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ჯერ კი დევ სა ნამ ან დ რე ბა ზე ნი დას ვამს კითხ ვას – რა არის კი ნო? – მი სი კო ლე გა ლუი დე ლი უ კი 
იკითხავს – რო გო რი უნ და იყოს კი ნო? უნ და იყოს ის მა ინ ც და მა ინც ლა მა ზი, რა საც გუ ლის ხ მო ბენ 
ხოლ მე ფო ტო გე ნუ რო ბა ში, თუ კი დევ რა ღაც სხვა არის სა ჭი რო, რომ გა მო სა ხუ ლე ბა მეტყ ვე ლი 
და, შე სა ბა მი სად, შთამ ბეჭ და ვი იყოს? ცო ტა მოგ ვი ა ნე ბით თა ნა მედ რო ვე კი ნო ე ნის ფუ ძემ დებ ლად 
აღი ა რე ბუ ლი რო ბერ ტო რო სე ლი ნი, ფაქ ტობ რი ვად, და ე თან ხ მე ბა ლუი დე ლი უკს და ამ კითხ ვას 
უპა სუ ხებს, რომ „კადრები უნ და იყოს ნაღ დად და არა ლა მა ზად გა და ღე ბუ ლი”, რომ ფილ მის თ ვის 
მთა ვა რია „სამყარო, რო მე ლიც მო უ ლოდ ნე ლო ბე ბით, ”გადახვევებით” არის სავ სე”. და ეს სამ ყა რო 
მშვე ნი ერ თან ერ თად ხში რად (და შე საძ ლო ა, უფ რო მე ტა დაც) მა ხინ ჯი და შემ ზა რა ვიც არის.

ვწერ ამ ტექსტს და, ცო ტა არ იყოს, იმ მას წავ ლე ბელს ვგა ვარ, პა ზო ლი ნი ჯე ნა რი ლი ო სად მი 
მი მარ თ ვა ში რომ ახ სე ნებს: მას წავ ლე ბე ლი, რო მე ლიც გაკ ვე თი ლის ჩა ტა რე ბის ხა სი ათ ზე არ არის 
და სხვა რა ღა ცა ზე იწყებს ლა პა რაკს. თუმ ცა ეს სხვა არც მა ინ ც და მა ინც და შო რე ბუ ლია თე მის გან, 
რა საც კინ-O-ს ეს ნო მე რი ეძღ ვ ნე ბა.

ჟურ ნალს და ე ბე და რთულ დრო ში არ სე ბო ბა: ის პან დე მი ის და საწყის ში და ი ბა და, რო ცა ადა-
მი ა ნე ბის გო ნე ბა და გუ ლი სრუ ლი ად უც ნო ბი ვი რუ სით გა მოწ ვე ულ სა ყო ველ თაო კა ტას ტ რო ფა ზე 
იყო კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი. თე მა ტუ რად უკ ვე მომ ზა დე ბუ ლი ნო მე რი ამ სა ყო ველ თაო კა ტას ტ რო ფის 
კონ ტექ ს ტ საც უნ და გა მოხ მა უ რე ბო და. ფო ტო გე ნია და კი ნო გა მო სა ხუ ლე ბის ფო ტო გე ნუ რო ბა ზე 
წე რა, ალ ბათ, ყვე ლა ზე და შო რე ბუ ლია იმ სა კა ცობ რიო და ნა შა უ ლი სა და ბო რო ტე ბის გან, რა საც 
წარ მო ად გენს ომი – ამ შემ თხ ვე ვა ში უკ რა ი ნის ომი. თუმ ცა შემ ზა რა ვი ფო ტო ე ბი და კად რე ბი, რომ-
ლე ბიც ყო ველ დღი უ რად ვრცელ დე ბა ინ ტერ ნეტ სა თუ ტრა დი ცი ულ მე დი ა ში, გა და ღე ბუ ლი ფრონ-
ტის ხაზ ზე თუ და ბომ ბილ და გა ნად გუ რე ბულ ქა ლა ქებ ში – რო მელ თა გან რამ დე ნი მეს ჩვენს ჟურ-
ნალ შიც ნა ხავთ – არის სწო რედ ფო ტო გე ნუ რი კად რე ბი თა ვი სი სი ნაღ დით, შე უ ლა მა ზებ ლო ბით, 
მნიშ ვ ნე ლო ბა თა კომ პ ლექ სუ რო ბით, შემ ზა რა ო ბი თა და ტრა გიზ მით.

თუმ ცა ამ კად რებს შო რი საც კი ჩემ თ ვის გა მორ ჩე უ ლად ფო ტო გე ნურ გა მო სა ხუ ლე ბად იქ ცა 
ლაჟ ვარ დო ვა ნი ცის, ზღვის და სი ნათ ლით სავ სე ხორ ბ ლი სა თუ მზე სუმ ზი რას თვა ლუწ ვ დე ნე ლი 
ყა ნე ბის ფერ თა შე ხა მე ბა, რო მე ლიც გახ და სი მა მა ცის, შე უ პოვ რო ბის, სიყ ვა რუ ლი სა და სო ლი და-
რო ბის სიმ ბო ლო; სიმ ბო ლო, რო მელ მაც თა ნა მედ რო ვე ცი ნი კურ სამ ყა როს გა ახ სე ნა და გა უ ცოცხ-
ლა მი ვიწყე ბუ ლი მა ღა ლი ცნე ბე ბი. „პურის ეს ყა ნე ბი თით ქოს მა ტე რი ა ლი ზე ბუ ლი მზე ა” – წერ და 
რა ტი ამაღ ლო ბე ლი უკ რა ი ნის დრო შა ზე, ევ რო კო მი სი ის პრე ზი დენ ტის ურ სუ ლა ფონ დერ ლა ი ე ნის 
თქმით კი, „თუ თა ვი სუფ ლე ბას სა ხე ლი აქვს, მას უკ რა ი ნა ჰქვი ა. უკ რა ი ნუ ლი დრო შა არის თა ვი-
სუფ ლე ბის დრო შა”.

თა ვი სუფ ლე ბის იმი ჯე ბი კი ყვე ლა ზე ფო ტო გე ნუ რი ა. 

თეო ხატიაშვილი
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იმე დი – ადა მი ან თა შო რის მხო ლოდ ის დარ ჩა კე თილ მო სურ ნე ღვთა ე ბე ბი დან,
და ნარ ჩე ნებ მა მიგ ვა ტო ვეს და გას წი ეს ოლიმ პო სა კენ.

ნდო ბა – ძლე ვა მო სი ლი ღმერ თი წა ვი და, სოფ რო სი ნეც გა ნე შო რა კა ცობ რი ო ბას,
და თვით გრა ცი ებ მაც, ჩე მო მე გო ბა რო, მო იკ ვე თეს ფე ხი დე და მი წი დან.

თე ოგ ნი დე მე გა რე ლი
ძვ. წ. VI სა უ კუ ნე

ბრძოლაზეცაში
თა მარ კა ლან და ძე

ომის მე-12 დღე ა. 21-ე სა უ კუ ნე.
ოცი გარ სით და ცულ გრილ ქა ლაქ ში ვარ და 

გუ ლი მი ხურს. 
თბი ლი სი ფეხ ზე დგას. ომ მა და სიკ ვ დილ-

თან სი ახ ლო ვემ სი ცოცხ ლის სუ ლი შთა ბე რა.
რა იცის ომის შე სა ხებ იმან, ვინც ომ ში არა ა? 
ის, რაც მო რი ე ლის შე სა ხებ იცის კონ ტაქ ტუ რი ზო ო პარ-

კის ვი ზი ტორ მა.
ძრწო ლით დამ ბურ ძ გ ლავს, მაგ რამ ეკ რა ნი დან გად მო სულ 

გაუვნებელყოფილ მო რი ელს თავ ზე და ვის ვამ. პირს გა ვუ ღებ 
და თვა ლის ბუ დე ებ ში ჩა ვის ვამ. არ კლავს მი სი ნაკ ბე ნი, რაც 
არ უნ და მწა რე იყოს. არ იწ ვევს ფა ტა ლურ დე ჰიდ რა ცი ას. 
მხო ლოდ გო ნე ბის დრო ე ბი თი პა რა ლი ზე ბა შე უძ ლი ა.

ომის დაწყე ბის პირ ვე ლი ვე დღი დან ინ ს ტინ ქ ტუ რად ვი-
წერ სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ზე და იუთუბ ზე ატ ვირ თულ ვი დე-
ო ებ სა და ფო ტო ებს, იმა ზე და ფიქ რე ბის გა რე შე, ვის რა ში 
გა მო ად გე ბა ან რას ემ სა ხუ რე ბა ონ ლა ინ -ო მის სას წ რა ფო 
და არ ქი ვე ბა. თით ქოს, ეჭ ვი მე პა რე ბო დეს, რომ ეს ომიც და 
სხვა და ნარ ჩე ნიც ერთ დიდ კოს მო სურ კი ნო ფირ ზე იწე რე-
ბა. თან ისე, რომ მი სი რეტ როს პექ ცი ი სას, რო გორც ჟან ეპ-
შ ტე ი ნი ინატ რებ და, ადა მი ა ნე ბის, მოვ ლე ნე ბის და საგ ნე ბის 
მო რა ლურ - სუ ლი ე რი ას პექ ტე ბის აქ ცენ ტი რე ბა და გამ ჟ-
ღავ ნე ბა ხდე ბა. თუ ტექ ნი კუ რი მოწყო ბი ლო ბის დე მო ნი- გე-
ნია (photo génie) მაქ სი მუმ ერ თ წუ თი ა ნი ასე თი რე ვე ლა ცი ის 
შემ ძ ლე ა, კოს მო სუ რი სი ნათ ლის ჯი ნი მთე ლი სე ან სის მან-
ძილ ზე მხო ლოდ სუ ლი ერ პირ ველ მი ზე ზებს აჩ ვე ნებს თა ვის 
მა ყუ რე ბელს. 

ჩა მო წე რა- და არ ქი ვე ბა – ინ ტენ სი უ რი ემო ცი უ რი რე ა-
ლო ბის აწ მ ყო დან წარ სულ ში გა დას რო ლა – საბ რ ძო ლო ილე-
თი ა. ასე ვი გე რი ებთ ომს ისი ნი, ვინც ომ ში არ ვართ და მის 
ციფ რულ ორე ულ თან გვი წევს გამ კ ლა ვე ბა. ემო ცი ის მოკ ვ ლა 
და აზ როვ ნე ბის გან ზო მი ლე ბა ში შეთ რე ვა აგო ნი ა ში მყო ფის 
პირ და პირ საფ ლავ ში ჩაგ დე ბას ჰგავს. არა ა და მი ა ნუ რი ძა-
ლით იბ რ ძ ვის ემო ცი უ რი სხე უ ლი, სა ნამ მაქ მა ნე ბი ა ნი კუ ბოს 
გე ო მეტ რი ა ში იპო ვის შვე ბას.

ომის სი ახ ლე ე ბი სხვა არა ფე რია ომ ში არ მ ყო ფი ადა მი ა-
ნის თ ვის, თუ არა მოს მე ნი ლი და წა კითხუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
თა ნად რო უ ლო ბა, რო მე ლიც ყვე ლა ნა ი რი ქრო ნო ლო გი უ რი 
ჩარ ჩო ე ბი დან ვარ დე ბა და სა ერ თოდ გა დის კრო ნო სის სფე-
რო დან. ინ ფორ მა ცი ის ერ თ მა ნეთ ზე გა და დე ბით რამ დე ნი-
მეშ რი ა ნი სივ რ ცუ ლი მო რე ვი იქ მ ნე ბა, რო მელ შიც ქა ო სუ რად 
ზვირ თ დე ბა მორ ბე ნა ლი სტრი ქო ნე ბი და აპა თი ა -აღ მაფ რე-
ნას შო რის გა ბურ თა ვებს.

რუ სე თის უკ რა ი ნა ში შეჭ რის პირ ველ დღეს გარ და იც-
ვა ლა 58 და და შავ და 169 ადა მი ა ნი. რუ სებ მა და ი კა ვეს ჩერ-
ნო ბი ლი. იზ რ დე ბა ატო მურ ელექ ტ რო სად გურ ზე იერი შის 
მი ტა ნის საფ რ თხე. მოს კო ვის ცირ კის დი რექ ტო რი ელე ნა 
კო ვალ ს კაია პრო ტეს ტის ნიშ ნად და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი-
დან გა დად გა. სა ერ თა შო რი სო ოლიმ პი უ რი კო მი ტე ტი მკაც-
რად გმობს რუ სე თის მთავ რო ბის მი ერ ოლიმ პი უ რი ზა ვის 
შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის დარ ღ ვე ვას. უკ რა ი ნის 25 და სახ ლე ბულ 
პუნ ქ ტ ში სა ცეცხ ლე აქ ტი ვო ბე ბი მიმ დი ნა რე ობ და შე უწყ ვეტ-
ლად მთე ლი ღა მის გან მავ ლო ბა ში. „რუსულო სამ ხედ რო გე-
მო…” ზე ლენ ს კიმ გა ნაცხა და, რომ 13-ვეს უკ რა ი ნის გმი რის 
წო დე ბა მი ე ნი ჭე ბა. ამე რი კამ და ევ რო პის ქვეყ ნებ მა მკაც რი 
ეკო ნო მი კუ რი სან ქ ცი ე ბი და უ წე სეს რუ სეთს. კა დი რო ვე ლე-
ბი დო ნეც კის კენ მი ე მარ თე ბი ან. ასო ბით ადა მი ა ნი და შავ-
და და 137 და ი ღუ პა. რუ სე თის პრე ზი დენ ტი აფ რ თხი ლებს 
სხვა ქვეყ ნებს, რომ კონ ფ ლიქ ტ ში ჩა რე ვის შემ თხ ვე ვა ში, 
„მიიღებენ ისეთ შე დე გებს, რომ ლე ბიც არას დ როს უნა ხავთ 
მსოფ ლი ოს ის ტო რი ა ში”. „მნოგო ლი ჩე ლა ვე კუ ზემ ლი ნუჟ-
ნო?”. უკ რა ი ნის ოკუ პი რე ბა კი არა – „დემილიტარიზაცია”. 
რუ სე თი აგ რ ძე ლებს სრულ მას შ ტა ბი ან სამ ხედ რო შე ტე ვას. 
პრე ზი დენ ტი მტრის ნო მე რი პირ ვე ლი სა მიზ ნე ა. ოლექ სანდრ 
ზინ ჩენ კო და ვი ტა ლი მი კო ლენ კო ცრემ ლებს ვერ იკა ვე ბენ. 
რო მან აბ რა მო ვი ჩი „ჩელსის” ყი დის. უკ რა ი ნა „საყოველთაო 
მო ბი ლი ზა ცი ას აცხა დებს”. „გაზპრომის” ფი ნან სურ მა დი-
რექ ტორ მა თა ვი მო იკ ლა. „ევროსაბჭოდან თუ გაგ ვ რიცხავთ, 
სიკ ვ დი ლით დას ჯას აღ ვად გენთ.” 50 000-მა დევ ნილ მა და-
ტო ვა უკ რა ი ნა 48 სა ათ ზე ნაკ ლებ დრო ში. ევ რო კავ ში რი უპ-
რე ცე დენ ტო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს და უკ რა ი ნას სამ ხედ-
რო იარაღს უგ ზავ ნის. ვლა დი მირ პუ ტინ მა ბრძა ნე ბა გას ცა, 
რუ სე თის არ მი ის შე მა კა ვე ბე ლი ძა ლე ბი „განსაკუთრებულ 
რე ჟიმ ში” გა და იყ ვა ნონ. შე მა კა ვე ბელ ძა ლებ ში შე დის სტრა-
ტე გი უ ლი ბირ თ ვუ ლი ძა ლე ბიც. ევ რო საბ ჭო აცხა დებს, რომ 
დევ ნი ლი უკ რა ი ნე ლე ბის რიცხ ვი 7 მი ლი ო ნამ დე გა იზ რ დე-
ბა, თუ ომი გაგ რ ძელ და. „მამა უკ რა ი ნა ში დავ ტო ვეთ”. ნავ-
თობ ბა ზა ზე თავ დას ხ მამ დი დი ხან ძა რი გა მო იწ ვი ა. ბავ შ ვე ბი 
სარ დაფ ში ჩა იყ ვა ნეს. სა ტე ლი ტუ რი მო ნა ცე მე ბით რუ სუ ლი 
ტან კე ბის კო ლო ნა კი ე ვის კენ მი ე მარ თე ბა. ხარ კოვ ში იბომ ბე-
ბა მთავ რო ბის სა სახ ლე. იერი ში კი ე ვის სა ტე ლე ვი ზიო ან ძა-
ზე. „ეს ღა მე მძი მე იქ ნე ბა”. მათ შო რის 13 ბავ შ ვი. უკ რა ი ნა ში 
სტარ ლინ კის სა ტე ლი ტუ რი ინ ტერ ნე ტი ამუ შავ და. ჰო ლი-
ვუ დი გა დის რუ სე თი დან. ბოს ფო რის და დარ და ნე ლის სრუ-
ტე ებ ზე რუ სე თის გე მე ბი ვერ გა ივ ლის. რი გე ბი ფუ ლის გა-
ნაღ დე ბის მან ქა ნებ თან. წარ მოდ გე ნამ დე მეტ რო პო ლი ტე ნის 
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ოპე რის მომ ღერ ლებ მა უკ რა ი ნის ეროვ ნუ ლი ჰიმ ნი შე ას რუ-
ლეს. „მე, რო გორც ქვეყ ნის პრე მი ერ მი ნის ტ რი, ყო ველ თ ვის 
ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ ქვეყ ნის ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე”. 
„ომი რომ მორ ჩე ბა/ ჩვენ სად ვიქ ნე ბით? / მთვა რე ამო ვა, 
მზე ჩა ვა/ ჩვენ სად ვიქ ნე ბით?” რუ სი ტყვე ე ბი ირ წ მუ ნე ბი ან, 
რომ უკ რა ი ნა ში სა ომ რად მოტყუ ე ბით წა მო იყ ვა ნეს. „აქ ბავ-
შ ვე ბი კვდე ბი ან, ლა მა ზი ქა ლა ქე ბი ინ გ რე ვა”. ქარ თუ ლი რძის 
სა წარ მო ებს სთა ვა ზო ბენ პრო დუქ ტის ექ ს პორ ტ ზე გა ტა ნას 
რუ სულ ბა ზარ ზე. თბი ლის ში ყო ველ დღე იმარ თე ბა უკ რა ი ნის 
მხარ დამ ჭე რი აქ ცი ე ბი. უკ რა ი ნა ში ჰო ლო კოს ტის მე მო რი ა-
ლი და ი ბომ ბა. „გემუდარებით, გე მუ და რე ბით, უკ რა ი ნე ლებს, 
ქარ თ ვე ლებს, ყვე ლას, ყვე ლას, გახ სოვ დეთ, პუ ტი ნის სა ხელ-
მ წი ფო და რუ სე თი არ არის ერ თი და იგი ვე”. ნა ვალ ნი ხალხს 
პრო ტეს ტის კენ მო უ წო დებს. სან ქ ტ - პე ტერ ბურ გ ში და ა პა-
ტიმ რეს 77 წლის აქ ტი ვის ტი და მხატ ვა რი ელე ნა ოსი პო ვა. 
„დათვი ავა და ა, მას კე თილ ჩი ტად გარ და სახ ვა სურს”. „თუ სა-
ქარ თ ვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა არ გა და უხ ვევს არ ჩე ულ კურსს, 
ფრე ნე ბი გვექ ნე ბა”. „ზოგიერთ ქვე ყა ნა ში ომი ა”. 1 მი ლი ო ნი 
უკ რა ი ნე ლი დევ ნი ლი ერ თი კვი რის თავ ზე. ეს არის ყვე ლა ზე 
სწრა ფი მა სობ რი ვი გაქ ცე ვა ამ სა უ კუ ნე ში. „პუტინმა გვითხ-
რა, რომ უნ და მოგ კ ლათ”. გა ე რო რუ სეთს ცეცხ ლის სას წ რა-
ფო შეწყ ვე ტის კენ მო უ წო დებს. „ვილნიუსი, ფრან კ ფურ ტი, 
თბი ლი სი, ბრა ტის ლა ვა, პრა ღა, ლი ო ნი, პა რი ზი, დღეს თქვენ 
ყვე ლა უკ რა ი ნე ლე ბი ხართ”. „არა ორ ფე ო სი / არა და ვი თი / 
არა მედ – ზე ლენ ს კი”. ჭან ჭა თის სა ჯა რო სკო ლის სო ლი და-
რო ბა უკ რა ი ნას. და წეს დეს სა ვი ზო რე ჟი მი რუ სეთ თან. და ი-
კე ტოს ცა რუ სე თის თ ვის. ქარ თ ვე ლი ხალ ხი დგას უკ რა ი ნის 
გვერ დით! „რადგან ქა ლა ქი, ვით პი როვ ნე ბა/ თ ვი თაა თა ვის 
ბე დის მჭე დე ლი/ სა კუ თარ ხალ ხის და ეროვ ნე ბის სინ დი სი სა-
გან მო უკ ვე თე ლი”. მო ი ტა ნეთ მე დი კა მენ ტე ბი 11-დან 19 სა-
ა თამ დე. დი დე ბა გმი რებს. „გთხოვთ, ჩუ მად ნუ იქ ნე ბით, ნუ 
აიფა რებთ თვალ ზე ხელს”. „რუსეთმა ომი მთელს ცი ვი ლი ზე-
ბულ სამ ყა როს გა მო უცხა და”. რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე უკ რა-
ი ნის დრო შა გა ი შა ლა. „ჰარი ტრუ მე ნი” ის ტო რი ა ში პირ ვე ლად 
და იძ რა ეგე ო სის ზღვის კენ. ად გი ლობ რი ვე ბი ლვო ვის ის ტო-
რი ულ ქან და კე ბებს დამ ცა ვი პლას ტ მა სით ფუ თა ვენ. „არ მე-
გო ნა, რომ ასე თი სი ძულ ვი ლი შემ ძ ლე ბი ა. გა მა ნად გუ რე ბე-
ლი გრძნო ბა ა”. დემ ნა გვა სა ლი ამ უკ რა ი ნის მხარ და სა ჭე რად 
სპე ცი ა ლუ რი ჩვე ნე ბა გა მარ თა. მხა რე ებ მა ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
დე რეფ ნე ბის გახ ს ნა ზე მო ი ლა პა რა კეს. მა რი უ პოლ ში 6 წლის 
ბავ შ ვი დე ჰიდ რა ცი ით გარ და იც ვა ლა. „რას აკე თებ? ცო დო ა!” 
– ეუბ ნე ბოდ ნენ / „ახლავე შეწყ ვი ტე!” – ურ ჩევ დ ნენ შეშ ფო თე-
ბუ ლე ბი / „არ გეს მის? შე ჩერ დი! / იცო დე, აღარ დაგ პა ტი ჟებთ 
რეს ტო რან ში /აღარ ვი თა მა შებთ შენ თან ერ თად ფეხ ბურთს 
და კერ ლინ გ ს /არც ჭად რაკ ს / ფულს აღარ გა სეს ხებთ./ ბავ შ ვი 
მად ლო ბას იხ დი და”. პუ ტი ნი 8 მარტს უწო დებს „ყველაზე ნა-
თე ლი გრძნო ბე ბით გამ ს ჭ ვა ლულ დღე სას წა ულს”. 57 000-ზე 
მეტ ქალს იარა ღი უჭი რავს. უკ რა ი ნე ლი სამ ხედ რო ე ბი ფრონ-
ტის ხა ზი დან ულო ცა ვენ ქა ლებს. „მადლობა თა ნად გო მის თ-
ვის და თქვე ნი ლოც ვე ბის თ ვის. ჩვენ მა ლე მო გი ტანთ მშვი-
დო ბი ან ცას”.

დღეს 8 მარ ტი ა. პარკ მონ სო ში, აფეთ ქე ბუ ლი ვაშ ლის 
ხის ძირ ში ზის ატი რე ბუ ლი უკ რა ი ნე ლი ქა ლი და ვი ღა ცას 
ტე ლე ფონ ში ეუბ ნე ბა: „აქ ყვე ლა ფე რი ყვა ვის, მაგ რამ ჩვენ 
გა ზაფხუ ლი მოგ ვ პა რეს”.

აყ ვა ვე ბუ ლი ხე ე ბის ძებ ნას ვიწყებ დაგ რო ვე ბულ მა სა ლა-
ში, მაგ რამ ომ ში ყვე ლა ხე გა მუ რუ ლი ა. ბო ლოს, რო მე ლი ღაც 
ვი დე ო ში მა ინც ვპო უ ლობ ტან კ სა და ტანკს შო რის ჩამ დ გარ 

არ ყის ხეს, რო მე ლიც და ი სის შუქ ზე ზმე ი ნის კუნ ძუ ლის მო-
ჯა დო ე ბულ დე დო ფალს ჰგავს. კადრს ვა ჩე რებ და ეკ რანს 
ფო ტოს ვუ ღებ. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი ხეს. ფო ტოს ცალ კე ვი-
ნა ხავ. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი გარ დაც ვ ლი ლი ჯა რის კა ცის ფორ-
მას, რო მე ლიც მო ხერ ხე ბულ მა ოპე რა ტორ მა ტან კ ზე მი ა ფი-
ნა. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი ღა მის ხედ ვი ა ნი კა მე რით გა და ღე ბულ 
მწვა ნე პე ი ზაჟს; გაწ ვ დილ ხელს, რო მელ საც პარ კ ში ჩა დე ბუ-
ლი მო ხარ შუ ლი კვერ ცხე ბი უჭი რავს და უკ რა ი ნელ ჯა რის-
კაცს აწ ვ დის. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი გარ დაც ვ ლი ლი რუ სი ჯა-
რის კა ცის ზურ გ ჩან თას წარ წე რით – Тибин A. O. ვა ახ ლო ებ 
და ვჭრი ლვო ვე ლი კა ცის ხელს, რო მე ლიც თით ზე მიკ რულ 
სკო ჩის ნაგ ლეჯს აწ ვ დის მე გო ბარს ქან და კე ბის შე სა ფუ თად. 
ვა ახ ლო ებ და ვჭრი ბავ შ ვი ვით ატი რე ბუ ლი ილო ნა კო ვა ლის 
მან ქა ნის და ნა მულ შუ შას. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი მლოც ვე ლის 
მუ ცელ თან დაწყო ბილ მტევ ნებს საკ ვი რაო წირ ვა ზე კა ლი-
ნივ კას ტა ძარ ში. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი კედ ლის შპა ლე რის მო-
ტივს მა რი უ პო ლის მი წის ქ ვე შა სა ა ვად მ ყო ფო ში, სა დაც დე-
დებს რძე უშ რე ბათ. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი ფო ი ერ ვერ კი ვით 
აფეთ ქე ბულ რუ სულ სამ ხედ რო ვერ ტ მ ფ რენს კი ე ვის ღა მის 
ცა ზე. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი ფან ტო მი ვით გა შე შე ბულ ბეწ ვი ან 
პლედს მოლ დო ვა ში გა და სუ ლი დევ ნი ლე ბის კა რავ ში. ვა ახ-
ლო ებ და ვჭრი თეთრ ნა ჭერ ზე შერ ჩე ნილ 16 წლის ილი ას 
სის ხ ლის ლა ქებს. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი გა დამ წ ვა რი ჩუ გუ ი ე ვის 
სამ ხედ რო აერო პორ ტი დან ამო მა ვა ლი კვამ ლის პრო ფილს 
ჰო რი ზონ ტ ზე. ვა ახ ლო ებ და ვჭრი სა ღა მოს შუ ქით ამო ნა თე-
ბულ ფარ დას გრე გორ იოსა ნის სა სა დი ლო ოთახ ში, სა დაც 
11 უკ რა ი ნელს აპუ რე ბენ.

მე თვი თონ არ ვი ცი, კი დევ რამ დე ნი ვი ზუ ა ლუ რი მი ნიშ-
ნე ბა უნ და და ვაგ რო ვო, რომ ეს ომი უფ რო და უფ რო სუ ბი-
ექ ტუ რი და აბ ს ტ რაქ ტუ ლი, მაგ რამ ამას თა ნა ვე, უფ რო და 
უფ რო ინ ტი მუ რი და ღრმად გან ც დი ლი გავ ხა დო. ომის პა-
ტარ - პა ტა რა ლუკ მე ბად ყლაპ ვა, რო გორც ჩანს, ერ თ გ ვა რი 
დე სენ სი ბი ლი ზა ცი ა ა, მაგ რამ თვით მ კურ ნა ლო ბის ეს მე თო-
დი საკ მა ოდ ხან გ რ ძ ლი ვი ა. ასე ვცდი ლობთ ომის მო ნე ლე ბას 
ისი ნი, ვინც ომ ში არ ვართ.

ებ რა უ ლი წარ მო შო ბის გერ მა ნე ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო-
რი კო სის, აბი ვარ ბურ გის, ზო გი მკვლე ვა რი ამ ბობს, რომ 
მი სი 979 სუ რა თის გან და 53 პა ნე ლის გან შემ დ გა რი ატ ლა სი 
მნემოსინე შეგ ვიძ ლი ა, ისეც წა ვი კითხოთ, რო გორც პირ ვე-
ლი მსოფ ლიო ომის შემ დ გომ ყოვ ლის მომ ც ველ კრი ზის თან 
გამ კ ლა ვე ბის მცდე ლო ბა. თით ქოს, ატ ლა სის შექ მ ნით – რე-
ნე სან სუ ლი და ან ტი კუ რი ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშ თა ფო ტო ე ბი სა 
და მი სი თა ნა მედ რო ვე სამ ყა როს სუ რა თე ბის ერ თ მა ნეთ თან 
და კავ ში რე ბით – ფსი ქი ატ რი ულ სა ა ვად მ ყო ფო ში ერ თხელ 
უკ ვე მოხ ვედ რი ლი აბი ვარ ბურ გი საღ აზრს ეძებ და. რა-
ღაც ისეთს, რაც ამ და ნა წევ რე ბუ ლი სუ რა თე ბის ში ნა გან 
(შინაარსობრივ, ჟეს ტი კუ ლა ცი ურ, გან წყო ბით) ნა თე სა ო ბას 
ზო გად სა კა ცობ რი ო, კო ლექ ტი უ რი მეხ სი ე რე ბის კონ ტექ ს ტ-
ში გა ამ თ ლი ა ნებ და. ჯე ინ ნი უ მე ნის აზ რით, ატლასის მი ზა ნი 
იყო, „დასავლეთის ში ზოფ რე ნი ის” სა პა სუ ხოდ ევ რო პა ში და-
ებ რუ ნე ბი ნა სოფ რო სი ნე. სოფ რო სი ნე ანუ ზო მი ე რე ბი სა და 
თვით ც ნო ბი ე რე ბის ოლიმ პო ში გა დახ ვე წი ლი ქალ ღ მერ თი. 

მნემოსინეს 70-ე პა ნელ ზე კი დევ ერ თი ქალ ღ მერ თის 
მო ტა ცე ბის სცე ნაა – რემ ბ რან დ ტის პროზერპინას მო ტა ცე-
ბა. კი, უკ რა ი ნე ლო ქა ლე ბო, ყო ველ თ ვის ცდი ლო ბენ მი წის ქ-
ვე შე თის ძა ლე ბი სი ცოცხ ლის მო პარ ვას, მაგ რამ თუ ბუ ნე ბა-
ში ხე აღარ ყვა ვის, ესე იგი გა ზაფხუ ლის თქვე ნში გა ივ ლის 
და ისე დაგ ვე ნა ხე ბა. 
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ლე ვან კო ღუ აშ ვი ლი არა ერთ ინ ტერ-
ვი უ ში მი უ თი თებს მა სა ლის და მუ-
შა ვე ბის პრო ცეს ში კულ ტუ რუ ლი 
კო დე ბი სა და მა თი გა და თა მა შე-
ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი სივ რ ცი სა 

და პერ სო ნა ჟე ბის ფაქ ტუ რის ცოდ ნის მნიშ ვ ნე ლო-
ბა ზე. ეს ფაქ ტუ რა მო ი ცავს რო გორც პერ სო ნა ჟე-
ბის თ ვის ორ გა ნუ ლი გა რე მოს, ისე ამ გა რე მო ში 
მათ ში გა მოვ ლე ნი ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბის ავ თენ ტუ-
რო ბის აღ ბეჭ დ ვას. მოშ ლი ლი კავ ში რი პი რო ბით სა 
და რე ა ლის ტურს შო რის, ზღვა რი მხატ ვ რულ სა და 
დო კუ მენ ტურს შო რის – რაც ყვე ლა ზე მკა ფი ოდ 
მი სი სა უ კე თე სო ფილ მის, შემთხვევითი პა ემ ნე ბის 
სა ერ თო ქსო ვილ ში გა მო ი ხა ტე ბა – ქმნის ლე ვან 
კო ღუ აშ ვი ლის კი ნო ეს თე ტი კას. მაგ რამ ის, რა მაც 
გან საზღ ვ რა შემთხვევითი პა ემ ნე ბის წარ მა ტე-
ბა, გამ ქ რა ლია მეოთხე ბრა ი ტონ ში, რო მელ შიც 
ქარ თ ვე ლი არა ლე გა ლი ემიგ რან ტე ბის ცხოვ რე ბა 
თა ნა მედ რო ვე მე ინ ს ტ რი მუ ლი ამე რი კუ ლი კი ნოს-
თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სტან დარ ტი ზე ბუ ლი სა-
ტე ლე ვი ზიო ეს თე ტი კი თაა მოთხ რო ბი ლი. სა ქარ-
თ ვე ლო ში მოღ ვა წე ო ბის შემ დეგ ისევ ამე რი კა ში 

დაბ რუ ნე ბუ ლი ავ ტო რი სწო რედ მის თ ვის და მა ხა-
სი ა თე ბელ ავ თენ ტუ რო ბის შეგ რ ძ ნე ბას კარ გავს 
და შე დე გად ვი ღებთ ნაკ ლე ბად მნიშ ვ ნე ლო ვან სა-
ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლებ ზე წარ მა ტე ბულ, მაგ-
რამ მხატ ვ რუ ლად არა ღი რე ბულ ფილმს.

მეოთხე ბრა ი ტო ნი გვიყ ვე ბა ასა კო ვა ნი მა მის 
მოგ ზა უ რო ბა ზე ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში 
აზარ ტუ ლი თა მა შე ბის გა მო ვა ლებ ში ჩა ვარ დ ნი-
ლი შვი ლის და სახ მა რებ ლად. მარ თა ლი ა, მოგ ვი-
ა ნე ბით ვი გებთ, რომ შვი ლის ამე რი კა ში წას ვ ლა 
მე დი ცი ნის შეს წავ ლის სურ ვი ლით იყო გან პი რო-
ბე ბუ ლი, აშ კა რა ა, რომ გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის სურ-
ვი ლი მი სი მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი არას დ როს 
ყო ფი ლა. მა ყუ რე ბე ლი მის ცხოვ რე ბა ში ერე ვა იმ 
მო მენ ტი დან, რო დე საც პერ სო ნა ჟის გეგ მე ბი ვა-
ლის გა სას ტუმ რებ ლად ფუ ლის შოვ ნის ირ გ ვ ლივ 
ერ თი ან დე ბა. იმის გარ და, რომ ად გი ლობ რივ, 
„ემიგრანტულ” კრი მი ნა ლურ სამ ყა როს თან კავ-
შირ მა ფი ნან სუ რად მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში ჩა აგ-
დო, ცდი ლობს ფიქ ცი უ რი ქორ წი ნე ბის გა ფორ-
მე ბას, რა თა ამე რი კა ში ლე გა ლუ რად დარ ჩე ნის 
უფ ლე ბა მო ი პო ვოს და ერ თა დერ თი, რაც ამის თ-

რეცენზია

ბე სო და რა სე ლია
მეოთხებრაიტონი
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ვის შე უძ ლია გა ა კე თოს, გა დამ ზი დავ კომ პა ნი ა ში 
მტვირ თა ვად მუ შა ო ბა ა. კა ხის რო ლის შემ ს რუ ლე-
ბე ლი ლე გენ და რუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის სპორ ტ ს მე-
ნი, ლე ვან თე დი აშ ვი ლი, რო მე ლიც, რე ა ლუ რად, 
ფილ მ ში სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბე ბის მხატ ვ რულ 
გა და თა მა შე ბას ცდი ლობს, იდე ა ლუ რად ირ გებს 
მზრუნ ვე ლი მა მის როლს, რო მე ლიც სა კუ თარ 
ინ ტე რე სებს ყუ რადღე ბის მიღ მა ტო ვებს და ნი უ -
-ი ორ კ ში, „ბრაიტონ-ბიჩზე”, ემიგ რან ტე ბის უბან-
ში ჩა სუ ლი შვი ლის პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას 
ცდი ლობს. სი უ ჟეტ ში არა ფე რია ორი გი ნა ლუ რი, 
თუ არ ჩავ თ ვ ლით ქარ თ ვე ლი მა ყუ რებ ლის კონ-
ტექ ს ტ ში, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ახალ და გარ კ ვე ულ-
წი ლად და მა ინ ტ რი გე ბელ მო ცე მუ ლო ბას, რომ 
საცხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ-
ნით ემიგ რა ცი ა ში წა სუ ლი ადა მი ა ნე ბის ირ გ ვ ლივ 
მომ ხ დარ „ქართულ” ამ ბავს ნი უ -ი ორ კის ქუ ჩებ ში 
ვა დევ ნებთ თვალს. თუმ ცა, პი რო ბი თია სა უ ბა რი 
ნი უ -ი ორ კის ქუ ჩებ ზეც, რად გან მა ყუ რე ბე ლი სულ 
რამ დენ ჯერ მე გა დის სა ერ თო საცხოვ რებ ლის 
კლა უს ტ რო ფო ბი უ ლი კედ ლე ბის მიღ მა.

მა ყუ რებ ლის მსგავ სად, თა ვად ფილ მიც ვერ 
სცდე ბა მნიშ ვ ნე ლო ბის პი რო ბით ფარ გ ლებს და 
ტექ ნი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის მი ხედ ვით საკ მა ოდ 
ზე და პი რუ ლად მო ყო ლილ, პო ტენ ცი უ რად ემო ცი-
ურ ამ ბავს ვი ღებთ. ხში რი აპე ლი რე ბა იმა ზე, რომ 
ოპე რა ტო რი ოს კარ ზე ორ ჯერ ნო მი ნი რე ბუ ლი ფე-
დონ პა პა მი ქა ე ლი ა, ბევრს არა ფერს სძენს გა მო-
სა ხუ ლე ბას. ვი ზუ ა ლუ რი მხა რე ქა ო სუ რად ინაც-
ვ ლებს ქარ თუ ლი და ამე რი კუ ლი ყო ფის აღ მ წერ 
სივ რ ცე ებს შო რის, რის გა მოც ფილ მის მთლი ა-
ნო ბაც და ყო ფი ლია ორ გან ს ხ ვა ვე ბულ გა მო სა-
ხუ ლე ბად. თუ და საწყის ში აზარ ტულ თა მა შებ ზე 
და მო კი დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ასახ ვით ნაჩ ვე ნე ბი, 
ზო გა დი პრობ ლე მი დან კონ კ რე ტულ სი უ ჟე ტურ 
ხაზ ში გარ და მა ვა ლი სცე ნე ბი ქარ თუ ლი სო ცი ა-
ლუ რი კი ნოს თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი გა ხუ ნე ბუ-
ლი გა მო სა ხუ ლე ბით გვაც ნობს, უფ რო ზუს ტად, 
ცდი ლობს, გაგ ვაც ნოს იმ სივ რ ცის ურ ბა ნუ ლი და 
ეკო ნო მი კუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბის ურ თი ერ თ მი მარ-
თე ბა, სა ი და ნაც უკე თე სი მო მავ ლის სა ძებ ნე ლად 
მი დი ან ადა მი ა ნე ბი, თბი ლი სის ქუ ჩე ბის და ტო ვე-
ბის შემ დეგ რა დი კა ლუ რად იც ვ ლე ბა მო ცე მუ ლო-
ბა. თე დი აშ ვი ლის სპორ ტუ ლი კა რი ე რის ამ სახ ვე-
ლი დო კუ მენ ტუ რი კად რე ბის ჩვე ნე ბის შემ დეგ, 
ქარ თულ პო პუ ლა რულ სიმ ღე რა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
მუ სი კა ლუ რი თე მის პა რა ლე ლუ რად – რო მე ლიც 
ფო ნად გას დევს მთელ ფილმს – ნი უ -ი ორ კ ში გა-
და ნაც ვ ლე ბის შემ დეგ, კა მე რაც კადრს მიღ მა 
ტო ვებს სო ცი ა ლურ პრობ ლე მას და დო მი ნან ტუ-
რი ხდე ბა სტან დარ ტი ზე ბუ ლი, თბი ლი ფე რე ბით 
დატ ვირ თუ ლი „გაპრიალებული” გა მო სა ხუ ლე ბა, 
რო გორც მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე შო რი დან დამ-
კ ვირ ვე ბე ლი. შე სა ბა მი სად, ნე ბით თუ უნებ ლი ეთ, 
ფილ მ სა და მა ყუ რე ბელს შო რის ჩნდე ბა ემო ცი ე-
ბის გან დაც ლი ლი სივ რ ცე, რო მელ საც სევ და ნა-
რე ვი და ტრა გი კუ ლი ელე მენ ტე ბის საკ მა რის ზე 
დი დი დო ზით არ სე ბო ბაც ვერ ავ სებს. 

ეს მიდ გო მა შე იძ ლე ბა სა ავ ტო რო ხედ ვად აღ-
გ ვექ ვა. თით ქოს ავ ტო რი ამით ცდი ლობს, გა მიჯ-
ნოს ორი სამ ყა რო: ქარ თუ ლი სტა ტი კუ რი ყო ველ-
დღი უ რო ბა, რომ ლი დან გა საქ ცე ვი უბ რა ლოდ არ 
არ სე ბობს და ამე რი კუ ლი, არა ლე გა ლე ბის თ ვის 
ასე ვე უიმე დო და უპერ ს პექ ტი ვო რე ა ლო ბა, მხო-
ლოდ იმ გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ აქ უფ რო მე ტად არის 
თვით რე ა ლი ზე ბის თე ო რი უ ლი შან სი, ვიდ რე სა-
ქარ თ ვე ლო ში. მაგ რამ რე ა ლუ რად ეს ფაქ ტუ რუ ლი 
სხვა ო ბა მა სა ლის და უ ბა ლან სებ ლო ბა ში გა მო ი ხა-
ტე ბა. ფილ მ ზე მუ შა ო ბი სას, ფი ნან სუ რი თუ სხვა 
ტექ ნი კუ რი პრობ ლე მე ბის გა მო მის და სას რუ ლებ-
ლად და მა ტე ბი თი სცე ნე ბის გა და ღე ბა გახ და სა-
ჭი რო, რომ ლებ ზეც ოპე რა ტო რად გი ორ გი შვე ლი-
ძე მუ შა ობ და. შე სა ბა მი სად, სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ოპე რა ტო რე ბის მუ შა ო ბა საც შე-
იძ ლე ბა და ვაბ რა ლოთ ფილ მის და უ ბა ლან სე ბე ლი 
გა მო სა ხუ ლე ბი თი სხვა ო ბა. 

მეოთხე ბრა ი ტონ ში კო ღუ აშ ვი ლი გარ კ ვე-
ულ წი ლად აერ თი ა ნებს სა კუ თა რი შე მოქ მე დე ბის 
ორ ეტაპს. ემიგ რა ცი ა, რო მე ლიც მი სი ამე რი კა-
ში გა და ღე ბუ ლი ფილ მე ბის მთა ვა რი თე მა იყო, 
სინ თეზ შია ქარ თუ ლი პე რი ო დის თ ვის და მა ხა-
სი ა თე ბელ, „დაკარგული თა ო ბის თ ვის” არარ სე-
ბულ ან არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში ხე ლი დან გაშ-
ვე ბულ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე სა უ ბარ თან. მაგ რამ 
თუ კონ კ რე ტულ ფილ მებ ში ორი ვე თე მას თან 
იგ რ ძ ნო ბო და სი ახ ლო ვე და შე სა ბა მი სად ავ თენ-
ტუ რო ბის გან ც და, „ბრაიტონში” ერ თ დ რო უ ლად 
ქარ თულ და ამე რი კულ ფაქ ტუ რა ზე მუ შა ო ბამ 
ვერ ცერთს ვერ შეს ძი ნა და მო უ კი დე ბე ლი ღი-
რე ბუ ლე ბა, მა თი ხე ლოვ ნუ რი გა ერ თი ა ნე ბით კი 
და ი კარ გა ორი ვე თე მა. 

შემთხვევით პა ემ ნებ ზე სა უბ რი სას ხში რად 
უს ვა მენ ხაზს კო ღუ აშ ვი ლის შე მოქ მე დე ბი თი 
სტი ლის სი ახ ლო ვეს ოთარ იოსე ლი ა ნის კი ნოს-
თან, რო მე ლიც მოთხ რო ბი ლი ამ ბის თ ვის არ-
ჩევ და ორ გა ნულ გა რე მო სა და პერ სო ნა ჟებს, 
სი უ ჟე ტის გან ვი თა რე ბა კი – შე სა ბა მი სად პერ-
სო ნა ჟე ბის ცხოვ რე ბის, ფაქ ტობ რი ვად, შე ჩე რე-
ბუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბა – ორ გა ნუ ლად გა მო ი ხა ტე-
ბო და სტა ტი კურ გა მო სა ხუ ლე ბა ში. ბრაიტონის 
საწყის ეპი ზო დებ ში ქარ თუ ლი ცხოვ რე ბის ეს ხა-
ტე ბი ნა ძა ლა დე ვად ცდი ლობს, ადა მი ა ნის ყო ფა 
და გა რე მო და უ კავ ში როს ერ თ მა ნეთს, მაგ რამ არ 
გა მოს დის იმ მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო, რომ მთე-
ლი ფილ მის გან მავ ლო ბა ში გან გ რ ძო ბა დი წი ნას-
წარ შეც ნო ბის გან ც და ავ ტო რის და მო კი დე ბუ-
ლე ბას უფ რო მე ტად აახ ლო ებს „კონცეფციურ” 
კი ნოს თან, სა დაც წი ნას წა რაა გან საზღ ვ რუ ლი, 
კონ კ რე ტუ ლი ემო ცი ის გა მო ხატ ვის თ ვის თუ 
სცე ნის თ ვის სიმ ბო ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის მი ნი-
ჭე ბის თ ვის რა ტი პის კომ პო ზი ციაა სა ჭი რო. ამ 
მიდ გო მას თან გა უცხო ე ბუ ლი ავ ტო რის თ ვის კი 
ეს გა მოც დი ლე ბა უფ რო მე ტად ემ ს გავ სე ბა წა-
რუ მა ტე ბელ ექ ს პე რი მენტს. თუ იოსე ლი ა ნის-
თ ვის ში ნა არსს, ფაქ ტობ რი ვად, მხო ლოდ სა ჭი-
რო კომ პო ზი ცი უ რი წყო ბა და ამ კომ პო ზი ცი ა ში 
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პერ სო ნა ჟე ბის მოქ მე დე ბა გან საზღ ვ რავ და, რაც 
არ ტო ვებ და ად გილს ფორ მა ლის ტუ რი ეს თე ტი-
ზა ცი ის თ ვის, რამ დე ნი მე სცე ნა ში კო ღუ აშ ვი ლი 
ვერც ამა ზე ამ ბობს უარს. ამის გა მო კი გა მო სა-
ხუ ლე ბის „სასარგებლოდ” ით რ გუ ნე ბა სი უ ჟეტ ში 
ისე დაც ზე და პი რუ ლად ჩარ თუ ლი თე მე ბი. 

არა ნაკ ლებ სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა მსჯე ლო ბა, 
თუ სი უ ჟე ტურ გან ვი თა რე ბა საც გა დავ ხე დავთ 
(სცენარი ნი უ -ი ორ კის კი ნოს კო ლა ში კო ღუ აშ ვი-
ლის მენ ტორს, ბო რის ფრუ მინს ეკუთ ვ ნის). ამე-
რი კა ში კონ კ რე ტუ ლი მი სი ით ჩა სუ ლი კა ხი შვილს 
სა ერ თო საცხოვ რე ბელ ში ჩა ა კითხავს, სა დაც 
უმე ტე სად ქარ თ ვე ლი ემიგ რან ტე ბი ცხოვ რო ბენ. 
„ბრაიტონ ბიჩ ზე”, რო მე ლიც ძი რი თა დად რუ-
სუ ლე ნო ვა ნი და აღ მო სავ ლე თევ რო პუ ლი ქვეყ-
ნე ბი დან ჩა სუ ლი ემიგ რან ტე ბით და სახ ლე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ა ა, თა მაშ დე ბა სი უ ჟე ტიც, რის გა-
მოც ფილ მიც საკ მა ოდ ეკ ლექ ტუ რია ენობ რი ვი 
კუთხით. ამე რი კის პირ ვე ლი ვე სცე ნით კო ღუ აშ-
ვი ლი დი ა ლოგს წარ მარ თავს მი სი ვე ფილ მ თან 
ქალები სა ქარ თ ვე ლო დან, რო დე საც ქა ლი პერ სო-
ნა ჟის მო ნო ლოგს ტვირ თავს ემიგ რა ცი ა ში უმ ძი-
მეს შრო მა ში ჩარ თუ ლი ქა ლის მდგო მა რე ო ბის აღ-
წე რით, თუ რო გორ გა დის ცხოვ რე ბა უცხო მი წა ზე 
მხო ლოდ იმის თ ვის, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში გაგ ზავ-
ნი ლი ფუ ლი სრუ ლად შე ე წი როს მი სი ქმრის აზარ-
ტულ და მო კი დე ბუ ლე ბებს. და შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
ფილ მის გან მავ ლო ბა ში მეტ - ნაკ ლე ბად მხო ლოდ 
ამ სცე ნა ში ჩნდე ბა იმ რე გის ტ რის თა ნა გან ც დის 
შეგ რ ძ ნე ბა, რო მე ლიც მა ყუ რე ბელს მა სა ლას თან 
ემო ცი უ რად აკავ ში რებს. 

მა მა- შ ვი ლის რო ლე ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი მსა ხი-
ო ბე ბის და მა ჯე რებ ლო ბის მი უ ხე და ვად მა ინც ვერ 
ხერ ხ დე ბა მა თი ურ თი ერ თო ბის იმ ემო ცი უ რი სიმ-
ძაფ რით გან ვი თა რე ბა, რა საც ცდი ლობს რე ჟი სო-
რი. სხვა ქარ თ ვე ლი ემიგ რან ტე ბის ის ტო რი ე ბის 
მოს მე ნაც უბ რა ლოდ ამ ბის მო ყო ლით შე მო ი ფარ-
გ ლე ბა. შე სა ბა მი სად, მა მა- შ ვი ლის ურ თი ერ თო ბის 
მიღ მა ნე ბის მი ე რი სცე ნა თუ სი უ ჟე ტუ რი გა დახ ვე-
ვა, თით ქოს, უბ რა ლოდ ქრო ნო მეტ რა ჟის ათ ვი სე-
ბის აუცი ლებ ლო ბი თაა ნა კარ ნა ხე ვი. ფილ მის საკ-
მა ოდ სწრა ფი ტემ პი ვერ უბამს მხარს სი უ ჟე ტის 
ფაქ ტობ რივ გან ვი თა რე ბას, აქ ცევს მას მოქ მე დე-
ბის მიმ დი ნა რე ო ბის ხე ლოვ ნურ ჯაჭ ვ ში და რჩე ბა 
შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ავ ტო რის მი ზა ნი რაც შე იძ-
ლე ბა მე ტი თე მის ერ თ დ რო უ ლად, ნა ძა ლა დე ვად 
გა და მუ შა ვე ბა ა. ეს ტემ პი ვარ დე ბა მხო ლოდ რამ-
დე ნი მე სცე ნა ში, სა დაც გა აზ რე ბუ ლად ჩერ დე-
ბა დრო. მა ყუ რე ბე ლი რჩე ბა ჩა კე ტილ სივ რ ცე ში, 
ნოს ტალ გი უ რი გან წყო ბე ბით დატ ვირ თულ ადა მი-
ა ნებს შო რის, რო მელ თა სა უბ რის თე მა მხო ლოდ 
ემიგ რა ცია და სა ქარ თ ვე ლო ში თუ ფი ზი კუ რად 
არა, ემო ცი უ რად მა ინც დაბ რუ ნე ბის სურ ვი ლი ა. 
მაგ რამ ამ სურ ვი ლის გა მომ ხატ ვე ლი ქარ თუ ლი 
სიმ ღე რა, რო მე ლიც რე ჟი სორს ეროვ ნუ ლი იდენ-
ტო ბის გან მ საზღ ვ რელ ერ თ -ერთ მთა ვარ კი ნე მა-
ტოგ რა ფი ულ მდგე ნე ლად ესა ხე ბა, მსა ხი ო ბე ბის 
მი ერ საკ მა ოდ ბუ ნებ რი ვი შეს რუ ლე ბის მი უ ხე და-

ვად, ვერ გა ურ ბის ჭარ ბი პა თე ტი კუ რო ბის უხერ-
ხულ გან ც დას, მა ყუ რე ბე ლი კი – სურ ვილს, რაც 
შე იძ ლე ბა სწრა ფად მოხ დეს სა მონ ტა ჟო ჭრა შემ-
დეგ სცე ნა ზე. 

სა სიყ ვა რუ ლო ის ტო რი ა ში გარ და მა ვა ლი, 
პრაგ მა ტუ ლი მი ზე ზე ბის გა მო არ შემ დ გა რი ფიქ-
ცი უ რი ქორ წი ნე ბა ხდე ბა მთა ვა რი და მა კავ ში რე-
ბე ლი მეოთხე ბრა ი ტო ნის კრი მი ნა ლურ ნა წილ-
თან, რო მელ შიც ერ თად იწყებს მოგ ზა უ რო ბას 
სა მი პერ სო ნა ჟი. მას შემ დეგ, რაც ფიქ ცი უ რი 
ქორ წი ნე ბის პერ ს პექ ტი ვა შვი ლის აზარ ტულ 
მიდ რე კი ლე ბებს შე ე წი რე ბა, ვა ლის და სა ფა რად 
ნა შოვნ ფულს კი ისევ კარ ტ ში წა ა გებს, ციკ ლუ-
რად გან მე ო რე ბა დი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბას 
სა კუ თარ თავ ზე იღებს მა მა. მი სი ამ ბა ვი დო-
მი ნან ტუ რი ხდე ბა, პა რა ლე ლუ რად კი, ფაქ ტობ-
რი ვად, კადრს მიღ მა ვი თარ დე ბა სა სიყ ვა რუ ლო 
ურ თი ერ თო ბა, რამ დე ნა დაც მი სი ად გი ლი ფილ-
მის მიმ დი ნა რე ო ბა ში ფაქ ტობ რი ვად არ რჩე ბა. 
მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, მათ შო რის შე უძ ლე-
ბე ლია რა ი მე სა ხის კავ ში რის და ნახ ვა, რაც მცი-
რე სა ეკ რა ნო დრო ის გარ და, დიდ წი ლად ნა ძეჟ და 
მი ხალ კო ვას წარ მო უდ გენ ლად ხე ლოვ ნუ რი შეს-
რუ ლე ბის დამ სა ხუ რე ბა ცა ა.

თუმ ცა, თუ ისევ მთა ვარ სი უ ჟე ტურ ხაზს და-
ვუბ რუნ დე ბით, ამ სივ რ ცეს იდე ა ლუ რად ით ვი სებს 
ლე ვან თე დი აშ ვი ლი. გი ორ გი შენ გე ლა ი ას ხარება 
და გო გი ა ში შეს რუ ლე ბუ ლი ერ თა დერ თი სა ეკ რა-
ნო რო ლის შემ დეგ ის კი ნო ეკ რან ზე ბრუნ დე ბა 
დუ ა ლის ტუ რი პერ სო ნით, რო მელ შიც ერ თ დ რო უ-
ლად თა ნა არ სე ბობს ორი რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა-
ვე ბუ ლი იდენ ტო ბა. სტან დარ ტუ ლი მას კუ ლი ნუ რი 
სა ხის პა რა ლე ლუ რად, რო მე ლიც ზედ მე ტი ძა-
ლის ხ მე ვის გა რე შე ახერ ხებს ძა ლა დობ რი ვი გზით 
აიძუ ლოს ადა მი ა ნი, გა ა კე თოს ის, რი სი გა კე თე-
ბაც არ უნ და, გვთა ვა ზობს მა მობ რი ვი მზრუნ ვე-
ლო ბით დატ ვირ თულ ფა ქიზ პერ სო ნაჟს, რომ ლის 
აურა თით ქოს სა კუ თარ დღის წეს რიგ ში აყე ნებს 
ირ გ ვ ლივ მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს, იქ ნე ბა ეს სა ერ-
თო საცხოვ რებ ლის კედ ლებ ში „დატყვევებული” 
ადა მი ა ნის მო მა ვა ლი, თუ სა კუ თა რი შვი ლის გა-
მო უ ვა ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა მო სავ ლის პოვ ნის 
მცდე ლო ბა. სწო რედ ის ახერ ხებს, სქე მა ტუ რი 
გან ვი თა რე ბის მი უ ხე და ვად, ფილმს გარ კ ვე უ ლი 
დო ზით მა ინც შეს ძი ნოს ემო ცი უ რი პლას ტი. მაგ-
რამ შვი ლის ვა ლე ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის მიზ-
ნით შემ დ გა რი ბრძო ლის შემ დეგ ფილ მი ისევ 
უბ რუნ დე ბა ემო ცი ის გან დაც ლილ სივ რ ცეს. 
და ქუც მა ცე ბულ მთლი ა ნო ბა ში ერ თ დ რო უ ლად 
თავ მოყ რი ლი უამ რა ვი თე მა ვერ ას წ რებს გა და-
მუ შა ვე ბას, სი უ ჟე ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას ფაქ ტობ-
რი ვად ეკ რანს მიღ მა დარ ჩე ნი ლი დე ტა ლე ბი მა ყუ-
რე ბელს მო უმ ზა დე ბელს ტო ვებს საკ მა ოდ მძი მე 
დას კ ვ ნი თი კად რე ბის შე სა ბა მის ემო ცი ურ რე გის-
ტ რ ში აღ ქ მის თ ვის. მა მის მი ერ შვი ლის ძა ლა დო-
ბის ციკ ლუ რი ჯაჭ ვი დან სა კუ თა რი სი ცოცხ ლის 
ფა სად დახ ს ნის ფაქტს კი მხო ლოდ ინ ფორ მა ცი-
ულ მო ცე მუ ლო ბად აქ ცევს. 

რეცენზია
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ზამ თ რის დეპ რე სი ას მზის სხი ვე ბის 
ნაკ ლე ბო ბით გა მოწ ვე ულ უგუ ნე-
ბო ბას უწო დე ბენ. რო გორც წე სი, 
აღ ნიშ ნუ ლი სე ზო ნუ რი და ა ვა დე-
ბა ზამ თარ შია გახ ში რე ბუ ლი, რო-

დე საც უფ რო ხში რია უღიმ ღა მო ნაც რის ფე რი 
დღე ე ბი, სი ცი ვე, რაც სახ ლი დან გას ვ ლის სურ-
ვილს სრუ ლად ამ ცი რებს და სა პა სუ ხო რე აქ ცი-
ად სხვა სურ ვი ლებ საც აქ რობს.

ზამთრის დეპ რე სი ა რე ჟი სორ თა ზო ნა რი-
მა ნი ძის ფილ მი ა, რომ ლის პრე მი ე რაც 2021 
წელს თბი ლი სის 22-ე სა ერ თა შო რი სო კი ნო-
ფეს ტი ვალ ზე შედ გა. რო გორც თა ვად რე ჟი-
სო რი ამ ბობს, მი სი გა და ღე ბა 2018 წლი დან 
მიმ დი ნა რე ობ და, სცე ნა რი კი თა ზო ნა რი მა ნი-
ძი სა ვე მოკ ლე მოთხ რო ბა ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი. 

დრა მა, რო მე ლიც ზამთრის დეპ რე სი ას 
და სას რუ ლამ დე მიჰ ყ ვე ბა, ფილ მის პირ ვე ლი-
ვე კად რებ ში იკ ვე თე ბა. სან დ რო გა ლე რე ა ში ა, 
ახალ გაზ რ და მხატ ვ რის გა მო ფე ნა ზე, სა დაც მე-
გობ რის თხოვ ნით წა ვი და; მე გობ რის, რო მე ლიც 
ცდი ლობს, სან დ როს და ეხ მა როს დეპ რე სი ას თან 
ბრძო ლა ში. ამ დროს კი ანა, სან დ როს ცო ლი, 
ტესტს იკე თებს და აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ ორ სუ-
ლად არის. ანას უარ ყო ფი თი რე აქ ცია წყვი ლის 
და ძა ბულ ურ თი ერ თო ბა ზე მიგ ვა ნიშ ნებს.

ფილ მის მთა ვა რი გმი რი მწე რა ლი სან დ-
რო მა ჭა ვა რი ა ნია (გიგა და თი აშ ვი ლი). დღის 

უმე ტეს დროს სახ ლ ში, თა ვის სა მუ შაო მა გი-
დას თან ატა რებს. ფარ დე ბი ყო ველ თ ვის ბო-
ლომ დე და ხუ რუ ლი აქვს, რომ დღის შუქ მა არ 
შე ა წუ ხოს. ლუდს სვამს, სი გა რეტს ეწე ვა და 
წერს. მყუდ რო ე ბას მხო ლოდ მი სი ცო ლი ანა 
(ნატალია ყუ ლოშ ვი ლი) ურ ღ ვევს, რო მე ლიც 
სახ ლ ში ყო ვე ლი შე მოს ვ ლი სას ფარ დებს გა და-
წევს და ფან ჯ რი დან დი დი რა ო დე ნო ბით შე-
მოჭ რი ლი მზის შუ ქის შუ ა გულ ში მდგარ დი ვან-
ზე წვე ბა. რომ არ იცო დე, იფიქ რებ, რომ ანას 
აქვს ზამ თ რის დეპ რე სი ა, არა და ამ პრობ ლე-
მას თან საბ რ ძოლ ვე ლად სან დ რო და დის ფსი-
ქო ლოგ თან. 

ფსი ქო ლო გის რჩე ვით მწე რა ლი მოგ ზა-
უ რო ბას იწყებს, გა რე მოს იც ვ ლის, მიჰ ყ ვე ბა 
ხე ლის კა მე რა და იწყე ბა ახა ლი თავ გა და სავ-
ლის თხრო ბა. მოგ ზა უ რო ბის დაწყე ბის თა ნა ვე 
ავ ტო ბუს ში ხვდე ბა გო გოს, სა ხე ლად სე სი ლის 
(ანასტასია ჭან ტუ რი ა). თა ვი დან ვე ცხა დი ხდე-
ბა, რომ ფილ მ ში ამ ორის შეხ ვედ რა არც შემ-
თხ ვე ვი თი ყო ფი ლა და არც ავ ტო ბუს ში დას-
რულ დე ბა. 

კა მე რა თით ქ მის არას დ როს არის სუ ბი ექ-
ტუ რი, არც – ნე იტ რა ლუ რი. ის დიდ წი ლად მა-
ყუ რებ ლის ხედ ვის პერ ს პექ ტი ვას ირ ჩევს და 
აუდი ტო რი ას თით ქოს ამ ბის ანო ნი მურ თა-
ნა მო ნა წი ლედ, დამ კ ვირ ვებ ლად აქ ცევს. თუ 
ვიტყ ვით, რომ ზამთრის დეპ რე სი ა ჟან რულ კი-

ზამთრის
    დეპრესია
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ნოს მი ე კუთ ვ ნე ბა, კერ ძოდ, დრა მას, მა შინ ეს 
გა დაწყ ვე ტა აახ ლო ებს მა ყუ რე ბელს ამ ბავ თან, 
აქ რობს დის ტან ცი ას და სა ფუძ ველს უმ ყა რებს 
ფილ მის დრა მა ტუ ლი ფა ბუ ლის გა თა მა შე ბას. 
ხე ლის კა მე რა ისე მოძ რა ობს, რომ სან დ როს კენ 
მი მარ თულ (მაყურებლის) მზე რას წი ნას წარ აფ-
რ თხი ლებს – მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის ხა სი ა თი და 
ემო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბა მერ ყე ვი ა ო. 

ზამთრის დეპ რე სი ას პრე ტენ ზია აქვს, მოგ-

ვითხ როს ადა მი ა ნურ ურ თი ერ თო ბებ ზე, კო-
მუ ნი კა ცი ის სა ჭი რო ე ბა ზე, ფა სე უ ლო ბა თა 
კრი ზის სა და გა და ფა სე ბა ზე, თუ რა მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ა, ადა მი ან მა შე ი ნარ ჩუ ნოს ყო ვე ლი ვე 
ძვირ ფა სი, რაც აქვს, რა საც მხო ლოდ და კარ გ-
ვის სა შიშ რო ე ბის შე დე გად აფა სებს.

ფილ მის გან მავ ლო ბა ში თან და თან რთულ-
დე ბა, სი უ ჟე ტის გან ვი თა რე ბას ნე იტ რა ლუ რად, 
დამ კ ვირ ვებ ლის პო ზი ცი ი დან ადევ ნო თვა ლი, 
რამ დე ნა დაც ფილ მის და ამ ბის ცენ ტ რი მა ინც 
სან დ რო მა ჭა ვა რი ა ნი ა. ყვე ლა ფე რი მის თ ვის 
ხდე ბა, გა რე მოც თით ქოს სან დ როს თ ვის არის 
მოწყო ბი ლი და ირ გ ვ ლივ ყვე ლა და ყვე ლა ფე-
რი თა ნა უგ რ ძ ნობს, გან სა კუთ რე ბით, სე სი ლი, 
რო მე ლიც სან დ როს ცხოვ რე ბა ში შე მო იჭ რე-
ბა. მი სი ყოფ ნა კი იმ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა, რომ 
სან დ რომ ცო ლი სად მი თა ვი სი სიყ ვა რუ ლი გა-
ი აზ როს. ზოგ ჯერ კი სე სი ლის უბ რა ლოდ ის 
ფუნ ქ ცია აქვს, რომ სან დ როს მსჯე ლო ბა სა ინ-
ტე რე სო გა ხა დოს – ზუს ტად მა შინ ჩა ე კითხოს, 
რო დე საც სან დ რო სათ ქ მე ლის დას რუ ლე ბამ დე 
ჩა ფიქ რ დე ბა ხოლ მე. 

ავ ტო რი ცდი ლობს, მწერ ლი სად მი ემ პა თი-
ის გრძნო ბა გაგ ვი ჩი ნოს. თუმ ცა გა და ჭარ ბე ბუ-
ლი მცდე ლო ბა, შე იქ მ ნას სა ინ ტე რე სო გმი რი, 
რო მე ლიც თა ნაგ რ ძ ნო ბას გა მო იწ ვევს მა ყუ რე-
ბელ ში, სა ბო ლო ოდ კლი შე ფრთი ა ნი ფრა ზე ბით 
მო სა უბ რე, სტე რე ო ტი პუ ლი მწერ ლის სა ხით 
მთავ რ დე ბა. პერ სო ნა ჟი პო უ ლობს მის თ ვის 

იდე ა ლურ ქალს, ვინც ყო ველ თ ვის უს მენს, მის 
ხუმ რო ბებ ზე იცი ნის, ისიც კი არ უქ მ ნის დის-
კომ ფორტს, რომ მწე რა ლი თურ მე ცო ლი ა ნია 
და ამ დრომ დე სი მარ თ ლე და უ მა ლა, მე ტიც – 
სე სი ლის ამის შე სა ხებ თა ვი დან ვე სცოდ ნი ა, 
თუმ ცა რამ დე ნა დაც სან დ როს თ ვის იდე ა ლუ რი 
ქა ლის სა ხედ რჩე ბა, რა გა საკ ვი რი ა, რომ ამა-
შიც გა უ გო.

სე სი ლის თან შე და რე ბით ანა ფილ მის ბო-
ლომ დე ინარ ჩუ ნებს ან-
ტა გო ნის ტის სა ხეს. 
თან მიმ დევ რუ ლად თუ 
მივ ყ ვე ბით ცოლ - ქ მ რის 
ურ თი ერ თო ბას, სწო რედ 
ის იკ ვე თე ბა სან დ როს 
ზამთრის დეპ რე სი ის მი-
ზე ზად. 

გა რე მოს შეც ვ ლის 
პა რა ლე ლუ რად სი ნათ-
ლე და ფერ თა გა მა კი 
იც ვ ლე ბა – სან დ როს სო-
ფელ ში (რომელიც ფილ-
მის მსგავ სად დრო სა და 
სივ რ ცე ში გან ყე ნე ბუ ლი ა) 
ზღაპ რუ ლი, სა მოთხის 
მსგავ სი გა რე მო ა, სა დაც 
ფოთ ლე ბი, ბა ლა ხი და 
ტყე ნამ დ ვილ ზე უფ რო 
მწვა ნე ა, ყვე ლა მე გობ-

რუ ლი და კე თილ გან წყო ბი ლია (თუ არ ჩავ თ ვ-
ლით ისევ ქა ლა ქის შე მოჭ რას ამ სივ რ ცე ში ორი 
კრი მი ნა ლის სა ხით) – მაგ რამ სან დ როს ცხოვ-
რე ბა ში „ამინდი” მა ინც არ იც ვ ლე ბა რა დი კა-
ლუ რად. 

ისე ჩანს, მწე რა ლი ადა მი ა ნუ რი სით ბოს სა-
ძი ებ ლად იც ვ ლის გა რე მოს და პო უ ლობს კი-
დეც. მე ტიც, სრუ ლად ივ სებს სით ბოს ამ დე-
ფი ციტს და მზად არის ანას თან სა სა უბ როდ. 
სა სა უბ რო თე მას კი ნო აწ ვ დის, რო გორც უმაღ-
ლე სი მე დი უ მი ძვე ლი, გა სამ ჟ ღავ ნე ბე ლი ფი-
რის სა ხით. 

მე ტი დრა მა ტუ ლო ბის თ ვის აღ მოჩ ნ დე ბა, 
რომ სან დ რო სა და ანას ტრა გე დია აერ თი ა ნებთ 
– პა ტა რა ბავ შ ვი სა ხე ლად ლი ლი. „ზამთრის 
დეპ რე სი ი სა გან” უკ ვე გა მო ჯან მ რ თე ლე ბუ ლი 
სან დ როც ცოლს ტა ბუ ი რე ბულ თე მას ახ სე ნებს. 
ბო ლოს და ბო ლოს დგე ბა მო მენ ტი, რო ცა ამა ზე 
უნ და ილა პა რა კონ.

გა ვიხ სე ნოთ და საწყი სი, სან დ რო ნა ხა ტის 
პი რის პირ დგას – ზამთრის დეპ რე სი ა. კონ ცეფ-
ცია – სი შიშ ვ ლის იმე დი. გმი რის თ ვის ზამთრის 
დეპ რე სი ა გა და ლა ხუ ლი ა, დარ ჩა სი შიშ ვ ლე, 
რო მელ საც სან დ როს და ანას ჩა კე ტი ლო ბა უნ-
და ჩა ე ნაც ვ ლე ბი ნა, ნა თე ლი მო ე ფი ნა იმ ყვე-
ლაფ რის თ ვის, რაც სულ უფ რო მე ტად ძი რავ და 
წყვდი ად ში წყვი ლის ურ თი ერ თო ბას, კლა უს ტ-
რო ფო ბი უ რი, ბნე ლი, თამ ბა ქო თი გაჟ ღენ თი ლი 
სივ რ ცე იმ გა რე მოდ გარ და ექ მ ნა, სა დაც საყ ვა-

რეცენზია
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რელ ადა მი ა ნებს ერ თ მა ნეთ თან და სა მა ლი არა-
ფე რი აქვთ და არც არაც ნო ბი ერ სირ ცხ ვილს 
გრძნო ბენ, რაც ცდუ ნე ბას მოს დევს თან. 

თუმ ცა სა ბო ლო ოდ მათ შო რის არც სა-
უ ბა რი იქ ნე ბა, არც გა და ფა სე ბა. წა მოჭ რი-
ლი მთა ვა რი პრობ ლე მა კი ზე და პირ ზე, ერ თი 
ადა მი ა ნის გარ შე მო დარ ჩე ბა, მი სი სურ ვი ლე-
ბის სა ა მებ ლად. და სას რულს იკ ვ რე ბა წრი უ ლი 
კომ პო ზი ცი ა: ჩნდე ბა ანას და სან დ როს შვი ლის 
კად რი, რო მე ლიც აგ რ ძე ლებს და ას რუ ლებს 
და საწყისს – ანას ორ სუ ლო ბას. ანა ბო ლო კად-
რებ ში არ ჩანს. არც მი სი ემო ცია და გან ც დე-
ბი. მხო ლოდ ერთ ეპი ზოდ ში ჰა მაკ ში მძი ნა რეს 
ვხე დავთ. ეს კად რი თით ქოს ლო რა მალ ვი სე უ-
ლი კონ ცეფ ცი ის პირ და პი რი ცი ტა ტაა ნა რა ტი-
ულ კი ნო ში ქა ლის, „როგორც სუ რა თის, ხო ლო 
კა ცის – რო გორც მა ყუ რებ ლის” შე სა ხებ.

ზამთრის დეპ რე სი ა ში ნა რა ცია ნა ვი გა ცი ის 
ფუნ ქ ცი ას ას რუ ლებს, ისე რო გორც სა ტე ლე-
ვი ზიო ფილ მე ბის თ ვის არის და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი. გარ კ ვე უ ლი მო ნაკ ვე თე ბის შემ დეგ რე ჟი-
სო რი თა ვად ერ თ ვე ბა ფილ მის მსვლე ლო ბა ში, 
გვიყ ვე ბა ამ ბის კონ ტექსტს, იხ სე ნებს თა ვის 
გა მოც დი ლე ბას და და მო კი დე ბუ ლე ბებს სხვა-
დას ხ ვა მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბით, თით ქოს 
იმ აზ რებს ავი თა რებს, რაც სან დ როს გა მორ-
ჩა, რო მელ თა ნაც ასო ცირ დე ბა კად რ ს გა რე 
მთხრო ბე ლი ავ ტო რი. 
მსგავს ეპი ზო დებ ში 
კი  ნე  მა  ტოგ რა  ფი  ულ 
გან ზო გა დე ბას უხე ში 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი გან-
მარ ტე ბა ანაც ვ ლებს.

ვფიქ რობ, ფილ-
მის ერ თ -ერ თი მთა ვა-
რი პრობ ლე მა ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი თხრო ბა ა. 
კი ნოს, რო გორც ვი-
ზუ ა ლუ რი ხე ლოვ ნე-
ბის თხრო ბის სტი ლი 
ფუნ და მენ ტუ რად გან-
ს ხ ვავ დე ბა ლი ტე რა ტუ-
რუ ლის გან. სან დ როს 
დი ა ლო გე ბი, მო ნო ლო-
გე ბი თუ კად რ ს გა რე 
ნა რა ცია ხშირ შემ თხ-
ვე ვა ში მკვეთ რად ლი-
ტე რა ტუ რუ ლი ა, რაც უნ და მო ინ დო მოს მსა-
ხი ობ მა, ბუ ნებ რი ვი იყოს. თუ ლი ტე რა ტუ რულ 
ტექ ს ტ ში მკითხ ვე ლი პერ სო ნა ჟის გან მი ღე ბულ 
ცნო ბი ე რე ბის ნა კადს სა კუ თარ ფან ტა ზი ა სა და 
წარ მო სახ ვა ში ას ხამს ხორცს, ამის სა პი რის პი-
როდ კი ნოს ხმო ვან - ვი ზუ ა ლურ ბუ ნე ბა ში შე-
მოჭ რი ლი ლი ტე რა ტუ რა სრუ ლად კარ გავს გა-
მომ სახ ვე ლო ბას.

ფილ მ მა ზოგს ერიკ რო მე რი გა ახ სე ნა 
(დებიუტანტისთვის მსგავ სი შე ფა სე ბა ცუ დი არ 
უნ და იყოს), თუმ ცა წარ სულ ში კი ნოკ რი ტი კო სი 

რე ჟი სო რის მთა ვა რი კრი ტი კის სა განს სწო რედ 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი თხრო ბის მა ნე რა წარ მო ად-
გენ და, რაც ზამთრის დეპ რე სი ა ში გან სა კუთ-
რე ბით გჭრის ყურს. „რატომ უნ და მი ბა ძოს 
კი ნომ ლი ტე რა ტუ რას, რო დე საც ეს უკა ნას-
კ ნე ლი კი ნო ში მხო ლოდ სა კუ თა რი მკრთა ლი 
ანა რეკ ლით არის წარ მო ჩე ნი ლი?” (Rohmer, The 
Classical Age of Film) – სვამს კითხ ვას რო მე რი, 
რო მე ლიც ჭარბ დი ა ლო გებს ისე გა მო ი ყე ნებს, 
რომ კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ და ლი ტე რა ტუ რულ 
თხრო ბას შო რის არ სე ბულ ბეწ ვის ხიდ ზე გა ივ-
ლის და რო მე რი სე უ ლი სტი ლი კი ნო ში ტერ მი-
ნა დაც დამ კ ვიდ რ დე ბა. 

ფილმს რომ და ვუბ რუნ დე, ერიკ რო მერ-
ზე მე ტად ვუ დი ალე ნი გა მახ სე ნა. სა ნა პი რო-
ზე სე სი ლი ახ სე ნებს ვუ დი ალენს ცი ტა ტით – 
„ყოველი დღე ისე უნ და გა ა ტა რო, თით ქოს ეს 
შე ნი უკა ნას კ ნე ლი დღე იყოს და ერთ დღე საც 
მარ თა ლი აღ მოჩ ნ დე ბი”. ალ ბათ, რე ჟი სორ საც 
მოს წონს ვუ დი ალე ნის შე მოქ მე დე ბა, დი ა ლო-
გებ შიც იგ რ ძ ნო ბა და კი დევ უფ რო კად რ ს გა რე 
თხრო ბი სას – რო დე საც რე ჟი სო რი არ გტო ვებს 
მარ ტო ფილ მ თან, ვერ ით მენს, რომ თა ვა დაც 
არ ჩა ერ თოს და რა ი მე არ მო გითხ როს. თუმ ცა 
თა ზო ნა რი მა ნი ძე ჩა ნარ თებ ში ალენ ზე უფ რო 
მოკ რ ძა ლე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და და ფილ მ ში მთა ვა-
რი რო ლი თა ვად არ შე უს რუ ლე ბი ა. 

და სა ფა სე ბე ლია რე ჟი სო რის გულ წ რ ფე ლო-
ბა მთა ვა რი თე მი სა და წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე-
ბის მი მართ (თუმცა რამ დე ნად გულ წ რ ფე ლია 
ის ამ ბის შე ფა სე ბი სას?); მცდე ლო ბა, მო ძებ ნოს 
სხვა დას ხ ვა ნა რა ტი ვის შე სატყ ვი სი კი ნე მა-
ტოგ რა ფი უ ლი ფორ მა, რო დე საც „ჩანართ” კად-
რე ბად ძვე ლი ხე ლის კა მე რით გა და ღე ბულ და-
უ მუ შა ვე ბელ გა მო სა ხუ ლე ბას იყე ნებს. მსგავ სი 
დე ტა ლე ბი იმედს მი ტო ვებს, რომ დე ბი უ ტან ტი 
რე ჟი სო რის გან არა ერთ სა ინ ტე რე სო და ბევ-
რად უკე თეს ნა მუ შე ვარს ვი ხი ლავთ. 
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რა ტომ ვართ ერ თად? ეს მო ცე-
მუ ლო ბა ა, რო მელ საც ვერ შევ-
ც ვ ლით, თუ უხი ლა ვი ძა ფე ბი 
გვა კავ ში რებს ერ თ მა ნეთ თან, 
რო მელ თა გაწყ ვე ტაც შე უძ ლე ბე-

ლი ა. ვინ გვა ი ძუ ლებს, ვი ყოთ ერ თად – სამ ყა-
რო, მო ვა ლე ო ბა, სიყ ვა რუ ლი, მა მა- შ ვი ლო ბა, 
მე გობ რო ბა, სის ხ ლით ნა თე სა ო ბა? თით ქოს 
არა ერ თხელ ნა ნახ ამ ბავს ფილ მის ავ ტო რი 
ილო ღლონ ტი სი უ ჟე ტის მო უ ლოდ ნე ლი სვლე-
ბით სა ინ ტე რე სო გან ვი თა რე ბას აძ ლევს. მო-
უწყო ბე ლი ყო ფა და პი რა დი ცხოვ რე ბა, ომ-
გა მოვ ლი ლი თა ო ბა სუ ლი ე რი და ფი ზი კუ რი 
ტრავ მე ბით, ნი სი ად აღე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბი, 

უნ დობ ლო ბა და გა უც ნო ბი ე რე ბე ლი ში ში, რომ 
ამ სამ ყა რო ში და სა ზო გა დო ე ბა ში, სა დაც უსა-
მარ თ ლო ბა სა მარ თ ლის რან გ შია აყ ვა ნი ლი, 
დარ ჩე ნა სა ში ში ა. 

ერ თი ოჯა ხის მა გა ლით ზე სხვა დას ხ ვა 
თა ო ბის ადა მი ა ნე ბის ჩვე ნე ბით, ფილ მ ში ქა-
ლა ქი იჭ რე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ურ ბა ნუ ლი რა-
ი ო ნე ბით, უფე რუ ლი ყო ველ დღი უ რო ბით, რო-
მე ლიც მო სა ბეზ რე ბე ლია და დამ ქან ც ვე ლი. 
მა მის და ბე ბი ა- ბა ბუ ის ოჯა ხი, შეყ ვა რე ბუ ლის 
სა რე პე ტი ციო სივ რ ცე – ეს ის ად გი ლე ბი ა, სა-
დაც ძი რი თა დად მოძ რა ობს ფილ მის მთა ვა რი 
გმი რი. ის თით ქოს არა ფერს აშა ვებს, სა კუ თა-
რი თა ვის ძი ე ბა ში ა, არ იცის, რა უნ და, მაგ რამ 

ნი ნო მხე ი ძე

რატომვართერთად?

რეცენზია
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კარ გად აქვს გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი, რა არ უნ და 
– თა ვის დრო ზე დე დის მი ერ არ ჩე უ ლი მუ სი კა 
და სპორ ტი და ახ ლა მა მის მი ერ არ ჩე უ ლი გზა, 
რო მე ლიც საზღ ვარ გა რეთ სწავ ლა ზე გა დის. 

რამ დე ნა დაც დარ ღ ვე უ ლია მა მა- შ ვილს 
შო რის კავ ში რი, იმ დე ნად მჭიდ როა კავ ში რი 
ბე ბი ას თან, რო მე ლიც შვი ლიშ ვილს ინ გ ლი სუ-
რის გაკ ვე თი ლებს უტა რებს და თან ცხოვ რე-
ბის გაკ ვე თი ლებ საც ას წავ ლის. ბე ბი ა, რო მე-
ლიც სა ო ცა რი ღირ სე ბით ატა რებს სა კუ თარ 
წლებს, თით ქოს უფუნ ქ ცი ოდ არის დარ ჩე ნი ლი 
და მხო ლოდ კავ ში რია წარ სულ თან და იმ დიდ 
სიყ ვა რულ თან, რო მელ საც ვერ მო ი ხელ თებ, 
მაგ რამ, ამა ვე დროს, მის გა რე შეც ვერ გა აგ-
რ ძე ლებ ცხოვ რე ბას. ბე ბი ა, რო მე ლიც ალ ბათ 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი იყო, სა ინ ტე რე-

სო ცხოვ რე ბით იცხოვ რა, ახ ლა შვი ლის ხე ლის 
შემ ყუ რე ა, ბი ძა, რო მელ საც სულ ვე ლო სი პედ-
ზე ამ ხედ რე ბულს ვხე დავთ და რო მე ლიც ინერ-
ცი ით არ იშ ლის „როკფელერივით” ცხოვ რე ბას, 
მა მა, რო მე ლიც ფართს აქი რა ვებს, რაც მი სი 
ძი რი თა დი შე მო სა ვა ლია და ძი ე ბის პრო ცეს ში 
მყო ფი გი ო, რო მე ლიც ასე ვე არ მუ შა ობს. აქ-
ტი ურ ცხოვ რე ბას მოწყ ვე ტი ლი სა მი თა ო ბა. ამ 
ერ თ ფე რო ვან ცხოვ რე ბა ში უსა მარ თ ლო ბა შე-
მო იჭ რე ბა. გი ოს ყა ჩა ღო ბა ში სდე ბენ ბრალს, 
აბ სურ დულ ბრალ დე ბას იჯე რებს მა მა, უნ-
დობ ლო ბა კი დევ უფ რო აშო რებს მა მა- შ ვილს 
ერ თ მა ნეთს. იწყე ბა შვი ლის გა დარ ჩე ნის ოპე-
რა ცი ა, რო მელ შიც ყვე ლა იღებს მო ნა წი ლე ო-
ბას: მა მის მე გობ რე ბი, თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი, 
თა ვად და ზა რა ლე ბუ ლი. ეს არც ისე მარ ტი-
ვი ა. სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი ვერ თმო ბენ ცხელ 
კვალ ზე გახ ს ნილ საქ მეს, ურ ჩევ ნი ათ, უდა ნა-
შა უ ლო ახალ გაზ რ და პა ტიმ რო ბის თ ვის გა წი-

რონ. გი ოს და შემ დეგ უკ ვე მა მა მი სის გა დარ-
ჩე ნას გა ქი რა ვე ბუ ლი ფარ თი ემ ს ხ ვერ პ ლე ბა, 
ფაქ ტობ რი ვად, სა მარ თალს ყი დუ ლო ბენ. ბე ბი-
ას თან შეჭ რი ლი სა მარ თალ დამ ცა ვე ბი უხე შად 
და აგ რე სი უ ლად იქ ცე ვი ან, ბე ბი ის ბრალ დე-
ბებს ვერც პა სუ ხო ბენ – რო გორც ბე ბია ეუბ-
ნე ბა, მათ ხომ მარ თ ლა არა აქვთ არც სა ხე ლი 
და არც გვა რი, ისი ნი მო ძა ლა დე სის ტე მის ნა-
წი ლად აღიქ ვა მენ სა კუ თარ თავს.

სად და ვის თან მი დი ან გმი რე ბი? – ამ კითხ-
ვა ზე პა სუ ხი არ აქვთ ფილ მის გმი რებს, მათ 
თვი თონ არ იცი ან, სად და ვის თან მი დი ან. ერ-
თი კი ნამ დ ვი ლად იცის გი ომ, დე და ყა ჩა ღო-
ბა ში აბ სურ დულ ბრალ დე ბას არ და ი ჯე რებ და.

– ე. ი. არ ვარ კარ გი მა მა? – ეკითხე ბა მა მა 
გი ოს.

– და რას ნიშ ნავს, იყო კარ გი მა მა? – კითხ-
ვით ვე პა სუ ხობს შვი ლი.

იქ ნებ სწო რედ ერ თ მა ნე თის ნდო ბა ზე გა-
დის ურ თი ერ თო ბე ბი, რომ ლის აღ დ გე ნაც ძა-
ლი ან რთუ ლი ა.

კავ ში რი და ნდო ბა კი უწყ ვე ტია ბე ბი ა სა 
და შვი ლიშ ვილს შო რის, რომ ლებ საც უსიტყ-
ვო დაც ეს მით ერ თ მა ნე თის. 

რე ჟი სორ მა ილო ღლონ ტ მა სა კუ თარ 
ოჯახ ში შეგ ვიყ ვა ნა, ფილ მ ში მა მა, ბი ძა, ბე ბია 
და ძმა ათა მა შა, უფე რულ ყო ველ დღი უ რო ბა ში 
სა მი თა ო ბის მა გი ურ კავ შირ ზე დაგ ვა ფიქ რა. 
რე ჟი სო რის თ ვის ეს პირ ვე ლი სრულ მეტ რა ჟი-
ა ნი ფილ მი ა. მან მო ა ხერ ხა ეკ რან ზე ყო ველ გ-
ვა რი ვი ზუ ა ლუ რი და ხმო ვა ნი ეფექ ტე ბის გა-
რე შე ავ თენ ტუ რი გა რე მოს შექ მ ნა. სა ო ცა რი 
სი ზუს ტით გვაჩ ვე ნა ყო ფი ე რე ბის გა უ საძ ლი სი 
სიმ სუ ბუ ქის დე ტა ლე ბი, რად გან სწო რედ დე-
ტა ლე ბი ქმნის სა ერ თო სუ რათს. 
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გი გა აგ ლა ძის მეორე მე ქარ თულ კი-
ნო თე ატ რებ ში ზუს ტად იმ დღეს გა-
მო ვი და, რო დე საც რუ სე თი უკ რა ი ნას 
და ეს ხა თავს, ომი სა და გლო ბა ლუ რი 
კრი ზი სის ფონ ზე ის, რა თქმა უნ და, 

ყუ რადღე ბის მიღ მა დარ ჩა. ახ ლა კი ნოს თ ვის 
არა ვის სცა ლი ა. 

მეც ფილ მის სა ნა ხა ვად ისეთ დღეს წა ვე დი, 
რო დე საც აქ ცია არ ტარ დე ბო და, გა მორ ჩე უ-
ლად ცი ო და და იმე დი მქონ და, რომ რამ დე ნი მე 
სა ა თით მა ინც მოვ წყ დე ბო დი არ სე ბულ რე ა-

ლო ბას. თუმ ცა სულ ტყუ ი ლად.
რე ა ლუ რად, ნე ბის მი ე რი ფილ მი, იქ ნე ბა ეს 

მხატ ვ რუ ლი, დო კუ მენ ტუ რი, მოკ ლე მეტ რა ჟი ა-
ნი თუ ანი მა ცი უ რი, ერთ მთა ვარ კითხ ვას უნ და 
პა სუ ხობ დეს: რა ტომ გა და ი ღო ის რე ჟი სორ მა? 
გი გა აგ ლა ძის მეორე მეს შემ თხ ვე ვა ში ამ კითხ-
ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა შე უძ ლე ბე ლი ა.

თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნო ში იშ ვი ა თია 
ფილ მე ბი, რომ ლებ შიც მოქ მე დე ბა რე ა ლურ-
სა და ირე ა ლურ სამ ყა როს შო რის არ სე ბულ 
ზღვარ ზე ხდე ბა, რო გორც ეს მეორე მე ში გან-

ვი თარ დე ბა. მი სი პრო დი უ სე რი დე ვიდ ლინ ჩი ა, 
ამი ტომ არაა გა საკ ვი რი, რომ რე ჟი სო რი ცდი-
ლობს, „ლინჩიანური” გა მოც დი ლე ბა შე მოგ ვ-
თა ვა ზოს, თუმ ცა ნაც ვ ლად ამი სა, სრუ ლი ად 
აბ სურ დულ სი უ ჟეტს ვი ღებთ. 

ამ ბა ვი ირაკ ლის (ჯიმ სტარ ჯე სი) გარ შე მო 
ვი თარ დე ბა, რო მე ლიც გა ურ კ ვე ვე ლი და ა ვა-
დე ბის გა მო თან და თან მხედ ვე ლო ბას კარ გავს, 
ის ბარ მე ნი ა, თუმ ცა მი სი მო წო დე ბა არ ქი ტექ-
ტუ რა ა. თხრო ბა იწყე ბა ღა მის სცე ნით, სა დაც 
ვხე დავთ ირაკ ლი სა და მის ცოლს (ანტონია 
კემ პ ბელ - ჰი უ ზი) მან ქა ნა ში, ირაკ ლი მან ქა ნას 
არა ა და მი ა ნუ რი სიჩ ქა რით მარ თავს, ცო ლი 
სთხოვს, რომ შე ა ნე ლოს. ეს სცე ნა თით ქოს კა-
ცის ფსი ქი კურ მდგო მა რე ო ბა ზე უნ და მიგ ვა-
ნიშ ნებ დეს, თუმ ცა გა უ გე ბა რი ა, ეს ყვე ლა ფე რი 
დი აგ ნო ზის დას მამ დე ხდე ბა თუ შემ დეგ? რე ა-
ლო ბა ში თუ ირაკ ლის გო ნე ბა ში? და რაც მთა-
ვა რი ა, არც იმის ინ ტე რე სი გვიჩ ნ დე ბა, რომ 
გა ვი გოთ. 

შემ დეგ უკ ვე ირაკ ლის და ა ვა დე ბა ზე ვი-
გებთ: კაცს არ სურს, და ი ჯე როს, რომ ბრმავ-
დე ბა და ვე ღარ შეძ ლებს ხატ ვას. ის ცოლ თან 
ჩხუ ბობს, უმიზ ნოდ და ე ხე ტე ბა და ასე თი ხე-
ტი ა ლის დროს, ავ ტო ბუს ში ჩა ძი ნე ბულს ქა-
ლაქ გა რეთ ეღ ვი ძე ბა, სა დაც ის უსა ხე ლო ქალს 
(ანდრეია პე ჯი ჩი) გა იც ნობს, რო მელ თა ნაც 
მო მენ ტა ლუ რად უჩ ნ დე ბა სექ სუ ა ლუ რი და ძა-
ბუ ლო ბა, თუმ ცა ქა ლი ირაკ ლის ეუბ ნე ბა, რომ 
ჯერ ად რეა და მა შინ უნ და დაბ რუნ დეს, რო დე-
საც ყვე ლა ფე რი გა სა გე ბი გახ დე ბა. 

თით ქოს ეს სი უ ჟე ტი სა ინ ტე რე სო უნ და 
იყოს, მაგ რამ პერ სო ნა ჟე ბი ძა ლი ან ზე და პი-
რუ ლე ბი არი ან, რე ჟი სო რი კი არ ცდი ლობს, 
რომ ისი ნი ოდ ნავ მა ინც გაგ ვაც ნოს ან, პი რი-
ქით, მათ მე ტი იდუ მა ლე ბა შე მა ტოს. მა გა ლი-
თად, გა უ გე ბა რი ა, თუ რი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი 
ირაკ ლი სა და მი სი ცო ლის ურ თი ერ თ გა ღი ზი ა-
ნე ბა, ან რა ტომ უმა ლავს ცო ლი მას, რომ ორ 

რეცენზია

ლი ზა ალ ფა ი ძე

მეორემე
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სამ სა ხურ ში მუ შა ობს. ხე ლოვ ნუ რია დი ა ლო გე-
ბიც. ერ თა დერ თი პერ სო ნა ჟი, რომ ლის სა ხელ-
საც ფილ მ ში ვი გებთ, ირაკ ლი ა, სხვა ყვე ლას კი 
მხო ლოდ მას თან კავ ში რე ბის მი ხედ ვით ვიც-
ნობთ, თუმ ცა უკ ვე ბო ლოს, ტიტ რე ბით ვხვდე-
ბით, რომ აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა მათ განს სა ხე-
ლი ჰქო ნი ა. 

მსა ხი ო ბე ბიც ძა ლი ან არა და მა ჯე რებ ლე ბი 
არი ან: ერ თი მხრივ გვაქვს ჯიმ სტარ ჯე სის გა-
და ჭარ ბე ბუ ლი ექ ს პ რე სი უ ლო ბა და პა თე ტი კა, 
მე ო რე მხრივ კი – ან ტო ნია კემ პ ბელ - ჰი უ ზი სა 
და ან დ რეია პე ჯი ჩის მო ნო ტო ნუ რი სა უ ბა რი და 
სრუ ლი ფლეგ მა ტუ რო ბა.

ფილ მის მე ო რე აქ ტი ძა ლი ან პრე ტენ ზი უ ლი 
სცე ნით იწყე ბა, ირაკ ლის ესიზ მ რე ბა უსა ხე ლო 
ქა ლი, რო მელ საც ხელ ში ბუშ ტი უჭი რავს და 
ეუბ ნე ბა, რომ ეს ის სიმ ძი მე ა, რო მე ლიც ირაკ-
ლიმ უნ და ზი დოს, მაგ რამ მას თვი თონ ატა-
რებს. ფონ ზე ვხე დავთ ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც 
მსგავს ბუშ ტებს მი ათ რე ვენ მთა ზე, რაც ვი-
ზუ ა ლუ რად ძა ლი ან ჰგავს სცე ნას მი ხე ილ კა-
ლა ტო ზო ვის ჯიმ შვან თე დან. თუმ ცა სიზ მა რი 
ვერ თა მა შობს იმ როლს, რა საც უნ და ას რუ-
ლებ დეს, ის არც ემო ცი უ რი ა, არც და მა ინ ტ რი-
გე ბე ლი, არც ბუნ დო ვა ნე ბის გა მამ ძაფ რე ბე ლი; 
რე ა ლუ რად, უბ რა ლოდ ბა ნა ლუ რად ლა მაზ, 
შავ - თეთრ კადრს ვუ ყუ რებთ, რომ ლის არარ-
სე ბო ბაც ფილ მის მიმ დი ნა რე ო ბა ზე სა ერ თოდ 
არ მო ახ დენ და გავ ლე ნას. ზო გა დად ფილ მ ში 
ხში რად გვხვდე ბა ზედ მე ტად „ფოტოგენური”, 
მრა ვალ გ ზის ტი რა ჟი რე ბუ ლი ლა მა ზი კად რე-
ბი, რომ ლე ბიც მა ყუ რე ბელ ში არა ნა ირ გრძნო-
ბას არ აჩენს.

გაღ ვი ძე ბის შემ დეგ ირაკ ლი მხედ ვე ლო ბას 
კარ გავს, თუმ ცა ის მა ინც ხე დავს შეც ვ ლილ 
გა მო სა ხუ ლე ბას, შავ - თეთრ ფი გუ რებს, მოძ-
რავ ნა ხა ტებ სა და სხვა დას ხ ვა ცხო ვე ლებს და 
ხვდე ბა, რომ დაბ რ მა ვე ბა არა მხედ ვე ლო ბის 
და კარ გ ვა, არა მედ აღ ქ მის შეც ვ ლა ა. დაბ რ მა-
ვე ბას თან ერ თად ხშირ დე ბა მო გო ნე ბე ბი, რომ-
ლე ბი თაც ვი გებთ, რომ პერ სო ნაჟს ბავ შ ვო ბა ში 
ჩაგ რავ და მა მა და სო ცი უ მი, იმის გა მო, რომ 
სა ზო გა დო ებ რივ ნორ მებ ში ვერ ჯდე ბო და და 
”კაცურ” საქ მე ებს ხატ ვას ამ ჯო ბი ნებ და.

რო გორც ვი ცით, გი გა აგ ლა ძე კავ კა სი ა-
ში ტრან ს ცენ დენ ტუ რი მე დი ტა ცი ის ცენ ტ რის 
და მა არ სე ბე ლი ა, მე დი ტა ცი ის ეს სა ხე მაქ სი მა-
ლუ რი ცნო ბი ე რე ბის მიღ წე ვის ტექ ნი კას გვას-
წავ ლის. ალ ბათ, სწო რედ ამი ტომ ცდი ლობს 
რე ჟი სო რი, რომ ფილ მის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი 
თე მა რე ა ლუ რი ცნო ბი ე რე ბა და გა რე სამ ყა-
როს აღ ქ მა იყოს. ფილ მის და სას რულს ხდე ბა 
სი უ ჟე ტუ რი შე მობ რუ ნე ბა, ე. წ. Plot Twist, რო-
მელ მაც უნ და გაგ ვა ო ცოს (სიზმარში გა მოცხა-
დე ბუ ლი ქა ლი ირაკ ლის მეორე მე, მი სი გენ დე-
რუ ლი გა ო რე ბის გა მომ ხ ტ ვე ლი აღ მოჩ ნ დე ბა), 
თუმ ცა არა ფე რია მო უ ლოდ ნე ლი, შე უძ ლე ბე-
ლია ამ შე მობ რუ ნე ბას ფილ მის შუ ა ში ვე ვერ 

მიხ ვ დეთ. 
მი უ ხე და ვად მრა ვა ლი ტექ ნი კუ რი თუ სი-

უ ჟე ტუ რი წუ ნი სა, ფილ მის მთა ვა რი ნაკ ლი 
არა ავ თენ ტუ რო ბა ა. მოქ მე დე ბა სა ქარ თ ვე ლო-
ში, ძი რი თა დად, თბი ლის ში ხდე ბა, თუმ ცა ის 
თბი ლი სი და სა ქარ თ ვე ლო, რა საც რე ჟი სო რი 
გვაჩ ვე ნებს, უბ რა ლოდ არ არ სე ბობს. ზედ მე-
ტად გაპ რი ა ლე ბუ ლი და დე კო რა ცი ად ქცე უ ლი 
ქუ ჩე ბი, ცის ფე რი ქო ხი სო ფელ ში, რო გო რიც 
სა ქარ თ ვე ლო ში არ სად შეგ ხ ვ დე ბათ, ექი მის 
კა ბი ნე ტი, რო მე ლიც დე კო რა ცი ას ჰგავს და 
სახ ლე ბი, რო გო რე ბიც გვი ნა ხავს ამე რი კულ 
ფილ მებ ში, თუმ ცა რე ა ლო ბა ში, ჩვენ თან პრაქ-
ტი კუ ლად არ არ სე ბობს, აჩენს შეგ რ ძ ნე ბას, 
რომ ავ ტორს სურს ერ თ გ ვა რი ანა რეკ ლი შექ-
მ ნას, რო მე ლიც თით ქოს ჰგავს თბი ლისს, მაგ-
რამ აშ კა რად სხვა ქა ლა ქი ა. რაც არ იქ ნე ბო და 
პრობ ლე მა, რომ არა მუდ მი ვი შეხ სე ნე ბა, რომ 
მოქ მე დე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში ხდე ბა, ვხე დავთ 
კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ძეგ ლებს, ძა ლი-

ან ნაც ნობ ქუ ჩებს, ირაკ ლის ბავ შ ვო ბის მო გო-
ნე ბე ბი კი სა ერ თოდ ეთ ნოგ რა ფი ულ მუ ზე უმ-
შია გა და ღე ბუ ლი. რე ჟი სო რი ქარ თ ვე ლი რომ 
არ იყოს, ალ ბათ, ნაკ ლე ბად გა მა ღი ზი ა ნე ბე ლი 
იქ ნე ბო და ეს ყვე ლა ფე რი, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ 
ის სპე ცი ა ლუ რად ირ ჩევს ეგ ზო ტი ზა ცი ის გზას 
და ცდი ლობს, მა ყუ რე ბე ლი და არ წ მუ ნოს, რომ 
21-ე სა უ კუ ნე ში ქარ თულ სოფ ლებ ში ადა მი ა ნე-
ბი ისევ რი ყის ქვით აშე ნე ბულ, ხე ლით ნაქ სო ვი 
ხა ლი ჩე ბით მორ თულ სახ ლებ ში ცხოვ რო ბენ. 

მეორე მე, რო გორც კონ ცეფ ცი ა, სა ინ ტე-
რე სო ა, რად გან ის ერ თი მხრივ სამ ყა როს აღ-
ქ მა სა და რე ა ლო ბის გაც ნო ბი ე რე ბა ზე ა, მე ო-
რე მხრივ – გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის ძი ე ბა ზე, 
თუმ ცა და უ მუ შა ვე ბე ლი სცე ნა რი სა და სუს ტი 
პერ სო ნა ჟე ბის გა მო ძა ლი ან რთუ ლია ამ ბით 
ბო ლომ დე და ინ ტე რე სე ბა. ფილ მის და სას რულს 
ბევ რი შე კითხ ვა ჩნდე ბა, თუმ ცა იმ დე ნად მცი-
რეა ემო ცი უ რი კავ ში რი ამ ბავ სა თუ პერ სო-
ნა ჟებ თან, რომ ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის ძებ ნა 
აზრს კარ გავს. 
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რამ   დე  ნი წლი  საა კი  ნო  კად   რი?

კი  ნო  გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის, უფ   რო სწო  რად, 
კი  ნო  კად   რის სპე  ცი  ფი  კის და, რაც მთა -
ვა  რი  ა, ზე  მოქ   მე  დე  ბის უნა  რის შეს   წავ   ლა 
შე  უძ   ლე  ბე  ლია იმის აღი  ა  რე  ბის გა  რე  შე, 
რომ კი  ნო არ   სე  ბი  თად სახ   ვი  თი ხე  ლოვ  -

ნე  ბის ერ   თ   -ერ   თი დარ   გი  ა, რო  მელ   საც თუნ   დაც 
ჟე  რი  კოს დოღის და დე  გას ბალერინების ეიზენ  -
შ   ტე  ი  ნი  სე  ბუ  რი ანა  ლი  ზი ან   და ერ   ვინ პა  ნოფ   ს   კის 
ესე  ე  ბი რომ გა  ვიხ   სე  ნოთ, ფერ   წე  რას   თან, გრა -
ფი  კას   თან, არ   ქი  ტექ   ტუ  რას   თან უფ   რო მე  ტი აკავ  -
ში  რებს, ვიდ   რე თა  ვის მთა  ვარ წი  ნა  მორ   ბედ   თან 
– ფო  ტოგ   რა  ფი  ას   თან.რამდენი წლი  საა კი  ნო? – 
კითხუ  ლობ   და მა  ნა  ნა ან   დ   რო  ნი  კო  ვა თა  ვის ამა  ვე 
სა  ხელ   წო  დე  ბის წიგ   ნ   ში და კი  ნო  გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის 
სა  ფუძ   ველს მთლად ად   რე  ის   ტო  რი  ულ ეპო  ქა  ში, 
გა  მოქ   ვა  ბუ  ლებ   ზე გა  მო  ხა  ტულ სცე  ნებ   ში ხე  დავ  -
და. თუ  კი სახ   ვი  თი ხე  ლოვ   ნე  ბის ის   ტო  რი  ას გან  -
ვი  ხი  ლავთ, რო  გორც კი  ნოს ის   ტო  რი  ას, შე  იძ   ლე  ბა 
და  ვი  ნა  ხოთ, რო  გორ იც   ვ   ლე  ბო  და კომ   პო  ზი  ცი  ის 
ან   და იგი  ვე „კადრის” მი  მართ და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბა 
სხვა  დას   ხ   ვა ეპო  ქა  ში. გან   სა  კუთ   რე  ბით სა  ინ   ტე -
რე  სოა ამ მხრივ გახ   ს   ნი  ლი და ჩა  კე  ტი  ლი სივ   რ  -
ცის შექ   მ   ნის ტენ   დენ   ცია აღორ   ძი  ნე  ბის ეპო  ქა  ში, 
რო  დე  საც იტა  ლი  უ  რი რე  ნე  სან   სის სკო  ლა, გან   სა -
კუთ   რე  ბით ცენ   ტ   რა  ლურ და სამ   ხ   რეთ იტა  ლი  ა  ში, 
თით   ქოს დე  მონ   ს   ტ   რა  ცი  უ  ლად აძ   ლი  ე  რებს ჩარ   ჩოს 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბას, წარ   მოგ   ვიდ   გენს სუ  რათს, რო -
გორც ხატს, რო  გორც მა  ყუ  რებ   ლის   გან რამ   პით 
გა  მიჯ   ნულ სცე  ნას, რო  მე  ლიც ჩა  კე  ტი  ლია თა  ვის 
თავ   ში და მა  ყუ  რე  ბელს ოდ   ნა  ვაც არ უშ   ვებს ახ  -
ლოს „პერსონაჟებთან”. მა  შინ რო  დე  საც მთე  ლი 
ჩრდი  ლო  უ  რი რე  ნე  სან   სი ჩარ   ჩო  დან გა  მოს   ვ   ლას 
ცდი  ლობს და მა  ყუ  რე  ბელს თვით სა  სუ  რა  თე სივ  -
რ   ცე  ში ეპა  ტი  ჟე  ბა – იან ვან ეიკის არნოლფინების 
ოჯა  ხი ღია კად   რის ყვე  ლა  ზე შთამ   ბეჭ   და  ვი მა  გა -
ლი  თი  ა; ამო  ბურ   ცუ  ლი სარ   კის ეფექ   ტი თით   ქ   მის 
უკარ   გავს ჩარ   ჩოს თა  ვის პირ   ვე  ლად ფუნ   ქ   ცი  ას. 
იგი  ვე შე  იძ   ლე  ბა ით   ქ   ვას თუნ   დაც იან გო  სარ   ტის 
მოგვთა თაყ   ვა  ნის   ცე  მა  ზე, სა  დაც არა მარ   ტო წი -
ნა ხე  დია „უხეშად” გა  დაჭ   რი  ლი, არა  მედ მარ   ჯ   ვე -
ნა ჩარ   ჩო  თი იზღუ  დე  ბა თა  ვად მოგ   ვე  ბის რი  გი. 
თუმ   ცა ეს შეზღუდ   ვა უკუ  ე  ფექტს ქმნის – მა  ყუ -
რე  ბელს უჩ   ნ   დე  ბა მოგ   ვე  ბის მწკრი  ვის გაგ   რ   ძე  ლე -
ბის ილუ  ზია – იმის შეგ   რ   ძ   ნე  ბა აქვს, რომ ძღვე  ნით 
ხელ   დამ   შ   ვე  ნე  ბუ  ლი მოგ   ვე  ბი ჩვენს სივ   რ   ცე  ში შე -
მო  დი  ან და თაყ   ვა  ნის   ცე  მის რი  ტუ  ალ   თან გვა  ერ  -
თი  ა  ნე  ბენ. სა  სუ  რა  თე სივ   რ   ცე  ში შეჭ   რის ეს პრო -

ცე  სი აღ   წე  რა სწო  რედ მარ   სელ პრუს   ტ   მა ტყვე 
ქალ   ში, სა  დაც დაკარგული დრო  ის ძი  ე  ბის გმი  რი 
ხე  ლოვ   ნე  ბის მუ  ზე  უმ   ში ვერ   მე  ე  რის დელფტის 
ხე  დის თვა  ლი  ე  რე  ბი  სას კვდე  ბა. ბერ   გო  ტი, შე  იძ  -
ლე  ბა ით   ქ   ვას, რომ „ჩააცივდება” ყვი  თე  ლი კედ  -
ლის ერთ პა  ტა  რა ლა  ქას ვერ   მე  ე  რის პე  ი  ზაჟ   ზე. 
აქ უკ   ვე ჩარ   ჩო  ზე კი არა, სუ  რათ   ზეც აღარ შე -
იძ   ლე  ბა ლა  პა  რა  კი, იმ   დე  ნად ძლი  ე  რია ენერ   გი  ა, 
რო  მე  ლიც პრუს   ტის მი  ერ აღ   წე  რი  ლი ვერ   მე  ე  რის 
„კადრიდან” მო  დის. ფაქ   ტობ   რი  ვად, პრუს   ტი ტო -
ვებს ბერ   გო  ტის სხე  ულს მუ  ზე  უ  მის სა  ვარ   ძელ   ში 
და შეჰ   ყავს იგი „ყვითელში”, რო  მელ   საც თა  ვის 
მხრივ მწე  რა  ლი იდე  ა  ლუ  რი სი  ლა  მა  ზის ეტა  ლო -
ნად გა  ნი  ხი  ლავს. პრუს   ტის მი  ერ აღ   წე  რი  ლი ეს 
რი  ტუ  ა  ლი შე  სა  ნიშ   ნა  ვი მა  გა  ლი  თია იმი  სა, თუ 
რო  გორ შე  იძ   ლე  ბა ორი ტრა  დი  ცი  უ  ლი ხე  ლოვ   ნე -
ბა, ლი  ტე  რა  ტუ  რა და ფერ   წე  რა, გა  ერ   თი  ან   დეს შე -
და  რე  ბით ახალ ხე  ლოვ   ნე  ბა  ში, კი  ნე  მა  ტოგ   რაფ   ში, 
რო  მე  ლიც თა  ვი  სი და  ბა  დე  ბის პირ   ვე  ლი დღი  დან  -
ვე თა  ნა  არ   სე  ბო  ბის ეფექ   ტის შექ   მ   ნას ცდი  ლობს.

