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კი ნო ქა ლე ბის ხე ლოვ ნე ბა უნ და ყო ფი ლი ყო, მაგ რამ ასე არ 
მოხ და. კი ნოს და მას თან ერ თად მო დერ ნუ ლო ბის გა ჩე ნის 
ჟამს ქალ თა სა კითხი დღის წეს რიგ ში ჯერ კი დევ არ იდ გა. 
ქალ თა ემან სი პა ცი ის და საწყისს და სავ ლეთ ში ადა მი ა ნის თა
ვი სუფ ლე ბის გა გე ბის („უნივერსალური”) კონ ცეფ ცია უს წ
რებ და, რო მელ შიც მხო ლოდ „თეთრი, ჰე ტე რო, შეძ ლე ბუ ლი” 
კა ცი მო ი აზ რე ბო და. ამ რი გად, რა გა საკ ვი რი ა, რომ ქა ლე ბი 
ახა ლი ხე ლოვ ნე ბის მიღ მა დარ ჩ ნენ, რო მელ საც პირ ვე ლი ვე 
ფილ მ ში – ლუ მი ე რე ბის ქარ ხ ნის მუ შე ბის გა მოს ვ ლა ში – გა
ნე საზღ ვ რა ჩაგ რულ თა მხა რეს ყოფ ნა და მათ თ ვის ბრძო ლა.

ჟერ მენ დუ ლა კი თუ ნუ ცა ღო ღო ბე რი ძე – მოკ ლედ, გა
მო ნაკ ლი სე ბი – კი ნოს ის ტო რი ის მტკივ ნე უ ლი ად გი ლე ბი ა. 
თუმ ცა დღეს უკ ვე, მათ შო რის, სა ქარ თ ვე ლო ში, ქა ლე ბი ის
ტო რი ის არას წორ გზებს ას წო რე ბენ და ორ გა ნუ ლად ანი ჭე
ბენ ან და უბ რუ ნე ბენ კი ნოს იმ ენერ გი ას, რაც მას გა ჩე ნის
თა ნა ვე უნ და ჰქო ნო და. შან ტალ აკერ მა ნის არა ნა რა ტი უ ლი 
კი ნო კულ ტუ რით უკ მა ყო ფი ლე ბის ყვი რი ლი ა, რო მე ლიც 
აუქ მებს ყვე ლა ფერს, რაც მა ნამ დე არ სე ბობ და. კი ნოს თ ვის 
სიტყ ვა უცხო ა, რად გან ის და ი ბა და, რო გორც უენო მე დი
უ მი, სა დაც საგ ნე ბი და ადა მი ა ნე ბი კულ ტუ რის მთა ვა რი 
იარა ღი სა და პრო დუქ ტის – ენის – დიქ ტა ტის გან არი ან გა
თა ვი სუფ ლე ბულ ნი. მა შა სა და მე, ად რე ულ კი ნო ში უნ და დას
რუ ლე ბუ ლი ყო იერარ ქი უ ლო ბა, ეს ნა წი ლობ რივ გან ხორ ცი
ელ და კი დეც, მაგ რამ ისევ კა ცე ბის მი ერ. შემ დეგ კი ნო ში ხმა 
მო დის, ხმას კლა სი კუ რი ფორ მე ბი და მო დე ლე ბიც მოჰ ყ ვე ბა, 
რის უკა ნაც, რა გა საკ ვი რი ა, რომ დი დი ინ დუს ტ რი ე ბი დგას. 
ჰო ლი ვუ დის მი ზა ნი ცი ვი ლი ზა ცი ის სტა ტუს  კ ვოს შე ნარ ჩუ
ნე ბა გახ და, არა მხო ლოდ შე ნარ ჩუ ნე ბა, არა მედ კი ნოს იდე
ო ლო გი ის მთა ვარ აგენ ტად ქცე ვაც. გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი 
ხე ლოვ ნე ბა ფუ ლი სა და გავ ლე ნის მო სახ ვეჭ სა ნა ხა ო ბად კა
ცებ მა აქ ცი ეს. ამ წეს რიგს მა ლე ვე აუმ ხედ რ დე ბი ან ქა ლე ბი.

მაია დე რე ნი და მე რი მენ კე ნი, ნე ო ა ვან გარ დი ს ფუ ძემ
დე ბე ლი დე დე ბი, შექ მ ნი ან „სხვანაირი კი ნოს” ტრა დი ცი ას, 
რაც და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბა კი ნოს არას წო რი გან ვი თა რე ბის 
გზე ბი დან ისევ „სწორ”, სუფ თა ხე ლოვ ნე ბის მა გის ტ რალ ზე 
დაბ რუ ნე ბის მცდე ლო ბას თან. ამ რი გად, კინ-Oს ეს ნო მე რი, 
რო მე ლიც ქა ლებს ეძღ ვ ნე ბა, „ქალ რე ჟი სორ თა პო პუ ლა რი
ზა ცი ის” იდე ით არაა ნა საზ რ დო ე ბი. მიზ ნად უფ რო დი დი რამ 
– ის ტო რი ის არ სე ბუ ლი მო დე ლე ბის გა და კითხ ვის აუცი ლებ
ლო ბა და ვი სა ხეთ.

სა ბო ლოო ჯამ ში, რო გორც კინ-Oს სჩვე ვი ა, ამ ჯე რა
დაც არ სე ბულ დის კუ სი ა ში ახა ლი პერ ს პექ ტი ვის შე მო ტა
ნას ვცდი ლობთ. თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნოს ქა ლე ბი რომ 
ქმნი ან (კაცებთან ერ თად), ყვე ლამ იცის, მაგ რამ ამა ზე სა უ
ბარს თით ქოს ყვე ლა თავს არი დებს. ჩვენს ენა ში სქე სი რომ 
არ სე ბობ დეს, კინ-O თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ კი ნოს მდედ რო
ბი თი ნიშ ნით მო ნათ ლავ და, არა მხო ლოდ ქა ლი რე ჟი სო რე ბის 
სი უხ ვის გა მო, არა მედ უამ რა ვი ცვლი ლე ბი სა და გარ დაქ მ ნის 
გა მო, რა ზეც ჟურ ნა ლის ფურ ც ლებ ზე გვექ ნე ბა სა უ ბა რი.

ქა  ლი ყვე  ლაფ   რის მი  უ  ხე  და  ვად ჯერ კი  დევ რჩე  ბა „მეორე 
სქე  სად”.

იმი  ტომ, რომ:
ჯერ კი  დევ გვი  წევს, რო  გორც ზედ   სარ   თა  ვი სა  ხე  ლით, 

და  ზუს   ტე  ბა – ის რე  ჟი  სო  რია თუ ქა  ლი რე  ჟი  სო  რი, მწე  რა  ლი 
თუ ქა  ლი მწე  რა  ლი, მხატ   ვა  რი თუ ქა  ლი მხატ   ვა  რი...

ჯერ კი  დევ გვი  წევს მტკი  ცე  ბა, ახ   ს   ნა, მო  ბო  დი  შე  ბის 
მსგავ   სი თა  ვის მარ   თ   ლე  ბა, რომ ამა თუ იმ კონ   კურ   ს   ში ჩარ  
თუ  ლი ან სა  ერ   თა  შო  რი  სო ფო  რუ  მებ   ზე გა  მარ   ჯ   ვე  ბუ  ლი ესა 
თუ ის ფილ   მი მარ   თ   ლაც კარ   გია და არა უბ   რა  ლოდ პო  ლიტ  
კო  რექ   ტუ  ლო  ბი  სა თუ კვო  ტი  რე  ბის შე  დე  გად აღ   ნიშ   ნუ  ლი. 
კაცს – თუნ   დაც სუს   ტი ფილ   მის შემ   თხ   ვე  ვა  ში – ამის მტკი 
ცე  ბა არ სჭირ   დე  ბა, იმი  ტომ, რომ ან   დ   რო  ცენ   ტ   რუ  ლი ლინ   ზე 
ბით იყუ  რე  ბა ჯერ კი  დევ მა  ყუ  რებ   ლის უმე  ტე  სო  ბა – ქა  ლიც 
და კა  ციც. ქა  ლის ფილ   მი – კარ   გიც და ცუ  დიც – მე  ტად გაშ  
ფო  თებს, მე  ტად გა  ღი  ზი  ა  ნებს, მეტ შე  უ  სა  ბა  მო  ბა  სა და გა  უ 
გებ   რო  ბას ბა  დებს, რად   გან მუდ   მი  ვად შე  გახ   სე  ნებს, რომ ის 
მა  ინც „სხვაა”, არა კა  ცობ   რი  ო  ბის უნი  ვერ   სა  ლუ  რი გა  მოც   დი 
ლე  ბის გამ   ზი  ა  რე  ბე  ლი (როგორც მო  ი  აზ   რე  ბა კა  ცი), არა  მედ 
კერ   ძო, პე  რი  ფე  რი  უ  ლი, რომ   ლის პრობ   ლე  მე  ბი (ან პრობ   ლე 
მის მი  სე  უ  ლი ხედ   ვა) ჯერ კი  დევ მარ   გი  ნა  ლუ  რი  ა, რო  მე  ლიც 
ან არო  გან   ტუ  ლად იგ   ნო  რი  რე  ბუ  ლია ან და  ზუს   ტე  ბას სა  ჭი 
რო  ებს.

არა  და ისი  ნი ბევ   რ   ნი არი  ან – მა  გა  რი ქა  ლე  ბი: რე  ჟი  სო 
რე  ბი, თე  ო  რე  ტი  კო  სე  ბი, ოპე  რა  ტო  რე  ბი, მე  მონ   ტა  ჟე  ე  ბი, მსა 
ხი  ო  ბე  ბი...

ცხა  დი  ა, ყვე  ლას ამ ერთ ნო  მერ   ში ვერ გავ   წ   ვ   დე  ბო  დით; 
ნო  მერ   ში, რო  მე  ლიც არის ქა  ლებ   ზე – ქალ ავ   ტო  რებ   სა და ეკ  
რა  ნულ ქა  ლებ   ზე.

თუ სტე  რე  ო  ტი  პულ პი  რო  ბი  თო  ბას მო  ვიშ   ვე  ლი  ებთ, 
რო  მე  ლიც გვარ   წ   მუ  ნებს, რომ ქა  ლი უფ   რო გან   ც   დე  ბით, 
ემო  ცი  უ  რი აპა  რა  ტით აღ   წერს და აფა  სებს, შე  იძ   ლე  ბა 
„ირაციონალურ კა  ნონ   ზო  მი  ე  რე  ბას” მი  ვა  წე  როთ, რომ ნო 
მერ   ში სრუ  ლი  ად შემ   თხ   ვე  ვით თა  ვი მო  ი  ყა  რა რამ   დე  ნი  მე, 
ვიტყო  დი, პერ   სო  ნა  ლუ  რი სტი  ლის წე  რილ   მა, რომ   ლ   შიც გან  
ც   დი  ლი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი კომ   პო  ნენ   ტია რა  ცი  ო  ნა  ლუ  რი გა 
აზ   რე  ბის   თ   ვის. და  ახ   ლო  ე  ბით ისე, რო  გორც იქ   მ   ნე  ბა თა  ვად 
კი  ნო, რო  დე  საც – რო  გორც ვალ   ტერ ბე  ნი  ა  მი  ნი აღ   წერს – 
ადა  მი  ა  ნი ცნო  ბი  ე  რად მი  მარ   თავს კა  მე  რას, ეს უკა  ნას   კ   ნე  ლი 
კი არაც   ნო  ბი  ე  რად და  მუ  შა  ვე  ბულ სივ   რ   ცეს აღ   ბეჭ   დავს.

ალ   ბათ არც ის არის შემ   თხ   ვე  ვი  თი, რომ ბე  ლა ბა  ლა  ჟი, 
რო  მე  ლიც კი  ნო  ე  ნას უნი  ვერ   სა  ლუ  რად მი  იჩ   ნევ   და, მას პრა 
ლო  გი  კურ, კა  ცობ   რი  ო  ბის „დედისეულ” ენას უწო  დებ   და. 

თეო ხატიაშვილი

გიორგი რაზმაძე
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გვჭირდება თუ არა
    კინოცენტრი?

ზუს ტად ოცი წლის წინ, ქარ თუ ლი კი
ნოს ის ტო რი ა ში პირ ვე ლად, ფილ მის 
გა და სა ღე ბად კონ კურ სი გა მოცხად
და. ეს იყო მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ
მე ბის კონ კურ სი პირ ველ სიყ ვა რულ

ზე. გა მარ ჯ ვე ბუ ლი პრო ექ ტის თ ვის სულ რა ღაც 
15 ათა სი ლა რი იყო გა მო ყო ფი ლი, რაც დღეს 
ერ თი გა და სა ღე ბი დღის თ ვი საც კი არა საკ მა რი სი 
თან ხა ა. კონ კურ სი ჩა ტარ და, გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბიც 
გა მო ავ ლი ნეს და, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სა ქარ
თ ვე ლოს კი ნე მა ტოგ რა ფი ის ეროვ ნუ ლი ცენ ტ რის 
ის ტო რია სწო რედ ამ მო მენ ტი დან იწყე ბა. 

ელ დარ შენ გე ლა ი ა, ლე ვან კი ტი ა, ოთარ იოსე
ლი ა ნი, თე მურ ბაბ ლუ ა ნი – ეს იმ ადა მი ა ნე ბის მცი
რე ჩა მო ნათ ვა ლი ა, ვინც ჯერ კი დევ 1990იანების 
მი წუ რულს გა დაწყ ვი ტა, რომ ქარ თუ ლი კი ნოს გან
ვი თა რე ბას არა რა ღა ცის შეც ვ ლა ან არ სე ბუ ლის 
გა და კე თე ბა, არა მედ სრუ ლი ად ახა ლი ფორ მი სა 
და ში ნა არ სის ინ ს ტი ტუ ტი სჭირ დე ბო და. კი ნოს
ტუ დია „ქართული ფილ მი”, რო მელ საც მხო ლოდ 
სა მუ ზე უ მო ექ ს პო ნა ტის სტა ტუ სი ღა აქვს და უკ ვე 
იმ დრო ის თ ვის ძლივს ფუნ ქ ცი ო ნი რებ და, ამის თ
ვის ვერ გა მოდ გე ბო და. 

სწო რედ ეს გახ და კი ნო ცენ ტ რის და არ სე ბის 
იდე ის გარ შე მო გა ჩე ნი ლი და პი რის პი რე ბის მი
ზე ზი. ლე ვან კი ტი ას თქმით, კი ნოს ტუ დია კარ
გავ და კი ნო წარ მო ე ბა ზე მო ნო პო ლი ას, ამის პა
რა ლე ლუ რად კი უკ ვე არ სე ბობ და რამ დე ნი მე 
პა ტა რა სტუ დი ა, რო მელ საც ჰქონ და პრე ტენ ზი ა, 
რომ კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე მა თაც მი ე ღოთ სა
ხელ მ წი ფოს გან და ფი ნან სე ბა. 

1992 წელს კი ნოს ტუ დი ამ მი ი ღო დი დი და ფი
ნან სე ბა, რო მე ლიც გა ნა წილ და რამ დე ნი მე ფილ
მის პრო ექ ტ ზე, მაგ რამ ეს ფუ ლი კა ტას ტ რო ფუ ლი 
ინ ფა ლა ცი ის შე დე გად სულ რამ დე ნი მე თვე ში გა
უ ფა სურ და. ამი ტომ ფილ მე ბის გა და ღე ბა წლო ბით 
გა ი წე ლა და მა თი უმე ტე სო ბა 1990იანი წლე ბის 
ბო ლოს კე ნაც არ იყო დას რუ ლე ბუ ლი. ამი ტომ კი
ნო ცენ ტ რის მო წი ნა აღ მ დე გე ებს შო რის, კი ნოს
ტუ დი ის მა შინ დელ დი რექ ტორ რე ზო ჩხე ი ძეს თან 
და ახ ლო ე ბუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბის გარ და, 
წარ მო ე ბა ში ჩაშ ვე ბუ ლი ფილ მე ბის რე ჟი სო რე ბიც 
იყ ვ ნენ.

კი ნო ცენ ტ რის, რო გორც სა ჯა რო სა მარ თ ლის 
იური დი უ ლი პი რის კა ნო ნი ე რად და ბა დე ბის თა
რი ღად 2001 წლის 13 ნო ემ ბე რია გან საზღ ვ რუ ლი. 
ორ გა ნი ზა ცია „ეროვნული კი ნე მა ტოგ რა ფი ის სა

ხელ მ წი ფო მხარ და ჭე რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნის მე18 მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ თ ვე
ლოს კულ ტუ რის მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბი თაა და არ
სე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, ის არის ერ თა დერ თი სა
ხელ მ წი ფო ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ საც ქვე ყა ნა ში 
კი ნო წარ მო ე ბი სა და, ზო გა დად, კი ნო ინ დუს ტ რი ის 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა ევა ლე ბა. 

კი ნო ცენ ტ რის ამ ჟა მინ დე ლი დი რექ ტო რი გა
გა ჩხე ი ძე ა, რო მე ლიც ამ პოსტს 2000იანების 
და საწყი სის შემ დ გომ მე ო რედ იკა ვებს. სა კუ თა რი 
კი ნო ბი ოგ რა ფი ი დან გა მომ დი ნა რე, იგი კარ გად 
იც ნობ და საბ ჭო თა კი ნო წარ მო ე ბის სის ტე მას და 
კი ნო ცენ ტ რის გან ვი თა რე ბის დი ნა მი კის შე ფა
სე ბაც შე უძ ლი ა: „საბჭოთა კავ შირ ში ყვე ლა ფე რი 
ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი იყო – არ სე ბობ და გარ კ ვე უ ლი 
ბი უ ჯე ტი, რო მე ლიც, უბ რა ლოდ, უნ და გა ხარ ჯუ
ლი ყო. შე სა ბა მი სად, იქ მ ნე ბო და სხვა დას ხ ვა ხა
რის ხის უამ რა ვი ფილ მი, რო მელ თა ნა წი ლიც არა
ვის სჭირ დე ბო და. 1990იან წლებ ში კი ნო წარ მო ე ბა 
სტი ქი უ რად ვი თარ დე ბო და. არ არ სე ბობ და დად
გე ნი ლი ბი უ ჯე ტი, არც მი სი გან მ კარ გა ვი ორ გა ნო, 
რა მაც ინ დუს ტ რია ჯერ სრულ ქა ოს ში მო აქ ცი ა, 
შემ დ გომ კი სტაგ ნა ცი ურ მდგო მა რე ო ბა ში გა და
იყ ვა ნა. ახ ლა ყვე ლა ფე რი სხვაგ ვა რა და ა, პრო ცე სი 
სის ტე მუ რი ა, და ფი ნან სე ბა მხო ლოდ კონ კურ სე ბის 
სა ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ დე ბა, ყვე ლა თეთ რი კონ
ტ როლ დე ბა და სა ჭი რო ე ბი სა მებრ იხარ ჯე ბა”.

ეროვ ნუ ლი კი ნო ცენ ტ რის თ ვის გა დამ წყ ვე
ტი მო მენ ტი 2005 წელს დად გა, რო დე საც ოთხ წ
ლი ა ნი ის ტო რი ის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ა, რო გორც 
იქ ნა, რე ა ლურ საქ მი ა ნო ბას შე უდ გა, მი ი ღო მეტ 
 ნაკ ლე ბად ადეკ ვა ტუ რი და ფი ნან სე ბა და ამ ჟა მად 
მოქ მე დი სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბაც და იწყო. რო
გორც გა გა ჩხე ი ძე იხ სე ნებს, პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი 
იმ კა ნო ნის შეს წავ ლა იყო, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც 
კი ნო ცენ ტ რია და არ სე ბუ ლი, რა საც სხვა ქვეყ ნე
ბის ანა ლო გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სტრუქ ტუ რის 
გაც ნო ბა, კონ კურ სე ბის პი რო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 
და სხვა მოჰ ყ ვა. 

კი ნო ცენ ტ რის საწყის ნა ბი ჯებს კი ნო ხე ლოვ
ნე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სი 
მა ნა ნა სუ რა ძეც იხ სე ნებს: „თავიდან საფ რან გე თის 
კი ნო ცენ ტ რის მო დე ლის გად მო ღე ბა იგეგ მე ბო და, 
რის თ ვი საც იქა უ რი სტრუქ ტუ რის შე სას წავ ლად 
ლე ვან კი ტია პა რიზ შიც გა ემ გ ზავ რა. აღ მოჩ ნ და, 
რომ ფრან გუ ლი მო დე ლი არ შეგ ვე ფე რე ბო და, 
რის მი ზე ზიც ორ გა ნი ზა ცი ის და ფი ნან სე ბის გან ს

ია ვეკუა
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ხ ვა ვე ბუ ლი ფორ მე ბი იყო: თუ ჩვენს კი ნო ცენტრს 
მთლი ა ნად სა ხელ მ წი ფო აფი ნან სებს, საფ რან გე
თის კი ნო ცენ ტ რის ბი უ ჯეტ ში თან ხა კი ნო თე ატ
რებ ში გა ყი დუ ლი ბი ლე თე ბი და ნაც შე დის, სა ტე
ლე ვი ზიო თუ ციფ რულ არ ხებ ზე გა ქი რა ვე ბი და ნაც 
და ფი ზი კურ მა ტა რებ ლებ ზე არ სე ბუ ლი კი ნოპ რო
დუქ ცი ის გა ყიდ ვი და ნაც”. 

დაგ ვე თან ხ მე ბით, ეს მო დე ლი ჩვენს მო ცე
მუ ლო ბას არ სა ი დან არ ერ გე ბა. მით უფ რო, მი
სი მი ღე ბა სრუ ლი ად არა რე ა ლუ რი იქ ნე ბო და 
2000იანების და საწყის ში. ამი ტომ იმის გათ ვა
ლის წი ნე ბით, რომ, უიშ ვი ა თე სი შემ თხ ვე ვე ბის 
გარ და, კი ნო ში კერ ძო ფულს არა ვინ დებს, კი ნო
ცენ ტ რი მთლი ა ნად სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტის ბა
ლან ს ზე გა და ვი და.

ამ თა ვით ვე უნ და ით ქ ვას, რომ კი ნო ცენ ტ რი 
მხო ლოდ კონ კურ სე ბის სა ფუძ ველ ზე შერ ჩე უ ლი 
ფილ მე ბის სუბ სი დი რე ბას არ ახორ ცი ე ლებს, არა
მედ ინ ს ტი ტუ ცი ურ ფარ გ ლებ ში აქ ცევს ყვე ლა 
მი მარ თუ ლე ბას, რაც მთლი ა ნო ბა ში ქარ თულ კი
ნო ინ დუს ტ რი ას ქმნის, იქ ნე ბა ეს თბი ლი სი სა და 
ბა თუ მის კი ნო ფეს ტი ვა ლე ბის, მეს ტი ი სა და ქუ თა
ი სის მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მე ბის ფეს ტი ვა ლე
ბი სა და „სინედოკის” მხარ და ჭე რა; პრო ფე სი უ ლი 
თუ ბი ოგ რა ფი უ ლი წიგ ნე ბის გა მო ცე მა; ერ თ ერ
თი ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
პროგ რა მა „კინო სკო ლა ში”, რო მე ლიც ნა ნა ჯა ნე
ლი ძის ინი ცი ა ტი ვით რე გი ო ნებ ში და იწყო, ახ ლა კი 
თბი ლი სის სკო ლებ საც მო ი ცავს. 

მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბა მა ინც კი ნო წარ მო ე ბა ა. 
სრულ მეტ რა ჟი ა ნი, დო კუ მენ ტუ რი, მოკ ლე მეტ რა
ჟი ა ნი, პირ ვე ლი სრულ მეტ რა ჟი ა ნი და ანი მა ცი უ რი 
ფილ მე ბის გა და სა ღე ბად თუ სცე ნა რის გა სა ვი თა
რებ ლად კონ კურ სე ბი ყო ველ წ ლი უ რად ცხად დე ბა. 
სრულ მეტ რა ჟი ა ნი მხატ ვ რუ ლი ფილ მის კონ კურ
ს ში 3040 პრო ექ ტი იყ რის თავს, თუმ ცა გა მარ ჯ
ვე ბულ თა რა ო დე ნო ბა იშ ვი ა თად იც ვ ლე ბა. სა მი 
ფილ მი სტან დარ ტი ა, ზოგ ჯერ ოთხიც იმარ ჯ ვებს. 
მე ტად უმარ თ ლებს დო კუ მენ ტურ კი ნოს. მა გა ლი
თად, მიმ დი ნა რე წელს და ფი ნან სე ბას 14 პრო ექ ტი 
მი ი ღებს, ისე რო გორც ათი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი და 
მხო ლოდ სა მი ანი მა ცი უ რი ფილ მი. 

გა გა ჩხე ი ძე: „ვიცით, რომ ყვე ლა კონ კურ სის 
შემ დეგ უკ მა ყო ფი ლო უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე გა
მარ ჯ ვე ბუ ლი. თი თო გა ნაწყე ნე ბუ ლი პრო ექ ტის 
ავ ტო რის უკან კი ათო ბით ადა მი ა ნი დგას, მთე ლი 
გა დამ ღე ბი ჯგუ ფი – უმუ შევ რად დარ ჩე ნი ლე ბი, 
არა რე ა ლი ზე ბუ ლე ბი. გა ნაწყე ნე ბუ ლია მა ყუ რე ბე
ლიც, რო მე ლიც, სა ბო ლო ოდ, მის თ ვის არა სა სურ
ვე ლი ხა რის ხის ან, უბ რა ლოდ, უინ ტე რე სო ფილმს 
იღებს. ნაწყე ნი ადა მი ა ნე ბი კი უფ რო მეტ კითხ ვას 
სვა მენ. მა გა ლი თად, იმა ზე, თუ რამ დე ნად რე ლე
ვან ტუ რია კი ნო ცენ ტ რის მსგავ სი ინ ს ტი ტუ ტის 
არ სე ბო ბა, მი სი სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯე ტი დან და ფი
ნან სე ბა და, ზო გა დად, ერ თი კონ კ რე ტუ ლი ორ
გა ნი ზა ცი ის მხრი დან მთე ლი კი ნოპ რო ცე სის მარ
თ ვა. იქ ნებ ალ ტერ ნა ტი უ ლი გზე ბიც არ სე ბობს, 
ჩვე ნი მას შ ტა ბის ქვე ყა ნა ზე მორ გე ბუ ლი რო მე ლი

მე მო დე ლი. ან იქ ნებ კო მერ ცი უ ლი კი ნოს კე თე ბა 
უნ და და ვიწყოთ?.. არა, ეს და ვი ვიწყოთ”.

მარ თა ლი ა, ორ გა ნი ზა ცი ის ბი უ ჯე ტი წლი დან 
წლამ დე მეტ  ნაკ ლე ბად იმა ტებს (20 წლის წი ნან
დე ლი 500 ათა სი ლა რი დან თით ქ მის 9 მი ლი ო ნამ
დეა ასუ ლი), ის მა ინც ვერ ახერ ხებს, ფილ მის წარ
მო ე ბის ხარ ჯის პა რა ლე ლურ გაზ რ დას მის დი ოს. 
ამას ემა ტე ბა თა ვად კი ნო ცენ ტ რის საქ მი ა ნო ბის 
არე ა ლის გა ფარ თო ე ბა და ახა ლი მი მარ თუ ლე ბე
ბის და მა ტე ბაც, რაც წლის გან მავ ლო ბა ში და სა
ფი ნან სე ბე ლი ფილ მე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა საც 
არ თუ ლებს. ცხა დი ა, რა ო დე ნო ბა ხა რისხს არ გან
საზღ ვ რავს, თუმ ცა არ ჩე ვა ნის შე საძ ლებ ლო ბას, 
პრო ცე სის ინ ტენ სი ვო ბა სა და ინ დუს ტ რი ის გა
ფარ თო ე ბას ნამ დ ვი ლად გა ნა პი რო ბებს.

გა გა ჩხე ი ძე: „კინო ყვე ლას თ ვის საყ ვა რე ლი და 
ყვე ლა ზე ძვი რადღი რე ბუ ლი ხე ლოვ ნე ბა ა, რომ ლის 
სა ფა სუ რიც მთელ მსოფ ლი ო ში წლი დან წლამ დე 
იმა ტებს. თუმ ცა სა ქარ თ ვე ლო ში ამ სფე როს არ
ცერთ მთავ რო ბა ში არ აღ მო აჩ ნ და ისე თი გულ
შე მატ კი ვა რი, რომ კი ნო ცენ ტ რის ბი უ ჯე ტი ადეკ
ვა ტუ რად გაზ რ დი ლი ყო. კი ნო ცენ ტ რი ცოცხა ლი 
ორ გა ნიზ მი ა, ის გა მუდ მე ბით იმა ტებს ფუნ ქ ცი ებ სა 
და ახალ მი მარ თუ ლე ბებს. შე უ სა ბა მო და ფი ნან სე
ბის პი რო ბებ ში კი იძუ ლე ბუ ლი ვხდე ბით, რა ღა ცის 
კე თე ბა შევ წყ ვი ტოთ ან გა ვა კე თოთ უხა რის ხოდ. 
ყვე ლა ზე მე ტად კი ნო წარ მო ე ბა ზა რალ დე ბა. წლის 
გან მავ ლო ბა ში და ფი ნან სე ბუ ლი სა მი და ოთხი 
ფილ მი ვერ ქმნის ამინდს. მით უფ რო, რომ ვე რა
ვინ მოგ ცემს გა რან ტი ას, რომ კონ კურ სის შე დე
გად შერ ჩე უ ლი პრო ექ ტი რე ა ლუ რად ღი რე ბუ ლი 
გა მო ვა, რად გან კი ნო კომ პ ლექ სუ რი სა მუ შაოა და 
მი სი ხა რის ხი მარ ტო ერთ ადა მი ან ზე არაა და მო
კი დე ბუ ლი”. 

უცხო უ რი ანა ლო გე ბის მსგავ სად, სა ქარ თ ვე
ლოს კი ნო ცენ ტ რიც მხო ლოდ ფილ მის ბი უ ჯე ტის 
75%ს გას ცემს, და ნარ ჩე ნი თან ხა პრო დი უ სერ მა 
თა ნა და ფი ნან სე ბის სა ხით უნ და მო ი ძი ოს, რაც, 
რო გორც წე სი, ევ რო პის კი ნო ფეს ტი ვა ლე ბის ინ
დუს ტ რი ულ ნა წილ ში, სპე ცი ა ლურ ბაზ რო ბებ ზე 
ან და პი რა დი ურ თი ერ თო ბე ბის სა შუ ა ლე ბი თაა შე
საძ ლე ბე ლი. ამ მხრივ უდი დე სი შე საძ ლებ ლო ბაა 
„ევრიმაჟი” – კი ნოს გან ვი თა რე ბი სა და მხარ და ჭე
რის ევ რო პის საბ ჭოს ფონ დი, რომ ლის წევ რიც, გა
გა ჩხე ი ძის ინი ცი ა ტი ვი თა და ევ რო საბ ჭო ში სა ქარ
თ ვე ლოს მა შინ დე ლი ელ ჩის ლა ნა ღო ღო ბე რი ძის 
ხელ შეწყო ბით, სა ქარ თ ვე ლო 2012 წლი დან გახ და. 
ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში კი ათო ბით ერ თობ ლი ვი 
პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ და, რაც ჯამ ში რამ დე ნი მე 
მი ლი ო ნი ევ როს ინ ვეს ტი ცი ა ა. 

„მთელი ევ რო პუ ლი და, ზო გა დად, სა ავ ტო რო 
კი ნო, კოპ რო დუქ ცი ა ზე დგას, რაც ჩვენ ნა ი რი პა
ტა რა ქვეყ ნი სა და ბი უ ჯე ტის პი რო ბებ ში სა უ კე
თე სო გა მო სა ვა ლი ა. შე სა ბა მი სად, კი ნო ცენ ტ რის 
ერ თ ერ თი მი მარ თუ ლე ბა ქარ თ ვე ლი და უცხო ე ლი 
რე ჟი სო რე ბი სა და პრო დი უ სე რე ბის და კავ ში რე ბი
სა და ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის ხელ შეწყო ბა ა. 
ამის თ ვის წლის გან მავ ლო ბა ში არა ერთ პროგ რა

ZOOM



 9

მას ვა ხორ ცი ე ლებთ, ეს გან სა კუთ რე ბით 
დამ წყებ რე ჟი სო რებ სა და პრო დი უ სე რებს 
სჭირ დე ბა, რა თა მსოფ ლიო ბა ზარ ზე არ
სე ბულ თა მა შის წე სებს უკეთ გა ეც ნონ”, – 
ამ ბობს მა ნა ნა სუ რა ძე. 

კი ნო ცენ ტ რის ერ თ ერ თი უმ ნიშ ვ
ნე ლო ვა ნე სი პრო ექ ტია კი ნო მემ კ ვიდ
რე ო ბის დაბ რუ ნე ბის, გა ნახ ლე ბის, გა
ციფ რუ ლე ბი სა და უნი კა ლუ რი არ ქი ვის 
შედ გე ნის პრო ცე სიც. ეს პრო ექ ტი 2016 
წლი დან ხორ ცი ელ დე ბა, რომ ლის ფარ გ
ლებ შიც რუ სე თის მთა ვა რი ფილ მ სა ცა
ვი დან, „გოსფილმოფონდიდან”, ქარ თუ
ლი კი ნო მემ კ ვიდ რე ო ბა ჩა მოგ ვაქვს. ამ 
ეტაპ ზე ჩა მო ტა ნი ლია 60მდე მხატ ვ რუ ლი 
ფილ მი. მათ გან უკ ვე აღ დ გე ნი ლია 23. 

2020 წე ლი ეროვ ნულ კი ნო ცენტრს 
1920იანი წლე ბის კი ნოს წლად ჰქონ და 
გა მოცხა დე ბუ ლი და ეროვ ნულ არ ქივ თან 
თა ნამ შ რომ ლო ბით აღად გი ნა ალექ სან დ
რე წუ წუ ნა ვას, კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის, მი
ხე ილ ჭი ა უ რე ლის, ნი კო ლოზ შენ გე ლა ი ა სა 
და სხვა თა ნა მუ შევ რე ბი, რო მელ თა წარ
სად გე ნად მას შ ტა ბუ რი რეტ როს პექ ტი ვა, 
სა ჯა რო ლექ ცი ე ბის ციკ ლი და ფო ტო გა
მო ფე ნა იგეგ მე ბა. გა მო ი ცე მა პუბ ლი კა
ცია ქართული კი ნო 1920-1930, მიმ დი ნა
რე ობს მუ შა ო ბა წიგ ნ ზე ქართული კი ნო 
1930-იანი წლე ბი და სხვა. სა მო მავ ლოდ 
რეს ტავ რი რე ბუ ლი ფილ მე ბი სპე ცი ა ლურ 
ონ ლა ინ პ ლატ ფორ მა ზე გან თავ ს დე ბა.

გა გა ჩხე ი ძე: „კონკრეტულ დროს ამა 
თუ იმ ინ ს ტი ტუ ტის მი ზან შე წო ნი ლო ბის 
თა ო ბა ზე კითხ ვის დას მა ძა ლი ან სწო რი ა, 
რად გან გარ კ ვე უ ლი ხნის შემ დეგ ნე ბის მი
ერ მა ინ ს ტი ტუტ მა შე იძ ლე ბა ამო წუ როს 
სა კუ თა რი თა ვი ან, უბ რა ლოდ, გა სა ახ ლე
ბე ლი გახ დეს. ამა ში ცუდს ვე რა ფერს ვხე
დავ. შე სა ბა მი სად, არ მიკ ვირს, რო დე საც 
მსგავ სი კითხ ვე ბი კი ნო ცენ ტ რის მი სა
მარ თი თაც ის მის, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
ამ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა მუდ მე ბით 
ვცდი ლობ დით, მი სი სა ჭი რო ე ბა და მნიშ
ვ ნე ლო ბა დაგ ვემ ტ კი ცე ბი ნა.

ფაქ ტობ რი ვად, მთე ლი ევ რო პის, მათ 
შო რის, საფ რან გე თის, გერ მა ნი ის, სკან დი
ნა ვი ი სა თუ ბალ ტი ის პი რე თის ქვეყ ნე ბის 
გა მოც დი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ კი ნო ცენ
ტ რის მსგავ სი ინ ს ტი ტუ ტი არა კო მერ ცი უ
ლი კი ნოს გან ვი თა რე ბის თ ვის უალ ტერ ნა
ტი ვო მო დე ლი ა. ამ რი გად, თუ კი ოდეს მე 
მი სი გა უქ მე ბის სა კითხი დად გე ბა, ისიც 
უნ და გვახ სოვ დეს, რომ მე ო რე მხა რეს 
მხო ლოდ საბ ჭო თა კავ ში რია – გეგ მუ რად 
გა ცე მუ ლი ბი უ ჯე ტით, და ფი ნან სე ბის მი
სა ღე ბად რიგ ში ჩამ დ გა რი რე ჟი სო რე ბი თა 
და კა ტე გო რი ე ბის მი ხედ ვით და ხა რის ხე
ბუ ლი ფილ მე ბით”. 
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რეცენზია

გა აჩ ნია კი ნოს. და გა აჩ ნია იმა საც, ვინ 
ვართ „ჩვენ”, ვინც კი ნოს ვუ ყუ რებთ. 
რო გო რია ჩვე ნი გან წყო ბა, მო ლო დი ნი, 
მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა, წი ნას წა რი წარ
მოდ გე ნე ბი ფილ მის რე ჟი სორ ზე, ჟან რ ზე, 

მსა ხი ო ბებ ზე, „თემატიკაზე”. თე ო რე ტი კო სებს თუ 
და ვუ ჯე რებთ, ფილ მე ბი რა ი მე მყარ, ში ნა გან, კონ კ
რე ტულ მნიშ ვ ნე ლო ბებს არც ატა რებს – ამ მნიშ ვ ნე
ლო ბებს ჩვენ, აუდი ტო რი ა, ვქმნით, კი ნოს ყუ რე ბის, 
მი სი აღ ქ მის პრო ცეს ში. 

ეს კარ გად იცის ალექ სან დ რე კო ბე რი ძემ – უც ნა
უ რი და მშვე ნი ე რი ფილ მის რას ვხე დავთ, რო დე საც 
ცას ვუ ყუ რებთ ავ ტორ მა, რე ჟი სორ მა და მთხრო
ბელ მა, რომ ლის კი ნოც ჩვენ თან – მა ყუ რე ბელ თან 
– პირ და პირ ამ ყა რებს კავ შირს. „ყურადღება!” – იწე
რე ბა ეკ რან ზე დი დი, თეთ რი ასო ე ბით, მას შემ დეგ, 
რაც ფილ მის პირ ველ სცე ნებ ში ახალ გაზ რ და ქა ლის 
და კა ცის სიყ ვა რუ ლის ის ტო რი ის დაწყე ბის არ ქე
ტი პუ ლი ამ ბა ვი ვნა ხეთ. „ძვირფასო მა ყუ რე ბე ლო, 
გთხოვთ პირ ვე ლი სიგ ნა ლის შემ დეგ და ხუ ჭოთ თვა
ლე ბი, მე ო რე სიგ ნა ლის შემ დეგ კი ისევ გა ა ხი ლოთ” 
– მოგ ვ მარ თავს ეკ რა ნი ინ ს ტ რუქ ცი ით.

ასეთ ფო კუ სებს, გუ ლუბ რ ყ ვი ლოს და სა სა ცი
ლოს, ბავ შ ვო ბა ში გვი ტა რებ დ ნენ უფ რო სე ბი, რო
ცა რა ღაც სა გა ნი ერ თი მუ ჭი დან მე ო რე ში გა დაჰ
ქონ დათ ან სა თა მა შოს გვჩუქ ნიდ ნენ – და ჩვენც 
თვა ლებს ვი თომ ვხუ ჭავ დით, მაგ რამ ჩუ მად მა
ინც ვიჭყი ტე ბო დით ხოლ მე. მაგ რამ ზრდას რუ ლი 

აუდი ტო რი ის თ ვის გან კუთ ვ ნილ კი ნო ში ამ გ ვა რი 
„ინფანტილიზმი” გვე უცხო ე ბა და ღი მილს გვგვრის. 
მით უფ რო, რომ სწო რედ ამ წა მებ ში, რო ცა წე სით 
თვა ლე ბი და ხუ ჭუ ლი უნ და გვქონ დეს, სა კუთ რივ 
ფილ მ შიც ზღაპ რუ ლი ფო კუ სი ხორ ცი ელ დე ბა – შეყ
ვა რე ბუ ლი წყვი ლი, გი ორ გი და ლი ზა, ავ მა ძა ლამ 
გათ ვა ლა და ისი ნი გა დას ხ ვა ფე რე ბუ ლი გა რეგ ნო
ბით იღ ვი ძე ბენ. ამი ე რი დან შეყ ვა რე ბუ ლე ბი ერ თ
მა ნე თის მუდ მი ვი ლო დი ნის და უიმე დო ძი ე ბის თ ვის 
არი ან გან წი რუ ლე ბი. ქუ თა ი სის ქუ ჩებ ში ისი ნი ერ თ
მა ნეთს ყო ველ დღე ხვდე ბი ან, სულ ხე და ვენ – მაგ
რამ ვე ღარ „ხედავენ”. 

ეს სა მი ო დე წა მი, რო ცა ფო კუს ში მო ნა წი ლე ო
ბით სა კუთ რივ ფილ მის სი უ ჟე ტის თა ნა მო ნა წი ლე ე
ბი ვხდე ბით, ალ ქი მი ის წა მე ბი ა. ზუს ტად ეს მო მენ
ტი გან საზღ ვ რავს იმას, რას და ვი ნა ხავთ, რო ცა ამ 
ფილ მის ყუ რე ბას გა ვაგ რ ძე ლებთ, ან – კი დევ უფ
რო დრა მა ტუ ლად – სა ერ თოდ თუ „დავინახავთ” 
ამ ფილმს. თუ კი შევ ძ ლებთ და ლი ზას და გი ორ გის 
მსგავ სად ჩვენც გა დავ ს ხ ვა ფერ დე ბით – ცო ტა თი 
მა ინც და ვი ვიწყებთ ჩვენს გან წყო ბას, წი ნას წარ 
წარ მოდ გე ნებს, მო ლო დი ნებს, კლი შე ებს და ფილ
მის მე დი ტა ცი ურ ტემპს, ელე გი ურ და ნოს ტალ გი
ურ ატ მოს ფე როს, ამ ბის ზოგ ჯერ დინჯ და ზოგ ჯერ 
ექ ს ცენ ტ რი კულ თხრო ბას, ხმებს და ბგე რებს მი
ვენ დო ბით – ჯა დოს ნურ, უჩ ვე უ ლო მგრძნო ბე ლო
ბას ვე ზი ა რე ბით. „დავინახავთ” ფილმს, რო მელ საც 
თავ ბ რუ დამ ხ ვე ვი, სუნ თ ქ ვის შემ კ ვ რე ლი, გა დამ დე

რას ვხე დავთ, 
  რო დე საც ცას ვუ ყუ რებთ?

სა ლო მე ასა თი ა ნი
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ბი სი ლა ღით უყ ვარს შეყ ვა რე ბუ ლე ბი, ზღაპ რე ბი, 
ნა ყი ნი, ქუ თა ი სი, მა წან წა ლა ძაღ ლე ბი, ზაფხუ ლი, 
მოშ რი ა ლე ხე ე ბი, ამ ღ ვ რე უ ლი რი ო ნი, ღია კა ფე ე ბი, 
ბავ შ ვე ბი, ფეხ ბურ თი, მუ სი კა. და უყ ვარს კი ნო – რას 
ვხე დავთ, რო ცა ცას ვუ ყუ რებთ, ყვე ლა ზე მოკ ლედ 
თუ აღ ვ წერთ, სიყ ვა რუ ლის ახ ს ნაა კი ნე მა ტოგ რა ფის 
მი მართ. 

ჯა დოქ რო ბა ა, აბა რა არის, რო ცა 150 წუ თის 
გან მავ ლო ბა ში უყუ რებ ფილმს, რო მელ შიც თით
ქ მის არა ფე რი „ხდება”, და არ გტო ვებს გან ც და, 
რომ ნე ბის მი ერ წამს ყვე ლა ფე რი შე იძ ლე ბა მოხ დეს. 
რო ცა გათ ვა ლუ ლი შეყ ვა რე ბუ ლე ბის შე სა ხებ სა და, 
არ ქა უ ლი, ლა მის პრი მი ტი უ ლი ამ ბა ვი ხან ეპი კურ 
მას შ ტაბს იძენს, ხან კაფ კი ა ნურ აბ სურდს ემ ს გავ
სე ბა, ხან თვით რეფ ლექ სი უ რი და ირო ნი უ ლი ხდე ბა, 
ხა ნაც სა ერ თოდ წყდე ბა, სა ნამ ჩვენ ენ თუ ზი აზ მით 
ფეხ ბურ თის მო თა მა შე, ბედ ნი ერ ბავ შ ვებს, რო გორც 
ბი ჭებს, ისე გო გო ებს, თუ ერ თ დ რო უ ლად არ ქა უ ლი 
და ახა ლი ქუ თა ი სის ქუ ჩებ ში მო სე ირ ნე ადა მი ა ნებს 
ვათ ვა ლი ე რებთ, პა ტა რა მე ვი ო ლი ნე გო გოს ვუს
მენთ ან, მა გა ლი თად, ორი მა წან წა ლა ძაღ ლის, ვარ
დი სა და მერ ცხა ლას უთან ხ მო ე ბას ვეც ნო ბით იმა ზე, 
მა ინც რო მელ ღია კა ფე ში უნ და უყუ რონ ფეხ ბურ
თის ჩემ პი ო ნა ტის მატჩს. გან წყო ბე ბის, შეგ რ ძ ნე ბე
ბის, პერ ს პექ ტი ვე ბის ამ კა ლე ი დოს კო პუ რი ცვლის 
პრო ცეს ში ერ თ გუ ლად და გა ნუხ რე ლად მიგ ვიძღ ვის 
ფილ მის მთხრო ბე ლი, თა ვად კო ბე რი ძე, რო მე ლიც 
რა ღაც ნა ი რად ახერ ხებს ერ თ ნა ი რი, მშვი დი, ცო ტა 
დის ტან ცი უ რი ტო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბას იმის მი უ ხე და
ვად, რომ ხან მეზღაპ რე ა, ხან ექ ს ცენ ტ რი კო სი, ხან 
ძვე ლი მე გო ბა რი ვით გვიხ ს ნის გულს, ხან და სევ
დი ან დე ბა და კი ნოს გა და ღე ბის ზო გად საზ რის ზე 
იწყებს ფიქრს („საზოგადოებას რა ხე ი რი?”), ხა ნაც 
უცებ აპო კა ლიფ სურ ინ ტო ნა ცი ებს იძენს და მო ახ
ლო ე ბუ ლი, ლო კა ლუ რი თუ გლო ბა ლუ რი ეკო ლო გი
უ რი კა ტას ტ რო ფის თა ო ბა ზე იწყებს შფოთ ვას. 

მა გი ა, რო მელ საც ფილმი ას ხი ვებს, კი დევ ბევ
რი ელე მენ ტის გან შედ გე ბა. ცალ კე სამ ყა როა ხმა 
– ბგე რე ბი, ნო ტე ბი, მუ სი კა. თან ძა ლი ან ნაც ნო ბი 
და თან ძა ლი ან უცხო, თან სევ დი ა ნი და თან ირო
ნი უ ლი სამ ყა რო, რო მელ საც რე ჟი სო რის ძმა, გი
ორ გი კო ბე რი ძე ქმნის. ამ ხმას ხან მუნ ჯი კი ნოს 
აკომ პა ნი ა ტო რე ბის ტრა დი ცი ის შო რე უ ლი ასო ცი
ა ცია მო აქვს, ხან ყუ რადღე ბით გად მოს ცემს მუ
სი კა ლურ სკო ლა ში ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის აწყო ბი სას 
სპონ ტა ნუ რად გა ჩე ნილ დი სო ნან სურ ჰარ მო ნი ას, 
ხან კი სრუ ლი ად ახ ლე ბუ რი ემო ცი უ რი ინ ტენ სი
ვო ბით გან გ ვაც დე ვი ნებს ათას ჯერ მოს მე ნილ „რა 
ვქნა, რომ ჩემ ზეც და უ თო ვი ას”. ჩე მი ასა კის მა ყუ
რე ბელს ბავ შ ვო ბის თუ ად რე უ ლი თი ნე ი ჯე რო ბის 
წლებ ში მი ღე ბუ ლი ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე ძლი ე რი 
მუ სი კა ლუ რი შთა ბეჭ დი ლე ბა გა ახ სენ დე ბა, რო
ცა მო უ ლოდ ნე ლად თა ვი დან ბო ლომ დე მო უს მენს 
სიმ ღე რას notti magiche – 1990 წელს იტა ლი ა ში ჩა
ტა რე ბუ ლი მსოფ ლიო სა ფეხ ბურ თო ჩემ პი ო ნა ტის 
ჰიმნს და მა შინ დელ გლო ბა ლურ ჰიტს, რო მელ საც 
მომ ხიბ ვ ლე ლი ან დ რო გი ნუ ლი გო გო ჯა ნა ნა ნი ნი 
და უ ვიწყა რი, ხრინ წი ა ნი ხმით მღე რო და. 

ცხა დი ა, ამ უც ნა უ რი კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი ალ
ქი მი ის უდი დე სი ნა წი ლი მსა ხი ო ბებ ზე მო დის – ანი 
ქარ სე ლა ძე ზე, რო მე ლიც ფა ქი ზი ზო მი ე რე ბით და 
სიმ შ ვი დით გა ნას ხე უ ლებს დარ დი ან, ფიქ რი ან, 
მშვე ნი ერ, უიღ ბ ლოდ და უიმე დოდ შეყ ვა რე ბულ 
ლი ზას, გი ორ გი ბო ჭო რიშ ვილ ზე, რო მელ საც პო
პუ ლა რო ბა ჩემი ცო ლის და ქა ლე ბის აგ რე სი უ ლი 
და ექ ს პ რე სი უ ლი ზა ზას როლ მა კი მო უ ტა ნა, მაგ
რამ სრუ ლი ად მომ ნუს ხ ვე ლი ის აქ, ამ ფილ მის ჩუ
მი, სევ დი ა ნი, ლი რი კუ ლი და რო მან ტი კუ ლი პერ
სო ნა ჟით ხდე ბა. პი რა დად მე დღე ვან დელ კი ნო ში 
ბევრ მსა ხი ობს ვერც გა ვიხ სე ნებ, ვი საც ეკ რან ზე 
ბო ჭო რიშ ვი ლის მსგავ სი ქა რიზ მა ჰქონ დეს, ვი სი 
კად რ ში „ყოფნაც” ასე ფეთ ქავ დეს და იგ რ ძ ნო ბო
დეს. აბ სო ლუ ტუ რი აღ მო ჩე ნა კი ვახ ტანგ ფან ჩუ
ლი ძე ა, რო მე ლიც სიყვარული ყვე ლას უნ და დან 
გვახ სოვს და რო მე ლიც აქ, სა ნა ყი ნის მფლო ბე
ლის ოდ ნავ კა სა ვე ტი სი სე ულ როლ ში, ძა ლი ან ნაც
ნობ და საყ ვა რელ სა ხედ გვევ ლი ნე ბა – ყვე ლა ნი 
ერ თხელ მა ინც შევ ხ ვედ რი ვართ ასე თი კე თი ლი 
ენერ გი ით და მუხ ტულ, ცო ტა სა სა ცი ლო და მუდ
მი ვად რა ღაც საქ მით და კა ვე ბულ ადა მი ანს, რო
მელ თან უბ რა ლო გა დაკ ვე თა საც სით ბოს და სი
ნათ ლის გან ც და მო აქვს. 

ალექ სან დ რე კო ბე რი ძის ეს ლი რი კუ ლი, 
მგრძნო ბი ა რე, სევ დი ა ნი და სენ ტი მენ ტა ლუ რი 
ზღა პა რი მუდ მი ვად რა ღაც ძა ლი ან ნაც ნო ბი სა და 
რა ღაც ძა ლი ან უცხოს ზღვარ ზე გვტო ვებს. ყო
ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის ტრი ვი ა ლურ სუ რა თებს, 
მა გა ლი თად, სხვი ტო რის რო მე ლი ღაც სა კონ დიტ
რო ში გა და ღე ბულ სა და სცე ნას აქ მე ტა ფი ზი კუ რი, 
ტრან ს ცენ დენ ტუ რი აურა აქვს, უსუ ლო ნივ თე ბი – 
სათვალთვალო კა მე რე ბი, ძვე ლი საწ ვი მა რი ღა რე
ბი, ღვი ნის ჭი ქე ბი – ცოცხა ლი ა. ამ მა გი ას ყო ფა ში 
ვერ ვამ ჩ ნევთ, ვერ „ვხედავთ” – შე საძ ლო ა, ჩვენც 
ავ მა ძა ლამ გაგ ვ თ ვა ლა, მით უმე ტეს, რომ, რო
გორც ჩვე ნი მე გო ბა რი მთხრო ბე ლი შე მოგ ვ ჩი ვის, 
დრო ახ ლა „უსასტიკესია და და უნ დო ბე ლი”. ამი
ტო მაც ჯა დოს ნურს მხო ლოდ წა მი ე რად, გაკ ვ რით 
თუ ვიგ რ ძ ნობთ ხოლ მე, რო ცა, მა გა ლი თად, რო მე
ლი მე მი ვიწყე ბუ ლი სიმ ღე რა მი ძი ნე ბულ ემო ცი ას 
გაგ ვიღ ვი ძებს, ნა ყი ნის გე მო ბავ შ ვო ბის გე მოს მო
ი ტანს ან რო ცა სხვა ადა მი ა ნი აბ სო ლუ ტუ რად მოგ
ვი ცავს და გვიყ ვარ დე ბა. მაგ რამ ჯა დოს ნურს კი ნო 
„ხედავს”. ამ ფილ მის ფი ნა ლუ რი აკორ დი, თა ვი სი 
ტრი უმ ფა ლუ რი სენ ტი მენ ტა ლიზ მით, სწო რედ ამას 
გვე უბ ნე ბა – დი ახ, კი ნო ყვე ლა ფერს ხე დავს, მათ 
შო რის იმ მა გი ა საც, რა საც, სხვა დას ხ ვა ვა რი ა ცი
ით, ადა მი ა ნის „არსი”, „სული” ან – ტრი ვი ა ლუ რად 
– „სიყვარული” ჰქვი ა. 

მაგ რამ, რო გორც და საწყის შიც ვთქვით, გა აჩ
ნია კი ნოს. და გა აჩ ნია იმა საც, ჩვენ რას ვხე დავთ, 
რო დე საც კი ნოს ვუ ყუ რებთ. ჩვე ნი მთხრობ ლის 
სიტყ ვე ბი სა არ იყოს, ამ ყვე ლა ფერ ში არის უთუ ოდ 
რა ღაც, მაგ რამ ეს „რაღაც” თა ვის თა ვად არ არ სე
ბობს, ის მხო ლოდ ჩვენ მი ერ კი ნოს ყუ რე ბის, მი სი 
აღ ქ მის პრო ცეს ში ჩნდე ბა. რო ცა შე გიძ ლი ათ, ჯა
დოქ რე ბი გახ დეთ. 
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რეცენზია

წვი მი ა ნი ბა თუ მი. ბა თუ მის სა ავ ტო რო კი
ნოს სა ერ თა შო რი სო კი ნო ფეს ტი ვა ლის 
სა კონ კურ სო პროგ რა მის ბო ლო დღე. 
ამ დღეს ოთარის სიკ ვ დი ლი ა. კარ ლო
ვი ვა რის კი ნო ფეს ტი ვა ლი დან ევ რო პელ 

კი ნოკ რი ტი კოს თა პრი ზით დაბ რუ ნე ბუ ლი სო სო 
ბლი ა ძის სა დე ბი უ ტო ფილ მი ინ ტე რესს აღ ძ რავ და, 
თუმ ცა ინ ტე რესს სა თა ურ ში გა მო ტა ნი ლი პრო
ლეფ სი სი ანე ლებ და, რად გან ოთა რის სიკ ვ დი ლი 
სა თა ურ შიც, პოს ტერ ზეც, ტრე ი ლერ შიც და გო ნე
ბა შიც – მხო ლოდ სიკ ვ დი ლად რჩე ბო და.

ფილ მის პირ ველ კად რ ში სა ნა დი როდ წა სუ ლი 
ოთა რის გას რო ლა თა მაშ ში გრთავს და მო ლო დი
ნებს გიძ ლი ე რებს. ელო დე ბი, რო დის მოხ დე ბა ის, 
რაც უკ ვე დი დი ხა ნი ა, იცი, ესე იგი – რო დის მოკ ვ
დე ბა ოთა რი. ქედ მაღ ლუ რი ირო ნი ით ელი ოთა რის 
სიკ ვ დილს, რად გან უკა ნას კ ნე ლი შენ თ ვის ჭეშ მა
რი ტე ბად ქცე უ ლი ფაქ ტი ა, რო მე ლიც აუცი ლებ
ლად უნ და მოხ დეს.

ნა დი რო ბის კადრს თბი ლი სის პე ი ზა ჟი ცვლის. 
სა ტე ლე ვი ზიო ეს თე ტი კის კად რე ბი ერ თ მა ნეთს 
ენაც ვ ლე ბა, ქედ მაღ ლუ რი ირო ნია ჯერ ისევ ად
გილ ზე ა. გარ და ტე ხის მო ლო დი ნით, თვალს ადევ
ნებ კად რებ სა და სი უ ჟეტს, რო მე ლიც ბევ რ ჯერ 
გი ნა ხავს, გსმე ნია და დი დად ახალს არც არა ფერს 
ელი. მო ზარ დი ნი კა სა და ახალ გაზ რ და მარ ტო ხე ლა 
უდარ დე ლი დე დის თა ნაცხოვ რე ბა. მო უც ლე ლი ქე
თი. დე და შ ვილს შო რის სა ერ თო ენის არარ სე ბო ბა. 

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ ტე რე სე ბი… მსხვი ლი ხე დი. სა
ჭეს თან მჯდომ ნი კას ქე თი ურე კავს, ტე ლე ფონ ზე 
მო მარ თულ ნი კას ყუ რადღე ბა ეფან ტე ბა, აი, ახ ლა 
მოხ დე ბა, დრო ა. ფიქ რობ და ქედ მაღ ლუ რი ირო ნია 
ისევ შენ თა ნა ა. ოთა რის სიკ ვ დი ლის დრო ა. 

ოთა რის სიკ ვ დი ლი
ოთა რი მოკ ვ და. ეკ რან ზე წარ წე რას კითხუ ლობ 
– ოთა რის სიკ ვ დი ლი. ერ თი მხრივ, ეს ირო ნი უ ლი 
ხრი კი ღი მილს გგვრის, შე ნი მო ლო დი ნე ბი დაკ მა
ყო ფი ლე ბუ ლი ა. თუმ ცა წარ წე რის შემ დეგ უეც რად 
აც ნო ბი ე რებ, რომ ახალ ფილმს ადევ ნებ თვალს, 
ქედ მაღ ლუ რი ირო ნია ქრე ბა, სა ტე ლე ვი ზიო ეს თე
ტი კა ხე ლი დან გეც ლე ბა, უფ რო ღრმად იწყებ ეკ
რა ნის თვალ თ ვალს, ინ ტე რე სი იმა ტებს და პერ სო
ნა ჟე ბიც ხელ შე სა ხე ბი ხდე ბი ან. თით ქოს სიკ ვ დი ლი 
ყვე ლა ფერს გან მუხ ტავს. თა მა ში, რო მელ შიც ჩა
ერ თე, დას რუ ლე ბუ ლი ა. ახ ლა კი კი ნოს დრო ა.

ბევ რ ჯერ ნა ნა ხი სი უ ჟე ტი ფორ მას იც ვ ლის. 
ფულ ზე მორ ბე ნა ლი დე და, რო მე ლიც ყვე ლა ფერ
ზეა წამ ს ვ ლე ლი, რა თა შვი ლი ცი ხე ში მოხ ვედ რის
გან და იხ ს ნას, ბევ რ ჯერ გი ნა ხავს, მაგ რამ ნუ ცა 
კუ ხი ა ნი ძე სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბულ, თვით მ ყო ფად 
პერ სო ნაჟს ქმნის. ნელ  ნე ლა ამ ჩ ნევ, რო გორ ბრუნ
დე ბი პერ სო ნა ჟის კენ, რომ ლის მი მართ და საწყის ში 
სრუ ლი ად გულ გ რი ლად იყა ვი გან წყო ბი ლი, რო
გორ გიჩ ნ დე ბა თა ნა გან ც და მის მი მართ. ყვე ლა ზე 
მთა ვა რი კი ისა ა, რომ ნუ ცას ეს გზა ძა ლი ან სა ხი

ბუ თა ორ ჯო ნი კი ძე

ოთა რის სიკ ვ დი ლი
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ფა თო ა, ბეწ ვის ხი დი ა, რო მე ლიც ყო ველ წამს შე
იძ ლე ბა, ჩაწყ დეს, იქ ცეს პა თე ტი კად და კლი შედ. 
ქე თი იქ ცეს ჩვე უ ლებ რივ, ბევ რ ჯერ ნა ნახ, ფულ ზე 
მორ ბე ნალ დე დად, მაგ რამ ეს არ ხდე ბა. მი სი გულ
წ რ ფე ლო ბა, მერ კან ტი ლუ რო ბის გან სრუ ლად დაც
ლი ლი ბუ ნებ რი ო ბა ყვე ლა ფერს ჩრდი ლავს. მარ თა
ლი ა, ქე თი ნა ქი რა ვებ ბი ნა ში ცხოვ რობს, ბან კი დან 
სესხს არა ვინ აძ ლევს, რად გან მი სი სა ხის კრე მე ბის 
გა ყიდ ვით ნა შოვ ნი 500დან 1000 ლა რამ დე შე მო
სა ვა ლი არა ვის აკ მა ყო ფი ლებს, მით უფ რო, რომ ამ 
შე მო სავ ლის არ სე ბო ბა საც ვე რაფ რით ამ ტ კი ცებს. 
დას თან მი სუ ლიც ხელ მო ცა რუ ლი რჩე ბა, რამ დე
ნა დაც დის სახ ლიც ბან კ ში აღ მოჩ ნ დე ბა ჩა დე ბუ
ლი, გა უს ტუმ რე ბე ლი ვა ლე ბი სა და ბე ბი ის მი მართ 
უყუ რადღე ბო ბის გა მო მათ შო რის კონ ფ ლიქ ტიც 
იფეთ ქებს, მაგ რამ ქე თი იმად ვე რჩე ბა, მის მი მართ 
ან ტა გო ნიზ მი ვერ გიჩ ნ დე ბა, რად გან ის ის არის, 
ვინც არის. დიდ სევ და სა და გან ც დას მი სი გულ წ რ
ფე ლო ბა და ბუ ნებ რი ო ბა ფა რავს, შენ კი მი სი დი დი 
გზის ერ თ გუ ლი თა ნამ გ ზავ რი ხდე ბი – გაც ვე თი ლი 
სი უ ჟე ტი, რო მელ საც და საწყის ში ქედ მაღ ლუ რი 
ირო ნი ით ადევ ნებ დი თვალს, დი დი ხა ნია და გა
ვიწყ და, უმ ნიშ ვ ნე ლო გახ და შენ თ ვის, რად გან შენ 
თვალ წინ კა მე რა ადა მი ა ნებს ძერ წავს – მათ თან კი 
ბევრ სა ერ თოს პო უ ლობ.

ოთა რის სიკ ვ დი ლის შემ დეგ ფილ მ ში პა რა ლე
ლუ რი თხრო ბა წი ნა პლან ზე გად მო დის. კად რე ბი 
ერ თ მა ნეთს ჭრის. სოფ ლის ინ ტე რი ერს ქა ლა ქის 
ინ ტე რი ე რი ანაც ვ ლებს, ქა ლა ქი სას – სოფ ლის, 
ოთა რის პა ნაშ ვი დის თ ვის გამ ზა დე ბულ სივ რ ცეს 
– თბი ლი სის ფონ ზე მჯდო მი ნი კა და ანა. თბი ლი
სის ფონ ზე მიმ დი ნა რე, ერ თ მა ნე თის მი მართ ფა
რუ ლი გრძნო ბე ბის მქო ნე ორი კლა სე ლის დი ა ლო
გი ზუს ტად ასა ხავს ჩვე ნი თა ო ბის ტკი ვი ლებ სა და 
გან ც დებს. ერ თი შე ხედ ვით, დე ვი ან ტი მო მა ვა ლი 
თა ო ბა ან / და ახალ გაზ რ დო ბა, რომ ლის თა ნა მედ
რო ვე ო ბის მარ კერ საც კლუ ბუ რი სივ რ ცე წარ მო
ად გენს, გა დამ წყ ვეტ მო მენ ტ ში მა ინც წარ სულს 

უბ რუნ დე ბა, გა მო სავ ლად ძა ლა დო ბას, ძმი სა და 
ძმის ძმა კა ცე ბის დახ მა რე ბას, ჯგუ ფურ ჩაგ ვ რას 
ირ ჩევს. პირს ისევ იმ დაწყევ ლი ლი წრის კენ იბ რუ
ნებს, რო მელ საც სიტყ ვე ბით გა ურ ბის, თუმ ცა სხე
უ ლით მას თან რჩე ბა. ეს ჩვე ნი ტკი ვი ლი ა, თა ო ბის, 
რო მელ საც დი დი იმე დე ბი აჰ კი დეს ზურ გ ზე, ჩვენც 
ავი კი დეთ და იმე დე ბით ზურ გ ზე მო კი დე ბუ ლე ბად 
დავ რ ჩით. ვერც ჩვენ ვი ვარ გეთ, ვერც ჩვენ აღ
მოვ ჩ ნ დით მო მა ვა ლი, ვერც თა ვი გა დავ ლა ხეთ და 
ვერც ღი რე ბუ ლე ბე ბი გა და ვა ფა სეთ. თავ შე საფ რად 
კონ კ რე ტუ ლი სივ რ ცე ე ბი ვაქ ცი ეთ და მხო ლოდ ამ 
სივ რ ცე ე ბით ფსევ დო დე ვი ა ცია შევ ძე ლით. სა ბო
ლო ოდ კი იმ ადა მი ა ნე ბის რიცხ ვ ში ჩა ვე წე რე ბით, 
ვი სი იმე დე ბიც ამ ქვე ყა ნა ში და ი ფერ ფ ლა. ვის თ ვი
საც სი ცოცხ ლემ ფა სი და კარ გა, ფილ მ ში კი პირ
და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით ფა სი შე ი ძი ნა. სი ცოცხ ლის 
სა ნაც ვ ლოდ აღე ბუ ლი ფუ ლი ყო ველ დღი უ რო ბის
გან გაქ ცე ვის იმე დად იქ ცა, სოფ ლი დან ქა ლაქ ში 
წას ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბად. ეს არის დაწყევ ლი ლი 
წრე, მუდ მი ვად ქვეყ ნი დან თუ სოფ ლი დან გაქ ცე
ვის სურ ვი ლის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი სა, რომ ლე ბიც 
ზღვრის გა და ლახ ვას ვერ ახერ ხე ბენ, ერთ სივ რ
ცე ში რჩე ბი ან, იმა ვე ად გი ლას, სა დაც იყ ვ ნენ, იგი
ვე ყო ფა სა და მო ცე მუ ლო ბა ში, რო მელ შიც ახა ლი 
დღი დან ისევ ძველ ცხოვ რე ბას და უბ რუნ დე ბი ან. 

(ოთარის) სიკ ვ დი ლი, რო მე ლიც დრო ე ბით და
ვი ვიწყეთ და არაფ რად ვაქ ცი ეთ, ბო ლოს მა ინც 
უნ და გა ვიხ სე ნოთ, რად გან ფილ მ ში სწო რედ სიკ
ვ დი ლია ის ლაკ მუ სის ქა ღალ დი, რო მე ლიც ყვე
ლა ფერს ააშ კა რა ვებს. გვა ნა ხებს ჩვე ნი ქვეყ ნის 
სა ხეს. ადა მი ა ნურ, ახალ გაზ რ დულ, სო ცი ა ლურ, 
ურ ბა ნულ ტკი ვი ლებს. სე მან ტი კურ კო ნო ტა ცი
ებ საც კი უც ვ ლის სიკ ვ დილ სა და სი ცოცხ ლეს. 
თუ სიკ ვ დი ლი მწუ ხა რე ბა სა და ტკი ვილ თან უნ და 
ასო ცირ დე ბო დეს, ფილ მ ში მას ფა რუ ლი სი ხა რუ
ლი და სარ გე ბე ლი ახ ლავს თან, ხო ლო სი ცოცხ ლე 
თა ვი სი შემ ზა რა ო ბით ფასს კარ გავს – სიკ ვ დილ ზე 
მტკივ ნე უ ლი ხდე ბა. 
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თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი კი ნო 
სულ უფ რო და უფ რო მე ტად 
ინ ტე რეს დე ბა ქვი არ თე მე ბით. 
ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბით სა
ინ ტე რე სო დრო დგას, რად გან 

ულ ტ რა კონ სერ ვა ტუ ლი, ძა ლა დობ რი ვი კონ
ტექ ს ტი, რო მე ლიც „ახალი” სიტყ ვის თქმას ერ
თი ო რად არ თუ ლებს, კი ნოს და მა ტე ბით პა სუ
ხის მ გებ ლო ბას ანი ჭებს – იყოს ბევ რად მე ტი, 
ვიდ რე უბ რა ლოდ სა ნა ხა ო ბა. გან სა კუთ რე ბით 
სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ გან ვი თარ დე ბა ქარ თუ
ლი სცე ნა ფილ მის და ჩვენ ვი ცეკ ვეთ შემ დეგ, 
რო მელ მაც ერ თი მხრივ, მო ა ხერ ხა ტურ ბუ
ლენ ტუ რი გა რე მოს სა თა ვი სო ექ ს პ ლუ ა ტა ცია 
(რაც ქვი არ ხილ ვა დო ბის ზრდა ში, ფი ნან სურ 
მო გე ბა სა თუ სა ერ თა შო რი სო წარ მა ტე ბა ში 

გა მო ი ხა ტა), ხო ლო მე ო რე მხრივ, გა ზარ და სა
ზო გა დო ე ბის ან ტა გო ნის ტუ რად გან წყო ბი ლი 
ნა წი ლის აგ რე სი ა, რის გა მოც მო მა ვალ ში შე
საძ ლოა ვი ხი ლოთ მა თი ადაპ ტი რე ბუ ლი წი ნა
აღ მ დე გო ბა ქვი არ კი ნოს მი მართ.

ელე ნე ნა ვე რი ა ნის ფილ მი სველი ქვი-
შა ქარ თუ ლი კი ნოს ქვი არ ტალ ღის უახ ლე სი 
ნი მუ ში ა, რომ ლის გან ხილ ვა აუცი ლე ბე ლია 
ფარ თო სა ერ თა შო რი სო კონ ტექ ს ტ შიც, სა
დაც რა დი კა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი მოძ რა ო ბე ბის 
დამ შ ვი დე ბის ტენ დენ ცია მძლავ რობს. წარ სუ
ლი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა დაც ის, რომ ხარ 
ქვი ა რი, ნიშ ნავ და პირ და პირ და პი რის პი რე ბას 
კონ ტ როლ სა თუ დო მი ნა ცი ას თან, დღეს ეს 
ტერ მი ნი ხში რად ინ კ ლუ ზი უ რი ბიზ ნეს ბ რენ
დე ბის, გეი ენერ გე ტი კუ ლი სას მე ლე ბი სა და 

რეცენზია

ირაკ ლი ტო გო ნი ძე

სვე ლი ქვი შა
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ელი ტუ რად გა მოწყო ბი ლი პო ლი ტაქ ტი ვის ტე
ბის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ა. ლგბტ პო ლი ტი კუ რი ის
ტაბ ლიშ მენ ტი სულ უფ რო და უფ რო მე ტად 
ხდე ბა ასი მი ლა ცი ის, ჯენ ტ რი ფი კა ცი ის, კა
პი ტა ლი სა და სა ხელ მ წი ფო ძა ლის მსა ხუ რი, 
ხო ლო გეი იდენ ტო ბა – სა ბაზ რო სა ქო ნე ლი, 
რო მე ლიც ჰე გე მო ნუ რი დის კურ სე ბის ხელ
ში სა სარ გებ ლო ინ ს ტ რუ მენ ტია რა დი კა ლუ რი 
წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის და სა სუს ტებ ლად. პო ლი
ტი კა სა ხე ლად „ჩვენც ნორ მა ლუ რე ბი ვართ” 
ითხოვს რე ა ლო ბას, სა დაც ქვი არ ადა მი ა ნის 
რე ა ლი ზა ცი ის მწვერ ვა ლი თეთ რ კა ნი ა ნი მო
ნო გა მი უ რი ოჯა ხი ა, 2.5 შვი ლით, მან ქა ნით და 
დი დი სახ ლით, რაც თა ვის მხრივ უფ რო მე ტად 
აძ ლი ე რებს ჰე ტე რო სექ სუ ა ლო ბის, თეთ რ კა
ნი ა ნე ბის, პატ რი არ ქა ტი სა თუ გენ დე რის ბი ნა
რუ ლო ბის დო მი ნა ცი ას.

სველი ქვი შა ცდი ლობს, გან ზე გად გეს ამ 
რე ა ლო ბის გან და ქვი არ ადა მი ა ნე ბის პრობ
ლე მა ლო კა ლუ რი ის ტო რი ის მა გა ლით ზე 
გვაჩ ვე ნოს. ორი ენ ტი რი აქ გმი რე ბი ა, რო მელ
თა პო ე ტუ რი წარ მო ჩე ნაც და მა ყუ რე ბელ ში 
ემ პა თი ის გაღ ვი ვე ბა ფილ მის მთა ვა რი მი ზა
ნი ა. მოქ მე დე ბა ხდე ბა ზღვის პი რა სო ფელ ში, 
სა დაც თა ნა სოფ ლე ლე ბის გან გა რი ყუ ლი მო
ხუ ცი ჰო მო სექ სუ ა ლი კა ცი, ელი კო, სი ცოცხ
ლეს თვით მ კ ვ ლე ლო ბით ამ თავ რებს, მას თან 
გა მო სამ შ ვი დო ბებ ლად ქა ლა ქი დან ჩა მო სუ ლი 
შვი ლიშ ვი ლი კი სოფ ლის რე ა ლო ბას აწყ დე
ბა, სა დაც ლა მა ზი სახ ლე ბის უკან ტოქ სი კუ რი 
ურ თი ერ თო ბე ბი იმა ლე ბა. 

მი უ ხე და ვად ამ ბის კონ კ რე ტუ ლო ბი სა, 
ფილ მ ში მა ინც ჩანს დო მი ნან ტი იერარ ქი უ ლი 
სტრუქ ტუ რე ბი: პო ლი ცია და ეკ ლე სი ა. პო ზი
ცია მკა ფი ო ა: ღრმა სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე
ბის გა და საჭ რე ლად პო ლი ცი ას „აუცილებელი 
ბო რო ტე ბის” ად გი ლი უკა ვია და არ ბიტ რის 
როლს თა მა შობს სო ცი უმ სა და ინ დი ვიდს შო
რის. მხო ლოდ ახალ გაზ რ და პო ლი ცი ე ლის მო
წო დე ბებს ით ვა ლის წი ნე ბენ „განსხვავებული” 
იდენ ტო ბე ბის მი მართ მტრუ ლად გან წყო ბი ლი 
მე ზობ ლე ბი, ტე ლე ვი ზო რი დან კი მკა ფი ოდ 
გვეს მის ულ ტ რა მე მარ ჯ ვე ნე აქ ტი ვის ტე ბი
სა თუ პატ რი არ ქის მო წო დე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
უხერ ხუ ლად ხმა მაღ ლა და საკ მა რის ზე დიდ
ხანს მიგ ვა ნიშ ნე ბენ ქვეყ ნის ზო გად კონ ტექ
ს ტ ზე: სველი ქვი ში სა და კი ნო დარ ბაზს მიღ მა 
არ სე ბუ ლი სამ ყა როს კო რე ლა ცი ა ზე. თუმ ცა 
ეს მი ნიშ ნე ბე ბი თი თის გაშ ვე რას და მა ყუ
რებ ლის მზე რის ნა ძა ლა დევ მა ნი პუ ლა ცი ას 
ჰგავს, რად გა ნაც ფილ მის ეს თე ტი კა სა ინ
ფორ მა ციო გა და ცე მი დან ამოჭ რი ლი კად რე
ბის ხილ ვის თ ვის სა ერ თოდ არ გვამ ზა დებს. 
პი რი ქით, ფილ მი სა შუ ა ლო ხე დის, სტა ტი
კურ კად რებ ზე და ეს თე ტურ მი ზან ს ცე ნებ ზეა 
აგე ბუ ლი, სა დაც ძლი ე რად ქრის და სავ ლუ რი 
გავ ლე ნე ბის ნი ა ვი. პა ტა რა ფე რა დი სახ ლე ბი, 
სა ნა პი რო, ბა რი, სა დაც „უცნაური” ბარ მე ნი 

მუ შა ობს, სა მე ზობ ლო, რომ ლის უმ რავ ლე სო
ბას პენ სი ო ნე რე ბი შე ად გე ნენ, თა ვი სუფ ლად 
შეგ ვიძ ლია ვი ხი ლოთ ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პი
სა თუ ამე რი კის არც ისე ღა რი ბულ ზღვის პი
რა სოფ ლებ ში. ამის გა მო, წე სით, მა ყუ რებ
ლი სათ ვის ტი პუ რი ქარ თ ვე ლი ქმრის გმი რი 
(რომელიც ცოლს სცემს და ბილ წ სიტყ ვა ობს) 
უფ რო ნაც ნო ბი უნ და აღ მოჩ ნ დეს, ვიდ რე 
ელი კო, რო მე ლიც სა ღა მო ო ბით აბ რე შუ მის 
ხა ლათ ში გა მოწყო ბი ლი ღვი ნოს წრუ პავს. 
თუმ ცა ფილ მ ში ეს ორი ვე თა ნაბ რად გა უცხო
ე ბუ ლი ა: პირ ვე ლი სა ხე ხა ტი კიტ ჩუ რი ა, ხო
ლო მე ო რე – უცხო.

ტრა გე დი ე ბის გარ შე მო უამ რა ვი ინ ტ რი გა 
იჩენს თავს: ბევ რი პერ სო ნა ჟი თა ვი სი პა ტა
რა დრა მე ბით მა ყუ რე ბელს მუდ მივ ინ ტე რეს
ში ამ ყო ფებს, თუმ ცა მა თი ის ტო რი ე ბი სათ ვის 
საკ მა რი სი ად გი ლი ფილ მ ში არ არის და ისი ნი 
იმ მთა ვარ ის ტო რი ას აძ ლი ე რე ბენ, რო მე ლიც 
თით ქოს მათ გა რე შეც აუცი ლებ ლად გა თა მაშ
დე ბო და. ქარ თუ ლი კი ნოს თ ვის კარ გად ნაც
ნო ბი ფრა ზა „ენა ხომ არ გა დაყ ლა პე?”, დე კო
რა ტი უ ლი სამ სა ხი ო ბო პერ ფორ მან სი, საპ ნის 
ოპე რის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი დი ა ლო გე ბი 
და იუმო რი კი ნო დარ ბაზ ში უხერ ხულ დის ტან
ცი ას ქმნის აუდი ტო რი ა სა და ფილმს შო რის.

ყვე ლა ფერ ზე მაღ ლა ფილ მ ში გია აგუ მა
ვას თა მა ში და მი სი ამ ნო ნი დგას, რომ ლის თ
ვი საც მან ლო კარ ნოს ფეს ტი ვა ლის ჯილ დოც 
და იმ სა ხუ რა. მის სა მოყ ვა რუ ლო სა შემ ს რუ
ლებ ლო მა ნე რას ფილ მ ში აუცი ლე ბე ლი მის
ტი კა შე მო აქვს, რო მე ლიც ერ თი შე ხედ ვით 
სწორ ხა ზო ვან ის ტო რი ას მო ცუ ლო ბას მა
ტებს. თით ქოს ჩვენ ვუ ყუ რებთ არა გმირს, 
არა მედ თა ვად მსა ხი ობს და მის გა მოც დი ლე
ბას კი ნო ში, რი თაც ის თა ვის პი რადს, ნამ დ
ვილს და სა თუთს ამა ტებს ის ტო რი ას. ბავ შ
ვუ რი ბუ ნებ რი ო ბით წარ მოთ ქ მუ ლი მოკ ლე და 
ლი ტე რა ტუ რუ ლად გა მარ თუ ლი ფრა ზე ბი თუ 
სხვა პერ სო ნა ჟებ თან უხერ ხუ ლი მო სას მე ნი ა, 
ამ ნო ნის შემ თხ ვე ვა ში უცხო კომ ფორტს უქ მ
ნის მა ყუ რე ბელს.

მე ო რე ქვი არ წყვი ლის თ ვის ად გი ლი ფი
ნალ ში თა ვი სუფ ლ დე ბა, სა დაც მან უკე თე სი 
მო მავ ლის მი ა მი ტუ რი ოც ნე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბა უნ და აიღოს თა ვის თავ ზე და რეპ რე სი ებ
თან ბრძო ლის ტრა გი კუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი იმ 
ძველ თა ო ბას გა ა ტა ნოს, რომ ლის წარ მო მად
გენ ლე ბიც უკ ვე აღარ სად ჩა ნან სველი ქვი შის 
ეზო ში. ის ტო რი ის ახა ლი ფურ ც ლის გა დაშ ლას 
მო ღი მა რი ქა ლე ბი და ბავ შ ვე ბი გვა ნიშ ნე ბენ, 
თუმ ცა რთუ ლი სათ ქ მე ლი ა, რამ დე ნად და ი ჯე
რებს მათ ღი მილს ქარ თ ვე ლი მა ყუ რე ბე ლი. 

იმე დი მაქვს, სევ დი ა ნი, კე თილ ხ მო ვა ნი, 
მშვი დი და თვა ლის მომ ჭ რე ლი სველი ქვი შა 
ქარ თუ ლი ქვი არ ფილ მე ბის ის წარ მო მად გე
ნე ლი ა, რო მე ლიც სა ფუძ ველს უმ ზა დებს ხმა უ
რი ან, მა ხინჯ და და მან გ რე ველ კი ნოს. 
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გვიანი შე მოდ გო მა იასუ ძი რო ოძუს შე
დევ რი ა, იაპო ნელ მა რე ჟი სორ მა ეს 
ფილ მი 1960 წელს გა და ი ღო. “მინდა, 
მი ვაღ წიო სევ დას ცრემ ლის გა რე შე, გა
მოვ ხა ტო სი ცოცხ ლე დრო ის დე ტა ლე

ბის გა რე შე” – წერ და ოძუ ფილ მის გა და ღე ბის წინ. 
გვიანი შე მოდ გო მა არის ოძუს “აქ და ახ ლა”, ფილ
მი, რო მელ შიც ადა მი ა ნე ბი ნელ  ნე ლა ემიჯ ნე ბი ან 
რო გორც ხსოვ ნას, ისე მო მა ვალ ზე ფიქრს. ამი ტომ 
ეს სა თა უ რი, გვიანი შე მოდ გო მა, რო მე ლიც თით
ქოს კონ კ რე ტულ დროს აღ ნიშ ნავს, მაგ რამ მა ინც 
მოკ ლე ბუ ლია სი ზუს ტეს, ისე თი ვე ორაზ რო ვა ნი ა, 
რო გორც ფილ მ ში მოთხ რო ბი ლი ამ ბა ვი, რო გორც 
გე ნი ა ლუ რი იაპო ნე ლის სტი ლი.

რა ტომ და არ ქ ვა თა ვის ფილმს გვიანი შე მოდ-
გო მა გი ორ გი ბა რა ბა ძემ? მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სუ რა თის მოქ მე დე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი თბი ლი
სის გა რე უ ბან ში, ფაქ ტობ რი ვად, შუა ტყე ში მდგარ 

სახ ლ ში თამაშდება, ფილ მ ში შე მოდ გო მის პე ი ზა ჟე
ბი, მთე ლი თა ვი სი ფე რა დოვ ნე ბით, ან არ ჩნდე ბა, 
ან და მათ არა ნა ი რი მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვთ. ის კი 
არა, ეს სახ ლიც ძი რი თა დად ერ თი წერ ტი ლი დან, 
ფრონ ტა ლუ რა დაა ასა ხუ ლი კად რ ში და ხან და
ხან უფ რო თე ატ რა ლურ სცე ნას გვა გო ნებს, რო
მელ ზეც სა სო წარ კ ვე თი ლი (ზოგჯერ ზედ მე ტად 
სა სო წარ კ ვე თი ლი) მოძ რა ობს კი ნო კა მე რა და აღ
ბეჭ დავს ფილ მის პერ სო ნა ჟებს – და ცა რი ე ლე ბუ
ლი ოჯა ხის წევ რებს – მო ხუც მა მას, რო მელ საც 
დე მენ ცია აქვს (ლეო ან თა ძე) და მის ვაჟს, გი ას, 
პრო ფე სი ით ფი ზი კოსს (თემიკო ჭი ჭი ნა ძე), თა ვის 
მე გო ბარ თან, სან დ როს თან ერ თად (დათო ბე ში
ტაიშ ვი ლი) “ისტორიული მი სი ა” რომ უნ და შე ას
რუ ლოს – ააფეთ ქოს სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი 
ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძე. 

ედუ არდ შე ვარ დ ნა ძეს, მო გეხ სე ნე ბათ, სამ ჯერ 
მო უწყეს ტე რაქ ტი. პირ ვე ლად – 1992 წელს რუს

რეცენზია

გო გი გვა ხა რია

გვიანი 
       შე მოდ გო მა
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მა სამ ხედ რო ებ მა სო ხუმ ში. მე ო რედ – 1995 წლის 
29 აგ ვის ტოს სა ქარ თ ვე ლოს იმ დ რო ინ დე ლი პარ
ლა მენ ტის (იმელის) შე ნო ბის ეზო ში, ანუ იმ დღეს, 
რო ცა თბი ლის ში ახა ლი კონ ს ტი ტუ ცი ის მი ღე ბის 
სა ზე ი მო ცე რე მო ნი ა ლი უნ და გა მარ თუ ლი ყო. შე
ვარ დ ნა ძის მან ქა ნა ააფეთ ქეს, თუმ ცა სა ხელ მ წი ფო 
მე თა უ რის გა დარ ჩე ნა მო ხერ ხ და – ის ალ მო დე ბუ
ლი მან ქა ნი დან გად მო იყ ვა ნეს. ტე რაქ ტის ორ გა
ნი ზა ტო რე ბად „მხედრიონის” ლი დე რე ბი, ასე ვე 
უშიშ რო ე ბის ყო ფი ლი მი ნის ტ რი იგორ გი ორ გა ძე 
და სა ხელ დ ნენ.

მე სა მე ტე რაქ ტი 1998 წლის 9 თე ბერ ვალს მო
აწყ ვეს, ე. წ. „სამთავრობო ტრა სა ზე, რო მელ საც 
სა ქარ თ ვე ლოს პრე ზი დენ ტი რე გუ ლა რუ ლად გა
დი ო და. ტე რაქტს შე ვარ დ ნა ძის დაც ვის 2 თა ნამ
შ რო მე ლი შე ე წი რა. ტე რო რის ტე ბი, რომ ლებ მაც, 
რო გორც გა ირ კ ვა, სპე ცი ა ლუ რი წვრთნა ჩეჩ ნეთ ში 
გა ი ა რეს, და ა პა ტიმ რეს. 

რო გორც ვხე დავთ, არ ცერ თი ტე რაქ ტი „გვიან 
შე მოდ გო მა ზე” არ მოწყო ბი ლა. თუ კი ეს დრო ტე
რაქ ტის მომ ზა დე ბის პრო ცესს ეხე ბა, მა შინ გა მო
ვა, რომ ფილ მ ში ავ ტო რე ბი სწო რედ მე სა მე ტე რო
რის ტულ აქტს გუ ლის ხ მო ბენ, რო მე ლიც, სხვა თა 
შო რის, ე. წ. „ზვიადისტებს” დაბ რალ დათ. ექ ს პ რე
ზი დენ ტის მომ ხ რე ებ მა სა სა მარ თ ლო ზე გა ნაცხა
დეს კი დეც, რომ ამა ყო ბენ ჩა დე ნი ლით. 

ვი ვა რა უ დებ დით, რომ გვიანი შე მოდ გო მა შე
ვარ დ ნა ძე ზე მოწყო ბი ლი მე სა მე ტე რაქ ტის ის
ტო რი ას ასა ხავს, რომ არა ფილ მის ფი ნა ლუ რი 
კად რე ბი... მე ო რე ტე რაქ ტის ამ სახ ვე ლი მა სა ლა 
– „იმელთან” შეგ რო ვი ლი ხალ ხი, სა ხელ მ წი ფო მე
თა უ რი მა ი სურ ში. სწო რედ ამ კად რებ მა შე იძ ლე ბა 
დაგ ვაბ ნი ოს და გვა ფიქ რე ბი ნოს, რომ სუ რა თის ავ
ტო რებს რა ღაც შე ე შა ლათ. მით უმე ტეს, რომ გვიან 

შე მოდ გო მა ში სა უ ბა რია ახალ და ღუ პულ პრინ ცე სა 
და ი ა ნა ზე, ანუ 1997 წელ ზე. ფილ მის ფი ნა ლურ 
კად რებ ში ასა ხუ ლი ტე რაქ ტის შემ დეგ პრინ ცე სა 
და ი ა ნამ კი დევ 2 წე ლი იცოცხ ლა. 

ასე ირე ვა “გვიან შე მოდ გო მა ში” დრო და იქ
მ ნე ბა ერ თ გ ვა რი სტი ლის ტუ რი კენ ტავ რი. ავ
ტო რე ბი ღი ად ამ ბო ბენ, რომ ფილ მის მთა ვა რი 
გმი რე ბი არი ან “ზვიადისტები”, რომ ლე ბიც დრო
დად რო იგო ნე ბენ სა ქარ თ ვე ლოს პირ ველ პრე
ზი დენტს, სა უბ რო ბენ მას ზე, რო გორც ძა ლი ან 
ახ ლო ბელ ადა მი ან ზე, მაგ რამ თით ქ მის ყვე ლა ფე
რი და ნარ ჩე ნი ფილ მ ში მოკ ლე ბუ ლია კონ კ რე ტუ
ლო ბას... სა თა ურ ში მი თი თე ბუ ლია კონ კ რე ტუ ლი 
დრო, მაგ რამ – სულ ერ თი ა, და უ დევ რო ბის გა მო 
თუ გა აზ რე ბუ ლად – ამ ბა ვი, რო მელ საც გვი ამ ბო
ბენ სუ რა თის ავ ტო რე ბი, ის ტო რი ულ დროს აბ სო
ლუ ტუ რად აც დე ნი ლი ა.

დრო ის აღ ბეჭ დ ვა ფაქ ტებ ში (როგორც ან დ რეი 
ტარ კოვ ს კი აღ ნიშ ნავ და) და ის ტო რი ის ფაქ ტუ
რის გა მო ხატ ვა არას დ როს ყო ფი ლა ქარ თუ ლი კი
ნოს ძლი ე რი მხა რე. არ სე ბი თად თენ გიზ აბუ ლა ძის 
მონანიებაც კი არ არის კონ კ რე ტუ ლი ეპო ქის (და 
სტა ლი ნუ რი რეპ რე სი ე ბის) მხი ლე ბა, ესაა უფ რო 
იგა ვი ბო რო ტე ბა ზე და შუ რის ძი ე ბა ზე, რო მე ლიც 
“დროის და ად გი ლის მიღ მა” ვი თარ დე ბა. ქარ თუ
ლი კი ნოს ის ტო რი ას ახ სოვს ფილ მი, რომ ლის სა
თა უ რია მეცხრამეტე სა უ კუ ნის ქარ თუ ლი ქრო ნი კა 
(რეჟისორი ალექ სან დ რე რეხ ვი აშ ვი ლი). ეს სა თა
უ რი ირო ნი ა ა, რეხ ვი აშ ვი ლის ფილ მ ში (რომელიც 
ნამ დ ვი ლად არაა ქრო ნი კა) მეცხ რა მე ტე სა უ კუ
ნის გა მომ ხატ ვე ლი ერ თი დე ტა ლიც კი არ ჩანს. ამ 
ფილ მ ში დრო მკვდა რი ა.

დი ახ, ეს უკ ვე ტრა დი ცი ა ა. თუმ ცა დრო ის და 
ის ტო რი უ ლი სი მარ თ ლის მი მართ თვით ნე ბუ რი, 
თავ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლე ბა გვიან შე მოდ გო მა-
ში იმ დე ნად აშ კა რა ა, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, იმ დე ნად 
“თავხედურია”, რომ ტრა გი კუ ლი ამ ბა ვი პატ რი ოტ 
 ტე რო რის ტებ ზე, რომ ლე ბიც ის ტო რი უ ლი სა მარ
თ ლი ა ნო ბის აღ დ გე ნას ცდი ლო ბენ, ფილ მის მე ო
რე ნა ხე ვარ ში უკ ვე გა და იქ ცე ვა ცი ნი კურ დრა მად, 
“შავ კო მე დი ად”. ქვეყ ნის არც თუ ისე სა სი ა მოვ ნო 
წარ სუ ლის ასე თი ინ ტერ პ რე ტა ცია აუცი ლებ ლად 
გა აბ რა ზებს ის ტო რი უ ლი სი მარ თ ლის მოყ ვა რუ
ლებს. კი ნო ხე ლოვ ნე ბის თ ვის ამ ხალ ხის გაბ რა
ზე ბა “მადლი” შე იძ ლე ბა გახ დეს, თუ კი, ცხა დი ა, 
და პი რის პი რე ბა ში “ხელოვნება – ის ტო რი უ ლი სი
მარ თ ლე” ხე ლოვ ნე ბა დო მი ნან ტის როლს აიღებს 
თა ვის თავ ზე.

გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით გვიან შე მოდ გო-
მა ში ამის რე სურ სი არის: პირ ველ რიგ ში, ორი ძა
ლი ან კარ გი მსა ხი ო ბი, თე მი კო ჭი ჭი ნა ძე და და თო 
ბე ში ტაიშ ვი ლი, ერთს მე ტის მე ტად სიტყ ვა ძუნ წი 
გმი რი რომ ერ გო, მე ო რეს – მე ტის მე ტად მო ლაყ
ბე. რო გორც კი ფილ მის დრა მა ტურ გია ად გი ლის 
ტკეპ ნას იწყებს და გა უ გე ბა რი პა უ ზე ბი ჩნდე ბა, 
მსა ხი ო ბე ბი მყი სი ე რად გა აქ ტი ურ დე ბი ან ხოლ მე 
და თა ვი ანთ თავ ზე იღე ბენ დარ ტყ მას. მათ პერ
ფორ მან სებს ცო ტა აბ რ კო ლებს ლეო ან თა ძის 
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პერ სო ნა ჟი, დე მენ ცი ა ნი მა მის სა ხის ზო მი ერ ზე 
მე ტი უტ რი რე ბით, თუმ ცა ასე თი შეს რუ ლე ბის მა
ნე რა ჩა ნა ფიქ რ ში უნ და ჯდე ბო დეს – მო ხუ ცი თა
ვი დან სიბ რა ლულს უნ და იწ ვევ დეს მა ყუ რე ბელ ში, 
ბო ლოს კი სწო რე დაც რომ მო სა ბეზ რე ბე ლი უნ და 
გახ დეს – არა მარ ტო პერ სო ნა ჟე ბის თ ვის, არა მედ 
პუბ ლი კის თ ვი საც. მა ყუ რე ბე ლი უნ და და ღა ლოს! 
მა ყუ რე ბელ მა თა ვად უნ და იგ რ ძ ნოს, რომ ლეო ან
თა ძის გმი რის შვი ლი არა მარ ტო ის ტო რი ის ხა ფან
გ შია მომ წყ ვ დე უ ლი, მას არა ერ თი მძი მე ტვირ თის 
ტა რე ბა უწევს. 

კარ გად მუ შა ო ბენ კა მე რის წინ სხვა მსა ხი ო
ბე ბიც, ნი კო ქარ ცი ვა ძე ჯა ფა რი ძე გა მომ ძი ებ ლის 
როლ ში (“გულში ზვი ა დის ერ თ გუ ლი ვარ, მაგ რამ 
ახ ლა ამ გოთ ვერ ნებ თან ვა რო” – ეუბ ნე ბა ის ტე
რო რის ტებს) და, გან სა კუთ რე ბით, ეკა დე მეტ რა
ძე. მი სი გრძე ლი მო ნო ლო გი პრინ ცე სა და ი ა ნა ზე 
ერ თ გ ვა რი გარ დამ ტე ხი სცე ნაა ფილ მ ში, რო გორც 
დრა მა ტურ გი უ ლად (ამ ეპი ზო დის შემ დეგ იძა ბე ბა 
მოქ მე დე ბა), ისე “შავი კო მე დი ის” ჟან რის გა მო
საკ ვე თად. გვიან შე მოდ გო მა ში მსხვერ პ ლი ქა ლი 
დას ჭირ დათ ავ ტო რებს მოქ მე დე ბის და საჩ ქა რებ
ლად და სას პენ სის გა საძ ლი ე რებ ლად (პრინცესა 
და ი ა ნას სა ხე შემ თხ ვე ვით არ ჩნდე ბა). ეკა დე
მეტ რა ძის თა მა შის სტი ლი კი – ჟეს ტის, მი მი კის, 
ინ ტო ნა ცი ის, მოძ რა ო ბის გაძ ლი ე რე ბა და თე ატ
რა ლუ რი პი რო ბი თო ბის მო უ ლოდ ნე ლი შე მოს ვ
ლა ფილ მ ში – ამ ეპი ზო დი დან ქმნის დის ტან ცი ას 
მა ყუ რე ბელ სა და ეკ რანს შო რის, აუცი ლე ბელს 
იმი სათ ვის, რომ მა ყუ რე ბელ მა ამ ბა ვი გა ი აზ როს. 
აქ ვე იმა საც და ვა მა ტებ, რომ ის ტო რი ულ  პო ლი
ტი კუ რი დე ტექ ტი ვი დან “შავ კო მე დი ა ზე” გა დას ვ
ლა მკვეთ რი არა ა, მა ყუ რე ბე ლი ნელ  ნე ლა მზად
დე ბა ამ ცვლი ლე ბი სათ ვის. “შევარდნაძე უნ და 
ავა ფეთ ქოთ!” – რა დენ ჯერ მე უპა სუ ხებს გია დე
მენ ცი ა ნი მა მის კითხ ვას “რას აკე თებთ?” ამას ისე 
ეუბ ნე ბა, ისე თი ვე ინ ტო ნა ცი ით, რო გორც ყვე ლა
ფერს სხვას, რო ცა მო მა ბეზ რე ბე ლი მო ხუ ცის თა
ვი დან მო შო რე ბა უნ და. 

მა ყუ რე ბე ლი “მზადდება”, ფილ მის მე ო რე ნა
წილ ში რიტ მი სწორ დე ბა, ერ თი სცე ნა ლო გი კუ რად 
გა და დის მე ო რე ში, ყვე ლა მსა ხი ო ბი (ლეო ან თა
ძის გარ და) ცდი ლობს, რა ღაც სა ი დუმ ლოს მსგავ
სი და ტო ვოს თა ვის პერ სო ნაჟ ში, ბო ლომ დე არ 
“დაღეჭოს”. ამ თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით 
უნ და გა მოვ ყო თე მი კო ჭი ჭი ნა ძე. ცხა დი ა, კარ
გი დრა მა ტურ გი აც ხელს უწყობს მას, ითა მა შოს 
მა ყუ რებ ლის ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბა ზე და სულ ბო
ლომ დე არ გახ ს ნას გმი რი – ვინ არის გი ა? ფა ნა ტი
კო სი, რო მე ლიც აკ ვი ა ტე ბამ ტე რო რის ტი გა ხა და 
(პრინციპით “ტერორს ტე რო რით უნ და ვუ პა სუ
ხოთ”), თუ უბ რა ლოდ სა სო წარ კ ვე თი ლი, სი ცოცხ
ლე ზე ხელ ჩაქ ნე უ ლი ყო ფი ლი ინ ჟი ნე რი, რო მე ლიც 
1990იან წლე ბის სა ქარ თ ვე ლო ში “ატმორების” 
დამ ზა დე ბით ირ ჩენს თავს? 

“ატმორი” რა არი სო, იკითხავს მა ყუ რე ბე ლი, 
რო მე ლიც 90იან წლებს არ მოს წ რე ბი ა. არ სე ბი
თად ამ მა ყუ რებ ლის თ ვის არც ის უნ და იყოს მნიშ

ვ ნე ლო ვა ნი, რო მელ ტე რო რის ტულ აქტს ეძღ ვ ნე ბა 
გვიანი შე მოდ გო მა. აღა რა ფერს ვამ ბობ არა ქარ
თ ველ მა ყუ რე ბელ ზე, რო მელ საც სა ერ თოდ არ 
აქვს წარ მოდ გე ნა, რა ხდე ბო და სა ქარ თ ვე ლო
ში გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90იან წლებ ში, ვის ეძა ხი ან 
ქარ თ ვე ლე ბი “ზვიადისტებს” და რა ტომ ინ გ რე ო და 
ქვე ყა ნა ში ოჯა ხე ბი პო ლი ტი კის გა მო. ამ მა ყუ რე
ბე ლის თ ვის გვიანი შე მოდ გო მა არის ფილ მი ტე
რო რის ტებ ზე, რომ ლე ბიც ტე რო რის ტე ბად იდე ა
ლე ბის მსხვრე ვამ, ის ტო რი ულ მა უსა მარ თ ლო ბამ 
აქ ცი ა. ეს არის და ეს. იასუ ძი რო ოძუს შე დევ რის 
სა ხე ლი კი აქვს ქარ თულ გვიანი შე მოდ გო მას, მაგ
რამ სწო რე დაც რომ კონ კ რე ტუ ლის გან მე ტის მე ტი 
გა მიჯ ვ ნა და გან ზო გა დე ბის სი სუს ტე არ აძ ლევს 
ავ ტო რებს სა შუ ა ლე ბას, გა მო ვიდ ნენ სა ტე ლე ვი ზო 
კი ნოს საზღ რე ბი დან, ჩვენ თვალ წინ გა და ვიდ ნენ 
კონ კ რე ტუ ლი დან ზო გად ზე, გვაჩ ვე ნონ(!) რე ა ლო
ბა, რო მელ შიც მო უხ დათ ცხოვ რე ბა სუ რა თის გმი
რებს. “ატმორი” კარ გი დე ტა ლი ა, მაგ რამ არაა საკ
მა რი სი იმი სათ ვის, რომ მხატ ვ რულ მა რე ა ლო ბამ 
ის ტო რი უ ლი რე ა ლო ბა გან დევ ნოს ეკ რა ნი დან და 
ფილ მი ყვე ლა თა ო ბის თ ვის სა ინ ტე რე სო გახ დეს.

მი უ ხე და ვად ამი სა, გვიანი შე მოდ გო მა მა ინც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფილ მია ქარ თუ ლი კი ნოს ის ტო
რი ის თ ვის. ბო ლოსდაბო ლოს, იმა ვე ახალ გაზ
რ და თა ო ბის თ ვის შე იძ ლე ბა იმ პულ სი გახ დეს 
ჩვე ნი ქვეყ ნის უახ ლე სი წარ სუ ლის დე ტა ლე ბის 
გა სა გე ბად, იმის გა სა გე ბად, თუ რო გორ ცხოვ
რობ დ ნენ მა თი მა მე ბი, დე დე ბი, ბა ბუ ე ბი და ბე
ბი ე ბი ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის და მარ ცხე ბის და 
ქვე ყა ნა ში შე ვარ დ ნა ძის დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ. 
არა მარ ტო ეკო ნო მი კუ რად უჭირ დათ (წყლის 
უხა რის ხო გა მათ ბობ ლებს აყე ნებ დ ნენ), არა მედ 
უჭირ დათ კა ტას ტ რო ფუ ლი უსიყ ვა რუ ლო ბის გა
მო, რაც, თა ვის მხრივ, ფა ნა ტიზ მ მა და რა დი კა
ლიზ მ მა გა აძ ლი ე რა. 

გვიან შე მოდ გო მა ში ადა მი ა ნე ბი ეწი რე ბი ან 
იდე ებს, სხვა თა შო რის, სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ
კი დებ ლო ბის იდე ა საც. ფილ მი კი გვა ფიქ რებს 
ამა ზე: ჰქონ და თუ არა აზ რი მსხვერ პ ლ შე წირ
ვას? აღ დ გა თუ არა ის ტო რი უ ლი სა მარ თ ლი ა ნო
ბა? შე თან ხ მ და თუ არა ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბა 
იმა ზე, რაც მოხ და ქვე ყა ნა ში 90იანი წლე ბის 
და საწყის ში და შემ დე გაც, რო ცა სა ქარ თ ვე ლოს 
საბ ჭო თა კავ ში რის ყო ფი ლი სა გა რეო საქ მე თა 
მი ნის ტ რი მარ თავ და?... დი ახ, აქ კითხ ვე ბია მთა
ვა რი და არა ის ტო რი უ ლი სი მარ თ ლე, რომ ლის 
სი ზუს ტე ზე უარის თქმა, მარ თა ლი გითხ რათ, 
ყვე ლა ზე მე ტად მომ წონს გი ორ გი ბა რა ბა ძის 
ფილ მ ში. უბ რა ლოდ, ის ტო რი უ ლი სი მარ თ ლის 
იგ ნო რი რე ბა სრუ ლი ად გა მარ თ ლე ბუ ლი იქ ნე
ბო და, თუ კი დრო კი არ მოკ ვ დე ბო და გვიან შე-
მოდ გო მა ში, არა მედ “გაღრმავდებოდა” და გან
ზო გად დე ბო და. ამ შემ თხ ვე ვა ში ახალ გაზ რ დე ბი 
აღარ იკითხავ დ ნენ, რას ნიშ ნავს “ატმორი”. ამ 
შემ თხ ვე ვა ში ახალ გაზ რ დე ბი გვიან შე მოდ გო მა-
ში დღე ვან დე ლო ბა საც და ი ნა ხავ დ ნენ და სა კუ
თარ თავ საც იც ნობ დ ნენ.  

რეცენზია
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წყალს 
არ აქვს საზღვრები 

მა რა დია ცა ა ვას წყალს არ აქვს საზღ ვ-
რე ბი სა ავ ტო რო დო კუ მენ ტა ლის ტი კის 
სტილ ში შექ მ ნი ლი სა დე ბი უ ტო ნა მუ
შე ვა რი ა. ქარ თულ აფხა ზუ რი ურ თი
ერ თო ბე ბი ან, რო გორც მათ ხში რად 

უწო დე ბენ ხოლ მე ად გი ლობ რი ვი თუ სა ერ თა
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, „გაყინული კონ ფ ლიქ
ტი” ფილ მის ერ თ გ ვა რი ლა იტ მო ტი ვი ა, თუმ ცა 
ასე ცალ სა ხად ვერ ვიტყ ვით, რომ ახალ გაზ რ და 
ავ ტორს მხო ლოდ ამ ურ თი ერ თო ბე ბის და მა თი 
შე დე გე ბის კვლე ვა, შე ფა სე ბა, ხე ლა ხა ლი პერ ს
პექ ტი ვით წარ მო ჩე ნა ან გა და ფა სე ბა სურ და. ავ
ტო რის თ ვის აქ ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი ის გე ოგ რა
ფი უ ლი თუ მენ ტა ლუ რი საზღ ვ რე ბი ა, რო მელ საც 
ჩვენ ზოგ ჯერ თა ვად ვუ წე სებთ სა კუ თარ თავს, 
ზოგ ჯერ კი მათ გა რე მომ ც ვე ლი ობი ექ ტუ რი რე
ა ლო ბა ქმნის.

1990იან წლებ ში და სავ ლე თი სა ქარ თ ვე
ლოს კენ მი მა ვალ სა ავ ტო მო ბი ლო მა გის ტ რალ ზე 
ალ ბათ ყვე ლას შე გი ნიშ ნავთ ლურჯ ფონ ზე თეთ
რად და ტა ნი ლი „აფხაზეთი, სო ხუ მი”. ეს უწყი ნა
რი ტრა ფა რე ტი მგზავრს ატყო ბი ნებ და, რამ დე ნი 
კი ლო მეტ რი იყო დარ ჩე ნი ლი აფხა ზე თამ დე. სი
ნამ დ ვი ლე ში კი ინ ტერ ტექ ს ტუ ა ლურ იერ სა ხეს 
იღებ და ქვე ტექ ს ტით: „ აფხა ზე თი ჩვე ნი ტკი
ვი ლია – გვახ სოვ დეს აფხა ზე თი” და კი დევ იმას 
ამ ბობ და, რომ რუ სე თის მი ერ ოკუ პი რე ბულ ტე
რი ტო რი ას ჩვე ნი ქვე ყა ნა კვლავ თა ვის ნა წი ლად 
თვლი და. თუმ ცა ჯერ კი დევ სკო ლის მოს წავ ლემ 
ვი ცო დი, რომ გე ოგ რა ფი ის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო
ში წარ მოდ გე ნილ სა ქარ თ ვე ლოს რუ კა ზე შა ვი 
ზღვის სა ნა პი რო ზე და ტა ნი ლი ქა ლა ქე ბი სო ხუ
მი, გაგ რა და ბიჭ ვინ თა „ჩვენი” აღარ იყო, მაგ რამ 
რუ კა ზე ჩვენს საზღ ვ რებ ში ჯი უ ტად რჩე ბო და.

