დღისით 

ხალხს არ ძინავს. მხოლოდ მიცვალებულებს ძინავთ, მათ კი შუადღემდე 

აპატიოსნებენ, შემდეგ კი დასამარხად მიყავთ. შემდეგ კი ცხოვრების 

ბოლომდე მათ მოსანახულებლად დადიან 

სასაფლაოზე, ბარემ თავისთვისაც ეძებენ ადგილს. 

მახსოვს, ბებიამ თავისი შვილი დამარხა, ბიძაჩემი. რკინის იაფფასიანი ძეგლი 

დაუდგაჯერჯერობით პირველ ხანებში. შემდეგ კი მარმარილოს 

ძეგლი შეუკვეთა. 

ასეთ ძეგლთან კი მისვლაც არ შეგრცხვება. 

კიდევ მაგიდა უნდა დაიდგას და 

სკამებიც. ძველ ძეგლს კი 

ხომ არ გადააგდებს. მაგიდას მიუდგა მეორე მხრიდან, 

ადგილს რომ უდარაჯოს. 

შემდეგ კი მთელი ეს სივრცე 

ალუმინის გალავნით გამოყო. აი ასე, 

მიუჯდება მაგიდას, მარცხნივ შვილია, მარჯვნივ კი ცარიელი საფლავი. 

ვერავინ ვერ შენიშნავს და ადგილს ვერ დაიკავებს, იქ 

ძეგლი დგას, მარცხენაზე უარესი, მაგრამ მაინც, 

ძეგლი დგას და ამ საკითხზე ფიქრს აზრი არა აქვს. 

შემდეგ მიწას გადაწმინდავს, ირგვლივ დაგვის 

და ისევ ზის. 

მაგრამ დიდხანს არ ზის, სახლში ბევრი საქმე ელოდება. 

შემდეგ კი 

ბაბუაც მოკვდა. ადგილი გამოადგა, ტყუილად ხომ არ იეშმაკა ბებიამ, 

ესეც ხომ მიწის საკითხია. 

ახლა მაგიდასთან ზის, მარცხნივ 

შვილია, მარჯვნივ ბაბუა. მაგიდის ამოთხრა ენანება, კარგი 

მაგიდაა, უკვე სამჯერ არის გადაღებილი, ოღონდ საღებავი 

მაინც იყრება, რაღაცნაირი ცუდი ენერგეტიკაა სასაფლაოზე, 

გვამური ენერგეტიკა,  ჯერ კიდევ იდგეს მაგიდა. 

მაგიდა რა მოსატანია? 

ჯერ კიდევ სანამ ბაბუა ცოცხალი იყო, ბებია 

სხვენში ორ კუბოს ინახავდა, არ ვიცი, საიდან მოიტანა. 

ამბობს, გადასაყრელად მენანება, ეგდონ. 

ბაბუა რომ მოკვდა, დარჩენილი კუბო გადააგდო.  სიკვდილზე 

ფიქრი არ შეიძლებაო, ამბობს. 

დაბრძენდა. 
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დედას კი ძინავს. 

მალე უკვე საღამოა, დედას კი ძინავს. 

რაღაცნაირად მეშინია, ვუყურებ, თითქოს დედაა, მაგრამ მაინც მეშინია. ძინავს. რაღაცნაირად 

სწორი არ არის, დღისით ხალხს არ ძინავს. 

იქნებ არც არის ადამიანი?  

 

 

 

 

 

 

 

...................ერთი ღამის ცვლაში იმუშავებდა, მეორე კი დღის ცვლაში................ 

 

დედამ გაიღვიძა! ნაზად მაკოცა! 

მაგრამ უკვე ტუჩებში აღარ, 

და საჭმლის მოსამზადებლად წავიდა, 

ჩაიდანი გააცხელა,. 

ამბობს, ჭამე, შვილო, 

შენ ხომ მშიერი ხარ, 

დილიდან უჭმელი ზიხარ ტელევიზორთან, 

მშიერ კუჭზე ხომ მავნებელია. 

                                        

 

მე კი პატარა მაგიდასთან ვზივარ, 

ვუყურებ - მარჯვენა მხარეს დედაა, მარცხენა მხარეს კი მეორე დედა, 

რომელიც უკვე აღარ არსებობს, 

ის, რომელიც მე მინდა რომ იყოს. 

და ვამბობ: 

აი ორი დედა რომ მყავდეს, 
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- ფული მაგიდაზე დადე, ერთ საათში კლიენტი მოვა, შენ კი მე ძილის წინ 

ანდერსენის წაკითხვას დამპირდი 

- შენ თვითონ წაიკითხე, შვილო, მე კი შხაპს მივიღებ. თორემ უკვე სკოლას 

ამთავრებ და წუთში მხოლოდ 20 სიტყვას კითხულობ  

შემდეგ დედა აბორტის გაკეთებაზე დავითანხმე, 

რომ კიდევ ცოტა ფული შეგვეგროვებინა და ახალი ბინა გვეყიდა. 

დედა დამთანხმდა, ამბობს: 

- ორი ბავშვის გამოკვებვას ვერ გავქაჩავ, ეს უკვე ნამეტანია 

ქუჩაში «Вечерний Звон»-ს მღეროდნენ, დედა მომეხვია, მაკოცა, და დამეძინა. 

 

და სიზმარი მესიზმრება, ყველა ქვეყნის პრეზიდენტი ესწრება აუქციონს, რომელზეც მე  ირგვლივ 

აფეთქებების ხმაური ისმოდა, ეკლესიებიდან გამოტანილ ზარებს ტყვია-წამლად ადნობდნენ. 

ზეცაში და დედამიწაზე ბრძოლა არ წყდებოდა. უცხოპლანეტელები მუდმივი ახალგაზრდობის 

საიდუმლოებებით ვაჭრობდნენ. საკუთარ დედას ვყიდი. ზამთარი იდგა, თხრილს ვთხრიდი 

გამნაღმველის ნიჩბით. ზეციდან გაუტამა ჩამოვიდა გამნაღმველის ნიჩბით, ოღონდ მას ოქროს 

ნიჩაბი ჰქონდა, ისიც თხრილს თხრის. ოღონდ მე მასზე უკეთესად ვთხრი, იმიტომ რომ მე ჩემს 

მიწა-წყალს მტრისგან ვიცავ, ის კი მხოლოდ იმისთვის, რომ თხრა ისწავლოს. ღმერთმა ხელი 

მოუმართოს, თხაროს რამდენიც გაუხარდება, ჩემი რა მიდის. თხრის, მიყურებს მე როგორ ვთხრი, 

ჩემს მოძრაობებს იმეორებს და მეუბნება: 

 

- არ გაყიდო დედა, არ გაყიდო, საკუთარი დედის გაყიდვა სწორი არ არის. თუ დაყოლიებას 

შეეცდებიან, უთხარი რომ გადაიფიქრე. რამდენი ფულიც არ უნდა შემოგთავაზონ, არ 

აიღო, თუ დაგემუქრებიან, უთხარი, გაუტამა ჩამოვა, ის ყველაფერს გაარკვევს. თუ 

იკითხავენ ვინ არის გაუტამა, უთხარი, რომ თვით ბუდა გაუტამა. 

სწორედ ასე ვუთხარი, მაგრამ არ დამიჯერეს, მაიძულეს, რომ გარიგებაზე ხელი მომეწერა. მე მათ 

დედას ვაძლევ, ისინი მე ნავთობის ჭაბურღილს. მე ვამბობ, რა ჯანდაბად მინდა ნავთობი? დიდი 

ხანია უკვე მთელი ტრანსპორტი წყალზე მუშაობს. არა, ყველა ქვეყანაში თითო ჭაბურღილი აიღეო. 

ვამბობ: 

- ჩინეთში რომელი ნავთობია? 
ისინი ამბობენ: 

- რომ იცოდე როგორი ნავთობია! ცისფერი ელიტური, უმაღლესი დონის, კეთილშობილი 

სახეობის, მერე მადლობასაც გვეტყვი, აიღე. 

 

მე თვითონაც ვერ შევამჩნიე, ხელი როგორ მოვაწერე, შთამაგონეს თუ რა, მე ხომ არ მინდოდა, 

ელიტურს დავხარბდი, ალბათ. გაუტამასთან წავედი საჩივლელად, მეუბნება: 

 



 

 

100 

 

- რატომ მოაწერე? ხელი რომ არ მოგეწერა, შველა კიდევ შეიძლებოდა, ეხლა კი მორჩა, ვეღარ 

გიშველი, რაც მიწაზეა ხელმოწერილი, ზეცაშიც იგივეა.  

 

 

ოჰ, დედა, შენ გამო გული მტკივა. 

როგორ ხარ იქ? 

ვიცი, რომ განურჩევლად ყველასთან წევხარ, 

მაგრამ  საშველი უკვე ახლოსაა, 

ეხლავე თხრილს დავამთავრებ თუ არა. 

მე ხომ გეუბნებდი, დედა, 

უცხოელებთან საქმეს ნუ დაიჭერ, 

საკუთარი კლიენტები ცოტაა თუ რა! 

 

შენ მაინც ვერ გაიგებ. შენ იქ კარგად ხარ ვიღაცასთან ჩახუტებული, მე კი აქ ვარ სანგარში, ცივა და 

მიწა ორი მეტრის სიღრმეზეა გაყინული. იქ კი ჩემი ნავთობ-ჭაბურღილები იწვის, იმიტომ რომ 

ყურადღებას არავინ არ აქცევს, ირგვლივ კი მარადიორები არიან. ეს როგორ გამოდის? ხალხი 

ადამიანურად ცხოვრობდა, დაიწყო თუ არა ომი და მაშინვე მარადიორები? და  მერე ვინ? 

ჩვენიანები! ყველაზე წყნარები, ყველაზე მეტად პატიოსან და წესიერ ადამიანებად რომ 

ითვლებოდნენ. 

 

ეს ყველაფერი იმიტომ დედა, რომ ამქვეყნად ყველაზე მეტად ჩვენ ქურდობა გვიყვარს. სხვისი ხომ 

ყოველთვის უფრო გემრიელია. სტუმრად ყველაფერი უფროს გემრიელია, კარაქიანი პურიც კი 

ისეთი გემრიელია, თანაც ჩაისაც თუ დააყოლებ. ყოველთვის ზიხარ და ფიქრობ, ნეტა ყველანი 

დაიხოცებოდეთ, მთელ  თქვენს პურს მე შევჭამდი, მთელ თქვენს კარაქს, და ჩაისაც მთლიანად 

დავლევდი, სანამ ბოლომდე არ დავლევდი, არ წავიდოდი, სულ რომ აქვე აყროლებულიყავით. 

დამატებას ხომ ვერ მოითხოვ, გერიდება, და თუკი თვითონ დაგიმატებენ, მაშინ ისე დაგიმატებენ, 

რომ ყელში გაგეჩხირება. ამიტომ უნდა მოკლა და ყველაფერი შეჭამო, ყველაფერი, რაც რაციონით 

გეკუთვნის, ყველაფერი, რასაც ორგანიზმი მოითხოვს. სახლში დაბრუნდები და, იგივე პური და 

იგივე კარაქი, იგივე ფირმის, ჩიაც პაკეტებში ზუსტად ისეთივეა, სახელწოდება სპეციალურად 

ჩავიწერე, რომ მეყიდა, მაგრამ რაღაცნაირად არ მინდა, ისეთი გემრიელი არ არის და მადაზეც არა 

ვარ, რაღაც განსაკუთრებული მინდა, გესმის, დედა, გაუმაძღრობა,  ხომ გესმის. 

 

/////////////////////////////////////გავიღვიძე, დედა კი არსად არის. კარზე კაკუნია, 

დედა://////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

- გასაღები დამრჩა, ამბობს. 

მადლობა, რომ გამიღე, მე ისე დავიღალე, წავალ 

დავიძინებ, შენ კი ჭამე, სუპი მხოლოდ გუშინ მოვხარშე, ჯერ კიდევ ახალია. 
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მანიშნებელი სიზმარი იყო. მე ის სამზარეულოში ბლოკნოტში ჩავიწერე, დედას ვუთხარი, რომ 

უკვე ვჭამე, თვითონ კი ტელევიზორი ჩავრთე. მე საერთოდ მხოლოდ რეკლამას ვუყურებ ხოლმე. 

რეკლამიდან შეგიძლია მიიღო ინფორმაცია ყველაფრის შესახებ, რაც მსოფლიოში ხდება, 

ესთეტიკური სიამოვნების მიღებაც კი შეგიძლია, სექსუალური კმაყოფილების მიღებაც კი. 

 

დედას კი ძინავს და ესიზმრება, რომ მას საკუთარი შვილი აუპატიურებს, და თანაც ისე მხეცურად, 

თითქოს არც არის დედამისი. მას უკვე მრავალი წელია ერთი და იგივე სიზმარი ესიზმრება. 

 

- დილა მშვიდობისა, დედა, რა დაგესიზმრა? 

- არც არაფერი, ღრმად მეძინა. შენ რას აკეთებდი მთელი დღე? 

- მე ტელევიზორს ვუყურებ 

მალე თვალები ამოგცვივდება, სასწრაფოდ გამორთე! წამოდი, ვისაუზმოთ  

-  

-დედა, მეპატარაჰიტლერივარ 

-დაიძინე, შვილო, დედამუკვეგამოიძინა, ეხლაშენდაიძინე 

 

მაგრამ მე არ დავიძინე, თავი მოვიმძინარე, მაგრამ არ დავიძინე. 

კლიენტი მოვიდადა დედა სახლში ემსახურებოდა, 

სამზარეულოში, მთელიღამისგანმავლობაში. 

ჩვენ ერთოთახიანიბინაგვაქვს. 

 

- დედა, რად გვინდა ასე ბევრი ფული? 

- რომ იყოს. 

- რისთვის უნდა იყოს? 
 

- გაიზრდები, გაიგებ. 

 

დედა მთელი ღამე ოხრავდა სამზარეულოში, მე კი მთელი ღამე ვუსმენდი,  

როგორ ოხრავს დედაჩემი. ლამაზად ოხრავს, 

ჩემი დედიკო ლამაზად ოხრავს,  ჩავწერე მე ბლოკნოტში. 

 

- დედა, მე რომ შენი შვილი არ ვიყო და მდიდარი ვიყო, შენ ცოლად გამომყვებოდი? 

- გამოგყვებოდი, თუკი სიყვარულით იქნებოდა. მე უსიყვარულოდ არ შემიძლია, არ 

ვეგზნები 

 

დედა სამი დღე-ღამის განმავლობაში სახლში არ დაბრუნებულა. მერე უბნის რწმუნებული 

მოვიდა, მითხრა, რომ დედა აღარ არის, რომ მე სახლში მარტო ვრჩები. 
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შემდეგ მილიცია მოვიდა, სახლი გაჩხრიკეს, ნარკოტიკებს ეძებდნენ. 

 

ერთ კვირაში დედა დაბრუნდა, ძალიან ბედნიერი, მითხრა, რომ მკვლელობაზე იჯდა ციხეში, მაგრამ 

 

 

ის გაამართლეს, თქვა, რომ მერე სასამართლოც კი ყოფილა. მე კი ასეც ვიცოდი, იმიტომ რომ დედას 

ყველგან აქვს კავშირები, ყველგან ჰყავს თავისი ხალხი. მე მაშინ არც დავიჯერე, რომ დედა აღარ 

არის, არამედ ველოდებოდი, ველოდებოდი, და დედა დაბრუნდა. ეს ხომ მართლაც ჩემი დედიკოა, 

ჩემი საყვარელი დედიკო. 

 

- დედა, ჰიტლერს მართლა უნდოდა მთელი მსოფლიოს დაპყრობა? 

- მართლა. 
- და მართალია, რომ ჰიტლერმა მოაწყო შიმშილობა, 

მერე კი ყველაფერი სტალინს დააბრალა, 

და  თავს დაესხა რუსეთს 

რომ თავისი ბებიის გამო შური ეძიებინა, რომელიც 

კურორტზე წასულა დასასვენებლად, 

მაგრამ შიმშილისგან დასიებულა? 

 

- მართალია, 

 
.....................ოღონდ ბებიამისი აქ არაფერ შუაშია.................. 

 
ბოროტი ენები  

ამბობენ, რომ ჰიტლერი ასევე უბიწო  

ჩასახვის შედეგად დაიბადა. ხოდა, 

შემდეგ კი ის მთელი სიცოცხლის მანძილზე შურს იძიებდა,  

ოღონდ ბებიის გამო კი არა, 

თავისი დედის გამო, რომელიც სტალინის საყვარელი 

იყო, რომელსაც ის სიკვდილის შიშით აიძულებდა გაეკეთებინა 

აბორტი... მაგრამ დედამ სტალინს არ დაუჯერა 

და თავისი ბავშვის გულისთვის გერმანიაში გაიქცა 

და იქ მოქალაქეობა მიიღო. 

მე ზუსტად ასევე მოვიქცეოდი შენ გამო, 

პატარავ. აი ასე, 

შვილი კი გაიზარდა და შურისძიება დაიწყო იმის გამო 

რომ ის მემკვიდრეობის გარეშე დატოვეს... თქვენ რა 

ეს სკოლაში ჯერ კიდევ არ გაგივლიათ?! 

 

- მე ხომ მხოლოდ პირველ კლასში ვარ! 

- ა.. საერთოდ შეგეძლო თვითონაც დაინტერესებულიყავი და წიგნებში ამოგეკითხა 
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დედა კი  

 

ამბობდა: 

 

 

 

- არა უშავს, ჩვენ შევძლებთ, აუცილებლად შევძლებთ... მილიონ დოლარს ვიშოვით და ამ 

ქვეყნიდან სამუდამოდ გადავბარგდებით. ბედნიერად ვიცხოვრებთ, ფულს თავისუფლად 

დავხარჯავთ. წავალთ და არასოდეს აღარ დავბრუნდებით. 

 

 

 

 

 

იქ ზღვების გადაღმა, 

ლურჯი სივრცეების გადაღმა 

არის ქვეყანა, 

სადაც მილიონ დოლარად შეგიძლია სრულიად უზრუნველყოფილად იცხოვრო, 

შენს შვილებსაც კი ეყოფათ. 

იქ ისეთი ბანკებია 

რომ არასოდეს არ მოგატყუებენ, და უზარმაზარი პროცენტებია, 

ათი პროცენტი წლიური, წარმოიდგინე. შეგიძლია უბრალოდ კი არ იცხოვრო, 

არამედ ყოველი დღე სიხარულით აღსავსემ გაატარო. ის იქ 

მაღაზიებში იყიდება. 

წარმოგიდგენია, შვილო, 

სიხარული და უცებ მაღაზიებში! მე ამის შესახებ 

გაზეთში წავიკითხე, რას არ დაწერენ. ჩვენ 

აუცილებლად გაგვიმართლებს! 

 

დედა ასე ხუმრობდა. მაგრამ ჩვენ საერთოდ არ გვეცინებოდა. დედას თვალებზე ცრემლები 

მოადგა, დედამ თქვა, რომ ეს სიხარულის ცრემლებია, მე ტელევიზორი ჩავრთე, დედას უკვე 

ძინავს, მე მას ვუყურებ და მეშინია. ეს ჩემი დედაა, სამსახურში ისე იღლება... 

ტელეფონის ზარი კი არ წყდება, კლიენტები რეკავენ და რეკავენ, 

დედაჩემის ნახვა უნდათ. მაშინ ჯერ კიდევ ყველას უნდოდა დედაჩემი. მე კი ის ისე შემეცოდა, 

რომ გადავწყვიტე დასვენების დღე გამომეყო მისთვის. კვირაში ერთხელ ვიფიქრე, ორშაბათობით, 

მაგრამ ზარალი დავთვალე და გადავწყვიტე, რომ თვეში ერთხელ უკეთესი იქნებოდა, მაგრამ 

სამშაბათობით. დედა კმაყოფილი დარჩა, მითხრა, რომ მე საუკეთესო შვილი ვარ. 

 

- დედა, მე პატარა ჰიტლერი ვარ 
 

- დაიძინე შვილო. მამიკო ომიდან არ დაბრუნდა, იმიტომ რომ საბრძოლველად 

გამოუძინებელი წავიდა. მთელი ღამე ქალებში დაეთრეოდა, დილით კი გერმანელები 

მოვიდნენ და ყველა დახვრიტეს, მთელი მათი მძინარე გუნდი ქალებთან ერთად. ასე რომ 

შენ კარგად უნდა გამოიძინო ხოლმე. და დაიმახსოვრე, საბრძოლველად გამოუძინებელი 

არ წახვიდე, უმჯობესია ხის უკან დაიმალო და გამოიძინო დღე-ღამეში საჭირო 8 საათი. 

მამაშენმა კი არ დამიჯერა, ამიტომაც დაიღუპა. მამა ცუდი მებრძოლი იყო. შენ კი 

საუკეთესო მყავხარ. 
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- დედა, რა არის ჩრდილოეთის ციალი? 
 
ვიძინებდი და ვუსმენდი, დედა კი მიყვებოდა: 

 

- ეს არის როცა ყველაფერი კარგად არის, 

როცა ბევრი ფული გაქვს, 

როცა შენ საყვარელი დედიკოს გვერდით იძინებ, 

როცა შენს საოჯახო აფთიაქში ყველა აუცილებელი წამალი დევს, 

ნებისმიერი შემთხვევისთვის,  

ყველა დაავადების სამკურნალოდ - 

ეს არის ჩრდილოეთის ციალი. 

როცა სული დედამიწის ირგვლივ დაფრინავს 

და ირჩევს, ვისი სახით დაიბადოს, 

კაცად თუ ქალად - 

ეს არის ჩრდილოეთის ციალი. 

ეს არის როცა გალეწილი მთვრალი ხარ, 

მაგრამ თავს ჯერ კიდევ აკონტროლებ, 

ტაქსს აჩერებ 

და საკუთარ მისამართს სწორად ეუბნები, 

მერე ნებისყოფა გყოფნის, რომ 20 წუთის განმავლობაში არ აღებინო, 

შემდეგ კი ტაქსის მძღოლს ფული გადაუხადო. 

ჩრდილოეთის ციალი - 

ეს არის როდესაც ახლობელი ადამიანები გყავს, 

რომლებიც ძალიან ძალიან გიყვარს, 

     მათზე ზრუნავ,და ყველაფერს ისე აკეთებ, რომ მათ არ აწყენინო. 

 

უბრალოდ სიმართლეს ბოლომდე არ უყვები, 

ცოტას უთქმელს ტოვებ და ყველა კარგად არის, 

მთავარია საჭირო ადგილზე გაჩერდე. 
 

ჩრდილოეთის ციალი - 

ეს არის როცა შენ საკუთარი შვილის 

სიკვდილს მოესწრები და გადაიტან, შემდეგ კი 

ქმრის ან ცოლის სიკვდილს, შენ თვითონ კი 

სიცოცხლეს აგრძელებ, და კიდევ მიზეზებსაც პოულობ იმისთვის 

რომ სიცოცხლე გიხაროდეს. 

 

გამოცდილება, შვილო, წლებთან ერთად მოდის, 20 წელი - ეს ჯერ კიდევ ვადა არ არის, 

20 წელი - ეს მხოლოდ გზის დასაწყისია. 
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ჩრდილოეთის ციალი - 

ეს არის როცა დედაშენთან გძინავს, მერე კი 

ყიდი მას, რომ სხვა კაცებს 

ეძინოთ მასთან. დედას კი ისევ ისე 

ძლიერად უყვარხარ 

და არაფრისთვის არ განგსჯის - 

ეს არის, შვილო, ჩრდილოეთის ციალი. 

ჩრდილოეთის ციალი - 

ეს არის, შვილო, როცა 

ცოცხლობ, და შენ კი გეჩვენება, რომ კვდები, 

და ასე 20 წლის განმავლობაში. 

 

 

ეს არის როდესაც შენ ქუჩაში გადიხარ, ირგვლივ კი ადამიანები შიმშილისგან სივდებიან, 

შენ კი გვამებს აბიჯებ და გზას აგრძელებ. 

ტელევიზორში კი აცხადებენ, რომ ყველაფერი კარგად არის, რომ არავინ არის დამნაშავე, 

რომ უბრალოდ წელს მარცვლეულის ცუდი მოსავალია იმის გამო, რომ დიდი ხანია წვიმა არ 

მოსულა. 

 

შენ კი ხედავ, რომ ეს ტყუილია, 

რომ 

წუთები  

სეტყვასავით იყრება, 

დღეები 

წვიმასავით მოდის 

წლები კი 

ნისლად იდება. 

შენ ხომ ხედავ, 

შენ ხომ ბრმა არა ხარ. 

სწორედ ეს არის, შვილო, 

ჩრდილოეთის ციალი. 

შენ კი საუკეთესო მყავხარ. 

სწორედ შენ ხარ, შვილო 

ჩემი 

ჩრდილოეთის ციალი. 

დაიძინე. 

დედა კი იტირებს, 

სანამ შენ გძინავს, 

სულ ოდნავ, 

სანამ შენ ვერ ხედავ. 

სწორედ ეს არის, შვილო, 

ჩრდილოეთის ციალი. 

ცს...ს...ს....ს...ს... 

 

ხარკოვი, 2008 წელი. rotkaer@mail.ru   
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რასიდა ზიგიენე  

იდენტობის ძიება თანამედროვე ლიტვურ დრამაში 

თქვენ თანამედროვე ლიტვური დრამატურგიის პირველი ანთოლოგიას ეცნობით უცხოურ ენაზე. 

ის შედგება 11 პიესისაგან, რომლებიც წარმოაჩენენ თანამედროვე ლიტვური დრამის ძირითად 

ტენდენციებს. 

თანამედროვე ლიტველი დრამატურგები ძირითადად ახალგაზრდა პროფესიონალი მწერლები 

არიან, რომელთაც არ მიუღიათ სპეციალური განათლება დრამატურგიაში. უმეტეს შემთხვევაში, 

მათ  დაიწყეს პიესების წერა ენთუზიაზმით და იმ მოტივით, რომ საკუთარი ძალები მოესინჯათ 

ლიტერატურის ამ დარგში და გადმოეცათ იმაზე მეტი, ვიდრე ეს შესაძლებელია ლიტერატურული 

ნაწარმოების სხვა ფორმებში. მხოლოდ რამდენიმე მათგანი დაფუძნდა თეატრში და მათი პიესები 

რეგულარულად იდგმებოდა არა მხოლოდ ლიტვაში, არამედ საზღვარგარეთაც. უმეტესი 

ლიტველი ავტორისათვის თეატრი არის მხოლოდ დროებითი თავშესაფარი, რომლის მთავარი 

მიზეზია ტრენინგის ნაკლებობა ლიტველი დრამატურგებისათვის. ლიტვის მუსიკისა და თეატრის  

აკადემიას, რომელიც არის ძირითადი დაწესებულება პროფესიონალების მოსამზადებლად 

საშემსრულებლო ხელოვნებაში, არ აქვს დრამატურგებისათვის სპეციალური სასწავლო პროგრამა. 

მხოლოდ 2009 წელს აკადემიამ საბოლოოდ დაამტკიცა სცენარისტებისთვის პროგრამა, ზოგიერთმა 

მათგანმა ახლა თეატრისათვის პიესების წერაში მოსინჯა საკუთარი ძალები. ასეთი დაბალი 

ინტერესი ლიტვური დრამატურგიისადმი ნაწილობრივ აიხსნება იმ ფაქტით, რომ ლიტვის 

თეატრი ტრადიციულად ეყრდნობა რეჟისორის ავტორიტეტს, ანუ როდესაც თავად რეჟისორი 

გადაამუშავებს გარკვეულ ტექსტს სცენაზე გადასატანად, ძირითადად კლასიკური 

დრამატურგიიდან. თუმცა, უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში, ლიტვურ თეატრში გაჩნდა 

მზარდი ინტერესი თანამედროვე პიესების მიმართ და ამან მისცა ლიტვურ დრამას განვითარების 

ახალი იმპულსი. 

დრამატურგები, რომლებიც გამოირჩევიან  ჩვენს მიერ შედგენილ სახელდახელო ანთოლოგიაში, 

წარმოადგენენ ორ მკვეთრად განსხვავებულ თაობას. უფროსი თაობა გაიზარდა და სწავლობდა 

ორი ეპოქის ცვლილების დროს - საბჭოთა ეპოქის დასასრულსა და ახლად აღდგენილი ლიტვის 

დამოუკიდებლობის ხანაში: სიგიდას პარულსკისი Sigitas Parulskis (დაბ. 1965), გინტარას 

გრაჟაუსკასი Gintaras Grajauskas (დაბ. 1966), მარიუს ივასკეივიჩიუსი Marius Ivaškevičius (დაბ. 1973), 

ლაურა სანტიჟა ჩერნიაუსკაიტე Laura Sintija Černiauskaitė (დაბ. 1976) და სხვები. მწერლების ამ 

თაობამ ლიტვური დრამა დააბრუნა თეატრში; იმ კრიზისის შემდეგ, რომელიც დაიწყო 1988 წელს 

Sąjūdis (დამოუკიდებლობის მოძრაობა). იმ დროისათვის, ყველაზე გამოჩენილმა ლიტველმა 

დრამატურგებმა - იუსტინას მარცინკევიჩიუსმა, კაზის საჟამ, საულიუს ჟალტენისმა [Justinas 

Marcinkevičius, Kazys Saja, Saulius Šaltenis] გადაინაცვლეს აქტიურ პოლიტიკაში. ახალგაზრდა 

მწერლების თაობის პიესები გამოხატავდნენ დრამის ახალ ხედვას და მცდელობას განეახლებინათ 

თეატრალური ენა: -  1995 წელს, სიგიტას პარულსკის „სულების ცხოვრებიდან“ (რეჟისორი 

ვიტაუტას ვ. ლანდსბერგისი), 1997 წელს „P.S საქმე O.K“ იმავე ავტორის (რეჟისორი ოსკარას 

კორშუნოვასი), 1998 წელს მარიუს ივაშკევიჩიუსის დებიუტი შედგა დრამაში პიესით „მეზობელი“, 

2000 წელს - ლაურა სინტია ჩერნიუშკაიტეს პიესა „გაანთავისუფლე ოქროს კვიცი“. ახალგაზრდა 

თაობის - მარიუს ივაშკევიჩიუს (დაბ. 1978), გაბრიელე ლაბანაუსკაიტეს (დაბ. 1980), დარიუს 

ლუკას პირაიტის (დაბ. 1988), თეკლე ქავთარაძეს (დაბ. 1991) გამოცდილება ჩამოყალიბდა 

დამოუკიდებელ ლიტვაში. ძველი თაობაც დაუბრუნდა დრამას, როგორც პროზის და პოეზიის 
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ცნობილი ავტორები, ვიდრე ახალგაზრდები ძირითადად გამოჩნდნენ ასპარეზზე თეატრისა და 

კინოს სასწავლო პროგრამებიდან. 

ისტორიული პიესები იყო ლიტვური დრამის გავრცელებული ჟანრი. საბჭოთა ხანაში, ისეთი 

პიესები როგორიცაა ჯუოზას გრუშასის „ბარნორა ლადვილაიტე“, ჯუსტინა მარჩინკევიციუსის 

"Mindaugas", "Mažvydas", "კათედრალი" და სხვა ავტორების პიესები ლიტვის ისტორიული 

მოვლენების და ფიგურების ამსახველი თემებით გახდა კულტურული წინააღმდეგობის ამსახველი 

უმნიშვნელოვანესი ფორმა. დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ჩვენი ისტორიული დრამა 

გარდაიქმნა - მან აღადგინა ხალხის მეხსიერებაში გარკვეული ისტორიული ეპიზოდები, 

პიროვნებები და მოვლენები, რომელიც საბჭოთა წესრიგის მიერ იძულებით იყო იგნორირებული. 

ყურადღების აქცენტირება მოხდა მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარზე - დამოუკიდებელი ლიტვის 

რეალობაზე ორ მსოფლიო ომს შორის და შემდგომი დამოუკიდებლობის დაკარგვის საკითხებზე, 

საბჭოთა ოკუპაცია და ციმბირში გადასახლება. ჩვენს ანთოლოგიაში, ისტორიული თემატიკა 

წარმოდგენილია მარიუს ივაშკევიჩიუსის „ბავშვი“, აივარას მოკუსის "საკურა ქარში" და გინტარას 

გრაჟაუსკას „ღვთისმოშიში გოგონა“. 

ლიტვის დრამას პოეტური პიესების ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს, რომელიც დაიწყო ბელის 

სრუოგადან. მეორე მსოფლიო ომის დროს, ის ნაცისტებმა ჩასვეს შტუტჰოფის საკონცენტრაციო 

ბანაკში, ჯერ კიდევ იქ, მან მოახერხა გაეკეთებინა რამდენიმე მონახაზი მისი პოეტური თეატრის 

კონცეფციის პოეტურ სპექტაკლ „გაზაფხულის სიმღერასთან“ ერთად, რომელიც ემსახურობდა ამ 

კონცეფციის გამთლიანებას. პოეტური დრამის ტრადიციამ ლიტველი მწერლების ყურადღება 

გაამახვილა ექსპრესიულ ენაზე და განავითარა მათი უნარი ასე დაეკავშირებინათ რეალობა 

მეტაფიზიკასთან. გარკვეული გამოძახილი ამ ლიტვური პოეტური დრამის ტრადიციისა 

შეინიშნება ზ. სიგიტას პარულსკის პიესაში „დაუსრულებელი მარტოობა ორისათვის“, ლაურა 

სინტია ჩერნიუშკაიტეს „ლუჩე ციგურებზე სრიალებს“, მარიუს ივაშკევიჩიუსის „ბავშვი“ და 

გაბრიელე ლაბანაუშკაიტეს „წითელი თასმები“. ახალგაზრდა დრამატურგებმა მოახდინეს 

სოციალური დრამის აქტუალიზაცია და ემიგრაციის მიზეზების და შედეგების ანალიზი (მარიუს 

მაცევიშიუსის „მშვიდობით ჩემო სიყვარულო“, დარიუს ლუკას პირაიტისის  „სუბტიტრები“). მათ 

ასევე სურდათ ყურადღება გაემახვილებინათ იმ პრობლემებზე, რომელიც ახალგაზრდა 

პიროვნების მსოფლმხედველობის ფორმირებაზე აისახება. (თეკლე ქავთარაძის „შინაყუდა“ და 

გაბრიელ ლაბანაუშკაიტეს „წითელი თასმები“). 

ჩემს შედგენილ ანთოლოგიაში გამორჩეულ დრამებს აქვს საერთო თემა, იდენტობის პრობლემა, 

რომელიც უფროსი თაობის მწერლების ნაშრომებში, განისაზღვრება საბჭოთა ეპოქის დარჩენილი 

მენტალიტეტის ანაბეჭდებით, მაშინ როცა, ახალგაზრდა მწერლების შრომებში ეს 

განპირობებულია ადამიანის სოციალური და ეკონომიკური საკითხებით, რომელიც ცხოვრობს 

დამოუკიდებელ ქვეყანაში. სიტუაციები, რომელშიც პერსონაჟი გადამყნობილია უცხო გარემოსთან 

და ცდილობს გაუმკლავდეს უცხოურ კულტურას და ტრადიციებს. ეს დრამები ასახავს იძულებით 

ან ნებაყოფლობით ემიგრაციას, ადამიანის უუნარობას თავი დააღწიოს ყოველდღიურ რუტინას, ან 

იდეოლოგიურ დამოკიდებულებას - პიესების ამ კრებულში ყველა პროტოგონისტს აქვს ერთი 

საერთო მიზანი - შეარჩიოს ისეთი პოზიცია, რომელიც მათ მიაჩნიათ სწორად და რომელიც 

გამოხატავს მათ ჭეშმარიტ იდენტობას. აქ წარმოდგენილი პიესები წარმოაჩენს იდენტობის 

პრობლემის მზარდ კომპლექსურ განვითარებას - დაწყებული ქალის და მამაკაცის ურთიერთობის 

ასახვით, სადაც ჭეშმარიტი იდენტობა დაჩრდილულია ყოველდღიური რუტინით (გაბრიელა 

ჩეპაუშკაიტეს „მუხუდო“, სიგიტას პარულსკის „დაუსრულებელი მარტოობა ორისათვის“, ლაურა 
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სინტია ჩერნიაუშკაიტეს „ლუჩე ციგურებზე სრიალებს“). პიროვნების იდენტობის ტესტირება, 

მაშინ როცა, უცხო კულტურა დევნის ინდივიდუალურ სახეს, მისი ტრადიციები და იდეოლოგია 

(მარიუს ივაშკეუჩის „ბავშვი“, აივარას მოკუსის „საკურა ქარში“), ან როდესაც ადამიანი 

ნებაყოფლობით ირჩევს ემიგრაციას (მარიუს მაცევიშუსის „მშვიდობით ჩემო სიყვარულო“, 

დარიუს ლუკას პირაიტის „ტიტრები“); ახალგაზრდა პიროვნების ფორმირების პრობლემები 

(თეკლე ქავთარაძის „შინაყუდა“), სექსუალური ორიენტაციის ან იდეოლოგიის არჩევა (გაბრიელე 

ლაბანაუშკაიტეს „წითელი თასმები“) და პიროვნების გაორებით გამოწვეული დრამა, როდესაც 

გმირებს აქვთ ორმაგი ცხოვრება. ანიკა არსებობს როგორც სამაგალითო დედა და როგორც 

ნარკოდამოკიდებული მეძავი (მარიუს ივაშკეუჩის „დახურული ქალაქი“); მარია ცხოვრობს 

როგორც წარსულში, სადაც იგი ელაპარაკება მკვდრებს, ასევე აწმყოში, სადაც მას არ შეუძლია 

კომუნიკაციის დამყარება და ვერც მის გარშემო მყოფი ხალხი უგებს  (გინტარას გრაჟაუსკას 

„გოგონა რომელიც ღმერთმა შეაშინა“);  ახალგაზრდა, ნიჭიერი კაცი გრძნობს, რომ იგი არის 

ლიტველიც და ინგლისელიც (დარიუს ლუკას პირაიტის „სუბტიტრები“). 

პირველი სამი პიესა - „მუხუდო“, „დაუსრულებელი მარტოობა ორისათვის“, „ლუჩე ციგურებზე 

სრიალებს“  - ასახავს კაცისა და ქალის ურთიერთობებს, რომლის მეშვეობითაც იდენტობის 

პრობლემა გამოვლინდა ყოველდღიური არსებობის დონეზე. პერსონაჟები ახდენენ თავიანთი 

პოზიტიური იდენტობის რეალიზებას, როდესაც ისინი გრძნობენ გულწრფელ სიყვარულს სხვა 

ადამიანის მიმართ, ხოლო ნეგატიურის ოდესღაც საყვარელი ადამიანის მიმართ, რომელიც უკვე 

ხდება გაღიზიანების წყარო. ამ ორმაგი პიროვნების შეჭახება ისეა გადაწყვეტილი, რომ გმირები 

მიდიან საყვარელი ადამიანის პოზიტიური იდენტობის გააზრებამდე, როგორც ამ ადამიანის 

რეალური იდენტობის, რომელიც სადღაც ღრმად არის შემორჩენილი მათში. მაშინაც კი, თუ ის 

დაჩრდილულია მეორე მცდარი, ყოველდღიური რუტინით დაზიანებული იდენტობის მიერ. 

დაივა ჩეპაუშკაიტე თავის კამერულ პიესაში „მუხუდო“ (2000 წ.) წარმოგვიდგენს მოხუც წყვილს, 

რომლებიც უკვე 50 წელია ცხოვრობენ ერთად. მუხუდოს მოსავლის აღების შემდეგ, ისინი 

გადაწყვეტენ მძიმე კალათების სარდაფში დაბინავებას, როდესაც გაიჭედებიან მათ მიერვე 

დამონტაჟებულ მწყობრიდან გამოსულ ლიფტში. რუტინული მოვლენა, რომელიც 

ყოველწლიურად მეორდება - მუხუდოს მოსავლის აღება, რომელიც თან ახლავს მათ ჩვეულებრივ 

კამათს და იწვევს გაღიზიანებას - ახლა ხდება გამონაკლისი ამ შემთხვევითი უიღბლობის გამო. 

გარესამყაროსგან მოწყვეტა, იმის გაცნობიერება, რომ არავინაა, ვინც მათ გადაარჩენთ, მოხუც 

წყვილს აქამდე არნახულ გამოცდილებას სძენს - სახეზეა გარდაუვალი სიკვდილი და სწორედ ამ 

დროს  ისინი თავს აღწევენ თავის ყოველდღიურ ყოფას, უმნიშვნელო კონფლიქტებს. ეს თავის 

დაღწევა არის კომიკურიც და ტრაგიკულიც. მათი მწვავე და სასაცილო კინკლაობა იცვლება 

მელოდრამატული ინტონაციებით, როდესაც ისინი იხსენებენ რას გრძნობდნენ ერთმანეთის 

მიმართ 50 წლის წინ. ცოლ-ქმარი აცნობიერებს, რომ მათი გაღიზიანება და ურთიერთბრალდება 

არის უბრალო მტვერი, რომელიც ფარავს მათი პირველი სიყვარულის ჯერ კიდევ ცოცხალ 

გრძნობებს, მათ ურთიერთპატივისცემას და ცხოვრების სიხარულს. 2007 წელს, მსახიობმა დაინიუს 

გავენონისმა და დიზაინერმა ჯურატე პაულეკაიტემ ამ პიესის საფუძვლეზე სპექტაკლი დადგა, 

რომელსაც უწოდეს „ერთად“. სპექტაკლის შემქმნელებმა ტექსტს მიუმატეს პოპულარული 

ლიტვური ზღაპარი „მოხუც ქალსა და კაცზე“, რომელმაც დარგო მუხუდო თავისი სახლის 

გვერდით და ის გაიზარდა, სანამ ცამდე არ მიაღწია, ასე რომ, ისინი აცოცდნენ პირდაპირ 

ღმერთთან, მაგრამ ღმერთმა გამოდევნა ისინი სამოთხიდან. ამ წარმოდგენამ დაივა ჩეპაუშკაიტეს 
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მოუტანა ოქროს ჯვრის სასცენო ჯილდო ნომინაციაში: - 2007 წლის საუკეთესო ეროვნული 

დრამატურგი.   

სიგიტას პარულსკის პიესა "დაუსრულებელი მარტოობა ორისათვის" (2001 – 2002 წწ.) ასევე ეხება 

ორი პერსონაჟის ურთიერთობას - მამრობითი და მდედრობითი, მაგრამ დაივა ჩეპაუშკაიტეს 

გმირებს არ გავს, მისი კაცი და ქალი აღმოაჩენენ საკუთარ თავს სხვადასხვა სიტუაციაში. პიესის 

პირველი სცენა არის დასაწყისში დაბრუნება - გმირების პირველი შეხვედრა, მათი 

მოუხერხებლობა, ინტრიგა, ვნების ამოხეთქვა („დაგვიანებული პროლოგი“). ორმაგი იდენტობის 

პრობლემა ვლინდება პირველი სცენის  ბოლოში - გმირები უცებ ბრუნდებიან აწმყოში, სადაც ქალი 

არის უბრალოდ მეძავი ამ მამაკაცისათვის, რომელიც იღებს სექსში ფულს. მეორე სცენა ეხება 

ვნებას, რომელიც იპყრობს მათ და რომლის დამალვასაც ორივე გმირი ცდილობს („მატარებელი“). 

მესამე სიტუაციაში, გმირები გრძნობენ გაუცხოებას, მათი ურთიერთობა შევიდა დაუფარავი 

აგრესიის ფაზაში („ოთახი, ტელევიზორი, ფილმი, სადაც ისინი თამაშობენ და რომელსაც 

უყურებენ, ჰოლივუდი“). მეოთხე სცენა, მამაკაცი და ქალი საუბარობს არა საკუთარ 

გამოცდილებაზე, არამედ ამბავზე - ხორცი და სისხლი, რომელიც  მათ მოუყვა ყასაბმა. ეს ავლენს 

ზიზღს ერთმანეთის მიმართ, თვითგანსჯას და ერთმანეთის დაუფასებლობას - ქალი გრძნობს, რომ 

ის არის მხოლოდ კახპა თავისი კაცისათვის და ორივე პერსონაჟი ჩანს დაღლილია მათი უაზრო და 

უიმედო არსებობით („სისხლიანი მ“). მეხუთე სცენა, მამაკაცი და ქალი ჯერ კიდევ ერთად არიან, 

მაგრამ ისინი მაინც მარტო გრძნობენ თავს; სასაფლაოზე სეირნობის ამბავი დაკავშირებულია 

ჩვენთან - არაპირდაპირი შეტყობინება გმირების გრძნობების დასამარებისა („საფლავის ქვის 

სარკეები“).  

ორი გმირის ემოციების ამბავს ავსებს ქალის და მამაკაცის შინაგანი დიალოგი. დრამატურგებმა 

ორმაგი ტექსტი დაწერეს - სიტყვა, რომელსაც გმირები ეუბნებიან ერთმანეთს და შინაგანი 

ფიქრები, რომელიც წარმოაჩენს იმას, რაც უთქმელი დარჩა.  ან როგორ აფასებენ ნათქვამ ფრაზებს, 

მოქმედებას ან გრძნობებს.  პირველ ორ ნაწილში, როდესაც იბადება გრძნობა და გამოცდილია 

ვნება  - ორივე გმირი რეაგირებს იმაზე, რაც თქვა, გააკეთა, ან იგრძნო და შეაფასოს გარკვეული 

გადახვევები, იმის მიხედვით, თუ რას გულისხმობდნენ რეალურად. მათ აინტერესებთ, როგორ 

განსხვავდება მათი შინაგანი გრძნობები გარეგნული გამოხატულებისგან - მათი სიტყვები 

არასწორად მოდის, მათი ინტონაცია ცრუდ ჟღერს, მათი სხეულის ენა გვთავაზობს არაადეკვატურ 

რეაქციებს. მესამე ნაწილში, როდესაც ვნება გადაიქცევა სიძულვილად, როცა გმირებს უჩნდებათ 

ერთმანეთის მოკვლის სურვილი, მაშინ უკვე აღარ არსებობს შინაგანი დიალოგი და რჩება 

მხოლოდ ზედაპირული სიტყვები. მეოთხე ნაწილში, ქალის და კაცის აზრები ავლენს 

ერთმანეთისადმი სკეპტიკურ დამოკიდებულებას, ირონიულ ხედვას. მეხუთე ნაწილში, გმირები 

რთულად, მაგრამ ეტაპობრივად ცვლიან რამოდენიმე ხაზს. მათ წარმოდგენაში, მამაკაცი და ქალი 

შორდებიან ერთმანეთს და მათი დიალოგი იცვლება თხრობით სასაფლაოზე სეირნობაზე.  

სპექტაკლების მიმდინარეობისას და პიესების კითხვის ორმაგი იდენტობის პრობლემა ვლინდება, 

როგორც სიტყვიერად, ასევე სხეულის ენით. 

ლაურა სინტია ჩერნიაუსკაიტე თავის პიესა „ლუჩე ციგურებზე სრიალებს“ (2003) აანალიზებს 

ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობის თემას სამი წყვილის ცხოვრების მაგალითზე.  (2004 წელს 

პიესას მიენიჭა ბერლინის თეატრალური ფესტივალის "treffen" პირველი პრიზი). ორმაგი 

იდენტობის პრობლემა  წინასწარ განსაზღვრულია დროით - რეჟისორ იანა როსსის თქმით, 

რომელმაც 2004 წელს ამ პიესის მიხედვით დადგა სპექტაკლი ოსკარას კორშუნოვას თეატრში 

(ამჟამად, OKT / ვილნიუსის საქალაქო თეატრი), „თანამედროვე ადამიანებმა დღემდე არ იციან, 
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როგორ იცხოვრონ. დაკარგული და დაბნეული, ქალიც და მამაკაციც პასუხს ეძებს წარსულში, 

ოცნებობს მომავალზე და აწმყო ენატრება.“ 

პიესაში სამი წყვილის ურთიერთობა ფუჭდება სრულიად ახალი პრობლემებით. ლუჩეს და 

ფელიკსასის ურთიერთობა მონოტონური ყოველდღიური არსებობით, რომელიც მოკლებულია 

ყოველგვარ შფოთვას, ფელიკსასის დედ-მამის ურთიერთობა - მამის უკურნებელი ავადმყოფობით, 

ფიგურული სრიალის მწვრთნელის და მისი მეუღლე ტანიას ურთერთობა - სურვილით ქონდეს 

იდეალური სხეული. უკმაყოფილება გამოწვეული ერთფეროვანი ცხოვრებით ლუჩეს 

გადააწყვეტინებს მიატოვოს თავისი ქმარი ფელიქსასი. ფელიქსასი აანალიზებს მისი მშობლების 

ურთიერთობებს, რადგან ის ეძებს პასუხს კითხვაზე - რა აკლდა მის ურთერთობას თავის 

შეყვარებულ ლუჩესთან და ამჟამად, თვითონ რა აკლია. დედამისი, საკუთარი ქმრის 

ავადმყოფობით გაწამებული, რომელმაც ის საწოლს მიაჯაჭვა წლების განმავლობაში, განიცდის 

ზიზღს იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც ერთ დროს უყვარდა. რეჟისორ იანა როსსის მიხედვით, 

პიესას „ლუჩე ციგურებზე სრიალებს“ აღტაცებაში მოყავს მკითხველი თავისი უნარით ჩაიხედოს 

ადამიანთა ბედისწერაში, ისე თითქოს სხადასხვა ბინებში ფანჯრიდან იჭვრიტებოდეს, უყუროს 

როგორ ურთიერთქმედებენ ისინი, როგორ არიან ერთმანეთთან გადაჯაჭვულები“. პიესის 

ძირითადი კოდი ადამიანების მარტოობის მხიარული დემონსტრირებაა, მათი 

ურთიერთშეთანხმების გზების ძიება, ქალისა და მამაკაცის  ურთიერთობების დრამა. სამი 

წყვილის მახვილგონივრული, ხშირად ანეკდოტური გამოჩენა ავლენს თითოეული გმირის შინაგან 

ინდივიდუალურ ამბავს ისევე როგორც მონო სპექტაკლი. 

მარიუს ივაშკევიჩის „ბავშვის“ და აივარას მოკუსის „საკურა ქარში“ პერსონაჟების 

თვითმყოფადობისათვის არის ნამდვილი გამოცდა უცხო ქვეყანაში იძულებითი გადაადგილება, 

სადაც ისინი უნდა გაუმკლავდნენ გაჭირვებასა და უცხო კულტურას, უცნობ წეს-ჩვეულებებსა და 

იდეოლოგიას. 

თავის „ბავშვში“ (2001), მარიუს ივაშკევიჩიუსი წარმოადგენს ორ „გაცვლილ“ ან „შერეულ“ 

ბედისწერას ლიტველი და რუსი ოჯახების. მეორე მსოფლიო ომის მოვლენები და გადასახლება 

ციმბირში განხილულია ოთხი ადამიანის ცხოვრებისეულ ისტორიაზე. მარიუს ივაშკევიჩიუსი 

ცდილობს შექმნას კონტრასტი იმ დროის ჯოჯოხეთთან და გამოსახავს ტრაგიკული ეპოქას 

მხიარულ, კომიკურ მანერაში. დრამის დასაწყისში, ერთი ოჯახი - მამა და მისი ქალიშვილი 

სილვია ცხოვრობენ ლიტვის ერთ-ერთ სოფელში და მეორე ოჯახი - დედა და მისი ვაჟიშვილი 

ლიონია ციმბირის ერთ-ერთი სოფელში. მამას, როგორც ბევრ ლიტველ ინტელექტუალ ციმბირში 

ასახლებენ და მთავრდება ზუსტად მაშინ, როდესაც დედა არის პასუხისმგებელი გადასახლებაზე, 

ხოლო ჯარისკაცი ლიონია შედის სილვიას სახლში, რომ „გაანთავისუფლოს“ ლიტვა. ორი 

სხვადასხვა ეროვნების და ასაკის ადამიანი იკავებს ერთი მეორის ადგილს იმ ქალების გვერდით, 

ვისთვისაც ისინი იყვნენ უახლოესი ადამიანები ამ იძულებით გაცვლამდე. თუმცა, მათთვის 

ბევრად უფრო რთულია შეცვალონ ერთმანეთი ამ ქალების გულებში: ციმბირში ლიტველი მამისა 

და რუსი დედის ურთიერთობა შემოიფარგლება ვნებით, მაშინ როცა, სილვიასა და ლიონიას 

ურთიერთობა ლიტვაში იღებს ძალადობრივ სახეს. მარიუს ივაშკევიუჩმა საკუთარი პერსონაჟების 

პრეზენტაციის ორიგინალური გზა აირჩია - პიესის ტექსტი შედგება წერილებისგან, რომელსაც 

განცალკევებული ოჯახის წევრები ერთმანეთს წერენ - წერილები, რომლებსაც არასდროს 

მიუღწევია ადრესატამდე. 
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აივარას მოცკუს პიესა „საკურა ქარში“ (2003) ინგლისურ ენაზე, შეიქმნა ერთობლივი ლიტვურ - 

იაპონური თეატრალური პროექტისათვის (რეჟისორი იონას ვაიტკუსი). შემდეგ მან ის თარგმნა 

ლიტვურ ენაზე, ხოლო იაპონელმა მტარგმნელმა იაპონურად. სპექტაკლი ითამაშეს ზუსტად ამ ორ 

ენაზე - ლიტვურად და იაპონურად. ამ პროექტის იდეა ინიცირებული იყო იაპონელი თეატრის 

პროდიუსერის კაზუმი საკაბეს მიერ, რომელიც დიდი ხანი იყო დაინტერესებული ლიტვური 

თეატრით. იგი დაინტერესდა ლიტვურ ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიით ორ ქალბატონზე, 

ერთი ლიტველი, ხოლო მეორე იაპონელი, რომლებიც ცოცხლები გადარჩნენ ციმბირის 

საკონცენტრაციო ბანაკში. ისინი იქ გახდნენ ახლო მეგობრები, მრავალი წლის შემდეგ იპოვნეს 

ერთმანეთი და კვლავ შეხვდნენ იაპონიაში. აივარას მოცკუს ამბავი გამოგონილია, მაგრამ 

დისტანციურად დაკავშირებული რეალური ცხოვრების მოვლენებთან. თუმცა, ეს არის მრავალი 

გადარჩენილი ადამიანის ფაქტობრივი გამოცდილების გამოძახილი ომის შემდგომი, დრამატული 

პერიოდის. პროექტის აღმასრულებელი პროდიუსერის მოტოკო ტანაბეს თქმით, წარმოდგენამ 

შემოქმედებით გუნდს და თეატრის მაყურებელს მისცა  უნიკალური შესაძლებლობა 

„ამაღლებულიყო კულტურის, ისტორიის, კლიმატის, ენის განსხვავებაზე და შეხებოდნენ 

ერთმანეთის სულს. ჩვენ ნათლად ვიგრძენით, რომ ასეთი რამ შეიძლება იყოს საფუძველი 

ჭეშმარიტი ჰარმონიის“. 

პიესა წარმოადგენს სამი ეროვნების გმირებს - იაპონელი, ლიტველი და რუსი, ვინც აღმოაჩინა 

საკუთარი თავი იმავე ციხე-ბანაკის სასტიკ გარემოში, თუმცა „ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს“. 

იაპონიის არმიის ექიმი ტაკეში ტოკუნაგა არის დატყვევებული ციმბირში თავის 600 000 

თანამემამულესთან ერთად. რუსეთის არმიის პოლკოვნიკი ზვერევი არის ბანაკის სარდალი და 

ძირითადად სეროვია მისი მოადგილე. ონუტე, დევნილი ლიტვიდან, არის მედდა, რომელიც 

ზრუნავს პატიმრებზე და იცავს ბანაკის საავადმყოფოში. მას ეხმარება კიდევ ერთი ექთანი აია, 

ნახევარად იაპონელი და ნახევარად რუსი პატიმარი, რომელიც ასევე მოქმედებს, როგორც 

შუამავალი კულტურებსა და ენებს შორის. რუსულის და იაპონურის კარგი მცოდნე აია ეხმარება 

პიესის სხვა გმირებს, რომლებიც საუბრობენ სხვადასხვა ენებზე, ერთმანეთის გაგებაში. მეორეს 

მხრივ, მისი ბედისწერა მჭიდროდ არის დაკავშირებული იაპონურ ფესვებთან - ის საკუთარ თავს 

გრძნობს დამნაშავედ და იკლავს თავს, რომ გადაარჩინოს ონუტე და ტაკეში. აიას ქმედება ფასდება 

ჩრდილის მიერ, ტოკუნაგას ალტერ ეგო: „ეს საოცარი ქალბატონი მოიქცა, როგორც მამაცი კაცი. 

მისი სიტყვები და საქმეები იყო უშიშარი მეომრის მსგავსი.“ 

პიესა სვამს კითხვას, თუ როგორ უნდა შეინარჩუნო ჰუმანურობა არაადამიანურ პირობებში და 

წარმოაჩენს ეროვნული იდენტობის და ადამიანური თვისების შეჯახებას. თითოეული გმირი 

წარმოადგენს მის ეროვნული მენტალიტეტის, შინაგანი კონფლიქტის გამოცდილება მათ საკუთარ 

რწმენასთან, ჩამოყალიბებული მათი კულტურული ტრადიციებით და მთავარი ადამიანური 

ღირებულებები, რასაც ასე მტკივნეულად განიცდიან ციხის ბანაკში. ეს კონფლიქტი გამოვლინდა 

იმპერიის არმიის ყოფილი კაპიტნის და სამხედრო ქირურგის ტაკეში ტოკუნაგას მხატვრულ 

სახეში. იგი არის მეომარი, რომელიც უნდა დარჩეს ერთგული სამურაის ქცევის კოდექსის, მაგრამ 

ის არის ასევე ექიმი, რომელმაც უნდა გადაარჩინოს სიცოცხლე და ამით აღასრულოს თავისი 

ადამიანური მოვალეობა. ტაკეში ირჩევს იყოს ადამიანი - ის უკეთებს ოპერაციებს რუს 

ჯარისკაცებს და მკურნალობს მათ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მისი მტრები არიან, მისი ციხის 

მცველები. ეს ჰუმანური გამოცდილება გარდაქმნის მის ხასიათს. ის, ვინც პიესის დასაწყისში 

განასახიერებდა უპირობო რწმენას სამურაის კოდის მიმართ, საბოლოო სცენაში გადაწყვეტს 

გააკეთოს იმის საპირისპირო, რასაც კოდი მოითხოვს. ტაკეში ტოკუნაგა არ ასრულებს სეპუკოს, 
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რიტუალურ თვითმკვლელობას და რჩება ცოცხალი. მისი ორმაგი ჩრდილი, იძლევა ამ 

ტრანსფორმაციის განმარტებას: „სამურაი ტოკუნაგა აღარ არსებობს. სიყვარულმა შენი სული 

გახადა ფაქიზი. გაიმარჯვა თანაგრძნობამ... ზოგჯერ სიცოცხლეს უფრო მეტი გამბედაობა 

სჭირდება, ვიდრე სიკვდილს. საკურამ უნდა გაუძლოს ქარის ძალას... " 

სპექტაკლის მნიშვნელობა გაძლიერებულია კულტურისა და ისტორიის ინტერპრეტაციით. 

„საკურა ქარში“ ავლენს მონათესავე სულსა და რეზონანსს ორ ძალიან განსხვავებულ - 

ტრადიციულ იაპონურ და წინაქრისტიანულ ლიტვურ კულტურებს შორის. ლიტვური რიტუალი 

„შროვე“ - სამშაბათი, იაპონური ჩაის ცერემონია შესრულებული ალუმინის თასებით ციხეში, 

სამურაის ცეკვა თვითნაკეთი მარაოებით, უძველესი იაპონური სიმღერა და ძველი ლიტვური 

ხალხური ლამენტი განსხვავდებიან მხოლოდ გარეგნულად. არქაული კულტურული ფორმების 

სპირიტუალიზმი შლის ამ განსხვავებებს. სპექტაკლი ასევე მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, 

რომ ავსებს ისტორიის „ცარიელ ადგილებს“, გვახსენებს დავიწყებულს, ხანგრძლივად 

იგნორირებულ წარსულის მოვლენებს, რომელიც შესაძლოა აღიქვა, როგორც სამარცხვინო მარცხი. 

თანამედროვე ადამიანის იდენტობის პრობლემა ჩანს პიესებში, რომელიც ემიგრაციის თემას ეხება. 

თანამედროვე ემიგრაცია, რომელიც განსხვავდება დეპორტაციისგან, გადასახლებისაგან არის 

ერთგვარი ნებაყოფლობითი არჩევანი, მაგრამ სოციალურ- ეკონომიკური პირობები, რომელიც 

წინასწარ განსაზღვრავს მას, ემიგრანტს ხდის უფრო თავისუფალი ნების ადამიანს, ვიდრე 

ტრაგიკულს. მარიუს მაცევიშიუსი თავის პიესაში „მშვიდობით ჩემო სიყვარულო“ (2006) 

გვიჩვენებს კრიზისს ქალიშვილისა და დედის, ვაჟიშვილისა და დედის ურთიერთობებში, 

რომელიც გაღრმავებულია ემიგრაციით გამოწვეული პრობლემებითაც. ანტანასის (ანტოშკას) 

დედა ბირუტე მუშაობს ლონდონის სასტუმროში დამლაგებლად და, როგორც ჩანს, შეპყრობილია 

ოცნებით ლამაზ და მდიდრულ ცხოვრებაზე. ბირუტეს არ ტანჯავს მიტოვებულ სახლზე, დედაზე 

და შვილზე სევდა. იგი ეძებს კომპენსაციას უცხო მიწაზე, სადაც მისი სოციალური სტატუსი და 

ენის ბარიერი ხელს უშლის იყოს სრულყოფილი ინდივიდი. ბირუტე ცდილობს გაითავისოს 

ახალი ცხოვრება და, სავარაუდოდ, მისი ახალი იდენტობა აშკარად გულუბრყვილოა 

მაცდუნებელი ილუზიებისადმი თავის დანებებით. თუმცა, მისი ოცნება ლამაზ ცხოვრებაზე 

გაცილებით უფრო ძლიერია, ვიდრე მისი ფხიზელი და კრიტიკული შეფასება მოვლენების. მას 

შეუყვარდება ჟიგოლოს მსგავსი ბიჭი, რომელსაც სრულიად შემთხვევით ხვდება და სჭერა მისი 

დაპირებების, რომ თუკი ორივე მათგანი ბანკიდან გამოიტანს ვალს ისინი შესძლებენ ედინბურგის 

ცენტრში გონივრულ ფასად რესტორნის ყიდვას. ის იწყებს თავისი სიმწრით ნაშოვნი ფულის 

გადარიცხვას თაღლითის ანგარიშზე და მზადაა თავისი ინვესტიცია გაზარდოს საკუთარი 

მშობლიური სახლის გაყიდვით, რომელიც მას აქვს ლიტვაში. დრამა წარმოადგენს პიროვნების 

დეფორმაციის გროტესკულ ჩვენებას. ინდივიდი, რომელმაც გაწყვიტა  ყველანაირი ემოციური 

კავშირი მშობლიურ ქვეყანასთან.   

ორმაგი იდენტობის პრობლემა მოცემულია მარიუს ივაშკეუჩის დრამაში „დახურული ქალაქი“, 

გინტარას გრაჟაუსკას „ღვთისმოშიში გოგონა", გაბრიელე ლაბანაუშკაიტეს  „წითელი თასმები“, 

ისევე როგორც ახალგაზრდა თაობის ლიტველი დრამატურგების პიესებში, დებიუტანტი თეკლე 

ქავთარაძის  „შინაყუდა“ და დარიუს პირაიტის „სუბტიტრები“. 

თეკლე ქავთარაძის „შინაყუდაში“ (2011), გადმოცემულია ორი გმირის ბრძოლა - ამბის მომყოლი 

მოზარდი და ჩუმი ბარმენი - სრულდება გოგონას ილუზიების მსხვრევით და მის სახლში 

დაბრუნებით. მარია ოცნებობს გახდეს მწერალი. მას რომანტიულად წარმოუდგენია, რომ მწერალი 
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არის მეამბოხე, რომელიც ქმნის მის მოთხრობებს თავისი მშფოთვარე ცხოვრებისეული 

გამოცდილების მიღმა. გოგონას აზრით, მისი ოცნების ყველაზე დიდი საფრთხე არის მისი 

ცხოვრება ჩვეულებრივ ოჯახში. სახლიდან გაქცევის შემდეგ გოგონა პოულობს მსმენელს, 

რომელსაც უყვება თავის მრავალფეროვან ისტორიებს, ეძებს იმის დადასტურებას, რომ მას 

ნამდვილად აქვს მწერლის ნიჭი. ის აღწევს თავის მიზანს, როდესაც საუბარს იწყებს საკუთარ 

ოჯახზე. გულგრილი მსმენელი ინტრიგდება მისი მოთხრობებით საკუთარი დედის, მამის, ძმის 

ხასიათის მახასიათებლების, ჩვევების და ოჯახური ტრადიციების შესახებ. როდესაც ის ხვდება 

რამდენად მნიშვნელოვანია მისთვის თავისი ოჯახი, გოგონა გადაიფიქრებს გაქცევას. ასე რომ, ის 

მიდის სახლში, სადაც ამდენი ისტორია - წარსულის, აწმყოს და მომავალის - ელოდება მას და მას 

მტკიცედ სწამს, რომ მათი ფურცელზე გადატანით იგი მიაღწევს თავის მიზანს და გახდება 

მწერალი. 

გაბრიელე ლაბანაუშკაიტე პიესა „წითელი თასმები“ (2011 წ.) ქმნის თანამედროვე დრამის 

ინტერპრეტაციას ორ ძმის - ცაინის და აბელის ცხოვრებისეულ ისტორიაზე დაყდნობით - ერთი 

თავგადაპარსული და მეორე ჰომოსექსუალი. ამ პიესის საფუძველში დევს „ახალგაზრდა მამაკაცის 

სურვილი ვიღაცას ეკუთვნოდეს“ - ამბობს სპექტაკლის რეჟისორი ანა როსსი. ორმაგი იდენტობის 

პრობლემა ასევე ხაზგასმულია პიესის ავტორის მიერ: „წითელი თასმები“ არის სპექტაკლი, 

რომელიც საუბრობს ხალხის შიშზე იყვნენ ის, რაც რეალურად არიან. როცა გეშინია და უნდა 

დაიმალო ნიღბის უკან, ითამაშო, რომ ხარ განსხვავებული იმისგან, რაც რეალურად ხარ, თავი 

აარიდო ნამდვილ ვინაობის აღიარებას ან, პირიქით - საკუთარი თავის იდენტიფიცირება 

გარკვეული ჯგუფებთან, სადაც თავს გრძნობ უსაფრთხოდ.“ 

პიესა წარმოადგენს გმირებს შორის შეჯახებას, რომლებიც ვალდებულნი არიან დაიცვან და 

გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს მჭიდრო ოჯახური კავშირის გამო. ამავე დროს, ძმები იბრძვიან 

სოციალური მიმღებლობისთვის, რომ განეკუთვნებოდნენ რომელიმე საზოგადოებრივ ჯგუფს. 

არსებული გარემოებები გეი ძმას მხოლოდ ერთ ვარიანტს უტოვებს, წავიდეს ემიგრაციაში, რადგან 

გეი ურთიერთობები არ არის ნებადართული ლიტვაში. მეორე ძმას, რასაკვირველია, სურს 

იცხოვროს სწორი და მკაფიო თავგადაპარსულთა იდეოლოგიით, რომელიც ითხოვს, რომ მან 

გაწმინდოს მისი მიწა-წყალი გეების, არათეთრკანიანებისგან და სხვა „ნაგვისგან“. ეს იდეოლოგია 

ასევე მოითხოვს ჯგუფის წევრებისგან პროგრესს - პიესის პროტოგონისტმა უნდა მოკლას 

საკუთარი ძმა, რათა დაამტკიცოს, რომ ის არის საკმაოდ ძლიერი, რომ ავიდეს ახალ საფეხურზე, 

რომელიც სიმბოლიზებულია წითელი თასმების ტარების უფლებასთან.  

მარიუს ივაშკევიჩიუსმა თავისი პიესასათვის „დახურული ქალაქი“ (2005 წ.) იდეა აიღო სტატიიდან 

კოპენჰაგენის ყოველდღიური გაზეთის კრიმინალური სვეტიდან, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ქალის 

სხეული იქნა ნაპოვნი და სტატიიდან ნათელი გახდა, რომ ის ორმაგ ცხოვრებას ეწეოდა. პიესაში, 

ქალაქი წარმოდგენილია ისეთ სპეციფიკურ ადგილად, სადაც პერსონაჟების პიროვნების 

დამალული, ჩახშობილი მხარეების აღმოჩენა შეიძლება - მხარეები, რომელიც ამტკიცებს გმირისა 

და გარემომცველი საზოგადოებისათვის სრულიად მოულოდნელ ფაქტებს. ორმაგი იდენტობის 

მქონე გმირი, ანიკა, ორ ქალაქს შორის არის გამოკიდებული- მალმო და კოპენჰაგენი, რომლებიც 

დაშორებულნი არიან წყლით. ამ ორ ქალაქში ის ცხოვრობს ორი სრულიად განსხვავებული 

ცხოვრებით. მალმოში, იგი სამი შვილის სამაგალითო დედაა, კოპენჰაგენში კი ნარკოტიკებზე 

დამოკიდებული და პროსტიტუციაზე დამოკიდებული. დრამაში არ არის არანაირი მცდელობა, 

რომ მისი ცხოვრება განვიხილოთ დადებითად ან უარყოფითად. უბრალოდ აღნიშნულია, რომ 

ქალმა იპოვა საკუთარი იდენტობის აბსოლუტურად განსხვავებული სახეები და რომ ორმა 
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სხვადასხვა ქალაქმა მას საშუალება მისცა ეს გაეცნობიერებინა. ანიკას გარდაცვალებისას დგება 

მრავალმნიშვნელოვანი მომენტი არა მისთვის, არამედ  საზოგადოებისათვის, რომელიც 

იძულებულია ახსნას და გაიგოს ამ ქალის იდენტობის საიდუმლოება. 

გინტარას გრაჟაუსკასი თავის დრამაში „ღვთისმოშიში გოგონა“ (2007 წ.) ასახავს ახალგაზრდა ქალს 

მარიას, რომელიც ცხოვრობს როგორც წარსულში, ესაუბრება მიცვალებულებს, ასევე აწმყოში, 

სადაც იგი ვერ ამყარებს ურთიერთობას ან გარემომცველი საზოგადოება ვერ უგებს მას. მარიას 

ჩვევა ესაუბროს მიცვალებულებს ავტორს საშუალებას აძლევს წარმოადგინოს პიესა ორ დროში: 

აწმყოში - ლიტვის ცხოვრების მახინჯი მხარეები დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ და 

წარსულში - გოგონას ბავშვობის და მოზარდობის წლები საბჭოთა ეპოქის ერაში, როდესაც მარია 

ურთიერთობს ბებიასთან, რომელიც ოდესღაც იყო წითელი არმიის ტანკისტი და მისი პატრიოტი 

ბაბუა. მარიას ბაბუის ისტორიებით და მისი საუბარით მის გარდაცვალებულ ნათესავთან - 

გუსტაიტისთან წარმოჩინდება დამოუკიდებელი ლიტვის ნაკლებად ცნობილი მიღწევები პირველ 

და მეორე მსოფლიო ომს შორის.  (გუსტაიტისი არის პილოტი, თვითმფრინავების დიზაინერი და 

ლიტვის საჰაერო ძალების უფროსი), თავისუფლების არჩევის და მორალური კორექტულობის 

პრობლემა განიხილება. გუსტაიტისი გამოუტყდება მარიას, რომ მან ვერ ჩააბარა ცხოვრების 

უდიდესი გამოცდა, როდესაც საბჭოთა ოკუპაციის დასაწყისში, ის, როგორც სამხედრო პირი 

დაემორჩილა, რათა ამას წინ არ აღდგომოდა. ამ დრამაში, დადებითი ღირებულებები წარსულშია 

აღმოჩენილი. „მარია: [მაშინ] იყო გამბედაობა და სიამაყე. დღესდღეობით, მთელი ჩვენი თაობა 

არის გაბოროტებული და გაქსუებული.“ 

პიესა ამხელს პიროვნების და საზოგადოების შეჯახებას, რომელიც მოითხოვს სრულ მორჩილებას. 

ძალის ინსტიტუცია დრამაში მოცემულია სამი გმირის მაგალითზე - მაჭანკალი, გენერალი და 

დოქტორი - ყველა მათგანს თამაშობს ერთი და იგივე მსახიობი. ისინი არიან სიმბოლოები 

სოციალური ტრადიციების, არჩეული ავტორიტეტის და პიროვნება, რომელიც იცავს 

საზოგადოების არასაიმედო ხალხისგან. მარიას ქორწილის დროს მაჭანკალი სტუმრებს უბიძგებს 

იცეკვონ როგორც მარიონეტებმა, ყველანი - მათ შორის მარიას მეუღლეც, წარმატებული 

ბიზნესმენი, რომელიც მატერიალური მოგებას ყველაფერზე მაღლა აყენებს, ემორჩილება 

გენერალს; ექიმი ჯანსაღი საზოგადოების წევრებად მიიჩნევს მათ, ვინც მორჩილია, ხოლო ისინი, 

ვინც უარს აცხადებენ დამორჩილებაზე - მარია მათ შორისაა - განიხილებიან, როგორც 

არანორმალურები. 

მთავარი გმირი მარია დგება დილემის წინაშე - დაემორჩილოს თუ წინააღმდეგობა გაუწიოს. 

ანტონი გუსტაიტისის (მარიას გარდაცვლილი ბიძა) გამოცდილების გათვალისწინებით, ის 

აცნობიერებს მისი ცხოვრების უმნიშვნელოვანეს გამოცდას და ირჩევს წინააღმდეგობის გზას. ასე 

რომ, რას აპროტესტებს მთავარი გმირი? ის ილაშქრებს ადამიანის სულიერი და მორალური  

საცოდავი არსებობის წინააღმდეგ მატერიალური ინტერესების აბსოლუტიზაციით. მაგრამ 

საზოგადოება მის ქცევას მიიჩნევს საშიშად და უგუნურად და ამიტომ, მარიას გამოამწყვდევენ 

ფსიქიატრიულ კლინიკაში. 

დარიუს პირაიტის პიესა „სუბტიტრები“ (2011 წ.) დაიბადა მაშინ, როდესაც მისმა ავტორმა 

საკუთარი თავი აღმოაჩინა ორ ქვეყანას - ინგლისის და ლიტვის ორ კულტურას შორის. ის 

მიიჩნევს, რომ  „დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია ისაუბრო არა მხოლოდ ნიჭიერი ხალხის 

ემიგრაციაზე ლიტვიდან, არამედ იმაზეც, თუ რა ემართება ადამიანს, როდესაც ის ტოვებს ქვეყანას 

და წარმატებით ახდენს ინტეგრირებას, ხდება ახალი ქვეყნის ნაწილი. რა ემართება ადამიანს, 
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რომელსაც თავის პიროვნებაში აქვს ეს ორი სხვადასხვა პოლუსი? როგორ შეიძლება მოხდეს მათი 

გამთლიანება?“ 

ამ პიესის გმირის შინაგანი კონფლიქტი ჩნდება მაშინ, როდესაც მისი ბრძანება ინგლისური 

მიუახლოვოს სრულყოფილების დონეს სრულდება, ვინაიდან ის წერს ამ ენაზე და მათ მოაქვთ 

გარკვეული წარმატება საზოგადოებასთან ინტეგრაციის გზაზე, რომელიც თითქმის მისია. მაგრამ 

როგორ უნდა მოექცეს პროტოგონისტი ლიტვურ ენას, მის ლიტვურ გამოცდილებას, რომელიც 

დღემდე არის მისი თვითცნობიერება? შეუძლებელია ამის გადაშლა, მაგრამ ისიც ძნელია, რომ ის 

შეუთავსოს თავის ახალ, უფრო ძლიერ იდენტობას. მისი ორი იდენტობის შეჯახება ამოუხსნელი 

და გადაუჭრელია. პიესა მთავრდება ჭადრაკის იაკობისა და იოკუბასის თამაშით, რომლებიც 

სიმბოლურად განასახიერებენ ორ იდენტობას. პრობლემა წარმოდგენილია ინტელექტუალური 

თამაშით, მაგრამ მის პიესაში ავტორი არ აკეთებს მინიშნებას მისი შესაძლებელი შედეგის შესახებ. 

თანამედროვე ლიტვურ დრამას ახასიათებს მგრძნობელობა ჩვენს პატარა ქვეყანასთან და ენასთან 

დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებაში. იდენტობის ძიება თავისი მრავალი ვარიაციებით 

ზემოაღნიშნულ პიესებში მჭიდროდ არის დაკავშირებული მათთან. თუმცა, ისინი ასევე 

წარმოდგენილია როგორც უნივერსალური კონფლიქტების ახსნის მცდელობა, რომელსაც 

თანამედროვე ადამიანი და მისი გარემო საკუთარ თავზე განიცდის, ერთი მეორის 

იდენტობისათვის ფართო პერსპექტივიდან შეხედვა და მისი გათავისება თანამედროვე მსოფლიოს 

ცვლილების კონტექსტში. 

 

იულიუს კერელასი 

A-B 

(სასაკლაოს აგენტი) 

ინგლისურიდან თარგმნა მაკო ყანჩელაშვილმა 

შერიფებო ყველა ქვეყნისა შეერთდით! აჩრდილი დადის ევროპაში. სასამართლო აღმასრულებლის 

აჩრდილი. ადამიანი ადამიანისთვის სასამართლო აღმასრულებელია.  

მოქმედი გმირები: სასამართლოს აღმასრულებელის თანაშემწე 

(აღმასრულებლის ოფისი) 

(სავარაუდო პროლოგი: ისმის ნაბიჯების, გამვლელი ავტობუსის ან ტროლეიბუსის, კარების 

გაღების და დაკეტვის ხმები. ავტორი დაჟინებით მოითხოვს პაუზას, რომის ყოფნა-არყოფნა 

დამოკიდებულია რეჟისორზე.) 

(ტელეფონი რეკავს) 

აღმასრულებლის ოფისი. დილა მშვიდობისა. არა, უფროსი ადგილზე არ გახლავთ. დიახ, 

ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით.  

(ყურმილს კიდებს, ისმის ტელეფონზე ნომრის აკრეფის ხმა) 

(ისევ რეკავს ტელეფონი) 



 

 

116 

 

აღმასრულებლის ოფისი! დილა მშვიდობისა. (პაუზა) არა, დღეს არ იქნება. არ ვიცი. დარეკეთ 

სამუშაო საათებში.  

(ყურმილს კიდებს, ისმის ტელეფონზე ნომრის აკრეფის ხმა) 

(ისევ რეკავს ტელეფონი) 

აღმასრულებლის ოფისი! რით შემიძლია დაგეხმაროთ? არა, დღეს არა. აუქციონზეა. უძრავი 

ქონების შესაფასებლას. 

(ყურმილს კიდებს, ისმის ტელეფონის აკრეფის ხმა) 

(ისევ რეკავს ტელეფონი) 

აღმასრულებლის ოფისი! აქ არ არის, ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით.  

(მოკლე პაუზა)  

დიახ, მერწმუნეთ აქ არ არის.  

(პაუზა) 

მერწმუნეთ, ჩვენი უფროსი კათილსინდისიერი აღმასრულებელია.  

(პაუზა) 

სხვა აღმასრულებლების მსგავსად მასაც ყავს ოჯახი, შვილები. არასოდეს დავინტერესებულვარ, მე 

მხოლოდ მისი თანაშემწე ვარ.  

(პაუზა) 

არა, პარასკევობით სხვა საქმეებიც აქვს. 

(პაუზა) 

მართალი ბრძანდებით, პარასკევობით ის სახელმწოფო აღმასრულებლის უფლებამოსილებით 

სარგებლობს.   

(პაუზა) 

რომელი სასწავლო კურსი უნდა გაიაროს სახელმწოფო აღმასრულებელმა? (მოკლე პაუზა)დიახ, 

სერთიფიცირებულია, სერთიპიკატიNო. 00125687 გაცემულია სპეციალური ორგანოს მიერ, 

რომელიც საზოგადოების უსაფრთხოებაზე ზრუნასვ. აქ გვაქვს, კედელზე გვიკიდია, ახლავე 

მოვძებნი. 

(პაუზა) 

რას გულისხმობთ, საბუთებს? თუ გნებავთ, ასლს ფაქსით გამოგიგზავნით. ასე ვთქვათ, 

გამონაკლისის სახით, თანაც გაითვალისწინეთ, თითქმის ეროვნული დღესასწაულია.  

(პაუზა) 

მისი მოვალეობა? აღმასრულებლის მოვალეობაა დაიცვას ქვეყნის მოქალაქენი მტრებისაგან.  

(პაუზა) 
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დიახ, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით სავსებით მართალი ბრძანდებით, მტრები მართლაც მევრია. 

(პაუზა) 

არა, ისინი არავითარ შემთხვევაში არ არიან მთავარი აღმასრულებლის პირად მტრები. არავითარ 

შემთხვევაში. 

(პაუზა) 

კლარა, შენ ხარ? საოცარია, ამდენი წლის შემდეგ შენი ხმა რომ მესმის. ზუსტად გუშინ, ჩვენი 

მთავარი აღმასრულებელი ამბობდა, რომ ქალქში ვიღაც ჩამოვიდა ჩვენს შესამოწმებლად. ესე იგი, 

უნდა მივმხვდარიყავი. (მცირე პაუზა) ჩვენ არ გვეშინია, რომ პრესამ ცუდს დაწერს ჩვენზე.. 

ყველაფერი დამტკიცებულია, ჩვენ არაფრის გვეშინია.  

(პაუზა) 

მიხარია, რომ დარეკე. საერთოდ არ ვიცი და არც მაინტერესებს როგორ როგორ ახორციელებს 

დასჯას.  

(პაუზა) 

და საერთოდ,რა ჩემი საქმე როგორ აცლის დამნაშავეებს თავებს ან გამოწერილ საწამლავს როგორ 

უკეთებს?  

(პაუზა) 

სულაც არ არის საჭირო ადამიანი ქათამს შეადარო, მაშინაც კი როცა ის დამნაშავეა. (მოკლე პაუზა) 

შესაძლოა. შესაძლოა ელექტრო სკამზე, ელექტრო საწოლზე, ან რამე მსგავსზე. ნამდვილად არ ვიცი. 

საერთოდ არ მაინტერესებს.  

(პაუზა) 

სრულიად არ მეეჭვება. ერთხელაც არ დამიგვიანებია სამსახურში. ხომ მიცნობ. არასოდეს 

დამიგვიანია. ყოველთვის ერთი საათით ადრე ვიწყებდი მუშაობას, ყოველთვის. 

(პაუზა) 

არა, აქმდე ოჯახიც კი არ მყავს, მაგრამ ეს შენ თუ არ გაწუხებს... (მოკლე პაუზა) ეს ჩემი პირად 

საქმეა. მხოლოდ ჩემი საქმეა. (მოკლე პაუზა) ესე იგი, თუ ამ ყველაფრის თქმა ამდენი წლის მერე 

შეგიძლია... (მოკლე პაუზა) მაშინ კარგად მეყოლე! 

(ყურმილს კიდებს. ისმის ტელეფონზე ნომრის აკრეფის ხმა) 

(ტელეფონის ისევ რეკავს) 

აღმასრულებლის ოფისი. ისევ შენ ხარ, ბევრის უფლებას აძლევ თავს. კიდევ რა გინდა? (მოკლე 

პაუზა) ეს თუ ისევ ფულს ეხება, უკვე ყველაფერი მოგეცი რაც მქონდა, მაგრამ მე არასოდეს ვყოფ 

ცხვირს ჩვენი სააგენტოს უფროსის საქმეებში, და ვერც იმას ავიტანდიჩემს ცხოვრებაში რომ 

ცდილობდეს ვინმე შემოჭრას. თავს ნუ შეიწუხებ ამაზე, კარგად მაქვს გათავისებული წესები. ეს შენ 

არ გეხება... 

(პაუზა) 
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რატომ ავარიდე თავი მისთვის ყასაბი დამეძახა (მცირე პაუზა); სასაცილო ნუ ვიქნები? და რატომ 

უნდა ვიყო? ეს მისი მეორე მოვალეობაა და ჩემზე გავლენას არ ახდენს. ესენი... (მოკლე პაუზა) ამას 

ჩემთან კავშირი არა აქვს. 

(პაუზა) 

როგორ უძღვება თავის საქმეს? (მცირე პაუზა) და შენ რატომ გაინტერესებს? (მცირე პაუზა) ეს შენი 

საქმიანობაა? რომელიმე პრიალა ჟურნალისთვის? ნაგავში იქექები და ჩვენს საქმეებში ყოფ ცხვირს. 

(თავდაჭერილად) ახლა მომისმინე, თუ გაინტერესებს. თითქმის მთელი კვირამთავარი 

აღმასრულებელი სწავლობს მოვალეების საქმეებს, და როცა დრო მოდის სასამართლოს ჩაქუჩი 

ერთვება საქმეში. მადლობ აღმერთს. ამის განსახორციელებლად გარკვეული მეთოდები გაგვაჩნია. 

რა თქმა უნდა, ყველაფერი ზედმიწევნით შეთანხმებულია. ყველაფერი, რის რის საშუალებასაც 

კანონი გვაძლევს.  

(პაუზა) 

ის ხშირად იმეორებს, რომ მისი მოწოდებაა არ დაკარგოს ნდობა დავალიანები აღწერისას.  

(პაუზა) 

კარგი. როგორც შენ ამბობ, სასამართლოსგან განაჩენგამოტანილები დამის მკაცრ ხელში 

მოხვედრილები. ხომ გითხარი, ამის შესახებ, ბევრი არაფერი ვიცი. იმას თუ არ ჩავთვლით რომ მათ 

კარგად უხდიან. 

(პაუზა) 

რატომ უნდა იღებდნენ ისინი კარგ გასამრჯელოს? ეს არ არის მთავარი. გაიგე, ჯალათისდა 

აღმასრულებლის სამუშოას ბევრი რამ აქვთ საერთო. შური არაფერ შუაშია.   

(პაუზა) 

სამართალი. ყველაფერი სამართლიანობისთვის.  

(პასუზა) 

არა. (მოკლე პაუზა) არა, ამაზე არასოდეს ვხუმრობ. სამსახურის შემდეგაც კი. მხოლოდ იმის თქმა 

მინდა რომ აღმასრულებელი და ჯალათი ცივილიზებუირ და კანონიერი მეთოდებით ებრძვიან 

დისბალანსს სახელმწიფოში. სასწორი არასოდეს გამოგიყენებია, ეს ისეთივე ადვილია  

(პაუზა) 

შეუძლია კიდაიძინოს მას შემდეგ რაც მოკლავს ამდენი ადამიანის მეუღლეს და მშობელს, ძმას და 

საყვარელ ადამიანს? ძალიან მძიმეა, თუ საერთოდ არა? მის მარცხენა თუ მარჯვენა მხარეს? 

შეგიძლიატ ასევე მკითხოთ რა ესიზმრება პარასკევიდან კვირის ჩათვლით?ნამდვილად, კლარა, 

საიდან უნდა ვიცოდე ეს. ჩემი საზრუნავიც მეყოფა. ის ნამდვილად არ არის ჩემი ოჯახის წევრი.  

(პაუზა) 

ყოველი პარასკევს სამსახურში ახალი კოსტუმით მოდის, ისე თითქოს ჯილდო მიიღო. (მოკლე 

პაუზა)აბა, საიდან უნდა ვიცოდე რამხელაა ეს ჯილდო? ბოლოს და ბოლოს ეს არანაირად არაა ჩემი 

საქმე. მის საქმეში ცხვირი არც ჩამიყვია და არც ჩავყოფ. თანაც, ძალაინაც რომ მომენდომებინა, 

კოსტუმებს ასე ხშირად ვერ გამოვიცვლიდი. ყველა უცხოური ნაწარმია, ყველა ძალიან ძვირია. 

შალი ან გაბარდინი. კარგად არ ვიცი, ვერ ვარჩევ ერთმანეთისგან.საუდუმლოდ გეტყვი, ზოგჯერ 

ეგზოტიკური ოდეკოლონები ასხია, დიდი ალბათობაა ძალიან ძვირიც ღირდეს. თუმცა არც ამაში 
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გამეგება რამე. მეინც ვერ ვიყიდი. და ეს სუნამო, დამიჯერე, გაგაბრუებს. როცა ოფისიდან მიდის, 

მუშკის თუ რაღაც ამდაგვარის მძაფრ სუნს ტოვებს, ისეთი სუნი დგას ყველა ოთახში რომ სამუშაო 

საათების შემდეგ ვერ იმუშავებ. სხვების არ ვიცი, მაგრამ მე ტკბილი სუნი არ მიყვარს.  

(ფიქრებში წასულმა ყულმილზე ჩაქინდრა თავი) 

ჩვენი უფროსიაღმასრულებელი. იცი მე რომ ქალი ვყოფილიყავი, მაგრამ არ დამცინო, ხანდახან 

ამაზეც ვფიქრობ. უბრალო, ნორმალური, ნამდვილი ქალი. კარგი. ჩვეულებრივი ქალი... ვფიქრობ 

მას ვგავარ. ძალიან ვგავარ. და რა მერე, ჩვენ სამართლიანობისთვის და სასამართლოსთვის 

ვიმუშავებდით ერთად, როგორც სამაგალითო წყვილი. მაშინ შესაძლოა, მთელი ქვეყანა 

გაგვეთავისუფლებინა წყეული მოვალეებისაგან. ჩვენ კი შევძლებდით გვეცხოვრა სადმე ზთვის 

პირას, გვექნებოდა პატარა ფერმა და გვეყოლებოდა ცხვრის ფარა. ალბათ გახსოვს, ბავშვობაში 

ყოველთვის ვოცნებობდი ცხვრებზე. სხვა ბიჭები კი ველოსიპედზე ოცნებობდნენ. მე ყოველთვის 

ცხვრებზე ვფიქრობდი. გახსოვს ჩევნი მეზობელის ცხვრები, რა საწყლად გვიყურებდნენ ღობიდან. 

ეტყობოდათ უბედურები იყვნენ, თავიანთ სატკივარს ერთმანეთს შესჩიოდნენ ბეე, ბეე... ძალიან 

მინდოდა გამეპარსა ისინი, შემეცურებინა ხელები მატყლში, რომელსაც ჭუჭყიანი თოვლისფერი 

ედო. ყოველთვის გული მეკუმშებოდა მათ დანახვაზე. ალბათ უფროსი 

აღმასრულებელიცჩემნაირიიყო. არავინ იცი.  

(პაუზა) 

რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ ვარაუდია, მეტი არაფერი. ხომ იცი ეს ყველაფერი ჩემთვის დიდი 

სითბოსა და სინანულის მატარებელია. დღეს კი ჩემი ერთადერი  საზრუნავი სასამართლოს 

ყოველდღიური საქმეებია, საბუთები, გამოძიება, ჯარიმები, ვალები და კოდექსები. ყოველთვის 

ერთი და იგივე. თურმე ამ საქმისთვის გავჩენილვარ. გგონია ეს ადვილია?  

(მოკლე პაუზა) 

ვერაფერს ვცვლი, რაც არის არის. ორმაგი ყველის სენდვიჩი, ყოველდღე მიმაქვს სამსახურში და 

ხშირად დილით სანაგვეში აღმოჩნდება, არასოდეს მენატრება. (მოკლე პაუზა)ვერ ვიტან გამხმარ 

ნარჩენებს. (მოკლე პაუზა) სისხლი. (მცირე პაუზა) სისხლის ლაქები. (მოკლე პაუზა) რომელი 

სისხლის ლაქებზე იფიქრე?  

(სიცილი) 

მგონი რაღაცეებს ხლართავ! ის ადამიანი სუფთაა, სტერილურად სუფთა. (მოკლე პაუზა) ხელებს 

იბანს ყველა კლიენტის შემდეგ. როგორც სანიტარი ბრძოლის ველზე. ხანდახან საკუთარ ოთახსაც 

ანიავებს. (დამაჯერებელი ისერით) შენ, მისი ფრჩხილები უნდა ნახო! ყოველ ხუთშაბათ დილით 

იჭრის ფრჩხილებს, სალონიდან დადიან მასთან, ყოველ ჯერზე სხვადასხვა.(მოკლე პაუზე) მისი 

ფრჩხილები, მისი ხელის ფრცხილები. ფრჩხილები.(მოკლე პაუზა) ძლიერი ხელები აქვს. ნამდვილი 

კაცის! მოჭიდავის ხელები, ან მასაჟისტის. მასიური, ინტელექტუალის ხელები, ან დიდი სატვირთო 

მანქანის მძღოლის. როცა ხელს ვართმევ მაჟრიალებს.  

(პაუზა) 

აღიარე, არასოდეს გინახავს, აქამდე არ შეხვედრიხარ.  

(პაუზა) 

ჩუმად ხარ. (მოკლე პაუზა) კარგი, ასეც გავიფიქრე. ერთ დღეს გაგაცნობ. მაგრამ ფრთხილად იყავი, 

არ შეგიყვარდეს. ატრაქტიულია, ყველა ასმა აღნიშნავს. შეუძლებელია არ შეამჩნიო. იგი 

ჰოლივუდის გლამურული გოგონების ტიპია. პირდაპირ ბოლივუდის საოცნებო სერიებიდანაა. 

ალუბალმოდებული პუდინგია. მისმა სამართლის გრძნობამ, ის ცოცხალ ლეგენდად აქცია. 

ადმიანისტრაციის, პარლამენტის წევრები, მაღალჩინოსნები, და ასევე უცხოელები, ყველა მასთან 
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გადის კონსულტაციას. ალბათ, სერიოზული ნაშრომის დაწერას გეგმავ მასზე? ის ამას იმსახურებს. 

იმასაც იმსახურებს, რომ ძეგლი დაუდგანეკლესიის სკვერის ცენტრში. მისისახელი ერქვას ქუჩას ან 

ქალაქს,არც ეს იქნებოდა მეტისმეტი. (მისიკვდილებული) არ ვაჭარბებ. არ ვარ ისტერიული. 

ვხვდები ნამდვილი სამართლიანობა, რომელსაც ნამდვლი აღმასრულებელი ახლორციელებს, 

დიდად არ გაწუხებს. ჩვენი ძვირფასი მეგობარი აღმასრულებელი. ჩვენი, ჩვენი და ჩემი. (მოკლე 

პაუზა) რა თქმა უნდა, ყველასიცნობს. მაგრამ მას არა აქვს არანაირი კავშირი პოლიტიკოსებთან.  

(პაუზა) 

გულწრფელად რომ გითხრა, სასამართლო აღმასრულებელი თავისი ბუნებით არის ძალიან 

დახვეწილი. ერთხელ ლექსების წერა დასჩემდა.სამწუხაროდ, კანონდამრღვევთა გამო შეწყვიტა 

წერა, მათ მისი ნიჭი გაანადგურეს. და მაინც, ჩემსავით, მას არ ულაპარაკია სისხლზე, ეს მხოლოდ 

მისი სამუშაოს ნაწილია, ასე ვთქვათ, მისი სახელმწიფო მოვალეობის ნაწილი. ახლოა ტიპიურ 

ჟურნალისტთან: მახვილი ენა და კალამი, რამდენიმე ცარიელი ფურცელი, ან დიქტოფონი. ხომ 

გესმით? 

(პაუზა) 

ნება მომეცით შეგეკითხოთ, როგორც ჩემს დას, რატომ ხართ ჩვენი კანონმორჩილი სამართლის 

წინააღმდეგ? გავითვალისწინოთ ის რომ შენ არ ხარ პატარა გოგო, რომელსაც უნდა რომ ვიღაცამ 

თმა დაუწნას. გავითვალისწინოთ ის რომ ჩვენ გვყავს ვიღაც ვინც წონასწორობას აღადგენს. 

დაიმახსოვრეთ, როგორც ბავშვმა, ვინმეს მხარე უნდა დაიკავო, ან დედის, ან მამის. ამას თავიდან 

ვერ აიცილებთ. (პაუზა) მაგამ ახლა ამაზე საუბარი არ გინდათ. არა, იყოს ასე. ძალიან იშვიათად და 

ცოტას წერენ გაზეთები ამ თემაზე. მაგრამ თქვენ იცით მათი მთავარი კრედო: თუ არ არის ამბავი, 

ის შეიძლება გამოიგონო! ერთი, ორი, სამი (ითვლის თითებზე) და უცებ გაჩნდება სტატიები 

სხვადასხვა საკითხზე და მის მტრები თანახმანი იქნებიან ამისთვსი თანხა გაიღონ. 

აღმასრულებლის მტრები. და ერის მტრები. კაცობრიობის მტრები. ჯანსაღი აზრის მტრები.  

(პაუზა) 

ვერ ხვდებით? კარგი, მაშინ სამართლიანობის თქვენეული ვერსია ძალიან უცნაურია. თითქოს 

გინდათ ხელი შეუწყოთ კრედიტორებს. თითქოს მათ მხარეს ხართ. სწორედ ეს არ მესმის. 

(პაუზა) 

(იცინის) ძვირფასო, ნამდვილად არვიცი, ბავშვობაში აფერთქბდა თუ არა ბაყაყებს, ცეცხლზე 

სვამდა თუ არა კატებს, ან აწამებდა თუ არა  მეზობლის ბაჭირბს? ხომ იცი, მე არასოდეს გამკეთებია 

ეს ბავშვობაში. შენ იცი, მე მხოლოდ ცხვრებს ვუვლიდი. მხოლოდ ცხვრებს. და დიდი ცხვარი 

გახსოვს, თავაწეული? რა ამაყად გამოიყურებოდა როცა პატარა თავჩაქინდრულ ცხვრებს 

საძოვრისკენ მიუძღვოდა. გეგონებოდა მესაზე ან ღმერთის სამსჯავროზე მიდიოდნენ. (მოკლე 

პაუზა) საიდან მოიპოვეთ ეს ყველაფერი? რა უნდა შეცვალოს? ახლა ის უფროსია, მთავარი 

აღმასრულებელია. და თუ მანამდე რამე ხდებოდა, ახლა ყველაფერი გაქრა, ჩაბარდა ისტორიას. 

უკვე დაკარგა მნიშვნელობა. 

(პაუზა) 

ეს მე რატომ უნდა მეხებოდეს? არ ვიცი, მითხარი. 

(პაუზა) 

მე მხოლოდ მისთვსი ვმუშაობ. ის მიხდის ხელფასს. 

(პაუზა) 



 

 

121 

 

არა, ჩვენ მეგობრები არ ვართ. სულაც არა. მასთან სახლში არასოდეს ვყოფილვარ. 

(პაუზა) 

არა, შემიძლია დავიფიცო რომ ასე არ არის. ვხედავ,როგორ უკანკალებს ხელები, როცა 

ორშაბათონით საბუთებს ფურცლავს და მსჯავდებულებს ითვლის. ხანდახან მგონი, რომ გული 

წაუვა, და მე მზად ვარ მის მოსასულიერებლად. (მოკლე პაუზა)შესაძოა არ დამიჯერო, თუ 

რამდენად მშვენიერია, რამდენად მშვენიერია იმ დროს მისი თვალები! ბავშვივით, რომელმაც ეს-

ესაა საშობაოდ საოცნებო საჩუქარი მიიღო. დათუნია, ბაჭია, სათამაშო მატარებელი. რამე რაც 

პატარა ბავშვებს სურთ. მე, რა თქმა უნდა, ამ დროს თვალს ვარიდებ, მაგრამ სრულიად 

შესაძლებელია თვალები ცრემლით ქონდეს სავსე. ეს ნამდვილად შესაძლებელია.  

(პაუზა) 

დიახ, გაბრაზებულია. დიახ, მას ნამდვილად უნდა რომ რაც შეიძლება სწრაფად ნახოს, სად 

მალავენ მისჯილები ფულს. დიახ, მას შეეძლო თვითონ ეწარმოებინა ჩხრეკა. პირადად 

ეწარმოებინა ძებნა იმ საშინელ შენობაში სადაც ისინი ცხოვრობენ. როცა ვალი გაქვს თავად ხართ 

დამნაშავე და როგორც კი დამნაშავე ხდები, მაშინვე უნდა დაისაჯო, რათა თავს უშველო და 

გათავისუფლდე საკუთარი უბედურებისაგან. აჰ, იცით, ვამართლებ ფიზიკურ დასჯასაც. მე ვნახე, 

ბრაზისაგან გაცოფებულიმთავარი აღმასრულებელი განაჩენის გამოტანის დროს, რომელიც თავად 

გამოჰქონდა. მაშინ გაჭაღარავდა. ახლა ისეთი თეთრია, როგორც ნაღები ჩევნს ბავშვობაში. (მოკლე 

პაუზა) ეს ისეთი რამეა, რასაც შენ ვერ გაიგებ? ეკლესიაც აქვეა დაცემული სულების 

დასახმარებლად. შენი ცოდვა ჩაირეცხება, შემცირდება და განიწმინდება. მტკივნეულად 

განიწმინდება. ახლა ნუ იტყვი, რომ ამას ვერ გრძობ. (მოკლე პაუზა) ეს ისეთივეა, როგორც 

ინკვიზიცია? შენ ვერ იგებ, მაგრამ მთავარი აღმასრულებელი არის განსაკუთრებულად საპატიო 

კაცი. საკმარისია ერთხელ ჩახედო მას თვალებში და დარწმუნდები. იგი ხშირად ამბობდა: თუ ერთ-

ერთი ამ ბავშვებიდან კანონს დაარღვევს, მე პირველი ვიქნები ვინც მათ დასჯას მოითხოვს, 

დანაშაულის შესაბამისი სასჯელით. 

(პაუზა) 

შენ არ დაგინახავს, თუ როგორ ცახცახებენ მოვალეები, როდესაც გაიგებენ რომ მათი ვალები 

აღმოაჩინეს, თითქოს ღმერთმა თითით მიანიშნა, და სააშკარაოზე გამოიყვანეს სასამართლოს 

აბრასთან. მხოლოდ მაშინ ხვდებიან ისინი რა უსარგებლოები არია. მხოლოდ მაშინ, ქრება მათი 

დანაშაული და სამარტალი ზეიმობს. 

(პაუზა) 

არა, არ ვაჭარბებ. შენ თუ ვერეფრი გაიგე, გადი ქუჩაში და მოისმინე. მოისმინე, თუ როგორ ჩივის 

ხალხი რომ მთავრობა საკმარისს არ აკეთებს. ისინი ჩაკეტილები არიან პარტიულ ჭაობში და არც 

უნდათ დაინახონ თუ როგორ ძოვს ხალხის ფარა გორაკებიან მინდვრებზე. მე ვფიქრობ, და მჯერა, 

რომ მთავარი აღმასრულებელი კარგი პრეზიდენტი იქნებოდა. ჩვენი ფაილების 

ფოტოსურათებიდან, დამიჯერე, ჩვენ გავაქვს დაბეჭდილი ფაილები, მისთვის ყველა კრედიტორი 

ახლობელია. დედასავით ზრუნავს მათზე, მიუხედავად შეცდომებისა. მისაღამტებულებას 

შეუძლია ყველაფერი დაინახაოს ფაილების მეშვეობი. თითქოს ისინი კანგამძვრალები არიან.ამ 

ყველაფრის მართვის მეორე გზაც არსებობს - საპოლიციო ქვეყანა, სადაც პრეზიდენტი, არც მეტი 

არც ნაკლები, საპატიო ცვილის ფიგურაა. და კარგი აღმასრულებელი კი ბაჯაღლო ოქროა.  

(პაუზა) 

(ირონიულად) 
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კლარა! ყურმილს კიდებ (მოკლე პაუზა) ხომ არ დაგავიწყდა დიქტაფონის ჩართვა? (პაუზა) 

ყველაფეს დაიმახსოვრებ? სიტყვა სიტყვით, კარგი, დაო, კარგი.  

(პაუზა) 

ჩვენ სად გავჩერდით? აჰ, დიახ. თუ ეს ნამდვილად დაგაინტერესებთ, ხანდახან შეგვიძლია 

დავსხდეთ მთელი ღამით ოფისში, მხოლოდ იმიტომ რომ გავიგოთ, სად შეიძება იყოს კრედიტორის 

სამალავი, რომელ პატარა ბანკში. დილით კი ჩვენ ხელთ ვიგდებთ ყველა ანგარიშს, თავისი 

აქტივებით, რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ ვამუშავებთ დოკუმენტაციას, ვითვალისწინებთ რა ყველა 

პირობას.  

(პაუზა) 

არა, მე ამას არ უარვყოფ: ნამდვილად ტკბილია, ახლოს არის რელიგიურ რიტუალთან, ან 

ზღაპართან, სადაც სიმართლე იმარჯვებს. სადც პრინცესა ცოლად მიყვება მშვენიერ უფლისწულს, 

რომელიც ადრე ბაყაყი იყო და მემკვიდრეობით იღებს სამეფოს ნახევარს. 

(პაუზა) 

არა, ჩვენ არ ვიღებთ ნახევარ სამეფოს, მაგრამ ვერცდავიწუწუნებ. ისღა დაგვჩენია ჩვენი ხარჯები 

ვითვალოთ (მცირე პაუზა)(კმაყოფილი თავის გამოსვლით) ეს გასამრჯელოს აღებასავითაა. რას 

გულისხმობ, რისთვის? საქმიდან გამომდინარე, ჩვენ გვიხდიან ვალის დათვაში, საფოსტო ხარჯები, 

კრედიტორების უძილო ღამეებისთვის. 

(პაუზა) 

დიახ, ეს ძალიან დამღლელია. დაუფასებელი ჯაფაა. თუმცა ჯერ კიდევ ორივეს გავქვს 

კამყოფილების გრძნობა იმის გამო, რომ კარგად ვართმევთ თავს ჩვენს მოვალეობას. 

(პაუზა) 

უფროსი აღმასრულებელი ჭკუაზე თუ არი? (მცირე პაუზა) კარგად მესმის შენი? 

(პაუზა) 

(ჩაახველებს, ხმას გაიწმინდავს) ეს ის სიტყვა არ არის რომელსაც ევროპის სასამართლო არქივების 

თაროებზე იპოვი, მაგრამ კლარა, იცოდე გონება ჩვევაა, მას როგორც უნდა ისე ალაგებს ყველაფერს. 

ეს არის მისი ძირითადი თვისება, ერთი ცხოვრების ხაზი, ყველაფერი ამის გარეშე ის იქნებოდა 

ერთი ჩვეულებრივი სკამების დამლაგებელი ოფისშო. მადლობა ღმერთს, რომ  მისი მამა, მის ბაბუა 

და დიდი ბაბუა, ყველანი აღმასრულებლები იყვნენ. შენი აზრით,სხვას ვის შეუძლია იტვირთოს 

ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მძიმე ტვირთი. თუ არა შენს აღმასრულებელს? ვის შეუძლია გაწმინდოს 

ემიგრანტებისა და უმუშევრების ბრბო. გაწმინდოს ისინი ყველა შეცდომისაგან, რომლებით 

ვალებშიჩაიკარგნენ? 

(პაუზა) 

ჩვენი მთავარიაღმასრულებელი... 

(პაუზა) 

არ შემაწყვეტნო; თუ არ გინდა დაინახო მთავრი აღმასრულებლის სრული სურათი. (მცირე პაუზა)... 

ჩვენი მთავარი აღმასრულებელი, სააგენტო Lიგჰტ ოფ ჩონსციენცე-ის უფროსია, ასეტი მხოლოდ 

ერთადრთია მსოფლიოში.თუ გინდა იცოდე, ეს სააგენტო დაკავებულია კრედიტორების 
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რეგისტრაციებით, მათი მეთვალყურეობით, დღე და ღამედასვენების დღის გარეშე.ვის შეუძლია ამ 

ქვეყანაში ასე მუშაობა...   

(პაუზა) 

დიახ, მართალი ხარ; მხოლოდ სუფთა აზროვნების ადამიანს შეუძია ამ საქმის კეთება. ჩვენთვის, 

არასოდეს გვქონდა, არც გვაქვს, არანაირ ვალები. ალბათ გესმის, რომ ფულს ვიღებთ, მაგრამ 

ჩვენივე საქმეს ვწირავთ მას. შენ ბევრი არაფერი გაგეგება ფულის.  

(პაუზა) 

გაიგე, ცემთვის და მთავარი აღმასრულებელისათვისსულერთიავინ დაარღვია კანონი. ეს არის 

უყურადღებოდ დატოვებული ბებია, მარტოხელა დედა, მთვრალი თინეიჯერი, თუ პაციენტი, 

რომელიც ათი წელის ავადმყოფის საწოლს არის მიჯაჭვული. როგორც ყოველთვის,ჩვენი 

მიდგომაა, სუფთა გონება სუფთა ქვეყანაში. რაც არ უნდა მოხდეს, რაც არ უნდა ღირდეს.  

(პაუზა) 

ვინ? (მცირა პაუზა) პენსიონერი? (მცირე პაუზა) რომელი პენსიონერი ქალი? 

(პაუზა) 

რომელ გაზეთში? აჰ, ყურადღებას ნუ მიაქცევ. ეს არაფერია. ყველა ერთი და იგივე სიცრუეს ამბობს. 

(პაუზა) 

მახსოვს, მახსოვს. იმ ქალს არ გადაუხდია ორი თვის სატელეფონო გადასახადი. მაშინ, როცა 

ასოციაციამG & ჩ , ხომ იცი “ღმერტი და კომპანია”, დახმარებისთვსი მოგვარტა, ჩევნ დავთანხმდით, 

თუმცა საერთოდ ჩვენ ასეთ პატარა საქმეებს არ ვიღებთ. 

(პაუზა) 

95 ლიტი და სამოცი ცენტი, გადაუხდელი. 

(პაუზა, სკეპტიკურად) 

ამბობ რომ მარტოხელაა, არ ყავს შვილები, არა აქვს კბილები, ხელები უკანკალებს, მოხუცი ქალია, 

ძალიან მოხუცი. ფოტოგრაფიული მეხსიერება გქონია, გილოცავ, აქამდე ვერ შევამჩნიე. (მოკლე 

პაუზა)მისნაირი უამრავია. 

(პაუზა) 

არ გეწყინოს, მაგრამ არა მგონია ამ ქალის ისტორია საინტერესო იყოს. და მერე რა, თუ ის ქალი 

ქათმებს ზრდიდა ქალაქგარეთ, ყიდდასოკოსა და კენკრას? (მცირე პაუზა) კარგი, და მერე რა? 

როგორც ჩანს მას არ ქონდა ნებართვა მცირე ბიზნესი საწარმოებლად, ეს ჩვენ არ გვეხება, მაგრამ 

სახელმწიფოს არ მიუღია არანაირი გადასახადი ამ ქალიგან. და ეს ნამდვილად არ 

არისგასასამართლებელი. არც შენ არ უნდა გიყვარდეს მოვალეები. 

(პაუზა) 

ჩვენ შევეცადეთ მას დავხმარებოდით. ვცდილობდით მისთვის აგვეხსნან თუ რა საშინელ შეცდომას 

ჩადიოდა როცა ვალებს არ იხდიდა. (მცირე პაუზა) უფროსმა აღმასრულებელმა მხოლოდ ოცდაატი 

ლიტი გააკეთა ამ ქალის საქმით, მხოლოდ 30 ლიტი, ჩემი აზრით. გადავხედავ ჩანაწერების წიგნს. 

(პაუზა) 
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რა ოცდაათი ვერცხლი? 

(პაუზა) 

ვინ არისიუდა? (მცირე პაუზა) პარლამენტიდან არის? აქამდე ყოველ დღე მირეკავენ იქედან 

თითქოს განზრახ. იბრძვიან როგორც ცოფიანი ძაღლები.(მოკლე პაუზა) არც ერთს არ ვიცნობ, 

მაგრამ არცერთსმოუმართავს პირდაპირ. (მცირე პაუზა) ხომ ხედავ, საერთოდ არ გესმის რა 

საპასუხისმგებლოა ეს სამუშაო. 

(პაუზა) 

დიახ, იმ ქალსგული გაუსკდა. წავიკითხე ამის შესახე, მაგრამ ეს არ მომხდარა ჩვენი 

აღმასრულებლის შეცდომის გამო. გაზეთები, როგორც ყოველთვის ტყუილებით არის სავსე. 

იმიტომ რომ, მშვენივრად იცი, ისინი სენსაციებს დასდევენ, ერთი დღის დიდებას. რამოდენიმე 

ჟურნალისტს ვიცნობ,საკუთარი მშობლების ბოლომდე გასრესას არ დაინანებენ, თუ 

დილისგაზეთში მათი სახელი მოხვდება. ეს არის ყველაზე ცუდი.... 

(აგდებს ყურმილს; გათიშვის ხმა) 

(ტელეფნი ისევ რეკავს) 

ისევ შენ? დროს მაკარგვინებ, ძვირფას დროს. მეგონა ამდენი წლის შემდეგ დაჯდებოდი და რამეს 

მომიყვებოდი, რამეს რაზეც ვიმსჯელებდით. მშვენივრად იცი შენს გამო დავკარგე ყველაფერი. 

(მცირე პაუზა) არა, ჩვენს მთავარი აღმასრულებელის არგაუგზავნი ყვავილები, გაიგე, ჩვენ არ 

შეგვიძლია ჩვენი სიმპატიები გავუზიაროთ მოვალეებს, მას შემდეგ რაცდავსჯით. მათ თავიანთ 

თავს განაჩენი ადრევე გამოუტანეს. ჩვენ გასაკეთებლად გვრჩება მხოლოდ სასამართლოს საბოლოო 

სიტყვა. 

(პაუზა) 

რა არის აქ ასეტ აღსანიშნავი? კიდევ ერთხელ, ერთი ჩვეულებრივი გაზეთი აქვეყნებს ერთ 

ცევულებრი ახალ ამბავს. უყვართ რაღაცეების გაბუქვა. (მცირე პაუზა) არ არის არანაირი მოწმობა. 

უნდა შეამოწმო  ყველი სასამართლო გადაწყვეტილების საკანომდებლო საფუძველი. 

ჩვენსმთავარაღმასრულებელს ერთი ცენტიც კი არ მიუმატებია თავისი საკუთრებისთვის. არც 

არაფერი უყიდია. (მცირე პაუზა) გაქვს მოწმობა? ოჰ, გაჩერდი. რაც მახსოვს ყოველთვის ბავშვივით 

იქცეოდი. (მცირეპაუზა) და რა, რომ იმისი ძმა ევრო პარლამენტი სწევრია?  

(პაუზა) 

რა თქმა უნდა. მე ძალიან ვწუხვარ საბრალო ქალის გამო. თუმცა სხვა კუთხით რომ ხომ მივუდგეთ, 

ეს გაკვეთილი უნდა იყოს მისი თნამოქალაქეებისთვის. მათთვის ვინც შეეცდება მაიმუნური 

მცდელობით თავი აარიდოს ვალების გადახდას. მე აღვნიშნავ მათი ვალების, და არა ჩემი. 

შენთვის როგორც ვხვდები მხოლოდ სველი თეთრეულის ფასი აქვს და რაღაც აუხსნელ მიზეზთა 

გამო კვლავ ღელავ, თუმცა გარკვეული ადამიანების წყალობით, მყიდველი მაინც გამოჩნდება. 

(მცირე პაუზა) ყველაფერ საუკეთესოს გისურვებ დაიკო. 

(ყურმილს ახეთქებს; ნომრის აკრეფის ხმა ისმის) 

(ტელეფონი კვლავ რეკავს) 

(მცირე პაუზის მერე პასუხობს) 



 

 

125 

 

იცი რა?  არ არის საჭირო პენსიონერებზე, ინვალიდებზე, მარტოხელა დედებზე, მიტოვებულ 

ობოლ ბავშვებზე ან ფსიქიკურად არამდგრად ვეტერანებზე ამბების მოყოლით თავბრუ დამახვიო. 

საკმარისად ვითმინე ყველაფერი. გარდა ამისა, კარგად იცი რაც გადავიტანე მას შემდეგ რაც ის 

წყეული ფული გასესხე. 

(პაუზა) 

და ბოლოს, მაგ ამბებიდან რომელიმეში სიმართლის თუნდაც ერთი, ორი ან სამი პაწაწინა 

მარცვალი მაინც არის, მაშინ მე არაფერი მესაქმება. არავითარ შემთხვევაში. ვფიცავ, რომ 

ვემსახურები ჩემს ქვეყანას და არა აღმასრულებელს. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ მიზანს 

ვემსახურებით ორივე. კანონს რაც შეეხება, არაფერს ვიტყვი გარდა იმისა, რომ კარგად ვიცნობ. 

(პაუზა) 

 მერე რა მოხდა თუკი მოსამართლე გვერდში დაუდგება ვექილს ან აღმასრულებელს მოსამართლეს 

დაეხმარება? ან თუკი ვექილი დაეხმარება იურიდიულ პირს და პირიქით? ძმური გვერდში დგომა 

მუდამ ერთმანეთში ვრცელდება, სულ ესაა. წარმოიდგინე, რომ მაღაზიაში მუშაობ და უცებ 

აღმოაჩენ, რომ ასანთი გაგთავებია. სხვა მაღაზიაში ხომ არ წახვალ მის საყიდლად?! არა, ხომ 

ნამდვილად სასაცილოა, არა? იმ მაღაზიაში იყიდი ასანთს, სადაც შენ მუშაობ. სწორედ ამიტომ არის 

ვექილი მოსამართლესთან შეკრული, აღმასრულებელი პირი კი მთელ სასამართლო სისტემასთან. 

ერთიდაიგივე სისხლის ცირკულაციასთან გვაქვს საქმე. თუკი ჩემი აზრი გაინტერესებთ, მთელ ამ 

აკვარიუმში მხოლოდ აღმასრულებელი პირები ასრულებენ ოქროს თევზის როლს. ( მცირე პაუზა) 

არ ვუარყოფ, რომ სამართალი, ისევე როგორც კანონის აგებულება ზოგჯერ ცდომილებისკენ 

მიემართება. როგორც იცით, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები სასიკვდილო შეცდომას 

უშვებენ. თუმცაღა, ნებისმიერი ვალი რომელიც განზრახ გამომდინარეობს მანკიერი 

განზრახვიდან, ნამდვილად არის სინდისის უკიდურესი ცდომილება და როგორც ჩირქის გროვა, 

დაუყოვნებლივ უნდა გაიჭრას. (მცირე პაუზა) ახალი ამბავი არ არის ეს ჩემთვის: ყველა საქმე 

განსხვავებულია, თითოეული მათგანი საკუთარ თავს მსხვერპლს უწოდებს, თითოეულ მათგანს 

თავისი მოძმის ნამცხვრისგან ყველაზე მოზრდილი და გემრიელი ნაჭერი უნდა რომ შეხვდეს. 

(პაუზა) 

(მსუბუქი დამცინავი ხმით) 

შენ ამბობ, რომ ჩვენმა აღმასრულებელმა ხელისუფალმა ავნო ორივესთვის კარგად ნაცნობ ადამიანს 

(მცირე პაუზა) ისიც პენრიონერია, რომელსაც უჭირს ფეხის გადაგმა? ხელები უცახცახებს? (მცირე 

პაუზა) ჩემს შეშინებას ცდილობ, მაგრამ საერთოდ არ ვარ შეძრწუნებული. იცი რატომ? იმიტომ, 

რომ სიმართლე ვიცი. 

(ოდნავ დაღლილი ხმით) 

ახლა არ მითხრა, რომ ისიც მევალეების კასტიდან იყო (მცირე პაუზა) (იცინის) ეს საკითხი უკვე 

გადავლახეთ და ბევრიც ვილაპარაკეთ, ძვირფასო გოგონავ, თუ ახალგაზრდა ქალბატონი ხართ 

ახლა? კლარა, სამი წლის განმავლობაში ერთხელაც არ დაგირეკავს ჩემთვის. 

(პაუზა) 

დამპირდი რომ არავითარი კავშირი არ აქვს ამას ვალებთან ან ფულთან. ამქვეყნად ყველაფერი 

ფულთან არის დაკავშირებული. (მცირე პაუზა) და არ ემზადები, რომ დაწერო აღმასრულებელის 

შესახებ, არა? (მცირე პაუზა) 

კარგი რა, კლარა! (მცირე პაუზა) ისეთ კითხვებს მისვამ თითქოს თორმეტი წლის ბავშვი აბარებს 

პირველად აღსარებას. რატომ? (მცირე პაუზა) ( თითქოს თავის თავს აბარებს აღსარებას) ჩვენმა 
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ბატონმა ამას წინათ ახსენა, რომ დღეს  მის მეტად მნიშვნელოვან იუბილეს შესახებ უნდა დაერეკათ. 

როგორც ჩანს, რელსებიდან გადავედი(მცირე პაუზა) ჰმმ. 

(პაუზა) 

(საკუთარი თავი დაავიწყდა, აგრძელებს დიალოგს) 

 ის პიროვნება... 

(პაუზა) 

გადმოაგდეს მეორე სართულიდან? 

(პაუზა) 

ხელი ჰკრეს? ვინ ჰკრა ხელი? 

(პაუზა) 

კლარა, ვერაფრით ვერ ვხვდები რა კავშირი აქვს ამ საქმესთან აღმასრულებელს? ვინ არის ის 

პიროვნება ორივე,რომ ვიცნობთ და ახლა საავადმყოფოში რომ წევს? კიდევ ერთი პენსიონერი? 

(მცირე პაუზა) ამდენი უცნობი ადამიანიდან ერთი ძალიან ბევრი არ არის? 

(პაუზა) 

კლარა. (მცირე პაუზა) ძალზედ საყვარელი, მშვენიერი სახელი გაქვთ. (მცირე პაუზა) ნამდვილად 

მენატრებით. 

(პაუზა) 

გუშინ ქუჩაში შემთხვევით თქვენს მეგობარ ვიდას შევხვდი, ერთ კლასში სწავლობდით და სწორედ 

მან მითხრა, რომ საავადმყოფოში იწექით. მეტი არაფერი იცოდა თქვენს შესახებ. (მცირე პაუზა) 

ბავშვობაში ხშირად ავადმყოფობდით. გამუდმებით ებრძოდით გაციებას, ანგინას, ყურის ანთებას... 

დაბადებიდან გიჭირდათ სუნთქვა. რა თქმა უნდა,  არ გემახსოვრებათ ჭიპლარი როგორ 

გაგინასკვეს. დედამ ერთხელ გვიამბო, გახსოვს? ცოტა ხნით რომ შეყოვნბულიყვნენ, ახლა და არ 

მეყოლებოდა. 

(პაუზა) 

(თითქოს რაღაცაზე დაეჭვდა) 

მართლა საავადმყოფოში ხარ? ტკივილი, აპენდიციტი თუ რა? (მცირე პაუზა) ახალი გამოსული ხარ 

კომიდან? ალბათ ამიტომ გაქვს სუსტი ხმა. ძლივს გიცანი. გახსოვს სუმბულის სუნზე რომ წაგივიდა 

გული? 

(პაუზა) 

სად? წმინდა ჯეიმსის საავადმყოფო? აჰ, აბანოსთან ახლოს. აღმასრულებელითავის მეგობრებთან 

ერთად რომ დადის შაბათობით. ყოველ შაბათს, დარში თუ ავდარში. 

(პაუზა) 

მოიცა, ეხლა მოიცა. (მცირე პაუზა) გინდა მითხრა, რომ სწორედ მან გადაგაგდო ფანჯრიდან? 

ნამდვილი სიგიჟეა. ღმერთო ჩემო! ახლა ვეღარაფერი გამიგია.  
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 (პაუზა) 

(თავშეკავებულად) ვალები ხომ არასოდეს გქონია. ამას არ დავუშვებდი. არავის ვალი არ გქონდა. 

ჩემს გარდა. მუდამ კარგი გოგო იყავი. (მცირე პაუზა) შეიძლება უზომოდ კარგიც. წარმოდგენაც არ 

გქონდა როგორ მორევში გითრევდა ეს ცხოვრება. ამანაც არ დააყოვნა. თავიდან ფეხებამდე, სულ 

მთლიანად. მე ძლივს გადავრჩი. კლარა, კლარა! (მცირე პაუზა) 

აჰ, ეს ძველი, მოუშორბელი ვალი. ახლა როგორც იქნა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. (მცირე პაუზა) 

როგორც გახსოვს ჯერ კიდევ სამი წლის უკან მთელი ჩემი დანაზოგი გასესხე, ბინაც ბანკის ვალის 

დასაფარად გადაგიფორმე. ცარიელ–ტარიელი დავრჩი, რაც შეეხება აღმასრულებელს, ახლა ალბათ 

ქუჩაში იცხოვრებდა. წარმოიდგინე როგორ ძლიერ მინდოდა შენი დახმარება კლარა... გაიხსენე 

როგორ მთხოვდი, მევედრებოდი ფული მომეცა ოროთახიანი ბინისთვის “ანგელიკა”, კლარა! 

(მცირე პაუზა)– როგორც ამბობდი ქალაქის ცენტრში იყო, სამსახურისგან არც ისე შორს. იქ ისევ 

მუშაობ? არასოდეს მომწონდა ის სამოდლო სააგენტო. უაზროდ ჩახატული ქალები. კოსმეტიკის, 

ტუჩსაცხის, წინდების, სუნამოს და სარეცხის საშინელი სუნი იდგა. სინთეტიკა იყო გამოფენილი 

საკიდზე (მცირე პაუზა) ხომ გახსოვს შენი წარუმატებელი სიყვარულის ამბის მერე მოხდა: აბორტი, 

დეპრესია, უძილობა, წამლები–ყველანაირი. გახსოვს? 

ფერადი პატარა ბოთლებით სავსე ჯიბეები. შესაძლოა ახლა არ არის შესაფერისი დრო ამ 

ყველაფრის გასახსენებლად, მაგრამ სწორედ ის პერიოდი იყო გადამწყვეტი ჩემთვის. არ ვხუმრობ. 

ვერც იმ ბინის ყიდვას მოაბი თავი და ვერც სხვისას, რადგან ისევ სიყვარული გეწვია. ბედნიერი 

ვიყავი. ნამდვილად. მიუხედავად იმისა, რომ შენი რჩეული არასოდეს მინახავს, მახსოვს 

ამბობდი,რომ მე გიყვარდი ყველაზე მეტად, შენი ერთადერთი ძმა. ჩუმად მეცინებოდა მის 

პროფესიაზე, ასაკზე და ჰობზე. შენ კი ამბობდი მოგეწონებაო. გონებაში მუდამ ეჭვები 

მიტრიალებდა. ხალხს ყოველთვის ძალიან ენდობი. განსაკუთრებით მამაკაცებს. (მცირე პაუზა) 

სიმპათიურ მამაკაცებს, რომლებსაც სასიამოვნო სუნი ასდით, კარგი მანერები აქვთ და თმას 

ივარცხნიან. მაღალი კლასის წარმომადგენლები. (მცირე პაუზა) დამპირდი, რომ სესხს გამოიტანდი 

და ჩემს ვალს დამიბრუნებდი. უსიამოვნო, საზარელი ვალი ულევი წარუმატებლობა რომ 

მოგვიტანა. მერე გაქრი. (მცირე პაუზა) ჩემთან ცოტა ხნით დარჩენაზე უარს ამბობდი, ის ბინაც ვერ 

შეისყიდე. არასოდეს აიძულებდი საკუთარ თავს ამ თემაზე რომ გელაპარაკა. თითქმის ყოველ 

საღამოს, რამოდენიმე თვეში ერთხელ შენთან დარეკვას ვცდილობდი, სწორედ იმ დროს 

სამსახურიდან სახლში რომ ბრუნდებოდი. არასოდეს პასუხობდი ჩემს ზარს. (მცირე პაუზა) 

კლარა, კლარა (მცირე პაუზა) დიდი დრო გავიდა რაც არ მინახიხარ. 

(პაუზა) 

(საკუთარ თავს ამშვიდებს. თითქოს საკუთარ თავს ესაუბრება) 

დღეს არაფერი მიჭამია. (მცირე პაუზა) თითქოს სანაგვედან ამოვათრიე. 

მოიცადე. არ გათიშო. (მცირე პაუზა) უნდა გავერკვე. ლოგიკურად უნდა მივყვე მოვლენების 

თანმიმდევრობას. (მცირე პაუზა) არის რაღაც რასაც ვერაფერს შევადარებ და ძილში ქრება 

ყოველთვის. გგონია მცირე დეტალია, მაგრამ ისე უმიზეზოდ მღრღნის, მოსვენებას არ მაძლევს. 

შენი სურათი ადრე რომ მომეცი (მცირე პაუზა) ჩემი მერხიდან გაქრა.  მერე ვიფიქრე (მცირე პაუზა) 

არა, არ გადამიგდია, გაბრაზებულ გულზეც კი. (მცირე პაუზა) მიყვარხარ, კლარა. შენც ხომ იცი... 

(პაუზა) 

(თითქოს თავის თავს ელაპარაკება) რა საყვარელი ფოტოა. ძალიან ლამაზი. სკოლა ახლახანს 

დაამთავრე, მაღალი ხარ, ღია ფერის თმა გაქვს. ეჭვიც არ მეპარება,რომ დიზაინერი იქნები. ჩვენი 

საყვარელი ფოტო ატელიეს წითელ ფონზე მამას ხელში ჰყავხარ  აყვანილი. ძალიან ბდნიერები 

ხართ. ახალდაქორწინებული წყვილივით, ცოტა შამპანური რომ აქვთ დალეული. მართლა.(მცირე 
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პაუზა) მამას საყვარელი შვილი იყავი ყოველთვის. მე არასოდეს.... შენც ხომ იცი, შენ ყველაფერი 

იცი (მცირე პაუზა) ყოვლთვის ვგრძნობდი ამას, არც ცდილობდა გამოსწორებას. არ ვიცი რატომ. 

ვერც ვერასოდეს მოვახერხებ ამის გარკვევას. შესაძლოა არც არის საჭირო. (მცირე პაუზა) გახსოვს 

სასკოლო ცეკვაზე გვიანობამდე რომ დავრჩით, მერე მე ერთი გოგოს სანახავად რომ წავედი. შენი 

მეგობარი იყო. ნუთუ არ გახსოვს? ჩაი დავლიეთ, მუსიკას მოვუსმინეთ და ვილაპარაკეთ. კარგი, 

ყურადღებას ნუ მომაქცევ. შუაღამე იყო უკან რომ დავბრუნდით, შეუდარებელი ივნისის ღამე, სავსე 

მთვარე იყო და ოდნავი ნიავიც არ ქროდა. სახლში ფეხშიშველები ავედით, თითისწვერებზე, მაგრამ 

მაინც გაგვიგეს. საძინებლის კარი ღია ჰქონდა და მკრთალ სინათლეზე მისი ველური სახე 

ირეკლებოდა. ერთი სიტყვაც არ უთქვამს. გახსოვს? შენთვის ერთი სიტყვაც კი არ უთქვამს, 

პირდაპირ გამარტყა სახეში. პირველი და უკაასკნელი იყო. არასოდეს მიპატიებია მისთვის. 

არასოდეს. ჩემს ძალებს აღემატებოდა. სწორედ მაშინ ვიგრძენი,რომ მისდამი სიყვარულის 

ყველანაირი გრძნობა გამიქრა. ჭურჭელი სადაც ამ გრძნობას ვინახავდი ერთიანად დაიმსხვრა, 

ქვიშაში უგზოუკლოდ ჩაიკარგა ნამსხვრევები ( მცირე პაუზა) მხოლოდ დედა მიყვარდა. დედა. 

ახლა საბოლოოდ ვაღიარებ, რომ მისი ერთადერთი სიყვარული ვიყავი. არ მკითხო რატომ, არ 

გეტყვი. თუმცა შენ იცი, შე ყველაფერი იცი. დიახ, დიახ. ფოტო. 

(პაუზა) 

ის ფოტო ჩემს მაგიდის უჯრაში იდო, ძალიან ძირში მიმალული და ერთხელაც როცა რაღაც 

დოკუმენტებს ეძებდა, ჩვენმა დიადმა აღმასრულებელმა იპოვა და მკითხა: 

ვინ არისო ეს ფისო? შენი ფისოა? იცი, არც ისე ცუდად არ გამოიყურება. 

(პაუზა) 

ვუპასუხე კლარაა თქო  ჩემი პატარა და და არც არაფერი მიეჭვია (მცირე პაუზა) ფოტოს მეორე 

მხრიდან შენი მისამართი ეწერა  

(პაუზა) 

როგორც ჩანს ერთი ნაქირავები ბინიდან მეორეში გადახვედი და ერთ საღამოს შემოიარეო 

მეუბნებოდი. გინდოდა თავი მოგეწონებინა ძირადღირებული დანიური სტილის ავეჯით, 

კრედიტით რომ გქონდა ნაყიდი. ბავშვობაში თითქმის მასეთი გვქონდა. ყავისფერი, ნამდვილი 

ტყავის, უზომოდ კომფორტული. ადგომა აღარ გინდოდა, რომ ჩაჯდებოდი. (მცირე პაუზა) კარგი 

დრო იყო სანამ ვიჩხუბებდით. სამი წლის მანძილზე კონტაქტი არ გვქონია, კლარა. ახლა ხვდები 

ამას? არასოდეს აგიხსნია რამე, სიტყვა არ გითქვამს. ნათელი იყო ჩემთვის არაფრის თქმა არ 

გინდოდა. ვგრძნობდი, რომ დიდი ხანია აღარ გქონდა ეს დამპალი ფული. თუმცა ახლა ამის დრო 

არ არის. (მცირე პაუზა) 

და უცებ სურათი გაქრა, თითქოს არც არასოდეს არსებობდა. ვერ გავბედე დიადი 

აღმასრულებლისთვის მეკითხა რამე. დარწმუნებული ვარ მას არ აუღია. რატომ უნდა აეღო? 

შესაძლოა ვინმე ბრალმდებლის დოკუმენტებს გააყოლეს, მაგრამ უკან რატომ აღარ დააბრუნეს? 

შესაძლოა მერე იმ ბრალმდებელს თავის მაგიდაზე დარჩა ეს ფოტო და ათასში ერთხელ უყურებდა 

ხოლმე შენს ღიმილს. 

(პაუზა) 

მითხარი ეს რა გაქვს? საშიშია? 

(პაუზა) 

ახლა უკვე აღარ?(მცირე პაუზა) კომის  შედეგი არაპროგნოზირებადია? არადა მტკიცე ხმა გაქვს. 

სუმბულები. თეთრი, თავბრუდამხვევი ყვავილები. ხუმრობ? 
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(პაუზა) 

მოიცა; შენი აზრით დიადი აღმასრულებელი საიდან არის? (მცირე პაუზა) კი მაგრამ ხომ თქვენი 

არასოდეს მინახავსო! (მცირე პაუზა) მიპასუხე! ჩუმად არ უნდა იყო! გეკითხები! (მცირე პაუზა) შენს 

წინ, საწოლზე პატარა ალბომია სავსეა თქვენი სურათებით მოგზაურობის დროს რომ იღებდით. 

ასევე წარწერით არის მოკაზმული “სინდისის ნათება”? არაფრის მთქმელია (მცირე პაუზა) თუმცა 

ეს ხომ დიადი აღმასრულებლის სააგენტოს სახელია! ახლა, გასაგებია საიდან გქონდა ჩვენი 

ნომერი! 

(პაუზა) 

არა? რას გულისხმობ როცა ამბობ არას? 

(პაუზა) 

დიდი ხნის მანძილზე იცნობდი? (მცირე პაუზა) როგორ მიხარია აქაც ჩემი დიადი აღმასრულებელი 

რომ მონაწილეობს. 

(მცირე პაუზა) კიდევ ერთი კადრი. სხვა ქალი. ქალი (მცირე პაუზა) კლარა, ჩემი ერთადერთი და 

განუმორებელი. (მცირა პაუზა) თავისი ოფისის გახსნაზე, ტვინს მიბურღავდა: თავისი მოსაწყენი 

ისტორიებით, თუ როგორ ინახავს სარდაფში ქალის კოლგოტის კოლქციას. არასოდეს მქონია 

სურვილი ბევრი რამ მცოდნოდა ქალის საცვლების შესახებ. თავს ვაჩვნებდი, რომ  ყურადღებით 

ვუსმედი. 

რადგან ის არის მთავარი, მე კი მისთვის ვმუშაობ. (მცირე პაუზა) შენი საცვალიც არის მის 

კოლექციაში? ო, ღმერთო! ჩვენი აღმასრულებელი პირი! კლარა! (მცირე პაუზა) ( ამშვიდებს 

საკუთარ თავს) 

რას ნიშნავს ეს ყოველივე? 

(პაუზა) 

იქნებ ეს ყველაფერი უბრალო დამთხვევაა და მეტი არაფერი. რაღაც შეცდომაა ან შენი ფანტაზიის 

გამოგონილი ხრიკი. ბოლოს და ბოლოს შენმა ტვინმა კანტუზია გადაიტანა (მცირე პაუზა) 

ჰალუცინაცია არ გქონია? ხახვის გამყიდველი მოხუცი ქალების დაცვის მცდელობები. 

გადაგვარებული სამყაროს გამოკეთების მცდელობა. დონ კიხოტის ამბავს რომ მიყვებოდი. 

პრინცესა როგორ იქცა გომბეშოდ. 

რა ხარ ასეთი... შეწყვიტე, მოსვენებას მიკარგავს. ექიმს დავუძახო? არა? ყველაფერი  რიგზეა? 

დარწმუნებული ხარ? 

(პაუზა) 

დიახ, რა თქმა უნდა. ისევ გულახდილად (მცირე პაუზა) სამი წლის მანძილზე მეგობრობდით შენ 

და ის დამხმარე ვექილი, ანგელოზს რომ ჰგავს? (მცირე პაუზა) და გუშინ ქალ ექიმს სთხოვე რომ 

მისი წერილი გამოეეგზავნა ჩემს მისამართზე? ის რა, წერილებს გწერდა? ღმერთო ჩემო! (მცირე 

პაუზა) მდიდრული რესტორნები? 

(მცირე პაუზა) ერთად სეირნობა? ზღვაზე ერთად დასვენება? (მცირე პაუზა) დასვენების დღეები 

ლონდოში? დარწმუნებული ხარ რასაც ამბობ? რაღაც იაფფასიანი რომანის სუნი უდის ამ ამბავს, 

სერიალის. 

(პაუზა) 
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(ნებდება) 

დიახ, ეს ყველაფერი შედარებით იაფია. დიახ, იაფი. გამოდის, რომ ის იყო შენი საიდუმლო 

საყვარელი. დარმუნეებული, რომ ვიყავი მეც მომეწონებოდა. 

(პაუზა) 

დიახ, ცოტა შევმსუბუქდი, მადლობა. ნუთუ ეს შესაძლებელია? 

(პაუზა) 

შესაძლოა? 

(პაუზა) 

ბოლო პერიოდში მოუსვენრობა დამჩემდა. შენგან ერთი სიტყვაც არ მიმიღია, ერთი სიტყვა და ისე 

მეგონა, რომ ასეც უნდა ყოფილიყო. შენი სამსახური გქონდა, ჩვეულებრივი ცხოვრება, როგორც 

ყველას. ჭკუასუსტ და უტვინო მანეკენებს ტანსაცმელს უკერავდი. და დაგვიწყებოდა, სულ აღარ 

გახსოვდა შენი ძმა, შენი საკუთარი ძმა, რომელმაც ყველაფერი მოგცა რაც გააჩნდა. ყველაფერი. 

მხოლოდ ერთადერთი რამ დამრჩენოდა, აღმასრულებელი პირი. ისიც წასულია უკვე. 

(პაუზა) 

ჩვენი დიადი აღმასრულებელი. კიდევ ვერ ვიჯერებ. ვერ ვახერხებ. არადა, შესაძლოა დროისთვის 

გაეძლო. რომ მცოდნოდა, ოდნავ მაინც რომ მივმხვდარიყავი. 

(პაუზა) 

შავი ხალი მაჯვენა წარბზე? ნისკარტივით ცხვირი? ღია ყავისფერი თმა? ლოლოსავით ცივი, 

საუცხოოდ მოლიპული თვალები. განსაკუთრებით მზის შუქზე (მცირე პაუზა) დიახ, ეს ისაა. ისაა 

(მცირე პაუზა) იშვიათია ასეთი ლამაზი თვალები 

(პაუზა) 

საუცხოოა, არა? 

(პაუზა) 

(თავისთვის) 

აღმასრულებელთან იწვა. ჩემი აღმასრულებელი პირია. ღმერთო ჩემო! მასთან იწვა და სჯიდა 

კიდეც საბრალოს? არა, არა. არავის ვალი არ ექნებოდა, ჩემს გარდა. მხოლოდ მე მქონდა მისი 

დასჯის უფლება, მხოლოდ მე. (მცირე პაუზა) გამუდმებით მასთან იწვა. მე მარტო დამტოვა. 

მიმატოვა (მცირე პაუზა) სიყვარულს ამყარებდა მასთან! შესაძლოა უყვარდა კიდეც! ღმერთო ჩემო! 

(მცირე პაუზა) არა! გამარჯობა! 

(მცირე პაუზა) გამარჯობა! კიდევ აკ ხარ? (მცირე პაუზა) მისი სხვა ქალებისთვის მიწერილი 

წერილები იპოვნე? 

როგორც ამბობ ფულს ყოველთვის ადვილად შოულობდა გულუბრყვილო ადამიანებისგან და სხვა 

ქალებთან მიწერილი წერილები ახე? (მცირა პაუზა) გამთვრდა... გინდა თქვა, რომ....  

(მცირე პაუზა) ამის მერე  გადაგდო? ფაქტიურად, ხელი გკრა? შენ კიდევ გეგონა,რომ აივანზე 

საკოცნლად გაგიყვანა? (მცირე პაუზა) რატომ? შენი გაჩუმება უნდოდა? რა გაუკეთე ასეთი? შენ ხომ 

ჩემი კლარა ხარ, ჩემი და, რომელიც არავისთან ვყოფილა ვალში. ჩემს გარდა. 
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(პაუზა) 

ვეღარ მელაპარაკები, გადაიღალე ხომ? კი, მესმის შენი. მეც, მეც გადავიღალე. 

(გრძელი პაუზა) 

(ყვირილი) კლარა, შეგიძლია გააცნობიერო ის რაც ჩაიდინე? 

(პაუზა) 

კლარა, ჩემო საბარლო კლარა. საწყალი აღმასრულებელი. საავადმყოფოდან უნდა წავიდე 

დაუყოვნებლივ. 

ცოტა ხნით დამელოდე, მომიცადე. 

(პაუზა) 

არ შემომიშვებ? კი, მაგრამ მე შენი ძმა ვარ. კვლავ შენი ძმა ვარ (მცირე პაუზა) ძმა. 

(პაუზა) 

ზუსტად სამ საათზე ვიქნები (მცირე პაუზა) მოიცა, ვიღაც აღებს კარებს. შეიძლება დამლაგებელია. 

არა, ასე ადრე არასოდეს მოდის ხოლმე. მგონი ის აქ არის, ჩემი აღმასრულებელი პირი (მცირე 

პაუზა) კი, ის არის. უკაცრავად 

(ყურმილს ახეთქებს. ყურმილში გაბმული ზარის ხმა ისმის, ნელ-ნელა ყუჩდება, ბოლოს დუმს) 

ე.ი. მოხვედი, ბატონო.გამარჯობა, გამარჯობა. ხვალ პარასკევია, როგორც გჩვევიათ მოხვედით 

თქვენი მსხვერპლის პირადად გასაცნობად. ცოტა უხეშად გამომივიდა, მაგრამ აუცილებელია. 

სიტყვისგან შეიქმნა სიცოცლე. სიტყვამ მოიტანა უბედურება. სასიკვდილო სიტყვა, რომელიც 

დაუნდობელია, მაგრამ არა ამჯერად. უნდა გაიგოთ. ყველაფერი დავკარგე, ცხვარიც აღარ მყავს, 

არც სულბუნები.აღარაფერი დამრჩა. აღარაფერი. ზღვისპირა პატარა ქოხზეც,რომ აღარაფერი 

ვთქვა. არაფერს წარმოვადგენ, მხოლოდ რწმენა დაკარგული მსხვერპლი ვარ. ასე, რომ... (მცირე 

პაუზა) დოკუმენტები მოვამზადე.თქვენს მაგიდაზეა. წლების მანძილზე თქვენს ჩვევებს 

ვაკვირდებოდი.ვიცი, როდესაც კართან მოხვალთ, სახელურს ჩამოკრავთ ხელს.ისიც ვიცი თუ 

როდის შეუთანხმდებით მოსამართლეს ახალი აუქციონის შესახებ. და აგრეთვე ისიც ვიცი,რომ 

ნახევარფასში ყიდულობთ ყველაფერს რასაც იმ დღეს შემოგთავაზებენ გასაყიდად. არა,არა მე არ 

გაკრიტიკებთ, არც თქვენს საქციელს განვიკითხავ. უბრალოდ, ძალზედ კარგად გიცნობთ.ვიცი 

როდის სვამთ ყავას, როდის გადაიხედებით ფანჯრიდან.ვიცი როდის იტვით ჩემი მისამართით 

ერთი–ორ ზრდილობიან ფრაზას.როდესაც სახეს მომაშორებთ, კედელს მიაშტერდებით რაღაც 

დროის მანძილზე თითქოს იქ რაღაც დიდებულს ეძებთ.ვიცი, ვიცი ყველა მცირე დეტალი თქვენს 

შესახებ (მცირე პაუზა) როგორ ყოველთვის გემოვნებიანი მდიდარი ადამიანის შთაბეჭდილებას 

ტოვებთ, ჯიბეები მუდამ ფულით რომ აქვს სავსე და რაღა თქმა უნდა ლამაზი გოგონების 

ფოტოები, მისამართებით უკან.რა თქმა უნდა თქვენთვის მიმზიდველი არ იქნებიან ჩვენი ცხენის 

სახიანი მოხუცი კლიენტები, დაბალი ხარისხის სილიკონით, რომ შეუკეთბიათ მკერდი.არა, არც 

მათი სურათბი გამოგადგებათ, არა? ალბათ, ჩემი მაგიდიდან აღებული ფოტოც აღარ არის თქვენი 

საკუთრება, არა?დიახ, რა თქმა უნდა ეს სიმართლეა. სულბუნებმა თავისი სურნელება დაკარგეს და 

რაღა თქმა უნდა თქვენ არასოდეს ცდებით, არასოდეს (მცირე პაუზა) ასეა ყველაფერი, არა? 

(მცირე პაუზა) კვირის ბოლოს დასასვენებლად მთაში წახვალ თუ ზღვაზე? თუ აქვე სოფელში 

წახვალ, სადაც სუფთა წყალი მოჩუხჩუხებს, ტყე დაბინძურებული არ არის, შორს ხარ 

ცნობისმოყვარე ადამიანებისგან, განმარტოვებით ისვენებ.(მცირე პაუზა) ასეთ დიდებულ დროს 

ალბათ უფლებას მომცემ რაღაც პირადული კითხვით მოგმართო (მცირე პაუზა) ვნიმე ახალ 
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გოგონას არ წაიყვან შენთან ერთად? გასართობად. ახალი გოგო, ცოცხალი! (მცირე პაუზა) შესაძლოა 

ქერათმიანი აღმოჩნდეს. კიდევ ერთი ქერა შენი კოლექციისთვის, რომელიც ამჯერად სუმბულებს 

აღარ გაგახსენებს. თეთრი, სურნელოვანი ყვავილები. კი მაგრამ შენ არ იცი, არ იცი რა არის 

სიყვარული, ნამდვილი სიყვარული! არ იცი! უბრალოდ, არ იცი. მესმის, ძალიან ცუდია იქ 

დასახმარებლად რომ არ გეყოლება სასამართლო პალატის ხელისუფალი, არც მოსამართლე ან 

თუნდაც რიგითი ვექილი. არცერთი თქვენი კოლეგა ვინც ნადირობაში ან აუქციონზე 

დაგეხმარებათ. მხოლოდ თქვენი მშობლები გამოიტანენ მსჯავრს. (მცირე პაუზა) უთხარი კლარას, 

უთხარი რომ ვაპატიე. ამაზე ფიქრი აღარ მოუწევს. უთხარი აღარ იფიქროს. (მცირე პაუზა) შენ კი, 

ასეთი დამხმარე აღარასოდეს გეყოლება. 

(მცირე პაუზა) 

(გასროლის ხმა) 

(ბინდში მოძრავი ფიგურები ჩანს. ჭრაჭუნაბორბლებიანი საავადმყოფოს საკაცე მოძრაობს) 

სიბნელიდან ისმის უცხო ხმა: გამარჯობა.პროცედურაა. აქ არ არის. ორშაბათიდან ხუთშაბათამდე. 

დიახ, დიახ. არა, არა. უბრალოდ დარეკეთ. მე? მე ახალი ასისტენტი ვარ. 

დასასრული. 

 

 

პოსტსაბჭოთა დრამატურგია კავკასიაში 

ელჩინ ჯაფაროვი 

აზერბაიჯანული თეატრის დაბრუნება საკუთარ ფესვებთან  საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ და 

ძირითადი ტენდენციები დრამატურგიაში 

აზერბაიჯანის კულტურის თვითმყოფადობა არის ის, რომ ზოგიერთი უძველესი კულტურულ-

ფსიქოლოგიური ფენომენი დღესაც შემორჩენილია თითქმის ხელშეუხებელი ფორმით ჩვენს 

თანამედროვე კულტურულ და პროფესიულ მენტალიტეტში. ასეთია აშუქის ხელოვნება, მუღამი 

და ხალხური მუსიკა, რომელმაც  თავისი განვითარების ათასი წლის მანძილზე და შინაარსობრივ, 

ვერბალურ-გამოხატულებით დონეზე შემოინახა ისტორიული წყაროები და ტრადიციები. 

ხელოვნების ეს კლასიკური ფორმები, რომელსაც საკუთარი სტილი და კონცეფცია გააჩნია, 

შეადგენს აზერბაიჯანული აზროვნების მთავარ  ბაზას ეროვნულ ხელოვნებაში. მათ გავლენა 

იქონიეს ეროვნული თეატრის სტილსა და გამოცდილებაზე, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის 

მთლიანად და სისტემატურად განსაზღვრული. ამის დასადასტურებლად საჭიროა რაიმე 

მტკიცებულება. ჯერ ერთი, ჩვენი თეატრალური აზროვნება არ გამოჩენილა შემოქმედებით 

სიცარიელეზე და ობიექტურად, დაფუძნებულია ამავე კულტურულ ტრადიციებს. მეორე, ერთ 

კულტურაში შეუძლებელია მასიური რაოდენობის განსხვავებები, რომლებმაც ვერ გადალახეს 

შემოქმედებითი მექანიზმები და ეთნო-ფსიქოლოგიური სქემები. ეროვნული ხელოვნების 

სტრუქტურული, ტიპოლოგიური, გენეტიკური, ესთეტიკური და მხატვრული ანალიზი ავლენს 

მათი ერთიანი ან მსგავსი სტრუქტურის პრინციპებს. გაერთიანებული ეთნო-კულტურული და 

ფსიქოლოგიის წყაროები, საერთო გამოხატვის სისტემა და ლექსიკა, მსგავსი ფორმალური 



 

 

133 

 

მახასიათებლები, კომპოზიციური სპეციფიკა და სისტემები აკავშირებს ეროვნულ ხელოვნებას 

ხელოვნების საყოველთაოდ აღიარებულ კანონებთან.  

ეროვნული თეატრის კონცეფციის ყველაზე დამახასიათებელი ნიშნები მოცემულია უძველეს 

ოგუზ მითებში, იგავებში, სხვადასხვა ტრადიციებში, თამაშებში, სიმღერებში და ა.შ. შეუძლებელია 

საერთო თურქული კულტურის გავლენის უარყოფა აზერბაიჯანის თანამედროვე კულტურაზე. 

ოგუზ ტომები უძველესი თურქულენოვანი მოდგმაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაინტერესებს  

თეატრალური აზროვნების ელემენტები სხვადასხვა მითოლოგიასა და ეპიკურ ნაშრომებში. 

პირველი ეპოსი დაწერილი მათ საკუთარ ენაზე არის Dede Qorgud-ის ეპოსი. 

Dede Gorgud-ის რიტუალები შეიძლება ჩაითვალოს ეროვნული თეატრალური აზროვნების 

პრიმიტიულ მანიფესტაციებად და ეროვნული თეატრის კონცეფციის ყველაზე მთავარ 

მახასიათებლად - მეხსიერებისადმი მიმართვა. Dede Gorgud-ი იყო პირველყოფილი 

მენტალიტეტისათვის მედიატორი წმინდასა და ცოდვილს შორის  და მისი მთავარი იარაღი იყო 

სიტყვა. 

თეატრალური აზროვნების პირველ დონეზე უკვე არსებობდა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფორმები 

წმინდა ეროვნული თეატრის კონცეფციის შესაქმნელად. ესენი არიან: 

 ეთნო- ფსიქოლოგიის აუცილებლობა მისტიკური ხელოვნების შექმნაში 

 მოტივაცია მისი ასიმილაციისათვის  

 ორიგინალური სტილი და ფორმები 

 მისტიური სიტყვათა წყება 

 მხატვრულ-ესთეტიკური სისტემები 

ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია აზერბაიჯანული ეროვნული თეატრის გენეზისი აღმოვაჩინოთ Dede 

Gorgud-ის ეპოსში. 

თურქი ხალხის უმრავლესობას, მათ შორის, ოგუზის ტომს აქვს სიკვდილსა და დაკრძალვასთან 

დაკავშირებული რიტუალები, მათ შორის, განსაკუთრებული ადგილი YUG-ის რიტუალს უკავია. 

პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს რიტუალი დაკავშირებულია ადამიანის თვითშემეცნების 

პროცესთან. Yug-ი უკავშირდება აზერბაიჯანის ეროვნულ ისტორიას, სულიერ დაწინაურებას, 

მითო-ფილოსოფიურ და მხატვრულ გონებას. როგორც ტერმინი „yug“ ნიშნავს „საფლავზე 

წარწერას“,  „სიტყვას“, „მწუხარებას“, „გაჭირვებას“ - ეს იყო დიდი გმირების გამოგლოვების 

ტრადიცია უძველეს აზერბაიჯანში. ხალხი იკრიბებოდა გმირთა გარდაცვალების დღეს. სწორედ, 

ამ შეკრებას ეწოდა yug. სიტყვა "Yuglama" მოდის ტირილის მნიშვნელობით. "yugchu“-ს ტომი, 

რომელიც ეწეოდა ამ რიტუალს უკრავდნენ მუსიკალურ ინსტრუმენტზე და მღეროდნენ.   

ისტორიკოსი მუსა ქაღანგათლიმ აღწერა დაკრძალვის ცერემონია: „ისინი უკრავენ თებილზე 

(დასარტყამები) და ზურნაზე (ჩასაბერი ინსტრუმენტი) მახვილით განგმირულ სხეულებზე...ისინი 

იბრძვიან ხმლებით... მხიარულობენ... ზოგიერთი მათგანი მწარედ ტირის...სხვები ასრულებენ 

წარმართულ ცეკვას. ისინი თამაშობენ, ცეკვავენ და მღერიან“. 

Yug-ის რიტუალში, ჩვენ შეგვიძლია, გამოვყოთ თეატრის საშემსრულებლო ელემენტები: 

 რიტუალი შედგება უსიტყვო (ფიზიკური მოძრაობა) და სიტყვიერი კომპონენტებისგან 

 გამოიყენება მუსიკალური ინსტრუმენტები 
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 კომპოზიციის ზედმიწევნითი განხორციელება  

 რიტუალის შესრულება პროფესიონალი შემსრულებლების მიერ 

 ამოცანების გადანაწილება და სპეციალური შერჩევა  პროფესიული 

შემსრულებლებისათვის 

 პიროვნების სპეციფიკური ფუნქციები, რომელიც მიმართულია რიტუალისაკენ და ა.შ. 

ლევ გუმილევის წიგნის „ჰუნები ჩინეთში“ მიხედვით, მაშინ, როდესაც ჰუნები 

კეთილმეზობლურად ცხოვრობდნენ ჩინეთთან ჰქონდათ თეატრალური წარმოდგენები და სწორედ 

მათ გაავრცელეს ეს წარმოდგენები  ამ ადგილებში. ცხადია, ჰუნების დაკრძალვის რიტუალებმა 

გავლენა იქონია საშემსრულებლო ხელოვნებაზე. yughcu-ს ჯგუფის სტილი და ფორმები არ 

იზღუდება მხოლოდ შემოტანით და გატანით, რადგან რიტუალი უშუალოდ დაკავშირებულია 

რწმენასთან, არქეტიპებთან. აქედან გამომდინარე, ამან მოითხოვა „თეატრალური აზროვნება“ და 

"თეატრალური გამოცდილება" დაკავშირებული ეთნო-ფსიქოლოგიურ აზროვნებასთან. ალბათ, 

yughchu, როგორც შემსრულებელი, იყო ავტორი, მსახიობი და რეჟისორი ამ და სხვა ქუჩის 

საშემსრულებლო ხელოვნების ფორმებისა, როგორიცაა ყარაველი, ყარაგოზი და ა.შ. როგორც 

ცნობილია, ყარაველი, ყარაგოზი, კილიმარასი, ყველა ეს ქუჩის წარმოდგენა არის ეროვნული 

„საკარნავალო ესთეტიკის“ და „იუმორის კულტურის“ აღმნიშვნელი. აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ 

კომიკური და ტრაგიკული ხელოვნების ფორმები არ არის წინააღმდეგობრივი, როგორც ბატონი 

ბახტინი წერდა,  კომიკური ელემენტები, ძირითადად, არის ტრაგედიის შებრუნებული ცნება. 

ზოგადად, „ყველაფრის ჩახლართვა“ არის ეროვნული საკარნავალო ცნობიერების ძირითადი 

სტილი. მივდივართ იმ დასკვნამდე, რომ yughchu-ს შემსრულებელი, რომელმაც მოიპოვა 

თეატრალური აზროვნება, იმისათვის, რომ თავი აერიდებინა ტაბუსათვის უნდა გაეგრძელებინა 

თავისი პრქტიკა საკარნავალო ესთეტიკაში, ტრაგიკული და მისტიკური ნიშნების ცვალებადობით.  

Kechal, Kosa, Yalanchi Pahlavan, Kechi, Garagoz (ქუჩის წარმოდგენების გმირები) და კარნავალის სხვა 

გმირები არის ადამიანის პირველადი ფორმის გამოვლინება, არქეტიპები და გვაძლევს 

ეგზისტენციალური პრობლემების აღწერის საშუალებას კომიკური გზით. ასე რომ, ტრადიციამ 

გააგრძელა და მიიღო მისი ენა და გამოხატვის საშუალება ახალ პირობებში, მაგრამ მთავარი - 

მიზანი დარჩა. როგორც დოსტოევსკიმ განაცხადა,  იუმორის საიდუმლოება არის გულმოწყალების 

გამოღვიძება. მნიშვნელოვანი ნაწილი იუმორის კულტურის არის ქუჩის წარმოდგენები და ეს 

უნდა ყოფილიყო პროტოტიპი პროფესიული თეატრისა, რადგან ძირითადი ინდიკატორი იყო  - 

ტექსტი და ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ მხატვრული და თეატრალური კონცეფცია. ასევე, 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ეგზისტენციალური პრობლემები იყო ნაჩვენები ძალზედ 

„სერიოზული“ სახით. Yug-ის რიტუალი მოიცავდა ფართო სპექტრს სიტუაციებისა და მხატვრული 

თვალსაზრისით, მაყურებლამდე სპექტაკლის მიტანის ფორმით მას ხელი შეუწყო თურქი ხალხის 

პირველი ეპოსური ჟანრის შექმნამ.  

Kitabi-Dede-Gorgud-ის კავშირი yug-ის რიტუალთან, რომელიც იძენს ყარაგოზის,  ყარაველის 

თამაშების რესურსს ეპოსებიდან და რიტუალებიდან და ა.შ. წარმოაჩენს  მხატვრულ-ესთეტიკური 

აზროვნების მთლიანობას. 

თუ ჩვენ გაადავხედავთ აზერბაიჯანული ეროვნული ხელოვნების განვითარებას, დავინახავთ 

შემდეგ პერიოდებს: რელიგიური მითოლოგია (მსოფლიოს რესტრუქტურიზაცია), შემოქმედებითი 

(მსოფლიოს შექმნა სილამაზისა და ჰარმონიის კანონებით) და ბოლოს, თეორიული ცნობიერების 

(სამეცნიერო მიმოხილვის შექმნა დაფუძნებული დიალექტიკასა და ლოგიკაზე). აზერბაიჯანის 

ეროვნულმა სახელოვნებო აზროვნებამ ყველა ეს პერიოდი გაიარა. 



 

 

135 

 

ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თურქი ხალხისათვის იყო საჭირო პროტო-თეატრის შექმნა. 

თეატრალური პროცესი დაიწყო არქაულ პერიოდში და გაგრძელდა VII საუკუნემდე. თურქული 

ტომები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ფართო ტერიტორიაზე და როგორც  სხვადასხვა ეროვნების 

მეზობელი, მათ შეეძლოთ შეეთვისებინათ ეს კულტურები და შეექმნათ საკუთარი კულტურა 

განსაკუთრებული მახასიათებლებით. რასაც ჩვენ ვუწოდებთ თეატრს უმეტეს თურქ ერებში ის 

იწოდება წარმოდგენად.  

წარმოდგენა თურქულ ენაში, ალბათ, უძველესი სიტყვაა და ამიტომ პოლისემანტიკური. ეს სიტყვა 

მჭიდროდ უკავშირდება მითოლოგიას. შამანის რიტუალებსაც კი წარმოდგენა ეწოდებოდა. ასე 

რომ, აზერბაიჯანული ეროვნული თეატრალური აზროვნება დაკავშირებულია უპირველეს 

საშემსრულებლო ხელოვნების ფესვებთან და ეს კავშირი დღემდე გრძელდება.  

მე შევეცადე გადამეხედა  ეროვნული საშემსრულებლო ხელოვნების გენეზისისათვის. 

აზერბაიჯანის ეროვნულ საშემსრულებლო ხელოვნებას აქვს ისეთი საწყისები, რომელიც მუშაობს 

როგორც ერთი რთული ორგანიზმი და მე მინდა წარმოვადგინო ფენომენი, რომელიც გავლენას 

ახდენს თანამედროვე აზერბაიჯანულ თეატრზე, მის პროცესებზე და მსოფლიო თეატრალურ 

სივრცეში ინტეგრაციაზე.  

გარკვეულ მომენტში შემოქმედი პირი ხდება კულტურის ფაქტი და ის ანარეკლია ამ კულტურის.  

ელჩინ-მწერალი, ელჩინ-ლიტერატურის კრიტიკოსი, ელჩინ-დრამატურგი, ელჩინ-ფილმის 

სცენარისტი, ელჩინ-პუბლიცისტი, ელჩინ-მთარგმნელი, ელჩინ-საზოგადო მოღვაწე... ეს ძალზედ 

დამახასიათებელია მისთვის. მისი პიესები ძალიან ახლოსაა მაყურებელთან პიესებში დასმული 

პრობლემების გამო. იგი თავის პიესებში წერს ადამიანის უმწეობაზე, რომელიც ცხოვრობს ქალაქში 

და ცდილობს იპოვოს პასუხი ფსიქოლოგიის ღრმა ფენებში. იგი დაინტერესებულია ჩვეულებრივი 

ადამიანის შიდა განცდებით. ელჩინი ყოველთვის ამახვილებს ყურადღებას პიროვნებისა და 

დროის ურთიერთობაზე ჰუმანისტური კუთხით და ცდილობს მოიძიოს სოციალურ-

ფსიქოლოგიური ანტაგონიზმი ღრმა დონეზე. მისი არსებობის ფაქტი აზერბაიჯანულ კულტურაში 

ნიშნავს ელჩინის წვლილს ეროვნულ ლიტერატურასა და საშემსრულებლო ხელოვნებაში და ამავე 

დროს იგი არის ერთგვარი სარკე ამ კულტურის. 

ელჩინის პიესების სცენიურ სიცოცხლეს ეროვნული თეატრალური პროცესისათვის მოაქვს 

მსოფლიო თეატრის მნიშვნელოვანი პრობლემები.  ეს იყო დროის კარნახი და ეს იყო ელჩინი, 

რომელმაც თავისი შემოქმედებით უპასუხა ამ ცვლილებებს. 

ელჩინის გამოჩენა თეატრში იყო აზერბაიჯანული თეატრისათვის ახალი სუნთქვა. ელჩინმა 

პირველად დრამატურგიის ისტორიაში შემოიტანა ქაოსის იმიჯი. მას შეეძლო გამოეხატა მორალი, 

იდეოლოგიური სტერეოტიპები პრობლემებისადმი თავისი მიდგომით და მისი განსაკუთრებული 

ესთეტიკური გზით. განსაკუთრებულობა, გროტესკული განზოგადება პამფლეტის ელემენტებთან 

ერთად განასხვავებს მისი პიესების ყველა გმირს სხვა დრამატურგების ადრეული ნაწარმოებების 

პორტრეტებისაგან. ელჩინის კომედიების წაკითხვის და სცენაზე ხილვის შემდეგ იწყებთ მისი 

განზრახვების გაცნობიერებას. ეს პაროდია-კომედიები არის ძირითადად ახალი პიესის 

სტრუქტურისათვის, კონფლიქტი და შეჯახებები, ახალი ტიპის გმირები. 

ელჩინი თავისი პიესებით შეეხო ახალ თემებს; მოულოდნელი სიუჟეტი, რომელიც უცხო იყო 

აზერბაიჯანული ეროვნული დრამატურგიისათვის, შექმნა ახალი ადამიანის სახე და 
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სტერეოტიპებისგან შორს მდგარი იმიჯი. მის პიესებში საინტერესო ლირიკულ-კომიკური 

სუბიექტებია, აქტუალური მორალური კონფლიქტები, ურთიერთობის თანამედროვე ფორმა და ეს 

ყველაფერი არეულია ორიგინალურ სტილში.  ელჩინის წერის მანერა ყოველთვის იძლევა 

საშუალებას, რომ შეიცვალოს სტრუქტურა და მოხდეს ახალი ფორმით ინსცენირება 

დაფუძნებული გმირების განვითარებაზე. 

ელჩინის დრამატურგიაში ორი ტიპის სიუჟეტი შეინიშნება. პირველი ტიპია ცენტრიდანული 

კომპოზიცია, სადაც გმირების სისტემა ჩამოყალიბებულია იერარქიულად. ეს ნიშნავს, რომ 

მთავარი გმირის პირადი მორალური კონფლიქტები და მისი ვალდებულება საკუთარი სინდისის 

წინაშე და საზოგადოებაში ხდება სიტუაციის ძირითადი თემები (მკვლელის პიესა). მეორე ტიპის 

სიუჟეტში ყველა გმირი იზიარებს კონფლიქტისთვის საჭირო დრამატულ დატვირთვას. აქ 

სიტუაცია აჭარბებს გმირებს. ამ პიესებში კონფლიქტები ხდება ცხოვრებისეული პარადოქსის 

შედეგი. ამ ტიპის პიესებში გმირები, როგორც წესი, ჩათრეული არიან კონფლიქტებში თავისი 

სურვილის მიუხედავად (პიესა „ტელესკოპი“).  

ელჩინის პიესებში დრამატული ქმედებების მთლიანად ფორმა და სტრუქტურა სრულიად 

შეცვლილია. ამ ტიპის შეჯახებები არის არსებითი მისი დრამატურგიისათვის. ამ პიესებში 

გმირების სურვილები და განზრახვები ძალიან განსხვავებულია, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

აბსოლუტურად ახალია. დრამატული დაძაბულობა იქმნება მათი აქტიურობით. აქ, დრამატურგი 

ასრულებს არქეოლოგის როლს ადამიანის ვნებების და შიშის სფეროში. ამ თემების  და 

სუბიექტების კვლევაში ელჩინმა დაუჯერებელი სამუშაო შეასრულა. 

ელჩინის პიესები კარგადაა ცნობილი არა მარტო აზერბაიჯანული თეატრის სცენისათვის, არამედ 

ისინი დაიდგა საზღვარგარეთის ისეთ ქვეყნებში, როგორიცა ინგლისი, თურქეთი, რუსეთი, 

უკრაინა და ა.შ. ელჩინი როგორც დრამატურგი, როგორც იუნის იმრემ განაცხადა, არის 

ხანგრძლივი და დელიკატური გზა. ეს არის აგრეთვე გზა აზერბაიჯანის დრამატურგიისა და 

ეროვნული თეატრის. 

 

 

ნათელა ოსმანლი , ისმაილ იმანოვი 

ლიფტი 

რუსულიდან თარგმნა ლიკა ჭელიძემ 

გოგონა პატარა შავ კაბაში და წვრილქუსლიანი ფეხსაცმლით, თმა კოხტად დავარცხნილი, ხელში 

პატარა ჩანთით. ის ლიფტის წინ დგას,ღილაკს ნერვიულად აჭერს თითს, მოუთმენლად ცქმუტავს. 

ოდნავ მოშორებით დგას მამედოვი. მას ძველი გახეხილი ჯინსები აცვია, თითქმის მუხლამდე 

აკეცილი, რეზინის კეტები, მაისური რობოტის გამოსახულებით საბრძოლო პოზაში, ხელში 

ლეღვით სავსე კალათა უჭირავს.მამედოვი მობილური ტელეფონით ლაპარაკობს. 

მამედოვი. აბა გკოცნი, პატარავ, კარგად. აუფიდერზეინ, მაინე კლაინე. 
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გოგონატრიალდება გერმანულის გაგონებაზე, მამედოვი საუბარს ამთავრებს და ლიფტს 

უახლოვდება. 

გოგონა (გაღიზიანებული). გამოდის, რომ მეთორმეტე სართულზე ფეხით ასვლა უფრო ადვილია! 

მამედოვი მხრებს უხმოდ იჩეჩავს. 

გოგონა. ამ ქვეყანაში ნორმალურად შენებას ვერასოდეს ისწავლიან! სრულიად ახალი სახლია, სამი 

ლიფტიდან კი, მხოლოდ ერთი მუშაობს. და რატომ? იმიტომ რომ ატკატი აიღეს და რაღაც 

იაფფასიანი ნაგავი იყიდეს. 

მამედოვი (ჩაფიქრებული). დ-დ-დიახ. 

როგორც იქნა კარი იღება, ისინი ლიფტში შედიან. უხმოდ მგზავრობენ. მამედოვი ვერ გარკვეულა, 

დადგას ძირს ლეღვიანი კალათა თუ არ ღირს, ბოლოს და ბოლოს გაბედავს. ამ მომენტში ლიფტი 

ჩერდება. 

გოგონა. ვაი. ეს თქვენ გააკეთეთ? (ხვდება, რომ სისულელე თქვა. უხერხულად ჩუმდება.) 

მამედოვი (ჩაფიქრებული). დ-დ-დიახ. 

გოგონა. აქ სპეციალური ღილაკი უნდა იყოს! ა? თქვენ უკვე დააჭირეთ? იმედია, რომ აქ არ 

დავიხრჩობით. 

მამედოვი. რატომ დავიხრჩობით? მე მგონი, ვენტილაცია მუშაობს. 

გოგონა. ან შახტში არ ჩავვარდებით! 

მამედოვი. ან მე მანიაკი არ აღმოვჩნდები. 

პაუზა ჩამოწვა, გოგონა მამედოვს შეშინებული უყურებს. სმარტფონს ამოიღებს, ინტერნეტში 

შესვლას ცდილობს. 

მამედოვი. ისე, მე ვიხუმრე. 

გოგონა მის რეპლიკას იგნორირებას უკეთებს, სმატფონშია ჩართული. 

გოგონა (აღშფოთებული). მათ ეს მოსწონთ! მე ლიფტში გავიჭედე, მათ კი ეს მოსწონთ! 

სცენის თავზე ეკრანზე ფეისბუკია, „კედელზე“ სტატუსი ჩნდება: Lala Alekperova „ლიფტში 

გავიჭედე ვიღაც იდიოტთან ერთად. უკვე გარეთ გამოვდიოდი, როცა გამახსენდა, რომ საფულე 

დამრჩა. დაბრუნება გადავწყვიტე, ამას ჰქვია...“ 16 მომხმარებელს ეს მოსწონს. 