ორი კად   რი

კად   რი  რე  ბა თა  ვის   თა  ვად უკ   ვე სივ   რ   ცის შეზღუდ  -
ვას და საზღ   ვ   რე  ბის და  წე  სე  ბას ნიშ   ნავს. თუმ   ცა 
კი  ნოს და  ბა  დე  ბის   თა  ნა  ვე შე  ი  ნიშ   ნე  ბა საზღ   ვ   რის 
გა  და  ლახ   ვის მცდე  ლო  ბა. უბ   რა  ლოდ საზღ   ვა -
რი რომ უარ   ყო, ეს საზღ   ვა  რი უნ   და არ   სე  ბობ  -
დეს. შე  სა  ბა  მი  სად კი  ნო  კად   რის ის   ტო  რი  აც ორი 
გზით ვი  თარ   დე  ბა. კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფის   ტ   თა ნა  წი  ლი 
თვლის, რომ აზ   რი არა აქვს გახ   ს   ნი  ლი კად   რით 
თა  ვის მოტყუ  ე  ბას, რად   გა  ნაც გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის 
სუ  რა  თო  ვან აღ   ქ   მას დი  დი ხნის ის   ტო  რია აქვს, 
მა  ყუ  რე  ბე  ლი უბ   რა  ლოდ მო  ითხოვს სუ  რა  თებს 
და საზღ   ვ   რის და  წე  სე  ბას ეკ   რან   სა და სა  მა  ყუ -
რებ   ლო სივ   რ   ცეს შო  რის. ასე ყა  ლიბ   დე  ბა ე. წ. 
„კონსტრუქტივისტული” ტი  პის გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა 
რუს ფორ   მა  ლის   ტებ   თან 1920-იან წლებ   ში, ცო  ტა 
მოგ   ვი  ა  ნე  ბით კი – ალ   ფ   რედ ჰიჩ   კო  კის ფილ   მებ   ში. 
მა  ყუ  რებ   ლის მა  ნი  პუ  ლა  ცია კად   რი-   სუ  რა  თე  ბით 
ასე  თი კი  ნოს პრინ   ცი  პი  ა. პუბ   ლი  კას სუ  რა  თე  ბის 
თვა  ლი  ე  რე  ბა ან   და კად   რი-   სუ  რა  თის სიმ   ბო  ლუ -
რი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბის გა  შიფ   ვ   რა ისე მოს   წონს, რომ 
აფა  სებს ასეთ ფილ   მებს, რო  გორც „ნამდვილ 
ფერ   წე  რას”, „ლამაზ კად   რებს” და დარ   წ   მუ  ნე -
ბუ  ლი  ა, რომ კად   რი-   სუ  რა  თე  ბის ეს მწკრი  ვე  ბი 
(მასალის აკ   რე  ფა და მა  თი კომ   ბი  ნა  ცი  ე  ბი აქ მა -
ყუ  რე  ბელ   თან კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის ძი  რი  თა  დი სა  შუ  ა -
ლე  ბა  ა) აძ   ლი  ე  რებს თა  ნა  არ   სე  ბო  ბის ეფექტს. 

სარკედაფანჯარა
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მაგ   რამ კი  ნოს და  ბა  დე  ბის პირ   ვე  ლი  ვე წლებ  -
ში მკვიდ   რ   დე  ბა „კადრი-ფანჯრის” იდე  აც. 
„ონტოლოგიური რე  ა  ლის   ტე  ბის” ჯგუფ   ში არ   სე -
ბი  თად არც აქვს მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა კად   რის საზღ   ვ  -
რებს, რად   გა  ნაც სი  ნამ   დ   ვი  ლი  სად   მი ავ   ტო  რის 
ნდო  ბა, ფაქ   ტობ   რი  ვად იმის აღი  ა  რე  ბა  ა, რომ 
რე  ა  ლუ  რი სი  ნამ   დ   ვი  ლე თა  ვა  დაა იერ   სა  ხე და 
რომ კა  მე  რის მი  ერ აღ   ბეჭ   დი  ლი რე  ა  ლო  ბა თა -
ვის   თა  ვად „მხატვრულია”. პა  რა  დოქ   სი  ა, მაგ   რამ 
„კადრი-სურათის” ეს   თე  ტი  კას კი  ნოს ის   ტო  რი  ა  ში 
ერ   თ   -ერ   თ   მა პირ   ველ   მა გა  მო  უცხა  და ომი რე  ჟი -
სორ   მა, რო  მე  ლიც ფერ   მ   წე  რის (თანაც გე  ნი  ა  ლუ -
რი ფერ   მ   წე  რის) ოჯახ   ში და  ი  ბა  და – ჟან რე  ნუ  არ  -
მა. მე  რე კი შექ   მ   ნა მთე  ლი სკო  ლა „ღია კად   რი  სა”, 
რო  მელ   შიც ყვე  ლა  ფე  რი, რაც შემ   თხ   ვე  ვით თუ 
გა  აზ   რე  ბუ  ლად მოხ   ვ   და, ცოცხა  ლი უნ   და იყოს. 
რე  ნუ  არ   მა არა მარ   ტო და  ან   გ   რია ფრან   გუ  ლი სა -
ზო  გა  დო  ე  ბის იერარ   ქი  უ  ლო  ბა, მი  მარ   თა დე  სო -
ცი  ა  ლი  ზა  ცი  ას, ადა  მი  ა  ნის გან   თა  ვი  სუფ   ლე  ბას 

მი  სი  ვე სო  ცი  ა  ლუ  რი სტა  ტუ  სის   გან (როგორც მა -
გა  ლი  თად თამაშის წე  სებ   სა და დიდ ილუ  ზი  ა  ში), 
არა  მედ კონ   ს   ტ   რუ  ი  რე  ბის აუცი  ლებ   ლო  ბის   გა  ნაც 
გა  ა  თა  ვი  სუფ   ლა კი  ნო  კად   რი. ან   დ   რე ბა  ზე  ნი აღ  -
წერს, რო  გორ იქ   ცე  ვი  ან მსა  ხი  ო  ბე  ბი თამაშის წე -
სებ   ში, რო  გორ უყუ  რე  ბენ ერ   თ   მა  ნეთს სა  ხე  ში და 
კა  მე  რას ზურგს აქ   ცე  ვენ. მსა  ხი  ო  ბე  ბი არ არი  ან 
მოქ   ცე  ულ   ნი კად   რის სივ   რ   ცე  ში. ისი  ნი თით   ქოს 
არი  ან სცე  ნა  ზე, რო  მელ   საც კა  მე  რა ბო  ლომ   დე 
ვერ სწვდე  ბა. მსა  ხი  ობს შე  უძ   ლია გა  ვი  დეს კად  -
რი  დან, კა  მე  რა კი უმოძ   რა  ოდ დარ   ჩეს. ამას ემა -
ტე  ბა ფო  ნის – შე  იძ   ლე  ბა, ით   ქ   ვას – გა  მომ   წ   ვე  ვი 
გა  ცოცხ   ლე  ბა, და  მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლი ჟან რე  ნუ  ა  რის 
თით   ქ   მის ყვე  ლა ფილ   მის   თ   ვის; ფო  ნი შე  იძ   ლე  ბა 
უფ   რო მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი აღ   მოჩ   ნ   დეს, ვიდ   რე წი  ნა 
პლა  ნი, ხო  ლო ეპი  ზო  დურ   მა პერ   სო  ნაჟ   მა უფ   რო 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი რო  ლი შე  ას   რუ  ლოს ამ   ბის გან   ვი -
თა  რე  ბა  ში, ვიდ   რე მთა  ვარ   მა გმირ   მა. სი  ცოცხ   ლე 
აქ ეწი  ნა  აღ   მ   დე  გე  ბა კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ას. სი  ცოცხ   ლე 
თა  ვა  დაა ხე  ლოვ   ნე  ბა. ხო  ლო კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფის  -
ტის რო  ლი არა სი  ცოცხ   ლის ორ   გა  ნი  ზე  ბა, არა -
მედ მხო  ლოდ და მხო  ლოდ მი  სი ჩვე  ნე  ბა  ა. 

ან   დ   რე ბა  ზე  ნი რე  ნუ  არ   სა და რო  სე  ლი  ნის ახა -
ლი კი  ნოს ენის ავ   ტო  რე  ბად მი  იჩ   ნევს და, ამას  -
თან ერ   თად, არა  ერთ კვლე  ვას უძღ   ვ   ნის რეპ   რე -
ზენ   ტა  ცი  ის კრი  ტი  კას კი  ნო  ში. სა  ინ   ტე  რე  სო  ა, 
რომ ორი  ვე სკო  ლის წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბი, ტრან  -
ს   ცენ   დენ   ტუ  რი სტი  ლის მომ   ხ   რე  ე  ბიც (პოლ შრე -
ი  დე  რის ტერ   მინს თუ გა  მო  ვი  ყე  ნებთ) და რე  ა -
ლის   ტე  ბიც და  ჟი  ნე  ბით ამ   ტ   კი  ცე  ბენ, რომ მა  თი 
მი  ზა  ნი, მა  ში  ნაც კი, რო  ცა ავ   ტო  რი კად   რის კონ  -
ს   ტ   რუ  ი  რე  ბას მი  მარ   თავს, მა  ყუ  რებ   ლის აქ   ტი  უ  რი 
ჩარ   თ   ვაა ეკ   რა  ნულ გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა  ში. გან   ს   ხ   ვა  ვე -
ბა, უბ   რა  ლოდ, ისა  ა, რომ ორ სკო  ლას გან   ს   ხ   ვა  ვე -
ბუ  ლად ეს   მის მოძ   რა  ვი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის აღ   ქ   მის 
თა  ვი  სე  ბუ  რე  ბე  ბი და შე  საძ   ლე  ბე  ლი  ა, სი  ნამ   დ   ვი -
ლის მი  მარ   თაც გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი და  მო  კი  დე  ბუ  ლე -
ბა აქვს.

რე  ლი  გი  უ  რი ფორ   მა  ლიზ   მი და მა  ყუ  რებ   ლის 
სი  ნამ   დ   ვი  ლი  დან ზე  სი  ნამ   დ   ვი  ლე  ში გა  დაყ   ვა  ნის 
სურ   ვი  ლი აერ   თი  ა  ნებს რე  ჟი  სო  რებს, რო  მელ   თა 
შე  მოქ   მე  დე  ბას მი  მო  ი  ხი  ლავს პოლ შრე  ი  დე  რი თა -
ვის კვლე  ვა  ში. სწო  რედ ეს ავ   ტო  რე  ბი ცდი  ლო -
ბენ, შეც   ვა  ლონ წარ   მოდ   გე  ნა კი  ნე  მა  ტოგ   რაფ   ზე, 
რო  მელ   საც თით   ქოს არ შე  უძ   ლია კონ   კ   რე  ტუ  ლი 
ხა  ტის აბ   ს   ტ   რა  ჰი  რე  ბა, რად   გა  ნაც კი  ნო მხო  ლოდ 
და მხო  ლოდ „ფიზიკური რე  ა  ლო  ბის რე  ა  ბი  ლი  ტა -
ცი  ა  ა”. რო  ბერ ბრე  სო  ნი, კარლ თე  ო  დორ დრე  ი -
ე  რი და იასუ  ძი  რო ოძუ „ონტოლოგებზე” მე  ტად 
ეყ   რ   დ   ნო  ბი  ან სახ   ვი  თ ხე  ლოვ   ნე  ბას, ზოგ   ჯერ 
ხატ   წე  რის ენას (აქ მარ   თე  ბუ  ლი იქ   ნე  ბა ტრან   ს  -
ცენ   დენ   ტა  ლის   ტებ   თან ან   დ   რეი ტარ   კოვ   ს   კის გა -
ერ   თი  ა  ნე  ბაც). პოლ შრე  ი  დე  რი მი  იჩ   ნევ   და, რომ 
ტრან   ს   ცენ   დენ   ტუ  რი სტი  ლი უპირ   ვე  ლეს ყოვ  -
ლი  სა ფორ   მის (და არა ფი  ზი  კუ  რი რე  ა  ლო  ბის) 
რე  ა  ბი  ლი  ტა  ციაა კი  ნო  ხე  ლოვ   ნე  ბა  ში. ამ სკო  ლის 
წარ   მო  მად   გენ   ლებს სჯე  რათ, რომ სწო  რედ ფორ  -
მა ანი  ჭებს ფილმს, რო  გორც მხატ   ვ   რულ ნა  წარ  -

კადრები ფილმიდან ჟანა დ’არკის პროცესი
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მო  ებს, უნი  ვერ   სა  ლურ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბას, სწო  რედ 
ფორ   მა ხსნის საზღ   ვ   რებს და არა ში  ნა  არ   სი, რო -
მე  ლიც, თა  ვის მხრივ, ყო  ველ   თ   ვის გარ   კ   ვე  უ  ლი 
კულ   ტუ  რის ტრა  დი  ცი  ებს უკავ   შირ   დე  ბა. 

რო  ბერ ბრე  სო  ნის ჟანა დ’არ   კის პრო  ცე  სის 
პირ   ვე  ლი  ვე კად   რი – მო  სა  მარ   თ   ლე  ე  ბის მი  მარ   თუ -
ლე  ბით მი  მა  ვა  ლი ჟა  ნას დე  და, რო  მელ   მაც შვი  ლი 
გა  ნა  ჩე  ნის აღ   ს   რუ  ლე  ბის შემ   დეგ უნ   და და  იც   ვას, 
მი  სი შა  ვი კა  ბის ნა  კე  ცე  ბის კონ   ტ   რას   ტი ძლი  ე  რად 
გა  ნა  თე  ბულ იატაკ   თან (ფონად ეკ   ლე  სი  ის ზა  რე -
ბით), უკ   ვე არის აბ   ს   ტ   რაქ   ტუ  ლი სუ  რა  თი. ახ   ლო 
ხე  დი ამოგ   ლე  ჯი  ლია რე  ა  ლუ  რი კონ   ტექ   ს   ტი  დან. 
ოღონ   დაც არა იმ   დე  ნად მა  ყუ  რებ   ლის მა  ნი  პუ -
ლა  ცი  ის, რამ   დე  ნა  დაც დე  ტალ   ზე კონ   ცენ   ტ   რი  რე -
ბის, დე  ტა  ლის „დაზუმვის” მიზ   ნით. ახ   ლო ხე  დი 
სწო  რე  დაც რომ „ზებუნებრივის” გა  მო  ხატ   ვას 
ემ   სა  ხუ  რე  ბა. მი  სი მოქ   ცე  ვა მკვეთრ საზღ   ვ   რებ  -
ში ერთ მი  ზანს ისა  ხავს, მა  ყუ  რე  ბელს არა  ვი  თარ 
შემ   თხ   ვე  ვა  ში არ უნ   და გა  ე  ფან   ტოს ყუ  რადღე  ბა 
ყო  ფი  თი დე  ტა  ლე  ბით. ამას   თან და  კავ   ში  რე  ბით 
სი  უ  ზან ზუნ   ტა  გი ბრე  სო  ნი  სა და ოძუს   თ   ვის და -
მა  ხა  სი  ა  თე  ბელ „ემოციების აღ   ზ   რ   და  ზე” მსჯე -
ლობს („discipline the emotions”). ზონ   ტა  გი აქ იხ  -
სე  ნებს ბრეხ   ტ   საც, რო  მელ   საც შე  უძ   ლია „ცხელი 
სა  გა  ნი ცივ ჩარ   ჩო  ში მო  ა  თავ   სოს”, გა  აგ   რი  ლოს 
სა  გა  ნი და, რაც მთა  ვა  რი  ა, გა  აგ   რი  ლოს მა  ყუ -
რებ   ლის ემო  ცი  ე  ბი, რა  თა გრძნო  ბებ   მა ფიქრს, 
რეფ   ლექ   სი  ას და  უთ   მოს ად   გი  ლი. ამი  ტო  მაც ჩარ  -
ჩო „ტრანსცენდენტურ სკო  ლა  ში” ისევ იმ   კ   ვიდ  -
რებს ად   გილს (ოძუსთანაც კი, სა  დაც მო  ჩარ   ჩო  ე -
ბა, იაპო  ნუ  რი ფერ   წე  რის მსგავ   სად, იქ   მ   ნე  ბა არა 
კად   რი  რე  ბამ   დე, კომ   პო  ზი  ცი  ის შექ   მ   ნამ   დე, არა -
მედ მი  ზან   ს   ცე  ნის ზუს   ტი აწყო  ბის შემ   დეგ). უფ  -
რო მე  ტიც, კად   რი  რე  ბა ხელს უწყობს წარ   მო  უდ  -
გენ   ლად რა  დი  კა  ლურ ან   ტიფ   სი  ქო  ლო  გიზ   მ   საც. 
იგი  ვე ჟანა დ’არ   კის პრო  ცეს   ში, რო  ცა ჟა  ნა პრო -
ცე  სის შემ   დეგ სა  კან   ში ბრუნ   დე  ბა და ტი  რილს 
იწყებს, კად   რი იმ   დე  ნად ჩა  კე  ტი  ლი  ა, იმ   დე  ნად არ 
გვიშ   ვებს ახ   ლოს, რომ მა  ყუ  რე  ბელ   მა შე  იძ   ლე  ბა 
გა  აც   ნო  ბი  ე  როს, რამ   დე  ნად გულ   გ   რი  ლია იგი ჟა -
ნის ცრემ   ლე  ბის მი  მართ. ზუს   ტად ისე, რო  გორც 
ბალთაზარის ფი  ნალ   ში, სა  დაც ფილ   მის მთა  ვა  რი 
გმი  რის, სა  ხედ   რის, სიკ   ვ   დი  ლი არა  ნა  ირ ემო  ცი -
ას არ ქმნის გულ   გ   რი  ლო  ბის გარ   და. ბალ   თა  ზა -
რი სიკ   ვ   დილ   შიც კი მარ   ტო რჩე  ბა. მა  ყუ  რებ   ლის 
და კა  მე  რის ცი  ვი მზე  რის ჩა  კე  ტილ საზღ   ვ   რებ   ში. 
ასეთ ფი  ნალ   ში მა  ყუ  რე  ბელს ყვე  ლა  ზე უფ   რო მე -
ტად არა ბალ   თა  ზა  რის სიკ   ვ   დი  ლი, არა  მედ კა -
მე  რის და სა  კუ  თა  რი თა  ვის გულ   გ   რი  ლო  ბა აწუ -
ხებს. ცხა  დი  ა, ესაა სწო  რედ „სტაზისი”, რომ   ლის 
შე  სა  ხებ წერს პოლ შრე  ი  დე  რი თა  ვის წიგ   ნ   ში. ამ 
დროს მა  ყუ  რებ   ლის და  ტო  ვე  ბა სი  ცა  რი  ე  ლე  ში 
ისევ და ისევ „გრძნობების აღ   ზ   რ   დას” ემ   სა  ხუ -
რე  ბა (ბრესონის ფილ   მებ   ში სი  ცა  რი  ე  ლის ეფექ  -
ტი კი  დევ იმით იქ   მ   ნე  ბა, რომ კად   რი თით   ქ   მის 
ყო  ველ   თ   ვის მოკ   ლე  ბუ  ლია სიღ   რ   მეს, პერ   ს   პექ  -
ტი  ვის ეფექტს ქმნის ჰა  ე  რი, მაგ   რამ არა სიღ   რ  -
მი  თი მი  ზან   ს   ცე  ნა, რო  გორც, მა  გა  ლი  თად, ჟან 

რე  ნუ  არ   თან ან   და სა  ტი  ა  ჯიტ რე  ის   თან). არა, ეს 
არ არის მა  ნი  პუ  ლა  ცი  ა. სწო  რე  დაც პი  რი  ქით – მა -
ყუ  რე  ბელს ეძ   ლე  ვა სა  შუ  ა  ლე  ბა, მარ   ტოდ   მარ   ტო 
დარ   ჩეს თა  ვის გრძნო  ბებ   თან, თუნ   დაც თა  ვის 
გულ   გ   რი  ლო  ბას   თან და წა  მით მა  ინც შე  ე  ხოს მის  -
თ   ვის უხი  ლავ სამ   ყა  როს, პირ   ველ რიგ   ში, სა  კუ -
თარ თავ   ში. 

„ქართული კად   რის” გახ   სე  ნე  ბა

თუ  კი თვალს გა  ვა  დევ   ნებთ ეროვ   ნუ  ლი ხუ  როთ  -
მოძღ   ვ   რე  ბის ის   ტო  რი  ას, ორ   გა  ნი  ზე  ბუ  ლი სივ  -
რ   ცის ცვლი  ლე  ბის პრო  ცე  სი გა  მო  ი  ხა  ტე  ბა, რო -
გორც „ევოლუცია”, რო  გორც თან   მიმ   დევ   რუ  ლი 
და კა  ნონ   ზო  მი  ე  რი გან   ვი  თა  რე  ბა, რო  გორც ჯერ 
„კვადრატის”, შემ   დეგ კი შეკ   რუ  ლი წრის გახ   ს  -
ნა (გვირგვინით გა  და  ხუ  რუ  ლი დარ   ბა  ზუ  ლი სახ  -
ლი  დან ცენ   ტ   რა  ლურ   -   გუმ   ბა  თო  ვან ტაძ   რამ   დე). 
ჩარ   ჩოს ფორ   მის ცვლი  ლე  ბას ემა  ტე  ბა არა მარ  -
ტო კედ   ლის სიბ   რ   ტყის გა  ცოცხ   ლე  ბა დე  კო  რით, 
არა  მედ შე  მო  საზღ   ვ   რუ  ლო  ბის უარ   ყო  ფა ჯერ კი -
დევ მკვეთ   რად ხაზ   გას   მუ  ლი ცენ   ტ   რი  დან საზღ   ვ  -
რის „იქითა” მი  მარ   თუ  ლე  ბე  ბით. ამ თვალ   საზ   რი -
სით გან   სა  კუთ   რე  ბით სა  გუ  ლის   ხ   მოა სამ   თა  ვი  სის 
ტაძ   რის (მე-11 სა  უ  კუ  ნე) აღ   მო  სავ   ლე  თი ფა  სა  დი, 
კერ   ძოდ სტი  ლი  ზე  ბუ  ლი ვა  ზის ორ   ნა  მენ   ტი, რო -
მე  ლიც მოგ   რე  ხი  ლი ლილ   ვი  დან გა  რეთ გა  მო  დის 
და მცე  ნა  რე  უ  ლი ჩუ  ქურ   თ   მით გვირ   გ   ვინ   დე  ბა. 
დე  კო  რის მი  მარ   თუ  ლე  ბა ძლი  ე  რაა ხაზ   გას   მუ  ლი 
– აღ   მო  სავ   ლე  თი კედ   ლი  დან გრძი  ვი ფა  სა  დე  ბის  -
კენ. რა  საც ემა  ტე  ბა ტაძ   რის ფა  სა  დე  ბის კუთხე  ში 
გა  მოკ   ვე  თი  ლი ლილ   ვე  ბი, იმ   დე  ნად ღი  ად გა  მო  ხა -
ტუ  ლი მი  მარ   თუ  ლე  ბით ერ   თ   მა  ნე  თის   კენ, რომ იქ  -
მ   ნე  ბა სა  მი  ვე ფა  სა  დის გამ   თ   ლი  ა  ნე  ბის, გა  დაწ   ვ  -
ნის შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბა.

მოგ   ვი  ა  ნე  ბით ქარ   თუ  ლი კი  ნო კედ   ლის სიბ   რ  -
ტყის გახ   ს   ნის ამ პრო  ცესს ეკ   რან   ზე გა  მო  ხა  ტავს 
– 1931 წელს და  ვით კა  კა  ბა  ძე და  იწყებს მუ  შა  ო -
ბას დო  კუ  მენ   ტურ ფილ   მ   ზე, რო  მე  ლიც ქარ   თუ  ლი 
ხუ  როთ   მოძღ   ვ   რე  ბის ის   ტო  რი  ას ასა  ხავს. მნიშ   ვ  -
ნე  ლო  ვა  ნი  ა, რომ არ   ქი  ტექ   ტუ  რის გა  ცოცხ   ლე  ბა 
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კი  ნოს ენის სა  შუ  ა  ლე  ბით კა  კა  ბა  ძემ „ჯიმ შვან  -
თეს” გა  და  ღე  ბის შემ   დეგ გა  დაწყ   ვი  ტა, ფილ   მი -
სა, რომ   ლის ავ   ტო  რი, მი  ხე  ილ კა  ლა  ტო  ზიშ   ვი  ლი 
და  ვით კა  კა  ბა  ძეს   თან ერ   თად, არ ცდი  ლობს წა -
ა  კითხოს მა  ყუ  რე  ბელს ვი  ზუ  ა  ლუ  რად მდი  და -
რი ფილ   მი. მა  ყუ  რე  ბელ   მა თვით ფილ   მ   ში უნ   და 
იცხოვ   როს, უნ   და გა  ა  თა  ვი  სუფ   ლოს თა  ვი  სი თა  ვი, 
უფ   რო სწო  რად, თვა  ლი სამ   ყა  როს სიბ   რ   ტყობ   რი -
ვი აღ   ქ   მი  სა  გან, სტა  ტი  კუ  რო  ბის   გან. დატ   რი  ალ   და 
სვა  ნუ  რი კოშ   კე  ბი, სივ   რ   ცე გა  იხ   ს   ნა ახა  ლი გზის  -
თ   ვის, სვა  ნეთს ჩარ   ჩო მო  ეხ   ს   ნა! ახა  ლი საზღ   ვ   რის 
დად   გე  ნის სურ   ვი  ლი კა  კა  ბა  ძემ კი  ნო  ში მოს   ვ   ლამ  -
დე გა  მო  ავ   ლი  ნა, თუნ   დაც პა  რიზ   ში გა  ტა  რე  ბულ 
წლებ   ში, იმ ნა  მუ  შევ   რებ   ში, სა  დაც მუდ   მი  ვად 
ხაზ   გას   მუ  ლია – მხატ   ვარ   მა თით   ქოს არ იცის, 
სად გა  ავ   ლოს საზღ   ვა  რი და თა  ვად ამ პრო  ცესს 
შე  მოქ   მე  დე  ბის სტი  მუ  ლად მი  იჩ   ნევს. ყვე  ლა ამ 
ნა  მუ  შე  ვარ   ში მა  ყუ  რე  ბელს სა  სუ  რა  თო სივ   რ   ცეს  -
თან ურ   თი  ერ   თო  ბის პერ   სო  ნა  ლუ  რი გა  მოც   დი -
ლე  ბა უნ   და და  უგ   როვ   დეს. თა  ნაც, ეს გა  მოც   დი -
ლე  ბა დრო  ის გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბულ მო  ნაკ   ვეთ   ში უნ   და 
იც   ვ   ლე  ბო  დეს (განათებით, ამინ   დი  თაც კი). აკი 
თვი  თო  ნაც წერ   და, „მხატვრობის ერ   თი უმ   თავ  -
რე  სი თვი  სე  ბა  თა  გა  ნი ზე  და  პირ   თა გაღ   რ   მა  ვე  ბის 
უნა  რი  ა. ხა  ზე  ბი  სა და ფე  რე  ბის სხვა  დას   ხ   ვაგ   ვა -
რი კომ   პო  ზი  ცი  ე  ბი სხვა  დას   ხ   ვა გა  ცოცხ   ლე  ბულ 

ზე  და  პი  რებს ქმნი  ან”. შე  დე  გის მი  საღ   წე  ვად კა -
კა  ბა  ძე გან   სა  კუთ   რე  ბულ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბას ჩარ   ჩოს 
ანი  ჭებს. პა  რიზ   ში შეს   რუ  ლე  ბულ ნა  მუ  შევ   რებ   ში 
ის თვი  თონ ქმნის ჩარ   ჩოს, რო  მელ   მაც სუ  რა -
თი, ფაქ   ტობ   რი  ვად, ეკ   რა  ნად უნ   და გა  და  აქ   ცი  ოს. 
ჩარ   ჩო გა  თა  ნაბ   რე  ბუ  ლია ნა  მუ  შე  ვარ   თან, ჩარ   ჩო 
თა  ვად ნა  მუ  შევ   რის ნა  წი  ლად მო  ი  აზ   რე  ბა. ხო  ლო 
ნა  თუ  რე  ბის მო  უ  ლოდ   ნე  ლი ჩარ   თ   ვა ამ სუ  რა  თებ  -
ში, ისე  ვე რო  გორც ვერ   ცხ   ლის   ფე  რი ფირ   ფი  ტე  ბი -
სა, მე  სა  მე გან   ზო  მი  ლე  ბის შექ   მ   ნას ემ   სა  ხუ  რე  ბა. 
პირ   ვე  ლი კი  ნე  ტი  კო  სი მხატ   ვ   რე  ბი მსგავს ტექ   ნი -
კას მხო  ლოდ 30 წლის შემ   დეგ გა  მო  ი  ყე  ნე  ბენ. 

და  ვით კა  კა  ბა  ძე ავ   ტო  რია დე  კო  რა  ცი  ე  ბი  სა 
კო  ტე მარ   ჯა  ნიშ   ვი  ლის სპექ   ტაკ   ლის   თ   ვის ჰოპლა, 
ჩვენ ვცოცხ   ლობთ, სა  დაც კა  კა  ბა  ძის სწორ  -
კუთხე  დი „ორ ეტა  პად” იყო  ფა; ერთ კე  დელ   ზე ჩა -
მო  კი  დე  ბუ  ლი ეკ   რა  ნი სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ვა, მოქ  -
მე  დე  ბა კუ  ლი  სებს მიღ   მა გა  და  ვი  დეს (მასობრივი 
სცე  ნე  ბი, გმი  რის გაქ   ცე  ვის სცე  ნა), სარ   კე  ე  ბი კი, 
რომ   ლე  ბიც კუ  ლი  სებს მიღ   მაა მო  თავ   სე  ბუ  ლი, 
შუ  ქის ეფექტს ქმნის და უსას   რუ  ლო სივ   რ   ცის 
შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბის შექ   მ   ნას ემ   სა  ხუ  რე  ბა. 

„ჩვენ უკ   ვე გვაქვს სივ   რ   ცის ახალ გან   ც   და  ზე 
დამ   ყა  რე  ბუ  ლი ერ   თი ხე  ლოვ   ნე  ბა – კი  ნე  მა  ტოგ  -
რა  ფი” – წერს და  ვით კა  კა  ბა  ძე. თუმ   ცა იმა  საც 
ით   ვა  ლის   წი  ნებს, რომ ფერ   წე  რის და გრა  ფი  კის 
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ნი  მუ  შე  ბის კი  ნო  კა  მე  რით აღ   ბეჭ   დ   ვი  სას კი  ნო -
კა  მე  რის თა  ვი  სუფ   ლე  ბა შეზღუ  დუ  ლია სუ  რა -
თის ბრტყე  ლი ზე  და  პი  რის ორ   გან   ზო  მი  ლე  ბი  ა  ნი 
სივ   რ   ცით. რო  გორც და  ვით კა  კა  ბა  ძის შე  მოქ   მე -
დე  ბის მკვლე  ვა  რი მაია დო  ნა  ძე აღ   ნიშ   ნავს, არ  -
ქი  ტექ   ტუ  რის მო  ცუ  ლო  ბი  თი ფორ   მე  ბი თით   ქოს 
თა  ვის   თა  ვად ითხოვს კი  ნო  კა  მე  რის შე  საძ   ლებ  -
ლო  ბის მაქ   სი  მა  ლურ გა  მო  ყე  ნე  ბას, სამ   გან   ზო  მი -
ლე  ბი  ან სივ   რ   ცე  ში გა  და  ად   გი  ლე  ბის უნარს. ისიც 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, რომ ფილ   მის   თ   ვის წი  ნას   წარ 
მომ   ზა  დე  ბულ კად   რი  რე  ბა  ში კა  კა  ბა  ძე ცდი  ლობს, 
მაქ   სი  მა  ლუ  რად გა  მო  ხა  ტოს შუა სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის 
არ   ქი  ტექ   ტუ  რის   თ   ვის და  მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლი კედ   ლის 
სიბ   რ   ტყის გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა ფა -
სა  დუ  რი დე  კო  რის სა  ერ   თო სის   ტე  მა  ში. კე  დე  ლი 
ხე  ლუხ   ლე  ბე  ლი რჩე  ბა, მაგ   რამ კად   რი იხ   ს   ნე  ბა. 
იქ   მ   ნე  ბა კონ   ტ   რა  პუნ   ქ   ტი – ქარ   თუ  ლი ფილ   მე  ბის 
სახ   ვი  თი გა  დაწყ   ვე  ტის ეს   თე  ტი  კუ  რი მო  დე  ლი, 
თით   ქ   მის ყო  ველ   თ   ვის რომ წარ   მო  ჩინ   დე  ბა ეროვ  -
ნუ  ლი კი  ნოს სა  უ  კე  თე  სო ნი  მუ  შებ   ში – იმ კი  ნო  ში, 
რო  მე  ლიც თა  ვი  დან   ვე სახ   ვი  თი ხე  ლოვ   ნე  ბის სივ  -
რ   ცე  ში და  ი  ბა  და თუნ   დაც იმი  ტომ, რომ მის შექ   მ  -
ნა  ში აქ   ტი  ურ მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას იღებ   დ   ნენ ქარ   თ   ვე -
ლი მხატ   ვ   რე  ბი. 

თუმ   ცა ქარ   თუ  ლი ფილ   მე  ბის სახ   ვი  თი გა -
დაწყ   ვე  ტის თა  ვი  სე  ბუ  რე  ბე  ბი, ცხა  დი  ა, მხო  ლოდ 
ქარ   თ   ველ   მა მხატ   ვ   რებ   მა არ გან   საზღ   ვ   რეს. თა -
ვის წიგ   ნ   ში ლე  ვან პა  ა  ტაშ   ვი  ლი ჰყვე  ბა მოს   კო  ვის 
კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფი  ის ინ   ს   ტი  ტუ  ტის სა  ო  პე  რა  ტო  რო 
ფა  კულ   ტეტ   ზე ჩა  ბა  რე  ბის ის   ტო  რი  ას. ედუ  არდ 
ტი  სემ, ეიზენ   შ   ტე  ი  ნის ოპე  რა  ტორ   მა, ჰკითხა მას, 
რა იცო  და პი  რა  ნე  ზის მხატ   ვ   რო  ბის შე  სა  ხებ. პა -
ა  ტაშ   ვი  ლი აღ   ფ   რ   თო  ვან   და, პი  რა  ნე  ზი ხომ ჩე  მი 
საყ   ვა  რე  ლი მხატ   ვა  რი  ა, მის შე  სა  ხებ ყვე  ლა  ფე  რი 
ვი  ცო  დი  ო. შე  საძ   ლე  ბე  ლი  ა, ლე  ვან პა  ა  ტაშ   ვილს, 
ქარ   თუ  ლი კი  ნოს „ახალი კად   რის” შემ   ქ   მ   ნელს, 
ეიზენ   შ   ტე  ი  ნის კვლე  ვაც წა  კითხუ  ლი ჰქონ   და პი -
რა  ნე  ზის სტილ   ზე. არაგულგრილი ბუ  ნე  ბის ქვე -
თავს ეიზენ   შ   ტე  ი  ნი ასე ასა  თა  უ  რებს პირანეზი, 
ანუ ფორ   მის დი  ნე  ბა. მხატ   ვ   რის გრა  ვი  უ  რის 
დილეგის ანა  ლი  ზი  სას ეიზენ   შ   ტე  ი  ნი აღ   მო  ა  ჩენს 
„ექსტაზური აფეთ   ქე  ბის” მო  ტივს პი  რა  ნე  ზის არ  -
ქი  ტექ   ტუ  რულ ხედ   ვა  ში. მი  სი აზ   რით, „ფორმათა 
დი  ნე  ბა” მარ   თ   ლაც აახ   ლო  ებს აქ არ   ქი  ტექ   ტუ  რას 
მუ  სი  კას   თან, თა  ნაც სწო  რედ იმ მუ  სი  კას   თან, სა -
დაც ერ   თი მდგო  მა  რე  ო  ბი  დან მე  ო  რე  ში გა  დას   ვ  -
ლა, უხი  ლა  ვი სა  ხის შექ   მ   ნა მსმე  ნე  ლის (ამ შემ   თხ  -
ვე  ვა  ში მა  ყუ  რებ   ლის) წარ   მოდ   გე  ნა  ში აღ   ვი  ძებს 
ხსოვ   ნის ყვე  ლა  ზე ღრმა შრე  ებ   ში ჩა  ძი  ნე  ბულ 
არაც   ნო  ბი  ერს. პი  რა  ნე  ზის   თან ჩარ   ჩო იხ   ს   ნე  ბა 
პირ   ვე  ლა  დის, ად   რე  ის   ტო  რი  უ  ლის მი  მარ   თუ  ლე -
ბით, ან   და ეიზენ   შ   ტე  ი  ნის საყ   ვა  რელ ტერ   მინს 
თუ გა  ვიხ   სე  ნებთ, იხ   ს   ნე  ბა „რეგრესისკენ”. მა  შინ 
რო  ცა თვა  ლი გა  ივ   ლის პი  რა  ნე  ზის არ   ქი  ტექ   ტუ -
რულ ლა  ბი  რინ   თებს, მა  ყუ  რე  ბე  ლი იგ   რ   ძ   ნობს თა -
ვი  სუფ   ლე  ბის სურ   ნელს.

ლე  ვან პა  ა  ტაშ   ვი  ლი კი  ნო  ში ხრუშ   ჩო  ვის 
„ოტტეპელის” ეპო  ქა  ში მო  ვი  და. სწო  რედ იმ 

დროს, რო  ცა ახალ   გაზ   რ   და ოპე  რა  ტო  რე  ბი ღი -
ად ბა  ძავ   დ   ნენ ურუ  სევ   ს   კის ნა  მუ  შე  ვარს მი  ხე  ილ 
კა  ლა  ტო  ზიშ   ვი  ლის მიფრინავენ წე  რო  ებ   ში. სტა -
ლი  ნურ   მა ფსევ   დოკ   ლა  სი  ციზ   მ   მა ისი  ნი შე  აჩ   ვია 
მკვეთ   რად ჩა  კე  ტილ კი  ნო  გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბას, რო -
მელ   შიც სტა  ლი  ნის ან   და თუნ   დაც მთე  ლი საბ  -
ჭო  თა რე  ა  ლო  ბის ხა  ტი ხაზ   გას   მუ  ლად დის   ტან  -
ცი  რე  ბუ  ლი უნ   და ყო  ფი  ლი  ყო მა  ყუ  რებ   ლის   გან. 
დის   ტან   ცია და სტა  ტი  კუ  რო  ბა სტა  ლი  ნუ  რი ეს   თე -
ტი  კის კა  ნო  ნი  ა. შემ   თხ   ვე  ვი  თი არ არის, რომ რე -
ჟი  სო  რი, რო  მე  ლიც ყვე  ლა  ზე ად   ვი  ლად და  ე  უფ  -
ლა გა  შე  შე  ბუ  ლო  ბის და კვა  ზი  მო  ნუ  მენ   ტა  ლიზ   მის 
მოთხოვ   ნებს, მი  ხე  ილ ჭი  ა  უ  რე  ლი, პირ   ვე  ლი პრო -
ფე  სი  ით მო  ქან   და  კე იყო. 

ეიზენ   შ   ტე  ინს ლე  ვან პა  ა  ტაშ   ვი  ლიც იხ   სე  ნებს. 
უფ   რო სწო  რად, ეიზენ   შ   ტე  ი  ნის მო  საზ   რე  ბას ლე -
ო  ნარ   დო და ვინ   ჩი  ზე, რო  მე  ლიც მხატ   ვ   რე  ბის   გან 
კედ   ლის ზე  და  პირ   ზე კონ   ცენ   ტ   რი  რე  ბას, შე  იძ   ლე -
ბა ით   ქ   ვას, „კედლის გარ   ღ   ვე  ვას” მო  ითხოვ   და. 
ოღონ   დაც თვა  ლით! კი  ნომ ეს პრო  ცე  სი კა  მე  რით 
შეც   ვა  ლა. და ლე  ვან პა  ა  ტაშ   ვილ   მაც თა  ვი  სი წიგ   ნი 
ასე და  ა  სა  თა  უ  რა ნახევარი სა  უ  კუ  ნე ლე  ო  ნარ   დოს 
კე  დელ   თან. პა  ა  ტაშ   ვი  ლის შე  მოქ   მე  დე  ბის ევო -
ლუ  ცი  ას თუ და  ვაკ   ვირ   დე  ბით, და  ვი  ნა  ხავთ, რამ  -
დე  ნი სა  შუ  ა  ლე  ბა გა  მო  ი  ყე  ნა ოპე  რა  ტორ   მა უპირ  -
ვე  ლეს ყოვ   ლი  სა სივ   რ   ცის გარ   ღ   ვე  ვის და კად   რის 
გახ   ს   ნის მიზ   ნით – კონ   ტ   რას   ტუ  ლი გა  მო  სა  ხუ  ლე -
ბი  დან (სხვისი შვი  ლე  ბი, დღე უკა  ნას   კ   ნე  ლი, დღე 
პირ   ვე  ლი) ზო  ნა  ლურ ლინ   ზე  ბამ   დე. ეს ლინ   ზე  ბი 
ხედ   ვის სივ   რ   ცობ   რი  ო  ბის მიღ   წე  ვას ემ   სა  ხუ  რე  ბა. 
რე  ზო ესა  ძის ფილ   მებ   ში, რომ   ლე  ბიც პა  ა  ტაშ  -
ვილ   მა გა  და  ი  ღო, უძ   ლი  ე  რე  სი კონ   ტ   რა  პუნ   ქ   ტი 
იქ   მ   ნე  ბა – ოპ   ტი  კუ  რი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის ჩონ   ჩხი, 
„კარკასი” ყვე  ლა კად   რ   ში თვალ   სა  ჩი  ნო  ა. მაგ   რამ 
ეს ოპ   ტი  კუ  რი ლინ   ზე  ბი არ აძ   ლევს კადრს სა  შუ  ა -
ლე  ბას, ჩა  ი  კე  ტოს თა  ვის თავ   ში და სუ  რა  თად იქ  -
ცეს. წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა კონ   ს   ტ   რუ  ი  რე  ბულ კად   რ   სა 
და საგ   ნე  ბის მო  ცუ  ლო  ბით ფორ   მებს შო  რის ისეთ 
დი  ნა  მი  კას ქმნის, რომ მა  ყუ  რებ   ლის თვალს ერ   თი 
წა  მი  თაც არა აქვს მო  დუ  ნე  ბის დრო. 

მუ  სი  კის   მ   ცოდ   ნე მა  ნა  ნა კორ   ძაია აღ   ნიშ   ნავს, 
რომ ოთარ იოსე  ლი  ა  ნის   თ   ვის ბუ  ნებ   რი  ვად იქ   ცა 
მუ  სი  კა  ლუ  რი ფორ   მე  ბით – სო  ნა  ტუ  რი და სამ   ნა -
წი  ლი  ა  ნი ფორ   მე  ბით – გან   ვი  თა  რე  ბის პრინ   ცი  პი. 
იყო შაშ   ვი მგა  ლო  ბე  ლის პრე  მი  ე  რის შემ   დეგ მწე -
რა  ლი ვიქ   ტორ ნეკ   რა  სო  ვი აქ   ვეყ   ნებს თა  ვის ერ   თ   - 
ერთ სა  უ  კე  თე  სო წე  რილს, რო  მე  ლიც იყო შაშ  -
ვი მგა  ლო  ბე  ლის მთა  ვა  რი გმი  რის გი  ას მი  მართ 
ავ   ტო  რის და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბას ეძღ   ვ   ნე  ბა. სტა -
ტი  ის სა  თა  უ  რია იოსელიანი იოსე  ლი  ა  ნის წი  ნა -
აღ   მ   დეგ. მაგ   რამ წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა და კონ   ტ   რა -
პუნ   ქ   ტი გა  მო  ი  ხა  ტე  ბა არა მარ   ტო იოსე  ლი  ა  ნის 
პო  ზი  ცი  ა  ში, არა მარ   ტო მი  სი ფილ   მე  ბის სტრუქ  -
ტუ  რა  ში, დრა  მა  ტურ   გი  ა  ში, მუ  სი  კა  ლურ   -   ხ   მო -
ვან წყო  ბა  ში... წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბის იდეა მუდ   მი -
ვად წარ   მო  ჩინ   დე  ბა იოსე  ლი  ა  ნის სუ  რა  თე  ბის 
სახ   ვით გა  დაწყ   ვე  ტა  ში, კად   რის ბუ  ნე  ბა  ში, 
„გამოსახულების ფი  ლო  სო  ფი  ა  ში”.
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იოსე  ლი  ანს გან   სა  კუთ   რე  ბით „სკრუპულო-
ზური” ხე  ლო  ვა  ნის სა  ხე  ლი აქვს ქარ   თულ კი  ნო -
ში. გა  და  ღე  ბის დაწყე  ბის წინ ის ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვად 
მუ  შა  ობს მო  მა  ვა  ლი ფილ   მის პლას   ტი  კურ სა  ხე -
ზე. ეს ფი  ლიგ   რა  ნუ  ლო  ბა, პლას   ტი  კუ  რი მო  ნა  ხა -
ზის რა  ცი  ო  ნა  ლუ  რი კონ   ს   ტ   რუ  ი  რე  ბა იოსე  ლი  ანს 
ყვე  ლა ქარ   თ   ვე  ლი კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფის   ტის   გან გა -
ნას   ხ   ვა  ვებს. 

„მე არას   დ   როს მქო  ნია პრე  ტენ   ზი  ა, გა  რეგ   ნუ -
ლი სტრუქ   ტუ  რე  ბის მიღ   მა შე  მეღ   წი  ა” – აღ   ნიშ   ნა 
ერ   თხელ ოთარ იოსე  ლი  ან   მა. ერ   თი შე  ხედ   ვით ეს 
მის   ტი  ფი  კა  ტო  რის სიტყ   ვე  ბი  ა. იოსე  ლი  ა  ნის ყვე -
ლა ფილ   მ   ში „შემთხვევითი კად   რიც” კი (თუკი 
ასე  თი სა  ერ   თოდ არ   სე  ბობს) პო  ე  ზიაა და სა  ხი  ე -
რე  ბის გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი სიმ   ძაფ   რით გა  მო  ირ  -
ჩე  ვა. მაგ   რამ არ   სე  ბი  თად ამ ნათ   ქ   ვამ   ში სი  მარ  -
თ   ლეც ბევ   რი  ა. იოსე  ლი  ა  ნის კი  ნო მოკ   ლე  ბუ  ლია 
მე  დი  ტა  ცი  უ  რო  ბას (განსხვავებით თუნ   დაც 
ალექ   სან   დ   რე რეხ   ვი  აშ   ვი  ლის ფილ   მე  ბის   გან), სა -
გან   ზე და სა  ხე  ზე კონ   ცენ   ტ   რი  რე  ბა და, შე  სა -
ბა  მი  სად, სივ   რ   ცის გაღ   რ   მა  ვე  ბა მას ნაკ   ლე  ბად 
აინ   ტე  რე  სებს. კად   რი იოსე  ლი  ან   თან მარ   თ   ლაც 
რომ იგი  ვე როლს ას   რუ  ლებს, რა  საც აკორ   დი მუ -
სი  კა  ში. კად   რი თით   ქ   მის ყო  ველ   თ   ვის მზა  დაა გა -
დაბ   მის   თ   ვის. შე  სა  ბა  მი  სად, კად   რის სტრუქ   ტუ  რა 
არას   დ   რო  საა მყა  რი. უხე  შად რომ ვთქვათ, კად   რი 
ისე  თი  ვე ღი  ა  ა, რო  გორც იყო შაშ   ვი მგა  ლო  ბე  ლი 
გმი  რი, გი  ა, ღია „ამ წა  მის   თ   ვის”, რო  გორც იმ   პ   რე -
სი  ო  ნის   ტებ   თან, რო  გორც ფრან   გუ  ლი „პოეტური 
რე  ა  ლიზ   მის” შე  დევ   რებ   ში (იოსელიანს არა  ერ  -
თხელ აღუ  ნიშ   ნავს, რომ ჟან ვი  გოს და ჟან რე  ნუ -
ა  რის სტი  ლის მემ   კ   ვიდ   რე  ა).

„ოთარმა შე  მო  ი  ტა  ნა ქარ   თულ კი  ნო  ში მი -
ვიწყე  ბუ  ლი „კადრირება” – ამ   ბობს იოსე  ლი  ა  ნის 
ქარ   თუ  ლი ფილ   მე  ბის მხატ   ვა  რი დი  მიტ   რი ერის  -
თა  ვი – იმ   ხა  ნად ყვე  ლა  ფერ   ზე ვფიქ   რობ   დით – 
რო  ცა კად   რი  რე  ბა დას   რუ  ლე  ბუ  ლი იყო, ფილ   მიც 
მზად იყო”. ერ   თ   გ   ვა  რი „ბედნიერი კა  ნონ   ზო  მი  ე -
რე  ბა  ა” ის, რომ იოსე  ლი  ან   მა და ერის   თავ   მა ერ  -
თ   მა  ნეთს მი  აგ   ნეს და ერ   თად და  იწყეს მუ  შა  ო  ბა. 
დი  მიტ   რი ერის   თა  ვის დაზ   გურ ნა  მუ  შევ   რებს ყო -
ველ   გ   ვა  რი ჩაღ   რ   მა  ვე  ბის გა  რე  შეც რომ გა  დავ   ხე -
დოთ, აუცი  ლებ   ლად და  ვი  ნა  ხავთ „იოსელიანის 
კი  ნოს” – მხატ   ვა  რი თით   ქოს ფა  რუ  ლი კა  მე  რით 
აღ   ბეჭ   დავს თბი  ლი  სურ სცე  ნებს – გო  გო  ნებს, 
რომ   ლე  ბიც იებს ყი  დუ  ლო  ბენ, ქუ  ჩა  ში მო  თა  მა  შე 
ბავ   შ   ვებს, სა  სე  ირ   ნოდ გა  მო  სულ ახალ   გაზ   რ   და 
ქა  ლებს. ამ ფი  გუ  რებ   ში ყო  ველ   თ   ვის და  ჭე  რი  ლია 
სა  ხა  სი  ა  თო ნი  შა  ნი, ძა  ლი  ან, ძა  ლი  ან მსუ  ბუ  ქი, შე -
ნიღ   ბუ  ლი უტ   რი  რე  ბით, რო  გორც იოსე  ლი  ა  ნის 
გიორგობისთვეში. რაც შე  ე  ხე  ბა კად   რი  რე  ბას, 
რო  მელ   ზეც იოსე  ლი  ა  ნი და ერის   თა  ვი ერ   თად მუ -
შა  ობ   დ   ნენ (ჩანახატებს ფილ   მის   თ   ვის რე  ჟი  სო  რიც 
აკე  თებ   და), გა  ო  ცე  ბა  საც კი იწ   ვევს ამ ორი ხე  ლო -
ვა  ნის უნა  რი, გა  აძ   ლი  ე  რონ ნივ   თის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა 
კად   რ   ში, ხან   და  ხან ბო  ლომ   დე შე  ავ   სონ სივ   რ   ცე 
საგ   ნე  ბით და ამა  ვე დროს ყო  ველ   თ   ვის და  ტო  ვონ 
სივ   რ   ცე მოძ   რა  ო  ბის   თ   ვის – კა  მე  რის მოძ   რა  ო  ბის  -

თ   ვის თუ არა, მა  ყუ  რებ   ლის მზე  რის   თ   ვის მა  ინც. 
დი  მიტ   რი ერის   თა  ვი აღ   ნიშ   ნავ   და, რომ 

გიორგობისთვის სცე  ნა  რი ძა  ლი  ან სქე  მა  ტუ  რი 
იყო და ბევ   რი არა  ფე  რი დარ   ჩა ფილ   მ   ში იმის  -
გან, რაც წი  ნას   წარ და  ი  წე  რა. სიტყ   ვა, დი  ა  ლო  გე -
ბი, სი  უ  ჟე  ტი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, მაგ   რამ სრუ  ლი  ად 
მე  ო  რე  ხა  რის   ხო  ვა  ნი ხდე  ბა სახ   ვი  თი გა  დაწყ   ვე -
ტის, ვი  ზუ  ა  ლუ  რი სტი  ლის დად   გე  ნის შემ   დეგ. ეს 
იმას არ ნიშ   ნავს, რომ იმ   პ   რო  ვი  ზა  ცია და შემ  -
თხ   ვე  ვი  თო  ბის მი  მართ ნდო  ბა გან   საზღ   ვ   რავს 
იოსე  ლი  ა  ნის ქარ   თუ  ლი ფილ   მე  ბის ეს   თე  ტი  კას. 
შემ   თხ   ვე  ვი  თო  ბა მხო  ლოდ ნი  ღა  ბი  ა. ვი  ზუ  ა  ლუ -
რი კონ   ს   ტ   რუქ   ცია სწო  რედ შემ   თხ   ვე  ვი  თო  ბის 
ეფექ   ტის   თ   ვის კეთ   დე  ბა. სი  ცოცხ   ლის ნა  კა  დი, 
რო  მელ   საც ქმნის კი  ნო, ღია სივ   რ   ცის ეფექ   ტი 
სი  ნამ   დ   ვი  ლე  ში ზუს   ტა  დაა აწყო  ბი  ლი. უბ   რა  ლოდ, 
მა  ყუ  რებ   ლის თვა  ლი ამ კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ებს ვერ ამ  -
ჩ   ნევს. და აქ უკ   ვე ნა  თე  ლი ხდე  ბა, რომ ის ორი 
მო  დე  ლი, რო  მე  ლიც თით   ქოს უპი  რის   პირ   დე  ბო  და 
ერ   თ   მა  ნეთს, კი  ნოს ის   ტო  რი  ა  ში, „კადრი-სარკე” 
და „კადრი-ფანჯარა” ან მე  ტის   მე  ტად პი  რო  ბი  თი 
და  ყო  ფის შე  დე  გია ან   და, უბ   რა  ლოდ, აღარ არ   სე -
ბობს პოს   ტ   მო  დერ   ნიზ   მის ეპო  ქა  ში. 

კი  ნო  კად   რი ჯი  ბე  ში

სლა  ვოი ჟი  ჟე  კი ჰიჩ   კო  კის შე  მოქ   მე  დე  ბას 3 ეტა -
პად ყოფს – ჰიჩ   კო  კი-   რე  ა  ლის   ტი, ჰიჩ   კო  კი-   მო -
დერ   ნის   ტი და ჰიჩ   კო  კი-   პოს   ტ   მო  დერ   ნის   ტი. მე -
სა  მე ეტა  პი იწყე  ბა 50-იანი წლე  ბით, ფილ   მით 
ფანჯარა ეზოს მხა  რეს, რო  მე  ლიც დღე  საც შე -
იძ   ლე  ბა მი  ვიჩ   ნი  ოთ წი  ნას   წარ   მეტყ   ვე  ლე  ბად თუ 
არა, კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფის, რო  გორც ხე  ლოვ   ნე  ბის 
აბ   სო  ლუ  ტუ  რად ყვე  ლა შე  საძ   ლებ   ლო  ბის დე -
მონ   ს   ტ   რა  ცი  ად. ფანჯარა ეზოს მხა  რეს აღა  რაა 
არც კლა  სი  კუ  რი ფილ   მი და არც მო  დერ   ნის   ტუ -
ლი შე  დევ   რი, ეს უფ   რო კლა  სი  კუ  რი ფილ   მის 
აღ   ქ   მის მე  ტა  ფო  რა  ა, კლა  სი  კუ  რად აწყო  ბი  ლი 
კი  ნო  კად   რის და  ნახ   ვის მე  ტა  ფო  რა. მა  ყუ  რე  ბე -
ლი, ისე  ვე რო  გორც ჯე  იმს სტი  უ  არ   ტის გმი  რი, 
სრუ  ლი  ად უსაფ   რ   თხოდ გრძნობს თავს, თუმ   ცა 
უყუ  რებს საფ   რ   თხეს, უყუ  რებს მოძ   რავ გა  მო -
სა  ხუ  ლე  ბას, რო  მე  ლიც ლა  მის უკ   ვე მის სივ   რ  -
ცე  ში შე  იჭ   რას. მაგ   რამ მოქ   მე  დე  ბა  ში პირ   და  პი -
რი ჩარ   თ   ვის მას არ ეში  ნი  ა. მა  ში  ნაც კი, რო  ცა 
გრძნობს, რამ   დე  ნად აშ   კა  რად „აცდუნებს” მას 
ეს მოძ   რა  ვი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა. 

თო  მას ელ   ზა  სე  რი და მარ   ტე ჰა  გე  ნე  რი წიგ   ნ  -
ში კინოს თე  ო  რი  ა. თვა  ლი, ემო  ცი  ე  ბი და სხე  უ  ლი 
გვახ   სე  ნე  ბენ, რომ კი  ნოს მკვლევ   რე  ბი სიტყ   ვას 
SCREEN ხში  რად უკავ   ში  რე  ბენ სიტყ   ვას, რო  მე -
ლიც ჯერ კი  დევ მე-14 სა  უ  კუ  ნე  ში დამ   კ   ვიდ   რ   და, 
სიტყ   ვას SHIELD, რო  მე  ლიც თა  ვის მხრივ შეგ  -
ვიძ   ლია ვთარ   გ   მ   ნოთ, რო  გორც „ფარი” – უარ   ყო -
ფი  თი გავ   ლე  ნე  ბის   გან, ცეცხ   ლის   გან და უამინ  -
დო  ბის   გან რომ გვი  ცავს. სხვა  თა შო  რის, სახ   ვი  თი 
ხე  ლოვ   ნე  ბის ის   ტო  რია ამ მხრი  ვაც შე  იძ   ლე  ბა 
გან   ვი  ხი  ლოთ, რო  გორც კი  ნოს მო  სამ   ზა  დე  ბე  ლი 
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ეტა  პი. ამა  ვე წიგ   ნის ავ   ტო  რე  ბი, მი  მარ   თა  ვენ რა 
ვე  ლას   კე  სის „მენინების” ანა  ლიზს, აღ   ნიშ   ნა  ვენ, 
რომ დი  დი ხნის გან   მავ   ლო  ბა  ში სარ   კის მთა  ვა -
რი ფუნ   ქ   ცია ვე  ლას   კე  სის სუ  რათ   ში აღიქ   მე  ბო -
და, რო  გორც სა  შუ  ა  ლე  ბა მა  ყუ  რებ   ლის „კადრში” 
შე  საყ   ვა  ნად (როგორც და  ვით კა  კა  ბა  ძეს   თან), 
თუმ   ცა თუ  კი მე ვხე  დავ ჩემ თავს სარ   კე  ში, გა -
მო  დის, რომ მე ვხე  დავ ჩემ თავს იქ, სა  დაც მე, 
რო  გორც რე  ა  ლუ  რი პერ   სო  ნა  ჟი, არ ვიმ   ყო  ფე  ბი; 
მე ვიქ   ცე  ვი ჩემს ანა  რეკ   ლად, რო  მე  ლიც სარ   კის 
მიღ   მა სივ   რ   ცე  ში აღ   მოჩ   ნ   და. შე  სა  ბა  მი  სად, სარ  -
კის ეფექ   ტი ქრე  ბა. ჩე  მი მზე  რა უკან მიბ   რუნ   დე -
ბა – სხვი  სი მზე  რით და  ხა  ტუ  ლი სუ  რა  თი  დან ისევ 
ჩემ   კენ, ჩე  მი სივ   რ   ცის   კენ. 

ციფ   რულ   მა სამ   ყა  რომ კი  ნო ცხოვ   რე  ბის ნა  წი -
ლი გა  ხა  და. კი  ნო ახ   ლა გვაქვს ჯი  ბე  ში სმარ   ტ   ფო -
ნე  ბის სა  ხით (კინო აღა  რაა მხო  ლოდ ფან   ჯ   რი  დან 
და  ნა  ხუ  ლი მე  ზობ   ლის სახ   ლი, სა  დაც ადა  მი  ანს 
კლა  ვენ). არ გა  მარ   თ   ლ   და მო  ლო  დი  ნი, თით   ქოს 
კი  ნო  თე  ატ   რე  ბის პო  პუ  ლა  რო  ბის და  კარ   გ   ვას   თან 
ერ   თად ფილ   მის კო  ლექ   ტი  უ  რი აღ   ქ   მა შე  სუს   ტ   დე -
ბა – სო  ცი  ა  ლუ  რი ქსე  ლე  ბი, სპე  ცი  ა  ლუ  რი სა  ი  ტე -
ბი კვლავ ზრდის კო  ლექ   ტი  ურ აღ   ქ   მას, ფილ   მ   ზე 

მსჯე  ლო  ბის მოთხოვ   ნი  ლე  ბას. ეს იყო მე  ო  ცე სა -
უ  კუ  ნის ავან   გარ   დის   ტე  ბის ოც   ნე  ბა – გა  ერ   თი  ან  -
დეს ცხოვ   რე  ბა და ხე  ლოვ   ნე  ბა, ხო  ლო სა  ზო  გა -
დო  ე  ბა ისე ტრან   ს   ფორ   მირ   დეს, რომ ნე  ბის   მი  ერ   მა 
ადა  მი  ან   მა იგ   რ   ძ   ნოს თა  ვი შე  მოქ   მე  დად, მხატ   ვ  -
რად. ასეთ პი  რო  ბებ   ში ჩა  კე  ტი  ლი და ღია კად   რის 
იდე  აც აზრს კარ   გავს. „კადრი”, რო  გორც ასე  თი, 
ფაქ   ტობ   რი  ვად, აღარც არ   სე  ბობს. სი  ცოცხ   ლის 
ნა  წილს, მოძ   რავ გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბას ჩვენ უკ   ვე ჯი -
ბით, სმარ   ტ   ფო  ნე  ბით ვა  ტა  რებთ.

კლა  სი  კუ  რი კი  ნოს ად   გი  ლი მუ  ზე  უ  მებ   სა და 
პა  ტა  რა კი  ნო  თე  ატ   რებ   ში რჩე  ბა. თუმ   ცა თა  ნა -
არ   სე  ბო  ბის ეფექ   ტის მიღ   წე  ვა იქ უკ   ვე შე  უძ   ლე -
ბე  ლი  ა. დღეს უკ   ვე წარ   მო  უდ   გე  ნე  ლია მუ  ზე  უ  მი, 
სა  დაც დამ   თ   ვა  ლი  ე  რე  ბე  ლი პრუს   ტის გმი  რი  ვით 
გა  ერ   თი  ან   დე  ბა სუ  რა  თის ყვი  თელ ლა  ქას   თან და 
ასე მოკ   ვ   დე  ბა. მუ  ზე  უ  მებ   შიც კი თა  ნა  მედ   რო -
ვე ადა  მი  ა  ნი ვერ ელე  ვა სმარ   ტ   ფო  ნებს, სა  დაც 
მთე  ლი სამ   ყა  როა გა  ერ   თი  ა  ნე  ბუ  ლი. აქ შე  იძ   ლე -
ბა ფან   ჯა  რა გავ   ხ   ს   ნათ და სამ   ყა  როს არ   სე  ბო -
ბას ვა  დევ   ნოთ თვა  ლი და შე  იძ   ლე  ბა „სარკეში” 
ჩა  ვი  ხე  დოთ და ერ   თი „სელფი” გა  და  ვი  ღოთ სა -
მახ   სოვ   როდ.  

კადრი ფილმიდან გიორგობისთვე
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სიტყვითგამოუთქმელი
საიდუმლოებები

მზეს მი ფიცხე ბუ ლი ორი ქა ლი „ერთმანეთს 
ადა რებს სა კუ თარ ხე ლებს, შემ დეგ კი 
ერ თ მა ნეთ ში ირე ვი ან, ერ თ მა ნეთს შე ერ-
წყ მე ბი ან”. შლა პის კი დე სა ხის ნა წილს 
ჩრდი ლად ეცე მა, რაც მეტყ ველ კონ ტ-

რასტს იძ ლე ვა კაშ კა შა მზი ან გა მო სა ხუ ლე ბა ში. 
უმ თავ რე სად, სწო რედ სი ნათ ლი სა და შუქ - ჩ რ დი-
ლე ბის რიტ მუ ლო ბა გა ნა პი რო ბებს იმას, რა საც 
ბერ გ მა ნის სტი ლის ტი კის თა ვი სე ბუ რე ბა შე იძ ლე ბა 

ვუ წო დოთ; ხსე ნე ბუ ლი კად რი კი ერ თ -ერ თი ყვე ლა-
ზე და სა მახ სოვ რე ბე ლია ბერ გ მა ნის პერსონიდან 
(Persona. 1966), რო მე ლიც ერ თ მა ნეთ ში მო სა უბ რე 
ლივ ულ მან სა და ბი ბი ან დერ სონ ზე დაკ ვირ ვე ბი-
სას და ი ბა და, რო გორც ფილ მის ვი ზუ ა ლუ რი კო-
დი, იერ სა ხე, რო მე ლიც მუდ მი ვად, პე რი ო დუ ლად 
ამო ტივ ტივ დე ბო და ბერ გ მა ნის მეხ სი ე რე ბა ში, რო-
გორც „ერთგვარი კა რი, რო მე ლიც უნ და შეხ ს ნა, 
რომ ლის მიღ მაც გა მოჩ ნ დე ბა გრძე ლი დე რე ფა ნი, 
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სულ უფ რო და უფ რო რომ ფარ თოვ დე ბა და გით-
რევს სა ი დუმ ლო ლა ბი რინ თებ ში”. ფილ მის იდეა 
რე ჟი სორს პნევ მო ნი ის გან გა მო ჯან მ რ თე ლე ბის 
პრო ცეს ში გა უჩ ნ და – რო გორც თა ვად უწო დებ და, 
„სონატა ორი ხე ლის თ ვის”, ფილ მი ორ ქალ ზე, ექ-
თან ალ მა სა და ცნო ბილ მსა ხი ობ ელი ზა ბეტ ფოგ-
ლერ ზე, რო მელ თა გან ერ თი ლა პა რა კობს, მე ო რე 
კი ჩუ მად არის. გარ კ ვე უ ლი ინ ს პი რა ცი ა, ცხა დი ა, 
ბერ გ მა ნის საყ ვა რე ლი ავ ტო რის, სტრინ დ ბერ გის 
ერ თაქ ტი ა ნი პი ე სა „უფრო ძლი ე რიც” იყო, რო მელ-
შიც ორი მსა ხი ო ბი ქა ლი მო ნა წი ლე ობს – მი სის X 
(ლაპარაკობს) და მის Y (ჩუმად არის) – და რო მე-
ლიც დრო ის მცი რე მო ნაკ ვეთ ში სტრინ დ ბერ გი სე-
ულ ერ თ მა ნე თის კენ ლტოლ ვა სა და ერ თ მა ნე თის 
წა მე ბა ზე აგე ბულ ადა მი ა ნურ ურ თი ერ თო ბებს და-
წუ რუ ლად და შემ ზა რა ვად წარ მო ა ჩენს.

პერსონაში კონ ფ ლიქ ტი ორ მოქ მედ გმირს, 
რო გორც ორ ან ტი პოდს შო რის თა ვი დან ვე გაცხა-
დე ბუ ლია – იქ ნე ბა ეს და საწყის ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ქრო ნი კა, რო მე ლიც რე ა ლო ბას ყვე ლა ზე შე უ ლა-
მა ზებ ლად ასა ხავს, თუ მთლი ა ნად კონ ტ რას ტ ზე/ 
კონ ფ ლიქ ტ ზე აგე ბუ ლი ფილ მის გა მომ სახ ვე ლო ბა, 
რო მე ლიც პი რო ბით სის ტე მა შია მოქ ცე უ ლი – თუმ-
ცა წი ნა აღ მ დე გობ რი ვად ვი თარ დე ბა.

თა ვის თა ვად სა ხელ წო დე ბა პერსონა უკ ვე 
მი უ თი თებს გა ო რე ბა ზე, რად გან სიტყ ვის პირ-
ვე ლა დი მნიშ ვ ნე ლო ბა (ბერძნ.) აღ ნიშ ნავ და მსა-
ხი ო ბის ნი ღაბს კლა სი კურ დრა მა ში. იუნ გი ა ნურ 
ფსი ქო ლო გი ა ში კი ის დამ კ ვიდ რ დე ბა პი როვ ნე ბის 
ხე ლოვ ნუ რად შექ მ ნი ლი იერ სა ხის, ში ნა გან მე- ს-
თან და პი რის პი რე ბუ ლი გა რეგ ნუ ლი „მე”-ს აღ მ ნიშ-
ვ ნე ლად (ექთნის სა ხე ლიც ამა ზე მი უ თი თებს: alma, 
ესპ. „სული”, ლათ. „ძიძა, მზრუნ ვე ლი”, ის თით-
ქოს უპი რის პირ დე ბა მსა ხი ო ბის პერ სო ნას / ნი ღაბს, 
თუმ ცა ეს და პი რის პი რე ბაც პი რო ბი თი ა, ექ თა ნი და 
მსა ხი ო ბი მუდ მი ვად ცვლი ან რო ლებს და რამ დე ნა-
დაც და საწყის ში კარ დი ნა ლუ რად გან ს ხ ვავ დე ბი ან, 
იმ დე ნად ემ ს გავ სე ბი ან ერ თ მა ნეთს, ორი ვე ხან ირ-
გებს და ხან იხ ს ნის ნი ღაბს). კონ ფ ლიქ ტი მე- სა და 
„მე”-ს – ანუ იმას, ვინ ვარ სი ნამ დ ვი ლე ში და იმას, 
ვინ მინ და ვი ყო ან მა ი ძუ ლებს სო ცი უ მი, რომ ვი ყო 
– შო რის ზო გა დად ბერ გ მა ნის პერ სო ნა ჟე ბის ცენ-
ტ რა ლუ რი ფსი ქო ლო გი უ რი კო ლი ზი ა ა. 

ალ მა და ელი ზა ბე ტი თით ქ მის სულ ერ თად 
არი ან კად რ ში – გვერ დიგ ვერდ, პი რის პირ, ჩრდილ-
სა და გა ნა თე ბა ში, ერ თ მა ნეთს ამო ფა რე ბუ ლი და 
ა. შ.. ბერ გ მა ნი სე ულ „ორშრიან” მსხვილ ხე დებ ში 
ერ თი მათ გა ნი ფას ში ა, მე ო რე კი – პრო ფილ ში, ერ-
თი ჩრდილ შია და მე ო რე მზის ან ხე ლოვ ნურ გა ნა-
თე ბა შია მოქ ცე უ ლი (ისევე, რო გორც სა ხის ერ თი 
ნა წი ლი მკვეთ რად არის გა ნა თე ბუ ლი, მა შინ რო ცა 
მე ო რეს ჩრდი ლი ეცე მა), ერ თის სა ხე წინ მო დის 
და მე ო რეს ნა წი ლობ რივ ფა რავს... მი უ ხე და ვად ამ 
ხაზ გას მუ ლი და გე ო მეტ რი ზე ბუ ლი ბი ნა რუ ლო ბი-
სა, რა საც თით ქოს სიცხა დე უნ და შე მოჰ ქონ დეს 
პერ სო ნაჟ თა ხა სი ა თებ ში, შე უძ ლე ბე ლი ა, ბო ლომ-
დე მკა ფი ოდ ახ ს ნა, რის რეპ რე ზენ ტი რე ბას ახ დენს 
ეს ორი პერ სო ნა ჟი? პი როვ ნუ ლი გა ო რე ბი სა და 

იდენ ტო ბის ძი ე ბის? ეგ ზის ტენ ცი უ რი კრი ზი სი სა 
და გა უცხო ე ბის თუ ტო ტა ლურ ძა ლა დო ბა ში გახ-
ვე უ ლი სამ ყა რო სი, რა ზეც პირ და პირ მი უ თი თებს 
პე რი ო დუ ლად ჩარ თუ ლი ქრო ნი კა ლუ რი კად რე ბი 
(ვიეტნამის ომი, ბე რი, რო მე ლიც პრო ტეს ტის ნიშ-
ნად თავს იწ ვავს, სა კონ ცენ ტ რა ციო ბა ნა კის ფო-
ტო ე ბი და ა. შ., რო გორც ამ სამ ყა როს იმი ჯე ბი)? 
არა მხო ლოდ გა რე დან წა მო სუ ლი, არა მედ სა კუ-
თარ თავ ზე ძა ლა დო ბის (ისევ და ისევ სო ცი ა ლუ რი 
რო ლის – პერ სო ნა/ ნიღ ბის მო სარ გე ბად მი მარ თუ-
ლი), რა საც ნერ ვულ აშ ლი ლო ბამ დე მიჰ ყავს პერ-
სო ნა ჟე ბი? და პი რის პი რე ბის რე ა ლურ ის ტო რი ა სა 
(ფსიქიკური გა დაღ ლი ლო ბის შე დე გად ლა პა რაკს 
წყვეტს ცნო ბი ლი მსა ხი ო ბი და სამ კურ ნა ლოდ მი-
დის კუნ ძულ ზე ექ თან თან ერ თად) და ში ნა გა ნი 
კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად წარ მოქ მ ნილ წარ მო სახ ვას 
შო რის? თუმ ცა აქაც ის მე ბა კითხ ვა: ვის წარ მო-
სახ ვას ვხე დავთ? – მსა ხი ო ბის თუ ექ თ ნის? ან და 
არის კი მი ზე ზი ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბა, რის გა მოც 
მსა ხი ო ბი უარს ამ ბობს ლა პა რაკ ზე, თუ ეს სრუ ლი-
ად რა ცი ო ნა ლუ რი მო რა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ა, 
რო გორც ამას სუ ზან ზონ ტა გი შე ნიშ ნავს?

სა გუ ლის ხ მო ა, რა ტომ „მუნჯდება” ელი ზა ბეტ 
ფოგ ლე რი მა ინ ც და მა ინც ელექ ტ რას რო ლის შეს-
რუ ლე ბის დროს? ელექ ტ რა, რო მე ლიც თა ვი სი ძმის, 
ორეს ტეს, თა ნამ ზ რახ ვე ლია მა მის მკვლე ლო ბის 
გა მო შუ რის ძი ე ბა ში, და უს ჯე ლი ვერ დარ ჩე ბა. სა-
ბო ლო ოდ მა მის კა ნონ მა უნ და იზე ი მოს. სას ჯე ლის 
სა ხით და- ძ მა ჭკუ ი დან შე იშ ლე ბა. თუმ ცა პატ რი-
არ ქა ლუ რი წეს რი გის აღ სად გე ნად შე უძ ლე ბე ლია 
ვა ჟიშ ვი ლი დარ ჩეს ამ მდგო მა რე ო ბა ში – მას გან-
კურ ნე ბა ში ეხ მა რე ბი ან ათე ნა და აპო ლო ნი. ელექ-
ტ რა კი, რო გორც ქა ლი, რჩე ბა შეშ ლი ლად. ლუ სი 
ირი გა რეს თქმით, ელექ ტ რას მი თი მა მის და ბა დე-
ბას და მის კა ნონ ში მი ვიწყე ბუ ლი დე დის მოქ ცე ვის 
პრო ცესს ასა ხავს, რო მე ლიც დე დის მკვლე ლო ბი სა 
და და უს ჯე ლი ვა ჟის პა რა ლე ლუ რად ქა ლიშ ვი ლის / 
ქა ლის შეშ ლი ლო ბა ში და მარ ხ ვის / დამ წყ ვ დე ვის ის-
ტო რი ას გვიყ ვე ბა.

თუმ ცა ბერ გ მან თან სი ჩუ მე, რო გორც „ერთი 
შეშ ლი ლო ბის ის ტო რი ა”, არა სი სუს ტედ, წარ-
თ მე ულ ხმად, არა მედ სიძ ლი ე რედ, პრინ ცი პულ 
და გა მომ წ ვევ გა დაწყ ვე ტი ლე ბად აღიქ მე ბა. ხმა, 
რო მე ლიც ფილ მ ში ის მის, უმე ტე სად სი სას ტი-
კეს, ცი ნიზ მ სა და და უნ დობ ლო ბას აჟ ღე რებს 
(სატელევიზიო სი ახ ლე ე ბის ტექ ს ტე ბი, ელი ზა ბე-
ტის წე რი ლი ფსი ქი ატ რი სად მი, ალ მას მი ერ და უნ-
დობ ლად წარ მო სა ხუ ლი ელი ზა ბე ტი, რო მელ საც 
არ უნ დო და დე დო ბა და თა ვი დან ვე შე ი ძუ ლა შვი-
ლი და სხვა). სას ტიკ სამ ყა როს თან და სა პი რის პი-
რებ ლად შე სა ბა მი სი ენის არარ სე ბო ბი სას ელი ზა-
ბე ტი უარს ამ ბობს სიტყ ვა ზე, რო მე ლიც კარ გავს 
მნიშ ვ ნე ლო ბას და მი ვიწყე ბულ სხე უ ლებ რივ ენას 
უბ რუნ დე ბა. ერ თა დერ თი, რო ცა ის არ ღ ვევს დუ-
მილს, ძა ლა დო ბის გან მი ღე ბუ ლი ტკი ვი ლის შე ჩე-
რე ბაა – რო დე საც წო ნას წო რო ბა და კარ გუ ლი ალ მა 
მის თ ვის მდუ ღა რე წყლის შეს ხ მას აპი რებს, ელი ზა-
ბე ტი წა მო იყ ვი რებს: „არა, გთხოვ, ნუ მატ კენ”. და 
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კი დევ ფი ნალ ში, რო დე საც ღო ნე მიხ დი ლი ძლივს 
გა სა გო ნად იტყ ვის: „არაფერი” და ამით ტო ტა ლურ 
სი ცა რი ე ლე ზე მიგ ვა ნიშ ნებს; სი ცა რი ე ლე ზე, რო-
მე ლიც ვლინ დე ბა „სკანდალურ ერო ტი კა ში, ძა ლა-
დო ბი სა და უძ ლუ რე ბის პო ლა რუ ლო ბა ში, მი ზეზ სა 
და უმი ზე ზო ბა ში, ენა სა და სი ჩუ მე ში, ახ ს ნად სა და 
აუხ ს ნელ ში” (სუზან ზონ ტა გი).

ამ მყი ფე ზღვარ ზე გა მა ვა ლი პო ლა რუ ლო ბა, 
გა მო ხა ტუ ლი ბერ გ მა ნის და უ ვიწყარ იმი ჯებ ში, 
შვე დი რე ჟი სო რის გან რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე-
ბუ ლი ავ ტო რე ბის თ ვი საც გახ დე ბა ინ ს პი რა ცი ის 
წყა რო, იქ ნე ბა ეს კლოდ შაბ რო ლის ძუ ირ მე ბი (Les 
Biches. 1968), რა ი ნერ ვერ ნერ ფას ბინ დე რის პეტრა 
ფონ კან ტის მწა რე ცრემ ლე ბი (Die bitteren Tränen 
der Petra von Kant. 1972), რო ბერტ ოლ ტ მე ნის 3 ქა-
ლი (3 Women. 1977), დე ვიდ ლინ ჩის მალჰოლანდ 

დრა ი ვი (Mulholland Drive. 2001) თუ სხვა.
3 ქა ლის იდე ის გა ჩე ნაც ავად მ ყო ფო ბას უკავ-

შირ დე ბა, რო დე საც სა ა ვად მ ყო ფო ში მწოლ ცოლ-
თან მო რი გე ო ბი სას ოლ ტ მენ მა მშფოთ ვა რე სიზ-
მა რი ნა ხა, რო მელ შიც სი სი სპე ი სე კი სა და შე ლი 
დუ ვა ლის მო ნა წი ლე ო ბით ფილმს იღებ და. ეს ორი 
მსა ხი ო ბი გახ დე ბა ოლ ტ მე ნი სე უ ლი „ალმასა” და 
„ელიზაბეტის”, მი ლი სა და ფინ ქის, შემ ს რუ ლე-
ბე ლი, თუმ ცა 3 ქალ ში გა ო რე ბუ ლი პერ სო ნა ჟის 
თე მა კი დევ უფ რო რთულ დე ბა და იდუ მა ლი ხდე-
ბა. „დუმილის აღ თ ქ მას” ამ ჯე რად მე სა მე ქა ლი 
მიჰ ყ ვე ბა: ორ სუ ლი ვი ლი, „ველური და სავ ლე თის” 
პირ ვე ლამ თ ვი სე ბელ თა მსგავ სად რომ აც ვია და 
ბოს ხი სე უ ლი აპო კა ლიფ სუ რი სა ხე ე ბით ხა ტავს 
აუზს, თავ და პირ ვე ლად უბ რა ლოდ უც ნა ურ, რე ა-
ლუ რო ბა ში მის ტი კუ რი გან ზო მი ლე ბის შე მომ ტან 

თემა
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მე ო რე ხა რის ხო ვან პერ სო ნა ჟად აღიქ მე ბა, რო-
მე ლიც მთე ლი ფილ მის გან მავ ლო ბა ში შო რი დან, 
დის ტან ცი უ რად უყუ რებს მოვ ლე ნებს, ისე რო-
გორც სიზ მარ ში ვაკ ვირ დე ბით ხოლ მე ჩვენ თავს 
თუ ალო გი კუ რად გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს. 
თან და თან ვი ლი ხდე ბა ცენ ტ რი, შე საძ ლოა ის ერ-
თი, „მთავარი” ქა ლიც, რომ ლის სიზ მარ ში წარ მო-
სა ხულ მე- „ მე”-ს წი ნა აღ მ დე გობ რივ ინ ტე რაქ ცი ას 
ვა დევ ნებთ თვალს, ფი ნალ ში თვლე მი დან გა მოღ-
ვი ძე ბუ ლი ბო ლოს და ბო ლოს ხმას რომ ამო ი ღებს: 
„მშვენიერი სიზ მა რი ვნა ხე, მაგ რამ ვერ ვიხ სე ნებ”. 
რა არის ეს სიზ მა რი? სა მი ერ თ მა ნეთ თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ქა ლის, რო გორც ერ თი ადა მი ა ნის იდენ-
ტო ბის ძი ე ბა თუ სიზ მა რი სიზ მარ ში, რო მელ შიც 
თი თო ე უ ლი მათ გა ნი უყუ რებს თა ვის ორე ულს? 
იქ ნებ ვი ლის ქმრის, მა ჩო მე ქალ თა ნე ედ გა რის – 
რო მელ თა ნაც სა მი ვეს აქვს (წარმოსახვაში) ურ თი-
ერ თო ბა – მკვლე ლო ბა და მის გან თა ვის დაღ წე ვა 
ეზ მა ნე ბა? ედ გა რის სიკ ვ დილ ზე მხო ლოდ უმ ნიშ ვ-
ნე ლო რეპ ლი კით შე ვიტყობთ ასე ვე ფი ნა ლურ ეპი-
ზოდ ში, სა დაც 3 ქალს უკ ვე ერთ, მშვიდ ოჯა ხად 
შეკ რულს ვხე დავთ.

ფილ მი იწყე ბა აუზ ში მო ლივ ლი ვე წყლის კად-
რე ბით – რო გორც ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში ოლ ტ მე-
ნი იტყ ვის, ეს ის წყა ლი ა, ემ ბ რი ონს რომ აკ რავს და 
მთელ ფილმს გაჰ ყ ვე ბა წყლის ვი ზუ ა ლუ რი ლა იტ-
მო ტი ვი, იქ ნე ბა ეს სა ნა ტო რი უ მის აუზი, რო მელ-
შიც „სიარულს სწავ ლო ბენ” პა ცი ენ ტე ბი, თუ სა ერ-
თო საცხოვ რებ ლის აუზი, რო მელ შიც არას დ როს 
არა ვინ ცუ რავს, სა დაც თვით მ კ ვ ლე ლო ბის მიზ ნით 
გა დახ ტე ბა ფინ ქი და სა ი და ნაც სულ სხვა ნა ი რი 
„იბადება”. წყა ლი, რო გორც სამ ყა როს პირ ვე ლა დი 
– უფორ მო, ქა ო სუ რი, კოს მო სის ფორ მი რე ბამ დე-
ლი, არამ დ გ რა დი, ცვა ლე ბა დი მდგო მა რე ო ბი სა თუ 
ადა მი ა ნის (არამდგრადი) ქვეც ნო ბი ე რის გა მომ-
ხატ ვე ლი, რო მელ შიც 3 (თუ ერ თი?) ქა ლის და მაბ-
ნე ველ გა და ად გი ლე ბას ვუ ყუ რებთ (სხვათა შო რის, 
ფი ნალ ში აუზ ში წყა ლი დამ შ რა ლი ა).

და საწყის ში ვე აქ ცენ ტი კეთ დე ბა ტყუპ სა ნიტ-
რებ ზე, რომ ლე ბიც მი ლი სთან და ფინ ქ თან ერ თად 
მუ შა ო ბენ სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტ რ ში. გა რე მო სა 
და ადა მი ა ნე ბი სად მი სრუ ლი ად ინ დი ფე რენ ტულ 
დებ ზე სა გან გე ბო ხაზ გას მა და მი ლის პე რი ო დუ ლი 
რეპ ლი კე ბი გი ჩენს მო ლო დინს, რომ ისი ნი უფ რო 
აქ ტი უ რად შე მოვ ლენ დრა მა ტურ გი ულ კონ ფ ლიქ-
ტ ში, მაგ რამ ეს ცრუ მო ლო დი ნი რე ჟი სორს ტრა-
დი ცი ულ ნა რა ცი ას თან და პი რის პი რე ბუ ლი სი ურ-
რე ა ლის ტუ რი ხერ ხის სა ხი თაც შე მო აქვს, გარ და 
იმი სა, რომ გა ო რე ბა ზე თა ვი დან ვე მკა ფი ოდ მიგ-
ვა ნიშ ნებს. ფინ ქი უმე ტე სად ფან ჯ რის მო ჩარ ჩო ე-
ბა ში ან სარ კის ანა რეკ ლ ში უყუ რებს მი ლის, თა ნაც 
ქვე მო დან (აღტაცებული მზე რა), მიშ ტე რე ბუ ლი 
(ფიქსაცია იდე ა ლურ სხვა ზე). ამ ანა რეკ ლ ში კი ისი-
ნი ერთ სიბ რ ტყე ზე ექ ცე ვი ან, რო გორც ერ თი მთე-
ლის ორი სხვა დას ხ ვა სა ხე.

ორი ქა ლის – თა ნაც გა ო რე ბუ ლი ქა ლის – ერ-
თ მა ნე თის სარ კი სე ბუ რი ანა რეკ ლია მალჰოლანდ 
დრა ი ვის სტრუქ ტუ რუ ლი ღერ ძიც. ზო გა დად გმი-

რე ბის გა ო რე ბა დე ვიდ ლინ ჩის საყ ვა რე ლი თე მა ა, 
რო მე ლიც ადა მი ან ში „ნორმისა” და „დევიაციის” 
გა ნუ ყოფ ლო ბას ადას ტუ რებს. მას თან ჩვე უ ლი, 
კარ გად ნაც ნო ბი გა და იქ ცე ვა უცხოდ, მე – სა შიშ 
ალ ტერ -ე გოდ, სა კუ თარ თავ ში შემ ზა რა ვის აღ მო-
ჩე ნა კი ყვე ლა ზე მე ტად აშ ფო თებს ლინ ჩის პერ-
სო ნა ჟებ საც და მა ყუ რე ბელ საც. ლინ ჩის გმი რე ბის 
ტრავ მა ტუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი არა სუ პერ -ე გოს-
თან მი მარ თე ბით, არა მედ ეგო სა და ალ ტერ -ე გოს 
შო რის ყა ლიბ დე ბა, რაც რე ა ლო ბი სა და ფან ტა ზი ის 
(სიზმრის, ტრან სის) ერთ სიბ რ ტყე ზე გან თავ სე ბულ 
შრე ებ ში ლაგ დე ბა. ორი („თანაბარუფლებიანი”) 
გან ზო მი ლე ბის ურ თი ერ თ გან საზღ ვ რუ ლო ბა და 
მათ შო რის ზღვრის სიმ ყი ფე მალჰოლანდ დრა ივ-
ში გან სა კუთ რე ბით ხი ლუ ლი ხდე ბა იმის შე დე გად, 
რომ მოქ მე დე ბა იმი ჯე ბით კონ ს ტ რუ ი რე ბუ ლი ჰო-
ლი ვუ დის ჰი პერ რე ა ლო ბა ში ხდე ბა.

ფილ მის საწყი სი კად რე ბი უკ ვე პირ და პი რი 
მი ნიშ ნე ბაა (ერთ-ერთი) მთა ვა რი გმი რი სა და მი სი 
მიზ ნე ბის ილუ ზო რუ ლო ბა ზე. ის ცეკ ვის კონ კურ-
ს ში იმარ ჯ ვებს. მო ცეკ ვა ვე ე ბის ფონ ზე მა თი ვე 
ორე უ ლე ბი და აჩ რ დი ლე ბი ჩნდე ბი ან, რო მელ თა 
რა ო დე ნო ბა თან და თან იზ რ დე ბა და ძნე ლი ა, გა-
არ ჩი ო, რო მე ლია მათ შო რის რე ა ლუ რი და რო-
მე ლი – სი მუ ლაკ რი. ვარ ს კ ვ ლა ვო ბა ზე მე ოც ნე ბე 
ბე ტი ყო ფი ლი მსა ხი ო ბი დე ი დის მიწ ვე ვით ჩა დის 
ჰო ლი ვუდ ში, სა ი და ნაც იწყე ბა მი სი ილუ ზი ე ბის 
ნგრე ვა. მი სი ორე უ ლი და ი ა ნა კი ჩვე უ ლებ რი-
ვი, ნი ჭით არც თუ გა მორ ჩე უ ლი მსა ხი ო ბი ა, რო-
მელ საც ჰო ლი ვუდ ში მო მუ შა ვე დე ი დის გან მცი რე 
მემ კ ვიდ რე ო ბა ერ გო. რო გორც ფილ მის ბო ლოს 
ვხვდე ბით, მი სი ძი რი თა დი ნა წი ლი ჰო ლი ვუდ ში 
კა რი ე რის იმე დის მომ ცემ და საწყის ზე ბე ტი/ და ი-
ა ნას ფან ტა ზი ა, ოც ნე ბა, წარ მო სახ ვა ა, რო მე ლიც 
დე ტექ ტი ურ თავ გა და სა ვალ თან არის გა და ჯაჭ ვუ-
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ლი; ბო ლო ნა წილ ში კი რე ჟი სო რი შეგ ვახ ვედ რებს 
მის ტრავ მა ტულ რე ა ლო ბას თან, სა დაც ოც ნე ბა-
დამ ს ხ ვ რე უ ლი და დეპ რე სუ ლი და ი ა ნას მი ერ თა-
ვის შეყ ვა რე ბულ ზე, ჰო ლი ვუ დის ვარ ს კ ვ ლავ რი-
ტა/ კა მი ლა ზე შუ რის ძი ე ბის ის ტო რი ას მივ ყ ვე ბით, 
რაც სა ბო ლო ოდ მას თვით მ კ ვ ლე ლო ბის კენ უბიძ-
გებს. ჰო ლი ვუ დის ძა ლა გა მომ ც ლე ლი სა წარ მოო 
მან ქა ნის გან ეს კა პის ტუ რი „ფენტეზი” სურ ვი ლის 
ობი ექ ტის მიღ წე ვის შე უძ ლებ ლო ბის რეპ რე ზენ-
ტა ცი ა ა. მთე ლი ფილ მი, ფაქ ტობ რი ვად, ბე ტი/ და-
ი ა ნას „სურვილების ჩი ხი ა”, რო მელ შიც ექ ცე ვა 
ცეკ ვის კონ კურ ს ში გა მარ ჯ ვე ბით ფრთა შეს ხ მუ-
ლი ახალ გაზ რ და ქა ლის წარ მოდ გე ნე ბი იმა ზე, თუ 
რო გორ თავ ბ რუ დამ ხ ვევ კა რი ე რას გა ი კე თებს ჰო-
ლი ვუდ ში, რო გო რი ამა ღელ ვე ბე ლი, ვნე ბი ა ნი და 
ფა ქი ზი იქ ნე ბა კა მი ლა/ რი ტას თან სა სიყ ვა რუ ლო 
ურ თი ერ თო ბა, რაც რე ა ლო ბა ში სრუ ლი ად სა პი-

რის პი როდ ვი თარ დე ბა.
ლინ ჩ თან ის, რაც იყო ნოს ტალ გი ურ / ჰო ლი-

ვუ დურ წარ სულ ში, აწ მ ყო ში მხო ლოდ ფან ტა ზი ე-
ბის სა ხით შე იძ ლე ბა გა ცოცხ ლ დეს – „ამერიკული 
ოც ნე ბა” ამ ჯე რად მხო ლოდ ღა მე უ ლი კოშ მა რის 
სა ხით შე იძ ლე ბა, მოგ ვევ ლი ნოს. წარ მო სა ხუ ლი 
ბე ტი წარ მა ტე ბუ ლი და თავ და ჯე რე ბუ ლი ა, რო-
მე ლიც ბრწყინ ვა ლედ გა ივ ლის კას ტინგს. მას არ 
სცილ დე ბა „ბებერი”, კლა სი კუ რი ჰო ლი ვუ დის თ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ბედ ნი ე რი ღი მი ლი და ოპ ტი მიზ-
მის გან ც და გან ს ხ ვა ვე ბით და ი ა ნას გან, რო მე ლიც 
გა ღი ზი ა ნე ბუ ლი და დეპ რე სი უ ლი ა. ლინ ჩის საყ-
ვა რე ლი კლა სი კუ რი ჰო ლი ვუ დის იმი ჯე ბი მუდ მივ 
რე ფე რენ სე ბად გვეგ ზავ ნე ბა, გან სა კუთ რე ბუ ლი 
„ომაჟის” სა ხით – მი მარ თუ ლი რი ტა ჰე ი ვორ ტი სა 
და მი სი ენიგ მა ტუ რი პერ სო ნა ჟის, ჯილ და სად მი – 
შე მო დის ფილ მ ში რი ტა/ კა მი ლა, რო მე ლიც რი ტა 

თემა
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ჰე ი ვორ ტის სა ხელ თან ერ თად მის იმიჯ საც მი ით-
ვი სებს, რომ არა ფე რი ვთქვათ ტრა დი ცი ულ, არ-
ქე ტი პულ ბი ნა რუ ლო ბა ზე: ცო ტა გუ ლუბ რ ყ ვი ლო 
ქე რა ბე ტი/ და ი ა ნა და შავ გ ვ რე მა ნი რი ტა/ კა მი ლა, 
კლა სი კუ რი ფამ - ფა ტა ლი. თუმ ცა, ცხა დი ა, ისე ვე 
რო გორც არა ფე რი ლინ ჩ თან, ეს სა ხე ე ბიც არ არის 
მყა რად და მკაც რად გან საზღ ვ რუ ლი, არა მედ ერ-
თ მა ნეთ ში მო ნაც ვ ლე ა. რო გორც ზე ვით აღ ვ ნიშ-
ნე, ეს ორი ქა ლი ერ თ მა ნე თის სარ კე ა. „პერსონის” 
ცნო ბი ლი კად რი, რო დე საც ულ მა ნი სა და ან დერ-
სო ნის სა ხე ე ბის ნა ხე ვა რი მსხვი ლი ხე დით აღე-
ბულ ერთ ან ფა სად იკ ვ რე ბა, მალჰოლანდ დრა ივ ში 
„გადაითარგმნება” კად რ ში, რო დე საც ქე რა პა რი-
კი თა და ბე ტის ნა ი რი ვარ ცხ ნი ლო ბით გარ და სა ხუ-
ლი რი ტა და ბე ტი, გვერ დიგ ვერდ მდგა რე ბი, იყუ-
რე ბი ან სარ კე ში და ათ ვა ლი ე რე ბენ ერ თ მა ნეთს ანუ 
სა კუ თარ თავს. ვნე ბი ა ნი ღა მის ეპი ზოდს კი – რო-

მელ შიც პერსონის იმი ჯი ყვე ლა ზე აქ ტი უ რად გახ-
სე ნებს თავს ერ თად მი წო ლი ლი ბე ტი სა და რი ტას 
„შეწებებული” პრო ფი ლე ბის უმ ს ხ ვი ლე სი ხე დით, 
რო გორც ბე ტი/ დ აია ნას წარ მო სახ ვა ში და ნა წევ-
რე ბუ ლი მე-ს გამ თ ლი ა ნე ბი სა და ვნე ბის ას რუ ლე-
ბის სურ ვი ლის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი – მოს დევს ეპი ზო დი 
კლუბ Silencio-ში, ლინ ჩი ა ნურ მის ტი კურ წი თელ 
დარ ბაზ ში, სა დაც ხდე ბა ხოლ მე შეხ ვედ რა წარ მო-
სახ ვა სა და ტრავ მა ტულ რე ა ლო ბას შო რის, წარ-
მოდ გე ნა ზე „ყველაფერი ილუ ზი ა ა”. 

მის ტი კუ რო ბის გან და გა ო რე ბის იდუ მა ლე ბის-
გან ძალ ზე შორს დგას ურ სუ ლა მა ი ე რის სრუ ლი-
ად ახა ლი ფილ მი ხაზი (La Ligne), რო მე ლიც წლე-
ვან დე ლი ბერ ლი ნა ლეს კონ კურ სის მო ნა წი ლე იყო, 
თუმ ცა ბერ გ მა ნის ანა ბეჭ დი აქაც ცხად ზე ცხა დი ა. 
თავ და პირ ვე ლად ფილ მის პრო ლოგ -ე პი ზოდ ში ვერ 
ხვდე ბი კონ ფ ლიქ ტის არსს, რო დე საც ახალ გაზ რ-
და ქა ლი გაშ მა გე ბუ ლი დას დევს მე ო რეს, ით რევს, 
ძლივს აკა ვე ბენ, ეს ვ რის ნივ თებს, რაც კი ხელ ში 
მოხ ვ დე ბა, ბო ლოს და ბო ლოს გა რეთ გა აგ დე ბენ და 
შე მი ნულ კარს აკ რუ ლი მიშ ტე რე ბუ ლი უყუ რებს 
მე ო რე, იმ სხვა ქალს, რო მე ლიც, რო გორც მა ლე-
ვე ირ კ ვე ვა, მი სი დე და ა. უკ ვე ეს რეპ ლი კა – „ორი 
ქა ლი ერთ კად რ ში” – მა ყუ რე ბელს ნაც ნობ კოდს 
უგ ზავ ნის, თუმ ცა ამ ჯე რად უკ ვე არა ბერ გ მა ნის 
პერსონასთან, არა მედ შემოდგომის სო ნა ტას თან 
მსუ ყე რე ფე რენ სე ბით: პი ა ნის ტი დე და, მუდ მი ვი 
გა ტა ცე ბე ბი თა და საყ ვარ ლე ბით, ემო ცი უ რი უმ-
ც რო სი და, რომ ლის მი მართ უფ როს დას, მარ გა-
რეტს გან სა კუთ რე ბუ ლი სენ ტი მენ ტე ბი აქვს და 
თვლის, რომ დე და მას ყუ რადღე ბას არ აქ ცევს, 
მარ გა რე ტი, რო მე ლიც კარ გი მუ სი კო სი ა, მაგ რამ 
დე დას თან ურ თი ერ თო ბე ბის გარ კ ვე ვა უფ რო მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია მის თ ვის. კონ ფ ლიქ ტის შე დე გად დე-
დას მის თ ვის ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი – სმე ნა – უქ ვე ით-
დე ბა, რა საც ვე რაფ რით პა ტი ობს ქა ლიშ ვილს და 
მას თან კა ტე გო რი უ ლად წყვეტს ურ თი ერ თო ბას. 
მხო ლოდ ფი ნალ ში გა და ლა ხავს უხი ლავ ბა რი ერს 
ორი ვე: დე და გა უ ჩე რებ ლად ლა პა რა კობს, ყო ფით 
სი სუ ლე ლე ებს, თით ქოს არა ფე რი მომ ხ და რა, მარ-
გა რე ტი დუმს, მხო ლოდ და ჟი ნე ბულ მზე რას არ 
აცი ლებს დე დას, რო მელ თან ერ თად დი დი ხნის 
მე რე არა მხო ლოდ ოთახ ში გან მარ ტოვ დე ბა, არა-
მედ ერთ კად რ ში გამ თ ლი ან დე ბა. ანი ეს გო და რის 
კა მე რა მთე ლი ფილ მის გან მავ ლო ბა ში, რო მე ლიც 
ძი რი თა დად სა ერ თო და სა შუ ა ლო ხე დებ ზეა აწყო-
ბი ლი, მხო ლოდ და საწყის ში და ამ ფი ნა ლურ ეპი-
ზოდ ში გა მო ი ყე ნებს ბერ გ მა ნი სე ულ იერ სა ხეს, რო-
გორც ხაზ გას მულ აქ ცენტს. 

ფილ მი დან ფილ მ ში იერ სა ხე ე ბის ამ გ ვა რი მოგ-
ზა უ რო ბაც სძენს კი ნე მა ტოგ რაფს და მა ტე ბით გა-
მომ სახ ვე ლო ბას, რო მე ლიც სცდე ბა სიტყ ვე ბი სა და 
არ ტი კუ ლი რე ბის საზღ ვ რებს. რო გორც ინ გ მარ ბერ-
გ მა ნი აღ ნიშ ნავს თა ვის წიგ ნ ში გამოსახულებები: 
ჩე მი ცხოვ რე ბა ფილ მ ში, სწო რედ პერსონაზე მუ შა-
ო ბი სას შე ე ხო და შეძ ლო, გა მო ე ხა ტა „სიტყვით გა-
მო უთ ქ მე ლი სა ი დუმ ლო ე ბე ბი, რო მელ თა აღ მო ჩე ნა 
მხო ლოდ კი ნოს შე უძ ლი ა”.  
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 სი  ლა  მა  ზე და სი  ნამ   დ   ვი  ლე

უნაკ   ლო კად   რებს ნამ   დ   ვი  ლად შე  უძ  -
ლია ადა  მი  ა  ნე  ბის კარგ გან   წყო  ბა  ზე 
და  ყე  ნე  ბა. ოც   და  ა  თი  ა  ნი წლე  ბის ამე -
რი  კა  ში „დიდი დეპ   რე  სი  ით” დათ   რ  -
გუ  ნულ ადა  მი  ა  ნებს სწო  რედ ასე  თი 

კად   რე  ბით აბედ   ნი  ე  რებ   დ   ნენ. ამე  რი  კე  ლი ბი  ჭე  ბი 
ხე  დავ   დ   ნენ თეთ   რად ან   თე  ბულ, თით   ქ   მის თო  ჯი -
ნე  ბად ქცე  ულ გო  გო  ნებს. ამე  რი  კე  ლი გო  გო  ნე  ბი 
კი – მა  ღალ, და  კუნ   თულ, ჰერ   კუ  ლე  სის მსგავს 
ბი  ჭებს, რომ   ლებ   საც თმა  ზე ზუს   ტად იმ   დე  ნი ლა -
ქი ეს   ვათ, რამ   დე  ნიც მი  ღე  ბუ  ლი იყო გე  მოვ   ნე  ბის 
იმ   დ   რო  ინ   დე  ლი უნი  კა  ლუ  რი სა  ზო  მით. მა  ყუ  რე -
ბელს ძა  ლი  ან მოს   წონ   და ლა  მა  ზი ადა  მი  ა  ნე  ბის და 
სახ   ლე  ბის ყუ  რე  ბა. გან   სა  კუთ   რე  ბით მათ, ვინც 
თავს შე  უ  ხე  და  ვად თვლი  და და ვი  საც ღა  რი  ბუ -
ლი და მო  უ  წეს   რი  გე  ბე  ლი სახ   ლი ჰქონ   და. ასეთ 
დროს სუ  ლაც აღარ არის სა  ჭი  რო, რომ კარ   გი 
ფან   ტა  ზია გქონ   დეთ და დი  ლით, სუ  ლე  ლურ და 
დამ   ღ   ლელ სამ   სა  ხურ   ში მი  მა  ვალთ, გულ   წ   რ   ფე -
ლად გჯე  რო  დეთ, რომ მა  ლე  ნა სკორ   დია ხართ 
და თქვენს ნა  ბი  ჯებ   თან ერ   თად, მთელ ქუ  ჩას ცი -
დან მუ  სი  კა ეს   მის. ოც   ნე  ბა შო  რე  ულ და მშვე  ნი  ერ 
სამ   ყა  რო  ზე ისე  დაც თქვენს ხელ   თა  ა. აი, მშვე  ნი -
ე  რი ბა  ტო  ნი და ქალ   ბა  ტო  ნი. სა  ვა  რა  უ  დოდ, ოც  -
და  ა  თი წლი  სა  ნი. ისი  ნი თით   ქ   მის როკ   ფე  ლე  რე  ბი 
არი  ან. მა  თი თმა ბუ  ნებ   რი  ვად არის ასე  თი ძლი  ე -
რი და ტალ   ღო  ვა  ნი. მა  თი სახ   ლი ქა  ლაქ   გა  რე  თა  ა. 
ძა  ლი  ან ჰგავს ბა  კინ   გე  მის სა  სახ   ლეს. მა  თი მან   ქა -
ნა წი  თე  ლი  ა, პრი  ა  ლებს და სა  ხუ  რა  ვი გა  დახ   დი  ლი 
აქვს. ზუს   ტად ასე  თით, ოღონდ შა  ვით, სარ   გებ  -
ლობ   და ჯონ კე  ნე  დი. სხვა  გან ოც   ნე  ბის ასე მკა -
ფი  ოდ და  ნახ   ვა შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა. სი  ნამ   დ   ვი  ლე  ში, 
მას მა  ში  ნაც კი ვერ ვხე  დავთ, რო  ცა ოთახ   ში ბნე -
ლა და თვა  ლე  ბიც და  ხუ  ჭუ  ლი გვაქვს. ეკ   რა  ნი  დან 
შე  მო  თა  ვა  ზე  ბუ  ლი ოც   ნე  ბა კი ძა  ლი  ა  ნაც ჰგავს 

სი  ნამ   დ   ვი  ლეს და უფ   რო იმე  დი  ა  ნად ამ   ყო  ფებს 
ხელ   მო  ცა  რულ ადა  მი  ა  ნებს.

ხე  ლოვ   ნე  ბა  ში ემო  ცი  ის გა  მო  მუ  შა  ვე  ბა მთა  ვა -
რი ფი  ნა  ლუ  რი მი  ზა  ნი  ა. კი  ნო  საც ემო  ცი  ის გა  მო 
ვუ  ყუ  რებთ. მას   ზე სა  უბ   რი  სა და ფიქ   რის სურ   ვი -
ლიც იმი  ტომ გვიჩ   ნ   დე  ბა, რომ ჩვენ   თ   ვის ემო  ცი -
უ  რი  ა. ხე  ლოვ   ნე  ბა  ში ფორ   მის, სტი  ლი  სა თუ შექ  -
მ   ნი  ლი ატ   მოს   ფე  როს ფუნ   ქ   ცი  ა, უპირ   ვე  ლე  სად, 
ადა  მი  ა  ნის   თ   ვის ექ   ს   ტა  ზის გან   ც   დის შექ   მ   ნა, რა -
ცი  ო  ნა  ლუ  რი გო  ნებ   რი  ვი კა  ლა  პო  ტის რღვე  ვა და 
მი  სი აფო  რი  ა  ქე  ბა  ა. ეს   თე  ტი  კუ  რი სი  ა  მოვ   ნე  ბის 
მი  ღე  ბა კი ხე  ლოვ   ნე  ბის   გან მო  წო  დე  ბუ  ლი ერ   თ   -
-ერ   თი გე  ნე  რა  ლუ  რი იმ   პულ   სი  ა. თა  ნაც პერ   ფექ  -
ცი  ო  ნიზმს ავ   ტო  რი  ტე  ტუ  ლი და მო  ხუ  ცი ლო -
ბის   ტე  ბიც ჰყავს. ძა  ლი  ან მო  ხუ  ცე  ბი. იმ   დე  ნად 
მო  ხუ  ცე  ბი, რომ ხუ  თა  სი წლის წინ და  ი  ხოც   ნენ. 
მა  თი შექ   მ   ნი  ლი „რენესანსი” სწო  რედ ძა  ლი  ან 
ვარ   დის   ფე  რი კა  ნის   კენ, ძა  ლი  ან სი  მეტ   რი  უ  ლი შე -
ნო  ბე  ბის   კენ, ძა  ლი  ან ლურ   ჯი ცის   კენ და მწვა -
ნე თვა  ლე  ბის   კენ მიდ   რე  კი  ლი პრო  ცე  სი იყო. 
„რენესანსის” პრინ   ცი  პებს შეგ   ვიძ   ლი  ა, უნაკ   ლო 
ფო  ტო- და კი  ნო  კად   რე  ბის გარ   დაც   ვ   ლი  ლი პა  პა 
ან ბე  ბია ვუ  წო  დოთ. 

თუმ   ცა, მშვე  ნი  ე  რე  ბით ტკბო  ბა ერ   თი ემო -
ციაა ემო  ცი  ე  ბის დიდ პა  კეტ   ში. მი  სი მსგავ   სი 
ან   და უფ   რო მძლავ   რი ემო  ცია შე  იძ   ლე  ბა იყოს 
სენ   ტი  მენ   ტე  ბი მშობ   ლი  უ  რი უბ   ნის მი  მართ, რო -
მელ   შიც არის დან   გ   რე  უ  ლი სახ   ლე  ბი კედ   ლებ   ზე 
უშ   ნო წარ   წე  რე  ბით. შე  უძ   ლე  ბე  ლია კად   რ   ში ამ უბ  -
ნის ისე გა  მო  ჩე  ნა, რომ ის უნაკ   ლო და მშვე  ნი  ე  რი 
იყოს. ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში ის და  კარ   გავს ავ   თენ   ტუ -
რო  ბას და მის მი  მართ არ   სე  ბუ  ლი სენ   ტი  მენ   ტე -
ბიც, რო  მელ   საც მა  ყუ  რე  ბელ   ში ემო  ცი  ის აღ   ძ   ვ   რა 
შე  ეძ   ლო, გაქ   რე  ბა. ამი  ტომ, ზოგ   ჯერ კად   რე  ბი 
ითხოვს ფი  ზი  კურ „სიმახინჯეს” აბ   ს   ტ   რაქ   ტუ  ლი 
სი  ლა  მა  ზის მი  საღ   წე  ვად. შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა, ადა  მი  ა -
ნე  ბი და ხე  ლოვ   ნე  ბა დაკ   მა  ყო  ფილ   დ   ნენ ფა  სა  დით 
(რომელიც ზოგ   ჯერ სა  ინ   ტე  რე  სო  ცა  ა), მით უმე -
ტეს – პრი  ა  ლა, გაკ   რი  ა  ლე  ბუ  ლი ფა  სა  დით. 

