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ჯერ იყო ვი დე ო ე ბი ვუ ჰა ნი დან – კა რან ტინ ში მოქ ცე უ ლი კორ პუ სე ბის წინ 
შეყ რი ლი ხალ ხით, რომ ლე ბიც შე ძა ხი ლე ბით ამ ხ ნე ვე ბდ ნენ იქ გა მო კე ტილ 
ადა მი ა ნებს. მე რე აივ ნებ ზე გა მო ფე ნი ლი იტა ლი ე ლე ბით, თა ვი ანთ ცნო
ბილ პოპ  სიმ ღე რებს რომ მღე როდ ნენ და  forca Italia თუ tutto andrà beneთი 
ესალ მე ბოდ ნენ ერ თ მა ნეთს. შემ დეგ ბერ გა მოს ღა მის კად რე ბი, ჩამ წ კ რი
ვე ბუ ლი სამ ხედ რო მან ქა ნე ბით, მიც ვა ლე ბუ ლე ბი რომ გა დაჰ ყავ დათ. მე რე 
წმინ და პეტ რეს ცა რი ელ მო ე დან ზე წვი მა ში მლოც ვე ლი პა პი. მე რე პა რი
ზე ლი ჭი რი სუ ფ ლის კად რი, მარ ტოდ მარ ტო რომ ასაფ ლა ვებ და მა მას (თუ 
დე დას)... იმი ჯე ბი, რო მე ლიც ვი ზუ ა ლუ რი ჰა ი კუ სა ვით იყო, რო მე ლიც ჩემს 
წარ მო სახ ვა ში მთელ ის ტო რი ას აცოცხ ლებ და. და არ მტო ვებ და გან ც და, 
რომ რა ღაც ძა ლი ან უჩ ვე უ ლო კი ნოს ვუ ყუ რებ დი – თან დამ თ რ გუნ ველ სა და 
კოშ მა რულს, თან ძა ლი ან ამა ღელ ვე ბელს.

მე რე ჩვენც და ვიწყეთ თვლა – პირ ვე ლი კლას ტე რი, მე ო რე კლას ტე რი, 
პირ ვე ლი გარ დაც ვ ლი ლი, მე ო რე, მე სა მე... მე რე ჩვე ნი რე ა ლო ბაც და ემ ს
გავ სა scifi ფილ მე ბის დე კო რა ცი ას თუ ედუ არდ ჰო პე რის მხატ ვ რო ბას. მე რე 
ყვე ლა ფე რი მთელ სამ ყა რო ში – ადა მი ა ნუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი, გაკ ვე თი ლე
ბი, ლექ ცი ე ბი, გა მო ფე ნე ბი, კონ ცერ ტე ბი, კი ნო ფეს ტი ვა ლე ბიც კი – გა და ვი
და ეკ რან ზე. არას დ როს ყო ფი ლა ასე ხელ შე სა ხე ბი  ბოდ რი ა რი სე უ ლი სი მუ
ლა ცი უ რი რე ა ლო ბა და “ვირტუალობის აუტა ნე ლი სიმ სუ ბუ ქე თუ სიმ ძი მე”. 
თუმ ცა სწო რედ ეს ვირ ტუ ა ლუ რი, ეკ რა ნუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი აღ მოჩ ნ და 
კრი ზი სუ ლი სი ტუ ა ცი ი დან და იზო ლა ცი ის დამ თ რ გუნ ვე ლი ყო ფი დან მეტ 
 ნაკ ლე ბი გა მო სა ვა ლი – ეკ რა ნი, რო მე ლიც თა ვი სი არ სით სი ცოცხ ლის უკ
ვ დავ ყო ფას უკავ შირ დე ბა: იჭერ ს / პ რო ე ცი რებს რა წამს (და ფაქ ტობ რი ვად, 
კლავს რე ა ლურ დროს), ამას თა ნა ვე მას აქ ცევს მა რა დი უ ლად. 

რო დე საც ამ ჟურ ნალ ზე ფიქ რი და ვიწყე, ერ თა დერ თი, რაც ზუს ტად 
ვი ცო დი, მინ დო და, რომ ის არ ყო ფი ლი ყო მხო ლოდ ჩე მი. შე უძ ლე ბე ლი ა, 
კი ნო მო აქ ციო ჩარ ჩო ებ ში, მით უმე ტეს დღეს, რო ცა მან ხან მოკ ლე არ
სე ბო ბის მან ძილ ზე უკ ვე ძა ლი ან მრა ვალ ფე რო ვა ნი სტი ლუ რი, ჟან რუ ლი, 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლობ რი ვი თუ  ტექ ნო ლო გი უ რი პრაქ ტი კე ბი და აგ რო ვა. ისე 
მოხ და, რომ ამ მრა ვალ ფე როვ ნე ბის დას ტუ რად (აც) ჟურ ნალს აღ მო აჩ ნ და 
სა მი “მშობელი” – მე, ჩე მი მე გო ბა რი ნი ნო ძან ძა ვა, რო მელ თან ერ თა დაც 
და ვიწყე მუ შა ო ბა და გი ორ გი რაზ მა ძე, რო მელ მაც ნი ნო შეც ვა ლა – და 
ბევ რი “აღმზრდელი”, ჟურ ნა ლის ავ ტო რე ბი: ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ თა ნაც 
ბევ რი სა ერ თო და ამა ვე დროს ძა ლი ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გე მოვ ნე ბა, მო საზ
რე ბა, და მო კი დე ბუ ლე ბა მაქვს. თუმ ცა ყვე ლას გვა ერ თი ა ნებს მთა ვა რი – 
ჩვენ სი ნე ფი ლე ბი ვართ. ამ უკა ნას კ ნელთ ერ თი უც ნა უ რი თვი სე ბა სჭირთ 
– ისე თი ვე სიმ ძაფ რით სძულთ, რო გორც უყ ვართ. ამი ტომ საყ ვა რელ (თუ, 
პი რი ქით) კი ნო( ფორ მა) ზე, რე ჟი სორ სა თუ კონ კ რე ტულ ფილ მ ზე და უს რუ
ლებ ლად და თავ გა მე ტე ბით შე უძ ლი ათ ეკა მა თონ ერ თ მა ნეთს. მა ში ნაც კი, 
რო დე საც ჩვე ნი რე ა ლო ბა და ემ ს გავ სა სას პენ სით მო ცულ, უსას რუ ლო ინ
ტერ პ რე ტა ცი ე ბი სა და მნიშ ვ ნე ლო ბე ბის მა ტა რე ბელ კი ნოს, რომ ლის ღია 
ფი ნა ლის მო ლო დინ ში თით ქოს დრო გა ჩერ და, უფ რო სწო რად – დრო ის 
მსვლე ლო ბამ და კარ გა აზ რი.

სრუ ლი ად შემ თხ ვე ვით ისე და ემ თხ ვა, რომ ჩვე ნი პირ ვე ლი ნომ რის 
მთა ვა რი თე მაც ეს შე ჩე რე ბუ ლი თუ შე ყოვ ნე ბუ ლი დრო ა, მა ტე რი ა ლუ რი 
არ სე ბო ბის ყვე ლა ზე არა მა ტე რი ა ლუ რი, მო უ ხელ თე ბე ლი და ენიგ მა ტუ რი 
გა მოვ ლი ნე ბა, რო მე ლიც ეკ რან ზე აღ ბეჭ დი ლი/ და ჭე რი ლი სი ცოცხ ლის გა
ნუ მე ო რე ბელ სუ რა თე ბად ილე ქე ბა მა ყუ რებ ლის მახ სოვ რო ბა ში.  

იმე დი ა, იმი ჯე ბი, რო მე ლიც სიკ ვ დილ თან ბრძო ლის შთამ ბეჭ დავ კად
რე ბად და ი ლე ქა ჩემს / ჩ ვენს მეხ სი ე რე ბა ში, მა ლე მხო ლოდ ეკ რა ნულ რე ა
ლო ბა ში და სახ ლ დე ბ ა და სი ცოცხ ლის გა მარ ჯ ვე ბის მძლავრ კი ნე მა ტოგ რა
ფი ულ სა ხე ე ბად იქ ცე ვ ა. 

                                 Vive la  Vie, Vive le Cinéma!
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თეო ხატიაშვილი
ფოლ კ ნერ მა თქვა, ლი ტე რა ტუ რა ადა მი ანს ხსნი სა და გა დარ ჩე ნის გზა
ზე ბურ ჯად უნ და გა მო ად გე სო. ჟურ ნალ კინ-Oს ბედ მა გლო ბა ლუ რი 
“ხსნისა და გა დარ ჩე ნის” მო ლო დინ ში და ბა დე ბა არ გუ ნა. იწყე ბო და კო
რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ა, ვიწყებ დით ჩვენც. შე იკ რა გუნ დი, შე ვუ თან ხ მ
დით ავ ტო რებ ს და თე მე ბიც გა და ვა ნა წი ლეთ. ჟურ ნა ლის პირ ვე ლი ნო
მე რი დროს მი ეძღ ვ ნა, მაგ რამ ვე რაფ რით წარ მო ვიდ გენ დით (გვეგონა, 
რომ ეპი დე მია მა ლე ვე, მეტ  ნაკ ლე ბად უმ ტ კივ ნე უ ლოდ გა და ივ ლი და), 
რომ თა ვად მოგ ვი წევ და “დროში” და ყოვ ნე ბა. 

პან დე მი ის და საწყის ში ვე ბევ რი ტყუ ილ  მარ თა ლი ით ქ ვა მარ ტოდ 
დარ ჩე ნილ ინ დი ვიდ სა და ხე ლოვ ნე ბის შე სა ხებ. კითხ ვა ჩვენც, რე დაქ
ტო რებ საც ძა ლი ან გვეხ მა რე ბო და. თით ქ მის ყო ველ სტა ტი ას მსგავ სი 
ტექ ს ტით ვუ ზი ა რებ დით: “მხოლოდ სტა ტი ე ბის კითხ ვი სას მა ვიწყ დე ბა 
პან დე მი ა”. ახ ლა ღა ვხვდე ბი, რომ “დროიდან” ამო ვარ დ ნის ვნე ბა ტკი
ვილ გა მა ყუ ჩე ბე ლი იყო, რო მე ლიც იმ მძი მე დღე ებ ში ნამ დ ვი ლად ითავ
სებ და ყა ვარ ჯ ნის ფუნ ქ ცი ას.

კი ნო ერ თა დერ თი ა, რო მე ლიც დროს არა თუ ასა ხავს, არა მედ დო
კუ მენ ტუ რად აკონ სერ ვებს კი დეც. მაგ რამ ხან და ხან ხდე ბა ისეც, რომ 
დრო დის კომ ფორ ტის მომ გ ვ რე ლი ა. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში ძლი ერ დე
ბა ეს კა პის ტუ რი გან წყო ბე ბი. ამა ზე ისიც მეტყ ვე ლებს, რომ პან დე
მი ის პე რი ოდ ში პო პუ ლა რუ ლი სე რი ა ლე ბი და “ოქროს ხა ნის” ჰო ლი
ვუ დის ფილ მე ბი გახ და. სამ ყა რომ მძი მე პე რი ოდ ში მაშ ველ რგო ლად 
არა ვთქვთ, დო კუ მენ ტუ რი კი ნო ან და სო ცი ა ლუ რი რე ა ლიზ მი, არა მედ 
დრო ის გან გან ყე ნე ბუ ლი ხე ლოვ ნე ბა ამ ჯო ბი ნა. ამ რი გად, ჟურ ნალ ში 
წა მოჭ რი ლი სა კითხე ბი მკითხ ველს პოს ტ ფაქ ტუმ ამ უც ნა უ რი პე რი ო
დის ახ ს ნა შიც და ეხ მა რე ბა.

კი ნ-O ში ბა ნა ლურ კითხ ვა ზე ვე ძებ დით პა სუხს –  რა არის დრო? 
ჯო ნა თან რომ ნი დრო ის “დაკარგვაზე”, შე ნე ლე ბა ზე სა უბ რობს, ტარ
კოვ ს კი კი მი სი პოვ ნის იმე დებს გვი სა ხავს. გი გა ზე და ნია წარ სულს, აწ
მ ყო სა და მო მა ვალს ჟა მი ა ნო ბის პერ ს პექ ტი ვი დან დაგ ვა ნა ხებს, გო გი 
გვა ხა რია კი გი ორ გი შენ გე ლა ი ას შე მოქ მე დე ბის მა გა ლით ზე ეპო ქე ბის 
ცვლი ლე ბა ზე მოგ ვითხ რობს, იმა ზე, რაც 1960იანელთა თა ო ბის კი ნოს 
აყა ლი ბებ და. სა ლო მე ცო ფუ რაშ ვი ლი უფ რო შო რე ულ წარ სულ ში დაგ
ვაბ რუ ნებს და 1920იანი წლე ბის ქარ თუ ლი კი ნოს დე კონ ს ტ რუქ ცი ას 
შე მოგ ვ თა ვა ზებს. ქარ თულ კი ნოს დი დი წყალ ქ ვე შა ის ტო რია აქვს, რო
მე ლიც აუცი ლებ ლად უნ და გა და ი კითხოს. 

რა თქმა უნ და, თა ნა მედ რო ვე კი ნოს პო პუ ლა რულ მოძ რა ო ბას – 
“ნელ კი ნოს” – გვერდს ვერ ავუვ ლი დით. პედ რუ კოშ ტასა და კარ ლოს 
რე ი გა დას თან ინ ტერ ვი უ ე ბი კი ნო ში დრო ის ახ ლე ბულ გა აზ რე ბა ზე 
დაგ ვა ფიქ რებს. ქარ თუ ლი “ნელი კი ნოს” რე ჟი სო რი ალექ სან დ რე კო
ბე რი ძე კი ჩვენს რე ა ლო ბა ში დრო ის შე ნე ლე ბის სპე ცი ფი კა ზე ისა უბ
რებს. ამას თან ერ თად, თეო ხა ტი აშ ვი ლი თავს მო უყ რის ამ ფე ნო მენ ზე 
არ სე ბულ ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო ვან თე ო რი ას, რა საც ალექ სან დ რე გა ბე
ლია აღ ქ მის ახალ კუთხეს მო უ ძებ ნის. ქარ თულ კი ნო ზე (და რე ა ლო ბა
ზე) ასე ვე გან ს ხ ვა ვე ბულ პერ ს პექ ტი ვებს შე მოგ თა ვა ზე ბენ ბას ტი მგა
ლობ ლიშ ვი ლი და ლი კა გლურ ჯი ძე. რაც მთა ვა რი ა, ჩვე ნი ავ ტო რე ბის 
რე ცენ ზი ებ ში მკითხ ვე ლი აღ მო ა ჩენს ახ ლან დელ დროს და იმ წყალ ქ ვე
შა ქვებს, რომ ლებ საც ვა ბი ჯებთ, მაგ რამ მი თი თე ბის გა რე შე გვი ჭირს 
მა თი შეგ რ ძ ნე ბა. 

მა შა სა და მე, თქვენს ხელ თაა ჟურ ნა ლი, რო მე ლიც დრო ზე და ფიქ
რე ბით “უდროობას” უმ ხედ რ დე ბა და მე ოთხე გან ზო მი ლე ბა ში უფ რო 
ღრმად ჩაფ ლ ვას გთა ვა ზობთ. ვინ იცის, იქ ნებ ეს იყოს ის წა მა ლი, რო
მელ საც გილ გა მე ში დან მო ყო ლე ბუ ლი ყვე ლა ასე და ე ძებს, მით უფ რო, 
ახ ლა, გლო ბა ლუ რი “ხსნისა და გა დარ ჩე ნის” მო ლო დინ ში!

გიორგი რაზმაძე
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ZOOM

ანკა გუჯაბიძის ფოტო
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ეპო ქა “ლაით”

თუ რა მის თქმა შეგ ვიძ ლია ეპო ქა ზე, რო მელ შიც ვცხოვ
რობთ, მა შინ შემ დე გის – ესაა ეპო ქა light. იმ პე რია ლა ით, 
რე ვო ლუ ცია ლა ით, რე აქ ცია ლა ით – წარ სუ ლის ფე ნო მე ნე
ბი მე ორ დე ბა, მაგ რამ წარ სუ ლის ვი რუ ლენ ტო ბის გა რე შე. 
ამი ტომ არ უნ და გაგ ვიკ ვირ დეს, თუ კო რო ნა ვი რუ სიც, სა
ბო ლოო ჯამ ში, ეპი დე მია ლა ით აღ მოჩ ნ დე ბა. 

თქმაც არ უნ და იმას, რომ თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნის და
ღუპ ვა უმ ძი მე სი ტრა გი კუ ლი ამ ბა ვი ა. ოღონდ ეპი დე მი ე
ბის მთა ვა რი სა ში ნე ლე ბა ყო ველ თ ვის დი დი რიცხ ვე ბი იყო. 
სტა ტის ტი კის მო ნა ცე მებს თუ შევ ხე დავთ, დღე ი სათ ვის არ 
გვაქვს სა ფუ ძე ლი, ეს პა ნურ გრი პამ დე ჩა ვი დეთ ის ტო რი ა
ში, რა თა კო რო ნა ვი რუსს ანა ლო გი მო ვუ ძებ ნოთ. ამი ტომ 
შევ ხე დოთ პირ ველ თა ნა მედ რო ვე ეპი დე მი ას, ჰონ გ  კონ
გის გრიპს, რო მე ლიც 19681969 წლებ ში და ატყ და თავს 
მსოფ ლი ოს. ეს იყო პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა, რო ცა ინ ფექ ცი ის 
მა ტა რებ ლებ მა თვით მ ფ რი ნა ვე ბით იმოგ ზა უ რეს და გა და
ი ტა ნეს და ა ვა დე ბა (განსხვავებით შუა სა უ კუ ნე ე ბის გე მე
ბი სა გან, რომ ლე ბიც გახ ლ დათ შა ვი ჭი რის მთა ვა რი ტრან
ს პორ ტი). ვი რუ სის ორ მა ტალ ღამ მსოფ ლი ო ში მი ლი ონ ზე 
მე ტი ადა მი ა ნი შე ი წი რა, ხო ლო ევ რო პის შუ ა გულ ში, საფ
რან გეთ სა და და სავ ლეთ გერ მა ნი ა ში – ორ მოც ორ მო ცი 
ათა სი. დღეს ეს ეპი დე მია ცო ტას თუ ახ სოვს. 

კო რო ნა ვი რუსს კი ნამ დ ვი ლად და ვი მახ სოვ რებთ – იმ 
შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ მსხვერ პ ლი ნაკ ლე ბი იქ ნა, ვიდ რე 
ორ მოც და ა თი წლის წინ. ეს იმი ტომ, რომ მსოფ ლი ომ სხვა
ნა ი რად უპა სუ ხა დღე ვან დელ გა მოწ ვე ვას. ის გა ჩერ და და 
მოგ ვ ცა დრო, დავ ფიქ რე ბუ ლი ყა ვით. 

ლი ბე რა ლიზ მის აღ სას რუ ლი?

ოღონდ ამ და ფიქ რე ბის შე დე გი ვერ არის შთამ ბეჭ და ვი – 
თუ რა მე ანა ხა ვი რუს მა, ესაა სა ჯა რო ინ ტე ლექ ტუ ა ლე ბის 
უუნა რო ბა, რა ი მე სა ინ ტე რე სო ეთ ქ ვათ აწ მ ყოს შე სა ხებ. შე
იძ ლე ბა არც არის სა ჯა რო ინ ტე ლექ ტუ ა ლის ფუნ ქ ცი ა, მა
ინ ც და მა ინც ერთ კვი რა ში დას ვას დი აგ ნო ზი და მოგ ვ ცეს 
გა მო სა ვა ლი. მაგ რამ მა შინ არც უნ და გა ნაცხა დოს პრე ტენ
ზი ა. ცო ტა მო საწყე ნი ა, რო დე საც თი თო ე ულ ახალ ფე ნო
მენ ში შე ნი ვე ძვე ლი კონ ცეპ ტის მა გა ლი თი თუ აკ ვი ა ტე ბის 
და დას ტუ რე ბა გინ და და ი ნა ხო. ჟი ჟეკ მა ისევ კო მუ ნიზ მ ზე 
და იწყო ლა პა რა კი, აგამ ბენ მა – სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა
ზე; ყვე ლა ზე მე ტი სიბ რ ძ ნე მა ინც 90 წლის ჰა ბერ მასს აღ
მო აჩ ნ და, რო მელ მაც თქვა, ექ ს პერ ტებ მა წინ და უ ხე და ვი 
პროგ ნო ზე ბის გან, თუ შე იძ ლე ბა, თა ვი შე ი კა ვო ნო. 

„ტე ლე სი ნე ვი დეო“ 
  ჟა მი ა ნო ბი სას

გი გა ზე და ნია 
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დი ახ, ყვე ლა ზე რთუ ლი აღ მოჩ ნ და არ ცოდ
ნას თან შე გუ ე ბა. ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ყო ველ 
ფე ხის ნა ბიჯ ზე მი მარ თა ვენ სოკ რა ტეს „ვიცი, 
რომ არა ფე რი ვი ცის” ცი ტი რე ბას, ვე რაფ რით 
შე ე გუ ენ თა ვი ანთ უვი ცო ბას მიკ რო ბი ო ლო გი ა ში 
და მიკ რო ბი ო ლო გი ის შიგ ნით ცოდ ნის ნაკ ლე ბო
ბას ახალ გა ჩე ნი ლი ვი რუ სის შე სა ხებ. პუბ ლი კამ 
კი, ერ თი მხრივ, თა ვი დან აღ მო ა ჩი ნა მეც ნი ე რე
ბის სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბა, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ – იმედ გაც რუ ე ბა იმის თა ო ბა ზე, რომ ყვე
ლა ტი პის მეც ნი ე რუ ლი ცოდ ნა არ არის ისე თი ვე 
ზუს ტი და ად ვი ლად გა სა გე ბი, რო გორც ორ ზე 
ორის ნამ რავ ლი. 

არც სა ქარ თ ვე ლო ში გვაქვს ამ მხრივ კარ
გად საქ მე; მა ლე ვე გაჩ ნ და ლი ბე რა ლიზ მის და
სას რუ ლის წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა, რომ ლის თა
ო ბა ზე ყი ჟი ნა მარ ჯ ვ ნი და ნაც და მარ ცხ ნი და ნაც 
დას ცეს. საქ მე მხო ლოდ სა ერ თა შო რი სო პო ლი
ტი კის ლი ბე რა ლურ კონ ცეფ ცი ა სა და ნე ო ლი ბე
რა ლურ ეკო ნო მი კას არ ეხე ბო და. მთა ვა რი ლი
ბე რა ლიზ მის იდე ის გაქ რო ბა იყო. 

ლი ბე რა ლიზ მი კონ ტ რინ ტუ ი ცი უ რი დაშ
ვე ბი დან და ი ბა და – დაშ ვე ბი დან, რომ ადა მი ა
ნი მარ ტოდ მარ ტო არ სე ბობს და მას სხვებ თან 
კავ ში რი და გა ერ თი ა ნე ბა სჭირ დე ბა. რო დე საც 
ჰობ სი და ლო კი ამ რე ვო ლუ ცი ურ იდე ას გვთა
ვა ზობ დ ნენ, ეს იყო ლე გენ და, მი თი, რო მელ
საც არა ფე რი ჰქონ და სა ერ თო იმას თან, რა საც 
ემ პი რი უ ლი დაკ ვირ ვე ბა ამ ბობ და. სად ნა ხავ და 
ჰობ სი სო ცი ა ლი ზა ცი ის გა რე შე ჩა მო ყა ლი ბე
ბულ ადა მი ანს? მაგ რამ თე ო რი უ ლი ლე გენ და 
იმ დე ნად ძლი ე რი აღ მოჩ ნ და, რომ დღეს ხში
რად ლი ბე რა ლიზ მის მი ერ გა მოწ ვე ულ სო ცი ა
ლურ ატო მი ზა ცი ა ზე (ქართულად რომ ვთარ გ
მ ნოთ, „გათითოკაცებაზე”) სა უბ რო ბენ ხოლ მე 
(რამდენად სა მარ თ ლი ა ნად, სხვა სა კითხი ა). 

გა ნა არ შე იძ ლე ბა, ეპი დე მი ით გა მოწ ვე ულ
მა ტალ ღამ ეს ატო მი ზა ცია გა აქ როს და ახალ 
სო ლი და რულ ერ თო ბას და უ დოს სა თა ვე, სა დაც 
ინ დი ვი დი და მი სი უფ ლე ბე ბი აღარ იქ ნე ბა ცენ
ტ რ ში? – სვა მენ შე კითხ ვას. 

გულ წ რ ფე ლად არ მეს მის, რა ტომ არის ინ
დი ვი დის ნი ვე ლი რე ბა ასე თი მძაფ რი მის წ რა
ფე ბის ობი ექ ტი, მაგ რამ, კი ბა ტო ნო, შეძ ლე ბით 

ყვე ლა ფე რი შე იძ ლე ბა. 
ოღონდ, ჯერ ერ თი, ეს პირ ვე ლი ეპი დე მია 

არ ყო ფი ლა, რო მე ლიც მო დერ ნულ სამ ყა როს 
შეხ ვ და. და მე ო რეც, ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ ის ტო რი
ა ში შე იძ ლე ბა უფ რო სა ინ ტე რე სო არ გუ მენ ტის 
აღ მო ჩე ნა – საქ მე ისა ა, რომ ლი ბე რა ლიზ მი ეპი
დე მი ის გა რე შე არ და ბა დე ბუ ლა.

არა, მე არ ვგუ ლის ხ მობ იმ ფაქტს, რომ 
ლო კი, ლი ბე რა ლიზ მის მა მა და თა ვად ექი მი, 
ლონ დონ ში გავ რ ცე ლე ბულ შა ვი ჭი რის ეპი დე
მი ას შე ეს წ რო. 

საქ მე ეხე ბა სა კუთ რივ ლი ბე რა ლიზ მის თე ო
რი ის გა ჩე ნას. მარ თა ლი ა, ჰობ სის მთა ვა რი ნაშ
რო მი ლე ვი ა თა ნი (1651) ლონ დონ ში შა ვი ჭი რის 
ეპი დე მი ის პი კამ დე (1665) გა მოქ ვეყ ნ და, მაგ რამ 
მა ნამ დე ჰობსს ნა თარ გ მ ნი ჰქონ და (1628) დი დი 
ბერ ძე ნი ის ტო რი კო სის თუ კი დი დეს ის ტო რი ე ბი, 
სა დაც გვხვდე ბა ეპი დე მი ი სა და მის მი ერ გა მოწ
ვე უ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი დი ნა მი კის ბრწყინ ვა
ლე აღ წე რა. რო გორც მკვლევ რე ბი გვე უბ ნე ბი ან, 
ჰობ ს მა ამ მის თ ვის, რო გორც მთარ გ მ ნე ლის თ ვის, 
კარ გად ნაც ნო ბი ტექ ს ტი დან ბევ რი რამ ისეს ხა, 
რო დე საც სა ზო გა დო ე ბის დაშ ლა სა და პო ლი
ტი კა ში ში შის ფაქ ტორ ზე სა უბ რობ და. ბუ ნე ბი
თი მდგო მა რე ო ბის გა სა გე ბად, ისე ვე რო გორც 
მის გან ეტა ტის ტუ რი გა მო სავ ლის მო სა ძებ ნად 
ჰობსს თვალ წინ ჰქონ და არა მხო ლოდ ინ გ ლის ში 
გა ჩა ღე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო ომი, არა მედ აგ რეთ ვე 
ეპი დე მი ი სა და სა მო ქა ლა ქო ომის სწო რუ პო ვა რი 
აღ წე რა სა უ კე თე სო ბერ ძე ნი ის ტო რი კო სის მი ერ. 

ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი ის ტო რი ის ეს ფურ ცე
ლი გვერ დ ზეც რომ გა დავ დოთ – თუ ჰობ სის 
აფო რიზ მი „ადამიანი ადა მი ა ნი სათ ვის მგე ლი ა” 
ჩა ნაც ვ ლ დე ბა დე ფი ნი ცი ით „ადამიანი ადა მი
ა ნი სათ ვის ვი რუ სის მა ტა რე ბე ლი ა”, ამით დიდ 
ტრან ს ფორ მა ცი ას ჩვენს პო ლი ტი კურ წარ მო
სახ ვა ში არ უნ და ვე ლო დეთ. 

მეშ ვი დე ბე ჭე დი 

ვი რუს მა კი დევ ერ თხელ გვაგ რ ძ ნო ბი ნა ის, რომ 
არ გვაქვს სა ერ თოდ ტექ ს ტი, რო მელ საც გა ჭირ
ვე ბი სას მი ვად გე ბო დით. ეს სე კუ ლა რუ ლი კულ
ტუ რის შე დე გია და არა ფე რია ამა ში გა სა ო ცა რი. 

ZOOM
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სა მა გი ე როდ ბევ რი ტექ ს ტი გვაქვს და ყვე ლას 
შე უძ ლი ა, თა ვი სი გე მოვ ნე ბის მი ხედ ვით აირ
ჩი ოს, არის ხოლ მე ამა ზე ჰუ მა ნის ტუ რი პა სუ ხი. 
დი ახ, ეს მრა ვალ ფე როვ ნე ბის არ გუ მენ ტი ძა ლი
ან ჰუ მა ნუ რად კი ჟღერს, მაგ რამ სი ნამ დ ვი ლე ში 
ყვე ლა მა ინც კა მი უს შავ ჭირს მი ე ძა ლა. შე იძ ლე
ბა იმი ტომ, რომ ჰუ მა ნის ტუ რი ტექ ს ტია par ex
cellence, რო გორც ფრან გე ბი იტყოდ ნენ. 

აი, ფილ მებს რაც შე ე ხე ბა, მსოფ ლი ომ პან დე
მი ის პირ ვე ლი კვი რე ბი სო დერ ბერ გის ინ ფექ ცი ის 
(Contagion, 2011) ყუ რე ბა ში გა ა ტა რა. ნაკ ლებს გა
ახ სენ და ტე რი გი ლი ა მის 12 მა ი მუ ნი (12 Monkeys, 
1995), გო ნე ბა მახ ვი ლუ რი ფილ მი სა სიკ ვ დი ლო 
ვი რუ სის წარ მო შო ბა ზე, რო მე ლიც კრის მარ კე
რის კი დევ უფ რო შე სა ნიშ ნა ვი ასაფ რე ნი ბი ლი-
კის (La Jetée) რი მე ი ქია (მარკერის ფო ტო ფილ მი 
1962 წელს შე იქ მ ნა და იქ კა ტას ტ რო ფას ატო მუ
რი ომის სა ხე აქვს; 12 მა ი მუ ნი – 1995 წელს და აქ 
მსოფ ლიო კა ტას ტ რო ფა უკ ვე ეპი დე მი ის ფორ მას 
იღებს; აი, რო გორ იც ვ ლე ბა კო ლექ ტი უ რი წარ მო
სახ ვა). პი რა დად მე კი პირ ვე ლი ვე დღე ე ბი დან არ 
მშორ დე ბო და ფიქ რი ინ გ მარ ბერ გ მა ნის მეშ ვი დე 
ბეჭ დის (The Seventh Seal, 1957) შე სა ხებ. თით
ქოს ვგრძნობ დი, რომ ფილ მ ში ნაჩ ვე ნე ბი შუა სა
უ კუ ნე ე ბის ან ტუ რა ჟი გა რე მოს გა სა გე ბად უკეთ 
მო მამ ზა დებ და. ასეც მოხ და. 

“შუა სა უ კუ ნე ე ბის მწუხ რი” მე დი ე ვის ტე
ბის საყ ვა რე ლი თე მა ა. მე14 სა უ კუ ნის ევ რო პა 
კი, სა დაც შა ვი ჭი რი მძვინ ვა რებს, ამ მწუხ რის 
და საწყი სი. ბერ გ მა ნი სათ ვის ეს კონ ტექ ს ტი 
შე სა ნიშ ნა ვი შე საძ ლებ ლო ბა ა, გა ა ა ნა ლი ზოს 
ადა მი ა ნუ რი ყოფ ნის მთა ვა რი ფე ნო მე ნი – სიკ
ვ დი ლი. და ამ ფე ნო მე ნის გა სა გე ბად და და საძ
ლე ვად შექ მ ნი ლი ადა მი ა ნუ რი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბი 
და პრაქ ტი კე ბი. 

პი ტერ გრი ნუეი ხში რად იგო ნებს, რომ ბერ
გ მა ნის ამ ფილ მის ნახ ვი სას მიხ ვ და, რომ თურ მე 
სხვა ნა ი რი კი ნოს კე თე ბა შე იძ ლე ბა. მეშ ვი დე ბე-
ჭე დი 1957 წელს გა მო ვი და, რო ცა გრი ნუეი 15 
წლი სა იყო. წარ მო ვიდ გი ნოთ, რა უც ნა უ რი იქ ნე
ბო და მის თ ვის ფილ მის პირ ველ სა ვე კად რებ ში 
გა მო ჩე ნი ლი სიკ ვ დი ლის ფი გუ რა, რო მე ლიც წა
რუშ ლელ შთა ბეჭ დი ლე ბას მო ახ დენს მო მა ვა ლი 
ათ წ ლე უ ლე ბის კი ნო წარ მო სახ ვა ზეც. რა ინ დი, 
რო მე ლიც სიკ ვ დილს ჭად რაკს ეთა მა შე ბა – ესაა 
ფილ მ ში გა ცოცხ ლე ბუ ლი სცე ნა, რო მე ლიც ახ
ლა უკ ვე ბერ გ მანს უნა ხავს ბავ შ ვო ბა ში ეკ ლე სი
ის მო ზა ი კა ზე. 

ფილ მ ში შუა სა უ კუ ნე ე ბის ცენ ტ რა ლუ რი ინ
ს ტი ტუ ტი – ეკ ლე სია – და კა ვე ბუ ლია იმით, რა
საც ტრა დი ცი უ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბი აკე თებ დ ნენ 
ხოლ მე უბე დუ რე ბი სას: გან ტე ვე ბის ვა ცის ძი ე
ბით, პოვ ნი თა და დას ჯით. ქრის ტეს მსხვერ პ ლ
შე წირ ვის აქ ტ მა ვერც ეკ ლე სი ას და ვერც ხალხს 
ვერ ას წავ ლა, რომ გან ტე ვე ბის ვა ცის ფუნ ქ ცია 
გაქ რა. ამი ტომ – საბ რა ლო გო გო ნა, რო მელ საც 
ცოცხ ლად წვა ვენ კო ცონ ზე, რო გორც კუ დი ანს. 
ამი ტომ – დუქ ნის მუშ ტ რე ბის სურ ვი ლი, შო რი

დან მო სუ ლი მსა ხი ო ბი და ჩაგ რონ. რე ა ლურ უბე
დუ რე ბას წარ მო სახ ვი თი დამ ნა შე ვე ე ბი და გა
მარ ჯ ვე ბე ბი სჭირ დე ბა. 

ბერ გ მა ნი ამ მძი მე გა რე მოს გა და ლახ ვის 
ორა დორ გზას გვაჩ ვე ნებს: ერ თია ხე ლო ვა ნის 
ხილ ვა, რომ ლის ფორ მაც რე ლი გი უ რი ა, ხო
ლო ში ნა არ სი – ოჯა ხუ რი (ან პი რი ქით – საქ მე 
ეხე ბა ხილ ვას, რო მელ შიც ღვთის მ შო ბე ლი პა
ტა რა იესოს სი ა რულს ას წავ ლის); მე ო რე კი 
წარ მო ად გენს ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი ერ თო
ბას – აზ რე ბის, გრძნო ბე ბი სა და საჭ მ ლის გა
ზი ა რე ბას; საკ ვე ბად ბერ გ მან მა გა რე უ ლი მარ
წყ ვი (ფლამანდიურ ფერ წე რა ში ისევ და ისევ 
ღვთის მ შობ ლის ატ რი ბუ ტი) და რძე აირ ჩი ა, რი
თაც, ცხა დი ა, შექ მ ნა კონ ტ რას ტი პურ თან და 
ღვი ნოს თან. ხე ლოვ ნე ბა და ყო ველ დღი უ რო ბა 
(ყოველდღიურობის მო მენ ტე ბის მახ სოვ რო ბას
თან ერთდ) – სწო რედ ესაა ღვთა ებ რი ო ბის გა
მოვ ლე ნის სფე რო ე ბი ბერ გ მა ნის თ ვის, მაგ რამ 
გა დარ ჩე ნით მხო ლოდ ხე ლოვ ნე ბა გა დარ ჩე ბა, 
რად გან მას არა მხო ლოდ მოკ ვ და ვი ადა მი ა ნის 
მეხ სი ე რე ბა ში აქვს ად გი ლი, არა მედ მა ტე რი ა
ლურ გა დამ ტან ზეც. 

NOLI ME TANGERE!

იესოს მო წო დე ბა „ნუ შე მე ხე ბი” (იოანეს 
სა ხა რე ბა, 20:17) იქ ცა დღე ვან დე ლო ბის მთა
ვარ მცნე ბად. აღ ქ მი სა და კო მუ ნი კა ცი ის ტაქ
ტი ლუ რი გან ზო მი ლე ბა კა რან ტი ნის პი რო ბებ
ში და ი კარ გა ან შე იზღუ და. ძვე ლი ბერ ძ ნუ ლი 
თავ სარ თი „ტელე” (შორს, დის ტან ცი ა ზე) გახ და 
ძი რი თა დი მსაზღ ვ რე ლი – რას ვი ზამ დით იზო
ლა ცი ის პი რო ბებ ში ტე ლე ფო ნი სა და ტე ლე ვი
ზო რის, კომ პი უ ტე რი სა და ინ ტერ ნე ტის, ზუ მი სა 
და სკა ი პის, იმე ი ლი სა და ფე ის ბუ ქის გა რე შე? 
თით ქ მის მთე ლი დატ ვირ თ ვა გა და ვი და ხედ ვა
ზე, “ვიდეოზე” (ლათ. video – ვხე დავ), ცხა დი ა, 
აუდი ო ე ლე მენ ტის და მა ტე ბით. თუ დავ ფიქ რ
დე ბით, დღეს ვი რუ სის შე სა ხებ ფილ მე ბი კი არ 
არის ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო, არა მედ ის, რომ 
“კინოში” მოგ ვი წია ცხოვ რე ბა, რო დე საც შე ხე
ბა, გა და ცე მა, გა ზი ა რე ბა აგ ვეკ რ ძა ლა ან შეგ
ვეზღუ და. ლი ტე რა ტუ რამ უკ ვე იწი ნას წარ მეტყ
ვე ლა მო მა ვა ლი, სა დაც შე ხე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
სრუ ლი ად გაქ რე ბო და (პელევინის სა მი ცუ კერ ბ-
რი ნის სიყ ვა რუ ლი, 2014), მაგ რამ ეს ისე თი წი
ნას წა მეტყ ვე ლე ბა ა, რო მე ლიც იმი ტომ კეთ დე
ბა, რომ არ ახ დეს. “ტელესინევიდეო” გვაძ ლევს 
ცხოვ რე ბის და ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბას, მაგ რამ, 
რო გორც პო ეტ მა გვითხ რა, „ნამდვილი ცხოვ
რე ბა სხვა გა ნა ა”. 

ოღონდ სა უ კე თე სო მე ტა ფო რა მა ინც კი ნო
დან მო დის – თვი თი ზო ლა ცი ი დან ცხოვ რე ბა ში 
დაბ რუ ნე ბა არ გა გო ნებთ ვენ დერ სი სა და აწ უკ
ვე ნო ბე ლი ან ტი ჰან დ კეს ან გე ლო ზის ადა მი ა ნად 
ქცე ვას? ისი ნიც ხომ კი ნო სა და ცხოვ რე ბა ზე 
იღებ დ ნენ კი ნოს.  
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ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე გა მორ ჩე უ
ლი რე ჟი სო რი ა, მათ შო რის, 
იმი ტო მაც, რომ ჭარ მაგ ასაკ ში 
რი გით მე ა თე ფილ მი გა და ი ღო. 
ოქროს ძა ფი უკა ნას კ ნე ლი ნა

მუ შე ვა რი აღ მოჩ ნ და არა ნაკ ლებ ლე გენ და რუ
ლი კომ პო ზი ტო რის თ ვის გია ყან ჩე ლის თ ვის 
და ასე ვე ცნო ბი ლი მსა ხი ო ბის თ ვის გუ რან და 
გა ბუ ნი ას თ ვის. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ლა ნა ღო
ღო ბე რი ძემ ძვე ლი ქარ თუ ლი კი ნოს ნამ ს ხ ვ რე

ვებს მო უ ყა რა თა ვი. ფილ მის სა თა უ რიც ხომ 
ჭურ ჭ ლის რეს ტავ რა ცი ის იაპო ნურ ტრა დი ცი
ას თან “კინცუგისთან” გვა კავ ში რებს, რო მე
ლიც კე რა მი კის ნამ ს ხ ვ რე ვე ბის ოქ როს მეშ ვე
ო ბით გამ თე ლე ბას გუ ლის ხ მობს.

ოქროს ძა ფის მთა ვა რი გმი რი ელე ნე (ნანა 
ჯორ ჯა ძე) თბი ლი სის ის ტო რი ულ უბან ში მდე
ბა რე სახ ლ ში ცხოვ რობს, უფ რო ზუს ტად კი 
მის კედ ლებ შია გა მო კე ტი ლი. მი ზე ზი ნა თე ლი 
არა ა. მარ თა ლი ა, სახ ლ ში ხელ ჯო ხით გა და ად

ოქროსძაფი
გი ორ გი რაზ მა ძე

ნანა ჯორჯაძე და ნინო კირთაძე გადასაღებ მოედანზე. გურამ წიბახაშვილის ფოტო

რეცენზია
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გილ დე ბა, თუმ ცა ეს მსუ ბუ ქი კოჭ ლო ბა, წე სით, 
ქუ ჩა ში გას ვ ლა ში ხელს ნამ დ ვი ლად არ უნ და 
უშ ლი დეს. კი ნოს თ ვის ზედ მე ტად პა თე ტი კუ
რი, ემო ცი უ რი – ჩვენ რომ “თეატრალურს” 
ვე ძა ხით – სამ სა ხი ო ბო შეს რუ ლე ბის მი უ ხე და
ვად, მა ყუ რე ბე ლი ად ვი ლად ხვდე ბა, რომ ელე
ნეს ჯან მ რ თე ლო ბის პრობ ლე მე ბი, მეტ წი ლად, 
ფსი ქო სო მა ტუ რი ხა სი ა თი სა ა. 

ერთ დღეს ელე ნეს აგო რა ფო ბი ულ გა რე
მო ში მი სი სი ძის დე და მი რან და (გურანდა გა

ბუ ნი ა) შე მო იჭ რე ბა. ფი ნან სუ რი პრობ ლე მე ბის 
გა მო გა დაწყ დე ბა, რომ ორი მო ხუ ცის ერ თად 
ცხოვ რე ბა ოჯახს და მა ტე ბით შე მო სა ვალს 
გა უ ჩენს, გა ა ქი რა ვე ბენ რა მი რან დას სახლს. 
ელე ნეს დი დად არა ვინ ეკითხე ბა, ფაქ ტის წი
ნა შე აყე ნე ბენ და რე ა ლო ბას თან შე გუ ე ბას 
აიძუ ლე ბენ.

გა ვიც ნოთ მი რან და. თუ კი ფილ მ ში აბ სო
ლუ ტუ რად ყვე ლა პერ სო ნა ჟი კიტ ჩუ რად შე კო
წი წე ბულ სქე მას წარ მო ად გენს, გა მო ნაკ ლი სი 
გუ რან და გა ბუ ნი ას პერ სო ნა ჟი ა. მი სი ვარ ცხ
ნი ლო ბა, ხე ლე ბი, წარ ბე ბი, ტუ ჩის კუთხე ე ბი, 
მი მიკ რია და ჟეს ტი კუ ლა ცია ხა ტოვ ნად ძერ
წავს ძა ლა უფ ლე ბის იერ სა ხეს, იმ ადა მი ა ნის 
ან ფასს, რო მელ საც (ერთ დროს) ხელთ ძა ლა
უფ ლე ბა ეპყ რო. ვი საც ფილ მი ნა ნა ხი ჯერ არ 
აქვს, გა იხ სე ნეთ სკო ლა, უნი ვერ სი ტე ტი, სა
ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბე ბი, იქა უ რი დე რეფ
ნე ბი, კა ბი ნე ტე ბი და ამ კა ბი ნე ტებ ში მჯდო მი 
ფი გუ რე ბი. 

გა ბუ ნია იმ დე ნად სწო რად ხე დავს თა ვის 
პერ სონჟს, რომ კომ პ ლი მენტს იმ სა ხუ რებს. 
თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნო ში იშ ვი ა თად ით
ქ მის მსა ხი ობ ზე “თითქოს სა კუ თარ თავს თა
მა შობ სო”. მან არ შექ მ ნა ე. წ. კომ კავ ში რე ლი 
ჩი ნოვ ნი კი, არა მედ ზუს ტად გად მოს ცა საბ
ჭო თა ძა ლუფ ლე ბის კენ წე რო ში მო კა ლა თე
ბუ ლი ელი ტის სა ხე. გა ბუ ნი ას გმი რი იმ დე ნად 
ცოცხა ლი ა, რომ დღე ვან დელ ფუნ ქ ცი ო ნე რებ
საც გვახ სე ნებს. აბა, რამ დე ნია ისე თი, ვინც 
რეპ რე სი ულ სის ტე მას ემ სა ხუ რე ბა, მაგ რამ 
კლა სი კურ მუ სი კას უს მენს, დახ ვე წი ლად სა
უბ რობს და და ნა ჩან გალ საც გრა ცი ო ზუ ლად 
ხმა რობს. (ფილმში თუ კი რა მე ზე გინ დე ბა დაკ
ვირ ვე ბა, მი რან დას მა ნე რე ბი ა.)

და ასე, ერ თი ცის ქვეშ აღ მოჩ ნ დე ბა ორი 
ქა ლი – ელე ნე და გუ რან და. პირ ველს რე ჟი
სორ თან დი დი აბე რა ცია აქვს: დე და მი სიც 
რეპ რე სი რე ბუ ლი ა, თა ვად მწე რა ლი ა, უყ ვარს 
ჩოგ ბურ თი და სხვა, უკა ნას კ ნე ლი კი პრო ტა
გო ნის ტის უბ რა ლო ან ტი პოდს წარ მო ად გენს. 
თუმ ცა, დაშ ვე ბის დო ნე ზე, შე იძ ლე ბა აქაც 
რე ჟი სო რის ბი ოგ რა ფი ის ნამ ს ხ ვ რე ვე ბი აღ
მო ვა ჩი ნოთ. ლა ნა ღო ღო ბე რი ძის ცხოვ რე
ბამ დი სი დენ ტო ბა სა და ლო ი ა ლო ბას შო რის 
გან ვ ლო. მის ფილ მებ ზე თა ვი სუფ ლად ით ქ
მის “ნონკონფორმისტული” (1980იან წლებ ში 
დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ტერ მი ნი, რო მე ლიც საბ ჭო
თა იდე ო ლო გი ას თან ასინ ქ რო ნუ ლო ბას გა მო
ხა ტავ და), თუმ ცა ამა ვე დროს ცნო ბი ლია მი სი 
მჭიდ რო კავ ში რე ბი თა ნამ დე ბო ბის პი რებ თან, 
იქ ნე ბა ეს ცკის იმ დ რო ინ დე ლი პირ ვე ლი მდი
ვა ნი ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძე, შემ დ გომ წლებ ში 
მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი თუ ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი ლი. 
შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ რე ჟი სო რი არა
რა დან გან გებ იხ მობს მი რან დას, რო მელ მაც 
ელე ნე “დანაშაულისთვის” უნ და აწა მოს, თუნ
დაც ძა ლა უფ ლე ბის ღერ ძებ თან სი ახ ლო ვის 
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სიყ ვა რუ ლის გა მო. 
გა და ჭარ ბე ბუ ლი არ იქ ნე ბა, თუ ვიტყ ვით, 

რომ ელე ნე მი რან დას ბი პო ლა რუ ლი წყვი ლი 
საბ ჭო თა და პოს ტ საბ ჭო თა ადა მი ა ნის კლა
სი კურ სუ ლი ერ მდგო მა რე ო ბას მი ე სა და გე ბა. 
გა ვიხ სე ნოთ საბ ჭო თა დი სი დენ ტე ბის 
გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი, რომ ლებ მაც სის
ტე მის ნგრე ვის შემ დეგ ულ ტ რა კონ სერ
ვა ტუ ლი პო ზი ცი ე ბი და ი კა ვეს, ზოგ მა 
კი საბ ჭო თა კავ შირ ზე ნოს ტალ გი ას 
მიჰ ყო ხე ლი. რო გორც გა ირ კ ვა, საბ ჭო
თა ვი რუ სით ტო ტა ლუ რად იყო დას ნე
უ ლე ბუ ლი ყვე ლა, მათ შო რის, ჩვე ნი მა
მე ბი და დე დე ბი, ვი საც ერ თ დ რო უ ლად 
მოს წონ და რუ სუ ლი ძეხ ვი ცა და ამე რი
კუ ლი ბლოკ ბას ტე რე ბიც (როგორც წე
სი, ბლოკ ბას ტე რებ ში ნაჩ ვე ნე ბი “სავსე 
ცხოვ რე ბა”). 

ღო ღო ბე რი ძე სა ქარ თ ვე ლოს წარ
სუ ლი სა და აწ მ ყოს ოქ სი მო რო ნე ბის გა
ერ თი ა ნე ბას ცდი ლობს. რა თქმა უნ და, 
ეს მი ა მი ტუ რი გზა ა. იმის თ ვის, რომ თუნ დაც 
კი ნო ში ცხვარ მა და მგელ მა ერ თად იბა ლა ხოს, 
სა ჭი როა დი დი კა ტას ტ რო ფა ან და დარ დე ნე
ბის მსგავ სი გი გან ტუ რი მო რა ლუ რი კო ლი ზი ა. 
ოქროს ძაფ ში ქარ თუ ლი კი ნოს თ ვის და მა ხა
სი ა თე ბე ლი ზე რე ლე ო ბით (წარსულის) ვერც 
ერ თი ელე მენ ტი (ნატეხი) ვერ ერ თი ან დე ბა. 
ვერც ელე ნე, ვერც მი სი სიყ მაწ ვი ლის სატ რ ფო 
არ ჩი ლი (ზურა ყიფ ში ძე), რო მე ლიც მთა ვა რი 

გმი რის ცხოვ რე ბა ში ასე ვე უეც რად ჩნდე ბა, 
და ვერც და ნარ ჩე ნი პერ სო ნა ჟე ბი ცუ დი სე რი
ა ლის სტან დარ ტებს ვერ სცილ დე ბი ან. მი ა მი
ტუ რო ბა რე ჟი სო რის ჩა ნა ფიქ რ საც აზი ა ნებს. 
ყვე ლა ზე დიდ უხერ ხუ ლო ბას ელე ნეს კა მე

რა ში გა მო ხედ ვე ბი და ფი ლო სო ფი უ რი 
რე მარ კე ბი ქმნის, რაც როცა აყ ვავ და 
ნუ ში სა თუ რამდენიმე ინ ტერ ვიუ პი-
რად სა კითხ ზეს ავ ტო რის გან მო უ ლოდ
ნე ლი ა.

კიტ ჩუ რია ელე ნე სა და არ ჩი ლის 
რო გორც ამ ჟა მინ დე ლი დის ტან ცი უ რი 
ურ თი ერ თო ბა, ისე ფლეშ ბე კე ბი, მა
გა ლი თად, ახალ გაზ რ დო ბა ში ქუ ჩა ში 
შეს რუ ლე ბუ ლი ტან გო. უხერ ხუ ლო ბის 
გან ც და თავს არ გვა ნე ბებს ელე ნე მი
რან დას სწორ ხა ზო ვა ნი დი ა ლო გე ბის 
მოს მე ნის დრო საც. სწო რედ ერ თ ერ
თი ასე თი სა უბ რი სას ირ კ ვე ვა, რომ მი
რან დამ თა ვის დრო ზე მთა ვა რი გმი რის 
წიგ ნი აკ რ ძა ლა. ვი გებთ იმა საც, რომ 

ახალ გაზ რ დო ბა ში თურ მე ორი ვეს ერ თი და 
იგი ვე კა ცი – არ ჩი ლი – მოს წონ და. 

მი რან დას ალ ც ჰა ი მე რის და ა ვა დე ბა აწუ
ხებს. მას თან და თან ავიწყ დე ბა წარ სუ ლი. 
თუმ ცა და ა ვა დე ბა მოკ ლე მეხ სი ე რე ბა ზე მოქ
მე დებს და შო რე ულ (მძიმე) წარ სულს ხე ლუხ
ლე ბელს ტო ვებს. თუ კი ელე ნე კოჭ ლო ბით 
იტან ჯე ბა, მი რან დას მეხ სი ე რე ბა ქენ ჯ ნის – 
ავიწყ დე ბა, რაც სა ჭი როა და ახ სოვს, რი სი და

კადრში : ნანა ჯორჯაძე, გურანდა გაბუნია და ნინო კირთაძე

ბოროტებასბანა
ლურისახეაქვს,
ხანდახანმირან
დასიერივით
მიმზიდველიცკი.
ამიტომ,ჩვენისა
ზოგადოებისოქ
როსძაფისწორედ
“საყვარელი”ბებია
ბაბუებისმხილება
ზეგაივლისდაარა
ენისმოჩლექაზე

რეცენზია



 13

ვიწყე ბაც ური გო არ იქ ნე ბო და. სა ბო ლო ოდ, 
მი რან დას სახ ლ ში მი სას ვ ლე ლი გზაც ერე ვა, 
რაც რე ა ლო ბას თან კავ ში რის გაწყ ვე ტას უნ და 
ნიშ ნავ დეს. ის ნან გ რე ვებ ში აღ მოჩ ნ დე ბა, სა ი
და ნაც არა რას და უბ რუნ დე ბა, გაქ რე ბა, მოკ ვ
დე ბა. 

მი რან და წარ სულ ში ცხოვ რობს, დღე ვან
დე ლი დღე კი არ ახ სოვს. 1990იან წლებ შიც 
მსგავ სი რამ ხდე ბო და. სა ზო გა დო ე ბა მა ი ას 
სა ბურ ველ მა მო იც ვა და სა ყო ველ თაო ლუს ტ
რა ცი ის ნაც ვ ლად მი თო ლო გი ზა ცი ა სა და რე
ა ლო ბის გან გაქ ცე ვას ამ ჯო ბი ნებ და. რა ო დენ 
მძი მეც არ უნ და იყოს, ბო რო ტე ბის სის ტე მის 
მხი ლე ბა და ყვე ლა დი დი თუ პა ტა რა ელე მენ
ტის გა მომ ზე უ რე ბა წინ ს ვ ლის ერ თა დერ თი 
ფორ მუ ლა ა. რად გან თა ვის დრო ზე ეს ვერ მო
ხერ ხ და, სწო რედ ამი ტომ ნე ბის მი ერ ჩვენ განს 
ჯერ კი დევ უწევს ძა ლა უფ ლე ბის ვერ ტი კა ლე
ბის თით ქ მის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე ათა სო ბით 
“მირანდასთან” შე ხე ბა.

გა სა მარ თ ლე ბა არ ნიშ ნავს უპა ტი ებ ლო
ბას. ბო რო ტე ბას ბა ნა ლუ რი სა ხე აქვს, ხან
და ხან მი რან დას იერი ვით მიმ ზიდ ვე ლიც კი. 
ამი ტომ, ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის ოქ როს ძა ფი 
სწო რედ “საყვარელი” ბე ბი ა ბა ბუ ე ბის მხი ლე
ბა ზე გა ივ ლის და არა ენის მოჩ ლე ქა ზე. 

“ერთად ყოფ ნის” (ბალახობის) პრობ ლე
მა სა ქარ თ ვე ლო ში არას დ როს დამ დ გა რა. იმ
დე ნად ვიწ რო გა რე მო ში ვცხოვ რობთ, რომ 
თუნ დაც პო ლი ტი კურ მტრებს ხში რად უწევთ 
ერ თად მოლ ხე ნა, ერ თ სა და იმა ვე ღო ნის ძი ე
ბებ ზე სი ა რუ ლი და ა. შ. ხან და ხან პრობ ლე მა 
და გმი რო ბა სწო რე დაც ცალ კე დგო მა ში ა. 

ოქროს ძაფ ში ელე ნე ნონ კონ ფორ მიზ მი დან 
ბა ნა ლურ კონ ფორ მიზ მ ში აბი ჯებს, იწყებს რა 
მი რან დას შე ცო დე ბას. ხან და ხან მა მე ბი სა და 
დე დე ბის გა გე ბა მა თი საქ ცი ე ლის გა გე ბა საც 
ნიშ ნავს. ამი ტომ ჩვე ნი პა სუ ხი იქ ნე ბა ლუს ტ
რა ცი ის მოთხოვ ნა და მხო ლოდ ამის შემ დ გომ 
“გაგება”. 

ლანა ღოღობერიძე გადასაღებ მოედანზე. გურამ წიბახაშვილის ფოტო
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რეცენზია

ოქროსძაფი

რა აგონ დე ბა და რო გორ 
აგონ დე ბა ლა ნა ღო ღო
ბე რი ძეს? წლე ბი ა, რაც 
ცნო ბილ რე ჟი სორს სი
ახ ლე არ შე მო უ თა ვა ზე

ბი ა. ახალ ფილ მ ში მთა ვარ რო ლებ ში 
ისევ ბრუნ დე ბი ან ცნო ბი ლი სა ხე ე ბი 
(ნანა ჯორ ჯა ძე, გუ რან და გა ბუ ნი ა, 
ზუ რაბ ყიფ ში ძე). კომ პო ზი ტო რი გია 
ყან ჩე ლი ბო ლო ნა მუ შე ვარს ქმნის. 

ორი სი უ ჟე ტუ რი ხა ზი დან ერ თ ერ თი 
ზა ი რა არ სე ნიშ ვი ლის ტექსტს ეფუძ
ნე ბა. ქარ თუ ლი კი ნოს თ ვის ასე თი 
ნაკ რე ბი დი დი ამ ბა ვი ა, მით უმე ტეს 
რე ჟი სო რის გან, რო მე ლიც გან სა კუთ
რე ბუ ლად წარ მო ა ჩენს რე ა ლო ბას, 
წარ სუ ლის ანა ბეჭ დებს, პი რად სა და 
სა ზო გა დოდ აქ ტუ ა ლურ სა კითხებს.

ად რე უ ლი სიყ ვა რუ ლი და მუდ მი ვი 
და პი რის პი რე ბა ფილ მის მთა ვა რი თე

მე ბი ა. წარ სუ ლის მო გო ნე ბე ბი ბი ნა ში 
გა მო კე ტილ ქალს უეც რად შე ახ სე ნებს 
თავს. პირ ველ ამ ბავ ში დი დი ხნის წი
ნან დე ლი სიყ ვა რუ ლია გა რე უ ლი, რო
მე ლიც ამ ჯე რად სა ტე ლე ფო ნო რო მა
ნის სა ხით იწყებს აღ დ გე ნას, მე ო რე 
ის ტო რია კი ორი ქა ლის და პი რის პი
რე ბა ზე აშე ნე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის 
დაშ ლა ზე მოგ ვითხ რობს. ორი ვე სი
უ ჟე ტურ ხაზს და ვიწყე ბუ ლი ტრავ

გი კა მი ქა ბა ძე

გადასაღები მოედნიდან. გურამ წიბახაშვილის ფოტო
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მე ბი, ტკი ვი ლი და ბედ თან ჭი დი ლი 
აკავ ში რებს. პერ სო ნა ჟე ბი თან და თან 
იწყე ბენ ერ თ მა ნეთ თან შეხ ვედ რას, 
გა ერ თი ა ნე ბას და გან ცალ კე ვე ბას, 
სა ერ თო თუ პი რად გა მოც დი ლე ბებ
თან მიბ რუ ნე ბას – და ვიწყე ბულ და
ბა დე ბის დღე ებ ზე, სა ტე ლე ფო ნო 
ზა რე ბით, მე ზობ ლე ბის აივ ნებ სა და 
ფან ჯ რებ ში არეკ ლი ლი, სა ხეც ვ ლი ლი 
თბი ლი სის ხმა უ რი ან ქუ ჩებ ში.

რამ დე ნი მე ინ ტერ ვი უ ში სხვა დას
ხ ვა სა კითხებ ზე რე ჟი სო რი ფილ მ ზე 
მუ შა ო ბის პე რი ოდს იხ სე ნებს – ადა მი
ა ნებს, რომ ლებ მაც დი დი შრო მა ჩა დეს 
წარ მო ე ბა ში, ყვე ლა ფერს, რაც ფილ მის 
გა და ღე ბის წი ნა პი რო ბა იყო ან მოგ ვი
ა ნე ბით მი სი გარ და სახ ვის სა ფუძ ვე ლი 
გახ და. პრუს ტის გმი რებ თან მსგავ სე
ბის გარ და, მე რაბ მა მარ დაშ ვი ლის, 
მურ მან ლე ბა ნი ძის, ანა კა ლან და ძი სა 
თუ სა კუ თა რი ძვე ლი ნა მუ შევ რე ბის 
ცი ტი რე ბას თან ერ თად, პერ სო ნა ჟებ
სა და სი უ ჟეტს ოქ როს ძა ფი ამ თ ლი
ა ნებს, რო მე ლიც ფილ მ ში ლე გენ დის 
სა ხით შე მო დის და მონ ტა ჟის პრინ
ციპს გა მო სა ხავს. ნა მუ შე ვა რი ისეა 
აგე ბუ ლი, რომ მთლი ა ნო ბა ში ვრცე ლი 
„ციტატების მო ზა ი კა” (იულია კრის ტე
ვა) იკ ვ რე ბა. ოქ რო თი გა ერ თი ა ნე ბის 
იდეა იაპო ნურ ხე ლოვ ნე ბას უკავ შირ
დე ბა, რო მე ლიც ძვე ლი და გა ტე ხი ლი, 
ნა წი ლე ბად დაშ ლი ლი კე რა მი კის ჭურ
ჭ ლის აღ დ გე ნას გუ ლის ხ მობს. ბზა რე
ბის ოქ რო თი ამოვ სე ბით, ძვირ ფა სი, 
უსა ხუ რი ან უბ რა ლო ჭურ ჭე ლი ახალ 
სი ცოცხ ლეს იძენს. ოქ რო არ მა ლავს 
წარ მავ ლო ბის კვალს და გა ერ თი ა ნე
ბის მცდე ლო ბას გა მოკ ვეთს. 

ღო ღო ბე რი ძის ძვე ლი ფილ მე ბი
ვით, დრო, სივ რ ცე და მთა ვა რი გმი
რე ბის ამ ბე ბი პა ტა რა ნა წი ლა კე ბა დაა 
დაშ ლი ლი. რე ჟი სო რი ცდი ლობს, გა
მო გო ნი ლი და რე ა ლუ რი, ძვე ლი და 
ახა ლი, ძვირ ფა სი და უმ ნიშ ვ ნე ლო ერ
თ მა ნეთ თან და ა კავ ში როს და მრა ვალ 
გა ჩე ნილ კითხ ვას პა სუ ხე ბი უპო ვოს.

ნა ტე ხე ბი ვით გა ფან ტუ ლი პერ
სო ნა ჟე ბის, მა თი ურ თი ერ თო ბის, დი
ა ლო გე ბის, სი უ ჟე ტი სა და გა მო სა ხუ
ლე ბის და დე ბით სა და უარ ყო ფითს 
რე ჟი სო რი ოს ტა ტუ რად ქარ გავს ერ
თ მა ნეთ ში, მსუ ბუ ქი პო ე ტუ რო ბით, 
მუ სი კა ლუ რო ბით, მეტყ ვე ლი სა ხე ე
ბი თა და და მა ხა სი ა თე ბე ლი სტი ლით, 
რაც შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ლა ნა ღო ღო
ბე რი ძის მთა ვა რი იარა ღია – ოქ რო, 
რომ ლი თაც ის და კარ გულ დროს პო
უ ლობს და წარ სულს ამარ ცხებს იმის 

იმე დად, რომ ამის შემ დეგ ყვე ლა ფე რი 
სა ინ ტე რე სო და იწყე ბა. 

თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნო
ში სა კუ თარ პი რად გა მოც დი ლე ბა
ზე დაყ რ დ ნო ბით ასე თი ხან გ რ ძ ლი ვი 
დრო ის ასახ ვა იშ ვი ა თო ბა ა, რაც ავ
ტორს ისევ გა მორ ჩე უ ლად აქ ცევს. 90 
წელს გა და ცი ლე ბუ ლი, ის გვაც ნობს 
ჩიხ ში შე სულ ადა მი ა ნებს, რომ ლებ
საც წარ სუ ლის ფონ ზე სი ბე რეს თან 
შეხ ვედ რა უწევთ, ამი ტომ საჩ ვე ნე
ბე ლი და მო სა ყო ლი ბევ რი ა, მაგ რამ 
დარ ჩე ნი ლი დრო – ცო ტა. რამ დე ნი მე 
თვით ად რე სწო რედ ასე თი, იმედ გაც
რუ ე ბუ ლი და და კარ გუ ლი ადა მი ა ნი 
ალ მო დო ვარ მა გვაჩ ვე ნა, დი დი ხნის 
წინ – ფე დე რი კო ფე ლი ნიმ. ამ რი
გად, თუ ფილ მი ოქ როს ძა ფით არის 
შეკ რუ ლი, ეს იმა საც ნიშ ნავს, რომ 
მთლი ა ნო ბა დარ ღ ვე უ ლია და ფილ მის 
დას რუ ლე ბა, 8 1/2-ის გმი რის გვი დო 
ან სელ მის მსგავ სად, ლა ნა ღო ღო ბე
რი ძის მთა ვა რი მი ზა ნი ა.

თბი ლი სის მე ო ცე სა ერ თა შო რი სო 
კი ნო ფეს ტი ვალ ზე ლა ნა ღო ღო ბე რი
ძის ახა ლი ფილ მის სა ნა ხა ვად დარ ბა
ზი მთლი ა ნად გა ივ სო. მა ყუ რებ ლე ბის 
ნა წი ლი ცნო ბი ლი რე ჟი სო რის დიდ ეკ
რან ზე დაბ რუ ნე ბას ფეხ ზე დამ დ გა რი 
ელო და. მო ლო დი ნის თა ნახ მად, ახა
ლი ფილ მი დარ ბა ზი ვით სავ სე ა, რო
გორც სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ცნო ბი ლი, 
ისე წი ნა ფილ მე ბი დან ნაც ნო ბი სა ხე
ე ბით, თე მე ბით, ხა სი ა თი თა და ფორ
მით. ღო ღო ბე რი ძის პი რად ის ტო რი
ებ სა და მო გო ნე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ფილ მე ბი ხში რად დრო საც უს წ რებ და 
და ქარ თუ ლი კი ნოს ის ტო რი ა ში მუ
დამ გა მორ ჩე უ ლი იყო. 

სა ბო ლო ოდ, ჭრე ლი და გა ფან
ტუ ლი ფილ მი შე იძ ლე ბა ოს ტა ტუ რად 
იკ ვ რე ბა ღო ღო ბე რი ძის ოქ როს ძა
ფით, მაგ რამ მთლი ა ნო ბა ში ცა რი ე
ლი რჩე ბა, იმ ლარ ნა კი ვით, მთა ვარ 
პერ სო ნაჟს წარ მო სახ ვი თი მინ დ ვ რის 
ყვა ვი ლე ბით რომ აქვს სავ სე. ხე ლოვ
ნე ბის ნა წარ მო ებ ში ავ ტო რის მი ერ 
და ტო ვე ბუ ლი სი ცა რი ე ლის შევ სე ბა 
მა ყუ რე ბელს აქვს მინ დო ბი ლი, ამი
ტომ ოქროს ძა ფის ყუ რე ბი სას თვა
ლე ბის და ხუჭ ვა და წარ მოდ გე ნაა 
სა ჭი რო. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რას მო ვი
გო ნებთ და რო გორ მო ვი გო ნებთ. გან
სა კუთ რე ბით დღეს, რო დე საც სახ ლ ში 
დრო ე ბით გა მო კეტ ვამ უბ ნის ქუ ჩა ზე 
სე ირ ნო ბა მოგ ვა ნატ რა და ცა რი ე ლი 
ლარ ნა კის წარ მო სახ ვი თი ყვა ვი ლე
ბით გავ სე ბა ასე აქ ტუ ა ლუ რი ა. გიკა მიქაბაძის ილუსტრაციები
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ჩა ი სუნ თ ქე-ამო ი სუნ თ ქე, 2019 წე ლი, 
რე ჟი სო რი დი ტო ცინ ცა ძე. ქარ თულ
რუ სულ  შ ვე დუ რი კოპ რო დუქ ცი ა, რო
მელ მაც შან ხა ის სა ერ თა შო რი სო კი
ნო ფეს ტი ვალ ზე ჟი უ რის პრი ზი და 

თბი ლი სის კი ნო ფე ტი ვალ ზე მთა ვა რი ჯილ დო 
მო ი პო ვა. 

ფილ მი 37 წლის ქა ლის შე სა ხე ბა ა, რო მე ლიც 
5წლიანი პა ტიმ რო ბის შემ დეგ ოჯახს უბ რუნ დე
ბა. ქალს სახ ლ ში ყვე ლა ფე რი შეც ვ ლი ლი ხვდე
ბა. შვი ლე ბი გაზ რ დი ლე ბი და გა უცხო ე ბუ ლე ბი 
არი ან. ქმა რი ყო ფი ლი ნარ კო მა ნი ა, რომ ლის  მი
ზე ზი თაც აღ მოჩ ნ და სწო რედ ქა ლი ცი ხე ში. 

რო გორც ფილ მის პრო დი უ სე რი რუ სუ დან 
გლურ ჯი ძე ერ თ ერთ ინ ტერ ვი უ ში ამ ბობს, იდეა 
დი ტო ცინ ცა ძეს ეკუთ ვ ნის, „მას უნ დო და ზო
გა დად ქალ ზე ფილ მის გა და ღე ბა, რად გან ფიქ
რობს, რომ ამის ნაკ ლე ბო ბა ა, რომ მა მა კა ცე ბი 
ქალ ზე სა უბ რობ დ ნენ”.

სცე ნა რის ავ ტო რის ნეს ტან კვი ნი კა ძის 

თქმით კი, მუ შა ო ბის პრო ცეს ში, რო დე საც პა ტი
მა რი ქა ლე ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მებს იკ ვ ლევ და, 
ყუ რადღე ბა მი იქ ცია იმან, თუ რო გო რი მიდ გო
მა ჰქონ და სა ხელ მ წი ფოს ყო ფი ლი პა ტიმ რე ბი
სად მი: „როცა ყო ფი ლი პა ტი მა რი ქა ლი მი დი ო
და სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტ რ ში ჯან მ რ თე ლო ბის 
კონ კ რე ტუ ლი მწვა ვე პრობ ლე მით, მას სთა ვა
ზობ დ ნენ რაგ ბი სა და ფეხ ბურ თის ბი ლე თებს 
უფა სოდ და სა ცირ კო წარ მოდ გე ნა ზე დას წ რე
ბას”. პა ტი მარ ქა ლებ ზე ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი 
აჩ ვე ნებს, რომ ქა ლი ორ მა გი სტიგ მის მსხვერ
პ ლი ა, რო გორც დამ ნა შა ვე და რო გორც ქა ლი, 
რო მე ლიც ცი ხე ში ჩას ვეს. 

ყო ვე ლი ვე ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მთე ლი 
ფილ მი ირი ნას (სალომე დე მუ რი ა, რო მე ლიც 
შა ინ ხა ის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე 
ამ რო ლის თ ვის პრი ზით და ჯილ დოვ და) გარ შე
მო უნ და ყო ფი ლი ყო აგე ბუ ლი, რო მელ საც თა
ვი სი ად გი ლი აღარ სად აქვს: გა თა ვი სუფ ლე ბის 
შემ დეგ სა მუ შა ოს ვერ პო უ ლობს, სო ცი ა ლუ რი 

ქეთი გოგუაძე

ჩაისუნთქე-
 ამოისუნთქე

რეცენზია

კადრში: გიორგი ნაკაშიძე და სალომე დემურია
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სამ სა ხუ რი კი რე ა ბი ლი ტა ცი ის პირ ველ ნა ბი
ჯად სინ ქ რო ნულ ცურ ვას და იოგას გაკ ვე თი
ლებს სთა ვა ზობს. მაგ რამ რე ჟი სორ მა ფილ მ ში 
ფო კუ სი და კარ გა და პა ტიმ რის რე სო ცი ა ლი ზა
ცი ის პრობ ლე მე ბის გარ და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
აქ ტუ ა ლუ რი სხვა თე მე ბიც წა მოს წი ა. შე დე გად, 
გა ურ კ ვე ვე ლი ხდე ბა, რო მელ თე მა ზე უნ და კონ
ცენ ტ რირ დეს მა ყუ რე ბე ლი, ერ თ მა ნე თის პა რა
ლე ლუ რად წა მოჭ რი ლი ყვე ლა სა კითხი კი გა უ ა
ნა ლი ზე ბე ლი რჩე ბა.

ირი ნას აშ კა რა ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე
ბი აქვს. მი სი ემო ცი უ რი არამ დ გ რა დო ბა პირ ვე
ლად ტი რი ლის სცე ნა ში ვლინ დე ბა, რო ცა მო გე
ბუ ლი პრი ზის მი სა ღე ბად გამ ყიდ ველს იარაღს 
მი უშ ვერს, მე ო რედ – მა შინ, რო ცა ქუ ჩა ში ავა რი
ას შე ეს წ რე ბა და და შა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ნაც
ვ ლად, ცხე ნის მო ფე რე ბას იწყებს; კულ მი ნა ცია 
კი სო ცი ა ლურ მუ შაკ თან სექ სის სცე ნა ა. მი უ ხე
და ვად ამი სა, მა ყუ რე ბე ლი ვერ მიჰ ყ ვე ბა პერ სო
ნა ჟის ემო ცი ურ გან ვი თა რე ბას, რო მე ლიც (გა)
დატვირთულ სი უ ჟე ტურ ხა ზებ ში იკარ გე ბა.

ირი  ნა ტრან   ს   გენ   დერ ლუ  კას გა  იც   ნობს, რომ  
ლის დე  და მას   თან ერ   თად ცი  ხე  ში იჯ   და. ლუ  კა 
გახ   დე  ბა ქა  ლის ერ   თა  დერ   თი მე  გო  ბა  რი, რო  მელ  
თან ერ   თად სე  ირ   ნობს, სა  ლონ   ში და  დის 
და იოგას ვარ   ჯი  შებს ეს   წ   რე  ბა. ირი  ნას 
პრობ   ლე  მე  ბი  დან ყუ  რადღე  ბა სწო  რედ ამ 
პერ   სო  ნაჟ   ზე გა  და  დის, რო  მე  ლიც, ცხა  დი
 ა, სა  ზო  გა  დო  ე  ბის   გან კი  დევ უფ   რო მარ  
გი  ნა  ლი  ზი  რე  ბუ  ლი  ა. ლუ  კას იმე  დი აქვს, 
რომ იოგას გაკ   ვე  თილ   ზე ჩა  სუნ   თ   ქ   ვი  თა და 
ამო  სუნ   თ   ქ   ვით სამ   ყა  როს   თან კავ   შირს და 
ამ   ყა  რებს და თა  ვის თავს შე  იც   ნობს. მას 
პრობ   ლე  მე  ბის მოგ   ვა  რე  ბას უცხო  ე  ლი ქა 
ლი, ანა ჰპირ   დე  ბა. ჭი  ა  თუ  რის რე  ა  ლო  ბის  
თ   ვის ზედ   მე  ტად არა  და  მა  ჯე  რებ   ლად ჩანს 
მსგავ   სი სო  ცი  ა  ლუ  რი პროგ   რა  მი  სა და 
იოგას კლა  სის არ   სე  ბო  ბა იმ ფონ  ის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, რაც უცხოს მი მართ არ სე
ბობს სა ქარ თ ვე ლო ში და გან სა კუთ რე ბით 
რე გი ო ნებ ში. 

ფილ მის ეს თე ტი კი დან მკვეთ რად ამო ვარ
დ ნი ლია ლუ კას სახ ლ ში კოს ტუ მი რე ბუ ლი წვე უ
ლე ბის სცე ნა. სწო რედ ამ წვე უ ლე ბა ზე ირ კ ვე ვა, 
რომ ლუ კა ანამ წა ა ხა ლი სა, სო ცი ა ლურ ქსელ ში 
გაც ნო ბილ მა ღა რო ელს შეხ ვ დეს. სა ღა მო კი, 
რო გორც შემ დეგ ვი გებთ, ლუ კას მკვლე ლო ბით 
სრულ დე ბა. სა ქარ თ ვე ლო ში ტრან ს გენ დე რე ბის 
მი მართ ძა ლა დო ბა და ტრე ფი კინ გი გან სა კუთ
რე ბით მწვა ვე პრობ ლე მა ა. ასეთ რე ა ლო ბა ში დი
ტო ცინ ცა ძემ მო ა ხერ ხა და ლუ კას მკვლე ლო ბა 
იმ დე ნად არა და მა ჯე რე ბე ლი, ხე ლოვ ნუ რი სცე
ნით გად მოს ცა, რომ არა თუ პერ სო ნა ჟი სად მი 
თა ნაგ რ ძ ნო ბა, არა მედ პრობ ლე მა ზე რეფ ლექ სი
რე ბაც შე უძ ლე ბე ლი გა ხა და.

ლუ კას სა ვა რა უ დო მკვლე ლად კი მა ღა რო
ე ლი აქ ცი ა, ალ ბათ იმი ტომ, რომ ჭი ა თუ რა ში 
მცხოვ რებ კაცს ყვე ლა ზე მე ტად „პროფესია 

მა ღა რო ე ლი” შე ე ფე რე ბა. სა ვა რა უ დოდ, სი უ ჟე
ტის ამ გ ვა რი გა დაწყ ვე ტით რე ჟი სო რი შე ე ცა
და, ფაქ ტის თ ვის ავ თენ ტუ რო ბა შე ე ძი ნა. მე ტიც, 
ფილ მის ბო ლო სცე ნა ში სახ ლი დან წა მო სუ ლი 
ირი ნა სიბ ნე ლე ში ფარ ნე ბით მო მა ვა ლი მუ შე ბის 
ჯგუ ფის წი ნა შე და ა ყე ნა, რი თაც სა ზო გა დო ე ბის 
სი სას ტი კის, ძა ლა დო ბის, ირი ნას მი უ ღებ ლო ბი
სა და უც ნო ბი მო მავ ლის შე მა ჯა მე ბე ლი სუ რა თი 
და ხა ტა. ქარ თუ ლი აუდი ტო რი ის თ ვის ცნო ბი
ლია მა ღა რო ე ლე ბის და უც ვე ლო ბა და შრო მი თი 
უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა, შე სა ბა მი სად, კი დევ 
ერ თი მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფის ამ კონ ტექ ს ტით წარ
მო ჩე ნა არა ე თი კუ რი ა.

მოქ მე დე ბა ჭი ა თუ რა ში რომ ვი თარ დე ბა, 
ამის შე სა ხებ მა ყუ რე ბე ლი მხო ლოდ მა შინ შე
იტყობს, რო ცა ირი ნა ქუ ჩა ში გა დის. მა ნამ დე 
ყვე ლა ფე რი თბი ლისს უფ რო მოგ ვა გო ნებს – 
სახ ლი, სა დაც პერ სო ნა ჟე ბი ცხოვ რო ბენ, მა თი 
ჩაც მუ ლო ბა, სა მეტყ ვე ლო ენა. სა ლო მე დე მუ
რი ას და გი ორ გი ნა კა ში ძის ბუ ნებ რი ვი და უშუ
ა ლო თა მა შის მი უ ხე და ვად, მა თი პერ სო ნა ჟე ბი 
ჭი ა თუ რის თ ვის არა და მა ხა სი ა თე ბე ლი ენის გა
მო გა რე მო დან ამო ვარ დ ნი ლე ბი ჩა ნან. ცხა დი ა, 
რომ ჭი ა თუ რა ანუ პე რი ფე რი ა, რო მელ საც თა

ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე
ბი აქვს, ფილ მ ში მხო ლოდ ვი ზუ ა ლუ რი 
ფო ნი ა. უცხო ე ნო ვა ნი მა ყუ რებ ლის თ ვის 
ეს შე უმ ჩ ნე ვე ლი დარ ჩე ბა, თუმ ცა ქარ
თუ ლი აუდი ტო რი ის თ ვის ცხა დი ა, რომ 
რე ჟი სორს სა ერ თოდ არ უც დი ა, ფილ მ ში 
ავ თენ ტუ რი გა რე მო შე ექ მ ნა.

ამე რი კე ლი კი ნო ს თე ო რე ტი კო სის, 
კრის ტენ ტომ პ სო ნის თე ო რი ით, მა ყუ
რე ბე ლი ფილმს გარ კ ვე უ ლი გა მოც დი
ლე ბით აღიქ ვამს, მათ შო რის ერ თ ერ თი 
არის ყო ველ დღი უ რო ბის ცოდ ნა, რომ
ლის გა რე შეც შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და 
ნე ბის მი ე რი ელე მენ ტა რუ ლი მო მენ ტის 
გა გე ბა, მა გა ლი თად, პერ სო ნა ჟე ბის 
ქცე ვი სა და მეტყ ვე ლე ბის ნორ მის. ყო
ველ დღი უ რო ბის ცოდ ნა აუცი ლე ბე ლია 

სა ზო გა დო ე ბის პრობ ლე მე ბის გა სა აზ რებ ლად. 
დი ტო ცინ ცა ძე 90იანი წლე ბი დან გერ მა ნი ა
ში ცხოვ რობს. იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ 
ის ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის პრობ ლე მებს ძი
რე უ ლად არ იც ნობს და ამ თე მე ბის წა მო წე ვა 
მხო ლოდ პო ლიტ კო რექ ტუ ლო ბის ჩარ ჩო ში მო
საქ ცე ვად გა დაწყ ვი ტა, რაც სა ერ თა შო რი სო 
ფეს ტი ვა ლებ ზე ყუ რადღე ბას იქ ცევს. 

ქარ თუ ლი კი ნოს ერ თ ერ თი ხარ ვე ზი ის 
არის, რომ ავ ტო რე ბი იღე ბენ პრობ ლე მას და 
ამ პრობ ლე მის გარ შე მო ქმნი ან რე ა ლო ბას, რო
მელ საც ავ თენ ტუ რი სა ხე და კარ გუ ლი აქვს. სა
ინ ტე რე სო იქ ნე ბო და მიდ გო მის შეც ვ ლა – არ
სე ბუ ლი რე ა ლო ბის უბ რა ლოდ და გულ დას მით 
ჩვე ნე ბა, რო მე ლიც შემ დ გომ თა ვის თა ვად ცხად
ჰ ყოფს სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლურ თუ იდე ო ლო
გი ურ პრობ ლე მებს. 

რეჟისორმაფილმ
შიფოკუსიდაკარ
გადაპატიმრის
რესოციალიზაცი
ისპრობლემების
გარდასაზოგადოე
ბისთვისაქტუალუ
რისხვათემებიც
წამოსწია.შედეგად,
გაურკვეველიხდე
ბა,რომელთემაზე
უნდაკონცენტრირ
დესმაყურებელი.
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ქარ თულ ფილ მებს შო რის, რომ ლე ბიც 
ეკ რა ნებ ზე ბო ლო პე რი ოდ ში გა მო ვი და, 
ყვე ლა ზე დი დი აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო
ბა გი გა ლიკ ლი კა ძის სრულ მეტ რა ჟი ან
მა დე ბი უტ მა, ღორ მა, გა მო იწ ვი ა. ღო-

რი აუცი ლებ ლად მოხ ვ დე ბა დი დი ბუდ ნო ვა ნე ბით 
მო ცულ ცნე ბა ში „ახალი ქარ თუ ლი ტალ ღა”, რო
მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში და ახ ლო ე ბით ბო ლო ათი 
წლის გან მავ ლო ბა ში შექ მ ნი ლი, ერ თ მა ნე თის გან 
სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფილ მე ბის ბუ ლი ო
ნის და სა ხა სი ა თებ ლად მო ი გო ნეს ქარ თ ველ მა და 
უცხო ელ მა მი მომ ხილ ვე ლებ მა. თა ნაც მოხ ვ დე ბა 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მას არ აქვს ბუ ლი ო ნის 
ერ თ ერ თი მთა ვა რი ინ გ რე დი ენ ტი – წარ მა ტე ბუ
ლი სა ფეს ტი ვა ლო ცხოვ რე ბა.

უმი სა მარ თოდ მო ხე ტი ა ლე პერ სო ნა ჟის ის ტო
რი ის მო უ ლოდ ნელ გან ვი თა რე ბა ზე მა ყუ რებ ლის 
რე აქ ცია სა ქარ თ ვე ლო ში მკვეთ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ

ლი იყო: ერთ ბა ნაკს ფილ მი ძა ლი ან მო ე წო ნა, მე
ო რეს კი – პი რი ქით. „შუაშისტები” ამ ჯე რა დაც უმ
ცი რე სო ბა ში მოხ ვ დ ნენ.

ურ თი ერ თ გა მომ რიცხა ვი აღ მოჩ ნ და არა მხო
ლოდ შე ფა სე ბე ბი, არა მედ თა ვად რე ჟი სო რის პო
ზი ცია ფილ მის გან საზღ ვ რე ბი სას. ცხა დი ა, რომ 
იგი ცდი ლობს ასა ხოს რთუ ლი და დამ თ რ გუნ ვე ლი 
სი ნამ დ ვი ლე, რო მელ შიც სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა
ქე ე ბის დი დი ნა წი ლი ცხოვ რობს. მე ო რე მხრივ, 
ფილ მ ზე სა უბ რი სას, რე ჟი სო რი არ ახა სი ა თებს 
ღორს, რო გორც სო ცი ა ლურ კი ნოს და ამ იდე ურ 
 მ ხატ ვ რუ ლი ჩარ ჩოს გან გა მიზ ნუ ლად დის ტან
ცირ დე ბა. ბა კუ რი ა ნის კი ნო ფო რუმ ზე გა მარ თუ ლი 
სა უბ რი სას გი გა ლიკ ლი კა ძის მი ერ და ფიქ სი რე ბუ
ლი ეს პო ზი ცია მთა ვა რი გა სა ღე ბი უნ და იყოს ღო-
რის ანა ლი ზი სას.

ფილ მი სა ინ ტე რე სოა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 
მას რე ა ლო ბის კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი აღ ბეჭ დ ვის 

ნინო ძანძავა

რეცენზია
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სა კითხ თან მივ ყა ვართ, რომ ლის წარ
მა ტე ბით გა დაჭ რაც გა სარ თო ბი ინ
დუს ტ რი ის გა რეთ არ სე ბუ ლი ყვე ლა 
ჯუ რის და ჟან რის კი ნოს მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ამო ცა ნა ა. 

პოს ტ საბ ჭო თა ქარ თულ კი ნოს, რო
მე ლიც არა საკ მა რი სი და ფი ნან სე ბი სა 
და გა ქი რა ვე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
დე ფი ცი ტურ ვი თა რე ბა ში ინ დუს ტ რი ად 
დღემ დე ვერ ჩა მო ყა ლიბ და, ყო ველ თ
ვის ჰქონ და ავ თენ ტუ რი გა რე მოს შექ მ
ნის და სი ნამ დ ვი ლის გად მო ცე მის პრე
ტენ ზი ა. მი სი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა 
არას დ როს ყო ფი ლა გარ თო ბა ზე ორი
ენ ტი რე ბუ ლი სა ნა ხა ო ბის შექ მ ნა. ქარ
თულ კი ნო ში გარ თო ბი სა და მა ღა ლი 
ხე ლოვ ნე ბის ერ თ მა ნე თის გან გა მიჯ ვ
ნის ვნე ბა ის ვრცე ლი თე მა ა, რო მელ საც 
ამ მი მო ხილ ვა ში არ შე ვე ხე ბი. 1990იანი 
წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი კი მა ყუ რე ბე
ლი უც ვ ლე ლად მო ითხოვს ქარ თ ვე ლი 
კი ნო რე ჟი სო რის გან, შექ მ ნას რე ა ლო
ბის რეპ ლი კა და კი ნო პო ლი ტი კუ რი 
თუ სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გაჟ ღე
რე ბის პლატ ფორ მად გა მო ი ყე ნოს. რე
ჟი სო რის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მი ხშირ 
შემ თხ ვე ვა ში არის ის, თუ რამ დე ნად ახ
ლოს დგას სი მარ თ ლეს თან მი სი ფილ მი. 
ამ კრი ტე რი უმს, რო გორც ერ თ ერთს 
მრა ვალ თა შო რის, თა ვის მხრივ შე იძ
ლე ბა ლე გი ტი მუ რი ვუ წო დოთ.

თუმ ცა აქ ვე ჩნდე ბა ის და მა ტე ბი
თი კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც ხე ლოვ ნე
ბის ნე ბის მი ე რი ნა წარ მო ე ბის თ ვის აქ
ტუ ა ლუ რი და პრობ ლე მა ტუ რი ა: არის 
თუ არა რე ა ლო ბის ჩვე ნე ბა საკ მა რი სი 
ხე ლოვ ნე ბის თ ვის? შე იძ ლე ბა თუ არა 
სი მარ თ ლის სა სარ გებ ლოდ ხე ლო ვა
ნის მხატ ვ რუ ლი მგრძნო ბე ლო ბი სა და 
დრა მა ტურ გი უ ლი ოს ტა ტო ბის დათ მო
ბა? რამ დე ნად ნამ დ ვი ლია ნა მუ შე ვა რი 
სი ნამ დ ვი ლის შე სა ხებ? სად დგას, რა 
პო ზი ცი ას იკა ვებს რე ჟი სო რი სი ნამ დ
ვი ლის თუ სი ნამ დ ვი ლე თა მა ყუ რებ ლის
თ ვის გან დო ბის პრო ცეს ში?

ღორ ში ერ თი შე ხედ ვით მომ ხიბ
ვ ლე ლია სი თა მა მე, რომ ლი თაც რე
ჟი სო რი გა რე მო სა და პერ სო ნა ჟე ბის 
ინ ტერ პ რე ტი რე ბას გვთა ვა ზობს. ის 
გვე უბ ნე ბა არა მხო ლოდ იმას, რომ 
ამ ბა ვი მარ თა ლი ა, არა მედ, რომ ეს 
მარ თა ლი ამ ბა ვი აუცი ლებ ლად შე უ
ლა მა ზებ ლად უნ და გად მო ი ცეს, სხვა 
სიტყ ვე ბით – ეს თე ტი ზე ბის გა რე შე. 
მე ო რე მხრივ, რა საც სა ბო ლო ოდ ლიკ
ლი კა ძე გვთა ვა ზობს, ეს თე ტი ზე ბუ ლი 
“თრეშია” და არა კლა სი კუ რი, გა უ რან
და ვი, თვით მ ყო ფა დი.

კი ნო, რო მე ლიც სო ცი უ მის რი გი თი 
წევ რის პრობ ლე მა ზე გვე ლა პა რა კე ბა, 
სა ინ ტე რე სოა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ის 
ავ ტო რის პო ზი ცი ი დან და ნა ხულ მოვ
ლე ნებ ზე ამახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას. 
მხო ლოდ კი ნო რე ჟი სო რის ხედ ვა გა
ნა პი რო ბებს იმას, რომ მა ყუ რე ბელ ზე 
ფილ მი უფ რო მოქ მე დებს, ვიდ რე იდენ
ტუ რი ამ ბის შემ ც ვე ლი ყო ველ დღი უ
რი სა ინ ფორ მა ციო გა მოშ ვე ბა. ამი ტომ 
სი ნამ დ ვი ლის ასახ ვის კენ მი მარ თუ ლი 
ნა მუ შე ვა რი პირ ველ რიგ ში რე ჟი სო რის 
მო რა ლუ რი გა ნაცხა დი ა, რომ ლი თაც იმ
თა ვით ვე ნა თე ლი ა, თუ ვის მხა რეს დგას 
იგი, რო მელ პერ სო ნაჟს თა ნა უგ რ ძ ნობს 
მოვ ლე ნა თა ჯაჭ ვ ში და, რაც მთა ვა რი ა, 
რო დის. გი გა ლიკ ლი კა ძე უდა ვოდ არის 
თა ვის პერ სო ნა ჟებ თან ერ თად, თა ნაც 
ყო ველ თ ვის. პირ ველ რიგ ში ის ბუ თას, 
20 წლის უგ ზო უკ ვ ლოდ მა ვა ლი ბი ჭის 
მხა რე სა ა, რო მელ საც მოულოდნელად 
ატყ ვე ვე ბენ და დას ცი ნი ან. ლიკ ლი კა ძე 
მის დამ ტყ ვე ვებ ლებ თან ერ თა და ცა ა, 
რად გან ცახ დი ა, რომ წვრილ მა ნი ხუ
ლიგ ნე ბი ასე ვე სა სო წარ კ ვე თი ლი, ეკო
ნო მი კურ სი დუხ ჭი რე ში ჩა ვარ დ ნი ლი 
ადა მი ა ნე ბი არი ან და, ჰო მო ე რო ტი კულ 
დი ა ლო გებს თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, 
შე საძ ლოა სა ზო გა დო ებ რი ვი ნორ მე
ბის გან შე ვიწ რო ე ბუ ლი მა მა კა ცე ბიც 
იყ ვ ნენ. 

უხერ ხუ ლო ბა მა შინ იჩენს თავს, 
რო დე საც რე ჟი სო რის და მო კი დე ბუ ლე
ბა პერ სო ნა ჟე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბას 
ემ თხ ვე ვა სცე ნა ში, სა დაც სა მი ახალ
გაზ რ და კა ცი ერთ ქალ თან გარ თო ბას 
გა დაწყ ვეტს. აქ იგი არ ემიჯ ნე ბა პერ
სო ნა ჟებს, თით ქოს მათ თან ერ თად 
ერ თო ბა, იუმო რი სა და ზო მი ე რე ბის 
გრძნო ბას კარ გავს. ეპი ზო დის მთე ლი 
გან წყო ბა კი იაფ ფა სი ან გრო ტეს კ ში გა
და დის.