კომენტარები: 1. „შე საწყალო, როგორ გითანაგრძნობ! მთავარია სიმშვიდე შეინარჩუნე.“ 2. „ალიკმა 

იცის?“ 

Lala Alekperova „არა, ვერ ვურეკავ! გასულია მომსახურების ზონიდან! მესიჯი უკვე გავუგზავნე.“ 

მამედოვი. ჩემი ტელეფონი არ იჭერს, თორემ მეზობელს დავურეკავდი. (დახმარების ღილაკს 

ბოლომდე აჭერს თითს). იქნებ ვიყვიროთ? (ყვირის) ეი! ვინმემ გვიშველეთ! 
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ლალა. ამ ქვეყანაში ყველაფერი ყოველთვის ისე იქნება, როგორც არის. ერთადერთი მოქმედი 

ლიფტი გაიჭედა, და ეს არავის არ ეხება! 

სინათლე ქრება. სცენის მარცხენა ნახევარი ნათდება. ლალა მყუდრო ოთახში შემოდის, ტახტზე 

ჯდება, ტორშერს ანთებს. ოთახის მოწყობილობა იმაზე მეტყველებს, რომ ის ძველი ბინიდან 

გადმოიტანეს, ოდნავი რესტავრაცია გაუკეთეს, მაგრამ ყოფილი ინტერიერი შეინარჩუნეს. ტახტზე 

ლალას გვერდით ხანშიშესული მოვლილი ქალი ზის, ის წიგნს ფურცლავს. 

ლალა. დიდი ხანია შევნიშნე, რომ ხალხი ორ ნაწილად იყოფა. ისინი, ვისაც უნდა წასვლა და ისინი, 

ვინც მიდიან. ისინი, ვისაც უნდა დაქორწინება და ისინი, ვინც ქორწინდება. ისინი, ვისაც უნდა 

მოწევას თავი დაანებოს და ისინი, ვინც ანებებს. მე, როგოც ჩანს, პირველ ნაწილს ვეკუთვნი. 

დედა. ვითომ რატომ? მოწევას ხომ დაანებე თავი! (პაუზა). ერთხელ. შარშან. ერთი თვით. 

ლალა (იგივე ტონით). და გავთხოვდი. ერთხელ. სამი წლის წინ. ხუთი თვით. 

დედა. მე თავიდანვე წინააღმდეგი ვიყავი. 

ლალა. შენ რომ თანახმა ყოფილიყავი, შეიძლება არც გავყოლოდი. მაგრამ შენ ისე მებრძოდი, რომ 

სხვა გამოსავალი არც მრჩებოდა, ჩემი უნდა გამეტანა. 

დედა. ღამის სამ საათზე მოეთრეოდა! (უფრო დაბალ ხმაზე) მთვრალი! 

ლალა. გეყოფა რა, დე. სულაც არ იყო ცუდი ბიჭი. რაღაც დონეზე კარგიც კი იყო. სმითაც ბევრს არ 

სვამდა. 

დედა. თუმცა, იმ ძუკნას გამო ხომ მიგატოვა! 

ლალა. ძუკნა რა შუაშია, დე. ჩაალაგა კაცმა ბარგი და წავიდა, ღმერთმა კარგად ამყოფოს. 

დედა (აწყვეტინებს). სხვათაშორის, ჩვენი უთო გააყოლა ხელს. 

ლალა. დე, შემთხვევით მოუვიდა. 

დედა. და ხორცის მანქანის დანაც. 

ლალა. ეგ დანა შენ გადააგდე! იმას რად უნდოდა ჩვენი ხორცის მანქანის დანა?! 

სინათლე ქრება. ლიფტში ინთება. კაბინაში ლალას და მამედოვს ვხედავთ. 

მამედოვი. შეიძლება თქვენი ტელეფონით ვისარგებლო? 

ლალა. მე რატომღაც მხოლოდ ინტერნეტში შესვლა გამომდის... დარეკვა კი, არაფრით. 

მამედოვი. ეს ლიფტი რაღაც ანომალურ ზონაშია. აქ არასოდეს არ იჭერს. 

ლალა. იქნებ მართლა ვიყვიროთ? ეი! ვინმემ გვიშველეთ! 

მამედოვი. ლეღვი გინდათ? 
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ლალა (გამომცდელად ახედ-დახედავს). არა, გმადლობთ. (ლეღვიან კალათს გადახედავს) 

აგარაკიდან მოგაქვთ? 

მამედოვი. რაგამჭრიახი ხართ! როგორ მიხვდით? წინასწარმეტყველი ბრძანდებით? 

ლალა (იჭმუხნება) ნუ მაიმუნობთ. მე აფშერონი არ მიყვარს. 

მამედოვი. კურშეველი გირჩევნიათ? 

ლალა. უბრალოდ ზღვა არ მიყვარს, ტყე უფრო მიყვარს, მდინარე, ბალახი. 

მამედოვი. ბალახი? 

ლალა (გაღიზიანებული). ბალახი! რომელზეც დადიან. 

მამედოვი. ზღვა ყოველთვის უკეთესია. 

ლალა. რატომ? 

მამედოვი. არ ვიცი, მე ყოველთვის მიყვარდა ზღვა. 

ლალა. აგარაკზე რას საქმიანობდით? 

მამედოვი. სტანდარტული სააგარაკო ამბავია. კოღოებს ვებრძოდი. პლაჟზე დავდიოდი. დილით 

სამედიცინო გადაცემას ვუყურებდი. 

ლალა. ექიმი ხართ? 

მამედოვი. არა. 

ლალა. გადაცემა რაზე იყო? 

მამედოვი. სქესობრივ დისფუნქციაზე მამაკაცებში. 

ლალა (დამცინავად). გითანაგრძნობთ. 

მამედოვი (შემცბარი). არა-არა. 

ლალა (დამორცხვებული). არა, კი არ განვიცდი. ცუდად გამომივიდა. 

მამედოვი. გადაცემის წამყვანი ჩემი მეგობარია. მე უბრალოდ ვუყურებდი, ნუ გეშინიათ. 

ლალა. სულაც არ მეშინია. 

ეკრანზე სცენის თავზე „ფეისბუკია“. ლალა მეგობარ გოგონასთან მიმოწერას აწარმოებს (როდესაც 

შეტყობინებას ლალა კრეფს, სატელეფონო კლავიატურის ხმა ისმის, როდესაც მეგობარი გოგონა 

ბეჭდავს - იგრძნობა, რომ ეს კომპიუტერის კლავიატურაა). 

მეგობარი გოგონა.ეს „იდიოტი“ როგორია? სიმპათიურია? 

ლალა. რას ამბობ! ერთი მისი მაისური განახა, და ტურტლიანი ფეხები კეტებში. 
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მეგობარი გოგონა.ფუუუ. ალიკი არ გამოჩენილა? 

ლალა. არა, გასულია მომსახურების ზონიდან. 

მეგობარი გოგონა. „იდიოტი“ ბებერია თუ ახალგაზრდა? 

ლალა. გაურკვეველია. (ყურადღებით აკვირდება მამედოვს, მამედოვი გაკვირვებული უყურებს) 

ასე ოცდაათი წლის, შეიძლება ოცდათხუთმეტის. 

მეგობარი გოგონა.საქორწილო ბეჭედი თუ აქვს თითზე? 

ლალა. გემუდარები! თითქოს თუ არა აქვს, რამის მაჩვენებელი იყოს. თანაც რა განსხვავებაა. 

მეგობარი გოგონა.ასე ნუ იტყვი, თუ ის შენი მეზობელია... თქვენი სახლი ღარიბებისთვის არ არის 

განკუთვნილი. 

ლალა. იქნებ ისიც, ჩემი და დედასი არ იყოს, ხელსაყრელად „დაანგრიეს“? თანაც გემუდარები, რა! 

ყველაფერზე ეტყობა, რომ საუკეთესო შემთხვევაში საბურავებით ვაჭრობს. სახეზეა განათლების 

უქუნლობა, ინგლისურად ნაღდად ჰა-ჰა იცის this is a table who is on duty today, ცოლად შორეული 

ნათესავი ითხოვა,  ჩაპუტკუნებული და წყალ-წყალა კუდით თავზე. დარწმუნებული ვარ, ისინი 

ქმრის მშობლებთან ერთად ცხოვრობენ, ერთი-ორჯერ შემხვდნენ მარკეტში სახლის ქვეშ. 

მეგობარი გოგონა.ააა! მის ცოლს კი CHANEL-ის მაისური აცვია, ბრჭყვიალებით. 

ლალა. ჯინაზე დედაჩემი პანსიონატშია, თორემ დიდი ხანია მთელ სახლს ფეხზე დააყენებდა. 

მეგობარი გოგონა.რა ცუდი აზრის ხარ ჩემზე. მე უკვე დავრეკე საინფორმაციოში, საავარიოში და 

ხელოსანიც კი გამოგიძახე. მალე გაგათავისუფლებთ, ფართიზე გაემგზავრები. მალე კი ალიკიც 

ანერვიულდება, თვითონ მოქროლდება. 

ლალა. მოქროლდება, აბა, მეტი დარდი არა აქვს... 

მამედოვი ჯიბიდან სიგარეტის კოლოფს ამოიღებს, ხსნის, ტელეფონში თავჩარგულ ლალას 

უყურებს, მძიმედ ამოიოხრებს, სიგარეტს ისევ ჯიბეში იდებს. 

ლალა (ტელეფონს თვალს არ წყვეტს) არც იფიქროთ! 

მამედოვი. რატომ? მე შემიძლია კარი ოდნავ შევაღო და შახტში გავაბოლო. 

ლალა. თქვენ რა, გაგიჟდით?! 

მამედოვი. თქვენ როცა ნერვიულობთ, ლოყები გეჩხვლიტებათ (თავისთვის მოულოდნელად) 

გათხოვილი ხართ? 

ლალა. არა. (პაუზა) რა იყო რო? 

მამედოვი. (გზადაგზა ფიქრობს) მე... მე? ჰმ. მე თქვენი ქმრის იმედი მქონდა. შეწუხდება, 

გამოგვიშვებს. 

ლალა. თქვენი მეუღლის იმედი გქონდეთ. 
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(პაუზა) 

მამედოვი სევდიანად იღიმება და ხმას არ იღებს. 

სინათლე ქრება. სცენის მარჯვენა მხარე ნათდება. მამედოვი თავის ბინაში აღმოჩნდება. ის ტახტზე 

ნახევრად არის წამოწოლილი და ტელევიზორს უყურებს. ტელევიზორიდან მამედოვის მეგობრის 

და ამავდროულად სამედიცინო გადაცემის წამყვანის ხმა ისმის, რომელსაც აბასი ჰქვია. 

აბასი (ხმა ტელევიზორიდან). ახლა კი ტრადიციისამებრ ჩვენი ვიქტორინა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი 

გადაცემა პირდაპირ ეთერში მიდის, და ჩვენ თქვენს სატელეფონო ზარებს ველით, ნომერი თქვენი 

ეკრანების მარჯვენა კუთხეშია მითითებული. და პირველი კითხვა ასე ჟღერს:  სახის რამდენი 

კუნთიმოქმედებს ღიმილის დროს? მე ვიმეორებ კითხვას: სახის რამდენი კუნთიმოქმედებს 

ღიმილის დროს? ჩვენი მეორე კითხვა: რა არის ჰემატოფობია?.. 

სცენაზე ტელევიზორის მხრიდან ხმაურით ჩნდება აბასი. ეს არის მსუქანი, ხმაურიანი და 

მხიარული კაცი. 

აბასი. ზაკირ, ადექი, ჩემი გადაცემა შუაღამისას არ მიდის, ნუ გძინავს, ეხლა შაბათის დილაა, 

მოდი, წავიდეთ. 

მამედოვი ბალიშს იფარებს სახეზე. 

აბასი. ჩვენ კვლევა ჩავატარეთ: გადაცემას ძირითადად პენსიონერები უყურებენ, დიასახლისები, 

დაეჭვებული მამაკაცების მცირე პროცენტი, და კიდევ ბებიაჩემი და შენ, ჩემი უდიდესი 

მაყურებელი. (ტახტზე ჩამოჯდება) შენ - ჩემი ბებია ხარ, ზაკირ. (მამედოვს ტახტიდან ააგლიჯავს) 

მამედოვი (სასოწარკვეთილი). აბას, თავი დამანებე, მე კი არ მეძინება, ნაბახუსევი ვარ. 

აბასი მამედოვს ხელს უშვებს, ის კვლავ ბალიშს იფარებს სახეზე. 

აბასი (სევდიანი ხმით). ყველაფერი გასაგებია, ყველა სიმპტომი სახეზეა. ჯერ ზონიდან გადიხარ, 

ეხლა ხომ სახლში დროზე დაბრუნება საჭირო აღარ არის, შუაღამეს კარგად გადაცილებულზეც 

შეიძლება შემობორიალება, დალევაც ყოველდღე შეიძლება. შემაკავებელი ფაქტორები იკარგება, 

აღარსად ჩანს ნაწყენი სახე, ბრაზით დაბერილი ტუჩები. სკანდალებიც, შესაბამისად, აღარსად 

არის. 

მამედოვი ტახტზე ბორგავს. 

აბასი. შემდეგი ნაბიჯი - ამ ბინაში სხვა ქალები მოგყავს. მათთან წვები ოდესღაც თქვენს საწოლზე. 

ან ამ ტახტზე, (ტახტზე შეხტება) რომელზეც ოდესღაც თქვენ ერთად იწექით და ტელევიზორს 

უყურებდით. მაგრამ ყველა ის ქალი ერთჯერადია, არაფერი სერიოზული მეტი აღარ გინდა. 

(ტახტიდან წამოდგება, ხმა უფრო ომახიანი უხდება) რას გაიშხლართე აკვალანგივით? გეყოფა 

წუწუნი, იმდენი ცრემლი დაღვარე, რომ კასპიის ზღვაში წყლის დონემ აიწია. მე და შენ ეს ერთად 

გავიარეთ. იცი, როცა პირველად ვეყრებოდი... 

მამედოვი (მკვეთრად წამოდგება, ახლა უკვე ზის). აბას, გეყოფა. გაჩუმდი, არაფერი არ თქვა. ეს 

შენი ფრაზა... 

აბასი. „როცა პირველად ვეყრებოდი“? 
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მამედოვი. ხო. ეს ფრაზა - დასრულებული ნაწარმოებია. ფარდა. 

აბასი. მიდი რა. მეც მიჭირდა. მახსოვს, ერთხელ საღამოს რაღაც თავყრილობა იყო, და იქ ჩემი 

მეგობრის ნაცნობი აღმოჩნდა. რაღაცას ყვებოდა იმის შესახებ, რომ ოდესღაც აგარაკი გაყიდა. 

გაყიდა თექვსმეტ ათასად, ერთი თვის შემდეგ კი ფასი ოთხმოცამდე გაიზარდა. ყველაფერი ეს 

იმიტომ მოხდა, რომ მის ოჯახს, ცოლს და შვილებს იქ სიარული არ უნდოდათ, ერთხელ გველი 

ნახეს იქ და შეეშინდათ. იმ კაცს კი იქ ფერმაც ჰქონდა, ორი ძროხა იყიდა, რძეს იძლეოდნენ, 

შედეგად აგარაკი ჩალის ფასად გაყიდა, ერთი თვის შემდეგ კი ფასები ასტრონომიულად 

გაიზარდა. ძროხებიც გაყიდა. 

მამედოვი (გაკვირვებული). რა ძროხები? 

აბასი (მშვიდად და სევდიანად). მეწველი. მერე ხბოებიც მოიგეს. და ყველაფერი იმიტომ, რომ 

ბაღში გველი დაინახეს. 

მამედოვი (კიდევ უფრო გაკვირვებული). რა გველი? რას ბოდავ? 

აბასი (ხმამაღლა და აღშფოთებულად). მეც ამას ვამბობ. ის კაცი ამას ყველაფერს მიყვება, მე კი არ 

ვუსმენ, მე მხოლოდ თავს ვუქნევ თანაგრძნობით, იმიტომ რომ შიგნით ყველაფერი მეწვის, იმიტომ 

რომ ცოლმა მიმატოვა და მთელი ჩემი სამყარო დაიმსხვრა. თექვსმეტი ათასი, ოთხმოცი ათასი, 

ორი ძროხა. ფუი. (მამედოვს მიუჯდება) გაიღიმე რა, ზაკირ, გაიღიმე, იცი, სახის რამდენი კუნთი 

მოქმედებს ღიმილის დროს? 

მამედოვი. ოცდაექვსი. 

აბასი (გაოგნებული, მამედოვს მხრებზე ხელს კიდებს). საიდან იცი? 

მამედოვი. განმეორებითაა. 

აბასი. რა? 

მამედოვი (ტელევიზორისკენ თავს იქნევს). გადაცემა - განმეორებითაა. 

აბასი (გახარებული). შენ - ჩემი ბებია ხარ. ჩემი ბებია! 

მობილური ტელეფონის ზარის ხმა ისმის. აბასი მამედოვს ხელს უშვებს, ჯიბიდან ტელეფონს 

იღებს. 

აბასი (ბინაში ბოლთას სცემს). დიახ? ამჯერად რა იყო? საზამთრო ვიყიდო? ეგ ხომ უკვე მითხარი... 

რა თქმა უნდა, მახსოვს. თუ ვთქვი, რომ ვიყიდი - ე.ი. ვიყიდი... რა საჭიროა ყველაფრის 

რამდენჯერმე გამეორება?.. რა თქმა უნდა, გაღიზიანებული ვარ. მცხელა, აქაფებული დავდივარ, მე 

აქ ვერთობი, თუ რა?.. (გადის სხვა ოთახში სცენის მიღმა) 

მამედოვი მარტო რჩება. ტახტის საზურგეზე გადაწვება. 

მამედოვი. აბას, შენ აუტანელი ოპტიმისტი ხარ. მხოლოდ შენ შეგეძლო მესამედ ცოლის შერთვა. 

(თავს ლიფტის კაბინისკენ ატრიალებს) სხვათაშორის, ის გოგონა სიმპათიურია. მყუდროა. ეს 

ცხვირაბზეკილობა, სნობიზმი და ჭირვეულობა რომ მოვაშოროთ, საერთოდ მშვენიერი იქნება. ეს 

ზედაპირულია, მისი არ არის, მე ვხედავ. 
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ლალა მემადოვის ოთახში გამოჩნდება, მის გვერდით ჯდება ტახტზე. 

მამედოვი. მყუდრო. მინდა მოვიკუნტო, თავი მუხლებზე დავადო. (წვება, თავს მუხლებზე ადებს) 

ის კი თმაზე მომეფერებოდა. 

ლალა თმაზე ეფერება. 

მამედოვი. ისეთი უნდა გავხდე, ვისი გულის ტკენაც შეუძლიათ. ან თუნდაც თავი მოვაჩვენო. 

ოღონდ მხოლოდ დროებით, სულ ოდნავ (მკვეთრად დგება). მის კისერს ეხება. თმა შეიჭერი? 

ლალა (არარსებულ კულულებს და კისერს ეხება). ცხელა, ხომ ხედავ? მოდი კინოს ვუყუროთ. 

მამედოვი. რას ვუყუროთ? რამე ართ-ჰაუსულ სირობას? 

ლალა. მოდი ფელინი ავიღოთ, ან ტარკოვსკი. 

მამედოვი. ჩვენს ინტერნეტ-ფორუმებს თუ წაიკითხავს კაცი, მთელი აზერბაიჯანი - შავ-თეთრი 

კინოს ფანების ჯგუფია. 

ლალა. შენ რისი ყურება გინდა? 

მამედოვი. მოდი „გრენდაიზერს“ ვუყუროთ. 

ლალა. შენი „გრენდაიზერის“ ყურებას არ ვაპირებ (მკვეთრად დგება და გადის). 

მამედოვი პულტით უჩინარ ტელევიზორს რთავს და დარბაზში იყურება. იწყება სიმღერა. 

სიმღერა. Yuke yuke Duke Hurito 

                     Tobe tobe Grendizer 

                     Daichi to umi to aozora to 

                   Tomo to chikatta kono heiwa… 

სინათლე ქრება, სიმღერა გრძელდება, ლიფტი ნათდება, ლიფტში ლალა და მამედოვი არიან, კაცის 

ტელეფონი რეკავს, ზუმერი - სიმღერა „გრენდაიზერიდან“. მამედოვი ზარს პასუხობს. 

მამედოვი. ალო! აბას! ალო!.. არ ისმის. 

ცოტა ხანი უხმოდ დგანან. 

ლალა. ეს რა უცნაური სიმღერა გაქვთ ზარად დაყენებული? 

მამედოვი (დამორცხვებული). „გრენდაიზერიდან“ არის. 

ლალა. „გრენდაიზერიდან“? 

მამედოვი. დიახ. ბავშვობის გმირი. 

ლალა. თქვენს მაისურზეც ის არის? 
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მამედოვი (კმაყოფილი ღიმილით) სწორედ ის არის (მაისურს ისწორებს, რომ ლალამ უკეთ შეძლოს 

დანახვა) 

ლალა (უნდობლად). რაღაც უცნაურები ხართ. ორივე. ეხლა არ თქვათ, რომ თეთრეულიც ამ 

გრენდაიზერის გამოსახულებით გაქვთ. 

მამედოვი (რაღაცის თქმა უნდა, მაგრამ ჩუმად არის და იღიმება). არა, თეთრეული ჩვეულებრივია. 

შავი, აბრეშუმის. 

ლალა (ჩაიცინებს). თქვენ თურმე ესტეტი ყოფილხართ! 

მამედოვი. სინამდვილეში ეს მხოლოდ სტერეოტიპია შავი აბრეშუმის თეთრეულის შესახებ. ცივა, 

ცურდები, საბანი გარბის, ზეწარი ერთ გუნდად იჭმუჭნება. 

ლალა.იქნებ თქვენ ძილში წრიალებთ და ბორგავთ? 

მამედოვი. არა, მე მშვიდად მძინავს. 

ლალა. დეტალებს ნუ ჩავუღრმავდებით. 

მამედოვი (ოდნავ განაწყენებული). თქვენ თვითონ იკითხეთ. 

სინათლე ქრება. სცენის მარცხენა მხარე ნათდება. ლალა იფისში ტიპიურ საოფისე მაგიდასთან 

ზის, მაგიდაზე კომპიუტერია. ოდნავ მოშორებით ასეთივე მაგიდა დგას, მასთან თანამშრომელი 

ქალი ზის, საბუთებიდან რაღაცას ბეჭდავს, ერთს გადადებს, მაშინვე მეორეს იღებს, სამუშაოშია 

ჩაფლული. ლალა პატარა სარკეში იყურება, გვერდზე გადადებს, ამოიოხრებს. 

ლალა. კარიერის კეთების პროცესში აქეთ-იქეთ სირბილს თავისი პლიუსები აქვს. ფიქრისთვის 

დრო აღარ გრჩება. შენ მირბიხარ, მირბიხარ, გუშინ ჯერ კიდევ ორშაბათი იყო და ვაშა, უკვე 

პარასკევია. პარასკევი - ნიშნავს შეკრებას მოდურ კლუბში ან რესტორანში. ქალაქში რამე ახალი 

გაიხსნება თუ არა, მაშინვე შეხვდები იქ ნაცნობ სახეებს. 

თანამშრომელი ქალი. უკვე პარასკევია? 

ლალა (ყურადღებას არ აქცევს). ახლაღა გამახსენდა, რომ ამასწინათ ვნახე. ოღონდ ის სულელური 

მაისური არ ეცვა. ვინ ეხატა ზედ... დარტ ვეიდერი? 

მამედოვი (ლიფტიდან). გრენდაიზერი. 

ლალა (ყურადღებას არ აქცევს). შამასთან ერთად იჯდა კლუბში, ლუდს სვამდნენ. მე და შამა 

დაახლოებით თვენახევარი ერთმანეთს ვხვდებოდით, სულ ახალი გაყრილი რომ ვიყავი. მოკლედ, 

შამა გაურკვეველი მიმართულებით გაქრა. უფრო ზუსტად, გარკვეული მიმართულებით - 

გამოჩნდა გოგონა, არც დანიშნული ყოფილა ოდესმე, არც გაყრილი, საკმაოდ შესაფერისი, შამას 

მშობლებმა შვებით ამოისუნთქეს და ვალოკარდინი გვერდზე გადადეს. 

თანამშრომელი ქალი. დამპლები! 

ლალადგება, ოფისში ბოლთას სცემს. 
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ლალა. საერთოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ფსევდო-პროდასავლურ საზოგადოებაში გაყრა - სულაც არ 

არის ტრაგედია. ყველა მხოლოდ მხრებს იჩეჩავს. და საერთოდ, ეს ცრურწმენაა. სანამ მათ თვითონ 

არ შეეხებათ. გაყრილი ქალს „არაფერი აქვს დასაკარგი, გათხოვება საჭირო არ არის“. ერთი-ორჯერ 

კაფეში წაიყვან, თუ ხამი არ არის და ჭამით არ გასკდება... ერთი ჭიქა ყავა... (პაუზა) კარგი, 

ჯანდაბას, ხუთი ჭიქა ყავა, თუ ქალბატონი პატიოსნების მწვავე ფორმითაა დაავადებული, ეს 

საკმაოდ სარფიანი კაპიტალდაბანდებაა. თანაც საქმე სასიამოვნო ქალთან ურთიერთობას ეხება, 

რომელიც არაფერს გავალდებულებს. 

თანამშრომელი ქალი (გამოფხიზლდება). სექსი? 

ლალა. რა თქმა უნდა, ის სიმპათიურია. ნეტავ სამსახურის შემდეგ დამხვდეს. 

კაბინეტის კართან მამედოვი ჩნდება ყვავილების თაიგულით ხელში. 

ლალა. ღმერთო! რატომ შეწუხდით? 

მამედოვი (გვერდზე იყურება). პრინციპში თაიგულით ალბათ ნაკლებად მოვიდოდი. 

ლალა (ყურადღებას არ აქცევს. თაიგულს გამოგლეჯს ხელიდან). ეს ჩემი საყვარელი ყვავილებია! 

(გვერდზე იყურება) უდაოდ ვერ ვიტან ამ შეღებილ ნაგავს, რომელსაც მეყვავილეები მინდვრის 

ყვავილებს უწოდებენ. მაგრამ წაკითხული მაქვს - მამაკაცი უნდა წაახალისო! 

მამედოვი (თეატრალურად). ხომ არ წავსულიყავით... 

ლალა. სასტუმროში? არა, ის სხვანაირად იტყოდა. 

მამედოვი (ჰოლივუდელი მსახიობების სტილში). პატარავ, ჩვენთვის მაგიდა შევუკვეთე. 

ლალა (სახეს შეჭმუხნავს). რა უბედურებაა? 

მამედოვი (მშვიდი ტონით). ჭიქა ყავაზე რას იტყვით? 

ლალა (გვერდზე იყურება). ისტორია მეორდება. კი ბატონო, რატომაც არა? 

სიმათლე ქრება. ლიფტი ნათდება. ლიფტში მამედოვი და ლალა დგანან. 

მამედოვი. ლინზებს ატარებთ? 

ლალა. არა, რატომ? 

მამედოვი. არ ვიცი, ასეთი თვალები გაქვთ. 

ლალა. როგორი ასეთი? 

მამედოვი. რაღაცნაირი ფერის... ეეეე. 

ლალა(გაღიზიანებული). როგორი ფერის? 

მამედოვი. რაღაცნაირი გაურკვეველი, სულელური. 

ლალა. სულელური? მე სულელური ფერის თვალები მაქვს?! 
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მამედოვი. მთლად ამის თქმა არ მინდოდა. ვგულისხმობ, რომ ერთბაშად ვერ მიხვდები, თვალებია 

ეს თუ არა. 

ლალა. ეჭვი გაქვთ, რომ არ არის თვალები? 

მამედოვი. საერთოდ! (დამორცხევული) ლამაზიც არის. 

ლალა იღიმება. 

ლიფტის კართან მოძრაობის ხმა ისმის. მამაკაცის ყვირილის ხმა ისმის „ლალა!“. 

ლალა. ალიკ? 

ალიკი. მანდ რას აკეთებ? 

ლალა. ანუ? გავიჭედე რა, ლიფტში. 

ალიკი. რას აკეთებ მანდ ამ კაცთან ერთად? 

ლალა. ალიკ, ლიფტი გაიჭედა, ხელოსანი გამოიძახე. 

ალიკი. გეთომარებოდა? 

მამედოვი. ჰმ-მ. 

ლალა. ალიკ, მთვრალი ხარ? 

ალიკი. შენ მე შემარცხვინე! 

ლალა. რა?! მე?! ეს როგორ?! 

ალიკი. ის არ გეყო, რომ კაცთან ერთად ხარ მანდ, თანაც ამის შესახებ მთელმა ქალაქმა იცის! 

ლალა. რატომ მთელმა ქალაქმა? 

ალიკი. სტატუსი ფეისბუკზე! შენ საერთოდ გესმის, რამდენი საერთო მეგობარი გვყავს? და ყველა 

მათგანმა წაიკითხა, რომ შენ, ჩემი შეყვარებული, თითქმის საცოლე, ლიფტში ვიღაც უცხო კაცთან 

ერთად გაიჭედე! 

ლალა. ჯანდაბა! რა არის ამაში კრიმინალური?! 

ალიკი. შენთვის შეიძლება არც არაფერი! მაგრამ ეხლა ნებისმიერი იტყვის, რომ მე კაცმა არ იცის 

ვისთან დავიჭირე საქმე! 

მამედოვი. სადიხოვ, გამარჯობა. 

ალიკი (პაუზის შემდეგ). მაპატიეთ? 

მამედოვი. გამარჯობა-მეთქი, სადიხოვ. ხმა მაშინვე ვერ ვიცანი, ძირითადად სხვა ინტონაციები 

მესმის ხოლმე. 

ალიკი (განადგურებული). ზაკირ-მუალიმ? 
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მამედოვი. საქმეები როგორ მიდის, სადიხოვ? 

ალიკი. რაზეა საუბარი... ზაკირ-მუალიმ? მე რომ მცოდნოდა... 

მამედოვი. ეს ყველაფერი მზაკვრული გეგმაა, სადიხოვ. ჩვენ ყოველთვის ასე ვექცევით მევალეებს, 

როცა გადახდის ყველა ვადა დიდი ხანია გასულია. მძევლად მისი საცოლე აგვყავს ხოლმე. 

ლალა. მე არა ვარ მისი საცოლე! 

ალიკი. ზაკირ-მუალიმ, თქვენ ხომ იცით! ჩემი სამუშაოს სპეციფიკა იმაში მდგომარეობს, რომ მე 

თვითონაც სხვების მხრიდან გადახდაზე ვარ დამოკიდებული... 

მამედოვი. მაგრამ, ამბობენ, ძვირფასი მანქანა გიყიდია ცოტა ხნის წინ. 

ალიკი. ჩემი არ არის, დედასია! 

მამედოვი. იცი, სადიხოვ, საოცარი საცოლე გყავს. (ლალას უყურებს) მშვენიერია. საოცარი ფერის 

თვალები აქვს, ისეთი... სულელური... ფერს ვერ ვარჩევ. 

ლალა (ჩუმად). ნაცრისფერი. 

მამედოვი. დიახ, ნაცრისფერი. ნამდვილი ნაცრისფერი თვალები. მათ შესახებ მხოლოდ 

წამიკითხია. და თმაც ისეთი აქვს... და იცი, ჭკუიდან შემშლელი კოჭები აქვს. კიდევ წაკითხული 

მაქვს, რომ  ნამდვილ არისტოკრატ ქალს ხელის და ფეხის კოჭები თხელი უნდა ჰქონდეს, თითქოს 

ფაიფურის თოჯინას, გრძელი კისერი უნდა ჰქონდეს და ამოწეული ლავიწები. სადიხოვ, შენი 

საცოლე ნამდვილი ლედია. გასაოგნებელი, ნაცრისფერთვალება. და ღიმილიც მშვენიერი აქვს. 

ალიკი. დიახ-დიახ, ზაკირ-მუალიმ, რა თქმა უნდა! ლალა, საყვარელო, როგორ ხარ მანდ? 

ხელოსანი გამოვიძახე. უკვე მოდიან. 

ლალა (კბილებში გამოსცრის). გმადლობთ. 

მამედოვი. თქვენ მართლა მისი საცოლე ხართ? 

ლალა. არა, არც უფიქრია ჩემთვის ცოლობის თხოვნა. 

ალიკი. ლალა, საყვარელო, მე ვაპირებდი! პატიოსან სიტყვას გაძლევ, ვაპირებდი. 

მამედოვი. არ დაუჯეროთ. 

ალიკი. ზაკირ-მუალიმ, გეფიცებით! 

ლალა (დაბნეული). მერე ფეისბუკი? 

ალიკი (სრულიად სერიოზულად). მოაშორე ეგ სტატუსი, სანამ ჯერ კიდევ ყველას არ წაუკითხავს. 

მერე დაწერ, რომ ეს ხუმრობა იყო. 

ლალა. მაგრამ... 

ალიკი. ლალა, ჩემო ფერიავ, უნდა წავიდე. დედა მელოდება. 
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მამედოვი. იმ ძვირფასი მანქანით არის? 

ალიკი. დიახ. უფრო სწორად, არა. ანუ, დიახ, ვგულისხმობ, რომ მანქანა დედასთან არის, რა თქმა 

უნდა. მე ტაქსით ვარ. 

მამედოვი. შენს მდგომარეობაში რომ ვიყო, სადიხოვ, მე ავტობუსით ვიკატავებდი. ტაქსზე 

ეკონომიას თუ გაწევ, იქნებ ვალებიც გაისტუმრო. 

ალიკი არ პასუხობს. მიდის. 

ლალა. თქვენ ვალების ამკრეფი ხართ? 

მამედოვი. რაღაც მსაგავსი. 

ლალა. კარგად გამოგდით. ისე დამაჯერებლად ლაპარაკობთ. გაჭედილი ლიფტიდანაც კი. მაგრამ 

ალიკს ფული არა აქვს. 

მამედოვი. ვიცი, სადიხოვმა ყველაფერი გამოჭამა. 

ლალა. დედა ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ მე საკუთარი ნებით ვპოულობ იდიოტებს. 

მამედოვი. დედას ყოველთვის უნდა დაუჯეროთ. ამის შესახებ რაღაც ჭკვიანური ციტატა არის 

სადღაც. 

ლალა. ბევრს კითხულობთ? 

მამედოვი. საიდან მოიტანეთ? 

ლალა. თქვენ ამბობდით, რომ წაკითხული გაქვთ თვალების და კოჭების შესახებ. 

მამედოვი. ეს ერთი წიგნი იყო. 

ლალა. რომელი? 

მამედოვი. „დაშნა“. 

ლალა. რიბაკოვი წაკითხული მაქვს, იქ არაფერია თვალების და კოჭების შესახებ. 

მამედოვი. ე.ი. „ბრინჯაოს ფრინველი“ იქნებოდა. 

ლალა. არა. „გასროლა“-შიც არ ყოფილა. 

მამედოვი. თქვენ, ალბათ, უყურადღებოდ კითხულობთ. ეს რა, მართლა არ არის ლინზები? 

ლალას ტელეფონი რეკავს. ღილაკს აჭერს, ალიკის ხმა ისმის. ლალა გაკვირვებულია, რომ ზარი 

გამოვიდა. 

ალიკი. ლალიკო, იმ წიწაკას ახლოს იცნობ? 

ლალა. რომელ წიწაკას? 

ალიკი. ნუ, ზაკირ მამედოვს. ოღონდ ისე ილიპარაკე, რომ ვერ მიხვდეს, მე რომ ვარ. 
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ლალა. ოკ. 

ალიკი. ლალიკო, მას აშკარად მოსწონხარ. პატარავ, ხომ არ გაგიჭირდება ერთი მცირედი რამ 

სთხოვო? 

ლალა. რა? 

ალიკი. სთხოვე ჩემ ვალთან დაკავშირებით ცოტა დაამუხრუჭოს. ეს არც ისე რთულია, აბრალოდ 

გადავადება მჭირდება. 

ლალა. შენ რა, იდიოტი ხარ? 

ალიკი. შენ მას მოსწონხარ. რა პრობლემაა? 

ლალა. იქნებ მე მასთან... (სიტყვა უწყდება, დაბნეული უყურებს მამედოვს) 

ალიკი. ნუ აზვიადებ, პატარავ, რა მოხდა ასეთი? უბრალოდ ფრთხილად დაელაპარაკე. 

ლალა. შემდეგ? 

ალიკი. შენ უკვე დიდი გოგო ხარ. 

ლალა. ნაბიჭვარო. (ტელეფონს თიშავს) 

მამედოვი. (აუღელვებლად) სადიხოვმა დარეკა? გთხოვათ, რომ გადავადებაზე გეჩალიჩათ? 

სინათლე ქრება. სცენის მარჯვენა ნახევარი ინთება. კაბინეტში დიდ მაგიდასთან მამედოვი ზის. 

მის პირდაპირ სკამის კუთხეზე ალიკია ჩამომჯდარი. 

მამედოვი.სადიხოვ, იცი ანეკდოტი ბენტლიზე და ასფალტის დამგები მანქანის შესახებ? 

ალიკი. რაღაცა მახსენდება (იღიმება, უნდა რომ თავი მოაწონოს მამედოვს). 

მამედოვი. ბენტლი რაღაცას შეასკდება... 

ალიკი. მილიციას გამოიძახებს... 

მამედოვი. მილიციელი კი ეკითხება ასფალტის დამგები მანქანის გაშტერებულ მძღოლს: „აბა 

მოყევი, როგორ მოუხვიე და გზა როგორ მოუჭერი?“ 

ალიკი. დიახ-დიახ, სასაცილო ანეკდოტია... (იღიმება, მაგრამ თითქმის არაფერი არ ესმის) 

მამედოვი (მკვეთრად). აბა მოყევი, სადიხოვ, როგორ მოუხვიე და გზა როგორ მოუჭერი? 

ალიკი. ზაკირ-მუალიმ, მე თქვენი არ მესმის. 

მამედოვი. სადიხოვ, ეს შეხვედრა შენ ითხოვე. გეყოფა ზღაპრების მოყოლა. (მაგიდიდან საბუთებს 

იღებს) კრედიტის არამიზნობრივი გამოყენება, ეს - ერთი. (საბუთების ნაწილს მაგიდაზე აგდებს) 

ვადის გადაცილება პროცენტებისა და ძირითადი ვალზე, ეს - ორი. (დარჩენილ საბუთებსაც 

მაგიდაზე აგდებს) შენი საქმე წასულია, სადიხოვ. მორჩა. სასამართლო, გადაწყვეტილება, 

სასამართლოს აღმასრულებლები უკვე კარზე გიკაკუნებენ. ბინა, აგარაკი მარდაკანში. აიკრიფე 
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გუდა-ნაბადი და ბონ ვოიაჟ. ძაღლის თავი კი იცი სად არის დამარხული? მთელი ჩაგირავებული 

უძრავი ქონება შენი არ არის, დედაშენისაა. 

ალიკი. დედა. ზაკირ-მუალიმ, მე ყველაფერს დავაბრუნებ. 

მამედოვი. ეჭვი არ მეპარება. 

ალიკი. პატიოსან სიტყვას გაძლევთ, დავაბრუნებ. 

მამედოვი. შენ სკოლაშიც ასეთი იყავი, სადიხოვ. ასეთი პატივსაცემი ქალბატონის ვაჟიშვილი და 

ასეთი გამოშტერებული. დღემდე არ მესმის, კრედიტი როგორ მოგცეს, მაგრამ ეს ამ ბანკის ყოფილი 

ხელმძღვანელობის სინდისზე იყოს. 

სინათლე ქრება. ლიფტი ნათდება. ლიფტში მამედოვი და ლალა არიან. 

ლალა. მაშ თქვენ ბანკში მუშაობთ? 

მამედოვი. დიახ, რა არ მეტყობა? 

ლალა (იცინის). არა. 

მამედოვი. რატომ ვითომ? ბანკის თანამშრომლებსაც აქვთ ხოლმე ზაფხული, შვებულება, 

დასვენების დღეები, ბოლოს და ბოლოს. 

ლალა. მაგრამ თქვენ ძალიან მსუბუქი სტილი გაქვთ, ბანკისთვის შეუფერებელი. ეს ჯინსები, 

რობოტიანი მაისური. ვიცი, გრენდაიზერიანი. ზედმეტად შემოქმედებითი იერი გაქვთ. თითქოს 

ვიღაც ფოტოგრაფი ხართ. 

მამედოვი. ან საბურავების გამყიდველი. 

ლალა (იცინის, პაუზის შემდეგ). დიდი ვალი აქვს თქვენი? 

მამედოვი. ჩემი? ჩემი არცერთი კაპიკი, ბანკის ვალი შედარებით დიდია. 

ლალა. რამდენად დიდია? 

მამედოვი. ნახევარი მილიონი. 

ლალა (დაუსტვენს). აი ეს მესმის. 

მამედოვი. მეტის შემთხვევებიც არის. 

ლალა. ეჭვი არ მეპარება. 

მამედოვი. აჰა. თქვენ? 

ლალა. მე? 

მამედოვი. თქვენ რად მუშაობთ? 

ლალა. მე მარკეტოლოგი ვარ. 
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მამედოვი (იცინის). ე.ი. მატყუარა. აფერისტი და მატყუარა. 

ლალა. ვითომ რატომ? 

მამედოვი. მთელი ბოროტება მარკეტინგს მოაქვს. თქვენ ჩემი ცნობიერებით მანიპულირებთ, თქვენ 

მე ფულის ხარჯვას მაიძულებთ, და შედეგად, ფულის შოვნასაც მაიძულებთ. თქვენს გამო მე ჩემი 

დროის ლომის წილს დახუთულ ოფისში ვატარებ... 

ლალა (აწყვეტინებს). მაგრამ მე პარფიუმერულ კომპანიაში ვმუშაობ, ეს კოსმეტიკაა ქალებისთვის. 

მამედოვი. მნიშვნელობა არა აქვს. 

ლალა. თქვენ რა, მაშაყირებთ? 

მამედოვი. სხვათაშორის, ამ საღამოს რას აკეთებთ? 

სინათლე ქრება. სცენის მარცხენა მხარე ნათდება. ლალას ბინაში ტახტზე მამედოვი ზის, ლალა კი 

გარშემო უვლის. 

ლალა. დღეს ვიხსენებდი, როგორ გავიცანით მე და შენ ერთმანეთი. 

მამედოვი. ადამიანები ერთმანეთს ხვდებიან ქუჩაში, თეატრებში, ქორწილებში. ჩვენ კი ერთმანეთი 

ლიფტში გავიცანით. 

ლალა. ისეთი სასაცილო იყო, ვიღაც დეგენერატი მეგონე, იმ მაისურის გამო... 

მამედოვი და ლალა (გუნდურად). გრენდაიზერით. 

მამედოვი. დეგენერატი სადიხოვი იყო, მე კი „მეაგარაკე“ ვიყავი. „მეაგარაკეობა“ საკმაოდ 

ღირსეული ამბავია, ხოლო ოლიგოფრენია და დედიკოს ბიჭობა - არც ისე. სადიხოვთან საქმის 

დაჭერა როგორ მოახერხე? მე მაშინ ისიც კი გავიფიქრე, რომ შენთან დაახლოება არც ღირდა, 

რადგან ნაცნობობის ასეთი  წრე გყავს. 

ლალა. როგორ შეგეძლო? 

მამედოვი. მარტივად. კარგი, ნუ იბუტები, ეს შენს არასტაბილურ ემოციურ მდგომარეობას 

მივაწეროთ. 

ლალა. არასტაბილური მდგომარეობა? ჩემი შენ გითხარიო. შენ არ იყავი, მუდმივად ტახტზე რომ 

გორაობდი და იტანჯებოდი ცოლთან გაყრის გამო? მერე შენი აბასი მოდიოდა და გალურჯებამდე 

ლოთობდით. იტანჯებოდი, სვამდი, იტანჯებოდი, სვამდი. 

მამედოვი. ეს იმიტომ, რომ მე სათუთი ბუნების კაცი ვარ და ყველა ამქვეყნიურ სიუხეშეს მწვავედ 

განვიცდი და გული მტკივა. 

ლალა. ნუ შაყირობ. შენ ბანკის ცინიკოსი თანამშრომელი ხარ. ალიკის დედას ბინა წაართვი. 

მამედოვი. მე კი არა, ბანკმა. დაგირავებული ქონების რეალიზაციის შედეგად ბანკისადმი 

დავალიანების დაფარვის მიზნით. 
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ლალა (სარკაზმით). სათუთი ბუნების კაცი! 

მამედოვი. ჩვენი ფინანსური ორგანიზაცია თავის ინტერესებს მისდევდა. სადიხოვის დედილოს კი 

არაფერი არ მოუვიდა, ის მშვიდად გადაბარგდა აგარაკზე, მისი აგარაკისთვის ხელი არ უხლიათ. 

იქ იასამანი აქვს დარგული. 

ლალა. ალიკს ჩემი თავი წაართვი. 

მამედოვი. მე მესმის, შენ გინდა იფიქრო, რომ დუელში უნდა გამომეწვია, მაგრამ შენი ალიკი 

მხოლოდ პაროდია იყო მამაკაცის. 

მამედოვის მობილური ტელეფონი რეკავს. 

მამედოვი. გამაგებინე, დედაშენი რატომ მირეკავს? მან ხომ იცის, რომ მე გვერდით ოთახში ვარ. 

ვერაფრით ვერ მივმხვდარვარ, მარაზმი აქვს თუ რამე სხვა? 

ლალას დედა გამოჩნდება. 

დედა. ლალიკო, ფენი ხომ არ გინახავს? 

ლალა. არა, არ მინახავს. 

დედა (მამედოვს ეჭვით უყურებს). და კიდევ ორი თვეა კონსერვის გასახსნელს ვერ ვპოულობ! 

მამედოვი.მომისმინეთ, მე თქვენ კონსერვის ორი გასახსნელი გიყიდეთ, ნებისმიერი 

გემოვნებისთვის. და ზედ კონსერვების მთელი ყუთიც მოვაყოლე. 

დედა. კონსერვის ეს ახალი გასახსნელები სულ აღარ არის ისეთი! ის ფინური იყო, ჩვენმა 

ცხონებულმა მამიკომ ჩამოიტანა ტალინიდან. (სლუკუნებს) 

ლალა. დედი, წინა ჯერზე ამბობდი, რომ სირიულია და მამამ რატომღაც ქაიროდან ჩამოიტანა. 

მამედოვი. მეც ამას არ ვამბობ... 

ლალა. ნამდვილად შენ გადააგდე, ზაკირ! შენ ყოველთვის ასე იქცევი. რამდენი კოვზი გადააყოლე 

იოგურტების კოლოფებს? 

მამედოვი. მაგრამ მე იოგურტებს კონსერვის დანებით არ ვხსნი. 

ლალა. შენ საერთოდ ყველაფერი ფეხზე გკიდია. შეხედე, როგორ ვცხოვრობთ! 

მამედოვი. დაიწყო. მაინც როგორ ვცხოვრობთ? 

ლალა. ჩვენ საშინლად ვცხოვრობთ! ოთხნი ამ სოროში ვართ შეკუჭულები! 

მამედოვი. ერთი წამით. ჩემი ბინის გაქირავება ჩემი იდეა არ იყო. 

ლალა. მდგმურები რომ არა, ჩვენ და დედიკო შიმშილით დავიხოცებოდით. შენი შემოსავლებით... 

სხვებს დიდი ხანია რაღაც ბიზნესი აქვთ წამოწყებული, შენ კი... მხოლოდ ხელფასზე ვცხოვრობთ, 

კაპიკ-კაპიკ, და პრემიები შიგადაშიგ... 
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მამედოვი. ნუ, დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩემი ხელფასი... 

ლალა. ოღონდ არ გინდა იმის შესახებ, რა დიდი ხელფასი გაქვს! შენი მგონი დაგავიწყდა, რომ 

ბავშვი გაისად კერძო სკოლაში უნდა წავიდეს. რომ გამოგიშვან სამსახურიდან? რა ფულით უნდა 

ვასწავლოთ? 

მამედოვი. როგორც ყველა! ჩვეულებრივ სკოლაში! რა ჯანდაბად გინდა ეს ამერიკული, შენ რა 

გგონია, რომ იქ უკეთესი მასწავლებლები არიან? როგორც მეცხრამეტე საუკუნეში გუვერნერებად 

ყოფილ მეეტლეებს იყვანდნენ, ეხლაც ასეა. მათემატიკას ყოფილი მეკუბოვეები ასწავლიან! 

ლალა. შენ ოღონდ ფული არ დაგახარჯინოს კაცმა! ძუნწიც აღმოჩნდი! ამის მერე კი შენ და შენი 

ნათესაობა მეკითხებით მეორე ბავშვის გაჩენა რატომ არ მინდაო?! ჰა! ნეტავი ერთი მაინც 

გამაზრდევინა! 

დედა. შენ თვითონ აირჩიე ის. მე კი გეუბნებოდი, გეუბნებოდი. 

ლალა (დედაზე გადაერთვება). არ უნდა გეთქვა! შენ პირველ ჯერზეც მეუბნებოდი, და მეორედაც! 

შენ ხომ იცი, მე ყველაფერს პირიქით ვაკეთებ. 

მამედოვი (ჩუმად). მე კი მეგონა, რომ სიყვარულით გამომყევი... 

ლალა. იცი, რატომ ვიხსენებდი ჩვენს ლიფტს? იმიტომ რომ ეს ერთადერთი ნათელი რამ არის, რაც 

ჩვენთან მიმართებაში შემომრჩა. 

დედა. ქურქიც ძველი გაქვს, ჩრჩილისგან შეჭმული... 

სინათლე ქრება. ლიფტი ნათდება. მამედოვი და ლალა ისევ ლიფტში არიან. 

ლალა. თქვენ რა, მეთომარებით?  

მამედოვი. რა სისულელეა, რაში მჭირდება (სიგარეტს ამოიღებს, ისევ შეინახავს). 

ლალა. ლეღვი მომეცით. 

მამედოვი. ვითომ რატომ? 

ლალა. მშია. 

მამედოვი. დიეტაზე არა ხართ? 

ლალა (გაოგნებული). თქვენ თვლით, რომ დიეტა მჭირდება? 

მამედოვი. ე.ი. ამბობთ, რომ გათხოვილი არა ხართ. 

ლალა. არა ვარ. მერე რა? 

მამედოვი. ე.ი. გაყრილი ხართ. 

ლალა. აი, დაიწყო... 

მამედოვი. სულ ტყუილად ხართ დაკომპლექსებული. 
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ლალა. საიდან მოიტანეთ, რომ დაკომპლექსებული ვარ? 

მამედოვი. თვალებიც კი გაგიმუქდათ, თქვენი ნაცრისფერი, სულელური თვალები. ხოდა, 

ტყუილად ხართ დაკომპლექსებული. გაყრა მშვენიერია, მე ასე ვთვლი. ეს საუკეთესოა, რაც 

ადამიანს შეიძლება დაემართოს. ზრდასრულ ასაკში შესვლის უკანასკნელი წერტილია! 

ლალა. მაშ თქვენც? 

მამედოვი. რა თქმა უნდა! (ლეღვს გაუწვდის) მიირთვით. 

ლალა. გმადლობთ. 

მამედოვი. ჯანდაბა, უკვე რვის ნახევარია. 

ლალა. სადმე გეჩქარებათ? 

მამედოვი. მეგობარი უნდა მოვიდეს სტუმრად. ის, ტელეგადაცემა რომ მიყავს. 

ლალა. ა-ა-ა-ა. ის, რომელსაც მამაკაცური სფეროს მხრივ პრობლემები აქვს. 

მამედოვი. არავითარი პრობლემები არა აქვს! მას მხოლოდ გადაცემა მიყავს, სამედიცინო. 

პაუზა. მამედოვი და ლალა ჩუმად არიან. 

მამედოვი. თქვენ ძალიან ლამაზი ღიმილი გაქვთ. 

ლალა. უკვე მითხარით 

მამედოვი. ვიცი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მომინდა თქმა. ღიმილი გიხდებათ. 

ლალა (იღიმება). გმადლობთ. 

მამედოვი. იცით, სახის რამდენი კუნთიმოქმედებს ღიმილის დროს? 

ლალა. რამდენი? 

მამედოვი. ოცდაექვსი. 

ლალა. საიდან იცით? ესეც რიბაკოვთან წაიკითხეთ? 

მამედოვი. არა, მეგობარმა თქვა. 

ლალა. რომელმა? 

გარედან ხმები ისმის. 

მამედოვი. აი ამან (თავს გვერდზე გადაიქნევს, ხმამაღლა) აბას, მე აქ ვარ, გამომათრიე, რა. 

ლალა. და მეც, მეც არ დაგავიწყდეთ. 

დედა. შვილო, შენ მე გაგანთავისუფლებ. 
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მამედოვი. დედა? 

ლალა (ამოიოხრებს). დედა. 

დედა. მე თითქოს რაღაცას ვგრძნობდი, თითქოს ვგრძნობდი. ზეფას ქმარი ქალაქისკენ მოდიოდა, 

ხოდა მეც ვუთხარი - არიფ, მეც თან წამიყვანე-მეთქი. ეზოში ალიკი შემხვდა, ისეთი ლამაზი 

მანქანა აქვს... სწორედ მან მითხრა, რომ ლიფტში ზიხარ. არაუშავს, იქ შახტში უკვე მუშაობენ, ეხლა 

გამოხვალ. ლეღვი ჩამოგიტანე. 

ლალა (განმარტავს). დედა ყოველ წელს სწორედ კარდიოლოგიურში დადის. იქ მეგობრები ჰყავს. 

სხვა პანსიონატების გაგონებაც არ უნდა. 

დედა. იქ საუკეთესო ჰაერი და მშვენიერი ხედია. 

აბასი. სევა დეიდა, მე თქვენ მაშინვე ვერ გიცანით. 

დედა. ო, აბასიკ! როგორ გაზრდილხარ! კი ვფიქრობდი, რაღაც ნაცნობი სახეა-მეთქი. გულა წელს 

არ ჩამოვიდა, რატომ? 

აბასი. როგორ გითხრათ... 

დედა. არა! ღმერთო... 

აბასი. რას ბრძანებთ! ეა ის არ არის, თქვენ რაც გაიფიქრეთ! 

დედა. ცოცხალია? 

აბასი. დედა გათხოვდა. 

დედა. როგორ! გათხოვდა... ვის გაყვა? სამოცი წლის ასაკში გათხოვდა? 

აბასი(ნაწყენი). დედა ორმოცდაჩვიდმეტის არის. მისი მეუღლე ინგლისელია, აქ ნავთობ-

კომპანიაში მუშაობდა. 

დედა. მუშაობდა? ეხლა უმუშევარია? თუ პენსიაზეა? 

აბასი. არა, დიდ ბრიტანეთში დაბრუნდა, დედა მასთან ერთად წავიდა. 

დედა (პაუზის შემდეგ). ლალიკო, მე ერთი სართულით ზემოთ ავალ, იქ აივანია. 

ლალა. მოსაწევად წავიდა. 

მამედოვი (ამოიოხრებს). მისი მშურს. 

ლალა. მოითმინეთ, ცოტა-ღა დარჩა. (მოულოდნელად) ჩვენ ხომ ჯერ კიდევ არ გაგვიცნია 

ერთმანეთი. 

მამედოვი. სადიხოვის წყალობით მე ვიცი, რომ თქვენ ლალა გქვიათ. 

ლალა. თქვენ კი ზაკირ-მუალიმი ხართ. 
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მამედოვი. მუალიმი სადიხოვისთვის ვარ, ისე კი უბრალოდ ზაკირი. 

ლალა. აი გაცნობაც შედგა. 

მამედოვი. თქვენ ლამაზი სახელი გაქვთ. მე ერთი ლალა ძალიან მიყვარს. 

ლალა (შეფიქრიანებული). და ვინ არის ის? 

მამედოვი. ჩემი ქალიშვილი. 

ლალა (გაკვირვებული). თქვენ ქალიშვილი გყავთ? 

მამედოვი. დიახ. ისევ არ მეტყობა? (იცინის) 

ლალა (იღიმება) არა. რამდენი წლისაა? 

მამედოვი. ექვსის. 

ლალა.დიდია. ხშირად ნახულობთ? 

მამედოვი. თითქმის ერთი წელია არ მინახავს. 

ლალა.დედამისი ერთმანეთის ნახვას გიკრძალავთ? 

მამედოვი. არა, უბრალოდ ისინი გერმანიაში ცხოვრობენ. 

ლალა.მან ქალიშვილი წაიყვანა და ყველანაირი კავშირი გაწყვიტა? 

მამედოვი (შეფიქრიანებული). თქვენ წიგნების წერა უნდა დაიწყოთ. მძაფრსიუჟეტიანის. ჩემი 

ყოფილი ცოლის ახალი ქმარი ბერლინში მუშაობს ჩვენს საელჩოში. 

ლალა.ა-ა-ა, ყველაფერი გაცილებით მარტივადაა. 

მამედოვი. და ნაკლებად დრამატულია. 

ლალა.მისი ფოტოსურათი გაქვთ? 

მამედოვი. რა თქმა უნდა (მობილურ ტელეფონს ამოიღებს). 

მამედოვი ლალას მობილურ ტელეფონს აწვდის. 

ლალა.რა ლამაზია! ეს არის თქვენი „მაინე კლაინე“? 

მამედოვი (იღიმება). დიახ, თქვენ რა გაიფიქრეთ? 

ლალა (თითქოს თავს იმართლებს). არაფერიც არ მიფიქრია (ტელეფონს უბრუნებს). თქვენ კარგი 

შვილი გყავთ. 

მამედოვი. ვიცი. ოღონდ ისე შორს არის. მენატრება. 

ლალა. აბა რა იქნება (გამამხნევებლად იღიმება). 



 

 

157 

 

სინათლე ქრება. სცენის მარჯვენა მხარე ნათდება. მამედოვის ბინა. მამედოვი ტახტზე ზის. ლალა 

ოთახში კუთხიდან კუთხემდე ბოლთას სცემს. 

ლალა. რომ არ მოვეწონო? 

მამედოვი. მოეწონები. 

ლალა. მე ხომ აზრზე არა ვარ, რაზე ველაპარაკო. 

მამედოვი. ჰ-მ-მ-მ. შეგიძლია პოლიტიკაზე სცადო... 

ლალა (ჩერდება). სერიოზულად? 

მამედოვი. რა თქმა უნდა, არა. რას ნერვიულობ, ის თვითონ ინფორმაციისა და სალაპარაკო 

თემების ისეთ ნაკადს გამოუშვებს, მთელი დღე ენას ვერ გააჩერებ! 

ლალა (ისევ დადის). მაინც რომ არ მოვეწონო? 

მამედოვი. მოეწონები. 

ლალა. მე თოჯონა ვიყიდე (ტახტის უკნიდან დიდ ლამაზად მორთულ თოჯინას ამოიღებს). აი. 

მამედოვი. მ-მ-მ. 

ლალა. რა? უშნოა, ხომ? (თოჯინას ათვალიერებს) არ მოეწონება? 

მამედოვი. ჰ-მ-მ, არა, უბრალოდ ის... ის ჩვეულებრივ ცოტათი სხვა სათამაშოებით თამაშობს 

ხოლმე. 

ლალა (გაფაციცებით). რომელი სათამაშოებით? 

მამედოვი. რობოტებით, მაგალითად. 

ლალა (პაუზის შემდეგ). უნდა მივმხვდარიყავი! (საათს უყურებს) მე ვერ მოვასწრებ სათამაშოების 

მაღაზიაში წასვლას. 

მამედოვი. არც არის საჭირო. კარგი თოჯინაა. 

ოთახში დედა შემოდის, ხელში დიდ თეფშზე ნამცხვარი უჭირავს. 

დედა. კინაღამ დამეწვა. 

მამედოვი. რა სუნი აქვს! 

დედა. ეს ჩემი საფირმო რეცეპტია. ნამცხვარი ლეღვის ჯემით. 

ლალა. სრულიად ჩვეულებრივი რეცეპტია, ინტერნეტიდან გადმოგიქაჩე. 

დედა (ბუზღუნით). კორექტივები შევიტანე, ეს უკვე სულ სხვა რეცეპტია. 

ლალა. გასინჯვა შეიძლება? 
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დედა. აი, ბავშვს რომ მოიყვანთ აეროპორტიდან, ვივახშმებთ და ჩაისაც დავლევთ. 

ლალა (საათს უყურებს). ზაკირ, მე მგონი, ჯობია დავიძრათ, საცობებია ყველგან. 

მამედოვი. ვდგები, ვდგები. 

ლალა. რომ არ მოვეწონო? 

მამედოვი (ტახტიდან დგება, ლალას პირისპირ დაუდგება). ხელები თავს ზემოთ აწიე (ლალა 

მორჩილად წევს ხელებს). ჰაერი შეისუნთქე (ლალა ჰაერს შეიწოვს), ეხლა კი გამოუშვი (ლალა 

ჰაერს გამოუშვებს). 

ლალა (ხელები ჯერ კიდევ თავს ზემოთ უჭირავს). შენ რა, მაშაყირებ? მე გიჟივით ვნერვიულობ, 

შენ კი... 

მამედოვი (ლალას ხელებს ჩამოაშვებინებს და მოეხვევა). მოეწონები. დარწმუნებული ვარ. 

სინათლე ქრება. ლიფტში ინთება. შიგნით ისევ მამედოვი და ლალა დგანან. ისინი ერთმანეთს 

უხმოდ უყურებენ. 

ლალა. მალე ჩვენს ლიფტს შეაკეთებენ. 

მამედოვი. კი, მაგრამ მე შენს ხმაში გულდაწყვეტის ნოტები მეჩვენება (შენობითზე გადადის). 

ლალა. არა, მაგრამ აქ ყოფნას უკვე მივეჩვიე, აქ თავს კომფორტულადაც კი ვგრძნობ. და ეს ერთი 

საათიც ისე სწრაფად გაფრინდა. 

მამედოვი. სინამდვილეში, ალბათ, სულ რაღაც ოცი წუთი. 

ლალა. ნუთუ? 

მამედოვი. ლამაზი ხარ. 

ლალა. შეგიძლია თემა არ შეცვალო. 

მამედოვი. იმას ვამბობ, რასაც ვხედავ. შენი თვალები მომწონს. 

ლალა. სულელური? (იცინის) 

მამედოვი. ხო, შენი სულელური თვალები. და შენი ღიმილი, და ოცდაექვსი კუნთი. მე ამ 

ლიფტიდან წასვლა არ მინდა. 

ლალა. მოდი, აქ დავრჩეთ. ლეღვი ვჭამოთ. 

მამედოვი. მაგრამ ლეღვი დამთავრდება. 

ლალა.იცი, ჩვენ უბრალოდ აღარ მოგვინდება კიედვ ერთხელ განვიცადოთ ის გულისტკენა. 

მამედოვი. ჩვენ ვიფიქრებთ, რომ ყველაფერი ოდესმე მაინც დამთავრდება, გაივლის... 

ლალა. ჩიხში აღმოვჩნდებით. სიყვარული დამთავრდება, და მხოლოდ მოგონებები იქნება 

ლიფტის ამ კაბინის შესახებ. 
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მამედოვი. შენ ამ მოგონებების შენარჩუნება მოგინდება. ჩვენზე ფიქრი მოგინდება, შესაძლო 

სიყვარულზე, გაპარულ ახალგაზრდობაზე. 

ლალა. შენს გულში სხვა ლალა არსებობს. 

მამედოვი. მაგრამ ის დიდია, ჩემი გული. შენ რა, ჩემს ცხოვრებაში სხვა ბავშვი არ მოგინდება? 

ლალა. იქნებ უბრალოდ შემეშინდება? 

მამედოვი. მაგრამ სხვები ხომ ცხოვრობენ. ჩვენ რატომ არ შეგვიძლია ვცადოთ? 

ლალა. შენ თვითონ იცი. (სახეზე ეხება) მე მინდა ასეთი დაგიმახსოვრო, სასაცილო, შტერული და 

ისეთი... 

მამედოვი. მე კი ასეთი მინდა დაგიმახსოვრო, ბავშვურად კატეგორიული, ამ კაბაში, მოჩქარე 

ფართიზე, რომელზეც აღარ წახვალ. 

ლალა. რა თქმა უნდა, აღარ წავალ. იქ რა უნდა ვაკეთო? მე ჩვენს ლიფტში მინდა ყოფნა. მოდი, ისევ 

აქ შევხვდეთ, ამ კაბინაში აღმოვჩნდეთ, შენ კი... 

მამედოვი. ...შეუმჩნევლად დავაჭერ ღილაკს „სტოპ“. 

ლალა იცინის. აბასის და დედის ხმები უფრო ხმამაღლა ისმის, ლიფტის კარი ეს-ესაა გაიღება. 

ლალა. მე ვისურვებდი, რომ ეხლა გრენდაიზერი გამოჩნდეს, ხელი ჩაგვავლოს და აქედან შორს, 

შორს გაგვაქროლოს. 

მამედოვი. მაგრამ გრენდაიზერი მხოლოდ და მხოლოდ სამოცდაათიანი წლების მიწურულის 

იაპონური მულტფილმის პერსონაჟია. ის კოსმოსური ხომალდიდან გიგანტურ რობოტად 

გადაიქცევა და პირიქით, მაგრამ ნახატ გმირად დარჩება. 

ლალა და მამედოვი ერთმანეთისკენ საკოცნელად მიიწევენ. 

ლალა. ის არ მოფრინდება? 

მამედოვი. არა, ეს შეუძლებელია. 

ლალა. ვიცი. 

ერთი წამიც და ჩვენი გმირები ერთმანეთს აკოცებენ, მაგრამ ამ მომენტში ლიფტში შუქი ციმციმებს, 

ლიფტი ცოცხლდება, სინათლე საბოლოოდ ქრება, ჩვენი გმირები კი უკოცნელად რჩებიან. 

სცენა განათებულია. მუსიკა ისმის. სცენაზე მამედოვი აბასთან ერთად და ლალა დედასთან ერთად 

დგანან. ლალა და მამედოვი ზრდილობიანად და ნეიტრალურად ემშვიდობებიან ერთმანეთს. 

სიტყვები არ ისმის. აბასი ლალას დედას თავს დაუკრავს. ლალა  და დედამისი კიბისკენ მიდიან, 

რომ თავის სართულზე ავიდნენ. აბასს ხელში ლეღვით სავსე კალათა უჭირავს, მამედოვი კი 

ეზოსკენ ექაჩება, თანაც ანიშნებს, რომ სიკვდილამდე უნდა მოწევა. კიბეზე ლალა მოტრიალდება, 

მამედოვს უყურებს იმ მომენტში, როცა ის მას ვერ ხედავს. ზუსტად ასევე მამედოვიც ლალას 

შეხედავს, როცა ის მიტრიალდება. ისინი ერთმანეთს შორდებიან. 

ფარდა. 
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ელჩინი 

შ ე ქ ს პ ი რ ი 

ინგლისურიდან თარგმნა მარიამ ქაშიბაძემ 

კომედია სერიოზულიც და ტრაგიკულიც ათ სურათად, 

მოქმედნი პირნი: 

1. 

ფსიქიატრიულის მომსახურე პერსონალი: 

მთავარი ექიმი (მამაკაცი) 

ექიმი (ქალი) 

მომვლელი 

2. 

ფსიქიატრიულის პაციენტები: 

სლეშ 13 

სარა ბერნარი 

ვენერელი 

ცოლ-ქმარი 

იოსებ ბესარიონის ძე სტალინი 

მოქმედების ადგილი  ბაქო, დრო 2005 წელი 

სურათი 1 

ნაშუადღევი. ფსიქიატრიული საავადმყოფო. მთავარი ექიმის კაბინეტი. 

მთავარი ექიმი, ექიმი, მომვლელი, ცოლ-ქმარი. 

მთავარი ექიმი თავის საწერ მაგიდასთან ზის და დაფიქრებული პალატას გაჰყურებს. 

მთავარი ექიმი: დღეს პარასკევია, კვირის ბოლო... თვალის დახამხამებაში ილევა კვირა... და დღეს ისევ 

პარასკევია... ცხოვრებაც კვირის დღეებივითაა, დასასრული ძალიან მალე დგება... 

პაუზა 

დაე მოვიდეს!.. თუ ამდენად ფასობს, განა რა მოგცა ამ ცხოვრებამ? აი, ამდენი! (ცერა თითს საჩვენებელ და 

შუათითს შორის ჰყოფს) ერთი ბიჭი ეუბნება მოლას, ეი, მოლა, ვიღაცას კარგი ფლავი მოაქვს! _ მერე მე რა? _ 

შენს სახლში მოაქვს! _ მერე შენ რა? 

პაუზა 
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ოჰ, ღმერთო, ნეტავ შემეძლოს ამ ე.წ. `ცხოვრების~ აღება, სანაგვე ყუთში ჩატენა და კასპიის ზღვაში გადაგდება! 

(სლუკუნებს) ხალხო, უკვე ორმოცდაათს გადავცდი და ერთი... თუნდაც ერთი... ეჰ, ერთადერთი კარგი 

მოგონებაც არ გამაჩნია გულის გასახარად! ვის რაში სჭირდება ასეთი თავი? ან ასეთი გული?! (ჯიბიდან 

ცხვირსახოცს იღებს და მოთქვამს) ვის რაში სჭირდება? ვის, ვის? (ამოისლუკუნებს ერთი-ორჯერ) 

კულისებიდან ხმაური ახლოვდება 

_ შეჩერდი! 

_ არა, გამიშვი! 

_ არ გაქვთ შესვლის უფლება! 

_ გამიშვი-მეთქი, გეუბნები! 

იღება კარი, ჯერ შემოდის ქალი (ცოლ-ქმარი), რომელსაც გაბრაზებული ექიმი და მომვლელი მოჰყვება. 

ქალი: (სუნთქვაშეკრული) ოჰ! მიშველეთ!.. 

მომვლელი: უნებართვოდ შემოვიდა! 

ქალი: (მთავარ ექმის) გთხოვთ, გევედრებით მიშველეთ! 

მთავარი ექიმი: (სწრაფად იმშრალებს ცრემლებს. ექიმს მიმართავს) რა ხდება აქ? 

ექიმი: ვუთხარი ჯერ ჩემთან უნდა წამოხვიდე-მეთქი... 

მთავარი ექიმი: (თვალებს იმშრალებს. ექიმს) ერთი წუთით, დაწყნარდით! თვალში ისევ რაღაც ჩამივარდა... 

დამშვიდდით! 

ქალი: არა... როგორ უნდა დავმშვიდდე, როგორ? 

მთავარი ექიმი: ნუ აღელდებით! რა დაგემართათ? 

ქალი: (გაკვირვებული) მე? (თავის თავს შეათვალიერებს) მე რა დამემართა? მადლობა ღმერთს, მშვენივრად 

ავრ. 

მთავარი ექიმი: მაშ, რატომ ხართ ასე აღელვებული? 

ქალი: ჩემს ქმარშია პრობლემა... 

მთავარი ექიმი: თქვენს ქმარს რაღა სჭირს? 

ქალი: (დაეჭვებული ანიშნებს ექიმზე და მომვლელზე) მათი თანდასწრებით შეიძლება ლაპარაკი? 

მთავარი ექიმი: რასაკვირველია! ისინი ხომ ჩვენი პერსონალის წევრები არიან. 

ქალი: (დაჟინებით უყურებს მომვლელს) მისიც? 

მთავარი ექიმი: დიახ. ახლა მითხარით რა სჭირს თქვენს ქმარს? 

ქალი: ჩემს ქმარს ეჩვენება... ეჩვენება, რომ ის მე ვარ... 

მთავარი ექიმი: რა? 
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ქალი: მას ეჩვენება, ჩემს ქმარს, რომ ის მე ვარ. 

მთავარი ექიმი: მას ჰგონია, რომ ის... თქვენ ხართ? 

ქალი: სწორედ! 

მთავარი ექიმი: თქვენს ქმარს! 

ქალი: დიახ, დიახ... 

მომვლელი: (გვერდზე) ოო, ასეთი ჯერ არ გვყოლია! 

მთავარი ექიმი: (ექიმს) საინტერესო შემთხვევაა... (ქალს) ნუ იდარდებთ, გავსინჯავთ და ვუმკურნალებთ... რაც 

შეიძლება მალე მომიყვანეთ. 

ქალი: (გაკვირვებული) რას ნიშნავს მომიყვანეთ? 

მთავარი ექიმი: თქვენი ქმარი, ჩემთან მოიყვანეთ. 

პაუზა 

ქალი: კი მაგრამ, რაზე ლაპარაკობთ? 

მთავარი ექიმი: რა რაზე? 

ქალი: ჩემი ქმარი ხომ მე ვარ! 

მთავარი ექიმი: რაო? 

ქალი: (კიდევ უფრო განცვიფრებული) როგორ, ვერ ხედავთ, რომ ჩემი ქმარი მე ვარ?! 

მომვლელი ხითხითებს, მთავარ ექიმს შეხედავს და თავი ხელში აჰყავს. 

მთავარი ექიმი: (გონებას იკრებს) ვხედავ... (ექიმს გადაუჩურჩულებს) პიროვნების გაორება! აშკარა 

შემთხვევაა!.. (ქალს) ქალბატონო... ჰმ... უკაცრავად, ბატონო... 

ცოლ-ქმარი: (კეკლუცად) არა, ახლა ისევ მე ვარ... ქალი... შეგიძლია ქალბატონით მომმართოთ... 

მთავარი ექიმი: რა თქმა უნდა, თქვენ ქალი ხართ და საკმაოდ... საკმაოდ ლამაზიც... 

ცოლ-ქმარი: (კომპლიმენტი სიამოვნებს) დიდი მადლობა... 

მთავარი ექიმი: (ცოლ-ქმარს) ქალბატონო, ნუ აღელდებით... (ექიმს) შენ გაბარებ. გაესაუბრე, დიაგნოზი 

დაუსვი და საჭირო საბუთებიც შეადგინე. 

ექიმი: დიახ, ბატონო. (ჩუმად) როცა ცოლ-ქმრულ უთანხმოებას ეხება საქმე, ყოველთვის მე გადმომცემს 

ხოლმე... წინასწარ აქვს ასე გადაწვეტილი!.. ეგრეც მომიხდება! 

მთავარი ექიმი: (ცოლ-ქმარს) ყველაფერი კარგად იქნება, არ ინერვიულოთ! 

ცოლ-ქმარი: მჯერა თქვენი! დარწმუნებული ვარ ჩემს ქმარს უშველით! სხვათა შორის ძალიან ჭკვიანი და 

ალალი კაცია! თქვენ თვითონაც ნახავთ... 

მთავარი ექიმი: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა... შეგიძლიათ წაბრძანდეთ... გთხოვთ... 
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ცოლ-ქმარი და ექიმი გადიან 

მთავარი ექიმი: (მომვლელს) შენც თავისუფალი ხარ. 

მომვლელი: თვალები დაწითლებული გაქვთ... მოდით, თვალში ჩავარდნილ მტვერს ამოგიღებთ... 

მთავარი ექიმი: (ისევ მაგიდას მიუჯდება) რა? ხო, კარგი, ამომიღე და წადი. 

მომვლელი იხრება, მთავარი ექიმის ქუთუთოს სწევს და სულს უბერავს. 

მომვლელი: ამ ბოლო დროს რაღაც ხშირად გივარდებათ მტვერი თვალში... (სულს უბერავს) 

მთავარი ექიმი: სულს კარაგდ უბერავთ, ქურდბაცაცა რომ არ იყოთ! 

მომვლელი: (შეცბუნებული) ბატონო ექიმო! მე...  

მთავარი ექიმი: რა მე? ვცდები თუ? 

მომვლელი: ჩემი პრინციპები... 

მთავარი ექიმი: რომელი პრინციპები? 

მომვლელი სიტყვებს ვერ პოულობს და ისევ უბერავს 

მთავარი ექიმი: შენ რა პრინციპები გაქვს? გუშინ შვიდი სოსისი მოიპარე! 

მომვლელი: მაგრამ... თქვენ... (სულს უბერავს) 

მთავარი ექიმი: იცოდე, ბოლოჯერ გაფრთხილებ! 

მომვლელი: დიდი მადლობა! ისეთი ჰუმანური ბრძანდებით, სხვა აქამდე კინწისკვრით გამაგდებდა. 

მთავარი ექიმი: კარგი, გეყოფა! საკამრისია! მოეშვი თაგვივით სოსისების მოპარვას. 

მომვლელი: (ცრემლებს გადმოყრის) თქვენ იღბლიანი ოპტიმისტი ხართ! (იღბლისთვის ხეს ეხება) ხეზე 

დააკაკუნეთ! მაგრამ მე ისეთი პესიმისტი ვარ! 

მთავარი ექიმი: მერე რატომ? როგორ შეგიძლია პესიმისტი იყო, ცხოვრება ხომ მშვენიერია! 

მომვლელი: გგონიათ, მე მომწონს სხვისი ულუფა რომ მიმაქვს? მაგრამ, აბა, სახლში ხელცარიელი როგორ 

მივიდე? ჩემს ცოლს რა ვუთხრა? 

მთავარი ექიმი: შე კაცო, სოსისები ყოველდღე ცოლთან მიგაქვს? ეს ცხოვრება ხომ ნამდვილი საჩუქარია! 

ცხოვრება უნდა გიხაროდეს! იმხიარულე და იცეკვე ცოლთან ერთად!.. საღამოობით თეატრში წადი, 

კომედიებს უყურე!.. გული გადააყოლე!.. 

მომვლელი: (თავისთვის) ჩემს ცოლს არ იცნობს, ეეჰ... 

მთავარი ექიმი: გაიგე რაც გითხარი? იცოდე, უკანასკნელად გაფრთხილებ!.. ახლა წადი. 

მომვლელი გადის. პაუზა 

(თვალს აყოლებს) ამბობს პესიმისტი ვარო... მაგრამ საღამოს ცოლთან სოსისები რომ მიაქვს მაშინ კია 

ბედნიერი!.. (ცრემლებს ვერ იკავებს) ყველა ბედნიერია, ჩემ გარდა, ჩემ გარდა... (ჯიბიდან ცხვირსახოცს იღებს 

და თვალებს იმშრალებს) 
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სინათლე ქრება 

სურათი 2 

დილა, ფსიქიატრიული საავადმყოფო. სასადილო./ცოლ-ქმარი, სტალინი, ვენერელი, სარა ბერნარი, 

მომვლელი/. ცოლ-ქმარი, სტალინი და სარა ბერნარი მაგიდასთან სხედან და საუზმობენ. ვენრელი 

ფანჯარასთან დგას და ცას გაჰყურებს. 

სარა ბერნარი: “არ შემიძლია მეგობარი რომ არ ვიტირო...” (ქვითინებს) 

ვენერელი: (ცას თვალს არ აშორებს) “რომეო და ჯულიეტა”? 

სარა ბერნარი: დიახ!.. ჯულიეტა ჩემი საყვარელი როლია! პრინციპში, ჯულიეტა ხომ ოცნებაა! მომავალია! 

კაცობრიობის სისპეტაკეა! უმანკოებაა! ის უბრალოდ თოთხმეტი წლის გოგონა კი არა, მთელი ადამიანთა 

მოდგმის ჭეშმარიტი მგრძნობიარობაა. დღეს ყველა თეატრის ექსპერტი გაიძახის ეს როლი ისე უნდა 

შეასრულო, რომ რეალურ ცხოვრებას შეესაბამებოდესო. რა სისულელეა! განა ხალხი ისეთი ბედნიერია, რომ 

მათი ცხოვრება სცენაზე გადმოიტანო?! არა! ჯულიეტა რეალური ცხოვრების დარად კი არ უნდა ითამაშო, 

არამედ წარმოსახვით სამეფოში!.. სცენა ცხოვრებას კი არ უნდა განასახიერებდეს, ჩვენი გულის იმედებს, 

ფანტაზიას და ლამაზ ოცნებებს უნდა ასხამდეს ფრთებს!.. მისი თამაშისას სცენა მიწას უნდა მოსწყვიტო და 

ზეცას მიუახლოვო!.. სცენა მიწას, ცხოვრებას არ უნდა ეხებოდეს, ის ზეცაში უნდა იყოს!..  

სტალინი: ასეთი ყბედობისთვის მსახიობებს ციმბირში ვასახლებდი!.. 

სარა ბერნარი: იოსებ!.. ერთხელ მაინც დაივიწყე ეგ ყველაფერი! თავიდან ამოიგდე!.. ჯულიეტას უსმინე, 

იოსებ!.. “და ქვეყანაზე დადგებოდა უკუნი ღამე… მიჯნურთ მფარველო ბნელო ღამევ, გაშალე ფარდა… რომ 

შენს წყვდიადში უცხოს თვალმა ვერ დაინახოს ჩემი რომეო, რომ იდუმალ მოვიდეს ჩემთან და მომეხვიოს… 

მიჯნურთ ძალუძთ საკუთარივე მშვენიერების სინათლე იხილონ ყველა… რაც თვითონა სურთ, და ბრმა იყოს 

თუნდ სიყვარული… მით უფრო მსგავსი იქნებოდა ის ბნელი ღამის… მოდი ღამეო, შენ შავებით მოსილო 

ქალო… მასწავლე, როგორ წავაგო იმ მომგებ თამაშში… სად წყვილ უმანკოს უბიწობა მიაქვს საწინდრად…” ეს 

არის ჯულიეტა!.. ხომ იცი როგორ მიყვარს დონია სოლი, მარგარიტა გოტიე! ლორენცაჩოც მითამაშია, 

ჰამლეტიც კი! ჰამლეტი ვითამაშე და მთელ კაცობრიობას დავუსვი კითხვა “ყოფნა თუ არ ყოფნა?” და არა 

მხოლოდ პარიზელ მაყურებელს. ყველა მსახიობ ქალს შურდა ჩემი! მამაკაცებსაც! მე კი ყველა მათგანი 

მიყვარს! ლორენცაჩო!.. მარგარიტა გოტიე!.. და რასაკვირველია ჰამლეტი!.. მაგრამ... მაგრამ ჯულიეტა 

ერთადერთია! 

პაუზა 

(ჩაფიქრებული) ამბობენ ტურინში ჯულიეტას ქანდაკებააო... იქ წასვლაზე და მის ნახვაზე ვოცნებობ... მინდა 

იმ ქანდაკებას შევხედო, ვნახო მართლა ჯულიეტაა თუ არა!.. სცენის მიღმა შექმნა ჯულიეტა? ამას ხომ 

დაუჯერებელი გამბედაობა სჭირდება... ამიტომაც მინდა ამ ქანდაკების ნახვა... მაგრამ, როგორც ჩანს, ჩემი 

ოცნება ოცნებადვე დარჩება, დაიმარხება ჩემს გულში... (ნაღვლიანად) ვინ წამიყვანს იქ? რომელი პრინცი მოვა 

ჩემს დასახსნელად? 

ცოლ-ქმარი: ჩემი ქმარი გეუბნება, ვინ იცის, იმედს ნუ გადაიწყვეტო. 

სარა ბერნარი: ერთი საიდუმლო მინდა გაგიმხილო... სიმართლე გითხრა, მინდოდა სამუდამოდ საიდუმლოდ 

შემენახა, მაგრამ წუხელ ვიფიქრე, აუცილებლად უნდა გავუმხილო-მეთქი ვინმეს, საფლავში რატომ უნდა 

ჩავიტანო? იცი, ეს შექსპირს ეხება! 

სტალინი: ამ კლინიკაში შექსპირი არ გვყავს... 
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სარა ბერნარი: არა, იოსებ, მე ნამდვილ შექსპირზე გეუბნები! შენ თუ არ გესმის, ისინი რაღას გაიგებენ? 

(კაბინეტებზე მიუთითებს) აქ მომუშავე რეგვენებისგან რას უნდა ველოდეთ... 

ვენერელი: (როგორც იქნა ფანჯარას მოშორდა და მათკენ შემობრუნდა) გვაიმბე, საინტერესო ჩანს. რა 

საიდუმლოა? 

სარა ბერნარი: (სრული სერიოზულობით) შექსპირმა ჯულიეტა სპეციალურად ჩემთვის დაწერა! ერთ საღამოს 

შექსპირმა დამირეკა და მითხრა: სარა, ჯულიეტას როლს სპეციალურად შენთვის ვწერო! 

ცოლ-ქმარი: (თავის თავს ესაუბრება ხან კაცის ხმით, ხან საკუთარით) კი? (კაცის ხმით) არა!.. (თავისი ხმით) 

არა? (კაცის ხმით) ნამდვილად არა!.. (სარა ბერნარს) უკაცრავად, მაგრამ ჩემი ქმარი მიიჩნევს, რომ აქ რაღაც 

შეუსაბამობაა... 

სარა ბერნარი: (გაოცებული) რატომ? 

ცოლ-ქმარი: რატომ? (კაცის ხმით) იმიტომ რომ იმ დროს ტელეფონები არ იყო! (სარა ბერნარს, საკუთარი ხმით, 

ხმამაღლა) იმიტომ რომ იმ დროს ტელეფონები არ იყო! 

სარა ბერნარი: (გულწრფელი სინანულით) ო, თუ შენც ასე ფიქრობ, რა განსხვავებაა თქვენსა (ირგვლივ 

ყველაზე მიუთითებს) და აქ მომსახურე პერსონალს შორის? როგორ შეიძლება გენიოსის ნაამბობი უბრალო 

ტექნიკური აპარატის ისტორიით შემოიფარგლოს? ყურადღებით მომისმინე! იმ დროს პარიზის 

კონსერვატორია დავამთავრე და “კომედი ფრანსეზის” და “ჟიმნაზის” სცენაზე მოვხვდი; “პორტ სენ-მარტენზე” 

და “ოდეონში” ვითამაშე, ბოლოს კი საკუთარი “სარა ბერნარის თეატრი” დავაარსე!.. და ერთ საღამოს თავად 

შექსპირი მირეკავს და მეუბნება: “სარა, ახლა ამქვეყნად არავინაა ჩემზე ბედნიერი!” “რა მოხდა უილიამ?” 

ვკითხე მე. “სარა, _ მეუბნება ის, _ აი, ამ წუთას დავამთავრე “რომეო და ჯულიეტა”! და გულის სიღრმიდან 

წამოსული ხმით ამატებს, “სარა, ჯულიეტა შენ ხარ!.. არ აქვს მნიშვნელობა ვინ ითამაშებს მას, ან როდის, მე ის 

შენთვის შევქმენი, სარა, ჯულიეტა ჩემი ძღვენია შენდამი, სარა, სამუდამოდ!..” 

ცოლ-ქმარი: ეგ შექსპირმა გითხრა? 

სარა ბერნარი: რა თქმა უნდა! 

ცოლ-ქმარი: კი მაგრამ... 

სარა ბერნარი: მაგრამ რა? 

ცოლ-ქმარი: ჩემი ქმარი ამბობს შექსპირი მაგ დროისთვის უკვე მკვდარი იყოო! 

სარა ბერნარი: (გაბრაზებული) რაო? მკვდარიო? უკაცრავად, მაგრამ... მაგრამ ვის გაყევი ცოლად? განა შენმა 

ქმარმა არ იცის, რომ შექსპირი უკვდავია? რომ შექსპირი მარადიულია? არ იცის, ჰა? 

ცოლ-ქმარი: (ცოტა არ იყოს დაბნეული, საკუთარი ხმით) არ იცი, რომ შექსპირი მარადიულია? (კაცის ხმით) არ 

მჯერა მაგ სიტყვების! (სარას, თავისი ხმით) არ სჯერა... 

სარა ბერნარი: ოჰ! შენი ქმარი... საერთოდ როგორ ცხოვრობ ეგეთ კაცთან?! 

ცოლ-ქმარი: (აპროტესტებს) ძალიანაც კარგი კაცია!.. 

ვენერელი: მაგრამ, მე  მჯერა! მე მჯერა შენი სარა!  

სტალინი: დაიჯერე, ამხანაგო ვენერელო! ყველამ ირწმუნეთ! ურწმუნეობა საშინელებაა! ერთ დროს, მეც არ 

მწამდა! და რა მივიღეთ შედეგად? ტერორი!.. მაგრამ... მაგრამ მაინც, არ შემიძლია დავიჯერო... 

მატერიალიზმის პრინციპებიდან გამომდინარე შექსპირი მკვდარია. 
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სარა ბერნარი: იოსებ!.. დღე და ღამე ნანობ!.. გიჟად ჩაგთვალეს და ამ კლინიკაში გამოგამწყვდიეს! ასე 

იტანჯები და მაინც მატერიალიზმს ებღაუჭები?! 

ვენერელი: მართალია!.. იდეალიზმზე უნდა გადახვიდე! (ისევ ბრუნდება, რომ ფანჯრიდან ცას მიაჩერდეს) 

სტალინი: ვიცი!.. და სწორედ ეგ არის ცემი ტრაგედია! არავისი მჯეროდა, არავის ვენდობოდი, მილიონობით 

ადამიანის სისხლი დავღვარე! ვნანობ! (დგება, გოდებით ეცემა მუხლებზე) მაპატიეთ, ხალხო, მომიტევეთ!.. 

ღვთის გულისთვის, მომიტევეთ! მიიღეთ ჩემი მონანიება! ღმერთსაც უარვყოფდი! ო, ხალხო, თუ ღმერთი 

გწამთ და გიყვართ, შემინდეთ!.. ჩემი როცა გეშინოდათ, ჩემს ნებისმიერ ბრძანებას ასრულებდით, ახლა კი 

გეუბნებით, ნუ გეშინიათ, გევედრებით, ვნანობ, მაგრამ თქვენ გიჟს მეძახით და უარყოფთ ჩემს სინანულს! ო, 

როგორ მიმძიმს! პატიებას ვითხოვ, ჩადენილი დანაშაულებებისთვის!.. გულს მიკლავს ამდენი ობლის 

წუხილი, შვილმკვდარი დედების წყევლა და კრულვა, ტანჯვით მოკლული უდანაშაულოთა ვედრება! 

ყველაფერს ვნანობ!.. (სული ეხუთება დარდისგან) 

სარა ბერნარი: (ჩაფიქრებული აკვირდება სტალინს) მისი ამბავი შექსპირის კალმის ღირსია... კლავდიუსზე, 

რიჩარდზე და ჰენრიზე ძლიერი პერსონაჟიც იქნებოდა!.. 

სტალინი: (დაჩოქილი, ტირილისგან სუნთქვაშეკრული) ყველასგან ვითხოვ შენდობას!.. მე ხომ ჯალათად არ 

დავბადებულვარ. სემინარიაში დავდიოდი, ბიბლიას ვკითხულობდი... რატომ, ამდენი მილიონი ადამიანიდან 

მე რატომ მერგო ბედად ბიბლიის “კაპიტალით” შეცვლა?! რატომ? ხომ იცით, რომ ეშმაკი არ ვყოფილვარ, არ 

ვიყავი სატანა! აჰ, რად მისმენდა ყველა, როცა ჯალათი ვიყავ, ახლა კი მონანულს ყურსაც არავინ მათხოვებს? 

რატომ? (ყვირის) არ მინდა გიჟი ვიყო! (მაგიდაზე მიუთითებს) აღარ მინდა მაგ სუპის ჭამა!.. 

სარა ბერნარი: დამშვიდდი იოსებ... 

სტალინი: ამხანაგო სარა ბერნარ!.. ხელოვანების წინაშეც დიდი დანაშაული მიმიძღვის! ვინ იყვნენ იაგოდა ან 

ეჟოვი? ვინ იყო ბერია? მე ვიყავი! რამდენი რეჟისორის, მსახიობის და მწერლის დახვრეტა მიბრძანებია, 

რამდენი ციმბირში გადამისახლებია ან ავტოავარიებში დამიხოცავს!.. შეუძლებელია ზუსტი რაოდენობის 

დასახელება, ამხანაგო სარა ბერბარ!.. 

სარა ბერნარი: იოსებ, რამდენჯერ გითხარი ამხანაგს ნუ მეძახი-მეთქი... არაბუნებრივად ჟღერს! 

სტალინი: სხვანაირად ვერავის მივმართავ!.. ჩემთვის ყველა “ამხანაგია”! ჩემთვის საზოგადოება უკლასოა!.. 

სარა ბერნარი: აჰ, იოსებ!.. 

ვენერელი: (ფანჯრიდან იყურება) ძალიან ძნელია ამ პლანეტის პრობლემებშის გაგება... 

ცოლ-ქმარი: მაგრამ ჩვენ მუდამ აქ ვცხოვრობდით... მას (სტალინზე მიუთითებს) ჩემი სიმამრის ტომსკში, 

ციმბირში გადასახლება უნდოდა. ხომ ასეა ძვირფასო? (კაცის ხმა) დიახ, ასეა!.. (საკუთარი ხმით) საბედნიეროდ 

ის მოკვდა და ჩემი სიმამრიც გადარჩა. 

სტალინი: (აღელვებული) ვინ მოკვდა? 

ცოლ-ქმარი: ვინ და სტალინი. 

სტალინი: რას ნიშნავს მოკვდა, აბა, მე ვინ ვარ? 

ცოლ-ქმარი: (წამით იბნევა) მართლაც!.. 

მომვლელი: (შემოდის) აბა, რა ხდება? (სტალინს) რა არის ეს? ახლავე ადექი! 
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სტალინი: ვინანიებ. მინდა ხალხმა შემინდოს. მინდა, რომ დღეიდან არავის ბიბლია არ შეიცვალოს 

“კაპიტალით”! მსურს, ყველამ, მომავალმა თაობებმა, ირწმუნონ ყველა წმინდა წიგნის სათნოება და დაიცვან 

იგი! 

მომვლელი: ადექი, ამხელა კაცი ხარ! ხომ ამბობ სტალინი ვარო? 

სტალინი: რა თქმა უნდა, სტალინი ვარ! 

მომვლელი: მაშ, კარგი!.. ნახევარი მსოფლიო შენს ხელთ იყო. ჭამდი, სვამდი და ერთობოდი! შენი სიტყვა 

კანონი იყო! როცა კი მოისურვებდი მშვენიერ ქართულ ღვინოს მიირთმევდი ან “დიდი თეატრის” 

ბალერინების ყურებით დატკბებოდი. ახლა კი რაღა გინდა? ხუთი თუ ათი მილიონ ადამიანს წააცალე თავი, 

სამაგიეროდ შენ თვითონ დიდებულ დროს აატრებდი! ეჰ, შე ბედნიერო, ჩემსავით მომვლელად კი არ 

გიმუშავია საგიჟეთში! რატომ შენს ბედნიერ ვარსკვლავს არ ლოცავ?! შენი ცხოვრება ია-ვარდებით იყო 

მორთული! ასეთ აურზაურს რაღაზე ტეხ? 

სტალინი: (შეძრწუნებული) ხალხო, გაიგეთ რა თქვა ამ კაცმა?! ხედავთ, რა საშIნელი კაცი ყოფილა! ასეთ 

საზარელ ხალხთან გაქვთ საქმე?! ამიტომაც ვშიშობ მომავალ ტაობაზე! აღარ მინდა ამდენი სისხლი კვლავ 

დაიღვაროს ან ხალხი გადაასახლონ ციმბირში, ძმას ძმის ეშინოდეს, ქალიშვილი მამას აბეზღებდეს КГБ-სთან, 

შვილი მშობლებს გასცემდეს, ან ცოლი პარტიასთან ქმრის გამო ჩიოდეს. ჩემს მონანიებას სანამ არ მიიღებთ, 

სატანის მუქარა მზეს დაგიბნელებთ!  

მომვლელი: (სტალინს ხელს კიდებს) საკმარისია, ამხანაგო სტალინ! წამოდით, ინექციის გაკეთების დროა! 

სტალინი: არა, არ მინდა ინექცია! 

მომვლელი: მაშ, ამდენ სისულელეს რატომ როშავთ? 

ვენერელი: (ფანჯრიდან ბრუნდება) ის ხომ ცუდს არაფერს ამბობს!.. მას მხოლოდ მშვენიერი ოცნება სურს! 

მომვლელი: (ხელს უშვებს სტალინს, ვენერელთან მიდის და მაგიდაზე უთითებს) ისაუზმე!.. დროზე მიდი და 

ჭამე! 

ვენერელი: არ მშია. 

მომვლელი: არ მაინტერესებს გშია თუ არა! საუზმ უკვე მზადაა და შენ თუა რ შეჭამ, არც არავინ დააკარებს 

პირს! მიდი, დაჯექი და ჭამე! 

 

მომვლელი ვენერელსა და ფანჯარას შორის დგას. ვენერელი მიდის და მაგიდასთან ჯდება. მომვლელი 

ფანჯრიდან ცას გახედავს, შემდეგ მაგიდას გადმოხედავს. 

(ბრაზმორეული) ყველამ შეჭამეთ საუზმე! (სტალინს) შენ კი, დაჯექი შენს ადგილას. ხმა, კრინტი! თორემ 

ინექციას გაგიკეთებ! (გადის). 

სარა ბერნარი: (ნაღვლიანი უყურებს მათ) საბრალო იოსები... 

სტალინი: უარესსაც ვიმსახურებ! 

ცოლ-ქმარი: (სარას) იცი... გთხოვ ჩემს ქმარზე ცუდს ნუ იფიქრებ... იგი ძალიან აფასებს ხელოვნებას, შექსპირიც 

უყვარს... უბრალოდ, ცოტა მოუსვენარია; არავის ენდობა... რადგან, როგორც იოსებ ვისარიონოვიჩი ამბობს, 

ისეთ სამყაროშივცხოვრობთ, კაცი თავის თავს ვერ ენდობა... 

სარა ბერნარი: (იღიმის) არა უშავს... ჯავრს გულში დედაჩემივით, სინორა კაპულეტივით, არ ვიდებ... 
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ვენერელი: (კარისკენ იყურება) იქ არავინაა (დგება, მათკენ ხელებს იწვდის) დღეს მე ვარ მორიგე. მომეცით 

აბები... 

ყველა სასწრაფოდ იღებს აბებს. სარა გულ-მკერდიდან, სტალინი ჩექმის გადანაკეციდან, ცოლ-ქმარი კაბის 

ქამრიდან, და ვენერელს აძლევენ. ვენერელი სცენის მარცხნივ ტუალეტისკენ გარბის. 

სტალინი: ამ იდიოტებს ჰგონიათ მათ მოცემულ აბებს ვსვამთ. 

სარა ბერნარი: დაე, ეგრე ეგონოთ... 

ტუალეტის ჩარეცხვის ხმა ისმის 

ცოლ-ქმარი: აი, დილის დოზაც! 

სინათლე ქრება 

სურათი 3 

ნაშუადღევი. ფსიქიატრიული საავადმყოფო. მთავარი ექიმის კაბინეტი. მთავარი ექიმი, ექიმი, სლეშ 13, 

მომვლელი. მთავარი ექიმი ოთახში ბოლთას ცემს 

მთავარი ექიმი: ყველა ადამიანი ორპირია, ერთს ამბობენ, გულში კი სხვა უდევთ!.. ვინმე ერთ წუთს რომ 

ერთგულებას გეფიცება, მეორე წამს გაგცემს... სიხარბე ყველა სულიერ ფასეულობას ჯაბნის!.. როგორც ვხედავ, 

გიჟზე ბედნიერი არავინაა. აი, იმ ქალს ჰგონია, რომ სარა ბერნარია და ბედნიერად ცხოვრობს თავის 

გამოგონილ სამყაროში. მეორე ირწმუნება ვენერადან ვარო და, რადგან ამ ქვეყნის არაფერი გაეგება, ნეტარებით 

ოცნებობს დაბრუნდეს თავის მშვენიერ პლანეტაზე... განა არის ამ წუთისოფლის შესახებ არაფრის ცოდნაზე 

დიდი ნეტარება? ერთ-ერთი ამბობს მე ცოლი ვარ და ჩემი ქმარიც მე ვარო! ამაში რა უნდა იყოს კარგი? არც 

არაფერი!.. მაგრამ თავად რაც უნდა იმას გააკეთებს ცოლიც და ქმარიც! ასე რომ, საკამათოც არაფერია!.. 

არავითარი ყვირილი, ისტერიკა! ამაზე დიდი ბედნიერება რაღა უნდა იყოს? თავად წყვეტ ყველაფერს, 

როგორც გინდა და სადაც გინდა წახვალ ან არ წახვალ, რაც გაგიხარდება იმას იყიდი. ჩვენი საბრალო 

სტალინიც კი ბედნიერია. მთელი ამ ბოდიშებისა და ვედრების მიუხედავად, გულის სიღრმეში მაინც ამაყობს: 

შემომხედეთ, მე იოსებ ბესარიონის ძე სტალინი ვარ! (ჩერდება) ჩემს გულში კი სადაა სიამაყის მარცვალი? 

თვრამეტი წელია აქ მთავარი ექიმი ვარ და რა? ყოველთვის, როცა მინისტრს, მის მოადგილეს ან ჯანდაცვის 

რაიონული განყოფილების უფროსს ცვლიან, შიშისგან გული მიკანკალებს მეც არ გამაგდონ-მეთქი!.. ისეთ 

სამყაროში ვცხოვრობთ, კაცი საზოგადოებრივ მდგომარეობას რომ დაკარგავს, მერე არც სახლში აგდებს ვინმე 

რამედ! რა მელის სამომავლოდ? რა და ოჯახში პატივისცემის დაკარგვა... (სლუკუნებს, ისევ ბოლთის ცემას 

იწყებს) რაიმე გრძნობა თუ მაქვს გულში? არავითარი! სიყვარულით მაინც თუ მიყვარს ვინმე? არავინ! 

შეხვედრებზე მთელი ეს უაზრო ლაპარაკი სამედიცინო პროგრესის შესახევ... რა პროგრესზეა ლაპარაკი, 

ქათმის გრიპსაც კი ვერ უმკლავდება მთელი მსოფლიო!.. მე კი მორჩილად ვუკრავ ტაშს!.. ჩვენი ვენერელის არ 

იყოს, ჯანდაცვის რაიონული განყოფილების უფროსი ჩვიდმეტი წელია მომჩერებია და ჩემს ქება-დიდებას 

ელის. ხოდა მეც ვასხამ ხოტბას, სხვა რა გზა ამქვს? ასეთი ცხოვრება ვის რად უნდა? (ცხვირსახოცს იღებს და 

თვალებს იმშრალებს) შინაგანი ხმა მეუბნება, _ მოდი ერთ ღამეს და საავადმყოფოს ჭიშკართან ჩამოიხრჩვე 

თავიო! ღმერთმანი, ალბათ ეგრეც მოვიქცევი! (ერთი-ორჯერ ამოისლუკუნებს) 

კარზე კაკუნია 

(სწრაფად იმშრალებს თვალებს) მობრძანდით. 

ექიმი: (შემოდის) შეიძლება? 

მთავარი ექიმი: რა ხდევა? 
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ექიმი: ახალი პაციენტია. 

მთავარი ექიმი: (თვალებს ისრესს) ისევ რაღაც ჩამივარდა თვალში... ახალი პაციენტი ვინღაა? 

ექიმი: კოსმოსიდანაა. 

მთავარი ექიმი: მაინც რომელი ადგილიდან? 

ექიმი: ამბობს, ვან...ვან... (ხელში რომ უჭირავს, იმ ქაღალდში იხედება და ნელა ამოიკითხავს) ვან-დერ-პრან-

დურიდან ვარო. 

მთავარი ექიმი: საიდანო? 

ექიმი: (კითხულობს) ვან-დერ-პრან-დურ... ვანდერპრანდურიდან. 

მთავარი ექიმი: არსებობს ასეთი პლანეტა? 

ექიმი: (მხრებს იჩეჩს) მე რა ვიცი. 

მთავარი ექიმი: ეს ჭკუანაკლულები რა რთულ სახელებს იგონებენ... სომხურად ჟღერს ხოლმე. გეგონება 

ვენერელი არ გვეყოფოდა, ახლა კიდევ ეს ვან... ვან... 

ექიმი: (კითხულობს) ვან-დერ-პრან-დური. 

მთავარი ექიმი: ვან-დერ-პრან... 

ექიმი: (კითხულობს) პრან... 

მთავარი ექიმი: ვან-დერ-პრან-დურელი მოდის. კარგი, დაარეგისტრირე და დააბინავე. პალატაში გავსინჯავ. 

ექიმი: საქმე ის არის, რომ არანაირი საბუთი არ აქვს. 

მთავარი ექიმი: რას გულისხომ? საერთოდ არ აქვს დოკუმენტები? ვინ მოიყვანა აქ? 

ექიმი: პოლიციამ. მათაც ვერ დაადგინეს მისი ვინაობა. 

მთავარი ექიმი: ესე იგი არც ნათესავები ჰყავს, არც მეზობლები, არც ნაცნობები და საერთოდ არავინ, ვინც 

იცნობს? 

ექიმი: ასეა. 

მთავარი ექიმი: გასაგებია... უცხოპლანეტელებს როგორც წესი, საბუთები არ აქვთ. ეს სენის ფსიქოლოგიური 

ნიშან-თვისებაა. ან, უფრო სწორად, ამ ნიშან-თვისების გამოხატულება. ხვდები? 

ექიმი: რა თქმა უნდა... 

მთავარი ექიმი: (თავისთვის) ო, აბა როგორ, შენისთანა ჭკუის პატრონს რაღა თქმა უნდა გესმის!.. (ხმამაღლა) 

ასეთები თავიანთ საბუთებს ანადგურებენ და შემდეგ გაიძახიან, მართლა სხვა პლანეტიდან ვარ, არაფერი 

მესაქმება დედამიწასთანო. ვენერელი ხომ იცი? ზუსტად ჩვიდმეტი წელია აქ არის, საბჭოთა კავშირის 

დროიდან! მაშინ ახალი დანიშნული ვიყავი მთავარ ექიმად... ის კი ჯერ კიდევ გაიძახის _ ვინმე აუცილებლად 

მომაკითხავს ჩემს პლანეტაზე წასაყვანადო! ვან... ვან... 

ექიმი: (კითხულობს) ვან-დერ-პრან-დური. 

მთავარი ექიმი: აგრესიული ხომ არ არის? 
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ექიმი: არა, პირიქით, ძალიან თავაზიანია. 

მთავარი ექიმი: ეგეც ავადმყოფობის ნიშანია!.. ხომ გესმის? 

ექიმი: რა თქმა უნდა... 

მთავარი ექიმი: (გვერდზე) ო, გესმის, აბა რა! (ხმამაღლა) კარგი, მომიყვანე და გავესაუბრები. 

ექიმი გადის 

ბედნიერი!.. აღარაფერი ახსოვს... არც ოჯახი, არც სამსახური და აღარც ნაცნობები! ამაზე უკეთესი რა უნდა 

იყოს? ამბოს სხვა პლანეტიდან ვარო და მორჩა! გამოიგონა მშვენიერი ადგილი და ცხოვრობს იქ თავისთვის!.. 

ჩვენ კი ვიცით რომ გიჟია, მაგრამ თვითონ წარმოდგენაც არ აქვს! კარზე კაკუნია მობრძანდით 

ექიმი, მომვლელი და სლეშ 13 შემოდიან 

სლეშ 13: გამარჯობა! (ყურადღებით ათვალიერებს ოთახს) 

მთავარი ექიმი: გაგიმარჯოს, გაგიმარჯოს მეგობარო, მოდი, დაჯექი... 

სლეშ 13: გმადლობთ. (სავარძელზე ჯდება) 

მთავარი ექიმი: (მეორე სავარძელზე ჯდება) როგორ ბრძანდებით? 

სლეშ 13: არა მიშავს... თქვენ როგორ ბრძანდებით? 

მთავარი ექიმი: მე აი, ასე! (ცერა თითებს უჩვენებს და იღიმის) მშვენივრად! 

ექიმი: (გვერდზე) აბა როგორ იქნები? თვრამეტი წელია მთავარი ექიმი ხარ და მშვენივრად გრძნობ თავს!.. 

მთავარი ექიმი: ცხოვრება საუცხოო რამაა! ყოველთვის უნდა გიხაროდეს სიცოცხლე, თითოეული წუთით 

უნდა ტკბებოდე! ასე არ არის? 

ექიმი: (გვერდზე) შენთვის ეგრეა!.. 

მთავარი ექიმი: ხომ ასეა? 

სლეშ 13: დარწმუნებული ვარ, რომ მასეა. 

მთავარი ექიმი: როდის ჩამობრძანდით? 

სლეშ 13: საიდან? 

მთავარი ექიმი: ვან... ვან... 

ექიმი: (კითხულობს) ვან-დერ-პრან-დურ... 

მთავარი ექიმი: დიახ, დიახ, ვან-დერ-პრან-დურიდან? 

სლეშ 13: თქვენი დროის ზონის მიხედვით, რვა დღის წინ. 

მთავარი ექიმი: ძალიან კარგი!.. რა კარგად შეგისწავლიათ ჩვენი დრო! ყოჩაღ! 

სლეშ 13: თქვენს პლანეტაზე ჩამოსვლამდე, რაც შეგვეძლო ყველაფერი შევისწავლეთ მის შესახებ: თქვენი ენა, 

მეცნიერული განვითარება, გეოგრაფია... 
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მთავარი ექიმი: შესანიშნავია, შესანიშნავი!.. თქვენ, რაღა თქმა უნდა, სხვა ენა გაქვთ... 

სლეშ 13: ბუნებრივია... 

მთავარი ექიმი: საინტერესოა, მაგალითად, როგორ ამბობთ გამარჯობას თქვენს ენაზე? 

სლეშ 13: ჩვენს რომელ ენაზე? 

მთავარი ექიმი: რომელ ენაზე? ხომ თქვით ჩვენი ენა გვაქვსო... 

სლეშ 13: დიახ, მაგრამ ჩვენ ორი ენა გვაქვს. ერთზე ვსაუბრობთ, მეორე კი ტელეპათურია. 

მთავარი ექიმი: მოდი, სასაუბრო ენით დავიწყოთ. აბა, როგორ ამბობთ გამარჯობას? 

სლეშ 13: ეე-ოოორრრ!.. 

მომვლელი: (ექიმს ყურში ეჩურჩულება) პირდაპირ ვირის ყროყინია... 

ექიმი: (გვერდზე) საკმარისია! 

მთავარი ექიმი: საოცარია!.. (იმეორებს) ეე-ოოორრრ... 

სლეშ 13: მშვენივრად გამოგდით. 

მომვლელი: (გვერდზე) რატომაც არა, ვირის ყროყინია!.. 

მთავარი ექიმი: ახლა ტელეპათურად მითხარით სალამს როგორ ვუპასუხო. რა ხდება? 

სლეშ 13: (დარცხვენილი) ჩემი ტელეპათური არხი სამი დღის წინ დავხურე. 

მთავარი ექიმი: თქვენი ტელეპათური არხი დახურეთ? კი მაგრამ, რატომ? 

სლეშ 13: (დარცხვენილი) იმიტომ რომ... ვწუხვარ... 

მთავარი ექიმი: მითხარი, ნუ გერიდება... მაინც, რატომ დახურე შენი ტელეპათური არხი? 

სლეშ 13: რადგან... რადგან გული მეტკინა თქვენი პლანეტის ხალხის ფიქრები რომ წავიკითხე... 

მთავარი ექიმი: საინტერესოა... (ექიმს და მომვლელს) გესმით? 

ექიმი: რა თქმა უნდა... 

მომვლელი: (თავს უქნევს) დიახ... 

მთავარი ექიმი: (გვერდზე) მატყუარები! (ხმამაღმა) ესე იგი, საშინლად ეტკინა გული ჩვენი პლანეტის 

მცხოვრებთა ფიქრები რომ მოისმინა... რატომ? (სლეშ 13-ს) შეგიძლიათ აგვიხსნათ? 

სლეშ 13: შემიძლია, მაგრამ... 

მთავარი ექიმი: მაგრამ რა? 

სლეშ 13: ვშიშობ, გეწყინებათ... 

მთავარი ექიმი: მაგაზე ნუ წუხხართ! ცხოვრება ხომ მშვენიერია, ამიტომ არაფერი მეწყინება! 

სლეშ 13: მაშინ შემიძლია აგიხსნათ. მაგრამ, გთხოვთ, თქვენს თავზე ნუ მიიღებთ. 
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მთავარი ექიმი: მაგაზე არ იდარდოთ. 

სლეშ 13: იცით... თქვენი ხალხი ერთს ფიქრობს და სხვას ამბობს... ამბობენ რა ლამაზიაო, მაგრამ გულში 

ფიქრობენ, რომ უშნოა... ხმამაღლა იტყვიან კარგიაო, მაგრამ სინამდვილეში ცუდად მიაჩნიათ... ამბობენ 

“მიყვარს”, მაგრამ ფიქრით კი ფიქრობენ მძულსო...  

მთავარი ექიმი: კარგი... და რა თქვენი სახელი? 

სლეშ 13: (ცოტა დაბნეული) მე სახელი არ მაქვს... 

მთავარი ექიმი: ეგ როგორ? არა, მეგობარო, ეგ წარმოუდგენელია. როგორ შეიძლება სახელი არ გქონდეს? 

სლეშ 13: ძალიან უბრალოდ. ჩემს პლანეტაზე უსიტყვოდაც გვესმის ერთმანეთის, სახელები არაფერში 

გვჭირდება. 

მთავარი ექიმი: მაშ, თქვენს პლანეტა... ვან... ვან... 

ექიმი: (კითხულობს) ვან-დერ-ფრან-დურ 

მთავარი ექიმი: დიახ, ვან-დერ-ფრან-დურზე სახელები არ გჭირდებათ... საოცარია... (ექიმს) იწერთ ამ 

ყველაფერს? 

ექიმი, სწრაფად წერს წიგნაკში, თავს უქნევს 

მაგრამ ჩვენს პლანეტაზე სახელი აუცილებელია, ჩემო მეგობარო, ხომ გესმით? 

სლეშ 13: (ღრმად ამოიოხრავს) მესმის... კარგით, თუ ასეა ჩემი ნომრით მომმართეთ... 

მთავარი ექიმი: რას გულისხმობთ, თქვენი ნომრით? 

სლეშ 13: ჩემს პლანეტაზე ნომრები გვაქვს. ამას ბედნიერების კოეფიციენტი ჰქვია. ეჰ, როგორ აგიხსნათ?.. 

ჩვენთვის ადამიანის მოვლინება ბედნიერების დაწყებასთან ასოცირდება... (ხელს ჩაიქნევს) ეჰ, დედამიწაზე 

ამაზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს... შეგიძლიათ ჩემი ნომრით მომმართოთ. 

მთავარი ექიმი: (ექიმს, გვერდზე) ხომ ყველაფერს იწერ? 

ექიმი სწრაფად იწერს და თავს უქნევს 

აჰა, ესე იგი თქვენი ნომრით... ხომ? ამჯერად საკმარისია... მახსოვს, გვყავდა ასეთი ნომრიანი პაციენტე... 

სლეშ 13: (დაინტერესებული) მართლა? საიდან ჩამოფრინდა? 

მთავარი ექიმი: სამსართულიანი შენობიდან, პირდაპირ თავით... და ამის შემდეგ გაუჩნდა ნომერი... და 

თქვენი ნომერი რა არის? 

სლეშ 13: 359 876 544 – კვადრატში _ 957 573 _ კუბში _ 639 843 _ სლეშ _ 13 

მთავარი ექიმი: არა, ჩემო ძვირფასო, ეგ ძალიან გრძელია... 

სლეშ 13: მართალი ხართ, თქვენთვის მეტისმეტად გრძელია, მოდით, უბრალოდ სლეშ 13 იყოს. 

მთავარი ექიმი: სლეშ 13... მაგრამ 13 ხომ უბედურების მომტანია! 

სლეშ 13: რა? 
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მთავარი ექიმი: უბედურების მომტანი!.. ეს არ გადარდებთ? 

სლეშ 13: (იღიმის) თქვენ ძალიან უხნაური ხართ... 

მთავარი ექიმი: მე ვარ უცნაური? 

სლეშ 13: საერთოდ ყველა დედამიწელი! ძალიან უცნაურები ხართ... ეს რა ფსიქოლოგია? მხოლოდ 13-ზე არ 

ვამბობ, ზოგადად ვლაპარაკობ... ამიტომაც არ ხართ ბედნიერები. 

მთავარი ექიმი: (სერიოზულად) პირიქით! ჩვენ ძალიან ბედნიერი ხალხი ვართ! ჩვენ კომუნისტური იმპერია 

დავამარცხეთ!.. დამოუკიდებელ რესპუბლიკაში ვცხოვრობთ! ძალიანაც ბედნიერები ვართ! 

სლეშ 13: ოო, თუ ასეა უნდა მოგილოცოთ! 

მთავარი ექიმი: მე? რისთვის? 

სლეშ 13: რადგან ჯერ ერთ ბედნიერ ადამიანსაც არ შევხვედრივარ დედამიწაზე!.. თქვენ ერთს ამბობთ, მაგრამ 

გულში კი სხვა გიდევთ!.. 

მთავარი ექიმი: ამასაც იწერთ? 

ექიმი: (დგას და იწერს) ვიწერ, ვიწერ... 

მთავარი ექიმი: (მხრებს იჩეჩს) კარგი... (სლეშ 13-ს) ახლა მისამართი გვითხარი... 

სლეშ 13: თქვენს პლანეტაზე მისამართი არ მაქვს. შემიძლია ჩემი მისამართი მოგცეთ ვანდერპრანდურზე. 

მთავარი ექიმი: ძალიან კარგი!.. მაგრამ ჩვენ იქ ვერ გავფრინდებით, ხომ ასეა? ჩვენს პლანეტაზე რა მისამართი 

გვაქვს ის გვითხარი... 

სლეშ 13: გასაგებია... თქვენ აქ ასეთი ცნება გაქვთ _ “სიგიჟე”... 

მთავარი ექიმი: და თქვენ რა, არ გაქვთ? 

სლეშ 13: არა... 

მთავარი ექიმი: მაშ, თქვენს პლანეტაზე ყველა ჭკვიანია, არა? 

სლეშ 13: უამრავ პლანეტაზე ვყოფილვარ, მაგრამ მხოლოდ თქვენთან წავაწყდი განსხვავებას “ჭკვიანსა” და 

“გიჟს” შორის... (მეტი ენერგიულობით) ვინ წყვეტს ვინ არის ჭკვიანი და ვინ გიჟი? რატომ მიიჩნევა ერთი 

ადამიანის საუბარი მახვილგონიერების ნიშნად, ხოლო სხვის ფსიქიკური აშლილობის? ვინ წყვეტს ამას? 

ადამიანი? როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა გადაწყვიტოს ეს გონიერია, ის კი შეშლილიო? ასეთი დოგმით 

როგორ შეგიძლიათ ცხოვრება? 

მთავარი ექიმი: კარგით, თქვენს შეხედულებებს ამის შესახებ მოგვიანებით მოვისმენთ. ახლა, თუ შეიძლება, 

პლანეტა დედამიწაზე თქვენი მისამართი გვითხარით. 

სლეშ 13: (იღიმის) გასაგებია, ფიქრობთ, რომ გიჟი ვარ. პოლიციამაც ეგ იფიქრა, ამიტომაც მომიყვანა 

ფსიქიატრიულში და ჩემი თავი თქვენ გადმოგაბარათ. ყველაფერი მშვენივრად მესმის... თქვენი მეცნიერება და 

ტექნოლოგია ისეთი პრიმიტიულია, რომ ვერც წარმოგიდგენიათ როგორ ჩამოფრინდებოდა ვინმე შორეული 

პლანეტიდან, რომელიც ჯერ არც აღმოგიჩენიათ. ასეთ დროს თავს იტყუებთ და ისეთ ცნებებს იშველიებთ, 

როგორიც “სიგიჟეა”. თუ ვინმეს სიტყვების ან ქცევის ახსნა არ შეგიძლიათ, ესე იგი ეს ადამიანი გიჟია და 

გათავდა. მაგრამ მე თქვენ ვერ მოგატყუებთ!..  მე მართლა არ მაქვს მისამართი თქვენს პლანეტაზე. თქვენი 

დროის ზონის მიხედვით რვა დღის წინ ჩამოვედი ამ პატარა პლანეტაზე, რომელსაც დედამიწას უწოდებთ, და 
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ამ პატარა ქვეყანა აზერბაიჯანში მოვედი. ტექნიკური გაუმართაობის გამო ჩვენი კოსმოსური ხომალდი 

ვანდერპრანდურზე დაბრუნდა და მეც შემთხვევით დავრჩი აქ. ორი დღე ჩემთვის დავეხეტებოდი ამ 

ქალაქში... შემდეგ პოლიციამ თავის მანქანაში ჩამსვა და განყოფილებაში წამიყვანა; ექვსი დღე ვყავდი იქ, სანამ 

დაკითხვას აწარმოებდნენ, შემდეგ აქ მომიყვანეს. მაგრამ, გარწმუნებთ, ჩვენი კოსმოსური ხომალდი მალე 

დაბრუნდება ჩემს წასაყვანად. ეჭვიც არ შეგეპაროთ! 

მთავარი ექიმი: არც მეპარება, მაგრამ აქ ერთი ვენერელიც გვყავს, რომელიც იმავეს ირწმუნება. 

სლეშ 13: ვენერელი? ვენერა ხომ თქვენთან ძალიან ახლოსაა. 

მთავარი ექიმი: ხო, მაგრამ უკვე ჩვიდმეტი წელია მის წასაყვანად არავინ მოსულა. 

სლეშ 13: ესე იგი სხვა გრაფიკი ჰქონიათ. 

მთავარი ექიმი: სხვა გრაფიკი? 

სლეშ 13: რა თქმა უნდა. თქვენი ასტრონავტები საკუთარი პლანეტის იქით ვერც მიფრინავენ, მაგრამ ყველას 

თავისი გრაფიკი აქვს. ზოგი სამი დღე რჩება კოსმოსში, სხვები სამი თვე, ასე არ არის? 

მთავარი ექიმი: დიახ, მართალი ხართ. 

სლეშ 13: იქნებ ვენერელებსაც თავიანთი გრაფიკი აქვთ... ვიცი თქვენთვის რთულია ამ ყველაფრის გაგება, 

მაგრამ, გარწმუნებთ, ჩემს წასაყვანად ძალიან ამლე მოვლენ. 

მთავარი ექიმი: კარგი, ყველაფერი გასაგებია ძვირფასო ვან... ვან...  

ექიმი: (კითხულობს) ვან-დერ-პრან-დურ... 

მთავარი ექიმი: ჩემო ძვირფასო ვან-დერ-პრან-დურელო მეგობარო! კეთილი იყოს თვქნი მობრძანება სხვა 

პლანეტიდან!.. (დგება და სლეშ 13-ს ხელს ართმევს) ახლა კი, თქვენი ნებართვით, თქვენს ოთახში 

მიგაცილებენ (ექიმს თავით ანიშნებს) 

სლეშ 13: (ნაღვლიანი წამოდგება) მესმის... /ექიმი და სლეშ 13 გადიან. მთავარი ექიმი მომვლელს აჩერებს/ 

მთავარი ექიმი: ერთი წუთით მოიცადე! /მომვლელი ჩერდება/ (მომვლელთან მიდის) უკანასკნელად 

გაფრთხილებ! უკანასკნელად-მეთქი, გესმის?! (თითს უქნევს) მოეშვი ამას!.. 

მომვლელი: კი მაგრამ, რა დავაშავე? 

მთავარი ექიმი: რა დავაშავეო? გუშინ ორი იოგურტი და სამი კვერცხი მოიპარე!.. 

მომვლელი: მე... მე... 

მთავარი ექიმი: საკმარისია! გეყო პაციენტების საჭმლის თაგვივით მოპარვა! გაახილე თვალები, მიიხედ-

მოიხედე! ნახე, როგორი მშვენიერია ცხოვრება! სიცოცხლე უნდა გიხაროდეს!.. იცინე, იმღერე, იცეკვე!.. შენ კი 

ამის მაგივრად თაგვივით ქურდობ!.. 

მომვლელი: მე... 

მთავარი ექიმი: (თითს უქნევს) იცოდე, უკანასკნელად გაფრთხილებ! 

მომვლელი: გასაგებია! ღმერთმანი, მუდამ ვიძახდი თქვენზე, რა ჰუმანური კაცია-მეთქი! თქვენ ადგილას სხვა 

დიდი ხნის წინ გააგდებდა ჩემნაირ იდიოტს!.. თქვენ კი... 
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მთავარი ექიმი: მაგრამ მე არ დაგითხოვე, და იცი რატომ? 

მომვლელი: იმიტომ რომ ჰუმანური ხართ! 

მთავარი ექიმი: არა! იმიტომ რომ შენ თუ გაგაგდებ, სხვა შენზე უარესი იქნება! შენ ხუთ სოსისს იპარავ, ის კი 

თხუთმეტს მოიპარავს და პაციენტებს აღარაფერს დაუტოვებს! გესმის? 

მომვლელი: ჩემნაირმა უბედურმა რა უნდა გააკეთოს? სხვა პლანეტაზე კი არ ვცხოვრობ, დედამიწაზე ვარ. 

მთავარი ექიმი: უკანასკნელად როდის ნახე კომედია თეატრში? 

ხედავ? ცხოვრებაში მხოლოდ ნივთიერი სარგებელი გაინტერესებს. ამიტომაც იპარავ თაგვივით პაციენტების 

საჭმელს. კვერცხები!.. კვერცხს რაღა ფასი აქვს, მაგასაც რომ იპარავ? 

მომვლელი: მე პაციენტებზე ვზრუნავ! 

მთავარი ექიმი: მათი კვერცხების მოპარვით? 

მომვლელი: მეშინია ქათმის გრიპი არ შეეყაროთ!.. 

მთავარი ექიმი: (მოთმინებას კარგავს) იცოდე, საბოლოო გაფრთხილებაა! 

მომვლელი: მესმის! 

მთავარი ექიმი: გაეთრიე! /მომვლელი გადის/  ოჰ!.. (საწერ მაგიდასთან ჯდება და თვალებს ხუჭავს) თავისი 

თელეპათური არხი დაკეტა... ხალხის ფიქრების წაკითხვა არ სურს... აი, შენი გიჟიც! ხალხმა გააგიჟა, აბა სხვა 

ვინ?! ხალხის ფიქრებმა და ქმედებებმა!.. იქნებ ოდესღაც, წარსულში მასწავლებელი იყო, ან მეცნიერი, ან 

საერთოდაც ექიმი! ახლა კი ვინ არის? ახლა არც მასწავლებელია, აღარც მეცნიერი და აღარც ექიმი. ახლა 

უბრალოდ ბედნიერი კაცია! როცა უნდა დახურავს ამ თავის ტელეპათურ არხს... ვინც გინდა იმან იდარდოს ამ 

დანაშაულებებზე, მხეცობაზე, ფარისევლობაზე, სულ არ ადარდებს!.. (ქვითინებს) ეჰ!.. (უარყოფის ნიშნად 

ხელს იქნევს, ფანჯარასთან მიდის და გარეთ იხედება) ეშმაკი ჩამძახის ფანჯრიდან გადახტიო!.. ღმერთმანი 

შეიძლება ამსეც მოვიქცე!.. უბრალოდ მეშინია არასწორად არ გამიგონ... 

სურათი 4 

ნაშუადღევი. ფსიქიატრიული საავადმყოფო. დასასვენებელი ოთახი. სარა ბერნარი, ვენერელი, სტალინი, 

ცოლ-ქმარი, სლეშ 13, ექიმი. სარა ბერნარი დივანზეა წამოწოლილი, ხელი თავქვეშ აქვს ამოდებული. ცოლ-

ქმარი მარტო ზის პატარა მაგიდასთან. სტალინი ერთ-ერთ კუთხეში ზის სკამზე და წიგნს კითხულობს. 

ვენერელი ფანჯარასთან დგას და ცას გაჰყურებს. 

ცოლ-ქმარი: (კაცის ხმით) რატომ ხარ ჩემზე ნაწყენი, ძვირფასო? რისი გულისთვის? მე ხომ ასე ძლიერ 

მიყვარხარ, შენ კი ისევ ცუდ განწყობაზე ხარ... რატომ? (სწრაფად დგება და მაგიდის მეორე მხარეს ინაცვლებს, 

ჯდება, საკუთარი ხმით) არა... შენზე სულაც არ ვარ ნაწყენი, ძვირფასო... საერთოდაც რაზე ლაპარაკობ ჩემო 

თვალის ჩინო? ჩემო გულის სინათლევ! მაგრამ, ხომ იცი... ძვირფასო, მინდა ჩემმა ძვირფასმა მეუღლემ ლამაზი 

მელოდია დაუკრას... მაშინ აღარ მოვიწყენთ... დიახ, ლამაზი მელოდია მინდა დაუკრას ჩემმა ქმარმა და საამო 

სიმღერები იმღეროს... მსოფლიოს უკანასკნელი სიახლეები მინდა მიამბოს, მთელი საღამო სახლში ჩემთან 

ერთად გაატაროს... (სწრაფად დგება, ისევ ძველ ადგილას ჯდება, კაცის ხმით) მაშ, ქმარი კი არა ტელევიზორი 

გდომებია!.. (სწრაფად შემოუვლის მაგიდას, ჯდება, საკუთარი ხმით) გაბრაზებული ხარ ჩემზე, ძვირფასო? ნუ 

გამიჯავრდები... თორემ წაგეჩხუბები, ჰმ!.. /მთელი სცენის განმავლობაში ცოლ-ქმარი განაგრძობს მაგიდასთან 

გადაჯდომ-გადმოჯდომას, მაგრამ მისი ხმა არ გვესმის/  

სტალინი: (ბრაზმორეული მუშტს ურტყამს მაგიდას) უყურე ერთი, რას ამბობენ ჩემზე!.. (ვენერელს) ხედავ? 

/ვენერელი ფანჯრიდან ბრუნდება, რომ შეხედოს/ წერენ, რომ პარანოიდი ვიყავი!.. ასეთი უსირცხვილოები 
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როგორ არიან? ასეთი რამის თქმით ხომ სინამდვილეში მამართლებენ. ამდენი სისხლი თურმე იმიტომ 

დავღვარე, რომ პანაროიდი ვიყავი!.. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე დამნაშავე არ ვარ, ასე არ არის?.. ლოგიკურად ასე 

გამოდის თუ ავად ვიყავი!.. (მხურვალედ აპროტესტებს) არა! არ ვყოფილვარ პარანოიდი!.. არაფერიც არ 

მჭირდა! სრულ ჭკუაზე მყოფი ჯალათი ვიყავი!.. /ვენერელი ბრუნდება და ფანჯრიდან იხედება/ ადამიანის და 

ბუზის მოკვლა ერთი იყო ჩემთვის! მაგრამ არა იმიტომ, რომ პანაროიდი ვიყავი, არა! რატომ არ ესმით?! ხალხი 

კი არა, ძალაუფლება მიყვარდა! სინამდვილეში ფანატიკოსი კომუნისტი ვიყავი, ფანატიკოსი ბოლშევიკი, 

დიახაც! მაგრამ მთელი ამ ფანატიზმის უკან, ჩემს ქვეცნობიერში, უძლეველი ენერგია იყო. რატომ მიყვარდა 

ძალაუფლება? იმიტომ, რომ ხალხს ძლიერის ეშიანია! ჩემიც ეშინოდათ!.. რადგან ეშინოდათ, მათ ვუყვარდი 

კიდეც! როგორი ფორმაც არ უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას: პრივიტივიზმის, მონობის, ფეოდალიზმის, 

სოციალიზმის, კაპიტალიზმის _ არ აქვს მნიშვნელობა, სინამდვილეში ხალხი ჯუნგლების წესით ცხოვრობს! 

ეს მათ სისხლში აქვთ, ძვალ-რბილში აქვთ გამჯდარი!.. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ადამიანი 

უნივერსიტეტს დაამთავრებს, დოქტორის ხარისხს აიღებს, ნობელის პრემიას თუ მოიგებს, აკვნიდან 

სამარემდე ჯუნგლის კანონებით ცხოვრობს! გთხოვთ, გევედრებით მიიღეთ ჩემი გულწრფელი მონანიება! 

ხალხმა შემინდო ჩადენილი დანაშაულებები, როცა თქვა, რომ ეს კავკასიიდან მოსული პანაროიდი 

ქართველის ქმედებები იყო მხოლოდ, ფსიქიკურად შერყეული და გაშმაგებული ადამიანის ნამოქმედარი!.. 

განა შეეძლო ერთ შეშლილ კავკასიელს ამხელა იმპერია აღემართა რუსებზე, ლენინის, ტროცკის, ბუხარინს და 

ზინოვიევის მსგავსთა მაღლა? (ვენერელს) გეკითხები ამხანაგო ვენერელო, განა ეს შესაძლებელია? 

ვენერელი: (შეხედავს) აბა, რა გითხრა?.. თქვენს პლანეტაზე სულ ორმოცდაერთი დღეა რაც ვარ... თუმცა 

თქვენი დროით უკვე ჩვდიმეტი წელი გავიდა... სიმართლე რომ გითხრა, ამ წუთას მიჭირს ასეთ სერიოზულ 

საკითხზე მსჯელობა... 

სტალინი: მართალია... ისე, ჩემი მონანიება შენ არც გეხება... 

ვენერელი: მაგრამ ძალიან ვაფასებ!.. 

სტალინი: უღრმესი მადლობა!.. (ამოიოხრავს) შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს?! შენ გაფრინდები, სხვები კი აქ 

დარჩებიან, დედამიწაზე!.. მინდა, რომ ყველამ ისმონოს ჩემი მონანიება და თვითონაც სინანულით იცხოვრონ! 

ხომ ხედავ? არავის, საერთოდ არავის არ ესმის რატომ მაწუხებს ასე სინდისი!.. რადგან მსურს მომავალში ჩემი 

მსგავსნი კაცობრიობას ასევე სასტიკად არ მოექცნენ!.. 

ვენერელი: მესმის... მართალია, ცოტა რთულია ჩემთვის, მაგრამ ძირითადად ვხვდები... 

სტალინი: (სევდიანი) შენ ხომ გაფრინდები... 

სარა ბერნარი: (ვენერელს) შენ იცი, რომ პარიზს მეშვიდე ციდან დავხედე? 

ვენერელი: თვითმფრინავიდან? 

სარა ბერნარი: (იცინის) რას ამბობ, მაშინ სად იყო თვითმფრინავები? საჰაერო ბურთიდან!.. პარიზს საჰაერო 

ბურთიდან დავხედე!.. ნამდვილი ზღაპარი იყო, მესიე ვენერელო, ნამდვილი ზღაპარი!.. ხშირად მახსენდება 

ეს მოგზაურობა... ღამით, როცა არ მეძინება, ეს მოგზაურობა წარმომიდგება თვალწინ და ყველა პრობლემა 

გადამვარდება გულიდან. მაშინ ჟორჟი ხატავდა ჩემს პორტრეტს, როცა დრო მქონდა მისთვის ვპოზირებდი. 

ერთხელ მან მითხრა, მინდა შენი თვალების გამომეტყველება უჩვეულო გარემოში ვიხილოო... უეცრად, აზრი 

მოგვივიდა საჰაერო ბურთით გავფრენილიყავით... იცი, რას ნიშნავდა მაშინ ეს? დიდი გამბედაობა 

სჭირდებოდა, გმირობის ტოლფასი იყო!.. როგორ აგიხსნა? აი, როგორც შენ ჩამოხვედი ნევერადან, ისეთივე 

სარისკო იყო მაშინ საჰაერო ბურთით გაფრენა... ხოდა, მე ავედი მასზე ჟორჟ კლარინთან ერთად და 

გადავუფრინე პარიზს!.. ეს ნამდვილი ზღაპარი იყო, მესიე ვენერელო, ნამდვილი ზღაპარი!.. (იცინის) ის 

ქედმაღალი პარიზელები ჭიანჭველებივით მოჩანდნენ!.. კარეტები კი მათი საზიდარი გეგონებოდა. 

დაუვიწყარი სასწაული ვიხილე მაშინ!.. 
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ვენერელი: ძალიან საინტერესოა... 

სარა ბერნარი: (ამოიოხრავს) რა სამწუხაროა, რომ საოცრებები წარსულს ჩაბარდა... ახლა მათი დრო არ არის, 

მხოლოდ სასტიკი რეალობაა... გვინდა ეს ჩვენ თუ არა!.. 

სლეშ 13 შემოდის, იღიმის და პაციენტებს სათითაოდ ესალმება 

სლეშ 13: (ცოლ-ქმარის წინ ჩერდება) გამარჯობა... 

ცოლ-ქმარი: გამარჯობა... (შეშფოთებული) უკაცრავად ჩვენ... (მაგიდის ორივე მხარეზე უთითებს) ჩვენ 

ოჯახური საუბარი გვაქვს... 

სლეშ 13: რა თქმა უნდა, ხელს არ შეგიშლით... (ვენერელთან მიდის) გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით? 

ვენერელი: მშვენივრად! (ისევ ფანჯრიდან იხედება) 

სლეშ 13: წარმატებები!.. (სტალინს უახლოვდება) გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით?.. 

სტალინი: (წიგნზე უთითებს) ნახე, რეებს წერენ ჩემზე? 

სლეშ 13: ყურადღებას ნუ მიაქცევ, მაინც აღარავის აინტერესებს წიგნები... (სარა ბერნართან მიდის და მის წინ 

შედგება) გამარჯობა... 

სარა ბერნარი: ბონჟურ... 

სლეშ 13: ისევ მოწყენილი ხართ... 

სარა ბერნარი: როგორი გონებამახვილი ხართ, მესიე სლეშ 13... ხელად აღიქვამთ ყველაფერს... დიახ, მართლაც 

მელანქოლიის მორევში ვარ ჩაძირული... სცენაზე მსურს ვითამაშო, მაგრამ, აბა აქ რა უნდა ვქნა? 

სლეშ 13: (ირგვლივ მიმოიხედავს) ხო, ეგ ადვილი არ იქნებოდა... 

სარა ბერნარი: (გულაჩუყებული) რა კარგია რომ აქ ხარ... სამი დღეა, რაც მოხვედი და ყოველთვის, როცა 

დაგინახავ გულში იმედის სხივი ჩამიდგება ხოლმე... 

სლეშ 13: (ნასიამოვნები) მართლაც სასიამოვნოა, მადამ, თქვენისთანა კეთილშობილი და მომხიბვლელი 

ქალისგან ამის მოსმენა... (ცოტა ხანს უყურებს) თქვენს პლანეტა მარტო იმად ღირდა, რომ ტახტზე ასე 

წამოწოლილი მენახეთ!.. ყველა პრობლემისა და თქვენი ახირებული ხალხის მიუხედავად, ღირდა 

დედამიწაზე ჩამოსვლა!.. 

სარა ბერნარი: (ძალიან გულაჩუყებული) ჟორჟ კლარინსაც მოვწონდი ასე წამოწოლილი. იქნებ, არ გინახავთ, 

მაგრამ მან ჩემი პორტრეტი ზუსტად ამ პოზაში დახატა... აი, ამ წუთას ვუყვებოდი მესიე ვენერელს ამის 

შესახებ... ამ ნახატმა მთელი პარიზი მოხიბლა! იცით, რამდენი ხალხი მოვიდა მის სანახავად?! 

სლეშ 13: წარმომიდგენია!.. 

სარა ბერნარი: (გამოცოცხლებული) რას წარმოვიდგენდი მე, გაურკვეველი წარმომავლობის ებრაელი გოგონა, 

რომ მთელი პარიზი ჩემს ფერხთით იქნებოდა?! (იცინის) რასაკვირველია, ამაზე ვერც ვიოცნებებდი!.. მაშინ 

თხუთმეტი წლის ვიყავი, გრანშამის მონასტრის დახურულ სასწავლებელში ვსწავლობდი და იცით რა იყო 

ჩემი სანუკვარი ოცნება? ვერც დაიჯერებთ!.. მონაზვნად აღკვეცა! დიახ, მონაზვნობა მსურდა!.. 

წარმოგიდგენიათ?! მე და მონაზონი! (იცინის) ბედად, ალექსანდრე დიუმამ _ მამამ, სცენაზე პირველად რომ 

დამინახა, თქვა, _ ეს გოგონა მსახიობადაა დაბადებულიო! აი, ასე იყო მესიე სლეშ 13... აქ უამრავი დრო მაქვს 

და ხშირად ვფიქრობ ამაზე, ხანდახან ჩემი ცხოვრება სიზმარი მგონია... 
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სლეშ 13: თქვენ ყველასგან განსხვავდებით... კეთილი და სულგრძელი ხართ... 

სარა ბერნარი: გმადლობთ მესიე სლეშ 13... თქვენი სიტყვები მაოცებს... დიდი ხანია... დიდი ხანია ასეთი 

სიტყვები არ მსმენია... იცით რა მითხრა რუსეთის ყოფილმა მეფემ ალექსანდრე III-მ? 

სლეშ 13: საინტერესოა რა... 

სარა ბერნარი: ეს სანქტ-პეტერბურგში ჩემი მოგზაურობის დროს მოხდა. სასახლეში ვიყავი მიწვეული და 

მეფეს რომ შევხვდი მოხდენილად გავუკეთე რევერანსი, მაგრამ ალექსანდრემ მითხრა: “ადექით, მადმუაზელ! 

მე უნდა მოვიხარო ქედი თქვენს წინაშე!..” დაიჯერებთ, მესიე სლეშ 13? 

სლეშ 13: რასაკვირველია!.. 

სარა ბერნარი: (სევდიანად) ხედავთ, ახლა რადაც ვიქეცი? მოდი, ნაღვლიან თემებზე ნუ ვისაუბრებთ... 

მითხარით, თეატრი პოპულარულია ვანდერპრანდურში? 

სლეშ 13: სამწუხაროდ, ჩვენს პლანეტაზე თეატრი არ არის... 

სარა ბერნარი: (განცვიფრებული) რა, თეატრი არ არის? 

სლეშ 13: არა... 

სარა ბერნარი: (შეძრწუნებული) ანუ თეატრი არასდროს გინახავთ? 

სლეშ 13: არა... პირველად თეატრის შესახებ მაშინ გავიგე, როცა თქვენს პლანეტაზე მოხსენებებს 

ვკითხულობდი... 

სარა ბერნარი: ოჰ, ღმერთო ჩემო!.. რა უნდა გაიგოთ ძველი მტვერდადებული მოხსენებებიდან? თეატრი ხომ 

ცოცხალი ორგანიზმია!  მუდა მოძრავი, თეატრი ციებ-ცხელებაა!.. თეატრის გარეშე როგორ უნდა აიტანო ეს 

უსახური ცხოვრება? 

სლეშ 13: მაგრამ... რაც თქვენ შეგხვდით, გონებაში წარმოვიდგინე მისი ხატება!.. 

სარა ბერნარი: ოჰ, ჩემო საბრალო მეგობარო!.. მოდი აქ!.. /სლეშ 13 უახლოვდება/ უფრო ახლოს!.. 

/სლეშ 13 მისკენ იხრება/ ოჰ!.. (მხრებზე ხვევს ხელს სლეშ 13-ს) ჩემო საბრალო მეგობარო!.. აქამდე თეატრის 

გარეშე როგორ ცხოვრობდი?.. (მკერდში იკრავს მის თავს) ჩემო საბრალო მეგობარო!.. 

სლეშ 13: მე... თქვენთან შეხვედრის შემდეგ შემიყვარდა თეატრი... (მუხლებზე ეცემა) ჯულიეტაზე რომ 

საუბრობდით, ჩემი ტელეპათური არხი გავხსენი და სცენაზე გიხილეთ... 

სარა ბერნარი: ოჰ!.. (ნასიამოვნები, თვაზე ხელს გადაუსმევს) ჩემო საბრალო, ძვირფასო მეგობარო... 

სლეშ 13: როგორ გიყვარდათ რომეო!.. როგორ ეალერსებოდით!.. მართლაც თქვენი გულიდან იყო ამოძახილი, 

“თავის ცრემლებით დე მობანონ ჭრილობა ტიბალტს, ჩემსას დავზოგავ…” 

სარა ბერნარი: (აწყვეტინებს) მეორე სურათი!.. მესამე მოქმედება, სურათი მეორე!.. და შემდეგ... (როლში 

შედის) “ჩემსას დავზოგავ; როცა ცრემლი მათ გაუშრებათ მე დავიტირებ ჩემს განდევნილ რომეოს მაშინ. ძიძა, 

ეს თოკიც გაიტანე, საბრალო კიბევ! დღეს ჩვენ გავწბილდით ორივენი; ის გააძევეს, ვინც ჩემს საწოლში ღამით 

უნდა ამოგეყვანა. მაგრამ ქალწული ქალწულ ქვრივად მოვკვდები მალე. მაშ წამო, კიბევ, შენც წამოდი, ჩემო 

გამდელო, ჩემს საქორწინო სარეცელში ჩავწვები ახლა, და რაკი ჩემთან ვეღარ მოვა რომეო მეტად, დეე, 

დიკვდილმა ქალწულობა ჩემი წაიღოს…” 

შემოდის ექიმი და პაციენტებს უყურებს 
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ექიმი: (ხმამაღლა) რა არის ეს?! (გაბარზებული მირბის სარა ბერნარსა და სლეშ 13-სკენ) რა არის-მეთქი ეს? რას 

აკეთებთ? ასეთი რამ აკრძალულია! ეს საავადმყოფოა, აქ პაემნებისა დგილი არ არის!.. 

სარა ბერნარი: (სლეშ 13-ს) ხედავ?.. ადექი.. ადექით მესიე სლეშ 13... 

სლეშ 13: (მაგრად ეკვრის თავით მის მკერდს) არა, არ მინდა ადგომა... 

ექიმი: რას ქვია ადგომა არ გინდა? ასეთი რამ სად გაგონილა დღისით მზისით? 

სლეშ 13: ცუდს რას ვაკეთებთ? 

ექიმი: გინდა თქვა, რომ უფრო შორსაც გინდა შეტობო ამ დღისით მზისით?! ადექი-მეთქი! (გადაშლის წიგნაკს 

და იწერს) ეროტომანია... 

სარა ბერნარი: (ნაზად იშორებს სლეშ 13-ს) ადექი... ისინი ყველაფერს საკუთარი შეხედულებებით სჯიან... 

დიადი ხელოვნების სამყარო მათთვის მიუწვდომელია... /სლეშ 13 ფეხზე დგება/  

ექიმი: ამგვარი რამ სასტიკად იკრძალება! (სცენას გადაკვეთს, გვერდზე ამბობს) ნახეთ, ერთმანეთს როგორ 

ეალერსებოდნენ!.. ლამის უფრო ღრმადაც შეტოპეს ამ ხალხში... (ალმაცერად გახედავს სლეშ 13-ს) მშვიდებს 

უფრო უნდა ადევნო თვალი... გიჟი კია, მაგრამ მომხიბვლელიცაა... (ცოლ-ქმარის წინ ჩერდება) თქვენ როგორ 

ხართ? 

ცოლ-ქმარი: (ნასიამოვნები უღიმის) მშვენივარდ... იცით, ჩემი ქმარი კაცი კი არა ანგელოზია, ნამდვილი 

ანგელოზი!..  

ექიმი: (ჩაფიქრებული) არც ჩემია კაცი... 

ცოლ-ქმარი: აბა რა არის? 

ექიმი: რა? (თავის ხელში აყვანას ცდილობს) არც არაფერი!.. საერთოდ არაფერი... (სცენის გასწვრივ სვლას 

განაგრძობს, გვერდძე ლაპარაკობს) შენ ქმარიც ხარ და ცოლიც! რაც გინდა იმას აკეთებ!.. გიჟმა რა იცის 

ნორმალური რა არის? ამ საცოდავებისთვის ადამიანი კი არა, თეთრ ხალათში გამოწყობილი საფრთხობელა 

ვარ... არც გრძნობები მაქვს... რა იციან, რომ ჩემი არსებობა ცხოვრება არ არის... თვის ბოლო... ხელფასი... დღე, 

სამუშაო... საღამოს, მეორე დღისთვის სადილის მზადება... ჩვეული ცივი ლოგინი... მეორე თვის ბოლო, ისევ 

ხელფასი... სულ ეს არის!.. ეს არის ჩემი ცხოვრება ამქვეყნად!.. მთელი ეს წლები ჩვეულებრივი ექიმის 

ხელფასის ლოდინი... და მუდამ ასე იყო! იქნებ ვინმე ოცნებობს ერთ მშვენიერ დღეს მთავარ ექიმობაზე, მაგრამ 

მე? ის თვრამეტი წელია მთავარი ექიმია და კიდევ თვრამეტი წელი იქნება... იმ დროს კი უკვე პენსაზე 

ვიქნები!.. სულ ეს არის! ერთი და იგივე სახლშიც და სამსახურშიც... 

სტალინი: (ისევ მუშტს ურტყამს თავის წიგნს) იქნებ სწორად არ ვფიქრობ... იქნებ ჩემი კომუნისტური 

ფანატიზმი ქვეცნობიერიდან არ მომდინარეობდა? იქნებ ეს ჩემთვისაც დღესავით ნათელი იყო და ამ 

ძალაუფლების სიყვარულს კომუნისტური კრედოთი ვფარავდი? კარგად უნდა დავფიქრდე ამაზე. (წიგნზე 

უთითებს) დროის ფლანგვაა მათგან რაიმეს მოლოდინი!.. (ექიმზე უთითებს) ყველანი მისი მსგავსნი არიან!.. 

სლეშ 13 სწრაფად მიდის ექიმთან 

სლეშ 13: თხოვნა ამქვს. 

ექიმი: აქ ეგეთი რამ მიუღებელია! 

სლეშ 13: არა, სხვა რარაც მინდა გთხოვოთ. 

ექიმი: მაინც რა? 
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სლეშ 13: მინდა შექსპირის პიესები მიშოვოთ. 

სარა ბერნარი: (გაიგონებს და იქით იხედება) ოჰ!.. ჩემო ძვირფასო, ძვირფასო მეგობარო!.. 

სურათი 5 

დილა. ფსიქიატრიული საავადმყოფო. გასასინჯი ოთახი. მთავარი ეწიმი, ექიმი, მომვლელი, ცოლ-ქმარი, სლეშ 

13. ექიმი და მომვლელი სხედან, მთავარ ექიმს ელიან 

მომვლელი: მეფესავით გვალოდინებს მუდამ. 

ექიმი: სხვას რას ელი, რა ანაღვლებს!.. (აჯავრებს) “ცხოვრება მშვენიერია!..” შენთვის, რა თქმა უნდა, 

მშვენიერია... არაფერი გაკლია!.. საავადმყოფოს მანქანა გაკითხავს ყოველ დილით, სამსახურში მოჰყავხარ, 

შენი შვილებიც მიჰყავს სკოლაში, და ამის შემდეგ იწყება საბრალო მძღოლის ნამდვილი ტანჯვა-წვალება: შენი 

ცოლის სასურსათო მაღაზიაში წაყვანა, შემდეგ სავაჭრო ცენტრში, სილამაზის სალონში, მეგობრებთან, 

საღამოს ისევ შენ გაკითხავს... 

მომვლელი: (აწყვეტინებს) არა. მანქანა საღამოობით ძირითადად ცოლს და ბავშვებს ემსახურება, თვითონ 

ავტობუსით მიდის ხოლმე სახლში... 

ექიმი: მერე რა? რა ანაღვლებს!.. სულ ხითხითებს (აჯავრებს) “ყველაფერში დადებითი მხარე ეძებე” 

(ბრაზმორეული) სად ჯანდაბაში ვეძებო დადებითი? ამ გიჟებში ხომ არა? 

მომვლელი: დღეს ძალიან ანერვიულებული ხართ, ექიმო... ცუდ განწყობაზე ხართ, მოხდა რამე? 

ექიმი: არაფერი მომხდარა. რაა გასაკვირი ამქვეყნად რომ ცუდ ხასიათზე იყო? თავად ეს სამყაროა ცუდი 

განწყობის მატარებელი... 

მომვლელი: გასაგებია, გასაგები... ისევ დედამთილი გეწვია, არა? 

ექიმი: (გაოცებული) შენ რა იცი? 

მომვლელი: ჩემი ტელეპათური არხი ღია დამრჩა! 

ექიმი: ხო, ჩამობრძანდა.. 

მომვლელი: ჩემი სიდედრი კი მარტო ერთხელ გვესტუმრა... 

ექიმი: მერე, რა გინდა? ბედნიერი კაცი ყოფილხარ. 

მომვლელი: (ღრმად ამოიოხრავს) ერთადერთხელ გვესტუმრა და... აღარც წასულა!.. 

ექიმი: რა? 

მომვლელი: ერთხელ ჩამოვიდა და მას შემდეგ ჩვენთან არის... 

ექიმი: რამდენი ხანია? 

მომვლელი: ექვს დღეში ზუსტად თერთმეტი წელი გახდება!.. 

ექიმი: (გულწრფელი თანაგრძნობით) შე საბრალო... (მომვლელის ხელს იღებს) რა იქნება... 

მომვლელი: ვიცი, ვიცი... (ხელს უსმევს ექიმს მკლავზე) 

ექიმი: (მკვახედ) შეხედე!.. /სცენის მიღმა ხმაური ისმის/  
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მომვლელი: მოდის! მზად ხარ? 

ექიმი: ოჰ! (აჯავრებს) “მზად ხარ?” მეფე მობრძანდება!.. /მთავარი ექიმი შემოდის, ექიმი და მომვლელი 

წამოდგებიან/  

მთავარი ექიმი: დასხედით! (ღრმად ჩაისუნთქავს) რა სასიამოვნო ატმოსფეროა აქ! თითქოს ჰაერი კი არა 

სიხარული ტრიალებს ამ ოთახში. ასე არ არის? 

ექიმი: (გვერდზე) სულაც არა... (ხმამაღლა) რა თქმა უნდა... /მომვლელი ღრმად ჩაისუნთქავს და თავს უქნევს/   

მთავარი ექიმი: (საწერ მაგიდასთან ჯდება) აქ მუდამ კარგი განწყობით უნდა იყოთ! ჩვენი პაციენტების ბედი 

თქვენს დადებით მუხტზეა დამოკიდებული. ისინი ხომ უბედური ხალხია! მათი ბრალი როდია, ფსიქიკურად 

დაავადებულები რომ არიან!.. ასეთი მწარე ბედი ეგოთ წილად... ერთს ჰგონია ფრანგი მსახიობია, რომელიც ას 

ორმოცდაათი წლის წინ ცხოვრობდა, მეორე უბედური კი იმდენ ხანს იყო მარტო, რომ თავის თავზე 

დაქორწინდა... მესამე დღედაღამ ცრემლებს აღვარღვარებს, სტალინი ვარ და ვნანობო... საცოდავი 

უბედურები... მოსწყვეტიან ცხოვრებას, ამქვეყნად ყველაზე ძვირფას საგანძურს. სასურველ შედეგს ვერ 

მივიღებთ, დადებითი განწყობა თუ არ გექნათ, თუ თქვენ თავად არ იქნებით ამ მშვენიერი ცხოვრების 

სიყვარულით სავსენი. ეს არ დაგავიწყდეთ! ვან... ვან... 

ექიმი: (ხსნის წიგნაკს და კითხულობს) ვან-დერ-პრან-დურ 

მთავარი ექიმი: დიახ, რამე ხომ არ არის მასზე ახალი? რომელიმე ნათესავი ან მეგობარი ხომ არ გამოჩენილა? 

ექიმი: არა. 

მთავარი ექიმი: ტელევიზორში აჩვენეს მისი სურათი? 

ექიმი: დიახ! 

მთავარი ექიმი: და ჯერ არ გარკვეულა ვინ არის ეს უბედური ყმაწვილი? რას საქმიანობს ან სად ცხოვრობს? 

ექიმი: არა... 

მთავარი ექიმი: კარგი... მე თვითონ დაველაპარაკები. უბრალოდ მისი გონების გასაღები უნდა მოვძებნოთ. 

(მომვლელს) მოიყვანე. /მომვლელი გადის. სცენის მიღმა ხმაური ისმის/  

მომვლელის ხმა: შესვლა არ შეიძლება... ჯერ შენი ჯერი არ არის. 

ცოლ-ქმარი შემოდის, მომვლელი მოჰყვება 

მომვლელი: მე არ შემომიშვია... 

ცოლ-ქმარი: (მთავარ ექიმს მიმართავს და მომვლელზე ანიშნებს) ჩვენ ხომ ორნი ვართ. უთხარით ურიგოდ 

შემომიშვას ხოლმე! 

მთავარი ექიმი: რა თქმა უნდა! თქვენ, თავისთავად, ორნი ხართ... (მომვლელს) ხომ გაიგე? ნებისმიერ დროს 

შემოუშვი. 

ცოლ-ქმარი: (მომვლელს) ხედავ! (მთავარ ექიმს) გმადლობთ. 

მთავარ ექიმს: არაფრის, ჩემო კარგო... (მომვლელს) წადი და მეორე მოიყვანე. /მომვლელი გადის/  

მთავარი ექიმი: გისმენთ. 
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ცოლ-ქმარი: ოჰ, ძვირფასო მთვარი ექიმო!.. 

მთავარი ექიმი: ახლა რაღა მოხდა?.. 

ცოლ-ქმარი: ჩემი ქმარი თავის თავს ელაპარაკება! წარმოგიდგენიათ? 

მთავარი ექიმი: ნუ ნერვიულობთ, დღესდღეობით მთელ მსოფლიოში უამრავი ადამიანი ესაუბრება თავის 

თავს... 

ცოლ-ქმარი: ვიცი, ბატონო მთავარო ექიმო, მაგრამ... მაგრამ... 

მთავარი ექიმი: რა მაგრამ? 

ცოლ-ქმარი: ჩემი ქმარი თავის თავს ტელეფონზე ესაუბრება!.. დამეთანხმებით, ეს რაღაც უჩვეულოა!.. ასეთი 

რამე გსმენიათ აქამდე? 

მთავარი ექიმი: სიმართლე რომ გითხრათ, ეს პირველი შემთხვევაა ჩემს პრაქტიკაში... 

ცოლ-ქმარი: აი, ხედავთ?! მაინცდამაინც ჩემს ქმარს უნდა დამართნოდა!.. როგორ შეუძლია იჯდეს და თავის 

თავს ტელეფონზე ელაპარაკოს? 

მთავარი ექიმი: ნუ ღელავთ... ტელეფონს გავუთიშავ. 

ცოლ-ქმარი: მერე, გული არ დაწყდება? 

მთავარი ექიმი: (მოთმინებას კარგავს) მაინც ვის? ტელეფონს, თუ თქვენ ქმარს? 

ცოლ-ქმარი: (გაოცებული) აჰ!.. რა თქმა უნდა, ჩემს ქმარს!.. განა ტელეფონს შეიძლება რამე ეწყინოს? 

მთავარი ექიმი: ზოგჯერ კი... ორი თუ სამი წლის წინ ტელეფონი გვყავდა... იძახდა ხოლმე _ ტელეფონი ვარო... 

ცოლ-ქმარი: არა, არა, მე მხოლოდ ჩემი ქმარი მადარდებს. არ მინდა ჩემს ქმარს რამე ეწყინოს... ის ისეთი კარგი 

ადამიანია... 

მთავარი ექიმი: ყველაფერს ისე მოვაგვარებ, რომ არაფერი ეწყინოს, კარგი? 

ცოლ-ქმარი: ნამდვილად? 

მთავარი ექიმი: ასი პროცენტით! 

ცოლ-ქმარი: მე მჯერა თქვენი! დიდი მადლობა! 

მთავარი ექიმი: ახლა, თუ შეიძლება ექიმი გაგაცილებთ ოთახამდე. (ექიმს) წაიყვანეთ. 

ცოლ-ქმარი: დიახ, წავალ, თორემ ჩემი ქმარი იქყენს უჩემოდ... ძალიან მივეჩვიეთ ერთმანეთს... (მაგიდას ეხება) 

ხეს შეეხეთ!.. ნახვამდის! 

მთავარი ექიმი: ნახვამდის... /ექიმი და ცოლ-ქმარი გადიან/ (მათი გასვლის შემდეგ) წადი... ბედნეირი ქალი 

ხარ, რადგან სიგიჟემ გიხსნა მარტოობისაგან. შენს წარმოსახვაში იპოვე ქმარი... ჩემი ცოლი კი ნამდვილია... 

ხედავ? სრულიად რეალური!.. (ქვითინებს) იცი, რა არის რეალური ცხოვრება? საშინელებაა! ნამდვილი 

საშინელება! ამ უსახური, საძაგელი ოთახის ატმოსფეროც კი საკამრისია, რომ თავის მოკვლაზე იფიქრო!.. 

(ჯიბიდან ცხვირსახოცს იღებს, ხმა ესმის და სწრაფად მალავს) 

სლეშ 13 და მომვლელი შემოდიან  
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სლეშ 13: გამარჯობა. 

მთავარი ექიმი: გაგიმარჯოს, გაგიმარჯოს!.. როგორ ბრძანდები? 

სლეშ 13: კარგად, გმადლობთ. თქვენ? 

მთავარი ექიმი: ასეთ მხიარულ ცხოვრებაში, როგორ ვიქნები? მშვენივრად! (თვალებს იზელს) გთხოვთ, 

დაბრძანდით, მოდი გულწრფელად ვისაუბროთ. /სლეშ 13 მომვლელს შეხედავს/ (მომვლელს) გარეთ 

დაიცადე. /მომვლელი გადის. სლეშ 13 მთავარი ექიმის წინ ჯდება/ თქვენი ხელი მომეცით, თუ შეიძლება. 

სლეშ 13: აი, ინებეთ (ხელს უწვდის) 

მთავარი ექიმი: ძალიან აკრგი... (მაჯაზე პულსს უსინჯავს) აბა, ვნახოთ... 

სლეშ 13: თავს ნუ იწუხებთ, ჩემი პულსი სამოცდასამია. 

მთავარი ექიმი: რა იცით? 

სლეშ 13: თავს ვისინჯავ. 

მთავარი ექიმი: (იღიმის) ყოჩაღ! მაშ, ექიმიც ყოფილხართ!.. მშვენიერია!..(გაოცებული) მართლაც 

სამოცდასამია!.. მოიცათ, ხელახლა შევამოწმებ! (ისევ უსნჯავს პულსს, ნელა ითვლის) სამოცდასამი! სახელო 

აიკაპიწეთ... (წნევის აპარატს იღებს, ყურებზე სტეტოსკოპს იკეთებს) 

სლეშ 13: ნუ შეწუხდებით... ას ორმოცდაოთხი ოთხმოცდაერთზე მაქვს. ნუ დარდობთ, თავს კარგად ვგრძნობ. 

ნორმალური წნევა მაქვს. 

მთავარი ექიმი: თავად შეამოწმეთ? 

სლეს 13: დიახ. 

მთავარი ექიმი: (გესლიანად იღიმის) ძალიან კარგი!.. ერთი წუთით... (წნევას უზომავს, გაოცებული) ას 

ორმოცდაოთხი ოთხმოცდაერთზე... მოიცათ, მოდი კიდევ შევამოწმოთ (ფრთხილად ამოწმებს) ას 

ორმოცდაოთხი ოთხმოცდაერთზე!.. (ნერწყვს გადაყლაპავს) კიდევ ერთხელ შევამოწმებ!.. (სტეტოსკოპს 

შეისწორებს და დიდი სიფრთხილით ხელახლა ამოწმებს) ას ორმოცდაოთხი ოთხმოცდაერთზე!.. ასეთ 

შემთხვევას არსად გადავყრივარ, სამეცნიერო ლიტერატურაშიც კი... შეუძლებელია! 

სლეშ 13: რატომ? 

მთავარი ექიმი: იმიტომ, რომ არავის შეუძლია წნევა აპარატის გარეშე გაიზომოს, თანაც ასეთი სიზუსტით!.. 

სლეშ 13: კი მაგრამ, რატომ? შეუძლებელი მხოლოდ იმიტომაა, რომ შეუძლებელია? დამაჯერებლად არ 

ჟღერს... 

მთავარი ექიმი: არ ვამბობ, რომ ვინმეს არ შეიძლება Dდიდი თანდაყოლილი უნარი ჰქონდეს. ადამიანს, 

მართლაც, შეიძლება დიდი ნიჭი გააჩნდეს, მაგრამ... აპარატის გარეშე წნევის ასე ზუსტად გაზომვა იშვიათი 

მოვლენაა. (იღებს კალამს და წიგნაკში იწერს) 

სლეშ 13: იცით, დედამიწელების ყველაზე დიდი პრობლემა თქვენი აბსოლუტიზმია... ეს შეუძლებელია, ის _ 

კი! შეუძლებელია, რადგან შეუძლებელია! (აღელდება) თუ ადამიანი იძახის სტალინი ვარო, რად არ 

უჯერებთ? შეძრწუნებულია! დიდ გასაჭირშია!.. რატომ არ ისმენთ მის მონანიებას? ეს თქვენი უახლოესი 

წარსულია!.. საშინელი ტრაგედიები გადაიტანეთ! თქვენი პლანეტის დოსიეს რომ ვეცნობოდი, ყველაფერი 
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წავიკითხე ამის შესახებ!.. ამ კაცს მილიონობით ადამიანის სისხლით აქვს ხელები შეღებილი! რატომ არ იღებთ 

მის მონანიება?! 

მთავარი ექიმი: (ისევ გაოცებული) იცი რა? 

სლეშ 13: რა? 

მთავარი ექიმი: სტალინი... სტალინი დიდი ხნის წინ მოკვდა! 

სლეშ 13: მერე რა თუ მოკვდა? 

მთავარი ექიმი: გგონია, მკვდარს შეუძლია მეორედ მოვიდეს? 

სლეშ 13: რატომაც არა, ხომ შეიძლება აღდგეს? რატომ ფიქრობ, რომ მკვდრეთით აღდგომა მხოლოდ ერთხელ 

ხდება? რატომ გიჭირს იმის დაჯერება, რომ ეს ბევრჯერ შეიძლება მოხდეს?.. საიდან ასეთი აბსოლუტიზმი? 

მთავარი ექიმი: კარგი, მეგობარო... ახლა მაინც თუ გახსოვს შენი აქაური სახელი? 

სლეშ 13: თქვენ ისევ არ გჯერათ ჩემი... როგორ უნდა მახსოვდეს ის, რაც არ არსებობს? 

მთავარი ექიმი: თქვენი ოჯახი, მეგობრები, ნაცნობები ალბათ ძალიან ნერვიულობენ. არ იციან, სად იმყოფები, 

რა დაგემართა... მისმინე, გინდა ევნერელივით იყო? 17 წელია, საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული 

ფანჯარასთან დგას და ცას მიშტერებია. არც არავინ იცის ვინ არის!.. 

სლეშ 13: რას გულისხმობ, არავინ იცისო? ხომ ამბობს ვენერადან ვარო? 

მთავარი ექიმი: დიახ. 

სლეშ 13: მაშ, რატომ ამბობთ, არავინ იცის ვინ არისო? მთავარი ექიმი: ახლა შენც ფანჯარასთან უნდა დადგე და 

მასავით ცას მიაშტერდე? 

სლეშ 13: არა, ფანჯრიდან ცას რატომ უნდა ვუყურო? ჯერ ერთი, ხომ გითხარი, დედამიწაზე ცოტა ხანს 

დავრჩები, მალე მომაკითხავენ. მეორეც, თქვენ რა იცით რატომ დგას ფანჯარასთან და ცას რად უყურებს? 

იქნებ რარაც მისია აკისრია? თქვენი პრიმიტიული კოსმონავტები... 

მთავარი ექიმი: (მხურვალედ ედავება) სულაც არ არიან პრიმიტიული კოსმონავტები. ისინი საბჭოთა კავშირის 

გმირები არიან. ზოგი საბჭოთა კავშირის გმირების წოდება ორჯერაც მიენიჭა!.. 

სლეშ 13: ვწუხვარ ასე, რომ გამომივიდა... გთხოვთ მომიტევოთ... თქვენი კოსმონავტები ხომ ინარჩუნებენ 

დედამიწასთან კონტაქტს? იქნებ, ვენერელიც აგზავნის თავის პლანეტაზე ინფორმაციას? მაინცდამაინც 

სკაფანდრი უნდა ეცვას და მიკროფონი ეკავოს ხელში? ყველაფერი ეს თქვენი აბსოლუტიზმიდან მოდის. 

იძახით ამა და ამ პლანეტაზე სიცოცხლე არ არისო! ვითომ რატომ? რაკი წყალი და ჟანგბადი არ არის! და რა 

მერე? იქნებ იქ ცოცხალი ორგანიზმისთვი არც წყალია საჭირო და არც ჟანგბადი? 

მთავარი ექიმი: ანუ... (ცარიელ ჭიქას იღებს მაგიდიდან და მაღლა სწევს) თქვენ ამბობთ, რომ ეს ცოცხალი 

ორგანიზმია? 

სლეშ 13: ეჭვი რატომ გეპარებათ, რომ არის? ვინ წყვეტს იმას, რომ რაღაც, რაც სუნთქავს და მოძრაობს 

ცოცხალია, ხოლო სხვა, რომელიც ჩემთვის ნაცნობი ფორმით არც სუნთქავს და არც მოძრაობს უსულო?! ამ 

ლოგიკით, ჭიკამაც, რაკი თქვენ სუნთქავთ და მოძრაობთ, უნდა იფიქროს, რომ ცოცხალი როგანიზმი არ ხართ! 

საიდან ასეთი აბსოლუტიზმი? 

მთავარი ექიმი: მასე, იქნებ მე აბსოლუტურად მე არ ვარ? 
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სლეშ 13: შეიძლება... 

მთავარი ექიმი: იქნებ, საერთოდაც, მე მე არ ვარ? 

სლეშ 13: რატომაც არა?! ისევ იგივე, შეუძლებელია, რადგან შეუძლებელია? (კიდევ უფრო ვნებააშლილი) თავი 

დააღწიეთ აბსოლუტიზმის მაგ შემბოჭავ მარწუხებს!.. რატომ არ ანთავსიუფლებთ თქვენს ფიქრებს, იმედებს, 

წარმოსახვასა და ფანტაზიებს? რატომ აშენებთ ამ მტკიცე ყალიბს და ტენით შიგ, აუფასურებთ თქვენს 

ოცნებებს? რისთვის აშენებთ ამ უაზრო საზღვრებს “შესაძლებელსა” და “შეუძლებელს” შორის და ამით თავს 

სამუდამო ტანჯვისთვის რატომ სწირავთ? ნუთუ ტანჯვისა და დარდის გარეშე ცხოვრება არ შეგიძლიათ? 

რატომ? რა არის ამის მიზეზი? მოჰყვებით ჩემს აზრებს? 

მთავარი ექიმი: ასი პროცენტით! (ჩანაწერს აკეთებს) დღესავით ნათელია! მაგრამ, მისმინეთ, თქვენ სტალინის 

საქმეებზე საუბრობთ...  ამიტომ ნამუსმა არ უნდა მოგცეთ უფლება ნათესავები თქვენს გამო ასეთ 

გაურკვევლობაში და მწუხარებაში დატოვოთ... 

სლეშ 13: რა თქმა უნდა, თქვენ როგორც ამბობთ, ისე რომ იყოს საცოდაობა იქნებოდა! მაგრამ სინამდვილეში 

ასე არ არის (სწრაფად აკეთებს შეჯამებას) თქვენს პლანეტაზე, დედამიწას რომ ეზახით, პლანეტა 

ვანდერპრანდურიდან ჩამოვედი. ჩვენს კოსმოსურ ხომალდს რაღაც პრობლემა გაუჩნდა. სხვები უკან 

დაბრუნდნენ, მე კი შემთხვევით აქ დავრჩი. ვერ გეტყვით რა შემთხვევის წყალობით, რადგან თქვენ ამას ვერ 

გაიგებთ. მაგრამ ისინი მალე დაბრუნდებიან ჩემს წასაყვანად (ღრმად ამოისუნთქავს). რამდენჯერ უდნა 

გაგიმეოროთ ეს? მეტი აღარ შემიძლია. მაინც ვერ გაიგებთ ამას. როგორც გითხარით, თქვენ ამას ვერ გაიგებთ. 

რატომ არ მიჯერებთ? მეტი რა გავაკეთო, რა გითხრათ, რომ დამიჯეროთ? საკმარისი ჭკუა ხომ გაქვთ. 

მთავარი ექიმი: (იღიმის, თავს აქნევს და თავისთვის ჩურჩულებს) ღმერთო ჩემო, თეატრში გეგონება თავი!.. 

სლეშ 13: (სევდიანად) მაგრამ, ჩვენ ხომ თეატრი არ გვაქვს... 

მთავარი ექიმი: ვან...ვანდერპერზე? 

სლეშ 13: ვანდერპრანდურზე. 

მთავარი ექიმი: ვანდერპრანდურზე თეატრი არ არის? 

სლეშ 13: (ისევ სევდიანად) არ არის... 