ჩემ მა თა ო ბამ და შე და რე ბით უმ ც რო სებ მაც 
დო კუ მენ ტუ რი ქრო ნი კი დან, პი რა დი ის ტო რი ე
ბი დან, დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბი დან, სა ტე ლე ვი
ზიო გა და ცე მე ბი დან და ახ ლა უკ ვე სო ცი ა ლურ 
ქსელ ში გა ცოცხ ლე ბუ ლი სო ხუ მის სა ნა პი როს 
წარ მ ტა ცი ფო ტო ე ბი დან თუ ვი ცით აფხა ზე თი. 
ჩვენ კი დევ ის ვი ცით, რომ სო ხუ მი 1993 წლის 27 
სექ ტემ ბერს და ე ცა და რომ სა ქარ თ ვე ლოს ერთ 
დროს ყვე ლა ზე მიმ ზიდ ვე ლი მხა რე ახ ლა რუ სე
თის მი ე რაა ოკუ პი რე ბუ ლი (თუმცა ამ უკა ნას კ
ნელ ზე ყვე ლა ვერ /არ თან ხ მ დე ბა).

ფილ მის რე ჟი სო რი მა რა დია ცა ა ვა მთა ვარ 
„გმირად” ენ გურ ჰე სის კაშ ხალს ირ ჩევს. უნი კა
ლუ რი არ ქი ტექ ტუ რის, ზღვის დო ნი დან 512 მეტ
რ ზე აღ მარ თუ ლი ფუნ ქ ცი უ რი ნა გე ბო ბა 1993 
წელს სა ო კუ პა ციო ხაზ მა შუ ა ზე გახ ლი ჩა. ჰიდ
რო ე ლექ ტ რო სად გუ რის ერ თი ნა წი ლი ამ ჟა მად 
აფხა ზეთ ში ა, მე ო რე კი სა ქარ თ ვე ლო ში. სწო რედ 
ენ გურ ჰე სის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტ რო ე
ნერ გი ით მა რაგ დე ბა აფხა ზე თი და ჩვე ნი ქვეყ ნის 
გარ კ ვე უ ლი ნა წი ლი. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ამ 
თვალ საზ რი სით ის სა ქარ თ ვე ლოს უკა ნას კ ნე ლი 
კავ ში რია აფხა ზეთ თან, სხვა ადა მი ა ნუ რი კავ ში
რე ბის მო ძებ ნას კი რე ჟი სო რი თა ვად ცდი ლობს 
გმი რე ბის მი ერ მო ყო ლი ლი ემო ცი უ რი ის ტო რი
ე ბით, რომ ლე ბიც წარ სუ ლის რე კონ ს ტ რუ ი რე ბის 
ეკ რა ნუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვა ხდე ბა, და აფხა ზეთ ში 
მოხ ვედ რის ორი უშე დე გო მცდე ლო ბით.

მა რა დია ცა ა ვას, რო გორც რე ჟი სო რის მთა
ვა რი დამ სა ხუ რე ბა ისა ა, რომ მან თით ქოს უკ ვე 
მრა ვალ ჯერ გან ხი ლუ ლი და გაც ვე თი ლი თე მა 
სულ სხვა პერ ს პექ ტი ვით დაგ ვა ნა ხა. ქარ თულ 
აფხა ზუ რი ურ თი ერ თო ბის წარ მო ჩე ნას ახალ
გაზ რ და ავ ტო რი ენ გურ ჰე სის კაშ ხ ლის, რო გორც 

ნენო ქავთარაძე



20 

მთა ვა რი ვი ზუ ა ლუ რი იერ სა ხის, სა შუ ა ლე ბით შე
ე ცა და, სა დაც ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა მომ მუ შა ვე
ბე ლი უზარ მა ზა რი ქვის კონ ს ტ რუქ ცია კი არ აწე
სებს ახალ საზღ ვ რებს, პი რი ქით, 90იან წლებ ში 
დაწყე ბულ მა კონ ფ ლიქ ტ მა ის ორად გა ყო და სიმ
ბო ლუ რად თუ გა ვი აზ რებთ ამ პო ლი ტი კურ აქტს 
– შუ ა ზე გა ი ყო სა ზი ა რო მი წაც და წყა ლიც.

დღეს, რო ცა ჰე სე ბის აშე ნე ბა ა რა შე ნე ბა 
გან სა კუთ რე ბულ კონ ტექსტს იძენს, 1978 წელს 
აგე ბუ ლი კონ ს ტ რუქ ცი ის ის ტო რია და გე ნე ზი
სი ამ ჟა მინ დე ლი პერ ს პექ ტი ვი დან კი დევ სხვა 
მნიშ ვ ნე ლო ბის მა ტა რე ბე ლი ხდე ბა და „წყალს 
არ აქვს საზღ ვ რე ბი” ბევრ სხვა ალ ტერ ნა ტი ულ 
პრობ ლე მა სა თუ სა კითხ ზეც და ა ფიქ რებს მა ყუ
რე ბელს, ვიდ რე მხო ლოდ და წე სე ბუ ლი საზღ ვ
რე ბი ან ქარ თულ აფხა ზუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი ა. 
პირ ველ რიგ ში, ბუ ნე ბი სა და ადა მი ა ნის თა ნა არ
სე ბო ბის სა კითხ ზე. 

ფილ მის ნა რა ტო რის მო ნათხ რო ბი დან ვი
გებთ, რომ ენ გურ ჰე სის მშე ნებ ლო ბის მი ზე ზით 
რამ დე ნი მე მეგ რუ ლი სო ფე ლი და იტ ბო რა. რე
ჟი სო რის ად გი ლობ რი ვი მას პინ ძე ლი მაქ სი მა
ლუ რი სი ზუს ტით ცდი ლობს მშე ნებ ლო ბის თ ვის 
შე წი რუ ლი წარ მ ტა ცი მეგ რუ ლი სოფ ლე ბის პას
ტო რა ლუ რი იდი ლი ის აღ წე რას, ამ დროს კად რ
ში მა ყუ რე ბე ლი წყლის ლურჯ ავზს, მთებ სა და 
კლდე ებს ხე დავს. ფილ მ ში თით ქ მის ყო ველ თ ვის 
ვერ ბა ლურ ნა წილს (დიალოგებს, მო ნო ლოგს, 
პერ სო ნა ჟე ბის თხრო ბას) სა მეგ რე ლოს ლან დ
შაფ ტის, ჰე სის, კაშ ხ ლის, წყლის, მთე ბის სტა ტი
კუ რი კად რე ბი ფა რავს. საწყის ეტაპ ზე ეს რე ჟი
სო რის ჩა ნა ფიქ რია და მხატ ვ რუ ლი სა ხის შექ მ ნას 
ემ სა ხუ რე ბა, მაგ რამ ფილ მის მე ო რე ნა წი ლი დან 
მსგავ სი მე თო დის სის ტე მა ტუ რი გა მო ყე ნე ბა 
მე ქა ნი კურ, შაბ ლო ნურ ხა სი ათს იძენს. საწყი სი 
და ფი ნა ლუ რი კად რე ბიც სწო რედ ენ გურ ჰე სის 
ბუ ნე ბას თან ჰარ მო ნი ა ში მყო ფი იერ სა ხე ა, რო
მე ლიც ამავ დ რო უ ლად საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლოს 
ძვე ლი დი დე ბის ურ ყევ არ ტე ფაქ ტად რჩე ბა და 
ყუ რე ბის პრო ცეს ში აწ მ ყო ზე ფიქ რის პა რა ლე
ლუ რად წარ სულ ზე სხვა პერ ს პექ ტი ვით ფიქ რის
კენ გი ბიძ გებს.

ბო ლო რამ დე ნი მე წე ლი ა, ქარ თუ ლი დო კუ
მენ ტუ რი კი ნო რო გორც თე მა ტუ რი, რე ა ლო ბა ზე 
რეფ ლექ სი ის, ისე გა მომ სახ ვე ლო ბი თი თვალ საზ
რი სით, მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა ბი ჯებს დგამს. ჩემ თ ვის 
კი დევ უფ რო მი სა სალ მე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ 
ძა ლი ან ბევ რი ამ კი ნოს ავ ტო რებს შო რის ქა ლი ა! 
ცხა დი ა, გარ კ ვე უ ლი სა ხის ტენ დენ ცი ე ბიც გა
მო იკ ვე თა ახალ ქარ თულ კი ნო დო კუ მენ ტა ლის
ტი კა ში, ერ თ ერ თია პე რი ფე რი უ ლი რე ა ლო ბით 
და ინ ტე რე სე ბა. მა რა დია ცა ა ვას სა დე ბი უ ტო ნა
მუ შე ვა რი ამ მხრივ ბეწ ვის ხიდ ზე გა დის: იყოს 
ფილ მი პე რი ფე რი უ ლი რე ა ლო ბის „უწყინარი ობ
სერ ვა ცი ა” თუ გა რე მო სა და პერ სო ნა ჟე ბის ყო
ფა ში რე ჟი სო რის დი დი დო ზით ინ ტერ ვენ ცი ა? 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ახალ გაზ რ და ავ ტო რი 
სა დე ბი უ ტო ნა მუ შე ვარს ოთხი წლის გან მავ ლო

ბა ში იღებ და და თა ვად ვე გახ და ფილ მის ერ თ 
ერ თი პრო ტა გო ნის ტი, რაც ამ ბის მო ყო ლი სა და 
მოვ ლე ნებ ზე რეფ ლექ სი ის მი სე ულ ხერ ხად იქ ცა. 
მი უ ხე და ვად ფილ მის გა და სა ღებ პრო ცეს ში ავ
ტო რის ასე თი დო ზით ჩარ თ ვი სა, მი სი პო ზი ცია 
ქარ თულ აფხა ზუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის კონ ტექ ს
ტ ში მკა ფი ოდ არ იკ ვე თე ბა.

ფილ მ ში ვი ზუ ა ლუ რი თხრო ბის ნაც ვ ლად 
უჩ ვე უ ლოდ ბევრ ვერ ბა ლურ ნა რა ტივს ვხვდე
ბით, რაც მთელ რიგ მო მენ ტებ ში უხე შად ერე ვა 
კა მე რი სა და გა რე მოს, ფო ნის ან, თუ გნე ბავთ, 
ობი ექ ტუ რი სი ნამ დ ვი ლი სა და მა ყუ რებ ლის ურ
თი ერ თო ბა ში. რიგ შემ თხ ვე ვებ ში სი ჩუ მე, რო მე
ლიც ენ გურ ჰე სის ფონ ზე პე რი ო დუ ლად ჩნდე ბა 
ეკ რან ზე, ბევ რად უფ რო მეტყ ვე ლი და შთამ ბეჭ
და ვი ა, ის ფიქ რის კენ, თვით ჩაღ რ მა ვე ბის კენ, 
კად რის „შესწავლისა” და გა რე მოს დათ ვა ლი ე რე
ბის კენ გი ბიძ გებს. 

ცხა დი ა, მა რა დია ცა ა ვას სა დე ბი უ ტო ნა მუ
შე ვა რი და სა ფა სე ბე ლი ა, პირ ველ რიგ ში, თე მის 
არ ჩე ვის, მი სი შეს წავ ლის თუ ოკუ პი რე ბულ აფხა
ზეთ ში ფი ზი კუ რად მოხ ვედ რის გამ ბე და ო ბის 
თვალ საზ რი სით. რა საც, სამ წუ ხა როდ, ვერ ვიტყ

რეცენზია



 21

ვით ფილ მის ვი ზუ ა ლურ გა დაწყ ვე ტა ზე. მი უ ხე
და ვად იმი სა, რომ ხმო ვა ნი რი გი მეტ  ნაკ ლე ბად 
გა მარ თუ ლი ა, ფე რე ბის და მუ შა ვე ბაც რე ა ლურ 
გა რე მოს მორ გე ბუ ლი და ორ გა ნუ ლი, ყვე ლა ზე 
სუს ტად ფილ მ ში სწო რედ ოპე რა ტო რის ნა მუ შე
ვა რია წარ მოდ გე ნი ლი. 

კა მე რა ზო გად ატ მოს ფე როს თუ ვერ ბა ლურ 
ნა რა ტივს (დრამატულ ის ტო რი ებს, პი რად ტრა
გე დი ებს) არ აძ ლი ე რებს, უფ რო – პი რი ქით. პერ
სო ნა ჟე ბის მი ერ (კადრში ან მის მიღ მა) მო ყო ლი
ლი ამ ბე ბი რომ არა, ოპე რა ტო რი ობი ექ ტუ რად 
კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი გა რე მო სა და ბუ ნებ რი ვად 
შექ მ ნი ლი ატ მოს ფე როს „იმედად” დარ ჩე ბო და. 
ის თით ქოს არ იკ ვ ლევს გა რე მომ ც ველ სი ნამ დ
ვი ლეს, არ ეძებს ახალს და რა ღაც მო მენ ტ ში მი
სი კა მე რა გარ კ ვე უ ლი თვალ საზ რი სით გა რე მოს 
მი მართ გულ გ რი ლიც კი ხდე ბა. კა მე რის სუსტ 
გა მომ სახ ვე ლო ბი თო ბას რე ჟი სო რის მი ერ ფილ
მის მხსნე ლად მოვ ლე ნი ლი მონ ტა ჟუ რი ჭრე ბი, 
ახა ლი ის ტო რია ან / და ლო კა ცი ე ბის ხში რი ცვლა 
აბა ლან სებს. 

ფილ მის ფი ნა ლი სა ხელ წო დე ბის ვი ზუ ა ლუ
რი ეკ ვი ვა ლენ ტი ა. ამ ეპი ზოდ ში ყვე ლა ზე მე ტად 

ჩანს ავ ტო რის პო ზი ცი ა: წყალს არ აქვს საზღ
ვ რე ბი! ეს „ოპტიმისტური” პა თო სი რე ა ლუ რად 
არა ფერს ცვლის ქარ თულ აფხა ზურ ნა რა ტივ
ში, ენ გურ ჰე სის მუ შა ო ბის პრო ცეს ში, რი გი თი 
ადა მი ა ნე ბის ყო ველ დღი უ რო ბა ში – ყვე ლა ფე რი 
ჩვე ულ კა ლა პოტ ში და დად გე ნილ საზღ ვ რებ ში 
რჩე ბა. ჰე სის სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბი უფ
რო მე ტი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის წი ნა პი რო ბა ა, რო
მე ლიც ისევ ორად გა ი ყო ფა და ქარ თუ ლი მხა რე 
რუ სე თის მი ერ ოკუ პი რე ბულ აფხა ზეთს ისევ კე
თილ მე ზობ ლუ რად გა უწ ვ დის დახ მა რე ბის ხელს 
– მი აწ ვ დის წყალს. 

წყა ლი, რო გორც უსაზღ ვ რო ბის, თა ვი სუფ
ლე ბის, გან წ მენ დი სა და მრა ვა ლი სხვა მნიშ ვ ნე
ლო ბის ეკ რა ნუ ლი მე ტა ფო რა კი ნოს ის ტო რი ის 
მან ძილ ზე მხატ ვ რულ თუ დო კუ მენ ტურ სუ რა
თებ ში არა ერ თხელ ყო ფი ლა ინ ტერ პ რე ტი რე ბუ
ლი. მა რა დია ცა ა ვას „წყალს არ აქვს საზღ ვ რე ბი” 
სა ბო ლო ოდ გვარ წ მუ ნებს, რომ თა ნა მედ რო ვე 
სამ ყა რო ში ყვე ლა ფერს აქვს საზღ ვ რე ბი: სა ხელ
მ წი ფოს, ადა მი ა ნებს, მენ ტა ლო ბას, ბუ ნე ბას, მი
წას და წყალს – ეს მო ცე მუ ლო ბა ა, რო მელ საც 
ჩვენ არ / ვერ შევ ც ვ ლით. 
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ჩე მი სახ ლის ეზო ში, რო მელ შიც გა ვი
ზარ დე, უზარ მა ზა რი აკა ცი ის ხე იდ
გა, ის ჩე მი ბი ოგ რა ფი ის, ის ტო რი ის 
ნა წი ლია და ყვე ლა მო გო ნე ბა ში ფი გუ
რი რებს. ამ ხე სა და ჩე მი სახ ლის შუ

შა ბანდს შო რის სა რეცხის თო კი იყო გაბ მუ ლი, 
რო მელ საც მუდ მი ვად ვატ რი ა ლებ დით. რა ღაც 
ემო ცი უ რი კავ ში რი ჩე მი ეზოს აკა ცი ას თან ამ 
სა რეცხის თო კი ვით სულ ტრი ა ლებ და. 

20182019 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლოს ყო
ფილ მა პრე მი ერ მი ნის ტ რ მა ქვეყ ნის სხვა
დას ხ ვა პუნ ქ ტი დან 200მდე ას წ ლო ვა ნი ხე 

ამოთხ რა ფეს ვე ბი ა ნად და თა ვის კერ ძო 
დენ დ რო ლო გი ურ პარ კ ში გა დარ გო. ამ პრო
ცე სის ნა წი ლი დო კუ მენ ტა ლის ტ მა სა ლო მე 
ჯაშ მა ფილმ მოთვინიერებაში აღ ბეჭ და. ჩემს 
ეზო ში მდგა რი უზარ მა ზა რი და ულა მა ზე
სი აკა ცია და მი სი რო ლი ჩემს ბი ოგ რა ფი ა ში 
მას შემ დეგ გა მახ სენ და, რაც სა ლო მე ჯა შის 
ფილ მი ვნა ხე. 

ხში რად ჩვენ ში დო კუ მენ ტურ კი ნოს სა ტე
ლე ვი ზიო რე პორ ტაჟ თან აიგი ვე ბენ და ფიქ
რო ბენ, რომ მი სი ფუნ ქ ცია მხო ლოდ სი ნამ
დ ვი ლის გად მო ცე მა ა. ცხა დი ა, სი ნამ დ ვი ლე 

რეცენზია

ნი ნია კა კა ბა ძე 

მოთვინიერება
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გად მო ცე მუ ლი ა, მაგ რამ ის კა მე რის მე ო რე 
მხა რეს მდგო მი რე ჟი სო რის და ოპე რა ტო
რის პრიზ მი დან მო ჩანს. ვიდ რე სა ლო მე ჯა
შის ფილმს ვნა ხავ დი, ტყე ში თუ ზღვა ზე მო
ცუ რა ვე ხე ე ბი ჩემ თ ვის ერ თა დერთ ემო ცი ას 
აღ ძ რავ და, ბრაზს იმის თა ო ბა ზე, რომ ერ თი 
კა ცის ახი რე ბის გა მო ნად გურ დე ბა ბუ ნე ბა, 
ერ თი ხის გა და ად გი ლე ბას ეწი რე ბა 100მდე 
ხე, ითხ რე ბა მი წა და ყო ვე ლი ხის მარ შ რუ
ტი ნა ო მარ ველს ჰგავს. ცხა დი ა, ეს წუ ხი ლი 
არ არის უსა ფუძ ვ ლო და ეს იყო უმ თავ რე სი 
პრობ ლე მა, რო მე ლიც ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილ მა 
შე უქ მ ნა გა რე მოს, მაგ რამ მის მიღ მა თუ სიღ
რ მე ში კი დევ უამ რა ვი პრობ ლე მა ა, რო მე ლიც 
ქარ თ ვე ლი დო კუ მენ ტა ლის ტის კა მე რი დან 
მო ჩანს. 

მოთვინიერების ყუ რე ბი სას წარ მო უდ გე
ნე ლი ა, არ გა გახ სენ დეთ ვერ ნერ ჰერ ცო გის 
ფიცკარალდო, სა დაც არა ზღვა ში მცუ რავ 
ხეს, არა მედ მთებ ზე მცუ რავ გემს ვხე დავთ. 
ამ სი ურ რე ა ლის ტუ რი ხრი კით ჰერ ცო გი იდე
ით შეპყ რო ბი ლი, ფა ნა ტი კო სი კა ცის ახი რე
ბას და მის ბუ ნე ბას გვაჩ ვე ნებს. ფიც კა რალ
დოს მშობ ლი ურ ქა ლაქ ში ოპე რის აშე ნე ბა 
სურს და ამ იდე ის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად რომ 
ფი ნან სე ბი იშო ვოს, ამა ზო ნის ტყე ში „გემით 
მი ემ გ ზავ რე ბა” კა უ ჩუ კის ხის პლან ტა ცი ე ბის 
მო სა ძი ებ ლად. აი, ხე ე ბის შემ გ რო ვე ბელ ბი
ძი ნა ივა ნიშ ვილს კი უკ ვე წინ ს წ რე ბით აქვს 
ნა შოვ ნი ფუ ლი და ამ ფულს ახი რე ბებ ში ხარ
ჯავს. შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ და პრი მი ტი
უ ლი ფსი ქო ა ნა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ვთქვათ, 
რომ ივა ნიშ ვი ლის ახი რე ბის მთა ვა რი მო ტი
ვი სწო რედ ამ ას წ ლო ვა ნი ხე ე ბის ფეს ვე ბი ა. 
ყვე ლა მდი დარს და ძა ლა უფ ლე ბის მოყ ვა
რულს ხომ მთა ვარ აკ ვი ა ტე ბად უკ ვ და ვე ბა 
აქვს – მა საც სურს, ამ ას წ ლო ვა ნი ხე ე ბი ვით 
დარ ჩეს მა რა დი უ ლად. ქვეყ ნის ყვე ლა ზე მდი
და რი მო ქა ლა ქის ძლე ვა მო სი ლე ბა ყვე ლა
ზე მკვეთ რად სწო რედ მა შინ ჩანს, რო დე საც 
ეკო ნო მი კუ რად გა პარ ტა ხე ბუ ლი, სო ცი ა ლუ
რად და უც ვე ლი, მში ე რი, გა ჭირ ვე ბუ ლი ხალ
ხის სოფ ლებ ში გრან დი ო ზუ ლი ხე ე ბი დას რი
ა ლებს – ეს კონ ტ რას ტი ქმნის ყვე ლა ზე დიდ 
შთა ბეჭ დი ლე ბას. ფილ მის დი ნა მი კაც სწო რედ 
ისე თი ა, რო გო რიც ამ ხე ე ბის ტლან ქი მოძ რა
ო ბა ხმე ლეთ ზე თუ ზღვა ში. 

რთუ  ლია გა  მოკ   ვე  თო, რო  მე  ლია ჯა  შის 
ფილ   მის მთა  ვა  რი პერ   სო  ნა  ჟი, ყოვ   ლის   შემ   ძ   ლე 
მი  ლი  არ   დე  რი თუ ხე  ე  ბი, რო  მელ   ნიც ფრთხი 
ლად დას   რი  ა  ლე  ბენ. ერ   თი ცხა  დი  ა, რომ ფილ  
მის ოპე რა ტო რებ მა გო  გა დევ   და  რი  ან   მა და 
სა ლო მე ჯაშ მა ამ ხე  ებს ნამ   დ   ვი  ლად აჩუ  ქა 
უკ   ვ   და  ვე  ბა და ვინც ნა  ხავს, ვე  რას   დ   როს და 
ი  ვიწყებს ამ უნი  კა  ლურ კად   რებს. კად   რებს, 
რომ   ლე  ბიც ერ   თ   დ   რო  უ  ლად ლა  მა  ზიც არის და 
სა  ოც   რად სევ   დი  ა  ნიც. 

ერ თ ერთ ფი ნა ლურ ეპი ზოდ ში სოფ ლის 

მცხოვ რებ ლე ბი ხეს უკა ნას კ ნელ გზა ზე აცი
ლე ბენ, ამ სიტყ ვე ბის ზუს ტი მნიშ ვ ნე ლო ბით 
– ის სა მუ და მოდ ტო ვებს თა ვის ად გილ სამ
ყო ფელს. სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა ჩუ მად, ზო
გი ცრემ ლე ბით და ზო გიც ღი მი ლით, ნე ლი 
ნა ბი ჯით მიჰ ყ ვე ბა ას წ ლო ვან მე ზო ბელს. ეს 
ეპი ზო დი შე იძ ლე ბა მწუ ხა რე ბის გა მო ხატ
ვის სა უ კე თე სო კად რებ ში მოხ ვ დეს, იმ დე ნად 
შთამ ბეჭ და ვი ა. 

თუმ ცა არა მხო ლოდ მწუ ხა რე ბა სდევს 
თან ფილმს. სი ხა რუ ლიც არის და სწო რედ ამი
ტომ არ არის ფილ მი სწორ ხა ზო ვა ნი. „უცებ 
გე ი ჩი თა ცი დან ფუ ლი” – ამ ბობს ერ თ ერ თი 
გმი რი. ეს უცებ, ცი დან „გაჩითული” ფუ ლი ამ 
ადა მი ა ნე ბის ნა წი ლი სათ ვის მა თი ცხოვ რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის სა შუ ა ლე ბა ა. ცხა დი ა, ხე ე ბი 
იმ ფა სად არ შე ი ძი ნა ივა ნიშ ვილ მა, რომ სოფ
ლის მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბა სა მუ და
მოდ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ყო, ის მხო ლოდ რამ
დე ნი მე კონ კ რე ტულ პრობ ლე მას მო აგ ვა რებს 
დრო ე ბით, მან მუდ მი ვი დრო ე ბი თით იყი და. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, რე ჟი სო რი თით ქოს 
გან ზ რახ არ აკე თებს აქ ცენტს ქვეყ ნის პო ლი
ტი კურ კონ ტექ ს ტ სა და ქვეყ ნის ძლე ვა მო სილ 
მბრძა ნე ბელ ზე, რო მე ლიც ჩვე ნი ქვეყ ნის არა
ფორ მა ლუ რი მმარ თ ვე ლი ა. რე ჟი სო რი ამით 
ცდი ლობს, ფილმს რე პორ ტა ჟუ ლო ბა გა მო ა
ცა ლოს და რე ა ლო ბა კონ კ რე ტუ ლი კონ ტექ ს
ტის გა რე შე გვაჩ ვე ნოს. 

მმარ თ ვე ლი, რო მე ლიც გა გახ სე ნებთ მო
ქა ლა ქე კე ინ საც და ჯონ დუ პონტს მე ლი-
ებ ზე მო ნა დი რიდან, გმი რებს, რო მელ ნიც 
სა კუ თარ ძა ლა უფ ლე ბას ხში რად შე უძ ლებ
ლის შე საძ ლებ ლად გარ დაქ მ ნა ში ხე და ვენ. 
მათ ყვე ლა ფე რი კერ ძო სა კუთ რე ბა ჰგო ნი
ათ, მათ შო რის, ადა მი ა ნე ბიც. ეს პერ სო ნა ჟი 
უნი ვერ სა ლუ რი ა, ის ყველ გან შე იძ ლე ბა იყოს 
და ყველ გან შე იძ ლე ბა ჩათ ვა ლოს, რომ არა
ფე რია შე უძ ლე ბე ლი, რად გან ბევ რი, ძა ლი ან 
ბევ რი ფუ ლი აქვს. ეს ფილ მი არ არის იდე ა
ლის ტის, ოპე რის ფა ნა ტი კოს ფიც კა რალ დოს 
შე სა ხებ, ეს ფილ მი არის მა ნი ით შეპყ რო ბი
ლი კა ცის შე სა ხებ, რო მე ლიც ამ სა უ კუ ნო ვა
ნი ხე ე ბის მსგავ სად ადა მი ა ნებ საც და აჯ ლი
გი ნებს ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ ველ ზე, მის თ ვის 
შე უძ ლე ბე ლი არა ფე რი ა. 

ფილ მის ფი ნალ ში ერ თ წ ლი ა ნი პრო ცე სი 
სრულ დე ბა, 200მდე სა უ კუ ნო ვა ნი ხე ივა ნიშ
ვი ლის კუთ ვ ნილ ფე შე ნე ბე ლურ დენ დ რო ლო
გი ურ ბაღ ში დგას ჯგუ ფად. წყლის სარ წყა ვი 
სის ტე მა მუ შა ობს, ელექ ტ რო მან ქა ნე ბი და სი
სი ნე ბენ, ბა ლა ხის მკრე ჭა ვე ბიც ჯგუ ფად და
დი ან. დე კო რა ცი ა სა ვით ლა მა ზი ბა ღი ა, სა დაც 
მბრძა ნე ბე ლი გა ი სე ირ ნებს და კმა ყო ფი ლე ბას 
იგ რ ძ ნობს, რად გან შე უძ ლე ბე ლი შეძ ლო, ფეს
ვე ბი გა იმ ყა რა და რამ დე ნი მე ასე უ ლი ადა მი ა
ნის ბი ოგ რა ფი ა, ბავ შ ვო ბა, ის ტო რია იყი და და 
თა ვის კერ ძო სა კუთ რე ბად აქ ცი ა.  
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მზიური ქე თი მა ჭა ვა რი ა ნის პირ ვე ლი 
სრულ მეტ რა ჟი ა ნი დო კუ მენ ტუ რი 
ფილ მი ა. ისე ვე, რო გორც მის წი ნა 
ნა მუ შევ რებ ში (მარიამი, მარილივით 
თეთ რი), ამ ფილ მ შიც მთა ვა რი გმი

რი ქა ლია – მზი უ რი – 60 წლის მზია გო გი
ჩა იშ ვი ლი. სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის კვლე
ვის ჩა სა ტა რებ ლად სპე ცი ა ლუ რი კითხ ვე ბით 
შედ გე ნი ლი პლან შე ტით და დის კარ და კარ და 
მო ქა ლა ქე ებს სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე
ლო ვან, სენ სი ტი ურ თე მებ ზე უს ვამს კითხ
ვებს – „რას ფიქ რობთ რე ლი გი ურ უმ ცი რე

სო ბებ ზე?”, „მარიხუანას ლე გა ლი ზა ცი ა ზე?”, 
„მაღაროელების დღე ვან დელ მდგო მა რე ო ბა
ზე?”, „საქართველოში სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე
ბა ზე?”, „რამდენად კმა ყო ფი ლი ხართ ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბით?”, „როგორი 
სა ქონ ლის ხორ ცი გირ ჩევ ნი ათ – სა საკ ლა ო ზე 
დაკ ლუ ლი თუ გლე ხის ოჯახ ში გაზ რ დი ლი?”, 
„ამაყობთ, რომ ქარ თ ვე ლი ხართ?” – და მო რი
დე ბუ ლი სა ხით აგ რ ძე ლებს – „სავარაუდო პა
სუ ხე ბი ა: „ძალიან”, „საკმაოდ”, „არ ვა მა ყობ”. 

იუმო რი თუ თვი თი რო ნია ჭარ ბად იგ რ ძ ნო
ბა ქე თი მა ჭა ვა რი ა ნის ფილ მ ში. ეს ხან ერ თ

რეცენზია

სა ლო მე კი კა ლე იშ ვი ლი

მზიური



 25

მა ნე თის გან სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რეს
პონ დენ ტე ბის გაც ნო ბი სას, ხან კი იმ გა რე მოს 
თვა ლი ე რე ბი სას ჩანს, მზი უ რის თან ერ თად 
რომ სტუმ რობ. ხო ლო ზოგ ჯერ იმ მო უ ლოდ
ნელ პა სუ ხებ ში იმა ლე ბა, რო მელ თაც ჩვე ნი 
მო ქა ლა ქე ე ბის გან ვის მენთ. სა ერ თოდ, თა
ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბო და ის ტო რია „ერთი ინ
ტერ ვი უ ე რის კვალ დაკ ვალ” საკ მა ოდ მო საწყე
ნი სა ნა ხა ო ბა ყო ფი ლი ყო, რომ ლის მთა ვა რი 
გმი რი სენ ტი მენ ტე ბით აავ სებ და მა ყუ რე ბელს 
და რეს პონ დენ ტ თა სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე
ბი კი დევ უფ რო და ამ ძი მებ და სუ რათს. მაგ
რამ სა ინ ტე რე სო ა, რომ მზიურის ყუ რე ბი სას 
არა თუ იწყენ, პი რი ქით, თა მაშ შიც კი ერ თ ვე
ბი და ყო ველ ახალ ოჯახ ში გა მო კითხ ვა ზე შე
სუ ლი, რეს პონ დენ ტ თა პა სუ ხე ბის გა მოც ნო
ბას ცდი ლობ. ინ ტენ სი უ რად იწყებ გა რე მოს, 
ჩვე ვე ბის, მა ნე რე ბი სა თუ სო ცი ა ლუ რი ფო ნის 
შეს წავ ლას, ახ ლო დან დაკ ვირ ვე ბას. ხვდე ბი, 
რომ ეს პორ ტ რე ტე ბი რა ღაც ერ თი დი დის ნა
წი ლი ა, რომ ლის გა რე შეც მთლი ა ნი სუ რა თი 
ვერ აეწყო ბა და კომ პო ზი ცია და უს რუ ლე ბე ლი 
დარ ჩე ბა. 

მზი უ რის ერ თ ერ თი რეს პონ დენ ტი ფა ტი ა. 
სამ ზა რე უ ლო ში დგას, სტა ფი ლოს თლის და 
თას ზე წი თე ლი ბულ გა რუ ლე ბი უწყ ვი ა. იქ ვე 
გვერ დ ზე, მა ცი ვარ თან, პლან შეტ ში თავ ჩარ
გუ ლი მზი უ რი ზის. „გინდათ, რომ თქვენ მა 
ვაჟ მა სა ყუ რე გა ი კე თოს?”, – ეკითხე ბა მკვლე
ვა რი და სა ვა რა უ დო პა სუ ხე ბის ჩა მოთ ვ ლას 
იწყებს. სა ყუ რე ზე დას მუ ლი კითხ ვა ევ რო კავ
შირ ში შეს ვ ლის აუცი ლებ ლო ბა სა და ლგბტქ+ 
თე მის გან ხილ ვა ში გა და დის. ატყობ, რომ სა
ხე ზე ღი მი ლი გე პა რე ბა, გან ც და გიჩ ნ დე ბა, 
თით ქოს მთე ლი ეს სცე ნა – რო ცა ერთ პა ტა რა 
სამ ზა რე უ ლო ში „შეყრილ” ქვეყ ნის სა ჭირ ბო
რო ტო თე მებს სტა ფი ლოს თლის ფონ ზე სე რი
ო ზუ ლი სა ხე ე ბით გა ნი ხი ლა ვენ – შა ვი იუმო
რი ა, ცო ტა აბ სურ დუ ლი იუმო რი: „არა, ახ ლა 
თუ [ევროკავშირში შე სას ვ ლე ლად] სა ქარ თ ვე
ლოს მო უ წევს იმ მსხვერ პ ლის გა ღე ბა”, აგ რ
ძე ლებს ფა ტი, „კი, ტე რი ტო რი ა საც ვგუ ლის
ხ მობ და ზო გა დად, და მო კი დე ბუ ლე ბა საც ამ 
„ელჯიბიტი პა რა დე ბის” მი მართ... არ ვი ცი, 
მა შინ, არ ვი ცი [ღირს თუ არა]...”.

მარ თა ლი ა, ფილ მის პირ ვე ლი ვე კად რ
ში, რო ცა ეკ რან ზე დი დი, უსა ხუ რი კორ პუ სი 
და მის წინ პლან შეტ მო მარ ჯ ვე ბუ ლი მზი უ რი 
ჩნდე ბა, ხვდე ბი, მთე ლი ფილ მი მის ზურგს 
უკან, ლან დი ვით ამო ფა რე ბუ ლი ივ ლი და დრა
მა ტურ გი უ ლი მო უ ლოდ ნე ლო ბე ბი აქ არ შეგ ხ
ვ დე ბა. თუმ ცა სი უ ჟე ტუ რი მო უ ლოდ ნე ლო ბის 
არარ სე ბო ბა სა ერ თოდ არ გა წუ ხებს მა ჭა ვა
რი ა ნის ფილ მ ში, პი რი ქით, ის არც გჭირ დე ბა, 
რად გან აქ ცენ ტი ამ ბის დრა მა ტურ გი ულ ინ
ტენ სი ვო ბა ზე კი არა, დაკ ვირ ვე ბა ზე ა. აუჩ ქა
რე ბე ლი თხრო ბა დი ნა მი კუ რად მი დის, რა საც 
ბუ ნებ რი ო ბა და სიმ შ ვი დის გან ც და მო აქვს. 

ფრაგ მენ ტუ ლად წარ მოთ ქ მუ ლი ფრა ზე
ბი დან მზი უ რის შე სა ხებ ბუნ დო ვა ნი სუ რა თი 
იკ ვ რე ბა: მან გ ლი სი და ნა ა, ბავ შ ვო ბა რა ჭა ში 
გა ა ტა რა, სკო ლა ში მას წავ ლებ ლად მუ შა ობ
და... მარ ტო ცხოვ რობს, მგო ნი, ისე თი ვე კორ
პუს ში, რო გორ შიც მი სი რეს პონ დენ ტე ბი – მა
ღალ სა და უსა ხურ ში. სახ ლ ში ძი რი თა დად იმ 
ერთ ოთახ ში ვხე დავთ, რომ ლის ინ ტე რი ე რიც 
სი ცა რი ე ლის შეგ რ ძ ნე ბას ბა დებს – მრგვა ლი 
მა გი და, სამ ზა რე უ ლოს კა რა დე ბი და სა წო
ლად გა და კე თე ბუ ლი ტახ ტი. თუ მთე ლი ფილ
მი ახალ ა ხა ლი, კო ლო რი ტუ ლი რეს პონ დენ
ტე ბის გაც ნო ბით გვარ თობს, მზი უ რის სახ ლ ში 
კა მე რა თით ქოს ნელ დე ბა, ჩერ დე ბა და დინ
ჯად იწყებს მას ზე დაკ ვირ ვე ბას. აქ არც კითხ
ვე ბია და არც პა სუ ხე ბი, არც იმის უსას რუ ლო 
თვლაა სა ჭი რო, მე რამ დე ნე კა რია და რო მელ
ზე უნ და და ა კა კუ ნოს. თით ქოს გან დე გი ლი ა, 
რომ ლის სე ნაკ შიც გა რე სამ ყა რო შო რი დან 
და ისიც მხო ლოდ მა შინ შე მო დის, რო დე საც 
სრულ სი ჩუ მეს სა ინ ფორ მა ციო გა მოშ ვე ბის 
ხმა ან ეზო დან შე მო პა რუ ლი ჟი ვილ  ხი ვი ლი 
არ ღ ვევს. 

მთელ ფილ მ ში ერ თა დერ თი სცე ნა ა, რო დე
საც მას სამ სა ხუ რის გა რეთ ვხე დავთ. მე გობ
რებ თან, კო ლე გებ თან ერ თად შეს ვე ნე ბა ზე კა
ფე ში შე დის. პო ლი ტი კა და მძი მე სო ცი ა ლუ რი 
თე მე ბი ახ ლა შორ სა ა. მა გი დას თან სამ ნი სხე
დან და ვე გე ტა რი ა ნელ შვი ლებ ზე, გემ რი ელ 
ღვე ზე ლებ სა და ლო ბი ა ნებ ზე ჰყვე ბი ან. მზი
უ რი თა ვი სი კუ ლი ნა რი უ ლი მარ ცხის შე სა ხებ 
იწყებს მო ყო ლას. და ცო ტა ხან ში და ბალ ხმა
ზე მო კის კი სე ქა ლე ბის ლა ღი და უდარ დე ლი 
გან წყო ბა მძი მე ნა ლექს გი ტო ვებს გულ ში. 
სევ დას, რო მე ლიც წარ სუ ლის, თუნ დაც მი სი 
ყვე ლა ზე მხი ა რუ ლი ეპი ზო დე ბის გახ სე ნე ბას 
მოჰ ყ ვე ბა ხოლ მე.

ფი ნალ ში, რო დე საც მზი უ რი და კარ გუ ლი 
ძმის მო სა ძებ ნად გერ მა ნი ა ში წას ვ ლას გეგ
მავს, გგო ნი ა, რომ ახ ლა რე ჟი სო რი მის პი რად 
სივ რ ცე ში, მის „ნაჭუჭში” შე გა ხე დებს და იმ 
ყვე ლა ზე ინ ტი მურს გა გან დობს, რა საც მთე ლი 
ფილ მის გან მავ ლო ბა ში სა ი დუმ ლოდ ინა ხავ და. 
მაგ რამ აქ თხრო ბა წყდე ბა. ხელ ში შერ ჩე ნი ლი 
ფრაგ მენ ტე ბით კი მხო ლოდ ის ღა დაგ რ ჩე ნი ა, 
სუ რა თის აწყო ბა სცა დო და გა მორ ჩე ნი ლი ად
გი ლე ბი თა ვად ვე მი ა მა ტო. 

ჩემ თ ვის მზიური ძა ლი ან ინ ტი მუ რი ფილ
მი ა. თავ სა ტე ხი ა, რო მე ლიც კარ და კარ და ნა
ხუ ლი თა და გა გო ნი ლით უნ და ააწყო. ამ ფილ
მის გმი რე ბი „მზიური სა ქარ თ ვე ლოს” შვი ლე ბი 
არი ან, იმ „მზიური სა ქარ თ ვე ლო სი”, რომ ლი
თაც ძა ლი ან ამა ყო ბენ და გა მო კითხ ვა ში დას
მულ ამ კითხ ვა ზე გა ო ცე ბულ სა ხე საც იღე ბენ 
– „რა თქმა უნ და, ვა მა ყობთ!”. იმ „მზიური სა
ქარ თ ვე ლოს” შვი ლე ბი არი ან, სა ი და ნაც ადა
მი ა ნე ბი უკე თე სი ცხოვ რე ბის სა ძი ებ ლად მი
დი ან. მი დი ან და სა მუ და მოდ იკარ გე ბი ან.  
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თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი დო კუ
მენ ტუ რი კი ნო, მხატ ვ რუ ლის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით, აქ ტი უ რად ცდი
ლობს წი ნა პლან ზე წა მოს წი ოს 
რე ა ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მწვა ვე, 

აქ ტუ ა ლუ რი სო ცი ა ლურ  პო ლი ტი კურ ე კო ნო
მი კუ რი პრობ ლე მე ბი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისიც, 
რომ კი ნოს ამ სა ხე ო ბა ში აშ კა რად იკ ვე თე ბა 
ახა ლი ტენ დენ ცი ე ბი, მა გა ლი თად, ისეთ ტრა
დი ცი ულ ჟან რ შიც კი, რო გო რი ცაა პორ ტ რე ტი, 
სტა ტი კუ რი, დრო ში გა წე ლი ლი ინ ტერ ვი უ ე
ბის მა გივ რად ავ ტო რე ბი გვთა ვა ზო ბენ ვი ზუ
ა ლურ თხრო ბას, უფ რო აქ ტი ურს და ში ნა არ
სობ რი ვად დატ ვირ თულს. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, 
რომ სულ უფ რო მე ტად ჩნდე ბა მცი რე ყო ფი
თი დე ტა ლე ბით კონ კ რე ტუ ლი გმი რის სა ხის, 
„ფერწერული” გა მო სა ხუ ლე ბით გა რე მოს შექ
მ ნის და ფილ მის ძი რი თა დი პრობ ლე მის გან
ზო გა დე ბის ტენ დენ ცი ე ბი. ვფიქ რობ, სწო რედ 
ამ ნიშ ნე ბის მა ტა რე ბე ლია თი კო და ხვი ჩა ემი

რი ძე ე ბის ფილ მი რესპუბლიკა.
სა ქარ თ ვე ლო ში ფორ მა ცი ის სა ხეც ვ ლამ, 

ცხოვ რე ბის სტი ლის, მო რა ლურ  ზ ნე ობ რი ვი 
კრი ტე რი უ მე ბის აქ ტი ურ მა ცვლი ლე ბებ მა პოს
ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში წარ მოქ მ ნა ახა ლი სო ცი
ა ლუ რი ფე ნა ე. წ დე ვი ან ტე ბის, ლუმ პე ნე ბის, 
რომ ლე ბიც ქა ლა ქის გა რეთ, მი ტო ვე ბულ ან 
აუთ ვი სე ბელ ტე რი ტო რი ებ ზე ქმნი ან სა კუ თარ 
რესპუბლიკას, სივ რ ცეს, სა დაც სა ხელ მ წი ფოს
გან უარ ყო ფი ლე ბი, მი ტო ვე ბუ ლე ბი სა ზო გა
დო ე ბის მი ერ დად გე ნი ლი ნორ მე ბის და წე სე
ბის მიღ მა ცხოვ რო ბენ.

თი კო და ხვი ჩა ემი რი ძე ე ბის დო კუ მენ ტუ
რი ფილ მი რესპუბლიკა პორ ტ რე ტუ ლი ჟან
რის ნა წარ მო ე ბი ა, რო მე ლიც ერ თ ერთ ასეთ 
„ლუმპენზე” მოგ ვითხ რობს. ფილ მის გმი რი და
თო მარ ტო სუ ლი, სა ზო გა დო ე ბის გან გა რი ყუ ლი 
ადა მი ა ნი ა. ყო ველ დღი უ რი რუ ტი ნუ ლი ყო ფა 
ნა გავ საყ რელ ზე, შეხ ვედ რა შვი ლებ თან, მე
ზობ ლებ თან, „ბიზნესპარტნიორებთან” ერ თი

მაია ლე ვა ნი ძე

რესპუბლიკარესპუბლიკა
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ა ნო ბა ში ქმნის მთა ვა რი გმი რის კონ ტ რას ტულ 
სა ხეს, წარ მო ა ჩენს მის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბას 
და მსოფ ლაღ ქ მას.

მძი მე სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის მი უ ხე
და ვად, და თოს აქვს ოც ნე ბა: თა ვის პა ტა რა 
„რესპუბლიკაში” ააშე ნოს სახ ლი, სა დაც მშვი
დო ბა და სიმ შ ვი დე და ი სად გუ რებს, სა დაც ის 
და მი სი ოთხ ფე ხა „მეგობრები” ერ თად ბედ ნი
ე რად იცხოვ რე ბენ – პა ტა რა ნო ეს კი დო ბა ნი, 
ცოდ ვილ სამ ყა რო ში გა დარ ჩე ნის, ახა ლი მი წის 
ძი ე ბი სა და სი ცოცხ ლის სიმ ბო ლო. ოც ნე ბა, 
რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბაც ცხოვ რე ბის მთა
ვარ მიზ ნად ექ ცა, სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, გა ექ
ცეს რე ა ლო ბას, რო მე ლიც ვალ დე ბუ ლე ბე ბით, 
მო ვა ლე ო ბე ბი თა და სხვებ ზე ზრუნ ვით ტვირ
თავს და კი დევ უფ რო ამ ძი მებს მის აუტა ნელ 
ყო ფას. ერ თა დერ თი, რაც და თოს იმ სამ ყა როს
თან აკავ ში რებს, რომ ლის ნა წი ლიც ოდეს ღაც 
იყო, შვი ლე ბი ა, მათ თან კავ ში რის გაწყ ვე ტა 
იმე დის და კარ გ ვის ტოლ ფა სი ა, იმე დის, რომ 

მას ისევ აღი ა რე ბენ, მი ი ღე ბენ. ამი ტო მაც უფ
რ თხილ დე ბა მათ თან კავ შირს და უკა ნას კ ნელ 
გრო შებს და უ ფიქ რებ ლად გას ცემს.

ავ ტო რე ბი გა რე დამ კ ვირ ვებ ლის პო ზი
ცი ით, ვი ზუ ა ლუ რი სტრუქ ტუ რით – ახ ლო ხე
დე ბის, ცალ კე ულ დე ტა ლებ ზე აპე ლი რე ბით – 
თით ქ მის უტექ ს ტოდ გად მოგ ვ ცე მენ მთა ვა რი 
გმი რის ში ნა გან გან წყო ბებს, იმ სევ და სა და 
პე სი მიზმს, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, სა სო წარ კ ვე თას, 
რო მე ლიც მი სი ცხოვ რე ბის უპერ ს პექ ტი ვო ბის 
გან ც დას ახ ლავს თან. 

გმი რის ში ნა გა ნი პრო ტეს ტი სა და ავ ტო ნო
მი უ რო ბის სიმ ბო ლოდ იქ ცე ვა და თოს მი ერ შექ
მ ნი ლი, სახ ლის სა ხუ რავ ზე მოფ რი ა ლე დრო
შა, რო მე ლიც პე რი ო დუ ლად ჩნდე ბა ფილ მ ში, 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში იც ვი თე ბა და უფე რულ
დე ბა, რო გორც მი სი ოც ნე ბე ბი. 

ბო ლო ეპი ზოდ ში – „დღესასწაულზე”, 
სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის დრო შე ბით მორ თულ, ნა
ხევ რად აშე ნე ბულ სახ ლ ში მას პინ ძ ლობს ახ
ლობ ლებს. ეს შეხ ვედ რა რესპუბლიკაში ერ
თი ა ნო ბი სა და მშვი დო ბის და სამ ყა რებ ლად 
იმარ თე ბა. დრო შე ბით გა რე მო ცუ ლი ფილ მის 
გმი რი, მა ტე რი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბით დამ ძი
მე ბუ ლი, თით ქოს აღი ა რებს, რომ ისიც დიდ 
„ცივილიზებულ მსოფ ლი ოს” ეკუთ ვ ნის, სა დაც 
არ სე ბობს უკი დუ რე სი გა ჭირ ვე ბა უკი დუ რეს 
კე თილ დღე ო ბას თან ერ თად, და უარ ყოფს სა
კუ თარ ავ ტო ნო მი ას, ოც ნე ბებს, სურ ვი ლებს. 
თხრო ბი სას ფილ მის ავ ტო რე ბი ხაზს უს ვა მენ 
იმ კონ ტ რას ტებს, რომ ლი თაც სავ სეა თა ნა მედ
რო ვე სამ ყა რო: ქა ლა ქი და გა რე უ ბა ნი, პას ტო
რა ლუ რი პე ი ზა ჟე ბი და ადა მი ა ნის მი ერ შექ მ
ნი ლი ხე ლოვ ნუ რი „გორაკები”, სადღაც შორს 
არეკ ლი ლი ცა თამ ბ ჯე ნე ბი და გა დაყ რი ლი 
ნივ თე ბის გან შე კო წი წე ბუ ლი ქო ხე ბი. ამ კონ ტ
რას ტე ბით იშ ლე ბა ფილ მის ძი რი თა დი ნა რა ტი
ვი: სი ღა რი ბე, რო გორც სო ცი ო ე კო ნო მი კუ რი, 
ადა მი ა ნის მარ ტო ო ბის, გა უცხო ე ბის, სა კუ თა
რი თა ვის გან გაქ ცე ვის, ახ ლობ ლე ბის გან უარ
ყო ფის პრობ ლე მა. ავ ტო რე ბი ერ თი ის ტო რი ის 
თხრო ბით უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვან და აქ ტუ ა ლურ 
სა კითხებს შლი ან და მა ყუ რე ბელს აფიქ რე
ბენ იმ სა ზო გა დო ე ბა ზე, რო მე ლიც მდუ მა რედ 
ცდი ლობს თვა ლის არი დე ბას და უარ ყოფს დე
ვი ან ტე ბის არ სე ბო ბას, სა კუ თა რი კე თილ დღე
ო ბი სათ ვის რი ყავს მათ, ვინც გარ კ ვე უ ლი ობი
ექ ტუ რი თუ სუ ბი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო ვერ 
მო ა ხერ ხა, სა ზო გა დე ო ბის სრულ ფა სო ვა ნი წევ
რი გამ ხ და რი ყო. 

დე ბი უ ტან ტი რე ჟი სო რე ბის ნა მუ შე ვა რი 
რესპუბლიკა არის მცდე ლო ბა, სა ზო გა დო ე ბას 
კი დევ ერ თხელ და ა ნა ხონ ლუმ პე ნებ ში ჩვე უ
ლებ რი ვი, იმედ გაც რუ ე ბუ ლი, მარ ტო ო ბის გან 
ცხოვ რე ბა ზე ხელ ჩაქ ნე უ ლი ადა მი ა ნე ბი. აჩ ვე
ნონ ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი მძი მე სო ცი ა ლუ რი 
გა რე მო და ადა მი ა ნის, რო გორც ღი რე ბუ ლე
ბის, გა უ ფა სუ რე ბის პრობ ლე მა.  
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კულტურა დღეს ყვე ლა ფერს მსგავ სე
ბით ამარ ცხებს” (ვალტერ ბე ნი ა მი ნი). 
სხვა ყვე ლა ფერ თან ერ თად კულ ტუ
რა, მათ შო რის, კი ნო, ჟურ ნა ლის ტი
კის მსგავ სად, დღეს უკ ვე მსგავ სე

ბით და ა მარ ცხებს, და ა ა ვა დებს სა კუ თარ 
სა გან საც, რო ცა მას სრუ ლი ად ზე და პი რუ ლი, 
„აკვიატებული ნა ტუ რა ლიზ მით” აირეკ ლავს. 
მა ში ნაც კი, რო ცა „მიმსგავსება” თით ქოს რე
ჟი სო რის მი ერ „ნედლი რე ა ლო ბის სა სი კე თოდ 
გა კე თე ბუ ლი არ ჩე ვა ნი“ (კრაკაუერი) ხდე ბა. 

„ნედლი რე ა ლო ბის სა სი კე თოდ გა კე თე ბუ

ლი არ ჩევ ნის“ ნაც ვ ლად, ალექ სან დ რე სუ ლა ძის 
მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მის გუშაგების – რომ
ლის მსოფ ლიო პრე მი ე რა 2021 წელს ლონ დონ
ში კი ნო ფეს ტი ვალ Raindanceის სა კონ კურ სო 
პროგ რა მა ში შედ გე ბა, სა ქარ თ ვე ლო ში კი მი
სი ჩვე ნე ბა ბა კუ რი ა ნის კი ნო ფო რუ მის ფარ გ
ლებ ში მო ეწყო ბა კი ნოპ რო ფე სი ო ნა ლე ბის თ ვის 
– მა ყუ რე ბელს თვალ ში ნედ ლი რე ა ლო ბის სა
პი რის პი როდ, ილუ ზი ე ბის სა სარ გებ ლოდ გა კე
თე ბუ ლი არ ჩე ვა ნი მოხ ვ დე ბა.

ამ ბი სა და ვი ზუ ა ლურ  ხ მო ვა ნი კო დე ბის 
იმ გ ვა რი გა და თა მა შე ბა, რო მელ შიც მთა ვა

ნი ნი შვე ლი ძე

გუ შა გე ბი
„
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რი მა ინც წარ მო სა ხუ ლი, ერ თი მხრივ, ბავ შ
ვის ფან ტა ზი ე ბის, ილუ ზი ე ბი სა და ში შე ბის 
გა ცოცხ ლე ბა, მე ო რე მხრივ, გმი რე ბის ამ
ბით მო ჯა დო ე ბი სა და გან ჯა დო ე ბის ატ მოს
ფე როს შექ მ ნა იქ ნე ბა. პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში 
„მაქსიმალური ინ ფორ მა ცი უ ლი სიმ კ ვ რი ვის” 
მიღ წე ვა, გა მო სა ხუ ლე ბე ბის, დე ტა ლე ბის, გა
რე მომ ც ვე ლი ხმა უ რის, დი ა ლო გე ბი სა თუ მუ
სი კის იმ გ ვა რი ინ ტეგ რა ცი ა, რომ ლის დრო საც 
მოთ ვალ თ ვა ლე მა ყუ რე ბე ლი ფილ მის მსვლე
ლო ბა ში მოთ ვალ თ ვა ლე გმი რე ბის მსგავ სი ინ
ტე რე სით ჩა ერ თ ვე ბა. 

„გუშაგების” სი უ ჟე ტუ რი ხა ზი მო ნა დი რე 
მა მი თა და შვი ლე ბით (ძმები) რე ჟი სო რის თ ვის 
კარ გად ნაც ნობ გა რე მო ში, მის სა კუ თარ სო
ფელ ში გა თა მაშ დე ბა, სა დაც მა ყუ რებ ლის თ ვის 
სა მი ვე გმი რის და მა თი სა ერ თო ინ ტე რე სის, 
ნა დი რო ბის, გა საც ნო ბად პირ ვე ლი ვე სცე
ნა საკ მა რი სი აღ მოჩ ნ დე ბა. კა მე რა, რო მე ლიც 
ფილ მის და საწყის ში გმი რებს შო რის სხლტე ბა, 
პრო ტა გო ნის ტე ბის მზე რას ხე ლი დან ხელ ში გა
და სუ ლი თო ფი დან თუ ნუ ქის ქი ლის კენ მი მარ
თავს, რა თა მა ყუ რებ ლის თ ვის ცხა დი გახ დეს, 
რომ მა მის გა ტა ცე ბა უფ რო სი შვი ლის თ ვის 
უზარ მა ზა რი ვნე ბის, უმ ც რო სი შვი ლის თ ვის კი 
ში ში სა და ინ ტე რე სის წყა როდ იქ ცე ვა.

სახ ლის პა ნო რა მულ ხე დებს შო რის, რომ
ლებ შიც ძმებ თან ერ თად მა თი მე გო ბა რი თხა 
ლუ სიც გა მოჩ ნ დე ბა, გა მე ორ დე ბა რუ ტი ნა, რო
მე ლიც თან ახ ლავს სოფ ლის ცხოვ რე ბას (ჭამა, 
წყლის ამო ღე ბა ჭი დან, ცხო ვე ლე ბის გა მოკ ვე
ბა). ფილ მის სი უ ჟე ტურ ხაზ ში, მი სი ვი ზუ ა ლუ
რი მხა რის მსგავ სად, ცვლი ლე ბე ბი, ერ თ გ ვა რი 
გა დაწყო ბა, სტუმ რის გა მო ჩე ნით და იწყე ბა, 
რომ ლის მო ტა ნი ლი ამ ბა ვიც (სოფლიდან პი
რუტყ ვი გა ურ კ ვე ვე ლი მი ზე ზით ქრე ბა) მო ნა
დი რე მა მას შვი ლე ბის ორი დღით და ტო ვე ბას 
აიძუ ლებს (აფრთხილებს, იარაღს არ შე ე ხონ). 

სტუ მარ თან გან შო რე ბის მო მენ ტი დან ფილ
მი თან და თან მა მი სა და შვი ლე ბის ნაც ვ ლად 
მთა ვა რი გმი რე ბის, ბავ შ ვე ბის, გუ შა გე ბად 
ქცე უ ლი ძმე ბის თავ გა და სავ ლად იქ ცე ვა, რო
მელ თაც მარ ტო მო უ წევთ შიშ თან, ვნე ბა სა და 
და ნა კარ გ თან გამ კ ლა ვე ბა, რომ ლის სა ფა სუ
რიც ამ ბის მათ მი ერ ამოხ ს ნა იქ ნე ბა (ვინ ძარ
ც ვავს სო ფელს – ადა მი ა ნე ბი თუ ავი სუ ლე ბი). 

ავი სუ ლე ბის ხსე ნე ბის შემ დეგ ყო ფის ამ
სახ ველ კად რებ ში თან და თან სტი ლი ზე ბუ ლი 
„გაზღაპრულებული”, „გამაგიურებული” დე
ტა ლე ბი გა მოჩ ნ დე ბა (ავი სუ ლე ბის გან დამ
ცა ვი „თილისმა”). დე ტა ლებს რე ჟი სო რი ისე ვე 
შე ურ ჩევს ხედ ვის კუთხე სა და პერ ს პექ ტი ვას, 
რო გორც გა რე მო დან მო მა ვალ ხმა სა და ხმა
ურს, რო მე ლიც მა ყუ რებ ლის წარ მო სახ ვა ში 
ილუ ზი ის ძა ლას, გა სა ი დუმ ლო ე ბი სა და და ძა
ბუ ლო ბის ისეთ ძლი ერ, რე ა ლის ტურ გან ც დას 
შე მო ი ტანს, ზედ მი წევ ნით რომ ირეკ ლავს პრო
ტა გო ნის ტ თა პი რად, ინ ტი მურ შეგ რ ძ ნე ბას.

მა მის წას ვ ლის შემ დეგ რე ჟი სო რი თან და
თან აქ ცევს ამო უხ ს ნე ლი ამ ბით მო ჯა დო ე ბულ 
ბავ შ ვებს ჭოგ რიტ მო მარ ჯ ვე ბულ მოთ ვალ თ
ვა ლე ე ბად, რო მელ თაც სწო რედ თვალ თ ვა ლი, 
უმ ცი რე სი დე ტა ლე ბის შემ ჩ ნე ვა მი ა ახ ლო ებთ 
და ფა რუ ლი ამ ბის „გასაღებთან”. სა ნამ უმ ც რო
სი ძმა თა მა შით გა ირ თობს თავს (ავი სუ ლე ბის 
სჯე რა), მი სი ექო კი (ენკი ბენ კი სა) შო რი დან 
მო ეს მის მო და რა ჯე ძმას, რო მე ლიც ფერ დობ
ზე სა ეჭ ვო სი ლუ ეტს შე ნიშ ნავს, მა ყუ რებ ლის
თ ვის გაცხად დე ბა, რომ ბავ შ ვუ რი თა მა ში მა ლე 
იქ ცე ვა დი დი თა მა შის ნა წი ლად, დევ ნად, სა
დაც ბავ შ ვე ბი მდევ ნე ლე ბი და დევ ნი ლე ბი ერ
თ დ რო უ ლად იქ ნე ბი ან.

ამ წა მი დან თა მა შის სა ხეს მი ი ღებს ბავ შ ვე
ბის ყო ვე ლი მი ახ ლო ე ბა სა ი დუმ ლო თი და ნაღ
მულ ტე რი ტო რი ას თან, სა დაც რე ჟი სო რი შე ში
ნე ბუ ლი, დამ ფ რ თხა ლი ბავ შ ვე ბის შეგ რ ძ ნე ბას, 
მა თი თვა ლე ბი სა და ყუ რე ბის პერ ს პექ ტი ვას 
სრუ ლად და უ მორ ჩი ლებს ეკ რა ნულ გა მო სა ხუ
ლე ბა სა და ხმას, ისე, რომ პრო ტა გო ნის ტე ბის 
ში შის პრო ექ ცია მა ყუ რე ბელ ზე მოხ დე ბა. 

სა ნამ ძმე ბი მოთ ვალ თ ვა ლის როლს ირ
გე ბენ, მა თი ხედ ვის პერ ს პექ ტი ვას მე გო ბა რი 
თხის, ლუ სის, გა უ ჩი ნა რე ბა შე უმ ჩ ნე ვე ლი დარ
ჩე ბა, რაც ბავ შ ვებს შიშ ნა რე ვი სი ა მოვ ნე ბით 
და არ ღ ვე ვი ნებს მა მის თ ვის მი ცე მულ ისე დაც 
სა ეჭ ვო პი რო ბას (ტოვებენ სახლს, თო ფი თავ
დაც ვის იარა ღი ხდე ბა).

პა ტა რა ოდი სეა მდი ნა რის გავ ლით, სა
დაც რე ჟი სო რი უკუ ნეთ ღა მე ში პა ნო რა მუ ლი 
ხე დე ბით აჩ ვე ნებს პრო ტა გო ნის ტ თა სი ლუ
ე ტებს, მა ლე ვე გა და დის მა თი თვა ლის პერ ს
პექ ტი ვი დან და ნა ხუ ლი დაკ ლუ ლი ცხო ვე ლის 
ბუნ დო ვან გა მო სა ხუ ლე ბა ზე (ძვლები, ცხო ვე
ლის და მუ შა ვე ბა). ოპე რა ტო რი ოლაფ მა ლი
ნოვ ს კი მო ა ხერ ხებს ბავ შ ვის სა ხე ზე წა მი ე რი 
გა ელ ვე ბის, იმ იმედ გაც რუ ე ბი სა და უძ ლუ რე
ბის ჩვე ნე ბას, რო მე ლიც მა ყუ რე ბელს სიტყ
ვის უთ ქ მე ლად და უ დას ტუ რებს მი სი ეჭ ვის 
მარ თე ბუ ლო ბას (დაკლული ცხო ვე ლი ლუ
სი ა). მიხ ვედ რა, გა აზ რე ბა, მოქ მე დე ბა (თოფის 
სრო ლა) – ამ კომ ბი ნა ცი ის შემ დეგ პრო ტა გო
ნის ტებს ერ თა დერ თი არ ჩე ვა ნი ღა დარ ჩე ბათ, 
„თილისმის” თა ვი დან მო შო რე ბა, რაც დას ტუ
რია გმი რე ბის ავი სუ ლე ბის სამ ყა რო სა და ში
შის გან გან ჯა დო ე ბი სა.

გან ჯა დო ე ბის გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ მა
მის დაბ რუ ნე ბა ფილ მ ში იქ ცე ვა სევ დი ან რეფ
რე ნად, რო მელ საც თან მოს დევს იმედ გაც
რუ ე ბის შეგ რ ძ ნე ბა. ეს ბავ შ ვე ბი, რომ ლე ბიც 
შეძ ლე ბენ მა მის ნაც ვ ლად „საიდუმლოს” ამოხ
ს ნას, მტკი ცე ბუ ლე ბის მო პო ვე ბას, იმა ზე მეტს 
გა ი ღე ბენ ამ ჯა დოს ნუ რი თა მა შის თ ვის (ლუსი) 
ვიდ რე თა ვად ელოდ ნენ, თუმ ცა სხვაგ ვა რად 
ვერ შეძ ლებ დ ნენ იმ ყვე ლა ფერ თან შეხ ვედ რას, 
რა საც ფან ტა ზი ი თა და ილუ ზი ით სავ სე სამ ყა
რო მათ გან მო ითხოვ და.  
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ამ ბო ბენ, უბე დუ რე ბა მარ ტო არ მო დი
სო, თუმ ცა ამ ფრა ზის ქვეშ არას დ როს 
გუ ლის ხ მო ბენ ნაკ ლე ბად შე სამ ჩ ნე ვი 
ტრა გი კუ ლი მოვ ლე ნე ბის მთელ რიგს, 
რო მე ლიც ნამ დ ვი ლი უბე დუ რე ბის 

დად გო მას მოჰ ყ ვე ბა ხოლ მე: რო დე საც დას წავ
ლი ლი რი ტუ ა ლე ბი ანაც ვ ლებს მძაფრ ემო ცი
ებს, ხო ლო წი ნა პლან ზე იქამ დე შე კა ვე ბუ ლი თუ 
უთ ქ მე ლი ტრავ მე ბი ამო ხეთ ქავს ხოლ მე. თუ
კი სა ქარ თ ვე ლო ში ოჯა ხის წევ რი ერ თხელ მა
ინც გარ დაგ ც ვ ლი ათ, თა ვა დაც გე ცო დი ნე ბათ, 
რომ ყვე ლა ზე კრი ტი კულ მო მენ ტებ ში შიშ ველ 
გრძნო ბებს წმინ დად მა ტე რი ა ლურ სა კითხებ ზე 
დარ დი ცვლის, ხო ლო ლიფ ტის უფა სო მომ სა ხუ
რე ბა ზე გა დაყ ვა ნა პა ნაშ ვიდ ზე პო ტენ ცი უ რად 
მომ ს ვ ლე ლი სტუმ რე ბი სათ ვის ჭი რი სუფ ლის 
მთა ვა რი პრი ო რი ტე ტი ხდე ბა. 

თორ ნი კე გოგ რი ჭი ა ნის მე ო რე მოკ ლე მეტ
რა ჟი ა ნი ფილ მი პაპანაქება სწო რედ ასეთ, ერ
თ დ რო უ ლად ძა ლი ან აბ სურ დულ და ავ თენ

ტურ ამ ბავს გვიყ ვე ბა. თბი ლი სის ძველ სახ ლ ში 
ფოლ კ ნე რი სე უ ლი სი უ ჟე ტი თა მაშ დე ბა და ოთხი 
და ძ მა სა სიკ ვ დი ლო სა რე ცელ ზე მყო ფი დე დის 
გარ დაც ვა ლე ბას ელო დე ბა. დე და ფორ მა ლუ რად 
ჯერ კი დევ ცოცხა ლი ა, თუმ ცა იატა კი მი სა ღებ 
ოთახ ში უკ ვე გა მოწ მენ დი ლი ა, არ ჩე უ ლია სა კუ
ბო ვე კა ბა, მზა დაა ად გი ლი სა საფ ლა ო ზე, აგე ბუ
ლია სა ეკ ლე სიო წე სი და მე ბალ ზა მეც კი და ბა
რე ბუ ლი ა.

ნა თე სა უ რი კავ ში რის მი უ ხე და ვად, ფილ
მის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბი ერ თ მა ნე თი სა გან 
სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი არი ან 
და ოჯა ხურ აყალ მა ყალ შიც სხვა დას ხ ვა როლს 
ირ გე ბენ. ყვე ლას მუდ მივ ზე დამ ხედ ვე ლად მოვ
ლე ნი ლი უფ რო სი და, თი ნა, რო მე ლიც სა კუ თარ 
თავ ზე იღებს უფ ლე ბას, გა ა კონ ტ რო ლოს არა 
მარ ტო შექ მ ნი ლი სი ტუ ა ცი ა, არა მედ სხვე ბის 
ცხოვ რე ბაც, და თო, რო მე ლიც გა ნუწყ ვეტ ლივ 
აფიქ სი რებს სა კუ თარ ფი ნან სურ უპი რა ტე სო
ბას და ყვე ლაფ რით უკ მა ყო ფი ლო ა, ცხოვ რე ბით 

რეცენზია

ანი კი ლა ძე
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გა დაღ ლი ლი და გა ბეზ რე ბუ ლი ან დ რო ალ კო
ჰოლ თან პრობ ლე მე ბით და ყვე ლა ზე პა სი უ რი 
და, თამ რი კო, რო მელ საც სე რი ო ზუ ლად არა ვინ 
აღიქ ვამს და რო მე ლიც უმი სა მარ თოდ გას რო
ლი ლი აგ რე სი ის ად რე სა ტიც ყვე ლა ზე მარ ტი
ვად ხდე ბა. იდე ა ლუ რად არ ჩე უ ლი მსა ხი ო ბე ბი 
სცე ნებს ბუ ნებ რი ო ბას მა ტე ბენ და ერ თი წა მი
თაც შე უძ ლე ბე ლია იმა ში ეჭ ვის შე ტა ნა, რომ ეკ
რან ზე ნა ნა ხი რე ა ლო ბას შე ე სა ბა მე ბა და გვერ
დი თა სა ძი ნე ბელ ში დე და მარ თ ლაც სიკ ვ დი ლის 
მო ლო დინ ში ა. 

კა მე რას ძი რი თა დად ობ სერ ვა ცი უ ლი რო ლი 
აკის რი ა, რაც ნამ დ ვი ლად ჭკვი ა ნუ რი მიგ ნე ბაა 
მსგავ სი სი უ ჟე ტის ფილ მი სათ ვის. მა ყუ რე ბე ლი 
თავს გრძნობს არა რო გორც სი უ ჟეტ ში აქ ტი
უ რად ჩარ თუ ლი პი რი, არა მედ რო გორც დამ კ
ვირ ვე ბე ლი, ერ თ ერ თი შო რე უ ლი ნა თე სა ვი ან 
სუ ლაც ბავ შ ვი, რო მე ლიც მოვ ლე ნე ბის უშუ ა ლო 
მო ნა წი ლე ა, თუმ ცა წარ მოდ გე ნა არ აქვს, რა უნ
და გა ა კე თოს. შე სა ბა მი სად, პირ ვე ლი ემო ცი ა, 
რო მელ საც ნა მუ შე ვა რი ბა დებს, უხერ ხუ ლო ბის 
გან ც და ა. კი დევ ერ თხელ თა ვი დან გახ სე ნე ბა 
იმი სა, რომ ყვე ლა ზე ტრა გი კულ მო მენ ტებ შიც კი 
დაბ ნე უ ლო ბა და გა ურ კ ვევ ლო ბა შე იძ ლე ბა იყოს 
მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი ემო ცი ე ბი, ხო ლო გა რე 
მოვ ლე ნე ბის აღ ქ მა – სრუ ლი ად არა ა დეკ ვა ტუ რი 
და აბ სურ დუ ლი. ფილ მ ში შე მო სუ ლი აბ სურ დი კი 
რა ღაც მო მენ ტ ში მარ თ ლაც პიკს აღ წევს, კო მი
კუ რიც კი ხდე ბა და ეკ ლებ ზე მყოფ მა ყუ რე ბელს 
ეკ რანს აჯაჭ ვავს. მარ თა ლი ა, პაპანაქება გოგ
რი ჭი ა ნის მე ო რე ნა მუ შე ვა რი ა, თუმ ცა აშ კა რა ა, 
რომ რე ჟი სორს ხიბ ლავს სულ რამ დე ნი მე წუთ
ში თავს დამ ტყ და რი ემო ცი ე ბის ატ რაქ ცი ო ნი. 
ამა ზე მი სი პირ ვე ლი მოკ ლე მეტ რა ჟი ა ნი ფილ მი 
ანდროც მეტყ ვე ლებს, რო დე საც სრუ ლი ად მშვი
დი და უწყი ნა რი სცე ნა წა მებ ში შე იძ ლე ბა იქ ცეს 
და ძა ბულ და სტრე სულ გა მოც დი ლე ბად, ცვლი
ლე ბა კი ბუ ნებ რი ვი და შე უმ ჩ ნე ვი იყოს. 

კლა უს ტ რო ფო ბი უ ლი სივ რ ცე ე ბი თა და ხა სი
ა თით ფილ მი რუ მი ნუ ლი ახა ლი ტალ ღის ნა მუ
შევ რებ საც მოგ ვა გო ნებს, რო დე საც ჩა კე ტი ლო
ბა სუ ლის შემ ხუ თა ვი ხდე ბა და პერ სო ნა ჟებ საც 
ბო ლომ დე უხ შობს თა ვი სუფ ლე ბის ყვე ლა გზას; 
რო დე საც მა ტე რი ა ლუ რი სა დარ დებ ლე ბი ჩრდი
ლავს უფ რო სიღ რ მი სე ულ გან ც დებს, პერ სო ნა
ჟე ბი კი უიმე დო გა რე მოს მსხვერ პ ლ ნი ხდე ბი ან. 
მი უ ხე და ვად და თოს ფრა ზი სა, რო მე ლიც ფილ მ
ში მან ტ რა სა ვით ხუთ ჯერ მა ინც მე ორ დე ბა, რომ 
ფუ ლი არაა პრობ ლე მა, დან გ რე უ ლი კედ ლე ბი, 
ძვე ლი ნივ თე ბი და დე დის და ხე უ ლი ტან საც მე ლი 
კარ გად მეტყ ვე ლებს ოჯა ხის ფი ნან სურ მდგო მა
რე ო ბა ზე. შე და რე ბით შეძ ლე ბუ ლი ძმის მუდ მი
ვი აპე ლი რე ბაც ამ თე მა ზე იმ სირ ცხ ვი ლი სა თუ 
კომ პ ლექ სის კომ პენ სი რე ბას წარ მო ად გენს, რაც 
სი ღა რი ბეს მოჰ ყ ვე ბა. იქ კი, სა დაც ცენ ტ რა ლუ
რი ად გი ლი ყვე ლაფ რის სწო რად შეს რუ ლე ბას 
და სხვე ბი სათ ვის რა ღა ცე ბის დამ ტ კი ცე ბას უკა
ვი ა, აღარ რჩე ბა ად გი ლი გლო ვი სათ ვის. 

ტრა გე დი ას, რო მე ლიც ჯერ არც კი დამ დ გა
რა, ოჯა ხი უკ ვე შე გუ ე ბუ ლი ა. იქ მ ნე ბა შთა ბეჭ
დი ლე ბა, რომ პერ სო ნა ჟე ბი არა თუ მზად არი ან 
დე დის სიკ ვ დი ლი სათ ვის, არა მედ ერ თი სუ ლი 
აქვთ, რო დის მო ი ნიშ ნე ბა შეს რუ ლე ბუ ლად რი
ტუ ა ლის ყვე ლა პუნ ქ ტი და და იწყე ბენ იმ მოვ ლე
ნის გრძნო ბის დო ნე ზე გა თა ვი სე ბა საც, რა საც 
მხო ლოდ „სავალდებულო საქ მე ე ბის მოგ ვა რე
ბა” აშო რებთ. ჯერ კი დევ აქ ტი უ რი გუ ლის ცე მა 
არ ცვლის იმ ფაქტს, რომ დე და შვი ლე ბი სათ ვის 
უკ ვე მკვდა რი ა, ახ ლა კი მი სი სა ბო ლოო ფი ზი
კუ რი გარ დაც ვა ლე ბა დარ ჩა, რა თა მა ლე ვე დას
რულ დეს ტან ჯ ვაც. თუმ ცა შე გუ ე ბი სა და მი სი 
სახ ლი დან სწრა ფად მო შო რე ბის და უ ო კე ბე ლი 
ფა რუ ლი სურ ვი ლის მი უ ხე და ვად, სიკ ვ დი ლის 
ცრუ გან გა შის ეპი ზო დი მა ინც შემ ზა რა ვი სა ყუ
რე ბე ლია და პერ სო ნა ჟე ბის ემო ცი ე ბიც საკ მა ოდ 
და მა ჯე რე ბე ლი ა. აშ კა რა ა, რომ ყვე ლა ნა ი რი წი
ნას წა რი მზად ყოფ ნა უძ ლუ რია მო მენ ტა ლურ და 
გა უ ფილ ტ რავ ემო ცი ებ თან. 

ფილ მი ახერ ხებს, 20 წუ თის გან მავ ლო ბა ში ძა
ლი ან ბევრ რა მეს შე ე ხოს, თუმ ცა ყვე ლა ზე მეტს 
მა ინც იმ რე ა ლო ბა ზე გვიყ ვე ბა, რო მე ლიც ქარ თ
ვე ლი მა ყუ რებ ლი სათ ვის ყო ველ დღი უ რო ბა ა. მე
ტიც, იმ დე ნად ნამ დ ვი ლი და ავ თენ ტუ რი ა, რომ 
აღი ა რე ბაც კი რთუ ლი ა, არა თუ ამა ზე ხმა მაღ ლა 
ლა პა რა კი. რა შე იძ ლე ბა იყოს სიკ ვ დილ ზე დი
დი უბე დუ რე ბა? თუმ ცა რა შე იძ ლე ბა იყოს იმა ზე 
ტრა გი კუ ლი, რო დე საც სიკ ვ დი ლის გა მოც დი ლე
ბა დაც ლი ლია აღ მა ტე ბუ ლი ემო ცი ე ბი სა გან და 
დაყ ვა ნი ლია იმ დე ნად მა ტე რი ა ლურ საქ მე ე ბამ დე, 
რო გო რიც მტვრის გა დაწ მენ და თუ მა მა ოს თ ვის 
სა კურ თხის მომ ზა დე ბა ა? მე ო რე მხრივ, რო დე
საც საკ რა ლუ რი მოვ ლე ნა იძენს მაქ სი მა ლუ რად 
სო ცი ა ლურ სა ხეს და ექ ცე ვა დას წავ ლი ლი ქცე
ვის მო დელ ში, პერ სო ნა ჟე ბი ყო ფი თი საქ მე ე ბის 
შეს რუ ლე ბით მცი რე ხსნას პო უ ლო ბენ და იბ რუ
ნე ბენ მოვ ლე ნებ ზე კონ ტ რო ლის ქო ნის გან ც დას, 
რო მე ლიც სიკ ვ დი ლის ფე ნო მენ თან სრუ ლი ად 
უძ ლუ რი ა. მა თი გლო ვა კი ტრან ს ფორ მირ დე ბა 
და იქ ცე ვა ოჯა ხის წევ რე ბი სად მი მი მარ თულ აგ
რე სი ად, რო გორც ეს ძი რი თა დად ხდე ბა ხოლ მე 
ფუნ ქ ცი ა მორ ღ ვე ულ ურ თი ერ თო ბებ ში. ტრა გე დი
ის მო ლო დი ნი ყვე ლა ზე ნე გა ტი ურ და მი უ ღე ბელ 
ემო ცი ებს აღ ვი ძებს, რომ ლე ბიც გა სა ქანს კვლავ 
ყვე ლა ზე ახ ლო ბე ლი ადა მი ა ნე ბის მო მენ ტა ლურ 
ზიზღ სა და სი ძულ ვილ ში პო უ ლობს. ერ თი ხე ლის 
მოს მით ან გ რევს ბან ქოს ქა ღალ დით ნა შე ნებ იდი
ლი უ რი ოჯა ხის სა ხეს და მზის შუქ ზე გა მო აქვს ის, 
რაც კორ პუ სე ბის და ხუ რულ ფან ჯ რებს მიღ მა იმა
ლე ბა. ყვე ლაფ რის წამ ლე კა ვი ცუ ნა მი ვით მო ვარ
დ ნი ლი დამ ღუ პა ვი ემო ცი ე ბის, ყვი რი ლი სა და გი
ნე ბის მი უ ხე და ვად, ოჯა ხი ოჯა ხად რჩე ბა, რა ზეც 
ფილ მის თით ქ მის იდენ ტუ რი საწყი სი და ბო ლო 
კად რები მეტყ ვე ლებს. რო დე საც წყდე ბა ხმა უ რი, 
გა დაღ ლი ლი პერ სო ნა ჟე ბი სა კუ თარ ფიქ რებ თან 
მარ ტო რჩე ბი ან და გარ შე მო გლო ვის ყვე ლა ზე ავ
თენ ტუ რი ფორ მა, სი ჩუ მე, ისად გუ რებს.  
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ცო ტა ხნის წინ გა მო ვე დი 
პარალელური დე დე ბის სე ან სი
დან – პრა ღა ში გაგ ვი მარ თ ლა და ეს 
ფილ მი სწრა ფად გა მო ი ტა ნეს ეკ რა
ნებ ზე. თუმ ცა შთა ბეჭ დი ლე ბი დან 

დიდ ხანს რომ ვერ გა მო ვალ, ეს ვი ცი ზუს ტად. აქ 
უხ ვად და ინ ტენ სი უ რად არის ყვე ლა ფე რი, რაც 
“კლასიკური“ ალ მო დო ვა რის კი ნო ში ასე ძა ლი ან 
გვიყ ვარს – ქა ლე ბი, მე ლოდ რა მა, სიმ ბო ლო ე ბი, 
ფე რა დი ინ ტე რი ე რე ბი, ეს პა ნე თის სოფ ლე ბის 
ოქ როს ფ რად გა ნა თე ბუ ლი პე ი ზა ჟე ბი, ემო ცი ე

ბი, გან ც დე ბი, შე უ და რე ბე ლი რო სი დე პალ მა და 
ალ ბერ ტო იგ ლე სი ა სის მუ სი კა, რო მელ საც ისევ 
მო აქვს დუგ ლას სირ კის თუ ჰიჩ კო კის ფილ მე ბის 
ასო ცი ა ცი ე ბი. და, ცხა დი ა, ისიც, რაც მხო ლოდ 
ალ მო დო ვარს შე უძ ლია – საპ ნის ოპე რის მსგავ
სი სი უ ჟე ტით მო ნუ მენ ტურ მას შ ტაბ ზე გა ვი
დეს, ტე ლე ნო ვე ლის თ ვის შე სა ფე რი სი ამ ბე ბით 
რთუ ლი დრა მა ტურ გი უ ლი ქსო ვი ლი შექ მ ნას და 
ბო ლოს ყვე ლა მე ლოდ რა მა ტუ ლი ძა ფი ერ თად 
შეკ რას, კი დევ უფ რო კომ პ ლექ სუ რი, აღ მაფ რ
თო ვა ნე ბე ლი, უამ რა ვი ფიქ რის და ემო ცი ის გა

პარალელური დედები
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მომ წ ვე ვი კვან ძით. მაგ რამ ამ „ყველაფერს“ აქ, 
ალ მო დო ვა რის თ ვის პირ ვე ლად, მწვა ვე და პირ
და პი რი პო ლი ტი კუ რი გა ნაცხა დიც ემა ტე ბა. 
პარალელურ დე დებ ში ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტო რია იმ ათი ა თა სო ბით ადა მი ა ნის ტრა გი
კუ ლი ბე დი, რომ ლე ბიც 193639 წლე ბის სა მო
ქა ლა ქო ომის და შემ დეგ ფრან კოს დიქ ტა ტუ რის 
დროს და სა ჯეს სიკ ვ დი ლით და რო მელ თა საფ
ლა ვე ბიც, აბ რე ბის და წარ წე რე ბის გა რე შე, ეს პა
ნე თის მთელ ტე რი ტო რი ა ზეა მი მო ფან ტუ ლი. ეს 
საფ ლა ვე ბი ის ტო რი ის აჩ რ დი ლე ბი ა, დი დი ჭრი
ლო ბა ა, ფა შიზ მის და სი სას ტი კის ექო თი გა მოწ
ვე უ ლი ტრავ მა, რო მე ლიც კვლა ვაც კო ლექ ტი ურ 
ცნო ბი ე რე ბა შია „დამარხული“.

პო ლი ტი კუ რი, ის ტო რი უ ლი და პი რა დი – ფე
მი ნის ტე ბის ცნო ბი ლი ლო ზუნ გის კვალ დაკ ვალ – 
აქ ერ თ მა ნეთს გა და ე ჯაჭ ვე ბა. ფილ მ ში თით ქ მის 
მთე ლი მოქ მე დე ბა პე ნე ლო პე კრუ სის პერ სო ნა
ჟის ჯე ნი სის ბი ნა ში, კა მე რუ ლად ვი თარ დე ბა, 
ძი რი თა დად ჩვი ლი ბავ შ ვის დე დის ყო ველ დღი
ურ ცხოვ რე ბას ვუ ყუ რებთ, მაგ რამ ეს ტრი ვი
ა ლუ რი ყო ფა აქ ეპი კურ გან ზო მი ლე ბას იძენს, 
არა მხო ლოდ აწ მ ყოს კავ ში რით წარ სულ თან და 
ის ტო რი ას თან, არა მედ პერ სო ნა ჟე ბის პი რა დი, 
ემო ცი უ რი ცხოვ რე ბის სიღ რ მის, სიმ დიდ რის, 
სირ თუ ლის და ინ ტენ სი ვო ბის თვალ საზ რი სი
თაც. ესაა ფილ მი, რო მელ შიც მუდ მი ვად ვი
თარ დე ბა დე დის სა მი (თუმცა, შე იძ ლე ბა, ოთხი 
ან მე ტიც), ძა ლი ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ვერ სია თუ 
არ ქე ტი პი – დე დე ბი ზრუ ნა ვენ, უყ ვართ, ფიქ
რო ბენ, დარ დო ბენ, ნა ნო ბენ, სულ იც ვ ლე ბი ან 
ერ თ მა ნეთ თან ემო ცი უ რი კავ ში რით და ერთ, 
გან სა კუთ რე ბუ ლად კომ პ ლექ სურ და ემო ცი ურ 
სცე ნა ში, ფი ზი კუ რი შე ხე ბით. აქ ინ გ რე ვა და 
თა ვი დან შენ დე ბა „ოჯახის“ ცნე ბა, ქა ლე ბი თა
ვი ან თი ბი ო ლო გი უ რი შვი ლე ბის გარ და სხვე ბის 
შვი ლებს და ხში რად ერ თ მა ნეთ საც უწე ვენ დე
დო ბას. სის ხ ლის მი ე რი კავ ში რე ბი, თა ო ბი დან 
თა ო ბა ზე გა და სუ ლი ბე დის წე რა, გე ნე ბი და დნმ 
ამ ფილ მის სი უ ჟე ტუ რი ხა ზე ბის გა მა ერ თი ა ნე
ბე ლი თე მა ტი კა ა, მაგ რამ სხვა დას ხ ვა თა ო ბის 
პა რა ლე ლუ რი დე დე ბის დიდ, მყარ, სო ლი და
რულ და უჩ ვე უ ლო ოჯახს – თუ კო მუ ნას – ასე თი 
საზღ ვ რე ბი არ აქვს.

და ეს ყვე ლა ფე რი, რო გორც ვთქვი, ზე და
პირ ზე ტე ლე ნო ვე ლის თ ვის შე სა ფე რი სი სი უ ჟე
ტით ხდე ბა. ორი სრუ ლი ად უცხო ქა ლი, ჯე ნი სი 
და ანა, ორი ვე მარ ტო ხე ლა დე და, სამ შო ბი ა რო
ში შემ თხ ვე ვით შეხ ვ დე ბა, ბე დის წე რა კი მათ 
სა მუ და მოდ და ა კავ ში რებს ერ თ მა ნეთ თან. პე
ნე ლო პე კრუ სი ბრწყინ ვა ლეა 40 წელს მი ტა ნე
ბუ ლი ფო ტოგ რა ფის ჯე ნი სის როლ ში – ქა ლის, 
რო მე ლიც დე დობ რივ, მზრუნ ველ ენერ გი ას, 
სით ბოს და ძა ლას ას ხი ვებს, პი რა დი დი დი ტკი
ვი ლის, შფო თის, ემო ცი უ რი კრი ზი სე ბის ფონ
ზეც. აბ სო ლუ ტუ რად მომ ნუს ხ ვე ლია ახალ გაზ
რ და მსა ხი ო ბი, მი ლე ნა სმი ტი, ტკი ვი ლი ა ნი, 
შე ში ნე ბუ ლი, ტრავ მუ ლი და თან მა ინც გამ ძ ლე 

და გა ბე დუ ლი თი ნე ი ჯე რი დე დის, ანას, სა ხით. 
პარალელურ დე დებ ში რა ღაც ფორ მით ბრუნ
დე ბა ალ მო დო ვა რის ფილ მებ ში ჩემ თ ვის ყვე ლა
ზე საყ ვა რე ლი, 1991 წლის მაღალი ქუს ლე ბის 
დე დაც, პო პუ ლა რუ ლი მუ სი კის დი ვა ბე კი დელ 
პა რა მო. აქ ის ანას დე და ა, თე ატ რის მსა ხი ო ბი, 
ელე გან ტუ რი ტე რე ზა, რო მელ საც და უ ვიწყარ 
სა ხედ აქ ცევს აიტა ნა სან ჩეს  ხი ხო ნი. ტე რე ზა, 
რო გორც იტყ ვი ან ხოლ მე, „ცუდი დე და ა“, ნარ
ცი სიზ მით შეპყ რო ბი ლი კა რი ე რის ტი, რომ ლის
თ ვი საც სცე ნა უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე 
შვი ლი და შვი ლიშ ვი ლი. მაგ რამ მის ნარ ცი სიზმს 
მი სი ვე სევ და, შფო თი და გულ წ რ ფე ლო ბა გა და
წო ნის – ტე რე ზას ჰყოფ ნის გამ ბე და ო ბა, აღი ა
როს, რომ ბო ლომ დე ვე რა სო დეს მო ერ გო მშობ
ლის როლს. 

პარალელური დე დე ბი თა ვი სი ემო ცი უ რად 
და მუხ ტუ ლი, ეპი კუ რი ფი ნა ლუ რი აკორ დით 
უბო დი შო, პირ და პი რი ფე მი ნის ტუ რი მე სი ჯით 
გა მო დის – მო მა ვა ლი, თუ კი ის სა ერ თოდ გვაქვს, 
სწო რედ „დედებისაა“, თა ნაგ რ ძ ნო ბის, სიყ ვა რუ
ლის, სო ლი და რო ბის, სხვებ ზე ზრუნ ვის უნა რის 
მქო ნე ადა მი ა ნე ბის. მაგ რამ სა ი მი სოდ, რომ მო
მა ვა ლი გვქონ დეს, ჯერ წარ სუ ლის ტრავ მე ბი უნ
და „ამოვთხაროთ“ და თვა ლი გა ვუს წო როთ. და 
აქ ესაა ერ თა დერ თი თუ არა, მთა ვა რი ფუნ ქ ცი ა, 
რო მე ლიც კა ცებს ეკის რე ბათ, ისი ნი პირ და პი რი 
მნიშ ვ ნე ლო ბით თხრი ან ფა შიზ მის მსხვერ პ ლ თა 
საფ ლა ვებს. ტრავ მას – კო ლექ ტი ურ საც და პი
რად საც – ვერ მო ვი შუ შებთ, ტკი ვილს ვერ მო ვე
რე ვით, ერ თ მა ნეთს თუ არ გა ვუ ზი ა რებთ. ემო
ცი უ რი, სხე უ ლებ რი ვი, ფა რუ ლი თუ ის ტო რი უ ლი 
ჭრი ლო ბე ბი მხო ლოდ ღი ა ო ბით, თა ნაგ რ ძ ნო ბით 
და ერ თ მა ნეთ ზე ზრუნ ვით შე იძ ლე ბა მო შუშ დეს 
და მორ ჩეს. პა რა ლე ლუ რი ზრუნ ვით პა რა ლე ლუ
რი დე დე ბის მხრი დან. 

ეს რე ცენ ზია არ არის, რაც წა ი კითხეთ, 
სწრა ფად, სპონ ტა ნუ რად, ემო ცი ე ბით სავ სემ 
დავ წე რე, ჩე მი მე გობ რის და ამ ჟურ ნა ლის რე
დაქ ტო რის, თეო ხა ტი აშ ვი ლის თხოვ ნით. პრა
ღა ში ამ ფილ მის პრე მი ე რი დან თბი ლის ში ჟურ
ნა ლის ამ ნომ რის აწყო ბამ დე სულ რამ დე ნი მე 
სა ა თი იყო დარ ჩე ნი ლი და უნ და მო მეს წ რო. მაგ
რამ მა ინც დავ წე რე, იმი ტომ, რომ – მიხ ვ დე ბო
დით – ფილ მი ძა ლი ან მო მე წო ნა, მაგ რამ უფ რო 
იმი ტო მაც, რომ ის ჩვე ნი რე ა ლო ბის თ ვი საც სა
შინ ლად, გა უ საძ ლი სად, ჩე მი საყ ვა რე ლი სიტყ
ვით რომ ვთქვა, “დამზაფრავად” აქ ტუ ა ლუ რი 
მგო ნია. დი დი იმე დი მაქვს პარალელური დე დე-
ბი სა ქარ თ ვე ლოს კი ნო ეკ რა ნებ ზეც გა მო ვა, და 
ჟურ ნალ კინ-O-ს მკითხ ვე ლე ბი მა ლე იხი ლავთ 
ამ მშვე ნი ერ ფილმს მახ სოვ რო ბა ზე, სურ ვილ
ზე, ლტოლ ვა ზე, ის ტო რი ა ზე, ტრავ მა ზე, ბე დის
წე რა ზე, სა მარ თ ლი ა ნო ბა ზე. ფილმს, რო მე ლიც 
ზე ი მობს დე დებს და დე დო ბას – და ზე ი მობს კავ
ში რებს, რომ ლე ბიც ადა მი ა ნებს შო რის ზოგ ჯერ 
მო უ ლოდ ნე ლად ჩნდე ბა და უც ნა ურ და სა მუ და
მო სიყ ვა რუ ლად გა და იქ ცე ვა ხოლ მე. 
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ედ გარ ალან პოს მცი რე გო თი კუ რი მოთხ
რო ბა პერვერსიის ეშ მა კუ ნა (The Imp of 
the Perverse) იწყე ბა, რო გორც უტო პი
უ რი ესე – ერ თ გ ვა რი ჟან რუ ლი ანო მა
ლი ა, რაც შემ დ გომ ში რო ბერტ მუ ზილ მა 

გა ნა ვი თა რა და და ამ კ ვიდ რა – და გარ და იქ მ ნე ბა 
მკვლე ლო ბის სურ ვი ლით და ა ვა დე ბუ ლი სიკ ვ დილ
მის ჯი ლი კა ცის აღ სა რე ბად. თით ქ მის ასე ვე, კი
ნო ე სე სა ვით გვაც ნობს ფრან გი რე ჟი სო რი ლეო 
კა რაქ სი გარ კ ვე ულ ჟან რულ შე თან ხ მე ბებ სა და 

პო პუ ლა რუ ლი კულ ტუ რის თა ნა მედ რო ვე პა რა
დიგ მებს ანეტის პირ ველ ნა წილ ში – რაც ბევ რის
თ ვის მო საწყე ნიც კი აღ მოჩ ნ და – ხო ლო მე ო რე 
ნა წი ლი დან ამ ვი ზუ ა ლუ რი ესეს დე კონ ს ტ რუქ ცი
ას იწყებს, შევ ყა ვართ ცო ლის მკვლე ლი, მო ძა ლა
დე მა მა კა ცის მზე რა ში და მი სი თვალ სა წი ე რი დან 
გვა ხე დებს უფ ს კ რულ ში.

ანეტი ერ თ მა ნეთ თან და პი რის პი რე ბუ ლი, თან
ხ ვედ რა ში არ მ ყო ფი და აბ სურ დუ ლი კომ პო ნენ ტე
ბის გან შედ გე ნი ლი რო კო პე რა ა. აქ ნამ დ ვი ლი და 

ანეტი –  
   ამბოხი ლოგიკის წინააღმდეგ

ლევან ცხოვრებაძე
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ტყუ ი ლი გა ნურ ჩე ვე ლია – კა რაქ სი უნი ვერ სა ლურ 
ამ ბავ ზე სა უბ რობს, რო დე საც შე მო აქვს კონ კ რე
ტუ ლი და თა ვი სი ტრავ მე ბის პრო ე ცი რე ბას ახ დენს 
მას ში. ეს ექ ს ცენ ტ რი კუ ლი მი უ ზიკ ლი მოგ ვითხ
რობს ერ თ მა ნეთ ზე თავ და ვიწყე ბით შეყ ვა რე ბუ
ლი პო პუ ლა რუ ლი წყვი ლის, კო მი კოს ჰენ რი მაკ
ჰენ რი სა (ადამ დრა ი ვე რი) და ოპე რის მომ ღერ ლის 
ენის (მარიონ კო ტი ა რი) შე სა ხებ. ისი ნი თა ვის და
უ ჯე რე ბელ სიყ ვა რულ ზე მღე რი ან სექ სის დროს, 
ტყე ში თუ მო ტო ციკ ლით სე ირ ნო ბი სას და თა ვი
დან ვე აღ ნიშ ნა ვენ ბე დის წე რის გარ და უ ვა ლო ბას, 
რომ მა თი სიყ ვა რუ ლი „კონტრინტუიციური” და 
„რთულად და სა ჯე რე ბე ლი ა”. ამ სიყ ვა რუ ლის შე
დე გი კი ასე თი ვე პა რა დოქ სუ ლი და შე მაძ რ წუ ნებ
ლად ზღაპ რუ ლი ა: იბა დე ბა პა ტა რა ანე ტი – სას
წა უ ლებ რი ვი ბავ შ ვი, ხის სა თა მა შოს ფორ მით და 
ან გე ლო ზის ხმით.

მარ თა ლი ა, სცე ნა რი პოპ  დუ ეტ სპარკსის 
ცნო ბი ლი ძმე ბის და წე რი ლი ა, თუმ ცა მთა ვარ ძა
ლას ფილმს რე ჟი სო რის პი როვ ნუ ლი ტრა გე დი ა, 
შფოთ ვე ბი, სევ და და მრის ხა ნე ბა აძ ლევს. ლინ
კოლ ნის ცენ ტ რის კი ნოკ ლუბ ში ფილ მის ჩვე ნე ბის 

შემ დეგ კითხ ვა პა სუ ხის სე სი ის დროს კა რაქ ს მა 
თქვა, რომ მუ სი კოს მა ძმებ მა სხვა სცე ნა რიც შეს
თა ვა ზეს ინ გ მარ ბერ გ მა ნის შე სა ხებ, რო მელ ზეც 
უარი თქვა, რად გან მას თან ემო ცი უ რი კავ ში რი 
ვერ იპო ვა. ამ რი გად, ანეტი ფრან გი ავ ტო რის გარ
დაც ვ ლი ლი მე უღ ლის, რუ სუ ლი წარ მო შო ბის სა
ერ თა შო რი სოდ ცნო ბი ლი მსა ხი ო ბის კა ტია გო ლუ
ბე ვას სა სო წარ კ ვე თილ ნოს ტალ გი ად გა და იქ ცე ვა, 
ვი სი სიკ ვ დი ლიც დღემ დე გა უხ ს ნე ლი რჩე ბა სა ზო
გა დო ე ბის თ ვის. New York Magazineის კულ ტუ რის 
ვებ გ ვერდ vultureზე ერ თ ერ თი კი ნო ჟურ ნა ლის ტი 
შე ნიშ ნავს, რომ კა რაქ სი ყო ველ თ ვის პერ სო ნა
ლურ ფილ მებს იღებ და, თუმ ცა ანეტი უჩ ვე უ ლოდ 
შიშ ვე ლი ა. აქ კა რაქ სი გო ლუ ბე ვას ბე დის წე რის 
რეკ ვი ემს თხზავს – თავს მო ძა ლა დე მაკ ჰენ რის
თან აიგი ვებს და ქალ თა ჩაგ ვ რის არა კონ ვენ ცი ურ 
სი ლუ ეტს აირეკ ლავს. 

თა ვი დან ვე მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლია მაკ
ჰენ რის ფი ზი კუ რი თუ მენ ტა ლუ რი მონ ს ტ რუ ლო
ბა და ენის ფა ქი ზი ზღაპ რუ ლო ბა. მე დი ა ჰედ ლა
ი ნე ბი მათ აღ წე რენ, რო გორც „მზეთუნახავსა და 
ურ ჩხულს.” ყვე ლა ზე მძაფ რად ჰენ რის ფი ზი კუ რი 
დო მი ნან ტო ბა პირ ვე ლად იმ სცე ნა ში ჩნდე ბა, რო
ცა სიყ ვა რულ ზე იწყე ბენ სიმ ღე რას და კა ცის გი
გან ტუ რი, მო უქ ნე ლი ხე ლე ბი უკ ნი დან უახ ლოვ დე
ბა კო ტი ა რის პერ სო ნაჟს. ფილ მის გა მოს ვ ლამ დე 
ერ თ ერთ სა მოყ ვა რუ ლო იუთუბ არ ხ ზე გა მოქ ვეყ
ნ და ვი დე ო, სა დაც ავ ტო რი ენს ფიფ ქი ას ადა რებს: 
ზე მო აღ ნიშ ნულ სცე ნა ში კო ტი ა რის გმირს თით
ქ მის ისე ვე აც ვი ა, რო გორც 1937 წლის ფიფ ქი ას, 
ხო ლო მო ტო ციკ ლ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი ჰენ რი ცხენ ზე 
ამ ხედ რე ბუ ლი პრინ ცის ანა ლო გი ა ა ო. მარ თ ლაც, 
ენი ფიფ ქი ა ა, ვი სი პრინ ციც მონ ს ტ რი აღ მოჩ ნ დე
ბა. ჰენ რი მხე ცი ა, პირ ველ ყო ფი ლი ნა ი ვუ რო ბის 
გან სა ხი ე რე ბა ახ ლან დელ დრო ში, ის თა ვის თავს 
ღმერ თის მა ი მუნს (Ape of the God) ეძა ხის და სექ სის 
დროს ისე შე მო ეხ ვე ვა ენის სხე ულს, რო გორც სა
ცე ცე ბი ა ნი არ სე ბა პო ლო ნე ლი რე ჟი სო რის ან ჯეი 
ჟუ ლავ ს კის 1981 წლის შე დევ რ ში შეპყრობილი. ამ 
სცე ნა ში მო სიყ ვა რუ ლე წყვილს მთვა რის თეთ რი 
შუ ქი ეცე მა, ისი ნი ადა მი ა ნის სხე უ ლებ ში გა მომ წყ
ვ დე ულ სპერ მა ტო ზო ი დებს ჰგვა ნან, მსა ხი ო ბე ბი 
მე ქა ნი კუ რი ინ ტენ სი ვო ბით ას რუ ლე ბენ და ვა ლე
ბას და ერ თ ერ თი მთა ვა რი ადა მი ა ნუ რი აქ ტი, სექ
სი, ყვე ლა ზე მონ ს ტ რულ ქმე დე ბად გა და იქ ცე ვა.

ქა ლის ობი ექ ტი ვა ცია გა მიზ ნუ ლად შე მა წუ
ხე ბე ლი და უტ რი რე ბუ ლი ა: კო ტი ა რის არ სე ბო ბა 
ეკ რან ზე სრუ ლე ბით უპი როვ ნო ა, არ ვიც ნობთ 
მის ში ნა გან სამ ყა როს, ოპე რა შიც კი ჰენ რის ვო
ი სო ვე რის ფონ ზე გვეს მის მი სი სიმ ღე რა. ფე
მი ნის ტი კი ნო თე ო რე ტი კო სი ლო რა მალ ვი აღ
ნიშ ნავს, რომ ქა ლებს კი ნოს ყუ რე ბი სას უწევთ 
„ზეიდენტიფიკაციის მა ზო ხიზ მი”, რად გან პო
პუ ლა რუ ლი ფილ მე ბის ავ ტო რე ბი ძი რი თა დად 
კა ცე ბი არი ან, რომ ლე ბიც კაც პერ სო ნა ჟებს თა
ნა უგ რ ძ ნო ბენ. ამ შემ თხ ვე ვა ში კა რაქ სი თა მა შის 
წე სებს ცვლის და თა ნაგ რ ძ ნო ბის ფაქ ტორს ქი
რურ გი უ ლად კვეთს – მი მარ თავს მაკ ჰენ რის თან 
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ფი ზი კურ იდენ ტი ფი ცი რე ბას (კამერა მი სი სხე უ
ლის სხვა დას ხ ვა ორ გა ნოს და ჟი ნე ბით აკ ვირ დე ბა) 
და ემო ცი ურ გა უცხო ე ბას. ყვე ლა ფერ თან ერ თად, 
ადამ დრა ი ვე რის პერ სო ნა ჟი პატ რი არ ქა ლუ რი 
კა პი ტა ლიზ მის სა ხე ხა ტი და აგ რეთ ვე მსხვერ პ
ლი ა. სწო რედ მა შინ იწყებს ცო ლის მკვლე ლო ბა
ზე ფიქრს, რო დე საც მა თი სიყ ვა რუ ლი ზე ნიტ შია 
– ის ფიქ რობს, რომ სიყ ვა რუ ლის ასე ძლი ე რად 
მი მარ თ ვა ერთ ობი ექ ტ ზე მის კა რი ე რულ ძლი
ე რე ბას ფი ტავს. ჰენ რი არ სე ბი თად წარ მო ად
გენს იმას, რა საც თა ნა მედ რო ვე ფი ლო სო ფო სი 
და კულ ტუ რის თე ო რე ტი კო სი ბი უნ გ  ჩულ ჰა
ნი წიგ ნ ში გადამწვარი სა ზო გა დო ე ბა უწო დებს 
„თვითექსპლუატირებულ მუ შებს სა კუ თარ სა
წარ მო ში,” სა დაც ადა მი ა ნე ბი თავს „პროექტებად” 
მი იჩ ნე ვენ და გა მუდ მე ბით იგო ნე ბენ სა კუ თარ 
თავს, რაც სა ბო ლო ოდ სუ ბი ექ ტი ზა ცი ი სა და და
მო ნე ბის ფორ მას იღებს და გა უცხო ე ბის ახა ლი, 
რა ფი ნი რე ბუ ლი ფორ მა ა. თუ კი დევ ერ თი ფე მი
ნის ტი მკვლევ რის, მა რი ან დო ნის აზ რით, ქა ლე
ბი იძუ ლე ბუ ლე ბი არი ან, ეკ რანს ტრან ს ვეს ტი ტუ
რი მზე რა მი აპყ რონ, რა თა კაც პერ სო ნა ჟებ თან 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა შეძ ლონ, კა რაქ სი ქალ და კაც 
მა ყუ რე ბელს ერ თ ნა ი რად აიძუ ლებს გა უცხო ე ბას 
და ცოდ ვა ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბას.