ზე მოხ სე ნე ბულ სცე ნას თან და კავ
ში რე ბით დას მულ კრი ტი კულ კითხ ვა ზე 
გი გა ლიკ ლი კა ძემ უპა სუ ხა, რომ მა ყუ
რე ბელ მა შე იძ ლე ბა არ იცო დეს, მაგ
რამ „ქართველი კა ცე ბის უმე ტე სო ბა 
ასე ერ თო ბა”. მი სი გან მარ ტე ბა კი დევ 
ერ თხელ შეგ ვახ სე ნებს, რომ ღორს ყო
ველ გ ვა რი ანა ლი ზი სი ნამ დ ვი ლის ჩვე
ნე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ანუ, ისევ და 
ისევ, ერ თ გ ვა რი „მართალი” ფილ მის 
შე ფა სე ბით ჩარ ჩო ში უნ და მიმ დი ნა რე
ობ დეს. ამით რე ჟი სორ მა დაგ ვა რი გა, 
რომ რე ა ლო ბა არა სა სი ა მოვ ნოა და მას 
თვა ლი უნ და გა ვუს წო როთ.

ცხა დი ა, სი ნამ დ ვი ლის ერ თი კომ
პო ნენ ტის წარ მო ჩე ნა, ხო ლო სხვე ბის 

და ფარ ვა არას წო რი მი მარ თუ ლე ბით 
სი ა რუ ლი ა, მაგ რამ მა ყუ რებ ლის გა ღი
ზი ა ნე ბა სი ნამ დ ვი ლის უგუ ლე ბელ ყო
ფის სურ ვი ლით სუ ლაც არ ყო ფი ლა მო
ტი ვი რე ბუ ლი. ჩვენ ხომ ყვე ლამ ვი ცით, 
რომ რე ა ლო ბის ჩვე ნე ბა ზე არა ნაკ ლებ, 
არა მედ უფ რო მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რე ჟი სო რის მი მარ თე ბის რეპ რე ზენ ტა
ცი ა ა. კი ნო სწო რედ ამ მი მარ თე ბის და 
გან ც დის გად მო ცე მის შე საძ ლებ ლო ბა ა, 
რო მელ მაც მა ყუ რე ბელს შე იძ ლე ბა კა
თარ ზი სიც გა ნაც დე ვი ნოს, მთე ბიც გა
და ად გ მე ვი ნოს და რე ვო ლუ ცი ე ბი მო ახ
დე ნი ნოს.

ავ თენ ტუ რი გა რე მოს შექ მ ნის 
მცდე ლო ბის პა რა ლე ლუ რად, რე ჟი
სორს უჭირს, თა ვი გა არ თ ვას ამ ბის და 
პერ სო ნა ჟე ბის გან ვი თა რე ბის დრა მა
ტურ გი ულ სირ თუ ლე ებს. მოქ მე დი პი
რე ბი ისე თე ბად რჩე ბი ან, რო გო რე ბიც 
ფილ მის და საწყის ში იყ ვ ნენ. გი გა ლიკ
ლი კა ძის პლი უ სად უნ და ჩა ით ვა ლოს 
ის, რომ მსა ხი ო ბე ბი არა ბუ ნებ რი ვი ენი
თა და პერ სო ნა ჟის თ ვის შე უ სა ბა მო აქ
ცენ ტით არ მეტყ ვე ლე ბენ, რაც, თა ვის 
მხრივ, კას ტინ გის პრობ ლე მას თან ერ
თად ბო ლო წლე ბის არა ერ თი ქარ თუ ლი 
ფილ მის და უძ ლე ველ ხარ ვე ზად რჩე
ბა. აქ ვერ ნა ხავთ ჭი ა თუ რე ლი მა ღა
რო ე ლის შვი ლის ან აჭა რუ ლი ბა რა კე
ბის მო სახ ლე გო გო ნას მსგავს ტი პებს, 
რომ ლე ბიც ყვე ლას თ ვის მო უ ლოდ ნე
ლად თბი ლი სუ რად იწყე ბენ ლა პა რაკს. 
პრო ფე სი ო ნა ლი და არაპ რო ფე სი ო ნა
ლი შემ ს რუ ლებ ლე ბი – თე მო გო გი ნა ვა, 
მალ ხაზ (ბაბუ) ხუ ციშ ვი ლი და ნი კა გო
ზა ლო ვი – სი ყალ ბი თა და პა თე ტი კით 
არ სცო და ვენ.

სა მა გი ე როდ, ღო რი იზი ა რებს იმ 
რე ჟი სო რე ბის ბედს, რომ ლებ საც ფილ
მის და სას რულს  წერ ტი ლის დას მა 
უჭირთ და ამი ტომ მოჩ ვე ნე ბი თად ღია 
ფი ნა ლის ჩვე ნე ბას სჯერ დე ბი ან. ღორს 
ბო ლო ეპი ზო დი და უს რუ ლე ბელ წი ნა
და დე ბას ჰგავს. ერ თი შე ხედ ვით, გი გა 
ლიკ ლი კა ძე იყე ნებს გზა ზე დამ დ გა რი 
პერ სო ნა ჟის კლა სი კად ქცე ულ კლი შეს, 
რო მე ლიც კი ნოს ის ტო რი ას ჩაპ ლი ნი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი გა უჯ და ძვალ  რ ბილ ში, 
თუმ ცა, არ თა მა შობს ამ კლი შე თი, რო
გორც მა გა ლი თად, კრის ტი ან მუნ ჯიუ 
თა ვის შე დევ რ ში გო რა კებს მიღ მა. ფი
ნა ლი არც ამ ბავს მა ტებს რა ი მეს ახალს, 
არც პერ სო ნაჟს და არც ემო ცი უ რად აწ
ნის სი ლას მა ყუ რე ბელს, რაც რე ა ლო ბა
ში შე ფუ თულ ამ ახალ ქარ თულ ფილმს 
მთე ლი სა ეკ რა ნო დრო ის გან მავ ლო ბა
ში თით ქოს სურს, რომ გა ა კე თოს. 
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დი მიტ რი მა მუ ლი ას ბო როტ მოქ მე დი 
თით ქოს ფეხს უწყობს 2019 წლის 
მთა ვარ კი ნო ტენ დენ ცი ას, რა მე თუ 
ცდი ლობს შე ის წავ ლოს ბო რო ტე ბის 
ფსი ქო ლო გი უ რი მხა რე. პრე მი ე რა 

ვე ნე ცი ის შარ შან დელ სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს
ტი ვალ ზე შედ გა, სა დაც გა მარ ჯ ვე ბა ბო რო ტე ბის 
ეს თე ტი ზა ცი ით დატ ვირ თულ მა სუ რათ მა, ჯო კერ-
მა, მო ი პო ვა. მა მუ ლია არ ხსნის ფე ნო მენს ისე თი 
ვულ გა რუ ლი სო ცი ო კულ ტუ რუ ლი კო მენ ტა რე ბით, 
რო გორც ჯო კე რის ავ ტო რი, არა მედ ცდი ლობს 
გა მო იკ ვ ლი ოს მენ ტა ლუ რი დის ფუნ ქ ცი ის არ სე ბო
ბი სა და ზრდის პრო ცე სი, სა დაც ბო როტ მოქ მე დი 
ინ ს ტ რუ მენ ტის ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს.

თა ვი პირ ვე ლი – კოშ მა რე ბის მოწ მე

მას შემ დეგ, რაც ინ დუს ტ რი უ ლი ქა ლა ქის მკვიდ
რი, ინ ჟი ნე რი გი ორ გი მეს ხი (გიორგი პეტ რი აშ ვი
ლი), ახალ გაზ რ და ფეხ ბურ თე ლის მკვლე ლო ბას 
შე ეს წ რე ბა, მი სი ფსი ქი კა და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის 
სურ ვი ლით იწამ ლე ბა. ფეხ და ფეხ მის დევს მკვლე
ლო ბის გარ შე მო არ სე ბულ დე ტა ლებს – მი დის 
პა ნაშ ვიდ სა თუ საფ ლავ ზე, უთ ვალ თ ვა ლებს ფეხ

ბურ თე ლის ცოლს და დრო დად რო უბ რუნ დე ბა 
მკვლე ლო ბის ად გილს. 

ბო როტ მოქ მე დის ამ თან მიმ დევ რუ ლად ობ
სერ ვა ცი ულ ნა წილს კოშ მა რუ ლი გა მოც დი ლე ბე
ბი მოს დევს, რომ ლის ნა კად შიც რე ჟი სო რი მა ყუ
რებ ლის ჩათ რე ვას ცდი ლობს. პერ სო ნა ჟე ბი და 
სამ ყა რო იმა ზე პი რო ბი თი ხდე ბა, ვიდ რე პირ ველ 
ნა წილ ში და მე ტა რე ა ლო ბა ში რე ა ლო ბას მხო ლოდ 
ტე ლე ვი ზია აფიქ სი რებს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ნამ 
პეტ რი აშ ვი ლის პერ სო ნაჟს მკვლე ლო ბის სურ ვი
ლი სრუ ლად მო ი ცავს, ის პო ლი ცი ა ში და რეკ ვას 
ცდი ლობს და პირ ვე ლად სწო რედ ამ დროს ჩნდე ბა 
ტე ლე ვი ზო რი, სა ი და ნაც გურ ჯი ე ვის საკ რა ლუ რი 
ცეკ ვე ბის ვი დე ო ჩა ნა წე რი გად მო ი ცე მა, რო გორც 
ერ თ გ ვა რი სიზ მ რი სე უ ლი, ეზო თე რუ ლი გა მოც
დი ლე ბა. ამის შემ დეგ კი სიზ მ რე ბი რე ა ლო ბა ში 
გად მო დის. იწყე ბა კოშ მა რე ბი, სა დაც მტა ცე ბე
ლი ცხო ვე ლე ბი სა და ადა მი ა ნე ბის ონ ტო ლო გი უ
რი შე პი რის პი რე ბის მოწ მე ნი ვართ – გაწ ვ რ თ ნი ლი 
ფრინ ვე ლე ბი, სა ნა პი რო ზე გა მო რი ყუ ლი დელ ფი
ნე ბი (ამის შე სა ხებ ტე ლე ვი ზი ი დან ვი გებთ), ძაღ
ლის მოთ ვი ნი ე რე ბის ძა ლა დობ რი ვი მე თო დი თუ 
ხე ზე მიბ მუ ლი მე ლა. ადა მი ა ნე ბი კი ცხო ვე ლუ რი 
წეს  ჩ ვე უ ლე ბე ბით, პირ ვე ლა დი ინ ს ტინ ქ ტე ბით 

ლე ვან ცხოვ რე ბა ძე

ბოროტმოქმედი

რეცენზია

კადრები ფილმიდან

დროა გა იღ ვი ძო. 
მაგ რამ უმ ჯო ბე სი ა, 
მი ეჩ ვიო სიზ მ რებს.

ბობ პე რელ მა ნი
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მოქ მე დე ბენ – ჭა მის, გარ თო ბის, ჩაგ ვ რი სა თუ 
სექ სუ ა ლუ რი ლტოლ ვის ჯგუ ფუ რი, ხრო ვი სე ბუ რი 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა ან შუა ქუ ჩა ში მო საქ მე ბა –, რაც 
სამ ყა როს შე სა ხებ გი ორ გი მეს ხის გან წყო ბებ სა და 
წარ მოდ გე ნებს ასა ხავს.

მუ შის მკვლე ლის ცო ლი (ნატალია ჯუ ღე ლი) 
უყ ვე ბა მესხს, თუ რო გორ შე აღ წია ცი ხე ში სექ
სის სა ნაც ვ ლოდ – ქალს ხელ ში ბავ შ ვი უჭი რავს 
(ღვთისმშობლის იმი ჯი), უკან კე დელ ზე კი ქრის
ტი ა ნუ ლი ხა ტე ბია გან ლა გე ბუ ლი. პერ სო ნა ჟი 
თით ქოს უმ წიკ ვ ლო ე ბას, მარ თ ლაც სიწ მინ დეს ას
ხი ვებს, რა საც დი ა ლო გი მოს დევს: 

– შე ნი ქმა რი რომ მკვლე ლი ა, მა ინც გიყ ვარს? 
– კი დევ უფ რო მიყ ვარს.
ეს ყვე ლა ფე რი არა მარ ტო ბო როტ მოქ მე დის, 

არა მედ რე ჟი სო რი სე უ ლი სამ ყა როს პორ ტ რეტ საც 
წარ მოგ ვი ჩენს. 

თა ვი მე ო რე – ენის და ბა დე ბა

დი მიტ რი მა მუ ლია პე და გო გი ურ მოღ ვა წე ო ბა საც 
ეწე ვა და და ინ ტე რე სე ბუ ლია 2000იანების მიჯ
ნა ზე დაწყე ბუ ლი, მი სი ვე თქმით “ნულოვანი წლე
ბის” კი ნოს ტენ დენ ცი ით. ეს უკა ნას კ ნე ლი ხში რად 
აღ წე რი ლი ა, რო გორც თა ნა მედ რო ვე ნე ლი 
ან თა ნა მედ რო ვე მჭვრე ტე ლო ბი თი კი ნო, 
სა დაც რუ ტი ნა  ქმნის კი ნო ნა რა ტივს. ბო
როტ მოქ მედ ში ჭარ ბად გვხვდე ბა რე მი ნის
ცენ ცი ე ბი ე. წ. ნე ლი კი ნო დან და მა მუ ლია 
ცდი ლობს, გა ნა ლა გოს თა ვი სი გმი რე ბი 
კარ ლოს რე ი გა და სის, პედ რუ კოშ ტას და, 
ზოგ ჯერ, ნუ რი ჯე ი ლა ნის ეკ რა ნულ პა
ლიტ რა ში. ჯე ი ლანს ღრმა ფო კუ სურ კად
რებ ში გა მო ჩე ნი ლი ავ ტო მო ბი ლი მოგ ვა გო
ნებს, რო მე ლიც ერ თ ერ თი ცენ ტ რა ლუ რი 
პერ სო ნა ჟი ა, კოშ ტას ძვლებს კი – ავ ტო
ბუ სის სცე ნა. კოშ ტას გან გან ს ხ ვა ვე ბით აქ 
პერ სო ნა ჟე ბი ის ტო რი უ ლი თუ სო ცი ა ლუ რი 
კონ ტექ ს ტე ბი დან გა მო ცალ კე ვე ბუ ლე ბი 
არი ან, ვი ნა ი დან ავ ტო რი სივ რ ცის ერ თ გ
ვარ რე ორ გა ნი ზა ცი ას ახ დენს – სხვა დას ხ
ვა ქა ლაქ სა თუ პე რი ფე რი ა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე
ბი მთლი ა ნო ბა სა ვით ებ მის ერ თ მა ნეთს. 

თბი ლი სის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე 
კითხ ვა პა სუ ხის სე სი ის დროს ჭი ა თუ რის ეგ ზო ტი
ზა ცი ა ში ბრალ დე ბულ მა მა მუ ლი ამ აღ ნიშ ნა, რომ 
არ იცის, რა არის ჭი ა თუ რის ეგ ზო ტი კუ რი იმი ჯი 
და ეს კად რე ბი სხვა გან, თუნ დაც ჩი ნეთ ში შე იძ
ლე ბო და გა და ე ღო, რაც სა მარ თ ლი ა ნად მი მაჩ ნი ა; 
რა საც ვერ ვიტყ ვით პერ სო ნა ჟებ ზე, რომ ლებ საც, 
ძი რი თა დად, მთა ვა რი გმი რის პერ ს პექ ტი ვი დან 
ვხე დავთ. კა მე რა გმი რებს ინ ტი მუ რი სი ახ ლო
ვით აკ ვირ დე ბა, წარ მო ჩე ნი ლია პერ სო ნა ჟე ბის 
სხე უ ლე ბი, რო მელ თა მიღ მა სი ცა რი ე ლე ა, მა თი 
სა უბ რის მა ნე რა გა მიზ ნუ ლად არა ბუ ნებ რი ვი ა, 
მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, აბ ს ტ რაქ ტუ ლი ხა სი ა თის 
შე საქ მ ნე ლად. 

ბო როტ მოქ მე დი სარ კე თა ნაკ რე ბი ა, რო მე ლიც 

სხვა სარ კე ებს უყუ რებს. რე ჟი სო რი მათ იმ გ ვარ 
მო დი ფი ცი რე ბას ცდი ლობს, რომ რა ღაც ენით აუ
წე რე ლი სიშ ლე გე აირეკ ლოს – გა და იყ ვა ნოს ეკ რან
ზე წარ მოდ გე ნი ლი იმი ჯე ბი დრო ით კა ტე გო რი ა ში, 
სა დაც თით ქოს ფსი ქი კუ რი და ა ვა დე ბის და ბა დე ბა 
უნ და ვი ხი ლოთ.

ნე ლი კი ნოს უკ ვე აღი ა რე ბუ ლი ავ ტო რე ბის უმ
რავ ლე სო ბა გა ურ ბის კლა სი ფი კა ცი ას და არ აიგი
ვებს სა კუ თარ თავს რო მე ლი მე ტენ დენ ცი ას თან. 
მა მუ ლი ას სა ყუ რადღე ბო თე ო რი უ ლი ტექ ს ტე ბიც 
კი აქვს ამ მიმ დი ნა რე ო ბა ზე და გა ნი ხი ლავს მას, 
რო გორც ახალ კი ნო ე ნას. სე მი ო ტი კოს კრის ტი ან 
მეცს რომ და ვე სეს ხოთ: „როდესაც ენა არ არ სე
ბობს, თუ ვინ მე მას იყე ნებს, ესე იგი ხე ლო ვა ნი ა. 
მი სი გა მო ყე ნე ბა ნა წი ლობ რივ გა მო გო ნე ბა საც 
ნიშ ნავს”. ამ გ ვა რად, შე იძ ლე ბა ვთქვათ, რომ ბო-
როტ მოქ მედ ში თით ქოს ენის და ბა დე ბის მომ ს წ რე
ნი ვართ.

თა ვი მე სა მე – დრო ის უც ნა უ რი სიკ ვ დი ლი

სა მეტყ ვე ლო ან წე რი ლო ბით ენას აღ მ ნიშ ვ ნელ
სა და აღ ნიშ ნულს შო რის სხვა ო ბა გა ნა პი რო ბებს. 
მა გა ლი თად სიტყ ვა „სიტყვა” – ასო ე ბი სა და ბგე

რე ბის ერ თობ ლი ო ბა – არის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი, 
ხო ლო მი სი უშუ ა ლო მნიშ ვ ნე ლო ბა – აღ
ნიშ ნუ ლი. კი ნო ში აღ მ ნიშ ვ ნე ლი და აღ ნიშ
ნუ ლი თით ქ მის იდენ ტუ რი ა, მა გა ლი თად, 
ეკ რან ზე ძაღ ლი მხო ლოდ ძაღ ლი ა. გა მო
დის, კი ნო სუ ლაც არ არის ენა, არა მედ 
ენის მსგავ სი აპა რა ტი ა. ბო როტ მოქ მედ
ში აღ ნიშ ნუ ლე ბი არ წარ მო ად გენს მნიშ
ვ ნე ლო ბებს, არა მედ წარ მო ად გენს აბ ს
ტ რაქ ტუ ლად არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბებს, 
რომ ლე ბიც, წე სით, დრო ის ნა კად ში უნ და 
ეწე რე ბო დეს. აღ მ ნიშ ვ ნე ლე ბი კი სხვა დას
ხ ვა ცი ტი რე ბუ ლი რე ჟი სო რე ბის კი ნო დან 
არის, რო მელ თა ეს თე ტი კა ისე გან ს ხ
ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თის გან, რო გორც მა თი 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა. მა შა სა და მე, ხდე ბა 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სტი ლე ბი სა და იდე ა თა 

სამ ყა როს ერ თ მა ნეთ თან შე ჯა ხე ბა, რა საც გარ კ ვე
ულ წი ლად ეიზენ შ ტე ი ნის მი ერ გან საზღ ვ რუ ლი ინ
ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მონ ტა ჟის იდე ამ დე მივ ყა ვართ. 
თუ ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მონ ტა ჟის დროს ორი გან
ს ხ ვა ვე ბუ ლი კად რის კონ ფ ლიქ ტი ახალ იდე ას უნ
და ბა დებ დეს, ბო როტ მოქ მედ ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
დრო ი თი კა ტე გო რი ის კად რე ბის შე ჯა ხე ბა ვი ზუ ა
ლურ დი სო ნანსს მო ას წა ვებს.

თუ პო ე ზი ას გან ვი ხი ლავთ, რო გორც შე
ნო ბის კონ ს ტ რუქ ცი ას, რო მე ლიც ბგე რე ბი
სა (აღმნიშვნელი) და მნიშ ვ ნე ლო ბე ბის გან 
(აღნიშნული) შედ გე ბა, და ვი ნა ხავთ, რომ პო ე ზი ის 
მთა ვა რი ხიბ ლი ამ ბგე რებ სა და მნიშ ვ ნე ლო ბებს 
შო რის ურ თი ერ თო ბა ში ისა ხე ბა. ბო როტ მოქ მედ ში 
კი ვერ ვხე დავთ ამ ურ თი ერ თო ბას, არა მედ მხო
ლოდ კონ ს ტ რუქ ცი ას, სა დაც პო ე ზი ის აქ ტი ეკ რა
ნუ ლი კოშ მა რი ა. 

ბოროტმოქმედი
სარკეთანაკრებია,
რომელიცსხვასარ
კეებსუყურებს.რე
ჟისორიმათიმგვარ
მოდიფიცირებას
ცდილობს,რომრა
ღაცენითაღუწერე
ლისიშლეგეაირეკ
ლოს–გადაიყვანოს
ეკრანზეწარმოდგე
ნილიიმიჯებიდრო
ითკატეგორიაში.
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უარყოფითი რიცხ ვე ბი, ეს ის რიცხ ვე
ბი ა, რო მელ ნიც თან არ სე ბო ბენ და 
თან არ არ სე ბო ბენ”. ფილ მის რე ჟი
სო რი უტა ბე რია ერ თ ერთ ინ ტერ
ვი უ ში ამ ბობს, რომ მი სი ფილ მის 

გმი რე ბი ძა ლი ან ჰგვა ნან უარ ყო ფით რიცხ ვებს. 
ადა მი ა ნე ბი, რო მელ ნიც თან არ სე ბო ბენ და თან 
არ არ სე ბო ბენ, რომ ლებ საც არ გვინ და, რომ 
ვხე დავ დეთ და ამი ტომ ხში რად ვერც ვხე დავთ, 
მხო ლოდ – სადღაც შორს, სა ტე ლე ვი ზიო ყუთ
ში, სა ინ ფორ მა ციო გა მოშ ვე ბე ბის კრი მი ნა ლურ 
ქრო ნი კა ში... საბ ჭო თა წარ სუ ლის მქო ნე ქვეყ ნებ
ში და გან სა კუთ რე ბით სა ქარ თ ვე ლო ში, ახალ გაზ
რ და თუ ზრდას რუ ლი კრი მი ნა ლე ბი არა მხო ლოდ 
ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის ნა წილს წარ მო ად გე ნენ, 
არა მედ – კრი მი ნა ლუ რი მენ ტა ლი ტე ტის მა ტა რე
ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის საკ მა ოდ დიდ პრო ცენტს, 
რო მე ლიც ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა სა თუ კი ნე
მა ტოგ რაფ ში უმე ტეს წი ლად რო მან ტი ზე ბუ ლი ა. 
მა გა ლი თად, თუ ჩე მი და ჩემ ზე უფ რო სი თა ო ბის 
ადა მი ანს სთხოვთ, გა იხ სე ნოს რო მე ლი მე ლი ტე
რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბი ცი ხე ზე, პირ ვე ლი აუცი
ლებ ლად ნო დარ დუმ ბა ძის თეთ რი ბა ი რა ღე ბი 
გა ახ სენ დე ბა, რო მე ლიც შემ დეგ თე ატ რა ლურ 
სცე ნა ზეც არა ერ თხელ გა და ვი და და კი ნო ეკ რან

ზეც. ნა წარ მო ე ბი, სა დაც კა ნო ნი ე რი ქურ დე ბი, 
ყა ჩა ღე ბი, მო ძა ლა დე ე ბი საყ ვარ ლე ბი, სა სა ცი
ლო ე ბი, მომ ხიბ ვ ლე ლე ბი არი ან. ამ გ ვარ და მო
კი დე ბუ ლე ბას მა შინ დე ლი ხე ლო ვა ნე ბი ხში რად 
საბ ჭო თა სის ტე მის წი ნა აღ მ დეგ გა ლაშ ქ რე ბად 
აფა სებ დ ნენ. პერ სო ნა ჟე ბი, რომ ლე ბიც საბ ჭო თა 
კა ნო ნებს უარ ყო ფენ, სის ტე მას უპი რის პირ დე ბი
ან. სი ნამ დ ვი ლე ში კი არა ვინ ფიქ რობ და, რომ ეს 
კრი მი ნა ლუ რი სის ტე მაც სწო რედ საბ ჭო თა იდე
ო ლო გე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი და ტო ტა ლი ტა რუ ლი 
რე ჟი მის ნა წი ლი იყო. 

უტა ბე რი ას მი ზა ნი სხვაგ ვა რი ა. მას სურს, 
აჩ ვე ნოს ეს მა ხინ ჯი და და ნა შა უ ლებ რი ვი საბ
ჭო თა მემ კ ვიდ რე ო ბა, რო მე ლიც ისე მყა რად 
ზის ჩვენ ში, რომ მის გან 30 წლის თავ ზეც ვერ 
გავ თა ვი სუფ ლ დით. კა ნო ნი ერ ქურდს ხან მა ყუ
რე ბე ლი და ერ ქ ვა, ხან ავ ტო რი ტე ტი, მაგ რამ ში
ნა არ სი უც ვ ლე ლი დარ ჩა – სის ტე მას თან, ცი ხის 
ად მი ნის ტ რა ცი ას თან თა ნამ შ რო მე ლი კრი მი ნა
ლი, რო მე ლიც ამ სამ სა ხუ რის თ ვის პრი ვი ლე გი ე
ბით სარ გებ ლობს. ამ ორ მ ხ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო
ბის შე დე გად იჩაგ რე ბა ისევ სუს ტი, უქო ნე ლი, 
უპატ რო ნო. „სისტემას ან ერ გე ბი, ან ჩა იტყ ვ ნე
ბი”, „შენ თუ გა ფუჭ დე ბი, შენს ად გილს სხვა და
ი კა ვებს. სის ტე მა მყა რი ა” – ეს ფრა ზე ბი ის მის 

ნინია კაკაბაძე

უარყოფითირიცხვები

რეცენზია

კადრი ფილმიდან

„
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ფილ მ ში, რომ ლებ საც სხვა დას ხ ვა დროს სხვა
დას ხ ვა რგო ლის წარ მო მად გენ ლე ბი წარ მოთ ქ ვა
მენ. სწო რედ ამ სის ტე მის მხი ლე ბაა უტა ბე რი ას 
ფილ მის ერ თ ერ თი მთა ვა რი მი ზა ნი. მაგ რამ რე
ა ლო ბის მშრა ლი ილუს ტ რა ცია იქ ნე ბო და, მხო
ლოდ ეს რომ იყოს. 

ფილ მის სი უ ჟე ტი არას რულ წ ლო ვან თა კო
ლო ნი ა ში ვი თარ დე ბა. მთა ვა რი გმი რი ნი კა, 
რო მე ლიც სას ჯელს მი სი ძმის მი ერ ჩა დე ნი ლი 
და ნა შა უ ლის გა მო იხ დის, ამ კო ლო ნი ა ში მა ყუ
რე ბე ლი ა, სწო რედ ის აკონ ტ რო ლებს და ნარ ჩენ 
პა ტიმ რებს, ის იბა რებს მოგ რო ვილ ფულს, ე. წ. 
„აბშჩიაკს” და ის არის ცი ხის ად მი ნის ტ რა ცი ის 
რჩე უ ლიც. ნი კას ერ თა დერ თი პატ რო ნი, უფ რო
სი ძმა, „სიურპრიზსაც” ჰპირ დე ბა გა თა ვი სუფ
ლე ბის შემ დეგ. „ყველაფერს თუ კარ გად შე ას
რუ ლებ, ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და ქურ დი იქ ნე ბი”. 
ხმა გა რე დან, რო მე ლიც ტე ლე ფონ ში მთე ლი 
ფილ მის გან მავ ლო ბა ში ის მის, პირ და პი რი პა სუ
ხია იმ კითხ ვა ზე, თუ რა ტომ აქვს ნი კას კა ნო ნი
ე რი ქურ დო ბის ამ ბი ცი ა. სხვა არ ჩე ვა ნი მას არც 
ჰქო ნი ა. ცი ხის პა ემ ნებ ზე მას თან  არა ვინ მი დის 
სა ნა ხა ვად, არც დე და და არც მა მა, თა მა მად 
შეგ ვიძ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ ისი ნი არ არ სე ბო
ბენ. ობო ლი ბი ჭი, რო მე ლიც კრი მი ნა ლი 
ძმის გავ ლე ნის ქვეშ არის და მი სი ერ თა
დერ თი პატ რო ნის გა მო სა კუ თარ თა ვი
სუფ ლე ბა საც კი წი რავს. ეს მე ო რე ხა ზი ა, 
რო მე ლიც ფილ მ ში იკ ვე თე ბა. 

არი ან დრა მა ტურ გი უ ლად საკ ვან ძო 
სხვა პერ სო ნა ჟე ბიც. ერ თ ერ თი არის 
ალ ბათ ყვე ლა ზე მცი რეწ ლო ვა ნი პა ტი
მა რი და ჩი. ჩა უ ბა რე ბე ლი თა ვა ნის, ცი
ხის ად მი ნის ტ რა ცი ის გან არა ა და მი ა ნუ რი 
მოპყ რო ბის, და ნარ ჩე ნი პა ტიმ რე ბის გან 
სას ტი კი დამ ცი რე ბის შემ დეგ და ჩი თავს 
იკ ლავს. მი სი სიკ ვ დი ლი ნი კას თ ვის პირ
ვე ლი გარ დამ ტე ხი ა, სიკ ვ დი ლი, რო
მელ შიც სა კუ თარ თავს ადა ნა შა უ ლებს. 
ამის შემ დეგ ხვდე ბა, რომ რაგ ბის მწრთვნე
ლის მი ერ ნათ ქ ვა მი სიტყ ვე ბი – „რაგბში ყვე
ლა ნი ერ თ მა ნეთს ვეხ მა რე ბით, ყვე ლა თა ნას
წო რი ვართ” – ვერ შე ას რუ ლა. სწო რედ და ჩის 
სიკ ვ დი ლის შემ დეგ ხე დავს, რომ ქურ დულ სამ
ყა როს და ეკ ლე სი ას ერ თ ნა ი რი და მო კი დე ბუ
ლე ბა აქვს თვით მ კ ვ ლე ლე ბის მი მართ. „თავს 
სუს ტე ბი იკ ლა ვენ”, ეუბ ნე ბა ნი კას მი სი ძმა და 
და ჩის და ვიწყე ბას სთხოვს. „ვინც სა კუ თარ თავს 
ცოდ ვე ბის მო ნა ნი ე ბის შანსს არ აძ ლევს, ის სა
მოთხე ში ვერ ხვდე ბა”, ეუბ ნე ბა ცი ხის ეკ ლე სი ის 
მოძღ ვა რი, რო დე საც ნი კა მას და ჩის ლოც ვებ ში 
მოხ სე ნი ე ბას სთხოვს. არც ერ თი ინ ს ტი ტუ ცი ა, 
სა ეკ ლე სიო თუ ქურ დუ ლი, ნი კას არ აძ ლევს უფ
ლე ბას, გა ნი ცა დოს, უთა ნაგ რ ძ ნოს და ეტ კი ნოს 
და ჩის, რო გორც სუს ტი ადა მი ა ნის სიკ ვ დი ლი. არ 
ვი ცი, გან ზ რახ თუ შეგ ნე ბუ ლად, მაგ რამ აქ რე
ჟი სო რი შლის ზღვარს „ჰუმანურ” და ძა ლა დობ
რივ სამ ყა რო ებს შო რის და აჩ ვე ნებს, რომ ორი

ვე ერ თ ნა ი რად და უნ დო ბე ლია სუს ტი ადა მი ა ნის 
მი მართ და ერ თ ნა ი რად ეთაყ ვა ნე ბა ძლი ე რებს. 

და ბო ლოს, კი დევ ერ თი თე მა, რო მე ლიც 
ჩემ თ ვის უტა ბე რი ას ფილ მ ში ყვე ლა ზე სა ინ ტე
რე სო ა. რო გორ იქ ცე ვი ან ადა მი ა ნე ბი მა თი სო
ცი უ მის, მა თი გა რე მოს, სის ტე მის და ბო ლოს 
მენ ტა ლო ბის მძევ ლე ბად. იქ ნე ბა ეს მღვდე ლი, 
უფ რო სი ბად რა გი თუ ცი ხის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ყვე
ლა მათ გა ნი გა რე მომ ც ვე ლი სა ზო გა დო ე ბის მი ერ 
შექ მ ნი ლი და უ წე რე ლი კა ნო ნე ბის მძე ვა ლია და, 
ისე ვე რო გორც ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის უდი დეს 
ნა წილს, არც მათ აქვთ შე წი ნა აღ მ დე გე ბის, დი
ნე ბის სა პი რის პი როდ წას ვ ლის უნა რი. ყვე ლა ზე 
სა გუ ლის ხ მო მა ინც არას რულ წ ლო ვა ნე ბი არი
ან, რო მელ ნიც ამ კულ ტუ რა ში იზ რ დე ბი ან, ისი
ნი ირ გე ბენ მო ძა ლა დის, „ძლიერის” როლს და 
იმ მო მენ ტ ში, რო დე საც აც ნო ბი ე რე ბენ ამ მენ
ტა ლო ბის სი მა ხინ ჯეს, გა მოს ვ ლის თუ უარის 
თქმის შან სი აღარ აქვთ. დაგ ცი ნე ბენ, ვერ გა გი
გე ბენ და ავ ტო რი ტეტს და კარ გავ, რო გორც კი 
„დაუმსახურებელ” თა ნაგ რ ძ ნო ბას გა მო ავ ლენ, 
რო გორც კი ჩაგ ვ რა ზე უარს იტყ ვი. ავ ტო რი ტეტს 
და კარ გავ და შემ დეგ შენ დაგ ჩაგ რა ვენ ზუს ტად 
ისე, რო გორც შენ ჩაგ რავ დი მა ნამ დე. ეს ის მან კი

ე რი წრე არის, სა ი დან გა მოს ვ ლაც ყვე ლა
ზე რთუ ლი ა, ეს ფაქ ტი უ რად უარის თქმაა 
ხელ შე უ ხებ ლო ბა ზე და თან ხ მო ბაა იმა ზე, 
რომ იყო და ჩაგ რუ ლი. 

ნი კა ახერ ხებს მენ ტორ ძმას თან და
პი რის პი რე ბას და არ ას რუ ლებს მის მი
თი თე ბებს, ღი ად გა ნიც დის და ჩის სიკ
ვ დილს, ყვე ლა ზე და ჩაგ რულ მა თეს 
გვერ დით იყე ნებს. ამ სამ ყა რო ში ნი კას 
საქ ცი ე ლი გმი რო ბა ა. ის გმი რი ა, რო მე
ლიც მი სი გა რე მოს წი ნა აღ მ დეგ მი დის, 
გა რე მო ში, რო მე ლიც მის გან აგ რე სი უ
ლად ითხოვს ძა ლა დო ბას, და უნ დობ ლო
ბას.  ერ თ ერთ ინ ტერ ვი უ ში რე ჟი სო რი 
ამ ბობს, რომ ჟან პი ერ და ლუკ დარ დე

ნე ბის შვი ლი ინ ს პი რა ციათაგანი იყო ამ ფილ მის 
გა და სა ღე ბად. არა მხო ლოდ აქ, არა მედ ძმე ბი 
დარ დე ნე ბის ყვე ლა ნა მუ შევ რის გა მა ერ თი ა ნე ბე
ლი ხა ზი სწო რედ ეს არის – აღ მო ა ჩი ნონ ყვე ლა ზე 
და უნ დო ბელ, გა ყი ნულ გა რე მო ში სიყ ვა რუ ლის, 
სი კე თის და თა ნაგ რ ძ ნო ბის უნა რი. ამას ცდი
ლობს უტა ბე რი აც, ცდი ლობს და ი ნა ხოს ძლი ე რი 
ადა მი ა ნი იქ, სა დაც ასე თე ბი პრაქ ტი კუ ლად არ 
არი ან. კრი მი ნა ლურ სამ ყა როს და მენ ტა ლო ბას, 
რო მელ მაც ძა ლი ან დი დი ხნის წინ გა იდ გა ფეს ვი, 
ყვე ლა ზე მე ტი მძე ვა ლი ჰყავს და ამ მძევ ლე ბის
თ ვის მენ ტა ლუ რი ცი ხი დან გა მოს ვ ლა ყვე ლა ზე 
რთუ ლი ა. ამი ტომ არ მაქვს პა სუ ხი, შე საძ ლე ბე
ლია თუ არა, შე იყ ვა რო შე ნი შვი ლის მკვლე ლი, 
რო გორც ეს დარ დე ნე ბის შვილ ში ხდე ბა და არც 
ის ვი ცი, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა, მო ზარ დი და უ
პი რის პირ დეს ყვე ლა ზე და უნ დო ბელ კულ ტუ რას, 
რო მე ლიც ჯერ ისევ ცოცხ ლობს ოჯა ხებ ში, ქუ ჩა
ში, სკო ლა ში თუ ცი ხე ში. 

კრიმინალურსამ
ყაროსდამენტა
ლობას,რომელმაც
ძალიანდიდიხნის
წინგაიდგაფეს
ვი,ყველაზემეტი
მძევალიჰყავსდა
ამმძევლებისთვის
მენტალურიციხი
დანგამოსვლაყვე
ლაზერთულია.
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ქარ თუ ლი ქვი არ თე მა ტი კის ფილ მე ბი 
ჩა მო სათ ვ ლე ლა დაც კი არ ღირს. უმე
ტე სო ბა, პრაქ ტი კუ ლად, არც ით ვ ლე
ბა ქვი არ  ფილ მად და ეს ჰი პო თე ტუ რი 
სი აც საკ მა ოდ მცი რე ა. ოფი ცი ა ლუ რად 

პირ ვე ლი ქარ თუ ლი ღი ად ქვი არ  ფილ მი და ჩვენ 
ვი ცეკ ვეთ (2019), რო მელ მაც ყვე ლა ზე დი დი აჟი
ო ტა ჟი ამის გა მოც გა მო იწ ვი ა, ჩე მი აზ რით, ვერ 
ამარ თ ლებს მო ლო დი ნებს და ვერ სვამს სა ჭი რო 
აქ ცენ ტებს. პრო ტეს ტი, რო მე ლიც ამ ფილმს მოჰ
ყ ვა სხვა დას ხ ვა ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი თუ ჰო მო ფო
ბი ურ ჯგუ ფე ბის მხრი დან, არც ღირ და, რად გან 
კვლავ შე ლა მა ზე ბულ და გა ფე რა დე ბულ ის ტო რი
ას თან გვაქვს საქ მე, სა დაც რე ა ლუ რი პრობ ლე მე
ბი არაა ნაჩ ვე ნე ბი. 

ულ ტ რა მე მარ ჯ ვე ნე დაჯ გუ ფე ბე ბის საპ რო
ტეს ტო აქ ცი ე ბის ფონ ზე აჩ ვე ნეს თა მარ შავ გუ ლი
ძის კო მე ტე ბიც თბი ლი სის მე ო ცე სა ერ თა შო რი სო 
კი ნო ფეს ტი ვალ ზე. აქ ცი ის გავ ლით დარ ბაზ ში 
შეს ვ ლი სას იმე დი მქონ და, რომ ამ ჯე რად მა ინც 
ვნა ხავ დი ფილმს, სა დაც აქ ცენ ტი რე ბუ ლი იქ ნე
ბო და ამ თე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტუ ა ლუ
რი სა კითხე ბი, ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნე ბო და სხვა დას ხ ვა 
ლო კა ლუ რი პრობ ლე მა. თუმ ცა, ისე ვე რო გორც 
და ჩვენ ვი ცეკ ვეთ, არც კო მე ტე ბი გახ ლავთ ფილ
მი მა ნი ფეს ტი, რაც ახ ლა, ალ ბათ, ყვე ლა ზე მე

ტად სჭირ დე ბა ჩვენს რე ა ლო ბას. აღ მოჩ ნ და, რომ 
მას ში მთა ვა რი მუხ ტი ერ თ გ ვა რი ნოს ტალ გი უ რი 
შეგ რ ძ ნე ბე ბი სა და ატ მოს ფე როს შექ მ ნის კე ნაა 
მი მარ თუ ლი. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს და აუცი ლებ
ლად გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ ფილ მი და ბალ ბი
უ ჯე ტი ა ნი ა, შე სა ბა მი სად თვით გა დარ ჩე ნის თ ვის 
იბ რ ძ ვის. სა ვა რა უ დოდ, ამა ნაც გა ნა პი რო ბა ამ ბის 
ერთ სივ რ ცე ში გან ვი თა რე ბა. 

ფილ მის და საწყის ში ვხე დავთ ნაწყ ვეტს სილ
ვია პლა თის ლექ სი დან ღა მის ცეკ ვე ბი, რო მე ლიც 
ქარ თუ ლად თარ გ მ ნი ლია რო გორც: „კომეტებს 
უნ და გა და ეკ ვე თათ ეს სივ რ ცე. / ეს სი ცი ვე / 
გულ მა ვიწყო ბა.” 

მო ნაკ ვე თის ეს თარ გ მა ნი არც ისე გა მარ თუ
ლი და იდე უ რად სწო რი ა. გან სა კუთ რე ბით, ბო ლო 
სიტყ ვა. აქ forgetfulness თარ გ მ ნი ლი ა, რო გორც 
გულ მა ვიწყო ბა, რაც საკ მა ოდ ხის ტი და ზე და პი რუ
ლი თარ გ მა ნი ა. forgetfulnessს ქარ თუ ლი შე სატყ
ვი სი არ მო ე ძებ ნე ბა, თუმ ცა პლათ თან ერ თ გ ვა რი 
დამ შ ვი დო ბე ბე ბის, ხან გ რ ძ ლი ვი და მტკივ ნე უ ლი 
და ვიწყე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბით გვხვდე ბა. პო ე ტი სხვა 
სა ხის და ვიწყე ბას გუ ლის ხ მობ და, უფ რო დრო ის 
მი ერ მო ტა ნილ, ემო ცი ე ბის გაქ რო ბას თან და კავ ში
რე ბულს. არა ზუს ტი თარ გ მა ნის მი უ ხე და ვად, დარ
წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, ადა მი ანს, რო მელ მაც ეს ნაწყ ვე ტი 
ჩას ვა ფილ მის და საწყის ში, კარ გად ეს მო და ლექ სის 

გი ორ გი ქო ქო სა ძე

კომეტები

რეცენზია

კადრში: ნინო კასრაძე და ქეთევან გეგეშიძე
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მნიშ ვ ნე ლო ბა, რად გან ფილ მიც სწო რედ ამ პლა
თი სე უ ლი forgetfulnessის შე სა ხე ბა ა. ფილ მის სა ხე
ლიც ლექ სი და ნაა შერ ჩე უ ლი. ცი ვი კო მე ტე ბი სა და 
ადა მი ა ნუ რი გრძნო ბე ბის კონ ტ რას ტ მა უნ და გა ი ა
როს სი ცი ვე და ეს ერ თ გ ვა რი მი ვიწყე ბა, რო მელ
საც დრო და გა რე მო ე ბე ბი ქმნის.

კო მე ტე ბი ბავ შ ვო ბის ორი მე გობ რის შეხ
ვედ რა ზე მოგ ვითხ რობს. ირი ნა (ნინო კას რა ძე) 
სა ქარ თ ვე ლო ში მრა ვა ლი წლის გა უ ჩი ნა რე ბის 
შემ დეგ უცხო ე თი დან ჩა მო დის და სტუმ რობს ნა
ნას (ქეთევან გე გე ში ძე), ბავ შ ვო ბის მე გო ბარს. 
სხვა დას ხ ვა დე ტა ლე ბი ფილ მ ში პერ სო ნა ჟე ბის 
დი ა ლო გის შემ დეგ იკ ვე თე ბა (თუმცა, ძუნ წად), 
მათ შო რის ის, რომ ნა ნას თა ვი სი შვი ლის თ ვის 
(ეკატერინე კა ლა ტო ზიშ ვი ლი) ირი ნას პა ტივ სა ცე
მად და ურ ქ მე ვია სა ხე ლი.

ფილ მ ში კლა უს ტ რო ფო ბუ ლი ატ მოს ფე როა 
შექ მ ნი ლი, კა მე რა ძი რი თა დად სტა ტი კუ რი ა. რო
გორც ზე ვით აღ ვ ნიშ ნე, ეს ერ თ გ ვა რი ხერ ხიც შე
იძ ლე ბა იყოს და ბალ ბი უ ჯე ტი ა ნი ფილ მე ბის თ ვის, 
თუმ ცა ამავ დ რო უ ლად მა ყუ რე ბელ თა გარ კ ვე უ ლი 
ნა წი ლის თ ვის საკ მა ოდ მიმ ზიდ ვე ლი კომ პო ზი
ცი უ რი გა დაწყ ვე ტაც შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს, რაც 
უკ ვე გე მოვ ნე ბის სა კითხი ა. ეს გად წყ ვე ტა ძი რი
თა დად მახ სე ნებს თე ატრს და, ალ ბათ, კო მე ტე-
ბი სა ინ ტე რე სო სპექ ტაკ ლი იქ ნე ბო და. ამა ში მას 
სცე ნა რიც ხელს უწყობს და რამ დე ნი მე პა თე ტი
კუ რი მო ნაკ ვე თიც ფილ მი დან: მა გა ლი თად, ფრა
ზა, რომ სა ქარ თ ვე ლო „სახელმწიფო არ არის, 
არა”, ხალ ხი კი „გარკვეულ და სახ ლე ბულ პუნ ქ ტ ში 
ცხოვ რობს”, რაც უაღ რე სად კა მე რულ ფილ მ ში, 
დი დი ხნის უნა ხა ვი მე გობ რე ბის ინ ტი მუ რი მო გო
ნე ბე ბის ფონ ზე, ნა ძა ლა დე ვად და სხვა ფილ მი დან 

მო ტა ნილ ფრა ზე ბად ის მის.
თუმ ცა, ჩე მი წარ მო სახ ვი თი თე ატ რა ლუ რი 

ვა რი ან ტის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რე ჟი სორს გარ კ ვე
უ ლი მო მენ ტე ბი საკ მა ოდ სა ა მა ყოდ აქვს გა მოკ
ვე თი ლი. ეს სტა ტი კუ რო ბაც არც ისე თი მო საწყე
ნი ა, რო გო რიც პი რა დად ჩემ თ ვის ზო გა დად არის 
ხოლ მე, თუმ ცა არც იმ დე ნად მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა, 
რომ კად რე ბით “დანაყრდე” და ძი ე ბის პრო ცე სი 
დიდ ხანს გაგ რ ძელ დეს. მა ლე ვე შე ის წავ ლი ეზოს, 
რო მე ლიც ფილ მის ერ თა დერ თი ლო კა ციაა და ერ
თ გ ვა რი პერ სო ნა ჟიც, გმი რე ბის სა ხე ებს, ჩაც მუ
ლო ბას და მი მი კას, შემ დეგ კი უბ რა ლოდ უს მენ 
და მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბას ელო დე ბი. მსგავს 
ფილ მებ ში მთე ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მსა ხი ო ბებს 
ეკის რე ბათ. კო მე ტებ ში მსა ხი ო ბე ბი საკ მა ოდ სა
ხა სი ა თო სა ხე ებს ქმნი ან და ბუ ნებ რი ვი, და მა ჯე
რე ბე ლი შეს რუ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვი ან, რაც საკ მა
ოდ იშ ვი ა თია ქარ თულ კი ნო ში.

თუ მთე ლი ფილ მის გან მავ ლო ბა ში ავ ტო რე
ბი ვერ ან არ დგა მენ თა მამ ნა ბი ჯებს, ფი ნა ლუ
რი მო ნაკ ვე თი 1980იანი წლე ბის ფენ ტე ზის ჟან
რის ფილ მის ალუ ზი ის სა ხით ნამ დ ვი ლად თა მა მი 
და სა ინ ტე რე სო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ა. ჩე მი აზ რით, 
რე სურ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და მაკ მა ყო ფი
ლებ ლად შეს რუ ლე ბუ ლი ეს სცე ნა კი დევ ერ თხელ 
გვახ სე ნებს ფილ მის მი ზანს – ნოს ტალ გი ის და მა
რა დი უ ლი გა და ვიწყე ბის ემო ცი ე ბის გაღ ვი ძე ბას 
მა ყუ რე ბელ ში. 

თუმ ცა ფი ნა ლუ რი სცე ნის მსგავ სი გა დაწყ
ვე ტა ყვე ლას თ ვის მი სა ღე ბი ნამ დ ვი ლად ვერ იქ
ნე ბა, ბევრს ალ ბათ საკ მა ოდ პა თე ტი კუ რად მო
ეჩ ვე ნე ბა, სხვე ბის თ ვის კი სა ინ ტე რე სო პო ე ტურ 
ჟეს ტად ჩა ით ვ ლე ბა.  
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ამ წე  რილს, რო  მელ   საც სწო რი დრო 
ცეკ   ვის   თ   ვის და  ვარ   ქ   მევ   დი, იზო  ლა  ცი 
ის აუტა  ნე  ლი სიმ   სუ  ბუ  ქის პი  რო  ბებ   ში 
ვწერ ფილ   მ   ზე, რო  მელ   მაც ისე  დაც დი 
დი ვნე  ბა  თა  ღელ   ვა გა  მო  იწ   ვი  ა. თბი  ლი 

სის პრე  მი  ე  რის დროს ერ   თხელ უკ   ვე ვი  ლა  პა  რა  კე 
იმ გა  მოწ   ვე  ვებ   ზე, რაც ამ   ბი  ვა  ლენ   ტურს მხდის 
მი  სი ში  ნა  არ   სი  სა და ფორ   მის შე  ფა  სე  ბი  სას, თუმ  
ცა რად   გან გარ   კ   ვე  უ  ლი დრო უკ   ვე გა  ვი  და, კი  დევ 
ერ   თხელ შე  ვეც   დე  ბი შე  ვე  ხო იმ სა  კითხებს, რომ  
ლის მო  ნა  ხა  ზის მცდე  ლო  ბა ერ   თხელ უკ   ვე მქონ  
და AT.geს პლატ   ფორ   მის   თ   ვის და  წე  რილ ტექ   ს   ტ  
ში, რომ   ლის ცი  ტი  რე  ბას აქაც ვერ ავ   ც   დე  ბი.

ზე მოთ ხსე ნე ბულ სტა ტი ა ში ლა პა რა კი იყო 
ე. წ. უტო პი ურ “სწორ დრო ზე”, რო დე საც გა რე
მო ე ბა არ იქ ნე ბა ისე თი და მამ ძი მე ბე ლი ფილ მის 
შე მოქ მე დე ბი თი ჯგუ ფის, თე მის და მი სი მა ყუ
რებ ლის მი მართ, რომ მას ზე ლა პა რა კი, რო გორც 
მხატ ვ რულ ნა მუ შე ვარ ზე, თა ვი სუფ ლად შეგ ვეძ
ლე ბა. თუმ ცა ეს “სწორი დრო” ჩვენს სივ რ ცე ში 
ჯერ კი დევ არ დგე ბა. ახ ლაც კი, რო დე საც ამ 
წე რილს ვწერ, ჩე მი ტვი ნი პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში 
სულ სხვა, არა ნაკ ლე ბი მას შ ტა ბის გლო ბა ლურ 

საფ რ თხეს ებ რ ძ ვის. ის მთლი ა ნად იკა ვებს რო
გორც ჩემს პა რა ლე ლურ ფიქ რებს, ასე ვე და ნარ
ჩე ნი სამ ყა როს გო ნე ბას. მათ შო რის, მათ გო ნე ბა
საც, ვინც ამ ფილ მის შექ მ ნა ზე ფიქ რობ და, ვი საც 
მას ში ასა ხუ ლი თე მა ტი კა ყვე ლა ზე მტკივ ნე უ
ლად ეხე ბა და მათ საც კი, ვინც მის პრე მი ე რას 
ყვე ლა ზე აგ რე სი უ ლი ფორ მე ბით აპ რო ტეს ტებ
და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ისევ რთუ ლი მეჩ ვე
ნე ბა ამ ფილ მ ზე წე რა, რად გან მი ზე ზე ბი არ სად 
გამ ქ რა ლა, მა ინც ვი ღებ ამ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას, 
რად გან რო დე საც თვი თი ზო ლა ცი ის დას რუ ლე
ბა ზე ვფიქ რობ, ვოც ნე ბობ ცეკ ვა ზე, რო გორც გა
მარ ჯ ვე ბა ზე და “სიკვდილის დათ რ გუნ ვა ზე”. 

ფილ მის ავ ტო რებ მა ყვე ლა ზე მე ტი კრი ტი
კა თე მის არ ჩე ვის კუთხით და იმ სა ხუ რეს. იყო 
იმის გან ხილ ვაც, რო გო რი წი ნას წა რი გათ ვ ლა 
და კო მერ ცი უ ლი ნა ბი ჯი იყო შვე დეთ ში მცხოვ
რე ბი რე ჟი სო რის ლე ვან აკი ნის მხრი დან ამ 
“მომგებიანი” თე მა ტი კის შერ ჩე ვა ამ დე ნი გა მოწ
ვე ვით და პრობ ლე მით და ხუნ ძ ლულ ქვე ყა ნა ში. 
მაგ რამ რა ტომ ღაც არა ვინ და ფიქ რე ბუ ლა იმა
ზე, რა არის ამა ში პრობ ლე მუ რი? ან სა ერ თო დაც 
რა ტომ უნ და გა ვარ ჩი ოთ ის, თუ რა ზე ლა პა რაკს 

ანა ძი აპ ში პადაჩვენვიცეკვეთ

რეცენზია
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ირ ჩევს კონ კ რე ტუ ლი რე ჟი სო რი? იქ ნებ ვინ მეს 
თა ვად სურ და ამ თე მა ზე მუ შა ო ბა და ვერ გა ბე
და? სამ წუ ხა როდ, ყვე ლამ კარ გად ვი ცით, რო
გო რი აგ რე სი უ ლია ჩვე ნი გა რე მო ნე ბის მი ე რი 
უმ ცი რე სო ბის მი მართ. მათ შო რის, ის სივ რ ცეც, 
რა საც ქარ თუ ლი კი ნო ინ დუს ტ რია ჰქვი ა, რო მე
ლიც, სამ წუ ხა როდ, იშ ვი ა თი გა მო ნაკ ლი სე ბის 
გარ და, გაჟ ღენ თი ლია ჰო მო ფო ბი უ რი და სექ
სის ტუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბით და იდე ე ბით რო
გორც სცე ნა რებ სა და ფილ მებ ში, ისე გა და სა ღებ 
მო ედ ნებ ზე თუ სხვა სფე რო ებ ში. 

პი რა დად ჩემ თ ვის აკი ნის ამ სუ რათ ში ყვე ლა 
იმ გა მოწ ვე ვის ზე და პი რუ ლი თავ მოყ რა უფ რო 
პრობ ლე მუ რი იყო, რაც ქვე ყა ნა ში ა, ვიდ რე ის, 
რის გა მოც ფილ მის თბი ლი სური პრე მი ე რა ჩაშ
ლის პი რამ დე მი ვი და. ფილ მ ში თით ქ მის ყვე ლა
ფე რია ნაჩ ვე ნე ბი ან უფ რო მო ყო ლი ლი: ქვეყ ნის 
ოკუ პა ცი ა, თა ო ბებს შო რის ბრძო ლა, სი ღა რი ბე, 
სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი, თბი ლი სის ეზო ე ბი 
თა ვი სი ტუ რის ტუ ლი ელ ფე რით, ჭო რი კა ნა მე
ზობ ლე ბი და ჩვე ნი გა რე მოს სხვა დე ტა ლე ბი, 
რაც, სამ წუ ხა როდ, საკ მა ოდ სტე რე ო ტი პუ ლად, 
“უცხო თვა ლით” და “უცხო თვა ლის თ ვის” არის 
და ნა ხუ ლი და ნაჩ ვე ნე ბი. გა რე მოს ეგ ზო ტი ზა
ცი ის ეს ხერ ხე ბი ყვე ლა ზე მე ტად ქვევ რის და 
სადღეგ რ ძე ლო ე ბის ფონ ზე, წინ წყა როს მუ სი კის 
თან ხ ლე ბით დად გ მულ სექ სის სცე ნა ში ჩანს. და 
არა იმის გა მო, რომ ამ სცე ნას ქარ თუ ლი ღვი ნის 
ან მუ სი კა ლუ რი შე დევ რე ბის დაკ ნი ნე ბის მცდე
ლო ბად აღ ვიქ ვამ, უფ რო პი რი ქით, ჩემ თ ვის ეს 
ქარ თუ ლი კულ ტუ რის და სიძ ვე ლის ტუ რის ტუ
ლი გად მო ცე მა უფ რო არის, ვიდ რე ამ კულ ტუ
რუ ლი კო დე ბის რყე ვა. ასე ვე არა და მა ჯე რე ბე
ლი მეჩ ვე ნა მთა ვა რი გმი რის, მომ ნუს ხ ვე ლი და 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ლე ვან გელ ბა ხი ა ნის ინი ცი ა
ცია ახალ სამ ყა რო ში, რო მე ლიც ცირ კ თან არ
სე ბულ “პლეშკაზე” იწყე ბა და ისე თი ვე ზე და პი
რულ ხა სი ათს იძენს, რო გორც უცხო ურ პრე სა ში 
დაკ ვე თით და წე რი ლი სტა ტი ე ბი ქარ თულ კლუ
ბურ ცხოვ რე ბა ზე “Berlin is out Tbilisi is in”. აქ 
მოყ ვა ნი ლი ეპი ზო დე ბის ბა ნა ლუ რო ბა ზე ყვე ლა
ზე მე ტად დამ წყ და გუ ლი, რად გან მთა ვა რი გმი
რის თვით გა მორ კ ვე ვის გზა, უამ რა ვი ში ნა გა ნი 
გა მოწ ვე ვის გა და ლახ ვა ზუს ტა დაც რომ ფილ
მის ღერ ძი და, შე სა ბა მი სად, უფ რო მრა ვალ შ რი
ა ნი ნა წი ლი უნ და ყო ფი ლი ყო, მა შინ რო დე საც ეს 
ეპი ზო დი ეპა ტა ჟუ რი, სა სა ცი ლო, კლი შე ე ბით და 
სტე რე ო ტი პე ბით სავ სე დარ ჩა.

ეგ ზო ტი კუ რო ბის გან ც დას ფილ მ ში უხ ვად 
არ სე ბუ ლი მუ სი კაც აძ ლი ე რებს, აგ რეთ ვე გან სა
კუთ რე ბით გამ ძაფ რე ბუ ლი ფე რა დოვ ნე ბით ნაჩ
ვე ნე ბი თბი ლი სის ქუ ჩე ბის და ახალ გაზ რ დე ბის 
ცხოვ რე ბის სტი ლის ხაზ გას მაც. თუ ამ კონ კ რე
ტულ ფილ მ ში კო ნი უნქ ტუ რის არ სე ბო ბა ზე უნ
და ვი ლა პა რა კოთ, ჩემ თ ვის ეს ყვე ლა ზე მე ტად 
ფილ მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში ჩანს და არა თე მის 
არ ჩე ვა ში. 

და ჩვენ ვი ცეკ ვეთ არის ფილ მი სიყ ვა რულ ზე, 

რომ ლის მთა ვა რი სხე უ ლი ამ შემ თხ ვე ვა ში ქარ
თუ ლი ცეკ ვა ა. რე ჟი სო რი “არატრადიციული” 
ელე მენ ტე ბის შე ტა ნით ცდი ლობს ისეთ კულ
ტუ რუ ლად და ის ტო რი უ ლად მყა რი იდენ ტო ბის 
ტრან ს ფორ მა ცი ას, რო გო რიც ქარ თუ ლი ცეკ
ვა ა, მაგ რამ ამის ბო ლომ დე გან ხორ ცი ე ლე ბას, 
მი უ ხე და ვად გელ ბა ხი ა ნის არ ტის ტუ ლო ბი სა, 
ჩე მი აზ რით, ვერც გა დამ წყ ვეტ ბო ლო ცეკ ვა ში 
ახერ ხებს. მე მეს მის ფილ მის ამ ბო ლო ცეკ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა, ის მოქ მე დებს ჩემ ზე, რო გორც 
ინ ფორ მა ცია და ფილ მის ბო ლოს ტაშს ვუკ რავ 
სცე ნა ზე ამო სუ ლი გა დამ ღე ბი ჯგუ ფის სი თა
მა მეს, თე მის წევ რე ბის გამ ძ ლე ო ბას და მათ 
მი მართ სო ლი და რუ ლო ბის გან ც დას, მაგ რამ 
რო გორც კი ნოს გულ შე მატ კი ვარს გუ ლი მწყდე
ბა, რომ ბო ლოს ხელ ში მხო ლოდ კლი შე ე ბით 
სავ სე ფილ მი მრჩე ბა გეი სიყ ვა რულ ზე. თუმ ცა 
სა ინ ტე რე სო ა, რომ ბო ლო ეპი ზოდ ში ასა ხუ
ლი გარ და ტე ხა ჰგავს ქვეყ ნის მთა ვა რი ცეკ ვის 
ან სამ ბ ლის – სუ ხიშ ვი ლე ბის – მცდე ლო ბას, გა
ა თა ნა მედ რო ვოს ქარ თუ ლი ტრა დი ცი უ ლი ცეკ
ვა (რაც, ფაქ ტობ რი ვად, თა ვის დრო ზე სწო რედ 
სუ ხიშ ვილ  რა მიშ ვილ მა შექ მ ნეს) ახა ლი მოძ რა
ო ბე ბი სა და ჟეს ტე ბის შე მო ტა ნით. უც ნა უ რი ა, 
რომ სი ახ ლე ე ბის თ ვის წე სით ყვე ლა ზე ღია და 
გახ ს ნი ლი ტრა დი ცი უ ლი ან სამ ბ ლის ხელ მ ძღ ვა
ნე ლი არ თა ნამ შ რომ ლობს ფილ მის ავ ტორ თან 
და ზუს ტად იმას აპ რო ტეს ტებს, რა საც მი სი 
მო ცეკ ვა ვე ე ბი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში საკ მა ოდ 
წარ მა ტე ბით აკე თე ბენ – ცვლი ან ქარ თუ ლი ცეკ
ვის ში ნა არს.

ისევ ჩემს პირ ველ ემო ცი ებს გა ვიხ სე ნებ, 
სა დაც ფილ მ მა და ჩვენ ვი ცეკ ვეთ თენ გიზ აბუ
ლა ძის მო ნა ნი ე ბა გა მახ სე ნა. არა თე მა ტუ რად, 
არა სიმ ძაფ რით, არა სიმ ბო ლო ე ბით. პი რი ქით, 
ეს ორი ფილ მი ერ თ მა ნე თის გან რა დი კა ლუ რად 
გან ს ხ ვავ დე ბა, თუმ ცა რაც მათ მნიშ ვ ნე ლო ბას 
აერ თი ა ნებს, სა ერ თა შო რი სო წარ მა ტე ბა და კონ
ტექ ს ტი ა. რთუ ლი ა, წერ დე ან ფიქ რობ დე ლე ვან 
აკი ნის ფილ მ ზე და არ გახ სენ დე ბო დეს “17 მა ი
სი”, თე მის წევ რე ბის მუდ მი ვი ლან ძღ ვა და შე უ
რაცხ ყო ფა, მა თი გა მოწ ვე ვე ბი და პრობ ლე მე ბი. 
რთუ ლი ა, მუდ მი ვად არ ფიქ რობ დე, რო გორ შედ
გა ამ ფილ მის პრე მი ე რა თბი ლის ში და, რო გორც 
ბევ რ მა აღ ნიშ ნა, ის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი შეგ რ ძ ნე
ბა ისევ არ გიჩ ნ დე ბო დეს, თუ რო გორ გრძელ დე
ბა კი ნო ცხოვ რე ბა ში კი ნო თე ატ რი დან გა მოს ვ
ლის შემ დე გაც.

ფილ მის ავ ტო რე ბის მხარ და ჭე რის და გულ
შე მატ კ ვი რო ბის მი უ ხე და ვად, ჩემ თ ვის მის ყვე
ლა ზე დი დი წარ მა ტე ბად მა ინც კონ ტექ ს ტის 
შეგ რ ძ ნე ბა რჩე ბა, მთა ვარ სი სუს ტედ კი ზუს ტად 
ამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მის და ში ნა არ სის ეგ ზო ტი
ზა ცია და ზე და პი რუ ლო ბა. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად 
ყვე ლაფ რი სა, ამ კონ კ რე ტუ ლი ფილ მის ნე ბის მი
ე რი წარ მა ტე ბა ძა ლი ან მი ხა რი ა, რად გან პირ ველ 
რიგ ში ის თე მის და უმ ცი რე სო ბე ბის მხარ და ჭე
რას და გა მარ ჯ ვე ბას ნიშ ნავს.  
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ბო ლო ათ წ ლე უ ლის ქარ თულ კი ნო ში სულ 
უფ რო პო პუ ლა რუ ლი ხდე ბა პე რი ფე რი უ
ლი რე ა ლო ბის კვლე ვა, თე მე ბის და გმი
რე ბის ძებ ნა ცენ ტ რის გან შორს. ამის მი
ზე ზი კი არა ერ თი ა, მათ შო რის ის, რომ 

ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი პო ლი ტი კის წყა ლო ბით არ 
ვი ცით, რა ხდე ბა დე და ქა ლა ქის კედ ლებს მიღ მა, 
ავ ტო რე ბის თ ვის ის „სხვა რე ა ლო ბა”, უჩი ნა რი გმი
რე ბით და მიმ ზიდ ვე ლი ლან დ შაფ ტით ეგ ზო ტი ზა
ცი ის და სი ღა რი ბის რო მან ტი ზე ბის ალ ტერ ნა ტი ვა 
ხდე ბა. მარ თა ლი ა, ზღვა რი ავ ტო რის გულ წ რ ფე
ლო ბას, თე მით სპე კუ ლა ცი ა სა და უხეშ მა ნი პუ ლა
ცი ას შო რის არც თუ იშ ვი ა თად იშ ლე ბა, მაგ რამ 
ფაქ ტი ა, რომ დღეს რე ა ლო ბის ასახ ვის თვალ საზ
რი სით ქარ თუ ლი კი ნო დო კუ მენ ტა ლის ტი კა ავან
გარ დ ში ა.

ნი ნო ორ ჯო ნი კი ძე და ვა ნო არ სე ნიშ ვი ლი ამ 
“სხვა რე ა ლო ბით” ჯერ კი დევ 2008 წელს და ინ
ტე რეს დ ნენ ფილ მით ალ ც ნეი (2008). მას მოჰ ყ ვა 
ინ გ ლი სუ რის მას წავ ლე ბე ლი (2012). წელს კი მა ყუ
რე ბე ლი მათ ახალ ფილმს იხი ლავს. გვი რა ბი და
სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს პე რი ფე რი ულ რე ა ლო ბა ზე 
დაკ ვირ ვე ბა ა, ავ ტო რე ბი შე ე ცად ნენ, ქვეყ ნის უახ
ლე სი ის ტო რი ის ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეპი
ზო დი გა რე მომ ც ველ რე ა ლო ბა ზე ჯე რო ვა ნი რეფ

ლექ სი ი თა და „არაგულგრილი კა მე რით” აესა ხათ.
2013 წელს ჩი ნეთ მა ინო ვა ცი უ რი და უპ რე ცე

დენ ტო პრო ექ ტი წა მო იწყო: სახ მე ლე თო და საზღ
ვაო მარ შ რუ ტე ბის ერ თი ა ნი ჯაჭ ვი. 2014 წელს 
სა ქარ თ ვე ლო მი სი გე ო პო ლი ტი კუ რი მდე ბა რე ო
ბი დან გა მომ დი ნა რე „ახალი აბ რე შუ მის გზის” მშე
ნებ ლო ბა ში ჩა ერ თო და ისე თი ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სტრა ტე გი უ ლი პარ ტ ნი ო რი აღ მოჩ ნ და, რო გორც 
სა უ კუ ნე ე ბის წინ, რო ცა ტრან ს კონ ტი ნენ ტუ რი 
სა ვაჭ რო ხა ზი „აბრეშუმის დი დი გზა” სა ქარ თ ვე
ლოს გავ ლით აზი ი დან ევ რო პა ში გა დი ო და. ახა ლი 
ჩი ნუ რი პრო ექ ტის „ერთი სარ ტყე ლი – ერ თი გზა” 
ფარ გ ლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის უპ რე ცე დენ ტო 
სიგ რ ძის (8,5 კმ) სარ კი ნიგ ზო გვი რა ბის მშე ნებ ლო
ბა და იწყო. ხა რა გა უ ლის რა ი ო ნის სო ფე ლი ზვა რე 
ამ გზის ერ თ ერ თი პუნ ქ ტი აღ მოჩ ნ და. 

დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის ყუ რე ბის პრო ცეს ში 
„ახალი აბ რე შუ მის გზა”, სტა ტის ტი კა, ციფ რე ბი, 
ეკო ნო მი კუ რი სტრა ტე გი ა, ქვეყ ნებს შო რის ურ თი
ერ თო ბა და სხვა და ნარ ჩე ნი უკა ნა პლან ზე ინაც ვ
ლებს, ავ ტო რე ბი ნელ  ნე ლა „გვიტყუებენ” ზვა რეს 
რე ა ლო ბა ში. აინ ტე რე სებთ და იკ ვ ლე ვენ გა რე მო სა 
და ადა მი ა ნის ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბა სა თუ 
გავ ლე ნას, აკ ვირ დე ბი ან ად გი ლობ რი ვე ბის ყო ფას, 
წი ნას წა რი მოკ ვ ლე ვის გა რე შე დაწყე ბულ სამ შე

ნე ნო ქავ თა რა ძეგვირაბი

რეცენზია

კადრი ფილმიდან
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ნებ ლო პრო ცესს და მის გან გა მომ დი ნა რე ეკო ლო
გი ურ საფ რ თხე ებს, მეწყ რის მო ლო დინ ში მყოფ 
შე ში ნე ბულ და დაბ ნე ულ მო ხუ ცებს, ქარ თ ვე ლი 
მუ შე ბის კონ ფ რონ ტა ცი ას და „კომპრომისს” ჩი ნუ
რი კომ პა ნი ის წარ მო მად გენ ლებ თან...

ბუ ნე ბა სა და სი ღა რი ბე ში ჩა კარ გუ ლი სოფ ლის 
თვა ლის მომ ჭ რე ლი პე ი ზა ჟე ბი და პას ტო რა ლუ რი 
ყო ფა პირ ვან დელ და ნიშ ნუ ლე ბას ყვე ლა ზე მძაფ
რად სწო რედ მა შინ კარ გავს, რო ცა გვი რა ბის მშე
ნებ ლო ბა ში ჩარ თუ ლი ად გი ლობ რი ვე ბი გა ი ფი ცე
ბი ან და საპ რო ტეს ტო ტრან ს პა რან ტ ზე და წე რენ, 
რომ „მუშა მო ნა არ არის”. ამ დროს ხვდე ბი, რომ 
ეკ რან ზე ასა ხუ ლი ბუ ნე ბის მოჩ ვე ნე ბი თი იდი ლია 
მხო ლოდ ფო ნი ა, სი ნამ დ ვი ლე კი ბევ რად უფ რო 
სას ტი კი ა, ვიდ რე ეს ერ თი შე ხედ ვით ჩანს! ავ ტო
რე ბიც სწო რედ ამ რე ა ლო ბის ფორ მი სა და ში ნა არ
სის დი ქო ტო მი ას იკ ვ ლე ვენ.

დრო ის სტა ტი კუ რო ბის ვი ზუ ა ლუ რი იერ სა
ხე ე ბით გა ჯე რე ბულ ფილ მ ში (მატარებლის სად
გუ რის შე ნო ბა ში გა ჩე რე ბუ ლი სა ა თი, მთის ქიმ ზე 
მდგა რი ნა ხევ რად დან გ რე უ ლი ხის სახ ლი) გზა, 
გვი რა ბი და მა ტა რე ბე ლი მოძ რა ო ბის, მა რა დი უ ლი 
წრებ რუნ ვის, დრო ში და სივ რ ცე ში გა და ად გი ლე
ბის ნაც ვ ლად უძ რა ო ბი სა და უმოქ მე დო ბის სიმ
ბო ლო ხდე ბა. დრო ში გა ჩე რე ბუ ლი სი ნამ დ ვი ლის 
ფონ ზე რე ჟი სო რე ბი მა ყუ რე ბელს უკი დუ რე სად 
რე ა ლურ და ამავ დ რო უ ლად აბ სურ დულ სამ ყა რო
ში ამ ყო ფე ბენ. ჩი ნე ლებ სა და ქარ თ ვე ლებს შო რის 
არ სე ბუ ლი კულ ტუ რულ  ლინ გ ვის ტუ რი ბა რი ე რი 
თუ ჩიხ ში შე სუ ლი საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბა არა ერ
თ გ ვა რო ვან ემო ცი ებს ბა დებს და ქარ თუ ლი კი ნოს 
სა უ კე თე სო ტრა დი ცი ებს აცოცხ ლებს, სა დაც ობი
ექ ტუ რი რე ა ლო ბა და თვით მ ყო ფა დი, უნი კა ლუ რი 
პერ სო ნა ჟე ბი ყვე ლა დაბ რ კო ლე ბის მი უ ხე და ვად 
„ჰარმონიულად” თა ნა არ სე ბო ბენ და მა ყუ რე ბელს 
სი ცილ თან ერ თად სევ დას გვრი ან. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ გვი რა ბის გა და ღე ბა ხუ
თი წლის გან მავ ლო ბა ში მიმ დი ნა რე ობ და, კა მე რამ 
ფილ მ ში სა მი ად გი ლობ რი ვის სიკ ვ დი ლი აღ ბეჭ და, 
მაგ რამ არა იმის თ ვის, რომ ისი ნი დრა მა ტურ გი ულ 
კულ მი ნა ცი ად ექ ცი ა, არა მედ პი რი ქით – კა მე რა, 
რო მე ლიც თით ქ მის ყო ველ თ ვის მოძ რა ვი და არას
ტა ტი კუ რი ა, სიკ ვ დი ლის ეპი ზო დებ ში გა მიზ ნუ ლად 
დის ტან ცი რე ბუ ლი ხდე ბა. ოპე რა ტო რი არ კვეთს 
ეთი კუ რი პრინ ცი პე ბით და წე სე ბულ საზღ ვარს, მა
ყუ რე ბელს დის ტან ცი რე ბუ ლად უჩ ვე ნებს ადა მი ა
ნე ბის პი რად ტრა გე დი ას: იქ ნე ბა ეს მა ტა რებ ლის 
ვა გო ნი დან გარ დაც ვ ლი ლის გად მოს ვე ნე ბა, გვი
რა ბის მშე ნებ ლო ბა ში და საქ მე ბუ ლი და ღუ პუ ლი 
მა მა კა ცის საცხოვ რე ბე ლი სახ ლი თუ მო ხუ ცი ქა
ლის დაკ რ ძალ ვა.

ნი ნო ორ ჯო ნი კი ძის და ვა ნო არ სე ნიშ ვი ლის ნა
მუ შე ვა რი მოკ ლე ბუ ლია პირ და პირ რი ტო რი კას ან 
ცალ სა ხა, ზე და პი რულ კრი ტი კას. ავ ტო რე ბი მნიშ
ვ ნე ლო ვან აქ ცენ ტებს სვა მენ თა ნა მედ რო ვე ო ბის 
ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვის – შრო მი
თი უფ ლე ბე ბის კუთხით, რის თ ვი საც ადა მი ა ნებს 
ჯერ კი დევ ბრძო ლა უწევთ: უსაფ რ თხო სა მუ შაო 

გა რე მო, შე სა ბა მი სი ეკი პი რე ბა, კუთ ვ ნი ლი ზე გა
ნაკ ვე თუ რი ანაზღა უ რე ბა... რო გორც რა ულ ჯა ი
ნის პო ე ტურ დო კუ მენ ტა ლის ტი კა ში მე ქა ნიზ მე ბი 
(2016), სა დაც ფაბ რი კის დე ჰუ მა ნი ზე ბულ სა მუ შაო 
გა რე მო ში მან ქა ნა და ნად გა რე ბის მსგავ სად და
საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი სი ჩუ მეს ირ ჩე ვენ, ზვა რე ში 
გარ დაც ვ ლი ლი მუ შის მე უღ ლეც კითხ ვას სვამს: 
იქ ნებ იმი ტომ არი ან ჩუ მად, რომ უსამ სა ხუ როდ 
დარ ჩე ნის ში ში ზოგ ჯერ უსა მარ თ ლო ბის გან ც და
ზე ძლი ე რი ა?

აღ ნიშ ნუ ლი თე მის სიმ ძაფ რის მი უ ხე და ვად ეს 
გვი რა ბის მა გის ტ რა ლუ რი ხა ზი არ არის. ფილ მ ში 
მთა ვა რი მა ინც ის ატ მოს ფე რო ა, რო მე ლიც ეკ რან
ზე იქ მ ნე ბა. რო გორც ზიფ გ რიდ კრა კა უ ე რი წერ და, 
კი ნო “ფიზიკური რე ა ლო ბის რე ა ბი ლი ტა ცი ა ა” და 
კი ნო კა მე რამ სწო რედ „ცნობიერებისთვის შე უმ ჩ
ნე ვე ლი დე ტა ლე ბი” უნ და აღ წე როს და გა მო ა აშ კა
რა ოს. ამ შემ თხ ვე ვა შიც სწო რედ ასე ა, ავ ტო რე ბი 
პე რი ფე რი უ ლი რე ა ლო ბის ეკ რა ნულ ალ ტერ ნა ტი
ვას გვთა ვა ზო ბენ, რო მელ საც გა მორ ჩე უ ლი ხმო
ვა ნი რი გი აძ ლი ე რებს – დრო ის და სივ რ ცის არა
მა ტე რი ა ლუ რი სიმ ბო ლო. ის ზუს ტად გა მო ხა ტავს 
ადა მი ან თა გან წყო ბებს, წე ლი წა დის დრო ის, ატ
მოს ფე როს თუ სო ცი ა ლუ რი პე რი პე ტი ე ბის მო ნაც
ვ ლე ო ბას. მხო ლოდ რამ დე ნი მე ფილ მი მახ სენ დე ბა 
თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ დო კუ მენ ტა ლის ტი კა ში, 
სა დაც ხმო ვა ნი რი გი ზედ მი წევ ნით, სკრუ პუ ლო
ზუ რა დაა და მუ შა ვე ბუ ლი და, კონ ტ რა პუნ ქ ტის 
თვალ საზ რი სით, სრულ ყო ფილ ნა მუ შე ვარს ქმნის, 
რა საც ვერ ვიტყ ვი ოპე რა ტო რის ნა მუ შე ვარ ზე. ხე
ლის კა მე რა, რო მე ლიც ავ თენ ტუ რო ბის შე ნარ ჩუ
ნე ბას ემ სა ხუ რე ბა, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში არა და მა ჯე
რე ბე ლი, და უ მუ შა ვე ბე ლი კად რის შთა ბეჭ დი ლე ბას 
ტო ვებს. მაგ რამ ეს ყო ვე ლი ვე ფილ მის ზო გად აღ ქ
მას, მის ერ თი ან ემო ცი ურ მუხტს თუ ტემ პო რიტმს 
ხელს არ უშ ლის. 

შე საძ ლო ა, მა ყუ რე ბელს გა უჩ ნ დეს კითხ ვა, თუ 
რა ტომ ვერ ხვდე ბი ან ფილ მ ში ად გი ლობ რი ვე ბის 
მსგავ სად, ისე თი ვე ინ ტენ სი ვო ბით ჩი ნუ რი კომ პა
ნი ის წარ მო მად გენ ლე ბი და ინ ტე რეს დე ბა თუ არა 
ავ ტო რი მა თი პო ზი ცი ით? რამ დე ნად გა მარ თ ლე
ბუ ლი ა, რო ცა რე ჟი სო რი ასეთ სენ სი ტი ურ თე მას 
ეხე ბა და მხო ლოდ ერთ სივ რ ცე ზე და ერთ კო მუ
ნა ზე ფო კუ სირ დე ბა, „საწინააღმდეგო მხა რეს” 
დარ ჩე ნი ლი ადა მი ა ნე ბის კო მენ ტა რე ბი (ჩინური 
კომ პა ნი ა, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტი) თით ქოს სუ ლერ თი 
და აზრს მოკ ლე ბუ ლიც კი ა. მაგ რამ დო კუ მენ ტუ
რი კი ნო და ზო გა დად კი ნე მა ტოგ რა ფი სა ტე ლე ვი
ზიო რე პორ ტა ჟი არ არის, სა დაც „ორივე მხა რე” 
თა ნა ბარ ზო მი ე რად უნ და იყოს წარ მოდ გე ნი ლი. 
რე ჟი სო რო ბა ხომ სწო რედ არ ჩე ვა ნი ა: პო ზი ცი
ის და ფიქ სი რე ბა სა ჭი რო დროს და ად გი ლას და 
გარ კ ვე ულ წი ლად იმის გან საზღ ვ რაც კი, თუ „ვის 
მხა რეს ხარ”. რო გორც ამე რი კე ლი დო კუ მენ ტა
ლის ტის ბარ ბა რა კოპ ლეს ჰარ ლა ნის ოლ ქ ში (1976) 
რეფ რე ნად გა დევ ნე ბულ სიმ ღე რა ში „Which side 
are you on”, რი თიც ავ ტო რი მა ყუ რე ბელს არ ჩე ვა
ნის გა კე თე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე მი ა ნიშ ნებს.  
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21-ე სა უ კუ ნის პირ ვე ლი ათ წ ლე უ ლის ბო-

ლოს კენ უკ ვე სა ბო ლო ოდ გა მო იკ ვე თა 

სა ფეს ტი ვა ლო არე ნა ზე გა მო ჩე ნი ლი 

არა ნა რა ტი უ ლი კი ნოს ტენ დენ ცი ის 

კონ ტუ რი, სა დაც ამ ბის თხრო ბა, დი-

ა ლო გე ბი და მუ სი კა მი ნი მუ მამ დე იყო დაყ ვა ნი ლი, სტა ტი კურ 

და /ან ფარ თო კუთხით გა და ღე ბულ უწყ ვეტ კად რებ ში მდო რედ 

და აუჩ ქა რებ ლად იჭ რე ბო და სოფ ლუ რი გა რე მო სა თუ ბუ ნე ბის 

პე ი ზა ჟე ბი, რო მე ლიც ყო ველ თ ვის არ ემ თხ ვე ო და/ მიჰ ყ ვე ბო-

და კა მე რი სა თუ მა ყუ რებ ლის მზე რას და თა ვი სუ ფა ლი ხე ტი ა-

ლის სა შუ ა ლე ბას  იძ ლე ო და. თა ვი დან ასეთ კი ნოს კრი ტი კო სე-

ბი  სი ნე ფი ლურს უწო დებ დ ნენ. ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი, ვინც ამის 

სა ნაც ვ ლოდ ტერ მი ნი “ნელი კი ნო”/Slow Cinema და ამ კ ვიდ რა, 

ჯო ნა თან რომ ნი იყო.  Sight&Sound-ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ წე რილ-

ში და კარ გუ ლი დრო ის ძი ე ბა ში რომ ნი “ნელი კი ნოს” მთა ვარ 

ნიშ ნად დრო ის გან გ რ ძო ბა დო ბას გა მო ყოფს. დღეს დღე ო ბით 

“სლოუს” შე სა ხებ უამ რა ვი ანა ლი ტი კუ რი ტექ ს ტია და წე რი ლი, 

სა დაც სტი ლუ რი აღ წე რი სას ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა სიტყ ვე ბი: პო-

ე ტუ რი, ჭვრე ტი თი, და ფიქ რე ბუ ლი, მშვი დი, სუ ლი ე რი, ას კე ტუ რი, 

მკაც რი, თავ შე კა ვე ბუ ლი, მდუ მა რე, მო საწყე ნი და კო მა ტო ზუ-

რიც კი და ის მე ბა კითხ ვა – რამ დე ნად არის “ნელი კი ნო” ჭეშ მა-

რი ტად ნო ვა ტო რუ ლი და დრო ის კონ ცეფ ცი ა, რო მელ საც ის ეყ-

რ დ ნო ბა – რე ა ლუ რად ახა ლი? თუ ის ჯერ კი დევ მო დერ ნის ტუ ლი 

პე რი ო დის ჭვრე ტი თი (Contemporary Contemplative Cinema) ან 

ტრან ს ცენ დენ ტალუ რი კი ნოს ჭრილ ში უნ და გან ვი ხი ლოთ?
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მკვლე ვა რი ნა დინ მეი მი იჩ ნევს, რომ “ნელი 
კი ნოს” დრო ი თი კონ ცეფ ცია აღ მო სავ ლურ ხედ
ვა სა და ფი ლო სო ფი ას თან არის ახ ლოს. მი სი 
აზ რით, და სავ ლე თი სა და აღ მო სავ ლე თის მი
ერ დრო ის აღ ქ მის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბას სა ხი ე რად 
გა მო ხა ტავს ძველ ჩი ნეთ ში გა მო გო ნი ლი ქვი შის 
სა ა თის პრინ ცი პი,  რო მე ლიც ჩვენ გან და მო უ კი
დე ბე ლი დრო ის დი ნე ბას, გა დი ნე ბას აღ ნიშ ნავს, 
გან ს ხ ვა ვე ბით და სავ ლუ რი წარ მო შო ბის მე ქა ნი
კუ რი სა ა თის გან, რო მე ლიც ციკ ლუ რი, ბრუნ ვა
დი, გა ზომ ვა დი დრო ის მე ქა ნიზმს წარ მო ად გენს 
და გვიქ მ ნის გან ც დას, რომ დრო ის კონ ტ რო ლი 
შეგ ვიძ ლი ა. სწო რედ დრო ის ჭვრე ტით  ფი ლო სო
ფი ურ აღ ქ მას ემ ყა რე ბა ჩი ნუ რი მხატ ვ რო ბა, სა
დაც ნა ხა ტი ვერ ტი კა ლუ რად, ორ გან ზო მი ლე ბი ან 
სიბ რ ტყე ზე ისე იგე ბა, თით ქოს მი ცუ რავს, წყლის 
ნა კადს მიჰ ყ ვე ბა, და მთლი ა ნად და ო ის ტუ რი თუ 
ბუ დის ტუ რი კულ ტუ რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი, რო
მელ თა მთა ვა რი ნი შა ნი არის სი ცა რი ე ლე (ის, 
რის თ ვი საც ოძუს მკვლე ვრე ბი იყე ნე ბენ ტერ
მინს „მუ”, რო გორც არა რას აღ მ ნიშ ვ ნელს). ამ
დე ნად, ნა დინ მე ის თქმით, “სლოუს” კონ ცეფ ცია 
თუ ეს თე ტი კა არ არის ჩვე ნი სა უ კუ ნის აღ მო ჩე ნა. 
ის ყო ველ თ ვის არ სე ბობ და, უბ რა ლოდ დაჩ ქა რე
ბულ სა უ კუ ნე ში და ერ ქ ვა სა ხე ლი, რო მე ლიც არის 
წმინ დად და სავ ლუ რი დის კურ სი, შექ მ ნი ლი ჩვე ნი 
(დასავლური) გა მოც დი ლე ბი დან.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ “ნელი კი ნო” უფ რო 
ფარ თო მოძ რა ო ბის, ფაქ ტი უ რად, სუბ კულ ტუ რის 
ნა წი ლი ა, რო მელ საც “ნელ მოძ რა ო ბას” უწო დე
ბენ. ეს უკა ნას კ ნე ლი უპი რის პირ დე ბა თა ნა მედ
რო ვე ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი და მე ქა ნი ზე ბუ ლი სამ
ყა როს აჩ ქა რე ბულ რიტმს, რო მე ლიც აისა ხე ბა 
ცხოვ რე ბის წეს სა თუ ადა მი ა ნის საქ მი ა ნო ბის 
ნე ბის მი ერ სფე რო ში და სა დაც ხა რისხს გან საზღ
ვ რავს არა ის, თუ “რამდენად კარ გად”, არა მედ 
ის, თუ “რამდენად სწრა ფად”. 2004 წელს გა მო
ცე მულ წიგ ნ ში სი ნე ლის სა დი დებ ლად (In Praise of 
Slow), ავ ტო რი კარლ ონო რე აღ ნიშ ნავს: “ეს არის 
კულ ტუ რუ ლი რე ვო ლუ ცია იმ ცნე ბის წი ნა აღ მ

დეგ, რაც გუ ლის ხ მობს, რომ “უფრო სწრა ფად” 
“უკეთესს” ნიშ ნავს... ეს არის იმა ზე, რომ ხა რის ხი 
უპი რა ტე სია რა ო დე ნო ბა ზე ყვე ლა სფე რო ში – მო
ყო ლე ბუ ლი სა მუ შა ო დან, დამ თავ რე ბუ ლი საკ ვე
ბი თა თუ შვი ლე ბის აღ ზ რ დით.” 

ჟილ დე ლე ზი თა ვის ფუნ და მენ ტურ ნაშ რომ ში 
კი ნოს ორ მთა ვარ – მოძ რა ო ბა ი მი ჯი სა და დრო 
ი მი ჯის – მი მარ თუ ლე ბას სწო რედ იმ პრინ ცი პის 
მი ხედ ვით გა მო ყოფს, თუ რო გორ ხდე ბა მოძ
რა ო ბის გა და ტა ნა /ა სახ ვა დრო სა და სივ რ ცე ში. 
დე ლე ზი ეყ რ დ ნო ბა მოძ რა ო ბის გა გე ბას ფრან გი 
ფი ლო სო ფო სის ან რი ბერ გ სო ნის მი ხედ ვით, რო
მე ლიც გა ნას ხ ვა ვებს მოძ რა ო ბას, რო გორც გა და
ად გი ლე ბას და მოძ რა ო ბას, რო გორც გან გ რ ძო
ბა დო ბას. პირ ვე ლი, რო მე ლიც არის წყვე ტი ლი, 
წარ სულს მი ე კუთ ვ ნე ბა, ხო ლო მე ო რე, რო მე ლიც 
ერ თი ა ნი და და უ ნა წევ რე ბე ლი ა, აწ მ ყო ში ვი თარ
დე ბა. მოძ რა ო ბა, ერ თი მხრივ, არის ორ ობი ექტს, 
ორ (ან რამ დე ნი მე) ნა წილს შო რის ურ თი ერ თო ბა 
(ის, რაც მათ შო რის ხდე ბა და ვი თარ დე ბა) და, 
მე ო რე მხრივ, ის, რაც გა მო ხა ტავს მოქ მე დე ბის 
(დროში) უწყ ვე ტო ბას. ბერ გ სო ნი ამ უკა ნას კ ნე ლის 
ასახ ს ნე ლად იშ ვე ლი ებს წყლი ან ჭი ქა ში ჩაყ რი ლი 
შაქ რის მა გა ლითს, “რომელსაც უნ და ვე ლო დოთ, 
რომ გად ნეს”. ის არ გა ნი ხი ლავს შემ თხ ვე ვას, რო
ცა შე იძ ლე ბა ჭი ქას კოვ ზით მო უ რი ო, რა თა და
აჩ ქა რო და ამა ვე დროს უფ რო ხი ლუ ლი გა ხა დო 
მოძ რა ო ბა, არა მედ გა ნი ხი ლავს სწო რედ დრო
ში გან გ რ ძო ბად მოძ რა ო ბას, რო გორც პრო ცესს, 
რო მე ლიც ხა რის ხობ რივ ცვლი ლე ბას იძ ლე ვა. ამ 
შემ თხ ვე ვა ში მოძ რა ო ბა სივ რ ცუ ლი კა ტე გო რი ი
დან დრო ით ში გა და დის. ის სა კუთ რივ მოძ რა ო
ბის ფარ გ ლებს სცდე ბა და მის მიღ მა ა. დე ლე ზის 
აზ რით, სწო რედ ამ გ ვა რი მოძ რა ო ბა წარ მო შობს 
“დროიმიჯს” ანუ იმიჯ  გან გ რ ძო ბა დო ბას, იმიჯ 
 ც ვ ლი ლე ბას, იმიჯ  და მო კი დე ბუ ლე ბას, იმიჯ  მო
ცუ ლო ბას. 

“ნელი კი ნოს” კონ ცეფ ცია სწო რედ დრო ის 
კი ნო ი მი ჯის შექ მ ნას ემ ყა რე ბა. “ნელი კი ნოს” 
ერ თ ერ თი მთა ვა რი გან მ საზღ ვ რე ლი არის ე. წ. 
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temps mort – ანუ ერ თ გ ვა რად შე ჩე რე ბუ ლი დრო, 
რო დე საც კად რ ში არა ფე რი ხდე ბა, ყო ველ შემ
თხ ვე ვა ში, არა ფე რი თხრო ბის გან ვი თა რე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი, არა მედ მას ში არის თა ვის თა
ვად არ სე ბუ ლი “მყოფობა”, ქმე დე ბა ან და სრუ ლი 
უმოქ მე დო ბა, რო მე ლიც დრო ის მოძ რა ო ბა შია 
ჩა წე რი ლი. 