სი  ლა  მა  ზის კულ   ტის მო  ნო  პო  ლია კი  ნო  ში 
საზღ   ვ   რე  ბის და  წე  სე  ბის სა  შიშ   რო  ე  ბას ქმნის. 
წარ   მო  იდ   გი  ნეთ, რამ   დე  ნად სა  ინ   ტე  რე  სო შე  იძ  -
ლე  ბა იყოს ფილ   მი იმა  ზე, თუ რო  გორ თა  ნაცხოვ  -
რო  ბენ მექ   რ   თა  მე წვრილ   ფე  ხა პო  ლი  ცი  ე  ლე  ბი და 
მო  ხუ  ცი გა  რე  მო  ვაჭ   რე  ე  ბი ჭუჭყი  ა  ნი ბაზ   რო  ბის 
ჯურ   ღ   მუ  ლებ   ში. ამას   თან, შე  უძ   ლე  ბე  ლია ისი  ნი 
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ლა  მა  ზად გა  მო  ი  ყუ  რე  ბოდ   ნენ, თუმ   ცა მძლავ   რი 
ემო  ცი  ე  ბის აღ   ძ   ვ   რა ნამ   დ   ვი  ლად შე  უძ   ლი  ათ. ამი -
ტომ კად   რის უნი  კა  ლუ  რო  ბა მრა  ვალ   პო  ლუ  სი  ა  ნი 
ცნე  ბა  ა, რო  მელ   საც ერ   თ   დ   რო  უ  ლად შე  უძ   ლი  ა, 
წარ   მოგ   ვი  ჩი  ნოს მშვე  ნი  ე  რე  ბა, რო  გორც თა  ვის  -
თა  ვა  დი სრულ   ყო  ფი  ლე  ბა; სი  მა  ხინ   ჯე, რო  გორც 
სო  ცი  ა  ლუ  რი სი  ნამ   დ   ვი  ლის გარ   და  უ  ვა  ლი ილუს  -
ტ   რა  ცი  ა; შე  უძ   ლი  ა, ატა  რებ   დეს და  ფა  რულ კონ  -
ცეფ   ცი  ას, რო  მე  ლიც ადა  მი  ა  ნე  ბის პო  ლი  ტი  კუ  რი, 
სო  ცი  ა  ლუ  რი, სა  სიყ   ვა  რუ  ლო, ში  შის მომ   გ   ვ   რე  ლი 
და ა. შ. ემო  ცი  ე  ბის სტი  მუ  ლა  ტო  რი გახ   დე  ბა. 

სწო  რედ ამი  ტომ, „დიდი დეპ   რე  სი  ის” დროს, 
რო  ცა ნა  ტანჯ ამე  რი  კე  ლებს ძა  ლი  ან მოს   წონ   დათ 
გან   ტ   ვირ   თ   ვა გლა  მუ  რუ  ლი კად   რე  ბით და უყ   ვარ  -
დათ სრულ   ყო  ფი  ლე  ბის შარ   მით მო  სი  ლი რი  ტა 
ჰე  ი  ვორ   ტი ან ქეთ   რინ ჰეპ   ბერ   ნი, ასე  ვე უყ   ვარ  -
დათ „განგსტერული კი  ნოს” „ბუტლეგერებიც”, 
რომ   ლე  ბიც ფი  ზი  კუ  რი თვალ   საზ   რი  სით არ ჩა -
მო  უ  ვარ   დე  ბოდ   ნენ ჯონ უეინს, მაგ   რამ მათ   და  მი 
აღ   ტა  ცე  ბის ფაქ   ტო  რი არა მშვე  ნი  ე  რე  ბის კულ   ტი, 
არა  მედ სა  კუ  თა  რი გე  ტო  ე  ბის მი  მართ არ   სე  ბუ  ლი 
სენ   ტი  მენ   ტე  ბი იყო. კი  ნო  ზე და  მო  კი  დე  ბულ ღა -
რიბ ამე  რი  კე  ლებს მოს   წონ   დათ ეკ   რან   ზე იმის 
ნახ   ვა, რაც ძა  ლი  ან მშობ   ლი  უ  რად ეჩ   ვე  ნე  ბო  დათ: 
მათ კი  ნო  ეკ   რა  ნი  დან ეს   მო  დათ თა  ვი  ან   თი უბ   ნის 
ირ   ლან   დი  უ  რი თუ ნე  ა  პო  ლი  ტა  ნუ  რი აქ   ცენ   ტი. 
ის სახ   ლე  ბიც, რომ   ლებს შო  რი  საც გან   გ   ს   ტე  რე -
ბი და  დი  ოდ   ნენ, ძა  ლი  ან ჰგავ   და მათ საცხოვ   რე -
ბელ სახ   ლებს. მა  ყუ  რებ   ლე  ბი ამა  ყობ   დ   ნენ. კი  ნო -
ში მი  დი  ოდ   ნენ იმის   თ   ვის, რომ სა  კუ  თარ თავ   ზე 
გა  და  ღე  ბუ  ლი ფილ   მი ენა  ხათ. ყვე  ლა ადა  მი  ა  ნი 
ეგო  ის   ტი  ა. მას სა  კუ  თა  რი უბ   რა  ლო  ე  ბა სხვის 
ბრწყინ   ვა  ლე  ბა  ზე მე  ტად ეძ   ვირ   ფა  სე  ბა. 

ზე  მოთ ირ   ლან   დი  უ  რი და ნე  ა  პო  ლი  ტა  ნუ  რი 
აქ   ცენ   ტი ვახ   სე  ნე. დიდ ქა  ლა  ქებ   ში ეთ   ნი  კუ  რი უმ  -
ცი  რე  სო  ბე  ბის აქ   ცენ   ტე  ბი უნი  კა  ლუ  რი სლენ   გი  ა, 
რო  მე  ლიც დო  მი  ნან   ტურ სა  ზო  გა  დო  ე  ბა  ში სო  ცი -
უ  მის მთა  ვარ კულ   ტუ  რულ გა  მომ   ხატ   ვე  ლად შეგ  -
ვიძ   ლი  ა, ჩავ   თ   ვა  ლოთ. ყვე  ლა გა  რე  მოს სჭირ   დე  ბა 
სა  კუ  თა  რი ხმე  ბი, ვერ   ბა  ლუ  რი ნიშ   ნე  ბი, რომ   ლე -
ბიც ატ   მოს   ფე  როს გა  ნუ  ყო  ფე  ლი ნა  წი  ლი  ა. გა -
მო  დის, რომ კი  ნო  ში სტი  ლი  სა და ატ   მოს   ფე  როს 
ფორ   მი  რე  ბის პრო  ცეს   ში ხმის შე  მოს   ვ   ლაც უძ  -
ვირ   ფა  სე  სი და  ნა  მა  ტი იყო. ხმა ყვე  ლა  ზე მრა -
ვალ   ფე  რო  ვა  ნი  ა. ხმე  ბი ყვე  ლა  ზე ნაკ   ლე  ბად ჰგვა -
ნან ერ   თ   მა  ნეთს. „ბუტლეგერების” ბირ   ჟა  ზე ხმა 
ემიგ   რან   ტე  ბის სა  ხა  სი  ა  თო ბილ   წ   სიტყ   ვა  ო  ბა  ა. იმ 
სო  ფელ   ში კი, სა  დაც გა  ი  ზარ   დ   ნენ პა  ტა  რა გო -
გო  ნა მა  რი და მი  სი ვი  რი ბალ   თა  ზა  რი, ხმებს 
მამ   ლე  ბი და ხე  ე  ბი გა  მოს   ცე  მენ. მი  უ  ხე  და  ვად 
გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბი  სა, ორი  ვე ხმის ემო  ცი  უ  რი და მას  -
ტ   რუქ   ტუ  რი  რე  ბე  ლი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა იდენ   ტუ  რი  ა. 
გან   გ   ს   ტე  რე  ბის გი  ნე  ბაც და მამ   ლის „ყიყლიყოც” 
მთა  ვა  რი ფაქ   ტო  რე  ბია იმის   თ   ვის, რომ სა  მიზ   ნე 
აუდი  ტო  რი  ის გუ  ლებ   სა და გო  ნე  ბა  ში და  ლე  ქი  ლი 
„ჯანსაღი” და „არაჯანსაღი” სენ   ტი  მენ   ტე  ბი გა -
ღი  ზი  ან   დეს და ხე  ლოვ   ნე  ბამ თა  ვის (ემოციურ) მი -
ზანს მი  აღ   წი  ოს. 

კი  ნოს ავ   ტო  ნო  მი  უ  რი რეს   პუბ   ლი  კა

კონ   ცეფ   ცია ფი  ლო  სო  ფი  ა  ა. სცე  ნა  რი ლი  ტე  რა  ტუ -
რა  ა. უნაკ   ლო კად   რი ფო  ტოგ   რა  ფი  ა  ა. ხმა კი, ხშირ 
შემ   თხ   ვე  ვა  ში – მუ  სი  კა  ლუ  რი ნა  წარ   მო  ე  ბი. არა  და, 
ერ   თი შე  ხედ   ვით, კი  ნო  ში ატ   მოს   ფე  როს შექ   მ   ნა მხო -
ლოდ ამ კომ   პო  ნენ   ტებს შე  უძ   ლი  ა. თით   ქოს კი  ნო, 
რო  გორც ავ   ტო  ნო  მი  უ  რი წარ   მო  ნაქ   მ   ნი, სა  ერ   თოდ 
არ არ   სე  ბობს. ან   და არ   სე  ბობს, მაგ   რამ ტრა  დი  ცი  ულ 
ხე  ლოვ   ნე  ბას აღარ ჰგავს. ხე  ლოვ   ნე  ბის სხვა დარ   გე -
ბის დახ   მა  რე  ბის გა  რე  შე დარ   ჩე  ნი  ლი კი  ნო თით   ქოს 
ქა  ო  სურ, და  უ  მუ  შა  ვე  ბელ კად   რე  ბა  დაა ქცე  უ  ლი. თუ 
არ არის კონ   ცეფ   ცი  ა, არ არის სათ   ქ   მე  ლი. თუ არ 
არის სცე  ნა  რი, არის ქა  ო  სი. თუ არ არის მუ  სი  კა, არ 
არის დრა  მა  ტიზ   მი. თუ არ არის ფო  ტოგ   რა  ფი  უ  ლი 
პერ   ფექ   ცი  ო  ნიზ   მი, არის და  უ  მუ  შა  ვე  ბე  ლი, უხა  რის  -
ხო კად   რე  ბი. 

თუმ   ცა, მარ   ტო დარ   ჩე  ნილ კი  ნოს მა  ინც აქვს 
უნა  რი, რომ იყოს ხე  ლოვ   ნე  ბა. ისე  თი  ვე სრულ   ფა -
სო  ვა  ნი, რო  გო  რიც ის დარ   გე  ბი, რომ   ლე  ბიც კი  ნოს 
კლა  სი  კო  სი თე  ო  რე  ტი  კო  სე  ბის აზ   რით, მის ავ   ტო -
ნო  მი  უ  რო  ბას ხელს უშ   ლის. კი  ნოს უნა  რი უფ   რო 
ძლი  ე  რიც კი  ა, რად   გან ის გა  ცი  ლე  ბით ბუნ   დო  ვა  ნი 
და რთუ  ლი გზით ცდი  ლობს ემო  ცი  ე  ბის მი  ღე  ბას. 
მარ   ტოდ დარ   ჩე  ნი  ლი კი  ნო, ანუ და  უ  მუ  შა  ვე  ბე  ლი, 
ქა  ო  სუ  რი კად   რი, ხე  ლოვ   ნე  ბად რჩე  ბა იმის გა  მო, 
რომ მა  საც აქვს ადა  მი  ა  ნებ   ში ემო  ცი  უ  რი მუხ   ტის 
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აღ   ძ   ვ   რის და მი  სი მი  ღე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბი. თა  ნაც, 
რო  გორც ზე  მოთ ვთქვი, მის   თ   ვის ეს უფ   რო რთუ -
ლად მი  საღ   წე  ვი  ა. მა  გა  ლი  თად, მუ  სი  კა და ლი  ტე -
რა  ტუ  რა, რომ   ლებ   საც და  მო  უ  კი  დე  ბელ დარ   გე  ბად 
ყოფ   ნის გა  ცი  ლე  ბით დი  დი ის   ტო  რია აქვს, კი  ნოს   გან 
და  მო  უ  კი  დებ   ლად აგ   რ   ძე  ლებს არ   სე  ბო  ბა  სა და გან  -
ვი  თა  რე  ბას. ფარ   თო აუდი  ტო  რი  ამ   დე მი  სას   ვ   ლე  ლად 
მათ არ სჭირ   დე  ბა კი  ნო, კი  ნოს კი სჭირ   დე  ბა ისი  ნი. 
ამ აუდი  ტო  რი  ას გა  ცი  ლე  ბით მარ   ტი  ვად შე  უძ   ლია 
მუ  სი  კი  სა და ლი  ტე  რა  ტუ  რის ცალ   კე მი  ღე  ბა და გა -
გე  ბა. „მარტო დარ   ჩე  ნი  ლი კი  ნო” კი ექ   ს   პე  რი  მენტს 
ჰგავს, რო  მე  ლიც სა  ხალ   ხო  ო  ბის და  კარ   გ   ვის სა  შიშ  -
რო  ე  ბის წი  ნა  შე დგე  ბა. თუმ   ცა, ამ სირ   თუ  ლე  ე  ბის 
მი  უ  ხე  და  ვად, მა  ინც აქვს შან   სი, რომ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა 
მო  ი  პო  ვოს   /   შე  ი  ნარ   ჩუ  ნოს.

ეს მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა, უპირ   ვე  ლე  სად, წარ   სუ  ლის 
და  მახ   სოვ   რე  ბის უნარ   ზე გა  დის. სო  ცი  ა  ლურ ქსე -
ლებ   ში და იუთუბ   ზეც შეგ   ვიძ   ლი  ა, ვნა  ხოთ ოთხ   მო -
ცი  ან წლებ   ში თბი  ლი  სის უბ   ნებ   ში სპონ   ტა  ნუ  რად 
გა  და  ღე  ბუ  ლი კად   რე  ბი. ასეთ ვი  დე  ო  ებს ჩვენც ყო -
ველ   დღე ვი  ღებთ. დრო  ის ამ ეტაპ   ზე ჩვენ მი  ერ გა -
და  ღე  ბულ ასეთ მა  სა  ლებს არც ავ   ტო  რის   თ   ვის და 
არც მა  ყუ  რებ   ლის   თ   ვის არ აქვს ღი  რე  ბუ  ლე  ბი  თი 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა. თუ არ ჩავ   თ   ვ   ლით იმას, რომ შე  საძ  -
ლო  ა, გა  და  ღე  ბუ  ლი გვქონ   დეს საყ   ვა  რე  ლი ბე  ბი  ის 
უკა  ნას   კ   ნე  ლი და  ბა  დე  ბის დღე ან ემიგ   რა  ცი  ი  დან 
დაბ   რუ  ნე  ბუ  ლი ნა  თე  სა  ვის ემო  ცი  უ  რი დახ   ვედ   რა 
აერო  პორ   ტ   ში და ა. შ.. 

ნახ   სე  ნებ ოთხ   მო  ცი  ან წლებ   შიც ჩანს მან   ქა  ნე  ბი, 
სახ   ლე  ბი, იცი  ნი  ან ადა  მი  ა  ნე  ბი, ერ   თ   მა  ნეთს ეხუ  ტე  ბი -
ან, დარ   ბი  ან ბავ   შ   ვე  ბი... თით   ქოს არა  ფე  რი ხდე  ბა ამ 
კად   რებ   ში ისე  თი, რა  საც მის თა  ნა  მედ   რო  ვე ანა  ლო -
გებ   ში არ ვხე  დავთ, მაგ   რამ ჩვენ ჯერ კი  დევ არ ვართ 

და  კარ   გუ  ლი ეპო  ქის ანა  რეკ   ლი. ჩვენს კად   რებს ჯერ 
არ აქვს უნა  რი, იქ   ცეს მარ   ტოდ დარ   ჩე  ნილ კი  ნოდ. 
უხა  რის   ხო, მაგ   რამ ძველ მა  სა  ლებს კი ამის პერ   ს   პექ  -
ტი  ვა აქვს. მათ ემო  ცი  ე  ბის გა  მოწ   ვე  ვა შე  უძ   ლი  ა. იქ 
შე  იძ   ლე  ბა ჩან   დ   ნენ ადა  მი  ა  ნე  ბი, რომ   ლე  ბიც უკ   ვე დი -
დი ხა  ნი  ა, ენატ   რე  ბათ. ან   და ჩან   დეს დი  დი ხნის წინ 
გამ   ქ   რა  ლი ახალ   გაზ   რ   დო  ბა, რო  მე  ლიც ძა  ლი  ან ასევ  -
დი  ა  ნებს მას, ვინც ახალ   გაზ   რ   და აღარ არის. 

კად   რის სა  შუ  ა  ლე  ბით წარ   სუ  ლის შე  ნახ   ვის, და -
მახ   სოვ   რე  ბის უნა  რი მხო  ლოდ სენ   ტი  მენ   ტებ   ში არ 
იკე  ტე  ბა. ამ უნარს შე  უძ   ლი  ა, უნი  კა  ლუ  რი ის   ტო  რი -
უ  ლი პირ   ველ   წყა  რო  ე  ბიც წარ   მოგ   ვიდ   გი  ნოს. მი  სი 
წყა  ლო  ბით გვაქვს პაბ   ლო ეს   კო  ბა  რის დე  პუ  ტა  ტო -
ბის კად   რე  ბი ჯერ კი  დევ ბედ   ნი  ე  რი კო  ლუმ   ბი  ი  დან. 
ან   და თბი  ლი  სის ომის კად   რე  ბი იმე  ლის შე  ნო  ბი  დან.

კი  ნოს ავ   ტო  ნო  მი  უ  რი უნა  რის სტი  ლად ფორ  -
მი  რე  ბა ამე  რი  კელ   მა ავან   გარ   დის   ტ   მა რე  ჟი  სორ   მა 
იონას მე  კას   მა შეძ   ლო. მე  კა  სის ფილ   მებ   ში ამაოა 
სი  უ  ჟე  ტის, ამ   ბე  ბის, სპე  ცი  ა  ლუ  რად მომ   ზა  დე  ბუ -
ლი ტრე  კე  ბის, ან   და და  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი, ხე  ლოვ   ნუ  რად 
გა  ლა  მა  ზე  ბუ  ლი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბე  ბის ძებ   ნა. მე  კა  სი 
მხო  ლოდ ცოცხალ კად   რ   ზეა ორი  ენ   ტი  რე  ბუ  ლი. მი -
სი პერ   სო  ნა  ჟე  ბი ნამ   დ   ვი  ლი ადა  მი  ა  ნე  ბი არი  ან. გრი -
მიც არ სჭირ   დე  ბათ. ზოგ   ჯერ არც კი იცი  ან, რომ 
ფილ   მის გა  და  ღე  ბა  ში იღე  ბენ მო  ნა  წი  ლე  ო  ბას. ამას 
მხო  ლოდ იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში აც   ნო  ბი  ე  რე  ბენ, თუ კა  მე -
რას ხე  და  ვენ. აქე  დან გა  მომ   დი  ნა  რე, მე  კა  სის კი  ნო 
ცოცხალ ემო  ცი  ებ   ზე იქ   მ   ნე  ბა. ქა  ლა  ქე  ბის ცოცხალ 
რიტ   მ   ზე. ეს ერ   თ   გ   ვა  რი რე  ა  ლი  თი შო  უ  ა. რე  ვო  ლუ -
ცი  უ  რი პრო  ცე  სი. იონას მე  კა  სის მოღ   ვა  წე  ო  ბის სა -
უ  კე  თე  სო პე  რი  ო  დი 1960-70-იან წლებს ემ   თხ   ვე  ვა. 
მი  სი ფი  ლო  სო  ფი  აც ირი  ბად ჰი  პუ  რი სუბ   კულ   ტუ  რის 
რე  ვო  ლუ  ცი  უ  რი ხმაა კი  ნო  ში. მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, 
რომ მე  კა  სის ფილ   მებ   ში სპე  ცი  ა  ლუ  რად გამ   ზა  დე -
ბუ  ლი ტრე  კე  ბი მე  ო  რე  ხა  რის   ხო  ვა  ნი  ა, მუ  სი  კა მა  ინც 
ხში  რად გვხვდე  ბა. თუმ   ცა ეს მუ  სი  კა ქუ  ჩა  ში ის   მის. 
ან   და იმ ბარ   ში უკ   რა  ვენ, რო  მელ   შიც მე  კა  სის კა  მე -
რამ შე  აღ   წი  ა. ასე  თი მუ  სი  კა კად   რის სა  კუთ   რე  ბა  ა.  
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აურა ბერ ძ ნულ მი თო ლო გი ა ში დი ლის 
ნი ა ვის ქალ ღ მერთს ერ ქ ვა. ბერ ძ ნულ 
ენა ზე ეს სიტყ ვა „ჰაერს”, „სუნთქვას”, 
„ქროლას” ნიშ ნავს. რო მა ე ლებ მა ქალ ღ-
მერ თიც და მი სი სა ხე ლიც გა და ი ღეს და 

მას ერ თი და მა ტე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბაც – „ნათება”, 
„ელვარება” – შე მა ტეს. ან ტი კუ რი სამ ყა როს და-
სას რულ თან ერ თად ეს სიტყ ვაც და ვიწყე ბას მი ე-
ცა და მხო ლოდ XIX სა უ კუ ნის ევ რო პის პო პუ ლა-
რულ სპი რი ტუ ა ლურ ლი ტე რა ტუ რა ში დაბ რუნ და, 
რო ცა „აურა” თა ვი სი ძვე ლი რო მა უ ლი მნიშ ვ ნე-
ლო ბით ახა ლი დრო ის ეზო ტე რი კო სებ მა აიტა ცეს. 
მათ ჭრელ ყ დი ან წიგ ნებ ში შე იქ მ ნა წარ მოდ გე ნა, 
რომ ზოგ სხე ულს ერ თ გ ვა რი სი ნათ ლის შა რა-
ვან დე დი აქვს და ის სხვა დას ხ ვა სა ხის ენერ გი ას 
ას ხი ვებს. სა გუ ლის ხ მოა ისიც, რომ ასე თი წარ-
მოდ გე ნა მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი სა ი დუმ ლო, ოკულ-
ტუ რი მოძღ ვ რე ბე ბი დან კი არ წარ მო იშ ვა, არა მედ 
მი სი უშუ ა ლო შთა მა გო ნე ბე ლი XIX სა უ კუ ნის ერ თი 
ტექ ნი კუ რი სი ახ ლე – ფო ტოგ რა ფია – იყო. 

სიტყ ვა ფო ტოგ რა ფი ა, რო გორც ახა ლი ტექ-
ნი კუ რი გა მო გო ნე ბის სა ხელ წო დე ბა, გაჩ ნ და 
1839 წელს, თან თით ქ მის ერ თ დ რო უ ლად ორ 
ენა ზე: გერ მა ნუ ლი Photographie-ის და ინ გ ლი სუ-
რი Photography-ს ფორ მით. ის ნა წარ მო ე ბია ორი 
ბერ ძ ნუ ლი სიტყ ვის – photós (phôs) – „შუქის” და 
gráphein – „წერის” – კომ ბი ნა ცი ით და სიტყ ვა-
სიტყ ვით „შუქით წე რას” ნიშ ნავს. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფო ტოგ რა ფია ზუს ტი 
მეც ნი ე რე ბე ბის – ფი ზი კის (ოპტიკის) და ქი მი ის – 
გან ვი თა რე ბის პრო დუქ ტი იყო, მას არა ნაკ ლე ბი 
გა მო ძა ხი ლი სა ხე ლოვ ნე ბო, ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ 
თუ სა ი დუმ ლო მოძღ ვ რე ბე ბით გა ტა ცე ბულ თა 
სფე რო ებ ში ჰქონ და. ფო ტო ა პა რა ტის პირ ვე ლი 
ვა რი ან ტით – Camera obscura-თი შთა გო ნე ბულ-
მა კარლ მარ ქ ს მა შექ მ ნა თა ვი სი ერ თ -ერ თი ყვე-
ლა ზე ცნო ბი ლი გან საზღ ვ რე ბა – იდე ო ლო გი ა, 
რო გორც ყალ ბი ცნო ბი ე რე ბა, რო მე ლიც მან კა-
მე რა ობ ს კუ რა ში თავ და ყი რა გა მო სა ხულ საგ-
ნებს შე ა და რა: „იდეოლოგიაში ადა მი ა ნე ბი და 
მა თი ურ თი ერ თო ბე ბი, რო გორც camera obscu-
ra-ში, თავ და ყი რა და ყე ნე ბუ ლი მო ჩა ნან.” ნამ დ ვი-
ლი ცნო ბი ე რე ბა, რო მე ლიც, მარ ქ სის თა ნახ მად, 
„გაცნობიერებული ყო ფი ე რე ბა ა”, თვა ლის ბა დუ-
რა ზე სწო რი ანა რეკ ლი ვი თა ა.

მარ ქ სის ფი ლო სო ფი ურ მე ტა ფო რი კა ზე ბევ-
რად ად ვი ლად გა სა გე ბიც და და სა ჯე რე ბე ლიც აღ-
მოჩ ნ და ერ თი სხვა ტექ ნი კუ რი ეფექ ტი, რო მე ლიც 

ფო ტოგ რა ფი ამ მო ი ტა ნა: სი ნათ ლის გა ელ ვე ბით 
საგ ნის ანა რეკ ლის ფირ ფი ტა ზე და ფიქ სი რე ბამ 
სპი რი ტუ ა ლის ტუ რი ფან ტა ზი ე ბის გაღ ვი ვე ბას შე-
უწყო ხე ლი, რომ თით ქოს ზოგ ადა მი ანს და ასე ვე 
ზოგ სა განს აურა აქვს, ანუ ერ თ გ ვა რი მის ტი კუ-
რი ნა თე ბი თაა მო ცუ ლი. პო პუ ლა რულ სპი რი ტუ-
ა ლიზ მში გავ რ ცე ლე ბუ ლი მო საზ რე ბის თა ნახ მად, 
ადა მი ა ნის აურის ანა რეკ ლი მის გარ კ ვე ულ საგ-
ნებ საც გა და ე ცე მო და და ფიქ სირ დე ბო და. აურის 
ამ გ ვა რი ფიქ სა ცი ის ფან ტა ზია კი მთლი ა ნად იმე-
ო რებ და ფო ტოგ რა ფი ის პრინ ციპს: სი ნათ ლის 
მეშ ვე ო ბით საგ ნის ანა რეკ ლის ქა ღალ დ ზე გა და-
ტა ნას. ასე გაჩ ნ და სიტყ ვა აურა სპი რი ტუ ა ლიზ-
მი თა და ოკულ ტიზ მით გა ტა ცე ბულ ევ რო პულ 
სა ზო გა დო ე ბა ში და ამ გ ვა რი ფორ მით მი ვი და ის 
ბერ ლინ ში თა ვი სუ ფალ ავ ტო რად მოღ ვა წე ვალ-
ტერ ბე ნი ა მი ნამ დე, რო მელ მაც ეს სა ეჭ ვო ში ნა არ-
სის სიტყ ვა ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე რთუ ლად გა სა გებ 
მე ტა ფო რად აქ ცი ა. 

ვალ ტერ ბე ნი ა მი ნი მო აზ როვ ნე თა იმ კა ტე გო-
რი ას მი ე კუთ ვ ნე ბო და, რო მელ თა პრო ფე სი უ ლი 
საქ მი ა ნო ბის ზუს ტი გან საზღ ვ რე ბა შე უძ ლე ბე ლია 
და ამი ტომ პი რო ბი თად „თავისუფალ ავ ტო რად” 
მო იხ სე ნი ე ბი ან. გა ნათ ლე ბით ფი ლო სო ფო სი, ხე-
ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე და გერ მა ნის ტი ბე ნი ა მი ნის 
„თავისუფლება” წა რუ მა ტე ბე ლი აკა დე მი უ რი კა-
რი ე რის შე დე გი იყო, რო დე საც მი სი სა დი სერ ტა-
ციო ნაშ რო მი გერმანული მწუ ხა რე ბის ნა წარ მო-
ე ბის (Trauerspiel) და სა ბა მი 1925 ფრან კ ფურ ტის 
უნი ვერ სი ტეტ მა არა საკ მა რი სი აკა დე მი უ რო ბის 
გა მო და ი წუ ნა. ამი ტო მაც მი სი ოფი ცი ა ლუ რი საქ-
მი ა ნო ბა პუბ ლი ცის ტი კი თა და ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
თარ გ მა ნე ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბო და. პო ლი ტი კურ -
-ი დე ო ლო გი უ რა დაც ბე ნი ა მი ნი მე მარ ცხე ნე ინ-
ტე ლექ ტუ ალ თა წრე ებს მი ე კუთ ვ ნე ბო და, თუმ-
ცა თა ვის ნა წე რებ ში ირა ცი ო ნა ლუ რი, ზოგ ჯერ 
მის ტი კუ რი მე ტა ფო რე ბის სიხ ში რის გა მო მას 
„მარქსისტ მის ტი კოს საც” უწო დებ დ ნენ. ერ თ -ერ-
თი ასე თი ბე ნი ა მი ნი სე უ ლი „მისტიკური” კა ტე გო-
რიაა აურა, რო მე ლიც მან 1930-იან წლებ ში თა ვის 
რამ დე ნი მე ნა წერ ში გა მო ი ყე ნა და ამით სა ფუძ ვე-
ლი ჩა უ ყა რა მის ცნე ბად ქცე ვას. 

ბე ნი ა მი ნი სე უ ლი კვლე ვის და დაკ ვირ ვე ბის 
მე თო დე ბიც საკ მა ოდ არა ტი პუ რი იყო იმ დ რო ინ-
დე ლი აკა დე მი უ რი სამ ყა რო სათ ვის. 1920-იანი 
წლე ბის ბო ლოს მან წა მო იწყო სა კუ თარ თავ ზე 
ექ ს პე რი მენ ტე ბი ჰა ში ში სა და ოპი უ მის გა მო ყე ნე-
ბით. ნარ კო ტი ზე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში ის სა კუ თა-

გი ორ გი მა ი სუ რა ძე
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რი აზ რე ბის დი ნე ბას აკ ვირ დე ბო და და იწერ და. 
მოგ ვი ა ნე ბით ბე ნი ა მი ნის არ ქივ ში ეს ჩა ნა წე რე ბი 
მი სი თხზუ ლე ბე ბის სრუ ლი გა მო ცე მის მზა დე-
ბი სას აღ მოჩ ნ და და „ნარკოტიკებით ექ ს პე რი-
მენ ტე ბის პრო ტო კო ლე ბი” ეწო და. ერ თი ასე თი 
ექ ს პე რი მენ ტის „პროტოკოლში”, რო მე ლიც 1930 
წლის მარ ტით თა რიღ დე ბა, ბე ნი ა მი ნი პირ ვე ლად 
იწყებს აურა ზე რეფ ლექ სი ას და სა კუ თარ მო საზ-
რე ბებს აყა ლი ბებს: 

„ჯერ ერ თი, ნამ დ ვი ლი აურა ჩნდე ბა ყვე ლა 
სა გან თან, არა მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბუ ლებ თან, 
რო გორც ამ ხალხს (თეოსოფებს – გ.მ.) წარ მო უ-
სა ხავს. მე ო რეც, აურა სრუ ლე ბით და ძი რე უ ლად 
იც ვ ლე ბა იმ საგ ნის მი ერ გა კე თე ბულ ყო ველ მოძ-
რა ო ბას თან ერ თად, რომ ლის აურაც ისა ა. მე სა-
მეც, ნამ დ ვი ლი აურა არა ნა ი რად არ შე იძ ლე ბა 
იმ გა დაპ რან ჭულ სპი რი ტუ ა ლის ტურ მა ნა თო ბელ 
ჯა დოქ რო ბად იქ ნას გა გე ბუ ლი, რო გო რა დაც მას 
ვულ გა რუ ლი მის ტი კუ რი წიგ ნე ბი გა მო სა ხა ვენ და 
აღ წე რენ. ნამ დ ვი ლი აურის უმ თავ რე სი მა ხა სი ა-
თე ბე ლი ორ ნა მენ ტი ა, ორ ნა მენ ტუ ლი გარ შე მორ-
ტყ მუ ლო ბა, რო მელ შიც სა გა ნი ან არ სე ბა მყა რად, 
რო გორც გარ ს ში, ისეა ჩაწ ვე ნი ლი” (Gesammelte 
Schriften 1985). აქ ვე ბე ნი ა მინს აურის მა გა ლი თად 
ვან გო გის მხატ ვ რო ბა მო აქვს: „ალბათ, არა ფე რი 
იძ ლე ვა ნამ დ ვი ლი აურის ისეთ ზუსტ ცნე ბას, რო-
გორც ვან გო გის გვი ან დე ლი ნა ხა ტე ბი, [...] სა დაც 
ყვე ლა სა გან თან აურაა მი ხა ტუ ლი” (იქვე). 

თუმ ცა ბე ნი ა მინ თან ეს არ ყო ფი ლა სიტყ-
ვა აურის გა მო ყე ნე ბის პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვა. ორი 
წლით ად რე იმა ვე პროტოკოლებში ბე ნი ა მი ნი სა-

უბ რობს შეგ რ ძ ნე ბე ბის გამ ძაფ რე ბა ზე, რო მე ლიც 
ჰა ში შის გა მაბ რუ ე ბელ ზე მოქ მე დე ბას თან ახ-
ლავს. იქ ვე ჰყვე ბა, რომ ერთ მის მე გო ბარს სურ-
და, ფრთხი ლად მის მუხლს შე ხე ბო და. ბე ნი ა მი ნი 
წერს, რომ სა ნამ მე გო ბა რი მის მუხლს მის წ ვ დე ბო-
და, მან შე ხე ბა უფ რო ად რე იგ რ ძ ნო, რო გორც მი-
სი აურის დარ ღ ვე ვა. აქ ბე ნი ა მი ნი აურას ზუს ტად 
სპი რი ტუ ა ლის ტუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბით იყე ნებს, რაც 
მის ად რე ულ ნა წე რებ ში არა ერ თხელ მე ორ დე ბა. 
ამ პე რი ო დი დან გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა 
ბე ნი ა მი ნის თხზუ ლე ბებ ში აურის სულ პირ ვე ლი 
ხსე ნე ბა მის ერთ მცი რე მო ცუ ლო ბის სტა ტი ა ში 
დოს ტო ევ ს კის იდიოტის შე სა ხებ, სა დაც ის რუ-
სუ ლი სუ ლის აურა ზე, რო გორც დოს ტო ევ ს კის 
პერ სო ნა ჟე ბის ყვე ლა ქმე დე ბის ად გილ ზე, ლა პა-
რა კობს (Gesammelte Schriften, II). 1935 წლის ჩა-
ნა წე რებ ში ბე ნი ა მი ნი ისევ და უბ რუნ და იდიოტის 
თე მას და მი სი პერ სო ნა ჟე ბის „ბუნებრიობის” 
(naturhaft) სა კითხს, რომ ლის გა გე ბა საც ის უკ ვე 
აურა ტი უ ლო ბის სა კუ თა რი კონ ცეფ ცი ით შე ე ცა-
და. რო გორც ბე ნი ა მი ნის ერ თი მკვლე ვა რი წერს, 
ბე ნი ა მი ნის აზ რით, დოს ტო ევ ს კის თან, ჩა მორ ჩე-
ნი ლი რუ სე თის პი რო ბებ ში, ადა მი ა ნებს თა ვი სი 
ბუ ნებ რი ო ბა ჯერ კი დევ შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ჰქონ-
დათ, რაც მოგ ვი ა ნე ბით და ი კარ გა. ამ გ ვა რი ბუ-
ნებ რი ო ბის და კარ გ ვა კი აურის და კარ გ ვას ნიშ-
ნავ და (Ronald Berg, Die Ikone des Realen, 2001).

აურის სა კუ თა რი კონ ცეფ ცია ბე ნი ა მინ მა 
1931 წელს ფოტოგრაფიის მცი რე ის ტო რი ა ში 
გა ა სა ჯა რო ვა, სა დაც მან აურის ყვე ლა ზე ხში-
რად გა მე ო რე ბა დი გან საზღ ვ რე ბა ჩა მო ა ყა ლი-

თემა
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ბა: „რა არის ბო ლოს და ბო ლოს აურა? სივ რ ცი სა და 
დრო ის თა ვი სე ბუ რი წნუ ლი, გა ნუ მე ო რე ბე ლი გა მოვ ლი-
ნე ბა სი შო რი სა, რა ო დენ ახ ლოც უნ და იყოს ის” (Walter 
Benjamin, Kleine Geschichte der Photographie, 1966). ეს 
ნარ კ ვე ვი მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად შოტ ლან დი ელ „პიონერ-
ფოტოგრაფს” დე ვიდ ოქ ტე ი ვი ას ჰილს (1802-1870) ეძღ-
ვ ნე ბა. ჰი ლი, პირ ველ რიგ ში, მხატ ვა რი იყო, რო მელ საც 
ფო ტოგ რა ფია უფ რო მე ტად მხატ ვ რო ბის თ ვის სჭირ-
დე ბო და. 1840-იან წლებ ში მან შექ მ ნა სა მი ა თა სამ დე 
ფო ტო ნა მუ შე ვა რი, რომ ლე ბიც თა ვი სი კომ პო ზი ცი ით 
ფერ წე რულ ნა მუ შევ რებს უფ რო ჰგავ და, ვიდ რე კონ ვენ-
ცი უ რი გა გე ბით ფო ტოგ რა ფი ებს. ბე ნი ა მი ნი გან სა კუთ-
რე ბულ ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს ჰი ლის ფო ტოგ რა ფი ის 
ერთ დე ტალ ზე, კერ ძოდ ამ ტექ ნი კუ რი სი ახ ლის სრუ ლი-
ად პირ ვან დელ და მი სი დრო ის თ ვის უკ ვე მოძ ვე ლე ბულ 
კა მე რა ობ ს კუ რას ტექ ნი კა ზე და მი აჩ ნი ა, რომ სწო რედ 
პრი მი ტი ულ მა ტექ ნი კამ შე მო უ ნა ხა ამ ფო ტო ებს აურა. 
ფო ტო ტექ ნი კის გან ვი თა რე ბამ და დახ ვე წამ, ტექ ნი კურ-
მა ეფექ ტებ მა კი აურა გა აქ რო. თუმ ცა ეს არ ნიშ ნავს 
იმას, რომ აურა მხო ლოდ პრი მი ტი უ ლი კა მე რის პრო დუქ-
ტი ა, „მთავარი ისა ა, რომ იმ ად რე ულ პე რი ოდ ში ობი ექ ტი 
და ტექ ნი კა ისე ვე მკვეთ რად შე ე სატყ ვი სე ბა ერ თ მა ნეთს, 
რო გორც მომ დევ ნო დაღ მას ვ ლის ხა ნა ში ერ თ მა ნე თის-
გან და შო რე ბუ ლი ა” (ფოტოგრაფიის მცი რე ის ტო რი ა). 
ახალ მა ტექ ნი კურ მა სა შუ ა ლე ბებ მა გა აქ რო ბუნ დო ვა ნე-
ბა, ყვე ლა დე ტა ლი გა მო ა აშ კა რა ვა და ყვე ლა სათ ვის ხელ-
მი საწ ვ დო მი გა ხა და. 

1935 წელს გა მო ცე მულ ბე ნი ა მი ნის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე 
ცნო ბილ ნარ კ ვევ ში – ხელოვნების ნა წარ მო ე ბი მი სი ტექ-
ნი კუ რი რეპ რო დუ ცი რე ბა დო ბის ეპო ქა ში – აურა, უფ რო 
ზუს ტად კი, მი სი გაქ რო ბის პრობ ლე მა, ცენ ტ რა ლუ რი თე-
მა ა. ბე ნი ა მი ნი ნარ კ ვე ვის და საწყის ში ვე სვამს დი აგ ნოზს: 
„ტექნიკური რეპ რო დუ ცი რე ბა დო ბის ეპო ქა ში სწო რედ ხე-
ლოვ ნე ბის ნა წარ მო ე ბის აურას ამოხ დე ბა სუ ლი.” ცო ტა 
მოგ ვი ა ნე ბით ის უკ ვე ამ „აურის გახ რ წ ნას” და მის მი ზე-
ზებ საც აღ წერს: 

„აურას გან ვ საზღ ვ რავთ, რო გორც გა ნუ მე ო რე ბელ გა-
მოვ ლი ნე ბას სი შო რი სა, რო გორ ახ ლოც არ უნ და იყოს ის. 
ზაფხუ ლის ნა შუ ადღევს, მწო ლი ა რე, ჰო რი ზონ ტ ზე მთე-
ბის მწკრივს ან დამ ჩ რ დი ლავ ტოტს აყო ლებ დე თვალს – 
ნიშ ნავს, შე ი სუნ თ ქავ დე ამ მთე ბის, ამ ტო ტის აურას. ამ 
აღ წე რის სა ფუძ ველ ზე ად ვი ლია იმის გა გე ბაც, რომ აურის 
გახ რ წ ნის თა ნა მედ რო ვე პრო ცე სი სა ზო გა დო ებ რი ვად 
არის გან პი რო ბე ბუ ლი. ეს გა მომ დი ნა რე ობს ორი გა რე მო-
ე ბი დან, რომ ლე ბიც თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბა ში მა სე ბის 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნე ბის ზრდას უკავ შირ დე ბა. თა ნა მედ რო ვე 
მა სებს რო გორც ნივ თე ბის სივ რ ცობ რი ვი და ადა მი ა ნუ-
რი თვალ საზ რი სით „დაახლოების” რე ა ლუ რი სურ ვი ლი 
აქვთ, ისე ნე ბის მი ე რი მო ცე მუ ლო ბის გა ნუ მე ო რებ ლო-
ბის გა და ლახ ვის ტენ დენ ცია ახა სი ა თებთ – სა ხელ დობრ, 
მი სი რეპ რო დუქ ცი ის გა და ღე ბის მეშ ვე ო ბით. [...] საგ ნის 
გა მო შიშ ვ ლე ბა მი სი სარ ჩუ ლი დან, მი სი აურის მსხვრე ვა, 
ისე თი აღ ქ მის ხელ წე რა ა, რომ ლის თ ვი საც „სამყაროში ერ-
თ გ ვა როვ ნის მნიშ ვ ნე ლო ბა” იმ დე ნად გა ი ზარ და, რომ ამ 
ერ თ გ ვა რო ვანს ის რეპ რო დუქ ცი ის მეშ ვე ო ბით თვით გა-
ნუ მე ო რებ ლი და ნაც კი მო ი პო ვებს” (ვალტერ ბე ნი ა მი ნი, 
ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მო ე ბი მი სი ტექ ნი კუ რი რეპ რო დუ ცი-
რე ბა დო ბის ეპო ქა ში, 2013). 

ბე ნი ა მი ნი აურა ზე უკ ვე თა ვის პირ ველ სა ვე რეფ ლექ-
სი ა ში (პროტოკოლები) აღ ნიშ ნავ და, რომ საგ ნის აურის 
და კარ გ ვა გარ და უ ვა ლია მის ყო ველ მოძ რა ო ბას თან ერ-
თად, ანუ რო ცა მი სი მდგო მა რე ო ბა დრო სა და სივ რ ცე ში 
იც ვ ლე ბა. აურა სივ რ ცი სა და დრო ის კვან ძი ა, ის სივ რ-
ცი სა და დრო ის კვე თის წერ ტილ შია და იმ კონ კ რე ტულ 
ად გი ლას, იმ კონ კ რე ტულ მო მენ ტ ში არ სე ბობს, რო გორც 
საგ ნე ბის გარ სი. პრი მი ტი ულ ფო ტოგ რა ფი ა ში ასე თი კვე-
თაა „კაშკაშა სი ნათ ლის და უბ ნე ლე სი ჩრდი ლის აბ სო ლუ-
ტუ რი უწყ ვე ტო ბა” (ფოტოგრაფიის მცი რე ის ტო რი ა). ესაა 
ერ თ დ რო უ ლი სი შო რეც და სი ახ ლო ვეც – აურის მთა ვა რი 
გან მ საზღ ვ რე ლი კრი ტე რი უ მი, რო გორც თა ვად ბე ნი ა-
მი ნის აზ როვ ნე ბაც, რო გორც მის ტი კუ რი სა და მარ ქ სის-
ტულ - მა ტე რი ა ლის ტუ რის მუდ მი ვი თან ხ ვედ რა. აურის 
სწო რედ ასეთ კონ ცეფ ცი ას ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი გა მო-
ეხ მა უ რა ბე ნი ა მი ნის ახ ლო მე გო ბა რი ბერ ტოლტ ბრეხ ტი, 
რო მელ მაც ბე ნი ა მი ნის აზ როვ ნე ბის ამ პა რა დოქ ს ზე გა ა-
მახ ვი ლა ყუ რადღე ბა: „ყველაფერი მის ტი კა ა, ვი თომ დაც 
მის ტი კის წი ნა აღ მ დეგ” (Bertolt Brecht, Arbeitsjournal, I, 
1973). მარ ქ სის ტი ბრეხ ტი ბე ნი ა მინს ის ტო რი უ ლი მა ტე-
რი ა ლიზ მის კუთხი დან აკ რი ტი კებ და: რამ დე ნა დაც აურა 
საგ ნის გა ნუ მე ო რებ ლო ბას და ერ თ ჯე რა დო ბას უკავ შირ-
დე ბა, ის კონ კ რე ტულ ის ტო რი ულ ვი თა რე ბა შია მო ცე მუ-
ლი და მი სი რეპ რო დუქ ცია მას აურას თან ერ თად სი ნამ-
დ ვი ლე საც აკარ გ ვი ნებს.

ბე ნი ა მი ნი მარ ქ სი სე ულ ტრა დი ცი ა ში რჩე ბა, რო დე საც 
აურის გაქ რო ბის მი ზე ზად მი სი თა ნა მედ რო ვე კა პი ტა ლის-
ტუ რი სა ზო გა დო ე ბის იმ მიდ რე კი ლე ბა ზე მი უ თი თებს, რომ 
საგ ნე ბი „მასებს ახ ლოს მი უ ტა ნოს” და რეპ რო დუ ცი რე ბის 
სა შუ ა ლე ბით „საგნის ერ თ ჯე რა დო ბა დაძ ლი ოს”, „საგნის 
უშუ ა ლო სი ახ ლო ვე სუ რათ ში ას ლ ში ხელ მი საწ ვ დო მად 
აქ ცი ოს”, ანუ სა მომ ხ მა რებ ლო, სა ქონ ლის და ნიშ ნუ ლე ბა 
მის ცეს. ას ლ ში კი შე უძ ლე ბე ლია აურის არ სე ბო ბა. აურა 
ორი გი ნა ლის და ას ლის გან ს ხ ვა ვე ბის მთა ვა რი კრი ტე რი-
უ მი ა. ბო რის გრო ი სის აზ რით, სწო რედ ას ლის გა ჩე ნა ში ნა-
არსს სძენს ორი გი ნალს: „აურა, რო გო რა დაც მას ბე ნი ა მი ნი 
გან მარ ტავს, სწო რედ თა ნა მედ რო ვე ტექ ნი კის ტექ ნი კუ რი 
რეპ რო დუ ცი რე ბის დამ სა ხუ რე ბით ჩნდე ბა, ანუ ის ჩნდე ბა 
სწო რედ იმ მო მენ ტ ში, რო ცა ის იკარ გე ბა. ამას თა ნა ვე, ის 
ჩნდე ბა იმა ვე მი ზე ზით, რა მი ზე ზი თაც იკარ გე ბა” (Boris 
Groys, Topologie der Kunst, 2003). შე სა ბა მი სად, აურა თა-
ნა მედ რო ვე ეპო ქის, ტექ ნი კუ რი რეპ რო დუ ცი რე ბა დო ბის 
ხა ნის პრო ექ ტი ა. 

ბე ნი ა მი ნის თ ვის აურა და მი სი გაქ რო ბის თუ გახ რ წ-
ნის პრობ ლე მა არ ყო ფი ლა არც მხო ლოდ კა პი ტა ლიზ მის 
და არც ტექ ნი კის კრი ტი კა. მის ტი კუ რი ელე მენ ტი მის ნა-
აზ რევ ში ნოს ტალ გი ის გა მო ხა ტუ ლე ბა ცაა უკ ვე გამ ქ რა-
ლი, არ ქა უ ლი, ცი ვი ლი ზა ცი ის კონ ვენ ცი ე ბის გან შე უ ლა-
მა ზე ბე ლი და გა უ ერ თ ფე როვ ნე ბუ ლი სამ ყა როს მი მართ, 
რომ ლის ძი ე ბაც შემ დ გო მი ეპო ქის არა ერ თი ხე ლო ვა ნის 
მა მოძ რა ვე ბე ლიც გამ ხ და რა. თა ვის ერ თ -ერთ უკა ნას კ ნელ 
პუბ ლი კა ცი ა ში, რო მე ლიც შარლ ბოდ ლერს ეძღ ვ ნე ბა, ბე-
ნი ა მი ნი კი დევ ერ თხელ და უბ რუნ და აურის თე მას და, შე იძ-
ლე ბა ით ქ ვას, კი დევ უფ რო მე ტად ბუნ დო ვა ნი ფორ მუ ლი-
რე ბა მო ძებ ნა: „ხოლო მზე რა ში მო ლო დი ნი ბუ დობს, რომ 
მას უპა სუ ხებს ის, ვი საც მზე რა ეძღ ვ ნე ბა. რა ი მე გა მოვ-
ლი ნე ბის აურის გან ც და ნიშ ნავს მის თ ვის თვა ლის გა ხე ლის 
უნა რის მი ნი ჭე ბას.” 
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გი ორ გი გე თი აშ ვი ლი: ყვე ლა ფე რი შე სავ ლით 
უნ და და იწყოს კაც მაო და შე სავ ლის სა ხით 
ვიტყო დი: შენს ფილ მოგ რა ფი ას რომ ვათ ვა ლი-
ე რებ დი, ვფიქ რობ დი, რამ დე ნად ცო ტა რე ჟი-
სო რი გვყავს, ვი საც 4, 5 ან მეტ ფილ მ ზე ექ ნე ბა 
ნა მუ შე ვა რი; ოპე რა ტო რე ბი, ხმის რე ჟი სო რე ბი 
და მე მონ ტა ჟე ე ბი ხართ ის ადა მი ა ნე ბი, ვი საც 
ყვე ლა ზე მე ტი პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა და 
გა კე თე ბუ ლი პრო ექ ტი გაქვთ. მსოფ ლიო მას შ-
ტა ბი თაც რე ჟი სო რე ბის (ვიტყოდი ავ ტო რე ბის) 
უმე ტე სო ბა, შე იძ ლე ბა, ერ თ ზე მე ტი ფილ მის 
გა და ღე ბა საც ვერ ახერ ხებ დეს და ამი ტომ, 
გან სა კუთ რე ბით ისე თი მცი რე ინ დუს ტ რი ის 
პი რო ბებ ში, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ში ა, კი დევ 
უფ რო შე სამ ჩ ნე ვი ა, რომ კი ნოს ხერ ხე მა ლი 
და მთა ვა რი ბირ თ ვი თქვენ ხართ. რამ დე ნად 
ეთან ხ მე ბი და აც ნო ბი ე რებ ამას? 

გი ორ გი შვე ლი ძე – უბ რა ლოდ ასე თი სპე ცი-
ფი კა ა. რე ჟი სორს 2-3 წე ლი წად ში ერ თხელ 
შე უძ ლია ახა ლი ფილ მის გა და ღე ბა, ჩვენს 
რე ა ლო ბა ში ეს დრო 5-6 წე ლი წა დამ დე იზ-
რ დე ბა, ისიც, თუ გა უ მარ თ ლებთ. ტექ ნი კურ 
ჯგუფ ში მო მუ შა ვე ადა მი ა ნებს წე ლი წად ში 
სამ ფილ მ ზეც კი შე უძ ლი ათ მუ შა ო ბის მოს წ-
რე ბა. რამ დე ნიც არ უნ და ვი სა უბ როთ კი ნოს 
კომ პ ლექ სუ რო ბა ზე, ოპე რა ტო რის, მხატ ვ რის, 

ხმის რე ჟი სო რის, მსა ხი ო ბის ან გამ ნა თებ ლის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე ამ პრო ცე სის დროს, კი ნო რე-
ჟი სო რის გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლი ა. ჩვენ თუ 
ხერ ხე მა ლი ვართ, უფ რო სწო რად, სხე უ ლის 
სხვა დას ხ ვა ნა წი ლე ბი, რე ჟი სო რი თა ვი ა. თუ 
ერ თი ორ გა ნო მო ი კოჭ ლებს, არა უშავს, თვა-
ლის და ხუჭ ვაც კი შე იძ ლე ბა, თა ვის გა რე შე კი 
არა ფე რი გა მო ვა. ასე რომ, რა ო დე ნო ბას დი დი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს, მთა ვა რი შე ნი რო ლის 
კარ გად შეს რუ ლე ბა ა. 

გ.გ. – ოპე რა ტო რო ბა რო ცა გა დაწყ ვი ტე, მა შინ 
რო გო რი სი ტუ ა ცია იყო და რო გორ წარ მო გედ-
გი ნა შე ნი მო მა ვა ლი? 

გ.შ. – ოპე რა ტო რო ბა 1994 წელს გა დავ წყ ვი ტე, 
რო ცა სკო ლას ვამ თავ რებ დი. მა შინ მი ღე ბა 
ყო ველ ხუთ წე ლი წად ში ერ თხელ იყო. სამ წუ-
ხა როდ თუ სა ბედ ნი ე როდ, მო მი წი ა, ოთხი წე-
ლი მო მე ცა და. ჩა ვა ბა რე თე ატ რ მ ცოდ ნე ო ბა ზე 
და მთე ლი ეს პე რი ო დი ცუ და დაც არ ვსწავ-
ლობ დი. (იცინის)

თუმ ცა, სულ ვი ცო დი, დრო მო ვი დო და და 
დავ ტო ვებ დი ამ სპე ცი ა ლო ბას. დიპ ლო მის 
აღე ბა ღა მრჩე ბო და, რო ცა სა ბუ თე ბი გა ვი ტა-
ნე და თა ვი დან ჩა ვა ბა რე სა ო პე რა ტო რო ზე. ამ 
ხუთ წე ლი წად ში ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, ალ-

ესა უბ რა გი ორ გი გე თი აშ ვი ლი

უჩინარის
  გამოჩენა

ინტერვიუგიორგიშველიძესთან

გი ორ გი შვე ლი ძე (1977) – და ამ თავ რა სა ქარ თ ვე ლოს თე ატ რი სა 
და კი ნოს უნი ვერ სი ტე ტი ოპე რა ტო რის სპე ცი ა ლო ბით 
(მიხეილ მედ ნი კო ვის სა ხე ლოს ნო).
2019 წელი – აირჩიეს კინოაკადემიის წევრად. 
2019 წელი – დაჯილდოვდა ამე რი კის კი ნო ო პე რა ტორ თა 

ასო ცი ა ცი ის (ASC) პრი ზით (Spotlight Award). 
გა და ღე ბუ ლი აქვს ფილ მე ბი: სა მი სახ ლი (2008), და ბა დე ბუ ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში 
(2011), მა რი ლი ვით თეთ რი (2011), მე სა ა თე (2011), ნა მე (2017), კო მე ტე ბი (2019) და სხვა.
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ბათ, იმ ადა მი ა ნე ბის გაც ნო ბა და შემ დეგ ჩვე ნი 
და მე გობ რე ბა იყო, ვის თა ნაც ახ ლაც ვმე გობ-
რობ და ვის თან ერ თა დაც ვი ღებ ფილ მებს. 

გა ნად გუ რე ბუ ლი იყო ქვე ყა ნაც და კი ნო-
წარ მო ე ბაც, აკა დე მი უ რი პრო ცე სიც ნა ხევ რად 
ფიქ ცი უ რი იყო, თუმ ცა ეს წლე ბი გა მორ ჩე-
უ ლად მხი ა რუ ლი, შე მოქ მე დე ბი თი და თა ვი-
სუ ფა ლი იყო. მახ სოვს, სწავ ლის დროს სულ 
მჯე რო და, რომ მუ დამ ამ საქ მით ვიქ ნე ბო დი 
და კა ვე ბუ ლი. ზუს ტად მახ სოვს ეს არ სა ი დან 
მო სუ ლი ოპ ტი მიზ მი.

გ.გ. – რა ტომ მო გინ და ამ პრო ფე სი ის არ ჩე ვა? 
(ოჯახი, საყ ვა რე ლი ფილ მი, მი სა ბა ძი ტი პი ან 
სხვა ფაქ ტო რი თუ მოქ მე დებ და?). 

გ.შ. – პირ ვე ლად დე დამ მირ ჩი ა, ხომ არ გა ინ-
ტე რე სებ სო? ეგ რე ვე და ვე თან ხ მე და ხუ თი წე-
ლი ბე ჯი თად ვე ლო დე მი ღე ბას.

უკ ვე მე რე, რამ დე ნი მე წლის წინ, მი ვამ ს გავ-
სე მა მა ჩე მის პრო ფე სი ას. ძა ლი ან ჰგავს მგო ნი 
სცე ნოგ რა ფია და ოპე რა ტო რო ბა ერ თ მა ნეთს, 
ისე ვე რო გორც სა მუ შა ოს სპე ცი ფი კა. ორი ვე 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი მა სა ლის ვი ზუ ა ლურ გამ დიდ-
რე ბა ზეა პა სუ ხის მ გე ბე ლი, ორი ვე რე ჟი სორ თან 
ერ თად მუ შა ობს და აგ ნებს ამა თუ იმ მხატ ვ რულ 
გა დაწყ ვე ტას. არ ვი ცი, რამ დე ნად იმოქ მე და ამ 
არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბის დროს ქვეც ნო ბი ერ მა, მა-
შინ ამა ზე ნამ დ ვი ლად არ მი ფიქ რი ა.

გ.გ. – სცე ნოგ რა ფი ას თან მსგავ სე ბა ახ სე ნე და 
ახ ლა თუ გაქვს რა მე, რა საც შთა გო ნე ბის თ ვის 
მი მარ თავ ხოლ მე (მაგალითად, ფო ტოგ რა ფი ა, 
ნა ხა ტე ბი, არ ქი ტექ ტუ რა, გე ო მეტ რი ა...) თუ 
შე ნი ინ ს პი რა ცი ის წყა რო ძი რი თა დად კი ნო-
ფილ მე ბი ა? 

გ.შ. – ინ ს პი რა ცი ას იღებ ყვე ლაფ რი დან – წიგ-
ნი, მუ სი კა, კი ნო, ფო ტო, ამინ დი, მოგ ზა უ რო-
ბა, ქუ ჩა ში ხალ ხ ზე დაკ ვირ ვე ბა... ყვე ლა ფე რი 
სადღაც ინა ხე ბა და სა ჭი რო დროს გად გე ბა. 
ალ ბათ, მთა ვა რია დაკ ვირ ვე ბა და სწო რად ან 
სწო რი რა ღა ცე ბის შე ნახ ვა.

ჩვენს დრო ში ყო ველ დღე უამ რავ ვი ზუ ა-
ლურ მა სა ლას ვუ ყუ რებთ, ძი რი თა დად ყვე ლა-
ფე რი გა მო უ სა დე გა რი ა, თუმ ცა უცებ შე იძ ლე-
ბა არაპ რო ფე სი ო ნა ლის ისე თი მა გა რი ფო ტო 
ნა ხო, რომ დიდ ხანს გაგ ყ ვეს ემო ცი ა. მაგ რამ 
ვფიქ რობ, რომ კი ნო ში მო მუ შა ვე ადა მი ა ნის თ-
ვის უფ რო მე ტად მოძ რა ვი ვი ზუ ა ლია მთა ვა რი. 
ანუ ოპე რა ტო რის ერ თ -ერ თი თვი სე ბა უნ და 
იყოს მოძ რა ო ბა ში აზ როვ ნე ბა, ამი ტომ ფო ტო-
თი და გა ყი ნუ ლი სუ რა თე ბით დი დად არ დავ ტ-
ვირ თავ დი ახალ ბე და კო ლე გებს.

გ.გ. – რას და ა სა ხე ლებ დი ყვე ლა ზე გან საც-
ვიფ რე ბელ ოპე რა ტო რულ ნა მუ შევ რებ ში? რო-
გორც ყვე ლა დრო ის თ ვის, ისე 21 სა უ კუ ნე ში 

რას გა მო არ ჩევ დი და ქარ თულ კი ნო შიც რო-
მელ ან ვის ნა მუ შე ვარს თვლი მა ღა ლი სინ ჯის 
კი ნოდ? ასე ვე, სა ინ ტე რე სო ა, შე ნი სუ ბი ექ ტუ-
რი გე მოვ ნე ბით, ფილ მე ბი, რომ ლე ბიც მოგ-
წონს და ფილ მე ბი, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბუ-
ლი ოპე რა ტო რუ ლი შეს რუ ლე ბით გა მო ირ ჩე ვა, 
ხში რად ემ თხ ვე ვა ერ თ მა ნეთს? ან სხვაგ ვა რად 
რომ ვთქვა, დას რუ ლე ბუ ლი ფილ მის შე ფა სე-
ბი სას ყვე ლა ზე მეტ წო ნას რას ანი ჭებ? რა აქ-
ცევს ფილმს კარგ ფილ მად შე ნი აზ რით? 

გ.შ. – არი ან ოპე რა ტო რე ბი, რო მელ თა ნო-
ვა ცი უ რი მიგ ნე ბე ბი წინ სწევს და ავი თა რებს 
სფე როს. ალ ბათ, სულ რამ დე ნი მე ა, რომ ლებ-
მაც უნი კა ლუ რი, მათ თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
სტი ლი შექ მ ნეს, ისი ნი არა ვის ში არ შეგ ვეშ ლე-
ბა. მათ ის ტო რია შექ მ ნეს. წლე ბის შემ დე გაც 
უამ რა ვი კო ლე გა პო უ ლობს ინ ს პი რა ცი ას მათ 
ხელ წე რებ ში. თუმ ცა, არის ისე თი მა გა ლი თე-
ბიც, რო ცა ძა ლი ან კარ გი ნა მუ შე ვა რი ცალ კე 
დარ ჩე ნი ლა და ვერ დახ მა რე ბია ფილ მის სა-
ერ თო ქსო ვილს. ოპე რა ტო რის ორ უმ ნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნეს გა მოწ ვე ვას გა მო ვარ ჩევ დი – ერ თი 
ის, რომ შეძ ლოს, მო ერ გოს სხვა დას ხ ვა რე-
ჟი სორს, მის სტილს, სურ ვი ლებს (ეს ყვე ლა ზე 
რთუ ლად მი მაჩ ნი ა, რად გან წლე ბის შემ დეგ 
მა ინც რა ღაც რიტ მი და გე მოვ ნე ბა გი ყა ლიბ-
დე ბა და ცო ტა რთუ ლია პო ლა რუ ლად გან ს ხ-
ვა ვე ბულ მო ცე მუ ლო ბა ში მუ შა ო ბა); მე ო რე კი 
ისა ა, რომ შე ნი მიგ ნე ბე ბი და გა დაწყ ვე ტე ბი 
ყო ველ თ ვის მო არ გო სცე ნარს და არა შენს 
ეგოს. ამი ტო მაც, მა ღა ლი სინ ჯის კი ნოდ ის 
გა მოდ გე ბა, სა დაც ყვე ლა ფე რი სწო რად მუ შა-
ობს – თუ მა ყუ რე ბე ლი ფილ მის ბო ლოს თა ვის 
თავ ში და ბა დე ბულ ემო ცი ა ზე ფიქ რობს და არა 
ცალ კე ულ კომ პო ნენ ტებ ზე, ესე იგი ყვე ლა ფე-
რი კარ გა და ა.

გ.გ. – რე ჟი სო რებ თან ურ თი ერ თო ბა ზეც რომ 
მითხ რა: გი მუ შა ვია რო გორც ახალ ბე და, ისე 
გა მოც დილ ავ ტო რებ თან, ყო ფი ლა შემ თხ ვე-
ვე ბი, რო ცა შენ ჯერ ახალ გაზ რ და და გა მო-
უც დე ლი იყა ვი რე ჟი სორ თან შე და რე ბით და 
პი რი ქი თაც, რო ცა შენ უფ რო მე ტი გა მოც დი-
ლე ბა გაქვს, ვიდ რე რე ჟი სორს. ამ ნი უ ან სე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით მათ თან თა ნამ შ რომ ლო ბაც 
სხვა ნა ი რი გა მო დის ხოლ მე? – მრა ვალ ფე რო-
ვა ნი? სა ინ ტე რე სო? რა თა ვი სე ბუ რე ბე ბი შე-
გიმ ჩ ნე ვია და რა იყო და სა მახ სოვ რე ბე ლი გა-
მოც დი ლე ბა?

გ.შ. – მი მუ შა ვია და ვმუ შა ობ რე ჟი სო რებ თან, 
რომ ლებ საც რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
მუ შა ო ბის სტი ლი და შე ხე დუ ლე ბე ბი აქვთ. ზო-
გი კარ გად ერ კ ვე ვა ტექ ნი კურ სა კითხებ ში, 
ზო გი ზუს ტად ამ ზა დებს გა და სა ღებ კად რი-
რე ბას და შემ დეგ მას მივ ყ ვე ბით, ზოგს თავ ში 
აქვს მთე ლი ფილ მის სტრუქ ტუ რა და ზუს ტად 
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იცის, სად გაჭ რის კადრს და ახა ლი სცე ნა რო-
გორ და იწყე ბა, ზო გი თავს იზღ ვევს და ბევრს 
იღებს, ზო გი ასე არ კონ კ რეტ დე ბა, უფ რო თა-
ვი სუფ ლად უდ გე ბა, მიჰ ყ ვე ბა გან წყო ბებს გა-
და ღე ბის მო ე დან ზე და შე იძ ლე ბა სცე ნა რის 
მი ხედ ვით დად გე ნი ლი ფი ნა ლი და საწყის ში გა-
და ი ტა ნოს.

რა ხან არა ვის უსა უბ რია ამა ზე და არა ვის 
უს წავ ლე ბია ჩვენ თ ვის, სულ ვდარ დობ დი და 
ვფიქ რობ დი, რო მე ლია უფ რო მარ თე ბუ ლი გზა 
– გათ ვა ლო ყვე ლა ფე რი უზუს ტე სად და მიჰ ყ-
ვე გეგ მას, რაც კი ნო წარ მო ე ბას სჭირ დე ბა და, 
ობი ექ ტუ რად, მეც უფ რო მშვი დად მამ ყო ფებს, 
თუ და ი ტო ვო სა შუ ა ლე ბა, რომ გა და ღე ბის მო ე-
დან ზე შეც ვა ლო ან მო ი ფიქ რო რა ღა ცე ბი, მის-
ცე შენ თავს უფ ლე ბა, გა და უხ ვიო ყვე ლა გეგ-
მას? მივ ხ ვ დი, რომ ფილ მის წარ მა ტე ბის თ ვის 
ერ თი ფორ მუ ლა არ არ სე ბობს. ყვე ლა ზე მთა-
ვა რი ა, რომ რე ჟი სორ თან ერ თად, ერთ ენა ზე 
ილა პა რა კო. შე იძ ლე ბა ზუს ტად ვერ გითხ რას, 
რა ობი ექ ტი ვი უნ და, მაგ რამ ჰქონ დეს ზუს ტი 
ხედ ვა და ამ ხედ ვას გა სა გე ბად უზი ა რებ დეს 
სხვებს. უნ და შე ეძ ლოს, სულ მი ნი მუმ იყოს და-
მა ჯე რე ბე ლი და გარ კ ვე ვით მი გა ნიშ ნოს, მოს-
წონს თუ არა სხვი სი შე თა ვა ზე ბუ ლი იდე ა.

გ.გ. – რო გო რია უშუ ა ლოდ მათ თან მუ შა ო ბის 
პრო ცე სი? ერ თად ფიქ რობთ ხედ ვა ზე, გა რე-
მო ზე, ფერ ზე, ატ მოს ფე რო ზე, რიტ მ ზე? შე-
გიძ ლი ა, შე ნი გა მოც დი ლე ბით მოგ ვიყ ვე, სად 
გა დის ზღვა რი ოპე რა ტო რი სა და რე ჟი სო რის 
კომ პე ტენ ცი ებს შო რის? რა უნ და შეს თა ვა ზოს 
ოპე რა ტორ მა და პი რი ქით, რა ევა ლე ბა რე ჟი-
სორს? და იდე ა ლურ შემ თხ ვე ვა ში რო გო რი უნ-
და იყოს ეს თა ნა შე მოქ მე დე ბა? 

გ.შ. – ოპე რა ტო რი სა და რე ჟი სო რის კომ პე ტენ-
ცი ებს შო რის გავ ლე ბუ ლი ზღვა რი ნამ დ ვი ლად 
არაა სწო რი წრფე, ის მრუ დი ა, რო მე ლიც ხში-
რად ძა ლი ან შორს იჭ რე ბა ხოლ მე ჩვენს კომ-
პე ტენ ცი ებ ში. შე იძ ლე ბა რე ჟი სორს მი ვუ თი თო 
ისე თი რამ, რაც ჩე მი საქ მე ნამ დ ვი ლად არა ა, 
მა გა ლი თად, მსა ხი ო ბის თა მაშ ზე ან მი ზან ს-
ცე ნა რამ დე ნად ჯდე ბა მო მა ვა ლი მონ ტა ჟის 
სტრუქ ტუ რა ში, მან კი გა მის წო როს და ყე ნე-
ბუ ლი შუ ქის ხა სი ა თი ან და ი წუ ნოს შერ ჩე უ ლი 
ობი ექ ტი ვი. მთა ვა რი, რა შიც ვერ ჩა ე რე ვი, რე-
ჟი სო რის რიტ მი, ხედ ვა, თხრო ბის ინ დი ვი დუ ა-
ლუ რო ბა ა. მხო ლოდ ის არის სა ბო ლოო ფილ-
მის ავ ტო რი, ამი ტო მაც უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა, 
ყვე ლას გან მი ე ცეს სა შუ ა ლე ბა, რომ მაქ სი მა-
ლუ რად თა ვი სი არ ჩე უ ლი გზით იაროს. 

 შე იძ ლე ბა კომ პე ტენ ცი ებ ში ჩა რე ვა არას-
წო რი და გა მა ღი ზი ა ნე ბე ლიც იყოს, უბ რა ლოდ, 
რო ცა ორი ვეს გა აზ რე ბუ ლი აქვს ფილ მის სა-
ერ თო ხედ ვა, რო ცა უთ ქ მე ლად, ინ ტუ ი ცი უ რად 
(ასეც ხდე ბა) ან პი რი ქით, შე თან ხ მე ბუ ლად რა-
ღაც სტილს მიჰ ყ ვე ბით, მა შინ ეს ჩა რე ვა დახ-

მა რე ბა გა მო დის, რო მე ლიც არა ამ ბი ცი ით, 
არა მედ სა ერ თო მიზ ნის მიღ წე ვის სურ ვი ლით 
არის გა მოწ ვე უ ლი. 

გ.გ. – ზა ზა ხალ ვაშ სა და ნამეზე ცალ კე მოგ ვი-
წევს სა უ ბა რი. რო გო რი იყო მას თან მუ შა ო ბა, 
რო გორც რე ჟი სორ თან? რა იყო შენ თ ვის ყვე-
ლა ზე სა ინ ტე რე სო და მიმ ზიდ ვე ლი სა ო პე რა-
ტო რო და რე ჟი სორ თან ურ თი ერ თო ბის თვალ-
საზ რი სით? 

გ.შ. – ცო ტა შო რი დან და ვიწყებ. გა ვაც ნო ბი ე-
რე, რომ სტუ დენ ტო ბი დან დაწყე ბუ ლი, რა ღაც 
ფა ზებს გავ დი ვარ და შე იძ ლე ბა არც დამ თავ-
რე ბუ ლა ეს გა და ფა სე ბე ბი. ზუს ტი და საწყი სი 
და და სას რუ ლი არ აქვს ამ ფა ზებს, არც მა ინ ც-
და მა ინც ასი პრო ცენ ტით ერთ მო ცე მუ ლო ბას 
ასა ხავს რო მე ლი მე ფა ზა. შე ვეც დე ბი, აღ ვ წე-
რო ეს პე რი ო დე ბი. 

პირ ველს და ვარ ქ მევ დი იმი ტა ცი ის ფა ზას. 
ამ დროს ცდი ლობ, გა ი მე ო რო რო მე ლი მე კად-
რი, მი ზან ს ცე ნა, შუ ქი, მთლი ა ნი სტი ლი, რო-
მე ლიც იმ დროს აქ ტუ ა ლუ რი ა, ამით კი ცდი-
ლობ, თა ვი მი ა კუთ ვ ნო მსოფ ლიო ინ დუს ტ რი ის 
ნა წილს, და ამ ტ კი ცო, რომ შენც აკ მა ყო ფი ლებ 
რა ღაც წარ მო სახ ვით სტან დარტს, ხა რისხს, 
უფ რო კი შენ თავს უმ ტ კი ცებ, რომ შენც შე-
გიძ ლია ასე. ამ დროს უფ რო ფო რი ა ქობ, უყუ-
რებ ყვე ლა ფერს ერ თად, ცდი ლობ, ბევ რი რამ 
და ი მახ სოვ რო და მე რე გა მო ი ყე ნო. 

შემ დე გია ინ ს პი რა ცი ა, რო დე საც რა ღა ცის 
გა მე ო რე ბა აღა რაა პრი ო რი ტე ტი და უფ რო შენ 
თავ ში იწყებ ძი ე ბას. ცდი ლობ, შე ნი ნა აზ რე ვი 
და ფილ მის მო ცე მუ ლო ბა ერ თ მა ნეთს შე უ თავ-
სო. ეძებ ინ ს პი რა ცი ას სცე ნარ ში და არა სხვა 
ფილ მებ ში. უფ რო თავ და ჯე რე ბუ ლი ხარ და 
გა დი ხარ შენს გზას. ხარ მშვი დად, კმა ყო ფი ლი 
ხარ იმით, რომ ტვი ნი აღარ ეძებს პირ და პირ 
მა გა ლი თებს, თუმ ცა ჯერ კი დევ ერი დე ბი სი-
თა მა მეს.

შემ დე გი კი არის ნო ვა ცი ა, რო დე საც ცდი-
ლობ, ის გა ა კე თო, რაც არ გა კე თე ბუ ლა, ცდი-
ლობ, სულ სხვა მხრი დან შე ხე დო ამა თუ იმ 
გა დაწყ ვე ტას. თან არ გე ში ნი ა, რომ ვე ღარ 
ჩაჯ დე ბი დამ კ ვიდ რე ბულ სტან დარ ტ ში და ეს 
უფ რო მეტ სი ა მოვ ნე ბას გა ნი ჭებს. სხვის თ ვის 
თუ წუ ნი ა, შენ თ ვის მცდე ლო ბა ა, აღ მო ჩე ნა ა. 

შე იძ ლე ბა ბო ლომ დე ჯერ ვერ თა ვი სუფ ლ-
დე ბი, ხში რად ვერ ბე დავ ან წი ნა მდგო მა რე ო-
ბე ბი გძლევს, თუმ ცა ზუს ტად იცი, რომ ასე აზ-
როვ ნე ბა უფ რო სა ინ ტე რე სო და სა სი ა მოვ ნო ა. 

ამ ყვე ლაფ რის გა და აზ რე ბა ში კი სწო რედ 
ზა ზა ხალ ვა ში და მეხ მა რა, რო მე ლიც უკ ვე 
დი დი ხა ნი იყო ასეთ ფა ზა ში. ის ყო ველ თ ვის 
ცდი ლობ და, ეაზ როვ ნა და გა ე კე თე ბი ნა თა-
ვი სე ბუ რად, მი ღე ბუ ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად. 
და ალ ბათ ეს არის კარ გი კი ნოს ძა ლა, რო დე-
საც გრძნობ ძა ლი ან ნაც ნობს, რო მე ლიც ამავ-



46 

დ რო უ ლად სრუ ლი ად უც ნა უ რად არის შენ თ ვის 
მო წო დე ბუ ლი. ძა ლი ან ბევ რი შე ხე დუ ლე ბა და 
სტე რე ო ტი პი შე მეც ვა ლა მას თან მუ შა ო ბა ში 
და ურ თი ერ თო ბა ში. 

ნამე იყო ამ ყვე ლაფ რის და საწყი სი. თა ვი-
დან ვერც კი ვი აზ რებ დი ბო ლომ დე ამ თა ვი-
სუფ ლე ბის მდგო მა რე ო ბას, უბ რა ლოდ ინ ტუ ი-
ცი უ რად მივ ყ ვე ბო დი. პა ნი კის და სი ა მოვ ნე ბის 
მდგო მა რე ო ბე ბი ცვლი და ერ თ მა ნეთს. პა ნი კა-
ში ვარ დე ბი, რო ცა სტე რე ო ტი პი გემ ს ხ ვ რე ვა, 
ისევ ში შობ, რომ რა ღაც წარ მო სახ ვით სტან-
დარტს ვერ და აკ მა ყო ფი ლებ, აღარ იქ ნე ბი 
”მიღებულის” ნა წი ლი და პი რი ქით, გსი ა მოვ-
ნებს ახა ლი აღ მო ჩე ნე ბი, ახა ლი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი, უფ რო თა ვი სუფ ლად ყოფ ნა. 

გ.გ. – ზა ზას თან ერ თად გა და ი ღეთ ლოტო 
(თუმცა, სამ წუ ხა როდ, თვი თონ ვერ შეძ ლო 
დას რუ ლე ბა). ნამეს შემ დეგ რა გა მოც დი ლე-
ბა იყო მო რი გი ფილ მი, რით გან ს ხ ვავ დე ბო და 
პრო ცე სიც და მა სა ლაც, მი თუ მე ტეს, რომ შავ - 
თეთ რ შია გა და ღე ბუ ლი. 

გ.შ. „ლოტოზე” მუ შა ო ბა კი უკ ვე ერ თი ა ნი შე-
მარ თე ბით და ვიწყეთ, ისევ ბევ რი იყო ინ ს-
ტინ ქ ტი, მაგ რამ ჭარ ბობ და ორი ვეს სურ ვი ლი, 
გაგ ვე კე თე ბი ნა „სხვანაირად”. გვქონ და ბევ რი 
ფიქ რი, მცდე ლო ბა, კა მა თი, შუა გზა ში აღ მო-
ჩე ნი ლი მიგ ნე ბე ბი, თუმ ცა ეს სიმ სუ ბუ ქე და 
სი ა მოვ ნე ბა არ გვტო ვებ და. გა და ღე ბის პე რი-
ო დი იყო ყვე ლა ზე სა სი ა მოვ ნო, რაც კი მქო ნია 
ოდეს მე. შე მოდ გო მის ამინ დი, ბა თუ მუ რი ეზო, 
პა ტა რა ჯგუ ფი, თა ვი სუფ ლე ბა გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბებ ში, უმე ტე სად არაპ რო ფე სი ო ნა ლი მსა-
ხი ო ბე ბი, ხან და ხან ეზოს მცხოვ რებ ლე ბი. ეს 
იყო კი ნოს გა და ღე ბის ყვე ლა ზე თა ვი სუ ფა ლი 
და გუ ლახ დი ლი პრო ცე სი. 

გ.გ. – შე ნით თუ გა იხ სე ნებ დი და გა მო არ ჩევ დი 
რო მე ლი მე შენს ფილმს ან რე ჟი სორს, რო მელ-
თან მუ შა ო ბაც ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო და ნა ყო-
ფი ე რი აღ მოჩ ნ და? 

გ.შ. – გა და ღე ბის პრო ცე სი არის მგო ნი ყვე ლა-
ზე ინ ტენ სი უ რი ურ თი ერ თო ბის ფორ მა. იფი-
ტე ბი ემო ცი უ რად, ფი ზი კუ რად, კა მა თობთ, 
ჩხუ ბობთ, ერ თად გი ხა რი ათ. იმის გარ და, რომ 
შენ პრო ფე სი ო ნა ლურ გზას გა დი ხარ მათ თან 
ერ თად, გაქვს ზე მოქ მე დე ბა მათ ზე, ისი ნიც 
გცვლი ან და გაძ ლე ვენ გა და ფა სე ბის სა შუ ა ლე-
ბას. ყვე ლაფ რის მე რე, რა ღაც უხი ლა ვი, უთ-
ქ მე ლი სი ახ ლო ვის შეგ რ ძ ნე ბა გრჩე ბა ხოლ მე, 
ამი ტომ ვინ მეს გა მორ ჩე ვა ძა ლი ან რთუ ლი ა, 
ყვე ლას რა ღაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი აქვს 
შენს ცხოვ რე ბა ში. 

გ.გ. – ამას წი ნათ ლე ვან პა ა ტაშ ვი ლის ძველ 
ტექ ს ტებს ვკითხუ ლობ დი, სა დაც სა უბ-

რობს ოპ ტი კურ სივ რ ცე ზე. ერ თია სამ ყა როს 
„რეალური” ობი ექ ტუ რი აღ ქ მა, რა საც ადა მი ა-
ნის თვა ლი ხე დავს თა ვი სი პერ ს პექ ტი ვი თა და 
გე ო მეტ რი ით, ხო ლო მე ო რე – ოპ ტი კუ რი სივ რ-
ცე, რო მე ლიც კა მე რის ობი ექ ტივ ში ჩნდე ბა და 
ლინ ზე ბი სა და სხვა ოპ ტი კუ რი ხელ საწყო ე ბის 

ინტერვიუ
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სა შუ ა ლე ბით ის, რაც კა მე რის თვა ლით ჩანს, 
შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს (ორგანიზდეს) მრა ვალ-
ნა ი რად და, გან სა კუთ რე ბით, მხატ ვ რუ ლი ჩა ნა-
ფიქ რის შე სა ბა მი სად. შე გიძ ლი ა, ისე თი ლინ ზა 
გა მო ი ყე ნო, რომ ლი თაც სივ რ ცეს უფ რო შე ა-
ვიწ რო ებ, საგ ნე ბის ზო მას გაზ რ დი ან პი რი ქით, 

გაშ ლი და ობი ექ ტე ბის ზო მებს და ა პა ტა რა ვებ, 
შე გიძ ლი ა, სიღ რ მე მის ცე გა მო სა ხუ ლე ბას, 
შე გიძ ლი ა, პი რი ქით... ეს ის სპე ცი ფი კუ რად 
დარ გობ რი ვი ნი უ ან სე ბი ა, რომ ლე ბიც შე იძ-
ლე ბა არა თუ კი ნომ ცოდ ნემ ან ჩვე უ ლებ რივ მა 
მკითხ ველ მა/ მა ყუ რე ბელ მა, არა მედ რე ჟი სორ-
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მაც არ იცო დეს ან არ ჰქონ დეს ამა ზე ნა ფიქ რი. 
თუ შე გიძ ლი ა, რომ ამ ოპე რა ტო რულ ძა ლა სა 
და შე საძ ლებ ლო ბებ ზე მოგ ვიყ ვე – რა შე უძ ლია 
კა მე რას, ლინ ზებ სა და კარგ ოპე რა ტორს? 

გ.შ. – კარგ ოპე რა ტორს შე უძ ლი ა, დარ ჩეს 
უხი ლა ვი, გაჩ ვე ნოს მსა ხი ო ბე ბის თა მა ში, გა-
ფიქ რე ბი ნოს, რომ სცე ნა ნამ დ ვილ მთვა რის 
შუქ ზეა გა და ღე ბუ ლი, თა ვი სი რიტ მით არ 
გა უს წ როს დრა მა ტურ გი ას, არ დად გეს სათ ქ-
მელ ზე მაღ ლა. იხ მა როს უამ რა ვი ტექ ნი კა და 
ეს ვერ შე ამ ჩ ნიო და პი რი ქით, შე ეძ ლოს ერ თი 
ნა თუ რით ხა სი ა თის შექ მ ნა. უნ და ფლობ დეს 
ცოდ ნას, რომ გა მო ი ყე ნოს უამ რა ვი არ სე-
ბუ ლი ტექ ნი კა და ჰქონ დეს გე მოვ ნე ბა, რომ 
ყვე ლა ფე რი უხი ლა ვი დარ ჩეს და ორ გა ნუ ლი 
იყოს დრა მა ტურ გი ას თან და რე ჟი სო რის ჩა-
ნა ფიქ რ თან. 
გ.გ. – ოპე რა ტო რო ბა ისე თი საქ მი ა ნო ბა ა, რომ 
წარ მო უდ გე ნე ლია „პარტნიორი” ტექ ნი კის გა-
რე შე. წმინ დად ტექ ნი კუ რი კითხ ვა მინ და და-
გის ვა და თა ვი თა ვი სუფ ლად იგ რ ძე ნი ისე თი 
რა მე ე ბის და სა სა ხე ლებ ლად, რაც შე იძ ლე ბა 
მკითხ ველ მა ვერ გა ი გოს. მოკ ლედ, შე გიძ ლია 
მო დე ლე ბი და ტექ ნი კუ რი ტერ მი ნე ბი და ა სა-
ხე ლო. შე ნი კა რი ე რის მან ძილ ზე რო მე ლი კა-
მე რე ბი ან ლინ ზე ბი იყო, რაც ძა ლი ან შე გიყ-
ვარ და, რო მელ თან მუ შა ო ბაც ძა ლი ან კარგ 
მო გო ნე ბად გრჩე ბა და რო გორ ეგუ ე ბი ყვე ლა 
ჯერ ზე გა ნახ ლე ბუ ლი მო დე ლის კა მე რა ზე გა-
დას ვ ლას? შე ნი სა უ კე თე სო მე გობ რე ბი ან პარ-
ტ ნი ო რე ბი რო მე ლი კა მე რე ბი იყო?

გ.შ. – თე ო რი უ ლად, ყვე ლაფ რით შე იძ ლე-
ბა ფილ მის გა და ღე ბა, რა საც კი კა მე რა აქვს. 
ბო ლოდ რო ინ დე ლი რამ დე ნი მე ძა ლი ან კარ გი 
ფილ მი მახ სენ დე ბა, რომ ლე ბიც ტე ლე ფო ნით 
გა და ი ღეს. თუმ ცა ეს არის მხატ ვ რუ ლი გა-
დაწყ ვე ტა და უფ რო რე ჟი სო რის არ ჩე ვა ნი ა, ამ 
გა მომ სახ ვე ლო ბი თი ხერ ხით გა მო ხა ტოს თა ვი-
სი სათ ქ მე ლი. რა თქმა უნ და, გა მო სა ხუ ლე ბა-
ზე ზრუნ ვა ოპე რა ტო რის მო ვა ლე ო ბა ა, მაგ რამ 
ამ ტი პის გა დაწყ ვე ტი ლე ბას უფ რო რე ჟი სო რი 
იღებს. 

გა და მი ღია საკ მა ოდ ბევ რი კა მე რით – ტე-
ლე ფო ნი, ფო ტო ა პა რა ტი, პირ ვე ლი ციფ რუ ლი 
კა მე რე ბი, სა ტე ლე ვი ზიო კა მე რე ბი, ორი ფილ-
მი ფირ ზეც კი მაქვს გა და ღე ბუ ლი, რა საც, რა 
თქმა უნ და, ძა ლი ან დი დი ხიბ ლი აქვს, თუმ-
ცა მე მა ინც არა კომ ფორ ტუ ლად ვგრძნობ დი 
თავს, რაც ბევ რი მი ზე ზით იყო გან პი რო ბე-
ბუ ლი. არ მქონ და ფირ ზე მუ შა ო ბის სა თა ნა დო 
ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა, არ იყო ახ ლოს ლა-
ბო რა ტო რი ა, შე სა ბა მი სად, სა მი კვი რის მე რე 
გვი წევ და გა და ღე ბუ ლი მა სა ლის ნახ ვა, ეს კი 
ნამ დ ვი ლი ტან ჯ ვა ა, რო ცა პა ტა რა შეც დო მის 
უფ ლე ბაც არ გაქვს. ჩემ თავს მა ინც ციფ რულ 
თა ო ბას მი ვა კუთ ვ ნებ და ამა ში არა ნა ირ პრობ-

ლე მას არ ვხე დავ. 
ბო ლო ათი წე ლი ა, თით ქ მის სულ ARRI-ის 

კომ პა ნი ის კა მე რე ბით ვი ღებ. ეს არის დი დი 
კი ნო გა მოც დი ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც 
მუ დამ ნო ვა ტო რად რჩე ბა ჩვენს სფე რო ში. 
ARRI-ის კი ნო- და შემ დეგ ციფ რუ ლი კა მე რე-
ბი, ლინ ზე ბი, გა ნა თე ბა არის სა უ კე თე სო მთელ 
მსოფ ლი ო ში. გა და ღე ბის პრო ცე სი ინ ტენ სი უ-
რია რო გორც ადა მი ა ნე ბის თ ვის, ასე ვე ტექ ნი-
კის თ ვის, შენ არ გაქვს ფუ ფუ ნე ბა, რომ დრო 
ხარ ჯო რა ი მე კა ბე ლის შე კე თე ბა ში და გა მოც-
ვ ლა ში. სა უ კე თე სო ზუს ტად ამას ნიშ ნავს, იყო 
ნო ვა ტო რი, იყო მუდ მი ვად ხა რის ხის შემ ნარ-
ჩუ ნე ბე ლი და ამავ დ რო უ ლად იყო სა ი მე დო. 
სწო რედ ამი ტო მაა ეს კომ პა ნია მსოფ ლი ო ში 
სა უ კე თე სო.

სა ბედ ნი ე როდ, თბი ლის ში საკ მა რი სად 
გვაქვს ამ კომ პა ნი ის აპა რა ტუ რა, რა მაც, ჩე მი 
აზ რით, ხე ლი შე უწყო სა ო პე რა ტო რო სფე როს 
ტექ ნი კურ გან ვი თა რე ბას, რაც ქარ თულ ფილ-
მებ საც აშ კა რად ეტყო ბა. 

გ.გ. – გა და ვი დეთ ქარ თუ ლი კი ნო ინ დუს ტ რი ის 
ზო გად სუ რათ ზე: ვი ცი, რომ კი ნო გა ნათ ლე ბის 
პრობ ლე მა სა და სას წავ ლო რე სურ სე ბის ნაკ-
ლე ბო ბა ზე ბევრს ფიქ რობ. ამა ზეც რომ გვე-
სა უბ რო, თუნ დაც მხო ლოდ სა ო პე რა ტო რო 
გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ზე ან ალ ტერ-
ნა ტი ვებ ზე.

გ.შ. – ჩვენს ქვე ყა ნა ში ერ თ -ერ თი მთა ვა რი 
პრობ ლე მა გა ნათ ლე ბა ა, ცოდ ნის მი ღე ბა და ამ 
ცოდ ნის გა და ცე მა. სამ წუ ხა როდ, არას დ როს 
არ გახ და გა ნათ ლე ბა პრი ო რი ტე ტუ ლი, არა და 
პირ და პირ ამა ზე დგას ქვეყ ნის კე თილ დღე ო ბა. 

სა ო პე რა ტო რო ხე ლოვ ნე ბა ძა ლი ან ჰიბ რი-
დუ ლი პრო ფე სი ა ა, ერ თ დ რო უ ლად ძა ლი ან ფა-
ქი ზი და თან უზო მოდ ტექ ნი კუ რი; ერ თი მხრივ, 
მუდ მი ვად ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ტექ ნი კა ზე 
და მის სწორ გა მო ყე ნე ბა ზე და, ამა ვე დროს, 
გე მოვ ნე ბის, ხედ ვის ვარ ჯი ში. ამ ყვე ლაფ-
რის სა ფუძ ვ ლის ჩაყ რა კი ინ ს ტი ტუტ ში უნ და 
ხდე ბო დეს. სამ წუ ხა როდ, მთე ლი ინ დუს ტ რი-
ე ბის გა ჩე რე ბის გა მო, აკა დე მი უ რი ცოდ ნის 
გა და ცე მის წყვე ტაც მოხ და. ჩვენ ვართ თვით-
ნას წავ ლი თა ო ბა, რო მელ მაც ცურ ვა ზღვა ში 
ჩაგ დე ბით ის წავ ლა და არა მწვრთნე ლის მეთ-
ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ თბილ აუზ ში. ნა წი ლობ-
რივ ახ ლაც ასე გრძელ დე ბა. არი ან ერ თე უ ლი 
პე და გო გე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი სი შე მარ თე ბით 
და ინი ცი ა ტი ვით გა დას ცე მენ თა ვის ცოდ ნას, 
მაგ რამ სამ წუ ხა როდ, ამას არ აქვს სის ტე მუ რი 
სა ხე. 

გ.გ. – და შენ ხარ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც აქ ტი უ-
რად ზრუ ნავს ინ დუს ტ რი ის ბედ ზე, სტრუქ ტუ-
რა ზე, მდგო მა რე ო ბა ზე და აქ ტი უ რად მუ შა ობ 
„ოპერატორთა გილ დი ის” შექ მ ნის თე მა ზე, 
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პრო ფე სი ო ნა ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა ზე, რა თა ერ-
თი ა ნი ძა ლე ბით შეძ ლოთ რო გორც ხმის მიწ ვ-
დე ნა და პრობ ლე მებ ზე ლა პა რა კი, ისე პო ზი ცი-
ო ნი რე ბა და სა სარ გებ ლო საქ მე ე ბის კე თე ბა. 
გთხოვ, ვრცლად მოგ ვი ყე ვი ამ იდე ა ზე, უფ რო 
დე ტა ლუ რად რა იგუ ლის ხ მე ბა გილ დი ის საქ მი-
ა ნო ბა ში და რა და დე ბი თი ეფექ ტი ექ ნე ბა მას 
ქარ თუ ლი კი ნოს გან ვი თა რე ბა ზე? 

გ.შ. – ქარ თუ ლი კი ნოს ერ თ -ერ თი მთა ვა რი 
პრობ ლე მაც ერ თად პო ზი ცი ო ნი რე ბის არ ქო-
ნა ა. მეს მის, რომ ძნე ლია ხე ლოვ ნე ბა ში და ხე-
ლო ვა ნებ ში ერთ აზ რ ზე დგო მა, თუმ ცა რა ღაც 
მო მენ ტებ ში აუცი ლე ბე ლია სო ლი და რო ბა, 
პრინ ცი პუ ლო ბა და, თუნ დაც პა თე ტი კუ რად 
ჟღერ დეს, ერ თად დგო მა. კი ნო სექ ტორს აკ-
ლია სტრუქ ტუ რი რე ბა, ოღონდ ქმე დი თი, ლე-
გი ტი მუ რი და არა პი რო ბი თი.

კი ნო ო პე რა ტორ თა გილ დი ის შექ მ ნაც 
მცდე ლო ბა ა, პრო ფე სი უ ლი ნიშ ნით გა ერ თი-
ან დ ნენ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც თან ხ მ დე ბი ან 

ერ თი ა ნი წე სე ბით თა მაშ ზე. გილ დია იძ ლე ვა 
სა შუ ა ლე ბას, უფ რო მე ტად იყ ვ ნენ და ცუ ლი 
მოქ მე დი ოპე რა ტო რე ბი, პრობ ლე მის შემ თხ-
ვე ვა ში კი ერთ პო ზი ცი ა ზე დად გ ნენ და სო ლი-
და რო ბა გა მო ხა ტონ სა ერ თო პრობ ლე მის ან 
კი სუ ლაც ერ თი კო ლე გის მი მართ. ასო ცი ა ცია 
ასე ვე იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, რომ და ფას დ ნენ 
უკ ვე ღვაწ ლ მო სი ლი კო ლე გე ბი და ყუ რადღე ბა 
მი ექ ცეს დამ წყებ ოპე რა ტო რებ საც. მოკ ლედ 
რომ ვთქვათ, ეს იქ ნე ბა ქმე დი თი ორ გა ნი ზა-
ცი ა, რო მე ლიც თა ვი სი ქოლ გის ქვეშ გა ა ერ-
თი ა ნებს სფე რო ში მო მუ შა ვე ადა მი ა ნებს, და-
ი ცავს და იზ რუ ნებს მათ ზე. 

იმე დი მაქვს, რომ ეს იქ ნე ბა მა გა ლი თი 
სხვა პრო ფე სი ის ადა მი ა ნე ბი სათ ვი საც. სამ წუ-
ხა როდ, ჯერ - ჯე რო ბით ვერ ვა ხერ ხებთ პრინ-
ცი პულ სა კითხებ ზე მთე ლი სფე როს სა ხე ლით 
ერ თი ა ნი პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბას, ამი ტომ 
იქ ნებ პრო ფე სი უ ლი ნიშ ნით გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
ადა მი ა ნე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი იყოს უფ რო ქმე-
დი თი და სარ გებ ლის მომ ტა ნი. 
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კი ნოს და ბა დე ბა ფო ტოგ რა ფი ას თან 
მჭიდ როდ არის და კავ ში რე ბუ ლი – 
ამის თ ვის თუნ დაც მა იბ რი ჯის ცნო-
ბი ლი ფო ტო ე ბის, მორ ბე ნა ლი ცხე ნის 
ფა ზე ბად და ლა გე ბუ ლი მოძ რა ო ბის 

გახ სე ნე ბაც კმა რა, რაც რე ა ლუ რად უკ ვე კი ნო ა; 
უბ რა ლოდ კად რე ბი გა ჩე რე ბუ ლი ა, რო მელ საც 
მოგ ვი ა ნე ბით კი ნო აამოძ რა ვებს. თუმ ცა ცალ-
კე უ ლი ფილ მის ყუ რე ბი სას არა იმ დე ნად მას-
ში გა მოვ ლე ნი ლი ფო ტოგ რა ფი უ ლი თვი სე ბე ბი 
მა ინ ტე რე სებს ხოლ მე, რამ დე ნა დაც ცნო ბი ლი 
ფო ტო ი მი ჯე ბის „კვალი”, რო მე ლიც შე იძ ლე-
ბა ზოგ ჯერ კონ კ რე ტულ კად რ ში, ზოგ ჯერ კი 
მთლი ა ნად ფილ მის ვი ზუ ა ლურ გა დაწყ ვე ტა ში 

გა მოჩ ნ დეს. 
ასე თი კი უამ რა ვი მა გა ლი თის გახ სე ნე ბა შე-

იძ ლე ბა. მახ სოვს, ერ თხელ სრუ ლი ად შემ თხ ვე-
ვით და ვიწყე ფი ლიპ კა უფ მა ნის ჰენრი და ჯუ-
ნის ყუ რე ბა, რო მე ლიც ჰენ რი მი ლე რი სა და მი სი 
ცო ლის, ჯუ ნის ურ თი ერ თო ბა ზეა (კაუფმანი ეყ-
რ დ ნო ბა ჰენ რი და ჯუნ მი ლე რე ბის მე გობ რის, 
მწე რალ ანა ის ნი ნის დღი უ რებს, სა დაც მა თი 
სა სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხე დის ის ტო რი აც არის 
აღ წე რი ლი – რედ.). და საწყის ში რა ღაც უც ნა უ-
რი გან ც და გა მიჩ ნ და, თით ქოს ფილ მი ნა ნა ხი 
მქონ და, მაგ რამ ვერ ვიხ სე ნებ დი. ცო ტა მოგ ვი ა-
ნე ბით, რო დე საც ბრა სა ის პერ სო ნა ჟი გა მოჩ ნ და, 
რო მელ თა ნაც მი ლე რი მე გობ რობ და, უცებ მივ-

ესაუბრა თეო ხატიაშვილი

ფოტოგრაფიული
ინსპირაციები

ინტერვიუგურამწიბახაშვილთან

ინტერვიუ
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ხ ვ დი, რომ ფილ მი კი არ მქონ და ნა ნა ხი, არა მედ 
მეც ნო ბო და ბრა სა ის ფო ტო სე რია ”30-იანი წლე-
ბის და ფა რუ ლი პა რი ზი”, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
არის მთე ლი ეპი ზო დე ბი აწყო ბი ლი. 

ასე აღად გენს მე-20 სა უ კუ ნის და საწყი სის 
ნი უ -ორ ლე ა ნუ რი სა როს კი პო ე ბის ატ მოს ფე როს 
ლუი მა ლიც ფილ მ ში მშვენიერი ბავ შ ვი ამე რი-
კე ლი ფო ტოგ რა ფის ერნსტ ბე ლო კის ფო ტო ე-
ბის მი ხედ ვით. ბე ლო კი, რო მე ლიც მე გობ რობ და 
ერ თ -ერ თი სა როს კი პო სახ ლის მფლო ბელ თან, 
იწყებს იქ მო მუ შა ვე ქა ლე ბის გა და ღე ბას. მე ძა ვი 
ქა ლე ბის ფო ტო ე ბი მა ნამ დეც არ სე ბობ და, რო-
გორც პორ ნო ინ დუს ტ რი ის ნა წი ლი, გან სა კუთ-
რე ბით გავ რ ცე ლე ბუ ლი იყო პა რიზ ში, მაგ რამ ეს 
ფო ტო ე ბი იყო ანო ნი მი ავ ტო რე ბის და ქმნი და 
მე ძა ვის ზო გად იმიჯს. ბე ლო კი კი იღებს კონ კ-
რე ტულ ქა ლებს, თა ვი ან თი ინ დი ვი დუ ა ლიზ მი თა 
და ხა სი ა თე ბით და მათ პორ ნოგ რა ფი უ ლი ობი ექ-
ტი დან „თანამედროვე ვე ნე რე ბად” გა და აქ ცევს. 
ლუი მა ლის ფილ მ ში ბე ლო კის ბი ოგ რა ფი ულ ის-
ტო რი ა ზე მე ტად სწო რედ ეს არის სა ინ ტე რე სო, 
რო გორ გა მო ი ყე ნებს რე ჟი სო რი ფო ტო ებ ში ასა-
ხულ გა რე მოს, სა ხე ებს, კოს ტი უ მებს, პო ზებს 
თა ვის მი ზან ს ცე ნებ ში. 

რო გორც აღ ვ ნიშ ნე, მსგავ სი მა გა ლი თე ბი 
უსას რუ ლოდ შე იძ ლე ბა გა ვიხ სე ნო, მაგ რამ გან-
სა კუთ რე ბით სა ყუ რადღე ბო და სე რი ო ზუ ლი 
კვლე ვის თე მა მგო ნია ვიმ ვენ დერ ს ზე ამე რი-
კე ლი ფო ტოგ რა ფის დუ ეინ მაი კლსის გავ ლე ნა, 
რო მე ლიც არა უბ რა ლოდ ცალ კე ულ ფილ მ სა თუ 
იმიჯ ში, არა მედ ვენ დერ სის მთე ლი შე მოქ მე დე-
ბის მო ტი ვებ ში შე იძ ლე ბა, და ვი ნა ხოთ.

დუეინ მაიკლსი, რო მე ლიც თა ვის თავს 
თვით ნას წავლ ფო ტოგ რაფს უწო დებს, რო მელ-
საც არას დ როს ჰქო ნია სტუ დიო და რო მე ლიც 
ადა მი ა ნებს მათ სა ვე გა რე მო ში იღებ და, ცნო ბი-
ლი ა, რო გორც ფო ტო ციკ ლე ბის ავ ტო რი, რო მე-
ლიც მრა ვალ ჯე რა დი ექ ს პო ზი ცი ი თა და სეკ ვენ-
ცი ე ბით, ფაქ ტობ რი ვად, ის ტო რი ებს ჰყვე ბა. ის 
ხში რად იყე ნებ და ფო ტო ზე ხე ლით გა კე თე ბულ 
წარ წე რებ საც, რო გორც ამ ის ტო რი ე ბის თ ვის 
და მა ტე ბით ინ ფორ მა ცი ას, და მა ტე ბით შრეს.

კინ-O – ამის გა მო თა ვი დან აკ რი ტი კებ დ ნენ კი-
დეც, თუ ფო ტოს სჭირ დე ბა სიტყ ვი ე რი ახ ს ნა, 
ე. ი. ის არას რულ ყო ფი ლი, არა საკ მა რი სად გა-
მომ სახ ვე ლი ა ო. ის, რა საც მაიკლსი ერ თ -ერთ 
ინ ტერ ვი უ ში ამის სა პა სუ ხოდ ამ ბობს, შე იძ ლე ბა 
გან ვი ხი ლოთ, რო გორც, პი რი ქით, კი ნოს გავ ლე-
ნა ფო ტოგ რა ფი ა ზე, რო გორც ამ უკა ნას კ ნე ლის 
ერ თ გ ვა რი „ნაკლულობა” – დრო ით - სივ რ ცუ ლი 
უწყ ვე ტო ბი სა თუ გა მო სა ხუ ლე ბის ხმას თან სინ-
ქ რო ნი ზე ბის შე უძ ლებ ლო ბა: „მე არ ვწერ ტიტ-
რებს, რომ ლე ბიც გატყო ბი ნებთ იმის შე სა ხებ, 
რა საც უყუ რებთ. ჩე მი ტექ ს ტე ბი იმა ზე ა, რა საც 
ვერ ხე დავთ. ფო ტოგ რა ფია კარ გად აღ წერ ს /ა სა-
ხავს. მაგ რამ რო ცა ვწერ, მი ვუ თი თებ ისეთ სა-
კითხებ ზე, რომ ლის და ნახ ვა შე უძ ლე ბე ლი ა. ყვე-

ლა ფე რი ეს და ი ბა და ჩე მი იმედ გაც რუ ე ბი დან, 
რა საც გან ვიც დი დი უმოძ რაო გა მო სა ხუ ლე ბის 
სი ჩუ მის გა მო”. თვი თონ ვენ დერ სი თუ ახ სე ნებს 
სად მე ამ ფო ტოგ რა ფის გავ ლე ნას? 

გ.წ. – ვენ დერ სი არა მარ ტო კარ გი რე ჟი სო რი, 
არა მედ კარ გი ფო ტოგ რა ფიც არის და აშ კა რა ა, 
რომ კარ გად იც ნობს თა ნა მედ რო ვე ფო ტოგ რა-
ფი ა საც. დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ცა ბერ ლი ნის 
თავ ზე ინ ს პი რი რე ბუ ლია მაიკლსის ფო ტო სე რი-
ი დან დაცემული ან გე ლო ზი: პირ ველ კად რ ში ან-
გე ლო ზი ფან ჯ რი დან ოთახ ში შე მო დის, სა დაც 
ქა ლი წევს, მომ დევ ნო ში მას თან სექ სი აქვს, ბო-
ლო კად რებ ში ან გე ლო ზი „უმწიკვლოებასთან” 
ერ თად კარ გავს ფრთებს, თან ის უკ ვე აღარ 
არის შიშ ვე ლი, შა ვი კოს ტი უ მი აც ვი ა, რა ღაც ნა-
ირ რეს პექ ტა ბე ლურ იმიჯს იძენს.

ბერ ლინ ში ჩა მოფ რე ნილ და მი ელ სა და კა სი-
ელ საც ასე თი ვე რეს პექ ტა ბე ლუ რი, ან გე ლო ზის 
იკო ნოგ რა ფი ის თ ვის უჩ ვე უ ლო იმი ჯი აქვთ, თუმ-
ცა მაიკლსის სხვა ფო ტო სე რი ის შემთხვევითი 
შეხ ვედ რის პერ სო ნა ჟებს კი დევ უფ რო მა გო-
ნე ბენ. მაიკლსის სხვა სეკ ვენ ცი ე ბის მსგავ სად, 
ესეც თით ქოს დო კუ მენ ტუ რი, თუმ ცა დად გ მუ ლი 
ფო ტო ე ბი ა, რომ ლებ ზეც ნა ხევ რად ჩაბ ნე ლე ბულ 
ვიწ რო ქუ ჩა ზე ორი სო ლი დუ რი, შავ პალ ტო ებ ში 
ჩაც მუ ლი ტი პი მო დის. ერ თ მა ნეთს გა უს წორ დე-
ბი ან, ჯერ ერ თი შე ხე დავს და ჩა ივ ლის, მე რე მე-
ო რე გა მო ხე დავს. 

კინ-O – სხვა თა შო რის, მზე რის ამ წა მი ერ გაც-
ვ ლა ში 1970-იანი წლე ბის ამე რი კა ში ჯერ კი დევ 
და ფა რუ ლი, არა დეკ ლა რი რე ბუ ლი გე ი- სურ ვი-
ლის გამ ჟ ღავ ნე ბა საც ხე და ვენ, თუმ ცა ამ კონ-
ტექ ს ტის გან და მო უ კი დებ ლა დაც რომ გან ვი-
ხი ლოთ ეს სე რი ა, არის მას ში რა ღაც იდუ მა ლი, 
უც ნა უ რი – queer, ამ სიტყ ვის თავ და პირ ვე ლი 
გა გე ბით, რო ცა „ყველაფერი სწო რად / „ წეს რიგ-
ში” არ არის”, ისე ვე რო გორც უჩ ვე უ ლოა დე-
და მი წა ზე ჩა მო სუ ლი ან გე ლო ზე ბის ის ტო რი ა. 
ცა ბერ ლი ნის თავ ზე, რო მე ლიც ან გე ლო ზე ბის 
თი თო ე უ ლი ახა ლი შეგ რ ძ ნე ბის, რე ა ლო ბას თან 
შეხ ვედ რის / გაც ნო ბის თი თო ე უ ლი მო მენ ტის სი-
ლა მა ზეს აღ ბეჭ დავს”, „გადმოსცემს თრთოლ ვა-
სა და გა ო ცე ბას”, რო გორც ერ თ -ერთ რე ვი უ შია 
ნათ ქ ვა მი. 

გ.წ. – ცხა დი ა, ვენ დერსს თა ვის თა ვად ეს უჩ ვე-
უ ლო ბა აინ ტე რე სებს. რო დე საც ან გე ლო ზე ბი 
ბერ ლი ნის ქუ ჩებ ში და დი ან, არის მსგავ სი კად-
რე ბი – ვიწ რო, ნაც რის ფე რი კედ ლე ბით შე მო-
საზღ ვ რუ ლი, ხალ ხის გან დაც ლი ლი. მა თაც ასე-
ვე აც ვი ათ, მძი მე გრძე ლი შა ვი პალ ტო ე ბი. 

ეს იმი ჯი მაიკლსთან სიკ ვ დი ლის სა ხე საც 
უკავ შირ დე ბა. ფო ტო სე რი ა ში მოხუცი ქა ლი, რო-
მე ლიც მიჰ ყავს სიკ ვ დილს სა ვარ ძელ ში ზის ასა-
კო ვა ნი ქა ლი. თა ვი დან გვერ დით არა ვინ უდ გას, 
მე რე ჩნდე ბა შავ კოს ტი უ მი ა ნი აწო წი ლი კა ცის 
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სი ლუ ე ტი, რო მე ლიც თან და თან ხი ლუ ლი ხდე ბა, 
მას „მიჰყავს” ქა ლი, ის ქრე ბა კად რი დან, ისე თი-
ვე გადღაბ ნი ლია მი სი გა მო სა ხუ ლე ბა, რო გორც 
და საწყის ში სიკ ვ დი ლის ფი გუ რა. 

