
სხვაც ბევრი თანამდგომი 

საბჭოთა კავშირის თასზე 

 

თბილის. ვ. ი. ლენინის სახელობის “დინამოს” სტადიონი. 26 თებერვალი. 

“დინამო” (თბილისი) – “დინამო” (მინსკი) 0:1 (0:1). 

თბილისი: ქანთარია, ჟიბა (პაიკიძე 62), ჭილაია (ჟორჟიკაშვილი, 46), თევზაძე, 
ბარათაშვილი, კეტაშვილი, სვანაძე, სულაქველიძე, გუცაევი, ჟვანია, შენგელია (ცაავა, 

46). 

მინსკი: კურბიკო, ბოროვსკი, კურნენინი, ტრუხანი, შიშკინი (ოლეინიკოვი, 46), 

ზიგმანტოვიჩი, გოცმანოვი, პუდიშევი, ვასილევსკი, გურინოვიჩი (მელნიკოვი, 80), 

სოკოლი (ბელოვი, 88). 
მსაჯი: იური სავჩენკო (მოსკოვი). 

გოლი: ვასილევსკი (36). 

გააფრთხილეს გოცმანოვი. 

 

უკანასკნელი წელიწადის მანძილზე ქართული ფეხბურთის, კერძოდ თბილისის 

“დინამოს” მიმართ ამდენი კრიტიკული აზრი, შენიშვნა, მოსაზრება გამოითქვა, იმდენი 

რჩევა თუ ჭკუის დარიგება გაისმა, რომ ათ გუნდს ეყოფოდა. სპეციალისტთა და 

გულშემატკივართა ამ კაკაფონიამ ერთმანეთში არია ნაფიქრი კაცის განსჯაც და ისეთი 

რჩევა–დარიგებანიც, ყმაწვილს რომ ღიმილს მოჰგვრის. და საერთოდ, ალბათ 

სასაცილოა იმაზე ლაპარაკი, რაც ნებისმიერმა მწვრთნელმა, ნებისმიერმა 
ფეხბურთელმაც კი ორჯერ ორივით იცის – ვთქვათ, როგორი ტაქტიკა ჯობს, 

მასირებული შეტევა, თუ ეგრეთ წოდებული დაცვიდან თამაში, ცენტრში ბურთის დუნე 

გათამაშება და საჯარიმოში აფეთქება თუ საკუთარი საჯარიმოდანვე გრძელი პასებით 

ელვისებური იერიში. კარგ გუნდს ასე თუ ისე ყველაფერი ეხერხება და სიტუაციის 

მიხედვით მოქმედებს დაახლოებით ისე, როგორც ჩვენი გუშინწინდელი მეტოქე: ჯერ 
კონტრშეტევებით – სანამ დარწმუნდებოდა, რომ ამგვარი სიფრთხილე თბილისის 

“დინამოსთან” საჭირო არ იყო, მერე კი – საკმაოდ ხანგრძლივი, გაბმული 

იერიშებითაც…  

საქმეს ბევრი ლაპარაკი რომ ვერ შველის, თბილისში ჩატარებულმა პირველივე 

ოფიციალურმა მატჩმაც ცხადყო. რა თქმა უნდა, სულაც არ ვაპირებ ამ ერთადერთი 

თამაშის საფუძველზე ბეჭედდასმული დასკვნების  გაკეთებას, მაგრამ თუ მეტისმეტად 

არ გავძალიანდებით, მინსკის “დინამოსთან” სათასო მატჩს შეუძლია ბევრ რამეზე 

აგვიხილოს თვალი. 

თუმცა, ჯერ უშუალოდ თამაშზე. 
პირველად მატჩის მხოლოდ 65–ე წუთზე მოახერხეს თბილისელებმა (ცაავა) 

მინსკელთა კარში დარტყმა. მანამდე გუცაევმა და შენგელიამ ორჯერ – მე–13 და 25–ე 

წუთებზე გაითამაშეს კომბინაცია. სულ ეს იყო მასპინძელთა საათიანი მონაგარი. ამავე 

პერიოდში პუდიშევს, გოცმანოვსა და გურინოვიჩს რვაჯერ ჰქონდათ გოლის გატანის 

შესაძლებლობა, 36–ე წუთზე კი მინსკელთა მშვენიერი ოთხსვლიანი კომბინაცია 
ვასილევსკის ზუსტი დარტყმით და გოლით დასრულდა. 