სწო რედ “ნელი კი ნო” და მას ში დრო ის ორ
გა ნი ზე ბის სა კითხი გახ და პოლ შრე ი დე რის თ ვის 
მისი ცნო ბი ლი წიგ ნის – ტრან ს ცენ დენ ტა ლუ-
რი კი ნო – ახა ლი რე დაქ ცი ის (2018) ინ ს პი რა ცი ა, 
რად გან ამ კი ნო მი მარ თუ ლე ბას ხში რად ადა რე ბენ 
ხოლ მე ბრე სო ნის შე მოქ მე დე ბით სტილს თუ ზო
გა დად ტრან ს ცენ დენ ტა ლურ ეს თე ტი კას. თუმ ცა 
ავ ტო რის თქმით, ტრან ს ცენ დენ ტა ლუ რი არ არის 
“ნელი კი ნო”. ის მხო ლოდ ერ თ ერ თი წი ნა პი რო
ბაა ამ უკა ნას კ ნე ლის გან ვი თა რე ბის თ ვის, ისე ვე 
რო გორც “ბაზენის ნე ო რე ა ლიზ მი თუ ან ტო ნი ო
ნის სუ ლის შემ ძ ვ რე ლი ხე ტი ა ლი”. თუმ ცა შრე ი დე
რის თქმით, თა ვის თა ვად დის კუ სია “ნელ კი ნო ზე”, 
რო გორც ერ თი ან მო ცე მუ ლო ბა ზე, პრობ ლე მუ
რი ა, რად გან ის არ არის ერ თ გ ვა რო ვა ნი და სხვა
დას ხ ვა რე ჟი სო რი “სინელესაც” სხვა დას ხ ვა მიზ
ნით იყე ნებს. ზო გი ერთ “სლოუ”რე ჟი სორ თან თუ 
კონ კ რე ტულ ფილ მ ში, იქ ნე ბა ეს ალან კა ვა ლი ეს 
ტე რე ზა, ალექ სანდრ სო კუ რო ვის დე და და ვა ჟიშ-
ვი ლი, კარ ლოს რე ი გა და სის ჩუ მი სი ნათ ლე, ბრუ
ნო დი უ მო ნის ა დე ვი ში თუ სხვა, შე იძ ლე ბა და ვი
ნა ხოთ ტრან ს ცენ დენ ტა ლუ რი კი ნოს მე ქა ნიზ მიც 
– ყო ველ დღი უ რო ბა, შე უ სა ბა მო ბა, გა დამ წყ ვე ტი 
მოქ მე დე ბა, სტა ზი სი.

შრე ი დე რი ახა ლი რე დაქ ცი ის შე სა ვალ ში, 
ტრან ს ცენ დენ ტა ლუ რი სტი ლის გა და აზ რე ბა, აღ
ნიშ ნავს: “კინო თა ვის თა ვად იყო ნა რა ტი უ ლი, მა
ში ნაც კი, რო ცა გა მო სა ხუ ლე ბა იყო მა ტა რებ ლის 
შე მოს ვ ლა... მი ა ბით ამ გა მო სა ხუ ლე ბას მე ო რე 
და ის ტო რია და იწყე ბა. დრო ემ სა ხუ რე ბა ამ ბის 
თხრო ბას. ნელ მა კი ნომ ამო ატ რი ა ლა ეს ურ თი
ერ თ მი მარ თე ბა. დრო იქ ცე ვა ამ ბად... ნე ლი კი ნო 
იკ ვ ლევს, რო გორ მოქ მე დებს დრო გა მო სა ხუ

ლე ბა ზე” (Paul Schrader. Transcendental Style in 
Film. With a New Introduction – Rethinking Tran-
scendental Style). შრე ი დე რი სვამს კითხ ვას – რა 
იქ ნე ბო და, რომ ლუ მი ე რე ბის პირ ვე ლი ფილ მი 
“მატარებლის შე მოს ვ ლა” არა 50 წა მი, არა მედ 5 
წუ თი ან 5 სა ა თი გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ყო? იქ ნე ბო და 
ის ისევ მა ტა რებ ლის შე მოს ვ ლა ზე თუ იმ გა მოც
დი ლე ბა ზე, რო მელ საც მა ტა რებ ლის შე მოს ვ ლა ზე 
დაკ ვირ ვე ბის გან იღებ?

რა საკ ვირ ვე ლი ა, გარ კ ვე ულ წი ლად ჟილ 
დე ლე ზის მო საზ რე ბებ საც და “ნელი კი ნოს” 
სტი ლის ტურ პრინ ცი პებ საც კი ნოს, რო გორც 
“ცხოვრების ნა კა დის” ან დ რე ბა ზე ნი სე ულ იდე
ას თან და მის მი ერ გან ხი ლუ ლი კი ნო ე ნის ევო
ლუ ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბებ თან მივ ყა ვართ. ბა ზე ნი 
კი ნო ში ალ ტერ ნა ტი ულ ფორ მე ბად გა ნი ხი ლავ და 
იმ რე ჟი სო რე ბის კი ნოს, რომ ლებ საც სწამ დათ 
იერ სა ხის (image) (ეიზენშტეინი და მონ ტა ჟუ რი 
სკო ლა) და მათ კი ნოს, ვი საც რე ა ლო ბის სწამ და 
(ლუმიერების ტრა დი ცი ა). მარ თა ლი ა, ამ ალ ტერ
ნა ტი ვებს ბა ზე ნი სტი ლის ტუ რი ცვლი ლე ბე ბის  
ფონ ზე ქრო ნო ლო გი უ რად გა ნა თავ სებს (20იანი 
წლე ბი და 3040იანი წლე ბი), მაგ რამ იქ ვე მი უ
თი თებს, რომ ჯერ კი დევ უხ მო კი ნოს, ე. წ. მე
ფე მონ ტა ჟის დო მი ნა ცი ის პე რი ოდ ში ზო გი ერ თი 
რე ჟი სო რი (მაგალითად, რო ბერტ ფლა ერ ტი და 
ერიხ ფონ შტრო ჰე ი მი) უკ ვე იყე ნებს არა მონ
ტა ჟურ კი ნო ე ნას, რა საც 3040იან წლებ ში ჟან 
რე ნუ ა რი, ორ სონ უელ სი თუ უილი ამ უაილე რი 
გა ნა ვი თა რე ბენ. ცვლი ლე ბე ბი კი ნო ე ნა ში, რაც 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იყო გან პი რო ბე ბუ ლი ტექ ნი კუ
რი ნო ვა ცი ე ბით, გან სა კუთ რე ბით კი ხმის დამ
კ ვიდ რე ბით, ში და კად რობ რივ მონ ტაჟ ში, ღრმა 
ფო კუ სურ მი ზან ს ცე ნებ სა თუ გრძელ, გა უჭ რელ 
კად რებ ში გა მოვ ლინ დე ბა. ბა ზე ნის თ ვის უწყ ვე ტი 
კად რი რე ა ლის ტუ რი ეს თე ტი კის სი ნო ნი მი ა. ახა
ლი კი ნო ე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში ბა ზე ნი გან სა კუთ
რე ბულ როლს მი ა წერს ნე ო რე ა ლიზმს, რო მელ
საც არა მხო ლოდ ფორ მა ში, არა მედ ში ნა არ ს შიც 
შე მო აქვს ცვლი ლე ბე ბი. თუ ზე ვით ნახ სე ნებ 
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რე ჟი სო რებ თან სი უ ჟე ტი ჯერ კი დევ გარ კ ვე
ულ წი ლად წარ მარ თავს ფორ მას, ნე ო რე ა ლიზ მი 
აღ ბეჭ დავს რე ა ლო ბას, რო გორც სივ რ ცე ში მრა
ვალ დე ტა ლად თუ მოვ ლე ნად გაშ ლი ლი, უწყ ვე
ტი პრო ცე სე ბის ერ თობ ლი ო ბას. ნე ო რე ა ლიზ მ მა  
ეკ რან ზე შე მო ი ტა ნა ცხოვ რე ბის ქა ო სუ რო ბა და 
მო უ ხელ თებ ლო ბა, ე. წ. “ცხოვრების ნა კა დი”, სა
დაც მხო ლოდ ადა მი ა ნი არ არის მოქ ცე უ ლი ფო
კუს ში, არა მედ – უბ რა ლოდ ქუ ჩა, პე ი ზა ჟი, ქა რი, 
წვი მა, ნე ბის მი ე რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი მოვ ლე ნა თუ 
დე ტა ლი. ამ დე ნად ნე ო რე ა ლიზ მ ში, რო მე ლიც 
მი მარ თუ ლე ბას აძ ლევს მე ო რე მსოფ ლიო ომის 
შემ დ გო მი კი ნოს გან ვი თა რე ბას, ამ ბა ვი და მი სი 
დრა მა ტურ გი უ ლი გან ვი თა რე ბა აღარ არის დო
მი ნან ტუ რი, რად გან ყო ველ დღი უ რო ბის ნა კა დი 
იკა ვებს კი ნო ნა რა ტი ვის ვრცელ ნა წილს. ამი ტომ 
შემ თხ ვე ვი თი არ არის, რომ ზო გი ერ თი ავ ტო რი 
თა ნა მედ რო ვე ნე ო რე ა ლის ტე ბად მო იხ სე ნი ებს 
“ნელი კი ნოს” კონ კ რე ტუ ლად რამ დე ნი მე რე ჟი
სორს: პედ რუ კოშ ტას, ლი სან დ რო ალონ სოს, ცია 
ჯან კეს, ლავ დი ასს, რომ ლებ თა ნაც გვხვდე ბი ან 
პე რი ფე რი ა ში მცხოვ რე ბი (ან უბ რა ლოდ მო ხე
ტი ა ლე) მარ გი ნა ლუ რი ადა მი ა ნე ბი, გვხვდე ბა ავ
თენ ტუ რი ად გი ლე ბი, შე უ ლა მა ზე ბე ლი/ ” და უ მუ
შა ვე ბე ლი” გა რე მო და დრო.

თუ ცხოვ რე ბი სე უ ლი დი ნე ბის მი ყო ლა ბა
ზე ნი სა და მი სი სკო ლის თ ვის უფ რო რე ა ლო ბის 
სა კითხი ა, “ნელი კი ნოს თ ვის” ის მოქ მე დე ბის 
რე ა ლურ დრო ში, ერ თ გ ვა რად ონ ლა ინ  რე ჟიმ ში 
გად მო ცე მას ემ სა ხუ რე ბა. თუმ ცა ორი ვე შემ თხ
ვე ვა ში დგე ბა რე ა ლო ბის რეპ რე ზენ ტა ცი ის ნაც
ვ ლად მი სი აღ ბეჭ დ ვა/ პ რე ზენ ტა ცი ის სა კითხი. 
რო გორც სერჟ და ნეი ბა ზე ნი სე უ ლი სკო ლის შე
სა ხებ აღ ნიშ ნავს, “კაიესთვის” აქ სი ო მაა ის, რომ 
კი ნოს ფუნ და მენ ტუ რი კავ ში რი აქვს რე ა ლო ბას
თან და რომ რე ა ლო ბა არ არის ის, რაც რეპ რე
ზენ ტი რე ბუ ლი ა”... რომ კი ნო ში “ცარიელი სივ ც
რე/ დ რო უპი რა ტე სი და უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
ვიდ რე იერ სა ხე” (Matthew Flanagan. Slow Cinema: 
Temporality and Style in Contemporary Art and Ex-

perimental Film). 
თა ვის თა ვად სა კა მა თოა სა კითხი, რამ დე ნად 

შე საძ ლე ბე ლია ასახ ვა რეპ რე ზენ ტა ცი ის გა რე
შე, რად გან ობი ექ ტივ ში მოქ ცე უ ლი და ეკ რან ზე 
გა და ტა ნი ლი გა მო სა ხუ ლე ბა – რაც უნ და თა ვი
სუ ფა ლი კა მე რით აღი ბეჭ დოს და არას ტ რუქ ტუ
რი რე ბუ ლი იყოს – უკ ვე აღარ არის თა ვის თა ვა დი 
არ სე ბო ბა, არა მედ ექ ცე ვა გარ კ ვე ულ ფორ მა სა 
და ხედ ვის კუთხე ში, თუმ ცა შე საძ ლოა სწო რედ 
ეს სა კითხი იყოს “ნელი კი ნოს” ერ თ ერ თი მთა ვა
რი გან მას ხ ვა ვე ბე ლი მო დერ ნის ტუ ლი პე რი ო დის 
ე. წ. ჭვრე ტი თი კი ნოს გან, რო მე ლიც ასე ვე მდო
რე, აუჩ ქა რე ბელ კონ ტი ნუუმს ქმნის და უკავ
შირ დე ბა მი ქე ლან ჯე ლო ან ტო ნი ო ნის, ან დ რეი 
ტარ კოვ ს კის, იასუ ძი რო ოძუს, რო ბერ ბრე სო ნის, 
შან ტალ აკერ მა ნის, შტრა უ ბი უ ი ეს, თეო ან გე ლო
პუ ლო სის, მიკ ლოშ იან ჩო სა თუ სხვე ბის კი ნოს. 
მათ თან ეს თე ტი კუ რი ფორ მა ინ ტე ლექ ტუ ა ლი
ზე ბუ ლი ა. მო დერ ნისტ ავ ტო რებ თან ყო ფი თი დე
ტა ლი, რუ ტი ნუ ლი რე ა ლო ბა არ რჩე ბა ყო ფი თი 
დე ტა ლი სა და რუ ტი ნუ ლი რე ა ლო ბის დო ნე ზე, 
არა მედ გარ და იქ მ ნე ბა მხატ ვ რულ ინ ტე ლექ ტუ ა
ლურ იერ სა ხედ, რო მე ლიც გა უცხო ე ბი სა და სი
მარ ტო ვის სიმ ბო ლოდ აღიქ მე ბა. თა ნა მედ რო ვე 
ავ ტო რი, მიჰ ყ ვე ბა რა უფ რო ნა ტუ რა ლის ტუ რად 
რე ა ლუ რი დრო ის მსვლე ლო ბას, “არ ახ დენს ბუ
ნე ბის მარ ტი ვი სი ლა მა ზის ინ ტე ლექ ტუ ა ლი ზე ბას, 
პო ე ტი [მხოლოდ] აკ ვირ დე ბა და იღებს ამ ყვე ლა
ფერს”. (Harry Tuttle. Slower or Contemplative?). 

ამ ორ კი ნო ში დრო ი მი ჯი სხვა დას ხ ვა ნა ი რად 
იწარ მო ე ბა. მო დერ ნის ტებ თან რუ ტი ნუ ლი გან
მე ო რე ბა დო ბა ერ თ გ ვა რად რი ტუ ა ლურ ხა სი ათს 
იღებს და სი ცა რი ე ლის რეპ რე ზენ ტა ცი ას წარ მო
ად გენს. შან ტალ აკერ მა ნი ჟან დილ მან ზე (Jeanne 
Dielman, 1975) მუ შა ო ბის შე სა ხებ სა უბ რი სას აღ
ნიშ ნავ და, რომ ფილ მ ში “დრო მთლი ა ნად რე კონ
ს ტ რუ ი რე ბუ ლი იყო, რო მე ლიც რე ა ლუ რი დრო ის 
შთა ბეჭ დი ლე ბას იძ ლე ო და”. ამის მი საღ წე ვად 
მსა ხი ობ დელ ფინ სე ი რიგს სთხოვ და, შე ნე ლე ბუ
ლი მოძ რა ო ბე ბით მო ემ ზა დე ბი ნა შნი ცე ლი, ნე ლა 
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აეღო შაქ რის ქი ლა, აეწია ხე ლი და ა. შ. სი ნამ დ
ვი ლე ში აკერ მა ნის რე ჟი სო რუ ლი მე თო დი იყო ჰი
პერ რე ლის ტუ რი და არა რე ა ლის ტუ რი. 

“ნელი კი ნოს” ავ ტო რებ თან რე ა ლო ბა დრო
ის დი ნე ბის კვალ დაკ ვალ, “გამოტოვებების გა
რე შე” აღი ბეჭ დე ბა (რამდენადაც ეს შე საძ ლე ბე
ლი ა). ისი ნი წარ მო ად გე ნენ რუ ტი ნას, რო გორც 
რუ ტი ნას, რო მელ შიც ყო ფი თო ბის დე ტა ლუ
რი აღ წე რი ლო ბა ქმნის თა ვად კი ნო ნა რა ტივს. 
ეს ისე თი ყო ფი თი ქმე დე ბე ბი და დე ტა ლე
ბი ა, რაც კი ნო ში ხან გ რ ძ ლი ვი დო ზით არა სო
დეს აღი ბეჭ დე ბო და ხოლ მე მა თი ეს თე ტი კუ რი 
“გაუმართლებლობიდან” გა მომ დი ნა რე (იქნება 
ეს ჭა მის, ჰი გი ე ნუ რი თუ ბი ო ლო გი უ რი მოთხოვ
ნი ლე ბე ბის ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი ალონ სოს, ვი
რე სე ტა კუ ლის თუ სე რას ფილ მებ ში, თუ სა ში
ნაო საქ მი ა ნო ბის ნა ტუ რა ლის ტუ რი, გრა ფი კუ ლი 
ასახ ვა, რო გო რიც არის ცხო ვე ლის / ფ რინ ვე ლის 
დაკ ვ ლა და გატყა ვე ბა და ა. შ.). აქ თა ვად ეს თე
ტი კუ რის ცნე ბა მოხ ს ნი ლი ა, რად გან ცხოვ რე ბის 
დი ნე ბა ამ კა ტე გო რი ე ბის მიღ მა ა. 

“ნელი კი ნო” უწყ ვე ტი კად რე ბით გად მო
ცე მუ ლი რუ ტი ნის აღ ბეჭ დ ვი სას, რო მელ შიც 
თით ქოს არ ერე ვა და ქმნის სრუ ლი რე ა ლო
ბის იმი ტა ცი ას,  სა ბო ლო ოდ პი რო ბით მხატ
ვ რულ ტექ ს ტად იქ ცე ვა. იმ დე ნად, რომ უკ ვე 
შე უძ ლე ბელს ხდის კლა სი კურ კი ნო თე ო რი ებ
ში გან ხი ლულ ტრა დი ცი ულ და პი რის პი რე ბას 
– ონ თო ლო გი უ რი (ანდრე ბა ზე ნი) და მონ ტა
ჟურ  მა ნი პუ ლა ტო რუ ლი (სერგეი ეიზენ შ ტე ი ნი). 
“ხომ არ არის ეს მა ნი პუ ლა ცი ის სხვა ფორ მა?“ 
– სვამს კითხ ვას პოლ შრე ი დე რი – „რა გან ს ხ
ვა ვე ბაა მა ნი პუ ლა ტო რულ ფილმს, სა დაც დრო 
ქმნის სას პენსს და მა ნი პუ ლა ტო რულ დროს შო
რის, რო მე ლიც ქმნის მოწყე ნი ლო ბას? ხომ არ 
არის პა სი უ რი აგ რე სია აგ რე სი ის სხვა ფორ მა?” 

ზუს ტად ამ სა თა უ რით – პა სი უ რი აგ რე სია – 
აქ ვეყ ნებს ნიკ ჯე იმ სი  2010 წელს Sight&Soundში 
სა რე დაქ ციო სვეტს, რომ ლი თაც სა თა ვეს უდებს 
დის კუ სი ას ე. წ. ნელ კი ნო ზე. რო გორც ნიკ ჯე იმ

სი აღ ნიშ ნავს: “ამ ტი პის ბევ რი ფილ მით აღ ტა ცე
ბუ ლი და მო ხიბ ლუ ლი ვარ, მაგ რამ და ვიწყე იმა ზე 
ფიქ რი, ზო გი ერ თი მათ გა ნი ხომ არ სთა ვა ზობს 
ად ვილ ცხოვ რე ბას კრი ტი კო სებ სა და პროგ რა
მის შემ დ გენ ლებს?.. არის სა შიშ რო ე ბა, რომ თა
ვი სუფ ლად მიშ ვე ბუ ლი ეს კულ ტუ რუ ლი ტენ დენ
ცია მა ნი ე რის ტუ ლად იქ ცეს და რუ ტი ნი სად მი 
რე ვე რან სებ მა, რაც ორ თო დოქ სი კრი ტი კო სე ბის 
ფარ თო თაყ ვა ნის ცე მას იმ სა ხუ რებს, სუსტ ფილ
მებს მის ცეს გა სა ქა ნი... ასე თი ფილ მე ბი ად ვი ლად 
გა მახ სოვ რ დე ბა და მათ ად ვი ლად გა ნი ხი ლავ 
დე ტა ლუ რად, რად გან დე ტა ლი ძა ლი ან ცო ტა ა. 
გა რი გე ბა, რო მელ საც ნე ლი კი ნოს ნა ირ სა ხე ო
ბე ბი მა ყუ რე ბელ თან დებს, მარ ტი ვი ა: შენ უნ და 
გქონ დეს სტო ი კუ რი ნე ბის ყო ფა და მო მარ თუ ლი 
მზე რა, რა თა შე დევ რი არ გა მო გე პა როს… ასე თი 
ფილ მე ბი არის პა სი უ რად აგ რე სი უ ლი იმ აზ რით, 
რომ მო ითხოვს ჩვე ნი ძვირ ფა სი დრო ის დიდ მო
ნაკ ვე თებს, რა თა სწრა ფად წარ მა ვალ და მწირ ეს
თე ტი კურ თუ პო ლი ტი კურ ეფექ ტებს მი აღ წი ოს: 
ხან და ხან ეს ამად ღირს, ხან და ხან კი – არა.”

ნიკ ჯე იმ სი სა და მი სი თა ნა მო აზ რე ე ბის მტკი
ცე ბით, თა ვის დრო ზე ჰო ლი ვუ დის ცხა დი ალ
ტერ ნა ტი ვა 1960იანი წლე ბის ექ ს პე რი მენ ტე ბის 
ფერ მ კ რ თალ გა და მუ შა ვე ბად და უსუ სურ მე ამ ბო
ხე ო ბად იქ ცა, რა მაც ერ თ გავ რი რე ლი გი უ რი თაყ
ვა ნის ცე მის სა ხეც კი მი ი ღო. ამ პო პუ ლა რუ ლო ბას 
და ერ თ გ ვარ მო დუ რო ბას პოლ შრე ი დე რი ერ თ 
ერთ ინ ტერ ვი უ ში და ბალ ბი უ ჯე ტუ რო ბით ხსნის, 
რაც შე და რე ბით პა ტა რა და ღა რი ბი ქვეყ ნის კი ნე
მა ტოგ რაფს მსოფ ლიო კი ნო ას პა რეზ ზე გას ვ ლის 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. ამი ტომ არ არის გა საკ ვი რი, 
რომ ეს ფილ მე ბი უმე ტე სად იქ მ ნე ბა ტა ი ლან დ ში, 
არ გენ ტი ნა ში, ფი ლი პი ნებ ზე და ა. შ. თუმ ცა შრე
ი დე რის აზ რით, ნელ მა კი ნომ უკ ვე ამო წუ რა თა
ვი სი სა ინ ტე რე სო პე რი ო დი და, ერ თა დერ თი, შე
იძ ლე ბა სა გა ლე რეო სივ რ ცე ებ ში გა და ი ნაც ვ ლოს. 

გა მო ვა “ნელი კი ნო” “კომატოზური” მდგო
მა რე ო ბი დან თუ ნე ლი სიკ ვ დი ლით გა ნაგ რ ძობს 
კვდო მას? 
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ლი კა გლურ ჯი ძე

ჩუმი
მეამბოხეები

რა ურ თი ერ თო ბაა ადა მი ა ნურ გა სა ჭირ სა და 
ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშს შო რის? 

ყვე ლა ზე მჭიდ რო და ჩემ თ ვის ყვე ლა ზე 
მის ტი კუ რი ნე ბის მი ერ ურ თი ერ თო ბას შო რის.

ჟილ დე ლე ზი. რა არის შე მოქ მე დე ბი თი აქ ტი? 

 
 გადით ჩე მი ის ტო რი ი დან! 

 მე თვი თო ნაც გაძ ლე ბა ზე ვარ:
 სულ მსხვი ლი პლა ნე ბი,
 მოთ ვალ თ ვა ლე ვი დე ო, 

 მას ზე გათ ვ ლი ლი მოქ მე დე ბა 
 არაცხოვ რე ბა. 

 ლია სტუ რუა
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კი ნოს ის ტო რი ა ში უამ რა ვი სა ინ ტე რე
სო, და სა მახ სოვ რე ბე ლი და უნი კა ლუ
რი გმი რი მო ი ძებ ნე ბა. პერ სო ნა ჟე ბი, 
რომ ლე ბიც მა ყუ რე ბელს აღაფ რ თო
ვა ნე ბენ ან, პი რი ქით, ზიზღს ჰგვრი

ან. სხვა დას ხ ვა მო ტი ვებ ზე შექ მ ნი ლი, კა ცობ
რი ო ბის მეხ სი ე რე ბის არ ქი ვი დან, ის ტო რი ი დან, 
მი თო ლო გი ი დან თუ ლი ტე რა ტუ რი დან ამო ღე
ბუ ლი და ეკ რან ზე გად მო სახ ლე ბუ ლი გმი რე
ბი. ისი ნი კი ნო რე ა ლო ბა ში გა ცოცხ ლ დ ნენ და 
ვი ზუ ა ლურ იერ სა ხე ე ბად იქ ც ნენ, მა თი მო ხელ
თე ბა შეგ ვიძ ლია მოძ რა ო ბა ში, დრო სა და სივ
რ ცე ში. მაგ რამ სა ინ ტე რე სო ისა ა, რომ კი ნოს 
გაჩენის პირ ვე ლი ვე წა მი დან მის ობი ექ ტივ ში 
მოხ ვ და და ეკ რა ნულ გმი რად იქ ცა ჩვე უ ლებ
რი ვი, ნამ დ ვი ლი ადა მი ა ნი. ადა მი ა ნი რე ა ლუ
რი ბი ოგ რა ფი ით, ცხოვ რე ბით, პრობ ლე მე ბით, 
რო მე ლიც ტო ვებ და სამ სა ხურს, ელო დე ბო და 
მა ტა რე ბელს, მი დი ო და ქუ ჩა ში და გა ო ცე ბუ ლი 
უყუ რებ და კი ნო ა პა რატს, რო მელ საც მი სი ას

ლის ან ორე უ ლის შექ მ ნა შე ეძ ლო. 
პირ ველ ქრო ნი კა ლურ თუ დო კუ მენ ტურ 

კად რებ ში ვხე დავ დით მცი რე ეპი ზო დებს, სცე
ნებს ყო ველ დღი უ რო ბი დან. შეგ ვიძ ლია შე ვის
წავ ლოთ, რო გორ ეც ვათ ამ ადა მი ა ნებს, რას 
აკე თებ დენ, რო გო რი იყო მა თი მოძ რა ო ბის 
ქო რე ოგ რა ფი ა, ჩვე ვე ბი და ა. შ. ადა მი ა ნე ბის 
გარ და გმი რე ბად იქ ც ნენ ქა ლა ქე ბი (ე. წ. ქა ლა
ქის სიმ ფო ნი ე ბი), გზე ბი (უსასრულო ხე ტი ა ლი 
და კი ნო მოგ ზა უ რო ბე ბი, სა დაც ხში რად მოძ
რა ო ბის პრო ცე სი ხდე ბა მთა ვა რი), ჩა კე ტი ლი 
ოთა ხე ბი და პე ი ზა ჟე ბი. კა მე რამ თით ქოს მზე
რა მო ავ ლო, ხე ლახ ლა აღ მო ა ჩი ნა, დაგ ვათ ვა
ლი ე რე ბი ნა და დაგ ვა ნა ხა სამ ყა რო, რო მელ შიც 
ვცხოვ რობთ. ისე ვე, რო გორც სხვა დახ ვა ადა
მი ა ნის მზე რი დან, სხვა დას ხ ვა კი ნოთ ვა ლი და
ნაც გა რე მო გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად აღიქ მე ბა. 

დო კუ მენ ტა ლისტ ჯონ გრირ სო ნის თ ვის 
რე ა ლო ბა შე მოქ მე დე ბი თი ვა რი ა ცი ე ბის უსას
რუ ლო შე საძ ლებ ლო ბა იყო. თუმ ცა ეს ხედ ვა 

თემა
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ზო გა დად კი ნე მა ტოგ რაფ საც შე იძ ლე ბა და
ვუ კავ ში როთ. რე ა ლო ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
ბევ რი ფორ მაც გვი ნა ხავს, დრო ი სა და სივ რ
ცის პირ და პი რი ათ ვი სე ბა, გარ დაქ მ ნა, და ჩეხ
ვა, დაჩ ქა რე ბა, მაქ სი მა ლუ რად დის ტან ცი რე ბა 
და სხვა. ყვე ლა კი ნო სამ ყა როს კი შე სა ბა მი სი 
პერ სო ნა ჟე ბიც ჰყავს. ამ შემ თხ ვე ვა ში მინ და 
ვი სა უბ რო კი ნოს შე საძ ლებ ლო ბა ზე, ეკ რა ნულ 
გმი რე ბად აქ ცი ოს ჩვე უ ლებ რი ვი ადა მი ა ნე ბი, 
პრობ ლე მე ბით (რომლებიც კი ნე მა ტოგ რა ფი უ
ლად გან ზო გად დე ბა), გან ც დე ბი თა და ის ტო
რი ე ბით. კი ნოს შე უძ ლია იყოს მშვი დი, ჩუ მი, 
გა რი ყუ ლი, და ვიწყე ბუ ლი ან სუ ლაც გაბ რა ზე
ბუ ლი პერ სო ნა ჟე ბის თავ შე სა ფა რი. მე ტიც, შე
უძ ლია იქ ცეს მათ ხმად. 

დღეს, რო ცა ჟან რებს შო რის საზღ ვ რე ბი 
სულ უფ რო იშ ლე ბა, მხატ ვ რუ ლი და დო კუ
მენ ტუ რი კი ნო მუდ მი ვად სეს ხუ ლობს ერ თ მა
ნე თის გან გა მო ხატ ვის ფორ მებს, ეს თე ტი კას, 
ხერ ხებს, და მო კი დე ბუ ლე ბას თე მის მი მართ და 

თვით გმი რებ საც კი. ზოგ ჯერ და მაბ ნე ვე ლი ა, 
გმი რი, რო მელ საც ეკ რან ზე ვუ ყუ რებ, ნამ დ
ვი ლი ადა მი ა ნი ა, რე ა ლუ რი ბი ოგ რა ფი ი თა და 
მეხ სი ე რე ბით თუ პერ სო ნა ჟი, რო მე ლიც ძა ლი
ან და მა ჯე რებ ლად ირ გებს თა ვის როლს? კონ
კ რე ტუ ლი კი ნო მოვ ლე ნა, ამ ბა ვი, მარ თ ლა მოხ
და თუ ავ ტო რის მო რიგ ინ ტერ პე ტა ცი ას თან 
გვაქვს საქ მე? მით უმე ტეს, სივ რ ცე ში, სა დაც 
ნამ დ ვი ლი და გა მო გო ნი ლი ამ ბე ბი, პრო ფე სი ო
ნა ლი და არაპ რო ფე სი ო ნა ლი მსა ხი ო ბე ბი ერთ 
გან ზო მი ლე ბა ში თა ნა არ სე ბო ბენ. სად სრულ
დე ბა აქ ნამ დ ვი ლი ადა მი ა ნის მეხ სი ე რე ბა და 
იწყე ბა პერ სო ნა ჟის ეკ რა ნუ ლი ცხოვ რე ბა? პი ერ 
პა ო ლო პა ზო ლი ნი თვლი და, რომ კი ნოს გრა მა
ტი კუ ლი ნიშ ნე ბი თა ვად სამ ყა როს ობი ექ ტე ბია 
და რე ჟი სორს გა ნუ საზღ ვ რე ლი შე საძ ლებ ლო
ბე ბი აქვს, რო მელ საც არ ზღუ დავს გა მო სა
ხუ ლე ბა თა ლექ სი კო ნი, ის ქა ო სი დან ქმნის და 
თა ვად ირ ჩევს, რის კენ მი მარ თოს ობი ექ ტი ვი, 
რო მე ლი სა გა ნი ან სა ხე აამეტყ ვე ლოს და ა. შ. 
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პა ზო ლი ნი ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს პერ სო ნა
ჟე ბის სო ცი ა ლურ თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე, ენა ზე. 

ამ კუთხით მინ და რამ დე ნი მე პერ სო ნა ჟი 
და მა თი სა არ სე ბო სივ რ ცე გა ვიხ სე ნო, ძი რი
თა დად, თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი კი ნოს მა გა
ლით ზე. ერ თი მხრივ, სა ინ ტე რე სოა ის კი ნო ე
ნა, რო მელ საც ავ ტო რე ბი ირ ჩე ვენ ამ გმი რე ბის 
სამ ყა რო სა და ყო ფის საჩ ვე ნებ ლად, მე ო რე 
მხრივ კი – პერ სო ნა ჟე ბის სა მეტყ ვე ლო ენა, 
რო მე ლიც ზოგ ჯერ უშუ ა ლო, ხის ტი ან ყუ რის
მომ ჭ რე ლი ცა ა. თუ ენა არ არის ხე ლოვ ნუ რი, ის 
ჰგავს გმი რე ბის ცხოვ რე ბას, სამ ყა როს და მა
თი ყო ველ დღი უ რო ბის, ყო ფი ე რე ბის სახ ლი ა. 
თა ნა მედ რო ვე კი ნე მა ტოგ რაფ ში (ზოგადად, 
კინოში) ვხე დავთ, რომ დუ მი ლიც შე იძ ლე
ბა იქ ცეს ენად და ხმად. გმი რე ბი კი, რომ ლე
ბიც ზოგ ჯერ დამ კ ვირ ვებ ლე ბი არი ან, ამ დუ
მი ლით და ა ტა რე ბენ პრო ტეს ტის იდე ას. სხვა 
სა კითხი ა, რამ დე ნად ახერ ხე ბენ ბო ლომ დე 
რე ა ლი ზე ბას რე ჟი სო რე ბის მი ერ შექ მ ნილ სამ
ყა რო ში და ან სა ით მი მარ თა ვენ ამ ენერ გი ას.

ირაკ ლი ფა ნი აშ ვი ლის 2009 წლის 
ფილ მ ში სერ გო გოთ ვე რა ნი ბავ შ ვის მო
ნო ლო გი ფილ მის მთა ვარ ხმად იქ ცე ვა. 
ეს ეკ რანს მიღ მა არ სე ბუ ლი მთხრო ბე
ლი ხმა მოგ ვიყ ვე ბა ამ ბავს ერთ ოჯახ
ზე, მის ყო ფა სა და თი თო ე უ ლი წევ რის 
ცხოვ რე ბა ზე. კი ნომ, მხატ ვ რულ მა თუ 
დო კუ მენ ტურ მა, არა ერ თხელ გვაჩ ვე ნა, 
რომ ერ თი გმი რის ის ტო რი ის ილუს ტ
რა ცი ით მთე ლი სო ცი უ მის, კონ კ რე ტუ
ლი ჯგუ ფის ან ქვეყ ნის ბი ოგ რა ფი ის 
მო ყო ლაც კი შე იძ ლე ბა. ფილ მი იმ დე
ნად იმი ტი რებს დო კუ მენ ტურ სტილს, 
რომ ზოგ ჯერ გვა ეჭ ვებს კი დეც, რე ა
ლურ გმი რებს ხომ არ ვუ ყუ რებთ. კა მე
რა უხერ ხუ ლად ახ ლოს მი დის მათ ეკ რა
ნულ ცხოვ რე ბას თან, სხე უ ლებ თან, ამ ბებ თან. 
ასე თი გმი რე ბი, მსგავ სი ცხოვ რე ბით, ტრავ მე
ბით მარ თ ლა არ სე ბო ბენ და ის სივ რ ცეც, რო
მელ საც ვხე დავთ, ყო ველ გ ვა რი „შელამაზების” 
გა რე შეა ასა ხუ ლი, თუმ ცა კი ნო ე ნის გა მო ყე ნე
ბით. ფილ მის თვა ლი ოპე რა ტო რი ნა თე ლა გრი
გა ლაშ ვი ლი ა. მის ფო ტო ებს ბევ რი იც ნობს და 
ისი ნი ხში რად სწო რედ კი ნო დან ამოგ ლე ჯილ ან 
გა ჩე რე ბულ ის ტო რი ებს, კად რებს წა ა გავს. ის 
ახერ ხებს, ერ თი მხრივ, მო ი ხელ თოს ჩა კე ტი ლი 
ოთა ხის კლა უს ტ რო ფო ბი უ ლი ტე რი ტო რია და, 
მე ო რე მხრივ, – გა რე თა სივ რ ცე რუ ხი გზე ბით, 
გა რე უბ ნის ნა გავ საყ რე ლით. მა გა ლი თად, ერთ 
სცე ნა ში კა მე რა ავ ტო ბუ სი დან პე ი ზაჟს ათ ვა
ლი ე რებს, შემ დეგ კი ამა ვე ავ ტო ბუ სის შიგ ნით 
შეგ ვა ხე დებს. ფილ მის ყუ რე ბი სას მუდ მი ვად 
ასე ვმოგ ზა უ რობთ ში და და გა რე სივ რ ცე ებ ში. 
ინ ტე რი ე რის სცე ნებს, სა დაც ოჯა ხი ერთ მა გი
დას თან სა დი ლობს, ექ ს ტე რი ე რის ტა ლა ხი ა ნი 
პე ი ზა ჟი ცვლის. 

ფილ მი სა არ ქი ვო დო კუ მენ ტუ რი კად რე ბით 

იწყე ბა. ეს იქ ნე ბა ამ ბის ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი, 
რო მელ მაც უნ და გვითხ რას, რო გორ აღ მოჩ
დ ნენ მთა ვა რი გმი რე ბი იქ, სა დაც ახ ლა არი
ან. ამ კად რებ მა გან საზღ ვ რა მა თი ცხოვ რე ბა 
და ბე დის წე რა. ჩვენ სა მი თა ო ბის ადა მი ა ნებს 
ვხე დავთ, რომ ლებ ზეც არა ვინ ზრუ ნავს და 
ფიქ რობს. მოს მე ნი ლი ხმე ბი დო კუ მენ ტუ რად 
აღ ქ მულ გა რე მოს თან ერ თად თხრო ბის მთა
ვარ სა შუ ა ლე ბად იქ ცე ვა. ბავ შ ვის მო ნო ლო გის 
გარ და გან სა კუთ რე ბით და სა მახ სოვ რე ბე ლია 
ბა ბუ ა, თა ვი სი სიმ ღე რით. ეს სიმ ღე რა რეფ
რე ნად გას დევს ფილმს და ტიტ რებ შიც იმე
დის ბო ლო იმ პულ სად გა იჟ ღე რებს. ბავ შ ვის 
ხმა, რო მე ლიც არ ის მის უშუ ა ლოდ ის ტო რი ა ში, 
მაგ რამ ის მის კადრს მიღ მა, მუდ მი ვად დაგ ვ ყ
ვე ბა – ამ ხმას თან ერ თად გვტო ვებს რე ა ლო ბის 
პი რის პირ. მთხრო ბე ლი ბავ შ ვე ბი, გაბ რა ზე ბუ
ლი ბავ შ ვე ბი, და ვიწყე ბუ ლი ბავ შ ვე ბი, მთა ვარ 
გმი რე ბად ქცე უ ლი ბავ შ ვე ბი და მა თი პერ სე
პექ ტი ვი დან და ნა ხუ ლი სამ ყა რო კი ნოს მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ა. ჟან ვი გოს აჯან ყე ბუ ლი 

ბავ შ ვე ბი დან ტრი უ ფოს ან ტუ ან დუ ა
ნე ლამ დე. დარ დე ნე ბის ობი ექ ტივ შიც 
ხში რად ჩნდე ბი ან ბავ შ ვე ბი, ახალ გაზ
რ დე ბი, მა თი ხმა, ზოგ ჯერ კი სი ჩუ მე 
უსა მარ თ ლო რე ა ლო ბის პი რის პირ კი
დევ უფ რო მარ ტო სუ ლად გა იჟ ღე რებს. 
თუმ ცა ეს ხმა თა ვი სი გულ წ რ ფე ლო ბით 
ამ ხელს კი დეც რე ა ლო ბას. 

ლა შა ცქვი ტი ნი ძის 2014 წლის სა
დე ბი უ ტო სრულ მეტ რა ჟი ა ნი მხატ ვ რუ
ლი ფილ მი მე ვარ ბე სო, ასე ვე პა ტა რა, 
მო ზარ დი ბი ჭის ხმი თა და რე ჩი ტა ტი ვით 
იწყე ბა. ბე სოს დიქ ტო ფონ ზე ჩა წე რი ლი 
რე პი, მი სი კო მენ ტა რი სა კუ თარ ცხოვ
რე ბა სა და მის გარ შე მო არ სე ბულ რე ა
ლო ბა ზე ფილ მის ბირ თ ვად და ერ თ ერთ 

ყვე ლა ზე და სა მახ სოვ რე ბელ მო ტი ვად იქ ცე ვა. 
რე ჟი სორ მა რე ა ლუ რად მო ის მი ნა მსგავ სი რე
ჩი ტა ტი ვი, ახალ გაზ რ და ადა მი ა ნის რე პი და ამ 
იმ პულ სის შთა გო ნე ბით შექ მ ნა გმი რი, პა ტა რა 
ბე სო, და ის ტო რი ა, თუ რო გო რი შე იძ ლე ბო და 
ყო ფი ლი ყო მი სი ცხოვ რე ბა. 

მოძ რა ვი კა მე რა მთე ლი ფილ მის გან მავ
ლო ბა ში ბე სოს თა ნამ ზ რახ ვე ლად იქ ცე ვა. ყო
ფით რე ა ლო ბა ში ბე სო მშვი დი და წყნა რი გმი
რი ა. ისიც, რო გორც წი ნა ფილ მის მთა ვა რი 
პერ სო ნა ჟი, ყუ რადღე ბით აკ ვირ დე ბა გა რე მოს. 
კა მე რა და აუდი ტო რია კი მას თან ერ თად, თით
ქოს მი სი აღ ქ მი თა და შეგ რ ძე ნე ბე ბით ეც ნო ბა 
და ნარ ჩენ გმი რებ სა და კი ნო რე ა ლო ბას. ფილ
მის ვერ ბა ლუ რი ენა საკ მა ოდ ხის ტი, და უნ დო
ბე ლი და ისე თი ა, რო გორც რე ა ლურ სამ ყა რო ში 
იქ ნე ბო და. ბე სო და მა ჯე რე ბე ლი და ცოცხა ლი 
გმი რი ა, სა უ კე თე სო მე გო ბარ თან ბე ქას თან 
ერ თად. გან სა კუთ რე ბით ემო ცი უ რი და სა ინ
ტე რე სოა ის სცე ნე ბი, სა დაც ისი ნი უბ რა ლოდ 
ერ თად ატა რე ბენ დროს, ერ თო ბი ან, კო ცონს 

თანამედროვეკი
ნემატოგრაფში
(ზოგადად,კინოში)
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ბაიქცესენადდა
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ან თე ბენ, სა უბ რო ბენ, აქვთ კონ ფ ლიქ ტი თა
ნა ტო ლებ თან და გარ შე მომ ყო ფებ თან. ისევ 
„მშვიდი” პერ სო ნა ჟი, რო მე ლიც რა ო დენ უც ნა
უ რიც უნ და იყოს, თა ვი სი სიმ შ ვი დით, ში გა და
შიგ კი რე ჩი ტა ტი ვით ამ ხელს გარ შე მო არ სე
ბუ ლი რე ა ლო ბის აბ სურ დუ ლო ბას. 

რო გორ ხდე ბი ან მე ამ ბო ხე ე ბი „მდუმარე” 
პერ სო ნა ჟე ბი? მა თი არ სე ბო ბის, ყო ფის, რე ა
ლო ბას თან და მო კი დე ბუ ლე ბის, გა უცხო ე ბის 
იდეა ტრან ს ფორ მირ დე ბა და სწო რედ კი ნო ე
ნა ში ვლინ დე ბა, კა მე რის მოძ რა ო ბით, მონ ტა
ჟით, ხმით თუ სხვა. დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს ენა 
რე ა ლო ბის პორ ტ რე ტის მო ხელ თე ბა ში ეხ მა რე
ბა რე ჟი სო რებს, თუმ ცა დო კუ მენ ტუ რი კი ნოც 
ძა ლი ან დი დი და ვრცე ლი ტე რი ტო რი ა ა. 

ობ სერ ვა ცი უ ლი ფილ მე ბი დან ფსევ დო დო
კუ მენ ტურ ნა მუ შევ რე ბამ დე, ექ ს პე რი მენ ტუ
ლი დღი უ რე ბი დან სა ინ ტე რე სო პორ ტ რე ტე
ბამ დე – დო კუ მენ ტუ რი კი ნო რე ა ლო ბას თან, 
ადა მი ა ნებ თან და მოვ ლე ნებ თან ურ თი ერ
თო ბის უამ რავ მო დელს გვთა ვა ზობს. ამ ბის 
თხრო ბის, სივ რ ცის ათ ვი სე ბის, პრობ ლე მის 
წარ მო ჩე ნი სა თუ გმირ თან და მო კი დე ბუ ლე ბის 
მხრივ. რე ა ლურ ადა მი ა ნებ თან მი მარ თე ბა
შიც, კა მე რა შე იძ ლე ბა იყოს ჩუ მი დამ კ ვირ ვე
ბე ლი, გა მა ღი ზი ა ნე ბე ლი, მაპ რო ვო ცი რე ბე ლი, 
თა ნამ ზ რახ ვე ლი და სხვა. ბო ლო პე რი ო დის 
ქარ თულ დო კუ მენ ტურ კი ნო შიც ჩნდე ბა ახა
ლი, სა ინ ტე რე სო იმ პულ სე ბი, თუმ ცა კი დევ 
უამ რა ვი შე საძ ლებ ლო ბა და ის ტო რიაა ასათ
ვი სე ბე ლი. ძა ლი ან რთუ ლი ა, ავ ტო რი იყოს 
თა მა მი, გა მომ წ ვე ვი და ამა ვე დროს ეთი კუ რი, 

რაც დო კუ მენ ტურ კი ნო ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა
კითხი ა, რად გან ნამ დ ვი ლი ადა მი ა ნის ცხოვ
რე ბას აღ ვ ბეჭ დავთ.

ვინ არის დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს გმი რი? 
რე ა ლუ რი ადა მი ა ნი, რო მელ საც რე ჟი სო რის 
პერ ს პექ ტი ვი დან ვუ ყუ რებთ. მის მა კონ რ კე
ტულ მა ამ ბავ მა, ის ტო რი ამ, ბი ოგ რა ფი ამ შე
იძ ლე ბა ბევ რი რამ გვაჩ ვე ნოს და დაგ ვა ნა ხოს 
ჩვენს ცხოვ რე ბა ზეც. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 
რე ა ლო ბი დან ამოჭ რილ პა ტა რა სცე ნას ჰგავს 
სა ლო მე ჯა შის 4წუთიანი ფილ მი ჩა სარ ბე ნი 
ცი ხე (2018). ერთ წერ ტილ ში, გმი რებს ჯერ 
ახ ლო დან ვაკ ვირ დე ბით, სა ნამ ისი ნი თა ვი
ანთ და კარ გულ ტე რი ტო რი ას უყუ რე ბენ. შემ
დეგ კი იგი ვე სივ რ ცე სა და ადა მი ა ნებს უკ ვე 
დის ტან ცი ი დან, შო რი ხე დით ვხე დავთ. აქ არ 
არი ან გა მოკ ვე თი ლი კონ კ რე ტუ ლი პერ სო ნა
ჟე ბი, მაგ რამ ამ პა ტა რა მი ნი ა ტუ რა ში ჩანს 
პრობ ლე მა, პრო ცე სი, რომ ლის მო ნა წი ლე ე
ბი ჩვენც ვართ. რაც შე ე ხე ბა პერ სო ნა ჟებს, 
იგი ვე ავ ტო რის და ი სის მი ზი დუ ლო ბის (2016) 
ფი ნა ლი ერ თ ერ თი სა ინ ტე რე სო ნი მუ შია გმი
რე ბის „აჯანყების” კუთხი თაც (ფილმის და
სას რულს მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბი კა მე რის წინ 
აცხა დე ბენ, რომ ემიჯ ნე ბი ან რე ჟი სო რის პო
ზი ცი ა სა და და მო კი დე ბუ ლე ბას). ავ ტო რი სა 
და პერ სო ნა ჟე ბის პერ ს პექ ტი ვის შე ჯა ხე ბა ზე 
დაკ ვირ ვე ბა ყო ველ თ ვის სა ინ ტე რე სო ა. გან
სა კუთ რე ბით – დო კუ მენ ტურ კი ნო ში, სა დაც 
რე ჟი სორს აქვს ძა ლა უფ ლე ბა და ის წყვეტს, 
რო გორ და რა ფორ მით გა იჟ ღე რებს რე ა ლუ
რი ადა მი ა ნის ხმა. 

კადრი ფილმიდან მე ვარ ბესო
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დო კუ მენ ტურ კი ნოს შე უძ ლია დაგ ვა ნა ხოს 
ის, რი სი შემ ჩ ნე ვა ან გახ სე ნე ბა ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში ზოგ ჯერ გვი ჭირს. გარ შე მო ბევ
რი სა ინ ტე რე სო ის ტო რია და გმი რი ა, მაგ რამ 
მათ გან და სა მახ სოვ რე ბე ლი კი ნოგ მი რე ბი სა და 
ის ტო რი ე ბის შექ მ ნა რთუ ლი და გა მოწ ვე ვე ბით 
სავ სე, თუმ ცა ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო პრო ცე სი ა. 
პრო ტეს ტის იდეა და იმ პულ სე ბი, რე ა ლო ბას
თან და პი რის პი რე ბა მი სი ვე ილუს ტ რა ცი ით 
დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს ის ტო რი ის მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ნა წი ლი ა. შეგ ვიძ ლია გა ვიხ სე ნოთ ინ გ ლი
სე ლი მე ამ ბო ხე რე ჟი სო რე ბის დო კუ მენ ტუ რი 
კი ნო მოძ რა ო ბა “თავისუფალი კი ნო” (Free Cin
ema), რო მე ლიც 1950იან წლებ ში გაჩ ნ და და 
„გაბრაზებულთა” თა ო ბის წი ნა პი რო ბად იქ ცა. 
სწო რედ ეს ავ ტო რე ბი (მაგალითად, ლინ დ სი 
ან დერ სო ნი, ტო ნი რი ჩარ დ სო ნი) დო კუ მენ
ტურ კი ნო ში შე მუ შა ვე ბულ ხედ ვას მხატ ვ რულ 
კი ნო შიც გა მო ი ყე ნე ბენ. დრო ის კა მე რით შეს
წავ ლა, სა ზო გა დო ე ბის ყო ფის, ძი რი თა დად, 
ახალ გაზ რ დე ბის ყო ველ დღი უ რო ბის, გარ თო
ბი სა და პრობ ლე მე ბის ასახ ვა წი ნა პლან ზე გა
მო დის (Momma Don’t Allow, Every Day Except 
Christmas, We Are the Lambeth Boys). სა ინ
ტე რე სო დო კუ მენ ტურ ფილ მებ ში ცხოვ რე ბი სა 
და ცოცხა ლი პერ სო ნა ჟე ბის პულ სა ცი ას, სი
ცოცხ ლის რიტმს ვგრძნობთ. ასე თი ფილ მე ბი 
გვჭირ დე ბა ჩვენც, სა დაც მკა ფი ოდ გა ვი გო
ნებთ იმ რე ა ლო ბის ექოს, რო მელ შიც ვცხოვ
რობთ. დაკ ვირ ვე ბის ხე ლოვ ნე ბას თან ერ თად 

დო კუ მენ ტუ რი კი ნო სი ცოცხ ლის პრო ცე სის, 
წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის, დი ნა მი კის ვი ზუ ა ლი ზა
ცი ის ხე ლოვ ნე ბა ა. ჩვე ნი რე ა ლო ბა კი ძა ლი ან 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი, გრო ტეს კუ ლი და ხში რად 
პრობ ლე მე ბით სავ სე ცა ა. უამ რა ვი სა ინ ტე რე
სო გმი რის აღ მო ჩე ნის შე საძ ლებ ლო ბა ზე რომ 
აღა რა ფე რი ვთქვათ. 

გმი რის შექ მ ნის კუთხით კი ნე მა ტოგ რაფ
ში გვხვდე ბა უც ნა უ რი ჰიბ რი დუ ლი მა გა ლი თე
ბიც, სა დაც თით ქ მის შე უძ ლე ბე ლი ა, გავ მიჯ
ნოთ ადა მი ა ნი და პერ სო ნა ჟი. ამ მხრივ ბო ლო 
წლე ბის ერ თ ერ თი სა ინ ტე რე სო კი ნოგ მი რია 
ბრედ ლი 2017 წლის მხატ ვ რუ ლი ფილ მი დან 
მხე და რი (The Rider, რეჟ. ქლოე ჟა ო). ეს ფილ მი 
თით ქოს ახალ პერ სეპ ქ ტი ვას აჩენს მხატ ვ რულ 
და დო კუ მენ ტურ კი ნოს შო რის და ეთა მა შე ბა 
ჟან რულ ჩარ ჩო ებს. რე ა ლუ რი ადა მი ა ნი, ბი
ოგ რა ფი ა, პრო ფე სი ა, ტრავ მა და ამ ბა ვი გარ
და იქ მ ნე ბა მხატ ვ რუ ლი კი ნოს მა სა ლად. ამის 
მა გა ლი თე ბი კი ნო ში აქამ დეც ყო ფი ლა, თუმ
ცა ამ ჯე რად ზღვა რი დო კუ მენ ტურ და მხატ ვ
რულ გან ზო მი ლე ბას შო რის ძა ლი ან ბუნ დო ვა
ნი ა. მსა ხი ო ბი, იგი ვე სა ხე ლით, თით ქ მის თა ვის 
თავ სა და სა კუ თარ ბე დის წე რას გა და ი თა მა
შებს ეკ რან ზე. 

ბრედ ლი ცხოვ რე ბა შიც კოვ ბო ი ა, რო მელ
მაც ტრავ მა მი ი ღო და ამ ახალ მდგო მა რე ო ბას
თან გამ კ ლა ვე ბა უწევს. მის მა ცხოვ რე ბი სე ულ
მა გა მოც დი ლე ბამ, შე უ პოვ რო ბამ რე ჟი სორს 
ფილ მის შექ მ ნის იმ პულ სი მის ცა. ეს იყო ის ტო
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რი ის პირ ველ წყა რო, მაგ რამ შემ დ გომ ამ ბა ვი 
გარ და იქ მ ნა, და ე მა ტა რე ჟი სო რის გა მო ნა გო
ნი და მი ვი ღეთ მხატ ვ რუ ლი კი ნო რე ა ლუ რი და 
გა მო გო ნი ლი ელე მენ ტე ბის სინ თე ზით. კა მე რა 
ძა ლი ან ახ ლო დან აკ ვირ დე ბა პერ სო ნაჟს, თით
ქოს ანა ტო მი უ რად სწავ ლობს მის სხე ულ სა და 
ემო ცი ურ მდგო მა რე ო ბას. ბრედ ლი ბევრს არ 
სა უბ რობს (უმეტესად ცხე ნებ თან), უფ რო ხში
რად უს მენს, უყუ რებს, გა ნიც დის, ფიქ რობს და 
მოძ რა ობს. ისევ ჩუ მი ამ ბო ხი სა კუ თარ ცხოვ
რე ბას თან, სხე ულ თან, მი ნი მა ლუ რი დი ა ლო
გით, გმი რი სა და მი სი სა არ სე ბო ტე რი ტო რი ის 
მუდ მი ვი შეს წავ ლით. ფილ მი აღ წერს პრო ცესს, 
გმი რის ყო ფა სა და გარ კ ვე ულ მდგო მა რე ო ბას. 
კა მე რა კი გარ დაქ მის მის სა არ სე ბო სივ რ ცეს 
კი ნო სამ ყა როდ, სა ო ცა რი პე ი ზა ჟე ბით, ატ მოს
ფე რო თი. ამავ დ რო უ ლად, სრუ ლი ად კონ ტ რას
ტუ ლია ბრედ ლის საცხოვ რე ბე ლი ტრე ი ლე რის 
კლა უს ტ რო ფო ბი უ ლი სივ რ ცე. ფილ მი კი დევ 
ერ თი ნი მუ შია იმი სა, რომ აჯან ყე ბა, თუნ დაც 
სა კუ თა რი ბე დის წე რის წი ნა აღ მ დეგ, შე იძ ლე ბა 
იყოს ჩუ მი, ში ნა გა ნი, ღრმა, ფი ლო სო ფი უ რი და 
ძა ლი ან მძაფ რი. გარ დაქ მ ნე ბი და გარ და ტე ხე
ბი ასეთ დროს პერ სო ნა ჟე ბის ში ნა გან სამ ყა
რო ში ხდე ბა. და მარ ხუ ლი ბრა ზი კი შე იძ ლე ბა 
ეკ რან ზე ნე ბის მი ერ დროს აფეთ ქ დეს, რად გან 
მა ნამ დე მუდ მი ვად და ნაღ მულ ტე რი ტო რი ა ზე 
ვმოძ რა ობ დით.

ისევ ქარ თულ კი ნოს თუ და ვუბ რუნ დე
ბით, ჩუ მი ამ ბო ხის იდეა ჩანს ბო ლო წლე ბის 

ერ თ ერთ გან სა კუთ რე ბულ ქალ პერ სო ნაჟ
ში, რო მე ლიც ნა ხევ რად მი თო ლო გი ურ სამ ყა
რო ში ცხოვ რობს და ამავ დ რო უ ლად ძა ლი ან 
ცოცხა ლი, და მა ჯე რე ბე ლი გმი რი ა. სა უ ბა რია 
ზა ზა ხალ ვა შის  ნა მეს (2017) გმირ ზე, რო მე
ლიც პატ რი არ ქა ლურ სამ ყა რო ში მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი იდე ის მა ტა რე ბე ლი, დი დი ძა ლი სა და 
ცოცხა ლი სუბ ს ტან ცი ის მქო ნე პერ სო ნა ჟი ა. 
ადა მი ა ნუ რი შტრი ხე ბი, პრობ ლე მე ბი, სურ ვი
ლე ბი, უბ რა ლო და გუ ლუბ რ ყ ვი ლო დე ტა ლე ბი 
მას ახ ლო ბელ გმი რად აქ ცევს. ნა მე თით ქოს 
სა კუ თარ ბე დის წე რას უნ და შე ე ჯა ხოს, წი ნას
წარ გან საზღ ვ რულ გზას და უ პი რის პირ დეს, 
შე იც ვა ლოს თვი თონ და გარ კ ვე ულ წი ლად გარ
დაქ მ ნას სამ ყა როც. ეს იქ ნე ბა ჩუ მი და რთუ ლი 
ოდი სე ა. ქა ლი გმი რე ბის აჯან ყე ბა ქარ თულ 
კი ნო ში ძი რი თა დად სო ცი უ მის მი ერ დამ კ ვიდ
რე ბულ რო ლურ მო დელ თან და პი რის პი რე ბას, 
პრო ტესტს ან გარ კ ვე უ ლი არ ჩე ვა ნის გა კე თე
ბას გუ ლის ხ მობს. შეგ ვიძ ლია გა ვიხ სე ნოთ ამის 
ერ თ ერ თი პირ ვე ლი ნი მუ ში ნი კო ლოზ შენ გე
ლა ის ელი სო (1928) და ფილ მის ექ ს პ რე სი უ ლი 
კი ნო ე ნა, რო მე ლიც ამ მუხ ტ სა და ენერ გი ას 
გა მო ხა ტავს, ჟურ ნა ლის ტი სო ფი კო ლა ნა ღო
ღო ბე რი ძის ფილ მი დან რამ დე ნი მე ინ ტერ ვიუ 
პი რად სა კითხებ ზე (1978) და ნა ნა ექ ვ თი მიშ ვი
ლი სა და სი მონ გრო სის მა ნა ნა ფილ მი დან ჩე მი 
ბედ ნი ე რი ოჯა ხი (2017). ამ სხვა დას ხ ვა ეპო
ქა ში შექ მ ნილ ფილ მებს “ჩუმი ამ ბო ხის” ხა ზი 
აერ თი ა ნებს. მთა ვა რი გმი რი ქა ლე ბი, რო მელ
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თა სამ ყა რო, ხედ ვა და პო ზი ცია წი ნა პლან ზე 
გა მო დის, იღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, ითხო
ვენ სივ რ ცეს ფიქ რის თ ვის, საქ მი სა და სა კუ თა
რი ცხოვ რე ბის თ ვის. ნა მე ში ამ მო ტივს ერ თ გ
ვა რად მა გი უ რი ელე მენ ტე ბი ემა ტე ბა. ბო ლო 
სცე ნა ში, რო მე ლიც სწო რედ კი ნოს მა გი ის, 
ოპე რა ტო რუ ლი ნა მუ შევ რის გან სა კუთ რე ბუ
ლი ნი მუ ში ა, თით ქოს მთა ვა რი გმი რის გა უ ჩი
ნა რე ბი სა და ხე ლახ ლა და ბა დე ბის მომ ს წ რე ნიც 
ვხდე ბით. რო გო რი იქ ნე ბა გზა ამის შემ დეგ და 
რო მელ გან ზო მი ლე ბა ში მო ახ ვედ რებს მას, არ 
ვი ცით, მაგ რამ ისე თი გან ც და გვრჩე ბა, რომ 
რა ღაც დი დი პრო ცე სის, გარ დაქ მ ნის და მოვ
ლე ნის მომ ს წ რე ნი გავ ხ დით.

21ე სა უ კუ ნე ში „ხმაურიან” სი ჩუ მეს ახა
ლი იმ პულ სე ბიც ემა ტე ბა. ამ მხრივ კი დევ 
შეგ ვიძ ლია გა ვი ხე ნოთ რამ დე ნი მე გმი რი ქარ
თუ ლი კი ნო და ნაც, მა გა ლი თად, ლე ვან კო
ღუ აშ ვი ლის მე ლან ქო ლი უ რი, მშვი დი სან დ რო 
(შემთხვევითი პა ემ ნე ბი, 2013 წე ლი) და მი სი 
ყო ფა. სა ინ ტე რე სო იმ პულ სე ბი ჩნდე ბა მოკ ლე
მეტ რა ჟი ან ფილ მებ შიც. მა გა ლი თად, 
გი გა ხა ინ დ რა ვას დაც ვის პო ლი ცი ე ლის 
(2017) გმი რე ბი და მა თი ყო ველ დღი უ
რო ბის აბ სურ დუ ლო ბის თან სევ დი ა ნი, 
თან სა სა ცი ლო ილუს ტ რა ცია ან და თა 
ფირ ცხა ლა ვას ასე ვე მოკ ლე მეტ რა ჟი
ა ნი ფილ მის მთა ვა რი გმი რის ბრა ზი ა
ნი, ემო ცი უ რი პორ ტ რე ტი (მამა, 2015). 
არი ან სხვა გმი რე ბიც, უფ რო გაბ რა ზე
ბუ ლე ბი, უფ რო ხმა უ რი ა ნე ბიც, იგი ვე 
ახალ გაზ რ და ავ ტო რე ბის სა დე ბი უ ტო 
ნა მუ შევ რე ბი დან, სა დაც მეტ ნაკ ლე
ბად ჩნდე ბა რე ა ლო ბის იმ პულ სე ბი და 
დი ნა მი კუ რი პრო ცე სი (ღორი, უარ ყო-
ფი თი რიცხ ვე ბი), ამ ფილ მებ ზე ბევ რი 
და ი წე რა კი დეც. არის ისე თი ნი მუ შე ბიც, სა
დაც გმი რე ბი სა და ავ ტო რე ბის ხმა თით ქოს 
იკარ გე ბა და ამ ბა ვი ვერ პო უ ლობს გა მომ სახ
ვე ლო ბით ძა ლას. მაგ რამ ძი ე ბის პრო ცე სი, რო
მე ლიც რე ა ლო ბას თან ცოცხალ ურ თი ერ თო ბას 
და მას თან თა მაშს გუ ლის ხ მობს, დაწყე ბუ ლი ა. 
იმე დი ა, მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო მე ტად გან ვი
თარ დე ბა და ვი ხი ლავთ ახალ პერ სო ნა ჟებ საც, 
რომ ლებ საც კი დევ ბევ რი რამ ექ ნე ბათ ჩვენ თ
ვის სათ ქ მე ლი. რა თქმა უნ და, არ სე ბობს რე
ა ლო ბას თან, დრო სა და სივ რ ცეს თან, გმი რებ
თან ურ თი ერ თო ბის სხვა დას ხ ვა მო დე ლე ბი, ამ 
მხრივ კი ნე მა ტოგ რა ფის პო ტენ ცი ა ლი დი დი ა. 

დღეს მხო ლოდ მხატ ვ რულ და დო კუ მენ
ტურ კი ნოს შო რის არ იშ ლე ბა ზღვა რი. რე ა ლო
ბა სა და წარ მო სახ ვას, სი ნამ დ ვი ლე სა და სი
მუ ლა ცი ას შო რის გარ კ ვე ვა წარ მო უდ გენ ლად 
რთუ ლი გახ და. ნე ბის მი ე რი მოვ ლე ნის უამ რავ 
ვი დე ო, ფო ტო, ვი ზუ ა ლურ „მტკიცებულებასა” 
და სტა ტის ტი კურ მო ნა ცემს ვეც ნო ბით. ზოგ
ჯერ ვი დე ო ჩა ნა წე რი უფ რო მეტ მნიშ ვ ნე
ლო ბა საც კი იძენს, ვიდ რე რე ა ლუ რი ფაქ ტი.  

„... თქვენ შე დი ხართ სამ ყა რო ში, სა დაც მოვ
ლე ნის ჩა ნა წე რი ამ ცი რებს თა ვად მოვ ლე ნის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას, შე დი ხართ ვი დე ოს, სტე რე ოს, 
დის ტან ცი უ რი მარ თ ვის, საწ ვ რ თ ნე ლი კოს ტი
უ მე ბი სა და ტრე ნა ჟო რე ბის სამ ყა რო ში, ისი
ნი შე გი ნაჩ რუ ნე ბენ ფორ მას, რა თა ხე ლახ ლა 
გან ვ ლოთ სა კუ თა რი თუ სხვი სი წარ სუ ლი” (ი. 
ბროდ ს კი ქე ბა მოწყე ნი ლო ბას). 

ყვე ლა ზე დო კუ მენ ტი რე ბულ ეპო ქა ში თით
ქ მის ყვე ლა ჩვენ გა ნი შე იძ ლე ბა იყოს „ადამიანი 
კი ნო ა პა რა ტით” და პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით 
„ინადიროს” გა მო სა ხუ ლე ბა ზე. რე ა ლო ბა თით
ქოს თა ვად იქ ცა უც ნა ურ, რთულ და უჩ ვე უ ლოდ 
კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ მო ცე მუ ლო ბად, სა დაც 
ზოგ ჯერ შე უძ ლე ბე ლიც კი ხდე ბა ვირ ტუ ა ლუ
რი და ფი ზი კუ რი ყო ფის გარ ჩე ვა. შე გიძ ლი
ათ, ვირ ტუ ა ლუ რად და ეს წ როთ კონ ცერტს ან 
ლექ ცი ას, პირ და პირ სცე ნა ზე ან მსა ხი ო ბე ბის, 
მუ სი კო სე ბის გვერ დით, მათ ოთა ხებ ში აღ მოჩ
ნ დეთ. თუმ ცა, ზო გი ერთს ამის შე საძ ლებ ლო ბა 
არ აქვს და სრუ ლი ად იზო ლი რე ბუ ლი რჩე ბა. 

სად არის ამ რე ა ლო ბა ში კი ნოს 
ად გი ლი? კი ნო სად მი ინ ტე რე სი ასეთ 
დროს უფ რო იზ რ დე ბა კი დეც. ისევ იმ 
მი ზე ზით, რი თიც და ვიწყეთ, ადა მი ა ნუ
რი ყო ფის, პრობ ლე მე ბის, მდგო მა რე
ო ბის კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი გა აზ რე ბის 
ნახ ვა სა ინ ტე რე სო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. 
ჟილ დე ლე ზი ლექ ცი ას რა არის შე მოქ-
მე დე ბი თი აქ ტი ხე ლოვ ნე ბის, ადა მი ა ნუ
რი გა სა ჭი რი სა და სწო რედ წი ნა აღ მ დე
გო ბის იმ პულ სე ბის ურ თი ერ თ კავ ში რის 
აღ ნიშ ვ ნით ას რუ ლებს. რე ა ლო ბა მი სი 
პრობ ლე მე ბით შე იძ ლე ბა სა ინ ტე რე სო 
მა სა ლა იყოს რო გორც მხატ ვ რუ ლი, ისე 
დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს თ ვის. გრო ტეს კუ

ლი რე ა ლო ბა, რო მელ შიც ვცხოვ რობთ, თით
ქოს მო უ წო დებს კი დეც ავ ტო რებს მე ტი სი თა
მა მის კენ. ჩვენ გარ შე მო უამ რა ვი სა ინ ტე რე სო 
ამ ბა ვი და გმი რი ა, რო მე ლიც თით ქოს ელო
დე ბა, რო დის მი მარ თა ვენ მის კენ ობი ექ ტივს, 
აღ მო ა ჩე ნენ მის ხმა სა და პერ ს პექ ტი ვას და 
მო უ ძებ ნი ან შე სა ბა მის ფორ მას. იმე დი ა, მო მა
ვალ ში უამ რავ “ჩუმ” თუ “ხმაურიან” კი ნოგ მირს 
აღ მო ვა ჩენთ, რო მე ლიც ჯერ მხო ლოდ ვი ღა
ცის წარ მო სახ ვა ში ცხოვ რობს. გმი რე ბი შე იძ
ლე ბა თა ვი სი ვე ავ ტო რებს აუჯან ყ დ ნენ ან და
ვიწყე ბას მი ეც ნენ. ზოგ ჯერ კი მა თი ეკ რა ნუ ლი 
ცხოვ რე ბა იქ ცე ვა ცოცხალ მეხ სი ე რე ბად, რო
მე ლიც ჩვენს დრო სა და ყო ფას და ა ფიქ სი რებს. 
რა ის ტო რი ებს მო ვუყ ვე ბით ხვა ლინ დელ აუდი
ტო რი ას და რო მელ გმი რებს ავარ ჩევთ სათ ქ
მე ლის გად მო სა ცე მად? რო გორ მოვ ყ ვე ბით ამ 
ამ ბებს? მეხ სი ე რე ბის ვი ზუ ა ლურ არ ქივ ში ბევ
რი ის ტო რია შეგ როვ დე ბა, რო მელ თა ნა წი ლი 
სა მუ და მოდ დარ ჩე ბა მა ყუ რებ ლის მეხ სი ე რე
ბა ში, ზო გი ერ თი „ჩუმი” გმი რი და ავ ტო რი კი 
შე იძ ლე ბა ჩვე ნი თა ნამ ზ რახ ვე ლიც გახ დეს. 

თემა

ჩვენგარშემოუამ
რავისაინტერესო
ამბავიდაგმირია,
რომელიცთითქოს
ელოდება,როდის
მიმართავენმისკენ
ობიექტივს,აღმოა
ჩენენმისხმასადა
პერსპექტივასდა
მოუძებნიანშესაბა
მისფორმას.
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ნამეს გადაღებაზე, სალომე ხალვაშის ფოტო
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თემა

კადრი ფილმიდან ხვრელი
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ალექ სან დ რე გა ბე ლია

ნელიკინოსდიალექტიკა:
მარგინალებიახლოდისტანციაზე
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„ნელი კი ნო” და „ესთეტიკის პო ლი ტი ზა ცი ა”

ჩვენ უნ და გა და ვი ღოთ ფილ მე ბი პო ლი ტი კუ რად
ჟან - ლუკ გო და რი

ტერ მი ნი „ნელი კი ნო” (slow cinema) იმ კი ნე
მა ტოგ რა ფი ულ მოძ რა ო ბას აღ ნიშ ნავს, რომ ლის 
კი ნო ე ნა საც მჭვრე ტე ლო ბი თი, ხან გ რ ძ ლი ვი, უწყ
ვე ტი კად რე ბი, „დროიმიჯები” (ჟილ დე ლე ზი) და 
„რეალობის კონ ტი ნუ უმ ში” (ანდრე ბა ზი ნი) ჩვე ნე
ბა ახა სი ა თებს. ამ შემ თხ ვე ვა ში ის ტო რი ის თხრო
ბა კლა სი კუ რი ნა რა ტი ვის უგუ ლე ბელ ყო ფი თა და 
ეს თე ტი კის თ ვის ცენ ტ რა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
მი ნი ჭე ბით ხდე ბა. სხვა სიტყ ვე ბით, თი თო ე ულ 
ამ ბავს არა კონ ს ტ რუ ი რე ბუ ლი სცე ნა რი, არა მედ 
რე ჟი სო რის საგ ნე ბი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბა, გა
მო სა ხუ ლე ბა და ხმა გან საზღ ვ რავს და, რა თქმა 
უნ და, – თა ვად ყო ფა, მოვ ლე ნე ბი, რომ ლე ბიც 
„ცხოვრებიდან სუ რათ ში იჭ რე ბა და ჩვენ მი ერ 
გა მო გო ნილ რე ა ლო ბას ამ დიდ რებს” (პედრუ კოშ
ტა). შე საძ ლე ბე ლი ა, ვი და ვოთ ტერ მი ნის, „ნელი 
კი ნოს”, სა მეც ნი ე რო მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე, ან მე ტიც, 
კრი ტი კუ ლე ბი ვი ყოთ ამ „მსოფლმხედველობის” 
თუ „დისკურსული ფე ნო მე ნის” ინო ვა ცი უ რო ბის 
მი მართ, შე უძ ლებ ლად მიგ ვაჩ ნ დეს მას ზე მსჯე
ლო ბა კი ნოს ის ტო რი ი სა გან გან ცალ კე ვე ბუ ლად 
(თითოეულ ავ ტორს აქვს თვით მ ყო ფა დი ხელ წე
რა, თუმ ცა შე უძ ლე ბე ლია მა თი კი ნო წა ვი კითხოთ 
ისე თი ავ ტო რე ბის გა რე შე, რო გო რე ბიც ან გე ლო
პუ ლო სი, აკერ მა ნი, რო შა, კა ლა ტო ზიშ ვი ლი, ოძუ, 
ბრე სო ნი, ტარ კოვ ს კი, ბერ გ მა ნი და სხვე ბი არი
ან), თუმ ცა სა გუ ლის ხ მოა მო ცე მუ ლი მოძ რა ო ბის 
პო ლი ტი კუ რო ბის სა კითხი, ის, თუ რა ფორ მე ბით 
გად მოს ცე მენ ავ ტო რე ბი სათ ქ მელს, „ესთეტიკის 
პო ლი ტი ზა ცი ით” (ვალტერ ბე ნი ა მი ნი) რე ა ლო ბის 
მთლი ა ნო ბა ში, ფორ მი სა და ში ნა არ სის დი ა ლექ
ტი კურ ერ თი ა ნო ბა ში საჩ ვე ნებ ლად. რო გორც წე
სი, ფილ მებს, რომ ლებ საც „ნელი კი ნოს” ქოლ გის 
ქვეშ მო ი აზ რე ბენ, მხო ლოდ ეს თე ტი კურ ჭრილ ში 
გა ნი ხი ლა ვენ, მა თი პო ლი ტი კუ რო ბის სა კითხი კი 
სრუ ლი ად უარ ყო ფი ლი რჩე ბა. მო ცე მუ ლი წე რი
ლის მი ზა ნი ეს თე ტი კა ზე მსჯე ლო ბით მოძ რა ო ბის 
პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის გა მოკ ვე თა ა.

„ნელი კი ნოს” რე ჟი სო რე ბი, კი ნო ე ნის პო ლი
ტი ზა ცი ის კვალ დაკ ვალ, უმე ტე სად იკ ვ ლე ვენ 
გა რი ყუ ლი და უუფ ლე ბო გმი რე ბის ცხოვ რე ბას. 
„ამ რე ჟი სორ თა ყო ვე ლი ნა მუ შე ვა რი ყუ რადღე
ბას  უხი ლავ ად გი ლებ ში მცხოვ რებ მარ გი ნა ლებ
ზე (დაბალანაზღაურებად მუ შებ ზე, ღა რიბ ფერ
მე რებ ზე, უმუ შევ რებ სა და გა სახ ლე ბუ ლებ ზე, 
წვრილ მან კრი მი ნა ლებ სა და ნარ კო და მო კი დე ბუ
ლებ ზე) ამახ ვი ლებს და ირეკ ლავს მათ სა სოფ ლო 
სა მე ურ ნეო თუ სა წარ მოო შრო მას, რო მელ საც 
არამ დ გ რადს ხდის ფი ნან სუ რი კა პი ტა ლი უზარ
მა ზა რი სპე კუ ლა ცი ე ბის პი რო ბებ ში” (Matthew 
Flanagan. ‘Slow Cinema’: Temporality and Style 
in Contemporary Art and Experimental Film),  თა
ვის მხრივ, ეს სის ტე მა „წარმოქმნის ახალ ფი ნან

სურ არის ტოკ რა ტი ას, ახა ლი ჯი შის პა რა ზი ტებს 
პრო ექ ტ თ მ თხ ზ ვე ლე ბის, დამ ფუძ ნებ ლე ბისა და 
ნო მი ნა ლუ რი დი რექ ტო რე ბის სა ხით; თაღ ლი თო
ბი სა და მოტყუ ე ბის მთელ სის ტე მას კორ პო რა
ცი ის ხელ შეწყო ბის, აქ ცი ე ბის გა მოშ ვე ბი სა და 
აქ ცი ე ბით ვაჭ რო ბის სა შუ ა ლე ბით. ეს არის კერ ძო 
წარ მო ე ბა, რომ ლის კონ ტ რო ლიც არ ხდე ბა” (Karl 
Marx. Capital. A Critique of Political Economy). შე
სა ბა მი სად, ისე თი ავ ტო რე ბის კი ნო ზე მსჯე ლო ბა, 
რო გო რე ბიც პედ რუ კოშ ტა, ლი სან დ რო ალონ სო, 
ლუკ რე ცია მარ ტე ლი და ცაი მინ  ლი ა ნი არი ან, 
შე უძ ლე ბე ლი ა, ერ თი მხრივ, კლა სობ რი ვი მო ტი
ვე ბი სა და გლო ბა ლუ რი კა პი ტა ლიზ მის კრი ტი კის 
გა რე შე, მე ო რე მხრივ კი, ის ტო რი ი სა და პო ლი
ტი კუ რი მოვ ლე ნე ბის (კოლონიალიზმი, რა სიზ მი, 
ტი რა ნია და სხვა) უგუ ლე ბელ ყო ფით. აღ ნიშ ნუ ლი 
ავ ტო რე ბი მსგავს მოვ ლე ნებ ზე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
სა ავ ტო რო ხელ წე რით, მე ტა ფო რე ბი სა და ალუ
ზი ე ბის მეშ ვე ო ბით მსჯე ლო ბენ. მა ყუ რე ბელს აძ
ლე ვენ ის ტო რი ა ზე რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, 
ასე ვე კო ლექ ტი უ რი დაკ ვირ ვე ბი სა და მი სი თა ნა
გან ც დის სა შუ ლე ბას, „გამოცდილების კონ ფი გუ
რა ცი ე ბით, რომ ლე ბიც გრძნო ბე ბის აღ ქ მის ახალ 
შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე ვა” (ჟაკ რან სი ე რი).

კო ლო ნი ა ლიზ მი და მარ გი ნა ლე ბი 
(კოშტა, მარ ტე ლი)

მთავარი მოთხოვ ნა არის ის, რომ უკა ნას კ ნელ ნი 
გახ დ ნენ პირ ველ ნი

ფრანც ფა ნო ნი

ავ ტო რე ბი, რო მელ თა შე მოქ მე დე ბაც არაა 
გან პი რო ბე ბუ ლი ძა ლა უფ ლებ რი ვი სის ტე მი თა და 
მი სი კო ნი უნ ქ ტუ რით, სი ნამ დ ვი ლის უარ ყო ფის 
სურ ვი ლით, იღე ბენ თა ვი სუ ფა ლი, დე კო ლო ნი ზა
ცი უ რი (სისტემასთან და პი რის პი რე ბუ ლი) და კლა
სობ რი ვი ხა სი ა თის ფილ მებს. მსგავს ფა ბუ ლა ზე 
დგას პორ ტუ გა ლი ე ლი რე ჟი სო რის პედ რუ კოშ ტას 
ფილ მე ბიც, დო კუ მენ ტუ რი რე ა ლიზ მი სა და სი უ
რე ა ლიზ მის მუდ მი ვი მო ნაც ვ ლე ო ბით, პრო ტა გო
ნის ტებ სა და კა მე რას შო რის და ჭე რი ლი ფრთხი ლი 
დის ტან ცი ით, რო მე ლიც გა მო სა ხუ ლე ბას ეთი კუ
რო ბას სძენს. კოშ ტას კი ნო ღირ სე ბა აყ რი ლი და 
უღო ნო მარ გი ნა ლე ბის ცხოვ რე ბას აირეკ ლავს, 
ხო ლო „პოსტკოლონიური გა და სახ ლე ბა და პორ
ტუ გა ლი ის და უს რუ ლე ბე ლი რე ვო ლუ ცია კოშ ტას 
კი ნოს მთა ვა რი შეს წავ ლის სა გა ნი ა” (Emma Faj
genbaum. Cinema As Disquiet. The Ghostly Real-
ism of Pedro Costa).

კოშ ტას ფილ მე ბი თა ნაგ რ ძ ნო ბით და მუხ
ტუ ლი კი ნო ე ნი თა და პო ლი ტი კუ რი სიმ წ ვა ვით 
მუდ მი ვად უკირ კი ტებს კა ბო ვერ დელ თა ყო ფას, 
რო მელ თაც ცხოვ რე ბა ღა რი ბი თეთ რ კა ნი ა ნი 
პორ ტუ გა ლი ე ლე ბის გვერ დით უწევთ, სო ცი ა ლუ
რი გა უცხო ე ბის ფონ ზე, ლი სა ბო ნის უღა რი ბეს 
გა რე უბ ნებ ში. თუ რე ა ლო ბა ში ეს ადა მი ა ნე ბი ხმა
წარ თ მე უ ლი მარ გი ნა ლე ბი არი ან, „რომელთაც 
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თვა ლე ბი მხო ლოდ ვედ რე ბი სათ ვის აქვთ” (პიერ
პაოლო პა ზო ლი ნი), ხო ლო სა ფეს ტი ვა ლო ბა ზარ
ზე მათ სა სა ქონ ლო პრო დუქ ტი ვით ჰყი დის ვიწ რო 
პო ლი ტი კა („სოციალური კი ნოს” სა ხე ლით),1  კოშ
ტას თან მათ სა უბ რის, სა კუ თა რი თა ვის, ნაკ ლო
ვა ნე ბე ბის, უიმე დო ბი სა და რწმე ნის, ღირ სე ბი სა 
და მშვე ნი ე რე ბის გა მომ ზე უ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა 
ეძ ლე ვათ. „მსახიობებს” აქვთ თა ვი სუფ ლე ბა, ეკ
რან ზეც ისი ნი იყ ვ ნენ, ვინც რე ა ლურ ცხოვ რე ბა
ში არი ან. ვენ ტუ რა პირ ველ რიგ ში ვენ ტუ რაა და 
შემ დ გომ მსა ხი ო ბი, რო მე ლიც შრო მი სუ უ ნა რო 
მღვდელს გა ნა სა ხი ე რებს კო ლო სა ლურ ახალ გაზ-
რო ბა ში (Colossal Youth, 2006), ცხე ნის ფულ სა 
(Horse Money, 2014) და ვი ტა ლი ნა ვა რე ლა ში (Vi-
talina Varela, 2019). იგი ერ თა დერ თი ა, ვინც ვი
ტა ლი ნას (ცხენის ფუ ლი, ვი ტა ლი ნა ვა რე ლა) კო
ლო ნი ზა ცი ის უბე დუ რე ბის შე სა ხებ ესა უბ რე ბა. 
ვი ტა ლი ნა კა ბო ვერ დე დან 2  ლი სა ბონ ში ჩა დის, 
რა თა ქმრის დაკ რ ძალ ვას და ეს წ როს (საბოლოოდ, 
აგ ვი ა ნებს). ჩა ეს მის გა მაყ რუ ე ბე ლი სიტყ ვე ბი: 
„კაბოვერდეში დაბ რუნ დი, ვი ტა ლი ნა, აქ შენ 
არა ფე რი გე საქ მე ბა”. ვი ტა ლი ნა ვა რე ლა მოჩ ვე

ნე ბის ის ტო რი ა ა, რო მელ შიც პრო ტა გო ნის ტი ქა
ლი გარ დაც ვ ლილ ქმარ თან ცდი ლობს ინ ტი მუ რი, 
სუ ლი ე რი კავ ში რის დამ ყა რე ბას. შავ  თეთ რი პირ
ქუ ში გა მო სა ხუ ლე ბით, რო მელ შიც სი ნათ ლი სა 
და იმე დის ნი შან წყა ლი თით ქ მის არ ჩანს, კოშ ტა 
ძა ძე ბით ფა რავს თი თო ე ულ კადრს, ყი ნავს დრო
ში და ცდი ლობს მი ვიწყე ბულ „ადამიანძა ძებ ზე” 
სა უ ბარს, ემიგ რან ტებ ზე, რო მელ თა ყო ველ დღი
უ რი ყო ფა ექ ს პ ლუ ა ტა ცია და წა მე ბა ა, იმის გა
აზ რე ბა, რომ „არაფერია იმა ზე სა ში ნე ლი, ვიდ რე 
ნან გ რე ვე ბი გულ ში” (იოსიფ ბროდ ს კი). ქვრი ვის 
სახ ლი ბუ რუს ში გახ ვე უ ლი ბნე ლი აკ ლ და მა ა, რო
მე ლიც „შუქჩრდილების მო გო ნე ბე ბი თა ა” სავ
სე ვი ტა ლი ნას მეხ სი ე რე ბის გა სა ცოცხ ლებ ლად, 
იმ სივ რ ცის ხე ლახ ლა აღ მო სა ჩე ნად, რო მელ მაც 
მის ქვეც ნო ბი ერს ძლი ე რი და ღი და ას ვა. კოშ ტას 
თქმით, ვი ტა ლი ნა არა მხო ლოდ კა ბო ვერ დე ლი ქა
ლე ბის სარ კე ა, არა მედ იმ ქალ თა მა სის, რო მელ თა 
„ვალდებულებაც” ლო დი ნი ა.

მა შინ, რო ცა პედ რუ კოშ ტა პორ ტუ გა ლი
ურ მი წა ზე არ სე ბულ გე ტო ებ ში, „კატაკომბების 
ჩრდი ლებ ში” გვიძღ ვე ბა, სამ ხ რე თა მე რი კე ლი 
რე ჟი სო რი, ლუკ რე ცია მარ ტე ლი, არ გენ ტი ნის 
პრო ვინ ცი ებ ში ბი ნა და რი მარ გი ნა ლე ბის შე სა ხებ 
გვი ამ ბობს და არც მათ ცხოვ რე ბა ზე რეფ ლექ სი
ას ერი დე ბა პო ლი ტი კუ რი სიმ წ ვა ვით. თუ ჭა ობ ში  
(The Swamp, 2001) მარ ტე ლი სალ ტას პრო ვინ ცი

კადრი ფილმიდან ხვრელი

1 ხში რად რი გი კი ნო კომ პა ნი ე ბის, ფონ დე ბი სა და არა სამ
თავ რო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გავ ლე ნი თა და ენით შექ მ ნი ლი 
ნა მუ შევ რე ბი.
2 სა ხელ მ წი ფო აფ რი კა ში, პორ ტუ გა ლი ის ყო ფი ლი კო ლო
ნია (14621975 წწ).
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ა ში გა დას რო ლით, ურ ბა ნუ ლი სა შუ ა ლო ფე ნი სა 
და მი წის მფლო ბე ლი არის ტოკ რა ტი ის ჩვე ნე ბით, 
კლა სობ რი ვი კონ ტ რას ტე ბის წინ წა მო წე ვით პოს
ტ ფე ო და ლურ ხა ნას წარ მოგ ვიდ გენს, ჩე ხოვ თან 
და ბუ ნუ ელ თან გა და ძა ხი ლე ბით ის პრი ვი ლე გი
რე ბუ ლი კლა სის ხრწნის პრო ცეს საც გვიჩ ვე ნებს; 
წმინ და გო გო  ში (The Holy Girl, 2004) მო ზარ დი 
გო გო ნე ბის გა უც ნო ბი ე რე ბე ლი სექ სუ ა ლუ რი და 
სუ ლი ე რი მის წ რა ფე ბე ბის ნა ზავს ქალ თა ის ტო რი
ის კენ მი მარ თუ ლი მზე რით წარ მოგ ვიდ გენს; უთა-
ვო ქალ ში (The Headless Woman, 2008) მძლავ რი 
ფსი ქო ლო გიზ მით და სიმ ბო ლურ  მე ტა ფო რუ ლი 
ენით, რა სის, კლა სი სა და გენ დე რის სა კითხებ ზე 
აპე ლი რე ბით, იმ ტი რა ნულ დღის წეს რიგს ვაკ
ვირ დე ბით, სა დაც უარ ყო ფი ლი ადა მი ა ნე ბი მუდ
მი ვად ქრე ბი ან და იღუ პე ბი ან. რე ჟი სო რი ერ თ 
ერთ ინ ტერ ვი უ ში ხაზს უს ვამს ისეთ კლა სობ რივ 
სა კითხებ საც, რო გო რიც პრი ვი ლე გი რე ბულ თა 
არ სე ბო ბა და მათ მი ერ სა სა მარ თ ლო, ჯან დაც
ვი სა და გა ნათ ლე ბის სის ტე მე ბის მი ტა ცე ბა ა. 
მარ ტე ლი გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას მკურ ნა

ლო ბის კლა სობ რივ ხა სი ათ ზე ამახ ვი ლებს, მა შინ 
რო ცა მა ღა ლი კლა სის წარ მო მად გე ნელს 3 დღე
ში შე უძ ლია გა მო ჯან მ რ თე ლე ბა, და ბა ლი კლა სის 
წარ მო მად გენ ლის სიკ ვ დილს ზოგ ჯერ მხო ლოდ 
24 სა ა თი სჭირ დე ბა. 

მარ ტე ლი უკა ნას კ ნელ ნა მუ შე ვარ ში ზა მა 
(Zama, 2017) კო ლო ნი ა ლიზ მის თან მიმ დევ რულ 
და მძლავრ კრი ტი კას გვთა ვა ზობს. ზა მა ად გი
ლობ რი ვი და „მესამე სამ ყა როს” ბი ნა და რი ხალ ხის 
ჩაგ ვ რას თა ვად ეს პა ნუ რი სა მე ფო კა რის მო ხე
ლის დონ დი ე დო დე ზა მას პერ ს პექ ტი ვი დან წარ
მოგ ვიდ გენს, რო მე ლიც კო ლო ნი უ რი ლა თი ნუ რი 
ამე რი კის არ ქე ტიპს ქმნის (პარაგვაიში ატა რებს 
დღე ებს და ბუ ე ნოს ა ი რეს ში გა დას ვ ლას გეგ მავს). 
უწყ ვე ტი კად რე ბის დახ მა რე ბით, ნა რა ტი უ ლი კი
ნოს უარ ყო ფით და აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი თხრო
ბის გაძ ლი ე რე ბით, ხმის მონ ტა ჟი სა და კა მე რის 
მნიშ ვ ნე ლო ბის წინ წა მო წე ვით (რასაც მარ ტე ლი 
„მუსიკის და გა მო სა ხუ ლე ბის შე პი რის პი რე ბას” 
უწო დებს) რე ჟი სო რი მარ გი ნა ლი ზა ცი ის და ადა მი
ა ნებ ზე ბა ტო ნო ბის ის ტო რი ას თან მიმ დევ რუ ლად 
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სწავ ლობს. ჰე გე მო ნუ რი ხედ ვის გან „გარიყვით”, 
დე კო ლო ნი ზა ცი უ რი პერ ს პექ ტი ვის შე მო ტა ნით, 
კო ლო ნი ზე ბულ თა და კო ლო ნი ზა ტორ თა ყო ფის 
ურ თი ერ თ შე პი რის პი რე ბით, მარ ტე ლი ან ტი კო
ლო ნის ტურ ეს თე ტი კას ქმნის, გვიჩ ვე ნებს, რომ 
კო ლო ნი ზე ბუ ლებ მა სა კუ თა რი თა ვი მხო ლოდ 
იმის რა დი კა ლუ რი და ძირ ფეს ვი ა ნი უარ ყო ფით 
შე იძ ლე ბა აღ მო ა ჩი ნონ, რა დაც სხვებ მა აქ ცი ეს 
(ჟანპოლ სარ ტ რი); რე ჟი სო რი არას დ როს გვთა
ვა ზობს ეგ ზო ტი კურ გა მო სა ხუ ლე ბებს და არც 
პო ლი ტი კურ სიცხა დეს ერი დე ბა. ამის სა პი რის პი
როდ, რი გი კი ნო ფეს ტი ვა ლე ბი მსგავ სი ტი პის სა
ავ ტო რო კი ნოს ხში რად პო ლი ტი კუ რი ჰი გი ე ნუ რო
ბი თა და ეგ ზო ტი ზა ცი ით, მთა ვა რი აქ ცენ ტე ბის 
უარ ყო ფით გა ნი ხი ლა ვენ. მსგავ სი სა ფეს ტი ვა ლო 
პო ლი ტი კით მათ თა ვად ას დით კო ლო ნი ა ლიზ მის 
ოხ ში ვა რი. რო ცა კოშ ტა არ ივიწყებს ქალ თა გა
საგ ნე ბის სა კითხს და სექ სიზ მის გახ რ წ ნი ლო ბას 
რა სიზ მი სა და კლა სობ რი ვი კონ ფ ლიქ ტე ბის კონ
ტექ ს ტ ში გვაჩ ვე ნებს (საგულისხმოა, რომ ად გი
ლობ რივ თეთ რ კა ნი ან და შავ კა ნი ან ქა ლებს ზა

მას თან სხვა დას ხ ვა სა ხის ურ თი ერ თო ბა აქვთ), 
კრი ტი კა მი ე მარ თე ბა რო გორც ქალ ზე ბა ტო ნო ბის 
და კა ნო ნე ბას, ასე ვე მი სი ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი
ა ლუ რი, კულ ტუ რუ ლი და სექ სუ ა ლუ რი ჩაგ ვ რის 
გან ზო მი ლე ბებს. „პატრიარქატის კო ლო ნი ა ლიზ
მ თან გა დაკ ვე თა აშ კა რა ა, რად გან შვი ლიშ ვი ლი 
გო გო ნა გა მო ხა ტავს ქალ თა იძუ ლე ბი თი სექ სუ ა
ლუ რი შრო მის როლს მო ცე მულ ამ ბავ სა და ის ტო
რი ა ში. [...] ად გი ლობ რი ვი კა ცე ბი მთე ლი ფილ მის 
გან მავ ლო ბა ში არ არი ან წარ მოდ გე ნი ლი სექ სუ
ა ლურ ვი თა რე ბებ ში, ხო ლო ქალ თა სექ სუ ა ლო ბა 
გან ხი ლუ ლია მხო ლოდ კო ლო ნი ურ სექ სუ ა ლურ 
ძა ლა დო ბას თან და მო კი დე ბუ ლე ბა ში. მა თი პი რა
დი სექ სუ ა ლუ რი სურ ვი ლე ბი თვალ თა ხედ ვის მიღ
მა რჩე ბა” (Galt Rosalind. Learning from a Llama, 
And Other Fishy Tales: Anticolonial Aesthetics in 
Lucrecia Martel’s Zama).