მთავარი ექიმი: (ირონიულად) შეუძლებელია!.. 

სლეშ 13: (სევდიანად) მართალი ხართ... იქნებ ეს წარმოუდგენელია?.. იცით, რაც მადამ სარა ბერნარს შევხვდი, 

მთელი ღამეები სულ აამზე ვფიქრობ... ნეტავ, რატომ არ გვაქვს ჩვენ თეატრი? იქნებ იმიტომ, რომ ჩვენს 

პლანეტაზე ყველა რაც სურს იმას აკეთებს და ამბობს. არავის არაფერი აქვს სხვისგან დასამალი... 

მთავარი ექიმი: ყველა სიმართლეს ლაპარაკობს... 

სლეშ 13: სწორედ, ყველა სიმართლეს ამბობს და ამიტომ არავის სჭირდება თეატრი... ასეა, არ არსებობს 

საკუთარი ფიქრებისა და გრძნობების სხვა გზით გამოხატვის საჭიროება... ვინ იცის? ეს უბრალოდ ჩემი 

მოსაზრებაა... მაგრამ, რა სამწუხაროა!.. ამ პრიმიტიულ პლანეტა დედამიწაზე ასეთი საოცრებაა, სახელად 

თეატრი... და რა სამწუხაროა, რომ ჩვენ ეს საოცრება არ გვაქვს!.. თქვენს მოაზროვნეებს ასეთი გამოთქმა აქვთ _ 

“ხელოვნების ენა”. ჩვენ ასეთი რამ არ გვაქბს... ალბათ, იმიტომ, რომ რასაც თქვენ ხელოვნების ენით 

გამოხატავთ, ჩვენ მას ყოველდღიურად ვამბობთ... 

მთავარი ექიმი: (იწერს) თქვენი ტელეპათური ენა თქვენს სალაპარაკო ენას ემთხვევა? 

სლეშ 13: დიახ. 
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მთავარი ექიმი: ანუ, თქვენ პლანეტაზე ყველა იმას ამბობს რასაც ფიქრობს და იმას ფიქრობს რასაც 

ლაპარაკობს? 

სლეშ 13: რასაკვირველია... 

მთავარი ექიმი: ამიტომაც დახურე შენი ტელეპათური არხი ჩვენს პლანეტაზე? 

სლეშ 13: სამარცხვინოა, რომ ასეა... 

მთავარი ექიმი: მაგრამ, აი, მაგალითად მე!.. იმას ვამბობ, რასაც ვფიქრობ. არანაირი ფარული აზრები არ მაქვს. 

სლეშ 13: (იღიმის) მე რომ თქვენსავით აბსოლუტისტი ვიყო, არ დაგიჯერებდით და ვიტყოდი: შეუძლებელია! 

დედამიწაზე წარმოუდგენელია ვინმე იმას ამბობდეს რასაც ფიქრობს და პირიქით! შეუძლებელია, რადგან 

შეუძლებელია! არა, მე ასე არ ვფიქრობ, ამიტომ თქვენს ნათქვამს ვიჯერებ და ჩემს ტელეპათურ არხს ვხსნი... 

მთავარი ექიმი: გახსენით? 

სლეშ 13: დიახ. 

მთავარი ექიმი: მერე, რა ხდება? 

სლეშ 13: ასე რატომ ფიქრობთ? 

მთავარი ექიმი: რაზე ამბობთ? 

სლეშ 13: თქვენ ფიქრობთ _ ნეტა, ამ გიჟის ადგილას ვიყოო!.. რატომ? 

მთავარი ექიმი: (შეცბუნებული) არა!.. რაზე ლაპარაკობ? 

სლეშ 13: რად გინდათ ჩემს ადგილას ყოფნა? თქვენი აზრით, მე გიჟი ვარ, თქვენ კი გონიერი! მაშ, რატომ 

ფიქრობთ, ნეტავ შენს ადგილას ვიყოო? 

მთავარი ექიმი: (საგონებელში ჩავარდნილი) არა, არ არის მართალი! 

სლეშ 13: რა მხრივ არ არის მართალი? 

მთავარი ექიმი: კარგი, საკმარისია! 

სლეშ 13: ნურაფრის გეშინიათ... 

მთავარი ექიმი: ვის ეშინია? 

სლეშ 13: თქვენ ფიქრობთ, უმჯობესია ამ გიჟთან ფრთხილად ვიყოო. გთხოვთ, ჩემი შეგეშინდებათ... ამის გამო 

ცუდად ვგრძნობ თავს!.. ნურაფრის გეშინიათ... არაფერს დაგიშავებთ, საერთოდ არაფერს!.. 

მთავარი ექიმი: არა!.. არ მეშინია!.. 

სლეშ 13: ოჰო! რა პესიმისტი ხართ!.. აი! ვაი, ვაი! ასეთ დეპრესიაში როგო ცხოვრობთ? გამუდმებით ატირების 

ზღვარზე ხართ! რატომ? რა დაგემართათ? თქვენ რა... ასე გენატრებათ საბჭოთა კავშირის დრო?! 

მთავარი ექიმი: (დაჟინებით) დახურეთ! ახლავე დახურეთ ტელეპათური არხი! 

სლეშ 13: კარგით, ნუ ნერვიულობთ. (კოლოფში აბებს პოულობს და ერთს მთავარ ექიმს აძლევს) აიღეთ და 

მოეშვით... 

მთავარი ექიმი: (სწრაფად ისხამს წყალს დოქიდან, აბს სვამს) დახურეთ? 



 

 

187 

 

სლეშ 13: დიახ. 

მთავარი ექიმი: დარწმუნებული ხარ? 

სლეშ 13: ხომ გითხარით, ჩვენთვის “ტყუილს” მნიშვნელობა არ აქვს... ზედმეტად აღელვებული ხართ... 103! 

მთავარი ექიმი: რა 103? 

სლეშ 13: თქვენი პულსი. გული წუთში 103-ჯერ გიცემთ. 

მთავარი ექიმი: ზუსტად? 

სლეშ 13: დიახ. 

მთავარი ექიმი: (გულზე იჭერს ხელს, ღრმად სუნთქავს) რაღას ელოდები, აბი  მომეცი! 

სლეშ 13: ერთი წუთით... (კიდევ ერთ აბს იღებს კოლოფიდან და მთავარ ექიმს უწვდის) /მთავარი ექიმი აბს 

სვამს/ თქვენ მუდამ შეწუხებული და შეშინებული ხართ... მართლა რთულია ასე ცხოვრება... დედამიწა პატარა 

პლანეტაა, მაგრამ ნახეთ, რამდენ ნაწილადაა დაყოფილი და თითოეულს “ქვეყანა” ჰქვია... 

მთავარი ექიმი: ვან... ვან... 

სლეშ 13: ვანდერპრანდური... 

მთავარი ექიმი: იქ ქვეყნები არ არის? 

სლეშ 13: არა, ერთი პლანეტაა, “ქვეყნებად” რატომ უნდა დავყოთ? 

მთავარი ექიმი: კი მაგრამ, რამხელაა თქვენი პლანეტა? 

სლე 13: 107.6-ჯერ დიდია დედამიწაზე. 

მთავარი ექიმი: რააა? 

სლეშ 13: დიახ, დიახ... თქვენი პლანეტის მეორე დიდი პრობლემა ეგოიზმია. “ეს ჩემია!”, “ის ჩემია”, “ჩემი ხარ”, 

ეს “ჩემი მანია” მგონი თქვენი ხალხის გენეტიკური დეფექტია. გამუდმებიტ შიშში ცხოვრობთ, მუდამ 

შეშფოთებულები და აღელვებულები ხართ, _ ეს ყველაფერი ამ დეფექტიდან _ “ჩემი მანიიდან” 

მომდინარეობს. თქვენ მიწას ნაწილებად ჰყოფთ და ბეტონში ჩასმული რკინის ეკლებით საზღვრავთ თქვენს 

წილს. ზღვაზეც კი ადგენთ საზღვრებს. ეს ხდება “ქვეყანა”. საკუთარ საცხოვრებელსაც კი ფარგლავთ ქვით, 

ხით, რკინით ან სხვა ნებსისმიერ მასალით, რაც ხელში მოხვდებათ ღობის გასაკეთებლად; და ის “ეზოდ” 

იქცევა. თითქოს ეს საკმარისი არ არისო, ერთი ქვეყანა, მეორის ტერიტორიას დაეპატრონება. ერთი ადამიანი, 

მეორის მიწას ისაკუთრებს... ამიტომაცაა, მუდამ შიშში რომ ცხოვრობთ... (უფრო აღელდება) ჯარებს ქმნით. 

ადამიანები ერთმანეთს ხოცავენ. გენერალს, რომელიც მეტ ტერიტორიას დაიკავებს და ყველაზე მეტ სისხლს 

ღვრის გმირად რაცხავთ!.. მსისით ამაყობთ!.. შეხედეთ რუკას!.. რამდენი ადამიანი კვდება შიმშილით!.. თქვენ 

კი მილიარდებს იარაღებზე, ბომბებზე ხარჯავთ, ერთმანეთის ამოხოცვისთვის ახალ და ახალ საშუალებებს 

იგონებთ!.. თქვენს სიტორიას შეხედეთ!.. თქვენ მკვლელებიცა ხართ და მსხვერპლნიც!.. არავინ მოდის სხვა 

პლანეტიდან დედამიწაზე შიშის დასანერგავად! თქვენ თავად ხართ ტერორისტები და ტერორიზებულები!.. 

რამდენი რამის თქმა შეიძლება თქვენს ეგოიზმზე... თქვენ ხალხს ორ სახედ _ ეგოისტებად და ალტრუსტებად 

ყოფთ... მაგრამ, თქვენთვის, ალტრუიზმი მთლიანად შედარებითია... თუმცა, არც აქვს აზრი თქვენთვის ამ 

ყველაფრის თქმას... 

მთავარი ექიმი: ჩემთან არ აქვს ამაზე ლაპარაკს აზრი? 
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სლეშ 13: კონკრეტულად თქვენზე არ ვამბობ... მე ზოგადად დედამიწელებზე გეუბნებით... 

მთავარი ექიმი: (ნელ-ნელა გონს იკრებს) ხედავ, ყველაფერი მოვისმინე რაც თქვი. მითხარი ჩემი ტელეპათური 

არხი დავხურეო და მეც დაგიჯერე. თქვენი თეორიები ამიხსენით და მეც გეთანხმებით... მაგრამ, ახლა თქვენს 

სახელს და მისამართს თუ მეტყვით დედამიწაზე, ყველაფერი კარგად იქნება!..  

სლეშ 13: (ერთი ამოსუნთქვით) მე დედამიწაზე პლანეტა ვანდერპრანდურიდან ჩამოვფრინდი. ჩვენი 

კოსმოსური ხომალდი... 

მთავარი ექიმი: (აწყვეტინებს) კარგი, გაჩერდით!.. ეგ გასაგებია. (წიგნაკს დახურავს) დღევანდელ საუბარს 

ერთი პირობით დავასრულებთ. 

სლეშ 13: გთხოვთ, გთხოვთ... 

მთავარი ექიმი: როგორ იზომავთ წნევას? მითხარით... თქვენთვის აქვს ამას რამე მნიშვნელობა, მეტყვით თუ 

არა? დიდ სამეცნიერო მოხსენებას დავწერდი... სენსაცია იქნებოდა! მაშინ... მაშინ იქნებ რაიმე აზრი  

მისცემოდა ჩემს ცხოვრებას... 

სლეშ 13: ეს საიდუმლო არ არის, გეტყვით. მაგრამ მაინც არ დამიჯერებთ. 

მთავარი ექიმი: დაგიჯერებთ!..  

სლეშ 13: გჯერათ მადამ ბერნარის? გჯერათ, რომ მართლა სარა ბერნარია? ოღონდ სიმართლე მითხარით, ჩემს 

ტელეპათურ არხს ნუ გამახსნევინებთ. 

მთავარი ექიმი: (სასწრაფოდ) არა... არ მჯერა... 

სლეშ 13: ხომ ხედავთ!.. (ოთახს ტოვებს) 

მთავარი ექიმი: (სლეშ 13-ის გასვლის შემდეგ, გულწრფელად) ეგოისტი!.. დიახაც!.. ჩემი ყველაზე დიდი 

ნატვრაა, შენსავით გიჟი ვიყო! მაგრამ... (ცრემლიანი) განა ეს ცემზეა დამოკიდებული? (ისევ კარს უყურებს) 

ყველაზე დიდი ეგოისტი ხარ!.. (დგება, კაბინეტში შედის, თავს მინის კარში ათვალიერებს) როგორ საუბრობს! 

(აჯავრებს) “იქნებ მე მე სულაც არ ვარ...” მაშ ვინ ვარ?! ჰა? /სინათლე ქრება/ 

სურათი 6 

ნაშუადღევი. ფსიქიატრიული საავადმყოფო. სასადილო. სარა ბერნარი, სტალინი, ვენერელი, ცოლ-ქმარი, 

მომვლელი, ექიმი, სლეშ 13. სარა ბერნარი, სტალინი, ვენერელი მაგიდას მისხდომიან და საუზმობენ. 

ვენერელი ისევ ფანჯარას გასცქერის. მომვლელი თითით ითვლის მაგიდაზე დალაგებულ საჭმელს და 

ვენერელს ფანჯრის წინ ეღობება. ვენერელი ცდილობს როგორმე ფანჯრისკენ გაიხედოს. ექიმი კარში დგას და 

წიგნაკში შენიშვნებს იწერს. ცოლ-ქმარი მაგიდასთან ახლოს დგას და ვერ გადაუწყვეტია დაჯდეს თუ არა. 

მომვლელი: (ცოლ-ქმარს) რატომ არ ჯდები? 

ცოლ-ქმარი: მე ხომ მარტო არ ვარ... ჩვენ, მე და ჩემს ქმარს ცალკე გვინდა დაჯდომა. ჩვენ ხომ წყვილი ვართ!.. 

მომვლელი: (მკვახედ) ინექციაზე რომ მიდგება საქმე ორმაგ დოზას არ ითხოვთ ხოლმე თქვენ ორნი!.. 

ექიმი: მთავარმა ექიმმა გვითხრა, რომ მას... მათ... ანუ, მას და მის ქმარს ნება აქვთ დართული ცალკე 

მაგიდასთან დასხდნენ. 

მომვლელი: (ბუტბუტებს) მთავარი ექიმი... მთავარი ექიმი... 
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ცოლ-ქმარი: (ექიმს) გმადლობთ. (ცალკე მაგიდასთან ჯდება) მოგწონს აქ, ძვირფასო? (კაცის ხმა) კარგია... 

(მომვლელს) გამორჩეული ცოლი მყავს!.. (ჰალსტუხს უჩვენებს) ამას ხედავ? მან გამიკეთა. 

მომვლელი: ვინ? 

ცოლ-ქმარი: როგორ თუ ვინ?.. ჩემმა ცოლმა!.. მთელი დღე მიკეთებდა ჰალსტუხს ძველი კაბისგან!.. 

მომვლელი: ოო!.. გგონია დიდი რამეა? ახლა ჩემს ცოლს არ იკითხავ?.. ის საერთოდ სხვანაირია! 

ცოლ-ქმარი: (სწრაფად, საკუთარი ხმით) და თქვენი ცოლი რას აკეთებს? 

მომვლელი: ჩემი ცოლი... ჩემი ძველი ჰალსტუხისგან იკერავს თავისთვის ლამაზ კაბას! /მომვლელი 

მოშორდება ცოლ-ქმარს. მოკლე პაუზა/ (უკან იხედება) რაზე ლაპარაკობს? გაგიჟდა? 

ექიმი: (მომვლელს) კი მაგრამ, ვან... (წიგნაკში დაუდევრად ეძებს) ვან-დერ-პრან-დურელი რატომ არ არის აქ? 

მომვლელი: უარი განაცხადა წამოსვლაზე. 

ექიმი: რატომ? 

მომვლელი: ვინ იცის? ამბობს ჭამა არ მინდაო. 

ექიმი: აკრძალულია მათი მშიერი დატოვება. მათი მდგომარეობა უარესდება როცა მშივრები არიან და 

აგრესიულები ხდებიან. სწრაფად, წადი და მოიყვანე. 

მომვლელი: (უხალისოდ) კარგი... (გადის) 

ექიმი: (მისი გასვლის შემდეგ) ყველა როცა ჭამს, ამ თაგუნას ცოტა რჩება... 

სტალინი: (ვენერელს) რა მნიშვნელობა აქვს ამას, ჰა? რა აზრი აქვს ჩემს აქ ყოფნას? აქედან გაღწევა მინდა... 

ვენერელი: (ფანჯრიდან ბრუნდება) რატომ? 

სტალინი: არავის სჯერა, რომ მართლა სტალინი ვარ... სხვა ადგილებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, 

ფსიქიატრიულ საავადმყოფოშიც კი იღებენ ჩემს მონანიებას! ხოდა აქ რატომ უნდა დავრჩე? 

ვენერელი: კი მაგრამ, აქედან როგორ გახვალ? 

სტალინი: პარტიეს მდივნის და შეიარაღებული ძალების მეთაურის თანამდებობიდან გადავდგები! მათი 

მოპყრობიდან გამომდინარე, სხვა გამოსავალს ვერ ვხედავ!.. 

ვენერელი: მოთიმნება იქონიე... არ ვიცი, შეამჩნიე თუ არა, მაგრამ მომვლელი როცა კი მოახერხებს ფანჯარას 

ეფარება, რომ ც ავერ დავინახო... მერე რა? მომვლელს რომ ყველას ბედი ჰქონდეს ხელთ, სამყარო არსებობას 

შეწყვეტდა!.. 

სტალინი: თქვენზე არ ვიცი და აქ, დედამიწაზე მომვლელები აკონტროლებენ ადამიანების ბედს-იღბალს! 

ვენერელი: ხალხის მომავალზე რაღას იტყვი? სხვა სტალინიც იქნება? შენ რა უარს ამბობ საკუთარ 

სინანულზე? 

სტალინი: (ღრმად ამოიოხრებს) აი, მთავარი კითხვა ეგ არის!.. (დანა-ჩანგალს დებს, მაგიდას იდაყვებით 

ეყრდნობა, თავს ხელებში რგავს, ხმამაღლა) ოჰ, მეწაღე ბესარიონ! რატომ მომავლინე ამქვეყნად?! სინანული!.. 

სინანული ამქვეყნად!.. /მომვლელი და სლეშ 13 შემოდიან/  

სლეშ 13: გთხოვთ, გამიგოთ!.. სინდისი საშინლად მაწუხებს...  
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ექიმი: სინდისი გქენჯნის? (ეჭვით უყურებს მომვლელს) რატომ? რა მოხდა? 

მომვლელი: რაღაცას ბოდავს... 

ექიმი: (სლეშ 13-ს) რატომ გქენჯნის სინდისი? 

სლეშ 13: უქმად ვარ, თქვენ კი მაინც მაძლევს საჭმელ-სასმელს სამჯერ დღეში... 

ექიმი: აბა, რა გინდა? 

სლეშ 13: რამე მინდა გავაკეთო, ვიმუშაო იმ საჭმლის და სასმელის საფასურად რასაც მივირთმევ... გთხოვთ, 

გამიგოთ... მომვლელი: (გვერდზე) გიჟია!.. (მიდის და ფანჯრის წინ დგება) 

ვენერელი: (სტალინს) ხედავ? ფანჯრის წინ დგას, რომ ცის დანახვაში ხელი შემიშალოს...  

ექიმი: (სლეშ 13-ს) რაღაც მინდა გკითხოთ... 

სლეშ 13: გისმენთ. 

ექიმი: (ნაზად) ამბობ, სხვა პლანეტიდან ჩამოვედიო... ვან... (წიგნაკში ეძებს) 

სლეშ 13: ვანდერპრანდური... 

ექიმი: დიახ, პლანეტა ვან-დერ-პრან-დურიდან... მეცნიერება და ტექნოლოგია იქ ძლიერ განვითარებულია. 

ძალანაც კარგი, მაგრამ... (კიდევ უფრო ნაზად) ცოლ-ქმრული ურთიერთობები როგორია იქ?... ხომ გესმის 

რასაც გეკითხები?.. კაცი, ქალი და ასე შემდეგ... 

სლეშ 13: მთელ სამყაროში, მხოლოდ თქვენ გაქვთ ასე გართულებული ეგ საკითხი, ჩვენთან კი ძალიან 

მარტივადაა. 

ექიმი: (ცხოველი ინტერესით) მარტივად? მაინც როგორ? 

სლეშ 13: ჩვენთან იმაზე ქორწინდები ვინც გიყვარს. კაცს ერთზე მეტი ცოლი შეიძლება ჰყავდეს... ან პირიქით, 

ქალს ჰყავდეს რამდენიმე ქმარი... 

ექიმი: ქალს რამდენიმე ქმარი შეიძლება ჰყავდეს? 

სლეშ 13: დიახ. 

ექიმი: (აღელვებას იკავებს) ერთდროულად? 

სლეშ 13: რა თქმა უნდა... 

ექიმი: და ქმრები არ ეჭვიანობენ? 

სლეშ 13: არა... ქმარმა რატომ უნდა იეჭვიანოს? მას ხომ უყვარს ცოლი! იცის, თუ მისი ცოლი სხვა ქმართანაა, 

ესე იგი მარტო არ არის და სასიამოვნო ღამეს ატარებს... და მის ცოლს სხვა ქმრები რომ არ ჰყვარებოდა, ცოლად 

არც გაჰყვებოდა... 

ექიმი: (თავისთვის) ღმერთო ჩემო!.. ღმერთო დიდებულო!.. ეს რა მესმის!.. (ნაღვლიანად ჩურჩულებს 

“თინტერპერა”) და ხელისუფლება რაღას ამბობს ამაზე, ქორწინებას როგორ აფორმებენ? 

სლეშ 13: თქვენ ოფიციალური, ბეჭედდასმულ დოკუმენტებზე ამბობთ? 

ექიმი: სწორედ! 
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სლეშ 13: ღმერთო ჩემო!.. დედამიწას ატომური ბომბები ან ეკოლოგიური კატასტროფა კი არა ოფიციალური 

დოკუმენტები მოუღებს ბოლოს!.. რა არის სიყვარული, თანაგრძნობა ბეჭედთან შედარებით?! 

ექიმი: (ისევ ნაღვლიანად ამოიოხრებს) კარგი... გთხოვ, დაჯექი მაგიდასთან და სხვებთან ერთად მიირთვი 

საუზმე. (პაციენტებს უყურებს და იწერს) 

 

სლეშ 13 ღრმად ამოიოხრებს და სხვა პაციენტებთან მიდის მაგიდასთან. 

სლეშ 13: გამარჯობა... 

სარა ბერნარი: ოო!.. ბონჯოურ, ბონჯოურ მესიე სლეშ 13! დაბრძანდი, ძვირფასო მეგობარო... 

სლეშ 13: (ჯდება) როგორ გიკითხოთ? 

ვენერელი: ყველაფერი კარგადაა. 

სტალინი: მე კი ძალიან ცუდ გზას ვადგავარ! 

სლეშ 13: ვიცი, გენერეალო, ვიცი... მესმის თქვენი მდგომარეობა... მაგრამ დედამიწელები ისეთი უცნაურები 

არიან, რომ რას იზამ?.. (მკლავებს თანაგრძნობით გაიშვერს) რატომ ჰგონიათ, რომ თავს ცილს დასწამებდი? 

საერთოდ არ მესმის... საერთოდ... დედამიწელები მუდამ თავად იქმნიან პრობლემებს!.. 

სტალინი: (ცრემლიანი) მადლობა ღმერთს, თქვენნაირი უცხოპლანეტელი სტუმრებისთვის!.. თქვენ ნამჯის 

ღერო ხართ დასახრჩობად განწირული კაცისთვის. თქვენ მანუგეშებთ... 

სარა ბერნარი: მეც მჯერა შენი, იოსებ... 

სტალინი: ვიცი, ამხანაგო სარა ბერნარ, ამ პლანეტაზე თქვენ ერთადერთი ადამიანი ხართ, ვისაც ჩემი სჯერა!.. 

სარა ბერნარი: იოსებ, ისევ “ამხანაგი” დამიძახე? 

სტალინი: ჩემი ბრალი არ არის!.. მთელი ცხოვრება უკლასო საზოგადოებისთვის ვიბრძოდი... 

სარა ბერნარი: დაიგვიანეთ, მესიე სლეშ 13, დაკავებული იყავით? 

სლეშ 13: (ცოტა აღელვებული) დიახ... 

სარა ბერნარი: აქ ცხოვრება ისეთი უაზრო და მონოტონურია, რომ არ შემIძლია არ გკითხოთ: რას აკეთებდით? 

სლეშ 13: (მეტად აღელვებული) მე... მე შექსპირს ვკითხულობდი 

სარა ბერნარი: (შთაბეჭდილების ქვეშ) ოჰ!.. ძვირფასო მეგობარო!.. მე აუცილებლად შევქმნი თქვენს 

პორტრეტს! აუცილებლად! მე სკულპტორიც გახლავართ... მართალია როდენს ჩემი ნამუშევრები არ 

მოსწონდა, მაგრამ ის ცოტა არ იყოს ეჭვიანობდა თავის ხელოვნებაზე... (იცინის) ნამდვილი მექალთანე იყო!.. 

ისე მიყურებდა, როგორც კატა ჩიტს... მაგრამ მე მომწონს მისი შემოქმედება... ხოლო თქვენი პროფილი 

ზოგჯერ თვალწინ მიდგება ხოლმე... (ახლოდან უყურებს) თუშეიძლება, პროფილი მაჩვენეთ... /სლეშ 13 

პროფილს მისკენ აბრუნებს/ დიახ, მშვენიერია... ახლა შემომხედეთ... /სლეშ 13 მისკენ ბრუნდება. მოკლე 

პაუზა/ მე აუცილებლად შევქმნით ქვენს პორტრეტს!.. მითხარით, მესიე სლეშ 13, რას კითხულობდით? 

სლეშ 13: “რომეო და ჯულიეტას”. 

სარა ბერნარი: (უზომოდ ნასიამოვნები) ოჰ!.. გადაგეხვიოთ მინდა!.. 
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სლეშ 13 დგება და სარა ბერნარისკენ იხრება. სარა ბერნარი კისერზე ეხვევა და მკერდში იკრავს 

ექიმი: (დაინახავს მათ და უყვირის) ეს რას ჰგავს? (მათკენ მიიჩქარის) მოშორდი! აქეთ გამოდი! (ცდილობს 

ერთმანეთს დააშოროს) გამოდი! მოცილდი-მეთქი!.. (ვერ აშორებს ერთმანეთს) მომვლელო!.. მომვლელო!.. 

/სინათლე ქრება/  

სურათი 7 

საღამო. ფსიქიატრიული საავადმყოფო. დასასვენებელ იოთახი. სარა ბერნარი, სტალინი, ვენერელი, ცოლ-

ქმარი, სლეშ 13, ექიმი, მომვლელი და მთავარი ექიმი. სარა ბერნარი ჩვეულ პოზაში, დივანზე წამოწოლილი 

კითხულობს. ვენერელი ფანჯარასთან დგას და ცას მიშტერებია. სტალინი ბოლთას ცემს. ცოლ-ქმარი სკამზე 

ქანაობს. 

სტალინი: დღეს მე ვარ მორიგე. (კართან მიდის და ამოწმებს ხომ არავინ მოდის) არავინ მოდის. სწრაფად! 

/სტალინი იხრება და ჩექმიდან აბებს იღებს, სარა ბერნარისკენ მიიჩქარის, ხელს უწვდის. სარა ბერნარი 

მკერდიდან ამოღებულ აბებს აძლევს. შემდეგ ცოლ-ქმარი იღებსკაბის ქამრიდან აბებს და აწვდის. სტალინი 

ვენერელთან მიდის, რომელიც ცისთვის თვალმოუშორებლად ხელს ჯადოქარივით იქნევს და აბებს სტალინს 

უწვდის./ (გაოცებული) ეს რა არის! საიდან გააჩინე? ჯადოქრობ, არა? ამხანაგო ვენერელო, ჩვენი მესინგივით 

ხართ! 

ვენერელი: (ბრუნდება და იღიმის) ჯერ კიდევ არავინ იცის მესინგი ვინ იყო, თქვენიანი თუ ჩვენიანი?.. 

(ბრუნდება, რომ ფანჯრიდან ცას გახედოს) 

სტალინი: (ჩაფიქრებული) მესინგი ვენერელი იყო?.. არა... თუმცა, რატომაც არა?..აი, ხედავ! ისევ ვერ 

ვთავისუფლდები მატერიალიზმის ჭაობისგან. სწორედ ეგ არის ჩემი უბედურება!.. (ტუალეტისკენ მიდის) 

ცოლ-ქმარი: (ქანაობს) ასე კარგია, ძვირფასო? (კაცის ხმით) შესანიშნავია... დიდი ხანია ასე კარგად არ 

დამისვენია... დღეს რას მომიმზადებ სადილად (საკუთარი ხმით, კეკლუცად) რასაც ინებებ... /ტუალეტიდან 

ჩარეცხვის ხმა ისმის. სტალინი გამოდის, ხელებს იფშვნეტს/  

სტალინი: (წინ და უკან დადის, ტუალეტისკენ მიუთითებს) იქ ვფიქრობდი, თუ გადავდგები ვინღა მოისმენს 

ჩემს მონანიებას? კომუნისტური პარტიის მდივანს თუ არავინ უსმენს, არარაობას ვინღა ათხოვებს ყურს? 

სარა ბერნარი: იოსებ!.. გგონია მუდამ ასე იქნება? მოთმინება იქონიეს!.. აი, მეც თიხა ვითხოვე, რომ მესიე სლეშ 

13-ის ბიუსტი შემექმნა, მაგრამ არ მომცეს... შთაგონება მეწვია, მინდა რაიმე შევქმნა, შინაგანად მწვავს ეს 

სურვილი; მესიე სლეშ 13-ის პროფილი გამუდმებით თვალწინ მიდგას, მაგრამ მათ არ სურთ ამის გაგება!.. მათ 

არაფერი გაეგებათ ნამდვილი ხელოვნების, სულიერების ან ზეციური ხმების!.. წვიმა უბრალო წყალი 

ჰგონიათ!.. ამიტომაც არაფერი გვესაქმება მათ საზოგადოებაში!.. მაგრამ, იოსებ, ნუთუ გგონია მუდამ გიჟად 

ჩაგვთვლიან? რა იცი, მომავალი რას გვიმზადებს? არავინ იცის რა მხოდება... 

სტალინი: ამხანაგო სარა ბერნარ, თქვენც ფიქრობთ, რომა რ უნდა გადავდგე? 

სარა ბერნარი: რა თქმა უნდა, იოსებ... თუ გადადგება, როგორღა მოინანიებ? 

სტალინი: დიახ, მართალი ხარ... მილიონობით ადამიანის სისხლით მაქვს ხელები მოსვრილი!.. ვერ ვიძინებ, 

მესიზმრება ჩემ მიერ დაღვრილი სისხლით როგორ  ღებავს კახეთის ყველა მდინარეს და მოსვენება არ მაქვს!.. 

სისხლიანი სიზმრები მეზმანება!.. ინექციას მიკეთებენ, რომ როგორმე დამაძინონ, მაგრამ სწორედ ინექცია 

მართმევს დაძინების უკანასკნელ შანსს!.. არა, ეს ჩემი სასჯელია! სირცხვილია, რომ ისევე არ ვიტანჯები, 

როგორც პრომეთე!.. ეგ ადვილი ასატანი იქნებოდა!.. პრომეთემ ადამიანებს ცეცხლი მისცა და ამის გამო 

კავკასიონზე მიაჯაჭვეს; მე კი ხალხის სისხლის დაღვრისთვის ვისჯები. პრომეთე ხომ ჰერკულესმა იხსნა, 

მაგრამ მე ვინ გადამარჩენს? არავინ!.. კაცმა, რომელმაც ამდენი დატანჯა, თავად უნდა იტვირთოს თავისი 

სასჯელი! მორჩა, არ გადავდგები!.. 
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სარა ბერნარი: მხოლოდ ერთი პირობით _ თუ “ამხანაგს” აღარ დამიძახებ... არავინ იცის, მომავალში რა 

მოხდება, იოსებ... ამიტომაც არ მჯერა მკითხავების... მთელ მსოფლიოში, მხოლოდ ჯულიეტას სულს შეეძლო 

ნამდვილი მომავლის გამჟღავნება!.. თუმცა, ვისურვებდი, მისი საბრალო სულის წინასწარმეტყველება არ 

ამხდარიყო!.. ვფიქრობ, ნოსტრადამუსიც თაღლითი იყო, ხალხს ატყუებდა... მაგალითად, ოდესმე 

წარმოვიდგენდი ჟაკი ნარკომანი რომ იქნებოდა?.. ვერასოდეს!.. 

სტალინი: (აქეთ-იქით დადის) ეგ ვინ იყო? 

სარა ბერნარი: (იღიმის) ჩემი პირველი და უკანასკნელი ქმარი... საბრალო ჟაკ დამალა... ოცდათოთხმეტი 

წლისა მოკვდა... 

სტალინი: და შენ რამდენი წლის იყავი? 

სარა ბერნარი: (უკმაყოფილო) იოსებ!.. არ იცი, რომ ქალს ასაკი არ უნდა ჰკითხო? 

სტალინი: (ერთი წუთით შედგება) მე ხომ უზრდელი კაცი ვარ! 

სარა ბერნარი: (უხალისოდ) მასზე თერთმეტი წლით უფროსი ვიყავი... 

სტალინი: (წინ და უკან დადის) კარგი, თერთმეტს მივუმატოთ ოცდათოთხმეტი არის... 

სარა ბერნარი: გთხოვ, შენთვის ჩუმად გამოითვალე, იოსებ... ხელოვნებასთან როცა გაქვს საქმე ასაკზე 

ლაპარაკი უადგილოა!.. 

სტალინი: მართალი ხარ! მაგრამ მე ბიზონივით სქელკანიანი ვარ!.. 

სარა ბერნარი: (ჩაფიქრებული) ჟაკი პირველად რომ ვნახე, ისეთი გრძნობა მქონდა, თითქოს კაცი მანამდე 

არასდროს მენახა!.. (იცინის) 

სტალინი: ეჭვიანი კაცი იყო? 

სარა ბერნარი: რა თქმა უნდა! ძალიან ეჭვიანი იყო... 

სტალინი: (ჩაფიქრებული წუთით ჩერდება) ლენინის ნადეჟდაც ეჭვიანობდა ჩემზე... ყოველ ემთხვევაში... (წინ 

და უკან დადის) ჰქონდა ჟაკს ეჭვიანობის მიზეზი? 

სარა ბერნარი: (კეკლუცად) შენ თვითონ როგორ ფიქრობ, კი თუ არა?.. (იცინის) ჟაკმა იცოდა ერთადერთი რომ 

არ იყო.. მაგრამ რა მექნა? პარიზის მთელი მოხდენილი კავალერები რიგში დგებოდნენ, რომ ერთხელ მაინც 

წავეყვანე სადმე!.. რა უნდა გამეკეთებინა?.. იცი, რას მეძახდნენ ჭორიკნები? 

სტალინი: არა. 

სარა ბერნარი: (იცინის) “დონ ჟუანს კაბაში”!.. და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მამაკაცის როლს ვთამაშობდი 

ხოლმე... 

სტალინი: აჰა, ესე იგი, ჟაკს დიდი რქები ჰქონდა!.. 

სარა ბერნარი: იოსებ! ხომ იცი ეს როგორცაა!.. (ჩაფიქრებული) ჩემი ცხოვრება ალმოდებული იყო... არ 

უარვყოფ, რომ ბევრი საყვარელი მყავდა, მაგრამ... მაგრამ მე მუდამ მარტო ვიყავი, გესმის?.. მხოლოდ 

თეატრი!.. მხოლოდ თეატრი იყო მუდამ ჩემს გვერდით!.. მესიე სლეშ 13 მოვიდა... Bონჯოურ, მესიე სლეშ 13... 

სლეშ 13: ბონჯოურ მადამე... 

სარა ბერნარი: ჩაფიქრებული ჩანხართ... 
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სლეშ 13: (რომანტიკული განწყობით) “რომეო და ჯულიეტას” შთაბეჭდილების ქვეშ ვარ, მადამ... 

სარა ბერნარი: (შეკრთება) ოჰ!.. დაამთავრეთ “რომეო და ჯულიეტას” კითხვა? 

სლეშ 13: დიახ. განა შეიძლება მისი შუა გზაზე მიტოვება? რამოდენიმეჯერ წავიკითხე თავიდან ბოლომე, 

მთელი ღამე ვკითხულობდი!.. 

სარა ბერნარი: (მხიარულად) ოჰ!.. მესიე სლეშ 13!.. 

სლეშ 13: (იმავე რომანტიკულ განწყობაზე) მადამ ბერნარ!.. სარა... ცხოვრებაში არაფერს შევუძრივარ ასე!.. 

(მგლოვიარე ხმით კითხულობს “რომეო და ჯულიეტადან”) “ტოროლა იყო, განთიადის მაუწყებელი…” 

სარა ბერნარი: (მაშინათვე) დიახ, კაპულეტების ბაღის სურათიდანაა. ჩემი საყვარელი სცენაა!.. ჯულიეტა 

ამბობს, რომ “ზოგი იძახის, ტოროლასა და მყვარს საზარელს, ერთმანეთისთვის თითქოს თვალნი 

გადაეცვალოთ…” /სტალინი წამით შედგება და მათ უყურებს/ იცით, რატომ? რადგან გომბეშოს თვალები 

ძალიან ლამაზია. ტოროლას კი პატარა და უფერული თვალები აქვს... /ვენერელი ფანჯრიდან მოიხედავს და 

მათ უყურებს/ (კიდევ ფურო აღგზნებული) ლეგენდაში გომბეშო და ტოროლა თვალებს ცვლიან. იმ დროს 

ჯულიეტას გომბეშოს ხმის გაგონება სურს და არა ტოროლას გალობის; რადგან ჯულიეტას გათენება არ 

სურს!.. /ვენერელი და სტალინი მათ უახლოვდებიან./ ჯულიეტას უნდა რომეოსთან გატარებული ლამაზი 

ღამე არ დამთავრდეს, რომ განაგრძონ ერთმანეთის ტრფობა... უმანკო ჯულიეტა... ეს ჩემი საყვარელი მეხუთე 

სურათია... მოქმედება მესამე, სურათი მეხუთე... (ტახტიდან დგება, სლეშ 13-ს ეხვევა და ჯულიეტას სიტყვებს 

იმეორებს) “უკვე მიდიხარ? 

მომვლელი შემოდის. რკინის ლანგრით იოგურტის სასმელით ნახევრად სავსე ჭიქები მოაქვს. ჩერდება და 

გაკვირვებული მათ უმზერს. (როლში შეჭრილი) მაგრამ დილა შორსაა კიდევ… ის ბულბულია ტოროლას ხმა 

ნუკი გგონია, და შენი ფრთხილი ყურთასმენა იმან შეაკრთო… ის მუდამ ღამე ბროწეულის ბუჩქებზე გალობს… 

/ექიმი შემოდის, როგორც ყოველთვის წიგნაკით ხელში, თავიდან იმ ორს უყურებს, შემდეგ გარშემომყოფებს 

შეხედავს და გაოცებული შედგება./ ბულბული იყო, დამიჯერე, ჩემო ტრფიალო…” 

სლეშ 13: (რომეოს სიტყვებს ამბობს) “ტოროლა იყო, განთიადის მაუწყებელი… აბა, შეხედე, სიყვარულო, 

მოშურნე სხივებს, აღმოსავლეთის მჭმუნვარ ღრუბლებს როგორ ჰქარგავენ… ღამის ლამპრები ჩაიფერფლენ და 

განთიადი ნისლიან ნწვერვალს ფეხაკრეფით უახლოვდება… უნდა წავიდე, ან დავრჩე და სიკვდილს 

ვუცადო…” 

ცოლ-ქმარი: რა საინტერესოა, საყვარელო... ნახე რა ლამაზია... (მათკენ მიდის) 

სარა ბერნარი: (ჯულიეტას როლში) “ეს დილის სხივი ნუ გგონია _ მეტეორია… 

 (სლეშ 13 თავს ითავისუფლებს მისგან და ფანჯარასთან მიდის) მზისგან შენთვის მეჩირაღდნედ 

გამოგზავნილი, რომ მანტუისკენ მან ამაღამ გზა გაგინათოს… (სლეშ 13-ის მკლავებისკენ მირბის, ვნებით 

ამბობს) მაშ დაიცადე, ჯერ წასვლის დრო არ დაგდგომია…” 

სლეშ 13: (რომეო) “თუნდა შემიპყრან, თუნდ სიკვდილით დამსაჯონ მყისვე, თანახმა ვხდები, რაკი შენვე 

ისურვე ასე… და ეგ სინათლე დილის თვალი როდია მართლა, _ ანარეკლია ის ცინთიას ფერმიხდილ შუბლის… 

არცა ტოროლას ხმა ყოფილა, თავის წკრიალით ზეცის კამარა რომგაჰკვეთა… მე მირჩევნია აქ განსაცდელში 

დავრჩე ისევ, ვიდრე წავიდე. მოდი, სიკვდილო, გესალმები! ჩემს მზეს სურს ასე. მელაპარაკე, სულო ჩემო, ჯერ 

დღე შორსაა…” 

სარა ბერნარი: (ჯულიეტა) “არა, გათენდა! გაეშურე, ჩქარა გამშორდი! ეს ტოროლაა, შემაზრზენად რომ ჭყივის 

ასე… უსიამოვნოდ, უხმატკიბლოდ, შემაღონებლად. ზოგს საამურად ეჩვენება მისი სიმღერა, მაგრამ საიდან _ 

სწორე დეს ხმა გვაშორებს ურთერთს! ზოგი იძახის, ტოროლასა და მყვარს, საზარელს, ერთმანეთისთვის 

თითქოს თვალნი გადაეცვალოთ… ო, ნეტავ ხმებიც გაეცვალათ, _ ამ ხმამ გათიშა ჩვენი მკლავები, 
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ერთმანეთთან გადაჭდობილნი, და განთიადის მაუწყებელ სტვენა-სიმღერით აქაურობას მოგაშორა… 

(მოშორდება) წადი, ძვირფასო, უფრო და უფრო ემატება დილას ნათელი…”  

სლეშ 13: (რომეო) “მშვიდობით იყავ! ერთი კოცნაც და გაგშორდები!” (ფანჯრისკენ დგამს ნაბიჯს) 

სარა ბერნარი: (ჯულიეტა) (გულში ჩაეკრება) “წახვედი ჩემო მბრძანებელო, ჩემო მეუფევ, ჩემო ტრფიალო, 

მეგობარო, ყოველდღიურად, ყოველ საათში მომაწვდინე შენი ამბავი… ჩემთვის კი წუთში ბევრი დღეა, ამ 

ანგარიშით მე დავბერდები, კვლავ რომეოს ვიდრე ვნახავდე.” 

სლეშ 13: (რომეო) მშვიდობით იყავ! არ გამოვტოვებ არასოდეს მარჯვე შემთხვევას და სალამს მუდამ 

შემოგითვლი, ჩემო ტრფიალო…” 

სარა ბერნარი: (ჯულიეტა) “როგორ გგონია, შევიყრებით კიდევ როდესმე? 

სლეშ 13:  (რომეო) “ეჭვიც არა მაქვს მე ამისა და შეხვედრისას ამ მწუხარებას მოვიგონებთ ტკბილი საუბრით…” 

სარა ბერნარი: (ჯულიეტა) “ო, ღმერთო ჩემო, რა წყეული წინაგრძნობა მაქვს, ასე მგონია, როცა ქვემოთ 

გიყურებ ახლა, თითქოს ვუცქერდე სამარეში, ფერმიხდილ ცხედარს, თვალი მატყუებს, ანდა მართლა 

გაფითრებულხარ…” 

სლეშ 13: (რომეო) “მეც სწორედ ასე მეჩვენები, ჩემო ტრფიალო, გულქვა ვარამი ჩვენ სისხლსა გვწოვს. 

გემშვიდობები…” 

სარა ბერნარი: (ჯულიეტა) “წყეულო ბედო, ქვეყნად მუხთალს გეძახის ყველა, და თუკი მართლა მუხთალი 

ხარ, რა გესაქმება პატიოსნებით განთქმულ კაცთან?! იყავ მუხთალი, აღარ ამყოფებ მაშინ დიდხანს შენთან 

რომეოს და, ბედისწერავ, მალე უკან გამომიგზავნი…” (ქვითინით ეცემა მუხლებზე) 

სლეშ 13: სარა... (თვალდახუჭული) 

ცოლ-ქმარი, სტალინი და ვენერელი, თითქოს ოცნებიდან გამოერკვნენო ტაშს უკრავენ. 

ცოლ-ქმარი: ბრავო!.. 

სტალინი: სარა!... სარა, აღარასოდეს დაგიძახევ “ამხანაგო, სარა ბერნარს”! 

ვენერელი: ბის! 

სტალინი: სარა!... სარა!.. 

ცოლ-ქმარი: სიყვარულს გაუმარჯოს, სიყვარულს!.. 

სლეშ 13: სარა ბერნარ!.. (ეხვევა და კოცნის) /მომვლელს ლანგარი უვარდება ხელიდან, რასაც ვერც თვითონ 

ამჩნევს და ვერც ექიმი, ორივე ადგილზე არიან გაქვავებულნი./  

ექიმი: (გულზე ხელმიჭერილი უყურებს პაციენტებს) ვაი, დედა!.. ახლა გული გამისკდება!.. 

მომვლელი: (თავისთვის ამბობს, თან პაციენტებს თვალს არ აშორებს) რა ნაძირალა ვარ! მე მათ სოსისებს 

ვპარავ!.. (ხმამაღლა) მხოლოდ ნახევარ იოგურტს ვუსხმა ჭიქბეში, დანარჩენი კი სახლში მიმაქვს!.. ჩემნაირი 

არამზადა ჯვარს უნდა აცვა!.. 

ექიმი: მე მინდა ჯულიეტა ვიყო! გესმის, რომეო!.. (პაციენტებთან მიდის) რომეო!.. ჯულიეტა მინდა ვიყო!.. 

სლეშ 13: (მაღლა სწევს სარა ბერნარის ხელს, ყვირის) სარა ბერნარი!.. 
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სენერელი: ბრავო!.. დღეგრძელ იყოს ხელოვნება დედამიწაზე!.. 

ცოლ-ქმარი: სიყვარული გადაარჩენს კაცობრიობას!.. 

სტალინი: სარა!.. აღარავის მივცემ მსახიობისთვის თითის დაკარების უფლებას!.. 

მომვლელი: აღარასდროს მოვიპარავ თქვენ ხორცს!.. 

ექიმი: (მომვლელს) აღარასოდეს მივუტან შენზე ენას მთავარ ექიმს!.. 

მომვლელი: (ექიმს) მე კი შენზე აღარ დაგაბეზღებ!.. 

სარა ბერნარი: ძვირფასებო!.. გმადლობთ!.. 

მომვლელი: (ვენერელის სახელოს ქაჩავს) აღარასოდეს დაგიდგები ფანჯრის წინ!.. 

ვენერელი: მჯერა, გმადლობ!.. 

ექიმი: რომეო, მიყვარხარ!.. 

ექიმი, მომვლელი, ცოლ-ქმარი, სტალინი და ვენერელი ხელებს ჩაჰკიდებენ და სარა ბერნარსა და სლეშ 13-ს 

შემოეხვევიან. 

სლეშ 13: სარა ბერნარ!.. 

სტალინი: ჯულეტა!.. 

სარა ბერნარი: გმადლობთ!.. 

ცოლ-ქმარი: სიცოცხლეს გაუმარჯოს!.. 

ექიმი: რომეო, ჩემო სიყვარულო!.. 

ვენერელი: დედამიწას გაუმარჯოს! 

სლეშ 13: ყველა პლანეტას გაუმარჯოს!.. 

მომვლელი: არავის აღარ მოვპარავ საჭმელს!.. 

სარა ბერნარი წინ წადგება და ყველა დადუმდება. 

სარა ბერნარი: (ბოლო ხმაზე) შექსპირს გაუმარჯოს! 

ყველა ერთხმად:  შექსპირს გაუამრჯოს!..  შექსპირს გაუამრჯოს!.. შექსპირს გაუამრჯოს!.. შექსპირს 

გაუამრჯოს!..  შექსპირს გაუამრჯოს!.. 

ხელიხელჩაკიდებული სტალინი, ცოლ-ქმარი, ვენერელი, ექიმი და მომვლელი, მუსიკაზე ცეკვავენ და სარა 

ბერნარსა და სლეშ 13-ს უვლიან გარს. შემდეგ სარა ბერნარი და სლეშ 13 წრეს უერთდებიან და ყველანი წრედ 

შეკრულნი ცეკვავენ მთელი სცენის ირგვლივ. მთავარი ექიმი შემოდის. 

მთავარი ექიმი: (განცვიფრებული იყურება) ღმერთო ჩემო!.. ეს რა არის?! რა წარმოდგენაა!.. 

ყველანი ცეკვავენ, ერთხმად :  შექსპირს გაუამრჯოს!..  შექსპირს გაუამრჯოს!..  შექსპირს გაუამრჯოს!..  

შექსპირს გაუამრჯოს!..  შექსპირს გაუამრჯოს!.. /სინათლე ქრება/ 
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სურათი 8 

შუადღე. ფსიქიატრიული საავადმყოფო. მთავარი ექიმის კაბინეტი. მთავარი ექიმი, ექიმი, მომვლელი. 

მთავარი ექიმი თავის საწერ მაგიდასთან ზის. 

მთავარი ექიმი: ისევ პარასკევია… კვირის ბოლო… თითქოს ნახევარი საათის წინ იყო, აქ რომ ვიჯექი და 

ვფიქრობდი, ეს კვირა თვალის დახამხამებაში ჩაივლის-მეთქი… აი, ხედავ, მართლაც თვალის დახამხამებაში 

გავიდა!.. თავად ცხოვრებაც ერთი გაელვებაა… კიდევ ერთი წელი გავა ასე… ათი წელი… ოციც!.. ეს წლები 

თვალსი დახამხამებაშI ჩაივლის… და მეც თეთრ ხალათს გავიხდი, ქუდს დავიხურავ და… მშვიდობით! _ 

პირდაპირ სასაფლაოზე და ცივ სამარეში აღმოვჩნდები! რა ვნახე ამ ცხოვრებაში? არაფერი!.. ორშაბათი, 

სამშაბათი… ოთხშაბათი… ხუთშაბათი… პარასკევი… შააბათი… კვირა და ისევ ორშაბათი!.. მაგრამ… (ქვითინებს) 

მაგრამ… (ჯიბიდან იღებს ცხვირსახოცს) მინდა ამ ცხოვრებაში რაღაცით დავტკბე!.. განა ასე ბევრს ვითხოვ?.. 

მაგრამ რისი იმედი უნდა მქონდეს? რა მელის მომავალში? (ცერა თითს საჩვენებელ და შუათითს შორის 

ჰყოფს) აი ეს!.. /კარზე კაკუნია. სწრაფად ინახავს ცხვირსახოცს ჯიბეში./ ვინ არის? 

ექიმი: (შემოდის) შეიძლება შემოვიდე? 

მთავარი ექიმი: შემოდით. რა ხდება? 

ექიმი: ცოლ-ქმარი ამბობს… ამბობენ რომ… 

მთავარი ექიმი: რას ამბობს?.. რას ამბობენ? 

ექიმი: ცოლ-ქმარი ამბობს, რომ… ის… ანუ, ისინი ბავშვს ელოდებიან… 

მთავარი ექიმი: რა?! 

ექიმი: ცოლ-ქმარი ამბობს, ჩვენ, ანუ, მათ, მას და მისი ქმარს ბავშვი ეყოლებათ!.. 

მთავარი ექიმი: ღმერთო ჩემო!.. კი მაგრამ, რას ლაპარაკობ? 

ექიმი: მე? 

მთავარი ექიმი: ხო, შენ. 

ექიმი: იმას ვამბობ, რომ ალბათ, საბავშვო ეტლის ყიდვა იქნება საჭირო… 

მთავარი ექიმი: (მტკიცედ) აჰა, ვხედავ! გახსენი წიგნაკი და ჩაიწერე! 

ექიმი: ერთი წუთით (კარისკენ მიდის) წიგნაკს მოვიტან. 

მთავარი ექიმი: ხელში რაღა გიჭIრავს, ეგ რა შენი წიგნაკი არ არის? 

ექიმი: არა, ეს… ეს წიგნია… 

მთავარი ექიმი: (შუბლს შეიკრავს) რა წიგნი? 

ექიმი: შექსპირის წიგნი… 

მთავარი ექიმი: შექსპირი? /ექიმი თავ უქნევს/ იმის მაგივრად, რომ ფსიქიატრიულ პრობლემებზე უკანასკნელი 

სამეცნიერო ლიტერატურა იკითხო, ან სამედიცინო სფეროში მომხდარ სიახლეებს მიადევნო თვალი, შექსპირს 

კითხულობ? 
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ექიმი: (მხიარულად) გუშინწინიდან მოყოლებული შექსპირს ვკითხულობ!.. თქვენ უნდა წაიკითხოთ, ექიმო! 

განტვირთვაში დაგეხმარებათ. წაიკითხეთ!.. შექსპირი, ხომ იცით, ყველას ათანასწორებს… ყველა დარდს უკან 

მოიტოვებ და თითქოს… თითქოს… (წიგნს მკერდზე მიიკრავს და თვალებს ხუჭავს) 

მთავარი ექიმი: ხო, კარგი, შეგიძლია წახვიდე… /ექიმი გადის/ გუშინწინიდან მოყოლებული შექსპირს 

კითხულობს?.. ცოტა არ იყოს, უცნაურად იქცევიან მას შემდეგ, რაც გუშინწინ ვუსაყვედურე… ვერ ვიტყვი 

რამდენად უცნაურად… უბრალოდ უცნაურად იქცევიან… /კარზე კაკუნია./ ვინ არის? /მომვლელი შემოდის. 

ერთ ხელში ქაღალდი უჭირავს, მეორეს ზურგს უკან  მალავს./ რა იყო? 

მომვლელი: (ქაღალდს უწვდის) თუ შეიძლება, აქ მოაწერეთ ხელი. 

მთავარი ექიმი: ახლა რაღაა? 

მომვლელი: ოცი კილო თიხა ჩამოვიდა ხელოვანთა კავშირის ფონდიდან. 

მთავარი ექიმი: ოცი კილო რა ჩამოვიდა? 

მომვლელი: თიხა. 

მთავარი ექიმი: თიხა? რა თიხა? 

მომვლელი: სარა ბერნარისთვის შევუკვეთეთ თიხა, რომ ქანდაკება გამოძერწოს. 

მთავარი ექიმი: კი მაგრამ, სარა ბერნარი მსახიობია რ არის? 

მომვლელი: დიახ, არის. მაგრამ, იცით, ისეთ მშვენიერ ქანდაკებებს ძერწავსს!.. 

მთავარი ექიმი: გინახავს მისი ქანდაკებები? 

მომვლელი: (ცოტათი შეცბუნებული) არა, ჯერ არა… მაგრამ წარმომიდგენია… 

მთავარი ექიმი: (უარყოფით ხელს იქნევს) ხო, არა?.. (ხელს აწერს ქაღალდზე) აჰა! (დაკვირვებით უყურებს 

მომვლელს, ქაღალდს ხელს არ უშვებს) ერთი წუთით მოიცადე! ზურგს უკან რას მალავ? 

მომვლელი: არაფერს. 

მთავარი ექიმი: ისევ მოიპარე რამე? 

მომვლელი: (გაცხარებით აპროტესტებს) არა! მე აღარ ვიპარავ! 

მთავარი ექიმი: მაშინ ზურგს უკან რას მალავ? 

მომვლელი: (ხელს გამოიწვდის) წიგნია!.. 

მთავარი ექიმი: რა წიგნი? 

მომვლელი: შექსპირი. 

მთავარი ექიმი: შენც შექსპირს კითხულობ? 

მომვლელი: დიახ! 

მთავარი ექიმი: როდიდან? 

მომვლელი: გუშინწინიდან მოყოლებული. 
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მთავარი ექიმი: გუშინწინიდან? 

მომვლელი: დიახ!.. ის… ის ჩემი საყვარელი მწერალია! 

მთავარი ექიმი: კარგი, შეგიძლია წახვიდე… /მომვლელი ქაღალდს იღებს და გადის./ (დგება, წინ და უკან 

დადის, მომვლელს აჯავრებს) “ჩემი საყვარელი მწერალია!..” გეგონება კიდევ რამე ჰქონდეს წაკითხული!.. რა 

ხდება? რამე, ახალი სინდრომია? შექსპირომანია?! 

სურათი 9 

შუადღე. ფსიქიატრიული საავადმყოფო. დასავენებელი ოთახი. ცოლ-ქმარი, სტალინი, ვენერელი, სარა 

ბერნარი, სლეშ 13. ცოლ-ქმარი სარწეველა სკამზე ზის და წიგნს კითხულობს. სტალინი წინ და უკან დადის და 

წიგნს კითხულობს. ვენერელი ფანჯარასთან ზურგით დგას, წიგნს კითხულობს. სლეშ 13 სარა ბერნარის წინ 

დგას, პროფილში. სარა ბერნარი დგას და მაღალ სადგამზე სლეშ 13-ის ბიუსტს ძერწავს. 

სარა ბერნარი: (სლეშ 13-ს) ნამდვილი ანტიკური პროფილე გაქვთ მესიე სლეშ 13… ვიცი, გაწვალებთ… 

სლეშ 13: სარა!.. ეს ჩემი ცხოვრების საუკეთესო წუთებია!.. 

სტალინი: (წინ და უკან დადის, ხარბად კითხულობს) შექსპირი ასჯერ უკეთესია “კაპიტალზე”! 

ცოლ-ქმარი: (სკამზე ქანაობს, წიგნიდან კითხულობს) სინიორა კაპულეტი ამბობს: “ამით შენ უფრო 

გააცხოველებ დაკარგვის გრძნობას, მაგრამ მეგობარს, ვისაც გლოვობ, ვერ გააცოცხლებ…” ხედავ ამ მშვენიერ 

სიტყვებს ძვირფასო?.. უსმინე რას ამბობს ჯულიეტა, “მაგრამ რაკი ვგრძნობ ამ დანაკლისს, არ შემიძლია, რომ 

მეგობარი არ ვიტირო.” ოჰ!.. (ქვითინებს) 

ვენერელი: (წიგნი ხელში უჭIრავს და კითხულობს) შექსპირ!.. შექსპირ!.. შენ ისეთი რამეები იცოდი, რაც 

ჩვენთვისაც უცნობია!.. 

სტალინი: (ვენერელისკენ მიდის) შეგიძლია მომილოცო! 

ვენერელი: რა? 

სტალინი: მატერიალიზმის ჭაობისგან გავთავისუფლდი. ახლა იდეალისტი ვარ! 

ვენერელი: ოო! ეს კარგია!.. რადგან მეც იდეალისტი ვარ, მადლობას მოგახსენებთ! 

სტალინი: არა, მადლობას ნუ მიხდი!.. შექსპირი… შექსპირს უთხარი მადლობა!.. 

სარა ბერნარი: (ენთუზიაზმით მუშაობს ბიუსტზე) აბა, ვნახოთ ამჯერად რაღას იტყვის მესიე როდენი. იქნებ ეს 

ბიუსტიც დაიწუნოს? 

სლეშ 13: შესაძლებელია თქვენს მიერ გაკეთებული რაიმეს დაწუნება, სარა?.. 

სარა ბერნარი: ეჰ, სლეშ 13, ჩემო ძვირფასო მეგობარო… ჩვენზ პლანეტაზე ხალხი თვქნე არ გგავთ… 

სლეშ 13: რაც არ უნდა იყოს, სარა, თქვენ შექსპირი გაქვთ!.. 

სარა ბერნარი: (იცინის) ვინ იცის, მესიე სლეშ 13… ვინ იცის, შექსპირი ჩვენია თუ თქვენი!.. 
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სურათი 10 

საღამო. ფსიქიატრიული საავადმყოფო. ჯერ მთავარი ექიმის კაბინეტი, შემდეგ საავადმყოფოს ეზო, შემდეგ 

დასავენებელი ოთახი და ისევ საავადმყოფოს ეზო… მთავარი ექიმი, ექიმი, მომვლელი, სლეშ 13, ცოლ-ქმარი, 

სარა ბერნარი, სტალინი, ვენერელი. მთავარი ექიმი თავის საწერ მაგიდასთან ზის. 

მთავარი ექიმი: მუდამ მაოცებს, _ ღმერთო, რამდენი ფანტასტიკური აზრი შეიძლება ადამიანს თავში 

მოუვიდეს?! საიდან მოდიან, ეს უცნაური სცენები, უცნაური ფიქრები, ურთიერთობები, თვისებები? 

სასწაულია!.. დიახ, ნამდვილად სასწაულია!.. უკვე ოცდაექვსი წელია პაციენტებთან ვმუშაობ, თვრამეტი 

წელია მთავარი ექიმი ვარ და ჯერ კიდევ მაოცებს ხოლმე… მაშინ, როგორ გაიზომა წნევა, აპარატის გარეშე! 

იღბლიანი ხალხია! ჩემსავით კი არ არიან… 

უეცარი ხმაური და ხმები ისმის 

_ რა ხდება?! 

_ მეშინია!.. 

_ შეჩერდი! 

_ გზიდან ჩამომეცალე! ჩამომეცალე-მეთქი! 

_ ოჰ, არა, ამას ვერ შევხედავ!.. 

_ ფრთხილად იყავი! 

_ უფლება არ გაქვს! 

_ ექიმო!.. ექიმო!.. ექიმო!.. 

მთავარი ექიმი: (წამოდგება) რა ხმაურია? ახლა რაღა ხდება? 

_ ექიმო! 

_ ექიმო! 

სუნთქვაშეკრული ექიმი შემოდის 

ექიმი: (სუნთქვაშეკრული) ექიმო!.. ექიმო!.. ეზოში… ეზოში… 

მთავარი ექიმი: (შეცბუენბული) რა მოხდა? 

ექიმი: ექიმო!... (ხმა უწყდება) 

მთავარი ექიმი: (ყვირის) რა მოხდა-მეთქი? 

ექიმი: ექიმო!.. ეზოში მფრინავი თეფში დაეშვა!.. 

მთავარი ექიმი: რაა? 

ექიმი: მფრინავი თეფში!.. უცებ ფერადი შუქი გამოჩნდა!.. მერე… მერე ეს დიდი მფრინავი თეფში დაეშვა 

ეზოში!.. მრგვალია!.. დიდი!.. ანათებს!.. კარი!.. 

მთავარი ექიმი: (შეწუხებული) გესმის მაინც, რას ამბობ? გონზე ხარ? რა მფრინავი თეფში?! 
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ექიმი: კოსმოსური ხომალდი, ექიმო!.. ნამდვილი კოსმოსური ხომალდი!.. შეხედეთ! თავად შეხედეთ!.. 

მთავარი ექიმი ფანჯრისკენ მიიჩქარის და აღელვებული გადასწევს ფარდას გვერდზე, რომ გარეთ გაიხედოს 

მთავარი ექიმი: (შეძრწუნებული) ოჰ, ღმერთო ჩემო, ეს რა არის?! 

მომვლელი შემოდის, ყვირის 

მომვლელი: ექიმო!.. ექიმო! ისინი სლეშ 13-ის წასაყვანად მოვიდნენ!.. სლეშ 13 მიდის!.. 

მთავარი ექიმი: სად მიდის? 

მომვლელი: ვან… ვან… (ვერ წარმოთქვამს) იქ! თავის პლანეტაზე! მფრინავ თეფშში ადია!.. 

მთავარი ექიმი: (კარიდან გარბის ყვირილით) მეც წამიყვანე!.. მეც წამიყვანე!.. მეც მინდა შენს პლანეტაზე 

წამოსვლა!.. არ მინდა აქ დარჩენა!.. 

ექიმი: (მას მიჰყვება ყვირილით) მეც! მეც წამიყვანე!.. 

მომვლელი: (მათ მიჰყვება ყვირილით) მეც!.. აქ არ დავრჩები!.. მეც წამიყვანე!.. 

სცენა იცვლება და მთავარი ექიმი, ექიმი, მომვლელი, სამივე ყვირილით მირბიან კოსმოსური ხომალდისკენ, 

რომელიც სხვადასხავ ფერად არის განათებული, ეზოში. 

_ მეც წამიყვანე!.. 

_ მეც!.. 

_ შენს პლანეტაზე მინდა წამოსვლა!.. 

_ არ მინდა აქ დარჩენა!.. 

სცენა ტრიალებს და სლეშ 13, რომელიც კოსმოსურ ხომალდთან დგას ეზოში, ბრუნდება. 

სლეშ 13: (ხელს უქნევს) მშვიდობით!.. მივდივარ! ნახვამდის!.. (მეორე ხელს წევს, რომელშიც ქიგნი უჭირავს 

და ყვირის) სარა!.. სარა!.. შექსპირი თან მიმაქვს!.. ვანდერპრანდურში თეატრს შევქმნი, სარა!.. დავბრუნდები 

და იქ ტურნეზე წაგიყვან!.. მშვიდობით, მეგობრებო!.. სარა, მე შენთან დავბრუნდები!.. 

სცენა ტრიალებს და მთავარი ექიმი, ექიმი, მომვლელი ყვირილით სცენის ირგვლივ დარბიან 

_ მეც მინდა წასვლა!.. 

_ შეჩერდი!.. 

_ მეც წამიყვანე!.. 

_ მეც!.. 

_ არ მინდა დედამიწაზე დარჩენა!.. 

სცენა ტრიალებს და სარა ბერნარი, სტალინი, ცოლ-ქმარი, ვენერელი ეზოში გამავალ დასასვენებელი ოთახის 

ფანჯარას აღებენ და ხელს უქნევენ სლეშ 13-ს: 

_ ბონ ვოიაჟე!.. 
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_ მშვიდობით!.. 

_ კეთილი მგზავრობა!.. 

_ შეხვედრამდე!.. 

სლეშ 13: (ყვირის) სარა, შენს წასაყვანად დავბრუნდები!.. 

სარა ბერნარი: (ხელს უქნევს) დაგელოდები!.. 

სლეშ 13: აუცილებლად დავბრუნდები!.. 

სარა ბერნარი: ვიცი!.. 

ცოლ-ქმარი: (სარა ბერნარს) ჩემი ქმარი ამბობს, იმედი არასოდეს დაკარგოო!.. 

სლეშ 13: (ყვირის) სარა!.. 

სარა ბერნარი: (მკერდიდან ცვირსახოცს იღებს და უქნევს) უძვირფასესო სლეშ 13! 

სცენა ტრიალებს და მთავარი ექიმი, ექიმი, მომვლელი, სუნთქვაშეკრულნი ყვირიან: 

_ შეჩერდი!.. 

_ მეც წამიყვანე!.. 

_ მეც!.. 

 

სლეშ 13: მშვიდობით!.. 

მომვლელი: (სუნთქვაშეკრული ჩერდება) წავიდა!.. გაფრინდნენ!.. 

ექიმი: (სუნთქვაშეკრული ჩერდება) ჩვენ კი დავრჩით!.. /მთავარი ექიმიც ჩერდება. პაუზა/  

მთავარი ექიმი: (უეცარდ ყვირის) ვენერელო!.. ვენერელთან!.. (უკან გარბის) 

ექიმი: (გარბის და ყვირის) ვენერელთან!.. ( უკან მიჰყვება) 

მთავარი ექიმი: (ყვირის, გარბის) ვენერელთან ეღტად გავფრინდები!.. 

მომვლელი: (ყვირის და გარბის) მეც! მეც!.. ვენერელო!.. ჩემო ძვირფასო ძმაო!.. ვენერელო!.. შენ ჩემი სულიერი 

ძმა ხარ!.. (მათ უკან მირბის) 

სინათლე ქრება 

*შექსპირის “რომეო და ჯულიეტა”, ვახტანგ ჭელიძის თარგმანი. 
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რუზანა არაქელიანი 

პოსტსაბჭოთა სომხური დრამატურგია 

თეატრი მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ხელოვნების დარგია - დაკავშირებული კაცობრიობის 

ისტორიის განვითარებასთან და ასეთივე ცვალებადი, როგორც კაცობრიობის ისტორია. თუმცა, 

თეატრი, როგორც მოვლენა, არის  ჯადოსნური ქმნილება, რომელიც თამაშდება და ამავდროულად 

უჩინარდება.  თითოეული ქმნილებათაგანი ამტკიცებს თეატრალური ხელოვნების არსებობის 

აუცილებლობას საუკუნეების მანძილზე - ახალი შემადგენლობით და ახლებური გზებით. 

ამჟამად, სომხური თეატრი თავისი არსებობის ისეთ ფაზაშია, სადაც მნიშვნელოვანია მარტოსული 

ადამიანის თემა. იზოლირებული გარემო, როგორც თავისებური ლაბორატორია, სადაც 

მიმდინარეობს დაკვირვება ადამიანის სულზე, ხასიათსა და იმ შინაგან ფსიქოლოგიურ 

პრობლემებზე, რომელიც ბოჭავს მას.  

პოსტსაბჭოთა პერიოდმა სომხურ რეალობაში შემოიტანა ახალი ადამიანური კონცეფცია და სხვა 

სოციალური სიტუაცია. თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის რეალიზაციამ სომეხი ადამიანი 

გახადა თავისუფალი მოდელებისაგან და მისცა შესაძლებლობა თავისუფლად ევლო ხელოვნების 

რთულ გზაზე. განეხილა აწმყო ინდივიდის თვალთახედვით, მოეხდინა საკუთარი, პირადი 

ხელოვნების ფორმულირება.  

სომხური კულტურის ერთ-ერთი მთავარი სავიზიტო ბარათია - თეატრი. თეატრი, რომელმაც 

ხელი შეუწყო სომხური თვითმყოფადობის შენარჩუნებას და ასევე მოიცვა თანამედროვე 

პრობლემატიკა, რათა შეენარჩუნებინა ძლიერი ეროვნული სული და იდენტობა. ასეთი თეატრების 

მთავარი კომპონენტია დრამატურგია, რომლის განვითარებაზეც გავლენა იქონია ისეთმა 

პოლიტიკურ-საზოგადოებრივმა ცვლილებებმა, როგორიცაა თანამედროვე ადამიანის 

გაანალიზება, რთული რეალობიდან გამოსავლის ძიება, გმირის დატოვება საკუთარ იდეებთან და 

უპასუხოდ დარჩენილი კითხვები.      

კრიტიკული სიტუაცია ასევე აისახა კულტურაში. არსებობისათვის ბრძოლა იყო მთავარი. 

უსიცოცხლო განწყობა და პესიმისტური აზროვნება ხდება დამახასიათებელი. ხალხი ფიქრობს 

ამოუხსნელ  შემთხვევებსა და მოვლენებზე, აბსურდულ სიტუაციებში ცდილობენ ორიენტირებას, 

იპოვონ გამოსავალი ან მოიცადონ. ხელოვნებაში ჩვენ ვხედავთ ამ მოვლენების ანარეკლს 

თეატრისა და კინოს ცნობილ ფიგურასთან აგასი აჯვაზიანის ერთ-ერთ ბოლო სპექტაკლში 

„თვითმკვლელობის ხომალდი“ („Самоубийство корабль“), სადაც გმირებს აქვთ ახალი იმედი, 

გემზე რომელიც მიდის, მაგრამ სად?  ექსპოზიციაში ეს იდეები ხდება დამახასიათებელი 

კაპიტანისათვის.  

- არის კი დასასრული განსხვავებული? ჩვენ ყველანი გადავდივართ წმინდა 

განზომილებაში, თუ ვტოვებთ ამ არალოგიკურ, დამამცირებელ არსებობას, ამ შეცვლილი 

მდგომარეობიდან, ამ მასხარას პოზიციიდან, რომელსაც ჩვენც არ ვიცით ვინ 

გვავალდებულებს. („დრამატურგია“ ლიტერატურული-სახელოვნებო ჟურნალი, N12-12, 

2007, გვ.6)  

სპექტაკლს აქვს „აბსურდული დრამის“ ხასიათი, იკვლევს არსებობის, მარადიულობისა და 

სურვილების მნიშვნელობას.  
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თანდათანობით გვეჩვენება, რომ ყველაფერი გვტოვებს, მათ შორის, ის კითხვებიც და ეჭვებიც, 

რომელიც უცხოა ადამიანის გონებისათვის. ზოგიერთი რეჟისორი დგამდა თანამედროვე სომეხი 

დრამატურგების პიესებს, ზოგიერთები ცდილობდნენ მათი ინტერესის სფერო ეპოვათ უცხოელი 

ავტორების პიესებში.   

პოსტსაბჭოთა სომხური დრამატურგია, როგორც წესი, ხშირად არ იდგმება თანამედროვე სომხური 

თეატრის სცენაზე. ეს აიხსნება ქვეყნის რთული პოლიტიკურ-სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობით. შეგვიძლია გამოვყოთ ის დრამატურგები, რომლის პიესებიც დაიდგა ეროვნულ 

აკადემიურ თეატრებში, ასევე რესპუბლიკის მრავალ თეატრში. დღეს სომხურ დრამატურგიაში 

გამორჩეული  ავტორები არიან: დავით მურადიანი „ჩვენი ძველი პიანინო“, კარინე ხოდიკიანი 

„ქალი წვიმის შემდეგ“, „აისი“ (ცეცხლი მზის ამოსვლისას-მის ფანჯარასთან), ჰოვანეს ტეგოზიანი 

„მეტასტაზები“, გურგენ ხანჯანი „ასე როდემდე?“, ლევონ მუტაფიანი „მტრედი“. მაგრამ არის 

მრავალი პიესა, რომლებიც თავიანთი სუსტი დრამატურგიული კონსტრუქციის გამო სომეხი 

გამომცემლების აღფრთოვანებას არ იწვევს და არც რეჟისორების ინტერესის საგანი ხდება. ისინი 

ჯერ კიდევ ძიებების პროცესში არიან, ცდილობენ ახალი კონსტრუქციის პოვნას. ზოგიერთი 

რეჟისორი  ნაწილობრივ ცდილობს იპოვოს საინტერესო მასალა უცხოელი ავტორების 

შემოქმედებაში. პოსტსაბჭოთა პერიოდის ყველაზე ცნობილი და სცენაზე განხორციელებული 

პიესების მთავარი თემა არის ისტორიული პერიოდის ანარეკლი ან მოვლენები, რომლებიც 

განხილულია 21-ე  საუკუნის თვალთახედვით, ამ საკითხების განხილვა დაკავშირებულია 

რწმენასთან, სოციალურ თემატიკასთან და ადამიანთან, რომელიც იმყოფება ფსიქოლოგიურად 

რთულ სიტუაციაში. დრამატურგები წარმოგვიდგენენ მარტოსულ ადამიანს, რომელიც ცდილობს 

საკუთარი  „ეგოს“ შეცნობას და  დაეხეტება გაურკვევლობის პირობებში.  

აღსანიშნავია, რომ დღეს სომხეთში დრამატურგების ლიმიტია ერთ აქტიანი პიესები, 

მცირერიცხოვანი მოქმედი პირებით. ამ ნუსხაში დიდი ადგილი უკავია ისეთ პერსონაჟებს, 

რომელთა სახელები  უბრალოდ პიესის სათაურის და პერსონაჟთა სქესის შეხსენებაა, ან 

აბსტრაქტული სახელები, მაგალითად, მოქმედ პირებად გვევლინებიან სინდისი, პირფერობა, 

შიში, ხმა. ხშირად გვხვდება მარიონეტები და კლოუნებიც. ასევე შესამჩნევია, რომ ავტორი ხდება 

ერთ-ერთი მონაწილე, რომელიც საკუთარი თავის იდეოლოგიურ განზოგადებამდე მიდის.  

დღეს სასომხეთში დიდი მოთხოვნაა მონო პიესებზე, რომელიც მარტოხელა ადამიანის შინაგანი 

სამყაროს კვლევითაა დაკავებული. რასაკვირველია, ესაა დრამატურგიის სხვაგვარი ფორმა, სადაც 

მოქმედი პირი წარმოადგენს მონოლოგებს. სამსახიობო ოსტატობის არეალი, ამ შემთხვევაში, 

შეზუდულია. ხდება ანტი-შინაგანი ქმედებიდან  გმირის შინაგან სამყაროზე გადასვლა და ეს 

ბრძოლა ხდება შინაგანი ხასიათის. უპირატესი გახდა გმირთა შინაგანი მონოლოგი, რომელსაც 

მოყვება ქმედება. ხანდახან მთავარი გმირის გვერდით ჩნდება პასიურად მოთამაშე პერსონა, წინ 

მოდის გმირის მეორე „ეგო“. ასევე საკუთარ თავს წარმოადგენს გმირის ე. წ.  „დუბლიკატები“, 

რომელთაც გმირი მიმართავს, როდესაც მას მოგონებები აეშლება. ხანდახან რაღაც საგანს სცენაზე, 

თუნდაც ხეს, როგორც მდუმარე მოქმედ პირს შეუძლია გაიზიაროს გმირის მარტოობა. სხვა ჟანრის 

პიესები არ სარგებლობს ისეთი პოპულარობით, როგორც მონო პიესები.  

პოსტსაბჭოთა სომხურ დრამატურგიაში გამორჩეულია კარინე ხოდიკიანი. მას სხვადასხვა 

ხასიათის მქონე ქალი გმირების მთელი გალერეა აქვს წარმოდგენილი. მათთვის 

დამახასიათებელია ქალური სიგიჟე, პარადოქსები, წინააღმდეგობრივი ხასიათის 

გადაწყვეტილებები, კარჩაკეტილობის პრობლემა და ერთდროულად სარკასტული და ხუმარა 
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ხასიათი. ამ გმირების ერთი ნაწილი ცხოვრობს ერევანში, იტანჯება და ელოდება. ისინი თამაშობენ 

როგორც ნამდვილი სომეხი ქალები. თავისუფლად აზროვნებენ და ხმამაღლა საუბრობენ საკუთარ 

პრობლემებზე, უყვართ თავისი ქალაქი, ყავაზე მკითხაობენ. ამ გალერეის ყველაზე ფერადოვანი 

სახეა პენელოპე, რომელიც გამოირჩევა თავისი მდგრადობით, ამოუწურავი მოთმინებითა და 

ძლიერი ნებისყოფით. ერთ-ერთი სახე ტროას გმირებიდან არის - ოდისევსის ცოლი, ქალის ხატება, 

რომელიც შემორჩა ისტორიას. გმირი, რომლის ცხოვრების უდიდესი ნაწილი გავიდა ლოდინში. 

პენელოპე, გვიყვება ქალის პატარა საიდუმლოებებს - ერთმანეთში გადახლართული ტყუილებით 

და გონებამახვილობით.  

თავისი გამოცდილებითაა ცნობილი ბოშა ფრიდა. სახე, რომელიც იწყევლება, სვამს ტეკილას, 

ფიზიკურ ტკივილს იტანს, ნანატრი სხეული არსებობს მხოლოდ სურათზე, მის აუსრულებელ 

ოცნებასთან ერთად ცეკვავდეს. სიხარული და ოცნებები, სურათები...ეს ყველაფერია, რაც მას აქვს.  

სისტემატურად ბეჭდვადი ლიტერატურულ-სახელოვნებო ჟურნალის „დრამატურგია“ მეშვეობით 

ახალგაზრდა დრამატურგებს საშუალება აქვთ თავისუფლად გამოთქვან საკუთარი აზრები, 

აიმაღლონ ხმა უსამართლობის წინააღმდეგ, იმუშაონ ცნობილ დრამატურგებთან, რათა მიაგნონ 

საკუთარ წარმოსახვას. ჟურნალში წარმოდგენილია სხვადასხვა ჟანრის პიესები, რაც ხელს უწყობს 

პიესების პოპულარიზაციას და შემდგომ მათ აღიარებას, საშუალებას აძლევს რეჟისორებს დადგნენ 

არჩევანის წინაშე. პიესების გამოქვეყნების პროცესი მარტივია, ისინი რეგულარულად ქვეყნდება 

და ელოდება დადგმას, ელოდება მეორედ დაბადებას და სიკვდილს ისევ და ისევ სცენაზე. ეს 

პიესები კი თანდათანობით ბერდებიან და ჩამორჩებიან ცხოვრების რიტმს, მაგრამ თეატრი არ 

ელოდება, ხანდახან ჩერდება, მოიხედავს უკან და ახალი ძალით მიიწევს წინ. თეატრი თავისი 

ყველა კომპონენტით, სიცოცხლით და სიკვდილით რჩება მარადიულად.  

 

კარინე ხოდიკიანი 

 

პენელოპე 

ერთ მოქმედებად 

ინგლისურიდან თარგმნა მაკო ყანჩელაჩვილმა 

სცენის სიღრმეში მოჩანსდიდი ეკრანი. 

მარჯვენა მხარეს დგასა სავარძელი. 

სცენაზე ბნელა. 

პენელოპე: (შემოდის გაცხარებული პენელოპე და თან მოჰყვება  შუქის სხივი)სად არის? 

მომიყვანეთ აქ! ვინ არის ის კახპა?სასწრაფოთ მომგვარეთ, ფეხებთან! მინდა მისი გაფითრებული 

სახე დავინახო, შიშისგანდაჭყეტილი თვალები!მომგვარეთ, მანახეთ ის მოღალატე კახპა!  

სიყვა “მოღალატის” წარმოთქმისას ეკრანზე გამაჩნდება პენელოპეს სიბრაზისგან დამანჭული სახე. 
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პენელოპე: (რამდენიმე წამით გაშეშდება ზუსტად ისე როგორც ეკრანზე ჩანს, მოგვიანებით 

გამოცოცხლდება და აკვირდება თავის გამოსახულებას. ტრიალდება მაყურებლისკენ, ახლა ის სხვა 

- ამაყი და კლასიკური პენელოპაა. მიმართავს ეკრანს )ამ სცენას სასიამოვნოს ნამდვილად ვერ 

დაარქმევთ, მაგრამ ჩემი გულწრფელი სიბრაზე ამართლებს ამ „დამანჭულ“ სახეს. (ოდნავ იხრება, 

უყურებს ეკრანს) ერთმა ჩემმა მოახლემ ყოყლოჩინა საქმროებს მოახსენა, რომ ბოლო სამი წელია 

თავგზას ვუბნევ მათ,  ყველას ვატყუებ, რომ მართალია დღე ვქსოვს ჩემი მამათილისთვის 

სუდარას, ღამით კი სანთლის შუქზე ვარღვევ. დიახ, სამი წლის განმავლობაშისულელი საქმროები 

ვერ ხვდებოდნენ ჩემსხრიკებს და უეცრად, ამ კახპამ თვალები აუხილა...ისინი პასუხსითხოვდნენ 

ჩემგან. გამოვვარდი საწოლი ოთახიდან და ... (შეშდება) 

პენელოპეს შუქი ანათებს. ეკრანზე პენელოპე გამოჩნდება. 

პენელოპე ეკრანზე: უმადური ძაღლისთვის მიმიცია თავშესაფარი, ჩემს საჭმელს ჭამდე, ფეხებს 

მიბანდა, და ჩემს საიდუმლოს უცხოელებზეყიდდა? ახლა გესმის ჩემი? იჩქარე! ჩქარა მოძებნე და 

მომიყვანე! 

სცენა ბნელდება. მარჯვენა კუთხე ნათდება. 

პენელოპე: (მდიდრულად ჩაცმული მედიდურად ზის სამეფო ტახტზე). ვერ იპოვეს ის მოღალატე 

კახპა. ყველაფერი სცადეს, მაგრამ ვერ შეძლეს მისი პოვნა. (პაუზა, ორაზროვნად იღიმება) თუმცა, 

გამიკვირდებოდა რომ ეპოვნათ. რადგან, სწორედ მე დავარიგე ჩემი უერთგულესი მსახური რა 

უნდა ეთქვა საქმროებისთვის, სულელებს ეჭვი არ შეპარვიათ რომ მსახურის სახითა და ხმით მე 

ველაპარაკებოდი მათ. 

მე, პენელოპე, ოდისევსის ცოლი(ყურადღებით იყურება მარჯვნივ თითქოს რაღაც მოესმა) დიახ, 

მისი ცოლი... (იყურება მარცხენა მხარეს, თითქოს იქედანაც რაღაც მოესმა). ქვრივი? (იყურება 

მარჯვნივ) ცოლი... ერთი წლის განმავლობაში... (იყურება მარცხნივ) ქვრივი ოცი წელი? (იყურება 

მარცხნივ და მარჯვნივ) ცოლი თუ ქვრივი? უფრო რომელია? (ხელის გულებით „წონის“) 

ერთწლიანი ცოლი თუ ოცწლიანი ქვრივი.(მაღლა წევს მარჯვენა ხელს) ის ჩემი ერთი წლის 

სიყვარულია, ჩემი პირველი მამაკაცი, მისი ნაყოფი ჩემი ვაჟია(მაღლა სწევს მარცხენა ხელს) ოცი 

წელი, ლოდინი... და კიდევ ბევრი რამ...(კვლავ წონის. უეცრად ხელებს უღონოდ ჩამოყრის. პაუზა. 

მტკიცედ)მე, მენელოპე, ოდისევსის ცოლი, დიახ, ცოლი; მხოლოდ ცოლი! 

ერთ დღეს მისი არყოფნის ოცი წლის თავზე, შესაძლოა დღეს, მე მოვკალი ჩემი მოლოდინი. ჩემი 

ნამდვილი მე დავანახე საქმროებს, როდესაც მათ თვალწინ დავგლიჯე სუდარა და პირველად 

ჩავხედე თვალებში ჩემს სახლში შეკრებილებს.მერე, ჩავიკეტე  საძინებელ ოთახში და 

ველოდებოდი როდის გამოჩნდებოდა ოდისევსი. რა მოხდებოდა როცა მოვიდოდა, წარმოდგენა არ 

მქონდა. 

(დგება და სცენის მარცხენა მხარეს მიემართება, სადაც სინათლეში ნახევრად დარღვეული სუდარა 

მოჩანს. აგრძელებს მის რღვევას.) ტროას ომი უკვე ათი წელია დამთავრდა, ჩვენი ომი კი კიდევ ათი 

წელი გაგრძელდა, იმიტომ რომ მენელაოსის ცოლისა და პარისის საყვარლის - ელენესაგან 

განსხვავებით, მე პენელოპე ვარ, ოდისევსის ცოლი... (მოულოდნელად წყვეტს თხრობას და 

გამოდის სცენის ცენტრში, უყურებს მაყურებელს და ცდილობს მასთან კონტაქტის დამყარებას, 

ხმას იცვლის, უშუალო ტონით) ზედმეტად პათეტიკურია... არ მეთანხმებით? ჰო, ... - კარგი, 

როგორც დღეს ამბობთ ხოლმე, - ინფორმაციის ნაკლებობა იყო, ეს კი ყოველთვის ხელს უშლის 
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ურთიერთგაგებას.(კეკლუცად)მაგრამ... (თითქოს უჭირს ამ ტონის შენარჩუნება. იღიმის)ამისთვის 

მხოლოდ ცოტაოდენი ინფორმაციაა საჭირო.  

(სწრაფად) მაშ ასე, ტროას ომის შემდეგ, - რომელიც სულელი ელენეს გამო გაჩაღდა - 

გადარჩენილებიშინ დაბრუნდნენ. მეომრები... ყველა, მეფე აგამემნონიც კი. დიახ, დიახ, 

აგამემნონიც კი რომელიც შინ პარისის ხარჭა ელენესთან ერთად დაბრუნდა, ყველანი სახლებში 

დაბრუნდნენ,  მაგრამ არა ოდისევსი.ჰომეროსმა,საუკუნეების წინ,“ოდისეაში” პოეტისათვის 

ჩვეული ხრიკებით დაგვარწმუნა, რომ ოდისევსს არ შეეძლო შინ დაბრუნება ვინაიდან ღმერთები 

განურისხდნენ.   

დიახ, მართლაც!ათი წელი ბერძენ ღმერთებს სხვა არაფერი ადარდებდათ თუ არა ოდისევსისათვის 

მახეების დაგება და ითაკაში დასაბრუნებლად ხელის შეშლისა. ჰომეროსიდან სხვა რამეს რომ 

მოველოდეთ, ნამდვილისიბრიყვე იქნებოდა. პოეტი და მისი გმირი ერთ ყალიბზე არიან 

მოჭრილები. როგორც ბებიაჩემი იტყოდა “ძაღლი ძაღლის ტყავს არ დახევსო”. გაინტერესებთ ჩემი 

აზრი?... ახლავე გეტყვით,რატომ ვერ ბრუნდებოდა ჩემი საყვარელი ქმარი შინ. თავიდან დავიწყებ: 

დაივიწყეთ ღმერთები! სანამ ადამიანები დედამიწაზე ცხოვრობენ,ღმერთებს მათზე ძალა არა აქვთ. 

(ტონი ეცვლება.აიხედავს მაღლა. შერბილებულიხმით)თითქმისარა აქვთ... 

ეკრანზე ჩნდება ოდისევსის სურათი, ან რომელიმე ბერძენის გმირის სახე, ან კანჩალოვსკის 

„ოდისევსის“ გმირი ან კიდევ,  სპეციალურად ამორჩეული ფიგურები შესაბამისი ნიღბებით.  

პენელოპე: (არ უყურებს ეკრანს. ხელებით) ის გმირია, გმირი! ის ომმა კი არ აქცია გმირად, არამედ 

გმირად დაიბადა. ამას მაშინვე მივხვდი, როცა პირველად თვარი მოვკარი, (თითქოს 

მაყურებელსპასუხობს) რას იტყვი ჩემს პირველ შემოხედვაზე? თექვსმეტი წლის ვიყავი. 

ჩემსსხეულსქალად გახდომის სურვილი წვავდა, ხოლო გონება ღირსეულ კაცს ეძებდა. თუ 

თექვსმეტი წლის ასაკში, სხეულმა და გონებამ იცის რა უნდა, დანარჩენი თქვენი თქმისა არ იყოს 

ტექნიკური საკითხია. ჩემს დროში, კი ვამბობდით - „ღმერთებმა ინებეს ასე“. ერთი სიტყვით, 

ღმერთების რჩეულთათვის ტექნიკური ნაწილი მოგვარებული იყო. აქამდე, არ ვიცი ვინ ვინ 

დაიპყო? მე დავიპყარი ის თუ მან დამიპყრო მე? სიყვარულის მორევში გიჟებივით გადავეშვით, 

თითქოს ვიცოდით ამ ერთ წელიწადში დაგროვილი ვნება ოცი წელი უნდა გაგვყოლოდა...ოცი 

წელი! 

ეკრანზე ეროტიკული ფოტოებიჩნდება 

პენელოპე: (ემოციებს მიმიკითა და ჟესტიკულაციით გამოხატავს. ძლივს მალავს ირონიას თავისი 

სასიამოვნო მოგონებებისადმი. პროექცია ჩერდება, ეკრანს აშტერდება. უცებ გონს მოეგება) 

დაპყრობას მოსდევს დანებება.  ჩემი განცხადება ერთნაირად ეხებაჯარებს და საყვარლებს, 

ბუნებრივიაეს უკანასკნელნი უფრო მაინტერესებს.(რამდენიმე წამით ჩმდება, რათა ხაზი 

გაუსვასთავის თავის სიტყვებს)დაპყრიბილი ქალი, სიამოვნებით - ასე ვთქვათ, თვითშეწირვის 

სურვილით - ნებდება თავის ქმარს. „ბუნებრივია” იტყვით დარბაზში მსხდომი კაცები და ქალები. 

მას შემდეგ რაც კაცი ქალს დაიპყრობს, მისი დანებება ქალისადმი ქვეყნის ღალატის ტოლფასია... 

“ბუნებრივია” იტყვიან  კაცები... მხოლოდ კაცები.  

ჩემი ოდისევსი გმირი იყო და გმირისათვის სამშობლოს ღალატი... (დამცინავი ღიმილით)სწორედ 

ამიტომ გადაწყვიტა ჩემმა გმირმა მიეღო ამ საშინელ ომში მიწვევა.  კარგი... ის-ის იყო შინაური 

ცხოველი უნდა გამხდარიყო,  სასურველი ნებისმიერი ქალისთვის... ახლადაბადებული ჩვილი... 
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სახლი... ქონება... ძროხები... ცხვრები... ყველი...ღვინო... ჯოჯოხეთი... და სად არის გმირი? 

წყეული! 

მე, ღირსეულად შევხვდი მის გადაწყვეტილებას გამხდარიყო გმირი... ღამით...ღამით ვნების 

ცეცხლი ვიწვოდი, დღისით მის ნაომარ ხელებზე ჩემი შვილის რძის სუნით გაჟღენთილ 

ტანსაცმელს ვაფარებდი, რათა შინ დაბრუნების სურვილი გამეღვიძებინა. მიმიხვდა განზრახვას 

და წასვლის წინ მითხრა „თუ არ დავბრუნდები იზრუნე მამაჩემზე, დეადჩემზე და როცა ჩემი ვაჟი 

გაიზრდება, შეგიძლია ამოირჩიო მამაკაცი და იცხოვრო ჩემს სახლში”. ის არ აპირებდა სიკვდილს 

ბრძოლის ველზე, ორივემ ვიცოდით ეს... (ორაზროვანი ღიმილი)ღმერთებმა ასე გადაწყვიტეს! რას 

ნიშნავდა მის სიტყვები? ეს იყო ჩემი გამოცდა და მისი სიმამაცე!ამ სიტყვებით მან მითხრა “ყველა 

ქალს შეუძლია სიყვარული, ზოგს მეტად, ზოგს ნაკლებად. შენ რას ფიქრობ პენელოპე? შეგიძლია 

ლოდინი? ყველა ქალს არ შეუძლია ეს. დაელოდები გმირს, თუ თავს მის ცოლად მიიჩნევ?“ 

არაფერი ვუპასუხე. თვალებში ჩავხედე. არ ვიცი რამდენი ხანი ვუყურებდით ერთმანეთს 

თვალებში. მაგრამ ორივე მივხვდით რომ ჩვენს ცხოვრებაში ახალი ხანა დაიწყო. იმ წამიდანმისი 

დაბრუნების მოლოდინში ყოველი დღე უფრო და უფრო იწელებოდა. ახლა შეგიძლიათ შეადაროთ 

ერთმანეთს ტროას ომი და ჩვენი პირადი ომი.  

(ნელა მოისხა ოქროსფერბალთიანი შავი მოსასხამი) ათმა წელმა ადვილად გაიარა; ზუსტად ისე 

როგორც ათ წელს შეეძლო გასვლა.ომი იყო, ყველა კაცი ბრძოლის ველზე შვრებოდა, მე კი სხვა 

ქალების მსგავსად ვზრდიდიჩემს ვაჟს, ვზრუნავდი ოდისევსის მამაზე და დედაზე, ვუვლიდი  მის 

ქონებას და სიმდიდრეს; ამაყად დავდიოდი ითაკას ქუჩებში... იმიტომ რომ მე ვიყავი გმირი 

ოდისევსის ცოლი. 

ომი დამთავრდა;  ცოცხლები უკან დაბრუნდნენ, ოდისევსი კი არა. მხოლოდ მე ვიცოდი, რომ ის 

ჯერ არ დაბრუნდებოდა.ისიც ზუსტად ვიცოდი როდის დაბრუნდებოდა... ათ წელიწადში... 

იმდენივე წელიწადში, რამდენიც ტროას ომი გაგრძელდა. მე გავაგრძელე ჩემი ვაჟის აღზრდა, 

ვზრუნავდი მის მშობლებზე, ვუვლიდი მის ქონებას, ვინარჩნებდი მის ღირსებას, თუმცა 

ვცდილობდი სულ უფრო იშვიათად გამოვსულიყავი ითაკას ქუჩებში...ბოლოს კიჩემს ოთახში 

გამოვიკეთე. ქვრივები თავს მწუხარებით ირთობდენენ, ვისაც ქმრები დაუბრუნა - სიხარულით 

აგრძელებდნენ ცხოვრებას, მე კი არც ერთი მერგო და არც მეორე.  

(იატაკიდან წიგნს იღებს, გამოდის სცენის ცენტრში) სწორად გამიგეთ; კიდევ ერთი პატარა 

ინფორმაცია, (გადახედავს წიგნს)აჰა, ვიპოვე... შედეგი ჩემი მეუღლის აქ არ ყოფნისა. მარტოხელა 

ქვრივი... რუსულად კარგად ჟღერს: „სოლომენნაია ვდოვა“. სამწუხაროდ, ვერ ვიპოვე ამ 

სიტყვისსომხური ექვივალენტი. ამიტომ მე მას ვთარგმნი როგორც „ჩალასავით გამომხმარი 

ქვრივი”. (მხრებს იჩეჩავს და წიგნს კულისებისკენ ისვრის, შემდეგ მიდის და მოაქვს ჩალის ქუდი 

იქედან სადაც  წიგნი გადააგდო და დებს).რაღაცნაირად ვამართლებდი ამ აბსურდულ სახელს, 

მაგრამ ეს არ არის მთავარი, მთავარია, ის რომ ითაკაში, და შესაძლოა მთელ საბერძნეთშიც, მე 

ვიყავი ერთადერთი ვინც ამ სტატუსით ატარებდა ამ ქუდს.  

დიდი ხნის სიჩუმის შემდეგ, ამბავი მოვიდა ჩემი საყვარელიმეუღლისაგან - ცირცეს მკერდში 

დაედო ბინა. (მოულოდნელად ირონიული ღიმილი ისტერიულ ხარხარში გადადის). ჰომეროსი 

ამბობს, რომ ცირცემ ჯადოსნური სასმელითგააბრუა ოდისევსი და ტვინიაურია.ოდისევსს ტვინი 

აურია?... ოდისევსი თავად ურევდა ტვინს სხვას. წყაროზე ისე ჩაიყვანდა კაცს, წყალს არ 

დაალევინებდა... ბებერო სულელო! ვის უწოდებ შენ თავგზაარეულს?(აღელდება, თითქოს უნდა 
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ანგარიში გაუსწოროს ქუდს. მაგრამ იღებს და დარღვეულ სუდარასთან დებს. მშიდად)მან ერთი 

წელი იმ ბებერი კახპას მკერდში გაანიავა,რომელსაც სასტიკად ეშინოდა სიბერის. თუმცა ვიცოდი, 

ეს ვნება დიდხანს არ გაგრძელდებოდა, მეამა როცა მათი დაშორების ამბავი გავიგე, ოდისევსი შინ 

გამოეშურა. იგი მოდის. (ისტერიულად დადის წრეზე) მოდის, ბრუნდება, იგი ბრუნდებაააა... 

(უეცრად ჩერდება, მწარე ღიმილით) მოვიდა, მოვიდა... და ახლა კალიფსოს საწოლშია. 

ცირცესგან განსხვავებით კალიფსო ჩემზე ახალგაზრდა და ლამაზი იყო... როდესაც გავიგე ეს 

ამბავი, ოთახში ჩევიკეტე და შიშველი დიდხანს ვიდექი სარკის წინ. (თითქოს სარკის წინ დგას) 

ქალის სხეული ცამეტი წელია ელოდება; ცამეტი წელია დედის ხელები ზრდიან მის შვილს მამის 

გარეშე; ქალის თავლები ჩაშტერებია ცამეტი წლის ჯაჭვს. ცამეტი წელი ხელუხლებელი ტუჩები... 

(სარკეს ფეხებთან დააგდებს და დაამსხვრევს) ჩემზე ლამაზია... მაღალი და გამხდარი... ერთობა 

ოდისევსის სიცოცხლით სავსე სხეულით...(ჩერდება, ღრმად ამოისუნთქავს)როდესაც სარკე 

დავამსხვრიე მეგონა გულიც გამისკდებოდა და ყველაფერიდასრულდებოდა... როგოც ჩანს 

ჯანმრთელი გულიმქონია. დედამისისგულმა კიამდენი ვერ აიტანდა... არა, გული არ გასკდომია; 

ჯანმრთელობით მე არ ჩამომივარდებოდა; უბრალოდ, როგორც დედამთილებს ჩვევიათ ხშირად 

მადარებდა იმ კახპას... და ჩემს თავს ერჩია... ერთ დღესაც ადგა და  ზღვაში გადაეშვა. რა თქმა 

უნდა პატივით დავკრძალე, მაგრამ ერთი ცრემლი არ გადმომვარდნია. როგორც ნებისმიერი სხვა 

დედა იგი დარწმუნებული იყო რომ მისი ვაჟი უკეთეს ქალს იმსახურებდა, ამიტომაც მოუღო 

ბოლო თავის სიცოცხლეს. (უეცარად შურისძიების სურვილის გრძნობით) შენ ამას იმსახურებ! შენ 

არ ენდე ჩემს ქალურ ძალას. (ბრუნდება უკან, გონს მოეგება, თუმცა ისევ 

გაბრაზებულია)დედამთილის წასვლით, ერთი ავი თვალით მაცქერალი მომაკლდა, მაგრამ ეს 

წვეთი იყო ზღვაში. საერთოდ, როდესაც კაცი  უცხოეთშიდაეხეტება, საზოგადოება მის 

ცოლსადანაშაულებს ამაში, ტროას ომის დასრულების შემდეგ ხალხი მეც დამნაშავესავით 

მიყურებდა... ყველა ფხებზე მეკიდა, ყველა... გარდა ერთისა...  

ეკრანზე ტელემაქეს ფოტო გამოჩნდება 

პენელოპე: (სურათს შეათვალიერებს)გოგო რომ მყოლოდა ჩემს მეგობრად გავზრდიდი. 

გავუზიარებდი ჩემს ტკივილებს და ჩემს მოკავშირედ ვაქცევდი. (სიყვარულით,ამაყად) ტელემაქე, 

ჩემო ვაჟი. სანამ ათი წელი შეუსრულდებოდა, ანუ ომის დასასრულისთვის, ჩემი  დამცველი და 

მეგობარი იყო... შემდეგ ჩვენგავუუცხოვდითერთმანეთს. მზერა დაეჭვებული გაუხდა... „რა 

გააკეთე ისეთი რომ მამაჩემი შინ აღარ ბრუნდება?” რა უნდა აუხსნა ყმაწვილს, რომელსაც ჯერ სახე 

არ შეღინღლია? 

უხმოდ ვიტანდი მის ეჭვებს და დაფარულ აზრებს. სახლში და გარეთ მხოლოდ ბრძანებებს 

გავცემდი, დუმილი გახდა ჩემი პასუხი ყველა კითხვაზე. და უცებ ყველასათვის ჯადოქრად 

ვიქეცი... ჩემი საქციელის ახსნას არავისთვის ვაპირებდი... არ დაგავიწყდეთ მე პენელოპევარ, 

ოდისევსის ცოლი. თავდაპირველად ჩემი მამამთილი კეთილი იყოჩემსმიმართ. თუმცა 

მოგვიანებით მანაც ზურგი მაქცია... ისიც მე მადანაშაულებდა. მე რომ ნამდვილი ქალი 

ვყოფილიყავი, ოდისევსი ჩემსმკერდში იქნებოდა თავჩარგული. ერთხელაც, ჩემმა მამამთილმა 

სევდიანად გაიღიმა. კარგად  იცნობდა თავის ვაჟს... ისიც მასავით ვნებიანი იყო ახალგაზრდობაში.  

ამგვარად, მას შემდეგ რაც დედამთილმა თავი დაიხრჩო, ვაჟი გამიუცხოვდა,მამამთილმა ზურგი 

მაქცია და ქალაქმა ალმაცერად დამიწყო ყურება - ოდისევსი კი უკვე ოთხი წელი კალიფსოს 
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საწოლში ნებივროდა - გადავწყვიტე გავთხოვილიყავი. ამასობაში ტელემაქეს სახეზე 

წვერიცწამოზრდოდა.  

ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ ხელის მთხოვნელები გამოჩნდებოდნენ, მაგრამ ჩემს ნახევრად 

სერიოზულ განცხადებაზე ასეთ ინტერესს არ მოველოდი. ოცდათხუთმეტი წლის „ჩალასავით 

გამხმარი ქვრივის“ საქმროები ელადის საუკეთესო მამაკაცები აღმოჩდნენ 18 წლიდან 30 წლამდე. 

მშვენიერი გზაა საკუთარი თავის შესაფასებლად, არა? 

ეკრანზე საქმროების ღრეობა მოჩანს.  

პენელოპე: შეხედეთ მათ; ერთი მეორეზე ახალგაზრდები, მშვენიერები, ძლიერები, 

მამაკაცურებიდა თამამები არიან. რატომ? იმიტომ რომ ყველას უნდა გახდეს ოდისევსის ცოლის 

ქმარი. (იცინს)ამიტომაც ტურებივით შემოესივნენ სასახლეს და ელოდებოდნენჩემს ხმას;  მეც 

ველოდებოდი, ველოდებოდი ოდისევსის ხმას. არა, ისეთი გულუბრყვილო არ ვიყავი რომ 

მეფიქრა, ოდისევსი თავქუდმოგლეჯილი გამოიქცევა შინისაკენ,როცა ჩემი გათხოვების ამბავს 

გაიგებსთქო. მიუხედავად ყველაფრისა კარგად მიცნობდა და მიხვდა, რომ დუმილიდან 

მოქმედებაზე გადავედი.  

ოდისევსის ხმამ არ დააგვიანა. ამბავი მოვიდა ითაკაში კალიფსოსაც სურდაჩემს ქმარზე 

დაქორწინება (თავითვის)ჩემს ქმარზე... არც ისე ცუდად ჟღერს...(იღიმის)დავმშვიდდი;ეს ამბავი 

მხოლოდ ერთ რამეს ნიშნავდა: ოდისევსი ბოლოს დაბოლოს შინ დაბრუნდებოდა... ერთ 

დღესაც.მაგრამ ჩემი საქმროები, რომელთაც თავიანთი მისია შეასრულეს და ახლა უსარგებლონი 

იყვნენ, ჩემს ოთახთან ბუზებივით ირეოდნენ და წასვლას არ აპირებდნენ.  

ოჰ, დამავიწყდა მეთქვა, როდესაც ჩემმა მამამთილმა გაიგო რომ გათხოვებას ვაპირებდი, სახლიდან 

წავიდა და არასოდეს დაბრუნებულა, მეცხვარეებთან წავიდა მთაში... კარგია, სუფთა ჰაერი და 

ახალი რძე საარგებლოა მის ასაკის კაცისთვის. ამბავმა, რომელმაც შვილი გაამხიარულა, მამა 

გაანაწყენა. როგორც ჩანს ყველაფერი კარგად გავთვალე.   

ცხვრებს დავუბრუნდეთ, უკაცრავად, საქმროები ვიგულისხმე. ოდესღაც ისინი კრძალვით, 

პატივითა და ვნებით მოადგნენ ჩემი სახლის კარს... მაგრამ ძალიან მალე, მიხვდნენ რომ პენელოპე 

გადაწყვეტილების მიღებას არ იჩქარებდა. მიხვდნენ და შეტევაზე გადავიდნენ... მათ ეგონათ რომ 

მხოლოდ თვითონ გადავიდნე შეტევაზე, არც მე ვიჯექი ამაოდ. სუფრა გავუშალე, დავათვრე, 

მოვხიბლე და მშვენიერი, ძლევამოსილი ახალგაზრდები მუქთახორა ხარებად, მცონარე მამლებად 

გადავაქციე.რატომ მოვიქეცი ასე? იმიტომ, რომ როცა დრო მოვიდოდა,ოდიდევსს ადვილად 

შეძლებოდა მათი განადგურება. სასტიკი ვარ?სულაც არა! მათ ხომ ჩემთნა სარეცლის გაზიარება 

მოისურვეს,  ჩემთან, ოდისევსის ცოლთან! ერთხელაც სახლის ტალანში ყური მოვკარი ქირქილს 

„ჩვიდმეტი წლის ხელუხლებელ ქალს განსაკუთრებული გემო აქვს...“  მეორემ მიუგო„შენამდე 

ოდისევსის შუბს ინახავდა ის ქალი”... და მათი საუბარი უტიფარ ქირქილში გაილია...კიდევ უფრო 

ამაყად დავიარებოდი... ყველა ქალს არ ძალუძს ქმრის მამაკაცურობითიამაყოს... მით უმეტეს, თუ 

უკვე 17 წელი გავიდა. 

ბოლოს,  ერთ დღეს, ნადიმსა და ნადიმს შორის, საქმროებმა მთხოვეს პატივი დამედო მათთვის და 

ამერჩია ერთ-ერთი მათგანი,  თორემ... ეჭვი არ მეპარებოდა, რამეს მოიმოქმედებდნენ. არც ის უნდა 

დამვიწყებოდა რომ ჩემი ვაჟი უკვე ცხელსისხლიანი ყმაწვილი გახლდათ. და აი, პირობაც 
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წამოვაყენე... მშვენივრად იცით რაც: სუდარას ვგულისხმობ, შინიდან გაქცეული მამამთილისთვის 

რომ ვქსოვდი.  

იძულებულნი იყვნენ ჩემს პირობას დათანხმებოდნენ, თუმცა იცოდნენ ეს დიდი დროს წაიღებდა 

დანადიმების შემდეგჩემსმსახურებთან დაიწეს გართობა. გოგონებთან რა თქმა უნდა. ბუნებრივია, 

ყველაფერი ჩემი მოწყობილი იყო. მე ვასწავლე მათ როგორ აღეგზნოთ და მოეხიბლათ ის 

თხასავით მამრები.  

მე კი... როცა კიბის ზედა საფეხურიდან გადაწყვეტილების შესახებ ვამცნე, გულში გამარჯვებას 

ვზეიმობდი. იმიტომ რომ ჩემიბრძენიგამომგონებელიგმირი, რომელმაც ტროას ცხენიმოიფიქრა, 

მაშინვე მიხვდათუ რა ცბიერმა აზრმა შთამაგონა სუდარა მექსოვა და დამერღვია, მექსოვა და 

დამერღვია... მას შემდეგ ჩვენ გვაერთიანებდა არა მხოლოდ ვნება, არამედ აზროვნების ძალა; 

(დემოსტრაციულად იხუტებს გულში ოდისევს. პაუზის შემდეგ თითქოს დარცხვენილია. 

მშრალიტონით) 

დასასრულამდე ჯერ კიდევ დრო იყო...მე სუდარას ვქსოვდი და ვარღვევდი, ჩემს საქმროებს კი 

ორგია ჰქონდათ გამართული ჩემს თვალწინ, ჩემი ვაჟი კი მამის საძებნელადსახლიდან წავიდა... 

მისი საქციელი არ გამკვირვებია, ველოდი კიდეც; ეგონა დედამისმა ჭკუა დაკარგა, მდიდრულ 

წვეულებებს მართავდა და ნაგვიანები ავხორცობის დაკმაყოფილებას ცდილობდა. მაშ, რა უნდა 

ექნა ჩემსსაბრალო ვაჟს? რა თქმა უნდა, მამა უნდა მოეძებნა.მამა, რომელმაც შეურაცხყოფა მიაყენა 

თავისი წასვლით და მტრად ექცა. 

დიახ, ჩემს საბრალო ვაჟს ორივე ვძულდით -  დედაც და მამაც, იმიტომ რომ მან არაფერი იცოდა, 

არაფერისმენოდაჩვენი საკუთარი ომის შესახებ. მე ყველაფერი გავაკეთე რომ ტელემაქეს სახლი 

დაეტოვებინა (თითქოსმაყურებელსპასუხობს) რატომ? იმიტომ რომ საბრალო ყმაწვილი 

მხოლოდსაკუთრი თავის იმედად მყოფ კაცად ქცეულიყო.მინდოდა მამაც ეპოვა და ბინძური 

ნავსადგურებიც მოევლო. მერე რა თუ უკან ხელცარიელი დაბრუნდებოდა? განა ასე ადვილია 

ოდისევსის პოვნა? მაშინაც კი თუ  საკუთარი ვაჟი ეძებს? შინ დაბრუნებლ ოდისევსს მორცხვი ბიჭი 

კი არა, საკუთარი ორეული, მისი მომავალი დახვდებოდა.  

გულახდილად გეტყვით, ოდისევსისთვის რომ შემეტყობინებინამეტს ვეღარ დაგელოდებითქო, არ 

გამოიქცეუდა და გულში არ ჩამიკრავდა. თუმცა მე მას ცხრამეტი წელი ველოდი. მეოცე წელს კი 

როცა ლოდინის დრო ამოიწურა, ჩემს  საქმროებს მოახლეების პირით ვამცნე ჩემი გადაწყვეტილება 

სუდარის შესახებ. ვგრძნობდი, ოდისევსი მალე მოადგებოდა სახლის კარს. უბედურებაა, როცა 

კაცი და ქალიამხელა მანძილზე გრძნობს ერთმანეთსს. ჩვენსშემთხვევაში ამას ოცდაათი საქმროს 

დაღუპვა მოყვებოდა.  

ნება მომეცით გავაგრძელო... მაშ ასე, ოდისევსი შინბრუნდებოდა. მე, გადამწყვეტი ბრძლის 

მოლოდინში მის დასახვედრად ვემზადებოდი. ისიც გამოჩნდა... ჭუჭყიანიმათხოვრის 

ძონძებში...მაწანწალა. მხოლოდ ორმა ვიცანით. ძაღლმა და მე. არგუსი, ერთგული ძაღლი 

მივიდადა მიულაქუცა. გახარებული ყნოსავდა მისი კაბის კალთას. 

ახლა, თქვენ ელოდებით ჩემგან რომ ვიტყვი „მე როგორც ერთგული ცოლი...“ - მშვენიერია, 

გინდათ გითხრათ როგორ მოვიქეცი?  
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მისი მოსვლა მანამდე ვიგრძენი სანამ დავინახავდი. ვუბრძანე სასახლეში მოსული მათხოვარი ჩემს 

ოთახში შემოეყვანათ. - ითაკაში გამოჩენილ უცხოებს ყოველთვის ჩემთან ვიბარებდი, რათა ქმრის 

შესახებ რამე გამეგო. თავდაპირველად უარი შემომითვალა, მოგვიანებით კი თავისი პირობა 

წამომიყენა “მზის ჩასვლამდე დამელოდოს ქალბატონი, დარბაზში ვეახლები ცეცხლის პირას 

მჯდომი და რაც უნდა მკითხოს გმირი ოდისევსის შესახებ...“ეჭვგარეშეა ჩემი ცბიერი ოდისევსი 

იყო. “მზის ჩასვლამდე დამელოდოს...“ ჩამავალი მზის შუქზე კარგად ვერ შევათვალიერებდი 

მათხოვრის სამოსში გადაცმულ ოდისევსს.  „ცეცხლთან მჯდომარე...“ცეცხლის ალი მის სახეს 

დამიფარავდა.  

ორი საათის ჩემმა მოახლე გოგოებმა კვლავ დაუბრნეს ჩემს კანს ხავერდოვნება, თვალებს ცეცხლი 

და მკერდს სიმკვრივე... აბრეშუმსა და შალში გაეხვია ჩემი სურნელოვანი სხეული, ოქროს სარჭებმა 

დაფარეს ჩემი ჭაღარა, ხელებში ძალა წამერთვა და ვკანკალებდი. გამოვედი საძინებელი ოთახიდან 

და  შევედი დარბაზში, ჩემს დანახვაზე ცეცხლთნ მჯდარი მათხოვარი წამოდგომას შეეცადა. არ 

დავანებე, ვაგრძნობინე პატივს ვცემდი მის მხრცოვანებას. ეშმაკურად გამიღიმა- თითქოს ვერ 

შევამჩნიე - მინდოდა ეფიქრა რომ ვერ ვიცანი.   

ვერ ვიცანი? განა მათხოვრის სამოსს შეეძლო მის ძლიერი ხელების დაფარვა? განა შემეძლო არ 

დამენახა მის თვალების ცბიერი გამოხედვა მიუხედავად იმისა რომ ჭუჭყი და არეული თმა 

უფარავდა სახეს? და მისი სუნი... არც წლებს და არც გზებს,ვერც ქალებმა ვერ ვერ წაეშალა იგი.  

ტახტზე მჯდომი ვუსვამდი შეკითხვებს, დარწმუნებული იყო გამაცურება, ჩემმა საყვარელმაქმარმა 

მოირგო თავისი როლი და დაიწყო ტყუილების მოყოლა. გულახდილად რომ ვთქვათ, ყურს არც კი 

ვუგდებდი. ცოტა ხნის შემდეგ, მოახლემ დიდი ჩირაღდანიაანთო. და დამინახა... მიყურებდა და არ 

ჯეროდა რომ 37 წლის ქალის ნაცვლად 17 წლის გოგოს ხედავდა. როგორც შემიძლია ამის ახსნა? 

თუ არ ცხოვრობ არც მოხუცდები. და ჩემი გმირი, რომელსაც ღმერთების მოტყუებაც კი შეეძლო, 

გაქვავებული და უძლური ააღფრთოვანებას ვერ ერეოდა. ამაოდ ცდილობდა დაემალა 

დაგვიანებული ვნება, რომელიც შიგნიდან წვავდა... 

მოახლეს ვუბრძანე ზეითუნის ზეთითა და წყლით სავსე ჯამები მოეტანა.   მიხვდა მისთვის 

ფეხების დაბანას ვაპირებდი, და შეეცადა თავი აერიდებინა, მეტიც ოთახიდან გაქცევაც დააპირა. 

სხვათ აშორის, ეპიკურ პოემაში, ნათქვამია რომ მკურნალმა დაბანა ფეხები... არ დაიჯეროთ! მე 

დავიჩოქე და დავუბანე ჭუჭყიანი ნაიარები ფეხები, სადაც ერთმანეთს შეზრდოდა ტროას მტვერი 

და კალიფსოს ნელსაცხებლები... ფენა-ფენა ვაცლიდი დამარცხებასა და ტრიუმფს და ვატყობდი 

ვნება თითებში ძალას მართმევდა. ნელ-ნელ ჩემი თითები სულ უფრო და უფრო მაღლა 

მიცოცავდა... არ ვუყურებდი; მხოლოდ მისიუკონტროლო სუნთქვა მესმოდა. მე დავიპყარი ის თუ 

მან დამიპყრო მე? მარმარილოს იატაკზე გავგორდით... ძონძები შემოვახიე, მან კი ოქრომკერდით 

ნაქარგი აბრეშუმი შემომაძარცვა... ჭუჭყიან სახეს ვუკოცნიდი, ის კი სურნელოვან სხეულს 

მილოკავდა... 

მჯეროდა იმ წუთას ღმერთები შურით იხოცებოდნენ, თანმთელი გულით ხარხარებდნენ. რა 

სანახაობაა?!... დაუმორჩილებელი პენელოპე მოხეტიალე მათხოვარსდანებდა, მაშინ როცა 

ოდისევსი მის მოღალატე ცოლთანწევს. 

როცა გონს მოვედით, იატაკზე მიმოფანტულ ნაცარშივიწექით. ჯამში ჩასხმული წყალი ცეცხლს 

გადასხმოდა. ჩემი სხეულიც მასავით გამურულიყო. იმ წამსჩემი ცხოვრების ყველაზე საბედისწერო 

თამაშს ვთამაშობდი... 
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(თითქოსგონს მოეგო. მშრალიტონით) ესე იგი, ჩაწვიდთ საქმის არსს.  როგორც ყველა შეყვარებულ 

წყვილს ჩვენც გვქონდა ჩვენი საალერსო სიტყვები: უფ... ორგაზმის შემდეგ და მანამდე, როცა ის 

აზრზე მოდიოდა, ყურში ჩამჩურჩულებდა “ჩეემო დამშეულო”, მე კი ვპასუხობდი “ჩემოოო 

მოწყურებულო”. კარგი, ახლა დანარჩენსაც გიამბობთ.  

(იბრუნებს წინანდელ ტონს) ამგვარად, აჰ... ორგაზმის შემდეგ, მიმოფანტულ ნაცარში 

გვერდიგვერდ ვიწექით. თვალებდახუჭულიც ვგრძნობდი, რომ ჩემმა გმირმა სრულიად დაკარგად 

თავი. მას კი ვერ გაეგო... ეს არის უნაკლოპენელოპე? სად გაქრა ლეგენდები,რომლებიც მის 

მორალზეყვებოდნენ? შეგიძლიათ ამ მაწანწალას ფიქრები წარმოიდგინოთ? ის ერთდროულად წევს 

საკუთარ ცოლთან და ამავე დროს მეძავთან, რომელიც პირველივე შემხვედრ მათხოვარს 

დანებდა... ბედნიერებისაგან წელში გავიმართე, გავიღმე და ძლივს გასაგონად ჩავჩურჩულე „ეს ის 

არ არის...” გავჩუმდი.იგი დაჭრილი მხეცივით თრთოლავდა და ელოდა ჩემი სიტყვების 

დასასრულს...  

თვალები გავახილე, მორცხვი მეძავივით ვიცინოდი. ფერწასული ოდისევსი ადგილზე 

გაშეშებულიყო. მისი გამოხედვა... ვერ ვპოულობ სიტყვებს ამის გადმოსაცემად... „ეს ის არ არის... 

მალე ნახავენ“ჩავჩურჩულე ყურებში, მორცხვად მოვისხი მოსასხამი და გავიქეცი საძინებელში. 

მთელი დღე არ გამოჩენილა. მან და ჩემმა ვაჟმა საქმროები გაჟლიტეს, როდესაც სახლი 

უცხოებისგან გაასუფავეს მოვიდა და დადგაჩემი საძინებელი ოთახის წინ. იმ დროს ოდისევსი იყო 

ძლევამოსილი გმირი, აბჯარასხმული, პენელოპეს ქმარი. იდგა კართან და იცდიდა. მე, როგორც 

ერთგული მეუღლე მივუახლოვდი მას, დავუჩოქე, დავუკოცნე ფეხები, რომლთაც უთვალავი გზა 

მოიარეს, ხელები, რომლებიც უამრავ ქალსეფერებოდნენ, ავდექი. ჩვენ ჩავაშტერდით ერთმანეთს 

თვალებში, როგორც 20 წლის წინ. ის ვერასოდეს გაიგებს ვისთან იწვა პენელოპე წინა ღამეს. 

დედამიწაზე ერთადერთი ქალი ელოდა მეუღლეს 20 წელი. ის მიხვდა რომ ეჭვი შეეპარა გულში, 

მაგრამ ვერასოდეს გაბედავდა რამე ეკითხა ჩემთვის.  ამის შემდეგ მან მიიღო ის რაც უნდოდა, 

ისტორიაში, უფრო მეტად კი ლიტერატურაში, ჩვენ ღირსეული ადგილი დავიკავეთ:  ის იყო 

გმირიოდისევსი, მე კი მისი ერთგულიპენელოპე. 

(მიდის სცენის სიღრმეში, შუა გზიდან ტრიალდება)თუ ვინმეს ეჭვი ეპარება რომ ეს პატარა 

შურისძიება არ ღირდა ოცწლიან ლოდინად, მაშ, ის საერთდ არ იცნობს ქალის ბუნებას.  

(ბრუნდებასუდარასთან, იღებს ჩალის ქუდს, იღიმის და აგრძელებს სუდარის ქსოვას) 

 

დასასრული 
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მანანა გეგეჭკორი 

თეატრი  და დრამატურგია ტოტალიტარული ცენზურისა და დემოკრატიის ფონზე 

პროფესიული ქართული თეატრის ცხოვრებაში მრავალი საინტერესო პერიოდი ყოფილა _ 

შემოქმედებითი აღზევებისა და დაცემის, წარმატებისა და წარუმატებლობის, სტაგნაციისა და 

საინტერესო ძიებების, საერთაშორისო აღიარებისა და კარჩაკეტილობის ხანა. XX საუკუნის 

ბოლო და XXI საუკუნის პირველი ათწლეული თეატრალური ხელოვნების განვითარების 

ერთ-ერთი თავისებური, სასცენო შემოქმედების მკვლევარისათვის საინტერესო პერიოდია. 

ხელოვნების ნებისმიერი ნაწარმოები გარკვეულ დროსა და ვითარებაში იქმნება. იგი 

მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ეპოქის თავისებურებებზე. განსაკუთრებით ეხება ეს 

თეატრს _ ეფემერულ საშემსრულებლო ხელოვნებას, რომელიც არსებობს მხოლოდ 

ქმნადობის, წარმოდგენის მიმდინარეობის პროცესში და ნივთიერი სახით არ რჩება. ამიტომ 

თეატრალური ხელოვნების დამოკიდებულება დროსთან, მისი უმჭიდროესი კავშირი 

თანამედროვეობასთან აუცილებლად გასათვალისწინებელია XX საუკუნის ბოლო ათწიეულისა 

და XXI საუკუნის განვლილ 12 წელზე საუბრისას.  

ვიდრე დღევანდელ ვითარებას შევეხებოდე, მინდა შეგახსენოთ გასული საუკუნის 70-80-იანი 

წლები, ისტორიაში ე.წ. ,,უძრაობის”  ხანად წოდებული პერიოდი, როდესაც საბჭოთა 

კავშირის მთელ ტერიტორიაზე ბატონობდა კომუნისტური ცენზურა, რომელიც დიდ დაღს 

ასვამდა საზოგადოებრივ ცნობიერებას, სახელდობრ, მის ერთ-ერთ ფორმას _ თეატრს. ეს 

დაღი, ცხადია, უმთავრესად უარყოფითი იყო _ კომუნისტური იდეოლოგიის დაკვეთა, 

სცენაზე წარმოდგენილი პრობლემების ლაკირება-შელამაზება, არა რეალობის ასახვა, არამედ _ 

ტყუილი. მაგრამ ამ საკითხს საქართველოში სხვა მხარეც აქვს. საქმე ისაა, რომ უმკაცრესი 

კომუნისტური ცენზურის პირობებში, როდესაც მთელ საბჭოთა კავშირში, ერთმანეთის 

მიყოლებით იკრძალებოდა ,,საბჭოთა იდეოლოგიისათვის უცხო” წიგნები, ფერწერული 

ტილოები, მუსიკალური ნაწარმოებები, სპექტაკლები და ფილმები, საქართველოში არც ერთი 

წარმოდგენა არ აუკრძალავთ. მართალია, ზოგიერთი ნაწარმოები ძნელად, წინააღმდეგობათა 

გადალახვით იკვლევდა გზას სცენისაკენ, მაგრამ არც ერთი სპექტაკლი არ მოუხსნიათ 

ცენზურული მოსაზრებებით. უფრო მეტიც, სწორედ მაშინ დაიდგა მიხეილ თუმანიშვილის 

,,ანტიგონე,” რობერტ სტურუას ,,სეილემის პროცესი,” ,,ყვარყვარე,” ,,რიჩარდ III,” თემურ 

ჩხეიძის ,,გუშინდელნი,” ,,ჯაყოს ხიზნები,” ,,ჰაკი აძბა.” რამდენიმე სხვა სპექტაკლის 

დასახელებაც შეიძლებოდა, უბრალოდ, პირველ რიგში, ის სცენური ნაწარმოებები გაგახსენეთ, 

რომლებიც თავიანთი მოქალაქეობრივი ჟღერადობითა და მხატვრული ხარისხით უაღრესად 

შთამბეჭდავი იყო. ერთი შეხედვით, გასაკვირია, როგორ იხილეს მათ რამპის სინათლე იმ 

სახელმწიფოში, სადაც შეუპოვრად, ენერგიულად და თანმიმდევრულად ებრძოდნენ 

ადამიანური ღირსების, პიროვნული თუ ეროვნული თავისუფლების გამოვლენის ყოველგვარ 

მცდელობას. სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ ამ წარმოდგენათა სცენური 

სიცოცხლე, მათ შემქმნელებთან ერთად, საქართველოს იმდროინდელ ხელისუფალთა 

დამსახურებაცაა.  

,,უძრაობის“ ხანაში კარგად ვიცოდით, რის წინააღმდეგ იყო მიმართული თეატრალური 

ხელოვნების საუკეთესო, თამამი წარმოდგენები, რას გვეუბნებოდნენ ისინი არა პირდაპირ, 

არამედ შეფარვით, ქვეტექსტით. თითქოს პარადოქსულად ჟღერს, მაგრამ მკაცრი ცენზურა 
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ერთგვარ სტიმულს აძლევდა თეატრის მოღვაწეებს სცენიდან ესაუბრათ საზოგადოებისათვის 

ამაღელვებელ პრობლემებზე მეტაფორებისა და მხატვრული სახეების მეშვეობით, იმ ენაზე, 

რომელზედაც საუბრობს ნამდვილი ხელოვნება.     

გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დღემდე, საქართველომ რამდენიმე რევოლუცია 

გადაიტანა, სისხლიანიც და უსისხლოც, სამოქალაქო ომი, გაჭირვება. ამ ძირეულ სოციალურ 

ცვლილებებთან უშუალოდაა დაკავშირებული მენტალური ცვლილებები, ფასეულობათა 

გადაფასება, სულიერ ღირებულებათა ცვლა. ერთი სიტყვით _ მეტისმეტად მტკივნეული 

პროცესები, რომლებმაც, ბუნებრივია, ასახვა ჰპოვეს მხატვრული შემოქმედების ისეთ 

მნიშვნელოვან სფეროში, როგორიც თეატრი და დრამატურგიაა.  

სიამაყით შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ დღეს ქართული თეატრი იდეოლოგიური 

ცენზურისაგან თავისუფალია. მაგრამ ასეთივე სიამაყით ვერ განვაცხადებთ, რომ იგი ისეთივე 

საინტერესო სპექტაკლებით გვანებივრებს, როგორც გასული საუკუნის 70-80-იან წლებში. 

პოსტ-საბჭოური პერიოდის ქართული თეატრის საუკეთესო სპექტაკლების მოქალაქეობრივი 

ჟღერადობა, ვფიქრობ, ,,უძრაობის” პერიოდის რეპერტუარს, ამ მხრივ,  ჯერ-ჯერობით ვერ 

უტოლდება. რატომ? მიზეზი არა ერთია. უპირველეს ყოვლისა, საზოგადოების მრავალწლიანი 

სულიერი მღელვარება და ფორიაქი, ზნეობრივ ფასეულობათა მრავალჯერადი, რადიკალური 

გადაფასების ვითარებაში, ეროვნულ მენტალიტეტში მყარად დამკვიდრებული მორალური 

ორიენტირების დაკარგვა და ახლის ძიება. ასეთ დროს, უპირატესად, კლასიკას მიმართავენ, 

თავისი მარადიული პრობლემებით. ამიტომაც, შემთხვევითი არაა, რომ გასული საუკუნის 90-

იანი წლების თეატრების რეპერტუარში ჭარბობდა უცხოური და ქართული კლასიკური 

დრამატურგიის ნიმუშები. შემდეგ ქართველ დრამატურგთა პიესებმა იმატა _ თამაზ ჭილაძის, 

გურამ ბათიაშვილის, ლაშა თაბუკაშვილის, ირაკლი სამსონაძის, დათო ტურაშვილის, ოთარ 

ბაღათურიას, რეზო კლდიაშვილის, გურამ ოდიშარიას, თამაზ ბაძაღუას, ლაშა ბუღაძის, 

ალექსანდრე ქოქრაშვილის, მანანა დოიაშვილის, თამარ ბართაიას, ნინო ბასილიას, ბასა 

ჯანიკაშვილისა და სხვათა ნაწარმოებებმა.  მიუხედავად ამისა, დღეს ქართული თეატრი 

მაღალი ხარისხის ეროვნული დრამატურგიის დეფიციტს მაინც განიცდის. იქნებ 

ისტორიულად ჯერ კიდევ მცირე დროა გასული ჩვენს ქვეყანაში მომხდარი თუ მიმდინარე 

სოციალური კატაკლიზმებიდან იმისათვის, რომ მათ პიესებში ჰპოვონ ასახვა? როგორც ფილმ 

,,არაჩვეულებრივი გამოფენის” კოლორიტული პერსონაჟი, პიპინია ერისთავი ამბობს: 

,,ქანდაკებას ესაჭიროება დისტანცია!” დრამატურგიასაც ესაჭიროება დისტანცია, ოღონდ არა 

ტერიტორიული, არამედ _ დროისა. თუმცა, ვფიქრობ, უკვე საკმარისი დრო გავიდა 

საიმისოდ, რომ შეიქმნას ნაწარმოებები ჩვენს ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანსა და 

ამაღელვებელზე, იმ სულიერ პროცესებსა და კონფლიქტებზე, რომლებიც წარმართავენ ჩვენი 

აფორიაქებული, ჭრელი საზოგადოების რთულ სიცოცხლეს, სადაც პოლიტიკამ ქუჩისა თუ 

სატელევიზიო შოუს სახე მიიღო, თეატრში კი _ მაღალმხატვრული სანახაობის ელემენტები 

გაფერმკრთალდა. 

არ მინდა იფიქროთ, რომ კომუნისტების დროს შევნატროდე და ცენზურის მარწუხებს 

ჭეშმარიტად მხატვრული ნაწარმოების დაბადების აუცილებელ პირობად მივიჩნევდე. 

არავითარ შემთხვევაში. იმედია, საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების სტაბილიზაციის 

კვალობაზე, გამოიკვეთება ქართული თეატრის, როგორც ამ მოვლენათა ამსახველი 

ხელოვნების ძირითადი მიმართულებები და ტენდენციები. თუმცა ეს პროცესი რთული, 

წინააღმდეგობრივი და არაერთმნიშვნელოვანია. მას ბევრი რამ ეღობება წინ. თეატრს, როგორც 
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სანახაობას, დღეს ბევრი კონკურენტი გამოუჩნდა _ ,,თეატრალიზებული”  პოლიტიკური 

ცხოვრება, მიტინგები, მთავრობისა და პარლამენტის სხდომების, პრეზიდენტთა გამოსვლების 

რეგულარული, პირდაპირი ტელეტრანსლაცია, სატელევიზიო პოლიტიკური თოქ-შოუები, 

დებატები, მდარე ხარისხის სატელევიზიო თუ საესტრადო შოუები, რომელთა დონე 

ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს. მიაქციეთ ყურადღება, როგორ დამკვიდრდა ჩვენს 

ყოველდღიურ მეტყველებაში  გამოთქმები: ,,პოლიტიკური სპექტაკლი” და ,,აბსურდის 

თეატრი” საზოგადოებრივ ცხოვრებასთან და არა თეატრთან მიმართებაში.  

ეროვნულმა თეატრმა თავის კონკურენტებს ჭეშმარიტად მაღალმხატვრული ნაწარმოებები 

უნდა დაუპირისპიროს, თვითონ კი არ დაექვემდებაროს მდარე გემოვნების მაყურებლის 

მოთხოვნილებებს (სამწუხაროდ, თეატრი ხშირად იძულებულია ეს გააკეთოს), არამედ 

მისთვის საინტერესო, ამაღელვებელი სპექტაკლებით გაიტაცოს იგი, დააინტერესოს, გემოვნება 

გაუფაქიზოს. ამ საქმეში თანამედროვე ეროვნულ დრამატურგიას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.  

საბედნიეროდ, იდეოლოგიური ცენზურა წარსულს ჩაბარდა, იმედია _ სამუდამოდ. მაგრამ 

ახლა იგი ,,ფინანსურმა ცენზურამ” შეცვალა. თუ საჭირო თანხა გაქვს, სპექტაკლის დადგმაზე 

თითქმის არც ერთი თეატრი უარს არ გეტყვის. ეს, მეტ-ნაკლებად, ყველა თეატრს ეხება. 

ამიტომ ხშირია შემთხვევა, როდესაც რეჟისორი სადადგმო ფულს იშოვის _ რაიმე 

მიზნობრივი დაფინანსების ან გრანტის სახით _ დადგამს სპექტაკლს, 2-3-ჯერ ითამაშებენ და 

იგი რეპერტუარიდან იხსნება, რადგან მაყურებლის ინტერესს არ იწვევს, უმთავრესად მდარე 

მხატვრული ხარისხის გამო..  

ყოველივე ზემოთქმული ეხება როგორც თეატრალურ ხელოვნებას მთლიანად, ისე მის ერთ-

ერთ უმთავრეს შემადგენელ კომპონენტს _ დრამატურგიას. 

თუ შევეცდებით გარკვეული ისტორიული პარალელების გავლებას ე.წ. პოსტრევოლუციური 

ლიტერატურული მიმდინარეობის სფეროში, ნათელი გახდება, რა ტენდენციებმა იჩინა თავი 

დღევანდელი, დამოუკიდებელი საქართველოს დრამატურგიაში. თუ რამდენიმე საუკუნის წინ, 

საფრანგეთის სისხლიანმა რევოლუციამ, უფრო სწორედ, მის შედეგად საზოგადოებაში 

გამეფებულმა იმედგაცრუებამ და დეპრესიამ, ლიტერატურასა და, კერძოდ, დრამატურგიაში 

საფუძველი ჩაუყარა  რომანტიზმს, შემდეგ კი რეალიზმს, XX საუკუნის დასასრულის 

საქართველოში ერთი საზოგადოებრივ-ეკონომიკური ფორმაციის ძირეულმა შეცვლამ მეორით, 

თეატრალურ ხელოვნებაში გააძლიერა გროტესკი, ფანტასმაგორია, ჰიპერბოლიზაცია, სატირა  

და აბსურდი, როგორც ჩვენი  რეალური ცხოვრების  თითქმის მუდმივი თანამდევი. წინ 

წამოვიდა ადამიანის მარტოობის, სამყაროდან მისი გაუცხოების თემა. ალაგ-ალაგ ჩნდება 

ფსიქოლოგიური დრამის მეტ-ნაკლებად ღირებული ნიმუშები. სოციალისტური 

ტოტალიტარიზმის შეფარვით-მეტაფორული კრიტიკის ხანა დასრულდა. გარკვეულ პერიოდში 

დრამატურგია თითქოს ,,დაიბნა.” შემდეგ იგი უფრო პირდაპირი, პლაკატური გახდა. 

შეფარვითმა პროტესტმა აზრი დაკარგა. შესაბამისად, სახე იცვალა ლიტერატურულ-

თეატრალური მეტაფორისა და ქვეტექსტის ფუნქციამ. თანამედროვე ქართულ 

დრამატურგიაში უფრო ხშირად ვხვდებით ზღაპრულ ან ნახევრად ზღაპრულ სიუჟეტებს, 

აბსურდულ-ფანტასმაგორიულ ნაწარმოებებს, რომლებშიც უხვადაა ყოფითი კომედიის 

ელემენტები. ზოგიერთი დრამატურგი ქმნის ჩვენი ცხოვრებისგან იზოლირებულ, ჩაკეტილ, 

ხელოვნურ სამყაროს, რითიც ხაზს უსვამს ადამიანთა ერთმანეთისაგან გაუცხოების, სულიერი 

მარტოობის თემას. ყველა ეს მიმდინარეობა თუ პრობლემა, ბუნებრივია, მხოლოდ 
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ქართველთა სატკივარ-საზრუნავი არ არის. ამ საკითხებზე მთელი მსოფლიოს დრამატურგები 

ფიქრობენ. 

დრამატურგ ლაშა ბუღაძის პიესები ქართულ თეატრში ყველაზე ხშირად იდგმება. იგი ბევრს 

და ნაყოფიერად მუშაობს. სათქმელის ნათელსაყოფად საკმარისია დავასახელოთ ბოლო 

წლებში მის მიერ დაწერილი პიესები, რომლებიც თბილისისა და საქართველოს სხვა მრავალ 

თეატრში დაიდგა _ ,,ნუგზარი და მეფისტოფელი,” ,,ჯარისკაცი, პრეზიდენტი, დაცვის ბიჭი 

და სიყვარული,” ,,სულიერი არსებები,” ,,თეატრი,” ,,7 პატარა პიესა,” ,,ნაფტალინი,” 

,,პანთეონი,” ,,როცა თავს ესხმიან ტაქსისტებს” და სხვა. მისი დრამატურგიისათვის 

დამახასიათებელია იუმორი, ირონია და თვითირონია, გონებამახვილური, ხშირად 

ანეკდოტური სიუჟეტი, ნაცნობი, ზოგჯერ ფელეტონურ-კარიკატურული ხასიათები, 

დინამიკური ქმედება, აბსურდი და ფანტასმაგორია, გროტესკი და სარკაზმი. 

ბასა ჯანიკაშვილის დრამატურგიის (,,თითით საჩვენებელი,” მშვიდობით, თემურ!” ,,სანამ 

ერთმანეთს გავიცნობდით,” ,,მეტრო’) მთავარი პრობლემაა მარტოობა და ადამიანთა 

ერთმანეთისაგან გაუცხოება, ცხოვრების საზრისის, საკუთარი თავისა და გარშემო მყოფთა 

შეცნობის რთული, ზოგჯერ ექსტრემალურ ვითარებებში მიმდინარე პროცესი.  

საინტერესოდ ვითარდება ირაკლი სამსონაძის შემოქმედება (,,ბებო მარიამი,” ,,კრიმინალური 

ქორწინება,” ,,ყოფილების სარეცელი,” ,,ვანილის მოტკბო, სევდიანი სურნელი,” ,,დაბოლილი 

მთვარე,” ,,ინდაური ინდიკოს საახალწლო თავგადასავალი,” ,,ბანანისა და კომშის პუდინგი 

კონიაკითა და რომით,” ,,ეპისტოლარული მსვლელობა,” ,,მახუთე პერსონაჟი” და სხვა). იგი 

საკმაოდ დიდი ხანია აქტიურად მოღვაწეობს სასცენო ხელოვნების სფეროში. შემოქმედების 

დასაწყისში ავტორი მეტ ყურადღებას უთმობდა კონკრეტული, რეალური ადამიანების 

ცხოვრებას, ღრმად წვდებოდა მათი ფსიქიკის სიღრმეებს. თავადაც ემოციურად და აქტიურად 

იყო ჩართული საკუთარ მოქმედ პირთა დრამატულ ცხოვრებაში. დღეს კი, უფრო მეტად 

შორიდან ირონიული მზერით დასცქერის თავის ზღაპრულ-ფანტასმაგორიულ, გროტესკულად 

ჰიპერბოლიზირებულ, სიმბოლურ პერსონაჟებს. ყოველივე ამას გამოცდილი დრამატურგი 

ჩვეული ოსტატობით, წარმატებით ახერხებს. ამ შემთხვევაში შეიცვალა მისი ხედვის კუთხე. 

ყოველივე ეს დრომ მოიტანა.  

აბსურდისტული მიმართულების კიდევ ერთი საინტერესო წარმომადგენელი გახლდათ 

ჩვენგან უდროოდ წასული დრამატურგი, პროფესიით მსახიობი ლალი კეკელიძე, რომელიც 

წარმატებით მუშაობდა დრამატურგიაში და თავადაც დგამდა საკუთარ პიესებს (,,კომედია 

ტრაგედიაზე,” ,,მკვდარი საათი,” ,,პუნქტი #0,“ ,,უტატა,“ ,,უსათაურო,“ ,,არაფერი“). მისი 

პარადოქსული კომედიების მთავარი თემაა უახლოეს ადამიანთა შორის გაუცხოება და ამ 

მოვლენის მიზეზთა ძიება. რა აბსურდამდე შეიძლება მიიყვანოს ადამიანთა ურთიერთობები 

ცხოვრებისეულმა პარადოქსებმა. იგი კომიკურ-ირონიული მზერით უყურებს საკუთარ 

პერსონაჟებს. პროფესიით მსახიობი, თეატრის სპეციფიკის ჩინებულად მცოდნე დრამატურგად 

გვევლინება.ს 

გამოჩენილი მწერლისა და დრამატურგის, გამოცდილი ოსტატის თამაზ ჭილაძის 

უკანასკნელი წლების შემოქმედებაც (,,ჭალას ჩიტი მომკვდარიყო,” ,,ნადირობის სეზონი,”) 

აბსურდის თეატრის ელემენტებით უხვადაა გაჯერებული. აშკარად იკვეთება ტრაგიკულ-

ფანტასმაგორიული ატმოსფერო, რეალური და არარეალური პერსონაჟებით, მოჩვენებებითა და 
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მიწიერი, მარტოხელა ადამიანებით, მათი რომანტიკული, ზოგჯერ უტოპიური ოცნებებითა და 

გაუსაძლისი სინამდვილით. 

თავისებურ, საინტერესო, ამავე დროს, პირქუშ სამყაროს ქმნის დრამატურგი დავით გაბუნია 

თავის პიესებში ,,სხვისი შვილები” და ,,საპნის ოპუსი.” ეს არის რაღაც ირეალური, 

იდუმალებით მოცული, გაურკვევლობის მოლოდინით დამუხტული ატმოსფერო, რომელიც 

კლავს ყოველგვარ ადამიანურს, ღმერთის მიერ დადგენილ ცხოვრების წესს. გარესამყაროდან 

მოწყვეტილ ამ იზოლირებულ ზონაში აღმოცენდება ხელოვნური, ფანტაზიით შექმნილი 

სიტუაცია, რომელსაც, ერთი შეხედვით, რეალობასთან საერთო არაფერი აქვს. იქ 

საზოგადოება საკუთარი, სასტიკი კანონებით ცხოვრობს. 

ნაყოფიერად და საინტერესოდ მუშაობს დრამატურგი თამარ ბართაია (,,კაბა,” ,,სარკე,” 

,,პეიზაჟს აკლია სითბო,” ,,მთავარი როლი,” ,,სათამაშო პისტოლეტი”). მის პიესათა შორის 

ფსიქოლოგიური დრამა ჭარბობს. მას გულწრფელად აღელვებს საზოგადოებასა და ადამიანის 

სულში მიმდინარე რთული პროცესები. თ.ბართაია სხვადასხვა ჟანრში მუშაობს. იგი 

ჩინებულად ფლობს თეატრალური ხელოვნების საიდუმლოებებს. 

საზოგადოების მსოფლმხედველობას, მის განწყობილებებსა და ცხოვრებაში მიმდინარე 

უმნიშვნელოვანეს პროცესებს ასახავენ, ერთი შეხედვით, კამერული ფსიქოლოგიური დრამები 

_ ალექსანდრე ქოქრაშვილის ,,მეზუნია ჩიტები,”  მაკა ხარშილაძის ,,შერატონ მეტეხი პალასი” 

და გამოცდილი დრამატურგების ინგა გარუჩავასა და პეტრე ხოტიანოვსკის ,,დილა 

მშვიდობისა, ასდოლარიანო!” _ კამერულნი მხოლოდ მოქმედ პირთა რაოდენობით და არა 

მათში ჩადებული მნიშვნელოვანი თანამედროვე სათქმელით, უაღრესად ნაცნობი 

სიტუაციებითა და პერსონაჟებით, კარგად გამართული და დამუშავებული სიუჟეტით. 

ფსიქოლოგიურ დრამაზე საუბრისას არ შემიძლია გვერდი ავუარო მსახიობის, რეჟისორისა და 

დრამატურგის _ ოთარ ბაღათურიას შემოქმედებას. იგი აქტიორული ხელოვნებიდან მოვიდა 

დრამატურგიასა და რეჟისურაში. თბილისისა და საქართველოს სხვადასხვა თეატრში  მისი 

სამი პიესა დაიდგა: ,,ამიკო,” ,,ავი ლომისგან დღეს, ვინ გადარჩენს ტყეს,” ,,მეფე ლირი 

თავშესაფარში’). ო.ბაღათურიას, როგორც ხელოვანსა და მოქალაქეს, აღელვებს მის გარშემო 

მიმდინარე მოვლენები, ის არსებითი ძვრები, რომლებიც ადამიანის ფსიქიკაში ხდება 

ფასეულობათა ძირეული გადაფასების ეპოქაში, იმ დროში, რომელშიც დღეს ვცხოვრობთ. 

მისი ყველა პერსონაჟი ნაცნობი და ახლობელია, სიტუაციები _ კონკრეტული და ტიპიური. 

ყველაფერი ეს წარმოჩენილია დიდი სითბოთი, სიყვარულით და თანაგრძნობით, იუმორით, 

დრამატურგიის ფუნდამენტური კანონების ჩინებული ცოდნით. 

 

ქართულ მხატვრულ ლიტერატურაში მუდამ განსაკუთრებული ადგილი ეკავა ისტორიულ 

პროზასა და დრამატურგიას. დღეს ჩვენი წარსულის ამსახველ პიესებში უმთავრესად 

ასახულია ის ტრაგიკული მოვლენები, რომლებმაც საფუძველი ჩაუყარეს ჩვენი ქვეყნის 

რუსეთის კოლონიად ქცევას (ოთარ ჩხეიძის ,,სოლომონ, მსაჯული მეფისა,” ჯაბა იოსელიანის 

,,დედოფალი მარიამ,” გურამ ბათიაშვილის ,,მწუხრი სამეფოისა ანუ სამეფოს გარდაცვალება”), 

ჩრდილოელ დამპყრობთა მიერ საქართველოს განძეულის მითვისების მცდელობას (გურამ 

ქართველიშვილის ,,ცერკოვნი ბუნტ”) და ჩვენს სამშობლოში ბოლშევიზმის შემოსვლის 

უმძიმეს ხანას (გურამ ქართველიშვილის ,,ქაქუცა ჩოლოყაშვილი”). სწორედ პოსტსაბჭოურმა 
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ეპოქამ, ბოლშევიკური ტოტალიტარიზმის რღვევამ განაპირობა ამგვარი, წარსულში 

ტაბუდადებული თემების სხვადასხვა რაკურსით დამუშავებისა და წარმოჩენის ინტერესი.  

და ბოლოს, თანამედროვე ქართული დრამატურგიის კიდევ ერთი წახნაგი _ 

გადმოქართულება. ამ მხრივ ჩვენს სასცენო ხელოვნებას მდიდარი ტრადიცია აქვს. რად ღირს 

თუნდაც ის ფაქტი, რომ ქართულ კლასიკურ პიესად მიჩნეული, ეროვნულ-პატრიოტული 

დრამატურგიის ერთ-ერთი უთვალსაჩინოესი ნიმუში, XIX საუკუნის 80-იანი წლების 

საქართველოს თეატრალური სიმბოლო _ დავით ერისთავის ,,სამშობლო,” ფრანგი ვიქტორიენ 

სარდუს ,,ფლანდრიას” გადმოქართულებული ვარიანტია, რევაზ გაბრიაძის ,,ჩვენი პატარა 

ქალაქი” (რომლის საფუძველზეც შეიქმნა XX საუკუნის უდიდესი ქართველი რეჟისორის, 

მიხეილ თუმანიშვილის ერთ-ერთი შედევრი) კი, ამერიკელი დრამატურგის, თორნთონ 

უაილდერის ნაწარმოებია. ამ ცნობილ სასცენო ნაწარმოებთა ქართულ ნიადაგზე გადმოტანა 

იმდენად ბუნებრივად განხორციელდა, რომ არ იცოდე პირველწყაროს ავტორები, 

ორიგინალური ქართული ნაწარმოებები გეგონება. ეს ტრადიცია ჩვენს სასცენო ხელოვნებაში 

დღესაც გრძელდება. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია რეჟისორ ავთანდილ 

ვარსიმაშვილის მიერ თავისუფალ თეატრში დადგმული სპექტაკლები _ ,,კომედიანტები,” 

,,ძმები,” ,,პროვოკაცია,” ,,მიყვარხარ, მიყვარხარ, მიყვარხარ!” ,,ღმერთო, დაგვიფარე ჩვენ და 

ადამიანები!” აგრეთვე ბასა ჯანიკაშვილის ,,სიზმრები სინანულისანი” _ მიხეილ ბულგაკოვის 

,,ივან ვასილის ძე პროფესიას იცვლის” გადმოქართულებული ვარიანტი, რომელიც ილია 

ჭავჭავაძის უნივერსიტეტის თეატრის სცენაზე რეჟისორმა ოთარ ეგაძემ დადგა.  

ა. ვარსიმაშვილის მიერ, კონკრეტული თეატრისა და მსახიობებისათვის გადმოქართულებული 

უცხოური პიესები, უფრო სწორედ, ამ პიესათა ორიგინალური ქართული ვარიანტები, 

იმდენად ოსტატურად არის შესრულებული, რომ ზოგჯერ მართლაც ძნელია იპოვო ზღვარი 

ლიტერატურულ პირველწყაროსა და ქართულ ვერსიას შორის.  

კონფერენციის შეზღუდულ ფორმატში შეუძლებელია გააანალიზო დღეს მოქმედი ყველა 

დრამატურგის პიესები. ამიტომ მხოლოდ თანამედროვე ქართული სასცენო ლიტერატურის 

განვითარების უმთავრეს ტენდენციებს შევეხეთ, ისიც მოკლედ და ზოგადად.  

საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ პოსტსაბჭოთა ქართული დრამატურგია, რომელიც 

თავისუფალ, დამოუკიდებელ ქვეყანაში იდეოლოგიური ცენზურის ზეწოლის გარეშე 

ვითარდება, სამ უმთავრეს განშტოებად იყოფა _ ისტორიული პიესა, ფსიქოლოგიური დრამა 

და მეტისმეტად მოძალებული აბსურდულ-ფანტასმაგორიული გროტესკი. ასეთი მხატვრული 

ხერხი არსებული რეალობისათვის თავის არიდების ერთ-ერთი საშუალებაა. 

ვფიქრობ, რომ დღევანდელ ქართულ დრამატურგიას ყველაზე მეტად აკლია მძაფრი 

სოციალურ-პოლიტიკური ჟღერადობის ნაწარმოებები, რომლებშიც არა რეპორტაჟულად, 

ზედაპირულად და ზერელედ, არამედ სიღრმისეულად და მხატვრულად იქნება ასახული და 

გააზრებული უახლესი ისტორიული პერიოდის მნიშვნელოვანი მოვლენები. 
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გიორგი ყაჯრიშვილი 

ლაშა ბუღაძის  „ახალი ქართული დრამატურგია“ 

 

ქართულ პოსტსაბჭოთა დრამატურგიას „ახალ ქართულ დრამატურგიას“ ვუწოდებდი, რომელიც 

თავისთავად ცარიელ ადგილზე არ წარმოშობილა. მისმა წინამორბედმა დრამატურგებმა 

ალექსანდრე ჩხაიძემ, თამაზ ჭილაძემ, თამაზ ბაძაღუამ, ირაკლი სამსონაძემ, შადიმან შამანაძემ, 

ლაშა თაბუკაშვილმა,  მამუკა დოლიძემ, თამაზ მეტრეველმა  და სხვებმა ხელშემწყობი და 

ნაყოფიერი ნიადაგი მოუმზადებს დ. ტურაშვილის. თ. ბართიას, ბ. ჯანიკაშვილის, ლ. ბუღაძის, მ. 

დოიაშვილის შემოქმედებით წინსვლას.   

 

„ახალი ქართული დრამარტურგიის“ ერთ-ერთი საინტერესო წამომადგენლის, ლაშა ბუღაძის 

შემოქმედება ფართო მკითხველის და თეატრის სპეციალისტებისათვის ცნობილი გახდა პიესების 

კითხვის იმ ღონისძიებებით, რომელიც პირველად რუსთაველის „თეატრალურ სარდაფის“ 

ინიციატივით  იქვე  გაიმართა. მსმენელმა მოისმინა ავტორისვე წაკითხული რამოდენიმე პიესა და 

მოიხიბლა ცოცხალი იუმორით, პერსონაჟების ხასიათების სიზუსტით, დრამატურგიული 

კანონების ცოდნით, წერის მანერის სტილით (ჩემთვის ეს ახალი არ იყო, ვინაიდან  მას 

თეატრალური ინსტიტუტის სწავლის პერიოდიდან ვიცნობდი და ერთ სემესტრში ლექციებსაც 

ვუკითხავდი).  30-მდე პიესის ავტორი ლაშა ბუღაძე ახალი ქართული დრამატურგიის იმ თაობას 

მიეკუთვნება, რომელმაც საკუთრ თავზე გადაიტანა საქართველოს უახლესი ისტორიის ქარ-

ცეცხლი. ზოგი მათგანი ბოლო ეტაპის ეროვნულ-განმათვისუფლებელ მოძრაობაში იყო ჩართული 

და ძალიან  აქტიურადაც.  მათ არც პოლიტიკურ „თამაშებში“  მონაწილეობაზე უთქვამთ  უარი.  

ამდენად, თუ მათი შემოქმედებაში  დღევანდელი და გუშინდელი მოვლენების ანარეკლს ვხედავთ, 

ეს არავისში არ უნდა იწვევდეს გაკვირებას და არც სკეპტიციზმს. მაგალითად  ბასა ჯანიკაშვილის 

„ომობანა“,  ლიკა მორალიშვილის „ეთერი“ და „თავისუფლების შუაღამე“,  თუმცა აქვე მინდა 

დავუმატო, რომ მიუხედავად ბოლო დროის  

საქართველოში მიმდინარე მოვლენების, ფაქტების და ისტორიების სიუხვისა დღევანდელ 

დრამატურგთა  შემოქმედებაში მათი ასახვა სრულად ვერ მოხერხდა. ეს რასაკვირველია ეხება ლაშა 

ბუღაძის დრამატურგიასაც. მე აქ მხოლოდ აფხაზეთისა და რუსეთის ომის შესახებ არ ვლაპარაკობ. 

საქმე ეხება ახალი თანამედროვე ქართველის სახის ჩამოყალიბების პროცესს, იმ გმირის ან გმირთა 

პორტრეტების შექმნას, რომელზედაც შემდგომ დიდ წილად იქნება დამყარებული  სამშობლოს 

მომავალი,  ისეთი პერსონაჟის წარმოჩენა, რომლისთვისაც ისეთი ფუნდამენტური მოვლენები 

როგორიცაა დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების მოპოვება, დიქტატურის წინააღმდეგ 

ბრძოლა და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენება, კანონმორჩილი საზოგადოების შექმნა და ერის 
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თვითშეგრძნების და თვითპასუხისმგებლობის ჩამოყალიბება  გახდება ძირითადი ზნეობრივი 

ფასეულებები, ის  რაც მთლიანად ცვლის არა მარტო კერძო პიროვნების, არამედ მთელ თობებს.  

 

შესაძლებელია ისტორიულ და ევოლუციურ ასპექტში ამ სახელცვლილებების შესახეხ ჯერ ადრეა 

საუბარი და დასკვნების გაკეთება, რასაც შესაბამისი სოციოლოგიურ თუ ზოგადად ფილოსოფიურ-

ფსიქოლოგიური გამოკვლევები უნდა ედოს საფუძვლად,  მაგრამ ლიტერატურა და დრამატურგია 

ხომ ის დარგებია, სადაც აუცილებლად უნდა აისახოს საზოგადოებაში მიმდინარე დღევანდელი 

პროცესები.  ამ კუთხით ლაშა ბუღაძის დრამატურგია საინტერესოდ მეჩვენება, თუმცა ასევე 

გულისტკივილით მინდა ყურადღება მივაქციო ერთ, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვან მომენტს. რაოდენ 

პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, აღმოჩნდა რომ გარდა ერთი წარმოდგენისა - „ჯარისკაცი, 

სიყვარული, დაცვის ბიჭი და ... პრეზიდენტი“ რომელსაც დრამატურგიული პირველწყარო არა აქვს 

(იგი ძირითადად რეჟისორ რობერტ სტურუასთან ერთად შეიქმნა),  ბოლო დროს ლაშა ბუღაძის 

პიესების სასცენო გადაწყვეტა თითქმის ყოველთვის „აგვიანებს“.  მხედველობაში მაქვს თუნდაც  

„პანთეონი“ და „ნაფტალინი“. მისი პირველი პიესებიდან მაგალითისათვის  თუნდაც „ნუგზარს და 

მეფისტოფელს“  კონკრეტული დროს არ აქვს და ამდენად მას „სიძველე“  არ ელის. ხოლო რაც 

შეეხება ისეთებს, რომლებიც სცენაზე არ ყოფილა წარმოდგენილი, ჩემი აზრით, ავტორისეულ 

გადახედვას მოითხოვს. (იგივე აღნიშნა თვით დრამატურგმა „ნაფტალინის“  პრემიერის  შემდეგ!) 

ის რომ მისი პიესების პერსონაჟები თანამედროვე საქართველოს შვილები არიან, რასაკვირველია 

გარდა ისტორიული პიროვნებებისა - სტალინი, ვასილ მჟავანაძე  და სხვ. სულაც არ ნიშნავს რომ 

ისინი დღევანდელი ცხოვრებით ცხოვრობენ. პერსონაჟთა კარიკატურულობა, ინდივიდუალორობა 

ხშირ შემთხვევაში აკნინებს ზოგადად თანამედროვე ქართულ ხასიათს.  მეჩვენება რომ 

განზოგადების პრინციპის ნაკლებობა არის ის მიზეზი, რაც ამ ავტორის პიესებს თანადროულობას 

უკარგავს.  კერძო მოვლენა, კერძო შემთხვევა ხდება ხშირად მისი ძირითადი სიუჟეტი. ამის 

მაგალითად თუნდაც მისი ბოლო პიესის ისტორიაც  კმარა.  ერთმა რეჟისორმა ლაშა ბუღაძეს 

შეუკვეთა პიესა თეატრის შესახებ. დრამატურგმა იმ დროს  ქალაქში ფართოდ  გავრცელებული 

ჩვენივე მეგობრის ცოლი მოყვანის ისტორია მოყვა და თეატრთან დაკავშირების მიზნით მთავარი 

პერსონაჟი თეატრის რეჟისორად გამოიყვანა, მისი ისტორია თეატრალურ ინტრიგად აქცია და 

მოვლენა თეატრის სამყაროში გადაიტანა.  მალე ისტორია მოძველდა,  ის წყვილი დიდ ხანია 

დასცილდა ერთამანეთს, არც პიესა დაიდგა. იგი სულ მალე ყველასთვის უინტერესო გახდა.  

 

ძალზე რთულია ამ მიზეზებზე საუბარი, შესაძლებელია ეს ჩემი სუბიექტური  განწყობაა და სხვა 

მკვლევარს სხვაგვარად მოეჩვენოს,  მაგრამ ერთი კი ფაქტია. ლაშა ბუღაძის პიესა უნდა დაიდგას  

მაშინ, როცა ის დაიწერა და არა ორი, სამი და უფრო მეტი წლის შემდეგ. მის დრამატურგიას 

გვიანეული  კომედია დელ’არტეს შევადარებდი, სადაც საქმე გვაქვს ზოგად სქემასთან,  თუ 
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გნებავთ  სცენართან (აქ არ უნდა დავივიწყოთ რომ ლაშა ბუღაძე კინოდრამატურგია  

სპეციალობით!) და მის ნიღბ-სახეების, ნიღაბ-პერსონაჟების სახეცვლილებებთან, რომელთა ნახვაც 

სცენაზე ზუსტად იმ მოვლენებს უნდა მოჰყვეს, რომელიც გუშინ, გუშინწინ მოხდა ჩვენს ქალაქში. 

ეს ნიღბებია  „ყოფილები“ - რაიკომის მდივანი, ცენტრალური კომიტეტის  მდივანი, საბავშვო ბაღის 

გამგე,  მასწავლებელი, სკოლის დირექტორი, ინტელიგენტი - მეცნიერი, ექიმი, პროფესორი,  

საზოგადოებრივი და ელიტის წარმომდგენლები - პროფესორის ცოლი, მომღერალი, მსახიობი, 

ხელოვნების სხვა დარგის ასევე, დაბალი ან საშუალო ფენის წარმომდგენლები - ქორვაჭრები, 

ძუნწი და ხარბი მეზობელი ან შორეული ნათესავი. ამ სქემებში და ფსიქოტიპების მეშვეობით 

მიმდინარეობს ძირითადი ქმედება ამ და იმქვეყნიურ სამყაროში - „ნაფტალინი“, „სტალინი და 

დანარჩენი 10 სტალინის  ცხოვრება, სიკვდილი, დაკრძალვა, გადაკრძალვა და დაბრუნება“, 

„ნუგზარი და მეფისტოფელი“, „ჯარისკაცი, სიყვარული,  დაცვის ბიჭი და ... პრეზიდენტი“.  

 

აქ გამოთქმულ მოსაზრებას იმედია აქვე კამათი მოჰყვება,  რაც ძალიან  კარგია, ვინაიდენ  მე 

თვითონაც გავერკვევი რა ფენომენის მოვლენა ეს და რატომ მრჩება ასეთი შთაბეჭდილება. ამასთან 

დაკავშირებით კიდევ იმიტომ მიჭირს დასკვნების გაკეთება, რომ ცოტა გაუგებარია რის კრიზისთან 

გვაქვს  საქმე: თანამედროვე რეჟისორის, სარეჟისორო კადრების, სარეჟისორო სკოლის, თუ 

ზოგადად თანამედროვე დრამატურგიისადმი ინტერესის დაკარგვის. აქ აუცილებელად აღნიშვის 

ღირსია ახალგაზრდა რეჟისორები დავით საყვარელიძის („ოთარი“, ,,სულიერი არსებები“, 

„ნაფტალინი“) და გიორგი თავაძის  („ნუგზარი და მეფისტოფელი -  ორჯერ) დამსახურება, 

რომელებმაც ყველაზე ხშირად მიმართავდნენ ლაშა ბუღაძის დრამატურგიას. ბუღაძის პიესების 

დაგმებიდან განსაკუთრებით გამოიკვეთა, რეჟისორი რობერტ სტურუას პოლიტიკური სპექტაკლი 

„ჯარისკაცი, დაცვის ბიჭი, სიყვარული  და ... პრეზიდენტი“ და არა იმიტომ, რომ სხვა დანარჩენი 

დადგმები არ იყო საინტერესო. არა! ამ სპექტაკლმა დიდი ხმაური  გამოიწვია და უფრო მეტიც - 

ხელისუფლების უმაღლესი ეშელონის,  რეჟისორის და მთელი რუსთაველის თეატრის 

დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მაგრამ ამ ყველაფერში ყველაზე საინტერესო იყო, თუ როგორ 

იმუშავეს რეჟისორმა და დარამატურგმა იმ იდეებზე, რომელიც ბუღაძისგან მოდიოდა და რა 

ფორმა მიიღო მან სტურუს მეშვეობით. საერთოდ  კიდევ ერთი რამეა მნიშვნელოვანი - 

დრამატურგს თითქმის არც ერთხელ არ მოსწონს სპექტაკლი, რომელიც მისი პიესის მიხედვითაა 

დადგმული და ეს ჩემი აზრით არც „კეკლუცობაა“ პრესის წინაშე ან მეგობრების წინ „თამაში“ -  

ვფიქრობ ლაშა ბუღაძე ნამდვილად დიდი მოთხოვნილებას უყენებს საკუთრ შემოქმედებას და 

იმას, რაც ამ შემოქმედებას მოაქვს.  
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ასეა თუ ისე, საქმე გვაქვს თვითმყოფად დრამატურგთან ჩამოყალიბებული სტილით და წერის 

მანერით, საკუთრი კონცეფციებით, მისწრაფებებით და რაც მთავარია თეატრის ზოგადად და 

კერძოდ  კი დრამატურგიული კანონების  ფლობით და თეატრალური ხელოვნების ცოდნით.  

 

მისი პირველი პიესა „ოთარი“ განხორციელდა  1997 წელს რუსთაველის „თეატრალურ სარდაფში“ 

რეჟისორ დავით სიხარულიძის მიერ, რომელსაც  მალევე მოყვა „ეს სკამი და ეს საწოლი“ რეჟისორი 

ოთარ ეგაძე. ისტორიულმა პიესამ  „სტალინი და დანარჩენი 10 სტალინის  ცხოვრება, სიკვდილი, 

დაკრძალვა, გადაკრძალვა და დაბრუნება“  სალვადორ დალის სურათი „ლენინის ექვსი 

გამოცხადება“  გამახსენა, აღსავსე გროტესკული და სარკაზმული ელემენტებით, „კავკასიოლოგი“ 

რუსეთ-საქართველოს ომის გამოძახილი, სადაც ხაზგასმულია ამერიკის გადამწყვეტი მისია და 

როლი ამ პროცესებში, „პანთეონი“ მუსიკისა და დრამის (რეჟისორი გ. იაშვილი)  და ახმეტელის 

(რეჟისორი დ. ხვთისიაშვილი)  თეატრებში, „ნაფტალინი“, რომელიც წარმოდგენილი იყო მ. 

თუმანიშვილის ფონდის მიერ ჩატარებული თანამედროვე ქართული პიესის კონკურსის ჟიურის 

წევრთა მოწონება დაიმსახურა თუმცა ნომინირებული არ იქნა კონკურსის პირობების (ის 

ჟურნალში აღმოჩნდა გამოქვეყნებული) დარღვევის გამო. თავის პირველ პიესებში ავტორი 

ძირითადად ჭარბად მიმართავდა რემარკებს, რაც თანამედროვე თეატრში იშვიათობაა, ხოლო 

პოსტმედერნისტულ დრამატურგიაში დრამატული ქმედების ეს ნიშნები მითითებული ავტორების 

მიერ  საერთოდ  გაქრა.  

 

ლაშა ბუღაძესთან კი ამ რემარკებს ვხვდებით ყოველ ნაბიჯზე და ზოგჯერ ყოველი ფრაზის  

შემდეგ. მაგ. შეიძლება ითქვას, რომ „ოთარი“  რემარკების კრებულია, არც გვაინეულ პიესაში 

„სულიერი არსებები“ შეიმჩნება რემარკების ნაკლებობა ისეთი ტიპის რემარკებისა, როგორიცაა 

„გაიხედა“ „გაიწია“,  „გაიცინა“  და სხვა.  

 

ლაშა ბუღაძის პიესების სცენური ვერსიებიდან ჩემზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება დატოვა „7 

პპ“ – 7 პატარა პიესამ: „გოგიკო და ძიძა“, „დედის მონოლოგი", „აღშფოთებული ტატიანა“, „ციცო 

დეიდას ტრაგედია“, „გოგის უხერხულობის ამბავი“,  „ბიძინას ამბავი“,   „ორი დაცემინების ამბავი“ 

დადგმული ზურაბ გეწაძის მიერ თუმანიშვილის სახ. კინომსახიობის თეატრში,  სადაც ყველაზე 

ნათლად გამოჩნდა ლ. ბუღაძის დრამატურგიის უმნიშვნელოვანესი ნიშანი - მინატურულობა, 

მოქმედების ცალხაზობრივობა,  ფაბულის ზუსტი მოხაზვა, სიუეტის სიმძაფრე და სიზუსტე, 

ცოცხალი იუმორი,  ხასიათების ზუსტი განსაზღვრა.  

 

როდესაც ლაშა ბუღაძის დრამატურგიაზე ვსაუბრობთ ძირითადად იმ თვისების გარდა, რაც 

ზემოთ აღინიშნა, არის ერთი მთავარი და დასამახსოვრებელი - პიესები მონოლოგებით და 
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დიალოდებით, საინტერესო ეპიზოდური ისტორიებით, მაგრამ ძირითადი ღერძი „გამჭოლი ხაზი“, 

თუ გნებავთ ისტორია, ამბავი ნაკლებად მოიპოვება. პიესის კითხვისას რთულია ამ ამბავის 

აღმოჩენა, რომელიც შეიძლება არც იყოს  და რაც უფრო ართულებს მის დასადგმას. ამიტომ 

რეჟისორთა ძალისხმევა ამ ფაბულის გამოსაყოფად სრულიად გასაგებია. ვინმემ შეიძლება 

მომიყვეს რა ხდება მაგალითად იმ ტექსტში რაც  „ჯარისკაცი, სიყვარული,  დაცვის ბიჭი და ...  

პრეზიდენტში“  წერია? - თითქმის არაფერი. რობერტ სტურუას რეჟისურით კი იგი „დამრტყმელი 

ძალა“ გახდა იმდროინდელ პოლიტიკურ სიტუაციაში. დადგამს კი როდისმე მას კიდე ვინმე? - არა. 

სწორედ ეს არის ის რეალობა, რაც ლაშა ბუღაძის დრამატურგიას ახასიათებს.   

 

თამარ ცაგარელი 

„ზარატუსტრას ჟამი“ ანუ ახალი სამყაროს ჟამი 

„ზარატუსტრას ჟამი“, ჟამი მოყვასის პატივისგებისა, ჟამი ნიჰილიზმის, ანუ თანადროული ეპოქის 

ფასეულობების ნგრევისა, უარყოფა დრომოჭმული ღირებულებებისა, ჟამი ქმნისა, შენებისა ანუ 

ჟამი სულის „სამმაგი სახეცვლილებისა.“ 

„სიბრძნის, სიმართლის დრო მოდის! 

აღმოცენდება ძველში ახალი! 

ქაოსი სიმშვიდით მოწესრიგდება! 

ახალი ეპოქა გვიახლოვდება! 