კინ-O – სა ო ცა რი ა, ამ გადღაბ ნი ლი სი ლუ ე ტით 
თით ქოს მარ თ ლა უყუ რებ, რო გორ ტო ვებს სუ-
ლი სხე ულს. ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში მაიკლსი ზო-
გა დად თა ვის ფო ტოგ რა ფი ას ასე ახა სი ა თებს: 
„მინდოდა, მე სა უბ რა სიკ ვ დი ლის შემ დეგ ცხოვ-
რე ბა ზე, იმა ზე, თუ რა ხდე ბა, რო ცა კვდე ბი, ამი-
ტომ და ვიწყე ფო ტო ე ბის კე თე ბა, რომ ლებ ზეც 
სუ ლე ბი ტო ვე ბენ სხე ულს, რად გან მგო ნი ა, რომ 
სწო რედ ასე ხდე ბა”. რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია 
სიკ ვ დი ლის აღ ბეჭ დ ვა? – ეს თე მა ვენ დერ ს საც 
აინ ტე რე სებს ფილ მ ში გადაღება პა ლერ მო ში და 
თუ ან დ რე ბა ზენს და ვუ ჯე რებთ, ის კი ნოს ერ თ-
გ ვა რი აკ ვი ა ტე ბაც არის. მი სი თქმით, კი ნოს სპე-
ცი ფი კუ რო ბა ყვე ლა ზე მე ტად ამ შემ თხ ვე ვა ში 
ჩანს, რო დე საც მხო ლოდ მას შე უძ ლია ამ მო უ-
ხელ თე ბე ლი მოძ რა ო ბის – სხე უ ლი დან სუ ლის კენ 
გას ვ ლის – ასახ ვა და და მახ სოვ რე ბა.

გ.წ. – სხვა თა შო რის, არ ვი ცი, რამ დე ნად გა აზ-
რე ბუ ლად გა ა კე თა ეს ვენ დერ ს მა, მაგ რამ დე ნის 
ჰო პე რის სიკ ვ დი ლის ფი გუ რა გა რეგ ნუ ლა დაც 
ჰგავს დუეინ მაიკლსს. პალერმოში გა და ღე ბის 
ცხა დი რე ფე რენ სია ბლოუ-აპი, სა დაც გა და-

ღე ბის, რე ა ლო ბის აღ ბეჭ დ ვის თე მა სიკ ვ დილს 
უკავ შირ დე ბა. 

კინ-O – ისიც სა გუ ლის ხ მო ა, რომ ვენ დერ ს მა 
ფილ მი ბერ გ მან თან ერ თად ან ტო ნი ო ნის მი უძღ-
ვ ნა, რომ ლე ბიც ერ თ დ რო უ ლად გარ და იც ვალ-
ნენ, რო დე საც პალერმოს... იღებ და. 

გ.წ. – ამ ორი ფილ მის შე და რე ბა სა ინ ტე რე სოა 
იმ მხრი ვაც, რო გორ შე იც ვა ლა და მო კი დე ბუ-
ლე ბა სამ ყა როს თან. ბლოუ-აპში ფო ტოგ რა ფი 
თა ვი სი ფო ტო ე ბით ცხოვ რობს, სტუ დი ი დან 
აღიქ ვამს სამ ყა როს, მხო ლოდ პარ კ ში გა და ღე-
ბუ ლი კად რი სა და მი სი გა დი დე ბის მე რე ხე დავს 
მკვლე ლო ბის სცე ნას ანუ წა აწყ დე ბა რე ა ლო ბას. 
ვენ დერ სის გმი რიც იმი ტომ ჩა დის პა ლერ მო ში, 
რომ რე ა ლო ბას მოწყ ვე ტი ლი ცხოვ რე ბას და-
უბ რუნ დეს. ბლოუ-აპის ახალ გაზ რ და ფო ტოგ-
რა ფის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, რო მე ლიც ცოცხა ლი, 
თავ და ჯე რე ბუ ლი ტი პი ა, ვენ დერ სის გმი რი ში-
შე ბი თა და ეჭ ვე ბით არის სავ სე, თუმ ცა აქვს 
ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო გორ შეც ვა ლოს და შექ მ ნას 
ახა ლი სამ ყა რო: აქვს უზარ მა ზა რი, სა უ კე თე-
სოდ აღ ჭურ ვი ლი სტუ დი ა, ჰყავს უამ რა ვი თა-
ნამ შ რო მე ლი, რომ ლე ბიც მი სი მი თი თე ბე ბის მი-
ხედ ვით დი გი ტა ლუ რად ამუ შა ვე ბენ ფო ტო ებს, 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის მო დე ლი რე ბას ახ დე-
ნენ. ის თით ქოს ღმერ თია ამ მიკ რო სამ ყა რო ში. 

ინტერვიუ

დუეინ მაიკლსი. გურამ წიბახაშვილის ფოტო



 53

ერ თ -ერ თი გა და ღე ბის პრო ცეს ში კად რ ში ისე ექ ცე ვა, თით-
ქოს შა რა ვან დე დი ად გას თავ ზე და ეს ის ეპი ზო დი ა, რო ცა 
იღებს ორ სულ მი ლა იოვო ვი ჩის, რო გორც მა დო ნას. ფილ მის 
ერ თ -ერთ ეპი ზოდ ში ზე ვით წევს კა მე რას, რო მე ლიც ღერ ძის 
გარ შე მო ტრი ა ლებს და თით ქოს მას შეს წევს უნა რი, სრუ ლად 
და ი ნა ხოს, შე ი მეც ნოს სამ ყა რო. მაგ რამ რო გორც კი ამ კა მე-
რას იღებს, მა შინ ვე ხი ფათ ში ეხ ვე ვა, სიკ ვ დი ლი ჩნდე ბა. რაც 
ნიშ ნავს, რომ რე ა ლუ რად ბო ლომ დე ვერ ჩას წ ვ დე ბი, ვერ გა-
ი გებ, ვერ შე იც ნობ. 

კინ-O – და რო გორც კი იწყებს სიკ ვ დი ლის ფი გუ რის გა და ღე-
ბას, ის ხე ლი დან უს ხ ლ ტე ბა, რად გან იხ ს ნე ბა კა რი, სა ი და ნაც 
სი ნათ ლის მჭა ხე ნა კად ში თეთრ ლა ქად იქ ცე ვა ეს ფი გუ რა, 
და ახ ლო ე ბით ისე თად, რო გორც მაიკლსის ფო ტო ზე მო ხუ ცი 
ქა ლის სუ ლი.

გ.წ. – ერ თი დე ტა ლია კი დევ სა გუ ლის ხ მო: რო დე საც კი ნო ში 
პერ სო ნა ჟი იღებს ფო ტოს, ხში რად იყე ნე ბენ ფო ტო კა მე რას 
გრძელ ფო კუ სი ა ნი ობი ექ ტი ვით, რომ ლი თაც ახ ლო ხედს ვერ 
გა და ი ღებ. ასეა ან ტო ნი ო ნის ცნო ბილ კად რ შიც, რო დე საც 
ზე მო დან აზის მო დელ ქალს და ისე იღებს ბლოუ-აპის ფო-
ტოგ რა ფი, რო მე ლიც, ფაქ ტობ რი ვად, აუპა ტი უ რებს ქალს და 
კა მე რაც ამ შემ თხ ვე ვა ში აშ კა რად გა აზ რე ბუ ლი ფა ლი კუ რი 
სიმ ბო ლო ა.

კინ-O – თან თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რო გორ ფო ტო ებს 
იღებს – გლა მუ რულ, ობი ექ ტი ვი რე ბუ ლი ქა ლის სხე უ ლებს, 
მარ თ ლაც ზუს ტი სიმ ბო ლო ა.

გ.წ. – უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში კი რე ჟი სო რე ბი იმი ტომ ირ ჩე ვენ 
ასეთ კა მე რას, რომ უბ რა ლოდ უფ რო ეფექ ტუ რად გა მო ი ყუ-
რე ბა. მაგ რამ რად გან ვენ დერ ს მა კარ გად იცის ფო ტოგ რა ფია 
და მი სი ტექ ნი კე ბი, სხვა დას ხ ვა ფილ მ სა თუ ეპი ზოდ ში ყო-
ველ თ ვის ზუს ტად და სწო რად იყე ნებს ფო ტო კა მე რის სა ხე ო-
ბებ საც. ის რომ პალერმოს... ნახ სე ნებ ეპი ზოდ ში პა ნო რა მულ 
კა მე რას იყე ნებს, არ არის შემ თხ ვე ვი თი, იმი ტომ რომ მან უნ-
და აღ ბეჭ დოს სამ ყა როს ყოვ ლის მომ ც ვე ლი სუ რა თი და არა 
კონ კ რე ტუ ლი ხე დი/ გა მო სა ხუ ლე ბა.

კინ-O – სა ერ თოდ ვენ დერ სის პერ სო ნა ჟე ბი ხში რად და დი ან 
(ფოტო)კამერით, გარ შე მო მუდ მი ვად რა ღა ცას იღე ბენ, თით-
ქოს რე ა ლო ბას თან და კარ გუ ლი კავ ში რის აღ დ გე ნა თა ნა მედ-
რო ვე სამ ყა რო ში მხო ლოდ ობი ექ ტი ვის სა შუ ა ლე ბით ღაა შე-
საძ ლე ბე ლი. 

გ.წ. – ამის კარ გი მა გა ლი თია ალისა ქა ლა ქებ ში, სა დაც ფო-
ტოს მი ხედ ვით ეძე ბენ და იპო ვი ან კი დეც ბე ბი ის სახლს. ფო-
ტო ჟურ ნა ლის ტი კა მე რას არ იცი ლებს, ის ასე იმახ სოვ რებს 
რე ა ლო ბა სა და ის ტო რი ებს.

კინ-O – თუმ ცა იმ სახ ლ ში აღარ ცხოვ რობს ბე ბი ა. ანუ ფო ტო-
ზე აღ ბეჭ დი ლი რე ა ლო ბა აღარ არის „აქ” და „ახლა”. ფო ტოს და 
კი ნოს ერ თ -ერ თი მთა ვა რი ხიბ ლი, ალ ბათ, ესეც არის – დრო ში 
მო უ ხელ თე ბე ლი თუ ნაც ნო ბი რე ა ლო ბის იმი ჯე ბით ახა ლი რე ა-
ლო ბა შექ მ ნას და აღ ტა ცე ბის უნა რი და გიბ რუ ნოს. ისევ დუეინ 
მაიკლსს რომ და ვუბ რუნ დეთ, რო დე საც ის სა უბ რობს თა ვის 
თავ ზე, რო გორც თვით ნას წავლ ფო ტოგ რაფ ზე, აღ ნიშ ნავს, 
რომ სკო ლებ ში არ ას წავ ლი ან მთა ვარს – გა ო ცე ბას. 
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ჩ ე მი მშობ ლე ბი მი სი ო ნე რე ბი იყ ვ ნენ 
კონ გო ში და ჩე მი ერ თ -ერ თი ძა ლი ან 
ად რე უ ლი მო გო ნე ბა აფ რი კა ში გა-
და ღე ბუ ლი სუ რა თე ბის თვა ლი ე რე-
ბა ა, რო მე ლიც მე ქა ნი კუ რი კა მე რით 

არის გა და ღე ბუ ლი. ფო ტო ებ ზე გა მო სა ხუ ლე-
ბი არი ან აფ რი კე ლი კა ცე ბი, რომ ლე ბიც მა მა-
ჩემ თან ერ თად ეკ ლე სი ას აგე ბენ, და მე, რო-
მე ლიც მო ნუს ხუ ლი ვუ ყუ რებ. მოგ ვი ა ნე ბით, 
რო დე საც ჩე მი მშობ ლე ბი აფ რი კა ში დაბ რუნ-

პი ტერ ეტედ გის წიგ ნი დან Cinematography (Screencraft Series) 
თარ გ მ ნა და ვით და ვი თი ან მა

„ისწავლესიმარტივე”
ინტერვიუსვენნიკვისტთან

ინტერვიუ
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„ისწავლესიმარტივე”

დ ნენ, მა მი დას თან გამ გ ზავ ნეს საცხოვ რებ-
ლად და მან ჩე მი პირ ვე ლი ფო ტო ა პა რა ტი 
მა ჩუ ქა. გარ და ფო ტოგ რა ფი ი სა, ბავ შ ვო ბა ში 
სპორ ტიც მიყ ვარ და, რო დე საც 16 წლის ვი-
ყა ვი, გა ზე თე ბის დამ ტა რებ ლად ვმუ შა ობ დი, 
რა თა Keystone-ის 8 მი ლი მეტ რი ა ნი კა მე რის 
შე სა ძე ნად ფუ ლი მო მეგ რო ვე ბი ნა, სპორ ტუ-
ლი შე ჯიბ რე ბე ბის დროს ათ ლე ტე ბის თ ვის 
შე ნე ლე ბუ ლი მოძ რა ო ბის ვი დეო გა და მე ღო 
და გა მე გო ამე რი კე ლი ათ ლე ტე ბის სი მაღ ლე-
ზე ხტო მის ახა ლი ტექ ნი კა, რო მელ საც თა ვი-
ან თი შე დე გე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად იყე ნებ-
დ ნენ. ამ გა მოც დი ლე ბამ ფილ მის გა და ღე ბის 
ინ ტე რე სი გა მი ჩი ნა, მაგ რამ ჩემს მშობ ლებს 
არ უნ დო დათ, კი ნო ში წავ სუ ლი ყა ვი, მათ თ ვის 
ეს ცოდ ვა იყო. ამის მი უ ხე და ვად, ჩემ მა ფო-
ტო სუ რა თებ მა შე საძ ლებ ლო ბა მომ ცა, სტოკ-
ჰოლ მის ფო ტოგ რა ფი ის სკო ლა ში მოვ ხ ვედ-
რი ლი ყა ვი. 

ქა ლაქ ში ჩა სულს, შე საძ ლებ ლო ბა მო-
მე ცა, ყო ველ სა ღა მოს კი ნო ში მევ ლო. გა-
დავ წყ ვი ტე, ოპე რა ტო რი გავ მ ხ და რი ყა ვი და 
მა ლე ვე მი ვი ღე ჩე მი პირ ვე ლი სა მუ შაო ოპე-
რა ტო რის ასის ტენ ტად. ბევრ სხვა დას ხ ვა 
ოპე რა ტორ თან ვი მუ შა ვე, აგ რეთ ვე შე საძ-
ლებ ლო ბა მო მე ცა, რომ ში მე მოგ ზა უ რა, სა-
დაც ვმუ შა ობ დი ჩი ნე ჩი ტა ში რო გორც თარ-
ჯიმ ნად, ისე ასის ტენ ტად. მა ლე, რო დე საც 
შვე დეთ ში დავ ბ რუნ დი, ოპე რა ტო რი, რო-
მელ თა ნაც ვმუ შა ობ დი, ავად გახ და და მე მი-
სი ად გი ლი და ვი კა ვე. მთე ლი დღის ნა მუ შე ვა-
რი გა და ნა თე ბუ ლი იყო, რაც, სა ბედ ნი ე როდ, 
რე ჟი სორ მა სა კუ თარ თავ საც და აბ რა ლა, წი-
ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ჩე მი სა ო პე რა ტო რო 
კა რი ე რა იქ ვე დას რულ დე ბო და. 

კი დევ ერ თი გა მარ თ ლე ბის შე დე გად ინ-
გ მარ ბერ გ მანს შევ ხ ვ დი. გო რან სტრინ დ-
ბერ გი უნ და ყო ფი ლი ყო მასხარების სა ღა მოს 
(Gycklarnas afton) დამ დ გ მე ლი ოპე რა ტო რი, 
მაგ რამ მან ჰო ლი ვუ დის მიწ ვე ვა მი ი ღო და 
ფილ მის გა და ღე ბა მე შე მომ თა ვა ზეს. თა ვი-
დან საკ მა ოდ შე ში ნე ბუ ლი ვი ყა ვი, ინ გ მა რი 
ცნო ბი ლი იყო, რო გორც „დემონი” რე ჟი სო-
რი. მაგ რამ პირ ვე ლი ვე დღი დან ერ თად ძა-
ლი ან კარ გად ვი მუ შა ვეთ. შე საძ ლო ა, ერ თ მა-
ნეთს კარ გად იმი ტომ გა ვუ გეთ, რომ ორი ვე 
პას ტო რის შვი ლე ბი ვი ყა ვით. ამ ძველ ფილ-
მებ ში კარ გი ატ მოს ფე რო იყო, ძა ლი ან მცი-
რე ბი უ ჯე ტე ბი გვქონ და – და ახ ლო ე ბით 10 
ადა მი ა ნი ვი ყა ვით ჯგუფ ში და მსა ხი ო ბე ბის 
რა ო დე ნო ბა ხუთს არ აღე მა ტე ბო და. ყვე ლა 
ყვე ლა ფერს აკე თებ და. ყვე ლა ყვე ლას ეხ მა-
რე ბო და. მახ სოვს, რო დე საც ქალწულთა წყა-
როს (Jungfrukällan), ინ გ მარ თან ჩემს მე ო რე 
ფილმს ვი ღებ დი, ღია ცის ქვეშ ღა მის კად რი 
გვქონ და გა და სა ღე ბი. მე ხე ლოვ ნუ რი გა ნა-
თე ბა და ვა ყე ნე, რად გან ვი ფიქ რე, რომ ბუ ნებ-
რი ვი გა ნა თე ბა მო საწყე ნი იყო და მინ დო და, 

მსა ხი ო ბე ბის მო ცეკ ვა ვე ჩრდი ლე ბი და მე ნა-
ხა კე დელ ზე. მომ დევ ნო დღეს, რო დე საც ჩა-
ნა წე რი ვნა ხეთ, ინ გ მარ მა იყ ვი რა: „ღმერთმა 
დას წყევ ლოს! რა უნ და აქ ჩრდი ლებს, რო დე-
საც მზე უკ ვე ჩა სუ ლი ა?” ამ ინ ცი დენ ტ მა გა-
ნა თე ბის სამ ყა რო ში ჩვენს მოგ ზა უ რო ბას და-
უ დო სა ფუძ ვე ლი. რად გან ინ გ მა რი თე ატ რ ში 
მუ შა ობ და, ის მო ნუს ხუ ლი იყო გა ნა თე ბით და 
იმით, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა გა ნა თე ბამ კონ კ-
რე ტუ ლი გან წყო ბა შექ მ ნას. ინ გ მარს რომ არ 
შევ ხ ვედ რო დი, უბ რა ლო რი გით ტექ ნი კო სად 
დავ რ ჩე ბო დი, რო მე ლიც ვერ აც ნო ბი ე რებს 
გა ნა თე ბის უსაზღ ვ რო შე საძ ლებ ლო ბებს. 

გა ნა თე ბის შეს წავ ლას იშ ვი ა თად ეთ მო ბა 
საკ მა რი სი დრო. ის ისე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რო გორც სტრი ქო ნე ბი, რომ ლებ საც მსა ხი-
ო ბე ბი ამ ბო ბენ, ან მათ თ ვის მი ცე მუ ლი სხვა 
და ვა ლე ბე ბი. ის სი უ ჟე ტის გა ნუ ყო ფე ლი ნა-
წი ლი ა, სწო რედ ამი ტომ არის აუცი ლე ბე ლი 
რე ჟი სორ სა და ოპე რა ტორს შო რის მჭიდ რო 
კო ორ დი ნა ცი ა. გა ნა თე ბა გან ძის სკივ რი ა: თუ 

მას სწო რად გა ვი გებთ, მან შე იძ ლე ბა სრუ ლი-
ად ახა ლი გან ზო მი ლე ბა შეს ძი ნოს მე დი უმს. 
ინ გ მა რი თა ვის ავ ტო ბი ოგ რა ფი ა ში წერ და, 
თუ რამ დე ნად ვი ყა ვით ორი ვე მო ცუ ლი სი-
ნათ ლით: „ნაზი, სა ში ში, ზღაპ რუ ლი, ცოცხა-
ლი, მკვდა რი, ნა თე ლი, ბუნ დო ვა ნი, ცხე ლი, 
ინ ტენ სი უ რი, გა შიშ ვ ლე ბუ ლი, მო უ ლოდ ნე ლი, 
ბნე ლი, გა ზაფხუ ლის მსგავ სი, ვარ დ ნი ლი, 
პირ და პი რი, დახ რი ლი, მგრძნო ბი ა რე, მორ-
ჩი ლი, შეზღუ დუ ლი, შხა მი ა ნი, და მამ შ ვი დე ბე-
ლი, ფერ მ კ რ თა ლი გა ნა თე ბა.” ნა ზი გა ნა თე ბა 
შე გიძ ლი ათ გა მო ი ყე ნოთ, თუ კი ქალს იღებთ 
და გინ დათ, ის ლა მა ზი და ნა ზი გა მოჩ ნ დეს. 
ზღაპ რუ ლი გა ნა თე ბა ასე ვე ძა ლი ან ნა ზი ა. 

კადრი ფილმიდან ჩურჩული და ყვირილი
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მსგავ სი გა ნა თე ბის შექ მ ნას ვამ ჯო ბი ნებ ნა-
თე ლი, და არა და ბა ლი კონ ტ რას ტის ფილ ტ-
რე ბით. ცოცხალ გა ნა თე ბას მე ტი კონ ტ რას-
ტი აქვს, უფ რო ვი ტა ლუ რი ა, „მკვდარი შუ ქი” 
კი ბრტყე ლი და უჩ რ დი ლო ა. ნა თე ლი შუ ქი 
უფ რო კონ ტ რას ტუ ლი ა, მაგ რამ არა ზედ მე-
ტად. ბუნ დო ვა ნი გა ნა თე ბა შე იძ ლე ბა კვამ-
ლის გა მო ყე ნე ბა საც სა ჭი რო ებ დეს. ინ ტენ სი-
უ რი ნა თე ბა უფ რო კონ ტ რას ტუ ლი ა, ვიდ რე 
ცოცხა ლი. ასე თი დახ ვე წი ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი 
გავ ლე ნას ახ დენს იმა ზე, თუ რო გორ აღიქ-
ვამს და რე ა გი რებს აუდი ტო რია გა მო სა ხუ-
ლე ბა ზე. გა ზაფხუ ლის მსგავ სი გა ნა თე ბა 
უფ რო თბი ლი ა. ვარ დ ნი ლი გა ნა თე ბა არის, 
რო დე საც კუთხე ძა ლი ან მცი რეა და შე დე გად 
წაგ რ ძე ლე ბულ ჩრდი ლებს ვი ღებთ. მგრძნო-
ბი ა რე გა ნა თე ბა სა სიყ ვა რუ ლო სცე ნე ბის თ-
ვის არის. ინ გ მარ თან მუ შა ო ბი სას ვის წავ ლე, 
თუ რო გორ გად მო მე ცა სცე ნარ ში არ სე ბუ-
ლი სიტყ ვე ბი გა ნა თე ბით, რო გორ ამე რეკ ლა 
დრა მის თი თო ე უ ლი ნი უ ან სი. სი ნათ ლე იქ ცა 
ვნე ბად, რო მე ლიც ჩემს ცხოვ რე ბა ზე დო მი-
ნი რებ და. 

ზო გა დად, არას დ როს არის საკ მა რი სი 
დრო ფილ მის მომ ზა დე ბი სას, რომ საკ მა-
რი სად შე ვის წავ ლოთ ბუ ნებ რი ვი გა ნა თე ბა 

და მი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. თუმ ცა ინ გ მა რი 
ნე ბის მი ე რი ფილ მის თ ვის და ჟი ნე ბით მო-
ითხოვ და 2-თვიან მო სამ ზა დე ბელ პე რი ოდს, 
რომ ლის გან მავ ლო ბა შიც ვცდი ლობ დით, დე-
ტა ლუ რად შეგ ვეს წავ ლა ულა მა ზე სი ჩრდი-
ლო ე თის ცი ა ლი, რომ ლის ნახ ვის შე საძ ლებ-
ლო ბაც შვე დეთ ში გვაქვს და გან გ ვე ხი ლა, 
თუ რო გორ გა მოგ ვე ყე ნე ბი ნა ის თი თო ე უ ლი 
ფილ მის სი უ ჟეტ ში. სა ნამ ფილმს როგორც 
სარ კე ში (Såsom i en spegel) გა და ვი ღებ დით, 
დი ლით ად რე ნაც რის ფერ სი ნათ ლე ზე გავ დი-
ო დით და ვი ნიშ ნავ დით გა რე მო ე ბებს, რო მე-
ლიც ფილ მ ში უნ და გვქო ნო და, და რო გორ იც-
ვ ლე ბო და ეს გა რე მო ე ბე ბი მა შინ, რო დე საც 
სი ნათ ლის ახა ლი ფერ თა გა მა ან ეფექ ტე-
ბი იქ მ ნე ბო და მზის ამოს ვ ლის შემ დეგ. ჩვენ 
გვინ დო და გრა ფი ტის ტო ნი მიგ ვე ღო, ყო ველ-
გ ვა რი და მა ტე ბი თი კონ ტ რას ტის გა რე შე და 
გა მოვ თ ვა ლეთ ზუს ტი დრო, რო დე საც გა რე-
მოს ეს ტო ნი ბუ ნებ რი ვად შეგ ვეძ ლო მიგ ვე-
ღო. ამ დრო ის თ ვის ჩვენ დავ რ წ მუნ დით, რომ 
სტუ დი ის ხე ლოვ ნუ რი გა ნა თე ბა აბ სო ლუ-
ტუ რად არას წო რი და ლო გი კას მოკ ლე ბუ ლი 
იყო. ამის სა პი რის პი როდ, ლო გი კურ გა ნა თე-
ბად ჩვენ თ ვის იქ ცა ის გა ნა თე ბა, რო მე ლიც 
უფ რო ბუ ნებ რი ვად გა მო ი ყუ რე ბო და და უკ ვე 
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ჩვე ნი ერ თობ ლი ვი აკ ვი ა ტე ბა გახ და. ნა ტუ-
რა ლის ტუ რი გა ნა თე ბის შექ მ ნა მხო ლოდ მცი-
რე გა ნა თე ბით ან ზოგ ჯერ სა ერ თოდ მის გა-
რე შეც არის შე საძ ლე ბე ლი (ზოგჯერ მხო ლოდ 
ნავ თის ლამ პას ან სან თ ლებს ვი ყე ნებ დი).

გა ნა თე ბას სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბა 
უნ და ჰქო ნო და ზამთრის შუქ ში (Nattvards-
gästerna), რომ ლის მოქ მე დე ბა ვი თარ დე ბა 
კვი რადღეს ეკ ლე სი ა ში 3 სა ათ ზე მე ტი ხნის 
გან მავ ლო ბა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეკ-
ლე სია სტუ დი ა ში უნ და აგე ბუ ლი ყო, მე და 
ინ გ მა რი მო სამ ზა დე ბელ პე რი ოდ ში ნამ დ ვილ 
ეკ ლე სი ა ში დავ დი ო დით და ყო ველ ხუთ წუთ-
ში სუ რათს ვი ღებ დით, რომ შეგ ვეს წავ ლა, თუ 
რო გორ იც ვ ლე ბო და დრო ის იმა ვე მო ნაკ ვეთ-
ში ზამ თ რის გა ნა თე ბა. მთე ლი ამ ბის მან ძილ-
ზე ეკ ლე სი ის გა რეთ ცუ დი ამინ დი იმას ნიშ-
ნავ და, რომ შიგ ნით არა ნა ი რი ჩრდი ლი არ 
უნ და ყო ფი ლი ყო და ჩვენც სა კუ თარ თავს 
დავ პირ დით, რომ ხე ლახ ლა გა და ვი ღებ დით 
თი თო ე ულ სცე ნას, სა დაც ჩრდი ლი გა მოჩ ნ-
დე ბო და (რაც გა ვა კე თეთ კი დეც.) ფილ მის და-
სას რულს არის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სცე ნა 
მას წავ ლე ბელ სა (მსახიობი ინ გ რიდ ტუ ლი ნი) 
და მის მოძღ ვარს (გუნარ ბი ორ ნ ს ტ რან დი) შო-
რის, სა დაც დავ გეგ მეთ მზის შუ ქის გა მო ყე ნე-
ბა 30 წა მის გან მავ ლო ბა ში. ეს იყო გა ნა თე ბა, 
რო მელ ზეც უკ ვე საკ მა ოდ გვქონ და ნა ფიქ რი 
და სი უ ჟე ტის თ ვი საც ბევრს ნიშ ნავ და. სხვა 
მხრივ ჩვენ არ გა დაგ ვიხ ვე ვია არა პირ და პი-
რი, უჩ რ დი ლო ზამ თ რის გა ნა თე ბის თ ვის. მას 
შემ დეგ ვცდი ლობ დი, თა ვი ამე რი დე ბი ნა პირ-
და პი რი გა ნა თე ბის თ ვის, ძი რი თა დად ვმუ შა-
ობ დი არეკ ლილ შუქ ზე, რა თა ფი რი კაშ კა შა 
არ გა მო სუ ლი ყო. ამა ში და მეხ მა რა მა სა ლის 
გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი მგრძნო ბე ლო ბა, რა მაც სა-
შუ ა ლე ბა მოგ ვ ცა ფრან გუ ლი ახა ლი ტალ ღის 
მა გა ლითს მივ ყო ლო დით და სულ უფ რო ხში-
რად გა დაგ ვე ღო ნა ტუ რა ზე. 

რო დე საც პერსონის (Persona) გა და ღე-
ბა და ვიწყეთ, სა შუ ა ლო ხე დი პრაქ ტი კუ ლად 
უარ ვ ყა ვით. ფარ თო ხე დე ბი დან ახ ლო ხე-
დებ ზე გა დავ დი ო დით და პი რი ქით. ინ გ მარ-
მა ლივ ულ მან სა და ბი ბი ან დერ სონს შო რის 
გარ კ ვე უ ლი მსგავ სე ბა და ი ნა ხა და გაჩ ნ და 
იდე ა, ფილ მი გა და ღე ბუ ლი ყო ორი ადა მი ა ნის 
იდენ ტი ფი კა ცი ა ზე, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს 
და უ ახ ლოვ დ ნენ და ფიქ რე ბიც კი სა ერ თო გა-
უხ დათ. ფილ მ მა სა შუ ა ლე ბა მომ ცა, სა ხე ე ბით 
ჩე მი აღ ფ რ თო ვა ნე ბა გა მო მე ხა ტა, რის გა მოც 
მეტ სა ხე ლიც შე მარ ქ ვეს – „ორი სა ხე და ფინ-
ჯა ნი ჩა ი”. პერსონის გა და ღე ბი სას ჩემ თ ვის 
ყვე ლა ზე რთუ ლი ამო ცა ნა ახ ლო ხე დე ბის გა-
ნა თე ბა იყო, რამ დე ნა დაც ისი ნი წარ მო უდ გე-
ნელ ნი უ ან სებს მო ი ცავ და. მომ წონს თვა ლებ-
ში ანა რეკ ლის ასახ ვა – რაც ბევრ რე ჟი სორს 
აღი ზი ა ნებს, თუმ ცა ის ნამ დ ვი ლი სი ცოცხ ლის 
გა მო ხა ტუ ლე ბა ა. ამ ანა რეკ ლე ბის აღ ბეჭ დ ვა 

გვეხ მა რე ბა, ადა მი ა ნის ფიქ რის პრო ცე სი წარ-
მო ვა ჩი ნოთ. ამ დროს ჩემ თ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნია სწო რი გა ნა თე ბა, რა თა მა ყუ რე-
ბელ მა იგ რ ძ ნოს, თუ რა იმა ლე ბა პერ სო ნა ჟის 
თვა ლე ბის მიღ მა. ყო ველ თ ვის ვცდი ლობ, რომ 
თვა ლებ ში არეკ ლი ლი სი ნათ ლე და ვი ჭი რო, 
რად გან ვგრძნობ, რომ ის სუ ლის სარ კე ა. ჭეშ-
მა რი ტე ბა მსა ხი ო ბის გა მო მეტყ ვე ლე ბა შია და 
სულ მცი რე ცვლი ლე ბებ მაც შე იძ ლე ბა, ათას 
სიტყ ვა ზე მე ტი გა მო ხა ტოს. 

ინ გ მარ თან მუ შა ო ბის ერ თ -ერ თი უნი კა-
ლუ რი პრი ვი ლე გია ის იყო, რომ არ სე ბობ და 
რამ დე ნი მე მსა ხი ო ბი, რო მე ლიც ყო ველ თ ვის 
თა მა შობ და მის ფილ მებ ში. მე მა თი სა ხე ე ბი 
ახ ლო დან გა ვი ცა ნი და ვის წავ ლე, თუ რო გორ 
გა და მე ღო თი თო ე უ ლი დე ტა ლი. იმის შეს-
წავ ლას დრო სჭირ დე ბა, თუ რო გორ იღებს 
კონ კ რე ტუ ლი სა ხე სი ნათ ლეს. ჩემ თ ვის მსა-
ხი ო ბი იყო და იქ ნე ბა უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
ინ ს ტ რუ მენ ტი ფილ მ ში. გა და ღე ბი სას რაც 
შე იძ ლე ბა მცი რე გა ნა თე ბას ვი ყე ნებ დი და 
მსა ხი ო ბებს შეძ ლე ბის დაგ ვა რად სრულ თა-
ვი სუფ ლე ბას ვაძ ლევ დი, ვცდი ლობ დი, თა ვი 
მა ნი პუ ლი რე ბუ ლად და გა მო ყე ნე ბუ ლად არ 
ეგ რ ძ ნოთ, რა მაც შე საძ ლებ ლო ბა მომ ცა, მა-
თი შეს რუ ლე ბის სი ნა ტი ფე აღ მე ბეჭ და. ჩემ-
თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მსა ხი ო ბე ბი არ 
შე ვა წუ ხო ფო ტო ექ ს პო ნო მეტ რე ბი თა და მათ-
თ ვის თვა ლებ ში სი ნათ ლის მი ნა თე ბით და 
ყო ველ თ ვის ვე უბ ნე ბი მათ, თუ რის გა კე თე-
ბას ვა პი რებ. რო დე საც ინ გ რიდ ბერ გ მან თან 
ერ თად შემოდგომის სო ნა ტა ზე (Höstsonaten) 
ვმუ შა ობ დი, არ მქონ და დუბ ლი ორ თან გა და-
ღე ბის გა მოც დი ლე ბა. პირ ველ დღეს ინ გ რიდ-
მა მკითხა: „სვენ, რო გორ აპი რებ მუ შა ო ბას 
დუბ ლი ო რის გა რე შე?” იმ წამს დარ წ მუ ნე-
ბუ ლი არ ვი ყა ვი, რა მე პა სუ ხა, არ მინ დო და 
აღი ა რე ბა, რომ ძი რი თა დი მი ზე ზი ფი ნან სუ-
რი იყო; თუმ ცა რაც ვუ პა სუ ხე, ნამ დ ვი ლად 
მარ თა ლი ა: „სინათლე დუბ ლი ორ თან სრუ-
ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა, რად გან მსა ხი ო ბე ბი 
მაძ ლე ვენ გა ნა თე ბის შთა გო ნე ბას”. ინ გ რიდ-
მა მი პა სუ ხა: „გადაღების მან ძილ ზე კა მე რის 
უკან ვიჯ დე ბი, ნე ბის მი ერ დროს ავალ და იქ 
დავ დ გე ბი, სა დაც დაგ ჭირ დე ბა.” ნამ დ ვი ლად 
მშვე ნი ე რი იყო მას თან მუ შა ო ბა. ხალხს ხში-
რად ავიწყ დე ბა მსა ხი ობ სა და ოპე რა ტორს 
შო რის პი როვ ნუ ლი კავ ში რის მნიშ ვ ნე ლო ბა. 
კარ გი მსა ხი ო ბე ბი რე ა გი რე ბენ თა ვი ანთ გა-
ნა თე ბა ზე. 

ჩემ თ ვის და ინ გ მა რის თ ვის შავ - თეთ რი-
დან ფე რად ზე გა დას ვ ლა არ იყო მარ ტი ვი. 
ვგრძნობ დით, რომ ფე რა დი საწყი სი მა სა ლა 
ტექ ნი კუ რად ზედ მე ტად სრულ ყო ფი ლი იყო. 
რთუ ლი იყო, ისე გე კე თე ბი ნა, რომ ლა მა ზი არ 
გა მო ჩე ნი ლი ყო. ვნების (En passion. 1969) გა-
და ღე ბა რომ და ვიწყეთ, გვინ დო და ფერ თა პა-
ლიტ რა ისე გვე კონ ტ რო ლე ბი ნა, რომ მას ამ-
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ბის გან წყო ბა აერეკ ლა. ვი პო ვეთ ნაკ ლე ბად 
ფე რა დო ვა ნი ად გი ლი, ფილ მის დი ზა ინ ში ყვე-
ლა ფე რი გა მიზ ნუ ლი იყო კა მე რის თ ვის ფე-
რე ბის აღ ქ მის გა სა მარ ტი ვებ ლად. მინ დო და, 
ამე რი დე ბი ნა კა ნის თბი ლი ტო ნე ბი, ხან გ რ ძ-
ლი ვი მცდე ლო ბე ბის შემ დეგ ვის წავ ლე ძა ლი-
ან მცი რე მა კი ა ჟის გა მო ყე ნე ბა და ლა ბო რა-
ტო რი უ ლად მა სა ლის ფე რე ბის გან დაც ლა 
(მსგავსი ტექ ნი კა გა მო ვი ყე ნე ან დ რეი ტარ-
კოვ ს კის თა ნაც ფილ მ ში მსხვერპლშეწირვა 
(1986), სა დაც გა მო სა ხუ ლე ბა სრუ ლი ად 
დავ ცა ლეთ წი თე ლი და ლურ ჯი ფე რე ბი სა-
გან, ისე თი შთა ბეჭ დი ლე ბა შე იქ მ ნა, თით ქოს 
ფილ მი არც შავ - თეთ რი იყო და არც ფე რა დი, 
ის იყო „ერთფერი”). ჩურჩული და ყვი რი ლი 
(Viskningar och rop. 1972) მომ დევ ნო მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ნა ბი ჯი იყო ჩემ თ ვის იმის გა სა გე ბად, 
რო გორ გა მო მე ყე ნე ბი ნა ფე რა დი სი ნათ ლე 
დრა მა ტუ ლი ეფექ ტის თ ვის. ინ ტე რი ე რის თ-
ვის შე ვი მუ შა ვეთ წი თელ ფერ ზე და ფუძ ნე-
ბუ ლი ფერ თა სის ტე მა – თი თო ე უ ლი ოთა ხი 
წით ლის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტო ნი იყო. გან ს ხ-
ვა ვე ბას მა ყუ რე ბე ლი შე საძ ლოა ცნო ბი ე რად 
ვერ აღიქ ვამს – თუმ ცა ამას გრძნობს. ჩემ მა 
გა მოც დი ლე ბამ მას წავ ლა, რომ ადა მი ა ნებს 
იპყ რობს ის გან წყო ბა, რო მე ლიც სი ნათ ლი სა 
და დი ზა ი ნის შე სა ფე რი სი გა მო ყე ნე ბი თა და 
შერ წყ მით არის ფილ მ ში შექ მ ნი ლი.

მე არ ვარ ტექ ნი კუ რი ადა მი ა ნი, მა გა-
ლი თად, არ ვზო მავ გა ნა თე ბულ ლა ქებ სა და 
ჩრდი ლებს; ასეთ რა მე ებს თვა ლით ვხვდე ბი. 
მე გა და ღე ბი სას ვხა ტავ იმას, რა საც გა მოც-
დი ლე ბა და შეგ რ ძ ნე ბე ბი მკარ ნა ხობს. ზოგ-

ჯერ მრცხვე ნია კი დეც, 
რომ არ მა ინ ტე რე სებს კი-
ნოს თა ნა მედ რო ვე ტექ ნი-
კე ბი, მაგ რამ მირ ჩევ ნი ა, 
რაც შე იძ ლე ბა ნაკ ლე ბი 
აპა რა ტუ რით ვი მუ შა ო. თუ 
კარ გი ლინ ზა და კა მე რა 
მაქვს, სულ ეს არის, რაც 
მჭირ დე ბა. „ფანი და ალექ-
სან დე რის” მთე ლი ექ ვ სი 
სა ა თი გა და ღე ბუ ლია ერ-
თი და იგი ვე ზუმ -ო ბი ექ-
ტი ვით, გარ და რამ დე ნი მე 
კად რი სა, სა დაც საკ მა რი-
სი გა ნა თე ბა არ გვქონ და. 
ზუმ -ო ბი ექ ტი ვით ყვე ლა 
შე საძ ლებ ლო ბა თქვენს 
ხელ თაა (გადაღების ხა-
რის ხიც დღეს უკ ვე ძა ლი ან 
კარ გი ა). მე ძა ლი ან ცო ტა 
ფილტრს ვი ყე ნებ ობი ექ-
ტი ვის თ ვის. მთე ლი ჩე მი 
პრო ფე სი უ ლი ცხოვ რე ბის 
მან ძილ ზე სი მარ ტი ვი სად-
მი ნდო ბას ვსწავ ლობ დი. 

ვნა ხე, რაც ხდე ბა დიდ ეკ რა ნებ ზე: ხალ ხი 
ცდი ლობს, შე ავ სოს ეკ რა ნი დი დი რა ო დე ნო-
ბით ზუს ტად დას მუ ლი და გა მოთ ვ ლი ლი გა-
ნა თე ბით. არა ფერს შე უძ ლია ისე გა ა ფუ ჭოს 
ატ მოს ფე რო, რო გორც ზედ მეტ გა ნა თე ბას. 
ზოგ ჯერ იმა საც ვფიქ რობ, რომ ნაკ ლე ბი ფუ-
ლის ქო ნას მეტ მხატ ვ რულ ღი რე ბუ ლე ბამ დე 
მივ ყა ვართ. ყვე ლა ფერ ზე მე ტად ოპე რა ტო რი 
სცე ნა რის მო ნა უნ და იყოს. ეს ნიშ ნავს, შე-
გეძ ლოს, შეც ვა ლო სა კუ თა რი სტი ლი თი თო ე-
უ ლი სუ რა თის თ ვის. ყო ველ ჯერ ზე, რო დე საც 
ფილ მ ზე ვმუ შა ობ, ჩემს თავს ვე კითხე ბი, თუ 
რო გორ შე მიძ ლია და ვეხ მა რო მა ყუ რე ბელს, 
სწო რად მი მარ თოს მზე რა. მსა ხი ო ბებ ზე? 
გან წყო ბა ზე? თუ დი ა ლოგ ზე? გა მო გიტყ დე-
ბით, დი ა ლო გით მდი დარ ფილ მებ ზე არ ვგიჟ-
დე ბი, სწო რედ ამი ტომ მი ჭირს ამე რი კულ 
სცე ნა რებ ზე მუ შა ო ბა. იქ ნახ სე ნე ბი არ არის 
არც გან წყო ბა, არც ატ მოს ფე რო ან ფორ მა. 
უბ რა ლოდ დი ა ლოგს კითხუ ლობ. ინ გ მარ თან 
ისიც კი ეწე რა სცე ნარ ში, რო გო რი უნ და ყო-
ფი ლი ყო თი თო ე უ ლი სცე ნა, რა გან წყო ბა 
უნ და შე ექ მ ნა, რო გო რი ამინ დი ყო ფი ლი ყო. 
გა და ჭარ ბე ბულ მა დი ა ლო გებ მა შე საძ ლოა 
ოპე რა ტო რის შე მოქ მე დე ბი თი პო ტენ ცი ა ლი 
შეზღუ დოს – რაც სიტყ ვე ბის ფო ტოგ რა ფი-
რე ბად იქ ცე ვა. ეიზენ შ ტე ი ნი სა თუ უხ მო კი-
ნოს დი დი შვე დი რე ჟი სო რე ბის ში ოს ტ რო-
მი სა და სტი ლე რის ფილ მე ბი ბევ რად უფ რო 
გა მომ სახ ვე ლო ბი თი ა, ვიდ რე ის, რა საც დღეს 
ვხე დავთ. 

დღემ დე რამ დე ნი მე პრინ ციპ მა გან საზღ-
ვ რა ჩე მი, რო გორც დამ დ გ მე ლი ოპე რა ტო რის 

ინტერვიუ
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ცხოვ რე ბა. იყა ვით სცე ნა რის ერ თ გუ ლი, იყა-
ვით რე ჟი სო რის ერ თ გუ ლი. შე ძე ლით ადაპ-
ტი რე ბა და სა კუ თა რი სტი ლის შეც ვ ლა. ის-
წავ ლეთ სი მარ ტი ვე. ასე ვე იმას ვიტყ ვი, რომ 
დამ დ გ მელ მა ოპე რა ტორ მა ერ თი ფილ მის 
რე ჟი სო რო ბა მა ინც უნ და სცა დოს. რო გორც 
ოპე რა ტო რი მარ ტი ვი ა, ტექ ნი კუ რად ძა ლი ან 
გან ვი თარ დე. წე რის და მონ ტა ჟის გა მოც დი-
ლე ბა კი გვეხ მა რე ბა, გა ვი აზ როთ კი ნოს გა-
და ღე ბის სრუ ლი შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სი. 

ყოფის აუტა ნე ლი სიმ სუ ბუ ქის თ ვის (The 
Unbearable Lightness of Being) გვქონ და ძვე-
ლი, და კაწ რუ ლი 8 მმ-ი ა ნი ფი რი პრა ღის აჯან-
ყე ბის სა არ ქი ვო კად რე ბით. ამის თ ვის უნ და 
მიგ ვე სა და გე ბი ნა ჩვენ მი ერ 35-მილიმეტრიან 
ფირ ზე გა და ღე ბუ ლი კად რე ბი ჟუ ლი ეტ ბი-
ნო ში სა და დე ნი ელ დეი ლუ ი სის მო ნა წი ლე ო-
ბით, ისე რომ ფო ნი ბუნ დო ვა ნი დარ ჩე ნი ლი-
ყო. ჩვე ნი ჩა ნა წე რი 8-მილიმეტრიან ფირ ზე 
გა და ვი ტა ნეთ, არ ვუფ რ თხილ დე ბო დით, რომ 
კარ გად და კაწ რუ ლი ყო და ისევ 35 მმ-მდე გა-
ვა დი დეთ. ავ თენ ტუ რი 8 მმ-ი ა ნი ფი რიც ასე ვე 
35 მმ-მდე გა ვა დი დეთ. შე დე გი საკ მა ოდ და-
მა ჯე რე ბე ლი იყო. მო ნაკ ვე თი 6-წუთიანია და 
იმ პ რო ვი ზე ბუ ლის შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს, 

თუმ ცა ეს ყვე ლა ზე უფ რო და გეგ მი ლი მო ნაკ-
ვე თია მთელ ფილ მ ში (მის გა და ღე ბას 1 თვე 
მო ვუნ დით). მხატ ვარ მა ისე და ხა ტა, რომ ზუს-
ტად ეჩ ვე ნე ბი ნა, თუ რო გორ უნ და გა დაგ ვე-
ღო ახა ლი კად რე ბი და ზუს ტად დაგ ვემ თხ ვია 
ის არ ქი ვის კად რე ბის თ ვის.

პო ლან ს კის თან მუ შა ო ბამ შან სი მომ ცა, 
გა და ღე ბის ახა ლი, ბერ გ მა ნის სტი ლის გან 
სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სტი ლი გა მო მე ცა-
და, სა დაც, რო გორც წე სი, ძა ლი ან ახ ლოს ხარ 
სა ხე ებ თან, ფო ნი კი ბუნ დო ვა ნი ა. მდგმურის 
(The Tenant) გა და ღე ბი სას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
იყო, რომ ფო ნის თი თო ე უ ლი დე ტა ლი გა მო-
სა ხუ ლე ბის აქ ტი უ რი ნა წი ლი ყო ფი ლი ყო. ბევ-
რი რის კი გავ წიე გა ნა თე ბი სას და მსა ხი ო ბე ბი 
სრულ სიბ ნე ლე ში ვამ ყო ფე – რო ცა ინ გ მარ-
თან მსა ხი ო ბე ბის თ ვის უფ რო ნა თელ გა ნა თე-
ბას ვი ყე ნებ დი. 

ჩე მი შთა გო ნე ბის დი დი ნა წი ლი ფერ წე-
რი დან და ფო ტოგ რა ფი ი დან მო დის. მა გა ლი-
თად, რო დე საც საყვარელ ბავშვს (Pretty Baby) 
ვი ღებ დით, მე და ლუი მალ მა დი დი დრო და-
ვუთ მეთ ვერ მე ე რის ფერ წე რის შეს წავ ლას, 
გან სა კუთ რე ბით იმას, თუ რო გორ იყე ნებ და 
ის სი ნათ ლეს. 

კადრი ფილმიდან მსხვერპლშეწირვა
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ფილ მის გა და ღე ბა შეძ ლე ბის დაგ ვა-
რად პო ე ტუ რი მოვ ლე ნა უნ და იყოს. 
კი ნოს იდე ო ლო გი უ რი ფუნ ქ ცი ის 
კვლე ვა ეს თე ტი კი დან აქ ცენ ტის გა-
და ტა ნას არ იწ ვევს, და პი რი ქით, 

კონ კ რე ტუ ლი ეს თე ტი კუ რი შე დე გის კენ სწრაფ-
ვა ფილ მის სა შუ ა ლე ბით მძლავ რი იდე ო ლო გი-
ურ - პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გად მო ცე მას 
არ უშ ლის ხელს. ჩე მი ფილ მის მონადირეების (Oi 
Kynigoi. 1977) პრე მი ე რის შემ დეგ ბერ ძე ნი მე მარ-
ცხე ნე ე ბის გარ კ ვე უ ლი წრე სკეპ ტი კუ რად გა-
ნეწყო. ფილ მ ში ერ თი სცე ნა ა, სა დაც ადა მი ა ნე ბის 
ჯგუ ფი ხელ ში დრო შე ბი თა და სიმ ღე რით დი ნე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით ნა ვე ბით მი ცუ რავს. ვი ღა ცამ კო-
მენ ტა რი გა ა კე თა, „რევოლუცია მი სე ირ ნობ სო”, 
რა შიც იგუ ლის ხ მა, რომ ეს გა და მე ტე ბუ ლად ეს თე-
ტი კუ რი მიდ გო მა პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის გან 
მთლი ა ნად დაც ლი ლი იყო. თუმ ცა ფი ო დორ დოს-
ტო ევ ს კის მტკი ცე ბა – „სილამაზე გა და არ ჩენს 
სამ ყა როს” – ჯერ კი დევ აქ ტუ ა ლუ რი რჩე ბა. არ 
არ სე ბობს ში ნა არ ს სა და ფორ მას შო რის დი ქო ტო-
მი ა. მსგავ სი დი ლე მე ბი არ არ სე ბობს.

სინ თე ზის პრო ცე სის საწყი სე ბის აღ მო ჩე ნა 
ნე ბის მი ერ რა მე ში შე იძ ლე ბა. უპირ ვე ლეს ყოვ-
ლი სა, ჩვე ნი ცხოვ რე ბი სე უ ლი თავ გა და სა ვა ლი 

წა რუშ ლელ შთა ბეჭ დი ლე ბებს გვი ტო ვებს, რომ-
ლე ბიც გა უც ნო ბი ე რებ ლად ახ დენს ზე გავ ლე ნას 
ჩვენ ზე, იმ მო მენ ტი დან მო ყო ლე ბუ ლი, რაც ჩვე ნი 
გა მოც დი ლე ბე ბი გვახ სოვს. ის, რაც ჩემ გან, რო-
გორც სინ თე ზის ნა ყო ფის გან, გა მომ დი ნა რე ობს, 
ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ის გან მავ ლო ბა ში ყა ლიბ დე ბო-
და: ჩე მი პი რა დი აღ ქ მე ბი და გა მოც დი ლე ბე ბი, 
უშუ ა ლო გა რე მო დან მი ღე ბუ ლი ვი ზუ ა ლუ რი სტი-
მუ ლე ბი, გა უც ნო ბი ე რე ბე ლი არ ჩე ვა ნი, რომ ლის 
მო ტი ვა ცი აც რა ცი ო ნა ლურ ახ ს ნას არ ექ ვემ დე ბა-
რე ბა – ყვე ლა ფე რი ეს წარ მოქ მ ნის ნა ერთს, წი ნა-
პი რო ბე ბის ქსელს და მკარ ნა ხობს, რა უნ და გან-
ვი ხი ლო სინ თე ზის შე დე გად. 

 
სინ თე ზი და სცე ნა რი

სინ თე ზი კი ნო ში გუ ლის ხ მობს ხე ლოვ ნე ბის ნა-
წარ მო ებს, რო გორც მთლი ა ნო ბას და მო ი ცავს 
რო გორც ფილ მის კონ ცეპ ტუ ა ლი ზა ცი ას და ამის 
სცე ნარ ში გა წე რას, ასე ვე სა ბო ლო ოდ ვი ზუ ა ლი-
ზა ცი ა საც. რო ცა არ ქი ტექ ტუ რა ში პრო ექ ტი რე ბის 
ფა ზა სრულ დე ბა, მშე ნებ ლო ბას ნა ხა ზე ბის მი ხედ-
ვით იწყებ, რო მელ საც შე საძ ლო ა, დრო თა გან მავ-
ლო ბა ში შეს წო რე ბე ბი მოჰ ყ ვეს. ამ პრო ცეს სა და 
იმას შო რის, რაც კი ნო ში ხდე ბა, სა ინ ტე რე სო ანა-

სტავ როს ალიფ რაგ კი სის ინ ტერ ვიუ თეო ან გე ლო პუ ლოს თან 
თარ გ მ ნა გი კა მი ქა ბა ძემ
Scroope, 18 მარ ტი, 2006

სინთეზიკინოში

ინტერვიუ

კადრი ფილმიდან კითერაზე მოგზაურობა
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ლო გია შეგ ვიძ ლი ა, მო ვიყ ვა ნოთ. 
სცე ნა რის წე რა აბ ს ტ რაქ ტუ ლი რა მე ა, ისე თი-

ვე აბ ს ტ რაქ ტუ ლი, რო გორც რო მა ნის წე რა. ავ-
ტო რი წე რას წი ნა პი რო ბის გა რე შე იწყებს. ტექ ს-
ტი ხა ტო ვა ნე ბას მოგ ვი ა ნე ბით ავ ლენს. და მა ინც 
შე საძ ლო ა, ფორ მა და საწყი სი დან ვე შეგ ვ ხ ვ დეს 
და თან სხვა დას ხ ვაგ ვა რად. ცხა დი ა, ეს იმა ზეა 
და მო კი დე ბუ ლი, რო გორ წერს ავ ტო რი სცე ნარს. 
ალ ფ რედ ჰიჩ კო კის ნა ი რი რე ჟი სო რე ბი სცე ნარ ში 
ყო ველ ტექ ნი კურ დე ტალს და ინ ფორ მა ცი ას იწე-
რენ, ამი ტომ მა თი საქ მის გა და ბა რე ბა ნე ბის მი-
ერს შე უძ ლი ა. რე ნე კლე რი თა ვი სე ბუ რად ასა ბუ-
თებ და, რომ ფილ მ ზე მუ შა ო ბა დას რუ ლე ბუ ლი ა, 
თუ სცე ნა რი და წე რი ლი ა, რო მე ლიც იმ დე ნად 
ზუს ტად, თით ქ მის არ ქი ტექ ტუ რუ ლი გა გე ბით 
იყო და მუ შა ვე ბუ ლი, რომ გა და ღე ბა მარ ტო ო დენ 
სცე ნა რის ფილ მად ტრან ს ლი ტე რა ცი ად იქ ცე-
ო და. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მის, მე ო რე უკი დუ-
რე სო ბის მა გა ლი თია ჟან - ლუკ გო და რი. მის თ ვის 
მხო ლოდ ად გილ ზე, გა და სა ღებ მო ე დან ზე ან წი-
ნა დღეს ვი ზუ ა ლი ზე ბუ ლი იდე ე ბი და ჩა ნა წე რე ბი 
არ სე ბობს, სცე ნა რი ან კად რი რე ბა კი – არა. ეს იმ 
კი ნო რე ჟი სო რებ საც მი ე მარ თე ბა, მეწ ვ რილ მა ნე-
ე ბად რომ თვლი ან, მა გა ლი თად, მი ქე ლან ჯე ლო 
ან ტო ნი ო ნის, რო მე ლიც გა და ღე ბის დაწყე ბამ დე 
წი ნა ღა მით ან დი ლით, ყა ვის სმი სას, ფილ მის დე-
კუ პაჟს მი მარ თავს.

მე ორი ვე მე თოდს ვი ყე ნებ. ფილ მის ზო გი-
ერ თი ას პექ ტი სცე ნარ ში გარ კ ვე უ ლი სი ზუს ტი-
თა და დე ტა ლი ზა ცი ი თა ჩა წე რი ლი ან, უკი დუ რეს 
შემ თხ ვე ვა ში, ჩემ თ ვის წი ნას წა რაა ცნო ბი ლი, 
უბ რა ლოდ მას არ ვახ მო ვა ნებ. და ნარ ჩენს მუ შა-
ო ბის პრო ცეს ში აღ მო ვა ჩენ ხოლ მე. მოხეტიალე 
მუ სი კო სე ბი (O Thiasos. 1975) დიქ ტა ტუ რის დრო-
საა (1967-74) გა და ღე ბუ ლი, ამი ტომ უმ ნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნე სი იყო, ფილ მის შე სა ხებ რაც შე იძ ლე ბა 
ნაკ ლე ბი მე ლა პა რა კა და გა მემ ხი ლა, თუნ დაც 
ჩე მი კო ლე გე ბი სა და მო ნა წი ლე მსა ხი ო ბე ბის თ-
ვის. ჩა ნა წე რებს ვა კე თებ დი, მაგ რამ ისი ნი მხო-
ლოდ პი რა დი გა მო ყე ნე ბის თ ვის იყო. დრო დად რო 
ჩა ნა ფიქ რ ზე მუ შა ო ბას ვიწყებ დი, რო მე ლიც რე-
პე ტი ცი ე ბი სას თან და თან იხ ვე წე ბო და. ეს ჩემ თ-
ვის სინ თე ზი იყო, ამ სიტყ ვის სრუ ლი გა გე ბით. 
მოხეტიალე მუ სი კო სებ ში ერ თი უწყ ვე ტი ეპი ზო-
დია (plan-séquence), სა დაც კა მე რა მიჰ ყ ვე ბა მხი-
ა რუ ლი ადა მი ა ნე ბის პა ტა რა ჯგუფს, რო მე ლიც 
სა ცეკ ვაო დარ ბა ზის და ტო ვე ბი სას 1945 წლი დან 
1952 წელ ში გა და ი ნაც ვ ლებს. ჩემს ჩა ნა წე რებ-
ში უბ რა ლოდ წე რი ა: „გადასვლა 1945-დან 1952 
წელ ში” და მე ტი არა ფე რი. ამ ეპი ზო დის არ ქი ტექ-
ტუ რა ჩემ თ ვის უკა ნას კ ნელ წუ თამ დე ბუნ დო ვა ნი 
იყო. ამ სცე ნის გა და ღე ბის დღეს სადღაც გა მიქ რა 
თვით ცენ ზუ რუ ლი უხა ლი სო ბა, რო მე ლიც და სა-
ხულ ამო ცა ნას თან გამ კ ლა ვე ბის სურ ვილს მი კარ-
გავ და და ყვე ლა ფე რი თა ვის ად გი ლას და ლაგ და. 
თავ და პირ ვე ლად, მსა ხი ო ბებს ხმა დაბ ლა სიმ ღე-
რით, აუჩ ქა რებ ლად სი ა რუ ლი და ვა ვა ლე. შემ დეგ 
იმ იდე ამ გა მი ტა ცა, რომ პო პუ ლა რუ ლი მე ლო-

დია თან და თან მარ შის სიმ ღე რად გა დაქ ცე უ ლი-
ყო. ამან არ სე ბი თად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მი ზან ს ცე ნა 
წარ მოშ ვა. მხი ა რულ მა ადა მი ა ნებ მა ნელ - ნე ლა 
მწყობ რ ში სვლა და იწყეს. მსგავ სი ტრან ს ფორ მა-
ცი ე ბი მარ ტი ვად შე იძ ლე ბო და სცე ნარ შიც ჩა წე-
რი ლი ყო, მაგ რამ სი ნამ დ ვი ლე ში, კომ პო ზი ცი ის 
არ სე ბი თი ნა წი ლე ბი და მა თი ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა 
რე პე ტი ცი ის დროს ფორ მირ დე ბა. ეს გან სა კუთ-
რე ბით რთულ ეპი ზო დებს ეხე ბა, რომ ლე ბიც მოკ-
ლე ფრაგ მენ ტე ბად არ ნა წილ დე ბა და ინარ ჩუ ნებს 
დრო ი სა და მოქ მე დე ბის უწყ ვე ტო ბას, ერ თაქ ტი ა-
ნი თე ატ რა ლუ რი პი ე სე ბის მსგავ სად. 

სცე ნა რი კი ნოს თ ვის ნედ ლი მა სა ლაა – რო-
გორც კი ის და წე რი ლი ა, მე მას ვი ვიწყებ. ფირ-
ზე გა და ტა ნი სას სცე ნა რი სულ სხვა რა მედ იქ-
ცე ვა. თა ნაც, ყვე ლა ფე რი პი რად, თა ვი სე ბურ, 
და მა ხა სი ა თე ბელ ენამ დე და იყ ვა ნე ბა, რო მე ლიც 
ასე ვე შეზღუდ ვა სა ვით მუ შა ობს. სხვა ნა ი რად არ 
გა მომ დის, ძა ლი ან სპე ცი ფი კუ რად ვწერ. ჩე მი 
სცე ნა რე ბი რო მა ნე ბი ა, ოღონდ მათ ში მე ტა დაა 
გა მო ყო ფი ლი ხა ტო ვა ნე ბა და ეპი ზო დის გა და ღე-
ბის თ ვის სა ჭი რო საკ ვან ძო ტექ ნი კუ რი ინ ფორ მა-
ცი ა. ის ადა მი ა ნე ბი, ვის თან ერ თა დაც ვმუ შა ობ, 
ვინც იცის, რო გორ ვფიქ რობ, თით ქ მის მა შინ ვე 
ხვდე ბი ან, რო გო რი კად რის გა და ღე ბას ვცდი ლობ. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩე მი სცე ნა რე ბი ნედ ლი 
სა მუ შაო მა სა ლა ა, ისი ნი კი ნოს გან გარ კ ვე უ ლი 
და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის მიზ ნით, ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის სა ხით გა მო ი ცე მა. მა-
გა ლი თად, ფილ მ ში კითერაზე მოგ ზა უ რო ბა (Taxidi 
sta Kythira. 1984) სცე ნარ სა და ფილმს შო რე უ ლი 
კავ ში რი აქვს. სცე ნა რი ფილ მის თავ და პირ ველ 
ჩა ნა ფიქ რ თან რჩე ბა ახ ლოს. თუმ ცა, მი სი რო ლი 
და მნიშ ვ ნე ლო ბა სა ფუძ ვ ლი ა ნად იც ვ ლე ბა გა და-
ღე ბის დაწყე ბის თა ნა ვე ან, სხვა სიტყ ვე ბით რომ 
ვთქვათ, სცე ნა რი არის ფილ მი პირ ვე ლი კად რის 
გა და ღე ბამ დე. რო გორც კი ეს მოხ დე ბა, სცე ნა რი 
და ფილ მი სხვა დას ხ ვა, ხში რად არ სე ბი თად გან ს ხ-
ვა ვე ბუ ლი გზით იწყებს სვლას. 

სინ თე ზი და მი ზან კად რი (MISE-EN-CADRE)

მი ზან ს ცე ნის დად გ მა მრა ვა ლი სხვა დას ხ ვა ვა-
რი ან ტის გათ ვა ლის წი ნე ბას მო ითხოვს. მო ნა წი-
ლე მსა ხი ო ბე ბის გარ და, მხედ ვე ლო ბა ში სივ რ ცე 
და მი სი გა ნუ ყო ფე ლი კომ პო ნენ ტე ბი უნ და მი ი-
ღო. არი ან მსა ხი ო ბე ბი, რომ ლე ბიც კა მე რის ობი-
ექ ტივ თან ახ ლოს არი ან და ისი ნი, ვინც მის გან 
შორ სა ა; აქ ვეა ჩახ ლარ თუ ლი სივ რ ცი თი ურ თი-
ერ თ კავ ში რე ბის მთე ლი რი გი – მსა ხი ო ბებ სა და 
სივ რ ცის გა მოკ ვე თილ თვი სე ბებს და ასე ვე თა ვად 
მსა ხი ო ბებს შო რის. რო ცა სივ რ ცე ში უწყ ვე ტი ეპი-
ზო დის ტრა ექ ტო რი ას ვაკ ვირ დე ბი, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რამ დე ნად რთუ ლია იგი, ზე მოთ ნახ სე ნე ბი 
კავ ში რე ბი ყო ველ თ ვის თა ნაბ რად უნ და იყოს გა-
ნა წი ლე ბუ ლი, რომ ამან ჩემ ში ნაკ ლუ ლო ბის შთა-
ბეჭ დი ლე ბა და სი მა ხინ ჯის შეგ რ ძ ნე ბა არ გა მო იწ-
ვი ოს. კა მე რის ობი ექ ტი ვი მეტს არა ფერს აკე თებს 
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– გა და სინ ჯავს ამ კავ ში რებს, თან გა მუდ მე ბით 
იმის მცდე ლო ბა ში ა, რომ გან ს ხ ვა ვე ბულ დრო ით 
წო ნას წო რო ბას მი აღ წი ოს – თან და თან და ნა ტი-
ფად, ახ ლო და ფარ თო ხე დე ბის მო ნაც ვ ლე ო ბით. 
კა მე რის მოგ ზა უ რო ბი სას, ახა ლი ელე მენ ტე ბის 
მუდ მი ვი გა მო ჩე ნა კად რის მოძ რავ ტი ლოს აახ-
ლებს, სა დაც სა ხე ე ბი და სივ რ ცი თი ელე მენ ტე ბი 
წინ და უკან რიტ მუ ლი ქო რე ოგ რა ფი ით მოძ რა-
ობს. გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლე ბი, რომ ლე ბიც პე რი ო-
დუ ლად ჩნდე ბა ეკ რან ზე და მა თი ურ თი ერ თ კავ-
ში რი რო გორც ერ თ მა ნეთ თან, ასე ვე ჩარ ჩოს თან, 
სინ თე ზის ჩე მე ულ გა გე ბას პა სუ ხობს, რო მე ლიც 
იზი ა რებს კლა სი კუ რი ფერ წე რის პრინ ცი პებს, გა-
და ტა ნილს მოძ რა ო ბა ში. ჩემს ნა მუ შევ რებ ში სინ-
თე ზის გა გე ბა, ხში რად, ოქ როს კვე თის მსგავ სი 
ჰარ მო ნი უ ლი ბა ლან სის ძი ე ბა ში გა მო ი ხა ტე ბა. 
დრო დად რო, რო ცა შე უ თავ სე ბე ლი და, რბი ლად 
რომ ვთქვათ, სი ურ რე ა ლის ტუ რი მო ნაკ ვე თე-
ბი ჩნდე ბა, მა გა ლი თად, კა ცი გაშ ლი ლი ქოლ გით 
ოთახ ში ან უნა ლე ქო ამინ დ ში მყვი რა ლა ყვი თელ 
საწ ვიმ რებ ში გა მოწყო ბი ლი ადა მი ა ნე ბის მყი სი ე-
რი გა ელ ვე ბა კად რ ში, ეს მხო ლოდ კომ პო ზი ცი უ-
რი ბა ლან სის უბ რა ლო და დრო ე ბი თი დარ ღ ვე ვა ა, 
დი ზა ი ნის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის შე უც ვ ლე ლად. 

ერ თხელ ინ გ მარ ბერ გ მანს ჩემს კი ნო ზე უთ-
ქ ვამს, ან გე ლო პუ ლო სი ახ ლო ხედს მხო ლოდ 
ზიზღით ეპყ რო ბა ო. მე ვიტყო დი, რომ კი ნე მა-
ტოგ რა ფი უ ლი ლან დ შაფ ტის შექ მ ნა, რო მე ლიც 
ნაკ ლე ბად ეყ რ დ ნო ბა ახ ლო ხე დებს და მე ტად 
კონ ცენ ტ რირ დე ბა სა შუ ა ლო სა და ფარ თო ზე, 
ქმნის გან ს ხ ვა ვე ბულ, მაგ რამ თა ნაბ რად ღი რე-
ბულ კი ნო ე ნას. მე, ისე ვე რო გორც ან ტო ნი ო ნის, 
ძი რი თა დად მა ინ ტე რე სებს ადა მი ა ნე ბის ასახ ვა 
სივ რ ცეს თან დი ა ლექ ტი კურ მი მარ თე ბა ში. ჩვენ 
არ ვარ სე ბობთ იმ სივ რ ცის გან და მო უ კი დებ ლად, 
რო მელ საც ვი კა ვებთ, ჩვე ნი უშუ ა ლო გა რე მომ-
ც ვე ლი სივ რ ცის გა რე შე, ამი ტომ ფარ თო ხე დი 
იმა ზე მეტს გვაძ ლევს, ვიდ რე უბ რა ლოდ ლა მა ზი 
პე ი ზა ჟი ა. რო გორც ჩანს, ბერ გ მა ნის თ ვის ფერ-
თა სინ თე ზი სივ რ ცუ ლი კავ ში რე ბის გა მო სახ ვა-
ზე უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მი სი მტკი ცე ბა, რომ 
ერ თა დერ თი პე ი ზა ჟი ადა მი ა ნის სა ხის გე ოგ რა-
ფი ა ა, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ბერ გ მანს ერ თ გან ზო მი-
ლე ბი ან კი ნო ე ნა ში ზღუ დავს. დი ა ლექ ტი კა სა ხე სა 
და გა რე მომ ც ველ სივ რ ცეს შო რის უმ ნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნე სი ა. შე საძ ლო ა, მე დრე ი ე რის მიდ გო მის კენ 
ვიხ რე ბი. მი სი ჟანა დ’არ კის ვნე ბა ნი ისე თი ახ ლო 
ხე დე ბი თაა აგე ბუ ლი, რო მე ლიც კად რის კუთხე-
ებ ში თა ვი სუ ფალ ად გი ლებს ტო ვებს, ამი ტომ ამ 
ად გი ლებ ში გა რე მოს ელე მენ ტებს შე მოჭ რა შე უძ-
ლი ა. ცხა დი ა, ის ფაქ ტი, რომ დრე ი ე რი ის ტო რი-
ულ დრა მას იღებს, ით ვა ლის წი ნებს იმა საც, რომ 
ეს ელე მენ ტე ბი წი ნას წა რაა გა დარ ჩე უ ლი, იმის-
თ ვის, რომ ეპო ქის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სას ამო საც-
ნობ იმი ჯე ბად იქ ცეს. ჟა ნა დ’არ კის ერთ კად რ ში, 
უკა ნა ფონ ზე, ჯვრის ფრაგ მენ ტის დი ა გო ნა ლუ რი 
პერ ს პექ ტი ვა და მა ტე ბით სიღ რ მეს ანი ჭებს პერ-
სო ნა ჟის ახ ლო ხე დით მო ცე მულ სა ხეს რო გორც 

პირ და პი რი, ისე ფსი ქო ლო გი უ რი გა გე ბით. ბერ გ-
მან თან მსგავ სი ელე მენ ტე ბის კვა ლი, რომ ლე ბიც 
წი ნა პლან ზე მყოფ პრო ტა გო ნის ტ თან მი მარ თე-
ბა ში დი ა ლექ ტი კურ ურ თი ერ თ კავ ში რებს კის რუ-
ლობს, არ გვხვდე ბა. თუ, გა მო ნაკ ლი სის სა ხით, არ 
ჩავ თ ვ ლით მის ის ტო რი ულ დრა მებ სა და მარწყვის 
მდე ლოს.

სინ თე ზი და სივ რ ცე

მე დო კუ მენ ტურ ფილ მებს არ ვი ღებ. ბუ ნებ რი-
ვი თუ ხე ლოვ ნუ რი პე ი ზა ჟე ბი ჩემს ფილ მებ ში, 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ში ნა გა ნი სივ რ ცის პრო-
ექ ცი ა ა. ჯერ ჩემ ში ვე ძებ და შემ დეგ ვარ ჩევ გა-
და სა ღებ ად გი ლებს. თუ ამ ად გი ლე ბის ძი ე ბა 
წა რუ მა ტე ბე ლი შე დე გით დას რულ დე ბა, მე ვაპ-
რო ექ ტებ და ვა შე ნებ ამ მი თურ პე ი ზაჟს. ბუ ნებ-
რი ვი ა, რომ დე კო რა ცი ის პრო ექ ტი რე ბი სას, გარ-
კ ვე ულ არ ქი ტექ ტუ რულ მო ტი ვებს ვუბ რუნ დე ბი. 
ისი ნი ყო ველ თ ვის ჩნდე ბი ან ჩემს ნა მუ შევ რებ ში, 
მა გა ლი თად: ნე ოკ ლა სი კუ რი სახ ლი, ქო ხი, რკი-
ნიგ ზის სად გუ რი ან ტრა დი ცი უ ლი ბერ ძ ნუ ლი 
კა ფე. სა ბო ლოო შე დე გი სცე ნარ ში მოთხოვ ნილ 
გარ კ ვე ულ სტან დარ ტებს და, რაც მთა ვა რი ა, 
პი რად ხედ ვას შე ე სა ბა მე ბა. ყო ველ კი ნე მა ტოგ-
რა ფი ულ პე ი ზაჟს დრა მა ტუ ლი მოქ მე დე ბის კონ-
კ რე ტუ ლი ფრაგ მენ ტის ინ ტეგ რი რე ბა და ერ თი ა-
ნო ბა ში მოყ ვა ნა უნ და შე ეძ ლოს.

ჩე მი ფილ მე ბის ქრო მა ტუ ლი პა ლიტ რა ჩე მი 
წარ მო სახ ვი თი სუ რა თის შე სატყ ვი სი ა. სა ბერ ძ ნე-
თის ხატ ვა 1936 წლის დღე ე ბი დან (Meres tou ’36. 
1972) და ვიწყე. ვა ფე რა დებ პე ი ზა ჟებს, შე ნო ბებ სა 
და ინ ტე რი ე რებს. წარ სულ ში ნა ნახს ან უკ ვე გამ-
ქ რალს შე მოქ მე დე ბი თად აღ ვად გენ. გა და ღე ბას 
ღრუბ ლი ან ამინ დ ში ვამ ჯო ბი ნებ, რო ცა ფე რე ბი 
არც ისე მყვი რა ლაა და ზე თით და ხა ტულ ნა მუ-
შე ვარ ზე მე ტად აკ ვა რელს ჰგავს. არის რა ღაც 
ძნე ლად ასახ ს ნე ლი და ოდ ნავ მე ლან ქო ლი უ რი 
ამ პა ლიტ რა ში. მაგ რამ ეს არ ეხე ბა ჩემს პირ ველ 
ფილმს რეკონსტრუქცია (Anaparastasi. 1970), რო-
მე ლიც მსგავ სი დრა მის თ ვის იდე ა ლურ ად გი ლას, 
სა ბერ ძ ნე თის ჩრდი ლო ე თით, ზა გო რი ა შია გა და-
ღე ბუ ლი. მე ო რე მხრივ, ფილ მი შავ - თეთრ ფირ ზეა 
გა და ღე ბუ ლი, ამი ტომ, ასე თუ ისე, მან დო კუ მენ-
ტუ რი ფილ მის ხა სი ა თი მი ი ღო. 

ჩემს ფილ მებ ში ისეთ სივ რ ცეს ვა გებ, დრა-
მას რომ ირეკ ლავს და სხარ ტად გად მოს ცემს, 
მთა ვარ გმი რებს კი სრულ ყო ფა ში ეხ მა რე ბა. 
მარადისობა და ერთ დღე ში (Mia Aioniotita kai Mia 
Mera. 1998) პრო ტა გო ნის ტი – მწე რა ლი – თე სა-
ლო ნი კი ში ცხოვ რობს. ის მე დი უ მი ა, რომ ლის 
სა შუ ა ლე ბი თაც ქა ლა ქის კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი 
პე ი ზა ჟია აგე ბუ ლი. ჩე მი პრო ტა გო ნის ტე ბი არა-
სო დეს გა ა კე თე ბენ ისეთ რა ღა ცას, რა საც მე არ 
გა ვა კე თებ დი. ნე ბა მო მე ცით, გუს ტავ ფლო ბე რის 
სიტყ ვე ბი – „მადამ ბო ვა რი – ეს მე ვარ” – გა ვიხ-
სე ნო, იმის ნიშ ნად, რომ იმ რე ჟი სო რებ თან, რომ-
ლებ მაც წლე ბის მან ძილ ზე და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
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კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი მა ნე რა ჩა მო ი ყა ლი ბეს, ყო-
ვე ლი მთა ვა რი გმი რი ხში რად სა კუ თა რი თა ვის 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ა, პერ სო ნა ჟის 
სქე სის მი უ ხე და ვად. შე სა ბა მი სად, ჩე მი შექ მ ნი ლი 
ცე ლუ ლო ი დის ქა ლა ქე ბი პერ სო ნა ლუ რი ურ ბა ნუ-
ლი ტო პოგ რა ფი ის პრო ექ ცი ა ა.

მო მა ვალ ფილ მ ში [საუბარია ფილ მ ზე დროის 
მტვე რი/I skoni tou hronou – რედ. შე ნიშ ვ ნა] ვგეგ-
მავ უამ რა ვი სხვა დას ხ ვა, მცი რე მას შ ტა ბის დე კო-
რა ცი ის აგე ბას და ასე ვე კი ნოს ტუ დი ის შიგ ნით, 
ერ თი გა ცი ლე ბით დი დი ზო მის დე კო რა ცი აც მექ-
ნე ბა. ეს უკა ნას კ ნე ლი რე ა ლო ბა სა და ფიქ ცი ას 
შო რის გარ და მა ვა ლი სივ რ ცე იქ ნე ბა. ფილ მიც 
ასე თია – რე ა ლურ სა და წარ მო სახ ვითს შო რის 
მო ლა პა რა კე, სა დაც გმი რე ბი თან და თან მი თურ 
ფი გუ რე ბად გა და იქ ცე ვი ან. ამ ბა ვი მიჰ ყ ვე ბა გზას, 
რო მე ლიც კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი რე ა ლო ბი დან გა-
მომ დი ნა რე ობს, მაგ რამ გა ნუხ რე ლად მი ე მარ თე ბა 
წარ მო სახ ვი თი სამ ყა როს კენ – თით ქოს გა მო ნა-
გო ნი ერ თა დერ თი რე ა ლო ბა იყოს ამ ცხოვ რე ბა ში. 
კვან ტუ რი ფი ზი კის ერ თ -ერ თი პუნ ქ ტის მი ხედ-
ვით, ყვე ლა ფე რი, რა საც ჩვენ გარ შე მო ვხე დავთ, 
შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც ერ თი სამ ყა როს 
პრო ექ ცია მრა ვა ლი სამ ყა როს რე ა ლო ბა ში. ნამ დ-
ვი ლად არ სე ბობს რე ა ლო ბა?

სინ თე ზი და მონ ტა ჟი

მონ ტა ჟი საკ მა ოდ მარ ტი ვია იმ ტი პის კი ნოს თ ვის, 
რო მე ლიც მა ინ ტე რე სებს. სა ნამ სცე ნას სცე ნა ზე 
გა და ვა ბამ, თი თო ე უ ლის და საწყის ში მხო ლოდ 
კლა პე რის ნი შანს ვჭრი. სერ გეი ეიზენ შ ტე ი ნი ის 
რე ჟი სო რი ა, რო მელ მაც, სხვა ყვე ლა ფერ თან ერ-
თად, ტერ მი ნი „ატრაქციონების მონ ტა ჟი” (1923) 
და ამ კ ვიდ რა და მთე ლი კა რი ე რის გან მავ ლო ბა-
ში მუდ მი ვად აგ რ ძე ლებ და მონ ტა ჟის თე ო რი ა ზე 
მუ შა ო ბას. რო გორც ესე ში მონტაჟი და არ ქი ტექ-
ტუ რა ჩანს, ის ზო გი ერთ გა რე მო ე ბა ში უწყ ვე ტი 
ეპი ზო დის მნიშ ვ ნე ლო ბას გა და ი აზ რებს. ეიზენ შ-
ტე ი ნი თან და თან შორ დე ბა საბ ჭო თა სკო ლის თ-
ვის და მა ხა სი ა თე ბელ სწრაფ და ფორ მა ლის ტურ 
მონ ტაჟს. ეს უკ ვე ჩანს ფილ მ ში ივანე მრის ხა ნე, 
სა დაც მონ ტა ჟი ნაკ ლე ბად დი ნა მი კუ რი და, შე-
იძ ლე ბა ით ქ ვას, ნაკ ლე ბად პრი ო რი ტე ტუ ლი ა, 
ვიდ რე, მა გა ლი თად, ჯავშნოსან პო ტი ომ კინ ში. 
ნახ სე ნებ ესე ში ის ამ ბობს, რომ თუ ათე ნის აკ-
რო პო ლი სის გა და ღე ბას შეს თა ვა ზებ დ ნენ, ამას 
ერ თი კად რით გა ა კე თებ და. სა ინ ტე რე სოა იმის 
აღ მო ჩე ნა, თუ რო გორ გა ნი ცა და დრო თა გან-
მავ ლო ბა ში ევო ლუ ცია ორი ვემ – მონ ტა ჟის თე-
ო რი ამ და ეიზენ შ ტე ი ნის აღ ქ მამ. მი სი მსჯე ლო-
ბა უწყ ვეტ ეპი ზოდ ზე არა მხო ლოდ ამ ტ კი ცებს 
სხვა, თუმ ცა თა ნაბ რად მნიშ ვ ნე ლო ვან მიდ გო მას 
კი ნო ში სინ თეზ თან მი მარ თე ბა ში, არა მედ მრა-
ვალ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მა ტი კის ძი რე უ ლად გან ს-
ხ ვა ვე ბულ გზა საც გა მოკ ვეთს. „ატრაქციონების 
მონ ტაჟ ში” ჩვენ თან და თან გავ ც დით აღ მ ნიშ ვ ნე-
ლი სა და აღ ნიშ ნუ ლის დად გე ნილ კავ შირს ნი შან - 

კად რე ბის (shot-sign) ანა ლო გი ას თან მი მარ თე ბა-
ში და გა და ვი ნაც ვ ლეთ ისეთ აღ ქ მა ში, რო მე ლიც 
კად რის მნიშ ვ ნე ლო ბას სხვა დას ხ ვა ინ ტერ პ რე-
ტა ცი ის თ ვის ტო ვებს ღი ას. უფ რო მე ტიც, თუ 
ად რე მნიშ ვ ნე ლო ბა მო მიჯ ნა ვე კად რე ბის და მა-
თი რიტ მის შე დე გად მი ღე ბუ ლი აფექ ტით იქ მ ნე-
ბო და, ახ ლა ის დრო თა გან მავ ლო ბა ში, კად რის 
გა ნუ საზღ ვ რე ლი ფუნ ქ ცი ით, თან მიმ დევ რო ბა-
ში ჩნდე ბა. ასეთ დროს კი პა უ ზე ბი ან „მკვდარი 
დრო”, რო გორც თე ატ რ შია გან მარ ტე ბუ ლი, და-
მა კავ ში რებ ლის როლს ითავ სებს, სა დაც თხრო-
ბას თა ვი სუფ ლად გან ვი თა რე ბა შე უძ ლი ა, 100%-
იანი ახ ს ნა კი არ არ სე ბობს. 

სინ თე ზი და მიმ დი ნა რე პრო ცე სი

ყო ვე ლი ჩე მი ფილ მი და უს რუ ლე ბე ლი ა, ანუ რა-
საც მე სინ თე ზად გან ვი ხი ლავ, ყო ველ თ ვის 
არას რუ ლი ა. ამი ტო მაც არ ვი ყე ნებ სიტყ ვას 
„დასასრული”. და სას რუ ლი არ არ სე ბობს. მი მაჩ-
ნი ა, რომ ჩე მი ფილ მე ბი ერთ მიმ დი ნა რე პრო ცეს-
ში თა ვე ბი ვით მის დევს ერ თ მა ნეთს. ამი ტომ საკ-
მა ოდ სკეპ ტი კუ რად ვუ ყუ რებ, რო ცა ხე ლოვ ნე ბის 
ნა წარ მო ებს შე დევ რად მო იხ სე ნი ე ბენ ხოლ მე. ეს 
ტერ მი ნი აუტა ნე ლი გა ნა ჩე ნი ვი თა ა. მე უფ რო 
ისე თი პო ლი სე მი ის შექ მ ნა მა ინ ტე რე სებს, რო მე-
ლიც მრა ვალ მ ხ რი ვი აღ ქ მის შე საძ ლებ ლო ბას იძ-
ლე ვა. ამ გზით, ჩე მი ნა მუ შე ვა რი, რა საც მე ორ-
გა ნულ მთლი ა ნო ბად წარ ვად გენ, მა ყუ რებ ლე ბის 
აღ ქ მის მო ლო დინ ში ა, სა ნამ დას რუ ლე ბუ ლად ჩა-
ით ვ ლე ბა. მა თი ინ ტერ პ რე ტა ცია სინ თე ზის პრო-
ცესს ას რუ ლებს, რად გან მრა ვალ მ ხ რი ვი აღ ქ მა 
სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
კულ ტუ რუ ლი წარ მო მავ ლო ბის ადა მი ა ნებ თან სა-
ერ თო ენის სა პოვ ნე ლად. ფილ მის ჩვე ნე ბა ჩემ-
თ ვის კო ლე გე ბის – მა ყუ რებ ლე ბის – დიალოგში 
ჩარ თ ვას გუ ლის ხ მობს. 

კადრი ფილმიდან პეიზაჟი ნისლში
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ფო ტოგ რა ფია

– გიყ ვართ ფო ტოგ რა ფი ა?
ჯერ მთლად ხე ლოვ ნე ბაც არ ეთ ქ მის, მაგ-

რამ უკ ვე ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ გე ბის გვერ დ-
ში მდგო მი ფო ტოგ რა ფია გად მოს ცემს წა მი ე-
რად გა ელ ვე ბულ ცხოვ რე ბას. მი სი წარ მა ტე ბა 
იმ დე ნად და მო კი დე ბუ ლია შემ თხ ვე ვი თო ბა ზე, 
რომ ქურ დ ბა ცა ცო ბას წა ა გავს. კო და კით და-
ჭე რი ლი ჟეს ტი იშ ვი ა თა დაა ის ჟეს ტი, რომ ლის 
მო ხელ თე ბა საც ვლა მობ დით. თუმ ცა, ფო ტოგ-
რა ფია ამით მხო ლოდ მო გე ბუ ლი რჩე ბა. 

აი, რა აღ მაფ რ თო ვა ნებს – და მე თან ხ მე-
ბით, ხომ გა სა ო ცა რი ა, ფირ ზე ან ფო ტო ფირ-
ფი ტა ზე უეც რად რომ აღ მო ა ჩენ ობი ექ ტი ვის 
მი ერ შემ თხ ვე ვით და ჭე რი ლი გამ ვ ლე ლის უჩ-
ვე უ ლო გა მო მეტყ ვე ლე ბას; ან შე ნიშ ნავ, თუ 
რო გორ ფლობს ქალ ბა ტო ნი X რა ღაც მო-
მენ ტებ ში კლა სი კუ რი ხე ლოვ ნე ბის პო ზე ბის 
სა ი დუმ ლოს, ისე რომ ამას თვი თო ნაც ვერ 
აც ნო ბი ე რებს; ან რო დე საც ხე ე ბი, წყა ლი, 

ქსო ვი ლე ბი, ცხო ვე ლე ბი მათ თ ვის ბუ ნებ რივ 
და ჩვენ თ ვის ნაც ნობ რიტ მ ში ჩარ თუ ლე ბი, ას-
რუ ლე ბენ უწეს რი გო მოძ რა ო ბებს – და ეს აღ-
მო ჩე ნა ამა ღელ ვე ბე ლი ა. 

ფო ტოგ რა ფია გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბად მიმ-
ზიდ ვე ლი ა, რო დე საც მის გან ხე ლოვ ნე ბის შექ მ-
ნას ცდი ლო ბენ. ხან გ რ ძ ლი ვი პო ზი რე ბა, გა ყი ნუ-
ლი სა ხე ე ბი ობი ექ ტი ვის წინ – ეს გაქ ვა ვე ბუ ლი 
სი ცოცხ ლე უკ ვე აღარ არის სი ცოცხ ლე. 

თუმ ცა, ხან და ხან სა სი ა მოვ ნოც კია წი-
ნას წარ კარ გად გა აზ რე ბუ ლი კომ პო ზი ცი ე ბის 
ხილ ვა, ვთქვათ, ჟღალ ბუ რუს ში გახ ვე უ ლი 
რო მე ლი მე ჯენ ტ ლ მე ნი, მა რა დი უ ლი მე ოც ნე-
ბე ო ბის თ ვის რომ არის გან წი რუ ლი. ამ ჟან რ-
ში ლონ დონ სა და გან სა კუთ რე ბით ნი უ -ი ორკს 
ბევ რი რამ აქვს გა კე თე ბუ ლი. ისი ნი ხში რად 
უკი დუ რე სო ბა ში ვარ დე ბოდ ნენ, მაგ რამ მა ინც 
ახერ ხებ დ ნენ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეფექ ტე ბის თ ვის 
მი ეღ წი ათ. ამ რთუ ლი დარ გის ნათ ლი დე დო ბის 
პა ტი ვი წე სით საფ რან გეთს უნ და რგე ბო და, 
მაგ რამ, ტრა დი ცი უ ლად, ყვე ლა ფრან გუ ლი გა-

ლუი დე ლი უ კი 
ფოტოგენიის (Photogénie) შე სა ვა ლი ნა წი ლი მცი რე შე მოკ ლე ბით 

ფრან გუ ლი დან თარ გ მ ნა ირ მა ინა რი ძემ

ფრან გი რე ჟი სო რის, ესე ის ტი სა და თე ო რე ტი კო სის ლუი დე ლი უ კის ფოტოგენია (1920), 
ფაქ ტობ რი ვად, პირ ვე ლი კი ნო თე ო რი ა ა, რო მე ლიც კი ნე მა ტოგ რა ფის სპე ცი ფი კურ 
თვი სე ბებს იკ ვ ლევს და რო მე ლიც ფრან გუ ლი ავან გარ დის და ბა დე ბას გა ნა პი რო ბებს. 
დე ლი უ კი, რო მე ლიც სრუ ლი ად ახალ გაზ რ და, გარ დაც ვა ლე ბამ დე ოთხი წლით ად რე და 
კი ნო კა ნო ნე ბის ფორ მი რე ბის პე რი ოდ ში და წერს ამ წიგნს, თავს არ მი იჩ ნევ და თე ო-
რე ტი კო სად. რო გორც ერ თ -ერთ წე რილ ში აღ ნიშ ნავს, სა ა მი სოდ „არც იმ დე ნად სე რი-
ო ზუ ლი და არც იმ დე ნად უძ ლუ რი” იყო. ის უფ რო მა ყუ რე ბელ თა იმ კა ტე გო რი ას მი ა-
კუთ ვ ნებ და თავს, რო მე ლიც დამ კ ვირ ვე ბე ლია და ეკ რან ზე სი ლა მა ზეს ეძებს. თუმ ცა 
დე ლი უ კი სე უ ლი სი ლა მა ზის ცნე ბა კარ დი ნა ლუ რად გან ს ხ ვავ დე ბა სი ლა მა ზის ბა ნა ლუ რი 
გა გე ბის გან, რაც არის ფო ტო გე ნი ის თე ო რი ის არ სიც – კი ნო (ო ბი ექ ტი ვი)ს უნა რი, გა მო-
ავ ლი ნოს საგ ნე ბი სა და გა რე მოს ში ნა გა ნი სა ხე, შე უ ლა მა ზე ბე ლი, ნაღ დი, ბუ ნებ რი ვი, 
რის შე დე გა დაც იკ ვე თე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ნიშ ნე ბი და პრო ფა ნუ ლი გარ და ი სა ხე ბა მა-
გი ურ იერ სა ხე ე ბად. 

ფოტოგენია

თარგმანში დაკარგულები
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მო გო ნე ბა – თუ ნე ბას დამ რ თავთ, ასე ვთქვა 
– ექ ს პ ლუ ა ტი რე ბუ ლია გერ მა ნი ა ში. ამ შემ თხ-
ვე ვა შიც ტრა დი ცი ას და ვე მორ ჩი ლეთ. 

სი მარ თ ლე რომ ვთქვათ, ჩვენს ხალხს ფო-
ტოგ რა ფია არ უყ ვარს. ის უფ რო ერ თო ბა, 
ვიდ რე ტკბე ბა ამ საქ მით. ნა ხეთ ჩვე ნი ილუს-
ტ რი რე ბუ ლი გა მო ცე მე ბი: ვერც შე ა და რებ 
ამე რი კულს ან გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო სას. 
ჩვენ სულ რა ღაც ათი ო დე გა მო ცე მა გვაქვს, 
რო მელ თა გან ორი მე სა მე დი არაფ რად ვარ-
გა და არ ცერ თი მათ გა ნი არაფ რით სჯობს 
იაფ ფა სი ან, კა ლამ ბუ რე ბი თა და ლა მაზ მა ნე-
ბის სუ რა თე ბით აჭ რე ლე ბულ ყო ველ კ ვი რე ულ 
ჟურ ნა ლებს. სხვა ქვეყ ნებ ში კი ასო ბით, ათა-
სო ბით ასე თი ძვირ ფა სი გა მო ცე მა ა, რო მელ თა 
შე სა ნიშ ნა ვი ფო ტო ე ბი ახა ლი გე მოვ ნე ბის გა-
ჩე ნა სა და სი ლა მა ზის ახალ გა გე ბა ზე მი უ თი-
თებს: ეგ ზო ტი კურ ჟურ ნა ლებ ში, რომ ლე ბიც 
ეძღ ვ ნე ბა თე ატრს, კი ნოს, სპორტს, მო დას, 
პორ ტ რე ტე ბი გა კე თე ბუ ლია იმ მხატ ვ რუ ლი 
ქი მი ის ყვე ლა წე სის დაც ვით, რო მელ ზეც ვსა-
უბ რობ დი; მათ შო რის მო მენ ტა ლუ რი ფო ტოგ-
რა ფი ის უმ დიდ რეს მა სა ლას ვპო უ ლობთ: ამ 
შემ თხ ვე ვით და ჭე რი ლი შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი დან 
რა ღაც გან სა კუთ რე ბუ ლი, და მაბ რ მა ვე ბე ლი 
ძა ლა ას ხი ვებს. მას ში ჩვე ნი სა უ კუ ნის დი დე ბა 
გა მარ თ ლე ბას პო უ ლობს. და ყვე ლა ფე რი, რა-
საც იქ ვხე დავთ, ყვე ლა ეს გან საც ვიფ რე ბე ლი 
ცოცხა ლი დე ტა ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის ღრმა ჰარ-
მო ნი ა ზე მოგ ვითხ რობს და გვა ი ძუ ლებს, პა-
ტი ვი ვცეთ მას. 

ასე რომ, ამ სიტყ ვე ბის შემ დეგ, ვინ არ ჩამ-
თ ვ ლის ფუ ტუ რის ტად?

ფო ტო გე ნია

კი ნო იმა ვე შეც დო მებს იმე ო რებს. მას შემ დეგ, 
რაც კი ნო ში სი ლა მა ზის შე საძ ლებ ლო ბა აღ მო-
ა ჩი ნეს, ყვე ლა ფე რი გა ა კე თეს მის გა და სატ-
ვირ თად და და სამ ძი მებ ლად, იმის ნაც ვ ლად, 
რომ გა მუდ მე ბით სი მარ ტი ვის კენ ევ ლოთ. 
ჩვე ნი სა უ კე თე სო ფილ მე ბი ხში რად სწო რედ 
ამ გა და მე ტე ბუ ლი ხრი კე ბი თა და ხე ლოვ ნუ-
რო ბით არის და მა ხინ ჯე ბუ ლი. ამა ში ყვე ლა 
და მე თან ხ მე ბა, თუ რა ხში რად იქ ცე ვა კი ნოქ-
რო ნი კა ეკ რა ნის წინ გა ტა რე ბუ ლი სა ღა მო ე-
ბის სა უ კე თე სო ნა წი ლად: ჯა რის მოძ რა ვი კო-
ლო ნე ბი, ნა ხი რი მინ დორ ში, ჯავ შ ნო სა ნი გე მის 
წყალ ში ჩაშ ვე ბა, ადა მი ა ნე ბით სავ სე პლი ა ჟი, 
აეროპ ლა ნის აფ რე ნა, მა ი მუ ნე ბის ცხოვ რე ბა 
ან ყვა ვი ლე ბის სიკ ვ დი ლი – რამ დე ნი მე წა მის 
გან მავ ლო ბა ში ისეთ ძლი ერ შთა ბეჭ დი ლე ბას 
ვი ღებთ, რომ მას ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შად აღ-
ვიქ ვამთ. რა საც ვერ ვიტყ ვით მომ დევ ნო ათა-
სო ბით მეტ რ ზე – მხატ ვ რულ ფილ მებ ზე. 

ცო ტას თუ ეს მის ფო ტო გე ნი ის პრინ ცი-
პი. უფ რო მე ტიც, ცო ტა ვინ მემ თუ იცის, 
რას ნიშ ნავს ეს. ბედ ნი ე რი ვიქ ნე ბო დი, თუ ამ 

სიტყ ვის ქვეშ იგუ ლის ხ მებ დ ნენ ისეთ იდუ მალ 
შერ წყ მას, რო გო რიც არის ფო ტოგ რა ფია და 
გე ნი ა. მაგ რამ, სამ წუხ როდ, რი გი თი მა ყუ რე-
ბე ლი არც ისე თი სუ ლე ლი ა, რომ ეს და ი ჯე-
როს. ვე რა ვინ შეძ ლებს, ის და არ წ მუ ნოს, რომ 
ფო ტოგ რა ფი ას გა აჩ ნია გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი, 
მო უ ლოდ ნე ლი გე ნი ა ლუ რო ბა, რად გან, ვი ცი, 
არა ვის ამის თა ვა დაც არ სჯე რა.

კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბის გა უ გე ბარ ჟარ-
გონ ზე ფო ტო გე ნია არის უღიმ ღა მო ბა ან, 
უფ რო სწო რად – იმე დი ა, შე მინ დობთ – უბ რა-
ლოდ, ოქ როს შუ ა ლე დი. ქალ ბა ტო ნი რო ბი ნი 
ლა მა ზია და მას აცხა დე ბენ ფო ტო გე ნუ რად, 
ფო ტო გე ნუ რია ქალ ბა ტო ნი უგეტ დი უფ ლოც, 
რად გან ისიც ლა მა ზი ა. ფო ტო გე ნუ რია ბა-
ტო ნი მო ჟო, რო მელ საც, რო გორც მა მა კაცს, 
ნამ დ ვი ლად არა ფე რი და ე წუ ნე ბა. თურ მე მა-
თი ფო ტო გე ნუ რო ბა სა ი მე დო ა, ისი ნი თა მა-
მად შე იძ ლე ბა შე იყ ვა ნოთ ნე ბის მი ე რი ფილ მის 
სამ სა ხი ო ბო ან სამ ბ ლ ში და მე რე, რა, თუ გა-
ნა თე ბა ცუ დი ა, თუ ოპე რა ტო რი ის ტე რი უ ლი ა, 
თუ რე ჟი სო რი ყვე ლის ვა ჭა რი ან მეღ ვი ნე ა, 
სცე ნა რი კი კონ სი ერ ჟ მა და წე რა – ამას ყვე ლა-
ფერს მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს. 
ყვე ლა ფე რი კარ გად იქ ნე ბა, თუ მსა ხი ო ბე ბი 
ფო ტო გე ნუ რე ბი არი ან. 
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ფო ტო გე ნი ის ასე თი გა გე ბა უსი ა მოვ ნო 
შე დე გე ბის წყა რო ა. ის გვე მუქ რე ბა უსას რუ-
ლო ერ თ ფე როვ ნე ბით, უღიმ ღა მო ბით გა მოწ-
ვე უ ლი მოწყე ნი ლო ბით! რე ჟი სო რე ბი ფიქ რო-
ბენ, რომ თა ვი ან თი ნი ჭი ე რე ბის წყა ლო ბით 
გვერდს აუვ ლი ან ამ სირ თუ ლე ებს. სა სა ცი ლო 
პრე ტენ ზი ა ა, თუმ ცა ზოგ ჯერ წარ მა ტე ბუ ლიც. 
რამ დენ მა ფო ტო გე ნუ რად აღი ა რე ბულ მა, მაგ-
რამ სრუ ლი ად უნი ჭო, ინ დი ვი დუ ა ლო ბის ყო-
ველ გ ვარ ნიშ ნებს მოკ ლე ბულ მა მსა ხი ობ მა 
მო იხ ვე ჭა კი ნო ში სა ხე ლი რე ჟი სო რე ბის მხატ-
ვ რუ ლი გა მომ გო ნებ ლო ბი სა და მიგ ნე ბე ბის 
წყა ლო ბით! სა ბო ლო ოდ იქამ დეც მი დი ან, რომ 
როლ ზე იყ ვა ნენ უბ რა ლოდ ახალ გაზ რ დებს, 
რო მელ თა უსა ხუ რო ბა, უმ ჯო ბე სი ა, ვთქვათ, 
სა ხის არ ქო ნა პირ და პირ გე ცე მა თვალ ში.

მო მაკ ვ დი ნე ბე ლი ა? რას მე უბ ნე ბით! ეს კი-
დევ ყვე ლა ფე რი არ არის. წარ მო იდ გი ნეთ, ამ 
ბა ტო ნებს გა გო ნე ბაც არ უნ დათ, რო დე საც 
ვინ მე მსა ხი ო ბის ნიჭს ახ სე ნებს. ფო ტო გე ნუ-
რი მსა ხი ო ბი – აი, იდე ა ლი. ნი ჭი ე რი ფო ტო გე-
ნუ რი მსა ხი ო ბი – არა, არა, არა ვი თარ შემ თხ-
ვე ვა ში! რა საყ ვარ ლო ბა ა, არა? ზოგ ჯერ ისეც 
ხდე ბა, რომ ნი ჭი ე რი მსა ხი ო ბი ნი ჭი ერ რე ჟი-
სორს ხვდე ბა. რა საკ ვირ ვე ლი ა, ეს იშ ვი ა თი 
შემ თხ ვე ვა ა. ნი ჭი ე რი რე ჟი სო რი კი დევ უფ რო 
იშ ვი ა თად გვხვდე ბა, ვიდ რე ნი ჭი ე რი შემ ს რუ-
ლე ბე ლი. 

არ სე ბობს შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ზედ-
მე ტად სა ხა სი ა თო გა რეგ ნო ბის მსა ხი ო ბე ბი 
ვერ აკ მა ყო ფი ლე ბენ ტი რა ნუ ლი ფო ტო გე ნი ის 
მოთხოვ ნებს. ბა ტო ნი ჟან პე რი ე, ბა ტო ნი დე 
მაქ სი, ქალ ბა ტო ნი იდა რუ ბინ შ ტე ი ნი სა უ კე-
თე სო პლას ტი კის მქო ნე მსა ხი ო ბე ბი არი ან, 
მაგ რამ ისი ნი ეკ რა ნებ ზე არ ჩნდე ბი ან. ვე რა-
ვის და არ წ მუ ნებ, რომ დე მაქ სი, იდა რუ ბინ-
შ ტე ი ნი შეძ ლე ბენ ნე ბის მი ერ ფილ მ ში მე ტი 
სი ლა მა ზის შე ტა ნას, ვიდ რე სხვა დას ხ ვა X, Y 
და Z – ყვე ლა ეს მან ჭი ა, რომ ლებ საც რე ჟი-
სო რი ექ ცე ვა, რო გორც ცვი ლის ფი გუ რებს 
და რომ ლე ბიც ეკ რან ზე ისე თი ვე ცოცხ ლე ბი 
არი ან, რო გორც გრე ვე ნის მუ ზე უ მის მუ მი ე-
ბი (ცვილის ფი გუ რე ბის მუ ზე უ მი პა რიზ ში – 
მთარგ. შე ნიშ ვ ნა). ეს X, Y და Z ფო ტო გე ნუ რად 
აღი ა რე ბუ ლე ბი არი ან, მა შინ რო დე საც არა ვის 
ახ სენ დე ბა დე მაქ სი ან იდა რუ ბინ შ ტე ი ნი, რო-
დე საც ფო ტო გე ნი ა ზე სა უბ რო ბენ.

ამით იმის თქმა არ მსურს, რომ მსა ხი ო-
ბე ბი მხო ლოდ სცე ნის რჩე ულ თა შო რის ვე-
ძე ბოთ. პი რი ქით, უნ და შე იქ მ ნას თა ვი სი, სა-
კუ თა რი, ახა ლი კი ნომ სა ხი ო ბი. მაგ რამ თუ 
გა ვაგ რ ძე ლებთ „სილამაზის” გა მო დევ ნე ბას, 
სი ნამ დ ვი ლე ში შე დე გად მხო ლოდ სი მა ხინ ჯეს 
მი ვი ღებთ? ამა ში შე იძ ლე ბა დავ რ წ მუნ დეთ 
საგ ნე ბის მა გა ლით ზე. ფო ტოგ რა ფია სა ვარ ძ-
ლის კონ ტუ რის ან ქან და კე ბის სი ლა მა ზეს თა-
ვი დან კი არ ქმნის, არა მედ გა მო ავ ლენს მას. 
იგი ვე ხდე ბა ადა მი ა ნი სა თუ ცხო ვე ლის შემ-

თხ ვე ვა ში. ვეფხ ვი ან ცხე ნი ეკ რან ზე მშვე ნი-
ე რი ა, რად გან ის ბუ ნე ბით ლა მა ზია და მი სი 
ეს სი ლა მა ზე ფო ტო ში მხო ლოდ მჟღავ ნ დე ბა. 
ადა მი ა ნი, ლა მა ზი თუ უშ ნო, მაგ რამ მეტყ ვე-
ლი გა რეგ ნო ბით, ამ სა ხა სი ა თო გა მომ სახ ვე-
ლო ბას შე ი ნარ ჩუ ნებს. ფო ტოგ რა ფია მას კი-
დე ვაც გა აძ ლი ე რებს და გა მოკ ვეთს, თუ ამას 
მო ვინ დო მებთ.

ფო ტო გე ნი ის სა ი დუმ ლო ე ბე ბი არც ისე მი-
უწ ვ დო მე ლი ა, რომ მა თი და უფ ლე ბა შე უძ ლე-
ბე ლი იყოს, თუ გე მოვ ნე ბა და საგ ნის მაქ სი-
მა ლუ რად წვდო მის სურ ვი ლი გაქვთ. თვი თონ 
კი ნომ და ამ ტ კი ცა, რომ სი ლა მა ზის ჩვე ნე ბა 
ისე ვე კარ გად შე იძ ლე ბა ჩვენ თან, რო გორც 
იტა ლი ე ლებ თან და ამე რი კე ლებ თან. ამის 
შე სა ნიშ ნა ვი მა გა ლი თე ბი მა ტუ ლობს. ისე-
თი ნა წარ მო ე ბე ბი, რო გო რი ცაა ან დ რე ან ტუ-
ა ნის ძმები კორ სი კე ლე ბი (Les frères corses, 
1917), აბელ გან სის სიკვდილის ზო ნა (La Zone 
de la mort, 1917) – მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის 
ფილ მე ბი, თუმ ცა არას რულ ყო ფი ლი და არა-
საკ მა რი სად გან ც დი ლი – აჩ ვე ნებს, რო გორ 
შე იძ ლე ბა, მარ ჯ ვედ მო ი ხელ თო ცხოვ რე ბა 
და ბუ ნე ბა. პე ი ზა ჟის ზო გი ერ თი კად რი ფილ-
მი დან ჟუდექსი (Judex, 1916) იმა ვე ეფექტს 
აღ წევს, ოღონდ მე ტი უბ რა ლო ე ბით, თუმ ცა 
ესეც სრულ ყო ფი ლე ბის გან საკ მა ოდ შორს 
მდგო მი ფილ მი ა. 

ძი ე ბე ბი გრძელ დე ბა. და თუ არ მი ნა ხავს 
ჩვენ თან არ ცერ თი ფილ მი, რო მელ საც თა ვი-
დან ბო ლომ დე ფო ტო გე ნურს ვუ წო დებ დი, ეს 
იმის ბრა ლი ა, რომ ჩვენ თან სი ლა მა ზეს ისევ 
სირ თუ ლე ში ეძე ბენ, მა შინ, რო დე საც ის ასე 
შიშ ვე ლი და უბ რა ლო ა. ამა შია ჩვე ნი ფილ მე ბის 
სი ყალ ბე. თით ქოს ჟან ლო რე ნის ძველ ქრო ნი-
კებს კითხუ ლობ დე. რა უიმე დო მოწყე ნი ლო ბა ა!

ფო ტოგ რა ფია ფო ტო გე ნია არ არის

კი, რა თქმა უნ და, კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებს ფო-
ტო გე ნი ა ზე თა ვი ან თი აზ რე ბი აქვთ. ამი ტო-
მაც იმ დე ნი ფო ტო გე ნი ა ა, რამ დე ნი აზ რიც 
არ სე ბობს მას ზე. და თუ მსა ხი ო ბის ტი პის ფო-
ტო გე ნუ რო ბის შე სა ხებ თით ქ მის ყვე ლა ერთ 
აზ რ ზე ა, რა ზეც უკ ვე ვი სა უბ რე, ყვე ლა ფერ 
და ნარ ჩენ ში სრუ ლი გა ურ კ ვევ ლო ბა სუ ფევს. 
ეს და ნარ ჩე ნი კი, არც მე ტი, არც ნაკ ლე ბი, 
მთე ლი ფილ მი ა, ე. ი. მთე ლი კი ნო, რო გორც 
პრო ცე სი. ყვე ლა ის ტექ ნი კუ რი ხერ ხი, რაც 
აუცი ლე ბე ლია ზო გა დად ხე ლოვ ნე ბის თ ვის. 

ბრიყ ვე ბის საყ ვა რე ლი მე თო დი – ოჰ, ასე-
თე ბი რა გა დამ წყ ვეტ უმ რავ ლე სო ბას შე ად გე-
ნენ! – კი ნე მა ტოგ რ ფი შეც ვა ლონ ფო ტოგ რა-
ფი ით. მშვი დო ბით, ფო ტო გე ნი ავ!

მა შინ, რო ცა პი რი ქით – ფო ტო გე ნია არის 
კი ნე მა ტოგ რა ფი სა და ფო ტოგ რა ფი ის შერ წყ-
მა, რად გან ერ თია კი ნო და სხვაა ფო ტოგ რა-
ფი ა. ვინ იცის ეს? ბევ რ მა, მაგ რამ არა მათ, 
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ვინც კი ნოს აკე თებს. ერ თხელ, რო დე საც 
ვცდი ლობ დი, და მეც ვა აბელ გან სის მეათე 
სიმ ფო ნი ა (La dixiéme symphonie, 1918) მათ-
გან, ვი საც ეს ფილ მი არ მოს წონ და, ვი ღა ცამ 
წა მო ი ძა ხა: „დიახ, ეს მშვე ნი ე რი ფო ტო ე ბი ა, 
მაგ რამ ეს კი ნო არ არის!” და ამ გა მა ნად გუ-
რე ბელ არ გუ მენტს სა პა სუ ხოდ ვე რა ფე რი და-
ვუ პი რის პი რე. 