ბუ ნე ბა, კა პი ტა ლი, შრო მა (ალონსო, ცა ი)

დაე, გა ბა ტო ნე ბუ ლი კლა სე ბი ძრწოდ ნენ კო მუ ნის-
ტუ რი რე ვო ლუ ცი ის ში შით. მას ში პრო ლე ტა რე ბი 
არა ფერს დაჰ კარ გა ვენ გარ და თა ვი ან თი ბორ კი-
ლე ბი სა. შე ი ძე ნენ კი მთელ ქვეყ ნი ე რე ბას 

კარლ მარ ქ სი

მარ ტე ლის თა ნა მე მა მუ ლის ლი სან დ რო ალონ
სოს კი ნო ჩუმ მე დი ტა ცი ას ჰგავს. ალონ სო ისეთ 
სა კითხებს შე ე ხე ბა, რო გო რიც სახ ლ ში დაბ რუ
ნე ბა და თვით გა მორ კ ვე ვა, შრო მა და კა პი ტა ლი, 
ადა მი ა ნი და ბუ ნე ბა ა. ალონ სოს თა ვი სუფ ლე ბა 
(Freedom, 2001) შრო მის სა კითხს გლო ბა ლუ
რი კა პი ტა ლიზ მის კრი ზი სის ხა ნა ში გა ნი ხი ლავს. 
რე ჟი სო რი ნა ტუ რა ლის ტუ რად წარ მოგ ვიდ გენს 
ჩი ლე ლი მიგ რან ტი მუ შის მი სა ე ლის ცხოვ რე ბას 
დე და ქა ლა ქის გან მო შო რე ბით. გვიჩ ვე ნებს პრო
ტა გო ნის ტის ძა ლა უფ ლე ბი თა და კონ ტ რო ლით 
შე მო ფარ გ ლულ შრო მით ურ თი ერ თო ბებს. მი
სა ე ლის და მო უ კი დებ ლო ბის და თა ვი სუფ ლე ბის 
თვი თაღ ქ მა ში ნა გა ნი შეზღუდ ვე ბი თა და პი როვ
ნუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის მი თი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. 
ე. წ. „ლიბერალურ დე მოკ რა ტი ებ ში” თა ვი სუფ
ლე ბით მუდ მი ვად აპე ლი რე ბენ ეკო ნო მი კუ რი, 
პო ლი ტი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი ელი ტე ბი, რი გი 
„ინტელექტუალები”, რომ ლე ბიც თა ვი სუფ ლე ბის 
ცნე ბას პირ და პირ ან ფა რუ ლად უქ ვემ დე ბა რე
ბენ წარ მო ე ბის კა პი ტა ლის ტურ წესს. გერ მა ნე ლი 
ფი ლო სო ფო სი, თე ო რე ტი კო სი თე ო დორ ადორ
ნო ნეგატიურ დი ა ლექ ტი კა ში (Negative Dialektik) 
პი როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის ამ გ ვარ გა გე ბას კა
პი ტა ლის ტური ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის ჩარ ჩო ში 
გა ნი ხი ლავს: „თავისუფლება, [...] რო მელ საც აქვს 
უარ ყო ფი თი მხა რე, ჰე გელ მა პირ ვე ლად შე ამ ჩ ნი ა; 
ეს არის ჭეშ მა რი ტი თა ვი სუფ ლე ბის მას ხ რად აგ
დე ბა, რო მე ლიც ინ დი ვი დის სო ცი ა ლურ ბედს გა
მო ხა ტავს. რე ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბა ჩა კარ გუ ლია თა
ვი სუფ ლე ბა ში, რო მელ საც ულ ტ რა ლი ბე რა ლუ რი 
იდე ო ლო გია გა ნა დი დებს. [...] არ სე ბობს იმი ჯის 
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შექ მ ნის სა ჭი რო ე ბა, რო მე ლიც სო ცი ა ლურ სა ჭი
რო ე ბებს ტო ტა ლუ რად გა და ფა რავს, რაც პი როვ
ნე ბას აიძუ ლებს, გა დარ ჩეს სი სას ტი კის ფა სად...” 

ალონ სოს კა მე რა დო კუ მენ ტუ რი სი ზუს ტით 
აღ წერს მა მა კა ცის ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბას ტყე
ში, რომ ლის იზო ლა ცი აც ადა მი ან თან კო მუ ნი კა
ცი ის არარ სე ბო ბა სა და უწყ ვეტ კად რებ ში ჩანს. 
გმი რის სა სო წარ კ ვე თილ დუ მილს მა ყუ რე ბე ლი 
ხმა უ რი ა ნი ბუ ნე ბის ფონ ზე უმ ზერს. ალონ სოს
თ ვის სი ჩუ მე, ან ტო ნი ო ნის და ან გე ლო პუ ლო სის 
მსგავ სად, გრძნო ბა დი რე ა ლო ბის გა მომ ჟ ღავ ნე ბის 
სა შუ ა ლე ბა ა. რე ჟი სო რი სიმ ბო ლუ რი და მე ტა ფო
რუ ლი ენით სა უბ რობს ბუ ე ნოს ა ი რე სის ეკო ნო მი
კურ და პო ლი ტი კურ კრი ზის ზე, პრი ვა ტი ზა ცი ის 
ტრა გე დი ა სა და არ გენ ტი ნე ლი მუ შე ბის ყო ველ
დღი ურ მდგო მა რე ო ბა ზე „გაუცხოებულ ჯუნ გ ლებ
ში”. „საწარმოო მა ხა სი ა თებ ლე ბის მი უ ხე და ვად, 
მი სა ე ლის შრო მა  სა მომ ხ მა რებ ლო დიქ ტა ტუ რის 
ძა ლა უფ ლე ბის ფან ტა ზი ით, კონ ტ რო ლით წა რი
მარ თე ბა. მი სა ე ლის თვი თაღ ქ მა სა კუ თა რი და მო
უ კი დებ ლო ბი სა და “თავისუფლების” მი მართ გან
პი რო ბე ბუ ლია მი სი შემ ზღუდ ვე ლი გა რე მო ე ბით” 
(Jessica Cullen Dzaman. The Consumer Dictator: 
Theories and Representations of Agency in Neolib-
eral Argentina). იგი არა მხო ლოდ „ბუნებასთანაა” 
გა უცხო ე ბუ ლი, არა მედ უშუ ა ლოდ სა კუ თარ ბუ ნე
ბას თან, მა შინ რო ცა „ბუნება არის მი სი სხე უ ლი, 
რო მელ თა ნაც იგი უნ და იმ ყო ფე ბო დეს უწყ ვეტ 
კავ შირ ში, რა თა არ მოკ ვ დეს” (Karl Marx. Economic 
& Philosophic Manuscripts of 1844).

გლო ბა ლუ რი კა პი ტა ლიზ მის პი რო ბებ ში მუ შა
თა კლა სის გა უცხო ე ბი სა და ყო ველ დღი უ რი რუ
ტი ნის აღ წე რა არც ტა ი ვა ნე ლი რე ჟი სო რის ცაი 

მინ  ლი ა ნის თ ვის არის უცხო. მარ თა ლი ა, მი ნი მა
ლიზ მი ცა ის კი ნოს უც ვ ლე ლი ნა წი ლი ა, თუმ ცა ის 
ასე ვე მდი და რია ჟან რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბით, კემ
პის მა ხა სი ა თებ ლე ბი თა და „კინოპროვოცირებით”, 
რო მე ლიც სექ სუ ა ლო ბის ტრა დი ცი ულ გა გე ბა სა და 
კულ ტუ რუ ლი ტა ბუ ე ბის გა და აზ რე ბას თან ერ თად, 
გვი ან დე ლი კა პი ტა ლიზ მის ამო რა ლუ რო ბი სა და 
ლპო ბის ჩვე ნე ბა ზე დგას, კვეთს რა მუდ მივ დუ ა
ლიზმს „რეალობასა და ფან ტა ზი ას, სო ცი ა ლურ 
ნორ მებ სა და ფსი ქო სექ სუ ა ლურ წარ მო სახ ვას შო
რის, ჰე ტე რო სექ სუ ა ლო ბა სა და ჰო მო სექ სუ ა ლო
ბას შო რის, კემ პ სა და კლა სი კას შო რის” (Jasmine 
Nauda Trice. Diseased Bodies and Domestic Space: 
Transmodern Space in Tsai Ming-liang’s The Hole). 
რაც მთა ვა რი ა, ცა ის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა 
სივ რ ცი სა და დრო ის ცნე ბე ბი, რაც ყვე ლა ზე კარ
გად ჩანს ფილ მ ში რო მე ლი სა ა თია? (What Time Is 
It There? 2001). რო ცა ახალ გაზ რ და ქუ ჩის ვა ჭა რი 
პა რიზ ში მი მა ვალ ქალს ხვდე ბა, მას ყვე ლა სა ა თი 
ტა ი ბე ის დრო ი დან პა რი ზის დრო ზე გა დაჰ ყავს, 
რა თა ამ გზით და უ კავ შირ დეს ქალს. ცაი კი სა მი 
დრო ი თი ზო ნის (პარიზის, ტა ი ბე ის და გმი რის წარ
მო სა ხუ ლი დრო ის) წარ მოდ გე ნით „გვეხმარება, 
და ვი ნა ხოთ, თუ რო გორ უნ და აღი ა როს პი როვ
ნე ბამ თა ვი სი ინ ტერ სუ ბი ექ ტუ რი ურ თი ერ თო ბა 
სხვას თან, რა თა გა და ლა ხოს ჩვე ნი თა ნად რო უ ლი 
მდგო მა რე ო ბის გან ყე ნე ბუ ლო ბა და გა უცხო ე ბა” 
(JenYi Hsu. Re-enchanting the Everyday Banal in 

თემა

კადრი ფილმიდან ვიტალინა ვარელა

ფოტოები აღებულია საიტიდან: moviestillsdb.com 

3 ბრაზილიელი მარქსისტი რეჟისორის, გლაუბერ როშას, 
1965 წელს დაწერილი მანიფესტი, რევოლუციური კინოს 
ერთგვარი ესთეტიკური მოდელია, სადაც „შიმშილი” 
არა მხოლოდ განხილვის საგანია, არამედ რეჟისორთა 
ფორმალური არჩევანი.
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the Age of Globalization: Alienation, Desire, and Cri-
tique of Capitalist Temporality in Tsai Ming-Liang’s 
The Hole and What Time Is It There?). გა უცხო ე ბის 
სა კითხი, სა სიკ ვ დი ლო ტა რა კა ნის ეპი დე მი ით მო
ცუ ლი ტა ი ვა ნის ფონ ზე, იკ ვე თე ბა ხვრელშიც (The 
Hole, 1998), სა დაც მე ზობ ლად მცხოვ რე ბი ქა ლი 
და მა მა კა ცი, სახ ლის ნან გ რე ვე ბის გუ ლი სამ რევ 
სი ბინ ძუ რე ში (ტაივანის სის ტე მუ რი ხრწნის მე ტა
ფო რა) აღ მო ა ჩე ნენ მტვრი ა ნე ბის ცეკ ვი დან ამოზ
რ დილ სიყ ვა რულს, რო გორც ალ ტერ ნა ტი უ ლი რე
ა ლო ბის წერ ტილს, რო მე ლიც ფილ მის ფი ნალ ში 
ჩი ტე ბი ვით ათა ვი სუფ ლებთ; უპატ რო ნო ძაღ ლებ-
ში (Stray Dogs, 2013), და ბა ლი და სა შუ ა ლო კლა
სის ოჯა ხის მდო რე ცხოვ რე ბის შე პი რის პი რე ბა ში, 
რე ჟი სო რი თა ვის „მჭვრეტელობით კი ნოს” გლა
უ ბერ რო შას „შიმშილის ეს თე ტი კით”3  აზა ვებს, 
რომ ლის „დაფუძნების პა რა ლე ლუ რად ბრა ზი ლი
ურ კი ნო ში მიკ როს კო პუ ლად გა მო იკ ვ ლე ვენ ბრა
ზი ლი ურ ჯურ ღ მუ ლებ სა და ადა მი ა ნურ ყო ფას ამ 
ჯურ ღ მუ ლებ ში” (ნინი შვე ლი ძე. აჩ ქა რე ბუ ლი კად-
რი დან). ცაი ღა რი ბი ოჯა ხის ყო ფას აღ წერს შიმ
ში ლის, ჭა მის, ძი ლის, ღვი ძი ლის, სი ცი ლის, ქვი თი
ნის მეშ ვე ო ბით, რო მელ საც და უჭ რე ლად აწ ვ დის 
მა ყუ რე ბელს. რე ჟი სო რი მა ყუ რე ბელს უბიძ გებს, 
სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი რე ა ლო ბა ფსი ქო ლო გი უ რი 
რე ა ლო ბის მეშ ვე ო ბით გა ი აზ როს. რუ ტი ნის პო
ე ტუ რი და დის კურ სუ ლი გა მომ ზე უ რე ბით, ჭა მის 
რი ტუ ა ლად ქცე ვი თა და შიმ შილ ზე მუდ მი ვი მი ნიშ
ნე ბით „გვეხმარება რე ა ლო ბის მე ტი სიმ კ ვეთ რით 
და ნახ ვა სა და შიმ ში ლის უგო ნო მდგო მა რე ო ბი დან 

გა მოს ვ ლა ში” (Glauber Rocha. The Aesthetics of 
Hunger). რე ჟი სო რი გვი ხა ტავს გმი რებს, რომ ლე
ბიც იბ რ ძ ვი ან რუ ტი ნი სა და უმ წე ო ბის წი ნა აღ მ
დეგ, მთა ვარ და საყ რ დე ნად კი ადა მი ა ნუ რი კავ ში
რე ბი რჩე ბათ. ხო ლო ნა ტუ რა ლის ტუ რი კი ნო ე ნა, 
რო მე ლიც მე ტა ფო რე ბით არის სავ სე, რეპ რე ზენ
ტი რებს რე ა ლო ბას მაქ სი მა ლუ რი კომ პ ლექ სუ რო
ბით, „ცხოვრების ფარ თო მთლი ა ნო ბა ში” (გეორგ 
ლუ კა ჩი) და სა ნა ხად.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი რე ჟი
სო რე ბის კი ნო ე ნა ერ თ მა ნე თის გან მეტ წი ლად 
გან ს ხ ვავ დე ბა და თი თო ე უ ლი მათ გა ნი ინ დი ვი
დუ ა ლურ ხელ წე რას ატა რებს, მათ სა ერ თო აქვთ 
– ერ თი მხრივ, ნე ლი ტემ პის ერ თ გუ ლე ბა და ატ
მოს ფე რუ ლი კი ნოს გა და ღე ბა, მე ო რე მხრივ კი, 
მსგავ სი იდე ო ლო გი უ რი საყ რ დე ნი. ავ ტო რე ბი 
ნა მუ შევ რებს უწყ ვე ტი და მოძ რა ვი კად რე ბის მო
ნაც ვ ლე ო ბით აგე ბენ, რი თაც ახერ ხე ბენ მა ყუ რე
ბელ ში შეგ რ ძ ნე ბე ბის გაღ ვი ვე ბას. მა თი ფილ მე ბი 
კო მერ ცი უ ლი, დო მი ნან ტუ რი, „რეალობის შემ ც ვ
ლე ლი” (ტომას გუ ტი ე რეს ალე ა) და აპო ლი ტი კუ რი 
ფილ მე ბის მიღ მა დგას, და მო უ კი დე ბე ლი და უკომ
პ რო მი სო ენით აწარ მო ებს წი ნა აღ მ დე გობ რივ პო
ე ზი ას, რო მელ საც შე უძ ლია კი ნოს სამ ყა რო ში ახა
ლი რე ვო ლუ ცი უ რი ტალ ღა წარ მოქ მ ნას და ეკ რა ნი 
„მარქსიზმის ცოცხალ სუ ლად” (ჟანლუკ გო და რი), 
„საყოველთაო სიმ ღე რად” (პაბლო ნე რუ და) აქ ცი
ოს. გა დაგ ვა ლა ხი ნოს დის ტან ცია ადა მი ა ნებ თან 
და მოვ ლე ნებ თან, რა თა ახ ლო დან გვა ნა ხოს ის
ტო რია და მი სი გარ დაქ მ ნის სა ჭი რო ე ბა. 

კადრი ფილმიდან ზამა
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ქარ თუ ლი ქვი არ კი ნო (ან, უფ რო სწო
რად, ქვი არ ადა მი ა ნე ბის რეპ რე ზენ ტა
ცია ქარ თულ კი ნო ში) ცოცხა ლი ადა
მი ა ნი ვით ვი თარ დე ბა. ის ძა ლი ან ჰგავს 
რეპ რე სი რე ბუ ლი სექ სუ ა ლო ბის მქო ნე 

ახალ გაზ რ დას. მო ზარ დო ბა ში სა კუ თა რი თა ვის 
მი მართ გა უცხო ე ბა რომ სტან ჯავ და. მოგ ვი ა ნე
ბით სა კუ თა რი თა ვის ნაც ვ ლად გა რე მოს რომ გა
უ უცხოვ და. ახ ლა კი თან და თან ამ გა რე მოს შიშ ზე 
გა მარ ჯ ვე ბა სა და მას თან სა ერ თო ენის გა მო ნახ
ვას ცდი ლობს.

2019 წე ლი გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით 
ქარ თუ ლი ქვი არ კი ნოს თ ვის თვით გა მორ კ ვე
ვის ახალ ფა ზა დაც შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ. მა ყუ
რე ბელ მა ქარ თულ კი ნო თე ატ რებ ში სა მი ისე თი 
ფილ მი იხი ლა, რო მელ შიც ცენ ტ რა ლუ რი ჰო მო
სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბაა (და ჩვენ ვი ცეკ ვეთ, 
კო მე ტე ბი, ტრა დი ცი ა). გარ და ამი სა, თბი ლი სის 
სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე გა მარ ჯ ვე ბუ
ლი ფილ მის (ჩაისუნთქე-ამოისუნთქე) ერ თ ერ
თი საკ ვან ძო პერ სო ნა ჟი ტრან გენ დე რი ქა ლი ა. 
მე ტიც, მა ყუ რე ბელ თა და კი ნოკ რი ტი კოს თა ნა
წილ მა გი გა ლიკ ლი კა ძის ღორ შიც ამო ი კითხა 

ჰო მო ე რო ტი კუ ლი ნიშ ნე ბი. 
რამ გა ნა პი რო ბა ამ გ ვა რი ტენ დენ ცია ქარ

თულ კი ნო ში? სა ფეს ტი ვა ლო კო ნი უნ ქ ტუ რამ, 
სა ბაზ რო მოთხოვ ნამ თუ ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ მა 
სო ცი ო კულ ტუ რულ მა და პო ლი ტი კურ მა ვი თა რე
ბამ? ქვი არ კი ნოს გან ვი თა რე ბის დრა მა ტურ გია 
თით ქ მის ყვე ლა და სავ ლურ ქვე ყა ნა ში ერ თ ნა ი
რი ა. იგი ყო ველ თ ვის იწყე ბა სტე რე ო ტი პუ ლი და 
კა რი კა ტუ რუ ლი რეპ რე ზენ ტა ცი ით. 

ამ მხრივ სა ქარ თ ვე ლოც არ არის გა მო ნაკ ლი
სი. მა გა ლი თად, 21ე სა უ კუ ნის ერ თ ერ თი პირ ვე
ლი ჰო მო სექ სუ ა ლი პერ სო ნა ჟის ეკ რა ნუ ლი სა ხე 
2004 წლის მი ნი სე რი ალ მტვრის გე მო ში გა მოჩ ნ
და – ეგ ზო ტი კუ რი გა რეგ ნო ბის მქო ნე მო ძა ლა დე 
პე დო ფი ლი. სე რი უ ლი მკვლე ლი მას წლე ბის წინ 
ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის გა მო საკ ვ დი ლით დას ჯის. 
ალ ბათ ეს მოკ ლე სი უ ჟე ტუ რი აღ წე რა თა ვად მეტყ
ვე ლებს, თუ რა ფა ზა ში იყო იმ დ რო ინ დე ლი ქვი არ 
რეპ რე ზენ ტა ცი ა. თუმ ცა გარ კ ვე უ ლი ადა მი ა ნე ბის
თ ვის ჰო მო სექ სუ ა ლო ბა და პე დო ფი ლია დღემ დე 
სი ნო ნი მე ბია ან ცდი ლო ბენ, ასე თად აქ ცი ონ. 

200809 წლებ ში კი ნო ეკ რა ნებ ზე გა მო დის ე. წ. 
კო მერ ცი უ ლი, „უპრეტენზიო” ფილ მე ბი – რაც 

გამოსვლაკარადიდან
ბას ტი მგა ლობ ლიშ ვი ლი

კადრი ფილმიდან ჩაისუნთქე-ამოისუნთქე

თემა



 55

ყვე ლა ზე ძა ლი ან გიყ ვარს და გო გო ნა სლა ი დი-
დან. გი ორ გი ლი ფო ნა ვა სა და გი გა აგ ლა ძის ამ 
ფილ მებს კი ნოს თან და რე ა ლო ბას თან იმ დე ნი ვე 
აქვს სა ერ თო, რამ დე ნიც კო მერ ცი უ ლი ბან კის 
რეკ ლა მებს. თუმ ცა სა ინ ტე რე სო ა, რომ გაზ რ
დილ ხილ ვა დო ბამ დეც ქვი არ სა ზო გა დო ე ბის რეპ
რე ზენ ტა ცია კა რი კა ტუ რუ ლი, ზე და პი რუ ლი და 
სტრე ო ტი პუ ლი იყო: ლი ფო ნა ვას ფილ მ ში მდიდ
რულ სახ ლ ში უდარ დე ლი გე ე ბი ბუმ ბუ ლე ბი თა და 
სა ა ხალ წ ლო წვი მე ბით გა ფორ მე ბულ წვე უ ლე ბას 
მარ თა ვენ, უხერ ხუ ლად ცეკ ვა ვენ კე დელ ზე გაკ
რუ ლი ელ ტონ ჯო ნის უზარ მა ზა რი პოს ტე რის 
ფონ ზე, ყვე ლას ერ თ ნა ი რი სტი ლი, მოძ რა ო ბი სა 
და სა უბ რის ერ თ ნა ი რი მა ნე რა აქვს. უცე რე მო ნი
ოდ ექა ჩე ბი ან უც ნობ სტუმ რებს სა ძი ნე ბელ ში. ეს 
„სანახაობა” კი მთლი ა ნად ორი გა ოგ ნე ბუ ლი და 
შე ში ნე ბუ ლი ჰე ტე რო სექ სუ ა ლის პერ ს პექ ტი ვი დან 
არის ნაჩ ვე ნე ბი. 

ჰე ტე რო ცენ ტ რის ტუ ლი მზე რა 
გრძელ დე ბა ზა ზა ურუ შა ძის სამ სახ ლ-
შიც, სა დაც სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია 
დრა მა ტურ გი უ ლი ჩა ნა ფიქ რის ნა წი ლია – 
მდიდ რულ აპარ ტა მენ ტ ში ჟან რი ლო ლაშ
ვი ლი სა და ვა სილ ბახ ტა ძის პერ სო ნა ჟე ბის 
სა წოლ ში ერ თად ხილ ვამ მა ყუ რე ბელს მო
უ ლოდ ნე ლო ბის გან ც და უნ და შე უქ მ ნას, 
შო კი მოჰ გ ვა როს. ამ „ეგზოტიკურ სა ნა
ხა ო ბას” თორ ნი კე ბზი ა ვას გაკ ვირ ვე ბუ ლი 
პერ სო ნა ჟი ადევ ნებს თვალს. თუმ ცა წი ნა მორ ბე
დი ფილ მე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, აქ პერ სო ნა ჟე ბის 
გა ა და მი ა ნუ რე ბის მცდე ლო ბა მა ინც იგ რ ძ ნო ბა 
(ჟანრი ლო ლაშ ვი ლის პერ სო ნა ჟის მი ერ სიყ ვა რუ
ლის სადღეგ რ ძე ლოს შეს მამ მა ყუ რე ბელ ში ემ პა
თია უნ და გა ა ჩი ნოს). მაგ რამ 2000იანი წლე ბის ამ 
ტენ დენ ცი ის, სა ნა ხა ო ბე ბის, ვი თომ და პრი ვი ლე
გი რე ბუ ლი გე ე ბის უკან გა ყალ ბე ბუ ლი ის ტო რია 
დგას. თი თო ე უ ლი ფილ მის ავ ტო რი მათ კო მი კურ 
ორ ნა მენ ტად იყე ნებს. 

2013 წელს კი სა ქარ თ ვე ლოს პრო კუ რა ტუ
რამ სა ზო გა დო ე ბას შე ატყო ბი ნა, რომ სამ ხედ
რო პო ლი ცი ის დე პარ ტა მენ ტის მა ღალ ჩი ნოს
ნე ბი ფა რულ ვი დე ო ჩა ნა წე რებს აგ რო ვებ დ ნენ 
„სექსუალურ უმ ცი რე სო ბას მი კუთ ვ ნე ბულ მა მა კა
ცებ ზე”; მათ ასე აშან ტა ჟებ დ ნენ და სპე ცი ა ლურ 
სამ სა ხუ რებ თან ფა რულ თა ნამ შ რომ ლო ბას აიძუ
ლებ დ ნენ. პი რა დი ცხოვ რე ბი სა და სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის იარა ღად გა მო ყე ნე ბა არც იმ პე რი
ოდ ში დაწყე ბუ ლა და არც ახ ლაა დას რუ ლე ბუ ლი. 
ის ძა ლა უფ ლე ბის ხელ ში ყო ველ თ ვის გა და ი ქცე ვა 
ინ ს ტ რუ მენ ტად, სა ნამ სის ტე მას ძა ლა შეს წევს, 
სა ზო გა დო ე ბას თავს მო ახ ვი ოს და ყო ფა ზე, უთა
ნას წო რო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კა. 

სწო რედ ამ პე რი ოდ ში, 2013 წელს, კი ნო ეკ
რა ნებ ზე გა მო დის ზა ზა რუ სა ძის ჩე მი საბ ნის 
ნა კე ცი. ფილ მის მოქ მე დე ბა დის ტო პი ულ მო მა
ვალ ში, ტო ტა ლი ტა რულ სა ხელ მ წი ფო ში ვი თარ
დე ბა. რე ჟი სო რი ტო ტა ლუ რი კონ ტ რო ლის ფონ
ზე იგა ვუ რად გვიყ ვე ბა ორი ახალ გაზ რ და კა ცის 

ენიგ მა ტურ ურ თი ერ თო ბა ზე. ნა ხევ რად მო ყო
ლილ ამ ბავ ში მა ინც შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა მთა ვა
რი გმი რე ბის რეპ რე სი რე ბუ ლი ჰო მო ე რო ტი კუ ლი 
ვნე ბე ბის ამო კითხ ვა. ჩე მი საბ ნის ნა კე ცი თით ქოს 
კი ნო დარ ბაზ ში ვე დარ ჩა და მის მა ხმამ გა რეთ ვერ 
გა მო აღ წი ა, რად გან სათ ქ მე ლი სადღაც მე ტა ფო
რებს შო რის და ი კარ გა. ავ ტო რის გა და ჭარ ბე ბულ
მა სიფ რ თხი ლემ (?), ფაქ ტი ა, ნა მუ შე ვარს ავ ნო.

მომ დევ ნო წლის ფილ მ ში მე ვარ ბე სო (2014) 
ლა შა ცქვი ტი ნი ძის კა მე რა სა ქარ თ ვე ლოს პე რი
ფე რი ა ში მცხოვ რე ბი კა ცე ბის მას კუ ლი ნო ბის ბუ
ნე ბას იკ ვ ლევს. ცქვი ტი ნი ძის პერ სო ნა ჟებ ში ეს 
ბუ ნე ბა ყვე ლა თა ვი სი კლა სი კუ რი მა ხა სი ა თებ
ლით იჩენს თავს – ქა ლე ბის რუ ტი ნუ ლი ჩაგ ვ რი
დან დაწყე ბუ ლი, ჰო მო ფო ბი ით დას რუ ლე ბუ ლი. 
მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბი – მო ზარ დე ბი – ერ თ გ ვა რი 
ფილ ტ რის ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლე ბენ. ცქვი ტი ნი ძე სა
შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს, და ვაკ ვირ დეთ, რა თვი სე ბა/ 

ქ ცე ვა გა აქვთ ოჯა ხი დან გა რეთ, სა კუ თარ 
სივ რ ცე ში, რას უარ ყო ფენ და რას უც ვ ლი
ან ფორ მას ბავ შ ვე ბი. ერ თ ერთ სცე ნა ში 
ისი ნი შავ ლე გოს (ბესოს ძმის) ორი ენ ტა
ცი ას გა ნი ხი ლა ვენ. მა ყუ რე ბე ლი მომ ს წ რე 
ხდე ბა, ორი მო ზარ დი სრუ ლი ად ავ თენ
ტუ რი ენით რო გორ ეხე ბა სექ სუ ა ლო ბის 
მი შელ ფუ კო სე ულ მო საზ რე ბას. ბავ შ ვე ბი 
(რომელთა გო ნე ბაც ჯერ კი დევ „სუფთაა” 
სექ სუ ა ლო ბის შე სა ხებ დაგ რო ვი ლი ცოდ

ნის გან და რო მელ თა აზ როვ ნე ბა შიც მო რა ლუ რი 
ნორ მე ბის სის ტე მა ჯერ კი დევ ღრმად ფეს ვ გად
გ მუ ლი არ არის) იწყე ბენ სექ სუ ა ლო ბის, რო გორც 
ქცე ვის, და მათ თ ვის ნაც ნო ბი შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი 
სა ხელ დე ბის – „პიდარასტის” – ერ თ მა ნე თის გან 
გა მიჯ ვ ნას, რად გან არ სურთ შავ ლე გოს დამ ცი
რე ბა. ისი ნი ძა ლა უფ ლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის 
ლო გი კის მიღ მა ცდი ლო ბენ დარ ჩე ნას.

დღე ვან დელ სამ ყა რო ში ზო გი ერ თი იდე ო
ლო გი უ რი ჯგუ ფის თ ვის პა ცი ფიზ მი და თა ნას
წო რო ბის იდეა „რადიკალურია”. სწო რედ ამ რა
დი კა ლურ იდე ებს ეხე ბა ალექ სან დ რე კო ბე რი ძის 
ნე ტავ აღა რას დ როს მო ვი დეს ზაფხუ ლი (2017). ავ
ტო რი ით ვა ლის წი ნებს იმა საც, რომ რა დი კა ლუ რი 
იდეა რა დი კა ლურ ფორ მას მო ითხოვს: 3საათიანი 
ფილ მი 3მეგაპიქსელიანი Sony ericssonით არის 
გა და ღე ბუ ლი. პიკ სე ლე ბის და ნაკ ლისს თხრო ბა 
სხვა გან ზო მი ლე ბა ში გა დაჰ ყავს და პოს ტ საბ
ჭო თა ქა ლაქს არა ტუ რის ტულ ატ რაქ ცი ო ნად, 
არა მედ კვლე ვის ობი ექ ტად წარ მო ა ჩენს. კა მე რა 
მიკ როს კო პუ ლად იკ ვ ლევს თბი ლისს, აკ ვირ დე ბა 
ცხო ვე ლებს, ადა მი ა ნებს, წარ წე რებს, ხე ებ სა და 
ფოთ ლებს. იშ ლე ბა ზღვა რი მხატ ვ რულ სა და დო
კუ მენ ტურს შო რის. გა მო სა ხუ ლე ბის კონ ტუ რე
ბიც პიქ სე ლე ბად არის დაშ ლი ლი. აქ ადა მი ა ნე ბის 
ტრავ მე ბის ერ თ მა ნე თის გან გან ცალ კე ვე ბაც კი 
რთუ ლი ა. ორი კა ცის სიყ ვა რუ ლი ქა ლა ქის სა ერ
თო პორ ტ რე ტის, ქუ ჩებ ში გა ფან ტუ ლი ათა სო ბით 
ნა რა ტი ვის ერთ პა ტა რა ნა წი ლად იქ ცე ვა. ოფიც
რი სა და ახალ გაზ რ და მო ცეკ ვა ვის სიყ ვა რუ ლის 
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ის ტო რი ას და ას რუ ლებს ომი, რო მელ საც ვერ 
ვხე დავთ. რე ჟი სო რი ოს ტა ტუ რად ახერ ხებს რეპ
რე სი უ ლი სა ხელ მ წი ფო აპა რა ტე ბი მა თი პირ და პი
რი ჩვე ნე ბის გა რე შე ამ ხი ლოს. აქ ომი სიყ ვა რულს 
მტრობს, ხან და ხან კი სიყ ვა რუ ლი ემ ს გავ სე ბა 
ომს, ომით თუ სიყ ვა რუ ლით გა მოწ ვე უ ლი ტრავ მა 
კი ზაფხუ ლის მოს ვ ლა სა ვით გარ და უ ვა ლი ა. 

და ვუბ რუნ დეთ 2019 წელს. ფილ მე ბის რა
ო დე ნო ბა ხა რისხს რომ არ გან საზღ ვ რავს, ამა
ზე მეტყ ვე ლებ და თბი ლი სის კი ნო ფეს ტი ვალ ზე 
ჩა ი სუნ თ ქე ა მო ი სუნ თ ქეს სა უ კე თე სო ფილ მად 
და სა ხე ლე ბით სა მარ თ ლი ა ნად უკ მა ყო ფი ლო მა
ყუ რებ ლის შე ძა ხი ლე ბიც. დი ტო ცინ ცა ძის ამ 
ფილ მ ში (სხვა ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გარ და) სა ინ ტე
რე სოა ტრან ს გენ დე რი ქა ლის რეპ რე ზენ ტა ცი ა. 
ალექ სან დ რე კო ბე რი ძის ფილ მის გან გან ს ხ ვა ვე
ბით, აქ ფორ მაც და სი უ ჟე ტიც სა კუ თარ თავ სა 
და ერ თ მა ნეთ ზე ძა ლა დობს; სქე მა ტუ რი სცე ნა
რი ერ თ ბა შად იმ დენ პრობ ლე მურ თე მას ეჭი დე
ბა, რომ მათ თან გამ კ ლა ვე ბას ვე ღარ ახერ ხებს. 
შე დე გად, ზე და პი რულ გა რე მო სა და პერ სო ნა
ჟებს ვხე დავთ. აქ ქა ლა ქიც და მი სი ბი ნა და რი 
მა ღა რო ე ლე ბიც, ისე ვე რო გორც ტრან ს გენ დე რი 
პერ სო ნა ჟი, მხო ლოდ უცხო ე ლის მზე რის თ ვის 
გან კუთ ვ ნი ლი დე კო რა ცი ა ა, პოს ტ საბ ჭო თა კი ნე
მა ტოგ რა ფი უ ლი კლი შე ა. ტრან ს გენ დე რი ქა ლის 
სიკ ვ დილ მა თით ქოს ემ პა თია უნ და გა მო იწ ვი ოს 
მა ყუ რე ბელ ში, თუმ ცა სა ბო ლო ოდ ფილ მ ში მი სი 
არ სე ბო ბაც და სიკ ვ დი ლიც მხო ლოდ თვით მიზ
ნად რჩე ბა. 

თბი ლი სის შარ შან დელ კი ნო ფეს ტი ვალ
ზე საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის ფონ ზე უჩ ვე ნეს თა მარ 
შავ გუ ლი ძის კო მე ტე ბიც, რო მე ლიც ორი ქა ლის 
80იან წლებ ში დაწყე ბუ ლი და და უს რუ ლე ბე ლი 

სიყ ვა რუ ლის ის ტო რი ა ზე მოგ ვითხ რობს. რად
გან ხში რად ლეს ბო სე ლი ქა ლე ბი კი ნო ში კა ცუ რი 
ფან ტა ზი ე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, სექ სუ ა ლურ 
ობი ექ ტე ბად არი ან წარ მოდ გე ნილ ნი, რე ჟი სორ მა 
ფილ მი ისე გა და ი ღო, რომ ფე ტი შის ტუ რი კა ცუ
რი მზე რა სი ა მოვ ნე ბას ვერ მი ი ღებს. თა მარ შავ
გუ ლი ძე ქა ლე ბის სექ სუ ა ლო ბის ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ას 
არ ეწე ვა, თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, სტე რი ლუ რო ბა ში 
გა დაზ რ დი ლი მი ნი მა ლიზ მი ფილ მის ნაკ ლად რჩე
ბა. ორი მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის ურ თი ერ თო ბა ისე
თი ვე უფე რუ ლი ა, რო გორც ფილ მ ში გა მო ყე ნე ბუ
ლი ჭი ქე ბი და ისე თი ვე მო ნოქ რო მუ ლი ა, რო გორც 
პერ სო ნა ჟე ბის ტან საც მე ლი. 

იოსებ ბლი ა ძის მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მი 
ტრა დი ცია (2019) კი მთლი ა ნად ორი ენ ტა ლის
ტურ მზე რა ზეა აგე ბუ ლი. ენ კაპ ლა ნი თა ვის წიგ
ნ ში ფე მი ნიზ მი, კი ნო და იმ პე რი ა ლის ტუ რი მზე-
რა აღ ნიშ ნავს, რომ და სავ ლურ პატ რი არ ქა ლურ 
კულ ტუ რა ში „კაცური” და „იმპერიალისტური” 
მზე რა ერ თ მა ნე თის გან გა ნუ ყო ფე ლი ა. იმ პე რი ა
ლის ტუ რი მზე რა არა თეთრ, არა და სავ ლელ ობი
ექტს „სხვად” გან საზღ ვ რავს და მას წარ მო ა ჩენს 
რო გორც ინ ფან ტი ლურს, ცხო ვე ლურს და ვნე
ბი ანს. „სხვები” სწორ სა და არას წორს ერ თ მა
ნე თის გან ვერ გა ნარ ჩე ვენ ან უბ რა ლოდ ბო რო
ტე ბი არი ან. ტრადიცია ორი გერ მა ნე ლი ქვი არ 
ტუ რის ტის ქარ თულ სო ფელ ში მოგ ზა უ რო ბა ზე 
მოგ ვითხ რობს. ისი ნი შემ თხ ვე ვით მოხ ვ დე ბი ან 
ქორ წილ ში, რო მე ლიც „უხერხულობის ფეს ტი ვა
ლად” გა და იქ ცე ვა. კა რი კა ტუ რუ ლი თა ნა სოფ ლე
ლე ბი დათ ვის ტყა ვით გა ფორ მე ბულ სა ქორ წი ნო 
დარ ბაზ ში ცეკ ვა ვენ, შე ექ ცე ვი ან ხინ კალს, და უს
რუ ლე ბე ლად სვა მენ და ლა პა რა კო ბენ. რო გორც 
კი ტუ რის ტე ბი ხვევ ნა კოც ნას და იწყე ბენ, ად გი
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ლობ რი ვე ბის „სექსუალური ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის” 
მომ ს წ რე ნიც ვხდე ბით, თუმ ცა „სექსუალური გან
მა ნათ ლებ ლო ბა” უკ ვა ლოდ არ ჩა ივ ლის და ქორ
წი ლის ერთ სტუ მარს ლტოლ ვა გა უჩ ნ დე ბა ერ თ 
ერ თი ტუ რის ტის მი მართ. 

შვე დეთ ში და ბა დე ბუ ლი ლე ვან აკი ნი კი, რო
მელ საც სა ქარ თ ვე ლო ში არ უცხოვ რი ა, რთულ 
ამო ცა ნას შე ე ჭი და – გა და ე ღო ფილ მი სა ქარ თ
ვე ლო ში ისე, რომ ის არ დამ ს გავ სე ბო და ზე და პი
რულ ეგ ზო ტი ზა ცი ას. სო ცი ა ლუ რი სა კითხე ბით 
დატ ვირ თუ ლი ფილ მის გა და ღე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო
ვა ნეს წი ნა პი რო ბად რე ჟი სორ მა გა რე მოს სა ფუძ
ვ ლი ა ნი შეს წავ ლა და ი სა ხა. აკი ნი მთე ლი ფილ მის 
გან მავ ლო ბა ში ცდი ლობს მა ყუ რებ ლის ფარ თო 
წრეს თან სა ერ თო ენის გა მო ნახ ვას, ფეხ ბურ თის 
თუ მი ა ძა კის სიყ ვა რუ ლით დაწყე ბუ ლი, მას კუ ლი
ნო ბი სა თუ ფე მი ნუ რო ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი გრა
და ცი ის ჩვე ნე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. ამ სა ერ თო 
ენის ძი ე ბის ნა წი ლია ხაზ გას მუ ლად „ქართული”, 
„თბილისური” პე ი ზა ჟე ბიც, კარ გად ნაც ნო ბი ძვე
ლი თუ ახა ლი ქარ თუ ლი სიმ ღე რე ბიც. ფილ მ ში 
ნელ  ნე ლა იგე ბა ძა ლი ან ავ თენ ტუ რი, მშობ ლი
უ რი გა რე მო, სა დაც ის ტო რი ის აქამ დე მო უ ყო
ლელ მა შრემ უნ და გა ი ელ ვოს. ამ გა მო უმ ზე უ რე
ბელ შრეს ყვე ლა ზე ინ ტი მურ სცე ნებ ში ზე მო დან 
ხან თა მა დის პა თე ტი კუ რი სადღეგ რ ძე ლო ადევს 
(ქვევრთან სექ სის სცე ნა), ხა ნაც ცანგალა და გო-
გო ნა (ქორწილიდან გაქ ცე ვა). მსგავ სი რე ჟი სო რუ
ლი გა დაწყ ვე ტა, ერ თი მხრივ, ქმნის კონ ფ ლიქტს, 
მე ო რე მხრივ კი, ცდი ლობს „მხარეთა” გა ერ თი ა
ნე ბას, ერთ სივ რ ცე ში მოქ ცე ვას. 

ფილ მის მთა ვარ გმი რებს, ირაკ ლი სა (ბაჩი 

ვა ლიშ ვი ლი) და მე რაბს (ლევან გელ ბა ხი ა ნი), გა
რე მო კონ კუ რენ ცი ას სთა ვა ზობს. სა ნატ რე ლი 
ხელ ფა სი და კე თილ დღე ო ბა პო ტენ ცი ურ შეყ ვა
რე ბუ ლებ სა და მე გობ რებს მე ტო ქე ე ბად, კონ კუ
რენ ტე ბად აქ ცევს. თუმ ცა ფილ მი არ თმობს თა
ვის მე ლოდ რა მა ტულ ბუ ნე ბას და ახალ გაზ რ დე ბი 
ამ კულ ტუ რულ და ეკო ნო მი კურ ბა რი ე რებს მა ლე
ვე გა და ლა ხა ვენ. ირაკ ლი ზე შეყ ვა რე ბუ ლი მე რა
ბის მზე რა და ქმე დე ბე ბი იმ დე ნად უნი ვერ სა ლუ
რი ხდე ბა, რომ შე უძ ლე ბე ლი ა, ფილმს უბ რა ლოდ 
„გეიდრამა” უწო დო. ნე ბის მი ე რი ორი ენ ტა ცი ის 
მა ყუ რე ბე ლი გელ ბა ხი ა ნის გმი რის ეიფო რი ა ში სა
კუ თარ თავს აუცი ლებ ლად ამო იც ნობს.

ფი ნა ლურ სცე ნა ში ძმი სა და მე გობ რის უპი
რო ბო მხარ და ჭე რით გაძ ლი ე რე ბუ ლი მე რა ბი ახალ 
გან ზო მი ლე ბას სძენს ქარ თულ ცეკ ვას, აცოცხ
ლებს და აახ ლებს მას. ფილ მის დას რუ ლე ბის შემ
დეგ ტიტ რებს ფო ნად გას დევს ერ თი წლის წინ რენ
ტ გე ნის ფირ ფი ტა ზე შემ თხ ვე ვით ნა პოვ ნი „კინტოს 
სიმ ღე რა”, რო მე ლიც ჰო მო სექ სუ ა ლურ სიყ ვა რულს 
ეხე ბა. ეს ერ თ გ ვა რი შე პი რის პი რე ბაა ფილ მის პირ
ველ წა მებ ში ნაჩ ვე ნე ბი ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ცეკ ვის 
დო კუ მენ ტურ ქრო ნი კას თან, ერ თ გ ვა რი მცდე ლო
ბაა ის ტო რი ის ახ ლე ბუ რი გა აზ რე ბი სა. 

ვფიქ რობ, სერ გო ფა რა ჯა ნო ვის უნი კა ლუ რი 
ეს თე ტი კუ რი მემ კ ვიდ რე ო ბის ფონ ზე, ქვი არ კი
ნოს რე ვო ლუ ცი უ რი პო ტენ ცი ა ლი სა ქარ თ ვე ლო ში 
სრუ ლი ად აუთ ვი სე ბე ლი ა. მი სი ათ ვი სე ბა ალექ სან
დ რე კო ბე რი ძის ნა ი რი „თავგასულობით”, კი ნო ე ნის 
უკომ პ რო მი სო ძი ე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. თუმ ცა 
ვნა ხოთ, ქარ თულ მა ქვი არ კი ნომ ჩა კე ტი ლი კა რა
დი დან ჯერ მხო ლოდ გუ შინ გად მო ა ბი ჯა. 

კადრი ფილმიდან მე ვარ ბესო
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კადრი ფილმიდან ნეტავ 
აღარასდროს მოვიდეს ზაფხული
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უხარისხო
გამოსახულება
დასუფთაკინო

ინტერვიუ ალექსანდრე კობერიძესთან 
ავტორი: ნინო ძანძავა 

ნეტავ აღა რას დ როს მო ვი დეს ზაფხუ ლი – ასე ჰქვია ალექ სან დ რე კო ბე რი ძის 
პირ ველ სრულ მეტ რა ჟი ან მხატ ვ რულ ფილმს, რო მე ლიც 2017 წელს ბერ-
ლი ნის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე გერ მა ნელ კი ნოკ რი ტი კოს თა 
ასო ცი ა ცი ის პრი ზით და ჯილ დოვ და. მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით გა და ღე ბუ-
ლი  202-წუთიანი ფილ მი არ ჰგავს არც ერთ ქარ თულ ფილმს, თუმ ცა ქარ-
თუ ლი კი ნოს ის ტო რი ას ნამ დ ვი ლად ატა რებს. 

კო ბე რი ძე ასე ვე კარ გი სა ფეს ტი ვა ლო ცხოვ რე ბის მქო ნე რამ დე ნი მე 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი სუ რა თის ავ ტო რი ა. მის ყვე ლა ფილ მ ში არის იდუ მა-
ლე ბის გან ც და. ზოგ ჯერ ეს გან ც და დე ვიდ ლინ ჩის ფილ მებს მო გა გო ნებთ, 
ზოგ ჯერ – რო მან პო ლან ს კის, აკი კა უ რის მა კის ან კლოდ შაბ როლს, რად-
გან იდუ მა ლე ბის ყვე ლა გა მოვ ლი ნე ბა ში ის იუმო რი სა და კო მი კუ რო ბის იმ 
ზღვარს აღ წევს, რო მე ლიც ერ თ დ რო უ ლად ამ ძაფ რებს და აბა თი ლებს ის-
ტო რი ის მო სა ლოდ ნელ ან მო უ ლოდ ნელ გან ვი თა რე ბას.

კო ბე რი ძე გერ მა ნი ის კი ნო სა და ტე ლე ვი ზი ის სკო ლის (dffb) სტუ დენ ტია 
და წელს ას რუ ლებს მუ შა ო ბას თა ვის სა დიპ ლო მო ნა მუ შე ვარ ზე სა თა უ რით 
ქარმა და უ ბე რა. ქალ მა თა ვის აბ რე შუ მის ყელ სახ ვევ ზე გა ი ფიქ რა.
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ალექსანდრე კობერიძე გადასაღებ მოედანზე. ფოტო: თაზო ვაჩნაძე

კინ-O: მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნეტავ აღა რას-
დ როს მო ვი დეს ზაფხუ ლი შე იძ ლე ბა ფარ თო 
მა ყუ რე ბელ ზე გათ ვ ლი ლი ფილ მი არ იყოს, ის 
ძა ლი ან ინ ტე რაქ ცი უ ლია იმ თვალ საზ რი სით, 
რომ ყუ რე ბის პრო ცეს ში ადა მი ანს ფიქ რის თ ვის 
ბევრ ად გილს და დროს უტო ვებს. შე იძ ლე ბა მა-
ყუ რე ბე ლი ფიქ რ მა წა ი ღოს, შემ დეგ ისევ და უბ-
რუნ დეს ფილ მის რე ა ლო ბას და რაც უნ და უც-
ნა უ რი იყოს, ამ პე რი ო დუ ლი მიღ მი ე რი გას ვ ლის 
და დაბ რუ ნე ბის პრო ცეს ში, ფილ მის რე ა ლო ბა, 
გან ც და და ემო ცია არ იკარ გე ბა, მის ერ თი ან 
შთა ბეჭ დი ლე ბას არ არ ღ ვევს. ვინ არის ამ ფილ-
მის მა ყუ რე ბე ლი?
კობერიძე: ისე თი კითხ ვა ა, რა ზეც ვფიქ რობ
დი წე რის დროს. თუ არა ვინ ნა ხა, რა აზ რი აქვს 
გა და ღე ბას? მით უმე ტეს, რო ცა გინ და, შე ე ხო 
შენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან თე მებს. სა ყუ რებ ლად 
უბ რა ლო ფორ მა და უბ რა ლო ამ ბე ბი უფ რო 
მხიბ ლავს. რო ცა ფილმს ვი ღებ, მა ში ნაც ასე თი 
სურ ვი ლი მაქვს, მაგ რამ ჯერ ჯე რო ბით არ გა მო
დის. რო გორც ჩანს, ყვე ლა ზე რთუ ლი ის არის, 
რომ გა ა კე თო რა ღაც, რაც თა ვი სი უბ რა ლო ე ბით 
მოგ ხიბ ლავს. ვფიქ რობ დი ფილ მ ზე, რო მელ საც 
სა ქარ თ ვე ლო შიც ინ ტე რე სით ნა ხავ დ ნენ. ეგ რე 
არ გა მო ვი და – ისე თი ფილ მი არ არის, რო მელ

საც კი ნო თე ატ რებ ში აჩ ვე ნებ და ბევ რი მა ყუ
რე ბე ლი მო ვა. თა ვი დან გან სა კუთ რე ბით ძნე ლი 
აღ მოჩ ნ და. ზო გი ფეს ტი ვა ლის სე ლექ ცი ო ნე რი 
მწერ და, გა ფუ ჭე ბუ ლი ბმუ ლია და კარ გი ხა რის
ხით ხომ ვერ გა მოგ ვიგ ზავ ნი ო. 

კინ-O: ფილ მი მთლი ა ნად უხა რის ხო ტე ლე ფო-
ნი თაა გა და ღე ბუ ლი და ალ ბათ ამი ტომ.
კობერიძე: ბევრს, ვი საც მო ე წო ნა, იმის დარ დი 
ჰქონ და, ეს ხა რის ხი კი ნო ში თუ ივარ გებ სო. მე 
კი და ტეს ტი ლი მქონ და, მაგ რამ ვი ღა ცამ ხომ არ 
იცის. დი დი ხა ნი დას ჭირ და, რომ ვინ მეს ეჩ ვე ნე
ბი ნა. ფილ მ მა ბევრ ქვე ყა ნა ში იმოგ ზა უ რა. თუმ
ცა, კე თე ბის პრო ცეს ში მა ყუ რე ბე ლი, რო მელ ზეც 
ვფიქ რობ დი, სა ქარ თ ვე ლოს მა ყუ რე ბე ლი იყო. 
ფილ მი სა ქარ თ ვე ლო ში თბი ლი სის სა ერ თა შო რი
სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე აჩ ვე ნეს, მაგ რამ ნაც ნო ბე
ბის და ნაც ნობ თა ნაც ნო ბე ბის წრეს ვერ გასც და. 

კინ-O: შე ნი აზ რით, რა ტომ?
კობერიძე: ერ თი ა, რომ კო მერ ცი უ ლი კი ნო თე
ატ რე ბი ა, მე ო რეც, ბო ლოს და ბო ლოს ისე თი 
ფილ მი გა მო ვი და, რომ რთუ ლი სა ყუ რე ბე ლი ა, 
მეს მის. თუ და იწყე და მი ენ დე, ნა ხავ. ინ ტე ლექ
ტუ ა ლურ სირ თუ ლე ებს არ გიმ ზა დებს, მარ ტი ვი 
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ამ ბა ვი ა, მაგ რამ რა ღაც ნა ი რი მზა ო ბა და დრო 
უნ და, რაც ხში რად არ აქვთ ხოლ მე ადა მი ა ნებს. 

კინ-O: გერ მა ნი ა ში და სა ქარ თ ვე ლო ში რო გორ 
შეხ ვ დ ნენ ფილმს? რა გა მოხ მა უ რე ბე ბი იყო? რა 
მო გის მე ნია შე ნი ფილ მის შე სა ხებ?
კობერიძე: რამ დე ნად სან დოა გა მოხ მა უ რე ბე ბი, 
არ ვი ცი. ფეს ტი ვა ლებ ზე ძი რი თა დად ისე ხდე ბა, 
რომ ხალ ხის ნა წი ლი პირ ველ ორ მოც წუთ ში გა
დის, მაგ რამ ბევ რი არა. ბო ლომ დე ვინც რჩე ბა, 
იმას მოს წონს კი დე ვაც. ვი საც არ მოს წონს, ის, 
ძი რი თა დად, ბევრს არც ლა პა რა კობს. კრი ტი კა 
ზო გა დად პო ზი ტი უ რი იყო. ესეც უც ნა უ რი და 
ჩემ თ ვის ახა ლი გა მოც დი ლე ბა იყო. იმის აღ მო
ჩე ნა, რომ არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 
ფილმს ნა ხა ვენ, შემ დეგ სახ ლ ში მი დი ან 
და დიდ დროს უთ მო ბენ მას ზე ფიქრს, 
შემ დეგ წე რენ ამ ყვე ლა ფერს და ბევრ 
შენს ჩა ნა ფიქრს ზუს ტად ხვდე ბი ან. ვი
ღაც თუ წერს, ესე იგი, მას მკითხ ვე ლიც 
ჰყავს და რა ღაც წრე იკ ვ რე ბა, ფილ მი კი 
ამ წრის ცენ ტ რ ში ა. რო ცა მე გო ნა, რომ 
მორ ჩა ამ ფილ მის მოგ ზა უ რო ბა, ბო ლოს 
მოს კოვ ში მოვ ხ ვ დი, სა დაც ჩე მი მე გო ბა
რი იღებ და. იქაც აჩ ვე ნეს ერთ პა ტა რა 
პროგ რა მულ კი ნო თე ატ რ ში. მარ ტო ერ
თი სე ან სი და ნიშ ნეს, მაგ რამ ძა ლი ან ბევ
რ მა და წე რა და თა ნაც – პო ზი ტი უ რად. 

კინ-O: თბი ლი სი ხომ არ მო ე ნატ რათ? 
შენს ფილ მ ში ძა ლი ან კარ გად ჩანს თბი-
ლი სი. ქა ლა ქია თით ქოს ერ თ -ერ თი მთა-
ვა რი გმი რი. ასე და ნა ხუ ლი ქა ლა ქიც, 
სრუ ლი ად არა ეგ ზო ტი ზე ბუ ლი სა ხით, 
იშ ვი ა თო ბაა ქარ თულ კი ნო ში, გან სა კუთ-
რე ბით თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნო ში. 
რე ჟი სო რე ბი ხში რად ცდი ლო ბენ, გა ყი დონ ქა-
ლა ქის სი ლა მა ზე და, ზო გა დად, სა ქარ თ ვე ლოს 
სი ლა მა ზე. შენ არ ცდი ლობ ეგ ზო ტი ზა ცი ას და 
გა ლა მა ზე ბას, მაგ რამ, ამავ დ რო უ ლად, ქა ლა ქის 
რე ა ლო ბა ძა ლი ან მომ ხიბ ვ ლე ლი ა, ისე თი ა, რო-
გო რიც მარ თ ლა არის თბი ლი სი. ქა ლაქ ზე ასე თი 
აქ ცენ ტი რა ტომ გა ა კე თე?
კობერიძე: სცე ნარ ში კი დევ უფ რო მე ტი სცე
ნა იყო, სა დაც ქა ლა ქის აღ წე რა ხდე ბო და. მე რე 
ბევ რი რა მე ამო ვარ და, თუმ ცა ბევ რიც ისე თი 
ჩაჯ და, რაც არ ეწე რა და შემ თხ ვე ვით გა და ვი
ღე. რი სიც მე ში ნო და თა ვი დან, ზუს ტად ეგ იყო – 
ეგ ზო ტი ზა ცი ა. რო გორ უნ და გა და ი ღო ისე, რომ 
არ იყოს მზე რა, რო მე ლიც გა ყიდ ვას ცდი ლობს. 
ჩემ თ ვის თა ვი დან ვე დი დი დაც ვა და ფილ ტ რი 
იყო კა მე რა. მშვი დად ვმუ შა ობ დი. ფაქ ტი ა, რომ 
ტე ლე ფო ნის კა მე რით ყვე ლა ფე რი სხვა ნა ი რად 
ჩანს, ვიდ რე მა ღა ლი გარ ჩე ვა დო ბის კი ნო ა პა რა
ტით. მაგ რამ არის ფა რუ ლი მიზ ნე ბი, რომ ლებ
საც ვერ და მა ლავ, მათ შო რის, ვერც კა მე რით. 
მზე რას ვგუ ლის ხ მობ და იმას, თუ რო გო რი და
მო კი დე ბუ ლე ბა გაქვს გა რე მოს თან. თუ ქარ

თულ ფილ მებ ზე ვსა უბ რობთ, მე იქ აგ რე სი ას 
ვხე დავ ხში რად, ავ ტო რის აგ რე სი ას გა რე მო
სად მი, ხში რად კი – ზიზღს. ამას წი ნათ რა დიო 
„თავისუფლების” გვერ დ ზე ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო
რის 17 მარ ტის ბლო გი ვნა ხე. ტექ ს ტი თბი ლისს 
ეხე ბო და და გა ო ცე ბულ მა წა ვი კითხე. თუმ ცა მე
რე რე ჟი სო რის ორი ფილ მი გა მახ სენ და და ყვე
ლა ფე რი და ლაგ და – გან წყო ბა ერ თი ა.

კინ-O: რის სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევს უხა რის ხო გა-
მო სა ხუ ლე ბა, რომ ლი თაც გა ტა ცე ბუ ლი ხარ? 
გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლი რე ზო ლუ ცი ე ბის ციფ-
რულ ეპო ქა ში, სა დაც ყვე ლა ცდი ლობს, რომ გა-
მო სა ხუ ლე ბა სუ პერ სუფ თა და ხა რის ხი ა ნი იყოს. 

კობერიძე: ამას ბევ რი მი ზე ზი აქვს. 
ქა ლაქ თან მი მარ თე ბა ში შე იძ ლე ბა ით
ქ ვას, რომ კა მე რით ბევ რი რა ღაც არ 
ჩანს ისე, რო გორც თვა ლით. ტე ლე ფო
ნის კა მე რა ძი რი თა დად გაძ ლევს ფორ
მას, ფე რებს. და ნარ ჩე ნი კი შე ნით უნ
და და ა მა ტო, იმი ტომ, რომ დე ტა ლებს 
არ გაძ ლევს. ძველ თბი ლის ში სახლს 
რომ იღებ, არ ჩანს, რა მდგო მა რე ო ბა
შია დღეს ეს სახ ლი. იცი, რომ არის აივ
ნი ა ნი, ძვე ლი და ხის, მაგ რამ ეს სახ ლი 
სი ნამ დ ვი ლე ში რომ ნა ხო, მიხ ვ დე ბი, 
რომ ზეგ და ინ გ რე ვა. მა ღა ლი ხა რის
ხის ძა ლი ან სუფ თა გა მო სა ხუ ლე ბა და 
ის, რაც ძა ლი ან დან გ რე უ ლი ან ნგრე ვის 
პი რა სა ა, ერ თ მა ნეთ თან წი ნა აღ მ დე გო
ბა ში მო დის. ჩე მი ფილ მის შემ თხ ვე ვა ში, 
გა მო სა ხუ ლე ბაც და ისიც, რა საც იღებ, 
იშ ლე ბა. ახა ლი მერ სე დე სიც რომ გა და
ვი ღო, ისიც ჩა მოშ ლი ლი იქ ნე ბა.

კინ-O: ანუ ფორ მა რე ა ლო ბას მი ე სა და-
გე ბა. იმის გა მო, რომ გა მო სა ხუ ლე ბა გადღაბ-
ნი ლი და ლა ქობ რი ვი ა, ძა ლი ან ხში რად მქონ და 
გან ც და, რომ ფერ წე რას უყუ რებ. გი ფიქ რია მარკ 
როტ კო ზე, ედ ვარდ ჰო პე რის ნა მუ შევ რებ ზე?
კობერიძე: გან სა კუთ რე ბით რაც მხიბ ლავ და 
და რა საც ფერ წე რას თან აქვს კავ ში რი, ფარ თო 
კად რებ ში გა მოჩ ნ და, რომ ლე ბიც სი ლუ ე ტუ რი ა. 
გა რე მო საც და ადა მი ა ნებ საც დე ტა ლი ზა ცია 
აკ ლი ა. წი ნა ნა მუ შევ რებ შიც ვცდი ლობ დი, რომ 
პერ სო ნა ჟი სი ლუ ე ტად და სიმ ბო ლოდ მექ ცი ა. 
სა ა მი სოდ სხვა დას ხ ვა ხერ ხი არ სე ბობს, მაგ რამ 
დი დი ოს ტა ტო ბა უნ და, რომ თა ნა მედ რო ვე კა
მე რით გა და ი ღო გა რე მო და თან რა ღა ცე ბი და
მა ლო. არა და, ეს აუცი ლე ბე ლი ა. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ძა ლი ან ახ ლო დან იღებ მსა ხი ობს, 
შე იძ ლე ბა ცხოვ რე ბა ში შეგ ხ ვ დეს და ვერ იც ნო. 
იმი ტომ, რომ არ ჩანს კარ გად, ისი ნი სი ლუ ე ტე
ბი ვით არი ან. მათ არ აქვთ წარ სუ ლი, რო მე ლიც 
ყვე ლა მსა ხი ობს მა ინც დას დევს თან. რო ცა მსა
ხი ო ბე ბი სი ლუ ე ტე ბად იქ ცე ვი ან, სხვა შან სი არ 
გაქვს, გარ და იმი სა, რომ და ი ჯე რო, ეს შე იძ ლე
ბა მარ თ ლაც ჯა რის კა ცია ან მო ცეკ ვა ვე.

ტელეფონისკამე
რითყველაფერი
სხვანაირადჩანს,
ვიდრემაღალიგარ
ჩევადობისკინოა
პარატით.მაღალი
ხარისხისძალიან
სუფთაგამოსახუ
ლებადაის,რაც
ძალიანდანგრეული
ანნგრევისპირა
საა,ერთმანეთთან
წინააღმდეგობაში
მოდის.ჩემიფილ
მისშემთხვევაში,
გამოსახულებაცდა
ისიც,რასაციღებ,
იშლება.
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კინ-O: ამ შემ თხ ვე ვა ში სქე მა ტუ რო ბის სა შიშ-
რო ე ბა ხომ არ იქ მ ნე ბა? ფილ მ ში ჯა რის კაცს 
სა ხე ლიც არ აქვს, ისე ვე რო გორც მე ო რე პერ-
სო ნაჟს, მო ცეკ ვა ვეს.
კობერიძე: შე იძ ლე ბა მი ზა ნიც იყო ეს სქე მა
ტუ რო ბა. „რაც უფ რო მარ ტი ვია ამ ბა ვი, მით 
უფ რო მე ტი ად გი ლი რჩე ბა ფილ მის თ ვის” – 
გუ შინ წა ვი კითხე.

კინ-O: რად გან გა მო სა ხუ ლე ბა ზე ვლა პა რა-
კობთ, ხში რად მქონ და გან ც და, თით ქოს მოქ-
მე დე ბის გან ვი თა რე ბას, უფ რო სწო რად, ერ თი 
კად რი დან ან ეპი ზო დი დან მე ო რე ზე გა დას ვ-
ლას, ვი ზუ ა ლუ რი კომ პო ნენ ტე ბი გკარ ნა ხობს 
და არა კლა სი კუ რი გა გე ბით ში ნა არ სი. ასე იყო?
კობერიძე: ხში რად ასე იყო. თა ვი დან სცე ნა რი 
სულ რამ დე ნი მე გვერ დ ზე ეწე რა. მე რე დი დი 
ხა ნი თბი ლის ში გა და სა ღებ ად გი ლებს ვე ძებ
დი. და მიგ როვ და რა ღაც რა ო დე ნო ბა, სა დაც 
ვი ცო დი, რო გორ და რა დროს უნ და გა და მე ღო, 
ის ღა იყო მო სა ფიქ რე ბე ლი, რა შე იძ ლე ბო და იქ 
მომ ხ და რი ყო. შე სა ბა მი სად, სცე ნა რიც ასე გან
ვი თარ და, უფ რო გე ოგ რა ფი უ ლად, ვიდ რე დრა
მა ტურ გი უ ლად. 

კინ-O: მონ ტა ჟი ხში რად ფი გუ რა ტი უ ლი ა, გე ო-
მეტ რი უ ლი ფორ მე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს.
კობერიძე: ასე ა. მონ ტა ჟი სას კად რე ბის ან მთე
ლი მო ნაკ ვე თე ბის თან მიმ დევ რო ბას ხში რად არა 
ამ ბა ვი, არა მედ რა ღაც ინ ს ტინ ქ ტი მკარ ნა ხობ
და: „ამ კადრს მო უხ დე ბა ის კად რი”, შემ დეგს – 
კი დევ სხვა და ასე არა ერ თი სცე ნა აეწყო. 

კინ-O: არის ბევ რი სცე ნა, სა დაც თით ქოს მოქ-
მე დე ბა ში არ ერე ვი (მაგალითად, ბავშვს რა ღაც 
გა მო აქვს კა რა დი დან, მე რე რა ღაც გად მო უ ვარ-
დე ბა და ცდი ლობს უკან შე აგ დოს). სად გა დის 
ზღვა რი ფიქ ცი ა სა და დო კუ მენ ტურ რე ა ლო-

ბას შო რის? იქ ნებ საქ მე მხატ ვ რუ ლად კონ ს-
ტ რუ ი რე ბულ დო კუ მენ ტურ ფილ მ თან გვაქვს? 
ამავ დ რო უ ლად, ბავ შ ვის და კა რა დის სცე ნა ში 
აბ სურდს გვთა ვა ზობ. აბ სურ დი, ირო ნია და 
იუმო რი არის ის, რაც შენს ფილმს გან სა კუთ-
რე ბით მომ ხიბ ლავს ხდის. 
კობერიძე: ზღვა რი ფიქ ცი ა სა და დო კუ მენ ტურ 
რე ა ლო ბას შო რის, ალ ბათ, სადღაც გა დის, მაგ
რამ ზუს ტად სად, ეს არა ვინ იცის. ამ სა კითხ
თან მი მარ თე ბა ში ზუს ტი სცე ნა გა იხ სე ნე, რო
მე ლიც გან სა კუთ რე ბით მიყ ვარს. იმ დღეს ამ 
ეზო ში რომ არც შევ სუ ლი ყა ვით, ბავ შ ვი მან ქა
ნას მა ინც გა რეცხავ და. სა ინ ტე რე სო ის არის, 
თუ რა უფ რო ამა ღელ ვე ბე ლი ა: ფიქ ცია (ორი 
შეყ ვა რე ბუ ლი კა ცი ხვდე ბა ერ თ მა ნეთს) თუ 
რე ა ლო ბა (6/7 წლის ბი ჭი ემ ზა დე ბა, რომ მა
მა მი სის მან ქა ნა გა რეცხოს)? ჩემ თ ვის ამ ორი 
ხა ზის გა დაკ ვე თა გა მოდ გა სა ინ ტე რე სო. ამ 
სცე ნა ში დრო ის 75% ბიჭს ერ გო, 25% კი ფილ
მის გმი რებს. სა ინ ტე რე სო ისიც არის, რომ ის, 
რაც ისე დაც მოხ დე ბო და, ამ შემ თხ ვე ვა ში გარ
კ ვე ულ აბ სურ დუ ლო ბას ატა რებს და პი რი ქით, 
ფიქ ცია აბ სო ლუ ტუ რად ყო ველ ღი უ რი ა.

კინ-O: ხში რად ირო ნი უ ლია მუ სი კის გა მო ყე ნე-
ბაც, რო მე ლიც თა ვის მხრივ პა თე ტი კურ ჟღე-
რა დო ბას ატა რებს და ასე ვე ძა ლი ან ემო ცი-
უ რი ა. კონ ტ რა პუნ ქ ტით გა მოწ ვე უ ლი ირო ნია 
გან სა კუთ რე ბით საგ რ ძ ნო ბი ა, რო დე საც მუ სი კა 
ზუ მის, ამ რეტ როგ რა დუ ლი ხერ ხის გა მო ყე ნე-
ბის პრო ცეს ში ერ თ ვე ბა.
კობერიძე: მუ სი კა სხვა დას ხ ვა ნა ი რად გა მო ი ყე
ნე ბა ამ ფილ მ ში. ხში რად – რო გორც ცი ტა ტა, 
მი ნიშ ნე ბა, ხში რად – იმ და ნიშ ნუ ლე ბით, რო
გორც არის შექ მ ნი ლი. მა გა ლი თად, ემო ცი უ რი 
მუ სი კა ემო ცი ე ბის გა მო საწ ვე ვად გა მო ი ყე ნე ბა, 
მაგ რამ არა ისე და იმ ემო ცი ე ბის, რო გორც ეს 
მო სა ლოდ ნე ლი იქ ნე ბო და. მა გა ლი თად, ფილ

ინტერვიუ
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მ ში არის სცე ნა – ვხე დავთ ავ ტო ბუს ში ბევრ 
სხვა დას ხ ვა ხელს, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა სა
განს ეჭი დე ბა, მსხვი ლი ხე დე ბის ერ თ გ ვა რი სე
რიაა და სხვა დას ხ ვა ხე ლის. სცე ნას ემო ცი უ რი 
მუ სი კა ადევს, რო მე ლიც სულ სხვა მიზ ნე ბით 
არის შექ მ ნი ლი, მაგ რამ ამ ყო ველ დღი ურ ჟეს
ტებ თან ერ თად ახალ ეფექტს იძ ლე ვა. 
ზუ მი ძა ლი ან და ი ჩაგ რა კი ნოს ის ტო რი ა ში, არა
და სა ინ ტე რე სო ხერ ხი ა. ფილ მ ში ყვე ლა ზუ მი 
ციფ რუ ლია ანუ მონ ტა ჟი სას გა კე თე ბუ ლი და 
ხში რად შე დე გია მოწყე ნი ლო ბის, რო მე ლიც 
ხან და ხან ღა მე სა მონ ტა ჟო ში მარ ტო დარ ჩე
ნილ ადა მი ანს ეუფ ლე ბა.

კინ-O: ხში რად ამ ბა ვი ან დი ა ლო გი მა ყუ რე-
ბელს კო მენ ტა რის სა ხით მი ე წო დე ბა, ეს მა ყუ-
რებ ლის დის ტან ცი რე ბის მიზ ნით ხდე ბა? ერ თ-
გ ვა რი ბრეხ ტი ა ნუ ლი მე თო დი ა?
კობერიძე: პირ ველ რიგ ში ეს კო მენ ტა რე ბი 
ჩემ თ ვის სა შუ ა ლე ბა ა, თა ვი ავა რი დო გან მარ
ტე ბით სცე ნებს, მოკ ლე კო მენ ტა რის სა შუ ა ლე
ბით შე გიძ ლი ა, ბევ რი დრო მო ი გო. მა გა ლი თად, 
კი არ აჩ ვე ნო მსა ხი ო ბი, რო მე ლიც მში ე რი მზე
რით ვიტ რი ნა ში გაწყო ბილ ტკბი ლე ულს უყუ
რებს, არა მედ გა ა ტა რო გმი რი იქ, სა დაც გინ
და გა და ღე ბა, მთხრო ბე ლი კი იტყ ვის, რომ მას 
ში ა. ზოგ შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა ისევ მში ე რი 
გმი რის ჩვე ნე ბა ჯობ დეს. თუმ ცა მა შინ ახა ლი 
კითხ ვე ბი ჩნდე ბა: რო გო რია ეს მში ე რი მზე
რა? რა მე კონ კ რე ტუ ლი მზე რაა თუ გმი რი სა და 
ტკბი ლე უ ლის კად რე ბის მონ ტა ჟი საკ მა რი სი ა? 
უხ მო კი ნო ში გმი რი ტუ ჩებს ენით და ის ვე ლებ
და – დღეს სხვა ხერ ხე ბია სა პოვ ნე ლი.

კინ-O: გავ ლე ნე ბის თუ რე მი ნის ცენ ცი ე ბის 
თე მას რომ და ვუბ რუნ დეთ, ფილ მ მა შე იძ ლე-
ბა მა ყუ რე ბელს გა ახ სე ნოს 1920-იანი წლე-
ბის გერ მა ნუ ლი კი ნო, ოღონდ არა ექ ს პ რე-
სი ო ნიზ მის ისე თი ცნო ბი ლი მა გა ლი თე ბი, 
რო გო რიც დოქტორ კა ლი გა რის კა ბი ნე ტი ან 
ნოსფერატუა, არა მედ კა მე რუ ლი დრა მა, მა გა-

ლი თად, მურ ნა უს უკანასკნელი კა ცის ან ლუ-
პუ პი კის ახალი წლის ღა მის, კარლ გრი უ ნეს 
ქუჩის ინ ტი მუ რი, სუ ბი ექ ტუ რი და, ამავ დ რო-
უ ლად, შავ ბ ნე ლი გა რე მო, იზო ლი რე ბუ ლი სივ-
რ ცე ე ბი და გა და სა ღე ბი ობი ექ ტე ბის, სხე უ ლე-
ბის ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი დე ტა ლე ბი. შენ ჯერ 
სა ქარ თ ვე ლო ში და მე რე გერ მა ნი ა ში ის წავ ლე. 
გერ მა ნულ მა სკო ლამ რა ტი პის გავ ლე ნა იქო ნია 
შენ ზე ან სა ერ თოდ თუ იქო ნია გავ ლე ნა?
კობერიძე: ვერ ვიტყ ვი, რომ გერ მა ნუ ლი კი
ნოს პირ და პი რი გავ ლე ნა მქონ და. თუმ ცა, რო
ცა ჩა სა ბა რებ ლად ვემ ზა დე ბო დი, ბევრ უხ მო 
ფილმს ვუ ყუ რებ დი, მათ შო რის, გერ მა ნულ საც. 
რაც ვნა ხე, ყვე ლაფ რი დან ცოტ  ცო ტა ავი ღე. 
ვცდი ლობ ინ ს პი რა ცია წარ სულ ში ვე ძე ბო. ის, 
თუ რო გორ გან ვი თარ და კი ნო, ხომ დი დი ხის 
მხო ლოდ ერ თი პა ტა რა ტო ტი ა. 1910იანი თუ 
1920იანი წლე ბის კი ნო გა ჯე რე ბუ ლია ჯერ ხე
ლუხ ლე ბე ლი ხერ ხე ბი თა და სა შუ ა ლე ბე ბით.

კინ-O: თა ნა მედ რო ვე რე ჟი სო რე ბი დან ვინ გიყ-
ვარს?
კობერიძე: ფილ მის გა და ღე ბამ დე რამ დე ნი მე 
წლით ად რე აღ მო ვა ჩი ნე ნა ნი მო რე ტი. სა ინ ტე
რე სო ა, რო გორ შე იძ ლე ბა აჩ ვე ნო ქა ლა ქი. ნა ნი 
მო რე ტის ძვირფასო დღი უ რო, რომ ლის პირ
ვე ლი ნა წი ლი რომ ზე ა, ამ თე მას თან მიდ გო მის 
კარ გი მა გა ლი თი ა. ფილ მ ში არის სცე ნა, სა დაც 
ავ ტო რი ამ ბობს: მივ ხ ვ დი, რომ არას დ როს ვყო
ფილ ვარ ად გილ ზე, სა დაც პა ზო ლი ნი მოკ ლეს. 
მომ დევ ნო რამ დე ნი მე წუ თი ვუ ყუ რებთ, რო გორ 
ზის მო ტო ციკ ლეტ ზე, კა მე რა კი უკ ნი დან მიჰ
ყ ვე ბა. უბ რა ლოდ მი ვუყ ვე ბით ამ გზას, რო მე
ლიც, რო გორც ჩანს, მა შინ პა ზო ლი ნიმ გა ი ა რა 
ან არც გა ი ა რა. სცე ნას ჯა რე ტის კი ოლ ნის კონ
ცერ ტი ადევს. უცებ მივ ხ ვ დი, რომ შე გიძ ლია 
ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლო ჟეს ტ ზე, რო მე ლიც 
შენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და და უთ მო იმა ზე 
მე ტი დრო, ვიდ რე სცე ნა რი ითხოვს. ძა ლი ან 
მარ ტი ვად ვექ ცე ვი ხოლ მე გავ ლე ნე ბის ქვეშ. 
ამი ტომ შემ დეგ უც ნა უ რი ნა ზა ვი გა მო დის. სა

გადასაღებ მოედანზე, მსახიობ გიორგი ბოჭორიშვილთან და პროდუსერ ნუცა წიქარიძესთან. ფოტო: ოთო ვაჩნაძე
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ნამ ამ ფილ მის პირ ვე ლი ბლო კის გა და ღე ბას 
და ვიწყებ დი, რო ბერ ბრე სო ნის მთლი ა ნი რეტ
როს პექ ტი ვა ვნა ხე. ეგ რეტ როს პექ ტი ვა რომ 
არა, ფილ მი სულ სხვა ნა ი რი იქ ნე ბო და. თუმ ცა 
ბრე სო ნი, ალ ბათ, ყვე ლა ზე ახ დენს გავ ლე ნას, 
ყვე ლა ფილ მი სხვა ნა ი რი იქ ნე ბო და, ის რომ არ 
ყო ფი ლი ყო.

კინ-O: ნე ლი კი ნო მოგ წონს? ბევ რი შენს ფილმს 
სწო რედ ამ მიმ დი ნა რე ო ბას მი ა კუთ ვ ნებ და.
კობერიძე: ზო გი ფილ მი, რო მე ლიც მაგ მიმ დი
ნა რე ო ბა ში მო ი აზ რე ბა, ძა ლი ან მიყ ვარს. 
აზი უ რი ნე ლი კი ნო მომ წონს. ბე ლა ტა რი 
ნე ლი კი ნო ა? ალ ბათ, კი. თუმ ცა, მა ინც 
სხვა დრო ის კი ნო ა, ვიდ რე ე. წ. ნე ლი კი
ნო. ჩემს ფილ მ ში არის ასე თი ელე მენ ტე
ბი, მაგ რამ მთლი ა ნო ბა ში ამ მიმ დი ნა რე
ო ბას არ მი ე კუთ ვ ნე ბა.

კინ-O: თით ქოს სულ დი ა ლოგ ში ხარ 
ქარ თულ კი ნოს თა ნაც და, გან სა კუთ-
რე ბით, კო მე დი ას თან. კონ კ რე ტუ ლად 
მი ხე ილ კო ბა ხი ძე გა მახ სენ და რამ დენ-
ჯერ მე. სუფ თა ვი ზუ ა ლუ რი თვალ საზ-
რი სით, პარ კ ში გა და ღე ბუ ლი ეშ მა კის 
ბორ ბ ლის სცე ნამ მა ყუ რე ბელს შე იძ-
ლე ბა კო ბა ხი ძის კარუსელი გა ახ სე-
ნოს. ბი ჭე ბის გაც ნო ბის სცე ნაც თა-
ვი სი ტემ პო რიტ მით და მუ სი კით à la 
კო ბა ხი ძე უნ და იყოს. 
კობერიძე: კო ბა ხი ძის ფილ მე ბი მომ წონს, 
თუმ ცა პირ და პირ მას ზე არ მი ფიქ რი ა. მგო ნი უბ
რა ლოდ რაც კო ბა ხი ძეს მოს წონს, ის მომ წონს 
მეც. ბევ რ ჯერ მაქვს ნა ნა ხი ოთარ იოსე ლი ა ნის 
ფილ მე ბი. უხ მო თუ რა საც ჰქვია ად რე უ ლი კი ნოს 
საწყი სე ბი, ხში რად ჩანს მას თან. მა გა ლი თად, 
გიორგობისთვეში სა უზ მი სა და ნი კოს სახ ლი დან 
პირ ვე ლად გას ვ ლის ეპი ზო დი უცებ უხ მო ფილ
მის სცე ნად გა და იქ ცე ვა. ვხე დავთ პა ნო რა მას 
ფო ტო ებ ზე და მო უ ლოდ ნე ლად, რო დე საც პერ
სო ნა ჟი ფეხ ზე დგე ბა, მუნ ჯი კი ნო იწყე ბა. ყვე ლა 
წყვეტს ლა პა რაკს და მარ ტო ჟეს ტე ბით ეკონ
ტაქ ტე ბი ან ერ თ მა ნეთს. არა და გრძე ლი სცე ნა ა. 
ნი კო ჯერ ყვე ლას კოც ნის და მე რე მი დის. თა ნა
მედ რო ვე უხ მო კი ნო ა, სა დაც ყვე ლა ნა ი რი ხმა უ
რე ბი ის მის და არა ვინ ლა პა რა კობს, თუმ ცა ხან
და ხან შე იძ ლე ბა ლა პა რაკ საც ისე თი დატ ვირ თ ვა 
ჰქონ დეს, რო გორც ხმა ურს. ჩემს ფილ მ ში არის 
სცე ნე ბი, რო ცა გმი რე ბი სა უბ რო ბენ, მაგ რამ არ 
გვეს მის რას. სა ინ ტე რე სო ეფექ ტი იქ მ ნე ბა, სა
უბ რის მნიშ ვ ნე ლო ბას მოკ ლე ბუ ლებს შეგ ვიძ ლი ა, 
მათ ჟეს ტებს და ვაკ ვირ დეთ – რო გორ უყუ რე ბენ 
ერ თ მა ნეთს, რო გორ იქ ცე ვი ან.

კინ-O: მა ინც რა არის ამ ფილ მის ამ ბა ვი? 
კობერიძე: თით ქ მის იდენ ტუ რი ამ ბა ვი მქონ
და მე ო რე კურ სის ფილ მ შიც, რო მე ლიც გერ
მა ნი ა ში გა და ვი ღე. ეს არის გო გოს და ბი ჭის 

ის ტო რი ა, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს გა იც ნო ბენ, 
შე იყ ვა რე ბენ და მე რე გო გო ავ ღა ნეთ ში მი დის 
სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში. სა ნამ გო გო ჩა მო ვა, 
ბი ჭი თა ვის გზას და ად გე ბა. ჩვენ თ ვი საც ძა
ლი ან აქ ტუ ა ლუ რი თე მა ა. ვი ფიქ რე, რი მე ი ქი 
გა მე კე თე ბი ნა და იგი ვე ამ ბა ვი სა ქარ თ ვე ლო ში 
გა მე თა მა შე ბი ნა.

კინ-O: მაგ რამ სქე სი შეც ვა ლე – აქ კა ცებს უყ-
ვართ ერ თ მა ნე თი. ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ცვლი ლე ბა ა.

კობერიძე: ამას რამ დე ნი მე მი ზე ზი 
ჰქონ და. ქა ლის და კა ცის ურ თი ერ თო
ბის ვი ზუ ა ლუ რი გად მო ცე მის სა შუ ა ლე
ბე ბი გაც ვე თი ლია კი ნო ში. არ მინ დო და 
ხელ ჩა კი დე ბუ ლი წყვი ლის გა და ღე ბა, 
არც ჩა ხუ ტე ბუ ლის და სა ერ თოდ ქალ სა 
და კაცს შო რის ყვე ლა ინ ტე რაქ ცია უკ
ვე გაც ვე თი ლი ა. ორი კა ცის ურ თი ერ
თო ბა კი ხე ლუხ ლე ბე ლი მინ დო რი ვი თაა 
– შე გიძ ლი ა, შე ნით გა დაწყ ვი ტო, რო გორ 
მო იქ ცე ვი ან ისი ნი და ეს იქ ნე ბა ნორ მა. 
მე ო რე სა კითხია ეს პრობ ლე მა სა ქარ
თ ვე ლო ში – მინ დო და, ამ თე მა ზე ჩე მი 
აზ რი მეთ ქ ვა. ბო ლოს და ბო ლოს ისე 
გა მო ვი და, რომ ფილ მი იმ ხალ ხ მა ნა
ხა, ვის თ ვი საც ეს პრობ ლე მა ნაკ ლე ბად 
დგას, ამი ტომ არ ვი ცი, რამ დე ნად ჰქონ
და სა ერ თოდ აზ რი ამ თე მა ზე ლა პა რაკს.

კინ-O: იმას ნა ნობ, რომ ფილ მით ვე რა-
ფე რი შეც ვა ლე?
კობერიძე: ცვლი ლე ბის პრე ტენ ზია არც მქო
ნი ა. აზ რის გა ზი ა რე ბას ვგუ ლის ხ მობ. თუმ ცა, 
რა ღაც მხრივ მა ინც იმუ შა ვა. ვი ღა ცებს არ 
დარ ჩე ნი ათ შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ მა ინ ც და მა
ინც კა ცე ბის სიყ ვა რულ ზე ფილმს უყუ რეს. გა
რე მოს მსვლე ლო ბა ში სიყ ვა რუ ლის ამ ბა ვი ორ
გა ნუ ლად არის ჩაქ სო ვი ლი, რო გორც რა ღაც 
ძა ლი ან ყო ველ დღი უ რი და ჩვე უ ლებ რი ვი. ეს 
იყო კი დე ვაც ჩე მი მი ზა ნი. ზღა პა რი ვით არის 
ეს ფილ მი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტია ეს 
თე მა, მაგ რამ ბევ რი სხვა რა მეც ხდე ბა და ამ 
ბევრ რა ღა ცა ში ბევრს აღარც ახ სოვს, რომ ეგ 
იყო. არის და თან არ არის. 

კინ-O: სა სიყ ვა რუ ლო ის ტო რი ა ა, ცხა დი ა. ჩანს, 
რომ ადა მი ა ნებს ერ თ მა ნე თი უყ ვართ, მაგ რამ 
ერ თ მა ნე თის მი მართ გა მო ხა ტულ სა სიყ ვა-
რუ ლო ვნე ბებს არ ვხე დავთ. ერ თ მა ნეთს არც 
ეხე ბი ან. ერ თი მხრივ ეს არა და მა ჯე რე ბე ლი ა, 
მაგ რამ მე ო რე მხრივ დო კუ მენ ტუ რი და რე ა-
ლის ტუ რი უნ და იყოს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
პერ სო ნა ჟე ბი მხატ ვ რულ რე ა ლო ბა ში იმ ყო ფე-
ბი ან, თით ქოს იმის მუდ მი ვი გან ც და აქვთ, რომ 
ვი ღაც უყუ რებს და აკ ვირ დე ბა. ისი ნი გა მუდ მე-
ბით გრძნო ბენ მა ყუ რებ ლის თვალს, რო გორც 
ჩვენს ქვე ყა ნა ში მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე ბი, რომ-
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ლე ბიც სა ჯა რო სივ რ ცე ებ ში თა ვი ანთ სექ სუ ა-
ლურ იდენ ტო ბას მა ლა ვენ.
კობერიძე: ასეა ახალ ფილ მ შიც, რო მე ლიც ქუ
თა ის ში გა და ვი ღეთ და გო გოს და ბი ჭის სიყ
ვა რულ ზე ა. იგი ვე და მო კი დე ბუ ლე ბა მაქვს, 
რო გორც ერ თი და იგი ვე სქე სის ადა მი ა ნე ბის 
სა სიყ ვა რუ ლო ის ტო რი ის ჩვე ნე ბის შემ თხ ვე
ვა ში. ისეთ დრო ში ვცხოვ რობთ, რომ პი რა დი 
სივ რ ცე ე ბი, სა დაც შე გიძ ლია რა ღა ცე ბი მარ
ტომ და მოწ მე ე ბის გა რე შე გა ა კე თო, ძა ლი ან 
შეზღუ დუ ლი ა. მინ და ხოლ მე, ზო გი რამ თა
ვის თ ვის და ვუ ტო ვო გმი რებს, მათ შო რის, ერ
თ მა ნეთ თან ახ ლოს ყოფ ნის მო მენ ტე ბი. დრა
მა ტურ გი უ ლად ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უნ და 
იყოს და ძა ლი ან უნ და გვჭირ დე ბო დეს იმის 
ჩვე ნე ბა, თუ რო გორ კოც ნი ან ადა მი ა ნე ბი ერ თ
მა ნეთს. უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, ასეთ მო მენ ტებ
ში ვამ თ ქ ნა რებ ხოლ მე. არ მიყ ვარს ამ დროს 
სხვა ხალ ხის ყუ რე ბა. სივ რ ცე ებს, რომ ლე ბიც 
გმი რე ბის პი რა დი გან ც დე ბის თ ვის და მოქ მე
დე ბე ბის თ ვის რჩე ბა, უბ რა ლოდ არ ვი ღებ.

კინ-O: ფილ მი ძა ლი ან ინ ტი მუ რია მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ ადა მი ა ნებს შო რის ფი ზი კუ რი 
სი ახ ლო ვე შე იძ ლე ბა არ ჩან დეს. გარ და ამი სა, 
ჩა ის სმაც ხომ შე იძ ლე ბა ისე თი ვე ინ ტი მუ რი 

აქ ტი იყოს, რო გორც სექ სი. შე იძ ლე ბა ფილმს 
შე ნი პო ლი ტი კუ რი გა ნაცხა დი და ვარ ქ ვათ, თუ-
კი შევ ჯერ დე ბით იმ აზ რ ზე, რომ ყვე ლა ფილ მი, 
რო მე ლიც ადა მი ა ნე ბის სო ცი ა ლურ პრობ ლე-
მებ ზე და პი რა დი სივ რ ცე ე ბის და უც ვე ლო ბა ზე 
ლა პა რა კობს, პო ლი ტი კუ რი ა?
კობერიძე: არის, რა თქმა უნ და. მთა ვა რი ა, გან
წყო ბა, რომ ლი თაც იღებ. რო დე საც თა ვი სუ ფა
ლი სიყ ვა რუ ლის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე იღებ ფილმს, 
ხო ლო შე ნი გმი რე ბის ნა ხე ვარს ზიზღით უყუ
რებ, არ უნ და გა გიგ კ ვირ დეს, რომ უკან იგი
ვეს მი ი ღებ – გა ვიხ სე ნოთ ქარ თულ  შ ვე დუ რი 
კოპ რო დუქ ცი ა. თუ მოკ ლე ში ნა არსს ყვე ბი, 
გან წყო ბით ვერ მოყ ვე ბი, უბ რა ლოდ რა ღაც 
ფაქ ტებს და ა სა ხე ლებ, რომ ლე ბიც სა ბო ლო ოდ 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, თუ რას ფიქ
რობ და გრძნობ, რო დე საც იღებ.

კინ-O: და ფაქ ტე ბი რო გო რი ა? რო გორ მოყ ვე-
ბი ორ წი ნა და დე ბა ში შენს ფილმს და ასე ხომ 
არ და ვამ თავ როთ ინ ტერ ვი უ, ამ ბის მო ყო ლით, 
თუმ ცა ყო ველ თ ვის პი რი ქით იწყე ბენ ხოლ მე.
კობერიძე: მო ცეკ ვა ვეს და სამ ხედ რო ოფი
ცერს უყ ვარ დე ბათ ერ თ მა ნე თი. შემ დეგ ოფი
ცე რი ავ ღა ნეთ ში მი დის და ბი ჭი კი სო ფელ ში 
ბრუნ დე ბა.  

კადრი ფილმიდან ქარმა დაუბერა. ქალმა თავის აბრეშუმის ყელსახვევზე გაიფიქრა
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კარ ლოს რე ი გა და სი თა ნა მედ რო ვე არ
ტ ჰა უს კი ნოს გა მორ ჩე უ ლი მექ სი კე ლი 
ავ ტო რი ა. მი სი ფილ მე ბი ხში რად მოხ
ვედ რი ლა ისე თი კი ნო ფეს ტი ვა ლე ბის 
ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში, რო გო რი ცაა 

კა ნის, ვე ნე ცი ი სა თუ ედინ ბურ გის კი ნო ფეს ტი
ვა ლე ბი, სა დაც არა ერ თი პრი ზი მი უ ღია მთა ვარ 
სექ ცი ა ში. 2019 წლის დე კემ ბერ ში იგი სა ქარ თ
ვე ლოს თბილისის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი
ვა ლის მოწ ვე ვით სტუმ რობ და, სა დაც მი სი ფილ
მე ბის რეტ როს პექ ტი ვა შედ გა და მას სა პა ტიო 
პრო მე თე გა და ე ცა. ეს ინ ტერ ვი უც სწო რედ ფეს
ტი ვა ლის დროს ჩავ წე რეთ.