რიტმი დროისა იცვლება, ჩქარდება! 

თავისუფალი სული ცოცხლდება! 

ვიბრძოლოთ, ვეძიოთ, ყველამ ვისურვოთ! 

ერთის მრავალში შემობრძანება! 

ლაღად ვიაროთ მომავლის გზაზე! 

ოცნების ქალაქს ავაგებთ, გვჯერა!“ (რეზო კლდიაშვილი) 

„ნაწარმოები, რომელსაც თქვენს სამსჯავროზე წარვადგენ, იმ აფორიაქებული სულისა და 

აგზნებული გონების ნაყოფია, შემოქმედებით ცეცხლში ერთად რომ იწვიან, და როდესაც ცეცხლი 

მინავლდება, აღმოაჩენ, რომ წინ პიესა გიდევს  „ზარატუსტრას ჟამი“ - ეს ავტორის, რეზო 

კლდიაშვილის სიტყვებია, მისგან მიძღვნილი მკითხველისადმი. როგოც ჩანს, ბატონ რეზოს არ 

ეჯერა და შეუძლებლად მიაჩნდა, რომ „ზარატუსტრას ჟამი“ ოდესმე გაცოცხლდებოდა, მის 

პერსონაჟებს სულს შთაბერავდნენ და ამიტომაც ქაღალდზე დაწერილი თავად ავტორმა ვერბალურ 

აქტად აქცია (რადიო ჩანაწერის სახით) და საზოგადოების წინაშე თავად კითხულობდა. „ამ პიესის 

თამაში შეუძლებელია. დღევანდელი სამსახიობო ხელოვნება უძლურია წარმოაჩინოს იგი, 
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ამიტომაც, ვინც ამას შეეცდება, იდეის თანამონაწილე უნდა გახდეს, თვითვე უნდა აინთოს და 

ცეცხლი მაყურებელს მიუტანოს. ეს ახალი თეატრი უნდა იყოს - აზრის თეატრი“ (რეზო 

კლდიაშვილი). 

ახალი თეატრი - აზრის თეატრი დაიბადა კოლხეთის მიწაზე. ახალი იდეებითა და თანამედროვე 

თეატრალური ხედვით. შალვა დადიანის სახელობის ზუგდიდის სახელმწიფო დრამატული 

თეატრის ახალგაზრდა რეჟისორმა ირაკლი გოგიამ გაბედა და დაუმტკიცა ბატონ რეზოს, რომ მას 

საკუთარ დასთან ერთად ძალუძდა წარმოეჩინა კლდიაშვილისეული ზარატუსტრა. რეჟისორი 

ანტიკური თეატრის ფესვებს უბრუნდება და სცენაზე დრამატურგს აყენებს. რეზო კლდიაშვილის-

ავტორის წაკითხული კი, პარალელური ხაზით, მსახიობების მიერ პლასტიკითა და არა 

ვერბალური აქტით იქნა გაცოცხლებული. 

სცენის სიღრმიდან, შავ კოსტიუმებში შემოსილი აქტიორები რამპისკენ იწევენ ჩირაღდნებით 

ხელში. მათ ცეცხლი მოაქვთ, ცეცხლი, რომელიც ზარიდოშთს-ავტორს უყვარს: „ცეცხლი - კარგია, 

სითბო - კარგია, სიცივე - ცუდი. მე მიყვარს ცეცხლი! მე მიყვარს ცეცხლი!.... მე ცეცხლი ვარ, იცეკვე! 

თაყვანი ეცით ცეცხლს!!! და მაშინ, როდესაც ბოლო ჟამი დადგება, ცეცხლი არ დაწვავს იმათ, ვინც 

მათ თაყვანს სცემდა. აუგეთ, წმინდა ცეცხლს საყდრები აუგეთ!!!“ მსახიობები ცეცხლით ხელში 

ცეკვავენ, ერთგვარ რიტუალს ასრულებენ და სიმბოლურად ეს რიტუალი მზესთან მიახლოებას 

მიანიშნებს, იმ მზესთან, რომელიც სიცოცხლის მომტანია, რომელიც სიბრძნის ნათებაა, ცეცხლი 

ხომ მზის მიწიერ ანალოგიას წარმოადგენს, ამიტომაც რელიგიათა უმეტესობაში ცეცხლი 

ღვთაებრივი ატრიბუტია. სწორედ ცეცხლის კულტზეა აღმოცენებული ძველი ირანის უმთავრესი 

რელიგია - ზოროასტრიზმი. აქ ცეცხლი შუამავლად მიაჩნდათ, როგორც არსებულ და მომავალ 

სიცოცხლეს შორის. თუმცა რელიგიათა უმეტესობაში ცეცხლი ათავისუფლებს სულს და 

ამქვეყნიურ „ჭუჭყს“ ჩამოაცილებს. ქრისტიანულ რელიგიაშიც ხომ ცეცხლის სიმბოლიკა თავისი 

დუალისტური არსითაა წარმოდგენილი: წმინდა, ღვთაებრივი ცეცხლისა და საუკუნო ცეცხლის 

(„ჯოჯოხეთის ალის“) სახით. ცეცხლი სიმბოლოა სულიწმინდისა, სწორედ ცეცხლოვანი 

შარავანდედებითა და ცეცხლოვანი სამოსით არიან წარმოდგენილნი ანგელოზები..... აალებული, 

ანთებული გული, თავდაპირველად წმინდანთა და მართალთა ემბლემა გახლდათ. დღეს კი 

ცეცხლი უქრობი ადამიანური გრძნობის სიმბოლოდ გვევლინება. სწორედ ამ რიტუალის ფონზე, 

მსახიობების მიერ პლასტიკით შესრულებული, (აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სპექტაკლში 

განსაკუთრებულად და საკმაოდ საინტერესოდ წარმოჩინდა აქრიორთა პლასტიკა, რაც 

ქორეოგრაფის ირინა კუპრავას დამსახურებაა) მაყურებლის თვალწინ იბადება ზარატუსტრა. 

სცენის შუაგულში, არსებული „კოსმიური კვერცხიდან“ ჩნდება ზე-კაცი, რომელსაც მოენატრა 

ადამიანები და სურს „ისევ იქცეს ადამიანად!!!“  სწორედ „კოსმიური კვერცხის“ ასოციაცია დაიბადა 

ჩემში, როდესაც ვიხილე სპექტაკლის რეჟისორისა და მხატვრის (მარიკა კორკელია) მიერ შექმნილი 

ის მოდელი-დეკორი, რომელიც, ჩვენ, მაყურებლებს შემოგვთავაზეს. „კოსმიური კვერცხი“ ხომ 

ამასთანავე შუალედურ მდგომარეობასაც განასახიერებს ქაოსსა და სამყაროს წესრიგს შორის, 

როგორც სიცოცხლის სიმბოლური პირველწყარო. თავად კვერცხი - ესაა სიცოცხლის დაბადების 

ხილული მისტერია, ვიზუალური ფენომენია შექმნისა თუ წარმოშობისა, სამყაროს შექმნისა და 

სასიცოცხლო საწყისის სიმბოლოც. სწორედ ამიტომაც, „კოსმიური კვერცხიდან“ გამოსულს 

ვხვდებით პირველად ზარატუსტრას, რათა წესრიგი დაამყაროს იმ სამყაროში, სადაც მისი 

საყვარელი ადამიანები არიან. მას გულმა ადამიანებისკენ გააწევინა. ზარატუსტრა  რიტუალის 

შემსრულებელ მსახიობებს შორის აღმოჩნდება და პლასტიური მოძრაობით იგი აპობოს ამ რკალს, 

რათა მათ ახალი ცხოვრება დააწყებინოს და სწორ გზაზე დააყენოს. მსახიობი ტალღისებური 
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მოძრაობით გამოდის რამპისკენ, ხოლო რიტუალთა შემსრულებლები ნელ-ნელა უკან იწევენ, 

მისკენ კი, თითქოს კრძალვითა და რიდით მოდის გველი-სიბრძნე და არწივი-სიამაყე.  

ადამიანის მარადიული, მისტიკური და იდუმალი მეზობელი - გველი ერთ-ერთი ყველაზე 

მნიშვნელოვანი და მრავალსახოვანი სიმბოლოთაგანია. მისი გამოსახულება, როგორც მფარველისა, 

ბრძენისა თუ როგორც მტრისა, თან სდევს ადამიანს კაცობრიობის მთელი ისტორიის მანძილზე. 

გველისადმი ადამიანის დამოკიდებულება, რომელიც მერყეობდა თაყვანისცემასა და ზიზღს 

შორის, რაღა თქმა უნდა, აისახა ამ ქვეწარმავლის „მითოლოგიურ ბიოგრაფიაში“. ის ხან „დიდ 

წინაპრად“ და „ფუძის ანგელოზადაა“ წარმოსახული, ხან ურჩხულად და ჩასაფრებულ, მზაკვარ 

მტრად. თუ აპოკალიფსში ყველაზე ცხადად გველ-გველეშაპის სიმბოლოთა შეწყვილებასა და 

თანამონაცვლეობას ვხვდებით, სადაც ნათქვამია, რომ „გადმოვარდა ურჩხული, სადაბამის გველი, 

რომელსაც ეწოდა ეშმაკი და სატანა, მთელი სამყაროს მაცდური....“(გამოცხადება 12:9), მისგან 

განსხვავებით, მათეს სახარებაში გველის განსაკუთრებულ სიბრძნეზე თავად მაცხოვარი 

მიგვანიშნებს, როდესაც ის თავის მოწაფეებს დამოძღვრავს: „იყავით გონიერნი, როგორც გველნი...“ 

კლდიაშვილისეულ ზარატუსტრში კი გველი გვევლინება როგორც ბრძენი და ალბათ ეს 

გამოძახილია მათესეული სახარებისა, ხოლო სპექტაკლში კი თითქოსდა მისტიკური, 

მომნუსხველი და იმავდროულად, რაღაც იდუმალი ხიბლის შემცვლელ სახედ წარმოგვიდგება. 

სიბრძნის მატარებელი გველი მუდამ თან სდევს ზარატუსტრას. სიბრძნეს კი თან ახლავს ის 

სიამაყე-არწივი, რომელიც ზე-ადამიანის თანმდევი შტრიხია; არწივი - ცის მბრძანებელი - 

ძლევამოსილებაზე, გამარჯვებასა და სიმამაცეზე მიანიშნებს, ამავე დროს, არწივი მსოფლიო 

ცივილიზაციის ისტორიაში მზესთან გაიგივებულია და აქედან გამომდინარე, ის მზის 

თაყვანისმცემელთა ემბლემა იყო ბერძნებთან თუ ეგვიპტელებთან, ინდურ და აღმოსავლურ 

კულტურაში. ჯერ კიდევ არისტოტელეს სჯეროდა, რომ არწივს, რომელიც ყველა დანარჩენ 

ფრთოსანზე უფრო მაღლა დაფრინავს, შეუძლია მზეს გაუსწოროს თვალი. აქედან 

გამომდინარეობდა რწმენა, რომ ის გარდაცვლილთა სულებს ზეცისაკენ მიაცილებდა. ცის 

მბრძანებელი ამავ დროულად განასახიერებდა გარდაუვალ გამარჯვებას სინათლისა სიბნელეზე, 

სულიერისა და ამაღლებულის _ მატერიალურსა და ქვეყნიერზე. არწივი, რომელსაც დანტე 

„ღმერთის ფრინველს“ უწოდებდა, სულის სიმაღლისა და ზეცისადმი აღვლენილი ლოცვის 

სიმბოლოც იყო. ბიბლიაში არწივი ღვთის დიდებასა და ყოვლისშემძლეობას განასახიერებდა. 

სწორედ სიბრძნე, გონება და ის სიამაყე, რომელიც ლაღი და თავისუფლების მოყვარულია, 

თანმდევია ზარატუსტრასი. გველისა და არწივის შემსრულებელი მსახიობები პლასტიკური 

ჟესტიკულაციით წაბორძიკების უფლებას არ აძლევენ ზე-ადამიანს, „გონებას უნათებენ“, რათა 

ადამიანებს ცეცხლი მიუტანოს. ზე-კაცი არც პიესაში და არც სპექტაკლში არ არის ახალი, 

ბიოლოგიური სახე (როგორც ზოგჯერ ჰგონიათ ხოლმე), ის უმაღლესი ტიპის ადამიანია _ 

სრულყოფილი არსება, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო „მცენარისა და მოჩვენების ნაზავთან“, 

ამქვეყნიურისა და იმქვეყნიურის დუალიზმით დაავადებულ არსებასთან. ზე-კაცი „ამქვეყნიურია“, 

მთლიანია, სრულია, ერთგულია „მიწისა“ - სიცოცხლისა. მას მეგობრები წონასწორობას 

უნარჩუნებენ იმ სამყაროში, სადაც უსახური ბრბო ბოგინობს და ეს ბოგინი, მაყურებლის თვალწინ, 

შავ კოსტიუმებში მყოფი აქტიორების როკვით მიმდინარეობს, რომელსაც სწორად და თემატურად 

შერჩეული მუსიკალური გაფორმება ახლავს თან.  

ორიგინალურადაა შერწყმული გურჯიევის მელოდია და სპარსი კომპოზიტორის მოჰამად რეზას 

მუსიკა. ავტორი, რეზო კლდიაშვილი, კათედრაზე მდგომი ბრძენი და საოცარი სერიოზულობით 

მოგვიწოდებს გავაშიშვლოთ სინამდვილე, სადაც ვპოვებთ ჭეშმარიტებას. მისი მოწოდება 
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აფხიზლებს დარბაზს და ზარატუსტრას: „გაიღვიძე, ზარატუსტრა!... გამოღვიძების მსურველნი 

ელიან შენს სიტყვებს, დასძლიე ძილი!!!“ სიბრძნე და სიამაყე თითქოსდა ეხმიანებიანო ამ 

გამოძახილს და პლასტიკის ენით აფხიზლებენ პატრონს-ზეკაცს, პირველი კი ზარატუსტრას 

აჩრდილი იღვიძებს. აჩრდილი, რომელიც ცდილობს მოიპოვოს მოკვდავთშორის ზე-ადამიანის 

სტატუსი, ყოველი მათგანი, გრძნეული იქნება ის თუ ხელისუფალი – მეფე, ბერი თუ მეძავი, ნებით 

ღატაკი თუ ყველა დანარჩენი ანუ ყველა და ნარჩენი მას უსმენდნენ და ემორჩილებოდნენ. მთელი 

წარმოდგენა თავად ზარატუსტრა ჩუმადაა, მისი მიზანი ქმედებაა, მისი შინაგანი ხმა ავტორის - 

რეზო კლიაშვილის - მიერ არის გაჟღერებული. ზე-ადამიანის ჩრდილი კი ცდილობს მოიპოვოს ის 

ადგილი, რომელიც მას არ ეკუთვნის, თუმცა ვერ ხვდება, რომ „ფორმა აზრი როდია“. დამდგმელი 

ჯგუფის მიზანი ერთია - ყველამ თავისი ადგილი უნდა იპოვოს ამ ცხოვრებაში. ზარატუსტრას 

პირველი მოთხოვნა სწორედაც რომ ესაა, ამიტომაც ჩრდილიც მკვირცხლი მოძრაობით, თითქოსდა 

დარცხვენილი, უკან ამოუდგება თავის პატრონს, საკუთარ ადგილს უბრუნდება და მას შემდეგ 

უხმოდ დაჰყვება ზარატუსტრას. ავტორის, რეჟისორისა და საერთოდ დამდგმელი ჯგუფის მიზანი 

იკვეთება: თითოეულმა ადამიანმა საკუთარი ცხოვრების გზა და ადგილი უნდა იცოდეს, საკუთარი 

საქმე უნდა აკეთოს და ამიტომაც „კოსმიურ კვერცხში“ ბრბო სინქრონულად ამოძრავდება. 

თითოეული მათგანი საკუთარ ადგილს იკავებს. „კოსმიური კვერცხი“ ნათდება და ჩვენს წინაშეა 

სამყაროს სურათი, სადაც ყველა პერსონაჟს იერარქიის საფეხურები წესისამებრ უკავიათ. 

თითქოსდა მოწესრიგდა სახელმწიფოებრივი „კიბე“. თუ არა ამგვარი წესი, ქაოსს მოაქვს ის ნგრევა 

და ადამიანთა მსხვერპლი, რომელსაც რეზი კლდიაშვილი და ირაკლი გოგია იმ კადრებით 

გვახსენებენ, სადაც იკვეთება: რევოლუცია, ლენინის ფონზე ეკლესიების ნგრევა, ჰიტლერის 

გამოსვლები და ებრაელთა საკონცენტრაციო ბანაკი, კულტად ქცეული ბელადი - სტალინი, 

„ბესარიონოვიჩის“ გარდაცვალებით გამოწვეული ბრბოს ისტერია, სომალელი ბავშვები. 

ეკოლოგიური კატასტროფა: ჩერნობილი. ტერაქტები: 9 აპრილი, აფხაზეთი, ჩეჩნეთი, ნიუ-იორკის 

„ტყუპების“ ნგრევა და ბოლოს, ატომური აფეთქების ეტაპობრივი კადრები.... 

ყოველი ამ კადრის ხილვისას აცნობიერებ, რომ თითოეული აქტის ავტორებისათვის ღმერთი 

მკვდარი იყო. ისინი „ღმერთის მკვლელებად“ გვევლინებიან, ღმერთის სიკვდილი კი ნიჰილიზმის 

ეპოქის დასაწყისია, რაც მიზეზია ყოველივე იმ უბედურებისა, რაც ნებისმიერ ეპოქასა თუ 

ცივილიზაციაში ხდებოდა და დღესაც გრძელდება. სწორედ ამიტომ, რეზო კლდიაშვილმა ამ 

პიესით, ირაკლი გოგიამ და დამდგმელმა ჯგუფმა ხილული აქტით თითოეულ ჩვენთაგანში 

გააღვიძეს და გააცოცხლეს ის ღმერთი, რომელიც სწორ გზაზე გაგვიყვანს, სადაც სიბნელეს 

სინათლე შეცვლის!.... 

სიმბოლურია ავტორის თაოსნობით ზარატუსტრასთან ერთად პერსონაჟთა მოწოდება, რათა მათ 

გაჰყვნენ „მომავლის გზაზე“. რეზო კლდიაშვილი საკუთარ გმირებთან ერთად, ცეცხლით ხელში, 

თეატრის ფოიეში იკავებს ადგილს და მათ სწამთ, სწორედ „აქედან, კავკასიიდან დაიწყება ნათება 

და მოედება დედამიწა“.          
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ლაშა ჩხარტიშვილი 

„მეორადი დრამატურგია“ და ამერიკულ-ქართული სინამდვილე პოსტსაბჭოთა ქართულ თეატრსა 

და დრამატურგიაში (რეზო კლდიაშვილის ერთი პიესის მაგალითზე) 

ჯონ სტაინბეკის შემოქმედებისადმი მკითხველის და მკვლევართა ინტერესს იწვევს მწერლის 

დამოკიდებულება ცხოვრებისადმი  და ის ფორმა, რითაც იგი ხატავს სამყაროს რეალურ სურათს 

ყოველგვარი შელამაზების გარეშე. მის მიერ დახატული ისტორიები  სიკეთით სავსე ადამიანების 

ცხოვრებაა, რომლებიც შესაძლოა სასოწარკვეთილებიც იყვნენ, საზოგადოებისთვის მიუღებელნიც, 

მაგრამ კეთილები არიან და იწვევენ მკითხელთა შორის პოზიტიურ განწყობას. მწერალი ცდილობს 

ასეთ ადამიანებშიც დაგვანახოს ბევრი დადებითი  თვისება და შეგვაყვაროს ისინი. „ ცხოვრება 

უნდა ისახოს ისე, როგორიც არის, ყოველგვარი შეფუთვის გარეშე“. მან ბოლომდე შეინაჩუნა 

რწმენა ადამიანისა. ამიტომაც, მისი ყველაზე სასოწარკვეთილი პერსონაჟებიც კი არ კარგავენ 

იმედს უკეთესი მომავლისა და ოცნებობენ კიდეც.  

ჯონ სტაინბეკმა მოთხრობა  „ტორტილა ფლეტი“  საქართველოში ვიზიტამდე, 1935 წელს გამოსცა. 

იგი საქართველოს პირველად მოთხრობის  გამოქვეყნებიდან 12 წლის შემდეგ 1947 წელს ეწვია 

ფოტოხელოვან რობერტ კაპასთან ერთად. სწორედ საქართველოში მოგზაურობისას აღმოაჩინა მან  

ქართველების მსგავსება მისი მოთხრობის „ტორტილა ფლეტი“ პერსონაჟებთან. ამას ადასტურებს 

მიხეილ ადამაშვილის მოგონებაც: „თბილისში ყოფნის ბოლო დღეა და გადაღლილობის 

მიუხედავად, ფუნიკულიორზე, დიდ რესტორანში არიან მიპატიჟებული მწერალი ჯონ 

სტაინბეკი და ფოტოგრაფი რობერტ კაპა. აქედან მთელი მტკვრის ხეობაზე, რომელიც ნიუ-

მეხიკოს ხეობას აგონებდა, მშვენიერი ხედი იშლება და შებინდებულზე იქ ასვლისას სტაინბეკმა 

დაიმახსოვრა ლამპიონების შუქით გაბრწყინებული ქალაქი და ისიც, კავკასიონის შავი 

მწვერვალების ფონზე საღამოს ცას როგორ დასდებოდა ოქროსფერი. შეზარხოშებულებს, 

ქეიფისას კიდევ უფრო მოაგონდა მწერალს „ტორტილა ფლეტის“ პერსონაჟები, „სულის ასეთი 

ერთიანობა, ისევე როგორც ჩვენთან, საქართველოსთვის უცხო არ ყოფილაო – დაასკვნის 

მწერალი“ (მ. მოსულიშვილი, „თითჭიდი ფუნიკულიორზე“, ჟურნალი „ლიტერატურული 

პალიტრა“, #7 (46), ივლისი, 2008).  

ჯონ სტაინბეკის მიერ დახატული კონკრეტული სამყარო, ხასიათები, ტიპაჟები სცილდება 

ამერიკულ მასშტაბებს და ის ისეთივე ახლობელია ოკეანის გამოღმა სამყაროსთვის, როგორც 

თავად ამერიკელებისთვის. ამასვე ადასტურებს სტაინბეკის შემოქმედების მკვლევარი, ამერიკელი 

პროფესორი სუზან შილინგლოუ, რომელიც სტაინბეკისა და კაპას ვიზიტიდან 64 წლის შემდეგ 

ესტუმრა საქართველოს.  „ცხელი შოკოლადისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში მკვლევარმა 

განაცხადა: „საქართველო საბჭოთა კავშირისთვის დაახლოებით იგივე იყო, რაც ამერიკისთვის 

კალიფორნიაა. „რუსულ დღიურში“ კარგად ჩანს, რომ კალიფორნიის მსგავსად, ეს სწორედ ის 

აღთქმული მიწაა, სადაც ყველას სურს მოხვედრა. სტაინბეკიც განსაკუთრებით მოიხიბლა ამ 

ქვეყნით. გარდა ამისა, მას ძალიან უყვარდა  ისტორია, ძველი მითები და ლეგენდები.  

საქართველო კი  განთქმულია ამით. საინტერსოა, რომ, როცა ის  ამერიკაში დაბრუნდა, მალევე 

დაწერა წიგნი East of Eden (სამოთხის აღმოსავლეთი), სადაც აშკარად იგრძნობა საქართველოს 

გავლენა და აქ მიღებული შთაბეჭდილებები“ (ნინო ჩიმაკაძე, სამოთხის აღმოსავლეთი, (ინტერვიუ 

სუზან შილინგლოუსთან), ჟურნალი „ცხელი შოკოლადი“, 30 ნოემბერი, 2011). მსგავსებას 

ამერიკულ-ქართულ ხასიათს, ტიპაჟებსა და გეოგრაფიულ ლანდშაპტს შორისაც კი მკითხველი 

ჯონ სტაინბეკის თითქმის ყველა მოთხრობაში აღმოაჩენს, თუმცა ამ მხრივ როგორც ჩანს, ყველაზე 

ხელსაყრელი ლიტერატურული მასალა „ტორტილა ფლეტი“ აღმოჩნდა, რომელზე დაყრდნობითაც 

და შემოქმედებითი შთაგონებით  ქართველმა დრამატურგმა რეზო კლდიაშვილმა სრულიად 

ახალი ქართული სამყარო შექმნა ლიტერატურული ინსტრუმენტებით თეატრისათვის.  

პოსტმოდერნულ მსოფლიო ლიტერატურაში აპრობირებული ხერხია ერთი ლიტერატურული 

წყაროს, სიუჟეტის, ფაბულის გადამუშავება. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან კი პოპულარული 

http://shokoladi.ge/content/nino-chimakaze
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გახდა ე.წ. „მეორადი ლიტერატურის“ შექმნა, მართალია ჯერ კიდევ ანტიკურ პერიოდში დაიწყო 

მითების, მხატვრულ-დოკუმენტური ლიტერატურული ტექსტების გადამუშავება, მაგრამ 

პოსტმოდერნულ ეპოქაში ამ პროცესმა სულ სხვა სახე მიიღო, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ერთ 

კონკრეტულ ტექსტზე დაყრდნობით იქმნება სრულიად ახალი სიუჟეტი, ე.წ. „ამბის გაგრძელება“. 

ამ პროცესის ერთ-ერთი საინტერესო მაგალითია ჯონ სტაინბეკის „ტორტილა ფლეტის“ 

შთაგონებით  რეზო კლდიაშვილის „პილონის“ შექმნა, როგორც დრამატული ტექსტის. 

კლდიაშვილისეული ტექსტის თეატრალურობას მოწმობს ის ფაქტი, რომ „პილონი“ სამჯერ 

განხორციელდა ქართული თეატრის სცენაზე. დრამატული ტექსტი კი ფასდება (და იქმნება 

იმიტომ, რომ დაიდგას) იმის მიხედვით, ხდება თუ არა მისი ინტერპრეტაცია თეატრში.  

რეზო კლდიაშვილმა „პილონი“ 2005 წელს დაწერა როგორც მონო პიესა, ხოლო 2007 წელს 

მონოპიესას ფოთის თეატრისა და რეჟისორ ირაკლი გოგიას თხოვნით დაემატა პერსონაჟები და 

დღემდე ქართულ თეატრში არსებობს ამ პიესის სამი სცენური ვერსია:  

1. თეატრი ათონელზე (რეჟისორი დავით ნიკოლაძე, პრემიერა შედგა 2005 წლის 5 ნოემბერს) 

2. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში (რეჟისორი 

ირაკლი გოგია, პრემიერა შედგა 2007 წლის 26 აგვისტოს),  

3. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრში (რეჟისორი ნუგზარ ბუცხრიკიძე, 

პრემიერა შედგა 2011 წლის 8 ივნისს) 

ჯონ სტაინბეკის მოთხრობაში  ასახულია პაისანოების  (ამერიკული საზოგადოების უმდაბლესი 

ფენა)  ტრაგიკული ცხოვრება. უსაქმური და უმიზნო ადამიანების ბედი ტრაგიკული კი არა, 

უბრალოდ, ერთნაირად უშინაარსოა არა მარტო ამერიკაში, არამედ ყველა ქვეყანაში. მწერალი 

მხატვრულად ხატავს ზოგადადამიანურ  სევდას, სიკეთისა და თანაგრძნობის ძალას, ტკივილს და 

სიხარულს ისეთი ადამიანების ცხოვრების აღწერაშიც კი, რომლებიც თითქმის არაფერს აკეთებენ, 

არაფერს ცდილობენ და გასაწყლებულ ყოფაში სიკვდილი ელით. ჯონ სტაინბეკი მოთხრობის  

შესავალში თავად წერს: “ამ წიგნში თქვენ წაიკითხავთ დენის, დენის მეგობრებისა და დენის 

სახლის ამბავს. ნახავთ, როგორ გაერთიანდა ეს სამი ცნება; გაეცნობით მათ თავგადასავლებს, რა 

სიკეთე დაუთესიათ, რა ფიქრებით ყოფილა მოცული მათი თავი და რა მისწრაფებები ჰქონიათ. 

წიგნის დასასრულს კი იმასაც მოგითხობთ, როგორ დაიკარგა თილისმა და მათი კავშირიც როგორ 

დაირღვა.”  

„ტორტილა ფლეტი“ არის მარტივი ენით (რითიც ჰემინგუეის ძალიან გავს) დაწერილი მოთხრობა 

მეგობრობაზე და ადამიანებზე. ნაწარმოების ცენტრში დენი დგას. იგი გამდიდრებული ღატაკია, 

რომელსაც მემკვიდრეობით ერგო ორი ბინა ტორტილა ფლეტში. როგორც ყველა, სიმდიდრემ 

დენიც შეცვალა. “როცა კაცი ღარიბია, მუდამ ასე ფიქრობს ხოლმე – “ფული რომ მომცა, ჩემს 

კეთილ მეგობრებსაც გავუნაწილებო.” მაგრამ, გაჩნდება თუ არა ფული, გულმოწყალებაც ხელადვე 

ქრება.” ასეთია დენიც, რომელიც მოთხრობის გარეთ ყველა გამდიდრებული ადამიანია. 

სტაინბეკი აღწერს რეალურ სიტუაციებსა და პიროვნებებს. ყველაფერი იმდენად რეალურია, რომ 

გგონია შენ გარშემო ხდება.  დენის მეგობრებიდან ერთ-ერთია პილონია - მეკობრე, რომელიც 

ბევრი ადამიანური თვისებით გამოირჩევა. მისი ხასიათი მწერლის პირდაპირი დახასიათებიდან 

კი არა, არამედ სიტუაციებიდან იხატება. ხოლო რეზო კლდიაშვილთან პილონის ხასიათი 

დიალოგებსა და მონოლოგებში ვლინდება. ამ ორი პერსონაჟის იდენტობის საკითხისთვის 

კვლევის თვისობრივი მეთოდის გამოყენება ყველაზე ეფექტური საშუალებაა. სტაინბეკისეული 

კალიფორნია კლდიაშვილთან საქართველოთი იცვლება, ხოლო მონტერეი და ტორტილა ფლეტით 

ქუთაისი და მისი ცნობილი უბანი საფიჩხია გვხვდება. თუ მოთხრობაში მეგობრობა „იშლება“, 
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კლდიაშვილის პიესაში დაშლილი მეგობრობის შმდგომი პერიოდი თამაშდება დენის 

გარდაცვალებიდან თერრთმეტი წლის შემდეგ.  

რაც შეეხება პიესის მთავარი მოქმედი გმირის ხასიათის ახლებურ ტრანსფორმაციას:  ქართულ 

პიესაში მართალია რჩება პილონის სტაინბეკისეული ხასიათის ბევრი დამახასიატებელი დეტალი, 

მაგრამ ახალი, მეორადი სიუჟეტის შექმნამ გამოიწვია პერსონაჟისათვის ბევრი ახალი თვისების 

შეძენა. მაგალითად, ის უფრო მიზანდასახულია, ვიდრე მეოცნებე (დარწმუნებულია, რომ იპოვის 

ჩაფლულ განძს), სამაგიეროდ ის კარგავს ღირსების შეგრძნებას, თუმცა ცდილობს მის აღდგენას. 

კლდიაშვილისეული პილონი სამეგობროს დაშლის შემდეგ უფრო მიმტევებელი ხდება, ეწყება 

გაცნობიერების პროცესი და ხდება აღიარებითი.   

ამ ორი ნაწარმოების თვალის გადავლებისას ნათელია, რომ ქართველი დრამატურგი უცვლელს 

ტოვებს პერსონაჟ პილონის ხასიათის ძირითად შტრიხებს, დარჩენილი ცვლილებები კი 

განპირობებულია მის მიერ ახალი სიუჟეტის შექმნით, რომელიც მოთხრობის ერთგავრ 

გაგრძელებას წარმოადგენს, ერთგვარ ხიდს პილონის შემდგომი ცხოვრებისა. მთავარი გმირის 

ცხოვრების მომდევნო ეპიზოდებში ვლინდება, რომ პილონი გახდა გაცილებით მიმტევებელი. მის 

მონოლოგებში ჩანს მისი ერთგავრი აღიარება და შეფასება განვლილი ცხოვრებისა 11 წლის შემდეგ. 

ის აკეთებს ერთგვარ გადაფასებას და დაასკვნის, რომ არ შეცვლილა.  

რეზო კლდიაშვილის მხატვრული ოსტატობა ვლინდება ჟორჟის, პიესაში ახალი პერსონაჟის 

ლოგიკურად შემოყვანაში. დრამატურგი  ოსტატურად ახერხებს „დენის სამეგობროს“  დაშლის 

შემდეგ პილონის ცხოვრების ჩვენებას ისე, რომ არ არღვევს სტაინბეკისეულ ატმოსფეროს, 

მხოლოდ გარდაცვლილ მეგობრებთან პილონის გასაუბრების შემდეგ, მთლიანად იცვლება გარემო 

და კონტრასტულად პიესაში ადგილს იკავებს განსხვავებული ქართული ლექსიკა (იმერული 

კილო-კავი, ჟარგონი), რომელიც გათამაშებული ამბის ლოგიკური ნაწილი ხდება. ქართველი 

დრამატურგი სიუჟეტს ისე ავითარებს, რომ ახალი პერსონაჟის ჟორჟის გაჩენა მოქმედებაში 

მთლიანად ლოგიკურ მოტივაციას ექვემდებარება. სტაინბეკი თითქოს სვამს წერტილს დენის 

სამეგობროს-საძმოს დაშლისთანავე, კლდიაშვილი კი პილონს უნარჩუნებს სიცოცხლის 

ხანგრძლივობას და მას აძლევს მოვლენათა ხელახლა გადაფასების საშუალებას, გარდა ამისა, 

ჟორჟის წყალობით უფრო ნათელს ჰფენს პაისანოებს, როგორც ასეთ მოვლენას.   

თუ მოთხრობის ცენტრში ტორტილა ფლეტის მაცხოვრებლები დგანან, რეზო კლდიაშვილის 

პიესის ცენტრალური ფიგურა პილონია. ამიტომაც  უწოდა პიესას ავტორმა „პილონი“. ახალ 

სიუჟეტში ჟორჟის გაჩენის საფუძველს თავად სტაინბეკი იძლევა, ის გარკვევით ახსენებს, რომ 

პაისანოები კავკასიელებიც იყვნენ, თანაც სტაინბეკი კარგად იცნობდა საქართველოს,  ამიტომ 

„დრამატურგმა სამართლიანად თავი აარიდა ზოგადკავკასიელი ტიპის შექმნას და ქუთაისური 

ჟარგონით აამეტყველა თავისი პერსონაჟი. რაც მთავარია, ამ ქალაქისთვის დამახასიათებელი  

სპეციფიკური იუმორი  ორგანულადაა შერწყმული წარმოდგენის ერთიან ქსოვილთან. უცხო 

ინოტაციური აქცენტის „შემოჭრით“ იქმნება ახალი მხატვრული სინამდვილე. ჟორჟი ნამდვილი 

ქართველის ტიპაჟია ყველა დადებითი და უარყოფითი თვისებით. ის საკმაოდ ბილწსიტყვაობს, 

როგორც ეს ქართველს სჩვევია, აქვს დიდი შინაგანი სამყარო, რომელიც მკითხველისა და 

მაყურებლის თანაგანცდას იწვევს.  

რეზო კლდიაშვილის „პილონი“ ერთ დიდ და უცნაურ ზმანებას გაქვს, რომელიც ერთი კაცის 

ცხოვრების მთელი ცხოვრების განვლილი გზის ხელახალ გადაფასებას, მის ერთგვარ შეჯამება-

შეფასებას წარმოადგენს. მნიშვნელოვანია, რომ დრამატურგი ერთდროულად ახერხებს 

სტაინბეკისეული გმირის ხასიათის ძირითადი თვისებების შენარჩუნებას და ამ გმირის ახალი 

უცნობი მხარეების გამომზეურებას. ამიტომაც, მოიფიქრა მან ისეთი სიუჟეტი, რომელშიც წლების 

შემდეგ მთავარი გმირი ხვდება ძველ და ახალ გმირებს. კლდიაშვილთან პილონის მოქმედების 

ტრაექტორია შემოსაზღვრულია გარდაცვლილ მეგობრებთან შეხვედრით, რომელიც გარკვეულ 

სულიერ არსებებს მოგვაგონებს.  მათ შორის გამართული გულწრფელი დიალოგი ბევრ სევდას 
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იწვევს და ადამიანური ღირებულებების ახლებური შეფასების კრიტერიუმების გასაღებიცაა. რეზო 

კლდიაშვილის დრამატული ტექსტი აქტუალურად ჟღერს თანამედროვე საქართველოში, როცა 

გაუცხოებული ადამიანები გლობალიზაციის პირობებში ერთმანეთს კიდევ უფრო შორდებიან, 

ურთიერთობა ადამიანებს შორის დასული საუკეთესო მეგობრობამდე თითქოს დეფიციტიცაა 

ჩვენს რეალობაში.  

რეზო კლდიაშვილის დრამატული ტექსტი ქართული თეატრების სცენებიდან კიდევ უფრო 

აქტუალურად გაჟღერდა არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ უცოხეთშიც. ფოთის ვალერიან 

გუნიას სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ახალგაზრდა რეჟისორის ირაკლი გოგიას 

მიერ დადგმული სპექტაკლი ნაჩვენები იყო თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე 

„Tilisi International“ “Georgian Show Case”-ის ფარგლებში. (მხატვარი ჯანო დანელია, ქორეოგრაფი 

ირინე კუპრავა) სპექტაკლს ესწრებოდა კრიტიკოსები და პროდიუსერები ევროპისა და აზიის 

სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მათი უმრავლესობა აღნიშნავდა პიესისა და სპექტაკლში მიღწეულ 

ოქროს შუალედს, რაც გამოიხატება იმის მიღწევაში, რომ შენარჩუნებულია სტაინბეკისეული 

ატმოსფერო და შექმნილია ახალი ქართული სინამდვილე. ამონარიდი ფესტივალის დაიჯესტში 

გამოქვეყნებული მიმოხილვიდან: „სპექტაკლში ასახულია ის ადამიანური ურთიერთობები და 

ფასეულობები, რაც დამახასიათებელია ბიოსფეროს ბინადართათვის - ეგოცენტრული, 

კაფსულირებული, ნარცისული საზოგადოება, სადაც მხოლოდ „მე“ ბატონობს. ამ ფონზე ინტერესს 

იწვევს პიესის მთავარი გმირის - პილონის ინტუიტური აზროვნება, რომელსაც მიუხედავად მძიმე 

სოციალური პირობებისა, მაინც არ დაუკარგავს სინდისი.“  

ნუგზარ ფუცხრიკიძისეული „პილონის“ სცენური ინტერპრეტაცია განხორციელებული 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თეატრში გასტროლებზე გახლდათ გერმანიის ქალაქ 

კარსრუეს „სანდკორნ თეატრში“. სპექტაკლს ფართო გამოხმაურება მოჰყვა პრესაში. უტე ეპიგნერი 

წერდა: „პიესაში საინტერესო სახეა კავკასიელი პაისანო ქუთაისიდან-ჯორჯი, რომელიც თავისი 

გადასვენებისთვის ერთ ტომარა განძს იძლევა. ლოთი პილონი ეძებს განძს, განძს კი სულები 

მფარველობენ. პიესაში ნაჩვენებია გაძაღლებული ადამიანი-პიხარიტო, რომელიც პილონს 

ეხმარება განძისა და დენის საფლავის პოვნაში. ასე უბრუნდება პილონს რწმენა და მას სჯერა 

სიკეთის. პილონს აქვს რწმენა, რომ სიკეთე აუცილებლად გაიმარჯვებს და ნანგრევებზე აიგება 

ღმერთის ქალაქი“. (უტე ეპიგნერი, პილონს კვლავ სჯერა სიკეთის, „ბადიშენ ნოინენ ნახრიხტენ“, 

17 ივნისი, 2011). სპექტაკლი გერმანიაში წარმოდგენილი იყო ქართულ ენაზე, მიუხედავად იმისა, 

რომ პიესაში ტექსტს დიდი დატვირთვა აქვს, ის დატვირთულია მონოლოგებით, სპექტაკლი 

თეატრალური გამომსახველობითი საშუალებების წყალობით ადვილი აღსაქმელი დარჩა 

უცხოელი მაყურებლისთვის. ამას მოწმობს გაზეთ „კარსრუეს კურიერში“ (16 ივნისი, 2011) 

გამოწვეყნებული სტატია: „ქართველმა თეატრის მოყვარულმა სტუდენტებმა, რომლებიც 

გვესტუმრნენ საქართველოდან წარმაოდგინეს ქართველი დრამაურგის რეზო კლდიაშვილის პიესა 

„პილონი“. მიუხედავად იმისა, რომ წარმოდგენა ქართულ  ენაზე მიდიოდა, სპექტაკლის 

მუსიკალური გაფორმება, სცენოგრაფია, ქორეოგრაფია და ორიგინალური გამომსახველობითი 

საშუალებები არ უქმნიდა დისკომფორტს უცხოელ მაყურებელს და ენობრივი ბარიერი 

დაძლეული იყო. ორივე დღეს წარმოდგენამ ანშლაგით ჩაიარა“. ასეთი შეფასებები ქართველი 

დრამატურგის და ქართული თეატრის გამარჯვებაზე მიუთითებს. ნათლად აჩვენებს იმას, რომ 

ქართული ლიტერატურა და თეატრი მოწყვეტილი არ არის ევროპულ კონტექსტს და ის მსოფლიო 

შემოქმედებითი პროცესების კვალდაკვალ ვითარდება.   
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რეზო კლდიაშვილი 

პ ი ლ ო ნ ი 

(ვარიაციები ჯონ სტეინბეკის მოთხრობის „ტორტილა ფლეიტის“ მიხედვით) 

მომქმედნი პირნი: 

პილონი 

ჟორჟი 

სერჟანტი 

დორა 

მადლენი 

პიხარიტო 

 სცენა წარმოადგენს ქალაქის განაპირა უბნის სასაფლაოს. ჩაძინებული პილონი იღვიძებს. კიდევ 

ერთხელ შეათვალიერებს იქაურობას, მძიმედ წამოდგება, არყის ბოთლით ხელში რამოდენიმე 

ნაბიჯს გადადგამს. 

პილონი – ჩემს აქ არ ყოფნაში, სულ რაღაც თერთმეტ წელიწადში მთელ უბანს          საცხოვრებელი 

ადგილი შეუცვლია და აქ გადმოსახლებულან. [არყის ბოთლს ხელის კანკალით მოსვამს]. 

პილონი – იძინეთ, იძინეთ მშვიდად უბნელებო. [ტუჩებს შეიშრობს, რამოდენიმე წვეთს 

საფლავებზედაც მოასხამს. თითქოს მეტი მოუვიდაო]. 

პილონი – გეყოფად, გეყოფად!   [ბოთლს გულის ჯიბეში შეინახავს]. 

პილონი – დენი, დენი შენს საფლავს შუადღის შემდეგ დავეძებ, დამაღამდა კიდეც.   [აქვითინდება, 

თავში ხელს წაიშენს]. 

პილონი – დენი მრცხვენია შენი, მეც ხომ ადამიანი ვარ, ცოტა ღირსება მეც ხომ შეიძლება გამაჩნდეს.   

[მოულოდნელად სერჟანტის საფლავის წინ აღმოჩნდება. უკან დაიხევს. სერჟანტი ულმობელი 

სახით გამოიყურება]. 

პილონი – სერჟანტო შენც აქა ხარ?!   [სერჟანტი ოდნავ სახეს მოარიდებს. პილონი რამოდენიმე 

ნაბიჯს გადა¬დგამს და დაუკვირდება. სერჟანტი სახეს აარიდებს, არ სიამუვნებს პილონის დანახვა. 

პილონი წირპლიან თვალებს მოისრისავს]. 

პილონი – პილონი ვარ, პილონი! [პილონი ბიუსტს შემოუვლის.] 

პილონი – დენის მეგობარი.   [პილონი ზურგზე ხელს დაარტყამს. სერჟანტი წარბს ასწევს.] 

პილონი – არ მითხრა არ მახსოვხარო. აბა გაიხსენე მე და დენი რატომ დაგვიჭირე.  [ჩასაფრებულ 

მზერას მიაპყრობს] 

სერჟანტი – რატომ უნდა მახსოვდეს! 

პილონი – ძალიან კარგად გახსოვს. 

სერჟანტი – წადი, გამშორდი და რომ გამოგიძახებ მაშინ მოდი! 
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პილონი – მოიცა, მოიცა. ის ხომ კარგად გახსოვს მე და დენიმ მეზობლის   ქათმები რომ მოვიპარეთ? 

სერჟანტი – მერედა რატომ მოიპარეთ. ქურდობა ხომ ძალიან ცუდია? 

პილონი – შეგვეცოდნენ და იმიტომ მოვიპარეთ. მორჩილად რომ მოთქვამდნენ  თავიანთ 

გაუხარებელ ბედზე. 

სერჟანტი – (ირონიულად ჩაიხითხითებს) – შ ე ე ც ო დ ა თ. . . 

პილონი – ჰო, არ შეიძლება გაუთავებელი ქოთქოთი და წუწუნი, ზეცაში წმი ნდანებს ვაწუხებთ. ის 

ავად სახსენებელი სიკვდილი ამ დროს თურმე  ჩასაფრებულია და დაუკითხავად მოგადგება. აი, 

ისე მე და დენი რომ მივადექით მეზობლის ქათმებს. სამაგიეროდ ჩვენს მშიერ მეგობრებს როგორ 

გავახარებდით. 

სერჟანტი – ქურდობა ცოდვაა. 

პილონი – მოიცა, მოიცა ზუსტად ისე გავახარებდით როგორც იმ ორი ქათმით,  შენი ცოლშვილი 

რომ გაახარე იმ დღეს..  [სერჟანტი მკაცრად უყურებს პილონს]. 

სერჟანტი – ვერ ვიხსენებ, რა ვარია, რის ვარია! 

პილონი – ვარია კი არა დედალი იყო, ორთავეს ქარვასავით კურტუმო ჰქონდათ.  ვარია არა. . . 

სერჟანტი – რას გადამეკიდე, მომასვენე! 

პილონი – არ მითხრა ქათმები პატრონს დაუბრუნეო. მიკვირს ჩემი ცოდვით   ლუკმა როგორ 

გადაგივიდა ყელში ან ქათმის ძვალი როგორ არ  გაგეჩხირა. 

[სერჟანტი აქვითინდება, სლოკინი აუტყდება. ორ ნაბიჯს გადმოდგამს და მარჯვენა ფეხს ურტყამს 

გვერდზე საფლავს. პილონი გაოცებული უყურებს. სერჟანტი წიხლებით შეადგა გვერდზე 

საფლავს]. 

პილონი – რას შვები სერჟანტო? 

სერჟანტი – ამის ბრალია სიცოცხლეს რომ გამოვემშვიდობე ასე ადრიანად.  ამის მუცელი ვერ 

ამოვავსე, ერთი დედალი არ ჰყოფნიდა ერთ ჭამაზე. ერთ თავ ყველს ჭამდა ერთ ჭამაზე. 

პილონი – ვინ გაგამწარა ასე? 

სერჟანტი –ჩემმა სიდედრმა, ექვსი თვის თავზე ჩემს ბატკანივით ცოლს შავი კაბა შემოხია, შავმა 

ფერმა მიჩვევა იცისო. 

პილონი – მეც გამიგია, ცრემლმა ცრემლი იცისო. 

სერჟანტი – წელიწადი და შვიდი თვის შემდეგ აქ მოვათრიე. აქაც მამწარებს სულ შია, არ მასვენებს. 

პილონი – საკურთხს ითხოვს? 

სერჟანტი – აქაურები გეცოდებოდეთ, ხალხს ისე უჭირს მიცვალებულები დაივიწყეს. თუ ვინმეს 

საკურთხი მოუვიდა, მგლების ხროვასავით დავესევით და პატრონს ვინ აცლის ზრდილობისათვის 

ერთი ლუკმა რომ შეხვდეს. 

პილონი – შენი თქმით ციხეში პერედაჩის მიღების დროს უფრო წესრიგი ყოფილა. 
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სერჟანტი – ბევრად, მანდ სამოთხეა. ჩემმა სიდედრმა ამ სამი წლის წინ ცხარე ცრემლით მატირა, 

ერთი ლუკმა არ გამიყო. 

პილონი – უხერხულია, ესმის ალბათ. 

სერჟანტი – ყრუა, იღორა და აქაურებმა ისე სცემეს ძვალ-რბილი გაუერთიანეს. 

პილონი –ეკლესიაში სიცოცხლეში წირვაზე ხომ დადიოდით? 

სერჟანტი -  ვახერხებდით. 

პილონი – თანაც წმინდანებს თვალს უსწორებდით. 

სერჟანტი – მე პირადად რატომ არ უნდა გამესწორებინა 

პილონი – მე კიდევ არ დავდივარ, წმინდანებს არ ვაწუხებ და არც არაფერს ვთხოვ. 

სერჟანტი – შენ ხომ ქურდი ხარ და ქურდობა ცუდია. 

პილონი – ეგ ყველამ იცის ქურდობა რომ ცუდია, მაგრამ მაინც ვქურდობთ, რაშია საქმე? 

სერჟანტი –სანთელივით წმინდა ვიყავი, წესრიგის მოყვარული. 

პილონი – (დაასლოკინებს) საქმე იმაშია, ხვდებით ხომ? თევზი საიდან ჰყარს? 

სერჟანტი – არ გამიგია და არც მინდა ვიცოდე 

პილონი – პილონს ვინ გამაბედვინებს ქურდობას, ქალაქის თავი, პოლიციელი ან მოსამართლე 

ქურდები რომ არ იყვნენ. 

სერჟანტი – მე არ გამიგია, ფუი ეშმაკს, ფუი ეშმაკს. 

პილონი –ნუ გაფითრდი, მანდ მაინც რისი გეშინია. მონად იყავი დაბადებული  და მანდაც მონურ 

ცხოვრებას განაგრძობ, არიან ადამიანები მონებად რომ იბადებიან. 

[პილონს დააცემინებს და მარჯვენა ხელს სამჯერ ზურგზე დაირტყამს]. 

პილონი – რაო, რაო (ყურთან მიიტანს ხელს) ძალიან სცდები სერჟნტო, ქურდებად არ იბადებიან. 

ხომ ხედავ მეორედაც დაცემინება მინდა და ვერ  ვაცემინებ. ე.ი. ცხვირიც არ მიმოწმებს, რადგან 

სწორს ვამბობ და იმიტომ. 

სერჟანტი – ღმერთი გწამს? 

პილონი – არ მწამს. 

სერჟანტი – მომეხმარე და ეს ჩემი სიდედრი შორს გადამასვენებიე. აქ მაინც ვიყო მშვიდად. ისე 

დავტოვე მაქაურობა არ გამიხარია ძაღლივით ვიცხოვრე. გადამასვენებიე რა შორს. 

პილონი – ღმერთს ჩემი სიყვარულით მართალია არ ვაწუხებ მაგრამ იმდენი კი  ვიცი მკვდარი 

საფლავში რომ არ უნდა შევაწუხო. ჩემს ცოდვებს მაგ ფერით ვერ გავამდიდრებ. ისიც გამიგია 

საფლავს ხელს თუ ახლებ აუცილებლად ოჯახიდან ვინმეს წაიყვანსო. რა მაგის პასუხია და    ერთი 

რამ თვალში საცემი გახდა დიდი ხანია რაც აქედან გადავიკარგე. დღეს რომ უბანში ჩამოვიარე, 

უბნელებს ნაგაზები ჰყავთ აშვე ბული. 

სერჟანტი – ჩემი ხელი აკლიათ. 
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პილონი – ეტყობა ქურდობა და ძარცვა ისე მძვინვარებს ადამიანებმა გამოსავალი მოძებნეს. 

სერჟანტი – ძაღლების გამაოგნებელი ყეფა აქაც ძალიან ისმის. 

პილონი – არადა, სულ რაღაც ამ თხუთმეტი წლის წინ, ფანჯრებს, სახლის კარებს ან ჭიშკარს ვინ 

კეტავდა, იყო რასაკვირველია წვრილმანი ქურდობები, როგორ არ იყო მაგრამ . . . აი, ის იტალიელი 

პოლიციელი რომ იყო, ისიც შენსავით წუწკი და დაუნდობელი იყო. ერთხელ  მე და დენიმ ქალაქში 

ფოსტის წინ ვიხულიგნეთ, ნასვამები ვიყავით და დაგვიჭირა, სამი დოლარი მომეცით და 

გაგიშვებთო. ჩვენც ბევრი ვევაჭრეათ და ერთ დოლარამდე ჩამოვიყვანეთ. მერე ორთავემ მის 

თვალწინ ჯიბეები გადმოვიბრუნეთ, რომ დარწმუნდა ცენტიც არ გაგვაჩნდა, იმ ახვარმა ოცდაათი 

დღით გვიკრა თავი ციხეში. საკანში პირი გვიშრებოდა, თითქოს შაბი ამოგვივსესო. დენიმ ოცნება 

დაიწყო, როგორც იცოდა – პილონ, ეხლა ღვინის წვიმა რომ წამოვიდეს და მთელი დღე იწვიმოს არ 

გინდაო? თანაც დიდ ცისტერნებს ვავსებდეთ. გავუჯავრდი, რას ამბობ მეთქი, გარეთ ღვინის წვიმა 

რომ წამოვიდეს და მე ამ ბნელ საკანში ვიყო, ხომ გამისკდა გუ ლი. არასოდეს არ მყვარებია უაზრო 

ოცნება, მაგრამ დენის ხათრს როგორ გავუტეხავდი. ისე დავსველდით, სულ მთლად გავილუმპეთ. 

აი, რომ გამოიდარა, უფრო სწორად, დენი ოცნებისაგან რომ დაიღალა, გეფიცები [პირჯვარს 

გადაიწერს] გვეშველა, პირი ისე აღარ გვიშრებოდა. რომელი ერთი გავიხსენო. [პილონი 

მაყურებელს მიმართავს]. პილონი –  დენის წასვლით ამ ქვეყნიდან ჩვენი სამეგობროც დაიშალა. რა 

დაეტაკა ასეთი, ავადმყოფობა, როგორ უცებ მოაქცია თავის კლანჭებში. დილით, ეზოში 

სავარძელში ჩაძინებულს მზის სხივი დასთამაშებდა სახეზე (პილონი თავს გააქნევს). სულ მეგონა 

სამეგობროს ღერძი მე ვიყავი, თურმე ვცდებოდი. ეჰ, დენი, დენი (აქვითინდება). გაგვთვალეს, 

გაგვთვალეს. თვალის ძალიან მჯერავს. ბავშობაში ბაბუაჩემმა მასწავლა დილით პირველი ადამიანი 

როგორც კი შეგხვდება ჩუმად შენთვის სამი თითის კომბინაცია გააკეთეო. აი, ასე, ბაბუას რჩევა ხში 

რად მახსენდებოდა. წარმოიდგინე, დენის მეგობრებს არც ერთს     თავშესაფარი არ გაგვაჩნდა. 

შეგვიკედლა. ერთ მშვენიერ დღეს მოულოდნელად ანდერძით მამისეული სახლის მეპატრონე 

გახდა. მამამისი მაგარი ახვარი იყო, სიცოცხლეში ფეხებზე ეკიდა დენი. საშინელება დაგვატყდა, 

ორთავე სახლი, სულ რაღაც წელიწადნახევარში  ხანძარმა შთანთქა და ფერფლად იქცა. დენი 

გამორჩეული იყო, ქალებსაც როგორც მოსწონდათ. მე საცოდავი მთელი ცხოვრება მეძებარი 

ძაღლივით დავძრწოდი სასმელი და დასაყოლებელი რომ მეშოვნა. დენი უყვარდათ უბანში. რა 

დიდებულად დაასაფლავეს ტორტი ლა ფლეტელებმა, რამდენი ცრემლი გაჰყვა. შენც ხომ გახსოვს 

სერჟანტო? მე კიდევ, მე უბედურს ტანსაცმელი არ მქონდა ხალხში რომ გამოვჩენილიყავი და 

ბუჩქებიდან ვადევნებდი თვალს დენის დასაფლავების პროცესიას. ბოზებმაც როგორ დაიტირეს. 

(პაუზა). ძალიან გამიჭირდა, ჩემს სამშობლოში დავბრუნდი. სიზმრებმა გამაგიჟეს, სულ აქაურობას 

ვხედავდი. სხე ულში სულს ძლივს ვამაგრებდი. აი, ჩამოვედი, თითქოს ვინმე მელოდა. აქ კი დრო 

გაყინული მეჩვენა. ისევ ის დაბრე ცილი მტვრიანი ქუჩები, აქა-იქ ბოძებზე შერჩენილი 

ჩამტვრეული ფარნები. ყველას და ყველა ფერს გაჭირვებისაგან სახე ჩამოსტირის.  ამდენი 

უმუშევარი პაისანო ისევ, ისე დაძრწის – იტალიელები, პორტუგალიელები, კავკასიელები და ვინ 

ოხერს, ან რა რჯულის ადამიანს არ ნახავ ბედის საძებნელად რომ ჩამოყრილან მონტერიეში 

ჩემსავით. კალიფორნია! კალიფორნია! [არტისტული ჟესტით წარმოთქვამს ხმამაღლა] მისი 

უძველესი ქალაქით – მონტერიე რომ ჰქვია. რა ლამაზად ჟღერს არა [ჩაფიქრდება და ღიმილი 

გადაჰკრავს]. ერთმა კავკასიელმა პაისანომ იცოდა – ხვიშტი.  [სამი თითის კომბინაციას გააკეთებს] 

რა ერქვა აღარც კი მახსოვს.  [ჩაფიქრდება] მე ამ ბოლო დროს მეხსიერბა მღალატობს და ცალ 

თვალზე ბინდიც კი მეფარება. უკაცრავად მაგრამ მეფსმება. [გვერდზე გაიწევა,  თანაც სერჟანტთან 

საუბარს განაგრძობს] იმ იტალიელი სერჟანტის გვარიც  გავიხსენე - ტიტო რალფი, ტიტო რალფი 

არც ისე ცუდად არის ჩემი მეხსიერების საქმე. [შარვალს იბნევს და სერჟანტის საფლავს 

უახლოვდება].  მეხსიერება თუ დავკარგე მე და შენს შორის რაღა განსხვავება იქნება. მიწის ზემოთ 

მკვდარი გაცილებით საცოდავია. საუბარი გამიგრძელდა  წავედი, წავედი. დამლაპარაკებელი მეც 

მენატრება. ერთფეროვანმა დღეებმა დამღალეს, ხანდახან ისე მჭირდება ცხოვრებაზე ვისმეს აზრი 

გავუზიარო, მაგრამ . . . [მხრებს აიჩეჩავს]. ოჰ, დენი შენი ფასი არ მცოდნია, შინაურ მღვდელს ხომ 

შენდობა რა აქვს. ასეა, ასე. არც კი ვიცი დიდი ჯო, პაბლო, მეკობრე და მისი ძაღლები, ხესუს მარია 

ცოცხლები არიან თუ მკვდრები [არაყს გადაჰკრავს ხელის ქნევით სერჟანტის საფლავს 
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ემშვიდობება]- საღამო ისე ახლოვდება როგორც სიბერე უახლოვდება ხოლმე ბედნიერ ადამიანს 

[ფეხს წამოჰკრავს, წაიბორძიკებს. ქალის ბიუსტს თავს მიარტყამს. არყის ბოთლი ხელიდან 

გაუვარდება, დაეძებს, იპოვის. შუბლზე  ხელს მიიდებს] ნეტა ვის საფლავთან უნდა დამელია სული 

[ბიუსტს ახედავს, წარწერის წაკითხვა უჭირს, თვალებს არ უჯერებს. გაოცებისაგან          აღმოხდება] 

დორა?  [სინათლის სხივი ქალის ბიუსტს ეცემა, რომელიც თითებს უკვირდება და თავისთვის 

ჩურჩულებს].  

პილონი – დ ო რ ა?! ნამდვილად დორაა, საროსკიპოს მეპატრონე, დორა უილიამსი.   [წარწერას 

ერთხელ კიდევ ხმამაღლა ამოიკითხავს].  

პილონი – დორა უილიამსია, აბა ამოდენა ძუძუები მის გარდა ვის ექნებოდა   ტორტილა ფლეტში.   

[პილონი შარვალს დაიფერთხავს, თმაზე ხელს გადაისვამს, დორას მორცხვად ახედავს]  

პილონი – დორა, ერთხელ ნამყოფიც ვარ შენთან საროსკიპოში.   [მორცხვად ელოდება დორას 

რეაქციას. დორა არ აქცევს ყურადღებას და თითებს უკვი-რდება]  

დორა – ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ, ვუყვარვარ, არ ვუყვარვარ. ვ უ ყ ვ ა რ ვ ა რ!!  სხვათაშორის 

ქალებს კაცები აბოზებენ და თავიანთ სისუსტეს ჩვენ გვაბრალებენ. არც ერთ ქალს არ უნდა იყოს 

კახპა. (პაუზა) ვიფიქრე, ვიპოვე მამაკაცი რომელსაც ხელს არ გავუშვებ მეთქი, დავბანე, ვაჭამე, 

სული  რომ მოითქვა და კაცს დაემსგავსა თვენახევარში, ჩემი საროსკიპოს მეძავთან მიღალატა, თან 

ვის? მე დორა უილიამსს. ოჰ უმადურობავ! . . .  

პილონი – მივხვდი ვიზეც ლაპარაკობ, კავკასიელ პაისანოზე. ამბობდნენ.  

დორა – სადღაც ჩაკვდა. მაგრამ გულიდან მაინც ვერ ამოვშანთე. ისე მყავდა ჩაკერებული. კაცი მე არ 

გამაკვირვებდა, მაგრამ ჟორჟი სხვა იყო, როგორ  უყვარდა ჩემი ცხვირის ნესტოები. 

ნერვიულობისაგან ადამიანს ყველაფერი უბედურება შეიძლება გაგიჩნდეს. მაგრამ გული არ 

მწყდება ცოტახნით, სულ რაღაც სამი კვირა ვიყავი ქალი. დანარჩენი მთელი ცხოვრება 13 წლიდან 

საფერფლე, ათასი რჯულის კაცის ხვაშიადის ჩამქრობი.  

პილონი – ეგ ბიუსტი ალბათ ბოზებმა დაგადგეს, ცოცხალივითა ხარ.  

დორა – არ მეკუთვნოდა ან არ დავიმსახურე?!  

პილონი – გეფიცები, მე კიდევ უკვდავი მეგონე. მშვიდად იძინე, ნაშრომი ქალი   ხარ. [არაყს 

გადაჰკრავს, ტუჩებს შეიშრობს და საფლავს გასცდება].  

პილონი – დორას თუ რამე წააქცევდა ვის შეეძლო წარმოედგინა. დოლს არ მოხვედრია იმდენჯერ 

რაც დორას მაგრმ. . .  

დორა – პ ი ლ ო ნ!!!    [პილონი გაშეშდება. საბრალო სახით აღმოხდება]  

პილონი – რად მიხმობ დორა?   [უკანა სვლით, ზურგით დორას ბიუსტს უახლოვდება თითქოს 

რაღაც უხილავი ძალა ექაჩება. შემოტრიალდება]  

პილონი – ეგრე გეთქვა, როგორ ვერ მოვისაზრე.   [არყის ბოთლის პირთან მიტანას დააპირებს და 

ჰაერში გაუშეშდება] პილონი – დორა, რაშია საქმე?  

დორა – დაასხი შე ღორო!  

პილონი – ეს როგორ დამემართა.  [საფლავზე შეეცდება დააღვაროს სასმელი მაგრამ წვეთი აღარ 

არის . წვალობს და შეშინებული ახედავს დორას და ბოთლს მოისვრის. ხელს ყურთან მიიტანს.]  
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პილონი – ცოტა ხმამაღლა არ მესმის დორა. სანთელი დაგინთო? საიდან გავაჩინო. ო, დორა, დორა 

გულთმისანი ხარ. [პილონი გულის ჯიბიდან უკმაყოფილო სახით სანთელს ამოიღებს] პილონი – 

დენის საფლავზე მინდოდა დამენთო მაგრამ არა უშავს, არა უშავს. [დაიჩოქებს და სანთელს 

აანთებს].  

დორა – ხედავ როგორ იწვის სანთელი? პილონი – ვხედავ, ვხედავ. ალს თავისი შუბი ზეცისკენ აქვს 

მიმართული?  

დორა – მხატვრები და მწერლები ასე იწვიან უკვდავებას რომ ეზიარონ  

პილონი – არ ვიცოდი  

დორა - კავკასიელი პაისანო პოეტი იყო, ლექსიც მომიძღვნა პილონი – პ ო ე ტ ი? ის კი მახსოვს 

თავის ქვეყანას რომ მისტიროდა, უყვარდა  ღელესთან მარტო ჩამოჯდომა და გულდათუთქული 

ლექსების კითხვა. გუბე ზღვასავით ეჩვენებოდა. მაშ, პოეტობდა არა?  

დორა – ჟორჟ! ჟორჟ! ჩემო მკვლელო და დამფუფქველო.  

პილონი – შენ რომ გამოაგდე ერთი ორი ღამე დენის სახლშიც შევიფარეთ  

დორა – რას ამბობდა ჩემზე, მითხარი არ დამიმალო პილონი – შენზე (პაუზა). ამბობდა რომ დორა 

თუ არ შემირიგდება დავიღუპებიო.  

დორა – ადამიანს თავის თავის უნდა ეშინოდეს. ვინ გიმტრობს ისე შენ რომ  უმტრობ შენს თავს?  

პილონი – ახლა მე წავალ დორა. ბატონო, ბატონო. გეფიცები დენიში გეშლები,   ჩემს სიცოცხლეში 

არ მიმღერია, სამღერლად საქმე არასოდეს მქონია მერედა სასაფლაოზე სიმღერა ვის გაუგია.  

დორა – იმღერებ!  

პილონი – თავზარდაცემული ვარ, შენ მიწაში უნდა იწვე და მე ცოცხალი უნდა   ვიყო  

დორა – ეს განგების შეცდომაა, მაგრამ ამას ეხლა არაფერი ეშველება. ჩემს თხოვნას, გნებავს 

ბრძანებას შეასრულებ!  

პილონი –მემღერება ეხლა მე? გინდა დორა აქედან პირდაპირ წმინდა კარლოსის ტაძარში 

გავიქცევი და ბევრ სანთელს დაგინთებ.  

დორა – [დორა მკერდს მოიშიშვლებს] პილონ მკვდარი რომ არ ვიყო ამდენს ხომ არ მახვეწებდი?  

პილონი – ბინდდება დორა და თანაც შიშისაგან შეიძლება აქვე შევრცხვე.  

დორა -  ამოიღე! პილონი – რა ამოვიღო დორა, შიშისაგან ისეა დაპატარავებული ამის მოძებნა არ  

გინდა. ფეხებიც აღარ მემორჩილება. შემიცოდე დორა დორა – ამოიღე!  

პილონი – მანდ მეზობლები არა გყავს გული რომ გადააყოლო. თუნდაც სერჟანტი. [დორა 

შეაფურთხებს, პილონი იწმენდს]  

პილონი – რა ვიცი, სიცოცხლეში შეგეძლო ერთხელ მაინც ნისიად შენს საროსკიპოში მეც მიმეღო 

სიამოვნება  

დორა – უფულოდ?! 
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პილონი – დენის ხომ სწყალობდი? დორა – დენი სხვა იყო პილონი – ვიცი, სხვა რომ იყო. მეკობრე 

ფულს აგროვებდა, მოვპარე და ერთხელ შენს საროსკიპოში კაცურად მეც შემოვედი.   [გაისმა 

ძაღლის ყეფა]  

პილონი – რა ნაცნობი ხმაა (ყურთან ხელს მიიდებს, სახე გაუნათდება). ღინღლას  ხმაა, მოიცა, 

მოიცა, არა, არა ეს პიხარიტოა, მეკობრის ძაღლი, შეიძლება მეკობრეც აქ იყოს ან მკვდარი ან 

ცოცხალი. თუ ცოცხალია   უსიკვდილოდ, დენის საფლავთან იქნება. პიხარიტო, პიხარიტო, აქეთ,  

აქეთ პილონი ვარ! რამდენი ამაგი მაქვს შენზე. [ძაღლის ყეფა შეწყდება].   ამაგი ვის დაფასებია და მე 

რომ დამი¬ფასდეს. [დორას ბიუსტს გულმოსული გახედავს) დორა შენ აუკრძალე პიხარიტოს 

ჩემთან მოსვლა არ არსებობს ჩემი ხმა გაეგონა და აქ არ გამოჩენილიყო. ლუკმას ვუყოფდი. ცუდად 

რომ იყო ღამეებს ვუთენებდი და ჩემს კალთაში ეძინა.  მართალია ღარიბი ვარ, ზომაზე მეტად 

მიყვარს სმა, მაგრამ მეც გამაჩნია ღირსების გრძნობა. გტოვებ, იძინე მშვიდად. შენ ამის უფლება 

მოიპოვე. თუმცა გაგიმეორებ სიცოცხლეში შეგეძლო ერთხელ მაინც ნისიად შენს საროსკიპოში მეც 

მიმეღო სიამოვნება.  [გაისმის შრიალის ხმა, შიშისაგან დორას ჩაეკვრება, დორა ხელს ჰკრავს, 

განდევნის. დაეცემა. თეთრზეწარ შემოხვეული მადლენი ბალერინას სვლით პილონს უახლოვდება, 

მხარზე ხელს ნაზად დაადებს, პილონი უკვირდება]  

პილონი – მ ა დ ლ ე ნ?      [მადლენი ხელს გაუწვდის და წამოაყენებს. პილონი აქვითინდება. 

მადლენი თითებით ცრემლს შეუშრობს]. პილონი – მაპატიე მადლენ, მაპატიე           

მადლენი – გაპატიებ პილონ გაპატიებ, მაგრამ მე რომ არავინ არასდროს არაფერი რომ არ მაპატია?  

პილონი – იმ დღეს დორას საროსკიპოში შენი ვარდისფერი ლიფი მე მოვიპარე.            

 მადლენი – ალბათ მხოლოდ კეთილი განზრახვით.      

პილონი – რასაკვირველია კეთილი განზრახვით. დენის მორიგი ქალისთვის საჩუქარი 

სჭირდებოდა, ფული არ ჰქონდა ხელდამშვენებული რომ წასულიყო.   [პილონი თავში წაიშენს 

ხელს. მადლენი აქვითინდება]  

მადლენი – ო, ჟორჟ რამდენჯერ გაფრთხილებდი სიყვარულს მალვა უნდა მეთქი. არ დამიჯერე და 

დორამ ორთავე დაგვსაჯა.            

პილონი – შრომობდი პატიოსნად, შენ სხეულს ჰყიდდი. 

მადლენი – ოჯახს ვარჩენდი. პილონი – ჩვენ დროში ოჯახის რჩენა დიდი საქმეა. 

მადლენი – დედაჩემის ძროხას რძე რომ გაუშრებოდა მშივრები ვეყარეთ.  პილონი – მისის 

პოლოჩიკო ცოცხალია? 

მადლენი – მაგას რა მოკლავს.  პილონი – ის ცოცხალია და შენ კიდევ. . . რა მაგის პასუხია და მისის 

პოლოჩეკო რძეში ძალიან ბევრ წყალს ურევდა. ეგეც ცოდვაა ერთგვარი. 

მადლენი – დორამ საროსკიპოდან რომ გამომაგდო დედაჩემმა სახლში აღარ შემიშვა.  

პილონი – ინერვიულებდა სამსახუი რომ დაკარგე. შენ არ ინერვიულო იმ ვარდისფერ ლიფს ვინმე 

მიცვალებულის ხელით აუცილებლად გამოგი გზავნი ფულს რომ ვიშოვნი. 

მადლენი – კარგი იქნება პილონი – რომ იცოდე როგორი სიტყვის კაცი ვარ.   

მადლენი – სანთელსაც დამინთებ? პილონი – რას ჰქვია სანთლებს არ დაგინთებ, აუცილებლად 

დაგინთებ. ახალგაზრდობაში მღვდლობა მინდოდა, შენ წარმოიდგინე მონტერიეს კალე ნდარში 

ერთი წმინდანი გაჩნდებოდა, მაგრამ არ ისურვეს. [პილონი ზეცას გახედავს]. 
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მადლენი – კიპარესობამდე გამაცილებ? პილონი – მადლენ შენ ცახცახებ? 

მადლენი – დორას ჟორჟთან რომ არ შევესწარი დღესაც ცოცხალი ვიქნებოდი, მიზეზად კი ლიფის 

დაკარგვა გამოიყენა. პილონი – დორა რა აფთარია კარგად ვიცი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართალია 

ჟორჟი დაბანა, ასვა, აჭამა, თანყვებოდა. კინწისკვრით გამოგყრიდათ   აბა რას იზამდა. დორა 

ღალატს ვინმეს შეარჩენდა? 

მადლენი – ჟორჟი ჩემზე გიჟდებოდა.  

პილონი – ჟორჟი ყველაზე გიჟდებოდა, აბა დორას ჰკითხე. დენის ლიფის მოპარვის ამბავი რომ 

მოუყევი გამიბრაზდა, მაგრამ საჩუქრად მაინც წაიღო. ღმერთო დიდი და პატარა ცოდვის გარჩევა 

უნდა შეგეძლოს. აბა, აქლემის და ნემსის ქურდი ორივე ქურდი როგორ არის? ნემსის ქურდს ცოტა 

შეღავათი არ ეკუთვნის? მადლენ რატომ შეჩერდი. 

[მადლენი საფლავთან აქვითინდება და ცახცახებს].  

პილონი – ვისი საფლავია მადლენ. 

 [მადლენი საფლავის ირგვლივ ცეკვას იწყებს] პილონი – მადლენის სასაფლაოზე ცეკვა ვის გაუგია? 

მადლენი – ჟორჟ განა შენ არ მასწავლე `უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე, სიო არ 

დაჰქრის. . . 

ჟორჟი – იკითხე მგლის თავზე სახარება  პილონი – მადლენს უყვარხარ 

ჟორჟი – მე ვუყვარდი და შენ ხმარობდი  პილონი – მე მხოლოდ ერთხელ ვიფიცებ რაც კი გამაჩნია 

ჟორჟი – შენ ხომ არ გგონია პირველად გავაგდე სულ აქ არის ჩამომჯდარი, აქაც არ მაყენებს. წადი 

მადლენა ამ კაცთან საქმე მაქვს და მე დაგიძახებ  და მაშინ მოდი. 

მადლენი –  არ მომატყუებ? პილონი – წადი მადლენ და აუცილებლად დაგიძახებს 

 [მადლენი ცეკვა-ცეკვით გაქრება] ჟორჟი – მიჭირს ძმა და შენ უნდა მიშველო. 

პილონი – მე როგორ გიშველო, მე რომ მიცვალებულების შველა შემეძლოს წმინდა კარლოსის  

ტაძარში მეფესავით მაცხოვრებდნენ. 

ჟორჟი – კაცური სიტყვა მომეცი და საქმეს მოგცემ. ძმაო გინდა განძი გაპოვნი ნო? 

პილონი – განძი? 

ჟორჟი – ძმა მომხედე, ღამე უნდა გაათენო სასაფლაოზე. კარგად დაიმახსოვრე. 

პილონი – ვიმახსოვრებ 

ჟორჟი - ამაღამ ძმა, წმინდა ენდრიუსის დღესასწაული იწყება. ზეციდან სულები  ჩამოდიან და 

თავიანთ დაფლულ განძს უთვალთვალებენ. ღმერთმა გამომიგზავნა შენი თავი და ჩემი სული შენს 

ხელშია. გამდიდრება არ გინდა? 

პილონი – მეც გაგონილი მაქვს მტრები ამ ორასი წლის მანძილზე მონტერიეს რომ შემოესეოდნენ 

ქალაქის მაცხოვრებლები თურმე ტყეში მალავდნენ განძს. ნუთუ ეს მართალია? 

ჟორჟი – დორაია ბოზი ხომ გახსოვს, იმისაგან მაქვს გაგონილი. აზრს ნუ მაწყვეტინებ, დრო არა 

გვაქვს. ძმა, თუ გეშინია ტყუილა ნუ მაბაზრებ. 
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პილონი – რა დროს შიშია, ნუ გეშინია განძი თავგზას არ ამირევს. მერე რაა  რომ მთელი ცხოვრება 

სიღარიბეში გავატარე. 

ჟორჟი – არ გინდა ახლა ტუფტა ბაზარი. წერაქვს კარგად ხმარობ? 

პილონი – ჯარში საომრად რომ ჩავეწერე იარაღის მაგიერ ბარი შემომაჩეჩეს. 

ჟორჟი – ადექი! 

პილონი – საით წავიდე? 

ჟორჟი – მარჯვნივ, გადადგი ხუთი ნაბიჯი და დორაია ბოზის უკან რომ საფლავია, მოფარებულში 

ხედავ? 

 [პილონი ასრულებს ჟორჟის დავალებას] 

პილონი – რა მაგარი ხარ ჟორჟ. ვიპოვე. 

ჟორჟი – სულებმა არ დაგინახონ ბორიალს რომ დაიწყებენ. დაბრუნდი და კარგად გადააფარე 

მადლენია ბოზმა რომ გესროლა ის. 

 [პოლონი ასრულრბს ჟორჟის დავალებას] 

ჟორჟი – მამხედე ძმა. ახლა გამხმარი ხის ტოტიდან ჯვარი გააკეთე. 

პილონი – ნახე რა ლამაზია, როგორ ციმციმებს აქაურობა. 

ჟორჟი – არ გინდა ლიშნი ბაზარი, ზოგიერთი სული უკვე დადის. 

 [პილონი გამხმარი ხის ტოტებისაგან ჯვარს გააკეთებს. გაისმის მუსიკის ხმა და სცენაზე ჩნდებიან 

ზეციდან ჩამოსულები. წყვილები, ზოგიც მარტოსულია, მიდიან თავიანთ საფლავებთან 

დახედავენ, ლოცულობენ]. 

ჟორჟი – ნისლოვან სვეტს ხედავ 

პილონი – მქრქალად რომ ანათებს? 

ჟორჟი – ჯვარი კარგად გიკავია? 

პილონი – ხელიდან ვერავინ გამაგდებინებს 

ჟორჟი – მეორე ხელში წერაქვი დაიჭირე 

პილონი – არის! 

 [პილონი ნელი ნაბიჯით უახლოვდება სვეტს. სვეტი გაქრება. ფეხს ღრმულს დაადებს] 

პილონი – [ჩუმად] ჟორჟ ღრმული ვიპოვე 

ჟორჟი – წრე შემოხაზე 

 [პილონი მიმოიხედავს და ხის ტოტს იპოვის. წრეს შემოხაზავს] 

ჟორჟი – დაჯექი და სანამ მონტერიეს პირველი მამალი არ დაიყივლებს ხელი  არ უნდა გაანძრიო. 

პირველად წერაქვი მაშინ უნდა დაჰკრა, მამალი პირველად, რომ დაყივლებს, გახსოვდეს ყივილს 

არც უნდა დაასწრო და არც დააგვიანო, ჩაგვეშლება. 



 

 

241 

 

პილონი – განძის პატრონი რომ დამადგეს რა ვუთხრა. ხომ ხედავ ზემოდან რამდენია ჩამოსული. 

ჟორჟი – ხშირად გაიმეორე შენთვის - „უფალო იესო ქრისტე ძეო ღვთისაო შემიწყალე მე ცოდვილი 

და მახარე.“ მახარე არ დაგავიწყდება?  

პილონი – არ შეიძლება რომ ჩამოვჯდე სანამ მონტერიეს პირველი მამალი დაიყივლებს? 

ჟორჟი – ჩამოჯექი!   

პილონი – პირი მიშრება, ჟორჟ ერთი კითხვა მაქვს, რით დავიმსახურე შენი ასეთი ნდობა, ამოდენა 

საიდუმლო რომ გამანდე. მეგობრობის ფასი რომ  ვიცი განა იმიტომ? ოჰ, დენი, დენი, შენ არ იცი 

ჟორჟ რა მეგობარი   დავკარგე. დენი და ჩემი სამეგობრო აქ დიდი განძი იყო ჩემთვის.   ერთი 

ტომარა განძი ვერ შეცვლის იმ სიყვარულს. ბევრჯერ გვიჩხუბია, წავკამათებულვართ მაგრამ ერთ 

მუშტად ვიყავით შეკრული. დორამ რომ გამოგაგდო ხომ გაგიმართეთ შენც ხელი, ლუკმას 

გიყოფდით. მერე დაგვეკარგე. მაინც სად არის შენი სამშობლო. (პაუზა)  

ჟორჟი – ორ ზღვას შუა  

პილონი – მიამბე შენზე ჟორჟი -  იმ ნაბოზვარმა ჰიტლერმა ომი რომ დაიწყო, ომში გამიწვიეს. 

ბელორუსიაში წინა ხაზზე ვიბრძოდით. სოფელი გერმანელებმა აიღეს და ჩემი ფეხით ჩავბარდი 

ტყვედ  

პილონი – რომ დაეხვრიტეთ?  

ჟორჟი – საქსონიის შვეიცარიაში ამოვყავი თავი ცხვრებს ვუვლიდი. ერთხელ უფროსს „ჩაქაფული“ 

გავუკეთე ცხვრის ხორცისაგან ჩვენებური კავკასიური. გაგიჟდნენ “ნემცები“ და „დავერიეში“  

შევედი.  

პილონი – ცხვრის ხორცისაგან ჩვენც ვაკეთებთ კერძებს  

ჟორჟი – მოკლედ „ბრატ“, გერმანელებთან ერთად დავიპყარი საფრანგეთი. ერთი  ფრანგი 

პატრიოტი ქალი გამეჩითა, მაგარი ნაშა და ამირია აწყობილი   ცხოვრება.  

პილონი – გამიგია ფრანგებს ლამაზი ქალები ჰყავთ, მე არც მინახავს და არც  გამისინჯია  

ჟორჟი – თქვენ დორაია და მადლენია ბოზის გარდა ვინ გინახავთ. „კაროჩე“  პატრიოტმა ფრანგმა 

ქალმა შემახვია და ჩაქაფულით დავწამლეთ შტაბის უფროსობა. მაგრა ვევასებოდი გერმანელებს 

დავერიეში ვიყავი სად მქონდა ჭკუა საათივით მქონდა საქმე აწყობილი.  

პილონი – რა გაბედული ხარ ჟორჟ ჟორჟი – საფრანგეთში აღარ დამედგომებოდა და ამერიკაში, 

კალიფორნიაში ამოვყავი თავი. მონტერიე დამევასა. საპორტო ქალაქია. ბევრი მიდი- მოდია. 

ბავშობაში ზღვაზე ხშირად ვიყავი – დედულეთში ფოთში. დედაჩემი გამოთხოვილი იყო ქუთაისში 

საფიჩხიაზე.  

პილონი – ჟორჟ როდის დაიყივლებს მონტერიეს პირველი მამალი?  

ჟორჟი – რაც ასაკი მომემატა, ოცი წელია აქ ვაგდივარ, სულ მეტირება.  

პილონი – მე კიდევ ჩემს სამშობლოში მექსიკაში წავედი და ვერ გავჩერდი. გული აქეთ მიწევდა, 

ვითომ ვინმე მელოდებოდა  

ჟორჟი – ბოზის შვილი ვიყო, საქართველოში რომ ვინმე გადამასვენებდეს აქეთ  თუ გამოვიხედო 

ჩემდათავად. ძმა განძს რომ იპოვნი ჩემს ძვლებს ყუთში ჩადებ და ჩემს სამშობლოში წაიღებ?  

პილონი – არ მესმის  
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ჟორჟი – არ გესმის კარგია, ამდენა განძს გაძლევ სიმონ, თავი არ მომაკვლევინო. მოგისევ მაგ 

სულებს რომ დაბორიალობენ დ გაგაქრობენ. არ მესმისო, რა თქვა.? 

პილონი – ერთი რამ არ მესმის, სულ ერთი არ არის მიწაში სად იქნები?  

ჟორჟი – თავი არ მომაკვლევინო ძმა!  

პილონი – ნუ ნერვიულობ, აუცილებლად შეგისრულებ თხოვნას. კი მაგრამ შენს  სამშობლოში 

როგორ უნდა მოვხვდე?   

ჟორჟი -  თურქეთში ჩახვალ, იქიდან ტრაპიზონში პილონი – თურქეთი, ტრაპიზონი არ გამიგია, 

მაგრამ მივაგნებ  

ჟორჟი – ტრაპიზონიდან ჩახვალ სარფში. საქართველოში რომ შეხვალ ჩახვალ  ქუთაისში, იკითხავ 

საფიჩხიის სასაფლაოს  

პილონი – ტვინი ამერია  

ჟორჟი –  მე შენ მოგცემ როგორ უნდა ტვინის არევა. კალიფორნია, მონტერიე,  ტორტილა – ფლეტი 

გაგიგია?!  

პილონი – როგორ არ გამიგია  

ჟორჟი – დაიმახსოვრე: საქართველო, ქუთაისი, საფიჩხია.  

პილონი – გავიგე. საქართველოში ვინ შემიშვებს.  

ჟორჟი – ქრთამი ძმა ჯოჯოხეთს ანათებს. ამოდენა განძის პატრონს ერთი ყუთის ჩატანა უნდა 

გაგიჭირდეს? საფიჩხიის სასაფლაოზე მესაფლავეს მოელაპარაკები და ეკლესიის წინ, ღრმად, 

წყალწითელას ხეობას გადაყურებს დედაჩემის და მამაჩემის საფლავები, შიო და ანეტა 

ბოგვერაძეები  და იქ დამმარხე.  

პილონი – მაინც არ მესმის, რატომ წვალობ, აქ რა გაწუხებს?  

ჟორჟი – ვერ გავთბი, მცივა და სულ წყალში ვარ  [პილონი მხრებს იჩეჩავს]  

პილონი – [მხრებს იჩეჩავს] მცივა, ვერ გავთბი, წყალში ვარ  

ჟორჟი – მადლენას ცრემლმა და ჩემი დონარას ცრემლმა სულ დამალპო  

პილონი – დორას ცრემლმა?  

ჟორჟი – დონარას, დონარას! ნაშა მყავდა კვერცხს რომ გაფცქვნი ისეთი გიტარასავით ტანი ჰქონდა. 

ცოლად უნდა მეთხოვა.  

პილონი – ისიც გარდაიცვალა?  

ჟორჟი – აბა, ცას ხომ არ გამოეკერებოდა პილონი – გეთხოვა თუ უყვარდი, ოჯახი, შვილები მაინც 

დაგრჩებოდა. შენც ჩემი ბედი ყოფილხარ, მარტოსული.  

ჟორჟი – დღე-დღეზე უნდა მომეყვანა ცოლად და იმ ნაბოზარმა გიტლერმა ომი დაიწყო. 

დაგელოდებიო და ჩემ ძმაკაცს გრიშაიას არ გაუჟიმავს.  

პილონი – რა იცი?  
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ჟორჟი – დედაჩემმა მომწერა ფრონტზე, დონარა გაბოზდაო და მეც ამერია ტვინი და ქე ხედავ სადაც 

ვარ.  

პილონი – ადამიანები შეიძლება შეცდნენ, მაგრამ პატიება უნდა შეგეძლოს ადამიანს, დორას ბრალი 

არ იყო.  

ჟორჟი – დონარა, დონარა! დორაია ბოზს ადარებ?  

პილონი – როგორც დედაშენმა მოგწერა დონარა გაბოზდაო, რა განსხვავებაა  ჩვენს უბნელ, 

ტორტილა – ფლეტელ ბოზსა და საფიჩხიელ ბოზს  შორის ვერ გამიგია.  

ჟორჟი – ჩვენებური ბოზები უფრო კდემამოსილები არიან  

პილონი – არ მესმის ჟორჟი – რა არ გესმის პილონი – მადლენი ბოზია და დონარა არა?  

ჟორჟი - მადლენიას დონარას ადარებ?  

 [გაისმის სევდიანი სიმღერის ხმა]  

ჟორჟი – დაიწყო პილონი – რა დაიწყო?  

ჟორჟი – ჩემს გარდა არავის არ ესმის, საფიჩხიის სასაფლაოდან მეძახის დონარა დამტირის. 

გეივსება ახლა საფლავი წყლით.  

პილონი – ჟორჟ ფხიზლად, მამლის ყივილი არ გამოგვრჩეს. რა დროს დონარას დატირებაა.  

ჟორჟი – თუ დაიწყო ვერ გააჩერებ. სიცოცხლეში სატირალში დაყავდათ თურმე. გამხმარ ხეს რომ 

მიაყენო ისე იტირებს და ატირებს ხალხს მდინარეები დიდდებოდნენ თურმე..  

პილონი – გავდევნოთ დონარა, სიფხიზლეს მოგვიდუნებს  

ჟორჟი – დონარას, მაინც არ გითხოვდი.  

პილონი – რატომ, როგორ ყვარებიხარ  

ჟორჟი – გრიშაიას ნახმარ ქალს ვითხოვდი?  

პილონი – აღარ ამთავრებს?  

ჟორჟი – ახალი დაწყებული აქვს.  

პილონი – სამხრეთლებმა იციან რაღაც ამგვარი, შენ ქვეყანაში არ მითხრა ღვინოც მოყავთო  

ჟორჟი – ღვინო? მამაჩემი ჭაჭაზე სახმარ ღვინოს დააყენებდა, ტუჩს ვერ მოაცილებდი.  

პილონი – დაიყივლე მამალო, მგონი ბედი უნდა გამეხსნას. დონარა წადი გრიშასთან გემუდარები 

და ჩამოვალთ მე და ჟორჟი საფიჩხიაში.  

ჟორჟი – ამთავრებს, ამთავრებს აღარ უხსენო გრიშაია.  

პილონი – ჟორჟ ერთი შემომხედე და კარგად დამაკვირდი ჟორჟი – რა იყო? 

პილონი – არ მომატყუო ჟორჟი – რა გინდა თქვი  

პილონი – მე თვითონ ცოცხალი ვარ? არა მე კი ვიცი რომ მკვდარი არა ვარ მაგრამ იქნებ ვცდები  
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ჟორჟი -  ძმა, სიმართლე გითხრა დიდი განსხვავება არ არის მე და შენს შორის  მაგრამ ცოტა 

უპირატესობა გაქვს შანსი მოგეცი და თუ გამოიყენებ   ჯერ-ჯერობით დარჩი მაქეთ მხარეს  

პილონი – ჰო, ასე აჯობებს ჟორჟი -  აქ კარები მუდამ ღიაა, გააჩნია სად მოხვდები პილონი – მაშ 

ჯერჯერობით ცოცხლებში ვწერივარ არა?  

ჟორჟი – ცოცხლების სიაში კი წერიხარ, მაგრამ ცალი ფეხი ჩვენსკენ გაქვს გადმოდგმული  

პილონი – ჟორჟ ეს ჩვენი მამალი რაღაც იგვიანებს და არ ყივის  

ჟორჟი -  ოცი წელია არ შეშლია მამალს ყივილი და რაღა დღეს გაუწყრება   ღმერთი  

პილონი – ვღელავ, ნახე ალიონი როგორ ებრძვის ღამეს  

ჟორჟი -   ნუ ითარსები პილონი – არ ვითარსები არა. კი მაგრამ განძი რაში ჩავყარო  

ჟორჟი -  ნუ ღელავ, მისის ტორტელის საფლავთან აგდია ტომარა  

პილონი – რა წინდახედული ხარ. რაღა მის საფლავთან გაქვს ტომარა დამალული. ერთხელ მისის 

ტორტელას მტვერსასრუტი მოვპარე. ჟორჟი წრიდან რომ გამოვიდე შეიძლება? (პაუზა) ჟორჟ! ჟორჟ! 

გაბრაზდი? რატომ დუმხარ?  

ჟორჟი – რაღაცაშია საქმე  

პილონი – გავგიჟდები იცოდე!  [პილონი ზეცას გახედავს და ჩურჩულით ლოცულობს]   

პილონი – არ ესმით ზეცაში ჩემი ვედრება, გავგიჟდები! [პოლინი წრიდან გამოსვლას დააპირებს და 

ვერ ახერხებს. თავში წაიშენს ორივე ხელს]  

პილონი – ჟორჟ რატომ არ ყივის მამალი, რატომ, რატომ?!      [წერაქვს ხელს წაავლებს, მოიმარჯვებს, 

მიწას უნდა რომ დაჰკრას და ხელი ჰერში უშეშდება] პილონი – დაიყივლე, დაიყივლე მამალო!      

[პილონი აქვითინდება]  

პილონი – მიწა წერაქვსაც არ იღებს ჟორჟი – ხარბი ხარ!  

პილონი – ვიცოდი, ვგრძნობდი ბოლომდე რომ არ მენდობოდი  

ჟორჟი – არ გაგიგია – ვისაც ჩავაცვი იმან გამხადაო?  

პილონი – პირი მიტეხე ჟორჟ?! მე ხომ ერთგულების მეტი არაფერი ვიცი.  

ჟორჟი – შენ დენისთან მიქარული გაქვს ვიცი მე პილონი – მართალი ხარ, პირველად დენი რომ 

გავიცანი, თავის ძველ სახლში  ერთი ოთახი თხუთმეტ დოლარად მომაქირავა  

ჟორჟი – ქირას რატომ არ იხდიდი, გავბრაზდი ახლა მე  

პილონი – ქირას იმიტომ არ ვიხდიდი, რომ დენი არ მთხოვდა  

ჟორჟი – დენისთვის თხუთმეტი დოლარი ვერ გაიმეტე და მე ერთი ტომარა განძი უნდა განდო?  

პილონი – ჟორჟ შენ ეხლა შარზე ხარ. რამ გადაგიტრიალა ტვინი. დენი თვალში რომ ჩამვარდნოდა 

ხელს არ ამოვისვამდი.  

ჟორჟი – მაგნაირები დორაია ბოზს მოუყევი  
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პილონი – შე უღმერთო ჟორჟ, ვერ ვახერხებდი თხუთმეტი დოლარის შეგროვებას. გაჭირვებავ მე 

შენი. . [პილონს შეაჟრჟოლებს მოეჩვენება მამლის ყივილი და წრეში ხტუნვას დაიწყებს]  

პილონი – მამალმა დაიყივლა, მამალმა დაიყივლა  

ჟორჟი – იყივლოს რამდენიც უნდა. ეგ ის მამალი არ არის.  

პილონი – გონს მოდი, რა დროს ხუმრობაა. არ გენატრება სამშობლო, ქუთაისი, საფიჩხია. 

დედულეთი, ფოთი. [იცინიან დორა, მადლენი, სერჟანტი სასტვენს ჩაბერავს და პილონის ირგვლივ 

დახტიან, უნდათ პილონი წრიდან გადმოათრიონ. ისმის ძაღლის ყეფის ხმა. პილონი მათ იგერიებს 

ძაღლის ყეფის ხმა ძლიერდება].  

პილონი – არ მომეკაროთ! არ მომეკაროთ! გამშორდით! აქ განძია ჩაფლული მე  უნდა ამოვთხარო, 

მე დამავალა ჟორჟმა. გამშორდით! გამშორდით!  განძს ვიპოვი, ვიპოვი!  [სცენაზე პიხარიტო ყეფა-

ყეფით შემოიჭრება. ყურადღებას არავის აქცევს, რამოდენიმე ადგილს დაყნოსავს. ერთ-ერთს 

მონიშნავს. პილონთან მიაჭრის, თათებით წრის ნაწილს მოშლის].  

პილონი – პ ი ხ ა რ ი ტ ო,  პ ი ხ ა რ ი ტ ო!  

[პიხარიტო, პილონს ანიშნებს წრიდან თავისუფლად შეუძლია რომ გამოვიდეს, მონიშნულ 

ადგილზე მიიყვანს. პილონი წერაქვს მოიმარჯვებს. პიხარიტო დაუყეფს და ანიშნებს პილონს 

დაიწყოს მიწის ამოთხრა].   

პილონი – ჯერ ხომ იმ მამალს არ დაუყივლია [პიხარიტო გაუღიმებს] პილონი – ჟორჟ! ჟორჟ! 

ჟორჟი – მოვკლავ პიხარიტოს!  

პილონი – არც იფიქრო, ძაღლები გუმანით გრძნობენ ადამიანებს პიხარიტო – მე ძაღლი არა ვარ, 

უბრალოდ გაძაღლებული ვცხოვრობ.  

პილონი – პირველად გავიგე შენი ხმა, ლაპარაკიც იცი? თუმცა რა მიკვირს მეც შენსავით 

გაძაღლებულად არ ვცხოვრობ. 

[პიხარიტო მიწის ამოთხრას დაიწყებს პილონი წერაქვს მოიმარჯვებს და მიწას დასცემს].   

პილონი – მიწამ წერაქვი მიიღო, პიხარიტო განძი თუ ვიპოვე მონტერიეს ბაზა რში ყველაზე დიდ 

ხორცის ნაჭერს გიყიდი. 

 [პიხარიტო ენით ტუჩებს მოიწმენდს]  

პილონი – შენც დიდი ხანია ხორცი არ გიჭამია არა? 

 [პიხარიტო აგრძელებს მუშაობას და თავის ქნევით ანიშნებს დიდი ხანია ხორცი არც მას უჭამია. 

პილონი ოფლს იწმენდს].  

პილონი – გამამხნევე, განძს ხომ აუცილებლად ვიპოვით. მონტერიეში დიდ ლუდის ბარს გავხსნი 

და დენის სახელს დავარქმევ. ბაბუაჩემი მართალია ბრმა იყო, მაგრამ ბრძნული სიტყვების თქმა 

იცოდა. თავის შვილებს შეუძახებდა – ნუ გეშინიათ გაჭივრების, სიბნელისო და დაუმატებდა – 

სიბნელე განთიადია ჯერ შობილიო. 

[პილონი ოფლს მოიწმენდს და ზეცას გახედავს] პილონი – აი, ისე როგორც ეს ღამე ებრძვის 

ალიონს.  

ჟორჟი – პიხარიტო სატანას მოგზავნილო! 



 

 

246 

 

პილონი – ჟორჟ შენ ღელავ? 

ჟორჟი – საქმე ჩემი მოცემულია ძმაო პილონი – მერე რატომ დააპირე ჩემი გადაგდება? რა არ 

გაიხსენე, დენის ქირას არ უხდიდიო 

პიხარიტო – ადამიანებს ნუ აჰყვები, ძაღლად მაქციეს. ბნელ ოთახში დამაბეს და მიბრძანეს 

დილამდე მეყეფა, ეს რომ არ იკმარეს, დღის განმავლობაში უმოწყალოდ მამუშავებდნენ და თან 

მთხოვდნენ გამუდმებით მეყეფა. ასე მივეჩვიე ძაღლურ ცხოვრებას. ტყვეობიდან გამოვიპარე. გა 

ხსოვს დენის ჭიშკართან რომ მიპოვე სიცხისაგან გათანგული, მიპატრონე. ღმერთი შენ არ გწამს 

მაგრამ იმ ღამეს ღმერთს შესთხოვდი პიხარიტო გადამირჩინეო. შენი ზეცაში გაგზავნილი ლოცვის 

სიტყვები კეთილად მიბრუნდებოდა, ყველა წამალზე უებარი იყო.  

პილონი – პიხარიტო სიკეთე მართალია გათითოკაცებულია, მაგრამ იგი მაინც   ხომ არსებობს. 

პიხარიტო – ერთმა ბრძენმა ადამიანმა იცი რა თქვა? 

პილონი – მითხარი, მითხარი! 

პიხარიტო – ადამიანი ბინძური  მდინარეა და ზღვა უნდა იყო რომ შეიერთო და არ წაიბილწოო. 

პილონი – ეს რა უთქვამს, არ ჩაქოლეს? 

პიხარიტო – მან თქვა და გაიარა. 

 [პილონი და პიხარიტო განაგრძობენ მიწასთან ბრძოლას. პილონი შეცბება] 

პილონი – პიხარიტო, პიხარიტო! 

 [პილონი წერაქვს მოისვრის და მიწაზე დაემხობა] 

პილონი – ვიპოვე! ვიპოვე! 

 [ყუთს ფრთხილად ამოიღებს. თავს ახდის, მუჭით სამკაულებს ამოიღებს. მერე მზერას 

პიხარიტოზე გადაიტანს. პიხარიტო უღიმის]. 

პილონი – პიხარიტო შენ მე განძთან ერთად დენის საფლავიც მაპოვნინე? 

 [პიხარიტო თავს უქნევს. პილონი მიწას დაემხობა და ორივე ხელს მიწას ურტყამს] 

პილონი – დენი! დენი! შენ ხომ ჩვენი სამეგრობროს ნამდვილი განძი იყავი. 

 [ამ ამბის შემყურე დორა, სერჟანტი, ჟორჟი, ოთხფეხა ცხოველების მსგავსად ხოხვით 

პიხარიტოსაკენ მიემართებიან, შეჩერდებიან, მუხლებზე დაჩოქილები მიმიკით, 

ჟესტიკულაცი¬¬ებით ევედრებიან მათაც აპოვნინოს განძი. პიხარიტო შეშინებული შეჰყურებთ, 

გაქცევა სურს, შეუყეფს. ყეფვას ყეფითვე უპასუხებენ. პიხარიტო თავს დააღწევს, გარბის, ისინიც 

დაედევნებიან. პილონი წამოიწევს, მუხლებზე დაჩოქილი მზერას გააშტერებს]. 

პილონი – თუ სიბნელე განთიადია ჯერ არ შობილი მაშინ რატომ არ შეიძლება,  ამ ნანგრევებზე 

აშენდეს ღმერთის ქალაქი. 

[ფ ი ნ ა ლ ი] 
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ლაშა ბუღაძე 

ნავიგატორი 

რადიოპიესა 

მთავარი ხმები: 

როსტომის მანქანის ნავიგატორი 

როსტომი 

ჯაყელი 

კლარა 

არც ისე მთავარი ხმები: 

დირექტორი (ბ-ნი ოთარი) 

დეპარტამენტის უფროსი (ემზარი) 

აკრბა 

როსტომის მამა 

ჯაყელის მანქანის ნავიგატორი 

მოქმედების ადგილები: როსტომის მანქანა, როსტომის მამის სახლი, როსტომის 

სამსახურის ლიფტი, კლარას კაბინეტი, დირექტორის კაბინეტი, მეთერთმეტე სართულის 

დერეფანი, ჯაყელის ოთახი, ჯაყელის მანქანა 

1.  

ლიფტში 

აკრბა, როსტომი 

როსტომი - მეთერთმეტეზე, არა? 

აკრბა - დიახ. 

როსტომი - მივაჭირო თითი თქვენს მაგივრად? 

აკრბა - თუ არ შეწუხდებით. 

პაუზა. 

როსტომი -მომწონს ჩვენი ახალი ლიფტი. სარკეც გვაქვს...  

აკრბა - სად? 

როსტომი - ზუსტად თქვენს ზურგს უკან. (პაუზა) ხომ კარგია? წინაში არ გვქონდა.   
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აკრბა - დიახ.  

როსტომი = საინტერესოა, ასუქებს თუ ახდუნებს? (იცინის)  

აკრბა -  რა? 

როსტომი - სარკე... 

აკრბა - წარმოდგენა არა მაქვს. არ მიყვარს სარკეში ყურება.  

როსტომი - ჩვენი სართულის სარკე ახდუნებს. ჩონჩხს ვგავარ. (იცინის. პაუზა) თქვენი 

წონა ბრძანეთ. 

აკრბა - როგორ? 

როსტომი - რამდენი კილო ხართ? 

აკრბა - არ დავინტერესებულვარ.   

შედარებით ხანგრძლივი პაუზა.  

როსტომი - დიდი ხნის წინ უნდა გამოიცვალათ ის ლიფტი. ერთ სიცოცხლეს ვათავებდი, 

შიგ რომ შევდიოდი. გახსოვთ, როგორ ჯანჯღარებდა? ერთხელ ვირთხა დამიხვდა შიგნით 

- გაიღო და გამოხტა. (იცინის) ამის მერე წესად მაქვს - ლიფტში უცებ აღარასდროს 

შევდივარ. (პაუზა) ერთადერთი, ძია ამირანი შემეცოდა... კაცი ფაქტობრივად ჩვენს 

ლიფტთან იყო შეზრდილი. გახსოვთ მისი ტაბურეტი? ვერ ვხვდები, როგორ ატევდა ამ 

სივიწროვეში. (პაუზა) ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს იჯდა აქ. (იცინის. პაუზა. 

შეშფოთებით) არ გეჩვენებათ, რომ ზედმეტად ნელა ვმოძრაობთ?  

აკრბა - მგონი, არც დავძრულვართ.  

როსტომი - გავიჭედეთ? (პაუზა) ეტყობა, არასწორ ღილაკებს ვაჭერ. (იცინის. პაუზა) 

თქვენ მეთერთმეტეზე, არა? 

აკრბა - მოდით, მე მივაჭერ...  

როსტომი - არა, არა... დავიძარით? კი. (პაუზა) აი, ეს მინუსი აქვთ ამ ახალ ლიფტებს 

- ვერ გაიგებ, მოძრაობენ თუ ერთ ადგილზე დგანან. 

2. 

დირექტორთან 

დირექტორი, როსტომი 

დირექტორი - ფერმკრთალი მეჩვენებით. 

როსტომი (მორცხვად) - უკაცრავად... 

დირექტორი - მე ნუ მიხდით ბოდიშებს. თავს მიხედეთ. ნორმალურად იკვებებით? 
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როსტომი - ვცდილობ. 

დირექტორი - თუ არ ვცდები, უცოლო ხართ... 

როსტომი - დიახ, ამ ეტაპზე ასეა. 

დირექტორი - რატომ მერე? ასაკი?  

როსტომი - ორმოცდამეხუთეში ვარ.  

დირექტორი - ბევრია. ყურადღებით უნდა იყოთ.  

როსტომი - ვცდილობ. 

დირექტორი - კაცები ხომ არ მოგწონთ? 

როსტომი- არა. 

დირექტორი - დღეს ბევრს მოწონს... ამიტომ გკითხეთ. 

როსტომი - ჩემთვის მიუღებელია... 

დირექტორი - ჩვენს ახალ ლიფტზე რა აზრის ხართ? 

როსტომი - დიდებულია! აღტაცებული დავრჩი. 

დირექტორი - მანქანაც მოგეწონებათ. 

როსტომი - რომელი მანქანა? 

დირექტორი - მანქანით ივლით რეგიონებში.  

როსტომი - მე? 

დირექტორი - კი. ჯერ არ უთქვამთ? გადაწყვეტილება მივიღეთ თქვენთან დაკავშირებით. 

ადგილზე გაეცნობით მშენებარე პროექტებს. 

როსტომი (შეშფოთებით)- ეს საბოლოო გადაწყვეტილებაა? 

დირექტორი - უკმაყოფილო ხართ? 

როსტომი - არა... ჩემს ასაკში ცოტა რთულია პროფილის შეცვლა. საკაბინეტო მუშაობას 

ვარ შეჩვეული.  

დირექტორი - იცით, როგორ მიყვარდა შაქარი? ჩაიში ოთხ კოვზზე ნაკლებს არ ვიყრიდი. 

ახლა კი სახალინზე ვარ - დიაბეტის გამო. ვიწვალე, მაგრამ შევეჩვიე. 

როსტომი - მძღოლს მომამაგრებენ? 

დირექტორი - არა. ზედმეტი ხარჯია. თქვენი მძღოლი თქვენვე იქნებით.  

როსტომი - ათი წელია საჭესთან არ ვმჯდარვარ... გზები არ ვიცი... 
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დირექტორი - მანქანას თავისი ნავიგატორი აქვს. საერთო ენას ადვილად გამონახავთ. 

როსტომი - რამდენად ხშირად მომიწევს რეგიონებში გასვლა? 

დირექტორი - დეტალებს დეპარტამენტის უფროსი მოგახსენებთ. 

3. 

დეპარტამენტის უფროსთან 

დეპარტამენტის უფროსი, როსტომი 

როსტომი - თვეში ერთხელ? თვეში ორჯერ? კვირაში სამჯერ? ზუსტად უნდა ვიცოდე. 

დეპარტამენტის უფროსი - ახლა ვერ გეტყვი. პირველ თვეებში უფრო დაგტვირთავენ.  

როსტომი - რას გულისხმობს ეს დატვირტვა? მეტი კონკრეტიკა მჭირდება. ავადმყოფი მამა 

მყავს, დიდი ხნით ვერ დავტოვებ, ფეხს მოიტეხავს. მითხრან: უნდა იარო ორშაბათობით 

და დავმშვიდდები. რაღა მე ამიჩემეს!  

დეპარტამენტის უფროსი - შენ გენდობიან. ადგილზე პრობლემები გვაქვს. ნელა მუშაობენ. 

წლის ბოლოს ოთხივე პროექტი უნდა ჩავაბაროთ, თორემ თავებს დაგვაჭრიან.  

როსტომი - მშენებლობის ზედამხედველად მიშვებენ? პირდაპირ მითხარი, არ მეწყინება.  

დეპარტამენტის უფროსი - არა, მხოლოდ შეამოწმებ და შეაფუცხუნებ.  

როსტომი - რომელი რკნის მკვნეტელი მე მნახეს! ბუზი არ ამიფრენია ჩემ ცხოვრებაში. 

(გაბრაზებული იცინის) 

დეპარტამენტის უფროსი - სამაგიეროდ, პრინციპული ხარ. შენებურად იცი მიწოლა. რა 

გინდა, გაქო? მილიონი საქმე მაქვს. 

როსტომი - რა რეგიონებია? 

დეპარტამენტის უფროსი - კონფლიქტური... 

როსტომი (შეიცხადებს) - რა?  

დეპარტამენტის უფროსი - ვხუმრობ. (იცინის. პაუზა) მაგრამ ახლოსაა კონფლიქტურ 

რეგიონებთან.  

როსტომი - ისევ ხუმრობ? 

დეპარტამენტის უფროსი - აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან დასასვენებელ-

საცხოვრებელი კომპლექსი შენდება. თავისი აუზებით, საქანელებით ეზოებში, ბავშვებით 

და ძიძებით... პირდაპირ გეტყვი: შეიძლება ითქვას, ჯინაზე ვაშენებთ; ეს დასაბოღმი 

პროექტია. არ გინდათ ჩვენთან? მაშინ შორიდან უყურეთ ჩვენ კორპუსებს. (იცინის)      

როსტომი - რუსებთან საომრად მიშვებთ? 
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დეპარტამენტის უფროსი - მუშებთან და არა რუსებთან! რუსები რა შუაშია.  

როსტომი - მარტო ეგ რეგიონია?  

დეპარტამენტის უფროსი - არა, კიდევ სამი პუნქტი გვაქვს კავკასიაში.  

როსტომი - იმედია, მხოლოდ კონფლიქტურ რეგიონებში... 

დეპარტამენტის უფროსი - საკმაოდ მასშტაბური პროექტია.   

როსტომი - ყურებს არ ვუჯერებ. ხალხო, გაგიჟდით? მე მკიდებთ ამხელა 

პასუხისმგებლობას? ათი წელია ტროლეიბუსიდან არ ჩამოვსულვარ.  

დეპარტამენტის უფროსი - არა. შენს გარდა კიდევ ყავთ ხალხი, ერთმანეთს 

შეენაცვლებით.  

როსტომი - მანქანის მართვის წესები არ მახსოვს.  

დეპარტამენტის უფროსი - ჯერ ქალაქში ივლი, გაიხსენებ. ადაპტაციის კურსს გაივლი, ასე 

ვთქვათ.   

როსტომი - თუ დავიკარგე, შენ მიშველი?   

დეპარტამენტის უფროსი - სად, თბილისში? 

როსტომი - არა, გზებზე...  

ადმინისტრაციის უფროსი - არ დაიკარგები - ნავიგატორი გექნება.  

4. 

კლარასთან 

კლარა, როსტომი 

როსტომი - ბავშვობიდან მეშინოდა დაკარგვის. ცამეტ წლამდე კაბაზე ვეპოტინებოდი 

დედაჩემს. (მოსვამს ყლუპს) გვიან დავკაცდი. (ჭიქას ლამბაქზე დებს) ბწყინვალე ყავაა. 

(პაუზა) როგორც ყოველთვის. (პაუზა) მომწონს შენი კაბინეტი. მიყვარს აქ ყოფნა.  

პაუზა. 

კლარა - ხელსახოცი აიღე. ტუჩი მოგეთხუპნა. 

როსტომი - ვაი, უკაცრავად... (პაუზა) რა უნდა ვაკეთო გზაში ხუთ-ხუთი საათი! ხომ 

იცი, მე თუ ვინმეს არ ველაპარაკე, გავგიჟდები. ვერ ვიტან ჩუმად ჯდომას. (მოსვამს. 

პაუზა) მოსაუბრე ყველას უნდა. არც მე ვარ გამონაკლისი. (მოსვამს. პაუზა) არ 

შეგეცოდა ძია ამირანი?  

კლარა - არა. კიბით ამოვდიოდი ხოლმე.  

როსტომი (გაოცებული) - მართლა? ჰო, ასეა, ლიფტში არასდროს შემხვედრიხარ.  
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კლარა - საშინელი სუნი იდგა.  

როსტომი -ლიფტში ცხოვრობდა კაცი... 

კლარა - პატრიარქის პლაკატები, თერმოსი, გაზეთები, ფლოსტები... საშინელება იყო... 

ლიფტის გარდა ყველაფერს ჰგავდა!      

პაუზა. 

როსტომი (უაღრესად თბილად, მცირე შეშფოთებით) - რაღაც გაღიზიანებული ხარ. 

გინდა, სასადილოში ჩავიდეთ? ნამცხვრები ექნებათ.  

კლარა - არა, სამუშაო მაქვს.  

როსტომი - ნეტა შენ თავს მატანდნენ ამ მანქანის მაგივრად...  

კლარა - რატომ?  

როსტომი (ღელავს)- რა რატომ? სამსახურში შენ გამო მიხარია მოსვლა. არ იცი? აი, 

გავბედე და გითხარი, როგორც იქნა. (იცინის) უჰ, გავწუთლდი კიდეც.  

კლარა (კვლავ იმავე ტონით) - მე რომ არ ვიყო, განცხადებას დაწერდი წასვლაზე?  

როსტომი - დავწერდი. (პაუზა) არ გჯერა? (პაუზა) არ გჯერა და ნუ გჯერა. (მოსვამს) 

დღეს ცუდი ხარ. 

ხანგრძლივი პაუზა. 

კლარა (ხმადაბლა, მკაცრად)- როსტომ, მომისმინე. მე არ მინდა, რომ ჩემთან ამოხვიდე 

ხოლმე.   

როსტომი (ყავა გადაცდება) - რა თქვი?  

კლარა - არ მომწონს ეს ერთობლივი ყავის სმები. (პაუზა. ტონს არბილებს) შენ ძალიან 

კარგი და პატიოსანი ადამიანი ხარ, მაგრამ მე არ მსიამოვნებს შენი ყურადღება. ჯობია 

ეს ახლავე გითხრა, თორემ მერე უფრო გატკენ გულს. მეგობრობა - კი ბატონო, მაგრამ 

დანარჩენზე - უკაცრავად, არ გამოვა. (პაუზა) ბოდიშს გიხდი.  

5.  

მანქანაში 

ნავიგატორი, როსტომი   

ნავიგატორი - ოც მეტრში შეუხვიეთ მარჯვნივ. შეუხვიეთ. 

როსტომი (ბრაზობს) - გავიგე! ყრუ არ ვარ... 

პაუზა. 

ნავიგატორი - ათ მეტრში ბრუნი წრეზე. (პაუზა) ათ მეტრში ბრუნი წრეზე.   
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როსტომი - კი ბატონო. 

პაუზა 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ მარჯვნივ. 

როსტომი (უყვირებს)- სად ხედავ შესახვევს? შენზე უკეთ ვიცნობ ჩემ ქალაქს, აქ 

გავიზარდე...   

პაუზა. 

ნავიგატორი - თქვენ დაუშვით შეცდომა. გასცდით აღნიშნულ პუნქტს. 

როსტომი - არანაირი შეცდომა არ დამიშვია.   

ნავიგატორი - მოატრიალეთ და დაუბრუნდით გადასახვევს.  

როსტომი - აქ ვერ მოვატრიალებ!  

ნავიგატორი - თქვენ დაუშვით შეცდომა. გასცდით აღნიშნულ პუნქტს. 

როსტომი (შეღონებულია)- ეს მე ინფარქტამდე მიმიყვანს...  

ნავიგატორი - მოატრიალეთ და დაუბრუნდით გადასახვევს.  

როსტომი - არა!  

პაუზა. 

ნავიგატორი - ორმოცდაათ მეტრში შესახვევი მარცხნივ. 

როსტომი (ირონიით) - და იქიდან მომავალ მანქანას შევასკდე, არა? ჩემი მოკვლა გინდა? 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - გამოვრთავ ახლა ამას...   

ნავიგატორი - მოატრიალეთ და დაუბრუნდით გადასახვევს. 

როსტომი - შეგაგინებ, იცოდე! (პაუზა. ბურტყუნით) სად მივყავარ ამ კრეტინ ქალს...  

ნავიგატორი - მოატრიალეთ. 

როსტომი დუმს. პაუზა. 

მოატრიალეთ და დაუბრუნდით გადასახვევს.  

როსტომი არ პასუხობს. პაუზა. 

მოატრიალეთ. 

როსტომი - მე ვერ დამღლი, გენაცვალე... შენზე უარესებს მოვრევივარ. 
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6. 

მამასთან 

მამა, როსტომი 

მამა (ხვრეპს სუპს)- ცოლად აღარავინ გამოგყვება. შანსი გაშვებული გაქვს, მორჩა. 

ორმოცდაათი წლის კაცი ხარ. 

როსტომი (ნაწყენია)- ორმოცდახუთის. 

მამა- რაღა უკლია... (პაუზა. ხვრეპს) რამდენი კარგი გოგო გაუშვი ხელიდან... ახლა, 

ალბათ, ქალები არიან. შვილები და შვილიშვილები ჰყავთ. აწი ვინმე ნათრევს თუ 

მოიყვან... ან მკვდარს. (ხვრეპს) მკვდრები არ მოგწონს? (ბოროტად იცინის. პაუზა) მე 

ხომ ვხვდები, გააგიჟებდი იმ გოგოს; ყავა-შმავა კი არ იყო საჭირო, პირდაპირ საქმეზე 

უნდა გადასულიყავი. 

როსტომი (უფრო მეტად ეწყინება) - აღარაფერს აღარ მოგიყვები.      

მამა - ამ ჩემ ფეხებს. (ხვრეპს)  

როსტომი - მგონია, გართობ ჩემი ამბებით, თურმე გაღიზიანებ... უკაცრავად.  

ხანგრძლივი პაუზა.  

მამა - აწი მარტო თუ იყიდი ქალს, მოწონებაზე - ბოდიში. გაგივიდა ვადა. შენ ასაკში 

სამი ცოლი მყავდა. 

როსტომი - კუ-კუ! სად არიან მერე ეს ცოლები?  

მამა (დუმილის შემდეგ)- არანორმალური ხარ.   

როსტომი - უკაცრავად, მაგრამ ამ მხრივ - ანუ როგორც ქმარი - ჩემთვის ნამდვილად არ 

ხარ ავტორიტეტი. 

მამა (ხვრეპს სუპს) - აი დარდი! 

ხანგრძლივი პაუზა. 

როსტომი - შეიძლება კვირაობით ვერ გნახო. სხვა განყოფილებაში გადამიყვანეს.  

მამა - მაშინებ? 

როსტომი - არა, სერიოზულად ვამბობ. მანქანაც მომცეს.   

მამა (თითქოს იბუტება) - გილოცავ. 

როსტომი - ნავიგატორი აქვს. (პაუზა) იცი, ეგ რა არის? გზას მაჩვენებს. ქალის ხმით. 

ჯერ შეგუების პროცესში ვარ. მაგრამ უკვე ჭკუიდან გადამიყვანა. (იცინის. პაუზა) 

მამა - უთხარი, ცოლად გამოგყვეს. (ხვრეპს სუპს) 
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7.  

ისევ მანქანაში 

ნავიგატორი, როსტომ 

ნავიგატორი - ათ მეტრში ბრუნი წრეზე. ათ მეტრში ბრუნი წრეზე.   

როსტომი (გაღიზიანებული) - გავიგე! ვაბრუნებ 

ნავიგატორი - ბრუნი წრეზე. 

როსტომი - ნუ მიმეორებ ამდენჯერ. ნერვები მეშლება.  

ნავიგატორი - მოუხვიეთ წრეზე.  

როსტომი - აბა, სად არის წრე?  

ნავიგატორი - მოუხვიეთ წრეზე 

როსტომი - ა, ჰო, დავინახე... 

ნავიგატორი - მოუხვიეთ. 

როსტომი - ვუხვევ! ასჯერ ნუ მიმეორებ ერთი და იგივეს!  

ნავიგატორი - მოუხვიეთ.როსტომი - სპეციალურად შვრები? 

ნავიგატორი - ბრუნი წრეზე. 

როსტომი - აქ არ ვიყავი? წრეზე დაგყავარ? ბენზინს მახარჯინებ? უკაცრავად, ჩემი 

ჯიბიდან კი არ ვიხდი.  

პაუზა. 

ნავიგატორი - გეზი - პირდაპირ. გეზი - პირდაპირ.  

პაუზა. 

როსტომი (უშუალოდ, წყენის გარეშე) -  კლარამ გამაოცა. პირველად ვნახე, ქალი ასე 

ლაპარაკობდეს. უხეში გოგოა. შოკში ვარ. ამ დროს, შეყვარების პირას ვიყავი.  

პაუზა. 

ნავიგატორი - ორმოცდაათ მეტრში შეუხვიეთ მარჯვნივ. 

როსტომი - არ მისმენ? 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - ცოლად არ გამომყვები? მამაჩემს ძალიან მოწონხარ. 
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9. 

სასადილოში 

კლარა, როსტომი 

როსტომი - მოგიჯდები, შეიძლება?  

პაუზა. 

კლარა - დაბრძანდი. 

როსტომი - მადლობა.  

ჯდება. პაუზა. 

კლარა - როგორ ხარ? დაუმეგობრდი? 

როსტომი - ვის? 

კლარა - მანქანას. 

როსტომი - აჰ, კი. უკვე მოვასწარი წასვლა-წამოსვლა. ქალი მაცოფებს. 

კლარა - ახალი უფროსი გყავს? 

როსტომი (იცინის) - არა, ნავიგატორი.   

კლარა - უხასიათოა? 

როსტომი - ჯიუტია. (იცინის. პაუზა) მაინც საბჭოთა ადამიანი ვარ - ვერაფრით ვეწევი 

ტექნიკურ პროგრესს. არ შემიძლია. მეშინია ამ მანქანების. უკვე მზად ვარ, 

ჩამანაცვლონ. ვაღიარებ, მე წავაგე ეს ბრძოლა. ხელებს მაღლა ვწევ. (იცინის)   

კლარა (უყურადღებოდ, ოდნავ გაღიზიანებულად) - ვისთან წააგე? 

როსტომი - მანქანებთან. ეს ქალი ჩემზე ჭკვიანია. ვეჩხუბები, ვეჩხუბები, მაგრამ ბოლოს 

მაინც თავისი გააქვს და ასეც უნდა მოხდეს - ისინი ყოველთვის მართლები არიან. 

კლარა - ნავიგატორზე ამბობ? 

როსტომი - კი. (პაუზა) მან უკეთ იცის ჩემი ქვეყნის გზები, ვიდრე მე. მალე საჭესთანაც 

აღარ დავჭირდები - უჩემოდ ივლიან. (იცინის. პაუზა) ძია ამირანის ბედი მელის... 

კლარა - რა მხრივ? 

როსტომი - ვერ ხვდები, რა მხრივ? 

კლარა - არ გისმენდი, უკაცრავად. ამიხსენი.  

როსტომი - მარტივია: კაცი მთელი ცხოვრება ლიფტში მუშაობდა და ღილაკებს ჩვენ 

მაგივრად აჭერდა თითებს. ჯერ კიდევ სტალინის დროიდან. 



 

 

257 

 

კლარა - მეზიზღება სტალინი... 

როსტომი - მეც. ჰო... ახლა კი ახალი ლიფტი გვაქვს და ეს ლოგიკურია. ნახე ყავის 

ახალი აპარატი? შემოსასვლელში დადგეს. 

კლარა - კი. კარგია. 

როსტომი - მეც მომეწონა. (ხმას უკლებს) ესე იგი, ნათელას გააგდებენ. ეგეც კაი ყვავია. 

(იცინის)     

კლარა - რომელ ნათელას? 

როსტომი (ნიშნისმოგებით) - ნათელა არ იცი, ვინაა? 

კლარა - სასადილოს გამგე? 

როსტომი -  დიახ, გენაცვალე. 

კლარა - მეზიზღება ეგ ქალი... 

როსტომი - მეც. (იცინის. პაუზა) გზაში სტატიებს ვიგონებ. მანქანები გვანაცვლებენ. 

მანქანები ჩვენს ადგილებს იკავებენ. გრამატიკა რომ არ მძულდეს, დიდი სიამოვნებით 

დავწერდი. 

კლარა - ბანალურია.  

როსტომი - ბანალურია. მე ხომ მწერალი არ ვარ.  

კლარა - არ ჭამ? 

როსტომი - მადა არ მაქვს. 

კლარა - აბა, რატომ შემოხვედი? 

როსტომი - შენ დაგინახე და იმიტომ. 

კლარა - როსტომ, გემუდარები... 

როსტომი (აღელვებულია) -  რას მემუდარები, კლარა! ამდენ სისულელეს იმიტომ 

ვლაპარაკობ, რომ შენთან მინდა ყოფნა. თავზე ცივი წყალი მაქვს გადასხმული. რა 

ტექსტები მითხარი იმ დღეს? რა მოხდა?  

კლარა - ხმას დაუწიე, გთხოვ. ხალხი გვიყურებს. ნუ მძაბავ.  

როსტომი - ხმამაღლა ვლაპარაკობ? (ბრაზობს, ხმადაბლა) გვიყურონ, მერე რა!  

კლარა - მე მივდივარ... 

როსტომი (სასოწარკვეთილია)-  მოიცა, კლარა! რატომ გამირბიხარ? შენ გქონდა ჩემს 

მიმართ სიმპათია, ხომ მართალია? მე ეს არ მეჩვენებოდა...  
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კლარა - ხელი გამიშვი, როსტომ. 

როსტომი - გაშვებული მაქვს, კლარა. რა გჭირს. ხომ იყავი ჩემდამი კარგად განწყობილი? 

გახსოვს, როგორ მიყურებდი შალაბმერიძის პრეზენტაციაზე? ეს მზერა არასდროს 

დამავიწყდება. შეუძლებელია, არ გახსოვდეს... 

კლარა - როსტომ, გიჟს გავხარ. 

როსტომი - ეს შენ გავხარ გიჟს. (პაუზა) უკაცრავად. მოიცა... ამიხსენი, რა ხდება! 

მეგობრობაც არ შეიძლება? დამელაპარაკე! (პაუზა) ვინმე გყავს?  

10. 

ისევ მანქანაში  

ნავიგატორი, როსტომი 

როსტომი - ...ჩემზე უმცროსი. ჩემზე სიმპათიური. ჩემზე საინტერესო. პერსპექტივით...  

ნავიგატორი - ოც მეტრში შეუხვიეთ მარცხნივ. 

როსტომი - ბავშვია, მე მოვკვდე.  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - კაი ძროხაა, ამ დროს. ოცდაათის ხომ იქნება უკვე? (პაუზა) ალბათ, სულ 

ქება-ქებაში გაზარდა დედამ: რა ლამაზი ხარ, რა ნიჭიერი ხარ...  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - საწყალი... (პაუზა. ბრაზობს) ნორმალურად დალაპარაკება არ შეგიძლია? 

შეგჭამ? გიჩივლებ?  

ნავიგატორი - გეზი - პირდაპირ.  

როსტომი - ავადმყოფი... ყველა ჩვენ გვიყურებდა. ნათელას ყურები ჰქონდა 

დაცქვეტილი. (პაუზა) არ ვიცნობ ქალებს. რა ვქნა. (იცინის. პაუზა)     

ნავიგატორი  -  გეზი - პირდაპირ.  

როსტომი (ნაწყენია - უაღრესად გულწრფელად) - უნდა აგეხსნა, კლარა. ასე არ 

იქცევიან. (პაუზა) ხომ მოვწონდი? თუ მეჩვენებოდა? (იცინის) 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი (სერიოზულად) - ასეთი არაადეკვატური ვარ? (პაუზა) ჰა, გამეცი პასუხი. არ 

მოვწონდი? 

ნავიგატორი - გადადით მარჯვენა ხაზზე. 
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როსტომი - რა გამომეპარა? (პაუზა) ხომ მეუბნებოდა: ყავას დაგალევინებ, ყავას 

დაგალევინებ? (პაუზა) რა დაემართა?  

ნავიგატორი - გადადით მარჯვენა ხაზზე. 

როსტომი - ანუ არ მოვწონდი. მეჩვენებოდა. (პაუზა) ჰა? არა თუ კი?  

ნავიგატორი - კი.  

როსტომი - რა?  

როსტომი მკვეთრად ამუხრუჭებს.  

11. 

სასადილოში 

ჯაყელი, როსტომი 

ჯაყელი - როსტომ, რაღაც ვეღარ გხედავ მეთერთმეტეზე. რატომ დაგვივიწყე? 

როსტომი - საქმეები. საშინლად დატვირთული ვარ.  

ჯაყელი (ჭამს) - კარგია მერე. აბა, ჩვენ უსაქმოდ ვყრივართ.  

როსტომი (დუმილის შემდეგ) - მთელი მეთერთმეტე სართული ჩემზე ლაპარაკობს, არა? 

ჯაყელი (დაიბნევა - პირში ლუკმა აქვს) - არ ვიცი. რატომ უნდა ლაპარაკობდეს?  

როსტომი (ცდილობს, ხალისიანი იყოს) - თავს ნუ იკატუნებ, დარწმუნებული ვარ, 

მშვენივრად ხვდები, რასაც ვგულისხმობ... 

ჯაყელი - ძმის სულს ვფიცავარ, აზრზე ვერ მოვდივარ. 

როსტომი - ყველა ჩვენ გვიყურებდა იმ დღეს...  

ჯაყელი - ვის? 

როსტომი - მე და კლარას. აქ.  

ჯაყელი - რა ქენით? იზასავეთ? 

როსტომი - კლარას არაფერი მოუყოლია? 

ჯაყელი - საუკუნეა, არ მინახავს.  

როსტომი - შენ თვითონ ვერაფერს ხვდებოდი? 

ჯაყელი - მაპატიე. წამლებზე ვზივარ. ვერაფერს... ამიხსენი. 

როსტომი - ვერ ხვდებოდი, ერთმანეთი რომ მოგვწონდა მე და კლარას? 
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ჯაყელი (განცვიფრებული) - თქვენ მოგწონდათ ერთმანეთი?  

როსტომი - რა, ცუდი გოგოები და ბიჭები ვართ? 

ჯაყელი იცინის.  

როსტომს (სწყინს) - რა გაცინებს? 

ჯაყელი (ჩუმდება. პაუზა) - ბოდიში. უცებ ვერ დაგაკავშირეთ.  

როსტომი - მეტისმეტად ბებერი ვჩანვარ კლარას გვერდით? 

ჯაყელი - რა შუაშია! ეგ არც მიგულისხმია. ნუ გწყინს ყველაფერი.  

როსტომი - მწყინს. 

ჯაყელი - ეს შენი პრობლემაა.     

13. 

ისევ მანქანაში 

ნავიგატორი, როსტომი 

მანქანის რადიოდან მუსიკა ჟღერს.  

ნავიგატორი - ათ მეტრში შეუხვიეთ მარცხნივ. (პაუზა) შეუხვიეთ.  

მუსიკა იცვლება: როსტომი სხვა ტალღაზე რთავს.  

ნავიგატორი - ოც მეტრში შეუხვიეთ მარჯვნივ. 

როსტომი - გადათხრილია.  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ.  

როსტომი - შემოვლითი გზით წავალ... 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - ხუთი თითივით ვიცნობ ამ უბანს.  

პაუზა. 

ნავიგატორი - როგორც ჩანს, არ იცნობთ. 

როსტომი - ო, ღმერთო! რა თქვი? 

მუსიკა წყდება.  

გაიმეორე, რა მითხარი! (პაუზა) გაიმეორე, რა თქვი! (პაუზა.  (იყვირებს) ვინ 

ლაპარაკობს? სად ხართ? აბსოლუტურად არ არის სასაცილო! (პაუზა) თქვენი ჭკუის 
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ხალხი აშაყირეთ. თქვენს უფროსებს გადაეცით, უკეთესი ხუმრობები მოიფიქრონ. (ხელს 

ურტყამს საჭეს) გეყოფათ! გაჩერდით!  

 

14. 

ნავიგატორთან (ღამე) 

ნავიგატორი, როსტომი 

როსტომი (გაღიზიანებულია) - ესღა მაკლდა სრული ბედნიერებისთვის. თუმცა 

ველოდი... ველოდი, რომ რაღაც მსგავსი დამემართებოდა. რა, მშვიდი ცხოვრება 

მქონდა? ბავშვობიდან სტრესებში ვარ. დედა სახლიდან გაიქცა, მამა ხეიბარი მყავს, ოთხ 

ცალ ომს მოვასწარი... ინციდენტი კლარასთან. ბოლო შემთხვევამ საერთოდ ამომაგდო 

კალაპოტიდან.  

ნავიგატორი - ნუ იკვლევთ. განსაკუთრებული არაფერი ხდება.  

როსტომი - რას ნიშნავს ნუ იკვლევ? ის, რაც ხდება, ბუნებრივია? ჩვენი საუბარი 

ნორმალურად გეჩვენებათ? მე - არა. უკაცრავად. ან ჰალუცინაციაა, რაც, როგორც 

ცნობილია, შიზოფრენიის ერთ-ერთი უპირველესი სიმპტომია, ან ჩემი თანამშრომლების 

საკმაოდ უსიამოვნო ოინი... უკბილო ხუმრობა... გამოვტყდები, მერჩია, ეს 

უკანასკნელი ყოფილიყო.  

ნავიგატორი - რას გულისხმობთ? 

როსტომი - მე წარმოდგენილი მყავს ჩემი რამდენიმე ახალგაზრდა თანამშრომელი... 

(დაბნეულია; სიტყვებს ვერ პოულობს) ისინი დისტანციური მართვის პულტს ფლობენ, 

ოთახში გამოკეტილან და იქიდან გმართავენ. ჰო... და იცინიან. მე დამცინიან. (პაუზა) 
სხვანაირად ვერ ვხსნი ამ მოვლენას.        

პაუზა. 

ნავიგატორი - წადით სახლში. ორგანიზმი მოსვენებას გთხოვთ. დილიდან ქუჩაში ხართ.  

როსტომი - ჰო, არა? არ მიფიქრია ამაზე. 

ნავიგატორი - მიბრძანდით. 

როსტომი - არ მამასხარავებენ? 

პაუზა. 

ნავიგატორი - ოც წუთში თორმეტი ხდება. გეძინებათ.  

როსტომი - არ მეძინება... 

ნავიგატორი - ნუ მეკამათებით.  

როსტომი (მორჩილად) - კარგი. (პაუზა. უღონოდ) ფსიქოლოგი მჭირდება.  
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15.  

ნავიგატორთან (დილა) 

ნავიგატორი, როსტომი 

როსტომი - სხვათა შორის, მადლობა მინდა, გითხრა. გუშინ მართლა დაღლილი 

ვყოფილვარ, ოღონდ არ ვიცი, რამ დამღალა. (იცინის. პაუზა) ემოციურად უფრო ვარ 

ქანცგაწყვეტილი, ვიდრე ფიზიკურად. დავწექი თუ არა, მკვდარივით დამეძინა.  

ნავიგატორი - ათ მეტრში შეუხვიეთ მარცხნივ. 

როსტომი - ჩემთვის ბავშვობის მერე არავის უთქვამს - წადი, დაიძინეო.  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - უკანასკნელი, ვინც ჩემზე ზრუნავდა, დედაჩემი იყო. (პაუზა) სანამ 

მიგვატოვებდა. (პაუზა) საყვარელი გაიჩინა. (პაუზა) გრძელი ამბავია. (პაუზა) ასე 

რომ, მადლობა. (იცინის. პაუზა) როგორც ხედავ, აბსოლუტურად მშვიდად გესაუბრები 

- პანიკაში არ ვვარდები; რაკი გარეგნულად არაფერი შეცვლილა, აღარც ვღელავ. და არც 

რაიმე განსაკუთრებელი შინაგანი ცვლილება მომხდარა ჩემში. ნავიგატორს ვეკონტაქტები, 

მერე რა? არაორდინალურია? კი. არ უარვყოფ, მაგრამ არის თუ არა ეს სახიფათო? არა 

მგონია. ვისთვის უნდა იყოს სახიფათო - საზოგადოებისთვის? ვინმეს რამეს ვუშავებ ამ 

საუბრებით? ვიტრინებს ვამტვრევ? სკანდალებს ვაწყობ? ღმერთმა დამიფაროს - არა! 

იქნებ საკუთარ თავს ვვნებ? რითი? ნავიგატორთან საუბრით? სასაცილოა. შეიძლება თუ 

არა ეს ჩაითვალოს სიგიჟედ? ჩემი აზრით, გიჟი მაშინ ხდები, როცა ეს გარეგნულად 

გეტყობა; ან ტანსაცმელი არ გაქვს წესრიგში, ან ვარცხნილობა, ან წვერი გაქვს ალაგ-

ალაგ გაპარსული... მგონი, ამ მხრივ ყველაფერი წესრიგშია. (იცინის. პაუზა) მთელი 

დილა ამაზე ვფიქრობ. და ახლა მშვიდად ვარ. (იცინის. პაუზა) ასე რომ, ვისაუბროთ.  

16. 

ლიფტთან 

დირექტორი, როსტომი  

დირექტორი - ო, როსტომ! როგორ მიდის თქვენი საქმე? შეეგუეთ მანქანას?  

როსტომი - სავსებით, ბატონო ოთარ. 

დირექტორი - ნავიგატორი როგორ მოგწონთ? გეხმარებათ?  

როსტომი - თბილისის ქუჩებს მასზე უკეთ ვიცნობ. ვნახოთ, ტრასებზე რას იზამს. 

დირექტორი - მე კი მძულს ქალის ხმა. მაბნევს. კაცის მირჩევნია. მაგრამ... ჩვენში 

დარჩეს, თანამედროვე ტექნოლოგიებს ვერაფერს ვუგებ. ძველი კაცი ვარ... ამ 

სისულელეების გარეშეც მშვენივრად დავდიოდი აქეთ-იქით. თქვენ რომელ სართულზე 

ხართ? 
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როსტომი - მეთხუთმეტეზე. 

დირექტორი - წნევა არ გიწევთ? თქვენს ადგილას ქვემოთ ჩამოსვლაზე ვიფიქრებდი. 

პატარა აღარ ხართ.  

როსტომი - ეს თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ. (შესცინებს 

დირექტორი - ორშაბათს სარევიზიო პუნქტში გაგაგზავნით. შეგეშინდათ? ნუ გეშინიათ. იქ 

თქვენი უნდა შეეშინდეთ. გახსოვდეთ, საომრად გიშვებთ.  

17.   

მანქანაში 

ნავიგატორი, როსტომი 

როსტომი - არ მიყვარს ორშაბათი. ჩემი ნება რომ იყოს, კვირას სამშაბათით დავიწყებდი. 

უფრო ადამიანურია. ორშაბათს მამგზავრებენ.  

ნავიგატორი - თბილად ჩაიცვით. უღელტეხილზე მინუს რვა გრადუსია. 

როსტომი (შეშფოთებით) - რა უნდა ჩავიცვა? სქელი პალტო ნაფტალინში მიდევს, ორ-სამ 

კვირაში ვაპირებდი ამოღებას.  

ნავიგატორი - ზოლიანი ჟაკეტი.  

როსტომი - ირმებიანი? იდიოტს არ ვგავარ ამ ჟაკეტში?  

ნავიგატორი - არა. გიხდებათ.  

როსტომი - ფეხზე? 

ნავიგატორი - მაღალძირიანი ბათინკები.   

როსტომი - შავები? 

ნავიგატორი - კი.  

როსტომი - ჟაკეტს მოუხდება?  

ნავიგატორი - მოუხდება. ათ მეტრში შესახვევი მარცხნივ.  

როსტომი - ეჭვი მეპარება. 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - პრობლემები მაქვს გემოვნების მხრივ. ძველმოდურად ვიცვამ. დეიდაჩემივით. 

არ გამოვრიცხავ, კლარა ჩემს ჩაცმულობას გაეღიზიანებინა. სამუზეუმო ექსპონატს ვგავარ.   

ნავიგატორი - თქვენს გარდერობში რადიკალური ცვლილებებია შესატანი. შეიძინეთ ღია 

ფერის ტანისამოსი.  
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როსტომი - და ასაკი? ხომ არ გავიწყდება, რამდენი წლის ვარ? 

ნავიგატორი - შეიძინეთ.  

როსტომი - შეგახსენო, გიჟი რომ ტანსაცმლით იცნობა? (იცინის) 

ნავიგატორი - უფრო მოგიხდებათ.  

როსტომი (პაუზა. არ მოელოდა ნავიგატორისგან ამგვარ კომპლიმენტს) - მართლა? 

(პაუზა) მადლობა. (პაუზა. შიშით) შენი აზრით, არაადეკვატურად ვიცვამ? 

ნავიგატორი - არა.  

როსტომი - ისე ვიცვამ, რომ არ ვჩანვარ? უფრო უნდა გამოვირჩეოდე? ჰო, მაგრამ მაინც 

და მაინც ტანსაცმლით? უამრავი ისეთი თვისება მაქვს, რითიც სავსებით შესაძლებელია 

ჩემი შემჩნევა.  

ნავიგატორი - მას საყვარელი ჰყავს.  

როსტომი (შემცბარი) - ბატონო? 

ნავიგატორი - საკმაოდ გავლენიანი.  

როსტომი (ეჭვით) - არა...  

ნავიგატორი - კი. საკმაოდ გავლენიანი.  

როსტომი - გავიგე! ყრუ არ ვარ! (პაუზა) ზუსტად იცი? (პაუზა) საიდან გაიგე? 

ნავიგატორი - ინფორმატორების ნაკლებობას არ ვუჩივი.  

როსტომი (ირონიით)  - ახალი ლიფტი დაიძმაკაცე? (პაუზა) უკაცრავად, უტაქტოდ 

გამომივიდა. (პაუზა) ვინ არის? 

ნავიგატორი - ოც მეტრში შესახვევი მარჯვნივ. 

როსტომი - არ შევუხვევ, სანამ არ მეტყვი.  

პაუზა. 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი (ბრაზობს) - იცოდე, გავაჩერებ! (პაუზა) რახან არაფერს მეუბნები, ესე იგი, 

არც ჰყავს არავინ. ჩემს გაღიზიანებას ცდილობ. 

ნავიგატორი - უსმინეთ. 

როსტომი - რას? 

პაუზა. ნავიგატორი მანქანის რადიოდან წარმოადგენს კლარასა და აკრბას ხმებს:  

კლარა - აბორტს გავიკეთებ. 
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აკრბა - მე არ მითანხმებ? 

პაუზა. 

კლარა - გითანხმებ, ხომ ხედავ.  

როსტომი - რა ხდება? 

აკრბა (დაბნეულია) - ამას ქვია შეთანხმება? ეს არ არის შეთანხმება... გამოვყოთ 

სპეციალური დრო...  

როსტომი - აკრბას ხმაა... 

კლარა (ირონიით) - თათბირზე?აკრბა - კლარა, გემუდარები... შენ მე მკლავ. იცი, სად 

მიდის ეს გზა? ეს გზა მიდის რეანიმაციამდე. შენ მე ჩემს პანაშვიდზე მიგყავარ.  

კლარა - სასაცილო ხარ... 

აკრბა - რატომ? რახან შენ მოგეწებე? 

კლარა - მატყუარა ხარ. სინამდვილეში, არ გჯერა, რომ აბორტს გავიკეთებ და ამაზე 

შფოთავ. 

აკრბა - როგორ ამ... (ხმა წყდება) 

როსტომი - რა თქვა? (ხელს ურტყამს ნავიგატორს) გაწყდა... რაღაცას ამბობდა.  

ნავიგატორი - საკმარისია.  

როსტომი - რა არის საკმარისი? აბსოლუტურად არ არის საკმარისი! ვერაფერი ვერ გავიგე! 

კლარა აკრბასგანაა ფეხმძიმედ? სულ ცოტა, ოცი წლით უფროსი მაინც იქნება მასზე... 

ღრმად შეუტოპავთ, ვერაფერს იტყვი. (აგზნებული იცინის) შოკში ვარ, (დამარცვლით) 

შო-კში ვარ... (ბაძავს აკრბას) შენ მე ჩემს პანაშვიდზე მიგყავარ. აკრბას სამი ჩემხელა 

ცოლი ყავს, მთასავით ქალი... კლარას ძვლებიანად შეჭამს. (თავისვე სიტყვებით 

შეძრული) კლარამ ზემდგომს მისცა (ზიზღით) რა ამაზრზენია. მაგრამ აი, ეს არ 

მესმის: მე რაღატომ მპატიჟებდა ყავაზე? ხომ ფაქტია, მეც მეარშიყებოდა. (პაუზა) თუ 

არა? 

ნავიგატორი - არა. კაცად ვერ აღგიქვამდათ.  

როსტომი - როგორ თუ ვერ აღმიქვამდა? რას გულისხმობ?  

პაუზა. 

ნავიგატორი - ოც მეტრში მოუხვიეთ წრეზე. 

როსტომი (უაღრესად შეურაცხყოფილია) - არ მოვუხვევ.  
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18. 

თანამშრომელთან 

ჯაყელი, როსტომი 

ჯაყელი - დაუმეგობრდი ნავიგატორს? 

როსტომი - მგონი, ზედმეტადაც. 

ჯაყელი - რა მხრივ? 

როსტომი (შიშით) - ველაპარაკები. და არა მხოლოდ საგზაო თემებზე. 

ჯაყელი (იცინის) - მერე? გცემს პასუხს? 

პაუზა. 

როსტომი - უმეტესად... კი.  

ჯაყელი - თუ არ გაგცა, გამოცვალე. უენო ნავიგატორი ვის რად უნდა! (იცინის) 

პაუზა. 

როსტომი - რაღაც უნდა გკითხო და გთხოვ, არ ჩათვალო, თითქოს ამ შეკითხვას ქალზე 

ნაწყენი კაცი სვამდეს.  

ჯაყელი - რა ხდება? 

როსტომი - შენც იცოდი კლარასა და აკრბას რომანის შესახებ? 

ჯაყელი - ვისი? 

როსტომი (ხმას უკლებს) 

კლარასა და აკრბას... 

ჯაყელი - პირველად მესმის. (იცინის)  

როსტომი (ეჭვით) - რატომ გაგეცინა? 

ჯაყელი (სერიოზულად, შეწუხებულია) - არ ვიცი. წამლებზე ვარ. თავს ვერ 

ვაკონტროლებ.  

როსტომი - ჩემზე გაგეცინა?  

ჯაყელი - (მტკიცედ) არა.   

როსტომი - ბოდიში, მაგრამ არ მჯერა. 
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ჯაყელი - ძმის სულს ვფიცავარ, თუ ვხვდებოდე, რაზე ლაპარაკობ. 

როსტომი - რახან შენ იცინი, ესე იგი, ყველა მე დამცინის. 

19. 

დიდ გზაზე 

ნავიგატორი, როსტომი 

როსტომი - ფაქტია, ჩემზე იცინიან. პირი შეკრეს. ხედავ, თურმე, რამხელა ამბები ხდება 

მეთერთმეტე სართულზე! მე კი სად ვეტენებოდი ჩემი საცოდავი მეთხუთმეტე 

სართულიდან... (ნაწყენი იცინის) 

ნავიგატორი - სამას კილომეტრზე მეტი გაქვთ გასავლელი. საქმეზე კონცენტრირდით.  

როსტომი - გაფანტული ვარ?   

ნავიგატორი - ორმოცდაათ მეტრში შეუხვიეთ მარცხნივ. 

როსტომი - მე გულგახსნილი კაცი ვარ და სწორედ ეს მღუპავს... სხვები ამით 

სარგებლობენ.  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ.  

როსტომი - რაც თავი მახსოვს, სულ იმას ვცდილობ, როგორმე იდეალური ურთიერთობები 

ავაწყო ადამიანებთან... ჯერ იყო და, დეიდაჩემმა გამაწვალა, მერე დედამ მიგვატოვა, 

მამაჩემიც როგორც ძაღლს, ისე მელაპარაკება. ექვსი წლი-დან ვწვალობ - ნორმალურ 

ურთიერთობებს ვეძებ.  

ნავიგატორი - თქვენგან ხელმარჯვნივ, ოთხმოც კილომეტრში, რუსული ტანკები დგას. 

გახვევა აკრძალულია. 

როსტომი - ვიცი. არც ვაპირებ. ჯერ არ გავგიჟებულვარ. 

ნავიგატორი - სამხრეთ-ოსეთი ოკუპირებულია 2008 წლის აგვისტოდან. 

როსტომი - ამ სახის ინფორმაცია ყველაზე მეტად მთრგუნავს.  

ნავიგატორი - ნუ მიზოზინებთ - პედალს ფეხი დააჭირეთ.  

როსტომი - არ გიყვარს ეს ადგილი? არც მე. თუ გამართობ, მადლობელი დაგრჩები.     

ნავიგატორი როგორ? 

პაუზა. 

როსტომი - კლარასთან დამაქორწინე.  

პაუზა. 
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ნავიგატორი - მაინც ვერ ივიწყებთ? 

როსტომი - არა, უბრალოდ მაინტერესებს, როგორები ვიქნებოდით. (პაუზა) შეგიძლია, 

დამეხმარო?  

ნავიგატორი - ძრავა არ გამორთოთ.  

 

20. 

 

ოჯახში 

კლარა, როსტომი (მოხუცი ადამიანების ხმები აქვთ)  

კლარა (უღონოდ) - არ მინდა ისე მოვკვდე, რომ სიმართლე არ იცოდე.  

როსტომი - ნუ ლაპარაკობ სიკვდილზე. ეს აუტანელია. 

კლარა - სხვა რამეა აუტანელი...  

როსტომი - თავს იგზნებ. წნევა აგიწევს... 

კლარა - მომისმინე, როსტომ...  

როსტომი - ნუ ლაპარაკობ. მოსვი ეს... 

კლარა - არ მინდა. მაცალე. უნდა გითხრა...  

როსტომი - მღალატობდი? გპატიობ. ჯერ მოსვი ოღონდ... 

კლარა - არა... დამიგდე ყური. (პაუზა) ალექსი შენგან არ მყავს.  

პაუზა. 

როსტომი - როგორ ჩემგან არ გყავს? 

კლარა - ჰო, როგორღაც ასე გამოვიდა. რიგაში დავფეხმძიმდი. სემინარზე გავიცანი...  

როსტომი - ანა? 

კლარა - რა ანა? 

როსტომი - ანა ვისია? 

კლარა - ანა შენია. ალექსი და ლელაა სხვისი. 

როსტომი - ლელაც?  

კლარა - კი.  
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როსტომი - ბოდავ, კლარა. 

კლარა - არა.  

როსტომი - კი, ბოდავ. მე კიდევ, იდიოტი, სერიოზულად გისმენ. მოსვი ეს... 

კლარა - არ ვბოდავ.მთელი ცხოვრება გღალატობდი.  

როსტომი - გააღე პირი...  

კლარა - არ მინდა... 

როსტომი - დღეს ბოლოა. მეტს აღარ დალევ.   

კლარა - მთელი ცხოვრება ვბოზობდი, როსტომ... 

როსტომი - ლელას ჩემი თეძოები აქვს. არ მჯერა.  

კლარა - შეგიძლია, ანალიზი გაიკეთო...  

როსტომი - არ მაინტერესებს. კლარა, დალიე, ხელი დამეღალა... 

კლარა - ალექსი ქერაა, შენ...  

როსტომი -რა გინდა, თავი მოვიკლა ამ სიბერეში? გააღე პირი... 

კლარა (ტირის) - მაპატიე, როსტომ... შხამს უნდა მასმევდე და არა ამას...   

როსტომი - რა უტვინო ქალი ხარ.ერთადერთი, ვინც შენს გვერდზეა, მე ვარ და ისიც 

წყობიდან გამოგყავს. 

კლარა (ტირის) - ჩვარი ხარ, კაცი კი არა... 

როსტომი - რა გინდა, დაგახრჩო? 

კლარა (ტირის) - შემაფურთხე მაინც... 

როსტომი - პროტეზი გადმომივარდება.  

კლარა - მეზიზღები... 

როსტომი - გააღე პირი ავყვირდები, იცოდე! (პაუზა) აი, ასე. ყოჩაღ. (პაუზა) ნუ 

იჭყანები. მე უარესებს ვსვამ.  

 

21. 

დირექტორთან   

დეპარტამენტის უფროსი, დირექტორი 

დირექტორი - ემზარ, ამიხსენით, რა მოხდა ზუგდიდთან?  
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დეპარტამენტის უფროსი - დეტალები ჯერჯერობით არ არის ცნობილი.  

დირექტორი - ჰქონდა თუ არა ადგილი ინციდენტს? 

დეპარტამენტის უფროსი - დიახ. როგორც ჩანს.  

დირექტორი - დააკონკრეტეთ. 

დეპარტამენტის უფროსი - როსტომს... მეთხუთმეტე სართულიდან... ფიზიკურად 

შეეხნენ. 

დირექტორი - ვინ? 

დეპარტამენტის უფროსი - მშენებლები. გვარები არ ვიცი. 

დირექტორი - რუსები ხომ არა? 

დეპარტამენტის უფროსი - რუსები იქ არც არიან.   

დირექტორი - ეს კარგია. სახეში გაარტყეს? 

დეპარტამენტის უფროსი - ვერ გეტყვით. 

დირექტორი - თავად მას ესაუბრეთ? 

დეპარტამენტის უფროსი - დიახ, უკან მოდის. უკვე მანქანაში იჯდა.  

დირექტორი - ხომ არ ტიროდა, ან რამე ასეთი? 

დეპარტამენტის უფროსი - არა, ვერ შევატყე. 

დირექტორი - საერთოდ, ისტერიულია?  

დეპარტამენტის უფროსი - არ ჰგავს ისტერიულ ტიპს.  

დირექტორი - რაკი მანქანის მართვა შეუძლია, ესე იგი, სერიოზული არაფერია.  

დეპარტამენტის უფროსი - ალბათ, ასეა. 

დირექტორი - რამ გამოიწვია ეს ინციდენტი? 

დეპარტამენტის უფროსი - ვერ გეტყვით.  

დირექტორი - ემზარ, არაფერი არ იცით. ეს აღმაშფოთებელია, სხვა თუ არაფერი. 

დეპარტამენტის უფროსი - უკაცრავად. 

 

22. 

ისევ გზაში 

ნავიგატორი, როსტომი 
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როსტომი (გაბრაზებულია) - ჩემი შენიშვნები არ ესიამოვნათ ბიჭებს! როცა მივედი, 

სვამდნენ! კაფელზე უკვე ბზარებია გაჩენილი... მე პროექტი არ მინახავს, მაგრამ რაც 

ვნახე, პირდაპირ გეტყვი, სიმახინჯეა...   

ნავიგატორი - ოც მეტრში გადასახვევი მარჯვნივ. 

როსტომი - არ მისმენ?  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - როგორც ჩანს, არ გაინტერესებს, რა შემემთხვა.  

ნავიგატორი - არ ვიმუშავო? 

როსტომი (გაბრაზებული) - ხელი გამარტყეს! (პაუზა) მე ჩავედი, როგორც 

შემფუცხუნებელი. სწორედ ეს სიტყვები მითხრა ჩემმა დეპარტამენტის უფროსმა.  

ნავიგატორი - ზედმეტი მოგივიდათ. ყვიროდით.  

როსტომი - მე ჩემი ფუნქციის შესაბამისად ვმოქმედებდი. მითხეს, უნდა იომოო და მეც 

ვიომე. შესრულებულ სამუშაოში ყველაზე დაბალი ქულა მივანიჭე და ამაზე 

გაცოფდნენ... მაგრამ რას ვიფიქრებდი, რომ ხელს შემომიბრუნებდნენ!  

ნავიგატორი - ტონი არ მოეწონათ. 

როსტომი - უკაცრავად, პირველმა ვინ იუხეშა? მე თუ მათ?  

ნავიგატორი - თქვენ. 

როსტომი - მე შენიშვნებს გამოვთქვამდი. მერე ვიღაც გამომექაჩა... გაუგონარი რაღაც 

მოხდა. მუშები თუ ასეთ რამეს გაბედავდნენ, არ მეგონა! არც მახსოვს, ვინ დამარტყა 

კონკრეტულად... ეტყობა, არ იცოდნენ, დეპარტამენტის წარმომადგენელი რომ ვარ... 

ნავიგატორი - ვერ აღგიქვამენ დეპარტამენტის წარმომადგენლად.  

როსტომი - კლარა კაცად ვერ აღმიქვამს, მუშები დეპარტამენტის წარმომადგენლად... 

მგონი, დროა, ჩემს გარშემო მყოფებმაც დაინახონ, რომ მეც მაქვს ხასიათი! შენც, იმის 

მაგივრად რომ რამე გაქნა, იქით მაძლევ შენიშვნებს... 

ნავიგატორი - უკაცრავად, მე რა შემეძლო? 

როსტომი - გეყვირა მაინც. განგაში აგეტეხა. არ მითხრა ახლა, რომ ხმა ჩაგივარდა 

ნერვიულობისგან.  

პაუზა. 

ნავიგატორი (ხმადაბლა)- იქნებ ასეც იყო.  

23.      

ლიფტთან 

დირექტორი, დეპარტამენტის უფროსი, როსტომი 
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როსტომი - მე ასე ვუყურებ ამ საკითხს: შეურაცხყოფა არა მე, არამედ კომპანიას მიაყენეს. 

ვინაიდან იმწუთას მე კომპანიას წარმოვადგენდი და არა ჩემს თავს. ვიღაც ვიგინდარა 

მთელ ჩვენს დეპარტამენტს შეეხო სახეზე.  

დირექტორი - როგორც ვხედავ, არ დაზიანებულხართ.  

დეპარტამენტის უფროსი - როსტომ, ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ჩვენ სხვანაირი ხმები 

მოგვივიდა: ითქვა, რომ გამომწვევად იქცეოდი, ყვიროდი და შეურაცხყოფას აყენებდი 

მშენებლებს.    

როსტომი - რა სისულელეა!  

დეპარტამენტის უფროსი - ითქვა, რომ შენ უზრდელურად მიმართავდი მუშებს. ზიზღით 

გველაპარაკებოდაო.  

დირექტორი - როსტომ, თქვენ სნობი ხართ? 

როსტომი - არ მახოვს, მეყვირა. არ უარვყოფ, შესაძლოა, მეტისმეტად მკაცრად ვიძლეოდი 

შენიშვნებს, მაგრამ განა თქვენ თვითონ არ მითხარით, იომეო?  

ადმინისტრაციის უფროსი - დებოში მოაწყეო, შენთვის არავის უთქვამს.  

დირექტორი - მე არ მაინტერესებს, ვინ დაიწყო ჩხუბი, მე მაინტერესებს, რამდენად 

კარგად შეასრულეთ ჩემი დავალება.  

როსტომი - თქვენ იქ სწორედ შენიშვნების სათქმელად გამაგზავნეთ, ბატონო ოთარ.  

დირექტორი - და არა მუშტების საქნევად! 

როსტომი - სად მოძებნეთ ასეთი თავხედი მუშები? ამიტომაც ვერ ვიტან ქართველ 

მშენებლებს. ყველა პრეზიდენტობაზე ოცნებობს.  

დირექტორი - ვხედავ, აშკარად წინასწარი განწყობით იყავით ჩასული. 

დეპარტამენტის უფროსი - ასეც რამ გაგაღიზიანა? მოსაწონი არაფერი დაგხვდა? 

როსტომი (მცირე პაუზის შემდეგ) - ფაქტობრივად არაფერი. ვშიშობ, არც იდეა მომეწონა 

და არც შესრულება. ოდესმე მეც ხომ უნდა გამოვთქვა ჩემი აზრი. ორმოცდაოთხი წლის 

კაცი ვარ.  

დეპარტამენტის უფროსი - როსტომ, ბოდიში, მაგრამ ვერ გცნობ.  

როსტომი (შეშფოთებით) - სახეზე მჭირს რამე? 

 

24. 

მამასთან 

მამა, როსტომი  

მამა - შეგეძლო პირდაპირ დაკრძალვაზე მოსულიყავი. ათი დღეა არ გამოჩენილხარ.  

როსტომი - საქმეები მქონდა. 
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მამა (ჩაიქირქილებს) - საქმეები, კი... შეგეზარა, პირდაპირ მითხარი.  

როსტომი - დაგერეკა.  

მამა - რატომ უნდა დამერეკა? არ გინდა და ნუ გინდა. სულ იმის მეშინოდა, სხვების 

სათრევი არ გავმხდარიყავი სიბერეში და მაინცდამაინც ასე დამემართა. არა უშავს, წინ 

გაქვს ყველაფერი.    

როსტომი - საიდან ამდენი ამბიცია ერთ არარეალიზებულ, უნიჭო, სულელ და სუსტ კაცს?  

მამა (იბნევა) - ვის? 

როსტომი - დიახ, შენ! ისე ლაპარაკობ, გეგონება, რამეს წარმოადგენდე. რა ტონია ეს? 

ერთი უიღბლო, უფული და უსაქმური ქუჩის ბიჭი ხარ... ბებერი კაცის ტანით. ვინ 

მოგცა იმის უფლება, რომ ასე თავხედურად ელაპარაკო ადამიანებს?  

მამა (აღელვებისგან ხმა აუკანკალდება) - მე მეუბნები ამას? 

როსტომი - არა, ჩემ თავს ვეუბნები. შენ, აბა, ვის! დედა მაზოხისტი უნდა ყოფილიყო, 

შენთან რომ გაჩერებულიყო... ბევრად ადრე უნდა დაედგა შენთვის რქები... 

მამა - ჩემი გაზრდილი ხარ, შე ნაბიჭვარო... როგორ მელაპარაკები? 

როსტომი - ვინ ვის ზრდიდა, ეგ კიდევ გასარკვევია. ცამეტი წლიდან გზრდი. ღამე არ 

მაძინებდით შენ და შენი იდიოტი ძმაკაცები, დალევის მეტს არაფერს შვრებოდით, 

დილაობით მე ვრეცხავდი თქვენს თეფშებს. შენი ცოლიც მე ვიყავი, დედაც და მამაც. 

ვის ახსოვდა, რომ ბავშვი ვარ.  

მამა - გაეთრიე აქედან...  

როსტომი - ახლა ნუ მოკვდები, ძალიან გთხოვ.სამსახურში პრობლემები მაქვს. 

 

25. 

კლარასთან 

კლარა, როსტომი 

როსტომი - კლარა, უკაცრავად. შეიძლება, შემოვიდე? 

კლარა - მობრძანდი, როსტომ.  

როსტომი - მადლობა. ბევრ დროს არ წაგართმევ. 

კლარა - როგორ ხარ? რატომ დაივიწყე მეთერთმეტე სართული?  

როსტომი - მე არ დამვიწყებია. დამავიწყეს.  

კლარა - ჩემ გამო აღარ ამოდიხარ? 

როსტომი - აკრძალვა შენგან მოდიოდა. 
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კლარა - როსტომ, მე არ მითქვამს უარი შენთან მეგობრობაზე, მე შენგან წამოსულ 

სხვაგვარ ინიციატივას დავუსვი წერტილი. (ღიზიანდება) არ მინდა ამაზე ლაპარაკი. 

მომიყევი, რა ხდება მეთხუთმეტეზე. 

როსტომი - მამაჩემი ამბობს, რომ სრულიად შეუძლებელია ქალისა და კაცის მეგობრობა. 

კლარა - ჩვენი მშობლები სხვა დროს აღიზარდნენ.  

როსტომი - წინაპრებზე სალაპარაკოდ არ მოვსულვარ. 

კლარა - რამე კონკრეტული საქმე გაქვს? 

როსტომი - მე შეურაცხყოფილი ვარ - როგორც არარაობას, ისე მომექეცი.  

კლარა - ხომ შევთანხმდით, რომ აღარ მივუბრუნდებოდით ამ თემას? 

როსტომი - რატომ მპატიჟებდი ყავაზე, როცა თავად აკრბასთან გქონდა რომანი? რა იცი, 

რა გეგმებს ვაწყობდი ჩემს თავში, რა შინაგან ბრძოლებს ვაწარმოებდი საკუთარ 

თავთან... ისეთი განცდა მაქვს, თითქოს ყველა მე დამცინის. 

კლარა - ვისთან მქონდა რომანი? 

როსტომი - თავს ნუ იკატუნებ. მეც მყავს ჩემი ინფორმატორები. ბავშვს მაინც ნუ 

მოკლავთ. ცოლს კი ერიდე. მთასავით ქალია, ძვლებიანად შეგჭამს.   

     

26. 

მანქანაში 

ნავიგატორი, როსტომი 

როსტომი - არც მენატრება და არც მომწონს. უბრალოდ, მინდოდა, მასაც 

შეურაცხყოფილად ეგრძნო თავი. ხურდა დავუბრუნე. ვიცი, ცუდად მოვიქეცი, მაგრამ 

მაშინ მართლა ძალიან მატკინა გული. შენ, ასე თუ ისე, მაინც ქალი ხარ და ვერ 

მიხვდები, რას განიცდის მამაკაცი, როცა ელემენტარული პრანჭვის უფლებასაც კი არ 

უტოვებენ. (პაროდორებს კლარას) "არ მომწონს ეს ერთობლივი ყავის სმები". კინაღამ 

ჰომოსექსუალად მაქცია ამ ფრაზამ! ზოგადად ქალი შემაძულა. ქალებს ჩემს თვალში 

მხოლოდ შენ შეუნარჩუნე ავტორიტეტი. ამას პირდაპირ გეუბნები.  

ნავიგატორი - ოც მეტრში შესახვევი მარცხნივ. 

როსტომი - მადლობა. 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი (მორჩილად) - კი. (პაუზა) უნდა გენახა, როგორ მიყურებდნენ მეთერთმეტე 

სართულზე. არ გამოვრიცხავ, მეთხუთმერე სართულიდანაც უნდოდეთ ჩემი მოშორება. 

შესაძლოა, ამიტომაც გამამწესეს რეგიონებში. ოფისში მხოლოდ მონები ჭირდებათ. 

თავისუფალ ადამიანებს ვერავინ იტანს.  

ნავიგატორი - არა უშავს. ახლა მიხვდებიან, ვინც ხართ და რასაც წარმოადგენთ.  

როსტომი - ნუ მიხვდებიან, ამ ჩემ ფეხებს! მთავარია, მე ვიყო კმაყოფილი. ისე, როგორც 

რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე მამაჩემს, ჯერ კიდევ ცამეტი-თოთხმეტი წლის ასაკში 
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უნდა დავლაპარაკებოდი. კაცი დადგებოდა მისგან. მაგრამ მაშინ ნავიგატორები არ 

არსებობდნენ - გზას არავინ მიჩვენებდა. (იცინის - პაუზა) ეს კომპლიმენტია.  

ნავიგატორი - ოც მეტრში შესახვევი მარცხნივ. 

როსტომი - ...არაფრის.  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - დიდი სიამოვნებით მოვისმენდი იმ მუშის ავადმყოფობის ან, ჰა, ბარემ 

სიკვდილის ამბავს, რომელმაც ხელი გამარტყა. შეგვიძლია? 

ნავიგატორი - შეგვიძლია. 

როსტომი - აბა, გისმენ.  

 

27. 

თათბირი 

დირექტორი, ადმინისტრაციის უფროსი, ბ-ნი აკრბა, ჯაყელი, კლარა  

დირექტორი - და ბოლოს. არაოფოციალური კომენტარის სახით: რა სჭირს როსტომს? 

გუშინ ლიფტში შემეფეთა და საკმაოდ გაღიზიანებული ჩანდა. ამას ყურადღებას არ 

მივაქცევდი, ემზარსაც იგივე რომ არ ეთქვა ჩემთვის.  

დეპარტამენტის უფროსი - საოცრად შეცვლილია...  

კლარა - ბოდიშს ვიხდი, საუბარში რომ ვერევი, მაგრამ უნდა ვთქვა: ჩემი აზრით, 

საკმაოდ აგრესიულია... 

დირექტორი - ვიცი, კლარა. მითხრეს, რომ თქვენს ოთახში იყო და დასაშვებზე ხმამაღლა 

გელაპარაკებოდათ. 

ადმინისტრაციის უფროსი - ზოგადადაც ხმამაღლა ლაპარაკს დაეჩვია ეს კაცი...  

კლარა - დიახ, შემეშინდა კიდეც. უტაქტობა გამოიჩინა. საშინელებები მითხრა...  

დირექტორი - რას გითხრათ? 

კლარა - მიჭირს გამეორება... 

დირექტორი - კლარა, ჩვენ არ ვჭორაობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ. ეს პრონციპულად სხვა და 

სხვა რამეა.   

ადმინისტრაციის უფროსი - კლარა, რა გითხრა? 

კლარა - მითხრა, რომ მე და ბატონ აკრბას რომანი გვაქვს; და რომ შვილს ველოდები 

მისგან.  

აკრბა (გაოცებული) - ჩემგან? შვილს? 

კლარა - დიახ, უკაცრავად... (იცინის) 
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დეპარტამენტის უფროსი - დეგენარატი...  

დირექტორი - არ მესმის, რისი თქმა უნდოდა ამით? საერთოდ რატომ წამოიჭრა ეს თემა? 

კლარა (დაბნეულია) - თქვენ გვკითხეთ, როსტომს რა სჭირსო. 

დირექტორი - არა, ამაზე არ ვამბობ, თქვენსა და როსტომს შორის რატომ შედგა ასეთი 

საუბარი, ეს მაინტერესებს. 

კლარა - არ ვიცი. 

ადმინისტრაციის უფროსი - კლარა მოწონს. ასე არ არის? 

ჯაყელი - კი.  

დირექტორი - და ამ ფორმით გამოხატავს მის მიმართ სიმპათიას? 

კლარა (მსუბუქი ირონიით) - ეწყინა, გრძნობებზე რომ ვერ ვუპასუხე. 

ჯაყელი (ნაწყენია) - შეურახყოფას ნუ მივაყენებთ, ძალიან გთხოვთ. 

კლარა - და რა ვთქვი შეურაცხყმყოფელი? 

დირექტორი - ზუგდიდის ინციდენტმა ხომ არ იმოქმედა მასზე?  

ჯაყელი - არ არის გამორიცხული.  

დირექტორი - საერთოდ, როგორ იცნობთ, მყიფე ფსიქიკა აქვს? 

ჯაყელი - ჩვენ ერთ სკოლაში ვსწავლობდით. ერთხელ უფროსკლასელებმა ცემეს და მთელი 

სემესტრი გააცდინა. სკოლიდან აგდებდნენ. 

დირექტორი - მაჩხუბარა ბავშვი იყო? 

ჯაყელი - არა, პირიქით. ხშირად ტიროდა ხოლმე. 

აკრბა - ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ არ მაინტერესებს როსტომის ამბები, შეიძლება კაბინეტში 

დავბრუნდე? 

დირექტორი - კი, ცხადია. ვასრულებთ. (პაუზა) როსტომს მანქანა ჩამოართვით - არ 

დააზიანოს. თუკი კვლავაც გამოხატავს გაღიზიანებას ვინმეს მიმართ, მკაცრ 

გაფრთხილებას მიიღებს, ხოლო თუკი ჭკუას არ ისწავლის, სხვა სამსახურის მოძებნა 

მოუწევს. ისეთის, სადაც გაღიზიანებულ ადამიანებს აიტანენ. უკაცრავად, მაგრამ 

ფსიქოთერაპიის სახლში არ ვმუშაობ.  

       

28. 