ფრან გი რე ჟი სო რი სო ცი ა ლურ და კულ ტუ
რულ ში ნა არ სებ ში, კო ლექ ტი ურ მეხ სი ე რე ბა სა 
თუ ჟან რულ თა მა შებ ში აღ წევს და ამ ყვე ლაფ რის 
მსხვრე ვას, გარ დაქ მ ნას და გა და აზ რე ბას იწყებს. 
ენი ჰენ რის მო ძა ლა დე ო ბის შე სა ხებ #MeTooს 
სა შუ ა ლე ბით გა ი გებს – მო ძა ლა დე კა ცე ბის მამ
ხი ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის მეშ ვე ო ბით, ის ტო რი უ
ლად უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი კა ნის ფე რის ქა ლე ბის 
წა მოწყე ბუ ლი მოძ რა ო ბის, რო მე ლიც სა მუ შაო 
ად გილ ზე სექ სუ ა ლუ რად შე ვიწ რო ე ბუ ლი მშრო მე
ლი ქა ლე ბის მხარ და სა ჭე რად წარ მო იქ მ ნა. ხო ლო 
მას შემ დეგ, რაც მოძ რა ო ბის ავან გარ დ ში პრი ვი
ლე გი რე ბუ ლი მსა ხი ო ბე ბი აღ მოჩ ნ დ ნენ და გარ კ
ვე უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ჰო ლი ვუ დე ლი 
პრო დი უ სე რე ბის და შან ტა ჟე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტიც 
გახ და, მა ლე ვე გა მო ე ყო კლა სობ რივ ბრძო ლას 
და მა სე ბის ნდო ბაც და კარ გა. კა რაქ სი ექვს ქალს 
აამ ღე რებს ერ თხ მად, რომ ჰენ რი მო ძა ლა დეა და 
შე იძ ლე ბა თა ვის ცოლ საც მძი მედ ავ ნოს. ცხა დი ა, 
ეს ამ ბა ვი ენს შე ა წუ ხებს, თუმ ცა არა ისე, რომ 
ქმრის გან გან ცალ კევ დეს, ამი ტომ ურ თი ერ თო
ბის გა სა ჯან სა ღებ ლად სა კუ თა რი იახ ტით გა დი ან 
ზღვა ში. დის კ რე დი ტი რე ბუ ლი #MeToo მარ თა ლი 
აღ მოჩ ნ დე ბა და ჰენ რი მძვინ ვა რე შტორ მ ში მო
ის ვ რის მე უღ ლეს. ტრა გი კუ ლი გარ დაც ვა ლე ბის 
შემ დეგ კი რე ჟი სორს ჰო რო რის ელე მენ ტე ბით 
შე მოჰ ყავს ქა ლის აჩ რ დი ლი, რო მე ლიც ქმარს ხში
რად აკითხავს და აფო რი ა ქებს. ესეც ჟან რუ ლი 
თა მა ში ა, რად გან სა ში ნე ლე ბა თა ფილ მებ ში ქა ლი 
ყო ველ თ ვის არ ქა უ ლი დე დი სა და შეშ ლი ლი მონ ს
ტ რუ ლი საშ ვი ლოს ნოს ან ალ ქა ჯის სა ხით ჩნდე ბა, 
კა რაქ სი კი კო ტი ა რის გარ დაც ვ ლილ პერ სო ნაჟს 
ეს თე ტი კუ რად სა შიშ და სუბ ს ტან ცი უ რად ტრა გი

კულ ქმნი ლე ბად გა მო სა ხავს.
აქე დან იწყე ბა შე მაძ რ წუ ნე ბე ლი სიზ მ რე ბი, 

დამ თ რ გუნ ვე ლი ხილ ვე ბი და სხვა დას ხ ვა ჯუ რის 
სი ურ რე ა ლის ტუ რი მოძ რა ო ბე ბი, „სიკვდილისა 
და ტან ჯ ვის სა ზა რე ლი და სა ზიზღა რი იმი ჯე ბი” 
(ალან პო), სა დაც ზღაპ რუ ლი სამ ყა რო კოშ მა რულ 
რე ა ლო ბად გა და იქ ცე ვა. სა პა ტიო მად ლო ბებ ში კა
რაქ სი პირ ველს ალან პოს ჩა წერს, ერ თ ერთ ყვე
ლა ზე არა კონ ვენ ცი ურ მწე რალ სა და პო ეტს, ვი სი 
შე მოქ მე დე ბაც სიბ ნე ლი სა და სიკ ვ დი ლის თვა ლებ
ში ჩა ხედ ვის ტოლ ფა სი ა. ალან პოს პერ სო ნა ჟე ბი 
კვი რე ბი სა და თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში ფიქ რო ბენ 
მკვლე ლო ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე, ადა მი ა ნებს თა ვი სი 
ყბე დო ბით ტან ჯა ვენ, ხში რად კი დე ზე დგა ნან და 
და ჟი ნე ბით უმ ზე რენ უფ ს კ რულს, ზუს ტად ისე, 
რო გორც ჰენ რი მაკ ჰენ რი. კა რაქ ს მა ლინ კოლ ნის 
ცენ ტ რ ში ისიც თქვა, რომ გარ შე მო სან დო, და ლა
გე ბუ ლი და გამ ჭ რი ა ხი ხალ ხი სჭირ დე ბა, რა თა მი
სი ქა ო სი რო გორ მე და ა ბა ლან სონ, რაც კი დევ ერ
თხელ მი ა ნიშ ნებს ავ ტო რი სა და ფილ მის ემო ცი ურ 
სი ახ ლო ვე ზე, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ სუ რა თის 
ქა ო სურ და დე ფორ მი რე ბულ ლო გი კას. კო ტი ა რის 
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პერ სო ნა ჟი გო ლუ ბე ვას არა მხო ლოდ ეს თე ტი კუ
რად, არა მედ პრო ფე სი უ ლა დაც მი ემ ს გავ სე ბა. ენი 
ყო ველ თ ვის სევ დი ან რო ლებს ას რუ ლებს და რო
გორც ჰენ რი ამ ბობს, „სცენაზე კვდე ბა”. გო ლუ
ბე ვას ნა მოღ ვა წარ საც თუ გა დავ ხე დავთ, შე ვამ ჩ
ნევთ, რომ რე ჟი სო რე ბი ყო ველ თ ვის დეპ რე სი უ ლი, 
მი ტო ვე ბუ ლი თუ მარ ტო ხე ლა ქა ლის რო ლებ ში 
ხე დავ დ ნენ. ამ რი გად, კა რაქ სი ჰა ი დე გე რი ვით ეფ
ლო ბა სამ ყა როს ნან გ რე ვებ ში და შემ დეგ გზის 
გაკ ვალ ვას ცდი ლობს.

ფრან გი კლა სი კო სი ალან პოს შემ დეგ მად ლო
ბას ბე ლა ბა ლაჟს უხ დის, ერ თ ერთ ყვე ლა ზე მნიშ
ვ ნე ლო ვან თე ო რე ტი კოსს კი ნოს ის ტო რი ა ში, ვინც 
თვლი და, რომ კი ნოს მაგ ნე ტი ზა ცი ის უნა რი აქვს 
და დარ ბა ზი დან მა ყუ რე ბე ლი „დამაგნიტებული” 
გა მო დის. ყვე ლა ზე კრი ტი კუ ლად გან წყო ბი ლი 
გან ხილ ვე ბის ავ ტო რებ მაც კი შე ნიშ ნეს ანეტის მა
გი უ რო ბა, რად გან კა რაქ სი არა მხო ლოდ ჰენ რის 
სა ხით აბ რუ ნებს ადა მი ან  მა ი მუნს თა ნა მედ რო
ვე ო ბა ში, არა მედ კი ნოს პირ ველ ყო ფილ ნა ი ვუ
რო ბა საც უბ რუნ დე ბა და სწო რედ ამ და კარ გულ 
მაგ ნე ტიზმს აცოცხ ლებს ეკ რან ზე. ბა ლა შის თა

ნა მო აზ რე, მი სი თე ო რი უ ლი სამ ყა როს ლი ტე რა
ტუ რუ ლი ნა თე სა ვი, რო ბერტ მუ ზი ლი უთვისებო 
კაც ში აღ წერს 1913 წლამ დე მიმ დ ნი ა რე სო ცი
ო კულ ტუ რულ მოვ ლე ნებს, რო დე საც კი ნო ჯერ 
კი დევ სას წა უ ლებ რი ვი სა თა მა შო ა, სა დაც ერ თ 
ერ თი პერ სო ნა ჟი ფიქ რობს, რომ ყვე ლას თ ვის 
ნაც ნო ბი ჟეს ტი კი ნო ში ახ ლე ბუ რად ვლინ დე ბა და 
სამ ყა როს იპყ რობს. დღეს კი თა ნა მედ რო ვე რე ჟი
სო რებს თით ქოს ეში ნი ათ ყვე ლას თ ვის ნაც ნო ბი 
ჟეს ტე ბის, ამი ტომ ახა ლი მა ნევ რე ბის დამ კ ვიდ
რე ბას ცდი ლო ბენ, მა შინ რო დე საც კა რაქ სი გაც
ვე თი ლის, ბა ნა ლუ რი სა და კიტ ჩუ რის მხატ ვ რუ ლი 
კონ ფ ლიქ ტით აფუძ ნებს აქამ დე მარ თ ლაც არ ნა
ხულ სა ნა ხა ო ბას. ის შე დის ღმერ თ ში და ამ ნახ ტო
მით რა ცი ო ნა ლუ რი ილუ ზი ე ბის გან თა ვი სუფ ლ
დე ბა (კამიუ) და, ცხა დი ა, ჩვენც გვა თა ვი სუფ ლებს 
ბორ კი ლე ბის გან.

თუმ ცა 
დღეს ეს ჯაჭ ვე ბი მი კე თი ა, და აქ ვარ! 
ხვალ შე უ ბო ჭა ვი ვიქ ნე ბი! – მაგ რამ სად? 

(ალან პო) 



38 

თემა

კადრი ფილმიდან მწუხარების რძე



 39

„ქალური სურვილები“ 
თეო ხატიაშვილი

ქალის ხედვით
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სხე უ ლი, არა რო გორც მზე რის 
ობი ექ ტი, არა მედ ენა

არ უნ და მო ვე ლო დეთ, რომ ქა ლუ რი სურ ვი ლი 
იმა ვე ენა ზე ლა პა რა კობს, რა ზეც კა ცუ რი. უდა ვო ა, 

რომ ქა ლუ რი სურ ვი ლი ჩა მარ ხუ ლია იმ ლო გი კის 
ქვეშ, რაც და სავ ლეთ ში ბერ ძ ნე ბი დან მო ყო ლე ბუ-

ლი დო მი ნი რებს... ამ უძ ვე ლეს [ქალურ] ცი ვი ლი ზა-
ცი ას უეჭ ვე ლად უნ და ჰქონ დეს სხვა ენა.

ლუ სი ირი გა რე

რამ დე ნად შეგ ვიძ ლი ა, ვი ლა პა რა კოთ 
ამ ახალ ენა ზე? ან რამ დე ნად გან ს ხ
ვავ დე ბა ეს “ქალური სურ ვი ლე ბი” თუ 
“ქალური ხედ ვა” იმის გან, რა საც პატ
რი არ ქა ლუ რი კულ ტუ რა მას ტრა დი

ცი უ ლად მი ა წერს? ცხა დი ა, “ქალურიც” არ არის 
მო ნო ლი თუ რი, მით უმე ტეს – დრო ში გა ყი ნუ ლი 
და, შე სა ბა მი სად, იც ვ ლე ბა ხედ ვის რა კურ სე ბიც. 
კა ნონ ზო მი ე რი ა, რომ ფე მი ნის ტუ რი მე ო რე ტალ
ღის კვალ დაკ ვალ რე ჟი სო რე ბის თ ვის უმ თავ რე სი 
ქა ლის იდენ ტი ფი კა ცი ის გან საზღ ვ რა ა, რო მე ლიც 
მი სი სხე უ ლი თა და მა ნამ დე ტა ბუ ი რე ბუ ლი სექ
სუ ა ლო ბით იწე რე ბა: კატ რი ან ბრეია ამას მის თ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი პრო ვო კა ცი უ ლო ბი თა და სი ხის
ტით გა ა კე თებს, რო დე საც გო გო “ფეხებშუა იყოფს 
ხელს, რა თა და წე როს თა ვი სი სა ხე ლი” (ნამდვილი 
გო გო/Une vraie jeune fille, 1976); ანი ეს ვარ და კიტ
ჩუ რი ქა ლი თო ჯი ნის დე კონ ს ტ რუქ ცი ის პრო ცეს ში 
აღ მოგ ვა ჩე ნი ნებს ქალს, რო მელ საც თვი თი დენ
ტი ფი კა ცი ის თ ვის აღარ სჭირ დე ბა სცე ნა ან სარ
კე, რად გან ის უკ ვე თა მა მად უყუ რებს ობი ექ ტივს 
(კლეო 5-დან 7-მდე/Cléo de 5 à 7, 1962); ვე რა ხი ტი
ლო ვა ქე რა და შავ გ ვ რე მა ნი მა რი ე ბის სხე უ ლე ბით 
და და ის ტურ კო ლაჟს შექ მ ნის, რომ ლის სა შუ ა ლე
ბი თაც კო რუფ ცი უ ლი და პატ რი არ ქა ლუ რი სის ტე
მის აბ სურ დუ ლო ბა და “გაფუჭებულობა” მაქ სი მა
ლუ რად ხი ლუ ლი ხდე ბა (გვირილები/Sedmokrásky, 
1966); შან ტალ აკერ მა ნი კა მე რას ისე მი მარ თავს, 
რომ “საკუთარი ოთა ხი თა” და ყო ველ დღი უ რო ბის 
ჟეს ტი კუ ლა ცი ით გა მო სა ხულ ქალს მზე რის ობი
ექ ტი დან სუ ბი ექ ტად აქ ცევს (ჟან დილ მა ნი/Jeanne 
Dielman..., 1975) და ა. შ..

უკა ნას კ ნე ლი ათ წ ლე უ ლე ბის კი ნო ში სხე უ ლის 
პო ლი ტი კა აღარ არის დო მი ნან ტუ რი, თუმ ცა რჩე ბა 
ერ თ ერთ მთა ვარ ას პექ ტად და სხვა დას ხ ვა ხა ზის 
გა დამ კ ვეთ ცენ ტ რად, რაც ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლო ბის 
ჩარ ჩოს სცდე ბა (კიმბერლი პირ სის ბიჭები არ ტი რი ან 
(Boys Don’t Cry), 1999, სა ლი პო ტე რის ორლანდო (Or-
lando), 1992, სე ლინ სკი ა მას წყლის შრო შა ნე ბი (Nais-
sance des pieuvres), 2007, ქალის პორ ტ რე ტი ცეცხ-
ლ ში (Portrait de la jeune fille en feu), 2019 და სხვა). 
ამ თვალ საზ რი სით ნამ დ ვილ თავ სა ტეხს აჩენს ჟუ ლია 
დუ კორ ნუს წლე ვან დე ლი სე ზო ნის შო კის მომ გ ვ რელ 
ფილ მად აღი ა რე ბუ ლი bodyhorror ტიტანი (Titane, 
2021), რომ ლის ტრან ს გ რე სი უ ლო ბა არა სქე სებს შო
რის, არა მედ ადა მი ან სა და მან ქა ნას შო რის გაც ვ ლა
ში ვლინ დე ბა. დუ კორ ნუ ირო ნი უ ლად გა ა თა მა შებს 

მალ ვი სე ულ სტრიპ ტი ზი ორს მან ქა ნე ბის გა მო ფე ნა ზე 
მო ცეკ ვა ვე ყვე ლა ზე სექ სუ ა ლურ შო უ გო გო ნა ში, რო
მე ლიც კა ცის “ვიზუალურ სი ა მოვ ნე ბა ზე” აღარ არის 
მორ გე ბუ ლი. მი სი სექ სუ ა ლუ რო ბა გა თა ვი სუფ ლე ბუ
ლია ერო ტი კუ ლი ფე ტი შის ტყვე ო ბი დან ან ფე ტი შად 
გა დაქ ცე ვის სა შიშ რო ე ბი დან, რად გან სა შიშ რო ე ბას 
თა ვად წარ მო ად გენს. ის თვი თონ ირ ჩევს ვნე ბის ობი
ექტს – არა ქალს, მით უმე ტეს, არა კაცს, არა მედ მან
ქა ნას, რომ ლის თ ვი საც ცეკ ვავს. ამ და უ ო კე ბელ ვნე
ბას ავა რი ის შემ დ გო მი ოპე რა ცი ი სას თა ვის ქა ლა ში 
ჩად გ მუ ლი ტი ტა ნი აჩენს, რომ ლის გარ სი თაც შე მო
ი საზღ ვ რე ბა მან ქა ნას თან სექ სის შე დე გად ჩა სა ხუ ლი 
ნა ყო ფი, ლაქ ტა ცი ის თ ვის მომ ზა დე ბუ ლი ძუ ძუ ე ბი დან 
კი რძის ნაც ვ ლად ნავ თი გა მო ი ყო ფა. მთე ლი ფილ მის 
გან მავ ლო ბა ში იშ ლე ბა “ქალურსა” და “კაცურს” შო
რის მყი ფე ზღვა რი: ბი ჭუ რად გა დაც მუ ლი ად რი ა ნა 
მკერდს აიკ რავს, მი სი და კუნ თუ ლი და მას კუ ლი ნუ რი 
მა მო ბი ლი კი მკერ დის უკეთ გა მო სა ჩე ნად პრო ტე ი ნე
ბის ინი ექ ცი ებს იკე თებს. მე ხან ძ რე ე ბის ერ თი შე ხედ
ვით კუშ ტი უფ რო სი უსა თუ თეს გრძნო ბებს ავ ლენს 
წლე ბის წინ და კარ გულ შვი ლად გა სა ღე ბუ ლი ად რი
ა ნა სად მი: “ჩემთვის სულ ერ თი ა, ვინ ხარ”. ცალ კე 
აღე ბუ ლი ეს წი ნა და დე ბა ალ მო დო ვა რის საყ ვა რე ლი 
საპ ნის ოპე რის სი უ ჟე ტის თ ვის უფ რო ორ გა ნუ ლი ა, 
ვიდ რე შა ვი იუმო რით სავ სე უსას ტი კე სი bodyhorror
ისთვის, რო მე ლიც თა ვი დან კრო ნენ ბერ გი სა და ტა
რან ტი ნოს შო რე ულ მო გო ნე ბებ საც აღ ძ რავს, მაგ რამ 
მა ლე ვე ანე ბებ თავს სი ნე ფი ლურ ასო ცი ა ცი ებს, რად
გან დუ კორ ნუ სრუ ლი ად ორი გი ნა ლურ ატ რაქ ცი ონს 
ქმნის, სა დაც ყო ველ თ ვის ყვე ლა ფე რი არ არის ბო
ლომ დე ცხა დი, მაგ რამ რე ცეპ ტო რე ბი ყვე ლა ფერს 
ბო ლომ დე ის რუ ტა ვენ.

კადრს გა რეთ გა ტა ნი ლი ის ტო რია

კრი ტი კო სე ბი თვლი ან, რომ ესა თუ ის წიგ ნი მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ა, თუ ომს ეხე ბა, ხო ლო წიგ ნი, რო მე ლიც 
სას ტუმ რო ოთახ ში გა მო კე ტი ლი ქა ლის გრძნო ბებს 
ეხე ბა, მნიშ ვ ნე ლო ბას მოკ ლე ბუ ლი ა. ბრძო ლის ვე-
ლის სცე ნა უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე სცე ნა 

მა ღა ზი ა ში...
ვირ ჯი ნია ვულ ფი

მარ თა ლი ა, ზო გა დად თა ნა მედ რო ვე კი ნოს ეს
თე ტი კა აღარ ხა სი ათ დე ბა პა თო სუ რო ბით, რად გან 
მო დერ ნიზ მის დე კონ ს ტ რუქ ცი უ ლო ბამ და დე საკ
რა ლი ზა ცი ამ თუ პოს ტ მო დერ ნიზ მის ირო ნი უ ლი 
რე კომ ბი ნა ცი ე ბის უსას რუ ლო ველ მა ად გი ლი აღარ 
და ტო ვა მის თ ვის, მაგ რამ ამ ფონ ზეც ქა ლი ავ ტო
რე ბის დიდ ნა წილს ყო ფი თო ბის “ბანალურობა” და 
რუ ტი ნუ ლი რიტ მი გა მო არ ჩევს მა ში ნაც კი, რო ცა 
ისი ნი “დიდ ის ტო რი ა ზე” ჰყვე ბი ან.

სო ფია კო პო ლას ცდუნებულში (The Beguiled, 
2017) ჩრდი ლო ეთ სა და სამ ხ რეთს შო რის სა მო ქა
ლა ქო ომი კადრს გა რეთ არის გა ტა ნი ლი, რო მა ნი
სა თუ დონ სი გე ლის ორი გი ნალ თან მაქ სი მა ლუ რად 
მი ახ ლო ე ბუ ლი ეკ რა ნი ზა ცი ის გან (1971) გან ს ხ ვა ვე
ბით, ჩა მო შო რე ბუ ლია პა რა ლე ლუ რი სი უ ჟე ტუ რი 
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ხა ზე ბი და ავ ტო რი კონ ცენ ტ რირ დე ბა ვირ ჯი ნი ის 
შტა ტის ახალ გაზ რ და ქალ თა პან სი ო ნის ყო ველ
დღი ურ ცხოვ რე ბა ზე, რო მელ შიც დი სო ნან სი შე აქვს 
კონ ფე დე რა ტე ბის დაჭ რილ ჯა რის კაცს. ქა ლე ბის 
გულ მოდ გი ნე ბა მე ცა დი ნე ო ბი დან თუ სა მე ურ ნეო 
საქ მი ა ნო ბი დან მას ზე მზრუნ ვე ლო ბა ში გა და ი ნაც ვ
ლებს – მის გარ შე მო იგე ბა უკ ვე პან სი ო ნის ახა ლი 
დღის წეს რი გი; კაპ რა ლი ხდე ბა ცენ ტ რი, არა მხო
ლოდ იმი ტომ, რომ ახალ გაზ რ და ქა ლე ბის ჩახ შუ
ლი სექ სუ ა ლო ბის მი ზი დუ ლო ბის ობი ექ ტად იქ ცე
ვა, არა მედ იმი ტომ, რომ ის იკა ვებს თა ვის – კა ცის 
კუთ ვ ნილ ად გილს. 

ჯორ ჯო აგამ ბე ნი კი ნოს გან მ საზღ ვ რელ ელე
მენ ტად მი იჩ ნევს ჟეს ტი კუ ლა ცი ას, რო მელ საც გა
ნი ხი ლავს არა რო გორც უბ რა ლოდ მოძ რა ო ბას 
(როგორიც შე იძ ლე ბა იყოს, მა გა ლი თად, ცეკ ვა, მოძ
რა ო ბა თა ვის თ ვის, წმინ და ეს თე ტი კუ რი აქ ტი და სას
რუ ლის – ანუ წარ მო ე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის – გა რე
შე), არა მედ რო გორც “ჩვენ არ სე ბო ბას გა რე მო ში” 
(beinginamedium). ირინ მე ნინ გი კი გა ნას ხ ვა ვებს 
მთა ვარ, ძა ლა უფ ლე ბის ურ თი ერ თო ბე ბის გან მა სა
ხი ე რე ბელ და მე ო რე ხა რის ხო ვან ჟეს ტებს, რომ ლე
ბიც არა ძა ლა უფ ლებ რივ პრაქ ტი კა ში, ცხოვ რე ბი სე
ულ წეს სა და გა მოც დი ლებ აში გა მოვ ლინ დე ბა.

სო ფია კო პო ლას ფილ მი მთლი ა ნად ამ ცხოვ რე
ბი სე ულ ჟეს ტი კუ ლა ცი ა ზე, “გარემოში ჩვენ არ სე ბო
ბა ზე” იგე ბა. პან სი ო ნის კლა უს ტ რო ფო ბი ურ სივ რ
ცე ში კაპ რა ლის მი ერ შე ტა ნი ლი დი სო ნან სი სწო რედ 
ჟეს ტუ რად არ ტი კუ ლირ დე ბა, გან სა კუთ რე ბით მი სი 
გან ბა ნის ხან გ რ ძ ლივ ეპი ზოდ ში, რო მელ შიც ჯა რის
კა ცის სხე უ ლი და პან სი ო ნის დი რექ ტო რის ხე ლე
ბია ფო კუ სი რე ბუ ლი. ამ უკა ნას კ ნე ლის მოძ რა ო ბა ში 
ქრის ტი ა ნულ გულ მოწყა ლე ბა ზე მე ტად ფა რუ ლი 

ვნე ბა თუ უცხო კა ცის სხე ულ თან შე ხე ბის გა მო შეშ
ფო თე ბა იკითხე ბა. ხე ლი პე რი ო დუ ლად ყოვ ნ დე ბა 
და ისევ აგ რ ძე ლებს მოძ რა ო ბას, ხან მტკი ცედ, ხან 
ნა ზად. მა ყუ რე ბე ლი თით ქოს სიმ ბო ლურ სექ სუ ა
ლურ აქტს და ამა ვე დროს ქა ლის ში ნა გან ბრძო ლას 
ადევ ნებს თვალს. პატ რი არ ქა ლურ სის ტე მა ში მკაც
რად გა კონ ტ რო ლე ბუ ლი ვნე ბის დეს ტ რუქ ცი უ ლო ბა 
თით ქოს გა ნივ თე ბუ ლია პან სი ონ ში, რაც ომის, რო
გორც მას კუ ლი ნუ რო ბის ყვე ლა ზე აგ რე სი უ ლი გა
მოვ ლი ნე ბის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ხდე ბა.

სო ფია კო პო ლა ამ ბის დრა მა ტუ ლო ბას თან სრუ
ლი ად კონ ტ რას ტულ გა მო სა ხუ ლე ბას ირ ჩევს: თბი
ლი გა ნა თე ბა, გა წო ნას წო რე ბუ ლი კომ პო ზი ცი ე ბი, 
დახ ვე წი ლი და თავ შე კა ვე ბუ ლი ჟეს ტე ბი, დო მი ნან
ტუ რი თეთ რი – იქ ნე ბა ეს კო ლო ნი ა ლუ რი არ ქი ტექ
ტუ რა თუ პან სი ო ნის ბი ნა დარ თა თეთ რი კა ბე ბი, 
რო გორც სი სუფ თა ვის ფე რი. და სი ჩუ მე, ში გა და შიგ 
ბუ ნე ბის ხმე ბით დარ ღ ვე უ ლი, კი დევ უფ რო ავის მო
მას წა ვებ ლად რომ აღიქ მე ბა. რო გორც მშვი დი და 
ჰარ მო ნი უ ლი გა მო სა ხუ ლე ბის მიღ მა იმა ლე ბა დის
ჰარ მო ნი უ ლო ბა და სი სას ტი კე, პატ რი არ ქა ლუ რი 
მო რა ლის უმ წიკ ვ ლო ბა და კე თილ შო ბი ლე ბაც ასე
თი ვე მოჩ ვე ნე ბი თი ა.

“იდილიურ” გა რე მოს ხა ტავს კე ლი რე ი ჰარ დ
ტიც პირველ ძრო ხა ში (First Cow, 2019). ჰა ე რო ვა
ნი, შე მოდ გო მის თბი ლი ფე რე ბი თა და გა ნა თე ბით 
შექ მ ნი ლი გა რე მო თით ქოს პირ ვე ლი ადა მი ან (ებ )
ის საცხოვ რე ბე ლი, “შინაურული სივ რ ცე ა”. რო
გორც “ქუქი” ამ ბობს, “აქ ის ტო რია ჯერ არ არის, 
ის ახ ლა იწყე ბა”. ფილ მ ში ეს ის ტო რია მო ლივ ლი ვე 
მდი ნა რე ში გე მის შე მოს ვ ლით იწყე ბა, რო გორც დე
დი სე ულ წი აღ ში შეჭ რი ლი ფა ლი კუ რი სიმ ბო ლო თი, 
რაც ამა ვე დროს იკითხე ბა, რო გორც ბუ ნე ბა ში ცი
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ვი ლი ზა ცი ის, ად გი ლობ რივ ჰარ მო ნი ულ გა რე მო ში 
კი კა პი ტა ლიზ მის შეჭ რის სიმ ბო ლო. გემს უფ რო სი 
კო მი სი ო ნე რის თ ვის ძრო ხა ჩა მოჰ ყავს. თუ ამ უკა
ნას კ ნელს ფერ მე რუ ლი ამე რი კის აღ მ ნიშ ვ ნე ლად 
გან ვი ხი ლავთ, ის კონ ტი ნენ ტ ზე თეთ რ კა ნი ა ნი რა
სის შეს ვ ლის ის ტო რი ის არ სე ბით დე ტა ლად იქ ცე ვა, 
რო მე ლიც არა მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი უპი რა ტე სო
ბის რეპ რე ზენ ტა ციაა (შეფი ერ თა დერ თი ა, ვი საც 
ძრო ხა ჰყავს, რო გორც ფუ ფუ ნე ბის ნი შა ნი), არა
მედ თეთ რე ბის ცხოვ რე ბის წე სის დამ კ ვიდ რე ბი საც 
(რძიანი ჩა ის სმა).

რე ი ჰარ დ ტი და სავ ლე თის ათ ვი სე ბის „დიადი ის
ტო რი ი დან” გვაჩ ვე ნებს ფრაგ მენტს, არა ვეს ტერ ნის 
მას შ ტა ბუ რო ბით, არა მედ ადა მი ან თან მი ახ ლო ე ბუ
ლი ფო კუ სით. ამე რი კის “კოსმოგენიის” ამ საკ რა
ლუ რი ჟან რის დე მი თო ლო გი ზა ცი ას უკ ვე ხან გ რ ძ
ლი ვი ის ტო რია აქვს. მხო ლოდ ჯარ მუ შის მკვდარი 
კა ცის (Dead Man, 1995), ტა რან ტი ნოს საძულველი 
რვი სა (The Hateful Eight, 2015) თუ ძმე ბი კო ე ნე ბის 
ბასტერ სკრაგ სის ბა ლა დის (The Ballad of Buster 
Scruggs, 2018) გახ სე ნე ბაც საკ მა რი სი ა, რომ ლებ
შიც ვეს ტერ ნი ბო ლომ დე დე საკ რა ლიზ დე ბა, მაგ
რამ რე ი ჰარ დ ტი არა ჟან რუ ლი კო დე ბის დე კონ ს ტ
რუქ ცი ით თუ მა თი ირო ნი უ ლი რე კომ ბი ნა ცი ე ბით 
იქ ცევს ყუ რადღე ბას, არა მედ იმით, რომ ფილმს 
სრუ ლი ად აშო რებს ჟან რის ფორ მა ლურ ნიშ ნებს. 
ფილ მ ში “ვესტერნი” კადრს გა რეთ ან კად რის უკა
ნა ხედ ზეა გა და ტა ნი ლი: “კაი ბი ჭე ბის” ჩხუ ბი, საქ

მის გარ ჩე ვა „ქუქის” არ სე ბო ბი სა და მოქ მე დე ბის 
სივ რ ცი დან არის გა სუ ლი. მა ყუ რე ბე ლი ამ ეპი ზო
დებს სი ლუ ე ტუ რად ხე დავს კარ ვის ან კა რის ჭრილ
ში. „ქუქის” ჟეს ტე ბი “არამასკულინურად” რბი ლი 
და გა უ ბე და ვი ა. თა ვი დან მას ხე ლე ბით ვეც ნო ბით, 
რომ ლე ბიც არა მუშ ტად შეკ რუ ლი – რი თაც ბეწ ვე
უ ლის უამ რავ მა ძი ე ბელს შო რის ძა ლით უნ და და იმ
კ ვიდ როს თა ვი – არა მედ სუს ტი, თუმ ცა მოქ ნი ლი ა, 
ხან სო კოს ან კენ კ რას კრეფს, ხან თხილს არ ჩევს, 
რეცხავს და აცხობს. მარ თა ლი ა, ფორ ტ ში ჩა სუ ლი 
“ქუქი” ცდი ლობს, „ჭეშმარიტ კოვ ბო იდ” გარ და ი სა
ხოს, მაგ რამ მა ლე ვე შარ ვ ლის ტო ტე ბით და ი ფა რავს 
ჩექ მებს, კოვ ბო ის ერ თ ერთ მთა ვარ ატ რი ბუტს, 
რად გან ის მოკ ლე ბუ ლია რე ა ლურ ძა ლა უფ ლე ბას: 
ის არის “თეთრი კა ცი”, მაგ რამ არა “თეთრი ძა ლა
უფ ლე ბის კა ცი” და ეს გა რე მო მის თ ვი საც ისე თი ვე 
მტრუ ლი და სა ში ში ა, რო გორც მკვიდ რი მო სახ ლე
ო ბის თ ვის, მა ლე რე ზერ ვა ცი ა ში რომ აღ მოჩ ნ დე ბა.

თეთ რი ძა ლა უფ ლე ბის კა ცის რუ ტი ნუ ლი მო
ლო დი ნით აღ წერს კო ლო ნი ა ლიზ მის ის ტო რი
ას ლუკ რე ცია მარ ტე ლიც ზამაში (Zama, 2017), 
თუმ ცა მიყ რუ ე ბუ ლი პრო ვინ ცი ის კო რე ხი დო რი 
(ადმინისტრატორი) არც საკ მა რი სად თეთ რი და 
არც საკ მა რი სი ძა ლა უფ ლე ბის მქო ნე ა. ფილ მი, 
რომ ლის სი უ ჟე ტი ყო ველ დღი უ რო ბის ფრაგ მენ ტუ
ლი და უერ თი ერ თ გა დამ კ ვე თი მოქ მე დე ბე ბით იქ
მ ნე ბა, ხრწნა დი კო ლო ნი უ რი ძა ლა უფ ლე ბის სა ხედ 
აბ ს ტ რა ჰირ დე ბა.

თემა
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მარ ტელს შე უძ ლი ა, ფი ზი კუ რად შე საგ რ ძ ნო
ბი გა ხა დოს გა რე მო. მა გა ლი თად, ჭაობში თით ქოს 
გრძნობ აუტა ნე ლი სიცხის ნო ტიო ოხ შივ რის გან გა
წე ბილ სხე უ ლებს. ზამაც ატ მოს ფე რუ ლი ფილ მი ა. 
მას ში ყვე ლა ფე რი ლპო ბის მა ნიშ ნე ბე ლი ა: ვი ღა ცას 
ცი ებ  ცხე ლე ბა აქვს, ვი ღაც შა ვი ჭი რით კვდე ბა, ზა
მას ხე ლებს აჭ რი ან, ვი თომ და სო ცი ა ლურ ბან დიტ ვი
კუ ნია პორ ტოს – ყუ რებს, რომ ლებ საც გუ ბერ ნა ტო რი 
გულ ზე ჩა მო კი დებულს ამა ყად და ა ტა რებს, შავ კა ნი
ა ნი მსა ხუ რი გო გო ძა ლა დო ბის შე დე გად მუნ ჯ დე ბა 
და კოჭ ლ დე ბა... ულა მა ზე სი მი რა ჟი სე უ ლი პე ი ზა ჟიც 
და ჭა ო ბე ბუ ლი ა. ყვე ლა ეს დე ტა ლი ერთ დის ფუნ ქ
ცი ურ სხე უ ლად ერ თი ან დე ბა, რომ ლის არ სე ბო ბის 
დროც თით ქოს გა ჩე რე ბუ ლა. ერ თ მა ნეთ ში არე უ ლი 
ადა მი ა ნე ბი და ცხო ვე ლე ბი ცრუ მოძ რო ბე ბის, ცო ტა 
მის ტი კუ რი, გა ურ კ ვე ვე ლი წარ მო მავ ლო ბის ხმე ბი კი 
ბუნ დო ვა ნი პერ ს პექ ტი ვის გან ც დას ბა დებს.

ზამას ხში რად ადა რე ბენ აგირესა თუ 
ფიცკარალდოს, თუმ ცა ეს მსგავ სე ბა ზე და პი რუ ლია 
– მარ ტელს და მარ ცხე ბი სა და მარ ტო ო ბის ის ტო რია 
სულ სხვა რე გის ტ რ ში გა დაჰ ყავს. ზა მა არც ჰერ ცო
გი სე უ ლი შეშ ლი ლი “ზეკაცია” და არც დი ა დი იდე ით 
შეპყ რო ბი ლი, რო მელ საც ყვე ლას და ყვე ლა ფერს 
შეს წი რავს. პი რი ქით, ზა მას წი რა ვენ. ერ თა დერ თი, 
რაც მას უნ და, მი ტო ვე ბუ ლი პრო ვინ ცი ი დან უფ რო 
კომ ფორ ტულ ად გილ ზე და წი ნა უ რე ბა ა, მაგ რამ დამ
სა ხუ რე ბის მი უ ხე და ვად, “ჭეშმარიტ თეთ რ კა ნი ან” ეს
პა ნელ თან შე და რე ბით ის მა ინც რჩე ბა “ამერიკანოდ” 
(ამერიკაში და ბა დე ბუ ლი თეთ რ კა ნი ა ნი), რომ ლის ერ
თა დერ თი პრი ვი ლე გია ტახ ტის მსა ხუ რე ბის და ბა ლი 
რგო ლის ჩი ნოვ ნი კო ბა შე იძ ლე ბა იყოს.

ან ტო ნიო დი ბე ნე დე ტოს რო მა ნი, რომ ლის მი
ხედ ვი თაც არის ფილ მი გა და ღე ბუ ლი, იწყე ბა ზა მას 
ყოყ მა ნით, რაც არ გენ ტი ნე ლის იდენ ტო ბის გა ო რე
ბას გა მო ხა ტავს: “ვინ ვარ? ევ რო პე ლი თუ ლა თი
ნო ა მე რი კე ლი?” ზა მას თან მო კეკ ლუ ცე ქედ მა ღა ლი 
ეს პა ნე ლი გრა ფი ნია კი მას ეუბ ნე ბა, რომ “ევროპა 
სა უ კე თე სოა მათ თ ვის, ვი საც ის არ უნა ხავს” და სა
უბ რობს თოვ ლ ზე, რო მე ლიც თეთ რია და რო მე ლიც 
არ გენ ტი ნა ში არ არის. 

გენ დე რი, კლა სი, რა სა

ბე ბია ამ ბობ და, რომ თოვ ლი ელე გან ტუ რი ა... თოვ-
ლი ჩვენ თ ვის ევ რო პა ა. და ის თეთ რი ა. ჩვენ გვინ და, 

ვი ყოთ ევ რო პე ლე ბი. ჩვე ნი სა შუ ა ლო და მა ღა ლი 
კლა სი უმე ტე სად თეთ რია და და ბა ლი სო ცი ა ლუ-

რი კლა სი კი – ძი რი თა დად მკვიდ რი მო სახ ლე ო ბა. 
სწო რედ ეს ამ ყა რებს რა სიზ მ სა და წი ნას წარ გან-
წყო ბებს, რომ ლის გა ნაც ვერ გავ თა ვი სუფ ლ დით. 
ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა არა მარ ტო ღრმა ა, არა მედ 

ფუნ და მენ ტუ რი: მა ღა ლი კლა სის უუნა რო ბა, იდენ-
ტი ფი ცირ დეს და ბალ კლას თან, რო მე ლიც ქვეყ ნის 

უმ რავ ლე სო ბას წარ მო ად გენს.
ლუკ რე ცია მარ ტე ლი

ჩაგ ვ რის ფორ მე ბის გა და ჯაჭ ვუ ლო ბა კვე ბავს 
ჩაგ ვ რის სტრუქ ტუ რას. არა მხო ლოდ არ გენ ტი ნა ში, 

მთლი ა ნად ლა თი ნუ რი ამე რი კის მკვიდ რი მო სახ ლე
ო ბა დღემ დე პრო ცენ ტუ ლად უფ რო ღა რი ბი ა, ვიდ
რე ევ რო პუ ლი წარ მო შო ბის ლა თი ნო ა მე რი კე ლე ბი. 
ამი ტომ ეხე ბი რა კლასს, ეხე ბი რა სობ რივ პრობ
ლე მა საც და პი რი ქით. კო ლო ნი უ რი ძა ლა უფ ლე ბა 
საქ მი ა ნო ბის იერარ ქი უ ლო ბა შიც ვლინ დე ბა. ლა თი
ნუ რი ამე რი კის მკვიდ რი მო სახ ლე ო ბის თ ვის და საქ
მე ბის ძი რი თა დი სფე რო მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ა. 

ჩაგ ვ რის ამ სა უ კუ ნე ე ბით დამ კ ვიდ რე ბუ ლი 
ფორ მე ბის ჰარ მო ნი ულ თა ნა არ სე ბო ბას აჩ ვე ნებს 
ლი ლა ვი ლე სი სასტუმროს დამ ლა გე ბელ ში (La Ca-
marista, 2018). აქ სას ტუმ რო ერ თ გ ვა რი ტრან ზი ტუ
ლი სივ რ ცე ა, სა დაც უამ რა ვი ადა მი ა ნი გა დაკ ვეთს, 
მაგ რამ არ ხვდე ბა ერ თ მა ნეთს. ამ დე ჰუ მა ნი ზე ბულ 
სივ რ ცე ში მით უმე ტეს შე უმ ჩ ნე ვე ლია ევა სხვა მომ
სა ხუ რე პერ სო ნა ლის მსგავ სად. სტუმ რებს ის ძი
რი თა დად ლიფ ტ ში, კი დევ უფ რო და ვიწ რო ე ბულ 
სივ რ ცე ში ხვდე ბა, სა დაც სო ცი ა ლუ რი გა უცხო ე ბა 
გან სა კუთ რე ბით ხი ლუ ლი ხდე ბა. აქ პე რი ო დუ ლად 
სხვა დას ხ ვა ენა ზე მო ლა პა რა კე მა ღა ლი კლა სის 
ადა მი ა ნე ბი შე დი ან და გა მო დი ან, ისი ნი ლა ღე ბი 
და თავ და ჯე რე ბუ ლე ბი არი ან, ვერც ამ ჩ ნე ვენ ევას, 
რო მე ლიც თავ დახ რი ლი ჩუ მად დგას.

ვი ლე სი სა ინ ტე რე სო და შე მა წუ ხე ბელ ხერხს 
ირ ჩევს, რო დე საც თით ქოს სას ტუმ როს ინ ტე რი
ერ ში “ჩაკეტილ” ევას ადევ ნე ბუ ლი კა მე რა მის რუ
ტი ნულ საქ მი ა ნო ბას მიჰ ყ ვე ბა. ეს ევას შე მო საზღ
ვ რუ ლი სა არ სე ბო გა რე მო ა, სა ი და ნაც პირ ვე ლად 
მხო ლოდ ფი ნალ ში გა აღ წევს, მო უ ლოდ ნე ლად ანე
ბებს რა თავს სა მუ შა ოს.

ფი ნალ ში აღ წევს თავს იზო ლი რე ბულ და 
იერარ ქი ულ გა რე მოს ფა უს ტაც კლა უ დია ლი ო
სას მწუხარების რძე ში (La Teta Asustada, 2009), 
რო მე ლიც სა მე დი ცი ნო ან თ რო პო ლო გის კიმ ბერ
ლი ტა ი დო ნის წიგ ნის მი ხედ ვით არის გა და ღე ბუ
ლი. ტა ი დონ მა შე აგ რო ვა სა მო ქა ლა ქო ომის დროს 
(19801992) ერ თი მხრივ, მა ო ის ტი ტე რო რის ტე ბის 
(Sendero Luminoso) და მე ო რე მხრივ, ეროვ ნუ ლი არ
მი ის ჯა რის კა ცე ბის მი ერ გა უ პა ტი უ რე ბუ ლი ათა სო
ბით ად გი ლობ რი ვი (გლეხი) ქა ლის ის ტო რი ა, რომ
ლის მი ხედ ვი თაც მათ პოს ტ ტ რავ მულ სინ დ რო მებს 
იკ ვ ლევ და. ლი ო სა ამ ტექ ს ტებს ფილ მ ში თით ქ მის 
ან თ რო პო ლო გი უ რი სი ზუს ტით და ამა ვე დროს პო ე
ტურ ენა ზე გა და ი ტანს, რო მე ლიც ად გი ლობ რი ვე ბის 
მის ტი კურ წარ მოდ გე ნებ თან შერ წყ მუ ლი მა გი უ რი 
რე ა ლიზ მის ფორ მას მი ი ღებს (ოპერატორი ნა ტა შა 
ბრა ი ე რი ახერ ხებს, მომ ნუს ხ ვე ლი გა მო სა ხუ ლე ბა 
სი ღა რი ბის ეგ ზო ტი ზა ცი ად არ აქ ცი ოს). ტა ი დო
ნის აზ რით, გა უ პა ტი უ რე ბის შემ ზა რა ვი ის ტო რი
ე ბის კადრს გა რეთ გა ტა ნით ლი ო სა ხაზს უს ვამს 
პრობ ლე მის არა არ ტი კუ ლი რე ბუ ლო ბას, რო მელ
ზეც დღე საც გაკ ვ რით ან არ ლა პა რა კო ბენ. ლი ო სას 
თქმით კი, “ქვეყნებში, სა დაც რე ა ლო ბა უაღ რე სად 
მძი მე ა, მის ტი ციზ მი და მი თო ლო გი უ რი აზ როვ ნე ბა 
მაქ სი მა ლუ რად და მუხ ტუ ლია და ზოგ ჯერ ეს არის 
რე ა ლო ბის გა გე ბის ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა”. 

ამ არა არ ტი კუ ლი რე ბუ ლი პრობ ლე მის გა მო
სათ ქ მე ლად ლი ო სა მი მართვს სიმ ღე რას – ეს არის 
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მკვიდ რი უუფ ლე ბო ქა ლე ბის ენა. სიმ ღე რით ჰყვე
ბა (კეჩუას ენა ზე) ფა უს ტას დე და თა ვი სი გა უ პა
ტი უ რე ბის ის ტო რი ას, სიმ ღე რით ჰყვე ბა ფა უს ტა 
თა ვის ტკი ვილ ზე და დე დის გან მემ კ ვიდ რე ო ბით მი
ღე ბულ ტვირ თ ზე. ად გი ლობ რი ვე ბის რწმე ნით, გა
უ პა ტი უ რე ბის შე დე გად და ბა დე ბულ ბავშვს დე დის 
რძით გა და ე ცე მა ძა ლა დო ბის მწა რე გა მოც დი ლე ბა 
(ორიგინალში ფილ მის სა ხელ წო დე ბაა “შეშინებული 
ძუ ძუ”). ამ სიმ ღე რას მი ი ტა ცებ ს / მი ით ვი სებს მდი და
რი თეთ რი მუ სი კო სი, ისე ვე რო გორც სა უ კუ ნე ე ბის 
წინ ევ რო პა – კარ ტო ფი ლის კულ ტუ რას. ამ უკა ნას კ
ნელს ფა უს ტა გა უ პა ტი უ რე ბის ში შით სა შო ში იდებს. 
ავ თენ ტუ რი კულ ტუ რა და დე დი სე უ ლი წი ა ღი ერ
თი ან დე ბა, თუმ ცა სა კუ თარ (კულტურულ) სხე ულ
ში ჩა კეტ ვა დეს ტ რუქ ცი უ ლი ხდე ბა. ფა უს ტა მა შინ 
იძენს და იმაღ ლებს ხმას, რო დე საც მუ სი კოსს მი ტა
ცე ბუ ლი სიმ ღე რის გა მო უპი რის პირ დე ბა, რის შემ
დე გაც ლპო ბა მო რე ულ კარ ტო ფილ საც მო ი შო რებს 
სხე უ ლი დან და დე და საც გა და ას ვე ნებს მშობ ლი ურ 
სო ფელ ში. ის თა ვი სუფ ლ დე ბა დე დის ტვირ თის გან, 
თუმ ცა არა მას თან ემო ცი უ რი კავ ში რის გან. 

აქ აღარ რჩე ბა ად გი ლი დე და ქა ლიშ ვილს შო
რის ფრო ი დი სე უ ლი გან ხეთ ქი ლე ბის თ ვის.

დე და- ქა ლიშ ვი ლი – ერ თო ბა შე საძ ლე ბე ლია

დე და, იგ რ ძე ნი ეიფო რი ა, რო დე საც პირ ვე ლად 
გა ა ტა რე მან ქა ნა საკ რა მენ ტო ში? მე – კი. მინ დო და 

მეთ ქ ვა, მაგ რამ მა შინ არ ვლა პა რა კობ დით.

ფე მი ნის ტურ თე ო რი ებ ში დე დი სა და ქა ლიშ
ვი ლის სა კითხი ფრო იდ თან დის კუ სი ის ერ თ ერ თი 
მთა ვა რი სა კითხი ა, რად გან ეს უკა ნას კ ნე ლი აკ რი
ტი კებს რა პატ რი არ ქა ლურ სტრუქ ტუ რებს, ამა
ვე დის კურ სი დან აგებს დე და ქა ლიშ ვი ლის ურ თი
ერ თო ბის სქე მას, რო მე ლიც ოიდი პო სის მო დელს 
იმე ო რებს. ლუ სი ირი გა რეს თქმით, პატ რი არ ქა ტი, 
რო მე ლიც პა ტივს სცემს მა მი სა და ვა ჟის გე ნე ა ლო
გი ას და რომ ლის ის ტო რია ვა ჟებს შო რის შე ჯიბ
რის ის ტო რი ა ა, ამ მი თით ახალ გე ნე ა ლო გი ას წერს. 
რო დე საც ფრო ი დი მა მის პირ ვე ლად მკვლე ლო ბა ზე 
წერს, ამით ამ ყა რებს პატ რი არ ქა ლურ წეს რიგს და 
ავიწყ დე ბა უფ რო არ ქა უ ლი – დე დის მკვლე ლო ბა, 
რო მე ლიც სიმ ბო ლუ რად მუდ მი ვად შე უ ხორ ცე ბელ 
ჭრი ლო ბა ში, გა დაჭ რილ ჭიპ ლარ ში გა მოვ ლინ დე ბა. 
ახა ლი გე ნე ა ლო გი ის მი ხედ ვით, ჭიპ ლა რის ად გი ლას 
ფა ლო სი წა მო ი მარ თე ბა, ის ხდე ბა სამ ყა როს ცენ ტ
რი და მა ორ გა ნი ზე ბე ლი, რო მე ლიც აკონ ტ რო ლებს 
და გან დევ ნის დე დის / დე დი სად მი სურ ვილს (the de
sire of/for the mother). 

დე და ქა ლიშ ვი ლის ურ თი ერ თო ბის ზიგ ზა გე ბი 
თა ნა მედ რო ვე კი ნო ში უმე ტე სად თი ნე ი ჯე რო ბის 
თან მ დე ვი შფოთ ვის და სა კუ თარ თავ ში და ურ წ მუ
ნებ ლო ბის წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი პრო ცე სის ფონ ზე 
აისა ხე ბა, თუმ ცა ამა ვე დროს დე დის რე ა ბი ლი ტა
ცი ა საც ისა ხავს მიზ ნად. სექ სუ ა ლურ მა რე ვო ლუ
ცი ამ ქალს სექ სის უფ ლე ბას თან ერ თად შვილ ზე 
“ექსკლუზიური” პა სუ ხის მ გებ ლო ბაც “უბოძა”. მარ

ტო ხე ლა, უმუ შე ვა რი ახალ გაზ რ და დე დე ბის თ ვის 
შვი ლი, არც თუ იშ ვი ა თად, არა მად ლი, არა მედ წყევ
ლა ა, რო მელ შიც ხან თა ვი სი წა რუ მა ტებ ლო ბის მი
ზეზს, ხან ნა ად რევ ტვირთს, ხან მე ტო ქეს ხე და ვენ, 
რაც მათ მა მის კა ნო ნით ისე დაც შეზღუ დულ პი რად 
ცხოვ რე ბა სა და პი რად სივ რ ცეს აკარ გ ვი ნებს. ჯაკ
ლინ რო უ ზის თქმით, „დედები არ სე ბუ ლი წეს რი გის 
უპირ ვე ლე სი დამ რ ღ ვე ვე ბი არი ან. ისი ნი არა სო დეს 
არი ან ისე თე ბი, რო გო რა დაც ჩა ნან ან რო გო რა
დაც ყოფ ნა მო ეთხო ვე ბათ... უფ რო მარ ტი ვად რომ 
ვთქვათ, ვერც ერ თი ქა ლი, რო მე ლიც ოდეს მე ყო
ფი ლა დე და, ერ თი წა მი თაც ვერ და ი ჯე რებს იმას, 
რომ ის ყო ველ თ ვის და ყვე ლა ვი თა რე ბა ში კარ გი და 
კე თილ შო ბი ლი იყო”. 

ასე თი “არაკეთილშობილი” დე დაა ქე რა და სექ
სუ ა ლუ რი ჯო ა ნა ან დ რეა არ ნოლ დის აკვარიუმში 
(Fish Tank, 2009), რო მელ საც შვილ თან ურ თი ერ თო
ბა კი დევ უფ რო ეძა ბე ბა ახა ლი სიმ პა თი უ რი პარ ტ
ნი ო რის გა ჩე ნის შემ დეგ. არ ნოლ დი მო სა ლოდ ნე ლი 
ინ ცეს ტის სი უ ჟე ტურ ხაზს დე ლი კა ტუ რად და ეპა
ტა ჟუ რო ბის გა რე შე გა ივ ლის (რაც ბა ნა ლუ რიც იქ
ნე ბო და). დე დის ბო იფ რენ დ თან სექ სი მი ა სა და ჯო
ა ნას არა სა ბო ლოო კონ ფ ლიქ ტის, არა მედ პი რი ქით, 
მა თი და ახ ლო ე ბის წი ნა პი რო ბა ხდე ბა. ისი ნი ფი
ნალ ში პირ ვე ლად ცეკ ვა ვენ ერ თად – ცო ტა ჯი უ ტად 
და გა მომ წ ვე ვად, მაგ რამ ერ თ მა ნე თის პი რის პირ.

ერთ სა წოლ ში ერ თ მა ნე თის პი რის პირ მძი ნა
რე დე და შ ვი ლის კად რით იწყე ბა გრე ტა გერ ვი გის 
ლედი ბერ დი (Lady Bird, 2017). მე რე ერ თად ტი რი ან 
მრისხანების მტევ ნე ბის აუდი ო წიგ ნის მოს მე ნი სას, 
თუმ ცა აქ წყდე ბა მა თი იდი ლი ა, რაც კრის ტე ნის 
მო ტე ხი ლი ხე ლით და თა ბა შირ ზე წარ წე რით – fuck 
you, mom – მთავ რ დე ბა. 

კრის ტენს სძულს ყვე ლა ფე რი – თა ვი სი სა ხე
ლი, ამი ტომ ირ ქ მევს ლედი ბერდს, თა ვი სი სახ
ლი, სა დაც სა კუ თა რი აბა ზა ნა არ აქვს, პა ტა რა 
მო საწყე ნი ქა ლა ქი საკ რა მენ ტოც, რცხვე ნია მა
მის, რო მელ საც ძვე ლი მან ქა ნით მიჰ ყავს სკო
ლა ში. მთე ლი ეს აგ რე სია კი დე დას მი ე მარ თე ბა, 
რო მე ლიც თა ვი სი პრაგ მა ტიზ მით ლედი ბერდს  
“გაფრენის” სა შუ ა ლე ბას არ აძ ლევს. თუმ ცა ნი უ ი
ორ კ ში წას ვ ლის წინ დე და კრის ტენს უკ ვე არა მო
სა ბეზ რე ბელ რჩე ვებს აძ ლევს, არა მედ სიყ ვა რულს 
უხ ს ნის, რაც აქამ დე ვერ გა ა კე თა. ამ ჯე რა დაც არ 
იცის, რო გორ და იწყოს წე რა დაჭ მუჭ ნუ ლი და გა
დაყ რი ლი ქა ღალ დე ბის გრო ვას თან მჯდარ მა. დე
და ქა ლიშ ვი ლის სა ლა პა რა კო ენა ჯერ კი დევ მო
სა ძებ ნი ა, თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლი. მარ ტი ვად. ისე, 
რო გორც უკ ვე ნი უ ი ორ კ ში ჩა სუ ლი კრის ტე ნი პა
სუ ხობს: “დედა, გა მარ ჯო ბა. მიყ ვარ ხარ”.

“გზაზე შევ ხ ვ დე ბით”

სახ ლი, ეს უბ რა ლოდ სიტყ ვაა ან ის, 
რა საც ში ნა გა ნად ატა რებ.

თუ რა მე მუდ მი ვად ამა ფო რი ა ქე ბე ლი იმი ჯი არ
სე ბობს კი ნო ში, ერ თ ერ თია ეს გაშ ლი ლი პრე რი ე ბი 
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თუ გზატ კე ცი ლე ბი და ოდი სევ სის მო ნა თე სა ვე მო
ხე ტი ა ლე გმი რე ბი, რომ ლე ბიც ფიქ რო ბენ, რომ “შინ 
დაბ რუ ნე ბის დრო ჯერ არ დამ დ გა რა”. ქლო ჟა ოს 
მომთაბარეთა მი წის (Nomadland, 2020) პერ სო ნა
ჟე ბის თ ვის “შინ დაბ რუ ნე ბის შე უძ ლებ ლო ბა” არა 
არ ჩე ვა ნი, არა მედ გიგ ე კო ნო მი კის იძუ ლე ბა ა. თუმ
ცა ხე ტი ა ლი თან და თან მა თი ცხოვ რე ბის შეგ ნე ბულ 
წე სად იქ ცე ვა და ფილ მიც სო ცი ა ლუ რი დრა მი დან 
ფი ლო სო ფი ურ რო უდ  მუ ვიდ ტრან ს ფორ მირ დე ბა.

ფილმს სა ფუძ ვ ლად უდევს ჯე სი კა ბრუ დე რის 
მომთაბარეთა მი წა: გა დარ ჩე ნა 21-ე სა უ კუ ნის ამე-
რი კა ში, რო მე ლიც ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის შე დე გად 
უსახ ლ კა როდ, უმუ შევ რად და და ნა ზო გის გა რე შე 
დარ ჩე ნი ლი, უმე ტე სად ასაკ ში შე სუ ლი ადა მი ა ნე
ბის ცხოვ რე ბას ასა ხავს. სე ზო ნუ რი სა მუ შოს ძი ე
ბა ში ისი ნი და უს რუ ლებ ლად გა და ად გილ დე ბი ან. 
სხვა რე ა ლურ პერ სო ნა ჟებ თან ერ თად ფილ მ ში ბობ 
უელ სიც ჩნდე ბა, რო მე ლიც ეკო ნო მი კუ რი რე ცე სი ის 
შემ დეგ ამე რი კა ში დაწყე ბუ ლი მომ თა ბა რე ო ბის ერ
თ ერ თი მთა ვა რი იდე ო ლო გი ა. “უცნაური ის არის, 
რომ არა თუ ვი ღებთ დო ლა რის, ბაზ რის ტი რა ნი
ას, არა მედ ვი ღებთ სი ხა რუ ლით” – მი მარ თავს ის 
შეკ რე ბა ზე მომ თა ბა რე ებს, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი 
ცხოვ რე ბის წე სით ამ ტი რა ნი ის მორ ჩი ლე ბა ზე ამ
ბო ბენ უარს.

ფილ მის სივ რ ცუ ლი ტრა ექ ტო რი აც ისე ვი თარ
დე ბა, რომ ძი რი თა დად ჩა კე ტი ლი ინ ტე რი ე რე ბი დან 
თან და თან გაშ ლილ ლან დ შაფ ტებ ში გა და ი ნაც ვ

ლებს. ოპე რა ტო რი ჯო შუა ჯე იმს რი ჩარ დი ფარ თო
ფო კუ სი ან კად რებ სა და უსაზღ ვ რო ჰო რი ზონ ტებს 
ჰა ე რით ავ სებს, რაც გა მო სა ხუ ლე ბას არა შთამ
ბეჭ დავ მო ნუ მენ ტუ რო ბას, არა მედ ინ ტი მუ რო ბას 
სძენს. ეს უსაზღ ვ რო ბა ხდე ბა ფერ ნის “შინ”, მი სი 
სუ ლი ე რი გან წყო ბის გა მომ ხატ ვე ლი, რო მე ლიც თა
ვი სუფ ლე ბი სა და მარ ტო ო ბის წი ნა აღ მ დე გობ რივ 
სუ რათს აერ თი ა ნებს.

მომ თა ბა რე ო ბა ჟი ა ოს თან ამე რი კის კულ
ტუ რის ნა წი ლად წარ მოჩ ნ დე ბა, რომ ლის მი თო
ლო გი ურ სა ხე ებ სა და მო ტი ვებს იკ ვ ლევს თა ვის 
ფილ მებ ში. თუმ ცა მის თ ვის ეს იმი ჯე ბი არ არის 
საკ რა ლუ რი (ჟიაოს თქმით, ჩი ნეთ ში ამე რი კუ ლი 
კი ნოს ნახ ვის შე საძ ლებ ლო ბა არ ჰქონ და), ამი
ტო მაც ექ ცე ვა ჟანრს თა ვი სუფ ლად – უფ რო სწო
რად, არც იყე ნებს ჟან რის კა ნო ნებს, ისე რო გორც 
წი ნა ფილ მ ში მხედარი (The Rider, 2017), სა დაც 
სამ ხ რე თი და კო ტას რე ზერ ვა ცი ა ში მცხოვ რე ბი 
ბი ჭის თ ვის კოვ ბო ის პრო ფე სია და რო დე ო ში მო
ნა წი ლე ო ბა არა იმ დე ნად მას კუ ლი ნუ რი იმი ჯის 
დამ კ ვიდ რე ბა, რამ დე ნა დაც გა დარ ჩე ნის ერ თა
დერ თი პერ ს პექ ტი ვა ა. თუმ ცა ამა ვე დროს მა
რა დი უ ლი ოც ნე ბა და სწრაფ ვაც არის, რომ ლის 
გა რე შე არ სე ბო ბა ნე ლი, უსას რუ ლო კვდო მის 
პრო ცე სი იქ ნე ბო და. 

რო გორც ჟიაო ერ თ ერთ ინ ტერ ვი უ ში ამ ბობს, 
“მათ, ვის თ ვი საც მხო ლოდ გა დარ ჩე ნა არა საკ მა რი
სი ა, სჭირ დე ბათ იმე დი. და ეს იმე დი გზა ში ა”.  

კადრი ფილმიდან აკვარიუმი
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„ყოველთვის სწორი 
    დროა დასაბადებლად“

ანუკა ლომიძე

სიზ მა რი ცხად ში არე უ ლი გვაქვს და ფხიზ
ლებს გვძი ნავს, ისე თი დრო ა. ყო ვე ლი 
დი ლა თით ქოს თა ვი დან ითხოვს და დას
ტუ რე ბას, რომ რე ა ლო ბა, რო მელ შიც 
მოვ ხ ვ დით, გას ც და მა ი ას (ილუზია, მა გია 

– რედ. შე ნიშ ვ ნა) და აქ, ჩვენ ირ გ ვ ლივ, ავი თა რებს 
ახალ სი უ ჟეტს, წარ სულ ში ნა ნა ხი ფილ მე ბი დან 
რომ ჩაგ ვე ლე ქა. 

მთე ლი აგ ვის ტო თავს ვა რი დებ დი 
ნაშუადღევის ქსე ლებს (Meshes of the Afternoon, 
1943), მინ დო და, ტექ ს ტი რო მე ლი მე სხვა ნა მუ შევ
რის კად რით და მეწყო, თუმ ცა, ალე სილ სარ კი ა ნი 
სიკ ვ დი ლის ხა ტი, ყვა ვი ლით ხელ ში, ეკ რა ნე ბი დან 
– სიზ მარ ში ნა ნახ სიზ მ რებ შიც კი გა აქ ტი ურ და... 
ასე მოხ და, რომ კი ნოს ავან გარ დ ში მყო ფი სა მი 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი თა ო ბის ქა ლი ავ ტო რის – ჟერ მენ 
დი უ ლა კის, მაია დე რე ნი სა და პი პი ლო ტი რის ტის 
– შე სა ხებ თხრო ბას არაქ რო ნო ლო გი უ რი თან მიმ
დევ რო ბით და ვიწყებ. 

„შემოქმედებითი აქ ტის მთა ვა რი არ სი დრო
ით და სივ რ ცით მა ნი პუ ლი რე ბა ა ო”, ამე რი კუ ლი 
ავან გარ დის დე დად წო დე ბუ ლი მაია დე რე ნი ჯერ 
კი დევ კა მე რას თან შე ხე ბამ დე იმე ო რებ და. რო დე
საც ვი ზუ ა ლურ იერ სა ხე ებს ტექ ს ტად აქ ცევ და, 
იკ ვ ლევ და მე ზო ა მე რი კუ ლი კულ ტუ რის წე სებს, 
ქმნი და ლექ სებს და ჰა ი ტის ვუ დუს ტომ ზე ეთ ნოგ
რა ფი ულ ჩა ნა წე რებს აწარ მო ებ და. 

ვუ დუს ხალ ხის თ ვის მუ სი კა და ცეკ ვა ლოც
ვის მთა ვა რი ატ რი ბუ ტე ბია – ტრან სულ მდგო მა
რე ო ბამ დე ასუ ლი მოძ რა ო ბა თა თან მიმ დევ რო ბა, 
რომ ლის დრო საც ღმერ თე ბი თხოვ ნებს ის მე ნენ 
და მადლს გზავ ნი ან. ამ ტრა დი ცი ებ თან პირ ვე ლი 
კონ ტაქ ტის სა შუ ა ლე ბა დე რენს ბროდ ვე ის ქო რე
ოგ რა ფის კა ტე რი ნა დენ ჰე მის მეშ ვე ო ბით მი ე ცა, 

რო მელ თა ნაც მდივ ნის პო ზი ცი ა ზე მუ შა ობ და. 
მომ დევ ნო გე ზად კი გუ გენ ჰა ი მის სტი პენ დი ის მი
ღე ბა და ჰა ი ტი ზე რი ტუ ა ლე ბის შეს წავ ლა იქ ცა (ის 
არის პირ ვე ლი ქა ლი, რო მელ მაც ამ ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რის მი ღე ბა შეძ ლო), სა დაც ად გი ლობ
რი ვებს შო რის ნდო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ სა რი
ტუ ა ლო წრე ში თვი თო ნაც ჩად გა. 

1917 წლის 29 აპ რილს ქა ლაქ კი ევ ში ელე
ო ნო რა დე რენ კოვ ს კა ი ად და ბა დე ბუ ლი, 40იანი 
წლე ბი დან „წყლის”, „ილუზიის”, მის ტი კუ რი მა ი ას 
სა ხე ლით ცხოვ რობს. მტკი ცედ სჯე რო და, რომ სა
ხე ლის შეც ვ ლას შე ეძ ლო, შე ეც ვა ლა სა სი ცოცხ ლო 
ვიბ რა ცია რე ა ლო ბა ში. გვა რი მა ნამ დე, ბავ შ ვო ბა
ში გა მო უც ვა ლეს: 20იან წლებ ში, რო დე საც მა მამ 
ოჯა ხი სა მო ქა ლა ქო არე უ ლო ბას გა ა რი და და უკ
რა ი ნი დან ამე რი კა ში გა და იყ ვა ნა. 

ფი ნან სუ რად და მო უ კი დე ბელს, წარ მა ტე ბუ ლი 
ექი მი სა და ფსი ქო თე რა პევ ტის შვილს, შვე ი ცა რი ა
სა და საფ რან გეთ შიც მო უ წია სწავ ლა და ცხოვ რე
ბა. გარ კ ვე უ ლი დრო ით ჰო ლი ვუდ თა ნაც ჰქონ და 
შე ხე ბა, ამ უკა ნას კ ნელს კი ნო ინ დუს ტ რი ა ში შექ
მ ნი ლი სტან დარ ტე ბით ამე რი კუ ლი კი ნოს მო ნო
პო ლი ზე ბის თ ვის მწვა ვედ აკ რი ტი კებ და და ვი ზუ
ა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის შე მოქ მე დე ბი თი ფორ მე ბის 
გან ვი თა რე ბის და მაბ რ კო ლებ ლად გა ნი ხი ლავ და.

„მე ვი ღებ ნა მუ შევ რებს იმ ბი უ ჯე ტით, რო
მელ საც ჰო ლი ვუ დი მხო ლოდ ტუ ჩის საცხ ზე ხარ
ჯავს... შე მოქ მე დე ბი თი თა ვი სუფ ლე ბის მქო ნე 
მოყ ვა რუ ლი რე ჟი სო რი არა სო დეს უნ და სწი რავ
დეს ვი ზუ ა ლურ დრა მა ტუ ლო ბა სა და სი ლა მა ზეს 
სიტყ ვა თა ნა კადს... გა უ თა ვე ბელ მოქ მე დე ბა სა და 
სი უ ჟე ტე ბის ახ ს ნას, იმის თ ვის რომ შე ი ნარ ჩუ ნოს 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი აუდი ტო რი ა, 90 წუ თის გან
მავ ლო ბა ში... იმის ნაც ვ ლად, რომ გა მო ი გო ნოთ 
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სი უ ჟე ტი, რო მე ლიც წინ მი დის, გა მო ი ყე ნეთ მოძ
რა ო ბა, თუნ დაც: ქა რის, წყლის, ბავ შ ვე ბის, ადა მი
ა ნე ბი სა და ლიფ ტე ბის, ბურ თის... იმ ლექ სის სა
ხედ, რო მე ლიც და ი ტევ და ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილს. 
სა კუ თა რი თა ვი სუფ ლე ბა კი მი მარ თეთ ვი ზუ ა ლუ
რი იდე ე ბით ექ ს პე რი მენ ტი რე ბის კენ”.  

ასე, ხაზ გას მით ან ტი ჰო ლი ვუ დუ რი გან წყო ბით 
ცდი ლობ და, შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა და მო უ კი დებ ლო ბა 
და თა ვი სუ ფა ლი მიდ გო მა შე მოქ მე დე ბის მი მართ; 
ხედ ვით, რო მე ლიც ევ რო პუ ლი ავან გარ დის დე დის 
ჟერ მენ დი უ ლა კის მი ერ 20იან წლებ ში დაწყე ბუ
ლი „სუფთა კი ნოს თ ვის” ბრძო ლის გაგ რ ძე ლე ბად 
შეგ ვიძ ლი ა, და ვი ნა ხოთ. 

დე რე ნის ხედ ვა ახ ლოს არის დი უ ლა კის შე
მოქ მე დე ბი თი ბი ოგ რა ფი ის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ფო ტო გე ნი ის თე ო რი ას თან, რო მელ შიც კი ნოს 
ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ გე ბის გან შე მოქ მე დე ბი თი 
ელე მენ ტე ბის ქვეც ნო ბი ე რი, სიღ რ მი სე უ ლი ჭრი
ლი გა მო არ ჩევს. ჭეშ მა რი ტად ფო ტო გე ნუ რად 
მხო ლოდ ის შე იძ ლე ბა მოგ ვევ ლი ნოს, რაც გა აზ
რე ბუ ლია და გო ნივ რუ ლად შექ მ ნი ლი. კი ნე მა ტოგ
რა ფი ულ გა მო სა ხუ ლე ბას ვი ზუ ა ლუ რი სი ლა მა ზე 
კი არა, კად რის გა მომ სახ ვე ლო ბა გან საზღ ვ რავს. 
ადა მი ა ნე ბი სა თუ ნივ თე ბის ეკ რან ზე მოხ ვედ რა კი 
ბევ რად მე ტი ა, ვიდ რე გა რეგ ნუ ლი, ზე და პი რუ ლი 
წარ მოდ გე ნის შექ მ ნა მათ შე სა ხებ. 

კი ნო ში თვით გა მო ხატ ვის ახალ ხერ ხებს ჟერ
მენ დი უ ლა კი მთე ლი შე მოქ მე დე ბი თი ცხოვ რე ბის 
გან მავ ლო ბა ში იძი ებ და და მი მარ თავ და. დე რე ნის 
მსგავ სად, ხაზ გას მით ფე მი ნის ტუ რი იდე ე ბი სა და 
სამ ყა რო ში ქა ლის თვით დამ კ ვიდ რე ბის თე მებ
ზე ჯერ კი დევ 1915 წლამ დე, პა რი ზის ერ თ ერ თი 
ფე მი ნის ტუ რი გა მო ცე მის ჟურ ნა ლის ტად ყოფ ნის 
დროს მუ შა ობ და. ქალ თა უფ ლე ბე ბის თ ვის ბრძო

ლის მნიშ ვ ნე ლო ვან პე რი ოდ ში თავ გა მო დე ბით იბ
რ ძო და, რო გორც აქ ტი ვის ტი და რამ დე ნი მე სა მო
ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ის დამ ფუძ ნე ბე ლი. 

“კინემატოგრაფიული გა მომ სახ ვე ლო ბა მრა
ვალ ფე რო ვა ნია და მოქ ნი ლი. ბუ ნებ რივ მოქ მე დე
ბა სა და არ ს ში ცდი ლობს, გა მო ი ჭი როს ცხოვ რე ბა 
და მო ახ ვედ როს ეკ რან ზე... კი ნო თა ვი სი მოძ რა
ვი გა მო სა ხუ ლე ბე ბის ქარ ბორ ბა ლა თი გვაწ ვ დის 
იმას, რა ზეც ჩვენ ყვე ლა ნი ვოც ნე ბობთ. ყვე ლა ფერ 
იმას, რაც ცნო ბი ე რი დან შე იძ ლე ბა გას ხ ლ ტეს. 
საზღ ვ რე ბი სა და მან ძი ლე ბის გა ნა თე ბით შე მო
აქვს მსოფ ლი ოს ცხოვ რე ბა თი თო ე უ ლი ჩვენ გა ნის 
ცხოვ რე ბა ში ო” – წერ და. 

ევ რო პუ ლი ავან გარ დის ის ტო რი ი სა და თე ო
რი ის გან ვი თა რე ბა ში დი უ ლა კის ტექ ს ტებს, ლექ
ცი ებს, გა მოს ვ ლებ სა თუ ნა მუ შევ რებს იმ დე ნად 
დი დი ად გი ლი უჭი რავს და ტო ვე ბულ კი ნო მემ კ ვიდ
რე ო ბას თან შე და რე ბით, რომ შე იძ ლე ბა შე მოქ მე
დე ბით სცე ნა ზე მი სი, რო გორც ქა ლის, თვით დამ
კ ვიდ რე ბის თ ვის ბრძო ლის ხა ზი დღეს ნაკ ლე ბად 
აქ ცენ ტი რე ბუ ლი ჩან დეს. 

თუმ ცა, დე რენ თან შე და რე ბით, მი სი გზა 
„სიურრეალისტების საძ მოს” შო რის ბევ რად რთუ
ლი გა სავ ლე ლი იყო: 

ჯერ კი დევ ანდალუსიურ ნა გა ზამ დე (Un chien 
andalou, 1929), ან ტო ნენ არ ტოს წიგ ნის მი ხედ ვით 
გა და ღე ბუ ლი პირ ვე ლი სი ურ რე ა ლის ტუ რი კონ
ცეფ ცი ის ფილ მი, დი უ ლა კის ნიჟარა და მღვდელ-
მ სა ხუ რი (La Coquille et le clergyman, 1928) იმ დე
ნად გა ჯე რე ბუ ლია რა დი კა ლუ რი ფე მი ნის ტუ რი 
ნა რა ტი ვით, რომ გა და ღე ბის პე რი ოდ ში დი უ ლაკს 
პრინ ცი პუ ლი კა მა თი უწევ და სცე ნა რის ავ ტორ
თან, რო მელ საც სა კუ თა რი ტექ ს ტის ფილ მად 
ქცე ვის შე სა ხებ ბევ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ხედ ვა 
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ჰქონ და. დი უ ლა კი, რო გორც რე ჟი სო რი, თვი თო
ნაც აღი ა რებ და, რომ მის მი ერ და ნა ხუ ლი სი უ ჟე ტი 
გან ს ხ ვა ვე ბო და პირ ველ წყა როს გან, მით უმე ტეს, 
იმ მო მენ ტებ ში, სა დაც თვი თონ არ ტოს აღ წე რა 
არის ბუნ დო ვა ნი. დი უ ლა კი ცდი ლობს, აირი დოს 
თხრო ბის სრუ ლი არარ სე ბო ბა, მკვეთ რი მოქ მე დე
ბე ბი, შო კის მომ გ ვ რე ლი იერ სა ხე ე ბი და სცე ნარ ში 
არ სე ბუ ლი სას ტი კი ეპი ზო დე ბი – შე და რე ბით მსუ
ბუ ქად გან ვი თა რე ბუ ლი თხრო ბის სა სარ გებ ლოდ. 

პატ რი არ ქა ტის, ეკ ლე სი ი სა და კა ცის სექ სუ
ა ლო ბის ვი ზუ ა ლურ კრი ტი კას სი ურ რე ა ლის ტე ბი 
პრე მი ე რა ზე არა სე რი ო ზუ ლი, დამ ცი ნა ვი გან წყო
ბით შეხ ვ დ ნენ. რამ დე ნი მე მათ გან მა კი ფილ მის 
ავ ტო რის შე სა ფა სებ ლად სიტყ ვა „ძროხაც” წა მო
ის რო ლა. კა ცე ბის სა ზო გა დო ე ბა უკ მა ყო ფი ლე ბას 
ვერ მა ლავ და რამ დე ნი მე წლის წი ნაც, პირ ველ 
რე ა ლუ რად ფე მი ნის ტურ კი ნო ნა მუ შევ რად აღი
ა რე ბუ ლი მოღიმარი მა დამ ბო დეს (La Souriante 
Madame Beudet, 1923) ჩვე ნე ბა ზე, რო მელ შიც 
ჟერ მენ დი უ ლაკ მა მო მა ბეზ რე ბე ლი, უღიმ ღა მო 
ქორ წი ნე ბის გან თა ვის დაღ წე ვის მსურ ვე ლი ქა ლის 
პორ ტ რე ტი და ხა ტა...

1927 წლის ნო ემ ბერ ში დი უ ლა კი გა მომ ცემ
ლო ბა ახალი ფრან გუ ლი რე ვი უს ხელ მ ძღ ვა ნელს 
ოფი ცი ა ლუ რი წე რი ლით მი მარ თავს და მოკ რ ძა
ლე ბით აუწყებს, რომ სტა ტი ა ში, რო მელ შიც ცო
ტა ხნის წინ ან ტო ნენ არ ტოს სცე ნა რის მი ხედ ვით 
გა და ღე ბუ ლი ფილ მის შე სა ხებ წერ დ ნენ, მი სი, რო
გორც ავ ტო რის და სა ხე ლე ბა ჰქონ დათ გა მორ ჩე
ნი ლი”. არ ტოს ბო ლომ დე სჯე რო და, რომ ქალ მა 
მი სი სცე ნა რი გა ა ფუ ჭა, იმის შე სა ხებ კი, რო მე ლი 
არის პირ ვე ლი სი ურ რე ა ლის ტუ რი ნა მუ შე ვა რი კი
ნოს ის ტო რი ა ში სალ ვა დორ და ლი სა და ლუ ის ბუ
ნი უ ე ლის არა ნაკ ლებ ეპა ტა ჟუ რი პრე მი ე რის შემ
დეგ, დღემ დე და ვო ბენ. 

დი უ ლა კის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო თა მა მი, 
და მო უ კი დე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით კი ნო წარ
მო ე ბის „შედარებით ბუ ნებ რივ, და უ ლა ქავ ფორ
მას თან” დაბ რუ ნე ბა და ცხოვ რე ბი სე უ ლი მოძ რა
ო ბის ხედ ვი სა და რიტ მის წარ მოდ გე ნით „სუფთა 
კი ნოს” მი ღე ბა, რაც სტი ლის ტუ რად საკ მა ოდ 
ჰგავს დე რე ნის პრინ ციპს. 

მაია დე რენ მა სა დოქ ტო რო ნაშ რო მი ან გ
ლო ა მე რი კულ პო ე ტურ ავან გარ დ ზე ფრან გუ ლი 
სიმ ბო ლიზ მის გავ ლე ნას მი უძღ ვ ნა, ის კარ გად 
იც ნობ და 20იანი წლე ბის კი ნო ნა მუ შევ რებ საც, 
თუმ ცა, ყო ველ თ ვის ხაზ გას მით აღ ნიშ ნავ და, რომ 
მის ფილ მებს არა ნა ი რი კავ ში რი არ ჰქონ და სი
ურ რე ა ლიზ მ თან. არაფ რით იღებ და შე ფა სე ბას, 
რო დე საც ნაშუადღევის ქსე ლებს ანდალუსიური 
ნა გა ზის „ქალურ ვერ სი ად” გა ნი ხი ლავ დ ნენ და 
თვლი და, რომ მის თ ვის ვი ზუ ა ლურ აზ რობ რი ვი 
ნა კა დის ცნო ბი ე რი კონ ტ რო ლი ბევ რად მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი იყო, ვიდ რე სი ურ რე ა ლის ტე ბის თ ვის 
ჩვე უ ლი „ავტომატური წე რის” ტექ ნი კა, რომ ლის 
დრო საც ფრო ი დის ტუ ლი თე ო რია რა ცი ო ნა ლუ
რად იჭ რე ბო და ირა ცი ო ნა ლურ შრე ებ ში. სა უბ
რობ დ ნენ იმა საც, რომ მის პო ე ტურ ნა მუ შე ვარს 

რე ა ლო ბის დრო ი სა და სივ რ ცის რღვე ვის ჟან კოქ
ტო სე უ ლი ელ ფე რი დაჰ კ რავს, თუმ ცა დე რენს პა
სუ ხი უც ვ ლე ლი ჰქონ და: კოქ ტოს პოეტის სის ხ ლის 
ავ ტო რო ბის თ ვის უდი დეს პა ტივს ვცემ, მაგ რამ ეს 
ფილ მი საკ მა ოდ გვი ან ვნა ხე იმის თ ვის, რომ ნა მუ
შევ რე ბი მი სი ზე გავ ლე ნით შე მექ მ ნა ო.

ქა ლე ბის შე მოქ მე დე ბა ში მუდ მი ვად კა ცი ავ
ტო რე ბი სა და მას კუ ლი ნუ რი კულ ტუ რის თ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ზე გავ ლე ნე ბის ძი ე ბა შემ ფა
სე ბელ თა უმ რავ ლე სო ბა ში ერ თ გ ვარ ნორ მულ 
ქცე ვა დაა გამ ჯ და რი. 

მაია დე რე ნის ქმარს ალექ სან დერ ჰა მიდ საც, 
რო მე ლიც ნაშუადღევის ქსე ლე ბის თა ნა ო პე რა ტო
რი იყო, ცოლ თან პირ ვე ლი გან ხეთ ქი ლე ბა სა ავ
ტო რო პო ზი ცი ე ბის გა ნა წი ლე ბის გა მო მო უ ვი და, 
თუმ ცა დე რე ნის ინ დი ვი დუ ა ლიზ მ სა და თვით
მ ყო ფა დო ბა ზე სხვა დას ხ ვა დროს მის გარ შე მო 
შეკ რე ბი ლი ავან გარ დის ტი კა ცი ავ ტო რე ბის მი
ხედ ვი თაც შეგ ვიძ ლია ვიმ ს ჯე ლოთ, რომ ლე ბიც, 
გარ კ ვე ულ წი ლად, თვი თონ იღებ დ ნენ ინ ს პი რა ცი
ა სა და ენერ გი ას ამ და მო უ კი დე ბე ლი, თავ და ჯე რე
ბუ ლი, მუ დამ ძლი ე რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის თ ვის 
მზად მ ყო ფი ქა ლის გან, რომ ლის თ ვი საც კი ნო სიზ
მ რი სა და ცხა დის გა სა ყარ ზე შექ მ ნი ლი რი ტუ ა ლუ
რი რე ა ლო ბა იყო.

ნიუ იორ კის გრინ ვიჩ ვი ლი ჯის უბან ში, დე რე
ნი სა და ჰა მი დის სახ ლ ში ხში რად იკ რი ბე ბოდ ნენ 
ექ ს პე რი მენ ტა ლის ტი არ ტის ტე ბი, რომ ლე ბიც მა ი
ას მი ერ შე თა ვა ზე ბულ ეზო თე რულ პრაქ ტი კებ შიც 

თემა
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იღებ დ ნენ მო ნა წი ლე ო ბას.
1944 წელს მარ სელ დი უ შან თან ერ თად და

იწყო მუ შა ო ბა ჯადოქრების აკ ვან ზე, სა დაც მა
გი უ რი, ოკულ ტუ რი სიმ ბო ლო ე ბი სა და დი უ შა ნის 
ნა მუ შევ რე ბის ვი ზუ ა ლუ რი დი ა ლო გი და უს რუ ლე
ბელ ეპი ზო დე ბა დაა გა და ღე ბუ ლი. სა ვა რა უ დოდ, 
ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ფილ მი გა და ღე ბის პრო ცეს ში ვე 
გახ და დე რე ნის თ ვის უინ ტე რე სო, რად გან თა ნამ
შ რომ ლო ბი სას მე ტი აქ ცენ ტი დი უ შა ნის შე მოქ მე
დე ბა ზე მო დი ო და. 

კომ პო ზი ტორ ჯონ ქე იჯ თან, პო ეტ ჰა რი სონ 
ტე ი ლორ თან და ჰა მიდ თან თა ნამ შ რომ ლო ბი თაა 
გა და ღე ბუ ლი ქა ლუ რი თვით ძი ე ბი სა და სა ზო გა
დო ებ რი ვი თა მა შე ბის თე მა ზე შექ მ ნი ლი ფილ მი 
ხმელეთზე (At Land, 1944), რო მელ შიც ოკე ა ნის 
სა ნა პი რო ზე გა მო რი ყუ ლი დე რე ნი სიზ მ რი სე ულ 
გა რე მო ში წყალ თან, კლდე ებ თან, ადა მი ა ნებ თან 
შე ხე ბით მოგ ზა უ რობს. ბო ლოს კი ისევ უბ რუნ დე
ბა სა ნა პი როს, სა დაც ცხოვ რე ბი სე უ ლი ჭად რა კის 
მო რიგ პარ ტი ა ში ჩარ თუ ლი სა კუ თა რი თა ვის რამ
დე ნი მე ვერ სი ას ხვდე ბა და ხმე ლეთ ზე მი მობ ნე ულ 
ქვებს და ნი ჟა რებს ეწა ფე ბა შე საგ რო ვებ ლად. რო
გორც ამ ბო ბენ, სა ძი ნე ბე ლი სავ სე ჰქონ და სწო
რედ ასე თი ქვე ბით, სიმ ბო ლო ე ბით, თი ლის მე ბი თა 
და ამუ ლე ტე ბით, ჭე რი კი მო ჭი ქუ ლი იყო ნი ჟა
რე ბით, რომ ლე ბიც სა ღა მოს გა ნა თე ბა ზე ჯა დოს
ნუ რად იწყებ დ ნენ ლიც ლიცს. მაია დე რე ნი 1961 
წელს 44 წლის ასაკ ში გარ და იც ვა ლა. ამ ფი ტა მი ნის 
ჭარ ბი დო ზი სა და სა მე გობ რო ში „კარგად ვარ”, 

„საოცრება მაქ სის” სა ხე ლით ცნო ბი ლი ექი მის 
მაქს იაკობ სო ნის მი ერ გა მო წე რი ლი აბე ბის მი ღე
ბის შე დე გად. ჩვე უ ლი პრაქ ტი კის დროს ტრან ს ში 
მყოფ მა სხვა სამ ყა რო ში გა და ა ბი ჯა. მი სი ფერ ფ ლი 
რი გით მე სა მე ქმარ მა, პერ ფორ მან სის არ ტის ტ მა 
და კომ პო ზი ტორ მა ტე ი ჯი იტომ ფუ ძი ა მას მთი
დან გა ფან ტა დე და მი წა ზე.

1920იან წლებ ში დაწყე ბუ ლი ქა ლი ავ ტო რე
ბის ნა რა ტი ვი ექ ს პე რი მენ ტულ კი ნო ში დღემ დე 
გრძელ დე ბა. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი შე საძ
ლებ ლო ბე ბი სა და რე სურ სე ბის გა ჩე ნის პა რა ლე
ლუ რად, ძი რი თა დი სა კითხე ბი იგი ვე რჩე ბა: ხშირ 
შემ თხ ვე ვა ში, დრო ის სვლას თან ერ თად, დე და 
დე და მი წის, გა რე მოს დაც ვი თი თე მე ბით, ში შე ბის 
დაძ ლე ვი სა და თა ნას წო რო ბის იდე ე ბით კი დევ 
უფ რო გამ დიდ რე ბუ ლი. 

2009 წელს შვე ი ცა რი ე ლი ვი დე ო არ ტის ტი და 
ექ ს პე რი მენ ტუ ლი კი ნოს რე ჟი სო რი პი პი ლო ტი 
რის ტი პეპერმინტაში (Pepperminta) რი გი თი ქა
ლის რამ დე ნი მედღი ან ის ტო რი ას გვიყ ვე ბა, რო
მე ლიც, გარ დაც ვ ლი ლი ბე ბი ის და რი გე ბე ბით 
გაძ ლი ე რე ბუ ლი, გზა ზე შე ძე ნილ გან ს ხ ვა ვე ბულ 
მე გობ რებ თან ერ თად ცდი ლობს, დაძ ლი ოს სა ზო
გა დო ებ რი ვი წნე ხი, დას ვას კითხ ვე ბი და თა მა მად 
ეძე ბოს პა სუ ხე ბი იქ, სა დაც ეს ყვე ლას აზ რით მი უ
ღე ბე ლი ა. „ჩვენ ყვე ლა ნი ვუშ ვებთ შეც დო მებს და 
ეს ძა ლი ან გემ რი ე ლი ა” – მღე რი ან მი სი გმი რე ბი და 
ჯა დოს ნუ რი ფე რე ბის კომ ბი ნა ცი ით, ახა ლი თვა
ლით ხე და ვენ იდენ ტო ბა გაც ლი ლი ადა მი ა ნე ბით 
სავ სე გა რე მოს. სივ რ ცეს, სა დაც დრო ა, და უ პი
რის პირ დე მი უ ღე ბელ რე ლი გი ურ თუ პატ რი არ ქა
ლურ ხედ ვებს და შე იყ ვა რო, და ა ფა სო ბუ ნე ბას თან 
შერ წყ მუ ლი შე ნი თა ვი ისე თი, რო გო რიც ხარ, სა
ნამ ცხოვ რობ. არა ფე რია სა ში ში და სა ზიზღა რი, 
რაც კი ადა მი ა ნის არ სე ბო ბას და სხე ულს ეხე ბა. 
საკ რა ლურ ბარ ძიმ ში „დაცულ” პირ ვე ლი მენ ს ტ რუ
ა ცი ის სის ხ ლ თან შე ხე ბი სას კი მი სი პერ სო ნა ჟე ბი 
თან ხ მ დე ბი ან, რომ „წითელი კარ გი ა”.

ფე მი ნის ტუ რი ხა ზი პი პი ლო ტის ვი დე ო ინ ს
ტა ლა ცი ებ შიც მკვეთ რია და თვა ლის მომ ჭ რე ლი, 
მძაფ რად ფე რა დი ეფექ ტე ბით იზი დავს მა ყუ
რე ბელს. თი თო ე ულ მათ გან ში ვხვდე ბით ფო
ტო გე ნი ის პრინ ცი პით და ნა ხულ ელე მენ ტებს, 
რომ ლებ შიც სხე უ ლი სა თუ სხვა ფორ მე ბის სი ლა
მა ზის აღ ქ მა მხო ლოდ ში ნა არ სის გა აზ რე ბით და 
მას თან ვი ზუ ა ლუ რი შე ხე ბით ხდე ბა შე საძ ლე ბე
ლი. „პოლიტიკურად შე იძ ლე ბა ფე მი ნის ტი ვარ, 
თუმ ცა პი რა დად მე სუ ლაც არ ვარ ფე მი ნის ტი. 
ჩემს შე მოქ მე დე ბა ში ქა ლის იერ სა ხე არ გუ ლის
ხ მობს მხო ლოდ ქა ლებს. თი თო ე უ ლი მათ გა ნი 
ყვე ლა ადა მი ა ნის სა ხე ლით გა მო დის”... გან მარ
ტავს პი პი ლო ტი რის ტი და ქა ლის სხე უ ლი სა თუ 
იდენ ტო ბის რე ა ლო ბას თან მი მარ თე ბა ში შეს წავ
ლის მცდე ლო ბებს ნა მუ შევ რი დან ნა მუ შე ვარ ში 
აგ რ ძე ლებს: 1986 წლის პირ ველ ვი დე ო ში არ 
ვარ გო გო ნა, რო მე ლიც ბევრს კარ გავს (I’m Not 
The Girl Who Misses Much) წელს ზე მოთ თით ქ
მის შიშ ვე ლი, ეპა ტა ჟუ რად ცეკ ვავს კა მე რის წინ 
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და სულ უფ რო მე ტი სიმ ძაფ რით გვი მე ო რებს, რომ არა ფერს 
კარ გავს, თით ქოს ზურგს გვი მაგ რებს და გვარ წ მუ ნებს, რომ 
რო გო რიც უნ და იყოს ჩვე ნი გა რეგ ნო ბა, ქცე ვა თუ არ ჩე
ვა ნი ცხოვ რე ბა ში – და სა კარ გი არა ფე რი ა. პიკელპორნოში 
(Pikelporno) შეყ ვა რე ბუ ლი წყვი ლის შიშ ვე ლი სხე უ ლე ბის 
მსხვი ლი კად რე ბი ირე ვა ბუ ნე ბის ნა წი ლებ თან და გა და დის 
კოს მო სურ გან ზო მი ლე ბა ში, სა დაც ბა ლა ხი, ყვა ვი ლი, კა ნის 
ფაქ ტუ რა და „ცის მტვე რი” თა ნაბ რად იქ ცევს ყუ რადღე ბას, 
რო გორც სამ ყა როს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დე ტა ლე ბის გან შექ მ ნი
ლი ერ თი ა ნო ბა. 

ვი დე ო ინ ს ტა ლა ცი ა ში ოდესმე ყვე ლა ფერ ზე მე ტი ა (Ever is 
Over All) ვუ ყუ რებთ ყვა ვი ლით „შეიარაღებულ” ქალს, რო მე
ლიც თავ და ჯე რე ბუ ლად მოძ რა ობს ქუ ჩა ში, მშვი დი სა ხით, გა
მე ტე ბით ლე წავს მან ქა ნის შუ შებს და პა რა ლე ლურ გა მო სა ხუ
ლე ბა ში ეხე ბა ეგ ზო ტი კუ რი მცე ნა რე ე ბით სავ სე მდე ლოს... ამ 
ქუ ჩა ზე, ცი ვი ას ფალ ტი სა და რკი ნის მან ქა ნე ბის ნაც ვ ლად რომ 
უნ და ყვა ო დეს... ბუ ნე ბა ქა ლის ხე ლით და ყვა ვი ლის „ძალით”, 

სარ კი სა და მი ნის ნამ ს ხ ვ რე ვე ბით უს წორ დე ბა ტექ ნო ლო გი ურ 
გა რე მოს, რო მელ მაც დაგ ვა ვიწყა, რო გო რია ცხოვ რე ბა ბე ტო
ნის კედ ლებ სა თუ გა მო ნა ბოლ ქ ვის ღრუბ ლებს მიღ მა... 

ბუ ნებ რი ვი თან მიმ დევ რო ბე ბი სა და კა ნონ ზო მი ე რე ბე ბის 
ჯაჭ ვის ჩვე ნე ბით მისი ნა მუ შევ რე ბი, ძი რი თა დად, მა ინც ზე
ი მია და შე საძ ლებ ლო ბე ბის უშ რე ტი წყა რო. პი პი ლო ტის თ ვის 
დაკ რ ძალ ვის სცე ნა საც კი სადღე სას წა უ ლო ელ ფე რი ახ ლავს: 
გა მო სამ შ ვი დო ბე ბე ლი რი ტუ ა ლი იეროგ ლი ფე ბით სა ხე ე ბის 
მო ხატ ვი თა და ფერ თა მო რი გი კომ ბი ნა ცი ით, ერთ წრე ში 
დგო მით, უკ ვე ჩა ტარ და. სა ჰა ე რო ბუშ ტებ შებ მუ ლი სა რე ცე ლი 
ასა კო ვა ნი მე გო ბა რი ქა ლის სხე უ ლით ცის კენ მი ი წევს. გარ
დაც ვა ლე ბა მხო ლოდ დი დი ცე მი ნე ბა ა... ბუშ ტე ბი სკდე ბა და 
სა ზე ი მო ფო ი ერ ვერ კის ნა ფეთ ქე ბი ვით ქვე მოთ ჩა მო დის. ასე 
სრულ დე ბა კი დევ ერ თი ციკ ლი და იკ ვ რე ბა კა ნონ ზო მი ე რე ბის 
წრე ფი ზი კურ სამ ყა რო ში, სა დაც, რო გორც პე პერ მინ ტა იტყო
და, „ყოველთვის სწო რი დროა და სა ბა დებ ლად” და თან, შემ თხ
ვე ვით არა ვის არა ვინ ხვდე ბა...  

თემა
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კი ნოს და ქა ლე ბის სა კითხი პე რი ო დუ
ლად მიბ რუნ დე ბა ხოლ მე ან მე ვუბ რუნ
დე ბი იმ გა მოწ ვე ვე ბი თა და წი ნა აღ მ დე
გო ბე ბით სავ სე ამ ბებს, რაც ფილ მებს 
ან მათ უკან მდგომ ქა ლებს ეხე ბა. ეს 

სტა ტია არც კვლე ვა ა, არც რა მე სტა ტის ტი კა ზე 
დაყ რ დ ნო ბით და წე რი ლი ტექ ს ტი. ეს უბ რა ლოდ 
რამ დე ნი მე სა კითხის ირ გ ვ ლივ მსჯე ლო ბა ა, რო
მე ლიც პე რი ო დუ ლად თავს მახ სე ნებს ხოლ მე. 
ამი ტომ, ყვე ლა ფერ თან ერ თად, ის ძვე ლი სტა ტი
ე ბის, ბლო გე ბის და ინ ტერ ვი უ ე ბის ამო ნა რი დე
ბის გა ნაც შედ გე ბა, რა ზეც ჯერ  ჯე რო ბით აზ რი 
არ შემ ც ვ ლი ა. მას წარ სუ ლის და მო მავ ლის ბუ მე
რან გის ფორ მა აქვს, ჩემ სა და იმ ქა ლებს შო რის, 
რომ ლე ბიც ჩვე ნი პრო ფე სი უ ლი შთა გო ნე ბი სა და 
პრო ფე სი უ ლი რე ა ლი ზე ბის თ ვის ერ თ გ ვა რი მუ ზე
ბი არი ან. 

მახ სენ დე ბა ხოლ მე, რომ ჩემს ამ ბი ცი ებ სა და 
წა მოწყე ბებ ში ყო ველ თ ვის მხარ ში მდგო მი ოჯა ხი 
კი ნო თი ჩე მი და ინ ტე რე სე ბის წი ნა აღ მ დეგ წა ვი და, 
რად გან დარ წ მუ ნე ბუ ლი იყო, რომ ახალ გაზ რ და 
გა მო უც დე ლი ქა ლი ვერ გა ვუძ ლებ დი მას კუ ლი ნუ
რი ინ დუს ტ რი ის მძი მე და და უნ დო ბელ პი რო ბებს.

ეს ამ ბა ვი მა ში ნაც გა მახ სენ და, რო დე საც რამ
დე ნი მე თვის წინ ჩემ მა მე გო ბარ მა და კო ლე გამ 
თა ვი სი სა ლექ ციო კურ სის მოწ ვე ულ ლექ ტო რად 
და მი ძა ხა, სა დაც იმ შთა გო ნე ბებ ზე უნ და მე ლა პა
რა კა, რა მაც ჩე მი პრო ფე სი უ ლი და პი რა დი ფორ
მი რე ბა გა ნა პი რო ბა, ერ თ გ ვა რად მო ნიშ ნა ის სა
კითხე ბი და პრობ ლე მე ბი, რაც მა ინ ტე რე სებს ან 
რა მაც იმ ფორ მებ ზე იმოქ მე და, რო გორც ამ თე
მებ ზე ვლა პა რა კობ. რო დე საც ლექ ცი ა ზე ვფიქ
რობ დი, ისე და ემ თხ ვა, რომ მხო ლოდ ქა ლი ავ ტო
რე ბის სა ხე ლე ბი ამო მი ტივ ტივ და. რა თქმა უნ და, 
ეს ნამ დ ვი ლად არ გა მო რიცხავს კა ცი ავ ტო რე ბის 
როლს ჩემ ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, მაგ რამ მუ შა ო ბი სას 
გა ვი აზ რე, რომ კონ ცენ ტ რა ცია უნე ბუ რად სწო
რედ ქა ლებ ზე შე ჩერ და. ეს არც კა ცებ ზე თავ
დას ხ მად ჩავ თ ვა ლე და არც მა თი შე მოქ მე დე ბის 
დაკ ნი ნე ბად, თუმ ცა სტუ დენ ტის გან შე ნიშ ვ ნაც კი 
მი ვი ღე, რომ მათ “ფემინისტურ ინ დოქ ტ რი ნი ზა

ცი ას” ვახ დენ დი. 
რო დე საც ვლა პა რა კობთ ქა ლებ ზე და კი ნო

ზე ან ქა ლებ სა და ხე ლოვ ნე ბის სხვა ნე ბის მი ერ 
დარ გ ზე, რო მელ საც უპი რო ბოდ სა უ კუ ნე ე ბის 
გან მავ ლო ბა ში მას კუ ლი ნურ სივ რ ცედ აღ ვიქ ვამ
დით, იქ თავ დას ხ მის თ ვი საც მზად უნ და ვი ყოთ 
და იმის ასახ ს ნე ლა დაც, რომ ამით კა ცის როლს 
კი არ ვაკ ნი ნებთ, არა მედ ქა ლის ად გილს და მნიშ
ვ ნე ლო ბა საც გა მოვ ყოფთ. რო გორც ვირ ჯი ნია 
ვულ ფი თა ვის ცნო ბილ ესე ში საკუთარი ოთა ხი 
წერს, “ანონიმური ყო ველ თ ვის იყო ქა ლი”. თუ ამ 
“ანონიმურობის” ცნე ბის კი დევ უფ რო გა ფარ თო
ე ბა ზე და მის თ ვის კი დევ უფ რო დი დი მნიშ ვ ნე ლო
ბის მი ნი ჭე ბა ზე ვი ფიქ რებთ, არ უნ და დაგ ვა ვიწყ
დეს არა მარ ტო ქა ლი რე ჟი სო რე ბი, არა მედ ყვე ლა 
იმ ქა ლის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი, რო მე ლიც კი ნოს 
შემ თხ ვე ვა ში კა მე რის ან მო ნი ტო რის უკან დგას. 

ერ თ ერთ ასეთ ქალ ზე ამ ბა ვი თა ნა მედ რო
ვე დო კუ მენ ტურ მა კი ნომ შე მოგ ვი ნა ხა. ქეთ რინ 
ებერ ტის ფილმს ზივა პოს ტე კი, ფილმ „შოას“ 
მე მონ ტა ჟე (2018) ჰქვია და ის ზი ვა პოს ტეკ ზე ა, 
კლოდ ლან ც მა ნის გახ მა უ რე ბუ ლი ფილ მის შოას 
(1985) მე მონ ტა ჟე ზე და რა ღაც კუთხით ამ ფილ
მის თა ნა ავ ტორ ზეც. ალ ბათ რთუ ლია ნა ხო ადა
მი ა ნი, ვი საც ჰო ლო კოს ტის შე სა ხებ გა და ღე ბულ 
ამ უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ფილ მ ზე არ სმე ნია ან ის არ 
უნა ხავს, მაგ რამ ცო ტამ თუ იცის ამ ბა ვი მის მე
მონ ტა ჟე ქალ ზე. ქეთ რინ ებერ ტის ფილ მის ნახ
ვის შემ დეგ რე ჟი სორ თან რამ დე ნი მე ინ ტერ ვიუ 
წა ვი კითხე, მა თი წა კითხ ვის მე რე კი უფ რო ცხა
დი გახ და, რომ ამ ფილ მ მა არა მარ ტო შე მო ი ნა
ხა, არა მედ ახა ლი სი ცოცხ ლე მის ცა ფილმ შოას, 
რომ ლის ულე ვი მა სა ლის და ლა გე ბის უკან სწო
რედ ქა ლი მე მონ ტა ჟე და ბნელ სა მონ ტა ჟო ოთახ
ში გა ტა რე ბუ ლი მი სი 6 წე ლი იყო. 

რე ჟი სო რი ინ ტერ ვი უ ში იმა ზე სა უბ რობს, რო
გორ ცდი ლობს ჰო ლო კოს ტის ერ თ ერ თი მთა ვა რი 
აღ მ ნუს ხ ვე ლი, ლან ც მა ნი, ზი ვა პოს ტე კის კვა ლის 
წაშ ლას მი სი ფილ მის შექ მ ნის პრო ცე სი დან. ებერ
ტის ფილ მ ში თვი თონ პოს ტე კი იხ სე ნებს, რო გორ 
უნ დო და რე ჟი სორ თან ერ თად დგო მა ფილმ შოას 
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პრე მი ე რა ზე და რო გორ არი დებ და წარ მა ტე ბის 
ბუ რუს ში გახ ვე უ ლი ლან ც მა ნი მას თავს მი ლოც
ვე ბის მი ღე ბი სას. 

ინ ტერ ვი უ ში ებერ ტი ერთ სა ინ ტე რე სო ამ ბავს 
ჰყვე ბა, რო მე ლიც ბევ რი კომ პ ლექ სუ რი ნი უ ან სის 
და დრო ის მა ნიშ ნე ბე ლი ა. ცნო ბი ლი ამ ბა ვი ა, რომ 
კლოდ ლან ც მა ნი და ინ ტე ლექ ტუ ა ლი სი მონ დე 
ბო ვუ ა რი საყ ვარ ლე ბი იყ ვ ნენ. სწო რედ ფე მი ნიზ
მის საწყი სებ თან მდგომ მა და ჩემ თ ვის მნიშ ვ ნე
ლო ვან მა, მაგ რამ ამ ბი ვა ლენ ტურ მა ბო ვუ არ მა და
წე რა შოაზე ტექ ს ტი მი სი გა მოს ვ ლი სას, რო მე ლიც 
გა ზეთ ლე მონ დ ში გა მოქ ვეყ ნ და. ებერ ტი ჰყვე
ბა, რომ ბო ვუ ა რი ამ ტექ ს ტ ში სამ ჯერ ახ სე ნებს 
ფილ მის მონ ტაჟს, ერ თ გან კი პირ და პირ ამ ბობს: 
“კლოდ ლან ც მა ნის შე უ და რე ბე ლი მონ ტა ჟი”. ეს 
ტექ ს ტი შოაზე წიგ ნის პრო ლო გი უნ და გამ ხ და რი
ყო, თუმ ცა გაბ რა ზე ბულ მა და უგუ ლე ბელ ყო ფილ
მა ზი ვამ პირ ვე ლად მა შინ ამო ი ღო ხმა და თქვა, 
რომ ეს ლან ც მა ნის მონ ტა ჟი სუ ლაც არ არის. 
თუმ ცა მი სი სა ხე ლის ხსე ნე ბის ნაც ვ ლად რე დაქ
ტო რებ მა სიტყ ვა “მონტაჟი” “კონსტრუქციით” 
ჩა ა ნაც ვ ლეს – “კლოდ ლან ც მა ნის შე უ და რე ბე ლი 
კონ ს ტ რუქ ცი ა”. 

ამ ამ ბავ ზე ისევ ვირ ჯი ნია ვულ ფის 
“ანონიმურობა” მახ სენ დე ბა – ნი ჭი ე რი ავ ტო რი 
კა ცის მცდე ლო ბა, ის ტო რი ის ფურ ც ლე ბი დან ამო
შა ლოს ქა ლის დამ სა ხუ რე ბა, რომ ლის გა რე შე ამ 
უნი კა ლურ ფილმს არ ექ ნე ბო და ის “სტრუქტურა” 
ან “კონსტრუქცია”, რო მე ლიც მას გა მორ ჩე ულს 
ხდის. გარ კ ვე ულ წი ლად ირო ნი უ ლიც კი არის, 
ლან ც მა ნი, რო მე ლიც ერ თი მხრივ ის ტო რი ის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლის “რეკონსტრუქციას” 
ცდი ლობს და ლან ც მა ნი, რომ ლის შე მოქ მე დე ბი თი 
ეგო ზი ვა პოს ტე კის წვლი ლის წაშ ლას ახერ ხებს, 

სა ნამ მას სხვა ქა ლი რე ჟი სო რი არ აღ მო ა ჩენს. 
პოს ტეკ ზე დო კუ მენ ტუ რი ფილ მის ნახ ვის 

შემ დეგ იმ პრო ფე სი ებ ზე ვფიქ რობ დი, რომ ლე
ბიც უახ ლო ეს წარ სულ ში “მეორად” პრო ფე სი ე ბად 
აღიქ მე ბო და ან ტექ ნო ლო გი ურ გან ვი თა რე ბამ დე 
მხო ლოდ ქა ლებს ეკუთ ვ ნო და. მათ შო რის ალ
ბათ მე მონ ტა ჟე ე ბიც არი ან, რომ ლე ბიც თა ვი სი 
გე ნე ტი კუ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი უნა რე ბის გა
მო ფი რის გამ ჟ ღავ ნე ბის და შე წე ბე ბის რთულ და 
რუ ტი ნულ სა მუ შა ოს ფი ლიგ რა ნუ ლი ტექ ნი კით 
ას რუ ლებ დ ნენ, სა ნამ ვი დე ო მონ ტა ჟი მთლი ა ნად 
ციფ რუ ლი გახ დე ბო და. გა იხ სე ნეთ ძვე ლი ფილ
მე ბის ტიტ რე ბი და ქა ლე ბის სა ხე ლე ბი ამ ტიტ
რებ ში, რომ ლე ბიც ან რე ჟი სო რის ასის ტენ ტე ბი, 
ან მე მონ ტა ჟე ე ბი, კოს ტი უ მე ბის მხატ ვ რე ბი, გრი
მი ო რე ბი ან კას ტინ გის რე ჟი სო რე ბი არი ან. კი
ნოს ის ტო რი ი დან ამოშ ლი ლი ქა ლე ბი, რო მელ თა 
სა ხე ლე ბი ტიტ რე ბის მიღ მა არა სო დეს გაგ ვი გი ა, 
თუმ ცა ამ კო ლექ ტი უ რი ხე ლოვ ნე ბის ჟან რ ში მა თი 
წვლი ლი ყო ველ თ ვის დი დი იყო. 