კინ-O: იგ რ ძ ნო ბა თუ არა თქვენს ფილ მებ ში ეგ-
ზის ტენ ცი ა ლუ რი ფი ლო სო ფი ის გავ ლე ნა?
რეიგადასი: არას დ როს ვფიქ რობ ფი ლო სო ფი ურ 
ელე მენ ტებ ზე გა და ღე ბის დროს. ვცდი ლობ, მა
ყუ რე ბელს კა რი გა ვუ ღო დრო ის მეშ ვე ო ბით და 
მოვ ლე ნებს და მო უ კი დებ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბის 
სა შუ ა ლე ბა მივ ცე. მაგ რამ რო დე საც მა ყუ რე ბელს 
კარს უღებ კა მე რით, რო მე ლიც არის გა სა ო ცა რი 
ტექ ნი კუ რი გა მო გო ნე ბა, რო მელ საც შე უძ ლია აღ
ბეჭ დოს რე ა ლო ბა აწ მ ყო ში, დრო ში, ტექ ნი კუ რად 
რა ღაც ფი ლო სო ფი ურს ქმნი ეკ რან ზე. თით ქოს 
კა მე რა და ხმის ჩამ წე რი ფი ლო სო ფი ის ინ კარ
ნა ცი ის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, რად გან, რო დე საც 
ფილმს ვი ღებთ, ის ირეკ ლე ბა, ვინ ვართ და რას 
ვა კე თებთ. ამი ტო მაც არ უნ დათ ძაღ ლებს კი ნოს 
კე თე ბა, თუნ დაც შე ეძ ლოთ – მათ არ სჭირ დე ბათ 
სა კუ თარ თავ ზე ფიქ რი (ეს ყვე ლა ხე ლოვ ნე ბას 
ეხე ბა). ფი ლო სო ფია ეკ რან ზე ჩვე ნი სურ ვი ლის გან 
და მო უ კი დებ ლად იქ მ ნე ბა. ფილ მის კონ ს ტ რუ ი
რე ბი სად მი მიდ გო მე ბი ააშ კა რა ვებს ჩვე ნი ცხოვ
რე ბის ფი ლო სო ფი ას, იმი ტომ, რომ კი ნო არის 
ცხოვ რე ბის აღ ბეჭ დ ვა – იმ ად გი ლე ბის, სა დაც 
ვცხოვ რობთ და სა დაც ვფიქ რობთ და ეს თა ვის
თა ვად უკ ვე ფი ლო სო ფი უ რი ა. რო დე საც არ გაქვს 
ნა რა ტი უ ლი კო დი, რო დე საც არ გაქვს დრა მა, მა
შინ კი ნო სა ბო ლო ოდ ფი ლო სო ფი ა საც მო ი ცავს.

თუმ ცა ეს ფი ლო სო ფი ის ჩარ ჩო საც სცდე ბა – 
ფი ლო სო ფი ის იდე ა ლი, რაც უნ დო და ჰა ი დე გერს: 
ფი ლო სო ფი ა, რო მე ლიც არ ცდი ლობს კა ტე გო რი
ზა ცი ა სა თუ ახ ს ნას. ჩე მი კი ნო სივ რ ცეს ტო ვებს 
არ სე ბო ბის თ ვის, სა დაც ხმა იუწყე ბა დრო ის მდი
ნა რე ბა ზე. ამ აქ ტის პა სი უ რი გა და ღე ბით კი ნო 

ნამ დ ვი ლი სა შუ ა ლე ბა ხდე ბა „თვითთან” მი ახ ლო
ე ბის, რო გორც ჰა ი დე გე რი უწო დებს. კი ნოს მის
ტი კუ რო ბის ცენ ტ რი სწო რედ „ყოფიერების” გა
მოვ ლი ნე ბა ა. ერთ დღეს მარ სი დან თუ ჩა მოვ ლენ, 
აუცი ლებ ლად მი აქ ცე ვენ ყუ რადღე ბას ჩვენს კი
ნოს, რად გა ნაც ის ყვე ლა ზე ნათ ლად გა მო სა ხავს 
ჩვენს წარ მოდ გე ნებ სა და ეგ ზის ტენ ცი ას.

კინ-O: რა არის დრო თქვენ თ ვის კი ნო სა და 
ცხოვ რე ბა ში?
რეიგადასი: რე ა ლურ ყო ფა ში ბევ რი ჩა რე ვა ხდე
ბა დრო ის დი ნე ბა ში, კი ნო ში კი დრო უფ რო რა ღაც 
გა რე გა ნი ფაქ ტო რი ა. ჩვენ ვუ ყუ რებთ კი ნოს! იგი 
ერ თა დერ თი ხე ლოვ ნე ბა ა, სა დაც რე ა ლუ რი დრო 
და დრო ის კონ ცეფ ცია შერ წყ მუ ლია ერ თ მა ნეთ
თან. რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში დრო არა კონ ცეფ
ცი ა, არა მედ მდგო მა რე ო ბა ა. კი ნო ში დრო კონ
ცეფ ციაა და შეგ ვიძ ლია ვი ფიქ როთ მყო ფო ბა ზე 
– ადა მი ა ნე ბის, ნივ თე ბის, იდე ე ბის და, ყვე ლა ზე 
მე ტად, დრო ის არ სე ბო ბა ზე. და ეს შე გიძ ლი ა, 
იგ რ ძ ნო. დრო ემო ცი ე ბის გა მო საწ ვე ვი მდგო მა
რე ო ბაა კი ნო ში. დრო რომ არ იყოს კი ნო ში, მხო
ლოდ ეს თე ტი კურ ემო ცი ას მი ვი ღებ დით, მაგ რამ 
ფი ლო სო ფი უ რი ემო ცი ის კონ ს ტ რუ ი რე ბა მხო
ლოდ დრო ის სა შუ ა ლე ბით არის შე საძ ლე ბე ლი. 
ამი ტომ ეს არის კი ნოს ცენ ტ რა ლუ რი ას პექ ტი, 
ხმა კი დრო ის და მა დას ტუ რე ბე ლი ერ თა დერ თი 
ფაქ ტო რი ა, რო დე საც ვერ ვხე დავთ მოძ რა ო ბას. 
კი ნოს სა მი მთა ვა რი კომ პო ნენ ტი ქმნის: ხმა, გა
მო სა ხუ ლე ბა და მოძ რა ო ბა.

კინ-O: ქა ლაქ ში იმი ტომ არ იღებთ კი ნოს, რომ 
დრო სო ფელ ში სხვა ნა ი რად მი ე დი ნე ბა?
რეიგადასი: ქა ლაქ ში რომ გა და მე ღო ფილ მე ბი, 
ზუს ტად ისე თი ვე იქ ნე ბო და, რო გორ საც ახ ლა 
ვი ღებ. მგო ნი, ეს კლი შე ა. სო ფელ ში ვცხოვ რობ 
და იქა ურ ხალხს კარ გად ვიც ნობ. მხო ლოდ ქა
ლა ქე ლებს ჰგო ნი ათ, რომ ქა ლაქ გა რეთ დრო სა 
და ყო ფა ზე ბევრს ფიქ რო ბენ. თუმ ცა სო ფელ შიც 
ისე თი ვე სტრე სის ქვეშ არი ან და ისე ვე გრძნო ბენ 
დრო ის ნაკ ლე ბო ბას, რო გორც ქა ლაქ ში. ხში რად 
ვე უბ ნე ბი ხოლ მე ჩემს ცოლს, რომ არც ერთ დიდ 
ქა ლაქ ში არ მი ნა ხავს ისე თი ნევ რო ტი კე ბი, რო
გო რე ბიც ჩვენ გარ შე მო ცხოვ რო ბენ. რა თქმა უნ
და, ეს უტ რი რე ბა ა, მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, სტრესს 
გა რე გან მოვ ლე ნებ თან არ აქვს კავ ში რი და უფ

„კინოში
დროკონცეფციაა“
ინტერვიუ კარლოს რეიგადასთან 
ავ ტო რე ბი: ლე ვან ცხოვ რე ბა ძე, გი ორ გი ჯა ვა ხიშ ვი ლი
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რო პი რა დუ ლი ამ ბა ვი ა. ქა ლაქ შიც ცხოვ რო ბენ 
ადა მი ა ნე ბი, ვინც რე ა ლურ ეგ ზის ტენ ცი ას თან 
ახ ლოს არის. არ არის აუცი ლე ბე ლი და სას ვე
ნებ ლად და დე და ბუ ნე ბას თან კავ ში რის და სამ ყა
რებ ლად სო ფელ ში წას ვ ლა. სტრე სი ადა მი ა ნუ რი 
მდგო მა რე ო ბაა და ნაკ ლებ კავ შირ შია ცენ ტ რ თან 
ან პე რი ფე რი ას თან. 

კინ-O: თქვენ ხში რად იღებთ ბუ ნე ბის მოვ ლე-
ნებს. მა გა ლი თად, რო გორ გა და ი ღეთ ჩუმ სი-
ნათ ლე ში (Silent Light, 2007) და ახ ლო ე ბით 
10-წუთიანი მზის ამოს ვ ლის გა უჭ რე ლი კად რი?
რეიგადასი: გა მი ხარ დე ბო და, ასე თი ვე სცე ნა აკ
ვა პარ კ ში რომ გა და მე ღო. თუ რო გორ რთა ვენ 
შუ ქებს, რო გორ ეფ ლო ბა მყვინ თა ვი აკ ვა რი უმ ში. 
ეს, ალ ბათ, ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო მზის ჩას ვ ლა 

იქ ნე ბო და. ეს ყვე ლა ფე რი ენერ გი ა ა. მა გა ლი თად, 
აკი კა უ რის მა კის ერ თ ერ თი ფილ მი, და ნა შა უ ლი 
და სას ჯე ლი (Crime and Punishment, 1983), ქარ
ხ ნის და კეტ ვის სცე ნით იწყე ბა, რაც უფ რო ლა მა
ზი ა, ვიდ რე მზის ჩას ვ ლა ან ამოს ვ ლა. უშუ ა ლოდ 
ჩე მი ამ სცე ნის გა და ღე ბის დე ტა ლე ბი კი ასე თი 
იყო: გრძე ლი რელ სი და პა ტა რა ბორ ბ ლე ბი ა ნი კა
მე რა გვქონ და, რო მელ საც ჯერ წინ ვა გო რებ დით, 
შემ დეგ – უკან და ასე გან ვაგ რ ძეთ ერ თი სა ა თი. 
შემ დეგ სა მონ ტა ჟო პროგ რა მით ჩრდი ლის დაბ
რუ ნე ბის მო მენ ტი გა ვაქ რეთ.

კინ-O: თქვენ ნა ირ რე ჟი სო რებს “ნელი კი ნოს” 
სა ხე ლის ქვეშ აერ თი ა ნე ბენ ხოლ მე. Sight&-
Sound-ის ერ თ -ერ თ მა კრი ტი კოს მა კი მჭვრე ტე-
ლო ბი თი კი ნოც უწო და.

ინტერვიუ
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რეიგადასი: პირ ვე ლი: გა და ღე ბის სიჩ
ქა რეს არა ფე რი აქვს სა ერ თო კი ნოს 
ბუ ნე ბას თან. ფაქ ტი ა, რა ღაც ძა ლი ან 
ავ თენ ტუ რის და ნახ ვა სუ რათ ში დროს 
მო ითხოვს, მაგ რამ მხო ლოდ დროს 
არ ძა ლუძს ამის მო წო დე ბა. შე იძ ლე
ბა სი ნე ლეც მდგო მა რე ო ბა ა. მე თუ 
მკითხავთ, რას ვუ წო დებ დი, კი დევ ერ
თხელ ვიტყ ვი – ეს არის აწ მ ყო ში ყოფ
ნის (presence) კი ნო და არა რეპ რე ზენ
ტა ცი ის. ხო ლო ეს ყოფ ნა, ყო ფი ე რე ბა 
ხელ მი საწ ვ დო მი რომ გავ ხა დოთ, რა 
თქმა უნ და, გარ კ ვე უ ლი დრო გვჭირ დე
ბა. სა ერ თოდ აღარ მინ და ნე ლი ვი ყო. 
მხო ლოდ მინ და, საკ მა რი სი დრო მივ
ცე მოვ ლე ნებს, რა თა ხი ლუ ლი გახ დეს. 
თუ კი ბევ რი არა ფე რია და სა ნა ხი, მა შინ 
სწრა ფად შე გიძ ლია გა ნაგ რ ძო. დრო 
უბ რა ლოდ მსა ხუ რობს – შე მო თა ვა ზე ბა 
და ღია კა რი ა. ხო ლო ეს კა რი იმი ტომ 
გა ა ღეს, რომ რა ღაც და ი ნა ხო. დრო 
სცე ნის მდგო მა რე ო ბა ა. ასეთ კი ნო ზე 
მე არც მჭვრე ტე ლო ბითს ვიტყო დი. 
ვფიქ რობ, რომ ჭვრე ტი თო ბა მხო ლოდ 
შეგ რ ძ ნე ბებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი და 
ჩვენ უნ და გა ვი დეთ ჭვრე ტის მიღ მა. კი
ნო, რო მე ლიც მე გან სა კუთ რე ბით მიყ
ვარს, ამ ღია კა რის გავ ლით რა ღა ცას 
ქმნის მა ყუ რებ ლის თ ვის – რა ღა ცას, 
რა საც და ნახ ვა უნ და და რის თ ვი საც 
დრო გჭირ დე ბა. მაგ რამ რა ღაც არის 
ამის მიღ მა, ალ ბათ ემო ცი უ რი ნა რა ტი
ვი ან სივ რ ცე. ეს ყვე ლა ფე რი კი ნოს ამ
თ ლი ა ნებს. ეს არის მთე ლი ჩე მი კონ ს ტ
რუქ ცია და ამას თა ნა ვე ავ თენ ტუ რო ბა 
და უნა რი, იყო აქ და ამ დრო ში. 

კინ-O: ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში თქვით, 
რომ ევ რო პა სუ ლი ე რი კრი ზი სით 
იტან ჯე ბა. თქვე ნი პერ სო ნა ჟე ბიც 
ემო ცი ურ კრი ზის ში არი ან.
რეიგადასი: მექ სი კაც გარ კ ვე ულ წი
ლად და სავ ლუ რი ქვე ყა ნაა – ვიტყო დი, 
ორ მოც და ა თი ორ მოც და ათ ზე. ამი ტომ 
მეც ძა ლი ან ახ ლოს ვარ ამ სუ ლი ერ 
კრი ზის თან, თუმ ცა ძვე ლი, მკვიდ რი 
მექ სი კე ლის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის წყა
ლო ბით შემ ცი რე ბუ ლია ამ კრი ზი სის 
გან ც და. ვფიქ რობ, რომ ეს ძა ლი ან 
ღრმა პა რა დიგ მი დან მო დის, რო გო რიც 
არის გან ცალ კე ვე ბუ ლო ბის პა რა დიგ
მა, რო მე ლიც უფ რო კოს მო გე ნუ რი ა, 
ვიდ რე კულ ტუ რუ ლი. და სავ ლე ლე ბი 
სამ ყა როს გან იმ დე ნად გა მო ცალ კე
ვე ბუ ლად გრძნო ბენ თავს, რომ ეს ბა
დებს დი დი და უც ვე ლო ბის, ში ში სა და 
შფო თის გრძნო ბას. სწო რედ ამი ტომ 
გა მო ი გო ნეს და სავ ლე ლებ მა კო ლო ნი ა

ლიზ მი, ბევ რი ომი და პლა ნე ტის დეს ტ
რუქ ცი ის მოთხოვ ნი ლე ბა, რად გან ჩვენ 
არ გვეს მის, რომ სამ ყა როს მხო ლოდ 
ნა წი ლი ვართ და არა ღმერ თის მსგავ
სი ცენ ტ რა ლუ რი არ სე ბე ბი. მო ნო თე
ის ტუ რი რე ლი გი ე ბის უბე დუ რე ბა ის 
არის, რომ გვგო ნი ა, ღმერ თის ნე ბით 
ვართ შექ მ ნი ლე ბი. ეს ყვე ლა ზე აბ სურ
დუ ლი იდე ა ა, რაც აზ რად შე იძ ლე ბა 
მო გი ვი დეს. და თუ ღმერ თ მა შეგ ვ ქ მ ნა, 
მა შინ ამ დე ნი უბე დუ რე ბის ჩა დე ნა რო
გორ შევ ძე ლით? ამ პა რა დიგ მას პო ზი
ტი უ რი ხა სი ა თიც ჰქონ და, რო გო რიც 
არის კრე ა ტი უ ლო ბა და არ სე ბო ბის 
კრი ტი კუ ლი ხედ ვა, რაც ძა ლი ან მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი ა. მაგ რამ ჩვენ და ვი ვიწყეთ 
ყო ფი ე რე ბის, „თვითის” შე სა ხებ და აღ
მოვ ჩ ნ დე ბით გა სა ჭირ ში. მთლი ა ნად არ 
უნ და დავ შორ დეთ სამ ყა როს. რო დე
საც ამას მკვიდრ მექ სი კელს ვე უბ ნე
ბი, ვხე დავ, რომ ყო ფა ზე უფ რო მეტს 
ფიქ რო ბენ. ხში რად ისი ნი უფ რო ბედ
ნი ე რე ბი არი ან, ვიდ რე „დასავლელი” 
მექ სი კე ლე ბი ან ევ რო პე ლე ბი.

კინ-O: ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში თქვით, 
რომ თქვე ნი შე მოქ მე დე ბი დან საყ ვა-
რე ლი ფილ მი ბრძო ლა ზე ცა ში ა (Bat-
tle in Heaven, 2005).
რეიგადასი: ეს ალ ბათ ჩუმ სი ნათ-
ლემ დე იყო. ჩე მი საყ ვა რე ლი ფილ მი 
ყო ველ თ ვის ისა ა, რო მე ლიც ბო ლოს 
გა ვა კე თე, რად გა ნაც უფ რო ახ ლო საა 
ჩემ თან. სხვე ბი მა ვიწყ დე ბა. მაგ რამ 
დი ახ, ბრძო ლა ზე ცა ში ძა ლი ან ამ ბი ცი
უ რი და მე ამ ბო ხე იყო.
კინ-O: და შე საძ ლოა პო ლი ტი კუ რიც? 
ამ ბო ხიც ხომ პო ლი ტი კუ რი მდგო მა-
რე ო ბა ა.
რეიგადასი: ვფიქ რობ, ამის მიღ მა უნ
და გა ვი დეთ. ამ ბო ხი ძა ლი ან ლა მა ზი 
ადა მი ა ნუ რი მდგო მა რე ო ბა ა. ამ ბო ხის 
პო ლი ტი კუ რი გან ზო მი ლე ბა ჩემ თ ვის 
მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი ა. ჩემ თ ვის ამ ბო
ხის სა უ კე თე სო, ღრმა და ყვე ლა ზე 
სა ინ ტე რე სო გან ზო მი ლე ბა ფი ლო სო
ფი უ რი ამ ბო ხი ა. იმი ტომ, რომ თუ ის 
ფი ლო სო ფი უ რი ა, ამა ვე დროს არის 
სო ცი ა ლუ რიც, პო ლი ტი კუ რიც, თე ო
ლო გი უ რიც. ჩვენ უნ და ავ ჯან ყ დეთ! 
ეს გვაგ რ ძ ნო ბი ნებს, რომ ადა მი ა ნე ბი 
ვართ. ჩვენ არ ვართ იაფ ფა სი ა ნე ბი! 
ხალ ხი, რო მე ლიც ძი რი თა დად პო ლი
ტი კუ რად ჯან ყ დე ბა, იაფ ფა სი ა ნად 
იქ ცე ვა. ამი ტომ ძა ლი ან ძლი ე რად 
მწამს ამ ბო ხის თა ვის თა ვად, რამ დე
ნა დაც შე საძ ლე ბე ლი ა, და არა პო ლი
ტი კუ რის. 

დრორომარიყოსკინო

ში,მხოლოდესთეტიკურ

ემოციასმივიღებდით,

მაგრამფილოსოფიური

ემოციისკონსტრუირება

მხოლოდდროისსაშუა

ლებითარისშესაძლე

ბელი.ამიტომესარის

კინოსცენტრალური

ასპექტი,ხმაკიდროის

დამადასტურებელიერ

თადერთიფაქტორია,

როდესაცვერვხედავთ

მოძრაობას.
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პორ ტუ გა ლი ე ლი კი ნო რე ჟი სო რის პედ
რუ კოშ ტას კი ნე მა ტოგ რა ფით და ინ
ტე რე სე ბა 1981 წელს ლი სა ბო ნის თე
ატ რი სა და კი ნოს სკო ლა ში ჩა ბა რე ბით 
იწყე ბა, რის შემ დე გაც მი სი კი ნო მი

ზან მი მარ თუ ლად ხდე ბა უუფ ლე ბო, ღირ სე ბა აყ
რი ლი, სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ უფ ს კ რულ ში 
მცხოვ რე ბი მარ გი ნა ლე ბის (როგორც ლი სა ბო
ნე ლე ბის, ისე მე სა მე სამ ყა რო დან ემიგ რან ტე
ბის) რეპ რე ზენ ტა ტო რი. დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს 
მეშ ვე ო ბით სა კუ თა რი კა მე რით პედ რუ კოშ ტა 
„კონტრისტორიას” წერს. 1990იანი წლე ბი დან 
კი ნო რე ჟი სო რი ბუ ნებ რი ვი გა ნა თე ბის ტექ ნი
კი სა და შუქ  ჩ რ დი ლე ბის ეს თე ტი კით, ნე ლი კი
ნოს ელე მენ ტე ბი თა და ფო ტოგ რა ფი ის თ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი სტა ტი კუ რო ბით ცდი ლობს 
„პოლიტიკის ეს თე ტი ზა ცი ას”. 

კოშ   ტა თა  ნა  მედ   რო  ვე სამ   ყა  რო  ში ტო  ტა 
ლუ  რი გა  ნად   გუ  რე  ბის იმ საფ   რ   თხე  ებს გა  ნი 
ხი  ლავს, რო  მელ   თა წი  ნა  შეც კა  პი  ტა  ლიზ   მი 
„ქალაქაჩრდილებში” მარ   გი  ნა  ლებს, „ადამიან
აჩრდილებს”, აყე  ნებს. რეპ   რე  ზენ   ტა  ცი  ის კვალ  

დაკ   ვალ, რე  ჟი  სო  რი არ ერი  დე  ბა მა  ყუ  რებ   ლი 
სათ   ვის თა  ვი  სუფ   ლე  ბი  სა და გან   თა  ვი  სუფ   ლე  ბის 
შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის ჩვე  ნე  ბა  საც. კოშ   ტას კი 
ნო, რო  გორც „დახურული კა  რი”, ავ   ტო  რის 
„ფიქრების გა  მოც   ნო  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ვა”, 
ამავ   დ   რო  უ  ლად კი, თუ ფრანგ ფი  ლო  სო  ფოს   სა 
და თე  ო  რე  ტი  კოსს ჟაკ რან   სი  ერს და  ვეყ   რ   დ   ნო 
ბით, თა  ვად ხსნის კარს „უსამსახურო მუ  შე  ბის   თ  
ვის”, მუ  შა  თა კლა  სის მიღ   მა დარ   ჩე  ნი  ლი უღო  ნო 
ადა  მი  ა  ნე  ბი  სათ   ვის. ფორ   მა  ლუ  რი ექ   ს   პე  რი  მენ  
ტე  ბით, რე  ა  ლიზ   მი  სა და სი  უ  რე  ა  ლიზ   მის მუდ   მი 
ვი გა  და  თა  მა  შე  ბით, „ლისაბონელი პა  ზო  ლი  ნი” 
პედ   რუ კოშ   ტა თა  ნა  მედ   რო  ვე კი  ნოს ერ   თ   ერ   თი 
ყვე  ლა  ზე თვით   მ   ყო  ფა  დი და მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ავ  
ტო  რი  ა, რო  მე  ლიც მა  ყუ  რე  ბელს „კატაკომბების 
ჩრდი  ლებ   ში” აბ   რუ  ნებს.

გთა ვა ზობთ პედ რუ კოშ ტას თან სტე ფან 
რამ ს ტე დი სა და მარ ტინ გრენ ბერ გე რის ინ ტერ
ვი უს ფრაგ მენტს, რო მე ლიც პირ ვე ლად შვე დურ 
ენა ზე Magasinet Waldenში გა მოქ ვეყ ნ და და 
რო მე ლიც ჩვენს ჟურ ნალ ში სა იტ Sabzianის ინ
გ ლი სუ რი ვერ სი ი დან ითარ გ მ ნა.

კატაკომბებისჩრდილებში
თარგმანი, წინასიტყვაობა და შენიშვნები: 

ნინი შველიძე, ალექსანდრე გაბელია

ინტერვიუ

პედრუ კოშტა
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გრენ ბერ გე რი: და ვიწყებ კითხ ვით, რო მე ლიც 
ეხ მი ა ნე ბა ცხე ნის ფუ ლის (Horse Money, 
2014) გა მორ ჩე ულ ეს თე ტი კას. კიაროსკუროს 

(კონტრასტული შუქ-ჩრდილები) ეფექტს უკავ-
ში რებთ კა მე რის გა მო ყე ნე ბას, რო მე ლიც გარ კ-
ვე უ ლი ტი პის სი ნათ ლეს ვერ აღიქ ვამს? 
კოშ ტა: მსგავ სი სა მოყ ვა რუ ლო მოწყო ბი ლო
ბით, რო მე ლიც ტექ ნო ლო გი უ რად არც ისე 
გან ვი თა რე ბუ ლი ა, შე უძ ლე ბე ლია 4K კა მე რის 
დე ტა ლე ბის სიმ დიდ რეს მი აღ წი ო, რომ არა
ფე რი ვთქვათ 35 მმი ან კა მე რა ზე. მუ შა ო ბას 
არ სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბის ცოდ ნით იწყებ. გარ
კ ვე ულ წი ლად, ხარ ისე თი ვე ბრმა, რო გორც 
სტი ვი უან დე რი – ყვე ლა დრო ის სა უ კე თე სო 
მუ სი კო სი. სა კუ თარ თავს ავარ ჯი შებ „ხედვაში 
ხედ ვის გა რე შე”, რაც ზოგ ჯერ გი ბიძ გებს, ექ
ს ტ რე მა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო. შუქ 
 ჩ რ დი ლებს ნამ დ ვი ლად ვერ და ვარ ქ მევ დი, ეს 
უბ რა ლოდ გარ თუ ლე ბე ბის თა ვი დან ასა ცი ლე
ბე ლი სა შუ ა ლე ბა ა… ის ყო ველ თ ვის იწყე ბა, 
რო გორც ცდა, იყო ეფექ ტუ რი ისე, რომ არ და
კარ გო გა და სა ღე ბი მა სა ლის პლას ტი კუ რო ბის 
შეგ რ ძ ნე ბა.

რო ცა ედ გარ ულ მე რი იღებ და გა დახ-
ვე ვას (Detour, 1945) ან ჯო ზეფ ჰ. ლი უ
ი სი – დიდ კომ ბი ნა ცი ას (The Big Com-
bo, 1955), ისი ნი არ ჩე ვანს აკე თებ დ ნენ: 
იცოდ ნენ, რომ თით ქ მის არა ფე რი ჰქონ
დათ, მუ შა ობ დ ნენ ნარ ჩე ნე ბით, რო გორც 
ჩვენ. იცოდ ნენ, რომ არ შე ეძ ლოთ კად
რის 30%ზე მე ტის გა ნა თე ბა და მა ინც 
სრუ ლი სვლით მი ი წევ დ ნენ წინ... მაგ რამ 
ეს აშ კა რა შეზღუდ ვე ბი შე ად გენს მთე ლი 
ჩვე ნი სა მუ შა ოს სა ფუძ ველს, რაც არის 
რე ა ლო ბა ზე დაკ ვირ ვე ბა ყვე ლა შე საძ ლო 
გა მოვ ლი ნე ბა ში.

ვან დას ოთახ ში (In Vanda’s Room, 2000) 
სი ნათ ლის ერ თა დერ თი წყა რო მქონ და – მო
მა ვა ლი პა ტა რა დახ შუ ლი ფან ჯ რი დან. ეს იყო 
ბუ ნებ რი ვი სი ნათ ლე, რო მე ლიც ახ ლოს უნ და 
შე მეს წავ ლა. დი ლის 11 სა ათ ზე ან 6 სა ათ ზე 
ნა შუ ადღევს, ზაფხულ ში ან ზამ თარ ში, ზუს
ტად უნ და მცოდ ნო და მზის ად გილ მ დე ბა რე ო
ბა. ცო ტა რე ჟი სო რი იწყებს მუ შა ო ბას მსგავ სი 
დაკ ვირ ვე ბით და კი დევ უფ რო ცო ტას სჭირ
დე ბა მსგავ სი ცოდ ნა. ისი ნი სა კუ თარ ოთახ
საც არ იც ნო ბენ, არ ადარ დებთ; ეს ოპე რა
ტო რის საქ მე ა. მა თი სურ ვი ლე ბი მი მარ თუ ლია 
„ინტერიერისკენ. ღა მის კენ. წვი მის კენ. გაღ
ვი ძე ბის კენ მწუ ხა რე ბა ში.” რო ცა პირ ვე ლად 
შევ დი ვარ ვან დას ოთახ ში ან სად მე სხვა გან, 
ჩე მი მთა ვა რი ამო ცა ნა მო ცე მუ ლი ად გი ლის 
სრუ ლად შეს წავ ლა ა. მზად უნ და ვი ყო სცე ნის 
მო ცე მულ წერ ტილ ში გა და სა ღე ბად. თუ კი ფან
გო ან ვენ ტუ რა ვან დას გვერ დით ზის, სი ნათ
ლის და ცე მა და მო კი დე ბუ ლი იმა ზე იქ ნე ბა, რა 
სჭირ დე ბა კადრს, ნა წი ლე ბის თან მიმ დევ რო ბა
სა და ფილმს. [...]

რამ ს ტე დი: ვი ტა ლი ნა, ახა ლი პერ სო ნა ჟი, რო მელ-
თა ნაც მუ შა ობთ, თა ვი სე ბუ რი ხმით სა უბ რობს, 
ფრა ზებს თით ქოს ჩურ ჩუ ლებს. მახ სოვს, თქვით, 
რომ ამის მი ზე ზი გა და ღე ბი სას თუ რე პე ტი ცი ი სას 
ქა ლის მხრი დან წი ნა და დე ბის ჩურ ჩუ ლით წარ მოთ-
ქ მა იყო. კვლავ ვრცელ მა სა ლას იღებთ და რა ტი-
პის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს მი მარ თავთ?
კოშ ტა: დი ახ, ჩვე უ ლებ რივ, საკ მა ოდ ბევრს ვი
ღებთ. ეს არ ხდე ბა იმი ტომ, რომ ვორ კა ჰო ლი კი 
ვარ, ასე გვჭირ დე ბა: მე, ჩვენს პა ტა რა გა დამ ღებ 
ჯგუფ სა და მსა ხი ო ბებს. რე პე ტი ცია არა მარ ტო 
აღ მო ჩე ნის, არა მედ ფიქ რის სა შუ ა ლე ბა ა. ფილ მის 
გა და ღე ბა რთუ ლი ა, არა ვინ იცის, რა მოხ დე ბა კა
მე რის ჩარ თ ვი სას, კი ნოს რა ო ბა ყვე ლას თ ვის უც
ნო ბია და ის, ვინც ცოდ ნა ზე დებს თავს, ბრიყ ვი ა. 
ასე რომ, სა ჭი როა შრო მა, კვლე ვა, აღ მო ჩე ნა. რო
ცა პირ ვე ლად შევ ხ ვ დი ვი ტა ლი ნას, ვკითხე, შე მეძ
ლო თუ არა სახ ლ ში, ინ ტე რი ერ ში გა და მე ღო. დამ
თან ხ მ და და მოგ ვი ა ნე ბით სა უ ბა რიც წა მო ვიწყეთ. 
ქა ლი ყო ველ ჯერ ზე ჩურ ჩუ ლებ და, მე ფრა ზე ბის 
გა მე ო რე ბას ვთხოვ დი; პორ ტუ გა ლი უ რად ლა პა რა
კი არ შე ეძ ლო, ჩემ თ ვი საც რთუ ლი იყო, საქ მეს მი
სი კრე ო ლუ რი აქ ცენ ტი1 არ თუ ლებ და. ვხვდე ბო დი 

იმა საც, რომ ვი ტა ლი ნა მხო ლოდ პი როვ ნუ
ლი სი მორ ცხ ვის გა მო არ ჩურ ჩუ ლებ და, ის 
ეჭ ვით მი ყუ რებ და: ეში ნო და, რად გან უცხო 
იყო უცხო ქვე ყა ნა ში და არ ჰქონ და ლე გა
ლუ რი სა ბუ თე ბი. 

ვფიქ რობ, უპირ ვე ლე სად, ყვე ლა მო
აზ როვ ნე რე ჟი სო რი უნ და შე ვი დეს გმი რის 
მდგო მა რე ო ბა ში და გა ი გოს, რა ტომ ჩურ ჩუ
ლებს ეს არ სე ბა? რად გან მას არ აქვს სა ბუ
თე ბი, ის არა ლე გა ლი ემიგ რან ტი ა. ჩვენ ახ
ლა მას ვეხ მა რე ბით, ვი ტა ლი ნა კოშ მარ ში ა, 
ეს ევ რო პე ლი ნა ბიჭ ვ რე ბი ილ ტ ვი ან, ჩვე ნი 

ცხოვ რე ბა გა უ საძ ლი სი გა ხა დონ. [...] უდი დეს სირ
თუ ლეს წარ მო ად გენს, თუნ დაც პრო ფე სი ო ნა ლის
თ ვის, აალა პა რა კოს პერ სო ნა ჟი რბი ლად და ხმა
დაბ ლა, თუმ ცა ისე, რომ მიკ რო ფონ მა მი სი გა გე ბა 
და მო ხელ თე ბა მკა ფი ოდ შეძ ლოს, გრძნო ბი სა და 
მიზ ნის და უ კარ გა ვად. ყვე ლამ ვი ცით, რომ სა ზო გა
დო ე ბის გან გა რი ყუ ლი ადა მი ა ნე ბი, რო გორც იაკობ 
რი ი სი ამ ბობს, მი სი „მეორე ნა ხე ვა რი”, მა შინ ვე ხმას 
და უ წე ვენ ხოლ მე, რო დე საც ძა ლა უფ ლე ბის წარ მო
მად გე ნელ თა პი რის პირ აღ მოჩ ნ დე ბი ან; ისი ნი ჩურ
ჩუ ლე ბენ, რომ და ჭე რას თა ვი და აღ წი ონ; ისი ნი სა
მა ლავ ში ატა რე ბენ ცხოვ რე ბას; ვი ტა ლი ნა შო რი დან 
მო დის, მი სი ჩურ ჩუ ლი თით ქოს ხმაა უს ხე უ ლო, ან
და სხე უ ლია უც ნა უ რი, გა ნად გუ რე ბუ ლი, გამ ქ რა ლი 
იდენ ტო ბით.

[...] ამ ჩუ მი ხმის (sotto voce) მე ტა ფო რის სა შუ ა
ლე ბით, ვფიქ რობ, ზუს ტად შევ ძე ლით სო ცი ა ლუ რი, 
პო ლი ტი კუ რი ძა ლა დო ბის მა ტე რი ა ლი ზე ბა. მო მა
ვალ ში ვი ტა ლი ნას ალ ბათ აღარ დას ჭირ დე ბა ჩურ
ჩუ ლი და ის იმ ღე რებს: „ჩემი პას პორ ტი და მე...” [...] 

რეპეტიციაარა
მარტოაღმოჩენის,
არამედფიქრისსა
შუალებაა.ფილმის
გადაღებართულია,
არავინიცის,რა
მოხდებაკამერის
ჩართვისას.

1 კრე ო ლი – გან ს ხ ვა ვე ბით მა ღა ლი კლა სის, ევ რო პა ში და
ბა დე ბუ ლი იმიგ რან ტის გან, კო ლო ნი ა ში და ბა დე ბუ ლი ადა
მი ა ნი. „კრეოლური” მა თი სა ლა პა რა კო ენა ა.
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გრენ ბერ გე რი: ფილ მ ში და მა ინ ტ რი გე ბე ლი სიმ ღე-
რა ა. სიმ ღე რის ტექსტს ვენ ტუ რა და ბენ ვინ დო არ 
ეთან ხ მე ბი ან. ვენ ტუ რა ცბი ე რად იღი მის. გა და ღე-
ბის დროს ხში რად იცი ნით?
კოშ ტა: ზოგ ჯერ... ჩვენს „მსახიობებს” შო რის ბევ
რი ძა ლი ან მხი ა რუ ლი ა. ისი ნი „პერსონაჟები” არი ან, 
რო გორც ამ ბო ბენ. [...] თუმ ცა ეს ფრაგ მენ ტი ყვე
ლა ზე მტკივ ნე უ ლი იყო, რაც კი ოდეს მე გა დაგ ვი
ღი ა. მაგ რამ არა ფე რია ისე თი, რა საც არ ვე ლო დით. 
ჯე რი ლუ ი სის ან ბას ტერ კი ტო ნის ინ ტერ ვი უ ებს 
ან ჩა ნა წე რებს თუ ნა ხავთ, ამ კო მი კო სე ბის სა მუ
შაო ჯო ჯო ხე თი იყო, ნამ დ ვი ლი წა მე ბა. ჩაპ ლი ნის 
ცხოვ რე ბა, ალ ბათ, ყვე ლა ზე მშფოთ ვა რეა მათ შო
რის. [...] თუმ ცა შე უძ ლე ბე ლი ა, მსგავ სი შე დე გი სის
ხ ლის, ოფ ლი სა და ცრემ ლის გა რე შე მი ი ღო. [...]

რამ ს ტე დი: ლა ვის სახ ლის (1994) გა და ღე ბე ბის 
ჩა ნა წე რე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბი სას ში შობ დით, 
რომ სა კუ თა რი თა ვი სა და გეგ მე ბის შე სა-
ხებ ბევრს გათ ქ ვამ დით? რო გორც ჩანს, 
ყო ველ თ ვის ბო ლომ დე გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი 
გაქვთ, რა საც სა კუ თარ შე მოქ მე დე ბა ზე 
ამ ბობთ. 
კოშ ტა: დი დი ხნის წინ უფ რო პირ და პი რი 
ვი ყა ვი, მაგ რამ ამა ზე აღარ ვღე ლავ, ეს უკ
ვე კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ნა წი ლი ა. 
არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი საგ ნე ბი, რომ ლე ბიც 
ჩვენ გვე კუთ ვ ნის და უმ ჯო ბე სია გა და ვი
ნა წი ლოთ, რად გან ისი ნი ჩვენ თ ვის არ სე
ბობს. მა გა ლი თად, იაკობ ვან რე ის და ლი, 
ერ თ ერ თი შე სა ნიშ ნა ვი მხატ ვა რი ნი დერ
ლან დე ბი დან, რო მე ლიც ძა ლი ან მიყ ვარს, 
თით ქ მის არა ფერს ხა ტავ და, გარ და პე ი
ზა ჟე ბის, ხე ო ბე ბი სა და ტყე ე ბის, ქა რის 
წის ქ ვი ლე ბი თა და ძრო ხე ბით სავ სე მინ
დ ვ რე ბი სა. მე ფილ მებს პრობ ლე მუ რი გო გო ნე ბის 
და ბი ჭუ ნე ბის სა ძი ნებ ლებ ში ვი ღებ, კა ტა კომ ბე ბის 
ჩრდი ლებ ში გა და ად გი ლე ბას ვამ ჯო ბი ნებ, მაშ, რა
ტომ მხიბ ლავს ამ ტი პის მხატ ვ რო ბა? მის ნა მუ შევ
რებს საწ ვავს ან სუფ თა ჰა ერს შე ვა და რებ დი, ერ
თ გ ვარ წა მალს ჩემ თ ვის. ეს იმი ჯე ბი ქვეც ნო ბი ერ 
დო ნე ზეც მუ შა ობს, რა ი მე ფორ მით უნ და არ სე ბობ
დეს და კარ გუ ლი, უძ ვე ლე სი, უკე თე სი დრო ე ბი სა 
თუ უკე თე სი სამ ყა როს შეგ რ ძ ნე ბა ან და ფან ტო მი... 
შტრა უ ბის „კომუნიზმის” ცნე ბას ვი ზი ა რებ: უნ და 
ვა ფა სებ დეთ, უნ და ვი ცავ დეთ სამ ყა როს, რო მელ
შიც ვცხოვ რობთ და უნ და ვიბ რ ძო დეთ მის თ ვის. [...] 
უბ რა ლოდ ფიქ რი ყვე ლა ფერ ზე, რა საც ყო ველ დღი
უ რად ვკარ გავთ, აუტა ნე ლი ა. [...]

გრენ ბერ გე რი: თქვენ ისა უბ რეთ რე ა ლიზ მის ცნე-
ბის პრობ ლე მა ზე ჩვენს დრო ში, და რომ თქვე ნი 
ბო ლო ფილ მი „თეატრის” გარ კ ვე უ ლი ფორ მის კენ 
იხ რე ბა, მაგ რამ აგ რეთ ვე „მიუზიკლის” ახ ლე ბუ რი 
გა გე ბის კენ. რას გვეტყ ვით რე ა ლიზ მის პრობ ლე-
მა ზე და რო გორ ცდი ლობთ მის გა დაჭ რას თქვენს 
შე მოქ მე დე ბა ში?
კოშ ტა: [...] პრო ცე სი რუ ტი ნა ში დამ ქან ც ველ ცხოვ

რე ბა სა და მუ შა ო ბას მო ი ცავს. [...] ალ ბათ და მე თან
ხ მე ბით, თუ ვიტყ ვი, რომ სამ ყა რო პროგ რეს სა და 
გან ვი თა რე ბას არ ეს წ რაფ ვის და ყო ველ წამ საც არ 
უმ ჯო ბეს დე ბა... სამ ყა რო ყო ველ დღი ურ და ნა კარ
გებ ზე დგას. ჩე მი კა ბო ვერ დე ლი მე გობ რე ბი მუდ მი
ვად გლო ვო ბენ: „ჩვენ ვკარ გავთ სიტყ ვებს, რი ტუ ა
ლებ სა და პა ტი ვის ცე მას ჩვე ნი წეს  ჩ ვე უ ლე ბე ბის 
მი მართ.” [...] ახალ სა მე ზობ ლო ში დღე ო ბებს დავ ს
წ რე ბი ვარ, სა ერ თო წვე უ ლე ბებს ასო ბით ადა მი ა ნის 
მო ნა წი ლე ო ბით, და რო ცა შემ წ ვა რი ქათ მის ჭა მის 
დრო დგე ბა, ეს დღე სას წა უ ლი ვით არის, გან სა
კუთ რე ბით ბავ შ ვე ბის თ ვის... იმის თქმა მინ და, რომ 
შემ წ ვა რი ქა თა მი უწინ მა თი ჩვე უ ლებ რი ვი საკ ვე ბი 
იყო. ახ ლა კი, ალ ბათ, ყო ველ დღი უ რად ბრინ ჯ სა და 
კარ ტო ფილს ჭა მენ და სულ უფ რო ნაკ ლებ ხორ ც სა 
და თევ ზე ულს. და ეს იმის გა მო, რომ უამ რავ ფულს 
ტე ლე ვი ზორ ში ნა ნახ ნივ თებს, ბან კე ბის მი ერ მათ 

წინ და გე ბულ ხა ფან გებს ახარ ჯა ვენ. [...]
[...] სიტყ ვე ბი სა და მა თი ძა ლის გარ და 

არა ფე რი დაგ ვ რ ჩე ნი ა. სიტყ ვე ბის ყო ველ
თ ვის ბევ რად მე ტად მწამ და, ვიდ რე გა მო
სა ხუ ლე ბე ბის. [...] გსმე ნი ათ რუ სი პო ე ტის, 
ოსიპ მან დელ შ ტა მის, უკა ნას კ ნე ლი დღე
ე ბის სევ დი ა ნი ამ ბა ვი? “კაგებე” სახ ლ ში 
ეს ტუმ რა, რა თა “გულაგში” გა და ეყ ვა ნა. 
აღელ ვე ბულ მა მან დელ შ ტამ მა მე უღ ლეს 
სთხო ვა, ზე პი რად და ე მახ სოვ რე ბი ნა მი სი 
ლექ სე ბი, რომ პო ლი ცი ას არ ჩა ვარ დ ნო და 
ხელ ში. [...] თუ სიტყ ვებს ახ ლა არ მო ვი
ხელ თებთ, გა მოგ ვ ტა ცე ბენ. გრძნო ბებ ზეც 
იგი ვე ით ქ მის. მოგ ვი ა ნე ბით ფილ მე ბიც 
აღარ იარ სე ბებს. სწრა ფად უნ და და ვიბ რუ
ნოთ სიტყ ვე ბი [...] 

გრენ ბერ გე რი: დრო ის მას შ ტა ბე ბი წი ნას-
წარ გათ ვ ლი ლი გაქვთ, თუ ეს უშუ ა ლოდ მუ შა ო ბის 
პრო ცეს ში დგინ დე ბა? 
კოშ ტა: საქ მე იმ პ რო ვი ზა ცი ას არ ეხე ბა; რე ა ლო
ბის შე სა ბა მი სად ვმოქ მე დებთ. ზოგ ჯერ მოვ ლე
ნე ბი ცხოვ რე ბი დან სუ რათ ში იჭ რე ბა და ჩვენს 
გა მო გო ნილ რე ა ლო ბას ამ დიდ რებს. ზო გი ერ თი 
კოშ მა რი, წი ნათ გ რ ძ ნო ბა, გან მე ო რე ბა დი ტკი ვი ლი 
ყო ველ თ ვის შე იძ ლე ბა ამა თუ იმ ფორ მით ფილ მ ში 
აისა ხოს. ვფიქ რობ, მსგავ სი მოვ ლე ნე ბი სტან დარ
ტულ გა და ღე ბებ ზე ნაკ ლე ბად ახ დენს ზე გავ ლე
ნას: მა ში ნაც კი, თუ ადა მი ა ნი ავად ან შე უძ ლოდ 
გრძნობს თავს, ის მა ინც უნ და გა და ი ღონ. [კინო. 
რედ.] და უნ დო ბე ლი მან ქა ნა ა. თუ ვენ ტუ რა ან ბენ
ვინ დო ცუ დად არი ან, ჩვენ არ ვი ღებთ. რო გორც 
გო და რი ამ ბობ და: „თუ ზედ მე ტია შე უძ ლოდ, მას 
არ ვი ღებ”. ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ჩვენს ფილ მებ ში 
არა ვინ არის ზედ მე ტი. [...]

რამ ს ტე დი: [...] თქვე ნი, რო გორც ის ტო რი ის ფა-
კულ ტე ტის სტუ დენ ტის გა მოც დი ლე ბა ზე ისა-
უბ რეთ. მი სა ღე ბი იქ ნე ბო და, თუ ადა მი ა ნე ბი 
„კონტრისტორიის” ცნე ბას თქვენს შე მოქ მე დე ბას-
თან მი მარ თე ბით გა მო ი ყე ნებ დ ნენ? მსგავს იდე ა ზე 

ისინიჩურჩულებენ,
რომდაჭერასთავი
დააღწიონ;ისინი
სამალავშიატა
რებენცხოვრებას;
ვიტალინაშორიდან
მოდის,მისიჩურ
ჩულითითქოსხმაა
უსხეულო,ანდა
სხეულიაუცნაური,
განადგურებული,
გამქრალიიდენტო
ბით.

ინტერვიუ
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სა უბ რობთ, თუმ ცა ამ ტერ მინს არ იყე ნებთ.
კოშ ტა: ვთვლი დი, რომ მოვ ლე ნე ბის ახ ლე ბუ რად 
და ნახ ვა ზო გი ერ თი ის ტო რი კო სის, ან თ რო პო ლო
გის, ფი ლო სო ფო სის მსგავ სად, კლა სობ რი ვი ბრძო
ლის, კლა სობ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის ხე ლა ხა ლი 
გან საზღ რით შე იძ ლე ბო და, რა საც არა მხო ლოდ 
სკო ლა ში ყოფ ნი სას მივ მარ თავ დი, არა მედ მოგ ვი ა
ნე ბი თაც, რო დე საც კი ნო თი და ვინ ტე რეს დი. ეს და
მეხ მა რა, სა კუ თარ ნაკ ვა ლევს გავ ყო ლო დი.

გრენ ბერ გე რი: ფი ლო სო ფი ა ზე რომ ვი სა უბ როთ, 
რო გორ რე ა გი რებთ იმ ყუ რადღე ბა ზე, რო მე ლიც, 
მა გა ლი თად, ჟაკ რან სი ერ მა თქვე ნი შე მოქ მე დე ბის 
მი მართ თა ვის ესე ებ ში გა მო ამ ჟ ღავ ნა? რო გორც 
ჩანს, ეწი ნა აღ მ დე გე ბით ხის ტი ფი ლო სო ფი ის გარ-
კ ვე ულ ფორ მას.
კოშ ტა: მომ წონს და აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ვარ მი სი 
საქ მი ა ნო ბით. ვფიქ რობ, რან სი ე რის შრო მის ღა მე-
ე ბი (1981) უკა ნას კ ნე ლი 30 წლის ყვე ლა ზე მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ნა მუ შე ვა რი ა. ჩემს ფილ მებ ზე ის ხში
რად წერს ძა ლი ან სა სი ა მოვ ნო გამ ჭ რი ა ხო ბით. 
რან სი ერ მა არაჩ ვე უ ლებ რი ვი მო საზ რე ბა გა მოთ ქ
ვა ცხე ნის ფუ ლის შე სა ხებ ფორ მუ ლით, რო მე ლიც 
ლიფ ტის უწყ ვეტ სცე ნას ეხე ბა: „სივრცის ნა რა ტი
ვი ზა ცია დრო ის ხმა უ რის სა შუ ა ლე ბით”. ზოგ ჯერ 
კვლა ვაც შე საძ ლე ბე ლია სის წ რა ფის, ილუ მი ნა ცი
ის, გარ კ ვე უ ლი ნა თე ბის შეგ რ ძ ნე ბა კი ნო ზე და წე
რი ლი ტექ ს ტის კითხ ვი სას. ეს შე უძ ლია რან სი ერს, 
მაგ რამ ასე ვე ნარ ბო ნის და ეიზენ შიტცს. ტომ ან
დერ სე ნიც ძა ლი ან კარ გი მწე რა ლი ა, რო ზენ ბა უ მი, 
კრის ფუ ძი ვა რა.

[...] მეტ წი ლად, კი ნოს პა თე ტი კუ რი კვლე
ვე ბით ვართ გა რე მო ცულ ნი, უმე ცა რი მას წავ
ლებ ლე ბის ყბე დო ბით ზე და პი რულ სა კითხებ ზე, 
უტიფ რო ბით, რო მელ საც ძა ლუძს კი ნოს მი მართ 
ში ნა გა ნი ცეცხ ლი ჩა აქ როს და ვნე ბა გა ა ნე ლოს. 
ბო დი ში, თუმ ცა კი ნო თე ო რი ე ბი ყო ველ თ ვის მა
ეჭ ვებ და. სე რი ო ზუ ლად და მგზნე ბა რედ კი ნოს 
ყუ რე ბა მა შინ და ვიწყე, რო ცა მე ფობ და ლო ზუნ გი 
„გააკეთე სა კუ თა რი და მო კი დე ბუ ლე ბით”. ეს იყო 
მოქ მე დე ბის დრო, გან ს ხ ვა ვე ბით რეფ ლექ სი ის 
დრო ის გან; [...] ვსწავ ლობ დი ის ტო რი ას, დის ციპ
ლი ნას, რო მე ლიც მჭიდ რო კავ შირ შია რე ა ლო ბას
თან. თვალ ნა თე ლი ა, ჩე მი ფილ მე ბი უკავ შირ დე ბა 
რან სი ე რის კვლე ვებს, მარ გი ნა ლე ბის გო ნის დამ
კარ გავ, მთვა რე ულ, პო ე ტურ სამ ყა როს.

რამ ს ტე დი: ტომ ან დერ სენ მა თქვე ნი ფილ მე ბის 
გმი რე ბი „არისტოკრატებად” მო იხ სე ნი ა, ვხვდე ბი, 
რა ტო მაც. ეთან ხ მე ბით მსგავს რო მან ტი ზა ცი ას?
კოშ ტა: [...] სა გუ ლის ხ მო დაკ ვირ ვე ბა ა. თუ კი ეს ხალ
ხი ფილ მ ში ამ გ ვა რად კე თილ შო ბი ლი, სა მარ თ ლი ა
ნი და წარ მო სა დე გი ა, ვფიქ რობ, ეს არაა მხო ლოდ 
კი ნოს ჯა დოქ რო ბი სა და ეშ მა კო ბის დამ სა ხუ რე ბა, 
არა მედ – უშუ ა ლოდ ადა მი ა ნე ბის, მა თი სხე უ ლე ბი
სა და სუ ლე ბის სი ლა მა ზის. მხო ლოდ მე არ მსურს 
ისი ნი მე ფე ებ სა და დე დოფ ლებს ჰგავ დ ნენ, ისი ნი 
თა ვად არი ან მე ფე ე ბიც და დე დოფ ლე ბიც.  
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თარგმანში დაკარგულები

თარგმნა ნინო თაქთაქიშვილმა

ანდრეიტარკოვსკიაღბეჭდილიდრო
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ანკა გუჯაბიძის ფოტოები

ფრაგმენტები წიგნიდან აღბეჭდილი დრო (Запечатленное 
Время), რომელიც პირველად 1987 წელს გერმანულ 
ენაზე გამოქვეყნდა. თარგმანი შესრულებულია www.
litmir.me -ზე განთავსებული ტექსტიდან.
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დრო ჩვე ნი „მეს” არ სე ბო ბის პი რო ბა, 
ჩვენ თ ვის საზ რ დოს მომ ცე მი ატ
მოს ფე რო ა. ატ მოს ფე რო, რო მე ლიც 
პი როვ ნე ბის მი ერ მი სი არ სე ბო ბის 
პი რო ბებ თან კავ ში რე ბის გაწყ ვე ტის 

შე დე გად ნად გურ დე ბა, რო გორც ზედ მე ტი. რო
დე საც დგე ბა სიკ ვ დი ლი. მათ შო რის ინ დი ვი დუ ა
ლუ რი დრო ის სიკ ვ დი ლიც – რის შე დე გა დაც ადა
მი ა ნის ცხოვ რე ბა მი უწ ვ დო მე ლი ხდე ბა ცოცხ ლად 
დარ ჩე ნილ თა გრძნო ბე ბის თ ვის. კვდე ბა გარ შე
მომ ყოფ თათ ვის.

დრო აუცი ლე ბე ლია ადა მი ა ნის თ ვის, რა თა 
გან ს ხე უ ლე ბულ მა შეძ ლოს, შედ გეს, რო გორც 
პი როვ ნე ბა. მე არ მაქვს მხედ ვე ლო ბა ში სწორ
ხა ზო ვა ნი დრო, რო გორც ამა თუ იმ ქმე დე ბის, 
რა ი მეს გა კე თე ბის, მოს წ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 
ქმე დე ბა შე დე გი ა. მე კი ახ ლა ვმსჯე ლობ მი ზეზ
ზე, რო მე ლიც ადა მი ანს მო რა ლუ რი თვალ საზ
რი სით ანა ყო ფი ე რებს.

ის ტო რია ჯერ კი დევ არ არის დრო. არც 
ევო ლუ ცი ა ა. ეს თან მიმ დევ რო ბე ბი ა. დრო მდგო
მა რე ო ბა ა. [...]

რო დე საც ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე ე ბი ან კრი
ტი კო სე ბი იკ ვ ლე ვენ დროს, თუ რო გო რაა ის 
წარ მოდ გე ნი ლი ლი ტე რა ტუ რა ში, მუ სი კა ში ან 
ფერ წე რა ში, ისი ნი მი სი ფიქ სი რე ბის ხერ ხებ ზე 
სა უბ რო ბენ. მა გა ლი თად, სწავ ლო ბენ რა ჯო ი სის 
ან პრუს ტის ნა წარ მო ე ბებს, ისი ნი გა ნი ხი ლა ვენ იქ 
რეს ტ როს პექ ცი ე ბის არ სე ბო ბის ეს თე ტი კურ მე
ქა ნიზ მებს, პი როვ ნე ბის მი ერ სა კუ თა რი გა მოც
დი ლე ბის ფიქ სა ცი ას. ისი ნი სწავლო ბენ იმ ობი ექ
ტურ ფორ მებს, რა ფორ მი თაც დრო ფიქ სირ დე ბა 
ხე ლოვ ნე ბა ში, – მე კი ახ ლა მა ინ ტე რე სებს სა კუთ
რივ დრო ის ში ნა გა ნი, მო რა ლუ რი, თან და ყო ლი ლი 
მა ხა სი ა თე ბე ლი თვი სე ბე ბი [...]

ამ ბო ბენ – დრო შე უქ ცე ვა დი ა. ეს მარ თა ლია 
მხო ლოდ იმ გა გე ბით, რომ, რო გორც ამ ბო ბენ, 
წარ სულს ვერ და აბ რუ ნებ. მაგ რამ რას წარ მო
ად გენს ეს წარ სუ ლი? იმას, რაც უკ ვე გავ ლი
ლი ა? და რას ნიშ ნავს ეს „გავლილი”, თუ თი
თო ე უ ლის თ ვის სწო რედ წარ სულ შია ჩა დე ბუ ლი 
აწ მ ყოს, თი თო ე უ ლი მიმ დი ნა რე წა მის სა მუ და მო 
რე ა ლუ რო ბა? წარ სუ ლი, გარ კ ვე უ ლი აზ რით, აწ
მ ყო ზე ბევ რად რე ა ლუ რია ან, ყო ველ შემ თხ ვე
ვა ში, უფ რო სტა ბი ლუ რი, მყა რი ა. აწ მ ყო მუჭ ში 
მოქ ცე ულ ქვი შას ჰგავს – თი თებს შუა გვის ხ ლ
ტე ბა და მი დის, და მხო ლოდ მო გო ნე ბე ბი სძენს 

მას მა ტე რი ა ლურ წო ნა დო ბას. მე ფე სო ლო მო ნის 
ბე ჭედ ზე გა მო სა ხუ ლი წარ წე რის „ყველაფერი 
გა ივ ლის” სა პირ წო ნედ მე მინ და ყუ რადღე ბა შე
ვა ჩე რო დრო ის შექ ცე ვა დო ბა ზე ეთი კურ ჭრილ
ში. დრო მხო ლოდ სუ ბი ექ ტუ რი სუ ლი ე რი კა
ტე გო რი ა ა, ამი ტომ ის შე უძ ლე ბე ლია უკ ვა ლოდ 
გაქ რეს. დრო, რო მელ საც ჩვენ გავ დი ვართ, გა
მოც დი ლე ბად ილე ქე ბა ჩვენ ში. [...]

რუ სი ჟურ ნა ლის ტი ოვ ჩი ნი კო ვი იაპო ნი ის შე
სა ხებ თა ვის შთა ბეჭ დი ლე ბებ ში წერს:

„... ით ვ ლე ბა, რომ დრო თა ვის თა ვად უწყობს 
ხელს საგ ნე ბის არ სის გა მოვ ლე ნას. ამი ტომ იაპო
ნე ლე ბი გან სა კუთ რე ბულ ხიბლს ხე და ვენ ასა კის 
ნაკ ვა ლევ ში. მათ ხიბ ლავს ძვე ლი ხის მუ ქი ფე რი, 
ქვის ხავ სი ა ნო ბა და სუ რა თის კი დე ე ბის გაც ვე თი
ლო ბაც – მრა ვა ლი ხე ლის შე ხე ბის კვა ლი. სწო რედ 
სიძ ვე ლის ამ მა ხა სი ა თებ ლებს შე ე სა ბა მე ბა სიტყ
ვა „საბა”, რაც სიტყ ვა სიტყ ვით ჟანგს ნიშ ნავს. 
სა ბა – ბუ ნებ რი ვი ჟან გი, სიძ ვე ლის მშვე ნი ე რე ბა, 
დრო ის ბე ჭე დი. სი ლა მა ზის ისე თი ელე მენ ტი, რო
გო რიც სა ბა ა, ასა ხი ე რებს ხე ლოვ ნე ბა სა და ბუ ნე
ბას შო რის კავ შირს.”

გარ კ ვე უ ლი აზ რით, იაპო ნე ლე ბი ამ სა ხით 
ცდი ლობ დ ნენ დრო ის, რო გორც ხე ლოვ ნე ბის მა
სა ლის, ათ ვი სე ბას.

ამ კონ ტექ ს ტ ში ძნე ლია გა ექ ცე ასო ცი ა ცი ებს 
პრუს ტ თან, რო დე საც ის ბე ბი ას იხ სე ნებს:

„მაშინაც კი, რო ცა მას ვინ მეს თ ვის ე. წ. 
პრაქ ტი კუ ლი სა ჩუ ქა რი უნ და გა ე კე თე ბი ნა, მა
გა ლი თად, სა ვარ ძე ლი, სერ ვი ზი, ხელ ჯო ხი, ის 
„ძველებურ” ნივ თებს არ ჩევ და. იმი ტომ, რომ დი
დი ხნის გა მო უ ყე ნებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში ნივ თი 
კარ გავს თა ვის პრაქ ტი კულ ხა სი ათს და უფ რო 
გარ და სუ ლი ეპო ქის ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბის შე
სა ხებ მო სათხ რო ბად გა მოდ გე ბა, ვიდ რე ჩვე ნი 
ცხოვ რე ბი სე უ ლი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის და საკ მა ყო
ფი ლებ ლე ბად”.

„მოგონებების უზარ მა ზა რი შე ნო ბის გა
ცოცხ ლე ბა” – ეს სიტყ ვე ბიც პრუსტს ეკუთ ვ ნის 
და, ვფიქ რობ, სწო რედ კი ნე მა ტოგ რა ფის მო წო
დე ბა ა, ითა მა შოს გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი ამ გა
ცოცხ ლე ბის პრო ცეს ში. 

გარ კ ვე უ ლი აზ რით, იაპო ნე ლე ბის იდე ა ლი 
„საბასთან” ერ თად სწო რედ კი ნე მა ტოგ რა ფი ა. 
ანუ სრუ ლი ად ახა ლი მა სა ლა – დრო – ით ვი სებს 
კი ნოს და ხდე ბა ახა ლი მუ ზა ამ სიტყ ვის სრუ ლი 
გა გე ბით. [...]

თარგმანში დაკარგულები

სტავ რო გი ნი: ... აპო კა ლიფ ს ში ერ თი ან გე ლო ზი იფი ცე ბა, ჟა მი არ ღა იქ ნე ბა ო.
კი რი ლო ვი: ვი ცი. ეგ მარ თ ლა სწო რად არის ნათ ქ ვა მი: გარ კ ვე ვით და ზუს ტად.
რო ცა ადა მი ა ნი სრულ ბედ ნი ე რე ბას მი აღ წევს, მა შინ ჟა მი არ ღა იქ ნე ბა,
ვი ნა ი დან აღარც არის სა ჭი რო. დი ახ, ეგ მარ თა ლი უთ ქ ვამთ.
სტავ რო გი ნი: დროს სად გა აქ რო ბენ?
კი რი ლო ვი: არ სად არ გა აქ რო ბენ. დრო სა გა ნი არ არის.
დრო იდე ა ა. გო ნე ბა ში გაქ რე ბა.

(რუსუდან ქებულაძის თარგმანი)
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კი ნო რე ჟი სუ რა არ იწყე ბა დრა მა ტურ გ თან 
სცე ნა რის გან ხილ ვით, მსა ხი ობ თან მუ შა ო ბით და 
კომ პო ზი ტორ თან ურ თი ერ თო ბით. ის იწყე ბა სწო
რედ იმ მო მენ ტ ში, რო დე საც ფილ მის შემ ქ მ ნე ლი 
ადა მი ა ნი – რე ჟი სო რი – ში ნა გა ნი მზე რით და ი ნა
ხავს ფილ მის იერ სა ხეს; იქ ნე ბა ეს ეპი ზო დე ბის 
დე ტა ლუ რი თან მიმ დევ რო ბა თუ მხო ლოდ ეკ რან
ზე ასა სა ხი ფაქ ტუ რი სა და ემო ცი უ რი ატ მოს ფე
როს შეგ რ ძ ნე ბა. რე ჟი სო რი, რო მე ლიც ნათ ლად 
ხე დავს თა ვის ჩა ნა ფიქრს და შემ დეგ, მუ შა ობს 
რა გა დამ ღებ ჯგუფ თან, მი იყ ვანს მას სა ბო ლოო 
და ზუსტ გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე, შე იძ ლე ბა იწო დოს 
რე ჟი სო რად. [...]

მხატ ვა რი იწყე ბა სწო რედ მა შინ, რო დე საც 
მის ჩა ნა ფიქ რ ში ან უკ ვე ფირ ზე ჩნდე ბა სა კუ თა
რი გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ხი ე რი რი გი, რე ა ლურ 
სამ ყა რო ზე მო საზ რე ბა თა სა კუ თა რი სის ტე მა და 
რე ჟი სორს ის მა ყუ რებ ლის სამ ს ჯავ რო ზე გა მო
აქვს, უზი ა რებს მა ყუ რე ბელს, რო გორც თა ვის 
ყვე ლა ზე სა ნუკ ვარ ოც ნე ბას.  რო დე საც რე ჟი
სორს მოვ ლე ნე ბის სა კუ თა რი ხედ ვა აქვს, იქ ცე
ვა რა ერ თ გ ვარ ფი ლო სო ფო სად, მხო ლოდ მა შინ 
გვევ ლი ნე ბა ის მხატ ვ რად, ხო ლო კი ნე მა ტოგ რა
ფი – ხე ლოვ ნე ბად. [...]

ხე ლოვ ნე ბის ნე ბის მი ე რი სა ხე ო ბა ცოცხ ლობს 
და იბა დე ბა თა ვი სი სა კუ თა რი კა ნო ნე ბის მი ხედ
ვით. რო დე საც სა უბ რო ბენ კი ნოს სპე ცი ფი კურ 
კა ნონ ზო მი ე რე ბებ ზე, ყვე ლა ზე ხში რად მას ლი

ტე რა ტუ რას ადა რე ბენ. ჩე მი აზ რით, სა ჭი როა რაც 
შე იძ ლე ბა ღრმად გა ვი გოთ და გა მო ვავ ლი ნოთ 
ლი ტე რა ტუ რი სა და კი ნოს ურ თი ერ თ კავ ში რი, რა
თა ნათ ლად გა მოვ ყოთ ერ თი მე ო რის გან და არას
დ როს ავუ რი ოთ ერ თ მა ნეთ ში. რა ში გა მო ი ხა ტე ბა 
მა თი მსგავ სე ბა და კავ ში რი? რა აერ თი ა ნებს მათ?

სა ვა რა უ დოდ, ის შე უ და რე ბე ლი თა ვი სუფ
ლე ბა, რომ ლი თაც მხატ ვარს შე უძ ლია მო ექ ცეს 
რე ა ლო ბის მი ერ შე თა ვა ზე ბულ მა სა ლას და ის 
თან მიმ დევ რუ ლად და ა ლა გოს. ეს გან მარ ტე ბა შე
იძ ლე ბა ძა ლი ან ფარ თო და ზო გა დი მო გეჩ ვე ნოთ, 
მაგ რამ, ჩე მი აზ რით, საკ მა ოდ სრუ ლად მო ი ცავს 
იმას, რა შიც კი ნო და ლი ტე რა ტუ რა მსგავ სი ა. 
შემ დეგ წარ მო იქ მ ნე ბა შე უ რი გე ბე ლი გან ს ხ ვა ვე
ბე ბი, რომ ლე ბიც სიტყ ვა სა და ეკ რა ნულ გა მო
სა ხუ ლე ბას შო რის ფუნ და მენ ტუ რი სხვა ო ბი დან 
მომ დი ნა რე ობს. და ძი რი თა დი სხვა ო ბა იმა ში ა, 
რომ ლი ტე რა ტუ რა სამ ყა როს ენის დახ მა რე ბით 
აღ წერს, კი ნოს კი ენა არ აქვს. ის უშუ ა ლოდ ახ
დენს სა კუ თა რი თა ვის დე მონ ს ტ რი რე ბას.

სა კითხი კი ნოს სპე ცი ფი კის შე სა ხებ დი დი ხა
ნია არ სე ბობს და დღემ დე არ აქვს ერ თი ა ნი და სა
ყო ველ თა ოდ მი სა ღე ბი გან მარ ტე ბა. [...]

რა არის კი ნოს სპე ცი ფი კა? რა შე საძ ლებ ლო
ბე ბი აქვს? რო გო რია მი სი სა შუ ა ლე ბე ბი, რე სურ
სე ბი, იერ სა ხე ე ბი – არა მხო ლოდ ფორ მა ლუ რად, 
არა მედ, თუ გნე ბავთ, სუ ლი ერ ჭრილ ში? და ბო
ლოს, რა მა სა ლა ში მუ შა ობს ფილ მის რე ჟი სო რი?
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დღემ დე ვერ ვი ვიწყებ გა სუ ლი სა უ კუ ნის გე
ნი ა ლურ ფილმს, სა ი და ნაც ყვე ლა ფე რი და იწყო 
– მა ტა რებ ლის შე მოს ვ ლა. ლუ მი ე რე ბის ყვე ლას
თ ვის ცნო ბი ლი ეს ფილ მი უბ რა ლოდ იმი ტომ 
გა და ი ღეს, რომ კა მე რა, ფი რი და პრო ექ ცი ის 
აპა რა ტუ რა გა მო ი გო ნეს. ამ ნა ხე ვარ წუ თი ან სა
ნა ხა ო ბა ში ასა ხუ ლია მზის სხი ვე ბით გა ნა თე ბუ ლი 
მა ტა რებ ლის პლატ ფორ მის მო ნაკ ვე თი, ბა ტო
ნე ბი სა და ქალ ბა ტო ნე ბის სე ირ ნო ბა და კად რის 
სიღ რ მი დან პირ და პირ კა მე რის კენ მო მა ვა ლი მა
ტა რე ბე ლი. მა ტა რებ ლის მო ახ ლო ე ბი სას დარ ბაზ
ში პა ნი კა იწყე ბო და. ხალ ხი სწრა ფად დგე ბო და 
და გარ ბო და. ვფიქ რობ, სწო რედ ამ მო მენ ტ ში და
ი ბა და კი ნო. არა, ეს არ არის მხო ლოდ ტექ ნი კა ან 
სამ ყა როს რეპ რო დუ ცი რე ბის ახა ლი გზა. და ი ბა
და ახა ლი ეს თე ტი კუ რი პრინ ცი პი.

ეს პრინ ცი პი კი იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ ხე
ლოვ ნე ბი სა და კულ ტუ რის ის ტო რი ა ში პირ ვე ლად 
ადა მი ან მა იპო ვა დრო ის უშუ ა ლოდ აღ ბეჭ დ ვის 
სა შუ ა ლე ბა. და ერ თ დ რო უ ლად იპო ვა შე საძ ლებ
ლო ბა, ასა ხოს ამ დრო ის დი ნე ბა ეკ რან ზე, გა ი მე
ო როს და და უბ რუნ დეს მას იმ დენ ჯერ, რამ დენ
ჯე რაც უნ და. ადა მი ან მა მი ი ღო რე ა ლუ რი დრო ის 
მატ რი ცა. შე საძ ლე ბე ლი გახ და, რომ ნა ნა ხი და 
და ფიქ სი რე ბუ ლი დრო დიდ ხანს (თეორიულად – 
უსას რუ ლოდ) შე ნა ხუ ლი ყო ლი თო ნის ყუ თებ ში.

სწო რედ ამ გა გე ბით ინა ხავ და ლუ მი ე რე ბის 
პირ ვე ლი ფილ მე ბი ახა ლი ეს თე ტი კუ რი პრინ

ცი პის მარ ც ვალს. მათ შემ დეგ კი ნე მა ტოგ რა ფი 
თავ ს მოხ ვე უ ლი მოჩ ვე ნე ბი თი მხატ ვ რუ ლი გზით 
წა ვი და – ობი ვა ტე ლუ რი ინ ტერე სი სა და მო გე ბის 
თვალ საზ რი სით ყვე ლა ზე სწო რი გზით. ორი ათ
წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში თით ქ მის მთე ლი მსოფ
ლიო ლი ტე რა ტუ რის და უამ რა ვი თე ატ რა ლუ რი 
სი უ ჟე ტის „ეკრანიზაცია” გან ხორ ცი ელ და. კი ნე
მა ტოგ რა ფი გა მო ი ყე ნეს, რო გორც თე ატ რა ლუ რი 
სა ნა ხა ო ბის უბ რა ლო და მაც დუ რი ფიქ სა ცი ის სა
შუ ა ლე ბა. მა შინ კი ნო არას წო რი გზით წა ვი და და 
უნ და ვა ღი ა როთ, რომ ამის სამ წუ ხა რო შე დე გებს 
დღემ დე ვიმ კით. ილუს ტ რა ცი უ ლო ბის უბე დუ რე
ბა ზე აღარც ვლა პა რა კობ: მთა ვა რი უბე დუ რე ბა 
იყო კი ნოს ერ თა დერ თი ღი რე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო
ბის მხატ ვ რუ ლი გა მო ყე ნე ბის უარ ყო ფა – ცე ლუ
ლო ი დის ფირ ზე დრო ის რე ა ლუ რო ბის აღ ბეჭ დ ვის 
შე საძ ლებ ლო ბის უარ ყო ფა.

რა ფორ მით აღი ბეჭ დე ბა დრო კი ნე მა ტოგ
რაფ ში? გან ვ საზღ ვ როთ ის, რო გორც ფაქ ტობ
რი ვი. ფაქ ტად შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს მოვ
ლე ნაც, ადა მი ა ნის მოძ რა ო ბაც და ნე ბის მი ე რი 
რე ა ლუ რი სა გა ნიც, უფ რო მე ტიც – ეს სა გა ნი შე
იძ ლე ბა წარ მოდ გე ნი ლი იყოს უც ვ ლე ლად და უძ
რა ო ბა ში (რადგანაც ეს უძ რა ო ბა არ სე ბობს რე ა
ლუ რად მიმ დი ნა რე დრო ში).

სწო რედ აქ უნ და ვე ძი ოთ კი ნო ხე ლოვ ნე ბის 
სპე ცი ფი კის ფეს ვე ბი. შე მე კა მა თე ბი ან, მეტყ
ვი ან, რომ დრო ის პრობ ლე მა მუ სი კა შიც ასე ვე 
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პრინ ცი პუ ლი ა. მაგ რამ გა დაწყ ვე ტა იქ სრუ ლი
ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა: მუ სი კა ში ცხოვ რე ბი სე უ ლი 
მა ტე რი ა ლუ რო ბა სრუ ლი გაქ რო ბის ზღვარ ზე ა. 
კი ნე მა ტოგ რა ფის ძა ლა კი სწო რედ იმა ში ა, რომ 
დრო გა ნი ხი ლე ბა რე ა ლურ და გა ნუ ყო ფელ კავ
შირ ში სი ნამ დ ვი ლის მა ტე რი ას თან, რო მელ შიც 
ვიმ ყო ფე ბით ყო ველ დღი უ რად და ყო ველ წუ თი ე
რად.

დრო, აღ ბეჭ დი ლი თა ვი სი ფაქ ტობ რი ვი ფორ
მე ბით და გა მოვ ლი ნე ბე ბით – აი, რა არის კი ნე მა
ტოგ რა ფის, რო გორც ხე ლოვ ნე ბის მთა ვა რი იდე ა.

რა ტომ და დი ან ადა მი ა ნე ბი კი ნო ში? რას მოჰ
ყავს ისი ნი ბნელ დარ ბაზ ში, სა დაც ორი სა ა თის 
გან მავ ლო ბა ში თვალს ადევ ნე ბენ ტი ლო ზე ჩრდი
ლე ბის თა მაშს? გა სარ თობს ეძე ბენ? გან სა კუთ
რე ბუ ლი სა ხის ნარ კო ტი კუ ლი თრო ბის მოთხოვ
ნი ლე ბა აქვთ? მარ თ ლაც, მსოფ ლი ო ში არ სე ბობს 
უამ რა ვი გა სარ თო ბი ად გი ლი, სა დაც ექ ს პ ლუ ა ტა
ცი ას უწე ვენ კი ნო საც, ტე ლე ვი ზი ა საც და სა ნა
ხა ო ბის სხვა ფორ მებ საც. თუმ ცა, უნ და გა მო ვი
დეთ არა აქე დან, არა მედ კი ნოს ფუნ და მენ ტუ რი 
არ სი დან, რო მე ლიც სამ ყა როს ათ ვი სე ბა სა და 
შეც ნო ბა ში გა მო ი ხა ტე ბა. ვფიქ რობ, რომ კი ნო
ში წას ვ ლის ნორ მა ლუ რი მის წ რა ფე ბით ადა მი ა ნი 
სწო რედ დროს ეძებს – და კარ გულს ან ხე ლი დან 
გაშ ვე ბულს, ან ჯერ კი დევ არ შე ძე ნილს. ადა მი ა
ნი მი დის იქ ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოც დი ლე ბის თ
ვის, რად გან კი ნე მა ტოგ რა ფი ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა 
სხვა დარ გ ზე მე ტად აფარ თო ებს, ამ დიდ რებს და 
კრავს პი როვ ნე ბის რე ა ლურ გა მოც დი ლე ბას და, 
ამას თან, არა მარ ტო ამ დიდ რებს მას, არა მედ, 
ასე ვთქვათ, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ახან გ რ ძ ლი ვებს კი
დეც. აი, რა შია კი ნოს ჭეშ მა რი ტი ძა ლა, და არა 
„ვარსკვლავებში”, სი უ ჟე ტებ ში, გარ თო ბა ში.

რა არის სა ავ ტო რო ნა მუ შევ რის არ სი კი ნო
ში? პი რო ბი თად ის შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს, 
რო გორც დრო ის ქან და კე ბა. რო გორც მო ქან და
კე, იღებს რა მარ მა რი ლოს ნა ტეხს და ში ნა გა ნად 
გრძნობს თა ვი სი მო მა ვა ლი ქმნი ლე ბის ნაკ ვ თებს, 
აშო რებს მას ყვე ლა ფერს ზედ მეტს, ასე ვე კი ნე მა
ტოგ რა ფის ტი უამ რა ვი გა ნუ ყო ფე ლი ცხოვ რე ბი
სე უ ლი მოვ ლე ნის მომ ც ველ „დროის ნა ტეხს” აშო
რებს ყვე ლა ფერს ზედ მეტს და ტო ვებს მხო ლოდ 
იმას, რაც უნ და იყოს მო მა ვა ლი ფილ მის, კი ნე მა
ტოგ რა ფი უ ლი იერ სა ხის შე მად გე ნე ლი ელე მენ ტი.

ამ ბო ბენ, რომ კი ნო სინ თე ზუ რი ხე ლოვ ნე ბა ა, 
რომ ის ემ ყა რე ბა მრა ვალ მო ნა თე სა ვე ხე ლოვ
ნე ბას: დრა მას, პრო ზას, სამ სა ხი ო ბო ხე ლოვ
ნე ბას, ფერ წე რას, მუ სი კას და ა. შ. სი ნამ დ ვი
ლე ში კი ირ კ ვე ვა, რომ ამ ხე ლოვ ნე ბებს თა ვი სი 
„თანამონაწილეობით” შე უძ ლი ათ ისე თი დარ ტყ
მა მი ა ყე ნონ კი ნე მა ტოგ რაფს, რომ ის მყი სი ე რად 
გა და იქ ცე ვა ეკ ლექ ტურ ქა ო სად ან (საუკეთესო 
შემ თხ ვე ვა ში) მოჩ ვე ნე ბით ჰარ მო ნი ად, სა დაც 
ვერ მო ი ძი ებ კი ნემ ტოგ რა ფის ნამ დ ვილ სუ ლი
ერ სა ხეს, იმი ტომ რომ ის სწო რედ ამ მო მენ ტ ში 
კვდე ბა. ერ თხელ და სა მუ და მოდ ღირს იმის გა
გე ბა, რომ კი ნო, თუ ის ხე ლოვ ნე ბა ა, არ შე იძ ლე

ბა იყოს ხე ლოვ ნე ბის სხვა მო მიჯ ნა ვე დარ გე ბის 
უბ რა ლო ერ თობ ლი ო ბა, და მხო ლოდ ამის შემ დეგ 
გა ე ცეს პა სუ ხი კითხ ვას – რას წარ მოდ გენს კი ნე
მა ტოგ რა ფის ეს ყბა და ღე ბუ ლი სინ თე ზუ რო ბა? 
კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი სუ რა თი არ იქ მ ნე ბა ლი ტე
რა ტუ რუ ლი აზ რი სა და ფერ წე რუ ლი პლას ტი კის 
შერ წყ მით – წარ მო იქ მ ნე ბა ეკ ლექ ტუ რო ბა, უსა
ხუ რი ან გრან დი ო ზუ ლი. ფილ მ ში დრო ის მოძ რა
ო ბი სა და ორ გა ნი ზე ბის წე სე ბი არ უნ და ჩა ნაც ვ
ლ დეს სას ცე ნო დრო ის წე სე ბით.

დრო ფაქ ტის ფორ მით! მე ისევ გახ სე ნებთ 
ამას. კი ნე მა ტოგ რა ფის იდე ა ლი ჩემ თ ვის ქრო
ნი კა ა: მე მას ში ვხე დავ არა გა და ღე ბის, არა მედ 
ცხოვ რე ბის აღ დ გე ნის, ხე ლახ ლა შექ მ ნის სა შუ ა
ლე ბას.

ერ თხელ მაგ ნი ტო ფო ნის ფირ ზე ჩა ვი წე რე 
შემ თხ ვე ვი თი დი ა ლო გი. ადა მი ა ნე ბი სა უბ რობ
დ ნენ და არ იცოდ ნენ, რომ მა თი სა უ ბა რი იწე
რე ბო და. ჩა ნა წე რის მოს მე ნის შემ დეგ ვი ფიქ რე: 
რამ დე ნად გე ნი ა ლუ რა დაა ეს „დაწერილი” და 
„ნათამაშები”! პერ სო ნა ჟე ბის მოძ რა ო ბის ლო გი
კა, გრძნო ბა, ენერ გია – რამ დე ნად ხელ შე სა ხე ბია 
ეს ყვე ლა ფე რი! რა ჟღე რა დო ბა ა, რა მშვე ნი ე რი 
პა უ ზე ბი ა! სტა ნის ლავ ს კიც ვერ შეძ ლებ და ამ პა
უ ზე ბის გა მარ თ ლე ბას, ჰე მინ გუეი კი თა ვი სი სტი
ლით პრე ტენ ზი უ ლად და გუ ლუბ რ ყ ვი ლოდ გა
მო ი ყუ რე ბა მაგ ნი ტო ფო ნის ფირ ზე ჩა წე რი ლი ამ 
დი ა ლო გის წყო ბის ფონ ზე. [...]

ფილ მ ზე მუ შა ო ბის იდე ა ლუ რი ნი მუ ში ასე მე
სა ხე ბა: ავ ტო რი იღებს მი ლი ო ნო ბით მეტრ ფირს, 
რო მელ ზეც თან მიმ დევ რუ ლად, ყო ველ წა მი ე რად, 
ყო ველ დღი უ რად, ყო ველ წ ლი უ რად ადევ ნებს 
თვალს და აფიქ სი რებს, მა გა ლი თად, ადა მი ა ნის 
ცხოვ რე ბას და ბა დე ბი დან სიკ ვ დი ლამ დე. და ყო
ვე ლი ვე ამის გან მონ ტა ჟის შე დე გად იღებს ორ
ნა ხე ვა რი ა თა სი მეტ რის სიგ რ ძის ფირს ანუ მი
ახ ლო ე ბით სა ათ ნა ხე ვარ ეკ რა ნულ დროს (ასევე 
სა ინ ტე რე სოა წარ მო იდ გი ნო, რომ ამ მი ლი ო ნო
ბით მეტ რ მა რამ დე ნი მე რე ჟი სო რის ხელ ში გა ი
ა რა და თი თო ე ულ მა მის გან თა ვი სი ფილ მი გა ა
კე თა – რამ დე ნად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბი ან ისი ნი 
ერ თ მა ნე თის გან!).

და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სი ნამ დ ვი ლე ში ამ 
მი ლი ო ნო ბით მეტ რის არ სე ბო ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, 
მუ შა ო ბის “იდეალური” პი რო ბა არც ისე არა რე ა
ლუ რია და სწო რედ ამის კენ უნ და ვის წ რა ფო დეთ. 
რა გა გე ბით? ისე უნ და შე ვარ ჩი ოთ და და ვა კავ ში
როთ თან მიმ დევ რუ ლი ფაქ ტე ბის ნა წი ლე ბი, რომ 
ზუს ტად ვი ცო დეთ, ვხე დავ დეთ და გვეს მო დეს, რა 
არის მათ შო რის, რა თან მიმ დევ რუ ლო ბა აკავ ში
რებთ. სწო რედ ესაა კი ნე მა ტოგ რა ფი. სხვა შემ თხ
ვე ვა ში მარ ტი ვად გა და ვი ნაც ვ ლებთ ჩვე უ ლებ რი ვი 
თე ატ რა ლუ რი დრა მა ტუ გი ის გზა ზე, მო ცე მუ ლი 
პერ სო ნა ჟე ბი დან გა მომ დი ნა რე სი უ ჟე ტუ რი კონ
ს ტ რუქ ცი ის აგე ბის გზა ზე. კი ნო თა ვი სუ ფა ლი უნ
და იყოს ფაქ ტე ბის შერ ჩე ვა სა და და კავ ში რე ბა ში, 
რაც უნ და მო ცუ ლო ბი თი და ხან გ რ ძ ლი ვი „დროის 
ნა ტე ხი დან” იყოს ეს ფაქ ტე ბი აღე ბუ ლი. ამას თან, 
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მე არ ვამ ბობ, რომ აუცი ლე ბე ლია გა ნუხ რე ლად 
მივ ყ ვეთ გარ კ ვე ულ ადა მი ანს. ეკ რან ზე ადა მი ა ნის 
ქცე ვის ლო გი კა შე იძ ლე ბა სა ერ თოდ სხვა (ერთი 
შე ხედ ვით უცხო) ფაქ ტე ბი სა და მოვ ლე ნე ბის ლო
გი კა ში გა და ი ზარ დოს, მო ცე მუ ლი ადა მი ა ნი შე იძ
ლე ბა გაქ რეს ეკ რა ნი დან, ჩა ნაც ვ ლ დეს სრუ ლი ად 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლით, თუ ეს იმ იდე ის თ ვი საა სა ჭი რო, 
რომ ლი თაც ავ ტო რი ფაქ ტებ თან და კავ ში რე ბით 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. მა გა ლი თად, შე იძ ლე ბა შექ მ ნა 
ფილ მი, რო მელ შიც სა ერ თოდ არ იქ ნე ბა გამ ჭო ლი 
გმი რი პერ სო ნა ჟი და ყვე ლა ფე რი გა ნი საზღ ვ რე
ბა ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბი სე უ ლი ხედ ვის კუთხით.

კი ნე მა ტოგ რაფს დრო ში გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
ნე ბის მი ე რი ფაქ ტით შე უძ ლია ოპე რი რე ბა, მას 
შე უძ ლია ცხოვ რე ბი დან აიღოს ყვე ლა ფე რი, რა
საც ინე ბებს. ის, რაც ლი ტე რა ტუ რა ში პი რა დი 
შე საძ ლებ ლო ბა, გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვაა 
(მაგალითად, „დოკუმენტური” შე სა ვა ლი ჰე მინ
გუ ე ის წიგ ნი სა ჩვენს დრო ში), კი ნემ ტოგ რა ფის
თ ვის მი სი ძი რი თა დი მხატ ვ რუ ლი კა ნო ნე ბის გა
მოვ ლი ნე ბას წარ მო ად გენს. ყვე ლა ფე რი, რა საც 
ინე ბებ! ეს „ყველაფერი, რა საც ინე ბებ” შე იძ ლე
ბა შე უზღუ და ვი იყოს პი ე სის, რო მა ნის ფორ მა
ტის თ ვის, მაგ რამ ფილ მის თ ვის ის გა ცი ლე ბით 
შეზღუ დუ ლი ა. 

შე ა და რო ადა მი ა ნი უსას რუ ლო გა რე მოს, მის 
გვერ დით და მის გან შორს მყოფ უთ ვა ლავ ადა მი
ანს, და უ კავ ში რო ადა მი ა ნი მთელ სამ ყა როს – აი 
კი ნე მა ტოგ რა ფის აზ რი!

არ სე ბობს ტერ მი ნი, რო მე ლიც უკ ვე ტრუ იზ
მად გა და იქ ცა: “პოეტური კი ნო”. აქ იგუ ლის ხ მე
ბა კი ნე მა ტოგ რა ფი, რო მე ლიც თა მა მად შორ დე ბა 
რე ა ლუ რი ცხოვ რე ბის გან მო ცე მულ ფაქ ტობ რივ 
კონ კ რე ტუ ლო ბას და, ამას თან, ამ ტ კი ცებს სა კუ
თარ კონ ს ტ რუქ ცი ულ მთლი ა ნო ბას. თუმ ცა, ამა ში 
გან სა კუთ რე ბუ ლი საფ რ თხე იმა ლე ბა. საფ რ თხე 
კი ნე მა ტოგ რა ფის თ ვის – და შორ დეს სა კუ თარ 
თავს. “პოეტური კი ნო”, რო გორც წე სი, წარ მოქ
მ ნის სიმ ბო ლო ებს, ალე გო რი ებს და სხვა მსგავს 
ფი გუ რებს, რომ ლებ საც არა ფე რი აქვს სა ერ თო 
კი ნე მა ტოგ რა ფის ბუ ნებ რივ სა ხეს თან [...]

ფილ მი იბა დე ბა ცხოვ რე ბა ზე უშუ ა ლო დაკ
ვირ ვე ბის შე დე გად – აი, ჩე მი აზ რით, კი ნე მა ტოგ
რა ფი უ ლი პო ე ზი ის ნამ დ ვი ლი გზა. იმი ტომ, რომ 
კი ნო სა ხე თა ვი სი არ სით არის დრო ში მიმ დი ნა რე 
მოვ ლე ნა ზე დაკ ვირ ვე ბა. 

არ სე ბობს ფილ მი, რო მე ლიც უკი დუ რე სად 
და შო რე ბუ ლია უშუ ა ლო დაკ ვირ ვე ბის პრინ ცი
პებს. ეს არის ეიზენ შ ტე ი ნის ივა ნე მრის ხა ნე. 
გარ და იმი სა, რომ ფილ მი მთლი ა ნად დი დი, პა
ტა რა და უმ ცი რე სი იეროგ ლი ფე ბის გან შედ გე ბა, 
მას ში უკ ლებ ლივ ყვე ლა დე ტა ლი ავ ტო რის ჩა ნა
ფიქ რით არის გამ ს ჭ ვა ლუ ლი... ამის მი უ ხე და ვად, 
ფილ მი გა საკ ვი რად ძლი ე რია მუ სი კა ლურ  რიტ
მუ ლი წყო ბის მხრივ. მონ ტა ჟის მო ნაც ვ ლე ო ბა, 
ხე დე ბის ცვლა, გა მო სა ხუ ლე ბი სა და ხმის კომ ბი
ნა ცია – ყვე ლა ფე რი უაღ რე სად დახ ვე წი ლი ა. და 
მკაც რი. ამი ტო მაც ზე მოქ მე დებს ივა ნე მრის ხა ნე 

ასე და მა ჯე რებ ლად: ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ჩემ ზე 
ამ ფილ მ მა თა ვის დრო ზე სწო რედ მი სი რიტ მის 
გა მო იმოქ მე და მომ ნუს ხა ვად. ხო ლო პერ სო ნა ჟე
ბით, კონ ს ტ რუქ ცი ე ბით, ზო გა დი ატ მოს ფე რო თი 
ივა ნე მრის ხა ნე იმ დე ნად უახ ლოვ დე ბა თე ატრს 
(მუსიკალურ თე ატრს), რომ ჩე მი წმინ და თე ო რი
უ ლი თვალ საზ რი სით, აღა რაა კი ნე მა ტოგ რა ფი უ
ლი ნა წარ მო ე ბი. ოპე რა დღი სით, რო გორც თქვა 
ეიზენ შ ტე ინ მა თა ვი სი კო ლე გის ერ თ ერთ ფილ
მ ზე. ეიზენ შ ტე ი ნის 20იან წლებ ში გა და ღე ბუ ლი 
ფილ მე ბი და პირ ველ რიგ ში პო ტი ომ კი ნი, სრუ ლი
ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იყო – სი ცოცხ ლით და პო ე ზი
ით სავ სე. ამ რი გად, კი ნო სა ხე თა ვი სი არ სით არის 
დრო ში დაკ ვირ ვე ბა ცხოვ რე ბი სე ულ ფაქ ტებ ზე, 
რომ ლე ბიც ორ გა ნი ზე ბუ ლია თვით ცხოვ რე ბის 
ფორ მებ თან, მის დრო ით კა ნო ნებ თან შე სა ბა მი
სო ბა ში. დაკ ვირ ვე ბე ბი შერ ჩე ვას ექ ვემ დე ბა რე ბა: 
ჩვენ ხომ ფირ ზე მხო ლოდ იმას ვტო ვებთ, რა საც 
უფ ლე ბა აქვს, იერ სა ხის შე მად გე ნე ლი კომ პო ნენ
ტი იყოს. ამა ვე დროს, არ შე იძ ლე ბა კი ნო სა ხის 
და ყო ფა და და ნა წევ რე ბა მი სი დრო ი თი ბუ ნე ბის 
გა უთ ვა ლის წი ნებ ლად, არ შე იძ ლე ბა მიმ დი ნა რე 
დრო ის მის გან გან დევ ნა. იერ სა ხე ჭეშ მა რი ტად 
კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი ხდე ბა იმ აუცი ლე ბე ლი პი
რო ბით (სხვა და ნარ ჩენ თან ერ თად), რომ არა 
მხო ლოდ ის ცხოვ რობს დრო ში, არა მედ დროც 
ცხოვ რობს მას ში, დაწყე ბუ ლი ცალ კე აღე ბუ ლი 
კად რი დან.