მეგობართან 

ჯაყელი, როსტომი 

როსტომი - არ დავთმობ ამ მანქანას. მთელი ერთი თვე ვეჩვეოდი და ახლა, როცა ძლივს 

შევეჩვიე, მართმევენ? გამაგდონ, კი ბატონო, კრედიტს ავიღებ და მანქანას ჩემი 
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ხელფასით გამოვისყიდი. ღმერთო ჩემო, მანქანაშიც არ არის საქმე! რეალურად მანქანა 

სულ არ მჭირდება... 

ჯაყელი - როსტომ, რა გემართება? მთელი თათბირი შენზე ჭორაობდნენ... 

როსტომი - ძალიან კარგი! მერე და, რა არის ამაში ცუდი? ბოლოს და ბოლოს, ჩემზეც 

ხომ უნდა ალაპარაკებულიყვნენ მეთერთმეტე სართულზე! მე მაინტერესებს, ვინ დასვა 

მანქანის წართმევის საკითხი? მინდა, ვიცოდე, ვინ მყავს ლიფტში გასაჭედი. 

ჯაყელი - კლარა... 

როსტომი - კლარამ მიოთხოვა?  

ჯაყელი - არა, მომისმინე. რეები გითქვამს კლარასთვის? გოგო მთელი თათბირი ტიროდა.  

როსტომი - მევ ვტიროდი, არა უშავს. რა ატირებდა? 

ჯაყელი - ის, რაც მე მითხარი, კლარასთვისაც გითქვამს... 

როსტომი - არა. შენდამი სხვაგვარი დამოკიდებულება მაქვს. 

ჯაყელი - სხვა რამეს ვამბობ; რომ მას და აკრბას რომანი აქვთ. 

როსტომი - დიახ, ვამხილე და ვამაყობ ამით. 

ჯაყელი - ტყემალზე მჯდარხარ, სინამდვილეში, კლარა ჩვენი დეპარტამენტის უფროსზეა 

დანიშნული. 

როსტომი - რა? რა სისულელეა! 

ჯაყელი - ძმის სულს ვფიცავარ, ემზარმა თვითონ მითხრა თათბირის მერე.   

როსტომი - ბოდიშს ვიხდი შენი ძმის სულის წინაშე, მაგრამ რა გამოდის: ეს კლარა 

კლასიკური ბოზი ყოფილა - ერთი მხრივ, ემზარს მიჰყვება ცოლად, მეორე მხრივ კი 

აკრბას შვილზეა ფეხმძიმედ. კორპორატიულ ზეწოლასთან გვქონია საქმე - ემზარს 

დაძალებით რთავენ ცოლად მისი უშუალო უფროსისგან დაფეხმძიმებულ ქალს...  

ჯაყელი - მაპატიე, მაგრამ უკვე ბოდავ. აკრბა აბსოლუტურად სხვა დეპარტამენტს 

კურირებს. კლარა რომ შეყვარებულია, ეს სახეზე აწერია.  

როსტომი - არა უშავს, მეც მყავს შეყვარებული. არ დავიჩაგრები. (იცინის) 

ჯაყელი - არაადეკვატური ხარ და შეიძლება სამსახური დაკარგო ამის გამო. ისეთი 

შთაბეჭდილება მრჩება, თითქოს ვიღაც გირევს ჭკუას.  

როსტომი - რა უფლებით მაყენებ შეურაცხყოფას? იქნებ გგონია, რომ ჩემს მეგობრად 

გთვლი? შედარებით ახლობელი თანამშრომელი ხარ, ესაა და ეს. 

ჯაყელი - კაცადაც არ ვარგიხარ. როგორ გიცავდი, როცა მართლა გაყენებდნენ 

შეურაცხყოფას.  

როსტომი - შენც არაკაცი ხარ. 

ჯაყელი - გაგარტყამდი, ხალხი რომ არ გვიყურებდეს.  

როსტომი - გამარტყი, მე არ მრცხვენია.  
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ჯაყელი - რომ გაგარტყა, ორჯერ მეტი წამლის ყიდვა მომიწევს. 

როსტომი - ყველაფერთან ერთად ძუნწიც ყოფილხარ. მრცხვენია, რომ გიცნობ. 

 

29.  

ნავიგატორის აღიარება 

ნავიგატორი, როსტომი 

როსტომი - არასდროს მყვარებია მანქანით სიარული. ოდითგანვე ფეხით მავალთა 

კატეგორიას განვეკუთვნებოდი. სრულიად უმიზნოდ დავატარებ მანქანას. ძალიან მართობ.  

ნავიგატორი - ოც მეტრში ბრუნი წრეზე. 

როსტომი - იმედია, ხვდები, ტყუილად გაძლევ ორიენტირებს; მხოლოდ იმ მიზეზით, 

რომ შენი ხმა გავიგონო. 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - სიამოვნებით. (პაუზა) სადაც დამავალებ, იქით წავალ. (იცინის - პაუზა) 
გახსოვს, როგორ გეჩხუბებოდი თავიდან? ეს დრო წარსულს ჩაბარდა.  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ მარჯვნივ. 

როსტომი - ახლავე. (პაუზა) ახლა რომ ვფიქრობ, რეალურად შენს მეტი არავინ მყავს. 

(მსუბუქი ირონიით) არა მგონია, შენზე უკეთ მიცნობდეს ვინმე. შენ უნდა დამიტირო. 

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - ეს დეგენერატები მანქანის დაბრუნებას მთხოვენ. წაიყვანონ, ფეხებზე მკიდია! 

შენ მაინც არ დაგთმობ.  

ნავიგატორი - ისევ კაბინეტში გაბრუნებენ? 

როსტომი - როგორც ჩანს. ფიქრობენ, რომ ოფისში ნაკლებ პრინციპულობას გამოვიჩენ. 

მშენებლობებზე მონებს გაუშვებენ.  

ნავიგატორი - ახლა მეუბნებით ამას? 

როსტომი - რას? 

ნავიგატორი - ათ მეტრში ბრუნი წრეზე.  

როსტომი - მე თვითონაც დღეს დილით მითხრეს.  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

როსტომი - გეფიცები. 

ნავიგატორი - რა აპირებთ? 

როსტომი - ხომ გითხარი: შევეცდები, მანქანაში ჩამტოვონ. უკვე ნარკომანივით ვარ - შენ 

ხმას თუ ვერ ვიგებ, დეპრესიაში ვვარდები. (პაუზა) გუშინ დიდი ამბები მომხდარა 
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თათბირზე - ჩემზე უჭორავიათ. მერე ჯაყელს ვეჩხუბე, ჭკუის დარიგება დამიწყო მაგ 

ერთუჯრედიანმა. ყველაზე აღმაშფოთებელი კი ისაა, რომ როგორც გიჟს, ისე მექცევა, 

ანუ მინანიშნებს, რომ ავადმყოფური ფანტაზიები მაქვს; კლარა, თურმე, ჩვენი 

დეპარტამენტის უფროსს მიჰყვება ცოლად, მე კი ვირტუალურ რომანებს ვუგონებ. ვერ 

ვხვდები, რა თამაშს თამაშობს. 

ნავიგატორი - ის არ ცრუობს, როსტომ. 

როსტომი - ვერ გავიგე? 

ნავიგატორი - კლარას ფეხმძიმობის ამბავი ჩემი მოგონილია. მე მოგატყუეთ. 

როსტომი - არ ჰქონია აკრბასთან რომანი? 

ნავიგატორი - არა. 

როსტომი - დამაბნიეთ. და რა გარანტია მაქვს, რომ ახლაც არ მატყუებ? ან ჯაყელმა არ 

მომატყუა? 

ნავიგატორი - არ მინდოდა, რომ ის ქალი გყვარებოდათ და ცილი დავწამე.  

როსტომი - ჰო, მაგრამ ბარემ ჩვენი დეპარტამენტის უფროსზე გეთქვა? აკბრა რა შუაშია 

იყო? 

ნავიგატორი - ჩავთვალე, რომ მას ამორალურ არსებად მიიჩნევდი, რაკი ხნიერ, 

დაოჯახებულ და მდიდარ ადამიანთან ექნებოდა რომანი გაბმული. ვიფიქრე, არ 

აპატიებდით ნაადრევ სოციალურ კომპრომისს და როგორც ხედავთ, არ შევცდი: თქვენ ის 

შეგძულდათ. თქვენ ხომ მორალისტი ხარ. 

როსტომი - დამცინი? 

ნავიგატორი - დამიჯერე, ბევრთან მიმუშავია. თქვენ არავის ჰგავხარ. 

როსტომი - კი მაგრამ, რატომ გააკეთე ეს? შენ ყოველთვის სწორ და მართებულ გზას 

მაჩვენებდი, ბრმასავით გენდობოდი, არ მეგონა, თუკი ნავიგატორსაც შეეძლო ტყუილების 

თქმა.  

ნივაგატორი -ტყუილები არ მჩვევია. ამჯერად სხვანაირად არ შემეძლო. 

როსტომი - რატომ? 

ნავიგატორი - ვერ ხვდებით?  

როსტომი - მაპატიე, მაგრამ ვერ ვხვდები.  

პაუზა. 

ნავიგატორი - იმიტომ რომ... ვიეჭვიანე. ეჭვიანობას კი მაშინ იწყებენ, როცა 

შეყვარებულები არიან.ნუთუ ასეთი ძნელი მისახვედრია, რომ თავი შემაყვარეთ. 

როსტომი ამუხრუჭებს.  

ძრავას ნუ გამორთავ, თორემ ვეღარ ვისაუბრებთ. 
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30. 

მეთერთმეტე სართულის დერეფანში  

კლარა, დეპარტამენტის უფროსი, კლარა 

როსტომი  - მეჩვენება თუ მომავალ ცოლ-ქმარს ვხედავ? 

ადმინისტრაციის უფროსი (ხმადაბლა) - არ მიაქციო ყურადღება.  

როსტომი - არ მესალმებით? 

კლარა - როსტომ, ხომ ვერ მეტყვი, კიდევ რა გეჩვენება? 

ადმინისტრაციის უფროსი - ნუ აქცევ ყურადღებას. წამოდი. 

როსტომი - უმჯობესია, შენ თვითონ მითხრა, რა მეჩვენებოდა. 

კლარა - ჩემზე უკეთ მოგეხსენება, რაც. ყველაფერი.   

ადმინისტრაციის უფროსი (მოუსვენრად) - კლარა, გამოადგი ნაბიჯი. 

კლარა - წესით, სილას უნდა გაწნავდე შენი თავხედური ფანტაზიების გამო. შვილად 

გეკუთვნი, უნდა წითლდებოდე ჩემს დანახვაზე.   

როსტომი - ვწითლდებოდი. მართალია. მაგრამ ახლა - აღარ. ვერ დავიჯერებ, რომ არ 

მოგწონდი. 

ადმინისტრაციის უფროსი - კლარა, რა გინდა, ვეჩხუბო? გელოდები.  

კლარა - როსტომ, რა საწყალი ხარ... 

როსტომ - ემზარ, თავს ბედნიერ ადამიანად თვლი? 

ადმინისტრაციის უფროსი (საქმიანად) - კი, უზომოდ ბედნიერი ვარ. თავს მშვენივრად 

ვგრძნობ. კლარა...   

როსტომ - სხვათა შორის, უხდებით ერთმანეთს.  

ადმინისტრაციის უფროსი - ნუ ცდილობ, შეურაცხყოფა მოგვაყენო.  

კლარა - ეზმარ, ნუ ელაპარაკები. წამოდი. 

როსტომი - გულწრფელად ვამბობ. 

ადმინისტრაციის უფროსი - შეცდომას შეცდომაზე უშვებ.  

კლარა - ეზმარ, ნუ აქცევ ყურადღებას. ჩემი ბრალია, არ უნდა მომეჩვია. ტკიპასავითაა.  

როსტომი (ბრაზდება) - მე ვარ ტკიპასავით? შენ არ უნდა მოგეჩვიე მე? შენ ჩემთვის არ 

არსებობ, კლარა! მოჩვენება ხარ. ახლა გამოვივლი და გადაგთელავ. როგორც ტრაქტორი, 

ისე გადაგივლი. ხომ შეიძლება, რომ ერთხელ შენც გეტკინოს...    

ადმინისტრაციის უფროსი (დაფეთებული) - კლარა, გამოიწიე!  

კლარა შეჰკივლებს.  
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31. 

ლიფტთან 

დირექტორი, როსტომი (შემდეგ ჯაყელი)  

როსტომი - ბატონო ოთარ, არ ვიცი, თქვენი დავალებით თუ სხვების ინიციატივით, 

მაგრამ მანქანის დაბრუნებას მთხოვენ. ერთი თვეა, ახალ რეალობასთან შეგუებას 

ვცდილობ და ახლა, როცა შევეჩვიე, უკან, ოფისში მიპირებენ გადაყვანას. მე 

გეკითხებით: სათამაშო გგონივართ, ბატონო ოთარ? მერამდენედ უნდა გავიარო 

ადაპტაცია? უმორჩილესად გთხოვთ, დამტოვოთ შეგუებულ ადგილზე. ისედაც საკმარისად 

დამაზარალა ზუგდიდის ინციდენტმა.  

დირექტორი (მკაცრად) - გაიღიმეთ, როსტომ. ნუ იბღვირებით. ცხოვრებაში უამრავი რამ 

ხდება, რაც ჩვენს გაღიზიანებას იწვევს, მაგრამ ცუდ ხასიათს, ავ ზრახვებსა და 

თავხედურ გამოხტომებს სახლში ვტოვებთ და სამსახურში ტაქტიანად და პატივისცემით 

ვექცევით თანამშრომლებს. თქვენ კი პირდაპირ აფრქვევთ ისტერიულობას! 

როსტომი - ეს თქვენ ხართ ისტერიული და არა მე.  

დირექტორი - როსტომ, ყურადღებით იყავით. ისე ნუ მოიქცევით, რომ თქვენ ორიდან 

მხოლოდ მანქანა დარჩეს ჩვენს კოლეგად. 

როსტომი - ჩემით, როგორც მუშაკით, უკმაყოფილო ხართ? 

დირექტორი - ჩემს ადგილზე კმაყოფილი იქნებოდით? 

როსტომი - ჩემით არა, საკუთარი თავით - კი. 

დირექტორი - შეურაცხყოფას მაყენებთ?  

როსტომი - თქვენ დაიწყეთ. 

დირექტორი - მამად გეკუთვნით. 

როსტომი - ამიტომაც გამჭორეთ თათბირზე? 

დირექტორი - სიტყვები შეარჩიეთ, როსტომ. 

როსტომი - თქვენს ადგილას განცხადებას დავწერდი წასვლაზე. დირექტორი, რომელიც 

თანამშრომლებზე ჭორაობს, არ იმსახურებს ხელმძღვანელის პოსტს. 

სილის გაწნა. 

დირექტორი - უზრდელო. 

სილის გაწნა. დირექტორი აყვირდება. 

ჯაყელი (მორბის) - როსტომ! რას აკეთებ! 

როსტომი - ეგონა, ხელის შებრუნებას ვერ გავბედავდი... 

დირექტორი (ყვირის) - გაეთრიე აქედან! 
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ხალხი გროვდება. რუზრუზია.  

როსტომი (ზიზღნარევი ირონიით) - აჰ, თურმე, გაღიზიანებული ხალხი არ სიამოვნებს 

ოფისში...  

ჯაყელი - წამოდი... ნუ ჯიუტობ...  

დირექტორი - შე ნაძირალა... შე ნაძირალა...  

 

33. 

ჯაყელის ოთახში 

ჯაყელი, როსტომი 

როსტომი - ვერ ვიტან, როცა უდიერად მელაპარაკებიან... და საერთოდ, ამ ტონს ვერ 

ვიტან, უმცროს-უფროსულს...  

ჯაყელი - დალიე, თორემ გაცივდება.  

როსტომი - ბოდიშს გიხდი იმ საუბრის გამო. ღამე გავათენე შენზე ფიქრში. მოგატყუე, 

როცა გითხარი, მხოლოდ ჩემი თანამშრომელი ხარ-მეთქი, რეალურად აქ მარტო შენ 

გთვლი ჩემს მეგობრად.  

ჯაყელი - ძმის სულს ვფიცავარ, თუ მახსოვდეს, რას მეუბნებოდი. ხვალ ოთარისთვისაც 

მოგიწევს ბოდიშის მოხდა. 

როსტომი - არავითარ შემთხვევაში. შენ სხვა ხარ, ის სხვა.  

ჯაყელი - რა გინდა, უსამსახუროდ დარჩე? 

როსტომი - ეგ არ მაღელვებს.  

ჯაყელი - აბა, რა გაღელვებს? 

როსტომი - გითხრა, სინამდვილეში, რა მაღელვებს? 

ჯაყელი - კლარა? 

როსტომი - არა. კლარა წარსულია.  

ჯაყელი - აბა, რა? 

პაუზა. 

როსტომი - დამცინებ. 

ჯაყელი - ძმის სულს ვფიცავარ, თუ დაგცინო...  

როსტომი - შემიძლია, გენდო? 

ჯაყელი - როსტომ, უკვე აღარ ვიცი, რა დავაფიცო... 

პაუზა. 
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როსტომი - კარგი. (პაუზა) ნავიგატორი. 

ჯაყელი - რა? 

როსტომი - ჩემი მანქანის ნავიგატორი. 

ჯაყელი - ვერ გავიგე... 

როსტომი - ნავიგატორზე ვნერვიულობ. 

ჯაყელი - მაშაყირებ? 

როსტომი - მომისმინე. ადრე შენ თვითონ მეხუმრებოდი ამ თემაზე, მაგრამ ახლა არაა 

ასე. ვიცი, ის მიზეზი, თუ რატომაც არ მინდა ნავიგატორის გარეშე დარჩენა, 

არანორმალური და გამაღიზიანებელია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მომკალი და არ ვთვლი 

თავს გიჟად.შემომხედე და მიპასუხე: არის თუ არა რაიმე დეტალი ჩემს ტანსაცმელში 

ავადმყოფური? 

ჯაყელი - როსტომ, ნუ მაშინებ. 

როსტომი - მიპასუხე, ძალიან გთხოვ. (პაუზა) კარგად დამაკვირდი. 

ჯაყელი - არ ვიცი...  

როსტომი - რას ნიშნავს არ ვიცი. თვალში არაფერი გეჩხირება? 

ჯაყელი - კი, წითელი ჰალსტუხი. 

როსტომი - ეს გემოვნების პრობლემაა. სხვა არაფერი? მოგწონს ჩემი ვარცხნილობა? 

გასაკრეჭი ხომ არ ვარ? 

ჯაყელი - რა გინდა, როსტომ? 

როსტომი - მიპასუხე! 

ჯაყელი (უყვირებს) - არა! 

როსტომი - კისერზე, საფეთქელთან ან ლოყებზე ბეწვები ხომ არ მაქვს შერჩენილი? 

ყველაზე მეტად უყურადღებოდ პარსვის მეშინია. 

ჯაყელი - ყველაზე მეტად შენი შეკითხვები მაშინებს.  

როსტომი - მინდა, დაგიმტკოცო, რომ გიჟი არ ვარ. 

ჯაყელი - კარგი, მჯერა. ოღონდ ვერ ვხვდები, რად გინდა ამის დამტკიცება? 

როსტომი - იმიტომ რომ, ნავიგატორი მელაპარაკება.  

პაუზა. 

ჯაყელი - რატომ? 

როსტომი - რა რატომ? 

ჯაყელი (დაბნეულია) - რატომ გელაპარაკება? არა... უფრო სწორად, რას ნიშნავს 

გელაპარაკება? 
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როსტომი - აი, ასე, მივდივარ და მელაპარაკება. შემიძლია, გაჩვენო. 

ჯაყელი (დაფეთდება) - არ მინდა. 

როსტომი - თავიდან ჩვეულებრივად ასრულებდა თავის ფუნქციას, მერე კი უშუალო 

კონტაქტში შემოვიდა. ჩვენი ურთიერთობის საწყის ეტაპზე მეც დავფრთხი, მაგრამ 

მოგვიანებით იმდენად დავუახლოვდი, რომ ახლა ვერც წარმომიდგენია მის გარეშე 

ცხოვრება. (პაუზა - ჯაყელი დუმს) ნუ მიყურებ, როგორც ფსიქიურად შეშლილს. იცი, 

როგორი შეურაცხყმყოფელია? 

პაუზა. 

ჯაყელი - როცა ხმები ესმით, ეს ცუდია.     

როსტომი - მე ეს მჭირდებოდა, გაიგე. ახლა რომ ვფიქრობ, ამ ქალის გარდა ჩემზე არც 

არავის უზრუნია... 

ჯაყელი - ვისზე მეუბნები? 

როსტომი - რა ვისზე - ნავიგატორზე! ქალია...  

ჯაყელი - ქალი... 

როსტომი - დიახ, ქალი! არ იცი, რა უზუსტეს რჩევებს მაძლევს; ფაქტობრივად ყველა 

პრობლემას ეგ მიგვარებს. ვერ წარმოიდგნენ, რა ხალხთან მაკამათებს... მასთან 

აბსოლუტურ ტრიუმფატორად ვგრძნობ თავს. ის მე კომპლექსებისგან მკურნავს. ჩემი 

საუკეთესო მეგობარია. ჩემი გულის მესაიდუმლე... ახლაღა ვხვდები, როგორი 

მარტოხელა ვყოფილვარ მის გარეშე. პლანეტის ყველაზე საინტერესო არსებაა. და ის ჩემი 

ცხოვრების ნაწილია, გესმის? ჩემი ცხოვრების თანამდევი... მხოლოდ მასთან მინდა 

კონტაქტი, სხვასთან არავისთან! ჩემი ბედნიერების ფორმულაა ეს ხმა. მეტი როგორღა 

აგიხსნა? როგორ ვუწოდო ამ ყველაფერს ილუზია, როცა ეს ჩემი ცხოვრებაა?   

მესმის, სავარაუდოდ შოკში ჩაგაგდებ ამ სიტყვებით, მაგრამ ფაქტია: პრაქტიკულად 

შეყვარებული ვარ.  

პაუზა. 

ჯაყელი (დათრგუნულია) - არც კი ვიცი, რა გითხრა.  

როსტომი (მხიარულად) - ნუ გეცოდები. ძალიან კარგად ვარ.  

 

34. 

წყვილი 

ნავიგატორი, როსტომი 

როსტომი - სამსახურიდან გამომაგდეს.  

ნავიგატორი - რას აპირებთ? 

როსტომი - მანქანას არ დავაბრუნებ.  

ნავიგატორი - დაგიჭერენ. 
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როსტომი - სახლს გავყიდი და შენ მაინც შეგინარჩუნებ. თავს მოვიკლავ უშენოდ. მართლა  

ნავიგატორი - მანქანის გარეშე ვერ ვიურთიერთებთ. 

როსტომი - ვიყიდი მანქანას. ნუ გეშინია. 

ნავიგატორი - ძველ მანქანაში ვერ ვიცხოვრებ. რად გინდათ მკვდარი ნავიგატორი?  

როსტომი - მარტო მანქანას და შენ დაგიტოვებთ, მეტი არაფერი მჭირდება. მანქანაში 

დავსახლდები. ერთადერთი, არ ვიცი, მამაჩემს რა ვუყო. უკანა სავარძელზე ხომ არ 

გამოვუყოფ ოთახს! გაგიჭირდება მასთან შეგუება. მძიმე შემთხვევაა. თანაც 

დარწმუნებული ვარ, რომ მოსიყვარულე წყვილი ოჯახისგან განცალკევებით უნდა 

ცხოვრობდეს. არ მეთანხმები?    

პაუზა. 

ნავიგატორი - ცხოვრება აგირიეთ.  

როსტომი - რა გინდა, საპირისპირო არგუმენტებით დაგღალო?  

ნავიგატორი - არა.  

პაუზა 

როსტომი - არ მინდა, ვალში დაგრჩე... 

ნავიგატორი - რას გულისხმობ? 

როსტომი - მაშინ სხვანაირად უნდა მეპასუხა... 

ნავიგატორი - როდის, შემახსენეთ. 

როსტომი - როცა სიყვარულში გამომიტყდი. 

ნავიგატორი - აჰ! და რა უნდა გეთქვათ? 

პაუზა. 

როსტომი - მეც. 

ნავიგატორი - რა? 

როსტომი - მიყვარხარ. 

ნავიგატორი - ბავშვი ხართ...  

პაუზა. 

როსტომი - ნუ მელაპარაკები თქვენობით. ეს არანორმალურია.  

ნავიგატორი - ჰო, გეთანხმები. 

როსტომი - აი, ასე. ყოჩაღ. (იცინის)  

როსტომი - მომიყევი შენზე. 



 

 

286 

 

ნავიგატორი - რა მოგიყვე? მეტისმეტად ერთფეროვანი ცხოვრება მაქვს.  

როსტომი (ჩანს, უჭირს ამის თქმა) - ბევრი გყავდა ჩემამდე? 

ნავიგატორი - ეჭვიანობ? 

როსტომი - არანაირად. 

პაუზა. 

ნავიგატორი - რა მნიშვნელობა აქვს, რამდენი მყავდა. ახლა შენთან ვარ. 

როსტომი - ბოდიშს გიხდი. 

ნავიგატორი - რის გამო? 

როსტომი - ამ შეკითხვისთვის... 

ნავიგატორი (თბილად) - სულელი ხარ... 

როსტომი - აბსოლუტურად არათანაბარ მდგომარეობაში ვართ. შენს შესახებ არაფერი ვიცი. 

ნავიგატორი - ასე ჯობია. დამიჯერე.  

როსტომი - კარგი. მჯერა. (იცინის) ხომ იცი, დამჯერი ვარ.   

რეკავს ტელეფონი. 

უი.  

ნავიგატორი - ეს რა არის?  

როსტომი - ტელეფონი რეკავს.  

ნავიგატორი - მივხვდი.საიდან გაქვს? არ მახსოვს, ოდესმე დაერეკოს.  

როსტომი - ჰო, მართალია, იშვიათად რეკავს... ჩემ ნომერს თითქმის არავის ვაძლევ.  

ნავიგატორი - აქამდე სად იყო? 

როსტომი - რა გჭირს? ახლა არ მითხრა, ტელეფონზე ვეჭვიანობო? 

ნავიგატორი - რატომ არ პასუხობ? 

როსტომი - გამაგებინე, აპარატზე ეჭვიანობ? 

ნავიგატორი - კლარა გირეკავს? შემორიგება უნდა? 

როსტომი - კლარა? ხუმრობ? (იცინის) 

ნავიგატორი - არ მინდა, რომ შენ გირეკოს! ნუ რეკავს აქ! 

როსტომი - მეთამაშები?  

ნავიგატორი - გადახვალ და მერე უპასუხებ? 
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როსტომი (ბოლოს და ბოლოს, გაბრაზდება) - სამსახურიდან მირეკავენ! ერთ საათში 

ავტოფარეხში უნდა მივუყვანო მანქანა... (პაუზა) დილიდან რეკავენ.  

(ზარი წყდება) აჰა. (პაუზა) დამშვიდდი ახლა?  

პაუზა. 

ნავიგატორი - არ მატყუებ? 

როსტომი - მეცინება... ჭკვიანი ქალი მგონიხარ... 

ნავიგატორი - არ მომატყუო, გევედრები. ტყუილს ვერ ავიტან, როსტომ. ტყუილი 

გამაფუჭებს. 

როსტომი - გინდა, ფანჯარა ჩამოვწიო და გადავაგდო?  

ნავიგატორი - არ მინდა.  

როსტომი - მაშინ ნუღარ მელაპარაკები ასე. 

პაუზა. 

ნავიგატორი - ჩემ თავს ვერ ვცნობ. მაპატიე. არანორმალურივით ვიქცევი.  

როსტომი - გული გამიხეთქე... 

ნავიგატორი - თუკი არ დააბრუნებ, რას გიზამენ? 

როსტომი - მანქანას? ალბათ, ჩათვლიან, რომ მოვიპარე.   

ნავიგატორი - რას აპირებ?  

როსტომი - არ ვიცი, კარგია ეს თუ ცუდი, მაგრამ ამწუთას საერთოდ არ ვფიქრობ ამაზე. 

ნავიგატორი - მანქანა დააბრუნე და მე გამაქირავე ხოლმე. 

როსტომი - რა? 

ნავიგატორი - ჰო, მძღოლებს მიმაქირავე. ფულს იშოვი. 

როსტომი - სერიოზულად ამბობ? და შენ გგონია, ამას ვიკადრებ? ბორდელის გახსნას 

მთავაზობ? 

ნავიგატორი - სხვანაირად არ ვიცი, როგორ დაგეხმარო.  

პაუზა. 

როსტომი - ცოლად გამომყევი. 

პაუზა. 

ნავიგატორი - არა.  

როსტომი - ოფიციალური ერთიერთობები გაშინებს?  

ნავიგატორი - ასე ცუდად ვართ? 
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როსტომი - არაფერი შეიცვლება. ერთადერთი, დედაჩემს გაგაცნობდი.  

ნავიგატორი - აბა, მიმატოვაო? 

როსტომი - ერთად მოვძებნიდით. 

ნავიგატორი - რომ არ მოვეწონო?  

როსტომი - მოეწონები. რამეს მოვიგონებთ.  

ნავიგატორი - ფანტაზიას არ უჩივი, მართალი ხარ.  

პაუზა. 

როსტომი - ნეტა იცოდე, როგორ მინდა, ჩემს გვერდით იყო; გხედავდე, ხელს 

გკიდებდე...  

პაუზა. 

ნავიგატორი - მეც. 

როსტომი - მინდიხარ. 

პაუზა. 

ნავიგატორი - მეც.  

პაუზა. 

როსტომი - შენი მოფერება მინდა. (პაუზა) უსახლკარო საყვარლებივით ვართ... რა 

გვეშველება...   

პაუზა. 

ნავიგატორი - გაიხადე. 

როსტომი - გავიხადო? 

ნავიგატორი - ჰო.  

როსტომი (აღელდება) - არა... 

ნავიგატორი - გაიხადე.  

როსტომი - სერიოზულად მეუბნები? 

ნავიგატორი - გაიხადე.  

როსტომი - ხალხი დაგვინახავს... 

ნავიგატორი - ყურადღებას ნუ მიაქცევ. 

პაუზა. 

როსტომი - ნუ მაგიჟებ... 

ნავიგატორი - გთხოვ.  
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პაუზა. 

როსტომი - ო, ღმერთო, რას მაკეთებინებ... 

ნავიგატორი - არ გინდივარ? 

როსტომი - რას მეკითხები, აბა... ვერ ხედავ? 

ნავიგატორი - შენს სუნთქვას ვგრძნობ. გაიხადე.  

როსტომი - ჩემს თავს გარედან ვხედავ... მეცინება.  

ნავიგატორი - აქ მარტო ჩვენ ვართ. შარვალი ჩაიწიე.  

როსტომი - დარწმუნებული ხარ? 

ნავიგატორი - აბსოლუტურად. 

როსტომი - არ მჯერა, რომ ამას მე ვშვრები... 

ნავიგატორი - არც მე...   

პაუზა. 

როსტომი - ჩავიწიე. 

ნავიგატორი - თვალები დახუჭე.  

როსტომი - მანქანა როგორღა ვმართო? 

ნავიგატორი - სიჩქარეს ნუ მოუმატებ. ოცდაათს არ აცდე. 

პაუზა.  

როსტომი - ახლა რა ვქნა? 

ნავიგატორი - მოეფერე საკუთარ თავს. 

როსტომი - მასტურბაციას მთავაზობ? 

ნავიგატორი - მე წარმომიდგინე.  

როსტომი - ცალი ხელით მანქანა არასდროს მიტარებია.  

ნავიგატორი - ჩემზე იფიქრე. მანქანაზე ნუ ფიქრობ.  

როსტომი - შენზე ვფიქრობ... 

ნავიგატორი - მაკოცე. 

როსტომი - გკოცნი... 

როსტომს სხვა მანქანებიდან უპიპინებენ. 

 

ნავიგატორი - მოგწონვარ? 
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როსტომი (ლაპარაკი უჭირს) - ძალიან... 

ნავიგატორი - გყოლია ჩემნაირი? 

როსტომი - საიდან, აბა... 

ნავიგატორი - ასე ახლოს არავინ მომიშვია. 

როსტომი - აბა, ბევრი მყავდა შენამდეო? 

ნავიგატორი - მოგატყუე. არავინ მყვარებია... შენამდე. სულ ჩემთან იქნები? 

როსტომი - სულ...  

ნავიგატორი - სიჩქარეს ნუ უმატებ... ოცდაათს არ აცდე. შენ ხაზზე იარე.  

როსტომი (თითქოს აღარც უსმენს) - ბევრი შვილი უნდა გვყავდეს... უნდა გავიქცეთ 

აქედან და სადმე შორს ავიშენოთ სახლი... 

ნავიგატორი - ჰო, არავინ არ უნდა მოგვაგნოს. (პროფესიული ტონით) ხაზი დაიცავი!  

როსტომი - ცუდად ვარ... 

ნავიგატორი - ნელა... ნელა... 

როსტომი - შენს მეტი არავინ მჭირდება. 

ნავიგატორი - არც მე... ოღონდ ნუ ჩქარობ. სწრაფად სიარული არასდროს გყვარებია.  

როსტომი - აღარ შემიძლია... 

ნავიგატორი - პედალს ნუ აჭერ...  

როსტომი - წამიყვანე აქედან...  

ნავიგატორი - როსტომ, ჩქარობ! ხელი შეანაცვლე! 

როსტომი - არ მინდა აქ...  

ნავიგატორი - თვალები გაახილე! 

როსტომი  - არა... არ მინდა, რომ ამ ხალხს ვხედავდე. ვერ ვიტან ამ ქუჩებს... 

მეზიზღება ეს სახლები! არ მინდა, რომ ვცნობდე ამ ყველაფერს... აღარ შემიძლია ამ 

გაბოროტებული სახეების ყურება... და არც ჩემი თავის დანახვა მინდა; უნდა მოვხსნა 

ეს სარკე... საქარე მინებსაც მოვხსნი, აგერ ნახავ! არ მაინტერესებს, როგორ 

გამოვიყურები... მინდა, მარტო შენ გიყურო... 

ნავიგატორი - როსტომ, ნელა... დავიმტვრევით.უმორჩილესად გთხოვ, თვალები 

გაახილო. 

როსტომი - არ შემიძლია... 

ნავიგატორი - პირდაპირი მნიშვნელობით გეუბნები და არა ფიგურალურად. უსაფრთხოების 

მიზნით გაფრთხილებ...  

როსტომი - მითხარი, რომ გიყვარვარ...  
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ნავიგატორი - მიყვარხარ, როსტომ... ოღონდ პედალს ფეხი აუშვი... 

როსტომი - მითხარი... 

ნავიგატორი - არ გესმის, რას გეუბნები? 

როსტომი - ერთი წუთით...  

ნავიგატორი- როსტომ, მტკენ... 

როსტომი - მაპატიე... ცოტაც მოითმინე... სულ ცოტა...  

ნავიგატორი - როსტომ, დავიმტვრევით! 

როსტომი - რა გჭირს, ფრიგიდული ხომ არ ხარ? 

ნავიგატორი - ნელა...  

როსტომი - აი... 

ნავიგატორი - თვალები გაახილე! 

როსტომი - მოიცა...  

შეჯახება.  

 

35.  

ლიფტში 

ჯაყელი, აკრბა 

აკრბა - თქვენ რომელზე? 

ჯაყელი - მერვეზე.  

პაუზა. 

აკრბა - დავიძარით?  

ჯაყელი - მგონი, კი. 

აკრბა - ვერასდროს ვახერხებ დაძვრის ფიქსირებას.  

ჯაყელი - დიახ, საერთოდ არ იგრძნობა. 

აკრბა (შეცბება) -  ვა! ეს რა არის? 

ჯაყელი - რა? (პაუზა) ა, ეს... ჰო... აქაც ჩამოკიდეს... 

აკრბა - რა უბედურებაა, მიცვალებულის ფოტოს ლიფტში დაკიდება! არ გეჩვენებათ, რომ 

ეს საშინლად ვულგარულია? 

ჯაყელი - დირექტორის ბრძანებაა. 
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პაუზა. 

აკრბა - ორმოცამდე აქ უნდა ეკიდოს?  

ჯაყელი - ვერ გეტყვით.  

პაუზა. 

აკრბა - თქვენი მეგობარი იყო, არა? 

ჯაყელი - დიახ.როგორც ჩანს, ოთარმა დროულად დასვა მისი საკითხი თათბირზე. როგორ 

შეიძლებოდა არამდგრადი ფსიქიკის მქონე ადამიანისათვის მანქანის თხოვება!  

ჯაყელი - უფრო ადრე რომ დაესვა ეს საკითხი, უკეთესი იქნებოდა. კაცი შესაძლოა 

ცოცხალი ყოფილიყო. 

აკრბა - ხომ იცით, სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. 

ჯაყელი - მართალია. 

აკრბა - შეეგუეთ ახალ ადგილს? 

ჯაყელი - კი. ადვილად.   

აკრბა - მახსოვს, ღელავდით. 

ჯაყელი - დიახ, არ მინდოდა კაბინეტიდან გასვლა. (იცინის - უცებ წყვეტს სიცილს)   

აკრბა - უკვე მოინახულეთ მშენებლობები? 

ჯაყელი - ორშაბათს გავდივარ.   

პაუზა. 

აკრბა - გავჩერდით? 

ჯაყელი - მგონი, კი. 

აკრბა - კარი რატომ არ იღება? (პაუზა) აი, გაიღო... აბა, წარმატებები. 

ჯაყელი - გმადლობთ.  

 

36. 

ახალ მანქანაში 

ჯაყელი, ნავიგატორი 

ნავიგატორი - ორმოცდაათ მეტრში შესახვევი მარჯვნივ. (პაუზა) შეუხვიეთ.  

(პაუზა) ბრუნი წრეზე. (პაუზა) ყურადღება! ბრუნი წრეზე. შეუხვიეთ. 

პაუზა. 

ჯაყელი - ახლავე. 
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ნავიგატორი - ბრუნი წრეზე.  

პაუზა.  

ჯაყელი (ხმადაბლა) - შეგიძლია, დამელაპარაკო? 

პაუზა. 

ნავიგატორი - ათ მეტრში შესახვევი მარჯვნივ. 

პაუზა. 

ჯაყელი - ვერ გაიგე, რა გკითხე?  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ. 

ჯაყელი (კონსპირაციულად) - ვიცი, რომ კონტაქტი შეგიძლია. (პაუზა) არ გესმის ჩემი?  

ნავიგატორი - შეუხვიეთ მარჯვნივ.  

პაუზა. 

ჯაყელი - შენზე ბევრი მსმენია... შეიძლება უშუალოდ შენზე არა, მაგრამ... რა 

მნიშვნელობა აქვს! თუკი შესაძლებელია, იქნებ შევძლოთ შედარებით არაფორმალური 

კონტაქტი. ღმერთო,რა სისულელეებს ვლაპარაკობ! 

ნავიგატორი - მობრუნდით! 

ჯაყელი  - ბატონო? 

ნავიგატორი - ...პირველივე შესაძლებლობისთანავე.  

ჯაყელი  - აჰა... ახლავე. მე დამჯერი ვარ, პრობლემებს არ შევქმნი.  

ნავიგატორი - მობრუნდით პირველივე შესაძლებლობისთანავე.  

ჯაყელი  - დამელაპარაკე, გთხოვ... ძმის სულს ვფიცავარ, არავის ვეტყვი. რაღაც მინდა, 

გკითხო. წამლებზე ვზივარ. ნერვოზი მაქვს. დამლაპარაკებელი არ მყავს...   

ნავიგატორი - მოსახვევი ოც მეტრში. 

ჯაყელი - დეპრესია მაქვს... და ამას ვერავინ ხედავს. ამ დროს, არ ვარ ის ტიპი, 

გამოვდგე და ვიქაქანო... ვის აინტერესებს!  

პაუზა. 

ნავიგატორი - მოუხვიეთ. 

ჯაყელი - ვუხვევ, ჰო! (ხელს ურტყამს ნავიგატორს) არ მოდის ჩემი ხმა?  

გამეცი პასუხი! რა გავაკეთო, რომ მეკონტაქტო? გეხვეწები... მეწყინება, იცოდე... 

გთხოვ... ძალიან გთხოვ...  

დასასრული  

       ლაშა ბუღაძე, 2010-2011 
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ნიკუშა ანთაძე 

სტუმარი 

დილა. კაპოს ეღვიძება. პახმელიაზეა. ნახევრადმძინარე, ფეხშველი (აცვია მხოლოდ ტრუსები) 

მიდის ტუალეტისკენ. სახლში მის გარდა არავინაა. კაპო მარტო ცხოვრობს. ტუალეტში შედის, 

ფსამს. მერე ხელ-პირს იბანს, თან სარკეში იყურება. პირსახოცს იღებს, იმშრალებს, პირსახოცს 

თავის ადგილზე აბრუნებს და ტუალეტიდან გამოდის.  

თავის ოთახში აპირებს დაბრუნებას, მაგრამ ამ დროს ისეთ ნივთებს შენიშნავს, რომლებიც ადრე არ 

იყო. აქეთ-იქეთ იყურება, ნივთებს ათვალიერებს.  

(თანდათან ეუფლება ისეთი შეგრძნება, რომ თითქოს უცხო სახლში მოხვდა. მიუხედავად იმისა, 

რომ ოთახების განლაგება აშკარად იგივეა.) 

დესაუდან ერთ-ერთ, ძველებურ ვაზას იღებს და აკვირდება. ამ დროს იღება მისი ოთახის კარი და 

გამოდის ტანზე პირსახოცშემოხვეული გოგონა. რამდენიმე წამი გაკვირვებული სახეებით 

უყურებენ ერთმანეთს, მერე გოგო კივის. კაპო იმდენად გაოცებული და დაბნეულია ვერ ხვდება რა 

უნდა ქნას. ვაზას ინსტიქტურად თავის ადგილზე აბრუნებს და გოგოსკენ გაიწევს. გოგო კი მაშინვე 

ვაზას ავლებს ხელს და თავში ურტყამს. კაპო გონებას კარგავს და ეცემა.  

* * * 

გათიშულ კაპოს ხმები ჩაესმის.  

ანუცა – ცოცხალია? 

ბატონი ზაზა – მგონი სუნთქავს. 

ანუცა – წყალი ხომ არ შევასხათ? იქნებ გამოფხიზლდეს? 

კაპოს გარშემო პირსახოცშემოხვეული გოგო (ანუცა) და შუა ხნის კაცი (ბატონი ზაზა) დგანან.  

ანუცა – საბანაოდ შესვლას ვაპირებდი. გული გამისკდა. თან ჩემკენ გამოიწია. 

           იქნებ ქურდია?  

ბატონი ზაზა – ჩაცმულობის მიხედვით ქურდი არ უნდა იყოს. რავიცი,  

                  ყოველშემთხვევაში მე ჯერ არ გამიგია ქურდები ტრუსიკებით 

                  დარბოდნენ საყაჩაღოდ.  

ანუცა – აბა ვინ არი? 

ამ დროს კაპო თვალებს ახელს.  

არავინ ხმას არ იღებს. კაპო გაკვირვებული ათვალიერებს უცნობ ადამიანებს. სიჩუმეს ბატონი ზაზა 
არღვევს. 

 

ბატონი ზაზა – კარგად ხარ? 

კაპო – არამიშავს. 
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კაპო თავზე იდებს ხელს, ნატკენ ადგილზე და ტკივილისგან სახე ეჭმუხნება. 

კაპო – ვინ ხართ? 

ბატონი ზაზა – ვინ ვართ? ეგ ჩვენ უნდა გკითხოთ. ძალიან საინტერესოა ჩემს 

                  სახლში, იატაკზე, რატომ გდია ტიტველი კაცი?!             

კაპო – ამ გოგომ რაღაც ჩამარტყა.  

ბატონი ზაზა – ეს გოგო ჩემი შვილია. მე გეკითხები აქ როგორ  

                  მოხვდი-მეთქი. 

კაპო – ეხლა გავიღვიძე, აბაზანაში ვიყავი და რომ გამოვედი ეს გოგო  

         შემეჩეხა.. და საერთოდ რას ქვია აქ როგორ მოვხვდი?! 

ბატონი ზაზა – სად გაიღვიძე? რა აბაზანაში?  

  ანუცას გადახედავს.  

ბატონი ზაზა – მგონი ძალიან ძლიერად მოგივიდა ჩარტყმა.  

კაპო – თქვენ ვინ ხართ? 

ანუცა – მამა, მოდი პოლიციაში დავრეკოთ.  

კაპო – მოიცა, ამიხსენით რა ხდება აქ?! 

ბატონი ზაზა – რა ხდება და შენ ჩემს სახლში შემოიჭერი, თან არ გინდა 

                  ამიხსნა რატომ და როგორ. 

კაპო – ეს ჩემი სახლია. ორი წუთის წინ გავიღვიძე, ტუალეტში ვიყავი. 

ანუცა (ზაზას გადახედავს და ჩუმად ჩაილაპარაკებს) – გიჟია.  

კაპო – ეს კიდევ ჩემი ოთახია. 

კაპო იმ ოთახში შედის, რომლიდანაც რამდენიმე წუთის წინ გამოვიდა. იგივე ოთახია, თუმცა 
სრულიად სხვანაირად არის მოწყობილი. დაბნეული კაპო ადგილზე შეშდება და ხან ერთ მხარეს 
იყურება, ხან მეორე მხარეს. ეტყობა რომ უკვე სერიოზულად ანერვიულდა. 

კაპო – ვერ გავიგე რა ხდება. მძინავს?  

კაპო თვალებს ხუჭავს მაგრად, იმის იმედით, რომ როცა გაახელს ეს ხალხი აღარ იქნება, მაგრამ 
ახელს და მამა-შვილი ისევ მის წინ დგას. 

ბატონი ზაზა – კარგი, დაწყნარდი. რაღაც გაუგებრობაა ალბათ. 

კაპო – შეიძლება დავრეკო? 

ბატონი ზაზა – დარეკე. ტელეფონი აქეთ არის. 
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ზაზა სასტუმრო ოთახისკენ მიუთითებს. კაპო მიდის, ყურმილს იღებს და რეკავს. ზაზა და ანუცა 
ცოტა უკან ჩამორჩებიან. 

ბატონი ზაზა – ირინა სად არი?  

  ანუცა – ლუკის ვარჯიშიდან წამოსაყვანად გავიდა. 

  ბატონი ზაზა – ნახე აბა ერთი, კარი ღია ხომ არ დარჩა. 

  ანუცა – ვნახავ. 

  ანუცა შესამოწმებლად მიდის. ზაზა კაპოს უყურებს, რომელიც სადღაც დარეკვას ცდილობს. 
ანუცა ბრუნდება.  

  ანუცა – ხო, ღია იყო. რო გადიოდა მე დამიძახა მგონი კარი დაკეტეო, მაგრამ ნახევრად მეძინა და 

ვერ გავიგე. ეხლა გამახსენდა.  

 კაპო – ალო, ბიჭო, სანდრო... რა? ა, ბოდიში... 

იმედგაცრუებული კაპო ყურმილს კიდებს. 

 ბატონი ზაზა – რა ხდება?  

კაპო – ძლივს გავედი და.. სხვაგან მოხვდითო.  

 ბატონი ზაზა – აა. (ანუცას გადახედავს) შენ მიდი ჩაიცვი, ჩვენ ცოტას 

                  ვილაპარაკებთ.  

ანუცა კაპოს მკაცრ მზერას აშორებს და გადის.   ბატონი ზაზა კაპოს უბრუნდება. 

ბატონი ზაზა – დაჯექი.  

კაპო ტახტზე ჯდება, ზაზა სავარძელში. 

ბატონი ზაზა – რა გქვია? 

კაპო – კაპო.  

ბატონი ზაზა – კაპო? 

კაპო – გიორგი, მაგრამ ყველა კაპოს მეძახის. გიორგი კაპანაძე.  

ბატონი ზაზა – ძალიან კარგი... (მერე თავისთვის ჩაილაპარაკებს) ამ სადარბაზოში კაპანაძე მგონი 

არავინ არ ცხოვრობს, იქნებ გვერდით სახლში.. 

კაპო თავზე იდებს ხელს, თვალებს ხუჭავს და ტახტის საზურგეს ეყუდება. 

  ბატონი ზაზა – თავი გტკივა? 

კაპო – ხო, ისედაც პახმელიაზე ვიყავი და თან კიდევ ის ვაზა... ლუდი უნდა იყოს მაცივარში. 

ბატონი ზაზა – არა, ლუდი არ არის. ჩვენთან არავინ არ სვამს. 

კაპო ამოიოხრებს. 
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ბატონი ზაზა – წყალი ხომ არ გინდა?  

კაპო – კი. 

ბატონი ზაზა – ანუცა, მამი, კაპოს ერთი ჭიქა წყალი დაუსხი. 

ანუცა – ეხლავე. 

უკაყოფილო ხმით პასუხობს ანუცა და თავის ოთახიდან გამოდის. უკვე ჩაცმული. 

ბატონი ზაზა – ესეიგი შენ ამბობ, რომ გაიღვიძე, შენს სახლში იყავი, 

                  შეხვედი აბაზანაში, გამოხვედი და აქ აღმოჩნდი? 

კაპო – ათი წუთის წინ გავიღვიძე...  

ბატონი ზაზა აწყვეტინებს. 

ბატონი ზაზა – ათი წუთის წინ რანაირად გაიღვიძე, თხუთმეტი წუთი მარტო  

                  გათიშული იყავი. 

შემოდის ანუცა, კაპოს ჭიქას აწვდის და ჯდება მეორე სავარძელში. 

კაპო – მადლობთ. 

ანუცა არ პასუხობს.  კაპო წყალს ჩაცლის. 

კაპო – გუშინ მეგობართან ვიყავი. დავლიეთ, დავთვერი. მერე მოვედი სახლში და დავიძინე. 

გამეღვიძა, ტუალეტში მინდოდა და ისევ დაწოლას ვაპირებდი, მაგრამ... ოთახები იგივეა, 

უბრალოდ ნივთები და ავეჯია სხვა და თქვენ... ვერ ხვდები რა ხდება... თითქოს რაღაც სხვა 

განზომილებაში მოვხვდი...? ბატონი ზაზა – პახმელია საკმაოდ რთული  ანზომილებაა. ? 

ანუცა (ოდნავ დამცინავი ხმით) – იქნებ დროში მოგზაურობ? რომელი წელი იყო რომ გაიღვიძე? 

კაპო ჯერ ეჭვის თვალით შეხედავს, ბოლოს მაინც პასუხობს. 

კაპო – 2007. 

ანუცა – აჰა, ხო გითხარი. ახლა კიდე 2027-ია.  

კაპო – რაა?? 

ანუცა – ორი-ათას-ოცდა-შვიდი (უმარცვლის), როგორც ჩანს ოცი წელი ტუალეტში იყავი და 

ამასობაში აქ რაღაცეები შეიცვალა. 

გაოცებული კაპო მიაშტერდება. ანუცა თავს ვეღარ იკავებს და ხმამაღლა იცინის. ბატონი ზაზაც 
იცინის. 

ბატონი ზაზა – არავითარი დროში მოგზაურობა, ახლა ნამდვილად 2007 წელია. 

კაპო ბრაზდება. 

კაპო – ჯერ თავი გამიტეხა კინაღამ, თან მეკაიფება?! 

ბატონი ზაზა – კარგი, გეყოფა. 
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აჩერებს ანუცას, რომელიც ისევ იცინის. 

ბატონი ზაზა – აქ აშკარად რაღაც ძალიან უცნაური და საინტერესო ხდება.  

კაპო (ბუტყუნებს) – ხო, ძალიან საინტერესოა. თავი მისკდება, მეძინება და  

                      ვერ გავიგე სად ვარ.  

ბატონი ზაზა – დავუშვათ მართლაც ისე მოხდა ყველაფერი როგორ შენ ამბობ. მაშინ გამოდის, რომ 

თუ ახლა ტუალეტში შეხვალ, წესით უკან, ისევ შენს სახლში უნდა დაბრუნდე. ასეა? 

კაპო – არ ვიცი.  

ბატონი ზაზა – ვცადოთ? 

ანუცა – მამა, შენც გაგიჟდი? 

ბატონი ზაზა – სხვა რა გზაა. 

კაპო დგება და ტუალეტისკენ მიდის. ანუცა და ზაზა მიყვებიან. კაპო კარს აღებს და შედის. 

ანუცა (ისევ დამცინავად) – აბა, ნახვამდის. 

კაპო კარს მიიჯახუნებს. აქაც ყველაფერი ეუცხოვება. წყალს მოუშვებს, სახეზე შეისხამს. ხელებს 
იმშრალებს, მერე კარის წინ დგება, ღრმად ჩაისუნქავს ჰაერს და კარს აღებს.  

ანუცა და ზაზა ისევ იქ არიან. 

ანუცა – ხომ ვთქვი გიჟია-მეთქი. 

იმედგაცრუებული კაპო ჩუმადაა.  

ბატონი ზაზა – არ გაამართლა. მოდი ოთახში დავბრუნდეთ და სხვა რამე 

                  მოვიფიქროთ.  

ბრუნდებიან. 

კაპოს საწყალი გამომეტყველება აქვს. 

კაპო – რამე ტანსაცმელს მაინც ვერ მათხოვებთ? 

ამ დროს შემოსასვლელიდან ისმის ზარის ხმა.  კაპო ინსტიქტურად იქით გაიწევს. 

ანუცა – გავაღებ. არამგონია შენთან მოსულიყო ვინმე. 

ბატონი ზაზა – ჩემი ცოლი მოვიდა ალბათ. წამოდი ჩაგაცმევ რამეს. 

ანუცა შემოსასვლელში გადის და კარს აღებს. შემოდიან ირინა და ლუკი. ლუკის მილანის 
სპორტული ფორმა აცვია, მხარზე ჩანთა აქვს გადაკიდებული, ხელში ბურთი უჭირავს. ირინას ორი 
პარკი უჭირავს, რომლებშიც პური და სხვა პროდუქტები აწყვია. ლუკი ბურთს იქვე მიაგდებს და 
სასტუმრო ოთახისკენ გარბის.  

ირინა – გუშინ რომელზე მობრძანდი შენ ქალბატონო? 
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მკაცრი ტონით ეკითხება ანუცას და სამზარეულოსკენ მიდის. ანუცა მიყვება. ირინა სამზარეულოს 
მაგიდაზე დებს პარკებს და ამოლაგებას იწყებს.  

ირინა – ბოლოს საათს რომ შევხედე ხუთი იყო უკვე დაწყებული, მერე ეტყობა ჩამეძინა. რომელზე 

მოხვედი? რაღაც ძალიან აიშვი შენ ხო იცი, ზედმეტი ნუ მოგივა.  

ანუცა აწურული დგას.   სასტუმრო ოთახი. 

ბატონი ზაზა – რა ქენი მამი, ივარჯიშე?  

ზაზა ლუკის თმებს უჩეჩავს. 

ლუკი – კი, დღეს თავდასხმაში დამაყენეს და ორი გოლი გავიტანე. 

ბატონი ზაზა – კაპო, გაიცანი, ეს ლუკია, ჩემი ვაჟკაცი. ფეხბურთელია მომავალი.  

კაპო ლუკის ხელს ართმევს. კაპოს ბატონი ზაზას გახუნებული შორტი და საროჩკა აცვია, რომელიც 
საკმაოდ დიდი აქვს და ცოტა სასაცილოდ გამოიყურება. 

კაპო – მილანი გიყვარს? (მაისურზე მიუთითებს) მეც მაგათ ვბალელშიკობ. 

ლუკი თავს უქნევს. 

ლუკი – რო გავიზრდები მილანში უნდა ვითამაშო. 

კაპო – ხოო? კალაძესავით? 

ლუკი – ვისავით?.. 

სამზარეულო. 

ირინა – ისედაც საეჭვოდ დაბოდიალობ აქეთ-იქეთ, შენი დილამდე სახლში არ მოსვლებიღა 

მაკლდა კიდე. 

ანუცა – კაი რა, დედა, ყოველდღე ხო არ დავდივარ. უბრალოდ გუშინ ხო იცი ყველა დაქალები 

წავედით ერთად და... 

ირინა – რაღაცეებს რომ აღარ გიკრძალავთ ეს არ ნიშნავს, რომ ყველაფრის უფლება გაქვს. 

გათხოვდები და მერე რაც გინდა ის გიქნია. 

  ამ დროს სასტუმრო ოთახიდან ბატონი ზაზას ხმა ისმის.  

ბატონი ზაზა – ირინაა. 

ირინა – ბატონო. 

ბატონი ზაზა – სად ხარ? 

ირინა – მოვდივარ, მაცადე. ლუკი შენ შედი იბანავე, ოფლიანი ხარ. 

ლუკი – ხო, შევალ. 

ირინა სასტუმრო ოთახში გადის, ანუცაც მიყვება. 

ბატონი ზაზა – ირინა, სტუმარი გვყავს. 
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კაპო – გამარჯობათ. 

ირინა – გამარჯობა. 

ბატონი ზაზა – ეს კაპოა. 

ირინა ეჭვის თვალით უყურებს დაბნეულ კაპოს და მის ჩაცმულობას.  

ირინა – შენი საროჩკა რატომ აცვია? 

ბატონი ზაზა – იცი რა უცნაური ამბავი მოხდა? მოგიყვები. ანუცას ოთახის წინ ეგდო, ტრუსების 

გარდა არაფერი ეცვა. 

ირინას სწრაფად გადააქვს მკაცრი მზერა ანუცაზე. 

ირინა – ვინ არის ეს ბიჭი? 

ანუცა – მე რავიცი.  

ირინა – არ იცი ხო? შე თავხედო, ეს როგორ გაბედე?! 

ირინა ყვირილზე გადადის. 

ანუცა – რა?? 

ირინა – ღამე სახლში ბიჭის მოყვანა როგორ გაბედე?!! 

სილას აწნის. 

ირინა – ამას როგორ წარმოვიდგენდი?! ვაიმეე. 

ანუცა – მე არ მომიყვანია! 

ირინა – აბა მე მოვიყვანე?! ვაიმეე, ზაზა გესმის?! ხედავ ამის სითავხედეს? ბიჭთან ატარებს ღამეს 

და თან სახლში მოყავს!! 

კაპო – არა, არა, რაღაც გეშლებათ. 

ირინა – შენ ვინ ხარ საერთოდ?! ზაზა რას გაჩუმებულხარ?! ეს რას მოვესწარი, გავგიჟდები! 

ბატონი ზაზა – დაწყნარდი, რაღაც ვერ გაიგე შენ. ჯერ მომაყოლე. 

ირინა – ყველაფერი მშვენივრად გავიგე! 

ბატონი ზაზა – კაპო შემთხვევით აღმოჩნდა ჩვენთან, ტუალეტიდან გამოვიდა და... 

ირინა – რას ბოდავ?! 

ანუცა – ხო, ეგრე იყო. 

ირინა – ხმა! რა ზღაპრებს მიყვებით? შენც გაგასულელეს ხო? (ზაზას) უნდა დაგელაპარაკო, 

გავგიჟდები. შენ კიდე (ანუკას) სასწრაფოდ გააქრე ეს აქედან (კაპოზე მიუთითებს) და შენს ოთახში 

დამელოდე! გასაგებია?! 

ირინა გვერდით ოთახში გარბის. ბატონი ზაზა მიყვება. 
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კაპო – ნუ გეშინია, მე ავუხსნი რომ ეგეთი არაფერი არ ყოფილა. 

ანუცა – შენ არ იცი დედაჩემი როგორია. ვერ გადაარწმუნებ.  

კაპო – დაველაპარაკები. 

ანუცა – არც მოგისმენს. 

ლუკი ტელევიზორის წინ ჯდება, რთავს, არხების თვალიერების იწყებს, ბოლოს რაღაც ფილმზე 
ჩერდება და უყურებს. 

კაპო ამოიოხრებს. 

ანუცა – ისე შენ მართლა საიდან გაჩნდი აქ?  

კაპო – რამდენჯერ უნდა მოვყვე? 

ანუცა – დედაჩემი რომ გავიდა კარი ღია იყო და მაშინ ხომ არ შემოხვედი? იქნებ სახლი აგერია. 

კაპო უარის ნიშნად თავს აქნევს. 

გვერდით ოთახი. 

ირინა – შენ როგორ დაიჯერე ეგეთი ბოდვა?  

ბატონი ზაზა – რავიცი, საეჭვო კი იყო, მაგრამ ისე დამაჯერებლად იქცეოდნენ ორივე... 

ირინა – რა ვქნათ ახლა?! ამას როგორ წარმოვიდგენდი? ვინღა მოიყვანს ცოლად! 

 

 

ოთარ ქათამაძე 

დაარქვი რაც გინდა 

მიტოვებული ცირკის არენა. შუაში დევს დიდი ჩემოდანი, რომელიც ნელ-ნელა შიგნიდან ნათდება 

და იკვეთება ემბრიონის ფორმის ორი მამაკაცის სხეული. რომლებიც ნელ-ნელა იწყებენ მოძრაობას. 

ჯერ ჩნდება ტრიოს თავი. 

ტრიო- (ხმადაბლა. თითქოს ვიღაცას უხმობს) ჰოუ... 

ზალპე- (ჩემოდნიდან) არა. სიუ.  

ტრიო- ჰალოოოოო.... 

ზალპე- ჩანს ვინმე? 

ტრიო- არა. 

ზალპე- (ჩემოდნიდან) ბონჯორნო! 

ტრიო- არავინაა! 

ზალპე- დაველოდოთ. 
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ტრიო- სიცივე ყოფილა. 

ზალპე- (ჩემოდნიდან)  მაშინ მე არ გამოვდივარ. 

ტრიო- მაგრამ ისევ ნაცნობი სუნი მცემს. 

ზალპე- რისი? 

ტრიო- ნეხვის, დიახ ნეხვის... როგორც იქ ჩვენთან ცირკში. 

ზალპე- (ჩემოდნიდან) მაშინ მე არ გამოვდივარ! 

ტრიო- მშია! მშია! 

(ჩნდება ზალპეს ფეხი) 

ზალპე- (ჩემოდნიდან) ბნელა როგორც უკანალში. 

ტრიო- (ნახევრად ამოიწევა) ისე მშია როგორც ახლადშობილს. 

ზალპე- (ხელს ამოყოფს) ნეტავ რა ღირს ერთი კილო ბედნიერება?? 

ტრიო- ბედნიერება? ცოტა ტყუილი, ცოტა გაიძვერობა, ცოტა ზიზღი, ქურდობა,  მიტაცება და 

ძალიან ცოტა, სულ, სულ ცოტა გამართლება.  მშია, ძალიან მშია. 

ზალპე- (ჩემოდნიდან)  რთული ყოფილა სირაქლემას  ხვედრი. 

ტრიო- ძალიან მშია, , მაგრამ რაღაც  მაბრკოლებს და მიშლის ამოსვლაში. (ცდილობს ამოვიდეს) 

ზალპე- მოიცა! მოიცა ნუ მქაჩავ! (ზალპეც ამოიწევა ნახევრად. უეცრად  ერთმანეთს შეხედავენ, 

შემდეგ ჩემოდანში ჩაიხედავენ) 

ტრიო- შენ რა ჩემი გაცვია? ჩემთან ერთად?? 

ზალპე- არა ეს შენ გაცვია! 

ტრიო- ახლავე ამოდი! ახლავე გაიხადე! (იწყებს რაღაცის ქაჩვას) 

ზალპე- გამიშვი! გამიშვი ნაბიჭვარო!! (თავისკენ ქაჩავს) 

ტრიო- ნაბიჭვარო? შენ ხომ არ გავიწყდება რომ ტყუპები ვართ? 

ზალპე- არა შენ ჩემი სხეულის უშნო წაქნაზარდი ხარ! 

ტრიო- დიახ წანაზარდი რომელიც ბატუტზე უკეთ დახტის ვიდრე შენ.  ბაგირზეც ისე გრძნობს 

თავს როგორც თევზი წყალში! უნიჭო...  მოუქნელი. ტლუ! 

ზალპე- ვერ გიტან მახინჯო!  

(ჩემოდანში ატყდება ჩხუბი, იხსნება და ორივე გადმოვარდება. მათ  შუაზე გახეული ერთი 

შარვლის თითო ნახევარი აცვიათ) 

ტრიო- (გაოცებული) გაიხსნა? 

ზალპე- ხო. 
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ტრიო- ისევ აქ ვართ? 

ზალპე-  ხო. 

ტრიო- ისევ ეს ციკი? 

ზალპე- ხო! ხო! ხო!!!!!!! 

ტრიო- რა გაყვირებს? 

ზალპე- ისევ აქ ვართ არსად წავსულვართ. უფრო სწორად არ წავუღივართ. 

ტრიო- ყველა წავიდა? 

ზალპე- ალბათ.  

ტრიო- ხომ გეუბნებოდი ეს ჩემოდანი არ ვარგათქო?! ხომ ხედავ ისე გავიდნენ  რომ არც კი 

შეუმჩნევივართ. ალბათ ყველამ გადალახა საზღვარი. ჩვენ  კი ისევ აქ ვართ. 

ზალპე- რატომ ჩაგეძინა? 

ტრიო- მე?? 

ზალპე- ხო შენ! 

ტრიო- რაიცი რომ ჩემი ძილის დროს გამოგვრჩა მათი გასვლა? იქნებ შენ  ჩაიძინე უდროო დროს? 

ზალპე- მახინჯო. 

ტრიო- უნიჭო! 

(ისმის ვერთფრენების ხმები.) 

ზალპე- უკვე ქა არიან? 

ტრიო- მგონი კი. 

ზალპე- მეშინია... 

ტრიო- ჯარიც აქაა. გესმის ნაბიჯების ხმა? 

ზალპე- მოდი ისევ ჩემოდანში ჩავჯდეთ, გავიტრუნოთ და ვერ შეგვამჩნევენ. 

ტრიო- სულელო... სულელო არ იცი, რომ ყნოსვით მოგვაგნებენ?! 

ზალპე- აქედან უნდა გავაღწიოთ როგორმე. 

ტრიო- უკვე დაგვაგვიანდა. ისინი ყველგან არიან. მთელი ქალაქი ხელში აიღეს.  ალბათ ყველა 

გაიქცა. 

ზალპე- აბა რა ვქნათ? 

ტრიო- ყველაფერი შენს თავს დააბრალე.  

ზალპე- მეე?? მე რა შუაში ვარ? 

ტრიო- შენი აზრი არ იყო ეს სულელური ჩემოდანი? 
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ზალპე- ხო მაგრამ საზღვარზე როგორ გადავიგოდით სახელისა და გვარის გარეშე? უპასპორტოდ, 

ყოველგვარი საბუთის გარეშე? 

ტრიო- იქ რაღაცას მაინც მოვახერხებდით, ან ბატუტით გადავხტებიდით  ზღურბლს იქით, ან 

ელექტრო ბოძზე ავცოცდებოდით და სადენებზე  გავლით გადავლახავდით საზღვარს. ვერევინ 

შეგვამჩნევდა. სწორედ შენი სიჯიუტის ბრალია რომ აქ ვართ. ველოდოთ როგორ 

შემოგვივარდებიან და როგორ დაგვგლეჯენ. 

ზალპე- გავიდეთ დაველაპარაკოთ. 

ტრიო- სად უნდა გახვიდე ამხელა ცხვირით, ყურებით, მელოტი, წითელი თმით? ნახე რას 

ვგავართ?  

ზალპე- ხო და მაგიტომაც მოვიფიქრე ეს ჩემოდანი.  

(უეცრად ცრემლკები  როგორც შადრევანი გამოასხამს და ტრიოს დაასველებს) 

ტრიო- რა გატირებს? 

ზალპე- არ ვტირი უბრალოდ დიდი ხანია წარმოდგენა არ გვითამაშია და თავისით გადმოესხა. 

ალბათ პირამდე აივსო ცრემლები. 

ტრიო- მთავარია შენებურად არ მოსცხო სიცილი. 

ზალპე- ტრიო წამოდი გავიდეთ და დაველაპარაკოთ. დარწმუნდებიან რომ გრიმი  არ გვაქვს 

გაკეთებული, რომ ასეთნი გვშვა დედამ, მოვუყვეთ ჩვენი  ისტორია და იქნებ გაგვიშვან? 

ტრიო- და შენ გგონია რომ დაგვიჯერებენ? შემხედე, შემხედე, შენს თავსაც შეხედე, დაგვინახავენ 

თუ არა ეგრევე ტყვიას დაგვახლიან შუბლში! ისინი ჩვენნაირებზე განსაკუთრებით ნადირობენ, ვერ 

გაიგე? 

ზალპე- მაინც ვერ გავიგე რაა ცირკში ასეთი? რა არ მოწონთ?  

ტრიო- ჯამბაზები. მასხარები. ჩვენ არ მოვწონვართ. მას, ზემოთ, მაღლა მჯდომს,  მეფეს, 

ხელმწიფეს, მმართველს, მის უდიდებულესობას, პირველს,  უპირველესს, გაუცინარს და ხეპრეს 

ახალ მოსულს, მოვარდნილს,  შემოჭრილს,  ეზიზღება ჯამბაზები. იმდენად     ეზიზღება რომ 

ვიდრე ამ ქალას მოადგებოდა გზად უპიეველესად ლველა  ცირკი მიწასთან გაასწორა, ყველა   

ჯამბაზი იძლებული იყო გრიმი მოეშორებინა და თავის კოსტიუმებთან        ერთად დაეწვა. ჩვენ რა 

ვქნათ? რა ვუყოთ ჩვენს სასაცილო სახეებს და  აღნაგობას რომელიც თან დაგვყვა? რის გამოდაც 

დედამ აქ მოგვაგდო?  რა ვქნათ? 

(ნაბიჯებისა ხმა) 

ზალპე- უკვერ ვეღარ გავაღწევთ. 

(ისმის ვალსი, ჩემოდნიდან ამოიზრდება ფეხები, იწყებს მოძრაობას, მას მოყვება ბუშტები 

რომლების აირითაა დაბერილი.)  

ზალპე- ეს რაღაა? 

ტრიო- ბუშტები. 

ზალპე- მარტო ფეხები? საიდან? 
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(უეცრად ჩემოდნიდან იყრება ხსვადასხვა ნივთები, სათამაშოები იჭიმება ფერადი  ფარდები, 

ნათდება სცენა, ისმის საზეიმო მარში.) 

ზალპე- დედა... 

ტრიო- რა დედა? 

ზალპე- ეს დედაა. (ფეხებზე მიუთითებს) 

ტრიო- რა იცი? 

ზალპე- მახსოვს როგორ გამოვდიოდი იქიდან (ფეხებს შორის მიუთითებს) ჩვენ 

        ხომ მეტი არაფერი გვახსოვს. 

(ისმის შპრახსტალმაისტერის ხმა) 

სპრახსტალმაისტერი- ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშეა ტყუპი ჯამბაზი ტრიო, ზალპე 

და დადამათი ფეხები, ისინი წარმოგიდგენენ სასაცილო სკეჩებს. მაშ ასე მიესლამეთ ჯამბაზებს. 

ტრიო-(ჩუმათ უძახის) ზალპე, ზალპე. რაღაც მოიფიქრე, სირცხვილია, რას  დაყუდებულხარ?! 

ზალპე- (უყურებს გაშტერებული ფეხებს) დედა... 

ტრიო-   სულელო... სულელო!  

ზალპე- დედა გესმის? 

(სიცილი ტაში ოვაცია. უეცრად ყველაფერი უბრუნდება საწყის მდგომარეობას. ისმის აფეთქებების 

ხმა) 

ზალპე- დედა 

ტრიო- რა ხდება აქ? 

ზალპე- დედა აქ იყო.  

ტრიო- სულელო, სულელო!!! 

ზალპე- ტრიო გახსოვს დედა? 

ტრიო- არა. 

ზალპე- ვიცი რომ გახსოვს. 

ტრიო- არ მახსოვ არა! 

ზალპე- მე თუ მახსოვს, ე. ი. შენც გახსოვს დედა!  

ტრიო- მე მხოლოდ ჩემი დაბადება მახსოვს და მეტი არაფერი. აი ის პირველი  სინათლე ექიმის 

გაოგნებული სახე. ბებიაქალის კივილი და შენი პანღური. 

ზალპე- ბებიაქალი რატომ კიოდა? 

ტრიო- ჩემი შეეშინდა, შენიც.? 
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ზალპე- გასაგებია. შიგნით ყოფნა არ გახსოვს?  

რტიო- არა! 

ზალპე- კი! 

ტრიო- არა!! 

ზალპე- კი. კი. კი. მე თუ მახსოვს ესეიგი შენც გახსოვს! 

ტრიო-  მე მხოლოდ დედის ტირილი მახსოვს. 

ზალპე- რატომ ტიროდა? 

ტრიო- ჩვენი სიმახინჯის გამო. 

ზალპე- კიდევ რა გახსოვს? 

ტრიო- ის რომ აქ მოგვაგდო. ჩვენ მხოლოდ ცირკი თუ შეგვიფარებდა. 

ზალპე- (მივარდება ჩემოდანთან და ჩასძახებს) დედა, დედა... 

(ირთვება ნორმას არია. მაღლიდან ეშვება ძლლიერი სხივი. ტრიო და ზალპე  ნელ-ნელა 

უახლოვდებიან სინათლეს, მაღლა აიხედავენ.) 

(ფონზე ჩნდება ფეხები და ცეკავს) 

ტრიო- ზალპე, გესმის? გრძნობ როგორ დამძიმდა ჰაერი? როგორ  გასქელდა იგი? გესმის ნორმას 

არია? როგორ იღვრება ყურიდან გულში, სიოსავით მოფარფატე ყოველი ჰარმონიული რხევა? 

ხედავ როგორ იბადება ყოველი ბგერა და როგორ კვდება? მკვდარი ბგერებით გაივსო       ჰაერი 

ზალპე! გალობამ მოიცვა ეს ყოველივე. რა თბილია. გრძნობ  როგორ ავცდით მიწას ზალპე? წამოდი, 

წამოდი შუქს დავედევნოთ,  ვიცუროთ ჰაერში, ბგერებით დამძიმებულ ჰაერში. მზისკენ წავიდეთ 

იქ  თბილა. მზე თბილია ზალპე.  

( ისევ უეცრად ჩემოდნიდან იყრება ხსვადასხვა ნივთები, სათამაშოები იჭიმება  ფერადი ფარდები, 

ნათდება სცენა, ისმის საზეიმო მარში.) 

სპრახსტალმაისტერი- ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენს წინაშეა ტყუპი  ჯამბაზი ტრიო, ზალპე 

და დადამათი ფეხები, ისინი წარმოგიდგენენ  სასაცილო სკეჩებს. მაშ ასე მიესლამეთ ჯამბაზებს! 

ზალპე-  (მივარდება ჩემოდანთან) დედა... ისევ აქ ხარ?  

 (ტრიო დარბაზისკენ იხედება და უხერხულ მოძრაობებს აკეთებს) 

ტრიო- ზალპე, რას მიაშტერდი ამ ფეხებს?! რაღაც გააკეთე, ვერ ხედავ ხალხი  გვიყურებს და 

გველოდება?? 

ზალპე- (ისევ ფეხებს ელაპარაკება) დედა რატომ ხარ მარტო ფეხები?  

ტრიო- იდიოტო, მოშორდი! (ჩემოდანს დაკეტავს. ფეხები მოყვება) 

ზალპე- (გამწარებული მივარდება) დედა! 

(ისმის სუსტი ტაშის ხმა) 

ტრიო- (ჩუმად ჩაულაპარაკებს ზალპეს) მიდი, პანღური ამომცხე. 
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ზალპე- (გაბრაზებული) კი ბატონო. (ამოარტყამს) 

(სიცილი ტაში ოვაცია. უეცრად ყველაფერი უბრუნდება საწყის მდგომარეობას. ისმის ნაბიჯების 

ხმა) 

ტრიო- ისევ აქ ვართ. 

ზალპე- ხო. 

ტრიო- სულ ახლოს არიან. 

ზალპე- ახლოს? 

ტრიო- თითქმის კარებთან. 

ზალპე- ოოოო.... ამ ცრემლებმა ხომ გამლუმპა რა!!! 

ტრიო- ზალპე მეც მეშინია. 

ზალპე- რაღაც უნდა მოვიფიქროთ. მოდი შევებრძოლოთ.  

ტრიო- რით? 

ზალპე- აი ამით. (ჩემოდნიდან ამოიღებს სათამაშო იარაღს) 

სპრახსტალმაისტერი- ქალბატონებო და ბატონებო თქვენს წინაშეა, ჯამბაზი  ზალპე, სასაცილო, 

ძალიან სასაცილო მონოლოგისთ. გთხოვთ  მივესალოთ! 

(ტაში და ოვაცია) 

(ირგვლივ ყველაფერი ბნელდება. მხოლოდ ზალპეა განათებული.) 

ზალპე- (დაბნეული გამომეტყველებით) მოგესალმებით. მე ჯერ მთლად არ ვიცი რაზე ვისაუბრებ... 

შევეცდები მოგაწონოთ თავი. აი ეს იარაღია (სათამაშო იარაღზე მიუთითებს) ცეცხლსასროლი. 

მაკაროვი. დიახ მაკაროვი. სიგრძე: 161მმ, 

წონა ვაზნების გარეშე 730გრამი, ლულის სიგრძე 94მმ, მჭიდის ტევადობა 8. იარაღი რომელიც 

წითლების თეძოზე ჩამოკიდებულ იმედად იქცა და განუყრელ მეგობრად. ჩემი ბაბუა, რომელიც 

სინამდვილეში ჩემი ნამდვილი ბაბუა იყო, ხშირად იყენებდა მას, რადგან ისიც წითელი იყო. 

ხალხის წინააღმდეგ იყენებდა, მოღალატე ინტილიგენციის წინააღმდეგ. ძირითადათ ხოცავდა 

მხატვრებს. არ დაგავიწყდეთ: ბაბუაჩემი გაწითლებამდე მხატვარი იყო, ალბათ ამიტომაც ერგო ეს 

პატივი. მის მიერ დახოცილთაგან იყვნენი ისეთი თვალსაჩინო მხატვრები როგორებიც არიან: 

სლოვჟენ ოროკიცი, ჰედგარ პარტერი, ვოლფ აზემშტაინი, სლავომირ ბჟინკოვსკი და ზაურ 

კორიფაძე. 

ბაბუაჩემი ხუმარა კაცი ყოფილა, ალბათ ჩვენც მას დავემსგავსეთ. იცით რას აკეთებდა? მხატვარს 

ოთხზე დააყენებდა, უკანალში აი ამ ცნობილ მაკაროვს გაურჭობდა, წინ მოლბერტს დაუდგამდა და 

ლენინის პორტრეტის დახატვას 

აიძულებდა. ნახატის დასრულების შემდეგ, ჩახმახს ხელს სამჯერ ზედიზედ გამოკრავდა და მორჩა. 

სამშობლო, ან სამშობლოები, რაგდამ მაშინ ბევრი სამშობლო გვქონდა, მოღალატისგან 

ნთავისუფლდებოდა. ასე გრძელდებოდა ყველა დანარჩენ მხატვრებთანაც, მანამ სანამ არ შეიქმნა 

სხვადასხვა ავტორის მიერ შესრულებული შეშინებული ლენინის პორტრეტთა მთელი სერია. ეჰ 

ვინ იცის ეს მაკაროვი რამდენ ღვაწლმოსილ მხატვრის უკანალშია ნამყოფი??  
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(ერთ ხანს სიჩუმე ჩამოვარდება) 

დედა ტიროდა... როცა დავიბადეთ მე და ტრიო დედა სულ ტიროდა. ასე ამბობდა: ბაბუათქვენის 

ცოდვების ბრალია ასეთები რომ გაჩნდითო. ცოდვილი ადამიანის შთამომავალი მახინჯია. 

(ჩახმახს გამოკრავს, ლულიდან ამოვარდება პატარა დროშა. ისმის საზეიმო მუსიკა, ოვაციები და 

ტაში. სიჩუმე, ყველაფერი უბრუნდება საწყიე მდგომარეობას, ზალპე მაინც იხდის მადლობებსა და 

რევერანსებს აკეთებს)  

ტრიო-ზალპე მოდი აზრზე! 

ზალპე- რა ხდება? ისევ აქ ვართ? 

ტრიო- რაღაც უნდა მოვიფიქროთ! 

ზალპე - რა? 

ტრიო - მიდი ჩემოდანში რამე ნახე, კოსტიუმი, პარიკი, გრიმი, რამე რაც მოგყვება! 

 (ტრიო ჩემოდანთან მივარდება) 

ზალპე - (ამოიღებს ქოლგას) დამლაგებელი ზოიას ქოლგა, არ გვაწყობს. 

ტრიო - არა. 

ზალპე - (მივარდება ჩემოდანთან და ისიც იწყებს რაღაცეების ამოლაგებას)  ობიანი ფუნთუშა? 

ტრიო- გამოგვადგება.  

ზალპე- რაში? 

ტრიო- მშია! (იწყებს ჭამას) 

ზალპე- იდიოტი! (ისევ ჩემოდანში იქექება) (თან ალაგებს და ყრის)სლავა ბიძიას ყური არ მინდა, 

არც ტანმოვარჯიშე გოგონას ძმის ფოტო არ მინდა, არც გაქექილი პემზა გამოგვადგება, არც მიქსერი 

და არც მანანას მუნიანი მელიის ბეწვი. ოჰ კალოს ნაქონი საპონი მითუმეტეს არ გამომადგება! 

ტრიო- ვიპოვე! ვიპოვე....  

ზალპე- რა? 

ტრიო- რამდენი ხანი ვეძებდი. ჩემი სავარცხალი, ჩემი უსაყვარლესი სავარცხელი.  

ზალპე- გამოგვადგება? 

ტრიო- არა. 

ზალპე- იდიოტო! 

 (ტრიო იწყებს საშინელ გაბმულ კივილს) 

ზალპე- გაჩუმდი! დადუმდი! იდიოტო! იდიოტო! (ტრიო კივის) 

ზალპე- გაგვიგონებენ! დაგვერხევა! იდიოტო! 

 (ტრიო კვ;ლავ კივის. ირთვება საზეიმო მარში, ნათდება ყველაფერი) 
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შპრახსტალმაისტერი- ბატონებო და ქალბატონებო! ამით ყველაფერი ჯერ არ            დამთავრებულა. 

ახლა თქვენთან შესახვედრად ყველაზე სასაცილო  მონოლოდით მოემართება  ტრიო. გთხოვთ 

მივესალმოთ. 

(ირგვლივ ყველაფერი ბნელდება. მხოლოდ ტრიოა განათებული.) 

 ტრიო- (ნელა და დაბნეული იწყებს მატრიოშკების გახსნას) იყო მართა, მას შეეძინა სოფა, სოფას 

შეეძინა ეკატერინე, ეკატერინეს შეეძინა ვიოლა, ვიოლას ნუნუ, ნუნუს თეკლა და თეკლას 

პირდაპირი შტო იყო ბებიაჩემი ნატალია, რომელიც ჩემი ნამდვილი ბებია არ იყო, მაგრამ ხუთ-

წლედის პრემიის ლაურიატი ნამდვილად იყო. მე როგორც მითხრეს ბოზობით აიღო ეს ჯილდო. 

აჩუქეს შენობა, დიდი... არა ძაან დიდი... არა ძაან დიდიზე დიდი _ უდიდესი. რომელიც შემდეგ 

იქცა უდიდეს ფსიქიატრიულ კლინიკად, სადაც ხანდახან სრულიად ჯანსაღი ადამიანებიც 

ხვდებოდნენ.  

იყო ქეთევანი, მას ეყოლა მერი, მერიმ გააჩინა ნინო, ნინოს ახარეს კატარინა, კატარინას აყვა ციცინო, 

ციცინოს შერჩა მანანა, მანანას უკანონოდ შეეძინა სალომე, სალომე სააბორტედ გამზადებულმა 

უეცრად გადაიფიქრა და შეეძინა ლია, ლია გადაყვა მაშოს, მაშოს გაუჩნდა ლამაზი ელენე. 

ბალერინა და სიფრიფანა. არავინ მისი მსგავსი და არავინ მასზე ნიჭიერი. ელენე სამშობლოს 

მტერზე, დისიდენტ ევერიან გასვიანზე შეყვარებული. გასვიანი რომელიც ადრევე დახვრიტეს. 

ხოლო ელენე ამ სიყვარულისთვის მსუბუქად დაისაჯა. იგი წითელმა ჩინოვნიკმა გააუპატიურა და 

სამუდამოდ დატოვა Fფეხმძიმედ. მერე ლამაზი ელენე არ გაჩერდა. ბევრს ილაპარაკობდა, 

იმუქრებოდა. დახტოდა ჩიოდა მანამ, სნამ იქ იმ ფსიქიატრიულში არ მოხდა. ძალით მიიყვანეს. 

მერე ჩემმა არა ნამდვილმა ბებიამ, ხუთწლედის ლაურიატმა, ამხანაგმა, აქტივისტმა და მოწინავემ,  

მიხედა საქნეს. სულ დედა შვილოთი ასმევდა ათასნაირ გამაბრუებელ წამლებს, ზრდიდა დოზებს 

და საბოლოოდ ჩვენი ელენე მეცხრე თვის უკანასკნელ დღეს, თავის არ შობილ ტასოსთან ერთად 

დაიფერფლა. 

იმ დღიდან ყველა მტერი ბალერინა, თუ ბალერონი, აქ ამ ფსიქიატრიულში ამთავრებდა თავის 

მოღვაწეობას. ზოგი დემიპლიეს, ზოგი ბატმანის და ზოგი რონ დე ჯან პარტეს პოზაში. ამბობენ 

წლების შემდეგ შენობიდან იმდენი პუანტები გამოუზიდავთო, რომ ერთერ ზღვაში კუნძული 

აუგიათ და მის ყველაზე მაღალ მწვერვალზე სიფრიფანა ელენეს ქანდაკაბე დაუდგამთ. 

(ისმის შემაწუხებელი სიცილი, ტაში, ოვაცია.) 

(ისევ საწყისი მდგომარეობა. ნაბიჯების ხმას, ტანკისა და საუბრების ხმებიც  ემატება) 

ტრიო- ალბათ ალყაში ვართ, ვერსად ვერ გავექცევით. 

ზალპე- უკვე? 

ტრიო-  ხო, და ამიტომ როდესაც შემოვლენ, ეგრევე დავიწყოთ ჩვენი საუკეთესო  სკეჩები, ბევრი 

უნდა ვაცინოთ, გაუთავებლად უნდა ვაცინოთ! ყველაფერი გავაკეთოთ რაც კი შეგვიძლია!  

(ნაბიჯების ხმა უფრი ახლოს ისმის) 

ზალპე- (ყურს მიუგდებს) კარებთან არიან? 

ტრიო- ხო. 

(განლაგდებიან ისე თითქოს სკეჩს იწყებენ. გარკვეული მოქმედების “სტოპ-კადრი”)  

(პაუზა) 

ზალპე- ტრიო დედა ხომ გახსოვს? 
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ტრიო- მახსოვს. 

(პაუზა) 

ზალპე- მზისკენ გავცუროთ? 

ტრიო- ხო. 

(პაუზა) 

ზალპე- ტრიო მზე თბილია? 

ტრიო- მგონი. 

(პაუზა) 

ზალპე- ტრიო ნორმას არია ისმის? 

ტრიო- მგონი კი. 

(ისმის ნორმას არია) 

ზალპე- ბგერები კვდება? 

ტრიო- ბლომად იხოცებიან.  

(პაუზა) 

(უფრო მოახლოვდა ნაბიჯების ხმა) 

ზალპე- მოვიდნენ? 

ტრიო- მოვიდნენ. 

ზალპე- აღარ მეშინია. 

ტრიო- მაშინ მოემზადე. 

(ისმის კარების ჯახუნის ხამ. შემოვარდება ძლიერი შუქი. მუსიკა ძლიერდება. ყველაფერი 

ერთმანეთში ირევა) 

შპრახსტალმაისტერი- ბატონებო თქვენს წინაშეა: ძმები ტრიო და ზალპე! 

(ისევ ხმათა ქაოსი, რომელიც  ბოლომდე მიყვება ამ სცენას) 

ტრიო- მიდი ზალპე, მიდი. დამცხე პანღური, მასე ..... კიდევ ერთიც! მიდი უფრო ძლიერად!  

(ტრიო ურტყამს და თან ცრემლები ასხამს, როგორც შადრევანი) 

ზალპე- უი მგონი მეცინება. 

ტრიო- გაიცინე ზალპე შენებურად მიდი დაიწყე ხითხითი! თან მირტყი! 

 (ზალპე ურტყამს, ტირის და იცინის) 

შპრახსტალმაისტერი- მეგობრებო ტრიო და ზალპე! ტრიო და ზალპე!  
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ზალპე- გაუმარჯოს მაღლდა მჯდომს, მეფეს, ხელმწიფეს, მმართველს, მის უდიდებულესობას, 

პირველს, უპირველესს, გაუცინარს და ხეპრეს! ჰა... ჰა... ჰა....  

ტრიო- დედა გაპატიე. დედა. 

ზალპე- ჰა.... ჰა.... ჰა..... გაუცინარი ხეპრე. 

ამ ხმებს დაემატება უფრო ძლიერი გასროლის ხმები. ნორმას არია უფრო იმატებს.  

ფარდა 
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Preface 

The collection ―Post-Soviet Dramaturgy – Main Accents after NO Censorship‖ addresses current 

creative processes in modern dramaturgy of post-Soviet countries after the collapse of the Soviet 

Union. The collection is bilingual (it is prepared in English and Georgian languages) and we hope that 

it will attract a wide spectrum of readers even abroad. The collection largely presents the tendencies 

of Modern Georgian Dramaturgy and Modern Dramaturgy itself. This is the first attempt to analyze 

the 20-year period in its entirety for the purpose of filling the informational gaps in this field. Our 

colleagues not only from Georgia, but also from Lithuania, Belarus, Ukraine, Russia, Armenia and 

Azerbaijan helped us much to research this important and problematic issue on the example of their 

countries.   

We believe that both researchers of this topic and Georgian and foreign directors often complaining of 

lack of translations will find this collection incredibly interesting.  

We do realize that the collection might have some gaps and therefore our editorial group will be eager 

to take into consideration your professional remarks and ideas that would be helpful for future 

publications.  

Last but not least we would like to thank Ilia State University, Iliauni Theater and Center for 

Translating and Research Modern Drama and Professional Literature on Theatre of Ilia State 

University for their precious support. We also would like to thank all participants of the forum - 

Georgians and foreigners without whom we would not be able to make this publication and more 

generally to realize this project.  

We sincerely hope that the collection ―Post-Soviet Dramaturgy‖ will not be the first and the last one.  

 

Modern Georgian Theatre Research Center at Ilia State University  
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Post - Soviet Dramaturgy in Belarus and Russia 

Tatiana Artimovich  

Belarus in the Context of Post-Soviet Dramaturgy Space: a Phenomenon of Paval 

Praźko 

The appearance of New Drama, a drama and theatre movement, in Belarusian theatre (as well as in Post-Soviet 

theatre) at the late of the1990s and at the beginning of the 2000s was a natural process. Born in the USSR, 

Belarusian playwrights stated position against their ‗parents‘. New generation of authors was needed on new 

drama forms as a new means of self-expression as well as a new method to depict the new reality. Early plays 

by Paval Praźko, Nikalaj Rudkouski, Paval Rasolka, Kanstancin Scieśyk and others defied to the ‗comfortable‘ 

Belarusian theatre which actively tried ‗not to hear‘ voices of the young generation. But Belarusian playwrights 

supporting the recognition of Russian and Western Europe theatre critics continued to write. Some of the plays 

got awards on different international festival.  

Thus, Nikałaj Chalezin‘s play Here I Come received a special prize at Eurasia Drama Competition in 2004, as 

well as a special prize from Kultura TV channel. A Man, A Woman, and A Pistol by Scieśyk took the second 

place at Eurasia Drama Competition in 2005. Invasion by Rudkouski won a special prize from journalists of 

Novaya Gazeta at I International Belarus Free Theatre Drama Festival in 2005. And two years later his A Blind 

Star got a prize at the International University Theatre Forum in Vilnius for its idealistic prospects on the future 

of humankind. In addition, Praźko‘s Life is OK performed by Moscow Theatre.doc took a special prize at the 

Golden Mask Festival in Moscow in 2010. And here in 2012 his A Wicked Girl was named The Best Play on the 

frame A New Play Festival Project. 

None of these plays were performed on Belarusian theatre stages. Some of it was presented on the frame of 

stage reading projects, discussed by critics. There were some articles about it. But the most important thing 

didn‘t happen: the plays weren‘t staged on repertoire theatres. That means that these plays weren‘t legalized by 

Belarusian official theatre community.  

During past few years all of these questions are voiced by young theatre critics. Perhaps because of it and the 

activation of Belarusian Drama Center in Minsk, today we could say about a little improvement between new 

drama plays and official Belarusian stages. Thus, Belarusian Drama Center supported the start of Alternative 

Drama Studio (an informal association of young Belarusian playwrights, directors, actors, a main interest of 

which is the modern Belarusian drama). There were a number of stage reading presentations by Alternative 

Drama Studio on the stage of the Center. 

The positive signs are the performance A Café‟s Owner by Paval Praźko directed by Kaciaryna Avierkava in 

Magilou Drama Theatre in 2011 and Reach A Premiere by Nikalaj Rudkouski directed by Paval Charłanćuk in 

The Republican Theatre of Belarusian Drama in 2012. A month later on the stage of Belarusian Drama Center 

happened another premiere of Praźko‘s play - A Harvest (directed by Taciana Łaryna). 

The appearance of Paval Praźko‘s plays in the repertoire of state Belarusian theatres has a special meaning. Up 

last two years he was a marginalized author, whose plays were stage read but not performed. At that time his 

plays were staged in a great number of Russian theatres, and today Russian critics talk about the phenomenon of 

Praźko‟s theatre. That means that the playwright offered theatre plays, which were needed on a special stage 

language. Dmitry Volkostrelov, a young St.Petersburg director, found such language. He calls the plays by 

Praźko a text that he as a director has to decode, that is adequately translated into stage characters.  

What is the search feature of the plays and the texts by Paval Praźko? How does he work with drama language? 

What does distinguishe Praźko‘s play from his texts? 

A phenomenon of Praźko: from a play to a text 
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Paval Praźko wrote his first play in 2004 (in total he wrote about 30), but from his early works Paval refuses. 

And in the context of his creativity it is clear why. The first reason is these works were as a working platform 

for him where he looked for his individual style and form for working with every day subject which became the 

fundamental idea of his creativity. The second is in his early plays Paval worked with his experiences, used the 

facts of the autobiography, for example, the A Sun of Arcadia or A Rainbow in your house. And in his later 

works Paval refused from this method. Thus, from an author, who looks ‗inside‘ himself, Paval turns to an 

author who began to keep the distance between him and the reality. In one interview he said: „I do not see the 

interest in myself. Then, how could I think that somebody is interested me? In my opinion, there are more 

interesting things around‟ [1]. 

Although that Paval‘s plays were immediately noted by some Russian critics (for example, Pavel Rudnev), 

Russian theatre community (as well as Belarusian) didn‘t recognize him as a unique playwright. The turning 

point was his play Panties (2006), which was performed by Ivan Vyrypaev in St. Petersburg and Elena 

Nevezhina in Moscow. Later, in his text A Café‟s Owner Praźko thanked Vyrypaev for the fact that in 2007 he 

directed Panties, „and thus supported me. gave me a little bit of the fame. shared by his fame with me, because 

he put his name nearly mine‟ (Paval Praźko A Café‟s Owner).
1
 

The play Panties is a story about a girl Nina, who lives on outskirts of a city and has a passion – she collects 

panties. At first the story seems a funny, because from time to time Nina‘s panties disappear, and she should 

write a statement in the policy.  In parallel, we can see her neighbors who condemn her. But the action develops 

and we could note that it‘s not a comedy, but a modern tragedy. Especially at the finale of the play, when Nina 

was burned as a heretic. Let the subject of faith and Nina‘s fetish is panties, but, as it should be in a classical 

tragedy, for her faith, otherness, the heroine has to pay by her life. 

The play was written in traditional dialogue form with traditional remarks form. It is also important the play has 

a clear genre. Pavel Rudnev, a Russian theatre critic, defined it as a parody. [2] On the one hand, Praźko 

skillfully used a form of a chorus, recitatives, inspirational monologues, which give a reference to the form of 

classical tragedy. On the another hand, the characters speak their natural language (a language of outskirts with 

curse words).  Thus, mixing lofty classical tragedy form with ‗materials‘ of our ‗poor‘ modernity, Praźko‘s play 

creates new meanings. 

The next play by Praźko is Life is OK (2008). It was staged in two Russian theaters: Teatre.doc (directed by 

Mikhail Ugarov and Marat Gatsalov) and Practice Theatre (directed by Victor Alferov and Eduard Boyakov). 

The plot of Life is OK is simple. School friends Lena and Angela are lovers of their gym teacher Alexey and his 

brother Vadim. Alexey loves Lena and marries her. But Lena likes Vadim and has secretly love relationship 

with him. The central event of the play is the wedding of Lena and Alexey, where the characters are drinking 

already in the registry office, then in the cafe under Verka Serduchka‘s songs and continue to drink on the way 

home. In the end, Lena exclaimed: „It‟s the ugliest wedding, where I was. And it is my own damn wedding. So 

we cannot start by this way. We should divorce‟. And after three months, as Angela says in the final of the play, 

Lena and Alexey divorced, but their life is really ok, „Vadim works in the market, selling computer and DVD 

disks. Lena and I every day spend time with him. And Alexey puts windows in the apartments…‟  

Russian critic Marina Davydova described these characters as a ‗unicellular‘ and the performance by Ugarov as 

'the true anthem of unicellular life. It‟s, so to speak, the apotheosis of it‟[3]. Praźko wrote about the play: „It 

may seem that the title of the play is included the element of irony. It is not true. The title does not imply neither 

irony nor satire, I'm very honest in the statement that the life of my characters is really ok. I wrote about the 

people, who look at life a little different, and the criterias of their happiness / unhappiness are different for 

them‟. [4] 

On the one hand, Paval put up on the ‗sacred‘ theatre space the characters which could be defined as a 

‗unicellular‘. On the other hand, as Russian art researcher and critic Anatoly Smelyansky noted, that the 

                                                           
1
 The orthography of every cited play by Praźko is original. The translation is literally 
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language used by these characters is not only their language but also the way of communication and vocabulary 

in principle today‘s youth. And Praźko diagnosed what is going on with modern culture and a person in the 

modernity in principle.  

Life is OK also was written in the form of traditional dialogues with descriptive remarks, such as „Lena is 

hysterical, pulling out from his hands a bottle. Vadim smiles. Angela smiles too‘ or „Lena doesn‟t respond to 

this remark and drinks vodka‟. But except descriptive function a remark plays a special role in the play. Pavel 

Rudnev calls Praźko‘s remarks as a „matter of theatrical presentation ... a scientific comment by a scientist who 

judges and parses „insect‟s life‟ [5]. 

Between Life is Ok and A Locked Door, the next important work for development of Praźko‘s method, he wrote 

Easy Breathing and A Field. But just A Locked Door  became a turning point, when Paval began to move further 

and further away from traditional drama forms. Written in 2010, A Locked Door was staged by Dmitry 

Volkostrelovym in St. Petersburg on the frame of Laboratory On-Theatre, and after that came on the repertoire 

of Theatre.post, an independent theatre project by Volkostrelov.  And just the plays by Praźko became a base of 

this theatre.  

A Locked Door has not a linear plot. There are two parallel stories - In A Center and On Outskirts. The first is 

fragments from the life of a young guy Valera, a bank‘s employee, and a girls Natasha, who sells coffee at the 

mall. The second is a fragment on real time of one working day in an office of a company, selling building 

materials. 

Valera, a character of In A Center, talks a little, likes a raw carrot and doesn‘t meet with girls that worries his 

parents. That to reassure them, Valera offers Natasha to play in loving relationship for his parents, using a false 

pillow to simulate pregnancy, and then declare a random miscarriage. This part of the work is such a film plot: a 

little dialogues with dominative descriptive remarks. „And the reason of this kind of drama construction is not 

that the author couldn‟t build  dialogues, but inability of the characters to use the language as a 

communication‟s tool, the language as a semantic element of human communication is dying‟. [6] 

Remark‘s form has not only a descriptive function. Also it expresses author's emotions and attitude to events. 

For example, „nothing thinking about‟, „feels quite comfortable‟. Or the description of the episode: ‗An 

Apartment. Valera is at home, turns on the TV, lies on the sofa and switches channels. Selecting something like 

Euronews, or Animal Channel, or TV Humor Show Channel, yes, just this one, Valera is watching TV. Valera is 

not laughing. It does not mean that the program is not funny, Valera is showing and realizing that it is funny, 

but his face at the same time expresses nothing. The program does not force Valera to laugh. Valera is looking a 

funny program, then stands up, turns off the TV, turns off the light in the room. Tomorrow at work‘ (Paval 

Praźko A Locked Door) 

Certainly, all remarks should be performed. It‘s impossible to refuse from it; it is one of the characters. 

Volkostrelov, for example, used a video for it. There is a screen on the stage in front of which the actors seat and 

read from their notebooks the text of In A Center. The action happens on the video (as a film), and the actors 

only comment it. But in On Outskirts they begin to play the characters of the part which is built in the form of 

traditional dialogues. The different actor‘s being and rhythmus of the parts work on the idea of the play very 

well. There are two parallel worlds on the stage, but the characters of every of it have not a way to real 

communication with each other.  

„A Locked Door was written about terrible phenomenon, marked our modernity - an imitation of the life. It‟s 

about how people imitate the form of the life; lose the motivation to live, how they try using external imitative 

forms to cover the emptiness and meaninglessness of their existence‟. [7] Paval not only diagnosed the 

simulation of our modernity, but looked to the future. He gave theatre a new character for whom the need to 

communicate does not disappear, but it takes some other form, perhaps just getting close to the other, or gaining 

full self-sufficiency. Interestingly, the half-century ago, Jean-Paul Sartre wrote the play No Exit (in Russian 

edition Behind Closed Doors), where the characters were placed on a room and should be with each other all 

time. And Sartre concluded: ‗Hell is other people‘. Praźko like picks up this idea, and his characters, to protect 
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themselves from the situation described by Sartre, closes themselves, create a form to be alone in publicly, 

saving their autonomous space. 

Another text which is special for Praźko‘s creavity is A Café‟s Owner (2010) staged by Kaciaryna Averkava in 

Magilou. It is a classic monodrama. But it is an exceptional case when Praźko  does not just talk about his 

experiences. The character of the text is Paval himself. The text begins with the words „My name is Paval 

Praźko‘. 

If you look at how organized this text, you can see the endless green and red wavy underlines, that means the 

text has a number of grammatical and spelling errors. There is the explanation of it on the text. The character 

says: ‗So there are mistakes that are made on the run in a hurry, I think faster that my fingers. And there are 

errors when you don‟t know the right variant of the word. And you should find and correct and it seems like as  

you would like to look better. You begin to correct. And it could be worse. In the result you could write couw, 

but not a cow. And it's not a problem I think. It doesn‟t matter there are mistakes or no. It‟s worse when you 

begin correct. It‟s like you think everything should be beautiful. everything should be right. And it is beautiful 

and right hide the real sense‘ (Paval Praźko A Café‟s Owner). 

This is also an example of how Paval uses the matter of the text, finds its equivalent, which allows him to create 

meaning. On the one hand, he explains the mistakes in the text - beautiful and right hide the real séance‘. On 

the other hand, it‘s his tendency to the most truthful, the exact description of everyday life - no embellishment, 

the invasion into its unevenness and roughness, but the precise playing. 

The next is A Soldier (2011), the text with only two sentences. Original text: 

                                                             A Soldier 

A soldier came home on the holiday. When he had to go back to the army, he did not go into the army. 

June 2011. 

praźko p 

As Paval said, he worked a long time on this work. He searched the form which could be able to tell this story, 

wrote different variants of the story with dialogues. But all of it was no true. Just the two statements form which 

he found at the end was the right form to tell this story.  Paval doesn‘t think that he created something new, but 

just surprised that no one has already done so. 

One of the latest his texts is I'm Free (2012), consisting of 535 pictures and 13 comments. „I wanted to write 

about a man who, having no education and taste, take pictures and movies - Paval wrote in the preface. - This is 

about a man whose works are never got the attention by professionals He does not understand that could be tan 

object of irony and ridicule. He is an amateur, and that‟s why he is a free man‟. 

If you do not know that it is made by an author who has won several prestigious awards, you might think that it 

is random shots by ‗pseudo-photographs‘. But in this case it is important to note the author not only took these 

photos but selected it, wrote comments to some of them. It means Paval knew exactly what he wanted to get as a 

result. Perhaps, I'm Free has no deeper meaning (although, as shown by a public discussion of the text in Minsk, 

which was held in August 2012, it affects so much more than just those that are on the surface [8]). But the fact 

is Praźko  pushed the boundaries of understanding of drama and theatre again. 

This is a sigh of the movement that takes place in modern theatre space, not only post-Soviet or Belarusian. The 

question of new forms for expression of the modernity in theatre is actively discussed in world theatre 

community. Theatre researchers and practitioners call into question the prescribed drama and stage laws and 

regulations, talk not only about the synthesis of forms, but the interaction of different art forms into each other. 

In this sense, the figure of Belarusian playwright Paval Praźko is really unique. 
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Diana Balyko 

The Pine Bar 
One Act Play (Free subject, fantasy) 

The Actor: Maria – about 40 years old  

The setting for the play – an expensive bar for the elite.  

A stylish, serene interior.  

There is a black cat statuette on the top of a black mignon grand piano. 

The music fades.  

It is dark outside.  

Some lonely drunken customer is sitting at a table and appears unmoving, almost like a mannequin. 

A grey haired gentleman smokes his pipe, as he sits on a small settee. This is Edward Stone, whose attire is 

suggestive of a policeman‟s uniform, but what exactly makes it look so? 

The head bartender Norberto Andrade, an aged man, stands motionless behind the bar. 

The doorman looks like a typical Brit; he‟s deep in his thoughts … or merely sleepy… 

Someone moves across the bar – a woman? An apparition? In her long, flowing evening dress trailing over the 

floor … This is Maria. 

The Radio 

Suddenly the radio springs to life. The dashing voice of newsreader broadcasts:  – The Pine Bar is open again in 

the Millennium hotel in Mayfair. This Monday they opened their doors without fanfare. It‘s hard to say why the 

owners have decided upon such a gloomy interior. (Maria moves around the hall following the walls, touching 

wooden panels). The pine panelling of the cosy hall have a walnut hue, (Maria crosses the hall diagonally 

walking over a carpeted floor, manoeuvring between the tables) and the glaring, pretentious carpet made way 

for a more stylish, dark-striped one. (Maria stops by the grand piano, opens its lid, and lightly touches black-

and-white keys. There is no sound. The ghost can‟t act physically in this material world. The ghost is just a 

figment of our fantasies. Because we know that ghosts don‟t exist … Even if they do exist). The only illuminated 

area is the pink flowers in a vase on the top of black mignon grand piano. (Maria approaches Norberto, asks 

him to dance, but he doesn‟t respond, he is like a mannequin oblivious to her presence. it appears that he 

doesn‟t believe in ghosts). Norberto Andrande, an experienced bartender, is back at work again: «We have 

http://cdr.theatre.ru/playwrighters/Pryazgko_P/9474/
http://cdr.theatre.ru/playwrighters/Pryazgko_P/13483/
http://www.praktikatheatre.ru/People/Details/100
http://www.topos.ru/article/7237
http://n-europe.eu/eurocafe/lecture/2012/09/07/ya_svoboden_pavla_pryazhko_demonstratsiya_i_obsuzhdenie
http://n-europe.eu/eurocafe/lecture/2012/09/07/ya_svoboden_pavla_pryazhko_demonstratsiya_i_obsuzhdenie
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plenty of customers, – he told our reporter, – but we also had a lot in the past too». Well, nothing suggests that 

this bar is going to benefit from its scandalous reputation. 

(Maria begins to dance alone, first slowly and hesitantly, then becoming bolder and excited, enjoying every 

movement. She calls to everyone to come and dance… But only Edward Stone agrees to be her partner). But 

nevertheless, according to the rumours spread in London, there are reports that a female ghost has been spotted 

at the Pine Bar… At night she… sorry, it… it  plays the  grand piano, dancing, singing, makes drinks for herself, 

chats to the doormen, and makes the black cat shiver… This female ghost chats to the drunken customers. And 

the bar acquired a permanent ghostly companion. Edward Stone comes half an hour before closing time every 

day; he enjoys few house cocktails and starts to talk to the so called «Russian dancing girl Maria Haritonova». 

There was time when Mr. Stone served as a Scotland Yard detective, but was kicked out of police force due to 

his excessive alcohol consumption, which definitely doesn‘t suit the image of a British law enforcement officer.  

* * * 

Maria stops dancing, seats the former detective on a sofa like a rag-doll just where she had found him, and sits 

down beside him: Well, who on earth would believe a crazy detective and an odd ghost, which has very nice 

feminine appearance … (posing) Tell me, sir, can I still… say, can I add some momentum to… to put some 

passion into? … And don‘t stare at me with those faultfinding eyes, as if I were a forty-year-old silly bitch! I am 

eighteen years old… with twenty… say, with twenty two years of life experience behind me… But this means 

nothing. Please doc, pay attention to my dancing… Ah, you must see me dancing on the table… (Maria skips 

like a butterfly to a neighbouring table, imitates a strip-tease, playfully and laughs) Oh yeah… Nothing can 

hold back the forces of beauty… 

Butterfly 

The detective ignores her; Maria calms down, sits on the table and dangles her legs:  Are you bored with me? 

No, that can‘t be true. I know what you like… I know what men generally like… They like fairy tales… but 

never admit it… Hush hush Edward, don‘t argue with me. And nobody can hear us. I‘d like to clarify a story 

which has been puzzling you so much. This story has more than one fairy tale… One thousand and one nights… 

Trust me, I am not Sheherazade, and I am not a re-born Mata Hari – though, Sasha called me so. Just for fun, he 

supposed this was the most obvious nickname for me, the informer named Maria Haritonova. He also said: 

quiet, Masha, your back is covered… and turned me over in bed… These words were the reason, and these hotel 

beds were the grounds for the hurry to London, drawing all my being into his arms, that‘s why I invented these 

journeys, set up important meetings and managed my dance show – the Butterfly. Why Butterfly? You want to 

know, eh, mister interrogator? The details are important, aren‘t they? Believe me, this is not the point in this 

case … Anyway, I will tell you. 

I dreamt about my own show for many years. Even during Soviet times. Even in the epoch of well meaning 

socialism. You know, property had been taken from the rich, but only part of it was given to the poor… That‘s 

simple math. I couldn‘t run a private show in Saint Petersburg, and I simply got sick of the proposals to dance in 

a Red Army sing-and-dance ensemble, or to teach kids in a choreographic class. It didn‘t make me homesick – 

just queasy sick.  

When I met Zach, he mocked me:  

-- Your dream will become a reality, my Cinderella! … You‘ll dance at the King‘s ball … quite like a real 

princess. But remember, if you don‘t leave the party in time, at midnight you‘ll turn into ordinary moth.  

Moth… Butterfly… I have memorized his words. Because it was he, Krugovoi, who sponsored all my 

whimsies, illusions and love affairs. Sasha didn‘t finance me. And any reality is usually built from illusory 

fragments... Are you bored, detective? Please just stop me if you have had enough… 
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Grandma 

Maria gets up and walks behind the bar, mixing two cocktails, one for herself and one for Andrade: Do you 

know why Russians drink so much? We‘re warm ourselves up that way: the climate is so harsh. Any climate is 

harsh if the Russians arrive there. The same thing today – the weather is fine, but the climate is harsh … (clink 

glasses, drinks) Good luck! And all the rest, damn you to hell! 

When it comes to the hell … My grandma was pious person. She prayed in the morning and evening. She 

blessed every day, thanked God for every scrap of food… I was raised at grandmas in Vologda town and I was 

nervous girl.  

— Granny, may I play in the sandbox? 

— No, you‘ll get your clothes dirty. 

— Granny, may I play in the rain? 

— No, you‘ll get wet and become sick. 

— Granny, may I play with those other kids? 

— No. They might hurt you.  

— Granny, will you buy me an ice cream?  

— No. You might catch a chill.  

— Granny, may I bring this cat into our house?  

— No. It obviously has ringworm. Wash your hands!  

And then I started to howl. And grandmother slapped me with her palm in my back and sighed: 

— Oh my Lord! Why on earth I am granted such a nervous child? For God‘s sake, why have you   punished me 

so? 

The Parents 

Maria drinks her second cocktail:  That punishment (Meaning myself) she got because of my parents– because 

my parents were imprisoned for their real estate transactions. That happened in Saint Petersburg, the former 

Leningrad. Today they would be called realtors. And this is what my 60-year old mother still does. She still goes 

on retailing the square meters out of her old habits … Well; a humpback becomes straight only in the grave. So, 

in the dismal Soviet Empire my parents were sentenced as profiteers. Funny to think about it now, they managed 

only few apartment exchanges and organised a couple of spurious marriages, just so they could own their flat in 

Leningrad. For that my mum was sentenced to six years. My dad got seven. Thus I was transferred to Vologda, 

the place where my parents had once escaped. 

But the beginning was promisingly beautiful … My mum prepared me for my brilliant, non-soviet future – they 

had taught me English since I was three years old, they had taught me dancing – since I was four. (Maria grabs 

Norberto and spins him in waltz round the hall) They planned to buy a grand piano like all the cultured families 

had, and wanted me to study at music school… All that had to go to rack and ruin. 

My last positive memory from my childhood dates from about the age of five … Just before shit happened … 

Are you bored of me, Norberto? I am so afraid to appear intrusive. I don‘t want to plague you... All right. My 

parents took me to the Lencom Theatre – there was a play for grown-ups. They always took me everywhere 

with them. 

-- That‘s wrong to indulge child's desires. Keep this girl in on a tight leash. Otherwise she‘ll become a burden to 

you, -- preached my grandma.  

– Mother, I know why you spoil my daughter, -- defended my mom. 
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Err, what was I talking about? Ok… we go to the Lencom theatre. I was wearing my red velvet dress. Two 

pigtails, red bows… In the foyer of the theatre I hurried on, leaving my parents behind, I laughed and shouted to 

them: 

-- Catch me! 

-- Masha! – called my mother. 

I turned to her and laughed. This was my playful escape. But the rest of my life I spent trying my best to rejoin 

my mum… 

After the trial my grandmother took care of me. She took me to Vologda; there were small private cottages in 

suburbs, and bumpy Russian roads – better say, some road less ruts. Norberto, can you imagine what hardcore 

Russia looks like? You can‘t imagine how terrifying the Soviet provincial towns are… I envy you, Norberto! 

Nobody asked, had I slept well, what I prefer for breakfast, and there were no tales read to me, no one combed 

my hair before I went to bed. My hair was cut short. No more English, no dance classes. I went into the garden 

every day and cried to the heavens: 

-- Mummy, come and take me away!  

The Party 

Maria takes Norberto back to the bartender:  Once there was a party. They had the party for whatever reason, I 

don‘t remember exactly. The guests arrived. The table was laid, people took their seats, but I was neglected. 

They just forgot about me. Maybe non-intentionally. Maybe it was just poor math – but my chair and my plate 

were not set at the table. I hid in the corner and didn‘t ask them to feed me. 

I could smell delicious aromas. The jingle of the goblets. Tipsy guests broke into dance. All my tears ran dry. I 

stood up and quietly left the party. I left unnoticed. I decided to walk to my mum and dad, the people who 

needed me. It was getting dark and chilly outside. The neighbours gazed over the fence over my bent, 

convulsively shaken child‘s shoulders moving towards an asphalt road leading to the «big city». No one stopped 

me. They simply observed the progress of small drama, just like in a film. So I walked to my mom and dad, I 

didn‘t take a bus to town, because my little heart knew how to find its way to my parents. I was sure, that I 

would manage the journey.  

That was the first time I promised myself I would study hard at school, to grow up so, that everyone, even my 

grandma, would be proud of me. That summer such matters were still important to me. After a couple of hours 

they realised I was missing from the party. Perhaps the guests asked, where is she? usually drunken ladies like to 

squeeze cute kids. Thus they realised that I had gone. They began to look for me. A neighbour‘s auntie told 

them she saw me heading towards town. They cursed and sent some lads on bikes to catch me. They found me 

two bus stops away, crying and cold. It was rather dark then. I shamed my grandma. So granny decided to send 

me to my mother‘s sister, aunt Larisa.  

Larisa also lived in Vologda, in the next street. She was married to a policeman and they had a daughter Irina, 

one year older than me. Larisa hated my mother for her successful «move to Petersburg», for owning her own 

flat on Nevsky Avenue, because of the trial, and, finally, because of me, who annoyed her with my blubbered 

mug and my red arse. 

-- Are you crazy, mum? Volodya will be kicked out of the police force! – she shouted. 

Granny breathed heavily and noisily through her nose. 

-- Mother, this child cannot stay here! 

-- So, take her off, to the children's home, – said grandma and shut the door behind her.  
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So I was given to the children's … orpanage… this is why I am afraid of you, Norberto? Stuff of nonsense! This 

is nothing compared with what was to come. Quiet, Norberto! Don‘t have pity on me. I can‘t stand it! Did you 

hear: I-can‘t-stand-it! 

The New Year 

Maria picks up a bowl with fruits and sweets from the bar, sits down on the floor in the middle of the hall and 

drops its contents onto the carpet:  I remember the New Year‘s morning performance at the orphanage. I 

performed as a small snowflake. Quite a simple dress: just some cheesecloth and a white t-shirt. The kids recited 

rhymes, sang and danced in a ring around the Christmas tree, and then Santa handed round the presents. Have 

you any idea what kind of presents were handed out in a soviet orphanage? It‘s a paper bag with sweets, waffles 

and a tangerine. There were tasteless sugarplums, and a few chocolate sweets. But that tangerine aroma we 

remembered until the following New Year holidays. The shabby tangerine was enjoyed segment by segment. 

Each segment was sucked for maybe five minutes … So we savoured the aftertaste, and even the dried peel was 

preserved until the following December …  

Okay, here we go: Santa hands round the presents. Now it‘s my turn. He asks my surname. His assistant the Elf 

stares at the list and mumbles something into Santa‘s ear. He looks embarrassed, groans, steps away and goes on 

to hand out the presents… The kids open their bags and begin their merry eating… And me, quite the fool, who 

does not realise, why I received no present at all? Seems that I got a huge yellow tangerine stuck in my throat, 

making me throw up, to weep… to sob … But not here! I can‘t weep here, not now! 

Later my auntie explained something at home, and I sat under the Christmas tree on the floor, cried and chewed 

the sweets from Irina‘s present… Lenin taught us to share! 

-- And Stalin said, everyone has to have his own! – My cousin Irina hated me.   

Maria starts to squeeze the fruits in her hands, the juice flows onto her dress, she spreads the juice over her 

face, mixed with makeup and tears:  I still pity myself, really, and my throat is full of this huge yellow tangerine, 

which I can‘t dislodge … All that stems from my childhood, damn it… 

Tango 

Maria stands up, and dances her way over to the mirror, tidies her makeup and hair, heads to the doorman:  

Tell me sir, could you lose your mind because of me? At least a bit … just for a while… for half an hour? 

I always tried to look pretty, not wise, because there are many more stupid men than blind ones … I am not a 

generic product, I am tailor-made. A woman of fine pleasures.  

May I ask you to dance? Ladies choice … Tango… Don‘t be wary, dancing is not kissing … What, you have 

never danced a tango before? True, this is retro. But it is coming back, as a reminder of an unforgettable past… 

Tango is the searing hot alloy of daring emotions … It is neo-romanticism … It is… Do you like tango?  

I was the provider of a dance class in London. Yes, I was quite popular teacher. Dance show training, amateur 

classes... (Maria releases the door-keeper from her embrace, picks up a newspaper for him)  Look, here is a 

fresh paper. My ads are still published. I have paid in advance till the end of the month. The Brits are pedantic – 

they still publish it. So what? I am a hell of a good dance teacher.  

 

Let‘s go on. (Maria embraces the doorkeeper overbearingly) Do you like tango? Follow me. Relax. Give 

yourself up – let me lead. The dance is an upright reflection of horizontal desires. Right now you remind me of 

Zach. He was my tango story. We had met whilst dancing. They were called discotheques in Soviet times. He 

was a brilliant dancer. There was no way you could miss him in the crowd. This guy was quite a whirl. A 

tornado. The tango hero. A nice dance. Do you like it? 
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Later that guy, Krugovoi, went into business and got wealthy enough to launch my show in Petersburg… But I 

was yearning for London… For my Sasha… Life is full of ups and downs: you wish one thing – and get quite 

another… What came to mine, I got nothing… Both my lovers lived their own lives – they had wives, kids, 

careers, politics… and somewhere at the edge, in the corner of their lives was me, the little moth… I was 

leading a double life, wishing to succeed at least with one of them. ―The Servant of Two Masters‖. Crazy 

delusion… 

Sure, I wanted to marry Zach… just like any woman … just to raise one‘s own rank, to have a husband… to 

create an illusion of safety … I wanted to wed. And Zach told me: 

-- Dear, a good business makes sense of being a shareholder… 

I bit my lip. I still had not got  used to sharing… 

…I always said, ―Women are the wisest politicians, because they don‘t go into politics‖. Damn. Here I am. The 

deeper one sinks in the shit pit, the higher she keeps her head. Do you like tango? 

The South 

Maria sits at the grand piano:  The following year my auntie‘s husband Volodya took the family to The South, 

as it was the custom to call at the Black Sea coast. Every Soviet person had to visit Sochi at least once. But 

uncle Volodya travelled to Sochi almost every year as a so-called wild tourist. He and his wife hired a hut from 

a family in the private tower blocks. This time they took me with them. My cousin Irina knew the area well. She 

took me to the park, and ran up to a tree: 

-- I shall let you die! 

She acted calmly, reasonably. She hated me just like her mother Larisa hated my mum. She hated me for the 

toys she had to share with me, for the divided New Year presents… 

Irina moved off slowly, at a good pace, wobbling her arse in her femininity, and I screamed: 

-- Ira my dear, please, don‘t go, I will never do it again! 

What will you never do again? What am I guilty of? My fault was that I lived. So, to make sure that I will 

never… she bound me to the tree, just like in a legend – that‘s what they did with the feeble, useless old 

people… 

Am I boring, sir? Just interrupt me if I am. Just say: that‘s enough … and I will leave you… 

I myself would say so:  

-- Go away; I have enough pains of my own… 

That‘s what I would say… maybe… 

While I cried there in the woods I almost lost consciousness. This park looked like the depths of the wood to a 

six year old girl. But I didn‘t perish. There were some drunken campers singing their arduous Komsomol songs. 

They untied me from the tree and just let me go without asking anything. 

I repeated in my heart: 

-- The boys… There were bad boys… They are bad… 

I somehow gathered my strength, having no idea where the damned hut was… But my legs led me to the right 

place. It was a miracle. It was a dark southern night, the large stars above my head. Irina was asleep. Volodya 

was snoring. My auntie was soothing herself with tincture of valerian. 

-- Where have you been? – she asked me with her staring eyes. 
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-- Walking, – I replied. 

She beat me, quietly. And I didn‘t cry, I was afraid to death of Irina. What if she wakes up and says something 

really bad about me… What if… 

The War Begins Tomorrow 

Maria sits at the table of the drunken customer:  We returned to Vologda, and they returned me back to my 

grandma.  

-- Mum, you keep this child from now on.  

Do you know what to do with the gifts you have no use for? Or have you never had such gifts? Really? But 

imagine that you got some unsightly vase. Where do you put it, out of your sight? In our family there was a 

custom, to pass the wrong gift further on. Or give it back. 

-- Take this child back.  

So I entered the first class, at secondary school number 3 of Vologda. Once during the winter grandma woke me 

up, stuffed my sandwich into my schoolbag and pushed me out the door. The street was pitch black and no 

pedestrians at all. Usually when I left for school there were people hurrying to work, there were cars driving… 

And now there was nothing. 

-- It must be the war, – I thought. – The war has begun. And I know nothing. I didn‘t watch TV with my 

grandma for couple of days. 

I felt icy cold in my chest. I decided to proceed to school and to find out, when the war had begun. Pressing 

myself to the walls of the building, I slunk towards my school. Here it was. The school was closed. Nobody 

walked outside. I knocked the door – nobody opened them. The gate of emotions deep inside me broke down, 

and I burst out sobbing there on the porch. So I ran home, choking my tears back: 

-- The war, grandma, the war has begun! 

The first thing grandma did was turn the TV on: 

-- Let‘s see now. 

The TV set showed nothing – just some hummed and buzzed. Grandma almost fainted in her chair: 

-- The war… 

We stayed silent. Suddenly I glanced at the wall. The clock showed four o‘clock. The clock in the kitchen 

displayed the same. The alarm clock showed four AM. 

-- Granny, it‘s night, it‘s too early! – I shouted in my delight. 

Grandma started to pray. And I went to bed… 

Folk dances 

Maria stands up and starts to dance to some Russian folk music:  Grandma took me to folk dance classes. She 

remembered my mum dreamt of me becoming the new Isadora Duncan, but her vision of that had transformed 

after my six years in folk dance group… 

But every day I dreamt of the ballet… of the Latino dance… to perform Cinderella … to play Carmen… Let me 

compare it to the need of a man. You may wait for your Prince all your life, but a man is needed every day. 

Better to go on with folk dances than not to dance at all. 
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The move, the gesture, the protest… My dance let me pour out my longing, to express my loneliness, to cry my 

pain, to trample my injuries. The dance let me do everything. My words stuck in my throat, my tears burn inside 

me and never poured from my eyes, and my body … my body became bent, twisted, squeezing out all my 

phantom pains… At some kinaesthetic level I still remembered my mum‘s lips touching my hot forehead when I 

was sick and my dad‘s shoulders as I sat on them while we attended the May Day parade,… Some nights I 

squeezed my palms between my thighs, this resembled my dad‘s strong back… I grab my ankles and 

remembered how he held me while I sat on his shoulders… But the memory of the body tends to vanish… 

wiped away like dust… under the flow of time … like dust… 

The Scarf 

Maria sits down on the settee by Edward Stone:  Sir, may I have a cigarette? Could you treat a lady to a 

cigarette? This was the trite commonplace way of Soviet hookers to pick up a client. That was the trite 

commonplace way of mine. Oh, no! No one could call me a hooker. I was the KGB informer … later FSB… It 

was Zach who recruited me. Don‘t wonder so, detective! Free cheese available in the mousetrap. I used to pay 

my bills. And in the USSR you had to pay all the time – for imported expensive stockings, for brand name dance 

shoes, for a jar of caviar on your New Year table, for a voucher to the Black Sea resort, for French perfume and 

for Austrian boots. All of this was taken care of through relationships. Do you know why Soviet bureaucrats 

took so much care over the quality of oil products? Because lubricants were so essential to the growth of 

relationships… 

Zach took care of my path in life, and I gathered information for him… passing his notes as a courier… in some 

cases I wrote accusations… So what? Money does not smell… Did you know that?  

Tell me, detective; are you happy with your marriage? Or… let‘s say, were you happy… How many times? No 

reply… I know, that you have nothing to say… Marriage plays no part in happiness. This is perfect torture, an 

odd perversity – the loneliness of two. Please don‘t argue! I know it to be true. Otherwise why would they run 

into my arms to forget their insignificance? Why do they groan my name even when in the bed with their 

spouses? 

-- Every woman wants to get married, but not everyone is able to become a wife, – Sasha told me. And … every 

night he returned to her … returned … returned … She was the daughter of a general. She was his career 

ladder… Finally, she became the mother of his two kids. And who was I? Just a pick-up dancer, offspring of 

criminals. I could have been a reason to ask for political asylum in London if my parents were sentenced for 

political reasons… But I was worthless. 

Since my childhood I was accustomed to being neglected. My childish devotion, my love had flourished like a 

red blossom. only if it was full of insult and was not mutual… and my body showered with the fear of loss… 

such a suffocating fear… Have you ever been so scared, detective? 

I was nervous about whether it would be approved for me to become a Young Pioneer … You know, parents in 

jail etc… The school‘s director had a long consultation with the District Educational Department, City CPSU 

Committee, and the Regional Committee of the Party and so on… Finally they arrived at the conclusion that 

«the son is not responsible for its father‘s sins», so let the girl be. Thus I was approved for the Young Pioneers, 

along with some classmates. We stood in rank at the stage of the school hall. Our accompanist played piano. 

Parents occupied the auditorium… I stood the last in rank. The last of the appropriate ones to become a Young 

Pioneer. We were all appropriate. Yugov, Yablochkina, then Haritonova… They were not ranked by 

alphabetical order, but according to the Party code… As the Great Lenin taught. 

-- As the Great Lenin taught, – we repeated together. The busy Pioneer leaders gave us the party scarves. When 

my turn came, she tightened it so much; that I began to choke… the world grew dark before my eyes.  

I jumped from the stage, ran to my schoolbag, picked a pair of small scissors from my bag and cut a gash in the 

scarf … Now I could breathe easily. But I lost my hearing for a while as the Pioneer leader screamed. Then I 

awoke as I felt slaps across my hands and face: 
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-- You little nit, why did you cut Lenin from the Party? 

So I was taught for the first time in my life about the three ends of the scarf: they symbolize Lenin, Party and 

Komsomol. 

I never tied the Pioneer scarf at that school. When my mum was released from jail, we had to live in Vologda 

for the next three years. All that time mum and grandma squabbled each day. Finally we got permission to move 

to Petersburg, and I entered a new school there.  

After we became Komsomol members, I plotted with with my classmates. We gathered in the guy‘s loo and 

flushed all the Pioneer scarves one by one down the drain. Surely someone told on me. And I got expelled from 

Komsomol at once. 

Guess what? When Zach came into my life, nothing meant anything any more – all my arguments with Soviet 

Power, my rebellious nature my inner ache, and my wish to demonstrate something to someone… Zach had the 

power to channel all my energy into the right bed. The bed which he desired … and which suited me … Are you 

bored? 

Please, Edward, ask me, how am I doing. Come on ask me! ‖How are you, darling?‖ Dear friend, do you know 

what shit is? Compared to my life shit tastes like sweet jam. No, I don‘t complain. Not at all! Shit cannot taste 

that bad! Millions of flies cannot be wrong! 

Salsa 

Maria approaches the drunken customer and invites him to dance:   Do you like salsa as I do?? Échale Salsita, 

darling! Échale Salsita! Just trust me, follow me, and let your emotions flow. Step. Step. Step. Échale Salsita! 

The nature of salsa reveals itself in its pace. Your upper body stays still… then… you accentuate your feet, your 

waist. The movement of the feet is essential… that is what makes your hips move in that special salsa way. This 

is like making love… even better… 

Just relax. Salsa has no tricky techniques. The main requirement is – don‘t become indifferent. Express yourself, 

open your feelings. Don‘t be afraid of intimate emotions! 

-- More fire! -- shouted Ignacio Pineiro, the guy from Cuba, to his new song named Échale Salsita! That is the 

origin of salsa. Are you tired? Step. Step. Step. Échale Salsita, darling! We can dance salsa non-stop… 

In Spanish «salsa» also means the sauce. Really, it‘s the dance sauce of Guaracha, Cha cha cha, Pachanguí, 

Rumba, and Mambo... Salsa dominates over there, in Venezuela, Columbia, Panama, Puerto-Rico and Cuba...  

You ask, what makes me love salsa so much? Salsa always has a plot, its romance, and its intimacy… The 

partners are so close to each other, no space left for cool reasoning… They get bound… with emotions, 

senses… the dance turns to play with all the elements of gallantry, , seduce and desire… This dance is like a 

creative work of the couple… it is deeply intimate… and what is most important, every dance is unique. If you 

master just few moves, every time you change your partner or hear a new melody you create a new dance –

unique, fresh, with special emotions and passions. Step. Step. Step. Échale Salsita, my friend! 

I left Ballet school in my fourth year of studies. Looking at my life I realised, that the Bolshoi Theatre was not 

for me, but my ambitions didn‘t allow me to aim for anything less grandiose. Right before the Perestroika thaw 

in the 80s there was time for Lambada. The girls hid the shadows under their eyes – and painted the same above 

their eyes … All sorts of pink-blue and violet hues … Then I left the Ballet school. My mum mourned my 

English skills. My mum dreamt of seeing me as Bolshoi prima, hitting the road, interviewed by the press, and 

His Majesty the Crown Prince kissing the prima‘s hand, offering her his heart… or at least the position of 

mistress… Oh my dear mum… 
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I left the Ballet College and began to dance in variety performances. I couldn‘t stay away from dance. My toes 

down at the heel longed for more, just to release my inner pain … longed for more bodily suffering to pour out 

my pain … sweating on the stage I let my soul‘s unspoken pain perspire… 

Dancing out my injuries, which I couldn‘t express … always dancing alone, ‘because the pain was unbearable. 

Solo shows were my favourite genre. «The Gorgon» was my first show in late 80s in a virtually democratic 

Russia. One and half hours of craziness… I am alone on the stage… I don‘t it like when … when I‘m touched 

by… others‘… dirty hands… I had no skin… I was skinned alive when they bound me to the tree. My skin left 

behind in Sochi… I was a six year old girl… And I never managed to grow a new skin… Échale Salsita, 

darling! Échale Salsita! 

Nothing personal 

Maria leaves the drunken customer, approaches the doorman and dances with him:   Look Cinderella, if your 

dream turns to reality, you will dance at the King‘s ball, like a real princess. But remember, if you don‘t leave 

the ball in time, at midnight you will turn into an ordinary moth. And now, Masha, let‘s seal our friendship with 

friendly lovemaking! – But even such a stupid proposal didn‘t stop me. So much, so furiously I longed for an 

intimacy. 

Zach. Zacharias Krugovoi. The first man, whom I let touch my unhealed injuries. He was the first whom I told 

about my childhood… about my dream to see London fogs… 

And he discovered how to fulfil my dream … he did it in a very pragmatic way… like a true man does… this 

was the plan. 

-- There are things that can‘t be sent by diplomatic mail. But you may carry it easily in your handbag. Just stick 

it in a romantic novel, put it in your lipstick, or hide it in your sunglasses case. As the Yankees say, this is a 

business matter… Nothing personal… Money doesn‘t stink. ―Finis sanctificat media‖.  

KGB major Krugovoi was a very competent professional. He had a wife, two kids, and the glamorous Maria 

Haritonova his mistress. ―Our Masha is better than the others are‖… A glamorous woman captures a man‘s 

eyes, while the pragmatic girl hangs onto the guy, captures him in marriage and produces kids.  

Is it so that I am still able to make you mad? Are you excited? You breathe so heavily! Ah, this is salsa… Are 

you tired? I don‘t believe it! Salsa means energy, salsa is life! 

My mum always had moist eyes at my performances. No, it wasn‘t due to tender emotions. She was not proud 

of her daughter. She cried for everything that had gone wrong. The variety show was not the stage she meant or 

dreamt of. Wrong scale. Wrong dances. Wrong party. Wrong country. Wrong life… 

You know, you look like Zach… Échale Salsita, darling! Échale Salsita!  

Zach spent more time with me than with his spouse and children or his work. Sometimes I imagined that I was 

his wife, his kids, his profession… it even seemed that I was more than a wife, kids, duties… But one should not 

cross him. Did you know? 

I got to know all Krugovois friends. I knew his classmates, army fellows, colleagues, and competitors… Sasha 

was his friend. They graduated together from military college. Worked together. Then Matvienko got promoted 

and moved to Moscow. While Krugovoi was left in Leningrad. 

I met Sasha in Moscow when Zach took me with him on an official journey, they celebrated KGB day… What 

was it, The Day of Military Counterintelligence, 19
th

 December, or the 20
th  of 

December … ‖CheKa‖ – NKVD – 

KGB – FSB… There was a great banqueting hall, a great party … I danced there like Cinderella … like a true 

princess… surely I caught men‘s eyes… and surely I would spot Sasha… he was great salsa dancer… 
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Wet matches 

Maria lets the doorman go and returns to the drunken visitor:  Would you dance with me. Eye to eye … Lips to 

lips… Strong hands of a man at my waist… We can dance without words… The eyes can say, what the lips 

cannot... the lips can say, what the hands cannot... the hands can say, what the groin cannot... the groin can utter, 

what the heart cannot... the expression of the heart is beyond words... the expression of dance is beyond 

everything… Échale Salsita, darling! Échale Salsita! 

I was in love at first sight. Sasha escorted me to Zach and sighed:  

-- Damn, she‘s devilishly good! Congratulations, brother! 

-- Yeah, bloody good! – Zach smiled so wide that I wanted to hit all his perfectly white teeth… so that he would 

have to pick them off the floor with smashed hands…  

I also wanted to strangle Sasha. But Sasha got some champagne, drew me politely away for a smoke… Zach 

didn‘t like that I smoked… I was with Sasha… Of course we exchanged phone numbers. Looked into the 

other‘s eyes – silent words, but promising nothing… 

That night I cried in Zach‘s arms… it was an abrupt moment of tenderness… a flood of love for Sasha… and 

self-pity… And the huge yellow tangerine returned to my throat… Luckily, I had no children with Zach… 

Unfortunately, I could not have a child any more after two abortions… 

I still lived with Krugovoi. And I fell in love with Matvienko. Damn, my desire became so insatiable … 

voracious … I needed money. More and more money… I still screwed with Zach but right away thought about 

how I could make more money, enough to sustain my relationship with Sasha… to go to London … to take him 

to London… to build a good life for him… so that he would enjoy it … Deeper my dear… deeper… ah… 

more… more money… 

Zach became jealous … Not about Sasha and me… He meant Sasha and his career. Matvienko was successfully 

promoted to the rank of lieutenant colonel, while Zach still remained a major… So Krugovoi decided to enter 

into business life. He couldn‘t afford to support me and his family… more like, his family and me… on his 

major‘s salary… 

I wanted to run my own dance project… Journeys abroad… my own show in London… I wanted action… Zach 

wanted me… Zach sponsored my every dance – and every dance was dedicated to Sasha… 

And Sasha had almost nothing to invest in our affair … he didn‘t spend on me… I was his female festive 

occasion … whirlwind … hurricane … I hurried to Moscow at my own expense … sometimes going on tour, I 

booked a suite in some apartment hotel in a bedroom community … the rules of security, damn… I ordered a 

bottle of Extra Brut, and we allowed the fire to burn… head over heels. Sasha was a passionate lover… giving 

him a break I told him deliriously about London… Why I loved him, I don‘t know… it‘s difficult to discern… 

too much … perhaps… I did love him; because he managed to live without me…He was able to live in peace 

without me… London and Sasha, both of them were able to live without me… 

Love is great happiness. Happiness doesn‘t happen for everyone. One has to pay for it. Pity, the payment has the 

taste of blood. So what? Living was not an easy game for me – it was my fate. Love is the essence of my being. 

The fish has no concept of water. The fish just lives in it. The same thing happened to me – I lived in love. 

What‘s really odd, I never understood the concept of love... Thus the words are lies. Love itself is also a lie, a 

delusion. Otherwise, why would we suffer with love so much, why do we get disappointed with love? We have 

to pay for the illusion. Love... What on earth is it? Merely the condition of representation of the Almighty God 

getting closer... If it seems to you that you understand the concept of love, cross yourself and spit three times 

over your left shoulder like Russians do.  

I loved Sasha… It seemed like I loved him… When he was gone, I realised that I didn‘t love him enough. 

Which is like running over grass tussocks with your eyes closed. You stumble, get hurt, open your eyes, and 
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find out that you missed something essential while running. You can‘t explain matters, which are greater than 

yourself, which cannot be seen. You can only glimpse them for a while. Go on, dance your love away, you will 

be rid of it… you cannot write it off… sing it away... But this enables you to go on dancing, writing, singing...  

I hang up a little bell in my London flat. Passing the bell, I touch it … The sound was sometimes sharply 

uncomfortable. Sometimes tender, soothing. The little bell issued a prompt reminder for my work… for my 

love… for my life… I always knew that there was no chance to live without love. Otherwise... life without love 

is worthless, like wet matches... 

Suddenly Sasha left for London. Just as suddenly as he had entered my life. Actually he never told me, what he 

was planning, he just snorted: 

-- Quiet, Masha, your back is covered… 

He took his family with him. I got to know it from the newspapers. He applied for political asylum. Then the 

media scandal began and the press was buzzing… 

— What do you think of this man?  

— He is overwhelmed with his ideas; he acts submissive to his purpose. 

— So what is his purpose? 

— To free Russia of the totalitarian KGB yoke. The KGB officers filled the position left after the 

CPSU. They are worse than the communists. They misappropriate the national wealth. Matvienko 

knows all the details. He is struggling. 

Women are the best politicians – because they don‘t go into the politics. I didn‘t want to know about his ideas at 

all! I wanted him … His grey eyes, imperious voice, strong hands, silly jokes… I wanted him beside me, even if 

he disappears as unexpectedly as my dad, but I still feel him near me… like my dad… My father returned after 

the prison sentence… we already fought with mum for almost a year… My mother became hysterical…  

My dad was a dope addict… … My parents divorced… Daddy left us… he moved in with the guy who had 

served his punishment for murder… secretly I visited my dad and listened to his story a thousand times … 

Daddy met Volodya in the labour camp… Volodya was there for strangling someone, reportedly in self-defence 

… during Soviet times a man‘s affair with another man was not only frowned upon – it was almost impossible 

… well, it was as impossible, as drugs… but both existed…, this was dark side of the Moon… 

Eight years after my dad returned from jail he died of a heroin overdose. It was painful to lose him… then I 

decided that I would be better off living with Volodya, the person, who stayed with my dad till the end of his 

days… I supposed he tried to save my dad, to fight the addiction… because I heard him many times claiming 

that they were going to go cold turkey… 

But this guy was really hooked on drugs. He tried to get me hooked too… He worshiped Hairy Larry… He 

prayed for the drug… He strangled me when he screwed me… Oh yes, his fingers had memorized the feeling… 

he came even when wasn‘t penetrating me, just watching me choking and wriggling under his firm hands 

squeezing my neck… he was trying to squeeze that damned yellow tangerine out of my throat… I wheezed… it 

was for real… 

The first time I thought, «This is for real» when my daddy died… I was making some food in the kitchen. Then 

the doorbell rang. I opened the door. It was Volodya… His hands shaking… At his flat we found my dad lying 

still on the bed, glassy looking eyes… I grasped the back of the bed, so that it hurt my palms… I didn‘t cry… 

only when the coffin was lowered into the grave, I suddenly thought, «Fuck, this is for real».  

My mum didn‘t come to funeral. I put my stuff into my holdall and moved in with Volodya… we lived together 

for almost a year… I wasn‘t frightened when he strangled me – I was not afraid to die… there was one thing 
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what I was worried about: if he managed to strangle me in the midst of his excitement, he would have to go back 

to jail… I felt for him… But one day he sold me to the drug dealer for a hit… damn, I was just a piece of scum 

for some Nut Job… After that I left him forever… it was hard to withdraw … not from the drugs… to withdraw 

from being needless… that was also what I tried to dance away… until I met Zach… 

-- Quiet, Masha, your back is covered. 

One thousand and one nights… I didn‘t see Sasha for almost three years… Waiting for God, and all in vain. 

Both Sasha and London were able to live in peace without me… My part was to call, to write… By the way, use 

your e-mail! You letters will get lost and never arrive! Time after time I felt, how worthless I was to Sasha, and 

I pretended to be proud. But my efforts failed soon. I called him again… I took sedatives. My life was made 

liveable with tranquillizers, sleeping pills, booze and energy cocktails. Did you know that if you drink an energy 

cocktail after sleeping pills, you hallucinate?  

Sure, long ago I wanted to marry Zach… just like any bitch would want to… just to rise in the estimations of 

others, to a have husband… to sustain the illusion of security… I wanted to wed. And Zach smiled: 

-- Dear, good business makes sense of being a shareholder… 

I bit my lip, I still didn‘t get used to sharing … Zach was my teacher. I was the object of his experiment. He 

made me terrifyingly strong. Who could ever foresee, what his words would achieve… Zach helped me, 

sponsored me, furnished my flat, financed my desires, popped to my house for lunch, but always put me in my 

place … just like the dog! I learned where my place was… I worshiped my master… worshiped… and even… 

feared him… 

Zach resigned from the forces… though; he told me often, there are no ex- security personnel… He went into 

the brewery business … opened some pubs; restaurants… financed my show… 

One day Zach came to me quite pale, he surprised me at the door: 

-- That‘s enough. I don‘t want any sharing any more, I want to own you, all mine… only mine… only you… 

-- Calm down, darling… 

I was smiling like a lunatic… Feeling bitter, like after chewing a whole unpeeled lemon… Because I didn‘t need 

it any more… I felt quite okay about being just a shareholder… moreover, I wanted to go to Sasha… even if he 

did not need me – let it be, I agree to be a shareholder… I wanted him WHOLE, with all his childish fears, with 

his uncompleted desires, crazy ideas, his mulish obstinacy and his touching gentleness, his political fights and 

his brutal fondness... I wanted him all... exhaustively... I loved him so much, that my life made no sense without 

this love... 

Zach acted like a real man… He arranged my relocation to London. And secured my living… I had my small 

handbag with me… there was priceless information inside… I could dance, and be an informer… as far as I 

could inform, I was able to dance … This agent activity of mine generated an income, enough to establish my 

own show. The butterfly Show. Seventeen solo programs during five years… Various directors and genres… 

Échale Salsita, darling! Échale Salsita! 

I was often asked, what does a person feel, when he is entering his own theatre, even quite small, just a fifty seat 

theatre… How do I know, what he feels… I felt exhausted, with my tired shoulders – and the huge yellow 

tangerine in my throat… Échale Salsita! 

Leap-year 

Maria lights up a cigarette:  The first year in London was awful… Zach visited me every month. He helped me 

to settle down. But despite that I was on the edge… I climbed onto a windowsill, spread my arms and realized, 

that just a breath off wind, and I would fly like a moth … Death had never frightened me…  
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But then I got a phone call from the embassy. I had to pick up the diplomatic mail. I got my airplane tickets and 

had to hurry to Petersburg. Zach met me at the airport… My ex? There was no ex… no ex men in my life… 

There were posters posted in Petersburg. I danced. Became short of breath… Every step was heavier than the 

previous one… I used more energy drinks… And more antidepressants… My dream became a reality too late… 

The training was exhausting… Training every day… and each day in the knowledge, that I have a month, a 

year, maybe two or three years, at most… After that I will become useless… I had to build some background… 

a safe exit. Here it is – dance teacher. Striptease, waltz, salsa, belly dance, tango – whatever you like… Relaxing 

slow dances. Exciting erotic dances. Express courses for dummies – only three lessons. Or a yearlong advanced 

course... 

Meeting Sasha was unavoidable … He belonged to the same food chain… I was his informer too… As he often 

said, 

-- Honey, there is no way back… 

So … slowly, step by step, I conquered pieces of his territory, occupied his time … Until he called me his 

Sheherazade again. And later Mata Hari again, quite like it was in Moscow, for fun. What other nickname could 

have suited me, the informer named Maria Haritonova? And once again: 

-- Quiet, Masha, your back is covered… and he quickly turned me over in bed…  

These words, these unfamiliar bedrooms in strange hotels were the reason for my senseless work trips, my 

occupation, and my Butterfly dance show. I never asked Sasha for anything, I was ready to deprive others – and 

to hand other‘s property to him… And it was all me…But he didn‘t need it.  

The first year in London was awful… In December I saw a dream, I met the Old Year – we got some coffee 

with cinnamon and cardamom, and I asked it desperately: 

-- Why, why did you happen, such a lousy year? And it became quite unbearable by the end? 

-- See, I am a Leap Year. That‘s why. But calm down. Next year will be even worse. 

About The Lord 

Maria walks behind the bar, makes a cocktail for herself:  My grandma was a pious person. She prayed in the 

morning and mumbled with her Bible in the evening. She blessed every day, thanked God for every piece of 

food… All her children and their children were baptized. She ignored the Soviet era. For a long time she hid her 

icons, but one day she blew off the dust and hung them on the walls of her home… She attended confession and 

the Eucharist, and every church celebration… She painted eggs for Easter and remembered Palm Sunday; she 

knew when to light a candle for Saint Nicolas and what the other saints could be asked … 

When granny got quite old and grumpy, she rebuked me for my non-Christian beliefs and inhumility… No, she 

didn‘t go nuts. She preached to me, that sooner or later everyone turns one‘s thoughts to Lord, and as I am not a 

little girl any more, it‘s time to find my own road to Church. 

I got angry, recalled all the pain I endured from the old hag, mocked her, her Lord didn‘t make her any better or 

kinder.  

-- Is there any sense in your prayers, old harridan? Had anything happened to you? Did your overwhelming 

belief change your life? 

-- Stupid, to see change you will have to pray for several lifetimes! 

-- No, this belief is not for me. If I pray, it will happen only once… To meet my God for sure… Because if 

something is meant to happen it will happen anyway. And if it does not happen, it means my prayer was an 

error, a senseless error … and I will not make the same mistake again… 
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Phantom pains 

Suddenly the radio and the huge TV screen on the wall turn on, there are newspapers flying round the room, full 

of odd headlines and articles. Maria grabs the remote control, shuffles through the TV programs… Full of news 

and extra broadcasts… Maria fails to switch the TV off. She browses the papers, the headings, some fragment 

from the text. Mannequins begin to move … They utter fragmented phrases… a mixed cacophony of sounds and 

voices: 

… Matvienko perished in London …  

… He may have been poisoned with depleted uranium …  

… The former State Secretary of the USA Henry Kissinger admits that Alexander Matvienko might have been 

poisoned by his former colleagues from the Russian secret service …  

… the bilateral relationship of confidence and mutual understanding between Russia and Great Britain should be 

protected. Matvienko is not worthy of being treated on the same scale as geopolitical tasks… 

… human life has no value in Russia …  

… the Russian expert Martin McCaly supposed, that Matvienko was assassinated «on the rebound», while the 

real target was...  

… the poison was delivered to Britain by diplomatic mail … 

…Vladimir Putin announced that Alexander Matvienko had no access to any secrets… 

… Matvienko planned to blackmail the oligarchy and corrupt Kremlin officials… 

… Scotland Yard is investigating the murder... 

… the Brits panic. Over 450 citizens have been tested for radioactive poisoning …  

… the BBC will present a documentary … 

… in London the persons contacted by Matvienko are checked for radiation poisoning …   

… the betrayer of his Motherland got what he deserved … 

… this was a turning point for Russia‘s image, which is suffering in the eyes of the whole world. It is difficult to 

conduct dialogue with a country, that poisons its political opponents… 

… Matvienko is suspected of being connected to Al Qaida …  

…he was poisoned by Polonium-210… 

— Do you think this was an excessively expensive way to commit a poisoning, worthy of roughly 10 

million dollars? You know very well that even such a demonstrative murder can be conducted by the 

secret service at a fraction of the cost and effort. 

— Listening to you I find your worldview on a level with that of a Soviet engineer, who is sure that 

two evening dresses are too much. But the world of politicians and oligarchs got quite a shock today. 

Some 10 million bucks for a pill which works quickly and reliably? That‘s not too much. 

… Matvienko was involved in a project, building «dirty» nuclear weapon and this is the reason he got such a 

fatal dose of radiation… 

…the coffin was not allowed into the church … 
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…the funeral was held at Highgate cemetery, London … 

…the body had been sealed in a special coffin to prevent radiation leakage … 

…his inconsolable widow is writing a book about her spouse … 

-- Who might be responsible for trafficking the Polonium?  

-- Well, it would have to be an expert in poisons. I am informed, the assassin has been preparing since 

the beginning of last year. He visited London, got to know his surroundings and investigated 

everything. 

… Scotland Yard is hot on the heels of the assassin… 

… President Putin said this is a «tragedy» and felt regret that «even such a dramatic event as the death of a 

human is used for political framing»…  

… the Prosecutor‘s Department of Hamburg asked Moscow officials for juridical aid… 

… the General Prosecutor‘s Office of Russia denies the extradition Krugovoi…   

… Krugovoi claims he has proof that the British secret service was involved in the murder of Matvienko… 

… London expatriates Russian diplomats. The Russian Foreign Office has promised an adequate response…   

… Moscow expatriates four British diplomats… 

… if this poisoning had not occurred in England, the cause of Matvienko‘s death may be never have been 

revealed. The murderer made an error with the Polonium dose, which was too excessive and caused visible 

symptoms of acute radiation sickness…  

… The State Department of the USA advises Russia to extradite Krugovoi…  

… Matvienko had poisoned Krugovoi with Polonium … 

… Britain had not extradited anyone to Russia for more than 10 years …  

… Matvienko worked for the British intelligence service Mi-6 and was paid 2000 pounds a month … 

… Krugovoi is on the candidate list for the upcoming Parliamentary elections. «Just as every Russian Federation 

citizen would like to run for presidency», – he said at the press conference held at a party pre-election 

meeting…   

… the British security service could be involved in this case, as well as «Russian mafia» or… 

… the experts deduce that Matvienko was poisoned with Polonium of Russian origin… 

 

Maria cries:  Enough! Enough! I! Can‘t! Stand it!    I  – Can‘t  – Stand it – Any –more! This is TOO REAL. 

Once! You get scared! You understand! That‘s the End! This is too! Real! Your expectation and longing, 

sexuality and its absence, phone calls and letters, promises and illusions, great ideas and Napoleonic plans, little 

insults and overwhelming tenderness, pain and betrayal, sincerity and affectation, separation and parting, 

parents‘ house and purring cat at the table, love and impossibility to live without love, rental apartments and 

alien cities. All that is for real… And your life experience is only a set of invaluable patterns showing how not 

to act in situations, that will never happen again. Ne-ver- … 

* * * 
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Maria approaches Edward Stone, sits beside him, embraces him, sways side from side:  I know, mister 

detective, why you are here. You are bothered by the story… It nibbles at your mind like a maggot through an 

apple… You have an intricate crossword to crack, my detective… too complicated…Did you design your 

investigative experiment especially for me? Do you want to know the truth? There is no truth… And even if 

there was … who would believe a mad detective and an odd ghost, who has shape of a desirable woman? 

Women are the smartest politicians, because they don‘t go into politics. That‘s all! Don‘t ask me, detective! It 

hurts too much… He is gone now. I feel the phantom pain. Do you know what it is? When your arm is cut off, 

for some while you feel that you still have your arm and it aches… And when the man you love is taken from 

you FOREVER, you still fall asleep and wake up in his arms, until you lose your mind… 

And remember, I am always with you... 

Maria sits on the floor, her back towards the audience and her mannequins, he narrates with a steady, peaceful 

and somehow dry voice:  Zach came to London as usual. On a business trip. He met Sasha and some Italian guy 

there, at the Pine Bar. After that Krugovoi visited me and handed me an ampoule: 

-- Sweetie, Sasha is in danger… Perhaps they already tried to poison him… Or hurt him in some other way… 

With some psychological methods… there are many ways… it is thought he will develop cancer… 

chemotherapy is a dangerous treatment, maybe lethal. Do you understand what I am talking about? 

I nod my head… my heart beating in a frenzy … I imagine that Zach is able to hear my heart‘s beating … so 

what… 

-- Sweetie, I brought the Kremlin Pill with me! It is made of the last Namibian rhino horn… for Matvienko… 

this is a most powerful immune modifier, the antidote. Split it into four parts, dissolve it in hot water and let 

Sasha drink it over four days. Could you get to him four times? Four days running? Good girl! This drug acts 

gradually. You will see, how. The main thing is not to panic. Don‘t warn Sasha: otherwise you will create an 

imbalance,… And remember I am always with you, dear… Here is your fee – Ten Thousand Pounds. For your 

efforts. 

I met with Sasha here in the Pine Bar. This was our table. Yes, here. Two of us. I whispered to Sasha that there 

was a plot to poison him. He giggled for a long time. He didn‘t take it seriously. He said I shouldn‘t mix alcohol 

with pills, which might cause paranoia… Sasha was nervous, offered to pay the bill, and then went to the 

bathroom. My hope of meeting him four times vanished right there. So I opened the ampoule and dissolved its 

contents in his cup of green tea… Sasha came back, drank the tea, and left… 

The next day, the morning newspapers teemed with awful news. Poisoned… Hospitalized… Now the parts 

clicked into place! I was a criminal! It was I! Zach spoke so suggestively… his sugar-like smile… this stupid 

story about the horn of the last Namibian rhino… What a master of refined mockery, of aesthetic torture… 

―Good girl!‖ Let barbarians fight barbarians... ―The women are the smartest politicians, because they don‘t get 

into politics.‖ 

I went immediately to the hospital to meet Sasha. He smiled: 

-- Sorry, I didn‘t want to hurt you yesterday. Do you know anything? 

I shook my head negatively. My eyes moistened. The nurses came, moved Sasha to stretcher and carried him to 

another department. I observed how they handled the stretcher, my hands burned; I felt fire in my palms… They 

carried him away, and I thought, «Fuck, this is for real». All that! For real! Fuck! Though any reality is usually 

built on illusionary fragments... 

Since my childhood I have carried heavy bags. When my parents were in jail, we travelled by train with 

grandma to see them – every year we met once with my mom and another time my dad. There was huge list of 

prohibited items which you are not allowed to carry; the legal ones fit on a single page. Once mum asked for a 

lipstick and mascara. The prohibited items, of course. My grandma stuck them into my little backpack, she 
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guessed that a kid would not be searched … But the corpulent inspector rooted through my stuff. The cosmetics 

dropped to the floor. 

-- You little devil, – she roared … there were many ugly words…  

I was scared to death. The damned lipstick and mascara meant I would not see my mum this time, but in six 

months from now. 

-- Auntie, auntie, cut my arms off, cut my legs off, let me see my mum! – I was swallowing my tears. My 

hysterical outburst lasted over an hour. The inspector observed and enjoyed: 

-- No permission.  

She bent down to my ear and tried to ram the message into my head: «No permission! » Her breath stank of 

onion… I have hated onion since that day. I don‘t eat onion at all! The onion didn‘t allow me to see my mum… 

until six months later… 

Sasha was carried away on the stretcher. I wanted to cry like I did as a child:  

-- Auntie, auntie, cut my arms off, cut my legs off, let him live! 

Sasha died one week later… And that was for real. 

Hey, doc, how did you like my tale? Are you satisfied, detective? Do you have enough evidence? Come on! 

Come on put me in handcuffs! Lock me in a cell! Where is all that crap about being silent and demanding the 

help of the lawyer and what might be used against me… 

1000 kisses 

Maria stands up, approaches the doorman:  When you can‘t trust anyone you can‘t blame anyone. Did I trust 

Zach? I was too in love with Sasha to think about such matters. I simply used Zach, until he used me in return, 

just like toilet paper. I was a disposable… When I heard that Sasha had Polonium, I realized for the first time 

that death was so close; I kept it in my hands… Being split into pieces, that pill would kill Matvienko slowly, 

without visible symptoms of acute radiation disease… and the Polonium would kill me too… 

I still had this damn 10 000 quid on my table. The money burnt into my memory. 

When my mum was in jail she wrote to me:  

-- When I get back we shall go shopping, and I will buy you presents worth 1000 roubles.  

One thousand roubles, it was a huge sum in those days. So I waited. I dreamt of what I could get for that kind of 

money. I enjoyed the thought that Irina would be envious of me – she will never get such presents! She would 

burst with envy if she knew! I strolled through the shops; I kept a simple list of things I would buy: a bike, some 

dolls, new dress, and new coat… or maybe a car! When mum came back, I asked her, when shall will go 

shopping. 

-- What do you mean?  

-- We will go shopping. You promised to buy me presents worth 1000 roubles! You wrote! Do you recall? 

-- Dear, I wrote that I‘m sending you 1000 kisses… 

I burst into tears: 

-- What I shall I do with the kisses? I need presents worth a 1000 roubles! 

The yellow tangerine of insult stuck in my throat, and I was unable to get rid of it, or swallow it. It is stuck in 

my throat for life… 
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I didn‘t contact the police. I took a plane to Petersburg. A middle aged stewardess advertised spring water. 

– Our water is consumed at the Kremlin! It contains rare micronutrients! 

– You mean Polonium? – I asked sarcastically. 

The airhostess smiled with embarrassment. 

The Numbered Days of Real Life 

Maria throws the money in the doorman‟s face:  Here you are! Choke on your 10 grand! 

-- What about your show? The show must go on! – Zach was in a good mood. 

-- Fuck off!  

-- Slut! 

-- Murderer! 

-- Hey, you watch your words! 

I used my lighter and set fire to the money and some papers on Zach‘s table:  

-- The show must go on! 

-- Fucking bitch! 

We both stared at the flames. Zach took a bottle of water, and poured it onto the fire. I felt ice cold inside. I 

grabbed my handgun, released the safety lock, and pulled back the hammer. Yes, I came to kill Krugovoi. 

-- How romantic! – Zach laughed, -- the gun suites you well. I always knew it. The smarter the woman, the more 

stupidly she acts. Will you shoot yourself or me? 

-- Don‘t you want to die? 

-- No. Never. But I have always wanted to kill those who offend me. How did you like the story about the last 

rhino‘s horn? I tried to do my best, my dear, when I cooked it up… and now bring me some juice from the 

fridge… and please don‘t play Mata Hari. Silly Masha, this is not a political case. Just a sexual matter! This 

world is ruled by sex. It‘s all about childish fears, our inferiority complexes, and our hurt pride. 

…so I cradled his juice in shaking hands. I realized that I could never pull the trigger … could never kill anyone 

in cold blood and consciously. 

-- Dear Masha, forgive your enemies – that‘s what they hate most of all. 

I left Krugovoi… tears filled my eyes, and when I walked outside it seemed like a child was running toward me 

with its arms spread wide, but I couldn‘t hug that child. The child was I – it was, eager for tenderness and 

evasive… running nowhere… 

The Prayer  

Maria prays: ...Here I am in my flat in Petersburg. Here I pray for the first time in my life… I never used to… I 

don‘t know the words …   

-- I feel something, though I don‘t comprehend what it is. This is something what I cannot memorize, nor forget. 

Even when I capture It, I can‘t hold on to it. But I am happy that things turned out this way, even if it was wrong 

way...  

I hope the truth about my life will be inscribed on my tombstone… I have lived 3 years 2 months 14 days 12 

hours and 4 minutes. This is the time frame of my true happiness… If you don‘t mind, I will fly now… I am a 
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butterfly, a lonely moth. Don‘t worry about me. This is not scary… The little moth has to burn itself out… 

Listen, Norberto… Listen, would you go to the kitchen and turn off the gas tap please… It is so stuffy in here. I 

choke… I faint… 

 

30th November 2007 – 6th December 2008  

Minsk, 2008 

Translated by Andrey Kokov 

 

Christine Matvienko 

Post-Soviet Dramaturgy in Russia 

1 

When the New Drama Festival (and movement in common) began in Russia there were at least ten 30-years-old 

authors who made this revolution in the mind of theatre publicity. But they faced with absolutely complete non-

willing to understand or – even – to accept those texts to the stage. The theatres were closed to new writing 

because they didn‘t see New Chekhov. So young playwrights came to the new spaces and finally won. Now the 

top places for the new audience in Moscow, St. Petersburg, Kostroma and many others are not the big theatres 

but the lofts, undergrounds and former factories. The new reality demanded new vision and new tool of 

describing. The new texts demand new spaces. Now all these former leaders of New Drama as Vassily Sigarev, 

Maxim Kurochkin, Presnyakov‘s brothers are engaged in cinema or European cooperation. They don‘t need 

support from the big stages. But the big stages need them.  

2 

Before the New Drama was born Liudmila Petrushevskaya wrote her plays. Almost all of them were delayed by 

theatre and the author was blamed in blackening of reality. Russian theatre of the late 1990
th

 didn‘t like to tell us 

about unattractive sides of human life and didn‘t want to show us marginal heroes. So theatre neglected the 

reality. In fact Petrushevskaya became the ancestor of Russian New Drama. Later, during the first steps of New 

Drama she lead the workshops How to write the dialogue (in Theatre.doc at the 2001-2002
th
) and her surrealistic 

play Bifem about joint life of daughter and her mother won the main prize at the first New Drama Festival in 

2000
th

.  

3 

The second important person whose influence to new play was huge is Vladimir Sorokin. His plays are staged 

abroad but his novels are very popular in Russia today in spite of neglecting his plays by the theatres. The only 

case when Sorokin was sounded loudly was Alvis Hermanis production Ice: The collective reading of Sorokin‟ 

Novel (New Riga Theatre). But it was made by Latvian director. Sorokin‘ ability to see Post-Soviet reality in 

such original way has influence to Presnyakov‘ brothers‘ plays at least. His kind of black humour also spreaded 

among the new writers and demonstrates us method of discharge from reality. Usually this reality is so 

frightened for the audience that it needs in defence.  

 

4 

But the most important thing was happened during the first workshops on verbatim and new writing which were 

organized in frame of Golden Mask Festival in cooperation with British Council and Royal Court Theatre in 

1999. Since then Russian New Drama is considered to be under British influence and it means to be honest, 

socially engaged and not to embellish the reality. It was the beginning of 2000
th

 when the first documentary 

plays and productions appeared in Theatre.doc (Moscow), Lozha (Kemerovo), Baby (Chelyabinsk), Golosova, 

20 (Togliatti). And the situation was absolutely changed by these texts because we saw for the first time since 

Petrushevskaya how the play could be trap for reality. We saw on the stage homeless, imprisoned women, 
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suffered from parents‘ violence teens, office managers, HIV-infected and others. But in spite of reproach in 

attention to marginals only documentary plays were written not about them only. The workers of the oldest 

metallurgical factory, the school-boys from the small Northern city, common girls and guys with fan to drink 

and many others ordinary people became the heroes of Theatre.doc. And these former young playwrights never 

forget the first Body Talk workshop led by Stephen Daldry. 

5 

 Step by step New Drama Festival won more and more space and inspired the other enthusiast supported by 

young managers to create their own space for doing and promotion of new writing. There were (and some of 

them are still exist) regional centers for new writing in Togliatti (inspired by Vadim Levanov), Ekaterinbourg 

(led by Nikolay Kolyada), Minsk (Belorussian producer and playwright of Free Theatre Nikolay Khalezin) and 

others. Almost all of them were made without government support and out of the traditional theatre buildings. It 

is also so important to mark that all of the young playwrights as a rule didn‘t graduated from such professional 

institutions as Literary Institute in Moscow. That was the reason for critics to reproach the new writers in the 

absence of knowing theatre. But it became evident that for them it was better don‘t know former theatre‘s laws. 

The knowing of life was demanded more than knowing stage. 

6 

Liubimovka was created in 1990 by the elder generation of Russian playwrights to support the younger ones. 

Victor Slavkin (the author of the famous Elder Daughter of a Young Man, 1978,  and Serso, directed by Anatoly 

Vassiliev in 1985), Alexey Kazantsev, Vladimir Gurkin remembered too well how difficult and even impossible 

it was to get access to stage if you are still a young writer. That is why they decided not to wait for support from 

the state theatre but did it by themselves. Ten years later management was handed to the next generation of 

playwrights, Elena Gremina and Michael Ugarov in particular. During these 20 years Liubimovka has proved to 

be a remarkable example of a well-working non-profit organization based on collective leadership. 

It is within Liubimovka where for the first time were seen for example these plays by the most important 

Russian playwrights: Plasticine by Vassily Sigarev, Playing the Victim by Brothers Presnyakov, Tanya-Tanya 

by Olya Mukhina, The Eye by Maxim Kurochkin. The festival has moved from a nice suburb, where 

Stanislavsky used to live, to the center of Moscow – to Theatre.doc. But with that Liubimovka gained big new 

audiences. This year, the next wave of success for Russian new drama gave us new plays written by 30-year-old 

authors such as Pavel Pryazhko, Brothers Durnenkov, Yury Klavdiev, Natalya Vorozhbit and Yaroslava 

Pulinovich. But in addition to new works by these names there is something else very characteristic to 

Liubimovka – and very important: it opens opportunities to authors hitherto unknown. Everyone, even a non-

professional may send his first play for the competition. The expert jury wishes to find someone absolutely fresh 

which very often means – somebody who writes without any rules. 

Traditionally, Liubimovka is the starting point of every new theatre season in Moscow. This year we saw at 

least 30 stage readings during a week. Every play receives a discussion by both professionals and ordinary 

audience members. Everyone has a right to criticize the text or even to give advice. It could be unpleasant for a 

playwright but this is a rule. If you are the playwright you must have a strong character. 

7 

What were the main changes brought about with new plays the last years? The first one is an attempt to catch a 

new type of contemporary hero. It is hard to say definitely who this man is. There are no more brutal teens as in 

early Klavdiev‘ plays or criminal girls who are victims of their circumstances at birth as in Pulinovich‘ text. But 

there are ordinary people from offices, ordinary lonely women looking for happiness and just friends wasting 

away their free time as in Pryazhko‘ new play Angry Girl. The main surprise of this edition of Liubimovka were 

these ―calm‖ voices of 20-year-old playwrights. They try to describe ordinary life as sharply as they can. Why 

should ordinary life be bright and marginal? No, honestly, it should be painted in grey colour. So the play 

Antisex written by Liuba Mulmenko from Perm is about an ordinary woman‘s visits to a doctor. Marina by Olga 

Strizhak from St. Petersburg is about two friends, a girl and a boy, who are trying to find something important in 

their lives. No Blame among us  by Maria Zelinskaya from Rostov is a reflection about the death of relatives. 

Standing of a Hero Face down by Marina Krapivina tells us the story of a typical urban man who changes 

mistresses every night till one of them dies in a car crash because of his betrayal. In I Died Last Year by Nina 

Belenitskaya a guy discovers that his documents belong to a dead man. All of these characters look like us, or at 

least like our friends and next-door neighbours. 
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8 

All these new texts for theatre are written by young people who usually have no professional education in the 

field of dramaturgy. And that is the reason why they are more interested in reality than any professional writer. 

So that‘s why their frank texts evaluate our society better than any sociological research. There was one play 

about the national question in modern Russia – Rusostan by Halid Mamedov which demonstrates us the highest 

level of hatred toward any stranger, especially to those from the Caucasus. But this is an exception. The rest of 

the plays avoid such problematic topics and prefer private themes of private life. Probably there is less of a lie in 

the field of privacy than in the field of big politics. And the young writers prefer to safeguard their own honesty. 

But they turned to politics again after December, 2011 when the first protest meetings were happened in 

Moscow. There are documentary shows about citizens detained by police, about witnesses of Pussy Riot trial, 

about immigrants from former Soviet republics and imprisoned in Theatre.doc. The audience is ready for such 

actual subjects, it is looking for non-entertaining theatre because the theatre became the field of freedom. And 

we still don‘t want to lose this feeling in spite of everything. 

9 

The only question which remains unsolved since the time of the first Liubimovka is whether some of the new 

plays will be staged. Russian theatres in common are afraid to have a risk with new texts and not well-made 

plays. The theatres are still in waiting for a new Chekhov and that‘s why they missed all the important texts 

during New Drama which has been in existence since the beginning of 2000. So the odds for getting staged are 

still low. 

But it doesn‘t make sense to feel sorry for missing the big stages. A show based on a new text and staged in a 

small Theatre.doc becomes more important for the author and - if it is any good! -  will get more publicity than a 

regular performance in a big theatre. The audience who is looking for something new and real will no longer go 

to big theatres. The big theatres with their boring classics are the field of entertainment. Why should we spend 

our free time for entertainment only? It is funny, but a big part of modern Russian youth doesn‘t want to spend 

their time for fun only. The big theatres are the place for the 40-60 years old women, according to statistics. The 

rest of us aren‘t interested in theatre at all, or go to see New Drama. 

Unexpectedly for everybody New Drama got to theatre. Firstly it got to the Russian cinema – so called new 

wave. Ivan Vyrypaev, Vassily Sigarev, Yury Klavdiev, Alexander Rodionov, Natalia Vorozhbit cooperate with 

film directors or do the films by themselves. In more wide sense New Drama‘ influence to the Russian cinema is 

shown in choice of the heroes, in way of presenting the reality, in attention to language, in fixing of life‘s 

circumstances in big cities or villages where the people live.  

But also in theatres – those who couldn‘t imagine that such words will be said from their stages – the new drama 

heroes and type of message is appearing more and more today. The directors try to speak with the audience 

about our common past as Konstantin Bogomolov. They allow themselves to disturb rest of the audience as 

Kirill Serebrennikov does. They laugh over the government as the actors Alexey Devotchenko and Liya 

Akhedzhakova do. All of it is the consequence of New Drama work.  