თუ ამ დაკ ვირ ვე ბას კი დევ გავ ყ ვე ბით, და ვი
ნა ხავთ, რომ ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის ან 
ქა ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის წინ წა მო წე ვის მი უ
ხე და ვად, კი ნო ში ჯერ კი დევ არის პრო ფე სი ე ბი, 
რომ ლე ბიც ისევ კა ცებ თან ასო ცირ დე ბა. მა გა
ლი თად, რამ დე ნი ოპე რა ტო რი ქა ლი გახ სენ დე
ბათ? ქა ლი გამ ნა თე ბე ლი? ქა ლი კომ პო ზი ტო რი? 
გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, კი ნო სა და სა რეკ ლა მო 
კლი პე ბის გა და სა ღებ მო ედ ნებ ზე და ი ნა ხავთ რე
ჟი სო რის ასის ტენტ, პრო დი უ სერ, გრი მი ორ, კოს
ტი უ მე ბის მხატ ვარ, კას ტინ გის რე ჟი სორ ქა ლებს, 
რომ ლე ბიც, ისე ვე რო გორც სახ ლ ში, კომ ფორტს 
უქ მ ნი ან დე მი ურგს, კაც რე ჟი სორს, რომ ლის ქმნი
ლე ბე ბის უკან “მეორადი” პრო ფე სი ე ბის მქო ნე ქა
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ლე ბის მთე ლი ჯა რი დგას. მი უ ხე და ვად ქა ლე ბის 
წარ მა ტე ბი სა კი ნო ში, რო დე საც დღეს ვლა პა რა
კობთ კი ნო ზე, მა ინც უფ რო ვლა პა რა კობთ კაც 
რე ჟი სო რებ ზე, რომ ლებ მაც შე დევ რი შექ მ ნეს 
და არა სო დეს იმ ქა ლებ ზე, რო მელ თა და უ ღა ლავ 
შრო მა ზე დგას უამ რა ვი წარ მა ტე ბუ ლი ან წა რუ მა
ტე ბე ლი ფილ მი. 

რამ დე ნი მე წლის წინ ლა იფ ცი გის კი ნო ფეს
ტი ვალ ზე ქარ თულ დო კუ მენ ტურ კი ნო ზე გვქონ
და დის კუ სია ქა ლე ბის პერ ს პექ ტი ვით. მას შემ დეგ 
ხში რად ვაკ ვირ დე ბი ხოლ მე კი ნო ცენ ტ რის სა
კონ კურ სო კო მი სი ის წევ რე ბის სი ებს და შე მად
გენ ლო ბა ში ძი რი თა დად მა ინც კა ცებს ვხე დავ, 
მარ თა ლია ეს ტენ დენ ცია ნელ  ნე ლა იც ვ ლე ბა, 
მაგ რამ მა ინც ხში რად შე მიმ ჩ ნე ვი ა, რო გორ ელა
პა რა კე ბი ან კო მი სი ის წევ რი კა ცე ბი ფი ნან სებ ზე 
ჯგუ ფის წევრ მა მა კა ცებს, რად გან ეს ინ დუს ტ რია 
პრო ფე სი ო ნალ და შემ დ გარ ქალს, ბევ რი გა მოწ
ვე ვის გა და ლახ ვის მი უ ხე და ვად, მა ინც რო გორც 
მუდ მივ პა ტა რა გო გოს, ისე უყუ რებს, რო მელ საც 
თა ვი სი “ისტერიულობის” გა მო არაფ რის მარ თ
ვა არ შე უძ ლი ა, არც ბი უ ჯე ტის, არც გა და სა ღე ბი 
მო ედ ნის და ა. შ..

ქა ლებს, რომ ლე ბიც ვმუ შა ობთ, მარ თ ლა 
გვაქვს იმა ზე ბევ რად დი დი გა მოწ ვე ვე ბი, ვიდ
რე იმა ზე ფიქ რი, თუ რო გორ აღიქ ვამს ჩვე ნი კო
ლე გე ბის მა მა კა ცუ რი მზე რა ჩვენს პრო ფე სი ო
ნა ლიზმს. მა გა ლი თად, იმის მუდ მი ვი გან ს ჯა და 
სინ დი სის ქენ ჯ ნა, რას აკე თე ბენ ჩვე ნი შვი ლე ბი 
მა შინ, რო დე საც ჩვენ ამ არა ნორ მა ლურ სამ ყა რო
ში პრო ფე სი უ ლი და შე მოქ მე დე ბი თი რე ა ლი ზა
ცი ის თ ვის ვიბ რ ძ ვით. რად გან შვი ლი ა ნი ქა ლე ბი, 
რომ ლებ საც მუ შა ო ბა უნ დათ, მუდ მი ვი სინ დი სის 
ქენ ჯ ნით იტან ჯე ბი ან, რო დე საც კვი რე ბის გან
მავ ლო ბა ში გა და ღე ბა ზე არი ან, რო დე საც სახ
ლ ში არი ან და ბევ რი სა მუ შაო აქვთ ან რო დე საც 
სახ ლ ში ბავშვს ზრდი ან და თან იმის ში ში აქვთ, 
რომ ამის გა მო შე იძ ლე ბა ყვე ლა პრო ცესს მოს წყ
დ ნენ. ეს სა კითხიც ტა ბუ ა, რად გან ეს არ ჩე ვა ნის 
სა კითხი არ არის, არა მედ იმ სის ტე მის და სამ ყა
როს შეც დო მა ა, რო მელ შიც ვარ სე ბობთ და სა დაც 
არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბა სი ნამ დ ვი ლე ში მხო ლოდ 
პრი ვი ლე გი რე ბულ ქა ლებს აქვთ. ზი ვა პოს ტე კიც 
დარ დით იხ სე ნებს თა ვის შვილ თან ურ თი ერ თო
ბის და ნაკ ლისს, რო დე საც 6 წლის გან მავ ლო ბა ში 
მი სი მთა ვა რი საზ რუ ნა ვი ფილმ შოაზე გა ნუწყ
ვე ტე ლი ფიქ რი იყო. შოას სა მუ შა ო ე ბის ინ ტენ სი
უ რო ბის მი უ ხე და ვად, რთუ ლი ა, არ გა უ გო და არ 
მიხ ვ დე, რას გუ ლის ხ მობს პოს ტე კი, რად გან ქა ლი 
პრო ფე სი ო ნა ლის ფიქ რე ბის ფე ნებ ში ყვე ლა ნა ი რი 
და კა ვე ბუ ლო ბის და ხელ შეწყო ბის პა რა ლე ლუ რად 
არის ფიქ რი შვილ ზე, რო მე ლიც გაბ მუ ლად, უწყ
ვე ტი ში ში ნი ვით მიჰ ყ ვე ბა ნე ბის მი ერ საქ მი ა ნო ბას, 
რაც უნ და ჩამ თ რე ვი და მომ ნუს ხ ვე ლი იყოს ის. 

ყვე ლა ფერ თან ერ თად, ისიც არ უნ და დაგ ვა
ვიწყ დეს, რა მდგო მა რე ო ბა შია ჩვე ნი სა გან მა ნათ
ლებ ლო სის ტე მა, სა დაც შე მოქ მე დე ბი თი პრო ფე
სი ე ბის სწავ ლე ბის კუთხით უდი დე სი ჩა ვარ დ ნა ა, 

რაც ქალს და კაცს ერ თ ნა ი რად ეხე ბა და რაც სა
ბო ლოო ჯამ ში, თუ არ გა გი მარ თ ლა, შენს პრო ფე
სი ულ გან ვი თა რე ბას სა რეკ ლა მო სა მომ ხ მა რებ ლო 
ინ დუს ტ რი ის ხა ხა ში და ტო ვებს ან სა ტე ლე ვი ზიო 
სფე როს სტე რი ლურ სივ რ ცე ში გა და ის ვ რის. თუმ
ცა, კი ნოს გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ამ ზე და პი რულ ინ
დუს ტ რი ებ შიც კი, სა დაც გა ცი ლე ბით მე ტი შე მო
სა ვა ლი ა, თით ქ მის არ ცერ თი რე ჟი სო რი ქა ლი არ 
მახ სენ დე ბა, უფ რო ნაკ ლე ბი ოპე რა ტო რი და ა. შ.. 

ამ ბო ბენ, რომ ჩვენს სივ რ ცე ში ყვე ლა ზე მე ტი 
ქა ლი რე ჟი სო რი მა ინც დო კუ მენ ტურ კი ნო ში მუ
შა ობს, სფე რო ში, რო მე ლიც ტექ ნო ლო გი უ რი გან
ვი თა რე ბის ეპო ქა ში სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევს, იყო 
ყვე ლა ფე რი – სრულ ყო ფი ლი ავ ტო რი. რა თქმა 
უნ და, ეს არც დი დი და შე რე უ ლი ჯგუ ფის არ სე ბო
ბას გა მო რიცხავს წარ მო ე ბის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე, 
უბ რა ლოდ, აქ ცენტს აკე თებს ამ დარ გის შე საძ
ლებ ლო ბებ ზე, შე აღ წიო ისეთ ად გი ლებ ში, სა დაც 
ზოგ ჯერ მხო ლოდ რამ დე ნი მე ადა მი ა ნის ად გი ლი 
შე იძ ლე ბა იყოს, სა დაც ემ პა თი ის და მოს მე ნის გა
ცი ლე ბით დი დი უნა რი გჭირ დე ბა და სა დაც გა
ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი თან ხე ბი კმა რა, ვიდ რე მხატ
ვ რუ ლი კი ნოს გა და ღე ბი სას. რად გან ფე მი ნიზ მი 
ჩაგ რულ თა ხმის გა გე ბას გუ ლის ხ მობს, თა ნა მედ
რო ვე ხე ლო ვა ნი დღეს ფე მი ნის ტი ხე ლო ვა ნი უნ
და იყოს, ავ ტო რი, რო მე ლიც აყუ რა დებს ყო ველ
დღი უ რო ბას და დაკ ვირ ვე ბით და სიფ რ თხი ლით 
მო აქვს სათ ქ მე ლი მა ყუ რებ ლამ დე. დო კუ მენ ტუ რი 
თუ ექ ს პე რი მენ ტუ ლი, ზღვარ ზე მყო ფი ფორ მე
ბი კი ამ ჩვენ მიღ მა არ სე ბულ სამ ყა როს ყვე ლა ზე 
მგრძნო ბი ა რედ და მკვეთ რად ასა ხავს. თან, დო
კუ მენ ტუ რი და ექ ს პე რი მენ ტუ ლი ფორ მე ბი ჩვენ ში 
ხომ დღემ დე ისე დაც მე ო რად დარ გად აღიქ მე ბა, 
შე სა ბა მი სად, აქ უფ რო მე ტი ქა ლის ად გი ლი რჩე
ბა, დამ სა ხუ რე ბუ ლად. 

დღეს ქა ლე ბის ხმე ბი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 
სხვა დას ხ ვა სა პა სუ ხის მ გებ ლო და სა ჯა რო სივ რ
ცე ში ყვე ლა ზე მე ტად გვჭირ დე ბა და არა მარ ტო 
ხე ლოვ ნე ბა ში. და თუ ამ ეტაპ ზე ჩვე ნი რა მე სივ რ
ცე ში მოხ ვედ რა კვო ტი რე ბის სქე მებს მო ითხოვს, 
ამა ში გან სა კუთ რე ბულს ვე რა ფერს ვხე დავ, რად
გან სწო რედ ქა ლი პრო ფე სი ო ნა ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა 
არ ცერთ სფე რო ში არ გვაქვს. მე ტი გა ნათ ლე ბა 
ქა ლე ბის თ ვის მეტ არ ჩე ვანს ნიშ ნავს, იმის გაც
ნო ბი ე რე ბას, რომ სამ ყა რო ში გა ცი ლე ბით მე ტი 
პრო ფე სი ა ა, რომ ლის შეს წავ ლის და წარ მარ თ ვის 
უნა რი ჩვენც გვაქვს, ასე ვე – შეც დო მე ბის და ჩა
ვარ დ ნე ბის უფ ლე ბა და ამ ყვე ლაფ რის სხვა დას ხ ვა 
ფორ მით ამოთ ქ მის უნა რიც. 

თუ ბუ მე რან გის პრინ ცი პით ისევ ძველ მო საზ
რე ბებს და ვუბ რუნ დე ბი, ალ ბათ ამას ისევ ვიტყო
დი: “მგონია, რომ დრო თა გან მავ ლო ბა ში ხე ლო ვა
ნი ქა ლე ბი სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩახ შო ბილ 
ხმას კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რე ბენ. ანო ნი მუ რო ბის 
ეპო ქა დას რულ და, ამოთ ქ მის დრო ა, რად გან მო
მა ვა ლი ჩვენ გა რე შე არ არ სე ბობს, რად გან მო მა
ვა ლი ჩვენ ვართ და ეს მო მა ვა ლი არის ქა ლე ბის” 
(ფემინისტური მანიფესტის მცდელობა).  
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ეს ჩე მი ბე დის წე რა იყო, ისე თი პი როვ-
ნე ბე ბი აღ მო მე ჩი ნა, რო გო რე ბიც ბერ-
ტოლტ ბრეხ ტი, პე ტერ ლო რე, სა ტი ა-
ჯიტ რე ი... იყ ვ ნენ.

ლო ტე აის ნე რი ოდესღაც მშვე ნი ე რი 
სამ შობ ლო მქონ და, 1984

ლო ტე ჰენ რი ე ტე რე გი ნა აის ნე რი 
– ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი კო სი, არ
ქე ო ლო გი ის დოქ ტო რი, ზიგ ფ რიდ 
კრა კა უ ერ თან ერ თად მე ო ცე სა უ
კუ ნის პირ ვე ლი ნა ხევ რის გერ მა ნუ

ლი (ვაიმარის პე რი ო დის) კი ნოს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
მკვლე ვა რი, ფრან გუ ლი სი ნე მა თე კის თა ნა დამ ფუძ
ნე ბე ლი და კუ რა ტო რი, ან რი ლან გ ლუ ას თა ნა მო
აზ რე და უერ თ გუ ლე სი თა ნამ შ რო მე ლი ათე უ ლი 
წლე ბის მან ძილ ზე – ევ რო პუ ლი კი ნოს ის ტო რი ის 
ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და სა ინ ტე რე
სო ფი გუ რა ა. პი როვ ნე ბა, რომ ლის ცხოვ რე ბა სა და 
ბე დის წე რა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი სიმ ძაფ რით არის 
ასა ხუ ლი ტო ტა ლი ტა რიზ მით დაღ დას მუ ლი მე ო ცე 
სა უ კუ ნის ევ რო პის ის ტო რი ა. მან უდი დე სი რო ლი 
შე ას რუ ლა ფრან გუ ლი „ახალი ტალ ღი სა” და „ახალი 
გერ მა ნუ ლი კი ნოს” ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში; ან რი ლან გ
ლუ ა სა და თა ნა მო აზ რე ებ თან ერ თად გა და არ ჩი ნა 
და მსოფ ლიო კი ნოს ის ტო რი ას შე მო უ ნა ხა მე ო ცე 
სა უ კუ ნის პირ ვე ლი ნა ხევ რის კი ნე მა ტოგ რა ფის ტ თა 
ათა სო ბით ფილ მი, სცე ნა რი, რეკ ვი ზი ტი, კოს ტი უ მი 
თუ პლა კა ტი. 

მი სი კი ნო სად მი დი დი ინ ტე რე სის შე დე გია 
ისიც, რომ „სინემათეკის” რო ლი გა ნუ ზომ ლად დი

დი გახ და ევ რო პუ ლი კი ნო სა და კულ ტუ რის ის ტო
რი ის თ ვის. და რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, მან 
„სინემათეკა” თა ნა მო აზ რე ებ თან ერ თად ახა ლი თა
ო ბის „სინეასტების” მშობ ლი ურ სახ ლად, მა გი ურ 
ად გი ლად და მა თი მო მა ვა ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი 
შე მოქ მე დე ბის ინ ს პი რა ცი ის წყა როდ აქ ცი ა. 

მე ო ცე სა უ კუ ნის ევ რო პუ ლი კი ნოს Grande 
Dame, ლო ტე აის ნე რი, ასე ვე წა რუშ ლელ კვალს 
ტო ვებს 1960იანი წლე ბი დან გერ მა ნულ კი ნო
ში მო სულ ახალ გაზ რ და კი ნე მა ტოგ რა ფის ტებ ზე. 
სწო რედ მი სი კვლე ვე ბი ვა ი მა რის ეპო ქის გერ მა
ნულ კი ნო ზე, მო ნოგ რა ფი ე ბი: დემონური ეკ რა ნი 
(Die demonische Leinwand, 1952), მურნაუ (Murnau, 
1964), ფრიც ლან გი (Fritz Lang, 1976), ას რუ ლე ბენ 
ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „ხიდის” ფუნ ქ ცი ას „ახალი გერ
მა ნუ ლი კი ნოს” რე ჟი სო რე ბი სათ ვის. იმ ახალ გაზ რ
და კი ნე მა ტოგ რა ფის ტე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც გერ
მა ნი ის ნა ცის ტუ რი წარ სუ ლის გა მო უარს ამ ბო ბენ 
ყვე ლა ფერ გერ მა ნულ ზე, სა კუ თარ თავს „უმამო 
თა ო ბას” უწო დე ბენ და მსოფ ლიო კი ნოს სხვა დას ხ ვა 
რე ჟი სო რებ ში ეძე ბენ „კინემატოგრაფიულ მა მებს”. 
1960იანი წლე ბი დან ლო ტე აის ნე რი ყუ რადღე ბით 
აკ ვირ დე ბა მათ ფილ მებს და არა სო დეს კარ გავს 
იმედს, რომ ეს რე ჟი სო რე ბი ად რე თუ გვი ან 1920
იანი წლე ბის გერ მა ნულ კი ნო საც აღ მო ა ჩე ნენ და 
სა კუ თარ კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ ფეს ვებს და უბ რუნ
დე ბი ან. მოხ და ისე, რომ „ახალი გერ მა ნუ ლი კი ნოს” 
რე ჟი სო რე ბი სათ ვის, „უმამო თა ო ბის თ ვის” „დედის” 
ფუნ ქ ცია სწო რედ ლო ტე აის ნერს და ე კის რა. ის, რო
გორც ვერ ნერ ჰერ ცო გი ამ ბობს, „ახალი გერ მა ნუ
ლი კი ნოს სინ დი სი” გახ და. 

1974 წლის ნო ემ ბერ ში ჰერ ცო გი პა რი ზი დან 
სა ტე ლე ფო ნო ზა რის მეშ ვე ო ბით შე იტყობს ლო ტე 

ლო ტე აის ნე რი – 
კი ნოს Grande Dame

თემა

დი ა ნა მაღ ლა კე ლი ძე                                              
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აის ნე რის მძი მე ავად მ ყო ფო ბის შე სა ხებ. „არა, ის არ 
უნ და მოკ ვ დეს, „ახალი გერ მა ნუ ლი კი ნო” ამას ვერ 
და უშ ვებს, ჩვენ მას სიკ ვ დი ლის უფ ლე ბას ვერ მივ
ცემთ”. არა ორ დი ნა ლუ რო ბით ყო ველ თ ვის გა მორ
ჩე უ ლი ჰერ ცო გი გა დაწყ ვეტს, შე ას რუ ლოს ლო ტე 
აის ნე რის გა დარ ჩე ნის რი ტუ ა ლუ რი აქ ტი და ზამ თ
რის სი ცი ვე ში ფე ხით გა უდ გე ბა გზას მი უნ ხე ნი დან 
პა რი ზი სა კენ, წყალ გა უმ ტარ ზურ გ ჩან თა ში მო მა ვა
ლი ფილ მის ნოსფერატუ, ღა მის ფან ტო მის სცე ნა რი
თა და კომ პა სით შე ი ა რა ღე ბუ ლი და ად გე ბა გზას. 22 
დღის შემ დეგ ჰერ ცო გი, რო მელ საც რო მან ტი კუ ლად 
სჯე რო და იმი სა, რომ თუ ფე ხით შეძ ლებ და მი უნ ხე
ნი დან პა რი ზამ დე ჩას ვ ლას, ლო ტე აის ნე რი აუცი
ლებ ლად გა დარ ჩე ბო და, პა რიზ ში მის ბი ნა ში მი დის 
და ფილ მის სცე ნარს გა დას ცემს. ხო ლო 1978 წელს 
„ახალი გერ მა ნუ ლი კი ნოს” ის ტო რი ა ში იგი პირ ველ 
რი მე იქს გა და ი ღებს მურ ნა უს ფილ მის ნოსფერატუ, 
ში შის სიმ ფო ნი ის (Nosteratu, Eine Symphonie des 
Grauens,1921) მი ხედ ვით, რო მელ საც ჰერ ცო გი ლო
ტე აის ნერს მი უძღ ვ ნის. ჰერ ცო გის ამ რი ტუ ა ლურ მა, 
თა ვად მის თ ვის და ასე ვე მი სი თა ო ბის რე ჟი სო რე
ბი სათ ვის საკ რა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბის აქ ტ მა, რო
მელ საც მა თი გერ მა ნუ ლი კი ნოს ტრა დი ცი ას თან 
დაბ რუ ნე ბის, „უმამო თა ო ბის” კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი 
შე მოქ მე დე ბის ლე გი ტი მა ცი ის ფუნ ქ ცია შე იძ ლე
ბა მი ე ცეს, მარ თ ლაც მო ახ დი ნა სას წა უ ლი და ლო
ტე აის ნერ მა ამ ფაქ ტის შემ დეგ კი დევ ცხრა წე ლი 
იცოცხ ლა. იგი ღრმად მო ხუ ცი, 87 წლის ასაკ ში, 
1983 წლის 25 ნო ემ ბერს გარ და იც ვა ლა. 

„ახალი გერ მა ნუ ლი კი ნოს” სხვა რე ჟი სო რებ მა 
ფოლ კერ შლენ დორ ფ მა და ვიმ ვენ დერ ს მა ლო ტე 
აის ნე რი მა თი საფ რან გეთ ში ცხოვ რე ბის პე რი ოდ ში 
სწო რედ „ფრანგულ სი ნე მა თე კა ში” გა იც ნეს. მოგ
ვი ა ნე ბით ვიმ ვენ დერ სი „ახალი გერ მა ნუ ლი კი ნოს” 
„დიდ მუ ზას” ლო ტე აის ნერს მი უძღ ვ ნის ფილმს 
პარიზი, ტექ სა სი (Paris, Texas. 1984). 

ბერ ლინ  ტირ გარ ტენ ში, ასი მი ლი რე ბულ, მდი
დარ ებ რა ულ ოჯახ ში გაზ რ დი ლი ლო ტე აის ნე რის 
ბავ შ ვო ბის ფა ვო რი ტე ბი ინ ტე ლექ ტუ ა ლი მა მა და 
მას ზე რამ დე ნი მე წლით უფ რო სი ძმა იყ ვ ნენ. ემან
სი პი რე ბუ ლი, ფრან გი და ინ გ ლი სე ლი გუ ვერ ნი ო
რე ბის მი ერ აღ ზ რ დი ლი „პრინცესა ტირ გარ ტე ნის 
უბ ნი დან” მშობ ლი ურ გერ მა ნულ ენას თან ერ თად 
ბავ შ ვო ბი დან ეუფ ლე ბო და ფრან გულ, ინ გ ლი სურ და 
იტა ლი ურ ენებს, უყ ვარ და ლი ტე რა ტუ რა, თე ატ რი 
და კლა სი კუ რი მუ სი კა. მი სი ახალ გაზ რ დო ბის საყ
ვა რე ლი რო მა ნი იყო გო ე თეს ახალგაზრდა ვერ თე-
რის ვნე ბა ნი. ზედ მი წევ ნით იც ნობ და ფრიდ რიხ ში
ლე რის, ჰა ინ რიხ ფონ კლა ის ტის, იოჰან ვოლ ფ განგ 
ფონ გო ე თეს შე მოქ მე დე ბას, ორი გი ნალ ში კითხუ
ლობ და ჰო მე რო სის ილიადას.

“ჩემი ოჯა ხი ასი მი ლი რე ბუ ლი ებ რა უ ლი ოჯა ხე
ბის რიცხვს გა ნე კუთ ვ ნე ბო და, ოჯა ხებს, რომ ლე ბიც 
გან მა ნათ ლებ ლო ბი სა და გერ მა ნუ ლი იდე ა ლიზ მის 
წარ მომ დ გენ ლის მო ზეს მენ დელ სო ნის მემ კ ვიდ რე ე
ბად თვლიდ ნენ თავს. ოჯა ხის წევ რე ბის უმე ტე სო ბა 
პრო ტეს ტან ტებ ზე იყო და ქორ წი ნე ბუ ლი. ბავ შ ვე ბი 
ქრის ტი ა ნუ ლი ტრა დი ცი ე ბით უფ რო ვიზ რ დე ბო

დით, ვიდ რე ებ რა უ ლი რწმე ნით. თა ვად მა მა ჩე მი 
წე ლი წად ში მხო ლოდ ერ თხელ, შე რი გე ბის დღე სას
წა ულ ზე მი დი ო და სი ნა გო გა ში, მა მა ჩე მი სა კუ თარ 
თავს კარგ გერ მა ნე ლად აღიქ ვამ და და ასე თიც იყო: 
მა ღა ლი, გამ ხ და რი, ქე რა, ერ თი სიტყ ვით, ძა ლი ან 
გერ მა ნე ლი.” ასე იხ სე ნებს თა ვის ბერ ლი ნურ ბავ შ
ვო ბას ლო ტე აის ნე რი მი უნ ხე ნელ ჟურ ნა ლისტ მარ
ტიე გრო მენ თან სა უბ რებ ში.  

1920იანი წლე ბი დან აქ ტი უ რად ებ მე ბა ბერ
ლი ნის მრა ვალ ფე რო ვან კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში. 
აქ ვეყ ნებს სხვა დას ხ ვა ინ ტერ ვი უ ებს იმ დ რო ინ დელ 
პო პუ ლა რულ ხე ლო ვა ნებ თან, წერს თე ატ რ სა და 
ლი ტე რა ტუ რა ში  მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ ზე.

1927 წელს ლო ტე აის ნე რი კი ნო ჟურ ნალ ფილმ-
კურიერის გა მომ ცე მელ დოქ ტორ ან ს ფელდს ხვდე
ბა: მას მუდ მივ თა ნამ შ რომ ლად მუ შა ო ბის დაწყე ბას 
სთა ვა ზო ბენ, ლო ტე აის ნე რი ამ წი ნა და დე ბას თან ხ
მ დე ბა და პირ ვე ლი გერ მა ნე ლი კი ნოკ რი ტი კო სი ქა
ლი ხდე ბა. 

თა ვი სი ცხოვ რე ბის ბერ ლი ნურ პე რი ოდ ში აის
ნერს მჭიდ რო მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბა აკავ
ში რებს მის თა ნა მედ რო ვე ბევრ გა მო ჩე ნილ ხე
ლო ვან თან. ჯერ კი დევ 1921 წლი დან მე გობ რობს 
ბერ ტოლტ ბრეხ ტ თან, რო მე ლიც მას სიყ ვა რუ ლით 
„აისნერინს” ეძახ და. თა ვად ლო ტე აის ნე რი ბრეხ
ტის და თა ვი სი სა ერ თო მე გობ რი სად მი მი წე რილ 
წე რილ ში ჯერ კი დევ 1920იან წლებ ში წი ნას წარ
მეტყ ვე ლებს, რომ „ბერტ ბრეხ ტი ოდეს მე გერ მა ნი
ის უდი დე სი ხე ლო ვა ნი გახ დე ბა”. 

ამა ვე პე რი ოდ ში იწყე ბა მი სი მე გობ რო ბა ფრიც 
ლან გ თან, ბე ლა ბა ლაჟთან, ას ტა ნილ სენ თან, გე ორგ 
ვილ ჰელმ პაბ ს ტ თან, ლუ ი ზე ბრუკ ს თან, მაქს რა ინ
ჰარ დ ტ თან. 1930იანი წლე ბის და საწყის ში ლე ნი 
რი ფენ შ ტა ლი, რო მელ თა ნაც ლო ტე აის ნერს ასე ვე 
ნაც ნო ბო ბა აკავ ში რებ და, მას „ერთი არაჩ ვე უ ლებ
რი ვი პი როვ ნე ბის”, ადოლფ ჰიტ ლე რის გაც ნო ბას 
სთა ვა ზობს, რა ზე დაც აის ნე რის კა ტე გო რი ულ უარს 
იღებს. წლე ბის შემ დეგ ლო ტე აის ნე რი ამ მოვ ლე
ნის გახ სე ნე ბი სას იტყ ვის: „თანამედროვეობის ჟა
ნა დ’არ კი შე იძ ლე ბო და გავ მ ხ და რი ყა ვი, ჰიტ ლე რის 
გაც ნო ბას რომ დავ თან ხ მე ბო დი, ალ ბათ ჩემს გმი
რულ სი ცოცხ ლეს ცი ხე ში მო წა მებ რი ვი სიკ ვ დი ლით 
და ვას რუ ლებ დი, მაგ რამ მე სი ცოცხ ლე მინ დო და”. 

აის ნე რი შეშ ფო თე ბით ადევ ნებ და თვალს ნა ცი
ო ნალ  სო ცი ა ლის ტუ რი პარ ტი ის აღ ზე ვე ბას გერ
მა ნი ა ში. „საკუთარ თავს ვუთხა რი, სწო რედ ახ ლა 
იქამ დე ვეც დე ბი, და ვიც ვა თა ვი სუფ ლე ბა, სა ნამ 
ჟურ ნა ლის რე დაქ ცი ი დან არ გა მა ძე ვე ბენ. ყვე ლა 
ჩემს სტა ტი ა ში, რო მელ საც ახ ლა დავ წერ, პრო
პა გან დას სწო რედ ჩემს ღი ა, ლი ბე რა ლურ, რე ვო
ლუ ცი ურ შე ხე დუ ლე ბებს გა ვუ წევ” – წერს იგი მო
გო ნე ბე ბის წიგ ნ ში ოდესღაც მშვე ნი ე რი სამ შობ ლო 
მქონ და (Ich hatte einst ein schönes Vaterland, 1984). 

ჰიტ ლე რის ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში მოს ვ ლის 
შემ დეგ ლო ტე აის ნერს მი სი პუბ ლი კა ცი ე ბის გა მო 
„ბოლშევიკ ებ რა ელ ჟურ ნა ლის ტად” მო იხ სე ნი ე ბენ. 
უკ ვე 1933 წელს ის იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბა, საფ რან გეთ
ში გა იქ ცეს. პა რიზ ში ჩა სულს ნა თე სა ვის კითხ ვა ზე 
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„არდადეგების გა სა ტა რებ ლად ჩა მოხ ვე დი პა რიზ
ში?” აის ნე რი ნაღ ვ ლი ა ნად პა სუ ხობს: „ალბათ ეს ძა
ლი ან ხან გ რ ძ ლი ვი არ და დე გე ბი იქ ნე ბა”. ფრან გუ ლი 
ემიგ რა ცი ი დან 1940 წელს ისევ ბერ ლინ ში დაბ რუ
ნე ბუ ლი დე და მი სი, მარ გა რე ტე აის ნე რი, 1942 წელს 
ტე რე ზი ენ შ ტად ტის სა კონ ცენ ტ რა ციო ბა ნაკ ში და
ას რუ ლებს სი ცოცხ ლეს. 

ემიგ რა ცი ის პირ ვე ლი წლე ბი პა რიზ ში გან სა
კუთ რე ბუ ლად რთუ ლი აღ მოჩ ნ და ლო ტე აის ნე რის 
ექ ს ტ რა ორ დი ნა ლურ ცხოვ რე ბა ში. მარ თა ლი ა, ის 
ისევ აგ რ ძე ლებს სტა ტი ე ბის წე რას ჰანს ფელ დის 
რე დაქ ტო რო ბით ჩე ხეთ ში გა მო მა ვალ გერ მა ნუ ლე
ნო ვან კი ნო ჟურ ნალ ში კრიტიკა, მაგ რამ სტა ტი ე ბით 
მი ღე ბუ ლი ჰო ნო რა რი ცხოვ რე ბი სათ ვის საკ მა რი სი 
სუ ლაც არ არის და იგი იძუ ლე ბუ ლი ხდე ბა ყვე ლა
ნა ირ სა მუ შა ო ზე და თან ხ მ დეს. მუ შა ობს მდივ ნად, 
ტე ლე ფო ნის ტად, ას წავ ლის გერ მა ნულ და ლა თი
ნურ ენებს, ფრან გუ ლი ჟურ ნა ლე ბის თ ვის წერს ხე
ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის ნარ კ ვე ვებს. თა ვად ფრან გე ბი 
ძა ლი ან მტრუ ლად არი ან გან წყო ბილ ნი უცხო ე ლი 
ემიგ რან ტე ბის მი მართ, რომ ლებ მაც თა ვი მათ ქვე
ყა ნას შე ა ფა რეს. 

ლო ტე აის ნე რი სწო რედ მი სი ცხოვ რე ბის ამ 
რთულ პე რი ოდ ში გა იც ნობს და და უ ახ ლოვ დე ბა 
ჟორჟ ფრან ჟუ სა და ახალ გაზ რ და ან რი ლან გ ლუ ას. 
იგი მათ თან ერ თად იწყებს კი ნო თე ატ რებ ში უკ ვე 
მი ვიწყე ბუ ლი ძვე ლი ფილ მე ბის მო ძი ე ბას, მათ შეგ
რო ვე ბას და კლა სი ფი ცი რე ბას. ლო ტე აის ნე რი მას
ზე თით ქ მის 20 წლით უმ ც როს ლან გ ლუ ას ეხ მა რე ბა 
ყვე ლა სა გან მი ვიწყე ბუ ლი ფილ მე ბის, მათ შო რის, 
გერ მა ნუ ლი ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ ლი კი ნოს რე ჟი სო რე
ბის რო ბერტ ვი ნეს, ფრიდ რიხ ვილ ჰელმ მურ ნა უს, 
ფრიც ლან გის ფილ მე ბის მო პო ვე ბა ში. ფილ მე ბის, 
რომ ლე ბიც ნა ცის ტურ გერ მა ნი ას აღარ აინ ტე რე
სებს. 1935 წელს ან რი ლან გ ლუა და ჟორჟ ფრან ჟუ 
თა ნა მო აზ რე ებ თან ერ თად აარ სე ბენ კი ნოკ ლუბს 
სა ხელ წო დე ბით Circle, მა თი ოც ნე ბა ლო ტე აის ნერ
თან ერ თად კი ნოს მუ ზე უ მის და არ სე ბა ა. მაგ რამ 
1939 წელს ლო ტე აის ნერს აპა ტიმ რე ბენ და პი რი ნე
ე ბის საზღ ვარ თან მდე ბა რე ქა ლაქ გურ ს ში მოწყო
ბილ ქალ თა სა პა ტიმ რო ში აგ ზავ ნი ან. პა ტიმ რო ბა
ში მყოფ აის ნერს ან რი ლან გ ლუა ეხ მა რე ბა ყალ ბი 
სა ბუ თე ბის მო პო ვე ბა ში. რამ დე ნი მე თვის შემ დეგ 
ლო ტე აის ნე რი მონ პე ლი ეს გავ ლით ისევ ახერ ხებს 
პა რიზ ში დაბ რუ ნე ბას. 

მე ო რე მსოფ ლიო ომის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, 
1948 წელს, „ფრანგული სი ნე მა თე კა” ოფი ცი ა ლუ
რად გა იხ ს ნე ბა, ამ დრო ი სათ ვის მის არ ქივ ში 50 
000 ფილ მია და ცუ ლი. ლან გ ლუ ა სა და აის ნე რის თა
ნამ შ რომ ლო ბა „ფრანგულ სი ნა მა თე კა ში” 30 წლის 
მან ძილ ზე გრძელ დე ბა. ან რი ლან გ ლუ ა, რო მე ლიც 
სა კუ თა რი თა ნა მო აზ რე ე ბი სა და კო ლე გე ბის შე ფა
სე ბით სიტყ ვა ძუნ წო ბით იყო ცნო ბი ლი, ყო ველ თ ვის 
აღ ფ რ თო ვა ნე ბი თა და პა ტი ვის ცე მით სა უბ რობ და 
„სინემათეკის” გერ მა ნე ლი თა ნამ შ რომ ლის შე სა ხებ. 
ლან გ ლუ ას უშუ ა ლო დახ მა რე ბით შეძ ლო ლო ტე აის
ნერ მა უამ რა ვი ფილ მი სა და რეკ ვი ზი ტის, მათ შო
რის, ფრინც ლან გის მეტროპოლისის რო ბო ტი ქა

ლის ორი გი ნა ლი მო დე ლის შეს ყიდ ვა და გა დარ ჩე ნა. 
„ძალიან ბევ რი ფილ მი კი ნოს ად რე ულ პე რი ოდ

ში იმის გა მო გა ნად გურ და, რომ ცე ლუ ლო ი დის ფი
რე ბი სა გან ქა ლის მშვე ნი ე რი წინ დე ბი მზად დე ბო და, 
არც ჩვენს დრო ში ეპყ რო ბი ან ფი რებს უკე თე სად” – 
იტყ ვის ლო ტე აის ნე რი ერ თ ერთ ინ ტერ ვი უ ში. 

1968 წელს, რო დე საც საფ რან გე თის კულ ტუ
რის მი ნის ტ რ მა ან რი ლან გ ლუა „სინემათეკის” დი
რექ ტო რის თა ნამ დე ბო ბი დან გა ა თა ვი სუფ ლა და 
სი ნე მა თე კა დრო ე ბით და ხუ რა, ან რი ლან გ ლუ ას 
მხარ და სა ჭე რად „სინემათეკის შვი ლებ თან”, ფრან
სუა ტრი უ ფოს თან, ჟან ლუკ გო დარ თან, კლოდ შაბ
როლ თან ერ თად ბა რი კა დებ ზე ლო ტე აის ნე რიც 
იდ გა, რო მელ მაც პრო ტეს ტი სა და ლან გ ლუ ას თან 
სო ლი და რო ბის გა მო მა შინ სამ სა ხუ რი მი ა ტო ვა. 

„სინემათეკა” ან რი ლან გ ლუ ა სა და ლო ტე აის
ნე რი სათ ვის არა სო დეს ყო ფი ლა მხო ლოდ მუ ზე უ
მი, არ ქი ვი, მათ თ ვის კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
„სინემათეკაში” და ცუ ლი ფილ მე ბის კი ნოს მოყ ვა
რუ ლე ბი სათ ვის ჩვე ნე ბა, ფილ მის შე სა ხებ ცოცხა ლი 
დის კუ სი ე ბის წარ მარ თ ვა იყო. სწო რედ ამა ში ხე დავ
დ ნენ ისი ნი „ფრანგული სი ნე მა თე კის” მთა ვარ ფუნ
ქ ცი ას. მათ მუდ მივ აუდი ტო რი ას ახალ გაზ რ და კი
ნო მოყ ვა რუ ლებ თან ერ თად, რო მელ თა სა მო მავ ლო 
კი ნო კა რი ე რა ში „სინემათეკის წვლი ლი” მარ თ ლაც 
უზარ მა ზა რი იყო, ბევ რი ცნო ბი ლი ადა მი ა ნიც მი ე
კუთ ვ ნე ბო და, მათ შო რის, ჟან პოლ სარ ტ რი, ან დ რე 
ჟი დი, სი მონ დე ბო ვუ ა რი, ჟან კოქ ტო. ლო ტე აის
ნე რი ყო ველ თ ვის სი ა მოვ ნე ბით იხ სე ნებ და ფაქტს, 
რო გორ მო ი პო ვა მა ყუ რებ ლის პო პუ ლა რო ბა ბევ
რი კი ნო გა ქი რა ვე ბი სა გან უარ ყო ფილ მა ვი ტო რიო 
დე სი კას ფილ მ მა ველოსიპედის გამ ტა ცებ ლე ბი 
მას შემ დეგ, რაც ჟან კოქ ტომ და ჟან პოლ სარ ტ რ მა 
ფილ მი „სინემათეკაში” ნა ხეს და მი სით აღ ფ რ თო
ვან დ ნენ. 

ლო ტე აის ნერს გან სა კუთ რე ბუ ლი და მო კი დე
ბუ ლე ბა ჰქონ და კი ნოს კრი ტი კო სის პრო ფე სი ი სად
მი. იგი კი ნოკ რი ტი კის არსს იმა ში ხე დავ და, რომ 
ფილ მის უკეთ და ნახ ვა სა და აღ ქ მა ში დახ მა რე ბო
და მა ყუ რე ბელს. ასე ვე ყო ველ თ ვის პა ტი ვის ცე
მით ეპყ რო ბო და ფილ მის შექ მ ნის „შემოქმედებით 
პრო ცესს.” „მე არა სო დეს ვყო ფილ ვარ ძა ლი ან კრი
ტი კუ ლი, არა სო დეს და მი წე რია ნე გა ტი უ რი სტა
ტი ე ბი” – ასე გა იხ სე ნებს ლო ტე აის ნე რი კი ნო ჟურ
ნა ლის ტად მუ შა ო ბის პე რი ოდს. თუმ ცა მი უ ხე და ვად 
„შემოქმედებითი პრო ცე სის” მი მართ მი სი ასე თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბი სა, პი რად ურ თი ერ თო ბებ ში იგი 
ყო ველ თ ვის პრინ ცი პუ ლი რჩე ბა და გე ორგ პაბ ს
ტ სა და გუს ტავ გრი უნ დ გენს არა სო დეს აპა ტი ებს 
ნა ცის ტურ ხე ლი სუფ ლე ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბას, 
მათ თან სა მუ და მოდ გაწყ ვეტს ურ თი ერ თო ბას. 

„ფრანგული სი ნე მა თე კა” არ იყო მხო ლოდ ის 
ად გი ლი, სა დაც ფილ მე ბის შეგ რო ვე ბა და რეს
ტავ რი რე ბა ხდე ბო და ან მხო ლოდ კი ნოჩ ვე ნე ბე ბი 
ეწყო ბო და და მა ყუ რებ ლებ თან დის კუ სი ე ბი იმარ
თე ბო და. სხვა თა შო რის, ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ „სინემათეკა” მულ ტიპ ლექ სი კი ნო თე ატ რე ბის 
გა ჩე ნამ დე ათე უ ლი წლე ბით ად რე ფუნ ქ ცი ო ნი რებ
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და, რო გორც მულ ტიპ ლექ სი, სა დაც ერ თ დ რო უ ლად 
ხდე ბო და სხვა დას ხ ვა ფილ მის ჩვე ნე ბა. და რაც ძა
ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, „სინემათეკა” ის ინ ს ტი ტუ
ცია იყო, რომ ლის თა ნამ შ რომ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან 
მეც ნი ე რულ კვლე ვებს ახორ ცი ე ლებ დ ნენ. 

ლო ტე აის ნე რი სწო რედ „სინემათეკაში” მუ შა
ო ბის პე რი ოდ ში შედ გა, რო გორც კი ნოს ის ტო რი
კო სი და მკვლე ვა რი. მი სი პირ ვე ლი მო ნოგ რა ფი ის 
დემონური ეკ რა ნის შე სა ხებ ის მოგ ვი ა ნე ბით იტყ
ვის: „იძულებითმა ემიგ რა ცი ამ, ჩე მი წარ სუ ლი სა და 
გერ მა ნუ ლი კულ ტუ რის მო ნატ რე ბამ მომ ცა შთა გო
ნე ბა, მეკ ვ ლია ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ ლი კი ნო”. აის ნე რის 
ვა ი მა რის რეს პუბ ლი კის კი ნოს რე ჟი სო რე ბი სად მი 
მიძღ ვ ნი ლი სხვა მო ნოგ რა ფი ე ბიც: ფრიდრიხ ვილ-
ჰელმ მურ ნა უ და მოგ ვი ა ნე ბით ფრიც ლან გი ექ ს
პ რე სი ო ნის ტუ ლი კი ნო სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გერ მა ნულ კულ ტუ რას თან კავ ში
რის ძი ე ბას წარ მო ად გენს. იგი ექ ს პ რე სი ო ნიზმს ლი
ტე რა ტუ რუ ლი, თე ატ რა ლუ რი და სახ ვი თი ხე ლოვ
ნე ბის ტრა დი ცი ებ თან მი მარ თე ბა ში გა ნი ხი ლავს. 
თა ვის ყვე ლა მო ნოგ რა ფი ა ში ცდი ლობს ხე ლოვ ნე
ბის მეც ნი ე რე ბა ში აპ რო ბი რე ბუ ლი კვლე ვის მე თო
დე ბის და ნერ გ ვას კი ნოს მეც ნი ე რე ბა ში. 

კი ნო ექ ს პ რე სი ო ნიზმს იგი ხე დავს, რო გორც 
ეს თე ტი კურ კა ტე გო რი ას, რო მელ შიც ვი ზუ ა ლუ რი 
ენის სა შუ ა ლე ბით ხორ ცი ელ დე ბა ეროვ ნუ ლი ხა სი
ა თის გა მოვ ლე ნა, კულ ტუ რულ  სა ზო გა დო ებ რი ვი 
რე ა ლო ბის ასახ ვა. ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის კვლე
ვებ ში მე ო ცე სა უ კუ ნე ში ძალ ზე პო პუ ლა რუ ლი, სტი
ლის გან ვი თა რე ბის კვლე ვის მე თო დის გა მო ყე ნე ბა, 
რო მელ საც ის ჯერ კი დევ თა ვის სა დოქ ტო რო დი
სერ ტა ცი ა ში იყე ნებ და, აის ნერს ეხ მა რე ბა, თი თო ე უ
ლი რე ჟი სო რის ვი ზუ ა ლურ სტილ ში, მი სი ფილ მე ბის 
ფორ მა სა და ში ნა არ ს ში დრო ი სა და ეპო ქის ვი ზუ ა
ლურ ენა ზე გად მო ტა ნის ტენ დენ ცი ე ბი და ი ნა ხოს. 
ლო ტე აის ნე რი ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ ლი კი ნო სად მი 
მიძღ ვ ნილ ყვე ლა ნაშ რომ ში იკ ვ ლევს ამ პე რი ო დის 
კი ნო ში მო მუ შა ვე არ ქი ტექ ტო რე ბი სა და ოპე რა ტო
რე ბის წვლილს ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ ლი კი ნოს ვი ზუ
ა ლუ რი ეს თე ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. კი ნო ლო ტე 
აის ნე რის ანა ლი ტი კურ კვლე ვებ ში არა სო დეს გა
ნი ხი ლე ბა, რო გორც გან ყე ნე ბუ ლი ხე ლოვ ნე ბა, იგი 
ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რულ ჭრილ ში იკ ვ ლევს კი ნე მა
ტოგ რაფს, რო გორც ეპო ქის სუ ლის, სა ზო გა დო ებ
რი ვი მენ ტა ლო ბი სა და ფსი ქო ლო გი ის ასახ ვას ვი
ზუ ა ლუ რი ენით.  

1980 წელს გა და ღე ბულ სა ტე ლე ვი ზიო ფილ მ
ში ლოტე აის ნე რი გერ მა ნი ა ში ექ ს პ რე სი ო ნის ტუ ლი 
კი ნოს თა ვი სე ბუ რე ბებ ზე სა უბ რი სას აის ნე რი ნა ხევ
რად ხუმ რო ბით ამ ბობს: „დიახ, ალ ბათ გერ მა ნე ლე ბი 
უბე დუ რე ბი უნ და იყ ვ ნენ, კრე ა ტი უ ლე ბი რომ გახ დ
ნენ”, ხო ლო დემონურ ეკ რან ში წერს: „მისტიციზმი 
და მა გია ის ბნე ლი, გა ურ კ ვე ვე ლი ძა ლე ბი ა, რომ ლე
ბის კე ნაც მიდ რე კი ლია გერ მა ნუ ლი სუ ლი. გერ მა ნე
ლე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი გა მუდ მე ბუ ლი ფიქ
რი, ტვი ნის ჭყლე ტის მა რა დი უ ლი მოთხოვ ნი ლე ბა 
ბა დებს ექ ს პ რე სი ო ნიზ მის აპო კა ლიფ სურ დოქ ტ რი
ნას. და კარ გულ მა იმ პე რი ულ მა ილუ ზი ებ მა, წა გე

ბულ მა ომ მა, სი დუხ ჭი რემ და ხვა ლინ დე ლი დღის 
გა უ თა ვე ბელ მა საზ რუ ნავ მა მი იყ ვა ნა გერ მა ნე ლი 
ხე ლო ვა ნე ბი ექ ს პ რე სი ო ნიზ მამ დე. რად გან ექ ს პ რე
სი ო ნიზ მ ში, რო მელ მაც 1910 წლი დან ხე ლოვ ნე ბა ში 
გა მო ხატ ვის ყვე ლა სხვა არ სე ბუ ლი ფორ მა გა ა ცამ
ტ ვე რა გერ მა ნი ა ში, გერ მა ნე ლებ მა სწო რედ ინ ტე
ლექ ტუ ა ლუ რი ამ ბო ხის შე საძ ლებ ლო ბა და ი ნა ხეს”.

ლო ტე აის ნე რი 1960იანი წლე ბი დან გან სა კუთ
რე ბუ ლი ყუ რადღე ბით ადევ ნებ და თვალს „ახალი 
გერ მა ნუ ლი კი ნოს” რე ჟი სო რე ბის შე მოქ მე დე ბას. 
ფრიც ლან გი სად მი ამ პე რი ოდ ში მი წე რილ წე რი
ლებ ში იგი ფოლ კერ შლენ დორ ფის, რა ი ნერ ვერ
ნერ ფას ბინ დე რი სა და ვერ ნერ ჰერ ცო გის პირ ვე
ლი ფილ მე ბის შე სა ხებ აღ ფ რ თო ვა ნე ბით უყ ვე ბო და 
ლანგს. და იმე დოვ ნებ და, რომ ისინი ად რე თუ გვი ან 
მა ინც მო ა ხერ ხებ დ ნენ სა კუ თარ კი ნე მა ტოგ რა ფი
ულ ფეს ვებ თან დაბ რუ ნე ბას. თა ვად მას, რო გორც 
ემიგ რანტს, ყვე ლა ზე მე ტად ხომ სა კუ თა რი კულ
ტუ რუ ლი ფეს ვე ბი სა გან მოწყ ვე ტა გა უ ჭირ და. 
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რამ დე ნი და საწყი სი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს წე რილს ანი ეს 
ვარ დას შე სა ხებ? 

ბევ რი: მე ამ ბო ხე, რო მელ მაც ქა ლის ყვე ლა ზე 
იშ ვი ა თად მო ნა ხუ ლე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე გვა მოგ
ზა უ რა; ფე მი ნის ტი, რო მელ მაც ხმა უ რი ტრან ს პა

რან ტე ბის გა რე შე შექ მ ნა; ის, ვინც სა კუ თა რი კი ნო სრუ ლი ად 
ინ დი ვი დუ ა ლურ ხმო ვან და ვი ზუ ა ლურ რიგს და უქ ვემ დე ბა რა; 
რი სიც უნ და შეგ ვ ში ნე ბო და, იმით გაგ ვაძ ლი ე რა. ვარ დამ უნი
კა ლუ რი ხელ წე რით ფილ მებ ში გა მო ამ წყ ვ დია მი სი დრო ის ყვე
ლა აქ ტუ ა ლუ რი ფო ბი ა: შიდ სის ში ში, ცოლ  ქ მ რის ინ ს ტი ტუ ტის 
ნგრე ვა, რა სიზ მი, კი ბო. ანი ეს ვარ და რა საც შე ე ხო, ყვე ლა ფე რი 
მშვე ნი ე რე ბად იქ ცა. 

1969 წლის ნიუ იორ კის მეშ ვი დე კი ნო ფეს ტი ვალ ზე ვარ დას 
ლომების სიყ ვა რუ ლი (Lions Love) და სი უ ზენ ზონ ტა გის სა დე ბი
უ ტო ნა მუ შე ვა რი დუეტი კა ნი ბა ლე ბის თ ვის (Duett för kannibaler) 
აჩ ვე ნეს. ფეს ტი ვა ლის ფარ გ ლებ ში ანი ეს ვარ და და სი უ ზენ ზონ
ტა გი ტე ლე გა და ცე მას სტუმ რო ბენ: ორი ვეს მოკ ლე კა ბა აც ვი ა, 
სტუ დი ა ში თამ ბა ქოს აბო ლე ბენ და ნიუსუიქის კი ნოკ რი ტი კო სის 
ჯეკ კრო ლის სწორ ხა ზო ვან კითხ ვებს მო ზო მი ლი ირო ნი ით და 
უხერ ხუ ლი ღი მი ლით მწვა ვედ პა სუ ხო ბენ. კრო ლი ლომების სიყ-
ვა რუ ლის პერ სო ნა ჟებს გრო ტეს კულ ადა მი ა ნე ბად მო იხ სე ნი ებს, 
ანი ეს ვარ და ბრაზ დე ბა და ფრან გუ ლი აქ ცენ ტით ინ გ ლი სუ რად 
პა სუ ხობს, რომ მი სი პერ სო ნა ჟე ბი სა ერ თო დაც არ არი ან გრო
ტეს კუ ლე ბი, მათ გრძე ლი თმა აქვთ და თა ვი სუ ფა ლი ცხოვ რე ბით 
ცხოვ რო ბენ. ისი ნი ჩვე უ ლებ რი ვი და რე ა ლუ რი ადა მი ა ნე ბი არი ან.

სამ ყა როს შე მოქ მე დე ბი თად დაპყ რო ბის ანი ეს ვარ დას ვერ
სია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და ენიგ მუ რი ა. ვარ დას იუმო რიც გან ს ხ ვა
ვე ბუ ლი ჰქონ და და პო ე ზი აც – თა ვი სე ბუ რად გა და აზ რე ბუ ლი. 
იკ ვე ბე ბო და ფერ წე რით, ლი ტე რა ტუ რით, მუ სი კით, ადა მი ა ნე ბით 
და მათ თა ვა დაც ახალ სისხლს უს ხამ და. წარ მო სახ ვის სიმ ძაფ რე 
და შე მოქ მე დე ბი თი თა ვი სუფ ლე ბა თა მა შის თ ვის ყვე ლა ნა ირ პი
რო ბას უქ მ ნი და.

იმ დრო ის სა სიკ ვ დი ლო გა ნა ჩე ნად მიჩ ნე უ ლი კი ბო ქა ლის თ
ვის გან სა კუთ რე ბით მძი მე სას ჯელს წარ მო ად გენ და და სხე უ ლის 
ფორ მის, თმის თუ გა მო მეტყ ვე ლე ბის ცვლი ლე ბას გუ ლის ხ მობ და. 
„არ უთხ რათ, რომ ავად ვარ. კა ცებს არ უყ ვართ”, – ამ ბობს ვარ
დას კლეო ფილ მ ში კლეო 5-დან 7-მდე და, რე ა ლუ რად, სწო რედ 
ამ ში შებს გუ ლის ხ მობს. ლა მა ზი ხარ, ესაა დაკ ვე თა და კლე ომ 
იმე დე ბი არ უნ და გა უც რუ ოს უინ ტე რე სო საყ ვა რელს; დამ ხ მა რე 
ქალს, რო მე ლიც მას ბავ შ ვად თვლის; პარ ტ ნი ორ მუ სი კო სებს, 
რო მელ თათ ვი საც კლეო კო მი კურ ინ ფან ტი ლუ რი მომ ღე რა ლი ა.

ვარ დას შე ეძ ლო, დღე სას წა უ ლი მო ეწყო იქ, სა დაც ქა ლი სა
სიკ ვ დი ლო გა ნა ჩენს ელო დე ბა. შე ეძ ლო მა ყუ რებ ლის გან ს ჯი სა
გან გა ნი ა რა ღე ბა, მა შინ, რო დე საც კუნ ფუს ოს ტატ ში (Kung-fu 
Master!, 1988) ზრდას რულ ქალს, ჯე ინ ბირ კი ნის გმირს, სა კუ თა რი 
შვი ლის კლა სე ლი, არას რულ წ ლო ვა ნი ბი ჭი უყ ვარ დე ბა. შე ეძ ლო, 
გულ ში ჩა ეკ რა იდუ მა ლი მა წან წა ლა, სა ხე ლად მო ნა, რო მე ლიც სა
ზო გა დო ე ბის თ ვის მი უ ღე ბე ლია და ვის თ ვი საც აქ ად გი ლი არა ა. 

სამ ხ რე თი საფ რან გე თის მე თევ ზე ე ბის სო ფელ ში, თოკ ზე გა
კი დე ბუ ლი თეთ რი ზეწ რე ბით და სე რილ ქუ ჩებ ში, ვარ დამ ცოლ  ქ მ
რუ ლი დრა მა გა ა თა მა შა. მხატ ვ რუ ლი კი ნო სუ რა თი პუანტ-კურტი 
(La Pointe Courte, 1955) ანი ეს ვარ დას გა მო ცა ნა ცაა და მტკი ცე 
ფორ მუ ლაც. რე ჟი სო რი, რო მე ლიც ამ ბობს, რომ ახალ გაზ რ დო ბა
ში ფილ მებს არ უყუ რებ და და რომ ეყუ რე ბი ნა, ალ ბათ სა ერ თოდ 
არ გა და ი ღებ და – შე საძ ლო ა, ამას შე ვე ჩე რე ბი ნეო – 1955 წელს 
ქმნის კი ნო სუ რათს, რო მელ საც წლე ბის შემ დეგ ფრან გუ ლი ახა ლი 
ტალ ღის სა დე ბი უ ტო ნა მუ შე ვარს უწო დე ბენ. მონ ტა ჟის კა ნო ნის 
რღვე ვა, ხე ლის კა მე რა, ნა ხევ რად დო კუ მენ ტუ რი გა და ღე ბა ქუ
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ჩებ ში, სახ ლებ ში. კად რ ში შე მო პა რუ ლი მზე რა, დი ა ლო გე ბის და 
ცი ტა ტე ბის სი უხ ვე. ხმის უჩ ვე უ ლო დი ზა ი ნი – კად რ ში მსა ხი ო ბე ბი 
გვშორ დე ბი ან, ხმა კი იმა ვე რე გის ტ რ ში რჩე ბა.

ანი ეს ვარ დამ პუ ან ტ  კურ ტი და ნაღ მა, თუმ ცა, 1955 წელს მა
მა კაც თა კი ნოკ ლუ ბის წარ მო მად გენ ლე ბის, ინ გ მარ ბერ გ მა ნის, 
ალ ფ რედ ჰიჩ კო კის, ლუ ის ბუ ნუ ე ლის, ფე დე რი კო ფე ლი ნის და 
სხვა თა პრე მი ე რე ბის გა მო, ამავ დ რო უ ლად, ნა ბო კო ვის ლოლიტას 
დას ტამ ბ ვით შო კი რე ბულ მსოფ ლი ო ში ქა ლი რე ჟი სო რის ექ ს პე
რი მენ ტის თ ვის არ ეცა ლათ. წლე ბის შემ დეგ ვარ დას ნაღ მი ახა ლი 
ტალ ღის სა ხე ლით აფეთ ქ და.

ვარ დას არ უყ ვარ და დაჯ გუ ფე ბებ თან ან მიმ დი ნა რე ო ბებ თან 
გა ი გი ვე ბა, მე სა კუ თარ თავს წარ მო ვად გე ნო, ამ ბობ და. არც მი სი 
შე მოქ მე დე ბის დიდ ხე ლოვ ნე ბად წარ მოდ გე ნის იდეა მოს წონ და. 
ვარ დას სურ და, ადა მი ა ნებს ეფიქ რათ, რომ ეს მა თი კი ნო ა.

ვარ დას ცხოვ რე ბა ასე თი იყო: პრეს ტი ჟუ ლი ჯილ დო ე ბის 
ნუს ხა, ბევ რი მე გო ბა რი, მეტ წი ლად წარ მა ტე ბუ ლე ბი, ფრან სუა 
ტრი უ ფო დან ენ დი უორ ჰო ლამ დე. სამ ყა როს მთა ვა რი სა სიყ ვა რუ
ლო მუ სი კა ლუ რი ფილ მი შერბურის ქოლ გე ბი მის მა ქმარ მა ჟაკ 
დე მიმ გა და ი ღო. ცოლ  ქ მა რი ზაფხუ ლის არ და დე გებს ჟან ლუკ 
გო დარ თან და ანა კა რი ნას თან ერ თად ატა რებ და. ირ გ ვ ლივ ყვე
ლა ფე რი იყო, რაც შე მოქ მედ ადა მი ანს სჭირ დე ბა, მაგ რამ ანი ეს 
ვარ და წვრილ მა ნე ბი სა გან დაც ლი ლი იყო, გა აზ რე ბუ ლი ჰქონ და, 
რომ სწო რედ უზ რუნ ველ ყო ფილს და ძლი ერს შე ეძ ლო სუს ტის 
გამ ხ ნე ვე ბა. ამი ტო მაც სხვის თ ვის ზე მო დან არა სო დეს და უ ხე
დავს. ის არ ამა ყობ და ამ ცხოვ რე ბით. რო გორც კლე ოს მე გო ბა რი 
ამ ბობს ფილ მ ში: სა კუ თა რი სხე უ ლით კი არ ვა მა ყობ, სა კუ თა რი 
სხე უ ლი მა ხა რებს. 

ვარ და საც უხა რო და და თავს ვალ დე ბუ ლად თვლი და, ეძებ ნა 
ადა მი ა ნე ბი, შე უმ ჩ ნე ვე ლი ადა მი ა ნე ბი. შე უმ ჩ ნე ვე ლი ადა მი ა ნე ბის 
შე უმ ჩ ნე ვე ლი ტკი ვი ლე ბი… ისი ნი ბო ლომ დე იხ ს ნე ბი ან ფილ მის თ
ვის,” მე შე მიძ ლი ა, უბ რა ლოდ, მო ვი პა რო მა თი ცხოვ რე ბა და შემ
დეგ გა ვუ ჩი ნარ დე. მაგ რამ ამის ნაც ვ ლად, მათ ემ პა თი ას ვაძ ლევ”, 
– ამ ბობ და რე ჟი სო რი.

ანი ეს ვარ დამ დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს ყვე ლა გა მომ წ ვევ კითხ
ვას უპა სუ ხა, არა სო დეს გა და უ ღია დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი ვი ღა
ცის ნა ო ჭის თუ ლა ქის საჩ ვე ნებ ლად, ასე თი კი ნო არ უყ ვარ და, 
მე გობ რულ დო კუ მენ ტურ კი ნოს ირ ჩევ და. ისეთს, რო გორ შიც ასა
კის მა ტე ბით შე ში ნე ბულ 40 წლის ჯე ინ ბირ კინს, მო უ ლოდ ნე ლად 
ნა პოვნ ნა თე სავს და გუ ლის ფორ მის კარ ტო ფილს ჩა ი ხუ ტებ და.

ვარ დამ აქ ტი ვის ტის სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ხე შექ მ ნა. იმ 
დროს, რო დე საც მა მა კა ცებს კი ნოს კა რი და ე ლუ ქათ და ქა ლი რე
ჟი სო რე ბი სათ ვის, მომ ღე რა ლი კლე ოს მსგავ სად, ინ ფან ტი ლუ რი 
რო ლი ჰქონ დათ მი კუთ ვ ნე ბუ ლი, ვარ და სა კუ თა რი პერ სო ნა ჟი ვით 
გა რეთ გა ვარ და და შე მოქ მე დე ბი თად ის გზა გა ი ა რა, რა საც კლეო 
სა მე დი ცი ნო დას კ ვ ნის ლო დინ ში გა დის: სა ში ში სა ნა ხა ო ბე ბით, 
მარ ტო ო ბის გან ც დით, შფო თით. ხალ ხით სავ სე კა ფე ში თუ ცა რი
ელ პარ კ ში სა კუ თა რი თა ვის ძებ ნით და სა ბო ლო ოდ გა მარ ჯ ვე ბით.

ვარ და თვლი და, რომ ფე მი ნის ტი ა, რად გან სჯე რო და, ქა ლებს 
აქვთ უფ ლე ბე ბი, ჭკუ ა, უნა რე ბი, იუმო რის გრძნო ბა, შე საძ ლებ
ლო ბა და ად გი ლი სა ზო გა დო ე ბა სა და ოჯახ ში. მე და ვი ბა დე ფე მი
ნის ტად და მთე ლი ცხოვ რე ბა ვიბ რ ძო დი ო, ამ ბობ და.

ვარ და მდი და რი მე დი უ მი ა. კი ნო ში ბუნ ტის ამ ტე ხი მო უ
ლოდ ნე ლი რე ჟი სო რი სა გან გა მუდ მე ბით ახალს ელოდ ნენ. ახ ლა 
რას იზამს? და ისიც აფარ თო ებ და კი ნოს საზღ ვ რებს, აჩენ და 
ახალ ტე რი ტო რი ებს, სივ რ ცე ებს, ადა მი ა ნის ტკი ვი ლის სხვა მი
ზეზს პო უ ლობ და. 

გარ დაც ვა ლე ბამ დე ორი წლით ად რე, მა შინ რო დე საც კი ბე ზე 
ას ვ ლაც უჭირ და, ახალ გაზ რ და ფო ტოგ რაფ თან ჯეი არ თან ერ თად 

თემა
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ფო ტო ჯი ხუ რი ა ნი ავ ტო მო ბი ლით საფ რან გე თის იმ მხა რეს მი ა შუ
რა, სა დაც კვლა ვინ დე ბუ რად მი ვიწყე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი ეგუ ლე ბო
და. დო კუ მენ ტურ ფილ მ ში სა ხელ წო დე ბით ადამიანები, ად გი ლე ბი 
(Faces Places, 2017) რი გით მცხოვ რებ ლებს, მა ღა რო ე ლებს, ქარ
ხ ნის მუ შებს, მათ ცო ლებს, მიმ ტა ნებს თვა ლებ ში ჩა ხე და, ფო ტო
ე ბი გა და უ ღო და ქა ლა ქის დიდ კედ ლებ ზე, საცხოვ რე ბე ლი სახ
ლე ბის ფა სა დებ ზე, მა ტა რებ ლის ვა გო ნებ ზე მა თი პორ ტ რე ტე ბი 
გა მო ფი ნა.

გაოცებული ვარ, – ამ ბობს ქარ ხ ნის მუ შა გა დი დე ბუ ლი ფო
ტო სუ რა თის ნახ ვი სას – თუმ ცა, ხე ლოვ ნე ბაც ხომ ამის თ ვი სა ა ო, 
– თვი თონ ვე პა სუ ხობს.

ანი ეს ვარ და ად რეც არ გარ დაც ვ ლი ლა. არა და, იმ მგზნე ბა
რე 1960იან წლებ ში თით ქოს არ ტის ტის ახალ გაზ რ დო ბა ში სიკ
ვ დი ლიც ერ თ გ ვა რი მო და იყო. ანი ეს ვარ და 90 წლის ასა კამ დე 
იცავ და ე. წ. ჩვე უ ლებ რი ვი ადა მი ა ნე ბის უფ ლე ბებს. ბო ლომ დე 
უერ თ გუ ლა მათ, ვინც სხვებ მა შე საძ ლოა ცხოვ რე ბის ბო ლომ დე 
ვერ შე ამ ჩ ნი ონ.

ერ თ გან წა მი კითხავს, ანი ეს ვარ დას თან მი მარ თე ბა ში სა
ზო გა დო ე ბა ორად იყო ფა ო, ადა მი ა ნე ბად, ვი საც მი სი კი ნო მე
ტის მე ტად უყ ვარს და ადა მი ა ნე ბა დ, ვი საც ეს ფილ მე ბი ჯერ არ 
უნა ხავს.

ასე ა. 

კადრი ფილმიდან შემგროვებლები და მე
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კულ ტუ რის 
სი ძულ ვი ლის 
უფ ლე ბა
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ეს პა ნე ლი კონ კის ტა დო რე ბი ჯერ მა
ი ას, მე რე აც ტე კე ბი სა და ბო ლოს 
უკ ვე ინ კე ბის ცი ვი ლი ზა ცი ას გა ნუ
ვი თა რე ბელ კულ ტუ რე ბად მო იხ სე
ნი ებ დ ნენ. ოქ რო ზე და ხარ ბე ბუ ლი 

ევ რო პუ ლი კულ ტუ რა ახა ლი მსოფ ლიო სა ვაჭ
რო გზე ბის ძი ე ბა ში (თავისუფალი ვაჭ რო ბის 
სურ ვი ლით) შემ თხ ვე ვით აღ მო ჩე ნილ სამ ყა
როს აღორ ძი ნე ბის ეპო ქის გლო ბა ლი ზა ცი ის 
ჩექ მით გა და უვ ლის და სრუ ლი ად გა სა ო ცარ 
ცი ვი ლი ზა ცი ებს მი წას თან გა ას წო რებს. ოქ
როს თ ვის ეს პა ნე ლი კა თო ლი კე ტე რო რის ტე
ბის მცი რე ჯგუფ მა მძევ ლად აიყ ვა ნა ინ კას 
უკა ნას კ ნე ლი იმ პე რა ტო რი ატა ჰუ ალ პა, რო
მე ლიც მათ იმ დენ ოქ როს დაჰ პირ და, რამ დე
ნიც მის დი ლეგს აავ სებ და პი რამ დე. პი რო ბა 
ინ კებ მა მარ ტი ვად შე ას რუ ლეს, რად გან მათ
თ ვის ოქ როს სა რი ტუ ა ლო გა ფორ მე ბის და
ნიშ ნუ ლე ბა ჰქონ და, სამ კა უ ლად კი არის ტოკ
რა ტე ბის გარ და მას არა ვინ ხმა რობ და, მით 
უფ რო – რო გორც გაც ვ ლით სა შუ ა ლე ბას. 

კონ კის ტა დო რებ მა ატა ჰუ ალ პა ღვთის 
გმო ბა ში და ა და ნა შა უ ლეს და ჩა მო ახ რ ჩეს, 
თუმ ცა მა ნამ დე გვა მის კო ცონ ზე არ დაწ ვის პი
რო ბის სა ნაც ვ ლოდ ქრის ტი ა ნო ბა მი ა ღე ბი ნეს. 
ეს პა ნე ლე ბის შემ დე გი ნა ბი ჯი იყო ტაძ რე ბის
თ ვის ოქ როს პა ნე ლე ბის აძ რო ბა, ინ კე ბის თ ვის 
საკ რა ლუ რი მოვ ლე ნის – ძვე ლი მმარ თ ვე ლე
ბის მუ მი ე ბის – დაწ ვა და, რაც ალ ბათ ყვე ლა
ზე და სა ნა ნი ა, ინ კე ბის კვან ძო ვა ნი დამ წერ
ლო ბის კი პუს ირა ცი ო ნა ლუ რი გა ნად გუ რე ბა. 
კულ ტუ რა, რო მე ლიც მა ლე რა ცი ო ნა ლიზ მით 

და იწყებს ტრა ბახს, სას ტი კი, და უნ დო ბე ლი და 
ყო ველ გ ვარ გო ნი ე რე ბას მოკ ლე ბუ ლი აღ მოჩ
ნ და მათ მი მართ, ვინც უცხო სტუმ რებს თით
ქ მის ღმერ თე ბი ვით აღიქ ვამ და (ინკებთან და 
აც ტე კებ თან სამ ყა როს შემ ქ მ ნე ლი წვე რე ბი ა
ნი ღმერ თი ა, ასე ძა ლი ან რომ ჰგავ დ ნენ ევ რო
პე ლი მა მა კა ცე ბი).

კი პუ კლა სი კუ რი დამ წერ ლო ბის ერ თ გ ვა რი 
ოპო ზი ცი ა ა, რო მე ლიც უძ ვე ლე სი გა მოთ ვ ლი
თი სის ტე მის ნი მუ შად შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ. 
ძველ სამ ყა რო ებ ში სიტყ ვა ერ თი ა ნად უგუ ლე
ბელ ყო ფი ლი ა, კო მუ ნი კა ცი ის პირ ვე ლა დი მო
დე ლე ბი ყველ გან ვი ზუ ა ლუ რი ენის მეშ ვე ო ბით 
იქ მ ნე ბა. მაგ რამ ასე ვე ყველ გან ვი ზუ ა ლურ თუ 
სხვა არა ვერ ბა ლურ სის ტე მებს დამ წერ ლო ბა 
ანაც ვ ლებს (ნებსით თუ უნებ ლი ედ) – მო წეს
რი გე ბუ ლი სა აზ როვ ნო სის ტე მა. მო წეს რი გე
ბა რად გან უტი ლი ზა ცი ას, რეპ რე სი ებ სა და 
ნორ მის და წე სე ბას გუ ლის ხ მობს, თა ვის თა ვად 
გვაც ნობს კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა საც (ნიკო 
მა რი სა და ბე ლა ბა ლა ჟის თე ო რი ე ბის სინ თეზ
ზე უკ ვე მუ შა ო ბენ). ახალ სამ ყა რო ში ქალს, 
რო მე ლიც ერ თხანს დო მი ნან ტიც კი იყო, ერ
თ მე ვა ყვე ლა ნა ი რი პრი ვი ლე გი ა, პრი ვი ლე გი
ას ვინ ჩი ვის – მი სი კვა ლი თით ქ მის ბო ლომ დე 
იშ ლე ბა, ისე რო გორც კონ კის ტა დო რებ მა დაწ
ვეს უძ ვე ლე სი ცი ვი ლი ზა ცი ის ფას და უ დე ბე ლი 
სა გან ძუ რი. მეხ სი ე რე ბი დან წაშ ლა ან დ რო ცენ
ტ რუ ლი კულ ტუ რის ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი 
თვი სე ბა გახ დე ბა.

მა მა კა ცის პრი მა ტი იმ დე ნად ძვე ლი ა, რომ 
ვერც ქრის ტი ა ნო ბამ შეც ვა ლა დი დად ღვთის მ
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შობ ლის კულ ტის გა მო გო ნე ბით, არც ქრის ტე
სა თუ პავ ლე მო ცი ქუ ლის დი დე ბულ მა მო წო
დე ბებ მა გაჭ რა – პავ ლე გა ლა ტელ თა მი მართ 
მი მარ თ ვა ში გვა უწყებს ქრის ტე ში ეროვ ნე ბის, 
სქე სის, ალ ბათ გენ დე რი საც და ვინ მოთ ვ ლის, 
კი დევ რამ დე ნი რა მის და სას რულს. მაგ რამ 
სა ბო ლო ოდ პატ რი არ ქა ლურ მა მო დელ მა შეძ
ლო მო რი გი რე ვო ლუ ცი ის ჩახ შო ბა და ახა ლი 
მოძღ ვ რე ბის ჩაგ ვ რის გაგ რ ძე ლე ბის ინ ს ტ რუ
მენ ტად ქცე ვა.

დღეს ქარ თულ კი ნო ში, თა ნაც გა ცი ლე ბით 
ად რე, ვიდ რე ეს მსოფ ლიო კი ნო ში მოხ დე
ბო და, ქა ლებ მა რიცხობ რი ვად და ხა რის ხობ
რი ვა დაც კა ცებ ზე უპი რა ტე სო ბა მო ი პო ვეს, 
მაგ რამ ამის აღი ა რე ბა კოჭ ლო ბით თუ ხდე ბა. 
პრო ფე სია რე ჟი სო რი (ოპერატორი, გამ ნა თე
ბე ლი და სხვა) ჯე რაც „კაცურად” აღიქ მე ბა. 
წარ სულ ში ბევ რი ქა ლი რე ჟი სო რით ვერ და
ვიკ ვეხ ნით, მაგ რამ საფ რან გე თის, ამე რი კი სა 
და კი დევ რამ დე ნი მე ქვეყ ნის მსგავ სად, ჩვენც 
გვყავ და 1920იან წლებ ში ქარ თ ვე ლი ქა ლი 
რე ჟი სო რი. გვყავ და 1960იანებშიც ქა ლი რე
ჟი სო რე ბი და 1980იანებიდან მო ყო ლე ბუ ლი 
მა თი რიცხ ვი მხო ლოდ იზ რ დე ბა, მაგ რამ არ 
იც ვ ლე ბა კულ ტუ რის და მო კი დე ბუ ლე ბა, უფ
რო სწო რად, იც ვ ლე ბა, მაგ რამ იმა ზე ზან ტად, 
ვიდ რე ეს ქა ლებ სა და კა ცებს სურთ.

სქეს თა თა ნას წო რო ბა არაა გენ დე რუ
ლი თე ო რი ის ნა წი ლი, რო მე ლიც ბევ რის
თ ვის მეტ  ნაკ ლე ბად სა კა მა თო თე ო რია 
(მეცნიერება) შე იძ ლე ბა იყოს. თუმ ცა სწო რედ 
გენ დე რულ იდენ ტი ფი კა ცი ას ირ ჩევს ელე ნე 
ნა ვე რი ა ნი, რომ ლის მო რი გი ნა მუ შე ვა რიც 
სველი ქვი შა (2021) ამ შემ თხ ვე ვა ში მრა ვალ
წ ლი ა ნი და ფა რუ ლი გე ი სიყ ვა რუ ლის ის ტო
რი ას გვიყ ვე ბა. წი ნა ფილ მი მე მზის წვე თი 
ვარ დე და მი წა ზე (2017) სექ ს მუ შა კე ბი სა და 
ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნის სიყ ვა რულ სა და 
მძი მე სო ცი ა ლურ ყო ფას გვაც ნობს. ნა ვე რი
ა ნის თ ვის, რო გორც ერ თ გან ამ ბობს, კი ნო 
აქ ტი ვიზ მი ა. რო გორც უნ და მინ დო დეს ამ აზ
რის მხარ და ჭე რა, მით უფ რო, ჩე მი ფა ვო რი ტი 
ქა ლი რე ჟი სო რი ბარ ბა რა ჰა მე რი სა ერ თოდ 
ქვი არ კი ნოს პი ო ნე რად მო ი აზ რებს თავს, მა
ინც მგო ნი ა, რომ კი ნო აქ ტი ვიზ მი არა ა, კი
ნო ხე ლოვ ნე ბა ა, რო მე ლიც თა ვის თა ვად უკ ვე 
შე ი ცავს რო გორც აქ ტი ვიზმს, ასე ვე მუხტს, 
რო მე ლიც სამ ყა როს ცვლის. 

მაგ რამ ისიც უნ და გვეს მო დეს, რომ ქა
ლე ბის თ ვის აქ ტი ვიზ მი ერ თა დერ თი სა შუ
ა ლე ბა იყო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში, რად გან 
ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა სფე რო ში კა რე ბი ჩა რა ზუ
ლი ხვდე ბო დათ. ამ რი გად, გა სა გე ბი ა, რა ტომ 
მო ი კოჭ ლებს ზო გი ერ თი ქა ლი რე ჟი სო რის 
ფილ მი მხატ ვ რუ ლი თვალ საზ რი სით. წი ნას
წარ უნ და გა კეთ დეს შე ნიშ ვ ნა, რომ ჩემ მი ერ 
ქა ლი რე ჟი სო რე ბის ფილ მე ბის მი მო ხილ ვი სას 
ქა ლე ბის გან კა ცებ ზე მეტს არ მო ვითხოვ, პი

რი ქით, მგო ნია რა მე სა ინ ტე რე სო თუ მო ე ლის 
ქარ თულ (და არა მხო ლოდ ქარ თულ) კი ნოს, 
ქა ლე ბის „ბრალი” იქ ნე ბა. ქა ლე ბი დღეს ქარ
თულ კი ნოს ქმნი ან, ამი ტომ დად გა დრო, რო
დე საც მათ ზე სა უ ბა რი ქარ თულ კი ნო ზე სა უ
ბარს ნიშ ნავს. 

მე ო რე დათ ქ მა – აქ ტი ვიზ მი არ ავუ რი ოთ 
ეგ ზო გე ნურ პრო ცე სებ თან, რომ ლე ბიც კულ
ტუ რუ ლი ომე ბის ყვე ლა ზე ექ ს ტ რე მა ლურ და 
აგ რე სი ულ ნა წილს წარ მო ად გენს, რო დე საც 
ახა ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი „ცეცხლითა და მახ
ვი ლით” მკვიდ რ დე ბა კულ ტუ რის ზე და პი
რულ ქა ნებ ში. ნი ნო ბა სი ლი ას ანას ცხოვ რე-
ბა (2015) ის ფილ მი ა, რო მე ლიც მოკ ლე ბუ ლია 
ში ნა გან ტკი ვილს, რად გან მთა ვა რი გმი რის 
პრობ ლე მე ბის კა ლე ი დოს კო პიც კი, რო მე
ლიც ყვე ლა არ სე ბულ თუ წარ მო უდ გე ნელ 
პრობ ლე მას აერ თი ა ნებს (აუტიზმის სპექ
ტ რი, უმუ შევ რო ბა, და ბა ლი ანაზღა უ რე ბა, 
ძა ლა დო ბა და სხვა), თა მაშ ში მო რი გი ქვეს
ტის გა და ლახ ვას უფ რო ჰგავს, ვიდ რე გან წ
მენ დის რი ტუ ალს, რო დე საც გმი რის რთუ ლი 
გზა მა ყუ რე ბელს ფე რის ც ვა ლე ბის სა შუ ა ლე
ბას აძ ლევს. ანას ცხოვ რე ბა ისე სრულ დე ბა, 
რომ ვერც კა თარ სისს გან ვიც დით და ვერც, 
დრა მა ტურ გი ის ახა ლი მო დე ლე ბით რომ ვიმ
ს ჯე ლოთ, ამ ბავ ში გათ ქ ვე ფას ან და მის გან 
დის ტან ცი რე ბას ვა ხერ ხებთ. არის მხო ლოდ 
ნა ხულ თან გა უცხო ე ბა, რაც პრობ ლე მე ბის 
ინ ფ ლა ცი ას იწ ვევს. სა კითხე ბის სიჭ რე ლე 
და ინ ტენ სი ვო ბის სიმ ლა შე არა სამ თავ რო
ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სტან დარ ტებს ერ გე ბა, 
მაგ რამ გულ გ რილს ტო ვებს რი გით მა ყუ რე
ბელს, რო მელ საც რე ჟი სო რი ან კეს საც არ 
სთა ვა ზობს, რაც მას ფილ მის სი უ ჟეტ ში შე
მო იტყუ ებ და. 

უამ რავ „ანკესს” ვხე დავთ ნუ ცა ალექ
სი მეს ხიშ ვი ლის ფილ მ ში კრედიტის ლი მი ტი 
(2014), რომ ლის მთა ვარ გმირს ნი ნოს (ნინო 
კას რა ძე) ასე ვე პრობ ლე მე ბის ეშე ლო ნი აქვს, 
მაგ რამ თვი თი რო ნი ი თა და პა რა ლე ლუ რი ამ
ბე ბით რე ჟი სორს დრა მა ტურ გი ულ სპი რალ ში 
ოს ტა ტუ რად შევ ყა ვართ, რო მე ლიც რამ დე
ნი მე ად გი ლას გგო ნი ა, რომ გაწყ დე ბა, ნი ნოს 
თავ ზე შეკ რუ ლი ცა გა იხ ს ნე ბა და გა დარ ჩე ნის 
შან სი მი ე ცე მა. კი ნო ში სას წა უ ლი ორ გა ნულ ზე 
ორ გა ნუ ლი მოვ ლე ნა ა, მაგ რამ ნუ ცა ალექ სის 
მი ზა ნი არა მა ყუ რებ ლის გან კურ ნე ბა, არა
მედ ჭრი ლო ბე ბის თ ვის პი რის გახ ს ნა ა. ფილ
მ ში მო ცე მუ ლია სა ქარ თ ვე ლო ში მე ვა ლე თა 
სტა ტის ტი კა, რო მე ლიც ნათ ლად წარ მო ა ჩენს, 
რომ ჩვენ, რო გორც ქვე ყა ნა, ვერ შევ დე ქით. 
კო ლო ნი უ რი და აწ უკ ვე ფე ო და ლუ რი მო ნო
ბა იმ დე ნად ფეს ვ გად გ მუ ლია და ლე გი ტი მა
ცი ა შე ძე ნი ლი, რომ მხო ლოდ რე ვო ლუ ცი ა ზე 
გვრჩე ბა ოც ნე ბა – ქა ლებ საც და კა ცებ საც, 
მაგ რამ მა ინც, სა ინ ტე რე სო ა, „რაზე ოც ნე ბო
ბენ ქა ლე ბი?”
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თემა

რა ზე ოც ნე ბო ბენ ქა ლე ბი

დეა კუ ლუმ ბე გაშ ვი ლი ჯუ ლია დუ კურ ნომ დე 
ცო ტა ხნით ად რე (ტიტანი წლე ვან დე ლი კა ნის 
გა მარ ჯ ვე ბუ ლი ა) გვთა ვა ზობს ფე მი ნის ტურ 
თვი თო ხუნ ჯო ბას, რო დე საც ფილ მის მთა ვა რი 
გმი რის იანას (ია სუ ხი ტაშ ვი ლი) პერ ვერ სი ულ 
და ამავ დ რო უ ლად ტრან ს გ რე სი ულ ფან ტა ზი
ებს წარ მოგ ვიდ გენს. ფილ მი არა მხო ლოდ ეპი
ზო დუ რად შე ი ცავს ფან ტას მა გო რი ულ ელე მენ
ტებს, არა მედ თა ვი დან ბო ლომ დე ერ თი ქა ლის 
ფა რულ ოც ნე ბებს გვაც ნობს, თუ რო გორ სურს 
ქმრის, შვი ლის, სათ ვის ტო მოს გა ნად გუ რე

ბა. გან ზე გამ დ გა რი იანა, რო მე ლიც იეღო ვას 
მოწ მე თა ცეცხ ლ მო კი დე ბულ დარ ბაზს შეს ც
ქე რის, ფილ მის და საწყი სი დან ვე გვაჩ ვე ნებს 
მთა ვა რი გმი რის პო ზი ცი ო ნი რე ბის წერ ტილს, 
სა ი დან და რო გორ უყუ რებს სამ ყა როს. თუ კი 
ჯოკერი (ტოდ ფი ლიპ სი, 2019) და ბნელი რა ინ-
დი (კრისტოფერ ნო ლა ნი, 2008) გარ კ ვე ულ სიმ
პა თი ას იწ ვევს მა ყუ რე ბელ ში, რა ტომ სცდე ბა 
ნორ მის ფარ გ ლებს ქა ლი, რო მელ საც რე ა ლუ
რი და ლე გი ტი მუ რი მი ზე ზე ბის გა მო შე იძ ლე ბა 
ბო რო ტი ზრახ ვე ბი ჰქონ დეს, მაგ რამ მა ინც არ 
იყოს მონ ს ტ რი? 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ქალს ურ ჩხუ ლად, რო
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გორც წე სი, მა მა კა ცე ბის კულ ტუ რა წარ მო ა
ჩენს. ცო ტა უც ნა უ რი ა, რა ტომ მო უნ და ეს ანა 
ურუ შა ძეს, რო მელ მაც 2017 წელს სა დე ბი უ ტო 
ფილ მი საშიში დე და გა და ი ღო. ნა ტა მურ ვა ნი
ძის პერ სო ნა ჟი მა ნა ნა ოც ნე ბობს მწერ ლო ბა ზე, 
მაგ რამ მას ჰყავს ოჯა ხი, რო მე ლიც გა სა ქანს არ 
აძ ლევს. მი სი ფან ტა ზი ე ბიც, რომ ლე ბიც ლი ტე
რა ტუ რულ ტექ ს ტებ ში აისა ხე ბა, ქა ლის ემან
სი პა ცი ის ერ თ გ ვა რი გა მო ძა ხი ლი ა. ელ ფ რი დე 
იელი ნე კის პიანისტის მა გა ლით ზე შეგ ვიძ ლია 
ავ ხ ს ნათ რეპ რე სი რე ბუ ლი ბუ ნე ბის პერ ვერ
სი უ ლი ემან სი პა ცი ა, მათ შო რის, „საშიში დე
დის” შემ თხ ვე ვა ში ურ თი ერ თო ბა რე დაქ ტორ 

ნუკ რის თან (რამაზ იოსე ლი ა ნი), რო მე ლიც არ
სა ი დან ჩნდე ბა, რო გორც მა ნა ნას ქმრის ოპო
ზი ცია იმის თ ვის, რომ მწე რალ ქალს და უმ ტ
კი ცოს, მი სი მე უღ ლე მი სი ვე ნი ჭის მტე რი ა. 
სა ბო ლო ოდ, მა ნა ნა გა ა ნად გუ რებს ნუკ რი საც, 
მაგ რამ ვე რა ფერს უზამს მა მას, მა ნი პუ ლა ტორ 
პატ რი არქს. მა ნა ნას ცხოვ რე ბა ში ყვე ლა მა მა
კა ცი მა მის ან ტი პო დი ა, ფი ნალ ში ის პო უ ლობს 
დაძ ლე ვის გზას, თით ქოს უვ ნე ბელ ყოფს მა მას, 
მაგ რამ მი სი ტექ ს ტი სა წი ნა აღ მ დე გო ზე მეტყ
ვე ლებს. მა ნა ნას თ ვის მთა ვა რი არა მშო ბელ
თან ან გა რი შის გას წო რე ბა, არა მედ არ სე ბუ ლი 
მსუ ბუ ქად პერ ვერ სი უ ლი მო ცე მუ ლო ბი დან შე

კადრი ფილმიდან საშიში დედა
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მოქ მე დე ბი თი სარ გებ ლის მი ღე ბა ა. 
ხი დებს არ წვავს მე ო რე მა ნა ნა, ნა ნა ექ ვ

თი მიშ ვი ლი სა და სი მონ გრო სის ჩემი ბედ ნი ე-
რი ოჯა ხის (2017) პერ სო ნა ჟი, რო მელ საც ასე ვე 
ოჯა ხი უშ ლის ხელს არა მხო ლოდ რე ა ლი ზა ცი
ა ში, არა მედ უბ რა ლოდ – ცხოვ რე ბა ში. ორი ვე 
შემ თხ ვე ვა ში საქ მე გვაქვს ვირ ჯი ნია ვულ ფის 
საკუთარი ოთა ხის კონ ცეფ ცი ის საკ მა ოდ ბა ნა
ლურ ალუ ზი ას თან. რა ტო მაა ორი ვე ფილ მი და
მა ჯე რებ ლო ბას მოკ ლე ბუ ლი? – რად გან პი რად 
სივ რ ცემ დე ქა ლებს, კა ცებს, მო ხუ ცებს, შვი
ლებს, ნა თე სა ვებ სა და მარ თ ლაც ყვე ლას იმ
დე ნად დი დი და ეგ ზის ტენ ცი უ რი პრობ ლე მე ბი 
აქვთ მო საგ ვა რე ბე ლი, რომ რო გორ უნ და და ვი
ჯე როთ მას წავ ლებ ლის ხელ ფა სით (ჩემი ბედ-
ნი ე რი ოჯა ხი) ან და, მე ო რე შემ თხ ვე ვა ში, კი დევ 
უფ რო ბუნ დო ვა ნი წი ნა პი რო ბე ბით ქა ლე ბის 
და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბის დაწყე ბის ლო
გი კუ რო ბა? აქ არა დო კუ მენ ტურ სი ზუს ტე ზე, 
არა მედ ცხოვ რე ბის ანა რეკ ლებ ზეა სა უ ბა რი. 
ასე ვეა გა რე მო სა და სივ რ ცის ვერ შეგ რ ძ ნე ბის 
პრობ ლე მა ზე მოხ სე ნე ბულ ფილ მებ ში, რომ ლე
ბიც სა მო მავ ლოდ ის ტო რი ის სა ხელ მ ძღ ვა ნე
ლო ე ბის თ ვის უფ რო იქ ნე ბა, ვიდ რე დღე ვან დე
ლო ბის თ ვის. 

რა ზე არ ოც ნე ბო ბენ ქა ლე ბი

ვის, თუ არა ქალს ეს მის ბა ტონყ მო ბის შემ ზა
რა ო ბა მთე ლი სი სავ სით. ქა ლი ხომ ოდით გან ვე 
ორ მა გად დატყ ვე ვე ბუ ლია რო გორც კლა სობ
რი ვი, ისე გენ დე რუ ლი ნიშ ნით. ამი ტომ გვსურს 
მე ტი ქა ლი პო ლი ტი კა ში, მე ტი ქა ლი პრე ზი
დენ ტი და მე ტი ქა ლი არ ტის ტი, რომ ლე ბიც 
ძა ლა უფ ლე ბის მო დე ლებს იქ ნებ და მარ თ ლაც 
რომ შეც ვ ლი ან. ქა ლებს გან სა კუთ რე ბით გა
მოს დით კულ ტუ რის მხი ლე ბა, რო გორც წარ
სულ ში, ისე მიმ დი ნა რე ეპო ქებ ში. სა ლო მე ჯა ში 
მოთვინიერებაში (2021) სიმ დიდ რეს იკ ვ ლევს, 
რო გორც ძა ლა უფ ლე ბის წყა როს ერ თ ერთ გა
მოვ ლი ნე ბას. ჩვენ ვუ ყუ რებთ დენ დ რო ლო გი უ
რი პარ კის არა გა შე ნე ბას, რო გორც ეს მთელ 
მსოფ ლი ო ში ხდე ბა, არა მედ დრო ის უმოკ ლეს 
პე რი ოდ ში მის შე კო წი წე ბას. შეკ ვე თი ლის პარ
კ ში მთე ლი და სავ ლე თი სა ქარ თ ვე ლო დან ეზი
დე ბი ან ხე ებს. ას წ ლო ვა ნი ხე ე ბის გა დარ გ ვა 
კა პი ტა ლიზ მის სა ხეს საკ მა ოდ სიმ ბო ლურ და 
მე ტა ფო რულ დო ნე ზე გვა ნა ხებს, რაც ამა ვე 
დროს სა ო ცა რი პო ე ტუ რო ბით არის მოთხ რო
ბი ლი. ფილ მი გვარ წ მუ ნებს, რომ რო გორც არ 
უნ და წა სუ ლი ყო რუ სე თის რე ვო ლუ ცი ის ბე დი, 
კა ცობ რი ო ბამ უდი დე სი ნა ბი ჯი გა დად გა ის
ტო რი ულ სი მა ხინ ჯეს თან ბრძო ლა ში, რო დე საც 
სიმ დიდ რეს ბრძო ლა გა მო უცხა და. და ე ცა ზამ
თ რის სა სახ ლე, რომ ლის რა ღაც ნა ირ ანა ლოგს 
დენ დ რო ლო გი ურ პარ კ ში ამო ვი კითხავთ. სიმ
დიდ რე ცალ სა ხად ბო რო ტე ბაა (ლუდვიგ II ბა ვა
რი ე ლის შემ თხ ვე ვა შიც კი), კიტ ჩუ რი სიმ დიდ რე 

კი – ორ მა გი სი ა ვე. 
სა ლო მე ჯა შის მოვ ლე ნის გუ ლის გულ ში 

ჩაწ ვ დო მის უნა რიც ქარ თუ ლი კი ნოს უმ ნიშ
ვ ნე ლო ვა ნე სი ნა წი ლი ა. რაც მთა ვა რი ა, ეს ის 
რე ჟი სო რი ა, რო მე ლიც აუდი ო ვი ზუ ა ლუ რი ან
თ რო პო ლო გი უ რი კვლე ვის სა ო ცარ ნი მუ შებს 
ქმნის და მას აუცი ლებ ლად ერ გე ბა მსოფ ლიო 
კონ ტექ ს ტ ში ად გი ლი. სამ წუ ხა როდ, ამას სხვა 
და ნარ ჩენ დო კუ მენ ტა ლის ტებ ზე ჯერ ჯე რო
ბით ვერ ვიტყ ვით. გა ვიხ სე ნოთ, მა გა ლი თად, 
თი ნა გურ ჩი ა ნი, რო მელ საც მხო ლოდ ერ თი 
ფილ მი აქვს გა და ღე ბუ ლი, რაც პრობ ლე მუ რია 
არა მხო ლოდ რე ჟი სო რის ბი ოგ რა ფი ის თ ვის, 
არა მედ, ზო გა დად, ქარ თუ ლი კი ნოს თ ვი საც.

მანქანა, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს გა აქ რობს 
(2012) ერ თ ერ თი პირ ვე ლი იყო, რო მელ მაც 
„ახალი ქარ თუ ლი კი ნო” მსოფ ლი ოს გა აც ნო. 
რე ჟი სო რი სა ქარ თ ვე ლო ში მოგ ზა უ რობს და 
სხვა დას ხ ვა გმირს გვაც ნობს. მა ყუ რებ ლი სა 
და პერ სო ნა ჟე ბის შეხ ვედ რა ხან სტა ტი კუ რი 
კა მე რის წინ რე ჟი სო რის მი ერ დას მუ ლი კითხ
ვე ბით, ხა ნაც ადევ ნე ბუ ლი კა მე რის მეშ ვე ო ბით 
ხდე ბა. გურ ჩი ა ნის თ ვის კა მე რა ძა ლა უფ ლე ბის 
ატ რი ბუ ტად იქ ცე ვა, რო მე ლიც ადა მი ა ნე ბის 
ცხოვ რე ბა ში შეღ წე ვის ვი ზას იძ ლე ვა. კა მე რის 
წინ მდგო მი ადა მი ა ნი რე ჟი სორს ისეთ კითხ
ვებ ზე სცემს პა სუხს, რა ზეც სხვა შემ თხ ვე ვა ში 
არ უპა სუ ხებ და. 

მანქანა, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს გა აქ რობს 
არა ე თი კუ რი ფილ მია სწო რედ ძა ლა უფ ლე ბით 
ტკბო ბი სა და რე ა ლო ბის გაც ნო ბის უნა რის 
ნაკ ლე ბო ბის გა მო. ალ ბათ სწო რედ ეს იყო მი
ზე ზი, რის გა მოც ფილმს ად გი ლობ რი ვი მა
ყუ რე ბე ლი არ ჰყავ და. მაგ რამ ვი ყოთ გუ ლახ
დი ლე ბი და ვთქვათ, რო მელ ქარ თულ ფილმს 
ჰყავს მა ყუ რე ბე ლი?! აქ რე ჟი სო რე ბის ბრა ლი 
დი დი არა ა, მუ ნი ცი პა ლუ რი და, უბ რა ლოდ, 
კულ ტუ რუ ლი კი ნო თე ატ რე ბის არარ სე ბო ბის 
პი რო ბებ ში ვე რა ვის ვე რა ფერს მოვ თხოვთ 
(საბჭოთა კავ ში რის დროს ურ ბა ნულ გან ვი თა
რე ბა ში კი ნო თე ატრს ისე ვე ით ვა ლის წი ნებ დ
ნენ სულ მო სახ ლე ზე, რო გორც სკვე რებს, სკო
ლებ სა და ა. შ.. 1990იან წლებ ში ეს ქო ნე ბა 
თვა ლის და ხამ ხა მე ბა ში გა ას ხ ვი სეს და აქ ცი ეს 
სა ბან კე ტო დარ ბა ზე ბად, სუ პერ მარ კე ტე ბად, 
„პროფილაქტიკებად” და სა ეკ ლე სიო მა ღა ზი ე
ბად). ასეა თუ ისე, „ახალი ქარ თუ ლი კი ნოს” სა
თა ვე ებ თან მდგომ თა გან დი დი ნა წი ლი სწო რედ 
ქა ლე ბი არი ან: უკ ვე ნახ სე ნე ბი თი ნა გურ ჩი ა ნი 
და სა ლო მე ჯა ში, ქე თი მა ჭა ვა რი ა ნი, ნა ნა ექ ვ
თი მიშ ვი ლი, თა კო შავ გუ ლი ძე, რუ სუ დან ჭყო
ნი ა, თი ნა თინ ყაჯ რიშ ვი ლი და სხვე ბი.

სწო რედ ამ თა ო ბამ და იწყო ქა ლი პერ სო
ნა ჟის / პერ სო ნა ჟე ბის შე მო პა რე ბა ქარ თულ კი
ნო ში, რო მე ლიც იმ დრო ის თ ვის ნამ დ ვი ლად 
სი ახ ლე იყო (ცხადია, ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე და 
ნა ნა მჭედ ლი ძე გა მო ნაკ ლი სე ბი ა, ასე ვე ლე ი ლა 
გორ დე ლა ძე და ლი ა ნა ელი ა ვა). მზე რის (gaze) 
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ცვლი ლე ბამ ქარ თუ ლი კი ნო გა ამ დიდ რა და ვექ
ტო რი შე უც ვა ლა. ნი ნო ჟვა ნია 2018 წელს იღებს 
აღლუმს, რო მე ლიც სა მი კა ცის, ბავ შ ვო ბის სა
მი მე გობ რის ის ტო რი ას გვიყ ვე ბა. რე ჟი სო რი 
სვამს კითხ ვას, რო გო რი შე იძ ლე ბა იყოს სა მი 
სხვა დას ხ ვა ტი პის კა ცის კრი ზი სი, ანუ ზო გა
დად მა მა კა ცუ რო ბის კრი ზი სი. მას კუ ლი ნუ რი 
კულ ტუ რა ხომ მხო ლოდ ქა ლებს არ ჩაგ რავს, 
არა ნაკ ლებ გან საც დელ ში მა მა კა ცე ბიც ვართ, 
რომ ლებ საც გვი წევს კულ ტუ რის მი ერ ჩვენ თ ვის 
გან კუთ ვ ნი ლი სა და ვე ე ბის მფლო ბე ლის რო ლის 
მორ გე ბა, ბევ რის თ ვის – სა კუ თა რი ნე ბის სა წი
ნა აღ მ დე გოდ. აღლუმში „მამაკაცური” და სრუ
ლი ად აბ სურ დუ ლი ჩხუ ბის ეპი ზო დი გვა ფიქ
რე ბი ნებს სამ ყა როს სო ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რის 
ბო რო ტე ბა სა და, ამავ დ რო უ ლად, კო მი კუ რო
ბა ზე. ფილმს სუს ტი ფი ნა ლი აქვს, მაგ რამ სხვა 
მხრივ, ეს არის ნა მუ შე ვა რი, რო მე ლიც ქარ თ ვე
ლი კა ცი რე ჟი სო რე ბის „ნიშაში” შე იჭ რა, ყო ველ
გ ვა რი მო ბო დი შე ბის გა რე შე. 

მსგავ სი სურ ვი ლი აქვს (კაცური მზე რის 
მორ გე ბა) რუ სუ დან გლურ ჯი ძე საც. მი სი ფილ
მი სხვისი სახ ლი (2016) აფხა ზეთ ში ქარ თ ვე
ლე ბის მი ტო ვე ბულ სახ ლებ ში შე სახ ლე ბულ 
ოჯა ხებ ზე გვიყ ვე ბა. მათ გან ერ თ ერ თი სა მი 
ქა ლის გან შედ გე ბა, ჯა რის კა ცის ტან საც მელ ში 
გა მოწყო ბი ლი სა ლო მე დე მუ რი ას კა რი კა ტუ
რუ ლი პერ სო ნა ჟი სა და მი სი დე ბის გან. ფილ
მი რუ სე თის კულ ტუ რის სა მი ნის ტ როს მი ერ 
არის და ფი ნან სე ბუ ლი, რაც მი ზე ზია იმის თ
ვის, რომ მას ზე სა უ ბა რი აქ შევ წყ ვი ტოთ. მაგ
რამ ორი სიტყ ვის თქმა მა ინც შე იძ ლე ბა, მით 
უფ რო, რომ ფილმს ზე და პირ ზე ნამ დ ვი ლად 
არ აქვს ეთი კუ რი ხინ ჯი, პი რი ქით, შე იძ ლე ბა 
მას ში ჟე ნე ვის ფორ მატ სა თუ გა ე რო ში რუ სე
თის სამ შ ვი დო ბო მო წო დე ბე ბის ტო ნის მაგ ვა რი 
ჟღე რა დო ბაც კი ამო ვი კითხოთ. მაგ რამ რა უნ

და მო ვუ ხერ ხოთ ქარ თულ ენა ზე მო ლა პა რა კე 
„აფხაზებს”?! ფილ მ ში აფხა ზი ადა მი ა ნე ბი ქარ
თუ ლად სა უბ რო ბენ. ენა, რო გორც კულ ტუ რის 
მთა ვა რი იარა ღი (როგორც ნე გა ტი უ რი, ისე 
პო ზი ტი უ რიც) იმა ზე გა ცი ლე ბით დიდ მნიშ ვ ნე
ლო ბას ატა რებს, ვიდ რე ზოგ ჯერ გვეჩ ვე ნე ბა. 
სხვისი სახ ლი ეთ ნი კუ რი კონ ფ ლიქ ტის გა მომ წ
ვე ვიც კი გახ დე ბო და, აქაც და იქაც კი ნო თე ატ
რე ბის ქსე ლი გა მარ თუ ლად და ხელ მი საწ ვ დო
მად რომ მუ შა ობ დეს.

მა შა სა და მე, ქარ თ ვე ლი ქა ლი რე ჟი სო რე
ბის კი ნოს აქვს ბევ რი სი მაღ ლე ცა და და ცე მაც, 
წარ მა ტე ბა და წა რუ მა ტებ ლო ბა, სი ახ ლე და 
მა ნი პუ ლა ცი ა. ქე თი მა ჭა ვა რი ა ნის მარილივით 
თეთ რი (2011), ახა ლი ქარ თუ ლი კი ნოს ერ თ 
ერ თი პირ ვე ლი ფილ მი, თა ვის თავ ში ზე მო
ჩა მოთ ვ ლილ ყვე ლა მხა რეს მო ი ცავს, ქა ლი 
პერ სო ნა ჟის ოც ნე ბე ბის სამ ყა რო ში გაქ ცე ვის 
სიმ პ ტო მა ტუ რი ფი ნა ლუ რი აქ ტით. მაგ რამ 
2011 წლი დან ქა ლი რე ჟი სო რე ბის ქა ლი (და არა 
მხო ლოდ ქა ლი) პერ სო ნა ჟე ბი უკ ვე აღარ სად 
გარ ბი ან. პი რი ქით, ბრუნ დე ბი ან პრე ტენ ზი ე ბი
თა და „რეინკვიზიციის” სურ ვი ლით, რო მელ მაც 
კულ ტუ რა უნ და გა ა სა მარ თ ლოს და შე საძ ლო ა, 
აუტო და ფეც მო უწყოს (და დასაწყისის იანა სა
ვით და აკ ვირ დეს სა მარ თ ლი ა ნო ბის აღ დ გე ნის 
პრო ცესს). 

მო მა ვა ლი ქა ლე ბის არა ა, ის იქ ნე ბა ადა მი
ა ნე ბის, სა დაც ქა ლე ბი ცა და კა ცე ბიც იზ რუ ნე
ბენ ბო რო ტე ბის, ჩაგ ვ რი სა და უსა მარ თ ლო ბის 
აღ მოფხ ვ რა ზე. მა ნამ დე კი ვუ ყუ როთ ცეცხ
ლის ალს, რო მე ლიც ჟან დ’არ კის, თა მარ მე ფის 
(დედოფალი მე ფედ და სა მე ბის მე ოთხე ჰი პოს
ტა სად რომ აქ ცი ეს), ლუდ ვიგ IIის და ატა ჰუ
ალ პას მსხვერ პ ლის თ ვის სა მა გი ე როს გა დახ
დი სა და წო ნას წო რო ბის აღ დ გე ნის პრო ცე სის 
მო მას წა ვე ბე ლი იქ ნე ბა.  

კადრი ფილმიდან ჩემი ბედნიერი ოჯახი
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ვალ ტერ ბე ნი ა მი ნი ფოტოგრაფიის მოკ ლე ის ტო რი ა ში 
(1931) ერ თ მა ნე თის გან მიჯ ნავს ვი ზუ ა ლუ რი აღ ქ მის ორ 
სა ხე ო ბას: ერ თი ა, რო მელ საც თვა ლი ხე დავს და მე ო რე – 
რო მელ საც კა მე რა აფიქ სი რებს. ძი რი თა დი გან მას ხ ვა ვე-
ბე ლი კი ამ ორს შო რის ისა ა, რომ სა კუ თარ თვალს ადა-

მი ა ნი ცნო ბი ე რე ბით მარ თავს, ცნო ბი ე რე ბით იჭ რე ბა სივ რ ცე ში 
და იმ სა განს არ ჩევს, რომ ლის კე ნაც ცნო ბი ერ მზე რას მი მარ თავს. 
ფო ტო ა პა რა ტის ფო კუ სით ამა ვე სივ რ ცე ში არაც ნო ბი ე რი შე მო-
დის. „ფოტოგრაფია თა ვი სი დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბე ბით – ლუ პით, 
გა მა დი დებ ლით – სივ რ ცეს იძი ებს. ამ ოპ ტი კუ რი არაც ნო ბი ე რის 
შე სა ხებ ის მა თი მეშ ვე ო ბით იგებს, ისე ვე, რო გორც ლტოლ ვი თი 
არაც ნო ბი ე რის (Triebhaft-Unbewussten) შე სა ხებ ვი გებთ ფსი ქო-
ა ნა ლი ზის მეშ ვე ო ბით.” ასე გა ა ჩი ნა ბე ნი ა მინ მა „ოპტიკური არაც-
ნო ბი ე რის” ცნე ბა. 