65–ე წუთიდან მოყოლებული 10–15 წუთის მანძილზე თბილისელები უტევდნენ. 

სვანაძესა და ჟორჟიკაშვილს მიეცათ თავის გამოჩენის შანსი. ბოლო ათი წუთი კი ისევ 



მინსკელთა კარნახით წარიმართა თამაში. არა, მასპინძლები მაინცდამაინც არ 

დაღლილან, მაგრამ სწორედ ეს არის ცუდი. მთელი მატჩის მანძილზე ერთხელაც არ 

მომშორებია იმის შეგრძნება, რომ სტუმრები როცა კი მოინდომებდნენ, მაშინ 

გაიტანდნენ გოლს. ეტყობა, სწორედ ეს, მეტოქის საკმაოდ დიდი უპირატესობა იგრძნეს 

ჩვენმა ფეხბურთელებმაც და ნაადრევად ჩამოყარეს მკლავები. რას იზამ. ამ მატჩში 

ბელორუსი ფეხბურთელები გაცილებით ძლიერნი იყვნენ, საკმაოდ კარგი ფეხბურთიც 
ითამაშეს და აუტანელი სიცივე და მარცხის სიმწარე რომ არა, სტადიონზე მოსული 

მაყურებელი გაცილებით მეტ სიამოვნებასაც მიიღებდა. რა თქმა უნდა, სტუმართა 

კომბინაციების დახვეწილობა მასპინძელ მცველთა სუსტმა თამაშმაც განაპირობა, 

მარამ სამართლიანობა მოითხოვს და მინსკელებს თავისი უნდა მივუზღოთ. 

ბუნებრივია, როცა მეტოქე აშკარად გჯობს, ვერანაირი ტაქტიკა ვერ გიშველის, 
მაგრამ უთუოდ თავიდანვე ბევრ რამეზე უარის თქმას ნიშნავდა სულაქველიძის 

თავისუფალ მცველად თამაში. ეს ფეხბურთელი ყველაზე გამოცდილია 

(“ლიბეროსთვის” აუცილებელი კომპონენტი), თანაც უფრო შეუპოვრობითა და 

უშეღავათო ორთბრძოლის უნარით არის ცნობილი. აი ამ თვისებების მქონე 

ფეხბურთელის არყოფნა იგრძნობოდა მინდვრის ცენტრსა და თბილისის “დინამოს” 

საჯარიმოს მისადგომებთან. ჩემი აზრით, სწორედ ამან განაპირობა მინსკელთა 

თვალსაჩინო უპირატესობა. თუმცა, მცველთა ამგვარი ხელოვნური განლაგება, 

ფაქტიურად კარგი ცხოვრებით არ იყო გამოწვეული (ჩივაძე ავადმყოფობის გამო ვერ 

გამოვიდა მინდორზე). ამ თვალსაზრისით, შეიძლება გაიზიარო მწვრთნელთა 

ჩანაფიქრი, ეზრუნათ უწინარეს ყოვლისა, საკუთარი კარის უსაფრთხოებაზე. 
მაინც რისი თქმა შეიძლება პირველი მატჩის შემდეგ (პირველის იმიტომ, რომ 

კიევის არმიელთა გუნდი თბილისის “დინამოს” ოსტატობის საზომად არ გამოდგება)? 