მარ თ ლაც, რა მიმ ზიდ ვე ლი იყო, გა გეგ რ-
ძე ლე ბი ნა მთე ლი ის ძი ე ბე ბი რე ლი ე ფუ რო ბის 
გად მო ცე მი სა და „რემბრანდტიზმების” სფე-
რო ში, რი თაც მოგ ვ ხიბ ლა სე სილ დე მი ლის 
ფილ მ მა მოტყუება (The Cheat, 1915). მაგ რამ 
ფო ტოგ რა ფი ამ სძლია კი ნე მა ტოგ რაფს და 
ამი ტო მაც ფილ მი და ი კარ გა. ჯერ კი დევ არა-
საკ მა რი სად სა უბ რო ბენ იმის შე სა ხებ, რომ 
ფრან გუ ლი კი ნო თა ვი სი გა სა ო ცა რი აღ მავ-
ლო ბის წუ თე ბი დან გახ და ნაკ ლე ბად მიმ ზიდ-
ვე ლი, ვიდ რე იმ დრო ში, რო ცა ფილ მე ბი ისე-
თი ცუ დი იყო?! ათი, თხუთ მე ტი გა მო ნაკ ლი სი 
მხო ლოდ ადას ტუ რებს სა ერ თო ტენ დენ ცი ას. 
ჩვე ნი ყვე ლა ზე ბრწყინ ვა ლე ფილ მე ბიც კი 
(მათ არ ჩა მოვ თ ვ ლი) ცა რი ე ლი ა, რო გორც მო-
ხა ტუ ლი ზარ დახ შე ბი. 

ეს ასეც უნ და მომ ხ და რი ყო. და მოხ და კი-
დეც. მაგ რამ, და ე, სხვა ნა ი რა დაც მოხ დეს! 
კმა რა ფო ტოგ რა ფი ა, მოგ ვე ცით კი ნო! ფო-
ტოგ რა ფი ის ყვე ლა ხერ ხი და მა თი უნა რე ბი, 
ვინც ის რე ვო ლუ ცი უ რად გარ დაქ მ ნა, და ე, და-
ე მორ ჩი ლოს – მაგ რამ რა მშვე ნი ე რი იქ ნე ბა ეს 
მორ ჩი ლე ბა და ერ თ გუ ლე ბა – მგზნე ბა რე აღ-
ტყი ნე ბას, სი ან ცეს, ბრძნულ გამ ჭ რი ა ხო ბა სა 
და კი ნე მა ტოგ რა ფის რიტ მებს. 

თეთ რი და შა ვი, ბუნ დო ვა ნი, 
პერ ს პექ ტი ვა

ცხა დი ა, ეს სტრი ქო ნე ბი ფო ტოგ რაფს არ უნ-
და ვაჩ ვე ნოთ, გან სა კუთ რე ბით კი კი ნოს ფო-
ტოგ რაფს. რას იტყო და ის? წარ მო იდ გი ნეთ, 
მე ცო დე ბა კი დეც, ასე თი ბავ შ ვუ რი თავ გა მე-
ტე ბით რომ იცავს იმ ბრწყინ ვა ლე ბას, იმ შა-
რა ვან დედს, ფო ტოგ რა ფი ა ში ფი გუ რას რომ 
ად გას. 

„კამერის წინ თეთრ საგ ნებს არ ათავ სე-
ბენ” – გვა უწყებს ამ ბა ტო ნე ბის კა ნო ნი. ყვე-
ლა კა ნო ნი კარ გი რო დი ა. მათ შო რის ყვე ლა ზე 
სა ში ნე ლი უნ და და არ ღ ვი ოთ კი დეც. რა საკ-
ვირ ვე ლი ა, საქ მე იმა ში არ არის, რომ ერ თი 
კა ნო ნი სა პი რის პი რო თი შევ ც ვა ლოთ. მაგ რამ, 
თეთ რი?! მათ არ იცი ან, რა შე იძ ლე ბა მო ი ტა-
ნოს და შექ მ ნას თეთ რ მა ამ შავ - თეთ რის სა-
მე ფო ში. მა გა ლი თე ბი? სამ წუ ხა როდ, ყვე ლა ეს 
მა გა ლი თი ამე რი კუ ლი ა. მოგ ვე ცით ფრან გუ-
ლი ნი მუ შე ბი!

რაც შე მიძ ლია ვთქვა უფო კუ სო გა და ღე-
ბა ზე, სა ვა რა უ დოდ, ასე ვე და ნა შა უ ლი ა. ჩვე ნი 
თვა ლი ხე დავს ბუნ დო ვან კონ ტურს, გადღაბ-

ნილ მო ხა ზუ ლო ბას. ეკ რანს ამის და ნახ ვის 
უფ ლე ბა არ აქვს. უც ნა უ რი ა. კი ნო ში გა მო სა-
ხუ ლე ბა უნ და იყოს მკვეთ რი. ო, რა ლო გი კა ა! 
ზუს ტად ამ ლო გი კის წყა ლო ბით უშ ვე ბენ ყვე-
ლა შეც დო მას გა ნა თე ბა სა და ფო ტო გა და ღე-
ბა ში, რის შე დე გა დაც ყვე ლა ჩვე ნი ფილ მი აბ-
სურ დ შია გახ ვე უ ლი. 

გა ნა თა ვი ან თი ვე ლო გი კა არ აიძუ ლებს ამ 
დიქ ტა ტო რებს – დიქ ტა ტო რო ბა კი ყო ველ თ-
ვის წარ მა ვა ლია – აღ შ ფო თე ბუ ლებ მა უარ ყონ 
ყვე ლა ნა ი რი დე ფორ მა ცი ა? რა თქმა უნ და, 
ხან და ხან ჩვენს თვალს ეეჭ ვე ბა, რამ დე ნად 
მკა ფიოა შორს და ნა ხუ ლი სამ რეკ ლო, ჰო რი-
ზონ ტ ზე და ლან დუ ლი გე მი ან სა ნა პი რო ზო-
ლი. ზუს ტად ამ ორ ჭო ფო ბის წყა ლო ბით შექ მ-
ნა ფერ წე რამ ათა სო ბით უბად ლო ხე ლოვ ნე ბის 
ნი მუ ში. კი ნო, რო გორც ჩანს, არ ფიქ რობს შე-
დევ რე ბის შექ მ ნა ზე. სი ნამ დ ვი ლე ში აქ მხო-
ლოდ კარ გად გა მოჭ რი ლი თო ჯი ნე ბის წარ მო-
ე ბა ზე არი ან თა ნახ მა. 

მაგ რამ, გე კითხე ბით: რას და ი ნა ხავთ სახ-
ლის მე სა მე სარ თუ ლის ფან ჯ რი დან, თუ ქუ ჩა-
ში გა და ი ხე დავთ? პიგ მე ებს, ჩი ტის გად მო სა-
ხე დი დან, რო გორც ბრე ი გე ლი! არა, ფრან გუ ლი 
კი ნო- ფო ტოგ რა ფია ამას არ და უშ ვებს. ადა მი-
ა ნი, რო მელ საც კოშ კის სი მაღ ლი დან ხე და ვენ, 
არ უნ და ჩან დეს რწყი ლი ვით ერ თი ცი და. რას 
ამ ბობთ, რა სკან და ლი ა! და მას გვიჩ ვე ნე ბენ 
ნა ტუ რა ლურ ზო მებ ში. ისე, ეგ ვიპ ტე ლე ბი ყო-
ველ თ ვის ან ფას ში უხა ტავ დ ნენ თვა ლებს პრო-
ფილ ში გა მო სა ხულ სა ხე ებს.

შუქ - ჩ რ დი ლი. კონ ტ რა ჟუ რი

მერ წ მუ ნეთ, ზედ მე ტად ვწუხ ვართ ფო ტოგ რა-
ფი ის ნელ გან ვი თა რე ბა ზე. უფ რო მე ტად უნ და 
გვა ღელ ვებ დეს თავ ბ რუ დამ ხ ვე ვი სი ჭარ ბე, სა-
დაც ამ გან ვი თა რე ბას მივ ყა ვართ. თი თო ე უ ლი 
წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი ისეთ მა ნი ად იქ ცე ვა, 
რომ ფიქ რობ – უფ რო სა ხი ფა თო ხომ არ არის, 
ვიდ რე ნა ბი ჯი უკან?

რა არის ამის მი ზე ზი? სნო ბიზ მის არ ქო ნა. 
სნო ბიზ მის გა რე შე ხე ლოვ ნე ბას უჭირს წო ნას-
წო რო ბის პოვ ნა. მან არ იცის, რა მო ი წო ნოს 
და რას ებ რ ძო ლოს. სა ნამ მა ყუ რებ ლის გარ-
კ ვე უ ლი ნა წი ლის სნო ბიზ მი არ შთა ა გო ნებს 
ან, პი რი ქით, არ აღაშ ფო თებს ხე ლოს ნებს და 
მკვეთრ შე მობ რუ ნე ბას არ აიძუ ლებს, მა ნამ დე 
ჩვე ნი კი ნე მა ტოგ რა ფი ჭეშ მა რიტ სა ხეს ვერ 
შე ი ძენს. რო გორც ჩანს, მა ყუ რებ ლის სნო ბიზ-
მის არარ სე ბო ბის გა მო რე ჟი სო რებ სა და ოპე-
რა ტო რებს გა უჩ ნ დათ თა ვი ან თი სნო ბიზ მი.

ეს არის შუქ - ჩ რ დი ლის სნო ბიზ მი. ქარ ბუ ქი, 
ხან ძა რი, ავ ტო მო ბი ლე ბის რბო ლა, მსხვი ლი 
ხე დით გა და ღე ბუ ლი წე რი ლე ბი და დე კო რა-
ტი უ ლი წვრილ მა ნე ბი – ყვე ლა ფე რი და ი ბუ რა 
ამ ბა ტო ნე ბის უეც რად აალე ბუ ლი ვნე ბის წყა-
ლო ბით. რას და ი ნა ხავ და ლო თი რემ ბ რან დ ტის 
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მუ ზე უმ ში? იმას არ ვამ ბობ, რომ ყვე ლა რე-
ჟი სო რი ლო თი ა, არც იმას, რომ ყვე ლამ იცის 
რემ ბ რან დ ტი, არც იმას, რომ არ ცერ თ მა მათ-
გან მა არ იცის კი ნო. ამით გა ტა ცე ბა ცხრე ბა. 
გვაქვს ფილ მე ბიც, სა დაც ყვე ლა ფე რი და ბინ-
დუ ლი არ არის. ახ ლა სხვა საფ რ თხე გვე ლის 
– კონ ტ რა ჟუ რი.

ფო ტოგ რა ფი ის თ ვის ეს სავ სე ბით ნორ მა-
ლუ რი ა. თუმ ცა მი სი ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა 
არა ნაკ ლე ბი საფ რ თხე ა, ვიდ რე შუქ - ჩ რ დი ლე-
ბი. მაგ რამ ვინ და გი ჯე რებს, რომ სა უ კე თე სო 
ფო ტოგ რა ფია (კინემატოგრაფიული) სწო რედ 
ის არის, რო მე ლიც არ გა მო ი ყუ რე ბა მხატ ვ რუ-
ლად. და ე, კი ნო ში ყვე ლა ფე რი იყოს ბუ ნებ რი-
ვი! და ე, ყვე ლა ფე რი იყო მარ ტი ვი, სა და! ეკ-
რა ნი ითხოვს, მო ითხოვს აზ რი სა და ტექ ნი კის 
დახ ვე წი ლო ბის ყვე ლა ნა ირ შე საძ ლებ ლო ბას, 
მაგ რამ მა ყუ რე ბელ მა არ უნ და იცო დეს, ეს ძა-
ლის ხ მე ვა რა ფა სად ჯდე ბა, ის მხო ლოდ გა მომ-
სახ ვე ლო ბას უნ და ხე დავ დეს და მას შე მო ძარ-
ცულს აღიქ ვამ დეს ან ეგო ნოს, რომ ასე თი ა.

რამ დენს ვი ცი ნო დით ღია ბა რა თე ბის 
ბრწყინ ვა ლე ბა ზე, რა საც სა ბო ლოო ჯამ ში 
წარ მო ად გენ და იტა ლი უ რი ფილ მე ბი [დელიუკი 
გუ ლის ხ მობს იტა ლი ურ კი ნო ში გავ რ ცე ლე-
ბულ პომ პე ზურ, დე კო რა ტი ულ ის ტო რი ულ 
ფილ მებს – რედ. შე ნიშ ვ ნა]. ეს არ იქ ნე ბა ნაკ-
ლე ბი შეც დო მა, რად გან მას ში მე ტი პრე ტენ-
ზი ა ა. ან და მა შინ ეს ტექ ნი კუ რი სი ჭარ ბე ერ თი 
რე ჟი სო რის ახი რე ბა იყოს (ან გე ნი ა ლუ რო ბის 
გა მოვ ლი ნე ბა) და არა მთე ლი კორ პო რა ცი ის 
სნო ბიზ მი.

სა ხე ე ბი. ნიღ ბე ბი

თუ ოპე რა ტორს და რე ჟი სორს ჰყოფ ნით გამ-
ჭ რი ა ხო ბა და გე მოვ ნე ბა გა ნა თე ბის აპა რა ტუ-
რის და ყე ნე ბი სას ან მზის შუ ქის გა მო ყე ნე ბი-
სას – ეს უკ ვე ბევ რი ა! 

მაგ რამ ეს არ კმა რა. 
ამის გარ და, მათ სჭირ დე ბათ ფო ტო გე-

ნი ის უშუ ა ლო მა სა ლა, მთა ვა რი სა ფუძ ვე ლი: 
სა ხე, ქსო ვი ლი, ავე ჯი, დე კო რა ცი ა, ნა ტუ რა 
(პეიზაჟი). რა შემ თხ ვე ვა შია ეს ყვე ლა ფე რი 
ფო ტო გე ნუ რი?

სა ხის თ ვის ფო ტო გე ნი ის მთა ვა რი მოთხოვ-
ნა ასა კი ა. სა რა ბერ ნა რიც კი ვერ გა მოჩ ნ დე ბო-
და ეკ რან ზე ჰამ ლე ტის, ორ ლენ კას ან ფედ რას 
როლ ში. „ფილმ დ’ა რის” [Film d’Art – 1900-იანი 
წლე ბის ბო ლო დან დაწყე ბუ ლი მიმ დი ნა რე ო-
ბა ფრან გულ კი ნო ში, რო მე ლიც იმ დ რო ინ დე-
ლი სცე ნუ რი ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის მო ნა წი ლე ო ბით 
ძი რი თა დად თე ატ რა ლუ რი წარ მოდ გე ნე ბის 
ადაპ ტა ცი ას ახ დენ და და თე ატ რა ლუ რი ეს თე-
ტი კით ხა სი ათ დე ბო და – რედ. შე ნიშ ვ ნა] პე რი-
ოდ ში ის გა და ი ღეს ფილ მ ში ქალი კა მე ლი ე ბით. 
რო გორც ამ ბო ბენ, რო ცა ფილ მი ნა ხა, გა ოგ-
ნე ბის გან გუ ლი წა უ ვი და. კი ნოს თ ვის ეს იყო 

გაკ ვე თი ლი, ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ერ თ გ ვა რი 
ინ ს ტ რუქ ცია მა ინც. 

ახალ გაზ რ და ქა ლი კი ნო ში მარ თ ლაც 
ახალ გაზ რ და უნ და იყოს. 

ასე თია კი ნოს ლო გი კა. ამას ითხოვს ახ-
ლო ხე დე ბი. მას შემ დეგ, რაც ფსი ქო ლო გი უ-
რი მო მენ ტე ბის გან ვი თა რე ბა სა ხე ე ბის დი დად 
ჩვე ნე ბას, ეგ რეთ წო დე ბულ „ახლო ხე დებს” 
ეყ რ დ ნო ბა, რა ი მე თვალ თ მაქ ცო ბა, ტყუ ი ლი 
შე უძ ლე ბე ლი ხდე ბა. პერლ უაიტი, ირენ კეს-
ტ ლი და კო რინ გრი ფი ტი 60 წლი სე ბი რომ 
ყო ფი ლიყ ვ ნენ, მა თი მსხვი ლი ხე დე ბი არ მო უ-
ტან და ამ დენ თაყ ვა ნის მ ცე მელს. 

მაგ რამ რა აბ სურ დია ამ ახალ გაზ რ დუ-
ლი მომ ხიბ ვ ლე ლო ბის სა ბა ბით ყვე ლაფ რის 
დაყ ვა ნა დამ ტ კ ბარ სი ლა მა ზემ დე, და შაქ რულ 
ცა რი ელ ღი მი ლამ დე, რო გო რე ბიც კან ფე ტის 
ყუ თებ ზე გვი ნა ხავს! გან დევ ნო სა ხი დან ყვე-
ლა ფე რი სა ხა სი ა თო ნიშ ნავს, გან დევ ნო სი ლა-
მა ზე. რა იქ ნე ბო და კი ნო სი ლა მა ზის გა რე შე?!

ამი ტომ, პი რი ქით, სა ხე ში სულ უნ და ეძე-
ბო სა ხა სი ა თო – სა ხის ხა სი ა თი. და ის უნ და 
გა მოკ ვე თო, ხა ზი გა უს ვა. ამი ტომ არის, რომ 
კი ნოს დი დი მსა ხი ო ბე ბი ასე მო ხერ ხე ბუ ლად, 
ასე ზუს ტად ძერ წა ვენ ხა სი ათს სა ხე ზე, რა საც 
ჩვენ ნი ღაბს ვე ძა ხით. 

სა ხი დან ნიღ ბის შექ მ ნა ყვე ლა ზე უტყუ ა რი 
ხერ ხი ა, მის ცე ნიჭს მთე ლი ძა ლით გა მოვ ლე-
ნის სა შუ ა ლე ბა.

ამავ დ რო უ ლად, არ უნ და ავუ რი ოთ თეთ-
რად გა და ღე ბი ლი სა ხე ნი ღაბ ში. თეთ რი სა ხე 
პი ე როს სა ხე იქ ნე ბო და. პი ე როს ტრა დი ცი უ ლი 
გრი მით და ფა რუ ლი სა ხე იქ ცა ნა ხა ტად. ნი ღა-
ბი კი ნი ღა ბი ა. მო ხა ტუ ლი პი ე რო ბრტყე ლია 
და ეს სიბ რ ტყე ლე მის თ ვის მომ გე ბი ა ნი ა. აი, 
რა ტომ არის ასე სა გან გე ბოდ მო ხა ზუ ლი. ნი-
ღა ბი და ხა ტუ ლი ვერ იქ ნე ბა, ის უნ და იყოს 
გა მო ძერ წი ლი. პი ე როს გრიმ სა და კი ნოს გა-
მო ძერ წილ ნი ღაბს შო რის ეს გან ს ხ ვა ვე ბა სამ-
სა ხი ო ბო ოს ტა ტო ბა ზე სე რი ო ზულ გავ ლე ნას 
ახ დენს. მსა ხი ობ თა გან ცო ტას თუ შე უძ ლი ა, 
თა ბა ში რის გან ისე თი სა ხე- ნი ღა ბი გა მო ძერ-
წოს, რო მელ შიც მე რე ჩა ი წე რე ბო და გან ც და-
თა უზუს ტე სი, მო უ ხელ თე ბე ლი ნი უ ან სე ბი. 
ააშე ნო ეს თეთ რი და თით ქ მის ინ დი ფე რენ-
ტუ ლი კე დე ლი, ჯერ კი დევ არ არის საკ მა რი სი 
თვით გა მო ხატ ვის თ ვის. ეს მხო ლოდ ეკ რა ნი ა, 
რო მელ ზეც ჩვე ნი გრძნო ბე ბი თა ვი ანთ როლს 
თა მა შო ბენ...

ამ თვალ საზ რი სით, ჩარ ლი ჩაპ ლი ნის ნი-
ღა ბი სა უ კე თე სო ა. და მე თან ხ მე ბით, ის ისე თი-
ვე ტი პუ რი ა, რო გორც იაპო ნუ რი, თურ ქუ ლი 
თუ ცენ ტ რა ლუ რი აფ რი კის თო ჯი ნე ბი, რომ-
ლე ბი თაც აღ ტა ცე ბუ ლე ბი ვართ. მოძ რა ო ბის 
თავ შე კა ვე ბუ ლო ბა, ში გა და შიგ გა ელ ვე ბუ ლი 
მზე რა, დი დი მსა ხი ო ბის ირო ნია – ეს ყვე ლა-
ფე რი ამა ფო რი ა ქე ბელ - ვირ ტუ ო ზუ ლად ერ წყ-
მის მის ნი ღაბს. 

თარგმანში დაკარგულები
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ამ წიგ   ნის და  წე  რის იდეა გაჩ   ნ   და არა 
იმი  ტომ, რომ კი  ნო  ში ახა  ლი ერა დად  -
გა, არა  მედ იმი  ტომ, რომ ჩე  მი დრო 
დამ   თავ   რ   და. დრო, რო  ცა შე  მეძ   ლო 
სე  რი  ო  ზუ  ლად მე  მუ  შა  ვა პრო  ფე  სი  ით, 

აუცი  ლე  ბე  ლი ინ   ვენ   ტა  რის – კარ   გი ტექ   ნი  კის, 
ოპ   ტი  კის, ფი  რის – გა  რე  შეც კი. მა  შინ, დის   კომ  -
ფორ   ტი  სა და წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბე  ბის მი  უ  ხე  და  ვად, 
ბევ   რი იდეა გვქონ   და. 

სხვი სი შვი  ლე  ბი

ფილ   მის სხვისი შვი  ლე  ბის სცე  ნა  რის სა  ფუძ   ვე  ლი 
სა  გა  ზე  თო ნარ   კ   ვე  ვი იყო. ეს იყო ამ   ბა  ვი ქვრივ  -
ზე, ორ   თ   ქ   ლ   მავ   ლის მე  მან   ქა  ნე  ზე, რომ   ლის შვი -
ლე  ბიც ხში  რად უყუ  რადღე  ბოდ რჩე  ბოდ   ნენ...

მა  ნამ   დე ქარ   თულ სტუ  დი  ა  ში თა  ნა  მედ   რო  ვე 
და ის   ტო  რი  ულ სუ  რა  თებს იღებ   დ   ნენ, რომ   ლე -
ბიც შორს იყო რე  ა  ლო  ბი  დან. მაგ   რამ მო  ვიდ   ნენ 
ახა  ლი რე  ჟი  სო  რე  ბი, რომ   ლებ   საც სურ   დათ, სა  კუ -
თარ შე  მოქ   მე  დე  ბა  ში უბ   რა  ლო ადა  მი  ა  ნე  ბის რე  ა -
ლურ ცხოვ   რე  ბას დაჰ   ყ   რ   დ   ნო  ბოდ   ნენ. ერ   თ   -ერ   თი 
ასე  თი რე  ჟი  სო  რი იყო თენ   გიზ აბუ  ლა  ძე. მას რე -
ვაზ ჩხე  ი  ძეს   თან ერ   თად სულ ახა  ლი გა  და  ღე  ბუ -

ლი ჰქონ   და მოკ   ლე  მეტ   რა  ჟი  ა  ნი ფილ   მი მაგდანას 
ლურ   ჯა, რო  მელ   მაც კან   ში მოკ   ლე  მეტ   რა  ჟი  ა  ნი 
ფილ   მე  ბის კა  ტე  გო  რი  ა  ში ჟი  უ  რის დი  დი პრი  ზი 
მო  ი  პო  ვა. აბუ  ლა  ძე თა  ვი  სე  ბურ პო  ე  ტურ აზ   როვ  -
ნე  ბას ფლობ   და და ეს   მო  და, თუ რამ   დე  ნად მნიშ  -
ვ   ნე  ლო  ვა  ნია კი  ნო  ში პლას   ტი  კუ  რი გა  მომ   ხატ  -
ვე  ლო  ბა. ჩვენ კარ   გად ვიც   ნობ   დით ერ   თ   მა  ნეთს. 
ჩვე  ნი საქ   მე მე  გობ   რო  ბის და თა  ნამ   შ   რომ   ლო -
ბის სა  ფუძ   ველ   ზე იგე  ბო  და, ურ   თი  ერ   თ   ნ   დო  ბა  სა 
და სიყ   ვა  რულ   ზე. ფილ   მის მხატ   ვ   რე  ბი – ნი  ჭი  ე -
რი ოს   ტა  ტე  ბი გი  ვი გი  გა  უ  რი და კა  ხი ხუ  ციშ   ვი -
ლი – მა  ნამ   დე მუ  შა  ობ   დ   ნენ სუ  რათ   ზე მაგდანას 
ლურ   ჯა. ჩვე  ნი მის   წ   რა  ფე  ბე  ბი და  ემ   თხ   ვა, ვი  ყა -
ვით ახალ   გაზ   რ   და ფა  ნა  ტი  კო  სე  ბი, შე  მოქ   მე  დე -
ბი  თი აღ   მაფ   რე  ნი  თა და გა  და  ღე  ბის და  უ  ო  კე  ბე  ლი 
წყურ   ვი  ლით შეპყ   რო  ბი  ლე  ბი. ჩემ   თ   ვის, დამ   წყე  ბი 
ოპე  რა  ტო  რის   თ   ვის, ეს ფილ   მი ნამ   დ   ვი  ლი გა  მოც  -
და აღ   მოჩ   ნ   და. ყვე  ლა  ფე  რი, რაც მრა  ვა  ლი წლის 
მან   ძილ   ზე კი  ნო  ში სწავ   ლი  სა და მუ  შა  ო  ბის დროს 
დაგ   როვ   და, რე  ა  ლი  ზე  ბას ითხოვ   და.

ოპე  რა  ტო  რის   თ   ვის მო  სამ   ზა  დე  ბე  ლი პე  რი  ო -
დი გა  დამ   წყ   ვე  ტი  ა. შე  უზღუ  და  ვად მუ  შა  ობს ფან  -
ტა  ზი  ა, ყვე  ლა  ზე მო  უ  ლოდ   ნე  ლი ჩა  ნა  ფიქ   რე  ბი 
ენაც   ვ   ლე  ბა ერ   თ   მა  ნეთს. აქ მთა  ვა  რია სწო  რი არ  -

ნახევარისაუკუნე
ლეონარდოს
კედელთან.

ოპერატორის
პროფესიის

გამოცდილებიდან
ლე ვან პა ა ტაშ ვი ლი

ფრაგ მენ ტე ბი წიგ ნი დან Полвека 
у стены Леонардо. Из опыта 
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ჩე  ვა  ნი და ზო  მი  ე  რე  ბის გრძნო  ბა.
დიპ   ლო  მის აღე  ბის შემ   დეგ მხო  ლოდ ფე  რად 

სუ  რა  თებ   ზე ვმუ  შა  ობ   დი და მო  ნოქ   რო  მუ  ლი გა -
მო  სა  ხუ  ლე  ბა მე  ნატ   რე  ბო  და. სხვისი შვი  ლე  ბი 
შავ   -   თეთრ ფირ   ზე უნ   და გა  და  ღე  ბუ  ლი  ყო. შავ     -
თეთრ გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა  ში წინ პლას   ტი  კის გად   მო -
ცე  მა გა  მო  დის – მო  ცუ  ლო  ბა, ტო  ნა  ლო  ბა, შუქ   - 
   ჩ   რ   დი  ლე  ბი, სი  ნათ   ლის რეფ   ლექ   სე  ბი, კონ   ტ   რას  -
ტი. ფე  რად კი  ნო  ში კი ოპე  რა  ტორს და  კის   რე  ბუ -
ლი და  ვა  ლე  ბე  ბის გა  დაწყ   ვე  ტა  ში თვი  თონ ფე  რი 
და მი  სი ტო  ნა  ლო  ბე  ბი ეხ   მა  რე  ბა. 

სამ   სა  ხი  ო  ბო და ტექ   ნი  კუ  რი სინ   ჯე  ბის გა -
და  ღე  ბი  სას გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის პლას   ტი  კუ  რი ხა  სი -
ა  თის ძი  ე  ბა და  იწყო. მე გა  დავ   ხე  დე ძველ ქარ  -
თულ ფილ   მებს, სა  დაც ბევ   რი მზე და ჩრდი  ლი 
იყო. ამან მსგავ   სი გა  ნა  თე  ბის გა  მომ   ხატ   ვე  ლი 
შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბი გა  მახ   სე  ნა. ბო  ლოს და ბო -
ლოს, მი  ვე  დი იმ დას   კ   ვ   ნამ   დე, რომ სა  ჭი  რო იყო 
ყუ  რადღე  ბის კონ   ცენ   ტ   რი  რე  ბა სივ   რ   ცე  ში ფორ  -
მე  ბი  სა და სიბ   რ   ტყე  ე  ბის გა  ნა  წი  ლე  ბა  ზე, კად   რის 
წრფივ აგე  ბა  ზე, გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის აქ   ტი  ურ კონ  -
ტ   რას   ტუ  ლო  ბა  ზე. გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის კონ   ტ   რას   ტი 
არა მხო  ლოდ გა  რეგ   ნუ  ლი ოპ   ტი  კუ  რი ნი  შა  ნი  ა, 

არა  მედ ში  ნა  არ   სის გა  მო  ხატ   ვის ხერ   ხი, მგრძნო -
ბი  ა  რე დრა  მა  ტუ  ლი კა  ტე  გო  რი  ა, რო  მე  ლიც ერ   თ  -
მა  ნე  თის სა  პი  რის   პი  რო ორი საწყი  სის – სი  ნათ  -
ლი  სა და ჩრდი  ლის – ბრძო  ლას გა  მო  ხა  ტავს. რაც 
უფ   რო მა  ღა  ლია კონ   ტ   რას   ტი, მით უფ   რო აქ   ტი  უ -
რია მა  თი ბრძო  ლა. […]

და  საწყი  სი  დან   ვე ბევრ რა  მეს ეჭ   ვ   ქ   ვეშ ვა -
ყე  ნებ   დი და რო  ცა ეს ექ   ს   პ   რე  სი  ის მი  საღ   წე  ვად 
იყო სა  ჭი  რო, წე  სებს ვარ   ღ   ვევ   დი. მა  შინ სა  ზო -
გა  დოდ მი  ღე  ბულ ნორ   მად ით   ვ   ლე  ბო  და კარ   გად 
და  ბა  ლან   სე  ბუ  ლი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა სი  ნათ   ლი  სა და 
ჩრდი  ლის სა  გულ   და  გუ  ლო და  მუ  შა  ვე  ბით. კონ  -
ტ   რას   ტის შე  სარ   ბი  ლებ   ლად გა  მო  ი  ყე  ნე  ბო  და პი -
რო  ტექ   ნი  კუ  რი ნის   ლი. ხა  ზე  ბის სიმ   კ   ვეთ   რე და 
ნა  პოვ   ნი მა  ღა  ლი კონ   ტ   რას   ტის დო  ნე რომ არ 
დაგ   ვე  კარ   გა, მე ყვე  ლა ამ ხრიკ   ზე უარი ვთქვი. 
მინ   დო  და, ფილ   მი მკაც   რი გრა  ფი  კუ  ლი მა  ნე  რით 
გა  და  მე  ღო და მაქ   სი  მა  ლუ  რად გა  მეს   ვა ხა  ზი საგ  -
ნე  ბის ფაქ   ტუ  რის   თ   ვის. ბევ   რი ცდა ჩა  ვა  ტა  რე და 
გამ   ჟ   ღავ   ნე  ბის უფ   რო ფორ   სი  რე  ბუ  ლი რე  ჟი  მი 
ავარ   ჩი  ე, ვიდ   რე ლა  ბო  რა  ტო  რი  ა  ში იყო მი  ღე  ბუ -
ლი. კი  ნოს   ტუ  დია „ქართული ფილ   მის” ლა  ბო -
რა  ტო  რია ნაკ   ლე  ბად სრულ   ყო  ფი  ლი იყო, ვიდ   რე 
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ჩემ   თ   ვის კარ   გად ნაც   ნო  ბი „მოსფილმის”, ამი  ტომ 
მო  მი  წი  ა, უარი მეთ   ქ   ვა ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტულ კონ  -
ტ   როლ   ზე და გა  დავ   სუ  ლი  ყა  ვი გამ   ჟ   ღავ   ნე  ბა  ზე 
მარ   ტი  ვი და თვალ   სა  ჩი  ნო ეტა  ლო  ნის მი  ხედ   ვით, 
რო  მე  ლიც წი  ნას   წარ იყო გა  და  ღე  ბუ  ლი სწო  რი 
ექ   ს   პო  ზი  ცი  ით. გა  და  ღე  ბუ  ლი მა  სა  ლის თი  თო  ე -
უ  ლი პარ   ტი  ის გამ   ჟ   ღავ   ნე  ბამ   დე მუ  შავ   დე  ბო  და 
ეტა  ლო  ნის ფრაგ   მენ   ტი და ვი  ზუ  ა  ლუ  რად კონ   ტ  -
როლ   დე  ბო  და. კონ   ტ   რას   ტუ  ლო  ბის ამაღ   ლე  ბით 
უფ   რო მკვეთ   რი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა მი  ვი  ღე, რი  თაც 
და  ვარ   ღ   ვიე სი  ნათ   ლი  სა და ჩრდი  ლის რე  ა  ლუ  რი 
თა  ნა  ფარ   დო  ბა. მე ჩემს ჰარ   მო  ნი  ას ვე  ძებ   დი, მივ  -
ყ   ვე  ბო  დი სა  კუ  თარ შეგ   რ   ძ   ნე  ბებ   სა და ინ   ტუ  ი  ცი  ას.

ერ   თხელ, ნა  ტუ  რის გა  და  ღე  ბის   თ   ვის ად   გი -
ლე  ბის შერ   ჩე  ვი  სას, ყუ  რადღე  ბა მი  ვაქ   ციე გაც  -
ვე  თილ ძველ კე  დელს, რო  მელ   ზეც დროს თა -
ვი  სი ნაკ   ვა  ლე  ვი და  ე  ტო  ვე  ბი  ნა. დაკ   ვირ   ვე  ბით 
შეთ   ვა  ლი  ე  რე  ბი  სას გა  მახ   სენ   და, რო  გორ მი -
ტა  ცებ   და ად   რე მსგავ   სი უც   ნა  უ  რო  ბე  ბი. ბევ   რი 
დრო გა  ვი  და, სა  ნამ გა  ვი  აზ   რე: ეს იყო ერ   თ   -ერ  -
თი „ლეონარდოს კე  დე  ლი”, რო  მელ   საც შემ   დეგ 
მუ  დამ ვხვდე  ბო  დი. ლე  ო  ნარ   დო და ვინ   ჩი გვირ  -
ჩევს, ყუ  რადღე  ბით დავაკვირდეთ მსგავს ზე -
და  პი  რებს და მა  შინ: „...შეძლებ, და  ი  ნა  ხო სხვა -
დას   ხ   ვა პე  ი  ზა  ჟის მსგავ   სი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბე  ბი, 
ათას   ნა  ი  რი ფორ   მით შემ   კუ  ლი მთე  ბით, მდი  ნა -
რე  ე  ბით, კლდე  ე  ბით, ხე  ე  ბით, ვრცე  ლი დაბ   ლო -
ბე  ბით, ხე  ო  ბე  ბით, ბორ   ც   ვე  ბით...” ლე  ო  ნარ   დოს 
რჩე  ვებს პლას   ტი  კუ  რი ფან   ტა  ზი  ის გაღ   ვი  ძე  ბა 
შე  უძ   ლი  ა. გაც   რე  ცი  ლი ფორ   მე  ბი ჩაღ   რ   მა  ვე  ბე  ბის 
და უს   წორ   მას   წო  რო  ბე  ბის სა  ხით მო  უ  ლოდ   ნელ 
ასო  ცი  ა  ცი  ებს იწ   ვევს. [...]

ჩე  მი ჩა  ნა  ფიქ   რის გან   სა  ხორ   ცი  ე  ლებ   ლად 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი იყო შე  სა  ბა  მი  სი ოპ   ტი  კის არ   ჩე -
ვა. ძი  რი  თა  დად ვი  ყე  ნებ   დი ობი  ექ   ტივს 28 მმ ფო -
კუ  სუ  რი მან   ძი  ლით, რო  მე  ლიც გა  მოდ   გე  ბა ღრმა 
მი  ზან   ს   ცე  ნე  ბის გა  და  ღე  ბის   თ   ვის, ხაზს უს   ვამს 
პერ   ს   პექ   ტი  ვას და გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბას მკაცრ, გრა -
ფი  კულ ხა  სი  ათს სძენს. მკა  ფიო წრფი  ვი პერ   ს  -
პექ   ტი  ვა გა  რე  მოს კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  უ  ლად ხა  ტავს 
და მა  ყუ  რე  ბე  ლი კად   რ   ში შეჰ   ყავს – წი  ნა ხე  დი  დან 
სიღ   რ   მე  ში. წი  ნა და უკა  ნა ხე  დე  ბი ერ   თ   ნა  ი  რი სიმ  -
კ   ვეთ   რით გად   მო  ი  ცე  მა, გამ   ს   ხ   ვი  ლე  ბას კი უფ   რო 
ხში  რად 50 მმ ფო  კუ  სუ  რი მან   ძი  ლის მქო  ნე ობი -
ექ   ტი  ვით ვი  ღებ   დი...

ქარ   თუ  ლი სტუ  დია არა  საკ   მა  რი  სად იყო აღ  -
ჭურ   ვი  ლი ოპე  რა  ტო  რე  ბის   თ   ვის სა  ჭი  რო ტექ  -
ნი  კით. სტუ  დი  ის ინ   ჟინ   რებ   თან ერ   თად შევ  -
ძე  ლი, შე  მე  მუ  შა  ვე  ბი  ნა და შე  მექ   მ   ნა პა  ტა  რა 
ამ   წე  -ი  სა  რი, რო  მე  ლიც პა  ნო  რა  მუ  ლი გა  და  ღე  ბი -
სას შე  უც   ვ   ლე  ლი აღ   მოჩ   ნ   და. მოგ   ვი  ა  ნე  ბით მი  სი 
კონ   ს   ტ   რუქ   ცია და  იხ   ვე  წა: ისა  რი აღარ იყო მო  ნო -
ლი  თუ  რი და ერ   თ   მა  ნე  თის მი  მართ მოძ   რა  ვი ორი 
ნა  წი  ლის   გან შედ   გე  ბო  და... 

რე  ჟი  სო  რუ  ლი ჩა  ნა  ფიქ   რის მი  ხედ   ვით, კად  -
რე  ბის კომ   პო  ზი  ცი  უ  რი წყო  ბა კლა  სი  კუ  რად სი -
მეტ   რი  უ  ლი უნ   და ყო  ფი  ლი  ყო, გათ   ვ   ლი  ლი ადა -
მი  ა  ნის თვა  ლის წო  ნას   წო  რო  ბის ინ   ტუ  ი  ცი  ურ 

გრძნო  ბა  ზე. მოძ   რა  ო  ბით გა  ტა  ცე  ბულ თა  ნა  მედ  -
რო  ვე კი  ნოს და  ა  ვიწყ   და სტა  ტი  კა. აბუ  ლა  ძე მი -
ილ   ტ   ვო  და მაქ   სი  მა  ლუ  რად უმოძ   რაო კა  მე  რის   კენ, 
რო  მელ   შიც და  ფა  რუ  ლია ში  ნა  გა  ნი, არა თვალ   ში -
სა  ცე  მი დი  ნა  მი  კა. პა  ნო  რა  მა ცო  ტა იყო, მაგ   რამ 
ყვე  ლა შემ   თხ   ვე  ვა  ში – დრა  მა  ტურ   გი  უ  ლად გა  მარ  -
თ   ლე  ბუ  ლი. კა  მე  რის მოძ   რა  ო  ბა და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი 
უნ   და იყოს ში  ნა  გან მოძ   რა  ო  ბას   თან. მოძ   რა  ო  ბა 
და გან   ვი  თა  რე  ბა – ეს არის გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის ში -
ნა  გა  ნი ცხოვ   რე  ბის ფა  რუ  ლი პრო  ცე  სი, ერ   თი 
მდგო  მა  რე  ო  ბი  დან მე  ო  რე  ში გა  დას   ვ   ლა.

მივ   ყ   ვე  ბო  დი რა სა  ერ   თო იდე  ას, ვცდი  ლობ  -
დი, ნათ   ლად გა  მო  მე  ხა  ტა ფორ   მე  ბი, გა  მო  მეკ   ვე -
თა ისი  ნი კომ   პო  ზი  ცი  უ  რი ხა  ზე  ბით. ფი  გუ  რე  ბი 
და საგ   ნე  ბი გა  მო  ი  ყო  ფო  და გა  რე  მო  დან, რო  მელ  -
შიც ისი  ნი იმ   ყო  ფე  ბოდ   ნენ, გა  რე  მო რჩე  ბო  და 
მხო  ლოდ ფო  ნად. სტა  ტი  კურ ხე  დებ   ში გა  რე  მო 
თა  ვის თავ   ში ჩა  კე  ტილ სტრუქ   ტუ  რად იქ   ცე  ო  და. 
აღ   ქ   მის პრო  ცე  სი კად   რის კომ   პო  ზი  ცი  ას უნ   და 
ემარ   თა. გრა  ფი  კუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტა ითხოვ   და ლა -
კო  ნი  უ  რო  ბას, მი  ზან   ს   ცე  ნის აგე  ბი  სა და გა  ნა  თე -
ბის სიცხა  დეს.

სტი  ლის სი  ძუნ   წეს სჭირ   დე  ბო  და მკაც   რი ურ  -
ბა  ნუ  ლი გა  რე  მო სახ   ლე  ბის მკვეთ   რი გე  ო  მეტ   რი -
უ  ლი კონ   ტუ  რე  ბით, ტრამ   ვა  ი  სა და სარ   კი  ნიგ   ზო 
ხა  ზე  ბით. ნა  ტუ  რა  ზე კად   რე  ბის კომ   პო  ზი  ცი  ას 
ად   გილ   მ   დე  ბა  რე  ო  ბის რე  ლი  ე  ფი გან   საზღ   ვ   რავ   და: 
სამ   სა  ხი  ო  ბო სცე  ნებს სხვა  დას   ხ   ვა დო  ნის ქუ  ჩებ  -
ში ვი  ღებ   დით, ხში  რად – მკვეთ   რი რა  კურ   სე  ბით. 
რო  ცა ფილ   მი გა  მო  ვი  და, ბევ   რ   მა თა  ვი  სი ქა  ლა  ქი 
ვერ იც   ნო: ქუ  ჩე  ბი და მო  ედ   ნე  ბი თით   ქოს სხვაგ  -
ვა  რად ეჩ   ვე  ნე  ბო  დათ, არა ისე  თე  ბად, რო  გო  რიც 
თბი  ლი  სის მკვიდ   რე  ბისთვის იყო ჩვე  უ  ლი.

ქა  ლა  ქი მიყ   ვარს – ეს ჩე  მი სტი  ქი  ა  ა. მა  ინ   ტე -
რე  სებს მრა  ვალ   ხე  დი  ა  ნი კომ   პო  ზი  ცი  ე  ბის აგე -
ბა, რომ   ლებ   საც გაშ   ლი  ლი სივ   რ   ცე და მას   შ   ტა  ბი 
სჭირ   დე  ბა. მა  გა  ლი  თად, მა  მის ბავ   შ   ვებ   თან შეხ  -
ვედ   რის სცე  ნა ქა  ლა  ქის ერ   თ   -ერ   თი ქუ  ჩის კი  ბე -
ზე გა  და  ვი  ღეთ. სა  ერ   თო ხედ   ში ზე  და სტა  ტი  კუ  რი 
წერ   ტი  ლი  დან ობი  ექ   ტი  ვი ფო  კუ  სუ  რი მან   ძი  ლით 
28 მმ ხაზ   გას   მით გა  მოკ   ვეთ   და სახ   ლე  ბი  სა და ქუ -
ჩე  ბის უსი  ცოცხ   ლო პერ   ს   პექ   ტი  ვას.

მსა  ხი  ო  ბე  ბის ქვე  მოთ, უკა  ნა პლანზე, ჩან   და 
ქუ  ჩა თა  ვი  სი ჩვე  უ  ლი ცხოვ   რე  ბით: გამ   ვ   ლე  ლე -
ბი, ტრან   ს   პორ   ტი, და უფ   რო შორს, სიღ   რ   მე  ში, 
იშ   ლე  ბო  და ძვე  ლი ქა  ლა  ქის ფარ   თო პა  ნო  რა  მა. 
მი  მარ   თუ  ლი შუქ   -   ჩ   რ   დი  ლო  ვა  ნი გა  ნა  თე  ბის გა  მო -
ყე  ნე  ბით გა  მო  იკ   ვე  თა სივ   რ   ცის ხა  ზო  ვა  ნი სტრუქ  -
ტუ  რა და გა  მოვ   ლინ   და მი  სი სტე  რე  ოს   კო  პუ -
ლო  ბა, სიღ   რ   მი  სე  უ  ლი ხა  სი  ა  თი, ხო  ლო მა  ღა  ლი 
კონ   ტ   რას   ტი და გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის სიმ   კაც   რე შე  სა -
ბა  მი  სო  ბა  ში იყო დრა  მა  ტულ სცე  ნას   თან. მკვეთ  -
რი მზის სი  ნათ   ლე სა  შუ  ა  ლე  ბას მაძ   ლევ   და უფ   რო 
და  ხუ  რუ  ლი დი  აფ   რაგ   მით მე  მუ  შა  ვა, რაც მკვეთ  -
რად გა  მო  ხა  ტუ  ლი სივ   რ   ცის მაქ   სი  მა  ლურ სიღ   რ  -
მეს უზ   რუნ   ველ   ყოფ   და.

მა  ღა  ლი კონ   ტ   რას   ტის   კენ სწრაფ   ვა ზოგ  -
ჯერ წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა  ში მო  დი  ო  და ფი  რის შე -
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საძ   ლებ   ლო  ბებ   თან: ობი  ექ   ტის სი  კაშ   კა  შის დი  დი 
ინ   ტერ   ვა  ლი ყო  ველ   თ   ვის არ თავ   ს   დე  ბო  და მის 
ფო  ტოგ   რა  ფი  ულ სი  გა  ნე  ში. პა  ტა  რა მას   შ   ტა  ბის 
გა  და  სა  ღებ ობი  ექ   ტებ   ზე ეს მი  იღ   წე  ო  და და  მა -
ტე  ბი  თი გა  ნა  თე  ბის დახ   მა  რე  ბით, მაგ   რამ რო  ცა 
კად   რ   ში აღ   მოჩ   ნ   დე  ბო  და ქუ  ჩე  ბის და მო  ედ   ნე -
ბის ფარ   თო, მრა  ვალ   შ   რი  ა  ნი სივ   რ   ცე, ამო  ცა  ნა 
უჩ   ვე  უ  ლოდ რთულ   დე  ბო  და. პრო  ფე  სი  ო  ნა  ლუ  რი 
შუქ   -   ფილ   ტ   რე  ბი Low Contrast (შუქ ფილ ტ რი, რო -
მე  ლიც ამ   ცი  რებს გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის კონ   ტ   რას   ტუ -
ლო  ბას). იმ წლებ   ში არ არ   სე  ბობ   და, ობი  ექ   ტი  ვის 
წინ გან   თავ   სე  ბუ  ლი შა  ვი და თეთ   რი ფე  რის ტი  უ -
ლე  ბი კი ნაკ   ლე  ბად ეფექ   ტუ  რი იყო.

დიდ   ხანს ვი  ფიქ   რე, რო  გორ გა  და  მეწყ   ვი  ტა 
პრობ   ლე  მა და სა  ბო  ლო  ოდ მარ   ტი  ვი ხერ   ხი ვი -
პო  ვე – ცის   ფე  რი შუქ   ფილ   ტ   რე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბა. 
მზის კაშ   კა  შა შუ  ქის და ნა  თე  ლი ცის პი  რო  ბებ   ში 
ჩრდი  ლე  ბი ცის გა  ფან   ტუ  ლი სი  ნათ   ლით ნათ   დე -
ბა და ცის   ფ   რად იფე  რე  ბა. ცის   ფე  რი შუქ   ფილ   ტ  -
რი ად   ვი  ლად ატა  რებს სპექ   ტ   რის ცივ სხი  ვებს, 
არეკ   ლილს ობი  ექ   ტის დაჩ   რ   დი  ლუ  ლი ნა  წი  ლე -
ბი  დან და ნა  წი  ლობ   რივ აფერ   ხებს უფ   რო თბილ 
სხი  ვებს, მზის   გან გა  ნა  თე  ბუ  ლი ნა  წი  ლე  ბი  დან 
არეკ   ლილს... ცის   ფე  რი შუქ   ფილ   ტ   რე  ბის გა  მო -
ყე  ნე  ბი  სას სა  ჭი  რო იყო ერ   თი შეზღუდ   ვის დაც   ვა 
– კად   რ   ში არ უნ   და მოქ   ცე  უ  ლი  ყო ცა, რად   გა  ნაც 
ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში ის ძლი  ერ „გადათეთრდებოდა”. 
მაგ   რამ ეს არ მა  წუ  ხებ   და, რად   გა  ნაც ჩვენს კად  -
რებ   ში ზე  და წერ   ტი  ლე  ბი დო  მი  ნი  რებ   და.

სხვა  თა შო  რის, ეს ხერ   ხი – ზე  და წერ   ტი  ლე  ბის 
დო  მი  ნი  რე  ბა – მთელ ფილ   მ   ზე გა  ვავ   რ   ცე  ლეთ. 
ფან   ჯ   რე  ბის, კა  რე  ბის, პლინ   თუ  სე  ბი  სა და სხვა 
მარ   თ   კუთხა საგ   ნე  ბის პა  რა  ლე  ლუ  რი და პერ   პენ  -
დი  კუ  ლა  რუ  ლი ხა  ზე  ბი რა  კურ   სუ  ლი გა  და  ღე  ბი  სას 
დი  ა  გო  ნა  ლურ მი  მარ   თუ  ლე  ბას იღებ   და, რაც სიღ  -
რ   მეს და მოძ   რა  ო  ბას აძ   ლი  ე  რებ   და კად   რ   ში.

და  ვუბ   რუნ   დე  ბი კონ   ტ   რას   ტუ  ლო  ბის თე  მას. 
ჩვენ იშ   ვი  ა  თად ვა  ხერ   ხებ   დით გა  და  ღე  ბას იმ 
დროს, რო  დე  საც მზე ცა  ზე და  ბალ, ყვე  ლა  ზე გა -
მომ   სახ   ვე  ლო  ბით პო  ზი  ცი  ა  ში იყო. მზე სწრა  ფად 
ადი  ო  და ზე  ნიტ   ში და გა  და  ღე  ბის დროს თავ   ზე 
გვე  კი  და. ას   ფალ   ტის ზედ   მე  ტი სი  კაშ   კა  შის ჩა  სახ  -
შო  ბად მას შლან   გე  ბით ვრწყავ   დით, ზო  გი  ერთ 
ნა  წილს კი კად   რ   ში პულ   ვე  რი  ზა  ტო  რის სა  ღე  ბა -
ვით ვა  მუ  შა  ვებ   დით, სხვა  დას   ხ   ვა ტო  ნა  ლო  ბას 
ვაძ   ლევ   დით.  […]

გა  და  სა  ღებ მო  ე  დან   ზე სი  ნათ   ლეს   თან მუ  შა  ო -
ბას ჩვე  უ  ლებ   რივ მი  სი ძი  რი  თა  დი წყა  რო  ე  ბის გა -
და  ნა  წი  ლე  ბით ვიწყებ   დი. შემ   დეგ კი თი  თო  ე  უ  ლი 
წყა  როს მი  მარ   თუ  ლე  ბას ვა  ზუს   ტებ   დი, რომ   ლის 
მდე  ბა  რე  ო  ბა და ინ   ტენ   სი  ვო  ბა გან   საზღ   ვ   რავ   და 
ად   გილს და სიმ   ძ   ლავ   რეს და  ნარ   ჩე  ნე  ბის   თ   ვის. მუ -
შა  ო  ბის პრო  ცეს   ში მა  თი ურ   თი  ერ   თ   ქ   მე  დე  ბის შე -
დე  გად რა  ღაც ახა  ლი და გა  უთ   ვა  ლის   წი  ნე  ბე  ლი 
მი  ი  ღე  ბო  და. სი  ნათ   ლის და  ყე  ნე  ბა – ეს ყო  ველ   თ  -
ვის ძი  ე  ბა  ა.

სხვის შვი  ლებ   ში გან   სა  კუთ   რე  ბულ ყუ -
რადღე  ბას ვუთ   მობ   დი მსა  ხი  ო  ბე  ბის იერის გა -

მომ   ხატ   ვე  ლო  ბას. ყო  ვე  ლი პორ   ტ   რე  ტუ  ლი სა  ხე 
ჩა  კე  ტი  ლი სამ   ყა  რო  ა, რო  მე  ლიც მის სიღ   რ   მე  ში 
შეღ   წე  ვას ითხოვს. ყვე  ლა  ფე  რი ურ   თი  ერ   თ   და -
კავ   ში  რე  ბუ  ლია და გა  რეგ   ნუ  ლი არ არ   სე  ბობს 
ში  ნა  გა  ნის გა  რე  შე.

სტა  ტი  კის სი  ჭარ   ბე იძ   ლე  ო  და სა  შუ  ა  ლე  ბას, 
სი  ნათ   ლის და  ყე  ნე  ბი  სას ფი  გუ  რა, სა  ხე და თვა -
ლე  ბი ცალ   კე ამოგ   ვე  ნა  თე  ბი  ნა. სა  შუ  ა  ლო და სა -
ერ   თო ხედ   ზე სი  ნათ   ლე  სა და ჩრდილს შო  რის 
მკვეთ   რი საზღ   ვ   რე  ბი მო  ცუ  ლო  ბი  თად გად   მოს  -
ცემ   და სხე  უ  ლის პლას   ტი  კას, მაგ   რამ მსხვილ 
ხედ   ზე გრა  ფი  კუ  ლო  ბა ხან   და  ხან უხე  ში ხდე  ბო  და. 
მოგ   ვი  ა  ნე  ბით, გა  მოც   დი  ლე  ბას   თან ერ   თად, გა -
რეგ   ნუ  ლი სი  უ  ხე  შის   თ   ვის უფ   რო ფა  ქი  ზი და  ზუს  -
ტი ინ   ტო  ნა  ცი  ე  ბის მო  ძებ   ნა ვის   წავ   ლე.

ფილ   მის ერ   თ   -ერ   თი ყვე  ლა  ზე დრა  მა  ტუ  ლი 
მო  მენ   ტი ფი  ნა  ლუ  რი სცე  ნა  ა: ნა  ტოს სახ   ლი  დან 
წას   ვ   ლა, რო  ცა ის გა  დაწყ   ვეტს, და  ტო  ვოს ქა -
ლა  ქი. ური  კა  ზე გან   თავ   სე  ბუ  ლი კა  მე  რა თვალს 
ადევ   ნებს მის გას   ვ   ლას შე  ნო  ბე  ბის გა  მოკ   ვე -
თი  ლი სი  ლუ  ე  ტე  ბი  სა და აჩ   ქა  რე  ბით მოძ   რა  ვი 
პირ   ქუ  ში ღრუბ   ლე  ბის ფონ   ზე. ნა  ტო – მოძ   რა  ვი 
მა  ტა  რებ   ლის ვა  გო  ნის ფან   ჯა  რა  ში. ის და  ი  ნა -
ხავს, რომ სარ   კი  ნიგ   ზო გზის გას   წ   ვ   რივ მის   კენ 
ბავ   შ   ვე  ბი მირ   ბი  ან. მსა  ხი  ო  ბი არა ფან   ჯ   რის წინ, 
არა  მედ უკა  ნას   კ   ნე  ლი ვა  გო  ნის უკა  ნა კა  რის წინ 
დავ   ს   ვი. ამან სა  შუ  ა  ლე  ბა მომ   ცა, კა  მე  რა და სი -
ნათ   ლე ამ ვა  გონ   ზე მიბ   მულ პლატ   ფორ   მა  ზე 
გან   მე  თავ   სე  ბი  ნა. მსხვილ ხედ   ში მსა  ხი  ო  ბის სა -
ხე  ზე ირეკ   ლე  ბა გზის   პი  რა ბო  ძე  ბი, გა  რე  უბ   ნის 
სახ   ლე  ბის სი  ლუ  ე  ტე  ბი, ღრუბ   ლე  ბის ჩრდი  ლე -
ბი. მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი იყო, ზუს   ტად გაგ   ვეთ   ვა  ლა 
ძი  რი  თა  დი სი  ნათ   ლი  სა და მსა  ხი  ო  ბის სა  ხე  ზე 
არეკ   ლი  ლი სი  ნათ   ლის შე  თან   ხ   მე  ბა, რა  თა მსა -
ხი  ო  ბის მი  მი  კა არ დაგ   ვე  კარ   გა. კა  მე  რის   გან წა -
მო  სუ  ლი არამ   კ   ვეთ   რი სი  ნათ   ლე და გვერ   დი  თი, 
უფ   რო ინ   ტენ   სი  უ  რი სი  ნათ   ლე, რო  მე  ლიც იყო 
ვა  გო  ნის შიგ   ნით, სა  ჭი  რო კონ   ტ   რას   ტუ  ლო  ბას 
ქმნი  და, მკა  ფი  ოდ გა  მოკ   ვეთ   და მსა  ხი  ო  ბის სა -
ხეს, ხაზს უს   ვამ   და მი  სი თვა  ლე  ბის გა  მომ   სახ   ვე -
ლო  ბას. ამ კადრს ჩემ   თ   ვის პრინ   ცი  პუ  ლი მნიშ   ვ  -
ნე  ლო  ბა ჰქონ   და. ეს იყო პირ   ვე  ლი მცდე  ლო  ბა, 
შე  მექ   მ   ნა კომ   პი  უ  ტე  რუ  ლი Layer effect-ის (გა მო-
სა ხუ ლე ბის მრა  ვალ   შ   რი  ა  ნო  ბის ეფექ   ტი) ტი  პის 
მრა  ვალ   გან   ზო  მი  ლე  ბი  ა  ნი ოპ   ტი  კუ  რი გა  რე  მო. 
მრა  ვალ   შ   რი  ა  ნი სივ   რ   ცუ  ლი კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ე  ბის 
შექ   მ   ნის ხერ   ხე  ბი დღემ   დე მა  ღელ   ვებს.

რო  ცა ფილ   მი დას   რულ   და, იტა  ლი  უ  რი ნე  ო -
რე  ა  ლიზ   მის მი  ბაძ   ვა  ში დაგ   ვა  და  ნა  შა  უ  ლეს. ჩვენ 
მარ   თ   ლაც ვბა  ძავ   დით და ამას პა  ტი  ვად ვთვლი -
დით: ნე  ო  რე  ა  ლიზ   მ   მა გავ   ლე  ნა იქო  ნია მთე  ლი 
მსოფ   ლი  ოს კი  ნე  მა  ტოგ   რაფ   ზე.

უნ   და ით   ქ   ვას, რომ ოფი  ცი  ა  ლურ ინ   ს   ტან   ცი -
ებ   ში ფილმს სხვისი შვი  ლე  ბი თა  ვი  დან საკ   მა  ოდ 
ცი  ვად შეხ   ვ   დ   ნენ. მი  უ  ხე  და  ვად ამი  სა, ფილ   მი 
შერ   ჩე  უ  ლი იყო ფრან   გე  ბის მი  ერ კა  ნის კი  ნო -
ფეს   ტი  ვა  ლის სა  კონ   კურ   სო პროგ   რა  მა  ში, მაგ   რამ 
კულ   ტუ  რის ყო  ფილ   მა მი  ნის   ტ   რ   მა  მი  ხა  ი  ლოვ  -
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მა უკა  ნას   კ   ნელ მო  მენ   ტ   ში კა  ტე  გო  რი  უ  ლი უარი 
თქვა, გა  ეგ   ზავ   ნა სუ  რა  თის ას   ლი ლაჟ   ვარ   დო  ვან 
სა  ნა  პი  რო  ზე. მხო  ლოდ გარ   კ   ვე  უ  ლი დრო  ის შემ  -
დეგ, რო  ცა სხვისი შვი  ლე  ბი საბ   ჭო  თა ეკ   რა  ნებ   ზე 
წარ   მა  ტე  ბით გა  ვი  და, ფილ   მი 50-ზე მეტ ქვე  ყა  ნა -
ში გა  ი  ყი  და. […]

დღე უკა  ნას   კ   ნე  ლი, დღე პირ   ვე  ლი

სხვისი შვი  ლე  ბის წარ   მა  ტე  ბის შემ   დეგ ახა  ლი წი -
ნა  და  დე  ბე  ბი მი  ვი  ღე. შევ   ჩერ   დი ლე  ო  ნიდ აგ   რა -
ნო  ვი  ჩის სცე  ნარ   ზე, რო  მე  ლიც სპე  ცი  ა  ლუ  რად 
სერ   გო ზა  ქა  რი  ა  ძის   თ   ვის და  ი  წე  რა, მას მო  ხუ  ცი 
ფოს   ტა  ლი  ო  ნის რო  ლი უნ   და ეთა  მა  შა.

მოქ   მე  დე  ბე  ბი ფილ   მ   ში დღე უკა  ნას   კ   ნე  ლი, 
დღე პირ   ვე  ლი თბი  ლის   ში ვი  თარ   დე  ბა, ერ   თი 
დღის გან   მავ   ლო  ბა  ში. აქ მე სულ სხვა დრა  მა -
ტურ   გი  ას შე  ვე  ჯა  ხე და სხვისი შვი  ლე  ბი  დან მი -
ღე  ბულ გა  მოც   დი  ლე  ბას ვერ გა  მო  ვი  ყე  ნებ   დი. 
მოძ   რა  ო  ბა, რო  გორც კი  ნოს ბუ  ნე  ბის ავ   თენ   ტუ  რი 
თვი  სე  ბა, ფილ   მის სა  ფუძ   ვე  ლი გახ   და და გა  თა  ვი -
სუფ   ლე  ბულ კა  მე  რას ითხოვ   და. შევ   ნიშ   ნე, რომ 
სი  კო დო  ლი  ძემ, ძვე  ლი თა  ო  ბის რე  ჟი  სორ   მა, კი -
ნე  მა  ტოგ   რა  ფის ახა  ლი ტენ   დენ   ცი  ე  ბის მი  მართ, 
რო  მე  ლიც ჩვენ   გან, ახალ   გაზ   რ   და კი  ნე  მა  ტოგ   რა -
ფე  ბის   გან მო  დი  ო  და, ინ   ტე  რე  სი გა  მო  ხა  ტა. ნელ   -
-   ნე  ლა მომ   წიფ   და იდე  ა, სუ  რა  თი დო  კუ  მენ   ტუ  რი 
სტი  ლის ელე  მენ   ტე  ბით გა  დაგ   ვე  ღო. გვინ   დო  და, 
პი  რო  ბი  თო  ბა  სა და ხე  ლოვ   ნუ  რო  ბას გავ   ქ   ცე  ო -
დით, გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა უფ   რო ბუ  ნებ   რი  ვი ყო  ფი -
ლი  ყო, უფ   რო ზუს   ტად გად   მოგ   ვე  ცა მიმ   დი  ნა  რე 
მოქ   მე  დე  ბის ატ   მოს   ფე  რო.

მე ჯერ კი  დევ და  მო  უ  კი  დებ   ლად მუ  შა  ო  ბის 
პირ   ვე  ლი ნა  ბი  ჯე  ბის შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბის ქვეშ ვი -
ყა  ვი მოქ   ცე  უ  ლი. მის   წ   რა  ფე  ბას, გავ   ქ   ცე  ო  დი აკა -
დე  მი  ურ „სისწორეს” და შეზღუდ   ვებს, ყო  ველ  -
თ   ვის წარ   მა  ტე  ბულ მიგ   ნე  ბამ   დე არ მივ   ყავ   დი, 
იყო შეც   დო  მე  ბიც. რო  ცა არ ხარ მზად, იყო თა -
ვი  სუ  ფა  ლი, ზოგ   ჯერ თვით   კონ   ტ   როლს და მთა -
ვარ მი  მარ   თუ  ლე  ბას კარ   გავ, მე  ო  რე  ხა  რის   ხო  ვა  ნი 
პრობ   ლე  მე  ბი გი  ტა  ცებს.

ამ დროს გრძელ   დე  ბო  და მი  ხე  ილ კა  ლა  ტო -
ზო  ვის მიფრინავენ წე  რო  ე  ბის ტრი  უმ   ფა  ლუ  რი 
სვლა მსოფ   ლი  ოს გარ   შე  მო, რო  მე  ლიც სერ   გეი 
ურუ  სევ   ს   კიმ გა  და  ი  ღო. ურუ  სევ   ს   კის მიგ   ნე  ბე  ბი, 
მი  სი უნი  კა  ლუ  რი კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფი  უ  ლი ხედ   ვა, 
სივ   რ   ცის „ფაქტურის” შეგ   რ   ძ   ნე  ბის გად   მო  ცე  მის 
უნა  რი, გა  ნა  თე  ბის დი  ნა  მიზ   მი, კომ   პო  ზი  ცი  ის 
სიმ   კ   ვეთ   რე, მოკ   ლე  ფო  კუ  სი  ა  ნი ოპ   ტი  კის თა  მა  მი 
გა  მო  ყე  ნე  ბა – ყვე  ლა  ფე  რი ეს აღ   ტა  ცე  ბას მგვრი -
და, რა  ღაც გას   ხი  ვოს   ნე  ბა  სა  ვით იყო. იმ დრო  ის 
ახალ   გაზ   რ   და ოპე  რა  ტო  რე  ბის   თ   ვის ურუ  სევ   ს  -
კის ნა  მუ  შე  ვა  რი შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა, მი  ბაძ   ვის სა  გა  ნი 
არ გამ   ხ   და  რი  ყო. ჩვე  ნი ფილ   მის დრა  მა  ტურ   გია 
კა  მე  რი  სა და გა  ნა  თე  ბის აქ   ტი  ურ მოქ   მე  დე  ბას 
მო  ითხოვ   და, ურუ  სევ   ს   კის ვირ   ტუ  ო  ზუ  ლი პა  ნო -
რა  მე  ბის გავ   ლე  ნით მეც გა  დავ   წყ   ვი  ტე, ცოდ   ვა 
გამ   ხე  ლი  ლი ჯობს, რა  მე მო  მე  ფიქ   რე  ბი  ნა.

იმის   თ   ვის, რომ შექ   მ   ნა სა  ნა  ხა  ობ   რი  ო  ბის 
გან   ც   და, ყო  ველ   თ   ვის გინ   და, კა  მე  რის გარ   თუ -
ლე  ბუ  ლი მოძ   რა  ო  ბა, უჩ   ვე  უ  ლო რა  კურ   სე  ბი და 
სი  ნათ   ლის ეფექ   ტე  ბი გა  მო  ი  ყე  ნო. რთუ  ლი  ა, გა -
უმ   კ   ლავ   დე ცდუ  ნე  ბას, რომ ყვე  ლა ამ ხერხს ერ   თ  -
დ   რო  უ  ლად არ მი  მარ   თო. მხო  ლოდ წლებ   თან ერ  -
თად იძენ სა  კუ  თა  რი თა  ვის შეზღუდ   ვის უნარს.

მთა  ვა  რი რო  ლე  ბის შემ   ს   რუ  ლებ   ლე  ბი: ბე  ლა 
მი  რი  ა  ნაშ   ვი  ლი და სერ   გო ზა  ქა  რი  ა  ძე. დღე უკა -
ნას   კ   ნე  ლი, დღე პირ   ვე  ლის გმი  რე  ბი დღის გან  -
მავ   ლო  ბა  ში სხვა  დას   ხ   ვა ბი  ნა  ში შე  დი  ან და ბევ   რი 
ოჯა  ხის ბე  დის მო  ნა  წი  ლე  ნი ხდე  ბი  ან, ერ   თ   ვე  ბი -
ან მოვ   ლე  ნებ   ში, რომ   ლე  ბიც ამ ხალ   ხის გარ   შე  მო 
ხდე  ბა. ყო  ველ   დღი  უ  რო  ბის ელე  მენ   ტე  ბი აძ   ლი  ე -
რებ   და დო  კუ  მენ   ტუ  რო  ბის ეფექტს. ქა  ლა  ქი, მოვ  -
ლე  ნე  ბი, ხალ   ხი და ინ   ტე  რი  ე  რე  ბი ქმნი  და ფონს, 
რო  მე  ლიც პრინ   ცი  პუ  ლად გან   ს   ხ   ვავ   დე  ბო  და წი  ნა 
ფილ   მის ქა  ლა  ქის ნა  ტუ  რე  ბის   გან. აქ ჩვენ გვჭირ  -
დე  ბო  და ცენ   ტ   რა  ლუ  რი თვალ   წარ   მ   ტა  ცი ქუ  ჩე  ბი, 
რომ   ლებ   ზეც გა  დაჭ   რით ვთქვით უარი ფილ   მ   ში 
სხვისი შვი  ლე  ბი. ამ   ჯე  რად გვინ   დო  და, ბო  რო  ტად 
არ გა  მოგ   ვე  ყე  ნე  ბი  ნა კონ   ტ   რას   ტე  ბი და გა  მო  სა -
ხუ  ლე  ბა ნა  თელ ტო  ნა  ლო  ბა  ში შეგ   ვექ   მ   ნა. 

გა  სა  გე  ბი იყო, რომ გმი  რე  ბის აქ   ტი  ურ მოძ  -
რა  ო  ბას სხვისი შვი  ლე  ბის   თ   ვის შექ   მ   ნი  ლი ამ  -
წე  -ის   რით ვერ და  ვე  წე  ო  დი და მო  მი  ვი  და იდე  ა, 
ამე  გო ცალ   კე  უ  ლი სექ   ცი  ე  ბის   გან შემ   დ   გა  რი 13,5 
მ სი  მაღ   ლის ლიფ   ტი  ა  ნი ამ   წე. ეს სის   ტე  მა შე  იძ  -
ლე  ბა გან   თავ   სე  ბუ  ლი  ყო რო  გორც კი  ბის უჯ   რე -
დე  ბის შიგ   ნით, ისე ნე  ბის   მი  ერ ღია სივ   რ   ცე  ში. ამ 
ლიფ   ტის ბა  ქან   ზე მხო  ლოდ 1 ოპე  რა  ტორს შე  ეძ  -
ლო მუ  შა  ო  ბა ხე  ლის კა  მე  რით, მას ჰქონ   და სა  შუ -
ა  ლე  ბა, მიჰ   ყო  ლო  და მსა  ხი  ო  ბებს...

სუ  რათ   ში ფარ   თოდ გა  მო  ი  ყე  ნე  ბო  და ხე  ლის 
კა  მე  რა „Конвас-автомат” მოკ   ლე ფო  კუ  სუ  რი 
მან   ძი  ლის მქო  ნე ობი  ექ   ტი  ვე  ბით (18 და 25 მმ), 
რომ   ლე  ბიც მა  ნამ   დე არ გა  მო  მი  ყე  ნე  ბი  ა. ეს მაძ  -
ლევ   და სა  შუ  ა  ლე  ბას, თა  ვი  სუფ   ლად გა  და  მე  ღო 
მოძ   რა  ო  ბი  სას და იქ   მ   ნე  ბო  და უკ   ვე არა სტა  ტი -
კუ  რი, და  ხუ  რუ  ლი (როგორც ეს სხვის შვი  ლებ   ში 
იყო), არა  მედ უფ   რო დი  ნა  მი  კუ  რი კი  ნო  პერ   ს   პექ  -
ტი  ვა პრო  პორ   ცი  ე  ბი  სა და მას   შ   ტა  ბე  ბის ტრან   ს  -
ფორ   მა  ცი  ით.

ხე  ლით პა  ნო  რა  მუ  ლი გა  და  ღე  ბის ერთ მა  გა -
ლითს მო  ვიყ   ვან. გმი  რე  ბის ერ   თი გარ   ბე  ნა გა  და -
ღე  ბუ  ლი იყო უწყ   ვე  ტი მსხვი  ლი ხე  დით. ხე  ლის 
კა  მე  რა „ეგებება” ბიჭს და გო  გო  ნას, რომ   ლე  ბიც 
მის   კენ მირ   ბი  ან ფუ  ნი  კუ  ლი  ო  რის ქვე  და სად   გუ -
რი  დან. შემ   დეგ ისი  ნი გა  დი  ან რთულ გზას პან   დუ -
სით ზე  ვით, სა  ბა  გი  რო გზის ვა  გო  ნამ   დე და მას   ში 
შე  დი  ან. კა  მე  რა თან სდევს მათ კად   რის ბო  ლომ  -
დე. ვა  გო  ნი ად   გი  ლი  დან იძ   ვ   რის, ადის მაღ   ლა, 
კა  მე  რა კი იღებს უკან დარ   ჩე  ნი  ლი ქა  ლა  ქის პა -
ნო  რა  მას გმი  რე  ბით წი  ნა ხედ   ზე. ვა  გო  ნის კა  ბი -
ნა  ში პა  ტა  რა ძრა  ვა იყო მო  თავ   სე  ბუ  ლი, მის   გან 
იკ   ვე  ბე  ბო  და ორი „ბებიკი” (ოპე რა ტო რე ბის ჟარ  -
გონ   ზე ასე უწო  დე  ბენ მი  მარ   თუ  ლი შუ  ქის პა  ტა  რა 
ლინ   ზე  ბი  ან ხელ   საწყოს 500 ვა  ტი სიმ   ძ   ლავ   რით). 
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მსა  ხი  ო  ბე  ბის პორ   ტ   რე  ტუ  ლი გა  ნა  თე  ბის   თ   ვის.
ხე  ლით გა  და  ღე  ბა გა  მო  სა  ვა  ლი იყო ვიწ   რო 

ინ   ტე  რი  ე  რებ   ში და, გან   სა  კუთ   რე  ბით, სხვა  დას  -
ხ   ვა კონ   ფი  გუ  რა  ცი  ის კი  ბის უჯ   რე  დებ   ზე მუ  შა -
ო  ბი  სას... კი  ბე  ებს ფილ   მ   ში გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი 
მხატ   ვ   რუ  ლი დატ   ვირ   თ   ვა ჰქონ   და – კი  ბე  ე  ბი გა  ნა -
სა  ხი  ე  რებ   და არა მხო  ლოდ ყო  ვე  ლი სახ   ლის, არა -
მედ თა  ვად ქა  ლა  ქის სულს. […]

ერ თი ცის ქვეშ

ფილ   მის დღე უკა  ნას   კ   ნე  ლი, დღე პირ   ვე  ლი შემ  -
დეგ დამ   დ   გა  რი მცი  რე პა  უ  ზა დას   რულ   და და დე -
ბი  უ  ტანტ რე  ჟი  სორ   თან, ლა  ნა ღო  ღო  ბე  რი  ძეს   თან 
ერ   თად შე  ვუ  დე  ქი მუ  შა  ო  ბას შავ   -   თეთრ ფილ   მ   ზე 
ერთი ცის ქვეშ... ფილ   მი სა  მი და  მო  უ  კი  დე  ბე  ლი 
ნო  ვე  ლის   გან შედ   გე  ბო  და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ის   ტო -
რი  ის სხვა  დას   ხ   ვა პე  რი  ოდ   ში ქარ   თ   ვე  ლი ქა  ლის 
ცხოვ   რე  ბის შე  სა  ხებ: 1921, 1941, 1961 წლე  ბი. 
თი  თო  ე  უ  ლი ნო  ვე  ლის დრა  მა  ტურ   გია და  მო  უ  კი -
დე  ბელ სახ   ვით გა  დაწყ   ვე  ტას მო  ითხოვ   და.

თავადის ქა  ლი მა  ი  ა. ფილ   მის მოქ   მე  დე  ბა 
1921 წელს ვი  თარ   დე  ბა, რო  მე  ლიც ამი  ერ   კავ   კა -
სი  ის ცხოვ   რე  ბა  ში მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ცვლი  ლე  ბე -
ბის და  სა  ბა  მი გახ   და. ეს არის ტრა  გი  კუ  ლი სიყ  -
ვა  რუ  ლის ამ   ბა  ვი, რო  მე  ლიც ძვე  ლი ქარ   თუ  ლი 
სა  ხალ   ხო დღე  სას   წა  უ  ლის „ჭიაკოკონობის” ფონ  -
ზე თა  მაშ   დე  ბა... 

შა  ვი ზღვის სა  ნა  პი  რო ანაკ   ლი  ის რა  ი  ონ   ში, 
სა  დაც ვი  ღებ   დით, გა  სა  ოც   რად თვალ   წარ   მ   ტა  ცი 
იყო. ჩვენ იქ ვმუ  შა  ობ   დით, სა  დაც მთის მდი  ნა  რე 
ბუ  ბა ზღვა  ში ჩა  ე  დი  ნე  ბა. მიქ   ცე  ვის დროს, რო  დე -
საც ზღვის ფსკე  რი აქა  -იქ შიშ   ვ   ლ   დე  ბო  და, პირ  -
და  პირ ჩვენ თვალ   წინ ქვი  შის პა  ტა  რა კუნ   ძუ  ლე -
ბის არ   ქი  პე  ლა  გი ჩნდე  ბო  და, რო  მე  ლიც სრუ  ლი  ად 
მო  უ  ლოდ   ნელ კონ   ფი  გუ  რა  ცი  ებს იღებ   და. გა  დავ  -
წყ   ვი  ტეთ, ის სა  ხალ   ხო დღე  სას   წა  უ  ლის ღა  მის 
კად   რე  ბის   თ   ვის გა  მოგ   ვე  ყე  ნე  ბი  ნა. პირ   ველ   ქ   მ   ნი -
ლი ბუ  ნე  ბის სი  ლა  მა  ზე და სიწ   მინ   დე რომ არ დაგ  -
ვერ   ღ   ვი  ა, გა  და  სა  ღე  ბი ობი  ექ   ტის ყო  ვე  ლი უბ   ნის 
გარ   შე  მო ლა  მის ფე  ხის   წ   ვე  რებ   ზე დავ   დი  ო  დით. 
შე  იძ   ლე  ბა ფე  რებ   ში ეს ყვე  ლა  ფე  რი ცო  ტა დატ  -
კ   ბი  ლუ  ლად გა  მო  ჩე  ნი  ლი  ყო, მაგ   რამ შავ   -   თეთრ 
გა  დაწყ   ვე  ტა  ში გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბამ უფ   რო მკაც   რი, 
გრა  ფი  კუ  ლი ხა  სი  ა  თი შე  ი  ძი  ნა.

სა  ნამ დღის სცე  ნებს ვი  ღებ   დით, პა  რა  ლე -
ლუ  რად გა  მა  ლე  ბუ  ლი მზა  დე  ბა მი  დი  ო  და ღა  მის 
გა  და  ღე  ბის   თ   ვის: დგამ   დ   ნენ კარ   ვებს, სა  რი  ტუ  ა -
ლო კო  ცო  ნე  ბის   თ   ვის ფიჩხს იმა  რა  გებ   დ   ნენ. უკ  -
ვე ყვე  ლა  ფე  რი თით   ქ   მის მზად იყო, სა  ცაა უნ   და 
ჩა  მო  სუ  ლი  ყო ჩარ   და  ხი  ა  ნი ურ   მე  ბი, ში  ნა  უ  რი პი -
რუტყ   ვი, ცხე  ნე  ბი, რეკ   ვი  ზი  ტი. უეც   რად სა  ში -
ნე  ლი შტორ   მი ამო  ვარ   და (გვიანი შე  მოდ   გო  მა 
იყო) და და  გეგ   მი  ლი გა  და  ღე  ბის წი  ნა დღეს ყვე -
ლა  ფე  რი ზღვის ბო  ბო  ქარ   მა სტი  ქი  ამ შთან   თ   ქა. 
რა  ღას ვი  ზამ   დით, ერ   თა  დერ   თი იმე  დი რჩე  ბო  და: 
ეს სცე  ნე  ბი სტუ  დი  ის პა  ვი  ლი  ონ   ში უნ   და გა  დაგ  -
ვე  ტა  ნა. ფილ   მის გა  მოც   დილ   მა მხატ   ვ   რებ   მა დი  მა 

თა  ყა  იშ   ვილ   მა და კო  კა იგ   ნა  ტოვ   მა კი  ნოს   ტუ  დია 
„ქართული ფილ   მის” პა  ვი  ლი  ონ   ში დე  კო  რა  ცი  ე  ბის 
დი  დი კომ   პ   ლექ   სი ააშე  ნეს, და  იწყეს ზღვის ფან  -
ტას   ტი  კუ  რი პე  ი  ზა  ჟის აღ   დ   გე  ნა. აქ პირ   ვე  ლად 
გა  და  ვაწყ   დი ვი  თა  რე  ბას, რო  მე  ლიც მხო  ლოდ იმ 
ატ   მოს   ფე  როს წყა  ლო  ბით თუ გა  და  იჭ   რე  ბო  და, იმ 
დროს სტუ  დი  ა  ში რომ სუ  ფევ   და. იმის მი  უ  ხე  და -
ვად, რომ რთულ ფილმს არ ვი  ღებ   დით, ამ ზღაპ  -
რუ  ლი ნა  ტუ  რის ასა  შე  ნებ   ლად ჩვენს პა  ვი  ლი  ონ   ში 
რკი  ნიგ   ზით შე  მო  ზი  დეს ზღვის ქვი  შა.

ღა  მის სა  ნა  ხა  ო  ბა კო  ცო  ნე  ბი  თა და გა  ნა  თე  ბის 
ეფექ   ტე  ბით გვეხ   მა  რე  ბო  და პა  ვი  ლი  ონ   ში გა  და -
ღე  ბი  სას – ყუ  რადღე  ბა გა  დაჰ   ქონ   და დე  კო  რა  ცი -
ი  დან. მაგ   რამ აქაც ვცდი  ლობ   დი, თა  ვი ამე  რი -
დე  ბი  ნა გა  ნა  თე  ბის სიჭ   რე  ლის   თ   ვის, არა  სა  ჭი  რო 
წვრილ   მა  ნე  ბი და დე  ტა  ლე  ბი მო  მე  ცი  ლე  ბი  ნა.

ყვე  ლა  ზე რთუ  ლი ამო  ცა  ნა აღ   მოჩ   ნ   და ნა  ტუ -
რა  ზე, ბუ  ნებ   რივ სივ   რ   ცე  ში გა  და  ღე  ბუ  ლი კად   რე -
ბის შე  ერ   თე  ბა კად   რებ   თან, რომ   ლე  ბიც ღა  მის ნა -
ტუ  რა  ზე გა  და  ვი  ღეთ პა  ვი  ლი  ონ   ში...

უნ   და გა  დაგ   ვე  ღო თა  ვა  დის ქა  ლი მაია ფი -
ნა  ლურ სცე  ნა  ში, რო  დე  საც ის თა  ვის მოკ   ვ   ლას 
გა  დაწყ   ვეტს, ნა  პი  რი  დან ზღვა  ში შე  დის და უკი -
დე  გა  ნო სტი  ქი  ა  ში ნე  ლა უჩი  ნარ   დე  ბა. ამ კადრს 
ხე  ლის კა  მე  რით ვი  ღებ   დით გა  და  კი  დე  ბუ  ლი ბაქ  -
ნი  დან, რო  მე  ლიც რელ   სებ   ზე მოძ   რავ ური  კა  ზე 
იყო და  მაგ   რე  ბუ  ლი, ური  კა კი ეს   ტა  კა  დის გას   წ  -
ვ   რივ მოძ   რა  ობ   და და უკან მის   დევ   და მსა  ხი  ობს. 
სა  ნამ ის სულ უფ   რო ღრმად ეშ   ვე  ბო  და წყალ   ში, 
მე თან   და  თან ვაბ   რუ  ნებ   დი კა  მე  რას 180 გრა  დუ -
სით და ვაგ   რ   ძე  ლებ   დი პა  ნო  რა  მი  რე  ბას, სა  ნამ 
მსა  ხი  ო  ბი მთლი  ა  ნად არ გა  უ  ჩი  ნარ   და ტალ   ღებ   ში. 
გა  დაბ   რუ  ნე  ბუ  ლი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა ში  შის გან   ც   დას 
აძ   ლი  ე  რებ   და. ამას მოს   დევ   და ფი  ნა  ლუ  რი კად   რი, 
მას წყლი  დან ვი  ღებ   დით და აქ პირ   ვე  ლად მო -
მიხ   და წყალ   ქ   ვე  შა გა  და  ღე  ბას   თან შე  ხე  ბა. მარ   თ  -
კუთხა მი  ნე  ბი  დან რა  ღაც წყალ   გა  უმ   ტა  რი ბოქ   სის 
მსგავ   სი შე  ვა  წე  ბეთ და კა  მე  რა მას   ში მო  ვა  თავ  -
სეთ. თა  ვა  დის ქალ მა  ი  ას სი  ცოცხ   ლის უკა  ნას   კ  -
ნე  ლი წუ  თე  ბი უნ   და აღ   გ   ვე  ბეჭ   და: კა  მე  რა ზღვის 
„მორევში” ეშ   ვე  ბა, გმი  რის თვალ   წინ ტალ   ღა ჰო -
რი  ზონტს ფა  რავს, წყა  ლი იმ   ღ   ვ   რე  ვა. […]

თავადის ქა  ლი მა  ი  ა კლა  სი  კუ  რი ნო  ვე  ლაა 
წარ   სულ   ზე. გან   სა  კუთ   რე  ბულ ყუ  რადღე  ბას ვუთ  -
მობ   დით გმი  რე  ბის სა  ხე  ე  ბის პლას   ტი  კურ გა -
მომ   სახ   ვე  ლო  ბას, სის   რუ  ლის   კენ სწრაფ   ვას და 
მე  ო  რე  ხა  რის   ხო  ვან დე  ტა  ლებ   ზე უარის თქმას. 
სუ  რათ   ში ვი  ყე  ნებ   დით კლა  სი  კურ პორ   ტ   რე  ტულ 
გა  ნა  თე  ბას, მკაცრ და მკა  ფიო კომ   პო  ზი  ცი  ას. ამ 
ხერ   ხებს აქ უფ   რო ზუს   ტად ვი  ყე  ნებ   დი, ვიდ   რე 
ჩემს წი  ნა სუ  რა  თებ   ში, კა  მე  რა უფ   რო მტკი  ცედ 
და გა  აზ   რე  ბუ  ლად მოძ   რა  ობ   და. პა  ნო  რა  მებ   ში სა -
მერ   თო  ბის (დასაწყისი, შუა ნა  წი  ლი, და  სას   რუ  ლი) 
ტრა  დი  ცი  ულ პრინ   ციპს ვი  ცავ   დი. მეჩ   ვე  ნე  ბო  და, 
რომ ეს ნო  ვე  ლა სწო  რედ ასეთ სახ   ვით გა  დაწყ   ვე -
ტას ითხოვ   და.

მტრედები. მე  ო  რე ნო  ვე  ლის, მტრედების, 
მოქ   მე  დე  ბა 1941 წლის ზამ   თარ   ში ვი  თარ   დე  ბა, 
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ომის პე  რი  ო  დის თბი  ლის   ში. ძვე  ლი სახ   ლის სა -
ხუ  რავ   ზე, ტყვი  ის   ფ   რად მო  ქუფ   რუ  ლი ცის ქვეშ, 
„დიდებივით” მო  რი  გე  ო  ბენ ახალ   გაზ   რ   დე  ბი, ლე -
ვა  ნი და ნა  ნა. მათ შო  რის პირ   ვე  ლი გა  უ  ბე  და  ვი 
გრძნო  ბა ჩნდე  ბა. მაგ   რამ ლე  ვანს ომი წა  იყ   ვანს 
ნა  ნას   გან. ფი  ნალ   ში მტრე  დე  ბი, რომ   ლე  ბიც ლე -
ვან   მა გა  უშ   ვა, მშობ   ლი  ურ სახლს უბ   რუნ   დე  ბი  ან.

ამ ნო  ვე  ლას ომის პე  რი  ო  დის გან   სა  კუთ   რე -
ბუ  ლი გან   წყო  ბა გა  მო  არ   ჩევ   და: თბი  ლი  სამ   დე 
ომს არ მო  უღ   წე  ვი  ა, მაგ   რამ ზამ   თ   რის მოღ   რუბ  -
ლულ ჰა  ერ   ში გან   გა  ში იგ   რ   ძ   ნო  ბო  და. სა  ჭი  რო იყო 
არა მარ   ტო და  ძა  ბუ  ლო  ბის ამ გა  რე  გა  ნი ატ   მოს  -
ფე  როს, არა  მედ ში  ნა  გა  ნი ლი  რი  კუ  ლი გან   წყო -
ბის შექ   მ   ნაც, რო  მე  ლიც გმი  რებ   ში პირ   ვე  ლი სიყ  -
ვა  რუ  ლის გაღ   ვი  ძე  ბას უკავ   შირ   დე  ბო  და. კი  ნოს 
გა  მომ   სახ   ვე  ლო  ბი  თი სა  შუ  ა  ლე  ბე  ბის – დას   რუ -
ლე  ბუ  ლი და თა  ვი  სუფ   ლად მოძ   რა  ვი კომ   პო  ზი -
ცი  ე  ბის, რე  ლი  ე  ფუ  რი გა  ნა  თე  ბის – გა  მო  ყე  ნე  ბით 
შევ   ძე  ლით მსა  ხი  ობ   თა სა  ხე  ე  ბის გა  მომ   სახ   ვე  ლო -
ბის გაძ   ლი  ე  რე  ბა. […]

ამ ნო  ვე  ლის გა  და  ღე  ბა რთუ  ლი იყო, რად   გან 
თით   ქ   მის მთე  ლი მოქ   მე  დე  ბა სა  ხუ  რავ   ზე მიმ   დი -
ნა  რე  ობს, სა  დაც ავ   ზი  დეთ გა  ნა  თე  ბის აპა  რა -
ტუ  რა, მათ შო  რის, მძი  მე „დიგები” (განათების 
ხელ საწყო), ამ   წე  -ი  სა  რი, რელ   სებ   ზე მოძ   რა -
ვი მი  ნი  ა  ტუ  რუ  ლი ური  კა, რო  მელ   ზეც კა  მე  რა 
„Родина” ძლივს ეტე  ო  და. სა  ხუ  რა  ვის დახ   რილ 

სიბ   რ   ტყე  ზე გა  და  ღე  ბა რომ მო  სა  ხერ   ხე  ბე  ლი ყო -
ფი  ლი  ყო, დამ   ზად   და სამ   კუთხა ფორ   მის გა  და -
სა  ტა  ნი ბაქ   ნე  ბი. ისი  ნი სწორ ზე  და  პირს ქმნიდ  -
ნენ. ური  კა მოძ   რა  ობ   და რელ   სებ   ზე, რომ   ლე  ბიც 
ფიც   რებ   ზე იყო და  მაგ   რე  ბუ  ლი, ეს ფიც   რე  ბი კი, 
თა  ვის მხრივ, ხის სად   გამს ეყ   რ   დ   ნო  ბო  და, რაც 
თა  ვი  სუფ   ლად პა  ნო  რა  მი  რე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას მაძ  -
ლევ   და მსა  ხი  ო  ბე  ბის გარ   შე  მო. მი  ზან   ს   ცე  ნე  ბი ძი -
რი  თა  დად სტა  ტი  კუ  რი იყო, ამი  ტომ სა  ჭი  რო იყო 
კა  მე  რის მოძ   რა  ო  ბის მაქ   სი  მა  ლუ  რად გა  მო  ყე  ნე -
ბა. ამინ   დი და, შე  სა  ბა  მი  სად, გა  ნა  თე  ბაც ხში  რად 
იც   ვ   ლე  ბო  და, გვი  წევ   და უკ   ვე გა  მოც   დი  ლი ხერ   ხე -
ბის გა  მო  ყე  ნე  ბა, ზოგ   ჯერ კი იქ   ვე, გზა  დაგ   ზა – 
ახ   ლის გა  მო  გო  ნე  ბა. […]

ნო  ვე  ლა მტრედების ერ   თ   -ერ   თი მნიშ   ვ   ნე  ლო -
ვა  ნი სამ   სა  ხი  ო  ბო სცე  ნა სხვენ   ში უნ   და გა  დაგ   ვე -
ღო წვი  მის დროს. მაგ   რამ რე  ა  ლუ  რი ინ   ტე  რი  ე -
რის გა  ბა  რი  ტე  ბი და გან   ლა  გე  ბა არ გვაწყობ   და. 
ამი  ტომ გა  დავ   წყ   ვი  ტეთ, ქა  ლა  ქის ნა  ტუ  რის ერ  -
თ   -ერთ ბა  ქან   ზე სხვე  ნის დე  კო  რა  ცია აგ   ვე  გო, 
რო  მე  ლიც ჩვე  ნი მოთხოვ   ნე  ბის შე  სა  ბა  მი  სი იქ  -
ნე  ბო  და. მხატ   ვ   რე  ბი ბრწყინ   ვა  ლედ გა  უმ   კ   ლავ  -
დ   ნენ ამ ამო  ცა  ნას – დე  კო  რა  ცია და  მა  ჯე  რე  ბე -
ლი და გა  და  სა  ღე  ბად მო  ხერ   ხე  ბუ  ლი გა  მო  ვი  და. 
სხვე  ნის ფან   ჯ   რე  ბი  დან ქა  ლა  ქის ცოცხა  ლი ხე -
დი მო  ჩან   და, რაც ნა  ტუ  რა  ზე (სახურავზე) და 
დე  კო  რა  ცი  ა  ში (სხვენში) გა  და  ღე  ბუ  ლი კად   რე -
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ბის ორ   გა  ნუ  ლად შე  ერ   თე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ  -
ლე  ო  და. ხე  ლოვ   ნუ  რი წვი  მა ქა  ლა  ქის ფონ   ზე სა -
ჭი  რო გან   წყო  ბას ქმნი  და, ნა  ტუ  რის ფო  ნის ჭარბ 
კონ   ტ   რას   ტუ  ლო  ბას არ   ბი  ლებ   და. ასე შევ   ძე  ლით 
გა  რე და ში  და სივ   რ   ცე  ე  ბის ერთ ჰარ   მო  ნი  ულ გა -
რე  მოდ გა  ერ   თი  ა  ნე  ბა. 

ფრესკა. უკა  ნას   კ   ნე  ლი ამ   ბა  ვი 1961 წელს 
თა  მაშ   დე  ბა თბი  ლის   ში, სპორ   ტის სა  სახ   ლის მშე -
ნებ   ლო  ბის დროს, რომ   ლის ვეს   ტი  ბი  ულ   ში ვრცე -
ლი ფრეს   კა იხა  ტე  ბა სპორ   ტის თე  მა  ზე. სა  მი 
მთა  ვა  რი პერ   სო  ნა  ჟი – პრო  ექ   ტის არ   ქი  ტექ   ტო  რი 
რუ  სუ  და  ნი, მხატ   ვა  რი ზა  ზა და ქა  ლიშ   ვი  ლი ლე  ლა 
– სა  სიყ   ვა  რუ  ლო სამ   კუთხედს ქმნის. ორი ბედ   ნი -
ე  რი  ა, ერ   თი იტან   ჯე  ბა.

ვეს   ტი  ბი  უ  ლის დე  კო  რა  ცი  ას კი  ნოს   ტუ  დი -
ის დიდ პა  ვი  ლი  ონ   ში ვი  ღებ   დით. მას ორი დი  დი 
ღი  ო  ბი ჰქონ   და: ერ   თი – სტუ  დი  ის ეზოს, მე  ო  რე 
– ქა  ლა  ქის სი  ცოცხ   ლით სავ   სე მო  ედ   ნის მხრი  დან. 
მაგ   რამ აღ   მოჩ   ნ   და, რომ პა  ვი  ლი  ო  ნის ჭიშ   კა  რი, 
რო  მე  ლიც ქა  ლაქ   ში გა  დი  ო  და, რამ   დე  ნი  მე ათ   წ   ლე -
უ  ლის გან   მავ   ლო  ბა  ში „ამოქოლილი” იყო. გა  დავ  -
წყ   ვი  ტეთ, გა  და  ღე  ბის   თ   ვის „დაკონსერვებული” 
ჭიშ   კა  რი აღ   გ   ვედ   გი  ნა. დე  კო  რა  ცი  ის მთე  ლი კომ  -
პ   ლექ   სი იმ გათ   ვ   ლით იყო აგე  ბუ  ლი, რომ მაქ   სი -
მა  ლუ  რად გა  მოგ   ვე  ყე  ნე  ბი  ნა მი  სი ღი  ა, ნა  ტუ  რის  -
კენ მი  მარ   თუ  ლი ნა  წი  ლი, რაც მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი 
იყო სპორ   ტის სა  სახ   ლის ნამ   დ   ვილ ინ   ტე  რი  ე  რებ  -

თან მონ   ტა  ჟუ  რი ბმის   თ   ვის. 
ქა  ლა  ქის მო  ედ   ნის ვრცე  ლი ცოცხა  ლი ფო -

ნი დიდ სიძ   ნე  ლე  ებს ქმნი  და დე  კო  რა  ცი  ის ზე  და 
ხა  რა  ჩო  ე  ბი  დან რთუ  ლი მი  ზან   ს   ცე  ნე  ბის გა  და -
ღე  ბი  სას – რო  დე  საც მსა  ხი  ო  ბე  ბი თა  ვი  სუფ   ლად 
გა  და  ად   გილ   დე  ბოდ   ნენ ბუ  ნებ   რი  ვი დღის გა  ნა  თე -
ბი  სა და ში  და ხე  ლოვ   ნუ  რი გა  ნა  თე  ბის სივ   რ   ცე  ში. 
ინ   ტენ   სი  უ  რი გა  ნა  თე  ბის გა  მო ქა  ლა  ქის რე  ა  ლუ  რი 
გა  რე  მო რომ არ დაგ   ვე  კარ   გა, პა  ვი  ლი  ო  ნის ჭიშ  -
კ   რის უზარ   მა  ზარ ღი  ობ   ზე შა  ვი ფე  რის ტი  უ  ლის 
ჩა  მო  ფა  რე  ბა მოგ   ვიხ   და. ის, ცხა  დი  ა, ზღუ  დავ   და 
მსა  ხი  ო  ბე  ბის თა  ვი  სუფ   ლე  ბას, სა  მა  გი  ე  როდ, შე -
სამ   ჩ   ნე  ვად ამ   ცი  რებ   და ფო  ნის სი  კაშ   კა  შეს დე  კო -
რა  ცი  ის შიგ   ნით არ   სე  ბულ ძი  რი  თად გა  ნა  თე  ბას  -
თან მი  მარ   თე  ბა  ში.

ამ ნო  ვე  ლე  ბი  დან თი  თო  ე  ულ   ში ატ   მოს   ფე  რო 
უპი  რა  ტე  სად გა  ნა  თე  ბის ხარ   ჯ   ზე იქ   მ   ნე  ბო  და. 
მა  შინ ჯერ არ ვი  ყე  ნებ   დი კვამლს და შუქ   ფილ   ტ  -
რებს სივ   რ   ცი  თი გა  რე  მოს შე  საქ   მ   ნე  ლად...

სა  მი ნო  ვე  ლის სახ   ვით დრა  მა  ტურ   გი  ა  ზე ინ  -
ტე  რე  სით ვი  მუ  შა  ვე. ეს კი  დევ ერ   თი შე  ნა  ტა  ნი 
იყო სა  ო  პე  რა  ტო  რო გა  მოც   დი  ლე  ბის ყუ  ლა  ბა  ში. 
არას   დ   როს მე  თა  კი  ლე  ბო  და სწავ   ლა, ხე  ლო  ბის 
დახ   ვე  წა, რად   გან მეს   მო  და, რომ უნა  რი  სა და 
ცოდ   ნის გა  რე  შე ვე  რას   დ   როს შევ   ძ   ლებ   დი დი  დი 
და რთუ  ლი სუ  რა  თის გა  და  ღე  ბას, რო  მელ   საც 
ჯერ კი  დევ ვე  ლო  დი. [...] 

თარგმანში დაკარგულები
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პრო  ფე  სი  უ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბის დაწყე  ბი  დან   ვე ვცდი -
ლობ   დი, მჭიდ   რო ურ   თი  ერ   თო  ბა მქო  ნო  და ახალ  -
გაზ   რ   და „ვგიკელებთან”, და არა მხო  ლოდ ოპე -
რა  ტო  რებ   თან. მათ შო  რის თა  ვი  სი უჩ   ვე  უ  ლო 
გა  რეგ   ნუ  ლი იერით, სა  უბ   რის მა  ნე  რით და, რაც 
მთა  ვა  რი  ა, აზ   რე  ბით, ადა  მი  ა  ნე  ბი  სა და მოვ   ლე  ნე -
ბის ზუს   ტი და  ხა  სი  ა  თე  ბით გა  მო  ირ   ჩე  ო  და ოთარ 
იოსე  ლი  ა  ნი. ჩვენ მა  შინ   ვე ვი  პო  ვეთ სა  ერ   თო 
ენა, მი  უ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ ოთა  რი ჩა  კე  ტი  ლი, 
ფრთხი  ლი და გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბე  ბის მი  ღე  ბი  სას 
აუჩ   ქა  რე  ბე  ლი კა  ცი იყო. ერთ კვი  რა დღეს მან 
თა  ვის   თან დამ   პა  ტი  ჟა სა  დი  ლად. შინ აღ   მოჩ   ნ  -
და ყვე  ლა, ვინც კი იმ დროს ამ გა  ღა  რი  ბე  ბულ 
არის   ტოკ   რა  ტი  ულ ოჯახს წარ   მო  ად   გენ   და, სა  დაც 
კე  თილ   შო  ბი  ლუ  რი აღ   ზ   რ   და და ფრან   გუ  ლი ენა 
მე  ფობ   და, მა  მა, პრო  ფე  სო  რის ქუდ   ში, მხრებ   ზე 
მო  ხუ  რუ  ლი თბი  ლი მო  სას   ხა  მით, დე  და, დე  ი  და და 
ახალ   გაზ   რ   და ციმ   ბი  რე  ლი ცო  ლი. 

სა  დი  ლი მოკ   რ   ძა  ლე  ბუ  ლი და უპ   რე  ტენ   ზიო 
იყო, ამ სახ   ლის მყუდ   რო ატ   მოს   ფე  როს შე  სა -
ბა  მი  სად, სა  დაც თით   ქოს გა  მოკ   რუ  ლი  ა: „უცხო 
პირ   თა შეს   ვ   ლა აკ   რ   ძა  ლუ  ლი  ა”. ვე  რაფ   რით ვუმ  -
კ   ლავ   დე  ბო  დი სა  დი  ლის მძი  მე კოვზს საგ   ვა  რე  უ -
ლო ვერ   ცხ   ლე  უ  ლი  დან. მოგ   ვი  ა  ნე  ბით, ეკ   რან   ზე, 
იოსე  ლი  ა  ნის პირ   ველ ფილ   მებ   ში შე  იძ   ლე  ბო  და 
ამ ბი  ნის ნახ   ვა ძვე  ლი ავე  ჯით, წიგ   ნე  ბით, წი -
ნაპ   რე  ბის გაყ   ვით   ლე  ბუ  ლი ფო  ტო  ე  ბით. ასეთ 
სა  ხე  ებს, ოჯა  ხის ასეთ წევ   რებს ახ   ლა იშ   ვი  ა  თად 
შეხ   ვ   დე  ბით.

ოთარს თა  ვი  სი პირ   ვე  ლი მხატ   ვ   რუ  ლი სუ -
რა  თი მოთხრობა ნივ   თებ   ზე უნ   და გა  და  ე  ღო. ეს 
იყო პირ   ვე  ლი ფილ   მი, რო  მელ   შიც შე  ვე  ცა  დე, გა -
დაჭ   რით გა  დავ   სუ  ლი  ყა  ვი კომ   პო  ზი  ცი  ის, გა  ნა -
თე  ბი  სა და კა  მე  რის მოძ   რა  ო  ბის ჩემ   თ   ვის ახალ 
პრინ   ცი  პებ   ზე. თა  ვად სი  უ  ჟე  ტის პი  რო  ბი  თო  ბის 
მი  უ  ხე  და  ვად, იოსე  ლი  ა  ნი დო  კუ  მენ   ტუ  რი ეს   თე -
ტი  კის   კენ მი  ილ   ტ   ვო  და, რაც ჩემს მის   წ   რა  ფე  ბებს 
ემ   თხ   ვე  ო  და.

ჩვენ და  ვიწყეთ ნა  ტუ  რის ობი  ექ   ტე  ბის გა  და -
ღე  ბა. ჩემ   თ   ვის სრუ  ლი  ად მო  უ  ლოდ   ნე  ლად, ახა -
ლი ორი  ენ   ტი  რი ავი  ღე: გა  და  მე  ღო ნა  ტუ  რა გა  ნა -
თე  ბის ყო  ველ   გ   ვა  რი ხელ   საწყო  ე  ბის გა  რე  შე და 
გა  მო  მე  ყე  ნე  ბი  ნა „ჩრდილის ექ   ს   პო  ზი  ცი  ის” პრინ  -
ცი  პი. შე  დე  გად მი  ვი  ღე ზედ   მე  ტად და  შუ  ქე  ბუ  ლი 
ნე  გა  ტი  ვი კარ   გად და  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი ჩრდი  ლე  ბით. 
„სინათლეებმა” ახა  ლი თვი  სე  ბე  ბი შე  ი  ძი  ნა – გახ  -
და უფ   რო „გათეთრებული” და უფ   რო ჰა  ე  რო  ვა  ნი. 
(ოპერატორისთვის სი  ნათ   ლე მრა  ვალ   კომ   პო  ნენ  -
ტი  ა  ნი, მრა  ვალ   შ   რი  ა  ნი და „მრავლობითი” რამ 
არის, ამი  ტო  მაც ამ   ქ   რულ ტერ   მი  ნო  ლო  გი  ა  ში ეს 
სიტყ   ვა ხში  რად მრავ   ლო  ბით რიცხ   ვ   ში გა  მო  ი  ყე -
ნე  ბა: „სინათლეები”, „სინათლეებში”.)

რა თქმა უნ   და, ინ   ტე  რი  ე  რე  ბი  სა და პა  ვი -
ლი  ო  ნე  ბის გა  და  ღე  ბა არ შეგ   ვეძ   ლო ხე  ლოვ   ნუ -
რი გა  ნა  თე  ბის გა  რე  შე. დიდ   მა ექ   ს   პო  ზი  ცი  ამ 
„სინათლეებში” შე  საძ   ლე  ბე  ლი გა  ხა  და გა  და -

სა  ღე  ბი ობი  ექ   ტის ცალ   კე  უ  ლი ფრაგ   მენ   ტე  ბის 
გა  რე  მო  დან შე  სამ   ჩ   ნე  ვად გა  მო  ყო  ფა. ეს იყო 
პირ   ვე  ლი მცდე  ლო  ბა, ძი  რე  უ  ლად შეგ   ვეც   ვა  ლა 
მიდ   გო  მა თა  ვად გა  და  ღე  ბის პრო  ცე  სის მი  მართ. 
მსგავ   სი ძი  ე  ბე  ბი სპე  ცი  ფი  კურ რე  ჟი  სუ  რას და გა -
მოც   დი  ლე  ბას მო  ითხოვ   და, რო  მე  ლიც მა  შინ არც 
მე და არც ოთარს არ გვქონ   და. მახ   სოვს, ხში  რად 
მხვდე  ბო  და სა  მუ  შაო ოთახ   ში, სა  დაც სახ   ლი  დან 
ფის   ჰარ   მო  ნია გად   მო  ი  ტა  ნა და მას   ზე სა  ა  თო  ბით 
უკ   რავ   და (ძალიან კარ   გად!), ტკბე  ბო  და ბა  ხის მუ -
სი  კით. ვუ  ყუ  რებ   დი, რა მსუ  ბუ  ქად ეხე  ბო  და მი  სი 
გრძე  ლი თი  თე  ბი მყი  ფე ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტის კლა  ვი -
შებს, რომ   ლი  და  ნაც კლა  სი  კუ  რი მე  ლო  დი  ის ჰან  -
გე  ბი იღ   ვ   რე  ბო  და…

წის ქ ვი ლი ქა  ლა  ქის გა  რე  უ  ბან   ში

რე  ჟი  სორ რე  ზო ესა  ძეს პირ   ვე  ლად შევ   ხ   ვ   დი ფილ  -
მ   ზე წისქვილი ქა  ლა  ქის გა  რე  უ  ბან   ში. ეს ფილ  -
მი სა  ინ   ტე  რე  სო იყო წარ   სუ  ლის ატ   მოს   ფე  რო  თი, 
რო  მე  ლიც ეკ   რან   ზე ცოცხ   ლ   დე  ბო  და. თბი  ლი  სის 
გა  ნა  პი  რას შე  მორ   ჩე  ნი  ლია წის   ქ   ვი  ლი, რომ   ლის 
გარ   შე  მო მო  გო  ნე  ბე  ბი „იკრიბება”. ცხა  დი  ა, სი  ნამ  -
დ   ვი  ლე  ში ასე  თი წის   ქ   ვი  ლი ვერ ვი  პო  ვეთ და ნა  ტუ -
რა  ზე დე  კო  რა  ცი  ის ასა  გე  ბად შე  მაღ   ლე  ბუ  ლი უბა  ნი 
შე  ვარ   ჩი  ეთ ქა  ლა  ქის პა  ნო  რა  მის ფონ   ზე. 

ერ   თი შე  ხედ   ვით, ფილ   მი კა  მე  რუ  ლი ჩანს. მაგ  -
რამ რო  დე  საც მის სამ   ყა  რო  ში აღ   წევ, სივ   რ   ცის 
ჩარ   ჩო  ე  ბი თან   და  თან ფარ   თოვ   დე  ბა, ჩნდე  ბა მრა -
ვალ   შ   რი  ა  ნო  ბა – ყო  ვე  ლი კად   რი ინ   ფორ   მა  ცი  ის დიდ 
მო  ცუ  ლო  ბას იტევს.

მაშ ასე, ხალ   ხი წის   ქ   ვილ   ში მო  დის – ვის სი  მინ  -
დის დაფ   ქ   ვა უნ   და, ვის – ხორ   ბ   ლის, და ყვე  ლა მე -
წის   ქ   ვი  ლეს ელო  დე  ბა. რა  ღაც სე  მი  უ  ელ ბე  კე  ტის 
გოდოს მო  ლო  დინ   შის მსგავ   სი, სა  დაც დრო ერთ 
ად   გილს ტკეპ   ნის, არა  ფე  რი ხდე  ბა, ყვე  ლა რა  ღა -
ცას ელის. ამა  ზეა დამ   ყა  რე  ბუ  ლი დრა  მა  ტურ   გი  უ -
ლი და  ძა  ბუ  ლო  ბა: წის   ქ   ვილ   თან ადა  მი  ა  ნე  ბი ერ   თ  -
მა  ნეთს ეც   ნო  ბი  ან, თა  ვი  ან   თი ცხოვ   რე  ბის შე  სა  ხებ 
უამ   ბო  ბენ ერ   თ   მა  ნეთს.