1935 წელს თა ვის ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე გახ მა უ რე ბულ 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 ბე ნი ა მი ნი იმე ო რებს იმა ვე ფორ მუ ლას, მხო ლოდ ამ ჯე რად 
კი ნოს თან მი მარ თე ბა ში, თა ნაც ისე, რომ ოპ ტი კუ რი არაც ნო ბი ე რის 
გან მარ ტე ბის თ ვის მე ტი სა შუ ა ლე ბა რჩე ბა. ის აქ ყუ რადღე ბას ამახ-
ვი ლებს კი ნოს უნარ ზე, აღ ქ მა დი და შე სამ ჩ ნე ვი გა ხა დოს ისე თი 
დე ტა ლე ბი, რომ ლე ბიც იქამ დე შე უმ ჩ ნე ვე ლი რჩე ბო და. ამ ტექ ნი-
კურ სი ახ ლეს ბე ნი ა მი ნი ფრო ი დის წიგნს ყოველდღიური ცხოვ რე ბის 
ფსი ქო პა თო ლო გი ას ადა რებს, სა დაც ფრო იდ მა ლა პა რა კის დროს 
შეც დო მით ნახ მა რი სიტყ ვის, წა მოც დე ნის მოვ ლე ნა აღ წე რა, რო-
მე ლიც უნებ ლიე შეც დო მად მი იჩ ნე ო და, ფრო იდ მა კი აჩ ვე ნა, რომ 
ამ წა მოც დე ნილ თუ შეც დო მით ნათ ქ ვამ სიტყ ვებ შია და მა ლუ ლი 
სი მარ თ ლე, რო მელ საც ცნო ბი ე რი შე ლა მა ზე ბუ ლი ფორ მით ამ ზე-
უ რებ და ან სა ერ თოდ მა ლავ და. ბე ნი ა მი ნის თქმით, იგი ვე მო ი ტა ნა 
კი ნო მაც, რო მელ მაც ცნო ბი ე რი აღ ქ მის შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა აღ რ-
მა ვა, რაც უმ თავ რე სად თა ვად კი ნო კა მე რის ტექ ნი კურ შე საძ ლებ-
ლო ბებს უკავ შირ დე ბა. ამ ხელ საწყოს მეშ ვე ო ბით თვით ნაც ნობ 
საგ ნებ შიც სრუ ლი ად ახა ლი, იქამ დე შე უმ ჩ ნე ვე ლი დე ტა ლე ბი გა-
მოჩ ნ და: „ახლო ხე დის სა შუ ა ლე ბით სივ რ ცე იწე ლე ბა, შე ნე ლე ბუ ლი 
კად რის სა შუ ა ლე ბით კი – მოძ რა ო ბა. და ისე ვე, რო გორც გა დი დე ბა 
უბ რა ლოდ იმის ნა თელ ყო ფა კი არ არის, რა საც „ისედაც” ბუნ დოვ-
ნად ვხე დავთ, არა მედ ამ ნაც ნობ ში სრუ ლი ად უც ნობს აღ მო ა ჩენს” 
(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).
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კა მე რა არა უბ რა ლოდ თვა ლის და ნა მა ტი ან მი
სი გა მაძ ლი ე რე ბე ლი, არა მედ მი სი ერ თ გ ვა რი ოპო
ზი ცი ა ა, რო გო რიც შე იძ ლე ბა იყოს ცნო ბი ე რი და 
არაც ნო ბი ე რი: „გასაგები ხდე ბა, რომ კა მე რა სა და 
თვალს სხვა დას ხ ვა ბუ ნე ბა ესა უბ რე ბა. კა მე რის ბუ
ნე ბა, უპირ ვე ლესად, იმით გა მო ირ ჩე ვა, რომ ადა
მი ა ნის მი ერ ცნო ბი ე რად და მუ შა ვე ბუ ლი სივ რ ცის 
ად გი ლას ის არაც ნო ბი ე რად და მუ შა ვე ბულ სივ რ ცეს 
აყე ნებს.” აქ ცნო ბი ე რიც და არაც ნო ბი ე რიც სივ რ
ცეს თან მი მარ თე ბა ში აისა ხე ბა: თვალს, რო გორც 
ცნო ბი ე რის სიმ ბო ლოს, გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს თა
ვი სი მი ზა ნი, მან იცის, რას უმიზ ნებს თა ვის მზე რას. 

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფრო ი დის თა ნახ მად, 
არც ცნო ბი ე რი აღ ქ მაა ბო ლომ დე თა ვი სუ ფა ლი და 
მი სი ფო კუ სი მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად ორი ფაქ ტო რი
თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. ცნო ბი ე რე ბა, რო მე ლიც გა რე 
სამ ყა როს თან გრძნო ბად აღ ქ მად რე აქ ცი ა ში ყა
ლიბ დე ბა, „აღქმის ცნო ბი ე რე ბა ა” (Wahrnehmungs
bewusstsein). ის, ერ თი მხრივ, გა რე დან შეგ რ ძ ნე
ბე ბის გა ღი ზი ა ნე ბით აღ ქ მუ ლის, მე ო რე მხრივ, 
შიგ ნი დან სი ა მოვ ნე ბი სა და უსი ა მოს შეგ რ ძ ნე ბე
ბის ზე მოქ მე დე ბის კომ ბი ნა ცი ას წარ მო ად გენს. 
გრძნო ბად აღ ქ მა დი სფე რო და ცუ ლია ერ თ გ ვა რი 
ბუშ ტუ ლა სებ რი გარ სით, რო მე ლიც მას გა რე დან 
მო მა ვა ლი გამ ღი ზი ა ნებ ლე ბის გან იცავს, თუმ ცა 
სრუ ლი ად და უც ვე ლია შიგ ნი დან ანუ არაც ნო ბი ე
რი დან მო მა ვა ლი იმ პულ სე ბის მი მართ. გა რე დამ
ცა ვი გარ სი გამ ღი ზი ა ნე ბე ლი ფაქ ტო რე ბის შეძ ლე
ბის დაგ ვა რად შემ ცი რე ბას ცდი ლობს. „ცოცხალი 
ორ გა ნიზ მის თ ვის გამ ღი ზი ა ნებ ლის გან დაც ვა ლა
მის უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ამო ცა ნა ა, ვიდ რე მა თი 
მი ღე ბა” (Sigmund Freud, Jenseits des Lustprinzips, 
1975). ამი ტო მაც ცნო ბი ე რე ბამ დე ყვე ლა ფერ იმის 
მხო ლოდ ძა ლი ან მცი რე ნა წი ლი, „სინჯები” აღ წევს, 
რაც ადა მი ა ნის გრძნო ბად აღ ქ მა დო ბის ველ ში ექ
ცე ვა. ამ გ ვა რი „სინჯების” არ ჩე ვაც არაა ბო ლომ
დე თვით ნე ბუ რი პრო ცე სი, რამ დე ნა დაც „აღქმადი 
ცნო ბი ე რე ბა” სი ა მოვ ნე ბა /უ სი ა მო ბის არაც ნო ბი ე რი 
იმ პულ სე ბის მა ნი პუ ლა ცი ის ქვეშ იმ ყო ფე ბა. გა რე 
გამ ღი ზი ა ნებ ლის აღ ქ მა/ ვე რაღ ქ მა ამ იმ პულ სე ბის 
ზე მოქ მე დე ბის შე დე გი ცა ა. 

თუ თვა ლი, ფრო ი დი სე უ ლი „აღქმის ცნო ბი ე
რე ბის” მსგავ სად, გარ სი თაა და ცუ ლი და მის ფო
კუს ში მოხ ვედ რი ლი საგ ნე ბის მხო ლოდ „სინჯებს” 
ხე დავს, კა მე რა მოკ ლე ბუ ლია ასეთ ფილ ტ რ სა თუ 
მა ნი პუ ლა ცი ას და იმას აფიქ სი რებს, რაც თვალ მა 
და ი ნა ხა, მაგ რამ ვერ აღიქ ვა: „თუკი უკ ვე ჩვე უ ლებ
რი ვი და ცნო ბი ლი იყო, რომ ადა მი ა ნის სი ა რუ ლის 
მა ნე რა, უხე შად მა ინც, გარ კ ვე ულ წარ მოდ გე ნას 
გვიქ მ ნის მას ზე, არა ფე რია უსა თუ ოდ ცნო ბი ლი 
იმის თა ო ბა ზე, თუ რო გო რია მი სი პო ზა წა მის მე
ა სედ ში ნა ბი ჯის გა დად გ მის პრო ცეს ში. [...] აი აქ 
საქ მე ში ერ თ ვე ბა კა მე რა დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბე ბი
თურთ – ვარ დ ნე ბი თა და აღ მას ვ ლე ბით, წყვე ტი თა 
და იზო ლი რე ბით, პრო ცე სის გა წელ ვი თა და შე
მოკ ლე ბით, გა დი დე ბით და და პა ტა რა ვე ბით. კა მე
რა პირ ვე ლად გვაწ ვ დის ინ ფორ მა ცი ას ოპ ტი კუ რი 
არაც ნო ბი ე რის შე სა ხებ – ისე ვე, რო გორც ლტოლ

ვით არაც ნო ბი ერ ზე პირ ვე ლად ფსი ქო ა ნა ლიზ მა 
მიგ ვი თი თა” (ხელოვნების ნა წარ მო ე ბი...). 

ვი ნა ი დან ბე ნი ა მინს ოპ ტი კურ არაც ნო ბი ერ ზე 
სხვა გან ვ რ ცო ბე ბი აღარ და უ წე რი ა, მი სი ეს ფორ
მუ ლა თავ სა ტე ხად ექ ცათ მის მიმ დევ რებ საც და 
მკვლევ რებ საც. და მაბ ნე ვე ლია ოპ ტი კუ რის არაც
ნო ბი ერ თან კომ ბი ნა ცია და მი სი ისე თი ვე სის ტე მად 
წარ მოდ გე ნა, რო გო რიც ფსი ქო ა ნა ლიზ მა აღ წე რა. 
რა ნა ი რად შე იძ ლე ბა აჩ ვე ნებ დეს ოპ ტი კუ რი ტექ
ნი კა გან დევ ნილ ში ნა არ სებს? ამე რი კელ მა ხე ლოვ
ნე ბათ მ ცოდ ნემ რო ზა ლინ კრა უს მა თა ვის წიგ ნ ში 
ოპტიკური არაც ნო ბი ე რი ბე ნი ა მი ნის ამ ფორ მუ ლა
ში ფრო ი დის მი ერ 1930 წელს კულტურით უკ მა ყო-
ფი ლე ბა ში გა მოთ ქ მუ ლი ერ თი მო საზ რე ბის გა მო
ძა ხი ლი და ი ნა ხა: ადა მი ა ნი, რო გორც „პროთეზიანი 
ღმერ თი” (Rosalind E. Krauss, The Optical Uncon-
scious, 1993). ფრო ი დის მი ხედ ვით, ტექ ნი კუ რი გა
მო გო ნე ბე ბით ადა მი ან მა თა ვი სი ცალ კე უ ლი ორ
გა ნო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა ნავ რ ცო, ხო ლო ეს 
ხელ საწყო ე ბი მი სი სხე უ ლის და ნა მა ტე ბად იქ ც ნენ: 
„ადამიანი, ასე ვთქვათ, პრო თე ზი ა ნი ღმერ თი გახ
და, დი დე ბუ ლი და ძლე ვა მო სი ლი, რო ცა დამ ხ მა რე 
ორ გა ნო ებს იშ ვე ლი ებს, მაგ რამ მე ტი შე სის ხ ლ ხორ
ცე ბა ვერ შეძ ლო და ისი ნი დრო დად რო დიდ თავ სა
ტეხს უჩენს. თუმ ცა შე უძ ლი ა, თა ვი ინუ გე შოს, რომ 
პროგ რე სი 1930 წელს არ დას რულ დე ბა და მო მა
ვა ლი კულ ტუ რის ამ სფე რო ში ახალ, წარ მო უდ გენ
ლად დიდ შე დე გე ბამ დე მი იყ ვანს, რაც კი დევ უფ რო 
მე ტად და ამ ს გავ სებს ღმერთს” (ზიგმუნდ ფრო ი
დი, კულ ტუ რით უკ მა ყო ფი ლე ბა: რ ჩე უ ლი შრო მე ბი, 
2018). თუმ ცა ბე ნი ა მინ თან არაა პირ და პი რი მი ნიშ
ნე ბა ფრო ი დის ამ მო საზ რე ბა ზე, თუ არ ჩავ თ ვ ლით 
ნარ კ ვე ვის ბო ლო ნა წილს, სა დაც ის ფა შის ტურ მი
ლი ტა რიზ მ ზე ირო ნი უ ლად ამ ბობს: „ომი მშვე ნი ე
რი ა, რად გან იგი ადა მი ა ნის სხე უ ლის სა ოც ნე ბო მე
ტა ლი ზა ცი ას ამე ფებს” (ხელოვნების ნა წარ მო ე ბი...). 
„მეტალიზაცია” აქ სწო რედ ადა მი ა ნის სხე უ ლის გა
დაქ ცე ვაა სხვა დას ხ ვა სა ხის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის მოძ
რავ ნაკ რე ბად. არც კა მე რის ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ
ლო ბე ბის მი მართ ბე ნი ა მი ნის აღ ტა ცე ბა ში იკითხე ბა 
პირ და პი რი ბმა ფრო ი დის „პროთეზიან ღმერ თ თან”. 
ის კა მე რას გა ნი ხი ლავს არა თვა ლის შე საძ ლებ ლო
ბე ბის გა მაძ ლი ე რებ ლად ან გაგ რ ძე ლე ბად, არა მედ 
– „სხვა ბუ ნე ბას თან” მო ლა პა რა კედ. 

თა ვად კრა უ სის ვერ სი ა ში ბე ნი ა მი ნის გან ნა
სეს ხე ბი „ოპტიკური არაც ნო ბი ე რი” ასეთ ში ნა არსს 
იძენს: „თუკი სა ერ თოდ შე საძ ლე ბე ლია ამა ზე, რო
გორც ვი ზუ ა ლურ ველ ში „გარეშეზე” სა უ ბა რი, ეს 
იმი ტომ, რომ ეს ერ თ გ ვა რი პრო ექ ციაა – რა ღაც 
თვალ საზ რი სით, ადა მი ა ნის მხედ ვე ლო ბა არ არის 
იმ ყვე ლაფ რის ბა ტო ნი, რა საც აკ ვირ დე ბა, რად გან 
ის კონ ფ ლიქ ტ ში შე დის იმას თან, რაც ში ნა გა ნია 
(განუყოფელია) ორ გა ნიზ მის თ ვის, რო მელ შიც ეს 
მხედ ვე ლო ბაა გან თავ სე ბუ ლი” (Krauss, The Optical 
Unconscious).

კრა უ სის კონ ცეფ ცი ა ში „ოპტიკური არაც ნო ბი
ე რი” მთლი ა ნად კლა სი კუ რი მო დერ ნიზ მის ვი ზუ ა
ლურ ხე ლოვ ნე ბა ზე ვრცელ დე ბა და არა სპე ცი ფი
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კუ რად ფო ტოგ რა ფი ა სა თუ კი ნო ზე. შე სა ბა მი სად, 
ეს ფორ მუ ლა ამ ეპო ქის ვი ზუ ა ლუ რი ხე ლო ვა ნე ბის 
შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს ში არაც ნო ბი ე რის თა ნა მო
ნა წი ლე ო ბას იკ ვ ლევს. იგი ვე შე იძ ლე ბა გან ზო გა
დე ბუ ლი ყო წე რის პრო ცეს ზეც: მწერ ლის ცნო ბი
ე რი ჩა ნა ფიქ რი და მი ზა ნი ვე რას დ როს ბო ლომ დე 
თან ხ ვედ რა ში ვერ იქ ნე ბა ტექ ს ტის სა კუ თარ, ავ
ტო ნო მი ურ შრე ებ თან, რომ ლე ბიც ავ ტო რის არაც
ნო ბი ე რის ნაკ ვა ლევს ატა რებს. ამი ტომ ავ ტო რის 
ცნო ბი ე რი და მი სი შე მოქ მე დე ბა შე საძ ლოა რა დი
კა ლუ რა დაც გან ს ხ ვავ დე ბო დეს ერ თ მა ნე თის გან. 
ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში არაც ნო ბი ე რი არა პა რა ლე
ლუ რი ან ანა ლო გი უ რი, არა მედ კონ კ რე ტუ ლი, ინ
დი ვი დუ ა ლუ რი სის ტე მა ა. 

ბე ნი ა მინ თან ოპ ტი კუ რი არაც ნო ბი ე რი მოკ ლე
ბუ ლია პერ სო ნა ლუ რო ბას, ის პი როვ ნე ბის გა რეთ 
მდე ბა რე ობს და მხო ლოდ კა მე რის მეშ ვე ო ბით ხდე
ბა წვდო მა დი. კონ კ რე ტულ ობი ექ ტ ზე და მიზ ნე
ბუ ლი კა მე რა სა კუ თარ ფო კუს ში სხვა საგ ნებ საც 
შე ი ცავს, რო მელ საც ფო ტოს, შე სა ბა მი სად, და
ფიქ სი რე ბუ ლი დრო ის ში ნა არ სის რა დი კა ლუ რად 
შეც ვ ლა შე უძ ლი ა, რო გორც ეს მი ქე ლან ჯე ლო ან
ტო ნი ო ნის ფილმ Blow upშია (1966). ახალ გაზ რ და 
ფო ტოგ რა ფი ქა ლა ქის ერთ თით ქ მის ცა რი ელ პარ
კ ში თვალს მოჰ კ რავს მო სე ირ ნე ქალს და მა მა კაცს, 
რომ ლებ საც აედევ ნე ბა და ფა რუ ლად ფო ტო ებს 
უღებს. მი სი თვა ლი ვე რა ფერს ხე დავს წყვი ლი სა და 
მის ფო ნად პარ კის ლან დ შაფ ტის გარ და, მაგ რამ უკ
ვე ფო ტო ფი რის ნე გა ტივ ში იმა ლე ბა ადა მი ა ნის გვა
მი, რო მელ საც ფო ტოგ რა ფი ნე გა ტი ვის გამ ჟ ღავ ნე
ბის და ფო ტოს გა დი დე ბის შემ დეგ პო უ ლობს, ისე ვე, 
რო გორც მო პირ და პი რე მხა რეს ბუჩ ქებ ში შე მა ლულ 
პის ტო ლეტ მო მარ თულ მა მა კაცს. თვა ლის თ ვის 
სრუ ლი ად მშვი დო ბი ა ნი და უმან კო სივ რ ცე კა მე რი
სა და ფო ტო ხელ საწყო ე ბის მეშ ვე ო ბით და ნა შა უ ლის 
ად გი ლად გარ და იქ მ ნე ბა. 

ფო ტო– თუ კი ნო კა მე რით იც ვ ლე ბა სამ ყა როს 
აღ ქ მა, მი სი სუ რა თი. ამ ტექ ნი კუ რი ხელ საწყო ე
ბის მეშ ვე ო ბით უმ ნიშ ვ ნე ლო საგ ნე ბიც კი, რომ
ლე ბიც იქამ დე თვა ლის ფო კუს ში ვერ ხვდე ბო და, 
ახ ლა ხილ ვად დე ბა. ამ სხვა ელე მენ ტე ბის გა ჩე ნა 
ცვლის თა ვად იმ საგ ნე ბის სე მან ტი კას, რომ ლებ
ზეც ცნო ბი ე რი თვა ლი იყო მი მარ თუ ლი. ცნო ბი ე
რი და „არაცნობიერი” ერთ სიბ რ ტყე ზე ლაგ დე ბა, 
ერ თ მა ნე თის გვერ დიგ ვერდ ჩნდე ბა. თუ ცნო ბი ე რი 
თვა ლი მთლი ა ნად სუ ბი ექ ტუ რი ა, კა მე რით და ნა
ხუ ლი მხო ლოდ იმ დე ნა დაა სუ ბი ექ ტუ რი, რამ დე
ნა დაც თვა ლის მი ერ ცენ ზუ რი რე ბულ თუ და წუ ნე
ბულ ობი ექ ტებს შე იძ ლე ბა შე ი ცავ დეს. ოპ ტი კუ რი 
არაც ნო ბი ე რი თვა ლის ხედ ვი დან გა მორ ჩე ნი ლი თუ 
გა მო ტო ვე ბუ ლი საგ ნე ბი სა და დე ტა ლე ბის გან შედ
გე ბა, რომ ლე ბიც თვა ლით და ნა ხულ თან მი მარ თე
ბა ში სხვა რე ა ლო ბას ამ ზე უ რებს. ეს რე ა ლო ბა კი 
სუ ბი ექ ტის გა რეთ მდე ბა რე ობს, რაც კვლავ იმა ვე 
პა რა დოქ ს თან გვაბ რუ ნებს, თუ რამ დე ნა დაა შე საძ
ლე ბე ლი, სუ ბი ექ ტის გა რე სის ტე მა არაც ნო ბი ე რი 
იყოს? ამ კითხ ვა ზე პა სუ ხი ოპ ტი კუ რი არაც ნო ბი
ე რის პირ ველ წყა რო ში – „ლტოლვით არაც ნო ბი ერ

ში” – უნ და იყოს სა ძი ე ბე ლი. 
1925 წელს თა ვის ერთ ყვე ლა ზე მცი რე მო ცუ

ლო ბის, მაგ რამ აზ რე ბის სიმ ჭიდ რო ვით გა მორ ჩე
ულ სტა ტი ა ში უარყოფა (Die Verneinung) ფრო იდ მა 
შე მო ი ტა ნა გა რეს და ში დას ოპო ზი ცი ა, რო გორც 
გან ს ჯის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის გან მ საზღ
ვ რე ლი პრინ ცი პი: „არარეალური, მხო ლოდ წარ მო
სა ხუ ლი, სუ ბი ექ ტუ რი არის ში და; სხვა, რე ა ლუ რი კი 
გა რე თაა მო ცე მუ ლი” (Freud, Die Verneinung, 1975). 
გა რე არის ის, რაც უარი ყო ფა, რაც იმას ნიშ ნავს, 
რომ ჩემ გა რეთ უნ და დარ ჩეს ან ჩემ გან გა მო ი ყოს, 
ხო ლო ში და არის, რაც მი ი ღე ბა, ანუ რი სი მი ღე ბა და 
გა თა ვი სე ბაც მე მინ და. თუმ ცა ეს მეც არაა ერ თ სა
ხო ვა ნი. არ სე ბობს პირ ვან დე ლი სი ა მოვ ნე ბა მე (Lust
Ich) და მის გან ამოზ რ დი ლი რე ა ლუ რი მე (RealIch). 
პირ ვან დე ლი სი ა მოვ ნე ბა მე წარ მოქ მ ნის სურ ვი
ლებს და წარ მოდ გე ნებს და მა თი შე სატყ ვი სე ბის 
პოვ ნას რე ა ლო ბა ში ცდი ლობს. აქ ვე ფრო ი დი იმა
ზეც ამახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას, რომ „წარმოდგენები 
აღ ქ მე ბი დან მომ დი ნა რე ობს, მა თი გა მე ო რე ბე ბი ა” 
(იქვე). შე სა ბა მი სად, ის, რაც რე ა ლო ბა ში იძებ ნე ბა, 
ერ თხელ აღ ქ მუ ლი, გა რე ობი ექ ტი ა, რომ ლის მი
ღე ბაც მოხ და, რად გა ნაც ის სი ა მოვ ნე ბის გან ც დას 
უკავ შირ დე ბო და. გა მე ო რე ბა ამ ერ თხელ გან ც დი ლი 
სი ა მოვ ნე ბის ხე ლახ ლა გან ც დას ემ სა ხუ რე ბა. მაგ
რამ, ფრო ი დის მი ხედ ვით, აზ როვ ნე ბას აქვს უნა რი, 
„რაიმე ერ თხელ აღ ქ მუ ლი მი სი წარ მო სახ ვა ში რეპ
რო დუქ ცი ის მეშ ვე ო ბით კვლავ გა ა თა ნა მედ რო ვე ოს, 
რა დრო საც გა რე ობი ექ ტის მო ცე მუ ლო ბა აღა რაა 
სა ჭი რო” (იქვე). ამას თა ნა ვე, ერთ დროს აღ ქ მუ ლი, 
რო მე ლიც წარ მო სახ ვა ში მე ორ დე ბა, აღა რაა მი სი 
პირ და პი რი გან მე ო რე ბა, არა მედ გა ნიც დის მუდ მივ 
მო დი ფი კა ცი ას, იმ დე ნად, რომ სა ბო ლოო ჯამ ში რე
ა ლო ბი დან იკარ გე ბა და მხო ლოდ წარ მო სახ ვა ში ღაა 
მო ცე მუ ლი, რო მელ საც რე ა ლო ბა აქვს და კა ვე ბუ ლი. 

თუ ფრო ი დის ამ თე ო რი ას მი სი ანა ლო გი ით 
შექ მ ნილ ოპ ტი კურ არაც ნო ბი ერს და ვუ კავ ში რებთ, 
თვა ლით ფო კუ სი რე ბუ ლი არა რე ა ლო ბა, არა მედ 
ნა სურ ვე ბი წარ მო სახ ვა ა, რო მელ საც კა მე რა
ში მაც ქე რა ლი ცნო ბი ე რი თვა ლი არაც ნო ბი ე რად 
რე ა ლო ბა ში ეძებს. კა მე რით ცნო ბი ე რი თვა ლი კი 
არ ფარ თოვ დე ბა, არა მედ უფ რო მე ტად წვდო მა
დი ხდე ბა არაც ნო ბი ე რი, რო მე ლიც არა მხო ლოდ 
ნა სურ ვებ და გა თა ვი სე ბულ, ანუ ში და ობი ექტს, 
არა მედ არ ნა სურ ვებ და უარ ყო ფილ გა რე საგ ნებ
საც მო ი ცავს. ფო ტოგ რა ფი ა შიც და კი ნო შიც ეს 
გა რე საგ ნე ბი ფო კუს ში უნებ ლი ედ მოხ ვედ რი ლი 
ობი ექ ტე ბი ა, რომ ლე ბიც ტექ ნი კუ რი და მუ შა ვე ბის 
შე დე გად მჟღავ ნ დე ბა. შე სა ბა მი სად ამ ტექ ნი კურ 
პრო ცესს – იქ ნე ბა ეს უკ ვე ძვე ლე ბუ რად ფი რის 
გამ ჟ ღავ ნე ბა და ბეჭ დ ვა თუ თა ნა მედ რო ვე ციფ
რუ ლი ტექ ნი კით და მუ შა ვე ბა, კი ნოს შემ თხ ვე ვა ში 
კი მონ ტა ჟი – იგი ვე და ნიშ ნუ ლე ბა აქვს ოპ ტი კუ რი 
არაც ნო ბი ე რი სათ ვის, რაც პა ცი ენ ტის სიმ პ ტო მე
ბის, სიზ მ რე ბის, წა მოც დე ნე ბის თუ უარ ყო ფე ბის 
ინ ტერ პ რე ტა ცი ას ფსი ქო ა ნა ლი ზის თ ვის. არაც ნო
ბი ე რი მხო ლოდ ტექ ნი კუ რი ჩა რე ვე ბის შე დე გად 
ხდე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი. 
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რა გვაქვს შე მორ ჩე ნი ლი ქრის ტი ა
ნუ ლი წარ სუ ლი დან, გარ და ხა ტე
ბი სა და ხუ როთ მოძღ ვ რე ბის ნი
მუ შე ბი სა? გა ლო ბას ავ ტო რი ხომ 
არც უნ და ჰყო ლო და, მაგ რამ ანო

ნი მუ რო ბას ვხე დავთ წარ სუ ლის არა მხო ლოდ 
ხე ლოვ ნე ბა ში, არა მედ ცხოვ რე ბის ყვე ლა ას პექ
ტ ში. მწი რი ეთ ნოგ რა ფი უ ლი მა სა ლე ბი მო სახ ლე
ო ბის ყო ფა ზე მიგ ვი თი თებს. უფ რო სწო რად, მის 
არარ სე ბო ბა ზე – მი წუ რებ ში მცხოვ რე ბი ყმე ბი 
ის ტო რი ა ში კვალს ვერ ტო ვებ დ ნენ (მათ შო რის, 
პირ და პი რი გა გე ბით). წარ სუ ლი დან რაც კი შე
მოგ ვ რ ჩა, ესაა თა ვა დე ბის მი ერ ძვირ ფას ქვებ ში 
კონ ვერ ტი რე ბუ ლი გლე ხე ბის შრო მა, რომ ლის 
ნა წი ლიც ეკ ლე სი ას გა და ე ცე მო და. ხა ტე ბის მო
კაზ მ ვა დიდ გ ვა როვ ნე ბის პრი ვი ლე გია და, გარ კ
ვე ულ წი ლად, ინ დულ გენ ცი ის მაგ ვა რი აქ ტი იყო. 
ყმე ბი კი სა კუ თარ შრო მას – მარ გა ლი ტებ სა და 
ლა ლის თვლებს – ლი ტურ გი ის დროს თუ მოჰ კ
რავ დ ნენ თვალს. 

ძვირ ფა სი ქვე ბი ვით არის ჩა ლა გე ბუ ლი ხე ე ბი 
შეკ ვე თი ლის დენ დ რო ლო გი ურ პარ კ ში. აბ სო ლუ
ტუ რად ყვე ლა მცე ნა რე მი წა ზე თო კი თაა და მაგ
რე ბუ ლი. ტყი სა და ვე ლუ რი ბუ ნე ბის იმი ტა ცია 
გვა გო ნებს ხა ტე ბი სა და წიგ ნე ბის მორ თ ვას. 
საბ ლე ბი აქ დამ ჭე რებს მოგ ვა გო ნე ბენ, რი თაც 
რე ლი გი უ რი ტექ ს ტე ბის ზე და პირ ზე ძვირ ფას 
ქვებს ამაგ რებ დ ნენ. თუ კი ხე ე ბი – დრო ე ბით, 
ფლა მინ გო ე ბი და სხვა ეგ ზ გო ტი კუ რი ცხო ვე
ლე ბი სა მუ და მოდ არი ან გა მო კე ტილ ნი ვო ლი ე
რებ სა და ბა დე ე ბით შე მო საზღ ვ რულ ხე ლოვ ნურ 
ტბებ ში. ეს გა რე მო ე ბა გა მორ ჩა მე დი ას, კრი ტი
კულ მე დი ა საც კი, რო მელ მაც პარ კის გახ ს ნის 
დღეს ყუ რადღე ბა კო ვიდ რე გუ ლა ცი ე ბის დარ ღ
ვე ვა ზე გა და ი ტა ნა. დო კუ მენ ტა ლის ტი სა ლო მე 
ჯა ში, ტრა დი ცი უ ლად, უარს ამ ბობს სა ტე ლე
ვი ზიო ხედ ვა ზე და ბუ ნე ბის „მოთვინიერებას” – 
ასე ჰქვია მის ახალ ფილმს – ისე თი პო ე ტუ რო
ბით გვი ხა ტავს, რო გო რიც მის წი ნა ფილ მებ ში 
არ გვი ნა ხავს. 

ინ ტერ ვი უ, რო მე ლიც „ზუმით” უნ და ჩა წე რი
ლი ყო, შიშ ნა რევ მო ლო დინს მი ჩენ და, რომ პან
დე მი უ რი დრო ე ბის პი რო ბე ბი სა ბო ლო ოდ მი ვი ღე 
და შე ვე გუე – ჩემ თ ვის ეს პირ ვე ლი დის ტან ცი უ
რი ინ ტერ ვი უ ა. სა უ ბა რი იმა ზე დიდ ხანს გაგ რ
ძელ და, ვიდ რე მე გო ნა, ვერც სა ლო მეს კა ტამ 
შეგ ვი შა ლა ხე ლი, ვერც მე ზობ ლად მიმ დი ნა რე 
რე მონ ტი სა (მასთან) და ვერც მა ყუჩ გა მოც ლი
ლი მან ქა ნე ბის აპო კა ლიპ სურ მა ხმებ მა (ჩემთან), 
რომ ლე ბიც დრო დად რო ლუფ ტებს გვა კე თე ბი
ნებ და. ხმა უ რით და ბინ ძუ რე ბულ ქა ლაქ ში ცხოვ
რე ბი სას ყუ რი კი დევ უფ რო მგრძნო ბი ა რე ხდე
ბა. „მგრძნობიარე” არა ზუს ტი სიტყ ვა ა, უფ რო 
აქ „აღგზნებადობის” გა მომ ხატ ვე ლი სიტყ ვის 
ხმა რე ბა იქ ნე ბო და უპ რი ა ნი. თბი ლი სის ძა ლა
დობ რი ვი ბუ ნე ბა ჩვენ და უ ნე ბუ რად შე მო იჭ რა 
ინ ტერ ვი უ ში, რაც სა უბ რის ლა იტ მო ტი ვად იქ
ცე ვა. ჩა ნა წე რის მოს მე ნის დროს კი დევ ერ თხელ 
დავ ფიქ რ დი, თუ რო გორ ძა ლა დობ რივ გა რე მო ში 
ვცხოვ რობთ.

ინ ტერ ვი უს და საწყის ში ვე ვუ ზი ა რებ სა ლო
მეს ჩემს დაკ ვირ ვე ბას, რომ ფილ მ ში ძა ლა უფ ლე
ბის ვერ ტი კა ლის მთე ლი სი სავ სით შეგ რ ძ ნე ბა ში 
მოთვინიერების ხმო ვა ნი რი გი გვეხ მა რე ბა. ხის 
ტო ტე ბის მტვრე ვის, ფეს ვებ ში მი ლე ბის გაყ რი სა 
და სპეც ტექ ნი კის ხმა გა მო სა ხუ ლე ბას, მა შა სა
და მე, ამ ბავს ას რუ ლებს. რა საც ვუ ყუ რებთ, ამას 
კან ზეც შე ვიგ რ ძ ნობთ სწო რედ ხმა უ რის მეშ ვე ო
ბით. ხმა უ რი ქმნის მუ სი კას, ძა ლა უფ ლე ბის შემ
ზა რავ და ტრა გი კულ სიმ ფო ნი ას. სა ლო მე ჯა ში 
ამ ბობს, რომ გა და ღე ბის დროს, ხმის დი ზა ი ნე
რებ თან ერ თად აღ მო ა ჩი ნეს ხმა უ რე ბი, რო მელ
თა წყა როც არა მუ სი კა ლუ რი საკ რა ვე ბი, არა
მედ, მძი მე ტექ ნი კა იყო. 

მოთვინიერება თით ქ მის ერ თი სა უ კუ ნის წი
ნან დელ აზრს გვაც ნობს, რომ მუ სი კაა ყვე ლა 
ხმა უ რი, რა საც კი მო წეს რი გე ბუ ლი სა ხე ექ ნე ბა. 
ასე შე მო დის ფილ მ ში მე ო ცე სა უ კუ ნის ერ თ ერ
თი ყვე ლა ზე მთა ვა რი კომ პო ზი ტო რი კარ ლ ჰა
ინც შტოკ ჰა უ ზე ნი, რაც ფილ მის მთლი ან ხმო ვან 

„სა მოთხე... 
  სა მოთხე?!..“
    ინ ტერ ვიუ სა ლო მე ჯაშ თან

გი ორ გი რაზ მა ძე
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რიგს ფო ნუ რი მე ლო დი ი დან ძა ლა უფ ლე ბის ხმო
ვა ნე ბის შე საც ნობ პორ ტა ლად აქ ცევს.

სა ლო მე ჯაშს გა მო სა ხუ ლე ბა ზეც შე ვე კითხე, 
ოპე რა ტორ გო გა დევ და რი ა ნის მომ ნუს ხ ველ ნა
მუ შე ვარ ზე. რო გორც გა ირ კ ვა, ჯა ში და გო გა 
თა ნაბ რად მუ შა ობ დ ნენ კა მე რას თან, გუ რი გო
ლი ა ძე სა და და თო ჩხა ი ძის ასის ტენ ტო ბით. 

ჯა ში: „მე და გო გა კა მე რას თან ერ თად ვი დე ქით. 
რო დე საც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სცე ნე ბი იყო გა და სა
ღე ბი, გო გა, რო გორც პრო ფე სი ო ნა ლი ოპე რა
ტო რი, ერ თ ვე ბო და საქ მე ში, სხვა დროს კა მე რას 
მე ვი ჭერ დი. ჩე მი ასის ტენ ტი იყო და თო ჩხა ი ძე. 
მოთვინიერება ქარ თულ  გერ მა ნულ  შ ვე ი ცა რი
უ ლი ფილ მი ა, ამას იმი ტომ ვამ ბობ, რომ ხმა ზე 
ორ მა ადა მი ან მა იმუ შა ვა: ხმის დი ზა ინ ზე – ფი
ლიპ ჩომ პიმ და მუ სი კა ზე – სე ლია სტრუმ მა. მა თი 
კონ ტ რი ბუ ცია ფილმში ფას და უ დე ბე ლი ა. იგი ვე 
შტოკ ჰა უ ზე ნი სე ლი ას შე მო თა ვა ზე ბა იყო. ის გა
და ღე ბებ საც ეს წ რე ბო და და ზუს ტად იცო და, რას 
ვა კე თებ დით. რო დე საც სე ლი ას ფილ მის გამ ხ ს
ნე ლი ეპი ზო დი ვა ნა ხეთ, ბუ ნე ბის ფონ ზე თეთ
რი კვამ ლი, რო მელ საც ნა ჯა ხით ჩე ხის კად რი 
მოს დევ და, შე მოგ ვ თა ვა ზა შტოკ ჰა უ ზე ნის კომ
პო ზი ცია და ისე ააწყო სცე ნა, რომ ნა ჯა ხის ხმა 
ინ ს ტ რუ მენ ტის ხმას და ამ თხ ვი ა. სე ლია ბევ რ ჯე
რაა სა ქარ თ ვე ლო ში ნამ ყო ფი და კარ გად იც ნობს 
ჩვენს კულ ტუ რას, მრა ვალ ხ მი ა ნო ბას, რო მე ლიც 
ძი რი თა დად კა ცე ბის ნამ ღერ თან ასო ცირ დე ბა. 
მოთვინიერებაც ხომ მას კუ ლი ნო ბის გარ კ ვე ულ 
გა მოვ ლი ნე ბას ეთ მო ბა და ამი ტომ ფილ მის ბო
ლოს წი ნა კომ პო ზი ცი ა ში მა ყუ რე ბე ლი შუ ა სა უ კუ
ნე ე ბის ფრან გულ გა ლო ბას ის მენს, რო მელ საც 
კა ცე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლად ნა ზად ას რუ ლე ბენ”.

შუა სა უ კუ ნე ე ბის ნიშ ნი თაა აღ ბეჭ დი ლი ფილ
მის პოს ტე რიც, რო მელ შიც ხის ფეს ვე ბი და მი წი
დან ხე ე ბის ამო სათხ რე ლი მი ლე ბი ერ თ მა ნეთ შია 
გა დახ ლარ თუ ლი. ეს იმი ჯი, ჯა შის აზ რით, მიგ
რა ცი ას, „ფესვებიდან მოგ ლე ჯა სა” და სი ცა რი ე
ლეს გა მო ხა ტავს. სწო რედ ამ დროს გა მახ სენ და 
ერ თი ცუ დი და ერ თიც კარ გი ქარ თუ ლი ფილ მი 
– ფესვები (1987) და ნერგები (1972). ნერგები 
სა ერ თოდ იშ ვი ა თი „ინვაირონმენტალისტური” 
ფილ მი ა, რო მე ლიც და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს 
ეკო სის ტე მის გა ნად გუ რე ბის საფ რ თხე ზე მოგ
ვითხ რობს, რა საც იმ დროს დი დი კაშ ხ ლე ბის 
აშე ნე ბა გა ნა პი რო ბებ და („ნამახვანჰესამდე” ნა
ხე ვა რი სა უ კუ ნით ად რე). სა ლო მე ჯა შიც ეკო
ლო გი ურ, კულ ტუ რულ და სო ცი ა ლურ კა ტას ტ
რო ფას ობ სერ ვა ცი უ ლი ხედ ვით უჭ ვ რეტს (ისე, 
რო გორც ამას ცზია ჩჟან კე ნატურმორტში (Still 
Life, 2006) აკე თებს).

მოძ რა ვი ხე ბუ ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ გა ლაშ ქ რე
ბა ა. რო გორც კა ნი ბა ლიზ მი, ხე ე ბის გა და ად გი
ლე ბაც გულ ზიდ ვის შეგ რ ძ ნე ბას იწ ვევს, ყვე ლა 
შემ თხ ვე ვა ში – შიშს. საფ რ თხის, და უც ვე ლო ბის 
გან ც და მოთვინიერების ყუ რე ბი სას ხში რად გვე
უფ ლე ბა. ერ თ ერთ ეპი ზოდ ში სოფ ლის მო სახ

ლე ო ბა ღა მით მიმ დი ნა რე სა მუ შა ო ებს აკ ვირ
დე ბა. მო ბი ლუ რე ბით შე ი ა რა ღე ბუ ლე ბი, ხე ებს 
უკა ნას კ ნელ გზა ზე აცი ლე ბენ. სიბ ნე ლე ში მუ შე
ბი ან და სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა უზარ მა ზარ ხე ებს 
ფარ ნე ბით ანა თე ბენ. კა მე რა, რო მე ლიც ადა მი
ა ნის პერ ს პექ ტი ვი დან უყუ რებს აქა იქ გა ნა თე
ბულ აზ ვირ თე ბულ ხე ებს, მას შ ტა ბის უბ რა ლოდ 
გად მო ცე მის ნაც ვ ლად შემ ზა რავ მო ცე მუ ლო ბას 
აფიქ სი რებს, რომ ამი ე რი დან ყვე ლაფ რის და უფ
ლე ბა ხდე ბა შე საძ ლე ბე ლი. ხე ე ბი ისე თი ვე სუს
ტე ბი და და უც ვე ლე ბი ჩა ნან, რო გორც იქ ვე შეკ
რე ბი ლი ადა მი ა ნე ბი.

ჯა ში: „როდესაც გა და ღე ბა და ვიწყე, საკ ვან ძო 
სიტყ ვე ბი ვით მქონ და გარ კ ვე უ ლი შეგ რ ძ ნე ბე ბი, 
რაც ზღვა ში მყოფ მა ხის კად რ მა და ბა და ჩემ ში. 
(მკითხველისთვის რომ გა სა გე ბი იყოს, სა ლო მე 
ჯაშს ფილ მის იდეა ტე ლე ვი ზი ით ნა ნახ მა დენ დ
რო ლო გი უ რი პარ კის „პირველმა ხემ” გა უ ჩი ნა). 
ვმუ შა ობ დი მკვლე ვარ თა მა რა მშვე ნი ე რა ძეს თან 
ერ თად, რო მე ლიც პრო ცე სის გა გე ბა ში მეხ მა რე
ბო და. ფაქ ტობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის შემ
დეგ და ვიწყეთ სოფ ლე ბის, ადა მი ა ნე ბის ძებ ნა და 
ეს კვლე ვა ფილ მის გა და ღე ბის ბო ლომ დე გაგ რ
ძელ და. ბევ რი ად გი ლი მოვ ძებ ნეთ, სა დაც ყველ
გან ერ თი ამ ბა ვი ვი თარ დე ბო და – ესა თუ ის ას
წ ლო ვა ნი ხე უნ და ამო ეთხა რათ და შეკ ვე თი ლის 
დენ დ რო ლო გი ურ პარ კ ში გა და ე ტა ნათ. თუმ ცა 
ჩვენ თ ვის ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი იყო პრო ცე სის 
მიღ მა არ სე ბუ ლი ში ნა არ სი. ფილ მ ში მხო ლოდ ის 
ნა წი ლე ბი დარ ჩა, რომ ლებ შიც ვგრძნობ დი ში ნა
არს. მხო ლოდ პრო ცე სის აღ მ წე რი სცე ნე ბი თუ 
კად რე ბი ჩემ თ ვის უინ ტე რე სო ა”. 

ჯა ში აგ რ ძე ლებს ში ნა არ ს ზე სა უ ბარს, ში ნა
არ სის ტიპ ზე, რო მე ლიც შეგ რ ძ ნე ბის გზით ეხ ს
ნე ბა მა ყუ რე ბელს (მკითხველს, მნახ ველს, მსმე
ნელს და ა. შ.): 

– ხში რად ში ნა არ სის გან დაც ლილ ნა მუ შევ
რებს ვხე დავთ. ჩემ თ ვის ში ნა არ სი არაა ინ ფორ
მა ცი უ ლი, ის აუცი ლებ ლად უნ და შე იგ რ ძ ნო ბო
დეს კი დეც. თან არ მი ვიჩ ნევ თავს ადა მი ა ნად, 
რო მელ საც ამ ბის გა მო ძი ე ბა აინ ტე რე სებს, რაც 
უფ რო ჟურ ნა ლის ტე ბის საქ მე ა. მე ვი გებ რა ი მე 
ინ ფორ მა ცი ას, მაგ რამ ამ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ
დ ნო ბით შე ვიგ რ ძ ნობ ამ ბავს. 

ფილ მის ყუ რე ბის დროს შუა სა უ კუ ნე ე ბის სუ ლის 
გან ც და მე უფ ლე ბო და... 

– შე მოქ მე დე ბი თი ჯგუ ფის მი ზა ნი არ ყო ფი
ლა ამ ბე ბის ზედ მი წევ ნით ახ ს ნა, მა ყუ რე ბელს ინ
ტერ პ რე ტა ცი ის თ ვის დი დი სივ რ ცე და ვუ ტო ვეთ. 
ფილ მის ში ნა არ სი მხო ლოდ სი უ ჟეტ ში არ დევს, 
ის მა ყუ რებ ლი სა და ფილ მის ურ თი ერ თო ბით ავ
ლენს თავს. 

ამ საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო ად გილ ზე სა ლო მე 
კა ტას უღებს კარს, რო მე ლიც უკ ვე საკ მა ოდ ხმა

ინტერვიუ
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მაღ ლა ითხოვს ოთა ხის კა რის სა ხე ლუ რის ჩა მო
წე ვას. სა უ ბარს, დი უ მა სე ულ და სა თა უ რე ბას რომ 
მივ მარ თოთ, „ორი მა ყუ რებ ლის” პრობ ლე მით 
ვუბ რუნ დე ბით, რაც ქარ თუ ლი და არა მხო ლოდ 
ქარ თუ ლი კი ნოს უდი დე სი გა მოწ ვე ვა ა.

ჯა ში: „ფილმზე მუ შა ო ბის დროს ქარ თ ველ მა
ყუ რე ბელ ზე ვღე ლავ დი, რად გან ყვე ლა იმ დე ნად 
კარ გად იც ნობს ამ მოვ ლე ნას, რომ რა უნ და შე
მე თა ვა ზე ბი ნა მათ თ ვის ახა ლი – და უძ ლე ველ 
გა მოწ ვე ვად მე სა ხე ბო და. თუმ ცა მა ინც მგო ნი ა, 
რომ ფილ მი ყვე ლა ზე მე ტად სა ქარ თ ვე ლო ში 
„მუშაობს”, რად გან ის, რაც ყვე ლამ ვი ხი ლეთ ტე
ლე ვი ზი ით, არის მთლი ა ნი სუ რა თის ფრაგ მენ ტი 
და ისიც – პო ლი ტი კუ რად ან გა ჟი რე ბუ ლი. პრო
ცე სი ზო გა დად სა ზო გა დო ე ბას სა თა ნა დოდ არ 
გა უ ა ნა ლი ზე ბი ა, რო გორც არ გვიმ ს ჯე ლი ა, თუ 
რას ნიშ ნავს ხის გა ყიდ ვა შვი ლის სწავ ლის ან და 
ოჯა ხის წევ რე ბის მკურ ნა ლო ბის ხარ ჯე ბის და სა
ფა რად. ჩემ თ ვის აგ რეთ ვე სა ინ ტე რე სო იყო არა
მა ტე რი ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ობი ექ ტის 
სა ვაჭ რო საგ ნად ქცე ვის ხა ზიც. პა რა ლე ლუ რად 
ვაწყ დე ბო დით ისეთ ამ ბებ საც, რო დე საც ერ თი 
კა ცი, რომ ლის ოჯა ხიც შეძ ლე ბუ ლი ნამ დ ვი ლად 
არ იყო, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვილს ხეს აჩუ ქებს. ერ თ მა 
ოჯახ მა კი კა ტე გო რი უ ლი უარი თქვა ფან ტას ტი
კუ რი ცაცხ ვის ხის გა ყიდ ვა ზე. ეს ოჯა ხიც მა ტე
რი ა ლუ რად შეძ ლე ბუ ლი არა ა.”

ძა ლა უფ ლე ბის ვერ ტი კა ლი ფილ მ ში ად გი
ლობ რი ვე ბის მოკ ლე მოკ ლე ის ტო რი ე ბით იძერ
წე ბა. დენ დ რო ლო გი უ რი პარ კის წარ მო მად გენ
ლე ბი ადა მი ა ნებს, ვის გა ნაც ხე ე ბის შეს ყიდ ვას 
აპი რე ბენ, სხვა არა ფერ ზე ესა უბ რე ბი ან, გარ და 
ფა სი სა. ფილ მ ში ამას რამ დე ნი მე გმი რი უს ვამს 
ხაზს. ფუ ლის ერ თა დერთ ღი რე ბუ ლე ბად და
ყე ნე ბას თა ნა მედ რო ვე ფა შიზ მის ფორ მებ თან 
მივ ყა ვართ, რო მე ლიც ნივ თე ბის (პროდუქციის) 
ფე ტი ში ზა ცი ით ადა მი ა ნე ბის დე ჰუ მა ნი ზა ცი ას 
უწყობს ხელს. სა ლო მე ჯა შის ღირ სე ბა ა, რომ მან 
არ და უთ მო დრო „ორივე მხა რეს” (თუმცა პარ კის 
მშე ნებ ლო ბის მომ ხ რე თა ხმე ბიც გვეს მის, მაგ რამ 
კვლავ – მო სახ ლე ო ბი დან), რო გორ ამას სხვა დას
ხ ვა მე დი უ მის მოძ ვე ლე ბუ ლი მო დე ლე ბი ით ვა
ლის წი ნებს, არა მედ აირ ჩია პო ზი ცი ა.

პო ზი ცი ო ნი რე ბა არ უნ და აგ ვე რი ოს სუ ბი
ექ ტი ვი ზა ცი ა ში, რა ზეც ალ ტი უ სე რი დან მო ყო
ლე ბუ ლი, მე დი ის თა ნა მედ რო ვე მკვლევ რე ბი და 
ფი ლო სო ფო სე ბი ბევრს წე რენ. პრაქ ტი კუ ლად, 
ზუს ტად ჭეშ მა რი ტე ბის სა ტე ლე ვი ზიო სუ ბი ექ
ტი ვი ზა ცია ხდე ბა ჯა შის თ ვის მოთვინიერების 
შექ მ ნის ინ ს პი რა ტო რი. ტე ლე ეკ რან მა შე მოგ ვ თა
ვა ზა ზღვა ში მცუ რა ვი ხის ორი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
იმი ჯი, რო მელ საც ემო ცი უ რი ინ ტერ პ რე ტა ცი ის 
შე დე გად კონ კ რე ტულ აზ რამ დე უნ და მი ეყ ვა ნა 
მა ყუ რე ბე ლი – ოპო ზი ცი ურ არ ხებს ბი ძი ნა ივა
ნიშ ვი ლი ოლი გარ ქად (ოლიგარქია მკვეთ რად რუ
სუ ლი ყა ი დის სიმ დიდ რეს თან ასო ცირ დე ბა. იგი ვე 
არ ხე ბი კი 1990იან წლებ ში სა ზო გა დო ე ბის ქო ნე

ბის კო რუფ ცი ი სა და არა კა ნო ნი ე რი გა რი გე ბე ბის 
გზით ხელ ში ჩამ გ დებ ოლი გარ ქებს ბიზ ნეს მე ნე
ბად მო იხ სე ნი ე ბენ) უნ და წარ მო ე ჩი ნა, სამ თავ რო
ბო არ ხებს კი „შენების”, „აღმშენებლობის” სუ
ლის კ ვე თე ბა ეწარ მო ე ბი ნა. ფი ლო სო ფოს სა რა 
აჰ მე დის მი ხედ ვით, ემო ცი ე ბი არა ფსი ქი კუ რი თუ 
ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბა ა, არა მედ კულ
ტუ რის ნა ყოფს წარ მო ად გენს. კულ ტუ რა ქმნის 
სიტყ ვებს, ნიშ ნებს, რო მელ თა გა მე ო რე ბაც იწ
ვევს ემო ცი ებს, ემო ცი ე ბი კი გან საზღ ვ რავს ინ
დი ვი დე ბის დე ტერ მი ნა ცი ას სა ზო გა დო ე ბა ში. 
ემო ცი ე ბი მოვ ლე ნებს ახალ მნიშ ვ ნე ლო ბას სძენს, 
იდე ო ლო გი ის გამ ტა რე ბად იქ ცე ვა, რო მელ თა არ
გა ზი ა რე ბაც მარ გი ნა ლი ზა ცი ას იწ ვევს. სა ლო მე 
ჯა ში ამ მო ჯა დო ე ბუ ლი წრი დან გას ვ ლას სთა ვა
ზობს მა ყუ რე ბელს, რო მელ საც თვალ თა ხედ ვა ე. 
წ. ლი ბე რა ლუ რი და კრი ტი კუ ლი მე დი ე ბის მეშ ვე
ო ბით და ვიწ რო ე ბუ ლი აქვს და მხო ლოდ „რუსული 
ფუ ლის” ბო რო ტე ბა ზე ფიქ რით იფარ გ ლე ბა, მაგ
რამ არა – ზო გა დად კა პი ტა ლის, ძა ლა უფ ლე ბის 
არ ს ზე გან ს ჯით. (ჰერბერტ მარ კუ ზე რეპრესიულ 
ტო ლე რან ტო ბა ში (Repressive Tolerance, 1965) 
ტო ლე რან ტო ბის ერ თ ერთ მან კი ე რე ბა ზე სა უბ
რობს – თა ნა მედ რო ვე სამ ყა რო ში მე მარ ჯ ვე ნე ო
ბის კრი ტი კის შე უძ ლებ ლო ბა ზე.)

ჯა ში: „მართალია, მაქვს ტე ლე ვი ზი ა ში მუ შა ო
ბის გა მოც დი ლე ბა, მაგ რამ ის საკ მა ოდ მწი რია 
და დას რულ და დი დი ხნის წინ, 2008 წელს. ბევრს 
ეში ნო და კა მე რას თან გა მო ჩე ნა, რად გან სა კითხი 
სა ტე ლე ვი ზიო არ ხე ბის მი ერ უკ ვე საკ მა ოდ ან გა
ჟი რე ბუ ლი იყო. მიძ ნელ დე ბო და გმი რე ბის კა მე
რის წინ სა უ ბარ ზე და ყო ლი ე ბა. რო ცა ვა ხერ ხებ
დი ამას, ყვე ლა ნა ი რად გა ვურ ბო დი კლა სი კუ რი 
ინ ტერ ვი უს ფორ მატს, ამი ტომ დი ა ლო გე ბის უმე
ტე სო ბა სახ ლებ შია ჩა წე რი ლი. მე ვი ღებ სა უ ბარს, 
რო მე ლიც ოჯა ხე ბის „შიგნით” მიმ დი ნა რე ობს, 
„გარეთ” კი მო ლა პა რა კე ბე ბია ინ ჟინ რებ თან, 
იურის ტებ თან, ერ თ მა ნეთ ში და ა. შ..” 

უკ ვე ჩა ნა წე რის მოს მე ნის დროს ვი ჭერ უხერ
ხულ ად გილს. 

ფილ მის ეს ნა წი ლე ბი, რომ ლებ შიც გმი-
რე ბი ხე ე ბის გა და ტა ნა ზე სა უბ რო ბენ, მე 
„სთორითელინგის” ძველ ტრა დი ცი ებს მი ვა-
კუთ ვ ნე.

– გი ნა ხავს ასე თი დი ა ლო გე ბი ტე ლე ვი ზი ით?
სი მარ თ ლე გითხ რათ, პა სუხს არ თუ ვერ ვცემ 

და სხვა თე მა ზე გა დავ დი ვარ, რაც უკ მა რი სო ბის 
გან ც დას მი ტო ვებს, გან სა კუთ რე ბით, ახ ლა. მას
მე დი ის აღ მავ ლო ბის ეპო ქა ში, „ტელევიზიის ოქ
როს ხა ნა ში”, რო გორც მას კომ პა ნია „ეფლის” 
აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა ტიმ კუკ მა უწო
და, სა უ ბა რი არ გაგ რ ძელ და იდე ო ლო გი ე ბის 
დღეს დღე ო ბით მთა ვარ მე დი უმ ზე. მაგ რამ სა უ
ბა რი გან ვაგ რ ძეთ ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხ
ზე, დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს მო მა ვალ ზე. 
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ჯა ში: „დოკუმენტურ კი ნო ში მომ წონს ის, რომ ხე
ლოვ ნე ბის ეს დარ გი შე იძ ლე ბა იყოს სხვა დას ხ ვა
ნა ი რი. კლა სი კუ რი ხერ ხე ბით გა და ღე ბუ ლი ფილ
მი არ ნიშ ნავს, რომ ეს ფილ მი ღი რე ბუ ლი არა ა. 
მა გა ლი თად, წელს სან დენ სის ფეს ტი ვალ ზე აჩ ვე
ნეს მხატ ვ რუ ლად არაფ რით გა მორ ჩე უ ლი ფილ
მი საბაია (Sabaya, 2021), რო მე ლიც „ისლამური 
სა ხელ მ წი ფოს” მი ერ დატყ ვე ვე ბულ და ნა ყიდ ქა
ლებ ზე, სპე ცი ა ლუ რი სამ ხედ რო ჯგუ ფის დახ მა
რე ბით მათ გა მოხ ს ნა ზე გვიყ ვე ბა. ამ ფილმს არც 
კა მე რა აქვს გა მორ ჩე უ ლი და არც კად რის კომ
პო ზი ცი ა, მაგ რამ აქვს სა ოც რად დრა მა ტუ ლი 
ის ტო რი ა. რო დე საც ჯერ კი დევ ვიწყებ დი ფილ
მე ბის კე თე ბას, მა გა ლი თად, ბახმაროზე მუ შა ო
ბის დროს, ძალ ზე დიდ ყუ რადღე ბას ვუთ მობ დი 
ფორ მას. შემ დეგ მოვ ხ ვ დი ამ ს ტერ და მის დო კუ
მენ ტუ რი კი ნოს ფეს ტი ვალ ზე, სა დაც ძა ლი ან 
ბევ რი ფილ მი ვნა ხე მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა წერ
ტი ლი დან. მათ ში ადა მი ა ნე ბის ისე თი მძი მე ყო ფა, 
მა თი უფ ლე ბე ბის შე ლახ ვის ისე თი შემ ზა რა ვი მა
გა ლი თე ბი ვი ხი ლე, რომ დავ ფიქ რ დი, იქ ნებ ეს 
იყო „ნამდვილი” დო კუ მენ ტუ რი კი ნო, იმ დროს, 
რო დე საც მე ეს თე ტი კა ზე, კად რის კომ პო ზი ცი
ა ზე და მსგავს დე ტა ლებ ზე ვწუხ დი ჩემს ფილ მ
ში. ამი ტომ, იმის მი უ ხე და ვად, რომ არ ვა კე თებ 
ფაქ ტებ ზე აგე ბულ ფილ მებს, მა ინც დიდ პა ტივს 
ვცემ ასეთ კი ნოს”. 

ტიკტოკმა, იუთუბმა და ტე ლე ვი ზი ამ ამ ბის 
თხრო ბის ტექ ნი კა კი ნო დან, კერ ძოდ, არამ ხატ ვ-
რუ ლი კი ნო დან „ისესხა” და ხომ არ ჯობს, დო-
კუ მენ ტურ მა კი ნომ სწო რედ პო ე ტურ ფორ მა ზე 
გა და ი ტა ნოს მთა ვა რი აქ ცენ ტი? 

– მთა ვა რი ა, და ვა ფა სოთ მრა ვალ ფე როვ ნე
ბა. რაც შე ე ხე ბა სა კითხს, თუ რო გო რი არ უნ
და იყოს კი ნო, ცალ სა ხად შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, 
რომ დაც ლი ლი უნ და იყოს პრო პა გან დის გან და 
არ უნ და იყოს ცა რი ე ლი. კი, ტიკტოკი ით ვი სებს 
დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს ფორ მატს, მაგ რამ რე ა ლუ
რად ეს არ არის დო კუ მენ ტუ რი კი ნოს ფორ მა ტი 
– ფორ მა ახალ მე დი უ მებ ში ში ნა არ სის გა რე შე 
ითარ გ მ ნე ბა. გა ვიხ სე ნოთ რეკ ლა მე ბი, ვთქვათ, 
როი ან დერ სო ნის ეს თე ტი კით, მაგ რამ ეს რეკ ლა
მა ხომ სრუ ლი ად ცა რი ე ლი ა. სა ბედ ნი ე როდ, ძა
ლი ან ბევ რი კარ გი ფილ მი იქ მ ნე ბა (სამწუხაროდ, 
რას თან წვდო მაც სა ქარ თ ვე ლო ში ნაკ ლე ბად 
გვაქვს), ვგუ ლის ხ მობ დი დი სა ხე ლე ბის მიღ მა 
არ სე ბულ კი ნოს, რო მელ საც სა ტე ლე ვი ზიო კონ
ტენ ტი კონ კუ რენ ცი ას ვერ უწევს.

ჯაშ თან ფორ მა სა და ში ნა არს შო რის ყო
ველ თ ვის იდე ა ლუ რი ბა ლან სი ა. უფ რო ზუს ტად, 
ფორ მა გან საზღ ვ რავს ში ნა არს და პი რი ქით. 
რაც, ჩე მი აზ რით, თა ნა მედ რო ვე კი ნოს მთა ვა რი 
მო ნა პო ვა რი ა. 

ჯა ში: ჩემ ფილ მებ ზე თუ ვი სა უბ რებთ, ჩემ თ ვის 
ჯერ გა რე მოა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და შემ დეგ ადა

მი ა ნე ბი ამ გა რე მო ში. ხში რია დო კუ მენ ტურ და 
არა მარ ტო დო კუ მენ ტურ კი ნო ში ფილ მე ბი ინ დი
ვიდ ზე. ჩემ თ ვის კი სა ინ ტე რე სოა გა რე მო და რა 
პრო ცე სე ბი მიმ დი ნა რე ობს ამ გა რე მო ში. მა გა
ლი თად, დაისის მი ზი დუ ლო ბა ში ფილ მის შექ მ ნის 
იმ პულ სი წა ლენ ჯი ხის ად გი ლობ რი ვი ტე ლე ვი
ზი ის კე დელ ზე გაკ რუ ლი შპა ლე რი იყო. თა ვის
თა ვად ადა მი ა ნებ მაც მი მი ზი დეს, რომ ლე ბიც იქ 
მუ შა ობ დ ნენ, მაგ რამ პირ ვე ლად სწო რედ ამ შპა
ლერ მა მომ ხიბ ლა. ასე ვე, რო დე საც ჩო ხა ტა ურ
ში ის რეს ტო რა ნი და ინ ტე რი ე რის მწვა ნე სა და 
სტა ფი ლოს ფერ ში გა ფორ მე ბუ ლი კედ ლე ბი ვნა
ხე, ამ ვი ზუ ა ლურ მა იმ პულ ს მა მი ბიძ გა ბახმაროს 
გა და ღე ბის კენ. შემ დეგ, რო დე საც ამ სივ რ ცე ში 

ინტერვიუ



 79

ადა მი ა ნე ბიც აღ მო ვა ჩი ნე, იქა უ რო ბით სა ბო ლო
ოდ მო ვი ხიბ ლე. რო გორც ვთქვი, მოთვინიერების 
შემ თხ ვე ვა შიც ინ ს პი რა ტო რი ზღვა ში მო ცუ რა ვე 
ხე გახ და. რომ შე ვა ჯა მო, ჩემ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნია ვი ზუ ა ლუ რი იმ პულ სე ბი, რომ ლე ბიც გა რე
მო დან მო დის.

სა უ ბა რი და სას რუ ლის კენ მი დის. ტექ ნი კუ
რი ხარ ვე ზე ბის გა მო ინ ტერ ვი უს მხო ლოდ ხმას 
ვი წერ, რო მელ შიც ბევრს ვი ცი ნით. ჯაშ თან ეს 
ინ ტერ ვიუ სწო რედ ამ ად გი ლე ბის გა მო და მა
მახ სოვ რ დე ბა, რის გად მო ცე მას არც კი შე ვეც
დე ბი წე რი ლო ბი თი ენის და, ალ ბათ, ჩე მი უნა
რე ბის ლი მი ტის გა მოც. მაგ რამ გარ წ მუ ნებთ, ეს 
არ იყო ირო ნი ა, გარ და ძა ლა უფ ლე ბის გა მას ხა

რა ვე ბის შემ თხ ვე ვე ბი სა.

ჯა ში: ჩემს წი ნა ფილ მებ ში იუმო რი ძა ლი ან 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. მოთვინიერებაში ეს სიმ ჩა ტე 
აღა რა ა. თუმ ცა ფი ნალ ში, რო დე საც ხე გა და
ცუ რავს ზღვას – სტიქსს – მიღ მი ერ სამ ყა რო ში 
აღ მოჩ ნ დე ბა, სა დაც არ მუ შა ობს ის კა ნო ნე ბი, 
რომ ლე ბიც ჩვენ თა ნა ა. დენ დ რო ლო გი ურ პარ
კ ში ყველ გან გა მარ ჯ ვე ბის სუ ლის კ ვე თე ბა სუ
ფევს. პირ ვე ლი ასო ცი ა ცია იეღო ვას მოწ მე ე ბის 
ბრო შუ რე ბის ყდებ ზე გა მო სა ხულ სა მოთხეს თან 
მქონ და. იქ ყვე ლა ბედ ნი ე რი ა, რომ სა მოთხე ში 
მოხ ვ და. მეც ამ ტრი უმფს ვაჩ ვე ნებ – სა მოთხეს... 
სა მოთხეს?!..  
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მე „მარტივი“ 
გამოსახულებების მჯერა 

   ინ ტერ ვიუ ანიეს გოდართან

თარ გ მ ნა ნი ნი შვე ლი ძემ

ინ ტერ ვიუ გა მოქ ვეყ ნ და ონ ლა ინ ჟურ ნალ Film Comment-ში, 
2018 წელს. ინ ტერ ვი უს უძღ ვე ბა იონ კა ტა ლუ. 

ის აღი ა რე ბუ ლია გან სა კუთ რე ბით 
თვალ ში სა ცე მი, მომ ნუს ხ ვე ლი გა
მო სა ხუ ლე ბე ბის გა მო, რომ ლე ბიც 
კლერ დე ნის თან თა ნამ შ რომ ლო ბის 
სა მი ათ წ ლე უ ლის მან ძილ ზე შე ი მუ

შა ვა. ანი ეს გო და რი კი ნე მა ტოგ რაფს ეპყ რო ბა 
ისე, რო გორც გარ და სახ ვის ალ ქი მი ურ ხე ლოვ
ნე ბას, რო მე ლიც სიმ კაც რეს, უშუ ა ლო ბა სა და 

ტრან ს ცენ დენ ტუ რო ბას აერ თი ა ნებს. ახალ
დაბ რუ ნე ბულ მა ნი უ ი ორ კი დან, სა დაც სა პა
ტიო სტუმ რის სტა ტუ სით მი იწ ვი ეს ლინ კოლ ნის 
ცენ ტ რის კი ნო სა ზო გა დო ე ბის (Film Society of 
Lincoln Center) სე რი ებ ში „ქალის მზე რა”, რომ
ლის ფარ გ ლებ ში ანი ე სის დე ნის თან ერ თად გა
და ღე ბულ სამ ფილმს – კარგი სამ სა ხუ რი (Beau 
Travail, 1999), კანონდამრღვევი (The Intruder, 
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2004) და 35 რო მი (35 Rhums, 2008) – აჩ ვე ნე
ბენ, გო დარ მა თა ვის პა რი ზულ სა ხე ლოს ნო ში 
(ყოფილი საქ ვა ბე ქარ ხა ნა) გვი მას პინ ძ ლა. სა
უ ბა რი ანი ე სის ხე ლო ბის ევო ლუ ცი ა სა და კა
მე რას თან მის პირ ველ ყო ფილ, სიმ ბი ო ზურ ურ
თი ერ თო ბას შე ე ხო, რო მე ლიც ეხ მი ა ნე ბა მი სი 
გა მო სა ხუ ლე ბე ბის მგრძნო ბე ლო ბა სა და სუ ლი
ერ სი სავ სეს. მი ჩუ მე ბუ ლი ოთა ხი გა ა ცოცხ ლა 
დე ნი სის კი ნომ, რო მე ლიც სავ სეა და უ ვიწყა რი 
გან წყო ბე ბით, ბგე რე ბით, ფე რე ბი თა და ტექ ს
ტუ რე ბით. 

მხრის კა მე რა (Over-the-shoulder camera) ხის-
ტი ეს თე ტი კის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო ტი ვი ა, რო-
მე ლიც თქვენ და კლერ მა შე მო ი ტა ნეთ შმა გი 
და იმერ სი უ ლი ფილ მით არა ში ში, არა სიკ ვ-
დი ლი (No Fear, No Die, 1990), თუმ ცა თქვე ნი 
უკა ნას კ ნე ლი ნა მუ შე ვა რი შეუშვი მზე (Let the 
Sunshine In, 2017) მთლი ა ნად შტა ტი ვი თა და 
ური კა ზე და მაგ რე ბუ ლი კა მე რი თაა (dolly shots) 
გა და ღე ბუ ლი. რო გორ მო ა ხერ ხეთ მხრის კა მე-
რის ინ ტი მუ რო ბის, მგრძნო ბე ლო ბი სა და სპონ-
ტა ნუ რო ბის შე ტა ნა გმი რე ბის ში ნა გა ნი სამ ყა-
როს გა მოკ ვ ლე ვა ში ამ მე ტად მო წეს რი გე ბუ ლი 
ტექ ნი კით?
– მხრის კა  მე  რა  ზე უარის თქმა ცვლი  ლე  ბა იყო, 
თუმ   ცა ეს ჩვენს არ   ჩე  ვანს უკავ   შირ   დე  ბო  და, გვე 
მუ  შა  ვა ციფ   რულ ფორ   მატ   ში, ისე  ვე რო  გორც 
ჩემს ხედ   ვას ამ კონ   კ   რე  ტულ პრო  ექ   ტ   თან და  კავ  
ში  რე  ბით, რო  მე  ლიც კლე  რის   თ   ვის დი  ა  ლო  გებ   ზე 
და  ფუძ   ნე  ბუ  ლი პირ   ვე  ლი სცე  ნა  რი იყო. სა  კუ  თარ 
თავ   თან თა  ვი  დან   ვე მქონ   და შე  კითხ   ვე  ბი, რო 
გორ გა  და  მე  ღო სიტყ   ვე  ბი, ამას   თან ერ   თად, რო 
გორ გა  მე  ხა  და ჟუ  ლი  ეტ ბი  ნო  შის გმი  რი მშვე  ნი 
ე  რი, კაშ   კა  შა და სა  სურ   ვე  ლი. უნ   და მოგ   ვე  ძებ   ნა 
ციფ   რუ  ლი კა  მე  რა, რო  მელ   საც შე  ეძ   ლო, გა  და  ე 
ღო ნი  უ  ან   სე  ბი, რად   გან რაც მე  ტად ვი  თარ   დე  ბა 
ციფ   რუ  ლი ტექ   ნო  ლო  გი  ა, ნაკ   ლე  ბად ხელ   შე  სა  ხე 
ბი ხდე  ბა ტექ   ს   ტუ  რე  ბი, ისე  ვე რო  გორც ფილ   მი. 
კლერ   თან მო  ლა  პა  რა  კე  ბით გა  დავ   წყ   ვი  ტეთ, გა 
მოგ   ვე  ყე  ნე  ბი  ნა კა  მე  რა Sony F65 Panavisionის 
70 მმი  ა  ნი ლინ   ზე  ბით, რაც სა  ინ   ტე  რე  სო კომ  
ბი  ნა  ცია გა  მოდ   გა კა  მე  რას, რო  მე  ლიც იძ   ლე  ვა 
დახ   ვე  წილ შე  დეგს, და ლინ   ზას შო  რის, რო  მე 
ლიც კანს სა სურ ველ სიმ რუ დეს აძ ლევს. აღ   ჭურ  
ვი  ლო  ბა მა  სი  უ  რი იყო, ამი  ტომ ლო  ჯის   ტი  კუ  რი 
თვალ   საზ   რი  სით – ძა  ლი  ან მო  უქ   ნე  ლი, Aatonის 
35 მმი  ა  ნი კა  მე  რის   გან გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბით, რომ   ლი 
თაც იქამ   დე გა  და  ვი  ღეთ კლე  რის თით   ქ   მის ყვე 
ლა ფილ   მი. ამი  ტომ ნა  წი  ლობ   რივ ამ ტექ   ნი  კურ   მა 
შეზღუდ   ვა  მაც გა  ნა  პი  რო  ბა ის, რომ ყვე  ლა  ფე  რი 
შტა  ტივ   ზეა გა  და  ღე  ბუ  ლი.

მსგავ სი მე თო დით მუ შა ო ბა სა ინ ტე რე სო 
მო მეჩ ვე ნა გა და სა ღე ბი ად გი ლე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბი თაც. ღა მის კლუ ბის თუ დი დი ბი ნის 
გარ და, სა დაც იზა ბე ლი ხვდე ბა ბან კირს, რო
მელ საც ქსა ვიე ბო ვუა თა მა შობს, ყვე ლა ლო კა
ცია საკ მა ოდ პა ტა რა იყო, რაც ძა ლი ან ახ ლო 

მან ძი ლი დან გა და ღე ბას მო ითხოვ და და საქ მეს 
არ თუ ლებ და გა ნა თე ბის კუთხით. ეს ძა ლი ან 
მომ წონ და, რად გან მსა ხი ო ბე ბის ლა პა რა კის 
გა და ღე ბი სას „მარტივ” გა მო სა ხუ ლე ბებს ვი
ღებ დით, რომ ლე ბიც სავ სე იყო, ზუს ტი და სა
ხეს თან მი ახ ლო ე ბუ ლი, შე სამ ჩ ნე ვი ტექ ს ტუ
რით, რო მე ლიც გან პი რო ბე ბუ ლი იყო კა მე რით.

ვი სა უბ როთ სი ახ ლო ვე ზე, რო გორც ვი ცი, კლე-
რის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ა, გა და სა ღებ მო ე დან ზე 
თქვენ თან ახ ლოს იდ გეს, სინ ქ რო ნი ზე ბუ ლი გან-
ც დი სა და თქვე ნი პერ ს პექ ტი ვის და ნახ ვის სა შუ-
ა ლე ბა ჰქონ დეს. ერ თ -ერთ ინ ტერ ვი უ ში იმა საც 
აღი ა რებს, რომ მხრე ბით გი ჭერთ, სა ნამ თქვენ 
იღებთ, რა თა სცე ნა ფი ზი კურ და გრძნო ბად დო-
ნე ზე გა მო ცა დოს. რო გორ მოქ მე დებს მი სი მო ნა-
წი ლე ო ბა თქვე ნი მუ შა ო ბის პრო ცეს ზე?
– დი ახ, მახ სოვს, კარგი სამ სა ხუ რის გა და ღე ბი
სას დე ნი ხში რად ჩემს ზურგს უკან იდ გა, რაც 
და კავ ში რე ბუ ლი იყო სპე ცი ფი კურ ტექ ნი კურ 
გა მო გო ნე ბას თან, რო მე ლიც საკ მა ოდ ძვე ლი ა, 
კერ ძოდ, ეს არის კი ნო კა მე რის მო ნი ტორ თან 
შუ ა ლე დუ რი ციფ რუ ლი კა მე რე ბის მეშ ვე ო ბით 
და კავ ში რე ბა, მაგ რამ დე ნის დი დი დრო დას
ჭირ და ამ ტექ ნი კას თან შე სა გუ ებ ლად. მი სი 
ჩვე ვა, ახ ლოს ყო ფი ლი ყო, დი დე ბულ მი ბაძ ვას 
ჰგავ და ჩემ თ ვის, რად გან კლერ მა იცო და, რას 
ვხე დავ დი კა მე რის მეშ ვე ო ბით, რო ცა ოკუ ლარ
ში ვი ხე დე ბო დი. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ მან 
იცის, რო გო რია ლინ ზით არეკ ლი ლი სივ რ ცე, 
რო გო რია გა მო სა ხუ ლე ბა, რას ვი ღებ კა მე რის 
მოძ რა ო ბის ყუ რე ბით. ეს სი ახ ლო ვე არას დ როს 
მი მი ღია ზე დამ ხედ ვე ლო ბად, არა მედ ვთვლი 
ერ თ გ ვარ ცნო ბის წა დი ლად, რაც ზოგ ჯერ ძა
ლი ან ჰგავს ეს ტა ფე ტით რბე ნას, სა დაც მორ
ბე ნა ლე ბი ერ თ მა ნეთს ჯო ხებს გა დას ცე მენ, და 
ვგრძნობ, თით ქოს ჩე მი ჯე რი იყოს, ად გილს 
მოვ წყ დე და გავ რის კო.

ბევრს ვსა უბ რობთ და დიდ ხანს ვე ძებთ გა
და სა ღებ ად გი ლებს კლერ თან ერ თად, თუმ
ცა ის კადრს არას დ როს აღ წერს. ყვე ლა ფერს 
შე მო იკ რებს ად გილ ზე და შემ დეგ უყუ რებს, 
რო გორ ვუ ყუ რებთ მე და სხვე ბი. ამ მე თოდ ში 
ყვე ლა ზე კარ გი ისა ა, რომ კლე რი არ გთხოვს, 
გა და ი ღო რა ღაც ისე, რო გორც არის აღ წე რი
ლი ან ფურ ცელ ზე და ხა ტუ ლი, სა მა გი ე როდ, 
შე გიძ ლია გა და ი ღო რა ღაც, რაც ყო ველ წამს 
იწე რე ბა, ეს ძა ლი ან გა თა ვი სუფ ლებს. ჩემ თ ვის 
ეს ყო ველ თ ვის გა ზი ა რე ბა ზე, ნდო ბა სა და ცნო
ბის წა დილ ზეა დამ ყა რე ბუ ლი, იმის და ნახ ვის 
ვნე ბა ზე, რა გა მო ვა ყვე ლა „ინგრედიენტის” 
თავ მოყ რით, დაწყე ბუ ლი ად გი ლე ბით, დას
რუ ლე ბუ ლი მსა ხი ო ბე ბით. არას დ როს მქო ნია 
შთა ბეჭ დი ლე ბა, თით ქოს სცე ნა რის ილუს ტ რი
რე ბას ვცდი ლობ დი, არა მედ ფილ მი სწო რედ გა
და ღე ბის პრო ცეს ში იქ მ ნე ბო და. გა და ღე ბის ამ 
მე თო დის გა მო ყე ნე ბი სას ისე თი გან ც და მაქვს, 
თით ქოს პირ ვე ლად ვუ ყუ რებ საგ ნებს. საგ ნებს 
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უყუ რებ აღ მო ჩე ნი სა და ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი გრძნო ბით, და ნახ ვას ბე დავ.

სა ბო ლო ოდ, ყვე ლა ფე რი იმის რწმე ნას 
უკავ შირ დე ბა, რაც კი ნე მა ტოგ რაფს შე უძ ლი ა, 
იმის და ჯე რე ბას, რომ ამ ბის თხრო ბა გა მო
სა ხუ ლე ბე ბით შე საძ ლე ბე ლი ა. კა მე რის გან
თავ სე ბა აქ უკ ვე რა ღა ცას ნიშ ნავს, მი სი მო
შო რე ბით გა და ტა ნა – უკ ვე სხვას. გა და ღე ბა 
რა ღა ცის თქმი სა და გრძნო ბე ბის პრო ვო ცი
რე ბის გზა ა. მე „მარტივი” გა მო სა ხუ ლე ბე ბის 
მჯე რა, „მარტივის” არა „მინიმალისტურის” გა
გე ბით, არა მედ თით ქ მის „პრიმიტიულის” მნიშ
ვ ნე ლო ბით, რო გორც ლუ მი ე რე ბის ფილ მ ში 
მატარებლის ჩა მოს ვ ლა ლა სი ო ტას სად გურ ზე 
(L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat 1896) 
არის პრი მი ტი უ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა, რო მე ლიც 
მო ი ცავს ყვე ლა ფერს, რაც სა ჭი რო ა, რომ გა
მო ით ქ ვას. აი, რა ტომ ვცდი ლობ მუდ მი ვად, კა
მე რა გახ დეს უჩი ნა რი, ისე რომ მა ყუ რე ბელ სა 
და გა მო სა ხუ ლე ბას შო რის არა ფე რი იდ გეს.

თქვე ნი, რო გორც ოპე რა ტო რის მუ შა ო ბას, 
ხში რად ადა რებთ მო ცეკ ვა ვი სას. ქო რე ოგ რაფ 
მა ტილ დე მო ნი ე სა და მი სი მო ცეკ ვა ვე ე ბის შე-
მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სის გა და ღე ბა კლერ დე-
ნის დო კუ მენ ტურ პორ ტ რეტ ში მატილდესაკენ 
(Towards Mathilde, 2005) და გეხ მა რათ კი ნე-
მა ტოგ რაფ სა და ცეკ ვას შო რის არ სე ბუ ლი კავ-
ში რის სიღ რ მი სე ულ გა აზ რე ბა ში?
– არა ში ში, არა სიკ ვ დი ლის გა და ღე ბი სას მხრის 
კა მე რა აღ მო ვა ჩი ნე, აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ვი ყა
ვი, რად გან მთე ლი სხე უ ლი თა და არ სე ბით ვი
ღებ დი. მსა ხი ო ბე ბი კა მე რას თან მეტ წი ლად თა
მაშ გა რე მდგო მა რე ო ბა ში იყ ვ ნენ, 910დღიანი 
გა და ღე ბე ბის შემ დეგ სა კუ თარ თავს ვუთხ რი, 
რომ იმ პერ სო ნა ჟი ვით ვი ყა ვი ფილ მ ში, რო
მელ საც ვე რას დ როს ვხე დავთ.

თით ქოს მსა ხი ო ბე ბიც გაძ ლევ დ ნენ ამ მე თო-
დით მუ შა ო ბის უფ ლე ბას.
– ზუს ტად, ეს ერ თ გ ვარ მოთ ვი ნი ე რე ბას ჰგავ
და და სა კუ თარ თავს უფ ლე ბას ვაძ ლევ დი, 
მათ თან უფ რო ახ ლოს მივ სუ ლი ყა ვი. მახ სოვს, 
პარასკევი სა ღა მოს (Friday Night, 2002) გა
და ღე ბის შემ დეგ ვინ სენტ ლინ დონ მა თქვა, 
„კი მაგ რამ, სად იყო ანი ე სი მთე ლი ამ დრო ის 
გან მავ ლო ბა ში?”, მე კი მის გან და ახ ლო ე ბით 
70 სან ტი მეტ რით ვი ყა ვი და შო რე ბუ ლი. რო ცა 
ფილ მ ზე მატილდესკენ ვმუ შა ობ დით, ფილ მის 
ბევრ სცე ნას მუ სი კას თან ერ თად ვი ღებ დით, 
ამი ტომ გა დავ წყ ვი ტე, ტექ ნი კა სა და ფი ზი კურ 
ძა ლის ხ მე ვა ზე უარი მეთ ქ ვა, ამ ჯე რა დაც და
მე ვიწყე ბი ნა კა მე რა და შე მე ხე და საგ ნე ბის თ
ვის ისე, თით ქოს კა მე რა არ ყო ფი ლი ყოს ჩვენ 
შო რის. ეს სა კითხი არ უკავ შირ დე ბა მხო ლოდ 
იმას, კა მე რას ერ თი ხე ლით ატა რებ თუ ორი 
ხე ლით, საგ ნე ბის გლო ბა ლურ აღ ქ მას თა ნაა და
კავ ში რე ბუ ლი, რო გორც ფი ზი კუ რი, ისე მენ ტა

ლუ რი პო ზი ცი ის და კა ვე ბას თან. 

სწო რედ აქ ემ თხ ვე ვა გა და ღე ბა ცეკ ვას. 
– დი ახ, იმის ყუ რე ბა, რო გორ იბა დე ბა ქო რე ოგ
რა ფია და იმ პ რო ვი ზა ცია მა ნამ, სა ნამ ცდი ლობ, 
გა ერ კ ვე რას ეძე ბენ, სარ კის ეფექტს ჰგავს. ეს 
შე სა ნიშ ნა ვი იყო. თუ კი ცეკ ვას შე ვა და რებთ, 
ფაქ ტი ა, რომ მხრის კა მე რა მო ითხოვს, მსა ხი ო
ბე ბის რიტმს აჰ ყ ვე, რაც პარ ტ ნი ორ თან ერ თად 
ცეკ ვის მსგავ სი ა. ეს კი უსაზღ ვ როდ სა სი ა მოვ
ნო იყო, ძა ლი ან გა მა თა ვი სუფ ლა იმის სწავ ლამ, 
რო გორ მე პო ვა მსა ხი ო ბე ბის რიტ მ ში ჩე მი მზე
რის რიტ მი.
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რო დის მე ყო ფილ ხართ იმერ სი ულ, ტრან სის 
მსგავს მდგო მა რე ო ბა ში, რო ცა კა მე რას თან ისე 
მუ შა ობთ, რო გორც მო ცეკ ვა ვე სცე ნა ზე?
– ვერ გავ ბე დავ დი სიტყ ვა „ტრანსის” თქმას, 
თუმ ცა რა ღაც მსგავ სი ხდე ბა. 

კონ ცენ ტ რი რე ბის იმ დო ნეს გუ ლის ხ მობთ, რო-
ცა სა კუ თა რი თა ვი გა ვიწყ დე ბათ?
– დი ახ, და გან ც დას, რომ სრუ ლი ად ხარ მო
ცუ ლი სა კუ თა რი მზე რით, არა ფე რი ხარ, გარ
და მზე რის. ხში რად გა და ღე ბი სას ისეთ სი ახ
ლო ვეს ვგრძნობ საგ ნებ თან, მეჩ ვე ნე ბა, რომ 
თით ქ მის ვე ხე ბი. ეს ძა ლი ან ხელ შე სა ხე ბია და 

შე საძ ლოა ერო ტიზ მის ფორ მაც იყოს, არ ვი ცი.

პა რიზ ში კარგი სამ სა ხუ რის რე პე ტი ცი ებს ეს წ-
რე ბო დით, რომ ქო რე ოგ რაფ ბერ ნან დო მონ ტეს 
მსა ხი ო ბებ თან ვარ ჯიშს დაჰ კ ვირ ვე ბო დით?
– დი ახ, რამ დე ნი მე რე პე ტი ცი ა ზე მი ვე დი, თუმ
ცა ყვე ლა ზე ვე რა, რად გან ვარ ჯი შე ბი თით ქ მის 
ერთ თვეს გრძელ დე ბო და. რო ცა მი ვე დი, ისი ნი 
ნამ დ ვილ წვრთნას გა დი ოდ ნენ, ქო რე ოგ რა ფი ა, 
რო მელ საც ფილ მ ში ვხე დავთ, და მუ შა ვე ბუ ლი 
მა შინ ჯერ არ იყო. მი ვე დი იმის სა ნა ხა ვად, რო
გორ ვარ ჯი შობ დ ნენ და თან პა ტა რა ვი დე ო კა
მე რაც წა ვი ღე, რომ გავ რ კ ვე უ ლი ყა ვი, მა გა ლი
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თად, რო დის უნ და ვხე დავ დეთ ყვე ლა ფერს და 
რო დის შე იძ ლე ბა ვაჩ ვე ნოთ ახ ლო ხე დით. ჩე მი 
მოძ რა ო ბე ბი მოვ სინ ჯე და თან ცო ტა ვი ვარ ჯი
შე, რომ მე პო ვა ჰარ მო ნია და სწო რი რიტ მი.

კარგი სამ სა ხუ რის ბლო კა დას რო გორ გა უმ-
კ ლავ დით? ჩე მი წარ მოდ გე ნით, ეს ფილ მი იყო 
მკაც რი დი ზა ი ნი სა და ექ ს პ რომ ტად დად გ მის 
ნა ზა ვი, დო კუ მენ ტურს მიმ ს გავ სე ბუ ლი მო მენ-
ტე ბით, რო ცა მსა ხი ო ბე ბი ჩაფ ლუ ლე ბი იყ ვ ნენ 
დი ე გე ზის ში, თქვენ კი მათ მოქ მე დე ბებს ფრე-
ნი სას იღებ დით.
– რო ცა კლე რი გა და სა ღებ ად გი ლებს არ ჩევს, 
მას რა ღაც უკ ვე აქვს იქ წარ მოდ გე ნი ლი, ყვე
ლა ფარ თო ხე დი და ლან დ შაფ ტი უკ ვე წარ
მოდ გე ნი ლი ჰქონ და. თუმ ცა მოგ ვი ა ნე ბით, რა 
თქმა უნ და, იყო იმ პ რო ვი ზა ცი ის მო მენ ტე ბი. 
კარგი სამ სა ხუ რი ნამ დ ვი ლად უნი კა ლუ რი გა
მოც დი ლე ბა იყო. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა
და ღე ბი სას არას დ როს გვით ქ ვამს, ყვე ლას თ ვის 
ნა თე ლი იყო, რომ ეს იყო ნამ დ ვი ლი ექ ს პე რი
მენ ტი, სა დაც შეგ ვეძ ლო, ყვე ლაფ რის უფ ლე
ბა მიგ ვე ცა თა ვის თ ვის. რა დი დე ბუ ლი ა, რომ 
არის გარ კ ვე უ ლი ქო რე ოგ რა ფი უ ლი ცეკ ვე ბი, 
რომ ლე ბიც გა და ღე ბუ ლია ახ ლო ხე დით, მაგ
რამ კა მე რის მოძ რა ო ბა მთლი ა ნად იმ პ რო ვი ზე
ბუ ლი იყო. მე ხან სა ხე ებს მივ ყ ვე ბო დი, ხა ნაც 
ხე ლებს [ის მარ ჯ ვ ნი დან მარ ცხ ნივ ტრი ა ლებს]. 
ფრთებს გვას ხამ და ჩვე ნი ვე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 
რომ გა და ღე ბი სას არ გვე ნა ხა, რას ვი ღებ დით. 
ყო ველ 5 ან 6 დღე ში ლა ბო რა ტო რი ი დან უახ
ლე სი ინ ფორ მა ცია მოგ ვ დი ო და, რაც გვარ წ მუ
ნებ და, რომ ნე გა ტი ვებს არა ფე რი სჭირ და. ამ 
მე თოდ მა ყვე ლა საზღ ვა რი გა დაგ ვა ლა ხი ნა.

გარ და ამი სა, ყოფ ნას ჯი ბუ ტი ში, უდაბ
ნო ში, მსოფ ლი ოს ამ ნა წილ ში, ახ ლ და კი დევ 
რა ღაც ძა ლი ან სუ ლი ე რი, რა მაც პირ ვე ლი ვე 
ჩას ვ ლი სას მი მი ზი და. აქ იყო ცა, მი წა, ვულ კა
ნე ბი, ზღვა, მა რი ლი, სით ბო, და იყ ვ ნენ პა წა
წი ნა ადა მი ა ნე ბი ამ ყვე ლა ფერს შო რის. დარ
წ მუ ნე ბუ ლი არ ვი ყა ვი, სამ ყა როს და საწყი სი 
იყო თუ და სას რუ ლი. ყო ველ დღი უ რად ქა ლაქ 
ჯი ბუ ტი დან გა და სა ღებ მო ედ ნამ დე გრძე ლი 
გზა გვქონ და გა სავ ლე ლი, ამი ტომ ძა ლი ან ად
რე გავ დი ო დით, მზის ამოს ვ ლი სას კი პე ი ზა ჟე
ბი ცოცხ ლ დე ბო და. თით ქოს სხვა პლა ნე ტა ზე 
ვხვდე ბო დით და ეს გვეხ მა რე ბო და, ფილ მის 
გან წყო ბა შეგ ვეგ რ ძ ნო. მახ სოვს ფარ თო კად
რი, სა დაც ზღვის პი რას და კარ გულ გრე გო რი 
კო ლინს ვხე დავთ თა ვი სი მარ ტო სუ ლი მოგ ზა
უ რო ბის და საწყის ში. ამ სცე ნას და მაბ რ მა ვე
ბელ მზე ზე ვი ღებ დით, რამ დე ნი მე წუ თი შა ვი 
ბუ რუ სით და ფა რულ კა მე რას თან გა ვა ტა რე, 
სა ნამ ისევ რა მეს და ვი ნა ხავ დი. ეს ვი ზუ ა ლურ 
წა მე ბას ჰგავ და, რო მე ლიც გან სა კუთ რე ბულ, 
მო დი, ვთქვათ, „პრიმიტიულ” გა მოც დი ლე ბად 
იქ ცა! [იცინის]

კლე რი ბენ ჯა მინ ბრი ტე ნის ოპე რას ბილი ბა დი 
(Billy Budd), რო მე ლიც სა უნ დ ტ რე კად გა მო ი-
ყე ნა, გა დამ ღებ ჯგუფ სა და მსა ხი ო ბებს დი ნა-
მი კე ბის მეშ ვე ო ბით გას მე ნი ნებ დათ. ამ ეპი კურ 
ჰიპ ნო ზურ მუ სი კა ში გან ბა ნამ რო გორ იმოქ მე-
და ლან დ შაფ ტე ბი სა და მა თი კი ნე მა ტოგ რა ფი-
უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის თქვე ნე ულ აღ ქ მა ზე?
– საკ მა რი სად ძლი ე რი დი ნა მი კე ბი არ გვქონ და, 
რის გა მოც მუ სი კა შორს ვერ აღ წევ და, თუმ ცა 
სულ ჩა მეს მო და ყურ ში. ეს შეგ რ ძ ნე ბა ტრანსს 

ინტერვიუ
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ჰგავ და, იმ გა გე ბით, რომ გა ვიწყებ და, რას აკე
თებ დი. ამას ემა ტე ბო და ად გი ლობ რი ვი ჯი ბუ
ტე ლე ბის პე რი ო დუ ლი გა მო ჩე ნაც, რაც ყვე
ლა ფერს უფ რო გი ჟურს ხდი და. ისი ნი იდ გ ნენ 
და სრუ ლი ად გან ც ვიფ რე ბუ ლი, გა ოგ ნე ბუ ლი 
სა ხე ე ბით გვი ყუ რებ დ ნენ. მა თი სა ხე ე ბი ამ ბობ
და: „აქ რა ხდე ბა? დე და მი წა ზე რას აკე თე ბენ 
ესე ნი?” [იცინის]

კლერ დე ნის ნა მუ შევ რებს შო რის გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ად გი ლი უჭი რავს ფილ მებს ყოველდღე 
უსი ა მოვ ნე ბე ბი (Trouble Every Day, 2001) და 
ნაბიჭვრები (Bastards, 2013), კი ა როს კუ როს 
მსგავ სი ეს თე ტი კი თა და სუბ ტე რა ნუ ლი ჟან რის 
(subterranean genre – სა მეც ნი ე რო ფან ტას ტი-
კის ქვე ჟან რი, რო მე ლიც მი წის ქ ვე შეთს უკავ-
შირ დე ბა – მთარგ. შე ნიშ.) გავ ლე ნით აიხ ს ნე ბა. 
ფი ზი კუ რი მოქ მე დე ბე ბის გარ და, ამ ფილ მებ ში 
არის ფსი ქო ლო გი უ რად დატ ვირ თუ ლი, აპო კა-
ლიფ სუ რი ატ მოს ფე რო, რო მელ შიც ინ ს ტინ ქ-
ტუ რი ერო ტიზ მი სა და სა ში ნე ლე ბის უც ნა უ რი 
ნა ზა ვი იმა ლე ბა. რო გორ მუ შა ობ დით გა ნა თე-
ბა ზე, რო მე ლიც გა დამ წყ ვეტ როლს ას რუ ლებს 
ამ ატ მოს ფე როს შექ მ ნა ში?
– ფილ მ ზე უსიამოვნებები ყო ველ დღე მუ შა ო
ბი სას დე ნიმ ფო ტოგ რაფ ჯეფ უოლის სუ რა
თე ბი მაჩ ვე ნა, რომ ლე ბიც ჩე მი გო ნე ბის მუდ
მივ თა ნამ გ ზავ რე ბად იქ ც ნენ გან გა შის გა მო, 
რო მელ საც ისი ნი ატა რე ბენ. ნა მუ შევ რე ბი ძა
ლი ან ბა ნა ლუ რად გა მო ი ყუ რე ბო და, თით ქოს 
მათ ში არა ფე რი იყო გან სა კუთ რე ბუ ლი, ამა ვე 
დროს მათ ში სა სიკ ვ დი ლო საფ რ თხის მუ ქა
რა იგ რ ძ ნო ბო და. ეს იმ დე ნად დი დი შთა გო ნე
ბა იყო ჩემ თ ვის, გა დავ წყ ვი ტე, ფილ მის ყვე ლა 

გა მო სა ხუ ლე ბა მსგავ სი ყო ფი ლი ყო. კლე რი სა 
და ჩე მი თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ უნ და ით
ქ ვას, პრინ ციპ ში, რო ცა ჩვენ ფილ მის გა მო სა
ხუ ლე ბას ვახ სე ნებთ, კად რებს ვგუ ლის ხ მობთ, 
რად გან მა თი თან მიმ დევ რო ბით იქ მ ნე ბა ფილ
მი. კად რებ ზე ლა პა რა კი მი ჭირს, მირ ჩევ ნია 
გა მო სა ხუ ლე ბებ ზე ვი სა უბ რო, რომ ლე ბიც სი
მარ ტი ვი სა და ლა კო ნი უ რო ბის იდე ას თა ნაა 
და კავ ში რე ბუ ლი. უსიამოვნებები ყო ველ დღეს 
გა და ღე ბი სას ყო ველ გა მო სა ხუ ლე ბას გან ვი ხი
ლავ დი ისე, რო გორც უჯ რე დის ბირთვს, რო მე
ლიც ფილ მის მიმ დი ნა რე ო ბი სას გამ რავ ლ დე
ბო და. ეს ნამ დ ვი ლად უკავ შირ დე ბა კლერ თან 
მუ შა ო ბის მე თოდს, რად გან ის გა მო სა ხუ ლე
ბებს წი ნას წარ წარ მო იდ გენს, ზოგ ჯერ მის თ
ვის რამ დე ნი მე გა მო სა ხუ ლე ბაც კი საკ მა რი სი ა, 
და რწმე ნა, რომ გა მო სა ხუ ლე ბე ბი ერ თ მა ნეთს 
და ე მა ტე ბა თან მიმ დევ რო ბის შე საქ მ ნე ლად.

ნიშ ნავს ეს, რომ გა მო სა ხუ ლე ბის სპე ცი ფი კუ-
რო ბა, კად რის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მის ავ ტო ნო-
მი ურ მნიშ ვ ნე ლო ბა ში მდგო მა რე ობს?
– შე საძ ლო ა, რა საც ვამ ბობ, გა და ჭარ ბე ბუ ლა
დაც ჟღერ დეს, თუმ ცა ისე ა, თით ქოს კად რი 
გა მო სა ხუ ლე ბად იქ ცე ვა. ეს გუ ლის ხ მობს ისე
თი კად რე ბის გა და ღე ბის მცდე ლო ბას, რო
მელ შიც ქრე ბა კა მე რა, რა ღაც იმ დე ნად ორ
გა ნუ ლის პოვ ნა ხდე ბა შე საძ ლე ბე ლი მათ ში, 
რომ არ გი ჩენს სხვა რა მის ნახ ვის სურ ვილს ან 
სხვა რა ი მე სა ჭი რო ე ბას. გარ და ამი სა, კლე რი 
არაა ადა მი ა ნი, რო მე ლიც სა კუ თარ თავს ფა
რავს, შე იძ ლე ბა თქვათ, რომ ამ გ ვა რი მუ შა ო
ბით ის რის კ ზე მი დის. თუმ ცა ეს მის ფილ მებს 
გან სა კუთ რე ბულ ელიფ სურ ფორ მას სძენს და 
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ათა ვი სუფ ლებს ილუს ტ რი რე ბუ ლო ბი სა და აღ
წე რი თო ბის გან. მუ შა ო ბი სას სა ჭი როა ნამ დ ვი
ლი ტრან ს პო ზი ცი ა, ნამ დ ვი ლი მე ტა მორ ფო ზა: 
სიტყ ვე ბი ფურ ცელ ზეა და წე რი ლი, თუმ ცა ჩვენ 
მათ ვი ვიწყებთ და ვაქ ცევთ ფილ მის გა მო სა
ხუ ლე ბე ბად და კად რე ბად. და. რა თქმა უნ და, 
ამის შემ დეგ კი დევ ერ თი მე ტა მორ ფო ზა ა, კი
დევ ერ თი ტრან ს პო ზი ცი ა ა, კი დევ ერ თი სამ ყა
რო – მონ ტა ჟი.

რო გორ შე კა რით ვი ზუ ა ლუ რი ძა ფი ისეთ ფილ-
მ ში, რო გო რიც კანონდამრღვევია, რო მე ლიც 
გე ოგ რა ფი უ ლად, ეთ ნი კუ რად და კულ ტუ რუ-
ლად სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბულ ად გი ლებს აერ-
თი ა ნებს, ფრან გულ იურას, სამ ხ რეთ კო რე ა სა 
და პო ლი ნე ზი ას?
– ეს იყო მოგ ზა უ რო ბა ად გი ლებ ში და მოგ ზა უ
რო ბა ად გი ლე ბის მეშ ვე ო ბით, შე მოქ მე დე ბი თი 
მოგ ზა უ რო ბა ფი ზი კუ რის დახ მა რე ბით. ყვე
ლა ფე რი იურას რე გი ონ ში წა მო ვიწყეთ, კად
რე ბით, სა დაც მი შელ სუ ბო რი თა ვის ვე ლო სი
პედ ზე ზის, ის ძა ლი ან პა ტა რაა უზარ მა ზა რი 
ლან დ შაფ ტე ბის შუ ა გულ ში. მახ სოვს კლერს 
და მიზ ნე ბით გა და ღე ბა შევ თა ვა ზე, რად გან 
ეს მე თო დი ვეს ტერნს მახ სე ნებ და, და კი დევ 
იმი ტომ, რომ ეს ჩემ თ ვის დე და მი წა ზე მარ ტო 
დარ ჩე ნი ლი კა ცის ამ ბა ვი იყო, კა ცის, რო მე
ლიც სი ცოცხ ლის ზღვარ ზე სა კუ თა რი თა ვის
თ ვის თვა ლის გას წო რე ბას ცდი ლობს. ასე რომ, 
გმი რი რე ა ლუ რი იყო, ფი ზი კუ რად წარ მოდ გე
ნი ლი ამ ად გი ლებ ში, და შემ დეგ უკ ვე იყო მი სი 
წარ მო სახ ვე ბი სა კუ თარ თავ ზე, რაც მომ დი ნა
რე ობ და მი სი ვე წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი დან და, ალ
ბათ, ში შის გა ნაც, ეცხოვ რა ასე თი ცხოვ რე ბით. 
ყო ველ გ ვა რი ზღვა რი იშ ლე ბა გმი რის რე ა ლო
ბა სა და მის ში ნა გან წარ მოდ გე ნებს შო რის. 

ფილ მ ში არის ნამ დ ვი ლი ონ ტო ლო გი უ რი ორაზ-
როვ ნე ბა. გან სა კუთ რე ბით, გუ ლის ოპე რა ცი ის 
შემ დეგ, მე ო რე ნა ხე ვარ ში, სა დაც ზო გი ერ თი 
სცე ნა, რო გო რიც არის სცე ნა კა ტე რი ნა გო-
ლუ ბე ვას თან ერ თად თოვ ლ ში, გა და ღე ბუ ლია 
მო უს ვე ნარ, მოძ რავ შუ ა ლე დურ სივ რ ცე ში. გო-
ლუ ბე ვას პერ სო ნა ჟი სა ში ში მოჩ ვე ნე ბა სა ვით 
არის თხრო ბა ზე ჩა მო წო ლი ლი, რო მე ლიც თით-
ქოს ყველ გა ნაა და ამა ვე დროს არ სად არის.
– ქა ლი კაცს ეუბ ნე ბა სიტყ ვებს: „შენ საკ მა რი
სად ვე რას დ როს გა და იხ დი”, და რო ცა ვამ ბობ, 
რომ კა ცი ცდი ლობს, სა კუ თარ თავს გა უს წო
როს თვა ლი, სწო რედ ესაა – ქა ლი და ნა შა ულს 
წარ მო ად გენს. ამავ დ რო უ ლად, კაცს არ სურს, 
შვილს ფუ ლი მის ცეს, თუმ ცა გვეს მის, რომ ის 
ბიზ ნეს მე ნი ა. მოგ ვი ა ნე ბით ვხე დავთ, რომ კა ცი 
ნავს სხვა შვი ლის თ ვის ყი დუ ლობს. ეს ფილ მი 
ჩემ თ ვის იმის გა აზ რე ბა ზე ა, რომ ყო ვე ლი ადა
მი ა ნი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი თაა სავ სე და სა კუ თარ 
ბნელ მხა რეს თან შეხ ვედ რა არაა ად ვი ლი.

გა და ღე ბე ბამ დე ფოლ კ ნე რის რო მა ნებს 

ვკითხუ ლობ დი, პირ ველ რიგ ში, ფილ მის სა
თა უ რის გა მო, The Intruder, და მე ო რე, პერ
სო ნა ჟი ძა ლი ან ფოლ კ ნე რი სე უ ლი ა, ისე ვე რო
გორც ფილ მი: ძა ლა დო ბა სა და სიბ ნე ლეს იქით 
გა ნა ჩე ნი არ ჩანს. ფოლ კ ნე რის წიგ ნებ ში არის 
აღ წე რე ბი, რომ ლე ბიც ვი ზუ ა ლუ რად იმ დე
ნად შთამ ბეჭ და ვი ა, რომ მე ტად შთა მა გო ნებს, 
ვიდ რე ფილ მე ბის ყუ რე ბა ან გა მო სა ხუ ლე ბე ბის 
დათ ვა ლი ე რე ბა. ახ ლა ვხვდე ბი, რომ მი შელ სუ
ბო რის სი ლუ ეტს ხში რად ფოლ კ ნე რის სი ლუ
ეტს ვამ ს გავ სებ დი, თუმ ცა ვი ცო დი, ფოლ კ ნე რი 
ძა ლი ან მა ღა ლი არ იყო. აქ ყვე ლა ფე რი შე ერ
წყა ერ თ მა ნეთს, რო გორც მხატ ვ რუ ლი შრე ე ბი, 
რად გან კანონდამრღვევამდე კარგი სამ სა ხუ რი 
გა და ვი ღე, კარგი სამ სა ხუ რის გა და ღე ბი სას კი 
პატარა ჯა რის კა ცით (Le Petit Soldat, 1963) ვი
ყა ვი მო ცუ ლი, ვცდი ლობ დი, მი შე ლის პერ სო
ნა ჟი ამ ფილ მი დან და მე ნა ხა, რო ცა ვი ღებ დი. 
კანონდამრღვევის პერ სო ნა ჟი კარგი სამ სა ხუ-
რი დან მე თა უ რის გმი რის გაგ რ ძე ლე ბას ჰგავ
და, მსგავ სი სუ პერ პო ზი ცია იყო ფოლ კ ნერ თა
ნაც, რაც ძა ლი ან უც ნა უ რი იყო.

პოლ ჟე გო ფის რეფლუქსის (Le Reflux, 1962) 
ფრაგ მენ ტე ბი პო ლი ნე ზი ის ეპი ზოდ ში ჩნდე ბა, 
ეს იდეა მონ ტა ჟი სას წარ მო იშ ვა თუ უკ ვე არ სე-
ბობ და სცე ნარ ში, რო გორც აწ მ ყო სა და წარ სუ-
ლის ერ თ მა ნეთ თან და კავ ში რე ბის სა შუ ა ლე ბა?
– სცე ნარ ში უკ ვე იყო, რაც მას გა მო გო
ნილ პერ სო ნა ჟად აქ ცევ და. სწო რედ ამი ტომ, 
კანონდამრღვევი სცე ნე ბის იმ გ ვა რი თან მიმ
დევ რო ბაა ჩემ თ ვის, რო მელ შიც რე ა ლო ბა სა და 
ფან ტა ზი ას შო რის ყვე ლა საზღ ვა რი ქრე ბა.

რო ცა კლერ თან ერ თად აანა ლი ზებთ სცე ნარს, 
წი ნას წარ არას დ როს გან საზღ ვ რავთ, რა ეკუთ-
ვ ნის წარ მო სახ ვის სფე როს და რა – რე ა ლო ბას?
– არა, არა სო დეს. არ მახ სოვს, კანონდამრღვევი 
კლერ თან ერ თად წა მე კითხოს, თუმ ცა ზოგ ჯერ 
გვი წევს, გა დამ ღებ ჯგუფს შე მოქ მე დე ბი თი 
მი მარ თუ ლე ბა და მი თი თე ბე ბი მივ ცეთ. ჟე გო
ფის ფილ მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვფიქ რობ დით 
იგი ვე გაგ ვე კე თე ბი ნა პატარა ჯა რის კა ცის მეშ
ვე ო ბით კარგ სამ სა ხურ ში. მახ სოვს მი შელ სუ
ბორ თან ოფის ში შეხ ვედ რი სას, სა ნამ გა და ღე
ბებს და ვიწყებ დით, მე სრუ ლი ად მო ხიბ ლულ მა 
კლერს ვუთხა რი: „გასაოცარი არ იქ ნე ბა, თუ კი 
გა მო სა ხუ ლე ბებს პატარა ჯა რის კა ცი დან ავი
ღებ თ  მეთ ქი?” რად გან ვთვლი დი, რომ ძა ლი
ან იშ ვი ა თად შე იძ ლე ბა, ასე გა ა დევ ნო თვა ლი 
ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბას ფილ მ ში. 

კლე რის ფილ მე ბი წლე ბის მან ძილ ზე მსა ხი-
ო ბე ბის მომ წი ფე ბის გზას ასა ხავს. რო გორც 
ოპე რა ტორს, რა ცოდ ნა შეგ ძი ნათ ისეთ ადა მი-
ა ნებ თან მუ შა ო ბამ, რო გო რე ბიც არი ან გრე გო-
რი კო ლი ნი, ალექს დეს კა სი ან ნი კო ლა დუ ვა შე, 
მა თი ცხოვ რე ბის გა დამ წყ ვეტ ეტა პებ ზე? 