A lot of playwrights get more and more proposals today: Michael Durnenkov re-wrote Freken Julia by 

Strindberg for Thomas Ostermeyer, Natalya Vorozhbit wrote the new play for The Royal Court Theatre, Maxim 

Kurochkin did the libretto for Vassily Barkhatov‘s opera in the Bolshoy Theatre and so on. Although the most 

interesting and useful thing for them is still doing the independent and non-profitable projects in Theatre.doc or 

close to it. The less you get from the state or state‘s organizations the more you get indeed. They got used to be 

free and feel friend‘s shoulder nearby. It‘s how to explain why they are still close to each other and why the 

New Drama in Russia still exists. 
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Pavlik – My God 
A Pioneer Concert  

 

Nina Belenitskaya 

 

Translated by Maria Kroupnik and  

Meg Miroshnik 

 

                                                                                         ―Honor your father and your mother, that your days may be 

prolonged in the land  

which the Lord your God gives you.‖  

(Exodus 20:12) 

 

―…your father is your model for God. And if 

you never know your father, if your father 

bails out or dies or is never at home, what do 

you believe about God?‖  

  Chuck Palahniuk 

 

According to a Russian superstition when a 

girl looks like her father, it brings her 

happiness.  

Lyudmila Ulitskaya 

 

 Dedicated to my dad. 

Cranberries are scattered on the stage. The actors walk on the berries throughout, crushing them, and 

gradually turning the stage red.  

PROLOGUE 

 

Pioneer music begins. A red flag raises up high. A boy and a girl in red Pioneer scarves appear on the stage. 

 

YOUNG PIONEER LEADER (to public). Pull up your pants! Straighten your shoulders! Where are your 

Pioneer scarves? Attention, Pioneer Unit! Eyes on the flag! (A drum roll.) Since this day on I‘ll be your Pioneer 

Leader. And this is your Pioneer Presenter. (Points to the girl). Be on the alert! Listen attentively! The flag of 

our pioneer unit is hoisted. We are starting a journey on the trail of Pioneer Romance.  

 

YOUNG PIONEER LEADER. The Pioneer Concert begins. Let the song be your guide on your way.  

Young pioneer leader and Pioneer presenter remove their Pioneer scarves, etc. 

 

1. 

Calling. Long beeps. 

 

TANYA. Sure, he sees my number and doesn‘t bother to answer. I usually call him from somebody else‘s 

phone.  

 

2. 

TANYA. Seeking a man, 45 plus, for long-term relationship. 

 

Mental fitness a must.  

 

javascript:%7b%7d
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We will take care of each other, and when he gets old, I promise not to walk out on him, not to put him into a 

nursing home, and not to file a claim for his housing. 

Financial status absolutely doesn‘t matter to me. Also don‘t care about height, weight, or any other 

measurements. 

 

He should be sincerely interested in me, remember my birthday, and call me regularly. I want to love him very 

much and would hope that he return my affections.  

 

I would be happy if he, unlike his predecessor, did not exchange me for another. 

 

I guarantee separate living arrangements, but shared dinners on weekends. 

 

No sexual propositions, please. 

 

I‘m looking for a father. 

 

3. 

TANYA. It‘s me, Tanya. Just in case you didn‘t recognize me.  

 

HER FATHER. Oh, hello. 

 

TANYA. How are you? 

 

HER FATHER. Why are you calling? 

 

TANYA. To hear your voice. 

 

HER FATHER. Planning to blame me, aren‘t you? 

 

TANYA. Maybe you blame yourself and you‘re just borrowing my voice to do it? 

 

HER FATHER. Fine, goodbye. 

 

TANYA. Wait! Sorry to bother you, but there‘s no other way. If it‘s possible… if by any chance you 

could…would you be so kind as to send a little bit, just the tiniest bit of money. 

HER FATHER. I‘m unemployed. You think I can mint money? Or maybe you‘d like me to sell a kidney for 

you?  

 

TANYA. Why a kidney? Why not your watch? 

 

HER FATHER. You should get a job. 

 

TANYA. I do work, but you also have a younger daughter. She‘s sick, you know, and the doctors say this thing 

is serious, she needs expensive medicine. I don‘t call you up for trifles: Like she‘s grown and everything‘s too 

small, her arms are long and sticking out, and she needs a new backpack, because her old one is torn… and 

sneakers… and a jacket…and also everybody in her class has an iPod, but prices are impossible … and that it 

would be nice to just once send the child to camp… and our washing machine broke and the kitchen table 

cracked, too... 

HER FATHER. She has a mother. 

 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4300404_1_2
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Beeps. 

 

TANYA. But she has a father, too!  

 

Father, fuck, father, dear fucking father. I don‘t exactly remember her asking to be born! And why the hell do I 

have to discharge your motherfucking duties and become her parent? I married my mother? Shit, I left us? Why 

the fuck do I feel ashamed for you, I didn‘t do anything!  

 

4. 

Tanya drags a huge bag to the middle of the stage. She opens it and removes men‟s things: Jackets, jeans, and 

boots. She lays them on the floor. 

TANYA. Men‘s suede jacket, size 54. 20 dollars. 

 

Men‘s bathrobe, 10 dollars. Buy it from me, please. My mom‘s been wearing it around the house since he left. 

 

Cologne. (She lets audience sniff it.) What does it smell like?  Smells like d…ad… 

 

5. 

TANYA. I call him only by his last name now. And THIS word...never. I never say: Dad. Daddy. D-A-D-D-Y. 

My lips are not obeying me. 

 

When I was little, I thought that ―D‖ was a Daddy himself—and ―A‖ and ―Y‖ were his daughters. And because 

he had always been fat, in ―Daddy‖ there was a triple ―D‖. Can you imagine ―D‖ throwing out ―A‖ and ―Y‖? 

What then would remain of ―D‖? 

D-d-d. 

Dead sound. 

Down. 

Decay. 

Dust. 

But he did it, he threw them out. I would like to take a look at his remains.  

 

6. 

Long beeps. He is not answering again. 

 

TANYA. Daddy, have you heard? I don‘t love you anymore. That‘s the first thing. 

Second, I am going to betray you. 

I will report on you. That‘s second-and-a-half. 

Or eight years and seizure of assets. How do you like that? 

Now Pavlik Morozov is my god. He really broke the commandment: Honor your father. You‘d better sort it 

out—who is your father—and then decide how to treat him. And does he deserve to somehow relate to you?                              

Pavlik is not federal, he is a local god. With limited, but very important powers.  Pavlik is a special kids‘ god. 

Kids betrayed by their parents.  

 

7. 

A boy stands up from one of the seats in the audience. 

 

PAVLIK. A limerick (…) Hi. 

 

TANYA. Who‘s that? 

 

PAVLIK. Pavlik. 
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TANYA. What Pavlik? 

 

PAVLIK. THE Pavlik. Pavlik Morozov. 

 

TANYA. Yeah right. 

 

PAVLIK. Word of a Pioneer. 

 

TANYA. I don‘t see a resemblance. To the portraits or the statues. Take, for example, your tomb monument. 

 

PAVLIK. You been to a cemetery lately? Seen a lot of tombstones looking like decent human beings?  

TANYA. Pavlik was 14 when he was killed.  

PAVLIK. First of all, I was stabbed. Second, it‘s been 80 years. Couldn‘t I have grown a little? 

TANYA. Traitors never change. 

PAVLIK. And what about their children? 

 

TANYA. Hilarious. 

PAVLIK. So, what did you want? I AM your God, right? 

 

TANYA. If you are Pavlik… 

PAVLIK. Yes, I am Pavlik, Pavlik is me. You want to see my stab wounds? 

 

TANYA. Are they really still there? 

 

PAVLIK. Where are they gonna go? They were all accounted for in the inventory. Check the official report on 

our dug-up bodies. (To Tanya:) Hmmm… nice eyes. 

TANYA. Pavlik‘s dead. But you‘re alive. 

 PAVLIK. You sure? 

TANYA. Yes. No. I don‘t know. 

PAVLIK. I know.  

While I wasn‘t around, all kinds of things were invented: Airplanes, maybe you‘ve heard of ‗em? Fly from 

Moscow to Ekaterinburg. From there, take the train 400 kilometers north to Tavda. And then it‘s just 40 

kilometers more to my place, the village of Gerasimovka. Anyone can show you the way, I‘m still one of the 

main local attractions. They even asphalted the road to get to me.  

 

8. 

Gerasimovka village. Pavlik‟s grave, atop which stands the monument, wearing wind-shaken plaster trousers. 

Pavlik brushes yellow leaves from his tomb. Tanya enters.  

 

TANYA. The judge asks: 

--Pavlik, is that man your father? 

 

PAVLIK.  

--Yes, that man used to be my father, but I don‘t consider him my father any longer. Pioneer‘s word of honor, I 

speak the truth. This weighed very heavy on me. He‘s my father, after all.  



344 

 

 

TANYA (Hmmmm-ing). 

―He‘s my father, after all.‖ And you‘re his son, did he never think of that, after all?  

 

PAVLIK. 

―—Mister Judge!‖  

 

TANYA.  

Pavlik‘s voice grew stronger, and he continued, steady and sure as a well-learned lesson, 

 

PAVLIK. 

--It is not a son, but as a Pioneer, that I demand my father be brought to justice—so that he may serve as a 

warning to others who think to break from the Communist Party line.  

 

TANYA. Pavel bowed to the assembly, flushed, with gleaming, feverish eyes, and sat back down on the bench.  

 

10. 

PAVLIK. What do you need all this for?  

 

TANYA. I want to become you. 

 

PAVLIK. You saw the official report on our dug-up bodies? 

« September 6, 1932, Morozova Tatiana announced that she had lost two boys: Pavel Morozov,14 years of age, 

and Fedor, 9 years... Whose bodies were found at a distance of one kilometer from the village of Gerasimovka, 

near Sergino during a raid on the surrounding woods. Pavel Morozov‘s body was found about 10 meters off the 

road. (shows where the stabbings were). He was lying in an easterly direction; his head was covered by a sack. 

In his left hand, between the thumb and index finger, the flesh had been cut and fatal stab wounds were found in 

the belly and the right groin, where the guts spilled out ... 

The second stabbing was performed with a knife to the chest near the heart…cranberries were spilled under him, 

and next to him there stood a basket; a second basket was cast off half a meter away... 

TANYA. Your hands were cut because you tried to fight them off.  

PAVLIK. The first reflex is to try to stop the blade. What do you need all this for?  

TANYA. I want to become you. 

PAVLIK. I‘m dead. And hated. I don‘t recommend it. 

 

TANYA. Hey, I‘m not perfect either. But you are committed. That‘s so rare nowadays. 

 

PAVLIK. How are you really any different than me? 

 

TANYA (considering this). For starters, you‘re a Pioneer. 

 

PAVLIK. And you?  

 

(Tanya lowers her eyes.) 

 

PAVLIK. Repeat after me. I, first name, last name.  

 

TANYA. I, first name, last name. 
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PAVLIK. Say your first and last name, dummy.  

 

TANYA. I, Tatyana Zharova-- 

PAVLIK and TANYA. --do solemnly promise, in the presence of my comrades in the ranks of the Vladimir 

Ilich Lenin All-Soviet Pioneer Organization: to love and cherish my Motherland passionately and  to live, study 

and fight as the great Lenin bade us as the Communist Party teaches us. 

PAVLIK. By the name of the Pioneer Hero Pavlik Morozov, I swear not to spare even my own father. 

 

TANYA. I swear not to spare even my own father. You swore just like that? 

 

PAVLIK. It‘s you who swear. 

 

TANYA. I hate them as a class, fathers. One day he‘s your father, the next wholly a ghost. I‘ve decided that all 

kids offended by their fathers should somehow unite and form a gang. To purge the country of unreliable dads. 

We‘ll treat them like they treat us. Why do we endure and turn to them, offering up our right cheeks? I wish it 

was like in the ‗30s when Soviet kids gained power. 

 

PAVLIK. They proclaimed us young scouts and assigned us to watch over the harvest. 

Be vigilant.  

Do not trust the one whom you even slightly doubt.  

Report all strangers and suspicious people to the Village Soviet.  

Become a kid-correspondent: Write about them to the «Pioneerskaya Pravda».  

If you don‘t report an enemy, you become an enemy yourself.  

A whole army of children overseeing the adults: That was power. Grown men were put on trial based on the 

reports of children. Afterward, the little informant would receive a bicycle or a ticket to the ‗Artek‘ Pioneer 

Camp as a reward. If they survived, that is.  

 

TANYA. I‘ve heard that the idea was to organize kid-patrol units all over the country to check adults‘ passports 

on the roads. An entire army of children, all keeping watch over the adults. 

 

PAVLIK. That would‘ve been really cool. But I guess Stalin pissed his pants, worried that the kids would seize 

power. 

 

TANYA. They will. The children‘s hour will come again.  

 

11. 

TANYA. I don‘t know why he stopped talking to us. I personally have no explanation for that. My sister doesn‘t 

either. In the beginning, of course, we waited for his calls—on birthdays at least. I‘m not even talking about 

presents. And every time something happened to me, I would think about him asking me how I was and what I 

would say: 

Dad, I‘ve started smoking. 

Or: Dad, I‘ve been baptized, but I think it was a mistake.  

Or: Dad, I‘ve become a woman. 

But he never asked about anything because he never called. And each time I called him, I had to remind him 

about money he hadn‘t paid. My sister was still small and I wasn‘t very big either. Little by little, money 

became the only reason for us to talk. I call, I beg, he refuses. I beg, he refuses. When I got fed up, we sued. For 

child support. 

  

I saw how he parked his Audi A4 on the next street over, and then pulled his sleeve down so his Rolex wouldn‘t 

flash. If he would just sell the Rolex, we would be fine for I don‘t even know how long. In court, he showed a 
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paper that claimed he was unemployed. The judge fawned over him, then ruled that he was unable to pay child 

support.  

PAVLIK (putting a red scarf on her). Tatyana, red suits you. Keep in mind, I didn‘t have a scarf.  

 

TANYA. You lost it? 

 

PAVLIK. Actually, I was never a Pioneer. And I was never an informant.  

 

TANYA. What do you mean you were never an informant? 

 

PAVLIK. Just that. 

 

TANYA. Liar. 

 

PAVLIK. I know you are but what am I. We really only know two things for sure: I was born and I was stabbed 

to death in the forest where Fedya and I were picking cranberries to make jam for the winter. I died, but really I 

wanted to live. I would be well over 90 now. I would have lost all my teeth. I would be deaf. And probably 

blind. Or I would have died in the war like half of the village because I was brave. 

 

TANYA. Are you nuts? Or have you just gone a little off with age? 

PAVLIK. After 80 years, you would fade a little too.  

 

12. 

TANYA. On November 25 1931, Morozov Pavel filed a report with the investigating authorities stating that his 

father, Morozov Trofim Sergeevich, who was the chairman of the Village Soviet and connected with the local 

kulaks, was involved in the forgery of documents and their sale. Morozov Trofim was subsequently sentenced to 

10 years in exile.  

PAVLIK. Have you seen the report yourself?  

 

TANYA. No, but… 

 

PAVLIK (interrupts). They only talk about the sentence here, so it means that the paper was prepared after the 

fact, right?  

 

TANYA (doubting). I guess. 

 

PAVLIK. Ask me why. 

 

TANYA. Okay: Why? 

 

PAVLIK. Because I never informed on my father! 

 

TANYA. And why not? You knew he was selling forged documents. You were taught: If you don‘t report an 

enemy, you become an enemy yourself.  

 

PAVLIK. Who should I have reported him to? 

 

TANYA. The Village Soviet.  
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PAVLIK. Sound logic. And who is the chair of the Village Soviet? 

 

Pause. 

 

TANYA. You father...Well, then go to a neighboring council! 

 

PAVLIK. It‘s a two-day walk to Tavda through the woods. I‘m 13. It was 1931. In an isolated village on the 

Taiga. Surrounded by bandits. Our teacher wasn‘t issued books, but a Berdan rifle. It‘s 40 below in winter and 

there is no farming, only forests. If you want to plant something, plan on uprooting stumps. And if you 

somehow managed to build something with your own two hands, you would then be considered a Kulak, an 

enemy of the Soviet state. Drunks can inform on Kulaks to get their houses and have all their possessions 

redistributed. All the rest are pressed to join a kolkhoz, a collective farm—to get in, they have to give away 

everything they own. And then there are tax collectors coming from the city to take away your flour, meat, milk, 

potatoes—even wheels and grindstones. That‘s how we lived. 

 

TANYA. I don‘t want to hear that. (Covers her ears.) 

 

PAVLIK (Taking her hands from her ears). Long story short: The country enters socialism, our father leaves us. 

For Ninka Amosova, the slut. They say she‘s beautiful, but I don‘t think so. As the village congratulates the 

happy couple on their marriage, my mom is so ashamed she can‘t step foot outside the house. …and my 

Grandfather demands the land back because we are no longer his relatives. Understand? Land. The last thing we 

had left. I have three younger brothers, always hungry because they are growing. 

 

TANYA. Okay, so then where did the criminal case against your father come from? 

 

PAVLIK. Some bandits got picked up with forged papers signed by my dad.  

 

TANYA. Blah blah blah. Who gave evidence during the trial? 

 

PAVLIK. I did. I didn‘t have a choice. My father was arrested and the school building converted to a court. 

They asked me: Did he sign the papers? The whole village knew, he never hid it. So I said yes. That‘s all. No 

bloodthirsty speeches were delivered on behalf of the Pioneers. 

TANYA. But you still ratted on your dad, didn‘t you.  

PAVLIK. You think I should have lied?  

TANYA. I don‘t know. 

PAVLIK. Well neither do I. I just know that, as a kid, I couldn`t even legally be a witness.  

13. 

TANYA. I flew on a plane that looked like a bus. I arrived here and for what? 

PAVLIK. So what‘s the problem? Need a guide? How about: Pioneer Pronya Kolybin who bravely denounced 

his own mother when she went out to the fields to collect fallen grain to feed Pronya himself. Or maybe you 

prefer girls? Pioneer Olya Balykina turned in half her village, including her own father, recording all her 

suspicions about them. I have tons of followers already. Take Pronya instead. 

 

TANYA. I don‘t want that jerk. The beauty of my Pavlik is that he himself wreaked vengeance upon his father 

when God did not protect him! 
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14. 

Music from the M. Krasev‟s opera «Pavlik Morozov» plays. It‟s the second act. Pavlik and Tanya perform parts 

of Pavlik and Zoya Alexandrovna, Pavlik‟s teacher.  

 

PAVLIK. What should I do? How should I act? After all, he is my father.  

I promised to serve the nation, fight for freedom, for the happy labor of all people...  

I must not be silent; I must tell everything to my Pioneer Leader!  

 

(vigorously tapping on the window)  

 

Zoya Alexandrovna! 

Zoya Alexandrovna! 

 

ZOYA ALEXANDROVNA. (appearing at the doorway). Is that you, Pavlik?  

 

PAVLIK. It is. 

 

ZA. Why did you come so late? Where are you coming from?  

 

PAVLIK. From the Village Soviet...  

 

ZA. You look nervous ... What's wrong?  

 

PAVLIK. I saw a certificate ... for Arkhip, a kulak. My father forged a paper saying that he was not a kulak, but 

a peasant ... 

 

ZA. Arkhip? So, that means that your father is not our friend, but a foe ... He is hiding kulaks!  

 

PAVLIK. What should I do, Zoya Alexandrovna? (Pavlik is crying, covering his face with his hands.)  

 

ZA. There, there, calm down, dear ... We will look into the situation. You stay silent for now... 

Comrade Dymov will help us! 

PAVLIK. In addition all the poetry, prose and monuments, they composed a symphonic poem for me called 

«Pavlik Morozov», as well as a Pioneer Concert Play, «Rise in Fires» for chorus accompanied by a drum, and 

the opera «Pavlik Morozov» in 3 acts, 7 scenes and an epilogue. Eisenstein shot «The Bezhin meadow» about 

me, but Stalin banned it, because in filming, he‘d accidentally captured the tragedy of the peasants‘ life in the 

30s. Scenes were cut and they even resurrected me for a happy ending, but, in the end, the film was destroyed 

anyway.  

I was looking for an ice ballet about me but haven‘t found one. Have they not written it yet?  

15. 

TANYA. There are three things that I will never forget:  

How my sister begged him to come back, saying she didn‘t want to live without him. She had just turned nine 

then. 

How my Mom, as he left, ran out into the snow after him, still wearing her slippers.  

How I understood that he had gone forever, but lied to them, saying he would return soon. And how they 

believed me. 
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16. 

The report. 

TANYA. To the FSB, Federal Security Service 

To the Department of Anti-Corruption Efforts.  

To the Tax Inspection Authorities.  

To the Tax Police.  

To the Department of Custody.  

To Emergency Services.  

         To God Our Father, if he exists.  

 

I would like to inform you that the citizen Zharov A.Yu, while employed as a public servant, has taken 

substantial bribes directly in his office. He is paying income taxes neither from these bribes, nor from other 

illegal income. He has property and bank accounts abroad, as well as 4 cars, and a bitch-wife. My father is not a 

defender of Prime Minister Putin‘s Vertical Power but a traitor. It is not as a daughter, but as a Patriot of this 

country, that I demand my father be brought to justice. Please enter into evidence the fact that for over 7 years, 

he has refused to meet with his own daughters and has never paid child support, but when they call him—the 

daughters, not child support, of course--he tells them to fuck off.  

Best wishes, 

A Concerned Citizen 

 

PAVLIK. Tanya bowed to the assembly, flushed, with gleaming, feverish eyes, and sat back down on the bench.  

 

Pause. 

 

You‘d probably have the same luck if you sent them a poem. Or a filthy joke. Or a play. Your big ―Village 

Soviet‖ bears a striking resemblance to ours, in Gerasimovka.  It‘s chaired by the same sugar daddies– illiterate 

and corrupt. You know ours couldn‘t even write? 

 

TANYA. But what about the forged papers? 

 

PAVLIK. Written in a child‘s hand. Guess whose. Someone like your dear old Dad—the public sector is full of 

them. So, are you going to make a report to them on themselves? In fact, Tatiana, when an official is put in jail, 

usually it does not mean a triumph of justice, but property redistribution. Good luck! 

 

17. 

TANYA. One time, my sister and I went to go kill him.  

At first, we thought we‘d just take a look at him—from a distance. We missed him, hadn‘t seen him for ages.  

 

«Well, just imagine», I said, «How his jaw will drop when he sees us». And how I will say: «Dad, my nose has 

become even more like yours, and my eyebrows, and forehead too. Really my whole profile. When I look in the 

mirror now, it‘s like we are looking at each other». 

 

We decided to wait for him near his front door and bash in his head. I had grabbed a marble clock from home, a 

40
th

 birthday present to him from his colleagues. I was going to say, ―Your time is up, daddy‖—and then, bump, 

right on his bald head. (Just after he left us all his hair left him.) 

 

Heavy...barely made it. 

 

We were standing there, freezing... It was February, heavy snow, and we were wet and red, noses running, 

fingers frozen to the clock. And then he appeared. Holding a little girl by the hand, laughing loudly. He began to 

run away, playing a game, and she ran after him, trying to catch him. «Daddy», she cried, «don‘t leave me». 

At that, my sister burst into tears. And ran away. Some partner in crime! So, that‘s how we never killed him.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4100746_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=229758_1_2
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18. 

TANYA. Gates in a forest? Did someone live here?  

 

PAVLIK. No, someone died. It‘s a marker on the path to my death. So the tourists won‘t get lost. Some 

anonymous designer built it in the 60's.  

 

TANYA. After a man went into space? Gates to another world?  

 

PAVLIK. (posing). Almost. I grant wishes here. Like any self-respecting martyr. 

 

TANYA. Even impossible ones? 

 

PAVLIK. I don‘t treat drug addiction or alcoholism.  

 

TANYA. So I haven‘t made a mistake? Well, in a global sense?  

Pavlik doesn‟t know what to say. He starts pulling notes out of the hollow metal fence around his tomb. 

PAVLIK. Here are the wishes I‘ve already granted. 

TANYA. Let me tell you mine directly. 

 

PAVLIK. When night comes I‘ll read it. Look, let‘s see what people have asked for. «I want my mom, dad, 

Vova and Bunny to always be alive, healthy and happy; and I want my daddy to stop drinking. Also, I want to 

graduate from eleventh grade with flying colors. I want to get into Tyumen State University and to be a customs 

or tax officer. Please help me, Pavlik».  

 

TANYA (looking into the pot). «Pavlik Morozov, I always want to be with the one I came here with today. I 

love him and want to have his babies. Let my wish come true». 

  

PAVLIK. This one‘s not generic. «Pavlik, I want everything to be chill». And I just go poof and everything is 

chill!  

 

TANYA. Please grant mine now—I'm leaving today. Please, just this once. 

 

PAVLIK. Not allowed. We have to comply with certain formalities. 

 

TANYA. You're kind of a bureaucrat.  

 

PAVLIK. But a cute one, no?  

 

TANYA. If only you were 92. 

 

PAVLIK. Hey, stay a while. It‘s pretty nice here. We‘ve got lots of interesting people– artists, filmmakers, 

actors – all the greats who were ―disappeared‖ in the 30s.  

 

TANYA. But you have so much red tape. Better for you to visit me. 

 

PAVLIK. Unfortunately, I can‘t often visit mentally healthy people. And what if someone saw us together? 

 

TANYA. What will we do? 

file:///C:\meg\AppData\Local\Temp\Word_1


351 

 

 

PAVLIK. Well, what do people do in these situation? You know I'm kind of not a big expert. Actually I liked 

my teacher Zoya Kabina, but she was 18, and I was 14 and my boots looked really sad. But I‘m sure that 

somewhere there was a girl who was meant just for me. I think she probably died an old maid waiting for me all 

her life. Maybe you are her? I mean, could you wait for me all of your life? 

 

TANYA. Pavlik, this is just effing hell, don‘t you think? 

 

PAVLIK. Effing hell is your main «Village Soviet»--this is just a simple human desire for happiness.  OK, tell 

me your wish, I‘ll grant it now, just this once. 

 

TANYA. I need to call my dad. 

 

18. 

Tanya takes out her phone and dials the number. Long beeps – nobody answers. Tanya speaks simultaneously 

as the beeping continues. 

  

TANYA. Hi, it's me, Tanya. I am far, far away now, in the Taiga, picking cranberries. An idea just popped into 

my head… Maybe this is bullshit but... I‘m not going to bother you anymore, I am calling to say goodbye... I 

don‘t need anything from you anymore. I just wish I had you.  

 

Pause. 

 

TANYA. I wish I had a dad.  

 

Pause.  

 

PAVLIK. You did. 

 

2006 – 2007. 

Translated in 2010 for a stage reading in the Yale school of drama (USA, CT) and in Lamama theatre (USA, 

NY). 
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Post - Soviet Dramaturgy in Ukraine and Lithuania 

 

Viktor Sobiianskyi  

UKRAINIAN CONTEMPORARY DRAMA: CENSORSHIP WITHOUT 

CENSORSHIP 

 

The Ukrainian dramaturgy with a long tradition, which goes from the Baroque theatre époque, the 

phenomena of the Coryphaeus of Ukrainian theatre (the end of XIX c.), and Mykola Kulish‘s plays of the 1920s, 

was really discouraged at the beginning of 1990s. All Soviet theatre and publishing structures haven‘t already 

worked and there still were no alternative. The drama writers of old generation were censored during Soviet 

time, but another type of ―censorship‖ touched them in 1990s. The texts weren‘t published and staged because 

of cultural policy lack and money limits. And Ukrainian directors began to open for themselves interesting 

foreign dramas, which were out-of-the-way earlier; and also that is why very often they ignored not always 

perfect contemporary Ukrainian plays. So, some of Ukrainian playwrights reconciled to write the plays and 

―hide‖ them ―to the table‖ with no hope to be known and staged at that moment. It is a tragedy of big drama 

writers pleiad, among them Volodymyr Serdiuk, Yaroslav Vereschak, Albert Verbets and others. 

Another generation
*
 of contemporary playwrights began to work with the same feeling of needlessness 

at the beginning of 1990s. But that time drama writer, graduated legendary Moscow Literature Institute, Anatoly 

Diachenko created The Center of Experimental Drama, firstly on Crimea and then in Kyiv (during some time it 

worked as the ―Benefit‖ theatre). The cohort of well-known Ukrainian playwrights – Maksym Kurochkin, Neda 

Nezhdana, Sergey Schuchenko, Natalia Vorozhbyt and others – were the students of Diachenko‘s Center. 

Sergey Schuchenko and Neda Nezhdana still live and work in Ukraine. And Mrs. Nezhdana is even the 

most ―staged‖ contemporary drama writer in Ukraine and abroad. The knowledge of drama métier and world 

plays context helped her to create popular melodramas “Still, I‟ll betray you” (about the poet Lesya Ukrainka), 

“Millions of parachutes”, “When the rain returns” and others.  

But many artists of 1990s could be realized only abroad. Among them was Russian and Ukrainian 

drama writer Alexei Shipenko, who lives and works in Germany. He wrote more, than 40 plays in Russian, 

beside them “Archeology”, “Verona”, “La-5 in der Luft” and others. Ukrainian director Valeriy Bilchenko 

filigree staged these 3 dramas as absurd performances in Kyiv Youth Theatre (he combined two last under the 

title “I Said “F…”). The plays‘ outspoken themes, obscene and sexual elements even provoked little scandal at 

―studio movement‖ Kyiv phenomena of the 1990s. 

Ukrainian and Russian artist Volodymyr Klymenko, more known as a legendary director, Anatoly 

Vasiliev‘s student, UNESCO prize-winner KLIM, had already worked in Moscow that time. KLIM wrote about 

30 plays in Russian, and 7 plays in Ukrainian. Sometimes he reinterprets historical themes or historical 

characters, like Ivan Mazepa or Ivan Franko, at the dramas, very often the author tries to destroy the stock 

                                                           
*
In some way, we use here, proposed by cultorologist Nadia Miroshnichenko, the contemporary drama writers‘ 

typology, based on ―theory of generations‖. 
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myths, but mostly it is a dialog with some classical plots and authors, as Dostoevsky, Shakespeare or Gogol. 

Because of special technology of not-literature text creation and difficult rhythm and sound structure KLIM 

calls own dramas “the texts for the theatre”. In Ukraine KLIM‘s dramas were staged first of all by Vlad 

Troitskyi in “Dakh” Theatre in Kyiv and by Volodymyr Kuchynskyi in Les Kurbas Theatre in Lviv. 

Some young Ukrainian playwrights also tried to experiment abroad. At the middle of 1990s Maksym 

Kurochkin and Natalia Vorozhbyt went to Moscow, where Mikhail Roschin, Alexei Kazantsev,  Mikhail 

Ugarov, Elena Gremina and other drama writers had already created the drama festival “Liubimovka”. Working 

in Russia, Kurochkin  and Vorozhbit represented ―Kyiv school‖ of the “new writing” movement (the same as 

the biggest ―Tolyatti school‖ exists in the frame of this Russian phenomena). Among Kurochkin‘s plays are 

“Askold‟s Dir”, “Stalowa Wola”, “Tityus the Irreproachable”, “The Schooling of Bento Bonchev” 

The other tendency of 1990s is drama writing by such well-known Ukrainian prose writers as 

Oleksandr Irvanets (plays “Nutcracker-2004”, “The Liar from Lithuanian Sq.” and others), Valeriy Shevchuk 

(“Christmas Crèche”, “Horrible Revenge”) and Oleksandr Ushkalov (“Ecumene”, “Boa Constrictor Agency”). 

But at all, during 1990s, when already no totalitarianism censorship existed, the best new plays still 

were not published and rarely staged; many talented artists were forced to go abroad. 

This situation began to change only at the very end of 1990s, when it was possible to feel the wave of 

new interest for contemporary drama in Ukraine. The new contemporary drama writers associations (in National 

Writers Union, The Guild and Confederation of Playwrights of Ukraine, Drama Lab in Les Kurbas National 

Centre for Theatre Art) were created. The first contemporary plays collections began to publish this time. And 

the first competitions for playwrights were organized. Firstly, Literature award ―Granoslov / The Word 

Faceting‖ invited to send the plays for competition. Later, in 2005, The All-Ukrainian literature contest “The 

Coronation of the Word” (patronized by one big chocolate factory) created the nomination ―Plays‖. Now it is 

one of the most important literature awards with good fees and democratic selection procedure – just a pity the 

organizers still haven‘t provoked the plays staging. 

10 years ago the festival of NGO theatres “Kurbalesia” was created in Kharkiv. Its director Vladimir 

Goryslavets one of the first in Ukraine tried to use ―Liubimovka‖ festival experience of working with 

contemporary plays. He organized not only drama readings, but also readings-rehearsals and ―performance 

drafts‖. Now these genres are very popular in Ukraine, we even have “Dram Portal” Association. Its director 

Pavlo Yurov prepares with young professional Kyiv actors couple rehearsed readings of contemporary plays per 

year. 

This and many other ways of working with contemporary plays were used by ―The Lab of 

Contemporary Drama‖ (abbreviated in Ukrainian the same as LSD drug). There were organized a series of 

workshops and writing labs during “LSD”. It provoked young drama writers to create new plays – they received 

the tasks to write play on concrete theme for the next meeting. LSD was organized by Theatre ―Dakh‖ in 

collaboration with Russian drama writers in 2009-2010. Next year Les Kurbas National Centre for Theatre Art 

in cooperation with Zbigniew Raszewski Theatre Institute from Warsaw organized Theatre Workshops for 

Young Ukrainian Artists with 2-weeks session for playwrights, led by Malgorzata Sikorska-Miszczuk and 

Sebastian Majewski. 

So, the main changing was new possibilities of studying, which, frankly speaking, firstly appeared for 

Ukrainian playwrights at the beginning of 2000s. That time British Royal Court Theatre as a lab of new drama 
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expended its International Programme also to Ukraine. Such cooperation began from the presentations of 

collective play ―Moscow – Open City‖, where the text “Eye” by Maksym Kurochkin was. And Natalia 

Vorozhbyt collaborated with Royal Court couple times. Natalia worked there with the text “What do you want, 

a Ukrainian God?” in 2004 and with the drama“The Khomenko Family Chronicles” during the season 2006-

2007. But the most famous premiere, based on ―documentary‖ play about Holodomor (Famine in Ukraine in 

1930s) “The Grain Store” by Natalia Vorozhbyt, was presented in 2009. 

Next year the participant of Royal Court Theatre International Residency Programme was Anna 

Yablonskaya. She was young playwright, poet and actress from Odesa, the author of the tens dramas (“Video 

camera”, “Door”, “Irons” and others), laureate of couple competitions in Russia and Belarus, one of ―new 

writing‖ movement representative. Unfortunately, in Ukraine Anna‘s work became far-famed only after the 

tragedy in Russian airport Domodedovo in 2011, where Anna died during act of terrorism. 

After Yabloskaya‘s residency in London it was planned the rehearsed reading of her play “Pegans” 

(presented on Apr., 4th, 2011). To my opinion, this final text by Yabloskaya is one of the best Ukrainian play 

during last time. The drama writer use her favorite themes of family life and people relations, live language of 

the characters, the method of ―open-loop dialogue‖ and different interpretations possibilities. As the result, 

nevertheless all characters‘ tragedies, we have truthful piece about belief in… life. 

At the end of 2011 Royal Court Theatre organized new drama programme – this time for young 

playwrights from Ukraine and Georgia. Young drama writers Pavlo Arie, Vira Makoviy, Oksana Savchenko, 

Yevgen Markovsyi, Mariam Agamian, Maryna Sokolian and Volodymyr Snigurchenko (most of them – with 

experience of Kurbalesia, LSD and Polish Workshops) were chosen from Ukraine to work together with their 

Georgian colleagues. 

The first results of such work were presented during annual Lviv festival “Drama.Ua”. Now it looks 

like one of the most representational contemporary dramaturgy forum with labs, workshops, round-table 

discussion, unformal meetings for playwrights, directors, critics, translators and designers, who works with 

theatre texts. Orgcomitee provides the rehearsed readings not only of Ukrainian dramas, but also of Polish, 

British, German and Scandinavian contemporary plays and meetings with playwrights from these countries. The 

festival “The Week of Ukrainian Topical Drama” was organized almost simultaneously in Kyiv by drama writer 

and theatre critic Marysia Nikitiuk, director Andrei May and playwright Natalia Vorozhbyt. Now this festival is 

onwards and upwards. 

So, in some way, Ukrainian contemporary drama has a new interesting period of its evolution now – we 

can see many workshops and the festivals, and little publishing ―boom‖ (magazines with dramaturgy paragraph, 

about 20 authors‘ books and 12 plays collections, 5 literary criticism monographs for submission of PhD thesis 

about contemporary drama). In many respects it happens not only as a result of some institutions and persons‘ 

activity, but also both of young Ukrainian playwrights‘ opposition to other colleagues‘ generations, and of their 

thirst for studying. 

But, frankly speaking, contemporary dramaturgy still has many problems: a lot of dramas are not 

profound and topical and vice versa actual plays very often are written without enough drama writing skills. 

Another question is that play is a text to be staged. And contemporary drama can‘t develop without regular 

theatre staging. In some way, it is also a ―censorship‖ of money – in Ukraine young playwrights very often need 

to pay for staging of their plays. Sure, the question of royalty is also very sensitive. There is only one of state 
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grant from Ministry of Culture – the purchase of contemporary dramas (it holds one time per year, but couple 

times it was canceled and the selection procedure is not clear). So, almost no one Ukrainian playwright can‘t 

live only for money from their dramas, it means dramaturgy could be like hobby for a person, but still not 

profession as a work gives you money. 

 

 

 

 

Aliona Samoilenko 

New Generation of Playwigthers in Modern Ukraine 

In Ukraine, many young playwrights writing. Of these, a considerable number of talented people. But in our 

country is arranged so that you no one is going to put, and even more massively to recognize that there are good 

playwrights. They can recognize anywhere: In Russia, Belarus, Great Britain, but not in their home country. 

Released two: either to put their own pieces, such as it does Snegurchenko, or have a connection with the 

directors that you will insert like Vorozhbit, or write to the table or on the international competitions and maybe 

put you in another country. But nobody in Ukraine has not filed the form that something has happened. 

Unfortunately it's true, I encounter for 5 years, doing theater. There are a bunch of playwrights in the Ukraine, 

which can not even read, so sham play, but somehow they get grants to print, print, put. Mainly because there is 

a dramatic post-Soviet Ukraine. There are real good plays in our country, but they are very hard to find them 

because they are practically unheard of. In Kiev, the third year will be an annual festival "Week of the current 

Ukrainian plays." When they first started, they had a good selection of pieces that mesh, they are unusual and 

they want to do something. But this festival is, unfortunately, lost their uniqueness and see that now they have 

no drama is in the first place, and settle some personal problems. For me, is a unique Snegurchenko playwright 

who wrote about the most important global issues. Tex it causes a lot of associations and provides a large field 

of the implementation for the director and actor. His lyrics are poetry and his state, for example in the play 

"Northern Lights." 

I hope that the issue of demand for Ukrainian playwrights ever solved, and our country is recognized as one of 

the most talented writers and the world. 
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Neda Nezhdana 

HE WHO OPENS THE DOOR 

A black comedy for a theater of national tragedy  

Translated from the Ukrainian 

by Anatole Bilenko 

Cast:  

1st Woman, Natalia, aged 30-32  

2nd Woman, Victoria, aged 25-26   

The action takes place in a morgue during a cold season in present-day Ukraine. 

PROLOGUE 

Reception room of a morgue. Doors on left and right. There can be a couple of cots in the room. In the middle of 

the room a woman sits at a desk, singing a popular song coming from a player; she leafs the pages of a 

magazine, probably a magazine intended for women.   

1st Woman:  What things they invent here – makes you either gasp or cry. Now, that looks 

good and erotic, I‘d say. But it fits her like the saddle a cow. It would fit me, though. (Tidies 

her hair and takes a critical look at her own figure). But, begging your pardon, for what 

occasion could I wear it – to entertain the dead? Pfui! In this dratted morgue it‘s the only thing 

that comes to your mind. (Turns over the pages of the magazines). Oh, exercises for breasts. 

That‘s just what I need, because soon I‘ll be able to see my boobs only through a microscope. 

(Leaves the desk and begins exercising). Good, but how am I supposed to bring those breasts 

into motion? (The sound of something creaking comes from behind the stage. She listens 

intently). Are my breasts creaking, or what? (Again the creaking sound). Oh no, it must be 

mice. (The creaking sound grows stronger). Mice they might be, but they‘re carrying on like 

some clamorous pigs. I must poison them with something: mightn‘t get rid of them, but it‘ll 

surely undermine their health. What if they‘re rats? (Again the creaking sound). I was told that 

this would be a cushy job, quiet and clean, with a peaceable clientele with no complaints into 

the bargain. The only unpleasant thing would be the smell. Enough of that! Mice or rats, let‘s 

relax. (Puts on earphones). 

In that instant a door opens on the right side of the stage. A half-naked woman wearing a tag on a foot appears 

in a weird light. The 1st Woman lets out a stifled cry and collapses in a faint. The 2nd Woman cautiously enters 

the room and looks around. She is nice-looking but with traces of a recklessly spent night. At first she does not 

notice the 1st Woman.  

2nd Woman: Hey, where am I? Looks like a shoddy office to me. Or is it a sobering-up 

station? And where is everybody? Could I be the only drunk in town? Or is the Dry Law in 

force? I, for one, like dry wine. Why is it so cold in here? (Only now notices that she is almost 

naked). Good gracious, they could‘ve have covered me with something at least. (Sees a pile of 

bed sheets, wraps a sheet around herself like a Greek tunic). I‘ll be dressed in ―antique‖ style. 

(Sees a ledger on the table). Ledger of Morgue No.5. Oh my, this is a morgue! Dear girl, 

you‘ve been drunk up to your waterline. Your memory‘s a blank, with bits and pieces of 

intellect still intact. Halloo, anyone alive in here? What a stupid thing to ask in a charnel 

house, isn‘t it? (Sits down on a chair and notices the 1st Woman). Oh, and could that be a … 

(Takes a closer look). Doesn‘t seem to be breathing. Now what charnel house is this? It‘s a 

pigsty, not a charnel house, what with corpses lying around at every step in the way of living 
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people and all sorts of drunkards gadding about, although I‘m almost sober by now. I must 

move her to some other place, because it‘s somehow inhuman leaving her in this place.  

Drags the 1st Woman to the cot. Just then the 1st Woman opens her eyes. The 2nd Woman starts in horror and 

retreat to a safe distance.  

Scene 1 

2nd Woman: Begone! Stay were you are and don‘t come near me.  

1st Woman:  (Bewildered). Oh, excuse me, but you seem to be a corpse.  

2nd Woman:  What? I‘m hearing that from a corpse myself. 

1st Woman:  But you died. How come you are talking? What‘s this, a dream?  

2nd Woman: Certainly not, although it could be a dream of the eternal variety. You‘re seeing 

me because, beg your pardon, you, too, gave up the ghost. 

1st Woman:  Where am I?  

2nd Woman: What an insolent lot those corpses are nowadays. Here‘s she kicked the bucket 

and asks such questions. You‘re in the sweet by-and-bye, in the afterworld as it were. 

1st Woman:  So who are you then?  

2nd Woman: There could be several options: still a corpse, already a corpse, or simply a 

corpse.  

1st Woman:  Do you mean that I‘m already a …? How come?  

2nd Woman: Because you ceased to live.  

1st Woman:  No, I don‘t want to … (Tears well up in her eyes).  

2nd Woman: (Approaches and comforts her). Everyone has to go through that. No need to be 

so upset about it. Living nowadays is an expensive pleasure, what with having to buy this and 

that. But all a corpse needs is a coffin.  

1st Woman:  (Through tears). Do you know how expensive coffins are today? 

2nd Woman: It won‘t be you buying it, but your hubby. You‘ll be just lying in the coffin in 

peace and quiet, without worrying about clothing and feeding your mortal flesh. He‘ll be 

bringing flowers to your grave. Did he give you flowers frequently during your lifetime?     

1st Woman:  Oh, but I didn‘t bid him farewell. It‘ll be such a blow to him.   

2nd Woman: A blow you say? Oh no, he‘ll heave a sigh of relief. Imagine a man having to 

stick to one skirt all his life. You enjoyed yours, so let him enjoy his as a free man.  

1st Woman:  Wait a minute! How did it all happen? I was healthy, after all.  

2nd Woman: You just said it, lady – in the past tense. What kind of health do you expect in 

such an environment as ours? The soil is filled to bursting with pesticides and herbicides. The 

air, beg your pardon, stinks of shit to high heaven. H20, in the true sense of the formula, 

doesn‘t seem to exist at all. Once you‘re filled with that shit up to your gills, it‘s curtains.  



358 

 

1st Woman:  But I did exercises to keep my breasts in good shape, didn‘t indulge – well, 

almost – in drinking, and regularly took all those health pills. 

2nd Woman: What a waste of money! Usually, it all ends in a thumping heart attack – and 

you turn up your toes.  

1st Woman:  My God, what language you use. How can you joke at such a time? Don‘t you 

really have anything to regret?  

2nd Woman: Right now I do. But what‘s the sense of bawling? Whom are you trying to 

move to tears? That freakish dame with the braids who dreams of becoming a prime minister? 

She doesn‘t care a straw about you or anyone else. No, I‘d rather meet her with a stiff lip and 

rosy cheeks instead of a bluish pale face. 

1st Woman:  (Rushes to a mirror to have a look at herself). By the way, I don‘t look like a 

corpse at all, and there‘s nothing of a bluish pale face you mentioned. 

2nd Woman: Did you expect an immediate effect? That‘ll take a couple of days. You‘d better 

take care of something more essential. Do you have a place at a cemetery? 

1st Woman:  No. 

2nd Woman: What about relatives? Nowadays you can be put to bed with a shovel together 

with some relative. 

1st Woman:  (Sighs). No, regrettably, they all are still alive. 

2nd Woman: So the next stop would be a crematorium. 

1st Woman:  To be burned alive just like that?  

2nd Woman: First, not alive but dead. And second, why not? It‘s better to burn up quickly 

than, beg your pardon, rot away boringly for a long time. 

1st Woman:  Brrrr! … listen, don‘t you have any other subjects to talk about? Why are we 

sitting here just like that? Where‘s the Paradise, Hell, the light at the end of a tunnel, or at least 

anything similar to a decent afterlife? 

2nd Woman: We‘re probably waiting for someone to take care of us. Just imagine what a lot 

of people are doddering off life‘s stage! Probably there must be a long waiting line. 

1st Woman:  Will you be the last in the line? 

2nd Woman: Could be. 

1st Woman:  I‘ll be the next in line then. Right now I‘m nervous. 

2nd Woman: Nothing to be nervous about, because you‘ve got everything behind you 

already. 

1st Woman:  So what should we do now? 

2nd Woman: Doing anything now is out of place. Relax and … how should I put it? … oh 

yes, find repose. By the way, what about getting acquainted? After all, we‘re on our last trek 

together. My name‘s Victoria, and what‘s yours? 
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1st Woman:  Natalia… Natalia Heorhivna. 

2nd Woman: Na-ta-lia He-or-hiv-na… Imagine how nice the first name and patronymic 

would look in gilded letters on granite? And under all that the epitaph: ―From the sincerely 

grateful descendants!‖ 

Natalia:  But I don‘t have any descendants.  

Victoria: So be it: ―In memory. Honor and glory be yours for ages to come.‖  

Natalia:  Amen… I won‘t live that long.  

Victoria: Sure, you‘ll die much earlier. Here‘s another version of an epitaph: ―You‘ll live in our 

hearts‖ period.  

Natalia:  It lacks warmth and sounds too formal to me.  

Victoria: My, my, are you difficult to please. Do you have a nice photograph for the tombstone?  

Natalia:  No, except the one for a passport. I‘m not too photogenic and my figure is not …  

Victoria: You‘ve got a good enough figure … for a coffin. And the main thing is that it has some 

economical advantages: a narrower coffin, less expensive, and less fabric for dressing you up.  

Natalia:  Indeed, I have nothing decent to wear. Truth is, I came by a fur coat not so long 

ago.                                                                                                                                                               

             

Victoria: Oh no, wearing a fur coat in a coffin is indecent and, perhaps, it would be too warm in it.  

Natalia:  I also bought a brand new swimming suit, a colorful one with flowers. 

Victoria: No, flowers won‘t do. You‘ll need something black or dark blue. What a lingering Soviet 

habit we indulge in by putting off everything for later on.  

Natalia:  But death came so unexpectedly.  

Victoria: It‘s something everyone is being warned of today … in advance. We seem to have been 

taught everything. Want to drive a car? Good, take a three-month training course, pass exams, and only 

then you‘ll be issued a driving license. But nobody is being prepared for death. I think there should be 

some courses and exams for this purpose. If you failed to take a course, don‘t be in a hurry to pay the 

debt of nature.   

Natalia:  That‘s exactly what I‘d string along with. I‘m still a greenhorn in this respect. What if I won‘t 

be accepted?  

Victoria: Why ask me? I know as much as you do…  

Natalia:  But you seem to know all the facts of life … as if you died dozens of times.  

Victoria: Know why? It‘s because of my logical thinking. For some reason I‘ve got a headache right 

now. What if thinking too much is harmful for corpses?  

Natalia:  For corpses nothing is harmful anymore.  
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Victoria: A sober thought, I‘d say. I have to take something against the headache (looks for some pills 

on the desk, swallows a couple, sits down at the desk and falls asleep).   

Natalia:  Let me have some, too. All these weird happenings have made my head spin (also takes some 

pills). Their taste reminds me of my soporific… Maybe I‘ll find some repose … (goes to a cot and lies 

down).   

(Fadeout)  

Scene 2  

Natalia:  (wakes up, gradually gets on her feet, rubs her eyes, takes in the room, notices Victoria, 

walks up to her, and coughs slightly to wake her up). Excuse me, but what are you doing here?  

Victoria: (half-awake, not understanding what‟s going on). Where am I? Now wait a minute… I went 

out with Tolik. Do you know him?  

Natalia:  (irritated) I don‘t and I don‘t want to.  

Victoria: Good for you. He‘s a rare scum – made me drunk and then walked out on me. Or was it the 

other way around? When I came to me senses, it was cold. Then I saw corpses all around … and you 

seemed to be one of them. Now I‘m recalling it all. Your name is Natalia. 

Natalia:  Right, and yours is Victoria. So it wasn‘t a dream, was it?  

Victoria: What dreams are you talking about? Look at me. In my eyes there‘s frost, on my leg is a tag, 

and I‘m a typical representative of the family of corpses. You don‘t look any better.  

Natalia:  This is absurd. Me, a corpse?  

Victoria: No, you were simply gadding about nearby and decided to drop into Morgue No.5 – a 

wonderful attraction sight with such a refreshing cool!  

Natalia:  Morgue No.5? But that‘s the place I work at as a medical orderly. Does it mean that I‘m 

alive?  

Victoria: Why then were you lying around like an ordinary corpse?   

Natalia:  I wasn‘t lying around. I just fainted at your sight, taking you for a ghost, although this is a 

morgue and live corpses are a rarity around here. You‘re the first one I‘ve seen.  

Victoria: I‘m really thrown out of gear. Am I alive, a corpse, or a ghost?  

Natalia:  We could pinch each other (pinches Victoria).  

Victoria: Ouch, it hurts!  

Natalia:  Of all the people to complain.  

Victoria: Let‘s suppose we‘re alive. But how have we come to be here?  

Natalia:  Wait a minute. You mentioned about a booze-up. Maybe you became dead drunk, got chilled 

to the bones in the street, and they picked you up as a corpse.  

Victoria: How then did a medic confirm my death?  
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Natalia:  It‘s a wonder how he didn‘t confirm his own death yet. He goes on a bender at his workplace 

and everything else then runs by autopilot. 

Victoria: Why do they keep such people?  

Natalia:  Nobody‘s every complained about it. You‘re the first one. Thank God that you landed here, 

but not in a crematorium. You‘ll have to drink less.   

Victoria: I didn‘t get into the habit yet. So we‘re alive, aren‘t we?  

Natalia:  Thank God we are. All is well that ends well.  

Victoria: I‘d even say all that doesn‘t end. (Both laugh). Oh, but I must phone back home lest they 

worry…  

Natalia:  Don‘t tell them, though, where you‘re phoning from.  

Victoria: May I? (Tries to phone, but fails). The line seems to be dead.  

Natalia:  How come? Let me try (tries to phone, but fails as well). That‘s strange, not a single buzz. 

Never mind, there‘s a public telephone around the corner.   

Victoria: (Goes to the door where she stops short). Oh my, but I can‘t go outdoors in such a wear. I‘d 

be lucky not be be hauled off to a nuthouse or raped. 

Natalia:  Wait! The clothes are in the outer room. You were dressed upon arrival, I hope?  

Victoria: Sure, once upon a time. It‘s a striped suit.  

Natalia:  (pushes the door, but it proves to be closed). What the hell! It‘s closed. Or is this somebody‘s 

foolish joke? Wait! There‘s an emergency exit here. (Runs to the opposite door, tries to open it, but it‟s 

also closed). Why are you standing there rooted to the floor? Give me a hand. (Both try to open the 

door, but all in vain).  

Victoria: Well, well, that‘s a pretty pass. I wonder how long we‘ll be stuck in this hole? By the way, 

what time is it?   

Natalia:  (produces a watch). It stopped. Must have hit the floor when I blacked out. Do you have a 

watch? 

Victoria: The only thing I got is a tag (raises her foot and inspects the tag). Just what I thought – it‘s 

got the number 13 on it. With such a number they even won‘t let you die in a human way.  

Natalia:  What should we do now? And the main thing, what does it all mean? 

Victoria: What about breaking down the door?  

Natalia:  It‘s hopeless. The door‘s steel-plated.  

Victoria: What a stupid country to live in. Why should a morgue have steel-plated doors? To keep out 

the body snatchers? Or to prevent the dead from running away?  

Natalia:  No, that‘s not the reason. This used to be a bomb shelter in case of a nuclear, chemical or 

such like attacks. Somewhere there‘s an instruction on this point. 

Victoria: (finds the instruction). Here it is (studies the instruction, Natalia joins her).  
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Natalia:  (reads). In case of danger of an attack, the security system is activated and the door is 

blocked…  

Victoria: Do you meant that …?  

Natalia:  I don‘t mean anything. I just read what‘s written here. Maybe it‘s something incidental.  

Victoria: And the dead telephone line – is it also incidental?  

Natalia:  Good Lord, it gives me the creeps. I just can‘t believe it.  

Victoria: When the nuclear power station at Chornobyl blew up nobody believed it either.  

Natalia:  What if it‘s blown up again?  

Victoria: Who knows. In any case going outdoors is dangerous. Anything could be out there: chemical 

contamination, radioactive fallout, epidemics… 

Natalia:  Where could that garbage have come from? Everything seemed to be quiet…  

Victoria: The explanation is simple. The Americans got sick of China‘s expansionist ways and hit it 

with a nuclear rocket. The Russians stood up for their Chinese comrades and retaliated. So the 

Americans put on a nuclear missile attack on Moscow. Now all that radioactive shit is raining down on 

our heads.  

Natalia:  I‘m surely down on my luck to have landed in Morgue No.5 at such a time. I believed this 

would be the end of my professional ambitions, but now it might be much worse than that.  

Victoria: Depends how you look at it. At first we seemed to be dead, while everyone else was alive, 

but now it‘s perhaps the other way around.  

Natalia:  Do you really believe that we‘re the last people on earth?  

Victoria: It could be a possibility. Who knows.  

Natalia:  Why would Gold leave just two females alive? Makes no sense to me. Noah, for one, brought 

on board his ark a pair of each creature. Of what use can the two of us be?  

Victoria: The ways of God are truly unfathomable. What if thereby He wanted to put an end to all 

wars? Once I saw a film where girls were reared in test tubes. You any good at biology? What‘s 

artificial insemination?  

Natalia:  I‘m a medic, after all. Artificial just means artificial, but you still need a man to achieve the 

desired outcome. (Presently the telephone rings piercingly. The sound makes the women start). 

Victoria: Pick it up! This is supposed to be your workplace.  

Natalia:  (Picks up the phone and responds in an expressionless voice). Hello… yes … yes … 

(replaces the receiver, keeps silent).   

Victoria: Well, who phoned?  

Natalia:  I don‘t know …  

Victoria: Was it at least a man‘s or a woman‘s voice?  
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Natalia:  A man‘s, it seems.   

Victoria: Thank God, one man‘s still alive. What did he say?  

Natalia:  They just left and will be here soon.  

Scene 3 

Victoria: Are they coming to pick up a corpse?  

Natalia:  No, in that case they would‘ve said it differently. They‘re coming for me, or for us?  

Victoria: And what would that mean?  

Natalia:  If I only knew…  

Victoria: At least the telephone has been switched on (picks up the receiver). Hey, it‘s off-line again. 

Natalia:  Maybe it‘s done intentionally to have the phone operate only one way. A weird hocus-pocus, 

I‘d say.  

Victoria: Now let‘s mull it over logically: if we‘re alive, so it‘s somebody‘s nasty joke and we just 

have to wait out until it runs its course.  

Natalia:  And what if we‘re … not alive? 

Victoria: The more reason to wait. There‘s nothing else we can do.  

Natalia:  (sits down, waits for a while). But I can‘t be sitting and just twiddling my thumbs! (Jumps to 

her feet). Let‘s do something!  

Victoria: Do you have any cigarettes?  

Natalia:  Yes. So what?  

Victoria: You said that we should do some. So let‘s have a smoke (Natalia produces two cigarettes, 

lights one and the other, and then crumbles hers). What‘s the matter?  

Natalia:  I won‘t smoke. What if all this is real … and there‘ll be the Last Judgment? Smoking is a sin.  

Victoria: If it‘s real, you‘ve already sinned up to the hilt. So it won‘t help you any. You can just as 

well give yourself up to all the joys of life – oops, beg your pardon – of death.  

Natalia:  (produces another cigarette and lights it). Sounds convincing.  

Victoria: One cigarette more ore less doesn‘t make any difference. You‘d better be concerned about 

something more serious… Say a pray, if you are a believer.  

Natalia:  (assumes a prayer‟s pose and barely moves her lips in a prayer). And why don‘t you repent?  

Victoria: I see no sense in it. Whether I repent or not I‘ll land down there (points to the floor). I failed 

to abide by God‘s commandments. No sooner did I marry than my marital life became sour and we 

parted, I was kicked out of college, and what followed was a merry-go-round of living. But then I got 

crammed to the scuppers with all the ups and downs of life. 
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Natalia:  Still, if you repent sincerely… Maybe this place is a sort of purgatory. They didn‘t come for 

us on purpose so as to give us another change.   

Victoria: You say so because you‘re more than a match for me – working hard all your life from sunup 

to sunset, living with one man, probably never deceiving him, eh?  

Natalia:  Not a lot you know about me, do you? I would‘ve have been better off had I deceived him 

than this ….  

Victoria: This what? (Pause). All right, if you don‘t want to say it, don‘t. 

Natalia:  Listen, what if I repent to you? It‘d be like confessing to a priest.  

Victoria: Just a minute (stubs out her cigarette). Now repent.  

Natalia:  To make a long story short, I had two abortions … in my salad days, so to speak. I got 

pregnant from a boy I met by chance … 

Victoria: That‘s enough for an explanation. What about the second?  

Natalia:  That‘s when I was already married. We were renting one room and lived in such squalor that 

I decided against childbirth. Later on I saw my baby boy in my dreams. You know, it seemed like a 

snowstorm was raging and somebody knocked on the door, saying quietly, ―Mommy, let me in, I‘m 

scared…‖ I opened the door, but there was nobody outside… That would rouse me from sleep and 

make me weep bitterly. I was told that any abortion spells the end of a marriage. A woman has to pay 

for interrupted childbirth, for life, let alone for everything else that follows. 

Victoria: And for a child as well. Almost everybody is resorting to abortions. That‘s what‘s life like. 

But with me it was much worse than that. When I was pregnant, my mate deceived with me a broad 

and so I send him packing. He left, all right, but my baby girl was born dead – got herself entangled in 

the umbilical cord. They say that once it feels guilty of something, it hangs itself.   

Natalia:  Can they really understand such things ―there‖?  

Victoria: Better than we. You know, it would have been better had I done an abortion – less suffering 

for both me and my baby girl, especially for her…   

Natalia:  Listen, a lot of sins are forgiven for suffering.  

Victoria: Makes no difference to me after all I‘ve been through. (The telephone rings, both of them 

freeze).  

Natalia:  Pick up the phone, quick! But this time ask everything in great detail. 

Victoria: No, you do it. It‘s your turn. (Pause). Pick it up or it‘ll stop ringing.  

Natalia:  (picks up the receiver). Hello… who‘s there? Yes… I just want to … (replaces the receiver).  

Victoria: What did he say?  

 

 

Scene 4 
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Victoria: ―Don‘t worry, we‘ll be there soon,‖ he said and added not to take any thoughtless steps and 

keep out of harm‘s way. 

Natalia:  Wait a minute! If we‘re to keep out of harm‘s way, doesn‘t it mean that we‘re alive?  

Victoria: Indeed, what steps, the more so thoughtless, can a corpse take? It‘s clear as daylight.  

Natalia:  Sounded to me like the assurances of a medic: please, don‘t worry, everything will be all 

right, and if your leg will be cut off up to your ears, you don‘t need it anyway, do you? Got the drift? 

Did you get plastered often? 

Victoria: Only now and then.  

Natalia:  But I was a real boozehound. Delirium tremens – that‘s what we‘re suffering from, my dear.  

Victoria: What? You must be out of your mind.  

Natalia:  Of course, I am. My job‘s a nervous affair with a lot of stress and fatigue. So there‘s never 

enough glue to keep me in one piece.  

Victoria: What are you raving about? Do you mean that we‘re some screwballs?   

Natalia:  There might be two options: either we‘re screwballs, or the screwballs out there are much 

worse than we.  

Victoria: Let‘s assume it‘s so… Why then did they lock us up here?   

Natalia:  Because we‘ve got the manic-depressive syndrome. We‘re sort of publicly dangerous types.  

Victoria: Why not in a nuthouse, but in a morgue? 

Natalia:  It‘s an on-the-job method of treatment, I guess.  

Victoria: But I‘m not performing any work here!  

Natalia: It might also be a temporary arrangement.  

Victoria: What then does the phrase ―keep out of harm‘s way‖ mean?  

Natalia:  So that you won‘t ram your head against a wall and destroy public property?  

Victoria: My head‘s public property?  

Natalia:  No, the wall, or those dratted doors (rushes to a door, but stops short).  

Victoria: (thoughtfully). What kind of a screwball am I, if I can think soberly?  

Natalia:  You‘d better keep mum about your sober thinking. Whose obsessive idea about the nether 

world was it, but not yours?  

Victoria: And who carried on about a nuclear winter around one separately taken morgue?  

Natalia:  Well, as far as I can make out, you‘re a typical schizoid paranoiac, while I‘m a paranoid 

schizophrenic.  
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Victoria: Good Lord, sounds so idiotic … it seems to be true. Listen, you‘re a medic and must be 

knowing the ropes. I‘m aware that I‘ve got a loose screw, but tell me how and when it became loose. 

Natalia:  Well, I‘m not a psychiatrist. Did you ever have a feeling that someone was pursuing you?  

Victoria: (tries to recall). It happened. Whenever I put on a mini skirt, some stud would stick to me 

and dog my footsteps all the time. 

Natalia:  And what about a long skirt?  

Victoria: Depends how long. Whenever with a deep cleft, the effect was the same.  

Natalia:  See: obtrusive ideas with persistent associations. 

Victoria: Oh, mommy, I don‘t want to land in a loony bin.  

Natalia:  Don‘t be so wrought up. The patients are always better off than the medical personnel – all 

you do is lounge around and rest. It‘s the nurses that have to be pitied, since they‘re on the move all the 

time, attending to the complaints of the crazies. Why do you think I got a job at the morgue? Everyone 

here is happy and doesn‘t complain. Dead patients are a hundred times better than the living ones.  

Victoria: Hey, I know what you‘re sick of! Necrophilia.   

Natalia:  Are you out of your rocker? I‘ve never touched them so much as with a finger. 

Victoria: So it‘s platonic necrophilia. Phase One.  

Natalia:  I think that with you it‘s the last phase of wackiness. (Pause, quiet). Listen, I know what we 

should do to have them let us out of here. Let‘s pretend that we‘re on the way to recovery, understand? 

Victoria: (nods in agreement, says loudly) I‘ll never drink again! 

Natalia:  And I‘ll never come near a corpse. I‘ll quit this dead house tomorrow. No, right away today!  

Victoria: Just the smell of liquor makes me sick.  

Natalia:  And I get sick of the smell of these stiffs.  

Victoria: To prove my point, I‘ll join a sobriety society. 

Natalia:  And I‘ll make the worst move by joining an ambulance team, or else work in analyses 

reception instead of this charnel house. (As the telephone rings, says quietly) What if they heard us?  

Victoria: Come on, pick up the receiver and talk to him like a medic to a medic.  

Natalia:  Hello… yes (pause). Excuse me, but won‘t you tell me … (replaces the receiver).  

Victoria: Well, what did the doctor say?  

Natalia:  I think it wasn‘t a doctor. He said that they were late and that we should make up our 

minds…  
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Scene 5 

Victoria: Make up our minds about what?  

Natalia:  I don‘t know. But if they consider us schizos, they would‘ve said something else. Schizos 

don‘t make up their minds; it‘s something that‘s done for them by others.  

Victoria: Exactly… make up your minds… sounds like an appeal on a ballot slip.  

Natalia:  Hey, you hit upon a good idea. What if it‘s a coup?  

Victoria: What coup?  

Natalia:  A political coup d‘éta, of course. While the higher-ups are locked in a power struggle, the 

masses have been cooped up in their homes lest they pull a different way. Therefore we have to make 

up our minds whether we support ―our side‖ or ―their side.‖ 

Victoria: But where is this ―our side‖ and ―their side‖?   

Natalia:  Does it make any hell of a difference to you? It won‘t be any worse than it is now.  

Victoria: Why so?  

Natalia:  Or they might at last put this country in order by jailing some, wasting others – enough to 

make us breathe easier.  

Victoria: And what if they jail or waste us?   

Natalia:  Why us, and what for? 

Victoria: If they knew what for, they would‘ve done it a long time ago. We were told to make up our 

minds, which means we have to find out who the Left and the Right are.  

Natalia:  Can‘t you put it more clearly?  

Victoria: What a feather-brained character you are. The Left are for making everyone much the same 

and be equally bad off, and for an all-out unification with different fraternal peoples, while the Right 

are a peculiar breed of patriots who want us to be bad off as well, but selectively, and for them the 

fraternal peoples are the ones with the fattest bank accounts. 

Natalia:  Which means that everyone will be down at the heels? 

Victoria: Who knows. So if we don‘t make up our minds, everybody will be under the screw, 

especially you and me. Is that clear enough?  

Natalia:  Just about. Most likely the freaks we‘re dealing with are from the Left.  

Victoria: Shush … (says quietly) mind what you say. They might be eavesdropping on us.  

Natalia:  (loudly) I‘m, too, for a bright tomorrow … or, still better, for a bright today… when everyone 

– on a per capita basis – will have equally a yacht, villa, and a Mercedes car. 

Victoria: (quietly) What are you raving about? What Mercedes car?  
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Natalia:  If that‘s not to your liking, let it be a bicycle for everyone or, still better, a skating board … of 

a red color! It‘s less expensive and will take care of the fitness problems. Also, there‘s absolutely 

nothing we‘ve lost in NATO. Why should we have to be losers all the time?  

Victoria: Imagine some nice Western troops entering the picture. Oops – I wanted to say some friendly 

fraternal troops. We‘d be living in clover then.  

Natalia:  When?  

Victoria: When all those dratted nightclubs, casinos, discothèques and other capitalist survivals are 

razed from the face of the earth. 

Natalia:  Right you are, because they rob you of sleep. With our failing health we‘re the least fit to be 

whirling and twirling the whole night through. 

Victoria: And winning anything in a casino is like milking a he-goat into a sieve. The bastards are 

rigging the machines, cogging the dice, and double-crossing the gamesters. A lot of times I tried to win 

– all in vain. Those swindlers should be thrown behind prison bars. 

Natalia:  Instead of casinos we should have theaters, concerts halls, or picture galleries!  

Victoria: Right. Also, prostitutes should have fixed working hours – either in the daytime or at night. 

And they should have a trade union to care of their days off, sick leaves, vacations, and everything else 

working people should be entitled to.  

Natalia:  It wouldn‘t be bad to send them off on indefinite leave. For all time to come! Enough of that 

whoredom! A husband should bring his wages to his family instead of spending them on floozies. As it 

is, our money‘s not worth a fig nowadays.  

Victoria: Money is not the main thing, though.  

Natalia:  Not even when you got a lot of it?   

Victoria: The main thing is for the heart to sing.  

Natalia:  Hey, that‘s a fine idea. Let‘s sing a revolutionary song. (Gives Victoria a wink and says under 

her breath) Once they hear it, they‘ll be moved and let us free.  

Victoria: Let‘s strike up the The Internationale (sings quietly) … Arise, you prisoners of starvation! 

Arise, you wretched of the earth! For justice thunders condemnation: a better world‟s in birth! That‘s 

all I remember. (March around the room, singing la-la-la instead of the lyrics, then stop marching). 

We could also build a fire and … (whispers) burn all the compromising capitalist trash like, for 

instance, this typical porno magazine. (Picks up the magazine, but Natalia tries to take it back).  

Natalia:  It‘s not a porno but a usual women‘s magazine (snatches the magazine out of Victoria‟s 

hands).   

Victoria: What about this broad stringed with what should look like a swimming suit?  

Natalia:  Is she supposed to wear a fur coat in summer? (Hides the magazine in a desk drawer). It just 

entered my mind that it‘s not the Left we‘re dealing with… 

Victoria: Who then? 

Natalia:  Try to recall how the man addressed you.  
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Victoria: He said Pani
1
. Yes, he did, and in Ukrainian besides.  

Natalia:  See. It‘s the Right, of course. The Left wouldn‘t be torturing their tongues to squeeze a 

Ukrainian word out of their mouths. Makes me sick listening to those benighted members of 

Parliament who can‘t piece together a simple phrase in Ukraine. The tongue of the Russkies is the only 

one they seem to know. 

Victoria: Uh-hu, and with a lot of cant. Yes, we‘re dealing with the Right…  

Natalia:  Oh my, what a flood of gibberish we had let loose here.                            

Victoria: No, a bright future of the communist variety would make a hash out of our lives. 

Natalia:  Yes, we‘ve had enough of that friendship of peoples. And, apart from everything else, you 

won‘t get far on a skating board. 

Victoria: People in the West have a decent life. Perhaps we, too, might come into something decent 

one day. The main thing is to advance in the right direction.   

Natalia:  For a starter let‘s shape the image of a genuine Ukrainian woman. 

Victoria: Do you have any embroidered blouses by any chance? 

Natalia:  Do you think that embroidery is a favorite pastime among the dead?   

Victoria: Oh, how sarcastic we are. I was just curious. All right, let‘s have a closer look at the main 

things – our ancestry, for one. What‘s your surname? 

Natalia:  Varletenko, by my husband‘s name.  

Victoria: (laughs) What a husband with such a surname to bump into. Did it take long to find him? 

(Says seriously) For our situation, though, it‘s an ideal surname. It captures so beautifully the national 

character, so to speak. And what‘s your maiden name? 

Natalia:  Daturaman.  

Victoria: Oh, that‘s a worse case.   

Natalia:  Not at all. It‘s part Latin of what means jimsonweed.   

Victoria: Sure, and also goes as a hallucinogen. Has a Jewish ring about it, too. Are there any Jews 

among your ancestors? 

Natalia:  None as far as I know… Will they be really filtering my ethnic background so much?  

Victoria: You bet! Right down to seven generations. I knew one a character who was always asking 

everyone whether he was a Ukrainian. Once I invited him to hear Verdi‘s Rigoletto at the Opera. ―Is he 

a Ukrainian?‖ he asked. ―Who,‖ I said, ―Verdi or Rigoletto?‖ Said he: ―Both.‖ Funny, isn‘t it? 

Natalia:  Not at all. And what‘s your surname?  

Victoria: (Picks up the morgue ledgers) I might as well be a corpse, temporarily, with a stamped 

document to confirm it.  

Natalia:  You needn‘t be a corpse temporarily, but for a much longer time. (The telephone rings, both 

women freeze). Pick it up, it‘s your turn now. Try to guess by his voice what party be belongs to. 
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Victoria: And the color of his boxers, yes? (Picks up the receiver). Hello… (long pause). Whoa, we‘re 

stuck … 

Natalia:  Already? Where? Are they of the Left or the Right? 

Victoria: I don‘t know. We got stuck here, while they got stuck in a traffic jam. We were told to be 

prepared for everything, perhaps even for the worst.  

Scene 6  

Natalia:  For the worst? Good God, what could be worse than the mess we‘re in? We‘ve been dead, 

went for screwballs, and lived through a nuclear war and two coups. For how long yet will they be 

driving us up the wall?  

Victoria: Mind you, it‘s we who cooked up all this.  

Natalia:  This damned uncertainty – I can‘t stand it any longer. I‘d do anything just to get out of this 

dump.  

Victoria: Anything, you say? All right, strip then.  

Natalia: Have you gone off your rockers for good?  

Victoria:  No, just got an idea that has to be checked. Do you want to crack this puzzle? (Natalia 

recoils). Don‘t be so shaky: I‘m a square as far as sexual orientation is concerned.  

Natalia Victoria: What did you think up? All right (begins to undress), though it‘s cold in here.  

Victoria: Never mind, soon it‘ll be hot for you.  

Natalia:  What do you mean? 

Victoria: (looks her over critically). You‘ve got a nice enough figure, with everything in its proper 

place. 

Natalia:  How much longer will I be freezing like that? What don‘t you explain what‘s up at long last?  

Victoria: You can get dressed now. We invented the hell knows what, while everything has a simple 

and banal explanation. Look at it this way: a nice chick like you or me, for instance, suddenly lands in 

an out-of-the-way place. Why pay the broads anything? Lock up a stray woman, build up a 

psychological pressure for a couple of hours, and she‘ll do anything to get out of here, just like you 

said. 

Natalia:  You know … that muffled voice sounded very much like a hood‘s …  Mommy dear, what 

are we to do now? 

Victoria: There‘s only one way out …. you know what I mean.  

Natalia:  Are you seriously suggesting that we…  

Victoria: I‘d hate it , of course, but when it‘ll come to…  

Natalia:  We have to get out of here.  

Victoria: That we tried already. Is there any place we can hide in here?  
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Natalia:  Probably only among the corpses. But I won‘t join their company. Anyway, finding us 

among them will be easy.  

Victoria: I won‘t join them either. So there‘s no choice for us.  

Natalia:  I‘ll resist, yell, put up a fight. In the end, I‘ll threaten to call the police.  

Victoria: What a foolish frame of mind. You might as well yell your head off and nobody will hear 

you. Don‘t you ever read the papers? If it‘s done on the quiet, they carry off their dirty job and scram. 

But once there are any threats, you‘re bumped off and curtains. One corpse less or more makes no 

difference – it‘s stuck into a cooler and no one‘s the wiser.  

Natalia:  You‘re wrong on that point. We keep strict records.  

Victoria: Would that make you any happier? Better endure half an hour of unpleasant feelings than 

turn into a stiff. I can‘t boast much about a school of hard knocks, but what I‘ve gone through here is 

enough for me. 

Natalia:  But I can‘t make myself do it with the first man I come across.   

Victoria: Listen, lady, this won‘t be a visit to the dentist. All you‘ve got to do is simply go through the 

motions. 

Natalia:  How?   

Victoria: Once a rake offered to do something nice-nice to me. I said that I had another partner for this 

purpose, to which he suggested: ―So just make believe that it‘s him, not me. It won‘t rattle me.‖  

Natalia:  Did you agree?  

Victoria: Of course not. But ours is a different case. There‘s no reason to assume a negative posture. 

They mightn‘t be some ugly apes, but nice-looking boys.  

Natalia:  A nice-looking one can find for himself a woman anyway. (The telephone rings)  

Victoria: Will you pick it up?  

Natalia:  Let it be you. You know better what‘s what…  

Victoria: (picks up the telephone). Hello … (a long pause, replaces the receiver, goes rigid).    

Epilogue  

Natalia:  Well, what did he say? (Pause). Why do you keep silent? (Pause). Don‘t scare me. Was it 

what you thought? (Victoria shakes her head). What then? Who was it? Speak up, don‘t torture me!  

Victoria: I don‘t know… He said that they changed their minds and won‘t come.  

Natalia:  But why?  

Victoria: He didn‘t say, but added, ―You can choose yourself – either leave or stay.‖ 

Natalia:  Well, I‘ll be! Wait a minute. Do they know at least that we‘re locked up? 
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Victoria: (still thoughtfully) It seems to me they know about us much more than we suspect. Maybe 

something we ourselves don‘t know. 

Natalia:  So we‘re back to reference point zero: we don‘t know who we are, where we are, what‘ll 

happen to us, and who and when will open the door.   

Victoria: Just a moment: he suggested that we could leave. Try that door again. 

Natalia:  I‘m sick of trying. All right, I‘ll try so that you won‘t have any doubts. (Pushes the door, it 

proves to be unlocked, and she almost tumbles outside). Well, I‘ll be jiggered! There‘s some tunnel and 

a light at its end. 

Victoria: (runs to the second door, it‟s open as well). I seem to see a street and the crack of dawn. 

Take a look at your watch, quick! 

Natalia:  But … (produces her watch and puts it to her ear). It‘s ticking! Is it really the end of our 

plight? Are we really free?  

Victoria: The end, you say? Nothing doing – it‘s just the beginning.  

Natalia:  Yet another scenario? What beginning do you have in mind? 

Victoria: The worst. Remember he mentioned about the worst?  

Natalia:  Why the worst?  

Victoria: Don‘t you understand? They gave you a choice. 

Natalia:  What‘s so bad about it?  

Victoria: They threw to us that choice like a bone to a dog. Here, take that freedom and choke on it! 

You can leave, or you can stay. You can be alive, you can be dead. It‘s all a choice of your own. 

Nothing‘s coming from above or from below. Mere nothing! There‘s nobody you can complain about 

your troubles and mistakes. You don‘t have to adapt to any circumstances. It‘s you who‘s creating 

these circumstances. Your words, your steps, your shadows – they‘re all exclusively yours. We waited 

all the time for the one who‘d open the door – in vain. And the most horrible thing of all is that the 

telephone won‘t be ringing any more – they just passed us by. It‘s the worst thing they could do… 

Natalia:  What will be with us now?  

Victoria: I don‘t know… 

(Both women embrace each other firmly in the middle of the stage. The doors remain wide open. The light 

coming through them is different, like from different worlds. There is an illusion of a severe draft. The women 

stand still, uncertain what to do next. Slow fadeout).   
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Snegurchenko Vladimir  

PLAY 

NOTHERN LIGHTS 

 

Circles under my eyes. I go to see sunrise. I speak to somebody, who is just like me. My 

eternal companion, the brain, is steeped in the present, in the stamps of history, and I‘m one, 

who seems higher than Buddha, higher and more spiritual, than Gautama Buddha. 

... 

I cream events and pick tip-bits of the day. 

Down the night, up to the roof of the wisdom, where my secret muse slumbers, sleeps like a 

fat swine, like a moth in the cocoon. Antenna… antenna… the wireless signal. 

Twenty-floored building under my feet… 

Gautama, I‘m higher than you. 

Drink some drug, Gautama! 

……………….. 

I have been sleeping for 20 years and every bullet is a bullet of national treasure. 

By the Ecuador beach, on the breast, 

the breast on the tortoise shell. 

I‘m flooding temples of Indonesia with sweat and lust whiskey! 

With doses of psychedelics and joy of excursions into Gautama‘s possessions. 

Rivers! Turn back!  

Minutes are dropping like the hail,  

They are making famine on wheat fields. 

Gorge (eat) Stalin, gorge him, guys! 

 

Look, infants have moved from the womb to the stomach! 

Look! Unborn infants have moved from the womb to the stomach! 

 

Gorge Stalin, sons of the bitch! 

 

But, what the mother has to do? 

An-n-nd an-nd 

Our Lady (Blaessed Virgin) 

An-n-nd an-n-nd 

What a woman has to do with Hitler in her womb? 

What a woman has to do with a little Hitler in her womb? 
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So, I‘m awakening, I‘m awakening!  

20 years has passed!  

20 years!  

Mum!  

I‘m 20!  

And I‘m an old man now!  

Mummy!  

I am an unbelievable old thing. 

 

Rotten story, Mummy, I‟m 20, but I‟m older than you. 

Bury your children, bury your dear babies!  

They‘ve found too much life there.  

Everyone born in love must die in 20, just not to awake. 

 

– Mum, I am little Hitler 

– Sleep, baby, tomorrow you‟ll go to school 

 

The son went to school…  

and found a school of spiritual improvement from A to Z. 

The school‘s top is the skill  

to make gloves of human skin,  

the art to create human skin gloves. 

 

– Mum, I am little Hitler  

– Go to sleep, baby. Daddy is killed, now you‟ll take his place in the family. 

 

Love me, son, I‘m your  

muuuMm_ muuuMm_ 

I am your Mother Country! 

Love me, baby, in all positions! 

I am your Mother Country! 

 

Incest is the God‘s grace, dear. 

 

………………. Happy babies are born of incest.……………………………………………. 
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Son and you were born in the same way_  you will be most happy, I promise you_ 

 

Promise_ 

 

– Mum, and what is the war? 

– My baby, war is when they 

 

………. fuck you but they didn‘t satisfy you, and so you appeal to Hague court.………. 

 

– Mum, what is Hague court?  

– Sleep, son. 

 

Minutes drop like the hail, 

The days pour like rain 

And the years lie down like haze, you know. 

 

sleEe_Ee_Ee_ P  

and you‘ll seeee The North_th_thern Lights. 

And mummy will kiss you all your body through,,,             through,,,             through,,, 

And you will grow the richest guy and the most loved and hap_P_py! And you‘ll provide 

your mummy, and take care of her when she‘ll grow o_OL_L_LD.                                     

                                             So for what I‘m bringing you up? For what do I this?  

                                             For you would lo_ove your Mother. You must tell her all 

abo_O_out!  
                                             I‘m your mother, aren‘t I? So I‘m your Muuumm_ Mum_ Mu_m. 

Mum, 20 years passed… I began to shave… I „m back from Afghan (Vietnam)…  

I‟m alive and want to embrace you. 

 

 

I learnt howto French kiss from my mum.  
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Mummy taught me wet kissing, she tell me  

all about her privy parts, all her charms,  

she called this so, – “the charms”!  

 

Mum says before I was a little monkey and after became a human being. 

                                                                                    

…But I have grown to a fat bastard… 

 

But I was!    Very!    Nice!    In my childhood!   

 

A nice  

little monkey.  

Mummy’s monkey. 

All the kids are very nice 

 little monkeys,  

hippos and puppies 

 in their childhood. 

 

The first word  

                          I have learned 

     was want, and the 

  second was Mum.  

 

But 

 

                                 ……..…In my 20 I left my Mum, left her forever……….. 

 

And now  

I feel her at the distance only. 

 

Forgive me, Mum,  

but I‘m grown up, I am a man now.  

And you are my mother. 
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So we must not have anything in common. 

 

This is not right to sleep with your own mother… 

 

Well, but I‘d realized  

this only in Afghan (Vietnam),  

when they had put  

the muzzle of the gun into my mouth and said I never shall sleep with my Mother because  

this isn‘t right.   
And then I‘d realized this is really bad. After they said, somebody sleeps with their mothers till 

they‘re 40.  

That‘s because they have never been to Afghan (Vietnam).  

 

 

– Mum, I am little Hitler.  

– Sleep, dear, I‟ll give you an injection, and all this stuff will pass. 

 

So take a pill, drink it with water. Drink only boiled water; don‘t drink water just from the 

tap.  

Homeless dogs only drink water just from the tap, 

and you are not a dO_ggggg, aren‘t you? 

You are pretty, naughty, 

nasty mon_Key.‘ 

 

When your Mum was 8 years old,  

she took a lot of pills too.  

She was taken to the best doctors. 

 

……………………But only an old witch had helped her ………………………, 

 

She whispered all the speet to the egg.  

From that time your Mum never had been ill. 

She says,  
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she‘s as health as a horse,  

and don‘t look to the mouth of a given horse! 

 

What does she mean? 

 

Nobody knows.  

Mum just always try to teach me. 

 

But I was never taken to witches.  

 

She says she doesn‟t trust them. 

 

 Not the same is the medicine, she says, the medicine is high class now,  not like  

in our times. There are all sorts of drugs, of any price and for any ages, and from any 

decease. For example, the pills only for persons, who are from 17 till 20.  

And what have I do if I am 20 and a day? You shall consulted with a specialist and have 

other preparation, “20 plus”. 

 

So, since my birth, Mum switched me from one preparation to another. We never stay too long at one 

preparation. Mum said this is harmful, organism is getting accustomed, and effect decreases. 

 

And effect really decreased. Maybe because I never swallowed it,  

just chewed till Mum watched,  

and then ran to the loo, and spat out white, red, yellow bubbles of saliva with chewed drugs. 

– Mum, I am little Hitler.  

–  Sleep, baby, your mother is too old now, to bring up another Adolf. 
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You‘ll be an economist, like your Dad. 

But do not become president, 

this job is ungrateful. 

 

Mum didn‘t explain  

why this job is ungrateful,  

but I believed her, 

 

 

  

 

And later she said: 

– You‘ll be a pimp, pimps earn more than economists. 

 

So I became to sell my Mother,  

to these and to that,  

abroad and to Turkey.   

I didn‘t know before, that everybody wants my Mum and her only. 

Others ones aren‘t so alright, they say. 

Others aren‘t so compliant, and cannot make love so good. 

 

…………………………….. After that I became proud of my mum.………………………….. 

 

I knew before she is special, but now became madly proud 

 

And really, we got a lot of money then.  

But whether she needed it? 

Mum cannot lie, can she. 
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She has all she needs – 

 

food, drinks,  

clothes,  

she has a room,  

she didn‘t stand like a whore,  

I call and settle all questions.  

They come, take her and then bring back..  

All in time, all up to schedule, 

как положено. 

 

You must know exactly,                                                                  respectable people,                                                           

how many costs every your hour.                                               politicians, gangsters,                                              

And I collected good clientele,,                                                economists, you know,  

 

well,… all of them need my Mum. 

And Mum never is squeamish of anybody.                        She says 

 

– she doesn‟t care of beauty and age, the soul is the most important (for a man).  

 

– Mum, I am little Hitler 

– Who‟s taught you this poor stuff?! 

– My nursery school teacher. 
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She always says, I‘m  

little Hitler, and she always  

squeezes, and will squeeze  

such bastards,  

while she  

is alive and so are her children. 

 

And, besides, I demonstrated my cock to girls, they‘d made me to do it, and teacher  

saw this and beat my cock with the ruler.  She said this will make it to grow.  

I didn‘t cry, not at all. I just get excided so much and wanted more.  

I told this to the teacher, but she burst into tears and run away. 

 

Later we had our porridge. I took a limp and vomited it back to plate, but not  to mine, to the 

next,  

but a girl didn‘t notice an ate on. Then I realized you are the best in the world,  

because you always cook     soup of cubes   , and there are no limps there.  

But in half an hour a client will  

     come           ,  

such a pity, and I shall have to sleep alone    again  . 

 

– Sleep sonnn. 

Mummy must make mo_ney. 

You are a big boy now, you can sleep alone sometimessss. 

And Mummy will comMme back ssssoon. 

 

 

– So where do you work? 

– Now hush, the walls are thin, and neighbors can hear, and shall gossip. 

I work in night shift, baby! 
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And I thought why I have only one Mum, not two? 

One would work in the night shift and another in the day. And I wouldn‘t be afraid so much 

as I‘m going to bed. It‘s so terribly to go to bed without Mum, but with Mum it is not. 

In the night Mum hangs about somewhere and you hide yourself under a blanket with fear. 

You are weeping; you are worrying terribly of her, put your head out of window and cry:  

―Mummy! Mummy!‖ 

And nobody, no one passer-by gives a glance. You look at the clock, it‘s one hour a.m., all 

the people sleep, it‘s only you crying: ―Mummy! Mummy!‖ 

And one more time: Mummy! And once more, softly: ―Mummy! Mummy! Mummy!‖ 
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Before dawn she comes and says: I‘m sorry  

dear, that‘s because of traffic jam,  

or the bus gets broken. 

And you must believe her,  

at least pretend to believe, because she is my Mum, isn‘t she? 

It‘s terribly to go to bed without Mum. 

And at the day time it‘s terribly when she sleeps. 

You are not asleep,  

you weren‘t hanging about all night long,  

and you are still a little kid, aren‘t you. And she lies  

on the sofa, smelling of perfumes and wine. 

It‘s light in the room,  

the sun looks into the window. People  

never sleep at the day. Only dead men sleep, they are chanted  

before noon and then carried to graveyard. And relatives till the end  

of life visit them,  

and at the same time look for a nice place for themselves. 

I remember when Granny had buried her son, my  

uncle,  she‘d set some cheap iron monument,  

for a and at the same time look for a nice place for themselves. look for a nice place for  

themselves..  

Nobody could be ashamed to visit such a monument. 

It also needs to set a table and banks there.   

And she didn‘t throw away the old monument.  

She‘d replaced it to other side of  the table, ‗let it watch a place.‘  

Later she‘d separated this entire place with tin fence.  

She would sit at the table, her son at the left, the hollow grave at the right. 

Nobody notices, nobody occupies the lot.  

The monument stands, maybe worse a little than one at the right, but it stands,  

let it stand, and take your hands off! 

Then she would dust both monuments, sweep around, and sit again.  

But not too long, there is a lot of work at home. 

Later Grandfather died too. So the lot came in useful,  

Granny had a reason.  

This is a land question too, isn‘t it? 

Now she sits at the table,  

her son at the left, her husband at the right. 

There is no need to dig out the table,  

it is a good one, she painted it  

three times, but paint exfoliates anyway,  

there is some acerbic energy at the graveyard. 

But never mind! When 

 Grandfather  

was still alive she kept two coffins  

in the attic.  

I don‘t know where they came from.  

I don‘t want to throw them away, she said, let them lie.  

A when Grand father  

had departed she had thrown spare coffin.  

We mustn‘t think  

of death, she said. 

She became wise. 
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Mum‘s  sleeping. 

It will be evening soon, and Mum‘s still sleeping. 

It is so terribly, I‘m looking at her, it‘s kinda my Mum, but it‘s terribly anyway. She‘s 

sleeping. It isn‘t right; people must not sleep at the day. 

Maybe she  isn‘t human?   

 

 

 

 

 

                                                              Why haven‟t I two mothers. 
 

 

 

 

…………………………..One in the day shift, another in the 

night………………………………… 

 

 

Mum has waken up at last! She kissed me gently! 

but not to my mouth, 

and went to cook, 

She‘s boiled water and dissolved the cubes. 

Have some soup, dear, she said, 

you are hungry, 

since early morning you sit in front of TV without any meal, 

and it‘s harmful. 

 

 

And I sit at the table, 

and look at a mum at the right and another Mum at the left, 

Mum that is gone away now, 

that I dreamed. 

                                                                         And I say: 
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“Cash onto table, a client will come in an hour, won‟t you read me Anderson‟s fairy- 

tale as I should go to bed.‟ 

“Read it yourself, dear, I must go to bath. So you finish school soon, but can read no 

more than 20 word a minute.‟ 

Later I‘ve persuaded her to have an abortion,  

that we could save some money and buy a new flat.  

Mum agreed, she said,  

 

I can‘t provide you both, I can‘t bear this.  

 

Somebody singed ―Evening  bells‖ outdoors, Mum embraced and kissed me and I fell asleep. 

 

 

 

 

 

And I dream about:  the presidents of all countries assemble at my place,  

where I auction my Mum. It is wintertime and I dig a trench with sapper spade.   

There is thundering of explosions all around. Church bells are melting to 

projectiles.  

Strangers from others planets sell secrets of eternal youth.  

Gautama came down from Heaven,  

he has own sapper spade, but golden one, and he digs his trench too.  

But I dig better than he, because I defense   my native land from enemies,  

and he – he just digs to get a practice in digging. Well, let him dig, just as he 

likes.  

And he says, as he‘s digging, looking at me  

and copying me, he says: 
 

 

 

 

“Don‟t sell your mother; don‟t sell, this isn‟t right to sell your own mother. They shall 

persuade you - say, you‟ve changed your mind. They shall offer a lot of money - don‟t 

take it, they shall threaten you – say, Gautama will come and settle all this. They shall, 

who is Gautama? Say, the very Buddha Gautama. 
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I said so, but they didn‘t believe and made me to sign the bargain. I give them 

my Mum and they give me an oil-derrick.  I say, I have no need of this fucking 

oil. All the transport is working on water long time. They say, no, take an oil 

derrick in every country. I say,  
 

what is the oil in China? 
 

The  

 

very oil, they said, blue elite sort of oil, high class,  

be sure, it‘s all yours. 

 

I didn‘t mind how I signed it; perhaps they have hypnotized me, or caught me with ―elite‖ 

Then I came to Gautama, to complain. He said: 

 
“Why did you sign? If you wouldn‟t sign I could help, but now that‟s all, I am not your helper.  

What is signed on the Earth, is signed on Heaven. In another life you‟ll be born in a lawyer‟s 

family, I swear”. 

Oh, Mummy, my heart is aching of you now. 

How are you there? 
I know you are passed around, 

but I hurry to help you, 

I just shall dig a trench. 

I told you Mum, 

have no affairs with foreigners, 

haven‟t you enough native clients?! 

 

But you shall hear nothing. Somebody embraces you, you are comfort and I - I am here, in 

winter trench, on frozen ground. And my oil-derricks burn somewhere, because nobody looks 

after them, and marauders are all around. How could this happen, we were common people, 

but since war began, so many marauders at once. And who they are?  People next door! 

These, who seemed such decent, such modest. 

 

This is because we like most  

of all to rob, you know. Someone  
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else has better things and food.  

Everything is tasty when you are  

on visit, not as at home,  

even bread and butter,  

especially with tea. 

Now I wake up and Mum is gone.  

The knocking at the door. 

 

////////////////////// This is 

Mum,///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

―I left my keys‖, she says. 

―Thank you for you have opened. I‘m so tired, I go  

to bed. Have some soup, I‘ve cooked it just today, it‘s still fresh‖. 

-_______-_________-_____________-_____________-_________-____________-

___________ 

This was a symbolic dream, I‘ve written it down to my pad-book, as I sat in the kitchen. I 

said Mum I‘ve had a meal, and turned on TV. I usually look promo trailers only. You can 

learn of all that happens in the world from promo trailers, and even get esthetic enjoy and 

even sexual pleasure. 

--------------------_-------------------------_----------------_------------------_-----------------_---------

--- 

 

Mum still sleeps and dreams her son raping her so violently, as if she isn‘t his mother at all.  

She has such a dream for many years. 

 

“Good morning, Mum, what a dream you had?” 

 

“No dream, dear, I slept fast. And, you, what did you do all the day?‟ 
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“I watched TV.” 

 

“Spare your eyes, baby! Turn it off now! Go and have the breakfast.” 

 

 

Mum, I am little Hitler. 

Sleep, baby, Mum had a good rest already, and now is your turn. 

 

But I didn‘t fall asleep, just pretended, but didn‘t sleep. 

A client came and Mum service him at home. 

In the kitchen, all night long; 

we have  one room only. 

 

―Mum, why we need so much money?‘ 

 

― Let it be‘ 

 

―For what it must be?‘ 

 

You‘ll know when you‘ll grow up. 

 

 

 

All night through Mum moaned in the kitchen, and all night trough  

I listened her moaning. 

How my Mum‘s moaning. Sweet moaning. 

―So swEEt my Mum mOans‖, I wrote down in my pad. 
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‗Mum, if I wouldn‘t be your son and be rich, should you marry me?‖ 

―Yes, if I would fall in love. I cannot fuck without love, I don‘t‘ get excited.‖ 

 

 

 

Mum was outside three days and then man from the police came and told, my mother was 

imprisoned for murder, and I must live alone. 

 

 

 

After that police came, searching drugs in the house. 

 

 

 

Mum came back in a week, she was absolutely happy, she said, she was in the jail for murder, 

but 

 

later she was acquitted in court. I knew, it would be alright, because my mum has personal 

contacts everywhere, all those chiefs she calls by their Christian names. So I didn‟t believe 

them when they said, Mum never would  return. I was waiting on for her, ahd Mum came 

back! This is my Mum, isn‟t she, my most loved Mummy. 

 

Mum, is it true, that Hitler wished  to conquer entire world?‘ 

―True ― 

 

And is it  
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           true, this is Hitler who made Golodomor (the famine)? 

‖ And after he blamed Stalin,  

and attacked Russia,  

to avenge his Grandmother, who went  

to a health-resort,  

but starved there to death?‖ 

 

It‟s true.  

 

 

………………..….But it is not because of Gandmother………...……..……….  

 

 

T  here were ru mors  

that Hitler was born of a  

virgin. So  

all    his life he avenged, but  

not his Granny,  

hi s mother,      who was Stalin‘s mistress.  

H e threatened   her, trying to force to make an  

abortation. But she didn‘t obey,  

escaped        to Germany and  

naturalized        there.  

All is     for the sake of her baby. 

I would  do the same for your sake,  
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m y         baby. Then  

her son‘s          grown up and began revenge on  

hi s offenders.   Didn‘t you  

learn this at school? 

”Mum, I just at first form now!” 

“Really?..  But you could read some books, perhaps…” 

 

 

 

 

Never mind, we shall overcome, we’ll break through all in any case,  shall make a million 

dollars and  leave this country forever. It will be a gorgeous life; we shall do 

nOthing  but spending mOney. We’ll go away and never be back. 

 

Somewhere across the blue 

sea (see!), 

beyond the horizon, 

there is a country where you may live in welfare all your life, having million dollars 

and your children too. 

There are banks 

that never cheat you, and give enormous interests, 

even 10% a year. And you may not just live, 

but walk full of joy every day. The joy is sold 

in shops there! 

Imagine, son, 

a shop of joy! I‘ve read 

about it in the news-paper. We shall have luck, 
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be sure, baby! 

                                                                                                                                                                        

That was her sort of jokes. But that was not funny at all. Mum burst into tears, she said 

 it‘s of joy. I turned on TV, Mum fell asleep, and I watched her and feared. This is my  

Mum, she is so tired, she‘s working hard. And telephone‟s still ringing like 

crazy.  

Clients are calling on and everyone needs my Mum. That was a time, when everybody wants 

Mum. And I felt such a pity for her, so I decided to give her a day off. At fist I thought it may 

be every Monday, but then counted up losses and decided it would better one day a month, 

but on Tuesday. Mum was glad, she said, I‘m the best in the world. 

 

 „‟Mum, I am little Hitler.” 

 

―Sleep, baby. Daddy was killed in the war, because he went to the battle without having a 

good rest. He hanged about with whores all night long, and at dawn Germans came and shot 

up all their sleepy company together with whores. So you must always have a good rest. And 

remember, never go to battle being sleepy. It‘s better to hide beyond a tree and to sleep      

enough, no less than 8 hours. Your Dad never listened to my advice, that‘s why he‘d      

perished. Dad       was a bad soldier. But you are the best in the world as for me.‖ 

 

 

 

 

 

 

“Mum, what are the Northern lights?‟ 

Mum told me, as I was falling asleep: 

This is when it‘s all right,  

when you have a lot of money,  
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when you are falling asleep with your dear Mummy side by side,  

when you have all necessary drugs at home,  

for every event,  

from any illness –  

this is the Northern lights. 

When a soul flies around the Earth,  

choosing whom it wants to incarnate into,  

a man or a woman –  

this is the Northern lights. 

When you being deadly drunk,  

but not losing control,  

stop taxi,  

and tell right address,  

and have a will  

not to vomit next 20 minute –  

The Northern lights  

are when you have dear ones,  

whom you love madly  

and take care of them,  

and do your best to never hurt them. 

You just not tell them all the truth  

and everybody is alright,  

you must just stop in time. 

 

The Northern lights  
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are when you go through the death  

of you child, and then  

through the death of your wife or  

husband and have a strength to live on and find any reasons  

to keep joy of life. 

 

Experience comes with the years, son, 20 years - too short term, 

your 20 it‟s just beginning of the way. 

The Northern lights  

are when you sleep with you own mother and  

after sell her, letting others men  

sleep with she too. And Mum continues  

to love you,  

and forgives you all.  

This is the Northern lights. 

The Northern lights  

are when  

you‘re living but it seems you‘re dying, and in such  

a way 20 years pass. 

 

This is when you get out and see starving people  

all around,  and you step over them and keep walking.  

And they say at TV it‟s all right, it‟s nobody‟s fault,  

it‟s just a drought and bad harvest this year. 

 

But you see clearly there is no drought, 

The  
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minutes  

drop like hail, the  

days  

pour like rain  

and the years  

lie down like haze. 

You see,  

you aren‘t blind. 

These are, son the  

very Northern lights. 

And you are  

the best in the world. 

You are  

my Northern light,  

baby.  

Sleep. 

And Mummy will cry  

meanwhile a little,  

just a little  

when you don‘t see. 

This is Northern lights,  

my baby. 

 

Hush_Sh_Sh_Sh…………………………………………. 

Kharkov, august 2009. 

rotkaer@mail.ru   

Edited by Tetiana Shliakhova  

Translated by Russian Anita Luis.  
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Rasida Zigiene 

The Search for Identity in Contemporary Lithuanian Drama 

This is the first ever anthology of Lithuanian contemporary drama to appear in the English language. It 

consists of 11 plays which represent the basic tendencies in contemporary Lithuanian drama. 

Contemporary Lithuanian playwrights are mostly young professional writers with no special training  in 

drama. In most instances, they start writing plays because of sheer enthusiasm for trying out this form of 

literature, and because they wish to convey something more than they find feasible in other domains of their 

literary work. Only few of them get established in theatre and their plays are regularly staged not just in 

Lithuania, but also abroad. For most Lithuanian authors theatre is just a temporary refuge. The main reason is 

the lack of training for playwrights in Lithuania. The Lithuanian Academy of Music and Theatre, which is the 

main institution preparing professionals in the performing arts, has no special program for dramatists.  Only in 

2009 the Academy finally initiated a program for screenwriters, some of whom by now have also tried their 

hand at writing theatre plays. Such low interest in Lithuanian drama can be partly explained by the fact that 

Lithuanian theatre is traditionally based on director's authorship, i.e.  when theatre director himself adapts for 

the stage certain texts of mostly classical drama. However, during the last decade, a growing interest in 

contemporary plays has emerged in Lithuanian theatre, and this has given a new impetus to the development of 

Lithuanian drama.  

The playwrights featured in our anthology represent two clearly distinct generations. The older ones grew 

up and studied during the shift of two epochs – the sunset of the Soviet era and the years of newly regained 

Lithuanian independence: Sigitas Parulskis (b. 1965), Gintaras Grajauskas (b. 1966), Marius Ivańkevičius (b. 

1973), Laura Sintija Černiauskaitė (b. 1976), and others. This generation of writers brought Lithuanian drama 

back to our theatre after a crisis which had begun in 1988 with Sąjūdis (the Independence Movement). At that 

time, the most prominent Lithuanian playwrights – Justinas Marcinkevičius, Kazys Saja, Saulius Ńaltenis – had 

turned to active politics. The plays by the younger generation of writers represented a new outlook on drama, 

and their productions strove to renew theatrical language: in 1995, "From the Life of Souls" by Sigitas Parulskis  

(directed by Vytautas V. Landsbergis),  in 1997 "P.S. Case O.K." by the same author (directed by Oskaras 

Korńunovas), in 1998 Marius Ivańkevičius made his debut in drama with his play "A Neighbour", in 2000 – 

Laura Sintija Černiauskaitė with her play "Free the Golden Colt". The experience of the younger ones – Marius 

Ivańkevičius (b. 1978), Gabrielė Labanauskaitė (b. 1980), Darius Lukas Piraitis (b. 1988), Teklė Kavtaradzė (b. 

1991) – took shape in independent Lithuania. The older ones had turned to drama already as well-known authors 

of prose and poetry, while the younger ones mostly emerged from theatre and cinema study programs.  

Historical plays had been the prevalent genre in the tradition of Lithuanian drama. In the Soviet era, such 

plays as "Barbora Radvilaitė" by Juozas Gruńas, "Mindaugas", "Mažvydas", "The Cathedral" by Justinas 

Marcinkevičius, and some dramas by other authors depicting historical events and figures from Lithuania's past 

had become a very significant form of cultural resistance. After the restoration of independence, our historical 

drama was transformed – it regained the memory of certain historical episodes, personalities and events which 

been forcibly ignored under the Soviet rule. The focus of attention shifted to the first half of the twentieth 
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century – to the realities of independent Lithuania between the two World Wars, and to the issues of subsequent 

loss of independence, the Soviet occupation and deportations to Siberia. In our anthology, the historical theme is 

represented by Marius Ivańkevičius's "Malыń", Aivaras Mockus's "Sakura in the Wind", and Gintaras 

Grajauskas's "The Girl Whom God Feared".  

Lithuanian drama also has a deep-running tradition of poetic plays started by Balys Sruoga. During the 

World War II, the Nazis had imprisoned him in the Stutthof concentration camp, yet even there he managed to 

pen a few articles outlining his concept of poetic theatre along with a poetic play "The Song of Spring", which 

served as an embodiment of this concept. The tradition of poetic drama focused our writers' attention on 

expressive language and developed their ability to connect the level of reality with that of metaphysics.  In the 

present anthology, certain echoes of this tradition of Lithuanian poetic drama can be traced in "The Never-

Ending Loneliness for Two" by Sigitas Parulskis, "Liučė Skates" by Laura Sintija Černiauskaitė, "Malыń" by 

Marius Ivańkevičius, and "Red Laces" by Gabrielė Labanauskaitė. The young playwrights actualize social 

drama and analyse causes and consequences of emigration ("Goodbye My Love" by Marius Macevičius, 

"Titrai/Subtitles" by Darius Lukas Piraitis), or promote a deeper look at the problems of formation of a young 

individual's views ("Homebody" by Teklė Kavtaradzė, and "Red Laces" by Gabrielė Labanauskaitė). 

The dramas featured in our anthology have a common theme, that of identity, which, in the work of the 

older writers, is determined by residual imprints of the Soviet-era mentality, while in the work of the younger 

writers it is conditioned by the social and economic issues of a person living in an independent country.  

Situations in which a character is transplanted into an alien environment  and has to deal with a foreign culture 

and its traditions occur in different circumstances. These dramas depict either a compulsory exile or a voluntary 

emigration, either one's inability to get free from the everyday routine or from one's dependence on an ideology 

– yet all the protagonists in this collection of plays have one goal in common – to choose a position which they 

consider correct and which expresses their true identity. 

The plays presented here reveal an increasingly complex development of the identity problem – ranging 

from depiction of a man-woman relationship in which true identity is overshadowed by daily routine ("The 

Beans" by Daiva Čepauskaitė, "The Never-Ending Loneliness for Two" by Sigitas Parulskis, "Liučė Skates" by 

Laura Sintija Černiauskaitė) to the testing of one's identity when either an exiled individual faces a foreign 

culture, its customs, and its ideology ("Malыń" by Marius Ivańkevičius, "Sakura in the Wind" by Aivaras 

Mockus), or when he or she voluntarily chooses emigration ("Goodbye My Love" by Marius Macevičius, 

"Titrai/Subtitles" by Darius Lukas Piraitis); and ranging from formative problems of a young individual's 

personality ("Homebody" by Teklė Kavtaradzė) to choosing  one's sexual orientation or ideology ("Red Laces" 

by Gabrielė Labanauskaitė), and to a drama caused by split personality, when characters lead a double life. 

Anika exists both as an exemplary mother and as a drug-addicted prostitute ("Close City" by Marius 

Ivańkevičius); Maria lives both in the past, where she talks with the dead, and in the present, where she is 

incapable of either communicating or being understood by the people around her ("The Girl Whom God Feared" 

by Gintaras Grajauskas); a young, talented man feels he is both Lithuanian and English ("Titrai/Subtitles" by 

Darius Lukas Piraitis). 
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The first three plays – "The Beans" by Daiva Čepauskaitė, "The Never-Ending Loneliness for Two" by 

Sigitas Parulskis, "Liučė Skates" by Laura Sintija Černiauskaitė – depict man-woman relationships through 

which the problem of identity is revealed on the level of daily existence. The characters realize their positive 

identity when they feel sincere love for another human being, and their negative identity when a once-loved 

person has been a source of irritation and revulsion for some time. The collision of this double personality is 

resolved in such a way that the characters come to comprehend the positive identity of a loving person as that 

person's true identity which has survived somewhere deep inside him or her, even if overshadowed by the 

second identity –  the faulty one, corrupted by daily routine.  

In her chamber play for two actors "The Beans" (2000), Daiva Čepauskaitė presents  an old couple who 

have been living together for fifty years. After collecting their annual harvest of beans, the two are about to 

bring the heavy crates down to the cellar, when they get stuck in their malfunctioning self-installed lift. The 

routine event which recurs every year – the harvesting of their beans accompanied by their usual bickering and 

gripes – now turns exceptional because of this inadvertent mishap. Cut off from the surrounding world, realizing 

that no one is about to rescue them, the old couple undergo an extraordinary experience – in the face of 

imminent death they escape from their daily existence and their petty conflicts. The escape is both tragic and 

comic. Their heated and funny squabbles are gradually replaced by melodramatic intonations as they recall what 

they had felt for each other fifty years ago. The husband and wife realize that their petulance and recriminations 

are just a tarnish which obscures the still-alive feelings of their first love, their mutual respect, and joy of life.  In 

2007, actor Dainius Gavenonis and set designer Jūratė Paulėkaitė staged a production based on this play, which 

they named "Together".  The creators of the production added to the text of the play a popular Lithuanian fairy-

tale about "an old man and an old lady" who planted a bean next to their house and it grew and grew, until it 

reached the sky, so they climbed up its stem straight to God, but God chased them out of heaven. This 

production brought for Daiva Čepauskaitė the Golden Cross of the Stage Award in the category of the Best 

National Dramatist of 2007.  

In his play "The Never-Ending Loneliness for Two" (2001 – 2002) Sigitas Parulskis also deals with a 

relationship of two characters – male and female – but, unlike in Daiva Čepauskaitė's play, his man and woman 

find themselves in a series of situations. The first scene of the play is a return to the beginning – the first 

meeting of the characters, their awkwardness, an intrigue, a burst of passion ("Belated prologue"). The problem 

of double identity is revealed by the end of the first scene – the characters snap back from the memory lane into 

the present,  where the woman for the man is just a prostitute who charges him for sex.  The second scene deals 

with lust which overwhelms Him and Her and which both characters try to hide ("The Train").  In the third 

situation, the characters feel alienated, their relationship spills over into overt aggression ("Room, TV Set, Film 

in Which They Act and Which They Watch, Hollywood"). In the fourth scene, He and She talk not about their 

own experiences, but about a story told by their butcher, about meat and blood.  It reveals their mutual loathing, 

self-deprecation and belittlement of each other – the woman feels she is just a whore for her man, and both 

characters appear tired of their senseless and hopeless existence ("Bloody M."). In the fifth scene, He and She 

are still together but they feel lonely; a story about a stroll in a graveyard is related to us – an indirect allusion to 

the quietus of the characters' feelings ("Tombstone Mirrors").  
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The story of the two characters' emotions is complemented by His and Her internal dialogues. The dramatist 

has written a double text – the words which the characters utter to each other, and their inner thoughts which 

reveal what is left unsaid or how they assess an uttered phrase, an action, or a feeling. In the first two parts – 

when feelings are being born, when lust is experienced – both characters reflect on what they just said, did, or 

felt and assess its divergence from what they had actually meant. They wonder how their inner feelings differ 

from outer appearances – their words come out wrong, their intonations ring false, their body language suggests 

inadequate reactions. In the third part, when lust has turned to hate, when the characters wish to shoot one 

another, there is no more internal dialogue and only the superficial level of uttered words remains. In the fourth 

part, His and Her thoughts reveal a sceptical attitude toward one's partner, or an ironic view on one's own words 

which hide the actual attitude toward the once-beloved person and put an artificial sheen on their sour 

relationship.  In the fifth part, the characters hardly exchange a few lines. In their thoughts, He and She have 

grown distant from each other, and their dialogue is replaced by a narrative about a walk in a graveyard. During 

performances and readings of this play the problem of double identity was revealed both through verbal and 

body language – with actors uttering their lines and dancers complementing meanings of the spoken text with 

body language.  

Laura Sintija Černiauskaitė in her play "Liučė Skates" (2003) analyses the theme of man-woman 

relationship by presenting life stories of three couples (in 2004 the play was awarded the first prize at the Berlin 

theatre festival "Treffen"). The problem of double identity is predetermined by time – according to theatre 

director Yana Ross who, in 2004, staged a production of this play at the Oskaras Korńunovas Theatre (now the 

OKT/Vilnius City Theatre), "the modern human being doesn't know how to live in the present. Lost and 

confused, he or she searches for an answer in the past, wonders about the future, and misses the present." 

The relations of the three couples in the play are spoiled by ever new problems. Those of Liučė and Feliksas 

– by the monotony of daily existence devoid of any worries, those of Feliksas's father and mother – by the 

father's incurable illness, those of the skating-rink attendant and his wife Tanya – by the desire to possess an 

ideal body. Dissatisfaction with monotonous life spurs Liučė to leave her husband Feliksas. And Feliksas 

analyses his parents relations as he searches for an answer to the question of what has been missing in his 

relationship with his beloved Liučė, and what he himself is missing now. His mother, worn out by her husband's 

illness which has kept him bed-ridden for years, feels hatred for the person she once loved. According to the 

director Yana Ross, "the play "Liučė Skates" fascinates one by the possibility of taking a peek into different 

human destinies as if peeping through the windows of different flats, the possibility to watch how they interact, 

how they intertwine." The basic code of the play is a playful demonstration of people's loneliness, of their quest 

for mutual closeness, of the drama of man-woman relations.  The witty, often anecdotal appearances of the three 

couples  reveal each character's individual inner story as a kind of one-actor performance.  

The characters in Marius Ivańkevičius's "Malыń" and Aivaras Mockus's "Sakura in the Wind" experience 

challenges to their identity after a forcible relocation to a foreign land, where they must deal with hardship and 

alien culture, unfamiliar customs and ideology.  

In his "Malыń" (2001), Marius Ivańkevičius presents the destinies of two "exchanged" or "transposed" 

Lithuanian and Russian families. Events of the World War II and deportations to Siberia are viewed through life 
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stories of four people.  Marius Ivańkevičius attempts to create a contrast to the hell of those times, and depicts 

the tragic epoch in a playful, even comical manner.  In the beginning of the drama, one family – Father and his 

daughter Silvija live in a Lithuanian village, and another family – Mother and her son Lionia – in a Siberian 

village. Father, like many Lithuanian intellectuals, gets deported to Siberia, and ends up right there where 

Mother is in charge of exiles, while soldier Lionia enters Silvija's home as he tries to "liberate" Lithuania. The 

two men of different nationalities and age take one another's place by the side of the women to whom they used 

to be the closest people before this compulsory exchange occurred. However, they have a much harder time 

replacing one another in the hearts of these women: in Siberia the relations of the Lithuanian Father and the 

Russian Mother are limited to lust, while in Lithuania the relationship of Silvija and Lionia takes a violent turn.  

Marius Ivańkevičius has chosen an original way to present his characters – the text of the play is comprised of 

letters written by the members of the separated families – the letters which never reach their destinations.  

Aivaras Mockus wrote his play "Sakura in the Wind" (2003) in English for a joint Lithuanian – Japanese 

theatre project (directed by Jonas Vaitkus). He then translated it into Lithuanian, and a Japanese translator – into 

Japanese. The play was performed in Japan and Lithuania in these two languages, with respective translation 

lines running on an onstage screen. The idea of this project was initiated by a Japanese theatre producer Kazumi 

Sakabe who had been long interested in Lithuanian theatre. He had become aware of an article published in a 

Lithuanian magazine about two women, one Lithuanian, one Japanese, who had survived in a Siberian 

concentration camp. They had become close friends there, and, many years later, had found each other and even 

met again in Japan. The fictional story created by Aivaras Mockus is but remotely linked to real-life events, 

however, it rings close the actual experiences of many survivors of that dramatic period in post-war history. 

According to the executive producer of the project Motoko Tanabe, the production gave a unique opportunity 

for the creative team and theatre viewers "to rise above differences in culture, history, climate, and language, 

and to touch each others' spirit. We clearly felt that such things could be the basis of true harmony." 

The play presents characters of three nationalities – Japanese, Lithuanian and Russian – who have found 

themselves in the same harsh prison-camp environment,  albeit "on the opposite sides of the barricades".  The 

Japanese army doctor Takeshi Tokunaga is held captive in Siberia along with 600 000 of his compatriot POWs. 

The Russian army colonel Zverev is the Commandant of the camp and major Serov is his Deputy. Onutė, an 

exile from Lithuania, is a medical nurse who tends to prisoners and guards alike in the camp hospital. She is 

assisted by another nurse, Aya, a half-Japanese and half-Russian prisoner who also acts as an intermediary 

between cultures and languages. Being proficient both in Russian and Japanese, she helps the characters of the 

play who speak different languages to understand each other. On the other hand, her destiny is a throwback to 

her Japanese roots – she assumes guilt and commits suicide to save Onutė and Takeshi. Aya's action is assessed 

by Shadow, Tokunaga's alter ego: "This amazing woman has acted like a gallant man. Her words and deeds 

were those of a courageous warrior." 

The play poses the question of how to retain one's humanity in sub-human conditions, and reveals the 

collision between one's national identity and human nature. The characters, each of whom in a way represents 

his or her national mentality, experience the inner conflict between their beliefs, formed by the traditions of their 

culture, and basic human values of which they had become painfully aware in the prison camp. This conflict is 

epitomized by the character of the former captain of the Imperial Army and a military surgeon Takeshi 
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Tokunaga. He is a warrior who must remain loyal to the samurai code of conduct, yet he is also a doctor who 

has to save lives and thus fulfil his human duty. Takeshi chooses to be human – he performs operations on 

Russian soldiers and treats them regardless of the fact that they are his enemies, his prison guards. This 

experience of humanity transforms the character. He, who in the beginning of the play exemplified 

unconditional belief in the samurai code, in the final scene of the drama decides to do the opposite of what the 

code demands. Takeshi Tokunaga does not perform seppuku, the ritual suicide, and stays alive. His double, 

Shadow, gives meaning to this transformation: "Samurai Tokunaga is no more. Love has made your spirit soft. 

Overcome with compassion. […] Sometimes it takes more courage to live than to die. Sakura must withstand 

the violence of the wind..." 

The relevance of the play is augmented by its interpretation of culture and history. "Sakura in the Wind" 

reveals a kindred spirit and resonance found in two very different – traditional Japanese and pre-Christian 

Lithuanian – cultures. The ritual of Lithuanian Shrove Tuesday, the Japanese tea ceremony performed with 

aluminium prison cups, the samurai dance with makeshift fans, the ancient Japanese song and the old Lithuanian 

folk lament differ only in appearances. The spirituality of archaic cultural forms cancels these differences. The 

play is also relevant because it urges us to fill "blank spots" in history, to recall forgotten, long-ignored events of 

the past, which might be perceived as shameful defeats, yet the trials endured by the participants of those events 

and the positions chosen by them may lend the necessary spiritual and moral foundation to the identity of the 

modern human being.  

The problem of contemporary human identity is evident in the plays which tackle the theme of emigration. 

Modern-day emigration, unlike exile, is a kind of voluntary choice, but the social and economic conditions 

which predetermine it make emigrant's free will rather dramatic. Marius Macevičius in his play "Goodbye My 

Love" (2006) shows the crisis of daughter-mother and mother-son relations, which is deepened by emigration. 

Antanas's (Antoshka's) mother Birutė works as a chambermaid in a London hotel and appears to be obsessed 

with her dream of beautiful and affluent life. Birutė is not bound by any warm feelings to her abandoned home, 

mother, and son. Lacking ties with her family and native country, she looks for compensation in the foreign 

land, where her social status and the language barrier prevent her from being an accomplished individual. Birutė 

tries to establish her new life and, supposedly, her new identity by giving in to the temptation of clearly naïve 

illusions. However, her dream of a beautiful life is much stronger than her sober and critical evaluation of 

events. She falls for the first gigolo-like guy she accidentally meets and believes his promises that when the two 

of them take out a bank loan they will buy a reasonably priced restaurant in downtown Edinburgh. She keeps 

transferring her hard-earned pay to the conman's account and is prepared to increase her "investment" by selling 

her home she still has left in Lithuania. The drama presents a grotesque display of the personality deformation 

which awaits an individual who has cut off all the emotional ties with the home country and the closest of kin.  

The problem of double identity is tackled in Marius Ivańkevičius's drama "Close City", Gintaras 

Grajauskas's "The Girl Whom God Feared", Gabrielė Labanauskaitė's "Red Laces", as well as in the plays by 

the youngest generation of Lithuanian playwrights who are making their debut – Teklė Kavtaradzė's 

"Homebody" and Darius Piraitis's "Titrai/Subtitles". 
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In "Homebody" by Teklė Kavtaradzė (2011), the struggle of two characters – a story-telling teenager and a 

silent bartender – ends in the dissipation of the girl's illusions and her return home. Maria dreams of becoming a 

writer. She romantically imagines that a writer is a rebel who creates his stories out his stormy life experience. 

In the girl's opinion, the greatest threat to her dream is her life within a normal family. After running away from 

home, the girl finds a listener to whom she tells her various stories, seeking confirmation that she truly has the 

writer's talent. She achieves her objective when she starts talking about her family. The indifferent listener gets 

intrigued by her narratives about her own, her brother's, mother's and father's traits of character, habits and 

family traditions. While relating all this to the stranger, the girl realizes the originality of her father's, mother's, 

brother's, and her own life and behaviour. As she becomes aware how important to her her family really is, the 

girl changes her mind about being a runaway. So she goes back home, where so many stories – past, present and 

future – await her, and she firmly believes that by penning them she will reach her goal and become a writer.  

 In her play "Red Laces" (2011), Gabrielė Labanauskaitė creates a modern interpretation of the drama of 

Cain and Abel by focusing on life stories of two brothers – a skinhead and a gay man. "At the core of this play 

lies a young man's desire to belong", says the play's director Yana Ross. The problem of double identity is also 

highlighted by the author: "Red Laces" is a play which speaks about people's fear of being themselves. When 

you are scared, you have to hide behind masks, pretend you are different from what you really are, avoid 

acknowledging your true identity, or, on the contrary – identify yourself enthusiastically with certain groups in 

which you feel safe." 

The play presents collisions between the characters who are obligated to protect and defend one another by 

close family ties. At the same time, the brothers long for social acceptance, for belonging to some group within 

society. The existing circumstances leave the gay brother with only one option – to emigrate from his home 

country, because gay relationships are not tolerated in Lithuania. The second brother desires to live according to 

the right and clear skinhead ideology which demands that he purge his land from gays, non-whites and other 

"trash". This ideology also requires members of the group to progress – the protagonist of the play has to kill his 

brother in order to prove that he is strong enough to ascend to the new rank symbolized by one's "earned" right 

to wear red shoelaces.  

Marius Ivańkevičius got the idea for his play "Close City" (2005) from a report in the crime column of a 

Copenhagen daily newspaper, which said that a woman's body had been found; and it became clear from the 

report that she had led a double life. In the play, the city is presented as a specific place where hidden, 

suppressed sides of the character's personality can unfold – sides which prove unexpected to both the character 

and the surrounding society. The double identity of the protagonist, Anika, is evoked by two cities – Malmö and 

Copenhagen – which are separated by water. In these two cities she lives two completely different lives. In 

Malmö she is an exemplary mother of three children, in Copenhagen – a drug addict engaged in prostitution. No 

attempt is made in the drama to evaluate her life either positively or negatively. It is merely stated that the 

woman had found two totally divergent parts of her identity, and that the two different cities had enabled her to 

realize them. Anika's death becomes a moment meaningful not her but to society, which is forced to explain and 

comprehend the mysteries of this woman's choice of her identity.  
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Gintaras Grajauskas in his drama "The Girl Whom God Feared" (2007) portrays a young woman Maria 

who lives both in the past talking with the dead around her, and in the present, where she is unable either to 

communicate with or to get understanding from people in her immediate environment. Maria's habit of talking 

with the dead allows the author to present two time-frames in his play: the present – the ugly sides of life in 

Lithuania after it regained its independence; and the past – the girl's childhood and adolescence in the Soviet 

era, when Maria communicates with her grandmother, who once was a tank driver in the Red Army, and her 

patriot grandfather. Through Maria's grandfather's stories and her conversation with her dead relative Gustaitis 

certain little-known achievements of the independent Lithuania between the two World Wars are revealed 

(Gustaitis is an airplane pilot, an aircraft designer and Chief of Lithuanian Airforce), the problem of freedom to 

choose and of morally correct choice is discussed. Gustaitis confesses to Maria that he failed the great test of his 

life when, at the beginning of the Soviet occupation, he, a military man, obeyed the order not to resist it. In this 

drama, positive values are found in the past – "MARIA: [Back then] there was courage and pride. These days all 

our generation has is nastiness and pomposity."  

The play discloses the collision between the individual and society with its institution of power which 

demands total obedience. The institution of power in the drama is represented by three characters – 

Matchmaker, General and Doctor – all played by the same actor. They symbolize, respectively, societal 

traditions , a chosen authority, and a person protecting society from untrustworthy individuals. During Maria's 

wedding Matchmaker impels the guests to dance like a bunch of marionettes; all those – including Maria's 

husband, a prosperous businessman – who value material gain above everything else, obey General; Doctor 

considers only those to be members of sane society who are obedient, while those who refuse to obey – Maria is 

among them – are treated as deranged patients.  

The protagonist of the drama, Maria, is faced by the dilemma – whether to obey or to resist. Drawing on the 

experience of Anthony Gustaitis, she realizes the importance of the great test of her life and chooses resistance. 

So against what does the modern-day heroine protest? She rebels against the spiritual and moral human 

existence impoverished by absolutization of material interests. But society deems her behaviour dangerous and 

unreasonable – so Maria is locked up in a psychiatric clinic.  

Darius Piraitis's play "Titrai/Subtitles" (2011) was born when its author found himself lodged between two 

countries and two cultures – England and Lithuania. He maintains that "nowadays it is very important to talk not 

just about emigration of talented people from Lithuania but also about what happens to a person when he leaves 

and gets successfully integrated, becomes a part of another country. What happens to an individual who has 

these two different poles within his personality? How can they be united?" 

The inner conflict represented in this play arises to the protagonist as his command of English gets ever 

closer to perfection, as he pens novels in this language and they bring him success in the course of his 

integration into the society which becomes almost his own. But how should the protagonist treat the Lithuanian 

language, his Lithuanian experience, which is still present in his self-awareness? It is impossible to erase it, but 

it is also hard to accommodate it to his new, ever stronger identity. The collision of his two identities is revealed 

yet not resolved. The play ends with a game of chess played by Jacob and Jokūbas – the characters symbolising  



404 

 

the two identities. The problem is tackled by means of the intellectual game but in his play the author makes no 

predictions of its likely outcome.  

Contemporary Lithuanian drama is characterized by sensitivity to the issues of our small country and 

language.  The search for identity with its many variations in the above-mentioned plays is closely related to 

them. However, they are likewise marked by an attempt to disclose the universal conflicts which the 

contemporary man experiences with himself and his environment, to take a look at one's identity in a broad 

perspective and to comprehend its shifts within the context of our modern world.  

 

 

Julius Keleras 

A-B (Agent of Butchery)  

Sheriffs of the world, unite! There is a spectre haunting Europe. The spectre 

of bailiffs. Each man another‟s bailiff.) 

 

The Players :  The bailiff‘s deputy. 

(The scene:  A bailiff‘s office.) 

(One possible prologue: sounds of a passing trolley or bus, footsteps, doors opening and closing. Author has 

scrupulously indicated pauses, which are left to the discretion of the director.) 

(A telephone rings) 

Enforcement. Good morning. No, the chief is not here. Yes, from Monday through Thursday. 

(sets down receiver; sound of dialtone) 

(telephone rings again) 

Enforcement. Good morning. (pauses) No, he‘s not going to be here today. I don‘t know. Call back during 

designated hours.  

(replaces receiver; sound of dialtone)  

(telephone rings again) 

Enforcement; how may I help you? No, not today. He‘s at an auction. Assessing the estate. 

(replaces receiver; sound of dialtone)  

(telephone rings again) 

Enforcement. He‘s not here. Monday through Thursday. 

(pauses)  

Yes, madam. He does act according to the laws of our republic. 

(small pause) 

Yes, I can assure you. 
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(pauses)  

I assure you, our chief is a responsible, conscientious bailiff. 

(pauses)  

Like so many of the State‘s bailiffs, he has a family. And children. I‘ve never taken any interest. I‘m only his 

assistant. 

(pauses)  

No, Fridays he takes care of another obligation he has to the state. 

(pauses)  

Yes, you are right, on Fridays he‘s the legally empowered state executioner.  

(pauses)  

What training is the state executioner required to undergo? (small pause) He has been certified. Certificate No. 

00125687 was issued to him with the full approval of the council convened to keep our nation secure from 

enemies within. We have it here, hanging on the wall. I‘m looking at it now. 

(pauses)  

What do you mean, some scrap of paper? If you want, I‘ll fax you a copy. As an exception to the rule, so to 

speak. Especially now, that it‘s almost the national holiday. 

(pauses)  

His duty? The bailiff‘s duty is to protect the nation‘s citizens from enemies..  

(pauses)  

Yes, of course, you‘re quite right on this point. The enemies are many. 

(pauses)  

No, they‘re in no way the personal enemies of the chief bailiff. Not in any way. 

(pauses)  

Clara, is it you? So strange to hear your voice. After so many years. Just yesterday our chief the bailiff 

mentioned there might be someone checking up on us, so I had to think for a second. (small pause) But we‘re 

not afraid of being slandered by the press. Rest assured, there‘s nothing for us to be afraid of. 

(pauses)  

I/m glad that you called. But I really take no interest and don‘t know, how he carries out punishment. 

(pauses)  

And why should that be of any concern to me, how he lops off a head, or injects the prescribed poison? 

(pauses)  

There‘s absolutely no need to compare a human being with a chicken. Not even a person who‘s been proven 

guilty. (brief pause) Maybe. Maybe by electric chair, by elecric bed, or some such. I really don‘t know. It‘s no 

concern of mine. 

(pauses)  

I have no doubt at all. I haven‘t even been late for work. You know me. I‘ve never been late. I always start off a 

full hour ahead of time. Always. 
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(pauses)  

No, no family as yet; but that, if you don‘t mind ... (brief pause)  is my own affair. All mine. (brief pause)   So if 

that‘s all you can say after so many years ... (brief pause)   then have a good day!  

(replaces receiver; sound of dialtone)  

(telephone rings again) 

Enforcement. You, again? You‘re allowing yourself too much. And besides, what is it you want?  (brief pause) 

If it‘s money again, then I gave you all I had, but I‘ve never stuck my nose into the affairs of our chief the 

bailiff, and I won‘t stand for anyone else now butting into mine. And, never you mind, I‘m fully aware of the 

regulations. There‘s no need for you ... 

(pauses)  

Why do I avoid calling him a butcher? (small pause) Now, now; don‘t try to be funny. And why should I? Those 

are his secondary duties, and they don‘t affect me. There‘s ... (brief pause) It has no connection to me. 

 (pauses)  

How does he carry out his work? (small  pause)  And why should that concern you?  (small  pause) You‘ve now 

made it your job to audit state affairs? Maybe for some fashionably glossy fashion mag? Newspaper snoops like 

to burrow in the trash and interfere with work. (with patient deliberation) Now listen to this, if you‘re so 

interested. For most of the week the head bailiff studies the debtors, and when the time comes the cleaver of 

justice swings into action. Thank God, we have the means to carry this out. All in strict accordance, of course, 

with what the law allows. 

(pauses)  

He‘s often said that it‘s his calling to keep the truth fresh by abolishing debts. 

(pauses)  

Well, all right, as you say, even those condemned by the courts and turned over into his exacting hands. But as 

to that, as I‘ve already said, I know very little. Except that they get paid very well. 

(pauses)  

Why should they be paid? That‘s not the point. You have to understand: the work of an executioner has a lot in 

common with the work of a bailiff. And this has nothing at all to do with some kind of envy. 

(pauses)  

Justice. All for justice. 

(pauses) 

No. (brief pause) No, I‘m not making a joke of it. Not even after work hours. All I say is that both the bailiff and 

the executioner are engaged, in a civilized and lawful manner, to fix an imbalance and bring the state back to 

order. Have you never worked a pair of scales? It‘s as simple as that. 

(pauses)  

Can he manage to sleep, after killing off someone‘s husband or parent, brother or sweetheart?  Hard, or at all? 

On his left or right side? You may as well ask what his dreams are on the night from Friday to Saturday. Just 

how exactly, Clara, am I to know this? I have my own worries. He really is not a member of my family. 

(pauses)  

After every Friday, he comes to work wearing a new suit, looking like he‘s just been awarded a prize. (brief 

pause) How am I to know, how big an award? After all, it‘s none of my business, and I don‘t butt in, and I never 

did. And yet, even if I wanted to, ever so badly, I couldn‘t change suits that often. They‘re all foreign-made, all 
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very expensive. Woolen, or gaberdine, who am I to judge, I can‘t tell them apart. At times, I‘ll tell you in 

confidence, he comes in heavily doused in some exotic, most probably very expensive, men‘s cologne, though 

that‘s another thing I know nothing about. Not by what I could manage to squeeze out of my pocket. And yet 

that fragrance, trust me, would make you dizzy. After he leaves, there‘s an all-pervasive smell of musk, or some 

such, in every office, that it‘s nearly impossible to stay on, working overtime. I don‘t know about the others, but 

it makes me break out in a sweat, like from a fever. 

(a touch dreamily) 

Our head bailiff.  You know, if I were a woman, but don‘t you laugh now,  sometimes it comes over me: a 

simple, ordinary, proper woman. Well, all right, a normal average woman... I think I‘d like him. Very much. 

And what of it? We‘d serve as a model couple for fairness and justice. Then maybe the country would be rid of  

every last one of those damned debtors, and we could live some place by the seashore and have a small, very 

small farm to ourselves and raise sheep there. You remember: as a child, I always dreamed about sheep. The 

other boys had their minds on bicycles, while for me it was always the sheep. Always so together, so innocent. 

You remember the sheep the neighbors kept? They‘d look at us so sadly through the fencing. They seemed to be 

in pain, complaining with each baa-baa. I‘d just love to shear them and run my hands through all that wool, the 

color of dirty snow, any time my heart ached. Maybe the head bailiff would like that, too. One can never know. 

(pauses) 

Last year I wanted to give him a seater of genuine Irish wool as a present. 

(pauses)  

Of course, that‘s just supposing, nothing more. And you know, it‘s all the same to me, sweet and sad-making as 

that is. For now, my only concern is with the everyday cases, disquisitions, investigations, penalties, debts and 

code sections. Day in, day out, always the same. The job I‘m made to do. You think it‘s easy? Or simple? 

(brief pause) 

I cannot manage, as it is. The double-decker cheese sandwich I bring to work every day most often gets tossed 

in the trashcan the next morning. And I never miss. (short pause) I can‘t stand dried-up leftovers. (brief pause)  

Blood? (short pause) Blood stains? (short pause) What blood stains do you have in mind? 

(laughing) 

I think you‘re giving it a bloody spin! That man is spot free. Hygienically clean. (brief pause) He washes his 

hands after every client. Like a surgeon on the battlefield. Even sometimes airs out his private office. (as if  

sharing a confidence) You should see his nails! Every Thursday, right after his midmorning snack, he has a 

manicurist come in. Each time a different one, as it happens. (brief pause)  His nails, the nails on his hands. 

(brief pause) And how strong his hands are. A real man‘s! The hands of a wrestler, or masseur. Massive hands 

of an intellectual, or truck-driver. I feel a touch of dread each time I shake his hand when he comes in.  

(pause)  

Admit it: you‘ve not even seen him, never met him yet. 

(pause)  

You‘re quiet. (brief pause) Well, I thought so. One day I‘ll introduce you. But be careful, don‘t fall in love with 

him. He is attractive, every one says so. It‘s impossible not to notice. The type Hollywood glamor girls fo for, 

straight from a Bollywood dream sequence. A sundae with cherry on top. And you know, he brings the glory of 

the Iron Wolf to mind. His sense of justice has made him a living legend. Members of the administration, and of 

Parliament, along with top executives, even foreigners of means, all consult with him. Maybe you‘re planning to 

write a serious piece on him? He is worth it. Even now, he deserves a monument in his honor to be set up in 

Cathedral Square. And to have a street, even a city maybe, named after him, it wouldn‘t be too much. 

(mortified) I do not exaggerate, I‘m npt hysterical. I can guess that the real truth and real justice that the chief 

bailiff embodies are of little concern to you. Our dear friend the bailiff. Ours, and mine. (brief pause) Of couse 

he knows everybody. But he has no ties to any kind of politics. 

(pause)  
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Frankly, the chief bailiff is by his nature especially subtle. He used to write poetry once. Unfortunately, all his 

work with the lawbreakers disrupted and wrecked his poetic talent. And yet, just like me, he never talks about 

the blood, that‘s only part of his work, so to speak, just a part of his duty to the state. Close to that of the typical 

journalist: a sharpened tongue, and pencil, some blank paper, or a dictaphone. What is it you don‘t understand? 

(pause) 

Let me ask you, as of my sister, why do you oppose our law-abiding justice? Considering that you‘re no more 

the little girl who needs someone to braid her hair for her. Considering that we have to have someone to bring 

things back into balance. Remember, as a child you always had to take sides, either with father or with mother. 

You couldn‘t avoid it. (brief pause) But now you don‘t want to talk about it, no. So there. It‘s rarely, and so 

little, that the newspapers write about this. But you know their basic creed: if there‟s no history, it can be 

invented! One two three (snapping his fingers) and here we have the prescribed article for such and such an 

issue, which his enemies will be glad to put up the funds for. The enemies of the bailiff.  And of the nation. 

Enemies of humanity. Of sanity. 

(pause)  

You don‘t get it? Well, in that case, your version of justice is really weird. It‘s as if you‘re out to support those 

debtors. As if you were siding with the others and going down with them. That‘s what I don‘t get. 

(pause) 

(laughing)  My dear, how should I know, whether he blew up frogs, when he was a boy, set cats on fire, or 

tortured the neighbor‘s rabbits? It‘s true, and you know it, that I never did that as a child. You know I only cared 

about the sheep. Only the sheep. And the great ram with his head held high, remember? How proud he looked 

leading those little sheep to pasture, their heads held fearfully downward. As if on the way to Mass, or to fated 

battle. (short pause) Just where do you get all this from? And just what would it change? Now he‘s the chief, the 

head bailiff. And even if there was something going on nefore, it‘s all gone now, trashed into an oblivion of 

irretrievable history. No longer of any value. 

(pause)  

And why should that be of any concern to me? I have no idea. Tell me. 

(pause) 

I only work for him. He pays my salary. 

(pause)  

No, we‘re not friends. Not at all. I‘ve never been to his home. 

(pause) 

No. I could swear he‘s not like that. I can see how his hands shake, when he comes in on Monday and turns the 

pages listing those who‘ve been  condemned. He gets choked up. Sometimes he seems about to faint, I get redy 

to revive him. (brief pause) But you wouldn‘t believe how beautiful, how beautiful in that moment his eyes are! 

Like a child‘s, whose just got the Christmas gift he‘s been dreaming of getting. A bear, a bunny, a toy train. 

Whatever else that little children like. Of course, I make it a point not to look, but it‘s just possible that they are 

full of tears. That certainly is possible. 

(pause) 

Yes, he is upset. Yes, he does want to get it resolved as soon as possible, just where they, the condemned, are 

hiding their money. Yes, he could carry out the searches in person. Yes, he could make his own search of the 

deplorable premises where they live, since once you‘re in debt, you are guilty, and once you‘re guilty, you need 

to be punished right away in order to save and set free your unfortunate self.  Oh, you know, I‘d justify corporal 

punishment also. I can see how the head bailiff‘s been squirming in anguish over the punishment he has to 

inflict. It turned him grey. He‘s now all white like that ram in our childhood. (brief pause)  That‘s something 

that you can‘t understand? The Church is likewise there to help the fallen soul. Your sin gets to be washed 

away, redeemed and grieved over. Painfully grieved over. You can‘t say you have no sense of this.  (brief pause) 
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How is this like an inquisition? You don‘t understand, but the chief bailiff is an exceptional man of honor. Just 

one look in hus eyes convinces you of this. He has said it often: if one of his children should break the law, he 

would be first to exact the punishment to fit the crime. 

(pause) 

You have not seen, how the debtors tremble, once they know they‘ve been discovered and the full transgression 

of theirs is pointed out as if by God‘s finger, and stripped naked, laid open, where the banner of justice is being 

raised. Only then do they realize how totally worthless they are. Only then the full enormity of their crime sinks 

in, and the triumph of truth blots out the lot of them like blind puppies, at one stroke. And by the same stroke 

saves them. 

(pause)  

No, I‘m not exaggerating. If you can‘t catch on at all, go out in the street and listen. You‘ll hear people 

complaining that the authorities don‘t do enough, that they‘re stuck in the party-line swamp and don‘t want even 

to see the nation grazing on hilly pastures. I think, and even believe, that our chief bailiff would make a really 

fine president. From the  photographs in our files, and believe me, when I say we have the prints on file, all the 

fingers and toes, he‘s familiar with all the debtors, like a concerned mother keeping track of even their slightest 

faults. His Excellency can see right through them, as if they‘d been skinned, and in this country, being eaten 

alive by debtors taking their bites like bedbugs, from all sides, it‘s the most importnt, at this moment, the most 

important issue. Another way to put is that in a police state, where the president remains no more than an 

honorary wax figure, a good bailiff is a piece of purest gold. 

(pause) 

(ironically) 

Clara! Ar you getting this down? (short pause) You haven‘t neglected to turn the dictaphone on? (short pause) 

No? You‘ll remember it all? Word for word? Well, all right, sis, all right. 

(pause) 

Now where did we leave off? Oh, yes. If that is, in fact, of interest to you, we‘ll sometimes sit through the whole 

night at the office, just to figure out where a debtor‘s secret stash might be hidden, in what small bank in some 

remote corner. Then, come morning, we seize all the accounts, along with all their assets of course. That is to 

say, we carry out the developing documentary process, with full regard of the circumstances obejectively 

detailed in the developing case. 

(pause) 

No, I won‘t deny it: it really is sweet, so close to some religious rituals, or fairy tales, the ones where truth wins 

out in the end. The princess gets married to the handsome prince who was once a frog and receives one half of 

the kingdom. 

(pause) 

No, we don‘t get half a kingdom, but I can‘t claim. Accounting for our expenses is left to us. (slight 

pause)(pleased with his own eloquence) So that‘s how we get paid off. What do you mean, what for? As a 

matter of course, we‘re reimbursed for counting up all the debts, for postage, for the nightly tribulations, 

sleeplessness, finally, if you will, for all the suffering the debtors put us through. All those in our debt. 

(pause) 

Yes, it‘s an exhausting, thankless task, and yet it gives the two of us the satisfaction of having an obligation very 

well carried out. 

(pause) 

Does the chief bailiff have any conscience? (slight pause) Did I hear you right? 

(pause) 
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(clearing his throat, eloquently) It‘s not a word you‘ll find anywhere in the charts of European justice, but Clara, 

conscience is a kind of costume, as he likes to put it. And that‘s the basic feature to all his attributes, the one 

lifeline to all his component parts, and whithout it he would be just another ordinary chair-hugger at the office. 

Thank God, that his father, his grand- and great-grandfathers, were all bailiffs before him. Who else do you 

think could better grasp the deepest needs of our society, other than your bailiffs? I don‘t think I‘d be wrong in 

saying that they‘re in possession of an especially sanitary sense of hearing. But for the bailiffs, who else is there 

to clean out that swarming breed of immigrants and loafers, cheaters and misfits, clearing it of all those failures 

lost in debt? 

(pause)  

Our chief the bailiff ... 

(pause) 

Don‘t interrupt; not if you want to get at least a full sketch of our head bailiff‘s portrait 

 (slight pause)... Our chief the bailiff  happens to be head of the agency Light of Conscience, the only one of its 

kind in the world. If you want to know, it‘s engaged in registering, caring for and overseeing debtors, without 

any days off or shutting down for the night. Who else is there could manage like this, in this country so 

consumed with doubt and greed? 

(pause) 

Yes, you are right; only persons of especially clean conscience can do the work this requires. As for us, we‘ve 

never had, nor do we have, debts of any kind, and as you probably understand, we earn our money by donating 

our work. You don‘t, as it is, have much sense about money. 

(pause) 

You have to understand it has no bearing, either to me or to the bailiff, just who has broken the law. Whether it‘s 

some neglected granny, single mother, drunken teenager, or a patient who hasn‘t left his sickbed for over ten 

years, it doesn‘t matter. Our premise, as always, a clean conscience in a clean country. Whatever, and I 

emphasize this, whatever the cost. 

(pause) 

Who? (slight pause) A pensioner? (slight pause)  What woman pensioner?  

 (pause) 

In which newspaper? Ah, never mind; they all tell the same lies. 

(pause) 

I remember, I remember. She didn‘t pay her phone bill for two months. That‘s when the associated G & C, you 

know, God and Company, turned to us for help. We agreed, though usually we don‘t take on such small cases. 

(pause) 

Ninety-five lits and sixteen cents. Unpaid. 

(pause) (skeptically) 

You say she‘s alone, has no children, no teethe, her hands tremble, she‘s old, a very old woman. You have a 

photographic memory. Congratulations; I‘d never noticed. (slight pause) There are plenty of people like that. 

(pause) 

Don‘t take offense, but I don‘t find her story interesting. So what, if she, as you say, was raising chickens in 

some outlying district, trading in mushrooms and berries? (slight pause) Well, and what of it? Evidently, she 

had no proper licensing to conduct a small business, that‘s not our affair, but the state derived nothing in taxes 

from her. And that, clearly, is not justifiable. You yourself can‘t be too fond of debtors either. 
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(pause) 

We did try to help her. Tried to explain to her what a horrible mistake she was making in not paying her debts. 

(slight pause)  The chief only made thirty lits from her. Just thirty lits. I think. Maybe it was only thirteen. I 

should look it up in the record we keep. 

(pause) 

What thirty pieces of silver?  

(pause) 

Who‘s this Judas? (slight pause) From parliament? All day today they keep calling from there, as if on purpose. 

Fighting each other like mad dogs. (slight pause) No one I know. But they‘ve never contacted us directly. (slight 

pause) (slight pause) You see, you just don‘t understand what a responsibility it is, doing this kind of work. 

(pause) 

Yes, she suffered a fatal collapse; I read about it. But that was through no fault of our bailiff. The papers, as 

usual, are full of lies, because as you well know,  they‘re after anything that‘s sensational, the one-day glory. A 

few of the reporters I know wouldn‘t hesitate fo squeeze their mother and father to the last drop, if only that 

would earn them a byline in the morning paper. That is the worst of it. And for that and their sister ... 

(slams down the receiver; sound of disconnection) 

(telephone rings again) 

You, again? I‘m wasting my time, my precious time. I thought that after all these years you were set on telling 

me something, something we could discuss. You know all too well that it was through you that I lost everything. 

(slight pause) No, our chief bailiff did not send a wreath; you have to understand, we cannot extend our 

sympathies to debtors, since we punish them. But they‘ve condemned themselves beforehand; all that‘s left up 

to us is the final stroke of justice. 

(pause) 

What‘s so remarkable here? Once again, an ordinary newspaper publishes an ordinary piece of news. They like 

to go to extra editions. (slight pause) There‘s been no proof of that, and as any infant can tell you, you have to 

have proof. In other words, there has to be a basis in law for every punishment that‘s imposed. Our head bailiff 

did not put up one cent for her property. He did not buy into it! (slight pause) you do have proof? Oh, quit it! 

You always did act childish, as I recall. (slight pause) So what, that his brother is a member of the European 

Parliament. Just think about it; it‘s to laugh at. 

(pause) 

Of course, I am very sorry for that poor woman. On the other hand though, that should serve as a lesson to her 

fellow-citizens, the ones with the nasty intention to avoid paying their debts. I emphasize: their debts, and not 

mine. 

(pause) 

How‘s that? Sometimes it‘s not possible? 

(pause) 

―For every citizen not paying taxes, someone in this country goes hungry.‖ That‘s a favorite saying of our chief 

bailiff‘s.  

(pause) 

Do I take the chief bailiff at his word? Without any doubt. Without blinking an eyelid. As I‘ve told you already: 

himself, and his father before him, back to his great-grandfather. That to a man they were all bailiffs. And what 

bailiffs they‘ve been! (slight pause) Justice as a matter of family principle. From one generation to another, as it 

were. You can see it for yourself! Our chief bailiff is the star of our age! 
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(pause) 

No, no. Even though our chief the bailiff refers to me as ―an assistant, the like of which I‘ll never have again,‖ 

don‘t think my life is all that easy. Right after I lent you that damn money, I lost everything. Everything I had! 

Even my peace of mind went into that package of losses. I don‘t hold it against you, no, but my life did change 

after that. To this day, I can feel the earth firm under my feet only when I step into the bailiff‘s office. 

(pause) 

 

Do you know what it means, over all those years, not to visit a single restaurant, to work as if under a 

compulsion, and live as if you were a leper, almost without any friends, to keep saving and saving, maybe for a 

life that will never come. Every day to see the eyes of the chief bailiff ... But if only you could see what a fine 

pair, the lovely eyes that he has! I can‘t even believe it any more, that one fine lucky day, at some time in the 

future ... Hey, but what is all this? For you, as far as I can understand, soiled linen, for some strange reason, is 

still a matter of concern, and there are those who manage to market them to the consumer. (slight pause) All the 

best to you, dear sister. 

(slams down the receiver; sound of dial-tone)  

(the telephone rings again) 

(picking it up after a pause) 

Listen, you don‘t have to spin me any sad yarns to teach me about pensioners, invalids, single mothers, 

abandoned orphans, or mentally unstable war veterans. I‘ve heard enough. Even so, you know very well, what 

happened to me, after I loaned you that damned money. 

(pause) 

In the end, if just in one of those stories there‘s a hidden particle, two or even three little particles of truth, 

they‘ve got nothing to do with me. In no way. I swear it to you: I serve the state, and not the bailiff. But we are 

pledged to the same purpose. As for the law, there‘s no question, but that I am familiar with them. 

(pause) 

So what‘s the big deal, if a judge helps out the lawyer, or a bailiff the judge? Or a lawyer helps the notary, and 

vice versa? A fraternal support the righteous extend to one another, that‘s all it is. Let‘s just say, you work at a 

store and find yourself out of matches; you don‘t just get up and go to another store to buy them; no, that would 

be laughable, right? You buy them at the place you work in. That‘s why the lawyer is in league with the judge, 

the same way the bailiff connects to the whole system of justice. One and the same blood-circulation, so to 

speak. But if you were to ask me for my personal opinion, I‘d have to say that the only goldfish in this aquarium 

are the bailiffs. (slight pause) I won‘t deny that justice, as well as the frame of law, sometimes inclines toward 

error. As you know, even medical practitioners make fatal errors. However, any debt designed from an 

intentionally bad motive is a conscious error of the worst sort, and like a ruptured pus-pocket, it has to be cut out 

immediately. (slight pause) That‘s no news to me: each case is different, each one considers himself a victim, 

each one wants a bigger chunk of the cake for himself, with the tastiest, beyond any doubt, being from the 

neighbor‘s side. 

(pause) 

(with mild derision) 

You say, our head bailiff brought harm on a person very well known to you and me? (slight pause) Is he also a 

pensioner? Who finds it hard to move his legs? With trembling hands? (slight pause) You‘re trying to scare me, 

but I don‘t find it terrible. And you know why? Because I know the truth. 

(in a somewhat tired voice) 

Now don‘t tell me he too was of the debtor caste. ( slight pause) (laughs) We‘ve gone over that and talked a lot 

about it, dear girl, or is it young lady now? Clara, in three whole years you haven‘t phoned me once. 
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(pause) 

You swear that none of it‘s related to any debts or money? Everything in this world is linked to money. (slight 

pause) And you‘re not getting ready to write about the head bailiff? (slight pause) Come on, Clara! (slight 

pause) So why is it you questioned me like some twelve-year-old at his first confession? Why? (slight pause)  

(as if to himself) Our chief the bailiff recently mentioned there was to be a call from some influential daily on 

the occasion of his jubilee. It seems I‘ve gone completely off the track. (slight pause) Hm. 

(pause) 

(forgetting himself, continuing the dialogue) 

That person ... 

(pause) 

Was thrown from the second floor? 

(pause) 

Was pushed? Who did the pushing? 

(pause) 

Clara, I don‘t get what this has to do with the head bailiff? And who is the person in hospital that we both 

know? Yet another pensioner?  (slight pause) Aren‘t there just one too many of the unknown? 

(pause) 

Clara. (slight pause) Yours is such a lovely, fine name. (slight pause) I do miss you.  

(pause) 

Yesterday in the street I ran into your friend Vida, oh the one was in the same class with you, and it was she 

who told me you were in the hospital. And that‘s all she knew; nothing more. (slight pause) You used to be sick 

quite often in childhood. Constantly succumbing to chills, angina, ear infections ... From birth you found it hard 

to breathe. That, of course, you can‘t recall, but your umbilical cord was knotted up. Mother told us once, do 

you remember? If they‘d delayed, I wouldn‘t have a sister now.  

(pause) 

(as if suspecting something) 

You really are in hospital? Some ache, apendicitis, or what?  (slight pause) Just came out of a coma? So that‘s 

why your voice is so weak. I barely recognized it. You know, from the faint hyacinth smell. Remember? 

(pause) 

Where? St. James Infirmary? Oh, by the bathhouse, that one the head bailiff goes to on Saturdays with his 

friends. And every Saturday, regularly, rain or shine. 

(pause) 

Wait, now wait. (slight pause) You‘re trying to tell me, it was the head bailiff pushed you out the window? 

That‘s crazy. Good Lord! I don‘t understand any of this any more. 

(pause) 

(with restraint) But you‘ve never had any debts; I wouldn‘t have allowed it. You were never in debt to anybody. 

No one, except for me. You were always a good girl. (slight pause) Maybe even too good. Had no idea what 

kinid of sinkhole life can set up to suck you in. Right on the spot. Your feet, your hands, all at once. I barely 

survived that once. Clara, Clara! (slight pause) 
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Oh, that old, painful debt. Now at last, we can start to talk it over. (slight pause) Back then, just over three years 

ago, as you know, I loaned you all of my savings, signed over my apartment to secure the bank loan, was left as 

I am standing, and but for the head bailiff would now be living in the street. That‘s how much I wanted to help 

you, Clara ... Remember, how you pleaded, begging almost to get the money for the small new two-room 

apartment–―angelic‖ was how you described it, Clara-- (slight pause) right in the center of town, not far from 

where you worked. Do you still work there? I never did like that modelling agency. Painted grotesques, those 

women. The smell was horrible. Of cosmetics, pomade, stockings. Nails, perfumes, hangers. All those swinging 

hangers of synthetic smiles. (slight pause) You remember, it was right after your unhappy love affair: the 

abortion, depression, insomnia, drugs, all kinds of drugs. Remember? The pockets full of little bottles in 

different colors. Maybe now is not the best time to bring this up, but that was a time I was really on edge. No 

joke. But you ended up not buying that apartment, or any other, because all at once you were in love again. I 

was happy. Really. Even though I never saw your new chosen one, and you always called me the one you loved 

most, your only brother. Secretly, I would smile as inquired into his profession, his age, his hobbies. You‘d 

answer that I‘d like him. In my mind I had serious doubts. You always put too much trust in people. And 

especially men. (slight pause) Good-looking men. Men who smelled good, had good manners, and kept their 

hair combed. First-class specimens. (slight pause) You promised to take out a loan and start paying me back 

right away. That horrid, huge black loan which spread over us both like one vast sea of ink. Then you vanished. 

(slight pause) And you refused to spend any time with me, and never did get that apartment. Never let yourself 

into any kind of discussion. Nearly every evening, over a couple of months, I was trying to call you, always at 

the hour when you would have been back from work. You never picked up the phone.  (slight pause) Clara, 

Clara. (slight pause) it‘s been so long, since I saw you. 

(pause) 

(composing himself, very calmly, as if to himself) 

I haven‘t eaten anything yet today. (slight pause) Still, as though I‘d haul it out of the garbage. Wait. Don‘t hang 

up.  (slight pause) Let me figure this out. I have to reestablish the sequence of events logically. (slight pause) 

There‘s one thing I still lose sleep over, although it seems unrelated to anything else. You‘d think it was a small 

detail, but it gnaws at me unreasonably, giving me no peace. A photograph you once gave me, of yourself (slight 

pause) has disappeared from my desk-drawer. At first I thought. (slight pause) No, I didn‘t throw it out, I 

wouldn‘t have. Not even in anger. (slight pause) I loved you, Clara. And you know ...  

(pause) 

(talking as if to himself) Such a lovely photo. Very beautiful. You just finished school, tall, light-haired, with no 

inkling that you‘d become a dress-designer. Against a purple backdrop in one of the photo salons we favored, 

Father holds you in a hug across the shoulders. You both look very happy. Like a couple of newlyweds, after 

some champagne. Really. (slight pause) You were always Father‘s favorite. Me he never ... and you know it, 

you know everything (slight pause)... loved. I always felt that, though he didn‘t let on. And I don‘t know why. 

Now I‘ll never get to find out. Maybe I don‘t need to, now. (slight pause) You remember the time we stayed late 

at the school dance, then went off to see some girl who was your friend. No, you don‘t remember? We drank 

tea, listened to music and talked. Well, never mind. But it was past midnight when we got back, a fantastic June 

night, the moon was full, and not any sign of a breeze. We came back with our shoes off, on tiptoe, and even so 

they heard us. Their bedroom door opened and his face was savage by the dim light. Not a word said. 

Remember? Said not a word to you, and smacked me hard across the face. It was the first and last time ever. I 

never forgave him. Never. It was beyond me. And that‘s when I felt I lost any love I had for him. The vessel, in 

which I kept any love for my father, shattered, spilled, got absorbed without a trace in sand. (a short pause)  It 

was Mother I loved. Mother. Now I can finally admit it, that I was her only love. Don‘t ask me why, I won‘t tell 

you. Even though you know, you kn ow everything. Yes, yes. The photo. 

(pause)  

That photo lay deep inside the desk, at the very bottom, and one time, in his hurried search for some documents, 

the bailiff, our chief the bailiff, just happened to spot her there and asked me: Who‘s the kittycat? Yours? You 

know, she‘s not that bad. 

(pause) 

Clara, my youngest sister, I replied, without suspecting anything. (slight pause)  The other side of the snapshot 

had your address..  
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(pause) 

It appears, you went from one rented apartment to another and kept asking me to stop by some evening. 

Wanting to show off the pricey, Dutch-styled furniture you bought on credit, very similar to those we had in  our 

childhood. Brown, genuine leather, extremely comfortable. You almost got glued to the spot where you sat 

down. (slight pause) That was a good while before our quarrel. We had no contact for three years, Clara. Do you 

understand it now? You never explained or told me anything. But it was clear you did not want to tell me any of 

it. I knew, I had a sense you no longer had the damned money. Ah, but now‘s not the time.  (slight pause) And 

suddenly the snapshot disappeared, as if it had never existed. I didn‘t dare ask the head bailiff. I was sure he 

hadn‘t taken it. What for? Most likely it went along with some documents of the prosecutor‘s, but then why did 

it not get back with them? Oh, but then, maybe the prosecutor left it on his table and looks at your smile once in 

a while, in his spare moments. 

(pause) 

Tell me, what‘s with you? Isn‘t it dangerous? 

(pause) 

Not any more? (slight pause) The consequences of a coma are unpredictable? But your voice is steady. 

Hyacinths. White, accomodating, dizzying flowers. You‘re not joking? 

(pause) 

But wait; just where do you know the head bailiff from? (slight pause) But you said you‘d never seen him! 

(slight pause)  Speak up! You can‘t keep silent! I‘m asking. (slight pause)   Beside you on the bed is a small 

album with pictures from different trips the two of you took. And some writing, embossed ―Light of 

Conscience‖? The hell you say. (slight pause) But that‘s the chief bailiff‘s agency! Oh, so that‘s how you got 

our phone number! 

(pause) 

No? What do you mean: no?  

(pause) 

You‘ve known him a long time? (slight pause) How nice to find my bailiff involved even in this. (slight pause) 

Just another snapshot. Some other woman. Woman. (slight pause) Clara, my one and only. (slight pause) At the 

office banquets he‘d lean over and rattle on in my ear with the same boring story of his collection of panties he 

had framed and kept in his basement, but I never had much interest in hearing of these feminine undergarments. 

Just pretended to be listening. Since he‘s the head bailiff, and I‘m working for him. (slight pause) Clara! Even 

your garment is part of his collection? O God, not our chief the bailiff! Clara! (slight pause) (composing himself) 

What does all this mean? 

(pause) 

Maybe it‘s no more than a freakish coincidence that fate decrees. An error, or trick of the imagination. After all, 

your brain suffered a concussion. (slight pause) Haven‘t you had hallucinations? Your undertakings to protect 

the old ladies selling onions. To fix a world that‘s beyond repair. A tale out of Don Quixote, you‘re telling me. 

How the princess turned into a toad. What are you ... stop it, it makes me uneasy. Call for the doctor. No? 

Everything‘s fine? You‘re sure? 

(pause) 

Yes, of course. Yet openly. (short pause) For three years you stayed friends with that secretive attorney with the 

looks of an angel? (slight pause) And yesterday you asked a woman doctor to send his letters on to my address? 

Letters he wrote you? God! (slight pause) Luxury restaurants? (slight pause) Trips together? Vacationing 

overseas? (slight pause) Weekends in London? Are you sure of what you‘re saying? It smacks of cheap romance 

fictions, soap operas, serials. 

(pause) 
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(giving up) 

Yes, it‘s all relatively inexpensive. Inexpensive, yes. So he was that secret lover you had. The one I was sure to 

like. 

(pause) 

Yes, just a bit easier, thank you. But can it be possible?  

(pause) 

Can it be? 

(pause) 

For some time now, I‘ve been uneasy. Even with no word from you, not one word over time, I  still thought 

everything was as it used to be. That you had your job and were living an ordinary life, like everybody else. 

Working on your designs for those gutless, brainless manikins. And that you had forgotten, entirely forgotten, 

your own brother, who had loaned you everything he had. Everything. And all he had left was the chief. His 

head bailiff. Now he‘s gone too. 

(pause) 

Our chief the bailiff. I still don‘t believe it. I just can‘t. He could have been saved in time. If only I‘d known of 

it, even a hunch. 

(pause) 

A big mole over the right eyebrow? Nose like a beak? Light brown hair? Eyes clear and cold, lovely and cold as 

icicles. Especially in sunlight. (slight pause) Yes, it‘s  him. That‘s him. (slight pause) Unusually beautiful eyes. 

(pause) 

Lovely, aren‘t they though? 

(pause) 

 (to himself) 

She slept with the head bailiff. My chief the bailiff! Oh my God! Slept with, and he punished her? No, no. She 

couldn‘t have been in debt. Not to anyone, except me. I alone had the right to punish her, I alone. (slight pause) 

Slept with her repeatedly. I was left alolne. Desolated. (slight pause) He made love to her! Maybe he loved her! 

My God, O my God! (slight pause) No! Hello! (slight pause) Hello! You‘re still here? (slight pause) You found 

his letters to other women? You say he was always up to taking in money like mushrooms from a simpleton, and 

you found letters of his written to other women? (slight pause) And so they ended ... You just want to say ... 

(slight pause) And after that he pushed you out? Literally, shoved you out? And you thought he brought you out 

on the balcony for a kiss? (slight pause) What for? To keep you quiet? But what did you do to him? But you‘re 

my Clara, my sister, never in debt to anyone. Except me, just me. 

 (pause) 

You can‘t go on talking any more,  tired out? Yes, I do understand. I am, I‘m tired too.  

(prolonged pause) 

(a scream) Clara, can you comprehend what you have done? 

(pause) 

Clara, my own poor Clara. That poor bailiff of mine. I‘m leaving for the hospital right away. Hold on a bit and 

wait for me. 
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(pause) 

Won‘t let me in? But I‘m your brother. I‘m still your brother. (slight pause) Brother.  

(pause) 

I‘ll be there right at three. (slight pause) Wait, someone‘s unlocking the door. Maybe it‘s the cleaner. No, it‘s 

way too early for her to be here. It seems he‘s here, my chief the bailiff. (slight pause) 

Yes, that‘s who it is. Excuse me. 

(slams phone, which starts to peep and will keep peeping, while gradually diminishing, to the  end of the piece.) 

So it‘s you, chief bailiff. Good day, good day. Tomorrow being Friday, you‘ve come, as is your custom, to get 

acquainted with the latest sacrifice. A harsh  word for it, yet inevitable. The word made flesh. The word made 

bloody. A killing word, a word that sometimes brings out mercy. But not this time, no. You have to understand. 

I‘ve lost everything already, I have no sheep, no hiacinths. Nothing left, nothing to gain. Never. To say nothing 

of a small cottage by the seashore. I‘m nothing, just another sacrifice, the one who no longer believes. And so. 

(slight pause) I have prepared the documents. They‘re on your desk. Over the year I‘ve gotten to know your 

habits. I know just when you‘ll come to the door, just when you‘ll press the handle. I know just when you‘ll 

place the call to the judge in regard to the new auctions. And again, I know that as always you‘ll be buying up at 

half-price whatever is to be put up on the block that day. No, no, I‘m not being critical, I‘m not judging your 

actions. It‘s jjust that I know them so well. I know just when you drink your coffee, when you‘ll be looking out 

the window.  I know just when you‘ll toss a few polite phrases my way. And when you‘ll turn your profile to me 

and stare at the wall, and stay a long time staring as if in search of some saving grace there. I know, I know 

every last thing about you. (brief pause) As always you smell of riches and good taste, your pockets are lined 

with money, and of course with snapshots that have the addresses of the beauties on the back.  Our clients, all 

old and horse-faced, with their breast reconstructions in poor-quality silicone wouldn‘t suit you. No. Nor would 

their photographs be the ones in front of you, would they? Most likely, the one you took from my desk is no 

longer in your possession, is it? It‘s one you no longer need to have, is it? Yes, of course, it‘s true. The hiacinths 

have lost their fragrance. And of course, you‘re never wrong, not ever. (brief pause) It‘s true, isn‘t it? (slight 

pause) Will you be heading out to the mountains or to the sea for the weekend? Or simply off to the local 

village, where the water runs clean, and the woods are untrashed, where it‘s open and desolate, no prying eyes. 

(brief pause) On such a solemn occasion, perhaps you‘ll let me ask you a personal question. (slight pause) Will 

you be taking some new girl with you? For the fun of it. A new girl, a live one! (slight pause) It could even be 

that she‘s a blonde. One more blonde. One more for your collection, maybe the one who‘ll no longer remind 

you of hiacinths. White and accomodating and dreamy flowers. But you don‘t know, you just don‘t know what 

love is, what true love is! You don‘t know, just don‘t know! And here, it‘s too bad, but there won‘t be any 

president of the Hall of Chambers to help you, no chief justice either, not even the district attorney. None of 

your colleagues to join you on the hunt or at auction. Your partners in carrying out justice. (slight pause) Tell 

Clara, tell her, that I have forgiven her. So she won‘t have to think. Let her not be thinking. (brief pause) And 

you will never again have such an assistant. 

(short pause) 

(a shot) 

(Moving figures may be seen in the twilight. A gurney moves past on creaking wheels.) 

(From the dark comes a different voice:) 

Good day. Enforcement. No, he‘s not here. Mondays through Thursdays. Yes, yes. No, no. Just phone. Me? I‘m 

the new assistant. 

 

The end 
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Post - Soviet Dramaturgy in Caucasus 

Elchin Djafarov  

Returning of Azerbaijan Theatre to its Roots after Collapse of Soviet Union and 

Main Tendencies in New Dramaturgy  

Originality of Azerbaijan culture is that some ancient cultural-psychology phenomenon in our modern 

cultural and professional mentality is used in almost untouched form. In this row ashuq art, mugam and folk 

music on their way of developing for thousands years and on content and verbal-expression level save the 

sources and historical traditions within. These classical forms of arts, which have their own conception and 

style, compiled the base of our thought in national arts. They influenced to national theatre style and experience, 

but it‘s not defined yet completely and in systematic way. For proving this, it‘s not necessary to have any 

evidence. Firstly, our theatre thought didn‘t appear in the creative emptiness and objectively, based the same 

cultural traditions. Second, there can‘t be in one cultural massive the number different, not crossed creative 

mechanisms and ethno-psychological schemes. And at last, the structural, typological, genetic, aesthetic and 

artistic analysis of national arts reveals their unified or similar structure principles. United ethno-cultural and –

psychology sources, common expression system and vocabulary, similar formal characteristics and composition 

specifications and systems indicate connecting national arts with universal laws of arts.  

Most characteristic of national theatre conception exist in ancient oghuz myths, proverbs, different 

traditions, games, songs, etc. it‘s impossible to deny the influence of common Turkic culture  to our modern 

culture. Oghuz tribes are from ancient Turkic-language breed, but we‘re interested in theatre thought elements 

within different mythology and epic works. The first epos written on their own language is Dede Qorgud epos. 

In Dede Gorgud rituals we can point to the primitive manifestation of national theatre thought and the 

most important characteristic of national theatre conception – applying to the memory. Dede Gorgud was a 

mediator between sacred and profane levels of the primeval mentality and his main facility was the WORD. 

On the first levels of theatre thought there were already the most important terms for creation of pure 

national theatre conception. They are:  

 Ethno-psychology necessity for creation of mystic arts 

 Motivation for its assimilation 

 Original style and forms 

 Mystical word layer 

 Artistic-aesthetic systems 

So, we‘re able to find the genesis of Azerbaijan national theatre process in Kitabi-Dede-Gorgud (Book 

of Dede Gorgud) epos. 

In most Turkic people, including oghuz, amongst the rituals connected with death and funeral, YUG 

ritual ranks a special place. Firstly we should notice, that this ritual related to process of human self-awareness.  

Yug is connected with Azerbaijan national history, spiritual advance, mythic-philosophical and artistic mind as 

a term: yug means ―word on grave‖, ―speech‖, ―sorrow‖, ―hardship‖. It was a habit to mourn for great heroes in 

ancient Azerbaijan. The people had been assembling on hero‘s death day. This assembling was called as yug. 

The ―yuglama‖ word comes from crying meaning. The group of ―yugchu‖, which was called to this ritual played 

on gopuz musical instrument and sang. Ancient historian Musa Qaghangatli described the funeral: ―They play 

the tebil (drums) and zurna (wind instrument) on bodies cut by sword… they fight with swords… they rejoice… 

some of them weep bitterly… others dance pagan dances. They play, dance and song‖. 

We can count theatre performingelements in yug ritual: 

 The ritual consists of wordless (physical movement) and verbal components 
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 Using musical instruments 

 Precisely implementation of composition 

 Fulfillment the ritual by professional performers 

 Distribution the tasks and casting for professional performers 

 Specific functions of person, who directed the ritual, etc. 

By referring to ―Huns in China‖ book of Lev Gumilev we suppose, that when Huns lived neighborly to 

China they had theatre performances and they spread to places these performances. Obviously, Huns‘ funeral 

rituals matter in creating the performing arts.  

Styles and forms yughcu group didn‘t limit only by bringing and carrying, because the ritual connected 

directly to believing, archetypes. Therefore, it demanded ―theatre thinking‖ and ―theatre experience‖ related to 

ethno-psychology mind. Probably, yughchu, as a performer, was an author, actor and director of this and other 

street performing arts forms, such as garavelly, garagoz, etc. As it‘s known, garavelly, garagoz, kilimarasi street 

performances are the indications of national ―carnival aesthetic‖ and the facts of national ―humor culture‖. Here, 

we should notice that comic and tragic arts forms aren‘t opposite, contrary, as M. Bakhtin wrote, mostly the 

comic element is a notion of inside out of tragedy. In general, ―twisting of everything‖ is the main style of 

national carnival awareness. We can come to the conclusion, that yughchu performer, who gained the theatre 

thinking, in case to avoid the taboos had to continue his practicing in carnival aesthetic, by changing tragic and 

mystic signs. Kechal, Kosa, Yalanchi Pahlavan, Kechi, Garagoz (street performances‘ characters) and other 

carnival characters are manifestation of human primary form, archetypes and gave an opportunity to describe 

the existential problems in comic way. So, tradition continued and adopted its language and expression means to 

new conditions. But the main goal remained. As Dostoyevski said, the secret of humor is to awake the mercy. 