მოქ   მე  დე  ბის და  საწყის   ში პერ   სო  ნა  ჟებს შო  რის 
ურ   თი  ერ   თო  ბას გა  უცხო  ე  ბა, და  ძა  ბუ  ლო  ბა ახ   ლავს, 
მე  რე კი ვერც ამ   ჩ   ნე  ვენ, ისე ხდე  ბი  ან ერ   თ   მა  ნე -
თის   თ   ვის შე  უც   ვ   ლე  ლე  ბი. მოვ   ლე  ნე  ბი აუჩ   ქა  რე  ბელ 
რიტ   მ   ში ვი  თარ   დე  ბა. აღ   მოჩ   ნ   დე  ბა, რომ მე  წის   ქ   ვი -
ლე უკ   ვე მო  ვი  და, შე  სას   ვ   ლე  ლი კა  რი ღიაა – მხო -
ლოდ შიგ შეს   ვ   ლაა სა  ჭი  რო. მაგ   რამ ადა  მი  ა  ნე  ბი 
არ ჩქა  რო  ბენ. ცხა  დი ხდე  ბა, რომ ისი  ნი აქ არა 
წის   ქ   ვილ   მა, არა  მედ ურ   თი  ერ   თო  ბის, სა  ერ   თო ენის 
პოვ   ნის მოთხოვ   ნი  ლე  ბამ მო  იყ   ვა  ნა. ეს არის სუ  რა -
თი ადა  მი  ა  ნუ  რი ურ   თი  ერ   თო  ბე  ბის, მთლი  ა  ნო  ბის 
რღვე  ვის, ადა  მი  ა  ნებს შო  რის კავ   ში  რის და  კარ   გ   ვის 
შე  სა  ხებ. ფილ   მის კომ   პო  ზი  ცი  ურ გა  დაწყ   ვე  ტა  ში არ 
არის აქ   ცენ   ტე  ბი: ნე  ბის   მი  ე  რი დე  ტა  ლი, წვრილ   მა -
ნი – კად   რ   ში ყვე  ლა  ფე  რი მუ  შა  ობს... ჩვენ მთელს 
ნა  წი  ლე  ბად ვყოფთ, რომ შემ   დეგ სხვაგ   ვა  რად, ში -
ნა  გა  ნად გა  და  აზ   რე  ბუ  ლად, ხე  ლახ   ლა ავაწყოთ.

...ფილმში გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ყუ  რადღე  ბა და -
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ეთ   მო წის   ქ   ვი  ლის დე  კო  რა  ცი  ას. არა  ვი  თა  რი ბუ  ტა -
ფო  რია – ყვე  ლა  ფე  რი ნამ   დ   ვი  ლი, ორი  გი  ნა  ლუ  რი 
მა  სა  ლე  ბის   გან გა  კეთ   და. მე  ტი უტყუ  ა  რო  ბის   თ   ვის 
დე  კო  რა  ცი  ის ხის ნა  წი  ლე  ბის ასაწყო  ბად მზით 
„გამომწვარი” და წვი  მე  ბით ნა  რეცხი ძვე  ლი კა -
რე  ბი, ფან   ჯ   რე  ბი და ღო  ბე  ე  ბი გა  მო  ვი  ყე  ნეთ. წის  -
ქ   ვი  ლის მო  პირ   და  პი  რე მხა  რეს მო  ვი  ფიქ   რეთ მი  ტო -
ვე  ბუ  ლი ორან   ჟე  რე  ის მოწყო  ბა, რომ   ლის რკი  ნის 
ბო  ძე  ბი ჟან   გით იყო და  ფა  რუ  ლი. შიგ   ნით ხის ძველ 
თა  რო  ებ   ზე თი  ხის ობ   მო  კი  დე  ბუ  ლი ქოთ   ნე  ბი იდ   გა 
კაქ   ტუ  სე  ბით და სხვა მცე  ნა  რე  ე  ბით. ორან   ჟე  რეა 
სა  შუ  ა  ლე  ბას გვაძ   ლევ   და, სხვა  დას   ხ   ვა ხა  სი  ა  თი  სა 
და ფაქ   ტუ  რის კომ   პო  ზი  ცი  ე  ბი აგ   ვეწყო.

ვმუ  შა  ობ   დით შეზღუ  დულ სივ   რ   ცე  ში. გა  და  ღე -
ბა ნე  ბის   მი  ერ ამინ   დ   ში გვი  წევ   და – ვა  დე  ბი, რო -
გორც ყო  ველ   თ   ვის, ლი  მი  ტი  რე  ბუ  ლი იყო. ამი  ტომ 
დე  კო  რა  ცი  ის მთე  ლი სა  თა  მა  შო ფარ   თი, 250 კვად  -
რა  ტუ  ლი მეტ   რი, სპე  ცი  ა  ლურ კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ებ   ზე 
და  მაგ   რე  ბუ  ლი თეთ   რი ფე  რის მაჩ   რ   დი  ლებ   ლე  ბით 
გა  დავ   ფა  რეთ. ამ   დე  ნად, რა  კი ხე  ლოვ   ნუ  რი გა  ნა  თე -
ბა გვქონ   და, ამ პა  ტა  რა უბან   ზე იმ სამ   ყა  როს ვქმნი -
დით, რო  მე  ლიც გვჭირ   დე  ბო  და, და ამინ   დ   ზე აღარ 
ვი  ყა  ვით და  მო  კი  დე  ბუ  ლე  ბი.

ამ სუ  რათ   ში მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი დატ   ვირ   თ  -
ვა ჰქონ   და წვრილ   მა  ნებ   სა და დე  ტა  ლებს. უნ   და 
ვთქვა, რომ ჩვენს კი  ნო  ში მცი  რე ფორ   მე  ბის სამ  -
ყა  რო თით   ქ   მის და  ვიწყე  ბუ  ლი  ა. ტოლ   ს   ტოი ამ  -
ბობ   და, რომ „დეტალების გა  რე  შე ხე  ლოვ   ნე  ბა არ 
არ   სე  ბობს”. გა  ვიხ   სე  ნოთ ფლა  მან   დი  ე  ლე  ბი, რომ  -
ლებ   საც სა  გულ   და  გუ  ლოდ გა  მოჰ   ყავ   დათ თი  თო  ე  უ -
ლი დე  ტა  ლი თა  ვი  ანთ ტი  ლო  ებ   ზე, ან აღ   მო  სავ   ლე -
თის მხატ   ვ   რე  ბი, რომ   ლე  ბიც იქი  დან ამო  დი  ოდ   ნენ, 
რომ მა  ყუ  რე  ბე  ლი მათ ნა  მუ  შევ   რებს ახ   ლო მან   ძი -
ლი  დან და  აკ   ვირ   დე  ბო  და.

ნაკ   ლე  ბად მგრძნო  ბი  ა  რე ფე  რად ნე  გა  ტი  ურ 
ფირ   თან (ДС-5) მუ  შა  ო  ბი  სას სიმ   კ   ვეთ   რის სიღ   რ   მის 
პრობ   ლე  მა დად   გა. გა  და  ღე  ბის დროს ყო  ველ   თ   ვის 
ვცდი  ლობ   დი, თა  ვი  დან ამე  ცი  ლე  ბი  ნა არამ   კ   ვეთ   რი 
გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა არა მარ   ტო წი  ნა პლანის დე  ტა  ლე -
ბის, არა  მედ ფო  ნის შემ   თხ   ვე  ვა  შიც. სიმ   კ   ვეთ   რის 
ნაკ   ლე  ბო  ბა ხა  ზო  ვა  ნი კონ   ტუ  რე  ბის, გა  მო  სა  ხუ -
ლე  ბის მა  ტე  რი  ა  ლუ  რო  ბის, მი  სი მო  ცუ  ლო  ბი  სა და 
„წონის” და  კარ   გ   ვას იწ   ვევს. არ   სე  ბობს გარ   კ   ვე  უ  ლი 
თა  ნა  ფარ   დო  ბე  ბი ფი  გუ  რა  სა და ფონს შო  რის. კა  მე -
რას, თვა  ლის   გან გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბით, გან   ზო  გა  დე  ბა არ 
შე  უძ   ლია – მას არ აქვს წარ   მო  სახ   ვა.

სიმ   კ   ვეთ   რე აუცი  ლე  ბე  ლი იყო კად   რის მთელ 
ველ   ზე, გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის   თ   ვის კომ   პო  ზი  ცი  უ -
რი უწყ   ვე  ტო  ბი  სა და მთლი  ა  ნო  ბის მი  სა  ცე  მად 
(გავიხსენოთ კლა  სი  კუ  რი ფერ   წე  რა). სტუ  დი  ა -
ში შემ   თხ   ვე  ვით აღ   მო  ვა  ჩი  ნე ზო  ნა  ლუ  რი ლინ   ზე -
ბი (ოპ ტი კუ რი საც   მი, რო  მე  ლიც მსხვი  ლი პლა  ნის 
გა  და  ღე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ვა ისე, რომ უკა  ნა 
ხე  დი მკვეთ   რი რჩე  ბა. რად   გან ზო  ნა  ლუ  რი ლინ   ზა 
ფა  რავს არა კად   რის მთლი  ან ველს, არა  მედ მხო -
ლოდ მის გარ   კ   ვე  ულ ნა  წილს, კად   რ   ში ფო  კუ  სის 
ორი წერ   ტი  ლი ჩნდე  ბა). და გავ   ბე  დე გა  და  ღე  ბის  -
თ   ვის მა  თი ამ ფილ   მ   ში გა  მო  ყე  ნე  ბა. ეს ოპ   ტი  კუ  რი 

საც   მე  ბი სხვა  დას   ხ   ვა დი  ოპ   ტ   რი  ის და  დე  ბი  თი ლინ  -
ზე  ბის ნა  ხევ   რე  ბის   გან შედ   გე  ბა. ხერ   ხე  ბის – ლინ  -
ზე  ბი, შუქ   ფილ   ტ   რე  ბი, ტრან   ს   ფო  კა  ტო  რი – ერ   თობ  -
ლი  ო  ბას ეკ   რან   ზე ახა  ლი ოპ   ტი  კუ  რი სივ   რ   ცე უნ   და 
შე  ექ   მ   ნა. პირ   ვე  ლი, რაც ამ   ჯე  რად სა  კუ  თარ თავს 
ვუთხა  რი: „არ და  კარ   გო ზო  მი  ე  რე  ბის გრძნო  ბა! ეს 
ახა  ლი ხერ   ხია – თვით   მიზ   ნად ნუ გა  იხ   დი მას. მო  ე -
რი  დე ნა  ტუ  რა  ლის   ტურ დე  ტა  ლებს, რომ   ლე  ბიც გა -
მო  სა  ხუ  ლე  ბას სა  ი  დუმ   ლოს აც   ლის!”.

თვა  ლი მყი  სი  ე  რად ას   კა  ნე  რებს ყვე  ლა  ფერს, 
რაც მი  სი ხედ   ვის ველ   ში ხვდე  ბა. თვა  ლი ტვი  ნის 
ნა  წი  ლი  ა, რო  მე  ლიც გა  რე სამ   ყა  რო  ში გა  დის. მხო -
ლოდ ტვი  ნი გან   საზღ   ვ   რავს და გა  მო  ყოფს დე  ტა -
ლებს. წი  ნა ხე  დის მცი  რე ზო  მის დე  ტა  ლე  ბი, რო -
გორც წე  სი, ადა  მი  ა  ნის მკვეთ   რი ხედ   ვის ველ   ში 
თავ   ს   დე  ბა. ლინ   ზე  ბი ხელს უწყობს საგ   ნე  ბის არ   სის 
გახ   ს   ნას, რო  ცა კად   რის ამორ   ფულ   -უს   ხე  უ  ლო ნა -
წილს ტოლ   ფას უბ   ნად აქ   ცევს, რო  მე  ლიც ერ   თი  ან 
გა  რე  მო  ში ორ   გა  ნუ  ლად მუ  შა  ობს. ლინ   ზე  ბი სა  შუ  ა -
ლე  ბას იძ   ლე  ვა, თვა  ლი ადევ   ნო სივ   რ   ცე  ში საგ   ნებ   სა 
და ადა  მი  ა  ნებს ისე, რომ არ და  ი  კარ   გოს მო  ცუ  ლო -
ბი  თი მკა  ფი  ო  ო  ბა. ასე შევ   ძე  ლით, რომ პა  სი  უ  რი, 
„დაუკავებელი” სივ   რ   ცე კომ   პო  ზი  ცი  ის აგე  ბის აქ  -
ტი  ურ სა  შუ  ა  ლე  ბად გვექ   ცი  ა.

ტრან   ს   ფო  კა  ტორ   თან მუ  შა  ო  ბი  სას, რო  გო  რიც 
არ უნ   და იყოს და  ყე  ნე  ბუ  ლი ფო  კუ  სუ  რი მან   ძი  ლის 
სი  დი  დე, სიმ   კ   ვეთ   რე ლინ   ზის მოქ   მე  დე  ბის ზო  ნა  ში 
უც   ვ   ლე  ლი რჩე  ბა. რო  დე  საც თით   ქოს „კერძო” პერ  -
ს   პექ   ტი  ვა  სა და მას   შ   ტაბს ინარ   ჩუ  ნებს, ლინ   ზე  ბი 
ამა  ვე დროს გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის ახალ თვი  სე  ბას – სხვა 
გან   ზო  მი  ლე  ბის ილუ  ზი  ას – ქმნის. გა  მო  სა  ხუ  ლე -
ბა თა  ვი  სი ოპ   ტი  კუ  რი სტრუქ   ტუ  რის გა  მოვ   ლე  ნას 
იწყებს, შეკ   რუ  ლი, შე  კუმ   შუ  ლი, კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  უ  ლი 
ხდე  ბა, მას   ში ჩნდე  ბა „კულისები”, რომ   ლე  ბიც გან  -
სა  კუთ   რე  ბულ სიღ   რ   მეს ქმნის. ასე ჩნდე  ბა უჩ   ვე  უ -
ლო მრა  ვალ   პ   ლა  ნი  ა  ნი სივ   რ   ცე, რო  მელ   შიც ყვე  ლა 
აზ   რობ   რი  ვი ზო  ნა შევ   სე  ბუ  ლი  ა...

ესა  ძე და მე, რო  გორც ორი მეძ   ველ   მა  ნე, ქა -
ლა  ქის საყ   რელ   ზე მივ   დი  ო  დით იმ იმე  დით, რომ 
ძვე  ლი ნივ   თე  ბის ქა  ოს   ში ჩვენ   თ   ვის „ძვირფას” 
წვრილ   მა  ნებს წა  ვაწყ   დე  ბო  დით. ეს იყო ჟან   გი  ა  ნი 
რკი  ნე  ბი, ტყა  ვის, მუ  შამ   ბის და ჯვა  ლოს მტვრი  ა  ნი 
ნაჭ   რე  ბი, დამ   ს   ხ   ვ   რე  უ  ლი მი  ნე  ბი, სარ   კე  ე  ბი, გამ   ხ  -
მა  რი მცე  ნა  რე  ე  ბი... გა  დარ   ჩე  უ  ლი საგ   ნე  ბი  დან წი -
ნა პლანზე კო  ლა  ჟურ კომ   პო  ზი  ცი  ებს ვაწყობ   დით 
პო  პარ   ტის სტილ   ში. ცალ   კე  ულ დე  ტა  ლებს სა  გულ  -
და  გუ  ლოდ ამუ  შა  ვებ   დ   ნენ: ავ   ლებ   დ   ნენ წყალს, ღე -
ბავ   დ   ნენ, ქი  მი  უ  რი შე  მად   გენ   ლო  ბე  ბით წვავ   დ   ნენ, 
ჟღენ   თ   დ   ნენ ზე  თე  ბით, რომ სა  ჭი  რო ფაქ   ტუ  რა და 
ფე  რი მი  ე  ღოთ. ზო  ნა  ლურ ლინ   ზებს წი  ნა პლანის 
ეს ფრაგ   მენ   ტე  ბი ორ   გა  ნუ  ლად შეჰ   ყავ   და კად   რის 
სა  ერ   თო კომ   პო  ზი  ცი  ა  ში.  

რო  დე  საც იმ   პ   რო  ვი  ზე  ბუ  ლი კომ   პო  ზი  ცი  ე  ბის ამ 
რთულ მო  ზა  ი  კას ჩა  ვუკ   ვირ   დე  ბო  დით, ჩვენ თვალ  -
წინ სხვა  დას   ხ   ვა ზო  მი  სა და მას   შ   ტა  ბის უც   ნა  უ -
რი ხა  ზე  ბი, მო  ცუ  ლო  ბე  ბი, ფორ   მე  ბი, ფაქ   ტუ  რე  ბი 
ჩნდე  ბო  და. ეს რთუ  ლი სტრუქ   ტუ  რე  ბი, რომ   ლე  ბიც 
გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ფა  რუ  ლი ენერ   გი  ით იყო და  მუხ  -
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ტუ  ლი, უნე  ბუ  რად ასო  ცირ   დე  ბო  და ლეონარდოს 
კედ   ლის უკ   ვე ჩვე  ულ სამ   ყა  როს   თან. ამ სა  ხე-   ხა  ტის 
გავ   ლე  ნით იშ   ლე  ბო  და პლას   ტი  კუ  რი წარ   მო  სახ   ვა, 
რო  გორც ძველ კედ   ლებ   ზე დაკ   ვირ   ვე  ბი  სას. ასე 
იბა  დე  ბო  და „ზეხედვის” გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ფორ  -
მა, რო  დე  საც ოპე  რა  ტო  რის თვა  ლი ობი  ექ   ტი  ვის 
„მზერას” ერ   წყ   მის.

ზო  ნა  ლუ  რი ლინ   ზე  ბით მუ  შა  ო  ბი  სას ყვე  ლა  ზე 
რთუ  ლი სა  კითხია კა  მე  რის მოძ   რა  ო  ბა: ამ დროს 
„თავს იჩენს” ლინ   ზის კი  დე და „ჩამორეცხავს” გა -
მო  სა  ხუ  ლე  ბას. ერ   თ   -ერთ კად   რ   ში სივ   რ   ცის ამ   გ  -
ვა  რი დე  ფორ   მა  ცია და  მეხ   მა  რა, რომ გარ   კ   ვე  უ  ლი 
გან   წყო  ბა გა  მო  მე  ხა  ტა. ფილ   მის ერ   თ   -ერ   თი პერ   სო -
ნა  ჟი ცნო  ბის   მოყ   ვა  რე  ო  ბის გა  მო ახ   ლო მან   ძი  ლი  დან 
იჭყი  ტე  ბა წის   ქ   ვილ   ში: მი  სი თვალ   თა  ხედ   ვით ღო  ბის 
ცხა  უ  რის ზე  და ნა  წილს ვხე  დავთ დე  ტა  ლე  ბით წი  ნა 
პლანზე. პა  ნო  რა  მი  რე  ბის დროს ლინ   ზა თან   და  თან 
გან   დევ   ნის ცხა  უ  რის გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბას და ეს უჩ   ვე  უ -
ლოდ გა  მო  ი  ყუ  რე  ბა, მაგ   რამ ზუს   ტად გად   მოს   ცემს 
გმი  რის ში  ნა  გა  ნი შფოთ   ვის მდგო  მა  რე  ო  ბას. იმის  -
თ   ვის, რომ გა  და  ღე  ბი  სას სრუ  ლი თა  ვი  სუფ   ლე  ბა 
მქო  ნო  და, ზოგ   ჯერ ერ   თის ნაც   ვ   ლად ორ ლინ   ზას 
ვი  ყე  ნებ   დი და უფ   რო გა  მომ   სახ   ვე  ლი მრა  ვალ   პ   ლა -
ნი  ა  ნი ოპ   ტი  კუ  რი სივ   რ   ცის შექ   მ   ნას ვცდი  ლობ   დი.

ზო  ნა  ლუ  რი ლინ   ზა – ეს მა  ინც აქ   ცენ   ტია და 
სა  ჭი  როა მი  სი სიფ   რ   თხი  ლით გა  მო  ყე  ნე  ბა. ლინ   ზის 
წი  აღ   ში თი  თო  ე  ულ დე  ტალს თა  ვი  სი ად   გი  ლი უნ   და 
ჰქონ   დეს და კად   რ   ში გარ   კ   ვე  ულ აზ   რობ   რივ დატ  -
ვირ   თ   ვას ატა  რებ   დეს, არ უნ   და არ   ღ   ვევ   დეს კონ   ს  -
ტ   რუქ   ცი  უ  ლი სტრუქ   ტუ  რის მთლი  ა  ნო  ბას, არა  მედ 
მი  სი ორ   გა  ნუ  ლი ნა  წი  ლი იყოს.

რო  დე  საც ესა  ძე თვალ   ნათ   ლივ დარ   წ   მუნ   და 
იმა  ში, თუ რო  გორ მუ  შა  ობს ლინ   ზე  ბი, ამ ხერ   ხით 
ისე აღ   ფ   რ   თო  ვან   და, რომ ლა  მის ყვე  ლა კად   რ   ში მის 
გა  მო  ყე  ნე  ბას ცდი  ლობ   და. ნე  ბის   მი  ერ მსხვერ   პ   ლ  -
ზე მი  დი  ო  და – უარი თქვა მუ  სი  კა  ზე, კადრს გა  რეთ 
ხმა  ზე. მთე  ლი ყუ  რადღე  ბა ფილ   მ   ში გა  მო  სა  ხუ  ლე -
ბის   კენ იყო მი  მარ   თუ  ლი.

შე  საძ   ლო  ა, ჩვენს კი  ნე  მა  ტოგ   რაფ   ში ეს ზო  ნა -
ლუ  რი ლინ   ზე  ბის ასე ფარ   თოდ და მრა  ვალ   ფე  როვ  -
ნად გა  მო  ყე  ნე  ბის ერ   თა  დერ   თი შემ   თხ   ვე  ვა იყო.

ცის ფე რი მთე  ბი ანუ და  უ  ჯე  რე  ბე  ლი 
ამ   ბა  ვი

ელ   დარ შენ   გე  ლა  ი  ას დი  დი ხა  ნი  ა, ვიც   ნობ   დი, ჯერ 
კი  დევ „ვგიკის” დრო  ი  დან. წლე  ბის გან   მავ   ლო  ბა  ში 
კარ   გი ურ   თი  ერ   თო  ბა გვქონ   და, მაგ   რამ ერ   თად არ 
გვი  მუ  შა  ვი  ა. და აი, ერ   თად შეგ   ვ   ყა  რა რე  ზო ჭე  იშ  -
ვი  ლის უძ   რა  ო  ბის ხა  ნის   თ   ვის უჩ   ვე  უ  ლო სცე  ნარ   მა 
ცისფერი მთე  ბი ანუ და  უ  ჯე  რე  ბე  ლი ამ   ბა  ვი. ელ  -
და  რის ფილ   მე  ბის თაყ   ვა  ნის   მ   ცე  მე  ლი ყო  ველ   თ   ვის 
ვი  ყა  ვი და სი  ხა  რუ  ლით დავ   თან   ხ   მ   დი შე  თა  ვა  ზე  ბას, 
მას   თან მე  მუ  შა  ვა.

ფილ   მის სი  უ  ჟე  ტი მო  მე  წო  ნა: ახალ   გაზ   რ   და 
კაცს რე  დაქ   ცი  ა  ში ხელ   ნა  წე  რი მი  აქვს და მის გარ  -
შე  მო ბი  უ  როკ   რა  ტი  უ  ლი და ცენ   ზუ  რუ  ლი გა  უ  გებ  -
რო  ბე  ბის კო  რი  ან   ტე  ლი დგე  ბა. სა  ტი  რუ  ლი კო  მე -

დია სე  რი  ო  ზულ ფიქ   რებს აღ   ძ   რავ   და. 
სა  ჭი  რო იყო გა  მომ   სახ   ვე  ლო  ბის უმოკ   ლე  სი 

გზე  ბის პოვ   ნა – გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ეფექ   ტე  ბის გა -
რე  შე, სა  დაც შე  ვი  ნარ   ჩუ  ნებ   დით ადა  მი  ა  ნის, რო -
გორც ყვე  ლაფ   რის სა  ზო  მის, მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბას. ფილ  -
მის მა  სა  ლა გრო  ტეს   კუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტე  ბის მთე  ლი 
ბრწყინ   ვა  ლე  ბით გაშ   ლის სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ო  და, 
რომ   ლე  ბიც სხვა  დას   ხ   ვა ოპ   ტი  კუ  რი ფო  კუ  სე  ბით იქ  -
ნე  ბო  და უტ   რი  რე  ბუ  ლი. მად   ლო  ბა ღმერთს, მეც და 
ელ   დარ   საც უკ   ვე გვქონ   და საკ   მა  რი  სი გა  მოც   დი  ლე -
ბა, რომ ამ   გ   ვარ ცდუ  ნე  ბას არ ავ   ყო  ლო  დით. ჩვენ 
სხვა გზა ავირ   ჩი  ეთ: აგ   ვე  გო ფილ   მი არა გა  რე  გან 
სიმ   კ   ვეთ   რე  ზე, არა  მედ ში  ნა  გან კავ   ში  რებ   ზე, რომ  -
ლე  ბიც სას   ცე  ნა  რო-   რე  ჟი  სო  რუ  ლი და გა  მომ   სახ   ვე -
ლო  ბი  თი დრა  მა  ტურ   გი  ის ფა  ქი  ზი ძა  ფე  ბით იქ   ნე -
ბო  და შე  ერ   თე  ბუ  ლი.

თა  ვი  სუფ   ლე  ბა სა  ში  ში რა  მა  ა, ის მუდ   მივ პა -
სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბას მო  ითხოვს. რამ   დე  ნად სა  სი -
ა  მოვ   ნოა მუ  შა  ო  ბის დამ   თავ   რე  ბის შემ   დეგ იმის 
გაც   ნო  ბი  ე  რე  ბა, რომ მტკი  ცე უბ   რა  ლო  ე  ბი  თა და 
არამ   კ   ვეთ   რი მა  ნე  რით შე  ძე  ლი, შე  გე  ნარ   ჩუ  ნე  ბი  ნა 
შე  ნი სტი  ლი, შე  ნი სა  ხე, უფ   რო ღრმად ჩას   წ   ვ   დო -
მო  დი მა  სა  ლას.

სა  ხელ   მ   წი  ფო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბი, რო  გორც წე  სი, 
ასე  თია – ვიწ   რო ოთა  ხე  ბი, ჩა  კე  ტი  ლი სივ   რ   ცე, გა -
მო  ტე  ნი  ლი კა  რა  დე  ბით, მა  გი  დე  ბით, მა  გი  დის ლამ  -
პე  ბით, სა  ქა  ღალ   დე  ე  ბით, ტე  ლე  ფო  ნე  ბით (ჩვენს 
ფილ   მ   ში კი და  მა  ტე  ბით ყვა  ვი  ლე  ბის ქოთ   ნე  ბი  თაც) 
და, რა თქმა უნ   და, ჩა  იდ   ნე  ბით. მთე  ლი ეს სა  კან  -
ცე  ლა  რიო ბა  რო  კო ჩა  ძი  რუ  ლია და  გუ  ბე  ბულ, რო -
გორც ჭა  ო  ბის თავ   ზე, გა  რე  მო  ში. თუ გა  ვით   ვა  ლის  -
წი  ნებთ, რომ მსგავ   სი სა  კან   ცე  ლა  რიო ხა  რა  ხუ  რა 
შე  იძ   ლე  ბა კარ   გად იყოს ორ   გა  ნი  ზე  ბუ  ლი სივ   რ   ცე -
ში, ხო  ლო დამ   ყა  ყე  ბუ  ლი ატ   მოს   ფე  რო გრძნო  ბებს 
აჩ   ლუნ   გებს, მა  შინ კა  ტას   ტ   რო  ფის შეგ   რ   ძ   ნე  ბა არ 
წარ   მო  იქ   მ   ნე  ბა  იმ შემ   თხ   ვე  ვა  შიც კი, რო  დე  საც შე -
ნო  ბას ბზა  რე  ბი უჩ   ნ   დე  ბა და, ბო  ლოს და ბო  ლოს, 
მთე  ლი შე  ნო  ბა, გა  და  ღე  ბუ  ლი რა  პი  დით, მა  ყუ  რებ  -
ლის თვალ   წინ ჩა  მო  ინ   გ   რე  ვა. ეს რე  ა  ლო  ბა  ა, რო  მე -
ლიც სავ   სე  ბით შე  იძ   ლე  ბა, მი  რა  ჟი აღ   მოჩ   ნ   დეს. 

ჩა  ვი  ფიქ   რე, მთე  ლი ეს „სამყარო” უწო  ნა  დო -
ბა  ში ჩა  მე  ძი  რა, შე  მექ   მ   ნა არა იმ   დე  ნად სივ   რ   ცის, 
რამ   დე  ნა  დაც დრო  ის, უფ   რო სწო  რად, უდ   რო  ო -
ბის სა  ხე. ამ გა  რე  მო  დან ვცდი  ლობ   დი, ადა  მი  ა -
ნე  ბი და ჩემ   თ   ვის სა  ჭი  რო საგ   ნე  ბი გა  მო  მე  ყო არა 
ოპ   ტი  კუ  რი გაზ   ვი  ა  დე  ბის, არა  მედ ჰა  ე  რი  სა და სი -
ნათ   ლის გა  ჯე  რე  ბუ  ლო  ბის სხვა  დას   ხ   ვა ხა  რის   ხის 
სა  შუ  ა  ლე  ბით...

ჩვენ ნაკ   ლე  ბად მგრძნო  ბი  ა  რე ფირ   ზე ვმუ -
შა  ობ   დით და, ბუ  ნებ   რი  ვი  ა, გვაკ   ლ   და სა  ერ   თო 
შე  მავ   სე  ბე  ლი გა  ნა  თე  ბა. ამი  ტომ მივ   მარ   თეთ ჭე -
რი  დან არეკ   ლილ სი  ნათ   ლეს, და სა  დაც ჭე  რი არ 
იყო, ვი  ყე  ნებ   დით ხა  რა  ჩო  ე  ბი  დან ზე  და გა  ნა  თე -
ბას ჩვენ   თ   ვის უკ   ვე ნაც   ნო  ბი სი  ნათ   ლის გამ   ბ   ნე  ვი 
ეკ   რა  ნე  ბის გავ   ლით.

დე  კო  რა  ცი  ე  ბი პა  ვი  ლი  ონ   ში მაქ   სი  მა  ლუ  რად 
უნ   და დამ   ს   გავ   სე  ბო  და ნამ   დ   ვილს, რო  გორც რე  ა -
ლუ  რი ინ   ტე  რი  ე  რე  ბი. ასეთ შემ   თხ   ვე  ვებ   ში გა  დამ  -
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წყ   ვე  ტია ბუ  ნებ   რი  ვი გა  ნა  თე  ბის სწო  რად აღ   დ   გე  ნა. 
სწო  რედ ეს ქმნის ში  და და გა  რე სივ   რ   ცე  ე  ბის იმ 
ერ   თი  ან გა  რე  მოს, რო  მელ   საც ცხოვ   რე  ბა  ში ვერ 
ვამ   ჩ   ნევთ, მაგ   რამ ხე  ლოვ   ნე  ბა  ში, გან   სა  კუთ   რე -
ბით, კი  ნო  ში, სწო  რედ ეს გა  რე  მო აქ   ცევს გა  მო  სა -
ხუ  ლე  ბას და  მა  ჯე  რებ   ლად.

მოვ   ლე  ნე  ბი ფილ   მ   ში საკ   მა  ოდ ერ   თ   გ   ვა  რო  ვა -
ნი  ა, არ არის არ   ცერ   თი ღა  მის სცე  ნა, ყვე  ლა  ფე  რი 
დღი  სით ხდე  ბა. გა  დავ   წყ   ვი  ტეთ, რომ თით   ქ   მის ყვე -
ლა ეპი  ზოდ   ში დე  კო  რა  ცი  ებ   სა და ინ   ტე  რი  ე  რებ   ში 
ხე  ლოვ   ნუ  რი შუ  ქი უნ   და ენ   თოს – მა  გი  დის ნა  თუ  რე -
ბი, ბრე  ბი, ჭა  ღე  ბი და სხვა. გა  ნა  თე  ბის ძი  რი  თა  დი 
წყა  რო  ე  ბი იყო 275- და 500-ვატიანი ზე  ვარ   ვა  რე -
ბის ფო  ტო  ნა  თუ  რე  ბი, რომ   ლე  ბიც გან   სა  კუთ   რე  ბით 
ეფექ   ტუ  რად მუ  შა  ობ   და, რად   გან ძლი  ერ და  შუ  ქე  ბას 
ქმნი  და. ეს ნა  თე  ბა უფ   რო ცი  ვი იყო ფე  რით, ვიდ   რე 
გა  რე  მო, და რეფ   ლექ   სუ  რი გა  ნა  თე  ბა, რო  მე  ლიც ქა -
ღალ   დის თეთ   რი ფურ   ც   ლე  ბით მო  ფე  ნი  ლი მა  გი  დე -
ბი  დან ირეკ   ლე  ბო  და, რა  ღაც მე  ტა  ფი  ზი  კუ  რი უსი -
ცოცხ   ლო  ბის გან   ც   დას აჩენ   და სა  ხე  ებ   ზე და ხაზს 
უს   ვამ   და, რომ ამ ბი  უ  როკ   რა  ტი  ულ კან   ტო  რებ   ში 
სა  ერ   თოდ არა  ფე  რი ხდე  ბა, აქ ყვე  ლა  ფე  რი გა  შე  შე -
ბუ  ლია – დრო გა  ჩერ   და.

შუქ   მა, რო  გორც უპი  რა  ტეს   მა ელე  მენ   ტ   მა გა -
მო  სა  ხუ  ლე  ბა  ში კო  ლო  რის   ტუ  ლი ამო  ცა  ნე  ბის გა -
დაწყ   ვე  ტი  სას, ფე  რი და  ი  მორ   ჩი  ლა, შუ  ქი თა  ვად 
გახ   და პა  ლიტ   რის ძი  რი  თა  დი სა  ღე  ბა  ვი. აქ გან   გებ 
ვი  ყე  ნებ სიტყ   ვა „საღებავს” და არა „ფერს”, რად  -
გან საქ   მე ეხე  ბა ყვე  ლა ფე  რის „გამაერთიანებელ 
გა  და  ღებ   ვას” შუ  ქის სა  შუ  ა  ლე  ბით. 

ფილ   მის ფე  რი  თი გა  დაწყ   ვე  ტა მო  ნოქ   რო  მუ  ლი 
იყო და მო  ნო  ტო  ნუ  რი ფერ   წე  რის პრინ   ციპ   ზე, ანუ 
ფე  რის სივ   რ   ცით წო  ნას   წო  რო  ბა  ზე  იგე  ბო  და. ფე  რი 
არ გა  მო  ი  ყო  ფო  და, არ აქ   ცენ   ტირ   დე  ბო  და – ეს მხო -
ლოდ ხე  ლის   შემ   შ   ლე  ლი იქ   ნე  ბო  და. უარი ვთქვით 
კაშ   კა  შა ტო  ნებ   ზე ვა  ლი  ო  რე  ბის (ერთი ფე  რის სხვა -
დას   ხ   ვა ელ   ფე  რის) სა  სარ   გებ   ლოდ. მი  უ  ხე  და  ვად 
ფე  რი  თი გა  დაწყ   ვე  ტის მო  ნო  ტო  ნუ  რო  ბი  სა, რჩე  ბა 
გარ   კ   ვე  უ  ლი თა  ნა  ფარ   დო  ბის მო  ძებ   ნის შე  საძ   ლებ  -
ლო  ბა თბილ და ცივ ტო  ნებს შო  რის, რომ   ლე  ბიც 
გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის კო  ლო  რიტს ამ   დიდ   რებს...

ჩვენს სუ  რათ   ში ერ   თ   -ერ   თი მა  კავ   ში  რე  ბე  ლი 
მო  ტი  ვი, რო  მე  ლიც წე  ლი  წა  დის დრო  ე  ბის ცვლას 
გან   საზღ   ვ   რავს, ერ   კე  რის ფან   ჯ   რი  დან გა  და  ღე  ბუ -
ლი პა  ნო  რა  მე  ბი იყო ქა  ლა  ქის ნა  ტუ  რის ფონ   ზე. ეს 
პა  ნო  რა  მე  ბი აჩ   ვე  ნებ   და, რომ ფან   ჯ   რებს მიღ   მა, 
რე  დაქ   ცი  ის ჩა  კე  ტი  ლი სამ   ყა  როს   გან გან   ს   ხ   ვა  ვე -
ბით, ცხოვ   რე  ბა თა  ვი  სი გზით მი  დის: შე  მოდ   გო  მა 
– ყურ   ძ   ნის დამ   წი  ფე  ბუ  ლი მტე  ვა  ნი წი  ნა პლანზე; 
ზამ   თა  რი – თეთ   რი და  თოვ   ლი  ლი სა  ხუ  რა  ვე  ბი -
სა და „შავი” ქუ  ჩის მო  ნოქ   რო  მუ  ლი გრა  ფი  კა; გა -
ზაფხუ  ლი – თბი  ლი მზის აკ   ვა  რე  ლუ  რი ბუ  რუ  სი... 
გია ყან   ჩე  ლის მუ  სი  კა  ლუ  რი თე  მა რეფ   რე  ნი  ვით 
თან ახ   ლ   და ამ პა  ნო  რა  მებს და სიღ   რ   მი  სა და სივ   რ  -
ცის ეფექტს აძ   ლი  ე  რებ   და.

აი, კი  დევ ერ   თი მა  გა  ლი  თი იმი  სა, თუ რო -
გორ უკავ   შირ   დე  ბო  და დე  კო  რა  ცი  ის სივ   რ   ცე ნა -
ტუ  რის ობი  ექტს. რე  დაქ   ცი  ის დი  რექ   ტო  რი ფან  -

ჯა  რას   თან მი  დის და უყუ  რებს, ეზო  ში რო  გორ 
თა  მა  შო  ბენ მო  ტო  ბურთს. კედ   ლის ფრაგ   მენ   ტი 
ფან   ჯ   რით სტა  დი  ო  ნის მახ   ლობ   ლად სახ   ლის სა -
ხუ  რავ   ზე გან   ვა  თავ   სეთ. ფან   ჯა  რა ნამ   დ   ვი  ლი იყო, 
სპი  ლენ   ძის სა  ხე  ლუ  რე  ბით, ატ   კე  ჩი  ლი სა  ღე  ბა  ვის 
ფაქ   ტუ  რით. იმის   თ   ვის, რომ ცხა  დად გა  მეს   ვა ხა -
ზი ამ „ნახმარი საგ   ნის ეს   თე  ტი  კის   თ   ვის” და პა -
ვი  ლი  ონ   ში გა  და  ღე  ბულ კად   რ   თან მონ   ტა  ჟუ  რი ბმა 
შე  მე  ნარ   ჩუ  ნე  ბი  ნა, ტრან   ს   ფო  კა  ტო  რის წინ ზო  ნა -
ლუ  რი ლინ   ზა და  ვა  მაგ   რე. მაგ   რამ სიძ   ნე  ლე იმა  ში 
იყო, რომ მო  ტო  ბურ   თი მოძ   რა  ვი თა  მა  ში  ა, სა  ჭი -
რო იყო თა  ვი  სუფ   ლად პა  ნო  რა  მი  რე  ბა, კა  მე  რით 
მი  ახ   ლო  ე  ბა და და  შო  რე  ბა. ლინ   ზა კი, რო  გორც 
უკ   ვე ვთქვი, რო  გორც წე  სი, მხო  ლოდ სტა  ტი  კურ 
მდგო  მა  რე  ო  ბა  ში გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა, არ იძ   ლე  ვა კა  მე -
რის ამოძ   რა  ვე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას, რად   გან ამ დროს 
თა  ვის არ   სე  ბო  ბას ამ   ჟ   ღავ   ნებს.

...ამ პრობ   ლე  მა  ზე რომ ვფიქ   რობ   დი, ერ   თი 
თა  ვი  სე  ბუ  რე  ბა და  ვი  ჭი  რე: ტრან   ს   ფო  კა  ტო  რით 
ობი  ექ   ტ   თან მი  ახ   ლო  ე  ბი  სას სიმ   კ   ვეთ   რე ლინ   ზის 
ზო  ნა  ში ნარ   ჩუნ   დე  ბა, ხო  ლო მი  სი კი  დე თან   და  თან 
გა  დის კად   რი  დან. ამ მო  მენ   ტ   ში შე  იძ   ლე  ბა ლინ   ზის 
შე  უმ   ჩ   ნევ   ლად მო  შო  რე  ბა და ჩვე  უ  ლებ   რი  ვი გა  და -
ღე  ბის გაგ   რ   ძე  ლე  ბა. აქ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი იყო ფი -
ლიგ   რა  ნუ  ლი სი  ზუს   ტე მო  მენ   ტის არ   ჩე  ვა  ში: არც 
ად   რე, არც გვი  ან, არა  მედ სწო  რედ ახ   ლა, და ამის 
გა  კე  თე  ბა შე  ეძ   ლო მხო  ლოდ ოპე  რა  ტორს, რო  მე -
ლიც კა  მე  რის ოკუ  ლარ   ში იხე  დე  ბა... კადრს ასე 
ვი  ღებ   დით: სტა  ტი  კა, სა  ერ   თო ხე  დი, კა  მე  რა ნე  ლა 
უახ   ლოვ   დე  ბა მო  თა  მა  შე  ებს. ერ   თი ხე  ლით ლინ  -
ზის ჩარ   ჩო მი  ჭი  რავს. ფო  კუ  სუ  რი მან   ძი  ლი 50-60 
მმ-ს უახ   ლოვ   დე  ბა. რო  დე  საც ვხე  დავ, რომ ლინ  -
ზის კი  დე სა  ცაა და  იწყებს კად   რი  დან გას   ვ   ლას, მე 
მას ფრთხი  ლად ვა  შო  რებ. სა  ჭი  რო მო  მენ   ტ   ში ჩე  მი 
ასის   ტენ   ტი ჰა  ერ   ში იჭერს ლინ   ზას. ამის შემ   დეგ 
თა  ვი  სუ  ფა  ლი ვარ.

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

ჯერ კი  დევ არ ვი  ყა  ვი ბო  ლომ   დე გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბუ -
ლი ელ   დარ შენ   გე  ლა  ი  ას ცისფერ მთებ   ზე მუ  შა  ო  ბი -
დან, რო  ცა მი  სი ძმის გი  ორ   გი შენ   გე  ლა  ი  ას სუ  რა -
თის ახალგაზრდა კომ   პო  ზი  ტო  რის მოგ   ზა  უ  რო  ბის 
გა  და  ღე  ბას შე  ვუ  დე  ქი.

ფილ   მის მოქ   მე  დე  ბა მე  ო  ცე სა  უ  კუ  ნის და -
საწყის   ში ვი  თარ   დე  ბა. გარ   შე  მო ქა  ო  სი  ა, არე  უ -
ლო  ბა. ახალ   გაზ   რ   და კომ   პო  ზი  ტო  რი ქვე  ყა  ნა  ში 
ერ   თა  დერ   თი მიზ   ნით მოგ   ზა  უ  რობს – შე  აგ   რო  ვოს 
ხალ   ხუ  რი მუ  სი  კის ნი  მუ  შე  ბი. მაგ   რამ უამ   რა  ვი უსა -
მარ   თ   ლო  ბის ნახ   ვის შემ   დეგ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ეროვ  -
ნუ  ლი და სო  ცი  ა  ლუ  რი გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბის   თ   ვის 
ბრძო  ლას უერ   თ   დე  ბა.

სახ   ვი  თი გა  დაწყ   ვე  ტა, რო  მელ   საც ოპე  რა  ტო -
რუ  ლი და სამ   სა  ხი  ო  ბო სინ   ჯე  ბის შე  დე  გად მი  ვა -
გე  ნით, უკი  დუ  რე  სად მარ   ტი  ვი იყო. არ უნ   და დაგ  -
ვეშ   ვა, რომ ეგ   ზო  ტი  კურ მა  სა  ლას – პერ   სო  ნა  ჟებს, 
კოს   ტი  უ  მებს, ყო  ფას და ნა  ტუ  რას – ფილ   მის დრა -
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მა  ტურ   გი  ის ნა  თე  ლი ლო  გი  კა და  ე  ჯაბ   ნა. რო  დე  საც 
ამ სუ  რა  თის გა  და  ღე  ბას დავ   თან   ხ   მ   დი, არ მინ   დო  და, 
რე  ჟი  სო  რის   თ   ვის მხო  ლოდ ჩე  მი თვალ   თა  ხედ   ვა და -
მე  ძა  ლე  ბი  ნა. ვი  ცო  დი, რომ გი  ორ   გი ყო  ველ   თ   ვის 
ზუს   ტად გან   საზღ   ვ   რულ სახ   ვით სტილ   ში მუ  შა  ობს. 
გარ   და ამი  სა, რო  დე  საც ხისტ ამო  ცა  ნებს გი  ყე  ნე -
ბენ, მე  ტი გა  მომ   გო  ნებ   ლო  ბის გა  მოვ   ლე  ნა გიხ   დე -
ბა – შე  მოქ   მე  დე  ბი  თი საწყი  სი უფ   რო აქ   ტი  ურ   დე  ბა.

მეჩ   ვე  ნე  ბო  და, რომ ისევ ჩემს პირ   ველ ფილ  -
მებს და  ვუბ   რუნ   დი – შუქ   -   ჩ   რ   დი  ლე  ბის მი  მარ   თულ 
გა  ნა  თე  ბას, მკაცრ კომ   პო  ზი  ცი  ას და ფარ   თო -
კუთხი  ან ოპ   ტი  კას...

მე არა მარ   ტო იმას ვა  ნი  ჭებ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბას, 
რა  საც ვხე  დავ, არა  მედ იმა  საც, რაც სიტყ   ვით ძნე -
ლი ასახ   ს   ნე  ლია – გრძნო  ბებ   სა და შეგ   რ   ძ   ნე  ბებს. 
ნი  უ  ან   სი ყო  ველ   თ   ვის ცდი  ლობს, და  გის   ხ   ლ   ტეს, და 
მით უფ   რო სა  სი  ხა  რუ  ლოა მი  სი მო  ხელ   თე  ბა. სწო -
რედ ნი  უ  ან   სე  ბი აქ   ცევს ხე  ლო  ბას ხე  ლოვ   ნე  ბად. 

ფილ   მ   ში მთე  ლი მა  სა  ლა დღის და ღა  მის გა -
და  ღე  ბებ   ზე ნა  წილ   დე  ბა. მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან ად   გილს 
იკა  ვებ   და „რეჟიმული” და ღა  მის სამ   სა  ხი  ო  ბო სცე -
ნე  ბი. ასე  თი სცე  ნე  ბი იყო ყვე  ლა  ზე რთუ  ლი გა  ნა -
თე  ბის და  ყე  ნე  ბის კუთხით. ეს იყო, ძი  რი  თა  დად, 

ნა  ტუ  რი  სა და ინ   ტე  რი  ე  რის კად   რე  ბი, რომ   ლე  ბიც 
გათ   ვ   ლი  ლი იყო ნავ   თის ლამ   პე  ბი  დან და ძვე  ლე -
ბუ  რი ელექ   ტ   რო  სა  ნა  თე  ბი  დან მომ   დი  ნა  რე შუ  ქის 
ეფექ   ტის გა  მო  ყე  ნე  ბა  ზე. ასე  თი კად   რე  ბი ხში  რად 
ხე  ლოვ   ნუ  რად გა  მო  ი  ყუ  რე  ბა, რად   გან და  ყე  ნე  ბუ  ლი 
შუ  ქი ყო  ველ   თ   ვის შე  სამ   ჩ   ნე  ვი  ა. ამი  ტომ ვცდი  ლობ  -
დი, ვყო  ფი  ლი  ყა  ვი „დღის” ოპე  რა  ტო  რი, მაგ   რამ ეს 
ყო  ველ   თ   ვის არ ხერ   ხ   დე  ბო  და.

ღა  მის სცე  ნებ   ში ვცდი  ლობ   დი, და  მე  მა  ლა გა -
ნა  თე  ბის „სამზარეულო”, გან   სა  კუთ   რე  ბით, ნა  ტუ -
რა  ზე მსა  ხი  ო  ბე  ბის გრძე  ლი გას   ვ   ლე  ბის გა  და  ღე -
ბის დროს. ხე  ლოვ   ნუ  რი წყა  რო  დან მომ   დი  ნა  რე 
გა  ნა  თე  ბის ეფექ   ტის შექ   მ   ნა გა  ცი  ლე  ბით ად   ვი  ლია 
ინ   ტე  რი  ერ   ში, რად   გან სა  სი  ცოცხ   ლო სივ   რ   ცე აქ 
შეზღუ  დუ  ლია და ეს უფ   რო ლო  გი  კუ  რად და ბუ -
ნებ   რი  ვად გა  მო  ი  ყუ  რე  ბა. 

 ჩვენ კოდაკის ფი  რის ერ   თა  დერ   თი კო  ლო  ფი 
გვქონ   და და ფი  რის ყო  ველ სან   ტი  მეტრს ვუფ   რ  -
თხილ   დე  ბო  დით. „მოსფილმში” მო  ვი  პო  ვეთ შუქ  -
ძა  ლო  ვა  ნი ობი  ექ   ტი  ვი და ყვე  ლა  ზე რთუ  ლი ღა  მის 
კად   რე  ბი გა  და  ვი  ღეთ. ეს იყო ღა  მის გას   ვ   ლე  ბი 
ძვე  ლი სახ   ლის ინ   ტე  რი  ერ   ში, რო  დე  საც ფილ   მის 
გმი  რე  ბი ლე  კო და ნი  კუ  შა გვი  ან ღა  მით მო  დი  ან, 
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მათ ხვდე  ბა და ოთა  ხებ   ში მი  უძღ   ვე  ბა დი  ა  სახ   ლი  სი 
ნავ   თის ლამ   პით ხელ   ში, რომ   ლის შუ  შა ცო  ტა გაჭ  -
ვარ   ტ   ლუ  ლი იყო, რომ ლამ   პის შიგ   ნით ჩა  ყე  ნე  ბუ  ლი 
ელექ   ტ   რუ  ლი წყა  რო (150 ვა  ტი) და  ფა  რუ  ლი  ყო. 

ღა  მის ეპი  ზო  დი. მე  ფის ოფი  ცე  რი და  კითხ   ვას 
აწყობს თა  ვის კა  ბი  ნეტ   ში. გა  ნა  თე  ბის წყა  როა მა  გი -
დის ნა  თუ  რა, რო  მე  ლიც ქვე  და სი  ნათ   ლის ეფექტს 
ქმნის, რო  მე  ლიც ამ და  ძა  ბულ სცე  ნა  ში დრა  მა  ტურ  -
გი  უ  ლად აუცი  ლე  ბე  ლი  ა. მი  მარ   თუ  ლი მკვეთ   რი 
შუ  ქი ხა  ზო  ვან გრა  ფი  კულ სუ  რათს ქმნის, სკულ   პ  -
ტუ  რუ  ლად ძერ   წავს მსა  ხი  ობ   თა სა  ხე  ებს კე  დელ   ზე 
და  კი  დე  ბუ  ლი რუ  კის ფონ   ზე...

ამ სუ  რათ   ში ბევ   რი მი  ზან   ს   ცე  ნა სტა  ტი  კუ  რი ხა -
სი  ა  თის იყო, რაც გა  ნა  თე  ბის უფ   რო ზუს   ტად და  ყე -
ნე  ბის, კომ   პო  ზი  ცი  ი  სა და ფე  რის აგე  ბის სა  შუ  ა  ლე -
ბას იძ   ლე  ო  და. პლას   ტი  კუ  რი სამ   სა  ხი  ო  ბო სა  ხე  ე  ბის 
შე  საქ   მ   ნე  ლად გა  ნა  თე  ბის სრუ  ლი  ად გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბულ 
ეფექ   ტებს ვი  ყე  ნებ   დით გა  და  სა  ღე  ბი სცე  ნი  სა და 
დღის მო  ნაკ   ვე  თის მი  ხედ   ვით, დაწყე  ბუ  ლი შუქ   ჩ   რ  -
დი  ლო  ვა  ნი მო  ნა  ხა  ზით, ფორ   მის უჩ   რ   დი  ლო ტო  ნა -
ლუ  რი ძერ   წ   ვით და არეკ   ლი  ლი რეფ   ლექ   სუ  რი გა  ნა -
თე  ბით დამ   თავ   რე  ბუ  ლი. 

...მინდა, ჩრდი  ლის ქრო  მა  ტულ თვი  სე  ბა  ზე 
ვთქვა. კო  ლო  რი  ტი დი  დად არის მას   ზე და  მო  კი -
დე  ბუ  ლი: ჩრდი  ლო  ვან ნა  წილ   ში ნა  ხე  ვარ   ტო  ნე  ბის 
მთე  ლი სიმ   დიდ   რე იმა  ლე  ბა – აქ ძნე  ლია ფე  რე  ბის 
გარ   ჩე  ვა. ჩვენს ფილ   მ   ში ფე  რი არ იყო ხაზ   გას   მუ -
ლი, ის ჩრდი  ლის ნა  წი  ლი იყო. ფერ   წე  რუ  ლი მეც  -
ნი  ე  რე  ბის ამ რთუ  ლი სფე  როს გა  გე  ბა  ში გვეხ   მა -
რე  ბა შა  ვის, რო  გორც სუფ   თა ფე  რის, მდი  და  რი 
შკა  ლის აღ   მო  ჩე  ნა, კონ   ტ   რას   ტე  ბი ლა ტუ  რის სუ -
რა  თებ   ში, კა  რა  ვა  ჯოს ცდე  ბი... უნ   და აღი  ნიშ   ნოს 
აგ   რეთ   ვე ოპე  რა  ტორ ან   დ   რეი მოს   კ   ვი  ნის (ივანე 
მრის   ხა  ნე) მიღ   წე  ვე  ბი. დღემ   დე მახ   სოვს მი  სი სა -
ხელ   გან   თ   ქ   მუ  ლი ფე  რა  დი შუქ   ფილ   ტ   რე  ბი, რომ   ლე -
ბიც ჩრდილს აფე  რა  დებს... 

ახალგაზრდა კომ   პო  ზი  ტო  რის მოგ   ზა  უ  რო  ბა -
ში სი  შა  ვი  სა და ფე  რის, ჩრდი  ლი  სა და შუ  ქის კონ  -
ტ   რას   ტი მი  ზი  დავ   და... ჩრდი  ლი ჰა  ერს შე  ი  ცავს, 
ამი  ტომ მას   ში არის შუ  ქიც, მაგ   რამ შუ  ქი სხვა 
მდგო  მა  რე  ო  ბა  ში, რო  მე  ლიც გარ   კ   ვე  უ  ლი არა  ერ  -
თ   გ   ვა  როვ   ნე  ბით გა  მო  ირ   ჩე  ვა, რად   გან ჩრდი  ლის 
სხვა  დას   ხ   ვა უბანს გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი გა  ნა  თე  ბუ  ლო -
ბა აქვს. ჩრდი  ლის შიგ   ნით ძა  ლი  ან ბევ   რი იდუ  მა  ლი 

თარგმანში დაკარგულები

კადრი ფილმიდან ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა
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რამ ხდე  ბა – ეს ცოცხა  ლი მრა  ვალ   შ   რი  ა  ნი სივ   რ   ცე  ა. 
მხო  ლოდ გვეჩ   ვე  ნე  ბა, რომ მას   ში ბნე  ლა, სი  ნამ   დ   ვი -
ლე  ში იქ უამ   რა  ვი რეფ   ლექ   სი მუ  შა  ობს, რო  მე  ლიც 
ამ ზო  ნა  ში რთულ, მუდ   მი  ვად ცვა  ლე  ბად ფე  რით 
ტო  ნა  ლო  ბას ქმნის. […]

ნე ი ლო ნის ნაძ   ვის ხე

ერ   თხელ რე  ჟი  სორ რე  ზო ესა  ძე  თან შეხ   ვედ   რი  სას 
ორი  ვემ გა  მოვ   თ   ქ   ვით სურ   ვი  ლი, ოდეს   მე ისევ ერ  -
თად გვე  მუ  შა  ვა. სიტყ   ვა გა  და  ვუ  კა  რი, რომ სა  ინ  -
ტე  რე  სო იქ   ნე  ბო  და მთე  ლი სუ  რა  თის მოძ   რავ ავ  -
ტო  ბუს   ში გა  და  ღე  ბა, რო  მე  ლიც წარ   მოდ   გე  ნი  ლი 
იქ   ნე  ბო  და, რო  გორც ჩვე  ნი სა  ზო  გა  დო  ე  ბის მო  დე -
ლი. იდე  ა, რო  გორც იტყ   ვი  ან, შიშ   ვე  ლი იყო, მაგ   რამ 
რა  ღაც დრო  ის შემ   დეგ რე  ზო შემ   ხ   ვ   და და შე  მომ  -
თა  ვა  ზა ფილ   მის გა  კე  თე  ბა, რო  მელ   ზეც ვოც   ნე  ბობ  -
დი: „გახსოვს, ავ   ტო  ბუს   ზე რომ მითხა  რი? იდეა შე -
ნი  ა, აი, სცე  ნა  რი, შეგ   ვიძ   ლი  ა, გა  და  ვი  ღოთ”.

ასე და  ვიწყეთ მუ  შა  ო  ბა ფილ   მ   ზე ნეილონის 
ნაძ   ვის ხე. სი  უ  ჟე  ტი მარ   ტი  ვი იყო: ახა  ლი წლის წი -
ნა დღეს სა  ქა  ლაქ   თა  შო  რი  სო ავ   ტო  ბუ  სი აგ   ვი  ა  ნებს 
მო  რიგ რე  ის   ზე გას   ვ   ლას... სი  ცი  ვე, აზ   რ   თა სხვა  ო -
ბა, გა  უ  გებ   რო  ბა, მო  უ  რი  გებ   ლო  ბა, რა  ღაც საგ   ნე  ბი, 
ტან   საც   მე  ლი, ლო  დი  ნი. ადა  მი  ა  ნე  ბი ჭა  მენ, სძი  ნავთ 
სა  ქო  ნელ   ზე, რო  მე  ლიც ვერ გა  ყი  დეს და უკან მი -
აქვთ სახ   ლ   ში. ხუმ   რო  ბა, ერ   თ   მა  ნე  თის ლან   ძღ   ვა, 
სა  უბ   რის ნაწყ   ვე  ტე  ბი, და აი, ბო  ლოს და ბო  ლოს, 
ავ   ტო  ბუ  სი გზას ად   გე  ბა. გზად სულ რა  ღაც ხდე -
ბა... ავ   ტო  ბუ  სი გა  და  ჭე  დი  ლი  ა, შეზღუ  დულ სივ  -
რ   ცე  ში ადა  მი  ა  ნე  ბი ერ   თ   მა  ნეთს თავ   ზე ას   ხე  დან... 
ფი  ნალ   ში, მგზავ   რებს შო  რის რთუ  ლი ურ   თი  ერ   თო -
ბე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის შემ   დეგ, თან   ხ   მო  ბა აღ   დ   გე  ბა 
– ყვე  ლა ერ   თხ   მად მღე  რის ხალ   ხურ სიმ   ღე  რას.

პრობ   ლე  მა ის იყო, რომ ზამ   თა  რი მო  უ  ლოდ   ნე -
ლად გა  ზაფხუ  ლის ყვა  ვი  ლო  ბამ შეც   ვა  ლა. ავ   ტო -
ბუ  სის გამ   გ   ზავ   რე  ბამ   დე გა  თა  მა  შე  ბუ  ლი სცე  ნე  ბის 
გა  და  ღე  ბა მო  ვას   წა  რით ზამ   თ   რის ნა  ტუ  რა  ში, სი  ცი -
ვის შე  სა  ბა  მი  სი გან   წყო  ბით. სუ  რა  თი ან მო  მა  ვალ 
ზამ   თ   რამ   დე უნ   და დაგ   ვე  კონ   სერ   ვე  ბი  ნა, ან რა  ი -
მე გო  ნივ   რუ  ლი კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფი  უ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტა 
გვე  პო  ვა, რო  მე  ლიც გა  და  ღე  ბის გრა  ფი  კის შე  ნარ  -
ჩუ  ნე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას მოგ   ვ   ცემ   და. გა  მახ   სენ   და, 
რომ ფილ   მ   ზე „სრბოლა” მუ  შა  ო  ბი  სას კვამ   ლის გამ  -
შ   ვე  ბი სამ   ხედ   რო მან   ქა  ნე  ბის დახ   მა  რე  ბით ვა  ხერ  -
ხებ   დით უზარ   მა  ზა  რი სივ   რ   ცე  ე  ბის შე  ნიღ   ბ   ვას, რომ 
ყვე  ლა  ფე  რი ზედ   მე  ტი დაგ   ვე  ფა  რა...

დღის კად   რე  ბის უმე  ტე  სო  ბას ხე  ო  ბა  ში ვი  ღებ  -
დით, ბუ  ნე  ბა  ში: წინ კვამ   ლის მან   ქა  ნა მი  დი  ო  და, 
რო  მე  ლიც ნა  ტუ  რის დიდ მო  ნაკ   ვე  თებს ნის   ლი  ან 
ბუ  რუს   ში ახ   ვევ   და, ჩვენ კი გა  უ  საძ   ლის სიცხე  ში 
(მსახიობები ზამ   თ   რის ტან   საც   მელ   ში „საშინლად 
იყი  ნე  ბოდ   ნენ”) ავ   ტო  ბუს   ში ვიმ   ყო  ფე  ბო  დით, რომ  -
ლის ფან   ჯ   რებს მიღ   მა მი  ცუ  რავ   და ფო  ნი, რო  მე  ლიც 
აბ   ს   ტ   რაქ   ცი  ას, თით   ქ   მის სი  ცა  რი  ე  ლეს ჰგავ   და. ეს 
უბ   რა  ლო ოპ   ტი  კუ  რი ილუ  ზია იყო. ადა  მი  ა  ნის თვა -
ლი, რო  მე  ლიც კარ   გად აღიქ   ვამს ღრმა სივ   რ   ცის 
გან   ფე  ნი  ლო  ბას, ამ   ჩ   ნევ   და მყი  სი  ე  რი ბნე  ლი ჩა  ვარ  -

დ   ნე  ბის კა  ლიგ   რა  ფი  ულ ნიშ   ნებს: რო  დე  საც კვამ   ლი 
ოდ   ნავ იფან   ტე  ბო  და, თეთრ ფონ   ზე ნა  ტუ  რა იკ   ვე -
თე  ბო  და, და ამ მო  მენ   ტებ   ში ის სავ   სე  ბით ემ   ს   გავ  -
სე  ბო  და ზამ   თარს. ამას დიდ   წი  ლად უწყობ   და ხელს 
პერ   სო  ნა  ჟე  ბის მუ  ქი ფი  გუ  რე  ბი პირ   ველ პლან   ზე და 
თვი  თონ ავ   ტო  ბუ  სის დე  ტა  ლე  ბი. ფო  ნის სი  თეთ   რე 
ძვე  ლი ოს   ტა  ტე  ბის დაგ   რუნ   ტუ  ლი ტი  ლოს სი  თეთ  -
რეს ჰგავ   და – ის შიგ   ნი  დან გა  მოს   ჭ   ვი  ვის და მას   ზე 
ისე სა  სი  ა  მოვ   ნოა ზე  თის სა  ღე  ბა  ვით სა  ჭი  რო ფე -
რის და  დე  ბა. თეთ   რი სივ   რ   ცე – ეს უკი  დუ  რე  სად 
რთუ  ლი და მრა  ვალ   შ   რი  ა  ნი ცნე  ბა  ა, თეთ   რი თა  ვის 
თავ   ში ყვე  ლა ფერს და ელ   ფერს მო  ი  ცავს. მაგ   რამ 
ფილ   მ   ში ეს სივ   რ   ცე არ იყო სტა  ტი  კუ  რი, ის გა  ნუწყ  -
ვეტ   ლად მოძ   რა  ობ   და და იც   ვ   ლე  ბო  და.

ავ   ტო  ბუ  სი მთებ   ში ხან „ნისლის” ღრუ  ბელ   ში 
ხვდე  ბო  და, ხან – მზე  ში, ხან კი  დეც – ჩრდილ   ში. ეს 
სა  ჭი  რო ნერვს იძ   ლე  ო  და და გა  მი  ჩი  ნა აზ   რი, ავ   ტო -
ბუ  სის ში  და სივ   რ   ცე ზო  ნა  ლუ  რად მეც   ვა  ლა, მოძ  -
რა  ო  ბა  ში გა  და  მე  ნა  წი  ლე  ბი  ნა და გარ   და  მექ   მ   ნა ტო -
ნა  ლუ  რი და სი  ნათ   ლის აქ   ცენ   ტე  ბი. […]

სი  ნათ   ლის დი  ნა  მი  კის შექ   მ   ნა გა  ცი  ლე  ბით 
რთუ  ლია ნა  ტუ  რის პი  რო  ბებ   ში, გან   სა  კუთ   რე  ბით, 
გაბ   ნე  უ  ლი გა  ნა  თე  ბი  სას. სი  ნათ   ლის „მოძრაობის” 
ეფექ   ტის მი  საღ   წე  ვად ნა  ტუ  რის სცე  ნე  ბის და ავ  -
ტო  ბუ  სის შიგ   ნით გა  და  ღე  ბი  სას ვი  ყე  ნებ   დი ოპ   ტი -
კურ საცმს დიფ   რაქ   ცი  უ  ლი მეს   რით (ოპ ტი კუ რი 
საც   მი დიფ   რაქ   ცი  უ  ლი მეს   რით იძ ლე ვა სი  ნათ   ლის 
სხი  ვე  ბის შექ   მ   ნის სა  შუ  ა  ლე  ბას სპექ   ტ   რუ  ლი შე -
ფე  რი  ლო  ბით). ფე  რა  დი გა  და  ღე  ბის დროს დიფ  -
რაქ   ცია ყო  ველ   თ   ვის კაშ   კა  შა სპექ   ტ   რულ ტო  ნებ   ში 
გა  მო  ი  ხა  ტე  ბა. მაგ   რამ ჩვენ სწო  რედ ეს თა  ვი  სე  ბუ -
რე  ბა არ გვაწყობ   და. არ   სე  ბობ   და ფე  რი  თი ეფექ  -
ტე  ბით გა  ტა  ცე  ბი  სა და სი  ნათ   ლის სუ  რა  თის იდე  ის 
და  კარ   გ   ვის საფ   რ   თხე. მა  შინ გა  დავ   წყ   ვი  ტეთ, სპე -
ცი  ა  ლის   ტე  ბის დახ   მა  რე  ბით ახა  ლი საც   მი შეგ   ვექ  -
მ   ნა ნაჭ   დე  ვე  ბის   გან შედ   გე  ნი  ლი დიფ   რაქ   ცი  უ  ლი 
მეს   რით, რომ   ლე  ბიც სპე  ცი  ა  ლუ  რი ნი  მუ  შის მი  ხედ  -
ვით იყო ამოჭ   რი  ლი მი  ნის ზე  და  პირ   ზე. ამ გზით 
შევ   ძე  ლით დიფ   რაქ   ცი  ის თით   ქ   მის მო  ნოქ   რო  მუ  ლი 
ეფექ   ტის მი  ღე  ბა.

ამ საც   მით მუ  შა  ო  ბა გა  და  სა  ღე  ბი ობი  ექ   ტის 
ნა  თე  ლი და ბნე  ლი უბ   ნე  ბის გა  ნა  წი  ლე  ბის გან   სა -
კუთ   რე  ბულ პი  რო  ბებს მო  ითხოვს. ყვე  ლა  ზე გა  ნა -
თე  ბუ  ლი და ყვე  ლა  ზე დაჩ   რ   დი  ლუ  ლი ად   გი  ლე  ბი 
დიფ   რაქ   ცი  ის წყა  რო ხდე  ბა სი  ნათ   ლის მი  მარ   თუ -
ლი ნა  კა  დის სა  ხით. გა  და  ღე  ბის პრო  ცეს   ში, ტრან  -
ს   ფო  კა  ცი  ი  სას, ჰა  ე  რის სივ   რ   ცუ  ლი შრე  ე  ბის ნა  თე -
ბის ეფექ   ტი წარ   მო  იქ   მ   ნე  ბა, ხო  ლო მა  ყუ  რე  ბე  ლი 
ამას აღიქ   ვამს, რო  გორც სი  ნათ   ლის მოძ   რა  ო  ბის 
ილუ  ზი  ას. […]

მოძ   რავ ავ   ტო  ბუს   ში გა  და  ღე  ბი  სას პრაქ   ტი -
კუ  ლად შე  უძ   ლე  ბე  ლია გა  რე  მოს ტო  ნა  ლო  ბი  სა და 
გა  ნა  თე  ბის რე  გუ  ლი  რე  ბა, რომ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი გა -
მო  ი  ყოს და ზედ   მე  ტი მოს   ცილ   დეს. რა  ღაც ახალ 
მო  ბი  ლურ ხერხს ვე  ძებ   დი და ვი  პო  ვე: ტო  ნა  ლო  ბის 
ნა  წი  ლობ   რივ შეც   ვ   ლა ობი  ექ   ტი  ვის წინ, კად   რის ზე -
და ნა  წილ   ში, ნე  იტ   რა  ლუ  რი გამ   ჭ   ვირ   ვა  ლე და გა  უმ  -
ჭ   ვირ   ვა  ლე ფო  ლი  ე  ბის   გან (გელის ფილ   ტ   რე  ბის   გან) 
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შემ   დ   გა  რი გამ   ბ   ნე  ვი მე  დი  უ  მის და  ყე  ნე  ბით.
სივ   რ   ცულ გა  რე  მოს გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი შრი  ა -

ნო  ბა აქვს. ეფექ   ტი, რო  მელ   საც ფო  ლი  ე  ბი ქმნის, 
ჰგავს ჩი  ნუ  რი ფერ   წე  რის ხატს – „ნისლის თხელ 
ღრუ  ბელს”. ფო  ლი  ე  ბის წყა  ლო  ბით ნის   ლი  ა  ნი გა  რე -
მო კად   რ   ში კომ   პო  ზი  ცი  ის ცალ   კე  უ  ლი ნა  წი  ლე  ბის 
და  ფარ   ვის ან   და გა  მო  ჩე  ნის სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ვა. 
სწო  რედ თხე  ლი ღრუ  ბე  ლი აძ   ლევს გა  მო  სა  ხუ  ლე -
ბას ფერ   წე  რუ  ლო  ბას. 

ატ   მოს   ფე  რუ  ლი ფო  ლი  ე  ბის სის   ტე  მას თა  ვი  სი 
პა  ლიტ   რა აქვს, ხერ   ხე  ბის თა  ვი  სი ნაკ   რე  ბი, სრუ  ლი -
ად გამ   ჭ   ვირ   ვა  ლე (ნულოვანი ნიშ   ნუ  ლით), შე  უ  ი  ა  რა -
ღე  ბე  ლი თვა  ლის   თ   ვის თით   ქ   მის უხი  ლა  ვი, ცე  ლოფ  -
ნის უთხე  ლე  სი უფე  რუ  ლი აფ   ს   კე  ბით დაწყე  ბუ  ლი 
და სხვა  დას   ხ   ვა კონ   ფი  გუ  რა  ცი  ის უფ   რო შე  სამ   ჩ   ნე  ვი 
სიმ   კ   ვ   რი  ვე  ე  ბით დამ   თავ   რე  ბუ  ლი. აღ   მოჩ   ნ   და, რომ 
ბუ  ნებ   რი  ვი აღ   ქ   მის   თ   ვის, გან   სა  კუთ   რე  ბით, ნა  ტუ -
რა  ზე, ზე  მო  დან გამ   ბ   ნე  ვი ფო  ლი  ის გარ   და და  მა  ტე -
ბით სა  ჭი  როა ქვე  მო  დან უფ   რო სუს   ტის შეყ   ვა  ნა. ეს 
წარ   მოქ   მ   ნის რეფ   ლექსს, რო  მე  ლიც თით   ქოს მი  წი -
დან მო  დის – გად   მოს   ცემს მი  წი  დან ბუ  ნებ   რი  ვი ჰა -
ე  რო  ვა  ნი ანა  ორ   თ   ქ   ლე  ბის ბუ  ნე  ბას. […]

მრა  ვალ   შ   რი  ა  ნი სივ   რ   ცის ეფექ   ტის მი  სა  ღე  ბად 
ვი  ყე  ნებ   დი ორო  ბი  ექ   ტი  ვი  ან მი  სად   გამს კა  მე  რის  -
თ   ვის КСК-1, რო  მე  ლიც დოვ   ჟენ   კოს სა  ხე  ლო  ბის 
კი  ნოს   ტუ  დი  ა  შია შექ   მ   ნი  ლი. ის გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბუ  ლი 
მას   შ   ტა  ბის ორი ობი  ექ   ტის ერ   თ   დ   რო  უ  ლად გა  და -
ღე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ო  და მა  თი კად   რ   ში იმ   გ  -
ვა  რად გა  ერ   თი  ა  ნე  ბის გზით, რომ ერ   თი სივ   რ   ცე 
მე  ო  რე  ში შე  დი  ო  და და ხან ერთ მთლი  ა  ნო  ბად ერ  -
თი  ან   დე  ბო  და მას   თან, ხან მას გან   დევ   ნი  და... ამ 
სის   ტე  მის დახ   მა  რე  ბით გა  და  ღე  ბის პრო  ცეს   ში შე -
იძ   ლე  ბა კონ   ტ   რას   ტის, გა  ნა  თე  ბის, ფე  რის და სხვა 
პა  რა  მეტ   რე  ბის შეც   ვ   ლა ერ   თ   დ   რო  უ  ლად ორ გა  მო -
სა  ხუ  ლე  ბა  ში, აგ   რეთ   ვე ცალ   კე თი  თო  ე  ულ მათ   გან  -
ში. ეს დრა  მა  ტურ   გი  უ  ლად რთუ  ლი მი  ზან   ს   ცე  ნე -
ბის გა  და  ღე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ვა, რო  მელ   თა 
გა  და  ღე  ბა სხვა გზით შე  უძ   ლე  ბე  ლი  ა. შე  კუმ   შუ  ლი 
და თა  ვი  სუ  ფა  ლი სივ   რ   ცე  ე  ბის კომ   ბი  ნა  ცი  ა, ფე  რა -
დი ლა  ქე  ბის ერ   თ   მა  ნეთ   ზე და  დე  ბა და ბევ   რი სხვა 
ხერ   ხი ერ   თ   გ   ვა  რად  გა  უთ   ვა  ლის   წი  ნე  ბელ გა  მო -
სა  ხუ  ლე  ბას წარ   მოქ   მ   ნის, სა  დაც რე  ა  ლურს გა  ნუ -
ყოფ   ლად ახ   ლავს პი  რო  ბი  თი. 

რე  ზო ესა  ძეს   თან მუ  შა  ო  ბა სა  ინ   ტე  რე  სო იყო, 
რად   გან ის არა მარ   ტო ნი  ჭი  ე  რი რე  ჟი  სო  რი, არა  მედ 
შე  სა  ნიშ   ნა  ვი მხატ   ვა  რი-   გ   რა  ფი  კო  სიც არის. რე  ზო 
ყო  ველ   თ   ვის თა  ვად აკე  თებს ჩა  ნა  ხა  ტებს და მი  სი 
სა  შუ  ა  ლე  ბით ეძებს ფილ   მ   ში ში  ნა  გან კავ   ში  რებს. ამ 
ჩა  ნა  ხა  ტებს არ ვი  ყე  ნებ   დი, უბ   რა  ლოდ, ვთან   ხ   მ   დე -
ბო  დით, რა და რო  გორ გაგ   ვე  კე  თე  ბი  ნა. მუ  შა  ო  ბის 
პრო  ცეს   ში რე  ზო სრულ თა  ვი  სუფ   ლე  ბას მაძ   ლევ   და 
და ყო  ველ   თ   ვის ით   ვა  ლის   წი  ნებ   და ჩემს აზრს. 

ფილ   მის ერ   თ   -ერ   თი პირ   ვე  ლი სცე  ნის   თ   ვის 
სა  ჭი  რო იყო დი  დი ქა  ლა  ქის გა  რე  უ  ბან   ში ავ   ტო -
სად   გუ  რის სა  ერ   თო ხე  დის გა  და  ღე  ბა. ობი  ექ   ტის 
გა  ბა  რი  ტე  ბი არ გვაძ   ლევ   და კად   რ   ში სა  ჭი  რო მას  -
შ   ტა  ბის შექ   მ   ნის შე  საძ   ლებ   ლო  ბას. მოგ   ვიხ   და ავ  -
ტო  სად   გუ  რის ლი  თო  ნის სამ   შე  ნებ   ლო ხა  რა  ჩო  ე  ბით 

დე  კო  რი  რე  ბა, მაგ   რამ ხა  რა  ჩო  ე  ბის სი  მაღ   ლე არ 
იყო საკ   მა  რი  სი. მა  შინ გა  დავ   წყ   ვი  ტეთ, ეს კად   რი 
ასე  თი ხერ   ხით გა  დაგ   ვე  ღო: წვრი  ლი მავ   თუ  ლის  -
გან გა  ვა  კე  თეთ ხა  რა  ჩო  ე  ბის მომ   ც   რო ბრტყე  ლი 
მო  დე  ლი და ზო  ნა  ლუ  რი ლინ   ზის სა  შუ  ა  ლე  ბით ის 
ნამ   დ   ვილ სამ   შე  ნებ   ლო ხა  რა  ჩო  ებს შე  ვუ  თავ   სეთ. 
შე  დე  გად ეკ   რან   ზე ავ   ტო  სად   გუ  რის შთამ   ბეჭ   და  ვი 
კად   რი მი  ვი  ღეთ, რომ   ლის გა  და  ღე  ბას სულ რა  ღაც 
ნა  ხე  ვა  რი სა  ა  თი მო  ვან   დო  მეთ. მას არ ჰქონ   და ცი -
ვი „ოპტიკური თვა  ლის” პრო  ტო  კო  ლუ  რო  ბა, რად  -
გან ლინ   ზის ზო  ნა  ში გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა შე  იც   ვა  ლა და 
კად   რ   ში ფან   ტას   ტი  კუ  რო  ბის ელე  მენ   ტი შე  ი  ტა  ნა, 
რო  მე  ლიც ზოგ   ჯერ უფ   რო მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, ვიდ  -
რე რე  ა  ლო  ბა.

სამ   სა  ხი  ო  ბო სცე  ნე  ბის გა  და  ღე  ბა გრძელ ნა -
წი  ლე  ბად მიმ   დი  ნა  რე  ობ   და სუფ   თა იმ   პ   რო  ვი  ზა  ცი -
ით, მაგ   რამ ეს არ გვა  ში  ნებ   და, რად   გან ყვე  ლა  ფე -
რი ძა  ლი  ან კარ   გად იყო წი  ნას   წარ მომ   ზა  დე  ბუ  ლი. 
გა  და  სა  ღებ მა  სა  ლას   თან უშუ  ა  ლო კონ   ტაქ   ტის 
მო  მენ   ტ   ში გა  უთ   ვა  ლის   წი  ნე  ბე  ლი გა  რე  მო  ე  ბე  ბი 
წარ   მო  იქ   მ   ნე  ბა, რომ   ლე  ბიც ჩა  ნა  ფიქრს ცვლის. 
მოძ   რა  ვი კა  მე  რით გა  და  ღე  ბის პრო  ცეს   ში ოპე -
რა  ტო  რის იმ   პ   რო  ვი  ზა  ცია უმ   თავ   რეს როლს ას  -
რუ  ლებს – რო  გორც არ უნ   და ვი  ყო კა  მე  რას   თან 
შერ   წყ   მუ  ლი, მე  ო  რე თა  ვი  სუ  ფა  ლი თვა  ლით ყო -
ველ   თ   ვის მიხ   დე  ბა იმის შემ   ჩ   ნე  ვაც, რაც კადრს 
გა  რეთ ხდე  ბა. ამ დროს რა  ღაც ში  ნა  გა  ნი იმ   პულ  -
სე  ბი ჩნდე  ბა, რომ   ლე  ბიც გა  ი  ძუ  ლებს, კა  მე  რა ძი -
რი  თა  დი კად   რი  დან სხვა  ზე, და  უ  გეგ   მავ   ზე გა  და -
ი  ტა  ნო. მა  გა  ლი  თად, ავ   ტო  ბუს   ში ორი მსა  ხი  ო  ბი 
ერ   თ   მა  ნეთს ელა  პა  რა  კე  ბა. „მეორე თვა  ლით” ვხე -
დავ, რომ კადრს გა  რეთ ერ   თ   -ერ   თი პერ   სო  ნა  ჟი 
ვაშლს იღებს და მის გათ   ლას იწყებს. ინ   ტუ  ი  ცი  ის 
კარ   ნა  ხით კა  მე  რას ამ პერ   სო  ნა  ჟის   კენ მივ   მარ   თავ, 
ის ორი მსა  ხი  ო  ბი კი დი  ა  ლოგს გა  ნაგ   რ   ძობს. სამ  -
სა  ხი  ო  ბო სცე  ნებ   თან ამ   გ   ვა  რი მიდ   გო  მა იმ   პ   რო  ვი -
ზა  ცი  ის ერ   თ   -ერ   თი ხერ   ხი იყო გა  და  ღე  ბი  სას.

ვცდი  ლობ   დით, თვა  ლი გვე  დევ   ნე  ბი  ნა მსა  ხი -
ო  ბე  ბის მოქ   მე  დე  ბის   თ   ვის ავ   ტო  ბუ  სის ცვა  ლე  ბად 
სივ   რ   ცე  ში. იმ   პ   რო  ვი  ზა  ცი  ის პრინ   ცი  პი დაგ   ვეხ  -
მა  რა, ავ   ტო  ბუ  სის სა  ლო  ნის ჩა  კე  ტილ გა  რე  მო  ში 
მიმ   დი  ნა  რე მოქ   მე  დე  ბის აზრს ჩავ   წ   ვ   დო  მო  დით. 
წი  ნას   წარ არ ვი  გო  ნებ   დით და თავს არ ვიზღუ  დავ  -
დით მო  ფიქ   რე  ბუ  ლი გა  დაწყ   ვე  ტე  ბით. იმ   პ   რო  ვი -
ზა  ცია მო  ითხოვს უნარს, და  ი  ჭი  რო უეც   რად წარ  -
მოქ   მ   ნი  ლი ნი  უ  ან   სი, რო  მე  ლიც მყი  სი  ე  რად ქრე  ბა, 
და  ა  ფიქ   სი  რო მსა  ხი  ო  ბის ქცე  ვის მო  უ  ხელ   თე  ბე -
ლი დე  ტა  ლი, მო  უ  ლოდ   ნე  ლად გა  ჩე  ნი  ლი კავ   ში  რი 
ადა  მი  ა  ნებ   სა და საგ   ნებს შო  რის. [...] 

ფილ   მ   ში არის ღა  მის სცე  ნე  ბი, ამ სცე  ნებს 
სხვა, ისე  თი  ვე ძველ ავ   ტო  ბუს   ში ვი  ღებ   დით, რო -
მე  ლიც აღ   ჭურ   ვი  ლი იყო გა  ნა  თე  ბის პა  ტა  რა ხელ  -
საწყო  ე  ბით: ზო  გი ზე  მო  დან მუ  შა  ობ   და სა  ხუ  რავ   ში 
გა  კე  თე  ბუ  ლი ჭრი  ლე  ბი  დან, სხვე  ბი სა  ლო  ნის შიგ  -
ნით იყო და  მა  ლუ  ლი. რად   გან ყვე  ლა  ფერს მოძ   რა -
ო  ბა  ში და ნა  ტუ  რა  ზე ვი  ღებ   დით, ფან   ჯ   რებს იქით 
არა  ფე  რი ჩან   და ღა  მის სიბ   ნე  ლის გარ   და, რო  მე -
ლიც შა  ვის ყვე  ლა ელ   ფე  რით სუნ   თ   ქავ   და. ერ   თ   -
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-ერთ ასეთ კად   რ   ში, რო  მელ   საც ჩვე  ნი ავ   ტო  ბუ  სის 
წი  ნა ფან   ჯ   რი  დან ვი  ღებ   დით, სრუ  ლი სიბ   ნე  ლი  დან 
მო  უ  ლოდ   ნე  ლად, მოჩ   ვე  ნე  ბა  სა  ვით, სხვა, კაშ   კა -
შად გა  ნა  თე  ბუ  ლი ავ   ტო  ბუ  სი ჩნდე  ბო  და, გვერ   დ   ზე 
ჩა  ივ   ლი  და და სიბ   ნე  ლე  ში უჩი  ნარ   დე  ბო  და.

ფილ   მი ნეილონის ნაძ   ვის ხე ვაჩ   ვე  ნეთ თბი -
ლის   ში ჩა  მო  სულ რე  ჟი  სორს კრის მარ   კერს, ფრან  -
გუ  ლი „ახალი ტალ   ღის” ერ   თ   -ერთ ვე  ტე  რანს. რო -
დე  საც ეკ   რან   ზე ხალ   ხით გა  და  ჭე  დი  ლი ავ   ტო  ბუ  სი 
და  ი  ნა  ხა, იკითხა: „ამ დროს სად იყო ოპე  რა  ტო -
რი?”. კრის მარ   კერ   მა მთხო  ვა, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში 
გა  და  მე  ღო კად   რე  ბის წყე  ბა მი  სი დო  კუ  მენ   ტუ  რი 
ფილ   მის   თ   ვის, რო  მელ   ზეც ის სხვა  დას   ხ   ვა ქვე  ყა -
ნა  ში მუ  შა  ობ   და [საუბარია 1988 წელს მარ   კე  რის 
ვი  ზიტ   ზე, რო  დე  საც ის მუ  შა  ობ   და მრა  ვალ   სე  რი  ან 
დო  კუ  მენ   ტურ ფილ   მ   ზე ბუს მემ   კ   ვიდ   რე  ო  ბა, რო  მე -
ლიც იკ   ვ   ლევს ან   ტი  კუ  რი ბერ   ძ   ნუ  ლი კულ   ტუ  რის 
გავ   ლე  ნებ   სა და მის როლს თა  ნა  მედ   რო  ვე და  სავ  -
ლე  თის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბა  ზე – რედ. შე  ნიშ   ვ   ნა]. […]

ჩვენ მე  სა  მე ათას   წ   ლე  უ  ლის მიჯ   ნა გა  დავ   ლა -
ხეთ. კი  ნე  მა  ტოგ   რაფ   ში სულ უფ   რო აქ   ტი  უ  რად 
შე  მო  დის ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა, რო  მე -
ლიც, ალ   ბათ, დრო  თა გან   მავ   ლო  ბა  ში ფირს გან  -

დევ   ნის. მა  ინც მინ   და, იმე  დი მქონ   დეს, რომ ეს 
არ მოხ   დე  ბა.

ციფ   რუ  ლი კი  ნე  მა  ტოგ   რა  ფის პრობ   ლე  მებს არ 
ჩავ   ღ   რ   მა  ვე  ბი  ვარ. ეს სფე  რო ჩემს წარ   მო  სახ   ვას 
არ იზი  დავს. თუმ   ცა მეს   მის, რომ ეს სა  ინ   ტე  რე -
სოა და რომ ელექ   ტ   რო  ნულ კი  ნე  მა  ტოგ   რაფს მო -
მა  ვა  ლი აქვს. მაგ   რამ ჩემ   თ   ვის უფ   რო ახ   ლო  ბე  ლია 
კი  ნო  ფირ   ზე აღ   ბეჭ   დი  ლი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა – მე მას 
ვგრძნობ, შე  მიძ   ლი  ა, ხე  ლით შე  ვე  ხო, სი  ნათ   ლე  ზე 
ვათ   ვა  ლი  ე  რო, მი  სი სუ  ნი შე  ვიგ   რ   ძ   ნო. ამი  ტომ ძნე -
ლია იმას   თან შე  გუ  ე  ბა, რომ ამ ჯა  დოს   ნურ მა  სა -
ლას უნ   და და  ვემ   შ   ვი  დო  ბოთ. მთე  ლი სი  ხა  რუ  ლი, 
იმ   პულ   სი, შთა  გო  ნე  ბა ხომ იმ მა  სა  ლი  დან იწყე  ბა, 
რო  მელ   ზეც მუ  შა  ობ. ეს მთე  ლი ფი  ლო  სო  ფიაა – 
ცოცხა  ლი ორ   გა  ნიზ   მი მო  უ  ხელ   თე  ბე  ლი კავ   ში  რე -
ბი  სა, რომ   ლე  ბიც ღრმად არის და  მა  ლუ  ლი არა 
მარ   ტო ცნო  ბი  ე  რე  ბა  ში, არა  მედ ქვეც   ნო  ბი  ერ   შიც. 
სხვაგ   ვა  რად, გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბის სა  ი  დუმ   ლო შე  იძ  -
ლე  ბა გაქ   რეს, ჩვენ კი შე  იძ   ლე  ბა ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი 
გრძნო  ბე  ბის ამა  რა დავ   რ   ჩეთ. მაგ   რამ ერთ რა  მე  ში 
მტკი  ცედ ვარ დარ   წ   მუ  ნე  ბუ  ლი – შე  დეგს გან   საზღ  -
ვ   რავს არა ტექ   ნო  ლო  გი  ა, არა  მედ ოს   ტა  ტო  ბა და 
სუ  ლი  ე  რი საწყი  სი. 

კადრი ფილმიდან ნეილონის ნაძვის ხე
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რად გა ნაც ვარ ერ თა დერ თი კი ნოკ-
რი ტი კო სი, რომ ლის მო საზ რე ბა საც 
ნი უ -ი ორ კი ამ კვი რა ში გა ეც ნო ბა, 
მაქვს შე საძ ლებ ლო ბა, მო ვის ყი დო 
ქა ლა ქის მა ყუ რე ბე ლი. მიმ დი ნა რე 

კვი რა ში ორი ფილ მის პრე მი ე რა გა ი მარ თე ბა 
– ფრან გუ ლი სუ რა თი შეყვარებულები ტე რუ-
ე ლი დან (კინოთეატრი „კორონეტი”, პა რას კე-
ვი) და ჰი უს ტო ნის ფროიდი (სინემა I და სი ნე მა 
II, ოთხ შა ბა თი). არ ცერ თი მათ გა ნი არ მი ნა ხავს, 
მაგ რამ გეტყ ვით, რომ წახ ვი დეთ და ნა ხოთ. სა-
ნამ კი ნოკ რი ტი კო სე ბი ველ ზე არ იმ ყო ფე ბი ან, 
გირ ჩევთ: ნე ბის მი ე რი ფილ მი, კარ გი თუ ცუ დი 
(კარგი/ცუდი ვის თ ვის?), იმ სა ხუ რებს ნახ ვას. 
სა გა ზე თო მი მომ ხილ ვე ლებს ნუ მის ცემთ სა შუ-
ა ლე ბას, ფილ მე ბი თა ვად შე გირ ჩი ონ, მათ ნუ გა-
და აწყ ვე ტი ნებთ, რა არის თქვენ თ ვის კარ გი ან 
ცუ დი. ასეა თუ ისე, მა ყუ რე ბე ლი კრი ტი კოს ზე 
წინ დგას.

მომ დევ ნო კვი რას და გეგ მი ლია ან ტო ნი ო ნის 
ფილ მის – დაბნელება – პრე მი ე რა (ლითლ კარ ნე-
გი ში). ვჩქა რობ, გითხ რათ, რომ დაბნელება ამა-
ფო რი ა ქე ბე ლი სი ლა მა ზის ფილ მია და ის აგ ვირ გ-
ვი ნებს ტრი ლო გი ას, რო მე ლიც თავგადასავალმა 
გახ ს ნა. იმის თქმაც შე იძ ლე ბა, რომ ეს არის ან-
ტო ნი ო ნის ყვე ლა ზე „სადავო” ფილ მი – აზ რ თა 
სხვა დას ხ ვა ო ბის გა მომ წ ვე ვი, ისე ვე რო გორც 
ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა ნი მუ ში, რო მე ლიც გატ კეპ-
ნი ლი გზი დან გა და უხ ვევს. „რა და ე მარ თა მო ნი-
კა ვი ტის?”, – იკითხა ვენ კრი ტი კო სე ბი, სწო რედ 
ისე, რო გორც იმ გო გო ზე იკითხეს, სუ რა თი დან 
თავგადასავალი. მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი უჩი ნარ დე-
ბა, თუმ ცა ფილ მი გრძელ დე ბა. „როგორ შე იძ ლე-
ბა კი ნო გაგ რ ძელ დეს მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის გა-
რე შე?”, – იკითხა ვენ ისი ნი. 

სი ჩუ მე ში ნა არ სია
ან ტო ნი ო ნის შე მოქ მე დე ბა ში სი ჩუ მის შე სა-
ხებ ბევ რი გსმე ნი ათ, გან სა კუთ რე ბით, ფილ-
მ ში ღამე. დაბნელება კი კი დევ უფ რო ჩუ მი ა. 
თავგადასავლიდან დაბნელებამდე დი ა ლო გი 
თან და თან ქრე ბა. ამი ტო მაც ამ ბო ბენ, რომ ან-
ტო ნი ო ნიმ უხ მო კი ნო თა ვი დან აღ მო ა ჩი ნა, რომ 

იგი უბ რუნ დე ბა კი ნოს ნამ დ ვილ სა ფუძ ვ ლებს. 
მას ფორ მა ლის ტუ რი კუთხით უყუ რე ბენ. თუმ-
ცა ან ტო ნი ო ნის სი ჩუ მეს თან კი ნოს სა ფუძ ვ ლე ბი 
არა ფერ შუ ა ში ა: ან ტო ნი ო ნის სი ჩუ მე მი სი ში ნა-
არ სი დან მომ დი ნა რე ობს, სი ჩუ მე ნა წი ლია ში ნა-
არ სი სა ან თა ვად სი ჩუ მეა ში ნა არ სი. ტრი ლო გი ის 
გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, აქ ადა მი ა ნე ბი უფ რო 
და უფ რო მდუ მა რე ნი ხდე ბი ან, რად გან პერ სო-
ნა ჟე ბი სა კუ თარ თავს კი დევ უფ რო უღ რ მავ დე-
ბი ან. მათ კავ ში რი არ და უ კარ გავთ. ან ტო ნი ო ნის 
ფილ მე ბი არ არის კო მუ ნი კა ცი ა ზე, რო გორც 
ამას კი ნოკ რი ტი კო სე ბი ერ თხ მად და ჟი ნე ბით 
გვიმ ტ კი ცე ბენ. მი სი ფილ მე ბი ადა მი ა ნებ ზე ა, 
ჩვენ ზე ა, ვი საც არა ფე რი გა აჩ ნია კავ ში რის და-
სამ ყა რებ ლად, ვი საც ურ თი ერ თო ბა სწყუ რი ა, 
ვი სი ადა მი ა ნუ რი არ სიც კვდე ბა. ან ტო ნი ო ნის 
ფილ მე ბი ადა მი ა ნის სუ ლის კვდო მა ზე ა. 

ან ტო ნი ო ნის ტრი ლო გი ის და სას რულს ადა-
მი ა ნე ბი მი ა ჩერ დე ბი ან ერ თ მა ნეთს, არე მა რეს. 
ხო ლო ეს არე მა რე ცა და საგ ნე ბიც გა მო ხე და ვენ 
მათ ცი ვი, უმოწყა ლო მზე რით. კა ცი და ნივ თი 
გა თა ნაბ რ და – ეს თავ ზარ დამ ცე მი მდგო მა რე-
ო ბაა ადა მი ა ნის თ ვის, თუმ ცა ასე ა. და ან ტო ნი-
ო ნიც სწო რედ ამას ამ ბობს. ამ სუნ თ ქ ვის შემ კ ვ-
რე ლი სი ლა მა ზის ფილ მ ში 1962 წლის ადა მი ა ნის 
სა ხედ გვე სა ხე ბა შემ ზა რა ვი, ავად მ ყო ფუ რი სი-
ჩუ მე დატყ ვე ვე ბუ ლი ნა დი რი სა, ჩიხ ში შე სუ ლი 
კა ცი სა, მო მენ ტი სა, რო დე საც ადა მი ა ნი ზე ცას 
ახე დავს, რა თა და ი ნა ხოს ცვლი ლე ბის ნიშ ნე ბი: 
მას ძვე ლე ბუ რად ყოფ ნა აღარ შე უძ ლი ა.

უკან და საბ რუ ნე ბე ლი გზა მოჭ რი ლია
ვი ცო დი, რა საც გა და ი ღებ და ღამის შემ დეგ. 
დაბნელების შემ დეგ კი აღარ ვი ცი, რას გა და ი-
ღებს. ან ტო ნი ო ნის თ ვის უკან და საბ რუ ნე ბე ლი 
გზა მოჭ რი ლია და ადა მი ა ნის თ ვის გა მო სავ ლის 
გზე ბი ჯერ არ გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლა. ამი ტომ ჩვენ 
შეგ ვიძ ლი ა: 1) შე ვი შა ლოთ (ამაზე ფიქ რით), 2)  
ბრმად და ვად გეთ ყვე ლა ზე არაპ როგ ნო ზი რე-
ბად გზას (ანარქია, იმ პ რო ვი ზა ცი ა, შემ თხ ვე ვი-
თო ბა) ან 3) თა ვი შე ვა ფა როთ მარ ტო ო ბას (ძენი 
და სხვა), სა კუ თარ საქ მე ზე ვი ფიქ როთ. უიმე დო, 
და ბორ კი ლი, შე ბო ჭი ლი ფიქ რით. 

დაბნელება – 60

იონას მე კა სი
The Village Voice, 

1962 წლის 13 დე კემ ბე რი

დაბნელება
თარ გ მ ნა ბას ტი მგა ლობ ლიშ ვილ მა 
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დაბნელება გან თი ა დით იწყე ბა,  
ღამისა და თავგადასავლის ფი ნა ლის 
მსგავ სად. წყალ საწ ნე ვი კოშ კი ფან-
ჯ რი დან ფუ ტუ რის ტუ ლი სო კო სა ვით 
მო ჩანს, ინ ტე რი ერ ში კა ცი მყა რად 

ზის სკამ ზე, ქა ლი კი მო უს ვენ რად სცემს ბოლ თას. 
მა თი რო მა ნი დას რულ და: და ო სე ბამ დე ილა პა რა-
კეს და უკ ვე არ ცერთს აღარ შე უძ ლია ნამ ს ხ ვ რე-
ვე ბის აკ რე ფა. ეს ნამ დ ვი ლად, ყო ვე ლი ნი უ ან სით 
ან ტო ნი ო ნი სე უ ლი სცე ნა ა. ამას თა ნა ვე ეს არის 
სწო რედ ისე თი სცე ნა, ნი ჭი ე რი პა რო დის ტი რომ 
გა და ი ღებ და ან ტო ნი ო ნის იმი ტი რე ბის მიზ ნით. 
მო ნი კა ვი ტი მოხ დე ნი ლად მოძ რა ობს, თან ვენ ტი-
ლა ტო რის ნი ა ვი თმას ურ ხევს; მომ დევ ნო კად რის 
წი ნა პლან ზე კი თვით ვენ ტი ლა ტო რიც ნე ლა ტრი-
ა ლებს, გა მო უთ ქ მე ლი საფ რ თხის მო მას წა ვე ბე ლი 
ნივ თი ადა მი ა ნუ რი სი ცოცხ ლის გან დაშ რე ტილ 
ოთახ ში მედ გ რად ინარ ჩუ ნებს მა მოძ რა ვე ბელ ძა-
ლას; წყვი ლის კა მა თი სას კა მე რა კაცს ქალ ზე მა-
ღალ პო ზი ცი ა ში ხე დავს, შემ დეგ კად რი სა პი რის-
პი რო რა კურ სით იჭ რე ბა. აზ რობ რი ვად გა სა გე ბი ა, 
თუ რას აკე თებს ან ტო ნი ო ნი და რა ტომ გა დაწყ-
ვი ტა ასე თი დე ჰუ მა ნი ზე ბის გზით ამის გა კე თე ბა. 
თუმ ცა, ამა ვე დროს, ღამის უფ რო მუქ ტო ნებ თან 
გა მიზ ნუ ლი გა და ძა ხი ლით, ეს სცე ნა თა ვი სი სტი-
ლით მა ნე რუ ლო ბის ზღვრამ დე მი დის. 

შემ დეგ მო ნი კა ვი ტი დი ლით გა რეთ გა დის 
და ფილ მიც გა ნივ რ ცო ბა. ეს სრუ ლე ბი თაც არ 
არის უკ ვე ათ ვი სე ბუ ლი გზი დან უკან დაბ რუ ნე ბის 
თავ გა და სა ვა ლი. ან ტო ნი ო ნი ახალ ტე რი ტო რი ებ-
ზე გა და დის და იმა ზე უფ რო ფარ თო დი ა პა ზონს 
ფა რავს, ვიდ რე ნე ბის მი ერ სხვა ფილ მ ში უც დი ა, 
მეგობრებიდან (La Amiche) მო ყო ლე ბუ ლი. თან-
მიმ დევ რუ ლო ბა ჯერ შეგ რ ძ ნე ბის სფე რო ა, მე-
რე – მოქ მე დე ბის და არას დ როს – ფა ბუ ლის. რაც 
იმას გუ ლის ხ მობს, რომ რო გო რი სი უ ჟე ტიც არ 
უნ და ჰქონ დეს ფილმს, იგი მხო ლოდ მა შინ იწყე-
ბა, რო დე საც მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი თა ვის ბუ ნე ბას 
სრუ ლად გა მო ამ ჟ ღავ ნებს. ვი ტო რია (მონიკა ვი ტი) 
სა ფონ დო ბირ ჟა ზე მი დის დე დის (ლილა ბრი ნო ნე) 
სა ნა ხა ვად, რო მე ლიც ისე თი აკ ვი ა ტე ბით ვაჭ რობს, 
თით ქოს მი სი სი ცოცხ ლე ამა ზე იყოს და მო კი დე-
ბუ ლი. ვი ტო რი ას პირ ვე ლი შეხ ვედ რა პი ე როს თან 
(ალენ დე ლო ნი), დე დის ახალ გაზ რ და ბრო კერ-
თან, სრუ ლი ად შემ თხ ვე ვი თი ა. შემ დეგ მო დის 
ორი გრძე ლი ეპი ზო დი, რო მელ შიც ვი ტო რია ბედ-
ნი ე რე ბის ძი ე ბა ში ა. სა ინ ტე რე სო ა, რომ ფილ მ ში 
ორი ვე სცე ნა გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სცე ნა რის გან გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლად ვი თარ დე ბა. კე ნი ელ მე გო ბარ თან 
სტუმ რო ბი სას თავ და პირ ვე ლად ჩა ფიქ რე ბუ ლი არ 
ყო ფი ლა ვი ტო რი ას „ჯუნგლის იმი ტა ცი ა”, არც ის 
იდუ მა ლი და შე სა ნიშ ნა ვი სცე ნა, რო დე საც ქა რის 
მსუ ბუქ მუ სი კას გა ი გო ნებს ოლიმ პი უ რი სტა დი ო-
ნის მახ ლობ ლად, მა ღალ ბო ძებ თან. ფრე ნის ეპი-

ზო დი კი უფ რო სტან დარ ტუ ლად არის გა წე რი ლი 
(ჭექა-ქუხილის საფ რ თხე და ა. შ.), სცე ნარ ში მხო-
ლოდ მო ნა ხა ზი გვხვდე ბა ვე რო ნის აერო პორ ტის 
ეპი ზოდ ზე, რო მე ლიც წუ თი ე რად ავ სებს ეკ რანს 
კმა ყო ფი ლე ბით, ჰა ე რი თა და სი ნათ ლით. 

ეს სხვა ო ბა სცე ნარ სა და ფილმს შო რის აჩ ვე-
ნებს, რომ ან ტო ნი ო ნი თა ვის ჩა ნა ფიქ რებს ფილ ტ-
რავს, გა და ღე ბი სას ფილმს მი ან დობს იმ გან წყო-
ბას, რო მე ლიც მთა ვარ პერ სო ნაჟ საც გა მო ხა ტავს. 
ვი ტო რი ამ წე სი ე რად თა ვა დაც არ იცის, რას ეძებს 
– და მი სი რეფ რე ნი „არ ვი ცი” ორი ვე რო მანს გას-
დევს თან. რი კარ დომ, ინ ტე ლექ ტუ ალ მა საქ მ რომ, 
თა ვი მო ა ბეზ რა. პი ე როს თან (რომლის როლ საც 
ალენ დე ლო ნი „ჯამფინგ ჯე კის” სა თა მა შოს სი-
მარ ჯ ვი თა და თვა ლის მომ ჭ რე ლი შარ მით ას რუ-
ლებს) ურ თი ერ თო ბა ში კი შე უ თავ სებ ლო ბა იჩენს 
თავს. პი ე რო ახ ლე ბუ რი პერ სო ნა ჟია ან ტო ნი ო-
ნის თ ვის, რად გან იგი თავს არ და იმ წუხ რებს მარ-
ცხის გა მო, არც ამა ზე ფიქ რით და იღ ლის თავს. 
მან თა ვი სი საქ მე კარ გად იცის და თუ მას არ შე-
უძ ლი ა, ვი ტო რია მო აქ ცი ოს თა ვის უფ რო პრი მი-
ტი ულ რწმე ნა ზე, ვი ტო რი ა საც არ შე უძ ლია ეჭ ვი 
შე ი ტა ნოს მის ცხოვ რე ბა ში. პი ე რო სა კუ თარ გზას 
უვ ნებ ლად გა აგ რ ძე ლებს, რო გორც კი სა ფონ დო 
ბირ ჟა აღ დ გე ბა.

ეს სწო რედ პი ე როს სამ ყა რო ში კა რის შე ღე-
ბა ა, რაც დაბნელებას და მა ტე ბით გან ზო მი ლე-
ბას სძენს. სა ფონ დო ბირ ჟის ორი ხან გ რ ძ ლი ვი 
სცე ნა მხო ლოდ ბრწყინ ვა ლე დე კო რა ცია რო დი ა, 
იგი ვი ტო რი ას თან შე პი რის პი რე ბა საც გა მო ხა-
ტავს. ან ტო ნი ო ნის მთა ვარ პერ სო ნაჟს თა ვი სი ვე 
მგრძნო ბი ა რო ბა უქ მ ნის რისკს, რომ ის ზედ მე ტად 
გულ ჩათხ რო ბი ლი, ზედ მე ტად მარ ტო სუ ლი, ზედ-
მე ტად უსი ცოცხ ლო გა მოჩ ნ დე ბა. აქ, სა ფონ დო 
ბირ ჟის სარ თულ ზე ვი ტო რია შე ე ჯა ხე ბა სამ ყა-
როს, რო მელ საც სულ სხვა წარ მოდ გე ნა აქვს ბედ-
ნი ე რე ბა ზე და ამ წარ მოდ გე ნას არა ფე რი აქვს სა-
ერ თო ბო ძებ თან მოს მე ნილ ქა რის სიმ ღე რას თან; 
და სწო რედ ქა ლის მი მარ თე ბით ამ სას ტიკ სამ ყა-
როს თან – რო მელ საც შე უძ ლი ა, შე მოგ თა ვა ზოს 
თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა, კომ პე ტენ ტუ რო ბა, და უშ რე-
ტე ლი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა – ფილ მი აფარ თო-
ებს მი ნიშ ნე ბე ბის წრეს. 

ოთხი სახ ლის ინ ტე რი ე რი ამ წრეს კარ გად გა-
მო ხა ტავს: ვი ტო რი ას ბი ნა თე ატ რის პოს ტე რე ბი-
თა და მო დუ რი დე კო რა ცი ე ბით; რი კარ დოს სახ-
ლი – გა დატ ვირ თუ ლი წიგ ნე ბით, ჟურ ნა ლე ბით, 
აბ ს ტ რაქ ტუ ლი ნა ხა ტე ბი თა და ხე ლოვ ნე ბის მოკ-
რ ძა ლე ბუ ლი ნი მუ შე ბით; დე დის სახ ლი – სა ო ჯა-
ხო ფო ტო ე ბით, რომ ლებ ზეც სი ღა რი ბე იკითხე ბა, 
და ვი ტო რი ას მო წა ფე ო ბის დ რო ინ დე ლი სევ დის 
მომ გ ვ რე ლი  სა ძი ნებ ლით; და პი ე როს მშობ ლე-
ბის სახ ლი, შთამ ბეჭ და ვად პირ ქუ ში და დამ-
თ რ გუნ ვე ლი, აქაც დო მი ნი რებს ოჯა ხუ რი რე-
ლიკ ვი ე ბი და ფო ტო ე ბი, რომ ლებ ზეც იკითხე ბა 
„ყოველთვის გვქონ და”.  ან ტო ნი ო ნი აქ, ღამესა და 
თავგადასავალზე მე ტა დაც კი, იყე ნებს წიგ ნებს 
ადა მი ა ნე ბის მა გი დებ ზე, ნა ხა ტებ სა და ფო ტო ებს 

თარგმანში დაკარგულები

პე ნე ლო პა ჰი უს ტო ნი
Sight & Sound. 1963, გა ზაფხუ ლი
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კედ ლებ ზე – და ამას არა მხო ლოდ პერ სო ნა ჟის 
აღ სა წე რად აკე თებს, არა მედ მა თი პი როვ ნუ ლი 
შტრი ხე ბის გა მო საკ ვე თა დაც. საგ ნე ბის, სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო ავე ჯის, სა ფონ დო ბირ ჟის მა ღა ლი 
სვე ტე ბის, წყალ საწ ნე ვის მხა რეს გა ღე ბუ ლი ფან ჯ-
რის ან ტაძ რის მი მართ ეს გა უ ნე ლე ბე ლი ინ ტე რე-
სი ან ტო ნი ო ნი სე უ ლი ცხოვ რე ბის ხედ ვის გა ნუ ყო-
ფე ლი ნა წი ლი ა. ადა მი ანს მხო ლოდ მი სი ვი ნა ო ბა 
არ გან საზღ ვ რავს, არა მედ ისიც, თუ რას თან თა-
ნაცხოვ რობს. ვი ტო რია დე დის სახ ლი დან გა იქ ცა 
გა რე უ ბან ში, სა კუ თარ ბი ნა ში, რო მე ლიც იმ დე ნად 
აგ რე სი უ ლად მო დერ ნუ ლი ა, რომ ჰგავს პრო ექტს 
მო მა ვა ლი წლის „იდეალური სახ ლე ბის გა მო ფე-
ნის თ ვის”. ეს ახა ლი გა რე მო მის ნა წი ლად იქ ცა. 