უწინარეს ყოვლისა, იმისი, რომ მეტად რთული სეზონი მოგველის როგორც 

გუნდს, ისე მის ქომაგებს. გუნდისთვის ეს სირთულე შემადგენლობისა და საკუთარი 

თამაშის მოძებნაშია, ჩვენთვის კი – თბილისის “დინამოს” ჭეშმარიტი საფეხბურთო 
ძალის განსაზღვრაში. ეს აუცილებელია, თუნდაც იმიტომ, რომ ერთხელ და 

სამუდამოდ გავარკვიოთ: რა შეიძლება ჩავუთვალოთ წარმატებად და რა – მარცხად. 

მთავარი კი ალბათ ახლავე, სეზონის დასაწყისშივე უნდა ითქვას: ვფიქრობ ცდება ის, 

ვისაც ჰგონია, რომ ჩვენს საფეხბურთო ჩამორჩენასა თუ კრიზისში ლოგიკური 

არაფერია. არადა, სწორედ ამას გაფიქრებინებს კაცს ის პრეტენზიები, რაც ამ ბოლო 

ხანს ჩვენი გუნდის მისამართით გაისმის. უფრო ფართო მასშტაბით, ქართული სპორტის 

საერთო მდგომარეობის ფონზე თბილისის ”დინამოს” მიერ პოზიციების დათმობა 

ჩვეულებრივ ამბად ჩანს. უკუსვლის ტენდენცია ფეხბურთს უკანასკნელს შეეხო. ახლა 

ჩვენი ვალია აი იმ, ფართო მასშტაბით გამოცოცხლების ტენდენცია კვლავ ბოლოს არ 
მოვიდეს ფეხბურთში. 

მიუხედავად ამისა, ალბათ მაინც თავი უნდა ვანებოთ გადამჭრელ სასწრაფო 

ზომებს და ყოველგვარი ფაციფუცის გარეშე, დინჯად და საქმიანად მივყვეთ 

ყველაფერს. მივხედოთ ბავშვთა ფეხბურთს, საქართველოს ჩემპიონატს, პირველ 

ლიგაში მოასპარეზე გუნდებს, სხვა ორგანიზაციულ საკითხებს… უთუოდ ასეთივე 
სიდინჯე და ზომიერება გვმართებს თბილისის “დინამოს” მიმართაც, იმ გუნდის მიმართ, 

რომელიც გამოუცდელი და, შეიძლება ითქვას, გაურკვეველი შესაძლებლობების 

ფეხბურთელებით არის დაკომპლექტებული. 



და ბოლოს, სპორტულ და სამოყვარულო წრეებში აქა–იქ გაიგონებთ, თითქოს 

ქართულმა პრესამ დამალა და შეეცადა დაემალა გუნდის კრიზისი. ვერ 

წარმომიდგენია რა ან როგორ უნდა მიეჩქმალათ სპორტულ ჟურნალისტებს – 

“დინამოს” უხეირო თამაშს ყველა საკუთარი თვალით ხედავდა, მოპოვებული ქულების 

ის მინიმალური რაოდენობაცა და ორნიშნიანი ადგილიც საყოველთაოდ იყო 

ცნობილი. ყველა ყველა და, ქართველი მაყურებლის შეცდენა საფეხბურთო საქმეებში, 
ცოტა არ იყოს, ძნელი საქმეა! თუ მაინცდამაინც ის მიაჩნიათ ხელის დაფარებად, რომ 

პრესა გვერდში უდგას გუნდს, ნურას უკაცრავად! ერთმა  ლუქსემბურგელმა 

ჟურნალისტმა ასე მითხრა ერთხელ სპორტსმენის და პრესის დამოკიდებულებაზე: 

“ჩვენ იმდენად პატარა ერი ვართ, რომ ერთმანეთთან კინკლაობისა და ერთმანეთის 

კრიტიკის უფლება არა გვაქვსო”. თუმცა, რაღა მარტო პრესა, ეჭვი არ მეპარება, რომ იმ 
ძნელ გზაზე, რომელსაც ახლახან გაუდგა, ჟურნალისტებს გარდა სხვაც ბევრი 

თანამდგომი ეყოლება ჩვენს უპირველეს გუნდს. 

 

ირაკლი ბერიაშვილი.  

“ლელო”, 28 თებერვალი, 1984 წ. 
 