ინტერვიუ
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 – არა ვი თა რი ცოდ ნა, გარ და იმი სა, რომ დრო 
გა დის და მეც მი ვუყ ვე ბი ჩემს ცხოვ რე ბას, 
თუმ ცა, ალ ბათ, ამას უკეთ ვაც ნო ბი ე რებ, რო
ცა მათ ისევ ვხვდე ბი და ვი ღებ. ყვე ლა შემ
თხ ვე ვა ში, თუმ ცა ისი ნი ჩემს პი რად ცხოვ რე
ბას არ ეკუთ ვ ნი ან, ეს ადა მი ა ნე ბი მთე ლი ჩე მი 
ცხოვ რე ბის კუთ ვ ნი ლე ბას წარ მო ად გე ნენ. ძა
ლი ან უც ნა უ რი ა, რად გან ჩვენ არ გვაქვს ინ ტი
მუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ჩვენ 
ერ თ მა ნეთს ხში რა დაც ვერ ვხე დავთ, სა კუ თარ 
ცხოვ რე ბა ზე სა უ ბარს სა ჭი როდ არ ვთვლით, 
და მა ინც, ამ ვი ზუ ა ლუ რი ბმით, მათ რომ ვი
ღებ, ისი ნი ძა ლი ან ინ ტი მუ რი ადა მი ა ნე ბი ხდე
ბი ან ჩემ თ ვის. თუმ ცა ეს იმა ზეც მეტყ ვე ლებს, 
რო გორ ვარ მო ხიბ ლუ ლი მა თი სა ხე ე ბით, და 
ფაქ ტ ზეც, რომ ადა მი ა ნე ბი, წლე ბის მი უ ხე და
ვად, მთელ თა ვის სა ი დუმ ლო ე ბას ინარ ჩუ ნე
ბენ. რო ცა ვინ მეს ვი ღებ, ყო ველ თ ვის ვი ღებ 
იმ მცი რე იმე დით, რომ შევ ძ ლებ, და ვი ნა ხო ის, 
რა საც ვერ ხე დავს შე უ ი ა რა ღე ბე ლი თვა ლი, 
რაც არ სე ბო ბის სა ი დუმ ლო ე ბას თა ნაა და კავ ში
რე ბუ ლი. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ წარ მა ტე ბუ ლი 
გა მო სა ხუ ლე ბა ის გა მო სა ხუ ლე ბა ა, რო მელ საც 
შე უძ ლი ა, სა ი დუმ ლო მო ი ხელ თოს.

სა უბ რის და სას რულს, იქ ნებ ცო ტა რამ გვი ამ-
ბოთ დიდ ოპე რა ტორ თან, რო ბი მი უ ლერ თან 
მუ შა ო ბის შე სა ხებ, რო მელ მაც გა სულ თვეს 
დაგ ვ ტო ვა, ასე ვე ფილ მ ზე პარიზი, ტექ სა სი 
(Paris, Texas, 1984), მი უ ლერ მა რა გას წავ-
ლათ? 
– პარიზი, ტექ სას ზე ორ მა ასის ტენ ტ მა ვი მუ
შა ვეთ, რო ბის ჰყავ და თა ვი სი მუდ მი ვი ასის
ტენ ტი პიმ ჯუ ჯერ მა ნი, ვიმ ვენ დერ ს მა მას გა

დამ ღებ ჯგუფ ში ჩე მი აყ ვა ნა სთხო ვა, რად გან 
ერ თად მა ნამ დეც გვი მუ შა ვი ა. პი მი საკ მა ოდ 
კე თილ გან წყო ბი ლი იყო ჩემ მი მართ, უფ ლე ბა 
მომ ცა, მი სი პირ ვე ლი ასის ტენ ტი ვყო ფი ლი
ყა ვი, ასე რომ, სა მუ შა ოს ვი ნა წი ლებ დით და 
ეს შე სა ნიშ ნა ვი იყო. რო ბის ნა მუ შევ რებს ვი
მის წი ნა ფილ მე ბის მეშ ვე ო ბით ვიც ნობ დი და 
მი სით აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ვი ყა ვი. თუმ ცა ჩემს 
აღ ფ რ თო ვა ნე ბას ყვე ლა ზე მე ტად ის იწ ვევ და, 
რო გორ ეჭი რა კად რე ბის გა და სა ღე ბად კა მე
რა ხელ ში, რო გორ ირ ჩევ და კა მე რის პო ზი ცი
ა სა და ლინ ზებს. თით ქოს კად რე ბის გა და ღე ბა 
კა მე რის გა რე შეც შე ეძ ლო, ისევ იმას ვუბ რუნ
დე ბი, რაც გა მო სა ხუ ლე ბე ბის სიცხა დე ზე უკ ვე 
ვთქვი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რო ბი ძა ლი ან 
კომ პე ტენ ტუ რი ტექ ნი კო სი იყო, ზუს ტად იცო
და, რო გორ და ე ბა ლან სე ბი ნა თა ვი სი ტექ ნი კა 
თა ვი სი ინ ტუ ი ცი ით. ასე რომ, რაც მი სი გა
მო სა ხუ ლე ბე ბი დან წარ მო იქ მ ნე ბა, არა სა ნა
ხა ო ბა (performance), არა მედ შე სა ბა მი სო ბი სა 
(pertinence) და სი მარ თ ლის ფორ მა ა. ეს გა მო
სა ხუ ლე ბე ბი თვი თონ ქმნის წე სებს და მათ ზე 
არა ფე რი რჩე ბა სათ ქ მე ლი. უფ რო შორს თუ წა
ვალ, ოპე რა ტო რო ბა ნიშ ნავს, ძა ლი ან პი რად და 
ინ ტი მურ საგ ნებს და ეყ რ დ ნო, ამი ტო მაც ვართ 
ასე მრა ვალ ფე როვ ნად წარ მოდ გე ნილ ნი მსოფ
ლი ო ში. რო ბის შემ თხ ვე ვა ში ჩემ ზე უდი დე სი 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნა ფაქ ტ მა, რომ მან მი აგ ნო 
სა კუ თარ მე თოდს, რაც და მეხ მა რა ტექ ნი კურ 
უნა რებ თან და კავ ში რე ბით ჩე მი ში შე ბის დაძ
ლე ვა ში. და მეხ მა რა, გა მე გო, რომ ალ ბათ ყვე
ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო, უბ რა ლოდ აღ მო მე
ჩი ნა მუ შა ო ბის სა კუ თა რი მე თო დი, რო მე ლიც 
მე შე მე სა ბა მე ბა და მე მე კუთ ვ ნის. 

კადრი ფილმიდან კარგი სამსახური
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შან ტალ აკერ მანს ვუ ყუ რებ, აგ ვის ტო
ში ლო კარ ნოს კი ნო ფეს ტი ვალ ზე თა ვი სი 
ნა მუ შევ რის – არა სა ო ჯა ხო ფილ მის (No 
Home Movie, 2015) – ჩვე ნე ბის შემ დეგ სა
უბ რობს. ბევრს ლა პა რა კობს, არ ჩერ დე ბა. 

ძა ლი ან ამა ღელ ვე ბე ლი ა. თა ვად ფილ მი ორი ო დე კვი
რის წინ ვნა ხე, მი სი გარ დაც ვა ლე ბი დან მა ლე ვე. ვი
ცი, რომ ეს სუ რა თი სიკ ვ დი ლამ დე ცო ტა ხნით ად რე, 
დე დის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ და ას რუ ლა. არა სა ო
ჯა ხო ფილ მი სავ სეა და ძა ბუ ლო ბით, რო მე ლიც გან პი

შან ტალ აკერ მა ნი: 
გუ ლის სიღ რ მი დან
ინ ტერ ვიუ გა მოქ ვეყ ნ და ონ ლა ინ ჟურ ნალ Senses of 
Cinema-ში, 2015 წელს. ინ ტერ ვი უს უძღ ვე ბა ჟა ნეტ 
ბრეს ტ რო მი. 

თარ გ მ ნა ბას ტი მგა ლობ ლიშ ვილ მა

რო ბე ბუ ლია აკერ მა ნის სწრაფ ვით, კითხ ვე ბი და უს
ვას დე დას ბავ შ ვო ბი დან ვე ტა ბუ და დე ბულ თე მებ ზე. 
პირ ვე ლი ვე ინ ტერ ვი უ ე ბი დან აკერ მა ნი მუდ მი ვად 
იმე ო რებ და, რომ დე და მი სი სა კონ ცენ ტ რა ციო ბა ნა
კებს გა და ურ ჩა და ამა ზე არა სო დეს ლა პა რა კობ და. 

რე ჟი სორ მა დე და პირ ვე ლად გა და ი ღო 
(საჯაროდ) პა რი ზის მა რი ან გუდ მა ნის გა ლე რე ა ში 
ნაჩ ვე ნე ბი შთა მა გო ნე ბე ლი და, ვფიქ რობ, იმე დი ა ნი 
ვი დე ო ინ ს ტა ლა ცი ის თ ვის (Marcher à côté de ses lac-
ets dans un frigidaire vide, 2004), სა დაც სიფ რ თხი
ლით უს ვამ და კითხ ვებს მხატ ვარ ბე ბი ა ზე. არა სა ო-
ჯა ხო ფილ მ ში კი აკერ მა ნი ბევ რად უფ რო პირ და პირ 
კითხ ვებს სვამს წარ სულ ზე, რო მელ ზე სა უ ბა რიც 
დე დას არ სურს ან რო მე ლიც არ ახ სოვს. რო გორც 
რე ჟი სორ მა მოგ ვი ა ნე ბით თქვა, ის არას დ როს ახ სე
ნებს აუშ ვიცს ან ჰო ლო კოსტს. აკერ მა ნი ცდი ლობს, 
დე და ნამ დ ვილ დი ა ლოგ ში ჩარ თოს, რო გორც წე სი, 
კადრს მიღ მა სა უბ რით ან მი სი მხო ლოდ ნა წი ლობ
რი ვი ჩვე ნე ბით. დე დის გან და მაკ მა ყო ფი ლე ბელ პა
სუ ხებს ვერ იღებს, თვი თონ კი უფ რო ჯი უტ დე ბა 
და გაწ ბი ლე ბუ ლი რჩე ბა. ლო კარ ნო ში აუდი ტო რი
ას უთხ რა, რომ ფილ მი აუარე ბა მა სა ლი დან ააწყო. 
ყო ველ კადრს ემ ჩ ნე ვა მი სი კომ პო ზი ცი უ რი თავ
და ჯე რე ბუ ლო ბა (ყველა მი სი ფილ მის მსგავ სად, 
აქაც ჩნდე ბა გან ც და, რომ ყვე ლა ფე რი, რაც ჩანს 
(ან და ფა რუ ლი ა), გარ კ ვე ულ მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა) 
და ნიშ ნე ბი ქა ლიშ ვი ლის მხრი დან კი ნე მა ტოგ რა ფი
უ ლი ფორ მე ბის კონ ტ რო ლი სა. არა სა ო ჯა ხო ფილ-
მი ავ ტო რის თ ვის ბო ლო შე საძ ლებ ლო ბა ა, ჩარ თოს 
დე და ისეთ სა უ ბარ ში, რო გო რიც თა ვად ნამ დ ვილ 
ურ თი ერ თ გა ზი ა რე ბად მი აჩ ნი ა; რო მე ლიც არ იქ ნე
ბა მი კი ბულ  მო კი ბუ ლი; რო მე ლიც მთე ლი ცხოვ რე
ბის მან ძილ ზე თავ დაც ვის თ ვის ნა შე ნებ კედ ლებს არ 
და ეყ რ დ ნო ბა. არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა, რა სი ნა ტი ფით 
იქ ნე ბა გა მო ხა ტუ ლი ეს. ყო ვე ლი ვე ეს კი შე უძ ლე ბე
ლი ხდე ბა. 

აკერ მა ნის ფილ მებ ში ხში რად მიგ რ ძ ნია ორ
მ ხ რი ვი მყო ფო ბის ჟი ნი, თით ქოს ნა გუ ლის ხ მე ვი 
ინ ტერ ვი უ ე რი ჩა მონ ტა ჟე ბუ ლი იყოს მას ში, რაც 
ეკ რან ზე ვლინ დე ბა. ამ სა კითხ ზე ჩე მი თე ო რი აც 
გან ვავ რ ცე – კო მუ ნი კა ცია კონ კ რე ტი კის გა რე შე, 
რო მე ლიც გან საზღ ვ რუ ლია გენ დე რით, თა ო ბით ან 
ზოგ ჯერ – რო გორც ბრწყინ ვა ლე ვი დე ო ინ ს ტა ლა
ცი ა ში Bordering on Fiction: Chantal Akerman’s D’Est 
(1995) – ხაზ გას მუ ლად ებ რა უ ლი იდენ ტო ბი თა და 
ჰო ლო კოს ტის გავ ლე ნით. ზოგ ჯერ ეს ორ მ ხ რი ვი კო
მუ ნი კა ცია – მე ტა რეპ რე ზენ ტა ცია – ვლინ დე ბა მის 
ფილ მებ შიც, მა გა ლი თად, ფილ მ ში მო მი ყე ვი (Dis-
moi, 1980), აკერ მა ნის შე სა ნიშ ნავ კონ ტ რი ბუ ცი ა
ში ფრან გუ ლი დო კუ მენ ტუ რი ტე ლე სე რი ა ლის თ ვის 
ბებიები . ამ ფილ მის თ ვის მან დე და მი სის მსგავ სი 
ის ტო რი ე ბით კი დევ რამ დე ნი მე ქა ლი იპო ვა, ისი ნი 
რე ჟი სორს სახ ლებ ში იწ ვევ დ ნენ და თა ვი ან თი ოჯა
ხე ბის ამ ბებს უყ ვე ბოდ ნენ. ფილ მ ში ანო ნი მუ რად მო
ნა წი ლე ობ და დე და მი სიც: მი სი ხმა ქა ლიშ ვი ლის შე
კითხ ვას პა სუ ხობს (ორივეს ხმა კადრს მიღ მა ის მის), 
თან ვხე დავთ, რო გორ უახ ლოვ დე ბა აკერ მა ნი თა ვის 
პირ ველ ეკ რა ნულ ბე ბი ას:
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– დე და, მითხა რი, რა გა გონ დე ბა დე და შენ ზე?
– დე და ჩე მი ძა ლი ან, ძა ლი ან ლა მა ზი ქა ლი იყო. მა ღა
ლი, კარ გი აღ ნა გო ბის, ძა ლი ან ელე გან ტუ რი. მახ სენ
დე ბა ახალ გაზ რ და ქა ლი. ვერ ვიტყო დი, რომ ბე ბია 
იყო. ჩემ თ ვის ძა ლი ან ახალ გაზ რ და იყო. 35 წლი სა 
იქ ნე ბო და, რო ცა დე პორ ტა ცია შე ე ხო. ჩვენ ბე ბი ას
თან დავ რ ჩით. ბე ბი ამ ჩემ თ ვის სახ ლი მო აწყო. თავს 
ობ ლად არ ვგრძნობ დი, რად გან ბე ბი ას სახ ლი მე გუ
ლე ბო და. მან არა ფე რი და ი შუ რა, რომ თბი ლი კე რა 
გვქო ნო და. რო ცა ბა ნა კი დან დავ ბ რუნ დი, ბე ბი ა ჩემ
თან მი ვე დი. ამი ტომ თავს მათ სა ვით არ ვგრძნობ დი, 
ვინც ყვე ლა ფე რი და კარ გა. მე გობ რე ბი მყავ და, რომ
ლე ბიც სწო რედ ასე იყ ვ ნენ – სა შინ ლად გა უ ბე დუ რე
ბულ ნი. თუმ ცა მე ეს არ მიგ რ ძ ნი ა. პი რი ქით, ბე ბი ამ 
ჩემ თ ვის ყვე ლა ფე რი გა ა კე თა.

ორ მ ხ რი ვი კო მუ ნი კა ცია და მი სი და საზღ ვ რუ
ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი და ძა ბუ ლო ბა ზედ მი წევ ნით 
ჩანს აკერ მა ნის ერ თ ერთ სა უ კე თე სო ფილ მ ში სი ახ-
ლე ე ბი ში ნი დან (News from Home, 1976), რო დე საც 
წე რი ლე ბის (როგორც ინ ტერ ვი უ ე ბი დან ირ კ ვე ვა, 
ნამ დ ვი ლი წე რი ლე ბის) კითხ ვი სას მი სი ვე ხმა ის მის. 
დე და ში ნი დან, ბელ გი ი დან სწერს ნი უ ი ორ კ ში მყოფ 
ქა ლიშ ვილს, რო მელ საც უნ და, კი ნო რე ჟი სო რი გახ
დეს. დე და ცდი ლობს მას თან კონ ტაქ ტის შე ნარ ჩუ
ნე ბას, უყ ვე ბა ოჯა ხის ამ ბებს და იტო ვებს იმედს, 
რომ შვი ლი უპა სუ ხებს. მთე ლი ფილ მის გან მავ ლო
ბა ში ჩვენ ვერ ვხე დავთ ვერც დე დას და ვერც შვილს.

ჟან დილ მა ნი (Jeanne Dielman, 1975) და მა ნამ დე 
გა და ღე ბუ ლი ფილ მე ბი შე უ და რებ ლად მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი იყო ჩემ თ ვის და ჩემ გარ შე მო მყო ფი ფე მი ნის
ტე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც მეტ  ნაკ ლე ბად აკერ მა ნის 
თა ნა ტო ლე ბი იყ ვ ნენ, რად გან მან ძა ლი ან ცხა დად 
თქვა, რომ მთელ მის შე მოქ მე დე ბა ში ფე მი ნიზ მი არა 
მხო ლოდ თე მის, არა მედ კონ კ რე ტუ ლი მი ზან ს ცე ნე
ბი სა და სტრუქ ტუ რის ნა წი ლი იყო. 

და უ ვიწყა რი და წი ნა აღ მ დე გობ რი ვი გა მოდ გა 
ჩე მი პირ ვე ლი მო უ ლოდ ნე ლი შეხ ვედ რა მას თან და 
მის ფილ მებ თან 1976 წლის ნო ემ ბერ ში. ბერ კ ლი
ში, წყნა რი ოკე ა ნის კი ნო არ ქივ ში ყვე ლამ იცო და, 
რომ ჟან დილ მა ნი თა და უფ რო ად რე გა და ღე ბუ ლი 
ფილ მე ბით გვეს ტუმ რე ბო და. პრო ფე სორ მა ბერ
ტანდ ოგ ს ტ მა მის მი ერ ნა თარ გ მ ნი ინ ტერ ვი უ ე ბი სა 
და სტა ტი ე ბის კო რი ან ტე ლი და ატ რი ა ლა. შე ად გი ნა 
საპ როგ რა მო ბრო შუ რაც – სა ინ ფორ მა ცი ო, თე ო
რი უ ლი ცი ტა ტე ბით, რო მე ლიც ცხად ყოფ და, რომ 
ყვე ლას, ვი საც აინ ტე რე სებ და ფე მი ნიზ მი და კი ნო, 
ავან გარ დუ ლი ნა რა ტი უ ლი კი ნო რე ჟი სუ რა ან ახა ლი 
ევ რო პუ ლი კი ნო, რამ დე ნი მე სა ღა მო უნ და გა ე ტა რე
ბი ნა კი ნოჩ ვე ნე ბებ ზე, რომ ლებ საც თა ვად რე ჟი სო
რიც და ეს წ რე ბო და. კან ში 1975 წელს ჟან დილ მა ნის 
ჩვე ნე ბის შემ დეგ აკერ მა ნის შე სა ხებ ყო ველ დღი უ რი 
ფრან გუ ლი გა მო ცე მა Le Monde პირ ველ გვერ დ ზე 
წერ და: „პირველი ქა ლუ რი შე დევ რი!”. პრე სას თან 
მან თა ვის ნა მუ შე ვარს ფე მი ნის ტუ რი უწო და არა 
მხო ლოდ ში ნა არ სის, არა მედ ფორ მის გა მოც. 

იმის ფონ ზე, რომ ძა ლი ან ბევ რი ჩემ ირ გ ვ ლივ 
ცდი ლობ და, გა ნე საზღ ვ რა, რა შე იძ ლე ბო და ყო
ფი ლი ყო „ქალის ხმა” კი ნო ში (ზოგიერთი,როგორც 

მე – ახ ლად და არ სე ბუ ლი კი ნო ჟურ ნა ლის Camera 
Obscuraის კონ ტექ ს ტ ში). რა მშვე ნი ე რი გრძნო ბა 
იყო, რომ ჩვენ თან მო ვი და ჩვე ნი ვე ასა კის რე ჟი სო
რი, რო მე ლიც ამ სა კითხე ბით იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
და უფ ლე ბას აძ ლევ და თავს, კი ნო გა და ღე ბის ფორ
მებ ზე ზედ მე ტი ფიქ რის გა რე შე პო ზი ტი უ რი იმი ჯი 
ნე გა ტი უ რით ჩა ე ნაც ვ ლე ბი ნა. ვე ლო დით, რომ მი სი 
ფილ მე ბი ჩვენ თ ვის გა მოწ ვე ვა იქ ნე ბო და და მას თან 
გა სა უბ რე ბის იმედს ვი ტო ვებ დით.

შან ტალ აკერ მა ნი აუდი ტო რი ას თან მე გობ რუ
ლი და მო კი დე ბუ ლე ბით არ გა მო ირ ჩე ვა. სა პი რის
პი როს მომ ს წ რეც გავ მ ხ დარ ვარ, თუმ ცა წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხ ვა კი ნოჩ ვე ნე ბის შემ დეგ 
მი სი და უ ფა რა ვი არა კე თილ გან წყო ბაც მი ნა ხავს. ამ 
შემ თხ ვე ვა ში, ჟან დილ მა ნის ჩვე ნე ბის შემ დეგ, აკერ
მანს ვერ ეყო ლე ბო და წყნა რი ოკე ა ნის კი ნო არ ქი ვის 
სა ზო გა დო ე ბა ზე უფ რო გულ თ ბი ლი, უფ რო სე რი ო
ზუ ლად და ინ ტე რე სე ბუ ლი ან უფ რო მომ ზა დე ბუ ლი 
აუდი ტო რი ა, თუმ ცა ის ყვე ლას გა ღი ზი ა ნე ბუ ლი პა
სუ ხობ და. შე იძ ლე ბა მე ო რე სა ღა მოს უკე თე სად ჩა
ევ ლო, მაგ რამ მა ნამ დე მხო ლოდ ის მსურ და, მი სი 
მე ტი ფილ მი მე ნა ხა, რაც უნ და მომ ხ და რი ყო შემ დეგ.

ალ ბათ ბერ ტ რან ოგ ს ტის დამ სა ხუ რე ბით, ის ინ
ტერ ვი უს და თან ხ მ და, Camera Obscuraის მხარ და ჭე
რით გა მარ თულ შეხ ვედ რა ზე კარ გა ხანს პა სუ ხობ და 
სულ მცი რე შვი დი ქა ლის მი ერ დას მულ შე კითხ ვებს. 
კი ნოჩ ვე ნე ბე ბის შემ დეგ გა მოვ ლე ნი ლი კონ ფ ლიქ ტუ
რი მა ნე რის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, აქ შე კითხ ვებს დაწ ვ
რი ლე ბით პა სუ ხობ და, ცდი ლობ და, ჩას წ ვ დო მო და, 
რის გა გე ბა სურ და ინ ტერ ვი უ ერს. ხში რად არ ეთან
ხ მე ბო და ან ზედ მეტ გან ზო გა დე ბებს დე ტა ლებს ამა
ტებ და. ყვე ლას სე რი ო ზუ ლად აღიქ ვამ და, შე საძ ლო ა, 
გრძნობ და, რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო ჩვენ თ ვის 
ეს კითხ ვე ბი. იმ შეხ ვედ რი დან მცი რე ფრაგ მენ ტი 
Camera Obscuraში ჟან დილ მან ზე და წე რილ ესეს
თან ერ თად გა მო ვაქ ვეყ ნე, მათ შო რის, ჩვე ნი შე სა ვა
ლიც და ბერ კ ლი სა თუ სხვა ად გი ლებ ში გა ნუწყ ვე ტე
ლი დე ბა ტე ბის თე მაც – რა არის ფე მი ნის ტუ რი კი ნო? 
– რომ ლის გა მე ო რე ბა ახ ლაც ღირს: 

შე ფა სე ბებ ზე ვლა პა რა კობ დით – რომ ჟან დილ მა-
ნი ფე მი ნის ტუ რი ფილ მი ა, რომ თქვენ ფე მი ნის ტი 
რე ჟი სო რი ხართ; Le Monde-მა ფილმს „პირველი 
„ქალური” შე დევ რი” უწო და... თქვენ ფე მი ნის ტურ 
ფილ მად მი გაჩ ნი ათ?
– ვფიქ რობ, ფე მი ნის ტუ რი ფილ მი ა, რად გან ყუ
რადღე ბა და ვუთ მე ისეთ რა მე ებს, რაც აქამ დე 
არას დ როს, თით ქ მის არას დ როს არ უჩ ვე ნე ბი ათ ამ 
ფორ მით. მა გა ლი თად, ქა ლის ყო ველ დღი ურ საქ მეს, 
რაც ფილ მებ ში იერარ ქი უ ლად ყვე ლა ზე და ბალ სა
ფე ხურ ზე ა... ეს ერ თ ერ თი მი ზე ზი ა, რა ტო მაც მი
ვიჩ ნევ მას ფე მი ნის ტურ ფილ მად. და სტი ლის გა მო. 
არა იმ დე ნად ში ნა არ სის გა მო, რამ დე ნა დაც მსურ
და ის საქ მე ე ბი შეძ ლე ბი სა მებრ ზედ მი წევ ნით გად
მო მე ცა... თუ კი ამას აკე თებ, ესე იგი ეს [ჟესტები] 
გიყ ვარს. რო გორ ღაც ამ ჟეს ტებს ცნობ. ისი ნი ყო
ველ თ ვის უარ ყო ფი ლი და უგუ ლე ბელ ყო ფი ლი იყო. 
ნამ დ ვი ლად მგო ნი ა, რომ ქა ლე ბის კი ნოს პრობ ლე მა, 
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რო გორც წე სი, ში ნა არსს არ უკავ შირ დე ბა.
მოგ ვი ა ნე ბით ჩვე ნი კითხ ვის სა პა სუ ხოდ აკერ მა

ნი თავს არ ზო გავ და, რომ სა კუ თა რი თა ვის გან გა
ე მიჯ ნა მა იკლ სნო უ. ეს მას შემ დეგ, რაც ვკითხეთ, 
სას ტუმ რო მონ ტე რე ი სა (Hotel Monterey, 1972) და 
სნო უს ფილ მებს შო რის ურ თი ერ თ კავ შირ ზე – რად
გან ეს კავ ში რი შე სამ ჩ ნე ვად მა შინ გა მო იკ ვე თა, 
რო დე საც ნი უ ი ორ კის კი ნო ა ვან გარ დ ში შე ბი ჯე ბას, 
სა ხე ლოვ ნე ბო სცე ნა სა და შეც ვ ლილ კი ნო ე ნას აღ
წერ და. ამ სა უ ბარ მა ისეთ სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხე
ბამ დე მიგ ვიყ ვა ნა, რო გო რი ცაა გან ს ხ ვა ვე ბა ქა ლებ
სა და კა ცებს შო რის.

მან ჩემ ზე შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა, თუმ ცა არა მგო-
ნია გავ ლე ნა მო ეხ დი ნა. ნამ დ ვი ლად შთა ბეჭ დი ლე ბის 
ქვეშ ვი ყა ვი – ზუსტ წერ ტილ ში მო მარ ტყა. თუმ ცა არ 
მგო ნი ა, სნო უს მიმ დე ვა რი ვი ყო.
ერ თ მა ნე თის მსგავ სი რიტ მი გაქვთ...
– მაგ რამ ეს ურ თი ერ თ სა პი რის პი რო რიტ მია – მას 
ძა ლი ან მძლავ რი რიტ მი აქვს. ფილ მ ში უკან და წინ 
(Back and Forth, 1969) ძა ლი ან ხის ტი ა.

შე იძ ლე ბა ვცდი ლობთ, ძა ლი ან მკაც რად გა ნი საზღ ვ-
როს, რა შე იძ ლე ბა იყოს ქა ლუ რი გა მო ხატ ვა. პრობ-
ლე მაც ესა ა: რო გორ გა მო ხა ტა ვენ ქა ლე ბი სა კუ თარ 
თავს? რა გა მო არ ჩევს ქა ლის რიტმს ხე ლოვ ნე ბა ში?
– ეს მარ თ ლაც დი დი პრობ ლე მა ა, რად გან კაც საც 
შე უძ ლია გა მო ხატ ვის ამა ვე ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა. 
არ ვი ცი, რა სიტყ ვე ბი გვაქვს ამის თ ვის, თუ კი ასე
თი სიტყ ვე ბი უკ ვე არ სე ბობს. არა მგო ნია საკ მა რი სი 
ცოდ ნა გვქონ დეს ქა ლე ბის კი ნო ზე სა ი მი სოდ, რომ... 
მე შე მიძ ლია სა კუ თარ თავ ზე ლა პა რა კი, მაგ რამ არ 
შე მიძ ლია გან ზო გა დე ბუ ლი თე ო რი უ ლი მსჯე ლო ბა. 
ვსა უბ რობთ ქა ლე ბის რიტ მ ზე, მაგ რამ ყვე ლა ქალს 
ერ თ ნა ი რი რიტ მი რო დი აქვს. ზო გი ერ თი თე ო რე ტი
კო სი ამას იმით ხსნის, რომ სექ სუ ა ლურ სი ა მოვ ნე ბას 
კა ცე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად ვი ღებთ. თუმ ცა არ ვი
ცი, კა ცე ბი რო გორ იღე ბენ სი ა მოვ ნე ბას.

აღ ნიშ ნეთ, რომ სნო უს ფილ მე ბი ძა ლი ან ვნე ბი ა ნი ა...
– გან სა კუთ რე ბით ცენ ტ რა ლუ რი რე გი ო ნი (La Ré-
gion Centrale, 1971), თა ვი სი ამა ფო რი ა ქე ბე ლი 
და ძა ბუ ლო ბი თა და ლი რი კუ ლო ბით. კა ცე ბის ნა
მუ შევ რებ ში ეს მომ წონს – ჩვენ ერ თ მა ნე თის გან გან
ვ ს ხ ვავ დე ბით, თუმ ცა ძა ლი ა ნაც არა.

სხვე ბის ფილ მებს თუ უყუ რებთ ამ თვა ლით? – ფე-
მი ნუ რია ნა მუ შე ვა რი თუ არა? სა ერ თოდ, შეგ ვიძ ლია 
კი ფე მი ნუ რი სტი ლის გან ზო გა დე ბა?
– მგო ნი, ჯერ ეგ არ უნ და ვიჩ ქა როთ.

თქვე ნი აზ რით, არ სე ბო ბენ თუ არა სხვა რე ჟი სო რე-
ბი, რომ ლე ბიც სა კუ თარ ნა მუ შევ რებ თან თან ხ ვედ-
რა ში არი ან? სწო რედ ისე, რო გორც თქვენ გვითხა-
რით სა კუ თარ თავ ზე.
– ვფიქ რობ, გო დარს აქვს თა ვი სე ბუ რი ერ თი ა ნო ბა 
სა კუ თარ თავ თან. ერ თი ა ნო ბა შე იძ ლე ბა გუ ლის ხ
მობ დეს დი ა ლექ ტი კურ ერ თი ა ნო ბა საც.

დღე ვან დე ლი გად მო სა ხე დი დან ეს დის კუ სია 
თა ვი სი დრო ის გა მომ ხატ ველ ნი შანს ატა რებს: ჩვენ 
ყვე ლას იმე დი გვქონ და, რომ მო მა ვალ ში, ჩვენს მო
მა ვალ ში, კი ნო ში ან ფე მი ნის ტურ კი ნო ში მე ტის 
თქმის შე საძ ლებ ლო ბა გაჩ ნ დე ბო და ქა ლე ბის რიტ მ
ზე ან ქა ლე ბის პერ ს პექ ტი ვა ზე, თუმ ცა ეს ყვე ლა ფე
რი იმ დრო ის თ ვის ძალ ზედ ნა ად რე ვი იყო. ინ ტერ ვიუ 
კვლავ სექ სუ ა ლუ რი სი ა მოვ ნე ბე ბის (ან უსი ა მოვ ნე
ბე ბის) მი მარ თუ ლე ბით მას შემ დეგ წა რი მარ თა, რაც 
ვი ღა ცამ კითხ ვა დას ვა ჟან დილ მან სა და ვაჟს შო რის 
ძი ლის წინ გა მარ თულ დი ა ლოგ ზე.

– ეს ძა ლი ან უც ნა უ რი ა, რად გან მარ თ ლა არ ვი
ცო დი, რა დავ წე რე. არ მე გო ნა, ვაჟ თან დი ა ლო გი თუ 
აქამ დე მიგ ვიყ ვან და [გამოკვეთდა იდე ას, რომ დე და 
მე ო რე დღის ბო ლოს სა ძი ნე ბელ ში რი გით მე ო რე 
სექ ს კ ლი ენ ტ თან ყოფ ნი სას სექ სუ ა ლო ბა ზე ფიქ რობ
და], რად გან ეს დი ა ლო გი ორ წამ ში დავ წე რე.

თქვენ გან მო უ ლოდ ნე ლია ამის მოს მე ნა, რად გან ვა-
ჟი ძა ლი ან იშ ვი ა თად ლა პა რა კობს, ამი ტომ მე გო ნა, 
რომ მის სიტყ ვებს უფ რო სიფ რ თხი ლით მო ე კი დე-
ბო დით.
– რო დე საც დი ა ლო გის წე რა და ვიწყე, მსურ და, რომ 
ქა ლის ფრი გი დუ ლო ბის თ ვის გა მეს ვა ხა ზი. უბ რა
ლოდ მინ დო და, გარ კ ვე უ ლი ინ ფორ მა ცია შე მო მე
ტა ნა. და ვიწყე წე რა და ეს სხვა რა მე ე ბიც მო ვი და, 
ჩემ გან და მო უ კი დებ ლად. პე ნის სა და ორ გაზ მ ზე 
პა სა ჟე ბი შემ დ გომ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ ლე ნე ბის 
გა მო არ და მი წე რი ა. შე იძ ლე ბა, სწო რედ ამი ტომ 
დავ წე რე, მაგ რამ ჩე მი მხრი დან ეს გა უც ნო ბი ე რებ
ლად მოხ და. რო ცა ბა ბეტ მა [მანგოლტმა] სცე ნა რი 
წა ი კითხა, თქვა – „გასაგებია. ეს შვილ თან დი ა ლოგ
ში ჩანს”, – „მართლა?” – ვუთხა რი მე. ეს გა უც ნო ბი ე
რებ ლად, რა ღაც მი ზე ზით დავ წე რე, თუმ ცა მარ თ ლა 
არ ვი ცო დი, რაც კარ გი მგო ნი ა, რად გან ყვე ლაფ რის 
გა კონ ტ რო ლე ბა არ მსურს. მარ თ ლაც სა ო ცა რი ა, 
რო დე საც ნი ა და გი გაქვს, წე რას იწყებ და ამ პრო
ცეს ში აღ მო ა ჩენ მის სიმ დიდ რეს. ეს იმი ტომ, რომ 
სა კუ თარ არაც ნო ბი ერ საც მი ე ცი ალა პა რა კე ბის 
სა შუ ა ლე ბა. რად გან წე რი სას ეს მარ თ ლაც პრობ
ლე მა ა: თუ ყვე ლა ფერს აკონ ტ რო ლებ, კარ გი არ გა
მო დის. რა ღა ცე ბი უნ და აკონ ტ რო ლო, თუმ ცა ჩა ნა
ფიქრს უნ და გას ც დე.

ბევ რ ჯერ მო გი წი ათ ტექ ს ტის თა ვი დან გა და წე რა?
– თავ და პირ ველ სცე ნარს სა ბო ლო ოს თან სა ერ თო 
არა ფე რი აქვს. ყვე ლა ფე რი თა ვი დან გა დავ წე რე. 
დღე ში 23 გვერ დ ზე მეტს არ ვწერ. წე რას ვიწყებ და
ახ ლო ე ბით დი ლის 06:50 სა ათ ზე და 08:30 სა ა თამ დე 
ვაგ რ ძე ლებ. ან 06:30დან 07:00მდე, შე იძ ლე ბა სა მი 
გვერ დი დავ წე რო. ამის შემ დეგ კი მი დის მა თი გა და
წე რა, გა და წე რა და გა და წე რა. თუ ერ თი სიტყ ვა არ 
მომ წონს, მთლი ან გვერდს თა ვი დან ვწერ. ამი ტო მაც 
მი აქვს ბევ რი დრო. 

ვი ცო დით, რომ ფი ნალ ში ჟან დილ მა ნის მი ერ 
კა ცის მოკ ვ ლამ დის კუ სია წარ მოშ ვა: ფილ მის მკაც
რად გან საზღ ვ რუ ლი სი სა და ვის მი უ ხე და ვად, ავან
გარ დუ ლი წი ა ღი დან ზო გი ერ თი მი იჩ ნევ და, რომ ეს 
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პო პუ ლა რო ბის თ ვის გა დად გ მუ ლი იაფ ფა სი ა ნი ნა
ბი ჯი იყო. ზო გიც ინ ტე რეს დე ბო და, ხომ არ იყო ეს 
რა ღაც გა გე ბით ფე მი ნის ტუ რი გა ნაცხა დი. ჩვენ თ ვის 
ეს მარ ტი ვი ფი ნა ლი არ ყო ფი ლა, თუმ ცა გვინ დო და, 
ამა ზე თა ვად აკერ მა ნის აზ რი მოგ ვეს მი ნა.

წუ ხელ შე გა წუ ხათ იმ ფაქ ტ მა, რომ ძა ლი ან ბევ რი 
ადა მი ა ნი მარ თ ლაც ააღელ ვა მკვლე ლო ბის სცე ნამ 
და ძი რი თა დად კა ცის სიკ ვ დი ლის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე 
სურ დათ სა უ ბა რი.
– დი ახ. თუმ ცა ეს ჩემ თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. ადა მი ა
ნე ბი ყო ველ თ ვის ეძე ბენ სიმ ბო ლო ებს, რად გან ჩვენ 
ასე გვას წავ ლეს. ყო ველ თ ვის და ყველ გან შეგ ვიძ
ლია სიმ ბო ლოს პოვ ნა. ვი ღა ცას ამი ტო მაც შე უძ ლია 
თქვას, რომ აკერ მანს ეზიზღე ბა კა ცე ბი და ფი ნალ ში 
კა ციც ამი ტომ მოკ ლა ო, ან თქვას, რომ ეს რე ვო ლუ
ცი უ რი აქ ტი ა, ან, შე იძ ლე ბა, სხვა რა მის სიმ ბო ლოდ 
მი იჩ ნი ოს, ოღონდ არ ვი ცი რის სიმ ბო ლოდ.

ფი ნალ ში რომ მკვლე ლო ბა არ ყო ფი ლი ყო, ასე თი შე-
კითხ ვე ბიც არ გაჩ ნ დე ბო და.
– ჩემ თ ვის ეს ლო გი კუ რი და სას რუ ლი ა, რად გან 
ფილ მის ჩა ნა ფიქ რი თით ქ მის ბერ ძ ნუ ლი ტრა გე დი ის 
მსგავ სი იყო. ამა ზე არ მი ფიქ რი ა, მაგ რამ, რო გორც 
ჩანს, ასე ა. რო დე საც ფილ მის გა და ღე ბამ დე სცე
ნა რი ლი ლი ანს [დე კერ მა დეკს] ვაჩ ვე ნე, მან თქვა – 
„მკვლელობის სურ ვი ლი ჩემ თ ვის არ არის ნაც ნო ბი 
გან ც და”, მე კი ვუ პა სუ ხე – „ჩემთვის არის”. დღის 
ბო ლოს ეს ძალ ზე ძლი ე რად მიგ რ ძ ნი ა, ძლი ე რი სურ
ვი ლი ვინ მეს მოკ ვ ლი სა. კონ კ რე ტუ ლის არა ვი სი, 
მაგ რამ ისეთ სი ტუ ა ცი ა ში, რო ცა დი ლით დგე ბი და 
ყა ვა აღარ გაქვს, გაგ ვი ან დე ბა და ავ ტო ბუსს ვერ 
უს წ რებ, შემ დე გი ავ ტო ბუ სი კი ხალ ხით არის გა
ძეძ გი ლი... ამ ყვე ლა ფერს ით მენ, მე რე სკო ლა ში მი

დი ხარ და ვი ღაც გიყ ვი რის. ზოგ ჯერ დღის ბო ლოს 
მარ თ ლა მაქვს გან ც და, რომ ვი ღა ცას მოვ კ ლავ დი, 
თუნ დაც მას, ვინც ხმას აუწევს ან რა მე მსგავსს მო
ი მოქ მე დებს. მსგავ სი რამ მთე ლი სიმ ძაფ რით გან
მიც დი ა. ალ ბათ ამი ტო მაც დავ წე რე ეს სცე ნა რი. 
ძა ლი ან ბევ რ მა თქვა: „რა სამ წუ ხა რო ა, რომ არა ეს 
მკვლე ლო ბა, ფილ მი ბევ რად უფ რო უჩ ვე უ ლო გა მო
ვი დო და”. მე ასე სა ერ თოდ არ ვფიქ რობ. ეს მკვლე
ლო ბა რომ არ ყო ფი ლი ყო, და სას რუ ლი სენ ტი მენ
ტა ლუ რი იქ ნე ბო და. ეს კი არ მსურ და. რო დე საც 
ფი ნა ლი და საწყი სის მსგავ სი ა, ეს უკ ვე მო საწყე ნი ა. 
და სას რუ ლის არ ქო ნა კლი შე ა. იმი ჯის იერარ ქი უ
ლო ბის თვალ საზ რი სით, მგო ნი ა, რომ იმი ჯი, რო მე
ლიც ძა ლი ან და ბალ სა ფე ხურს გუ ლის ხ მობს, შე გიძ
ლია ფილ მ ში მა ღალ იერარ ქი ულ სა ფე ხურ ზე მყოფ 
იმიჯს გა უ თა ნაბ რო. 

მი უ ხე და ვად აკერ მა ნის გა მო ხა ტუ ლი თუ ინ ტერ ნა
ლი ზე ბუ ლი კონ ფ ლიქ ტე ბი სა, მე ის მო მავ ლი სა კენ მა
ნა თო ბელ შუ ქუ რად მე სა ხე ბო და. ფილ მებ ში მთელი 
ღამე (Toute une Nuit, 1982), გოგოს პორტრეტი 
60-იანების ბოლოს ბრიუსელში (Portrait d’une Jeune 
Fille de la Fin des Années 60 à Bruxelles, 1993), ტყვე  
(La Captive, 2000) და დოკუმენტური სხვა მხრიდან 
(De l’autre Côté, 2002) მის სტილ სა და თხრო ბა ში 
პო ტენ ცი ურ მა გარ და ტე ხამ იჩი ნა თა ვი. აკერ მა ნის 
მთე ლი შე მოქ მე დე ბა ტრი ა ლებ და მო უ ხელ თე ბე
ლი მიზ ნის ირ გ ვ ლივ – და ემ ს ხ ვ რია დე დაშ ვი ლუ რი 
ურ თი ერ თო ბის შაბ ლო ნი, რო მე ლიც ის ტო რი უ ლად 
გან საზღ ვ რულ უამ რავ ფაქ ტორ თან ერ თად სა თა ვეს 
ბავ შ ვო ბი დან იღებ და. მე ო რე მხრივ, მი სი მემ კ ვიდ
რე ო ბა გა დის კონ კ რე ტუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის საზღ
ვ რე ბი დან და სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, მი სი შე მოქ მე დე
ბა ახ ლე ბუ რად, სულ სხვა პრიზ მი დან და ვი ნა ხოთ. 
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აქე დან, ექ ვ სი დღი სა და შვი დი ღა მის შემ დეგ, ზო-
ბე ი და ში ჩა დი ხარ, თეთრ ქა ლაქ ში, რო მელ საც 
მთვა რე დაჰ ყუ რებს და რომ ლის ქუ ჩე ბი ერ თ მა ნეთ-
ში ძა ფის გორ გა ლი ვით გა დახ ლარ თუ ლა. მის და არ-
სე ბა ზე ასეთ ამ ბავს ჰყვე ბი ან: სხვა დას ხ ვა ეროვ ნე-
ბის კა ცებ მა ერ თ ნა ი რი სიზ მა რი ნა ხეს. ესიზ მ რათ 
ქა ლი, რო მე ლიც ღა მით უც ნობ ქა ლაქ ში დარ ბო და; 
უკ ნი დან და ი ნა ხეს, გრძე ლი თმა ჰქონ და და შიშ ვე-
ლი იყო. და ე დევ ნ ნენ, მის და ჭე რა ზე ოც ნე ბობ დ ნენ. 
სადღაც შე უხ ვი ეს, მოტ რი ალ დ ნენ და მი სი კვა ლი 
და კარ გეს. სიზ მ რის შემ დეგ ამ ქა ლა ქის მო სა ძებ ნად 
გა ე მარ თ ნენ; ქა ლაქს ვერ მი აგ ნეს, მაგ რამ ერ თ მა-
ნე თი იპო ვეს; გა დაწყ ვი ტეს, სიზ მარ ში ნა ნა ხი ქა ლა-
ქი აეშე ნე ბი ნათ. თი თო ე უ ლი სიზ მარ ში ქა ლის ძებ-
ნი სას ნა ნახ გზას აგებ და; იმ წერ ტილ ში კი, სა დაც 
მი სი კვა ლი და კარ გეს, სივ რ ცე და კედ ლე ბი სიზ მ-
რის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად და ა გეგ მა რეს, რომ ქალს 
გაქ ცე ვა ვე ღარ მო ე ხერ ხე ბი ნა.

ასე თი იყო ქა ლა ქი ზო ბე ი და, რო მელ შიც იმ იმე-

დით და სახ ლ დ ნენ, რომ ერთ ღა მეს ეს სცე ნა გან მე-
ორ დე ბო და. მაგ რამ არ ცერთ მათ განს, არც ცხად ში 
და არც სიზ მარ ში, ის ქა ლი აღარ უნა ხავს. ქა ლა ქის 
ქუ ჩე ბით ყო ველ დღე და დი ოდ ნენ სამ სა ხურ ში და 
ამ ქუ ჩებს აღა რა ფე რი ჰქონ დათ სა ერ თო სიზ მარ-
ში ნა ნახ თან, რო მე ლიც დი დი ხნის წინ და ი ვიწყეს 
კი დეც. 

ახა ლი კა ცე ბი სხვა დას ხ ვა ად გი ლე ბი დან ჩა მო-
ვიდ ნენ, მა თაც მსგავ სი სიზ მა რი ნა ხეს და ქა ლაქ 
ზო ბე ი დას ზო გი ერ თი ქუ ჩა სიზ მ რი დან ეც ნო ბო-
დათ. ისი ნი თა ღე დებ სა და კი ბე ებს ად გილს უც ვ-
ლიდ ნენ, რომ დევ ნილ ქალ თან უფ რო ახ ლოს მი ეღ-
წი ათ და იმ წერ ტილ ში, სა ი და ნაც გა უ ჩი ნარ და, მი სი 
შე კა ვე ბა მო ე ხერ ხე ბი ნათ. 

ად რე ჩა მო სუ ლე ბი კი ვერ ხვდე ბოდ ნენ, რამ 
მო ი ზი და ეს ადა მი ა ნე ბი ზო ბე ი და ში, ამ მა ხინჯ ქა-
ლაქ ში, ამ მა ხე ში.

იტა ლო კალ ვი ნო, უხილავი ქა ლა ქე ბი 

სარ კის მიღ მა: 
ქა ლი, კი ნო და ენა

ტე რე ზა დე ლა უ რე ტი სი 
წიგ ნი დან Alice Doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema (1984).  

თარ გ მ ნა ლი კა გლურ ჯი ძემ

თარგმანში დაკარგულები

კადრი ფილმიდან გრძნობათა იმპერია
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ზო ბე ი და, ქალ ზე ნა ნა ხი სიზ მ რის გან 
აშე ნე ბუ ლი ქა ლა ქი, მუდ მი ვად უნ და 
გა ნახ ლ დეს, რომ ქა ლი ტყვე ო ბა ში 
დარ ჩეს. ქა ლა ქი ქა ლის რეპ რე ზენ ტა
ცი ა ა, ქა ლი ამ რეპ რე ზენ ტა ცი ის სა

ფუძ ვე ლი ა. ამ უსას რუ ლო წრებ რუნ ვა ში („ქუჩები 
ერ თ მა ნეთ ში ძა ფის გორ გა ლი ვით გა დახ ლარ თუ
ლა”), ქა ლი ერ თ დ რო უ ლად არის სიზ მ რი სე უ ლი 
სურ ვი ლის ობი ექ ტი და ამ ობი ექ ტი ვა ცი ის მი ზე
ზიც: ქა ლა ქის კონ ს ტ რუქ ცი ა. ის რეპ რე ზენ ტა ცი ის 
წყურ ვი ლის მა მოძ რა ვე ბე ლი იმ პულ სი ცაა და, ამავ
დ რო უ ლად, მი სი სა ბო ლო ო, მი უღ წე ვე ლი წერ ტი
ლი. ამი ტომ ქა ლა ქი, რო მე ლიც კა ცე ბის სიზ მ რის 
აღ სა ბეჭ და დაა აშე ნე ბუ ლი, სა ბო ლო ოდ მხო ლოდ 
ქა ლის არ ყოფ ნას აფიქ სი რებს. ზო ბე ი დას და არ სე
ბის თქმუ ლე ბა მე ხუ თეა კალ ვი ნოს წიგ ნის უხილავი 
ქა ლა ქე ბის „ქალაქებისა და სურ ვი ლე ბის” კა ტე გო
რი ა ში, რო მე ლიც ქა ლის ტექ ს ტად წარ მო სახ ვა ზე 
მოგ ვითხ რობს. ყვე ლა უხი ლავ ქა ლაქს, რო მელ ზეც 
მარ კო პო ლო ყუ ბი ლაი ხანს უყ ვე ბა, ქა ლის სა ხე ლი 
აქვს. კონ კ რე ტუ ლად ზო ბე ი და კი ხა ლი ფა ჰა რუნ 
არ  რა ში დის ცო ლის სა ხე ლი ა, რო მე ლიც ათას ერთ 
ღა მე ში ა ნახ სე ნე ბი. 

ქა ლი რეპ რე ზენ ტა ცი ის სა ფუძ ვე ლი ა, სურ
ვი ლის ობი ექ ტიც არის და საყ რ დე ნიც, მჭიდ როდ 
გა და ჯაჭ ვუ ლი ძა ლა უფ ლე ბა სა და შე მოქ მე დე ბი
თო ბას თან, რაც კულ ტუ რი სა და ის ტო რი ის მა მოძ
რა ვე ბე ლი ძა ლა ა. ქა ლა ქის შე ნე ბა და გა ნახ ლე ბა, 
მუდ მი ვი ობი ექ ტი ვა ცია და გა უცხო ე ბა კალ ვი ნოს 
მე ტა ფო რაა კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ის, რო გორც 
სე მი ო ტი კუ რი პრო დუქ ტი უ ლო ბის თ ვის. სურ ვი ლი 
წარ მოქ მ ნის იმ პულსს, რეპ რე ზენ ტა ცი ის წა დილ სა 
და სიზ მარს, რეპ რე ზენ ტა ცი ის ფორ მებს. ამ სე მი
ო ტი კურ პრო დუქ ტი უ ლო ბა ში ქა ლი – სიზ მ რის ქა
ლი – მი ზა ნიც არის და საწყი სიც. და მა ინც, ქა ლი, 
ვის გა მოც აშენ და ქა ლა ქი, რო მე ლიც მი სი ფუნ და
მენ ტი და რეპ რე ზენ ტა ცი ის სუ ლის ჩამ დ გ მე ლი ა, 
ქა ლაქ ში არ სა დაა წარ მოდ გე ნი ლი, მის ყო ფა ში არ 
ფი გუ რი რებს. 

ქა ლა ქი არის ტექ ს ტი, რო მე ლიც კა ცის სურ
ვი ლის ამ ბავს ჰყვე ბა წმინ და რეპ რე ზენ ტა ცი ით 
– ქა ლის არ ყოფ ნი თა და მი სი ტექ ს ტად წარ მო ე
ბით. კალ ვი ნოს ტექ ს ტი ზუს ტად ასა ხავს ქა ლის 
პა რა დოქ სულ სტა ტუსს და სავ ლურ დის კურ ს ში: 
მა შინ, რო ცა კულ ტუ რა და სა ბამს ქა ლის გან იღებს 
და და ფუძ ნე ბუ ლია მი სი მო ხელ თე ბის სურ ვილ ზე, 
თა ვად ქა ლი სრუ ლი ად გამ ქ რა ლია ის ტო რი უ ლი 
და კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბი დან. ალ ბათ ამი ტომ 
არ გვიკ ვირს, რომ კა ცე ბის აშე ნე ბულ ძველ ქა
ლაქ ში არ არი ან ქა ლე ბი. არც ის გვიკ ვირს, რომ 
კალ ვი ნოს მაც დურ იგავ ში „კაცობრიობის” ის
ტო რი ის შე სა ხებ ქა ლე ბი არ ფი გუ რი რე ბენ, რო
გორც ის ტო რი უ ლი სუ ბი ექ ტე ბი. სწო რედ ამი ტომ 
შე ვარ ჩიე ეს ტექ ს ტი წი ნათ ქ მად, ერ თ გ ვარ ხრი
კად, სატყუ ა რად, რომ ქა ლის არარ სე ბუ ლი პო ზი
ცი ი დან, პერ ს პექ ტი ვი დან და მეს ვა ქა ლის რეპ რე
ზენ ტა ცი ის სა კითხი კი ნო სა და ენა ში. რო გორც 
კი ნო, ქა ლა ქი ზო ბე ი დაც წარ მო სახ ვი თი აღ მ ნიშ

ვ ნე ლი ა, ენობ რი ვი პრაქ ტი კა, რეპ რე ზენ ტა ცი ის 
უწყ ვე ტი მოძ რა ო ბა, ქალ ზე სიზ მ რი დან აშე ნე ბუ
ლი, ქა ლის და სამ წყ ვ დე ვად აშე ნე ბუ ლი. ქა ლა ქის 
სა დის კუ სიო სივ რ ცე ში, ისე ვე რო გორც კი ნე მა
ტოგ რა ფი ულ დის კურ ში, ქა ლი ერ თ დ რო უ ლად 
არის არ მ ყო ფიც და დატყ ვე ვე ბუ ლიც. არ მ ყო ფი, 
რო გორც თე ო რი უ ლი სუ ბი ექ ტი და დატყ ვე ვე ბუ
ლი, რო გორც ის ტო რი უ ლი სუ ბი ექ ტი. ამ რი გად, 
ამ ბა ვი ზო ბე ი და ზე სა ბაბს მაძ ლევს, გა ვამ ძაფ რო 
და ვაჩ ვე ნო თა ვად ფე მი ნის ტუ რი დის კურ სის წი
ნა აღ მ დე გობ რი ო ბა: რას ნიშ ნავს ისა უბ რო, წე რო, 
გა და ი ღო ფილ მე ბი, რო გორც ქალ მა? ეს ესე და
წე რი ლია ქარ ში, სი ჩუ მე ში, რო მელ საც დის კურ სი 
ჩემ გან, ქა ლი მწერ ლის გან მო ე ლის და ვცდი ლობ, 
გა ვერ კ ვე იმ პა რა დოქ სე ბის უფ ს კ რულ ში, რო მე
ლიც მთხოვს, ერ თ დ რო უ ლად დატყ ვე ვე ბუ ლიც 
ვი ყო და არ მ ყო ფიც. 

ბო ლო დროს გა ნი ხი ლა ვენ თე ო რი ას კი ნო
ზე, რო გორც სო ცი ა ლურ ტექ ნო ლო გი ა ზე. კი ნე
მა ტოგ რა ფი უ ლი აპა რა ტის ის ტო რი ულ და იდე ო
ლო გი ურ ფორ მად გან ხილ ვა კი გუ ლის ხ მობს, რომ 
კი ნოს ფაქ ტე ბი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი აღიქ მე ბა 
„ტექნოლოგიისა და სო ცი ა ლუ რის ურ თი ერ თო
ბად”. ეს კი დევ უფ რო ირო ნი უ ლია ქა ლის, რო გორც 
სუ ბი ექ ტის, არ ყოფ ნის / დატყ ვე ვე ბის კონ ტექ ს ტი სა 
და ფე მი ნუ რო ბის ტექ ნო ლო გი ებ თან შე უ თავ სებ
ლო ბის მცდა რი წარ მოდ გე ნის ფონ ზე და აშ კა რა ა, 
რომ ამ და მო კი დე ბუ ლე ბის გან ხილ ვა შე უძ ლე ბე
ლია სუ ბი ექ ტუ რო ბის ცნე ბის შე მო ტა ნის ან სქეს თა 
შო რის გან ს ხ ვა ვე ბის გან მარ ტე ბის გა რე შე. ცხა დი 
ხდე ბა ისიც, რომ ქა ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა
კითხე ბი არა მხო ლოდ საკ ვან ძო ად გილს იკა ვებს 
კი ნოს ის ტო რი უ ლი მა ტე რი ა ლიზ მის თე ო რი ა ში, 
არა მედ პირ და პი რაა და კავ ში რე ბუ ლი მის ფუნ და
მენ ტურ ხედ ვას თან. 

რო გორც სო ცი ა ლუ რი არ სე ბე ბი, ქა ლე ბი იქ მ ნე
ბი ან ენი სა და რეპ რე ზენ ტა ცი ის ეფექ ტე ბის მეშ ვე
ო ბით. მა ყუ რებ ლის მსგავ სად, რო მე ლიც გა და ად
გილ დე ბა მნიშ ვ ნე ლო ბა თა თან მიმ დევ რულ ველ ში, 
ქა ლი (ან კა ცი) არ არის გა ნუ ყო ფე ლი იდენ ტო ბა, 
„ცნობიერების” სტა ბი ლუ რი ერ თი ა ნო ბა, არა მედ 
იდე ო ლო გი უ რი პო ზი ცი ე ბის ცვა ლე ბა დი რი გის 
გა მომ ხატ ვე ლი ტერ მი ნი ა. ამ დე ნად, სო ცი ა ლუ რი 
არ სე ბე ბი ნა ბიჯ  ნა ბიჯ კონ ს ტ რუ ირ დე ბი ან იდე ო
ლო გი უ რი ფორ მა ცი ე ბის სა შუ ა ლე ბით, სუ ბი ექ ტი
სა და კო დე ბის მუდ მი ვი და ჯა ხე ბით, სო ცი ა ლუ რი 
ფორ მა ცი ე ბის ის ტო რი უ ლი გა დაკ ვე თის წერ ტილ
ში, ქა ლი სა თუ კა ცის პერ სო ნა ლურ ის ტო რი ა ში. თუ 
კო დე ბი და სო ცი ა ლუ რი ფორ მა ცი ე ბი გან საზღ ვ
რავს მნიშ ვ ნე ლო ბა თა პო ზი ცი ებს, ინ დი ვი დი გარ
დაქ მ ნის ამ პო ზი ცი ებს პერ სო ნა ლურ, სუ ბი ექ ტურ 
კონ ს ტ რუქ ცი ად. სო ცი ა ლუ რი ტექ ნო ლო გია – მა
გა ლი თად, კი ნო – არის სე მი ო ტი კუ რი აპა რა ტი, 
სა დაც ხდე ბა შე ჯა ხე ბა და ინ დი ვი დი გა ნი ხი ლე ბა, 
რო გორც სუ ბი ექ ტი... 

თუ კი ნო ზე ვმსჯე ლობთ, რო გორც მა ყუ რებ ლის 
გა მოც დი ლე ბა თა ჯამ ზე სო ცი ა ლუ რად გან საზღ
ვ რუ ლი ყუ რე ბის პრო ცეს ში ან ურ თი ერ თო ბა თა 
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სე რი ა ზე, რო მე ლიც კი ნო წარ მო ე ბის ეკო ნო მი კას 
იდე ო ლო გი ურ და ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზე ბულ რეპ
რო დუქ ცი ას თან აკავ ში რებს, დო მი ნან ტუ რი კი
ნე მა ტოგ რა ფი ქალს გან საზღ ვ რავს კონ კ რე ტულ 
სო ცი ა ლურ და ბუ ნებ რივ წეს რიგ ში, ათავ სებს მას 
გარ კ ვე ულ მნიშ ვ ნე ლო ბა ში და ანი ჭებს კონ კ რე
ტულ იდენ ტი ფი კა ცი ას. სქეს თა შო რის გან ს ხ ვა
ვე ბის უარ ყო ფი თი მნიშ ვ ნე ლო ბის მა ტა რე ბე ლი, 
სა ნა ხა ობ რი ვი ფე ტი ში თუ სარ კი სებ რი ანა რეკ ლი, 
ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში უხამ სი, ქა ლი გა ნი ხი ლე
ბა, რო გორც რეპ რე ზენ ტა ცი ის სა ფუძ ვე ლი, სარ
კე, რო მე ლიც მი ე მარ თე ბა კაცს. თუმ ცა რო გორც 
ის ტო რი უ ლი ინ დი ვი დი, ქა ლი მა ყუ რე ბე ლი კლა
სი კურ კი ნე მა ტოგ რაფ ში ასე ვე პო ზი ცი ო ნირ დე ბა, 
რო გორც მა ყუ რე ბე ლი სუ ბი ექ ტი; ამ გ ვა რად, ქა ლი 
ორ მა გა დაა და კავ ში რე ბუ ლი რეპ რე ზენ ტა ცი ას
თან, რო მე ლიც პირ და პირ მი ე მარ თე ბა მას, იწ ვევს 
მის სურ ვი ლებს, გა მო ა აშ კა რა ვებს მის სი ა მოვ ნე
ბას, შე მო ხა ზავს იდენ ტო ბას და (მისივე) ქა ლუ რო
ბის შექ მ ნის თა ნა მო ნა წი ლედ აქ ცევს...

თა ნა მედ რო ვე კი ნო თე ო რი ის გან ვი თა რე ბა ში 
ორი ძი რი თა დი კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი მო დე ლია ჩარ
თუ ლი. კლა სი კუ რი სე მი ო ლო გი ი დან უახ ლეს მე
ტაფ სი ქო ლო გი ურ კვლე ვე ბამ დე, ისი ნი საკ ვან ძო 
როლს თა მა შო ბენ შემ დე გი სა კითხე ბის ფორ მუ
ლი რე ბა ში: აღ ნიშ ვ ნის პრო ცე სე ბი, სიმ ბო ლო ე ბის 
მი მოც ვ ლა, ენა, ქვეც ნო ბი ე რი და სუ ბი ექ ტი. ეს მო
დე ლე ბია სტრუქ ტუ რულ  ლინ გ ვის ტუ რი და დი ნა
მი კუ რი, ფსი ქო ა ნა ლი ზუ რი მო დე ლი. ორი ვე შემ თხ
ვე ვა ში კი ნო არის სო ცი ა ლუ რი რეპ რე ზენ ტა ცი ის 
აპა რა ტი და კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ თე ო რი ა ში ცენ ტ
რა ლურ ად გილს იკა ვებს სუ ბი ექ ტუ რო ბის, გენ დე
რის, სქეს თა შო რის გან ს ხ ვა ვე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბი სა 
და იდე ო ლო გი ის ჩვე ნე ბა. 

ამ ორ მო დელ ში ქა ლის კავ ში რი სექ სუ ა ლო
ბას თან ან დამ ცი რე ბუ ლი და ასი მი ლი რე ბუ ლი ა, ან 
სექ სუ ა ლო ბის მას კუ ლი ნურ აღ ქ მა შია მოქ ცე უ ლი. 
თუ სტრუქ ტუ რულ  ლინ გ ვის ტუ რი მო დე ლი, რომ
ლის თე ო რი უ ლი შეს წავ ლის ობი ექტს აღ მ ნიშ ვ ნელ
თა ფორ მა ლუ რი ორ გა ნი ზე ბა წარ მო ად გენს და 
სქეს თა შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა აქ წი ნას წარ გან საზღ ვ
რულ, სტა ბი ლურ, სე მან ტი კურ მო ცე მუ ლო ბად მო
ი აზ რე ბა (აღნიშნული კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ ნი შან ში), 
ფსი ქო ა ნა ლი ზუ რი მო დე ლი მას ორაზ როვ ნად და 
ჩა კე ტილ წრე ში გა ნი ხი ლავს: ერ თი მხრივ, სქეს თა 
შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა არის რეპ რე ზენ ტა ცი ა ში წარ
მო ე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ე ფექ ტი, მე ო რე მხრივ კი, 
პა რა დოქ სუ ლად, ის თა ვა დაა რეპ რე ზენ ტა ცი ის 
საყ რ დე ნი. თუმ ცა, ორი ვე მო დე ლი შე ი ცავს გარ
კ ვე ულ წი ნა აღ მ დე გო ბებს, რაც ის ტო რი ულ გა და
მოწ მე ბას სა ჭი რო ებს...

კრი ტი კულ დის კურ ს ში კი ნო სულ უფ რო ხში
რად მო ი აზ რე ბა შემ დე გი ჯაჭ ვის სა ხით – რეპ რე
ზენ ტა ცი ა/ სუ ბი ექ ტი /ი დე ო ლო გი ა, რაც ვლინ დე ბა 
ენობ რივ ტერ მი ნებ ში, ენა კი ხდე ბა მა თი და კავ
ში რე ბი სა და არ ტი კუ ლა ცი ის ად გი ლი. კი ნო და 
ენა. რა ურ თი ერ თო ბაა მათ შო რის? კლა სი კურ მა 
სე მი ო ლო გი ამ კი ნო სა და ენას შო რის მე ტო ნი მუ

რი კავ ში რი ჩა მო ა ყა ლი ბა: ნი შან თა ყვე ლა სის ტე მა 
ორ გა ნი ზე ბუ ლია ენობ რი ვის მსგავ სად, რო მე ლიც 
ნი შან თა უნი ვერ სა ლურ სის ტე მა დაა მიჩ ნე უ ლი; კი
ნო კი არის ერ თ ერ თი სის ტე მა, გან შ ტო ე ბა ნი შან
თა მულ ტი ნა ცი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზე ბი სათ ვის... 

კლა სი კუ რი სე მი ო ლო გი ის ჰი პო თე ზის თა ნახ
მად, კი ნო, ისე ვე რო გორც ენა, კო დე ბის ფორ მა
ლურ ორ გა ნი ზე ბას წარ მო ად გენს, თუმ ცა ის არ 
მო მე მარ თე ბა მე, ქალ მა ყუ რე ბელს. ქა ლა ქის შე ნე
ბი სას სე მი ო ლოგს აინ ტე რე სებს, რო გორ აწყო ბენ 
ერ თ მა ნეთ ზე ქვებს, რომ მი ი ღონ კე დე ლი, თა ღე დი 
ან კი ბე; მის თ ვის თით ქოს სუ ლერ თი ა, რა ტომ ან 
ვის თ ვის შენ დე ბა ეს ყვე ლა ფე რი. თუმ ცა, რომ გე
კითხათ ქა ლის შე სა ხებ, აუცი ლებ ლად გეტყო დათ, 
ვინ არის ქა ლი. აღი ა რებ და, რომ შეს ვე ნე ბი სას მას
ზე ოც ნე ბობს კი დეც. ქა ლი, იტყ ვის ის, ადა მი ა ნი ა, 
კა ცის მსგავ სად (სემიოლოგია, ბო ლოს და ბო ლოს, 
ადა მი ა ნის შემ ს წავ ლე ლი მეც ნი ე რე ბა ა), მაგ რამ 
მი სი სპე ცი ფი კუ რი ფუნ ქ ცია რეპ რო დუქ ცია და 
სო ცი ა ლუ რი ყო ფის შე ნარ ჩუ ნე ბა ა. მის პა სუხ ში 
იგუ ლის ხ მე ბა, რომ სქეს თა შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა 
ურ თი ერ თ შე თავ სე ბი სა და შრო მის გა ნა წი ლე ბის 
სა კითხი ა. ეს მკა ფი ოდ იკ ვე თე ბა ლე ვი ს ტ რო სის 
ნა თე სა ო ბის თე ო რი ა ში, რო მე ლიც, სო სი უ რის ლინ
გ ვის ტი კას თან ერ თად, ის ტო რი უ ლად ქმნის სე მი ო
ლო გი ის გან ვი თა რე ბის ბა ზისს. 

სე მი ო ლოგს, რა თქმა უნ და, წა კითხუ ლი აქვს 
ლე ვი ს ტ რო სი და სო სი უ რი, ასე ვე ცო ტა ფრო
ი დი და, სა ვა რა უ დოდ, მარ ქ სი. მას სმე ნი ა, რომ 
ინ ცეს ტის აკ რ ძალ ვა კულ ტუ რის შემ ქ მ ნე ლი, 
„ისტორიული” მოვ ლე ნაა და ყვე ლა სა ზო გა დო ე
ბა ში გვხვდე ბა. ის გარ კ ვე ულ წი ლად მო ითხოვს, 
რომ კა ცე ბი ფლობ დ ნენ ქა ლებს და მა თი მი მოც
ვ ლით უზ რუნ ველ ყოფ დ ნენ სა ზო გა დო ებ რივ წეს
რიგს. მარ თა ლი ა, ქორ წი ნე ბის, მი მოც ვ ლის წე სე
ბი, სხვა დას ხ ვა სა ზო გა დო ე ბა ში გან ს ხ ვავ დე ბა, 
მაგ რამ სა ბო ლოო ჯამ ში მა ინც მსგავს ნა თე სა ურ 
სტრუქ ტუ რებს ეფუძ ნე ბა. ეს სტრუქ ტუ რე ბი კი, 
თა ვის მხრივ, ძა ლი ან ჰგავს ლინ გ ვის ტურ სტრუქ
ტუ რებს... ქა ლე ბი არი ან ობი ექ ტე ბი, რო მელ თა 
ღი რე ბუ ლე ბა ბუ ნე ბით ფას დე ბა („valuables par 
excellence”, რო გორც ბავ შ ვე ბის გამ ჩე ნი, საკ ვე
ბის შემ გ რო ვე ბე ლი და ა. შ.). ამა ვე დროს, ისი ნი 
სო ცი ა ლუ რი კო მუ ნი კა ცი ის ნიშ ნე ბა დაც გვევ ლი
ნე ბი ან, რომ ლე ბიც დად გე ნი ლი და გა რან ტი რე ბუ
ლია ნა თე სა უ რი სის ტე მე ბის მი ერ. მაგ რამ თუ მი
მოც ვ ლას თე ო რი ულ აბ ს ტ რაქ ცი ად, სტრუქ ტუ რად 
წარ მო ვიდ გენთ და „არა ქა ლის დაქ ვემ დე ბა რე ბის 
წყა როდ”, ლე ვი ს ტ რო სი უგუ ლე ბელ ყოფს ან ვერ 
ხე დავს მი სი მო დე ლის სა ფუძ ველ ში არ სე ბულ წი
ნა აღ მ დე გო ბას: სა ი მი სოდ, რომ ქა ლებს ჰქონ დეთ 
მი მოც ვ ლი თი ღი რე ბუ ლე ბა, უნ და არ სე ბობ დეს წი
ნა მორ ბე დი, ბი ო ლო გი უ რი, სქე სობ რი ვი გან ს ხ ვა ვე
ბის სიმ ბო ლი კა. ქა ლის ეკო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბა 
უნ და იყოს „წინასწარ მო ცე მულ სქე სობ რივ გან ს
ხ ვა ვე ბა ზე დამ ყა რე ბუ ლი, რო მე ლიც იმ თა ვით ვე 
არის სო ცი ა ლუ რი”. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, 
სა ზო გა დო ე ბის შექ მ ნის (მითურ) მო მენ ტ ში, რო
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ცა ყა ლიბ დე ბა ტა ბუ ინ ცეს ტ ზე, ღი რე ბუ ლე ბა თა 
იერარ ქი ა ში უკ ვე წარ მოქ მ ნი ლია მი მოც ვ ლა და, მა
შა სა და მე, სო ცი ა ლუ რი წყო ბა, აგ რეთ ვე – მი მოც ვ
ლის პი რო ბე ბი და საგ ნე ბი. მათ უკ ვე აქვს სიმ ბო
ლუ რი ფუნ ქ ცი აც. 

რო გორ უნ და მომ ხ და რი ყო მსგავ სი ცდო მი ლე
ბა? ვფიქ რობ, ეს არის დის კურ სის იდე ო ლო გი უ რი 
ეფექ ტი, რო მელ შიც ფორ მირ დე ბა ლე ვი ს ტ რო
სის ხედ ვა (როგორც „კოდის ეფექ ტი”) და აიხ ს ნე
ბა ტერ მინ „ღირებულების” გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სე მი
ო ტი კუ რი გან მარ ტე ბე ბით. ისი ნი ლე ვი ს ტ რო სის 
თე ო რი ას უს წ რე ბენ წინ: ერ თი მხრივ, სო სი უ რის 
მო დე ლი, რო მე ლიც ღი რე ბუ ლე ბას მთლი ა ნად 
გან საზღ ვ რავს, რო გორც დი ფე რენ ცი ა ლურ, სის
ტე მურ მი მარ თე ბას; მე ო რე მხრივ, გვაქვს ღი რე
ბუ ლე ბის მარ ქ სის ტუ ლი გა გე ბა, რო მელ საც ლე ვი 
ს ტ რო სის ჰუ მა ნის ტუ რი თე ზი სის მხარ და სა ჭე რად 
იყე ნე ბენ. მის თა ნახ მად, ქა ლებს შე აქვთ წვლი ლი 
კულ ტუ რის გამ დიდ რე ბა ში, რო გორც მი მოც ვ ლის 
ობი ექ ტებ სა და რო გორც პი როვ ნე ბებს, რო გორც 
ნიშ ნებს და „ნიშნების მწარ მო ებ ლებს”. ესაა გა უ
გებ რო ბის მი ზე ზიც – ქა ლის, რო გორც პო ზი ტი უ რი 
ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ეკო ნო მი კუ რი მა ტა რებ ლის 
და რო გორც ნე გა ტი უ რი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე სე
მი ო ტი კუ რი მა ტა რებ ლის, ორ მა გი სტა ტუ სი... 

აღ ნიშ ვ ნის ფსი ქო ა ნა ლი ზურ მიდ გო მა ში სუ ბი
ექ ტუ რი პრო ცე სე ბი ფა ლი კუ რი ა; ისი ნი სუ ბი ექ ტუ
რი ა, რამ დე ნა დაც სიმ ბო ლურ ენა ში მკვიდ რ დე ბა 
კას ტ რა ცი ის ფუნ ქ ცი ით. ისევ და ისევ, ქა ლის სექ
სუ ა ლო ბა უარ ყო ფი ლი ა, მიბ მუ ლია მა მა კა ცურ თან, 
ფა ლო სი კი გა ნა სა ხი ე რებს სურ ვი ლის (ენის) ავ ტო
ნო მი ას მა ტე რი ას თან მი მარ თე ბით, რა საც ქა ლის 
სხე უ ლი წარ მო ად გენს. 

სე მი ო ლო გი დაბ ნე უ ლი ა. სქეს თა შო რის გან
ს ხ ვა ვე ბა ჯერ რეპ რე ზენ ტა ცი ა ში შექ მ ნილ მნიშ
ვ ნე ლო ბა ე ფექ ტად გა ნი ხი ლე ბა, შემ დეგ კი პა
რა დოქ სუ ლად აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ ის თა ვა დაა 
რეპ რე ზენ ტა ცი ის საყ რ დე ნი. ისე ვე, რო გორც 
ნა თე სა ო ბის თე ო რი ა ში, აქაც გა თა ნაბ რე ბუ ლია 
ორი შე უ თავ სე ბე ლი რამ. ერ თი მხრივ, ქალს წარ
მო ვა ჩენთ ნიშ ნად (ლევისტორი) ან ფა ლო სად 
(ლაკანი), რი თაც მას რეპ რე ზენ ტა ცი ას თან ვა ი გი
ვებთ; მაგ რამ ამა ვე დროს თუ ქალს მი მოც ვ ლის 
ობი ექ ტად (ლევისტროსი) ან რე ა ლუ რად, ჭეშ მა
რი ტად (ლაკანი) გან ვი ხი ლავთ, ნიშ ნავს, რომ მი სი 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სქე სი ბუ ნე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბაა და წინ უს წ რებს ან აღე მა ტე ბა სიმ
ბო ლი ზა ცი ა სა და კულ ტუ რას. იმას, რომ ეს შე უ
თავ სებ ლო ბა ფუნ და მენ ტუ რი წი ნა აღ მ დე გო ბაა 
სე მი ო ლო გი ი სა და ფსი ქო ა ნა ლი ზის თ ვი საც მა თი 
სა ერ თო სტრუქ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბი დან გა
მომ დი ნა რე, ადას ტუ რებს მეტ ცის უკა ნას კ ნე ლი 
ნაშ რო მიც.

წარ მო სახ ვით აღ მ ნიშ ვ ნელ ში (Christian Metz, 
The Imaginary Signifier, 1977) მეტ ცი კი ნე მა ტოგ
რა ფი უ ლი აღ მ ნიშ ვ ნე ლის სე მი ო ლო გი უ რი კვლე
ვი დან გა და დის „აღმნიშვნელის ფსი ქო ა ნა ლი ზურ 
კვლე ვა ზე”, აღ მ ნიშ ვ ნელ ზე კი ნო ში, რო გორც 

„აღმნიშვნელის ეფექ ტ ზე”. ამ კვლე ვა ში არ სე
ბი თი გან ს ხ ვა ვე ბაა ლა კა ნი სე ულ სარ კის სტა დი
ის კონ ცეფ ცი ას თან, სა ი და ნაც გა მომ დი ნა რე ობს 
„წარმოსახვითი აღ მ ნიშ ვ ნე ლის” ორაზ რო ვა ნი გა
გე ბა. ტერ მინ „აღმნიშვნელს” ტექ ს ტ ში ორ მა გი 
სტა ტუ სი აქვს, რო მე ლიც პა სუ ხობს ზე მოთ ნახ სე
ნებ გა უ გებ რო ბას და მეტ ცი სე ულ დის კურ ს ში ლინ
გ ვის ტი კი დან ფსი ქო ა ნა ლი ზამ დე უწყ ვე ტო ბა გვევ
ლი ნე ბა გა მო სავ ლად. ნაშ რო მის პირ ველ ნა წილ ში 
ამ ტერ მი ნის გა მო ყე ნე ბა თან ხ ვედ რა შია სო სი უ რის 
აღ მ ნიშ ვ ნე ლის ცნე ბას თან; ის სა უბ რობს აღ მ ნიშ ვ
ნე ლებ ზე, რომ ლე ბიც აღ სა ნიშ ნებ თან არი ან დაწყ
ვი ლე ბულ ნი, სცე ნარ ზე, რო გორც “აღსანიშნთა 
მა ნი ფეს ტ ზე” და “მთლიანად კი ნომა სა ლის მა ნი
ფეს ტა ცი ა ზე”, რო მე ლიც მო ი ცავს აღ სა ნიშ ნებ სა 
და აღ მ ნიშ ვ ნე ლებს. სხვა ად გი ლას კი კი ნო აღ მ ნიშ
ვ ნე ლი წარ მოდ გე ნი ლი ა, რო გორც სუ ბი ექ ტი ე ფექ
ტი, დამ კ ვიდ რე ბუ ლი ან და ფუძ ნე ბუ ლი ეგოს მი ერ, 
რო გორც „ტრანსცენდენტური, მაგ რამ ჯე რაც რა
დი კა ლუ რი, მატყუ ა რა სუ ბი ექ ტი”. „კინოში... მე ვარ 
სა ყო ველ თაო აღ ქ მა... დი დე ბუ ლი თვა ლი და ყუ რი, 
რო მელ თა გა რე შე აღ ქ მა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და, 
დამ ფუძ ნე ბე ლი ინ ს ტან ცი ა, სხვა სიტყ ვე ბით, კი
ნო აღ მ ნიშ ვ ნე ლი (მე ვარ ის, ვინც ქმნის ფილმს)”. 
კი ნო მა სა ლა, რო გორც „რეალურად აღ ქ მუ ლი წარ
მო სახ ვი თი” და რო გორც ობი ექ ტი, ენა ში მნიშ ვ
ნე ლო ბას იძენს (იქცევა წარ მო სახ ვით აღ მ ნიშ ვ ნე
ლად) მიმ ღე ბი სუ ბი ექ ტის თ ვის. 

მეტ ცი სე უ ლი აღ მ ნიშ ვ ნე ლის, რო გორც გა მო
ხატ ვის ფორ მი სა და სუ ბი ექ ტი ე ფექ ტის ორ მა გი 
სტა ტუ სი, ფა რავს, მაგ რამ მთლი ა ნად ვერ აღ მოფხ
ვ რის იმ ნაპ რალს, რო მელ შიც იმ ყო ფე ბა დრო ე ბით 
გა რი ყუ ლი, თუმ ცა ბო ლომ დე ვერ გან დევ ნი ლი რე
ფე რენ ტი, ობი ექ ტი, თა ვად რე ა ლო ბა (სკამი თე ატ
რ ში „ბოლოსდაბოლოს” მა ინც სკა მი ა; სა რა ბერ ნა
რი „ნებისმიერ შემ თხ ვე ვა ში” მა ინც სა რა ბერ ნა რია 
და არა მი სი ფო ტო; ბავ შ ვი სარ კე ში „საკუთარ სხე
ულს” ხე დავს, ნამ დ ვილ ობი ექტს, თა ვის ნაც ნობ 
იერ სა ხეს, ეკ რან ზე არ სე ბუ ლი „წარმოსახვითი” 
იერ სა ხე ე ბის სა პი რის პი როდ და ა. შ.). ლინ გ ვის
ტურ მო დელ ში, ვერ ხერ ხ დე ბა ამ ნაპ რა ლის ამოვ
სე ბა და მი სი ტე რი ტო რი ის კარ ტოგ რა ფი რე ბა. 
სწო რედ ეს გა ნა პი რო ბებს წყვე ტას დის კურ ს სა და 
რე ა ლო ბას შო რის. სე მი ო ტი კის ამო ცა ნაც ზუს ტად 
ეს უნ და იყოს: იმის ჩვე ნე ბა, რო გორ არი ან სხე ულ
თა ფი ზი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი აღ ქ მუ ლი სო ცი ა
ლურ ნიშ ნე ბად, სო ცი ა ლუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბე ბის მა
ტა რებ ლე ბად და რო გორ გე ნე რირ დე ბა ეს ნიშ ნე ბი 
კულ ტუ რა ში კო დე ბის მეშ ვე ო ბით, ექ ვემ დე ბა რე ბა 
ნიშ ნის წარ მო ე ბის ის ტო რი ულ მე თო დებს. სა ბო
ლოო ჯამ ში, კი ნოს ფსი ქო ა ნა ლი ზუ რი ხედ ვა, მეტ
ცის მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, ქალს მა ინც წარ მო
ა ჩენს ფა ლო სუ რი სურ ვი ლის წყა როდ და მიზ ნად, 
რო გორც სიზ მ რი სე ულ ქალს, სა მუ და მოდ დევ ნილ
სა და გარ კ ვე ულ დის ტან ცი ა ზე და ტო ვე ბულს, ერ
თ დ რო უ ლად ხი ლულ სა და უხი ლავს. 

ისე თი კონ ცეფ ცი ე ბი, რო გო რი ცაა ვუ ა ი ე რიზ
მი, ფე ტი შიზ მი ან წარ მო სახ ვი თი აღ მ ნიშ ვ ნე ლი, 
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პირ და პი რაა ჩარ თუ ლი დის კურ ს ში, რო მე ლიც 
ზღუ დავს ქალს სექ სუ ა ლურ ში, აქ ცევს მას აბ სო
ლუ ტურ რეპ რე ზენ ტა ცი ად, ფა ლი კურ სცე ნა რად. 
ეს იდე ო ლო გი უ რი ეფექ ტი, ისე ვე რო გორც დო მი
ნან ტუ რი კი ნე მა ტოგ რა ფი, ას რუ ლებს პო ლი ტი კურ 
ფუნ ქ ცი ას, რაც ემ სა ხუ რე ბა კულ ტუ რულ დო მი ნი
რე ბას ქა ლის სექ სუ ა ლუ რი ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ი სა თუ 
მი სი სექ სუ ა ლო ბის ჩახ შო ბის ჩათ ვ ლით. 

გან ვი ხი ლოთ იან ლარ დოს მსჯე ლო ბა პორ
ნოგ რა ფი უ ლი ფილ მის შე სა ხებ. ამ ბო ბენ, რომ 
პორ ნოგ რა ფი უ ლი ფილ მი და უნ დობ ლად იყე ნებს 
სექ სუ ა ლო ბის, რო გორც ცოდ ნი სა და ძა ლა უფ ლე
ბის სფე როს, ძა ლა უფ ლე ბა კი თით ქოს სი მარ თ ლის 
გა შიშ ვ ლე ბას გუ ლის ხ მობს („შიშველი ქა ლი ჩვენს 
სა ზო გა დო ე ბა ში ყო ველ თ ვის იყო სი მარ თ ლის ალე
გო რი უ ლი რეპ რე ზენ ტა ცი ა”). ახ ლო ხე დი მი სი ზე
მოქ მე დე ბის სა შუ ა ლე ბა ა, კა მე რა მარ თ ლაც მუდ
მი ვად უახ ლოვ დე ბა ქა ლის სქესს, გა მოჰ ფენს მას, 
რო გორც სურ ვი ლი სა და ვნე ბის ობი ექტს მხო ლოდ 
იმი ტომ, რომ კას ტ რა ცია თა ვი დან აიცი ლოს და 

„დაიცვას სუ ბი ექ ტი თა ვი სი ნაკ ლის გან”. ლარ დოს
თ ვის კი ნო პორ ნოგ რა ფი ის გა მო ხატ ვის პრი ვი ლე
გი რე ბუ ლი ფორ მა ა. ქა ლის სხე უ ლის ფრაგ მენ ტა
ცია და ფაბ რი კა ცი ა, თა მა ში კა ნი თა და მა კი ა ჟით, 
სი შიშ ვ ლი თა და ჩაც მუ ლო ბით, ორ გა ნო ე ბის მუდ
მი ვი რე კომ ბი ნა ცია მხო ლოდ გა მე ო რე ბა ა, ერო
ტი კულ სცე ნებ ში, აპა რა ტის ოპე რა ცი ე ბი სა და 
ტექ ნი კე ბის, იქ ნე ბა ეს: სცე ნის ფრაგ მენ ტა ცია კა
მე რის მოძ რა ო ბით, სივ რ ცის კონ ს ტ რუ ი რე ბა სიღ
რ მით, სი ნათ ლის დიფ რაქ ცი ა, ფერ თა ეფექ ტე ბი. 
ერ თი სიტყ ვით, ფილ მის წარ მო ე ბის ყვე ლა ეტაპ
ზე ხდე ბა ფაბ რი კა ცი ა, კად რი რე ბი დან მონ ტა ჟამ
დე. „ყველაფერი ისე ხდე ბა, თით ქოს პორ ნო ფილ
მი სამ ს ჯავ როს წი ნა შე აყე ნებს კი ნე მა ტოგ რაფს”. 
შე სა ბა მი სად, სა ბო ლოო გზავ ნი ლი არის: „თავად 
კი ნე მა ტოგ რა ფი, რო გორც მე დი უ მი, არ სით პორ
ნოგ რა ფი უ ლი ა”. 

“სხეულისგან ახ ლო ხე დით იზო ლი რე ბუ ლი 
(ავტონომიური), თა ვის გე ნი ტა ლურ მა ტე რი ა ლუ
რო ბა ში გა ნივ თე ბუ ლი, {სქესი} შე იძ ლე ბა სუ ბი

თარგმანში დაკარგულები

კადრი ფილმიდან სალო...
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ექ ტის გან და მო უ კი დებ ლად თა ვი სუფ ლად ცირ
კუ ლი რებ დეს – რო გორც სა ვაჭ რო პრო დუქ ტე ბია 
მი მოც ვ ლა ში მწარ მო ებ ლის გან და მო უ კი დებ ლად 
ან რო გორც ლინ გ ვის ტუ რი ნიშ ნე ბი ცირ კუ ლი
რებს, რო გორც ღი რე ბუ ლე ბა, მო სა უბ რე თა გან 
და მო უ კი დებ ლად. სა ვაჭ რო სა ქონ ლის, ადა მი ა ნე
ბი სა და გზავ ნი ლე ბის თა ვი სუ ფა ლი ცირ კუ ლა ცია 
კა პი ტა ლიზ მ ში – ეს არის ახ ლო ხე დით მიღ წე უ ლი 
გა თა ვი სუფ ლე ბა, სექ სი, მო წო დე ბუ ლი სუფ თა აბ
ს ტ რაქ ცი ის სა ხით”. 

კი ნე მა ტოგ რა ფი სა და სექ სუ ა ლო ბის და და ნა
შა უ ლე ბა კა პი ტა ლიზ მ ში, რად გან ისი ნი გა უცხო
ე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბის რეპ რო დუქ ცი ის 
აპა რა ტე ბად არი ან ქცე ულ ნი, თა ვი დან ცალ სა ხად 
სა მარ თ ლი ა ნი ჩანს. მაგ რამ ერ თ მა ნე თის მი ყო
ლე ბით ორი წი ნა აღ მ დე გო ბა იკ ვე თე ბა. პირ ვე ლი: 
რა კი ზე მოთ გან ხი ლუ ლი მო დე ლე ბი მხო ლოდ 
ლინ გ ვის ტუ რი მო დე ლის კრი ტი კას გუ ლის ხ მობს, 
ლა კა ნის ხედ ვა სუ ბი ექ ტურ პრო ცე სებ ზე კი ყო
ველ გ ვა რი კრი ტი კის გა რე შეა მი ღე ბუ ლი, შე უძ ლე

ბე ლი ა, ლარ დოს ანა ლიზ მა სექ სუ ა ლო ბის ფა ლი
კუ რი კონ ცეფ ცი ის მას კუ ლი ნუ რი პერ ს პექ ტი ვა არ 
გა ი მე ო როს. შე დე გად ქა ლი ისევ გა ნი ხი ლე ბა, რო
გორც რეპ რე ზენ ტა ცი ა, სა ნა ხა ო ბა და არა სექ სუ
ა ლო ბის სუ ბი ექ ტი. მე ო რე: რამ დე ნად მი სა ღე ბიც 
არ უნ და ჩან დეს კი ნოს პორ ნოგ რა ფი უ ლად და ფე
ტი შის ტუ რად წარ მო ჩე ნა, შე დე გად მხო ლოდ თა ვის 
თავ ში ჩა კე ტილ სი ლო გიზმს ვი ღებთ. ის წა მოჭ რის 
შე კითხ ვას, მაგ რამ არ შე უძ ლი ა, კითხ ვის ნიშ ნის 
ქვეშ და ა ყე ნოს მი სი სა ფუძ ვე ლი. ასეთ კრი ტი კას 
არ აქვს უნა რი, იქ ცეს სო ცი ა ლურ პრაქ ტი კად და 
ის ტო რი უ ლი ცვლი ლე ბა გა მო იწ ვი ოს. 

სა პი რის პი როდ შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ პორ
ნოგ რა ფი უ ლი ფილ მი, უბ რა ლოდ, ამ ტი პის სო ცი ა
ლუ რი პრაქ ტი კა ა. ის შექ მ ნი ლია მხო ლოდ კა ცე ბის
თ ვის. ასე ვე შეგ ვიძ ლია გან ვი ხი ლოთ ჰო ლი ვუ დის 
ნა რა ტი უ ლი მხატ ვ რუ ლი ფილ მი, თუნ დაც ქვე ჟან
რი, რო მე ლიც ცნო ბი ლი ა, რო გორც „ქალის კი ნო”.

ისევ და ისევ, ნა რა ტი უ ლი ფილ მი წარ მოჩ ნ
დე ბა, რო გორც ხედ ვის დრა მა ტუ ლი პრო დუქ ცი ა, 
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მეხ სი ე რე ბის სპექ ტაკ ლი, ქა ლის, რო გორც ლა
მა ზის, სა სურ ვე ლი სა და მი უწ ვ დომ ლის, მეხ სი ე
რე ბა ში მიმ ზიდ ვე ლად დარ ჩე ნი ლის იერ სა ხე. მის 
სა წარ მო ებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი აპა რა ტის ოპე რა
ცი ე ბი – გან მე ო რე ბის ეკო ნო მი კა, რით მე ბი, კად
რე ბის ცვლი ლე ბა, ხმა გა მო სა ხუ ლე ბის კავ ში რე ბი 
მი მარ თუ ლია „ნარატიული სივ რ ცის კენ”, რო მე ლიც 
იპყ რობს, არ თობს მა ყუ რე ბელს, რო გორც ხედ ვის 
სუ ბი ექტს. არა მხო ლოდ პორ ნოგ რა ფი ულ ფილ მ ში, 
არა მედ „ქალის კი ნო შიც”, კი ნე მა ტოგ რა ფის უხამ
სო ბა წარ მო ად გენს მი სი გა მო ხატ ვის ფორ მა სა და 
ში ნა არსს. 

კი ნე მა ტოგ რაფ ში ამ სი ტუ ა ცი ის პა რა დოქ სუ
ლო ბა არ სად ისე კარ გად არ ჩანს, რო გორც ფილ
მებ ში, სა დაც სექ სუ ა ლო ბი სა და რეპ რე ზენ ტა ცი ის 
სა კითხს ღი ად აყე ნე ბენ პო ლი ტი კურ მო ცე მუ ლო
ბა ში. ასე თი ფილ მე ბი ა: პა ზო ლი ნის სალო..., კა ვა
ნის ღამის პორ ტი ე და ოსი მას გრძნობათა იმ პე რი ა. 
სწო რედ ამ ფილ მე ბის მა გა ლით ზე უფ რო ცხა დი 
ხდე ბა თა ნა მედ რო ვე თე ო რი ზა ცი ის სირ თუ ლე ე
ბი და გა მო ხატ ვის, ად რე სა ტი სა თუ სუ ბი ექ ტუ რი 
პრო ცე სე ბის რა დი კა ლუ რად ახა ლი ფორ მუ ლი რე
ბის აუცი ლებ ლო ბა. მა გა ლი თად, კლა სი კუ რი ნა
რა ტი უ ლი ფილ მის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ჰი თი გვთა
ვა ზობს ოსი მას ფილმს ფიქ სი რე ბუ ლი ხედ ვის 
ნაც ვ ლად გა ნუ საზღ ვ რე ლი ხედ ვით შევ ხე დოთ. მი
სი თქმით, ეს არის „პრობლემაზე მო მუ შა ვე კი ნო...” 
ის მა ყუ რე ბელს უს ვამს შე კითხ ვას, ზე მოქ მე დებს 
მას ზე ამ შე კითხ ვით – „კინემატოგრაფში სექ სუ ა
ლუ რი სა და პო ლი ტი კუ რის შე სა ხებ”, მო ი ცავს მა
ყუ რებ ლის ხედ ვას და არ ღ ვევს იდენ ტი ფი კა ცი ის 
შე საძ ლებ ლო ბას.

შემ თხ ვე ვი თი არ არის, რომ კი ნო სად მი ქა
ლე ბის კრი ტი კუ ლი ყუ რადღე ბა ყვე ლა ზე ხში რად 
მი მარ თუ ლია რეპ რე ზენ ტა ცი ი სა და იდენ ტი ფი კა
ცი ის ცნე ბე ბის კენ, ტერ მი ნე ბის კენ, რომ ლებ შიც 
არ ტი კუ ლი რე ბუ ლია სექ სუ ა ლუ რი გან ს ხ ვა ვე ბი სა 
და ქა ლის ად გი ლის სო ცი ა ლუ რი კონ ს ტ რუქ ცი ა, 
ერ თ დ რო უ ლად იერ სა ხი სა და მჭვრე ტე ლის, სა ნა
ხა ო ბი სა და მა ყუ რებ ლი სა. 

ფილ მის, რო გორც წარ მო სახ ვი თი აღ მ ნიშ ვ ნე
ლის ფსი ქო ა ნა ლი ზურ ხედ ვა ში რეპ რე ზენ ტა ცია 
და იდენ ტი ფი კა ცია მას კუ ლი ნუ რი სუ ბი ექ ტის თ
ვის გან კუთ ვ ნი ლი პრო ცე სე ბი ა, ისი ნი ფა ლი კურ 
სურ ვილს ეფუძ ნე ბა და კას ტ რა ცი ა ზეა და მო კი დე
ბუ ლი. ქა ლი კი ამ ფა ლი კურ წეს რიგ ში ერ თ დ რო უ
ლად არის სარ კე და ეკ რა ნუ ლი იერ სა ხე, სუ ბი ექ
ტის პრო ექ ცი ი სა და იდენ ტი ფი კა ცი ის საყ რ დე ნი: 
„მაყურებელს თა ვის თავ თან გა ი გი ვე ბა შე უძ ლია 
აღ ქ მის წმინ და აქ ტის მეშ ვე ო ბით”; და „რადგან 
გა ი გი ვე ბა ხდე ბა მზე რას თან, მა ყუ რე ბელს ის ღა 
დარ ჩე ნი ა, იდენ ტი ფი ცირ დეს კა მე რას თან”. აქ ქა
ლი, რო გორც ერ თა დერ თი წარ მო სახ ვი თი ერ თე უ
ლი, შე უძ ლე ბე ლი ა, არ იყოს „კინემატოგრაფის სა
სურ ვე ლი ობი ექ ტი”...

ქა ლაქ ზო ბე ი დას მსგავ სად, ეს დის კურ სე ბი 
ქალს გარ კ ვე ულ ბუ ნებ რივ და სო ცი ა ლურ წეს რიგ
ში ათავ სებს: გა შიშ ვ ლე ბუ ლი და არ მ ყო ფი, სხე უ ლი 

და ნი შა ნი, იერ სა ხე და რეპ რე ზენ ტა ცი ა. იგი ვე გად
მო ცე მა არ სე ბობს კი ნოს შექ მ ნა ზე: „სხვადასხვა 
ეროვ ნე ბის კა ცებ მა ერ თ ნა ი რი სიზ მა რი ნა ხეს. 
ესიზ მ რათ ქა ლი, რო მე ლიც ღა მით, უც ნობ ქა ლაქ ში 
დარ ბო და; უკ ნი დან და ი ნა ხეს, გრძე ლი თმა ჰქონ და 
და შიშ ვე ლი იყო...” (ფსიქოანალიზში ქა ლის სქე სი 
უხი ლა ვი ა, სე მი ო ლო გი ა ში კი სა ერ თოდ არ არ სე
ბობს). კი ნოს ამ თე ო რი ას, ფა ლი კუ რი წი ნა პი რო
ბის გა მო, არ შე უძ ლია და უშ ვას მა ყუ რე ბე ლი სუ
ბი ექ ტის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ურ თი ერ თ კავ ში რი კი ნოს 
იერ სა ხეს თან, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ე ფექ
ტე ბის წარ მო ე ბა სუ ბი ექ ტის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა 
და რეპ რე ზენ ტა ცი ი სას – მოკ ლედ რომ ვთქვათ, ის 
ვერ უშ ვებს სუ ბი ექ ტ თან და კავ ში რე ბუ ლი გან ს ხ
ვა ვე ბუ ლი პრო ცე სე ბის არ სე ბო ბას. სწო რედ მა ყუ
რე ბელ თა მო და ლო ბე ბის ეს თე მა აჩენს დე ბა ტებს 
ავან გარ დუ ლი ფილ მის პრაქ ტი კა სა და თე ო რი ა ში 
ისე თი სა კითხე ბის გარ შე მო, რო გო რიც არის: ნა
რა ტი ვი და აბ ს ტ რაქ ტუ ლი რეპ რე ზენ ტა ცი ა, ილუ
ზო რუ ლი თუ სტრუქ ტუ რულ  მა ტე რი ა ლის ტუ რი 
ფილ მი; ის ასე ვე გან საზღ ვ რავს ფე მი ნის ტუ რი ჩა
რე ვის კონ ტექ ს ტ სა და მთა ვარ ფო კუსს!” რო გორც 
რუ ბი რი ჩი აყა ლი ბებს: 

„მალვის თა ნახ მად, ქა ლი უხი ლა ვია აუდი ტო
რი ა ში, რო მე ლიც აღიქ მე ბა, რო გორც კა ცუ რი; 
ჯონ ს ტო ნის მი ხედ ვით კი, ქა ლი უხი ლა ვია ეკ
რან ზე... რო გორ უნ და მო ხერ ხ დეს იმ სტრუქ ტუ
რის ანა ლი ზი, რო მე ლიც და ჟი ნე ბით ითხოვს ჩვენ 
არარ სე ბო ბას მა ში ნაც კი, რო ცა ვარ სე ბობთ? რა 
არის ფილ მ ში ისე თი, რას თა ნაც ქალ მა ყუ რე ბელს 
შე უძ ლია იდენ ტი ფი ცი რე ბა? რო გორ შეგ ვიძ ლია ეს 
წი ნა აღ მ დე გობ რი ო ბე ბი კრი ტი კის თ ვის გა მო ვი ყე
ნოთ? და რო გორ აისა ხე ბა მთე ლი ეს ფაქ ტო რე ბი 
ქა ლი რე ჟი სო რე ბის, კერ ძოდ კი ფე მი ნის ტი რე ჟი
სო რე ბის შე მოქ მე დე ბა ზე?” 

ფე მი ნისტ რე ჟი სორს, ჰი თის აზ რით, შე უძ ლი ა, 
შექ მ ნას „პრობლემაზე მო მუ შა ვე” ფილ მე ბი. ეს შე
იძ ლე ბა იყოს კრი ტი კუ ლი დის კურ სის დრო ე ბი თი 
ამო ცა ნაც: რომ წი ნა აღ მ დე გო ბა გა უ წი ოს მარ ტი
ვად შე მა ჯა მე ბელ და სა ბო ლოო გა ნა ჩე ნად ქცე ულ 
დას კ ვ ნებს (კინო არის პორ ნოგ რა ფი უ ლი, კი ნო ვუ
ა ი ე რის ტუ ლი ა, კი ნო წარ მო სახ ვი თი ა, სიზ მ რე ბის 
წარ მო ე ბის მან ქა ნა პლა ტო ნის გა მოქ ვა ბულ ში და ა. 
შ.). ეს სა ჭი როა წი ნა აღ მ დე გო ბე ბის, ჰე ტე რო გე ნუ
ლო ბის სა ძი ებ ლად, რეპ რე ზენ ტა ცი ის ქსო ვილ ში, 
ასე ფა ქი ზად – თუ ძლი ე რად – რომ არის გა და ჭი მუ
ლი, გარ ღ ვე ვის გა ჩე ნის თ ვის, რა თა შე ი ნარ ჩუ ნოს 
უპი რა ტე სო ბა, და ნა წევ რე ბა, მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, 
წი ნა აღ მ დე გო ბა; რომ გაჩ ნ დეს კრი ტი კუ ლი სივ
რ ცე ე ბი ერ თ გ ვა რო ვა ნი ნა რა ტი ვის ტე რი ტო რი ა
ზე, რო მელ საც დო მი ნან ტუ რი კი ნე მა ტოგ რა ფი და 
დო მი ნან ტუ რი დის კურ სი ქმნის; ბო ლოს და ბო ლოს 
რომ ჩა ნაც ვ ლ დეს დის კურ სე ბი, რომ ლე ბიც ანად
გუ რებს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ინ ს ტან ცი ე
ბის სა ჭი რო ე ბებს და შლის პრაქ ტი კის სუ ბი ექ ტებს 
ის ტო რი ა ში... 

იერარ ქი ულ სის ტე მა ში „ენის” უნი ვერ სა ლურ 
მო დე ლად წარ მო ჩე ნა კლა სი კუ რი სე მი ო ლო გი ის 
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შეც დო მა იყო, ეს ლა კა ნის თე ო რი ის სტრუქ ტუ რუ
ლი მემ კ ვიდ რე ო ბა ცა ა. წარ სულ ში ლინ გ ვის ტუ რი 
ენა ყვე ლა ნი შან თა სის ტე მის თ ვის პრი ვი ლე გი რე
ბულ მო დე ლად გა ნი ხი ლე ბო და. მოგ ვი ა ნე ბით, სიმ
ბო ლუ რი, რო გორც ფა ლი კუ რი სტრუქ ტუ რა, იქ ცა 
გან მ საზღ ვ რელ მო დე ლად სუ ბი ექ ტ თან და კავ ში
რე ბუ ლი პრო ცე სე ბის თ ვის. ამ მო დე ლე ბის კი ნო ში 
პირ და პირ გა და ტა ნი სას ხდე ბა ზო გი ერ თი პრობ
ლე მის იგ ნო რი რე ბა და თე ო რი უ ლი დის კურ სი დან 
გა მო რიცხ ვა. 

ქა ლაქ ში ხე ტი ა ლი სას, უჩი ნა რი და დატყ ვე ვე
ბუ ლი, ისევ ვფიქ რობ, რომ აღ ნიშ ვ ნა, რეპ რე ზენ
ტა ცია და სუ ბი ექ ტუ რი პრო ცე სე ბი კი ნო ში ნაკ ლე
ბად ხის ტი პერ ს პექ ტი ვი დან უნ და ფორ მუ ლირ დეს, 
ვიდ რე ეს ლა კა ნის ფსი ქო ა ნა ლიზ ში ა; რომ სუ ბი
ექ ტუ რო ბის მა ტე რი ა ლის ტუ რი თე ო რია არ შე
იძ ლე ბა, სუ ბი ექ ტ ზე მზა ცოდ ნი დან და იწყოს, 
არა მედ უნ და მი უ ახ ლოვ დეს სა კითხს აპა რა ტის, 
სო ცი ა ლუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის გავ ლით, რომ ლებ
შიც ის კონ ს ტ რუ ირ დე ბა. ეს აპა რა ტე ბი და ნა წევ
რე ბუ ლი ა, შე საძ ლოა სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლიც 
არის თა ვი სი სპე ცი ფი კუ რო ბი თა და ის ტო რი უ ლი 
კონ კ რე ტუ ლო ბით, ამი ტომ მა თი ერ თობ ლი ვი ქმე
დე ბა, კომ ბი ნი რე ბუ ლი ეფექ ტი არ არის მარ ტი
ვი გა სა აზ რე ბე ლი. რო მა ნი, კი ნო და ტე ლე ვი ზია 
„ოჯახური მე ქა ნიზ მე ბი ა”, მაგ რამ მა თი ერ თ მა ნეთ
თან გა ი გი ვე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. ოჯა ხი, რო მე ლიც 
ერ თად უყუ რებს, მარ თ ლაც სხვა ინ ს ტი ტუ ტი ა. 
უფ რო სწო რად, სუ ბი ექ ტი, რო მე ლიც წარ მო იქ მ ნე
ბა ოჯახ ში, სა დაც ტე ლე ვი ზორს უყუ რე ბენ, გან ს
ხ ვავ დე ბა იმ ოჯა ხის სო ცი ა ლუ რი სუ ბი ექ ტის გან, 
რო მე ლიც მხო ლოდ რო მა ნებს კითხუ ლობს. კი
დევ ერ თი მა გა ლი თი: ვი ზუ ა ლუ რი პერ ს პექ ტი ვის 
კო დე ბის გარ დაქ მ ნა ნა რა ტი ულ სივ რ ცედ ხმო ვან 
კი ნო ში, რა საც შე სა ნიშ ნა ვად გა ნი ხი ლავს სტი ვენ 
ჰი თი. ის აღად გენს პერ ს პექ ტი უ ლი ფერ წე რის ზო
გი ერთ სუ ბი ექ ტ ე ფექტს, მაგ რამ სე რი ო ზუ ლად 
არა ვინ იფიქ რებს, რომ რე ნე სან სუ ლი მხატ ვ რო
ბა და ჰო ლი ვუ დუ რი კი ნო, რო გორც სო ცი ა ლუ რი 
აპა რა ტე ბი, ერ თ სა და იგი ვე იდე ო ლო გი ურ სუ ბი
ექ ტებს მი ე მარ თე ბა. 

ცხა დი ა, რომ ენა ერ თ ერ თი სო ცი ა ლუ რი აპა
რა ტი ა, შე საძ ლოა – უნი ვერ სა ლუ რად დო მი ნან ტუ
რიც. მაგ რამ სა ნამ მას სუ ბი ექ ტუ რი ფორ მა ცი ე ბის 
აბ სო ლუ ტურ რეპ რე ზენ ტა ცი ად ავირ ჩევთ, უმ ჯო
ბე სია ჯერ ვი კითხოთ: რო მე ლი ენა? ლინ გ ვის ტი
კის ენა არ ჰგავს იმ ენას, რო მელ ზეც სა უბ რო ბენ 
თე ატ რ ში. ენა, რო მელ ზეც ვლა პა რა კობთ კი ნო თე
ატ რი დან გა მოს ვ ლის შემ დეგ, ვერ იქ ნე ბა იმ ენის 
იდენ ტუ რი, რო მე ლიც პლი მუტ როკ ში1 ის მო და. 
ყვე ლა იმ ნაშ რო მის შემ დეგ, რო მე ლიც შე ის წავ ლის 
ვი ზუ ა ლუ რი კო დე ბის – იქ ნე ბა ეს პერ ს პექ ტი ვა, 
უძ რა ვი და მოძ რა ვი კა მე რა თუ სხვა – გავ ლე ნას, 
ნუ თუ შე იძ ლე ბა მა ინც გვე გო ნოს, რომ ენის მე ქა
ნი კუ რი რეპ რო დუქ ცი ის ფორ მე ბი (ვიზუალური და 

ხმო ვა ნი) და მა თი ჩარ თ ვა რეპ რე ზენ ტა ცი ის პრაქ
ტი კუ ლად ყვე ლა აპა რატ ში, არ იქო ნი ებს გავ ლე ნას 
სო ცი ა ლურ და სუ ბი ექ ტურ ეფექ ტებ ზე? ამ მხრივ 
უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ არა მხო ლოდ ფილ მის 
შიგ ნით მეტყ ვე ლე ბის სა კითხი, არა მედ თა ვად 
ენის ში და მზე რა და ხედ ვა („ხილული ენა”, visibile 
parlare, წარ წე რა დან ტეს ჯო ჯო ხე თის კა რიბ ჭე ზე). 
ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში ეს ენა სა და სენ სო რულ აღ ქ მას 
შო რის ურ თი ერ თო ბის პრობ ლე მას წა მოჭ რის, რა
საც ფრო ი დი სიტყ ვის  პ რე ზენ ტა ცი ა სა და საგ ნის 
 პ რე ზენ ტა ცი ას უწო დებს პირ ვე ლა დი და მე ო რა დი 
პრო ცე სე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა ში. 