ადა მი ა ნებს იმ დე ნად აკ ვი ა ტე ბუ ლი აქვთ იდე ა, 
რომ თით ქოს ან ტო ნი ო ნის ფილ მებს სევ და ღრუ-
ბე ლი ვით ად გას თავ ზე, შე უძ ლი ათ ყო ველ სცე ნას 
დეპ რე სი უ ლო ბა მი ა კე რონ (ერთმა კრი ტი კოს მა 
ქუ ჩის კუთხე ში მდე ბა რე შე ნო ბას „მიტოვებული” 
უწო და მა შინ, რო ცა ეს შე ნო ბა, კონ ტექ ს ტის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, ნამ დ ვი ლად მშე ნე ბა რე ა). თა ვად 
რე ჟი სო რის თ ვის ეს აშ კა რად მშე ნებ ლო ბის პრო-
ცეს ში მყოფ სამ ყა როს აღ ნიშ ნავს.  და აქ ვერ 
ნა ხავთ მი ნიშ ნე ბას, რომ რე ჟი სო რი ამით მო ხიბ-
ლუ ლი არ არის ან რომ იგი სი ა მოვ ნე ბით და აკ ვირ-
დე ბო და სი ცოცხ ლის გან გან ძარ ც ვულ მი ნა სა და 
ბე ტონს. აქ ზურ გი არა სო დეს ექ ცე ვა „უსულო” აწ-
მ ყოს, უფ რო კე თილ შო ბი ლი წარ სუ ლის სა სარ გებ-
ლოდ. ან ტო ნი ო ნი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად ნოს ტალ-
გი უ რი რე ჟი სო რი ა. ში ში, რომ ლი თაც მო ცუ ლია 
სამ ყა რო (რაც გა მო ი ხა ტე ბა სა გა ზე თო სა თა უ-
რებ ში, კე ნი ე ლი გო გოს პროგ ნოზ ში აფ რი კე ლე ბის 
აჯან ყე ბის თა ო ბა ზე, დე დის მი ერ ბაზ რის ღმერ-
თე ბის თ ვის შე წი რულ მა რილ ში), აერ თი ა ნებს რო-
გორც პრი მი ტი ულ საფ რ თხე ებს, ასე ვე ბირ თ ვულ 
ტე რორს. დაბნელების ფი ნა ლუ რი სცე ნა – ხში რად 
გან ხილ ვის საგ ნად ქცე უ ლი – გან ყე ნე ბუ ლი კად-
რე ბის რი გი, რო მე ლიც პერ სო ნა ჟე ბის ეკ რა ნი დან 
გას ვ ლის შემ დეგ იწყე ბა, აჯა მებს მი ნიშ ნე ბებს მო-
რა ლის შე სა ხებ.

დას რულ და პი ე რო სა და ვი ტო რი ას სა სიყ ვა-
რუ ლო სცე ნა – სპონ ტა ნურ მხი ა რუ ლე ბად ჩა ფიქ-
რე ბუ ლი და ოდ ნავ ნა ძა ლა დე ვად შეს რუ ლე ბუ ლი. 
პი ე რო კა ბი ნეტ ში გა და დე ბულ ყურ მი ლებს თა ვის 
ად გილ ზე აბ რუ ნებს, ჯდე ბა მა გი დას თან და თა ვი-
სი ცხოვ რე ბის ფო ნად ქცე ულ ტე ლე ფო ნის ზარს 
უპა სუ ხოდ ტო ვებს. ვი ტო რია ნე ლა მი უყ ვე ბა კი ბის 
სა ფე ხუ რებს, წა მით გი სო სე ბი ან ფან ჯა რას თან 
ჩერ დე ბა და გვი ტო ვებს იმ უკა ნას კ ნელ ღი მილს, 
რომ ლი თაც მო ნი კა ვი ტი, გარ ბოს მსგავ სად, გულ-
გ რილ სამ ყა რო ზე უსას რუ ლო ფიქ რის კენ გვიწ-
ვევს. შემ დეგ ვუბ რუნ დე ბით მა თი შეხ ვედ რის 
ად გილს, ქუ ჩის კუთხეს სა ფეხ მავ ლო გა და სას ვ-
ლე ლით, ავ ტო ბუ სის გა ჩე რე ბით, სამ შე ნებ ლო მო-
ედ ნი თა და წყლის კას რით, რო მელ შიც ქალ მა ხის 
ნა ფო ტი ჩა აგ დო, კაც მა კი – ასან თი. კად რე ბის 
მწკრივ ში (გამოქვეყნებულ სცე ნარ ში 58 კად რი ა, 
ფილ მის აქ ნაჩ ვე ნებ ვერ სი ა ში – 44) ვხე დავთ, რო-

გორ სა ღა მოვ დე ბა, ძი ძა ეტლს მი ა გო რებს, იქ ვე 
კა ცი ცხე ნით გა იქ რო ლებს, მგზავ რე ბი ავ ტო ბუ-
სე ბი დან გად მო დი ან. ამ ეპი ზოდ ში ტემ პი ჩქარ დე-
ბა, ქუ ჩის გრძე ლი კად რე ბი დან თეთ რი ყბე ბი ვით 
გა მოშ ვე რი ლი აივ ნე ბის მოკ ლე გა ელ ვე ბე ბამ დე. 
ხე ებს ქა რი არ ხევს, ირ თ ვე ბა გა ნა თე ბა. ფილ მი 
ლამ პი ო ნის შუ ქის ახ ლო ხე დით სრულ დე ბა – კად-
რით, რო მე ლიც თა ვი სი კონ ტექ ს ტის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, და ცა რი ე ლე ბას მო ას წა ვებს.

კონ ტექ ს ტი: ამ ფილ მ ში ყვე ლა ფე რი კონ ტექ-
ს ტ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ეს ასო ცი ა ცი ის ძა ლა ა, 
რო მე ლიც გა რე უბ ნის ქუ ჩა ში ზაფხუ ლის სა ღა მოს 
სამ ყა როს აღ სას რუ ლის ექოდ გვი სა ხავს. ისე ვე, 
რო გორც ეს გვხვდე ბა სა ფონ დო ბირ ჟის მე ქა ნი-
კას თან პი როვ ნუ ლი თვი სე ბე ბის ნი უ ან სე ბის შე-
პი რის პი რე ბა ში, რაც ამ სცე ნებს სა კუ თარ და ნიშ-
ნუ ლე ბას სძენს. სა ფონ დო ბირ ჟა ზე გან ც დი ლი 
გა მა ნად გუ რე ბე ლი და ნა კარ გის შემ დეგ კა ცი ღია 
კა ფე ში მზეს ეფიცხე ბა და სე რი ო ზუ ლი იერით ქა-
ღალ დის ნაგ ლეჯ ზე ყვა ვი ლებს ხა ტავს. ვი ტო რი ას 
დე და, რო მელ მაც სუფ თა მო გე ბა ნა ხა, კი ლოგ რა მი 
მსხლის ფას ზე ვაჭ რობს. ღა მით ქუ ჩა ში მო სე ირ ნე, 
მო ღი მარ მთვრალ კაცს დი ლით გარ დაც ვ ლილს 
პო უ ლო ბენ, წყლით სავ სე მან ქა ნის ჩამ ტ ვ რე-
ულ ფან ჯა რა ში მის უსი ცოცხ ლო ხელს ვხე დავთ. 
„სკამი, მა გი და, წიგ ნი, კა ცი – ზოგ ჯერ ყვე ლა ერ-
თი ა...” რო მის გა რე უბ ნის უშ ფოთ ვე ლი, სუფ თა ფი-
ზი კუ რი ლან დ შაფ ტის ქვეშ ემო ცი ე ბის მოშ ლი ლი 
ლან დ შაფ ტი მარ ხი ა. ან ტო ნი ო ნის სტი ლი ყო ველ თ-
ვის ად გი ლე ბი სა და ადა მი ა ნე ბის შე პი რის პი რე ბას 
ეფუძ ნე ბო და. თუმ ცა დაბნელებაში შე პი რის პი რე ბა 
შერ წყ მად გა და იქ ცა: ორი პე ი ზა ჟი გა ერ თი ან და, 
ვი ზუ ა ლუ რი ხა ტო ვა ნე ბა და აზ რობ რი ვი ხა ტო ვა-
ნე ბა ძალ და უ ტა ნებ ლად ებ მის ერ თ მა ნეთს. 

დაბნელება – 60
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პარ ტი ის ცნო ბი ლი ლო ზუნ გი სოც რე-
ა ლის ტუ რი ხე ლოვ ნე ბის შე ნე ბას თან 
მი მარ თე ბით შემ დეგ ნა ი რად ჟღერ და: 
„ხელოვნება უნ და იყოს მი ლი ო ნე ბი სათ-
ვის გა სა გე ბი”. ეს ლო ზუნ გი ყვე ლა ზე 

მძლავ რად კი ნოს მი ე მარ თე ბო და, რო გორც ყვე-
ლა ზე ნამ დ ვილ და მა სობ რივ ხე ლოვ ნე ბას. არა ნა-
ი რი კი ნო წარ მო ე ბა არ იქ ნე ბო და გა მარ თ ლე ბუ ლი 
არც მხატ ვ რუ ლად, არც მა ტე რი ა ლუ რი თვალ საზ-
რი სით, თუ იგი ვერ აღიქ მე ბო და და ვერ იქ ნე ბო და 
გა აზ რე ბუ ლი საბ ჭო თა მა ყუ რებ ლის მი ერ. იმი სათ-
ვის, რომ კი ნო ფილ მი მა ყუ რებ ლის თ ვის გა სა გე ბი 
ყო ფი ლი ყო, სი უ ჟე ტი უნ და გან ვი თა რე ბუ ლი ყო 
ლო გი კუ რად და მარ ტი ვი თან მიმ დევ რო ბით. ეს 
კი მოხ დე ბო და მხო ლოდ მა შინ, თუ კი ნოს ცე ნარს 
სა ფუძ ვ ლად და ე დე ბო და იდე ო ლო გი უ რად გა მარ-
თუ ლი ფა ბუ ლა და მი სი დრა მა ტურ გია აიგე ბო და 
ამ ფა ბუ ლის გახ ს ნა ზე. უფა ბუ ლო სი უ ჟე ტი ანუ 

მოქ მე დე ბის ლო გი კუ რი და ად ვი ლად გა სა გე ბი 
გან ვი თა რე ბის უქონ ლო ბა იყო მთა ვა რი მი ზე ზი 
იმი სა, თუ რა ტომ ვერ აღ წევ და „ფორმალისტური” 
კი ნო მა ყუ რებ ლამ დე. მსგავ სი ფორ მის, სტი ლი სა 
და დრა მა ტურ გი ის მქო ნე ფილ მე ბი უმალ ვე იხ ს-
ნე ბო და საბ ჭო თა კი ნო ეკ რა ნე ბი დან. სოც რე ა ლიზ-
მი არ გუ ლის ხ მობს ხე ლოვ ნე ბის ისე თი ნი მუ შე ბის 
შექ მ ნას, რომ ლე ბის თ ვი საც და მა ხა სი ა თე ბე ლი იქ-
ნე ბო და გან ცალ კე ვე ბუ ლად, მხო ლოდ ფორ მა ან 
მხო ლოდ ში ნა არ სი. სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მი 
თა ვი სი არ სით დი ა ლექ ტი კუ რი ა. ის ითხოვს ფორ-
მი სა და ში ნა არ სის ერ თი ა ნო ბას, ამი ტომ სოც რე ა-
ლიზ მის უპირ ვე ლე სი მტე რი ფორ მა ლიზ მი ა.

საბ ჭო თა იდე ო ლო გი ის მი ხედ ვით, ფორ მა-
ლიზ მი კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის მთა ვარ საფ-
რ თხეს და ძი რი თად შე მა ფერ ხე ბელ ძა ლას წარ-
მო ად გენ და. ჟურ ნალ „საბჭოთა ხე ლოვ ნე ბის” 
რე დაქ ტო რი ალექ სან დ რე დუ დუ ჩა ვა სტა ტი ა ში 

ისტორიის გადაკითხვა

30-იანიწლებისქართულიკინო
უნიფიცირებულისტილის„ძიებაში”

ლე ვან აბ დუ შე ლიშ ვი ლი

კადრი ფილმიდან დარიკო
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„ფორმალიზმისა და გა უბ რა ლო ე ბის წი ნა აღ მ დეგ” 
წერს: „...ფორმალიზმზე, მხედ ვე ლო ბა ში გვყავს ის 
ცალ კე უ ლი ფორ მა ლის ტე ბი, რო მელ თა მხატ ვ რულ 
პრაქ ტი კა ში ჯერ კი დევ მთლი ა ნად არ არის ბურ-
ჟუ ა ზი უ ლი ხე ლოვ ნე ბის შე მოქ მე დე ბი თი მე თო-
დის ტრა დი ცია დაძ ლე უ ლი, ამი ტო მაც, სა ჭი როა 
ბრძო ლა მა თი შე მოქ მე დე ბი თი გა და ხა ლი სე ბი სათ-
ვის სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის მი მარ თუ ლე ბით” 
(საბჭოთა ხე ლოვ ნე ბა,1936/3). 

1930-იან წლებ ში საბ ჭო თა პრო პა გან დის ტუ-
ლი მე დია მი ზან მი მარ თულ იერიშს ახორ ცი ე ლებს 
ფორ მა ლის ტე ბის წი ნა აღ მ დეგ. ხალხს აჯე რებ-
დ ნენ, რომ ფორ მა ლიზ მი ფეს ვე ბით და სავ ლე თი 
ევ რო პის, კერ ძოდ, გერ მა ნი ის ფი ლო სო ფი ის მის-
ტი ციზ მ თან და იდე ა ლიზ მ თან იყო და კავ ში რე ბუ-
ლი. ფორ მა ლის ტე ბის და მარ ცხე ბა კი მხო ლოდ და 
მხო ლოდ სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის პო ზი ცი ი-
დან იყო შე საძ ლე ბე ლი.

ზე მოთ აღ ნიშ ნულ სტა ტი ა ში დუ დუ ჩა ვა, 
სოც რე ა ლიზ მის სა დი დებ ლად, სტა ლი ნის სიტყ-
ვებს იმოწ მებს: „ყველაფერი ის, რაც გე ნი ა ლუ-
რია – ყო ველ თ ვის დი ად სი სა და ვეს წარ მო ად გენს 
და ყო ველ თ ვის გა სა გე ბი ა, მაგ რამ ფორ მა ლის-
ტე ბი სო ცი ა ლის ტუ რი ხე ლოვ ნე ბის ამ ძი რი თად 
მოთხოვ ნას გან გებ ივიწყე ბენ, და ფიქ რო ბენ, რომ 
ხე ლოვ ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა ფარ თო აუდი ტო რი ის 
მი ერ მის ვერ გა გე ბა ში ა”. ამის სა პი რის პი როდ, ავ-
ტო რი არ ით ვა ლის წი ნებს, რომ ხშირ შემ თხ ვე ვა ში 
ეს „დიადი სი სა და ვე” პრი მი ტი ვიზმს ვერ სცდე ბა 
და სწორ ხა ზოვ ნე ბა ხე ლოვ ნე ბის პირ და პი რი მტე-
რი ა. დუ დუ ჩა ვას სტა ტი ა ში კი დევ არა ერთ სა ინ ტე-
რე სო პა საჟს ვაწყ დე ბით, სა დაც ავ ტო რი ფორ მა-
ლიზმს შემ დე გი ეპი თე ტე ბით ამ კობს: „ზაუმური 
ტრი უ კო ბა”, „გამრუდება”, „დეფორმაცია” და ა. შ.. 
მაგ რამ, პი რა დად ჩემ თ ვის, გან სა კუთ რე ბით სა-
ყუ რადღე ბოა მი სი მო საზ რე ბა გუ დი აშ ვი ლის შე-
სა ხებ: „გუდიაშვილი ქარ თულ მხატ ვ რო ბა ში სი მა-
ხინ ჯის ეს თე ტი კის პირ ვე ლი შემ ქ მ ნე ლი ა”. ალ ბათ, 
მკითხ ვე ლი იფიქ რებს, რომ ავ ტო რი გუ დი აშ ვილ ზე 
უარ ყო ფით კონ ტექ ს ტ ში სა უბ რობს, თუმ ცა სტა-
ტი ის სრუ ლად წა კითხ ვის შემ დეგ აზრს შე იც ვ ლის. 
დუ დუ ჩა ვა გამ რუ დე ბა ზე და დე ფორ მა ცი ა ზეც თა-
ნახ მა ა, თუ სათ ქ მე ლი სოც რე ა ლიზ მის იდე ო ლო-
გი ურ პრიზ მა ში თავ ს დე ბა. მაგ რამ, ამას თა ნა ვე, 
დას ძენს, რომ „მხნე კომ კავ ში რე ლის დე ფორ მა ცი-
უ ლი ფორ მით გად მო ცე მა და უშ ვე ბე ლი ა”. ამ გ ვარ 
ოდი ო ზურ მო საზ რე ბებს სოც რე ა ლიზ მის შე სა ხებ 
ხში რად ამო ი კითხავთ საბ ჭო თა პრო პა გან დის ტუ-
ლი პრე სის ყვი თელ ფურ ც ლებ ზე, რომ ლის გან-
ხილ ვა საც შე ვეც დე ბი ამ სტა ტი ა ში.

მი ხე ილ ჭი ა უ რე ლი 1936 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბულ 
წე რილ ში „როგორ ვმუ შა ობ კი ნო ფილმ არსენაზე” 
სა უბ რობს სა კუ თარ შე მოქ მე დე ბით საქ მი ა ნო ბა-
ში ფორ მა ლიზ მის გან გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ: 
„პირადათ ჩე მი მუ შა ო ბის მე თო დი მი მარ თუ ლია 
კი ნო ში ფორ მა ლიზ მი სა და ნა ტუ რა ლიზ მის რე-
ცი დი ვე ბის გან თა ვი სუფ ლე ბი სა გან და ის ნა წი-
ლობ რი ვი სქე მა ტიზ მი, რო მე ლიც ჩემს მი ერ გა-

კე თე ბულ სუ რათ უკანასკნელ მას კა რად ში იყო, 
არსენაში მთლი ა ნად იქ ნე ბა დაძ ლე უ ლი სო ცი ა-
ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის მე თო დის ფარ თოდ გა მო ყე-
ნე ბით” (საბჭოთა ხე ლოვ ნე ბა, 1936/3).

1933 წლის 23 აპ რი ლის დად გე ნი ლე ბით, და-
იწყო ახა ლი ეტა პი საბ ჭო თა კი ნე მა ტოგ რა ფის 
გან ვი თა რე ბა ში. „ბრძოლა მა ღა ლი იდე უ რი და 
მხატ ვ რუ ლი ხა რის ხის შემ ც ვე ლი ფილ მე ბი სათ-
ვის” მთა ვარ ლო ზუნ გად იქ ცა. ფილმს მხატ ვ რულ 
სა ხე ებ ში უნ და ეჩ ვე ნე ბი ნა ახა ლი ქვეყ ნის მშე-
ნე ბე ლი ადა მი ა ნი, მი სი ფორ მი რე ბის მრა ვალ მ ხ-
რი ვად ღრმა პრო ცე სი, მი სი სა წარ მოო და სა ყო-
ფაცხოვ რე ბო ურ თი ერ თო ბე ბის ხა რის ხობ რი ვად 
ახა ლი ფორ მე ბი.

კი ნო სუ რა თის გან პირ და პირ და და უ ფა რა-
ვად მო ითხოვ დ ნენ მუ შა თა კლა სის იდე ე ბი სა და 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის შე სა ფე რის აზ რი სე ულ სიღ-
რ მეს, პრობ ლე მუ რო ბას. ამი ტომ კი ნოდ რა მა ტურ-
გი ას მთა ვა რი გან მ საზღ ვ რე ლი ელე მენ ტის ად გი-
ლი ეკა ვა. 

სოც რე ა ლის ტუ რი ხე ლოვ ნე ბის იდე ო ლოგ თა 
შე ხე დუ ლე ბით, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სცე ნა რის 
ხა რის ხი გან საზღ ვ რავ და მათ მი ერ აღ ნიშ ნულ 
ფუნ ქ ცი ა თა გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, მათ და ას კ ვ ნეს, რომ აუცი-
ლე ბე ლი იყო სა უ კე თე სო, კვა ლი ფი ცი უ რი საბ ჭო-
თა მწერ ლე ბის ჩაბ მა სო ცი ა ლის ტუ რი კი ნე მა ტოგ-
რა ფის თ ვის ბრძო ლა ში.

ლი ტე რა ტუ რათ მ ცოდ ნე, „ფუტურისტ-ლეფე-
ლთა” ჯგუ ფის ერ თ -ერ თი ორ გა ნი ზა ტო რი და 
თე ო რე ტი კო სი ბე სა რი ონ ჟღენ ტი საბ ჭო თა მწერ-
ლებს არაპ რო ფე სი ო ნა ლიზ მ ში ადა ნა შა უ ლებს: 
„იყო ფაქ ტე ბი, რო ცა ზო გი ერ თ მა მწერ ლებ მა არ 
შე ას რუ ლეს კი ნო- მ რეწ ვე ლო ბის წი ნა შე ხელ შეკ-
რუ ლე ბით ნა კის რე ბი ვალ დე ბუ ლე ბა ნი, ეს მწერ-
ლე ბი კი ნოდ რა მა ტურ გი ის დარ გ ში მუ შა ო ბას არ 
სთვლი ან თა ვი ან თი მხატ ვ რუ ლი ავ ტო რი ტე ტის 
საქ მედ” (საბჭოთა ხე ლოვ ნე ბა, 1933) – ცხა დი ა, 
მკითხ ვე ლი სათ ვის მე ტად სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბო და, 
წე რი ლის ავ ტორს კონ კ რე ტუ ლი მწერ ლე ბი ან და 
ფილ მე ბი რომ და ე სა ხე ლე ბი ნა, მაგ რამ, რო გორც 
ჩანს, 1933 წლის მდგო მა რე ო ბით, ამ ავ ტო რებს 
ჯერ კი დევ ეძ ლე ო დათ შან სი „გარდასაქმნელად”.

კი ნომ ცოდ ნე შალ ვა ალ ხა ზა ნიშ ვი ლი სტა ტი-
ა ში „კინო-სპეციფიურობა და დრა მა ტურ გი ის სა-
კითხე ბი” ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს ამე რი კუ ლი 
კი ნო სა და ლი ტე რა ტუ რის ურ თი ერ თო ბა ზე. ალ-
ხა ზა ნიშ ვი ლის აზ რით, საბ ჭო თა კი ნომ უნ და გა ი-
ზი ა როს ამე რი კუ ლი კი ნოდ რა მა ტურ გი ის გა მოც-
დი ლე ბა. მაგ რამ, ცხა დი ა, ამ „გაზიარებაში” არ 
იგუ ლის ხ მე ბა ამე რი კუ ლი ანა ლო გის შექ მ ნა. უნ და 
მომ ხ და რი ყო ამე რი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის კრი ტი-
კუ ლად გა და მუ შა ვე ბა და ათ ვი სე ბა, იმი სათ ვის, 
რომ, საბ ჭო თა კი ნო ხე ლოვ ნე ბის მიღ წე ვე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, შექ მ ნი ლი ყო საბ ჭო თა კი ნოდ რა-
მა ტურ გი ის თე ო რი ა.

კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დია სტა ტი ა ში 
„ქართული სტი ლი სათ ვის” სა უბ რობს ქარ თულ 
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სტილ ზე, რო მე ლიც დღის სი ნათ ლე ზე გა მოს ვ-
ლას ვერ ახერ ხებს, სრუ ლი ად ჩა კარ გუ ლია რა ღაც 
გა უ გე ბარ და გა უ გო ნარ ფორ მებ ში: „არ მეს მის 
სწო რედ, რად წარ მო უდ გე ნი ათ, რომ მუ შა რე ვო-
ლუ ცი ო ნე რი ან რე ვო ლუ ცი ის ბე ლა დი უთუ ოდ 
მო ღუ შუ ლი ღაწ ვ მა ღა ლი უნ და იყო სო. გა ნა არ 
შე იძ ლე ბა მუ შა გა მო ხა ტო რო გორც ლა მა ზი, ტან-
წყო ბი ლი, ბრგე, ვაჟ კა ცი, სა ხე ზე ღი მი უკ რ თო-
დეს, ამა ყად იდ გეს და წელ ში გა მარ თუ ლი იყოს?! 
რად უნ და გა მო სა ხონ მა ინც და მა ინც ჯუ ჯა, ან 
უზო მოდ ახ მა ხი, გა ბო რო ტე ბუ ლი სა ხის პატ რო ნი, 
შუბ ლ მო ღუ შუ ლი, მუშ ტებ მო მარ ჯ ვე ბუ ლი? ყოვ-
ლად უგე მურ და უნი ჭო პრო დუქ ცი ას აწ ვ დის მა-
სებს ჩვე ნი კი ნომ რეწ ვე ლო ბა.” (საბჭოთა ხე ლოვ-
ნე ბა, ,,ქართული სტი ლი სათ ვის”, 1933).

საბ ჭო თა მა ყუ რე ბელ მა სი კო დო ლი ძის 
დარიკო (1936) მი ი ღო, რო გორც გმი რუ ლი, ის ტო-
რი უ ლად გა მარ თ ლე ბუ ლი, ოპ ტი მიზ მის შემ ც ვე ლი 
ნა წარ მო ე ბი. „სურათის ავ ტორ მა დი დი მხატ ვ რუ-
ლი გე მოვ ნე ბით და სი მარ თ ლით, გულ წ რ ფე ლო-
ბით და ში ნა გა ნი ექ ს პ რე სი ით შექ მ ნა იდე უ რად 
ამაღ ლე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი დრა მა, რო მე ლიც თა-
ვის ემო ცი უ რო ბით და მა ყუ რე ბელ ში ბრძო ლის 
ცეცხ ლის გაღ ვი ვე ბით კი ნო ხე ლოვ ნე ბის სა უ კე-
თე სო ნა წარ მო ებ თა ფონ დ ში შე ვა” – „საბჭოთა ხე-
ლოვ ნე ბა”, 1937 წე ლი (ავტორი უც ნო ბი ა).

ავ ტო რის აზ რით. სი კო დო ლი ძის და რი კო, რო-
გორც მხატ ვ რუ ლი სა ხე, ქარ თ ვე ლი მებ რ ძო ლი 
ქა ლის კრე ბი თი სა ხე ა: „ქართველმა ხალ ხ მა თა-
ვის წი ა ღი დან არა ერ თი და ორი ე. წ. „ვაჟკაცი”-

ქალი წა მო ა ყე ნა, მა გა ლი თის თ ვის მა თე- მა ი ას 
და სა ხე ლე ბა კმა რა. ამი ტომ გვჯე რა და რი კოს 
„ვაჟკაცობა” და ოპ ტი მის ტუ რი ქრო ლა წინ. ეს 
არის არა ფან ტა ზი ა, არა მედ მხატ ვ რუ ლი სი მარ თ-
ლე, რო მელ საც რე ა ლიზ მი ეწო დე ბა”. 

სრუ ლი ად სა პი რის პი რო აზრს ავი თა რებს დ. 
ხინ თი ბი ძე წე რილ ში „კინო სცე ნა რი „დარიკო”. 
ავ ტო რი პირ და პირ დი რექ ტი ვებს იძ ლე ვა იმის შე-
სა ხებ, თუ რო გორ უნ და და იხ ვე წოს სცე ნა რი და 
გან ვი თარ დეს და რი კოს პერ სო ნა ჟი: „სცენარში 
მო ი პო ვე ბა სუს ტი სცე ნე ბი, რო მე ლიც უთუ ოდ 
შეს წო რე ბუ ლი უნ და იქ ნეს. სა ჭი როა და რი კოს სა-
ხის რო მან ტი უ ლი გა ტა ცე ბის გან თა ვის შე კა ვე ბა. 
და რი კო, რო გორც სი მო ნას შეყ ვა რე ბუ ლი ქა ლის, 
და და რი კო, რო გორც რაზ მის მე თა ურს შო რის ბუ-
ნებ რი ვი კავ ში რი უნ და გა მო ი ძებ ნოს, ამას თა ნა ვე 
უნ და შემ ცირ დეს მი სი „სავაჟკაცო” ხა სი ა თის ეპი-
ზო დე ბი, სი მო ნას გმი რუ ლი სა ხის გაძ ლი ე რე ბის 
ხარ ჯ ზე” (საბჭოთა ხე ლოვ ნე ბა, 1935/2).

საბ ჭო თა კი ნე მა ტოგ რა ფის ჟან რებს შო რის 
ყვე ლა ზე ჩა მორ ჩე ნი ლად კო მე დი ის ჟან რი მი იჩ-
ნე ო და. ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის ძი რი თად მი ზე ზად სუ-
რა თის იდე ო ლო გი უ რი სი სუს ტე სა ხელ დე ბო და. 
ამ მხრივ გა მო სარ ჩე ვია კო ტე მი ქა ბე რი ძის „ჩემი 
ბე ბი ა”, რო მელ მაც 30-იანი წლე ბის და საწყის ში 
დი დი დის კუ სია გა მო იწ ვია კი ნე მა ტოგ რა ფის ტ-
თა წრე ში. ფილ მი აიკ რ ძა ლა ეკ რან ზე გა საშ ვე ბად 
იდე ო ლო გი უ რი სი სუს ტის გა მო. ასე თი ვე ბე დი 
ეწია რუ სი რე ჟი სო რის მედ ვედ კი ნის კო მე დი უ რი 
ჟან რის ფილ მებ საც: ზღაპარი თეთრ მოზ ვერ ზე 

ისტორიის გადაკითხვა
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და დაიჭი ქურ დი. 
საბ ჭო თა „ნამდვილ” კი ნო კო მე დი ე ბად ით ვ ლე-

ბო და სულ რამ დე ნი მე კი ნო სუ რა თი: დონ დი ე გო 
და პე ლა გე ა (რეჟ. პეტ რო ვი) და ახალგაზრდობა 
იმარ ჯ ვებს (რეჟ. მი ხე ილ გე ლო ვა ნი). სა ქარ თ ვე-
ლოს სახ კინ მ რეწ ვ მა 1934 წელს გა მო უშ ვა კო მე დი-
უ რი ჟან რის მხატ ვ რუ ლი ფილ მი ნახვამდის (რეჟ. 
გი ორ გი მა კა რო ვი). საბ ჭო თა პრე სის მი ხედ ვით, 
მა კა რო ვის ფილ მი არ შე იძ ლე ბო და ჩათ ვ ლი ლი ყო 
სრულ ყო ფილ კო მე დი ად, მი უ ხე და ვად სუ რათ ში 
არ სე ბუ ლი მთე ლი რი გი კო მე დი უ რი ად გი ლე ბი სა.

„რეჟისორს მიზ ნად და უ სა ხავს რე ვო ლუ ცი ო-
ნე რი ლო მა ძის პერ სო ნა ჟის გა მას ხა რა ვე ბა. თა ვა-
დის ტან საც მელ ში გა დაც მუ ლი ლო მა ძე გა სა მარ თ-
ლე ბუ ლია მი სი თა ნა მებ რ ძო ლე ბის მი ერ” – წერს დ. 
ხინ თი ბი ძე მა კა რო ვის ფილ მ ზე (საბჭოთა ხე ლოვ-
ნე ბა, ნახვამდის. 1934). 30-იანი წლე ბის მი წუ რულს 
სოც რე ა ლიზ მის დღის წეს რიგ ში ახა ლი ამო ცა ნე ბი 
გაჩ ნ და. რო გორც უკ ვე არა ერ თ გ ზის აღ ვ ნიშ ნეთ, 
პრო პა გან დის ტუ ლი მე დია სოც რე ა ლიზ მის ამო სა-
ვალ წერ ტი ლად მის „ნამდვილობას” ასა ხე ლებ და. 
ბურ ჟუ ა ზი ულ ხე ლოვ ნე ბას კი სი ნამ დ ვი ლის გან 
მოწყ ვე ტილს, აწ მ ყო სა და მო მავ ლის უარ მ ყო ფელს 
უწო დებ და, რომ ლის „ლაიტმოტივიც თავ და ვიწყე-
ბა, აღ ვი რახ ს ნი ლო ბა და სიც რუე იყო”. 

მაგ რამ, მი უ ხე და ვად საბ ჭო თა კი ნო ხე ლოვ ნე-
ბის მთე ლი რი გი „მიღწევებისა”, ბოლ შე ვი კე ბის 
აზ რით, ჯერ კი დევ არ იყო ათ ვი სე ბუ ლი ის სფე რო-
ე ბი, რომ ლის სა ჭი რო ე ბაც მათ ის ტო რი ულ მა აუცი-
ლებ ლო ბამ და ა კის რა. ვინ მე კა ლა ძე 1939 წელს 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ა ში „გარდატეხა კი ნო ხე-
ლოვ ნე ბა ში” წერს: „თუ გა დავ ხე დავთ არ სე ბუ ლი 
ფილ მე ბის ფონდს (ლაპარაკია საბ ჭო თა ფილ მებ-
ზე) აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ მა თი დი დი უმ რავ ლე სო ბა 
მიძღ ვ ნი ლია ის ტო რი ულ - რე ვო ლუ ცი უ რი თე მე ბი-
სად მი. ქრო ნო ლო გი უ რად ჩვე ნი კი ნო- სუ რა თე ბი 
მოქ ცე უ ლია იმ ფარ გ ლებ ში, რომ ლის საზღ ვ რა დაც 
ით ვ ლე ბა და ახ ლო ე ბით 1920 წე ლი. კო მუ ნიზ მის 
მშე ნე ბელ თა ცხოვ რე ბი სა და მა თი სა კა ცობ რიო 
შრო მის ჩვე ნე ბა სრულ ყო ფით, საბ ჭო თა კი ნე მა-
ტოგ რა ფი ამ დღემ დე ვერ გა დაჭ რა. ახა ლი ყო ფის 
ჩვე ნე ბა კი კი ნე მა ტოგ რა ფი ა ში სადღე ი სო საქ მე ა” 
(საბჭოთა ხე ლოვ ნე ბა, 1939/1-4).

ფაქ ტობ რი ვად, სტა ტი ის ავ ტო რი ვ. კა ლა ძე 
წუხს, დროს ჩა მოვ რ ჩით და თა ნა მედ რო ვე ო ბას 
უნ და ავუწყოთ ფე ხი ო: „ჩვენ ხე ლი უნ და მივ ყოთ 
თა ნა მედ რო ვე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე ამ ბე ბის მარ-
ქ სის ტულ და მუ შა ვე ბას”.

კა ლა ძის ეს მო საზ რე ბა, რო მე ლიც წარ სუ ლის 
მი ვიწყე ბა სა და აწ მ ყო თი ცხოვ რე ბას უკავ შირ დე-
ბა, სტა ლი ნის პო ლი ტი კის პირ და პი რი გა მო ძა ხი-
ლი ა. პრინ ციპ ში, არა მარ ტო სტა ლი ნის, ზო გა დად, 
სოც რე ა ლიზ მის.

მას შემ დეგ, რაც სტა ლინ მა თა ვი სი კულ ტის, 
მი თო ლო გი უ რი საბ ჭო ე თის ხა ტის, რო გორც ახა-
ლი სამ ყა როს დე მი ურ გის შექ მ ნა და იწყო, ცხა დი 
გახ და, რომ ორი ბე ლა დი აღა რა ვის სჭირ დე ბო და. 
სტა ლი ნი ნა ბიჯ - ნა ბიჯ ცდი ლობს ლე ნი ნის ჩა ნაც-

ვ ლე ბას, ცხა დი ა, მის სა ხელს მთლი ა ნად ვერ გა-
აქ რობ და, მაგ რამ ის მა ინც უნ და მო ე ხერ ხე ბი ნა, 
რომ მას ზე მაღ ლა მდგა რი ყო. ამი ტო მაც გახ და 
სა ჭი რო დღე ვან დე ლო ბა ზე ფიქ რი, იმ რე ა ლო ბა ზე 
ფიქ რი, სა დაც ლე ნი ნი მკვდა რია და, შე სა ბა მი სად, 
მი სი კი ნო სუ რა თებ ში გა ცოცხ ლე ბა /უკ ვ დავ ყო ფაც 
დღის წეს რი გი დან ამო ვარ დ ნი ლი ა. და მარ თ ლაც, 
სოც რე ა ლიზ მის პე რი ოდ ში გა და ღე ბულ ფილ მებს 
რომ გა დავ ხე დოთ, ად ვი ლად შე სამ ჩ ნე ვი ა, რომ აქ 
მთა ვა რი აქ ტო რი სტა ლი ნია და არა ლე ნი ნი.

დას კ ვ ნის სა ხით, რომ შე ვა ჯა მოთ, სოც რე-
ა ლიზ მი, რო გორც ჭი ა უ რე ლი ამ ბობ და, სტა ლი-
ნის უკ ვ და ვი ფორ მუ ლის გა მო ხა ტუ ლე ბა იყო: 
„ფორმით ნა ცი ო ნა ლუ რი და ში ნა არ სით სო ცი ა-
ლის ტუ რი”. სწო რედ ამ ყალ ბ მა ფორ მუ ლამ შექ მ-
ნა ხე ლოვ ნე ბა ში საბ ჭო თა სოც რე ა ლიზ მი, სტა ლი-
ნუ რი რე ჟი მი, რო მელ მაც ეტა პობ რი ვად თით ქ მის 
მთლი ა ნად ჩა ახ შო და ჩა ა ბე ტო ნა ხე ლოვ ნე ბის 
ყვე ლა ის ფორ მა თუ გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბა, რაც 
რა ი მე სა ხით მა ინც უკავ შირ დე ბო და ხე ლოვ ნე ბის 
ჭეშ მა რიტ გა გე ბას. 

კადრი ფილმიდან უკანასკნელი მასკარადი
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კრის ტი ან მეც მა თა ვის საკ ვან ძო ნაშ რომ-
ში წარ მო სახ ვი თი აღ მ ნიშ ვ ნე ლი: ფსი ქო-
ა ნა ლი ზი და კი ნო სიზ მარ სა და ფილ მის 
ყუ რე ბის პრო ცე სებს შო რის გა მოკ ვე თა 
ნა წი ლობ რი ვი ნა თე სა ო ბა და არას რუ-

ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი. პირ ვე ლი და უმ თავ რე სი გან-
ს ხ ვა ვე ბა, რა თქმა უნ და, ის არის, რომ სიზ მარ-
ში ადა მი ან მა არ იცის, რომ ეს სიზ მა რი ა, მა შინ 
რო დე საც ფილ მის ყუ რე ბი სას მან იცის, რომ მის 
წი ნა შე ფილ მია და არა რე ა ლო ბა. თუ კი ფრო ი დი-
სე უ ლი თე ო რი ის მი ხედ ვით სიზ მა რი ყო ველ თ ვის 
სურ ვი ლის ას რუ ლე ბას გა ნა სა ხი ე რებს, ფილ მის 
შემ თხ ვე ვა ში სხვაგ ვა რი ვი თა რე ბა ა, რად გა ნაც 
მას ფეს ვე ბი რე ა ლო ბა ში აქვს და არა ქვეც ნო ბი-

ერ ში. სურ ვი ლის ას რუ ლე ბის ეფექ ტი შე იძ ლე ბა 
იყოს მიღ წე უ ლი, შე იძ ლე ბა – არა. შე სა ბა მი სად, 
სიზ მარ თან შე და რე ბით, რო მე ლიც სი ა მოვ ნე ბის 
პრინ ციპ ზეა დამ ყა რე ბუ ლი, ფილ მის მდგო მა რე ო-
ბა უფ რო მე ტად რე ა ლო ბის პრინ ციპს ეფუძ ნე ბა: 
მარ თა ლი ა, სა ბო ლოო მი ზა ნი აქაც სი ა მოვ ნე ბის 
მი ღე ბა ა, მაგ რამ მის მიღ წე ვამ დე ფილ მი ხან და-
ხან გრძელ ტაქ ტი კურ გა დახ ვე ვებს მი მარ თავს, 
რო მე ლიც მა ყუ რე ბელს აც ბუ ნებს. სწო რედ ამი-
ტო მაც, მე ცის თა ნახ მად, ფილ მი ოც ნე ბას თან 
უფ რო ახ ლოს დგას, ვიდ რე სიზ მარ თან. ოც ნე ბა, 
მარ თა ლი ა, მღვი ძა რე გო ნე ბის ნა ყო ფი ა, თუმ ცა 
მა ინც არაც ნო ბი ერ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი.

ლევ კუ ლე შო ვის სა ბავ შ ვო ფილ მი ციმ ბი რე-
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ლე ბი, რო მე ლიც ეკ რან ზე 1941 წელს გა მო ვი და, 
შე სა ნიშ ნავ მა გა ლითს წარ მო ად გენს, თუ რო გორ 
ახ დენს თა ვად ფილ მი სიზ მარ სა და რე ა ლო ბას 
შო რის საზღ ვ რის გა ბუნ დო ვა ნე ბას გა მიზ ნუ-
ლად. მა ყუ რე ბე ლი მას სიზ მ რი სე ულ /ოც ნე ბი სე-
ულ მდგო მა რე ო ბა ში შეჰ ყავს და კი ნო ხერ ხე ბის 
მეშ ვე ო ბით გა მოკ ვეთს მათ შო რის ნა თე სა ო ბას. 
ფილ მი ტომ სო ი ე რი სე უ ლი სა უ კე თე სო ტრა დი-
ცი ით აღ წერს მო ზარ დ თა მცდე ლო ბას, იპო ვონ 
„განძი”. საბ ჭო თა ბავ შ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში ეს ჩი-
ბუ ხი ა, რო მე ლიც ოდეს ღაც სტა ლინს ეკუთ ვ ნო-
და. ისი ნი მი ზანს აღ წე ვენ, თუმ ცა აღ მოჩ ნ დე ბა, 
რომ ეს სა ნუკ ვა რი ნივ თი არც არას დ როს ყო-
ფი ლა სტა ლი ნის. მთა ვა რი გმი რე ბი, პე ტია და 
სე რი ო ჟა, მას თან შეხ ვედ რა ზე ოც ნე ბო ბენ და 
დაბ რ კო ლე ბე ბის გა და ლახ ვის შემ დეგ ხვდე ბი ან 
კი დეც, თუმ ცა მა ყუ რე ბე ლი ამ შეხ ვედ რას მხო-
ლოდ სიზ მარ ში ხე დავს, რო მე ლიც შინ დარ ჩე ნილ 
მათ მე გო ბარს ვა ლი ას ესიზ მ რე ბა! სტა ლი ნის 
როლს მი ხე ილ გე ლო ვა ნი ას რუ ლებს, ნი ჭი ე რი რე-
ჟი სო რი და მსა ხი ო ბი, რო მე ლიც ნა ცი ა თა მა მის 
უფ რო სიმ პა თი ურ კი ნო ო რე უ ლად იქ ცა. ფილმს 
უარ ყო ფი თი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყ ვა, რაც რე ა ლო-
ბი სა და დე კო რა ცი ის, სი ნამ დ ვი ლი სა და სიზ მ რის 
საზღ ვ რის გა ბუნ დო ვა ნე ბამ კი არ გა ნა პი რო ბა, 
არა მედ, ოქ სა ნა ბულ გა კო ვას დაკ ვირ ვე ბით, რე-
ჟი სო რის მცდე ლო ბამ, ამ საზღ ვ რის ჩა ნაც ვ ლე ბა- 
გა ბუნ დო ვა ნე ბის თ ვის ფსი ქო ლო გი უ რი მო ტი ვა-
ცია მო ე ძებ ნა: ფილ მი საფ რ თხედ იყო მიჩ ნე უ ლი, 
რად გა ნაც ეს იყო ზრდას რულ თა კო ლექ ტი უ რი 
ოც ნე ბის კენ მი მარ თუ ლი სა ბო ტა ჟი, რა საც ასე 
და ჟი ნე ბით ახორ ცი ე ლებ და სო ცი ა ლის ტუ რი რე-
ა ლიზ მი კი ნოს მეშ ვე ო ბით (Oksana Bulgakowa, 
Spatial Figures in Soviet Cinema of the 1930s, 
2003). ამ პე რი ოდ ში ფილ მე ბი გა მიზ ნუ ლად კვე-
ბავ და მო სახ ლე ო ბას ზღაპ რე ბით ნა ყო ფი ე რი კო-
ლექ ტი უ რი ფერ მე ბი სა და ბედ ნი ე რი, ჯან მ რ თე ლი 
მუ შე ბის შე სა ხებ, რო დე საც არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბა 
სა პი რის პი რო იყო. კუ ლე შო ვის მი ერ ციმ ბი რე-
ლებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი კი ნო ხერ ხე ბი ააშ კა რა ვებს 
სა ზო გა დო ე ბის სიზ მ რი სე ულ მდგო მა რე ო ბას და 
ვერ ცხ ლის ფე რი ეკ რა ნის ფუნ ქ ცი ას.

სა ბავ შ ვო ფილ მებს შე და რე ბით ნაკ ლე ბი ყუ-
რადღე ბა ექ ცე ვა საბ ჭო თა ფილ მე ბის შეს წავ-
ლი სას. საბ ჭო თა კავ შირ ში, ზო გა დად, სა ბავ შ ვო 
ტექ ს ტე ბის ჟან რი ოცი ა ნი წლე ბი დან მო ყო ლე ბუ-
ლი გა მო ი ყე ნე ბო და სა ხელ მ წი ფო სა და კო მუ ნის-
ტუ რი პარ ტი ის გამ კ რი ტი კე ბელ იარა ღად. ამის 
ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი მა გა ლი თია კორ ნეი ჩუ კოვ ს-
კის ლექ სი დიდი შა ვი ტა რა კა ნი, რო მელ შიც მან 
ალე გო რი უ ლად კო მუ ნის ტურ პარ ტი ა ში მიმ-
დი ნა რე ძა ლა უფ ლებ რი ვი ბრძო ლა გა აკ რი ტი კა 
(ულვაშიანი ტა რა კა ნი ულ ვა ში ან სტა ლინს გა-
ნა სა ხი ე რებ და (Rosalind Marsh, Images of Dic-
tatorship: Portraits of Stalin in Literature, 1989)). 
მსგავს სტრა ტე გი ას მი მარ თა მოგ ვი ა ნე ბით მა-
რი ამ ტყე მა ლა ძემ, იგი ვე მა რი ჯან მა, რო მელ მაც 
თავ და პირ ვე ლად სა ხე ლი პო ე ზი ა ში ქა ლის სექ სუ-

ა ლო ბის თე მის გაჟ ღე რე ბით გა ით ქ ვა, თუმ ცა ად-
რე უ ლი 1930-იანი წლე ბი დან სა ბავ შ ვო მწერ ლად 
გა და იქ ცა (თამთა მე ლაშ ვი ლი, მარიჯანი, 2014). 
ეს ტრა დი ცია კი ნო შიც გაგ რ ძელ და და ციმ ბი რე-
ლე ბი სწო რედ ამ გ ვა რი სუბ ვერ სი ის მა გა ლი თი ა. 
იგი აშიშ ვ ლებს რე ა ლო ბის წარ მო სახ ვით ჩა ნაც-
ვ ლე ბის მოთხოვ ნი ლე ბას (რასაც ბულ გა კო ვა 
„ინფანტილურ ნევ როზს” უწო დებს), რი თაც მთე-
ლი სტა ლი ნის ტუ რი კულ ტუ რა იყო შეპყ რო ბი ლი. 

ფილ მ ში მუდ მი ვად იგ რ ძ ნო ბა ურ თი ერ თ ქ-
მე დე ბა სიზ მარ სა და რე ა ლო ბას, წარ მო სახ ვა სა 
და უტყუ ა რო ბას შო რის. ეს გა მო ხა ტუ ლია არა 
მხო ლოდ სი უ ჟე ტის დო ნე ზე (ფილმის კულ მი-
ნა ცია სიზ მარ ში ვი თარ დე ბა), არა მედ ასე ვე გა-
მო ყე ნე ბუ ლი დე კო რა ცი ე ბი სა და კი ნო ხერ ხე ბის 
სა შუ ა ლე ბით. ფილ მი თა ვი დან ვე ცხა დად მიგ ვა-
ნიშ ნებს, რომ საზღ ვა რი სიზ მარ სა და რე ა ლო ბას 
შო რის, წარ მო სახ ვა სა და სი ნამ დ ვი ლეს შო რის 
დარ ღ ვე უ ლი ა: პირ ველ კად რ ში გა და ჭი მულ ტა ი-
გის პე ი ზაჟს მოქ ნი ლად ენაც ვ ლე ბა დე კო რა ცია 
და დაბ ნე უ ლო ბას იწ ვევს მა ყუ რებ ლის აღ ქ მა ში: 
ნამ დ ვი ლი ლან დ შაფ ტი და ხა ტულ პე ი ზაჟს ერ წყ-
მის, ნამ დ ვი ლი თოვ ლი – ხე ლოვ ნურს, ნამ დ ვი ლი 
ნაძ ვის ხე კი ხე ლოვ ნუ რად გა ნა თე ბულ სა ა ხალ წო 
ნაძ ვის ხედ გა და იქ ცე ვა აციმ ცი მე ბუ ლი ვარ ს კ ვ-
ლა ვით. ფილ მის მთა ვა რი გმი რე ბი სა ა ხალ წ ლო 
ნაძ ვის ხეს თან არი ან თავ მოყ რი ლე ბი: სე რი ო ჟა, 
პე ტია და ვა ლი ა, რო გორც წარ ჩი ნე ბუ ლი ბავ შ-
ვე ბი, სა ჩუქ რებს იღე ბენ: ბი ჭე ბი ე. წ. „ფალიკურ 
სა ჩუქ რებს” – სა ნა დი რო თოფს და დურ ბინდს, 
ნივ თებს, რაც მას კუ ლი ნო ბას თან, ქმე დე ბას თან 
და მზე რას თან ასო ცირ დე ბა, ვა ლია კი – სა კა ბეს, 
რო მელ საც დე კო რა ცი უ ლი ფუნ ქ ცია აქვს. თუმ ცა 
ამ სა ჩუქ რე ბის გა მომ გ ზავ ნი თოვ ლის პა პა კი არ 
არის, რო მე ლიც უბ რა ლოდ სა ა ხალ წ ლო სცე ნას 
აფორ მებს, არა მედ კრემ ლ ში მყო ფი სტა ლი ნი და 
ამ რი ტუ ა ლით იგი ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად ასო ცირ-
დე ბა ჯა დოს ნუ რო ბას თან, გაცხა დე ბუ ლად ას რუ-
ლებს რა თოვ ლის პა პის მთა ვარ ფუნ ქ ცი ას. 

სტა ლი ნის მა გი უ რო ბა მომ დევ ნო სცე ნა ში 
მტკიც დე ბა, რო დე საც ლე ნი ნი სა და სტა ლი ნის 
ბი უს ტე ბით მორ თულ წი თელ კუთხეს თან მო ხუ ცი 
მო ნა დი რე დო შინ დო ნი (ინტერტიტრის მი ხედ ვით 
„ლეგენდებისა და ზღაპ რე ბის მცვე ლი”) ბი ჭებს 
სა ი დუმ ლოს ან დობს: აქ ვე, მათ სო ფელ ში ვი ღა-
ცას სტა ლი ნის ნა ქო ნი ჩი ბუ ხი აქვს! თურ მე გა და-
სახ ლე ბი დან გაქ ცე ვი სას სტა ლინს ად გი ლობ რი-
ვი მო ნა დი რე დახ მა რე ბია და მად ლო ბის ნიშ ნად 
სტა ლინს თა ვი სი ჩი ბუ ხი უჩუ ქე ბია სიტყ ვე ბით: 
„როცა მე გობ რის ჩი ბუხს მოს წევ, მე გო ბა რი გა-
გახ სენ დე ბა.” ეს ფრა ზა შემ დეგ არა ერ თხელ მე-
ორ დე ბა ფილ მის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხ ვა პერ-
სო ნა ჟე ბის მი ერ. ბუ ნებ რი ვი ა, ჩი ბუ ხიც მა გი უ რია 
სტა ლი ნის მსგავ სად: სწო რედ ამ ჩი ბუ ხის მეშ ვე-
ო ბით მო ა ხერ ხეს პარ ტი ზა ნებ მა ხი დის აფეთ ქე-
ბა, მტრის მა ტა რებ ლის თ ვის გზა რომ არ მი ე ცათ. 
მარ თა ლი ა, ჩი ბუ ხის პატ რო ნი იაპო ნე ლი ჯა რის-
კა ცის ტყვი ამ მოკ ლა, მაგ რამ თა ვად ჩი ბუ ხი დღე-
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საც აქ არის, სადღაც, და იგი სხვა ში არ შე იძ ლე ბა 
ვინ მეს შე ე შა ლოს, რად გან მას ტყვი ის ნაკ ვა ლე ვი 
ეტყო ბა. მო ხუ ცი დო შინ დო ნი ამ ბის და სას რულს 
მი სი ას აკის რებს გან ც ვიფ რე ბულ ბი ჭებს: „თქვენ 
უნ და იპო ვოთ ჩი ბუ ხი”. ამ გან დო ბის სცე ნას მოს-
დევს სუ ბი ექ ტუ რი მზე რით გა და ღე ბუ ლი კი ნო-
კად რე ბის სიზ მ რი სე უ ლი წყე ბა, რო მე ლიც წუთ ზე 
დიდ ხანს გრძელ დე ბა: თავ ბ რუ დახ ვე უ ლი ბი ჭე ბი 
ახ ლო ხე დით გა და ღე ბუ ლი და ერ თ მა ნეთ ზე და-
დე ბუ ლი კვამ ლი ა ნი ჩი ბუ ხე ბის კად რე ბის „ტყეში” 
მი იკ ვ ლე ვენ გზას. 

ჩი ბუხს, რო მე ლიც სტა ლი ნის გა ნუყ რე ლი 
ატ რი ბუ ტი იყო (ცალსახა ფსი ქო ა ნა ლი ტი კუ რი 
ფა ლი კუ რი სიმ ბო ლო), 1930-იან წლებ ში თა ვი-
სი სა კუ თა რი იკო ნოგ რა ფი უ ლი ის ტო რია ჰქონ-
და: გა ზეთ პრავ დას 1930 წლის ერ თ -ერთ ნო-
მერ ში ვიქ ტორ დე ნის ილუს ტ რა ცია და ი ბეჭ და, 
რო მელ ზეც სტა ლი ნის ჩი ბუ ხი დან ამო მა ვა ლი, 
თან დარ თუ ლი ტექ ს ტის თა ნახ მად „გამწმენდი 
კვამ ლი” ნეპ მენს, კუ ლაკ სა და მავ ნე ბელს ყელ-
ში წა ჭე რით ახ რ ჩობ და, შე სა ბა მი სად იგი უკ ვე 
კო დი რე ბუ ლი იყო ზე ბუ ნებ რი ვი ძა ლით. ბი ჭე-
ბის მი ერ ჩი ბუ ხის ძებ ნა ორ გ ვარ მნიშ ვ ნე ლო ბას 
ატა რებს: პირ ვე ლი არის მას კუ ლი ნო ბის მიღ წე-
ვა, და არა ნე ბის მი ე რი მა მა კა ცუ რო ბის, არა მედ 
ერ თა დერ თი ნამ დ ვი ლი, სტა ლი ნის მა მა კა ცუ-
რო ბის (ჩიბუხი მას ეკუთ ვ ნის), და ამა ვე დროს 
იმის მცდე ლო ბა, რომ დიდ მა სიმ ბო ლურ მა მა მამ 
ისი ნი შე ამ ჩ ნი ოს და შე იყ ვა როს.

აუცი ლე ბე ლია იმის გა აზ რე ბაც, თუ რას წარ-
მო ად გენ და ციმ ბი რის ტა ი გა, იმის გა სა გე ბად, თუ 
რო გორ ფუნ ქ ცი ო ნი რებს იგი ფილ მ ში. უსას რუ ლო 
წიწ ვო ვა ნი ტყე ე ბი სა და მა რა დი ულ ზამ თარ თან 
ასო ცი რე ბუ ლი სივ რ ცე მტკი ცედ არის და კავ ში-
რე ბუ ლი გა და სახ ლე ბებ თან კო ლექ ტი ურ მეხ სი ე-
რე ბა ში, დაწყე ბუ ლი ცა რის ტუ ლი კა ტორ ღე ბი დან 
და საბ ჭო თა გუ ლა გე ბით დამ თავ რე ბუ ლი. 1930-
იან წლებ ში ამას და ე მა ტა ისიც, რომ ჩრდი ლო ე-
თი, კერ ძოდ კი არ ქ ტი კა, „სტალინისტური რუ სე-
თის მი თუ რი პე ი ზა ჟის” საკ ვან ძო ნა წი ლად იქ ცა 
(John McCannon, Tabula Rasa in the North: The 
Soviet Arctic and Mythic Landscapes in Stalinist 
Popular Culture, 2003). რო გორც მაკ კე ნო ნი აღ-
ნიშ ნავს, არ ქ ტი კა იმ ყვე ლაფ რის აბ სო ლუ ტუ რი 
ან ტო ნი მი იყო, რა საც მოს კო ვი წარ მო ად გენ და: 
ცენ ტ რის გან ყვე ლა ზე მე ტად და შო რე ბუ ლი ად-
გი ლი, უც ნო ბი და არა ცი ვი ლი ზე ბუ ლი, ერ თ გ ვა რი 
„შავი კონ ტი ნენ ტი”, რო მე ლიც საბ ჭო თა გმი რებს 
(აღმომჩენებსა და ინ ჟინ რებს) უნ და და ეპყ როთ, 
მო ეთ ვი ნი ე რე ბი ნათ და გა ე საბ ჭო ე ბი ნათ. არ ქ ტი-
კა სა ხი ფა თო ტე რი ტო რია იყო, მო ჯა დო ე ბუ ლი 
ტყის ჩრდი ლო ე თი პე რი ფე რი ა, რო მე ლიც იმ დე-
ნად ვე მოქ მე დებ და გო ნე ბა ზე, რო გორც სხე ულ-
ზე (McCannon, 2003). სწო რედ არ ქ ტი კის სი ახ-
ლო ვეს გა და ჭი მულ ჯა დოს ნურ მხა რე ში კარ გა ვენ 
და შემ დეგ ხე ლახ ლა პო უ ლო ბენ ციმ ბი რე ლე ბის 
გმი რე ბი სა კუ თარ თავს. შემ თხ ვე ვი თი არ არის, 
რომ ფილ მის კი დევ ერ თი ძლი ე რი სიზ მ რი სე უ ლი 

ეპი ზო დი სწო რედ ტა ი გა ში ვი თარ დე ბა, რო დე საც 
ჩი ბუ ხის პოვ ნის იდე ით შეპყ რო ბი ლი ბი ჭე ბი სა ნა-
დი როდ წა სულ ვა ლი ას და ბი ძა მისს აედევ ნე ბი ან, 
რად გა ნაც მა თი დე დუქ ცი ის მი ხედ ვით სწო რედ 
ის არის ამ გან ძის ახ ლან დე ლი მფლო ბე ლი. ვა ლია 
და ბი ძა ვე ლურ ფრინ ველ კა პერ კა ლი ა ზე ნა დი რო-
ბენ. ნა დი რო ბა რიტ მუ ლი რი ტუ ა ლი ა: ისი ნი ხტუ-
ნა ვენ, ჰა ერ ში შეშ დე ბი ან, ჩი ტის მაგ ვარ ხმებს გა-
მოს ცე მენ, რა თა მაქ სი მა ლუ რად მი უ ახ ლოვ დ ნენ 
ისე, რომ ფრინ ვე ლი არ და აფ რ თხონ. ეს ეპი ზო დი 
აგე ბუ ლია ტა ი გის ლან დ შაფ ტის კად რე ბით, რო-
მელ საც ტყე ში და კარ გუ ლი ბი ჭე ბი სა და მოხ ტუ-
ნა ვე/ გა შე შე ბუ ლი ვა ლი ას და ბი ძა მი სის გა მო სა-
ხუ ლე ბე ბი ენაც ვ ლე ბა. რიტ მუ ლად მო ნაც ვ ლე 
სი ჩუ მე, მუ სი კა და ჩი ტე ბის ხმე ბი სი ურ რე ა ლის-
ტურ, სიზ მ რი სე ულ ეფექტს ქმნის, რაც მა ყუ რე-
ბელს კი დევ ერ თხელ აგ დებს ჰა ლუ ცი ნა ტო რულ 
მდგო მა რე ო ბა ში, რო დე საც საზღ ვ რე ბი რე ა ლო-
ბა სა და ოც ნე ბა/ სიზ მარს შო რის ბუნ დო ვა ნი ა. 
სე რი ო ჟა ნა დი რო ბი სას ფეხს მო ი ტეხს. სწო რედ 
ამ დროს უშ ვებს კუ ლე შო ვი „საბედისწერო” შეც-
დო მას: მას შე მო აქვს სუ ბი ექ ტუ რი, აყი რა ვე ბუ ლი 
კა მე რა, რო მე ლიც თავ ბ რუ დას ხ მულ სე რი ო ჟას 
მზე რას ეკუთ ვ ნის. კრი ტი კოს თა აზ რით, ყოვ ლად 
მი უ ღე ბე ლი იყო სამ ყა როს სუ ბი ექ ტუ რი მზე რით 
გა მო ხატ ვა, მით უმე ტეს, თუ კი ეს მზე რა გო ნე ბის 
და კარ გ ვის პი რას მყოფ პერ სო ნაჟს ეკუთ ვ ნო და 
(Bugakowa, 2003).

სა ბო ლო ოდ ჩნდე ბა შე საძ ლებ ლო ბა, ოც ნე-
ბა რე ა ლო ბად იქ ცეს: გა მოც დე ბის წარ მა ტე ბით 
ჩა ბა რე ბის შემ თხ ვე ვა ში მოს წავ ლე ე ბი მოს კოვ ში 
უნ და გა ემ გ ზავ რონ სტა ლინ თან შე სახ ვედ რად. 
ბი ჭე ბის ოც ნე ბა სრულ დე ბა, თუმ ცა ეს, რა თქმა 
უნ და, ვერ მო ხერ ხ დე ბო და ქა ლუ რი თავ გან წირ-
ვის გა რე შე: ვა ლია გა მიზ ნუ ლად ცუ დად წერს 
მა თე მა ტი კის გა მოც დას, რა თა სე რი ო ჟამ უფ რო 
მა ღა ლი ქუ ლა მი ი ღოს და ის შეხ ვ დეს სტა ლინს.

თუმ ცა, რაც ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო ა, მა ყუ რე-
ბე ლი ბი ჭე ბის ოც ნე ბის ახ დე ნის მოწ მე ვა ლი ას 
სიზ მარ ში ხდე ბა. ეს ეპი ზო დი კულ მი ნა ციაა წარ-
მო სახ ვი თის, რე ა ლუ რო ბი სა და სიზ მ რის საზღ-
ვ რე ბის მორ ღ ვე ვის, რაც მთელ ფილმს გას დევს 
ფო ნად. მოს კო ვი, სრუ ლი ად წარ მო სახ ვი თი, არა-
რე ა ლუ რი და დე კო რა ცი ე ბით აგე ბუ ლი ა, რაც გა-
მარ თ ლე ბუ ლი ა, რად გა ნაც იგი სიზ მ რის ნა წი ლი ა, 
რო მელ შიც სტა ლი ნი თბი ლად იღებს ბი ჭებს. 
მთლი ა ნი სცე ნა, თა ვი სი მა გი უ რი აურით, არა რე-
ა ლუ რი მუ ყა ოს შე ნო ბე ბით და კე თილ, მა მობ რივ 
ფი გუ რად წარ მოდ გე ნი ლი სტა ლი ნით ისეთ შთა-
ბეჭ დი ლე ბას ქმნის, თით ქოს ბი ჭე ბი თოვ ლის პა-
პას ეწ ვივ ნენ ჩრდი ლო ეთ პო ლუს ზე. 

სე რი ო ჟა და პე ტია სტა ლინს ვა ლი ას შე სა-
ხე ბაც უყ ვე ბი ან. მაგ რამ სტა ლინ მა, რო გორც 
გულ თ მი სან მა, ყვე ლა ფე რი იცის, და სე რი ო ჟას 
უმ ხელს, რომ ვა ლი ამ გან ზ რახ და წე რა ცუ დად 
გა მოც და, რა თა მას შეს ძ ლე ბო და წა მოს ვ ლა. 
აქ იგი კი დევ ერ თხელ ითავ სებს თოვ ლის პა-
პას მა ხა სი ა თე ბელს, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს ხე-
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დავს და იცის, თუ რო გორ იქ ცე ვი ან ბავ შ ვე ბი. 
ეს სცე ნა აპო თე ოზს მა შინ აღ წევს, რო დე საც 
სტა ლი ნი მო უ ლოდ ნე ლად კა მე რის კენ ზურ გით 
ტრი ალ დე ბა და ვა ლი ას ეძა ხის, რო მე ლიც შეც-
ბუ ნე ბუ ლი იღ ვი ძებს, დივ ნი დან დგე ბა და თა-
ვი სი ოთა ხი დან პირ და პირ კრემ ლ ში შე ა ბი ჯებს. 
ამ დროს სიზ მარ ში მას იმ ნაჭ რის გან შე კე რი ლი 
კა ბა აც ვი ა, რო მე ლიც სტა ლი ნის გან მი ი ღო სა-
ჩუქ რად. ვა ლია აღი ა რებს თა ვის „დანაშაულს”, 
მაგ რამ თავს იმით იმარ თ ლებს, რომ ბი ჭებს ძა-
ლი ან ძლი ე რი სურ ვი ლი ჰქონ დათ, პი ო ნე რე ბის 
ცეცხ ლ თან „ყველა ციმ ბი რე ლის სა ხე ლით” გა-
და ე ცათ სტა ლი ნის თ ვის მი სი ძვე ლი ჩი ბუ ხი. და 
მარ თ ლაც, კო ცონ თან სწო რედ ვა ლია აწ ვ დის 
მას ცეცხლს მო სა კი დებ ლად. სტა ლი ნი ყვე ლას 
მად ლო ბას უხ დის, ჩი ბუხს აბო ლებს და ისიც 
იმე ო რებს: „მეგობრის ჩი ბუხს მოს წევ და მე გო-
ბარს გა იხ სე ნებ”. რო ცა გან ც ვიფ რე ბუ ლი ვა ლია 
იღ ვი ძებს, იგებს, რომ თურ მე მი სი სიზ მა რი ახ-
დე ნი ლა: ბი ჭებს მარ თ ლაც გა და უ ცი ათ სტა ლი-
ნის თ ვის ჩი ბუ ხი, თუმ ცა, რო გორც აღ მოჩ ნ და, ეს 
სტა ლი ნის ჩი ბუ ხი სუ ლაც არ ყო ფი ლა, რაც დიდ 
ფრუს ტ რა ცი ას იწ ვევს ვა ლი ა ში. თუმ ცა სტა ლინ-
მა იმ დე ნად ისი ა მოვ ნა ბი ჭე ბის თავ გა და სავ-
ლით, რომ ახ ლა ვა ლი ას გაც ნო ბაც სურს და მა-
საც ეპა ტი ჟე ბა მოს კოვ ში. რო გორც ბულ გა კო ვა 
აჯა მებს, „საზღვრები ქრე ბა. ცხოვ რე ბა ცხა დად 
ახ დე ნი ლი სიზ მა რი ა”.

მაგ რამ ფილ მის და სას რუ ლი კი დევ ერ თი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კვან ძის გახ ს ნას ინა ხავს. მოს-
კოვ ში წას ვ ლამ დე ვა ლია მო ხუც დო შინ დონს 
ხვდე ბა, რო მელ მაც, რო გორც ჩანს, ეკ რანს მიღ მა 
მო ის მი ნა მი სი საყ ვე დუ რი ბი ჭე ბის გა ცუ რე ბის თ-
ვის. იგი ეშ მა კუ რი ღი მი ლით ამ ბობს: „მოხუცმა 
დო შინ დონ მა კარ გი ზღა პა რი გი ამ ბოთ და შენ კი-
დევ გინ და აქეთ მეჩხუ ბო?” ამ ფრა ზით იგი თით-
ქოს ბრალს სდებს ბავ შ ვებს და მათ თან ერ თად 
მთელ ზრდას რულ მო სახ ლე ო ბას, რომ მათ არ 
შე უძ ლი ათ სი ნამ დ ვი ლის მო გო ნი ლის გან გარ ჩე-
ვა. დო შინ დო ნი კვლა ვაც იმე ო რებს, რომ ეს ჩვე-
უ ლებ რი ვი ჩი ბუ ხი სუ ლაც არ არის, რად გა ნაც მას 
ტყვი ის კვა ლი აქვს და სტა ლი ნი მი სი მო წე ვი სას 
ტა ი გის სუნს შე იგ რ ძ ნობს. დო შინ დო ნი კვლა ვაც 
იმე ო რებს ფილ მის რეფ რე ნად ქცე ულ ფრა ზას: 
„მეგობრის ჩი ბუხს მოს წევ და მე გო ბარს გა იხ სე-
ნებ.” თუმ ცა ეს რეფ რე ნი უამ რავ კითხ ვას აჩენს: 
ვინ ან რა უნ და გა იხ სე ნოს სტა ლინ მა, რო დე საც 
„ყველა ციმ ბი რე ლის სა ხე ლით” მი ღე ბულ ჩი ბუხს 
მო უ კი დებს? მიგ დე ბუ ლი პე რი ფე რი ე ბი? თუ შრო-
მი თი ბა ნა კე ბი? და რაც უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რას ნიშ ნავს, რომ სტა ლი ნის ჩი ბუ ხი – ეს ძვირ-
ფა სი რე ლიკ ვია და ფე ტი ში, რო მე ლიც მთე ლი 
თხრო ბის წარ მ მარ თ ველ ძა ლას წარ მო ად გენ და 
და რომ ლის ირ გ ვ ლი ვაც ვი თარ დე ბო და მოქ მე-
დე ბე ბი – მხო ლოდ ზღა პა რია და უბ რა ლოდ არ 
არ სე ბობს სი ნამ დ ვი ლე ში? ნიშ ნავს თუ არა ეს 
არარ სე ბო ბა იმას, რომ ბავ შ ვე ბი (და შე სა ბა მი სად 
საბ ჭო თა კავ ში რის ყვე ლა მო ქა ლა ქე) ვე რას დ როს 

მი არ თ მე ვენ ძვირ ფას მა მას და მაკ მა ყო ფი ლე-
ბელ ძღვენს, რო მე ლიც თა ვის შვი ლებს მი თუ რი 
კრო ნო სი ვით ნთქავს? თუ კი ჩი ბუ ხი იმ ნამ დ ვილ 
მას კუ ლი ნო ბას გა ნა სა ხი ე რებს, რო მე ლიც მხო-
ლოდ სტა ლინს ეკუთ ვ ნის (როგორც ამას ლი ლია 
კა გა ნოვ ს კი და ჯონ ჰე ინ სი ამ ტ კი ცე ბენ თა ვი ანთ 
შრო მებ ში), მა შინ ეს იმას ხომ არ ნიშ ნავს, რომ ეს 
მას კუ ლი ნო ბა არ არ სე ბობს სი ნამ დ ვი ლე ში? ან 
შე იძ ლე ბა უფ რო შორს წა ვი დეთ და ვთქვათ, რომ 
რო გორც სტა ლი ნის არარ სე ბუ ლი ჩი ბუ ხი, თა ვად 
სტა ლი ნიც ცა რი ე ლი ფე ტი ში ან, ან დ რე ბა ზე ნის 
ფორ მუ ლი რე ბით, მხო ლოდ მი თი ა? ადა ნა შა უ-
ლებს თუ არა ფილ მიც აუდი ტო რი ას დო შინ დო ნი-
ვით, რომ მათ არ შე უძ ლი ათ რე ა ლუ რის წარ მო სა-
ხუ ლის გან გარ ჩე ვა?

ციმ ბი რე ლე ბი სუ ლაც არ არის უბ რა ლო, ერ-
თ გან ზო მი ლე ბი ა ნი ფილ მი, რო გო რა დაც სა ბავ-
შ ვო ფილ მე ბის ჟან რი მი იჩ ნე ვა. კრის ტი ან მეცს 
რომ და ვუბ რუნ დეთ, მხატ ვ რუ ლი ფილ მი მა ყუ-
რე ბლებს იმას აძ ლევს, რაც სი ნამ დ ვი ლე ში ვერ 
ექ ნე ბათ, ვერ გა ა კე თე ბენ და რა ზეც მხო ლოდ 
ოც ნე ბა თუ შე უძ ლი ათ. ამ თვალ საზ რი სით ციმ-
ბი რე ლე ბი სურ ვი ლე ბის ას რუ ლე ბას წარ მო ად-
გეს, სურ ვილს ერის კე თი ლი, მზრუნ ვე ლი მა მის 
შე სა ხებ, რაც ყვე ლა სტა ლი ნუ რი ფილ მის მთა-
ვა რი ხა ზი იყო. თუმ ცა ფილ მის სიზ მ რი სე უ ლო ბა 
ამ ხაზს ირო ნი უ ლო ბი სა და კრი ტი კის გა რე შე არ 
ტო ვებს. მე ცის მო საზ რე ბის თა ნახ მად, იგი სი-
ა მოვ ნე ბის პრინ ციპ ზე მუ შა ობს: ბავ შ ვე ბი სამ-
ყა როს კი დი დან მის ცენ ტ რ ში მი ემ გ ზავ რე ბი ან 
სტა ლინ თან შე სახ ვედ რად და ოც ნე ბას იხ დე ნენ. 
თუმ ცა ეს შეც ბუ ნე ბის გა რე შე მა ინც არ ხდე ბა: 
პირ ველ რიგ ში მა ყუ რე ბე ლი ამ ოც ნე ბის ახ დე ნის 
მოწ მე რე ა ლუ რად ვერ ხდე ბა და წვდო მა მხო-
ლოდ სიზ მარ ზე აქვს. რაც უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი და უფ რო შე მაც ბუ ნე ბე ლი ა, თურ მე ძვირ ფა-
სი ფე ტი შის ტუ რი რე ლიკ ვი ა, რო მელ მაც მა მას 
უნ და ასი ა მოვ ნოს, სი ნამ დ ვი ლე ში არ არ სე ბობს 
და, შე სა ბა მი სად, მა ყუ რებ ლებს იმას შე ახ სე-
ნებს, რომ ისი ნი ვე რაფ რით და აკ მა ყო ფი ლე ბენ 
დი დი მა მის სურ ვილს. რო გორც ბულ გა კო ვა ამ-
ბობს, და მაბ ნე ვე ლი ა, სა ბო ლო ოდ თუ რა ნა ხეს 
მა ყუ რებ ლებ მა, „ბავშვების ფან ტა ზია ჩი ბუ ხი ა ნი 
მა მა კა ცის შე სა ხებ? მთე ლი ნა ცი ის ინ ფან ტი-
ლუ რი სინ დ რო მის ანა ლი ზი, რო მელ შიც ნა ცი ას 
რე ა ლო ბა და სა სურ ვე ლი ვერ გა ურ ჩე ვი ა? თუ ამ 
სინ დ რო მის პრო ფა ნა ცი ა?” კი ნო- ტექ ს ტი მრა-
ვა ლი ინ ტერ პ რე ტა ცი ის თ ვის არის ღი ა, მაგ რამ 
მთა ვა რი, ალ ბათ, მა ინც სტა ლი ნიზ მი სა და მის 
მი ერ წარ მო ე ბუ ლი მი თე ბი სად მი სუბ ვერ სი უ ლი 
მიდ გო მა ა. მა ყუ რებ ლე ბი მე ოც ნე ბე მდგო მა რე-
ო ბა ში უყუ რე ბენ, თუ რო გორც ოც ნე ბო ბენ სურ-
ვი ლის ახ დე ნა ზე, რო მე ლიც მხო ლოდ სიზ მარ ში 
ხდე ბა ცხა დი. შე სა ბა მი სად, ფილ მი ირი ბად ამ 
ოც ნე ბის ახ დე ნის შე უძ ლებ ლო ბა ზე სა უბ რობს. 
ბო ლოს  და  ბო ლოს იგი ხომ ფილ მ შიც ვერ იქ ცე-
ვა სი ნამ დ ვი ლედ და მხო ლოდ მო ზარ დი გო გო-
ნას სიზ მარ ში რე ა ლიზ დე ბა. 
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დღეს ძა ლი ან ძნე ლი ა, რა ი მე სხვა ზე 
ფიქ რობ დე უკ რა ი ნი სა და უკ რა ი-
ნე ლე ბის გარ და. ძნე ლი ა, ფიქ რობ-
დე კი ნო ზე, თე ატ რ ზე, ზო გა დად 
ხე ლოვ ნე ბა ზე, კულ ტუ რულ მემ კ-

ვიდ რე ო ბა ზე. მხო ლოდ უკ რა ი ნა ზე გვე ფიქ რე ბა, 
გვე ფიქ რე ბა სიკ ვ დილ ზე, დან გ რე ულ და ცეცხ ლ-
ში გახ ვე ულ ქა ლა ქებ ზე, თა ნა მედ რო ვე ფა შიზ-

მ ზე და ბოლ შე ვიზ მ ზე, მკვლე ლებ ზე, მო ძა ლა-
დე ებ ზე, არა ა და მი ა ნებ ზე და დევ ნი ლებ ზე და 
გვე ფიქ რე ბა გმი რებ ზე. უფ რო ზუს ტად, ერ ზე, 
რო მე ლიც გმი რად იქ ცა. მათ გა მარ ჯ ვე ბა ზე და 
მო მა ვალ ზე. და თუ ამ ერის ის ტო რი აც გაგ ვახ-
სენ დე ბა (და, რა თქმა უნ და, გვახ სენ დე ბა), აღა-
რა ფე რი გაგ ვიკ ვირ დე ბა. 

ჟურ ნალ კინ-O-ს რე დაქ ტო რის თეო ხა ტი აშ-

ისტორიის გადაკითხვა

НепокIрнийოლექსანდრ–საშკო–
დოვჟენკოსსამშობლოსმიწა

ლე ლა ოჩი ა უ რი
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ვი ლის შე მო თა ვა ზე ბა, დღე ვან დელ ვი თა რე ბა ში 
და საშ ვე ბი ფიქ რი სა და სა უბ რის თ ვის, გზი დან 
„განსხვავებული” მი მარ თუ ლე ბის არ ჩე ვის მა სა-
ლა აღ მოჩ ნ და.

სა უ ბა რია უკ რა ი ნის ეროვ ნულ სა გან ძურ ზე, 
რო მე ლიც ქვე ყა ნას თან, სა ხელ მ წი ფოს თან იგივ-
დე ბა და წარ მო ად გენს თუ ასა ხი ე რებს ამ სა ზო-
გა დო ე ბას, მის ის ტო რი ას, ამ ერს, ამ ადა მი ა-
ნებს. ერ თ ზე და გა მორ ჩე ულ ზე, მრა ვალ თა გან. 

სა უ ბა რია ოლექ სანდრ – საშ კო – დოვ ჟენ-
კო ზე. ხე ლო ვან ზე, რო მე ლიც მშობ ლი უ რი ერის, 
სამ შობ ლოს ხა ტად, სა ხედ და მე ტა ფო რად ბევ-
რი ნიშ ნით იქ ცა. რო მელ მაც თა ვი სი ფილ მე ბით 
შექ მ ნა უკ რა ი ნუ ლი სუ ლის, სა ზო გა დო ე ბის, ნა-
ცი ის მო ნუ მენ ტუ რი პორ ტ რე ტი. რო მელ მაც 
შექ მ ნა დი დი უკ რა ი ნუ ლი კულ ტუ რის ნა წი ლი. 
უკ რა ი ნუ ლი კი ნო.

ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კოს რამ დე ნი მე პრო-
ფე სია ჰქონ და, მრა ვალ მ ხ რი ვი გა ნათ ლე ბა და 
იყო მას წავ ლე ბე ლი, ეკო ნო მის ტი, დიპ ლო მა ტი, 
მხატ ვა რი, კა რი კა ტუ რის ტი, მწე რა ლი, სცე ნა-
რის ტი, თე ო რე ტი კო სი, პე და გო გი, დო კუ მენ-
ტუ რი და მხატ ვ რუ ლი კი ნოს რე ჟი სო რი, კი ნოს 
„დამფუძნებელი მა მა” და რე ფორ მა ტო რი. 

ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კო იყო არა მხო ლოდ 
რე ჟი სო რი, რო მე ლიც ფილ მებს იღებ და, არა-
მედ ხე ლო ვა ნი, რო მელ მაც შექ მ ნა კი ნე მა ტოგ-
რა ფი და სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა მის არა ერთ 
მი მარ თუ ლე ბას. შექ მ ნა კი ნო ე ნა, მი სი თა ვი სე-
ბუ რე ბე ბი, ახა ლი ფორ მე ბი გა მო ი გო ნა და მუ-
სი კა და პო ე ზია გა მო სა ხუ ლე ბის, პლას ტი კის 
ფორ მა ში გა და ი ტა ნა. 

კი ნო ში საქ მი ა ნო ბა და სრუ ლი ად ახა ლი 
ცხოვ რე ბა საკ მა ოდ გვი ან (თუმცა, იმ ეპო ქის თ-
ვის, შე იძ ლე ბა არც კი), 32 წლი სამ და იწყო და 
30 წლის გან მავ ლო ბა ში ბევ რი სა და მნიშ ვ ნე-
ლოვ ნის შექ მ ნა მო ა ხერ ხა, მძაფ რი წი ნა აღ მ დე-
გო ბი სა და საბ ჭო თა დეს პო ტუ რი სა ხელ მ წი ფოს 
მმარ თ ვე ლო ბის, სო ცი ა ლის ტუ რი რე ა ლიზ მის 
მყა რი ჩარ ჩო ე ბის, იდე ო ლო გი ის ბორ კი ლე ბი სა 
და ცენ ზუ რის მი უ ხე და ვად.

ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კოს სრულ მეტ რა ჟი-
ა ნი, მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი მხატ ვ რუ ლი და დო-
კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბი ა: მხატ ვ რუ ლი – ვასია-
რეფორმატორი (Вася-реформатор, 1926, 
ფა უსტ ლო პა ტინ ს კის თან თა ნა რე ჟი სო რო-
ბით, ით ვ ლე ბა და კარ გუ ლად), სიყვარულის 
კენ კ რა (Ягідка кохання, 1926) დიპკურიერის 
ჩან თა (Сумка дипкур’єра, 1927), ზვენიგორა 
(Звенигора, 1927), არსენალი (Арсенал, 
1929), მიწა (Земля, 1930), ივანი (Іван, 1932), 
აეროგრადი (Аероград, 1935), შჩორსი (Щорс, 
1939), მიჩურინი (Мічурін, 1948); დო კუ მენ-
ტუ რი – გათავისუფლება (Визволення, 1940), 
ბუკოვინა – უკ რა ი ნის მი წა (Буковина – земля 
українська, 1940), ბრძოლა ჩვე ნი მშობ ლი უ-
რი უკ რა ი ნის თ ვის (Битва за нашу Радянську 
Україну, 1943, იულია სოლ ნ ცე ვა სთან და 

იაკობ ავ დე ენ კოს თან ერ თად), გამარჯვება 
მარ ჯ ვე ნა ნა პი რის უკ რა ი ნა ში (Перемога на 
Правобережній Україні, 1944, იულია სოლ ნ-
ცე ვას თან თა ნა ავ ტო რო ბით), მშვიდობით, ამე-
რი კა (Прощавай, Америко!, 1951, და უს რუ ლე-
ბე ლი. აღ დ გე ნი ლი და და მონ ტა ჟე ბუ ლია 1996 
წელს, მხო ლოდ 6 ნა წი ლი) – სულ 15 კი ნო სუ-
რა თი. აქე დან ერ თი – და კარ გუ ლი, ერ თი – და-
უს რუ ლე ბე ლი და და ხუ რუ ლი, ორი – დი დი ხნის 
გან მავ ლო ბა ში აკ რ ძა ლუ ლი.

უკრაინა ცეცხ ლ ში მე ო რე მსოფ ლიო ომის 
პე რი ოდ ში გა და ღე ბუ ლი დო კუ მენ ტუ რი ფილ-
მი ა, რო მე ლიც უკ რა ი ნა ში საბ ჭო თა ხე ლი სუფ-
ლე ბის შეც დო მებ სა და და ნა შა ულს ასა ხავს, რა-
მაც დი დი რა ო დე ნო ბის მსხვერ პ ლი გა მო იწ ვი ა, 
მძაფრ და მკა ფიო ფე რებ ში, გა მომ სახ ვე ლი ხერ-
ხე ბით ნაჩ ვე ნე ბი. კი ნო სუ რა თი ხე ლი სუფ ლე ბამ 
აკ რ ძა ლა, რო გორც ან ტი საბ ჭო თა და მავ ნებ ლუ-
რი პრო პა გან დის შემ ც ვე ლი. რე ჟი სო რი პარ ტი ი-
დან გა რიცხეს და დი დი ხნით აუკ რ ძა ლეს კი ნო-
ში მუ შა ო ბა.

ასე ვე არ და ას რუ ლე ბი ნეს და და უ ხუ რეს 
ფილ მი მშვიდობით, ამე რი კა. მრა ვა ლი წე ლი 
აკ რ ძა ლუ ლი იყო ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კო სა და 
მსოფ ლიო კი ნოს შე დევ რი მიწა, რო მე ლიც მოგ-
ვი ა ნე ბით, ბრი უ სე ლის მსოფ ლიო მიღ წე ვა თა გა-
მო ფე ნა ზე ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო კითხ ვით, ყვე ლა 
დრო ი სა და ქვეყ ნის სა უ კე თე სო ფილ მე ბის ოცე-
ულ ში შე ვი და. 

ბო ლო ფილ მი პოემა ზღვა ზე თვი თონ ვერ 
და ას რუ ლა. უფ რო ზუს ტად, გა და ღე ბე ბის 
დაწყე ბი სას, ინ ფარ ქ ტით გარ და იც ვა ლა. და ას-
რუ ლა მის მა ცოლ მა – იულია სოლ ნ ცე ვამ. თუმ-
ცა დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში კი ნო სუ რათს დოვ-
ჟენ კოს მი ა წერ დ ნენ. 

ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კოს ცხოვ რე ბა და შე-
მოქ მე დე ბა, ისე ვე, რო გორც თა ვად ის, მი სი 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა და პო ლი ტი კუ რი შე ხე დუ-
ლე ბე ბი ერ თ გ ვა რო ვა ნი და ერ თი ან სის ტე მა ში, 
ჩარ ჩო ებ ში მოქ ცე უ ლი არ იყო. 

მას ხან აღი ა რებ დ ნენ და ხან დევ ნიდ ნენ. 
ზოგ ჯერ – ორი ვე ერ თად. მუდ მი ვად უთ ვალ თ-
ვა ლებ დ ნენ, აკონ ტ რო ლებ დ ნენ, ამოწ მებ დ ნენ. 
კო მუ ნის ტუ რი პარ ტი ი დან გა რიცხუ ლი, მა ინც 
იღებ და ფილ მებს და ხან გა და ღე ბის უფ ლე ბას 
არ აძ ლევ დ ნენ, ხან კრძა ლავ დ ნენ, უხუ რავ დ ნენ 
უკ ვე გა და ღე ბულს და ახალ სცე ნა რებს უჩე-
რებ დ ნენ. აკ რი ტი კებ დ ნენ, მა შინ ჩვე უ ლი და 
მი ღე ბუ ლი ფორ მუ ლი რე ბი თა და სქე მით – ფორ-
მა ლიზ მის, ნა ტუ რა ლიზ მის, იდე ო ლო გი უ რი შე-
უ სა ბა მო ბის, წარ სუ ლის გან დი დე ბი სა და აწ მ-
ყოს ჭეშ მა რი ტი და უ ფა სებ ლო ბის ბრალ დე ბით. 
ამა ვე დროს, ის იყო კი ე ვის კი ნოს ტუ დი ის ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლი და სპე ცი ა ლუ რად შექ მ ნი ლი აგენ-
ტუ რის ჯგუ ფის „დამუშავების” სა მიზ ნე და შე-
საძ ლო ლიკ ვი და ცი ის ობი ექ ტიც. აღი ა რე ბუ ლი 
იყო მსოფ ლი ო ში და გაღ მერ თე ბუ ლი, რო გორც 
მოვ ლე ნა და „ჰომეროსი კი ნო ში”. იყო სტა ლი-
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ნის საყ ვა რე ლი რე ჟი სო რი, მი სი ფა ვო რი ტე ბის 
რიცხ ვ ში შე დი ო და. იყო გან კ ვე თი ლი და თან 
პრე მი ებს ანი ჭებ დ ნენ. მუდ მი ვად მერ ყე ობ და 
პო ლი ტი კურ სა კითხებ ში. იყო უკ რა ი ნე ლი ნა ცი-
ო ნა ლის ტე ბის მომ ხ რე და მხარ დამ ჭე რი. აღი ა-
რებ და და სჯე რო და კო მუ ნიზ მის, კო მუ ნის ტუ-
რი პარ ტი ის, სო ცი ა ლიზ მის, სტა ლი ნის და თან 
ზუს ტად ხე დავ და რე ა ლურ ვი თა რე ბას. აკ რი-
ტი კებ და საბ ჭო თა სის ტე მას, სკო ლას, მარ თ ვის 
ორ გა ნო ებს, პო ლი ტი კას, პარ ტი ას, ცხოვ რე ბის 
წესს. არ ემორ ჩი ლე ბო და იდე ო ლო გი ას და სა-
კუ თარ იდე ო ლო გი ას ქმნი და. და მუდ მი ვად იყო 
საბ ჭო თა ტე რო რის ერ თ -ერ თი გა მორ ჩე უ ლი სა-
მიზ ნე და მო რა ლუ რი მსხვერ პ ლი. 

იდე ო ლო გი უ რად არა სა ი მე დო და დის კ რე დი-
ტე ბულ ადა მი ანს (მარტო პარ ტი ი დან გა რიცხ ვა 
რად ღირს) თან პე და გო გი უ რი მუ შა ო ბის უფ ლე-
ბა ჰქონ და და მოს კო ვის კი ნე მა ტოგ რა ფი ის სა-
კავ ში რო ინ ს ტი ტუტ ში მი ხე ილ ჭი ა უ რელ თან ერ-
თად კი ნო რე ჟი სუ რის სა ხე ლოს ნოს უძღ ვე ბო და. 
ორი „ნაცმენისა” და სტა ლინ თან და ახ ლო ე ბუ ლი 
რე ჟი სო რის სა ხე ლოს ნო გა მორ ჩე უ ლად ით ვ ლე-
ბო და და მათ თან, საბ ჭო თა კი ნოს სხვა გა მორ-
ჩე ულ წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად, ქარ თ ვე ლი 
რე ჟი სო რე ბიც – ოთარ იოსე ლი ა ნი, გი ორ გი შენ-
გე ლა ი ა, ბა ა დურ წუ ლა ძე – სწავ ლობ დ ნენ.

ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კო იყო უკ რა ი ნის ხე-
ლოვ ნე ბის დამ სა ხუ რე ბუ ლი მოღ ვა წე (1940) 
და რუ სე თის ფე დე რა ცი ის სა ხალ ხო არ ტის ტი 
(1950). მი ღე ბუ ლი აქვს ყვე ლა საბ ჭო თა უმაღ-
ლე სი ჯილ დო: ლე ნი ნის ორ დე ნი (1935) და ლე-
ნი ნის პრე მია – ლი ტე რა ტუ რუ ლი სცე ნა რის თ-
ვის პოემა ზღვა ზე, სიკ ვ დი ლის შემ დეგ (1959), 
სტა ლი ნის I ხა რის ხის პრე მია ფილ მის თ ვის 
შჩორსი (1938) და სტა ლი ნის II ხა რის ხის პრე-
მია კი ნო სუ რა თის თ ვის მიჩურინი (1948), წი თე-
ლი დრო შის ორ დე ნი (1943) და შრო მის წი თე ლი 
დრო შის ორ დე ნი (1954). 

სხვა დას ხ ვა ფეს ტი ვალ ზე მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს 
პრი ზე ბი: გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ ნიშ ვ ნა ფილმს 
ივანი, საბ ჭო თა კი ნოს პროგ რა მი დან, ვე ნე ცი-
ის სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვალ ზე (1934); 
ჩე ხოს ლო ვა კი ა ში, მა რი ან ს კი ლაზ ნი ას IV სა ერ-
თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლის პრე მია სა უ კე თე-
სო ფე რა დი ფილ მის თ ვის, 1949 წელს, ფილმს 
მიჩურინი; და იგი ვე ფილმს, იმა ვე წელს, ასე ვე 
ჩე ხოს ლო ვა კი ა ში, გოტ ვალ დის მშრო მელ თა II 
სა ერ თა შო რი სო ფეს ტი ვა ლის შრო მის პრე მი ა.

მი სი ფილ მე ბი, მსოფ ლიო კი ნე მა ტოგ რა-
ფის შე დევ რე ბი (განსაკუთრებით გა მორ ჩე-
უ ლი – მიწა, ივანი, შჩორსი, ზვენიგორა) უკ-
რა ი ნუ ლი კულ ტუ რის, ფოლ კ ლო რის, ერის 
ტრა დი ცი ე ბის, ფან ტას მა გო რი უ ლი, მის ტი-
კუ რი აზ როვ ნე ბის მხატ ვ რუ ლი ვა რი ა ცი ე ბი ა, 
შეგ რ ძ ნე ბე ბი სა და აზ როვ ნე ბის გა მო ხა ტუ ლე-
ბა, ახალ და და უ ჯე რე ბელ წარ მო სახ ვით რე ა-
ლო ბა ში. წმინ და წყლის ავან გარ დი (საბჭოთა 
სოც რე ა ლიზ მის პი რო ბებ ში).

Непокірний 
ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კოს თა ვის თა ვა დი სა რე ჟი-
სო რო ხელ წე რა კად რის, კად რის კომ პო ზი ცი ის, 
მონ ტა ჟით ფიქ რი სა და მეტყ ვე ლე ბის, ში ნა გა-
ნი ტემ პო რიტ მი სა და ვი ზუ ა ლუ რი დი ნა მი კის 
ერ თო ბი თა და მო ნაც ვ ლე ო ბით გა მო ი ხა ტე ბა, 
მი სი კი ნე მა ტოგ რა ფი სი ცოცხ ლი სა და სამ ყა-
როს – პო ე ზი ა, პო ე მე ბი, სიმ ფო ნი ა, აზ როვ ნე-
ბი სა და ხედ ვის დი დი მას შ ტა ბე ბი ა, სივ რ ცობ-
რი ო ბი სა და ადა მი ა ნის ბუ ნე ბას თან ერ თო ბის, 
ჰარ მო ნი უ ლო ბის რე ნე სან სუ ლი აღ ქ მა. მხატ ვ-
რუ ლი წარ მო სახ ვის სიღ რ მე და მო ცუ ლო ბი თო-
ბა. სივ რ ცე, ჰა ე რი, რი თაც სავ სეა თი თო ე უ ლი 
კად რი, რო მე ლიც სცდე ბა რე ა ლურ (ეკრანულ) 
გან ზო მი ლე ბებს, შე ად გენს, აჯე რებს და ქმნის 
ადა მი ა ნე ბის, სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბას, მი სი 
ყო ველ დღი უ რო ბი სა თუ სი ცოცხ ლის უწყ ვე ტი 
ციკ ლის, წრებ რუნ ვის გან ზო გა დე ბულ, კოს მო-
სურ საც კი, მა რა დი უ ლო ბის სუ რათს. ასე გან-
ყე ნე ბულ სა და ასე ერ თი ანს. და უ ჯე რე ბე ლია 
სამ ყა როს გან ზო მი ლე ბის ასე თი უსაზღ ვ რო ე ბა, 
ბუ ნე ბი სა და ადა მი ა ნის ქმნა დო ბის მას შ ტა ბი, 
და უ მორ ჩი ლებ ლო ბა და მო უდ რეკ ლო ბა, მით 
უმე ტეს, სო ცი ა ლის ტუ რი იდე ო ლო გი ი სა და საბ-
ჭო თა სა ხელ მ წი ფოს პო ლი ტი კუ რი კურ სის კონ-
ტექ ს ტ ში თუ ფონ ზე. 

ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კოს ცხოვ რე ბა კი, საბ-
ჭო თა სის ტე მის, სტა ლი ნუ რი და რუ სუ ლი ტო-
ტა ლი ტა რიზ მის ეპო ქის ერ თ -ერ თი გა მორ ჩე უ ლი 
ბი ოგ რა ფი ა, ხე ლო ვა ნის ბე დის მე ტა ფო რაა დიქ-
ტა ტუ რის ეპო ქა ში, ადა მი ა ნი სა და ხე ლო ვა ნის 
ბე დი, რო მელ საც არ ჰქონ და თა ვი სუფ ლე ბა და 
თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი. და რო მე ლიც ამ არ ჩე-
ვანს აკე თებ და.

პო ლი ტი კუ რი, იდე ო ლო გი უ რი, პრო პა გან-
დის ტუ ლი სა ფუძ ვე ლიც, ამო ცა ნაც და „მიზანიც”, 
რო მე ლიც უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში გან საზღ ვ რავს 
ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კოს ფილ მე ბის სა ფუძ ველს, 
სრუ ლი ად უფე რულ დე ბა, სიმ ძაფ რეს კარ გავს 
და უკან იხევს იმ დი დე ბუ ლი და სრუ ლად და უ-
ჯე რე ბე ლი მხატ ვ რუ ლი აზ როვ ნე ბის გარ ს ში და 
ფონ ზე, რაც იყო და არის მი სი, რო გორც მსოფ-
ლიო კი ნე მა ტოგ რა ფის ერ თ -ერ თი შემ ქ მ ნე ლის, 
გა ნუ მე ო რე ბე ლი და თა ვის თა ვა დი ხე ლოვ ნე ბის 
მთა ვა რი ღირ სე ბა. 

ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კო 1956 წლის 25 ნო ემ-
ბერს 62 წლის ასაკ ში გარ და იც ვა ლა. მოს კოვ ში, 
იქ, სა დაც არ უნ დო და არც ცხოვ რე ბა და არც 
სიკ ვ დი ლი. დაკ რ ძა ლუ ლიც იქ ვე ა. 

დი დი უკ რა ი ნუ ლი კულ ტუ რის ერ თ -ერ თი დი-
დე ბუ ლი წარ მო მად გე ნე ლი და ი ბა და უკ რა ი ნის 
მი წა ზე, ჩერ ნი გო ვის (გუბერნიაში) ოლ ქ ში, 1894 
წლის 30 აგ ვის ტოს (11 სექ ტემ ბერს). სწო რედ 
იქ, სა დაც 2022 წლის 24 თე ბერ ვალს რუ სეთ მა 
სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბი და იწყო, რო მე ლიც ერ თ -
-ერ თი პირ ვე ლი და ბომ ბა, რო მელ საც ცეცხ ლი 
გა უხ ს ნა და რო მე ლიც დღეს, ომის დაწყე ბი დან 
ერ თი თვის თავ ზე, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კა ტას ტ რო-
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ფის ზღვარ ზე ა.
2014 წელს უკ რა ი ნა ში ოლექ სანდრ დოვ ჟენ-

კოს და ბა დე ბი დან 120 წლის თა ვი უნ და აღე ნიშ-
ნათ. უნ და აღე ნიშ ნათ მას შ ტა ბუ რად, სა ზე ი მოდ 
და ის ტო რი ულ - კულ ტუ რუ ლი სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
სრუ ლი აღ დ გე ნით. მაგ რამ რუ სე თის თავ დას ხ-
მის, ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ე ბის ნა წი ლის და კა ვე-
ბის, ომის, წი ნა აღ მ დე გო ბი სა და საპ რო ტეს ტო 
გა მოს ვ ლე ბის პი რო ბებ ში იუბი ლე, რა თქმა უნ-
და, ვერ აღ ნიშ ნეს. 

უკ რა ი ნა დღე საც ცეცხ ლ ში ა. ასე თი მე ტა-
ფო რა, ასო ცი ა ცია თუ „სიტყვების თა მა ში”, 
დოვ ჟენ კოს თ ვის სა ბე დის წე რო ფილ მის სა ხელ-
წო დე ბას თან პა რა ლე ლი, არა ერ თი თა ნა მედ რო-
ვე ავ ტო რის ტექ ს ტებ შიც გვხვდე ბა. ბუ ნებ რი ვი 
ასო ცი ა ცი ა ა. დღე საც, რო გორც 8 წლის წი ნათ, 
რო გორც გა საბ ჭო ე ბის პირ ველ წლებ ში, მა-
სობ რი ვი რეპ რე სი ე ბის, ჰო ლო დო მო რის, მე ო რე 
მსოფ ლიო ომის დრო სა და მის შემ დე გაც – მთე-
ლი საბ ჭო თა კავ ში რის არ სე ბო ბის გან მავ ლო ბა-
ში – რუ სე თის გახ ს ნი ლი ცეცხ ლი ანად გუ რებ და 

ყვე ლა ზე და უ მორ ჩი ლე ბელ და მა მაც ერს და მი-
სი მო ძა ლა დე ობ რი ვი პო ლი ტი კი სა და მო რა ლუ-
რი რეპ რე სი ე ბის ერ თ -ერ თი მსხვერ პ ლი ოლექ-
სანდრ დოვ ჟენ კოც იყო.

უკ რა ი ნის – კი ე ვის – მთა ვა რი კი ნოს ტუ დი ა, 
რომ ლის და მა არ სე ბელ თა შო რის ოლექ სანდრ 
დოვ ჟენ კოც იყო, მი სი სა ხე ლო ბი სა ა, უკ რა ი ნის 
არა ერ თი ქა ლა ქის ქუ ჩა სა და მო ე დანს მი სი სა-
ხე ლი ჰქვია და მი სი ძეგ ლე ბი, ბი უს ტე ბი, მე მო-
რი ა ლუ რი და ფე ბი და ვარ ს კ ვ ლა ვიც ასე ვე არა-
ერთ ქა ლაქს ამ შ ვე ნებს.

უკ რა ი ნა ცეცხ ლ ში ა, მაგ რამ აუცი ლებ-
ლად გა ი მარ ჯ ვებს. გა მარ ჯ ვე ბის აღ ლუმ-
საც ჩა ა ტა რებს, დან გ რე ულ ქა ლა ქებ საც და 
„წყალსაცავებსაც” ააშე ნებს, ლა ღად ცხოვ-
რე ბას გა აგ რ ძე ლებს, ოლექ სანდრ დოვ ჟენ კოს 
130 წლის იუბი ლე საც უფ რო დი დი მას შ ტა ბით 
აღ ნიშ ნავს და სა ბო ლო ოდ მო ი პო ვებს ზვე ნი-
გო რას – უკ რა ი ნის მი წა ში და მარ ხულ განძს – 
თა ვი სუფ ლე ბას, ბედ ნი ე რე ბა სა და სი ცოცხ ლეს 
რომ ნიშ ნავს. 
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შედევრი, კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი ფორ-
მი სა და აზ რის დე კონ ს ტ რუქ ცი ით, 
რო მე ლიც აც ვიფ რებს მა ყუ რე ბელს 
იერ სა ხე ე ბის მრა ვალ შ რი ა ნო ბით” 
(დევიდ პერ კინ სო ნი), „მითის, ის ტო-

რი ის, პო ე ზი ის, ეთ ნოგ რა ფი ის, ცეკ ვი სა და რი-
ტუ ა ლის არაჩ ვე უ ლებ რი ვი შერ წყ მა” (ჯონათან 
რო ზენ ბა უ მი), „ფერების არა რე ა ლის ტუ რი გა მო-
ყე ნე ბით ექ ს პე რი მენ ტი რე ბა და ერ თ -ერ თი ყვე-
ლა ზე თა ვი სუ ფა ლი სა ო პე რა ტო რო ნა მუ შე ვა რი, 
რაც კი გვი ნა ხავს უკ რა ი ნულ კი ნო ში ოლექ-
სანდრ დოვ ჟენ კოს ად რე უ ლი ნა მუ შევ რე ბის შემ-
დეგ” (ნიუ-იორკ ტა იმ სი) – ეს მივიწყებულ წი ნა-
პარ თა აჩ რ დი ლებ ზე გა მოხ მა უ რე ბის მხო ლოდ 
მცი რე ნა წი ლი ა; ფილ მ ზე, რომ ლი თაც და ი ბა და 
სერ გო ფა რა ჯა ნო ვი, რო გორც გე ნი ა ლუ რი რე-
ჟი სო რი, რომ ლი თაც და იწყე ბა უკ რა ი ნუ ლი პო-

ე ტუ რი კი ნოს კო ლა და ასე ვე ფა რა ჯა ნო ვის არა-
სან დო, „დისიდენტური” იმი ჯიც.

აჩრდილებით ფა რა ჯა ნო ვი არა მხო ლოდ 
თე მა ტუ რად ბრუნ დე ბა „უკან” – მი თო ლო გი ურ 
პრე ის ტო რი უ ლო ბა ში, არა მედ ეს თე ტი კუ რა-
დაც, რო დე საც წე სე ბი, სტი ლე ბი, გე მოვ ნე ბის 
კრი ტე რი უ მე ბი ჯერ არ გა მო უ გო ნი ათ; ბრუნ-
დე ბა ხე ლოვ ნე ბის სინ კ რე ტუ ლო ბა ში, რო ცა ის 
ჯერ არ და ნა წევ რე ბუ ლა. ფა რა ჯა ნოვს ამა ში 
მი ჰა ი ლო კო ცუ ბინ ს კის მი თო ლო გი ურ - პო ე-
ტუ რი სა ხე ე ბი, მის ტი კუ რო ბი თა და წი ნათ გ რ-
ძ ნო ბე ბით გაჟ ღენ თი ლი სამ ყა როც და ეხ მა რე-
ბა – უკ რა ი ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რის კლა სი კო სის, 
რო მელ მაც მი ვიწყე ბუ ლი და პრო ვინ ცი ულ, 
„გლეხურ („ხოხოლების”) ენად” შე რაცხი ლი უკ-
რა ი ნუ ლი გა ა ცოცხ ლა და აჩ ვე ნა, რომ შე საძ ლე-
ბე ლი იყო დახ ვე წი ლი მო დერ ნის ტუ ლი პრო ზის 

ისტორიის გადაკითხვა

გუცულირომეოსადაჯულიეტას
ისტორიისმიღმა

თეო ხა ტი აშ ვი ლი 

„
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წე რა ამ ენა ზე. სწო რედ მი სით, კონ კ რე ტუ ლად 
კი გუ ცუ ლუ რი დი ა ლექ ტით, მი სი მუ სი კა ლუ რი 
ჟღე რა დო ბი თა და „ფაქტურითაც” მო ი ნუს ხე ბა 
არ ქა ი კი სა და პე რი ფე რი უ ლი კულ ტუ რე ბის მოყ-
ვა რუ ლი რე ჟი სო რი. ამი ტო მაც კა ტე გო რი უ ლი 
წი ნა აღ მ დე გია ფილ მის რუ სუ ლად გახ მო ვა ნე ბი-
სა, რაც ეკ რა ნებ ზე (და მით უმე ტეს, უცხო ეთ ში) 
გა სას ვ ლე ლად აუცი ლე ბე ლი პი რო ბა იყო საბ-
ჭო თა კავ შირ ში.

ფილ მის პრე მი ე რა და ემ თხ ვა პე რი ოდს, რო-
დე საც „ოტტეპელთან” ერ თად დაწყე ბუ ლი უკ-
რა ი ნუ ლი კულ ტუ რი სა და ეროვ ნუ ლი იდენ ტო ბის 
აღორ ძი ნე ბის მოძ რა ო ბა მწვა ვე ფა ზა ში გა და-
დის. ეს მოძ რა ო ბა, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ენის 
სა კითხს უკავ შირ დე ბო და, რო მელ საც მი ზან-
მი მარ თუ ლად დევ ნიდ ნენ და რუ სუ ლით ანაც ვ-
ლებ დ ნენ ჯერ კი დევ პეტ რე პირ ვე ლის მმარ თ ვე-
ლო ბი დან მო ყო ლე ბუ ლი. უკ რა ი ნუ ლი თან და თან 
ქრე ბა ღვთის მ სა ხუ რე ბი დან, სკო ლე ბი დან, აკა-
დე მი უ რი სივ რ ცე ე ბი დან და ყო ფი თი ურ თი ერ-
თო ბე ბი და ნაც კი. უკ რა ი ნუ ლი დი სი დენ ტუ რი 
მოძ რა ო ბა, ფაქ ტობ რი ვად, 1958–59 წლე ბი დან, 
გა ნათ ლე ბის ახა ლი კა ნო ნის მი ღე ბის შემ დეგ 
და იწყო, რო მე ლიც სკო ლე ბის მზარდ რუ სი ფი კა-
ცი ას უწყობ და ხელს. ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი მას შ-
ტა ბუ რი პრო ტეს ტი 1963 წელს კი ე ვის უნი ვერ-
სი ტეტ ში კულ ტუ რი სა და ენის კონ ფე რენ ცი ა ზე 
გა მო ი ხა ტა, სა დაც მო ითხო ვეს უკ რა ი ნუ ლის სა-
ხელ მ წი ფო ენად გა მოცხა დე ბა და რუ სე თის ფე-
დე რა ცი ულ რეს პუბ ლი კა ში მცხოვ რე ბი უკ რა ი ნე-
ლე ბის ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბად აღი ა რე ბა, რაც 
მძლავ რი დე მონ ს ტ რა ცი ით დას რულ და. 

უკ რა ი ნუ ლი ენის გან დევ ნის პო ლი ტი კა მარ-
ქ სის ტულ - ლე ნი ნუ რი პო ზი ცი ე ბი დან გა აკ რი ტი-
კა პუბ ლი ცის ტ მა და ლი ტე რა ტუ რათ მ ცოდ ნემ 
ივან ძი უ ბამ დი სი დენ ტუ რი მოძ რა ო ბის მა ნი ფეს-
ტად ქცე ულ წიგ ნ ში ინტერნაციონალიზმი თუ 
რუ სი ფი კა ცი ა? (1965). „როდესაც უკ რა ი ნე ლე ბი 
უარ ყო ფენ თა ვის ეროვ ნე ბა სა და ენას, რო დე-
საც მშობ ლებს შვი ლე ბი მიჰ ყ ვათ არა უკ რა ი ნულ, 
არა მედ რუ სულ სკო ლებ ში და ა. შ., დღეს ეს კვა-
ლი ფი ცირ დე ბა, რო გორც ხალ ხ თა მე გობ რო ბის 
პო ლი ტი კის წარ მა ტე ბა” – წერს ის და მი იჩ ნევს, 
რომ სტა ლი ნურ მა ნა ცი ო ნა ლურ მა პო ლი ტი კამ 
ლე ნი ნის კურ სი დან გა და უხ ვია და გა აგ რ ძე ლა 
„ველიკოდერჟავულ” შო ვი ნიზ მ ზე დამ ყა რე ბუ ლი 
რუ სი ფი კა ცი ა. ამის ხელ შე საწყო ბად კი ხდე ბო-
და ეროვ ნუ ლო ბის იდე ის დის კ რე დი ტა ცი ა: „ეს 
ცნე ბე ბი ჩვენს ქვე ყა ნა ში ოდი ო ზუ რად ით ვ ლე ბა; 
ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, ვინც დღეს უკ რა ი ნა ში 
ეც დე ბა, ისა უბ როს თა ნა მედ რო ვე უკ რა ი ნე ლის 
ეროვ ნულ გრძნო ბა ზე, ეროვ ნულ ცნო ბი ე რე ბა სა 
და ეროვ ნულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბებ ზე, მა შინ ვე და 
უყოყ მა ნოდ ჩა ით ვ ლე ბა „უკრაინელ ბურ ჟუ ა ზი-
ულ ნა ცი ო ნა ლის ტად”. 