ნე ბის მი ე რი „მკვდარი” სა გა ნი – მა გი და, სკა
მი, ჭი ქა, – კად რ ში სხვა ყვე ლაფ რის გან გან ცალ
კე ვე ბუ ლად აღე ბუ ლი, არ შე იძ ლე ბა წარ მოდ გე ნი
ლი იყოს მიმ დი ნა რე დრო ის მიღ მა, ისე, თით ქოს 
დრო არ არ სე ბობს.

ამ პი რო ბი დან გა დახ ვე ვა მა შინ ვე ქმნის 
ფილ მ ში ნე ბის მი ე რი მო მიჯ ნა ვე ხე ლოვ ნე ბის 
უამ რა ვი ატ რი ბუ ტის შე ტა ნის შე საძ ლებ ლო ბას. 
ამ ატ რი ბუ ტე ბის დახ მა რე ბით ძა ლი ან ეფექ ტუ
რი ფილ მე ბის შექ მ ნაც შე იძ ლე ბა, მაგ რამ კი ნე
მა ტოგ რა ფი უ ლი ფორ მის თვალ საზ რი სით ისი ნი 
წი ნა ამ ღ დე გო ბა ში მოვ ლენ კი ნოს ხა სი ა თის, არ
სი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის ბუ ნებ რივ გან ვი თა
რე ბას თან.

ხე ლოვ ნე ბის ვერ ცერ თი დარ გი ვერ შე ედ
რე ბა კი ნე მა ტოგ რაფს ძა ლით, სი ზუს ტი თა და 
სი ხის ტით, რომ ლი თაც ის დრო ში არ სე ბუ ლი და 
ცვა ლე ბა დი ფაქ ტი სა და ფაქ ტუ რის შეგ რ ძ ნე ბას 
გად მოს ცემს. ამი ტომ გან სა კუთ რე ბულად გა მა
ღი ზი ა ნე ბე ლია დღე ვან დე ლი „პოეტური კი ნოს” 
პრე ტენ ზი ე ბი, რაც იწ ვევს ფაქ ტის გან, დრო ის 
რე ა ლუ რო ბი დან გა მიჯ ვ ნას, ამ კ ვიდ რებს პრე ტენ
ზი უ ლო ბას და მა ნე რუ ლო ბას.

თა ნა მედ რო ვე კი ნე მა ტოგ რაფს გან ვი თა რე
ბის რამ დე ნი მე ძი რი თა დი ტენ დენ ცია ახა სი ა
თებს, მაგ რამ შემ თხ ვე ვი თი არ არის, რომ მათ 
შო რის გა მორ ჩე უ ლი და გან სა კუთ რე ბუ ლად მომ
ხიბ ვ ლე ლია სწრაფ ვა ქრონიკალურობისკენ. ეს 
ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ბევრს გვპირ დე ბა, ამი
ტომ ხში რად ცდი ლო ბენ, მას მი ბა ძონ, გა ყალ ბე
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ბი სა და გა შარ ჟე ბის ჩათ ვ ლით. მაგ რამ ნამ დ ვი ლი 
ფაქ ტოგ რა ფი ის ან ქრონიკალურობის აზ რი იმა ში 
არ არის, რომ მო ცახ ცა ხე კა მე რით იღებ დე კადრს, 
ხან და ხან სრუ ლი ად ბუნ დოვ ნა დაც (ხედავთ? ოპე
რა ტორ მა ვერ მო ას წ რო ობი ექ ტი ვის გას წო რე
ბა) და ა. შ. არც იმა ში, რომ გა და ღე ბის სტი ლი 
მიმ დი ნა რე ფაქ ტის კონ კ რე ტულ და უნი კა ლურ 
ფორ მას გად მოს ცემ დეს. თით ქოს და შემ თხ ვე ვით, 
და უ დევ რად გა და ღე ბუ ლი კად რე ბი ხში რად არა
ნაკ ლებ პი რო ბი თი და გა და ჭარ ბე ბუ ლი ა, ვიდ რე 
„პოეტური კი ნოს” გულ დას მით ჩამ წ კ რი ვე ბუ ლი 
კად რე ბი მა თი უბად რუ კი სიმ ბო ლი კით: იქაც და 
აქაც ამოჭ რი ლია გა და სა ღე ბი ობი ექ ტის კონ კ რე
ტუ ლი ცხოვ რე ბი სე უ ლი და ემო ცი უ რი ში ნა არ სი.

ასე ვე ყუ რადღე ბით უნ და გა ვერ კ ვეთ ე. წ. 
მხატ ვ რულ პი რო ბი თო ბა შიც, რად გან არ სე ბობს 
ხე ლოვ ნე ბა ში მი სა ღე ბი პი რო ბი თო ბა და მოჩ ვე ნე
ბი თი პი რო ბი თო ბა, რო მელ საც უფ რო ცრურ წ მე ნა 
შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ. [...]

კი ნე მა ტოგ რა ფის ერ თ ერ თი ძა ლი ან 
სე რი ო ზუ ლი და კა ნონ ზო მი ე რი პი რო ბი
თო ბა არის ის, რომ ეკ რან ზე მოქ მე დე ბა 
თან მიმ დევ რუ ლად უნ და ვი თარ დე ბო დეს, 
მი უ ხე და ვად რე ა ლუ რად არ სე ბუ ლი ერ თ
დ რო უ ლო ბის, რეტ როს პექ ცი ი სა და სხვა 
ცნე ბე ბი სა. იმის თ ვის, რომ გად მოს ცე 
ორი ან მე ტი პრო ცე სის ერ თ დ რო უ ლო ბა 
და პა რა ლე ლუ რო ბა, აუცი ლე ბე ლი ა, ისი
ნი თან მიმ დევ რო ბა ში გა და იყ ვა ნო, ასა ხო 
თან მიმ დევ რუ ლი მონ ტა ჟით. სხვა გზა არ 
არ სე ბობს. დოვ ჟენ კოს ფილ მ ში მი წა კუ
ლა კი ეს ვ რის მოქ მედ გმირს და გას რო ლის 
გად მო სა ცე მად რე ჟი სო რი უეც რად და ცე
მუ ლი გმი რის კადრს აკავ ში რებს სხვა, პა
რა ლე ლურ კად რ თან – სადღაც მინ დორ ში 
რამ დე ნი მე შე ში ნე ბუ ლი ცხე ნი თავს მაღ
ლა სწევს – შემ დეგ კი ისევ მკვლე ლო ბის 
ად გილს უბ რუნ დე ბა. მა ყუ რებ ლის თ ვის 
ეს თა ვა წე უ ლი ცხე ნე ბი გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
ხმის არა პირ და პი რი გად მო ცე მა ა. რო დე საც კი
ნო ხმო ვა ნი გახ და, ამ სა ხის მონ ტაჟ ზე მოთხოვ
ნი ლე ბა გაქ რა. და არ შე იძ ლე ბა დოვ ჟენ კოს გე
ნი ა ლუ რი კად რე ბი მო ვიყ ვა ნოთ მა გა ლი თად იმ 
სი მარ ტი ვის გა სა მარ თ ლებ ლად, რომ ლი თაც 
დღე ვან დელ კი ნო ში სა ჭი რო ე ბის გა რე შე მი მარ
თა ვენ „პარალელურ” მონ ტაჟს. აი, ადა მი ა ნი ვარ
დე ბა წყალ ში, და შემ დეგ კად რ ში, პი რო ბი თად, 
„უყურებს მა შა”. ამის აუცი ლებ ლო ბა უმე ტე სად 
აღარ არის, ასე თი კად რე ბი უხ მო კი ნოს პო ე ტი
კის რე ცი დივს ჰგავს. ეს იძუ ლე ბი თი პი რო ბი თო
ბა ა, ცრურ წ მე ნად გა დაქ ცე უ ლი, შტამ პი. [...]

თუ გნე ბავთ, კი ნოს ერთ–ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო
ვა ნე სი პი რო ბი თო ბა სწო რედ იმა ში მდგო მა რე
ობს, რომ იერ სა ხე მხო ლოდ ხილ ვა დი და სმე ნა დი 
ცხოვ რე ბის რე ა ლურ ბუ ნებ რივ ფორ მებ ში შე იძ
ლე ბა გან ს ხე ულ დეს. გა მო სა ხუ ლე ბა უნ და იყოს 
ნა ტუ რა ლის ტუ რი. აქ არ მაქვს სა უ ბა რი ნა ტუ რა
ლიზ მ ზე ამ ჟა მინ დე ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი გა გე ბით 

(ის, რაც ზო ლას თა ნაა და სხვა), მე ხაზს ვუს ვამ კი
ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი იერ სა ხის ფორ მას, რო მე ლიც 
გრძნო ბი ე რად აღიქ მე ბა.

შე უძ ლი ათ, მითხ რან: მა შინ რა ვუ ყოთ ავ ტო
რის ფან ტა ზი ას, ადა მი ა ნის ში ნა გა ნი წარ მო სახ
ვე ბის სამ ყა როს, რო გორ გა მოვ სა ხოთ ის, რა საც 
ადა მი ა ნი „თავის შიგ ნით” ხე დავს – ყვე ლა სა ხის 
სიზ მა რი – ღა მის თუ „დღის”?..

ეს შე საძ ლე ბე ლია ერ თი პი რო ბით: “სიზმრები” 
ეკ რან ზე უნ და შედ გე ბო დეს ცხოვ რე ბის ზუს
ტად იმა ვე ხი ლუ ლი, ნა ტუ რა ლუ რი ფორ მე ბის გან. 
ხან და ხან ასე იქ ცე ვი ან: რა ღა ცას იღე ბენ რა პი
დით ან ნის ლის სა ბურ ველ ში, ან იყე ნე ბენ ადა
მის დ რო ინ დელ კა შეს, ან შე მო აქვთ მუ სი კა ლუ რი 
ეფექ ტე ბი – და გან ს წავ ლუ ლი მა ყუ რე ბე ლი უმალ 
რე ა გი რებს: აჰა, ის იხ სე ნებს! ეს მას ესიზ მ რე ბა! 
მაგ რამ იდუ მა ლი გადღაბ ნის ასე თი სა შუ ა ლე ბე
ბით ვერ მი ვაღ წევთ სიზ მ რე ბის ან მო გო ნე ბე ბის 
ნამ დ ვილ კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ შთა ბეჭ დი ლე ბას. 

კი ნე მა ტოგ რაფს არ აქვს, არ უნ და ჰქონ
დეს საქ მე ნა სეს ხებ თე ატ რა ლურ ეფექ
ტებ თან. რა არის სა ჭი რო? პირ ველ რიგ ში 
უნ და ვი ცო დეთ, რა სიზ მა რი ნა ხა ჩვენ მა 
გმირ მა. სა ჭი როა ზუს ტი ცოდ ნა – ამ სიზ
მ რის რე ა ლუ რი, ფაქ ტობ რი ვი ფო ნი. უნ და 
და ვი ნა ხოთ რე ა ლო ბის ყვე ლა ის ელე მენ
ტი, რომ ლე ბიც შე იჭ რა ცნო ბი ე რის ფე
ნა ში, რო მე ლიც ღა მით ფხიზ ლობს (ან 
რომ ლი თაც მოქ მე დებს ადა მი ა ნი, რო დე
საც წარ მო იდ გენს რა ი მეს). და სა ჭი როა 
ზუს ტად, ყო ველ გ ვა რი და ბინ დ ვი სა და 
გა რეგ ნუ ლი ხრი კე ბის გა რე შე გად მოს
ცე ეს ეკ რან ზე. ისევ შე იძ ლე ბა მითხ რან: 
რა მო ვუ ხერ ხოთ სიზ მ რის ბუნ დო ვა ნე ბას, 
გა ურ კ ვევ ლო ბას, და უ ჯე რებ ლო ბას? მე 
ვპა სუ ხობ: კი ნე მა ტოგ რა ფის თ ვის ძი ლის 
„ბუნდოვანება” და „გამოუთქმელობა” არ 
ნიშ ნავს მკა ფიო სუ რა თის არარ სე ბო ბას: 
ეს გან სა კუთ რე ბუ ლი შთა ბეჭ დი ლე ბა ა, 

რო მელ საც წარ მოქ მ ნის ძი ლის ლო გი კა, უჩ ვე უ
ლო სა და მო უ ლოდ ნე ლის სინ თე ზი სრუ ლი ად რე
ა ლურ ელე მენ ტებ თან. ეს კი უნ და და ვი ნა ხოთ და 
და ვა ნა ხოთ უკი დუ რე სი სი ზუს ტით. კი ნე მა ტოგ
რა ფი თა ვი სი ბუ ნე ბით ვალ დე ბუ ლია რე ა ლო ბა 
კი არ გა ა ბუნ დო ვა ნოს, არა მედ გა მო ავ ლი ნოს ის 
(სხვათა შო რის ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო და ყვე ლა
ზე სა ში ში სიზ მ რე ბი ის სიზ მ რე ბი ა, სა ი და ნაც გახ
სოვთ ყვე ლა ფე რი, უმ ცი რე სი დე ტა ლე ბიც კი).

კი ნე მა ტოგ რა ფი ის სი სუფ თა ვე, მი სი თვით
მ ყო ფა დი ძა ლა ვლინ დე ბა არა კი ნო სა ხე ე ბის 
(თუნდაც ძა ლი ან თა მამ) სიმ ბო ლურ სიმ წ ვა ვე ში, 
არა მედ იმა ში, რომ ეს სა ხე ე ბი რე ა ლუ რი ფაქ ტის 
კონ კ რე ტუ ლო ბა სა და გა ნუ მე ო რებ ლო ბას გა მო
ხა ტავს.

ბუ ნუ ე ლის ფილ მ ში ნა ზა რი ნი არის ეპი ზო
დი, რო მელ შიც მოქ მე დე ბა ერთ პა ტა რა სო ფელ
ში ხდე ბა. სო ფელ ში შა ვი ჭი რი მძვინ ვა რებს. რას 
აკე თებს რე ჟი სო რი უსი ცოცხ ლო ბის შთა ბეჭ დი

რიტმიარარის
ნაწილებისმეტრუ
ლიმონაცვლეობა,
არამედმასქმნის
კადრსშიგნითარ
სებულიდროის
დაძაბულობა.ჩემი
ღრმარწმენით,
სწორედრიტმი
არისკინემატოგ
რაფშიმთავარი
მაფორმირებელი
ელემენტიდაარა
კადრებისმონტაჟი,
როგორცითვლება.
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ლე ბის მი საღ წე ვად? ჩვენ ვხე დავთ სიღრმისეული 
კად რით მტვრი ან გზას და შორ პერ ს პექ ტი ვა ში 
გან ლა გე ბუ ლი სახ ლე ბის ორ რიგს. ქუ ჩის ბო ლო 
მთას ებ ჯი ნე ბა, ამი ტომ ცა არ ჩანს. ქუ ჩის მარ ჯ
ვე ნა ნა წი ლი ჩრდილ ში ა, მარ ცხე ნა მზი თაა გა ნა
თე ბუ ლი. ქუ ჩა სრუ ლი ად ცა რი ე ლი ა. გზის შუ ა ში 
– კად რის სიღ რ მი დან – პირ და პირ კა მე რის მი
მარ თუ ლე ბით მო დის ბავ შ ვი და მო ათ რევს თეთრ, 
ხას ხა სა თეთ რი ფე რის ზე წარს. კა მე რა ნე ლა მოძ
რა ობს და ყვე ლა ზე ბო ლო მო მენ ტ ში – სა ნამ ეს 
კად რი მომ დევ ნო კად რით შე იც ვ ლე ბა – მთე ლი 
კად რი წა მი ე რად მზის სხი ვით გა ნა თე ბუ ლი თეთ
რი ქსო ვი ლით გა და ი ფა რე ბა. თით ქოს და სა ი დან 
უნ და გა ჩე ნი ლი ყო ის? იქ ნებ ეს ზე წა რი ა, რო მე
ლიც მზე ზე შრე ბა? და აქ თქვენ სა ო ცა რი ძა ლით 
იგ რ ძ ნობთ “ჭირის სუნ თ ქ ვას”, მარ თ ლაც სა ო
ცა რი სა ხით აღ ბეჭ დილს, რო გორც სა მე დი ცი ნო 
ფაქტს.

კი დევ ერ თი კად რი ფილ მი დან შვი დი სა მუ-
რა ი. შუა სა უ კე ნე ე ბის იაპო ნუ რი სო ფე ლი, ცხე ნო
სა ნი და ქვე ი თი სა მუ რა ე ბის შერ კი ნე ბა. ძლი ე რი 
წვი მა – ყვე ლა ფე რი ტა ლახ ში. სა მუ რა ებს ძვე ლი
ა პო ნუ რი სა მო სი აც ვი ათ, შიშ ვე ლი ფე ხე ბი ტა ლა
ხით აქვთ და ფა რუ ლი. და რო დე საც ერ თ ერ თი 
მოკ ლუ ლი სა მუ რაი ეცე მა, ვხე დავთ, რო გორ აშო
რებს წვი მა ამ ტა ლახს ფე ხე ბი დან. ფე ხი ხდე ბა 
თეთ რი, რო გორც მარ მა რი ლო. ადა მი ა ნი მკვდა
რია – ეს იერ სა ხე ა, რო მე ლიც არის ფაქ ტი. მას ში 
არ არის სიმ ბო ლი კა, და ის არის იერ სა ხე.

იქ ნებ ეს შემ თხ ვე ვით გა მო ვი და? – მსა ხი ო
ბი დარ ბო და, შემ დეგ წა იქ ცა, წვი მამ ჩა მო რეცხა 
ტა ლა ხი, ჩვენ კი ამას რე ჟი სო რის მიგ ნე ბად აღ
ვიქ ვამთ? 

ახ ლა, ვიწყებ რა სა უ ბარს კი ნე მა ტოგ რა ფი
უ ლი იერ სა ხის სპე ცი ფი კურ თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე, 
თა ვი დან ვე მინ და უარ ვ ყო კი ნოს თე ო რი ა ში გავ
რ ცე ლე ბუ ლი იდეა კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი იერ სა
ხის სინ თე ზუ რი ხა სი ა თის შე სა ხებ. ეს იდეა მე 
არას წო რად მეჩ ვე ნე ბა, რად გან გა მო დის, რომ 
კი ნო ეფუძ ნე ბა მი სი „მოძმეების” სპე ცი ფი კას 
და არ აქვს თა ვი სი, რაც ნიშ ნავს, რომ კი ნო არ 
არის ხე ლოვ ნე ბა.

კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი იერ სა ხის ერ თ მ ნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი დო მი ნან ტი არის რიტ მი, რო მე ლიც 
კადრს შიგ ნით დრო ის დი ნე ბას ასა ხავს. ის კი, რომ 
დრო ის დი ნე ბა პერ სო ნაჟ თა ქცე ვებ ში, გა მომ სახ
ვე ლო ბით და მუ შა ვე ბა სა და ხმა შიც ვლინ დე ბა, 
უბ რა ლოდ თან მ ხ ლე ბი შე მად გენ ლე ბი ა, რომ ლე
ბიც, თე ო რი უ ლად თუ ვიმ ს ჯე ლებთ, შე იძ ლე ბა სა
ე როდ არც არ სე ბობ დეს, კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი ნა
მუ შე ვა რი კი ამის მი უ ხე და ვად მა ინც იარ სე ბებს. 
მა გა ლითდ, მარ ტი ვი ა, წარ მო იდ გი ნო ფილ მი 
მსა ხი ო ბე ბის, მუ სი კის, დე კო რა ცი ე ბის და თვით 
მონ ტა ჟის გა რე შეც. მაგ რამ არ შე იძ ლე ბა წარ მო
იდ გი ნო კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი ნა წარ მო ე ბი კად რ
ში აღ ბეჭ დი ლი დრო ის შეგ რ ძ ნე ბი სა და აღ ქ მის 
გა რე შე. სწო რედ ასე თი ფილ მი იყო ძმე ბი ლუ მი
ე რე ბის მა ტა რებ ლის შე მოს ვ ლა, რო მელ ზეც უკ ვე 

ვი სა უბ რე. ასე თია ამე რი კუ ლი „ანდერგრაუნდის” 
ზო გი ერ თი ფილ მი – მახ სენ დე ბა ერ თ ერ თი, რო
მე ლიც მძი ნა რე ადა მი ანს აღ ბეჭ დავს. შემ დეგ მი
სი გაღ ვი ძე ბის მოწ მე ვხდე ბით, რო მე ლიც კი ნე
მა ტოგ რა ფი უ ლი მა გი ის წყა ლო ბით მო უ ლოდ ნელ 
და გა მა ოგ ნე ბელ ეს თე ტი კურ ეფექტს მო ი ცავს.

ამას თან და კავ ში რე ბით შე იძ ლე ბა გა ვიხ სე
ნოთ პას კალ ობე რის ერ თა დერ თი კად რის გან შემ
დ გა რი ათ წუ თი ა ნი ფილ მი. და საწყის ში ცოცხა ლი 
ბუ ნე ბაა ნაჩ ვე ნე ბი, მე დი დუ რი და ნე ლი, ადა მი
ა ნუ რი ქა ო სი სა და ვნე ბე ბი სად მი გულ გ რი ლი. 
კა მე რის მოძ რა ო ბას თან ერ თად, რო მე ლიც ვირ
ტუ ო ზუ ლი ოს ტა ტო ბით სრულ დე ბა, მხედ ვე ლო
ბის არე ში პა ტა რა წერ ტი ლი ვით ჩნდე ბა მძი ნა რე 
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ადა მი ა ნის ფი გუ რა, ძლივს შე სამ ჩ ნე ვი ბა ლა ხებ
ში, ბორ ც ვის ძირ ში. და უ ყოვ ნებ ლივ წარ მო იქ მ ნე
ბა დრა მა ტუ ლი კვან ძი. დრო ის სვლა ნამ დ ვი ლად 
ჩქარ დე ბა ჩვე ნი ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბის წნე ხის 
ქვეშ. კა მე რას თან ერ თად თით ქოს ვე პა რე ბით 
მძი ნა რეს და ბო ლოს ვრწმუნ დე ბით, რომ ადა
მი ა ნი მკვდა რი ა. ჩვე ნი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ყო
ველ  წამს იზ რ დე ბა: ადა მი ა ნი უბ რა ლოდ მკვდა რი 
არა ა, ის მოკ ლუ ლი ა. ის ჭრი ლო ბე ბის გან გარ
დაც ვ ლი ლი მე ამ ბო ხეა მშვე ნი ე რი და უმოქ მე დო 
ბუ ნე ბის წი აღ ში. მეხ სი ე რე ბა ძლი ე რად გა დაგ ვის
ვ რის იმ მოვ ლე ნებ თან, რომ ლი თაც გა ოგ ნე ბუ ლია 
დღე ვან დე ლი ჩვე ნი სამ ყა რო.

შე გახ სე ნებთ, რომ ფილ მ ში არ არის არც ერ

თი სა მონ ტა ჟო ბმა, არ არის სამ სა ხი ო ბო შეს რუ
ლე ბა და არ არის დე კო რა ცი ე ბი. მაგ რამ არის 
მოძ რა ო ბის რიტ მი კად რ ში, რაც თა ვის თა ვად საკ
მა ოდ რთულ დრა მა ტურ გი ას ქმნის. [...]

მთლი ა ნო ბა ში ფილ მის არ ცერთ შე მად გე ნელ 
ნა წილს არ შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს და მო უ კი დებ ლად 
აზ რი: ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ ში არის ფილ მი. მის ნა წი
ლებ ზე სა უ ბა რი საკ მა ოდ პი რო ბი თად შეგ ვიძ ლი ა, 
მხო ლოდ თე ო რი უ ლი გან ს ჯის თ ვის, რო დე საც 
ხე ლოვ ნუ რად და ვა ნა წევ რებთ შე მად გე ნელ ელე
მენ ტე ბად.

ვერც იმას და ვე თან ხ მე ბი, რომ მონ ტა ჟი ფილ
მის თ ვის ფორ მის მი ცე მის მთა ვა რი ელე მენ ტი ა, 
რომ ფილ მი იქ მ ნე ბა სა მონ ტა ჟო მა გი დას თან, 
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რო გორც ამ ბობ დ ნენ 1920–იან წლებ ში კუ ლე შო
ვი სა და ეიზენ შ ტე ი ნის ე. წ. „მონტაჟური” კი ნე მა
ტოგ რა ფის მომ ხ რე ე ბი.

უკ ვე ბევ რ ჯერ აღუ ნიშ ნავთ სა მარ თ ლი ა ნად, 
რომ ნე ბის მი ე რი ხე ლოვ ნე ბა სა ჭი რო ებს მონ ტაჟს 
ანუ ნა წი ლე ბის შერ ჩე ვას, შეკ რე ბა სა და შე ჯე რე
ბას. კი ნო სუ რა თი წარ მო იქ მ ნე ბა გა და ღე ბის დროს 
და არ სე ბობს კადრს შიგ ნით. ამი ტომ სწო რედ გა
და ღე ბის პრო ცეს ში ვაკ ვირ დე ბი დრო ის სვლას 
კად რ ში, ვცდი ლობ, ზუს ტად აღ ვად გი ნო და აღ ვ
ბეჭ დო ის. მონ ტა ჟი კი დრო ით გა ჯე რე ბუ ლი კად
რე ბის გა ერ თი ა ნე ბით ქმნის ფილ მის მთლი ან და 
ცოცხალ ორ გა ნიზმს, რომ ლის სის ხ ლ ძარ ღ ვებ შიც 
სხვა დას ხ ვა სიმ ძ ლავ რით ფეთ ქავს დრო და სწო
რედ ეს უზ რუნ ველ ყოფს მის სი ცოცხ ლეს.

კი ნე მა ტოგ რა ფის ბუ ნე ბის თ ვის ასე ვე სრუ
ლი ად სა წი ნა აღ მ დე გოდ მეჩ ვე ნე ბა იმა ვე ე. წ. 
„მონტაჟური კი ნოს” მომ ხ რე ე ბის იდე ა, რომ მონ
ტა ჟის შე დე გად გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ორი ცნე ბა ახალ 
მე სა მე აზრს ბა დებს. ბო ლოს და ბო ლოს, ცნე ბე
ბით თა მა ში არ შე იძ ლე ბა იყოს ხე ლოვ ნე ბის მი
ზა ნი, ხე ლოვ ნე ბის არ სი ცნე ბე ბის ახი რე ბულ კავ
შირ ში არ მდგო მა რე ობს. [...]

მონ ტა ჟი სა ბო ლოო ჯამ ში მხო ლოდ და მხო
ლოდ იმ კად რე ბის შერ წყ მის იდე ა ლუ რი ვა რი ან
ტი ა, რომ ლე ბიც უკ ვე წი ნას წარ არის ჩა დე ბუ ლი 
გა და ღე ბულ მა სა ლა ში. მარ თა ლი ა, სუ რა თის სწო
რად აწყო ბა ნიშ ნავს, არ შე ვუ შა ლოთ ხე ლი ცალ

კე უ ლი სცე ნე ბი სა და კად რე ბის ორ გა ნულ ბმას, 
რად გან ისი ნი თით ქოს თა ვი დან ვე თა ვის თა ვად 
მონ ტაჟ დე ბი ან მათ ში არ სე ბუ ლი კა ნო ნე ბის მი
ხედ ვით, რომ ლე ბიც უბ რა ლოდ უნ და გა ი გო და 
იგ რ ძ ნო და მათ თან შე სა ბა მი სო ბა ში გა ნა ხორ ცი
ე ლო ამა თუ იმ კად რის ბმა ან ჭრა. კად რე ბის კავ
ში რის, ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის შეგ რ ძ ნე ბა ხან და ხან 
სუ ლაც არაა იოლი (განსაკუთრებით, რო ცა სცე ნა 
არას წო რა დაა გა და ღე ბუ ლი). ამ დროს სა მონ ტა
ჟო მა გი დას თან ნა წი ლე ბის არა მარ ტი ვი – ლო
გი კუ რი და ბუ ნებ რი ვი – გა ერ თი ა ნე ბა ხორ ცი ელ
დე ბა, არა მედ მიმ დი ნა რე ობს ამ გა ერ თი ა ნე ბის 
პრინ ცი პის ძი ე ბის მტან ჯ ვე ლი პრო ცე სი, რომ
ლის დრო საც თან მიმ დევ რუ ლად, ნა ბიჯ  ნა ბიჯ, 
მაგ რამ სულ უფ რო და უფ რო ნათ ლად გა მოჩ ნ დე
ბა მა სა ლა ში ჩა დე ბუ ლი ერ თი ა ნო ბის არ სი.

სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით შე
მიძ ლია ვი სა უბ რო იმა ზე, თუ რა ჯო ჯო ხე თუ რი 
შრო მით მონ ტაჟ დე ბო და, ვთქვათ, სარ კე. [...] სუ
რა თი ვერ იმარ თე ბო და, ჩვენს თვალ წინ ნა წი ლე
ბად იშ ლე ბო და, მას ში არ იყო ერ თი ა ნო ბა, არა ნა
ი რი ში ნა გა ნი კა ნონ ზო მი ე რი კავ ში რი, არა ნა ი რი 
ლო გი კა. და უცებ, ერთ მშვე ნი ერ დღეს, რო ცა 
ძლივს მო ვი გო ნე კი დევ ერ თი სა სო წარ კ ვე თი
ლი გა და ად გი ლე ბის კი დევ ერ თი შე საძ ლებ ლო
ბა – ფილმი შე იქ მ ნა. ნა თე ლი იყო, რომ ნა წი ლე
ბის გა ერ თი ა ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი იყო მა სა ლის 
ში ნა გან მდგო მა რე ო ბა ზე. სარ კე ში გა ერ თი ან და 
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თვით კად რებ ში აღ ბეჭ დი ლი დრო. ამ სუ რათ ში 
სულ რა ღაც 200 კად რი ა. ეს ძა ლი ან ცო ტაა იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ასე თი მეტ რა ჟის ფილ მ
ში მა თი რა ო დე ნო ბა ჩვე უ ლებ რივ და ახ ლო ე ბით 
ხუ თა სი ა. კად რე ბის მცი რე რა ო დე ნო ბა მა თი 
სიგ რ ძი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. კად რე ბის გა დაბ მა 
ქმნის ფილ მის სტრუქ ტუ რას და არა მის რიტმს, 
რო გორც ეს მი ღე ბუ ლი ა. სწო რედ კად რ ში და
ფიქ სი რე ბუ ლი დრო ის სვლა უნ და და ი ჭი როს რე
ჟი სორ მა მის წინ სა მონ ტა ჟო მა გი დის თა რო ებ ზე 
გან თავ სე ბულ ნა წი ლებ ში.

სწო რედ კად რ ში აღ ბეჭ დი ლი დრო კარ ნა
ხობს რე ჟი სორს მონ ტა ჟის ამა თუ იმ პრინ ციპს 
და, რო გორც იტყ ვი ან, არ მონ ტაჟ დე ბა ანუ ცუ
დად ეწე ბე ბა ის ნაჭ რე ბი, რომ ლებ შიც ასა ხუ ლია 
დრო ის პრინ ცი პუ ლად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მე ბი. 
ასე მა გა ლი თად, რე ა ლუ რი დრო ვერ მონ ტაჟ დე ბა 
პი რო ბით თან, რო გორც შე უძ ლე ბე ლია სხვა დას ხ
ვა დი ა მეტ რის წყლის მი ლე ბის გა დაბ მა. [...] 

სუ რა თის რიტ მი კი იქ მ ნე ბა იმ დრო ის ხა სი
ა თის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც კად რ ში მიმ დი ნა
რე ობს. ერ თი სიტყ ვით, სუ რა თის რიტ მი გა ნი
საზღ ვ რე ბა არა სა მონ ტა ჟო მა სა ლის სიგ რ ძით, 
არა მედ ამ კად რებ ში აღ ბეჭ დი ლი დრო ის სვლის 
და ძა ბუ ლო ბის ხა რის ხით. სა მონ ტა ჟო ბმებს არ 
შე უძ ლია რიტ მის გან საზღ ვ რა – ამ შემ თხ ვე ვა ში 
მონ ტა ჟი სხვა არა ფე რი ა, თუ არა სტი ლის ტუ რი 
ნი შა ნი. უფ რო მე ტიც, სუ რათ ში დრო მი ე დი ნე ბა 
არა სა მონ ტა ჟო ბმე ბის წყა ლო ბით, არა მედ ამ 
ბმე ბის მი უ ხე და ვად. [...]

რიტ მი არ არის ნა წი ლე ბის მეტ რუ ლი მო ნაც
ვ ლე ო ბა, არა მედ მას ქმნის კადრს შიგ ნით არ სე
ბუ ლი დრო ის და ძა ბუ ლო ბა. ჩე მი ღრმა რწმე ნით, 
სწო რედ რიტ მი არის კი ნე მა ტოგ რაფ ში მთა ვა რი 
მა ფორ მი რე ბე ლი ელე მენ ტი და არა კად რე ბის 
მონ ტა ჟი, რო გორც ით ვ ლე ბა. [...]

ჩე მი მსჯე ლო ბის სის წო რეს ეიზენ შ ტე ი ნის 
გა მოც დი ლე ბაც ადას ტუ რებს. რიტ მი, რო მელ საც 
ის პირ და პირ უკავ ში რებ და სა მონ ტა ჟო ბმებს, მი
სი თე ო რი უ ლი მო საზ რე ბე ბის სი სუს ტეს მა შინ ავ
ლენს, რო დე საც მას ინ ტუი ცია ღა ლა ტობს და ის 
არ ავ სებს და სა მონ ტა ჟე ბელ მა სა ლას მო ცე მუ ლი 
გა დაბ მის თ ვის სა ჭი რო დრო ის და ძა ბუ ლო ბით. 
მა გა ლი თის თ ვის შეგ ვიძ ლია ავი ღოთ ბრძო ლა ჩუ
დის ტბა ზე ფილ მ ში ალე სან დ რე ნე ვე ლი. [...]

არ ფიქ რობს რა შე სატყ ვი სად და ძა ბუ ლი 
დრო ით კად რე ბის შევ სე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე, ის 
[ეიზენშტეინი, ნი ნო თაქ თა ქიშ ვი ლი] ბრძო ლის ში
ნა გა ნი დი ნა მი კის გად მო ცე მას ცდი ლობს მოკ ლე, 
ზოგ ჯერ ძა ლი ან მოკ ლე ხე დე ბის მონ ტა ჟუ რი მო
ნაც ვ ლე ო ბით. თუმ ცა კად რე ბის ელ ვის სის წ რა
ფით მო ნაც ვ ლე ო ბის მი უ ხე და ვად, მა ყუ რე ბელს 
არ ტო ვებს ეკ რა ნუ ლი მოქ მე დე ბის დუ ნედ და 
არა ბუ ნებ რი ვად მიმ დი ნა რე ო ბის შეგ რ ძ ნე ბა – ყო
ველ შემ თხ ვე ვა ში იმ მა ყუ რე ბელს, რო მე ლიც ჯერ 
კი დევ არ და ურ წ მუ ნე ბი ათ იმა ში, რომ ეს სწო რედ 
ის „კლასიკური ფილ მი” და ის „კლასიკური მონ
ტა ჟის ნი მუ ში ა”, რო მელ საც „ვგიკში” ას წავ ლი ან. 

ეს ყვე ლა ფე რი იმი ტომ ხდე ბა, რომ ეიზენ შ ტე
ინ თან ცალ კე ულ კად რ ში არ არ სე ბობს დრო ის 
ჭეშ მა რი ტე ბა. კად რე ბი თა ვის თა ვად მთლი ა ნად 
სტა ტი კუ რი და ანე მი უ რი ა. ასე რომ, ბუ ნებ რი ვად 
ჩნდე ბა წი ნა ამ ღ დე გო ბა კად რის ში და ში ნა არსს, 
რო მელ საც არ აღუ ბეჭ დავს არა ნა ი რი დრო ის 
პრო ცე სი, და გა მა ლე ბულ რიტმს შო რის, რო მე
ლიც სრუ ლი ად ხე ლოვ ნუ რი, გა რე გა ნი და გულ
გ რი ლია კად რ ში მიმ დი ნა რე დრო ის მი მართ. მა
ყუ რე ბელს არ გა და ე ცე მა შეგ რ ძ ნე ბა, რო მელ ზეც 
იმედს ამ ყა რებ და შე მოქ მე დი, რად გან მან არ იზ
რუ ნა, კად რ ში ასა ხუ ლი ლე გენ და რუ ლი ბრძო ლა 
დრო ის მარ თა ლი შეგ რ ძ ნე ბით და ეტ ვირ თა. მოვ
ლე ნა აღ დ გე ნი ლი კი არა, დაშ ლი ლია – გან ზ რახ 
და უხე ი როდ.

ფილ მ ში რიტ მი ორ გა ნუ ლად წარ მო იქ მ ნე ბა 
რე ჟი სო რის მი ერ ცხოვ რე ბის აღ ქ მის, მი სე უ ლი 
„დროის ძი ე ბის” შე სა ბა მი სად. ვთქვათ, მი მაჩ ნი ა, 
რომ დრო ის სვლა კად რ ში უნ და იყოს და მო უ კი
დე ბე ლი და ღირ სე უ ლი. თუმ ცა აქ წარ მო იქ მ ნე
ბა სრუ ლი ად ბუ ნებ რი ვი სირ თუ ლე. და ვუშ ვათ, 
მინ და, რომ დრო ის სვლა კად რ ში სწო რედ ასე თი 
იყოს იმი ტომ, რომ მა ყუ რე ბე ლი არ გრძნობ დეს 
ძა ლა დო ბას სა კუ თარ აღ ქ მა ზე, რომ ნე ბა ყოფ
ლო ბით ჩა ბარ დეს მხატ ვარს ტყვე ო ბა ში, რა თა 
გა ი თა ვი სოს ფილ მი, რო გორც სა კუ თა რი. მა ყუ
რე ბე ლი ან „ხვდება” შენს რიტ მ ში (შენს სამ ყა
რო ში) – და მა შინ ის შე ნი თა ნა მო აზ რე ა, ან ვერ 
ხვდე ბა – და მა შინ კონ ტაქ ტი არ შედ გე ბა. სწო
რედ აქე დან წარ მო იქ მ ნე ბა შე ნი მა ყუ რე ბე ლი და 
შენ თ ვის სრუ ლი ად უცხო მა ყუ რე ბე ლი, რაც არა
თუ ბუ ნებ რი ვად, არა მედ, სამ წუ ხა როდ, გარ და უ
ვა ლა დაც მეჩ ვე ნე ბა.

ამ რი გად, ჩემს პრო ფე სი ულ ამო ცა ნას იმა ში 
ვხე დავ, რომ შევ ქ მ ნა სა კუ თა რი, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
დრო ის ნა კა დი, გად მოვ ცე კად რ ში მი სი მოძ რა ო
ბის ჩე მე უ ლი შეგ რ ძ ნე ბა – ზან ტი და მთვლე მა რე 
ან მშფოთ ვა რე და აჩ ქა რე ბუ ლი.

და ყო ფის მე თო დი, მონ ტა ჟი არ ღ ვევს დრო ის 
დი ნე ბას, წყვეტს მას და ამავ დ რო უ ლად ქმნის მის 
ახალ თვი სე ბას. დრო ის და მა ხინ ჯე ბა მი სი რიტ
მუ ლი გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბა ა. [...]

რად გან დრო ის აღ ქ მა ტოლ ფა სია რე ჟი სო
რის თ ვის ორ გა ნუ ლად და მა ხა სი ა თე ბე ლი ცხოვ
რე ბის აღ ქ მი სა და რად გან ამა თუ იმ გა დაბ მას 
სა მონ ტა ჟო ნა წი ლებ ში არ სე ბუ ლი რიტ მუ ლი და
ძა ბუ ლო ბა კარ ნა ხობს, მონ ტაჟ ში ჩანს ამა თუ იმ 
რე ჟი სო რის ხელ წე რა. მონ ტა ჟის სა შუ ა ლე ბით გა
მო ი ხა ტე ბა რე ჟი სო რის და მო კი დე ბუ ლე ბა თვით 
ჩა ნა ფიქ რ თან, სა ბო ლო ოდ მონ ტა ჟის სა შუ ა ლე
ბით ის ხამს ხორცს შე მოქ მე დის მსოფ ლ მ ხედ ვე
ლო ბა. ვფიქ რობ, რე ჟი სო რი, რო მე ლიც იოლად და 
სხვა დას ხ ვა ნა ი რად ამონ ტა ჟებს სა კუ თარ ფილ
მებს, ზე და პი რუ ლი ა. თქვენ ყო ველ თ ვის ამო იც
ნობთ ბერ გ მა ნის, ბრე სო ნის, კუ რო სა ვას, ან ტო ნი
ო ნის მონ ტაჟს. თქვენ ისი ნი არას დ როს არა ვის ში 
აგე რე ვათ... რად გან მა თი დრო ის აღ ქ მა, რიტ მ ში 
გა მო ხა ტუ ლი, ყო ველ თ ვის ერ თი და იგი ვე ა. [...] 
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თუ კი მო ი სურ ვებ დით ნე ლი, რეფ
ლექ სი უ რი კი ნოს სკო ლის გა ქი
ლი კე ბას, გან სა კუთ რე ბით ერ თი 
კად რი იქ ნე ბო და ამის თ ვის საკ
მა რი სი. ეს არის კად რი ალ ბერტ 

სე რას ფილ მი დან ჩი ტე ბის სიმ ღე რა (El Cant 
Dels Ocells, 2008): უდაბ ნოს ხე დის რვა წუ თი
ა ნი უწყ ვე ტი კად რი. სა მი მა მა კა ცი უდაბ ნოს 
სი შო რე ში ბარ ბა ცით მი ი წევს წინ და ჰო რი ზონ
ტის ხაზს იქით უჩი ნარ დე ბა. კა მე რა ცო ტა ხნით 
დი უ ნებს მიჰ ყ ვე ბა მა ნამ, სა ნამ ის სა მი მა მა კა
ცი კვლავ არ გა მოჩ ნ დე ბა – და არ თქვათ, რომ 
ამას არ ელო დე ბო დით – და და იწყებს უკან ბო
რი ალს. თუ კი თქვენ არ ხართ ასე თი ფილ მის 
სე რი ო ზუ ლად აღ ქ მის კენ მიდ რე კი ლი, შე საძ

ლოა სი ცი ლიც კი აგიტყ დეთ.
თუმ ცა აქ „ნელი კი ნოს” თაყ ვა ნის მ ცემ ლებ

საც შე უძ ლი ათ, თავს ჩა ცი ნე ბის უფ ლე ბა მის
ცენ, რად გან ჩი ტე ბის სიმ ღე რა არის კო მე დი ა, 
თუმ ცა კი ბუნ დო ვა ნი. ქრის ტე შო ბის ამ ბის ამ 
ბე კე ტი ა ნურ ვერ სი ა ში სა მი მოგ ვი უფ რო მე ტად 
სამ დაღ ლილ, ძა ლა გა მოც ლილ მო ხე ტი ა ლე 
მას ხა რას წა ა გავს. შე საძ ლოა ფილ მის იუმო რი 
კი დევ უფ რო მე ტად მწვა ვე იმი ტომ ჩანს, რომ 
მას ში ყვე ლა ფე რი უკი დუ რე სად და ჩუ მე ბუ ლი ა, 
მო დუ ნე ბუ ლო ბის კენ მი მარ თუ ლი. 

ამ გ ვა რი იუმო რი შე საძ ლოა ყო ველ თ ვის 
შე სამ ჩ ნე ვი არ იყოს მკაც რად მი ნი მა ლის ტურ 
კი ნო ში, რომ ლის აღ ზე ვე ბა საც მსოფ ლი ო ში 
უკა ნას კ ნე ლი ათ წ ლე უ ლია ვაკ ვირ დე ბით. თუმ
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ცა, ეს არ ნიშ ნავს იმას, რომ იუმო რი ხან და ხან 
მა ინც არ არის წარ მოდ გე ნი ლი: შე ხე დეთ გას 
ვან სენ ტის ბე ლა ტა რის სტი ლით შთა გო ნე ბულ 
ფილმს ჯე რი (Gerry, 2000), უდა ბურ გა რე მო ში 
ხე ტი ა ლის თე მა ზე შექ მ ნილ კი დევ ერთ ფილმს. 
მაგ რამ „ნელი კი ნოს” თაყ ვა ნის მ ცემ ლე ბის თ ვის 
შე ფა სე ბი სას,  რო გორც წე სი, ფილ მ ში სი ლა ღის 
ელე მენ ტის არ სე ბო ბა წი ნა პლან ზე არც არის 
წა მო წე უ ლი. ის, რაც მათ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
და პირ ვე ლა დი ა, არის ყო ველ დღი უ რო ბის გან 
გან ყე ნე ბუ ლი ძლი ე რი არ ტის ტუ ლი ხედ ვა, იქ
ნე ბა ის ნა ტი ფი, რო გო რიც ეს მო ცე მუ ლი ა, მა
გა ლი თად, კარ ლოს რე ი გა და სის ფილ მ ში ჩუ მი 
სი ნათ ლე (Stellet Licht, 2007), თუ ზო მი ე რად 
უხე ში და და უ მუ შა ვე ბე ლი, რო გო რი ცა ა, მა გა

ლი თად, ლი სან დ რო ალონ სოს კი ნო.
უკა ნას კ ნე ლი დე კა დის გან მავ ლო ბა ში ცხა

დად და ვი ნა ხეთ სი ნე ფი ლე ბის მოთხოვ ნა ფილ
მებ ზე, რო მე ლიც არის ნე ლი, პო ე ტუ რი და 
მჭვრე ტე ლო ბი თი – კი ნო ზე, რო მე ლიც ამ ცი
რებს მოქ მე დე ბას გან წყო ბის, გაღ ვი ძე ბუ ლი 
მო გო ნე ბე ბის  სა სარ გებ ლოდ და აძ ლი ე რებს 
დრო ი თო ბის გან ც დას. ასე თი კი ნო ფილ მის ყუ
რე ბის აქტს გა ნი ხი ლავს, რო გორც რე ა ლურ, აწ
მ ყო დრო ში გან გ რ ძო ბად პრო ცესს, რო მელ შიც, 
იდე ა ლურ შემ თხ ვე ვა ში, თქვენ მკვეთ რად გაც
ნო ბი ე რე ბუ ლი გაქვთ ფილ მის მსვლე ლო ბის ყო
ვე ლი წუ თი და წა მი. ახ ლან დე ლი „ნელი კი ნოს” 
ფუ ძემ დებ ლურ ნა მუ შევ რე ბად ზო გი ერ თე ბი 
მი იჩ ნე ვენ ბე ლა ტა რის გა მომ წ ვე ვად გრძე ლი 
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ქრო ნო მეტ რა ჟის ფილმს სა ტან ტან გო (Sátán-
tangó, 1994) და შე და რე ბით მოკ ლეს – ვერ კ მა-
ის ტე რის ჰარ მო ნი ას (Werckmeister Harmonies, 
2000). მნიშ ვ ნე ლო ვან წინ გა დად გ მულ ნა ბი ჯად 
და ვა მა ტებ დი ბე ლა ტა რის კო ლე გის, ფრედ კე
ლე მე ნის ფილმს ყინ ვა (Frost, 1997), რომ ლის 
ყუ რე ბი სას სა მი სა ა თის გან მავ ლო ბა ში ისე ვე 
სიბ ნე ლე ში და კარ გუ ლად იგ რ ძ ნობთ თავს, რო
გორც ფილ მის მთა ვა რი გმი რი. თუმ ცა ბე ლა 
ტა რის ფილ მე ბი კა მე რის დახ ვე წი ლი თა მა ში სა 
და აპო კა ლიფ სუ რი მოქ მე დე ბე ბის მი უ ხე და ვად, 
ბო ლოდ რო ინ დელ ნა მუ შევ რებ თან შე და რე ბი
სას ხან გ რ ძ ლივ სა ნა ხა ო ბას ემ ს გავ სე ბა. მა გა
ლი თის თ ვის ავი ღოთ არ გენ ტი ნე ლი რე ჟი სო
რის ლი სან დ რო ალონ სოს სა დე ბი უ ტო ფილ მი 
მეტყე ვის შე სა ხებ თა ვი სუფ ლე ბა (La Libertad, 
2001), რო მე ლიც შთა გო ნე ბუ ლია “რეალობის 
სა კითხის გან” მაქ სი მა ლუ რი გან ყე ნე ბუ ლო ბით. 
თუმ ცა იმა ზეც ფიქ რობ, თუ სა ით გან ვი თარ
დე ბა რე ჟი სო რი ფილმ ლი ვერ პუ ლის 
(Liverpool, 2008) შემ დეგ, რო მელ შიც 
გმი რი ცეცხ ლო ვა ნი მი წის არ ქი პე ლა გის 
გავ ლით ჭეშ მა რი ტე ბის ჩა ჩუ მე ბულ წამს 
აღ წევს და შემ დეგ უკან ბრუნ დე ბა.

სხვა ფილ მე ბში სი ნე ლეს მო ნუ მენ
ტუ რო ბის მი საღ წე ვად იყე ნე ბენ. ამ 
აზ რით, აღ სა ნიშ ნა ვია პედ რუ კოშ ტას 
ახალ გაზ რ დო ბა მარ შ ზე (Colossal Youth, 
2006), რე ა ლის ტუ რი, სა ზო გა დო ე ბი სად
მი თა ნაგ რ ძ ნო ბით აღ სავ სე პორ ტ რე ტი 
და ცაი მინ  ლი ა ნის მშვი დო ბით ‘დრაგონ 
ინნ’ (Goodbye Dragon Inn, 2003), თვით
რეფ ლექ სი უ რი ელე გია კი ნო თე ატ რის 
ცხოვ რე ბის შე სა ხებ, რაც სკრუ პუ ლო
ზუ რად შექ მ ნი ლი სცე ნე ბით წარ მო ი სა
ხე ბა. ბგე რი სა და გა მო სა ხუ ლე ბის წმინ
და პლას ტი კუ რო ბის ბო ლოდ რო ინ დელ 
ექ ს პე რი მენტს წარ მო ად გენს ფრან გი 
ექ ს პე რი მენ ტა ტო რის, ფი ლიპ გრან რი ეს ტბა 
(Un Lac), ხელ შე სა ხე ბი ფი ზი კუ რო ბის შე უ და
რე ბე ლად მკა ფი ო, თუმ ცა თით ქ მის სრუ ლი ად 
ბუნ დო ვა ნი ნა რა ტი ვის ფილ მი.

ჟურ ნა ლის ბო ლო გა მო ცე მებ ში ნიკ ჯე იმ
ს მა სკეპ ტი კუ რი კო მენ ტა რი გა ა კე თა ამ ტი
პის კი ნო სად მი მო წი წე ბი სა და ამა ვე დროს იმ 
დაშ ვე ბის შე სა ხებ, რომ სი ნე ფი ლია „ნელი კი
ნო სად მი” თაყ ვა ნის ცე მის სი ნო ნი მუ რი ა, რაც 
სა ფეს ტი ვა ლო წრე ე ბის დი დი ნა წი ლის თ ვი საც 
არ არის უცხო. მარ თა ლი ა, მი ნი მა ლის ტუ რი კი
ნო სად მი ინ ტე რე სი შე საძ ლოა კრი ტი კო სე ბის 
მო რა ლუ რი და ეს თე ტი კუ რი სე რი ო ზუ ლო ბის 
სა ჯა როდ წარ მო ჩე ნის სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად
გენ დეს, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, ასე ვე ძა ლი ან 
მარ ტი ვად გა სა გე ბი ა, თუ რა ტომ მო ე ჭიდ ნენ 
კრი ტი კო სე ბი (მათ შო რის, მეც) ინ ტე რე სით 
ასეთ კი ნოს. ნა წი ლობ რივ, ამის მი ზეზს წარ მო
ად გენს ის ფაქ ტი, რომ კო მერ ცი უ ლი კი ნოს კო
დე ბი მე ტად კონ ვენ ცი უ რი გახ და და ინ ტერ პ რე

ტა ცი ის სი ა მოვ ნე ბის თ ვის უკ ვე ძა ლი ან მცი რე 
არე ალს ტო ვებს, გან ს ხ ვა ვე ბით, მა გა ლი თად, 
1980იანი და ად რე უ ლი 1990იანი წლე ბის გან, 
რო დე საც ენერ გი უ ლად და სწრა ფად ცვა ლე ბად 
მე ინ ს ტ რიმ ზე კო მენ ტი რე ბა კულ ტუ რის კვლე
ვით გა მოწ ვე ულ მღელ ვა რე ბას მა ინც აღ ძ რავ
და.  გან სა კუთ რე ბით ახ ლა ამე რი კულ მა კი ნომ, 
რო გორც ჩანს, ინ ტე რე სის ბო ლო ნა პერ წ კა ლიც 
კი და კარ გა ში ში სა და სა ი დუმ ლოს მო უ ხელ თე
ბე ლი თვი სე ბე ბის მი მართ: რო დის წა აწყ დით 
უკა ნას კ ნე ლად ამ მოვ ლე ნებს მე ინ ს ტ რი მულ 
ამე რი კულ კი ნო ში, გარ და, მა გა ლი თად, ისე თი 
ფილ მე ბი სა, რო გო რე ბიც არის და იქ ნე ბა სის ხ-
ლი (There Will Be Blood), რო გორ მოკ ლა მში შა-
რა რო ბერტ ფორ დ მა ჯე სი ჯე იმ სი (The Assas-
sination of Jesse James by the Coward Robert 
Ford) ან WALL.E?

სი ცა რი ე ლის შევ სე ბის გარ და, რაც ისეთ მა 
ფი ლო სო ფი ურ  პო ე ტურ მა ავ ტო რებ მა და ტო

ვეს,  რო გო რე ბიც არი ან ბერ გ მა ნი და 
ტარ კოვ ს კი, ახ ლან დე ლი „ნელი კი ნო” 
შე საძ ლოა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც პა
სუ ხი და მა ზი ა ნებ ლად პრაგ მა ტულ დე
კა და ზე, რო მელ შიც 9/11ის შემ დ გო მი 
პე რი ო დი, ცხოვ რე ბის ყო ველ დღი უ რი 
გაც ნო ბი ე რე ბის სიმ ძი მე, რო გორც პო
ლი ტი კუ რად, ეკო ნო მი კუ რად თუ ეკო
ლო გი უ რად თავ ზარ დამ ცე მი (ყოველ 
შემ თხ ვე ვა ში, და სავ ლურ სამ ყა რო ში 
მა ინც), გა მო რიცხავს ხე ლოვ ნე ბა ში სუ
ლი ე რი გან ზო მი ლე ბის არ სე ბო ბას. სუ
ლი ე რი კი ბო ლოს და ბო ლოს პო ტენ ცი
ურ ძა ლას მა ინც წარ მო ად გენს „ნელი 
კი ნოს” უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში. ამის მა გა
ლი თად შეგ ვიძ ლია ავი ღოთ აპი ჩატ პონგ 
ვი რა სე ტა კუ ლი, რომ ლის ნა მუ შევ რე ბიც 
უპი რის პირ დე ბა თა ნა მედ რო ვე ტა ი ლან
დის ყო ველ დღი უ რო ბას მი სი სარ კი

სებ რი გა მო სა ხუ ლე ბის, მი თო სუ რი სამ ყა როს, 
სიმ ბო ლო ე ბი სა და რე ლი გი ის მეშ ვე ო ბით – ყვე
ლა ზე შე მაძ რ წუ ნებ ლად 2006 წლის ფილ მ ში 
სინ დ რო მე ბი და სა უ კუ ნე (Syndroms and a Cen-
tury, 2006) (დარწმუნებით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, 
რომ ვენ ტი ლა ცი ის მი ლის შე მაშ ფო თე ბე ლი 
ახ ლო კად რი დე კა დის ყვე ლა ზე ენიგ მა ტუ რი 
ეკ რა ნუ ლი იერ სა ხე ა). ასე ვე იხი ლეთ კარ ლოს 
რე ი გა და სის ფილ მე ბი, გან სა კუთ რე ბით, ჩუმი 
სი ნათ ლე, რომ ლის პირ ვე ლი კად რი – ღა მის 
ცის მზარ დი სუ რა თი – იმ გ ვა რი კოს მო ლო გი უ
რი სი დი ა დის შეგ რ ძ ნე ბას აღ წევს, რო გორ საც 
თა ნა მედ რო ვე კი ნოს გან არას დ როს მო ე ლით.

თუმ ცა ყო ველ თ ვის არ სე ბობს იმის საფ რ
თხე, რომ მის ტი კუ რის ძი ე ბა შე საძ ლოა თა ვად 
გახ დეს ეს კა პიზ მის ფორ მა. ცხა დი ა, ჩვენ ვუ
ყუ რებთ, მა გა ლი თად, სო კუ რო ვის რუ სულ კი-
დო ბანს (Русский ковчег) (ბოლოდროინდელი 
„ნელი კი ნოს” ყვე ლა ზე შთამ ბეჭ დავ ნი მუშს) 
სწო რედ იმ მი ზე ზით, რომ გა ვექ ცეთ დამ თ რ

ჩვენმივილტვით
აბსტრაქციისკენ
მაშინ,როდესაც
მომენტალურო
ბადასიმულტა
ნურობაწარმო
ადგენსტირანულ
მოთხოვნებს,
ესკიაიძულებს
ჩვენსესთეტიკურ
მგრძნობელობას,
საკუთარითავის
შენელებისგზები
ეძებოს.
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გუნ ველ ყო ველ დღი უ რო ბას – იმა ვე მი ზე ზით 
ვუ ყუ რებთ კა საბ ლან კას ან მა მა მი ას! არ ტ ჰა უს 
კი ნო თა ვის ყვე ლა ზე დი დე ბულ გა მოვ ლი ნე
ბებ შიც კი უბ რა ლოდ გვთა ვა ზობს ეს კა პიზ მის 
გან ს ხ ვა ვე ბულ (არა აუცი ლებ ლად უფ რო კე
თილ შო ბი ლურ) ფორ მას. გა სა გე ბი მი ზე ზე ბის 
გა მო ჩვენ მი ვილ ტ ვით აბ ს ტ რაქ ცი ის კენ მა შინ, 
რო დე საც მო მენ ტა ლუ რო ბა და სი მულ ტა ნუ რო
ბა – რაც კულ მი ნა ცი ას აღ წევს სა ტე ლე ვი ზიო 
ახა ლი ამ ბე ბის ეკ რან ზე გა მო სა ხულ მრა ვალ
ხა ზო ვან სუბ ტიტ რებ ში ან ტვი ტე რის მყი სი ე
რი გა მოხ მა უ რე ბის ფუნ ქ ცი ა ში – წარ მო ად გენს 
ტი რა ნულ მოთხოვ ნებს, ეს კი აიძუ ლებს ჩვენს 
ეს თე ტი კურ მგრძნო ბე ლო ბას,  სა კუ თა რი თა
ვის შე ნე ლე ბის გზე ბი ეძე ბოს.

თუმ ცა მა შინ, რო დე საც ზო გი ერ თი ფილ მი 
ამაღ ლე ბუ ლი ოც ნე ბე ბით გვა ჯილ დო ებს, რაც, 
ცხა დი ა, თა ვის თა ვად ღი რე ბუ ლი ა, „ნელი კი ნოს” 
უნა რი, შე ა ჩე როს ჩვე ნი იმ პულ სე ბი და რე აქ ცი
ე ბი, შე საძ ლოა ასე ვე გა მო სა დე გი იყოს სამ ყა
როს თან რეფ ლექ სი უ რი კავ ში რის დამ ყა რე ბის 
თვალ საზ რი სით, იმ გ ვა რად, რომ ეს კავ ში რი 
იყოს კრი ტი კუ ლი და აუცი ლებ ლად პო ლი ტი
კუ რი. ჯე ი მი რო სა ლე სის ფილ მ ში ტყვია თავ ში 
(Bullet in the Head, 2008) სა უბ რე ბი, რო მელ თა 
გა გე ბაც შე უძ ლე ბე ლი ა, რად გან დაკ ვირ ვე ბა 
შო რი მან ძი ლი დან ხდე ბა, ETAს  გა სამ ხედ რო
ე ბუ ლო ბის თე მი სად მი და მა ფიქ რე ბე ლი მიდ გო
მის ნა წი ლი ა. სხვა ფილ მე ბი პი რა დი გა მოც დი
ლე ბის რთუ ლად და სა ჭერ სფე რო ებ ში აღ წევს: 

ფსი ქო ლო გი უ რი კრი ზი სი მტკივ ნე უ ლად არის 
აღ წე რი ლი პედ რო აგი ლე რას, ფაქ ტობ რი ვად, 
უყუ რადღე ბოდ და ტო ვე ბულ ფილ მ ში ზე გავ ლე-
ნა (La Influencia, 2007) და ლუკ რე ცია მარ ტე
ლის გა ბე დუ ლად მაც დურ ფილ მ ში უთა ვო ქა ლი 
(La Mujer sin Cabeza, 2008).

თუ კი არ სე ბობს რა ი მე ეჭ ვი, თუ რამ დე ნად 
შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ მჭვრე ტე ლო ბით მა მიდ
გო მამ თა ნა მედ რო ვე რე ა ლო ბა გა მო ავ ლი ნოს, 
ნა ხეთ ბრუ ნო დი უ მო ნის უკა ნას კ ნე ლი ფილ მი 
ა დე ვი ში (Hadewijch). ამ რე ჟი სო რის ფილ მი კა-
ცობ რი ო ბა (L’Humanité, 1999) მრა ვა ლი წლის 
მან ძილ ზე კრი ტი კო სე ბის, მათ შო რის, ჩემ მი
ერ ბრე სო ნი სე უ ლი ამაღ ლე ბუ ლო ბის თით ქ
მის პა რო დი ულ ექოდ გა ნი ხი ლე ბო და. მაგ რამ 
ადევიში რა ღაც სხვა ა: ეს არის კა თო ლი კუ რი 
და მუს ლი მუ რი ექ ს ტ რე მიზ მის მე თო დე ბის შო
რი დან და ნა ხუ ლი და პი რის პი რე ბა. ეს მი უ თი
თებს იმა ზე, რომ დი უ მო ნი უფ რო გო ნი ე რი და 
ირო ნი უ ლი რე ჟი სო რი ა, ვიდ რე ჩვენ გვე გო ნა 
და გვახ სე ნებს, რომ „ნელ კი ნოს” ემო ცი უ რი 
ჭრი ლო ბე ბის მი ყე ნე ბაც1  შე უძ ლია ისე თი ხერ
ხე ბით, რომ ლი თაც მას, რო გორც წე სი, არ ვა
ფა სებთ ხოლ მე. 

კადრი ფილმიდან სატანტანგო

ფოტოები აღებულია საიტიდან: moviestillsdb.com 

1 სტა ტი ის ორი გი ნალ ში ფრა ზა – Slow Cinema… can also 
cut to the quick – სიტყ ვე ბის, “ნელისა” და “სწრაფის” თა
მაშ ზეა აგე ბუ ლი. იდი ო მა ტუ რი გა მოთ ქ მა To cut to the 
quick ნიშ ნავს სიტყ ვით ან მოქ მე დე ბით ვინ მეს წყე ნი ნე ბას. 
რედ. შე ნიშ ვ ნა.
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თარგმანში დაკარგულები

უ კვე რო გორც კრი ტი კო სი, თავს 
რე ჟი სო რად ვხე დავ დი” – ამ ბობს 
გო და რი 1962 წელს. „დღეს თა ვი 
კვლავ კრი ტი კო სად მი მაჩ ნია და, 
გარ კ ვე უ ლი აზ რით, ახ ლა უფ რო 

მე ტა დაც ვარ კრი ტი კო სი, ვიდ რე ად რე. მარ
თა ლი ა, ახ ლა კრი ტი კის ნაც ვ ლად ფილ მებს 
ვი ღებ, მაგ რამ ეს კრი ტი კულ გან ზო მი ლე
ბა საც მო ი ცავს. მე თავს ესე ის ტად ვთვლი, 

რო მე ლიც წერს ესე ებს რო მა ნის ფორ მით ან 
რო მა ნებს ესეს ფორ მით: ოღონდ, წე რის ნაც
ვ ლად მე მათ კი ნო კა მე რით ვი ღებ”.1 

ამ გან ცხა დე ბამ დე სა მი წლით ად რე გო
დარ მა გა და ი ღო პირ ვე ლი კად რი თა ვი სი 
პირ ვე ლი მხატ ვ რუ ლი ფილ მის თ ვის. კად რი 
ფილ მის სა ხელ წო დე ბამ დე ჩნდე ბა და წარ
მო ად გენს კი ნოკ რი ტი კო სის სა ჯა რო გა
ნაცხადს: „ეს ფილ მი ეძღ ვ ნე ბა Monogram 

„

თარ გ მ ნა გი ორ გი გე თი აშ ვილ მა

ჯონათანროზენბაუმი
„უკანასკნელამოსუნთქვაზე“

როგორცკინოკრიტიკა
და წე რი ლია 2007 წელს Criterion-ისთვის, რო გორც კო მენ ტა რი DVD extra-ზე. – ჯ.რ.
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Picturesს”.
რა ტომ „მონოგრამი”? არ ჩე ვა ნი უც ნა უ

რი ა, რად გან კი ნოს ტუ დია 1931 წლი დან 1953 
წლამ დე არ სე ბობ და და, ძი რი თა დად, იაფ ფა
სი ან ვეს ტერ ნებ სა და სე რი ალ ბო უ ე რი ბო ის 
(Bowery Boys) მსგავს ნა წარ მო ე ბებს იღებ
და, თა ნაც გო დარს არას დ როს და უ წე რია რე
ცენ ზია ამ სტუ დი ის რო მე ლი მე ფილ მის თ ვის. 
მაგ რამ გა და ღე ბის სპონ ტა ნუ რი მა ნე რა და 
კადრს აც დე ნი ლი ხმა წარ მო ად გენ და იმ ეს
თე ტი კას, რო მე ლიც და ბალ ბი უ ჯე ტი ან კი ნოს 
ახა სი ა თებ და და რომ ლის თ ვი საც გო დარს 
თა ნად გო მის გა მოცხა დე ბა სურ და.  ასე რომ, 
გო და რის ეს გა ნაცხა დი არ იყო  კი ნოს ტუ დი
ის თაყ ვა ნის მ ცემ ლის მი ერ სა ჯა როდ გა მო
ხა ტუ ლი პა ტი ვის ცე მის ჟეს ტი, რო გორც ამას 
ჩავ თ ვ ლი დით, ასე თი  გა ნაცხა დი რომ რო მე
ლი მე Movie Bratsს2  გა ე კე თე ბი ნა; არა მედ, 
ეს იყო ახა ლი კი ნოს მიზ ნე ბი სა და 
საზღ ვ რე ბის დად გე ნის კრი ტი კუ ლი 
გა ნაცხა დი.

კი ნოს ამე რი კუ ლი მო დე ლე ბი, 
რომ ლებ საც გო და რი გუ ლის ხ მობ და, 
არც ისე თი და ბალ ბი უ ჯე ტი ა ნი იყო, 
რო გორც „მონოგრამის” ფილ მე ბი, 
მაგ რამ ისი ნი B კა ტე გო რი ის ფილ
მებს ჰგავ დ ნენ: რი ჩარდ ქუ ა ი ნის ფილ
მი ჩვა რი (Pushover) (კიმ ნო ვა კით მის 
პირ ველ მთა ვარ როლ ში, რო მე ლიც სა
ბე დის წე რო ქალს თა მა შობს და პრო
ტა გო ნისტს ჩვრად აქ ცევს)  და ოტო 
პრე მინ ჯე რის ფილ მი სა დაც ტრო-
ტუ ა რი მთავ რ დე ბა (Where the Side-
walk Ends). სა ინ ტე რე სო ა, რომ ორი ვე 
ამ ფილ მ ში, გან ს ხ ვა ვე ბით გო და რის 
ფილ მის გან უკა ნას კ ნელ ამო სუნ თ ქ ვა-
ზე, მოთხ რო ბი ლია ამ ბა ვი პო ლი ცი ის 
დე ტექ ტი ვე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც 
მო რა ლუ რად ეცე მი ან. რო დე საც ჯინ 
სი ბერ გი კი ნო თე ატ რ ში შე დის, ჩვენ 
გვეს მის სა უნ დ ტ რე კის ერ თი მო ნაკ ვე
თი პრე მინ ჯე რის ფილ მი დან მორევი 
(Whirlpool) (და, რა თქმა უნ და, პრე მინ
ჯე რის მშვი დო ბით, სევ დავ (Bounjour 
Tristesse) ინ ს პი რა ცი ას წარ მო ად გენ
და პატ რი სი ას გმი რი სათ ვის). ფილ მ
ში ჩვენ ვხვდე ბით ჰამ ფ რი ბო გარ ტის 
პოს ტერს, დი ა ლო გის ორი რეპ ლი კა კი შე საძ
ლოა დე შილ ჰე მეტ თან იყოს და კავ ში რე ბუ ლი, 
მა გა ლი თად: „მე ყო ველ თ ვის არას წო რი მან
დი ლოს ნე ბი მიყ ვარ დე ბა” (მალტური შე ვარ-
დე ნი, The Maltese Falcon, ფილ მი); აგ რეთ ვე 
ვის მენთ ფილ მის გმი რის კრი ტი კას აბ რე შუ
მი სა და ტვი დის ერ თად ტა რე ბის გა მო (მინის 
გა სა ღე ბი, The Glass Key, რო მა ნი).

უკა ნას კ ნე ლი, რა თქმა უნ და, ლი ტე რა ტუ
რუ ლი ცი ტა ტაა და გო და რის კი ნო კულ ტუ
რის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ას პექ ტი იმა ში 

მდგო მა რე ობს, თუ რამ დე ნად მჭიდ როდ უკავ
შირ დე ბა ის იდე ებს ლი ტე რა ტუ რის, ფი ლო
სო ფი ის, მუ სი კი სა და მხატ ვ რო ბის შე სა ხებ. 
ამ ფილ ში ალუ ზი ე ბი ხე ლოვ ნე ბას თან და ლი
ტე რა ტუ რას თან მი მარ თე ბით (მაგალითად, 
პი კა სო და ფოლ კ ნე რი) ძი რი თა დად პატ რი
სი ას უკავ შირ დე ბა, ხო ლო კი ნო ა ლუ ზი ე ბი – 
ძი რი თა დად მი შელს; მაგ რამ აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ ორი ვე გმი რი თა ნაბ რად არის და კავ ში
რე ბუ ლი ეგ ზის ტენ ცი ა ლურ ფი ლო სო ფი ას
თან. რო დე საც პატ რი სია ამ ბობს, რომ თვა
ლე ბის და ხუჭ ვი სას არას დ რო საა საკ მა რი სი 
სიბ ნე ლე, ეს ლტოლ ვა სი ცა რი ე ლის კენ ერ თ
დ რო უ ლად ორი რა მის გა მომ ხატ ვე ლი ა. ერ თი 
მხრივ, სი ცა რი ე ლის კენ ლტოლ ვა არის მე ტა
ფი ზი კუ რი, მე ო რე მხრივ კი ამ ფრა ზით გმი რი 
იხ სე ნებს ან არას წო რად იხ სე ნებს დი ა ლო გის 
რეპ ლი კას ბერ გ მა ნის ფილ მი დან ზაფხუ ლის 

ინ ტერ ლუ დია (Sommerlak), რო მე ლიც 
გო დარს ერ თხელ უკ ვე გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ჰქონ და  რე ცენ ზი ა ში დაგ ლას სირ კის 
ფილ მ ზე დრო სიყ ვა რუ ლი სა და დრო 
სიკ ვ დი ლი სა (A Time to Live and a 
Time to Die).

ჩვენ ისიც შეგ ვიძ ლია ვამ ტ კი ცოთ, 
რომ ფილ მ ში უკა ნას კ ნელ ამო სუნ თ ქ-
ვა ზე “მოხტუნავე” მონ ტა ჟის მა გა ლი
თე ბი თა ვი სი მნიშ ვ ნე ლო ბით ეგ ზის
ტენ ცი ა ლუ რია (რაც ხსნის ჟან  პოლ 
სარ ტ რის მი ერ ფილ მის მო წო ნე ბას), 
ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ვე თან ხ მე
ბით კრი ტი კოს ენ დ რიუ სა რისს, რომ
ლის მი ხედ ვი თაც ნახ ტომ კად რებს 
იგი ვე დატ ვირ თ ვა აქვს, რაც იოზეფ 
ფონ შტერ ნ ბერ გის ნე ლი წა ფე ნის 
ტექ ნი კას, რომ ლი თაც ხაზ გას ხ მუ
ლია „მორალურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს 
შო რის არ სე ბუ ლი დრო ი თი ინ ტერ ვა
ლე ბის უსაზ რი სო ბა”. ფილ მის გმი რის 
მი შე ლის მსგავ სად, „ყველაფერი მი სა
ღე ბი ა” ფი ლო სო ფი ის მიმ დე ვა რი გო
და რი მოჩ ვე ნე ბი თი ნე ბის მი ე რო ბით 
იყე ნებს ნახ ტო მი მონ ტა ჟის ტექ ნი კას 
იმ მიზ ნით, რომ ხე ლახ ლა შექ მ ნას კი
ნო, რო მე ლიც უყ ვარს, ისე რო გორც 
ის იყე ნებს აირი სის3  არ ქა ულ კადრს 
უხ მო კი ნოს ეპო ქი დან.

ერ თ ერ თი ფილ მი, რომ ლი და ნაც გო და
რი ძა ლი ან აშ კა რად სეს ხუ ლობს, და რომ ლის 
შე სა ხებ და დე ბი თი რე ცენ ზი აც აქვს და წე რი
ლი, არის სე მუ ელ ფუ ლე რის ორ მო ცი თო ფი 
(Forty Guns). 1957 წელს გა და ღე ბულ ვეს
ტერ ნ ში, მას შემ დეგ რაც მე თო ფე, რომ ლის 
როლ საც ივ ბრენ ტი ას რუ ლებს, ჯინ ბე რის
თან ფლირტს იწყებს, კერ ძო შეკ ვე თით დამ
ზა დე ბუ ლი იარა ღის შე მოწ მე ბი სას ჯინ ბე რი 
თა მაშ  თა მა შით უმიზ ნებს მას იარაღს და 
ჩვენ ვხე დავთ ივ ბრენ ტის გა მო სა ხუ ლე ბას, 

უკანასკნელ ამოსუნთქვაზე – 60

„უკვეროგორცკრი
ტიკოსი,თავსრეჟი
სორადვხედავდი.
დღესთავიკვლავ
კრიტიკოსადმიმაჩ
ნიადა,გარკვეული
აზრით,ახლაუფ
რომეტადაცვარ
კრიტიკოსი,ვიდრე
ადრე.მართალია,
ახლაკრიტიკის
ნაცვლადფილ
მებსვიღებ,მაგ
რამესკრიტიკულ
განზომილებასაც
მოიცავს.მეთავს
ესეისტადვთვლი,
რომელიცწერს
ესეებსრომანის
ფორმითანრომა
ნებსესესფორმით:
ოღონდ,წერისნაც
ვლადმემათკინო
კამერითვიღებ.“
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რო მე ლიც მოქ ცე უ ლია იარა ღის ლუ ლა ში, 
რაც ექ ს პ რომ ტულ აირი სის კადრს ქმნის. ეს 
გა მო სა ხუ ლე ბა ფო კუ სი დან გა დის და გა დავ
დი ვართ კოც ნის სა შუ ა ლო ხე დის კად რ ზე. 
ჯინ ბე რი ამ ბობს: „ადრე არას დ როს მი კოც
ნია მე თო ფის თ ვის”, ივ ბრენ ტი კი პა სუ ხობს: 
„უკუცემაც იყო?”.

გო და რის ვერ სი ა ში – 23წუთიანი მო ნაკ
ვე თი, რო მე ლიც ფილ მის ყვე ლა ზე გრძე ლი 
ეპი ზო დის ერთ მე სა მედს იკა ვებს, ეთ მო ბა 

პატ რი სი ას სას ტუმ როს ნო მერ ში მი სი და მი
შე ლის მერ ყე ვი ურ თი ერ თო ბე ბის აღ წე რას – 
სქე სე ბი შებ რუ ნე ბუ ლია და ქა ლი აღარ არის 
აგ რე სო რი. პატ რი სია პოს ტერს და ახ ვევს და 
მი სი მეშ ვე ო ბით უყუ რებს მი შელს, რო მე ლიც 
პა სუ ხად მო რი დე ბუ ლად უყუ რებს პატ რი
სი ას. შემ დეგ მა თი კოც ნის ახ ლო კად რი დან 
გა დავ დი ვართ ნელ კონ ტ რ  ზუმ ზე. ამა სო
ბა ში ფილ მის მუ სი კა ლუ რი თე მა პატ რი სი ას 
მიმ ზიდ ვე ლად რო მან ტი კუ ლი თე მი დან მი შე

თარგმანში დაკარგულები
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ლის მშრალ ჯა ზურ სა ფორ ტე პი ა ნო თე მა ზე 
ინაც ვ ლებს. ასე რომ, პატ რი სი ას მხრი დან 
და ნე ბე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი მო მენ ტი – 
არა მო რა ლუ რი, არა მედ რო მან ტი კუ ლი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა – გა მო ტო ვე ბუ ლი ა. და გო და
რი, რო მე ლიც საკ მა ოდ დიდ ხანს ამ ზა დებ და 
მი შე ლის მი ერ პატ რი სი ას ცდუ ნე ბის გეგ მას, 
წინ უს წ რებს მის გა მარ ჯ ვე ბას.

მი შე ლი იგებს ბრძო ლას, მაგ რამ არა ომს.  
გო და რის მა ჩო პო ზი ცია მი სი ფილ მის პრო ტა

გო ნის ტი სას  ეხ მა უ რე ბა: ქა ლე ბი მო ღა ლა ტე
ე ბი არი ან, კა ცე ბი კი – ჩვრე ბი.  თუ კი გო და რი 
ვინ მეს წი ნა შე ვალ დე ბუ ლია ამ მა ზო ხიზ მის
თ ვის, ეს შე იძ ლე ბა იყოს ჟან  პი ერ მელ ვი ლი, 
გო და რის მთა ვა რი წი ნა მორ ბე დი ამე რი კუ ლი 
სტი ლის თრი ლე რი სა და ევ რო პუ ლი არ ტ  კი
ნე მა ტოგ რა ფის შეჯ ვა რე ბის სა კითხ ში. მელ
ვი ლიც გო და რის მსგავ სად  მო ჯა დო ე ბუ ლი 
იყო ამე რი კით,  რაც მის მი ერ მოგ ვი ა ნე ბით 
აღე ბულ გვარ შიც მი ნიშ ნე ბუ ლია და, ამა ვე 
დროს, იყო ავ ტო დი დაქ ტი და ერ თ გ ვა რი დენ
დი, რაც ნათ ლად ჩანს, რო ცა ვხე დავთ, რო
გორ თა მა შობს ის გო და რის ფილ მ ში მწე რალ 
პარ ვუ ლეს კოს.  ფილ მ ში აშ კა რა მი თი თე ბაც 
კი არის მელ ვი ლის 1955 წლის პირ ველ ნუ არ 
ფილ მ ზე მო თა მა შე ბო ბი  (Bob le Flambeur) – 
რო დე საც მი შე ლი ამ ბობს, რომ ბობ მონ ტენს, 
ალ ბათ, შე უძ ლი ა, ჩე კი გა უ ნაღ დოს, მას კი პა
სუ ხო ბენ: „ის ცი ხე ში ა, იდი ო ტო!”

გან ს ხ ვა ვე ბა თაყ ვა ნის მ ცე მელ სა და კრი
ტი კოსს შო რის წარ მო ად გენს არა მხო ლოდ 
ამ ორი რო ლის მი ზან თა შო რის გან ს ხ ვა ვე
ბის, არა მედ ტემ პე რა მენ ტის სა კითხს. დი ზი 
გი ლეს პი საყ ვირ ზე შეს რუ ლე ბის სა კუ თარ 
სტილს იმას უმად ლო და, რომ როი ელ რი ჯის 
მი ბაძ ვა ვერ შეძ ლო, ფოლ კ ნე რი კი რო მან ტი
კულ პო ე ზი ა ში თა ვის მარცხს ასა ხე ლებ და 
პრო ზა ში მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სტი
ლის სა ფუძ ვ ლად. რო გორც ტ. ს. ელი ო ტი 
წერ და: „ემოციასა / და პა სუხს შო რის / ეცე მა 
ჩრდი ლი”. (Between the emotion / And the re
sponse / Falls the shadow.) სწო რედ მო დელ
სა და იმი ტა ცი ას შო რის არ სე ბულ ჩრდილ ში 
უნ და მო ვა თავ სოთ გო და რის კრი ტი კა. პირ
ვე ლი მხატ ვ რუ ლი ფილ მის შექ მ ნი დან სა მი 
წლის შემ დეგ მან თქვა: „იმის მი უ ხე და ვად, 
რომ იყო დრო, რო დე საც ამ ფილ მის გა მო 
სირ ცხ ვი ლის გრძნო ბა მე უფ ლე ბო და, მე მომ
წონს უკა ნას კ ნელ ამო სუნ თ ქ ვა ზე, მაგ რამ 
ახ ლა ვხე დავ, სად არის მი სი ად გი ლი – მი სი 
ად გი ლია ფილ მ თან ელი სი სა ოც რე ბა თა ქვე-
ყა ნა ში (Alice in Wonderland), და მე ვცდე ბო
დი, რო დე საც ვფიქ რობ დი, რომ მი სი ად გი ლი 
იყო ფილ მ თან ნა ი ა რე ვი სა ხე (Scarface).” 

ფოტოები აღებულია საიტიდან: moviestillsdb.com 

1 გოდარი აქ ალექსანდრ ასტრუკის “კამერაკალმის” 
აშკარა პერიფრაზირებას მიმართავს, რომლის მიხედვით 
თანამედროვე რეჟისორი კამერით ისევე წერს, როგორც 
მწერალი წერს რომანს და მხატვარი – ტილოს. (რედ. 
შენიშვნა)
2 ახალი ჰოლივუდის შემადგენელი ჯგუფი – მარტინ 
სკორსეზე, ფრენსის ფორდ კოპოლა, პოლ შრეიდერი, 
ჯორჯ ლუკასი, სტივენ სპილბერგი, ბრაიან დე პალმა და 
სხვები. ეს იყო რეჟისორების პირველი თაობა, რომლებმაც 
განათლება კინოსკოლაში მიიღეს და რომელთა ფილმები 
სხვა რეჟისორების ალუზიებსაც იწვევდა. ეს ჯგუფი 
იმითაც გამოირჩეოდა, რომ მისი წევრები ერთმანეთთან 
თანამშრომლობდნენ. (რედ. შენიშვნა)
3 კადრზე დადებული შავი წრე, რომელიც იხურება 
ეპიზოდის დასასრულს ან პირიქით, იხსნება ახალი 
ეპიზოდის დაწყების წინ. (რედ. შენიშვნა)
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1
984 წელს ფრენკ ზა პა ამე რი კის უნი ვერ
სი ტე ტე ბის კომ პო ზი ტორ თა ასო ცი ა ცი ის 
ყრი ლო ბა ზე სიტყ ვით გა მო ვი და და გა ნი
ხი ლა კულ ტუ რის წარ მო ე ბის ფე ნო მე ნი, 
რო გორც დამ კ ვე თის = მე ფის და შემ ს რუ

ლებ ლის = ჯამ ბა ზის ურ თი ერ თო ბა. მი სი ვე სიტყ
ვე ბით რომ ვთქვათ, „ერთი უბ რა ლო მას ხა რა” 
ელა პა რა კა „სერიოზულ ამე რი კელ კომ პო ზი ტო
რებს” იმ „მძიმე სა კითხ ზე”, რო მე ლიც იმ დ რო
ინ დელ მუ სი კა ლურ ინ დუს ტ რი ა ში იყო გა მე ფე
ბუ ლი. ზა პამ გა მოს ვ ლი სას შექ მ ნა პერ სო ნა ჟი, 
ცა მე ტი წლის დე ბო რა, ღვთის მო ში ში თეთ რ კა ნი
ა ნი ამე რი კე ლი წყვი ლის შვი ლი, რო მე ლიც ინ დუს
ტ რი ის თ ვის მთა ვარ მოთხოვ ნებს აწე სებს. დე ბო
რა დი დი ჭკუ ი თა და გო ნე ბით არ გა მო ირ ჩე ო და, 
მაგ რამ ის მომ ხ მა რე ბე ლი აუდი ტო რი ის ყვე ლა ზე 
მრა ვალ რიცხო ვა ნი სეგ მენ ტის სა ხე იყო და, რაც 
მთა ვა რი ა, დე ბო რა იყო ცა მე ტი წლის, რის გა მოც 
იქ ნებ ბევ რი რამ ეპა ტი ე ბო და კი დეც. ფრენკ ზა
პა უნი ვერ სი ტე ტებ ში გა მაგ რე ბულ კომ პო ზი ტო
რებს, ფაქ ტობ რი ვად, პოპ  კულ ტუ რის წარ მო ე ბა
ზე ელა პა რა კე ბო და.

პოპ  კულ ტუ რა ხომ ჟან რი არა ა, რომ კონ კ
რე ტუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი ჰქონ დეს?! ის მდგო
მა რე ო ბა ა, რო მე ლიც ეპო ქის შე სა ბა მი სად იც ვ
ლის ფორ მებს და ხე ლოვ ნე ბა ში სხვა დას ხ ვა გზით 
ყა ლიბ დე ბა. ძა ლი ან ხში რად დი დი კომ პა ნი ე ბი, 
რო მელ თაც კარ გად აქვთ შეს წავ ლი ლი მომ ხ მა
რე ბე ლი აუდი ტო რია – იცი ან, თუ რა არის მი სი 
მთა ვა რი მოთხოვ ნე ბი ამა თუ იმ მი მარ თუ ლე ბით 
– ქმნი ან ძვირ, თუმ ცა მალ ფუ ჭე ბად პრო დუქტს, 
რომ ლის მარ კე ტინგს, პი არ სა და დის ტ რი ბუ ცი
ას იმ დე ნი ვე ფულს ახარ ჯა ვენ, რამ დენ საც უშუ
ა ლოდ პრო დუქ ტის წარ მო ე ბას. არ სე ბობს მე ო რე 
შემ თხ ვე ვაც, რო ცა ან დერ გ რა უნ დი დან წა მო სუ ლი 
ტა ლან ტი იმ დე ნად აშ კა რა და შე უზღუ და ვი ა, რომ 
სა ავ ტო რო ნი ჭი ბაზ რის მოთხოვ ნებ ზე იმარ ჯ
ვებს და დი დი კომ პა ნი ე ბი ასეთ ტა ლანტს გვერდს 
ვე ღარ უვ ლი ან. ისი ნი ჩა მო დი ან მე ფის ტახ ტი დან 
და ჯამ ბა ზის მოთხოვ ნებს უკ ვე თა ვად ას რუ ლე
ბენ. ამ დროს შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ბა ზა რი იტა
ცებს ნიჭს, მაგ რამ ამ გ ვა რი თა ნამ შ რომ ლო ბე ბი 
ხში რად ისეთ უნი ვერ სა ლურ სა ხე ლოვ ნე ბო პრო
დუქტს ქმნის, რო მე ლიც არც მალ ფუ ჭე ბა დია და, 
სა ავ ტო რო ხა სი ა თის მი უ ხე და ვად, არა მხო ლოდ 
აკა დე მი უ რი და პრე ტენ ზი უ ლი (გნებავთ, სნო ბუ
რი) წრე ე ბის თ ვის არის სა ინ ტე რე სო, არა მედ ცა
მე ტი წლის დე ბო რა საც აღაფ რ თო ვა ნებს. 

ახალ ზე ლან დი ელ მა კი ნო რე ჟი სორ მა ტა ი კა 
უაიტი ტიმ ორი ვე გზა უკ ვე გა ი ა რა – ან დეგ რა
უნ დი და ნაც ამო ყო თა ვი და მალ ფუ ჭე ბა დი კი
ნოპ რო დუქ ტიც შექ მ ნა. თუმ ცა ის ალ ბათ მა ინც 
სა ავ ტო რო კი ნოს უნ და მი ვა კუთ ვ ნოთ – ტა ი კა 
უაიტი ტის სა ავ ტო რო კი ნოს, რო მე ლიც უკ ვე პოპ  
კულ ტუ რის ნა წი ლი გახ და. 

2019 წელს ეკ რა ნებ ზე მი სი უახ ლე სი მხატ ვ
რუ ლი ფილ მი ბა ჭია ჯო ჯო (Jojo Rabbit) გა მო ვი და 
და არა ერ თი პრეს ტი ჟუ ლი და ჯილ დო ე ბის ისეთ 

მნიშ ვ ნე ლო ვან ნო მი ნა ცი ებ ში მოხ ვ და, რომ ლებ
შიც, ბევ რი კრი ტი კო სის აზ რით, არა ფე რი ესაქ
მე ბო და, მაგ რამ საქ მე ასე მარ ტი ვად ნამ დ ვი ლად 
არა ა. რე ჟი სო რის თ ვის წლე ვან დე ლი ოს კა რის 
ნო მი ნა ცია პირ ვე ლი არ ყო ფი ლა, ის ჯერ კი დევ 
2005 წელს იჯ და კო და კის თე ატ რის სა ვარ ძელ
ში მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მის თ ვის ორი მან ქა ნა, 
ერ თი ღა მე (Two Cars, One Night).

2000იანი წლე ბის შუა პე რი ო დი დან, რო ცა 
ტა ი კა უაიტი ტი კო მი კო სის კა რი ე რი დან მთლი ა
ნად კი ნე მა ტოგ რაფ ში ინაც ვ ლებს, მი სი ფილ მე
ბი უკ ვე რე გუ ლა რუ ლად ეშ ვე ბა სა ერ თა შო რი სო 
კი ნო გა ქი რა ვე ბა ში და მსოფ ლიო კი ნე მა ტოგ რა
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ფის რი გი თი “ანდერდოგი” ნელ  ნე ლა ოს კა რო სა
ნი სცე ნა რის ტი სა და რე ჟი სო რის სტა ტუ სის კენ 
იწყებს სვლას.

უაიტი ტი პირ ვე ლად 2014 წელს აღ მო ვა ჩი ნე, 
რო დე საც სრუ ლი ად შემ თხ ვე ვით ერთ ფო ტო
კო ლაჟს გა და ვაწყ დი: მე19 სა უ კუ ნის ცნო ბილ 
თბი ლი სურ ფო ტო ზე ყა რა ჩო ღე ლე ბი არი ან გა
მო სა ხულ ნი, მათ შო რის კი ფო ტო შო ფით ვამ პი
რია ჩას მუ ლი. აღ მოჩ ნ და, რომ ეს ფო ტო ტა ი კა 
უაიტი ტის და ჯე მე ინ კლე მე ნის ფილ მის თ ვის რას 
ვა კე თებთ სიბ ნე ლე ში (What We Do in the Shad-
ows, 2014) და მუ შავ და. სუ რა თი მოგ ვითხ რობს 
ვე ლინ გ ტონ ში მცხოვ რე ბი ვამ პი რე ბის შე სა ხებ, 

რომ ლე ბიც ქა ლა ქის სო ცი ა ლურ უმ ცი რე სო ბას 
წარ მო ად გე ნენ და სა ჭი როა მა თი ინ ტეგ რა ცია და 
კულ ტუ რუ ლი ასი მი ლა ცია და ნარ ჩენ მო სახ ლე ებ
თან. ფილ მი ე. წ. Mockumentary ჟანრს გა ნე კუთ ვ
ნე ბა, რო მე ლიც, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა და ღე
ბუ ლია დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს სპე ცი ფი კით, ყო ველ 
ნა ბიჯ ზე რო გორც ჟან რულ, ისე სა კითხის პა რო
დი რე ბას გუ ლის ხ მობს. 

მას შემ დეგ, რაც მი სი ნა დი რო ბა ვე ლურ 
ადა მი ა ნებ ზე (Hunt for the Wilderpeople, 2016) 
ახალ ზე ლან დი უ რი კი ნოს ის ტო რი ა ში ყვე ლა
ზე შე მო სავ ლი ა ნი ფილ მი გახ და, უაიტი ტი Mar
velმა და ამ ტ კი ცა რე ჟი სო რად პრო ექ ტის თ ვის 
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თო რი: რა გან რო კი (Thor: Ragnarok, 2017), რომ
ლის ბი უ ჯე ტი 25ჯერ აღე მა ტე ბო და ყვე ლა იმ 
ფილ მის ერ თად აღე ბულ ბი უ ჯეტს, რაც კი ტა ი
კას მა ნამ დე გა და უ ღი ა. ფილ მ ზე აზ რე ბი გა ი ყო: 
„მარველის” უპი რო ბო ტრფი ა ლებს სუ რა თი მო ე
წო ნათ და ფილ მ მა დი დი შე მო სა ვა ლიც მო ი ტა ნა. 
თუმ ცა სხვე ბი ფიქ რო ბენ, რომ ტა ი კა უატი ტიმ 
თო რი: რაგ ნა რო კის სა ხით შექ მ ნა მთლი ა ნი პა რო
დია მარ ვე ლის სრულ ფილ მოგ რა ფი ა ზე და თა ნაც 
ამა ში ჯამ ბაზ მა მე ფის ფუ ლი გა მო ი ყე ნა. არ ვი ცი, 
რო მელ კა ტე გო რი ას მი ვა კუთ ვ ნო თა ვი, ფილ მი 
იმ დე ნად სუს ტი ა. მაგ რამ ამ თა ნამ შ რომ ლო ბა
ში ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო დე ტა ლი სწო რედ ისა ა, 
რომ ამ ხე ლა კორ პო რა ცი ამ და ბალ ბი უ ჯე ტი ა ნი, 
სა ავ ტო რო შა ვი კო მე დი ე ბის რე ჟი სორს ჩა ა ბა
რა წლის ერ თ ერ თი უმ თავ რე სი პრო ექ ტი და მის 
ნიჭს მი ენ დო, რა საც, თუ კი “მარველის” ფილ მოგ
რა ფი ას გა და ხე დავთ, ხში რად ნამ დ ვი ლად არ მი
მარ თავს ხოლ მე.