უკ ვე ით ქ ვა, რომ თუ კი ნე მა ტოგ რა ფის მსგავ
სად ენას მო ვი აზ რებთ აპა რა ტად, რო მე ლიც ფი ზი
კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბით აწარ მო ებს მნიშ ვ ნე ლო ბებს 
(სხეული, მეტყ ვე ლე ბი სა და სმე ნის ორ გა ნო ე ბი, 
ტვი ნი), კი ნოს წარ მო ე ბა უფ რო ძვი რადღი რე ბუ
ლი ა, ვიდ რე ლა პა რა კი. ეს დაკ ვირ ვე ბა აუცი ლე
ბე ლია კი ნოს სო ცი ა ლურ აპა რა ტად გა აზ რე ბი სას 
(ხელმისაწვდომობის, მო ნო პო ლი ი სა და ძა ლა უფ
ლე ბის სა კითხე ბი) და ხაზს უს ვამს მის სპე ცი ფი
კუ რო ბას აღ ნიშ ვ ნის სხვა პრაქ ტი კებ თან შე და რე
ბით. თუმ ცა მხო ლოდ ეკო ნო მი კუ რი პა რა მეტ რი 
არ არის საკ მა რი სი მი სი სე მი ო ტი კუ რი წარ მო ე ბის 
გა გე ბის თ ვის. პრობ ლე მა ის არაა ან მხო ლოდ ის 
არა ა, რომ კი ნო გა მო ხატ ვის მრა ვა ლი სა შუ ა ლე
ბით ოპე რი რებს და უფ რო „ძვირია”, ასე ვე ნაკ
ლე ბად ხელ მი საწ ვ დო მია „ტექნიკურად”, ვიდ რე 
ბუ ნებ რი ვი ენა. პრობ ლე მა უფ რო იმა ში ა, რომ 
მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი არ იწარ მო ე ბა ერთ კონ კ რე ტულ 
ფილ მ ში, არა მედ „ცირკულირებს სო ცი ა ლურ 
ფორ მი რე ბას, მა ყუ რე ბელ სა და ფილმს შო რის”. 
მნიშ ვ ნე ლო ბა თა წარ მო ე ბა ყო ველ თ ვის სა ჭი რო
ებს რეპ რე ზენ ტა ცი ის არა ერთ, არა მედ რამ დე
ნი მე აპა რატს. თუმ ცა შე საძ ლე ბე ლია თი თო ე უ
ლი მათ გა ნის ანა ლი ზუ რი გან ხილ ვა გა მო ხატ ვის 
ფორ მე ბის ან წარ მო ე ბის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი
კუ რი პი რო ბე ბის თვალ საზ რი სით (მაგალითად, 
ხმო ვა ნი კი ნოს ტექ ნო ლო გი უ რი ან ეკო ნო მი კუ რი 
მო და ლო ბე ბი), მაგ რამ ჩვენ გვა ინ ტე რე სებს მა თი 
ერ თობ ლი ვი მუ შა ო ბის შე დე გად მა ყუ რებ ლებ ზე 
ზე მოქ მე დე ბის უნა რი, მნიშ ვ ნე ლო ბა თა წარ მო ე ბა 
სუ ბი ექ ტის თ ვის / სუ ბი ექ ტ ზე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი დის
კურ სე ბის მეშ ვე ო ბით... 

მე ვამ ტ კი ცებ დი, რომ კი ნოს, რო გორც სო ცი
ა ლუ რი ტექ ნო ლო გი ის თე ო რია შე იძ ლე ბა გან ვი
თარ დეს მხო ლოდ მის დის კურ სულ ოპე რა ცი ებ ზე 
მუდ მი ვი კრი ტი კუ ლი დაკ ვირ ვე ბი სა და აწ მ ყო ში 
არ სე ბუ ლი შე უ სა ბა მო ბე ბის დაძ ლე ვის გზით. ასე ვე 
მინ და ვთქვა, რომ დრო ა, კი ნე მა ტოგ რა ფის თე ო
რი ა ში გა უქ მ დეს რეპ რე ზენ ტა ცი ი სა და სუ ბი ექ ტის 
კონ ს ტ რუ ი რე ბის სა კითხებ ში პროკ რუს ტეს სა რეც
ლი დან და ნა ხუ ლი ფა ლი კუ რი აღ ნიშ ვ ნის დო მი ნი
რე ბა და ექ ს კ ლუ ზი უ რი აქ ცენ ტი აღ მ ნიშ ვ ნელ ზე. 
ამის ნაც ვ ლად უნ და ვე ძე ბოთ ახა ლი გზე ბი, შევ ქ
მ ნათ ახა ლი რუ კე ბი იმ ტე რი ტო რი ის მო სა ნიშ ნად, 
სა დაც მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი იქ მ ნე ბა. გარ და ამი სა, კარ
გი იქ ნე ბო და კოდ ზე ჩვე ნი წარ მოდ გე ნის გა და ხედ

1 კლდოვანი სანაპირო ჩრდილოეთ ამერიკაში, სადაც 
1620 წელს პირველი პილიგრიმები ჩავიდნენ ინგლისიდან. 
აქედან იწყება აშშს ისტორიის ათვლა. რედ. შენიშვნა.



100 

ვაც, რო მე ლიც სე მი ო ლო გი ა ში მი სი აღ ზე ვე ბის 
მე რე ახ ლან დელ კი ნო თე ო რი ა ში ცო ტა მარ გი ნა
ლი ზე ბუ ლია და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა და აზ რე ბუ ლი 
ეკოს სე მი ო ტი კის თე ო რი ა ში. 

კლა სი კუ რი სე მი ო ლო გი ის სტრუქ ტუ რულ 
ფორ მუ ლი რე ბა ში კო დი არის სა პი რის პი რო ღი
რე ბუ ლე ბე ბის სის ტე მა (სოსიურის ენა ან მეტ ცის 
კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი პუნ ქ ტუ ა ცი ის კო დი), რო
მე ლიც აღე მა ტე ბა წარ მოთ ქ მი სა და აღ ქ მი სას 
კონ ტექ ს ტუ რად წარ მო ე ბულ მნიშ ვ ნე ლო ბებს. 
„მნიშვნელობები” (სოსიურის აღ სა ნიშ ნე ბი) სტა ბი
ლურ კავ შირ შია შე სა ბა მის ნიშ ნებ თან (სოსიურის 
აღ მ ნიშ ვ ნე ლე ბი). ამ დე ნად, კო დი შე იძ ლე ბო და გან
გ ვე ხი ლა, რო გორც სტრუქ ტუ რა, და მო უ კი დებ ლად 
ნე ბის მი ე რი სა კო მუ ნი კა ციო მიზ ნი სა და აღ ნიშ ვ ნის 
პრო ცე სის გან. ეკოს თ ვის ეს არის არა კო დი, არა
მედ სტრუქ ტუ რა, სის ტე მა, სა დაც კო დი არის აღ
მ ნიშ ვ ნე ლი და სა კო მუ ნი კა ციო ჩარ ჩო, რო მე ლიც 
ერ თ მა ნეთ თან აკავ ში რებს გან ს ხ ვა ვე ბულ ელე
მენ ტებს. ანა ლო გი უ რად, ნი შა ნი არის არა ფიქ სი
რე ბუ ლი სე მი ო ტი კუ რი მთლი ა ნო ბა (აღსანიშნისა 
და აღ მ ნიშ ვ ნე ლის შე და რე ბით სტა ბი ლუ რი კავ
ში რი), არა მედ „ნიშანიფუნქცია”, ორი ფუნ ქ ცი
ის გარ და მა ვა ლი ურ თი ერ თ კავ ში რი, რო მელ საც 
„ნიშანმატარებელს” (ნიშნის ფი ზი კუ რი კომ პო
ნენ ტი) და „კულტურის ერ თე ულს” (სემანტიკური 
ელე მენ ტი ში ნა არ სობ რივ სიბ რ ტყე ზე) უწო დებს. 
კო დე ბი, რო გორც სო ცი ა ლუ რად დამ კ ვიდ რე ბუ ლი 
ოპე რა ცი უ ლი წე სე ბით ნა წარ მო ე ბი ნიშ ნე ბი, იც ვ
ლე ბა, რო გორც კი ახა ლი ან სხვა ში ნა არ სი ფორ
მირ დე ბა კულ ტუ რუ ლად იმა ვე ნი შან  მა ტა რებ ლის 
მეშ ვე ო ბით, ან რო ცა ახა ლი ნი შან  მა ტა რებ ლე ბი 
ჩნდე ბა. ანა ლო გი უ რად, ახა ლი ტექ ს ტი, ტექ ს ტის 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ინ ტერ პ რე ტა ცი ა, დის კურ სის ახა
ლი პრაქ ტი კე ბი ქმნის ში ნა არ სის გან ს ხ ვა ვე ბულ 
კონ ფი გუ რა ცი ას, შეგ ვიძღ ვე ბა ახალ კულ ტუ რულ 
მნიშ ვ ნე ლო ბებ ში, რომ ლე ბიც სა პა სუ ხოდ გარ დაქ
მ ნის კო დებს და გა და აწყობს სო ცი უ მის მი ერ შექ მ
ნილ სე მან ტი კურ სამ ყა როს... 

სე მან ტი კუ რი სივ რ ცის არ სე ბო ბა ან მი სი არ
სე ბო ბის დაშ ვე ბა შე საძ ლე ბელს ხდის, წარ მო ვიდ
გი ნოთ არა ხა ზო ვა ნი სე მან ტი კუ რი სივ რ ცე, რო
მე ლიც არა ერ თი ენობ რი ვი სის ტე მით, არა მედ 
ნი შან  მა ტა რებ ლე ბი სა და კულ ტუ რის ერ თე უ ლე
ბის მრა ვალ შ რი ა ნი ინ ტე რაქ ცი ი თაა შექ მ ნი ლი. 
კო დე ბი კი მა თი ურ თი ერ თ ქ მე დე ბი სას ში ნა არ სი
სა და გა მო ხატ ვის ქსე ლებს ქმნის. ამ პრო ცეს ში 
კო დე ბი გზე ბი სა და პო ზი ცი ე ბის რუ კებს ხა ზავს 
ვირ ტუ ა ლურ (ვერტიკალურ) სე მან ტი კურ სივ
რ ცე ში, რო მე ლიც დის კურ სუ ლად, ტექ ს ტუ რად 
და კონ ტექ ს ტუ რად იქ მ ნე ბა ყო ვე ლი აღ ნიშ ვ ნის 
აქ ტით. კო დის ასეთ გა გე ბას გა ნას ხ ვა ვებს ის, 
რომ ორი ვე სიბ რ ტყე, გა მო ხატ ვა და ში ნა არ სი, 
ერ თ დ რო უ ლად გა ნი ხი ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ბას თან 
კავ შირ ში. ეს კი ძა ლი ან ახ ლოს უნ და იყოს კი
ნე მა ტოგ რა ფი ულ აპა რატ თან, რო გორც სო ცი ა
ლურ ტექ ნო ლო გი ას თან, არა რო გორც ტექ ნი კურ 
მოწყო ბი ლო ბას თან (კამერა ან კი ნო ინ დუს ტ რი ა), 

არა მედ ტექ ნი კუ რი სა და სო ცი ა ლუ რის კავ შირ
თან, რო მე ლიც რთავს სუ ბი ექტს, რო გორც თა
ნა მო სა უბ რეს, სუ ბი ექტს აყე ნებს ამ კავ ში რის 
ად გი ლას. ეკოს მი ხედ ვით, მხო ლოდ ამ გა გე ბით 
შეგ ვიძ ლია ვი სა უბ როთ კო დე ბის, წარ მო ე ბის 
ფორ მე ბის, სე მან ტი კუ რი ვე ლე ბის ან სო ცი ა ლუ რი 
მო ცე მუ ლო ბის ტრან ს ფორ მა ცი ა ზე. 

ეკოს მიდ გო მა პრო დუქ ტი უ ლო ბა ზეა და ფუძ
ნე ბუ ლი: მი სი ხედ ვა ნიშ ნე ბის წარ მო ე ბა ზე, გან
სა კუთ რე ბით, იმ მე თოდ ზე, რო მელ საც იგი ხე
ლოვ ნე ბა სა და შე მოქ მე დე ბას თან ასო ცი რე ბულ 
გა მო გო ნე ბას უწო დებს, მომ დი ნა რე ობს ნიშ ნე ბის 
შემ ქ მ ნე ლის, არ ტის ტის პო ზი ცი ი დან. მაგ რამ რას 
ვიტყ ვით ქალ ზე? მას არ აქვს წვდო მა უხი ლა ვი 
ქა ლა ქის კო დებ ზე, რომ ლე ბიც ასა ხა ვენ მას და 
მის არ ყოფ ნას. ის არ არის წარ მოდ გე ნი ლი ეკოს 
„სემიოზისის სუ ბი ექ ტის” – ჰო მო ფა ბე რის, ქა
ლა ქის მა შე ნებ ლის, ნიშ ნე ბის მწარ მო ებ ლის ად
გი ლას. ის არ არის ასა ხუ ლი რეპ რე ზენ ტა ცი ა ში, 
რო მე ლიც უხი ლა ვად წარ მო ა ჩენს მას. ქალს არ 
შე უძ ლია კო დე ბის ტრან ს ფორ მი რე ბა, მხო ლოდ 
მა თი დარ ღ ვე ვა ძა ლუძს, პრობ ლე მის შექ მ ნა, 
პრო ვო ცი რე ბა, პერ ვერ სი რე ბა, რეპ რე ზენ ტა
ცი ის მა ხედ გა დაქ ცე ვა („ამ მა ხინჯ ქა ლაქ ში, ამ 
მა ხე ში”). სა ბო ლო ოდ, სე მი ო ტი კა შიც დამ ფუძ ნებ
ლუ რი თქმუ ლე ბა იგი ვე ა. ახ ლა ქა ლი სუ ბი ექ ტის 
ად გი ლი ენა ში, დის კურ ს ში, სო ცი უმ ში შე იძ ლე ბა 
სხვა ნა ი რად იყოს გა გე ბუ ლი, მაგ რამ მა ინც შე უძ
ლე ბელ პო ზი ცი ა ში რჩე ბა. ის აღ მოჩ ნ და ნი შან თა 
შო რის ცა რი ელ სივ რ ცე ში, საზ რი სის სი ცა რი ე
ლე ში, სა დაც რა ღა ცის მოთხოვ ნა შე უძ ლე ბე ლი, 
კო დე ბი კი ხელ მი უწ ვ დო მე ლი ა, ან, კი ნოს თუ 
და ვუბ რუნ დე ბით, სა კუ თარ თავს აღ მო ა ჩენს 
ქა ლი მა ყუ რებ ლის როლ ში, კა მე რის მზე რა სა 
(მასკულინური რეპ რე ზენ ტა ცი ა) და ეკ რა ნულ 
იერ სა ხეს (ქალური რეპ რე ზენ ტა ცი ის ამ რეკ ლა ვი 
უძ რა ო ბა) შო რის. ის არც ერ თია და არც მე ო რე, 
არა მედ ორი ვეა და არ ცერ თი. 

მე არ მაქვს იმ ქა ლა ქის გა მო სა ხუ ლე ბა, სა დაც 
ქა ლი სუ ბი ექ ტე ბი ცხოვ რო ბენ. ჩემ თ ვის, ის ტო
რი უ ლი ქა ლის თ ვის, დის კურ სი შე უ თან ხ მე ბე ლი ა. 
ჩვე ნი შე კითხ ვე ბი ქა ლის რეპ რე ზენ ტა ცი ის შე სა
ხებ კი ნო სა და ენა ში თა ვად წარ მო ად გენს ქა ლის 
შე სა ხებ არ სე ბუ ლი დის კურ სის გა და უ ლა ხავ, წი ნა
აღ მ დე გობ რივ რეპ რე ზენ ტა ცი ას (რას ნიშ ნავს, ისა
უბ რო, „როგორც ქალ მა?”). მაგ რამ ტექ ს ტის ფე
მი ნის ტუ რი კრი ტი კით წა კითხ ვა, ისე ვე რო გორც 
კულ ტუ რა ში არ სე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ტექ ს ტის ამ 
ჭრილ ში გან ხილ ვა, ამ ტ კი ცებს და ააშ კა რა ვებს ამ 
წი ნა აღ მ დე გო ბას. ამ დე ნად, რეპ რე ზენ ტა ცია იქ ცე
ვა ერ თ გ ვარ პერ ფორ მან სად, რო მე ლიც აღე მა ტე ბა 
თა ვად ტექსტს. ქა ლის თ ვის ამ წი ნა აღ მ დე გო ბა თა 
დე მონ ს ტ რი რე ბა ქა ლად ყოფ ნის წი ნა აღ მ დე გო
ბის ჩვე ნე ბას ნიშ ნავს. მან უნ და გა და ა თა მა შოს ქა
ლის ტექ ს ტად, იერ სა ხედ წარ მო ე ბის პრინ ცი პე ბი 
და უარ ყოს მას თან იდენ ტი ფი კა ცი ა. ეს კი სარ კის 
მიღ მა გა და ბი ჯე ბას ნიშ ნავს. 

მკითხ ვე ლი უკ ვე მიხ ვ და, რომ ამ ესეს სა თა
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ურს ძა ლი ან ცო ტა ან თით ქ მის არა ფე რი აქვს სა
ერ თო ლუ ის კე რო ლის წიგ ნ თან და მის გმირ თან. 
თუმ ცა აქვს კავ ში რი სხვა ტექ ს ტ თან, რო მე ლიც 
პირ და პირ არ არის ცი ტი რე ბუ ლი, მაგ რამ რომ
ლის ყოფ ნაც აქ იგ რ ძ ნო ბა. ისე ვე, რო გორც იგ
რ ძ ნო ბა ფე მი ნის ტუ რი ტექ ს ტე ბის უმე ტე სო ბა ში 
ჩვე ნი ის ტო რი უ ლი მეხ სი ე რე ბის გა მო. ესაა შე ი ლა 
რო უ ბო ტა მის ქა ლის ცნო ბი ე რე ბა, კა ცე ბის სამ ყა-
რო (Woman’s Consciousness, Man’s World, 1973). 
პირ ველ ნა წილ ში, რო მელ საც ასე ვე ჰქვია სარ კის 
მიღ მა, რო უ ბო ტა მი აღ წერს თა ვის ბრძო ლას, რო
გორც ქა ლის, რო მე ლიც ერ თ დ რო უ ლად იბ რ ძ ვის 
რე ვო ლუ ცი უ რი მარ ქ სიზ მის მეშ ვე ო ბით და მის 
წი ნა აღ მ დეგ. მას ში ხომ, მი სი ვე თქმით, დო მი ნი
რებს „კაცების გა მო უც დე ლო ბა” ქა ლე ბის სპე
ცი ფი კურ, მა ტე რი ა ლურ ყო ფას თან მი მარ თე ბით. 
ის ბევ რი ჩვენ გა ნის ნაც ვ ლად სა უბ რობს, რო დე
საც ამ ბობს: „როცა ქა ლე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბამ 
ამო ხეთ ქა და მო აღ წია ჩემს ყუ რამ დე, მო უ ლოდ
ნე ლად და ვი ნა ხე იდე ე ბი, რომ ლე ბიც მა ნამ დე 
უიმე დოდ და ე ხე ტე ბოდ ნენ ჩემს გო ნე ბა ში და სხვა 

ადა მი ა ნე ბის, სხვა ქა ლე ბის ფორ მას იძენ დ ნენ. 
ისევ და ვიწყე ჩე მი საწყი სის გა და ფა სე ბა, მაგ რამ 
ამ ჯე რად ჩვენ ერ თად უნ და გა დაგ ვედ გა ნა ბი ჯი 
სარ კის მიღ მა”. ძა ლი ან ბევ რი ღრმა და ემო ცი უ
რი პა სა ჟი დან, რომ ლის ცი ტი რე ბაც შე მეძ ლო, ეს 
ყვე ლა ზე მე ტად უხ დე ბა ამ ესეს და სას რულს: 

„ცნო ბი ე რე ბა რე ვო ლუ ცი ურ მოძ რა ო ბა ში მხო
ლოდ მა შინ შე იძ ლე ბა გახ დეს თან მიმ დევ რუ ლი და 
თვით კ რი ტი კუ ლი, რო ცა სამ ყა როს მი სე უ ლი ვერ
სია ნა თე ლი ხდე ბა არა მხო ლოდ მის ფარ გ ლებ ში, 
არა მედ მის გან და მო უ კი დებ ლა დაც. რო ცა შეგ ვიძ
ლია შევ ხე დოთ სა კუ თარ თავს ჩვე ნი ვე კულ ტუ რუ
ლი ქმნი ლე ბე ბის, მოქ მე დე ბე ბის, იდე ე ბის, ბრო
შუ რე ბის, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ის ტო რი ის, თე ო რი ის 
რეტ როს პექ ცი ით, სწო რედ მა შინ ვიწყებთ ახა ლი 
რე ა ლო ბის შექ მ ნას. რო ცა ვიწყებთ სა კუ თა რი თა
ვის შე მეც ნე ბას ერ თ მა ნეთ თან ახ ლე ბუ რი და მო
კი დე ბუ ლე ბით, მა შინ ვი აზ რებთ ჩვე ნი მოძ რა ო ბის 
კავ შირს გა რე სამ ყა როს თან. ახ ლა უკ ვე შეგ ვიძ
ლი ა, და ვიწყოთ ჩვე ნი ცნო ბი ე რე ბის სტრა ტე გი უ
ლად გა მო ყე ნე ბა.“ 

კადრი ფილმიდან ღამის პორტიე
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მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ჰო ლი ვუ დის 1950იანი 
წლე ბის მე ლოდ რა მი სად მი ინ ტე რე
სი უპირ ვე ლე სად მდგო მა რე ობს იმა ში, 
რომ ტექ ს ტუ რი ანა ლი ზის სა შუ ა ლე ბით 
გა მოვ ლე ნილ მა ნაპ რა ლებ მა და წი ნა აღ

მ დე გო ბებ მა შე იძ ლე ბა აჩ ვე ნოს ფილ მის იდე ო
ლო გი უ რი თან მიმ დევ რუ ლო ბის რღვე ვა. ეს წი ნა
აღ მ დე გო ბე ბი, იქ ნე ბა ეს ფორ მი სა თუ ნა რა ტი ულ 
დო ნე ზე, რო გორც ჩანს, ფილ მებს იცავს იმ ბურ
ჟუ ა ზი უ ლი იდე ო ლო გი ი სად მი ბრმად მი კუთ ვ ნე
ბის გან, რო მელ მაც ისი ნი აწარ მო ა. ეს არ გუ მენ ტი 
ემ ყა რე ბა დათ ქ მას, რომ ამ იდე ო ლო გი ის გეგ მა ა, 
წარ მო ა ჩი ნოს სამ ყა როს ნა თე ლი სუ რა თი და და
მა ლოს წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი, რაც თა ვის მხრივ და
მა ლავს ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა სა და ჩაგ ვ რას. ტექ ს ტი, 
რო მე ლიც ეწი ნა აღ მ დე გე ბა მთლი ა ნო ბა სა და 
დას რუ ლე ბუ ლო ბას, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად უნ და 
იყოს პროგ რე სუ ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს 
არ გუ მენ ტა ცია ნა ყო ფი ე რი და მკა ფი ო ა, არ სე
ბობს ვა რი ან ტი, რო მელ შიც ის შე იძ ლე ბა ჩი ნუ რი 
ყუ თის (მზარდი სი დი დის მი ხედ ვით ერ თ მა ნეთ ში 
ჩაწყო ბი ლი ყუ თე ბი – მთარგ. შე ნიშ ვ ნა) მსგავს ხა
ფან გ ში გა ე ბას, რაც თა ვად მე ლოდ რა მის თ ვი საც 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა.

იდე ო ლო გი უ რი წი ნა აღ მ დე გობ რი ო ბა სი ნამ დ
ვი ლე ში მე ლოდ რა მის აშ კა რა მო ტი ვი და სპე ცი ფი
კუ რი ში ნა არ სია და არა და ფა რუ ლი, ქვეც ნო ბი ე
რი ძა ფი, მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბუ ლი კრი ტი კუ ლი 
პრო ცე სის შე დე გად რომ აშ კა რავ დე ბა. არ ცერთ 
იდე ო ლო გი ას არ შე უძ ლია, მი აღ წი ოს სის რუ ლეს: 
ის ეძებს დამ ცავ მე ქა ნიზმს თა ვი სი შე უ სა ბა მო ბე
ბის თ ვის. 1950იანების მე ლოდ რა მა კი სექ სუ ა ლუ
რი რეპ რე სი ი სა და ფრუს ტ რა ცი ის მგრძნო ბი ა რე 
ად გი ლებ ზე შე ხე ბით მუ შა ობს. მი სი მშვე ნი ე რე ბა 
და ამა ღელ ვებ ლო ბა მო დის არა მტრე ბს, არა მედ 
სის ხ ლით ან სიყ ვა რუ ლით გა და ჯაჭ ვულ ადა მი ა
ნებს შო რის კონ ფ ლიქ ტი დან. 

მე ლოდ რა მამ, რო გორც სქეს სა და ოჯახ ზე 

კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი იდე ო ლო გი უ რი წი ნა აღ მ დე
გო ბე ბის დაც ვის მე ქა ნიზ მ მა, შე იძ ლე ბა და კარ
გოს თა ვი სი პროგ რე სუ ლი ატ რი ბუ ტე ბი, მაგ რამ 
შე ი ძენს უფ რო ფარ თო ეს თე ტი კურ და პო ლი ტი
კურ მნიშ ვ ნე ლო ბას. პატ რი არ ქატ მა და მის მი ერ 
წარ მო ე ბულ მა ფე მი ნუ რი არაც ნო ბი ე რის მო დელ
მა ქა ლე ბი დიდ წი ლად ხმის გა რე შე, პი რა მო კე
რი ლე ბი და გა მო სა ვალ წარ თ მე უ ლე ბი და ტო ვა 
(მაგალითად, კა ცე ბის ხე ლოვ ნე ბა ში ან პოპ კულ
ტუ რა ში წარ მოდ გე ნი ლი), მი უ ხე და ვად უმ ნიშ ვ ნე
ლო ვა ნე სი სო ცი ა ლუ რი და იდე ო ლო გი უ რი ფუნ
ქ ცი ე ბი სა, რო მელ თა შეს რუ ლე ბაც ქა ლებს აქვთ 
და ვა ლე ბუ ლი. ჩაგ ვ რის ანა ლი ზის რა ი მე თან მიმ
დევ რუ ლი კულ ტუ რის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, 
აღი ა რე ბის მარ ტივ ფაქ ტ საც აქვს ეს თე ტი კუ რი 
და პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვ ნე ლო ბა. ეს არის თავ
ბ რუ დამ ხ ვე ვი კმა ყო ფი ლე ბა, რო დე საც ხე დავ, 
რომ სქე სობ რი ვი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი პატ რი არ ქა ტის 
ქვეშ და ძა ბუ ლი, ფეთ ქე ბა დია და მკვეთ რად გა
და იზ რ დე ბა ძა ლა დო ბა ში თა ვის სა კუ თარ, პი რად 
სამ ფ ლო ბე ლო ში – ოჯახ ში. მა შინ, რო დე საც ვეს
ტერ ნი და გან გ ს ტე რუ ლი ფილ მე ბი გა ნა დი დებს 
თავ გა და სავ ლე ბის მა ძი ე ბე ლი კა ცე ბის აღ მას ვ
ლა სა და და ცე მას, დუგ ლას სირ კის მე ლოდ რა მე
ბი, რო გორც ევ რი პი დეს ტრა გე დი ე ბი, იკ ვ ლევს 
ჩახ შო ბილ ემო ცი ებს, ქა ლე ბის თ ვის კარ გად ნაც
ნობ სიმ წა რე სა და გუ ლის ტ კე ნას, მოქ მე დებს რო
გორც შეს წო რე ბე ბი. 

უხე შად რომ ვთქვათ, მე ლოდ რა მას აქვს ათ
ვ ლის ორი დრა მა ტუ ლი წერ ტი ლი. ერ თი შე ფე რი
ლია ქა ლი პრო ტა გო ნის ტის პერ ს პექ ტი ვით, რო
მე ლიც იძ ლე ვა ფო კუსს იდენ ტი ფი კა ცი ის თ ვის. 
მე ო რე იკ ვ ლევს და ძა ბუ ლო ბას ოჯახ ში, სქე სებ სა 
და თა ო ბებს შო რის. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აქ ქა
ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შო ბენ, მა თი პერ
ს პექ ტი ვა არაა გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი და მის გან არ მომ
დი ნა რე ობს დრა მა. ჰე ლენ ფო ლის სტა ტია სქესი 
და სა ხელ მ წი ფო ან ტი კურ სა ბერ ძ ნეთ ში ბერ ძ ნულ 

ჩა ნა წე რე ბი სირ კ სა და 
მე ლოდ რა მა ზე

ლო რა მალ ვის წიგ ნი დან Visual and Other Pleasures (1989) 
თარ გ მ ნა გი ორ გი გე თი აშ ვილ მა
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დრა მას აანა ლი ზებს ჭრილ ში, რო მე ლიც გა მოკ
ვეთს „დამცავი მე ქა ნიზ მის” ფუნ ქ ცი ას ჰო ლი
ვუ დის ოჯა ხურ მე ლოდ რა მებ ში. ის ამ ტ კი ცებს, 
რომ ეს ქი ლე აჩ ვე ნებს იმას, თუ რო გორ ქმნის 
მა მა კა ცუ რო ბი სა და პატ რი არ ქა ტის გა და ჭარ
ბე ბუ ლი შე ფა სე ბა სო ცი ა ლურ და იდე ო ლო გი ურ 
პრობ ლე მებს, რა ზეც დრა მა აკე თებს კო მენ ტარს 
და ცდი ლობს, შე ას წო როს: „კაცი პერ სო ნა ჟე ბი... 
ზედ მე ტად გა ტა ცე ბუ ლები არი ან სა ო მა რი და 
პო ლი ტი კუ რი დი დე ბით შვი ლე ბი სა და ოჯა ხუ რი 
ჰარ მო ნი ის ხარ ჯ ზე”, და „ემოციური ოჯა ხუ რი 
სფე რო შე უძ ლე ბე ლი ა, და იშ ვას პო ლი ტი კურ ძა
ლა უფ ლე ბა ში, ხო ლო ქორ წი ნე ბა ში ცო ლი უნ და 
და ე მორ ჩი ლოს ქმარს; მაგ რამ ამის მი უ ხე და ვად, 
დე დობ რი ვი და ოჯა ხუ რი მოთხოვ ნე ბი ცენ ტ რა
ლუ რი და ხელ შე უ ხე ბე ლი ა, რო გორც უმ ნიშ ვ ნე
ლო ვა ნე სი კონ ტ რო ლი აგ რე სი ულ, კა ცე ბის დო
მი ნა ცი ის დე მოკ რა ტი ა ზე”. 

ოჯა ხუ რი ცხოვ რე ბის გა და სარ ჩე ნად სა ჭი
როა კომ პ რო მი სის მიღ წე ვა, სქე სობ რი ვი გან
ს ხ ვა ვე ბა უნ და 
შერ ბილ დეს და 
კა ცებ მა უნ და 
და ი ნა ხონ ში ნა
უ რი ცხოვ რე
ბის ღი რე ბუ ლე
ბა. რამ დე ნა დაც 
ხე ლოვ ნე ბა და 
დრა მა დიდ სუ
ლოვ ნად ეპყ რო
ბა კა ცურ ფან
ტა ზი ას, ქალ თა 
ფრუს ტ რა ცი ის 
დრა მა ტუ ლი ვი
ზ უ  ა  ლ ი  ზ ა  ც ი  ა , 
კა ცუ რი ეგოს 
და ბა ლან სე ბის 
სა ჯა რო აქ ტი, 
სო ცი ა ლუ რა დაც 
და იდე ო ლო გი უ
რა დაც მომ გე ბი ა ნი 
ხდე ბა. პო ზი ტი უ რი კა ცი ფი გუ რა, ვინც უარ
ყოფს მძვინ ვა რე მა მა კა ცუ რო ბას და წინ აღუდ
გე ბა მა მის შე უზღუ დავ ძა ლა უფ ლე ბას, მი აღ წევს 
(ბოლოს მა ინც, “ჰეფი ენ დის” სა შუ ა ლე ბით) ორი
ვე სქე სის რე ინ ტეგ რა ცი ას ოჯა ხურ ცხოვ რე ბა
ში. აქ ჩნდე ბა პატ რი არ ქა ლუ რი კულ ტუ რის ფა
ლო ცენ ტ რუ ლი, მი ზო გი ნის ტუ რი ფან ტა ზი ე ბის 
წი ნა აღ მ დე გო ბა ოჯა ხის იდე ო ლო გი ას თან. ცხა
დი ა, ეს და ძა ბუ ლო ბა წარ მოდ გე ნი ლია ჰო ლი
ვუ დურ ვეს ტერ ნ შიც და მე ლოდ რა მა შიც. ორი ვე 
მიდ რე კი ლია ცი ვი ლი ზა ცი ის, კა ნო ნი სა და კულ
ტუ რის ინ ტე რე სე ბის სა სარ გებ ლოდ და უ ო კე ბე
ლი მას კუ ლი ნუ რი ინ დი ვი დუ ა ლიზ მის გა წირ ვის
კენ. რე ი ფი ფილ მ ში სახლი გო რა კი დან (Home 
from the Hill) აღად გენს ოჯა ხურ და „ქალურ” 
ღი რე ბუ ლე ბებს თა ვი სი მბრძა ნე ბე ლი მა მის საფ
ლავ ზე. მაგ რამ, რო გორც სირ კი აღ ნიშ ნავს, მე

ლოდ რა მა ტუ ლი ფორ მის სიძ ლი ე რე მდგო მა რე
ობს მტვრის რა ო დე ნო ბა ში, რო მელ საც ამ ბა ვი 
გზა ზე აფ რ ქ ვევს, ზედ მე ტად გა მოკ ვე თი ლი შე უ
სა ბა მო ბე ბის ღრუ ბელ ში, რო მე ლიც ბო ლო ხუ თი 
წუ თის გან მავ ლო ბა ში ეწი ნა აღ მ დე გე ბა, რომ ჰე
ფი ენ დით ყვე ლა ფე რი ფა ქი ზად და ლაგ დეს. 

სირკს ორ ფილ მ ში, სა დაც ფაქ ტობ რი ვი და
მო უ კი დებ ლო ბა ჰქონ და (ორივეს პრო დი უ სე
რია ალ ბერტ ზაგ ს მი თი), სა შუ ა ლე ბა მი ე ცა, ყუ
რადღე ბა მი ე მარ თა „მასკულინურ” ან სა ო ჯა ხო 
მე ლოდ რა მა ზე სტან დარ ტულ ჰე ფი ენ დ თან 
შე პი რის პი რე ბის გა რე შე. მან მკვეთ რად ამო
ატ რი ა ლა მე ლოდ რა მის წე სე ბი. რო ჯერ შუ მა ნი 
წარწყმედილ ან გე ლო ზებ ში (Tarnished Angels) 
და კა ილ ჰარ დ ლი ქარზე და წე რილ ში (Written 
on the Wind) (ორივე შეს რუ ლე ბუ ლი რო ბერტ 
სტე კის მი ერ), ორი ვე ნა წა მე ბი და გა უ ბე დუ რე
ბუ ლია მას კუ ლი ნო ბის მის ტი კის გან, შეპყ რო
ბი ლი ფა ლი კუ რი ობ სე სი ე ბი თა და იმ პო ტენ
ცი ის ში შით. ორი ვე სუ ი ცი დუ რია და სა ბო ლოო 

თ ა ვ  შ ე  ს ა  ფ ა რ ს 
სიკ ვ დილ ში პო
ვებს. ამ ორ 
ფილ მ ში სირ კი 
წარ მოგ ვიდ გენს 
კა ცე ბის პატ
რ ი  ა რ  ქ ა  ლ უ  რ ი 
სა ზო გა დო ე ბის 
მსხვერ პ ლე ბად 
აღ ქ მის უიშ ვი ა
თეს ეპი ტა ფი ას. 
ის გვაჩ ვე ნებს 
კ ა ს  ტ  რ ა  ც ი  ი ს 
შიშს არა პერ
ს ო  ნ ი  ფ ი  ც ი  რ ე 
ბულს შუ რის მა
ძი ე ბე ლი ქა ლის 
სა ხით (როგორც 
მ ი  ღ ე  ბ უ  ლ ი  ა ) , 
არა მედ წარ მოდ

გე ნილს სა ზარ ლად 
და შუ ა მავ ლის გა რე შე. კა ცის ქვეც ნო ბი ერ
თან მი მარ თე ბით სირ კი აღ წევს ტრა გი კულ თან 
მი ახ ლო ე ბულ კომ პ ლექ სუ რო ბას. მი სი უნი ვერ
სა ლუ რი ფილ მე ბი უფ რო სპე ცი ფი კუ რად ეხ მი
ა ნე ბა ქა ლებს და უფ რო ფრთხი ლად მოქ მე დებს 
მე ლოდ რა მა ტულ წე სებ ში. 

არ სე ბი თად, დის კუ სი ე ბი მე ლოდ რა მა სა და 
ტრა გე დი ას შო რის გან ს ხ ვა ვე ბებ ზე მი უ თი თებს, 
რომ თუ ტრა გი კუ ლი გმი რი აც ნო ბი ე რებს თა ვის 
ბე დის წე რას და გახ ლე ჩი ლია კონ ფ ლიქ ტურ ძა
ლებს შო რის, მე ლოდ რა მა ტუ ლი სამ ყა როს პერ
სო ნა ჟებს არ აქვთ მი ნი ჭე ბუ ლი ტრან ს ცენ დენ
ტუ რი ცნო ბი ე რე ბა ან ცოდ ნა. 

ტრა გე დი ა ში კონ ფ ლიქ ტი არის კაც ში; მე
ლოდ რა მა ში ის კა ცებს შო რი საა ან კაც სა და სა
განს შო რის. ტრა გე დია და ინ ტე რე სე ბუ ლია ადა
მი ა ნის ბუ ნე ბით, მე ლოდ რა მა – ადა მი ა ნის (და 
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საგ ნის) ჩვე ვე ბით. ჩვე ვა ჩვე უ ლებ რივ აისა ხე ბა 
ბუ ნე ბის ნა წილ ზე და ეს ნა წი ლი მოქ მე დებს ისე, 
თით ქოს მთე ლი იყოს. მე ლოდ რა მა ში ჩვენ ვი
ღებთ ნა წილს, რო გორც მთელს. ესაა ამ ფორ მის 
წე სი (R.B. Heilman,Tragedy and Melodrama). 

მე ლოდ რა მა ტუ ლი პერ სო ნა ჟე ბი ამა თუ იმ 
ხა რის ხით აჩ ვე ნე ბენ წი ნა აღ მ დე გო ბებს და თან
და თა ნო ბით შე უძ ლე ბელ გა დაწყ ვე ტებ სა და 
სა ვა რა უ დო მარ ცხებს აწყ დე ბი ან. თუმ ცა, შე
დე გე ბი და კონ კ რე ტუ ლი ნა რა ტი ვის სიმ ძაფ რე 
სრუ ლად ვერ იქ ნე ბა გა მოწ ვე უ ლი შეზღუ დუ ლი 
დრა მა ტუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის მქო ნე ლი მი ტი რე ბუ
ლი პერ სო ნა ჟე ბის გან – ისი ნი ბო ლომ დე ვერ 
იაზ რე ბენ ვერც სა კუ თარ ინ ს ტინ ქ ტურ ქცე ვებს 
და ვერც ძა ლებს, რომ ლებ საც ეწი ნა აღ მ დე გე
ბი ან. რო გორც თო მას ელ ზა სე რი აანა ლი ზებს, 
ჰო ლი ვუ დუ რი მე ლოდ რა მის ფორ მა ლუ რი მე
ქა ნიზ მე ბი სწო
რედ აქ გვაწ ვ დის 
ტრან ს ცენ დენ
ტურ, უსიტყ
ვო კო მენ ტარს, 
ა ბ  ს  ტ  რ ა ქ  ტ უ ლ 
ემო ცი ებს აძ
ლევს გა სა ო ცარ 
ფორ მას, ხელს 
უწყობს ნა რა ტი
ულ დო ნე ზე, რაც 
მ ო ქ  მ ე  დ ე  ბ ე ბ ს 
გან სა კუთ რე ბულ 
თან მიმ დევ რუ
ლო ბას ანი ჭებს. 
მი ზან ს ცე ნა – 
და არა ამ ბი დან 
მოქ მე დე ბე ბი სა 
და სიტყ ვე ბის 
ამოჭ რა – იძ ლე
ვა ორი ენ ტა ცი ის 
ცენ ტ რა ლურ წერ ტილს მა ყუ რებ ლის თ ვის.

სირ კი უშ ვებს გარ კ ვე ულ ინ ტე რაქ ცი ას მა
ყუ რებ ლის გან მი ზან ს ცე ნის წა კითხ ვა სა და სი უ
ჟეტ ში მის არ სე ბო ბას შო რის, თით ქოს პრო ტა
გო ნის ტებს დრო დად რო შე უძ ლი ათ, წა ი კითხონ 
თა ვი ან თი დრა მა ტუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბი ისე თი ვე 
კო დით, რა საც აუდი ტო რია იყე ნებს. ეს მე თო
დი აგ რეთ ვე იყე ნებს ეს თე ტი კას, ისე ვე რო გორც 
ნა რა ტივს იმის თ ვის, რომ პერ სო ნა ჟე ბის თ ვის 
შექ მ ნას ნიშ ნე ბი ეკ რან ზე, მა ყუ რებ ლის თ ვის კი – 
კი ნო თე ატ რ ში. ელე მენ ტე ბი, რო გო რი ცაა გა ნა
თე ბა ან კა მე რის მოძ რა ო ბა, კვლავ მოქ მე დებს, 
რო გორც პრი ვი ლე გი რე ბუ ლი დის კურ სი მა ყუ
რებ ლის თ ვის.

ყველაფერი, რაც ზე ცი დან დაშ ვე ბუ ლი ას 
(All That Heaven Allows) გახ ს ნით სცე ნა ში კე რი 
(ჯეინ ვე ი მა ნი) უყუ რებს რონს (როკ ჰად სო ნი) 
სურ ვი ლის პირ ვე ლი მი ნიშ ნე ბით. ემო ცია გა და
დის მე ო რე ეპი ზოდ ში შე მოდ გო მის ფოთ ლე ბის 
სა შუ ა ლე ბით, რო მე ლიც რონ მა კე რის მის ცა, ისე 

რომ ჩვენ, მა ყუ რებ ლე ბი, ვი ზი ა რებთ კე რის თან 
ერ თად მის სა ი დუმ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბას. უკან მო
ტო ვე ბუ ლი ბუ ნე ბა „ქანთრი ქლაბ ში” მო საწყე
ნი სა ღა მოს გა სა ტა რებ ლად მომ ზა დე ბის თ ვის 
საწყის წა მებს მო ნიშ ნავს. შვი ლე ბი კო მენ ტარს 
აკე თე ბენ კე რის წი თელ კა ბა ზე, რო მელ შიც, ისე 
რო გორც ჩვენ, ცხოვ რე ბი სა და სიყ ვა რუ ლი სად
მი მის ახ ლად გაღ ვი ძე ბულ ინ ტე რესს ხე და ვენ, 
მაგ რამ ეშ ლე ბათ მი სი ობი ექ ტი იმ პო ტენტ და 
და ჩა ჩა ნა კე ბულ ჰარ ვი ში, დე დის და ნიშ ნულ ში და 
მათ სა სურ ველ მო მა ვალ მა მი ნაც ვალ ში. კა მე რა 
მა ყუ რე ბელს არ აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, რომ იგი
ვე შეც დო მა და უშ ვას, არა ო რაზ როვ ნად ქმნის 
ფორ მა ლურ დის ტან ცი ას, თუ რო გორ ხე დავს კე
რი ჰარ ვის, გან ს ხ ვა ვე ბით წი ნა სცე ნის გან, რო
მელ შიც რო ნი ფა ქი ზად გა მო იკ ვე თე ბა ფო ნი დან 
და კე რის თან პი რის პირ ჩნდე ბა. 

გ ა  ნ ა  თ ე  ბ ი ს 
სტი ლი, ცხა
დი ა, არ ამო იც
ნო ბა სი უ ჟე ტის 
ფარ გ ლებ ში, ის 
ძი რი თა დი ემო
ცი უ რი და ყო ფის 
ი ლ უ ს  ტ  რ ი  რ ე 
ბას ემ სა ხუ რე ბა, 
რის შე სა ხე ბა ცაა 
ფილ მი: კე რის 
სამ ყა რო გა ყო
ფი ლია მარ ტო ო
ბის, რეპ რე სი ი სა 
და შე ვიწ რო ე ბის 
ცივ, მძი მე შუქ სა 
(ლურჯი და ყვი
თე ლი) და იმე
დის, ემო ცი უ რი 
თა ვი სუფ ლე ბი

სა და სექ სუ ა ლუ რი 
კმა ყო ფი ლე ბის უფ რო თბილ და რბილ გა ნა თე
ბას (წითელი/ნარინჯისფერი) შო რის. კონ კ რე
ტულ სცე ნა ში შექ მ ნი ლი ტემ პი სა და ემო ცი ე ბის 
შე სა ბა მი სად, სირ კი პე რი ო დუ ლად ცვლის გა ნა
თე ბას ერ თი კად რი დან მე ო რე ზე, მა გა ლი თად, 
ეკ რა ნის დახ ლარ თუ ლი დრა მა ტუ ლი პო ტენ ცი
ა ლის გა მო სა ყე ნებ ლად, რო მე ლიც დო მი ნი რებს 
კე რის და პი რის პი რე ბა ში შვილ თან, ნედ თან. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შე უძ ლე ბე ლია გა ა
უმ ჯო ბე სო „ყველაფერი, რაც ზე ცი დან დაშ ვე ბუ-
ლი ას” ფა ბუ ლის რა ი ნერ ვერ ნერ ფას ბინ დე რი
სე უ ლი სი ნოფ სი სი (იგულისხმება ფასბინდერის 
წერილი დუგლას სირკის ექვსი წერილი – რედ. 
შენიშვნა), შე იძ ლე ბა გა მო სა დე გი იყოს ზო გი ერ
თი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აქ ცენ ტის გა მო ტა ნა. ამ ბის 
ხა ზი ზედ მე ტად მარ ტი ვი ა, თუ არა მი ნი მა ლუ რი 
(შექმნილი სპე ცი ა ლუ რად ბრწყინვალე აკ ვი ა ტე-
ბის/Magnificent Obsession წარ მა ტე ბის გა სა
მე ო რებ ლად) და მო ყო ლი ლია მკაც რად ქა ლის 
პერ ს პექ ტი ვი დან, რო გორც სამ ყა როს ხედ ვის 
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(ფილმი სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლია ქა ლე ბის სურ ვი
ლე ბი სა და ფრუს ტ რა ცი ე ბის გარ შე მო), ისე იდენ
ტი ფი კა ცი ის წერ ტი ლის (კერი, ქვრი ვი, კო ლე ჯის 
ასა კის ორი შვი ლი თა და ცხოვ რე ბის სტან დარ
ტით, რო მე ლიც ბო ლო ქმრის მი ერ მიღ წე უ ლი სო
ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პო ზი ცი ის შე ნარ ჩუ
ნე ბის თ ვის სჭირ დე ბა) თვალ საზ რი სით. ნა რა ტი ვი 
სწრა ფად წარ მოქ მ ნის უკ მა რი სო ბას (ქალის სამ
ყა რო სექ სუ ა ლუ რად ერ თ დ რო უ ლად რეპ რე სი რე
ბუ ლი და შეპყ რო ბი ლი ა, სთა ვა ზობს რა მხო ლოდ 
იმ პო ტენტ უფ როს კომ პა ნი ონს, ჰარ ვის, ან გარ
ყ ვ ნილ ექ ს პ ლუ ა ტა ტორს, ჰო ვარდს). ის შემ დეგ 
აღ მო ა ჩენს სიყ ვა რულ სა და პო ტენ ცი ურ ფი ზი კურ 
თუ ემო ცი ურ კმა ყო ფი ლე ბას სოფ ლურ ცხოვ რე
ბა ში მე ბა ღის, რონ კირ ბის სა ხით (რომლის რე
ზო ნან სი ქან თ რი ქლა ბის სამ ყა რო ში სო ცი ა ლუ რი 
მი უ ღებ ლო ბი დან გა და ი ნაც ვ ლებს ბუ ნე ბას თან 
ჰარ მო ნი ა ში მყო ფი, და მო უ კი დე ბე ლი კა ცის კენ, 
ძველ წის ქ ვილ თან რომ ზრდის ხე ებს). კე რის მი
ერ კლა სობ რი ვი ბა რი ე რის დარ ღ ვე ვა აირეკ ლავს 
სექ სუ ა ლუ რი ტა ბუ ე ბის კი დევ უფ რო ღრმად შემ
ზა რავ ტრან ს გ რე სი ას მე გობ რე ბი სა და შვი ლე ბის 
თვალ ში. მის მი ერ იმის აღ მო ჩე ნა, რომ შე საძ ლე
ბე ლი ა, ბედ ნი ე რი იყოს, ამოტ რი ალ დე ბა, რად გან 
ის ნებ დე ბა ზე წო ლას და მი ა ტო ვებს რო ნის, რაც 
„ავადმყოფობასთან ბრძო ლით” მთავ რ დე ბა. ექი
მი მას წარ მა ტე ბის გზა ზე აყე ნებს თვით შე მეც
ნე ბი სა და ჰე ფი ენ დის სა შუ ა ლე ბით, მაგ რამ ბე
დის ირო ნი ით შებ რუ ნე ბულ deus ex machinaში 
(„მანქანიდან გა მო სუ ლი ღმერ თი”, რედ. შე ნიშ ვ ნა) 
კე რი სა და რო ნის ნე ტა რე ბა გა და ი დე ბა რო ნის 
უბე დუ რი შემ თხ ვე ვის გა მო (რომელსაც მი სი სი
ხა რუ ლი იწ ვევს კე რის შო რი დან და ნახ ვი სას). ფა
რუ ლი ჩრდი ლი ირი ბად გა და ე ფა რე ბა მა თი სიყ ვა
რუ ლის სრულ ყო ფილ, ბედ ნი ერ მი ღე ბას, თუმ ცა, 
რო ცა დი ლით და რა ბე ბი იღე ბა, რეპ რე სი ის ცი ვი, 
მძი მე შუ ქი ეკ რან ზე იც ვ ლე ბა იმე დი სა და სი ა მოვ
ნე ბის თბი ლი გა ნა თე ბით. 

ჯონ ჰა  ლი  დეი გა  მო  ყოფს დი  ქო  ტო  მი  ის მნიშ  
ვ   ნე  ლო  ბას ახა  ლი ინ   გ   ლი  სის თა  ნა  მედ   რო  ვე სა 
ზო  გა  დო  ე  ბას – სა  დაც ფილ   მი თა  მაშ   დე  ბა – და 
„ტოროსა და ემერ   სო  ნის სახლს” (ამერიკელი ესე
ის ტი და ფი ლო სო ფო სი, ტრან ს ცენ დენ ტა ლიზ მის 
ფუ ძემ დე ბე ლი რალფ ვალ დო ემერ სო ნი და მი სი 
მო წა ფე, ესე ის ტი და პო ე ტი ჰენ რი დე ვიდ ტო
რო, რომ ლის ფი ლო სო ფია ემ ყა რე ბა ბუ ნებ რივ 
გა რე მო ში მარ ტი ვი ყო ფის იდე ას) შო  რის, სა  დაც 
რო  ნი ცხოვ   რობს. „ჰადსონი და მი  სი ხე  ე  ბი ამე 
რი  კის წარ   სუ  ლი  ცაა და ამე  რი  კის იდე  ა  ლე  ბიც. 
ის იდე  ა  ლე  ბი, რომ   ლე  ბიც ახ   ლა მი  უღ   წე  ვე  ლი  ა...” 
ამ   გ   ვა  რად, ფილ   მი დამ   ყა  რე  ბუ  ლია ამე  რი  კულ 
ტრა  დი  ცი  ა  ში აღი  ა  რე  ბულ წი  ნა  აღ   მ   დე  გო  ბა  ზე. თა 
ნა  მედ   რო  ვე რე  ა  ლო  ბი  სა და იდე  ა  ლის შე  რი  გე  ბა 
შე  საძ   ლე  ბე  ლია მხო  ლოდ კე  რის სიზ   მარ   ში ჩა  ძირ  
ვით, რო  მე  ლიც – თით   ქოს მი  სი რე  ა  ლუ  რი ეფე  მე 
რუ  ლი ბუ  ნე  ბის ხაზ   გა  სას   მე  ლად – ბო  ლოს იმ   ს   ხ   ვ  
რე  ვა რო  ნის უბე  დუ  რი შემ   თხ   ვე  ვით. 

რო გორ შე იძ ლე ბა ქალ სა და კაცს შო რის აღ დ

გეს პრი მი ტი უ ლი ეკო ნო მი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი და 
შრო მის გა და ნა წი ლე ბა, რო ცა კა ცი სა წოლ საა მი
ჯაჭ ვუ ლი და უუნა რო ა? რო გორ უნ და გა და ლა ხოს 
ზრდას რუ ლი შვი ლე ბის დე დამ ტა ბუ მი სი სექ სუ ა
ლუ რი აქ ტი ვო ბის გაგ რ ძე ლე ბა ზე „ცივილიზებულ 
სა ზო გა დო ე ბა ში”, რო ცა მი სი სურ ვი ლის ობი ექ
ტი დაყ ვა ნი ლია ბავ შ ვის მაგ ვარ არ სე ბა ზე, მის გან 
მზრუნ ვე ლო ბას რომ ითხოვს? 

სხვა ფილ მებ ში – ყველაფერი, რა საც მო ვი სურ-
ვებ (All I Desire), ცხოვრების იმი ტა ცი ა (Imitation of 
Life) და წარწყმედილი ან გე ლო ზე ბი – სირ კი ირო
ნი უ ლად აჩ ვე ნებს და არ თუ ლებს დე დის უწყ ვე ტი 
სექ სუ ა ლო ბის თე მას. ქა ლე ბი პრო ფე სი ო ნა ლუ რად 
მოქ მე დე ბენ (ლავერნის პა რა შუ ტით ხტო მის სიღ
რ მი დან წარწყმედილ ან გე ლო ზებ ში ლო რას ვარ ს
კ ვ ლა ვო ბის სი მაღ ლემ დე ცხოვრების იმი ტა ცი ა ში) 
და იზი და ვენ კა ცე ბის მზე რა სა და ბრბოს ცნო ბის
მოყ ვა რე ო ბას. მა თი პრობ ლე მე ბი გან ხი ლუ ლია 
სირ კის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ორაზ როვ ნე ბით, 
რო ცა ისი ნი ცდი ლო ბენ, მო უ რი დებ ლად გა მო ფი
ნონ თა ვი ან თი პრობ ლე მე ბი, რამ დე ნა დაც ეს შე უძ
ლი ათ. მე ო რე მხრივ, კე რის არ აქვს ჰე რო ი კუ ლი ან 
ექ ს ჰი ბი ცი ო ნის ტუ რი თვი სე ბე ბი, ამი ტომ ქა ლა ქის 
მზე რა და ჭო რე ბი იწ ვევს მის სირ ცხ ვი ლით ტან ჯ
ვას. ძა ლი ან იშ ვი ა თად ხდე ბა, რომ მოქ მე დე ბა და 
თხრო ბა შორ დე ბა კე რის და რო ცა შორ დე ბა, ეს 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. კე რის მე გობ რე ბის მზე რა სა რას 
წვე უ ლე ბა ზე მა ნამ დე ჩნდე ბა სცე ნა ში, სა ნამ კე რი 
და რო ნი შე მოვ ლენ. კა მე რა იღებს ავ ხორ ცი ვუ ა ი
ე რიზ მით, რო მე ლიც შუ ახ ნის ქა ლის ახალ გაზ რ და 
კაც თან სექ სუ ა ლურ კავ შირს გა და აქ ცევს სა ჯა რო 
უხამ სო ბის აქ ტად (ეს ხე დი შემ დეგ გა მო ხა ტუ ლი 
და კა რი კა ტუ რი ზე ბუ ლია კე რი ზე მთვრა ლი ჰო
ვარ დის თავ დას ხ მი სას).

შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რომ მე ლოდ რა მას 
აქვს იდე ო ლო გი უ რი ფუნ ქ ცი ა, ზე და პირ ზე და
ა მუ შა ოს კონ კ რე ტუ ლი წი ნა აღ მ დე გო ბე ბი და 
ისი ნი ეს თე ტი კურ ფორ მა ში წარ მო ა ჩი ნოს. თუმ
ცა მარ ტი ვი გან ს ხ ვა ვე ბა შე იძ ლე ბა გა კეთ დეს იმ 
გზებს შო რის, თუ სა ბო ლო ოდ რო გორ გა და იჭ რე
ბა შე უ თავ სე ბე ლი სო ცი ა ლუ რი და სექ სუ ა ლუ რი 
დი ლე მე ბი, მა გა ლი თად, ფილ მ ში სახლი გო რაკ-
ზე და რო გორ ვერ ხერ ხ დე ბა ეს, მა გა ლი თად, 
ფილ მ ში ყველაფერი, რაც ზე ცი დან დაშ ვე ბუ-
ლი ა. თით ქოს და ნა რა ტივ ში ქა ლუ რი პერ ს პექ ტი
ვის დო მი ნი რე ბის ფაქ ტი იწ ვევს სი ჭარ ბეს, რაც 
აფერ ხებს კმა ყო ფი ლე ბას. თუ მე ლოდ რა მა წარ
მო სახ ვით გა საქ ცევს სთა ვა ზობს იდენ ტი ფი ცი
რე ბულ ქა ლებს აუდი ტო რი ა ში, ილუ ზია იმ დე ნად 
ძლი ე რა დაა გა ჯე რე ბუ ლი ად ვი ლად ამო საც ნო ბი, 
რე ა ლუ რი და ჩვე უ ლი სი ტუ ა ცი ე ბით, რომ გაქ ცე
ვა უფ რო ახ ლოს არის ოც ნე ბას თან, ვიდ რე ზღა
პარ თან. ჰო ლი ვუ დის ფილ მე ბი, რომ ლე ბიც გა კე
თე ბუ ლია ქა ლი მა ყუ რებ ლის თ ვის, ჰყვე ბა ამ ბავს 
წი ნა აღ მ დე გო ბებ ზე და არა შე რი გე ბა ზე. მა ში ნაც 
კი, თუ გმი რი ქა ლი გა უძ ლებს სა ზო გა დო ე ბის აშ
კა რა ზე წო ლას, სა ბო ლო ოდ მი სი არაც ნო ბი ე რი 
კა ნო ნე ბი მა ინც და ე წე ვა. 
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არ სე ბობს ფილ მე ბი მხატ ვ რე ბის შე სა ხებ, 
ფილ მე ბი, რო მელ თა სი უ ჟეტ შიც ჩნდე ბა 
ნა ხა ტე ბი და არ სე ბობს ფილ მე ბი კონ
კ რე ტუ ლი ნა ხა ტე ბის შე სა ხებ. პირ ველ 
კა ტე გო რი ა ში კი ნოს სა უ კუ ნო ვან მა ის

ტო რი ამ მოგ ვ ცა რამ დე ნი მე ფილ მი ვან გო გის შე
სა ხებ (გადაღებული პოლ კოქ სის, რო ბერტ ალ ტ

მა ნი სა და მო რის პი ა ლას მი ერ), დე რეკ ჯარ მე ნის 
კარავაჯოში კი ვნა ხეთ ან ტი მი თი მი თი სა შე მოქ
მე დე ბი თი გე ნი ო სის შე სა ხებ, რო მე ლიც თა ვი სი 
ხე ლოვ ნე ბით იტან ჯე ბა. 

ნა ხა ტე ბი და გან სა კუთ რე ბით და ხა ტუ ლი 
პორ ტ რე ტე ბი უხ ვად გვხვდე ბა 1940იანი წლე ბის 
ჰო ლი ვუ დის მე ლოდ რა მე ბის ეგ რეთ წო დე ბულ 

თარგმანში დაკარგულები

ფერ წე რის გარ შე მო და 
„კინოს და სას რუ ლი“

   ჟაკ რი ვე ტის ლამაზი ონავ რის (La Belle Noiseuse) შე სა ხებ
თო მას ელ ზა სე რი

Sight & Sound 1992
 თარ გ მ ნა და შე ნიშ ვ ნე ბი და ურ თო ლე ვან აბ დუ შე ლიშ ვილ მა
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ქალ თა პა რა ნო ი ის ციკ ლ ში, ისე ვე რო გორც 1950
იანი წლე ბის “ფილმნუარებში“: რებეკა (Rebec-
ca) და ეჭვი (Suspicion), ლაურა (Laura) და ქა ლი 
ფან ჯა რა ში (Woman in the Window ), ორი მი სის 
ქე რო ლი (The Two Mrs Carrols) და უცხო ადა მი-
ა ნე ბი მა ტა რე ბელ ში (Strangers on a Train). ასე თი 
პორ ტ რე ტე ბი უამ რავ ასო ცი ა ცი ას აჩენს: ნა წი
ლობ რივ ის ტო რი ულს (ისინი ხში რად მი უ თი თე ბენ 
მოქ მე დე ბის ად გილ სა და დრო ზე, ასე ვე ჟან რ ზე: 
გო თი კა), ნა წი ლობ რივ სო ცი ა ლურს (საგნებისა 
და ადა მი ა ნე ბის სამ ყა რო ში ნა ხა ტი ყო ველ თ ვის 
ექ ს ტ რა ვა გან ტუ რი ა), ნა წი ლობ რივ ეკო ნო მი კურს 
(ვინც ნა ხატს ფლობს, მას და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ
ლე ბა აქვს საჩ ვე ნებ ლად, რაც იმას ნიშ ნავს, რომ 
ნა ხა ტი ხში რად სო ცი ა ლურ კლას ზეც მი უ თი თებს) 
და ბო ლოს, კო ნო ტა ცი ე ბი გარ და უ ვა ლად სექ სუ ა
ლუ რია (სილამაზე და ფა ტა ლუ რო ბა, სრულ ყო ფი
ლე ბა, ქა ლი – სურ ვი ლის მი უწ ვ დო მე ლი ობი ექ ტი). 

რთუ ლი სათ ქ მე ლი ა, რო მელ კა ტე გო რი ას 
მი ე კუთ ვ ნე ბა ჟაკ რი ვე ტის ლამაზი ონა ვა რი (La 
Belle Noiseuse). რო გორც ჩანს, ყუ რადღე ბა თა
ნაბ რად ნა წილ დე ბა არ ტის ტ ზე, პორ ტ რეტ ზე 
(რომლის სა ხელ წო დე ბაც ფილ მის სა თა ურ შია გა
მო ტა ნი ლი) და ნა ხატ ზე, რო გორც მა ტე რი ა ლურ 
არ ტე ფაქ ტ სა და პრო დუქ ტ ზე. რი ვე ტის სუ რათ
ში თა ვად შე მოქ მე დე ბის პრო ცე სი ხაზ გას მუ ლია 
ისე, რო გორც არ ცერთ სხვა ფილ მ ში. რე ჟი სო
რი გვაჩ ვე ნებს მხატ ვ რის მძი მე შრო მას ნა ხა ტის 
შექ მ ნის პრო ცეს ში (ჩვენ გა მუდ მე ბით ჩაგ ვეს
მის კაწ ვ რის მაგ ვა რი ხმა, რო მელ საც მხატ ვ რის 
კა ლა მი გა მოს ცემს ფურ ცელ ზე შე ხე ბი სას) და 
ძვლე ბის და მამ ს ხ ვ რე ველ, კი დუ რე ბის გა დამ გ
რეხ პო ზებს, რო მელ თა მი ღე ბა მო დელს უწევს. 
ფილ მის სი უ ჟე ტი საკ მა ოდ მარ ტი ვი ა: ცნო ბი ლი 
მხატ ვა რი ედუ არდ ფრენ ჰო ფე რი (მიშელ პი კო ლი) 
შე მოქ მე დე ბით კრი ზისს გა ნიც დის. მი სი დი ლე
რი პორ ბუ სი (ჟილ არ ბო ნა) მხატ ვარს არ წ მუ ნებს, 
მი უბ რუნ დეს ათი წლის წინ მი ტო ვე ბულ ტი ლოს 
სა ხელ წო დე ბით ლამაზი ონა ვა რი ახა ლი მო დე
ლის მა რი ა ნას (ემანუელ ბე ა რი) დახ მა რე ბით, რო
მე ლიც ახალ გაზ რ და პერ ს პექ ტი უ ლი მხატ ვ რის 
ნი კო ლა სის (დევიდ ბურ შ ტა ი ნი) შეყ ვა რე ბუ ლი ა. 
წყვი ლი გა დაწყ ვეტს, ეწ ვი ოს იმ ად გილს, სა დაც 
ფრენ ჰო ფე რი ცხოვ რობს. ნი კო ლასს სურს ნა ხოს, 
სად და რო გორ ცხოვ რობს დი დი ოს ტა ტი. მა რი ა
ნა თა ვი დან აღ შ ფოთ დე ბა, თუმ ცა ბო ლოს მა ინც 
თან ხ მ დე ბა, იყოს ფრენ ჰო ფე რის ნა ტუ რა და ხუთ 
დღე ში ნა ხა ტი სრულ დე ბა. ლი ზი (ჯეინ ბირ კი ნი), 
ფრენ ჰო ფე რის ცო ლი და მი სი ყო ფი ლი ფა ვო რი
ტი ნა ტუ რა, თავ და პირ ვე ლი ლამაზი ონა ვა რი ა, 
რო მელ საც, ერ თი მხრივ, სურს, რომ მის მა მე უღ
ლემ შე მოქ მე დე ბი თი კრი ზი სი დაძ ლი ოს, თუმ ცა, 
მე ო რე მხრივ, ეში ნი ა, მი სი ად გი ლი მა რი ა ნამ არ 
და ი კა ვოს. მაგ რამ მან იცის, რომ ფრენ ჰო ფე რი 
ჯენ ტ ლ მე ნია და თან მას არ აქვს სექ სუ ა ლუ რი 
ინ ტე რე სი მა რი ა ნას მი მართ. თუმ ცა მხატ ვა რი 
შემ თხ ვე ვი თი, ზოგ ჯერ სას ტი კი და სა ბო ლო ოდ 
საკ მა ოდ სა დის ტუ რი მე თო დე ბით მა ნი პუ ლი რებს 

თა ვის ნა ტუ რა ზე მუ შა ო ბის პრო ცეს ში. მაგ რამ 
ახალ გაზ რ და ქალს ეს სრუ ლე ბით არ აღელ ვებს. 
მა რი ა ნა, უდი დე სი წნე ხის მი უ ხე და ვად, ძა ლი ან 
მშვი დი და გა წო ნას წო რე ბუ ლი ა. ორი ვე წყვი ლი 
ემო ცი ურ კრი ზისს გა ნიც დის. კრი ზი სი გა ცი ლე
ბით ღრმა და სე რი ო ზუ ლია ხან დაზ მუ ლი წყვი
ლის თ ვის, რად გან ფრენ ჰო ფე რი და არ წ მუ ნებს 
ლიზს, რომ ნა ხა ტის დას რუ ლე ბა არ ცერთ მათ
განს არ გა ა თა ვი სუფ ლებს უსი ცოცხ ლო და რუ ტი
ნუ ლი ყო ფი სა გან. ლამაზი ონავ რის დას რუ ლე ბის 
აღ სა ნიშ ნა ვად პორ ბუ სი წვე უ ლე ბას მო აწყობს. 
წვე უ ლე ბა ფრენ ჰო ფე რის სახ ლის ეზო ში გა ი
მარ თე ბა. ახალ გაზ რ და წყვი ლი შორ დე ბა ერ თ მა
ნეთს, მა ნამ დე კი ნი კო ლა გა მო უტყ დე ბა ფრენ
ჰო ფერს, რომ მი სი ახა ლი ნა მუ შევ რით არც თუ 
ისე მო ხიბ ლუ ლი ა. თუმ ცა ნი კო ლამ არ იცის, რომ 
ნა ხა ტი, რო მე ლიც მან ნა ხა, არ არის ნამ დ ვი ლი 
ლამაზი ონა ვა რი. ეს ის ნა ხა ტი ა, რო მე ლიც ფრენ
ჰო ფერ მა წი ნა ღა მით და ხა ტა. თუმ ცა ამ ფაქ ტით 
გა ო ცე ბუ ლი და შე წუ ხე ბუ ლი არც მა რი ა ნა ჩანს.

შე საძ ლო ა, რი ვეტს სურს, რომ მი სი ფილ მი 
ასე აღ ვიქ ვათ: ფრენ ჰო ფე რის ბრძო ლა სა კუ თა რი 
ში შე ბი სა და შფოთ ვე ბის და საძ ლე ვად, ბრძო ლა 
მუ ზას თან და ან გე ლოზ თან, რა თა შთა მო მავ ლო
ბას და უ ტო ვოს თა ვი სი ხედ ვის არ სი, ნა წარ მო ე ბი, 
რო მე ლიც ყვე ლაფ რის მთქმე ლი იქ ნე ბა. ფრენ ჰო
ფე რი გან მარ ტოვ და თა ვის ბნელ სა ხე ლოს ნო ში, 
მა შინ რო ცა გა რეთ ბუ ნე ბა ზაფხუ ლის დად გო მას 
გვამ ც ნობს. ტრა გი კუ ლი ირო ნი ა ა, რომ მი უ ხე
და ვად დი დი მსხვერ პ ლი სა და ტკი ვი ლი სა, რაც 
ფრენ ჰო ფერ მა სა კუ თარ თავს და მის გარ შე მომ
ყოფთ მი ა ყე ნა, არ სე ბობს შე დევ რი, რო მელ საც 
ვე რა ვინ ნა ხავს და რომ ლის გა ნაც არა თუ მა ტე რი
ა ლურ, სუ ლი ერ საზ რ დო საც ვერ მი ი ღებ. ფრენ
ჰო ფე რი მო დერ ნის ტია მო დერ ნიზ მის შემ დეგ, 
ყვე ლა ზე მე ტად სე მუ ელ ბე კე ტის კო მენ ტარს 
მახ სე ნებს ბრამ ვან ველ დე ზე ოთხ დი ა ლოგ ში 
ჟორჟ დი უ ტუ ის თან: “არაფერია და სა ხა ტი, არა
ფე რი ა, რი თაც და ხა ტავ და არა ფე რი რჩე ბა სა კე
თე ბე ლი, გარ და ხატ ვი სა“.

ალ ბათ რი ვეტს (იქამდე ბევ რის თ ვის უც ნობ 
რე ჟი სორს, მის ქვე ყა ნა შიც კი) სურ და, სა კუ თა
რი თა ვი გა მო ე ცა და ჟან რ ში, რო მე ლიც ფრან გულ 
კი ნო ში ერიკ რო მერ მა და ამ კ ვიდ რა. ლამაზი ონა-
ვა რი შე საძ ლოა იყოს ერ თ ერ თი იმ მორალური 
ზღაპ რე ბი დან, რომ ლე ბიც რო მერ მა სა კუ თა რი 
ხელ წე რის ნიშ ნად და ხა რის ხის გა რან ტი ად აქ
ცი ა. რი ვე ტის ფილ მის შეკ რუ ლი ფა ბუ ლა1, ფორ
მა ლუ რი სი მეტ რია და სუფ თა ირო ნი ა, მკა ფი ოდ 
გა მო ხა ტულ სცე ნე ბად და მოქ მე დე ბე ბად და ყო
ფა პა ტივს მი ა გებს ფრან გულ კლა სი კურ დრა მას 
და პირ ველ რიგ ში – ერიკ რო მერს. 

თუ ჯერ კი დევ არ სე ბობს ავ ტო რი, არ სე ბობს 

ლამაზი ონავარი – 30

1 Tight plotting  ტერ მი ნი გა მო ი ყე ნე ბა ისეთ ფილ მებ თან მი
მარ თე ბით, სა დაც რე ჟი სო რი სა გულ და გუ ლოდ მიჰ ყ ვე ბა 
სი უ ჟე ტურ ხაზს და ის, რაც ფილ მ ში ხდე ბა თუ ჩანს, ყვე
ლა ფე რი თხრო ბის ნა წი ლი ა, ყო ველ გ ვა რი გა დახ ვე ვე ბი სა 
და ალე გო რი ე ბის გა რე შე.
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შან სიც, რომ პრაქ ტი კა ში გა მო ი ყე ნო რე ჟი სო
რუ ლი უნარ  ჩ ვე ვე ბი, აკ ვი ა ტე ბე ბი, ალუ ზი ე ბი 
და ერ თ მა ნეთს შე უ თავ სო ჯვა რე დი ნი გა და ძა ხი
ლე ბი და ინ ტერ ტექ ს ტე ბი : სხვა სიტყ ვე ბით რომ 
ვთქვათ, მი ვე სალ მოთ ხე ლო ვანს და მის გა ნუ
მე ო რე ბელ ხელ წე რას. ის, რაც რი ვე ტის ად რე
ულ ფილ მებ ში სტრუქ ტუ რი რე ბის პრინ ცი პი იყო 
– კერ ძოდ, თე ატ რის გა მო ყე ნე ბა, სპექ ტაკ ლის 
რე პე ტი ცი ა, შო უ, რომ ლის დრო საც პერ სო ნა ჟე ბი 
აღ მო ა ჩე ნენ რა ღაც – გარ და უ ვა ლად მტკივ ნე ულ 
– ჭეშ მა რი ტე ბას სა კუ თარ თავ ზე – აქ არის მხატ
ვ რო ბის ფუნ ქ ცი ა, თი თო ე ულ ეპი ზოდ ში და პი რის
პი რე ბა ხე ლოვ ნე ბა სა და ცხოვ რე ბას, კლა სი კურ
სა და პი რად ახი რე ბას, ოფი ცი ა ლურ წეს რიგ სა 
და ანარ ქი ას შო რის. თა ვად რი ვეტ მა ამ პრინ ციპს 
უწო და “პარალელური ცხოვ რე ბა“ და პრაქ ტი კუ
ლად მი სი ყვე ლა ფილ მი იღებს ერთ კონ კ რე ტულ 
თე მას, რო მე ლიც შემ დ გომ გა და ი წე რე ბა ან გა და
ი ფა რე ბა მის სხვა ფილ მ ში. 

ლამაზი ონა ვა რი უდა ვოდ სა ავ ტო რო ფილ
მი ა, მაგ რამ ის ფაქ ტი, რომ ამ სტა ტუსს ასე და ჟი
ნე ბით გა მო ფენს, გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ ის იმად 
უნ და მი ვიჩ ნი ოთ, რის “წაკითხვაც არ შე იძ ლე ბა”. 
1980იანი წლე ბის შუ ი დან მო ყო ლე ბუ ლი სტა ბი
ლუ რად იზ რ დე ბა (შესანიშნავი) წიგ ნე ბის რა ო დე
ნო ბა კი ნო სა და მხატ ვ რო ბის შე სა ხებ, და წე რი ლი 
ფრან გი კრი ტი კო სე ბი სა და აკა დე მი კო სე ბის მი
ერ: მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არც ბრძო ლაა ნახ
სე ნე ბი და არც კრი ზი სი, ამ ესე ე ბის უმე ტე სო ბა 
აყა ლი ბებს აზრს, უნ და ვუ ყუ როთ თუ არა კი ნოს 
ფერ წე რის პერ ს პექ ტი ვი დან? ეს გარ კ ვე ულ წი
ლად გვაბ რუ ნებს ელი ფო რის და ან დ რე ბა ზე ნის 
მი ერ 194050იანი წლე ბის ხე ლოვ ნე ბის ის ტო
რი ა სა და კი ნო ხე ლოვ ნე ბის არ ს ზე გა მოთ ქ მულ 
მო საზ რე ბებ თან, რო მელ თა პირ და პი რი კითხ ვა 
იყო: არის თუ არა კი ნო ხე ლოვ ნე ბა და თუ არის, 
რო გორ უკავ შირ დე ბა ის ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ
გებს? ხომ არ მო ვი და იმის დრო, რომ შევ ც ვა
ლოთ კუთხე და მხატ ვ რო ბას კი ნოს პერ ს პექ ტი
ვი დან შევ ხე დოთ? 

“კრიზისი”, რო მე ლიც ინ გ ლის ში 1960იანი 
წლე ბი დან პოპ  კულ ტუ რის, ავან გარ დის, მა ღა
ლი ხე ლოვ ნე ბი სა და მაღ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
ბედს შე ე ხე ბო და და დე ბა ტებ ში რეპ რე ზენ ტა ცი
ის, მოხ მა რე ბი სა და “მაყურებლობის” თე მას წარ
მო ად გენ და, საფ რან გეთ ში კი ნოს მა ტე რი ა ლუ
რი, ლინ გ ვის ტუ რი და ფსი ქი კუ რი მხარ და ჭე რის 
შე სა ხებ გან ს ჯის საგ ნად იქ ცა – ეს ყვე ლა ფე რი 
კი იმით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ ფო ტოგ რა
ფი უ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა აღარ მი იჩ ნე ო და მე დი უ
მის თა ვის თა ვად ცხად სა ფუძ ვ ლად და ამი ტო მაც 
გაქ რა ყო ველ გ ვა რი ინ დექ სუ რი კავ ში რი რე ა ლო
ბა სა და გა მო სა ხუ ლე ბას შო რის. სწო რედ ამ ფონ
ზე შე უძ ლია ფერ წე რას, გან ს ხ ვა ვე ბით ელექ ტ რო
ნუ ლი და ციფ რუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბის გან, გახ დეს 
ფუნ და მენ ტუ რი გა გე ბით მე ტა ფო რა კი ნოს თ ვის 
(როგორც მე დი უ მი, და კავ ში რე ბუ ლი ფო ტოგ რა
ფი ის ის ტო რი ას თან). 

კაიე დიუ სი ნე მას 19701980იანი წლე ბის 
ერ თ ერ თ მა ყვე ლა ზე გა მორ ჩე ულ მა კი ნოკ რი ტი
კოს მა სერჟ და ნე იმ 1987 წელს ჟურ ნა ლი და ტო ვა 
და გახ და ყო ველ დღი უ რი გა ზე თის ლიბერასიონის 
მე დი ის კრი ტი კო სი. მი სი ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა 
შე ე ხე ბო და ტე ლე ვი ზი ის, რეკ ლა მის, კო მერ ცი უ
ლი ვი დე ო ე ბის გან ხილ ვა სა და შე ფა სე ბას. და ნე
იმ თა ვი სი ერუ დი ცი ი თა და კრი ტი კუ ლი აზ როვ
ნე ბის უნა რით ახა ლი სტან დარ ტე ბი და ამ კ ვიდ რა 
ფრან გულ ჟურ ნა ლის ტი კა ში. 

და ნეი ალ ბათ ყვე ლა ზე რა დი კა ლუ რია მათ 
შო რის, ვინც ფიქ რობს, რომ კი ნოს თ ვის ვა ლის 
დაბ რუ ნე ბის დრო ა: მან (კინომ) გვას წავ ლა, რო
გორ შეგ ვე ხე და სამ ყა როს თ ვის, ახ ლა ჩვენ უნ
და ვის წავ ლოთ, რო გორ შევ ხე დოთ ხე ლოვ ნე
ბის სხვა დარ გებს და მე დი ას კი ნოს ლინ ზე ბის 
დახ მა რე ბით. მაგ რამ კი ნო იმ დე ნად ნა ტუ რა ლი
ზე ბუ ლი, კულ ტუ რუ ლად ინ ტერ ნა ლი ზე ბუ ლი ა, 
რომ არ სე ბი თად არ სად არის და ამავ დ რო უ ლად 
ყველ გან არის. თით ქ მის უკ ვე ას წ ლი ა ნი ის ტო რი
ის მან ძილ ზე ის გახ და სი მარ თ ლის, სა ხელ დობრ 
ჩვე ნი სი მარ თ ლის ფორ მა. ის, რაც და ნე ის ჰქონ
და მხედ ვე ლო ბა ში, და დას ტურ და BBC2 Moving 
picturesის ბო ლო გა მოშ ვე ბა ში, რო მე ლიც ჟან 
ვი გოს ხსოვ ნას მი ეძღ ვ ნა. ბერ ნარ დო ბერ ტო
ლუ ჩის სთხო ვეს, ესა უბ რა ჟან ვი გოს ატალანტას 
(L’atalante, 1934) შე სა ხებ. იტა ლი ე ლი რე ჟი სო რი 
აღ წერს ფილმს, რო გორც რე ა ლო ბას, რო მე ლიც 
თა ვის თა ვად არ სე ბობს. რე ა ლო ბას, რო მე ლიც 
არ სე ბობს სხვა რე ა ლო ბებ თან ერ თად. მან სა უ
ბა რი და ას რუ ლა იმით, რა საც თა ვად “თხევადი 
კი ნო” უწო და – ეს გან სა კუთ რე ბით და მა ფიქ რე
ბე ლი ცნე ბა ა. 

ბერ ტო ლუ ჩის ან და ნე ის მსგავ სად, ჩვენ შეგ
ვიძ ლია აღ ვიქ ვათ ფილ მე ბი, რო გორც მოვ ლე
ნე ბი, რომ ლე ბიც თა ვად გან ვი ცა დეთ, გა მოც
დი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც გა ნუ ყოფ ლად ჩვე ნია და, 
შე სა ბა მი სად, აღ ვიქ ვათ კი ნო გა მო სა ხუ ლე ბა, 
რო გორც მა ტე რი ა ლუ რი ფაქ ტი. კი ნომ ხე ლი შე
უწყო ის ტო რი ის ტვირ თის ზიდ ვას ან შექ მ ნა ამის 
ილუ ზი ა, მაგ რამ ასე ვე დაგ ვი ტო ვა ორ მა გი ან 
პა რა ლე ლუ რი ცხოვ რე ბა, რო მე ლიც ჩრდი ლავს 
სხვა, შე საძ ლოა გა ცი ლე ბით უფ რო ილუ ზო რულ 
სამ ყა როს.

ის, რომ რი ვე ტის ფილ მე ბი – სცენები პა რა-
ლე ლუ რი ცხოვ რე ბი დან – ფრან გულ დე ბა ტებ ში 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ად გილს იკა ვებს, გა საკ ვი რი არ 
არის, თუ გა ვიხ სე ნებთ მის საწყი სებს. ახალ გაზ
რ და ინ ტე ლექ ტუ ა ლი ჟაკ რი ვე ტი (გოდართან 
ერ თად) იყო ბა ზე ნის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე ურ ჩი 
მო წა ფე. სა ინ ტე რე სო ა, ვის მხა რეს იდ გა ახალ
გაზ რ და რი ვე ტი: მათ მხა რეს, ვი საც “სჯეროდა 
რე ა ლო ბის“, თუ მათ მხა რეს, ვი საც “სჯეროდა გა
მო სა ხუ ლე ბის“? ჰო ვარდ ჰო უქ სი სა და ჰიჩ კო კის, 
ასე ვე ფრიც ლან გის ქო მა გი რი ვე ტი ყო ველ თ ვის 
მერ ყე ობ და უილი ამ უაილე რის და ბა ზე ნის ფა ვო
რი ტის ოტო პრე მინ გე რის კლა სი კურ კი ნო სა და 
უფ რო უჩ ვე უ ლო ჰო ლი ვუდს შო რის. მას ფრიც 
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ლან გის დაუჯერებელი სი მარ თ ლე (L’invraisem-
blable vérité, ფრიც ლან გის ფილ მის Beyond a 
Reasonable Doubt’ის ფრან გუ ლი სა ხელ წო დე ბა) 
ერ ჩია რო სე ლი ნის “ჩაურეველ რე ა ლო ბას“.

რი ვე ტის ფილ მის სხვა დას ხ ვა ას პექ ტი მახ
სენ დე ბა იმის მხარ და სა ჭე რად, რომ ის წა ვი
კითხოთ, რო გორც გა ნაცხა დი ავ ტო რად ყოფ ნის 
შე უძ ლებ ლო ბის და, ამას თა ნა ვე, აუცი ლებ ლო ბის 
შე სა ხებ. პირ ვე ლი, ეს არის ავ თენ ტუ რო ბი სა და 
ორი გი ნა ლის სა კითხი. ის, რაც ლამაზ ონა ვარ ში 
ერ თი შე ხედ ვით ძველ მო დუ რი ან იქ ნებ ნა ი ვუ რი ა, 
არის ავ თენ ტუ რო ბის შეგ რ ძ ნე ბა ფილ მის უმე ტეს 
ნა წილ ში, სა ნამ ფრენ ჰო ფე რი მშვი დად და მე თო
დუ რად იტყუ ებს თავს ლამაზი ონავ რის სა მუ და
მოდ გა და მალ ვით. მხო ლოდ მან (ფრენჰოფერმა) 
და მა ყუ რე ბელ მა იცი ან ათ წ ლი ა ნი შე მოქ მე დე
ბი თი აგო ნი ის ნა ყო ფის, ნამ დ ვი ლი (ორიგინალი) 
ლამაზი ონავ რის ად გილ მ დე ბა რე ო ბა. სა მი ქა ლის 
გარ და (რომელიც არ სა უბ რობს) არა ვის უჩ ნ დე ბა 
ეჭ ვი ფრენ ჰო ფე რის თაღ ლი თო ბის შე სა ხებ, რო
მელ მაც ორი გი ნა ლი ერთ ღა მე ში და ხა ტუ ლი ყალ
ბი ნა ხა ტით ჩა ა ნაც ვ ლა.

მე ო რე – დის კუ სია ავ ტორ ზე, სტილ სა და 
ხელ წე რა ზე. თუ ლამაზი ონა ვა რი მარ თ ლაც 
არის ავ ტო რის გან ცალ კე ვე ბუ ლი ავ ტო პორ ტ რე
ტი, რო გორც ავ თენ ტუ რი ხე ლოვ ნე ბის კულ ტუ
რუ ლი ხა ტი, ხელ წე რა თა ვის თა ვად ანაც ვ ლებს 
სტილს. რი ვე ტის ფილ მ ში ეს ხელ წე რა “საფლავს 
მიღ მა ა“2. გა ვიხ სე ნოთ, ვენ დერ სის ამერიკელი მე-
გო ბა რი (The American friend, 1977), სა დაც დე
ნის ჰო პე რი ყალბ ნა ხა ტებს ყი დის, გა ყალ ბე ბულს 
თა ვად მხატ ვ რის მი ერ, რომ ლის როლ საც გა მო
ჩე ნი ლი ამე რი კე ლი რე ჟი სო რი ნი კო ლას რეი ას
რუ ლებს. რი ვე ტის ფილ მის ერ თ ერთ ყვე ლა ზე 
დრა მა ტულ სცე ნა ში ფრენ ჰო ფე რის ცო ლი ღა მით 
მხატ ვ რის სა ხე ლოს ნო ში შე დის, უყუ რებს ლამაზი 
ონავ რის ნა ხატს (რომელიც ჩვენ არას დ როს გვი
ნა ხავს, გარ და ერ თი მო მენ ტი სა, რო დე საც ფე
ტი შის ტის მსგავ სად, რო მე ლიც ბარ ძა ყის ნა წილს 
უთ ვალ თ ვა ლებს, თვალს მოვ კ რავთ კარ მი ნის წი
თელს, რო დე საც ნა ხატ ზე გა და ფა რე ბუ ლი ფურ
ცე ლი წა მით აფ რი ალ დე ბა). ფრენ ჰო ფე რის ცო ლი 
შო კი რე ბუ ლია იმით, რაც და ი ნა ხა და მო უ ლოდ
ნე ლად, თით ქოს სრუ ლი ად გა უ აზ რებ ლად, ნა ხა
ტის გარ შე მო იწყებს სი ა რულს. მხატ ვ რის ხელ
მო წე რის ქვეშ ის ჯვარს დას ვამს, თით ქოს იმის 
დას ტუ რად, რომ ეს ნა ხა ტი მოჩ ვე ნე ბის მი ე რაა 
და ხა ტუ ლი. ეს ჟეს ტი ლამაზ ონა ვარს აახ ლო ებს 
ჰო რო რის ჟან რის ფილ მებ თან, გო თი კურ ზღაპ
რებ ში და ხა ტულ პორ ტ რე ტებ თან, რომ ლებ ზეც 
და საწყის ში ვი სა უბ რეთ. 

მე სა მე – დის კუ სია ოს ტა ტო ბის, შრო მი სა 
და ხან გ რ ძ ლი ვო ბის შე სა ხებ. ფილ მის უმე ტე სი 
ნა წი ლი ეთ მო ბა უშუ ა ლოდ ხატ ვის პრო ცესს. ის 
ფაქ ტი, რომ ლამაზ ონა ვარ ში ჩა დე ბუ ლი მთე ლი 

ეს ძა ლის ხ მე ვა (კალმით ფურ ც ლის ეს მტკივ ნე
უ ლი კაწ ვ რა, ეს კი ზე ბი, პო ზი რე ბა, ჯვარ ც მის 
ტოლ ფა სი ტკი ვი ლი, რო მელ საც გო გო ნას სხე
უ ლი გა ნიც დის) ფუ ჭი და ამაო გა მოდ გა, ალ ბათ 
უფ რო ირი ბი კო მენ ტა რია იმა ზე, თუ რა კავ ში
რი შე იძ ლე ბა იყოს თავ და უ ზო გავ შრო მა სა და 
მის ღი რე ბუ ლე ბას შო რის. ეს სა კითხი უკ ვე იყო 
უის ტ ლე რი სა და რეს კი ნის გან ს ჯის სა გა ნი და ის 
რჩე ბა თა ნა მედ რო ვე ო ბის არ სე ბით დე ბა ტა დაც, 
რაც გვაჩ ვე ნებს, რომ ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მო ე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბის (გამოფენის ან სო ცი ა ლუ რი გა მო
ყე ნე ბის) კო რე ლა ცია შრო მას თან (პერსონალური 
ტკი ვი ლი ან გო ნებ რი ვი ტან ჯ ვა), რო მე ლიც მის 
შექ მ ნას მოხ მარ და, დას რულ და.

მე ოთხე – კი ნო სა და მხატ ვ რო ბის შე ჯიბ-
რი „რეპრეზენტაციისთვის“. მსა ხი ობ  მ ხატ ვ რის 
ტან ჯ ვა კი ნო ში ოდ ნავ სა სა ცი ლო ა, რად გან კი
ნოს შე საძ ლებ ლო ბე ბი ავ ლენს იმას, რის კე ნაც 
მხატ ვა რი ის წ რაფ ვის – სი ნათ ლის გან სა კუთ რე
ბუ ლი ხა რის ხი, მხატ ვ რუ ლი ოს ტა ტო ბის ეფექ
ტი... შე სა ბა მი სად, ფილ მ ში ნაჩ ვე ნე ბი ნე ბის მი ე
რი მხატ ვ რუ ლი ტი ლო წარ მო ჩინ დე ბა, რო გორც 
ცუ დი ან ყალ ბი ხე ლოვ ნე ბა. ისე ჩანს, რომ კი ნო 
თით ქოს მას ხ რად იგ დებს მხატ ვ რო ბას და, ამა ვე 
დროს, პა ტივს სცემს მის კულ ტუ რულ სტა ტუსს. 
ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე შო კის მომ გ ვ რე ლი მო მენ ტი 
ჯონ ბერ გე რის ლამაზ ონა ვარ ში3 ის ეპი ზო დი ა, 
სა დაც პერ სო ნა ჟი ბო ტი ჩე ლის ტი ლოს სა ნა ხა
ვად ეროვ ნულ გა ლე რე ა ში მი დის, ჯი ბი დან იღებს 
Stanleyს ფირ მის და ნას და ჭრის კვად რატს ფას
და უ დე ბე ლი ტი ლო დან. ამ გ ვა რი გა მოც დი ლე ბის 
შემ დეგ ვერც ერ თი ნა ხა ტი ვერ გა უძ ლებს რეპ
რე ზენ ტა ცი ას კი ნო ში: კი დევ ერ თი მი ზე ზი, რის 
გა მოც ლამაზი ონა ვა რი ბო ლომ დე და ფა რუ ლი 
უნ და დარ ჩეს. 

და ბო ლოს, ქრო ნო მეტ რა ჟის ხან გ რ ძ ლი-
ვო ბა. სა ნამ გერ მა ნე ლი რე ჟი სო რე ბი, რო გო
რე ბიც არი ან სი ბერ ბერ გი და რა იტ ცი, ქრო
ნო მეტ რა ჟის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა ზე გა ა კე თებ დ ნენ 
არ ჩე ვანს (სატელევიზიო ფორ მატ ზე მო სარ გე
ბად ფილ მის ქრო ნო მეტ რა ჟის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
შემ ცი რე ბა უწევ დათ), რი ვე ტი ქმნი და დრო ში 
წარ მო უდ გენ ლად გა ჭი მულ ფილ მებს, დაწყე ბუ
ლი გიჟური სიყ ვა რუ ლი დან (L’amour fou, 1969), 
დამ თავ რე ბუ ლი Out 1ით (ფილმის ქრო ნო მეტ
რა ჟი 13 სა ათს შე ად გენს). ყვე ლა ფერს რომ თა ვი 
და ვა ნე ბოთ, ეს არის პა სუ ხი ევ რო პუ ლი არ ტ ჰა
უს ფილ მე ბის სა ჭი რო ე ბა ზე ჰო ლი ვუ დის ბლოკ
ბას ტე რულ მე დი ა ბ ლიც თან გა სამ კ ლა ვებ ლად. 
ამას თა ნა ვე, რი ვე ტის ფილ მე ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა 
წინ აყე ნებს მა ყუ რებ ლის ად გილ სა და ყუ რე ბის 
გა მოც დი ლე ბას, რაც არ გა მო რიცხავს მოწყე ნი
ლო ბას. რი ვე ტი ექ ს პე რი მენ ტე ბის მოყ ვა რუ ლი 
რე ჟი სო რი ა, მან იცის მრა ვა ლი ხერ ხი, თუ რო
გორ მი ი ზი დოს მა ყუ რებ ლის ყუ რადღე ბა ფილ მის 

ლამაზი ონავარი – 30

2 ეს იდი ო მა ავ ტორ მა გა მო ი ყე ნა ფრენ ჰო ფე რის ნა ხატ თან 
მი მარ თე ბით. მხატ ვარ მა და მარ ხა სა კუ თა რი ნა ხა ტი, მაგ
რამ მი სი სუ ლი კვლავ ცოცხა ლი ა.

3 ტე ლე კომ პა ნია BBCის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი სე რი ა ლი, რო
მე ლიც ჯონ ბერ გე რის წიგ ნის “დანახვის გზე ბის“ (Ways of 
Seeing) მო ტი ვებ ზეა აგე ბუ ლი.
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გამ ხ ს ნე ლი ეპი ზო დი დან ვე და რო დე საც მთა ვარ 
ობი ექ ტად მხატ ვ რო ბას ირ ჩევს, ის მა ყუ რე ბელს 
ფილ მის ყუ რე ბის გარ კ ვე ულ წესს სთა ვა ზობს: 
ჭვრე ტა, კვლე ვა, ბა ლან სი დის ტან ცი ა სა და სი
ახ ლო ვეს შო რის, სხვა დას ხ ვა სივ რ ცის ათ ვი სე ბა 
და “სურათში შეს ვ ლა“. აქ ცენ ტი რო გორც პრო
ცეს ზე, ასე ვე პრო დუქ ტ ზე აძ ლი ე რებს ამ პა რა
ლელს, ასე რომ ფილ მის ხან გ რ ძ ლი ვი მო ნაკ ვე თე
ბის მან ძილ ზე მა ყუ რე ბე ლი მარ ტო რჩე ბა თა ვის 
ფიქ რებ თან, “უყურებს, რო გორ შრე ბა სა ღე ბა ვი” 
– ეს თა ვის თა ვად არის ეს თე ტი კუ რი გა ნაცხა დი 
ციფ რუ ლი მე დი ის ეპო ქა ში.

მაგ რამ ლამაზი ონა ვა რი ასე ვე კონ კ რე ტუ
ლად ად გენს მა ყუ რებ ლო ბის ამ გან ს ხ ვა ვე ბულ 
ფორ მას და ამოკ ვეთს “სივრცულ ფორ მას” იმ 
დრო ი დან, რო მე ლიც მის სა ნა ხა ვად არის სა ჭი
რო. ხან გ რ ძ ლი ვო ბა ხდე ბა ავ ტო რის ერ თ ერ თი 
იარა ღი ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „დომინანტური კი ნოს” 
წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლა ში: ფილ მის ქრო ნო მეტ რა ჟი 
ვე რას გ ზით თავ ს დე ბა სა ტე ლე ვი ზიო ფორ მატ ში 
და, მე ტიც, მი სი ხან გ რ ძ ლი ვო ბა უტოლ დე ბა კი ნო
თე ატ რის სამ სე ანსს. ლამაზი ონა ვა რი ოთხ სა ათს 
გრძელ დე ბა, ერ თი მხრივ, ფილ მი უწყ ვე ტო ბის 
გან ც დას ბა დებს (საგულდაგულოდ და ყო ფი ლი 
ში ნა გა ნად დრა მა ტუ ლი მოქ მე დე ბე ბით), მე ო რე 
მხრივ კი, თით ქოს თა ვად ვე აცხა დებს ან ტ რაქტს 
მოქ მე დე ბებს შო რის. ამ რი გად, რო დე საც ფილ მ
ში დაღ ლი ლო ბის გან გა მო ფი ტუ ლი მო დე ლი იღ
ვი ძებს და სი გა რეტს ეწე ვა, მა ყუ რე ბელ მაც უნ და 
შე ის ვე ნოს და მხო ლოდ ამის შემ დეგ და უბ რუნ დეს 
სე ანსს. ლამაზი ონავ რის ხიბ ლი სწო რედ იმა ში 
მდგო მა რე ობს, რომ ავ ტორ მა ზუს ტად იცის, რა 
და რო გორ უნ და შეს თა ვა ზოს თა ვის მა ყუ რე ბელს 
და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ, იდე ა ში, ტე ლე ვი ზი
ის არ ქე ტი პუ ლი მე თო დი (კომერციული ჭრა) შე
საძ ლოა ასე ვე კარ გად მო ერ გოს რი ვე ტის ფილმს, 
ვი ღა ცა აუცი ლებ ლად და ინ ტე რეს დე ბა იმით, თუ 
რო გორ უნ და მო ა ხერ ხოს ორ სა ა თი ან მა სა ტე ლე
ვი ზიო ვერ სი ამ ხან გ რ ძ ლი ვო ბის ამ ორ მა გი არ ტი
კუ ლა ცი ის გად მო ცე მა.

ლამაზი ონა ვა რი უნ და წა ვი კითხოთ, რო
გორც ალე გო რი ა, უფ რო სწო რად, რო გორც 
ალე გო რი ის ის გან სა კუთ რე ბუ ლი ფორ მა, რო მე
ლიც miseenabymeის4 სა ხე ლით არის ცნო ბი
ლი. რა ღაც მხრივ ეს ალ ბათ გა საკ ვი რი ა, რად გან 
ფილ მი თა ვი სი ნა რა ტი ვით, ისე ვე რო გორც მი
ზან ს ცე ნე ბით, ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე “კლასიკური 
ფილ მი ა”, რო მე ლიც პა ტივს სცემს კი ნე მა ტოგ
რა ფი უ ლი რე ა ლიზ მის ძი რი თად წე სებს. მაგ რამ 
ეს კლა სი ციზ მი მოქ მე დებს, რო გორც წი ნა აღ
მ დე გო ბის აქ ტი და არა რო გორც კონ ფორ მიზ
მი. რი ვე ტის შე მოქ მე დე ბას რომ გა დავ ხე დოთ, 
შე იძ ლე ბა ვი ფიქ როთ, რომ მი სი ფილ მე ბი ყო
ველ თ ვის ახალ ტექ ნო ლო გი ებს ელო დე ბო და 

– ვი დე ო ტექ ნო ლო გი ებს, ვი დე ო ჩამ წე რებ სა და 
ელექ ტ რო ნულ სუ რა თებს. რი ვე ტი შეპყ რო ბი
ლია პა რა ლე ლუ რი რე ა ლო ბე ბით, ერ თი ტექ ს ტის 
მე ო რე ზე წა ფე ნით, თე ატ რის ცხოვ რე ბას თან 
და პი რის პი რე ბით. პა რა ლე ლუ რი სამ ყა რო ე ბის 
ამ წა ფე ნას სჭირ დე ბა რე ა ლის ტუ რი სა შუ ა ლე ბა 
– ცე ლუ ლო ი დის სიმ ყა რე.

ანა ლო გი უ რად, ლამაზ ონა ვარ ში მთე ლი ამ 
შრო მის ანაზღა უ რე ბა ხდე ბა მა შინ, რო დე საც 
ფრენ ჰო ფე რი ათი წლის წი ნან დელ და უმ თავ რე
ბელ ტი ლოს მი უბ რუნ დე ბა, რა თა “ახალი სუ რა თი 
და ხა ტოს ძველ ზე“5. მხატ ვარ მა ამ აქ ტით თა ვი სი 
ცო ლის პორ ტ რე ტი (ძველი “ლამაზი ონა ვა რი“) გა
და ფა რა ახალ გაზ რ და ქა ლის (ახალი “ლამაზი ონა
ვა რი”) პორ ტ რე ტით. შე დე გად ორი ქა ლი შე ერ წყა 
და შე ე რია ერ თ მა ნეთს ტი ლო ზე. პირ ვე ლის სა ხე 
ნელ  ნე ლა, მაგ რამ მხო ლოდ ნა წი ლობ რივ და ი ფა
რა ლურ ჯი ფან ქ რის ქვეშ. ეს შე საძ ლოა გა კე თე
ბუ ლი ყო ვი დე ო ე ფექ ტით, და მა ინც, ამას არ აქვს 
გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა.

სა ბო ლოო ჯამ ში, ლამაზ ონა ვარს თა ნა მედ
რო ვედ აქ ცევს ის, რომ ფილმს აქვს უნა რი, იყოს 
“რეალისტური“ და ამავ დ რო უ ლად ალე გო რი უ ლი 
ტექ ს ტი: ბორ ხე სის და რო ლან ბარ ტის ცი ტი რე
ბას რომ მივ მარ თოთ: რი ვე ტი წარ მოგ ვიდ გენს 
კლა სი კურ (წაკითხვად)6 ტექსტს, რო გორც ალე
გო რი ულს (მწერლურს)7 . ბარ ტის მი ხედ ვით, რე
ა ლის ტუ რი ტექ ს ტის ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ალე გო
რი უ ლი გა და წე რაა ბალ ზა კის რო მა ნი სარასინი 
(1830). მაგ რამ რი ვე ტის “რეალისტური ტექ ს ტის“ 
სა უ კე თე სო მა გა ლი თია ბალ ზა კის სხვა რო მა
ნი, უცნობი შე დევ რი8 (Le chef-d’oeuvre incon-
nu, 1931). ფრან გი მწერ ლის რო მა ნი დან რი ვე ტი 
იღებს პრო ლოგ ში წარ მოდ გე ნილ სი ტუ ა ცი ას: 
ახალ გაზ რ და პუ სე ნი ოს ტატ ფრენ ჰო ფერს თა
ვის საყ ვა რელს სთა ვა ზობს და სა ხა ტად, რა თა 
უთ ვალ თ ვა ლოს იმ იმე დით, რომ შო რი დან მა ინც 
მოჰ კ რავს თვალს ნა ხატს, რო მელ საც ფრენ ჰო
ფე რი მა ლავს და რო მე ლიც “უცნობ შე დევ რად” 
არის მიჩ ნე უ ლი. რი ვე ტის ფილ მ ში ნა ხა ტის სა
ხელ წო დე ბა თე მა ტი ზე ბუ ლი ა, რაც შე საძ ლოა 
იყოს ხალ ხუ რი ეტი მო ლო გი ის ნა წი ლი: “Noi
seuse“, მომ დი ნა რე ობს სიტყ ვი დან “Noix“ (თხილი), 
ხო ლო კვე ბე კურ სლენ გ ზე ის გუ ლის ხ მობს ქალს, 
რო მე ლიც არის “ტკივილი უკა ნალ ში“.

შეგ ნე ბულად და მო უ რი დებ ლად, ლამაზი 
ონა ვა რი წარ მოგ ვიდ გენს მა მა კაც თა სამ ყა როს, 

თარგმანში დაკარგულები

4 და სავ ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ა ში სუ რა თის ას ლის სა
კუ თარ თავ ში მო თავ სე ბის ტექ ნი კა. კი ნო სა და ლი ტე რა
ტუ რის თე ო რი ა ში ის გუ ლის ხ მობს „სიუჟეტის სი უ ჟეტ ში 
ჩას მის“ ხერხს.

5 იგუ ლის ხ მე ბა ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი, mise en abymeის გა
მო ყე ნე ბა, რაც  შეგ ვიძ ლია პირ და პი რი მნიშ ვ ნე ლო ბით გა
ვი გოთ: ფრენ ჰო ფერ მა ახა ლი სუ რა თის ხატ ვა პირ და პირ 
ძველ, და უმ თავ რე ბელ ტი ლო ზე და იწყო.
6 ბარ ტის მი ხედ ვით, წა კითხ ვა დი ტექ ს ტი არის ტექ ს ტი, 
რო მე ლიც წარ მოგ ვიდ გენს ად ვი ლად ამო საც ნობ პერ სო ნა
ჟებ სა და სამ ყა როს;
7 „მწერლური ტექ ს ტე ბი”, „წაკითხვადის“ ან ტო ნი მი, რთუ
ლად აღ საქ მე ლი, თვით რეფ ლექ სი რე ბა დი ლი ტე რა ტუ რუ
ლი ნა წარ მო ე ბე ბი ა, რომ ლე ბიც ხა სი ათ დე ბა ენის შე მუ შა
ვე ბულ ტექ ნი კებ ზე აქ ცენ ტით.
8 რი ვე ტის ფილ მი სწო რედ ბალ ზა კის ამ რო მა ნი თაა ინ ს პი
რი რე ბუ ლი.
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რომ ლე ბიც შე დი ან ისეთ გა რი გე ბა სა და ვაჭ
რო ბა ში, რომ ლის ობი ექ ტი ქა ლი ა. ახალ გაზ რ და 
მხატ ვარ მა თა ვი სი შეყ ვა რე ბუ ლი არა მხო ლოდ 
სატყუ ა რად ან სა ჩუქ რად შეს თა ვა ზა ფრენ ჰო
ფერს, არა მედ მი სი ცო ლის შემ ც ვ ლე ლა დაც, რა
თა მხატ ვარს შე მოქ მე დე ბი თი კრი ზი სის დაძ ლე
ვა ში დახ მა რე ბო და. მაგ რამ ირო ნია და, ამ რი გად, 
ფილ მის მთა ვა რი ალე გო რია (ან ბალ ზა კის რო
მა ნის გა და აზ რე ბა) არის ის, რომ რი ვე ტი ფრენ
ჰო ფე რის გან ქმნის მი ნო ტავ რის მსგავს არ სე ბას: 
ძლი ერს, დაბ ნე ულს, ნა ხევ რად კაცს, ნა ხევ რად 
მხეცს. ეს ფაქ ტი ფრენ ჰო ფე რის ფი გუ რას კი
დევ უფ რო აკავ ში რებს პი კა სოს თან, ვის თ ვი საც 
მი ნო ტავ რი იყო ინ ს პი რა ცი ის ერ თ ერ თი მთა ვა
რი წყა რო. მაგ რამ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ 
ის ხაზს უს ვამს ახალ გაზ რ და ქა ლის, რო გორც 
მსხვერ პ ლად შე სა წი რი ობი ექ ტის როლს, რო
მელ საც მა მა კა ცე ბი გვთა ვა ზო ბენ შე მოქ მე დე
ბი თი გე ნი ო სის, კა ცი ღ მერ თის / კა ცი მ ხე ცის და
სამ შ ვი დებ ლად. და მთა ვა რი კითხ ვა, რო მელ საც 
ფილ მი ბა დებს, ის მის ეპი ლოგ ში ე. წ. კადრს გა
რე ხმით. არის თუ არა მა რი ა ნა არი ად ნეს ერ თ გ
ვა რი სა ხე, რო მე ლიც რის კ ზე მი დის და მიჰ ყ ვე ბა 
ცბი ერ, მაგ რამ ამავ დ რო უ ლად მში შა რა თე ზევსს 
მი ნო ტავ რის მო საკ ლა ვად ან, სულ ცო ტა, და სა
სუს ტებ ლად. ის, რაც ბალ ზაკ თან ოიდი პო სის 
ამ ბა ვი ა, რი ვეტ თან თე ზევ სის მი თი, უფ რო სწო
რად, არი ად ნეს ამ ბა ვი ხდე ბა.