ფილ მე ბის რუ სუ ლად დუბ ლი რე ბის აუცი-
ლე ბე ლი პი რო ბაც ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რე ბის შე-
ვიწ რო ე ბის, რუ სუ ლი ექ ს პან სი ი სა და ჰო მო გე-

ნი ზა ცი ის ნი შა ნი იყო, რა შიც და ა და ნა შა უ ლებს 
სერ გო ფა რა ჯა ნო ვი კი ნო წარ მო ე ბის ჩი ნოვ ნი-
კებს ფილ მის პრე მი ე რა ზე. ეს დღე – 1965 წლის 
4 სექ ტემ ბე რი – კი ე ვის კი ნო თე ატრ „უკრაინაში” 
ნამ დ ვილ მა ნი ფეს ტა ცი ად იქ ცე ვა. მზარ დი უკ-
მა ყო ფი ლე ბი სა და დე მონ ს ტ რა ცი ე ბის სა პა-
სუ ხოდ დაწყე ბუ ლი რეპ რე სი ე ბის შე დე გად ამ 
დრო ის თ ვის უკ ვე ათე უ ლო ბით ახალ გაზ რ და უკ-
რა ი ნე ლი დი სი დენ ტი და მწე რა ლი იყო და პა ტიმ-
რე ბუ ლი. ეს ინ ფორ მა ცია პრე მი ე რა ზე მი სულ 
მა ყუ რებ ლებს, რო მელ თა შო რის პარ ტი უ ლი ბი-
უ როკ რა ტი აც იმ ყო ფე ბო და, ივან ძი უ ბამ აუწყა 
და მო უ წო და, გა ეპ რო ტეს ტე ბი ნათ დაწყე ბუ ლი 
რეპ რე სი ე ბი, რო მე ლიც 1930-იან წლებს აგო-
ნებ და. და პა ტიმ რე ბუ ლი პი რე ბის და სა ცა ვად 
პე ტი ცი აც და ი წე რა, რო მელ საც ფა რა ჯა ნო ვიც 
აწერ და ხელს.

და მატყ ვე ვე ბე ლი და ექ ს პ რე სი უ ლი გა მო-
სა ხუ ლე ბით ნაჩ ვე ნე ბი გუ ცუ ლი რო მე ო სა და 
ჯუ ლი ე ტას რო მან ტი კუ ლი ის ტო რია სა ბო ლო-
ოდ არც ისე უწყი ნა რი აღ მოჩ ნ და. მით უმე-
ტეს, რომ გუ ცუ ლე ბი (რომანული ეტი მო ლო-
გი ით „კანონგარეშე”, სლა ვუ რის მი ხედ ვით 
„მომთაბარე”, რაც უკ ვე თა ვი სუფ ლე ბის სი ნო ნი-
მად აღიქ მე ბა), კარ პა ტებ ში მცხოვ რე ბი ეთ ნი კუ-
რი ჯგუ ფი, რო მე ლიც სა ვა რა უ დოდ მონ ღო ლე-
ბის შე მო სე ვის დროს გა ხიზ ნუ ლა მთებ ში, რის 
შე დე გა დაც შე ი ნარ ჩუ ნა კულ ტუ რი სა და ენის ავ-
თენ ტუ რო ბა, უძ ვე ლეს და „სუფთა” უკ რა ი ნე ლე-
ბად მი იჩ ნე ოდ ნენ და, შე სა ბა მი სად, მა თი მდი და-
რი ფოლ კ ლო რი სა თუ ტრა დი ცი ე ბის გა მო ჩე ნა 
ეკ რან ზე, რაც უნ და მე ტა ფო რულ -ა ლე გო რი უ ლი 
ფორ მა ჰქო ნო და მი ღე ბუ ლი, და მო უ კი დე ბე ლი 
უკ რა ი ნის ის ტო რი ას თან ასო ცირ დე ბო და, მის 
სა უ კუ ნო ვან და მრა ვალ ფე რო ვან კულ ტუ რას-
თან, რის ექ ს პან სი ა საც ახ დენ და ამ ჯე რად რუ-
სე თის საბ ჭო უ რი იმ პე რი ა ლიზ მი. 

ცო ტა ხან ში არა მხო ლოდ სერ გო ფა რა ჯა ნო-
ვი, არა მედ მი სი ფილ მით და ბა დე ბუ ლი „უკრაინის 
(კიევის) პო ე ტუ რი სკო ლა” (იური ილი ენ კო, ლე-
ო ნიდ ოსი კა და სხვა) თა ვი სი ალე გო რი ულ -ი გა-
ვუ რი ფორ მით, ლი რი კუ ლი ინ ტო ნა ცი ე ბი თა და 
ფოლ კ ლო რულ -ეთ ნოგ რა ფი უ ლი მო ტი ვე ბით 
დოვ ჟენ კოს ტრა დი ცი ე ბის გაგ რ ძე ლე ბით, ფსი-
ქო ლო გიზ მის უარ ყო ფით, „სიუჟეტის ლა კო ნი უ-
რო ბით”, „კინემატოგრაფის სა ნა ხა ობ რივ კომ-
პო ნენ ტებ ზე ყუ რადღე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ით” 
(მიხეილ ბლე ი მა ნი) მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნ დე ბა 
ოფი ცი ო ზის თ ვის, რად გან აქ „ინდივიდუალური 
საწყი სი პრე ვა ლი რებს კო ლექ ტი ურ ზე, ფილ-
მე ბის ენა კი იქ ცე ვა შიფ რად, რომ ლის გა გე-
ბა მხო ლოდ თა ვად ავ ტორს შე უძ ლი ა” (მიხეილ 
ბლე ი მა ნი. არქაისტები თუ ნო ვა ტო რე ბი?). საბ-
ჭო თა კი ნო კი სიცხა დეს და ზუსტ პო ლი ტი კურ 
პო ზი ცი ებს ითხოვ და. რო გორც „ოტტეპელის მა-
მა”, ხრუშ ჩო ვი ამ ბობ და, „მხატვრებმა ის წავ ლეს 
ხალ ხის ფუ ლით, ჭა მენ ხალ ხის პურს და უნ და 
იმუ შა ონ ხალ ხის თ ვის [გასაგებად]”.   
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ქართული ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნო” – სა ქარ-
თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ-
ლი ო თე კის კა ტა ლო გის სა ძი ე ბო ველ ში ამ 
სიტყ ვე ბის შეყ ვა ნი სას ბევ რი ვე რა ფე რი 
ხე ი რი და გად გე ბათ. მსგავ სი სიტყ ვათ-

შე თან ხ მე ბა მო ნა ცემ თა ბა ზა ში იძებ ნე ბა, მაგ რამ 
შე დე გად სულ სამ რე ლე ვან ტურ ჩა ნა წერს იღებთ. 
იქ ნებ, სა ძი ე ბო სის ტე მის ბრა ლია – მოთხოვ ნილ 
სიტყ ვებს ერ თ მა ნეთ თან ვერ აკავ ში რებს ან არ 
შე უძ ლი ა, იპო ვოს ამ ში ნა არ სის თა ვი წიგ ნ ში, რო-
მე ლიც შე საძ ლოა ქარ თულ ექ ს პე რი მენ ტულ კი-
ნოს მთლი ა ნად არ ეძღ ვ ნე ბა, მაგ რამ რამ დე ნი მე 
გვერდს მა ინც უთ მობს სა კითხს. ნუ თუ ჟურ ნა ლის 
ან გა ზე თის ორად ორ სტა ტი ა ზე მე ტი არ არ სე ბობს 
კი ნო ზე და წე რილ აკა დე მი ურ თუ არა ა კა დე მი ურ 

ტექ ს ტებ ში, სა დაც კი ნოს ეს კონ კ რე ტუ ლი მი მარ-
თუ ლე ბა იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი? გა ფარ თო ე ბუ ლი ძი-
ე ბის და სას რულს წარ წე რა „სცადეთ მოგ ვი ა ნე ბით” 
ან სხვა მსგავ სი ტექ ს ტი რომ ჩნდე ბო დეს კომ პი უ-
ტე რის ეკ რან ზე, ეგეც შვე ბის მომ გ ვ რე ლი იქ ნე ბო-
და, მაგ რამ სა ძი ე ბო სის ტე მის ციფ რულ კედ ლებს 
სულ რომ აქეთ -ი ქით მი აწყ დეთ, პა სუ ხი ერ თი ა: ერ-
თი პლა კა ტის და ორი სტა ტი ის სა თა უ რის გარ და 
მოთხოვ ნი ლი ში ნა არ სი ბიბ ლი ო თე კის კა ტა ლო გის-
თ ვის უცხო ა. მთელ ამ პრო ცეს ში ადა მი ა ნი შე იძ ლე-
ბა და ეჭ ვ დეს და ლე გი ტი მუ რი კითხ ვაც გა უჩ ნ დეს: 
გვაქვს კი ან ოდეს მე თუ გვქო ნია ექ ს პე რი მენ ტუ ლი 
კი ნო სა ქარ თ ვე ლო ში?

იმე დებს ბო ლომ დე ნუ გა იც რუ ებთ: ძი ე ბა ში 
კონ კ რე ტუ ლი, თით ზე ჩა მო სათ ვ ლე ლი ადა მი ა ნე ბის 

ექსპერიმენტულიკულტურისშიში
ქართულსაბჭოთაკინოში

ისტორიის გადაკითხვა

ნი ნო ძან ძა ვა

„

დავით კაკაბაძის სტერეოსკოპული აპარატი, მისივე გამოსახულებით სარკეში
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გვა რებს თუ ჩა წერთ, რომ ლე ბიც ქარ თულ ექ ს პე რი-
მენ ტულ კი ნოს თან ასო ცირ დე ბი ან, კი დევ რამ დე-
ნი მე სა გა ზე თო სტა ტი ას გა და აწყ დე ბით. მაგ რამ ამ 
და ქარ თუ ლი კი ნოს სხვა მრა ვა ლი ას პექ ტის კომ-
პ ლექ სურ შე უს წავ ლე ლო ბას პირ და პირ მივ ყა ვართ 
კი დევ ერთ, ის ტო რი ოგ რა ფი ის პრობ ლე მას თან. 
ამავ დ რო უ ლად, კვლე ვის პრო ცეს ში იკ ვე თე ბა, რომ 
საქ მე გვაქვს არა მხო ლოდ ქარ თულ კი ნო ზე და წე-
რი ლი პრო ფე სი უ ლი ლი ტე რა ტუ რის სიმ წი რეს თან, 
არა მედ საკ ვ ლე ვი ობი ექ ტის – ექ ს პე რი მენ ტუ ლი 
კი ნოს – მას შ ტა ბის სიმ ცი რეს თა ნაც. უფ რო მე ტიც, 
ქარ თუ ლი კი ნო თა ვი სი ბუ ნე ბით ექ ს პე რი მენ ტუ-
ლი არას დ როს ყო ფი ლა. ქვე ვით შე ვეც დე ბი გან-
ვ მარ ტო, თუ რას ვგუ ლის ხ მობ ამ, ცო ტა არ იყოს, 
მკვეთრ გა ნაცხად ში.

ის ტო რი ის და საწყის ში კი ნოს იმ თა ვით ვე ექ ს პე-
რი მენ ტუ ლი ხა სი ა თი ჰქონ და. ის იყო ტექ ნო ლო გი-
უ რი ექ ს პე რი მენ ტის პირ მ შო და საწყი სი ეტა პი დან 
ანუ პირ ვე ლი კო მერ ცი უ ლი სა ჯა რო ჩვე ნე ბი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი მი ნი მუმ ორი ათე უ ლი წლის გან-
მავ ლო ბა ში ასე თად დარ ჩა. შე სა ბა მი სად, პირ ვე ლი 
გა მომ გო ნებ ლე ბიც და რე ჟი სო რე ბიც ექ ს პე რი მენ-
ტა ტო რე ბი იყ ვ ნენ და თა ვი ან თი შე მოქ მე დე ბი თი 
პრო ცე სით სა კუ თა რი წვლი ლი შეჰ ქონ დათ კი ნოს 

ტექ ნო ლო გი ურ პროგ რეს ში. თა ვის მხრივ, ახა ლი 
მე დი უ მის ენობ რი ვი, სტი ლის ტუ რი და ტექ ნო ლო-
გი უ რი გან ვი თა რე ბა მჭიდ როდ ურ თი ერ თ და კავ ში-
რე ბუ ლი წა მოწყე ბა იყო: ერ თი მე ო რეს გა ნა პი რო-
ბებ და და პი რი ქით. 

ამ საწყის ეტაპ ზე სა ქარ თ ვე ლოს და არც სხვა 
რო მე ლი მე ქვე ყა ნას კავ კა სი ა ში არ ჰყო ლია პრო ფე-
სი ო ნა ლი თუ მოყ ვა რუ ლი, რო მელ მაც სა ერ თა შო-
რი სო დო ნე ზე კი ნოს წინ ს ვ ლა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი-
ი ღო. ის ტო რი ა, რო მე ლიც ჯერ კი დევ შე სას წავ ლი ა, 
ამ მო მენ ტის თ ვის არ გვაჩ ვე ნებს ად გი ლობ რი ვი 
ტექ ნი კო სე ბის, ოპე რა ტო რე ბის და ფო ტოგ რა ფე-
ბის კონ ტ რი ბუ ცი ას, თუნ დაც მი ვიწყე ბულ, მაგ რამ 
ნათ ქ ვამ ახალ სიტყ ვას, მიღ წე ვას, და პა ტენ ტე ბულ 
თუ და უ პა ტენ ტე ბელ გა მო გო ნე ბას. სა მეც ნი ე რო 
პროგ რე სის არ სე ბო ბა ეკო ნო მი კუ რად და პო ლი-
ტი კუ რად არა სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ 
რე გი ონ ში ისე დაც ძნე ლად წარ მო სად გე ნი იქ ნე ბო-
და. ლი მი ტი რე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ფონ ზე კი 
იმ რამ დე ნი მე ადა მი ა ნის საქ მი ა ნო ბა, რომ ლებ მაც 
სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რეს ქარ თულ კი ნოს, ძლი ე რი ენ-
თუ ზი აზ მი სა და საქ მი სად მი უპი რო ბო სიყ ვა რუ ლის 
შე დე გი უფ რო უნ და იყოს, ვიდ რე კა ნონ ზო მი ე რი 
მო ცე მუ ლო ბა. მაგ რამ ეს ადა მი ა ნე ბი და, მათ შო-
რის, ქარ თუ ლი კი ნოს ერ თ -ერ თი პი ო ნე რი ალექ-
სან დ რე დიღ მე ლაშ ვი ლიც კი, რო მე ლიც ფო ტოგ-
რა ფი ი სა და კი ნოს ტექ ნი კუ რი ან ბა ნის სა უ კე თე სო 
მცოდ ნე იყო და ეს ცოდ ნა პრაქ ტი კა ში მო პო ვე ბულ 
უზარ მა ზარ გა მოც დი ლე ბას ემ ყა რე ბო და, ტრა-
დი ცი ო ნა ლის ტე ბი იყ ვ ნენ. ისი ნი დამ კ ვიდ რე ბულ 
ფორ მებ სა თუ ნორ მებს მის დევ დ ნენ.

ამ მხრივ გა მო ნაკ ლი სი და ად რე ულ წლებ-
ში ქარ თუ ლი კი ნოს ნამ დ ვი ლი ექ ს პე რი მენ ტა ტო-
რი იყო ადა მი ა ნი, რომ ლის მემ კ ვიდ რე ო ბა პირ ველ 
რიგ ში არა კი ნოს, არა მედ მხატ ვ რო ბის მო ნა პოვ-
რად გა ნი ხი ლე ბა. ეს ადა მი ა ნი და ვით კა კა ბა ძე ა. 
კი ნე მა ტოგ რა ფის სა მეც ნი ე რო და სა გან მა ნათ ლებ-
ლო შე საძ ლებ ლო ბე ბით მო ხიბ ლუ ლი მხატ ვა რი 
ვი ზუ ა ლუ რი აღ ქ მის ფი ზი ო ლო გი ას სწავ ლობ და. 
ფი ზი კა სა და მა თე მა ტი კა ში მი ღე ბუ ლი უმაღ ლე სი 
გა ნათ ლე ბა, რო მე ლიც კა კა ბა ძეს თა ვის ძი რი თად 
პრო ფე სი ულ მი მარ თუ ლე ბა ში – მხატ ვ რო ბა ში – 
ყო ველ თ ვის ეხ მა რე ბო და, მან კი ნო შიც გა მო ი ყე ნა. 
1920-იანი წლე ბის და საწყის ში, პა რიზ ში ცხოვ რე-
ბის დროს, კა კა ბა ძემ შექ მ ნა და და ა პა ტენ ტა სტე-
რე ოს კო პუ ლი კი ნოს პრო ექ ცი ის ახა ლი სის ტე მა. 
პრო ექ ტო რი სპე ცი ა ლუ რი ოპ ტი კუ რი ხელ საწყოს, 
სათ ვა ლის გა რე შე ფილ მის სამ გან ზო მი ლე ბი ან გა-
მო სა ხუ ლე ბად აღ ქ მის თ ვის იყო გა მიზ ნუ ლი. თუმ ცა 
ფი ნან სუ რი მი ზე ზით კა კა ბა ძემ და მის მი ერ და ქი-
რა ვე ბულ მა ინ ჟინ რებ მა პრო ექ ტ ზე მუ შა ო ბა შეწყ-
ვი ტეს და გა მო გო ნე ბამ პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბა 
ვერ პო ვა (Ketevan Kintsurashvili: David Kakabadzé, 
artist & inventor).

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ბო ლოო ტექ ნი-
კუ რი რე ა ლი ზა ცი ის და მა სობ რი ვი წარ მო ე ბის 
კუთხით პრო ექ ტ მა წა რუ მა ტებ ლო ბა გა ნი ცა და, 
კა კა ბა ძის წა მოწყე ბა რამ დე ნი მე თვალ საზ რი სით 
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იყო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი. პირ ველ რიგ ში, მი სი სა ხით 
სა ქარ თ ვე ლო ში გა მოჩ ნ და ადა მი ა ნი, რომ ლის 
აზ როვ ნე ბის მას შ ტაბ მა მო იც ვა რო გორც კი ნო-
გა მო სა ხუ ლე ბის პლას ტი კის, ასე ვე კი ნოს ტექ-
ნო ლო გი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბის 
ინ ტე რე სი. ამას თა ნა ვე, კა კა ბა ძემ იდე ის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ში უცხო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბი და ინ ჟინ-
რე ბი ჩარ თო და ამ აქ ტით ქარ თუ ლი კი ნოს კონ-
ტექსტს გას ც და. სწო რედ ეს, მე სა მე ვი თა რე ბა 
კა კა ბა ძის პრო ექტს და სავ ლე თევ რო პელ პრო ფე-
სი ო ნა ლებ თან ქარ თ ვე ლე ბის თა ნამ შ რომ ლო ბის 
იშ ვი ა თი პრე ცე დენ ტის ნიშ ნით გა მო არ ჩევს.

მხატ ვ რო ბა ში, კი ნო სა თუ თე ატ რ ში კა კა ბა ძის 
ად რე უ ლი შე მოქ მე დე ბა კულ ტუ რუ ლი და პო ლი ტი-
კუ რი იზო ლა ცი ო ნიზ მის გარ ღ ვე ვის მცდე ლო ბის 
სევ დი ან მა გა ლითს წარ მო ად გენს და ამავ დ რო უ-
ლად ჩე მი კვლე ვის პირ ვე ლა დი ინ ტე რე სის – სა ქარ-
თ ვე ლო ში ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნო კულ ტუ რის დე-
ფი ცი ტის მი ზე ზე ბის ძი ე ბა შიც გვეხ მა რე ბა.

სწო რედ იზო ლა ცი ა, რო მე ლიც ბოლ შე ვი კე-
ბის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს ოკუ პა ცი ამ გა ნა პი რო ბა, 
იყო და სავ ლეთ ში მიმ დი ნა რე კულ ტუ რულ პრო ცე-
სებ ში ქარ თ ვე ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბის ნაკ ლე-
ბი გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბის მი ზე ზი. სა ერ თა შო რი სო 
გა რე მოს მოწყ ვე ტი ლი ქარ თ ვე ლი კი ნე მა ტოგ რა-
ფის ტე ბის ახალ გაზ რ და ფრთას (მიხეილ კა ლა ტო-
ზიშ ვი ლი, კო ტე მი ქა ბე რი ძე, ლევ პუ ში, მი ხე ილ ჭი-
ა უ რე ლი, გი ორ გი მა კა რო ვი და სხვე ბი), რო მელ საც 
კი ნოს ახა ლი ფორ მე ბი და მა თი გან ვი თა რე ბა იტა-
ცებ და, სა კუ თა რი კულ ტუ რუ ლი თვით მ ყო ფა დო ბის 
გარ და, დიდ წი ლად რუ სუ ლი კი ნო ა ვან გარ დი ასაზ-
რ დო ებ და. რუ სუ ლი ავან გარ დის კომ პ ლექ სუ რო ბი-
სა და მსოფ ლიო კი ნოს გან ვი თა რე ბა ზე ის ტო რი უ-
ლი კვა ლის და ტო ვე ბის მი უ ხე და ვად, მხო ლოდ მის 
კულ ტუ რულ არე ალ ში ყოფ ნა ნე ბის მი ე რი და, მათ 
შო რის, ქარ თუ ლი კი ნოს თ ვის აპ რი ო რი საზღ ვ რის 
არ სე ბო ბას და გარ კ ვე ულ ლი მი ტა ცი ას ნიშ ნავ და. 
ხო ლო საზღ ვ რებ ში მოქ ცე უ ლი, ჰო მო გე ნუ რად 
იდე ო ლო გი ზე ბუ ლი, კო მუ ნი კა ცი ის შე საძ ლებ ლო-
ბებს მოკ ლე ბუ ლი, შე სა ბა მი სად კი თვით კ მა რი 
კულ ტუ რა ძნე ლი ა, ბო ლომ დე თა ვი სუ ფა ლი და ექ-
ს პე რი მენ ტუ ლი იყოს.

პო ლი ტი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა ექ ს პე რი მენ ტუ-
ლი კი ნოს არ სე ბო ბის თ ვის არ სე ბი თი და გა დამ-
წყ ვე ტი ფაქ ტო რი ა. დიქ ტა ტუ რა გა მო რიცხავს 
ფორ მა ლიზ მ სა და ინ დი ვი დუ ა ლიზმს, რო გორც 
სუბ ვერ სი ის სა შიშ რო ე ბას. საბ ჭო თა სა ხელ მ წი-
ფო კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი პრო ცე სე ბის წარ მარ თ-
ვას თა ვი დან ვე რა დი კა ლუ რი ფორ მე ბით შე უდ გა. 
ქვეყ ნის სა თა ვე ში ბოლ შე ვი კუ რი მთავ რო ბის მოს-
ვ ლის თა ნა ვე რუ სეთ ში, ხო ლო შემ დ გომ სხვა ოკუ-
პი რე ბულ რეს პუბ ლი კებ ში და, მათ შო რის, სა ქარ-
თ ვე ლო შიც, ჯერ კი ნოს ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია მოხ და 
ანუ კერ ძო სექ ტო რი ინ დუს ტ რი ი დან პირ წ მინ დად 
გა ნი დევ ნა. კი ნოს გა და ღე ბი სა და გავ რ ცე ლე ბის 
უფ ლე ბა მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ცი ებს 
მი ე ცათ. ამას მოჰ ყ ვა მთავ რო ბის მი ერ გა მო ცე მუ-
ლი დეკ რე ტე ბი, დად გე ნი ლე ბე ბი თუ დე ბუ ლე ბე ბი, 

რომ ლებ მაც ახა ლი საბ ჭო თა კი ნოს პო ლი ტი კა გან-
საზღ ვ რა. სა ხელ მ წი ფო ხის ტად აყა ლი ბებ და მო წო-
დე ბებს იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გო რი უნ და 
ყო ფი ლი ყო საბ ჭო თა კი ნო ინ დუს ტ რი ის მა სებ თან 
და ახ ლო ე ბის პროგ რა მა. თუმ ცა თავ და პირ ვე ლად 
არ სე ბუ ლი შე და რე ბით ლი ბე რა ლუ რი პო ლი ტი კა 
(როგორი ლი ბე რა ლიზ მიც ტო ტა ლი ტა რულ კონ-
ტექ ს ტ ში შე იძ ლე ბა წარ მო ვიდ გი ნოთ) 1920-იანი 
წლე ბის და სას რუ ლის კენ ინ დუს ტ რი ის ში ნა არ სობ-
რი ვი და ფორ მი სე უ ლი ჰო მო გე ნუ რო ბის კენ მი მარ-
თუ ლი უმ კაც რე სი წე სე ბით შე იც ვა ლა.

ახა ლი პო ლი ტი კური რე ა ლო ბა ეწი ნა აღ მ დე გე-
ბო და ენობ რივ, სტი ლის ტურ და დრა მა ტურ გი ულ 
ინო ვა ცი ებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ კი ნოს, რო მე ლიც 
წე რა- კითხ ვის უცო დი ნა რი რი გი თი საბ ჭო თა გლე-
ხი სა თუ მუ შის თ ვის გა უ გე ბარ მე ტა ფო რულ კონ ს-
ტ რუქ ცი ებ ზე იქ ნე ბო და აგე ბუ ლი. მას მით უფ რო 
არ სჭირ დე ბო და აბ ს ტ რაქ ტუ ლი, სი ურ რე ა ლის ტუ-
რი თუ მო დერ ნის ტუ ლი აზ როვ ნე ბის თ ვის და მა ხა-
სი ა თე ბე ლი სხვა არა კა ნო ნი კუ რი თვი სე ბე ბის მა-
ტა რე ბე ლი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნო. უფ რო მე ტიც, 
არა თუ არ სჭირ დე ბო და, მთე ლი ძა ლით ებ რ ძო და 
ავან გარ დის ნე ბის მი ერ გა მოვ ლი ნე ბას, რო მე ლიც 
ზო გა დი სა ხე ლით, „ფორმალიზმით” მო ი ნათ ლა და 
სოც რე ა ლიზ მის ინა უ გუ რა ცი ის შემ დეგ სრუ ლად 
აღიკ ვე თა საბ ჭო თა კი ნო ში.

ცენ ზუ რის პი რო ბებ ში, ე. წ. ფორ მა ლის ტუ რი 
ფილ მე ბის ბე დი შე იძ ლე ბო და ორ გ ვა რად წარ-
მარ თუ ლი ყო: მათ ან პირ და პირ ანად გუ რებ დ ნენ 
ან არ ქი ვის სა ცა ვებ ში უვა დო პა ტიმ რო ბა ში უშ-
ვებ დ ნენ, რაც ეკ რა ნებ ზე გას ვ ლის აკ რ ძალ ვას 
ნიშ ნავ და. აქე დან პირ ვე ლი შემ თხ ვე ვის ყვე ლა ზე 
ცნო ბილ მა გა ლითს ქარ თულ კი ნო ში მი ხე ილ კა-
ლა ტო ზიშ ვი ლის უსინათლო წარ მო ად გენს, ხო ლო 
მე ო რე შემ თხ ვე ვის ილუს ტ რა ცია კო ტე მი ქა ბე-
რი ძის ჩემი ბე ბი ა ა. ეს არ იყო წმინ და წყლის ექ-
ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნო, რო გორ საც და სავ ლეთ ში 
ვი კინგ ეგე ლინ გი, ვალ ტერ რუტ მა ნი ან ჰანს რიხ-
ტე რი იღებ დ ნენ, თუმ ცა და სა ხე ლე ბუ ლი ფილ მე-
ბის ავ ტო რე ბი მა სა ლის მი მართ ექ ს პე რი მენ ტუ ლი 
მიდ გო მე ბით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ.

მოგ ვი ა ნე ბით სოც რე ა ლიზ მის მუხ რუ ჭებ მა კი-
ნო ში ენობ რი ვი ექ ს პე რი მენ ტე ბი კი დევ უფ რო ჩა ახ-
შო. 1920-იანი წლე ბის და სას რუ ლი დან მო დერ ნის-
ტუ ლი აზ როვ ნე ბის კვა ლი ქარ თულ კი ნო ში იქამ დე 
შემ ცირ და, ვიდ რე ისე დაც სპო რა დუ ლი ხა სი ა თის 
ავან გარ დიზ მი სა ერ თოდ არ წა ი შა ლა. აქე დან გა-
მომ დი ნა რე, ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კულ ტუ რის ნაკ ლე-
ბო ბა ჩვენ ში მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად გან საზღ ვ რა 
ტო ტა ლი ტა რულ მა წნეხ მა. თუმ ცა ამ მო ცე მუ ლო-
ბას მხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი მი ზე ზით ვერ და ვა სა-
ბუ თებთ — კო მუ ნიზ მის სიმ წი ფის პე რი ო დის ქარ-
თუ ლი კი ნოც მეტყ ვე ლებს, რომ თა ვი სი არ სით ის 
ყო ველ თ ვის უფ რო ტრა დი ცი უ ლი იყო და ხშირ შემ-
თხ ვე ვა ში ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ფილ მე ბის თ ვის კა რი 
და ხუ რუ ლი ჰქონ და.

ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნოს არ სე ბო ბას ყო ველ-
თ ვის გა ნა პი რო ბებ და ინ დუს ტ რი ის გა რეთ მყო-
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ფი ადა მი ა ნე ბის საქ მე ში ჩარ თ ვა. მე-20 სა უ კუ ნის 
და საწყი სი დან მო ყო ლე ბუ ლი, კი ნოს გა მომ სახ-
ვე ლო ბი თი შე საძ ლებ ლო ბე ბით და ინ ტე რე სე ბულ 
არა კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებს შო რის ევ რო პა ში, ძი რი-
თა დად, მხატ ვ რე ბი ჭარ ბობ დ ნენ. ცხა დი ა, ეს ადა-
მი ა ნე ბი სა კუ თარ თავს მოყ ვა რუ ლებს (amateur) არ 
უწო დებ დ ნენ. თუმ ცა მოყ ვა რულს, რო გორც სხვა 
პრო ფე სი ის წარ მო მად გე ნელს, რო მე ლიც კი ნოს შე-
მო სავ ლის წყა როდ არ იყე ნებს, ფილ მებს ძი რი თა დი 
საქ მი ა ნო ბის პა რა ლე ლუ რად იღებს და ამ საქ მე ში 
სა კუ თარ ფი ნან სურ რე სურ ს საც დებს, ექ ს პე რი მენ-
ტუ ლი კი ნოს გან ვი თა რე ბა ში მუ დამ მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი წვლი ლი შეჰ ქონ და. თა ვი სი არ სით ექ ს პე რი მენ-
ტუ ლი ფილ მი თა ვი სუ ფა ლია და კი ნოს არ სე ბუ ლი 
კონ ვენ ცი ე ბის წი ნა აღ მ დეგ არის მი მარ თუ ლი. შე-
სა ბა მი სად, ძი რი თად შემ თხ ვე ვა ში, ის ინ დუს ტ რი-
ის გან და მო უ კი დებ ლად არ სე ბობს. ამ გ ვარ კი ნოს 
მკვლე ვარ მა დე ვიდ ი. ჯე იმ ს მა „minor cinema” უწო-
და (Lars Gustaf Andersson, John Sundholm, Astrid 
Söderbergh-Widding: A History of Swedish Experi-
mental Film Culture: From Early Animation to Video 
Art. 2010). ეს შე მა ჯა მე ბე ლი სა ხე ლი და არ ქ ვა მან 
„ექსპერიმენტულ, პო ე ტურ, ან დერ გ რა უნდ, ეთ ნი-
კურ, სა მოყ ვა რუ ლო, კონტრ, არა მა სობ რივ, მუ შა-
თა კლა სის, კრი ტი კულ, არ ტის ტულ, ობოლ (orphan) 
და ა. შ.” კი ნოს (ტერმინი „minor cinema” პირ ვე ლად 
გა მო ი ყე ნა ტომ გა ნინ გ მა, რო მე ლიც თა ვის მხრივ 
და ე სეს ხა ჟილ დე ლე ზი სა და ფე ლიქს გვა ტა რის ერ-
თობ ლივ ნაშ რომს Toward a Minor Literature (1986).

საბ ჭო თა დროს სა ქარ თ ვე ლო ში კი ნოს წარ-
მო ე ბა მხო ლოდ ოფი ცი ა ლუ რი ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის 
პრე რო გა ტი ვა იყო. მე ო რე მხრივ, ის ტო რია აჩ ვე-
ნებს, რომ ალ ტერ ნა ტი უ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი ინ-
დუს ტ რი უ ლი წარ მო ე ბის მიღ მაც შე იძ ლე ბა არ სე-
ბობ დეს, არ გა მო ი ყე ნოს კი ნოს ისე თი არ სე ბი თი 
ატ რი ბუ ტე ბი, რო გო რი ცაა მსა ხი ო ბი ან კა მე რა. ის 
შე იძ ლე ბა არას ტუ დი ურ გა რე მო ში იშ ვას, არ ტის-
ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი არატ რა დი ცი უ ლი მე თო-
დე ბის ან დამ კ ვიდ რე ბუ ლი მე თო დე ბის არატ რა-
დი ცი უ ლად გა მო ყე ნე ბით (direct animation, scratch 
film, stop motion animation, ასამ ბ ლა ჟი, კო ლა ჟი და 
ა. შ.). ასე თი ალ ტერ ნა ტი უ ლი ფილ მე ბი ქარ თუ ლი 
კი ნოს ის ტო რი ოგ რა ფი ის ამ დრო ის თ ვის მი ღე-
ბულ მო ცე მუ ლო ბა ში არ იძებ ნე ბა. სა ქარ თ ვე ლო-
ში სა მოყ ვა რუ ლო კი ნოს შეს წავ ლამ მოგ ვი ა ნე ბით 
შე საძ ლოა სხვა სუ რა თი გა დაგ ვი შა ლოს, მაგ რამ 
დღე ი სათ ვის შეგ ვიძ ლი ა, ვთქვათ, რომ საბ ჭო თა 
დროს სა ქარ თ ვე ლო ში არ იყ ვ ნენ კი ნო მოყ ვა რუ-
ლე ბი ან მხატ ვ რე ბი, რომ ლე ბიც სა ხე ლოს ნო ში თუ 
კი ნოს ტუ დი ის გა რეთ არ სე ბულ ნე ბის მი ერ სა მუ-
შაო ვი თა რე ბა ში კი ნოს მო დერ ნის ტუ ლი მი მარ-
თუ ლე ბით გან ვი თა რე ბა ზე მუ შა ობ დ ნენ. ამი ტომ 
ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კულ ტუ რის სიმ ცი რეს მხო ლოდ 
ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ გა რე მოს ვერ მი ვა წერთ.

აბ სურ დი, უკონ ტექ ს ტო გა მო სა ხუ ლე ბა, მწყობ-
რი დი ა ლო გე ბის უარ ყო ფა და სხვა ნიშ ნე ბი, რომ-
ლე ბიც ექ ს პე რი მენ ტულ კი ნოს ზო გა დად მი ე წე რე-
ბა და, რო გორც ერ თ გ ვა რი გვერ დი თი მოვ ლე ნა თუ 

ეფექ ტი, მის არა რა დი კა ლურ გა მოვ ლი ნე ბებ შიც 
არ სე ბობს, ქარ თუ ლი საბ ჭო თა კი ნოს თ ვის ნაკ ლე-
ბად და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. 

გვი ან დე ლი საბ ჭო თა ეპო ქის ქარ თ ველ რე ჟი-
სო რებს შო რის ერ თა დერ თი ავ ტო რი, ვინც ექ ს-
პე რი მენ ტულ კი ნოს ქმნი და, გო გი ტა ჭყო ნია იყო. 
მის მოკ ლე მეტ რა ჟი ან ფილ მ ში ირის იბე რი კა (1982) 
დრა მა ტურ გი ის კლა სი კუ რი პრინ ცი პე ბი დარ ღ ვე-
უ ლი ა. უფ რო მე ტიც, ფილ მი არ ჰყვე ბა ამ ბავს და 
ში ნა არ სი გა მო სა ხუ ლე ბა თა უსი უ ჟე ტო მიმ დი ნა-
რე ო ბით გად მო ი ცე მა. ამი ტომ საბ ჭო თა მა ყუ რე-
ბელს, მათ შო რის კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებს, გა უ ჭირ-
დათ, გა მო ეც ნოთ, თუ „რაზეა ფილ მი”. ერ თ -ერთ 
მი მო ხილ ვა ში ამ კითხ ვას სვამს ხმის ოპე რა ტო რი 
გა რი კუნ ცე ვიც და აღ ნიშ ნავს, რომ მას „ძნელია 
ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად უპა სუ ხო”. […] ირის იბე რი კა-
ში თქვენ ვერ იპო ვით დრა მა ტურ გი ის ჩვე ულ კა-
ნო ნებს – კვან ძის შეკ ვ რას, გახ ს ნას. აქ ყვე ლა ფე რი 
გრძნო ბე ბის ნა ხე ვარ ტო ნებ ზეა აგე ბუ ლი, რომ ლე-
ბიც ჩნდე ბა და იმ წამ ს ვე სხვა ფორ მე ბად გა და-
იქ ცე ვა” (გარი კუნ ცე ვი. Мгновение, которое не 
остановить. „ეკრანის ამ ბე ბი”. 1982).

ვი ნა ი დან საბ ჭო თა მა ყუ რე ბელს ექ ს პე რი მენ-
ტუ ლი კი ნოს ყუ რე ბის გა მოც დი ლე ბა თით ქ მის არ 
ჰქონ და, ამ ფილ მის კა ტე გო რი ზა ცია და დე ფი ნი ცია 
მის თ ვის რთუ ლი აღ მოჩ ნ და. ჩვე ნი მა ყუ რებ ლის თ-
ვის უცხო იყო დის კომ ფორ ტი, თვა ლის და ყუ რის 
ტკე ნა, რო მელ საც ასე თი ტი პის კი ნე მა ტოგ რა ფი 
ხში რად გა მიზ ნუ ლად გა ნაც დე ვი ნებს მა ყუ რე ბელს. 
ამ დე ნად, ირის იბე რი კა სუბ ვერ სი უ ლი ა, რად გან 
თა ვი სი ში ნა არ სობ რი ვი ბუნ დო ვა ნე ბით ში ნა არ სის 
სიცხა დე სა და მო რა ლურ დას კ ვ ნებ ზე ორი ენ ტი რე-
ბუ ლი საბ ჭო თა კი ნოს საზღ ვ რე ბი დან გა დის.

სხვა ეროვ ნუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი ე ბის გა რე-
მოც ვა ში ქარ თუ ლი საბ ჭო თა კი ნო ყო ველ თ ვის 
გა მო ირ ჩე ო და გარ კ ვე უ ლი ექ ს ცენ ტ რი კუ ლო ბის 
ნიშ ნით, რაც დიდ წი ლად ად გი ლობ რი ვი კულ ტუ-
რის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი იუმო რის სპე ცი ფი კუ-
რო ბი თაც აიხ ს ნე ბა. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ექ ს ცენ ტ რი-
კუ ლო ბა ფილ მ ში პერ სო ნა ჟის ხა სი ა თის თვი სე ბებს 
არ სცდე ბო და (თენგიზ აბუ ლა ძის ნატვრის ხე ან 
ელ დარ შენ გე ლა ი ას შერეკილები). ხო ლო ექ ს ცენ ტ-
რიზ მის ტრან ს ფორ მი რე ბა ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნოს 
მო ცე მუ ლო ბა ში, კო ტე მი ქა ბე რი ძის ჩემი ბე ბი ას და 
სერ გო ფა რა ჯა ნო ვის ფილ მე ბის რამ დე ნი მე მა გა-
ლი თის გა მოკ ლე ბით, თით ქ მის არ მომ ხ და რა. 

ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რე ბი ძი რი თა დად უფ რ-
თხოდ ნენ თა ვის აბუ ჩად აგ დე ბას, თავ ხე დო ბა სა და 
ხუ ლიგ ნო ბას, რო გორც კულ ტუ რულ ფე ნო მენს. ამი-
ტომ მათ შო რის გვი ან დე ლი ე. წ. ნონ კონ ფორ მის ტე-
ბის თა ო ბაც (ოთარ იოსე ლი ა ნი, თენ გიზ აბუ ლა ძე, 
მე რაბ კო კო ჩაშ ვი ლი, რე ზო ესა ძე, გო დერ ძი ჩო ხე ლი 
და სხვე ბი) ქმნი და „დავარცხნილ” კი ნოს, რო მე ლიც 
საბ ჭო თა კულ ტუ რუ ლი მე ინ ს ტ რი მის ნა წი ლი იყო. 
ქარ თუ ლი საბ ჭო თა კი ნო კულ ტუ რა, ზე მოთ ხსე ნე-
ბუ ლი რამ დე ნი მე გა მო ნაკ ლი სის გარ და, დიდ წი ლად 
დარ ჩა სე რი ო ზულ კი ნოდ, რო მელ შიც არ მო ი ძებ ნა 
ად გი ლი ექ ს პე რი მენ ტუ ლი გა სუ ლე ლე ბის თ ვის. 
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ამ კი ნო თე ატ რებს შო რის ერ თ -ერ თი უძ ვე-
ლე სი აპოლოა, რო მე ლიც ევ რო პა ში არ სე-
ბუ ლი კი ნო აპოლოს ქსე ლის ნა წი ლი იყო. 
მი სი შე ნო ბა თა ვი დან ვე კი ნო თე ატ რად 
აშენ და და მო დერ ნის სტი ლის სა უ კე თე სო 

ნი მუ შად ით ვ ლე ბა. ის 1909 წლის აპ რილ ში გა იხ-
ს ნა. „გრანდიოზული, ბრწყინ ვა ლედ მოწყო ბი ლი, 
ელექ ტ რო თე ატ რი აპო ლო – გა იხ ს ნა 1909 წლის 
12.04 (30.03)” – წერ და პრე სა.

კი ნო თე ატრ აპოლოს აშე ნე ბამ დე, ამა ვე სა ხელ-
წო დე ბით არ სე ბობ და ძვე ლი აპოლო, რო მე ლიც 
მდე ბა რე ობ და აღ მა შე ნებ ლის (მიხეილის) პროს პექ-
ტ ზე, რკი ნიგ ზელ თა კულ ტუ რის სახ ლის ად გილ ზე, 
ოღონდ არა ქუ ჩის პი რას, არა მედ სიღ რ მე ში. ეს 
იყო მსუ ბუ ქი ტი პის ნა გე ბო ბა, რო მელ შიც ხალ-
ხი შე დი ო და და სუ რა თე ბუ ლი დე რეფ ნის გავ ლით. 
ახა ლი კი ნო თე ატ რის აგე ბის თა ნა ვე ის და ან გ რი ეს. 
აპოლოს მე-3 სარ თუ ლის იატაკ ზე წარ წე რა გვამ-
ც ნობს, რომ შე ნო ბა ში ხე ლოვ ნუ რი ხის და მა მუ შა-
ვე ბე ლი ფაბ რი კაც ყო ფი ლა, რო მე ლიც უცხო ელს 
ეკუთ ვ ნო და. რო დის შე იც ვა ლა შე ნო ბის პრო ფი ლი 
ან რა მი ზე ზით, უც ნო ბი ა.

იტა ლი ელ მა იუვე ლირ მა რი ჩიმ ააგო ორი კი ნო-
თე ატ რი აპოლო და პალასი. იტა ლი ი დან ჩა მოყ ვა-
ნილ მხატ ვ რებს ფო ი ე ე ბი და დარ ბა ზე ბი გა უ ფორ-
მე ბი ათ. არ ქი ტექ ტო რია ივა ნე კოლ ჩი ნი. 

აპოლო მი ხე ი ლის პროს პექ ტის № 129-ში მდე-
ბა რე ობ და. საბ ჭო თა პე რი ოდ ში ამ ქუ ჩას პლე ხა ნო-
ვის სა ხე ლი ერ ქ ვა, ახ ლა კი და ვით აღ მა შე ნებ ლის 
პროს პექ ტი ა. და ნომ ვ რის სის ტე მა შე იც ვა ლა საბ-
ჭო თა დროს და პლე ხა ნო ვის 129 გახ და 135. და-
ნომ ვ რის ეს სის ტე მა დღე საც ფუნ ქ ცი ო ნი რებს.

პირ ვე ლი ქარ თუ ლი ფილ მის ოპე რა ტო რი 
ალექ სან დ რე დიღ მე ლო ვი იხ სე ნებს, რომ ფილ მე-
ბის გა და ღე ბა კი ნო თე ატრ აპოლოს ფო ი ე ში, კი ბე-
ებ ზე და ხან და ხან თვით მა ყუ რებ ლის დარ ბაზ შიც 
მიმ დი ნა რე ობ და, რო ცა ის თა ვი სუ ფა ლი იყო.

1924 წელს ჩა ტარ და თბი ლი სის კი ნო თე ატ რე-
ბის შე მოწ მე ბა. იმ დ რო ინ დე ლი პრე სა ამის შე სა ხებ 
წერ და: „თბილისში არ სე ბულ ყვე ლა კი ნო ებ თან შე-
და რე ბით კი ნო აპოლო მოწყო ბი ლია ტექ ნი კის უკა-
ნას კ ნე ლი სიტყ ვით. ცეცხ ლის მქრო ბე ლი მან ქა ნე ბი 
თე ატ რ ში კარ გა თაა მოწყო ბი ლი. მხო ლოდ თე ატ რ-

ში არ არის სა კონ ტ რო ლო ელექ ტ რო- სა ნა თი”. 
1931 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი ხმო-

ვა ნი ფილ მიც (რეჟისორ ნი კო ლაი ეკის სუ რა თი 
ცხოვრების საგ ზუ რი) კი ნო თე ატრ აპოლოში 
უჩ ვე ნე ბი ათ.

1957 წელს აპოლო ძა ლი ან მძი მე მდგო-
მა რე ო ბა ში იყო. იმ დ რო ინ დე ლი პრე სა წერ და: 
„კინოთეატრი ოქტომბერი (საბჭოთა პე რი ოდ ში 
აპოლოს ოქტომბერი ერ ქ ვა) 1.000-ზე მე ტი კა-
ცი სათ ვის არის გან კუთ ვ ნი ლი, მაგ რამ ფოიე მის 
ნა ხე ვარ საც ვერ იტევს. აქ არის სა შუ ა ლე ბა ერ თ-
გ ვა რად მა ინც შემ სუ ბუქ დეს გა სა ჭი რი, თუ სა ეს ტ-
რა დო ორ კეს ტ რი ზე მო სარ თულ ში გა და ვა. ძალ ზე 
პა ტა რაა ტუ ა ლე ტის ოთა ხიც.

მა ყუ რე ბელ თა დარ ბაზ ში ბევ რი შრო მა მო-
გიხ დე ბათ, რომ აქ და უ ზი ა ნე ბე ლი სკა მი აღ მო ა-
ჩი ნოთ. არ სე ბო ბის თით ქ მის 40 წლის მან ძილ ზე 
აქ სკა მე ბი არ გა მოც ვ ლი ლა და სე ან სის მსვლე-
ლო ბი სას ზოგ მათ განს ფე ხი ძვრე ბა, ზოგს კი სა-
ზურ გე. ოდ ნავ შერ ხე ვა ზე ხომ ჭი ი სა გან დახ რუ ლი 
სკა მე ბის ჭრი ალს ვერ სად წა უხ ვალთ და წარ მო-
იდ გი ნეთ კა კო ფო ნი ა, თუ (ათას კაც ზე არ ვიტყ ვი) 
50-მდე მა ყუ რებ ლის გან ძ რე ვის მო მენ ტი ერ თ მა-
ნეთს და ემ თხ ვა...”. 

1964 წელს კა პი ტა ლუ რად გა რე მონ ტე ბუ ლი 
და გა ნახ ლე ბუ ლი ოქტომბერი კვლავ და უბ რუნ-
და მა ყუ რე ბელს, რო გორც პირ ვე ლი სტე რე ო ფო-
ნუ რი კი ნო თე ატ რი.

რე ა ბი ლი ტა ცი ის შემ დეგ მო წეს რიგ და დარ-
ბა ზის აკუს ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, შე იც ვა ლა კედ-
ლე ბის მო სა ჩი თი მა სა ლა. მთლი ა ნად გა და კეთ და 
ეკ რა ნიც. დარ ბა ზის მო ნა ცე მე ბის შე სა ბა მი სი ოვა-
ლუ რი პლას ტი კა ტის ეკ რა ნი და მონ ტაჟ და. ეს იყო 
17 მეტ რის სი გა ნი სა და 7 მეტ რის სი მაღ ლის ეკ რა-
ნი, რო მელ საც გა უ კეთ და სპე ცი ა ლუ რი ფარ და და 
მოწყო ბი ლო ბა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც, სა ჭი რო ე-
ბის მი ხედ ვით, შე იძ ლე ბო და ეკ რა ნის რო გორც ჩვე-
უ ლებ რი ვი, ისე ფარ თო ეკ რა ნი ა ნი ფილ მე ბის საჩ ვე-
ნებ ლად გა მო ყე ნე ბა. 

აპოლომ ოდე სის კი ნო ა პა რა ტუ რის ქარ ხ ნი დან 
მი ი ღო ორი ფარ თო ფორ მა ტი ა ნი საპ რო ექ ციო აპა-
რა ტი, ლე ნინ გ რა დის კი ნო ა პა რა ტუ რის ქარ ხ ნი დან 
კი – სტე რე ო ფო ნუ რი გა მაძ ლი ე რე ბე ლი მოწყო ბი-

„აპოლო”დაძველითბილისისკინოთეატრები
ლე ვან გე ლაშ ვი ლი

თბი ლის ში მუ ნი ცი პა ლუ რი კი ნო თე ატ რის აუცი ლებ ლო ბის სა კითხი ბო ლო წლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ-
წ ვა ვით წა მო იჭ რა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ქა ლაქ ში – თუ არ ჩავ თ ვ ლით სა ვაჭ რო მო ლე ბის დარ ბა-
ზებს – ფაქ ტობ რი ვად, აღარ გვაქვს კი ნო თე ატ რე ბი, რომ ლე ბიც მრავ ლად იყო ჯერ კი დევ ძველ თბი ლის-
ში. ამ წე რილ ში მათ შე სა ხებ მო გითხ რობთ.
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ლო ბაც (რომელიც თა ვი სი სიმ ძ ლავ რით 5000 მა ყუ-
რე ბელ საც უზ რუნ ველ ყოფ და). დარ ბაზ ში ფილ მის 
ში ნა არ სის მოთხოვ ნი ლე ბი სა მებრ შე იძ ლე ბო და, 
ემუ შა ვა ოც და ა თამ დე დი ნა მიკს, რო მე ლიც გან ლა-
გე ბუ ლი იყო ეკ რა ნის უკან, დარ ბა ზის კუთხე ებ ში, 
კედ ლებ ზე და ჭერ ზე. ხმის რე გუ ლი რე ბა ოპე რა ტო-
რის პულ ტით ხდე ბო და. წი ნათ ამ სა მუ შა ოს შეს რუ-
ლე ბაც კი ნო მე ქა ნი კოსს უხ დე ბო და. გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი იყო პულ ტი მთარ გ მ ნე ლი სათ ვის. ეკ რა ნის 
წინ მა ყუ რე ბელ თა/ მ ს მე ნელ თა წი ნა შე მოწყო ბი ლი 
იყო ამაღ ლე ბუ ლი ად გი ლი, სცე ნა მსა ხი ო ბე ბი სა და 
მუ სი კო სე ბი სათ ვის.

რე ა ბი ლი ტა ცი ის შემ დეგ აპოლოს გახ ს ნა ზე 
ახა ლი ფე რა დი სტე რე ო ფო ნუ რი ფარ თო ფორ-
მა ტი ა ნი ფილ მის მძინარე მზე თუ ნა ხა ვის პრე-
მი ე რა მო ეწყო.

1990 წელს ოქტომბერს ძვე ლი სა ხე ლი 
აპოლო და უბ რუ ნეს.

რო გორც და საწყის ში აღ ვ ნიშ ნე, ძველ თბი-
ლის ში მრა ვა ლი კი ნო თე ატ რი იყო, რო მელ თა გან 
უნ და და ვა სა ხე ლოთ:

პალასი – აპო ლოს გან ასი ო დე მეტ რის მო შო-
რე ბით მდე ბა რე ობ და, მას შემ დ გომ ში ჯერ ტემპი 
ეწო და, მე რე – დამკვრელი, ბო ლოს – ამირანი. საბ-
ჭო თა პე რი ოდ ში იქ ფი ლარ მო ნი ის სა რე პე ტი ციო 
დარ ბა ზიც იყო. 

დარბაზიც იქ ვე მახ ლობ ლად, ასი ო დე მეტ რის 
მო შო რე ბით იყო. მა ნამ დე მას გლობუსი ერ ქ ვა, 
მე რე – კომკავშირელი. პალასსა და დარბაზს სა-
ზაფხუ ლო გან ყო ფი ლე ბე ბიც ჰქონ და, მი ხე ი ლის 
პროს პექ ტ ზე, ორი ვე მხა რეს, არა ერ თი კლუ ბი მდე-
ბა რე ობ და, ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი არტოს ბა ღი იყო, 
რო მე ლიც კე თილ მო ეწყო 1926 წელს და იქ სის ტე-
მა ტუ რად აჩ ვე ნებ დ ნენ კი ნო ფილ მებს.

მულენ-ელექტრიკი მი ხე ი ლის პროს პექ ტის № 
145-ში მდე ბა რე ობ და. ეს იყო სა ზაფხუ ლო შე ნო-
ბა. აპოლოდან სა წი ნა აღ მ დე გო, მუშ ტა ი დის ბა-
ღის მი მარ თუ ლე ბით მდე ბა რე ობ და. იმ მხა რეს კი 
ცნო ბი ლი უბა ნი პასაჟ კროშ კა იყო გან ლა გე ბუ ლი, 
სა დაც იმ დ რო ინ დე ლი შეძ ლე ბუ ლი ხალ ხი ცხოვ-
რობ და – მრეწ ვე ლე ბი, ჩი ნოვ ნი კე ბი, ექი მე ბი, ად-
ვო კა ტე ბი... ამ კი ნო თე ატ რის ად გილ ზე ერ თხანს 
მო ეწყო სპორ ტუ ლი მო ე და ნი, სა დაც დინამოს 
ფეხ ბურ თელ თა გუნ დი ვარ ჯი შობ და. კი ნო თე ატრ 
მულენ ელექ ტ რიკს სა ხელ წო დე ბა ფა სა დის გა მო 
ერ ქ ვა. მის ფა სადს ამ შ ვე ნებ და ელექ ტ რო ნა თუ-
რე ბით გაწყო ბი ლი წის ქ ვი ლის ფრთე ბი, რომ ლე-
ბიც ტრი ა ლებ და. 

ოდეონი მდე ბა რე ობ და იმა ვე რიგ ში, სას ტუმ-
რო ევროპასა და არტოს ბაღს შუ ა. მე რე იქ ჯერ 
მო ზარდ მა ყუ რე ბელ თა რუ სუ ლი თე ატ რი გან თავ-
ს და, შემ დ გომ კი – თო ჯი ნე ბის თე ატ რი.

ვა სო აბა ში ძის სა ხე ლო ბის მუ სი კა ლუ რი კო მე-
დი ის თე ატ რის შე ნო ბა ში ძვე ლად იყო კი ნო თე ატ რი 
მირაჟი, უფ რო ად რე იგი ცნო ბი ლი ყო ფი ლა, რო-
გორც გორ გი ჯა ნო ვის კა ფე- შან ტა ნი.

პლე ხა ნო ვის პროს პექ ტ ზე მდე ბა რე ობ და კი-
ნო თე ატ რი რიჩი (მისი მე პატ რო ნი სა და მშე ნებ-

ლის, იტა ლი ე ლი რი ჩის გვა რის მი ხედ ვით), შემ-
დეგ ეწო და ალკრე, მე რე დარბაზი და ბო ლოს 
კომკავშირელი. 

ბა ქოს ქუ ჩი სა და თა მარ მე ფის ქუ ჩის (ყოფილი 
ჩე ლუს კი ნე ლე ბის) კუთხე ში მდე ბა რე ობ და კი ნო-
თე ატ რი პლასტიკონი შე სა ნიშ ნა ვი ფა სა დით, რო-
მელ საც ამ შ ვე ნებ და ბა რე ლი ე ფი ეტ ლ ში მსხდო მი 
მუ ზე ბის გა მო სა ხუ ლე ბით. ეს კი ნო თე ატ რი 1914 
წელს ხან ძარ მა გა ა ნად გუ რა. მის ად გილ ზე აღა რა-
ფე რი აშენ და. დარ ჩა მხო ლოდ მცი რე ბაღ ნა რი.

მტკვრის მარ ცხე ნა სა ნა პი რო ზე, მი ხე ილ წი-
ნამ ძღ ვ რიშ ვი ლის (ყოფილი კლა რა ცეტ კი ნის) და 
მო სე გო გი ბე რი ძის (ყოფილი ნეკ რა სო ვის) ქუ ჩე ბის 
კუთხე ში, ნა ხევ რად სარ დაფ ში მდე ბა რე ობ და პა-
ტა რა კი ნო თე ატ რი რომბოსი. იგი სულ სა მო ცი ო დე 
მა ყუ რე ბელს იტევ და.

პუშ კი ნის ქუ ჩის ბო ლოს, ორ ბე ლი ა ნის (ყოფილი 
კოლ მე ურ ნე ო ბის) მო ე დან თან იყო კი ნო თე ატ რი 
ამპირი და მას ში უმ თავ რე სად მრა ვალ სე რი ი ა ნი 
ფილ მე ბი გა დი ო და. 

ძვე ლად თბი ლის ში იყო სა მი ცირ კი. ერ თი მათ-
გა ნი რუს თა ვე ლის (ყოფილი გო ლო ვი ნის) პროს პექ-
ტ ზე მდე ბა რე ობ და. ამ ცირ კის გუმ ბა თი ჩა მო ვარ-
და და იგი აღარ აღუდ გე ნი ათ. შე ნო ბა შე ა კე თეს და 
1919 წელს მას ში კი ნო თე ატ რი პიკადილა გა იხ ს-
ნა. შემ დეგ ში და ან გ რი ეს და მის ად გილ ზე აშენ და 
ზარია ვოს ტო კას შე ნო ბა.

სტა ცი ო ნა რუ ლად მოქ მე დი კი ნო თე ატ რე ბი 
რუს თა ვე ლის პროს პექ ტ ზეც იყო:

სოლეი მე ლიქ აზა რი ან ცის სახ ლ ში, ვე რის 
დაღ მარ თის და საწყის ში მდე ბა რე ობ და. ეს ერ თ -
-ერ თი უძ ვე ლე სი კი ნო იყო თბი ლის ში, მას ყვე ლა 
სოლეის ეძახ და, აფი შებ სა და გა ზე თებ შიც ასე 
იწო დე ბო და, თუმ ცა თაღ ზე ეწე რა: სოლეილი, რაც 
მზეს ნიშ ნავს.

არფასტო რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე, რუს თა ვე-
ლის თე ატ რ სა და ოპე რის თე ატრს შო რის მდე ბა-
რე ობ და, საბ ჭო თა პე რი ოდ ში უწო დეს სპარტაკი. 
და სა ხე ლე ბა არფასტო წარ მოდ გე ბა ძვე ლი ბერ ძ-
ნუ ლი არფასგან, მაგ რამ არფასტო თურ მე აბ რე ვი-
ა ტუ რა ყო ფი ლა. იგი ცნო ბი ლი თბი ლი სე ლი ვაჭ რის 
არა მი ან ცის ოჯა ხის წევ რ თა სა ხე ლე ბის პირ ვე-
ლი ასო ე ბის გან შედ გე ბო და: არ, ფლო რა, ან დ რე ი, 
სტე პან, ოლ გა. კი ნო არფასტო ერ თხანს არა მი ან-
ცის მფლო ბე ლო ბა ში იყო.

მინიონი მდე ბა რე ობ და ბა რი ა ტინ ს კის ქუ ჩა ზე 
(დღევანდელი ჭან ტუ რი ა), სას ტუმ რო თბილისის 
(ადრე – მაჟესტიკი) ქვეშ, ფაქ ტობ რი ვად, სარ დაფ-
ში. მინიონი მცი რეს, პა ტა რას ნიშ ნავს ფრან გუ-
ლად. შემ დ გომ ში მას რო ზა ლუქ სემ ბურ გის სა ხე ლი 
ეწო და, მე რე – თბილისი, სა ბო ლო ოდ კი ამ შე ნო ბა-
ში რეს ტო რან მა მუხამბაზმა და ი დო ბი ნა.

კომიკი მდე ბა რე ობ და ვო რონ ცო ვის ქუ ჩის № 
105-ში. 

ძვე ლი თბი ლი სის კი ნო თე ატ რე ბის შე ნო ბე-
ბი დან მხო ლოდ აპოლოღა შე მორ ჩა – დი დი კულ-
ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე, მაგ რამ ამ ჟა მად 
უფუნ ქ ცი ოდ დარ ჩე ნი ლი. 



112 

PULP FICTION

ეიფორია‒
„გლიტერებით”

დაფარული
ტრავმები



 113
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რამ დე ნა დაც არ უნ და გვიყ ვარ დეს 
სა ავ ტო რო კი ნო და ვა ფა სებ დეთ 
დიდ რე ჟი სო რებს, აბ სურ დუ ლი იქ-
ნე ბა იმის მტკი ცე ბა, რომ მსგავს 
ნა მუ შევ რებს აქვს ისე თი ვე გავ ლე ნა 

სა ზო გა დო ე ბის აზ რ სა თუ ზო გა დად მის ფორ მი-
რე ბა ზე, რო გორც ეს პოპ - კულ ტუ რის შემ თხ ვე ვა-
ში ა. მა შინ, რო დე საც ღი რე ბუ ლი ნა მუ შევ რე ბის 
უმ რავ ლე სო ბა ფეს ტი ვა ლე ბის კედ ლებ ში რჩე ბა, 
მას შ ტა ბუ რო ბა ზე გათ ვ ლი ლი ფილ მე ბი და სე რი-
ა ლე ბი იპყ რობს ეკ რა ნებს და ქმნის თა ნა მედ რო-
ვე, სი მუ ლა რულ რე ა ლო ბას. სამ ყა რო ში, რომ ლის 
ტემ პიც აჩ ქა რე ბუ ლი ა, ინ ფორ მა ცია – მუდ მი ვად 
ცვა ლე ბა დი და ინ ტენ სი უ რი, ხო ლო ყუ რადღე-
ბის კონ ცენ ტ რი რე ბა – ყვე ლა ზე რთუ ლი, კი ნოს 
სე რი ა ლე ბი ანაც ვ ლებს. სე რი ა ლე ბი, რომ ლე ბიც 
სავ სე არის ჰო ლი ვუ დის ვარ ს კ ვ ლა ვე ბით, ეპა-
ტა ჟუ რო ბით, სი შიშ ვ ლით, დრა მით და უწყ ვე ტი 
ექ შე ნით. და რა შე იძ ლე ბა იყოს ყვე ლა ზე მე ტად 
მას შ ტა ბუ რი, გავ ლე ნის თვალ საზ რი სით, და თა-
ნა მედ რო ვე რე ა ლო ბის შემ ქ მ ნე ლი თუ არა თი ნე-
ი ჯე რუ ლი სე რი ა ლი, რომ ლის ფორ მი რე ბას ბევრ 
სხვა ფაქ ტორ თან ერ თად მას კულ ტუ რაც ახ დენს. 

ეიფორია ამე რი კუ ლი თი ნე ი ჯე რუ ლი დრა მა-
ტუ ლი სე რი ა ლი ა, რო მე ლიც HBO-სთვის შექ მ ნა 
და და წე რა სემ ლე ვინ სონ მა ის რა ელ ში წარ მო ე-

ბუ ლი ამა ვე სა ხე ლის სე რი ალ ზე დაყ რ დ ნო ბით. 
თუმ ცა ეიფორია წმინ დად ჰო ლი ვუ დუ რი პრო-
დუქ ტი ა, რო მე ლიც აუცი ლებ ლად მო ი აზ რებს: 
ნა ხევ რად შიშ ველ სექ სუ ა ლურ ვარ ს კ ვ ლა ვებს 
თი ნე ი ჯე რე ბის როლ ში, ძა ლა დო ბას, ტოქ სი კურ 
ურ თი ერ თო ბებს, გენ დე რულ პრობ ლე მებს, ნარ-
კო და მო კი დე ბუ ლე ბას და თვა ლის მომ ჭ რელ ეს-
თე ტი კას. შოუ არა ერ თხელ გა აკ რი ტი კეს მი სი 
არა რე ა ლის ტუ რო ბი სა თუ არა ავ თენ ტუ რო ბის 
გა მო, რაც დიდ წი ლად და კავ ში რე ბუ ლია მთა ვა-
რი პერ სო ნა ჟე ბის ჩაც მუ ლო ბა სა და მა კი აჟ თან, 
თუმ ცა ყვე ლა, ვინც კი ჩათ ვ ლის, რომ სე რი ალ ში 
წა მო წე უ ლი პრობ ლე მე ბი ზედ მე ტად შო რია მის 
ქა ლაქ სა თუ ქვე ყა ნა ში მცხოვ რე ბი მო ზარ დე-
ბის გან, უბ რა ლოდ ძა ლი ან დი დი ხა ნი ა, არ ყო ფი-
ლა სკო ლა ში. ლე ვინ სო ნი, რო მელ მაც სე რი ა ლის 
პა სა ჟე ბის უმ რავ ლე სო ბა პი რა დი გა მოც დი-
ლე ბის სა ფუძ ველ ზე და წე რა, მთა ვარ აქ ცენტს 
შფოთ ვა ზე აკე თებს. „არის მუდ მი ვი შფოთ ვა, 
რო მე ლიც, ჩე მი აზ რით, ამ თა ო ბა ში არ სე ბობს”. 
შფოთ ვი სა და სტრე სის მი ზე ზე ბი ინ ფორ მა ცი-
ულ სა უ კუ ნე ში და უშ რე ტე ლი ა: მე დი ა, ინ ტერ-
ნე ტი, კონ სი უ მე რიზ მი, პატ რი არ ქა ტი, თუმ ცა 
ტრავ მე ბის მთა ვარ წყა როდ თი ნე ი ჯე რე ბის თ-
ვის, რო გო რი უც ნა უ რიც არ უნ და იყოს, კვლავ 
მშობ ლე ბი რჩე ბი ან.
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მშობ ლე ბი და შვი ლე ბი

რამ დე ნად ზრდას რუ ლა დაც არ უნ და გა მო ი-
ყუ რე ბოდ ნენ გმი რე ბი სე რი ალ ში ან რამ დე-
ნად შემ ზა რა ვი და მი უ ღე ბე ლიც არ უნ და იყოს 
მა თი ქმე დე ბე ბი, მა ყუ რე ბელს არ უნ და და ა-
ვიწყ დეს, რომ სა უ ბა რი თი ნე ი ჯე რებ ზე ა, რომ-
ლებ საც სჭირ დე ბათ ადა მი ა ნე ბი, ვინც მათ მა-
გივ რად მო ირ გებს პა სუ ხის მ გე ბე ლი პი რე ბის 
როლს. ეიფორია მთა ვა რი გმი რის, რუს, ის-
ტო რი ით იწყე ბა, რო მელ საც სულ ცო ტა ხნის 
წინ გარ და ეც ვა ლა მა მა, რაც დიდ წი ლად გახ და 
მი სი ნარ კო ტი კებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბის მი ზე-
ზი. სე რი ა ლის თხრო ბის სტი ლი და ნა რა ტო-
რი, რომ ლის როლ შიც თა ვად რუ გვევ ლი ნე ბა, 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, თი თო ე უ ლი პერ სო ნა ჟის 
ის ტო რია სრულ ყო ფი ლად მო ვის მი ნოთ. მო-
ვის მი ნოთ ასე ვე მა თი ბავ შ ვო ბის ტრავ მე ბის 
და მშობ ლებ თან და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ, 
რი თაც უმე ტე სად გა მოწ ვე უ ლია დღე ვან დე ლი 
პრობ ლე მე ბი. სე რი ა ლის მთა ვარ მა ან ტა გო ნის-
ტ მა ნე იტ ჯე ი კობ ს მა ჯერ კი დევ მცი რეწ ლო ვან 
ასაკ ში ნა ხა ვი დე ო მა სა ლა, რო მელ ზეც მა მა მი-
სის ჰო მო სექ სუ ა ლუ რი ცხოვ რე ბა იყო აღ ბეჭ დი-
ლი, რა მაც მო ზარ დ ში კომ პ ლექ სე ბი გა მო იწ ვია 
სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით 
და ლე გი ტი მა ცია მის ცა მის მას კუ ლი ნურ ძა-
ლა დობ რივ ბუ ნე ბას. რუს მე გობ რე ბის, ლექ სის 
და კე სის, მა მა ასე ვე ნარ კო ტი კებს მი ე ძა ლა და 
მი ა ტო ვა ოჯა ხი, რაც მოგ ვი ა ნე ბით ლექ სის ჩა-
კე ტი ლო ბი სა და ან ტი სო ცი ა ლუ რო ბის, ხო ლო 
კე სის შემ თხ ვე ვა ში რო მან ტი კულ ურ თი ერ თო-
ბებ ში მი სი პრობ ლე მე ბის მი ზე ზი გახ და. 

ეიფორია წინ წა მო წევს ისეთ მნიშ ვ ნე ლო-
ვან სა კითხებს, რო გო რიც მშობ ლე ბის მი ერ 
და ტო ვე ბუ ლი ტრავ მე ბი ა. ტრავ მე ბი, რომ-
ლებ ზეც არ სა უბ რო ბენ, რად გან ზედ მე ტად 
პი რა დუ ლი და ინ ტი მუ რი, თუმ ცა ყვე ლა ზე 
მე ტად და მა ზი ა ნე ბე ლი და დეს ტ რუქ ცი უ ლი ა. 
რო დე საც ფუნ ქ ცი ა და კარ გუ ლი ოჯა ხე ბი თუ 
მშობ ლე ბი თა ვის და უ ნე ბუ რად აზი ა ნე ბენ შვი-
ლებს და სა მუ და მოდ ასა ხიჩ რე ბენ მათ ფსი-
ქი კას. აღ ნიშ ნუ ლი ტრავ მე ბი პირ ველ რიგ ში 
მათ სა სიყ ვა რუ ლო ურ თი ერ თო ბებ ში ითარ გ მ-
ნე ბა, გან სა კუთ რე ბით კი სკო ლის პე რი ოდ ში, 
რო დე საც გან ს ხ ვა ვე ბულ მიდ გო მებ ზე ცოდ ნა 
მცი რე ა, ხო ლო ურ თი ერ თო ბის ერ თა დერ თი 
მო დე ლი, რო მელ საც შე გიძ ლია და ეყ რ დ ნო, 
შე ნი მშობ ლე ბის გა მოც დი ლე ბა ა. ტოქ სი კუ რი 
ურ თი ერ თო ბე ბი სკო ლის ასა კის ახალ გაზ რ-
დე ბის თ ვის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ავ თენ ტუ რი 
და და მა ხა სი ა თე ბე ლი ქცე ვა ა, რომ ლის გან გა-
მოწ ვე უ ლი ტრავ მე ბის გან გან კურ ნე ბას შე საძ-
ლოა მოგ ვი ა ნე ბით წლე ბიც დას ჭირ დეს – იმ 
და მა ზი ა ნე ბე ლი პა ტერ ნე ბის გან, მა ნი პუ ლა-
ცი ი სა თუ ძა ლა დო ბის გან გა თა ვი სუფ ლე ბას, 
რო მე ლიც გა რე მომ სიყ ვა რუ ლის გა მოვ ლი ნე-
ბად შე მო გა პა რა. 

რა ტომ უნ და „დავაქენსელოთ” ნე იტ 
ჯე ი კობ სი?

ნე იტ ჯე ი კობ სი ეიფორიის მთა ვა რი ან ტა გო-
ნის ტი ა, 17 წლის მო ზარ დი ბი ჭი, რო მელ შიც 
არ ტი კუ ლირ დე ბა ყვე ლა ფე რი ის, რაც დღეს 
ტოქ სი კუ რი მას კუ ლი ნუ რო ბის იარ ლი ყით 
არის ცნო ბი ლი. ძა ლა დობ რი ვი ქცე ვა, მა ნი პუ-
ლა ცი ა, ეგო იზ მი, ემო ცი უ რი მი უწ ვ დომ ლო ბა 
და პრობ ლე მე ბი ბრა ზის კონ ტ როლ თან. ნე ი-
ტის ტრავ მე ბი, ისე ვე რო გორც პერ სო ნა ჟე ბის 
უმ რავ ლე სო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მი სი ბავ შ ვო ბი-
დან მო დის და უკავ შირ დე ბა მა მა მი სის სექ-
სუ ა ლურ ცხოვ რე ბას, რაც იმ დე ნად გამ ჯ და-
რია მის ქვეც ნო ბი ერ ში, რომ სიზ მ რებ შიც არ 
უტო ვებს სიმ შ ვი დის ად გილს. ნე ი ტი იტყუ ე-
ბა, მა ნი პუ ლი რებს ადა მი ა ნე ბით, ძა ლა დობს 
პარ ტ ნი ო რებ ზე რო გორც ფსი ქო ლო გი უ რად, 
ისე ფი ზი კუ რად, თუმ ცა დღის ბო ლოს მა ინც 
იღებს კუთ ვ ნილ ემ პა თი ას, სით ბოს თუ სიყ ვა-
რულს სხვა გმი რე ბის გან. 

პერ სო ნა ჟის გა გე ბა და თა ნაგ რ ძ ნო-
ბა მა ყუ რებ ლის თ ვის გა მოც დი ლე ბის გა ნუ-
ყო ფე ლი ნა წი ლი ა, თუმ ცა ნე იტ ჯე ი კობ სის 
„დაქენსელების” კულ ტუ რა იმა ზე გა ცი ლე ბით 
სა ჭი რო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე ეს შე იძ-
ლე ბა ერ თი შე ხედ ვით ჩან დეს. ემო ცი უ რად 
მი უწ ვ დო მე ლი და მა ნი პუ ლა ტო რი პერ სო ნა ჟი 
კარ გად წარ მო ა ჩენს თა ნა მედ რო ვე პატ რი არ-
ქა ტის სა ხეს, რო მე ლიც თა ვად არის პა სუ ხის-
მ გე ბე ლი მო ზარ დი ბი ჭე ბის დეს ტ რუქ ცი ულ 
თუ ძა ლა დობ რივ ქცე ვა ზე, თუმ ცა სა ბო ლო-
ოდ მის გან გა მოწ ვე უ ლი ქმე დე ბე ბი და უს ჯე ლი 
რჩე ბა. წი ნა ფლან გ ზე წა მო წევს პერ სო ნა ჟის 
ტოქ სი კუ რი საქ ცი ე ლის გა მომ წ ვევ მი ზე ზებს, 
თუმ ცა უკა ნა ფონ ზე გა და აქვს უდა ნა შა უ ლო 
ადა მი ა ნე ბის თ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი. თა ნა-
მედ რო ვე პატ რი არ ქა ტი ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში 
ბი ჭებ სა და მათ პრობ ლე მებს აქ ცევს, გო გო ე-
ბი კი ად რე უ ლი ასა კი დან ამ პრობ ლე მებ თან 
ბრძო ლის ერ თ -ერთ სა შუ ა ლე ბად იქ ცე ვი ან. 
თვით დეს ტ რუქ ცი ის ხარ ჯ ზე უზ რუნ ველ ყო ფენ 
პარ ტ ნი ო რებს მხარ და ჭე რი თა და ემო ცი უ რი 
თა ნად გო მით, რად გან მა მა კა ცის გან აღი ა რე-
ბა ურ თი ერ თო ბის დი ნა მი კის ცენ ტ რა ლურ ნა-
წილს წარ მო ად გენს. 

შე იყ ვა რე თა ვი შე ნი
 
Some girls hate their bodies
Stand in the mirror and wait for the feedback
Saying god, make me famous
If you can’t, just make it painless.
Arcade Fire

არა ერ თი ათ წ ლე უ ლი ა, მო დას თან თუ თა-
ვის მოვ ლის სა შუ ა ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი კომ პა ნი ე ბი ბუ ნებ რივ მდგო მა რე ო ბად 
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ქცე უ ლი პატ რი არ ქა ტის მი ერ და წე სე ბუ ლი 
სტან დარ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით მდიდ რ დე ბი-
ან. გო გო ე ბი ჯერ კი დევ ად რე ულ ასაკ ში ეჩ-
ვე ვი ან, რომ თუ კი სურთ, სა ზო გა დო ე ბა ში 
ღი რე ბუ ლე ბა ჰქონ დეთ, კარ გად უნ და გა-
მო ი ყუ რე ბოდ ნენ. თუმ ცა სის ტე მა ში, სა დაც 
ქა ლი მხო ლოდ ობი ექ ტი ა, ხსნა არც ლა მა ზი 
გო გო ე ბის თ ვის მო ი ძებ ნე ბა. ჯერ კი დევ თი-
ნე ი ჯე რო ბის ასა კი დან სხე უ ლი ხდე ბა გან მ-
საზღ ვ რე ლი, თუ რო მელ ჯგუფ ში მო გაქ ცევს 
და ნარ ჩე ნი სამ ყა რო. აღ გიქ ვა მენ თუ არა სე-
რი ო ზუ ლად, გცე მენ თუ არა პა ტივს, დაგ ცი-
ნე ბენ თუ და გამ ცი რე ბენ. და ცუ ლი აქ არა ვი-
ნა ა. პირ ვე ლი სე ზო ნის ერ თ -ერთ ეპი ზოდ ში, 
რო დე საც ფე ნო მე ნა ლუ რი სხე უ ლით და ჯილ-
დო ე ბუ ლი კე სი მის სკო ლელ ბიჭს უარს ეუბ-
ნე ბა სექ სუ ა ლურ აქ ტ ზე, გაბ რა ზე ბუ ლი მო-
ზარ დი პა სუ ხობს, რომ არ ცერ თი ბი ჭი მას 
სე რი ო ზუ ლად არ შე ხე დავს ცხოვ რე ბა ში, 
ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი კი, რო მე ლიც და ა ჯე-
რებს, რომ მას თან ბევ რად სე რი ო ზუ ლი ურ-
თი ერ თო ბა სურს, ვიდ რე სექ სი ა, მო ატყუ ებს. 
მო ზარ დი გო გო ე ბი ჯერ კი დევ მცი რე ასა კი-
დან ექ ცე ვი ან „მამაკაცის მზე რა ში” და მო მა-
ვალ შიც უჭირთ, თა ვი და აღ წი ონ ამ ხა ფანგს, 
აღიქ ვან სა კუ თა რი თა ვი იმ ჩარ ჩო ებს მიღ მა, 
რომ ლებ საც მათ თ ვის მას კუ ლი ნუ რი კულ ტუ-
რა აწე სებს. 

არა ნაკ ლებ რთუ ლია ცხოვ რე ბა ჭარ ბ წო-
ნი ა ნი გო გო ე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც ვერ აკ მა ყო-
ფი ლე ბენ იმ არა რე ა ლის ტურ სტან დარ ტებს, 
რომ ლებ საც მე დია თუ ინ ფ ლუ ენ სე რე ბი ამ-
ყა რე ბენ. მარ თა ლი ა, პო ლიტ კო რექ ტულ 21-ე 
სა უ კუ ნე ში ნაკ ლე ბად მომ გე ბი ა ნია ყუ რადღე-
ბის გა მახ ვი ლე ბა გა რეგ ნო ბა ზე ან მო წო დე ბა 
იმის კენ, რომ შე ი ძი ნო გარ კ ვე უ ლი პრო დუქ ტი 
და გახ დე უფ რო სა სურ ვე ლი მა მა კა ცი სათ-
ვის, თუმ ცა მარ კე ტინ გუ ლი ლო ზუნ გე ბი ხე-
ლოვ ნუ რად პო ზი ტი ურ მა მე სი ჯებ მა ჩა ა ნაც-
ვ ლა: „გააკეთე შენ თ ვის”, „შეიძინე შენ თ ვის”, 
„გაინებივრე თა ვი”, „შეიყვარე თა ვი შე ნი”, 
თუმ ცა უფ რო მე ტად აბ სურ დუ ლი ა, რო დე საც 
ეს მე სი ჯე ბი იმ ადა მი ა ნე ბის გან ჟღერ დე ბა, 
რომ ლე ბიც იდე ა ლუ რად გა მო ი ყუ რე ბი ან. მე-
ო რე სე ზო ნის მე ო რე სე რი ა ში მა ყუ რე ბე ლი 
ცო ტა ხნით კე ტის ოთახ ში აღ მოჩ ნ დე ბა, სა-
დაც ეკ რა ნი დან გად მო სუ ლი ინ ფ ლუ ენ სე რე-
ბი მო უ წო დე ბენ, რომ უყ ვარ დეს თა ვის თა ვი. 
სცე ნა უფ რო და უფ რო აბ სურ დუ ლი ხდე-
ბა, რო დე საც ცნო ბი ლი იუთუ ბე რე ბი ერ თ-
დ რო უ ლად იწყე ბენ აგ რე სი უ ლად ყვი რილს 
„შეიყვარე შე ნი თა ვი”. თა ნა მედ რო ვე ო ბა, რო-
მე ლიც ფო კუ სირ და სა კუ თა რი თა ვის სიყ ვა-
რულ ზე, ად გილს არ ტო ვებს დი ა ლო გი სათ ვის 
და კიცხავს ყვე ლას, ვინც ვერ ეწე ვა მიმ ღებ-
ლო ბის ერ თობ ლივ ჰარ მო ნი ას. ინ ტერ ნე ტი, 
მე დი ა, კი ნო ინ დუს ტ რია ქმნის წარ მო უდ გე-
ნელ იმი ჯებს ადა მი ა ნე ბი სა, რომ ლებ საც ყვე-

ლა ფე რი რიგ ზე აქვთ და ამას თან სუ პერ სა-
სურ ვე ლე ბი არი ან, და ნარ ჩენ სამ ყა როს კი 
მო უ წო დებს, და ე წი ონ ამ სტან დარ ტებს. მე-
ო რე მხრივ, რე ა ლო ბა სრუ ლი ად გან ს ხ ვავ დე-
ბა ამ მო ლო დი ნე ბი სა გან. თა ვად ეიფორიაც, 
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რო მე ლიც წინ წა მო წევს ამ თე მას, ხმა მაღ ლა 
სა უბ რობს და აკ რი ტი კებს არ სე ბულ ტენ დენ-
ცი ებს, ამა ვე ციკ ლის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. 
რო დე საც 17 წლის მო ზარ დი გო გო ე ბის როლ-
ში 30 წლის მო დე ლე ბი გვევ ლი ნე ბი ან, კი დევ 

უფ რო ძლი ერ დე ბა თი ნე ი ჯერ მა ყუ რე ბელ ში 
გა უცხო ე ბა სა კუ თარ სხე ულ სა და სა ზო გა დო-
ე ბის გან ნა კარ ნა ხებ მოთხოვ ნებს შო რის, რაც 
მოგ ვი ა ნე ბით არა ერთ ფი ზი კურ თუ ფსი ქი-
კურ პრობ ლე მას იწ ვევს.  



118 

აღარ გვინ და დეპ რე სი უ ლი ქა ლე ბის 
სექ სუ ა ლი ზე ბის ყუ რე ბა

დეპ რე სი უ ლი ქა ლე ბის სექ სუ ა ლი ზე ბუ ლი ტრო-
პი კი ნო ში ჯერ კი დევ მე-20 სა უ კუ ნი დან საკ-
მა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი და გამ ჯ და რი ა. რო დე-
საც დეპ რე სია და არ ქე ტი პუ ლი ის ტე რი უ ლო ბა 
მას გა ცი ლე ბით მიმ ზიდ ველ სა და სა სურ ველს 
ხდის მა მა კა ცი სათ ვის. ქმნის შთა ბეჭ დი ლე ბას, 
რომ მას დაც ვა თუ რა ცი ო ნა ლუ რი ძლი ე რი 
პარ ტ ნი ო რი სჭირ დე ბა. დეპ რე სი ის რო მან ტიზ-
მი თი ნე ი ჯე რულ სე რი ა ლებ ში საკ მა ოდ გავ რ-
ცე ლე ბუ ლი მოვ ლე ნაა და მა მა კაც პერ სო ნა-
ჟებ საც ხში რად მო ი ცავს. გარ და სა გან გა შო 
მენ ტა ლუ რი მდგო მა რე ო ბი სა, სექ სუ ა ლი ზე ბუ-
ლია ქცე ვაც, რო მე ლიც თან ახ ლავს ამ მდგო-
მა რე ო ბას. ნარ კო ტი კებ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა, 
ალ კო ჰო ლი, ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბა, ტოქ სი კუ რი 
და არამ ყა რი ურ თი ერ თო ბე ბი. 

ეიფორია ასე თუ ისე ახერ ხებს, თა ვი და-
აღ წი ოს ძველ პა ტერნს და ზე და პირ ზე ამო ი-
ტა ნოს შე მაძ რ წუ ნებ ლად უსი ა მოვ ნო სცე ნე ბი 
თუ მდგო მა რე ო ბე ბი, რომ ლე ბიც თუნ დაც ნარ-
კო და მო კი დე ბუ ლე ბას ახ ლავს თან. აჩ ვე ნოს 
რე ა ლუ რი მხა რე დეპ რე სი ის, შფოთ ვი სა თუ 
ადიქ ცი ის, რო მე ლიც ცდე ბა სექ სუ ა ლუ რად 
სევ დი ან ვი ზუ ა ლებს. 

სე რი ა ლი არ ცერთ მო მენ ტ ში არ ღა ლა-
ტობს აღ ნიშ ნულ ეს თე ტი კას, თუმ ცა ახერ-
ხებს, შექ მ ნას პერ სო ნა ჟე ბი, რომ ლე ბიც არ 
არი ან შაბ ლო ნუ რე ბი. სცდე ბი ან ძველ მო დე-
ლებს და ახერ ხე ბენ თა ვი და აღ წი ონ ჩარ ჩო-
ებს, რომ ლე ბიც თა ნა მედ რო ვე პოპ კულ ტუ რამ 
შექ მ ნა მათ თ ვის. ერ თი მხრივ, რამ დე ნა დაც 
და მა ი მე დე ბე ლია პერ სო ნა ჟე ბის არას ტან დარ-
ტუ ლი სა ხე ე ბის შექ მ ნის მცდე ლო ბა, იმ დე ნად 
პრობ ლე მუ რია მა თი კო მუ ნი კა ცი ის სპე ცი ფი-
კა. სე რი ა ლის ცენ ტ რა ლუ რი გმი რე ბი მე გო ბა-
რი გო გო ე ბი არი ან, თუმ ცა მა თი ურ თი ერ თო-
ბის დი ნა მი კა შორს არის რე ა ლუ რი მო ზარ დი 
გო გო ე ბის მე გობ რო ბის გან. სა გუ ლის ხ მო ა, 
რომ ისი ნი არას დ როს სა უბ რო ბენ ერ თ მა ნეთ-
თან პრობ ლე მებ ზე და ყო ველ თ ვის, რო დე საც 
მა ყუ რე ბე ლი მა თი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ რა ი მე 
ინ ტი მურს იგებს, ისი ნი ამის შე სა ხებ ან რო-
მან ტი კულ პარ ტ ნი ორს ან ფსი ქო ლოგს უყ ვე-
ბი ან, რაც, შე საძ ლო ა, უფ რო მე ტად ბი ჭე ბის 
კო მუ ნი კა ცი ის სპე ცი ფი კი სათ ვის არის და მა-
ხა სი ა თე ბე ლი. არ ვი ცი, სე რი ა ლის ავ ტორს 
რამ დენ ჯერ უნა ხავს თი ნე ი ჯე რი გო გო ე ბის 
ურ თი ერ თო ბა, თუმ ცა მა ყუ რე ბე ლი ცხოვ რე-
ბა ში პირ ვე ლად ნა ხავს მე გობ რე ბის ჯგუფს, 
რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთს არა ფერს უყ ვე ბი ან. 

რას ყი დის სი ნამ დ ვი ლე ში ეიფორია?

და ბო ლოს, თუ კი დავ ს ვამთ კითხ ვას, თუ 
რას ყი დის სი ნამ დ ვი ლე ში ეიფორია, პა სუ-

ხი ზედ მე ტად მარ ტი ვი იქ ნე ბა – ეს თე ტი კას. 
არა ერ თი თი ნე ი ჯე რუ ლი სე რი ა ლი შექ მ ნი-
ლა გა სულ ათ წ ლე ულ ში, თუმ ცა რა ტომ მო-
ა ხერ ხა ეიფორიამ ის, რაც ვერ მო ა ხერ ხა 
და ნარ ჩენ მა სე რი ა ლებ მა? მთა ვა რი ფაქ ტო-
რი ვი ზუ ა ლუ რი გა მო სა ხუ ლე ბა ა, რო მელ საც 
რთუ ლი ა, მოს წყ დე. არაჩ ვე უ ლებ რი ვი მხატ-
ვ რო ბა, გა ნა თე ბა, ფი რის კა მე რით მი ღე ბუ-
ლი შთამ ბეჭ და ვი ფე რე ბი, და გეგ მი ლი და 
ნა ფიქ რი მი ზან ს ცე ნე ბი მა ყუ რე ბელს უფ რო 
მეტს სთა ვა ზობს, ვიდ რე მო რი გი სე რი ა ლი. 
ვი ზუ ა ლი, რო მე ლიც წარ მო ად გენს კი ნოს 
ფალ სი ფი ცი რე ბი სა და მი სი პოპ კულ ტუ-
რა ში შე მო ტა ნის მცდე ლო ბას, არც მა ლავს 
თა ვის მო ტი ვებს. სე რი ალ ში არა ერ თი რე-
ფე რენ სი გვხვდე ბა სა კულ ტო ფილ მე ბი დან 
თუ ნა ხა ტე ბი დან. ეიფორია იყე ნებს სა უ-
კე თე სო და ყვე ლას თ ვის ნაც ნობ კად რებს 
კი ნე მა ტოგ რა ფი დან, რი თაც უფ რო მე ტად 
ხდე ბა სა სურ ვე ლი და ნაც ნო ბი. ვერც ვი ზუ ა-
ლის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ში ხე დავს პრობ ლე-
მას. რამ დე ნა დაც თხრო ბა ხში რად იც ვ ლე-
ბა სი უ ჟე ტი სა თუ პერ სო ნა ჟე ბის მი ხედ ვით, 
ცვა ლე ბა დია სტი ლიც. მე ო რე სე ზო ნის 
რამ დე ნი მე სე რია ვი ზუ ა ლუ რად სრუ ლი ად 
გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თის გან და სხვა დას-
ხ ვა ჟან რი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ თვი-
სე ბებს ითავ სებს. ეს თე ტი კუ რი კად რე ბის, 
სწრა ფი მონ ტა ჟი სა და დი ნა მი კუ რი მი ზან ს-
ცე ნე ბის და მაგ ვირ გ ვი ნებ ლად კი სე რი ა ლის 
მუ სი კა გვევ ლი ნე ბა, რო მელ საც ინ გ ლი სე ლი 
არ ტის ტი ლაბირინთი ქმნის. სა უნ დ ტ რე კე ბი 
გან ს ხ ვავ დე ბა სი უ ჟე ტი სა და მოქ მე დე ბე ბის 
მი ხედ ვით, თუმ ცა სა ბო ლო ოდ ისი ნი მა ინც 
ერ თი კონ ცეფ ცი ის ქვეშ იყრის თავს და ჰარ-
მო ნი უ ლად ერ წყ მის ერ თ მა ნეთს. 

მე ო რე, რა საც ეიფორია რე ა ლუ რა დაც 
ყი დის, მო და ა. დი ზა ი ნე რე ბის კოს ტი უ მე ბი, 
თა ნა მედ რო ვე აქ სე სუ ა რე ბი და ეპი კუ რი მა-
კი ა ჟე ბი. სწო რედ „გლიტერებითა” და ფე რა-
დი თვა ლის ჩრდი ლე ბით და ა მახ სოვ რა თა ვი 
ყვე ლას თა ვი დან ამ სე რი ალ მა და სა თა ვე 
და უ დო არა ერთ ტრენდს. თვა ლის მომ ჭ რე-
ლი ვი ზუ ა ლით შე მო იტყუა მა ყუ რე ბე ლი და 
აიძუ ლა, მო ეს მი ნა თა ნა მედ რო ვე ახალ გაზ რ-
დე ბის პრობ ლე მე ბის თ ვის. 

შე საძ ლო ა, ეიფორია ჯერ კი დევ ვერ 
ახერ ხებს ამომ წუ რა ვად სა უ ბარს იმ რთულ 
და კომ პ ლექ სურ პრობ ლე მებ ზე, რო მელ-
საც რე ა ლო ბა ქმნის თი ნე ი ჯე რე ბი სათ ვის, 
შე საძ ლო ა, არა ერთ სა კითხ ში ზედ მე ტად 
ზე და პი რუ ლი და არა კომ პე ტენ ტუ რიც კი ა, 
თუმ ცა ფაქ ტი ა, მი ლი ო ნო ბით ადა მი ა ნის 
მზე რა მი მარ თუ ლია პერ სო ნა ჟე ბის კენ, რომ-
ლე ბიც არა ერთ ტა ბუ ი რე ბულ თე მა ზე იწყე-
ბენ სა უ ბარს, დი ზა ი ნე რუ ლი კოს ტი უ მე ბის 
და „გლიტერების” ქვეშ კი შემ ზა რავ ტრავ-
მებს ატა რე ბენ. 
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იური ილი ენ კოს სა რე ჟი სო რო დე ბი უ-
ტი, რო მე ლიც მა ნამ დე ფა რა ჯა ნო ვის 
მივიწყებულ წი ნა პარ თა აჩ რ დი ლებს გა-
და ი ღებს, რო გორც ოპე რა ტო რი. ორი ვე 
ეს ფილ მი კი, რო გორც უკ რა ი ნუ ლი პო-

ე ტუ რი კი ნოს კო ლის „პირველი მერ ცხ ლე ბი”, აიკ-
რ ძა ლე ბა: რო გორც დად გე ნი ლებ შია აღ ნიშ ნუ ლი, 
წყარო მწყურ ვალ თათ ვის აიკ რ ძა ლა „რეჟისორ 
ილი ენ კოს გა მო უც დე ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი იდე ო-
ლო გი უ რი და მა ხინ ჯე ბე ბის გა მო”. 

უკ რა ი ნუ ლი პო ე ტუ რი კი ნოს კო ლა, რო მე-
ლიც საბ ჭო ურ 60-იანელებში ძალ ზე სპე ცი ფი-
კურ, ლი რი კულ -ა ლე გო რი ულ ხაზს შე მო ი ტანს, 
ალექ სანდრ დოვ ჟენ კოს პო ე ტუ რი ავან გარ დის 
ტრა დი ცი ას გა იხ სე ნებს, დოვ ჟენ კოს სულს კი 
ხში რად „გამოუძახებს” ილი ენ კო ფილ მ ში, იქ ნე-
ბა ეს ეპო სი სე უ ლი პერ სო ნა ჟი, „მარადიული პა-
პა”, სო ფელ ში მარ ტო დარ ჩე ნი ლი ფი ლო სო ფო სი 
გლე ხი ლევ კო სერ დი უ კი, წყლით სავ სე კათხა ში 
ვაშ ლებ თან ერ თად მო ტივ ტი ვე ყვა ვი ლის ფურ ც-
ლე ბი თუ ფი ნა ლუ რი ეპი ზო დი მთლი ა ნად, სა დაც 
ლევ კო ვაშ ლით და ხუნ ძ ლულ ხეს მო ათ რევს, მის 
ნაკ ვა ლევს ორ სუ ლი რძა ლი – ომ ში და ღუ პუ ლი 
ვა ჟის ცო ლი – მიჰ ყ ვე ბა და დაც ვე ნილ ვაშლს 
კრეფს. უცებ მას სამ შო ბი ა რო სპაზ მე ბი ეწყე ბა, 
იქ ვე ჩა მოჯ დე ბა და ირინ დე ბა. ის თით ქოს შე ერ-
წყ მის რძის ფერ სი თეთ რეს, რო მელ საც ხმო ვა ნი 
ისა რი გაკ ვეთს ბავ შ ვის შე კივ ლე ბის სა ხით.

სწო რედ ამ შე კივ ლე ბით იწყე ბა ფილ მი, რო-
მელ საც ექო სა ვით გა მო ეხ მა უ რე ბა სხვა ბავ შ ვე-
ბის ხმე ბი (თამაშის თუ ჩხუ ბის?); ისი ნი შე ე რე ვა 
ქა ლის ნამ ღერ ხალ ხურ სიმ ღე რას, რო მელ საც 
ვერ არ ჩევ – გლო ვაა თუ ბავ შ ვე ბის მო ფე რე ბა? 
ეს ხმე ბი ტიტ რე ბი ა ნი თეთ რი გრა ფი კუ ლი ეკ-
რა ნის ფონ ზე გვეს მის. ასე თი ვე გრა ფი კუ ლია 
პირ ვე ლი ვე კად რიც (როგორც მთე ლი მომ დევ-
ნო ფილ მი) – მო ხუ ცი სერ დი უ კი ჭი დან წყალს 
იღებს. „წყალი ცხო ვე ლი”, რომ ლი თაც იშ ვი ა თად 

გა მო ჩე ნილ სტუმ რებს უმას პინ ძ ლ დე ბა, რომ ლი-
თაც ომ ში მე ო მა რი ჯა რის კა ცე ბი პირს ის ვე ლებ-
დ ნენ, რომ ლი თაც ქა ლე ბი სა ხეს იბა ნენ. უდა ბურ 
სო ფელ ში, რომ ლის მთე ლი „დიზაინი” სწო რედ 
ეს ჭა და ფრთებ მოგ რე ხი ლი ქა რის წის ქ ვი ლია – 
და კი დევ ვაშ ლის ხე ე ბის ბა ღი, ხან აყ ვა ვე ბუ ლი, 
ხან კი გა მომ ხ მა რი ტო ტე ბით –, თა ვის მო გო ნე-
ბებ თან, ოჯა ხურ ფო ტო ებ თან და ფიქ რებ თან 
პი რის პირ ცხოვ რობს ლევ კო სერ დი უ კი. მი სი 
მო გო ნე ბე ბი სა თუ ალუ ზი ე ბის უწყ ვეტ ნა კადს კი 
ერ თ გ ვარ ჰა ლუ ცი ნა ცი ურ რე ა ლო ბა ში გა დავ ყა-
ვართ, სა დაც თი თო ე უ ლი სიმ ბო ლო თუ ალე გო-
რია თით ქოს ზედ მე ტად ტრი ვი ა ლუ რი ა, მაგ რამ 
მი ნი მა ლის ტურ ზე მი ნი მა ლის ტურ შავ - თეთრ გა-
მო სა ხუ ლე ბა ში ხორ ც შეს ხ მუ ლი, უფ რო სწო რად, 
უმან კო თეთ რ ზე, რო გორც სუფ თა ეკ რან ზე ან 
სუფ თა ფურ ცელ ზე ზმა ნე ბა სა ვით გა მო სა ხუ ლი 
შა ვი სი ლუ ე ტე ბი, რომ ლებ საც შიგ და შიგ ერ თ მა-
ნეთ ში არე უ ლი, ფრაგ მენ ტუ ლი ხმე ბი დაჰ ყ ვე ბა 
„ფურიებივით”, სრუ ლი ად ჰიპ ნო ზურ და იდუ მალ 
ატ მოს ფე როს ქმნის.

სერ დი უ კი ვაშ ლის აყ ვა ვე ბულ ხე ებს ჭრის. 
სოფ ლე ლე ბის გა ხე ვე ბუ ლი სა ხე ე ბი, სტა ტი კუ რი, 
მაგ რამ ექ ს პ რე სი უ ლი კად რე ბი და და ცე მუ ლი 
ხის მო ნო ტო ნუ რად გან მე ო რე ბა დი ყუ რის მომ ჭ-
რე ლი ხმა ჰო ლო დო მო რის შო რე ულ ალუ ზი ებს 
ბა დებს. ნა ო ჭე ბით და ღა რუ ლი ქა ლე ბი უხ მოდ 
ტი რი ან. ამ ჯე რად ისი ნი ომის ტრავ მებს გლო ვო-
ბენ, რომ ლე ბიც საბ ჭო თა ჯა რის კა ცის სო ფელ ში 
ჩა მო ტა ნილ მა მო ნუ მენ ტ მა ამო ა ტივ ტი ვა. დღე-
ვან დე ლი გად მო სა ხე დი დან ფილ მი კი დევ უფ რო 
გან ზო გა დე ბულ ტრა გე დი ად იკითხე ბა, სა დაც 
მე ო ცე სა უ კუ ნი დან დღემ დე უკ რა ი ნის ის ტო რია 
ცოცხ ლ დე ბა თან ძა ლი ან კონ კ რე ტუ ლი ალუ ზი-
ე ბით და თან ალე გო რი უ ლი თუ სიმ ბო ლუ რი სა-
ხე ე ბით, თან ძა ლი ან კონ კ რე ტუ ლი რე ა ლო ბით 
და თან უკი დუ რე სად პი რო ბით დრო ით თუ სივ რ-
ცულ გან ზო მი ლებ ში. 

წყარო
მწყურვალთათვის

ჟურნალი კინ-O

Криниця для спраглих,1965,  
იური ილიენკო
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ფრან გი რე ჟი სო რის ლუი მა ლის 
(1932-1995) ფილ მე ბი ნაკ ლე-
ბად წა ა გავს ერ თ მა ნეთს. მი სი 
ფილ მე ბის ვი ზუ ა ლუ რი ფორ მა, 
სე მან ტი კა, გან წყო ბა თუ ატ მოს-

ფე რო, უმე ტეს წი ლად ერ თ მა ნე თის გან ძა ლი ან 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა. ფრან გუ ლი „ახალი ტალ ღის” 
თა ნა მედ რო ვე რე ჟი სო რი თა ვა დაც არა სო დეს 
ყო ფი ლა ნამ დ ვი ლი „ახალტალ ღე ლი.” 

კი ნოს კო ლის მი ტო ვე ბის შემ დეგ, რო-
მე ლიც მის თ ვის, რო გორ თვი თონ ამ ბობ და, 
„ზედმეტად თე ო რი უ ლი” აღ მოჩ ნ და, ლუი მა-
ლი კი ნო კა რი ე რას იწყებს, რო გორც წყალ ქ ვე-
შა არ ქე ო ლო გი უ რი ექ ს პე დი ცი ის ოპე რა ტო რი, 
მე მონ ტა ჟე და დო კუ მენ ტა ლის ტი. რე ჟი სო რის 
და მო უ კი დე ბე ლი დე ბი უ ტი მხატ ვ რულ კი ნო ში 
1957 წელს შედ გე ბა ფილ მით ლიფტი ეშა ფოტ-
ზე, ხო ლო 1970-იანი წლე ბი დან კი ნო კა რი ე რას 
ჰო ლი ვუდ ში გა აგ რ ძე ლებს. 

ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი თე მე ბით 
და ინ ტე რე სე ბის მი უ ხე და ვად, მა ლის შე მოქ მე-
დე ბის სა ერ თო მა ხა სი ა თებ ლად შე იძ ლე ბა ჩა-

ით ვა ლოს რე ჟი სო რის მუდ მი ვი ინ ტე რე სი ადა-
მი ა ნუ რი ფსი ქი კის ნი უ ან სე ბი სა და ადა მი ან თა 
ამ ბი ვა ლენ ტუ რო ბის მი მართ. მა ლის ფილ მე ბი 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში მყა რად დამ-
კ ვიდ რე ბულ წარ მოდ გე ნებს, სა ზო გა დო ებ რივ 
კლი შე ებს. რე ჟი სო რი არა სო დეს ერი დე ბო-
და ფრან გულ სა ზო გა დო ე ბა ში ტა ბუ ი რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის თე მა ტი ზე ბას. მი სი ფილ მე ბი 
ასე ვე ხში რად შე ი ცავს თა ვად რე ჟი სო რის ავ-
ტო ბი ოგ რა ფი ულ მო მენ ტებს. 

ლიუ მა ლის პერ სო ნა ლურ, ავ ტო ბი ოგ-
რა ფი ულ მო გო ნე ბებს ეფუძ ნე ბა რე ჟი სო რის 
1987 წელს გა და ღე ბუ ლი ფილ მიც მშვიდობით. 
ბავ შ ვე ბო. ფილ მი, რო მელ შიც მე ო რე მსოფ-
ლიო ომის აბ სურ დუ ლო ბა, ჰო ლო კოს ტი, კო-
ლა ბო რა ცი ო ნიზ მი, ან ტი სე მი ტიზ მი, ებ რა ელ-
თა დე პორ ტა ცია ბავ შ ვის პერ ს პექ ტი ვი და ნაა 
და ნა ხუ ლი. 

ინ დი ვი დუ ა ლურ, პერ სო ნა ლურ მო გო ნე-
ბა ზე ფო კუ სი რე ბულ ის ტო რი ა ში ისე თი უნი-
ვერ სა ლუ რი საკითხებია თე მა ტი ზე ბუ ლი, რო-
გო რე ბი ცაა სა უ კე თე სო მე გობ რის და კარ გ ვით 

მშვიდობით,ბავშვებო
დი ა ნა მაღ ლა კე ლი ძე

Au Revoir les Enfats , 1987,  
ლუი მალი

რეკომენდაცია
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გა მოწ ვე უ ლი ტკი ვი ლი, ბავ შ ვო ბის სამ ყა როს-
თან გა მოთხო ვე ბა. 

ფილ მის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი, ელი ტა რუ-
ლი კა თო ლი კუ რი ინ ტერ ნა ტის აღ საზ რ დე ლი 12 
წლის პა რი ზე ლი ბი ჭი ჟუ ლი ე ნი მშობ ლებ თან გა-
ტა რე ბუ ლი სა შო ბაო არ და დე გე ბის შემ დეგ უფ-
როს ძმას თან ფრან სუ ას თან ერ თად ინ ტერ ნატ ში 
ბრუნ დე ბა. კლას ში მას ახალ მი ღე ბუ ლი აღ საზ რ-
დე ლე ბი ხვდე ბი ან. ჟუ ლი ე ნის ყუ რადღე ბას მათ-
გან ერ თ -ერ თი, იდუ მა ლე ბით მო ცუ ლი, უც ნა უ-
რი და ძა ლი ან ნი ჭი ე რი ბი ჭი ჟან ბო ნე იპყ რობს, 
ბი ჭე ბი და მე გობ რ დე ბი ან. ერ თად კითხუ ლო ბენ 
სამ მუშ კე ტერს, ჟი ულ ვერნს, ათას ერთ ღა მეს, 
ინ ტერ ნა ტის კი ნო დარ ბაზ ში ერ თობ ლი ვად უყუ-
რე ბენ ჩაპ ლი ნის ფილ მებს, ჟა ნი ჟუ ლი ენს ფორ-
ტე პი ა ნო ზე დაკ ვ რა შიც ავარ ჯი შებს. 

ინ ტერ ნა ტის პრო ვინ ცი ულ იდი ლი ა ში ომი 
ნაკ ლე ბად იგ რ ძ ნო ბა, მხო ლოდ ხან და ხან ქრე ბა 
შუ ქი ან გათ ბო ბა ითი შე ბა. ჟუ ლი ე ნი სამ ზა რე უ-
ლოს დამ ხ მა რე ბი ჭის გან გა ი გებს, რომ ინ ტერ-
ნატ ში კა თო ლი კე მღვდლე ბი ებ რა ელ ბავ შ ვებს 
მა ლა ვენ და უფ როს ძმას ეკითხე ბა, ვინ არი ან 
ებ რა ე ლე ბი, რა ზეც ძმა პა სუ ხობს, რომ ებ რა ე-
ლებს ღო რის ხორ ცის ჭა მა ეკ რ ძა ლე ბათ. 

ჟუ ლი ე ნის მე გო ბა რი ჟან ბო ნე ბიჭს ერ თხე-
ლაც გა უმ ხელს, რომ იგი პრო ტეს ტან ტი კი არა, 
ებ რა ე ლია და მი სი ნამ დ ვი ლი სა ხე ლი ჟან კი პელ-
შ ტა ი ნი ა, რომ მა მა მი სი დი დი ხა ნი ა, და ჭე რი ლი ა, 
დე დის გან თვე ე ბი ა, წე რი ლი არ მი უ ღი ა, თა ვად კი 
ძა ლი ან ეში ნი ა, გერ მა ნე ლებ მა არ აღ მო ა ჩი ნონ. 

გარ კ ვე უ ლი დრო ის შემ დეგ ინ ტერ ნატ ში 
გეს ტა პოს თა ნამ შ რომ ლე ბი მო დი ან, რომ ლებ-
მაც სამ ზა რე უ ლოს დამ ხ მა რე ბი ჭის გან შეტყო-

ბი ნე ბა მი ი ღეს ინ ტერ ნატ ში მყო ფი ებ რა ე ლი 
ბავ შ ვე ბის შე სა ხებ. ჟან კი პელ შ ტა ი ნის სა ხე-
ლის გა მოცხა დე ბი სას საკ ლა სო ოთახ ში შე მო-
სუ ლი გეს ტა პოს თა ნამ შ რო მე ლი ჟუ ლი ე ნის 
შე ფა რულ წა მი ერ მზე რას შე ამ ჩ ნევს ჟა ნის მი-
მარ თუ ლე ბით და პირ და პირ ჟან თან გა ე მარ თე-
ბა. ჟან ბო ნეს თან ერ თად სხვა ებ რა ელ ბი ჭებ-
საც აპა ტიმ რე ბენ. 

კლა სი დან გაყ ვა ნამ დე ჟა ნი თა ნაკ ლა სე ლებს 
ხე ლის ჩა მორ თ მე ვით ემ შ ვი დო ბე ბა, იგი ჟუ ლი-
ენ თა ნაც მი დის და შემ დე გი სიტყ ვე ბით ემ შ-
ვი დო ბე ბა: „არ იდარ დო, ად რე თუ გვი ან მა ინც 
მო მაგ ნებ დ ნენ.” ბი ჭე ბი წიგ ნებს გა უც ვ ლი ან ერ-
თ მა ნეთს, ჟუ ლი ე ნი მე გო ბარს იმ წიგნს აჩუ ქებს, 
რო მელ საც ბო ლოს ერ თად კითხუ ლობ დ ნენ – 
ათას ერ თი ღა მის ზღაპ რე ბი. 

გეს ტა პოს თა ნამ შ რომ ლე ბი ებ რა ელ მო წა-
ფე ებ თან ერ თად ინ ტერ ნა ტის დი რექ ტორ პე ტერ 
ჟან საც აპა ტიმ რე ბენ. მათ თან და სამ შ ვი დო ბებ-
ლად სკო ლის ეზო ში გა მო სულ შე ში ნე ბულ მოს-
წავ ლე ებს დი რექ ტო რი შემ დეგ სიტყ ვებს ეუბ ნე-
ბა: „მშვიდობით ბავ შ ვე ბო, მა ლე შეხ ვედ რამ დე.” 

კა მე რა ფილ მის ბო ლო კად რ ში სა სო წარ კ ვე-
თი ლი ჟუ ლი ე ნის სა ხე ზეა ფო კუ სი რე ბუ ლი, რო-
მე ლიც ჯერ კი დევ გაჰ ყუ რებს ქუ ჩას, რო მელ ზეც 
და პა ტიმ რე ბუ ლე ბი მიჰ ყავთ, ის მის ზრდა დას-
რუ ლე ბუ ლი ჟუ ლი ე ნის (ლიუ მა ლი) ხმა: „მთელი 
ჩე მი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე, 40 წლის შემ დე გაც 
ეს მო მენ ტი არა სო დეს მა ვიწყ დე ბა” და მა ყუ-
რე ბელს უყ ვე ბა, რა და ე მარ თათ ჟან ბო ნე სა და 
სხვა ებ რა ელ ბი ჭებს, მათ აუშ ვიც ში და ას რუ ლეს 
სი ცოცხ ლე, ინ ტერ ნა ტის დი რექ ტო რი პე ტერ ჟა-
ნი კი მა უტ ჰა უ ზენ ში მოკ ლეს. 



სერჰი ჰუდაკის ფოტო. უკრაინა 2022
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