ფილ მით თო რი: რაგ ნა რო კი უაიტი ტიმ ერ თი 
მხრივ ფუ ლი იშო ვა, მე ო რე მხრივ კი “დებორებში” 
მო იხ ვე ჭა სა ხე ლი. ამან გზა გა უხ ს ნა, რომ ამი ე რი
დან უფ რო ამ ბი ცი უ რი ბი უ ჯე ტით შე ექ მ ნა კი ნო 
და 2018 წელს ის ძველ იდე ას მი უბ რუნ და: კრის
ტენ ლო რენ სის რო მა ნის ცის გა მომ წყ ვ დე ვა (Cag-
ing Skies) სცე ნა რად ადაპ ტი რე ბა რე ჟი სორს წლე
ბის წინ დე დამ ურ ჩი ა. 

ფილ მის სი უ ჟე ტი მე ო რე მსოფ ლიო ომის 

ბო ლო თვე ებ ში მიმ დი ნა რე ობს და ათი წლის 
იოჰა ნეს „ჯოჯო” ბეტ ც ლე რის (რომან გრი
ფინ დე ი ვი სი) ამ ბავს მოგ ვითხ რობს, რო მე ლიც 
“ჰიტლერიუგენდისთვის” გა მო უ სა დე გა რი ჯა რის
კა ცი აღ მოჩ ნ დე ბა. ჯო ჯოს ორი მთა ვა რი პრობ ლე
მა აქვს: ის ად რე ულ ასაკ ში ვე მას კუ ლი ნიზ მი თაა 
და ა ვა დე ბუ ლი და ჰყავს წარ მო სახ ვი თი მე გო ბა რი 
ადოლფ ჰიტ ლე რი, რომ ლი საც უპი რო ბოდ სწამს 
და ფილ მის პირ ვე ლი ვე სცე ნა ში დებს ფიცს, რომ 
მზა და ა, ფი უ რე რის თ ვის სი ცოცხ ლეც კი გა წი როს.

ჯო ჯოს საწ ვ რ თ ნელ ბა ნაკ ში პრო პა გან დის
ტულ იდე ებს ახ ვე ვენ თავს და რომ არა სუ ლე ლუ
რი შემ თხ ვე ვა, რო მელ საც ლა მის შე ე წი რა, იქ ნებ 
მი სი ის ტო რი აც სხვა ნა ი რად წარ მარ თუ ლი ყო! 
და კოჭ ლე ბუ ლი და სა ხე ნა ი ა რე ვი ბი ჭუ ნა დრო ის 
უმე ტეს ნა წილს სახ ლ ში ატა რებს და ერთ დღე საც 
აღ მო ა ჩენს, რომ დე და მი სი (სკარლეტ იოჰან სო ნი) 
კე დელს მიღ მა და ფა რულ სა თავ სო ში ებ რა ელ გო
გო ნას მა ლავს, რო მე ლიც ჯო ჯოს გარ დაც ვ ლი ლი 
დის მე გო ბა რი ელ საა (ტომასინ მაქ კენ ზი). ელ სას 
აღ მო ჩე ნის შემ დეგ ჯო ჯო პირ ვე ლად და უშ ვებს, 
რომ ებ რა ე ლე ბი თურ მე სუ ლაც არ ყო ფი ლან თევ
ზის ქერ ც ლით და ფა რუ ლი, რქი ა ნი და კომ ბოს
ტოს სუ ნით აყ რო ლე ბუ ლი არ სე ბე ბი, რო გორც 
ამას ბა ნაკ ში ას წავ ლიდ ნენ. ბი ჭი სი ტუ ა ცი ას 
აწონ  და წო ნის და მიხ ვ დე ბა, რომ ელ სას გეს ტა
პოს თან და ბეზღე ბა არ აწყობს, რად გან ამით დე
და მი სიც საფ რ თხე ში ჩა ვარ დე ბა. თუმ ცა გო გო ნას 
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სახ ლ ში გა ჩე რე ბაც მის თ ვის წარ მო უდ გე ნე ლი ა, 
ამი ტომ პი რო ბას წა უ ყე ნებს, რომ ყო ველ დღე ებ
რა ე ლე ბის შე სა ხებ უამ ბოს, თა ვად კი ნორ ჩი ნა
ცის ტე ბის თ ვის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს და წერს, თუ 
რო გორ ამო იც ნონ ებ რა ე ლი.

ჯო ჯო, სარ გებ ლობს რა იმით, რომ გო გო
ნა სახ ლ შია გა მო კე ტი ლი და გა რე სამ ყა როს თან 
კავ ში რი არ აქვს, მას თან ურ თი ერ თო ბი სას ფაქ
ტობ რი ვად სხვა, სა ი დუმ ლო და ხე ლოვ ნურ ინ
კარ ნა ცი ას ქმნის. არა და სი ნამ დ ვი ლე ში ჯო ჯო 
ხომ ერ თი მში შა რა ბი ჭუ ნა ა, რო მელ საც არა თუ 
გვე ლის გო ნე ბა, მგლის სხე უ ლი და პან ტე რას გამ
ბე და ო ბა აქვს (როგორც ამას ფილ მის და საწყის ში 
წარ მო სახ ვით მე გო ბარს უმ ტ კი ცებს), არა მედ ერ
თი უწყი ნა რი ბა ჭი ის თ ვი საც კი არ შე უძ ლია კის
რის მო ტე ხა.

ბა ჭია ჯო ჯო ში კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი თვალ
საზ რი სით შე საძ ლოა არც არა ფე რია ახა ლი; დი დი 
ალ ბა თო ბით არც პირ ვე ლი ამ ბა ვი ა, სა დაც პერ
სო ნაჟს წარ მო სახ ვით მე გობ რად ადოლფ ჰიტ
ლე რი ჰყავს, მაგ რამ უაიტი ტის ორი უმ თავ რე სი 
კო ზი რი აქვს, რაც ფილმს გა მორ ჩე ულს 
ხდის. პირ ვე ლი არის ნა ციზ მის, რო გორც 
ის ტო რი უ ლი ფე ნო მე ნის პა რო დი უ ლი გა
და აზ რე ბა, რა საც უაიტი ტი წი ნა ფილ მებ
შიც მი მარ თავს. რას ვა კე თებთ ჩრდი ლებ-
ში ვამ პი რი დი კო ნი „ჰიტლერის ვამ პირ თა 
არ მი ა ში” მსა ხუ რობ და და ომის შემ დეგ, 
ევ რო პა ში რომ აღარ და ედ გო მე ბო და, ვე
ლინ გ ტონ ში გა და სახ ლ და. ბი ჭუ ნა ში (BOY, 
2010) კი სახ ლ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი მა მა, ჩარ
ჩო ჩა მო ფა რე ბულ კე დელ ზე ყმაწ ვი ლო ბი
სას მი ხა ტულ სვას ტი კას აღ მო ა ჩენს, წა
მით სა კუ თარ წარ სულ ზე და ფიქ რ დე ბა და 
შვილს პირ ველ რჩე ვას აძ ლევს, რომ რაც 
უნ და მოხ დეს, ნა ციზ მის გან ყო ველ თ ვის შორს 
და ი ჭი როს თა ვი.

ერ თ ერთ ძველ გა მოს ვ ლა ში უაიტი ტი თა ვის 
ბავ შ ვო ბას იხ სე ნებს და ამ ბობს, რომ ძა ლი ან მოს
წონ და სვას ტი კის გე ო მეტ რი უ ლი ფორ მა და გა
მუდ მე ბით ხა ტავ და მას თა ვის რვე უ ლებ ში, თუმ
ცა ამის გა მო და ნა შა უ ლის აუხ ს ნე ლი შეგ რ ძ ნე ბა 
ეუფ ლე ბო და და სვას ტი კებს მა შინ ვე ფან ჯ რე ბად 
გა და ა კე თებ და ხოლ მე. ფილ მ ში არის ეპი ზო დი, 
სა დაც რე ჟი სო რი ფაქ ტობ რი ვად სა კუ თარ თავს 
ელა პა რა კე ბა:

– რა ნა ცის ტი შენ ხარ?! – ნიშ ნის მო გე ბით 
ეუბ ნე ბა ებ რა ე ლი გო გო ნა ჯო ჯოს.

– სვას ტი კა მომ წონს. მე მგო ნი ეს ყვე ლა ფერს 
ამ ბობს. – პა სუ ხობს ბი ჭი.

– სუ ლაც არა. შენ უბ რა ლოდ ათი წლის ბავ შ ვი 
ხარ, რო მელ საც სვას ტი კა მოს წონს. მე ტი არა ფე რი.

ასე ავ ლებს პა რა ლელს ტა ი კა უაიტი ტი სა
კუთრ ბავ შ ვო ბას თან და ამავ დ რო უ ლად ესა უბ რე
ბა ყვე ლა იმ ბავშვს, რომ ლის თ ვი საც ის ტო რი ის 
ნა ცის ტუ რი იდე ო ლო გი ით სავ სე ფურ ცე ლი ტა
ბუ და დე ბულ და აუხ ს ნელ თე მას წარ მო ად გენს. 

შემ თხ ვე ვი თი არა ა, რომ უაიტი ტის კი ნო ში 

ყვე ლა ზე და სა მახ სოვ რე ბე ლი პერ სო ნა ჟე ბი სწო
რედ ბავ შ ვე ბი არი ან: რი კი ფილ მი დან ნა დი რო ბა 
ვე ლურ ადა მი ა ნებ ზე, ბი ჭუ ნა და მი სი ძმა რო
კი ფილ მი დან ბი ჭუ ნა, და ახ ლა ჯო ჯო ბეტ ც ლე
რი და ელ სა ბა ჭია ჯო ჯო დან. ამის მი ზე ზი ისა ა, 
რომ უაიტი ტის ნა პოვ ნი აქვს გზა, თუ რო გორ 
ელა პა რა კოს ბავ შ ვებს მათ თ ვის გა სა გებ ენა ზე 
ისეთ საფ რ თხი ლო სა კითხ ზე, რო გო რიც ნა ციზ
მი ა. რე ჟი სორ მა ეს უმე ტეს წი ლად იმის ხარ ჯ ზე 
იცის, რომ მას კარ გად ეს მის პოპ  კულ ტუ რის არ
სი – მათ შო რის ცა მე ტი წლის დე ბო რე ბის ენა – და 
ეს მი სი მე ო რე კო ზი რი ა. უაიტი ტის პერ სო ნა ჟე ბი 
არა სო დეს და იკ ვეხ ნი ან იმ დი დი ცოდ ნით, რაც 
აკა დე მი ურ სა ზო გა დო ე ბა ში “ინტელექტუალურ 
ცოდ ნა და ა” შე ფა სე ბუ ლი. ისი ნი არა ვაგ ნე რის 
და მა ლე რის მუ სი კა ზე, არა მედ თუ ფაქ შა კუ რის 
და მა იკლ ჯექ სო ნის სიმ ღე რებ ზე იზ რ დე ბი ან და 
შთა გო ნე ბა საც იქ პო უ ლო ბენ.

სწო რედ ეს ცოდ ნა აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას ტა
ი კა უაიტი ტის, რომ მოჰ ყ ვეს ნა ციზ მი სა და ჰიტ
ლე რის ამ ბავს, რო გორც მალ ფუ ჭე ბა დი, ჩა ვარ

დ ნი ლი პრო დუქ ტის ამ ბავს, რო მელ საც 
ვარ გი სი ა ნო ბის ვა და კარ გა ხა ნია გა სუ ლი 
აქვს და ისე თი ვე სა ზი ა ნო ა, რო გორც მა
ღა ზი ის დახ ლ ზე შე მორ ჩე ნი ლი ვა და გა სუ
ლი რძე თუ მი წის თხი ლის კა რა ქი. ჰიტ
ლე რიც ასე თი ვა და გა სუ ლი პრო დუქ ტი ა, 
რო მელ საც არ ენ დო ბი და უაიტი ტის თ
ვის – მი სი ის ტ რო ი უ ლი სი სას ტი კი სა და 
ბო რო ტე ბის მიღ მა – იმ დე ნად მდა რე და 
უგე მოვ ნო ა, რომ სა ჭი როც კი აღა რა ა, 
რომ ნამ დ ვი ლი და რე ა ლუ რი იყოს. ბა ჭია 
ჯო ჯო ში ორი ჰიტ ლე რი არ სე ბობს: ერ თი 
წარ მო ას ხ ვი თი – უპა სუ ხის მ გებ ლო, გა
დამ გ დე ბი, მატყუ ა რა და მა ნი პუ ლა ტო რი 

და მე ო რე – ვი ღა ცე ბის გან გა მო გო ნი ლი, თით ქოს 
რე ა ლუ რი ადოლ ფი, რო მე ლიც სა ბო ლოო ჯამ ში 
ასე ვე უპა სუ ხის მ გებ ლო, გა დამ გ დე ბი, მატყუ ა რა 
და მა ნი პუ ლა ტო რი აღ მოჩ ნ დე ბა.

მაგ რამ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უაიტი ტი ნა
ციზმს ვა და გა სულ პრო დუქ ტად წარ მოგ ვიდ გენს, 
ბა ჭია ჯო ჯო მა ინც არ არის სა გა მო ფე ნო ფილ მი, 
რო გორც მი სი წი ნა ნა მუ შე ვა რი თო რი: რაგ ნა რო-
კი. ბა ჭია ჯო ჯო ცალ სა ხად სა ავ ტო რო კი ნო ა, რო
მე ლიც პოპ  კულ ტუ რით არის ნაკ ვე ბი.

პოპ  კულ ტუ რა ში კი ვერ შე აღ წევ, თუ კი შე
სა ბა მი სი წარ მო ე ბა არ გაქვს. ამ მხრი ვაც ფილ
მი წლის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ნა მუ
შე ვა რი ა. ბა ჭია ჯო ჯოს ყო ვე ლი ეპი ზო დი რომ 
პოპ  კულ ტუ რით იქ ნე ბა ნა საზ რ დო ე ბი, ამის გან
წყო ბას ფილ მის პირ ვე ლი წუ თე ბიც გვიქ მ ნის: Fox 
Searchlight Picturesის სა კულ ტო ქუ დის მე ლო დია 
გერ მა ნულ სა ა გი ტა ციო სიმ ღე რა დაა გა და კე თე
ბუ ლი, მას შემ დეგ კი, რაც გამ ხ ს ნელ სცე ნა ში 
პა ტა რა ბი ჭის ნა ცის ტურ ფიცს ვის მენთ და ვხე
დავთ, თუ რო გორ გა ვარ დე ბა ეგ ზალ ტი რე ბუ ლი 
ჯო ჯო ქუ ჩა ში „ჰაილ ჰიტ ლე რის” ძა ხი ლით, იწყე ბა 
ფილ მი. და იწყე ბა “ბითლზის” სიმ ღე რით. ეს ეპი

ტაიკაუაიტიტიესა
უბრებაყველაიმ
ბავშვს,რომლის
თვისაცისტორიის
ნაცისტურიიდეო
ლოგიითსავსეფურ
ცელიტაბუდადებულ
დააუხსნელთემას
წარმოადგენს.



104 

PULP FICTION



 105

კადრი ფილმიდან



106 

ზო დი ისეა და მონ ტა ჟე ბუ ლი, მა ყუ რე ბელ მა რომ 
არ იცო დეს, რომ საქ მე ჰიტ ლერ თან აქვს, თა ვი 
მარ თ ლა “ბითლზის” კონ ცერ ტ ზე ეგო ნე ბო და. 
ყვე ლა ზე კარ გად ასეთ დე ტა ლებ ში ჩანს ავ ტო
რის და მო კი დე ბუ ლე ბა ის ტო რი ის ამ მო ნაკ ვე თი
სად მი: არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, ეგ ზალ ტი რე ბუ ლი 
ბრბო “ბითლზზე” და ი ხო კავს სა ხეს თუ ფი უ რერ
ზე, ის უკ ვე ქმნის პოპ  კულ ტუ რის თ ვის სა ჭი რო 
კარ გად გა სა ყიდ პრო დუქტს. ნა ციზ მიც რა ღაც 
ასეთ ფე ნო მე ნად გა და იქ ცა უაიტი ტის თ ვის. 

„ჰიტლერს ულ ვა შის მო პარ ს ვა უნ დო და, მაგ
რამ უკ ვე გვი ან იყო, ულ ვა ში ხომ მი სი მთა ვა რი 
სა ვაჭ რო ნი შა ნი გახ და?” – ხუმ რობს ერ თ ერთ 
ინ ტერ ვი უ ში რე ჟი სო რი და ფილ მ შიც ამ გან წყო
ბა ზე რჩე ბა. ნა ციზ მის პა რო დი რე ბის თ ვის ის ისევ 
ნა ციზმს იყე ნებს, კარ გად სწავ ლობს იმ დ რო ინ
დელ დო კუ მენ ტებს, გა რე მოს (რომელიც საკ მა
ოდ ფე რა დი და არა პირ ქუ ში ა, რო გორც ეს ხში რად 
გვხვდე ბა ომის პე რი ოდ ზე გა და ღე ბულ ფილ მებ
ში), ყო ველ დღი ურ რე ა ლო ბას, მო დას და გა და ღე
ბის დროს აქ ცენტს აკე თებს იმა ზე, რაც ყვე ლა ზე 
უფ რო აბ სურ დუ ლი და სა სა ცი ლოა ნა ციზ მ ში, რაც 
ყვე ლა ზე უკეთ წარ მო ად გენს იმ ში ნა გან კრი ზი
სებს, რა ზეც იდე ო ლო გია და ის ტო რი უ ლი პე რი
ო დი და ფუძ ნ და – იქ ნე ბა ეს მი სალ მე ბის წე სი თუ 
უნი ფორ მებ ზე და მაგ რე ბუ ლი ბრო შე ბი, გე ნერ ლე
ბის ბუმ ბუ ლე ბი ა ნი მუ ზა რა დე ბი თუ სხვა მრა ვა ლი. 

ფილ მ ში ცხა დად ჩანს გავ ლე ნე ბიც: მონ ტი პა-

ი ტო ნი და უეს ან დერ სო ნის კი ნო, ჩაპ ლი ნის დი-
დი დიქ ტა ტო რი და მელ ბრუკ სის მწარ მო ებ ლე ბი, 
ფილ მე ბი, რომ ლე ბიც გარ და ტე ხის ასაკ ში მყო ფი 
ბი ჭე ბის შე სა ხებ გვიყ ვე ბა – ოთხა სი დარ ტყ მა, ეს 
ინ გ ლი სი ა, ჰა როლ დი და მა უ დი, კურ ს დამ თავ რე ბუ-
ლი, ჰუ გო და სხვა. ამ გავ ლე ნებ ზე უაიტი ტი ღი ად 
და მუდ მი ვად სა უბ რობს და არ მა ლავს, რომ ის კი
ნო ში არა აკა დე მი ი დან, არა მედ მა ყუ რებ ლის სა ვარ
ძ ლი დან მო ვი და (რეჟისორი გა ნათ ლე ბით ხე ლოვ ნე
ბათ მ ცოდ ნე ა). უაიტი ტი კი ნოს იმი ტომ იღებს, რომ 
კი ნო უყ ვარს. და კი ნოს იღებს იმა ზე, რაც უყ ვარს: 
შა ვი იუმო რი, ცეკ ვა, ბავ შ ვე ბი და მათ თან სა ლა პა
რა კო, თუნ დაც ტა ბუ და დე ბუ ლი თე მე ბი.

უაიტი ტი თა ვად ვე შე იძ ლე ბა იყოს სა კუ თა რი 
პერ სო ნა ჟე ბის არ ქე ტი პი და გვე ლა პა რა კე ბო დეს 
მხო ლოდ იმა ზე, რა საც მიხ ვ და. იგი არ მი ე კუთ
ვ ნე ბა იმ რე ჟი სო რებს, რომ ლე ბიც შე კითხ ვებ თან 
ერ თად ინ ტერ პ რე ტა ცი ის უსაზღ ვ რო შე საძ ლებ
ლო ბას გვი ტო ვე ბენ. მას მკა ფი ოდ გა მოკ ვე თი ლი 
პო ზი ცია აქვს და ბა ჭია ჯო ჯო ში ეს პირ ვე ლი ვე 
წუ თე ბი დან ჩანს, რო ცა „ჰაილ ჰიტ ლე რის” უამ
რავ ჯერ გა მე ო რე ბა შე ძა ხი ლის მნიშ ვ ნე ლო ბას 
აუფე რუ ლებს და ბავ შ ვე ბის თ ვის სა სა ცი ლოს 
ხდის სვას ტი კი სად მი თაყ ვან ცე მას. ამი ტო მაც 
მგო ნი ა, რომ ბა ჭია ჯო ჯო სხვა სი კე თე ებ თან ერ
თად პრო პა გან დის ტუ ლი კი ნოც არის, ნა ციზ მის 
წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი, ნა ცის ტუ რი პრო პა გან
დის ტუ ლი კი ნო ხერ ხე ბის გა მო ყე ნე ბით.
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ტა ი კა უაიტი ტი არ ერი დე ბა არა თუ ცი ტი
რე ბას, არა მედ კო პი რე ბა საც კი. ჯო ჯო ბეტ ც
ლე რი ხან უეს ან დერ სო ნის ამო მა ვა ლი მთვა რის 
სა მე ფოს ბი ჭუ ნას მო გა გო ნებთ, ხა ნაც ბრუ ნოს 
ვი ტო რიო დე სი კას ვე ლო სი პე დე ბის გამ ტა ცებ-
ლე ბი დან. სკარ ლეტ იოჰან სო ნის პერ სო ნა ჟიც 
ფილ მ ში პირ და პი რი გად მო ტა ნით შე მო დის, ის 
არა მხო ლოდ და ფუძ ნე ბუ ლია ელენ ბი
ურ ს ტი ნის მი ერ შეს რუ ლე ბულ ელის ჰა
ი ატ ზე მარ ტინ სკორ სე ზეს ფილ მი დან 
ელი სი აქ აღარ ცხოვ რობს, არა მედ რე
ჟი სო რი პირ და პირ იღებს ამ პერ სო ნაჟს 
და მას რო ბერს ვა ი ზის მუ სი კის ჰან გე-
ბის მა რი ას თან (ჯული ენ დ რი უ სის გმი რი) 
მიქ სავს. უაიტი ტი თა მა შობს კლა სი კუ რი 
ჰო რო რის მო ტი ვებ ზეც, რაც ყვე ლა ზე 
კარ გად ჯო ჯოს მი ერ ელ სას აღ მო ჩე ნის 
დროს ჩანს: ძვე ლი თო ჯი ნე ბი ახ ლო კად
რით, გაც ვე თი ლი წრი პი ნა მუ სი კა და ელ
სას გა მო ვარ დ ნა ზუს ტად ისე, რო გორც 
სა ში ნე ლე ბა თა ჟან რის ფილ მებ ში გა მო ვარ დე ბა
ინ ხოლ მე მო ზარ დი გო გო ნე ბი.

ასე თი მა გა ლი თე ბის მოყ ვა ნა შორს წაგ ვიყ
ვანს, რად გან უაიტი ტი კო ლა ჟის ტია და ის არ მა
ლავს, რომ სა კუ თარ შე მოქ მე დე ბას უკ ვე არ სე ბულ 
და მის თ ვის საყ ვა რელ, პოპ  კულ ტუ რა ში დამ კ ვიდ
რე ბულ სა ხე ებ სა და სცე ნებ ზე აწყობს. უაიტი ტის 
ფილ მოგ რა ფი ა ში ორი გი ნა ლუ რი მხო ლოდ სცე ნა

რი ა, ისიც მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ავ ტო რის პი რად 
გა მოც დი ლე ბას ეფუძ ნე ბა. და ნარ ჩე ნი ყვე ლა ფე რი 
თით ქოს უკ ვე გვი ნა ხავს სადღაც, მაგ რამ ეს სუ
ლაც არ არის ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო რი, პი რი
ქით, ეს ცი ტა ტე ბი ხში რად უფ რო მეტ სიმ ძაფ რე
საც კი სძენს ამა თუ იმ ეპი ზოდს.

და ბო ლოს, ტა ი კა უაიტი ტის ყვე ლა ფილ მ
ში ბევრს ცეკ ვა ვენ, ხში რად – სხვე ბის თ
ვის სა სა ცი ლოდ, მაგ რამ ეს პერ სო ნა ჟებს 
არას დ როს აღელ ვებთ, რად გან ისი ნი მხო
ლოდ სა კუ თა რი თა ვე ბის თ ვის მოძ რა ო ბენ 
და ისე იყე ნე ბენ ბა ლე ტის, ჰა კას, ტან გოს 
თუ მა იკლ ჯექ სო ნის ილე თებს, რო გორც 
შე უძ ლი ათ. მათ თ ვის ცეკ ვა იმის ნი შა ნი ა, 
რომ ჯე რაც მოძ რა ო ბენ და სა ნამ ასეა,  
ესე იგი არ სე ბობს მცი რე დი შან სიც, რომ 
და ე უფ ლონ სა კუ თარ თა ვებს. 

– ცეკ ვა ხომ მხო ლოდ უმუ შევ რე ბის თ
ვი სა ა! – ერთ ეპი ზოდ ში დე დას დას ცი ნის 
ჯო ჯო.

– ცეკ ვა თა ვი სუ ფა ლი ადა მი ა ნე ბის თ ვი სა ა! – 
მშვი დად პა სუ ხობს დე და და ცეკ ვას გა ნაგ რ ძობს.

ფილ მიც ცეკ ვით მთავ რ დე ბა. ჯო ჯო და ელ სა 
პოპ  კულ ტუ რის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე დი დი სიმ
ბო ლოს – დე ვიდ ბო უ ის – სიმ ღე რა ზე ცეკ ვა ვენ 
და რე ჟი სო რი სწო რედ ამ ცეკ ვით გვი დას ტუ რებს, 
რომ ფილ მი მორ ჩა. მორ ჩა მავ ნე ფიქ რე ბის გან და 
ტყვე ო ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბით. 

გადასაღებ მოედანზე

არაქვსმნიშვნელო
ბა,ეგზალტირებუ
ლიბრბო“ბითლზზე”
დაიხოკავსსახესთუ
ფიურერზე,ისუკვე
ქმნისპოპკულტუ
რისთვისსაჭირო
კარგადგასაყიდ
პროდუქტს
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კი ნო ის ტო რი უ ლი დო კუ მენ ტი ა. რო გორც 
კი ნო ის ტო რი კო სე ბი მი უ თი თე ბენ, გან ს
ხ ვა ვე ბით მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის
გან, რო მე ლიც ერ თ პი როვ ნუ ლი პრო
დუქ ტი ა, კი ნო კო ლექ ტი უ რი ნა წარ მი ა, 

რომ ლის დამ ზა დე ბა ში სხვა დას ხ ვა კლა სი სა და 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი მო ნა წი
ლე ო ბენ (რეჟისორი, სცე ნა რის ტი, პრო დი უ სე რი, 
მე მონ ტა ჟე, ოპე რა ტო რი). ამ გ ვა რად, გან ს ხ ვა
ვე ბით ლი ტე რა ტუ რის გან, იგი მიკ რო სო ცი ა ლუ
რი პრო დუქ ტი ა. რაც ყვე ლა ზე მე ტად სა ინ ტე
რე სო ა, ფილ მი, გარ და იმი სა, რის ჩვე ნე ბა სა და 
გად მო ცე მა საც ისა ხავს მიზ ნად, ხში რად ავ ლენს 
და ამ ჟ ღავ ნებს იმ გ ვარ ინ ფორ მა ცი ას, რომ ლის 

გამ ჟ ღავ ნე ბაც მის ავ ტო რებს არ გა ნუზ რა ხავთ. 
რო გორც კი ნო ის ტო რი კო სი მარკ ფე რო აღ ნიშ
ნავს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მხატ ვ რულ ფილმს 
ის ტო რი კო სე ბი არა სარ წ მუ ნოდ მი იჩ ნე ვენ, იგი 
სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს სა ზო გა
დო ე ბის ფსი ქო სო ცი ა ლურ ის ტო რი უ ლი ას პექ ტე
ბის შე სას წავ ლად, რა ზე წვდო მაც დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მე ბის ანა ლიზს ნაკ ლე ბად შე უძ ლი ა, მოგ ვ
ცეს. მი სი სიტყ ვე ბით, მხატ ვ რუ ლი ფილ მი ერ თ
გ ვა რი მუ ზე უ მია საგ ნე ბი სა და მა ნე რე ბის, მიდ
გო მე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი ქცე ვე ბის, რომ ლე ბიც 
რე ჟი სო რის გან ზ რახ ვის გან და მო უ კი დებ ლად 
წარ მო ჩინ დე ბა ნა წარ მო ებ ში (Marc Ferro. The Fic-
tion Film and Historical Analysis).

სა ლო მე ცო ფუ რაშ ვი ლი

ქალები
ორიენტალისტურიმზერისქვეშ

ისტორიის გადაკითხვა

კადრი ფილმიდან ნათელა. ეროვნული არქივის ფოტო
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ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა ამ თვალ საზ რი სით ად
რე უ ლი ქარ თუ ლი კი ნო. 1920იან წლებ ში სა ქარ
თ ვე ლოს „სახკინმრეწვი” ფილ მე ბის წარ მო ე ბის 
თვალ საზ რი სით საბ ჭო თა კავ შირ ში მე სა მე ად
გილ ზე იყო რუ სე თი სა და უკ რა ი ნის კი ნოს ტუ დი
ე ბის შემ დეგ (Denise J. Youngblood. Movies for 
the masses: Popular cinema and Soviet society in 
1920s.). საბ ჭო თა კავ შირ ში კი ნო ინ დუს ტ რია თა
ვი დან ვე ფუნ და მენ ტურ იდე ო ლო გი ურ იარა ღად 
იყო მო აზ რე ბუ ლი, რომ ლის მი სი ა საც რე ვო ლუ
ცი ის ლე გი ტი მა ცი ა, საბ ჭო თა იდე ო ლო გი ის გავ
რ ცე ლე ბა და ახა ლი იდე ა ლე ბის შექ მ ნა წარ მო
ად გენ და. იგი ახა ლი ცხოვ რე ბის სტილს და ახალ 
ადა მი ა ნებს – ახალ საბ ჭო თა კაცს და ახალ საბ ჭო
თა ქალს – ქმნი და, რო მელ თა იდე ა ლე ბიც სა ერ
თო უნ და ყო ფი ლი ყო სხვა დას ხ ვა, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
რეს პუბ ლი კე ბის გან შემ დ გარ საბ ჭო თა „ერში”, ეს 
იდე ა ლე ბი კი კი ნოს უნ და გა ევ რ ცე ლე ბი ნა. 

ქა ლის რეპ რე ზენ ტა ცია კი ნო ში ის სა კითხი 
იყო, რო მელ ზეც 1920იან წლებ ში ბევ რი იწე რე
ბო და სა კავ ში რო მას შ ტა ბით. რუ სუ ლი ჟურ ნა ლის 
„კინონედელიას” ერ თ ერ თი ავ ტო რი ტა მა რა იგ
ნა ტო ვა უარ ყო ფი თად აფა სებ და რუ სულ კი ნო ში 
დამ კ ვიდ რე ბულ ქა ლის დი ქო ტო მი ურ ჭრილ ში 
წარ მოდ გე ნას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ის ან 
„ბატალნაია გე რო ი ნი ა” უნ და ყო ფი ლი ყო, 
ან უმან კო გლე ხის გო გო. მი სი შე ფა სე ბით 
არ სე ბუ ლი რეპ რე ზენ ტა ცი ე ბი და მა ხინ
ჯე ბუ ლად წარ მო ად გენ დ ნენ თა ნა მედ
რო ვე რუს ქალს. მარ თა ლი ა, სა ქარ თ ვე
ლო ში თა ნა მედ რო ვე ყო ფის თე მა ტი კა ზე 
ფილ მე ბის გა და ღე ბა 1920იანი წლე ბის 
ბო ლოს და იწყეს, მაგ რამ არც ის ტო რი უ
ლი ეპო ქის ქა ლი პერ სო ნა ჟე ბით იყ ვ ნენ 
კრი ტი კო სე ბი კმა ყო ფი ლე ბი. რო გორც 
ხელოვნების დრო შის ანო ნი მი ავ ტო რი 
აღ ნიშ ნავ და 1924 წელს, ქალ თა სა კითხე
ბი ცხრაკ ლი ტულ ში იყო გა მომ წყ ვ დე უ ლი 
და მი სი გახ ს ნა არც არა ვის სურ და. 

1920იან წლებ ში „სახკინმრეწვის” 
პრო დუქ ცი ის თე მა ტი კა ში წამ ყ ვა ნი ად გი ლი 
ეჭი რა ეროვ ნუ ლი, ზოგ ჯერ კი უცხო უ რი ლი
ტე რა ტუ რუ ლი ტექ ს ტე ბის ეკ რა ნი ზა ცი ა სა და 
მმარ თ ვე ლი კლა სი სა და ცა რის ტუ ლი რე ჟი
მის წი ნა აღ მ დეგ ამ ხედ რე ბულ რე ა ლურ პირ თა 
ცხოვ რე ბის ასახ ვას, რომ ლე ბიც მოგ ვი ა ნე ბით 
ეროვ ნულ სო ცი ა ლურ გმი რე ბად იქ ც ნენ. ეს არა 
მხო ლოდ „სახკინმრეწვისთვის”, არა მედ ყვე ლა 
რე გი ო ნა ლუ რი კი ნო წარ მო ე ბის თ ვის და მა ხა სი ა
თე ბე ლი ტენ დენ ცია იყო. ამას თა ნა ვე, რო გორც 
ოქ სა ნა ბულ გა კო ვა აღ ნიშ ნავს რუ სულ ის ტო რი
ულ ფილ მებ თან მი მარ თე ბა ში, სხვა ეპო ქა ში მოქ
ცე უ ლი ფილ მე ბიც და, შე სა ბა მი სად, მა თი პერ სო
ნა ჟე ბი თა ნა მედ რო ვეა იმ გა გე ბით, რომ მა თაც 
აღ მ ზ რ დე ლო ბი თი და სა გან მათ ლებ ლო ფუნ ქ ცია 
ჰქონ დათ. ამ გ ვა რად, რო დე საც ის ტო რი ულ კავ
კა სი ა ზე გა და ღე ბულ ფილ მებ ში მარ ტო წარ სუ
ლის ეთ ნოგ რა ფი უ ლი გად მო ცე მის სი ზუს ტე კი 

არ არის მნიშ ნ ვე ლო ვა ნი, არა მედ ის, თუ რო გორ 
იქ ცე ვი ან პერ სო ნა ჟე ბი, ეს მე სი ჯის მა ტა რე ბე ლი 
იყო იმ დ რო ინ დე ლი მა ყუ რებ ლის თ ვის. 

რო გორც ქარ თ ვე ლი, ისე რუ სი კრი ტი კო სე ბი 
უკ მა ყო ფი ლო ნი იყ ვ ნენ რე გი ო ნა ლუ რი კი ნო წარ
მო ე ბის მი ერ აღ მო სავ ლე თი სა და მი სი წარ სუ ლის 
ეკ რან ზე გა და ტა ნის გზე ბით. ორი ვე ნი თა ნაბ რად 
უჩი ოდ ნენ მე ტის მეტ ორი ენ ტა ლი ზა ცი ა სა და 
წარ სუ ლი ყო ფი სა და ეთ ნოგ რა ფი ის და მა ხინ ჯე
ბუ ლად წარ მო სახ ვას. ამის მი ზე ზი ის იყო, რომ 
რე ჟი სო რე ბი, რომ ლე ბიც ამ ფილ მებს იღებ დ ნენ, 
და სცე ნა რის ტე ბი, რომ ლე ბიც სცე ნარს წერ დ ნენ, 
ძი რი თად შემ თხ ვე ვა ში ად გი ლობ რი ვე ბი არ იყ ვ
ნენ და ის ტო რი ულ ყო ფა ზე მხო ლოდ ზე და პი რუ
ლი წარ მოდ გე ნა ჰქონ დათ. რო გორც კრი ტი კო
სე ბი აღ ნიშ ნავ დ ნენ, აღ მო სავ ლურ თე მა ტი კა ზე 
გა და ღე ბულ ფილ მებს (არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე
ლო დან, არა მედ რე გი ო ნის სხვა რეს პუბ ლი კე
ბი და ნაც) ერ თი და იგი ვე სქე მა ახა სი ა თებ დათ: 
სი უ ჟე ტი ყა ჩა ღე ბად ქცე უ ლი, ცა რის ტუ ლი და 
ფე ო და ლუ რი რე ჟი მის წი ნა აღ მ დეგ ამ ბო ხე ბუ ლი 
გმი რე ბის ირ გ ვ ლივ ტრი ა ლებ და და მა თი გან ვი
თა რე ბაც ძა ლი ან ჰგავ და ერ თ მა ნეთს (Хороший 
восточный фильм, 1926). ამას თა ნა ვე, ეს ფილ

მე ბი გა მიზ ნუ ლად მოს კო ვის თ ვის იყო გა
და ღე ბუ ლი და წარ მა ტე ბის თ ვის მთე ლი 
ფსო ნი აღ მო სავ ლე თის ეგ ზო ტი კა სა და 
სი ლა მა ზე ზე იდე ბო და. ამ ეგ ზო ტი ზა ცი
ა ში კი, ბუ ნებ რი ვი ა, ქალ თა ობი ექ ტი ვა
ცი ა სა და ვიქ ტი მა ცი ას წამ ყ ვა ნი ად გი ლი 
ეჭი რა. რო გორც 1929 წლის “სოვეტსკი 
ეკ რა ნის” ავ ტო რი სპეშ ნე ვი აღ ნიშ ნავ და, 
ქა ლის პა სი უ რი, ორი ენ ტა ლის ტუ რი რო
ლი საბ ჭო თა აღ მო სავ ლუ რი ფილ მე ბის 
ერ თ ერთ უმ თავ რეს ნაკლს წარ მო ად გენ
და. აქ ქალს მხო ლოდ ატ მოს ფე როს შექ
მ ნი სა და მო ძა ლა დე სა და მის დამ ც ველ 
ახალ გაზ რ და კაცს შო რის ბრძო ლის ობი
ექ ტის ფუნ ქ ცია ჰქონ და. 

ლო რა მალ ვის თა ნახ მად, ნა რა ტი უ
ლი ფილ მის სცე ნარ ში ქა ლი გა ფე ტი შე ბულ ობი
ექტს წარ მო ად გენს, რო მე ლიც თხრო ბის სა დიზ
მის თა ნახ მად უნ და და სა ჯონ ან გა და არ ჩი ნონ 
(მამაკაცმა პერ სო ნა ჟებ მა) (Laura Mulvey. Visual 
pleasure and narrative cinema). 1920იანი წლე ბის 
ქარ თუ ლი ფილ მის სცე ნა რებ ში, ბო ლო წლებს 
თუ არ ჩავ თ ვ ლით, ქა ლე ბი წარ მოდ გე ნი ლე ბი იყ
ვ ნენ რო გორც უმან კო, მშვე ნი ე რი გა ფე ტი შე ბუ
ლი ობი ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც გა დარ ჩე ნის ნაც ვ ლად 
სას ტი კად ის ჯე ბოდ ნენ მა მა კა ცი პერ სო ნა ჟე ბის 
მი ერ, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, პატ რი არ ქა ლურ, 
მჩაგ ვ რელ სის ტე მას წარ მო ად გენ დ ნენ. ხო ლო 
თუ კი ქა ლებს გვერ დით „კარგი” კა ცე ბი ჰყავ დათ, 
ქა ლე ბის ხსნა მათ ძა ლას აღე მა ტე ბო და, რად გა
ნაც, თა ვის მხრივ, ისი ნიც კას ტ რი რე ბულ ნი და 
ფე მი ნი ზი რე ბუ ლე ბი იყ ვ ნენ. ეს გა მოწ ვე უ ლი იყო 
იმ გა რე მო ე ბით, რომ მა მა კა ცე ბიც და ქა ლე ბიც 
არა მხო ლოდ თა ვი ან თი სქე სის აღ მ ნიშ ვ ნე ლე

ეგზოტიზაციაში
ქალთაობიექტივა
ციასადავიქტიმა
ციასწამყვანიად
გილიეჭირა.ქალს
მხოლოდატმოსფე
როსშექმნისადა
მოძალადესადამის
დამცველახალგაზ
რდაკაცსშორის
ბრძოლისობიექტის
ფუნქციაჰქონდა.
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ბი იყ ვ ნენ, არა მედ იმ კლა სი საც, რო მელ საც მი
ე კუთ ვ ნე ბოდ ნენ. იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ კი ამ 
ფილ მებს ბევ რი მსგავ სე ბა და ერ თ გ ვა როვ ნე ბა 
ახა სი ა თებს, და ვლა დი მერ პრო პის მსგავ სად, 
შე იძ ლე ბა ამ პე რი ოდ ში წარ მო ე ბუ ლი ფილ მე ბის 
ერ თ გ ვარ „არქეტიპულ სცე ნარს” მი ვაკ ვ ლი ოთ, 
ეს საკ მა რი სი არ იქ ნე ბო და მა თი არ სი სა და ფუნ
ქ ცი ო ნა ლო ბის გა სა გე ბად. ლე ვი ს ტ რო სის თა
ნახ მად, ამ გ ვა რი ანა ლი ზი, ანუ მხო ლოდ მსგავ
სე ბი სა და გან ს ხ ვა ვე ბის გა მოკ ვე თა, შორს ვერ 
წაგ ვიყ ვანს. სტრუქ ტუ რა ლის ტუ რი მე თო დის თ
ვის სა ჭი როა ტექ ს ტებ ში სინ თე ზი სა და ანა ლი
ზის გა მო ყე ნე ბა (Peter Wollen. Sings and meaning 
in the cinema).   

„სახკინმრეწვის” პა სი ურ ქალ პერ სო ნაჟ თა 
მთა ვა რი გან მა სა ხი ე რე ბე ლი ნა ტო ვაჩ ნა ძე მე
მუ ა რებ ში წერ და, თუ რო გო რი გულ დაწყ ვე ტი ლი 
იყო, მუ დამ პა სი უ რი ქარ თ ვე ლი ქა ლის რო ლის 
თა მა ში რომ უწევ და, რო მე ლიც ასე ერ თ გ ვა რო
ვა ნი იყო. ქალ თა რეპ რე ზენ ტა ცი ის სა კითხი, 
რო მე ლიც სრუ ლი ად არ შე ე სა ბა მე ბო და იმ დ
რო ინ დელ საბ ჭო თა ემან სი პა ცი ურ პო ლი ტი კას, 
ბევრ კრი ტი კოსს აწუ ხებ და. 1928 წელს ქარ თულ 
ჟურ ნალ მემარცხენეობაში სერ გეი ტრე ტი ა კოვ
მა წე რი ლიც კი გა მო აქ ვეყ ნა ნუ და ვეხ მა რე ბით 
მტრებს, სა დაც იგი კი ნო მუ შა კებს აქ ტი ვის ტი, 
ამ ხა ნა გი, თა ნა მედ რო ვე მუ შა ქა ლის სა ხის შექ მ
ნის კენ მო უ წო დებ და. წე რი ლის და ბეჭ დ ვი სას მას 
ახა ლი დამ თავ რე ბუ ლი ჰქონ და ნი კო ლოზ შენ გე
ლა ი ას თან ერ თად მუ შა ო ბა ფილ მ ზე ელი სო. 

1920იანი წლე ბის ბო ლოს მარ თ ლაც ახა ლი 
ეტა პი და იწყო „სახკინმრეწვის” მუ შა ო ბა ში. ამ 
დროს გა მო ვი და ეკ რა ნებ ზე ახალ გაზ რ და რე ჟი
სორ თა ნა მუ შევ რე ბი, რო მელ თა გან ზო გი თა ნა
მედ რო ვე ყო ფას აღ წერ და (მიხეილ გე ლო ვა ნის 
ახალ გაზ რ დო ბა იმარ ჯ ვებს, მი ხე ილ ჭი ა უ რე ლის 
სა ბა), ხო ლო ზო გი (ელისო), მი უ ხე და ვად იმი
სა, რომ თე მა ტუ რად ის ტო რი ულ კავ კა სი ა ში ვი
თარ დე ბო და, მრა ვალ გ ზის ორი ენ ტა ლი ზე ბუ ლი 
აღ მო სავ ლე თი სა და აღ მო სავ ლე ლი ქა ლის სრუ
ლი ად სა პი რის პი რო სუ რათს სთა ვა ზობ და მა ყუ
რე ბელს. ამ სტა ტი ა ში ყუ რადღე ბას მი ვაპყ რობ 
იმ ცვლი ლე ბებს, რაც აღ მო სავ ლე თი სა და აღ
მო სავ ლე ლი ქა ლის რეპ რე ზენ ტა ცი ამ ქარ თუ ლი 
კი ნო სექ ცი ი სა და შემ დ გომ ში „სახკინმრეწვის” 
ნა წარ მო ე ბებ ში გა ნი ცა და დე კა დის მან ძილ ზე 
გა და ღე ბუ ლი ოთხი ფილ მის მა გა ლით ზე: ივა ნე 
პე რეს ტი ა ნის სუ რა მის ცი ხე (1922), ამო ბეკ–ნა
ზა რო ვის ნა თე ლა (1924), ნი კო ლოზ შენ გე ლა ი ა სა 
და ლეო პუ შის თა ნამ შ რომ ლო ბით გა და ღე ბუ ლი 
გი უ ლი (1927) და ნი კო ლოზ შენ გე ლი ა სა და სერ
გეი ტრე ტი ა კო ვის თა ნამ შ რომ ლო ბით შექ ნ მ ნი ლი 
ელი სო (1929).

ფილ მე ბი სუ რა მის ცი ხე, გი უ ლი და ელი სო 
შე სა ბა მი სად და ნი ელ ჭონ ქა ძის, შიო არაგ ვის პი
რე ლის და ალექ სან დ რე ყაზ ბე გის ამა ვე სა ხელ
წო დე ბე ბის მქო ნე მოთხ რო ბე ბის ეკ რა ნი ზა ცი
ას წარ მო ად გენს. ნა თე ლა კი რე ა ლუ რი ფაქ ტის, 

1857 წლის სა მეგ რე ლოს გლეხ თა აჯან ყე ბის 
ფონ ზე იშ ლე ბა და მთა ვა რი გმი რი ამ ამ ბო ხე ბის 
მე თა უ რის უტუ მი ქა ვას დად არის გა მოყ ვა ნი ლი, 
თუმ ცა ის ტო რი უ ლი ფაქ ტე ბი დიდ წი ლად და მა
ხინ ჯე ბუ ლი და გა დას ხ ვა ფე რე ბუ ლი ა. რაც შე ე
ხე ბა ლი ტე რა ტუ რულ ტექ ს ტებს, სა მი ვე მოთხ
რო ბის შემ თხ ვე ვა ში სი უ ჟე ტის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ცვლი ლე ბას თან გვაქვს საქ მე: მა გა ლი თად, დურ
მიშ ხა ნის ამ ბის ის ნა წი ლი, რო მე ლიც მას ცივ სის
ხ ლი ან მა ნი პუ ლა ტო რად და მხო ლოდ მო გე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლად წარ მო ა ჩენს, ამო ღე ბუ ლია 
(ნათია ამი რე ჯი ბის თვალ საზ რი სით, ეს გა მოწ
ვე უ ლი იყო იმ გა რე მო ე ბით, რომ რე ჟი სორ მა და 
სცე ნა რის ტ მა იგი და ბა ლი წარ მო შო ბის გა მო და
ინ დეს); გი უ ლის შემ თხ ვე ვა ში ქერ ბა ლაი მი ტოს 
და გი უ ლის ერ თ გუ ლი რჩე ბა. თუმ ცა ყვე ლა ზე 
სა ფუძ ვ ლი ა ნი გარ და სახ ვა მა ინც ელი სოს შემ თხ
ვე ვა ში ა: აქ მხო ლოდ მთა ვა რი თე მაა დარ ჩე ნი ლი 
პირ ველ წყა რო დან, ხო ლო სი უ ჟე ტის გან ვი თა რე
ბა სრუ ლი ად სხვა ნა ი რი ა: ელი სო, ვა ჟია და ან ზო
რი ერ თად კი არ გა ურ ბი ან რუს ჯა რის კა ცებს და 
მა თი ტყვი ის მსხვერ პ ლ ნი კი არ ხდე ბი ან, არა
მედ ელი სო ვა ჟი ას თან ერ თად გაქ ცე ვას სა კუ
თარ ხალ ხ თან და მა მას თან ერ თად გა და სახ ლე
ბას არ ჩევს. ყვე ლა ამ ცვლი ლე ბას სო ცი ა ლუ რად 
თუ მო რა ლუ რად გან პი რო ბე ბუ ლი იდე ო ლო გი
უ რი მო საზ რე ბა ედო სა ფუძ ვ ლად: სუ რა მის ცი-
ხის შემ თხ ვე ვა ში, რო გორც ამი რე ჯიბ მა აღ ნიშ ნა, 
გლე ხო ბი დან გა მო სუ ლი ვაჭ რის დან დო ბა წარ
მო შო ბის გა მო, გი უ ლის შემ თხ ვე ვა ში მე გობ რე
ბის ერ თ გუ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა, ხო ლო ელი სოს 
მა გა ლით ზე კი ერი სა ხელ მ წი ფოს ერ თი ა ნო ბა და 
მნიშ ვ ნე ლო ბა. 

„მამების” მი ერ გა და ღე ბულ ფილ მებს (ივანე 
პე რეს ტი ა ნის სუ რა მის ცი ხე, ამო ბეკ–ნა ზა რო ვის 
ნა თე ლა) დიდ წი ლად ახა სა ი ა თებთ ქა ლის უკი დუ
რე სი ობი ექ ტი ვა ცი ა, და მი სი „სანახაობად” წარ
მო ჩე ნა. ორი ვე ფილ მი ხში რად აჩ ვე ნებს ქალს, 
რო გორც ერ თ გ ვარ „სურათს სუ რათ ში.” ორი ვე 
ფილ მ ში მთა ვა რი ქა ლი გმი რე ბი, ვარ დუა და ნა
თე ლა სწო რედ ამ გ ვა რი ტექ ნი კით ეც ნო ბი ან მა
ყუ რე ბელს: მო ჩარ ჩო ე ბუ ლი ახ ლო ხე დით, რაც 
მსგავ სი ობი ექ ტი ვა ცი ის კლა სი კუ რი მა გა ლი თი ა. 
თუმ ცა ნა თე ლა ში ობი ექ ტი ვა ცი ის დო ნე და ხა
რის ხი კი დევ უფ რო მა ღა ლია და ამ პე რი ო დის 
ყვე ლა ზე ერო ტი კუ ლი ფილ მი ა: კა მე რა მუდ მი
ვად ნა თე ლას რო ლის შემ ს რუ ლე ბელ ნა ტო ვაჩ
ნა ძე ზეა ფო კუ სი რე ბუ ლი და სცე ნა ში მო ნა წი ლე 
მა მა კა ცი მხო ლოდ წა მი ე რად გა ი ელ ვებს ხოლ მე. 
გან სა კუთ რე ბით დი დი დრო ეთ მო ბა კა ი როს ბა
ზარ ზე გა ყი დუ ლი ნა თე ლა სა და მი სი მე გო ბა რი 
გო გო ნე ბის გვერ დიგ ვერდ მი ხუ ტე ბუ ლი, ერო
ტი ზე ბუ ლი ახ ლო ხე დე ბის ჩვე ნე ბას სხვა დას ხ ვა 
რა კურ სით, რო მე ლიც ზედ მე ტა დაა დრო ში გა
წე ლი ლი და ცალ სა ხად მა მა კა ცის მზე რის თ ვის 
სი ა მოვ ნე ბის ფუნ ქ ცია აქვს. მსგავს ერო ტი ზე
ბულ კად რებს ასე ვე ჭარ ბად ვხვდე ბით ჰა რამ
ხა ნის სცე ნა შიც. ამ გრძელ, გა წე ლილ კად რებს, 
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რომ ლე ბიც მხო ლოდ ქალ თა ნა ხევ რად შიშ ველ 
სხე უ ლებს აჩ ვე ნებს, არა ნა ი რი დატ ვირ თ ვა არ 
აქვს სი უ ჟე ტუ რი გან ვი თა რე ბის მხრივ. რუ სულ 
კი ნო ჟურ ნ ლებ ში მთე ლი წლის მან ძილ ზე ნა თე-
ლას ანონ სის თ ვის სწო რედ ჰა რამ ხა ნის კად რე ბი 
გა მო ი ყე ნე ბო და, რი სი შე უ სა ბა მო ბაც შემ დეგ აღ
ნიშ ნულ იქ ნა კრი ტი კო სე ბის მი ერ.  თუ კი კა ი როს 
ბაზ რის კად რებ ში ნა თე ლა მა მა კა ცის მზე რი სად
მი რე ზის ტენ ტუ ლია (როდესაც ვაჭ რე ბი მას სინ
ჯა ვენ, თავს ატ რი ა ლებს და მზე რას არი დებს), 
ჰა რამ ხა ნის კად რებ ში სრუ ლი ად ღია და და მორ
ჩი ლე ბუ ლია მი სად მი. მი სი სხე უ ლი და მომ ღი მა რი 
სა ხე თით ქოს ლან გ რით მი ერ თ მე ვა კა მე რას, რო
მე ლიც ზე მო დან დაჰ ყუ რებს მას. ამ კად რის ნამ
დ ვი ლი ად რე სა ტი ჰა რე მის პატ რო ნი ომარ  ფა შა 
კი არა, რუ სუ ლი იმ პე რი უ ლი მზე რა ა: ამო ბეკ  ნა
ზა რო ვი თა ვად აღ ნიშ ნავ და რომ ორი ენ ტა ლის
ტუ რი ნა თე ლა პირ ველ რიგ ში რუს მა ყუ რე ბელ ზე 
იყო გათ ვ ლი ლი (რატიანი ი. ქარ თუ ლი მუნ ჯი კი-
ნო), ხო ლო ნა ცი ო ნა ლის ტურ დის კურ ს ში ქა ლის 
სხე უ ლი პირ და პირ უტოლ დე ბა დე და სამ შობ ლოს 
(Susan Hayward. Framing national cinemas).

ქა ლის სხე უ ლი მრა ვალ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა: იგი 
ერ თ სა და იმა ვე დროს აღ ნიშ ნავს სამ შობ ლო საც, 

კლას საც (ნათელა, სუ რა მის ცი ხე) და ცრუ მორ
წ მუ ნე ო ბა სა თუ ჩა მორ ჩე ნი ლო ბას /უ ცო დინ რო
ბას, რაც აშ კა რად რე ლი გი ას თან ასო ცირ დე ბა 
(სურამის ცი ხე). ვარ დუ ა, მარ თა ლი ა, ობიქ ტი ვი
რე ბუ ლი ა, მაგ რამ ისიც ფლობს მზე რას და სრუ
ლი ად ამარ თ ლებს ი. ანნ კაპ ლა ნის ზე მოთ აღ
ნიშ ნულ დაკ ვირ ვე ბას იმის შე სა ხებ, რომ მზე რის 
ფლო ბი სას ქა ლი მა შინ ვე კარ გავს „ქალურ” თვი
სე ბას და „მასკულინური” ხდე ბა, ანუ ცივ სის ხ
ლი ან მა ნი პუ ლა ტო რად იქ ცე ვა: იგი მი ზან მი მარ
თუ ლად და სას ტი კად იძი ებს შურს დურ მიშ ხან ზე 
ღა ლა ტის თ ვის. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, იგი ქარ თუ ლი 
მუნ ჯი კი ნოს ერ თა დერ თი „სა ბე დის წე რო ქა ლის” 
(Femme Fatale) არ ქე ტი პის პერ სო ნა ჟი ა. სუ რა-
მის ცი ხე ში ვე ჩნდე ბა დე დო ბის მე ტა ფო რუ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბაც: ყვე ლა ქალს არ თ მე ვენ დე დო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას, რაც, თა ვის მხრივ, პატ რი არ
ქა ლურ სამ ყა რო ში ქა ლის თვით რე ა ლი ზა ცი ის 
ერ თა დერ თი შე საძ ლებ ლო ბაა (Sigmund Freud. 
New introductory lectures on psychoanalysis, Lec-
ture III). ისი ნი ან ვერ ხდე ბი ან დე დე ბი (ვარდუა) ან 
სა კუ თა რი შვი ლე ბის სიკ ვ დილს (გაიანე) თუ წარ
თ მე ვას (დურმიშხანის დე და) ეს წ რე ბი ან, ხო ლო 
სი ცოცხ ლეს თვით მ კ ვ ლე ლო ბით ას რუ ლე ბენ. იმ 
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შემ თხ ვე ვა ში კი, თუ შვი ლე ბის გა დარ ჩე ნას შე ეც
დე ბი ან, ისი ნი სიკ ვ დი ლით ის ჯე ბი ან (მარია, ოს
მან–აღას დე და). 

ფილ მ სა და მოთხ რო ბა ში ასა ხუ ლი დე დო ბის 
შე უძ ლებ ლო ბის ას პექ ტი ასე ვე მი უ თი თებს იმ ფაქ
ტ ზე, რომ და ბალ ფე ნას, გლე ხო ბას, ფე ო და ლიზ
მის ხა ნა ში არ ჰქონ და დე დო ბის შე საძ ლებ ლო ბა, 
რაც, თა ვის მხრივ, ნა ყო ფი ე რე ბის, სი ცოცხ ლის 
და აქ ტი ვო ბის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ა. ნა თე ლა ში მა ღა ლი 
წრის ქა ლებს (ეკატერინე და დი ა ნი და მი სი დის შ
ვი ლი) აქ ტი უ რი ვნე ბი ა ნო ბა არ ახა სი ა თებთ, რაც 
ამ პე რი ო დის საბ ჭო თა კი ნო ში მა ღა ლი წრის ქა
ლე ბის აუცი ლე ბე ლი ნი შა ნი იყო, რა საც ზო გა დად 
მა თი კლა სის დე მო რა ლი ზა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ჰქონ და, მაგ რამ სა მა გი ე როდ ხაზ გას მუ ლია მა თი 
სი სას ტი კე და ქედ მაღ ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
მო ახ ლე თა მი მართ. მარ თა ლი ა, აქ ტი უ რი სექ სუ ა
ლო ბა მა ღა ლი წრის მა ხა სი ა თებ ლად რჩე ბა, თუმ
ცა ამ შემ თხ ვე ვა ში მხო ლოდ მა მა კა ცის მა ხა სი ა
თე ბე ლი ა. კა მე რა მუდ მი ვად ახ დენს ნა თე ლას და 
სხვა ქა ლე ბის ობი ექ ტი ვა ცი ას და სექ სუ ა ლი ზე ბას 
მთე ლი ფილ მის მან ძილ ზე. თუმ ცა ნა თე ლას ამ გ
ვა რი წარ მო სახ ვა უმალ წყდე ბა მას შემ დეგ, რაც 
იგი ჰა რამ ხა ნი დან ჯონ დოს თან ერ თად გა იქ ცე ვა 
და ამ ბო ხე ბულ ძმას შე უ ერ თ დე ბა ტყე ში. მარ თა
ლი ა, ტყე არ არის სიმ დიდ რი სა და სენ სუ ა ლო ბის 
გად მო ცე მის თ ვის იდე ა ლუ რი ად გი ლი, მაგ რამ იმ 
გა რე მო ე ბას, რომ კა მე რა სავ სე ბით მო უ ლოდ ნე
ლად წყვეტს ნა თე ლას სხე უ ლის ობი ექ ტი ვა ცი ას, 
სხვა დატ ვირ თ ვა აქვს: მას შემ დეგ, რაც კა მე რამ 
გა და ჭარ ბე ბუ ლი დო ზე ბით წარ მო სა ხა მა მა კა ცის 
თვა ლის თ ვის სა სურ ვე ლი ქა ლუ რი სექ სუ ა ლო ბა, 
ახ ლა იგი თხრო ბის მას კუ ლი ნურ ძა ლებ ზე კონ
ცენ ტ რირ დე ბა სრუ ლად. 

რაც შე ე ხე ბა „აღმოსავლეთის” ეკ რა ნულ წარ
მო ჩე ნას, ეგ ზო ტი ზა ცია ორი ვე ფილ მ ში უხ ვა და ა: 
ნა თე ლა ში ზე მოთ ნახ სე ნე ბი კა ი როს ბა ზა რი და 
ჰა რამ ხა ნის სცე ნე ბი ამის დას ტუ რი ა, სუ რა მის 
ცი ხე ში წარ მოდ გე ნი ლი თბი ლი სი კი მა ღალ კოშ
კ ში გა მომ წყ ვ დე უ ლი, ყმაწ ვილ კაც თან მოფ ლირ
ტა ვე ჩად რი ა ნი ქა ლე ბით უფ რო მე ტად „ათას 
ერ თი ღა მის” ზღაპ რე ბის ასო ცი ა ცი ას იწ ვევს. 
ასე ვე უკი დუ რე სად ორი ენ ტა ლი ზე ბუ ლია გა ი ა
ნეც, სცე ნა რის თა ნახ მად, სუ რამ ში მცხოვ რე ბი 
გლე ხის ქა ლიშ ვი ლი, რო მე ლიც ჩაც მუ ლო ბით და 
მო კაზ მუ ლო ბით ნა თე ლა ში გად მო ცე მულ ჰა რამ
ხა ნის მო ბი ნად რე ებს ჩა მოჰ გავს.

რაც შე ე ხე ბა გი უ ლის, იგი პირ ველ გარ ღ ვე
ვას, უფ რო სწო რად კი გარ ღ ვე ვის მცდე ლო ბას 
წარ მო ად გენს ზე მოთ აღ წე რილ ტრა დი ცი ა ში. 
აქ გად მო ცე მუ ლი მუს ლიმ თემ თა ყო ფა რე ა
ლუ რად და, რო გორც გა ზეთ კო მუ ნის ტის ერ თ 
ერ თი კრი ტი კო სი აღ ნიშ ნავ და, „აღმოსავლური 
სა ნე ლებ ლე ბის” გა რე შე არის გად მო ცე მუ ლი. 
ეთ ნოგ რა ფი უ ლი ყო ფა რე ა ლუ რად არის ნაჩ ვე ნე
ბი: აქ აღარ ვხვდე ბით ბრჭყვი ა ლა სამ კა უ ლე ბით 
მო კაზ მულ, ნა ხევ რად შიშ ველ და სა ხე შე ბუ რულ 
ქა ლებს. მა თი სა მო სი ჩვე უ ლებ რი ვი, ყო ველ დღი

უ რია და არც ჩად რის მიღ მი დან მაც დუ ნე ბე ლი 
მზე რით ეპ რან ჭე ბი ან მა მა კა ცებს. სა ერ თოდ, 
ჩანს, რომ ბორ ჩა ლოს რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი ქა
ლე ბის თ ვის სუ ლაც არ იყო აუცი ლე ბე ლი სა ხის 
შე ბურ ვა. თუმ ცა ქა ლე ბი კვლავ მა მა კაც თა შო
რის გა საც ვ ლელ „ვალუტას” წარ მო ად გე ნენ. 

კა მე რა აღარ ახ დენს ქა ლის ობი ექ ტი ვა ცი ას 
(ყოველ შემ თხ ვე ვა ში, წი ნა ფილ მებ თან შე და რე
ბით). გი უ ლი ში მზე რის მა ტა რე ბე ლი ძი რი თა დად 
ალი, ხან ში შე სუ ლი მდი და რი გლე ხი ა, რო მელ საც 
გი უ ლის ცო ლად შერ თ ვა სურს და მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ქუ ჩუ კი, გი უ ლის მა მა, უარ ზე ა, მი სი 
სიკ ვ დი ლის შემ დეგ მა ინც ის რუ ლებს წა დილს და 
გი უ ლის დე დი ნაც ვა ლი სა ლი ხე მას გერს ცხვარ
ში უც ვ ლის. მარ თა ლი ა, მოთხ რო ბა მეცხ რა მე ტე 
სა უ კუ ნი სა ა, მაგ რამ რო გორც ჟურ ნალ ში მშრო-
მე ლი ქა ლი და ბეჭ დი ლი წე რი ლე ბი დან ჩანს, ეს 
პრაქ ტი კა ჯერ კი დევ აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბო
და 1920იან წლებ შიც. რაც შე ე ხე ბა მიტ როს, 
გი უ ლის შეყ ვა რე ბულს, მას და გი უ ლის შო რის 
„შეხედვითი კავ ში რი ა”: მა თი მზე რა ყო ველ თ ვის 
ორ მ ხ რი ვია და ურ თი ერ თ სა პა სუ ხო, მა შინ რო დე
საც ალის მზე რა მუ დამ ცალ მ ხ რი ვი ა. რამ დენ
ჯე რაც გი უ ლი შე ამ ჩ ნევს, რომ ის ალის მზე რის 
ობი ექ ტი ა, სა კუ თარ მზე რას მუ დამ არი დებს თა
ვის მიბ რუ ნე ბით და სა ხე ზე თავ სა ბუ რა ვის აფა
რე ბით. ეს მზე რი თი პო ზი ცია ფილ მის ბო ლოს კენ 
იც ვ ლე ბა: ძალ და ტა ნე ბუ ლი ქორ წი ლის შემ დეგ 
ალი გა ნი ა რა ღე ბუ ლი ა, ამი ე რი დან გი უ ლია მზე
რის მფლო ბე ლი, ალი კი – ობი ექ ტი. თუმ ცა გი უ
ლი სა და მიტ როს შო რის ბო ლომ დე ნარ ჩუნ დე ბა 
ორ მ ხ რი ვი „შეხედვითი კავ ში რი”. ისე ვე რო გორც 
ვარ დუ ას შემ თხ ვე ვა ში, მას მე რე, რაც გი უ ლი 
მზე რის მა ტა რე ბე ლი ხდე ბა, ისიც ერ თ გ ვარ მა ნი
პუ ლა ტო რად იქ ცე ვა: იგი ცდი ლობს მოტყუ ე ბით 
გა ე პა როს ალის, აგენ ტო ბა მო ი პო ვოს და სა კუ
თა რი ცხოვ რე ბა თა ვად წარ მარ თოს მიტ როს თან 
ერ თად, მაგ რამ მი უ ხე და ვად მზე რი თი გაძ ლი ე
რე ბი სა, იგი მარ ცხ დე ბა. გაქ ცე ულს და კლდე ში 
შე ფა რე ბულს ალი კლავს. მი უ ხე და ვად მზე რი თი 
გაძ ლი ე რე ბი სა, გი უ ლის ცდა, რომ მჩაგ ვ რე ლი 
სიმ ბო ლუ რი წეს რი გი და ამ ს ხ ვი როს და სა კუ თარ 
სხე ულ სა და ცხოვ რე ბა ზე კონ ტ რო ლი თა ვად მო
ი პო ვოს, იგი მარ ცხ დე ბა და ამის თ ვის ის ჯე ბა. 
ბო ლო კად რი, სა დაც გი უ ლის უსუ ლო სხე უ ლი 
ჩანს, ხაზს უს ვამს გი უ ლის თ ვის მზე რის – მხედ
ვე ლო ბის, სი ცოცხ ლის და აგენ ტო ბის – წარ თ მე
ვას. გი უ ლის სა ხეს ცეცხ ლი ისე დაჰ ნა თის, რომ 
მი სი თვა ლე ბი ჩრდილ შია და არ ჩანს, ამ გ ვა რად 
იგი მე ტა ფო რუ ლად და პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო
ბით დაბ რ მა ვე ბუ ლი ა.

ელი სო კულ მი ნა ცი ას წარ მო ად გენს ორი ენ
ტა ლი ზა ცი ა ეგ ზო ტი ზა ცი ის გან გა თა ვი სუფ ლე
ბი სა და ქა ლის აგენ ტო ბის მხრი ვაც. ფილ მ ში ინ
დი ვი დე ბის პი რა დი ტრა გე დია მა სის ტრა გე დი ად 
არის ქცე უ ლი. ეს მიღ წე უ ლია რიტ მუ ლი მონ ტა
ჟით შემ დეგ სცე ნებ ში: ჯერ აულის მო სახ ლე ო
ბა ერ თობ ლი ვი ძა ლე ბით სახლს უშე ნებს ღა რიბ 
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ქვრივს, შემ დ გომ ჩეჩ ნე ბი ერ თ სუ ლოვ ნად აპ
რო ტეს ტე ბენ კა ზა კე ბის მი ერ გა და სახ ლე ბის 
ბრძა ნე ბას და, ბო ლოს, გა და სახ ლე ბი სას გზა ში 
გარ დაც ვ ლი ლი თა ნა სოფ ლე ლი ქა ლის ერ თობ
ლი ვი და ტი რე ბა, რო მე ლიც შემ დეგ კო ლექ ტი ურ 
ცეკ ვა ში გარ და ი სა ხე ბა. და ტი რე ბი სას რიტ მუ ლი 
მონ ტა ჟი ცხა დად აიგი ვებს გარ დაც ვ ლილ ქალ სა 
და ცეცხ ლ მო კი დე ბულ აულს, რო მელ საც ჩეჩ ნე ბი 
ტო ვე ბენ და გად მოს ცემს იმ აზრს, რომ ჩეჩ ნე ბი 
მხო ლოდ გარ დაც ვ ლილ ქალს კი არა, სამ შობ ლო
საც დას ტი რი ან ამავ დ რო უ ლად.

შენ გე ლა ი ას თა ნა მედ რო ვე კრი ტი კო სე ბი 
საყ ვე დუ რობ დ ნენ, რომ მან ფორ მის ძი ე ბა ში გმი
რი და კარ გა. ზო გა დად, მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ელი სოს 
მთა ვა რი გმი რი მა სა ა. მა სა ნამ დ ვი ლად არის გმი
რი, მაგ რამ პერ სო ნაჟ თა სა ხე ე ბი და ხა სი ა თე ბი 
იმ დე ნად მკვეთ რა დაა და მუ შა ვე ბუ ლი, რომ მი
უ ხე დავდ მა სის მთა ვარ გმი რად გა მოყ ვა ნი სა, 
ისი ნიც ინარ ჩუ ნე ბენ პრო ტა გო ნის ტო ბას, გან სა
კუთ რე ბით კი – ელი სო. იგი ფილ მის და საწყის ში
ვე უკ ვე და პი რის პი რე ბუ ლია სიმ ბო ლურ წეს რიგ
თან: მუს ლიმ გო გოს ქრის ტი ა ნი ვა ჟია უყ ვარს და 
აცხა დებს, რომ თუ სა ჭი რო იქ ნე ბა, მა მის სიტყ
ვას არ და ე მორ ჩი ლე ბა და უარის შემ თხ ვე ვა შიც 
თა ვის გუ ლის ს წორ თან ერ თად გა იქ ცე ვა. იგი 
უკ ვე და საწყის ში ვე მზა დაა და გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა აქვს მი ღე ბუ ლი, რომ სა კუ თარ ცხოვ რე ბას და 
სხე ულს თა ვად ვე გან კარ გავს, რი თაც მკვეთ რად 

გან ს ხ ვავ დე ბა მი სი წი ნა მორ ბე დი პერ სო ნა ჟე ბის
გან. ელი სო ას ტა მი რის თ ვის სა მა გა ლი თო ვა ჟის 
თვი სე ბებ საც ავ ლენს: რო დე საც გა და სახ ლე ბუ
ლი ჩეჩ ნე ბი აულს ტო ვე ბენ, ას ტა მი რი წუხს, რომ 
რუ სებს აული ხელ შე უ ხებ ლად და უ ტო ვეს. ამის 
გა გო ნე ბა ზე ელი სო ჩუ მად გა ი პა რე ბა, აულ ვერ
დ ში დაბ რუნ დე ბა და ცეცხლს მის ცემს მას. ამ 
ქმე დე ბით იგი არა მხო ლოდ სა კუ თარ ავ ტო ნო
მი ას, გამ ბე და ო ბას და აგენ ტო ბას გა მო ხა ტავს, 
არა მედ სა კუ თა რი თა ვის გან კა ცე ბა საც ახ დენს: 
იგი ისე იქ ცე ვა, რო გორც ას ტა მი რი მო იქ ცე ო და, 
ახალ გაზ რ და რომ ყო ფი ლი ყო, ან რა საც მი სი ვა
ჟი იზამ და, რომ ჰყო ლო და. ამ ქმე დე ბით იგი სა
კუ თარ ხალხს და ამ ხალ ხის წი ნამ ძღოლს – მა მას 
– ღირ სე ბას უნარ ჩუ ნებს.

ელი სო უკ ვე თა ნა მედ რო ვე საბ ჭო თა ქა ლი ა, 
მი უ ხე და ვად ის ტო რი უ ლი კონ ტექ ს ტი სა. იგი არა 
მარ ტო სა კუ თარ ბედს და სხე ულს გან კარ გავს, 
არა მედ ხალ ხ ზეც აქვს გავ ლე ნა. რო დე საც ჩეჩ
ნე ბი ვა ჟი ას ადა ნა შა უ ლე ბენ გა და სახ ლე ბა ში, 
ელი სო მან დილს მო იხ ს ნის და ხალხს აჩე რებს. 
მარ თა ლი ა, მან დი ლის მოს ხ ნა მშვი დო ბის ჩა მო
საგ დე ბად გავ რ ცე ლე ბუ ლი პრაქ ტი კა იყო მთა
ში, მაგ რამ ამ დროს მაღ ლა ხე ლა წე უ ლი ელი სო 
ბიბ ლი ურ მო სეს ჩა მოჰ გავს და ისე გა და ე ფა რე
ბა ვა ჟი ას, რო გორც ჩე ჩენ თა ახა ლი პატ რი არ ქი 
(Beach Gray.  Nikoloz Shengelaia’s Eliso and the 
construction of soviet past). ამ გ ვა რად ელი სო, წი
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ნა მორ ბე დი გმი რე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, თა ვად 
ხდე ბა მა მა კა ცის დამ ც ვე ლი და გა დამ რ ჩე ნე ლი. 

ბიჩ გრე ის დაკ ვირ ვე ბით, რო დე საც ელი სო 
ვა ჟი ას გარ დაც ვ ლი ლი ქა ლის ბავ შ ვის მოზ დოკ ში 
წაყ ვა ნას სთხოვს, ვა ჟია ფე მი ნუ რად არის მარ
კი რე ბუ ლი. თუმ ცა, ჩე მი აზ რით, ამ გ ვარ მარ კი
რე ბას ვა ჟი ას და ჩეჩ ნე ბის გაშ ვე ლე ბის ზე მოთ 
აღ ნიშ ნულ ეპო ზოდ ში აქვს ად გი ლი. სა ბო ლოო 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ელი სო თა ვად იღებს: იგი 
თა ვის ხალ ხ თან და მა მას თან დარ ჩე ნას და უბე
დუ რე ბის გა ზი ა რე ბას არ ჩევს ვა ჟი ას თან ცხოვ
რე ბას. ამ გ ვა რად, ელი სოს პერ სო ნა ჟი წარ მო
ად გენს ქალ თა დიდ გა მო ნაკ ლისს, რო მე ლიც 
თა ვი სუ ფა ლი აქ ტო რია და და მო უ კი დე ბე ლი ა. 
თუმ ცა იგი თა ვის და მო უ კი დებ ლო ბას ერი სა
ხელ მ წი ფოს ინ ტე რე სე ბის თ ვის იყე ნებს და პი რად 
ბედ ნი ე რე ბა ზე უარს ამ ბობს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
მი უ ხე და ვად ასე თი ემან სი პი რე ბუ ლი და აქ ტი უ რი 
ქა ლი გმი რი სა, ელი სო ში ქა ლის სხე უ ლი მა ინც არ 
არის ვიქ ტი მა ცი ის გან თა ვი სუ ფა ლი: იმის თ ვის, 
რომ ჩე ჩენ თა თემ მა კა თარ ზისს მი აღ წი ოს, ქა ლი 
მსხვერ პ ლად უნ და შე ე წი როს. მონ ტა ჟი კი ერ თ
მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად აიგი ვებს გარ დაც ვ ლი ლი ქა ლის 
სხე ულს ცეცხ ლ მო კი დე ბულ აულ ვერ დის თან.

დას კ ვ ნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ აღ

მო სავ ლე თის თე მა ზე გა და ღე ბულ ფილ მებს 
1920იანი წლე ბის ბო ლომ დე ახა სი ა თებ და ქა
ლის სხე უ ლის ობი ექ ტი ვა ცია და ქა ლი ხში რად 
წარ მო ად გენ და სა კუ თა რი კლა სის თუ ქვეყ ნის 
მე ტა ფო რას, თუმ ცა ქა ლის სხე უ ლის მნიშ ვ ნე ლო
ბა ნი შან თა სის ტე მა ში იც ვ ლე ბო და. იგი აუცი
ლებ ლად იყო ვი ზუ ა ლუ რი სი ა მოვ ნე ბის წყა რო 
ობი ექ ტი ვა ცი ის / სექ სუ ა ლი ზა ცი ის მეშ ვე ო ბით, 
ზოგ ჯერ ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის, შუ რის ძი ე ბი სა და სი
სას ტი კის (სურამის ცი ხე, ნა თე ლა) და ყო ველ თ
ვის ჩაგ რუ ლი ხალ ხის / კ ლა სის / რე გი ო ნის აღ მ ნიშ
ვ ნე ლი (სურამის ცი ხე, ელი სო). 

1920იანი წლე ბის ბო ლოს ის ტო რი უ ლი კავ
კა სია თა ვი სუფ ლ დე ბა ეგ ზო ტი ზა ცი ის გან და იც
ვ ლე ბა კი ნო ში ქალ თა რეპ რე ზენ ტა ცი აც. თუმ ცა 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ თუ კი პრო ტა გო ნის ტი ქა ლე ბი 
ცდი ლო ბენ აგენ ტო ბი სა და სა კუ თა რი ცხოვ რე ბის 
გან კარ გ ვის უფ ლე ბის მო პო ვე ბას, ისი ნი მარ ცხ
დე ბი ან და სიკ ვ დი ლით ის ჯე ბი ან (გიული). ხო ლო 
ვი საც უკ ვე აქვს აგენ ტო ბა, იგი მას სა ზო გა დო ინ
ტე რე სე ბის სა სარ გებ ლოდ პი რად ცხოვ რე ბა სა და 
სექ სუ ა ლო ბა ზე უარის სათ ქ მე ლად იყე ნებს, რაც 
გუ ლის ხ მობს, რომ ქა ლის სექ სუ ა ლო ბა ერი სა
ხელ მ წი ფოს ინ ტე რე სე ბის სა სარ გებ ლოდ უნ და 
იყოს რეპ რე სი რე ბუ ლი და დის ციპ ლი ნი რე ბუ ლი. 
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ჩე მი ლექ ტო რი, გი ორ გი მას ხა რაშ ვი ლი, 
რო მე ლიც რუ სუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო
რი ის კურსს გვი კითხავ და, ხში რად იხ
სე ნებ და დროს, რო ცა ნი კი ტა ხრუშ ჩოვ
მა „პიროვნების კულტს” გა მო უცხა და 

ბრძო ლა და რო ცა საბ ჭო თა კავ შირ ში სტა ლი ნიზ
მის მარ წუ ხე ბის გან გან თა ვი სუფ ლე ბის ეპო ქა და
იწყო. და ჟი ნე ბით გვიმ ტ კი ცებ და, ჩე მი თა ო ბის თ
ვის და ჩე მი წრის თ ვის „ოტტეპელი” არა იმ დე ნად 
ის ტო რი ულ მა მე ო ცე ყრი ლო ბამ, რამ დე ნა დაც 
ჟურ ნალ „ინოსტრანნაია ლი ტე რა ტუ რას” გა მო
ცე მამ გა ნა პი რო ბა ო. აღ მოჩ ნ და, რომ ხალ ხი ამ 
ჟურ ნალს იმ პ რე სი ო ნის ტე ბის შავ  თეთ რი ილუს
ტ რა ცი ე ბის გა მოც ყი დუ ლობ და – იქამ დე ხომ 
დე გას, გო გე ნის, მა ტი სის ტი ლო ე ბი მუ ზე უ მე ბის 
სარ და ფებ ში ინა ხე ბო და, რო გორც „აკრძალული 
ხე ლოვ ნე ბა”. 

სა ინ ტე რე სო ა, არა? „შავთეთრ იმ პ რე სი
ო ნის ტებ საც” კი შე მო აქვთ სი ნათ ლე და ფე რი 
შავ ბ ნელ სტა ლი ნურ საბ ჭო ეთ ში. „შავთეთრი 
იმ პ რე სი ო ნის ტე ბი” ქმნი ან თა ო ბას, რო მელ საც 
მოგ ვი ა ნე ბით „60იანელები” უწო დეს. შე საძ ლე
ბე ლი ა, ყვე ლა ზე რო მან ტი კულ, მუდ მი ვი ილუ
ზი ე ბით მცხოვ რებ თა ო ბას მე ო ცე სა უ კუ ნის ის
ტო რი ა ში. 

„ინოსტრანნაია ლი ტე რა ტუ რას” პირ ვე ლი 
ნო მე რი მცი რე ტი რა ჟით გა მო ვი და და მი სი ნახ
ვა, სა ვა რა უ დოდ, მხო ლოდ მოს კოვ სა და ლე

ნინ გ რად ში შე ეძ ლოთ. საბ ჭო თა კავ ში რის ამ ორ 
მთა ვარ ქა ლაქ ში სწავ ლობ დ ნენ ქარ თ ვე ლი სტუ
დენ ტე ბიც. და არა მარ ტო სამ ხატ ვ რო აკა დე მი
ა ში, იქ, სა დაც იმ პ რე სი ო ნის ტე ბის გან თა ვი სუფ
ლე ბას ახა ლი ეპო ქის და საწყი სად აღიქ ვამ დ ნენ... 
ქარ თ ვე ლე ბი სწავ ლობ დ ნენ კი ნე მა ტოგ რა ფი
ის სა კავ ში რო ინ ს ტი ტუტ შიც, „ვგიკში”, სა დაც 
დრო დად რო იმ ფილ მებს უჩ ვე ნებ დ ნენ, რომ ლე
ბიც გა ქი რა ვე ბა ში ვერ ხვდე ბო და. ნე ო რე ა ლიზ მი 
ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის შო კი უნ და ყო ფი ლი ყო. აღ
მოჩ ნ და, რომ კი ნო რე ჟი სორს „დადგმული სუ რა
თე ბის” ნაც ვ ლად შე უძ ლია სი ნამ დ ვი ლე აქ ცი ოს 
მხატ ვ რულ ნა წარ მო ე ბად, სი ნამ დ ვი ლე ში აღ მო ა
ჩი ნოს პო ე ზი ა. 

ნე ო რე ა ლიზ მის, კერ ძოდ კი ვი ტო რიო დე 
სი კას ვე ლო სი პე დე ბის გამ ტა ცებ ლე ბის პირ და
პი რი გავ ლე ნა ჩანს რე ზო ჩხე ი ძი სა და თენ გიზ 
აბუ ლა ძის ფილ მ ში მაგ და ნას ლურ ჯა (1955), რო
მე ლიც ქარ თულ კი ნო ში ახა ლი ეპო ქის და საწყი
სა დაა აღი ა რე ბუ ლი. ეკა ტე რი ნე გა ბაშ ვი ლის 
მოთხ რო ბამ ფი ნალ ში ტრან ს ფორ მა ცია გა ნი
ცა და – მოთხ რო ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მთა ვა რი 
გმი რი, გლე ხის ქა ლი მაგ და ნა, მარ ცხ დე ბა სა სა
მარ თ ლო ზე. ასე თი „ანტიჰეპიენდი” სრუ ლი ად 
უცხოა იმ დრო ის საბ ჭო თა კი ნოს თ ვის, რომ ლის 
მთა ვა რი კა ნო ნი ფი ნალ ში და დე ბი თი გმი რის 
ტრი უმ ფი იყო. 

ცო ტა ხან ში ქარ თუ ლი კი ნოს „ახალ ტალ ღას” 

ალავერდობა. ეროვნული არქივის ფოტო
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(რეზო ჩხე ი ძე, თენ გიზ აბუ ლა ძე, შო თა მა ნა გა
ძე) და ე მა ტე ბი ან ის ახალ გაზ რ დე ბი, რომ ლებ მაც 
„ვგიკი” უკ ვე „ოტტეპელის” დაწყე ბის წლებ ში 
და ამ თავ რეს – ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე, მე რაბ კო კო
ჩაშ ვი ლი, რე ზო ესა ძე, ოთარ იოსე ლი ა ნი, ძმე
ბი შენ გე ლა ი ე ბი. ამ რე ჟი სო რე ბის შე მოქ მე დე
ბა ქარ თ ველ 60იანელთა ის ტო რი ას, შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, მათ იღ ბალს გა მო ხა ტავს – დრო ის და 
ის ტო რი ის მი მართ მათ და მო კი დე ბუ ლე ბას, მათ 
ილუ ზი ებს და ილუ ზი ე ბის ნგრე ვას. უც ნა უ რი ცა ა, 
რამ დენ ხანს უერ თ გუ ლეს 60იანელებმა თა ვი
ანთ იდე ა ლებს. სა უ კუ ნე დას რულ და, ახა ლი სა უ
კუ ნე და იწყო, მაგ რამ ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე ფილ მ
ში ოქ როს ძა ფი (2020) ისევ ვერ თუ არ ემიჯ ნე ბა 
წარ სუ ლის ნოს ტალ გი ას. თა ნაც, ეს ნოს ტალ გია 
ქარ თ ველ 60იანელებში სწო რე დაც რომ იშ ვი ა
თად გა და იზ რ დე ბა კონ სერ ვა ტიზ მ ში, სო ცი ა ლუ
რი თუ რე ლი გი უ რი დოქ ტ რი ნე ბის ერ თ გუ ლე ბა ში. 
ესაა სწო რედ 60იანელთა პა რა დოქ სი – მხარს 
უჭე რენ მოძ რა ო ბას, გან ვი თა რე ბას, სივ რ ცის ღი
ა ო ბას და, ამა ვე დროს, ვერ თა ვი სუფ ლ დე ბი ან პა
თე ტი კის გან, დეკ ლა რა ცი უ ლო ბის გან და, ძა ლი ან 
ხში რად, ლო გო ცენ ტ რუ ლო ბის გან. 

1972 წელს სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის 
სა თა ვე ში მო ვი და ედუ არდ შე ვარ დ ნა
ძე, რო მე ლიც – ამას რა ტომ ღაც არ ვაქ
ცევთ ხოლ მე ყუ რადღე ბას – სწო რედ 
„ოტტეპელის” თა ო ბას მი ე კუთ ვ ნე ბო და. 
რა გა ა კე თეს ქარ თ ველ მა კი ნე მა ტოგ
რა ფის ტებ მა? თა ვი დან ვე უერ თ გუ ლეს 
კომ პარ ტი ის ცე კას პირ ველ მდი ვანს... 
უერ თ გუ ლეს შემ დ გომ წლებ შიც, რო
ცა შე ვარ დ ნა ძე მი ხე ილ გორ ბა ჩო ვის 
„პერესტროიკის” ერ თ ერთ იდე ო ლო გად 
გა ნი ხი ლე ბო და. უერ თ გუ ლეს ზვი ად გამ
სა ხურ დი ას ხე ლი სუფ ლე ბის დამ ხო ბი სას. 
1995 წელს ოთარ იოსე ლი ა ნი ას რუ ლებს 
მუ შა ო ბას დო კუ მენ ტურ ფილ მ ზე სა ქარ-
თ ვე ლო, რო მელ შიც ქარ თ ველ ხე ლო
ვან თა წარ მა ტე ბე ბი 7080იან წლებ ში 
პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე
ბის პირ ველ პირს – ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძეს. უფ
რო მე ტიც, ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძე ლა მის ამ პე რი
ოდ ში დად გ მუ ლი სპექ ტაკ ლე ბის და ფილ მე ბის 
თა ნა ავ ტო რა დაა წარ მოდ გე ნი ლი (ედუარდ შე
ვარ დ ნა ძის კულ ტი, რო მელ საც ქარ თ ვე ლი სა მო
ცი ა ნე ლე ბი მეტ  ნაკ ლე ბად მი მარ თავ დ ნენ, 80
იანი წლე ბის მი წუ რულს დაგ ვირ გ ვინ დე ბა, რო ცა 
სა ქარ თ ვე ლოს ცე კას ყო ფი ლი პირ ვე ლი მდი ვა ნი 
„პერესტროიკის” ეპო ქის მთა ვა რი ფილ მის მო ნა-
ნი ე ბის სცე ნა რის თა ნა ავ ტო რად გა მოცხად დე ბა).

ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძის ცე კას მდივ ნად და
ნიშ ვ ნამ დე “ვოლუნტარიზმისა და სუ ბი ექ ტი ვიზ
მის” წი ნა აღ მ დეგ ომი გუ რამ ფან ჯი კი ძემ და იწყო 
რო მან ში თვა ლი პა ტი ო სა ნი, რო მე ლიც სა ქარ თ
ვე ლოს კომ კავ ში რის პრე მი ით და ჯილ დოვ და და 
იმ დე ნად წარ მა ტე ბუ ლად მი იჩ ნია ხე ლი სუფ ლე
ბამ, რომ სულ რამ დე ნი მე წე ლი წად ში ამ რო მა

ნის ეკ რა ნი ზა ცი აც გახ და შე საძ ლე ბე ლი. კრემლს 
სა ქარ თ ვე ლო ში “პატიოსანი კო მუ ნის ტის” სა ხის 
დამ კ ვიდ რე ბა სჭირ დე ბო და. კო მუ ნის ტი სა დი დი 
იდე ა ლე ბით, შე მარ თე ბით და პრინ ცი პუ ლო ბით. 

ის ტო რი ულ მოვ ლე ნებს და ას წ რო ლა ნა ღო
ღო ბე რი ძე მაც. ფილ მ ზე რო ცა აყ ვავ და ნუ ში მუ
შა ო ბა მან ჯერ კი დევ 1971 წელს და იწყო. ლა
ნა ღო ღო ბე რი ძე საბ ჭო თა კი ნო ში, “პატიოსანი 
კო მუ ნის ტის” სა ხის მთა ვა რი მე ხოტ ბის, კი ნო
რე ჟი სორ სერ გეი გერ ასი მო ვის მო წა ფე იყო. 
გე რა სი მო ვი 50იან წლებ ში „ვგიკის” ერ თ ერ თი 
ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი პე და გო გი იყო და მის 
სა ხელ სო ნო ში სწავ ლა ზე ბევ რი ოც ნე ბობ და. 
ცნო ბი ლი ა, რომ გე რა სი მო ვი თა ვის მოს წავ ლე
ებს მო უ წო დებ და: “გადაიღეთ კი ნო, რო მე ლიც 
მა ყუ რე ბელს ძლი ერ, შე უ პო ვარ ადა მი ა ნებს გა
აც ნობს... ასე თი ადა მი ა ნი კად რ ში გა მოჩ ნ დე
ბა და მა ყუ რე ბე ლი იტყ ვის “пришел человек... 
человек с большой буквы”... “მოვიდა ადა მი ა ნი... 
ადა მი ა ნი, და წე რი ლი დი დი ასო თი”. 

ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე ყვე ლა თა ვის ფილ მ ში ავ
ლენს მას წავ ლებ ლის რჩე ვე ბი სად მი ერ თ გუ ლე
ბას. პუბ ლი ცის ტუ რი პა თო სი და “დიდ თე მებ თან” 
(რუსები სიტყ ვა “თემას” ამ შემ თხ ვე ვა ში დი დი 

ასო თი და წერ დ ნენ) ჭი დი ლი ასე თუ ისე 
ყო ველ თ ვის ჩან და მის ფილ მებ ში. სინ
დის  ნა მუს ზე სა უ ბა რი, მსჯე ლო ბა ცხოვ
რე ბა ზე, ეთი კა ზე და ა. შ., ანუ ტექ ს ტი, 
რო მელ საც უფ როს კ ლა სე ლე ბი ფილ მ ში 
რო ცა აყ ვავ და ნუ ში მა ღალ ფარ დო ვა ნი 
ინ ტო ნა ცი ე ბით წარ მოთ ქ ვა მენ, ლი რი კუ
ლო ბის თ ვის ად გილს აღარ ტო ვებს. ფილ
მი, რო მე ლიც სი ყალ ბის წი ნა აღ მ დე გაა 
მი მარ თუ ლი, სქე მა ტუ რი დრა მა ტურ გი
ი სა და კონ ს პექ ტუ რო ბის გა მო თა ვა დაც 
სცო დავს სი ყალ ბით. ამ თვალ საზ რი სით 
რო ცა აყ ვავ და ნუ ში თა ვი სე ბუ რი კი ნე მა
ტოგ რა ფი უ ლი სა ხეა იმი სა, რაც სა ქარ თ
ვე ლო ში შე ვარ დ ნა ძის ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
მოს ვ ლი სა და ლა ნა ღო ღო ბე რი ძის ფილ

მის პრე მი ე რის შემ დეგ მოხ დე ბა. სი ყალ ბეს თან 
ბრძო ლა ყალ ბი აღ მოჩ ნ დე ბა, რად გან “ზევიდან”, 
უფ რო სწო რად, ჩრდი ლო ე თი დან იქ ნე ბა დაკ ვე
თი ლი. შე ვარ დ ნა ძის ეპო ქის ქარ თულ კულ ტუ
რა ში დამ კ ვიდ რ დე ბა ეს “დიდი თე მე ბი”, გა მოჩ ნ
დე ბი ან “დიდი ადა მი ა ნე ბიც” (...с большой буквы) 
– კე თილ შო ბი ლი რა ი კო მის მდივ ნე ბი, რომ ლე ბიც 
უდაბ ნოს სა მოთხის ბა ღად აქ ცე ვენ (რეზო ჩხე ი
ძის მშობ ლი უ რო ჩე მო მი წავ), მაგ რამ ძალ ზე იშ
ვი ა თად გა მოჩ ნ დე ბი ან ხოლ მე ჩვე უ ლებ რი ვი ადა
მი ა ნე ბი, ცოცხა ლი ადა მი ა ნე ბი. 