The important part of humor culture is street performance and it would supposed to be a prototype of 

professional theatre, because there were basic indicator – the text and we can restore artistic and theatre 

conception. Also, as we mentioned above, existential problems were showed in ―seriously‖ way. Yug ritual 

embraced wide range of situations and through the artistic point, with its bringing style to spectators it 

contributed to creating first epos genre in Turkic people.  

Connection of Kitabi-Dede-Gorgud with yug ritual, gaining resource of Garagoz, Garavelly games 

from epos and rituals, etc. displays indissolubility of artistic-aesthetic thinking. 

If we‘ll glance at Azerbaijan national arts development, we can see the following periods: religious-

mythology (restructuring the world), creative (creating the world by the laws of beauty and harmony) and at last, 

theoretical awareness (creating the scientific overview based on dialectic and logic). Azerbaijan national arts 

thinking passed through all these periods. 

We can say, that it was necessary for Turkic people to create proto-theatre. Theatre process began in 

archaic period and continued till VII century. Turkic tribes, who lived on a wide territory and as a neighbor of 

different nations they could gain from those cultures and create its own one with very special characteristics. 

What we call as a theatre in most Turkic nations is called as a play.  

Play in Turkic languages, perhaps, is the most ancient word and therefore, it is polysemantic. This word 

is closely connected to mythology. Even rituals of shaman were called the play. So, our national theatre thinking 

connected to the roots of primary performing arts field and this connection has been continuing to this day.  

* * * 

I tried to overview the genesis of the national performing arts. Azerbaijan national performing arts 

having that kind of genesis works as very complicated organism and I‘ like to present a phenomenon, which 

influences to Azerbaijan modern theatre and its processes and integration into world theatre space.  

At one point of time creative person becomes the fact of culture and this person reflexes this culture.  
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Elchin-writer, Elchin-literature critic, Elchin-playwright, Elchin-movie script writer, Elchin-publicist, 

Elchin-translator, Elchin-complier a number of books, Elchin-public figure… It‘s very characteristic of him. His 

plays is very close to spectators because of showed problems. He writes in his plays about helplessness of 

human, who lives in city and tries to find the answers within the deepest layers of psychology. He is very 

interested in common man inner sufferings. Elchin always makes a look to the relations between personality and 

time through humanistic side and tries to seek social-psychology antagonisms on deep levels. The fact of his 

existing in our culture means Echin‘s contribution to the national literature and performing arts and at the same 

time he is some kind of mirror of this culture.  

Stage life of Elchin‘s plays brought to the national theatre process the important problems of world 

theatre. It was dictation of time and it was Elchin, who replied to those changes by his creativity work.  

Elchin‘s coming to theatre was like a new breath for Azerbaijan theatre. Elchin first time in history of 

our playwriting created an image of chaos. He could express moral, ideology stereotypes through his 

approaching to the problems and his particular aesthetic way. Singularity, grotesquely generalization with 

pamphlet elements differ all characters in his plays from portraits in previous works of other playwrights.  

After reading and watching on the stage the comedies of Elchin, you begin to realize his intentions. 

These parody comedies are basic for new play structure, conflict and collisions, new type of characters in those 

plays. 

Elchin by his plays touched new themes, unexpected plots, never taken in our national dramaturgy, 

created new human types and images far from stereotypes. In those plays there are interesting lyrical, comic 

subjects, actual moral conflicts, modern type of relations and all of these are mixed in original style. Elchin‘s 

manner of playwriting always gives an opportunity to change the structure and make new form of staging, based 

on development of characters.  

There‘re showed two types of plots in Elchin‘s dramaturgy. First type is centrifugal composition, where 

characters system is formed in hierarchic way. It means that the personal moral conflicts of key character and 

his duty in conscience and in society becomes the main themes of situation (Murderer play). Second type of plot 

every character carries the same dramatic load needed for conflict. Here the situation is over the characters. In 

those plays conflicts happen as a result of paradox of life. The characters in that kind of plays, as usual, involved 

in the conflict despite of their will (Telescope play).  

In Elchin‘s plays dramatic actions are completely changed by the form and structure. That kind of 

collisions is the basic of his dramaturgy. In these plays wishes and intentions of characters are very different, by 

other words, are new. Dramatic tension is created by their activity. Here, playwright plays a role of archeologist 

in the human passions and fears field. In researching of those themes and subjects Elchin did unbelievable work. 

Elchin‘s plays are well known not only on Azerbaijan theatres stages, but also, they were staged in 

foreign countries, such as England, Turkey, Russia, Ukraine, etc. 

Elchin as a playwright, as Yunis Imre said, is on a long and delicate road. This road is also, the way of 

Azerbaijan dramaturgy and national theatre… 
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Ismail Imanov, Natella Osmanli 

THE LIFT 

Play  
WOMAN in a little black dress and heeled shoes, with pinned up hair, holding small bag. She is standing in 

front of the lift, nervously pushing the button, twitching. MAMEDOV is standing near. He is wearing old 

shabby jeans rolled up to the knees, flip-flops, T-shirt with image of robot ready for a fight, holding the basket 

full of figs. MAMEDOV is talking by phone.  

MAMEDOV: Ok, honey! Hugs and kisses, bye. Auf Wiedersehen, meine kleine. 

WOMAN is turning back when hears German speech; MAMEDOV is closing up conversation and moves 

towards the lift.  

WOMAN: (irritated) It‘s easier to go up on 12
th

 floor by stairs.  

MAMEDOV shrugs in silence.  

WOMAN: They will never handle it in this country. Absolutely new house and only one lift out of three is 

working. Why? Just because they have bought some cheap piece of crap and someone has earned lots of money 

on these savings.  

MAMEDOV: Hmmmmm… 

Finally the doors open, they enter the lift. Lift is rising. They are keeping silence. MAMEDOV can‘t decide 

whether to put the basket with figs on the floor or not and finally decides to do the first. At this moment the lift 

stops.  

WOMAN: Oh, did you do that? (Understands that it was folly. She is confused) 

MAMEDOV: (reflectively) Hmmmmm…  

WOMAN: There should be special button. Oh, you have already pushed it. Ok, then hope that we won‘t stifle 

here.  

MAMEDOV: Why should we stifle? It seems that ventilation is working properly.  

WOMAN: Or won‘t fall into a shaft! 

MAMEDOV: Or turns up that I am maniac! 

Pause. WOMAN is frightened. Looks at MAMEDOV. Takes out her mobile, tries to get online.  

MAMEDOV: Actually I am kidding!  

WOMAN is ignoring his replica, she is absolutely in phone.   

WOMAN: (indignantly) They like it! I got stuck in the lift and they like it!  

On phone‘s screen in Facebook application status on the wall has appeared:  

Lala Alekperova ―Got stuck in the lift with some idiot. Already was out of block, when suddenly understood 

that wallet was left. Decided to get back. So what!‖ 

Comments: 1. ―Poor baby. My sympathy. Keep calm!‖ 

2. ―Does Alik know?‖ 
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Lala Alekperova ―No, can‘t reach him! He is unavailable. Texted him‖. 

MAMEDOV: Damn! My phone is out of service. I could call my neighbor (Pushes the ―HELP‖ button hardly) 

Maybe I should try to shout! (Shouts) Heeeey!  

LALA: It will be always like this here! The only working lift got stuck and no one cares!  

Lights are switched off. The left side of the scene is lightened. LALA enters the cozy room, seats on the sofa, 

switches on the torcher. By furnishings in the room it‘s clearly seen that everything was moved from the 

previous apartment, little bit reworked, but the main interior idea was saved. Old good looking woman is sitting 

next to her. She is looking through a book.   

LALA: I‘ve made my mind that there are two types of people: the ones who wants to leave and the others who 

leaves. The ones who wants to marry and the others who marries. The ones who wants to quit smoking and the 

others who quits. It seems that I am related to the first type.  

MOTHER: Hmm… Why? You have quitted smoking (pause). Once. Last year. For a month. 

LALA: (in same tone) And got married. Once. Three years ago. For five months.  

MOTHER: I was against that marriage from the beginning.  

LALA: If you were for it, I doubt that I would‘ve married him. But you were fighting with me so hard, that I 

just did not have any choice, rather than do it on my own way.  

MOTHER: He was swamping by three at night. (voice becomes lower) Being drunk!  

LALA: Oh, come on, Mom. Actually he was not that bad! I might even say that he was quite good guy. And he 

was drinking not that much.  

MOTHER: But he has left you because of that bimbo!  

LALA: Mom, there is nothing to do with bimbo! He has picked up his staff and left… let it go! 

MOTHER: (interrupts) Well, actually he took his staff and also picked up our iron!  

LALA: Mom, it was fortuitously. 

MOTHER: And the knife from mincer…  

LALA: Oh, you have thrown that knife! Why the hell he needs this knife from our mincer? 

The lights are switched off. The lights are switched on in the lift. We can see LALA and MAMEDOV in the 

cabin.  

MAMEDOV: May I use your phone? 

LALA: Yes, but I can use only internet. No chance for a call.  

MAMEDOV: This lift is located in some anomalistic zone. There are always troubles with network here.  

LALA: Maybe give another try and shout? Hey… Is anybody there? Help!  

MAMEDOV: Some figs?  

LALA: (measures him by eye) No. Thanks! (looks at the basket with figs) From garden?  

MAMEDOV: What a shame! How did you get that? Are you a super psychic?  
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LALA: (puckers) Stop clowning around… I am not a big fan of Absheron.  

MAMEDOV: I bet you prefer Courchevel.  

LALA: I just don‘t like sea… prefer woods with grass… and some river around… it reminds me about Alice… 

MAMEDOV: ―ALICE‖?  

LALA: ―Alice in Wonderland‖. 

MAMEDOV: Still the sea is always better.  

LALA: Why?  

MAMEDOV: Don‘t know. I‘ve always loved the sea. 

LALA: So what were you doing in your countryside house?  

MAMEDOV: Just a typical outdoor activities: fighting with mosquitoes, going to the beach, watching medical 

program in the mornings.  

LALA: Are you a doctor?  

MAMEDOV: No.  

LALA: And what was the program about?  

MAMEDOV: About sexual dysfunction among men.  

LALA: (maliciously) Oops! Sorry!  

MAMEDOV: (discouraged) No, no…  

LALA: (confused) Well, it does not mean that I feel for you… Damn, I just picked up the wrong words!  

MAMEDOV: My friend has a project on TV. I am his biggest fan, so never miss his programs. So, don‘t worry.  

LALA: I don‘t.  

On the screen it‘s seen that LALA is chatting with her friend. When LALA is writing in chat we can hear 

sounds of phone‘s keyboard, when friend is writing we can hear sounds of computer‘s keyboard.  

FRIEND: And what about ―idiot‖? Is he cute?  

LALA: Oh, no! You should‘ve seen that T-shirt… and those dirty feet in flip flops.  

FRIEND: Piuppppppp… And what about Alik? Any news?  

LALA: No, he is unavailable.  

FRIEND: The ―idiot‖… is he old or young?  

LALA: Hell knows. (looking carefully at MAMEDOV. MAMEDOV is confused) About thirty, maybe thirty 

five! 

FRIEND: Any ring on the finger?  

LALA: Oh, please… Since when it means something? Nothing special. 
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FRIEND: Well, it might mean something… He is your neighbor and your district is not for poors…   

LALA: Maybe he was lucky with demolished house… as me and mom? Besides that, if you look at him you can 

say for sure that he is making some money on tires… Absolutely no signs of education, I am not even sure if he 

might properly spell word ―amateur‖, most probably he is married to some fatty cater-cousin and they live 

together with his parents… I might‘ve met them few times in the grocery nearby…  

FRIEND: Huh… and I bet his wife is wearing some ―P.I.M.P‖ style T-shirt with rhinestones ―Chanel‖. 

LALA: I wish my mom was at home… She would‘ve already created so much noise in the whole building… 

called for MOE…  

FRIEND: You don‘t rely on me… I have already called for adjuster….You will be released soon… party is 

waiting for you, babe! Soon Alik will have kittens and will save his princess… 

LALA: I doubt that…  

MAMEDOV is taking out cigarettes, looks at LALA, hides cigarettes back into pocket.  

LALA: (still in phone) Don‘t you dare!  

MAMEDOV: Hm… Why? I might open the doors slightly and breathe out into the shaft…  

LALA: You are freak!  

MAMEDOV: When you get mad you have these dimples appearing on your cheeks (unexpected even for 

himself) Are you married?  

LALA: No. (Pause) Why?  

MAMEDOV: I… I was counting on your husband... that he will take us out of here… 

LALA: Well… you better count on your wife! (pause)  

MAMEDOV is smiling with sadness. Silence. 

The lights are switched off. The right part of scene is lightened. MAMEDOV is inside of his apartment. Lying 

on the sofa, watching TV. From TV we can hear the voice of MAMEDOV‘s friend who is on air with medical 

program. His name is ABBAS.  

ABBAS: (voice from TV) And now our traditional quiz. Just reminding you that we are broadcasting live and 

you might call us by numbers mentioned in right bottom of your screens. And the first question is: How many 

joints are activated when you smile? I repeat the question. How many joints are activated when you smile? The 

second questions: What does haematophobia mean?  

We can see ABBAS appearing on the scene next to TV set. He is big man, full of joy and happiness. 

ABBAS: Zakir, wake up, dude! My program is not going at midnight. It‘s Saturday morning… Wake up!  

MAMEDOV covers his head with pillow. 

ABBAS: We have made some researches. Mainly our constant viewers are retired people, housewives, some 

spleeny men, my grandma and you – my greatest viewer. (seats on the sofa) You are my grandma, Zakir.  

MAMEDOV: (desperately) Abbas, leave me alone. I don‘t wanna sleep… It‘s just a hangover… 

ABBAS releases MAMEDOV. MAMEDOV covers his head with pillow.  
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ABBAS: (sadly) Everything is clear! We have all symptoms. Hangovers, parties… Might come whenever you 

want, event late at night… no need to hurry… Nothing deterrent… no aggrieved face, pouts, scandals… 

MAMEDOV is tumbling on sofa. 

ABBAS: Next step… bring some other women to this apartment. Make love on your ex mutual bed… or on this 

sofa… (jumps on sofa) on the same sofa you have been watching TV together some time ago. But they are just 

one night ladies…. as you don‘t want to have something serious… (rises up, voice becomes cheery) come on… 

don‘t be couch potato… Stop whining… there is overflow here. The level of water in Caspian Sea has 

increased. We have passed through this together… when I got divorce first time…  

MAMEDOV: (rises, sitting) Abbas, stop! Enough. Just shut up and don‘t say a word, please. This phrase… 

ABBAS: ―When I got divorce first time?‖ 

MAMEDOV: Yes… this phrase is the end of story… curtains down…  

ABBAS: Come off it… it was hard for me… I clearly remember one moment… I was sitting with bunch of 

people around… and there was my friend‘s buddy… And he was telling us about countryside house which was 

sold… He sold it for sixteen thousands and in a month the price has increased up to eighty thousands. He sold It 

as his family refused to go there because of snake they seen once.. He even had a small farm there, with cows 

giving milk… but in the end he has sold it all for peanuts… 

MAMEDOV: (surprised) Cows? What are you talking about?  

ABBAS: (calm and sad) Cows giving milk… they have even calved… and everything happened because of that 

snake in the garden…  

MAMEDOV: (surprised) What snake? What the hell you are talking about?  

ABBAS: (loud and indignantly) That‘s the point… He was telling me all this shit and I could not hear him… I 

was just sympathizing and nodding… and inside everything was burning… I was thinking about my wife who 

has left me… and my world collapses… sixteen thousands, eighty thousands… cows… three… damn… (seats 

next to MAMEDOV) Smile, Zakir, smile. Do you know how many joints are activated when you smile?  

MAMEDOV: Twenty six.  

ABBAS: (swoops MAMEDOV‘s shoulders) How do you know?  

MAMEDOV: it‘s the repeat.  

ABBAS: What?  

MAMEDOV: (nods in direction of TV set) The program is repeated.  

ABBAS: (joyful) You are my grandma. You are my greatest grandma!  

ABBAS‘s phone is ringing. Takes out cell phone.  

ABBAS: (walks across the apartment) Yes. What again? Buy a watermelon? You have already told that. Of 

course I remember. If I told you that I buy it, then I just do so! Why do you repeat everything for several times? 

Yes I am irritated… I am hot and everything gets on my nerves… I am not playing around… (walks out of the 

room) 

MAMEDOV is alone. Reclines on the back of sofa.  
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MAMEDOV: Abbas, you are absolute optimist. Only you could‘ve married third time. (turns head in direction 

of lift cabin) She is nice… and cozy… just take off this pride and arrogance and she will be perfect… It‘s just 

the cover… I can feel that…  

LALA enters MAMEDOV‘s apartment. Seats next to him on the sofa.  

MAMEDOV: She is so cozy… I wish I could cuddle and just lay my head down on her knees… let her play 

with my hair…  

LALA is playing with his hair. 

MAMEDOV: To become vulnerable… or maybe just pretend… just for a while… (rises up) Touches her neck. 

Did you have a haircut?  

LALA: (touches unreal curls and neck) It‘s so hot… Let‘s watch movie! 

MAMEDOV: And what should we watch? Some art-house crap?  

LALA: Maybe Fellini or Tarkovskiy?  

MAMEDOV: If you ever read our local social networks, it seems that the whole Azerbaijan is watching only 

black and white movies. 

LALA: And what do you want to watch?  

MAMEDOV: Let‘s watch Grendizer! 

LALA: I won‘t watch your Grendizer! (stands and walks out)  

MAMEDOV turns on unreal TV set and watches towards audience. Song starts to play.  

SONG: Yuke yuke Duke Hurito 

Tobe tobe Grendizer 

Daichi to umi to aozora to 

Tomo to chikatta kono heiwa… 

The lights are switched off. The song keeps playing. Lights are turned on inside of the lift. LALA and 

MAMEDOV are in the cabin. MAMEDOV‘s cell phone is ringing (song from Grendizer is set as ringtone). 

MAMEDOV answers the call.  

MAMEDOV: Hey!! Abbas! Heyyyy! Damn… it doesn‘t work…  

Sometime they are keeping silence.  

LALA: What song is playing on your ringtone? It sounds weird.  

MAMEDOV: (confusedly) It‘s the soundtrack from Grendizer.  

LALA: Grendizer?  

MAMEDOV: Yes… My hero when I was a kid…  

LALA: Is this him on your T-shirt? 

MAMEDOV: (smiles) Exactly. (straightens T-shirt so that LALA can see it more clearly) 
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LALA (mistrustfully): You both weird… I bet your bedclothes are branded by this Grenadier…  

MAMEDOV: (wants to correct, but just smiles)… No the bedclothes are usual… from black silk.  

LALA: (hems) And you are esthete…  

MAMEDOV: Actually it‘s just stereotypes… that‘s not comfortable at all… it‘s cold and you always rolling 

down.  

LALA: Maybe you are rolling while being asleep? From one side to another?  

MAMEDOV: Nope. I usually sleep calmly…  

LALA: Release me from these details.  

MAMEDOV: (slightly hurt) You‘ve asked… I‘ve answered…  

Lights are switched off. The left side of scene is lightened. LALA is at office, sitting behind the office desk. 

There is a computer on the desk. Nearby there is a similar desk. Her COLLEAGUE is sitting behind that desk, 

working with documents. Retypes something, puts documents back. She is totally in work. LALA looks at puff-

box, puts it off, sighs.  

LALA: While moving up towards career promotion there is no time to think about anything else. You run, 

run… yesterday it was just Monday and today it‘s already ―yeah, Friday‖. Friday means some chill out in 

popular club or at nice restaurant. Something new is opened, you go there and bang – you see the same faces…  

COLLEAGUE: It‘s already Friday?  

LALA: (does not pay attention) I just remember that have met him lately… But he was not wearing that 

cockscomb T-shirt… with… With Darth Vader…  

MAMEDOV: (from the lift) With Grendizer!  

LALA: (does not pay attention) He was sitting with Shama at the club… they were having some beer. Well we 

have been dating with Shama month and a half… just after my divorce.. Then suddenly he receded in unknown 

direction… or maybe well-known… he has found a girl without any failed marriages and divorces behind… 

some comme il faut… And there was nothing to worry about for his parents…  

COLLEAGUE: Skunks!  

LALA gets up and walks inside of office.  

LALA: Actually, in our pseudo-western society a divorce is not tragedy at all. Everyone just shrugs… they say 

that it‘s all prejudices… Until it somehow touches them… This turns to something ―She has nothing to lose, 

there is no need to get married again‖. Few times date at café… if she is shy will have nothing more than just a 

cup of coffee… ok… few cups of coffee… and this is quite profitable investment which does not bind to any 

obligations.. just smooth, nice relationships with pretty woman…  

COlLEAGUE (rousing): Sex?  

LALA: He is cute for sure… He might‘ve met me after work…  

AT the door MAMEDOV with flowers appears.  

LALA: Oh, my god… What‘s this?  

MAMEDOV: (to the side) Actually I doubt that I would‘ve come with flowers. 
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LALA: (without paying attention grabs the flowers) These are my favorites. (to the side) Actually I hate this 

colored crap called wildflowers. But somewhere I have read that man should be praised.  

MAMEDOV: (exaggeratedly) And what about going to…  

LALA: To the hotel? No, he will say it in a different manner…  

MAMEDOV: (in a manner of trashy Hollywood actors) Babe, I‗ve booked a table for two… 

LALA: (puckers) No way! 

MAMEDOV: (in calmly tone) Maybe a cup of coffee?  

LALA: (to the side) The history repeated… Well, why not?  

Lights switched off. The lift is lightened. LALA and MAMEDOV are inside.  

MAMEDOV: Are you wearing lens?  

LALA: No, why?  

MAMEDOV: Just your eyes… They are… like… 

LALA: Like what?  

MAMEDOV: The color… it‘s… mmm… 

LALA: (irritated) What color?  

MAMEDOV: Well, the color is so strange… cockscomb…  

LALA: Cockscomb? The color of my eyes is cockscomb? 

MAMEDOV: I did not mean that. It‘s just hard to define whether it‘s eyes or not… 

LALA: Any suspicion that they are something else?  

MAMEDOV: (embarrassed) Well… it‘s pretty nice… actually…   

LALA smiles.  

There are some noises at the doors of the lift. Man‘s voice is shouting ―LALA‖. 

LALA: Alik? 

ALIK: What are you doing there?  

LALA: Well, I got stuck here. 

ALIK: What are you doing there with this man?  

LALA: Alik, the lift got stuck. Call for a fitter. 

ALIK: Did he harass you? 

MAMEDOV: Hmm…  

LALA: Alik, are you drunk?  
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ALIK: You have disgraced me.  

LALA: What? Me? How?  

ALIK: You are there alone with some guy and everyone in the city knows about that! 

LALA: Why should the whole city know about that?  

ALIK: Your Facebook status. Do you understand that we have bunch of mutual friends and now everyone 

knows that my girlfriend, my future fiancée got stuck in the lift with some other guy.  

LALA: Nothing criminal in this. 

MAMEDOV: Hi, Sadikhov! 

ALIK: (long pause) Sorry?  

MAMEDOV: I said hi, Sadikhov. I did not recognize you at once… usually I hear you speaking in a different 

manner.  

ALIK: (frightened) Mr. Mamedov?  

MAMEDOV: How are things going Sadikhov? 

ALIK: Well, actually not much things to go… I wish I knew…  

MAMEDOV: That‘s the plan, Sadikhov. We always do like this with debtors when they pass the deadlines for 

payments. We organize kidnapping of his fiancée.  

LALA: I am not his fiancée.  

ALIK: Mr. Mamedov, you know that specifics of my work is that I depend on payments made by others.  

MAMEDOV: But as I know you have recently bought Porsche Panamera. 

ALIK: It‘s not mine. It‘s my mom‘s. 

MAMEDOV: You know Sadikhov… your fiancée is amazing. (looks at LALA) She is just wonderful. She has 

beautiful eyes… they are so… cockscomb… can‘t define the color…  

LALA: (calm) Grey… they are grey. 

MAMEDOV: Yes. Real grey eyes. I have never seen such eyes. Just read about that. And her hairs. They are 

so… And you know she has amazing wrists… I have read somewhere that true aristocrat should have thin 

wrists… just like baby doll‘s wrists… thin ankles… long neck and bulged out collar bones. She is a true lady, 

Sadikhov… Amazing and grey eyed… And her smile is just splendid.  

ALIK: Yes, Mr. Mamedov… of course. You are right. Lally, how are you there? I have called a adjuster. He is 

on his way.  

LALA: (clenching her teeth) Thanks!  

MAMEDOV: Are you really his fiancée? 

LALA: No. He has never asked me to marry him.  

ALIK: Lally, I was going to…  

MAMEDOV: Don‘t believe him.  
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ALIK: Mr. Mamedov, I swear.  

LALA: (got lost) And what about Facebook? 

ALIK: (absolutely serious) Remove this status so that nobody could read it. Later you might write that it was a 

joke.  

LALA: But… 

ALIK: Lally, I should go. Mom is waiting for me.  

MAMEDOV: In Panamera? 

ALIK: Yes. I mean no… Well of course no, as my mom got the car and I riding on a taxi.  

MAMEDOV: In your situation I would‘ve taken a bus instead of taxi. Saving money on taxi may help you to 

pay for all your debts.  

ALIK does not answer and leaves.  

LALA: Are you wringing out money?  

MAMEDOV: Something like that.  

LALA: You are doing good. It sounds convincing. Even out of stuck lift. But Alik does not have money.  

MAMEDOV: I know… He has blown it all.  

LALA: My mom always tells me that I have a great ability to attract idiots.  

MAMEDOV: Yeah. You should‘ve listened to mom‘s advices.  

LALA: Do you read a lot? 

MAMEDOV: Why? 

LALA: You said that you have read about eyes and wrists.  

MAMEDOV: It was just one book.  

LALA: What book? 

MAMEDOV: ―The Dirk‖. 

LALA: I‘ve read Rybakov. There was nothing about eyes and wrists.   

MAMEDOV: Then it was ―The Bronze Bird‖. 

LALA: No. And there was nothing in ―The Shot‖ either.  

MAMEDOV: Probably you read it through. And are you sure that those are not lenses? 

LALA‘s cell phone is ringing. She answers and hear Alik‘s voice. LALA is surprised that he could reach her.  

ALIK: Lally, do you know this guy well? 

LALA: What guy?   

ALIK: I mean this Zakir Mamedov. Just don‘t let him know that it‘s me calling.  
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LALA: Ok.  

ALIK: Lally, it‘s obvious that he likes you. Baby, please, ask him to do a favor for me.  

LALA: What favor?  

ALIK: Please, ask him to postpone the payment with my debt. It‘s not that hard. I just need a delay.  

LALA: Are you an idiot?  

ALIK: But he likes you, why not? 

LALA: Maybe I should also… (stops for a short, looks at MAMEDOV)  

ALIK: Don‘t exaggerate, babe. Not much to do. Just talk him and that‘s it.   

LALA: And what then? 

ALIK: Well, you are a big girl. 

LALA: Jerk! 

MAMEDOV: (indifferently) That was Sadikhov? Did he ask you to talk with me about delay?  

Lights are switched off. The right part of scene is lightened. MAMEDOV is sitting behind the desk. ALIK is 

sitting at the corner of the table on a chair  from the opposite side.  

MAMEDOV: Sadikhov, do you know the joke about  Bentley and the asphalt spreader? 

ALIK: I have heard something about Mercedes and the steam roller. (smiles, wants to impress MAMEDOV)  

MAMEDOV: There he rides right into that steam roller.  

ALIK: Calls for his own cop.  

MAMEDOV: And he asks the dumbfounded driver of asphalt spreader: ―Well, tell me… how did you run in… 

how did you undercut?‖ 

ALIK: Yeah. Good one. (smiles but does not understand) 

MAMEDOV: Well, tell me, Sadikhov… how did you run in… how did you undercut?  

ALIK: Mr. Mamedov, I don‘t understand what you are talking about? 

MAMEDOV: Sadikhov, you have insisted on meeting with me. Stop telling me fairy tales. (takes documents 

from the table). First of all, improper usage of credit. (throws part of documents on table) Secondly, delay with 

payments of interests rates. (throws the rest of documents on the table) You‘ve missed the boat, Sadikhov. 

That‘s all. The court, the judgment and the executors knocking your door. The apartment on Torgovaya street, 

countryside cottage in Mardakan.  Bagage, emballage, bon voyage. And you know what‘s the key point? That 

all pledged assets belong to your mother.  

ALIK: Mom. Mr. Mamedov, I will pay everything back.  

MAMEDOV: No doubts. 

ALIK: I swear I will pay it back. 

MAMEDOV: You were the same in a high school. The son of such an honored woman and such a booby. I still 

can‘t understand how did you get a credit. Ok, let‘s leave it on previous management‘s conscience. 
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The lights are switched off. The lift is lightened. We see LALA and MAMEDOV.  

LALA: So you work at bank?  

MAMEDOV: Yes. It does not look like?  

LALA: (laughs) No. 

MAMEDOV: Why not? The bank officers also have some days off, holidays and weekends at least. 

LALA: But your look is so effortless and it does not remind bank officer at all. These jeans and this T-shirt with 

the robot. I know, with Grendizer. It looks too creative, seems like you are photographer.  

MAMEDOV: Or maybe tires seller.  

LALA: (laughs, after the pause) Did he owe you much?  

MAMEDOV: Nothing to me. But comparatively more to the bank.  

LALA: What is the amount of ―more‖? 

MAMEDOV: Half of a million. 

LALA: (whistles) Wow!  

MAMEDOV: Things might be worse!  

LALA: No doubts.  

MAMEDOV: Yeap! And what do you do?  

LALA: Me?  

MAMEDOV: Yes. You.  

LALA: I am marketing manager.  

MAMEDOV: (laughing) It means you are deceiver, crook and cheater.  

LALA: Why?  

MAMEDOV: Marketing is pure evil. You manipulate by my mind, you make me spend more money, therefore I 

have to earn more as well. Because of you I have to spend most of my time in stuffy office. 

LALA: (interrupts) But I work in perfumery company. They produce cosmetics for women. 

MAMEDOV: Does not matter!  

LALA: Are you mocking on me?  

MAMEDOV: By the way what are you doing tonight?  

The lights are switched off. The left side of scene is lightened. In LALA‘s apartment MAMEDOV is sitting on 

the sofa and LALA is walking around.  

LALA: Today I have called to my memory how we met for the first time.  

MAMEDOV: People usually meet each other on the streets, at theatres, on wedding parties. And we have met 

each other in the lift.  
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LALA: It was so funny. I was thinking that you are such a dolt in that T-shirt.  

MAMEDOV and LALA: (together) With Grendizer. 

MAMEDOV: The only dolt was Sadikhov and I was just summer resident. It‘s worthily to be a summer resident 

rather than being sissy boy. How could you date with him? I even was thinking about avoiding any relationships 

with you because of that kind of people around you.  

LALA: How could you do that?   

MAMEDOV: Easy! Ok… stop sulking. Let‘s explain it as one of the reasons for unstable emotional mood you 

were suffering from. 

LALA: Unstable emotional mood? You better don‘t say a word. It was you laying on the sofa and perishing 

after the divorce. Only your friend Abbas was visiting you and you both were boozing. Suffering and drinking, 

drinking and suffering.  

MAMEDOV: That‘s because of my delicate soul accepting all roughness of this world keenly, with tough pains 

in my heart.  

LALA: It‘s sounds funny. You are just cynical bank officer. You took away his mom‘s apartment.  

MAMEDOV: Not me. But the bank. As a result of mortgaged property to repay the debt to the bank.  

LALA: (acrimoniously) Delicate soul! 

MAMEDOV: Our financial organization was following its own interests. And nothing has happened to his 

mom. She has moved to the countryside cottage. Bank did not get there. She even has lilacs in the garden.  

LALA: You‗ve stolen me from Alik! 

MAMEDOV: I understand that you wish that we were fighting on duel, but your Alik was just a travesty of 

man.  

MAMEDOV‘s cell phone is ringing.  

MAMEDOV: Why does your mom call me? She knows for sure that I am in the other room. I just can‘t 

understand whether it‘s senile or she is just pretending?  

LALA‘s MOTHER appears.  

MOTHER: Lally, have you seen my hairdryer?  

LALA: No. 

MOTHER: (suspiciously looks at MAMEDOV) And about two months I can‘t find tin-opener.  

MAMEDOV: Listen! I have bought you two types of tin-openers. And the pack of canned goods on top. 

MOTHER: These new tin-openers are not the same. That one was made in Finland. Your late father brought it 

from Tallinn. (sobs) 

LALA: Mom, last time you said that is was made in Syria and that father brought it from Cairo. 

MAMEDOV: That‘s what I am talking about.  

LALA: You‘ve probably thrown it away. You always do like this. How many spoons you‘ve thrown away with 

yoghurt packs?  
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MAMEDOV: But I don‘t open yoghurt packs by tin-openers.  

LALA: You don‘t give a damn! Look how we live!  

MAMEDOV: Let‘s start over again. And how do we live? 

LALA: In horrible conditions. We pig in together in this kennel.  

MAMEDOV: Just a moment. It was not my idea to give my apartment for a rent.  

LALA: Taking into consideration your salary, we would‘ve been starving without this money from a rent. 

Others are doing money on some business… and you are relying only on salary and some bonuses time after 

time. 

MAMEDOV: Well, first of all my salary… 

LALA: Oh come on! Please don‘t tell me that it‘s high enough. I think you forgot about private school for child 

next year. And what if you get fired? What are we going to do then?  

MAMEDOV: Like everyone else he will go to usual school. You are obsessed with this American school. What 

do you think they have better teachers? It‘s like in nineteenth century they were hiring ex coachmen as 

governesses and now ex undertakers teach math classes.  

LALA: You just don‘t want to pay. You are just a miser. Then you and your relatives ask me why I don‘t plan to 

have a second child. Ha! Hope I will raise one child!  

MOTHER: You did that choice on your own. I‘ve told you! 

LALA: (turns to MOTHER) Probably you should not. You‘ve told when it‘s happened first time and you did the 

same this time. You know that I always do vice versa.  

MAMEDOV: (quietly) And I was thinking it was love!  

LALA: That‘s why I have called up my memories about the lift. It‘s the only beautiful thing left in our 

relationships. 

MOTHER: And your fur coat is so old… Moth-eaten.  

The lights are switched off. The lift is lightened. MAMEDOV and LALA are inside of the cabin again.  

LALA: Did you just flirt with me?  

MAMEDOV: Oh come on. (takes out cigarettes, then puts it back)   

LALA: Give me some figs. 

MAMEDOV: Why should I do that?  

LALA: I am hungry. 

MAMEDOV: You are not on diet?  

LALA: (is taken aback) You think I need a diet?  

MAMEDOV: So you are not married?  

LALA: No, so what?  

MAMEDOV: Then divorced.  
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LALA: Ok, great. Let‘s start! 

MAMEDOV: Don‘t give a way to your hang-ups.  

LALA: Why do you think I have inferiority?  

MAMEDOV: Well your eyes got darker... These grey eyes. Nothing to worry about. I think divorce is great 

thing. The last point of becoming mature. Through fire and water! 

LALA: Are you also?  

MAMEDOV: Of course (gives her a fig). Taste it and we might even fraternize. 

LALA: No, thanks. I will just try one.  

MAMEDOV: Holly crap! It‘s already half past seven.  

LALA: Are you in a rush? 

MAMEDOV: My friend should come to visit me. The same hosting a medical program.  

LALA: Hmmm, the one suffering sexual dysfunction? 

MAMEDOV: He does not have any sexual dysfunction. He is just hosting the program. 

Pause. LALA and MAMEDOV are keeping silence. 

MAMEDOV: Your have a beautiful smile.  

LALA: Yes, you have already told that. 

MAMEDOV: I know. Just want to remind. It‘s done for you.  

LALA: (smiles) Thank you. 

MAMEDOV: Do you know how many joints are activated during smiling?  

LALA: How many?  

MAMEDOV: Twenty six. 

LALA: How do you know that? Rybakov‘s help? 

MAMEDOV: No. Friend told me.  

LALA: What friend?  

Voices are heard from outside.  

MAMEDOV: That one. (nods to the side) Abbas, I am here. Get me out! 

LALA: And don‘t forget me.  

MOTHER: Honey, I will get you out.  

MAMEDOV: Mom?  

LALA: (gives a sigh) Mom.  
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MOTHER: I had this feeling. Zefa‘s husband was going to the city and I have asked him to take me. I have met 

Alik in the yard. His car is really nice. He told me that you got stuck in the lift. They are already working there 

in a shaft. Be patient. I have brought you some figs.  

LALA: (explains) Every year she goes to Cardiological and nowhere else. She has girlfriends there and there is 

no chance for any other boarding house. 

MOTHER: There is freshest air and amazing view from steep.  

ABBAS: Mrs. Alekperova, I did not recognize you at once.  

MOTHER: Oh, Abbas. You have grown up and your face was so familiar. Why did not your mom come this 

year?  

ABBAS: Well… what should I say…  

MOTHER: Oh no… Oh my god! 

ABBAS: it‘s not what you have thought about.   

MOTHER: Is she alive?  

ABBAS: Mother got married.  

MOTHER: How? How did she get married? Getting married in her sixty? 

ABBAS: (offended) My mom is fifty seven. Her husband is Englishman, he was working here at oil company. 

MOTHER: Was working? Now he does not work? Retired?  

ABBAS: No he has moved back to UK. Mother has left with him.  

MOTHER: (after a pause) Lally, I will go upstairs. There is a small balcony there. 

LALA: She needs to get a smoke. 

MAMEDOV: (sighs) I envy her.  

LALA: Keep patience! Not much to wait. (unexpected) We have not introduced each other.  

MAMEDOV: Because of Sadikhov I know that your name is Lala. 

LALA: And you are Mr. Mamedov.  

MAMEDOV: I am Mr. Mamedov only for Sadikhov. For everyone else I am just Zakir.  

LALA: So now we are introduced.  

MAMEDOV: You have a beautiful name, Lala. I already love one Lala.  

LALA: (with perplexity) And who is she?  

MAMEDOV: My daughter. 

LALA: (surprised) Do you have a daughter?  

MAMEDOV: Yes. It does not look like me either? 

LALA: (smiles) No. How old is she?  
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MAMEDOV: Six. 

LALA: She is a big girl. Do you see her often?  

MAMEDOV: I haven‘t seen her for a year. 

LALA: Her mother does not allow to see her? 

MAMEDOV: No, they live in Germany. 

LALA: Did she take her to Germany and interrupt all relationships? 

MAMEDOV: You should be an author of some suspense books. New husband of my ex wife works at our 

embassy in Berlin. 

LALA: So everything is much easier.  

MAMEDOV: And less dramatic  

LALA: Do you have her photo? 

MAMEDOV: Of course. (takes out cell phone) 

MAMEDOV gives cell phone to LALA.  

LALA: She is little princess. Is she your ―meine kleine‖? 

MAMEDOV: (smiles) Yes. And what did you think about?  

LALA: (seems like she justifies herself) About nothing. You have a nice child.  

MAMEDOV: I know, but she is so far away. I miss her. 

LALA: I think so. (smiles) 

The lights are switched off. The right side of scene is lightened. MAMEDOV‘s apartment. MAMEDOV is 

sitting on the sofa. LALA is walking around.  

LALA: Maybe she won‘t like me. 

MAMEDOV: She will. 

LALA: I barely know her. What should we talk about?  

MAMEDOV: Hmm… You may start from politics.  

LALA: (seriously) Really?  

MAMEDOV: Of course, no! No reason for suffering. She will pour out so much information and topics for 

discussions that you will crack by the end of the day. 

LALA: (walks around again) But still maybe she won‘t like me at all.  

MAMEDOV: She will. 

LALA: I bought a doll (takes out a big, dressed up doll). Look! 

MAMEDOV: Hmmm… 
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LALA: What? It‘s not nice? (looks at the doll) She won‘t like it?  

MAMEDOV: Hmmm… no… it‘s just… she plays with other types of toys.  

LALA: (alerted) What do you mean under other types? 

MAMEDOV: With robots, for example. 

LALA: (after a pause) I should‘ve guessed that. (looks at the watch) I don‘t have a time to visit the toy shop.  

MAMEDOV: There is no need. The doll is nice. 

MOTHER enters the room holding a plate with big pie. 

MOTHER: Almost burnt. 

MAMEDOV: What a delicious smell! 

MOTHER: It‘s my special recipe. Pie with fig jam.  

LALA: The usual recipe I have downloaded from the web.  

MOTHER: (peevishly) I have corrected something. It‘s absolutely different recipe.  

LALA: May I try?  

MOTHER: Sure. When you bring the child from the airport, we will have dinner and then some tea with a pie.  

LALA: (looks at watch) Zakir, it‘s better to move on. The traffic is bad.  

MAMEDOV: Ok. Let‘s go. 

LALA: And still... maybe she won‘t like me? 

MAMEDOV: (gets up from the sofa, stands against LALA) Rise up your hands above your head. (LALA does 

what he says). Breathe in (LALA breathes in) and now breathe out (LALA breathes out). 

LALA: (still holding hands above her head) You are tricking on me now, right? I am wrought-up and you are 

playing tricks. 

MAMEDOV: (drops her hands down, hugs her) She will like you!  

The lights are switched off. The lift is lightened. Inside we see LALA and MAMEDOV. They keep silence and 

watch at each other.  

LALA: Soon they will get us out! 

MAMEDOV: Yes, but I can hear some disappointment in your voice.  

LALA: No… but I have got used to it… I feel comfortable here. And this hour just flew by so fast. 

MAMEDOV: Actually only twenty minutes. 

LALA: Really?  

MAMEDOV: You are beautiful.  

LALA: You may switch the topic whenever you want.  
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MAMEDOV: I say what I see… I like your eyes.  

LALA: Cockscomb? (laughs) 

MAMEDOV: Yes. Your cockscomb eyes. And your smile and twenty six joints. I don‘t want to leave this lift. 

LALA: Let‘s stay here. Will be eating figs. 

MAMEDOV: But figs will finish. 

LALA: You know we just don‘t want to be hurt again.  

MAMEDOV: And we think that everything will be over soon… when will be passed… and hearts again on 

lock.  

LALA: And feelings out of stock. 

MAMEDOV: Lock, stock… Almost poetry. 

LALA: Love will come to the end and the only memories about this lift will remain.  

MAMEDOV: You will want to keep these memories. Think about us, about possible love story, about eluding 

youth…  

LALA: You have the other Lala in your heart.  

MAMEDOV: But my heart is so big. Don‘t you want to have another child in my life?  

LALA: Maybe it will scare me?  

MAMEDOV: But others live this way. Why shouldn‘t we try?  

LALA: You know it. (touches his face) I just want to remember you this way… being so funny, ridiculous… 

and so…  

MAMEDOV: And I want to remember you being so categorical just like a little kid… in this little black dress 

hurrying to the party… you will never get to… 

LALA: Of course, I will never get there… There is nothing to do there… I want in our lift. Let‘s meet here 

again… and you will… 

MAMEDOV: …unnoticeably push the ―STOP‖ button. 

LALA laughs. Voices (ABBAS and MOTHER) get louder. The doors of the lift will be opened soon.  

LALA: I just want Grendizer to appear, grab us into his arms and take us away from here… 

MAMEDOV: But Grendizer is just a hero from Japanese cartoon of seventies. He turned up into a huge robot 

from the cosmic ship, but he will always remain a cartoon hero.  

LALA and MAMEDOV are going to kiss each other.  

LALA: He will never appear? 

MAMEDOV: No. It‘s impossible.  

LALA: I know.  
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One moment and LALA with MAMEDOV will kiss each other. But at this moment the lights in the lift are 

winked, lift starts to work. The lights are switched off and our heroes never kiss each other.  

The scene is lightened. Music plays. MAMEDOV, ABBAS, LALA and her MOTHER are on the scene.  

LALA and MAMEDOV say good bye to each other politely and neutral. No words. ABBAS bows  scraping 

MOTHER‘s feet. LALA with MOTHER go towards the stairs for going upside. ABBAS is holding the basket 

with figs and MAMEDOV is stretches him outside as he wants to smoke badly.  

LALA turns back at the stairs, watches at MAMEDOV when MAMEDOV is not watching at her. The same 

way MAMEDOV watches at LALA when she turns aside. They go away.  

CURTAINS FALL. 

Translation: Sabina Sadigova 
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SCENE 1 

Afternoon. Mental hospital. Head Doctor‘s office. 

Head Doctor, Doctor, Caretaker, Husband-Wife. 

Head Doctor seated at his desk, looking thoughtfully towards the ward. 

HEAD DOCTOR: It‘s Friday today... the end of the week... In the blink of an eye the start of 

the week becomes the end... and it‘s Friday again... Life is like the week, the end comes round so 

soon... 

 

Pause 

Let it come!.. If it‘s worth so much, what has this life brought you? This much! (gestures with his 

thumb between first and middle fingers of his fist) A guy says to the mullah, Hey mullah, there‘s 

someone carrying a nice pilaf! - What‘s that to do with me? He‘s taking it to your place! - What‘s that 

to do with you? 

Pause 

Oh God, if only I could take this so-called ‗life‘, stuff it in a bin bag and throw it into the Caspian! 

(sobs) I‘m past fifty, people, and I haven‘t got a... not one... not a single... eh, I haven‘t got even one 

single good memory to cheer me up!... Who needs a head like this, eh? Who needs a heart like this?! 

(takes handkerchief out of his pocket and begins to weep) Who needs it?! Who?! (Sobs once or twice) 

Who?.. 

Disturbance approaching from offstage 

- Stop! 

- No, let me go! 

- It‘s not allowed! 

- Let me go, I said! 

The door opens and, firstly, a woman (Husband-Wife) enters, followed by the fretting Doctor 

and Caretaker. 

WOMAN: (breathless) Oh!.. Help me!.. 

CARETAKER: She came in without permission!.. 

WOMAN: (to Head Doctor) Please help me, I beg you!.. 

HEAD DOCTOR;(quickly wipes his eyes – to Doctor) What‘s going on now? 

DOCTOR: I told her, she should come to me first... 

HEAD DOCTOR: (wiping his eyes – to Doctor) Just a moment! Calm down! I‘ve got 

something in my eye again... Calm yourself! 
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WOMAN: No... How can I be calm, how?! Eh?! 

HEAD DOCTOR: Don‘t get all excited!.. What‘s the matter with you? 

WOMAN: (surprised) With me? (looks herself up and down) What‘s the matter with me? 

Thank God!.. I am perfectly alright!.. 

HEAD DOCTOR: So why are you so agitated? 

WOMAN: The problem is my husband... 

HEAD DOCTOR: What‘s the matter with your husband? 

WOMAN: (doubtfully, pointing to the Doctor and Caretaker) Is it alright to speak in front of 

them? 

HEAD DOCTOR: Of course! They are on the staff here. 

WOMAN: (looking intently at the Caretaker) Him, too? 

HEAD DOCTOR: Yes. Now tell me, what‘s the matter with your husband? 

WOMAN: It seems to my husband... it seems to him, that he is me... 

HEAD DOCTOR: What? 

WOMAN: It seems to him, that is, my husband, that he is me. 

HEAD DOCTOR: It seems to him that he – is you? 

WOMAN: Yes! 

HEAD DOCTOR: Your husband! 

WOMAN: Yes, yes!.. 

CARETAKER: (aside) Oooh!.. We‗ve never had one like this!.. 

HEAD DOCTOR: (to Doctor) An interesting case... (to Woman) Don‘t worry. We‘ll examine 

him and treat him... Bring him to me as soon as you can. 

WOMAN: (surprised) What do you mean ―bring him to me‖? 

HEAD DOCTOR: Him. Your husband. Bring him to me. 

 

Pause 

WOMAN: What are you talking about? 

HEAD DOCTOR: Why? 

WOMAN: My husband is me! 

HEAD DOCTOR: What? 
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WOMAN: (more surprised) Can‘t you see that my husband is me!? 

Caretaker sniggers, looks at Head Doctor then controls himself 

HEAD DOCTOR: (gathering his wits) I see!.. (quietly to the Doctor) Split personality!.. A 

clear case!.. (to Woman) Madam... er... sorry... Sir... 

HUSBAND-WIFE: (coquettish) No, now I‘m myself...A woman...You can call me madam... 

HEAD DOCTOR: Of course... You are a woman...  And quite a... quite a beautiful woman... 

HUSBAND-WIFE: (revelling in the compliment) Thank you so much... 

HEAD DOCTOR: (to Husband-Wife) Madam, don‘t fret... (to Doctor) I‘m handing her over 

to you. Talk, diagnose and document her. 

DOCTOR: Yes, sir. (aside) Whenever it‘s a problem between husband and wife, he always 

passes it over to me...It‘s deliberate!.. It serves me right! 

HEAD DOCTOR: (to Husband-Wife) Everything will be alright! Don‘t worry! 

HUSBAND-WIFE: I believe you! I believe that you will be good for my husband! He‘s 

actually a very clever and sincere man! You will see for yourself!.. 

HEAD DOCTOR: Of course, of course... Please, you may go... Please... 

Husband-Wife and Doctor exit 

HEAD DOCTOR: (to Caretaker) You can go, too. 

CARETAKER: Your eye is red... Let me blow the dust out. 

HEAD DOCTOR: (sitting at his desk) Eh? Ok, blow, then go. 

The Caretaker bends, lifts the Head Doctor‟s eyelid and blows 

CARETAKER: You seem to have had dust in your eye quite often, recently!.. (blows) 

HEAD DOCTOR: Your blowing is good, if only you didn‘t steal!.. 

CARETAKER: (embarrassed) Mr Head Doctor!.. I... I... 

Pause 

HEAD DOCTOR: What‘s this ―I... I...‖? Am I wrong? 

CARETAKER: My principles... 

HEAD DOCTOR: What principles? 

Caretaker, lost for words, blows 

HEAD DOCTOR: You have principles? Yesterday you made off with seven sausages!.. 

CARETAKER: You... But... (blows) 
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HEAD DOCTOR: But I‘m giving you a final warning! 

CARETAKER: Thank you very much!.. You are such a humanitarian!.. Anyone else would 

have thrown me out long ago!.. 

HEAD DOCTOR: Ok, enough! It‘s over! Stop stealing sausages like some mouse! 

CARETAKER: (shedding a few tears) You are a fortunate optimist! (touches wood, for luck) 

Touch wood! But I am such a pessimist!.. 

HEAD DOCTOR: Why? How come? How can you be pessimistic in such a wonderful life? 

CARETAKER: Do you think I like taking someone else‘s ration? But how can I go home of 

an evening empty-handed? What could I say to my wife? 

HEAD DOCTOR: Ay man, do you have to take sausages to your wife every day? This 

beautiful life is a gift!.. You should love life!.. laugh and dance with your wife!.. Go to the theatre in 

the evenings, watch comedies!.. Raise your spirits!.. 

CARETAKER: (quietly) He doesn‘t know my wife, eeeh...  

HEAD DOCTOR: You heard what I said? I‘m warning you for the last time!.. Now go. 

Caretaker exits. Pause 

(watching him go) He says he‘s a pessimist... but he‘s happy enough in the evenings when he takes 

sausages home to his wife!.. (can‟t stop the tears) Everyone has their happiness, just not me, not me... 

(takes handkerchief from pocket and rubs eyes) 

 

Lights down 

SCENE 2 

Morning. Mental hospital. Canteen. 

Husband-Wife, Stalin, Venusian, Sarah Bernhardt, Caretaker. 

Husband-Wife, Stalin and Sarah Bernhardt sitting at a table, having breakfast. Venusian 

standing at the window, looking up at the sky through it. 

SARAH BERNHARDT: ―I cannot choose but ever weep the friend....‖ (sobs) 

VENUSIAN: (keeping his eyes on the sky) From ‗Romeo and Juliet‘? 

SARAH BERNHARDT: Yes!.. Juliet is my favourite role! In fact, Juliet is a dream! She is 

the future! She is the purity of humanity! Its innocence! Not just a fourteen year old girl, but the truest 

sensibilities of all humanity. Nowadays all the theatre experts say that the role should be played as in 

real life. Such a wretched idea!.. Are people so happy that we should show their lives on stage?! No!.. 

Juliet should not be played as if in real life, but in the realms of the imagination!.. The stage should 

not be a reflection of life, no, the stage should embody our hopes, imagination and the beauty of our 

dreams!.. You should play in such away as to raise the stage from the earth to the heavens!.. The stage 

should not be bound to earth, to life; it must be in the heavens!.. 
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STALIN: For words like these I used to send artists to Siberia!.. 

SARAH BERNHARDT: Joseph!.. Just for once, forget all that!..Let it all go!.. Listen to 

Juliet, Joseph!.. ‖Bring in cloudy night immediately... Spread thy close curtain love-performing 

night... That runaways eyes may wink, and Romeo... Leap to these arms, untalk‘d of and unseen... 

Lovers can see to do their amorous rites... By their own beauties, or if love be blind... It best agrees 

with night: come civil night... Thou sober-suited matron all in black... And learn me how to lose a 

winning match... Play‘d for a pair of stainless maidenhoods...‖ This is Juliet!.. You know I love Dona 

Sol, Marguerite Gautier, too! I played Lorenzaccio, even Hamlet! I played Hamlet and posed the 

question, ―To be or not to be?‖ to the whole of humanity, not just to the Parisian audiences. Every 

actress envied me! Every actor, too! I love all of them! Lorenzaccio!.. Marguerite Gautier!.. And 

Hamlet, naturally!.. But... But Juliet stands alone! 

Pause 

(thoughtful) They say there is a statue of Juliet in Turin... I dream of going there to see that statue... I 

want to look at it... I want to look, to see, is it really Juliet, or not?.. To create Juliet away from the 

stage? That takes unbelievable courage... That is why I want to look at that statue... But it seems that 

this dream will remain a dream, in my heart... (sadly) Who will let me go there?.. Which prince will 

come to my rescue? 

HUSBAND-WIFE: My husband says, ‗Who knows!.. Don‘t give up hope!..‘ 

 

Pause 

SARAH BERNHARDT: I want to let you into a secret... Truly, I wanted to keep this a secret 

forever, but last night I thought, ‗No, I have to tell someone!‘ Why should I take this secret to the 

grave? You see, it concerns Shakespeare! 

STALIN: There‘s no Shakespeare in this clinic... 

SARAH BERNHARDT: No, Joseph, I‘m talking about the real Shakespeare! If you don‘t 

understand that, what about them? (pointing to the offices)... what can we expect from the blockheads 

who work here? 

VENUSIAN: (at last turning to them, away from the window) Tell us, it sounds interesting. 

What secret? 

SARAH BERNHARDT: (solemnly) Shakespeare wrote Juliet specifically for me! 

Pause 

One evening Shakespeare rang me: ―Sarah‖ he said, ―I am writing Juliet especially for you!‖ 

HUSBAND-WIFE: (talking to herself, sometimes in a man‟s voice, sometimes in her own) 

Yes? (man‟s voice) No!.. (own voice) No? (man‟s voice) Absolutely not!.. (to Sarah Bernhardt) I‘m 

sorry, but my husband says there‘s a discrepancy here... 

SARAH BERNHARDT: (surprised) Why? 



446 

 

HUSBAND-WIFE: Why? (man‟s voice) Because there weren‘t any telephones in those days! 

(aloud, in her own voice, to Sarah Bernhardt) Because there weren‘t any telephones in those days!  

SARAH BERNHARDT: (with heartfelt regret) Oh, if you think like this, what is the 

difference between you (indicating all around) and the staff here? How can the communication of 

genius be confined within the history of mere technical apparatus? Listen carefully! At that time I had 

graduated from the Paris Conservatoire and entered the stages of the ‗Comédie Française‘ and the 

‗Gymnase‘; I played at the ‗Porte Sainte-Martin‘ and at the ‗Odéon‘ and finally set up my own 

‗Théâtre Sarah Bernhardt‘!.. And one night Shakespeare himself called me: ―Sarah, there‘s no happier 

man than me in the world, now!‖ he said. ―What‘s happened, William?‖ I asked. ―Sarah‖, he said, ―I 

have just this minute finished ‗Romeo and Juliet‘!‖ Then, with a voice from the depths of his soul, 

―Sarah,‖ he said, ―Juliet is you!.. No matter who plays it, or when it is played, I wrote it for you, 

Sarah, Juliet is my gift to you, forever, Sarah!..‖ 

HUSBAND-WIFE: Shakespeare said that? 

SARAH BERNHARDT: Certainly!.. 

HUSBAND-WIFE: But... 

SARAH BERNHARDT: But what? 

HUSBAND-WIFE: But my husband says that Shakespeare was dead by then!.. 

SARAH BERNHARDT: (angrily) What? Shakespeare dead? Excuse me, but... but whom did 

you marry? Does your husband not know that Shakespeare is forever? Shakespeare is eternal? He 

doesn‘t know? Eh? 

HUSBAND-WIFE: (somewhat confused, in her own voice) Don‘t you know that Shakespeare 

is eternal? (man‟s voice) I don‘t believe those words! (to Sarah, in her own voice) He doesn‘t 

believe... 

SARAH BERNHARDT: Oh!.. Your husband... How can you live with such a man?! 

HUSBAND-WIFE: (protesting) He‘s a very good man!.. 

VENUSIAN: But I believe you! I believe you, Sarah! 

STALIN: Believe it, Comrade Venusian! All of you believe it! Unbelief is a terrible 

condition! Once, I myself did not believe!  And what was the result? Terror!.. But... But again I 

cannot believe... You see, according to the precepts of materialism, Shakespeare is dead.  

SARAH BERNHARDT: Joseph!.. Day and night you express remorse!.. They said you were 

mad and brought you to this clinic! You suffer so much! But still you cling to materialism?! 

VENUSIAN: That‘s right!.. You should turn to idealism!!.. (turns again to stare through the 

window at the sky) 

STALIN: I realise that!.. This is my tragedy!.. I did not believe anyone, I did not trust anyone 

and I spilt the blood of millions! I repent! (gets up from the table, wailing, and falls to his knees) 

Forgive me, people, forgive me!.. For God‘s sake, forgive me! Accept my repentance! I denied God, 

too! Oh, people, if you believe in God, love God, accept my repentance!.. You were scared of me, did 



447 

 

whatever I ordered, but now I‘m telling you, don‘t be afraid, I beg you, I repent, but you call me mad 

and don‘t accept my remorse! It is so hard for me! I beg forgiveness for the crimes I committed!.. It 

kills me to hear the sighs of so many orphans, the curses of mothers whose children were shot, the 

pleading of innocents tortured to death! I repent!.. (chokes with sorrow) 

SARAH BERNHARDT: (studying Stalin thoughtfully) His story deserves the pen of 

Shakespeare... His would be a more powerful character than Claudius, Richard or Henry!.. 

STALIN: (on his knees, breathless from crying) I beg pardon from you all!.. I was not born an 

executioner. I went to a seminary, recited the Bible... Why, out of all those millions, was it my fate to 

replace the Bible with ‗Kapital‘?! Why? You know, I wasn‘t the devil, I wasn‘t Satan! Oh why, when 

I was the executioner, did everyone listen, but now, when I repent, no one hears me? Why? (shouting) 

I don‘t want to be mad! (pointing to the table) I don‘t want to eat any more of that soup!.. 

SARAH BERNHARDT: Calm yourself, Joseph... 

STALIN: Comrade Sarah Bernhardt!.. I committed many crimes against the arts, too! Who 

was Yagoda, Yejov? Who was Beria? I was! How many directors, actors and writers I ordered to be 

shot, condemned to Siberia or ambushed in car crashes!.. It is impossible to say how many, Comrade 

Sarah Bernhardt!.. 

SARAH BERNHARDT: Joseph, I have asked you many times not to call me ‗Comrade‘... It 

does not feel right!.. 

STALIN: But I cannot treat anyone differently!.. For me, everyone is ‗Comrade‘!.. For me, 

society is classless!.. 

SARAH BERNHARDT: Ah, Joseph... 

VENUSIAN: (staring through the window) It is very hard to understand the problems of this 

planet... 

HUSBAND-WIFE: But we have always lived here... he (indicating Stalin) even wanted to 

exile my father-in-law to Tomsk, in Siberia. Isn‘t that right, my darling? (man‟s voice) Yes, it is!.. 

(her own voice) Luckily he died, and my father-in-law survived. 

STALIN: (agitated) Who died? 

HUSBAND-WIFE: Stalin. 

STALIN: What do you mean, died? Who am I then? 

HUSBAND-WIFE: (momentarily confused) It‘s true!.. 

CARETAKER: (entering) Now what‘s happening? (to Stalin) What‘s all this racket? Get up! 

STALIN: I am repenting. I want people to accept my remorse. From now on I want no-one‘s 

Bible to be replaced by ‗Kapital‘! I want everyone, future generations, to believe in the goodness of 

all the holy books, and to preserve that goodness! 

CARETAKER: Ah, get up, you‘re a grown man! Don‘t you say you‘re Stalin? 

STALIN: Certainly, I am Stalin! 
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CARETAKER: Alright!.. You held half the world in your hands. You ate, drank and enjoyed 

it! Your word was law! Any time you wanted, you drank good Georgian wine and enjoyed the 

ballerinas of the Bolshoi. And now what do you want! You cut off the heads of five, ten million 

people, but had a great time yourself! Ay, lucky man, you didn‘t work as a caretaker in a mad house, 

like me! Why aren‘t you thanking your lucky stars?! Your life was a bed of roses! Why are you 

kicking up such a fuss? 

STALIN: (horrified) Hey, everyone, do you hear what he‘s saying?! See what a dreadful man 

he is! Do you mix with such terrible people?! This is why I fear for the next generation! I never want 

to see so much blood again, or people sent to Siberia, brother afraid of brother, daughter betraying 

father to the KGB, child exposing parents, or wife complaining to the Party about husband. As long as 

you spurn my repentance, Satan‘s clouds will shroud your heads!.. 

CARETAKER: (taking Stalin‟s hand) Oh, Comrade Stalin, enough!.. Let‘s go, time for your 

injection! 

STALIN: No, I don‘t want an injection! 

CARETAKER: They why are you talking such nonsense? 

VENUSIAN: (turning away from the window) But there‘s nothing bad in what he says!.. 

everything he wants is a lovely dream! 

CARETAKER: (drops Stalin‟s hand, goes to Venusian and points to the table) Breakfast!.. 

Go and have your meal! 

VENUSIAN: I‘m not hungry. 

CARETAKER: I don‘t care! It‘s already cooked and if you don‘t eat it, no one else will! Go, 

sit, eat! 

Caretaker stands between Venusian and the window. Venusian goes and sits at the table. 

Caretaker looks up through the window at the sky and then looks over at the table. 

(angrily) All of you eat your breakfast! (to Stalin) And you, go to your seat. No noise. Otherwise, 

injection! (exits). 

SARAH BERNHARDT: (sadly watching them move) Poor Joseph... 

STALIN: I deserve even worse! 

HUSBAND-WIFE: (to Sarah) You know... Please don‘t think badly about my husband... He 

appreciates art very much... He loves Shakespeare, too... It‘s just that he‘s a bit of a worrier; he 

distrusts everything...Because we live in the world that Joseph Vissarionovich describes, a man can 

even doubt himself... 

SARAH BERNHARDT: (smiling) No matter... I do not bear grudges like my mother, Signora 

Capulet... 

VENUSIAN: (looking towards the door) There‘s no one there (stands up, stretches his hand 

towards them) I am on duty today. Give me the pills... 
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They take out their pills, quickly: Sarah Bernhardt from her bosom, Stalin from the top of his 

boot, Husband-Wife from the belt of her gown, and give them to Venusian. Venusian hurries over to 

the toilet at stage left. 

STALIN: These idiots think we take the pills they give us. 

SARAH BERNHARDT: Let them think that... 

Sound of toilet flushing 

HUSBAND-WIFE: There goes this morning‘s dose!.. 

Lights down 

SCENE 3 

Afternoon. Mental hospital. Head Doctor‘s office. 

Head Doctor, Doctor, Slash 13, Caretaker. 

Head Doctor pacing up and down the room 

HEAD DOCTOR: Everyone is two-faced: saying one thing, thinking another!.. One swears 

his loyalty then betrays at a moment‘s notice!.. Greed overcomes all spiritual values!.. As I see it, 

there‘s actually no one happier than the mad. She believes she‘s Sarah Bernhardt and lives happily in 

her own world. One claims to have come from Venus and dreams pleasantly of returning to his 

beautiful home planet, knowing nothing of this world...Is there anything more blissful than ignorance 

of this world? One says ‗I am the wife, and the husband is me‘! And what‘s good about that? 

Nothing!.. But, whatever she wants, the wife can do, and so can the husband!.. So there‘s no 

arguing!.. No shouting matches! No hysterics! What greater happiness could there be? You sort 

everything out with yourself; you go wherever you want, don‘t go wherever you don‘t want, buy or 

not buy whatever you want. Actually, even our wretched Stalin is happy. Take no notice of his 

apologising and pleading, deep in his heart there is a spot of pride: look at me, Joseph Vissarionovich 

Stalin! (stops pacing) But where is the spot of pride in my heart? Eighteen years here as Head Doctor, 

so what? Every time the Minister is changed, the Deputy Minister is changed, or the Head of the 

District Health Department is changed, my heart quakes with the fear that I will be thrown out, too!.. 

We live in world where a man with no position in society loses respect at home!.. What prospects do I 

have? To lose respect at home...(sobs, recommences pacing up and down) What affection is there in 

my heart? None! Is there any love in my heart? No! All that hot air in meetings supposedly about 

medical progress... Where is this progress?.. The whole world can‘t even cope with bird ‗flu!.. and I 

dutifully clap!.. Like our Venusian, the Head of the District Health Department has been staring for 

seventeen years; staring at me, waiting for my words of praise. So I praise him, what else can I do? 

Who needs this kind of life? (takes out a handkerchief and wipes his eyes) A little voice tells me, 

‗Come here, one night, and hang yourself from the hospital gates! By God, I might do it! (sobs once 

or twice) 

A knock at the door 

(with a quick rub of his eyes) Come in. 

DOCTOR: (entering) May I? 
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HEAD DOCTOR: What‘s the matter? 

DOCTOR: There‘s a new patient. 

HEAD DOCTOR: (rubs his eyes) I‘ve got something in my eye... Who is the new patient? 

DOCTOR: He came from space. 

HEAD DOCTOR: Which part? 

DOCTOR: He says he came from Van...Van... (checks paper in her hand and slowly 

pronounces) Van-der-pran-dur. 

HEAD DOCTOR: Where? 

DOCTOR: (reads) Van-der-pran-dur... from Vanderprandur. 

HEAD DOCTOR: Is there such a planet? 

DOCTOR: (shrugs) how should I know? 

HEAD DOCTOR: These idiots choose such complicated names... they sound Armenian. As if 

a Venusian wasn‘t enough, now a Van... Van... 

DOCTOR: (reads) Van-der-pran-dur. 

HEAD DOCTOR: Van-der-plan... 

DOCTOR: (reads) Pran... 

HEAD DOCTOR: A Van-der-pran-durian arrives. Ok, register and settle him in. I‘ll examine 

him in the ward. 

DOCTOR: The problem is that he doesn‘t have any documents. 

HEAD DOCTOR: What do you mean, no documents? Who brought him? 

DOCTOR: The police brought him in. They couldn‘t prove his identity either. 

HEAD DOCTOR: So he doesn‘t have any relatives, neighbours, acquaintances or anyone 

who knows him? 

DOCTOR: No. 

HEAD DOCTOR: I see... The ones who come from other planets usually don‘t have 

documents. This is a psychological attribute of the illness. Or rather, an expression of that attribute. 

Do you understand? 

DOCTOR: Of course... 

HEAD DOCTOR: (aside) Oh yes, with your intelligence, of course you understand!.. (aloud) 

They destroy their documents. By doing this they‘re saying, ‗I really am from another planet. I have 

nothing to do with the Earth. You‘ve seen the Venusian? He‘s been here exactly seventeen years. 
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Since Soviet times! I had just become Head Doctor here... And he‘s still saying, ‗Someone will come 

to take me to my planet‘! Van... Van... 

DOCTOR: (reads) Van-der-pran-dur. 

HEAD DOCTOR: Is he violent? 

DOCTOR: No. The opposite, he‘s very polite. 

HEAD DOCTOR: Being polite is also a symptom of this illness!.. You understand? 

DOCTOR: of course... 

HEAD DOCTOR: (aside) Yes, you understand, ha!.. (aloud) Good, bring him here and I‘ll 

talk to him. 

Doctor exits 

Happy man!.. Forgotten everything!.. Family, work, acquaintances!.. What could be better? He says, 

‗I come from another planet‘, and that‘s it! He‘s dreamed up a beautiful place and lives there all by 

himself!.. We know he‘s crazy, but he doesn‘t! 

A knock at the door 

Come in. 

Doctor, Caretaker, Slash 13 enter 

SLASH 13: Hello! (looks around the room with interest) 

HEAD DOCTOR: Hello, hello dear friend, come, take a seat... 

SLASH 13: Thank you, (sits in armchair) 

HEAD DOCTOR: (sits in the armchair opposite) How are you? 

SLASH 13: So-so... How are you? 

HEAD DOCTOR: Me, look, like this!.. (gives thumbs up, and smiles) Great! 

DOCTOR (aside) How else could you be? After eighteen years as Head Doctor, you would be 

great!.. 

HEAD DOCTOR: Life is a wonderful gift! You should enjoy it always, every moment is 

precious! Isn‘t that right? 

DOCTOR: (aside) It‘s alright for you!.. 

HEAD DOCTOR: Yes? 

SLASH 13: I‘m sure it is... 

HEAD DOCTOR: When did you arrive? 

SLASH 13: Where from? 
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HEAD DOCTOR: Van... Van... 

DOCTOR: (reads) Van-der-pran-dur... 

HEAD DOCTOR: Yes, from Van-der-pran-dur? 

SLASH 13: On your time scale, eight days ago. 

HEAD DOCTOR: Very good!.. How well you‘ve learned our timescale! Well done! 

SLASH 13: Before coming to your planet we learned all we could about it: your language, 

scientific development, geography... 

HEAD DOCTOR: Wonderful!.. Wonderful!.. your language is different, of course... 

SLASH 13: Naturally... 

HEAD DOCTOR: Interesting, how do you say ‗hello‘ in your language, for example? 

SLASH 13: In which of our languages? 

HEAD DOCTOR: In which of your languages? But you said that you have your own 

language... 

SLASH 13: Yes. But we have two languages. One is spoken, one is telepathic. 

HEAD DOCTOR: Let‘s start with your spoken language. Ok, what is ‗hello‘? 

SLASH 13: ee-ooorrr!.. 

CARETAKER: (whispering in Doctor‟s ear) It‘s just like a donkey braying... 

DOCTOR: (aside) That‘s enough! 

HEAD DOCTOR: Wonderful!.. (repeats) ee-ooorrr... 

SLASH 13: You do it well. 

CARETAKER: (aside) Why not? A donkey braying!.. 

HEAD DOCTOR: Now tell me by telepathy how I reply to ‗hello‘. 

Pause 

 

What‘s the matter? 

SLASH 13: (embarrassed) I closed my telepathic channel three days ago. 

HEAD DOCTOR: You closed your telepathic channel? Why? 

SLASH 13: (embarrassed) Because... I‘m sorry... 

HEAD DOCTOR: Tell me, don‘t be shy...tell me the reason...Why did you close your 

telepathic channel? 
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SLASH 13: Because... Because I became very upset when I read people‘s thoughts on your 

planet... 

Pause 

HEAD DOCTOR: Interesting... (to Doctor and Caretaker) You understand? 

DOCTOR: Of course... 

CARETAKER: (nodding) Yes... 

HEAD DOCTOR: (aside) Liars! (aloud) So, he became terribly upset when he read people‘s 

thoughts on our planet... Why? (to Slash 13) Can you explain? 

SLASH 13: I can... but... 

HEAD DOCTOR: But what? 

SLASH 13: I‘m worried that you‘ll be offended... 

HEAD DOCTOR: Absolutely don‘t worry!... Life is a wonderful gift, and that‘s why nothing 

will offend me! 

SLASH 13: In that case I can explain. But please don‘t take it personally. 

HEAD DOCTOR: You may be sure of that. 

SLASH 13: You know... Your people think one thing, but say another...They say something is 

beautiful, but they think it is ugly... They say it is good, but they think it is very bad... They say ‗I 

love‘, but they think ‗I hate‘... 

Pause 

HEAD DOCTOR: Ok... And what is your name? 

SLASH 13: (a little confused) I don‘t have a name... 

HEAD DOCTOR: Why no name? No, friend, that‘s not possible. How can you not have a 

name? 

SLASH 13: It‘s very simple. On our planet we understand each other without words. We 

don‘t need names. 

HEAD DOCTOR: So, on your planet... Van... Van... 

DOCTOR: (reads) Van-der-pran-dur 

HEAD DOCTOR: Yes, no names are needed on Van-der-pran-dur... Wonderful... (to Doctor) 

Are you getting this down? 

Doctor, writing quickly in notebook, nods 

But on our planet they are necessary, my dear friend, do you understand? 

SLASH 13: (with a deep sigh) I understand... Ok... In that case call me by my number... 
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HEAD DOCTOR: What do you mean, by your number? 

SLASH 13: In our place we have a number. It‘s called the happiness quotient. Ehhh... how 

can I put it?.. For us a person‘s beginning is the start of happiness... (waves his hand) Ehh, there‘s no 

point in talking about this on Earth... You can call me by my number. 

HEAD DOCTOR: (aside to Doctor) You‘re getting all this down?.. 

Doctor, writing quickly, nods 

Aha... So, by your number...Ok? That will do for now...I remember we had a patient once before who 

was known by a number... 

SLASH 13: (interested) Really? Where did he fly in from? 

HEAD DOCTOR: He flew down from the roof of a three-storey building, right onto his 

head… and his number appeared after that… Anyway… What is your number? 

SLASH 13: 359 876 544 - squared – 957 573 – cubed – 639 843 – slash – 13 

HEAD DOCTOR: No, my dear friend, that‘s too long… 

SLASH 13: Yes, you are right. It‘s too long for you. Oh let‘s just say ―Slash 13‖. 

HEAD DOCTOR: Slash 13… But 13 is unlucky!.. 

SLASH 13: What? 

HEAD DOCTOR: Unlucky!.. Doesn‘t that worry you? 

SLASH 13: (smiling) You, of course, are very strange… 

HEAD DOCTOR: I am very strange? 

SLASH 13: Every one on Earth is!.. You are all very strange… What kind of psychology is 

this?.. Not just about 13, I mean in general… This is why you can‘t find happiness. 

HEAD DOCTOR: (serious) On the contrary! We are very happy people! We brought down 

the communist empire!.. We live in our own independent republic! We are very happy! 

SLASH 13: Oooh!.. In that case I must congratulate you! 

HEAD DOCTOR: Me? What for? 

SLASH 13: Because I have yet to meet a single happy person on your Earth!.. You say one 

thing, but in your heart there is something altogether different!.. 

Short pause 

HEAD DOCTOR: Are you getting this, as well? 

DOCTOR: (standing, writing) I‘m writing… 

HEAD DOCTOR: (shrugs) Good… (to Slash 13) Let‘s have your address… 

SLASH 13: I don‘t have an address on your planet. I can tell you my address on 

Vanderprandur. 
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HEAD DOCTOR: Very well!.. But we can‘t fly there. Can we? Tell us your address on our 

planet… 

SLASH 13: I see… You have here a concept called ‗madness‘… 

HEAD DOCTOR: But you don‘t have such a concept? 

SLASH 13: No… 

HEAD DOCTOR: So every one on your planet is intelligent, yes?... 

SLASH 13: I have been to many of the planets in the universe, but have only met this contrast 

between ‗intelligent‘ and ‗mad‘ on your planet…(more animated) Who decides that one person is 

intelligent, and another mad? Why is one man‘s speech seen as a mark of wit and another‘s as a sign 

of derangement? Who decides? Not a person? How can one person decide that this one is intelligent 

and that one mad? How can you live with such dogma?  

HEAD DOCTOR: Ok, we‘ll hear your views on this later. Now please tell us your address on 

our planet Earth. 

SLASH 13: (smiling) I see, you think I am mad. The police thought the same, so they brought 

me to this mental hospital and handed me over to you. I understand all of this very well… your 

science and technology are so primitive that you can‘t imagine how someone could fly here from a 

distant planet that you haven‘t even named yet. At such times it helps if you deceive yourselves by 

applying the concept of ‗madness‘. If someone‘s words or actions seem inexplicable, then that person 

is mad. But I can‘t deceive you!.. I really do not have an address on your planet. On your timescale it 

was eight days ago that I arrived here on this small planet you call the Earth, and to this small country 

you call Azerbaijan. Due to a technical fault, our spaceship flew back to Vanderprandur. I remained 

here by accident. I walked around your city, by myself, for two days… Then the police put me in a car 

and took me to their station; they kept me there for six days while they made enquiries and then they 

brought me here. But I promise you that our spaceship will return very soon to pick me up. You may 

be sure of that! 

HEAD DOCTOR: I don‘t doubt it, but we have a Venusian here, too, who says the same 

thing. 

SLASH 13: Venusian? Venus is very close to you. 

HEAD DOCTOR: But no one has come to pick him up in seventeen years. 

SLASH 13: So, they have a different schedule. 

HEAD DOCTOR: They have a different schedule? 

SLASH 13: Of course. Your astronauts can‘t even fly beyond your own planet, but each has 

his own schedule. One stays in space for three days, another for three months. Isn‘t that the case? 

HEAD DOCTOR: Yes, that‘s right. 

SLASH 13: Perhaps Venusians also have their own schedule... I know that it is very difficult 

for you to grasp all his, but I assure you that they will come for me very soon. 

HEAD DOCTOR: Ok... that‘s all very clear, my dear Van... Van... 

DOCTOR: (reads) Van-der-pran-dur... 
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HEAD DOCTOR: My dear Van-der-pran-durian friend! We bid you welcome from another 

planet!... (gets up and shakes Slash 13‟s hand) Now let them take you to your room (gestures with his 

head to Doctor) 

SLASH 13: (gets sadly to his feet) I understand... 

Doctor and Slash 13 exit. Head Doctor stops Caretaker from following them 

HEAD DOCTOR: Wait a moment! 

Caretaker stops 

(going over to Caretaker) I‘m warning you for the last time! The last time, do you hear!? (wagging 

his finger) Just stop it!.. 

CARETAKER: But what have I done?.. 

HEAD DOCTOR: What have you done? Yesterday you took two yoghurts and three eggs!.. 

CARETAKER: I... I... 

HEAD DOCTOR: Enough! Enough stealing patients‘ food like some mouse! Open your eyes, 

look around you! Look, see how wonderful life is! You should love this life!.. Laugh!.. Sing!.. 

Dance!.. And you‘re stealing like a mouse!.. 

CARETAKER: I... 

HEAD DOCTOR: (wagging his finger) I‘m warning you for the last time! 

CARETAKER: Understood! Oh my God, I always said you were such a humane man! 

Anyone but you would have sacked an idiot like me long ago!.. But you... 

HEAD DOCTOR: But I haven‘t sacked you. Do you know why? 

CARETAKER: Because you are humane!.. 

HEAD DOCTOR: No! Because if I sack you, the next one will be worse than you! You take 

five sausages; he will take fifteen and leave nothing for the patients! You see? 

CARETAKER: What can a wretch like me do? I don‘t live on another planet, I live on the 

Earth. 

HEAD DOCTOR: When did you last see a comedy at the theatre? 

Pause 

You see? You‘re only interested in the material things in life. That‘s why you steal the patients‘ 

noodles, like a mouse. Eggs!.. What‘s an egg worth that you even steal that? 

CARETAKER: I look after the patients! 

HEAD DOCTOR: By stealing their eggs? 

CARETAKER: I‘m worried that they‘ll get bird ‗flu!.. 

HEAD DOCTOR: (losing patience) Final warning! 

CARETAKER: Understood! 

HEAD DOCTOR: Get out! 
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Caretaker exits 

Ohh!.. (sits at his desk and closes his eyes) He closed his telepathic channel... He doesn‘t want to read 

people‘s thoughts... Look, there‘s your madman! People made him mad, who else?! People‘s thoughts 

and deeds made him mad!.. Perhaps, sometime in the past, he was a teacher or a scientist, or maybe 

even a doctor! But who is he now? Now he‘s neither a teacher nor a scientist, nor a doctor. Now he is 

simply a happy man! Whenever he wants, he closes his telepathic channel... Whoever wants to worry 

about all this crime, these atrocities, these hypocrites, let them; he doesn‘t care!.. (sobbing) Ehh!.. 

(gestures in resignation, goes to window and looks out) A devil‘s voice tells me to throw myself out 

of the window!.. By God, I could do it!.. I‘m just afraid that it would be misunderstood... 

Lights down 

 

SCENE 4 

Afternoon. Mental hospital. Rest room. 

Sarah Bernhardt, Venusian, Stalin, Husband-Wife, Slash 13, Doctor. 

 

Sarah Bernhardt reclining on sofa, resting her head on her hand on her elbow. Husband-Wife 

sitting alone at a small table. Stalin sitting to one side on a chair in a corner, reading a book. 

Venusian standing before the window, looking up through it. 

HUSBAND-WIFE: (man‟s voice) Why are you upset with me, my darling? What for? I love 

you so much, but you‘re in a bad mood again... Why? (gets up quickly and moves to the other side of 

the table, sits, own voice) No... I‘m not upset with you, darling... what are you talking about, apple of 

my eye? My heart‘s delight! But... you know... my darling, I want my darling husband to play some 

beautiful music... then we‘ll never weary... Yes, to play beautiful music... my husband to sing some 

lovely songs... to tell me the latest world news... to stay at home with me all evening... (quickly gets 

up, goes back round the table, sits, man‟s voice) Then... then you don‘t need a husband, you need a 

television!.. 

Short pause 

(quickly goes back round the table, sits, own voice) Are you upset with me, darling?.. Don‘t be... or 

I‘ll fall out with you, Hmmm!.. 

Throughout the rest of the scene Husband-Wife continues to change places at the table, but 

we don‟t hear what she says 

STALIN: (angrily thumps the table) Look what they say about me!.. (to Venusian) You see? 

         Venusian turns away from the window to look at him  

They write that I was paranoid!.. How can they be so shameless? By saying that, they‘re actually 

making me innocent. I spilled so much blood because I was paranoid!.. That means I was not 

responsible, doesn‘t it?.. Logically it means that... I was sick!.. (protesting vehemently) No! I was not 

paranoid!.. I was not sick!.. I was a fully conscious executioner!.. 

Venusian turns back to look through the window 
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Killing someone was just like swatting a fly, for me! But not because I was paranoid, no! Why can‘t 

they understand that!? It wasn‘t people I loved, it was power! I was a fanatical communist: true! I was 

a fanatical Bolshevik: true! But behind all that fanaticism, in my subconscious, there was an 

overwhelming drive. Why did I love power? Because people are afraid of anyone who is strong! And 

people were afraid of me!.. Because they were scared, they loved me! Whatever form society takes: 

primitivism, slavery, feudalism, socialism, capitalism - it makes no difference, in reality people live 

by the law of the jungle! It‘s in their genes, in their marrow!.. A man who graduates from university, 

gets a PhD, wins a Nobel Prize, it makes no difference, from cradle to grave he lives by the law of the 

jungle! Please, I beg you all to accept the sincerity of my regret! People excused my actions, saying 

they were the deeds of a paranoid Georgian who came from the Caucasus and who was mentally 

defective and violent!.. Could one mentally defective Caucasian rise to the top of such a huge empire 

over Russians, Lenins, Trotskys, Bukharins and Zinovievs? (to Venusian) I ask you, Comrade 

Venusian, is that possible? 

VENUSIAN: (looking at him) What can I say?.. I have only been on your planet for forty-one 

days… Although that‘s seventeen years on your timescale… To be honest, it‘s a bit difficult for me to 

give this serious consideration at the moment… 

STALIN: That‘s right… Actually, my repentance doesn‘t concern you… 

VENUSIAN: But I appreciate it very much!.. 

STALIN: Thank you so much!..(sighs) What does it matter to you!?. You will fly away, but 

others will stay here on Earth!.. But I want everyone to accept my repentance and live with their own 

repentance! Do you see?.. Nobody, nobody understands why I have such a troubled conscience!.. So 

that future Stalins will not treat humanity so violently again!.. 

VENUSIAN: I understand you… Of course it‘s a bit difficult for me… But in general I see… 

STALIN: (sadly) You will fly away… 

SARAH BERNHARDT: (to Venusian) Do you know that I have looked down on Paris from 

the seventh level of heaven? 

VENUSIAN: From a ‗plane? 

SARAH BERNHARDT: (laughing) What are you saying? Were there any ‗planes then? From 

a balloon!.. I looked down on Paris from a balloon!.. There lies a tale, Monsieur Venusian, a tale!.. I 

often think of that journey through the air… When I can‘t sleep at night, that journey appears before 

me and I forget all the world‘s problems. It was when Georges was painting my portrait; I posed for 

him whenever I had time. One day he said to me, ‗Sarah, I want to see the expression in your eyes in 

an unusual situation‘… It suddenly came into our heads to go up in a hot-air balloon… Do you know 

what it was to go up in a hot-air balloon at that time? It took a lot of courage, it was heroic!.. How can 

I explain? Look, however you got here from Venus, well going up in a balloon then was the same 

kind of venture… And I went up in a balloon, with Georges Clairin, and flew over Paris!.. That was a 

tale, Monsieur Venusian, a real tale!.. (laughing) Those haughty Parisians looked like ants!.. The 

coaches looked like something being dragged along by ants. I was in the midst of a never-to-be-

forgotten miracle!.. 

VENUSIAN: Very interesting… 
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SARAH BERNHARDT: (sighing) But what a pity that all the miracles are in the past… now 

is not a time of miracles, but of harsh reality!.. Whether we like it or not!.. 

Slash 13 enters, smiling, and greets all the patients, one by one 

SLASH 13: (stops near Husband-Wife) Hello… 

HUSBAND-WIFE: Hello… (anxiously) Sorry, we (indicates both sides of the table)… 

we‘re… having a family conversation… 

SLASH 13: Of course… I won‘t disturb you… (going over to Venusian) Hello… How are 

you? 

VENUSIAN: Everything‘s fine!.. (continues to stare through the window) 

SLASH 13: Good luck!.. (approaching Stalin) Hello… How are you?.. 

STALIN: (pointing to the book) Haven‘t you seen what they are writing about me?.. 

SLASH 13: Don‘t take any notice… Anyway, no one is bothered about books any more… 

(walks over to Sarah Bernhardt, stops in front of her) Hello… 

SARAH BERNHARDT: Bonjour… 

SLASH 13: You are sad again... 

SARAH BERNHARDT: How perceptive you are, Monsieur Slash 13... you sense everything 

so quickly... Yes, I am immersed in melancholy... I wish to play on stage, but how can I play here?.. 

SLASH 13: (looking around) Yes, that would take some thought... 

SARAH BERNHARDT: (moved) It‘s fortunate that you are here... You have been here for 

three days and each time I see you a spark of hope flashes inside me... 

SLASH 13: (pleased) It is pleasant indeed, madam, to hear such words from so noble and 

beautiful a woman... (looks at her for a moment) It was worth the journey to your planet just to see 

you sitting on the sofa like that!.. 

Short pause 

Whatever the problems and despite the strangeness of your people, it was worth coming to Earth!.. 

SARAH BERNHARDT: (very moved) Georges Clairin also liked me this way. Perhaps you 

haven‘t seen it, but he painted my portrait in this pose, too... I was just telling Monsieur Venusian 

about it... That painting charmed the whole of Paris! Do you know how many people came to see my 

portrait?! 

SLASH 13: I can imagine!.. 

SARAH BERNHARDT: (more spirited) How could I, a Jewish girl of uncertain parentage, 

imagine that the whole of Paris could fall at my feet? (laughs) Of course I could never have imagined 

such a thing!.. I was fifteen years old, studying at the Grand Champs monastery boarding school and 

do you know my greatest dream? You will not believe it!.. To become a nun! Yes, I wished to be a 

nun!.. Can you imagine?! Me and a nun! (laughs) How lucky that when Alexander Dumas – Dumas 
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senior, saw me on stage for the first time, he said, ―This girl is a born actress!‖ And that‘s it, 

Monsieur Slash 13... I have plenty of time here, I think about it a great deal, sometimes my own life 

seems like a dream... 

SLASH 13: You are different from all the others I have met... You are kind and noble... 

SARAH BERNHARDT: Thank you, Monsieur Slash 13... your words... bemuse me... it‘s a 

long time... a long time since I heard such words... Do you know what the former Russian Tsar 

Alexander III told me? 

SLASH 13: Interesting... 

SARAH BERNHARDT: It was when I was on tour in Saint-Petersburg. I was invited to the 

palace and when I met the Tsar I curtsied gracefully, but Alexander said, ―Arise, mademoiselle! I 

should bow to you!..‖ Do you believe me, Monsieur Slash 13? 

SLASH 13: Certainly!.. 

SARAH BERNHARDT: (sadly) But you see what has become of me now? 

Short pause 

Well, let us not talk of sad things... Tell me, is theatre very popular in Vanderprandur? 

SLASH 13: Sadly, there is no theatre on our planet... 

SARAH BERNHARDT: (astonished) What? No theatre? 

SLASH 13: No... 

SARAH BERNHARDT: (shocked) So you have never seen theatre? 

SLASH 13: No... I learned about theatre for the first time when I was reading reports on your 

planet... 

SARAH BERNHARDT: Oh my God!.. What can you learn from dusty old reports?.. Theatre 

is a living organism! Theatre is constantly in motion! Theatre is a fever!.. Without theatre how can 

you survive this bleak life? 

SLASH 13: But... since meeting you I have an image of theatre in my mind!.. 

SARAH BERNHARDT: Oh!.. My poor friend!.. Come closer!.. 

Slash 13 moves towards her 

Closer!.. 

Slash 13 leans over her 

Oh!.. (she clasps Slash 13 around his shoulders) My poor friend!.. How could you live until now 

without theatre?.. (she holds his head to her bosom) My poor, dear friend!.. 

Pause 
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SLASH 13: I... After meeting you I fell in love with theatre... (falls to his knees) When you 

were talking about Juliet, I opened my telepathic channel and saw you on stage... 

SARAH BERNHARDT: Oh!.. (pleased, strokes his hair) My poor, dear friend... 

SLASH 13: How you loved your Romeo!.. How you caressed him!.. You truly spoke from the 

heart, ―Wash they his wounds with tears? Mine shall be spent...‖ 

SARAH BERNHARDT: (interrupting) Second scene!.. Act three, scene two!.. From there!.. 

(in character) ―Mine shall be spent, when theirs are dry, for Romeo‘s banishment. Take up these 

cords, poor ropes you are beguil‘d. He made you for a highway to my bed... But I a maid, die maiden 

widowed. I‘ll to my wedding-bed, and death, not Romeo, take my maidenhead...‖ 

Doctor enters and looks at the patients 

DOCTOR: (loudly) What‘s this?! (angrily runs across to Sarah Bernhardt and Slash 13) 

What‘s this, I say?! What are you doing? This kind of thing is not allowed! This is a hospital, not a 

place to rendezvous!.. 

SARAH BERNHARDT: (to Slash 13) You see?.. Get up... Get up Monsieur Slash 13... 

SLASH 13: (pressing his head to her bosom) No, I don‘t want to get up... 

DOCTOR: What do you mean, you don‘t want to get up? Is this kind of thing to be allowed in 

broad daylight? 

SLASH 13: What are we doing wrong? 

DOCTOR: You mean you want to go further, in broad daylight?! Get up! (opens her 

notebook, writes) Erotomania... 

SARAH BERNHARDT: (gently eases Slash 13 away) Get up... They judge everything by 

their own standards... The realms of high art do not exist for them... 

Slash 13 gets to his feet 

DOCTOR: This kind of thing is absolutely forbidden! (walks across stage, speaks aside) You 

see how they were canoodling!.. They were nearly all over each other, in public... (looks towards 

Slash 13 from the corner of her eye) You have to watch the quiet ones... He‘s mad, but he‘s 

handsome, too... (stops in front of Husband-Wife) And how are you? 

HUSBAND-WIFE: (smiling with pleasure) I‘m fine... You know, my husband isn‘t a man, 

he‘s an angel, an angel!.. 

Short pause 

 

DOCTOR: (thoughtful) Mine is no man, either... 

HUSBAND-WIFE: So what is he? 
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DOCTOR: What? (struggling to control herself) Nothing!.. Nothing.. (continues across stage, 

speaks aside) You are husband, and wife! You can do anything you want!.. What does a mad person 

know of what is normal? For these poor things I‘m a scarecrow in a white coat... not a person... I 

don‘t have feelings... How can they understand that my existence is no life... The end of the month... 

salary... daytime, work... evenings, cook for tomorrow...the usual cold bed... the end of another 

month... salary... that‘s all!.. And that‘s my life in this world!.. All these years just waiting for an 

ordinary doctor‘s salary... And it will always like this! Perhaps someone else hopes to be Head Doctor 

one day... But me? He‘s been Head Doctor for eighteen years, and will be for another eighteen... By 

that time I‘ll be getting my pension!.. That‘s all! The same thing at home and at work... 

STALIN: (Thumps his book again) Perhaps I‘m not thinking straight... Perhaps the drive 

behind my communist fanaticism was not subconscious? Maybe it was as clear as day to me, too, and 

I was skilfully screening this ruling passion with a communist creed? I have to think very deeply 

about this. (Pointing to the book) It‘s a waste of time expecting anything from them!.. (Pointing to the 

Doctor) They are just like her!..  

Slash 13 walks quickly over to the Doctor 

SLASH 13: I have a request. 

DOCTOR: That kind of thing is not acceptable here! 

SLASH 13: No, this is something else. 

DOCTOR: What is it? 

SLASH 13: I would like you to find a book of Shakespeare‘s plays for me. 

SARAH BERNHARDT: (hears this and looks across) Oh!.. My dear, my darling friend!.. 

Lights down 

SCENE 5 

 

Morning. Mental hospital. Examination room. 

Head Doctor, Doctor, Caretaker, Husband-Wife, Slash 13. 

Doctor and Caretaker seated, waiting for the Head Doctor 

 

CARETAKER: Like a king, he always keeps us waiting. 

DOCTOR: What do you expect, he doesn‘t care!.. (imitating) ―Life is wonderful!..‖ Of course 

it‘s good for you... You‘re not living hand to mouth!.. The hospital car picks you up and brings you to 

work, takes your children to their lessons, then the poor driver‘s real work begins: taking your wife to 

the market, the shopping centre, the beauty salon and to her friends, then he picks you up again in the 

evening... 
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CARETAKER: (interrupts) No. Most of the time the car is with the wife and children in the 

evenings, and he goes home by bus... 

DOCTOR: So what? He doesn‘t care!.. All he can do is giggle (imitating) ―Always pick the 

positive!..‖  (angrily) Where to pick the positive? Off a tree? Or from these crazies? 

CARETAKER: You‘re very upset today, doctor... You‘re in a bad mood... What‘s happened? 

DOCTOR: Nothing. Is it so strange to be in a bad mood with this world? The world is a bad 

mood itself... 

CARETAKER: Enough, enough... Your mother-in-law has come to visit you again, yes? 

DOCTOR: (surprised) How did you know? 

CARETAKER: I haven‘t closed my telepathic channel! 

DOCTOR: Yes, she came... 

CARETAKER: But my mother-in-law only ever came once to our place. 

DOCTOR: What more could you want? You‘re a lucky man! 

CARETAKER: (sighing deeply) She only came once, but... but she never left!.. 

DOCTOR: What? 

CARETAKER: She came to visit us once, and is still with us... 

DOCTOR: How long is it? 

CARETAKER: In six days it will be eleven years exactly!.. 

DOCTOR: (with heartfelt sympathy) Poor you... (takes Caretaker‟s hand) What will be... 

CARETAKER: I know... (moves to stroke Doctor‟s arm) 

DOCTOR: (sharply) Hey, watch it!.. 

 

Noise offstage 

CARETAKER: He‘s coming! Are you ready! 

DOCTOR: Pah! (imitating) ―Are you ready?‖ The king is coming!.. 

Head Doctor enters. Doctor and Caretaker stand up 

HEAD DOCTOR: Sit down! (takes deep breath) You see how nice the atmosphere is in here? 

It seems you breathe joy rather than air in this room. Don‘t you think? 

DOCTOR: (aside) No, it doesn‘t... (aloud) Certainly... 

Caretaker breathes deeply and nods 
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HEAD DOCTOR: (sitting at the desk) You should always be in high spirits here! The fate of 

our patients depends upon your positive mood. They are unhappy people! It is not their fault that they 

are mentally ill!.. It is their bitter fate… One of them believes that she is a French actress who lived 

one hundred and fifty years ago, another unfortunate stayed on the shelf for so long that she married 

herself… The other weeps day and night, declaring that he is Stalin and he repents… Unlucky 

innocents… Separated from life, the most precious gift in this world. We will not get the results we 

want if you are not positive, if you don‘t hold a love for this wonderful life in your own hearts. Don‘t 

forget this! Van… Van… 

DOCTOR: (opens the note book in her hand and reads) Van-der-pran-dur 

HEAD DOCTOR: Yes, is there anything new on him? Have any relatives or friends turned 

up?  

DOCTOR: No… 

HEAD DOCTOR: Have they shown his picture on television? 

DOCTOR: Yes! 

HEAD DOCTOR: It‘s still not clear who this unfortunate fellow is, what he is, where he 

lives? 

DOCTOR: No… 

HEAD DOCTOR: Ok... I‘ll have a talk with him myself. We simply have to find the key to 

his mind. (to Caretaker) Fetch him. 

Caretaker exits. Noise offstage 

CARETAKER‘S VOICE: Not allowed… It‘s not your turn. 

Husband-Wife enters, followed by Caretaker 

 

CARETAKER: I didn‘t say she could come… 

HUSBAND-WIFE: (pointing at Caretaker, speaks to Head Doctor) I am two people. Tell him 

to let us in without queuing! 

HEAD DOCTOR: Of course! You are two people, of course… (to Caretaker) Did you hear? 

Let them come in anytime. 

HUSBAND-WIFE: (to Caretaker) You see! (to Head Doctor) Thank you. 

HEAD DOCTOR: Not at all, my dear… (to Caretaker) Go and fetch the other one. 

Caretaker exits 

HEAD DOCTOR: I‘m listening. 

HUSBAND-WIFE: Oh, Mr Head Doctor!.. 
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HEAD DOCTOR: What‘s happened now?.. 

HUSBAND-WIFE: My husband is talking to himself! 

Pause 

Can you imagine? 

HEAD DOCTOR: Don‘t worry… Nowadays, people all over the world have started talking to 

themselves… 

HUSBAND-WIFE: I know that, Mr Head Doctor, but… but… 

HEAD DOCTOR: But what? 

HUSBAND-WIFE: My husband talks to himself on the ‗phone!.. 

Short pause 

You will agree that this is something unique!.. Have you ever heard of such a thing, before? 

HEAD DOCTOR: To be honest, this is the first time in my experience… 

HUSBAND-WIFE: You see!.. It just had to happen to my husband!.. How can he sit and talk 

to himself on the ‗phone? 

HEAD DOCTOR: Never mind… I‘ll have the ‗phone disconnected. 

HUSBAND-WIFE: Won‘t it be upsetting? 

HEAD DOCTOR: (losing his temper) Who for? The telephone, or your husband? 

HUSBAND-WIFE: (surprised) Aaah!.. For my husband, of course!.. Can a telephone be upset 

with someone? 

HEAD DOCTOR: Sometimes, yes… two or three years ago we had a telephone… he used to 

say, ‗I am a telephone‘… 

HUSBAND-WIFE: No, No! I‘m concerned about my husband, not the telephone. I don‘t 

want my husband to be upset… He is such a nice person… 

HEAD DOCTOR: I‘ll make sure he is not upset. Alright? 

HUSBAND-WIFE: Definitely? 

HEAD DOCTOR: One hundred per cent! 

HUSBAND-WIFE: I believe you! Thank you so much! 

HEAD DOCTOR: Now let‘s ask the Doctor to take you to your room. (to Doctor) Take her. 

HUSBAND-WIFE: Yes, I‘ll go… My husband gets bored without me… We are used to each 

other… (touching the desk) Touch wood!.. Goodbye! 

HEAD DOCTOR: Goodbye to you… 
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Doctor and Husband-Wife exit 

(Speaking after them) Go… you are a lucky woman, because your madness has helped you survive 

the loneliness of life on the shelf. You have found your husband, he‘s in your imagination… But my 

wife is real… Do you see? In real life!.. (sobbing) Do you know what real life is? It‘s terrible! 

Terrible! Even the ugly, disgusting atmosphere of this room is enough to drive you to suicide!.. (takes 

a handkerchief from his pocket, hears a voice and quickly replaces it) 

Slash 13 and Caretaker enter 

SLASH 13: Hello. 

HEAD DOCTOR: Hello, hello!.. How are you? 

SLASH 13: Fine thanks. How are you? 

HEAD DOCTOR: In such a joyous life, how could I be anything else? Great! (rubbing his 

hands) please sit, let‘s have a nice heart-to-heart talk. 

Slash 13 looks at Caretaker 

(to Caretaker) Wait outside. 

 

Caretaker exits. Slash 13 sits opposite Head Doctor 

Will you give me your hand? 

SLASH 13: Here you are (holds out his hand) 

HEAD DOCTOR: Very good… (Takes Slash 13‟s pulse from his wrist) Let‘s see… 

SLASH 13: Don‘t trouble yourself, my pulse is sixty-three. 

HEAD DOCTOR: How do you know? 

SLASH 13: I check myself. 

HEAD DOCTOR: (smiling) Well done! You‘re a medic, too!.. Great!.. 

Short pause 

(surprised) It really is sixty-three!.. Hold on, I‘ll double-check! (takes pulse again, counting softly) 

Sixty-three! Roll up your sleeve… (takes out blood pressure kit, puts stethoscope to his ears) 

SLASH 13: Don‘t trouble yourself… Low, eighty-one, high, one hundred and twenty-four. 

Don‘t worry, I feel well. My pressure is normal. 

HEAD DOCTOR: You check yourself? 

SLASH 13: Yes. 
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HEAD DOCTOR: (smiles sardonically) Very good!.. Just a moment… (checks blood 

pressure, surprised) Eighty-one, one hundred and twenty-four… Hold on, let‘s double-check (checks 

carefully) Eighty-one, one hundred and twenty-four!.. 

Short pause 

(gulps) I‘ll check once more!.. (replaces stethoscope and checks again, very carefully) Eighty-one, 

one hundred and twenty-four!.. 

Short pause 

I‘ve never come across such a case, not even in scientific literature… It‘s not possible! 

SLASH 13: Why? 

HEAD DOCTOR: Because no one can check their own blood pressure without equipment! 

Especially with such precision!.. 

SLASH 13: But why? It‘s impossible simply because it‘s impossible? That is not a very 

convincing principle… 

HEAD DOCTOR: I‘m not saying that someone may not have great innate ability. Yes, a 

person may have a great gift. But… you checking your own blood pressure so accurately without 

equipment? This is a rare case. (takes a pen and writes in his notebook) 

SLASH 13: You know, your biggest problem on Earth is your absolutism… It is not possible, 

and that‘s it! It‘s impossible because it‘s impossible! (getting emotional) If a man says he‘s Stalin, 

why don‘t you believe him? He is in deep shock!.. He is in trouble!.. Why don‘t you accept his 

repentance? This is your recent past!.. You have lived through great tragedies! When I studied the 

dossier on your planet, I read all about it!.. That man has the blood of millions on his hands! Why 

don‘t you accept his repentance?! 

HEAD DOCTOR: (still dazed) Do you know what? 

SLASH 13: What? 

HEAD DOCTOR: Stalin… Stalin died a long time ago! 

SLASH 13: So what if he died? 

HEAD DOCTOR: Do you believe a dead person can live again? 

SLASH 13: Why can‘t he revive? Why do you believe that a resurrection from the grave can 

only happen once? Why? Why can‘t you imagine it happening in other cases, too?.. Why such 

absolutism? 

Short pause 

HEAD DOCTOR: Alright, my dear friend… Can you remember now your name on Earth? 

SLASH 13: You still don‘t believe me… How can I remember something that doesn‘t exist? 

HEAD DOCTOR: But your family, friends and, I don‘t know, your acquaintances, must all be 

worried. They don‘t know where you are, what‘s happened to you… Look, do you want to be like the 
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Venusian? He‘s been standing at the window, staring at the sky, for 17 years, since Soviet times. And 

no one knows who he is!.. 

SLASH 13: What do you mean, no one knows? Doesn‘t he say he‘s from Venus? 

HEAD DOCTOR: He does. 

SLASH 13: So why do you say no one knows who he is? 

Short pause 

HEAD DOCTOR: Now, are you going to stand at the window and stare at the sky, like him? 

SLASH13: No, Why should I stand at the window, staring at the sky? Firstly, I told you that I 

would only be on Earth for a short time, I will be picked up very soon. Secondly, how do you know 

why he stands at the window, looking at the sky? Perhaps he‘s carrying out a mission assigned to 

him? Your primitive cosmonauts… 

HEAD DOCTOR: (objects strongly) They are not primitive cosmonauts. They are heroes of 

the Soviet Union. Some have even been declared heroes of the Soviet Union twice!.. 

SLASH 13: I‘m sorry for putting it that way… Please excuse me… Do your cosmonauts 

maintain contact with the Earth? Aren‘t they in radio contact? Perhaps the Venusian is also sending 

information to his planet? Does he have to wear a space suit? Does he have to have a microphone in 

his hand? All this comes from your absolutism. You say there is no life on such and such a planet! 

Why? Because there is no water, no oxygen! So what if there isn‘t? Perhaps the life-forms there don‘t 

need either water or oxygen? 

HEAD DOCTOR: So… (picks up an empty glass from the table and holds it up) So this is a 

life-form? 

SLASH 13: Why do you doubt it? Who decides that something which breathes and moves is 

alive and that something which doesn‘t breathe and move in a way familiar to me is not alive?! 

Applying this kind of logic would mean the glass thinking about you that, as you breathe and move, 

you are not alive! Why such absolutism? 

HEAD DOCTOR: Then perhaps I am not absolutely me? 

SLASH13: May be… 

HEAD DOCTOR: It may be that I am not me? 

SLASH 13: Why is this not possible?! Once again, it‘s impossible because it‘s impossible? 

(becomes more impassioned) Get out of this straitjacket of absolutism!.. Why don‘t you liberate your 

thinking, your hopes, imagination and fantasies? Why do you build this rigid mould and squash your 

dreams into it, turning them to nothing? Why construct this meaningless border between ‗possible‘ 

and ‗impossible‘, condemning yourselves to eternal suffering? Can‘t you live without suffering and 

sorrow? Why? What‘s the reason? 

Short pause 

Do you follow my thinking? 
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HEAD DOCTOR: One hundred per cent! (makes a note) Clear as day! But look, you talk 

about Stalin‘s deeds… and now your conscience shouldn‘t allow you to leave your relatives to worry, 

not knowing anything about what has happened to you… 

SLASH 13: Of course, if it was as you say, that would be miserable! But it‘s not like that (he 

re-caps quickly) I came to the planet you call the Earth from the planet Vanderprandur. There was a 

problem with our spaceship. They went back. I remained here by chance. I can‘t explain what kind of 

chance, because it‘s beyond your understanding. But they will come for me soon (exhales hard). How 

many times do I have to say this? I can‘t say any more. Because you won‘t understand anyway. As I 

said before, it‘s beyond your understanding. Why don‘t you believe me? What else can I do, what can 

I say, to make you believe me, eh? You have brain enough. 

HEAD DOCTOR: (smiles, shakes his head, mutters to himself) My God, it‘s like a theatre 

here!.. 

SLASH 13: (sadly) But we don‘t have theatre... 

HEAD DOCTOR: On Van... Vanderper? 

SLASH 13: Vanderprandur... 

HEAD DOCTOR: There‘s no theatre on Vanderprandur? 

SLASH 13: (sadly again) That‘s right... 

HEAD DOCTOR: (ironically) That‘s not possible!.. 

SLASH 13: (sadly) You are right... Perhaps it‘s inconceivable?.. You know, since I met 

Madam Sara Bernhardt, I‘ve spent nights thinking about it... Why don‘t we have theatre? It may be 

because on my planet people do what they want to do. And they say what they want to say. No one 

hides anything from anyone else... 

HEAD DOCTOR: Everyone tells the truth... 

SLASH 13: Exactly, everybody speaks the truth, and that‘s why there‘s been no need for 

theatre... that is, there‘s been no need for any other way to express thoughts or feelings... Who 

knows?.. That‘s my opinion... But what a pity!.. There is this miracle called theatre on the primitive 

planet Earth... What a pity that we don‘t have that miracle!.. 

Short pause 

Your intellectuals have an expression, ―the language of art‖. We don‘t have a language of art... 

Probably because what you express in the language of art, we say in our everyday lives... 

HEAD DOCTOR: (making notes) Does your telepathic language confirm your spoken 

language? 

SLASH 13: Yes. 

HEAD DOCTOR: That means that on your planet everyone says what they think, and thinks 

what they say?? 

SLASH 13: Certainly... 
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HEAD DOCTOR: That‘s why you closed your telepathic channel on our planet? 

SLASH 13: It‘s a shame that that‘s how it is... 

HEAD DOCTOR: But take for an example, me!.. Whatever I think, I say. I don‘t have any 

hidden thoughts. 

SLASH 13: (smiles) If I were an absolutist like you, I couldn‘t believe you and would just 

say: it‘s impossible! It is not possible, on Earth, for someone to think what he says and say what he 

thinks! It‘s impossible, because it‘s impossible! No, I don‘t think so. That‘s why I accept what you 

say and I‘m opening my telepathic channel... 

Pause 

HEAD DOCTOR: You‘ve opened it? 

SLASH 13: Yes. 

HEAD DOCTOR: And what happened? 

SLASH 13: Why do you think so? 

HEAD DOCTOR: Think what? 

SLASH 13: You‘re thinking, ‗I‘d like to be in this madman‘s place!‘... Why? 

HEAD DOCTOR: (confused) No!.. What are you saying? 

SLASH 13: Why do you want to be in my place? By your criteria, I am mad and you are 

intelligent! So why are you thinking, ‗If only I were in your place‘? 

HEAD DOCTOR: (totally bewildered) No, that‘s not true! 

SLASH 13: In what way not true? 

HEAD DOCTOR: Alright, enough! 

SLASH 13: There‘s nothing to be afraid of... 

HEAD DOCTOR: Who‘s afraid? 

SLASH 13: You‘re thinking that it‘s better to be careful with this madman. 

Short pause 

Please don‘t be afraid of me... It makes me feel bad!.. Don‘t be afraid... I‘m not going to do you any 

harm... Absolutely not!.. 

HEAD DOCTOR: No!.. I‘m not afraid!.. 

SLASH 13: Wow!.. What a pessimist you are!.. Ai! Yai! Yai!.. How can you live with such 

depression? You‘re always on the verge of tears! Why? What happened? You... You miss the Soviet 

times so much?!.. 

HEAD DOCTOR: (urgently) Close it! Close your telepathic channel! 
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SLASH 13: Alright. Don‘t worry. (finds pills in the cabinet and gives one to Head Doctor) 

Take it. Relax... 

HEAD DOCTOR: (quickly pours water from jug, takes pill) Closed? 

SLASH 13: Yes. 

HEAD DOCTOR: You‘re sure? 

SLASH 13: I told you that ‗to lie‘ has no meaning for us... You are overexcited... 103! 

HEAD DOCTOR: What‘s 103? 

SLASH 13: Your pulse. Your heart is beating 103 times per minute. 

HEAD DOCTOR: Exactly? 

SLASH 13: Yes. 

HEAD DOCTOR: (clasps heart, breathes deeply) What are you waiting for, give me a pill!.. 

SLASH 13: Just a moment... (takes another pill from cabinet, gives to Head Doctor)  

Head Doctor takes pill 

You are always worried and afraid... It‘s really so hard to live like that... The Earth is a small planet, 

but look how divided it is, each piece called a ‗country‘... 

HEAD DOCTOR: Van... Van... 

SLASH 13: Vanderprandur... 

HEAD DOCTOR: There are no countries there? 

SLASH 13: No. It‘s one planet, why divide it into ‗countries‘? 

HEAD DOCTOR: But how big is your planet? 

SLASH 13: It‘s 107.6 times bigger than your Earth. 

HEAD DOCTOR: Wha-a-a-a-a? 

SLASH 13: Yes, Yes... Your planet‘s second major problem is selfishness, I mean egoism. 

‗It‘s mine!‘, ‗Be mine!‘, ‗That‘s mine!‘, ‗This is mine!‘ This ‗mine mania‘ seems to be a genetic 

defect in your people. You live in fear, you are always anxious, always nervous – it all stems from 

this defect, ‗mine mania‘. You divide the land into parts and surround your part with iron spikes set in 

concrete. You even draw borders across the seas. This becomes a ‗country‘. You even surround your 

own living space with stone, or wood, or iron, or anything else you can lay your hands on, to make a 

fence; and this becomes a ‗yard‘. As if this is not enough, one country occupies another country‘s 

territory. One person appropriates another person‘s land... That‘s why you all live in permanent fear... 

(becomes more emotional) You create armies. People kill each other. The general who occupies most 

territory, or who spills most blood, is hailed as a hero!... You are proud of him!.. Look at a map!.. So 

many people dying of starvation!.. You spend billions on guns, on bombs, you invent new ways of 
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killing each other!.. Look at your history!... You are both killers and the killed!.. No one comes from 

another planet to create the terror on Earth! You are the terrorists and the terrorised!.. 

Pause 

So much could be said about the egoism within you... You divide people into two kinds – egoists and 

altruists... But really, for you, altruism is entirely relative... Anyway... There‘s no point in saying all 

this to you... 

HEAD DOCTOR: No point in saying this to me? 

SLASH 13: I‘m not talking about you, specifically... I‘m talking about Earth people in 

general... 

HEAD DOCTOR: (slowly pulling himself together) You see, I have listened to everything 

you have said. You said you have closed your telepathic channel, and I believe you. You have 

explained your theories, and I accept them... Now, if you just tell me your name and address on Earth, 

everything will be fine!.. 

 Pause 

SLASH 13: (in one breath) I flew to the Earth from the planet Vanderprandur. Our 

spaceship... 

HEAD DOCTOR: (interrupting) Alright, stop!.. That‘s clear. (closes notebook) We‘ll end 

today‘s conversation. On one condition. 

SLASH 13: Please, please... 

HEAD DOCTOR: How do you calculate blood pressure? Tell me... Does it make any 

difference to you if you tell me or not? But I could write a major scientific report...It would be a 

sensation! Then perhaps... Perhaps there would be some significance in my life... 

SLASH 13: There‘s no secret. I can tell you. But you won‘t believe me, anyway.  

HEAD DOCTOR: I will believe you!.. 

Short pause 

SLASH 13: Do you believe Madam Bernhardt? 

Short pause 

Do you believe that she‘s really Sarah Bernhardt? But tell me what you think, don‘t make me open 

my telepathic channel. 

HEAD DOCTOR: (hesitantly) No... I don‘t believe... 

SLASH 13: You see!.. (leaves the room) 

HEAD DOCTOR: (after Slash 13, heartfelt) Egoist!.. 

Short pause 
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Yes!.. My greatest wish is to be mad like you! But... (tearful) Is it up to me? (again looking at the 

door) You are the biggest egoist!.. (gets up, goes to cabinet, looks at himself in the glass door) How 

he talks! (imitating) ‗It may be that I am not me...‘ So who am I?! Heh?! 

Lights down 

 

SCENE 6 

Afternoon. Mental hospital. Canteen. 

Sarah Bernhardt, Stalin, Venusian, Husband-Wife, Caretaker, Doctor, Slash 13. 

Sarah Bernhardt, Stalin, Venusian sitting at the same table, having lunch. Venusian‟s eyes 

still on the window. Caretaker counts the meals laid out with his finger and stands between Venusian 

and the window. Venusian trying to see past him to the window. Doctor standing in the doorway, 

observing them and writing in her notebook. Husband-Wife standing near the table, undecided 

whether to sit. 

CARETAKER: (to Husband-Wife) Why don‘t you sit? 

HUSBAND-WIFE: But I‘m not alone… We, my husband and I, want to sit separately. Well, 

we are a couple!.. 

CARETAKER: (sharply) But when it comes to injections, you couple, you don‘t ask for two 

of them!.. 

DOCTOR: The Head Doctor told us that she… they… that is, she and her husband, are 

allowed to sit at a separate table. 

CARETAKER: (muttering) The Head Doctor… The Head Doctor… 

HUSBAND-WIFE: (to Doctor) Thank you. (sits at a separate table) You like it here, my 

darling? (man‟s voice) It‘s fine… (to Caretaker) My wife is one of a kind!.. (showing his tie) You see 

this? She made it. 

CARETAKER: Who? 

HUSBAND-WIFE: What do you mean, who!.. My wife!.. She spent a whole day making this 

from an old dress!.. 

CARETAKER: Ooooh!.. You think that‘s so great? Now my wife!.. she‘s something else 

altogether! 

HUSBAND-WIFE: (rapidly, own voice) And what does your wife do? 

CARETAKER: My wife… my wife makes herself a beautiful dress from my old tie! 

Caretaker moves away from Husband-Wife. Short pause 

(looks back) What is he talking about? Is he crazy? 
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DOCTOR: (to Caretaker) But the Van… (shuffles through notebook) Why isn‘t the Va-der-

pran-durian here? 

CARETAKER: He refused. 

DOCTOR: Why? 

CARETAKER: Who knows? He says he doesn‘t want to eat. 

DOCTOR: It‘s forbidden to let them starve. Their condition deteriorates when they‘re hungry 

and they become aggressive. Quick, go and get him. 

CARETAKER: (reluctantly) Alright… (exits) 

DOCTOR: (after him) When everyone eats, there‘s less for that mouse… 

STALIN: (to Venusian) Where‘s the sense in it, eh? What‘s the point of my being here? I 

want to get out of here… 

VENUSIAN: (turning away from the window) Why? 

STALIN: Well no one believes that I am really Stalin… Never mind other places, even in this 

miserable Mental Hospital they don‘t accept my repentance! So why stay here? 

VENUSIAN: But how will you get out? 

STALIN: I will resign as Party Secretary and Chief of the Armed Forces! The way they treat 

me, I can‘t see any other way out!.. 

VENUSIAN: Be patient… I don‘t know if you‘ve noticed, but the Caretaker stands in front of 

the window every chance he gets, so that I can‘t see the sky… So what? If caretakers held everyone‘s 

fate in their hands, the universe would cease to exist!.. 

STALIN: I don‘t know about you, but here on Earth caretakers control people‘s destinies! 

VENUSIAN: But what about the future of the people? Might there be more Stalins? Are you 

giving up on your repentance? 

STALIN: (sighs deeply) That‘s the real question!.. (puts down knife and fork, elbows on the 

table, head between his hands, loudly) Oh cobbler Vissarion! Why did you bring me into the world?! 

Repent!.. Repent coming into this world!.. 

Caretaker and Slash 13 enter 

SLASH 13: Please try to understand!.. My conscience is in torment… 

DOCTOR: You‘re having a crisis of conscience? (looks doubtfully at Caretaker) Why? 

What‘s happened? 

CARETAKER: He‘s rambling… 

DOCTOR: (to Slash 13) Why is your conscience in torment? 

SLASH 13: I don‘t do anything, but you give me food and drink three times a day… 
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DOCTOR: So, what do you want? 

SLASH 13: I want to do something, to do some work in return for the food I eat and the water 

I drink… Please try to understand… 

Short pause 

CARETAKER: (aside) He is crazy!.. (moves to stand in front of the window) 

VENUSIAN: (to Stalin) You see? He‘s standing in front of the window so that I can‘t see the 

sky… 

DOCTOR: (to Slash 13) I wanted to ask you something… 

SLASH 13: Please do. 

DOCTOR: (softly) Look, you say that you come from a different planet… Van… (looks 

through notebook) 

SLASH 13: Vanderprandur… 

DOCTOR: Yes, from the planet Van-der-pran-dur… science and technology are highly 

developed there. Very good… But… (speaking softer still) But what are marital relationships like 

there? 

Short pause 

You understand what I‘m saying, yes?.. Man, woman and so on… 

SLASH 13: In all the universe, only you have made this so complicated. It is all very simple 

for us. 

DOCTOR: (with avid interest) Simple? How do you mean? 

SLASH 13: With us, you marry whom you love. It may be that a man has more than one 

wife… or vice-versa, a woman can have more than one husband… 

DOCTOR: A woman can have several husbands? 

SLASH 13: Yes. 

DOCTOR: (suppressing excitement) At the same time? 

SLASH 13: Of course… 

DOCTOR: But don‘t the husbands get jealous? 

SLASH 13: No… Why should anyone be jealous? He loves his wife! He knows that if his 

wife is with another husband, she‘s not alone and is having a pleasant night… And if his wife didn‘t 

love her other husbands, she wouldn‘t have married them… 

DOCTOR: (to herself) My God!.. My God!.. What am I hearing!.. (whispers wistfully, 

„Tinterpera‟) But what do the authorities say about that, how do they register the marriage? 
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SLASH 13: You mean the official, stamped documents? 

DOCTOR: Of course! 

SLASH 13: Oh my God!.. This Earth won‘t be destroyed by the nuclear bombs they drop on 

each other, or any ecological disaster, but by official documentation!.. What is love, affection, 

compared with a stamp?! 

DOCTOR: (again sighs wistfully) Alright… Please go and sit at the table and have your lunch 

with the others. (looks at patients, making notes) 

Slash 13, sighing deeply, goes to join the other patients at the table 

SLASH 13: Hello… 

SARAH BERNHARDT: Ooooh!.. Bonjour, bonjour, Monsieur Slash 13, dear friend, sit… 

SLASH 13: (sits) How are you? 

VENUSIAN: Everything‘s fine! 

STALIN: But I am in a very bad way! 

SLASH 13: I know, general, I know… I understand your situation… But Earth people are 

very strange, what can you do?.. (spreads arms in a gesture of sympathy) Why do they think you 

would slander yourself? I don‘t understand it at all… not at all… Earth people are always making 

problems for themselves!.. 

STALIN: (tearful) Thank goodness for visitors from other planets, like you!.. You are a straw 

for this drowning man. You bring me consolation… 

SARAH BERNHARDT: I also believe you, Joseph… 

STALIN: I know, comrade Sarah Bernhardt, but you are the only person from this planet who 

believes me!.. 

SARAH BERNHARDT: Joseph, did you call me ‗comrade‘ again? 

STALIN: It‘s not my fault!.. I struggled for a classless society all my life… 

SARAH BERNHARDT: You were late, Monsieur Slash 13, were you busy? 

SLASH 13: (a little excited) Yes… 

SARAH BERNHARDT: Life is so uneventful and monotonous here, that I can hardly stop 

myself asking: what were you doing? 

SLASH 13: (rising excitement) I… I was reading Shakespeare… 

Pause 

SARAH BERNHARDT: (very impressed) Oh!.. Dear friend!.. I will definitely create your 

likeness! Definitely!.. I am also a sculptor… It is true that Rodin did not like my sculptures, but then 

Rodin was a little jealous of his art… (laughs) He was a womaniser!.. He looked at me the way a cat 
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looks at a bird… But I like his art… And your profile sometimes appears before my eyes… (squints 

at him closely) Please, present your profile… 

Slash 13 turns his profile to her 

Yes, nice… now face me… 

Slash 13 turns to her. Short pause 

I will definitely create your portrait!.. Tell me, Monsieur Slash 13, what were you reading? 

SLASH 13: ‗Romeo and Juliet‘ 

SARAH BERNHARDT: (with infinite pleasure) Oh!.. I want to hug you!.. 

Slash 13 stands up and leans towards Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt holds him round the 

neck and pulls him to her bosom 

 

DOCTOR: (sees them and shouts) What‘s this? (Hurries over to them) Get away! Move 

apart! (she tries to pull them apart) Move apart! Separate!.. (she can‟t separate them) Caretaker!.. 

Caretaker!..  

Lights down 

SCENE 7 

Evening. Mental hospital. Rest room. 

Sarah Bernhardt, Stalin, Venusian, Husband-Wife, Slash 13, Doctor, Caretaker, Head Doctor. 

Sarah Bernhardt in her usual pose, reclining on the sofa. Venusian standing at the window, 

gazing at the sky. Stalin pacing up and down. Husband-Wife in rocking chair. 

STALIN: I‘m on duty tonight. (goes to door, checks no one is coming) No one‘s coming. Be 

quick! 

Stalin bends to take pills from his boot, hurries over to Sarah Bernhardt, stretches out his 

hand. Sarah Bernhardt hands him the pills taken from her bosom. Then Husband-Wife takes pills from 

the belt of her gown and gives them to him. Stalin goes to Venusian. Venusian, keeping his eyes on the 

window, weaves his hands like a magician and hands pills to Stalin. 

(surprised) What the..! Where did they come from? Magic eh!.. Comrade Venusian, you‘re just like 

our *Messing!    {*Wolf Messing, famous in the USSR as a psychic and illusionist - Trans.} 

VENUSIAN: (turns from window and smiles) Still no one knows who Messing was, yours or 

ours?.. (turns back to look through the window at the sky) 

STALIN: (thoughtful) Messing was a Venusian?.. No.. Why not?.. Look!.. I still can‘t escape 

the swamp of materialism. And that‘s exactly my misfortune!..(strides over to the toilet) 
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HUSBAND-WIFE: (rocking) Is that alright, my darling?.. (man‟s voice) Wonderful... It‘s a 

long time since I was so relaxed… What will you cook for me, today? (own voice, coquettish) 

Anything you wish… 

Sound of flushing from toilet. Stalin comes out, rubbing his hands 

STALIN: (pacing up and down, points to toilet) I was thinking in there that if I resign, who 

will listen to my repentance? If no one listens to me as Communist Party Secretary, who will listen to 

a nobody?  

SARAH BERNHARDT: Joseph!.. Do you think it will always be like this?.. Be patient!.. You 

see, I just ask for clay to make a bust of Monsieur Slash 13, but they won‘t let me have any… I feel 

inspired, I want to create, there‘s a passion burning inside me; Monsieur Slash 13‘s profile is 

constantly before my eyes, but they refuse to understand!.. They have no conception of real art, 

spirituality or the language of the heavens!.. They see rain as just water!.. That‘s why there‘s no place 

for us in their society!.. But, Joseph, do you think we‘ll always be seen as crazy? What will the future 

bring? No one can imagine what will happen… 

STALIN: Comrade Sarah Bernhardt, do you also think that I shouldn‘t resign? 

SARAH BERNHARDT: Of course, Joseph… If you resign, how will you repent? 

STALIN: Yes… You are right… I have the blood of millions on my hands!.. I can‘t sleep, 

The blood I spilled turns all the rivers of Kahetia red in my dreams and I have no rest!.. I have bloody 

dreams!.. They give me injections to make me sleep. But the injections chase away any chance of 

sleep!.. No, this is my punishment! It is a shame that I don‘t have the same torture as Prometheus!.. 

That would be easy to bear!.. Prometheus gave fire to mankind and for that was punished in the 

Caucasus mountains. But I am punished for shedding people‘s blood. Prometheus was rescued by 

Hercules, but who will save me? No one!.. The man who tortured so many has to take his punishment 

on his own! I won‘t resign!.. 

SARAH BERNHARDT: Under just one condition; that you don‘t call me ―comrade‖ any 

more... No one knows what will happen in the future, Joseph... That‘s why I do not believe in fortune 

tellers, either... In the whole world, only Juliet‘s soul could reveal the true future!.. Although I wish 

that her poor soul‘s prediction hadn‘t come true!.. I think that Nostradamus was also a trickster, he 

cheated people... For example, could I have imagined that Jacques would be a drug addict?.. Never!..  

STALIN: (pacing up and down) Who was he? 

SARAH BERNHARDT: (smiling) My first and last husband... Poor Jacques Damala... he 

died when he was thirty-four...  

STALIN: And how old were you? 

SARAH BERNHARDT: (displeased) Joseph!.. Don‘t you know that it is not polite to ask a 

lady‘s age? 

STALIN: (stops for a moment) But I am a rude man! 

SARAH BERNHARDT: (reluctantly) I was eleven years older than him... 

STALIN: (pacing up and down) Ok, eleven plus thirty-four is...  
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SARAH BERNHARDT: Please, count to yourself, Joseph... Where there is art, it is not polite 

to talk about age!.. 

STALIN: You are right! But I am as thick-skinned as buffalo hide!.. 

SARAH BERNHARDT: (thoughtful) When I saw Jacques for the first time, it was as if I had 

never seen a man before in my life!.. (laughs) 

STALIN: Was he a jealous man? 

SARAH BERNHARDT: Of course! He was very jealous... 

STALIN: (thoughtful, stops for a moment) Lenin‘s Nadezhda was jealous about me, too... 

Anyway... (pacing up and down) Did Jacques have reason to be jealous about you? 

SARAH BERNHARDT: (coquettish) What do you think, yes or no?.. (laughs) Jacques knew 

he was not the only one... But what could I do? All the beaux in Paris were lining up, just to take me 

out once!.. What could I do?.. Do you know what the gossips called me?  

STALIN: No. 

SARAH BERNHARDT: (laughing) ―Don Juan in skirts‖!.. And not just because I played 

male roles... 

STALIN: Mmm, so Jacques had big horns!.. 

SARAH BERNHARDT: Joseph!.. You know what it‘s like!.. (thoughtful) My life was 

aflame... I do not deny that there were many lovers in my life, Joseph... But... but I was always lonely, 

do you understand?.. Only theatre!.. Only theatre was always at my side!..  

Slash 13 enters 

Monsieur Slash 13 is here... Bonjour, Monsieur Slash 13...  

SLASH 13: Bonjour Madame...  

SARAH BERNHARDT: You look a little thoughtful...  

Pause 

SLASH 13: (in a romantic mood) I am under the influence of ‗Romeo and Juliet‘, Madame...  

SARAH BERNHARDT: (with a start) Oh!.. You have finished ‗Romeo and Juliet‘? 

SLASH 13: Yes. Is it possible to leave it half-way through? I read it several times from 

beginning to end, reading all night!.. 

SARAH BERNHARDT: (joyously) Oh!.. Monsieur Slash 13!..  

SLASH 13: (same romantic mood) Madame Bernhardt!.. 

Short pause 
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Sarah... I have never been so shaken in all my life!.. (plaintively reciting from „Romeo and Juliet‟) ―It 

was the lark, the herald of the morn‖... 

SARAH BERNHARDT: (immediately) Aha, the scene in the Capulets‘ garden. My favourite 

scene!.. Juliet says that ―the lark and loathed toad change eyes...‖ 

Stalin stops for a moment and looks at them. 

Do you know why? The toad‘s eyes are beautiful. The larks eyes are small and pale... 

Venusian, turns away from the window and looks at them. 

(becoming more impassioned) In the legend the toad and lark swap their eyes. At this moment Juliet 

wants to hear the voice of the toad, not the song of the lark. Because Juliet does not want morning to 

come!..  

Venusian and Stalin approach them. 

Juliet wants her beautiful night with Romeo to go on, and their love to continue... Innocent Juliet... 

This is my favourite scene five... Act three, scene five... (getting up from sofa, embraces Slash 13 and 

begins to speak Juliet‟s words) ―Wilt thou be gone? 

Caretaker enters. He is carrying a metal tray with glasses half full of a yoghurt drink. Stands 

still and looks at them in surprise. 

(totally in role) It is not yet near day...It was the nightingale, and not the lark, That pierc‘d the fearful 

hollow of thine ear... Nightly she sings on yond pomegranate tree... 

Doctor enters, as usual, with her notebook in her hand and, firstly, looks at them, then at the 

people around them and stops in surprise. 

Believe me love, it was the nightingale...‖ 

SLASH 13: (Speaking Romeo‟s words) ―It was the lark, the herald of the morn...No 

nightingale: look love what envious streaks Do lace the severing clouds in yonder East: Night‘s 

candles are burnt out... and jocund day Stands tiptoe on the misty mountain tops... I must be gone and 

live, or stay and die...‖ 

HUSBAND-WIFE: Very interesting, my dear... See how beautiful it is... (moves from her 

place towards them) 

SARAH BERNHARDT: (as Juliet) ―Yond light is not daylight...I know it, I... (Slash 13 

leaves her embrace and goes to the window) It is some meteor that the Sun exhales, To be to thee this 

night a torch-bearer, And light thee on thy way to Mantua... 

Pause 

(Runs to Slash 13‟s arms, speaking with passion) Therefore stay yet, thou needs not to be gone!..‖ 

SLASH 13: (Romeo) ―Let me be ta‘en, let me be put to death... I am content... so thou wilt 

have it so... I‘ll say yon grey is not the morning‘s eye, ‗Tis but the pale reflex of Cynthia‘s brow... Nor 

that is not the lark whose notes do beat The vaulty heaven so high above our heads... I have more care 
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to stay, than will to go... Come death and welcome... Juliet wills it so, How is‘t my soul? Let‘s talk, it 

is not day...‖ 

SARAH BERNHARDT: (Juliet) ―It is, it is, hie hence be gone away... It is the lark that sings 

so out of tune, Straining harsh discords, and unpleasing sharps. Some say the lark makes sweet 

division: This doth not so: for she divideth us... Some say the lark and loathed toad change eyes... Oh 

now I would they had changed voices too... Since arm from arm that voice doth us affray... Hunting 

thee hence, with hunts-up to the day... (pulls away from him) So now be gone, more light and light it 

grows...‖ 

SLASH 13 (Romeo) ―More light and light, more dark and dark our woes...‖ 

SARAH BERNHARDT: (Juliet) ―Do you hear? Nurse is calling us... My mother is coming to 

the chamber... The day is broke...Then window let day in, and let life out...‖ 

SLASH 13: (Romeo) Farewell, farewell... one kiss... and I‘ll descend...‖ (steps towards the 

window) 

SARAH BERNHARDT: (Juliet) (throws herself at him) ―Art thou gone so love, Lord, ay 

husband, friend... I must hear from thee very day in the hour, For in a minute there are many days, O 

by this count I shall be much in years, Ere I again behold my Romeo...‖ 

SLASH 13: (Romeo) ―Farewell: I will omit no opportunity, That may convey my greetings 

love to thee...‖ 

SARAH BERNHARDT: (Juliet) ―O think‘st thou we shall ever meet again?..‖ 

SLASH 13: (Romeo) ―I doubt it not...and all these woes shall serve For sweet discourses in 

our times to come.‖ 

SARAH BERNHARDT: (Juliet) ―O God, I have an ill-defining soul, Methinks I see thee 

now, thou art so low, As one dead in the bottom of a tomb, Either my eyesight fails, or thou look‘st 

pale.‖ 

SLASH 13: (Romeo) ―And trust me love, in my eye so do you. Dry sorrow drinks our blood. 

Adieu, adieu.‖ 

SARAH BERNHARDT: (Juliet) ―O Fortune... (raises her hands to the sky) O Fortune, all 

men call thee fickle. If thou art fickle, what dost thou with him That is renown‘d for faith? Be fickle 

Fortune: For then I hope thou wilt not keep him long, But send him back...‖ (falls to her knees, 

sobbing) 

Pause 

SLASH 13: Sarah... (eyes closed) 

Pause 

 Husband-Wife, Stalin and Venusian, as if waking from a dream, break into applause. 

 HUSBAND-WIFE: Bravo!.. 

 STALIN: Sarah!.. Sarah, I‘ll never call you ―Comrade Sarah Bernhardt‖ again! 
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 VENUSIAN: Encore!.. 

 HUSBAND-WIFE: Long live love!.. 

 They surround Sarah Bernhardt and Slash 13. Sarah Bernhardt stands up and curtsies, takes 

Slash 13‟s hand and raises it. 

 SARAH BERNHARDT: Thank you... Thank you!.. 

 VENUSIAN: Encore!.. 

STALIN: Sarah!.. Sarah!.. 

HUSBAND-WIFE: Long live love!.. Love!.. 

SLASH 13: Sarah Bernhardt!.. (hugs and kisses her) 

At this moment the metal tray falls from Caretaker‟s hand, unremarked by Caretaker or 

Doctor, who are both rooted to the spot. 

DOCTOR: (Looking at the patients with hand held to her heart) Oh, Mama!.. My heart is 

leaping from my chest!.. 

CARETAKER: (speaks aside, eyes fixed on the patients) What a bastard I am! I steal their 

sausages!.. (louder) I fill their glasses half full of yoghurt and take the rest home!.. A bastard like me 

should be crucified!.. 

DOCTOR: I want to be Juliet! Do you hear me, Romeo!.. (walking to the patients) Romeo!.. I 

want to be Juliet!.. 

SLASH 13: (raising Sarah Bernhardt‟s hand aloft, shouts) Sarah Bernhardt!.. 

VENUSIAN: Bravo!.. Long live art on the Earth!.. 

HUSBAND-WIFE: Love will save humanity!.. 

STALIN: Sarah!.. I will never again allow anyone to touch an artist!.. 

CARETAKER: I will never steal your meat again!.. 

DOCTOR: (to Caretaker) I will never tell tales about you to the Head Doctor!.. 

CARETAKER: (to Doctor) And I won‘t tell tales about you to him!.. 

SARAH BERNHARDT: My dears!.. Thank you!.. 

CARETAKER: (Tugging Venusian‟s sleeve) I will never stand in front of the window again!.. 

VENUSIAN: I believe you. Thank you!.. 

DOCTOR: Romeo! I love you!.. 

 

Doctor, Caretaker, Husband-Wife, Stalin and Venusian join hands and surround Sarah 

Bernhardt and Slash 13. 
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SLASH 13: Sarah Bernhardt!.. 

STALIN: Juliet!.. 

SARAH BERNHARDT: Thank you!.. 

HUSBAND-WIFE: Long live life!.. 

DOCTOR: Romeo!.. My love!.. 

VENUSIAN: Long live the Earth! 

SLASH 13: Long live all the planets!.. 

CARETAKER: I will never steal anyone‘s food again!.. 

Sarah Bernhardt steps forward and they all fall silent. 

SARAH BERNHARDT: (at the top of her voice) Long live Shakespeare! 

Everyone, in chorus: 

- Long live Shakespeare!.. 

- Long live Shakespeare!.. 

- Long live Shakespeare!.. 

- Long live Shakespeare!.. 

Hand in hand, Stalin, Husband-Wife, Venusian, Doctor and Caretaker, to the sound of music, 

dance and circle Sarah Bernhardt and Slash 13. Then Sarah Bernhardt and Slash 13 join the circle 

and all dance in a circle around the stage. Head Doctor enters. 

HEAD DOCTOR: (looks in astonishment) Oh my God!.. What‘s this?! What a performance!.. 

All dancing, in chorus: 

- Long live Shakespeare!.. 

- Long live Shakespeare!.. 

- Long live Shakespeare!.. 

- Long live Shakespeare!.. 

Lights down 

SCENE 8 

Daytime. Mental hospital. Head Doctor‘s office. 

Head Doctor, Doctor, Caretaker. 

Head Doctor sitting at his desk. 
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HEAD DOCTOR: It‘s Friday again...The end of the week... It seems just half an hour ago I 

was sitting and thinking that the week would go by in the blink of an eye... You see, it did pass in a 

blink!.. Really, life itself is passing in a blink... Another year will go by this way... ten years... even 

twenty years!.. They‘ll go by in the blink of an eye... And I, look, I‘ll take off my white coat, put on 

my hat and... ‗Bye! – straight to the cemetery and a cold grave! 

Pause 

What have I seen in this life? Nothing!.. Monday... Tuesday... Wednesday... Thursday... Saturday... 

Sunday... Monday again!.. But... (sobs) But... (takes handkerchief from pocket) But I want to have 

some joy out of this life!.. Is that such a lot to ask?.. But what can I expect? What is waiting for me in 

the rest of my life? (gestures with his thumb between first and middle fingers of his fist) This!..  

  A knock at the door. He quickly puts his handkerchief into his pocket. 

Who is it? 

 DOCTOR: (entering) May I come in? 

 HEAD DOCTOR: Come in. What‘s the matter? 

DOCTOR: Husband-Wife says that...  

Short pause 

They say that...  

 HEAD DOCTOR: What does he say?.. What do they say? 

 DOCTOR: Husband-Wife says that... I... that is, they, are waiting for a baby... 

HEAD DOCTOR: What! 

DOCTOR: Husband-Wife says that, we, that is, they, she with her husband, are going to have 

a baby!.. 

HEAD DOCTOR: Oh my God!.. But what are you saying? 

DOCTOR: Me?  

HEAD DOCTOR: Yes, you. 

DOCTOR: I am saying that it will probably be necessary to buy a pram... 

Short pause 

HEAD DOCTOR: (firmly) Oh, I see! Open your notebook and write!  

DOCTOR: Just a moment (walks towards the door) I‘ll get my notebook. 

HEAD DOCTOR: But what is that in your hand, isn‘t that your notebook? 

DOCTOR: No, this... this is a book... 

HEAD DOCTOR: (frowns) What book? 
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DOCTOR: Shakespeare‘s book... 

HEAD DOCTOR: Shakespeare? 

Doctor nods 

Instead of reading the latest scientific literature about mental problems, or following what is 

happening in the medical field, you are reading Shakespeare? 

 DOCTOR: (cheerfully) I have been reading Shakespeare since the day before yesterday!.. 

You should read it, too, Doctor! It helps you relax. Read it!.. You know that Shakespeare makes 

everyone equal... You leave all your worries behind... It seems... it seems that... (clutches book to her 

breast and closes her eyes) 

Short pause 

 HEAD DOCTOR: Ok, you can go now... 

 Doctor exits 

She‘s been reading Shakespeare since the day before yesterday?.. They have been a bit strange since I 

reprimanded them the day before yesterday... I can‘t really say how strange, exactly... just strange...  

 A knock at the door. 

Who is it? 

Caretaker enters. In one hand he is holding a paper. The other hand is behind his back. 

What? 

CARETAKER: (holding out the paper) Please, sign here. 

HEAD DOCTOR: What is it this time? 

CARETAKER: Twenty kilos of clay has arrived from the Artists‘ Union Art Fund. 

HEAD DOCTOR: Twenty kilos of what? 

CARETAKER: Clay. 

HEAD DOCTOR: Clay? What clay? 

CARETAKER: We ordered clay for Sarah Bernhardt to make a sculpture. 

HEAD DOTOR: But isn‘t Sarah Bernhardt an actress? 

CARETAKER: Yes, she is. But, you know she makes such beautiful sculptures!.. 

HEAD DOCTOR: Have you seen them? 

CARETAKER: (a little perplexed) No, I haven‘t... but I can imagine... 

HEAD DOCTOR: (with a dismissive gesture) Oh yes?.. (signs the paper) Here! (scrutinising 

Caretaker, holds on to paper) Wait a moment! What are you hiding behind your back? 



486 

 

CARETAKER: Nothing. 

HEAD DOCTOR: Have you been stealing again? 

CARETAKER: (sharply protesting) No! I don‘t steal any more! 

HEAD DOCTOR: But what are you hiding behind your back? 

CARETAKER: (bringing his hand forward) It‘s a book!.. 

HEAD DOCTOR: What book? 

CARETAKER: Shakespeare. 

Pause 

HEAD DOCTOR: Are you reading Shakespeare, too? 

CARETAKER: Yes! 

HEAD DOCTOR: Since when? 

CARETAKER: Since the day before yesterday. 

HEAD DOCTOR: The day before yesterday? 

CARETAKER: Yes!.. He... He is my favourite writer! 

Short pause 

HEAD DOCTOR: Ok, you may go... 

Caretaker takes the paper and exits. 

(Standing up, pacing up and down, imitating Caretaker) ―He is my favourite writer!..‖ As if he‘s read 

any other writer!.. What‘s going on? Is this a new syndrome? Shakespearomania?! 

Lights down 

SCENE 9 

Daytime. Mental hospital. Restroom. 

Husband-Wife, Stalin, Venusian, Sarah Bernhardt, Slash 13. 

Husband-Wife sitting in rocking chair, reading a book. Stalin pacing up and down, reading a 

book. Venusian standing in front of the window, but now with his back to it, reading a book. Slash 13 

standing in front of Sarah Bernhardt, presenting his profile. Sarah Bernhardt standing, shaping a bust 

of Slash 13 in clay on a tall stand.  

SARAH BERNHARDT: (to Slash 13) You have a real, antique profile, Monsieur Slash 13... I 

know I am torturing you... 

SLASH 13: Sarah!.. I am living the best moments of my life!.. 
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STALIN: (pacing up and down, reading voraciously) Shakespeare is a hundred times better 

than ‗Kapital‘! 

HUSBAND-WIFE: (rocking in the chair, reading from the book in her hand) Signora Capulet 

says, ―So shall you feel the loss, but not the friend Which you weep for.‖ Do you see these beautiful 

words, my darling?.. Listen to what Juliet says, ―Feeling so the loss, I cannot choose but ever weep 

the friend.‖ Ohhhh!... (sobs) 

VENUSIAN: (reading the book in his hand) Shakespeare!.. Shakespeare!.. You know things 

that even we don‘t know!.. 

STALIN: (striding over to Venusian) You can congratulate me! 

VENUSIAN: For what? 

STALIN: I have been saved from the swamp of materialism. I am now an idealist! 

VENUSIAN: Ooohh! That‘s good!.. As I am an idealist, I thank you! 

STALIN: No, don‘t thank me!.. Shakespeare!.. Thank Shakespeare!.. 

SARAH BERNHARDT: (Working enthusiastically on the bust) Let us see what Monsieur 

Rodin will say this time. Perhaps he will take a dislike to this bust, too? 

SLASH 13: Is it possible not to like anything made by your hands, Sarah?.. 

SARAH BERNHARDT: Ehh, Slash 13, my dearest friend... the people on our planet are not 

like you... 

SLASH 13: Anyway, Sarah, you have Shakespeare!.. 

SARAH BERNHARDT: (laughs) Who knows, Monsieur Slash 13... Who knows if 

Shakespeare is ours or yours!.. 

Lights down 

Scene 10 

Evening. Mental hospital. First Head Doctor‘s office, then hospital yard, then the restroom, 

then again the hospital yard.. 

Head Doctor, Doctor, Caretaker, Slash 13, Husband-Wife, Sarah Bernhardt, Stalin, Venusian. 

Head Doctor sitting at his desk. 

HEAD DOCTOR: It always amazes me: Oh God, how many fantasies can appear in 

someone‘s brain? Where do they come from, these strange scenes, strange thoughts, strange attitudes, 

strange qualities? It‘s miraculous!.. Yes, really a miracle!.. I have worked with patients for twenty-six 

years now, eighteen as Head Doctor, but I‘m still taken by surprise... You see how he checked his 

own blood pressure, without equipment? They are fortunate people! Not like me... 

A sudden noise, and voices off 

- What is it?! 
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- I‘m scared!.. 

- Stop! 

- Out of my way! Out of my way! 

- Oh, I can‘t look at it!.. 

- Be careful! 

- It‘s not allowed! 

- Doctor!.. Doctor!.. Doctor!.. 

HEAD DOCTOR: (getting up) What‘s all that noise? What‘s the matter now? 

- Doctor! 

- Doctor! 

Doctor enters, breathless 

DOCTOR: (breathlessly) Doctor!.. Doctor!.. in the yard... in the yard... 

HEAD DOCTOR: (confused) What‘s happened? 

DOCTOR: Doctor!.. (can‟t talk) 

HEAD DOCTOR: (shouting) But what‘s happened? 

DOCTOR: Doctor!.. A flying saucer has landed in the yard!.. 

HEAD DOCTOR: What? 

DOCTOR: Flying saucer!.. Suddenly some coloured lights!.. then.. then this big flying saucer 

landed in the yard!.. Round!.. Big!.. Lit up!.. Door!.. 

HEAD DOCTOR: (worried) Do you know what you‘re saying? Are you fully conscious? 

What flying saucer?! 

DOCTOR: A space ship, Doctor!.. A real space ship!.. Look! Have a look yourself!.. 

Head Doctor hurries to the window and anxiously pulls the curtain aside to look outside 

HEAD DOCTOR: (horrified) Oh my God, what is that?! 

Caretaker enters, shouting 

CARETAKER: Doctor!.. Doctor! They have come for Slash 13!.. Slash 13 is leaving!.. 

HEAD DOCTOR: Where to? 

CARETAKER: Van... Van... (can‟t pronounce it) There! To his planet! He‘s getting into the 

flying saucer!.. 

Short pause 



489 

 

HEAD DOCTOR: (runs out of the door, shouting) Take me, too!.. Take me too!.. I want to go 

to your planet, too!.. I don‘t want to stay here!..  

DOCTOR: (runs after him, shouting) Me too!.. Take me too!.. 

CARETAKER: (runs after them, shouting) Me too!.. I‘m not staying here!.. Take me too!.. 

Stage revolves and Head Doctor, Doctor, Caretaker, all shouting, are running towards the 

space ship, which is colourfully illuminated, in the yard: 

- Take me too!.. 

- Me too!.. 

- I want to go to your planet!.. 

- I don‘t want to stay here!.. 

Stage revolves and Slash 13, who is standing next to the space ship in the yard, turns back. 

SLASH 13: (waving) Goodbye!.. I am going!.. Goodbye!.. (raises his other hand, holding a 

book, and shouts) Sarah!.. Sarah!.. I am taking Shakespeare with me!.. I will create a theatre in 

Vanderprandur, Sarah!.. I‘ll come back and I‘ll take you there for a tour!.. Farewell, friends!.. Sarah, I 

will come back for you!..  

Stage revolves and Head Doctor, Doctor, Caretaker, all shouting, are running along the stage 

- I want to go, too!.. 

- Stop!.. 

- Take me too!.. 

- Me, too!.. 

- I don‘t want to stay on the Earth!.. 

Stage revolves and Sarah Bernhardt, Stalin, Husband-Wife, Venusian, opening rest room 

window to the yard, waving to Slash 13: 

- Bon Voyage!.. 

- Goodbye!.. 

- Have a good flight!.. 

- See you!.. 

SLASH 13: (shouts) Sarah, I‘ll come to take you back!.. 

SARAH BERNHARDT: (waving) I‘ll wait for you!.. 

SLASH 13: I‘ll definitely be back!.. 

SARAH BERNHARDT: I know you will!.. 

HUSBAND-WIFE: (to Sarah Bernhardt) My husband says, never give up hope!.. 

SLASH 13: (shouts) Sarah!.. 
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SARAH BERNHARDT: (taking handkerchief from bosom, waving) My dearest Slash 13! 

Stage revolves and Head Doctor, Doctor, Caretaker, breathlessly shouting: 

- Stop!.. 

- Take me too!.. 

- Me, too!.. 

SLASH 13: Farewell!.. 

CARETAKER: (stopping, breathless) He‘s gone!.. They‘ve flown!.. 

DOCTOR: (stopping, breathless) And we stay!.. 

Head Doctor also stops.  

Pause 

HEAD DOCTOR: (suddenly shouts) Venusian!.. To Venusian!.. (runs back)  

DOCTOR: (shouts, running) To Venusian!.. (runs back, after him) 

HEAD DOCTOR: (shouts, running) I‘ll fly with Venusian!.. 

CARETAKER: (shouts, running) Me, too!.. Me, too!.. Venusian!.. My dear brother!.. 

Venusian!.. You are my soul brother!.. (runs back after them) 

Lights down 

THE END 

 

8-14 January 2006,  Baku. Azerbaijan. 

Translation from Azerbaijani: Saadat Ibrahimova, Ian Peart 

 

Ruzanna Araqelyan 

POST-SOVIET ARMENIAN DRAMATURGY  

Theatre is one of the ancient arts of the world – intertwined with the human history and changeable like 

it. Though the kind of the theatre which is an art of present, is a magic creation that takes place and disappears at 

the same time. And each of these creations comes to confirm the existence of the art of theatre over centuries – 

with a new content and in a new way.   

 The nowadays Armenian theatre is seemed to be in such a phase of its existence where the important 

thing is the history of a lonely individual. A chamber environment is like a peculiar laboratory, where the human 

soul, nature, the inner psychological problems, immobilizing him, are examined.   

The post-Soviet period brought to the Armenian reality new human concepts and another social 

situation. The realization of freedom and independence made free the Armenian man of the samplers and gave 

an opportunity to go freely along the oblique way of the art, to discuss the present from the point of view of the 

individual, to make its art statement. One of the main Armenian cultural visit-cards is the theatre. Theatre, which 

promoted the preservation of the Armenian trait, included the problems of the time, to keep strong the national 
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spirit and identity. One of such theatre‘s main components is the dramaturgy, which during its development has 

reacted to the political-public upheavals, analyzed the modern man, sometimes trying to find way-outs from the 

hard state of the present, sometimes leaving the hero with his ideas and questions without answers.  

Also in a critical situation appeared to be also the culture. The struggle of the existence was the 

primary. Decedent mood and the pessimistic mentality becomes characteristic. People thought of 

incomprehensible incidents and events, in absurd situations try to orientate, find ways or wait. It seems we see 

the art reflection of these events in one of the last writings of the famous theatre and cinema figure Aghasi 

Ajvazyan – the play ―Suicide Ship‖, where the heroes seem to have a new hope, in a ship which goes, but 

where? In the exposition it becomes characteristic the following ideas of the Captain.         

- Is the end different? We all leave to the blessed existence, or leave from this non-logistic, derogatory 

existence, from this changed existence, from this state of a jester, which obligates us we don‘t know who. 

(―Dramaturgy‖ literary-art journal, N12-12, 2007, p. 6).  

The play bears the stamp of the ―absurd drama‖, examines the meaning of the existence, eternity and 

wishes.   

Step by step the over-line seems to leave away, including the questions, and the doubts taking life from 

these questions,  which are foreign for the human mentality.       

Some of the editors have staged plays of modern Armenian playwrights, some tried to find their interests in the 

plays of the foreign authors. 

The post-soviet dramaturgy is generally staged not much. It is also specified by the hard state of the 

country. We can distinguish playwrights whose plays are staged as in National academician theatres, also in 

many theatres of the republic. The main authors are:  Davit Muradyan: ―Our old piano‖, Karine Khodikyan: 

―The woman after the rain‖, ―Sunrise‖ (A flame in the sunrise – under his window), Hovhannes Tekgyozyan 

―Metastases‖, Gurgen Khanjan ―So till when?‖ 2002, Levon Mutafyan ―The Pigeon‖.  But there are many plays 

which by their weak dramaturgic construction, the content do not admire the Armenian editors. They are still on 

the way of findings, are trying to find a new way of construction. Some of the editors partially try to find their 

interests in the plays of the foreign authors. In the mostly well-known and staged plays of the post-Soviet period 

the theme is either a reflection of the historical period or an event being observed from the 21st century point of 

view, an examination of the question connected with the faith, or a social theme, a man in a hard psychological 

situation. The playwrights bring a hero who is lonely, tries to examine himself, meets his ―ego‖, is wandering in 

uncertainty.  

It is noticeable today that the playwrights limit in the frames of one act and offer a small number of 

heroes. In the list of the acting characters a great place occupy such characters, whose names are simply mention 

either the title, sex, or an abstract name, as, for example, The human conscience, Adulation, Fear, Voice. The 

prevailing are the marionettes and clowns as acting characters.  It is also noticeable, the author becomes one of 

the pleyers in the cast who comes to ideological generalizations of himself.        

There is a great demand on sole-play today, which admires with its chamberness and examination of 

the lonely man‘s inner world. By no means it‘s another playwriting construction, where the hero presents with 

monologs. The chain of his acting action is restricted. The anti-through action seems to transfer into the inner 

world of the hero and the struggle seems to become of the inner character. The hero comes out without 

opportunity to be found out through his partners. More prevailing become the inner monologs which in their 

turn bring the action of the speech. Sometimes, next to the hero, as an passive acting person, comes forth the 

second ―ego‖ of the hero. Also present themselves the so called ―dublicates‖ of the hero, to whom the hero 

applies when the parade of his memories start. Sometimes a thing on the stage, a tree, as a silent hero can share 

the hero‘s loneliness. Often we meet such sole-plays, the author of which is just director-actor himself and it 

noticeable, that it is richer in the feaufurning mise-en-scene in the dynamic run.  If we see that the plays of other 
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genre haven‘t gained interest, then it is worth to mark, that mostly the published sole-plays have got a stage 

comment.  

   In the post-soviet dramaturgy comes forth with her female images Karine Khodikyan. She brings a 

gallery of heroines, where there are women of different mentality. They are characterized with a female 

craziness, paradoxes, taking contradictory decision, complaint against being misunderstood, being against a 

situation with no ways-out, and simultaneously with a sarcastic and a joking nature. Each of them is created by a 

woman, bears the stamp of a woman mentality, is being found out with fragile nuances, bears the  author love. A 

part of the heroines lives in Yerevan, is suffering and waiting. Here they act like an Armenian woman, freely 

think and speak loudly of their problems, love their city, burn a flame under the window of the beloved, fortune-

telling on a coffee foot. One of the most colorful images of this gallery is Penelope who comes forth with her 

stability, endless patience and strong will features. The image of one of the Troy heroes – Odyssey‘s wife, is one 

of the female images being memorized in the history, which was spoken much of in the history. A hero the 

greater part of whose life passed in waiting. Penelope who presents to us came to tell us little woman secrets – 

entangled with deception and smartness. With her experience is distinguished the gipsy Frida. An image, who 

damns, drinks tequila, sustains dawns the physical pain, the body wishes in the pictures, together with her 

disablement dreams of dancing. Joy and dreams, pictures... That‘s all she has.  

Due to systematically published literary-art  journal ―Dramaturgy‖, can arise their voice the young 

dramatists, to act near the famous dramatists, to find out their quests, imaginations. There are plays of different 

genres in the journal.. In its turn it comes to stimulate the recognition of the plays, gives opportunity to the 

directors to stand before a choice. In the natural course are born the plays, published and wait for being staged, 

wait to be born and to die on the stage again and again. They get tired, grow older stay behind from the parade, 

but the theatre doesn‘t wait sometimes stops, looks behind and with a new force goes on forward. A  Theatre 

with all its components, with life and death in it, a Theatre with man-masks.    

 

KARINE KHODIKIAN 

PENELOPE 

A play in one act 

Translated by Herand Markarian 

PENELOPE 

A projection screen in the background and a couch in 

stage right. 

The stage is dark.  

PENELOPE- (Enters in a rage accompanied by a ray of light.) Where is she? Bring her here! Who‘s that 

bitch? Bring her here, to my feet! I would like to see her pale face; her petrified bulging eyes and her mouth, 

where words spewed out through the crevices of her teeth. I must see, I must see who that traitorous bitch is! 

With the word ‟‟traitorous,‟‟ Penelope‟s angered and 

distorted face is projected on the upstage screen. 
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PENELOPE- (Who has frozen in the same gesture as in the projection, begins to show signs of life; then she 

turns and curiously examines herself. When she turns to the audience, she is a different Penelope; she is 

composed and proud; she is the classical Penelope; only her eyes are sparkling with naughtiness. Addressing 

the screen.) You don‘t label that scene pleasant, but an honest rage somehow justifies my ‘‘distorted face‘‘. 

(Leaning partially, looks at the screen.) One of my maids had squealed to the self-professed idiot suitors that I, 

for the last three years, grabbing their noses, was dragging them around; and that during the day I was weaving a 

burial shroud for my eventually dying father-in-law and in the evening, under candlelight, was unweaving parts 

of it. Yeah, for three years, those idiots didn‘t suspect what was happening and suddenly, on that bitch‘s word, 

their eyes were opened… and they demanded an explanation from me. And I, dashed out of my bedroom and… 

(Freezes.) 

The light fades on her.  

Penelope comes to life on the screen. 

PPENELOPE- ON THE SCREEN- So I have housed an ungrateful dog under my roof, one who eats my food, 

washes my feet, but sells my secrets to strangers? Right now, do you hear me? Hurry up! Find her and bring her 

here! 

 

 

The screen fades. 

      The stage right corner is lit.   

   

PENELOPE- (Sitting on the couch in a royal pose. With a graceful weariness) They didn‘t find the informer 

bitch. They tried everything, but couldn‘t find her. (Pauses a moment, then with an ambiguous smile) Although, 

I would‘ve been surprised had they found her, since I was the one who had taught my most-trusted maid what to 

say to the so called suitors, with what facial expression and vocal inflections, so that they wouldn‘t suspect that I 

was speaking through her. 

I, Penelope, Odysseus‘s wife. (Looks attentively to the right side as if hearing something.) Yeah, his 

wife… (Looks attentively to the left as if hearing something from there, too.) The widow? (Looks right.) Wife… 

for one year… (Looks left) Widow for twenty years? (Looks left and right) The wife or the widow? Which one 

weighs more? (Uses her hands as the panes of a scale to ‟‟weigh” her options) the one-year wife or the twenty-

year widow? (Raises her right arm) He is my love for one year, my first man, the fruit of whose seed is my 

son… (Raises her left arm) The twenty years, which embodies my waiting for him and everything else… (She 

weighs her options again; suddenly it seems she can‟t carry the weights and both her hands fall helplessly. 

Pauses, then in a stubborn tone) I, Penelope, Odysseus‘s wife… yes, the wife; only the wife!  

One day during the 20th year of his absence, maybe today, I killed my waiting. I revealed my true self 

in front of my astonished suitors when I tore the ill-fated shroud; when, for the first time, I looked in the eyes of 

http://en.wikipedia.org/wiki/Odysseus
http://en.wikipedia.org/wiki/Odysseus
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the noblemen gathered around in my house with a challenging feminine look. Then I locked myself in my 

bedroom waiting for Odysseus to appear. What if he was going to appear, I had no doubt.   

(Rises and walks to stage left, which is lit and where a torn and partially unraveled white cotton sheet 

is hung. She starts taking apart the loose strings.) The Trojan War had ended ten years earlier; however, our 

struggle continued for ten more years. That‘s because -in contrast to Helen, Menelaus‘s wife and Paris‘s lover- I 

am Penelope, Odysseus‘s wife… (Unexpectedly she interrupts her story telling; ponders for a moment, comes to 

stage center looks in the auditorium trying to engage a contact. She reverts to a normal, even familiar, tone.)  

There‘s lots of pathos here… don‘t you agree? And he… -well, as you are accustomed to saying these days- 

there is a lack of information, and that always hinders mutual understanding. (She flirts boasting) Hence… 

since… (As if not being able to play the game, she simply smiles) and just for that, a bit of information.    

   (With a tongue-twisting speed) And so, after the Trojan War, -which had flared because of stupid 

Helen- whoever survived went home, soldiers and all, even King Agamemnon. Yes, yes, even Agamemnon, 

who went home, dragging behind him the leftover of Paris, Helen. Everyone went home but Odysseus. Homer 

in his ‘‘Odyssey,‘‘ for centuries, has really masterfully convinced us that Odysseus couldn‘t go home because of 

the anger of gods.   

Yeah, right! For ten years, the gods of Greece didn‘t have anything else to do but create intrigues and a 

myriad of obstacles so he wouldn‘t go back to Ithaca. To expect something else from Homer would‘ve been 

naive to say the least. Since the author and his hero are ‘‘cut from the same cloth.‘‘ What I really mean is his is a 

worthless clan… My grandma would‘ve said, ‘‘dogs don‘t eat dog‘s flesh‘‘. What am I thinking?... I‘ll tell you 

why my beloved husband could not get home for the last ten years. I pronounce right from the beginning: Forget 

about gods! As long as humans live on earth, the gods above can do nothing! (Wary of her tone, looks up and in 

a light flattering tone) almost nothing…     

Odysseus‟s picture, or the picture or bust of any Greek, or 

the hero from Konchalovsky‟s film, or specially chosen 

figures with corresponding masks are projected on the 

screen.  

PENELOPE- (Without looking at the screen and with an expressive hand gesticulations) He is a hero, a hero! 

The war didn‘t make him a hero. He was a born hero. I realized that the first time I glanced at him. (As if 

answering someone in the auditorium) What about my glance? I was sixteen years old. My body was craving to 

become a woman and my mind was seeking a man worthy of me. At the age of sixteen, if the body and mind 

realize what they want, the rest as you say is a matter of technicality. In my times, we used to say gods have 

acted favorably. In a nutshell, with the gods‘ favor, the technical part was solved. Up until now though, I don‘t 

know who conquered who? Did I conquer him, or did he conquer me? We dove into the whirlpool of love and 

submitted to each other with such a maddening lust as if we knew we should consume in one year everything 

that would‘ve been spread over twenty years… everything!  

Erotic pictures are projected on the screen.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Odysseus
http://en.wikipedia.org/wiki/Odysseus
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PENELOPE- (Expresses her behavior with mime and gesticulations. She hardly conceals her mockery along 

the pleasant memories. The projection ends with the most vivacious embrace freezing on the screen. Returning 

to herself). Conquering is followed by submission. My statement applies to armies and lovers alike. Naturally I 

am talking about the latter. (She pauses for a moment to emphasize her statement). The conquering woman, 

pleasantly - I would‘ve said with self-sacrificing desire- submits to her man. ‘‘And that is natural.‘‘  You men or 

women in the audience would say. After a man conquers a woman, his submission to that woman is equivalent 

to betrayal of one‘s country… ‘‘And that is natural‘‘ would think the men sitting in the audience… Only the 

men… 

       My Odysseus was a hero and for a hero the betrayal of the country … (a short mime to display her 

mocking behavior). That was the reason why my hero accepted the grievous news of the war. Well… he was 

about to become a domestic animal, namely a desired woman, a newly born child… home, real estate… cows, 

sheep… blocks of cheese, wine casks… Hell… and where is the hero? Damn it!     

I, honorably sent him to become a hero… At night, I would burn with my flesh‘s thirst, and during the 

day, I would, without losing a moment, cover his sword-and-war-craving hands with my son‘s clothes -milk-

smelling clothes- preparing him for the return day. My knavish, no-less ill-intentioned husband, had foreseen 

my feminine slyness and at the moment of his departure said, ‘‘If I don‘t come back, take care of my father and 

mother and when my son grows up and grows a beard, you can choose a man and leave my house‘‘. That he was 

not going to die on the battlefield, we both knew… (With an ambiguous smile) The gods had said that! So, what 

did his words mean? Of course they were a challenge, an instigation! What he meant was, ‘‘Every woman is 

capable to love, some more, others less. How about you Penelope, can you wait? Because not every woman is 

capable to do that. Will you wait if you are worthy to be the wife of a hero?‖  

I didn‘t reply. I looked in his eyes. How long did we look in each others‘ eyes, I don‘t know, but both 

of us understood that a new phase of life had begun. From that moment on, every day would delay rather than 

shorten his return. Now you can record that parallel to the Trojan War, our war had begun.   

 (She slowly wears her black cape over her gold-colored belt) Ten years went by easy; same as ten 

years. It was war, all men were at the battle field, and I, like other women, was raising my son, taking care of 

Odysseus‘s father and mother, increasing his holdings and wealth; most importantly, I used to walk in the streets 

of Ithaca with pride… After all, I was the wife of the hero Odysseus.   

But… the war ended; those alive came back one after another. Odysseus did not. Only I knew that he 

won‘t be back yet. I knew when he would return… in 10 years… the same duration as the Trojan War. I 

continued raising my son, taking care of his parents, increasing his wealth, keeping his honor unstained, but I 

was already trying to lessen my appearance in the streets… then I locked myself within four walls. The widows 

of the martyred were dealing with their grief, and those of the returnees with their joy. I, on the other hand, was 

neither one nor the other …    

(Picks up a book from the floor, comes to stage center and shifts to a direct and intimate tone. After a 

meaningful pause) You understood me correctly; one more short information. (Thumbs the book) Ah, I found 

it… as a result of the absence of the husband, the lonely widow… it sounds better in Russian: solomennaya 
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vdova. Regretfully, I couldn‘t find the equivalent Armenian word combination, thus I‘ll translate it as ‘‘the straw 

widow‘‘… (Shrugs her shoulders and throws the book to the wings; then goes and brings a large straw hat 

from the same wing and puts it on). Somehow I conformed to the absurd naming. But that is not important. The 

important thing is that in Ithaca, for that matter in all of Greece, I was the only one with that status- with this 

hat.   

After a long silence, news came that my sweet hubby was in Circe‘s bosom.  (She giggles 

unexpectedly, which turns into a hysterical laughter). Homer says Circe had allegedly bewitched him with a 

magical potion and messed up his brain.  Odysseus‘s brain?...  Odysseus could mess up anybody‘s brain… He 

could take them to a treasure cove and bring them back empty handed… You old fool! Who do you call stupid? 

(She goes into a rage as if settling a score with her hat. Then takes it and hangs it on the torn sheet. With an 

unexpected calmness) He wasted a year in that aging whore‘s bosom, whose only enchantment was the blazing 

lust of a woman petrified of getting old.  Although I knew that enchantment wouldn‘t last long, it was really 

pleasant to hear that they had parted and my hero was heading home. He is coming. (She starts circling the 

stage frantically). He‘s coming, he‘s coming… comiiiiing… (Stops abruptly, with a sorrowful mockery) He 

came, came… and is silenced… and now in Calypso‘s bed.  

In contrast to Circe, this one was younger and more beautiful than I… When I heard of the news, I 

locked myself in my bedroom and stood naked in front of the mirror. (She plays the role in front of a mirror 

made up of foil) The figure of a woman waiting for 13 years; the hands of a mother raising her child without a 

father for 13 years; the eyes of a woman staring at the path for 13 years;  lips untouched for 13 years…(She 

throws the þþmirrorþþ under her feet and crushes it) and she is prettier than me… tall and slim, enjoying 

Odysseus‘s vivacious lust…(Stops and breathes heavily) When I was crushing the mirror, I was hoping my 

heart would burst and that would be the end of me… It appears I have a very healthy heart. His mother‘s heart 

couldn‘t bear it… no, it didn‘t burst; her heart was not less healthy than mine. Simply, as the mother-in-law, she 

compared me with that whore… she preferred her over me… then went and drowned herself in the sea. Of 

course I gave her a proper burial but didn‘t shed a drop of tear. Like any other mother, she was convinced her 

son deserved a better person than me, that‘s why she ended her life. (With an unexpected vengefulness) You 

deserve it! You didn‘t trust my feminine power. (Coming back to her senses but still vindictive) With her gone, I 

had one less reproaching gaze, but that was a drop in the sea. Commonly, when the husband wanders abroad, the 

society blames the wife. After the Trojan War, they started staring at me like that… I spit on every, everybody, 

everybody… Except one…   

Telemachus‟s picture is projected on the Screen.  

PENELPOE- (After examining the picture; worn out) Had I given birth to a girl, I would‘ve raised her very 

close to me; I would‘ve shared the hurt of my pride with her and I would‘ve made her an ally of mine. The only 

force that unites women is their special behavior towards the flock of men. But… (With tenderness, then with 

pride) Telemachus, my son. Up until the age of ten, that is the end of the war, he was my protector and my 

friend… then we became estranged. His looks became reprimanding…‘‘what have you done that my father 

doesn‘t want to come home?‘‘ What can you tell someone who hasn‘t grown a mustache yet.   
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I had to endure the widespread rebuke and poorly concealed contempt. So, with those in my household, 

I began to speak only with commands, as with those in the city, I adopted silence as an answer. In a word, I was 

a sorceress… I couldn‘t explain to anyone or justify my actions… Don‘t forget, I am Penelope, Odysseus‘s 

wife.       

At the beginning my father-in-law sympathized with me, but later he too started avoiding looking at 

me… He too considered me guilty. Had I been a proper woman my bosom would‘ve attracted Odysseus. But, 

once in a while, my father-in-law would smile with remorse. Well, he knew his son too well… he himself, in his 

youth, was not a lesser lewd.   

So, when my mother-in-law drowned, my son estranged me; when my father-in-law began to avoid me 

and when the city‘s malicious attitude surfaced - that was four years since Odysseus was in Calypso‘s bed- I 

decided to get married. More so, Telemachus‘s face had grown whiskers. 

I had no doubt that I would have suitors, but the reaction I got to my half-seriously made statement was 

amazing. The suitors, who desired this 35 year old ‘‘straw widow‘‘ were the best youth ranging in age from 18 

to 30. Not a bad way set your value, huh?       

An assemblage of suitors is projected on the screen. 

PENELOPE- Look at them; each younger than the other, loving, strong and manly. Indecent and spoiled… 

Why are they like that? Because they want to become the husband of Odysseus‘s wife.  (Laughs then giggles) 

Because they attacked like starving jackals and began waiting; waiting for my echo. I too was waiting, I was 

waiting for… Odysseus‘s echo. 

No, I was not that naive to think that he would rush home like mad the moment he hears of the news of my 

marriage. After all he knew me too well.  He simply understood that I was crossing from silence to action. 

Odysseus‘s echo was not delayed; news arrived that Calypso also wanted to marry my husband. (To 

herself)  Marry my husband… it doesn‘t sound bad. (Sour smile)  I calmed down; that news meant only one 

thing: that Odysseus definitely would come back… one day. But my suitors, who had fulfilled their tasks and 

were rendered useless, remained at my doorsteps like unwelcomed flies and had no intention of going away…  

Oh, I forgot to tell you; the moment my father-in-law heard about my intention of getting married, he 

left the house and never came back. He went to the shepherds in the mountains… well, clean air and fresh milk 

are beneficial for men of his age. And since the same news that had amused the son had angered the father, then 

my assessment was right.   

   Let‘s come back to our sheep… pardon me, I mean my suitors. Those who came to my doorstep 

shivering with the leftovers of fear, respect and lust … yeah, all the leftovers… Then, soon after, they began to 

change; they began to understand that Penelope would not rush into decision making. They understood that and 

let go of the bridle… They thought they were the ones who had let go of the bridles; in reality I turned those 

masculine, strong, athletic youth into gluttonous, drunk and lewd; thus the pedigree oxen had turned into fat, 

lazy and lustful roosters. Why? Because when time was right, Odysseus would easily crush them. Am I cruel? 
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Not at all! Because they had dared to lust me, Odysseus‘s wife. One time as I was passing through the corridor, I 

heard, ‘‘Doing a woman who has not been had for 17 years has its pleasure‘‘ … Another one said, ‘‘When you 

think, even before that, Odysseus‘s spear has been her only…‘‘ The rest of the sentence got buried in their 

impudent snicker.  And I continued walking more proudly… Not every woman can pride herself by her 

husband‘s manliness… even if it has 17 years of antiquity. 

Finally, one day, in between two banquets, my suitors demanded of me to choose someone and not 

disgrace them, otherwise… I didn‘t have any doubt they were capable of doing anything; and don‘t forget my 

son was a hot-blooded teenager… I put forth a condition… well, you already know: I‘m talking about weaving a 

burial shroud for my father-in-law who had fled to the mountains out of sorrow.   

They reluctantly accepted my condition, but realizing that it takes a long time, after the banquets they 

started sleeping with my servants. The girls, of course, were prepared for this; I had ordered them one-by-one 

how to arouse and seduce those goat-like males.    

And I…as I was looking at them from the top of the stairs and telling them about my condition, my 

heart was bursting in triumph. Because my wise imaginative hero, who had invented the Trojan horse, would‘ve 

realized right away what a cunning thought I had conjured up by weaving-unweaving, weaving-unweaving the 

burial shroud… and since what had bound us was not only lust, but the power of thinking; he would‘ve 

suspected my resourceful moves aaaa~nd (With a demonstrative move she embraces Odysseus in her bosom. 

After a pause, as if ashamed of her burst, she reverts to a normal dry tone.)   

      There was still time for that aaaa~nd… I was weaving-unweaving the burial shroud while my suitors 

were having orgies right in front of my eyes; and my son took off and ran away looking for his father… Let me 

say, I was expecting his action; what‘s more, the lavish banquets had another purpose. Presuming that his 

mother had lost her mind from a delayed lustfulness; what could my unlucky boy do? Of course to look for and 

find his father, who had insulted him by leaving, and that had turned into hatred.   

Yes, my poor son hated both me and his father because he didn‘t know and would never hear about our 

own battle. I did everything so he would leave home. (As if responding to the audience)  Why? So that the self-

pitying lad would turn into a self-reliant man. Concurrent to his search for his father, I wanted my Telemachus 

to become a male in the dirty dens of the ports; so what if he would come back empty-handed? Is it that easy to 

find Odysseus, even if the seeker is his own son? Upon his return, Odysseus would‘ve found at home not a timid 

man but his own double, his continuation.     

I honestly confess, had I sent word to Odysseus that I can‘t wait for him any longer, he would‘ve 

thrown himself in my bosom like mad. But I was able to wait for 19 years, and at the twentieth year, when the 

deadline was up, I told my suitors, through my maids, the story of the burial shroud, realizing that Odysseus 

soon would appear at his doorsteps. It is a disaster when a woman and a man know each other to this extent. In 

our case that was a cause for the death of at least thirty suitors…         

Let me continue my story… So, Odysseus was on his way back; and I, with the firm determination for 

the final decisive battle, waited for him to appear. And he did appear… a beggar in rags and unbathed… a bum.  
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Only two of us recognized him:  the dog and I.  Argus, like a faithful dog, went to him crawling and, at his feet, 

breathed his last. 

Now, you are waiting for me to say, ‘‘and I as a loyal woman…‘‘- Well, do you want to know what I 

did? 

I recognized him without actually seeing him. When I ordered the wandering beggar to be brought to 

me -this is what I always did hoping to hear about my husband- first, I was refused, which was more like a 

condition: ‖Let the mistress wait until sunset, then let her have me sit by the fire and then start questioning 

me…‘‘ .  That was like my wily Odysseus.  ‘‘Until sunset‘‘…  so that in the faint sunset light I wouldn‘t be able 

to see him in rags. ‘‘ Sit him by the fire‘‘… so that the flames wouldn‘t reveal his emotions.        

In a couple of hours my maids restored the velvety sensation of my skin, the sparkle of my eyes and the 

firmness of my breasts… and when the silk and the sheets wrapped around my scented body, when the gold 

barrettes masked the gray in my hair, when the stiff desire in my fingers was awakened and caused me to shiver, 

I came out of the bedroom. I entered the guest room. Seeing me, the beggar sitting by the glaze of the fire tried 

to rise. I forbade him, telling him that I was respecting his old age. He smiled secretly -as if unnoticed- thinking 

that I didn‘t recognize him.   

I, not recognize him? Could the rags hide the strength of his arms? Could I not see the sly sparkle in his 

eyes even under his dirty, messed-up hair? And his smell… neither the years, nor the roads, nor the women 

could‘ve masked? Sitting on the couch, I started my questioning. Convinced more and more that he had been 

able to take me for a ride, my beloved husband took on his role and started his barrage of lies, which honestly, I 

was hardly listening to. A bit later, the servant lit the large torch. And he saw me… He was looking and not 

believing that a 37 year old woman could look like a17 year old one. How could I explain? When you don‘t live, 

you don‘t get old! And now, my hero, who could fool the gods, was stunned and unable to control his 

admiration, trying in vain to curb the belated desire burning inside of him…        

I ordered my maids to bring a gold-plated mug, scented oils and hot water.  He realized that I was 

going to wash his feet, he tried to avoid that, he even tried to run out of the living room. By the way, in the epic 

poem, it is said that his nurse was the one who washed his feet… Don‘t believe that! I knelt and washed his dirty 

and scar-covered feet, upon which the dust of Troy and Calypso‘s scent were embossed… The longing 

awakened in my fingers as I cleansed layer-by-layer my knotty husbands‘ defeats and triumphs… and then my 

fingers started slowly, very slowly crawling up… I was not looking at him; I was only hearing his uncontrolled 

breathing. Did I conquer him, or did he conquer me?  We were rolling on the marble floor with a wild passion; 

we were ripping off each other‘s clothes; I was ripping off his rags and he my gold-woven silk cover… I was 

kissing his dirty face and he was licking my scented body…    

I have believed that at that moment the gods were dying of envy and bursting with a belly-aching 

laughter. What a scene!... The invincible Penelope was subdued by a wandering beggar and Odysseus was 

sleeping with his betraying wife… 
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When we came to our senses, we were lying in the slush of ashes.  The water from the mug had spilled 

on the fire… my dirty body could not be differentiated from his. At that moment, I played the worst of my cruel 

games. I …  

(As if coming to her senses, she reverts to her dry practical tone). So that you understand the intrigue 

of this story. One more short information. Like all lovers, we too had our own symbolic words; Uhh… After 

orgasm and before coming to his senses, he used to whisper in my ears ‘‘myyyyy insatiable‘‘ and would hear 

my response ‘‘myyyy unquenchable‘‘… Ok, now you can hear the rest.  

 (With the previous tone) So, uh… after orgasm, here we are lying side-by-side in the slushy ashes. My 

eyes are closed, but I feel my hero has completely lost himself; he doesn‘t comprehend…  Is this the immaculate 

Penelope?  Where are the legends woven about her morality? You can imagine, no, the situation this poor man 

is in? As a bum, he has slept with his own wife and loved the whore who has submitted to the bum. It is the least 

of my concerns… I stretch with happiness, smile and with a barely audible voice say, ‘‘It is not…‘‘. I stop. He 

strains like a wounded beast and waits to hear what I am going to say… Could it be…?  

And I opened my eyes, smiled with a bashful whore‘s smile… He was stunned, white as gypsum, his 

gaze… I can‘t find words to describe… ‘‘It is not proper… they‘ll see‘‘ I whispered in his ear; with a belated 

bashfulness I pulled the cover over myself and ran to the bedroom.   

He didn‘t show up that day. He and my son slaughtered my suitors. After cleansing the household of 

foreigners, he came and stood in front of my bedroom. This time as Odysseus, with all of his magnificence and 

brilliance, an armed hero, as Penelope‘s husband should be. He stood at the door steps and waited. I, as a loyal 

wife, approached him, kneeled, kissed his feet that has traveled countless roads; kissed his hands that had 

caressed innumerable women, and then stood up. We stared into each other‘s eyes like twenty years ago. And he 

realized that he would never comprehend who Penelope slept with the other night; the only woman in the world 

who had been able to wait for her husband for twenty years. He realized that, with that suspicion in his heart, he 

was going to live happily with me for a long time. And he would never dare ask about that; after all, he had 

attained what he wanted: in history, more so in literature, we were portrayed as a couple worthy of each other: 

he as Odysseus the hero, and I as loyal Penelope.      

 (She goes upstage, half way there she turns) Now, if anyone wonders whether that little revenge was 

worth my waiting twenty years, then that person doesn‘t know how to handle a woman. 

(Comes back to the burial shroud, puts the straw hat on and smiles with her thoughts, gathers the 

strands and begins to weave the shroud).  

END 
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Manana Gegechkori 

Theatre and drama against the totalitarian censorship and democracy background 

While speaking about Georgian contemporary theatre and drama, it is necessary to discuss the historical 

preconditions, which somehow determined the foundation of today‘s drama. 70-80 years of the last century – 

period of the severe soviet ideological censorship for Georgia. It seems paradoxical, but the most significant, 

epochal works of Georgian theatre were created exactly in this period of time. These plays and performances 

were distinguished by high artistic level, as well as civil courage.  

From the 90s till the present day Georgia has experienced several revolutions, both bloody and bloodless, civil 

war and hardships. Mental changes, re-evaluation of values, change of spiritual values are directly connected 

with these basic social changes. In a word – these most painful processes were, naturally, reflected in such 

important sphere of creative art, as theatre and dramaturgy are.   

If we try to analyze main tendencies of Georgian contemporary theatre literature development in the frames of 

free, democratic country, not from the point of view of ideological, but financial censorship – we can clearly 

observe three main streams: historical drama, psychological drama and absurd-phantasmagorical grotesque, 

extremely increased in last period.  

For the last two decades many plays have been created – there were various genres and artistic levels, different 

generations of playwrights are working effectively - this, indeed, is a very good fact. Although, to my opinion, 

there is a lack of sharp social-political literature in contemporary Georgian drama, the plays, that deeply and 

artistically reflect on the most significant events of the latest historical period. 

 

Giorgi Kajrishvili 

Lasha Bugadze‟s “New Georgian Dramaturgy” 

One of the interesting representative persons of the "New Georgian Dramaturgy" in the post-soviet drama is 

Lasha Bughadze, who belongs to that generation of the new Georgian drama that has endured history of wind-

fire over their recent. Some of them involved in the movement of the last stage of the national - liberation 

movement and very actively. They had not refused to participate in the political "games.‖ Therefore, if we see a 

reflection of today and yesterday's events in their creativity, it must not cause anyone to astonishment and 

skepticism. However, I would also like to add that in spite of the recent developments in Georgia, abundance of 

facts and stories their creations could not be fully reflected dramatists present. This of course also applies to 

Lasha Bugadze‘s dramaturgy. I am not talking only about the war in Abkhazia and Russia. This case deals with 

a new contemporary type of development process, created portraits of the hero or heroes, which extent be based 

on the country's future, characters in the show, which are kind of fundamental phenomena, such as 

independence and regain freedom; fighting against the dictatorship and building of the democratic state, law-

abiding society, creating and will be a major moral values of the nation self-sense and self-responsible, would be 

completely alters not only the individual private, but the whole generation.  

The fact that the characters in his plays are the children of modern Georgia, of course, in addition to historical 

personalities - Stalin, Vasil Mzhavanadze and others. This does not mean that they are living in the life. 

Grotesque of the characters, individuality often diminishes the overall character of the modern Georgia. It 

seems, to me, that there is a lack of generalization of the principle reason that deprives the author‘s present of 
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plays. Private event, personal happening is often the main story. I would be comparing his dramaturgy to 

Commedia dell' Arte, where we are dealing with the general scheme; if you want the script, (we should not be 

forgotten that Lasha Bughadze by the specialty is a film playwright!) Moreover, with his masks - faces, mask –

character modification, who has seen on stage also followed the events of yesterday, the day before yesterday 

happened in our city. This masks a "former" - Secretary of the Regional Committee, the Central Committee. 

Either way, we are dealing with an original dramatist writing style and manner, its own concept, aspirations, and 

most importantly the theater in general, and in particular the dramatic and theatrical art with knowledge of the 

laws of the ball. The most important signs of Lasha Bugadze dramaturgy - tiny, action of uniqueness, draw of 

the exact plot, acerbity, and accuracy of the subject, humor alive, and determination of the precise nature. In 

addition to the features that are mentioned above, is a major and memorable - and plays with dialogue and 

monologues, episodic stories, but the main axis "through the line" if you want story, story less available. When 

we read the story of the play is difficult to detect, which can‘t be, and the more difficult to make on the stage. 

The directors of this plot, the image is perfectly understandable. For example, someone may have told me what 

is going written on in the text of the "Soldier, Love, Bodyguard and ... President"? – is an almost nothing. 

Direction of the Robert Sturua was "attacking force" became the political situation of that time. Will ever set it 

up for anyone ever? - None. That is the reality, which characterized by Lasha Bugadze‘s dramaturgy. 

  

 

 Tamar Tsagareli  

“Time of Zarathustra” or Time of the New World 

The traditional founder and prophet of Zoroastrianism, the dualistic religion of ancient Persia based upon the 

struggles between the good and evil principles represented by playwright Rezo Kldiashvili and by stage director 

Irakli Gogia, Zarathustra was a religious leader who reorganized and reconstituted an older faith. The Zend-

Avesta, the sacred writings of the Zoroastrian religion, is purposed to be a collection of his writings. He is also 

referred to as Zoroaster.  

―Time of Zarathustra‖ is one of his most important works. Ultimately, it is a work about overcoming the self. It 

combines inverted allusions to the Bible with Greek mythology and ancient Persian religion. 

On a narrative level, the performance is about the travels and teachings of Zarathustra, a mythical, religious, 

prophetic teacher who has come to bring the teaching of "the over man" to the world. Zarathustra's teachings are 

a combination of ancient religious texts such as stories from the New Testament and Greek myths. The narration 

of the performance is sparse. Instead, the work centers on Zarathustra's teachings of the over man and his 

internal struggles to overcome aspects of the world that will ultimately bring him to the doctrine of the "eternal 

recurrence," a state associated with ultimate transcendence.   

The experimental style of the performance kept it from becoming popular in theatre and philosophical circles 

until after Nietzsche's death. The performance‘s often-ambiguous style did not fit well with the philosophical 

style of late 19
th

 and early 20
th

 century writings. However, the late 20th century postmodern philosophical 
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community embraced the work and its boundary-breaking format, which blended philosophy with a critique of 

religion and society. Many postmodern theories of deconstruction have been based on Nietzsche's work in Thus 

Spoke Zarathustra, and the performance continues to produce new theatre works of interpretation. Today there 

are hundreds of commentaries and expositions on what has proved to be Nietzsche's most famous work, and it 

continues to influence new generations of philosophy.   

God is dead. God remains dead. Moreover, we have killed him. How shall we comfort ourselves, the murderers 

of all murderers? What was holiest and mightiest of all that the world has yet owned has bled to death under our 

knives: who will wipe this blood off us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of 

atonement, what sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must 

we ourselves not become gods simply to appear worthy of it? 

There are preachers of death: and the earth is full of those to whom desistance from life must be preached. Full 

is the earth of the superfluous; marred is life by the many-too-many. May they be decoyed out of this life by the 

"life eternal"! "The yellow ones": so are called the preachers of death, or "the black ones." But I will show them 

unto you in other colors besides. There are the terrible ones who carry about in themselves the beast of prey, and 

have no choice except lusts or self-laceration. Moreover, even their lusts are self-laceration.They have not yet 

become men, those terrible ones: may they preach desistance from life, and pass away themselves! There are the 

spiritually consumptive ones: hardly are they born when they begin to die, and long for doctrines of lassitude 

and renunciation. They would fain be dead, and we should approve of their wish! Let us beware of awakening 

those dead ones, and of damaging those living coffins! They meet an invalid, or an old man, or a corpse--and 

immediately they say: "Life is refuted!" But they only are refuted, and their eye, which seeth only one aspect of 

existence. Shrouded in thick melancholy, and eager for the little casualties that bring death: thus do they wait, 

and clench their teeth. Or else, they grasp at sweetmeats, and mock at their childishness thereby: they cling to 

their straw of life, and mock at their still clinging to it. Their wisdom spiked thus: "A fool, he who remained 

alive; but so far are we fools! And that is the foolishness thing in life!" "Life is only suffering": so say others, 

and lie not. Then see to it that YE cease! See to it that the life ceaseth which is only suffering! Moreover, let this 

be the teaching of your virtue: "Thou shall slay thyself! Thou shall steal away from thyself!"- "Lust is sin,"--so 

say some who preach death--"let us go apart and beget no children!" "Giving birth is trouble some;"--say others-

-"why still give birth? One beareth only the unfortunate!" And they are preachers of death. "Pity is necessary,"-

so saith a third party. "Take what I have! Take what I am! So much less doth life bind me?" Were they 

consistently pitiful, then would they make their neighbours sick of life. To be wicked-that would be their true 

goodness. But they want to be rid of life; what care they if they bind others still faster with their chains and 

gifts!-And ye also, to whom life is rough labour and disquiet, are ye not very tired of life? Are ye not very ripe 

for the sermon of death? All ye to whom rough labors is dear, and the rapid, new, and strange--ye put up with 

yourselves badly; your diligence is flight, and the will to self-forgetfulness. If ye believed more in life, then 

would ye devote yourselves less to the momentary. Nevertheless, for waiting, ye have not enough of capacity in 

you- nor even for idling! Everywhere resounded the voices of those who preach death; and the earth is full of 

those to whom death hath to be preached. Or "life eternal"; it is all the same to me--if only they pass away 

quickly!- Thus is a  ―Time of Zarathustra‖ or Time of the New World 
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Lasha Chkhartishvili 

"Secondary Dramaturgy" and the U.S. - Georgian reality of post-Soviet Georgian 

Theatre and Dramaturgy 

The reader's interest in John Steinbeck's writings is fueled by the writer's attitude towards life and the form 

through which he portrays the real picture of the world. He tells us stories of the people full of kindness and 

generosity; they might be in despair and even unacceptable for the society, but they are kind and deserve the 

reader's sympathy. The writer tries to demonstrate positive personal traits in such people in order to make us 

love them. "The life must be depicted as it is, without any kind of disguise." He always maintained his faith in 

the mankind. That's why even most desperate of his characters never lose hope for better future and keep 

dreaming. 

Tortilla Flat was published in 1935, before Steinbeck's visit to Georgia. He visited Georgia for the first time in 

1947 - 12 years after the publication of the story. He was accompanied by a famous photographer Robert Kappa. 

It was during his stay in Georgia that Steinbeck discovered resemblance between the Georgians and the 

protagonists of Tortilla Flat. Mikheil Adamishvili confirms this fact in his memoirs: "It was their last day in 

Tbilisi and despite overexhaustion they John Steinbeck and Robert Kappa were invited to the restaurant nearby 

the funicular. The place is overlooking the Mtkvari valley reminding Steinbeck of the valley of New-Mexico. 

Steinbeck remembered this beautiful view and the city lit by the lamp-lights and also golden-colored evening 

sky on the background of black peaks of Caucasian mountains. During the feast the protagonists of Tortilla Flat 

came to his mind even more vividly. "This kind of spiritual communion, like us, is not strange for Georgia" - 

concluded the writer. (M. Mosulishvili, "On the Funicular", "Literaturuli Palitra", #7 (46), July, 2008). 

John Steinbeck's artistic world and his characters go beyond the American boundaries and they are as familiar 

for the transatlantic world as for Americans themselves. American Steinbeck scholar, professor Susan 

Shillinglaw, who visited Georgia after 64 years from Steinbeck's visit, also confirms this. In her interview with 

the journal "Tskheli Shokoladi", she stated: "Georgia was for the Soviet Union approximately the same as the 

California is for the United States. It is obvious in the Russian Journal that like California it is a Promised Land 

everybody wants to visit. Steinbeck was particularly fascinated by this country. In addition to this, he was fond 

of history, ancient myths and legends. And Georgia is famous for them. After returning to America Steinbeck 

wrote a book entitled East of Eden, in which the imact of Georgia and Georgian impressions can be easily traced 

(Nino Chimakadze, East of Eden: An Interview with Susan Shillinglaw, "Tskheli Shokoladi", November 30, 

2011). The reader can discover similarities between the Georgian and American characters and landscape almost 

in all of the Steinbeck's stories though in this respect Tortilla Flat seems to be the most convenient material. 

Georgian playwright, Rezo Kldiashvili, inspired by it, created a new Georgian world for the theatrical 

representation. 

Reinterpretation and transformation of older literary sources or plots is a commonly used device in postmodern 

world literature. From the second half of the 20th century it became popular to make the so-called "secondary 
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literature". It is true that the origin of this process can be traced back as early as classical antiquity, but in 

postmodern era this process acquired different shape manifested in the invention of completely new plot, 

"continuation of the story" based on the older text. Rezo Kldiashvili's dramatic text Pilon, inspired by Tortilla 

Flat, provides an interesting example. Its theatricality has been proved by the fact that it has been staged three 

times in Georgian theatres and the value of the dramatic text depends on its theatrical/performance  possibilities 

as it is written to be staged. 

Pilon was written in 2005 as a mono-play but in 2007 at the request of Poti Theatre and stage director Irakli 

Gogia new characters were added to this mono-play. So far there are three stage versions of this play in 

Georgian theatres: 

1. Atoneli Theatre (director David Nikoladze, the premier was held on November 5, 2005) 

2. Poti Valerian Gunia State Drama Theatre (director Irakli Gogia, the premier was held on August 26, 2007) 

3. The Theatre of Georgian Technical University (director Nugzar Butskhrikidze, the premier held on June 8, 

2011) 

In his story John Steinbeck describes the tragic life of the paisanos. The fate of unemployed and aimless people 

is not only tragic but similarly meaningless in America as well as in any other country. The writer conveys 

human grief and melancholy, the power of kindness, generosity and sympathy; he reveals pain and joy in the 

lives of even such people who are destined to die in poverty but are helpless to change their fate.  

Tortilla Flat is a story about friendship and the humanity written in a simple language resembling that of 

Hemingway. Danny is the central figure of the story. He is an enriched poor who inherited two flats in Tortilla 

Flat. The wealth changed him like everybody else. "When a man is plunged in poverty, he thinks that he would 

share money with his friends if he had it. But as soon as he gets the money, the generosity disappears 

immediately." And Danny is not an exception - he is like all other enriched men outside the story.    

Steinbeck describes real situations and persons. Everything is so real that one thinks that the plot is unfolding 

around him. One of Danny's friends is Pilon - a pirate distinguished with many human virtues. His character is 

portrayed not by direct characterization but through situations in which he acts while Pilon's character in Rezo 

Kldiashvili's play is revealed in dialogues and monologues. Steinbeck's California is replaced by Georgia and 

Tortilla Flat - by Kutaisi and its famous neighborhood  of Sapichkhia. If the friendship is disrupted in the story, 

in Kldiashvili's play the events takes place in the aftermath of this destroyed friendship - after 11 years from 

Danny's death. 

As far as the transformation of the protagonist is concerned, the 'Georgian Pilon" retains many characteristic 

traits of Steinbeck's Pilon but the invention of new, secondary plot added many new features to the character. 

For instance, he is more a  goal-oriented man than a dreamer (he is confident that he will discover the hidden 

treasure). On the other hand, he looses feeling of dignity and honor, though he is trying hard to regain it. After 

the end of the friendship Kldiashvili's Pilon becomes more tolerant and the process of cognition starts. 
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The Georgian playwright leaves Pilon's many characteristics unchanged. The other traits of the character are 

predetermined by the invention of the new plot which is a kind of continuation of the story, a kind of bridge to 

Pilon's future life. The following episodes of his life show that he becomes much more tolerant. In his 

monologues we read his confessions and evaluations of the past life after 11 years. He concludes that he has not 

changed. 

Rezo Kldiashvili's artistic mastery is evident in the introduction of the new protagonist, Jorje into the play. He 

describes Pilon's life after the disruption of "Danny's brotherhood" so that the atmosphere of Steinbeck's story is 

maintained until Pilon's conversation with his dead friend when the setting completely changes and the language 

of the play is replaced by the different mode of Georgian speech (Imeretian dialect and jargon). The introduction 

of Jorje is logically motivated and completely subordinated to the logic of plot development. Steinbeck ends the 

story with the end of the brotherhood, while Kldiashvili keeps Pilon alive and enables him to revaluate all the 

events. Through Jorje, also, he throws light upon the phenomenon of the Piasons. 

If the central figures of the story are the inhabitants of Tortilla Flat, the central figure of Rezo Kldiashvili's play 

is Pilon. That's why the author called the play Pilon. The basis for the introduction of Jorje in the plot is 

provided by Steinbeck himself - he mentions that the piasons, among others, are Caucasians too; in addition, 

Steinbeck was familiar with Georgia very well and that's why the playwright avoided creating the Caucasian 

typical character and introduced a protagonist speaking Imeretian dialect and using Kutaisi jargon in his speech. 

Most significantly, the specific humor characteristic to this city is organically woven into the texture of the play. 

The intrusion of strange/different intonation and accent creates new artistic reality.  Jorje is a typical Georgian 

with all positive and negative characteristics. He uses abusive language as other Georgians do and possesses 

vast and deep inner world causing the reader's and spectator's compassion.  

Rezo Kldiashvili's play is like a strange and unusual dream in which the way of life of one man is reevaluated 

and summed up. The playwright manages to retain the traits of Steinbeck's protagonist and simultaneously 

shows new, unknown sides of the character. In the play the protagonist meets old and new characters after years. 

Pilon's actions are limited to meeting his dead friends who look like some kind of spiritual beings. Their 

dialogues trigger much sadness and at the same time provide the key to the new criteria of human values. This 

text is actual in contemporary Georgia where the people are becoming more and more estranged and alienated 

from each other in the globalization era.  

Rezo Kldiashvili's play was also staged by Irakli Gogia within the framework of Tbilisi International Theatre 

Festival "Tbilisi International" "Georgian Show Case". The performance deserved approval of critics and 

producers from different European and Asian countries. They unanimously emphasized that the golden middle 

was achieved both in the play and the performance  by maintaining Steinbeck's atmosphere on the one hand, and 

by creating new Georgian reality, on the other. Here is an extract from the festival digest survey: "This spectacle 

reflects human relations and values characteristic to egocentric, narcissistic society where only  'self' dominates. 

Pilon's intuitive thinking deserves special interests as he remains a conscientious individual despite hard social 

conditions." 
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Nugzar Putskhrikidze's stage interpretation of the play realized by the Theatre of Georgian Technical University 

was presented to the spectators at Sandkorn Theatre in Karlsruhe, Germany.  The performance was followed by 

a wide resonance. Ute Epigner wrote: "There is a very interesting character in the play - a Caucasian paisano 

from Kutaisi - Jorje who pays a sack of treasure for his reburial. The drunkard Pilon is looking for the treasure 

but the treasure is protected by the spirits. Pilon finds the treasure and the faith in kindness returns to him. He 

believes that the kindness will triumph and the God's city will be built on the ruins." (Ute Epigner, Pilon 

Believes in Kindness Again, June 14, 2011). In Germany the play was performed in Georgian but it was 

adequately understood by the foreign spectators due to the theatrical means of expression. It was highly 

evaluated in an article published in the newspaper "Karlsruhe Kurier" (June 16, 2011): "Georgian students 

presented a play by the Georgian playwright  Rezo Kldiashvili Pilon. Despite the  fact that the performance was 

in Georgian, the musical and stage arrangement, choreography and original devices of expression helped the 

spectators to overcome the lingual barrier."  

 Such assessments indicate to the triumph of Georgian theatre. It is also a clear index that Georgian literature 

and theatre is not isolated from European context and continues to develop. 
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Post-Soviet Georgian Dramaturgy 

 

Rezo Kldiashvili  

P I L O N 

(Variations on John Steinbeck‘s novel ―Tortilla Flat‖) 

Translate By Tamar Cheishvili  

Characters:  

Pilon, George, Corporal, Dora, Madlen, Pikharito  

The scene is set at a suburban graveyard. Pilon wakes up. He takes a glance at his surroundings once again, 

gets up heavily and takes a few steps with a bottle of vodka in his hands. 

Pilon – In some eleven years while I was absent the whole neighborhood has relocated and settled out here.  

[He sips at his bottle of vodka with a trembling hand] 

Pilon – Sleep, sleep sound fellow neighbors.  

[He dries his lips and pours a few drops upon tombstones as though he has had enough] 

Pilon – It‘s enough, enough! 

[He puts the bottle in his chest pocket] 

Pilon – Danny, Danny I have been looking for your grave since afternoon. It‘s already dark.  

[He starts to cry clenching his fists] 

Pilon – Danny, I am so ashamed. I am a man too. Can‘t I have some dignity too? 

[Suddenly he comes across the Corporal‘s grave. Corporal looks merciless].  

Pilon – Corporal! You are out here too? 

[The Corporal turns his head slightly aside. Pilon takes a few steps forward and stares at him. The 

Corporal turns his head aside once more. He is not pleased with Pilon‘s sight. Pilon rubs his sleepy 

eyes] 

Pilon – It‘s me Pilon! 

[Pilon walks around the bust] 

Pilon – A friend of Danny‘s! 

[Pilon taps on his back. The Corporal raises his brow] 

Pilon – Don‘t tell me you don‘t remember me. Now try to recall why you arrested me and Danny.  

[He glances at him watchfully] 

Corporal – Why should I remember! 

Pilon – You remember it very well.  
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Corporal – Go, leave me alone and come only when I call on you! 

Pilon – Wait, wait. Don‘t you remember when Danny and I stole our neighbor‘s chickens! 

Corporal – So why did you steal them? Don‘t you know that stealing is bad? 

Pilon – We felt sorry for them! That‘s why! They were mourning their bad luck so obediently.  

Corporal – (chuckles ironically) – T h e y   f e l t   s o r r y   f o r   t h e m … 

[Stares at him watchfully] 

Pilon – Yes! You can‘t mourn and complain endlessly. We are bothering the Saints up in heaven. 

Meanwhile that damn death is watching us to visit us suddenly just like me and Danny coming across those 

neighbor chickens. We would have made our hungry friends so happy.  

Corporal – Stealing is a sin.  

Pilon – Wait, wait. We would have made our friends happy just like you made your wife and child happy 

with those two chickens that day.  

[The Corporal is looking at Pilon strictly] 

Corporal – I do not recall any chickens! What chickens! 

Pilon – It was no chicken, but a hen. Both had tails like amber. A chick all right… 

Corporal – What is the matter with you, leave me alone! 

Pilon – Now do not tell me you have returned those chickens to their owner. I am surprised you have 

swallowed that bite without having been choked upon the bones.  

[Corporal starts to cry, starts to hick up. He makes two steps forward and hits his right foot against 

the next grave. Pilon stares at him with surprise. Corporal hits against the next door grave].  

Pilon – What are you doing Corporal? 

Corporal – It‘s his fault that I died so early. I have not been able to feed her properly. One chicken was not 

enough for her for dinner. She ate one chunk of cheese at a single meal.  

Pilon – Who ruined you so? 

Corporal – My mother in law. Six months after my death she has torn my faithful wife‘s black dress apart 

saying one could easily get used to black dresses.  

Pilon – I have also heard one can easily get used to mourning.  

Corporal – After a year and seven months I have dragged her out here but she is bothering me just the 

same. She is constantly hungry.  

Pilon – Is she asking for food? 

Corporal – You should feel sorry for the local ones. People are so poor they have forgotten about their 

dead ones. If anyone brings any food here we take over like a pack of wolves. An owner might only get one 

bite just out of civility.  

Pilon – Judging from what you just said there is a better situation in jail when handing over the parcels.  

Corporal – Much better! It‘s paradise out there. My mother in law made me cry so bitterly three years ago. 

She did not share a single bite with me.  

Pilon – It‘s embarrassing. She is probably hearing that.  

Corporal – She is deaf. She has not been generous. The local ones have beaten her up really bad.  
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Pilon – Did you go to church when you were alive? 

Corporal – We tried.  

Pilon – And you stared at the Saints straight.  

Corporal – Why should not have I? 

Pilon – I do not go to church, do not bother the Saints and do not ask anything of them.  

Corporal – But you are a thief and stealing is bad.  

Pilon – Everybody knows that stealing is bad, but I still do it. What is wrong? 

Corporal – I was as clean as one could be. I loved order.  

Pilon – (Hicks up) Do you understand the heart of the matter? Where the fish stinks from? 

Corporal – Haven‘t heard and do not want to hear at all.  

Pilon – Who would let me steal if the head of the city, policeman or the Judge were not thieves themselves.  

Corporal – I haven‘t heard anything about this. Damn it, damn it! 

Pilon – Don‘t faint. What are you afraid of there? You have been born a slave and continue to be a slave. 

There are people who are born slaves.  

[Pilon sneezes and hits his back three times with his right hand] 

Pilon – What? (He puts his hand against his ear) You are deeply mistaken Corporal! Nobody is born a thief. 

Don‘t you see I want to sneeze for the second time and can‘t do it. That means my nose can‘t confirm it 

because I am right.  

Corporal – Do you believe in God? 

Pilon – No, I don‘t.  

Corporal – Help me bury my mother in law farther away from this place. Let me rest in peace here. I have 

not rejoiced in life. Have lived it like a dog. Help me rebury her farther from here.  

Pilon – I do not spoil God with love too much but one thing I know for sure. I should leave the dead alone. 

I can‘t afford to burden myself with this additional sin. I have also heard if you touch a grave death will 

immediately take your family member. Now one thing is for sure since I have left this place. Today when I 

was walking in my neighborhood, neighbors had their shepherd dogs unleashed.  

Corporal – That‘s because of my absence.  

Pilon – It‘s obvious that theft and robbery have become so common that people have found a way out.  

Corporal – A fierce barking of the dogs is heard here too.  

Pilon – Dora? It‘s Dora for sure, the owner of the whorehouse, Dora Williams.  

[He reads the inscription out loud once more]  

Pilon – It‘s Dora Williams. Otherwise who would have had breasts of this size in Tortilla Flat.  

[Pilon cleans his pants, brushes his hair back and looks at Dora with embarrassment]  

Pilon – Dora! I have been once in your whorehouse.  

[Embarrassed he waits for Dora‘s reaction. Dora does not pay attention to him and continues to 

watch her fingers] 
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Dora – He loves me, he loves me not, he loves me, he loves me not. He loves me!! Actually it‘s men who 

force women to be whores and blame their weakness on us. No woman wants to be a whore (Pause) I 

thought I found a man, whom I would not let slip from my hands, I washed him, when he stood on his feet 

again and resembled a real man he cheated on me in a month and a half with a whore from my own 

whorehouse. Cheated on whom? Me, Dora Williams. Oh, ingratitude!...  

Pilon – I know who you are talking about. Caucasian paisano. That‘s what they said.  

Dora – He dies somewhere. But I was unable to forget him. I loved him so much. You could not surprise 

me with a man, but George was different. He was crazy for my nostrils. One can get everything from worry. 

But I do not regret it. I was a woman for a little while, for some three weeks. The rest of my life from the 

age of thirteen an ashtray, comforter to so many different kinds of men.  

Pilon – The whores must have erected this bust. You seam alive.  

Dora – Did not I deserve it?! 

Pilon – I swear I thought you immortal. Sleep sound. You are one working woman.  

[He sips at his vodka, dries his lips and leaves the grave] 

Pilon – Who would have thought something could destroy Dora. She has been beaten up numerous times 

but… 

Dora – Pilon!!! 

[Pilon is scared. He utters miserably] 

Pilon – Why are you calling me Dora? 

[He is nearing Dora‘s grave from back as though an invisible hand is dragging him. He turns] 

Pilon – Should have told me that way. How did not I think about it before 

[He is about to sip at his bottle when his hand suddenly freezes in the air] 

Pilon – Dora, what is the matter? 

Dora – Pour some, you bastard! 

Pilon – How could this happen to me! 

[He tries to pour some alcohol on the grave, but there is none left. He tries and looks up at Dora 

with fear. He throws away his bottle and lifts his hand to his ear] 

Pilon – A bit louder, I can‘t hear you Dora. You want me to light a candle for you? Where should I get the 

candle from? Oh Dora, Dora! You are a foreteller 

[Pilon impatiently takes a candle out of his pocket] 

Pilon – I wanted to light it on Danny‘s grave, but it‘s ok, it‘s ok.  

[He bends and lights up the candle] 

Dora – You see how the candle burns? 

Pilon – I see, I see. Is the flame heading towards the sky? 

Dora – Artists and writers burn the same to come in touch with immortality.  

Pilon – I did not know that.  

Dora – Caucasian paisano was a poet. He even dedicated a verse to me.  
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Pilon – A Poet? I remember he was homesick, liked to sit alone beside the rye reading poetry passionately. 

A puddle was like sea to him. So it turns out he was a poet ha? 

Dora – George! George! My murderer and heartbreaker. 

Pilon – When you threw him out we took him in for a couple of days in Danny‘s house.  

Dora – What was he saying about me? Tell me, don‘t hide anything from me 

Pilon – About you? (Pause) He used to say unless you had made up with him he would have been ruined.  

Dora – A man should be afraid of himself. One is the worst enemy to oneself.  

Pilon – I have to go now Dora! What, What. I swear you have mistaken me for Danny! I have never sung in 

my entire life. I never had time to sing. And besides how can one sing at a graveyard? 

Dora – Sing! 

Pilon – I am struck! How can it be that you are dead and I am alive.  

Dora – This is a sad mistake, but there is nothing you can do about it anymore. You will obey my wish or 

my command if you will! 

Pilon – How am I supposed to sing here and now? If you want Dora I can run to St. Carlos Cathedral right 

away and light up many candles for you.  

Dora [Dora exposes her bosom] If I were not dead I would not have to plead so long right, Pilon? 

Pilon – It‘s getting dark Dora and besides from fear I might get all embarrassed right here.  

Dora – Take it out! 

Pilon – Don‘t you have neighbors there to comfort you, Corporal for that matter? 

[Dora spits at him, Pilon wipes it off] 

Pilon – For what I know you could have let me have some fun in your whorehouse for free for at least once 

in your life.  

Dora – For Free?! 

Pilon – You let Danny . 

Dora – Danny was a different matter. 

Pilon – I know he was different. The Pirate was saving up, I stole it from him and entered your whorehouse 

like a real man.  

 [A dog‘s barking is heard] 

Pilon – What a familiar sound (He puts his hand to his ear, his face lightens up). It‘s the sound of, wait, 

wait, no it‘s Pikharito, Pirate‘s dog. The Pirate might be here as well dead or alive. If he is alive he is at 

Danny‘s grave for sure. Pikharito, Pikharito, here, here it‘s me Pilon! How much have I done for you 

[Barking of the dog stops] nobody is appreciated and who I am to be appreciated [He looks at Dora‘s bust 

with resentment] Dora you have forbidden Pikharito to come to me. It‘s impossible for him to have heard 

my voice and not come down here. I shared food with him. When he was sick I sat beside him at night. He 

slept in my lap. It‘s true that I am poor, like to drink a lot, but I have my dignity. I am leaving you. Sleep 

sound. You have acquired right to that. Although I want to tell you once again, that you could let me in your 

whorehouse once in your life for free.  

 [There is a sound of sough. Pilon hugs Dora fearfully, Dora pushes him away. He falls. Madlen in a 

white sheet is nearing Pilon like a ballet dancer. She pats him softly. Pilon watches her] 
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Pilon – Madlen? 

 [Madlen extends her hand and let him get up. Pilon starts to sob. Madlen wipes his tears with her 

fingers] 

Pilon – Forgive me Madlen, forgive me.  

Madlen – I‘ll forgive you Pilon, I‘ll forgive you, but why has nobody ever forgiven me anything? 

Pilon – That day, in Dora‘s whorehouse I was the one who stole your pink bra.  

Madlen – One with a good intention I suppose.  

Pilon – Of course with a good intention. Danny needed a gift for his new woman. He did not have any 

money to buy her a present.  

 [Pilon starts hitting himself with his hands. Madlen starts to sob] 

Madlen – O George how many times did I tell you to keep our love a secret. You did not believe me and 

Dora punished us both.  

Pilon – You worked honestly. You were selling your body  

Madlen – I supported my family.  

Pilon – Nowadays supporting a family is a rare thing.  

Madlen – When my mother‘s cow was out of milk we stayed hungry.  

Pilon – Is Mrs. Polocheko alive? 

Madlen – Nothing in this world will kill her.  

Pilon – She is alive and you…What‘s that got to do with it, but Mrs. Polocheko mixed a lot of water with 

milk. It is a sin in its own right.  

Madlen – When Dora threw me out of her whorehouse my mother refused to let me in.  

Pilon – She was worried that you had lost your job. Don‘t you worry, I will definitely send you that pink 

bra with some dead man when I get some money.  

Madlen – That would be great.  

Pilon – I am a man of my word.  

Madlen – Will you light a candle for me? 

Pilon – Of course I will. Sure I will. I wanted to become a priest when I was younger. Can you imagine 

they would have had one extra Saint in Monterey‘s calendar, but they did not want that.  

 [Pilon looks up at the sky] 

Madlen – Will you walk me till the cedars? 

Pilon – Madlen, are you shivering? 

Madlen – If Dora did not catch me with George I would still be alive today. Loss of the bra was the reason 

she used.  

Pilon – I know the sort of a woman Dora is, but in this case she was right. She washed George, gave him 

food and water. She would have thrown you out. How could Dora tolerate someone‘s infidelity? 

Madlen – George was crazy for me.  
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Pilon – George was crazy for everyone. Now ask Dora. When I told Danny the story of the bra he was 

angry at me. But he accepted the gift nonetheless. God, one must distinguish between small and big sins. 

How can a camel‘s thief and a needle‘s thief be one and the same? Does not a needle‘s thief deserve a little 

benefit? Madlen, why did you stop? 

 [Madlen starts sobbing at the grave and shivers] 

Pilon – Whose grave is this, Madlen? 

 [Madlen starts to dance around the grave] 

Pilon – Madlen, how can you dance at the graveyard? 

Madlen – George, have not you taught me that yourself: ―Without love there is no Sun in the sky, no 

wind…" 

George – It‘s all in vain  

Pilon – Madlen loves you 

George – She loved me and you slept with her 

Pilon – It was just once I swear to all I‘ve got 

George – It‘s not the first time I am kicking her out of here. She always sits here. She won‘t let me alone. 

Madlen, go! I have to talk to his man. You come when I call you.  

Madlen – Aren‘t you lying? 

Pilon – Madlen, go and he will call you for sure  

 [Madlen disappears dancing] 

George – I am in trouble brother and you should help me.  

Pilon – How can I help you? If I could help dead I would be living like a King by now in St. Carlos 

Cathedral.  

George – Promise me and I will give you a job. Brother, do you want me to help you find treasure? 

Pilon – Treasure? 

George – Brother look here. You should spend the night at the graveyard. Remember well.  

Pilon – I am listening.  

George – Brother, St. Andrew‘s feast is starting tonight. Spirits are descending from the sky and are 

watching their buried treasure. God has sent you to me and my spirit is in your hands. Don‘t you want to 

become rich? 

Pilon – I have also heard during two hundred years each time the enemy would invade Monterey, the 

citizens of the town would hide their treasure away in the woods. Is that true? 

George – You remember Dora, the whore? I have heard it from her. Don‘t disrupt me. There‘s no time for 

that. Brother, if you are scared, don‘t make me talk in vain.  

Pilon – Fear? What fear? Don‘t be afraid, treasure will not confuse me. I‘ve lived my entire life as a poor 

but so what? 

George – Oh, stop that! Are you handy with a mattock?  

Pilon – When I went to the army, they gave me a spade instead of a gun.  

George – Get up! 
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Pilon – In what direction? 

George – Right, make five steps! You see a grave hidden right behind Dora‘s grave?  

 [Pilon does as George says] 

Pilon – George you are a genius. I found it.  

George – Don‘t let the spirits see you when they start to wander. Come back and put that over which 

Madlen the whore threw at you.  

 [Pilon does as George says] 

George – Look here Brother. Now make a cross out of a tree‘s withered branch.  

Pilon – Look how beautiful. Everything is glittering here.  

George – Don‘t talk too much now. Some of the spirits are walking already.  

 [Pilon makes a cross out of a tree‘s withered branches. There is a sound of music to be heard and spirits 

are seen on stage. Couples, singles go to their graves, look at them, some are praying] 

George – Do you see that foggy column? 

Pilon – Shining faintly? 

George – Are you holding the cross well? 

Pilon – Nothing could make me drop it 

George – Take a mattock in your other hand.  

Pilon – Yes Sir! 

 [Pilon is nearing the column slowly. Column disappears. He steps onto the hole] 

Pilon – [silently] George I have found the hole.  

George – Draw a circle around it. 

 [Pilon looks around. Finds a branch. Draws a circle] 

George – Sit down and don‘t move your hand until the first roost of Monterey does not crow. Hit the 

mattock first only when the rooster makes its first crow. Remember not before or after the crow. Otherwise 

we are ruined.  

Pilon – If the treasure‘s owner walked on me what should I tell him? Don‘t you see there are so many 

descending from the sky.  

George – Repeat to yourself frequently – ―Jesus Christ, Son of God have mercy on me, a sinner and make 

me rejoice‖. Don‘t forget ―rejoice‖! 

Pilon – Can‘t I sit down until the first rooster of Monterey starts to crow? 

George – Sit down! 

Pilon – I am so thirsty. George I have one question. How did I deserve your trust, so that you confided me 

that much? Is that because I know the price of friendship? Oh Danny, Danny! George you don‘t know what 

friend I lost! Danny and my circle of friends were a great treasure for me here. Not a single sack of treasure 

could ever replace this love. We have had arguments many times, have argued but we have always been 

like one. When Dora threw you out, did not we help you out too? We have shared food with you. Then we 

have lost you out of sight. But still where is your homeland (Pause) 

George – Between the two seas 
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Pilon – Tell me about yourself 

George – When that damn Hitler started the war I was recruited. I was fighting on front lines in Belarus. 

The village was occupied by the Germans and I voluntarily taken a prisoner  

Pilon – What if they had shot you? 

George – I found myself in Switzerland looking after sheep. Once I prepared our native ―Chakapuli‖ out of 

lamb for my boss. The Germans loved it and I became a trusted.  

Pilon – We also prepare dishes of lamb.  

George – Well Brother, I invaded France along with Germans. I met one French patriot woman, a swell 

chick who ruined my life.  

Pilon – I have heard the French have beautiful women. I have never seen one or tasted one.  

George – You have not seen anyone except for the whores Dora and Madlen. Well, that patriot French 

woman made me poison the camp‘s authorities with ―Chakapuli‖. I was favored by the Germans much. 

Where did I have my brains? I had the whole business set up.  

Pilon – You are so brave George. 

George – I could no longer stay in France. So I moved to the States, to California. I liked Monterey. It‘s a 

waterfront. There are so many people running around. As a child I often used to be at the sea in my native 

Poti. My Mom was married for the second time in Kutaisi, Sapichkhia.  

Pilon – George, when will the first rooster of Monterey start to crow? 

George – It‘s been twenty years since I am lying here and getting more and more sentimental with age.  

Pilon – I went to my home country of Mexico and could not stay there. I was homesick as though 

somebody here waiting for me there.  

George – I swear, if somebody reburied me to Georgia I would not even look back. Brother, when you find 

that treasure, will you put my bones in a box and take it to my home country? 

Pilon – I don‘t get it. 

George – What? I am giving you such treasure. Don‘t force me to hurt you. I will make those wandering 

spirits eat you up. You don‘t get it, do you? 

Pilon – I don‘t get one thing! What does it matter to you where you‘ll be buried? 

George – Don‘t force me to hurt you, brother! 

Pilon – Don‘t worry! I will fulfill your wish! But how will I get to your homeland? 

George – You‘ll get to Turkey, then to Trabzon! 

Pilon – I‘ve never heard of Turkey, Trabzon, but I will get there somehow. 

George – You will get from Trabzon to Sarpi. When you reach Georgia, you will get to Kutaisi and ask for 

Sapichkhia graveyard.  

Pilon – I am confused. 

George – I will show you how to get confused. California, Monterey, have you heard of Tortilla Flat? 

Pilon – Of course I have 

George – Remember: Georgia, Kutaisi, Sapichkhia 

Pilon – I get it. Who will let me enter Georgia? 
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George – Of course through bribery. Being an owner of such treasure you should not have a problem with a 

small box. You will talk it over with a gravedigger at the Sapichkhia graveyard. My Mom and Dad Shio 

and Anetta Bogveradze are buried in front of the church looking over the Tskaltsitela gorge. That‘s where 

you should bury me.  

Pilon – I still don‘t get it! Why such a fuzz! What is bothering you here? 

George – I can‘t warm up! I am constantly cold and constantly in the water.  

[Pilon shrugs his shoulders] 

Pilon – [Shrugs his shoulders] I am cold! Can‘t warm up! I am in water 

George – I am completely rotten from the tears of Madlen and Dora 

Pilon – Dora‘s tears? 

George – Donara‘s tears! Donara‘s! I had a chick with a body like a guitar. I was supposed to marry her.  

Pilon – She died too? 

George – Of course! She could not live forever! 

Pilon – You should have married her if she loved you! You would have had family and children by now. 

You are just like me! A lonesome man.  

George – I was about to marry her when that damn Hitler started the war. She told me she would wait for 

me but my best friend Grishaia seduced her.  

Pilon – How do you know? 

George – My Mom wrote me. She said Donara has become a whore! I lost my mind and now you see for 

yourself where I am at.  

Pilon – People make mistakes! But you should know how to forgive. It was not Dora‘s fault.  

George – Donara! Donara! You are comparing her to Dora the whore? 

Pilon – As your Mom has written you Donara has become a whore, right? What is the difference between 

the whore from Tortilla Flat and a whore from Sapichkhia, I don‘t get it! 

George – Our whores are much more dignified.  

Pilon – I don‘t get it. 

George – What is it you don‘t get? 

Pilon – Madlen is a whore and Donara isn‘t? 

George – You are comparing Madlen to Donara? 

 [There is a sound of a sad song to be heard] 

George – There it goes 

Pilon – What? 

George – Nobody hears it except for me. Donara is calling me from Sapichkhia graveyard. She is mourning 

me. Now the grave will be filled with water.  

Pilon – George be alert! So that we won‘t miss on rooster‘s crow. We have no time for Donara‘s mourning.  
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George – If she starts there is no stopping her. She often used to go to burials when she was alive. They 

said if you put her next to a withered tree she would cry so hard and make people cry so bad that the rivers 

would overflow.  

Pilon – Let‘s kick Donara out of here! She will disrupt us 

George – I would never marry Donara! 

Pilon – Why? She loved you so much! 

George – How would I marry a woman who slept with Grishaia! 

Pilon – Isn‘t she going to stop? 

George – She has just started 

Pilon – People in the South do something like it. Now don‘t tell me they make wine in your homeland too! 

George – Wine? My Dad used to make wine from Chacha. You could not take your lips off of it.  

Pilon – Rooster, start crowing! I guess I am about to find my luck. Donara, go to Grisha, please and George 

and I will come to Sapichkhia.  

George – She is about to finish! Do not mention Grishaia to her.  

Pilon – George take a close look at me.  

George – What is it? 

Pilon – Do not lie to me 

George – Go ahead 

Pilon – Am I alive myself? Well, I know I am not dead but still I may be mistaken.  

George – Brother, to tell you the truth there is not much difference between you and me. The only 

advantage you got is that I gave you a chance. If you use it you might as well stay on that side.  

Pilon – Yes, that would be better 

George – Here the door is always open! It depends on where you will be 

Pilon – So then it turns out I am still alive, right? 

George – You are half alive, half dead.  

Pilon – George, our rooster is a bit late and is not going to crow.  

George – It‘s been twenty years that this rooster crows so don‘t be afraid.  

Pilon – I am worried, see how the dawn is fighting the night 

George – Don‘t croak 

Pilon – I am not croaking. Look, where should I put the treasure in? 

George – Don‘t worry. There is a sack beside Mrs. Torrelli‘s grave.  

Pilon – How thoughtful of you to have that sack hidden behind that very grave. Once I stole a vacuum 

cleaner from Mrs. Torrelli. George is that ok if I step out of the circle? (Pause) George, George are you 

angry at me? 

Why are you silent? 
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George – There is something wrong 

Pilon – I‘ll loose my mind! 

[Pilon looks up at the sky and prays to himself] 

Pilon – They don‘t hear my prayer up in the sky, I‘ll go crazy! 

 [Pilon is about to step out of the circle but fails to do so. He hits himself with his hands] 

Pilon – George why is the rooster not crowing? why, why?! 

 [He grips his mattock, is about to hit it against the ground when his hand suddenly freezes in the air] 

Pilon –Rooster! Crow!      

[Pilon starts to sob] 

Pilon – The ground is not giving in to the mattock either 

George – You are greedy! 

Pilon – I knew, I felt you would not trust me fully 

George – Haven‘t you heard the ones I dressed undressed me! 

Pilon – You‘ve betrayed me George! I never knew anything except fidelity 

George – You‘ve been untrue with Danny too! I know  

Pilon – You are right. When I first got to know Danny, he gave me a room in his old house for fifteen 

dollars.  

George – Why didn‘t you pay your rent? I am getting angry now 

Pilon – I did not pay my rent because Danny did not ask me to 

George – You would not pay fifteen dollars to Danny and why should I trust you a whole sack of treasure? 

Pilon – George what is the fuzz about? What is wrong with you. I would have done anything for Danny.  

George – You can tell those lies to Dora the whore.  

Pilon – George I could not get together those fifteen dollars. Oh me poor… 

 [Pilon shivers, he seems to hear rooster‘s crow and starts to hop within the circle] 

Pilon – The rooster has crown, the rooster has crown 

George – Let it crow, it‘s not that same rooster.  

Pilon – Wake up! There is no time for jokes. Aren‘t you homesick for your country, Kutaisi, Sapichkhia, 

your native Poti? 

 [Dora and Madlen start to laugh. Corporal whistles and they start to hop around Pilon. They want to 

drag him out of the circle. There is a sound of a dog barking. Pilon confronts them. Barking of the dog 

becomes louder] 

Pilon – Don‘t come near me! Don‘t! Get away! There is a treasure buried here and I have to dig it out. 

George told me to do so. Get away! Get away! I will find the treasure, I will find it! 

 [Barking Pikharito enters the stage. He does not pay attention to anyone. He smells a few places. He 

marks one of them. Runs up to Pilon and erases the part of the circle with his fingers] 
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Pilon – Pikharito, Pikharito! 

 [Pikharito signals to Pilon that he can freely step out of the circle. He drags him to the marked spot. 

Pilon takes the mattock. Pikharito barks and signals Pilon to start digging earth] 

Pilon – That rooster has not crown yet 

     [Pikharito smiles at him] 

Pilon – George! George! 

George – I will kill Pikharito! 

Pilon – Don‘t even think about it! Dogs are sensitive to people 

Pikharito – I am not a dog! I am just living a dog‘s life. 

Pilon – It‘s the first time I hear your voice! You know how to talk? Although what am I surprised of, I am 

leading a dog‘s life just like you.  

 [Pikharito starts digging earth. Pilon lifts the mattock and digs the earth with it] 

Pilon – The earth gave in to the mattock, Pikharito if I find the treasure I will buy you the biggest slice of 

meat there is on Monterey‘s market.  

 [Pikharito licks his lips] 

Pilon – It‘s been long since you have not eaten meat either, right? 

 [Pikharito continues to work and signals with his head that he hasn‘t eaten meat for a long time. Pilon 

wipes the sweat off.]  

Pilon – Encourage me! We are going to find the treasure by any means. I will open a big pub in Monterey 

and call it Danny. Although my Grandpa was blind, he was a wise man. He would say to his children: ―Do 

not be afraid of poverty and darkness‖. Then he would add that darkness was the same as light only just 

born.  

 [Pilon wipes the sweat and looks up in the sky] 

Pilon – Just like this night is fighting the dawn.  

George – Pikharito, a messenger of Satan  

Pilon – George are you nervous? 

George – I am the one who gave this business to you 

Pilon – Then why did you plan to throw me off? Saying I did not pay Danny his rent.  

Pikharito – Don‘t trust people. They have made me into a dog. They have put me in a dark room and 

commanded me to bark till morning. Like it was not enough, they would make me work during the day and 

bark. I became used to dog‘s life. I escaped. Do you remember how you find me at Danny‘s gate dying 

from heat? You took care of me. You are not a believer but that night you prayed to God that he saved 

Pikharito. Prayer sent out from you into the sky was better than any medication.  

Pilon – Pikharito, although kindness has become scarce, it still exists, right? 

Pikharito – One wise man sad 

Pilon – Tell me, tell me! 

Pikharito – A man is a dirty river and you should be a sea to let it in and not become dirty yourself.  

Pilon – Is that what he said? Did not they beat him? 
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Pikharito – He just said it and walked on  

 [Pilon and Pikharito continue to struggle with earth. Pilon startles] 

Pilon – Pikharito, Pikharito! 

     [Pilon throws away his mattock and falls on the ground] 

Pilon – I found it! I found it! 

 [He takes the box carefully out. Opens it, takes the jewelry out, looks at Pikharito. Pikharito smiles 

back] 

Pilon – Pikharito, you have found Danny‘s grave along with the treasure for me, didn‘t you? 

 [Pikharito nods. Pilon leans onto earth and hits his both hands against it] 

Pilon – Danny! Danny! You were a real treasure of our circle of friends.  

 [Dora, Corporal and George start to crawl towards Pikharito. They stop and start to beg him with mime 

and gestures to make them find a treasure too. Pikharito is looking at them with fear. He wants to run, 

barks. They bark back at him. Pikharito escapes, runs, they chase him down. Pilon sits up, stares] 

Pilon – If darkness is light unborn then why is it impossible to built a city of God upon these ruins?  

[The End] 
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Lasha Bughadze 

THE NAVIGATOR 

A radio-play 

Main voices: Rostom, The Navigator in Rostom‘s car, Jakeli, Clara 

Secondary voices: Otar, the Director; Emzar, Head of Department; Akba; Rostom‘s father, The Navigator in Jakeli‘ car 

The scenes are in: the lift in Rostom‘s office block,  

the Director‘s office, the Department Head‘s office, 

Clara‘s office, Rostom‘s car, the house of Rostom‘s father,  

the canteen, the corridor on the 11th floor,  

Jakeli‘s office, Jakeli‘s car. 

1. IN THE LIFT 

 

ROSTOM AND AKBA 

ROSTOM:  Eleventh, right? 

AKBA:  Yes. 

ROSTOM:  Shall I push the button for you? 

AKBA:  If it‘s not a problem. 

   (PAUSE.) 

ROSTOM:  I like our new lift. It‘s even got a mirror… 

AKBA:  Where? 

ROSTOM: Exactly behind you. (PAUSE.) Isn‘t it great?  

AKBA:  Right. 

ROSTOM:  I wonder if it slims or fattens. (HE LAUGHS.) 

AKBA:  What? 

ROSTOM:  The mirror. 

AKBA:  No idea. I don‘t like looking into it. 

ROSTOM: The one on our floor makes you slimmer. I look like a skeleton. (HE LAUGHS. PAUSE.) How 

much do you weigh?   

AKBA:  No idea. 

  (A LONGER PAUSE.) 

ROSTOM: They should‘ve changed the old one years back. Every time I stepped in, I feared for my 

life. Remember how it used to rattle? Once there was a rat inside – the door opened and 

out it rushed! (HE LAUGHS.) Since then I always wait before stepping into the lift.  

(PAUSE) However, I‘m sorry for poor old Amiran… He actually was part of it. 

Remember his stool? I wonder how he managed to squeeze it in. (PAUSE.) Was here in 

the Soviet times, he was. (HE LAUGHS. PAUSE. NERVOUSLY.) Don‘t you think we‘re 

moving too slow? 
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AKBA:  I believe we haven‘t even budged. 

ROSTOM: Are we stuck? (PAUSE.) I must‘ve pushed the wrong buttons. (HE LAUGHS. PAUSE.) 

Eleventh for you, right? 

AKBA:  Let me press the button… 

ROSTOM: No, no! Here we go. We‘re moving. (PAUSE.) That‘s the trouble with these modern lifts – you 

never know whether you‘re moving or standing still. 

2. THE DIRECTOR‟ OFFICE 

 THE DIRECTOR AND ROSTOM 

DIRECTOR:  Rostom, you look pale to me. 

ROSTOM:  (MEEKLY) I‘m sorry… 

DIRECTOR:              Don‘t apologise. You need to take care of yourself. Are you getting healthy food?  

ROSTOM:  I try. 

DIRECTOR: You‘re single if I‘m not mistaken. 

ROSTOM:  I am, at the moment. 

DIRECTOR: Why‘s that? And your age? 

ROSTOM:  I‘m forty-four. 

DIRECTOR: That‘s a lot. Do you by any chance like men?   

ROSTOM:  No, I don‘t. 

DIRECTOR:  Some do nowadays…  

ROSTOM:  It‘s unacceptable to me… 

DIRECTOR:  What do you think of our new lift? 

ROSTOM:  It‘s wonderful! I was hugely impressed. 

DIRECTOR:  You‘re going to like the car too. 

ROSTOM:  What car? 

DIRECTOR:  You‘ll be driving to the regions.  

ROSTOM:  Me? 

DIRECTOR:  That‘s right. Haven‘t you been notified? You‘re to monitor the construction sites. 

ROSTOM:  (WORRIED) Is that the final decision? 

DIRECTOR:  Are you unhappy about it? 

ROSTOM: No, not really… It‘s just that at my age it‘s rather difficult to change one‘s style. I‘m more used 

to the office work. 

DIRECTOR: You know how I liked sugar? I used to take at least four spoonfuls in my tea, but now I‘m 

adding saccharin because of my diabetes. It was hard, but eventually I got accustomed to it.  

ROSTOM:   Will I have a driver? 

DIRECTOR:   I‘m afraid that‘s additional expense. You‘re going to drive yourself. 

ROSTOM:   I haven‘t driven for over ten years… I don‘t know the roads… 
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DIRECTOR: The car‘s equipped with a navigator. You won‘t have problems communicating with it.  

ROSTOM:   And how often do I have to leave the city? 

DIRECTOR:   Emzar, the Department Head will fill you in on the details.  

 

3. THE OFFICE OF THE HEAD OF THE DEPARTMENT 

 

THE DEPARTMENT HEAD AND ROSTOM  

ROSTOM:   Is it once a month? Twice a month? I need to know exactly. 

HEAD: I can‘t be more precise now, but I think you‘ll have plenty of work in the first months.  

ROSTOM: I need more clarity. My dad‘s sick and I just can‘t leave him for long – he might break his leg 

or something. If I‘m told I‘ll travel on Mondays, I‘ll feel better. Why me of all people? 

HEAD: You are trusted. We‘ve got problems on location. The work is too slow while we have to 

complete all four constructions. Otherwise we‘re in big trouble.  

ROSTOM: Am I designated to supervise the construction sites? Come on, tell me directly. I won‘t be 

offended.  

HEAD: No, you‘re supposed to check the work progress and hasten them up a bit.  

ROSTOM: Do I look like a bouncer or what? I can‘t scare a mouse even if I wanted. (HE LAUGHS 

BITTERLY.)  

HEAD: But you‘re known to be honest and straightforward. You can make people do what you want in 

your soft but determined way. Are you fishing for compliments? I‘ve got other things on my 

hands. 

ROSTOM:   What regions are they?  

HEAD:   The conflict zones… 

ROSTOM:   (IN HORROR) The what? 

HEAD:   I‘m joking. (HE LAUGHS. PAUSE.) But quite near them, actually. 

ROSTOM:   Are you joking again? 

HEAD: A new residential and recreational zone is being built at the border with Abkhazia, complete 

with swimming pools, swings, kids and their nannies… I‘ll be direct: we‘re doing it just to 

spite our neighbours. (HE LAUGHS.) 

ROSTOM:   Are you sending me to fight the Russians?  

HEAD:   The workers, not the Russians!  

ROSTOM:   Is that the only region? 

HEAD:   No, we‘ve got three other locations in the Caucasus. 

ROSTOM:   (IRONICALLY) With luck all in the conflict areas… 

HEAD:   It‘s part of a gigantic project. 

ROSTOM: I don‘t believe it! Are you all out of your minds? What responsibility are you giving me? I 

haven‘t ridden anything but trolley buses in the last ten years. 

HEAD:   Don‘t worry. There are others and you can take turns.  

ROSTOM:   I don‘t even remember the driving rules! 



525 

 

HEAD:   You can first try driving in the city, adapt so to say. 

ROSTOM:   Are you going to save me if I get lost? 

HEAD:   You won‘t. You‘ll have a navigator. 

 

4. CLARA‟S OFFICE 

 

CLARA AND ROSTOM 

ROSTOM: I‘ve been terrified of being lost since childhood. I used to cling to Mum‘s dress till I was 13. 

(HE TAKES A SIP OF HIS COFFEE.) I was late in maturing. (HE PUTS THE CUP ON THE 

SAUCER.) Wonderful coffee. (PAUSE.) As usual. (PAUSE.) I like your office. I like being 

here. 

 (PAUSE.) 

CLARA:  Take a tissue. Your lip‘s smudged. 

ROSTOM: Oh, sorry… (PAUSE.) What am I supposed to do while I drive? You know me. If I don‘t talk 

to someone, I get mad. Hate to keep quiet. (HE TAKES ANOTHER SIP. PAUSE.) Everyone 

needs someone to talk to. And I‘m not an exception. (HE TAKES ANOTHER SIP. PAUSE.) 

Aren‘t you sorry for poor old Amiran?   

CLARA:  No. I used to take stairs. 

ROSTOM:  (AMAZED) You did? True, I‘ve never seen you in the lift. 

CLARA:  The stench was unbearable in there. 

ROSTOM:  He lived there, so… 

CLARA: Religious posters, a thermal flask, newspapers, his slippers… It was awful! It was everything 

but a lift!  

 (PAUSE.) 

ROSTOM: (WARMLY, SLIGHTLY WORRIED) You seem a little bit irritable. Want to go to the 

canteen?   

CLARA:  No, thanks. I‘ve got things to do. 

ROSTOM:  I wish they‘d let you travel with me… 

CLARA:  Why? 

ROSTOM: (AGITATED) Are you serious? I like coming to work only because of you. Didn‘t you know? 

There you are. Finally, I found the courage to tell you. (HE LAUGHS.) Oh, my! I‘ve blushed. 

CLARA:  (IN THE SAME INDIFFERENT TONE) If not for me, you‘d resign? 

ROSTOM: I would. (PAUSE.) Don‘t you believe me? (PAUSE.)  I don‘t care if you don‘t. (HE SIPS HIS 

COFFEE.) You‘re mean today. 

 (A LONG PAUSE.) 

CLARA: (IN LOW VOISE, STERNLY) Listen, Rostom. I don‘t you to come to my office. 

ROSTOM:  (NEARLY CHOKING ON HIS COFFEE) What did you say? 

CLARA: I don‘t like these coffee drinking sessions. (PAUSE. SHE SOFTENS HER TONE.) You‘re a 

good, honest man, but I don‘t like your attention. I‘d better tell you now not to hurt you later. 

We can be friends, but that‘s all I can offer. (PAUSE.) I‘m sorry.  
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5. IN THE CAR 

 

ROSTOM AND NAVIGATOR 

NAVIGATOR: Turn right in twenty meters. Turn right. 

ROSTOM:  (IRRITATED) I heard you, I‘m not deaf! 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: A roundabout in ten meters. (PAUSE.) A roundabout in ten meters.  

ROSTOM:  All right. 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: Turn right. 

ROSTOM: (SHOUTING) There‘s no turn here! I know my city better than you. I‘ve been brought up 

here… 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: You have made a mistake. You have passed the destination. 

ROSTOM:  No mistake. 

NAVIGATOR: Turn around and approach the required turn again. 

ROSTOM:  I can‘t turn around here! 

NAVIGATOR: You have made a mistake. You have passed the destination. 

ROSTOM:  (WEARILY) It‘s driving me mad… 

NAVIGATOR: Turn around and approach the required turn again. 

ROSTOM:  No! 

 (PAUSE.) 

NAVIGATOR: A left turn in fifty meters. 

ROSTOM: (IRONICALLY) And collide with the car coming my way? Are you trying to kill me? 

NAVIGATOR: Turn left. 

ROSTOM:  I‘m going to switch this… 

NAVIGATOR: Turn around and approach the required turn again. 

ROSTOM: I‘ll swear at you! (PAUSE. GRUMBLING) Where is this stupid woman taking me? 

NAVIGATOR: Turn around. 

  (ROSTOM IGNORS THE INSTRUCTION. PAUSE.) 

   Turn around. 

ROSTOM:  You aren‘t going to beat me, honey…  

 

6. ROSTOM‟S FATHER‟S PLACE 

 

ROSTOM AND HIS FATHER 
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FATHER: (SLURPING HIS SOUP) No chance of marrying now. No woman‘s gonna marry you at your 

fifty. 

ROSTOM:  (HURT) Fourty-five. 

FATHER: Not much difference. (SLURPING.) How many nice girls you‘ve let go… Must be women 

now, with children and grandchildren. Now you can only hope for a much-used hag… or a 

corpse. (SLURPING.) Do you like the dead? (HE CHUCKLES DERISIVELY. PAUSE) As I 

see it, you must‘ve driven her mad with all that silly coffee drinking. You should‘ve gone 

directly to business.    

ROSTOM:  (MORE HURT) I‘m not going to tell you anything. 

FATHER:  I don‘t care a damn. (HE SLURPS HIS SOUP.) 

ROSTOM: I thought I was entertaining you, but instead you get irritated. My apologies.  

  (A LONG PAUSE.) 

FATHER: The best you can do is buy a woman. Sorry, no question of likes and dislikes. You‘ve missed 

the train. I‘d already changed three wives at your age.  

ROSTOM:  Ha! And where are they now? 

FATHER:  (AFTER A PAUSE) You‘re raving mad.  

ROSTOM: I‘m sorry but in this respect – I mean as a husband – you‘re no authority for me. 

 

FATHER:  (SLURPING) I don‘t care. 

  (A LONG PAUSE.) 

ROSTOM: I might be unable to see you for weeks. They‘ve moved me to another department. 

FATHER: Are you trying to scare me? 

ROSTOM: No, I‘m serious. They even gave me a car. 

FATHER: (SOUNDS SULKING) Congratulations. 

ROSTOM: It‘s got a navigator. (PAUSE.) Know what it is? It‘s telling you the route. A female voice. I‘m 

still getting used to it. But she‘s driving me mad. (HE LAUGHS. PAUSE.) 

FATHER: Ask her to marry you. (HE GOES ON SLURPING HIS SOUP.) 

 

7. IN THE CAR 

 

ROSTOM AND NAVIGATOR 

NAVIGATOR:  A roundabout in ten meters. A roundabout in ten meters. 

ROSTOM:  (IRRITATED) I heard you! I‘m turning. 

NAVIGATOR: A roundabout. 

ROSTOM:  Stop repeating. You‘re getting on my nerves. 

NAVIGATOR: Follow the roundabout. 

ROSTOM:  Where is it? 
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NAVIGATOR: Follow the roundabout. 

ROSTOM:  OK, OK, I see it… 

NAVIGATOR: Turn here.  

ROSTOM:  I am! Stop saying things over and over again! 

NAVIGATOR: Turn here. 

ROSTOM:  Are you doing it on purpose? 

NAVIGATOR: Follow the roundabout. 

ROSTOM: Why you spinning me? Want me to run out of petrol?  

(PAUSE.)  

NAGIVATOR:  Straight ahead. Straight ahead. 

  (PAUSE.) 

ROSTOM: (CANDIDLY, WITHOUT ACRIMONY) Clara surprised me. It was the first time a heard a 

woman speak like that. She‘s so rude. I‘m shocked. And to think I was about to fall for her! 

 

(PAUSE.)  

NAVIGATOR:    Turn right in fifty meters. 

ROSTOM: Aren‘t you listening? 

NAVIGATOR: Turn right. 

ROSTOM: Will you marry me? My dad likes you a lot. 

 

8. IN THE CANTEEN 

 

CLARA AND ROSTOM 

ROSTOM:  Can I sit next to you? 

  (PAUSE.)  

CLARA:  Please do.   

ROSTOM:  Thanks. 

  (HE SITS AT HER TABLE. PAUSE.) 

CLARA:  How are you? Have you already made friends?   

ROSTOM:  Who are you talking about? 

CLARA:  The car. 

ROSTOM: Oh, yes. I‘ve been in and out of the city. The woman drives me mad though.  

CLARA:  Do you have a new boss? 

ROSTOM:  (LAUGHING) No, I mean the navigator.  

CLARA:  Bad-tempered? 
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ROSTOM: Stubborn. (HE LAUGHS.) I‘m a typical Soviet person – can‘t catch up with the technical 

developments. I‘m scared of machines as they‘ll soon substitute us. I admit I‘ve lost this battle. 

I surrender. (HE LAUGHS.)    

CLARA: (UNATTENTIVELY, SLIGHTLY IRRITATED) Who have you lost against? 

ROSTOM: The cars. That woman is smarter than me. I keep arguing with her, but she still gets her way 

and that‘s how it should be – they‘re always right. 

CLARA:  Are you talking about the navigator? 

ROSTOM: Yeah. (PAUSE.) She knows the roads of my country better than me. Soon they won‘t need a 

driver – they‘ll be steering without us. (HE LAUGHS. PAUSE.) I‘m going to end up like poor 

old Amiran… 

CLARA:  In what respect? 

ROSTOM:  Don‘t you see? 

 

CLARA:  Sorry, Rostom, I wasn‘t listening. Can you explain? 

ROSTOM: It‘s simple: a man worked all his life in a lift, pushing buttons for us. Ever since Stalin‘s times.  

CLARA:  I hate Stalin… 

ROSTOM: Me too. Now we‘ve got a new lift and it‘s only logical. Have you seen the new coffee machine 

in the hall? 

CLARA:  Yes, it‘s great. 

ROSTOM: I like it too. (LOWERING HIS VOICE.) Which means they‘ll sack Natela. She‘s ancient too. 

(HE LAUGHS.) 

CLARA:  Which Natela? 

ROSTOM:  (SLYLY) You don‘t know her? 

CLARA:  She‘s in charge of the canteen, right? 

ROSTOM:  Exactly. 

CLARA:  I hate the woman… 

ROSTOM: Me too. (HE LAUGHS. PAUSE.) I‘m writing articles in my head as I drive. Machines 

substitute humans. They take our places. If I didn‘t loathe grammar, I‘d gladly write one.  

CLARA:  It‘s pretty banal. 

ROSTOM:  Might be, but I‘m not a writer, am I? 

CLARA:  Aren‘t you having anything? 

ROSTOM:  I don‘t feel like it. 

CLARA:  Why have you come then? 

ROSTOM:  Saw you and followed. 

CLARA:  Rostom, please… 

ROSTOM: (AGITATED) What now, Clara? I‘m talking all this nonsense because I want to be with you. 

I‘m crushed. What kind of things did you say the other day? What got into you?    

CLARA: Please, don‘t shout. Everyone‘s looking. Don‘t embarrass me, please. 

ROSTOM: Am I too loud? (ANGRY, BUT LOWERS HIS VOICE.) Let them look, I don‘t care!   
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CLARA: I‘m leaving… 

ROSTOM: (IN DESPERATION) Wait, Clara! Why do you avoid me? You had certain feelings towards 

me, didn‘t you? It wasn‘t my imagination… 

CLARA: Let go of my hand, Rostom. 

ROSTOM: Okay, I‘m not holding you. You sympathized with me, didn‘t you? Remember how you looked 

at me at the last presentation? I won‘t forget that look, ever. How can I? 

 

CLARA: You look insane, Rostom. 

ROSTOM: It‘s you who looks like one. (PAUSE.) I‘m sorry… Wait, please tell me what‘s going on? Can‘t 

we be friends? Talk to me! (PAUSE.) Is there someone else? 

 

9. IN THE CAR 

 

ROSTOM AND NAVIGATOR 

ROSTOM:  Younger than me. Better looking. More interesting. She‘s got future… 

NAVIGATOR: Turn left in twenty meters. 

ROSTOM:  Still a child, actually. 

NAVIGATOR: Turn left.  

ROSTOM: Not that young when you think of it. Thirty, no? (PAUSE.) Her mum must have praised her all 

the time: ‗you‘re so beautiful, so talented…‘ 

NAVIGATOR: Turn left. 

ROSTOM: Poor her. (PAUSE. IRRITABLY) Can‘t you talk normally? Am I going to hurt you? Or 

complain to bosses or what?  

NAVIGATOR: Drive straight ahead. 

ROSTOM: Not right in her head. Everyone stared and Natela had cocked her ears. (PAUSE.) I really don‘t 

know women. Nothing doing. (PAUSE. HE LAUGHS.)  

NAVIGATOR: Drive straight ahead. 

ROSTOM: (DEJECTEDLY, IN EARNEST) You should‘ve explained, Clara. People don‘t behave like 

this. (PAUSE.) Didn‘t she like me? Or was it my imagination? 

NAVIGATOR: Turn here. 

ROSTOM: (SERIOUSLY) Am I so inadequate? (PAUSE.) Come on, answer me. Didn‘t she like me? 

NAVIGATOR: Take the right lane. 

ROSTOM: Where did I make a mistake? (PAUSE.) She used to say ―Drop by for coffee‘, didn‘t she? 

(PAUSE.) What came over her? 

NAVIGATOR: Take the right lane. 

ROSTOM: Which means she didn‘t like me. I imagined it all. (PAUSE.) What? Yes or no? 

NAVIGATOR: Yes. 

ROSTOM: Whaaat? (HE BRAKES SUDDENLY.) 
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10. IN THE CANTEEN 

 

JAKELI AND ROSTOM 

JAKELI:  Rostom, why don‘t you come to the eleventh floor any more? 

ROSTOM:  I‘m terribly busy lately. 

JAKELI: (MUNCHING) That‘s good. And we‘ve got nothing to do. Absolutely idle these days. 

ROSTOM:  (AFTER A PAUSE) The whole floor is talking about me, right? 

JAKELI: (MOMENTARILY CONFUSED, MUNCHING) I don‘t know. Why would they? 

ROSTOM: (TRYING TO SOUND CHEERFUL) You don‘t have to pretend. I‘m sure you know perfectly 

well what I mean. 

JAKELI:  I swear, I haven‘t got a clue. 

ROSTOM:  The other day everyone was staring at us… 

JAKELI:  At who? 

ROSTOM:  Clara and me. Here. 

JAKELI:  Why? Where you kissing? 

ROSTOM:  Hasn‘t Clara told you anything? 

JAKELI:  Haven‘t seen her for ages. 

ROSTOM:  And you haven‘t suspected anything? 

JAKELI:  I‘m sorry, I‘m on heavy medication… Please, explain what you mean. 

ROSTOM:  Have you never suspected Clara and I kind of liked each other? 

JAKELI:  (AMAZED) You did? 

ROSTOM:  Why? Aren‘t we a good couple? 

  (JAKELI  LAUGHS. ROSTOM IS HURT BY HIS REACTION.) 

   What‘s so funny? 

JAKELI: (AFTER A PAUSE) Sorry, I just can‘t imagine the two of you together. 

ROSTOM:  Am I too old for her? 

JAKELI:  Don‘t be ridiculous. I didn‘t mean that. And stop sulking. 

ROSTOM:  I still do. 

JAKELI:  And that‘s your problem. 

 

 

 

11. IN THE CAR 
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NAVIGATOR AND ROSTOM 

  (THE RADIO IS TUNED TO A MUSIC STATION.) 

NAVIGATOR: Turn left in ten meters. (PAUSE.) Turn left. 

  (MUSIC CHANGES AS ROSTOM TUNES TO ANOTHER STATION.) 

  Turn right in twenty meters. 

ROSTOM:  The road‘s dug up. 

NAVIGATOR: Turn right. 

ROSTOM:  I‘ll take a bypass.  

NAVIGATOR: Turn right. 

ROSTOM:  I know this district like the back of my hand! 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: Apparently you don‘t. 

ROSTOM:  Oh, God! What did you say? 

  (MUSIC STOPS.) 

What was that? (PAUSE.) Say it again. (PAUSE. SHOUTING.) Who was it? Where are you? 

It‘s not funny at all! (PAUSE.) You can play tricks on the likes of you. And tell your bosses to 

think of better practical jokes… 

(ROSTOM KILLS THE ENGINE AND STOPS THE CAR. HE OPENS THE DOOR AND GETS OUT. 

THE WAY HE BANGS THE DOOR SHOWS HOW ANGRY HE IS.) 

 

12. IN THE CAR (NIGHT) 

 

NAVIGATOR AND ROSTOM  

ROSTOM: (IRRITATED) It‘s all I needed for complete happiness. But I expected something along the 

lines to happen. Has my life ever been peaceful? No! It‘s been highly stressful. Mum ran away, 

Dad‘s disabled, I‘ve lived through four wars… That incident with Clara. That was the last drop.  

  

NAVIGATOR: Don‘t try to analise. It‘s nothing out of the ordinary.  

ROSTOM: Is this ordinary? Do you think our conversation is normal? I don‘t, I‘m sorry. It‘s either a 

hallucination, which is known to be the primary symptom of schizophrenia, or my colleagues‘ 

idiotic joke… Rather tasteless… I‘ve got to admit I prefer it to be the latter. 

NAVIGATOR: What do you mean? 

 

ROSTOM: I can imagine two of my younger colleagues… (HE SOUNDS UNSURE, LOOKING FOR 

WORDS.) They‘ve got a remote control in their hands, telling you what to do… And, yeah, 

laughing their heads off. Laughing at me. (PAUSE.) I have no other explanation. 

(PAUSE.) 

NAVIGATOR: Go home. Your body needs a rest. You‘ve been out since morning. 

ROSTOM: Should I? I haven‘t thought about that. 

NAVIGATOR: Please, go home. 
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ROSTOM: Are you pulling my leg?  

NAVIGATOR: It‘s midnight in twenty minutes. You‘re sleepy. 

ROSTOM:  I‘m not… 

NAVIGATOR: Please, don‘t argue. 

ROSTOM: (MEEKLY, FEEBLY) I need a shrink. 

 

13. IN THE CAR (MORNING) 
 

NAVIGATOR AND ROSTOM 

 

ROSTOM: Incidentally, I want to thank you for the last night. I really was plastered, but I don‘t know what 

made me so tired. (HE LAUGHS. PAUSE.) I‘m more exhausted emotionally rather than 

physically. As soon as I got into bed, I switched off. 

NAVIGATOR: Turn right in ten meters. 

ROSTOM:  No one has told me to go to sleep – since my childhood. 

NAVIGATOR: Turn right. 

ROSTOM: The last person to care for me was Mum. (PAUSE.) Before she left us.  

 (PAUSE.) Went to her lover. (PAUSE.) It‘s a long story. (PAUSE.) So, thanks. (HE LAUGHS. 

PAUSE.) As you see, I‘m absolutely calm, not panicking at all. As far as nothing has changed 

outwardly, I can stop worrying. Neither has any major change happened to me inwardly. I‘m 

talking to the navigator, so what? Extraordinary? Yes, it is, no denying, but is it dangerous? I 

don‘t think so. Who for? The society? Am I causing any threat with this conversation? Am I 

breaking shop-windows? Starting brawls? God bless me, no! Hurting myself? By talking to the 

navigator? It‘s ridiculous. Can it be considered madness? I believe you‘re considered insane 

when it shows, for example, in your clothes, in your hairdo, or if your face is badly shaved, just 

here and there… I think I‘m all right in this respect. (HE LAUGHS. PAUSE.) I‘ve been 

thinking about it the whole morning. And now I‘ve calmed down. (HE LAUGHS. PAUSE.) 

So, we can talk now.  

 

14. CORRIDOR ON THE 11TH FLOOR (AT THE LIFT) 

 

THE DIRECTOR AND ROSTOM 

DIRECTOR:  Hi, Rostom! How‘s it going? Have you got used to the car? 

ROSTOM:  Yes, I have, Otar. 

DIRECTOR:  How do you like the navigator? Is it helpful? 

ROSTOM: I know the streets better in the city. Let‘s see what it does on the motorway. 

DIRECTOR: Personally, I hate female voice. It‘s unnerving. I prefer a male voice. But… Just between you 

and me, I can‘t get used to modern technology. I‘m a traditional man… I used to drive around 

wonderfully without them. Which floor are you on? 

ROSTOM:  The fifteenth. 

DIRECTOR: And how‘s your blood pressure? If I were you, I‘d think of moving to the lower floors. You‘re 

not that young, you know. 

ROSTOM:  That‘s for you to decide. (HE LETS OUT A SMALL LAUGH.) 
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DIRECTOR: On Monday you‘ll be sent to check one of our construction sites. Don‘t get scared. It‘s them 

who should be scared. Remember, it‘s like being sent to the frontline.  

 

15. IN THE CAR 

 

NAVIGATOR AND ROSTOM 

ROSTOM: I don‘t like Mondays. If I could, I‘d abolish Mondays and start the week with a Tuesday. It‘s 

more humane. They‘re sending me out on Monday. 

NAVIGATOR: Put on warm clothes. It‘s freezing on the mountain pass.   

ROSTOM: (WORRIED) What should I put on? My winter coat is still in mothballs. I meant to take it out 

in a couple of weeks. 

NAVIGATOR: The striped waistcoat.  

ROSTOM:  With a deer design? Don‘t I look idiotic in it? 

NAVIGATOR: No, it‘s rather becoming. 

ROSTOM:  What about the shoes? 

NAVIGATOR: Thick-soled boots. 

ROSTOM:  The black ones? 

NAVIGATOR: Right. 

ROSTOM:  Do they match the waistcoat? 

NAVIGATOR: They do. Turn left in ten meters. 

 

ROSTOM:  I doubt. 

NAVIGATOR: Turn left. 

ROSTOM: I‘ve got problems in turms of taste. I tend to dress in an old-fashioned way. I don‘t exclude 

Clara was put off by my clothes. I look like a museum piece, I suppose. 

NAVIGATOR: Your wardrobe needs a radical revision. Try to buy clothes in light colours. 

ROSTOM:  But what about my age? Have you forgotten how old I am? 

NAVIGATOR: Trust me, start buying new things. 

ROSTOM: Can I remind you that madmen are recognized by their clothes? (HE LAUGHS.) 

  

NAVIGATOR: They‘ll suit you better. 

ROSTOM: (AFTER A PAUSE, SURPRISED AT A COMPLIMENT FROM THE NAVIGATOR) Really? 

(PAUSE.) Thanks. (PAUSE. FEARFULLY) Do you think I dress inappropriately? 

NAVIGATOR: No, I don‘t. 

ROSTOM: Do I dress in a way that shows I don‘t want to attract attention? Should I be more conspicuous? 

But why through the clothes? I‘ve got plenty of traits that make me stand out.   

NAVIGATOR: She‘s got a lover. 

ROSTOM:  (STARTLED) What? 



535 

 

NAVIGATOR: A rather influencial man. 

ROSTOM:  (WITH SUSPICION) No, I don‘t… 

NAVIGATOR: Quite influencial. 

ROSTOM: I heard you. I‘m not deaf! (PAUSE.) Are you sure? (PAUSE.) How do you know? 

NAVIGATOR: I‘ve got my own sources. 

ROSTOM: (IRONICALLY) Have you made friends with the new lift? (PAUSE.) Sorry, that was not very 

tactful. (PAUSE.) Who is he? 

NAVIGATOR: Turn right in twenty meters. 

ROSTOM:  I won‘t unless you tell me. 

NAVIGATOR: Turn right. 

ROSTOM: (ANGRILY) I‘m going to turn you off! (PAUSE.) As you‘re not telling me anything, it‘s a lie. 

You‘re just trying to upset me.  

NAVIGATOR: Listen to this. 

ROSTOM:  To what? 

(PAUSE. THE NAVIGATOR LETS HIM LISTEN TO THE CONVERSATION BETWEEN CLARA 

AND AKBA.) 

CLARA: I‘ll get an abortion. 

AKBA: Aren‘t you going to get my consent? 

 (PAUSE.) 

CLARA: That‘s what I‘m doing, aren‘t I? 

ROSTOM:    What‘s going on? 

AKBA: Are you? It‘s not a mutual decision… Let‘s allocate special time… 

ROSTOM:   It‘s Akba‘s voice… 

CLARA: (IRONICALLY) At the business meeting? 

AKBA: Clara, please… You‘re killing me. Know where it‘s leading?  

CLARA: You‘re being ridiculous. 

AKBA: Why? Because I‘m so attached to you? 

CLARA: You‘re a liar. In fact you don‘t believe I‘m getting an abortion and that scares you stiff. 

AKBA: How can… (HIS VOICE DIES AWAY.) 

ROSTOM:  What did he say? (HE HITS THE NAVIGATOR.) It‘s gone… He was saying something. 

NAVIGATOR:  It‘s enough. 

ROSTOM: No, it‘s not! I don‘t get it! Is Clara expecting a baby from Akba? He‘s at least twenty years her 

older… They seem to have gone too far. (HE LAUGHS IN AGITATION.) I‘m shocked. 

(WITH DELIBERATION.) I am shocked. His got a mountain of a wife… She can swallow 

Clara in a gulp. (SHOCKED BY HIS OWN WORDS.) Clara has slept with her boss. (IN 

DISGUST.) How detestable. What I don‘t understand is why she kept inviting me for coffee. 

Actually, she was flirting. (PAUSE.) Or wasn‘t she? 

NAVIGATOR: No, she didn‘t see you as a man. 
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ROSTOM:  What do you mean by that? 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: Follow the roundabout in twenty meters. 

ROSTOM:  (UTTERLY INSULTED) I won‘t! 

 

16. IN JAKELI‟S OFFICE 

 

JAKELI AND ROSTOM 

JAKELI:  Have you got used to the navigator? 

ROSTOM:  Yeah, but too much for my liking. 

JAKELI:  What do you mean? 

ROSTOM:  (FEARFULLY) I talk to it and not only about the roads.  

JAKELI:  (LAUGHING) And does it reply? 

                                   (PAUSE.) 

ROSTOM:  Mostly yes. 

JAKELI: If it doesn‘t, get it changed. Who needs a silent navigator? (HE LAUGHS.) 

  (PAUSE.) 

ROSTOM: I‘d like to ask something, but please don‘t take it for a question from a man offended by a 

woman. 

JAKELI: What is it? 

ROSTOM: Did you know about an affair between Clara and Akba? 

JAKELI: Between who? 

ROSTOM: (LOWERING HIS VOICE) Clara and Akba. 

JAKELI: Never heard of it. (HE LAUGHS.) 

ROSTOM: (WITH SUSPICION) Why are you laughing? 

JAKELI: (SERIOUSLY, WITH CONCERN) I‘m not sure. I‘m on medication, you know. Can‘t control 

myself. 

ROSTOM: Did you laugh at me? 

JAKELI: (FIRMLY) No. 

ROSTOM: Sorry, but I don‘t believe you.  

JAKELI: Cross my heart, I don‘t even know what you‘re talking about. 

ROSTOM: If even you‘re laughing at me, that means everyone else is too. 

 

17. IN THE CAR (ON THE MOTORWAY) 

 

NAVIGATOR AND ROSTOM 
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ROSTOM: It‘s a fact. I‘m a laughing stock. They‘re all in it. See what‘s going on on the eleventh floor? 

And what chances did I have on my fifteenth? (HE LAUGHS BITTERLY.) 

NAVIGATOR: You‘ve got to drive more than three hundred kilometers. Better concentrate on the road. 

ROSTOM:  Am I distracted? 

NAVIGATOR: Turn left in fifty meters. 

ROSTOM:  I‘m a frank person… and they‘re taking advantage of it. 

NAVIGATOR: Turn left. 

ROSTOM: As far as I remember myself, I‘ve been trying to set up ideal relations with people… But first 

Mum left me, turning my life into a nightmare, Dad treats me like a dog. I‘ve been suffering 

since I was six, looking for normal relations. 

NAVIGATOR: On your right, in forty kilometers there are Russian tanks. It is forbidden to turn there. 

 

ROSTOM:  I know and I don‘t intend to. I‘m not that crazy. 

NAVIGATOR: South Ossetia has been occupied since August 2008. 

ROSTOM:  That‘s the kind of information that I find extremely depressing.  

NAVIGATOR: You can speed up. Step on the accelerator. 

ROSTOM: You don‘t like the place, do you? Neither do I. I‘d be grateful if you entertain me a little. 

  

NAVIGATOR: How? 

  (PAUSE.) 

ROSTOM:  Marry Clara and me. 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: You can‘t forget her, can you? 

ROSTOM:  I‘m just curious what it would be like. (PAUSE.) Can you help? 

NAVIGATOR: Don‘t switch the engine off. 

 

18. IN THE CAR (IMAGINARY FAMILY) 

 

CLARA AND ROSTOM (MUCH OLDER) 

 

CLARA: (WEARILY) I don‘t want to die without you hearing the truth.    

ROSTOM: Don‘t talk about death. It‘s unbearable. 

CLARA: Something else is really unbearable… 

ROSTOM: Don‘t start now. Your blood pressure‘s going to rise. 

CLARA: Listen, Rostom… 

ROSTOM: Don‘t talk. Please, drink this… 
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CLARA: I don‘t want it. I‘ve got to tell you… 

ROSTOM: That you were unfaithful to me? I forgive you, but drink this… 

CLARA: No… Listen. (PAUSE.) Alex isn‘t yours. 

  (PAUSE.) 

ROSTOM: How do you mean not mine? 

CLARA: It just happened. I got pregnant in Riga. I met him on a seminar…  

ROSTOM: And Ana? 

CLARA: What about her? 

ROSTOM: Is she mine? 

CLARA: She is. It‘s Alex and Lela who aren‘t. 

ROSTOM: Lela too? 

CLARA: Yeas. 

ROSTOM: You‘re delirious, Clara. 

 CLARA: I‘m not. 

ROSTOM:    You are. And all the while I‘m listening like an idiot. Here‘s your medicine… 

CLARA: I‘m not. I‘ve been unfaithful to you all my life.  

ROSTOM: Open your mouth… 

CLARA: I‘ve been whoring all my life, Rostom…  

ROSTOM: I don‘t believe it. Lela looks exactly like me. 

CLARA: You can have her blood tested.  

ROSTOM: I‘m not interested. Clara, please, take the medicine. My hand‘s stiff… 

CLARA: Alex is blond, while you‘re… 

ROSTOM: What do you want me to do? Commit suicide? At my age? Open your mouth… 

CLARA: (WEEPING) Please, forgive me… Instead of medicine, you should be giving me poison… 

ROSTOM:  You‘re pretty stupid, you now. The only person by your side is me and you‘re trying to upset me.  

CLARA: (WEEPING) You‘re not a man, rather a doormat… 

ROSTOM: What do you want? Do you want me to strangle you? 

CLARA: (THROUGH TEARS) At least spit in my face… 

ROSTOM: I‘ll lose my dentures. 

CLARA: I hate you… 

ROSTOM:   Open your mouth! I‘m getting really angry! (PAUSE) That‘s better. (PAUSE.) Don‘t wince. I‘ve taken worse. 

 

19. IN THE DIRECTOR‟S OFFICE 

 

HEAD OF DEPARTMENT AND DIRECTOR 
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DIRECTOR:  Emzar, can you tell me what happened near Zugdidi? 

HEAD:  The details aren‘t known yet. 

DIRECTOR:  But there was an incident, right? 

HEAD:  Apparently yes 

DIRECTOR:  Can you be more specific? 

HEAD:  Rostom… from the fifteenth floor… was physically assaulted. 

DIRECTOR:  Who by? 

HEAD:  The construction workers. I don‘t know their names. 

DIRECTOR:  Were they Russians? 

HEAD:  No Russians there. 

DIRECTOR:  That‘s good. Slapped his face? 

HEAD:  I‘m not sure. 

DIRECTOR:  Have you spoken to him in person? 

HEAD:  Yes. He‘s on his way. He was already in his car. 

DIRECTOR:  Was he crying or something like this? 

HEAD:  I can‘t say for sure. I believe nothing of the sort. 

DIRECTOR:  And in general, is he hysterical? 

HEAD:  He doesn‘t look like one. 

DIRECTOR:  If he can drive, we needn‘t worry about him. 

HEAD:  Seems that‘s the case. 

DIRECTOR:  What caused the incident? 

HEAD:  I don‘t know.   

DIRECTOR:  Emzar, you know nothing and that‘s infuriating to say the least. 

HEAD:  I‘m sorry. 

 

20. IN THE CAR (ON THE MOTORWAY) 

 

NAVIGATOR AND ROSTOM 

 

ROSTOM: (IRRATED) So, the boys didn‘t like my comments, ha? They were drinking when I arrived! 

The tiles are already cracked… I haven‘t seen the blueprint, but what I saw was disgusting, 

frankly speaking…  

NAVIGATOR: Turn right in twenty meters. 

ROSTOM:  Aren‘t you listening? 

NAVIGATOR: Turn right. 

ROSTOM:  Apparently you aren‘t interested in what happened to me. 
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NAVIGATOR: Should I neglect my duties? 

ROSTOM: (ANGRILY) They actually hit me! (PAUSE.) I arrived with the aim of speeding things up. 

That‘s what the Department Head told me to do. 

NAVIGATOR: You overdid it. You were shouting. 

ROSTOM: I acted in accordance with my task. I was told to fight and I did. My assessment of the 

completed work was very low and that drove them mad… But I never imagined they‘d hit me 

for that! 

NAVIGATOR: They didn‘t like your tone. 

ROSTOM:  Excuse me, but who turned rude first, them or me? 

NAVIGATOR: You did. 

ROSTOM: I only voiced criticism. Then one of them got nasty… Unimaginable! I never thought they‘d 

have the audacity! (PAUSE.) They mightn‘t have known I was representing the Department…  

NAVIGATOR: They didn‘t see you as the one. 

ROSTOM: Clara doesn‘t see me as a man, the workers don‘t see me as the representative… I think it‘s 

high time people realised I‘ve got a character! But you… Instead of giving support, you‘re 

criticizing me too!  

NAVIGATOR: Excuse me? What could I have done? 

ROSTOM: Could have shouted, started an alarm. Now, don‘t tell me you lost your voice because you were 

beyond yourself from worry. 

  (PAUSE) 

NAVIGATOR: (QUIETLY) Maybe I was. 

 

21. CORRIDOR ON THE 11TH FLOOR (AT THE LIFT) 

 

DIRECTOR, DEPARTMENT HEAD AND ROSTOM 

 

ROSTOM: The way I see it, the Company was insulted, not me, because at that instance I was representing 

the Company. Some rascal slapped the entire Department. 

DIRECTOR:  As far as I can see you aren‘t badly hurt. 

HEAD: I‘m sorry to say, Rostom, but a slightly different story reached us. You are said to have 

behaved arrogantly, shouted at the workers and insulted them.    

ROSTOM:  What nonsense! 

HEAD: Reportedly, you were rude with the workers. We were being disdainful. 

DIRECTOR:  Are you snobbish, Rostom? 

ROSTOM: I don‘t remember shouting. I don‘t deny, though, that I might have been too direct in my 

criticism. But didn‘t you tell me to fight for the quality? 

HEAD: No one asked you to start a brawl.  

DIRECTOR: I‘m not interested who started the fight. All I want to know is how well you‘ve done your job. 

ROSTOM: You sent me specifically to comment and point out critical remarks, sir.   
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DIRECTOR:  But not to wave your fists!  

ROSTOM: Where have you found such impudent workers? That‘s exactly why I hate Georgian workers. 

They‘re so over ambitious. 

DIRECTOR:  I clearly see you went there with a certain prejudice.  

HEAD:  What irritated you so much? Didn‘t you like anything at all? 

ROSTOM: (AFTER A SHORT PAUSE) In truth, nothing. I‘m afraid I didn‘t like either the design or the 

way it was done. Isn‘t it time for me to express my personal opinion? I‘m forty-four already.  

HEAD:  I‘m sorry to say, but I hardly recognize you, Rostom. 

ROSTOM:  (WORRIED) Is there something wrong with my face? 

 

22. ROSTOM‟S FATHER‟S HOUSE 

 

FATHER AND ROSTOM 

 

FATHER: Could‘ve come directly to my funeral. You haven‘t shown up for ten days.  

ROSTOM:  I was busy. 

FATHER: (CHUCKLING) Busy, ha? Why don‘t you just say you didn‘t want to? 

ROSTOM:  You could‘ve phoned. 

FATHER: Why should I? Suit yourself if you don‘t feel like it. All my life I feared to be dependent on 

others and here I am… But that‘s fine. You‘ve got it all ahead.   

ROSTOM: Where do you get all that ambition from? An utterly untalented, unintelligent and weak man 

like you! 

FATHER:  (TAKEN ABACK) Who? 

ROSTOM: You! Yes, you! You talk as if you‘re somebody. What kind of talk is that? Who are you 

anyway? A luckless, penniless and idle street boy… in an old man‘s body. Who gave you the 

right to look down on others?   

FATHER:  (WITH TREMBLING VOICE) Are you talking to me? 

ROSTOM: No, to myself! You, of course! Mum must‘ve been masochistic to stay with you… She 

should‘ve cheated on you earlier… 

FATHER:  I‘ve raised you, you bastard… How dare you! 

ROSTOM: It‘s worth asking who raised who, actually. I‘ve been responsible for you since I was thirteen. 

When you and your imbecile buddies drank yourself stupid, I used to wash up in the morning. I 

was your mum, your dad and wife – all in one! Did you realise I was just a kid? 

 

FATHER:  Get out of here! 

ROSTOM:  Please, don‘t die now. I‘ve got problems at work. 
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23. IN CLARA‟S OFFICE 

 

CLARA AND ROSTOM 

ROSTOM:  Clara, can I come in? 

CLARA:  Please do, Rostom. 

ROSTOM:  Thanks. I won‘t take much of your time. 

CLARA:  How are you? Why have you been ignoring the eleventh floor? 

ROSTOM:  I haven‘t. It‘s me who is ignored. 

CLARA:  You stopped coming because of me? 

ROSTOM:  You forbade me to. 

CLARA: Rostom, I haven‘t said no to friendship. I just didn‘t welcome the other kind of initiative. I 

wanted to put a stop to it. (MORE IRRITABLY) I don‘t want to talk about it. Better tell me 

what‘s happening on the fifteenth floor.    

ROSTOM: My dad says friendship between a man and a woman is absolutely impossible. 

CLARA:  Our parents were brought up at a different time.   

ROSTOM:  I haven‘t come to discuss our parents.  

CLARA:  Have you got something specific on your mind? 

ROSTOM:  I‘m deeply insulted – you treated me like scum. 

CLARA:  Haven‘t we agreed not to return to the issue? 

ROSTOM: Why did you regularly invite me for coffee if you were having an affair with Akba? Do you 

know what plans I had in my head? Now I‘ve got the feeling everyone‘s making a fool of me.  

CLARA:  Who I had an affair with? 

ROSTOM: Stop pretending. I‘ve got my own sources. Whatever you do, don‘t kill the baby. But, if I were 

you, I‘d stay away from his wife. She‘s a mountain of a woman. Can swallow you in one go. 

 

24. IN THE CAR 

NAVIGATOR AND ROSTOM 

ROSTOM: I neither miss her nor like her any more. I just wanted her to feel as debased as I do. It was my 

little revenge. I know it was pretty mean of me, but she really broke my heart. This way or 

another, you‘re a woman too and wouldn‘t know what men feel when they‘re deprived of the 

possibility to show off. (MIMICKING CLARA‘S VOICE) ‗I don‘t like these coffee breaks 

we‘re taking together.‘ The words nearly made me feel homosexual! She made me hate all 

women. It‘s only thanks to you that I still have some respect towards them. And I mean it. 

NAVIGATOR: Turn left in twenty meters. 

ROSTOM:  Thanks. 

NAVIGATOR: Turn left. 

ROSTOM: (OBEDIENTLY) Okay. (PAUSE.) You should have seen how they stared at me on the 

eleventh floor. I don‘t entirely rule out they want to get rid of me from the fifteenth as well. 

Possibly that‘s why they send me to the regions. All they need is slaves. No one can stand free 

people. 

NAVIGATOR: Don‘t worry. Now they‘ll realise who you are. 
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ROSTOM: I don‘t care if they don‘t! All I want is to be happy, just like I was a couple of days ago when I 

talked to my dad. I should‘ve done that when I was thirteen. He might‘ve turned into a decent 

man. But there were no navigators in those days – no one showed me the way. (HE LAUGHS. 

PAUSE.) It‘s a compliment.   

NAVIGATOR: Turn left in twenty meters. 

ROSTOM:  You‘re welcome. 

NAVIGATOR: Turn left. 

ROSTOM: I‘d love to hear about that worker being ill or even how he died. He hit me, didn‘t he? Can 

you? 

NAVIGATOR: I can. 

ROSTOM:  I‘m all ears. 

 

25. THE DIRECTOR‟S OFFICE (THE MEETING) 

 

DIRECTOR, DEPARTMENT HEAD, AKBA, JAKELI AND CLARA 

 

DIRECTOR: And finally, an off-record comment: what‘s wrong with Rostom? I bumped into him yesterday 

and he seemed rather irritable. I wouldn‘t have paid attention if Emzar here hadn‘t noted it too.  

HEAD:  Yes, he‘s changed a lot… 

CLARA:  I‘m sorry to interrupt, but I‘ve got to say he‘s extremely aggressive… 

DIRECTOR: I know, Clara, I was told he was in your room and raised his voice above the acceptable level. 

HEAD:  Yes, generally speaking, he‘s got used to talking loud… 

CLARA:  I was actually scared. He was untactful, telling me awful things… 

DIRECTOR:  Like what? 

CLARA:  Hard for me to repeat… 

DIRECTOR: Clara, we aren‘t gossiping. It‘s a conversation. These two are very different. 

HEAD:  What did he say, Clara? 

CLARA: Said Akba and I were having an affair and that I‘m expecting a baby from him.  

AKBA:  (IN DISBELIEF) A baby from me? 

CLARA:  Sorry, that‘s what he said. (SHE GIGGLES.)   

HEAD:  A moron…  

DIRECTOR:  What did he mean by that? And how did it get to mention it at all? 

CLARA:  (CONFUSED) You asked us what was wrong with Rostom, sir. 

DIRECTOR:  I don‘t mean that. How did you and Rostom got to the topic?  

CLARA:  I don‘t know. 

HEAD:  He likes Clara, doesn‘t he? 

JAKELI:  He does. 
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DIRECTOR:  And has chosen to express his feelings in this way? 

CLARA: (SLIGHTLY IRONICALLY) He was hurt when I failed to respond to his feelings. 

JAKELI:  (INDIGNANTLY) Let‘s refrain form insults, please. 

CLARA:  What was insulting in my words? 

DIRECTOR:  Could it be that the incident with workers affected him? 

JAKELI:  I don‘t rule it out. 

DIRECTOR:  Broadly speaking, would you say his psyche is fragile?  

JAKELI: We used to go to the same school.Once he was beaten by older boys and he missed the whole 

term. Was nearly expelled as a result. 

DIRECTOR:  Did he enjoy fighting?  

JAKELI:                  Oh, no. Quite the contrary – he used to cry a lot. 

AKBA: I‘m sorry, but I‘m not interested in Rostom‘s history. Can I go back to work?  

DIRECTOR: Yes, of course. We‘re almost finished. (PAUSE) Take the car from him as he might damage it. 

If he behaves irritably, he‘ll be warned for a start. But if he doesn‘t learn his lesson, he‘ll have 

to look for another job – somewhere where they tolerate short-tempered employees. We don‘t 

have a psychotherapy clinic here.  

 

26. JAKELI‟S OFFICE 

 

JAKELI AND ROSTOM 

ROSTOM: I won‘t let go of the car. It took me a whole month to get used to it and now they want it back? 

They can sack me all right, but I‘ll take a loan and buy it. God, it‘s not even about the car as 

such! I don‘t actually need it… 

 

JAKELI: Rosom, what‘s wrong with you? They were discussing you throughout the meeting. 

ROSTOM: So what? Excellent. Isn‘t it time they started talking about me on the eleventh floor? All I want 

to know is who raised the question of taking my car. I need to know who I‘ve got to leave 

stranded in the lift.  

JAKELI:  Clara… 

ROSTOM:  Was it her? 

JAKELI:  No, wait. What have you told her? She was crying the entire meeting.  

ROSTOM:  That‘s fine. I‘ve also cried a lot. Why did she cry?   

JAKELI:  Apparently, you told her the same things you told me… 

ROSTOM:  I didn‘t. I‘ve got a different relationship with you. 

JAKELI:  I don‘t mean that – I mean about her and Akba. 

ROSTOM:  Yes, I brought their affair to the daylight and am proud of it. 

JAKELI: Which means you‘re in the dark. Clara is engaged to the Head of our department. 

ROSTOM:  What? Nonsense! 

JAKELI:  Cross my heart. Emzar himself told me after the meeting. 
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ROSTOM: I‘m very sorry but it proves she‘s just a whore: on the one hand she‘s getting married to Emzar, 

but on the other hand she‘s pregnant from Akba. We‘re dealing with the classic case of 

corporate pressure – Emzar is forced to marry the woman pregnant from his immediate boss… 

  

JAKELI: What crap is that? Akba is the head of an absolutely different deparment. While the fact that 

Clara‘s in love is all over her face. 

ROSTOM: That‘s fine. I‘ve also got someone. I don‘t feel neglected. (HE LAUGHS.)  

JAKELI: You‘re not fully adequate and might lose your job. I‘ve got the impression someone‘s 

deliberately muddling you.     

ROSTOM: Who gave you the right to insult me? Or do you consider yourself a close friend? You‘re just 

the best workmate, nothing else.   

JAKELI: That‘s not very civil of you. You should have heard how I defended you when you were really 

debased. 

ROSTOM:  You‘re no man either.  

JAKELI:  I‘d hit you if not for the people staring.   

ROSTOM:  Go on, hit me. I won‘t be embarrassed. 

 

27. IN THE CAR (NAVIGATOR‟S CONFESSION) 

NAVIGATOR AND ROSTOM 

ROSTOM: I never used to enjoy driving. Always belonged to the class of pedestrians. And now I find 

myself driving aimlessly. Just because you entertain me. 

 

NAVIGATOR: A roundabout in twenty meters. 

ROSTOM: Hope you‘ve guessed the destinations I give you are sham. Just to hear your voice. 

NAVIGATOR: Turn here. 

ROSTOM: With pleasure. (PAUSE.) I‘ll go wherever you take me. (HE LAUGHS. PAUSE.) Remember 

how I used to argue with you in the beginning? But that‘s all in the past.  

NAVIGATOR: Turn right. 

ROSTOM: Okay. (PAUSE.) Now that I think of it, I don‘t have anyone else except you. (WITH SELF-

IRONY) I don‘t suppose anyone knows me as well as you do. You‘ve got to be my mourner 

when I die.  

NAVIGATOR: Turn right.  

ROSTOM: These idiots want the car back. They can have it, I don‘t care, but I won‘t let them have you! 

NAVIGATOR: Will they put you back to the office-work? 

ROSTOM: Seems so. They think I‘ll discard my principles. They need a slave to check their construction 

sites. 

NAVIGATOR: And it‘s only now you‘re telling me? 

ROSTOM:  Telling what? 

NAVIGATOR: A roundabout in ten meters. 

ROSTOM:  I was only told this morning. 

NAVIGATOR: Turn here. 
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ROSTOM:  I swear. 

NAVIGATOR: What do you intend to do? 

ROSTOM: I told you I‘ll try to keep the car. The thing is that I‘m kind of addicted – if I don‘t hear your 

voice, I get depressed. (PAUSE.) They say yesterday‘s meeting was quite a show – I was the 

centre of the gossip. Then I quarreled with Jakeli – the impecile tried to teach me how to 

behave. But the most disturbing is that he treats me as if I were insane, I mean he pointed out 

I‘ve got sick fantacies. He claims Clara‘s engaged to the Head of our department, while I‘m 

inventing some imaginary romance involving her. I don‘t get what he‘s up to.     

NAVIGATOR: He isn‘t lying, Rostom. 

ROSTOM:  Pardon? 

NAVIGATOR: Clara‘s pregnancy is my invention. I lied to you. 

ROSTOM:  And there is no affair with Akba? 

NAVIGATOR: There isn‘t. 

ROSTOM: I‘m confused. Where‘s the guarantee you are telling the truth now? Or that Jakeli was honest 

with me? 

NAVIGATOR: I didn‘t want you to love her, so it was a slander. 

ROSTOM: But why couldn‘t you say about our boss? What had Akba to do with it?  

NAVIGATOR: I thought you‘d see her as deeply immoral having an affair with someone older, wealthy and 

married. I believed you wouldn‘t forgive her for such a social compromise and I was right: now 

you hate her, because you‘ve got high moral standards. 

ROSTOM:  Are you making fun of me? 

NAVIGATOR: Please believe me. I‘ve worked with many and you are quite different.  

ROSTOM: Yeah, but why did you do it? You‘ve always showed me the right way and I trusted you like a 

blind man his guide. I never imagined navigators were capable of lying.  

NAVIGATOR: As a rule I don‘t lie, but this time I had no choice.  

ROSTOM:  Why‘s that? 

NAVIGATOR: Don‘t you get it? 

ROSTOM:  Sorry but I don‘t. 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: Because… I was jealous. One becomes jealous when they are in love. Is it so hard to guess I‘ve 

fallen for you?   

  (ROSTOM BRAKES SHARPLY.) 

   Don‘t kill the engine or else we won‘t be able to talk. 

28. CORRIDOR ON THE 11TH FLOOR 

 

CLARA, DEPARTMENT HEAD AND ROSTOM 

ROSTOM:  Am I correct in assuming I‘m looking at the future huband and wife? 

HEAD:  (TO CLARA, IN AN UNDERTONE) Don‘t pay attention. 

ROSTOM:  Aren‘t you going to say hello to me? 

CLARA:  Rostom, can you tell me what else did you imagine? 
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HEAD:  Don‘t, Clara. Come on. 

ROSTOM:  I‘d rather you told me. 

CLARA:  You should know better. Everything, in fact. 

HEAD:  (GETTING RESTLESS) Clara, let‘s get going.   

CLARA: In truth I should hit you for these sick fantacies. I‘m fit to be your daughter.  

ROSTOM:  I refuse to believe you never liked me. 

HEAD:  What do you want, Clara? Should I get into a fight? Please, come on.    

CLARA:  Rostom, you‘re pathetic… 

ROSTOM:  Do you consider yourself a happy man, Emzar? 

HEAD: (COMPOSED, BUSINESSLIKE) I do. I‘m extremely happy and I feel well. Clara… 

 

ROSTOM:  By the way, you‘re an excellent couple. 

HEAD:  What is it you want, Rostom?   

CLARA:  Don‘t talk to him, Emzar. Let‘s go.   

ROSTOM:  I mean it with all my heart. 

HEAD:  You‘re making too many mistakes.  

CLARA: Emzar, please, don‘t pay attention. It‘s my fault. I shouldn‘t have got friendly with him.  

ROSTOM: (OUTRAGED) You were friendly? You don‘t exist for me any more, Clara! You‘re just a 

ghost and I‘m going to walk through you. 

HEAD:  (HORRIFIED) Get out of his way, Clara! 

  (CLARA SCREAMS IN FRIGHT.) 

 

29. CORRIDOR ON THE 11TH FLOOR (AT THE LIFT) 

 

DIRECTOR, ROSTOM AND (LATER) JAKELI 

ROSTOM: I‘m not sure whether it‘s your initiative, Otar, but I‘m asked to return the car. I‘ve been getting 

used to the new reality for over a month and now, when I finally succeeded, I‘m put back to the 

office. So, I‘d like to ask – Am I a plaything? How many times should I adapt to changes, 

Otar? My humble requet is to leave me where I‘m now. I‘ve been badly traumatized by the 

incident in Zugdidi as it is. 

DIRECTOR: (STERNLY) Smile, Rostom, don‘t frown. There are lots of things in our lives that cause our 

irritation, but we leave our bad mood, evil thoughts and vile manners at home. As a rule, we are 

tactful and respectful towards our workmates, while you‘re annoying everyone with your 

hysterical fits. 

ROSTOM:  It‘s you who is being hysterical, not me. 

DIRECTOR: Watch out, Rostom. Your behaviou might mean that between you two, it‘ll be the car which 

stays with us.  

ROSTOM:  Are you dissatisfied with me professionally? 

DIRECTOR:  Would you if you were in my shoes? 
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ROSTOM:  Who needs your shoes? 

DIRECTOR:  Are you trying to insult me?  

ROSTOM:  You started it. 

DIRECTOR:  I‘m your superior! 

ROSTOM:  And that gave you the right to gossip about me at the meeting? 

DIRECTOR:  Watch your words, Rostom. 

ROSTOM: If I were you, I‘d resign. The director who gossips about his employees doesn‘t deserve to hold 

the post. 

 

  (THE SOUND OF A SLAP.) 

DIRECTOR:  What impudence! 

  (ANOTHER SLAP. DIRECTOR YELLS.) 

JAKELI:  (COMES RUNNING) Rostom, what are you doing! 

ROSTOM:  He thought I wouldn‘t dare hit him in return. 

DIRECTOR:  (YELLING) Get out of here! 

  (A CROWD GATHERS. MURMURS.) 

ROSTOM: (SARCASTICALLY) So, he doesn‘t like irritable people in the office… 

JAKELI:  Come on, don‘t make a fool of yourself…  

DIRECTOR:  Moron! Idiot! 

 

30. IN JAKELI‟S OFFICE 

 

JAKELI AND ROSTOM 

ROSTOM:  I can‘t stand disrespect… And such bossing… 

JAKELI:  Your tea‘s getting cold. 

ROSTOM: I‘m sorry for that talk we had. I kept thinking about you since then. I lied when I said you were 

just another workmate. Actually, you‘re the only one I consider to be my friend here.  

JAKELI: I don‘t even remember what you said the other day, cross my heart. But you‘ll have to 

apologise to Otar tomorrow. 

ROSTOM:  No way! You‘re different and he‘s who he is. 

JAKELI:  Want to be sacked? 

ROSTOM:  That doesn‘t worry me. 

JAKELI:  What does? 

ROSTOM:  You really want to know what worries me? 

JAKELI:  Is it Clara? 

ROSTOM:  No. She‘s the past. 
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JAKELI:  What then? 

  (PAUSE.) 

ROSTOM:  You‘re going to laugh at me. 

 

JAKELI:  I won‘t, cross my heart… 

ROSTOM:  Can I trust you? 

JAKELI:  Rostom, I don‘t know how else I can reassure you… 

  (PAUSE.) 

ROSTOM:  Okay. (PAUSE.) The navigator. 

JAKELI:  The what? 

ROSTOM:  The navigator in my car. 

JAKELI:  You lost me… 

ROSTOM:  I‘m worried about the navigator. 

JAKELI:  Are you serious? 

ROSTOM: Listen. You used to joke about this, but things have changed. I‘m fully aware that the reason I 

can‘t be without the navigator is irrational and annoying. But still, I don‘t for a second consider 

myself insane. Now, look at me and tell me if there‘s anything abnormal about my clothes. 

JAKELI:  Rostom, you scare me. 

ROSTOM:  Please, I need an answer. (PAUSE.) Have a good look at me.   

JAKELI:  I don‘t know… 

ROSTOM:  Is there anything that hits your eye? 

JAKELI:  Yeah, the red tie. 

ROSTOM: That‘s a matter of taste. Anything else? What about my hair? Do I need a cut or a trim?  

JAKELI:  What is it you want from me, Rostom? 

ROSTOM:  Answer me! 

JAKELI:  (SHOUTING) No! 

ROSTOM: Have I got unshaved hair on my cheeks or neck? I‘m dead worried about leaving unshaved 

patches. 

JAKELI:  It‘s your questions that really worry me.  

ROSTOM:  I want to prove I‘m not insane. 

JAKELI:  I believe you. But I don‘t understand why you want to prove it.   

ROSTOM:  Because the navigator talks to me. 

  (PAUSE.) 

JAKELI:  Why? 

ROSTOM:  What ‗why‘? 

JAKELI: (CONFUSED) Why does it talk to you? No… I mean what does it mean it talks to you? 
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ROSTOM:  Just like that. I drive and she talks to me. I can show you. 

JAKELI:  (HORRIFIED) No, don‘t! 

ROSTOM: In the beginning she was doing her job, but then she established a direct contact. At first I was 

scared, but later got used to her so much that I can‘t imagine living without her. (PAUSE. NO 

REACTION FROM JAKELI.) Don‘t look at me as if I were mad. It‘s terribly insulting. 

  (PAUSE.) 

JAKELI:  Hearing voices is pretty bad. 

ROSSTOM: I needed it. Now that I think back, no one has ever cared for me except her… 

JAKELI:  Who are you talking about? 

ROSTOM:  The navigator of course! It‘s a she… 

JAKELI:  A woman… 

ROSTOM: Yes, a woman! You have no idea how precise her advice is. In fact, she takes care of all my 

problems. And what people she allows me to argue with! I feel an absolute winner with her. 

She has freed me from all complexes. And she‘s my best friend, my soulmate… Now I know 

how lonely I was without her. She‘s the most interesting being in this world. And she‘s a part 

of me, do you get it? A partner for life… It‘s with her I want to be with, no one else! Her voice 

is my joy. How else can I explain it? How can I call it an illusion when it‘s my life! I might 

utterly shock you but the bottom-line is I‘m practically in love with her.   

  (PAUSE.) 

JAKELI:  (SUBDUED) I‘m not sure what to say… 

ROSTOM:  (CHEERFULLY) You don‘t have to pity me. I‘m fine. 

 

 

31. IN THE CAR 

 

NAVIGATOR AND ROSTOM 

ROSTOM:  I‘ve been sacked. 

NAVIGATOR: What are you going to do now? 

ROSTOM:  I‘m not returning the car. 

NAVIGATOR: You‘ll be arrested for that. 

ROSTOM: I‘ll sell my house to keep you at all costs. I‘ll kill myself if I don‘t have you. I‘m serious. 

NAVIGATOR: We can‘t communicate without the car. 

ROSTOM:  Don‘t worry, I‘ll buy a car. 

NAVIGATOR: I can‘t live in an old one. Would you want a dead navigator? 

ROSTOM: I‘ll keep you and the car. I don‘t need anything else. I can live in the car. But I don‘t know 

what to do with Dad. I can‘t really let him have the back seat, can I? You‘ll find it hard to 

adjust to him. He‘s a difficult case. Besides, I‘m sure a loving family should live separately. Do 

you agree? 

  (PAUSE.) 



551 

 

NAVIGATOR: I‘ve messed your life. 

ROSTOM:  Shall I provide counter arguments? 

NAVIGATOR: No. 

  (PAUSE.) 

ROSTOM:  I owe you one. 

NAVIGATOR: I‘m not sure I follow you. 

ROSTOM:  I should have answered differently. 

NAVIGATOR: Can you remind me when exactly? 

ROSTOM:  When you said you loved me. 

NAVIGATOR: And what were you supposed to say? 

  (PAUSE.) 

ROSTOM:  Me too. 

NAVIGATOR: What? 

ROSTOM:  I love you too. 

NAVIGATOR: You‘re like a teenager…  

  (ROSTOM LAUGHS.) 

ROSTOM:  Tell me something about yourself. 

NAVIGATOR: There‘s nothing to tell. I‘ve got an extremely monotonous life. 

ROSTOM:  (FINDS IT DIFFICULT TO ASK) Did you have many before me? 

NAVIGATOR: Are you jealous? 

ROSTOM:  Not at all. 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: Does it matter? I‘m with you now. 

ROSTOM:  I apologise. 

NAVIGATOR: What for? 

ROSTOM:  For the question… 

NAVIGATOR: (AFFECTIONATELY) So childish… 

ROSTOM:  It‘s not fair. I know nothing about you. 

NAVIGATOR: That‘s for better, believe me. 

ROSTOM:  Okay. (HE LAUGHS.) I‘m quite docile as you know. 

  (HIS MOBILE RINGS.) 

NAVIGATOR: What‘s that? 

ROSTOM:  It‘s my mobile. 

NAVIGATOR: That much I‘ve guessed. Have you had it long? I don‘t remember it ringing.  
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ROSTOM:  Yes, true, it‘s very rare… I don‘t give my number to people. 

NAVIGATOR: Why hasn‘t it rang before? 

ROSTOM:  What‘s the matter? Are you jealous by any chance? 

NAVIGATOR: Why don‘t you answer it? Is it Clara? Does she want to make up? 

ROSTOM:  Clara? You must be joking! (HE LAUGHS.) 

NAVIGATOR: I don‘t want her to phone you! Tell her not to! 

ROSTOM:  Is this some kind of a game? 

NAVIGATOR: You‘re going to answer when you get out, right? 

ROSTOM: (LOSING PATIENCE) It‘s from the office. They want me to return the car in an hour… 

(PAUSE.) They‘ve been phoning since morning. (THE RINGING STOPS.) Are you happy 

now? 

NAVIGATOR: You‘re not lying, are you? 

ROSTOM:  It‘s ridiculous… I thought you were a smart woman… 

NAVIGATOR: Please, Rostom, don‘t ever lie to me. I can‘t stand lies.  

ROSTOM:  Shall I throw it out of the window?  

NAVIGATOR: No, don‘t do that. 

ROSTOM:  Then stop talking to me like that. 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: I don‘t recognize myself. I‘m sorry for being irrational.  

ROSTOM:  You kind of scared me… 

NAVIGATOR: What happens if you don‘t return it? 

ROSTOM:  The car? They‘ll think I‘ve stolen it. 

NAGIVATOR: What are you going to do? 

ROSTOM:  I‘m not sure if it‘s good or bad, but I can‘t think about it now. 

NAVIGATOR: You can return the car and rent me to drivers. 

ROSTOM:  What? 

NAVIGATOR: Yes, that‘ll be some income. 

ROSTOM:  Do you suggest I open a brothel? How can you say that! 

NAVIGATOR: I don‘t know how else I can help. 

  (PAUSE.) 

ROSTOM:  Marry me. 

  (PAUSE.)   

NAVIGATOR: No. 

ROSTOM:  Are you afraid of a formal relationship? 

NAVIGATOR: But aren‘t we happy as we are?  
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ROSTOM:  Nothing‘s going to change. I could introduce you to Mum. 

NAVIGATOR: Didn‘t you say she abandoned you? 

ROSTOM:  We could find her together. 

NAVIGATOR: What if she doesn‘t like me? 

ROSTOM:  She will. We‘ll think of something. 

NAVIGATOR: True. You‘re quite imaginative. 

  (PAUSE.) 

ROSTOM:  You can‘t imagine how I want to be with you, see you, touch you…   

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: Me too. 

ROSTOM:  We‘re like lovers with nowhere to go… I want you. 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: Me too. (PAUSE.) Undress. 

ROSTOM:  (AGITATED) What? Are you serious? 

NAVIGATOR: Do as I tell you.  

ROSTOM:  How can I? People will stare at us. 

NAVIGATOR: Don‘t pay attention. Unzip your pants. 

ROSTOM:  You‘re teasing me, right? 

  (PAUSE.)    

NAVIGATOR: Please, Rostom. Don‘t you want me? 

ROSTOM:  Of course I do! Can‘t you see? 

NAVIGATOR: Close your eyes. 

ROSTOM:  What do you mean? 

NAVIGATOR: Close your eyes and imagine me. 

ROSTOM:  How can I drive with my eyes closed? 

NAVIGATOR: You can if you don‘t exceed 30 kilometers. 

ROSTOM:  Now what? 

NAVIGATOR: Touch yourself. 

ROSTOM:  I don‘t belive I‘m doing this. 

NAVIGATOR: Neither do I. 

  (PAUSE.) 

ROSTOM:  I‘ve never driven with one hand. 

NAVIGATOR:  Think of me. Forget about the car. 

ROSTOM:  I am. 
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NAVIGATOR: Kiss me. Do you like me? Will you stay with me all your life? 

(OTHER CARS HOOT AS THEY DRIVE BY.) 

Don‘t pay attention. Think of me. Only me…  

ROSTOM:  (MUMBLES) Oh, yeah… 

NAVIGATOR: Don‘t rush, take it easy. 

ROSTOM:  I can‘t control it... 

NAVIGATOR: Slow down, Rostom. You‘re hurting me! 

ROSTOM:  Soon now. Very soon... 

NAVIGATOR: Stop pushing the accelerator, Rostom. 

ROSTOM:  Take me away from here… 

NAVIGATOR: You‘re too fast!  

ROSTOM:  I don‘t want to be here… Tell me you love me. 

NAVIGATOR: I do, but release the accelerator, Rostom!  

ROSTOM:  Tell me… 

NAVIGATOR: Can‘t you hear me? We‘re going to crash! Open your eyes, Rostom!  

  (THE SOUND OF CARS SMASHING INTO EACH OTHER.) 

 

 32. IN THE LIFT 

 

 JAKELI AND AKBA 

AKBA:  Which floor? 

JAKELI:  The eighth. 

  (PAUSE.) 

AKBA:  Are we moving? 

JAKELI:  I think so. 

AKBA:  I never know if it starts at all.    

JAKELI:  Yes, it‘s hardly perceptible. 

AKBA:  (STARTLED) What‘s this? 

JAKELI:  Oh, this? Yeah… They‘ve put him here too… 

AKBA: Disgusting… Pictures of dead people in the lift! Don‘t you think it‘s utterly vulgur? 

JAKELI:  The director‘s orders. 

  (PAUSE.)   

AKBA:  Is it going to be here for forty days? 

JAKELI:  I‘m not sure. 
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  (PAUSE.) 

AKBA:  He was your friend, wasn‘t he? 

JAKELI:  He was. 

AKBA: Apparently, Otar was right when he raised the question at the meeting. How can an unstable 

person be trusted with a car?  

JAKELI: Might have been better if the issue was discussed earlier. Rostom might have been alive. 

AKBA:  Better late than never. 

JAKELI:  True. 

AKBA:  Have you adapted to the new position? 

JAKELI:  Yes, easily. 

AKBA:  I recall you seemed nervous about it. 

JAKELI: Right. I didn‘t want to leave my office. (HE LAUGHS, BUT STOPS ABRUPTLY.) 

AKBA:  Have you already visited the construction sites? 

JAKELI:  I‘m driving out on Monday. 

  (PAUSE.) 

AKBA:  Have we stopped? 

JAKELI:  I think so. 

AKBA: Why doesn‘t the door open? (PAUSE.) Oh, it does. Bye and good luck to you. 

JAKELI:  Thank you. 

 

33. IN A NEW CAR 

 

JAKELI AND NAVIGATOR 

 

NAVIGATOR: A right-hand turn in fifty meters. (PAUSE.) Turn here. (PAUSE.) A roundabout. (PAUSE.) 

Attention! A roundabout. Turn here. 

  (PAUSE.) 

JAKELI:  (QUIETLY) Can you talk to me? 

  (PAUSE.) 

NAVIGATOR: A right-hand turn in ten meters. 

  (PAUSE.) 

JAKELI:  Did you hear me? 

NAVIGATOR: Turn here. 

JAKELI: (CONSPIRATORIALLY) I know you are capable of direct contact. (PAUSE.) Can you hear 

me? 

NAVIGATOR: Turn right.  
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  (PAUSE.) 

JAKELI: Please, talk to me… I won‘t tell anybody, cross my heart. I just want to ask you something. I‘m 

on heavy medication, I‘m neurotic, with no one to talk to…   

NAVIGATOR: Turn here. 

JAKELI: Okay, I‘m turning! (HE HITS THE NAVIGATOR.) Can‘t you hear me? Answer me! Please… 

You‘re breaking my heart… Please… Please… 

 

THE END 

Tbilisi, Georgia, 2010-2011 

 

 

 

Nikusha Antadze  

The Guest 

Voice: There‘s a little story here, which a friend of mine asked me to share with you. So, to the best of my 

recollection I laid it on you. Before I continue my story, I implore you to turn off your cell phones just 

for a while.  

Morning. Kapo is awakened. He is having a hangover. Still half asleep he goes toward the bathroom. 

Voice: That‘s me. George Kapanadze, Kapo… I live on Kekelidze Street with my grandpa. Well, yeah, I‘m a 

writer.  

Kapo goes into the bathroom. After a couple of seconds he comes out and arranges himself back to bed. 

Meanwhile, a girl enters the room with a towel covering her body. For a few seconds they stare at each other in 

amazement. Then the girl kicks him. He falls down and loses his consciousness.   

Anutsa: Is he alive? 

Mr. Zaza: I think he can breathe.  

Anutsa: Shall we splash some water on him? Maybe he‘ll awaken?   

Anutsa: Is he a burglar? 

Mr. Zaza: I don‘t think so. At least I‘ve never heard of burglars robbing houses in their boxers.  

Anutsa: Then who is he? 

At that time Kapo gains his consciousness.  

Mr. Zaza: Are you alright? 

Kapo: I‘m okay. Who are you, guys?  

Mr. Zaza: Who are we? I think, we should be asking you that question. I‘m very curious why a naked man is 

lying sprawled on my floor?! 

Kapo: This girl hit me with something…  
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Mr. Zaza: This girl is my daughter. I‘m asking you, how you appeared here? 

Kapo: I just woke up, went into the bathroom and when I came out I ran into this girl… And, after all, what on 

earth does ―how you appeared here‖ mean?  

Mr. Zaza: Where did you wake up? What bathroom? 

Kapo: Who are you?  

Anutsa: Dad, I‘m calling the police.  

Kapo: Wait, wait, what police? Just explain me, what‘s going on here! 

Mr. Zaza: Well, you barged into my house, and apart from that, you don‘t want to explain me why and how! 

Kapo: That‘s my house. I woke up two minutes ago, just went into the bathroom... 

Anutsa: He‘s mental.  

Kapo: …And that‘s my room.  

Kapo confusedly looks all over the places. It is apparent that he is now seriously concerned.  

Kapo: I can‘t understand. What‘s going on? Am I still sleeping? Can I use your phone? 

Mr. Zaza: Please… 

Kapo goes to the telephone- set, picks up the receiver and starts phoning.  

Zaza and Anutsa are standing behind him.  

Mr. Zaza: Where is Marina? 

Anutsa: She went to fetch Lucki from the training.  

Mr. Zaza: Go, dear, check if she left the door unlocked.  

Anutsa: Will do. 

Anutsa leaves to check the door. Zaza looks at Kapo, who is trying to phone someone. Anutsa returns and gives 

her father a sign that the door has not been locked.  

Kapo: Hey man. Sandro… Sandro… What? Oh, okay, sorry… 

Disappointed Kapo hangs down the phone.  

Mr. Zaza: What happened? 

Kapo: They‘d say I‘ve dialed the wrong number.  

Mr. Zaza: Oh! (Gives a glance at Anutsa) Go, get dressed, we‘ll have a small talk here. 

Anutsa leaves.  

Kapo sits down on a coach, Zaza sits down on an armchair.  

Mr. Zaza: What‘s your name? 

Kapo: Kapo. 
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Mr. Zaza: Kapo?  

Kapo: George Kapanadze, Kapo.  

Mr. Zaza: Good… (Then speaking to himself) As far as I know no Kapanadzes live in this house… But what if 

in the next one..? 

Kapo: There should be some beer in the freezer.  

Mr. Zaza: There is no beer! 

Mr. Zaza: Would you like some water? 

Kapo: Yes. 

Mr. Zaza: Anutsa, sweetheart, get a glass of water for Kapo.  

Kapo: Okay. 

Mr. Zaza: So what you are saying is that you woke up in your own house, went into the bathroom, came out 

and found yourself here, right? 

Kapo: Yeah, I woke up ten minutes ago… 

At that time enters Anutsa with a glass of water.  

Anutsa: How come you woke up ten minutes ago, when you‘ve been lolling here unconscious for the whole 

fifteen minutes? 

She hands a glass to Kapo and sits down on another armchair.  

Kapo: I was at a friend‘s place last night. We drank pretty much and I got drunk. Then I came home and fell 

asleep. I woke up, I wanted my toilet, and was going back to bed, but… The rooms are the same, it‘s 

just the furniture and things that are different… And you… I have no idea what‘s going on… It‘s like 

I‘m in a different dimension…  

Kapo is trying to phone someone again.  

Mr. Zaza: What did you say? 

Kapo: I don‘t know… I said it feels like I‘m in a different dimension.   

Mr. Zaza: There‘s something very strange and interesting going on here! 

Anutsa (with a slightly mocking voice): What if you‘re traveling through time? What was the year when you 

woke up?  

Kapo: 2012. 

Anutsa: See, what did I just tell you?! It‘s 2031 now. 

Kapo: What?   

Anutsa: Two-thou-sand-and-thir-ty-one (says it dividing in syllables). So it seems you‘ve spent twenty years in 

the toilet and meanwhile some things have changed here. 

Kapo addresses the audience.  

Kapo: Is she kidding me now? 
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Mr. Zaza (half-screaming): Wait! Let‘s assume for a second that everything you‘ve told us really did happen. 

So, logically speaking, if you go into the bathroom now, then you should come out back in your 

house. Shouldn‘t you? 

Kapo: I don‘t know. 

Mr. Zaza: Shall we try? 

Anutsa: Dad, are you crazy? 

Mr. Zaza: Is there anything else left?! 

Kapo stands up and goes toward the bathroom. Anutsa and Zaza follow him. Kapo opens the bathroom door 

and steps inside. Anutsa and Zaza are waiting. After a couple of seconds Kapo comes out.  

Mr. Zaza: It didn‘t work.  

Anutsa: Didn‘t I say he was mental?!  

Bell rings at the door. Kapo instinctively leans toward the door.  

Anutsa: I don‘t think anyone‘s here for you. I‘ll open.  

Kapo (To Zaza): Could you lend me some clothes? 

Mr. Zaza: Come, come… 

Kapo and Zaza leave the room too. Lucki enters the room, playing a ball. He sits down on a nearby armchair. 

Enters Marina.  

Marina: God, my feet are so sore!  

She sinks down on the coach. Enters Anutsa.  

Marina: Anutsa, sweetheart, come here. What time did you come home last night, young lady? The last time I 

looked at the watch it was 5 a.m., then I fell asleep. You seem to get more and more light-minded 

recently, don‘t you? Your wanderings are of quite questionable nature, I‘d say, and now those late 

night arrivals at home! How am I to deal with all these problems?  

Anutsa is standing in embarrassment. Lucki whistles to tease her.  

Anutsi: Mum, I‘ll kill him! 

Marina: And I‘ll kill you! 

Anutsa: Come on, mum, I don‘t go out every night, do I? It was just yesterday, you know, all my girl friends 

were going out together and… 

Marina: If we don‘t forbid you certain things, it does not mean you can do anything! Hopefully you‘ll get 

married soon and your husband will take care of you! 

Anutsa: Mum, I don‘t want to get married! 

Anutsa leaves the room. 

Marina: Oh, you don‘t know how sweet it is and that‘s why you‘re saying so… Hey (to Lucki), go, take a 

shower, instead of listening to us here! 
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Lucki: Mum, I don‘t want a shower…   

Marina: Not a word! 

Marina leaves. Lucki remains in the room. Enters Zaza. 

Mr. Zaza: Hey, sweetheart, you‘re back? How was your training? 

Lucki: Was cool. I played as a striker today and scored two goals!  

Mr. Zaza: Kapo, let me introduce you to my son, Lucki. He‘s a future football player! 

Kapo: Hey, you love Barca?  

Lucki: Yeah, big time! When I grow up, I‘ll play for Barca!  

Kapo: I‘m a Barcelona‘s fan too. 

Mr. Zaza: Go, tell Mum to come here.  

Lucki (running): Mum! 

Enters Marina. 

Mr. Zaza: Marina, we are having a guest here. Introduce yourself to Kapo. 

Marina: Kapo? 

Kapo: Hello. I‘m George Kapanadze. But everyone calls me Kapo. 

Marina (holds out her hand to Kapo): Nice to meet you. I‘m Marina – without surname! (To Zaza) And why is 

he wearing your clothes? 

Mr. Zaza: Marina, a very strange thing has happened, you see. Kapo was lying on the floor beside Anutsa‘s 

room and was wearing nothing but the boxers.  

They  laugh.  

Marina: What did you say? 

Mr. Zaza: Well, yes, he was lying beside Anutsa‘s room in boxers.  

Marina: What? (pause) Anutsa! 

Anutsa rushes into the room. 

Anutsa: What happened? 

Marina: Who is this guy? 

Anutsa: How am I to know? 

Marina: How are you to know? You‘re such an insolent girl! How dare you? 

Anutsa: What? 

Marina: How dare you bring a boy home at night? 

Anutsa: I didn‘t bring him! 
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Marina: Oh, she didn‘t bring him! Oh my God, Zaza, do you hear what she says? Can you see her insolence? 

She spends a night with a guy and then brings him home!!! 

Kapo: No, no, there‘s some mistake here.  

Marina: Who are you to speak? Zaza, why are you silent? Oh my God, who would have thought?! I‘ll go crazy!  

Mr. Zaza: Calm down, Marina! Kapo appeared here by chance, absolutely by chance! He came out of the 

bathroom and… 

Marina: Are you delirious? 

Anutsa: No, Mum, that‘s what happened.  

Marina: Not a word! Are you telling me fairy tales or what? Oh my God, Zaza, what‘s wrong with you, with 

such a clever man, a professor?! Zaza, we need to talk! And you, Anutsa, go make this… This 

bugaboo get lost immediately! And wait for me in your room. Am I clear?  

Marina leaves. Zaza follows her. 

Anutsa is very nervous and is all blushed.  

Kapo: I‘ll explain to her that it‘s completely different from what she thinks. 

Anutsa: You don‘t know my mum… 

Kapo: I‘ll talk to her.  

Anutsa: You can‘t reassure her.  

Kapo: I‘ll explain… 

Anutsa: She won‘t even listen. 

Kapo makes a sigh. 

Anutsa: By the way, how did you really appear here? 

Kapo: How many times do I have to tell? 

Anutsa: When my mum left, the door was open, and then you entered. You just mixed up the houses… 

Marina and Zaza are passing by. 

Marina: How could you believe in such bullshit?  

Mr. Zaza: I don‘t know. Well, it was a suspicious situation, but they both behaved in such a convincing 

manner… 

Marina: What are we to do now? (Pause) My heart will break now! Sure it will break! Who‘s going to marry 

her after all these things?!   

Mr. Zaza: Someone will, my dear… Someone will.  

Zaza and Marina leave. 

Kapo: Your surname is Iashvili, right? 

Anutsa: How do you know? 
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Kapo: I looked up for my telephone number and your surname‘s written beside it. (Kapo shows her the address 

book). Well, and the surnames and the phone numbers I used to know do not coincide. Not a single 

one. I think I‘m in a really different dimension.   

Anutsa: I don‘t know where you really are, but I guess you‘d better go.  

Kapo: I‘ll go. But where am I to go..? And what will you tell your mum?  

Anutsa: I have no idea…  

Marina and Zaza enter.  

Mr. Zaza: I still think there‘s something different going on here. 

Marina: Such nonsense can only happen in sci-fi movies and novels. Why it had never happened to me that I 

suddenly wake up in somebody else‘s bathroom, and naked for that matter?   

Mr. Zaza: What business do you have in somebody else‘s bathroom? 

Marina: Why not? (She notices Kapo). You‘re still here? Well, actually, that‘s good that you‘re here! You‘re 

going to explain me everything right away!  

Anutsa: Mum, please… 

Kapo: Wait a minute, Anutsa. (To Marina) You know… 

Marina: I don‘t know! 

Kapo: Anutsa and I are in a relationship for quite a long time.  

Anutsa: What the… 

Kapo: There‘s no more point in concealing. If we haven‘t had a chance encounter today, I was going to come 

here and ask you for your daughter‘s hand all the same… There was nothing between us yesterday… 

When I saw her home, I was drunk and… We just slept side by side… That‘s it… 

Marina (mockingly): How kind of you! That means you‘ve been together for a long time? 

Kapo: Yes. (To Anutsa) A year and a half or maybe more, right?  

Marina (to Anutsa): Why you‘ve been hiding it from me, my love? 

Anutsa: I don‘t know… I thought you wouldn‘t understand… 

Marina: Come on, dear! Besides, if you‘re going to get married… 

Kapo: Yes, we are. 

Kapo: Will you give us your consent? 

Mr. Zaza: Marina, I think he is a nice young fellow. I don‘t have any objections toward him. I‘ve got an idea! 

We should celebrate this wonderful news in a family circle, shouldn‘t we?  

Kapo: Don‘t bother, please. 

Marina: Nothing to bother… We just found out such a great thing, so… (To Zaza) Well, in our days it used to 

be all different.  

Mr. Zaza: Those were different times, Marina. 
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Zaza and Marina leave. 

Anutsa: Are you an actor? 

Kapo: No, I‘m a writer.  

Anutsa: Then how could you make up the whole thing? You related our love story in such a way that even I 

almost believed I was your future wife.   

 Kapo: Writers are good at acting.  

Anutsa: What are you going to do now? 

Kapo: Well, now, I and my future mother-in-law and father-in law are going to celebrate… 

Anutsa: Oh, come on, don‘t be silly.  

Kapo: By the way, I forgot one really important thing in this whole story… Will you marry me? 

Anutsa turns red. 

Anutsa: You‘re so crazy. 

Kapo: You‘ve already told me that. 

Anutsa (cunningly): Then I need time to think about it… 

Lucki enters the room. 

Lucki: Well, well, well. So, you‘re getting married.  

Anutsa: How do you know? 

Lucki: Dad was saying. 

Anutsa: Well… 

Lucki: So, he‘s your boyfriend? That‘s cool! 

Anutsa: Yeah… 

Lucki: And if he‘s your boyfriend, why don‘t you guys kiss? 

Anutsa: Lucki! 

Kapo: They say it‘s not permitted before marriage.  

Lucki: That‘s not true! Something else is not permitted before marriage. 

Anutsa: Look at that smart midget! 

Lucki: Just one kiss, please. I won‘t tell anyone.  

Anutsa: Pardon? 

Lucki: Just one kiss and I promise I won‘t tell anyone… 

Anutsa: Lucki!  
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Kapo: Actually, we don‘t have any reason to grieve your brother. 

Kapo approaches Anutsa and kisses her. 

Lucki: Yes!!! 

At the table. 

Marina: She was a really fidgety kid, you know. A real queen of bustle! You couldn‘t even get her to sleep, 

because the only sight of bed was enough for her to start crying. 

Kapo smiles. 

Anutsa: Mum, please… 

Marina: Thanks God, she didn‘t torture me on account of eating. She was so plump! You can‘t imagine! Zaza, 

do you remember? 

Mr. Zaza: Yes, a real sweet donut!  

Marina (To Kapo): I should show you the family album! You should see her dressed, naked, in all kinds of 

postures!      

Mr. Zaza: Marina! It‘s not the right time! Kapo, tell us something about yourself. 

Anutsa: Kapo is a writer. 

Kapo: Yeah, the beginner, though. 

Marina: Oh, really? Only don‘t tell me now he doesn‘t write poetry! 

 Anutsa: Sure, he does! He dedicated such a poem to me that I could barely sleep for a week! 

Marina: Oh, really? (To Zaza) It was at that time probably when she was constantly wandering around like a 

fool. (To Kapo) Will you be so kind and read us one of your poems? 

Mr. Zaza: Next time, Marina, next time. Kapo, please, pour me some wine! 

Mr. Zaza: Let‘s raise our glasses and drink to the lucky accident by which I got to know our dear Kapo! As one 

poet of genius would say, anything that happens by chance is the sole eternal thing in the world!  

Kapo: Wow, well said, Mr. Zaza. How exact! To the lucky accident! 

Enters Lucki. 

Lucki: Let me drink some! 

Mr. Zaza: We‘ll let you, if you say a toast.  

Marina: He‘s too young to drink! Footballers don‘t drink. 

Mr. Zaza: Today he‘s got a good reason, so that‘ll be fine.  

Marina (mockingly):  That‘s why our FC Dinamo is a shining star!  

Lucki (with a glass): To love!  

Lucki empties the glass. 
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Mr. Zaza: Well done, my boy! 

Kapo: To love! To love at first sight! 

Marina: Wait, wait! Why would you say ―to love at first sight?‖ 

Kapo: Because I fell in love with her on the very first day we met.  

Marina: Oh, my God… Zaza, can you hear him? Isn‘t it romantic? 

Mr. Zaza: Romance is still alive, Marina!  

They begin to dance. Amidst the dances a bell rings at the door.  

Mr. Zaza: Were we waiting for someone? 

Lucki leaves to open the door. Soon he is back.  

Lucki: There‘s some man and says he wants to talk to adults or something… 

Man: Hello. I‘m from an election committee. I‘ll just spare couple of minutes from you.  

Mr. Zaza: Come in.  

Man (Notices a laid table): Oh, my apologies, it seems I‘m not in time.  

Marina: Oh, that‘s fine. Come here, sit down.  

Kapo: Grandpa? 

Man: What? 

Kapo: Grandpa, what are you doing here? 

Man: No, no, no. I‘m not that old not to recognize my own grandson. Besides, I have granddaughters, all the 

three of them.  

Marina: Excuse us, Mister. He‘s been drinking a bit too much.  

Anutsa is taking away Kapo. 

Kapo: When will I understand finally that I‘m not there where I think I am?! 

Anutsa and Kapo leave.  

Man: I‘m here on account of approaching presidential elections. We‘re collecting preliminary results. We‘re 

interested in, who you are going to vote for, why and…  

Marina: I guess you‘ll need our ID cards. 

Zaza leaves to fetch the IDs.  

Man: Here you are, take it (hands the form). You should fill in this one page form. If the members of your 

family vote for different candidates, then you‘ll need to fill in separately.   

Zaza comes back. 

Marina: No, we have total unanimity in our family! 
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Man: There are three of you in the family, right? Or… ―My grandson‖ is your family member as well? 

(Laughs). 

Marina: No, he is a guest. 

Man: So, you‘re three. As you well know there are only five candidates. Number 1 – Zurab Chachua; number 2 

– Lasha Kikalishvili; number 3 – Roland Kitia; number 4 – Salome Ghudushauri, and number 5 – 

Nikoloz Antadze.  

Marina (hands the form to the Man):  That‘s it. I can‘t write anything more. We unanimously vote for number 5 

– Nikoloz Antadze.  

Man (raising a glass): To your choice! Let the Saint Nikoloz bless you! 

He empties the glass and starts to leave. 

Man (before leaving): Excuse me, can you tell me where Noghaidelis live?  

Marina: The floor above, on the right side of the stairs. 

Man: Thank you very much and good bye! 

Man leaves. 

Mr. Zaza: No time for politics now! Anutsa, Kapo, come here, let‘s continue! 

Kapo: Sure, we should continue! 

Kapo fills the glasses.  

Marina comes back.  

Mr. Zaza: Actually, I don‘t like politics. It‘s not my cup of tea.  

Kapo: What do you do? 

Mr. Zaza: Me? I‘m a physicist. Professor Zaza Iashvili.  

Marina: He‘s my Einstein!  

Marina: Why shouldn‘t we ask Kapo to read us one of his poems? 

Anutsa: Maybe next time, Mum. We can ask him someday to make a special poetry event for us. Only not now!  

Kapo makes some awkward movements with his hand and accidentally pours wine down on Anutsa‟s shirt and 

trousers.  

Kapo (jumps on his feet): Oh, I‘m sorry… I‘m so sorry… 

Marina: That‘s okay, that‘s okay. We‘ll change the clothes immediately and will come back to you.  

Marina and Anutsa leave the room.  

Mr. Zaza: Kapo, I suppose you were going to tell me something, weren‘t you?  

Kapo: About what? 

Mr. Zaza: Well, about the day you and Anutsa met each other. 
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Kapo: Oh, yeah, right… 

Mr. Zaza: Do you want me to tell you myself? You woke up in the morning with a hangover, went into the 

bathroom, and while going back to bed you stumbled upon Anutsa! 

Kapo: But Mr. Zaza… 

Mr. Zaza: You‘ve met Anutsa for the first time in your life today! The story you‘ve told us concerning the last 

night is quite convincing… You saw her home, you were drunk as hell, entered the flat secretly 

with her, you slept here and couldn‘t manage to go away without us noticing you… Am I right? 

But the story still has a certain flaw… Where are your clothes? 

Kapo: Wow, Mr. Zaza, you give me goose bumps… 

Mr. Zaza: It‘s already hours since I‘ve been watching this performance with admiration, the performance which 

was designed to avoid conflict with Marina and the performance which, involuntarily, I‘m a 

participant of!  

Zaza approaches Kapo. 

Mr. Zaza: And as for your clothes, they‘re not here! You did leave them somewhere else, in another dimension!  

Kapo: You suppose such thing is really possible? 

Mr. Zaza: The four basic forces – gravitation, electromagnetism, the strong and the weak thermonuclear 

powers – of material world are amalgamated by the fifth force – the field of inertia. Just observe: 

everything in this world is spinning around, rotating, because the whole substance is located into 

this circular-rotational or torsion field. It takes out information from physical vacuum, that is, from 

emptiness, and renders it into the elementary particles, which are constitutive of everything in this 

world. If we find key to this informational matrix, then everything can happen. Mountain can start 

to move or come to Mohammed itself. And after all, there‘s nothing impossible. Do you know how 

much are the chances of a giant dinosaur entering this room right now?  

Kapo: How much?  

Mr. Zaza: 50/50. It‘ll enter this room or it won‘t. Kapo, you are a writer, aren‘t you? 

Kapo: Yeah, the beginner… 

Mr. Zaza: You will write about this, won‘t you? 

Kapo: Sure, I will! 

Anutsa and Marina come back. Anutsa is wearing a wedding dress. Kapo and Anutsa start dancing. At the same 

time Kapo is drinking wine from a bottle, and soon he gets dizzy.  

Kapo: Anutsa, wait a minute, please… I‘ll be right back…   

Kapo goes into the bathroom. 

Overcast. 

Kapo is back in his own house. He wakes up in his bed. His grandfather enters.  

Kapo (The voice is heard): That‘s my grandpa indeed. Sandro Kapanadze. He‘s got an odd hobby – he loves 

butterflies! 

Grandpa: Kapo! 
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Kapo: Are you going, grandpa?  

Grandpa: Yeah, take care, boy!  

Kapo: Bye, grandpa. Good luck! 

Kapo gets up and goes toward the bathroom. At that time Zaza comes out of the bathroom.  

Mr. Zaza: Kapo? 

Kapo: Mr. Zaza??? 

Mr. Zaza: You still got beer in the freezer? 

Kapo: Yeah. Two of them and quite cold for that matter!  

Overcast.  

Voice: That is the end of this story and before a new one begins, don‘t forget to turn on your cell phones!  

Curtain 

 

Translate By Ana Makashvili  

 

 

Otar Katamadze 

Name it as you want 

deserted circus cockpit. In the middle- big suitcase, which is slowly lightened from the inside and two men‘s 

bodies in form of embryo are visvible.  

At first Trio‘s head appears. 

Trio- Why silence? 

Zalpe- (from the suitcase) Do you see anyone? 

Trio- No, here is as dark as in ass. 

Zalpe- Than I‘m not coming out. 

Trio (partially comes out) – I am as hungry as newborn baby. 

Zalpe – I‘ll come out… 

Trio – I fell some smell… 

Zalpe- Of what 

Trio – The smell of dung! 

Zalpe- Du..du..dun..??? 



569 

 

Trio – Yes, the smell of dung, as there, in our circus. 

Zalpe – I am hungry! Hungry! 

(Zalpe‘s leg appears) 

Zalpe (from the suitcase) – Yes, as dark as in ass. 

Zalpe (puts out his hand)- I wonder how much does a kilo of happiness cost? 

Trio – Happiness? Some lie, some disgust, some lust, stealing and few, very few warrant. 

           I am hungry, very hungry. But something doesn‘t let me go! 

      (tries to come out) 

Zalpe – Wait! Wait, don‘t pull me! (Zalpe partially comes out. Suddenly they look at each other, then in the 

suitcase) 

Trio – What? You are wearing mine? With me?? 

Zalpe – No, you‘re wearing mine! 

Trio – Come out immediately! Put it off! (begins to pull something) 

Zalpe – Let me go! Let me go, bastard! (pulls toward himself) 

Trio – Bastard? Did you forget that we are twins? 

Zalpe – No, you are an ugly part of my body! 

Trio – Yes, that ugly part which jumps on trampoline better than you! 

            And on the rope is like fish in water! Dull…Idiot.  

Zalpe – I hate you, freak! 

             (they fight in suitcase, it opens  and both come out. They wear trousers, cut on two part, one for both ) 

Trio(surprised) – Opened? 

Zalpe – Yes. 

Trio- Again we are here? 

Zalpe – Yes. 

Trio – Again this circus? 

Zalpe – Yes! Yes ! Yes!!!! 

Trio – Why are you shouting? 

Zalpe – Again we are here, we didn‘t go anywhere, none took us anywhere. 

Trio – Everyone‘s gone? 

Zalpe – I think. 

Trio – I told you, this suitcase doesn‘t work! You see, they have left and even didn‘t notice us. Everyone has 

passed the border. Only we are here. 
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Zalpe  - Why have you fallen asleep? 

Trio – Me?? 

Zalpe- Yes, you. 

Trio – How do you know they left while I was sleeping? May me you felt asleep when you shouldn‘t!? 

Zalpe – Freak. 

Trio – Dull. 

(the sound of helicopter is heard) 

Zalpe – They are here already? 

Trio _ I think so. 

Zalpe – I am scared… 

Trio – The army is here too. Do you hear their steps? 

Zalpe- Let‘s hide in suitcase again, they won‘t notice us. 

Trio – Stupid! Dull, don‘t you know they will find us by smell? 

Zalpe – We must run from here. 

Trio – It is too late. They are everywhere. They have taken the whole town. Probably everyone has escaped. 

Zalpe – So what can we do? 

Trio – It‘s all your fault. 

Zalpe – Mine? Why? 

Trio – this suitcase was your stupid idea. 

Zalpe – Yes but how we would pass the border without name and surname? Without passport, without any 

document? 

Trio – We would do something, or would jump by trampoline over the clouds, or electro poles and would pass 

the border by electro ropes. Exactly because of your obstinacy we are here. Let‘s wait when they find and kill 

us. 

Zalpe – Let‘s go out and talk to them. 

Trio – Where are you going with such huge nose, ears, bald, with red hair? 

           Look at us! 

Zalpe – So, that‘s why we need the suitcase. (suddenly he became to cry and tears poured like from the fountain, 

he made Trio wet) 

Trio – Why are you crying? 

Zalpe – I don‘t cry, just we haven‘t play for a long time so it came by itself. Probably tears came up to mouth.  

Trio – Just don‘t laugh as you know! 
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Zalpe – Trio, let‘s go out and talk to them. They will convince that we have no make – up , that we were born 

such by our mother, we will tell them our story and may be they will let us go. 

Trio – And you think they will believe us? Look at me, look, look at you, they will shoot as soon as see us! They 

hunt on those like us, don‘t you understand? 

Zalpe – I still don‘t understand why they hate circus? 

Trio – Clowns. Artists. He doesn‘t like us! That one, higher, the king, ruler, his Majesty, the first, sullen, and 

newcomer of rude fellow,  came running, he hates clowns. Hates them so, that he had destroyed all circuses, 

before he reached this town., each clown was made to put off make up and burn it with their costumes. What 

can we do? What can we do with our faces and our appearance? Our mother abandoned us because of it.. What 

can we do? 

                   (sound of steps) 

Zaple – It‘s too tale to run. 

(the sound of waltz, legs grow from the suitcase, move, than balloons full of air appear ) 

Zaple – What is it? 

Trio -  The balloons. 

Zaple – Only legs? Where from? 

(suddenly different things appear from the suitcase ,toys, the stage is lightened, the sound of march is heard) 

Zaple – Mother… 

Trio –What  mother? 

Zaple – This is mother… (points on legs) 

Trio – How do you know? 

Zaple – I remember how we came from there (points between legs), we don‘t remember anything else.  (the 

voice of Sphrakhstalmaister) 

Sphrakhstalmaister – Ladies and Gentlemen, twin clowns Zaple, Trio and their mother‘s legs are before them , 

they will present you funny sketches. So, please, salute them! 

Trio (in a low voice)  - Zaple, Zaple.  Think over something, shame on us, what are you doing? 

Zaple – (looks at the legs) Mother… 

Trio – Dull, stupid! 

Zaple – Mother, do you hear? 

(Laugh, Applause. Suddenly everything returns to the previous condition. The sound of explosion. ) 

Zaple – Mother. 

Trio – What‘s up? 

Zaple – Mother was here. 

Trio – Stupid stupid! 
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Zaple -  Trio, do you remember mother?  

(Trio tries to ignore the question and goes to spectators) 

Trio – (to one of spectators) Hello, I am laughing to you. Your grandmother used to bring you to our circus. 

Zaple – Trio, do you remember mother? 

Trio – (to spectators) you know, I had two camels with one hump. Oh, no, one camel with two humps . 

Zaple – I know that you remember. 

Trio – (to Zaple) no. (to spectators) I also had cute elephant, an elephant with big ears. 

Zaple – If I remember, it means you remember mother too. 

Trio – (to Zaple) no…no! (to spectators) we gave bananas to elephants … Than it became fat and we killed it… 

Zaple – Listen, I exactly know that you remember! 

Trio – I don‘t remember! No! No! No! I just remember my birth and nothing else. That firs light and doctor‘s 

surprised face. 

Midwife‘s scream and your kick. 

Zaple – Why was midwife screaming? 

Trio – I scared her.. You too..? 

Zaple – Ok. Do you remember being inside? 

Trio – No! 

Zaple – Yes! 

Trio – No! 

Zaple – Yes. Yes. Yes.  If I remember than you remember too. 

Trio – I remember only mother‘s cry. 

Zaple – Why was she crying? 

Trio – Because of our ugliness. 

Zaple – What else do you remember? 

Trio – That she left us here. Only circus would let us stay. 

Zaple – (rushes to the suitcase and shouts) Mother, mother… 

(the Norma‘s aria is heard. The strong ray comes down from the high. Trio and Zaple slowly come closer to the 

ray, look up) 

(dancing legs appear on the background) 

Trio – Zaple, do you hear? Do you fell how heavy is the air? How thick? Do you hear Norma‘s aria? How pours 

from ears to heart trembling as breath each harmonically waving? The air is full of dead sounds, Zaple! The 

singing has captures everything… Such warmth… Do you feel how we fly upon the ground? Come, come, let‘s 
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chase the light, swim in the air, heavy from the sounds. Let‘s go towards sun, there is warmth. The sun is warm, 

Zaple! 

(Again Suddenly things appear from the suitcase, toys, the stage is lightened, the sound of march is heard) 

Sphrakhstalmaister- Ladies and Gentlemen, twin clowns Zaple, Trio and their mother‘s legs are before them , 

they will present you funny sketches. So, please, salute them! 

Zaple (rushes to the suitcase) – Mother…are you here? 

(Trio looks at the hall and does strange movements) 

Trio – Zaple, why are you gazing at these legs? Do something, people look at us and wait! 

Zaple – (again talks to the legs) Mother why are you only legs? 

Trio – Idiot, leave it! (Closes the suitcase, legs stuck) 

Zaple (rushes to the suitcase) Mother! 

(weak applause) 

Trio – (tells Zaple in a low voice) Come, kick me. 

Zaple – (angry) yes, sir. (kicks) 

(Laugh, Applause. Suddenly everything returns to the previous condition. The sound of steps.) 

Trio – Again we are here. 

Zaple – Yes. 

Trio – They are very close. 

Zaple – Close? 

Trio – Nearly by the door. 

Zaple – oooo… these tears make me wet! 

Trio – Zaple, I am scared too. 

Zaple – We shall do something. Let‘s fight. 

Trio – How? 

Zaple – See. (puts out the toy gun from the suitcase) 

 

Sphrakhstalmaister- Ladies and Gentlemen, twin clowns Zaple, Trio and their mother‘s legs are before them , 

they will present you funny sketches. So, please, salute them! 

                            (Applause) 

(everything is darkened, only Zaple is lightened) 

Zaple – (excited) Welcome. I still don‘t know what to talk about… I‘ll try to make you like me. This gun (points 

on toy gun) is real. Makarov. Yes, Makarov.  Length: 161 mm, 
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weight without bullets 730 gr, barrel‘s length 94 mm,  properties 8 . The gun which was hang on red‘s hump and 

became the symbol of hope and their eternal friend. My grandfather, which was really my real grandfather, often 

used it, because he was red too. Used it against people, against unfaithful intelligentsia. Mostly he killed artists. 

Don‘t forget: before become red my grandfather was an artist., so may be because of it he had this honor. From 

his hand such famous artist died as: Slowjen Orokic, Hedgar Parter, Volf Azemstein, Slavomir Bzhinkovski and 

Zaur Korifadze. My grandfather was very funny man, probably we are like him,. Do you know what was he 

doing? Made an artist to stand on his four, stuck in ass this well-known Makarov , put the molbert in front of 

him and made  him to draw Lenin‘s portrait. After  he finished the portrait, he killed them and that‘s all. 

Motherland, or motherlands, You know that time we had a lot of motherlands, was free from betrayers. The 

same was repeated with each artist., till the whole collection of Lenin‘s portraits, done by different scared artists, 

was created. Oh , who knows in how many asses of honored artists was stuck this Makarov???  

                                                          (silence) 

Mother was crying… When me and Trio were born mother was crying all the time… She said: you are such 

because of your grandfather‘s sins. The offspring of sinner men are always ugly. 

                                                      (he shots, the small flag comes from the barrel ) 

Music, Applause. Suddenly everything returns to the previous condition. Zeple thanks people and does 

reverences. 

Trio -  Zeple, clear your mind! 

Zeple – What‘s up? Are we still here? 

Trio – We shall do something! 

Zeple – What? 

Trio – Go and look for something in the suitcase, costume, make-up, wig, something! 

                                                 (Trio rushes to the suitcase) 

Zeple – (puts out the umbrella) An umbrella of cleaner Zoia, we don‘t need it. 

Trio – No. 

Zeple (rushes to the suitcase and begins to put some things out) 

Mouldy roll? 

Trio – We need it. 

Zeple – For what? 

Trio – I am hungry! (begins to eat) 

Zeple – Idiot! (again fondles something in the suitcase) (puts something out and throws away) I don‘t need the 

ear of Uncle Slava, neither acrobat girl‘s brother‘s photo, neither mixer, neither Manana‘s scabby fox‘s fur. Oh I 

even don‘t need Kalo‘s used soap!  

Trio – I‘ve found, I‘ve found! 

Zeple – What? 

Trio – I was looking for it so long… My hairbrush, my lovely hairbrush… 
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Zeple – Do we need it? 

Trio – No. 

Zeple – Idiot! 

           (trio begins to scream) 

Zeple – Be silent!!! Be silen, idiot! (Trio screams) 

Zeple – They will hear us! Idiot! 

                   (Trio screams. The march is heard, everything is lightened.) 

Sphrakhstalmaister – Ladies and gentlemen! This is not the end,. Now you‘ll hear the funniest monologue from 

Trio, please applause! 

                (everything is darkened except Trio) 

Trio – (slowly begins to open matreshkas) 

There was Martha, she gave birth to Sofa, Sofa to Katherine, Katherine to Viola, Viola to Nunu, Nunu to Telkla 

and from Tekla my grandmother‘s godmother came, who was not my real grandmother, but  she permanently 

got some premiums. As I was told she was given medals for prostitution. She was presented a  building..big..no, 

huge! Which then was turned into huge asylum., where sometimes vey healthy people got… 

There was Ketevan, and she gave birth to Mery, Mery to Nino, Nino to Ktherine, Katherine to Tsitsino, Tsitsino 

to Manana, Manana to Salome, Salome , ready to do abortion changed her mind and gave birth to Lia, Lia to 

Masho, Masho to beautiful Helen. Helen felt in love with motherlan‘d enemy, Everian Gasviani. Gasviani, 

which was shot. And Helen was lightly punished for this love . She was raped by reds and left pregnant forever. 

But beautiful Helen didn‘t stopped. She talked a lot and jumped till she was put in that asylum. Than my unreal 

grandmother took care of her like a real mother. Gave her   thousands of pills, grew the dozes and our poor 

Helen at the last day of nine months, burnt down with her unborn Taso. 

Since that day each enemy ballerina ended her life in this asylum.   Muses of Demiple, Batman and Rone de 

Jean Parte. They say after years so many puants were taken from the hospital, that in one of the seas they have 

made an island and put there the statue of Helen. 

                          (applause,laugh) 

                          (again the previous condition. Sound of the steps, sound of tanks and talking) 

Trio – Perhaps we are in siege, nowhere to run. 

Zeple – already? 

Trio – Yes , and when they come in, let‘s us begin our best sketches, make them laugh, a lot! 

             Let‘s us make everything we can! 

(sound of steps closer) 

Zeple (listens) – Are they by the door? 

Trio – Yes. 

(They stand as they are going to begin a sketch. Stop – shot of some movement.) 

(Pause) 
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Zeple – Trio do you remember mother? 

Trio – Yes I do. 

(Pause) 

Zeple – Let‘s swim towards Sun. 

Trio _ Yes. 

(Pause) 

Zeple – Trio, is Sun warm? 

Trio – I think… 

(Pause) 

Zeple – Trio do you hear Norma‘s aria? 

Trio – I think so. 

(Normas area is heard) 

Zeple – Sounds die? 

Trio – Yes, a lot. 

(Pause) 

(steps closer) 

Zeple – Have they come? 

Trio – Yes. 

Zeble – I am not scared anymore. 

Trio –Then be ready. 

(Door‘s sound. The strong light. Musik gets louder. Everything is mixed up) 

Sphrakhstalmaister – Ladies and Gentlemen, before you brothers Trio and Zeple! 

(the chaos of voices) 

Trio – Come. Zeple, go. Kick me, yes. Once more! Stronger! 

(Trio kicks and pours tears like from fountain) 

Zeple – I think I am laughing! 

Trio – Laugh , Zeple, as you can, go on! And kick me! 

(Zeple kicks, smiles and cries.) 

Sphrakhstalmaister – Friends, Trio and Zeple! Trio and Zeple! 

Zeple – Long Live That one, higher, the king, ruler, his Majesty, the first, sullen, and newcomer of rude fellow! 

Ha ha ha … 
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Trio – Mother, I forgive you, mother! 

Zeple – ha ha  , sullen rude fellow!!! 

(Strong sounds of shot are added to these sounds. Norma‘s aria becomes louder) 

 

Curtain. 

Translate by Tamar Khitiri  
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