„საქართველოს ვა ზის პარ ტია რუ სეთ თან 
ერ თად” – ასე ერ ქ ვა პო ლი ტი კურ პარ ტი ას, რო
მე ლიც გი ორ გი შენ გე ლა ი ამ, არც მე ტი და არც 
ნაკ ლე ბი, 2009 წელს, რუ სეთ  სა ქარ თ ვე ლოს 
ომის შემ დეგ და ა არ სა. პარ ტი ის სა ხელ წო დე ბაც 
კი ზუს ტად ასა ხავს ქარ თ ველ „60იანელთა” ეს
თე ტი კურ პო ზი ცი ას, ამ ხალ ხის ად გილს ქარ

60იანელთაპა
რადოქსი–მხარს
უჭერენმოძრაობას,
განვითარებას,სივ
რცისღიაობასდა,
ამავედროს,ვერ
თავისუფლდებიან
პათეტიკისგან,დეკ
ლარაციულობისგან
და,ძალიანხშირად,
ლოგოცენტრულო
ბისგან.
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თულ კულ ტუ რა ში. ეს რე ჟი სო რე ბი კი ნოს ან
ბანს მოს კოვ ში და ე უფ ლ ნენ, მა თი პე და გო გე ბი 
იყ ვ ნენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მეტ  ნაკ ლე ბად 
ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ სტა ლი ნის რე ჟიმს. ინ ტე
ლი გენ ცი ის წარ მოდ გე ნა ქვეყ ნის მხსნე ლის 
როლ ში, ზო გა დად, მე სი ა ნიზ მი, მეტ  ნაკ ლე ბად 
ყო ვე ლი მათ გა ნის შე მოქ მე დე ბა ში წარ მო ჩინ
დე ბა. მაგ რამ გი ორ გი შენ გე ლა ი ას ფილ მებ ში 
60იანელთა მო დე ლე ბი გან სა კუთ რე ბით უხ ვად 
გვაქვს. არ იქ ნე ბა გა და ჭარ ბე ბუ ლი, თუ ვიტყ
ვით, რომ სწო რედ გი ორ გი შენ გე ლაიაა ამ თა
ო ბის ქარ თ ველ კი ნე მა ტოგ რა ფის ტ თა ლი დე რი. 
შე სა ბა მი სად, ევო ლუ ცია ქარ თუ ლი კი ნოს ყვე
ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი სკო ლი სა, 196070იანი 
წლე ბის სკო ლი სა, ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სოდ სწო
რედ გი ორ გი შენ გე ლა ი ას ფილ მებ ში ჩანს. ისიც 
სა გუ ლის ხ მო ა, რა იც ვ ლე ბა და რა არ იც ვ ლე ბა 
მის შე მოქ მე დე ბა ში, დაწყე ბუ ლი ალა ვერ დო ბი-
დან, რო მე ლიც 60იანელთა მა ნი ფეს ტად შე
იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ, დამ თავ რე ბუ ლი ყოვ ლად 
უსა ხო, პრი მი ტი უ ლი „კაპუსტნიკით”, ფილ მით 
მი დი ო და მა ტა რე ბე ლი (2005).

გი ორ გი შენ გე ლა ი ამ „ვგიკში” სწავ ლა საბ
ჭო თა უკ რა ი ნუ ლი კი ნოს მთა ვა რი კლა სი კო სის 
ალექ სანდრ დოვ ჟენ კოს სა ხე ლოს ნო ში და იწყო. 
სწავ ლის პრო ცეს ში, 1959 წელს დოვ ჟენ კო გარ
და იც ვა ლა და რე ჟი სო რი მი ხე ილ ჭი ა უ რე ლის სა
ხე ლოს ნო ში გა და იყ ვა ნეს. დოვ ჟენ კო დან – ჭი ა უ
რელ თან! ვფიქ რობ, გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით 
სტრე სია ახალ გაზ რ და ხე ლო ვა ნის თ ვის. ეს ფაქ
ტობ რი ვად „ციდან”, რო მან ტი კი დან მი წა ზე დაშ
ვე ბა ა. ბო ლოს და ბო ლოს, ცნო ბი ლი ა, რომ ალექ
სანდრ დოვ ჟენ კო აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი შეხ ვ და 
ხრუშ ჩო ვის „ოტტეპელს” (დოვჟენკოს უკა ნას კ
ნელ ფილმს პო ე მა ზღვა ზე, დას რუ ლე ბულს უკ ვე 
მი სი გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, ზოგ ჯერ ფე ლი ნის 
რვა ნა ხე ვარს ადა რე ბენ), მი ხე ილ ჭი ა უ რე ლი კი 
სი ცოცხ ლის ბო ლომ დე ღი ად გა მო ხა ტავ და სტა
ლი ნის მი მართ აღ ფ რ თო ვა ნე ბას. სიმ ბო ლუ რი ა, 
რომ მი ხე ილ ჭი ა უ რე ლი 1965 წელს იღებს ფილმს 
სა თა უ რით რაც გი ნა ხავს, ვე ღარ ნა ხავ, რო მელ
შიც, ერ თი მხრივ, ვერ ელე ვა მო ნუ მენ ტა ლიზ მი
სა და „სკულპტურულობის” ტრა დი ცი ას (აკაკი 
ხო რა ვა სა მარ თ ლი ა ნო ბის თ ვის მებ რ ძო ლი ყა რა
ჩო ღე ლის როლ ში), მე ო რე მხრივ კი „გადასცემს” 
ძა ლა უფ ლე ბას ახალ თა ო ბას, ახალ გაზ რ და შეყ
ვა რე ბუ ლებს – გი ორ გი შენ გე ლა ი ა სა და სო ფი კო 
ჭი ა უ რე ლის შეს რუ ლე ბით.

ალა ვერ დო ბა (1962) 

60იანი წლე ბის მთელ მა ქარ თულ მა ინ ტე ლი გენ
ცი ამ უყოყ მა ნოდ მი ი ღო გუ რამ რჩე უ ლიშ ვი ლი სა 
და გი ორ გი შენ გე ლა ი ას გმი რი, შე იძ ლე ბა ით ქ
ვას, ალა ვერ დის ტა ძარ თან მოვ ლე ნი ლი მე სი ა, 
რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს წარ სულ სა და დღე ვან
დე ლო ბა ზე, ტრა დი ცი ის არ ს ზე, ადა მი ა ნის მო ვა
ლე ო ბა ზე ქა და გებს.

მე სი ა ნიზ მი და პა თე ტი კუ რო ბა არის. თუმ ცა 
იმ პა თე ტი კუ რო ბის გან მკვეთ რად გან ს ხ ვავ დე
ბა, რო მე ლიც სტა ლი ნურ კი ნო ში დამ კ ვიდ რ და. 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ახალ გაზ რ და თა ო ბა ძა ლა უფ
ლე ბას არ თ მევს მა მებს და არ ღ ვევს მა მე ბის მი ერ 
გა ყი ნულ სივ რ ცეს.

“თანდათან ვივ სე ბი ჟი ნით”, “წამით მა ინც გა
მო ვაფხიზ ლებ მათ მო დუ ნე ბულ ვნე ბას” – ალა-
ვერ დო ბის გმი რის მო ნო ლო გი ტი პი უ რია საბ ჭო
თა „სამოციანელებისთვის”. უფ რო სი თა ო ბაც, 
აგერ მი ხე ილ კა ლა ტო ზო ვი ასე, „ლექსად” ცდი
ლობ და სამ ყა როს გა დატ რი ა ლე ბას (გაუგზავნელი 
წე რი ლი, მე ვარ კუ ბა). ასეთ მო ნო ლოგს, სხვა
დას ხ ვა ფორ მით – ლექ სი იქ ნე ბო და ეს, ფილ მი 
თუ მხატ ვ რე ბის გა მო ფე ნა, რო მელ საც ერ თხელ 
ხრუშ ჩო ვის ხე ლი სუფ ლე ბის ბულ დო ზერ მა გა
და უ ა რა – იმ ხა ნად ყვე ლა ხე ლო ვა ნი წარ მოთ ქ
ვამ და. ყვე ლა ხე ლო ვა ნი პო ე ტი გახ და. იმ დე ნად, 
რომ მარ ლენ ხუ ცი ევ მა მოს კო ვის პო ლი ტექ ნი
კურ ინ ს ტი ტუტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი პო ე ზი ის სა ღა მო 
უც ვ ლე ლად ჩარ თო საბ ჭო თა „სამოციანელთა” 
მთა ვარ ფილ მ ში ილი ჩის სა გუ შა გო. ხუ ცი ე ვის 
კვა ზი დო კუ მენ ტურ კი ნოს პო ე ზია სჭირ დე ბო
და... და „გაამდიდრა” ყო ფა ოკუ ჯა ვას და ახ მა
დუ ლი ნას ლექ სე ბით. 

არ სე ბი თად, ალა ვერ დო ბა ადა მი ა ნე ბის დეგ
რა დი რე ბუ ლი ყო ფი დან გა დარ ჩე ნის ცდაა ცხენ
ზე ამ ხედ რე ბუ ლი პო ე ტით. ასე თი ყო ფა ხრუშ
ჩო ვის ბულ დო ზე რებ ზე უარე სი ა. ასე თი ყო ფა 
ზღუ დავს სივ რ ცეს და აჩე რებს გან ვი თა რე ბას. 
„სამოციანელებს” კი არაფ რის ეში ნი ათ ისე, რო
გორც შეზღუ დუ ლი სივ რ ცის. ამი ტომ ალა ვერ-
დო ბის გმი რი ტაძ რის გუმ ბათ ზე ადის, იქი დან 
გად მოს ძა ხებს ქვე ყა ნას, რო მელ საც არა ფე რი 
ადარ დებს.

“ვნების სიმ ძაფ რე შე ნე ბა ში ა” – ამას ამ ტ კი
ცებ დ ნენ საბ ჭო თა “სამოციანელები” მუდ მი ვად, 
ამ ტ კი ცებ დ ნენ ქარ თულ, რუ სულ, უკ რა ი ნულ, 
სომ ხურ ენა ზე. იმ ხა ნად, რო ცა ალა ვერ დო ბა 
ეკ რა ნებ ზე გა მო ვი და, რუ სე ბი ციმ ბი რის ასათ
ვი სებ ლად მი ემ გ ზავ რე ბოდ ნენ, ამ ჯე რად სა კუ
თა რი ნე ბით, რა თა რაც შე იძ ლე ბა დი დი სივ რ ცე 
და ეპყ როთ და ამ გ ვა რად და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნათ 
“შენების ჟი ნი”, სივ რ ცის ათ ვი სე ბის ჟი ნი... ქარ
თ ვე ლი გუ რა მის თ ვი საც ვიწ როა ცხოვ რე ბის სივ
რ ცე – იგი ცხენ ზე ჯი რი თით არ ღ ვევს შეზღუ
დულ რე ა ლო ბას, საპყ რო ბი ლეს, რო მელ შიც 
სის ტე მამ მო აქ ცია ადა მი ა ნე ბი. აქე დან ჩნდე ბა 
ალა ვერ დო ბის დი ნა მი კა და წყვე ტი ლი მონ ტა ჟი. 
„სტოკატოები” გაძ ლი ე რე ბუ ლია ფე ლიქს ღლონ
ტის იმ დრო ის თ ვის მარ თ ლაც რომ ავან გარ დუ
ლი მუ სი კით. მოძ რავ მა გა მო სა ხუ ლე ბამ ხმა უ რით 
უნ და გახ ს ნას სივ რ ცე. ეს იყო პრი ცი პი, რო მელ
საც გი ორ გი შენ გე ლაია აღარ გა ი მე ო რებს ფი-
როს მან ში (1969). გა ყი ნუ ლი დრო (მოახლოებული 
„ზასტოის” ეპო ქა) აქ სუ რა თე ბით, ჩა კე ტი ლი და 
გან ტ ვირ თუ ლი მი ზან ს ცე ნე ბით გა მო ი ხა ტე ბა. 
მაგ რამ რო მან ტი კა და ყო ფის გან გა მიჯ ვ ნის ვნე

ისტორიის გადაკითხვა
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ბა დარ ჩე ბა. 
დი ახ, საპყო ბი ლი დან გან თა ვი სუფ ლე ბის და 

“ჯირითის” ეს სა ხე დიდ ხანს არ გაგ რ ძე ლე ბუ
ლა. ხრუშ ჩო ვის მოხ ს ნი სა და პრა ღა ში საბ ჭო თა 
ტან კე ბის შეს ვ ლის შემ დეგ “ოტტეპელის” ეპო ქას 
ბზა რი გა უჩ ნ და. 70იან წლებ ში ცხენ ზე ჯი რი
თით სის ტე მის გარ ღ ვე ვას მხო ლოდ დი სი დენ ტე
ბი ბე დავ დ ნენ. გუ რამ რჩე უ ლიშ ვი ლი ცოცხა ლი 
აღარ იყო. ალა ვერ დო ბის ავ ტო რი კი ვე რის უბ-
ნის მე ლო დი ებს იღებ და. 

ვე რის უბ ნის მე ლო დი ე ბი (1973)

არც არა ვინ მა ლავ და, მგო ნი, რომ ფილ მი 
იმ დროს ძალ ზე პო პუ ლა რუ ლი მი უ ზიკ ლე ბის, 
გან სა კუთ რე ბით ოლი ვე რის გავ ლე ნით შე იქ მ
ნა. თა ო ბა თა „ჰარმონიული კავ ში რი”, რა ზეც 
საბ ჭო თა „სამოციანელები” მუდ მი ვად ოც ნე
ბობ დ ნენ (ილიჩის სა გუ შა გო ამ თვალ საზ რი სით 
ფილ მი ეტა ლო ნი ა), გან საზღ ვ რავ და მედ რო გე 
პავ ლე სა და მი სი ობო ლი გო გო ნე ბის ის ტო რი ას. 

ვერუს უბნის მელოდიები. ეროვნული არქივის ფოტო
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გუ ლუბ რ ყ ვი ლო ბავ შ ვე ბი, გუ ლუბ რ ყ ვი ლო მშობ
ლე ბი, ბავ შ ვურ ინ ფან ტი ლუ რი სამ ყა რო, სა დაც 
მღე რი ან და ცეკ ვა ვენ და სა დაც სი კე თე იმარ ჯ
ვებს ბო როტ ზე, კარ გად უნ და მოხ დე ნო და ახალ 
ეპო ქას, 70იანი წლე ბის საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლოს, 
რომ ლის სა თა ვე ში ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძე მო დის. 
ეს ზღაპ რუ ლო ბა და სიმ სუ ბუ ქე ორ გა ნუ ლი იყო, 
ისე ვე, რო გორც დო დო აბა ში ძის გმი რი და მი სი 
მო წო დე ბა: „ნუ იქ ნე ბა ოღონდ ბუნ ტი!”, რო მე ლიც 
მას შემ დეგ არა ერ თხელ აუტა ცი ათ სა ქარ თ ვე

ლო ში. მაგ რამ შენ გე ლა ი ას მი უ ზიკ ლი სხვა მხრივ 
იყო სა ინ ტე რე სო – აქ უკ ვე ნათ ლად გა მოჩ ნ და 
რე ჟი სო რის მიდ რე კი ლე ბა ჟან რუ ლი კი ნო სად მი, 
იმ კი ნო სად მი, რო მელ საც საბ ჭო თა იდე ო ლო გია 
მა ინ ც და მა ინც არ იწო ნებ და. არა, რა თქმა უნ და, 
წარ მო ე ბა ში ეშ ვე ბო და სა თავ გა და სავ ლო ფილ მე
ბი, კო მე დი ე ბი, უფ რო მე ტიც, 70იან წლებ ში ახა
ლი ჟან რიც კი მო ი გო ნეს, ე. წ. სამ რეწ ვე ლო კი ნო 
(მასზე 70იან წლებ ში ვერც გი ორ გი შენ გე ლაია 
იტყ ვის უარს, გა და ი ღებს რა თა ვის ყვე ლა ზე არა

ისტორიის გადაკითხვა

ვერუს უბნის მელოდიები. ეროვნული არქივის ფოტო
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პო პუ ლა რულ ფილმს ქვი შა ნი დარ ჩე ბი ან (1976)). 
ვე რის უბ ნის მე ლო დი ე ბი იშ ვი ა თი საბ ჭო თა 

(და ქარ თუ ლი) ფილ მი ა, რო მელ შიც ძა ლი ან კარ
გად იგ რ ძ ნო ბა მი თო ლო გი უ რი ფე ნა, აუცი ლე ბე
ლი ე. წ. სა მა ყუ რებ ლო კი ნოს თ ვის. მოგ ვი ა ნე ბით 
ხა რე ბა და გო გი ა ში (1987) გი ორ გი შენ გე ლაია კი
დევ ერ თხელ და ამ ტ კი ცებს, რომ ძა ლი ან კარ გად 
იცის ე. წ. მა სე ბის ფსი ქო ლო გია და ეს მის, რომ 
„ძლიერი ჟან რი” აუცი ლებ ლად უნ და და ეყ რ დ ნოს 
„ძლიერ მითს”, თუ კი რე ჟი სორს სურს, რომ მი სი 
ფილ მი რაც შე იძ ლე ბა მეტ მა ყუ რე ბელს მო ე წო
ნოს. „ვერის უბ ნის მე ლო დი ე ბი” ხომ, მი უ ზიკ ლის 
ჟან რის „ამერიკულობის” მი უ ხე და ვად, პირ და პი
რი ცი ტა ტე ბის მი უ ხე და ვად პო პუ ლა რუ ლი მი უ
ზიკ ლე ბი დან, სწო რე დაც რომ „ძალიან ხალ ხუ რი” 
და „ძალიან თბი ლი სუ რი” ფილ მი ა. გი ორ გი შენ გე
ლაია უკ ვე მე რამ დე ნედ გა მო ხა ტავს თა ვის უნარს, 
შექ მ ნას ეპო ქის ატ მოს ფე რო და წარ მო ად
გი ნოს კი ნო, რო გორც სა ნა ხა ო ბა.

ვე რის უბ ნის მე ლო დი ე ბი გი ორ გი შენ
გე ლა ი ას ყვე ლა ზე ოპ ტი მის ტუ რი, არ სე
ბი თად ერ თა დერ თი ოპ ტი მის ტუ რი ფილ
მი ა. ოღონდ ეგ ოპ ტი მიზ მი ცო ტა თი ჰგავს 
ელ დარ შენ გე ლა ი ას თით ქ მის იმა ვე წელს 
გა და ღე ბუ ლი შე რე კი ლე ბის ოპ ტი მიზმს. 
რო მან ტი კო სი გმი რე ბის გა მარ ჯ ვე ბა ამ
ბავს, რო მელ საც ავ ტო რი გვი ამ ბობს, უკ
ვე აბ სო ლუ ტურ ზღაპ რად აქ ცევს. მაგ რამ 
ბრეჟ ნე ვის ეპო ქის „ზასტოი” სულ უფ რო 
აუტა ნე ლი ხდე ბა. შე სა ბა მი სად იც ვ ლე ბა 
გი ორ გი შენ გე ლა ი ას ფილ მე ბის ინ ტო ნა
ცი აც.

ახალ გაზ რ და კომ პო ზი ტო რის მოგ
ზა უ რო ბა (1984)

ისევ სი ცა რი ე ლის და გა ყი ნუ ლო ბის 
გან ც და, რო გორც ფი როს მან ში. და ისევ 
„ჟანრულ კი ნოს თან” წა თა მა შე ბა, ერ თ
გ ვა რი „როუდ მუ ვი” ახალ გაზ რ და კომ
პო ზი ტორ ზე, რო მე ლიც მოგ ზა უ რობს 
ხალ ხუ რი სიმ ღე რე ბის შე საგ რო ვებ ლად 
(ისევე რო გორც ჟან რუ ლი კი ნოს დი დი 
მოყ ვა რუ ლი, გი ორ გი შენ გე ლაია ეძებს 
მი თებს და თქმუ ლე ბებს ხალ ხ ში), მაგ რამ უნებ
ლი ედ ის ტო რი უ ლი პრო ცე სის ნა წი ლი ხდე ბა. აბ
სურ დუ ლი იგა ვი „თეთრ ტე რორ ზე” 1905 წლის 
რე ვო ლუ ცი ის შემ დეგ ქმნის ასო ცი ა ცი ას 1924 
წლის აჯან ყე ბას თან და უბ რა ლოდ ახ სე ნებს 
„ზასტოის ჭა ობ ში” დამ ხ რ ჩ ვალ სა ზო გა დო ე ბას 
გა მოღ ვი ძე ბის აუცი ლებ ლო ბას. 

1984 წე ლი ა! საბ ჭო თა კავ ში რი უნ და და ინ გ
რეს! ზუს ტად ისე უნ და და ინ გ რეს, რო გორც რე
დაქ ცი ის დაძ ვე ლე ბუ ლი შე ნო ბა ელ დარ შენ გე ლა
ი ას თით ქ მის იმა ვე წელს ეკ რა ნებ ზე გა მო სულ, 
ფილ მ ში ცის ფე რი მთე ბი. სწო რედ 1984 წლის 
და საწყის ში, იური ან დ რო პო ვის გარ დაც ვა ლე
ბის შემ დეგ (რამდენიმე თვით ად რე ან დ რო პოვ მა 

ლე ო ნიდ ბრეჟ ნე ვი შეც ვა ლა) საბ ჭო თა კავ ში რის 
კომ პარ ტი ის პირ ვე ლი მდივ ნის პოს ტ ზე კრემ ლ მა 
ასაკ ში შე სუ ლი პარ ტ ჩი ნოვ ნი კი კონ ს ტან ტინ ჩერ
ნენ კო და ნიშ ნა, რო მელ საც საბ ჭო თა იმ პე რი ის 
ნგრე ვის შე ჩე რე ბა უკ ვე აღარ შე ეძ ლო. 

საპყ რო ბი ლის მე ტა ფო რა ელ დარ შენ გე ლა
ი ას თით ქ მის ყვე ლა ფილ მ ში გვხდე ბა. ახ ლა ეს 
მე ტა ფო რა გა ი ზი ა რა მის მა ძმამ, გი ორ გი შენ გე
ლა ი ამ. ისევ ჩა კე ტა კად რი, ისევ აქ ცია სუ რა თად. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გმი რი მოგ ზა უ რობს. 
სუ რა თო ვა ნი კად რი, აბ სო ლუ ტუ რად გან ტ ვირ
თუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა, მოკ ლე ბუ ლი ეპო ქის აღ მ
ნიშ ვ ნელ დე ტა ლებს (განსხვავებით ვე რის უბ ნის 
მე ლო დი ე ბის გან), დრო დად რო იფეთ ქებს ხოლ მე 
გუს ტავ მა ლე რის მუ სი კით. ავ ტორს აღარ აინ ტე
რე სებს, რა იყო, რა მოხ და რე ა ლუ რად. სა ერ თოდ 
აღარ აინ ტე რე სებს წარ სუ ლი. მას აინ ტე რე სებს, 

რა მოხ დე ბა ამ გა ყი ნულ სივ რ ცე ში, სა
დაც ადა მი ა ნე ბი უც ნა უ რად მეტყ ვე ლე ბენ 
(„ქალბატონი დე და მობ რ ძან დე ბა”). რა 
მოჰ ყ ვე ბა ამ იმ პე რი ის დან გ რე ვას? შიმ ში
ლი? ძა ლა დო ბა? უიმე დო ბა? სიბ ნე ლე ში 
ცხოვ რე ბა? ხან ძა რი? და იწ ვე ბა ეკ ლე სი ა? 
და იწ ვე ბა ყვე ლა ფე რი, რაც წმინ და ა?

თა ვი სი მას წავ ლებ ლის სახ ლი დან 
გა მოს ვ ლის თა ნა ვე ახალ გაზ რ და კომ პო-
ზი ტო რის მოგ ზა უ რო ბის გმი რი, ნი კუ შა, 
შე ე ფე თე ბა მო მაკ ვ დავ, ნა ცემ ადა მი ანს, 
რო მე ლიც მი წა ზე გდი ა. ასე შე აღ წევს გუ
ლუბ რ ყ ვი ლო, თავ მ და ბა ლი, მო რი დე ბუ ლი 
ახალ გაზ რ და ინ ტე ლი გენ ტის ცხოვ რე
ბა ში პო ლი ტი კა, ასე შე აღ წევს პო ლი ტი
კა ხე ლოვ ნე ბა ში. ამ ეპი ზოდ ში უკ ვე გა
სა გე ბი ხდე ბა, რა ტომ მი მარ თა გი ორ გი 
შენ გე ლა ი ამ გუს ტავ მა ლე რის მუ სი კას 
– მთე ლი ფილ მი და ემ ს გავ სა ცი ტა ტას 
ლუ კი ნო ვის კონ ტის სუ რა თი სა სიკ ვ დი ლი 
ვე ნე ცი ა ში (ამას პი რად სა უ ბარ ში ფილ მის 
ოპე რა ტო რი ლე ვან პა ა ტაშ ვი ლიც ადას
ტუ რებ და). ის ტო რი ის გან გა მიჯ ნუ ლი 
კომ პო ზი ტო რი, რო მე ლიც მუ ზებს ხალ
ხურ ფოლ კ ლორ ში ეძებს ისე, რო გორც 
გი ორ გი შენ გე ლაია ეძებ და „არქეტიპებს” 
ხალ ხურ ხე ლოვ ნე ბა ში, გა და იქ ცა ხე ლო

ვა ნად, რო მე ლიც ის ტო რი ამ სი ცოცხ ლეს და უბ
რუ ნა. ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში ახალ გაზ რ და ინ ტე ლექ
ტუ ა ლი იძუ ლე ბუ ლი ა, მი ა ტო ვოს თა ვი სი საქ მე 
და ჩა ერ თოს ის ტო რი ის ამა ო ე ბა ში.

ლე ვან პა ა ტაშ ვი ლი წერ და, რომ რე ჟი სო რი 
მის გან „ფერადი ჩრდი ლის” ეფექ ტის მიღ წე ვას 
მო ითხოვ და, პირ ველ რიგ ში დე ლა ტუ რი სა და 
კა რა ვა ჯოს ფერ წე რის იმი ტა ცი ას. ღა მის გა და
ღე ბა, ფარ თო კუთხი ა ნი ოპ ტი კა, შუ ქი, რო მე ლიც 
ლამ პი დან ეცე მა და თით ქოს ჩვენს თვალ წინ 
ძერ წავს სა ხე ებს – ყვე ლა ფე რი ეს ქმნის ახალ
გაზ რ და კომ პო ზი ტო რის მოგ ზა უ რო ბის სა ერ თო 
ინ ტო ნა ცი ას, რო მელ საც აკა კი ბაქ რა ძე სტა ტი ა
ში იწა მე გა დარ ჩე ნა (წერილი პირ ვე ლად ჟურ ნალ 

გურამისთვისაც
ვიწროაცხოვრების
სივრცე–იგიცხენზე
ჯირითითარღვევს
შეზღუდულრეა
ლობას,საპყრო
ბილეს,რომელშიც
სისტემამმოაქცია
ადამიანები.აქედან
ჩნდებაალავერდო
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126 

საბჭოთა ხე ლოვ ნე ბა ში და ი ბეჭ და 1984 წელს) 
ახა სი ა თებს, რო გორც „ავის მო მას წა ვე ბელ 
მყუდ რო ე ბას”. ეს სუ რა თოვ ნე ბა და სიბ ნე ლე, ეს 
გა შე შე ბუ ლო ბა („ზასტოი”) აუცი ლებ ლად უნ და 
და ინ გ რეს... ცო ტა ხან ში და ინ გ რე ვა კი დეც და 
გი ორ გი შენ გე ლაია აქ ტი უ რად ჩა ერ თ ვე ბა პო
ლი ტი კა ში. ახალ გაზ რ და კი ომ პო ზი ტო რის მოგ
ზა უ რო ბა კი პირ ვე ლი ქარ თუ ლი ფილ მი იქ ნე ბა, 
რო მე ლიც ბერ ლი ნის (იმხანად ჯერ კი დევ და სავ
ლეთ ბერ ლი ნის) კი ნო ფეს ტი ვა ლის „ვერცხლის 
დათ ვით” და ჯილ დოვ დე ბა. 

ორ ფე ო სის სიკ ვ დი ლი (1996)

„ვიცი, რომ გი ორ გი შენ გე ლა ი ას ფილ მებ ში 
კი ნოკ რი ტი კო სე ბი სწორ ხა ზოვ ნე ბას და სიტ ლან
ქეს ხე და ვენ. მაგ რამ ეს სიტ ლან ქე სი ჯი უ ტი დან 
მო დის. სი ჯი უ ტე კი ავ ტო რის ინ დი ვი დუ ა ლო
ბას გა მო ხა ტავს” – მითხ რა ბერ ლი ნის კი ნო ფეს
ტი ვა ლის შემ რ ჩე ვი კო მი სი ის თავ მ ჯ დო მა რემ, 
ჰანს შლე გელ მა 1995 წელს, რო ცა თბი ლის ში 
„ბერლინალესთვის” ახა ლი ქარ თუ ლი ფილ მე ბის 
ასარ ჩე ვად ჩა მო ვი და.

მაგ რამ ორ ფე ო სის სიკ ვ დი ლი ბერ ლი ნის ფეს
ტი ვა ლის კონ კურ ს ში არ ჩარ თეს. სევ დი ან მა ზღა
პარ მა 90იანი წლე ბის და საწყი სის სა ქარ თ ვე ლო
ზე აშ კა რად და აგ ვი ა ნა და არა ფე რი უთხ რა ახა ლი 
არც ბერ ლი ნის ფეს ტი ვალს და არც ქარ თ ველ მა
ყუ რე ბელს. თუმ ცა დრო ის და ის ტო რი ის მი მართ 
გი ორ გი შენ გე ლა ი ას და მო კი დე ბუ ლე ბა ამ ფილ მ
შიც სა ინ ტე რე სოდ გა მო ი ხა ტა.

ორ ფე ო სის გმი რი უკ ვე ასაკ ში შე სუ ლი, კე
თილ შო ბი ლი ენ ტო მო ლო გი ა, ვახ ტან გი, რო მე
ლიც უშე დე გოდ ებ რ ძ ვის შე უწყ ნა რებ ლო ბას, 
ქსე ნო ფო ბი ას, შო ვი ნიზმს, ეღ ვი ძე ბა გრძნო
ბა „დაცემული ან გე ლო ზის”, ახალ გაზ რ და ქა
ლის ნი ნოს მი მართ, რო მე ლიც თა ვის მხრივ 
„კრიმინალურ წრე ში ა” ჩარ თუ ლი. გი ორ გი 
შენ გე ლაია აქაც ცდი ლობს გაჰ ყ ვეს მი თებს 
(ორფეოსი!) და ასე თი ხერ ხით მი ი ზი დოს მა ყუ
რე ბე ლი. უფ რო მე ტიც, ცდი ლობს პრინ ცი პუ
ლად არ და არ ღ ვი ოს იგა ვის ჟან რის კა ნო ნე ბი და 
ამი სათ ვის არ ერი დე ბა პი რო ბი თო ბას – რთავს 
ფილ მ ში „ბრეხტულ ზონ გებს” ირაკ ლი ჩარ კ ვი ა
ნის შეს რუ ლე ბით. თვით დროც კი არაა ზუს ტად 
მი თი თე ბუ ლი, გარ და ეპი ზო დი სა კა ფე ში, რო ცა 
ნი ნო ვახ ტანგს უჩ ვე ნებს „ლიტერატურულ სა
ქარ თ ვე ლოს”, რო მელ შიც ბა ტონ ვახ ტანგს კოს
მო პო ლი ტიზ მ სა და ან ტი ქარ თ ვე ლო ბა ში სდე ბენ 
ბრალს. გა ზე თის ბო ლო გვერ დ ზე შევ ნიშ ნავთ 
სტა ტი ას სა ხელ წო დე ბით შოთაობა-1993... ამ 
თა რიღ მა შე იძ ლე ბა და აბ ნი ოს მა ყუ რე ბე ლი – 
1993 წლის სა ქარ თ ვე ლო ში არც ეს გა ზე თი და 
არც რო მე ლი მე სხვა კოს მო პო ლი ტიზ მ ში არა
ვის სდებს ბრალს (ჯერ!). პი რი ქით, ამ პე რი ოდ ში 
ქარ თ ველ თა თვით გ ვე მა და კოს მო პო ლი ტიზ მი 
თა ვი სე ბუ რი ტრენ დიც კი ა. თუ კი ფილ მის გმი
რის პრო ტო ტი პი ფი ლო სო ფო სი მე რაბ მა მარ

დაშ ვი ლი იყო (როგორც გა და ღე ბე ბის დაწყე ბის 
წინ იუწყე ბო და პრე სა), მა შინ ისიც უნ და გა ვიხ
სე ნოთ, რომ სწო რედ 1993 წელს ხდე ბა მე რაბ 
მა მარ დაშ ვი ლი „საკულტო ფი გუ რა” ქარ თ ველ 
ინ ტე ლექ ტუ ალ თა წრე ებ ში. და არა მარ ტო იქ.

ის ტო რი ი სად მი ასე თი თა ვი სუ ფა ლი მიდ გო მა, 
რე ა ლო ბის „ჩაჭრა” ზონ გე ბით და კო მენ ტა რე ბით, 
სრუ ლი ად გა მარ თ ლე ბუ ლია ფილ მის ჟან რით. 
პრობ ლე მა დი დაქ ტი კა და დეკ ლა რა ცი უ ლო ბა ა, 
რო მე ლიც არას დ როს ყო ფი ლა გი ორ გი შენ გე ლა ი
ას ფილ მებ ში ასე თი აგ რე სი უ ლი და, სამ წუ ხა როდ, 
ასე თი პრი მი ტი უ ლი. ქარ თ ვე ლი „სამოციანელის” 
მტკი ცე ბა, თით ქოს ინ ტე ლი გენ ცია ყო ველ თ ვის 
იყო და იქ ნე ბა ის ტო რი ის წარ მ მარ თ ვე ლი, რომ 
კულ ტუ რამ გა მუდ მე ბით უნ და და ნერ გოს ზნე ობ
რი ვი იდე ა ლე ბი და რომ „სილამაზე გა და არ ჩენს 
სამ ყა როს”, სა მო ცი ა ნელ თა ეს მე სი ა ნიზ მი სა ქარ
თ ვე ლო ში, რო მელ მაც ახ ლა ხან გა ი ა რა ომი, რო
მე ლიც წყვდი ად ში ცხოვ რობ და, უკ ვე რე აქ ცი უ
ლად აღიქ მე ბა. 

 „გობლინებს”, ანუ ფილ მის დეს ტ რუქ ცი ულ, 
მი თო ლო გი ურ პერ სო ნა ჟებს, რომ ლე ბიც გი ორ გი 
შენ გე ლა ი ას ფილ მ ში პრო ფა შის ტურ მოძ რა ო ბას 
გა ნა სა ხი ე რე ბენ, მა თი ოპო ნენ ტე ბი და, რო გორც 
ჩანს, თა ვად გი ორ გი შენ გე ლაია (მომავალში პო
ლი ტი კუ რი პარ ტი ის „რუსეთთან ერ თად” დამ
ფუძ ნე ბე ლი) გა ნუწყ ვეტ ლივ ჩას ძა ხებ დ ნენ, რომ 
რუ სეთ თან და პი რის პი რე ბა არა ფერს მოგ ვი ტანს, 
რად გან რუ სე თი „რეალობაა”. ორ ფე ოს ში, რომ
ლის ტიტ რე ბით ვი გებთ, რომ ფილ მის თა ნა დამ
ფი ნან სე ბე ლი რუ სე თის სა ხელ მ წი ფო კი ნო კო
მი ტე ტი ა, ქარ თ ვე ლი „სამოციანელი” თით ქოს 
იჭე დე ბა ამ სა ერ თო საბ ჭო თა სივ რ ცე ში. სხვაგ ვა
რად მას არ შე უძ ლი ა. ეს სივ რ ცე აწ ვ დის მას ჟან
გ ბადს. აქ და ე ძებს იგი მუ ზებს, რად გან ამ სივ რ
ცე ში აიდ გა ენა და კი ნე მა ტოგ რა ფის დე და ე ნას 
სწო რედ ამ სივ რ ცე ში და ე უფ ლა.

არის „ორფეოსის სიკ ვ დილ ში” მო ტი ვი, რო
მე ლიც უაღ რე სად სა ინ ტე რე სოს ხდის ფილმს – 
ესაა ბა ტო ნი ვახ ტან გის ურ თი ერ თო ბა ნი ნოს თან 
და მის მე გო ბარ მუ სი კო სებ თან. აქ კარ გად ჩანს, 
რომ ავ ტორს გულ წ რ ფე ლად სურს, გა უ გოს ახალ 
თა ო ბას, რა ღაც ის წავ ლოს მის გან. ეგა ა, რომ ეს 
„ბავშვები”, ისევ და ისევ ზედ მე ტად გა ი დე ა ლე ბუ
ლი ყმაწ ვი ლე ბი („გობლინებისგან” შორს მდგომ
ნი), თავს ვერ გვა მახ სოვ რე ბენ – გი ორ გი შენ გე
ლაია ამ თა ო ბას არ იც ნობს. უბ რა ლოდ, სურ ვი ლი 
აქვს მათ თან ერ თად ყოფ ნი სა. და, შე საძ ლე ბე ბე
ლი ა, რო გორც ეს საბ ჭო თა „სამოციანელებს” ახა
სი ა თებთ – სურ ვი ლი აქვს მა თი მარ თ ვი სა. 

სიყ ვა რუ ლი ვე ნახ ში (2000)

60იანი წლე ბის და საწყის ში ალექ სანდრ დოვ
ჟენ კოს მო წა ფემ ამ ბო ხით და იწყო... მე რე კი, რაც 
უნ და გა ე კე თე ბი ნა, რო გორ ჟან რ შიც უნ და ემუ
შა ვა – მი უ ზიკ ლი იქ ნე ბო და ეს, რო გორც ვე რის 
უბ ნის მე ლო დი ე ბი, ხალ ხურ მო ტი ვებ ზე აგე ბუ ლი 
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სა თავ გა და სავ ლო ფილ მი, რო გორც ხა რე ბა და 
გო გია თუ ერო ტი კუ ლი კო მე დი ა, რო გორც სიყ-
ვა რუ ლი ვე ნახ ში –, გი ორ გი შენ გე ლა ი ას სიმ პა თია 
ყო ველ თ ვის მე ამ ბო ხე ე ბის მხა რეს იყო. 

ახა ლი სა უ კუ ნის და საწყისს გი ორ გი შენ გე
ლაია ერო ტი კუ ლი კო მე დი ით შეხ ვ და. სა ქარ თ
ვე ლო ში ფუნ და მენ ტა ლის ტე ბის გა აქ ტი უ რე ბის 
ფონ ზე გა და ი ღო ნა ხე ვარ სა ა თი ა ნი კო მე დი ა, რო
მელ საც, წე სით, უნ და გა ებ რა ზე ბი ნა ყვე ლა, ვინც 

ქვე ყა ნას მთლად შუა სა უ კუ ნე ებ ში ექა ჩე ბო და. 
მაგ რამ ეფექ ტი ის არ იყო, რა საც სა ვა რა უ დოდ 
ელო და ავ ტო რი. ქარ თ ვე ლი „სამოციანელის” 
ბრძო ლა ქა რის წის ქ ვი ლებ თან ბო ლოს იმით დას
რულ და, რომ გი ორ გი შენ გე ლა ი ამ პარ ტია და ა არ
სა – „ვაზის პარ ტი ა. რუ სეთ თან ერ თად”. რო გორც 
მახ სოვს, ახალ გაზ რ დებს მო უ წო დებ და, შე სუ
ლიყ ვ ნენ მის პარ ტი ა ში. მაგ რამ ახალ მა თა ო ბამ 
უარი უთხ რა. 

ორფეოსის სიკვდილის გადაღებაზე. გურამ წიბახაშვილის ფოტო
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რომ არა ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სი 
Covid19ის პან დე მი ა, რო მელ
მაც 2020 წლის გა ზაფხულ ზე 
დე და მი წა ზე ცხოვ რე ბა და ა პა
უ ზა, იგეგ მე ბო და თენ გიზ აბუ

ლა ძის მო ნა ნი ე ბის კა ნის რი გით 73ე ფეს
ტი ვა ლის არა სა კონ კურ სო სექ ცი ა ში “კანის 
კლა სი კა” (Cannes Classics) ჩვე ნე ბა. მკითხ
ველს შე ვახ სე ნებ, რომ მო ნა ნი ე ბას ფეს ტი
ვალ ზე მე ო რედ გა უშ ვებ დ ნენ. პლა ნე ტის 
მთა ვა რი კი ნო ფო რუ მის აუდი ტო რი ამ ფილ
მი პირ ვე ლად 1987 წელს იხი ლა, თან სა კონ
კურ სო პროგ რა მა ში. მო ნა ნი ე ბა კა ნი დან სა მი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრი ზით დაბ რუნ და. ის გახ და 
გრან პრის ლა უ რე ა ტი, აგ რეთ ვე ეკუ მე ნუ რი 
ჟი უ რი სა და “ფიპრესის” ჯილ დო ე ბის მფლო
ბე ლი. (ცოტაც და აბუ ლა ძე ასე ვე ქარ თ ვე ლი 
რე ჟი სო რის მი ხე ილ კა ლა ტო ზიშ ვი ლის ტრი
უმფს გა ი მე ო რებ და, რო მე ლიც საბ ჭო თა კავ
შ რი დან ერ თა დერ თი ა, ვი საც “ოქროს პალ მის 
რტო” ერ გო.)

მო ნა ნი ე ბას სხვა მრა ვა ლი პრე მი აც გა დას
ცეს, რო გორც საზღ ვარ გა რეთ, ისე ქვეყ ნის – 
იმ ჟა მინ დე ლი საბ ჭო თა კავ ში რის – შიგ ნით. 
1988 წელს მოს კოვ ში რუ სე თის კი ნო ა კა დე მი
ის ჯილ დოს “ნიკას” პირ ვე ლი და ჯილ დო ე ბის 
ცე რე მო ნი ა ლი გა ი მარ თა. მთა ვარ ნო მი ნა ცი
ა ში სწო რედ მო ნა ნი ე ბამ გა ი მარ ჯ ვა. არ უნ
და დაგ ვა ვიწყ დეს არც მო ნა ნი ე ბის “ოქროს 
გლო ბუ სის” ნო მი ნა ცია და ამე რი კის სხვა
დას ხ ვა ფეს ტი ვა ლი, რომ ლებ ზე და სას წ რე ბა
დაც აბუ ლა ძე არა თუ გა უშ ვეს, არა მედ შეხ
ვედ რე ბი სა და ინ ტერ ვი უ ე ბის მი ცე მის ნე ბაც 
დარ თეს (რაც საკ მა ოდ იშ ვი ა თად ხდე ბო და). 
აბუ ლა ძე საბ ჭო თა კავ ში რის დეს პა ნად იქ ცა, 
რო მელ საც მსოფ ლი ოს თ ვის და, უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, “ცივი ომის” მთა ვა რი მო წი ნა აღ მ
დე გის თ ვის ახა ლი ეტა პის დად გო მა უნ და ეც
ნო ბე ბი ნა. საბ ჭო თა კავ შირ ში მი ხე ილ გორ ბა
ჩო ვის “გარდაქმნებისა” და “გლასტნოსტის” 

ეპო ქა იდ გა. მსოფ ლი ოს “საბჭოთა კავ ში რი 
ადა მი ა ნუ რი სა ხით” უნ და გა ეც ნო.

დღემ დე აბუ ლა ძის მო ნა ნი ე ბას ბევ რი 
დი სი დენ ტურ ფილ მად გა ნი ხი ლავს. მარ თა
ლი ა, ამ აზრს გარ კ ვე ულ წი ლად ის ტო რი უ ლი 
მო ცე მუ ლო ბაც კვე ბავს – ფილ მი რამ დე ნი მე 
წლით თა რო ზე იყო შე მო დე ბუ ლი – თუმ ცა კი 
სა ბო ლო ოდ “პერესტროიკის” თით ქ მის პირ
ველ მერ ცხ ლად მოგ ვევ ლი ნა და, რო გორც 
ზე მოთ ვთქვით, სა ხელ მ წი ფოს ახა ლი კურ
სის იდე ო ლო გი ურ სა ვი ზი ტო ბა რა თად იქ ცა. 
მო ნა ნი ე ბა ში შვი ლე ბი ტი რა ნის საფ ლავს შე
უ რაცხ ყო ფენ, რომ არ და უშ ვან “დავიწყება”; 
გორ ბა ჩო ვის რე ფორ მე ბიც ტო ტა ლი ტა რიზ
მის გა და ფა სე ბი სა და ახა ლი წეს რი გის შექ მ
ნის კენ იყო მი მარ თუ ლი. “პერესტროიკიდან” 
არა ფე რი გა მო ვი და გარ და იმი სა, რომ საბ
ჭო თა კავ ში რის კო ლაფ ს მა ყვე ლა და ყვე
ლა ფე რი გა და ი ყო ლა, ტო ტა ლი ტა რიზ მის გან 
გა მიჯ ვ ნის ნაც ვ ლად კი ხელთ ახა ლი, პოსტ
მო დერ ნის ტუ ლი (პოსტსაბჭოთა) დიქ ტა ტუ
რე ბი შეგ ვ რ ჩა. 

ნი კი ტა ხრუშ ჩო ვის სა ი დუმ ლო დას კ ვ
ნის შემ დეგ, რო მე ლიც ცნო ბი ლი XX ყრი ლო
ბის თ ვის და ი წე რა, სტა ლი ნის ფი გუ რა, იგი ვე 
“პიროვნების კულ ტი” და იგ მო, რა საც პოს
ტ ს ტა ლი ნუ რი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის პე რი ო დის 
დად გო მა მოჰ ყ ვა. თუმ ცა ე. წ. „ოტტეპელი” 
(დათბობის პო ლი ტი კა) არც ისე დიდ ხანს 
გაგ რ ძელ და. ხრუშ ჩოვ მა, რო გორც კი ოდ ნავ 
მოშ ვე ბუ ლი მარ წუ ხე ბის შე დე გე ბი იხი ლა, 
თა ვი სუფ ლე ბა ზე აზ რი იც ვა ლა. 1962 წლის 
“მანეჟის” ავან გარ დის ტე ბის გა მო ფე ნა ზე 
ქვეყ ნის მე თა ურ მა აბ ს ტ რაქ ცი ო ნის ტუ ლი ხე
ლოვ ნე ბის წარ მო მად გენ ლებს “მძღნერები” 
და “პიდარასტები” ეძა ხა. თა ვად ერ თ ერ თი 
პირ ვე ლი ავან გარ დუ ლი პო ლი ტი კუ რი პერ
ფორ მან სის ავ ტორ მა (გაეროში ფეხ საც მ ლის 
მა გი და ზე ბრა ხუ ნის ინ ცი დენ ტი) იგ რ ძ ნო, რომ 
ჯი ნი ბოთ ლ ში დრო უ ლად უნ და ჩა ებ რუ ნე ბი ნა. 

რასინანიებენ
“მონანიებაში”?

გიორგი რაზმაძე
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სხვა შემ თხ ვე ვა ში თა ვი სუფ ლე ბა (წარსულის 
შე ფა სე ბა) მა საც წა ლე კავ და.

სტა ლინ ზე და სტა ლი ნიზ მ ზე მო რა ტო რი
უ მი გა მოცხად და. ბრეჟ ნე ვის ეპო ქა ში უფ რო 
ად ვი ლი იყო გა დამ ყიდ ვე ლებ თან ჯინ სე ბის 
შოვ ნა, ვიდ რე “ერის ბე ლად ზე” რა ი მე მამ
ხი ლე ბე ლი სა ბუ თი სა თუ ტექ ს ტის გაც ნო ბა. 
სწო რედ ამ ხე ლოვ ნუ რი მდუ მა რე ბით გა ღი ზი
ა ნე ბულ მა ერთ დროს სტა ლი ნის ფა ვო რიტ მა 
რე ჟი სორ მა მი ხე ილ ჭი ა უ რელ მა 1969 წელს 
ანი მა ცი უ რი ფილ მი რო გორ ასაფ-
ლა ვებ დ ნენ თაგ ვე ბი კა ტას გა და ი
ღო, სა დაც სტა ლი ნის სიკ ვდი ლი დან 
“გამოღვიძება” ისურ ვა/იწი ნას წარ
მეტყ ვე ლა. სი უ ჟე ტის მი ხედ ვით, კა
ტას თავ ში რა ღაც სა გა ნი ხვდე ბა, რაც 
გონს დრო ე ბით აკარ გ ვი ნებს. თაგ ვებს 
ჰგო ნი ათ, რომ მტე რი სა მუ და მოდ მო
ი შო რეს და და საფ ლა ვე ბის სა ზე ი მო 
ცე რე მო ნი ალს მარ თა ვენ. მაგ რამ კა
ტა იღ ვი ძებს და სუ ლელ ცხო ვე ლებს 
მუსრს ავ ლებს. 

ჭი ა უ რე ლის ნიშ ნის მო გე ბა 1980
90იან წლებ ში ახ დე ბა (მას ხომ გარ
კ ვე უ ლი პე რი ო დით კი ნოს გა და ღე ბა 
აუკ რ ძა ლეს და, პრაქ ტი კუ ლად, გა და
ა სახ ლეს კი დეც), რო დე საც თით ქოს 
“გადაფასებული”, “მიწიდან ამოთხ რი
ლი” და “დატირებული” სტა ლი ნიზ მი 
კვლავ დაბ რუნ დე ბა პო ლი ტი კურ და 
კულ ტუ რო ლო გი ურ სივ რ ცე ში, მა სობ
რივ ცნო ბი ე რე ბა სა და სა აზ როვ ნო კა
ტე გო რი ებ ში. უამ რა ვი კვლე ვი სა და 
გა მო კითხ ვის სა ფუძ ველ ზე, რო მელ
საც კავ კა სი ის რე გი ონ ში “კავკასიის 
ბა რო მეტ რი”, რუ სეთ ში კი “ლევადა
ცენტრი” და სხვა სო ცი ო ლო გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ატა რე ბენ, დგინ დე ბა, 
რომ სტა ლი ნის “პიროვნების კულ ტი” 
არ სად გამ ქ რა ლა და მას სუ ლე ლი პოს
ტ საბ ჭო თა ადა მი ა ნე ბი კვლავ კლან
ჭებ ში ჰყავს მოქ ცე უ ლი.

თუმ ცა მა ნამ დე იყო საბ ჭო თა ინ
ფან ტი ლიზ მის ხა ნა, დრო, რო დე საც 
მარ თ ლა სჯე რო დათ, რომ შე საძ ლე ბე
ლი იყო მკვდრად შო ბი ლი ძა ლა დობ რი ვი სის
ტე მის გარ დაქ მ ნა და დე მოკ რა ტი ზა ცი ა. აი, 
რო გორ იხ სე ნებს ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის კარ გად 
ცნო ბი ლი რუ სი კრი ტი კო სი იური ბო გო მო ლო
ვი მო ნა ნი ე ბის ეკ რა ნებ ზე გა მოს ვ ლის ამ ბავს: 
“ფილმი აჩ ვე ნეს კი ნოს სახ ლის ციც ქ ნა დარ
ბაზ ში, ის გა უშ ვეს მწე რალ თა სახ ლ შიც. მაგ
რამ ეს სი მარ თ ლე და იგა ვი მხო ლოდ ვიწ რო 
წრის თ ვის იყო გან კუთ ვ ნი ლი. ვამ ბობ დით: აი, 
თუ კი აჩ ვე ნე ბენ კი ნოს სახ ლის დიდ დარ ბაზ
ში... უკა ნას კ ნელ მო მენ ტამ დე არ გვჯე რო და, 
რომ გა უშ ვებ დ ნენ. თით ქოს იმ სა ღა მოს მთე
ლი მოს კო ვი კი ნოს სახ ლ ში შე ი ყა რა. ჩვე ნე ბის 

დროს დარ ბაზ ში სა მა რი სებ რი სი ჩუ მე სუ ფევ
და, რო დე საც სა ფი ნა ლო ტიტ რე ბი ზე მო დან 
ქვე მოთ და ეშ ვა, დარ ბა ზი წა მოდ გა. იყო და
უს რუ ლე ბე ლი აპ ლო დის მენ ტე ბი...  დაშ ლა 
არა ვის სურ და. და მა ინც, ბო ლომ დე არა ვის 
სჯე რო და. ვამ ბობ დით: აი, ფილმს თუ გა ქი რა
ვე ბა ში გა უშ ვე ბენ, მა შინ... საბ ჭო თა წარ სულ
ში დარ ბუ ნე ბის წერ ტი ლი სა ბო ლო ოდ გან ვ ლი
ლი იქ ნე ბო და. ფილ მი გა ქი რა ვე ბა ში ჩა უშ ვეს. 
მას ყველ გან უჩ ვე ნებ დ ნენ, თით ქ მის ისე, რო

გორც ჩა პა ევს. მაგ რამ, რო გორც ამ
ბო ბენ, არას დ როს თქვა “არასდროს”. 
გა სუ ლი თხუთ მე ტი წლის გან ვამ ლო ბა
ში ჩვენ მრა ვალ ჯერ ვი ყა ვით 180 გრა
დუ სით შე მობ რუ ნე ბის პი რას” (Юрий 
Богомолов. Прощание с мифами).

თუმ ცა იმ ხა ნად ბევ რ მა არ იცო და 
სა ი დან და რო გორ გა მოჩ ნ და ეკ რა ნებ
ზე ეს ფილ მი. მით უფ რო, რომ ბრეჟ ნე
ვის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ კომ პატ
რი ის გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის პოს ტ ზე 
მი ყო ლე ბით გა მო იც ვალ ნენ ლი დე რე
ბი – უშიშ რო ე ბის ფა ვო რი ტი უიღ ბ ლო 
მმარ თ ვე ლე ბი, რომ ლე ბიც საკ მა ოდ 
კონ სერ ვა ტი უ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბით გა
მო ირ ჩე ოდ ნენ. სწო რედ ამ გარ და მა
ვალ პე რი ოდ ში იქ მ ნე ბო და მო ნა ნი ე ბა. 

აბუ ლა ძეს ფილ მის იდეა ავ ტო ა ვა
რი ა ში მოხ ვედ რის შემ დეგ გა უჩ ნ და. ჩა
ნა ფიქ რი სა ქარ თ ვე ლოს იმ დ რო ინ დელ 
“ცეკას” მდი ვან ედუ არდ შე ვარ დ ნა
ძეს გა ან დო. “სცენარზე მუ შა ო ბა 1982 
წლის მი წუ რულს და ვას რუ ლეთ. გა დავ
წყ ვი ტე ის ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძის თ ვის 
მეჩ ვე ნე ბი ნა, სა გა რეო საქ მე თა მი ნის
ტ რის თ ვის, რო მე ლიც იმ დრო ის თ ვის 
სა ქარ თ ვე ლოს კომ პარ ტი ის ცე კას პირ
ვე ლი მდი ვა ნი იყო. სცე ნა რი კა ბი ნეტ
ში და ვუ ტო ვე. მის გან რამ დე ნი მე თვის 
გან მავ ლო ბა ში აღა რა ფე რი მსმე ნი ა. 
ერ თხე ლაც, რო დე საც შე ვარ დ ნა ძე კის
ლო ვოდ ს კ ში ოფი ცი ა ლუ რი ვი ზი ტით 
იმ ყო ფე ბო და, მთხო ვეს მას თან შე სახ
ვედ რად გამ გ ზავ რე ბა. ჩვენ სცე ნარს 
გან ვი ხი ლავ დით – რო მე ლიც მას მო ე

წო ნა. მან რამ დე ნი მე წი ნა და დე ბაც შე მო მა თა
ვა ზა” – იხ სე ნებს აბუ ლა ძე (Olga Carlisle. From 
Russia With Scorn).

რო გორც ცნო ბი ლი ა, სა ქარ თ ვე ლოს 
“ცეკას” მდი ვანს ხე ლოვ ნე ბი სად მი გან სა
კუთ რე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა გა მო არ ჩევ
და. შე ვარ დ ნა ძე მარ თ ლაც მფარ ვე ლობ და 
ოფი ცი ა ლურ იდე ო ლო გი ას თან კონ ტ რას ტ ში 
მყოფ არ ტის ტებს, თუმ ცა სა ნაც ვ ლოდ მხარ
და ჭე რას ითხოვ და, რის თ ვი საც არა ერ თხელ 
მი უ მარ თავს კი დეც. ამან ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე
ბის თ ვის არც თუ ისე სა ხარ ბი ე ლო შე დე გე ბი 
გა მო ი ღო, რად გან რო დე საც “გლსტნოსტის”, 

ისტორიის გადაკითხვა

შევარდნაძემართ
ლაცმფარველობ
დაოფიციალურ
იდეოლოგიასთან
კონტრასტშიმყოფ
არტისტებს,თუმცა
სანაცვლოდმხარ
დაჭერასითხოვდა,
რისთვისაცარაერ
თხელმიუმართავს
კიდეც.ამანქარ
თულიხელოვნე
ბისთვისარცთუ
ისესახარბიელო
შედეგებიგამოიღო,
რადგანროდესაც,
მაგალითად,რუსეთ
შიმრავალიაკრძა
ლულითუ“მაგიდაში
დამალული”წიგნი
გამოიცა,ნახატი
გამოიფინადათა
როზეშემოდებუ
ლიფილმიაჩვენეს,
საქართველოში
თითქმისარაფერი
იყოგამოსაცემი,გა
მოსაფენითუჩამო
საღები.
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იგი ვე სიტყ ვის ზო მი ე რი თა ვი სუფ ლე ბის პო
ლი ტი კის შემ დეგ, მა გა ლი თად, რუ სეთ ში მრა
ვა ლი აკ რ ძა ლუ ლი თუ “მაგიდაში და მა ლუ ლი” 
წიგ ნი გა მო ი ცა, ნა ხა ტი გა მო ი ფი ნა და თა რო
ზე შე მო დე ბუ ლი ფილ მი აჩ ვე ნეს, სა ქარ თ ვე
ლო ში თით ქ მის არა ფე რი იყო გა მო სა ცე მი, გა
მო სა ფე ნი თუ ჩა მო სა ღე ბი.

მო ნა ნი ე ბა უნი კა ლურ შემ თხ ვე ვას წარ
მო ად გენს. მის შექ მ ნა ში გავ ლე ნი ა ნი ფუნ ქ
ცი ო ნე რი იყო ჩაბ მუ ლი, რო მე ლიც სის ტე მის 
გა ცუ რე ბას რე ჟი სორ თან ერ თად გეგ მავ და. 
შე უძ ლე ბე ლია ეს “ზემოთ” გა მოჰ პარ ვო დათ. 
მონანიების 20 წლის თავ თან და კავ ში რე ბით 
ჟურ ნალ “ისკუსტვო კი ნოს” მი ერ მოწყო ბი ლი 
დის კუ სი ის ერ თ ერ თი მო ნა წი ლე ალექ სან დ რ 
შპა გი ნი “პერესტროიკის” მომ ზა დე ბა ში სა
ხელ მ წი ფო უშიშ რო ე ბის კო მი ტე ტის როლ ზე 
სა უბ რობს. მი სი თქმით, მონანიების ეკ რა
ნებ ზე გა მოს ვ ლა შე ვად რ ნა ძი სა და “სუკის” 
წი ნას წარ გათ ვ ლი ლი გეგ მის ნა წი ლი იყო. 
“სურათი  გა ქი რა ვე ბა ში ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში 
გა მო ვი დო და და არ იყო შემ თხ ვე ვი თი, რომ 
ის პირ ვე ლი პრე ცე დენ ტი გახ და. იქ ცა გა
ნახ ლე ბის სიმ ბო ლოდ. ვფიქ რობ, ყვე ლა ფე რი 
ეს იყო წი ნას წარ ჩა ფიქ რე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ
რი აქ ცი ა” –  დას ძენს შპა გი ნი (Двадцать  лет  
без  покаяния:  Дискуссия,  посвященная  
20-летию  фильма  Тенгиза  Абуладзе).

იმის მტკი ცე ბა, რომ შე ვარ დ ნა ძის თა ნა ავ
ტო რო ბით შექ მ ნი ლი ფილ მი “სუკის” პრო ექ ტი 
იყო, მეტ სამ ხილს სა ჭი რო ებს. ერ თი კი უტყუ
ა რი ა, რომ უშიშ რო ე ბის ორ გა ნო ებ მა ფილ მ ზე 

აზ რი გზა დაგ ზა შე იც ვა ლეს. ამას მოწ მობს 
საბ ჭო თა ცენ ზუ რის რე აქ ცი აც, რო მე ლიც 
რამ დე ნი მე სა ფე ხუ რის გან შედ გე ბო და. ად გი
ლობ რი ვი კი ნოს ტუ დი ის სამ ხატ ვ რო საბ ჭო სა 
და “მთავლიტის”, პა რა ლე ლუ რად კი ცენ ტ რა
ლუ რი კო მი ტე ტის სხვა დას ხ ვა უწყე ბის ცენ
ზუ რის გავ ლის შემ დეგ ნე ბის მი ერ ფილ მ ზე სა
ბო ლოო სიტყ ვა “მოსკოვზე” იყო – უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, “გოსკინოსა”და, რა თქმა უნ და, საბ
ჭო თა კავ ში რის კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ის ცენ
ტ რა ლუ რი კო მი ტე ტის პრე ზი დი უმ ზე. თავ და
პირ ვე ლად “მოსკოვმა” ფილ მი და ი წუ ნა.

 1982 წელს, იური ან დ რო პო ვის ორ წ ლი
ა ნი მმარ თ ვე ლო ბის დროს (19821984 წწ.) 
ცენ ზუ რა ჯერ კი დევ ძვე ლი სტან დარ ტე ბით 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და. შე ვარ დ ნა ძემ ფილ მის 
გა და ღე ბის თ ვის შე მოვ ლი თი გზა მო ი ფიქ რა. 
იმ პე რი ოდ ში რეს პუბ ლი კე ბის სა ხელ მ წი ფო 
ტე ლე ვი ზი ებს წე ლი წად ში ერ თი და მო უ კი დე
ბე ლი კულ ტუ რუ ლი პროგ რა მის შექ მ ნა შე ეძ
ლო. ავ ტო რებ მა მო ნა ნი ე ბის გა და ღე ბა სა ტე
ლე ვი ზიო ფილ მის სა ხე ლით და იწყეს, თუმ ცა 
ამ პროგ რა მის ეგი დით  ნე ბის მი ე რი გა და
ცე მის თე მა მა ინც საბ ჭო თა კავ ში რის დე და
ქა ლაქ ში უნ და დამ ტ კი ცე ბუ ლი ყო. თენ გიზ 
აბუ ლა ძე იგო ნებს, რომ მოს კოვ ში გა იგ ზავ ნა 
დე პე შა – “თენგიზ აბუ ლა ძე გა და ი ღებს პროგ
რა მას მო რა ლურ ეს თე ტი ურ თე მა ზე” (სტილი 
და ცუ ლი ა, გ. რ.). სწო რედ ამ ხრი კის წყა ლო
ბით ფილ მი წარ მო ე ბა ში ჩა ეშ ვა.

მო ნა ნი ე ბა საბ ჭო თა კავ შირ ში და და
სავ ლეთ შიც “ანტიტირანულ” მა ნი ფეს ტად 
აღიქ ვეს – დიქ ტა ტუ რის ღი ად გა და აზ რე ბის 
პირ ველ საბ ჭო თა პრე ცე დენ ტად (სერგეი 
ეიზენ შ ტე ი ნის ივა ნე მრის ხა ნე ომის დ რო ინ
დელ ფილ მად მი იჩ ნე ვა, ტო ტა ლი ტა რიზ მ თან 
გა მიჯ ვ ნის ეპო ქად კი 195060იან წლებს მო
ი აზ რე ბენ). ბევრს მი აჩ ნ და, რომ დად გა დრო, 
რო დე საც სტა ლი ნიზ მი გა სა მარ თ ლ დე ბო და 
და სა ბო ლო ოდ და იძ ლე ო და. თუმ ცა მო ნა ნი ე-
ბა ში სტა ლი ნი სა და მრა ვა ლი სხვა დიქ ტა ტო
რის კრებ სი თი სა ხე გ მი რის ვარ ლამ არა ვი ძის 
(ავთანდილ მა ხა რა ძე) ცხე დარს საფ ლა ვი
დან თხრი ან, მაგ რამ, სი უ ჟე ტის მი ხედ ვით, 
არ ასა მარ თ ლე ბენ. სა მა გი ე როდ იჭე რენ და 
სა სა მარ თ ლო გარ ჩე ვას უწყო ბენ ცხედ რის 
შემ გი ნე ბელს, რეპ რე სი რე ბულ ქე თე ვან ბა
რა თელს (ზეინაბ ბოც ვა ძე), რომ ლის მო ნა ყო
ლი და ნაც ვეც ნო ბით “დიდ დიქ ტა ტორ სა” და 
მის და ნა შა უ ლებს.

რად გან ტი რან მმარ თ ვე ლებ სა და სა სა
მარ თ ლო პრო ცე სებ ზე ჩა მო ვარ და სიტყ ვა, 
გა საკ ვი რი არაა კა ნის კი ნო ფეს ტი ვა ლის ად
მი ნის ტ რა ცი ის მონანიებისადმი ინ ტ რე სი აქ 
და ახ ლა. უკა ნას კ ნელ პე რი ოდ ში წარ სულ ში 
ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლი უამ რავ ხე ლო ვანს აღ
მო უ ჩი ნეს. ზოგს ბრა ლი არ და უდ გინ და, თუმ
ცა სა ზო გა დო ებ რი ვი მოძ რა ო ბე ბის კამ პა ნი ე

ისტორიის გადაკითხვა
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ბის შე დე გად ყვე ლა ეჭ ვ მი ტა ნი ლი ასე თუ ისე 
“გასამართლდა”. ამას თან, გა სულ წელს რო
გორც იქ ნა დას რულ და ეს პა ნე თის დიქ ტა ტორ 
ფრან სის კო ფრან კოს საფ ლავ თან და კავ ში
რე ბუ ლი მრა ვალ წ ლი ა ნი და ვა. სო ცი ა ლის ტე
ბის მთავ რო ბამ სა მო ქა ლა ქო ომის მსხვერ
პ ლ თა მე მო რი ა ლი დან “დაცემულთა ვე ლი” 
გე ნერ ლის ნეშ ტი მად რი დის ერ თ ერთ სა საფ
ლა ო ზე, მე უღ ლის გვერ დით გა და ას ვე ნა. ამან 
სა მად გა ყო ფი ლი სა ზო გა დო ე ბა (ფრანკოს 
მიმ დევ რე ბი, მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბი და ისი ნი, 
ვი საც დიქ ტა ტუ რის წლე ბი ნაკ ლე ბად ანაღ
ვ ლებს) არ გა ა ერ თი ა ნა, თუმ ცა სიმ ბო ლურ 
დო ნე ზე დიქ ტა ტორს ბო ლო პე დეს ტა ლი წა
არ თ ვა და ახა ლი დის კუ სი ის დაწყე ბის აუცი
ლებ ლო ბა წარ მოშ ვა.

და ვუბ რუნ დეთ 1980იანი წლე ბის საბ ჭო
თა კავ შირს, სა დაც სიმ ბო ლუ რი თუ რე ა ლუ რი 
ქმე დე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა იმ დე ნად აბ ს ტ რა
ჰი რე ბულ ხა სი ათს ატა რებ და, რომ ფიქ რის 
პრო ცე სის ნაც ვ ლად რი გით ადა მი ანს აკ რ ძალ
ვა ნე ბა დარ თუ ლო ბის ჭი დილ ზე დაკ ვირ ვე ბის 
მეტს დი დად არა ფერს სთა ვა ზობ და. ბო გო მო
ლო ვის ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ცი ტა ტი და ნაც კარ
გად ჩანს, რომ ფილ მის პირ ველ მა ყუ რე ბელს 

არა იმ დე ნად წარ სუ ლის გა აზ რე ბის პრო ცე სი 
თუ სა ბა ბი იტა ცებ და, რამ დე ნა დაც იმის წარ
მოდ გე ნა, თუ სა დამ დე შე ტო პავ და ხე ლი სუფ
ლე ბა. კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბის ტემ პე რა ტუ
რას დაბ ლა სწევ და კა რი კა ტუ რუ ლი, კიტ ჩუ რი 
სიმ ბო ლიზ მიც, რო მე ლიც ბო რო ტე ბის სა ხეს 
თით ქოს აჩ ვე ნებ და, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, 
კონ კ რე ტულ სა ხელს არ არ ქ მევ და. 

ამ რი გად, მო საზ რე ბა, რომ მო ნა ნი ე ბა 
“სუკის” პრო ექ ტი იყო, რო მელ საც რე ა ლუ რი 
დეს ტა ლი ნი ზა ცია უნ და “გადაეფარა”, გარ
კ ვე ულ წი ლად, უსა ფუძ ვ ლოდ აღარ მო ჩანს. 
ამას თან, ფარ თო მკითხ ვე ლის თ ვის მა ნამ დე 
უც ნო ბი დო კუ მენ ტი ააშ კა რა ვებს სა ხელ მ წი
ფოს ერ თობ სა ეჭ ვოდ აქ ტი ურ მხარ და ჭე რას 
ფილ მის გავ რ ცე ლე ბა სა და პო პუ ლა რი ზა ცი
ის საქ მე ში: “ფილმი მო ნა ნი ე ბა ხე ლოვ ნე ბის 
არამ ხო ლოდ გა მორ ჩე უ ლი ნი მუ ში, არა მედ 
ჩვე ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა ცა ა. მი სი პო ლი ტი კუ რი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა იმ დე ნად დი დი ა, რომ ყვე ლა 
იდე ო ლო გი ურ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ მო ნა წი ლე ო
ბა უნ და მი ი ღოს ამ ფილ მ ზე მუ შა ო ბის პრო
ცეს ში. სა სურ ვე ლი ა, რომ ყვე ლა ქა ლაქ ში 
გან მარ ტე ბით და სა რეკ ლა მო კამ პა ნი ას გა
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უძღ ვ ნენ პარ ტი უ ლი “ობკომის”, “გორკომისა” 
და “კომსომოლის” პრო პა გან დის ტე ბი და ინ ს
ტ რუქ ტო რე ბი... პირ ვე ლი ჩვე ნე ბა ორ გა ნი ზე
ბუ ლი იქ ნე ბა პარ ტი ის აქ ტი უ რი წევ რე ბი სა და 
კომ სო მო ლის თ ვის... ჩვე ნე ბამ დე გა მო ყე ნე
ბუ ლი უნ და იყოს ეს პუბ ლი კა ცია და ცენ ტ რა
ლუ რი გა მო ცე მე ბის სხვა სტა ტი ე ბი... აქ ტი ურ 
პარ ტი ე ლებ თან და კომ სო მო ლის ჯგუ ფებ თან 
დის კუ სი ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ უნ და იმარ
თე ბო დეს პრეს კონ ფე რენ ცი ე ბი რი გით სტუმ
რებ თან ერ თად. ფილ მის ჩვე ნე ბამ დე თხოვ
ნით მი მარ თა ვენ პრო პა გან დის ექ ს პერტს 
პარ ტი ის “ობკომიდან” ან “გორკომიდან”, ან
და “ზნანიეს”1 კვა ლი ფი ცი ურ მას წავ ლე ბელს, 
რო მე ლიც “გლასნოსტის” პო ლი ტი კის შე სა
ვალს გა ა კე თებს” (Igor Venzher, Vadim Vernik. 
Pokayaniye, Soiuzinforrnkino). 

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი ტექ ს ტი ამო
ნა რი დია “სოიუზინფორმკინოს”2 
არ ქი ვი დან, რო მე ლიც მო ნა ნი ე ბის 
აგი ტა ცი ა პ რო პა გან დას ეწე ო და. დო
კუ მენ ტი 1987 წლით თა რიღ დე ბა, რო
დე საც ფილ მი სა ერ თა შო რი სო გა ქი
რა ვე ბა ში ჩა უშ ვეს, საბ ჭო თა ეკ რა ნებს 
კი აკ რ ძა ლუ ლი ფილ მე ბი და უბ რუ ნეს. 
მა გა ლი თად, სწო რედ ამ დროს მა ყუ რე
ბელ მა პირ ვე ლად იხი ლა გე ნა დი პო ლო
კას (Геннадий Полока) 1968 წელს გა და
ღე ბუ ლი “ინტერვენცია” (Интервенция) 
და უმა რა ვი სხვა რეპ რე სი რე ბუ ლი 
ნა მუ შე ვა რი. “პერესტროიკის” იდე
ო ლო გებს სწამ დათ, რომ ის ტო რი ის 
“საჩოთირო” ფურ ც ლებს არ ქი ვე ბი დან 
გა მო ი ტან დ ნენ, ბო დიშს მო იხ დიდ ნენ 
(ისიც ცალ ყ ბად) და ყვე ლა პრობ ლე მა 
გა და იჭ რე ბო და.

ამ მხრივ მო ნა ნი ე ბა კარ
გად აჩ ვე ნებს აბ სურდს, რო მე ლიც 
“პერესტროიკის” ეპო ქა ში სუ ფევ და. 
ფილ მის რეს ტავ რა ცი ამ კვლავ გა ა
ცოცხ ლა კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც გა
სუ ლი წლე ბის კო მი კუ რო ბას კი დევ უფ რო 
ხა ზავს. კვლავ ბო ლომ დე ნა თე ლი არა ა, ვინ 
რას ინა ნი ებს ფილ მ ში, ვინ მო ითხოვს შენ დო
ბას – სა ხელ მ წი ფო თუ სა ზო გა დო ე ბა? გარ და 
ამი სა, რა ტომ ინა ნი ე ბენ 193050 წლე ბის რეპ
რე სი ებს ისი ნი, ვი საც და ნა შა უ ლი არ ჩა უ დე
ნი ა? რას მა ტებს ან აკ ლებს ემო ცი უ რი წუ ხი
ლი სა ხელ მ წი ფოს სა მარ თ ლებ რივ სის ტე მას? 
და ბო ლოს, “სინანულის” მი უ ხე და ვად, რა ტომ 

დაბ რუნ და პოს ტ საბ ჭო თა სა ზო გა დო ე ბებ ში 
სტა ლი ნის კულ ტი, “რკინის ხელ ზე” მოთხოვ
ნი ლე ბის ზო გად ზრდას თან ერ თად?

“პერესტროიკას” მიზ ნად არა საბ ჭო თა 
კავ ში რის ნგრე ვა, არა მედ გარ და სახ ვა ჰქონ
და. ამ გ ვა რი ინ ფან ტი ლიზ მის გა მოვ ლი ნე ბას 
იმ ხა ნად სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის თით
ქ მის ყვე ლა ნა ბიჯ ზე იპო ვი დით. მო ნა ნი ე ბაც 
ხომ უკი დუ რე სად მარ ტივ სქე მას ემ ყა რე ბა, 
სა დაც კონ ფ ლიქ ტი ცალ სა ხა სი კე თე სა და ბო
რო ტე ბას შო რის მიმ დი ნა რე ობს (გაიხსენეთ 
აბუ ლა ძის ნატ ვ რის ხე, სა დაც და პი რის პი
რე ბა, რო გორც ირი ნა კუ ჭუ ხი ძე შე ნიშ ნავ და, 
ასე ვე “ფერიებსა და ბო როტ არ სე ბებს” შო რის 
მიმ დი ნა რე ობს). 

მო ნა ნი ე ბის ფორ მა, ში ნა არ სის კვა დაკ
ვალ, კიტ ჩუ რი ა. კიტ ჩი 1980იანი წლე ბის 

საბ ჭო თა ხე ლოვ ნე ბა ში საკ მა ოდ გავ რ
ცე ლე ბულ მოვ ლე ნას წარ მო ად გენ და. 
მხედ ვე ლო ბი დან არ უნ და გა მოგ ვ რ ჩეს 
ამა ვე პე რი ოდ ში ძალ ზე პო პუ ლა რუ ლი 
ათა სი ჯუ რის მკითხა ვი თუ ჰიპ ნო ტი
ზი ო რი, რომ ლის პო პუ ლა რი ზა ცი ა ში 
საბ ჭო თა ხე ლუ სუფ ლე ბა/ ტე ლე ვი ზია 
აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და. უეც რად 
თავს დამ ტყ და რი ზე ბუ ნებ რი ვი სამ ყა
როს უკა ნაც ზო გი ერ თი “სუკის” ხელს 
ხე დავ და. მა შა სა და მე, იკ ვ რე ბა სუ რა
თი, სა დაც აფეთ ქე ბის თ ვის მზად მ ყოფ 
სა ზო გა დო ე ბას (სულ მა ლე ეს ტალ ღა 
ქუ ჩებს და ი კა ვებს) ყვე ლა მხრი დან 
სთა ვა ზობ დ ნენ ტკი ვი ლის გა მა ყუ
ჩე ბელ სატყუ ა რებს (სიმულაკრებს). 
ის ტო რი ის გა სა მარ თ ლე ბის გა ნუ
ხორ ცი ე ლე ბელ ოც ნე ბას ეროვ ნუ ლი 
თან ხ მო ბის პო ლი ტი კის გა მარ ჯ ვე
ბის ილუ ზია უნ და შე ექ მ ნა, რო მე ლიც 
“დემოკრატიულ საბ ჭო თა კავ შირ საც” 
გა ა მარ ჯ ვე ბი ნებ და. 

ის ტო რი ამ სხვა გზა აირ ჩი ა. შე იძ
ლე ბა ით ქ ვას, პოს ტ საბ ჭო თა სა ზო

გა დო ე ბე ბი ვარ ლამ არა ვი ძის შვი ლიშ ვი ლის 
თორ ნი კეს (მერაბ ნი ნი ძე) გზას და ად გ ნენ. 
პოს ტ საბ ჭო თა კონ ფ ლიქ ტე ბი სუ ი ცი დის იდენ
ტუ რი დეს ტ რუქ ცი უ ლი ქმე დე ბე ბი ა. ფილ მის 
ფი ნალ ში აბელ არა ვი ძე მა მის საფ ლავს სა კუ
თა რი ხე ლე ბით თხრის და ბე ლა დის ცხე დარს 
კლდი დან აგ დებს. მაგ რამ ჩვენ ხომ ვი ცით, 
რომ რა ი მეს და ვიწყე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. მით 
უფ რო, ბერ ძ ნუ ლი ტრა დი ცი ით, და უ მარ ხა ვი 
სხე უ ლი ბო ლომ დე “მკვდრად” არ ით ვ ლე ბა. 
რო გორც ზიგ მუნდ ფრო ი დი შე ნიშ ნავს, ადა
მი ანს არ აქვს რე ა ლუ რად და ვიწყე ბის უნა
რი, ყვე ლა ფერს არაც ნო ბი ერ ში ინა ხავს, რაც 
შემ დ გომ პერ ვერ სი ე ბი სა თუ ნევ რო ზე ბის სა
ხით უბ რუნ დე ბა. შე იძ ლე ბა ამი ტო მა ცა ა, რომ 
გა დაგ დე ბუ ლი თუ ჩა მოგ დე ბუ ლი ბე ლა დე ბის 
სუ ლე ბი არა და არ გვა ნე ბე ბენ თავს. 

ისტორიის გადაკითხვა

აბულაძესაბჭოთა
კავშირისდესპანად
იქცა,რომელსაც
მსოფლიოსთვის
და,უპირველესყოვ
ლისა,“ცივიომის”
მთავარიმოწინააღ
მდეგისთვისახალი
ეტაპისდადგომაუნ
დაეცნობებინა.საბ
ჭოთაკავშირშიმი
ხეილგორბაჩოვის
“გარდაქმნებისა”
და“გლასტნოსტის”
ეპოქაიდგა.მსოფ
ლიოს“საბჭოთა
კავშირიადამიანუ
რისახით”უნდაგა
ეცნო.

1 Всесоюзное общество “Знание” – ცოდ ნის სა კავ ში რო სა ზო
გა დო ე ბა. საბ ჭო თა კავ ში რის გან მა ნათ ლებ ლუ რი ორ გა ნი ზა
ცი ა. და არ ს და 1947 წელს.
2 Союзинформкино – სსრკს კი ნე მა ტოგ რა ფის სა ხელ მ წი
ფო კო მი ტე ტის კი ნო ფი კა ცი ი სა და კი ნო გა ქი რა ვე ბის მთა ვა
რი სამ მარ თ ვე ლოს სა კავ ში რო გა ერ თი ა ნე ბა. და ფუძ ნე ბუ ლია 
1973 წელს. მი სი მი ზა ნი იყო სა ინ ფორ მა ცი ო სა რეკ ლა მო სა
მუ შა ო ე ბის გა ტა რე ბა საბ ჭო თა და უცხო უ რი ფილ მე ბის თ ვის.
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ერო სი + ხოც ვა- ჟ ლე ტა, 1969, რე ჟი სო რი კი ძუ 
(იოშიშიგე) იოში და (Yoshida (Kiju) Yoshishige). 
ფილ მი სიყ ვა რულ სა და პო ლი ტი კა ზე, იმედ გაც
რუ ე ბა ზე სიყ ვა რულ სა და პო ლი ტი კა ში, იდე
ე ბი სად მი რწმე ნა ზე და მათ მარ ცხ ზე, მაგ რამ 

მა ინც ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე რე ვო ლუ ცი უ რი, თა მა მი და 
შთამ ბეჭ და ვი მი ნი მა ლის ტურ მი ზან ს ცე ნებ სა და მქრქალ 
შავ  თეთ რ ში და ბა დე ბუ ლი მომ ნუს ხ ვე ლი იმი ჯე ბით. 60
70იანი წლე ბის იაპო ნუ რი ახა ლი ტალ ღის გა მორ ჩე უ ლი 
მნიშ ვ ნე ლო ბის ფილ მი – იმ დე ნად, რომ იაპო ნუ რი კი ნოს 
მკვლე ვარ მა დე ვიდ დე სერ მა თა ვის ნაშ რომს სა თა უ რა დაც 
წა უმ ძღ ვა რა (Eros Plus Massacre: An Introduction to The 
Japanese New Wave Cinema. 1988).

ამა ვე წიგ ნ ში დე სე რი აღ ნიშ ნავს: ერო სი + ხოც ვა- ჟ ლე-
ტა დი ა ლექ ტი კუ რი ფილ მი ა. დო კუ მენ ტუ რი უპი რის პირ
დე ბა მხატ ვ რულს. მარ ქ სი – ფრო იდს. ის ტო რია – მითს. 
პო ლი ტი კა – სექ სუ ა ლო ბას.” ფილ მი, რო მე ლიც იაპო ნი ა ში 
ლე გენ დად ქცე უ ლი ანარ ქის ტი რე ვო ლუ ცი ო ნე რის სა კაე 
ოსუ გი სა და მი სი სა მი საყ ვა რე ლი ქა ლის ის ტო რი ის გარ
შე მო იგე ბა,  ორ დრო ით სიბ რ ტყე ზე იშ ლე ბა – წარ სუ ლი, 
ოსუ გის თა ნა მედ რო ვე 20იანი წლე ბის იაპო ნია და იოში
დას თა ნა მედ რო ვე 60იანი წლე ბი, ახალ გაზ რ და პერ სო ნა
ჟე ბის დრო, რომ ლე ბიც ოსუ გა ზე და სამ ხედ რო პო ლი ცი ის 
მი ერ მი სი და მი სი ბო ლო საყ ვარ ლის, მებ რ ძო ლი ფე მი
ნის ტი ნოე იტოს მკვლე ლო ბის შე სა ხებ ფილმს აკე თე ბენ. 
თუმ ცა ფილ მ ში მკვლე ლო ბა სხვა დას ხ ვა ვერ სი ებ ში გა თა
მაშ დე ბა, მათ შო რის შეყ ვა რე ბუ ლი ქა ლე ბის შუ რის ძი ე ბის 
სა ხით. მაგ რამ არა კონ ვენ ცი უ რი თხრო ბის ფორ მა, ერ თ გ
ვა რად ბრეხ ტი ა ნუ ლი გა უცხო ე ბის ეფექ ტი მაქ სი მა ლუ რად 
ამ ცი რებს მე ლოდ რა მა ტულ ემო ცი ებს და ეკ რან თან დის
ტან ცი ურ – რეფ ლექ სი ის რე ჟიმ ში გტო ვებს.

ფილ მი მთლი ა ნად კონ ტ რა პუნ ქ ტებ ზე იგე ბა, ამი
ტომ დე სე რი სე უ ლი და პი რის პი რე ბუ ლო ბის ჩა მო ნათ ვა ლი 
უსას რუ ლოდ შეგ ვიძ ლია გა ვაგ რ ძე ლოთ: მო დერ ნის ტუ ლი 
60იანების იაპო ნია ავან გარ დუ ლი მი ნი მა ლიზ მით, ხმე
ბის ძუნ წი, მაგ რამ ექ ს პე რი მენ ტუ ლი გა მო ყე ნე ბით და 20
იანი წლე ბის ტრა დი ცი უ ლი იაპო ნია ყო ფი თი ლან დ შაფ ტის 
ნაც ნო ბი დე ტა ლე ბით. გრძელ ფო კუ სი ა ნი სიღ რმი სე უ ლი 
მი ზან ს ცე ნე ბი და ფარ თო ფო კუ სი ა ნი სიბ რ ტყე ზე გაშ ლი
ლი ან უკი დუ რე სად ზე და რა კურ სით გა და ღე ბუ ლი ექ ს პ
რე სი უ ლი კად რე ბი, პერ სო ნა ჟე ბის უმ ს ხ ვი ლეს ხე დებ თან 
თა მა მად გა დაჭ რი ლი გა მო სა ხუ ლე ბით, რომ ლებ შიც თით
ქოს ჩა ჭე დი ლე ბი არი ან გმი რე ბი. რამ დე ნა დაც რე ა ლის
ტუ რია ის ტო რი უ ლი ეპი ზო დე ბი, იმ დე ნად პი რო ბი თი, გო
და რით შთა გო ნე ბუ ლია თა ნა მედ რო ვე ეპი ზო დე ბი. თუმ ცა 
(პირობითად) მე სა მე ნა წილ ში, რო დე საც ის ტო რი უ ლი პერ
სო ნა ჟე ბი დრო ში გა და ი ნაც ვ ლე ბენ, წარ სუ ლი კი ერ თ დ
რო უ ლად ის ტო რი უ ლი სა და წარ მო სახ ვი თის გა დაკ ვე თა ზე 
რეპ რე ზენ ტირ დე ბა, ორი სხვა დას ხ ვა პე რი ო დის სტი ლიც 
ერ თი ან დე ბა. ეს მო ნაც ვ ლე ო ბა, რა საც არა კა ნო ნი კუ რი და 
რიტ მუ ლად არას ტა ბი ლუ რი მონ ტა ჟი ამ ძაფ რებს, პულ
სა ცი ა სა ვით არის, რაც ში ნა გან და ძა ბუ ლო ბას ანი ჭებს 
ფილმს. 

– ვი ღა ცას ამ კარ ში ყუ რი მოყ ვა და და კარ გა.
– ყუ რი? მა შინ შე უძ ლია თა ვი სი ტი რი ლი მო ის მი ნოს. 
ერ თი შე ხედ ვით ასე თი აბ სურ დუ ლი დი ა ლო გით მთავ

რ დე ბა ფილ მი, რო მე ლიც მთლი ა ნად თვით ჩაღ რ მა ვე ბის
კენ არის მი მარ თუ ლი, რა თა წარ სუ ლით გა ი აზ რო აწ მ ყო 
და რო გორც 1970 წელს “კაიესთვის” მი ცე მულ ინ ტერ ვი
უ ში ამ ბობს რე ჟი სო რი, მიხ ვ დე, “როგორ უნ და შეც ვა ლო 
სამ ყა რო? რა არის ის, რაც შეც ვ ლას სა ჭი რო ებს?” 

რეკომენდაცია

ეროსი+
     ხოცვა-ჟლეტა

თეო ხატიაშვილი



 137



138 

სე ლი ნი და ჟუ ლი ნა ვით მი ემ გ ზავ რე ბი ან (Céline et 
Julie vont en bateau), 1974, რე ჟი სო რი ჟაკ რი ვე
ტი. რო გორც ფრან გ მა მო აზ როვ ნემ ჟილ დე ლეზ
მა შე ნიშ ნა, კი ნო ში ორი სა ხის თხრო ბა არ სე ბობს. 
ჟაკ რი ვეტ მა, რო მე ლიც ჟან  ლუკ გო და რის შემ

დეგ “ახალ ტალ ღა ში” ყვე ლა ზე თა მამ ექ ს პე რი მენ ტა ტო
რად და პრაქ ტი კოს თე ო რე ტი კო სად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ, 
ჟილ დე ლე ზამ დე 10 წლით ად რე დაგ ვა ფიქ რა კი ნო ში მა
ტე რი ი სა და მნიშ ვ ნე ლო ბის გან საზღ ვ რის პრობ ლე მა ზე.

კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი იერ სა ხე მოძ რა ო ბით იქ მ ნე ბა. 
ძვე ლი ბერ ძე ნი ფი ლო სო ფო სის ზე ნო ნის პა რა დოქ სის მი
ხედ ვით, გას რო ლი ლი ისა რი დრო ის ცალ კე ულ მო ნაკ ვეთ
ში რე ა ლუ რად უძ რა ვი ა. დრო ში უძ რავ მოძ რა ო ბა ზეა სე-
ლი ნი და ჟუ ლი ნა ვით მი ემ გ ზავ რე ბი ან, რო მე ლიც რთუ ლი 
სტრუქ ტუ რის გა მო უკ ვე არა პოს ტ მო დერ ნიზ მის, არა მედ 
ჰი პერ მო დერ ნიზ მის მა გა ლი თა დაც შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ, 
სა დაც აქ ცენ ტი მთლი ა ნად ფორ მის კონ ს ტ რუ ი რე ბა ზეა 
გა კე თე ბუ ლი.

ამას თან, რი ვე ტის მი ზა ნი თე ო რი ულ ტრაქ ტატ თან 
ერ თად  სა ხა ლი სო და, ვიტყო დი, დამ ცი ნა ვი ფილ მის შექ
მ ნაც იყო, რო მე ლიც გა ქი ლი კე ბის გა რე შე თა ვად “ახალ 
ტალ ღა საც” კი არ და ტო ვებ და (ფილმში გა შარ ჟე ბუ ლია 
ნა ტუ რა ზე გა და ღე ბის პრაქ ტი კა და ე. წ. ქუ ჩის ხმა უ რე ბი). 
ორი ქა ლის ჰო მო ე რო ტი კუ ლი ის ტო რია რე ა ლუ რად არა
ფერ ზე გვიყ ვე ბა. კლა სი კუ რი და ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი ლი
ტე რა ტუ რი დან ალუ ზი ო ნიზ მი (ელისი სა ოც რე ბა თა ქვე-
ყა ნა ში, შერ ლოკ ჰოლ მ სი და სხვა) იმ დე ნად კო მი კუ რი ა, 
რომ მა ყუ რე ბე ლი მა ლე ვე ხვდე ბა, რომ ამ ბის (დროის) 
გან ვი თა რე ბის მო ლო დინს უნ და გა მო ემ შ ვი დო ბოს, ამის 
ნაც ვ ლად კი და ფიქ რე ბა მო უ წევს “ამბავსა” და “დროზე”, 
რო გორც ფე ნო მენ ზე.

ფილ მ ში წარ სუ ლი და აწ მ ყო, ისე ვე რო გორც მო მა
ვა ლი, არე უ ლია და ჩა კე ტილ ციკ ლ შია მოქ ცე უ ლი. და მე
გობ რე ბის შემ დეგ სე ლინ სა და ჟუ ლის ბე დის წე რა ჯა დოს
ნურ სახ ლ თან მი იყ ვანს, სა დაც დრო “შვეიცარიულ ყველს 

ჰგავს, დი დი ნას ვ რე ტე ბით”. ყო ველ მის ვ ლა ზე ქა ლე ბი ერთ 
გან მე ო რე ბად სი უ ჟეტ ში ხვდე ბი ან, რო მელ შიც ხან ერ თი 
და ხან მე ო რე ექ თ ნის როლს ას რუ ლებს. ფილ მის აბ სურ
დუ ლი სი უ ჟე ტის ზედ მი წევ ნით გად მო ცე მას აზ რი არ აქვს, 
რად გან სახ ლ ში გა თა მა შე ბუ ლი მოქ მე დე ბის პირ ველ წყა
რო – ჰენ რი ჯე იმ ზის ძვე ლი ტან საც მ ლის რო მან ტი კა (The 
Romance of Certain Old Clothes) – პა რო დი ი თა და ქი
ლი კით იმ დე ნად გა მო შიგ ნუ ლი ა, რომ მხო ლოდ ჩონ ჩხი ღა 
რჩე ბა, რო მელ ზეც დიდ ხანს გა ჩე რე ბა უაზ რო ბა იქ ნე ბო და.

ფილ მ ში თავს იჩენს მხატ ვ რუ ლი სივ რ ცის პრობ ლე მა. 
დღის ბო ლოს სახ ლ ში და ბურ ნე ბუ ლი გო გო ნე ბი თავს გა
დამ ხ დარ ის ტო რი ას მა ყუ რე ბელ თან ერ თად უყუ რე ბენ, რო
გორც ფილმს, უფ რო კი რო გორც “საპნის ოპე რას”. სა ბო
ლო ოდ ირ კ ვე ვა, რომ ისი ნი სპექ ტაკ ლ ში “მონაწილეობენ”. 
აქ ვე რი ვე ტი თით ქოს სხვა, გე ორგ ლუ კა ჩის პა რა დოქ სის 
გა დაჭ რას გვთა ვა ზობს, რო მე ლიც ამ ტ კი ცებს, რომ შე უძ
ლე ბე ლია ის ტო რი ა ში შეს ვ ლა, რო გორც პე ი ზაჟ ში შეღ წე
ვაა წარ მო უდ გე ნე ლი. სე ლი ნი და ჟუ ლი კულ ტუ რის გუ
ლის გულ ში ხვდე ბი ან, რო მელ საც დას ცი ნი ან და მის გან 
“თავის დაღ წე ვა საც” ცდი ლო ბენ, თუმ ცა, რო გორც სა ბო
ლო ოდ ირ კ ვე ვა, არც თუ წარ მა ტე ბით. 

რეკომენდაცია

გიორგი რაზმაძე

სელინიდაჟული
  ნავითმიემგზავრებიან
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