დას კ ვ ნის სა ხით, რომ შე ვა ჯა მოთ, ეს ორ რა
მე ზე მიგ ვი თი თებს: 1) რი ვე ტი ლამაზ ონა ვარ ში 
პა ტივს მი ა გებს კი ნოს, მაგ რამ არა რო გორც ფერ
წე რის სი მუ ლაკრს, არც მის კულ ტუ რულ სტა ტუსს 
ან სა სა ქონ ლო ღი რე ბუ ლე ბას: ეს უფ რო მე ტად იმ 
კი ნოს თაყ ვა ნის ცე მა ა, სა დაც ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა
ლო ბე ბი და პა რა ლე ლუ რი სამ ყა რო ე ბი იმით იქ მ
ნე ბა, რომ შენ შე გიძ ლია და ი ჯე რო ის, რა საც ვერ 
ხე დავ, გან ს ხ ვა ვე ბით ჰო ლი ვუ დუ რი კი ნო სა გან, 
სა დაც შე გიძ ლია და ი ნა ხო ის, რი სიც არ გჯე რა 
(სპეცეფექტების წყა ლო ბით). 2) ფო ტოგ რა ფი უ ლი 
გა მო სა ხუ ლე ბი დან ციფ რულ გა მო სა ხუ ლე ბა ზე 
გა დას ვ ლა. ეს გა მო იწ ვევს ხან გ რ ძ ლივ და ვას არა 
მხო ლოდ ამა თუ იმ ფილ მის ინ ტერ პ რე ტა ცი ა ზე, 
არა მედ ზო გა დად კი ნე მა ტოგ რა ფის მნიშ ვ ნე ლო
ბა ზე. ამ დე ბა ტებს სა ბო ლო ოდ ისევ ალე გო რი
ულ miseenabymeთან მივ ყა ვართ, რო მელ შიც 
ლამაზი ონა ვა რი უჩი ნარ დე ბა. ფრენ ჰო ფე რის ნა
ხა ტი ხდე ბა სარ კე, რო მე ლიც დგას “ვიზუალის“ 
მხა რეს, რომ ლის გავ ლი თაც – რო გორც ჩანს – 
მო უ წევს ჩვენს ცი ვი ლი ზა ცი ას წას ვ ლა. რი ვე ტი, 
რო მე ლიც სავ სე ბით იზი ა რებ და სერჟ და ნე ის თე
ო რი ულ მო საზ რე ბებ სა და კვლე ვებს, შე საძ ლოა 
სრუ ლი ად სა პი რის პი რო პო ზი ცი ა ზე იდ გეს. მას 
შემ დეგ, რაც ნა ხა ტი გაქ რა და სტუმ რე ბი წა ვიდ
ნენ, ეკ რა ნი დან გვეს მის სოფ ლის ხმა უ რი: ბავ შ
ვის ტი რი ლი, ქა ლის პა სუ ხი, ადა მი ა ნე ბის ხმე ბი 
მუ შა ო ბი სას – გა რე სამ ყა რო ისევ ცოცხ ლ დე ბა 
და, სა ბედ ნი ე როდ, ახ ლა ჩვენ უკ ვე გვაქვს მე სა მე 
(უხილავი) თვა ლი მის და სა ნა ხად.  

ლამაზი ონავარი – 30
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ბოლ შე ვი კე ბის ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს
ვ ლის პირ ვე ლი ვე წლებ ში ქალ თა 
ემან სი პა ცია ერ თ ერთ უპირ ვე ლეს 
სა კითხად დგე ბა დღის წეს რიგ ში 
საბ ჭო ე თის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე. 

და უ ყოვ ნებ ლივ იწყე ბა ქალ თა და მა მა კაც თა 
უფ ლე ბე ბის გა თა ნას წო რე ბა ზე ზრუნ ვა, რო
გორც სა კა ნონ მ დებ ლო, ისე სა ზო გა დო ებ რი ვი 
აზ რის დო ნე ზე.

კი ნე მა ტოგ რაფ მა ამ დრო ის თ ვის უკ ვე შეძ
ლო, ეჩ ვე ნე ბი ნა, რა ო დენ მძლავრ მე ქა ნიზმს 
წარ მო ად გენ და მა სობ რივ ცნო ბი ე რე ბა ზე გავ
ლე ნის თვალ საზ რი სით. საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე
ბა მაც აქ ტი უ რად ჩარ თო მი სი შე საძ ლებ ლო ბე
ბი ცხოვ რე ბის ახა ლი სტი ლის, რე ვო ლუ ცი უ რი 
იდე ო ლო გი ის გავ რ ცე ლე ბის და, მათ შო რის, 
ქა ლი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის ძი რე უ ლად 
შეც ვ ლის მე ტად აქ ტუ ა ლუ რი ამო ცა ნის გან
ხორ ცი ე ლე ბა შიც. 1920იანი წლე ბის საბ ჭო თა 
კი ნო ში ქა ლის სა ხე წი ნა პლან ზე გა მო ვი და და 
ცენ ტ რა ლუ რიც კი გახ და.

რა ტომ მა ინ ც და მა ინც ქა ლი? უნ და ვი ვა
რა უ დოთ, რომ ამის მი ზე ზი იყო რე ვო ლუ ცი
ამ დელ სა ზო გა დო ე ბა ში ქა ლის ჩაგ რუ ლი ყო ფა 
არა მარ ტო სო ცი ა ლუ რი პი რო ბე ბის, არა მედ 
“დამატებითი” სქე სის გა მოც და, ამ დე ნად, ის 
მშვე ნი ერ მა სა ლას წარ მო ად გენ და ძვე ლი სა და 
ახ ლის და პი რის პი რე ბის, გან ს ხ ვა ვე ბის თვალ
სა ჩი ნო რეპ რე ზენ ტი რე ბის თ ვის. 

რა ტომ ასე თი აქ ტუ ა ლუ რი? საბ ჭო უ რი 
ემან სი პა ცი ის სა ფუძ ველ ში ნაკ ლე ბად იდო პი
როვ ნუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის მო პო ვე ბის მი ზა ნი, 
არა მედ უფ რო – თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი სა სა ზო

გა დო ე ბა ში და სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ა ნო ბა ში, 
კონ კ რე ტუ ლად კი შრო მა ში. ქა ლი, უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, გა ნი ხი ლე ბო და, რო გორც სა ხელ მ წი
ფო ერ თე უ ლი, რო მე ლიც, რო გორც სა მუ შაო 
ძა ლა, ძალ ზე სჭირ დე ბო და ახალ გაზ რ და სა
ხელ მ წი ფოს დან გ რე უ ლი ეკო ნო მი კის აღ სად
გე ნად. ამის თ ვის კი აუცი ლე ბე ლი იყო საბ ჭო თა 
ქა ლის პატ რი არ ქა ლუ რი ოჯა ხის მკაც რი კა ნო
ნე ბის გან გან თა ვი სუფ ლე ბა. 

მი დის მი ზან მი მარ თუ ლი მუ შა ო ბა საბ ჭო თა 
ადა მი ა ნის ცნო ბი ე რე ბა ში, სხვა ახალ ტერ მი
ნებ თან ერ თად, „ახალი ქა ლის” ცნე ბის დამ კ
ვიდ რე ბის თ ვის. 

„ახალი ქა ლის” ცნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში 
ძალ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ეკუთ ვ ნის რუს 
რე ვო ლუ ცი ო ნერ ქალს, საბ ჭო თა სა ხელ მ წი ფო 
მოღ ვა წე სა და დიპ ლო მატს ალექ სან დ რა კო
ლონ ტა ის. ის 1919 წელს ბეჭ დავს ბრო შუ რას 
„ახალი მო რა ლი და მუ შა თა კლა სი”. ბრო შუ
რის პირ ვე ლი თა ვი ასე ვეა და სა თა უ რე ბუ ლი: 
„ახალი ქა ლი”. 

„ახალი ქა ლის” მთა ვა რი და მა ხა სი ა თე ბე
ლი ნი შა ნი კო ლონ ტა ის თ ვის არის მი სი და მო
უ კი დებ ლო ბა: „მას გა აჩ ნია თვით კ მა რი ში ნა გა
ნი სამ ყა რო, ცხოვ რობს სა ზო გა დო ადა მი ა ნის 
ცხოვ რე ბით, ის და მო უ კი დე ბე ლია რო გორც 
გა რეგ ნუ ლად, ისე ში ნა გა ნად” (Коллонтай, 
Александра, Новая мораль, 1919). მის თ ვის 
სიყ ვა რუ ლი მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი ა, მხო ლოდ 
„დროებითი გა ჩე რე ბაა ცხოვ რე ბის გზა ზე. მი
სი ცხოვ რე ბის მი ზა ნი, ცხოვ რე ბის აზ რი პარ
ტი ა, იდე ა, აგი ტა ცი ა, სა მუ შა ო ა”. კო ლონ ტა ის 
აზ რით, ად რე ქალ მა არ იცო და და მო უ კი დებ

„ახალი ქა ლის“ სა ხე 
1920-1930-იანი წლე ბის 
ქარ თულ საბ ჭო თა კი ნო ში

მა ნა ნა ლეკ ბო რაშ ვი ლი
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ლო ბის და ფა სე ბა. მა მა კა ცის წას ვ ლით ან გარ
დაც ვა ლე ბით ქა ლი კარ გავ და არა მხო ლოდ 
მა ტე რი ა ლურ უზ რუნ ველ ყო ფას, არა მედ ერ თა
დერთ მო რა ლურ საყ რ დენ საც. ასე თი არ არის 
„ახალი ქა ლი”, მას არ ეში ნია და მო უ კი დებ ლო
ბის, მე ტიც, მი ის წ რაფ ვის მის კენ და მით მე
ტად, რაც უფ რო მე ტად ფარ თოვ დე ბა მი სი ინ
ტე რე სე ბის სფე რო და რაც უფ რო სცილ დე ბა ის 
ოჯახს, სახლს, სიყ ვა რულს. 

მაგ რამ 1920იანი წლე ბის ქარ თუ ლი საბ ჭო
თა კი ნო ცენ ტ რის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ცხოვ რე
ბით ცხოვ რობს. ახალ გა საბ ჭო ე ბულ ქვე ყა ნა ში 
კი ნე მა ტოგ რა ფი კვლავ რე ვო ლუ ცი ამ დე ლი 
კი ნოს ტრა დი ცი ებს მიჰ ყ ვე ბა. ამ ტრა დი ცი ებს 
კი დევ უფ რო აძ ლი ე რე ბენ ცენ ტ რი დან ჩა მო სუ
ლი, „ემიგრირებული” რე ჟი სო რე ბი, რომ ლე ბიც 
„ნეპის” პი რო ბებ ში აქ ტი უ რად ერ თ ვე ბი ან სა
ხელ მ წი ფოს იდე ო ლო გი უ რი ზე დამ ხედ ვე ლო
ბის გან ჯერ კი დევ მეტ  ნაკ ლე ბად თა ვი სუ ფა
ლი კი ნო წარ მო ე ბის პრო ცეს ში და უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა ფი ნან სუ რი მო გე ბის პერ ს პექ ტი ვებს 
ით ვა ლის წი ნე ბენ, და არა სა ხელ მ წი ფოს მი ზან
მი მარ თუ ლე ბას.

ქარ თუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი ძი რი თა დად 
წარ სულს უტ რი ა ლებს, ხში რია ლი ტე რა ტუ რუ

ლი ნა წარ მო ე ბე ბის ეკ რა ნი ზა ცი ე ბი, რე ვო ლუ
ცი უ რი ფილ მე ბიც უფ რო 1905 წლის რე ვო
ლუ ცი ის ამ ბებს გვი ხა ტავს. კვლავ ბა ტო ნობს 
მე ლოდ რა მე ბი, სა დაც ქა ლი შე იძ ლე ბა იყოს 
მოქ მე დე ბის ცენ ტ რი, მაგ რამ, რო გორც წე
სი, ის უფ რო მსხვერ პ ლი ა, ვიდ რე აქ ტი უ რი 
პერ სო ნა ჟი (მამის მკვლე ლი, სამი სი ცოცხ ლე, 
ტარიელ მკლა ვა ძის მკვლე ლო ბის საქ მე, ვინ 
არის დამ ნა შა ვე და ა. შ.). 

სა ინ ტე რე სო ა, რომ ამ ფილ მებ ში ქა ლი 
ჩაგ რუ ლი ა, შე იძ ლე ბა სო ცი ა ლუ რად მა ღა ლი 
კლა სის წარ მო მად გენ ლის მხრი და ნაც, მაგ რამ 
სო ცი ა ლუ რი ჩაგ ვ რა ავ ტო რებს ნაკ ლებ აინ ტე
რე სებთ. ქა ლი თით ქ მის ყო ველ თ ვის სექ სუ ა ლუ
რი ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ა, რაც ტრა დი ცი უ
ლი მე ლოდ რა მის სივ რ ცე ა. ამ დე ნად, 1920იანი 
წლე ბის ქარ თულ კი ნო ში მე ლოდ რა მას მყა რად 
უკა ვია წამ ყ ვა ნი პო ზი ცი ა, რა სო ცი ა ლურ ფონ
ზეც არ უნ და იშ ლე ბო დეს ფილ მის სი უ ჟე ტი.

თა ნა მედ რო ვე ქა ლის სა ხე 1920იანი წლე
ბის ქარ თულ კი ნო ში თით ქ მის არ ჩანს. ეს არც 
არის გა საკ ვი რი, რად გან ახა ლი ცხოვ რე ბის 
თე მა ზე თა ვად ფილ მე ბიც იშ ვი ა თი ა. მაგ რამ 
მა ში ნაც კი, რო ცა კი ნო სუ რა თი თა ნა მედ რო
ვე ო ბას აღ წერს, „ახალი ქა ლი” მას ში მხო ლოდ 

ისტორიის გადაკითხვა
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ეპი ზო დურ პერ სო ნა ჟად ჩნდე ბა. 
ამის იშ ვი ა თი მა გა ლი თია საბა (მიხეილ ჭი

ა უ რე ლი, 1929), რო მე ლიც ტრამ ვა ის ვატ მა ნის 
ოჯახ ზე მოგ ვითხ რობს. ფილ მის გმი რი, სა ბა, 
კარ გი ადა მი ა ნი ა, მოყ ვა რუ ლი ქმა რი და მა მა, 
მაგ რამ ალ კო ჰო ლის ზე გავ ლე ნით ის სრუ ლი ად 
სხვა ადა მი ა ნად, მე უღ ლი სა და შვი ლის ტი რა
ნად იქ ცე ვა.

მთვრა ლი სა ბას ძა ლა დო ბის გან მი სი მე უღ
ლი სა და შვი ლის დამ ც ვე ლად ფილ მ ში ახალ
გაზ რ და პი ო ნერ თხელ მ ძღ ვა ნე ლი ოლ ღა (ეკა 
ჭავ ჭა ვა ძე) გვევ ლი ნე ბა – შემ ტე ვი, შე უ პო ვა რი, 
თა მა მი, სა ბას მე უღ ლის (ვერიკო ან ჯა ფა რი ძე) 
სრუ ლი ან ტი პო დი. ეს სხვა ო ბა და პი რის პი რე
ბა რე ჟი სორს გა რეგ ნუ ლა დაც მკვეთ რად აქვს 
გა მო ხა ტუ ლი: ოლ ღას ძლი ე რი, მას კუ ლი ნუ რი 
აღ ნა გო ბა და მკვეთ რი ჟეს ტე ბი სუბ ტი ლუ რი 
მა როს სა პი რის პი როდ, რომ ლის ჩვე უ ლი და 
გან მე ო რე ბა დი პო ზე ბი – მხრებ ში მოხ რი ლი, 
თავ ჩა ქინ დ რუ ლი, მი წა ზე დამ ხო ბი ლი – სი სუს
ტეს, უღო ნო ტან ჯ ვას და მორ ჩი ლე ბას უსიტყ
ვოდ გვი ხა ტავს. ოლ ღა ახა ლი ტი პის ქა ლის 
ერ თ ერ თი პირ ვე ლი სა ხეა ქარ თუ ლი კი ნოს რე
ა ლო ბა ში, თუმ ცა ის მა ინც მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი 
პერ სო ნა ჟი ა. ფილ მის მთა ვა რი ხა ზი ან ტი ალ
კო ჰო ლუ რი პრო პა გან და და ახალ ცხოვ რე ბას
თან მი სი შე უ თავ სებ ლო ბა ა.

ქარ თუ ლი კულ ტუ რის თ ვის უფ რო ახ ლო
ბე ლი აღ მოჩ ნ და „გმირი ქა ლის” ტი პუ რი სა ხე, 
ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, 1920იანი წლე ბის მი წუ
რუ ლის და 1930იანი წლე ბის ორი ყვე ლა ზე 
მკა ფიო ქა ლის ხა ტი სწო რედ ამ ტიპს მი ე კუთ
ვ ნე ბა. თუმ ცა მა თი გან ს ხე უ ლე ბაც წარ სუ
ლის მა გა ლით ზე მოხ და. 1928 წელს გა მო დის 
ნი კო ლოზ შენ გე ლა ი ას ელისო. ნო ვა ტო რუ ლი 
და თა ნა მედ რო ვე მრა ვა ლი კუთხით, ის ქა ლის 
მხატ ვ რუ ლი სა ხის რეპ რე ზენ ტი რე ბა შიც ორი
გი ნა ლუ რი აღ მოჩ ნ და. 

 მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ელისო ფორ მა ლუ
რად ალექ სან დ რე ყაზ ბე გის ნა წარ მო ე ბის ეკ
რა ნი ზა ციაა (ფორმალურად, რად გან სცე ნა რი 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად სცილ დე ბა პირ ველ წყა როს) და 
ის წარ სუ ლის მოვ ლე ნებს გვი ხა ტავს, ელი სო 
ტი პუ რი „ახალი ქა ლი ა” – ეროვ ნე ბით ჩე ჩენს, 
აღ მ სა რებ ლო ბით მუს ლიმს, მას შეს წევს ძა ლა, 
წინ აღუდ გეს რე ლი გი ურ გან ს ხ ვა ვე ბებს, თე მის 
კა ნონს, მა მის ნე ბას და შე იყ ვა როს „გიაური”, 
ანუ ქრის ტი ა ნი. მაგ რამ ელი სო კი დევ უფ რო 
ძლი ე რი აღ მოჩ ნ დე ბა, ვიდ რე მხო ლოდ შეყ
ვა რე ბუ ლი ქა ლი ა. მის თემს სამ შობ ლოს იძუ
ლე ბით ატო ვე ბი ნე ბენ და ელი სო კი დევ უფ
რო მძი მე არ ჩე ვა ნის წი ნა შე დგე ბა – პი რა დი 
გრძნო ბა თუ სო ლი და რო ბა სა კუ თარ ხალ ხ თან, 
მი სი მძი მე ხვედ რის გა ზი ა რე ბა. ის ამ უკა ნას
კ ნელს ირ ჩევს, ემ შ ვი დო ბე ბა შეყ ვა რე ბულს და 
გა და სახ ლე ბა ში მიჰ ყ ვე ბა თა ვის თემს, მა ნამ დე 
კი ცეცხლს უკი დებს მშობ ლი ურ აულს. ელი სო 
გმი რი, მებ რ ძო ლი ქა ლის ტი პი ა, რო მელ საც 

მე ო ცე სა უ კუ ნის ოცი ა ნი წლე ბის პირ ვე ლი 
ნა ხე ვა რი ქარ თულ კი ნო ში ჩა მო ყა ლი ბე ბის, 
თვით გა მორ კ ვე ვი სა და რე გუ ლა რულ კი ნო
წარ მო ე ბა ზე გა დას ვ ლის, ასე ვე მძლავ რი 
იდე ო ლო გი ზი რე ბის პე რი ო დი ა. ამ დრო ის 

ყო ველ დღი უ რი კი ნოცხოვ რე ბა კარ გად აისა ხა პრე
სა ში. საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა პირ და პირ აცხა დებ
და, რომ „დიდმა ოქ ტომ ბ რის რე ვო ლუ ცი ამ და საწყი სი 
მის ცა ახალ ერას კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ა ში“ (გაზეთი 
კომუნისტი, 1921). რამ დე ნი მე ამო ნა რი დი ოცი ა ნი წლე
ბის პრე სი დან ნა თელ წარ მოდ გე ნას გვიქ მ ნის იმ პა თოს
ზე, რაც მა შინ იყო გა ბა ტო ნე ბუ ლი: „პროლეტარიატი 
ისა ხავს მიზ ნად კლა სობ რი ვი ჩაგ ვ რის მოს პო ბას, ახა
ლი წყო ბი ლე ბის დამ ყა რე ბას. მაგ რამ ახალ წყო ბი ლე ბას 
ესა ჭი რო ე ბა ახა ლი ადა მი ა ნი, ფი ზი კუ რად გა ნახ ლე ბუ
ლი კა ცობ რი ო ბა. ბურ ჟუ ა ზია ფი ზი კუ რათ ასე ვე დამ პა
ლი ა, და ა ვად მ ყო ფე ბუ ლია რო გორც კა პი ტა ლის ტუ რი 
მე ურ ნე ო ბა. რო დე საც პრო ლე ტა რი ა ტის დიქ ტა ტუ რის 
პე რი ოდ ში ეს წყო ბი ლე ბა სა მუ და მოთ ჩა ბარ დე ბა ის
ტო რი ის არ ქივს, ამა ვე პე რი ოდ ში უნ და მომ ზად დეს 
ფი ზი კუ რად გა ნახ ლე ბუ ლი კა ცობ რი ო ბა. ეს უნ და მო
ახ დი ნოს პრო ლე ტა რი ატ მა, მუ შა თა კლას მა. ამ მხრივ 
პრო ლე ტა რუ ლი სა ხელ მ წი ფოს ჯან მ რ თე ლო ბის კო მი
სა რი ა ტი არის მო მა ვა ლი კა ცობ რი ო ბის ლა ბო რა ტო
რი ა“ (1924, #55). 

საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა ხე ლოვ ნე ბას და ზო გა დად 
კულ ტუ რას მხო ლოდ იდე ო ლო გი ის და ნა მა ტად გა ნი ხი
ლავ და და კი ნოც, მათ შო რის, ერ თ ერ თი რი გი თი რგო
ლი იყო.

„რა გზით უნ და წა რი მარ თოს პრო ლე ტა რი ა ტის 
კულ ტუ რუ ლი გან ვი თა რე ბა... ფიქ რო ბენ რომ არ სე ბობს 
სა ერ თო უნი ვერ სა ლუ რი კულ ტუ რა და მუ შა თა კლა სის 
მი ზა ნიც, მა თი აზ რით, უნ და მდგო მა რე ობ დეს ამ კულ
ტუ რის შეთ ვი სე ბა სა და უფ რო გან ვი თა რე ბა ში. მაგ რამ 
ვინც დგას მარ ქ სის ტულ თვალ საზ რის ზე, მის თ ვის ცხა
დი ა, რომ კულ ტუ რა, იდე ო ლო გია არის „ზედნაშენი“ არ
სე ბულ ნივ თი ერ სა წარ მოო ურ თი ერ თო ბა თა და ამი ტომ 
მას აქვს უაღ რე სად კლა სობ რი ვი ხა სი ა თი... ამი ტომ 

საბ ჭო თა იდე ო ლო გია 
და კი ნო  
20-იანი წლე ბის პრე სის მი მო ხილ ვა

მო ამ ზა და ლე ვან გე ლაშ ვილ მა
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შე უძ ლია, სა კუ თა რი წარ სუ ლი, სა კუ თა რი სამ
შობ ლო თა ვი სი ხე ლით მის ცეს ცეცხლს, მტრი
სად მი წი ნა აღ მ დე გო ბის, ღირ სე ბის გრძნო ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბის სა ხე ლით.

 ასე ვე წარ სუ ლი მოვ ლე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე 
იქ მ ნე ბა მე ო რე მებ რ ძო ლი ქა ლის და რი კოს სა
ხე სი კო დო ლი ძის ფილ მი დან დარიკო (1936). 
მაგ რამ თვი სე ბე ბი, რომ ლებ საც ფილ მის ავ ტო
რე ბი ხოტ ბას ას ხა მენ, თა ნა მედ რო ვე და მო წი
ნა ვე ა. ქა ლი, რო მე ლიც იცავს თა ვის ღირ სე ბას 
და კლავს მო ძა ლა დეს. არც ამის შემ დეგ ეგუ
ე ბა ის მო სა ლოდ ნელ ბედს (ციმბირში გა და
სახ ლე ბას), ახერ ხებს გაქ ცე ვას და ფი რა ლად 
გაჭ რას (ტიპური მა მა კა ცუ რი ნა რა ტი ვი). მა
მა კა ცუ რად შე მო სი ლი და რი კო შე ი ა რა ღე ბულ 
რაზმს ჩა უდ გე ბა სა თა ვე ში, რო მე ლიც ში შის 
ზარს სცემს პო ლი ცი ას, მე ფის მო ხე ლე ებს, კა
ზა კე ბის რაზ მებს. და რი კო წარ მო ჩე ნი ლი ა, რო
გორც გარ შე მომ ყოფ მა მა კა ცებ ზე გამ ჭ რი ა ხი, 
სხარ ტი გო ნე ბის, მა მა ცი, მაგ რამ ამა ვე დროს 
კე თილ გო ნი ე რი ადა მი ა ნი, სწო რედ ამა ზე დგას 
მი სი უფ ლე ბა, ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ დეს მა მა კა
ცებს, თუმ ცა ავ ტო რებს არ სურთ და უ კარ გონ 
„ქალური თვი სე ბე ბი და უნა რე ბიც” – სცე ნა 

ტყე ში, რო დე საც და რი კო თა ნა მებ რ ძოლს შარ
ვალს უკე რებს, მრავ ლის მეტყ ვე ლი ა.

1933 წლის კი ნო სუ რათ ში მზაღო და გე ლა 
(შალვა ხუს კი ვა ძე), ჩნდე ბა ამ ჯე რად თა ნა
მედ რო ვე, და მო უ კი დე ბე ლი, მა მა კაც ზე ძლი
ე რი ქარ თ ვე ლი ქა ლის სა ხე. მი სი პერ სო ნა ჟი, 
მზა ღო, ახა ლი ცხოვ რე ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
და გა ტა ცე ბუ ლი გო გო ნა, ქა ლაქ ში მი დის რა
დი ო ტექ ნი კის შე სას წავ ლად. მას მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი ძა ლის ხ მე ვა უწევს, რა თა და არ წ მუ ნოს 
და აიყო ლი ოს თა ვი სი შეყ ვა რე ბუ ლი, გა ბე დოს 
ნა ბი ჯის გა დად გ მა ახა ლი ცხოვ რე ბის გზა ზე 
და სად გო მად. (უნდა აღი ნიშ ნოს, რომ ბევ რი იმ
დ რო ინ დე ლი ფილ მი არ არის ხელ მი საწ ვ დო მი 
ან სუ ლაც და კარ გუ ლია და მათ ზე მსჯე ლო ბა 
მხო ლოდ ანო ტა ცი ე ბის მი ხედ ვით, სი უ ჟე ტურ 
დო ნე ზე თუ შეგ ვიძ ლი ა.)

მაგ რამ ეს უკ ვე 1930იანი წლე ბი ა. ამ დრო
ის თ ვის საბ ჭო თა კი ნო ში ქა ლის პა რა დიგ მა 
მკვეთ რად შე იც ვა ლა. 19291930 იან წლებ ში 
საბ ჭო თა ქვე ყა ნა ში „დიადი გარ და ტე ხის” ეპო
ქა დგე ბა. ნე პის ექ ს პე რი მენ ტი დას რულ და. ხე
ლი სუფ ლე ბის ცენ ტ რა ლი ზა ცი ას თან ერ თად 
კურ სი სო ცი ა ლიზ მის ფორ სი რე ბუ ლი დამ კ ვიდ

ისტორიის გადაკითხვა
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რე ბის კენ იქ ნა აღე ბუ ლი, თან მ ხ ლე ბი კო ლექ
ტი ვი ზა ცი ი თა და ინ დუს ტ რი ა ლი ზა ცი ით. 

ქა ლის ემან სი პი რე ბის ნაც ვ ლად ისევ აქ
ტუ ა ლუ რი ხდე ბა ტრა დი ცი უ ლი ოჯა ხუ რი ღი
რე ბუ ლე ბე ბი, „თუმცა გარ კ ვე უ ლი დათ ქ მით: 
„საზოგადოების უჯ რედ ში” რო ლე ბის ტრა დი
ცი უ ლი გა ნა წი ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას თან ერ თად, 
სო ცი უ მის თ ვის ორი ვე პარ ტ ნი ო რი თა ნას წო
რუფ ლე ბი ა ნი მუ შა კი ა.” (Светлана Смагина, 
Образ „Новой женщины“, 2019)

თუ 1920იან წლებ ში აქ ცენ ტი და მო უ კი
დე ბელ, ხში რად „მარტოხელა” ქალ ზე კეთ დე
ბო და, რო მელ მაც მო ი შო რა მა მა კაც ზე და მო
კი დე ბუ ლე ბის ტვირ თი, თა ვი მის თა ნას წორ 
ადა მი ა ნად იგ რ ძ ნო, ახ ლა იდე ა ლად მკვიდ რ
დე ბა საბ ჭო თა ქა ლი, რო გორც სო ცი ა ლიზ მის 
შე ნე ბა ში მა მა კა ცის ერ თ გუ ლი თა ნა მებ რ ძო ლი. 

 საბ ჭო თა ეკ რან ზე საბ ჭო თა ქა ლი ბრუნ დე
ბა ოჯახ ში, რო გორც იდე ა ლუ რი დე და და მე
უღ ლე, მაგ რამ, ამა ვე დროს, მას ახა ლი მო ვა
ლე ო ბე ბიც ემა ტე ბა – სა ზო გა დო ებ რი ვი საქ მე. 

 რაც ეხე ბა ქარ თულ კი ნოს, შე იძ ლე ბა ით
ქ ვას, ქარ თულ მა სა ზო გა დო ებ რივ მა ცნო ბი ე
რე ბამ, და მას თან ერ თად კი ნე მა ტოგ რაფ მაც, 
ცნე ბის გა თა ვი სე ბაც კი ვერ მო ას წ რო, ისე 
გა და ვი და მის თ ვის უფ რო „ბუნებრივ” ტრა დი
ცი ულ პა რა დიგ მა ზე და მთლი ა ნად გა მო ტო ვა 
„ახალი ქა ლის” სა ხის დამ კ ვიდ რე ბის ეტა პი. 
თუმ ცა ამ ჯე რად ეროვ ნუ ლი ტრა დი ცი ე ბი თუ 
გე მოვ ნე ბა, მა ყუ რებ ლის მოთხოვ ნი ლე ბე ბი და 
ფი ნან სუ რი წარ მა ტე ბა აღარ იყო გან მ საზღ ვ
რე ლი. 1930იანი წლე ბი დან მკვეთ რად იც ვ ლე
ბა კი ნო პო ლი ტი კა. „სოციალისტური რე კონ ს ტ
რუქ ცი ა” თა ვის პო ლი ტი კურ ხაზს უმორ ჩი ლებს 
კი ნე მა ტოგ რაფს. კი ნო წარ მო ე ბა და მი სი მარ თ
ვა ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ხდე ბა. 

 ქარ თუ ლი კი ნოც იძუ ლე ბუ ლი ა, და ე მორ
ჩი ლოს ცენ ტ რის მი ერ აღე ბულ კურსს, აქ ტი
უ რი მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს ახა ლი პო ლი ტი კის 
იდე ო ლო გი ურ მხარ და ჭე რა ში. მკვეთ რად მა
ტუ ლობს თა ნა მედ რო ვე ცხოვ რე ბა ზე გა და ღე
ბუ ლი ფილ მე ბის რა ო დე ნო ბა. წარ მო ე ბი სა და 
მუ შა თა კლა სის ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბის პი
რო ბებ ში, ბუ ნებ რი ვი ა, სოფ ლის ცხოვ რე ბა ზე, 
სა კოლ მე ურ ნეო თე მა ზე გა და ღე ბუ ლი ფილ მე
ბი სჭარ ბობს მუ შა თა კლა სის პრობ ლე მებ ზე 
გა და ღე ბულ კი ნო სუ რა თებს. 

 მაგ რამ ასეა თუ ისე, ჩნდე ბი ან ახა ლი გმი
რე ბი, მათ შო რის აქ ტი ვის ტი, რე ვო ლუ ცი ო ნე
რი, დამ კ ვ რე ლი კოლ მე ურ ნე, სტუ დენ ტი თუ 
კომ კავ ში რე ლი ქა ლე ბიც (საკანი 79 – რე ვო
ლუ ცი ო ნე რი ქა ლი, მა რო, უდაბნო – სტუ დენ ტი 
გო გო ნე ბი და აქ ტი ვის ტი ქა ლი კი რა ან დ რო ნი
კაშ ვი ლის შეს რუ ლე ბით, ჟუჟუნას მზი თე ვი და 
ნარინჯის ვე ლი – კოლ მე ურ ნე ქა ლი, ფრთოსანი 
მღე ბა ვი – ავი ა კონ ს ტ რუქ ტო რი ქა ლი და სხვა). 
თუმ ცა ძნე ლია მათ გმი რე ბი ვუ წო დოთ, მხო
ლოდ – პერ სო ნა ჟე ბი, ისიც უმე ტეს წი ლად მე

დღე ვან დე ლი კულ ტუ რა გა მომ ხატ ვე ლია გა ბა ტო ნე ბუ
ლი კლა სის, ბურ ჟუ ა ზი ის კა პი ტა ლის ტურ ინ დი ვი დუ ა
ლის ტურ მსოფ ლიო მხედ ვე ლო ბის და მოთხოვ ნი ლე ბის“ 
(1922, #91).

უფ რო გვი ან გა ზე თი კომუნისტი წერ და: „ეროვნული 
მტრო ბის შხა მი ა ნი თეს ლი ძი რი ა ნათ აღ მოფხ ვ რი ლია 
საბ ჭო თა ჯე ჯი ლი დან. ჩვე ნი ქვეყ ნის ეკო ნო მი უ რი და 
კულ ტუ რუ ლი დო ნე გა ნუწყ ვეტ ლივ იზ რ დე ბა... დიდ 
მიღ წე ვებ თან ერ თად საბ ჭო თა აღ მ შე ნებ ლო ბის ყვე ლა 
სფე რო ებ ში, გა მო ირ კ ვა ისე თი მოვ ლე ნე ბიც, რომ ლე
ბიც და უ ზოგ ვე ლათ უნ და იქ ნეს აღ მოფხ ვ რი ლი“.

1924 წელს გა მოქ ვეყ ნ და სტა ტია სა ხელ წო დე
ბით სახელოვნებო პო ლი ტი კა, სა დაც ვკითხუ ლობთ: 
„გარდამავალი ხა ნა მე ურ ნე ო ბა სა და სა ხელ მ წი ფო ებ
რივ აღ მ შე ნებ ლო ბის ფორ მა ში ძვე ლის ნგრე ვით და ახა
ლის შე ნე ბით ხა სი ათ დე ბა. რაც იყო არ არის. რაც უნ და 
იყოს – ისიც არ არის; იგი იქ მ ნე ბა, შენ დე ბა. გარ და მა ვა
ლი სა ფე ხუ რი ეკო ნო მი კა ში გუ ლის ხ მობს ცვლი ლე ბებს 
ხე ლოვ ნე ბის სფე რო ში... პრო ლე ტა რი შე იჭ რა სა ხელ
მ წი ფოს აღ მ შე ნებ ლო ბის საქ მე ში მან უნ და და იპყ როს 
პო ზი ცი ე ბი სუ ლი ე რი ცხოვ რე ბის ყო ველ კუნ ჭულ
ში... კლა სის სუ ლი ე რი კულ ტუ რა უც ბად არ იქ მ ნე ბა... 
რკი ნის პო ლი ტი კა უნ და გა ვა ტა როთ პრო ლე ტა რუ ლი 
კულ ტუ რის აყ ვა ვე ბის საქ მე ში. და უნ დო ბე ლი ბრძო ლა 
ყვე ლა ან ტიპ რო ლე ტა რულ მიმ დი ნა რე ო ბებ თან ხე ლოვ
ნე ბა ში – აი პრო ლე ტა რუ ლი სა ხე ლოვ ნე ბო პო ლი ტი კის 
სა ფუძ ვე ლი“. და აქ ვე სტა ტი ის ავ ტო რი სვამს კითხ
ვას: „არის მუ შა თა კლა სის დიქ ტა ტუ რის ქვეშ მსხვი
ლი თე ატ რე ბი?” და თა ვად ვე პა სუ ხობს: „სამწუხაროდ 
ამ კითხ ვას უარ ყო ფი თად უნ და ვუ პა სუ ხოთ... ბურ ჟუ
ა ზი უ ლი კულ ტუ რის და გა სარ თო ბე ბის მფარ ვე ლო ბა 
და უშ ვე ბე ლი ა. მდგო მა რე ო ბის კა ლა პოტ ში და ტო ვე ბა 
ყოვ ლად და უშ ვე ბე ლი ა. მალშტრემ– ს (გრიგოლ რო ბა
ქი ძის პი ე სა – ლ. გ.) ვერც თავს გა უ გებ ვერც ბო ლოს 
და აუარე ბა ფუ ლი იხარ ჯე ბა მას ზე რო ცა პრო ლე ტა
რუ ლი ჟურ ნა ლის გა მო ცე მის თ ვის ხარ ჯე ბი არ გვყოფ
ნის. მუშ კო რი (მუშაკორესპონდენტი) მუ შიშ ვი ლი ამ 
სტა ტი ას ამ თავ რებს სიტყ ვე ბით: „საბჭოთა ხე ლი სუფ
ლე ბა შეს ძ ლებს ხერ ხე მალ ჩამ ტ ვ რე უ ლი ბურ ჟუ ა ზი ის 
„სულიერი სა ბუ და რის“ დან გ რე ვა საც“.

ახა ლი საბ ჭო თა ადა მი ა ნის შექ მ ნა ბევრ სხვა 
პრო ექ ტ თან ერ თად მო ი ცავ და კი ნოს გა მო ყე ნე ბას 
პრო პა გან დის სა შუ ა ლე ბად. რუ სე თის გა ნათ ლე ბის 
კო მი სა რი ა ტი სად მი ლე ნი ნის მი ერ გაგ ზავ ნილ სა დი
რექ ტი ვო შე ნიშ ვ ნა ში (1922 წლის 1 იან ვა რი) წე რი ა: 
„კინოწარმოდგენის თი თე უ ლი პროგ რა მი სათ ვის და
წე სე ბუ ლი უნ და იქ ნეს გან საზღ ვ რუ ლი პრო პორ ცი ა: ა) 
გა სარ თო ბი სუ რა თე ბი სპე ცი ა ლუ რად რეკ ლა მი სათ ვის 
და შე მო სავ ლი სათ ვის (რასაკვირველია ეს სუ რა თე ბი 
გარ ყ ვ ნი ლო ბა სა და კონ ტ რ რე ვო ლი უ ცი ას არ უნ და შე
ი ცავ დ ნენ). ბ) სა ხელ წო დე ბით „სხვადასხვა ქვეყ ნე ბის 
ხალ ხე ბის ცხოვ რე ბი დან” სუ რა თე ბი პრო პა გან დის ტუ
ლი ში ნა არ სის, რო გო რიც არის მა გა ლი თად: ინ გ ლი სის 
კო ლო ნი ა ლუ რი პო ლი ტი კა ინ დო ეთ ში, ერ თა ლი გის მუ
შა ო ბა, დამ შე უ ლე ბი ბერ ლინ ში და სხვ. ნაჩ ვე ნე ბი უნ
და იქ ნას არა მარ ტო კი ნო სუ რა თე ბი, არა მედ პრო პა
გან დის მხრივ სა ინ ტე რე სო ფო ტოგ რა ფი ე ბი შე სა ფე რი 
წარ წე რე ბით”. 
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ო რე ხა რის ხო ვა ნი.
 მოქ მე დე ბა, რო გორც წე სი, პრობ ლე მის 

გარ შე მო ვი თარ დე ბა და ეს არ არის ქა ლის (ან 
ქა ლის გა და საწყ ვე ტი) პრობ ლე მა. მთა ვა რი 
მოქ მე დი გმი რე ბი კვლავ მა მა კა ცე ბი არი ან, ქა
ლი პე რი ფე რი ა ზე რჩე ბა. 

 გი ორ გი მა კა რო ვის ფილ მ ში გაყრა (1930), 
თუ სა ხელ წო დე ბით ვიმ ს ჯე ლებთ, ცოლ  ქ მ რუ
ლი ურ თი ერ თო ბის თე მა, ქა ლის უფ ლე ბე ბი და 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ოჯახ ში წამ ყ ვა ნი თე მა უნ და 
იყოს, მაგ რამ რე ა ლუ რად ის დაწყ ვი ლე ბუ ლია 
სა წარ მოო თე მას თან და მის კა ნო ნი კურ გან ვი
თა რე ბას თან – ახალ ცხოვ რე ბას ჩა მორ ჩე ნი ლი 
პერ სო ნა ჟის გა მოს წო რე ბას თან. მას თან მი მარ
თე ბა ში ქა ლი პერ სო ნა ჟის მი ერ სა ზო გა დო ებ
რივ ცხოვ რე ბა ში ჩაბ მის უფ ლე ბის მო პო ვე ბა 
დაქ ვემ დე ბა რე ბულ თე მად გვევ ლი ნე ბა. 

 შეც დო მა ში შე იძ ლე ბა შეგ ვიყ ვა ნოს სხვა 
ფილ მის და სა ხე ლე ბა მაც. სა ხელ წო დე ბა 

ჟუჟუნას მზი თე ვი (სიკო ფა ლა ვან დიშ ვი ლი, 
1934) მა ყუ რებ ლის წარ მო სახ ვას სა სიყ ვა რუ ლო 
ის ტო რი ის კენ მი მარ თავს. სა სიყ ვა რუ ლო ის
ტო რია მარ თ ლაც არის ფილ მ ში, მაგ რამ ისიც 
დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლია მთა ვარ თე მას და მთა ვარ 
მი ზანს, მიმ ზიდ ვე ლად წარ მო ა ჩი ნოს სა კოლ მე
ურ ნეო ცხოვ რე ბა და და უ პი რის პი როს ის კე
თილ დღე ო ბის მო პო ვე ბის არას წორ, თუმ ცა 
„ტრადიციულ” გზას – ცხე ნი პა რი ო ბას. ფილ მი 
უფ რო ვარ დე ნის გარ დაქ მ ნის, მი სი სწორ გზა
ზე დად გო მის ის ტო რი ა ა, ვიდ რე ჟუ ჟუ ნა სა და 
ვარ დე ნის სიყ ვა რუ ლის. „ჟუ ჟუ ნას მზი თე ვიც“ 
მე ტა ფო რუ ლი გა მოთ ქ მა ა. ეს მთლი ა ნად კოლ
მე ურ ნე ო ბის ქო ნე ბა ა, რომ ლის თა ნას წო რუფ
ლე ბი ან მე პატ რო ნედ თვლის თავს ჟუ ჟუ ნა, 
სწო რედ ეს ხდე ბა (მოდი, ვი ყოთ გულ წ რ ფე ლე
ბი) ვარ დე ნის შე მობ რუ ნე ბის გა დამ წყ ვე ტი მი
ზე ზი და არა სიყ ვა რუ ლი, და სწო რედ ამ აზ რის 
დამ კ ვიდ რე ბას ცდი ლობს აუდი ტო რი ის ცნო

ისტორიის გადაკითხვა

კადრი ფილმიდან ფრთოსანი მღებავი



 119

ლე ნი ნის ამ დი რექ ტი ვებს გა ზე თი კომუნისტი ასე 
გა ნი ხი ლავ და: „ეს ამო ნა წე რი გვიმ ტ კი ცებს, რომ რო
ცა ლე ნინ მა სთქვა: „რუსეთისათვის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი ხე ლოვ ნე ბა არის კი ნო ო”, მას მხედ ვე ლო ბა ში 
ჰქონ და უმ თავ რე სად კი ნო, რო გორც მა სი უ რი პრო პა
გან დის იარა ღი“. (1926, #105).

საბ ჭო თა კულ ტუ რის პო ლი ტი კის მთა ვა რი შე მოქ
მე დი – გა ნათ ლე ბის სა ხელ მ წი ფო კო მი სა რი ანა ტო ლი 
ვა სი ლის ძე ლუ ნა ჩარ ს კი ორ ჯერ იყო სა ქარ თ ვე ლო ში 
(1924 და 1926 წლებ ში), შეხ ვ და ალექ სან დ რე სუმ ბა
თაშ ვილს, კო ტე მარ ჯა ნიშ ვილს, ზა ქა რია ფა ლი აშ ვილ
სა და ქარ თუ ლი კულ ტუ რის სხვა მოღ ვა წე ებს. მი სი 
სტუმ რო ბა სა ქარ თ ვე ლო ში საკ მა ოდ კარ გად არის გა
შუ ქე ბუ ლი გა ზეთ კომუნისტში. ლუ ნა ჩარ ს კის სიტყ ვით 
გა მოს ვ ლის ტექ ს ტიც მოყ ვა ნი ლი ა, რო მე ლიც რიგ შემ
თხ ვე ვა ში არ სე ბით წი ნა აღ მ დე გო ბა ში მო დის ძი რი თა დი 
საბ ჭო თა ნა რა ტი ვის გან. მი სი თქმით, საბ ჭო თა ხე ლი
სუფ ლე ბა სა მი ძი რი თა დი შეც დო მის დაშ ვე ბის წი ნა შე 
იდ გა:`1. ბურ ჟუ ა ზი უ ლი კლა სის გავ ლე ნის ქვეშ მყო ფი 
ინ ტე ლი გენ ცი ის მი ერ შექ მ ნი ლი წარ სუ ლის კულ ტუ
რას არ უნ და ვაქ ცი ოთ ზურ გი. პრო ლე ტა რუ ლი იდე ო
ლო გი ის თ ვის მი სა ღე ბი ტრა დი ცი ე ბი და მო ნა პო ვა რი 
სა ფუძ ვ ლად უნ და და ვუ დოთ მო მა ვალ კულ ტუ რას. 2. 
პრო ლე ტა რუ ლი კულ ტუ რა თით ქოს მოკ ლე ბუ ლია შე
მოქ მე დე ბით უნარს და ის სა ჭი რო ებს ბურ ჟუ ა ზი უ ლი 
მეც ნი ე რე ბის მი ერ აღ ზ რ დას, ეს შე ხე დუ ლე ბა სრუ ლი
ად მი უ ღე ბე ლი ა. პრო ლე ტა რი ატ მა უშუ ა ლო მო ნა წი ლე
ო ბა უნ და მი ი ღოს მო მა ვა ლი კულ ტუ რის ღი რე ბუ ლე ბე
ბის შექ მ ნა ში. 3. სოფ ლის კულ ტუ რუ ლი ამაღ ლე ბა არ 
უნ და მოხ დეს უმაღ ლეს სა მეც ნი ე რო და კულ ტუ რულ 
და წე სე ბუ ლე ბა თა ხარ ჯ ზე, მათ სა ზი ა ნოდ“. რამ დე ნად 
სწო რად მოხ და ამ ხა ზის გა ტა რე ბა მომ დევ ნო წლებ ში 
და რამ დე ნად გუ ლახ დი ლი იყო ლუ ნა ჩარ ს კი სიტყ ვით 
გა მოს ვ ლის დროს, სა დის კუ სი ო ა. 

ოცი ან წლებ ში საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბის ერ თ ერთ 
ძი რი თად მი ზანს წარ მო ად გენ და წე რა კითხ ვის უცო
დი ნა რი სა ზო გა დო ე ბის იდე ო ლო გი უ რად აღ ზ რ და. 
ეს მი სია კი ნო საც ეკის რე ბო და, მით უმე ტეს, ფილ მის 
აღ ქ მა არ მო ითხოვ და რო მე ლი მე ენის ცოდ ნას და წი
ნას წარ ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ მომ ზა დე ბას. „ჩვენ უნ და და
ვიპყ როთ კი ნო, რო მელ საც უდი დე სი აღ მ ზ რ დე ლო ბი თი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს“– წერ და გა ზე თი კომუნისტი. ხო ლო 
1924 წლის საქართველოს კი ნო ში ვკითხუ ლობთ: „ახალ 
დროს ქა რიშ ხა ლი ვით მოჰ ყ ვა ახა ლი ხე ლოვ ნე ბა – კი ნო. 
ზედ მე ტია იმის მტკი ცე ბა, რომ კულ ტუ რუ ლად ჩა მორ
ჩე ნილ გლე ხო ბა ში კი ნოს შე უძ ლია შე ას რუ ლოს ფრი ად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი. კი ნოს აქვს მა გი უ რი სა შუ ა ლე
ბა უეც რად შე ა ნა თოს იქ, სა დაც წიგ ნი ან სრუ ლე ბით 
ვერ შე დის, ან ძა ლი ან ნე ლი ნა ბი ჯით მი იკ ვ ლევს გზას. 
კი ნოს აუდი ტო რი ი სათ ვის გა მოდ გე ბა წე რა კითხ ვის 
უცო დი ნა რიც, თუ სუ რა თე ბი შერ ჩე უ ლი იქ ნე ბა შე სა
ფე რად. არის მთე ლი რი გი სა კითხე ბის, რომ ლის გა
შუ ქე ბას სოფ ლის წი ნა შე ექ ნე ბა ნა ყო ფი ე რი შე დე გე ბი 
სწო რედ კი ნოს სა შუ ა ლე ბით. ან ტი სარ წ მუ ნო ებ რი ვი 
პრო პა გან დის გარ და, რომ ლის თ ვი საც შე საძ ლოა გა მო
ყე ნე ბულ იქ მ ნას შე სა ფე რად შეს რუ ლე ბუ ლი სუ რა თე ბი, 
კი ნოს ექ ნე ბა უდი დე სი მნიშ ვ ნე ლო ბა ათას გ ვა რი ცრუ
მორ წ მუ ნე ო ბის ბუ რუ სის გა სა ფან ტა ვად“. 

ბი ე რე ბა ში ფილ მი. დღეს ირო ნი უ ლად ჟღერს, 
რომ ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე უუფ ლე ბო ფე ნა, რო
მელ საც საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის და ტო ვე ბის 
უფ ლე ბაც კი არ ჰქონ და, წარ მო ჩე ნი ლია, რო
გორც სა ხელ მ წი ფო ქო ნე ბის არამ ც თუ მო წი
ლე, მე სა კუთ რეც კი. თუმ ცა პრო პა გან და თა
ვის საქ მეს აკე თებ და.

 1930იან წლებ ში სწო რედ შრო მი თი საქ
მი ა ნო ბა, სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი ვო ბა დგე ბა 
უფ რო ხში რად ოჯა ხურ მო ვა ლე ო ბებ ზე წინ. 
პი რა დი ურ თი ერ თო ბე ბი დან გრძნო ბე ბის ინ
ტი მუ რო ბა ქრე ბა, სა სიყ ვა რუ ლო ხა ზის გან ვი
თა რე ბის სრუ ლუფ ლე ბი ა ნი წევ რი ხდე ბა კო
ლექ ტი ვი და უფ რო მე ტიც, სა სიყ ვა რუ ლო ხა ზი 
ხში რად მხო ლოდ ფო ნად იქ ცე ვა. ეს სა კავ ში რო 
მოვ ლე ნაა და ქარ თულ მა კი ნე მა ტოგ რაფ მაც 
თა ვი სი წვლი ლი შე ი ტა ნა ამ საქ მე ში. 

 გა ვიხ სე ნოთ თუნ დაც ფერ ხუ ლის სცე ნა 
ფილ მი დან ნარინჯის ვე ლი. გი ორ გი, ფაქ ტობ
რი ვად, სა ხალ ხოდ, ცეკ ვა ში და სიმ ღე რა ში უხ ს
ნის სიყ ვა რულს ნა ნის, მაგ რამ ის სხვი სი სა ცო
ლეა და ყვე ლა შე თა ვა ზე ბას სხარ ტად პა სუ ხობს 
უარით, მხო ლოდ ორ დე ნი სა და წი თე ლი დრო
შის ხსე ნე ბა ზე ეც ვ ლე ბა სა ხე და პა სუ ხიც იგ
ვი ა ნებს. იმა ვე ფილ მ ში ეჭ ვი ა ნო ბის სცე ნა თე
დო სა და ნა ნის შო რის უმალ კარ გავს ინ ტი მურ 
ხა სი ათს და პარ ტი უ ლი ხა ზით გრძელ დე ბა.

 ამას თან, თუ 1920იანი წლე ბის საბ ჭო თა 
კი ნე მა ტოგ რაფ ში „ახალი ქა ლის” მხატ ვ რუ ლი 
სა ხე ჩა წე რი ლი იყო რე ა ლო ბა ში და პრო პა გან
დას თან ერ თად იყო მი სი დამ კ ვიდ რე ბის ინ ს
ტ რუ მენ ტიც, 1930იან წლებ ში ის რე ა ლო ბის 
კონ ს ტ რუ ი რე ბის და ახა ლი მი თე ბის შექ მ ნის 
ინ ს ტ რუ მენ ტად იქ ცა. ეს გან სა კუთ რე ბით კო
ლექ ტი ვი ზა ცი ის თე მა ზე გა და ღე ბულ ფილ მებ
ში გა მო იკ ვე თა, ალ ბათ, პრინ ცი პით: რაც უფ
რო მძი მეა რე ა ლო ბა, მით უფ რო მე ტად არის 
სა ჭი რო მი სი შე ლა მა ზე ბა. და ქარ თუ ლი ეკ რა
ნის (ისევე, რო გორც ზო გა დად საბ ჭო თა ეკ რა
ნის) ჩვე უ ლი სა ხე გახ და ენერ გი უ ლი, მხი ა რუ ლი 
კომ კავ ში რე ლი გო გო ნა, პარ ტი უ ლი აქ ტი ვის ტი 
თუ კოლ მე ურ ნე ქა ლი, მო დუ რი თმის ვარ ცხ ნი
ლო ბით, მოხ დე ნი ლი ჩაც მუ ლო ბით ფერ მა ში, 
ჩა ის პლან ტა ცი ა ში, მან და რი ნის ბა ღებ ში, ჩაბ
მუ ლი შრო მის მხი ა რულ ფერ ხულ ში, რო მე ლიც 
მხო ლოდ დრო ე ბით შე იძ ლე ბა დაჩ რ დი ლოს პი
რად მა უსი ა მოვ ნე ბებ მა და ისიც მხო ლოდ მა
შინ, თუ სა ზო გა დო ებ რივ ინ ტე რე სებ თან მო
დის წი ნა აღ მ დე გო ბა ში.

ქა ლის ამ სა ხეს არ სე ბი თად აღარც ჰქონ და 
ბევ რი სა ერ თო ქა ლის გა თა ვი სუფ ლე ბის იდე ა
ლით შექ მ ნილ „ახალ ქალ თან”, მაგ რამ ის სრუ
ლად გა მო ხა ტავ და სტა ლი ნურ იდე ა ლებს. ამი
ტო მაც ხან გ რ ძ ლი ვად და მყა რად დამ კ ვიდ რ და 
საბ ჭო თა ეკ რან ზე მი სი სხვა დას ხ ვა ვა რი ა ცი ე
ბით, ეროვ ნუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით და სა ბო ლოო „სრულყოფილი” სა ხე 
19401950იანი წლე ბის პე რი ოდ ში მი ი ღო. 



120 

ისტორიის გადაკითხვა



 121

უჟ მუ რი
წე რი ლი სა ზა რელ სა და ამა ღელ ვე ბელ ზე

თამ თა ხალ ვა ში

უჟ მუ რით შეპყ რო ბილ ნი

ალბათ ნამ დ ვი ლი საფ რ თხის წი ნა შე ში შის 
გრძნო ბა მარ თ ლაც ყუჩ დე ბა. ქა ლე ბი მო-
ჯა დო ე ბუ ლე ბი ვით შეს ც ქე როდ ნენ ზღვი სა 
და ოკე ა ნის გამ ძ ვინ ვა რე ბულ შეხ ლა- შე-
მოხ ლას, ერთს არ უკივ ლი ა, არ და უყ ვი რი ა. 

ქა ლებს, რომ ლე ბიც ამ ცხოვ რე ბა ში რუ ზე არ გა დამ-
ხ ტა რან ისე, რომ წი ვილ - კი ვი ლი არ აეტე ხათ.1 

ნუცა ღო ღო ბე რი ძე, ორი მე ტა მორ ფო ზა 

შე ბინ დე ბი სას ბე ბი ა ჩე მი სახ ლი დან აღარ მიშ
ვებ და, უჟ მუ რი აგე კი დე ბა ო. ეს ამ ბა ვი ბე ბი ა ჩე მის 
მო რი გი ახი რე ბა მე გო ნე ბო და, ზე მო აჭა რა ში სხვა 
ბე ბი ე ბიც ასე რომ არ მოქ ცე უ ლიყ ვ ნენ. შე ბინ დე
ბულ ზე ყვე ლა ბავ შ ვი სოფ ლის ორ ღო ბი დან უჩი
ნარ დე ბო და და მა თი გა მაყ რუ ე ბე ლი ჟრი ა მუ ლიც 
ერ თ ბა შად ირინ დე ბო და. უჟ მუ რი იყო საფ რ თხე 
ავად გახ დო მი სა, თვალ ნა ცე მო ბი სა და გა მი ზე
ზე ბი სა.2  რად გა ნაც უჟ მუ რე ბი წყლის პირ თან ან 
და ჭა ო ბე ბულ ად გი ლებ ში ცხოვ რო ბენ, იქ ჩავ ლას 
ყვე ლა ზე მე ტად გვიკ რ ძა ლავ დ ნენ ბე ბი ე ბი. წარ
მოდ გე ნა არ მქონ და, რო გო რი არ სე ბა შე იძ ლე ბა 
ყო ფი ლი ყო უჟ მუ რი და არც იმა ში ვი ყა ვი ბო ლომ
დე დარ წ მუ ნე ბუ ლი, ის ნამ დ ვი ლად არ სე ბობ და, თუ 
უბ რა ლოდ ზრდას რუ ლე ბის ვე რა გი შეთ ქ მუ ლე ბის 
ნა წი ლი იყო ბავ შ ვე ბის ჟრი ა მუ ლის წი ნა აღ მ დეგ. 
ამი ტომ უჟ მუ რის აკი დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ერ თ დ
რო უ ლად სა ზა რელ და ამა ღელ ვე ბელ გან ც დებ თან 
იყო და კავ ში რე ბუ ლი –  ის შინ, ნაც ნობ და უსაფ
რ თხო სივ რ ცე ში დარ ჩე ნის კე ნაც მე ქა ჩე ბო და და 
სახ ლის ზღურ ბ ლის გარ ღ ვე ვი სა და უც ნობ, ფა თე
რა კი ან სივ რ ცე ში შეჭ რის კე ნაც მი ბიძ გებ და. 

შეგ რ ძ ნე ბე ბი მე ორ დე ბა. ხან და ხან კა ნონ ზო
მი ე რად, ხან და ხან შემ თხ ვე ვი თო ბის წყა ლო ბით, 
მაგ რამ მა ინც მე ორ დე ბა, სინ ქ რო ნიზ დე ბა და ისევ 
ქრე ბა. შე საძ ლო ა, ეს იმი ტომ ხდე ბა, რომ შეგ რ ძ ნე
ბე ბი ადა მი ა ნე ბის გან და მო უ კი დებ ლა დაც არ სე ბო
ბენ, ისი ნი ჩვენ გა რეთ არ სე ბუ ლი სივ რ ცე ე ბი დან 
და გა მოც დი ლე ბე ბი დან აღ მო ცენ დე ბი ან და იქი დან 
აღ წე ვენ ჩვენ ში. ამი ტომ შეგ რ ძ ნე ბე ბი, რო გორც 
წყლე ბი, გა ზი ა რე ბუ ლი რე სურ სე ბი ვი თა ა, რად გან 
ისი ნი ადა მი ა ნე ბის სხე უ ლებს ერ თ მა ნეთ თან აკავ
ში რე ბენ, ასინ ქ რო ნე ბენ და ერთ მთლი ა ნო ბად აქ

ცე ვენ. აზ რე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, შეგ რ ძ ნე ბე ბი 
მრა ვალ შ რი ა ნია –  ერ თი შეგ რ ძ ნე ბა შე საძ ლოა მრა
ვალ შეგ რ ძ ნე ბად და ი შა ლოს და გა ი ფან ტოს ჩვენს 
სხე უ ლებ ში, სა ზა რე ლი ამავ დ რო უ ლად ამა ღელ ვე
ბე ლიც იყოს და შთა მა გო ნე ბე ლიც, სა ში ში –  სა სი ა
მოვ ნო და მომ ხიბ ვ ლე ლიც.

2020 წლის დე კემ ბერ ში პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი 
ქა ლი რე ჟი სო რის ნუ ცა (ნინო) ხუ ციშ ვი ლი ღო ღო
ბე რი ძის 1934 წლის ფილ მი უჟმური ვნა ხე. უჟმური 
პირ ვე ლი მხატ ვ რუ ლი ფილ მი ცაა საბ ჭო თა კავ შირ
ში, რო მე ლიც ქალ მა რე ჟი სორ მა გა და ი ღო და რო
მე ლიც პარ ტი ულ მა ცენ ზუ რამ აკ რ ძა ლა. ფილ მი მას 
შემ დეგ აიკ რ ძა ლა და ამო ი შა ლა ქარ თუ ლი კი ნოს 
ის ტო რი ი და ნაც, რაც ნუ ცა ხუ ციშ ვი ლი ოც და ა თი
ან წლებ ში და ა პა ტიმ რეს და ათი წლით ციმ ბირ ში, 
პოტ მას ბა ნაკ ში გა და ა სახ ლეს. რუ სე თის ფილ მ სა
ცავ ში თით ქ მის ოთხ მოც და ათ წ ლი ა ნი გა უ ჩი ნა რე
ბის შემ დეგ „უჟმური“ კი ნო თე ატრ „ამირანის“ ეკ
რან ზე დაბ რუნ და და თან და აბ რუ ნა ჩემ თ ვის ასე 
ნაც ნო ბი, მაგ რამ უც ნა უ რი შეგ რ ძ ნე ბე ბის ერ თობ
ლი ო ბა –  ერ თ დ რო უ ლად სა ზა რე ლი და ამა ღელ ვე
ბე ლი გრძნო ბე ბის კო რი ან ტე ლი. ფილ მის სი უ ჟე
ტუ რი ხა ზი ცა და ავ ტო რის ბი ოგ რა ფი უ ლი გზაც ამ 
ემო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბე ბის მიჯ ნა ზე ყოფ ნას გუ
ლის ხ მობს –  სა ზარ ლი სა და მღელ ვა რეს, ნაც ნო ბი
სა და უც ნო ბის, ში ნი სა და გა რეს მიჯ ნა ზე ყოფ ნას. 
ეს კი ისე თი „გრძნობათა სტრუქ ტუ რა ა“ (Raymond 
Williams, Marxism and Literature, 1977), სა ი და ნაც 
სა ში ში ამა ღელ ვე ბელ სა ნა ხა ო ბად შე იძ ლე ბა გა და
იქ ცეს, სა ზა რე ლი კი –  ხე ლოვ ნე ბის მო მა ჯა დო ე
ბელ ნი მუ შად.

სა ზა რე ლი ჭა ო ბი
მიწურიდან რომ გა მო ვე დით, ეს მო უწ ვ დო მე ლი ყი-
ნუ ლო ვა ნი სამ ყა რო, თით ქოს სა გან გე ბოდ, ახა ლი 
სა ოც რე ბით მოგ ვევ ლი ნა. ეს ჩრდი ლო ე თის ნა თე ბა 
იყო. ცის გვირ გ ვი ნი ან ცის გუმ ბა თი ჰქვია ამ ნა თე-
ბას. მე შვი დი წე ლი დავ ყა ვი მას შემ დეგ იმ მხა რე ში, 
ცის ნა თე ბა გა ცი ლე ბით მე ტი ვნა ხე, ვიდ რე ჩვე უ-
ლებ რი ვი ცი სარ ტყე ლა ჩვენ ში, მაგ რამ ისე თი ნა თე-
ბა მხო ლოდ ერ თხელ, იმ პირ ველ სა ღა მოს ვი ხი ლე. 

ნუცა ღო ღო ბე რი ძე, ორი მე ტა მორ ფო ზა

სა ზარ ლის ში ში ისე თი მდგო მა რე ო ბა ა, სა ი და
ნაც ნამ დ ვი ლი ძი ე ბის სურ ვი ლი იბა დე ბა. ის რე ა
ლო ბის შეც ნო ბის წი ნა პი რო ბა ა, რო მე ლიც სა თა ვეს 
უხი ლა ვი დან იღებს. ბრი ტა ნე ლი ფი ლო სო ფო სი, 
მარკ ფი შე რი, სა ზარ ლის ორ გან ს ხ ვა ვე ბულ მნიშ
ვ ნე ლო ბა ზე სა უბ რობს (Mark Fisher, The Weird and 

1 ნუცა ღოღობერიძის ტექ სტე ბი ცი ტი რე ბუ ლია ლა ნა ღო ღო ბე
რი ძის წიგ ნი დან რაც მა გონ დე ბა და რო გორც მა გონ დე ბა, 2019).
2 და სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლოს ბევრ სო ფელ ში დღემ დე არ სე
ბობს რწმე ნა უჟ მუ რის შე სა ხებ. ამ რწმე ნის მი ხედ ვით, შე ბინ
დე ბულ ზე ბავ შ ვებ სა და ორ სულ ქა ლებს შე საძ ლოა უჟ მუ რი 
ანუ ავი სუ ლი აეკი დოს (ჯემალ ნო ღა ი დე ლი, ეთ ნოგ რა ფი უ ლი 
ნარ კ ვე ვი აჭა რელ თა ყო ფა ცხოვ რე ბი დან, 1935)
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the Eerie. 2016). ერ თი უკავ შირ დე ბა ფრო ი დის აწ 
უკ ვე კარ გად ცნო ბილ ცნე ბა unheimlichს, რო მე
ლიც ინ გ ლი სურ ში დამ კ ვიდ რ და რო გორც uncanny, 
ხო ლო ქარ თუ ლად დამ ზაფ რა ვად შე იძ ლე ბა მო
ვიხ სე ნი ოთ. თუმ ცა, მი სი პირ და პი რი ინ გ ლი სუ
რი და ქარ თუ ლი თარ გ მა ნი უფ რო unhomely ანუ 
არა სახ ლუ რი ა. ფი შე რის მი ხედ ვით, სა ზარ ლის ეს 
გა გე ბა გუ ლის ხ მობს „უცხოს აღ მო ჩე ნას ნაც ნობ
ში“, რომ ლის გავ ლი თაც შე იც ნო ბა რე ა ლო ბა. სხვა 
სიტყ ვე ბით, გა რე რე ა ლო ბა ანუ უცხო შე იც ნო ბა 
ში ნის / სახ ლის / ნაც ნო ბის გავ ლით. მაგ რამ ფი შერს, 
ფრო ი დის სა პი რის პი როდ, შე მო აქვს სა ზარ ლის 
მე ო რე მნიშ ვ ნე ლო ბაც, რო მელ საც ის eerieს არ ქ
მევს. სა ზარ ლის ეს გა გე ბა ში დას გვაჩ ვე ნებს გა რეს 
პერ ს პექ ტი ვი დან. ასე თი სა ზა რე ლი მზაკ ვ რუ ლად 
არ ღ ვევს ში ნის საზღ ვ რებს და არას წორ ად გი ლას 
იჭ რე ბა. ფი შე რის თ ვის სა ზა რე ლი შე იძ ლე ბა იყოს 
ად გი ლი, ცა რი ე ლი სივ რ ცე, მიგ დე ბუ ლი შე ნო ბე ბი 
ან ნან გ რე ვე ბი. ასეთ ად გი ლებ ში სა ზა რე ლი სუ ბი
ექტს მიღ მა არ სე ბობს და მი სი მო ხელ თე ბა ძნე ლი ა. 

ნუ ცა ღო ღო ბე რი ძის ფილ მ ში კოლ ხე თის ჭა ო
ბი ა ნი დაბ ლო ბი სწო რედ ასე თი სა ზა რე ლი ად გი
ლი ა, სა ი და ნაც საბ ჭო თა რე ა ლო ბის სა პი რის პი რო 
პერ ს პექ ტი ვა უნ და და ი ნა ხო. ჭა ო ბი, რო მელ შიც, 
ად გი ლობ რი ვე ბის რწმე ნით, მწვა ნე დე დო ფა ლი 
გომ ბე შო ცხოვ რობს, უჟ მუ რის ვე ლია და მას თან მი
ახ ლო ე ბა მხო ლოდ მა გი უ რი გაბ რუ ე ბი სა და ჭა ობ ში 
დახ რ ჩო ბის გავ ლი თაა შე საძ ლე ბე ლი. საბ ჭო თა ხე
ლი სუფ ლე ბის თ ვის რე ა ლო ბის ეს სა ზა რე ლი ად გი
ლი რა დი კა ლუ რად უცხო და მი უ ღე ბე ლი ა. ამი ტომ 
ის ჭა ო ბის ამოშ რო ბის მიზ ნით არ ხის გა შე ნე ბას 
გა დაწყ ვეტს, რა საც გლე ხე ბი ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან. 
სცე ნა რის პირ ვე ლი ვერ სი ის მი ხედ ვით, არ ხის და
სა გეგ მად გა სულ ბრი გა დას გლე ხი ფარ ნა უჟ მუ რის 
ველ ში შე იტყუ ებს, სა დაც მას ჭა ო ბი შთან თ ქავს 
და აუჩი ნა რებს. მაგ რამ ცენ ზუ რის გავ ლის შემ დეგ 
ფილ მი სხვა რე ა ლო ბის გა მარ ჯ ვე ბით სრულ დე ბა, 
უჟ მუ რის ველ ში შეტყუ ე ბუ ლი მშე ნე ბელ თა ბრი გა
და წარ მა ტე ბით აღ წევს თავს სა ზა რელ ად გილს. 
უჟ მუ რის ვე ლი შრე ბა, არ ხი შენ დე ბა და ჭა ო ბი, რო
გორც აქამ დე უცხო ად გი ლი, საბ ჭო თა სის ტე მის 
მი ერ მოთ ვი ნი ე რე ბის სიმ ბო ლო ხდე ბა.

შე საძ ლო ა, სწო რედ სა ზარ ლის ეფექ ტი იყოს 
ის, რომ გინ და მი სი მო შო რე ბა და გან დევ ნა, 
რად გან რე ა ლო ბის გა ბა ტო ნე ბუ ლი პერ ს პექ ტი
ვა რე ა ლო ბის საზღ ვ რებს ზედ მე ტად ავიწ რო ებს. 
ად გი ლობ რი ვი გლე ხე ბის თ ვის კი რე ა ლო ბა უსას
რუ ლოდ ფარ თე ცნე ბა ა. უჟ მუ რე ბი, თა ვი ან თი 
სა ზა რე ლი არ სე ბო ბით კოლ ხე თის ლი მი ნა ლურ 
სივ რ ცე ებ ში, მის და ჭა ო ბე ბულ ვე ლებ სა თუ დაბ
ლო ბებ ში, რე ა ლო ბის საზღ ვ რებს კი არ არ ღ ვე ვენ, 
არა მედ მი სი გა ნუყ რე ლი ნა წი ლე ბი არი ან. უჟ მუ
რე ბი, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნე თის გან საკ რა ლურ სა 
და პრო ფა ნულს, სე კუ ლა რულ სა და რე ლი გი ურს, 
ხი ლულ და უხი ლავ სამ ყა რო ებს მიჯ ნა ვენ, კოლ
ხე თის ჭა ო ბი ან დაბ ლო ბებ ში ისე თი ვე არ სე ბე ბი 
არი ან, რო გორც თა ვად გლე ხე ბი. ეს მკვიდ რი მო
სახ ლე ო ბა ერ თ მა ნეთს მუ დამ უფ რ თხის, მაგ რამ 

ერ თ მა ნეთს ვე რას დ როს გა ექ ცე ვა. ამი ტომ კოლ
ხე თის ჭა ო ბებს სა ზარ ლის შე სის ხ ლ ხორ ცე ბა და 
და ტე ვა უწ ვეს, ხან და ხან სა გან გე ბო შე ლოც ვე ბით, 
ხა ნაც შე ბინ დე ბულ ზე სახ ლებ ში გა და მალ ვით, მაგ
რამ არა მი სი გან დევ ნით. სა ზა რელ უჟ მურს, ისე ვე 
რო გორც ჭა ო ბი ან ად გი ლებს, თავს ვე რა სო დეს და
აღ წევ. მაგ რამ ვერც ამომ შ რალ ჭა ო ბებ სა და გან
დევ ნილ უჟ მუ რებს და აღ წევ თავს. 

უჟ მუ რი კი ნო
დაუსაბამო იყო თეთ რი, გა ყი ნუ ლი სივ რ ცე ირ გ ვ-
ლივ და მძი მედ ჩა მო წო ლი ლი მოღ რუბ ლუ ლი ცა. 
ცი ვი, მა რა დი უ ლი სი ლა მა ზე თით ქოს უგუ ლე ბელ-
ყოფ და დღე მოკ ლე ადა მი ანს თა ვი სი გან ც დე ბი თა 
და მღელ ვა რე ბით. ამ უდა ბურ სივ რ ცე ში გა ყი ნუ ლი 
მდი ნა რის ახ ლად მო თოვ ლილ ზე და პირ ზე მო დი ო-
და თოთხ მე ტი ქა ლი. თუმ ცა ქა ლი პი რო ბი თად თუ 
და ერ ქ მე ო და ამ უც ნა ურ მაჯ ლა ჯუ ნებს და არც 
სიტყ ვა „მოდიოდა” უდ გე ბო და მათ გა ჭირ ვე ბულ 
ბაჯ ბაჯს ყი ნულ ზე. 

ნუცა ღო ღო ბე რი ძე, ვალსი პეჩორაზე

უჟ მუ რებს თა ვი ან თი დამ ზაფ რა ო ბი თა და სა
ზარ ლო ბით შე უძ ლი ათ, წინ აღუდ გ ნენ ჩაგ ვ რის 
სის ტე მებ სა და იდე ო ლო გი ებს, რო მელ თა ძა ლა
უფ ლე ბა ყვე ლა ნა ი რი აჩ რ დი ლის, დე მო ნი სა თუ ავი 
სუ ლის გან დევ ნი თაა სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი. ამი
ტომ მო დერ ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბა მოჩ ვე ნე ბებს ჩა
მორ ჩე ნი ლი ცნო ბი ე რე ბი სა და დრო მოჭ მუ ლი ეპო
ქის ნა წი ლად მი იჩ ნევს, რად გან ისი ნი სე კუ ლა რულ 
სუ ლის კ ვე თე ბას უთხ რი ან ძირს. სუ ლე ბის უჩი ნა რი 
სამ ყა როს თა ნა არ სე ბო ბა ხი ლულ სამ ყა როს თან 
სირ ცხ ვი ლის უწყ ვე ტი წყა რო ცაა და მუდ მი ვი დევ
ნის ობი ექ ტიც. მაგ რამ რო გორც ავე რი გორ დო ნი 
ამ ბობს, გან დევ ნი ლი სუ ლე ბი მა ინც ჯი უ ტად აგ
რ ძე ლე ბენ ჩვენ თან თა ნა არ სე ბო ბას. ისი ნი კვლავ 
გვევ ლი ნე ბი ან, რო გორც სა ზა რე ლი მოჩ ვე ნე ბე ბი, 
ადა მი ა ნე ბი, ობი ექ ტე ბი, გან წყო ბე ბი, ატ მოს ფე რო
ე ბი და აფექ ტე ბი (Avery Gordon, Ghostly Matters: 
Haunting and the Sociological Imaginantion, 2008). 
გან დევ ნი ლი იპყ რობს კი ნო საც მი სი ვე ტე რი ტო რი
ა ზე და ამა ვე დროს იპყ რობს ჩვენს გრძნო ბებ საც, 
ისე ვე მო უ ლოდ ნე ლად, რო გორც უჟ მუ რი იპყ რობს 
და აბ რუ ებს საბ ჭო თა მშე ნებ ლებს.

უჟმური, რო გორც კი ნე მა ტოგ რა ფი უ ლი ნა მუ
შე ვა რი, საბ ჭო თა ეპო ქის შეც ნო ბის მცდე ლო ბაა 
გან დევ ნი ლი სა და სა ზარ ლის სა ში ში ასო ცი ა ცი ე ბის 
მოხ მო ბით. ამი ტომ მა ში ნაც კი, რო დე საც ფილ მი 
სა ზა რელს გან დევ ნის სა კუ თა რი ობი ექ ტი ვი დან, 
ის მა ინც გვევ ლი ნე ბა, რო გორც ამა ღელ ვე ბე ლი 
და დამ ზაფ რა ვი გან ც და, ჩა ბეჭ დი ლი უხ მო კად
რებ სა და ცენ ზუ რი რე ბულ ტექ ს ტებს შო რის. ფილ
მის უხ მო ბა იმე ო რებს ეპო ქის უხ მო ბას; უჟმურის 
დამ დ გ მე ლი მხატ ვა რი, პეტ რე ოცხე ლი, რო მე ლიც 
1937 წელს დახ ვ რი ტეს, ფილ მის ტიტ რე ბი დან ისე
ვეა გამ ქ რა ლი, რო გორც ფილ მის მთა ვა რი გმი რი, 
უჟ მუ რი. და არც გა და სახ ლე ბი დან დაბ რუ ნე ბუ ლი 
ნუ ცა ხუ ციშ ვი ლის ხმა ის მის საბ ჭო თა რე ა ლო ბის 
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კა ტაკ ლიზ მებ ში, რად გან მას კი ნოს კე თე ბა აეკ რ
ძა ლა, სა მა გი ე როდ კი, გე რონ ტი ქი ქო ძის სა ხე ლით 
შარლ პე როს ზღაპ რე ბის თარ გ მ ნით ირ ჩენ და თავს. 
ამი ტომ უჟმური თა ვად იქ ცე ვა უჟ მუ რი ვით, რომ
ლის ყუ რე ბაც არა მხო ლოდ წარ სუ ლი ეპო ქის ჭა
ობ ში გით რევს სა მოგ ზა უ როდ და რე სენ ტი მენ ტად 
გიმ ზა დებს ტრავ მულ გან ც დებს, არა მედ გახ სე
ნებს, რომ წარ სუ ლის პრობ ლე მე ბი დღე საც გა და
უჭ რე ლი ა. და მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს ფილ მი ძა
ლი ან ჰგავს ბევრ სხვა საბ ჭო თა პრო პა გან დის ტულ 
ფილმს, ის სა შინ ლად გა გო ნებს დღე ვან დე ლო ბას.

გა გო ნებს დღე ვან დე ლო ბას, რად გან წარ სუ
ლის და ვიწყე ბა და გან დევ ნა ისე ვეა თა ნა მედ რო
ვე ო ბის ახი რე ბა, რო გორც ეს თა ვად იმ ავად სახ
სე ნე ბელ წარ სულ ში იყო. და მა ში ნაც კი, რო დე საც 
აწ მ ყო წარ სუ ლის ნან გ რე ვე ბით იკ ვე ბე ბა და მხო
ლოდ მას ზე პა რა ზი ტი რე ბით უდ გას სუ ლი, ის მა
ინც უარ ყო ფი ლი ა, რო გორც ავი სუ ლი, რო გორც 
ჭა ო ბის სა ზა რე ლი უჟ მუ რი. ჭა ო ბე ბის დაშ რო ბა, 
არ ხე ბის გა შე ნე ბა, მდი ნა რე ე ბის გაქ ვა ვე ბა და ჰე
სე ბის მშე ნებ ლო ბა, რო გორც ჩანს, თა ნა მედ რო ვე
ო ბის ურ ყე ვი მის წ რა ფე ბა ა, შექ მ ნას რა ი მე ახა ლი, 
რო მე ლიც ხე ლი დან გაც ლის ზი არ წყლებს, ვე ლებ
სა და მი წებს, რო გორც გრძნო ბებს. ასეთ დროს 
წარ მა ვა ლო ბა ზე გლო ვა ნა ად რე ვი ცაა და დაგ ვი ა
ნე ბუ ლიც, რად გან ის კი დევ უფ რო და უნ დობ ლად 
მოქ მე დებს დღე ვან დე ლო ბა ში. ამი ტომ გან დევ
ნი ლი უჟმური კი დევ უფ რო ამა ღელ ვებ ლად გვა
ხე დებს ჩვე ნი ვე მო მა ვალ ში, გვაჩ ვე ნებს ცა რი ელ 
და შემ ზა რავ დროს, თა ვი სი „უდაბური სივ რ ცით“, 
„გაყინული მდი ნა რით“ და მას ზე მო ბაჯ ბა ჯე ადა
მი ა ნე ბით.       

უჟ მუ რი დრო
-რატომ მივ დი ვართ, ლა ნა? სა ერ თოდ რა ტომ მივ-
დი ვართ? რა ვი ცი, არ ვი ცი, არც არა ვინ იცის იქ-
ნებ, ერ თი -ო რი ავი სუ ლის გარ და. ხომ გახ სოვს 
ზღაპ რებ ში ავი ფე რი ე ბი და ავი სუ ლე ბი, იმათ 
თა ვის თ ვის იჯა დოქ რეს, ჯა დო სიტყ ვე ბი თქვეს, 
ქა ღალ დ ზე და წე რეს და ამის შემ დეგ ჩვენ ისევ 
დავ დი ვართ, დავ დი ვართ, სად არ დავ წან წა ლებთ, 
რის თ ვის, რა ტომ, მგო ნი, იმა თაც აღარ იცი ან და 
აღარ ახ სოვთ 

ნუცა ღო ღო ბე რი ძე, 
ფეხით აძ ვა- ვო მი დან კოჩ მა სამ დე.

რო ცა ჩვენ ვცდი ლობთ სა ზა რელ დრო ში სი
ა რულს, ირ გ ვ ლივ ყვე ლა ფე რი დი დე ბუ ლი და ამა
ღელ ვე ბე ლი გვეჩ ვე ნე ბა მი სი ვე წარ მა ვა ლო ბის გა
მო. ასეთ დროს ის, რაც ჯერ არ გარ დაც ვ ლი ლა, 
უკ ვე გვე ნატ რე ბა და რაც უკ ვე გაქ რა, იმის და
ტი რე ბა საც კი ვერ ვას წ რებთ. ეს შე უბ რა ლე ბე ლი 
ტკი ვი ლი ა, ტკი ვი ლი, რო მელ საც ვერ ცერ თი გრა
მა ტი კუ ლი ფორ მა და ლექ სი კუ რი მა რა გი ვერ და
ი ტევს, რად გან ის აღე მა ტე ბა სიტყ ვებს, ბგე რებ სა 
და მათ შო რის ლო გი კურ კავ ში რებს. პა რა დოქ სუ
ლი ა, მაგ რამ ასე თი სა ზა რე ლი გა მო უთ ქ მე ლო ბის 
ხა ნა ში ყვე ლა ზე მე ტად გინ დე ბა, იპო ვო ენა, რო

მე ლიც ირი ბად მა ინც შე გაძ ლე ბი ნებს, აღ ბეჭ დო 
დამ ზაფ რა ვი დრო, რო მელ შიც თა ვი ამო ყა ვი. გა
და სახ ლე ბის შემ დეგ ნუ ცა ხუ ციშ ვი ლის თ ვის ასე თი 
თავ შე სა ფა რი ქარ თუ ლი ენის გან მარ ტე ბით ლექ
სი კონ ზე მუ შა ო ბა აღ მოჩ ნ და, რომ ლის ერ თ ერ თი 
შემ დ გე ნე ლი არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვას ინი ცი ა ტი ვით 
თვი თო ნაც გახ და. მის თ ვის კი ნო ე ნა ში მუ შა ო ბა 
წარ სულს სა მუ და მოდ ჩა ბარ და, მაგ რამ მის მი ერ 
შედ გე ნი ლი ლექ სი კო ნი ახ ლა სხვებს გვეხ მა რე ბა, 
ვი პო ვოთ შე სა ბა მი სი ენა ჩვე ნი ვე დრო ის ტკი ვი ლე
ბის გა მო სათ ქ მე ლად.

მაგ რამ ენა, რო მე ლიც ამ სა ზა რე ლი დრო ის გა
მოთ ქ მა ში და მის გან თა ვის დაღ წე ვა ში უნ და დაგ
ვ ხ მა რე ბო და, ისე მე ორ დე ბა და მუ ტი რებს, რომ 
შემ ზა რა ვად გვა გო ნებს წარ სუ ლის პა თოსს ძა ლა
დო ბის, მი ყუ რა დე ბი სა და ჩაგ ვ რის შე სა ხებ. ამი
ტომ აზ რი ახა ლი დრო ის შე სა ხებ გარ და უ ვა ლად 
იქ ცე ვა გან ც დად გა მე ო რე ბის შე სა ხებ. ავი სუ ლე
ბი ახ ლა უბ რა ლოდ სოფ ლად მდე ბა რე ამომ შ რალ 
ჭა ო ბებ ში უხი ლავ არ სე ბე ბად კი აღარ ცხოვ რო
ბენ, არა მედ ისი ნი ჩვენ გვერ დით, ადა მი ა ნე ბის 
სხე უ ლე ბად გვევ ლი ნე ბი ან (Tamta Khalvashi and 
Paul Manning, Human Devils: Affects and Specters 
of Alterity in Eerie Cities of Georgia, In: Martin De-
mant Frederiksen and Ida Harboe (ed.): Modern Folk 
Devils: Contemporary Constructions of Evil. 2022). 
თა ნა მედ რო ვე დრო სწო რედ ასე თი ხა ნა ა, რო მე
ლიც უჟ მუ რე ბი თაა და სახ ლე ბუ ლი. ამ რა დი კა ლუ
რი უთა ნას წო რო ბის ხა ნა ში, სა დაც ბაზ რის უხი ლა
ვი ხე ლი ავი სუ ლი ვით და უნ დობ ლად მოქ მე დებს, 
დრომ შე ი ძი ნა ისე თი ვე ამო უც ნო ბი, ახი რე ბუ ლი 
და პირ ქუ ში თვი სე ბა, რო გორც ეს თა ვად უჟ მუ რის 
ავ სულს ახა სი ა თებს. ამი ტომ უჟ მუ რი შე საძ ლოა 
თა ნა მედ რო ვე დრო ის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი სიტყ ვა ცაა და 
აფექ ტიც, რად გან უჟ მუ რი თაა გა ჯე რე ბუ ლი ჩვე ნი 
ყო ველ დღი უ რი ყო ფა ცა და პო ლი ტი კაც. 

ტე რე სა ბრე ნა ნის მი ხედ ვით, აფექ ტი ისე თი 
რა მა ა, რო მე ლიც ერ თი ადა მი ა ნი დან მე ო რეს გა
და ე ცე მა, მაგ რამ ის ადა მი ა ნის შიგ ნი დან კი არ აღ
მო ცენ დე ბა, არა მედ მის მიღ მა, გა რე დან იბა დე ბა 
და ჩვენს სხე უ ლებ ში ამ ფორ მით აღ წევს (Teresa 
Brennan,  The Transmission of Affect, 2004). ამი
ტომ ჩვე ნი დრო ის უჟ მუ რი აფექ ტის მი ზე ზი სუ ბი
ექ ტის შიგ ნით კი არ უნ და ვე ძე ბოთ, არა მედ მის გან 
და მო უ კი დებ ლად, ადა მი ა ნუ რი ინ ტე რი ე რის გა
რეთ უნ და მო ვი ხელ თოთ. შე საძ ლოა ამი ტო მა ცა ა, 
რომ უჟ მუ რი ხუმ რო ბა ნა რევ მე ტა ფო რად გა და იქ
ცა უხა სი ა თო ადა მი ა ნე ბის და სა ხა სი ა თებ ლა დაც, 
რად გან ადა მი ა ნე ბის პირ ქუ ში და შფოთ ნა რე ვი 
გან წყო ბი ლე ბა მათ სა კუთ რე ბად კი არ აღიქ მე ბა, 
არა მედ იმად, რაც ადა მი ა ნუ რი კონ ტ რო ლის მიღ
მა ა, რაც ახალ მა ეპო ქამ მო ი ტა ნა, რო გორც ტრავ
მა და აფექ ტი. ამი ტომ უჟ მურ ადა მი ანს მხო ლოდ 
იუმო რით შე იძ ლე ბა, შე ე გე ბო, ის კი არ უნ და გან
დევ ნო ან გა ა მას ხა რა ო, არა მედ თა ნაგ რ ძ ნო ბით გა
უ ღი მო ან მღელ ვა რე ბით მი ი კედ ლო, რად გან დრო, 
რო მელ შიც ყვე ლამ ერ თად ამოვ ყა ვით თა ვი, მხო
ლოდ უჟ მუ რად ყოფ ნას გვთა ვა ზობს. 



124 

ისტორიის გადაკითხვა

ნანა ჯორჯაძე ფილმში რამდენიმე ინტერვიუ...



 125

მსოფ ლიო კი ნო ში და, ზო გა
დად, ხე ლოვ ნე ბა ში ქა ლი ავ
ტო რე ბის რიცხ ვი კა ცებ თან 
შე და რე ბით კა ტას ტ რო ფუ
ლად მცი რე ა. ასეა სა ქარ თ ვე

ლო შიც. ქვე ყა ნა ში, რო მე ლიც „ქალის 
კულტს” აღი ა რებს, რო მე ლიც უკ ვე სა
უ კუ ნე ე ბი ა, თვლის, რომ: „ლეკვი ლო
მი სა სწო რი ა” და იმი თაც ამა ყობს, რომ 
ერ თ ერ თი გა მორ ჩე უ ლი მე ფე ქვეყ ნის 
ის ტო რი ა ში ქა ლი იყო.

დე ფი ცი ტუ რი და „არასრულ
ფასოვანია” „ქალთა სა კითხიც” უშუ ა
ლოდ ფილ მებ ში. და არა იმი ტომ, რომ 
ქა ლი თუ კა ცი რე ჟი სო რე ბის ფილ მებ
ში ქა ლი პერ სო ნა ჟე ბი არ არ სე ბო ბენ. 
და იმის მი უ ხე და ვა დაც, რომ „ქალების 
კი ნო”, სხვა დას ხ ვა პე რი ოდ ში სხვა დას
ხ ვა დო ზით, ასე თუ ისე არ სე ბობ და. 
ეს „ნიშა” ხან ცა რი ელ დე ბო და და ხან 
კვლავ ივ სე ბო და.

დაწყე ბუ ლი პირ ვე ლი ქარ თუ ლი 
მხატ ვ რუ ლი ფილ მი დან, ალექ სან დ რე 
წუ წუ ნა ვას ქრისტინედან (1916), რომ
ლის მთა ვა რი გმი რი ქა ლი ა, ქარ თულ 
(და საბ ჭო ე თის) ფილ მებ ში პერ სო ნა ჟი 
ქა ლე ბი – მთა ვა რი გმი რე ბიც კი – რე
ჟი სო რე ბის თ ვის (მათ შო რის, ქა ლი 
რე ჟი სო რე ბის თ ვის) სა ინ ტე რე სო ნი და 
ყუ რადღე ბის ობი ექ ტე ბი იყ ვ ნენ არა რო
გორც თა ვის თა ვად ქა ლე ბი – თა ვი ან თი 
პრობ ლე მე ბით, ხა სი ა თე ბით, ვნე ბე ბი
თა თუ ცხოვ რე ბი სე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბის 
პი რის პირ მყოფ ნი. ისი ნი, უმე ტეს შემ
თხ ვე ვა ში, სიმ ბო ლო ე ბად, ხა ტე ბად ზო
გად დე ბოდ ნენ ან „გამოიყენებოდნენ”, 
რო გორც „დამხმარე ხელ საწყო ე ბი” თუ 
„სათადარიგო ნა წი ლე ბი”. მა თი ძი რი
თა დი მი სია იყო ან სა ზო გა დო ე ბის არ
სე ბო ბის, სხვა დას ხ ვა ტი პის პრობ ლე
მის, ავ ტო რის სათ ქ მე ლის, პო ზი ცი ის 
მე ტა ფო რუ ლი გა მო ხატ ვა, ან კა ცი გმი
რე ბის პარ ტ ნი ო რო ბა (ცოლი, დე და, და, 

თა ნამ შ რო მე ლი, მე ზო ბე ლი და ა. შ.), ან 
სა ერ თოდ „უფუნქციობა”.

ქა ლი მსა ხი ო ბე ბის გან საბ ჭო თა 
ეპო ქა ში ქმნიდ ნენ ვარ ს კ ვ ლა ვებ სა და 
კერ პებს. მათ აღ მერ თებ დ ნენ, ეტ რ
ფოდ ნენ, ლექ სებ სა და სიმ ღე რებს უძღ
ვ ნიდ ნენ, პორ ტ რე ტებს ხა ტავ დ ნენ. 
პა რა ლე ლუ რად, იგი ვე სა ზო გა დო ე ბა 
ას წავ ლი და მათ, რო გორ „უნდა” ეცხოვ
რათ. პა ტა რა შეც დო მა სა თუ სა ზო გა
დო ე ბის მი ერ ვე „დადგენილი ნორ მე ბი
დან” გა დახ ვე ვას არ აპა ტი ებ დ ნენ. 

რო დე საც ქვე ყა ნა ში დი დი ტე რო
რი და იწყო, ქა ლებს „გულაგში”, უმე ტეს 
შემ თხ ვე ვა ში, სპე ცი ა ლურ სა კონ ცენ ტ
რა ციო ბა ნა კებ ში გზავ ნიდ ნენ ბრალ დე
ბის ასე თი „დისკრიმინაციული” ფორ
მუ ლი რე ბით – „ხალხის მტრის ოჯა ხის 
წევ რო ბის თ ვის”. 

ტრა გი კუ ლი და წი ნა აღ მ დე გო ბე
ბით სავ სე იყო პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი 
ქა ლი რე ჟი სო რის ნუ ცა ღო ღო ბე რი ძის 
პი რა დი და შე მოქ მე დე ბი თი ცხოვ რე ბა. 
(მისმა ვერცერ თ მა პრო ექ ტ მა, ბუბასა 
და უჟმურის გარ და, „სახკინმრეწვის” 
საბ ჭოს ცენ ზუ რა ვერ გა ი ა რა. და, სხვა
თა შო რის, არც მის მხატ ვ რულ ფილ მ შია 
ქა ლი და მო უ კი დე ბე ლი თუ ცენ ტ რა ლუ
რი პერ სო ნა ჟი.) თუმ ცა მი სი ბე დის წე რა 
არა სა ზო გა დო ე ბის მო რალ მა, არა მედ 
ტო ტა ლი ტა რულ მა რე ჟიმ მა გან საზღ ვ
რა. ოღონდ არა პი რა დი „დანაშაულის”, 
არა მედ, ყო ფი ლი თა ნა პარ ტი ე ლე ბის ვე 
მი ერ რეპ რე სი რე ბუ ლი ქმრის – ლე ვან 
ღო ღო ბე რი ძის – გა მო. 

ნუ ცა ღო ღო ბე რი ძის კი ნო ში საქ მი ა
ნო ბის პა რა ლე ლუ რად და მი სი გა და სახ
ლე ბის, ცხოვ რე ბი დან და პრო ფე სი ი დან 
გან დევ ნი სა და შინ დაბ რუ ნე ბის შემ დე
გაც ქარ თ ველ რე ჟი სო რებს შო რის ქა
ლე ბი ათე უ ლი წლე ბის მან ძილ ზე აღარ 
გა მო ჩე ნი ლან. ვიდ რე XX სა უ კუ ნის 50
იანი წლე ბის მი წუ რულს ნუ ცა ღო ღო

 ქა ლებ ზე  
– პი რად და არა პი რად სა კითხებ ზე

ლე ლა ოჩი ა უ რი
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ბე რი ძის შვილ მა, ლა ნა ღო ღო ბე რი ძემ, პირ ვე ლი 
– ფი ლო ლო გის – პრო ფე სია კი ნო რე ჟი სო რი სა ზე 
არ გაც ვა ლა. მო წო დე ბას თან ერ თად, შე იძ ლე ბა, 
იმ ცვლი ლე ბე ბის იმე დი თაც, რომ ლე ბიც სტა ლი
ნის სიკ ვ დილს მოჰ ყ ვა, და შე იძ ლე ბა რე ვან შის თ
ვი საც, იმის ასა ნაზღა უ რებ ლად, რაც დე და მისს 
საბ ჭო თა სა ხელ მ წი ფომ წა არ თ ვა. 

ახა ლი ქარ თუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფის ის ტო რი აც 
სწო რედ მა შინ იწყე ბა. ახა ლი, „60იანელთა” თა
ო ბის გა მო ჩე ნას თან ერ თად, რომ ლის დამ სა ხუ რე
ბაა იმ პე რი ოდ ში კი ნოს ხე ლოვ ნე ბად ქცე ვა. ლა ნა 
ღო ღო ბე რი ძეც მა თი წარ მო მად გე ნე ლი და ერ თ 
ერ თი ლი დე რი ა. ამა ვე თა ო ბას ეკუთ ვ ნი ან ლე ი ლა 
გორ დე ლა ძე და ნა ნა მჭედ ლი ძე. ამ დე ნად, ქა ლი 
რე ჟი სო რე ბის წრე ში ხან გ რ ძ ლი ვი ვა კუ უ მის შევ
სე ბა და იწყო. 

ლა ნა ღო ღო ბე რი ძე პირ ვე ლი იყო ქარ თ ველ 
რე ჟი სო რებს შო რის, რო მელ მაც ქა ლის, რო გორც 
პი როვ ნე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის წევ რის, სო ცი
ა ლუ რად აქ ტი უ რი და სა კუ თარ ბედ ნი ე რე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი პერ სო ნის სა ხე, ბე დი, თავ გა
და სა ვა ლი სხვა დას ხ ვა ეპო ქა ში, ის ტო რი უ ლი კა
ტაკ ლიზ მე ბი სა და ქვეყ ნის თ ვის ექ ს ტ რე მა ლუ რი 
ვი თა რე ბე ბის ჟამს ასა ხა. თე მე ბი, რომ ლე ბიც ლა
ნა ღო ღო ბე რი ძის რამ დე ნი მე მომ დევ ნო კი ნო სუ
რათ ში სხვა დას ხ ვა კუთხი თა თუ რა კურ ს შია წა
მოჭ რი ლი და „მატერიალიზებული”, უკ ვე პირ ველ 
და მო უ კი დე ბელ ფილ მ ში ერთი ცის ქვეშ (1961) 
გა მო იკ ვე თა.  

ერთი ცის ქვეშ სა მი და მო უ კი დე ბე ლი ნო
ვე ლის გან (თავადის ქა ლი მა ი ა, მტრედები და 
ფრესკა) შედ გე ბა, რომ ლებ შიც მოქ მე დე ბა სამ 
დრო ში – 1921, 1941 და 1961 წლებ ში – ვი თარ
დე ბა: პირ ველ ორ ში – სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის გარ
დამ ტე ხი ის ტო რი ულ  პო ლი ტი კუ რი რე ა ლი ე ბის 
პი რო ბებ ში, მე სა მე ში კი – იმ წელს, რო მელ შიც 
ფილ მია გა და ღე ბუ ლი და რო მე ლიც ლა ნა ღო ღო
ბე რი ძის თ ვის პი რად ცხოვ რე ბა შიც გარ დამ ტე ხი 
აღ მოჩ ნ და.

ეს ფილ მი ქარ თ ვე ლი 60იანელების კი ნო ტენ
დენ ცი ე ბის, მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბის, სტი ლის ტი კის 
ერ თ ერ თი გა მომ ხატ ვე ლი ა. პრობ ლე მე ბის თა
ვი სე ბუ რი რა კურ სი, სა ზო გა დო ე ბი სა და პი როვ
ნე ბის ურ თი ერ თო ბის თე მა, სამ ყა როს ვი ზუ ა ლუ
რი ხა ტე ბის შექ მ ნა. და, რაც მთა ვა რი ა, ქა ლის 
– ძლი ე რი პი როვ ნე ბი სა და ადა მი ა ნის – ჩვე ნე ბა, 
რო მელ საც აქვს მი ზა ნი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბა შე უძ ლი ა, არ ჩე ვა ნის ძა ლა და სი თა მა მე 
ჰყოფ ნის ცხოვ რე ბი სე უ ლი თუ პო ლი ტი კუ რი კა
ტაკ ლიზ მე ბის დროს, რო დე საც ყვე ლა ზე კარ გად 
ვლინ დე ბა, ვინ ვი ნა ა. 

თე მა ტი კით, პრობ ლე მის ჩვე ნე ბით, პერ სო ნა
ჟის სა ხის აქ ცენ ტი რე ბით, მთა ვა რი მა ინც პირ ვე
ლი ნო ვე ლაა – თავადის ქა ლი მა ი ა. 1921 წე ლი. სა
ქარ თ ვე ლოს გა საბ ჭო ე ბა. ახა ლი სა ხელ მ წი ფო და 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ მაც ყვე ლა ფე რი და კარ გეს – 
დი დე ბა, ქო ნე ბა, მდგო მა რე ო ბა სა ზო გა დო ე ბა ში. 
და ბედ ნი ე რე ბაც – სიყ ვა რუ ლის უფ ლე ბა. ეს ადა

მი ა ნე ბი პო ლი ტი კურ მა სი ტუ ა ცი ამ, სა ხელ მ წი ფო
ებ რი ვი წყო ბის შეც ვ ლამ და სა ღუ პად გას წი რა და 
სხვა აღა რა ფე რი დარ ჩე ნი ათ, რე ა ლო ბი დან გაქ
ცე ვის გარ და. მათ სა კუ თა რი გზა უნ და იპო ვონ. 
იმოქ მე დონ. არ ჩე ვა ნი გა ა კე თონ. თა ვა დის ქა ლი 
მაია აკე თებს არ ჩე ვანს და ბედს არ ემორ ჩი ლე ბა.

მე ო რე ნო ვე ლა ში მტრედები 1941 წე ლი ა. მე
ო რე მსოფ ლიო ომ ში ჩაბ მის წე ლი. აქაც სიყ ვა რუ
ლის ხა ზია გამ ჭო ლი, მაგ რამ მთა ვა რი ტრა გე დიაა 
გმი რის სიკ ვ დი ლი და სა ზო გა დო ე ბის ბე დი, რო
დე საც მშვი დო ბა აღა რა ა. მე სა მე ნა წი ლი ფრესკა 
ფილ მის გა და ღე ბის პე რი ო დის თა ნად რო უ ლი ა. 
მშვი დო ბი ა ნო ბის პე რი ო დი ა. აქ ცენ ტი ახ ლის შე
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ნე ბა ზე და, უფ რო მე ტად, ამ ფონ ზე მთა ვა რი გმი
რი ქა ლის უიღ ბ ლო სიყ ვა რულ ზე ა. 

პირ ველ ნა მუ შე ვარ ში არ ჩე ულ გეზს ლა ნა ღო
ღო ბე რი ძე წლე ბის გან მავ ლო ბა ში აგ რ ძე ლებს (მე 
ვხე დავ მზეს, ფერისცვალება, როცა აყ ვავ და ნუ-
ში, აურზაური სალ ხი ნეთ ში), 1978 წელს კი იღებს, 
შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, ქარ თულ კი ნო ში ერ თ ერთ 
გარ დამ ტეხ, გე ზის, რა კურ სის შემ ც ვ ლელ ფილმს 
რამდენიმე ინ ტერ ვიუ პი რად სა კითხებ ზე (ზაირა 
არ სე ნიშ ვი ლის სცე ნა რით, რო მელ თან ერ თად 
1972 წლი დან, ბო ლო ფილ მის ჩათ ვ ლით, მუ შა ობ
და), რო მე ლიც მის შე მოქ მე დე ბა ში დღე საც ერ თ 
ერთ გა მორ ჩე ულ ნა მუ შევ რად რჩე ბა.

ფილ მის იდე უ რი და კომ პო ზი ცი უ რი სტრუქ
ტუ რა მთა ვა რი გმი რის სო ფი კოს (სოფიკო ჭი ა უ
რე ლი) პი რა დი და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 
გარ შე მო „ბუნებრივი” მი ზე ზით ეწყო ბა. ის ჟურ
ნა ლის ტია და ინ ტერ ვი უ ე ბის ციკლს ამ ზა დებს 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ბე დის, სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე
ო ბის, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად მო აზ როვ ნე ინ დი ვიდ ქალ 
რეს პონ დენ ტებ თან. თი თო ე ულს თა ვი სი ის ტო რი ა, 
ტკი ვი ლე ბი, სი ხა რუ ლე ბი, შე ხე დუ ლე ბე ბი აქვს. 
ფილ მი კა ლე ი დოს კო პუ რი წყო ბით ვი თარ დე ბა და 
თავს უყ რის სა ზო გა დო ე ბის ცხოვ რე ბის ფრაგ მენ
ტებს, პრობ ლე მებ სა თუ სათ ქ მელს, რაც სა ზო გა
დო ე ბას და, პირ ველ რიგ ში, ქა ლებს იმ პე რი ოდ ში 
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ჰქონ დათ. და დღე საც, რა ტო მაც არა, აქვთ. 
სო ფი კო საც თა ვი სი ცხოვ რე ბა აქვს – ოჯა

ხი, სამ სა ხუ რი. აქ ტი უ რი ა. ენერ გი უ ლი. კო მუ
ნი კა ბე ლუ რი. თუმ ცა, პი რად ცხოვ რე ბა ში ბა
ლან სი დარ ღ ვე უ ლი ა. რო დე საც ალ ტერ ნა ტი ვა 
უჩ ნ დე ბა, პრო ფე სია თუ ოჯა ხი, არ ჩე ვანს პრო
ფე სი ის სა სარ გებ ლოდ აკე თებს. პი რად პრობ ლე
მებ ში გახ ლარ თუ ლი, სხვი სი ცხოვ რე ბის, სხვი სი 
მო წეს რი გე ბუ ლი თუ მო უ წეს რი გე ბე ლი ყო ფის 
გამ ზი ა რე ბე ლი და ნუ გე შის მ ცე მე ლი ხდე ბა. მა ნამ
დე ეს ყვე ლა ფე რი სა მუ შაო იყო. ახ ლა გან ც დის, 
თა ნაგ რ ძ ნო ბის თე მად იქ ცე ვა. ასე თი „დაშვება” 
იმ პე რი ოდ ში, არა მხო ლოდ კი ნო ში, ცხოვ რე ბა
შიც, კონ სერ ვა ტო რუ ლი და „მტკიცე მო რა ლუ რი 
დოგ მე ბით” მცხოვ რე ბი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის მო უ
ლოდ ნე ლი და „დასაგმობი” იყო.

რამდენიმე ინ ტერ ვიუ პი რად სა კითხებ ზე კი
დევ ერთ და არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვან ხაზს შე ი
ცავს – სო ფი კოს წარ სულ თან და კავ ში რე ბულ ასო
ცი ა ცი ებ სა და მო გო ნე ბებს. მათ გან ერ თ ერ თი 
მთა ვა რი დე და მი სის გა და სახ ლე ბი დან დაბ რუ ნე
ბა ა. ეს სცე ნა, ყვე ლა დე ტა ლი სა თუ ნი უ ან სის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, რე ა ლუ რი ეპი ზო დია ლა ნა ღო ღო
ბე რი ძის ბი ოგ რა ფი ი დან. და ერ თ ერ თი პირ ვე ლი 
შემ თხ ვე ვა ქარ თულ (ზოგადად, საბ ჭო თა) კი ნო ში, 
რო მე ლიც საბ ჭო თა რეპ რე სი ე ბის თე მას ეხე ბა და 
გა და სახ ლე ბი დან შინ დაბ რუ ნე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის 
– ქა ლე ბის – ამ ბავს ასა ხავს. (ლანა ღო ღო ბე რი ძის 
ამ და სხვა რამ დე ნი მე ფილ მ ში კი დევ რამ დე ნი მე 
პა სა ჟია რე ჟი სო რის ცხოვ რე ბი დან.) 

რეპ რე სი ე ბის, ციმ ბი რის სა კონ ცენ ტ რა ციო 
ბა ნა კებ ში წლო ბით გა და სახ ლე ბუ ლი ქა ლე ბის თე
მას და, მათ შო რის, პირ ველ რიგ ში, დე დის – ნუ
ცა ღო ღო ბე რი ძის – დრა მა ტულ ის ტო რი ას რე ჟი
სო რი რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ უბ რუნ დე ბა (1992 

წელს, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლომ და მო უ კი დებ ლო
ბა მო ი პო ვა და აკ რ ძა ლულ, და ხუ რულ და სა შიშ 
თე მებს ტა ბუ აეხ ს ნა) ფილ მით ვალსი პე ჩო რა ზე. 
რეპ რე სი რე ბუ ლი ქა ლე ბი სა და დე დებს მოწყ ვე ტი
ლი მა თი შვი ლე ბის ის ტო რია მა თი იმე დის, ძა ლის, 
გამ ძ ლე ო ბი სა და სუ ლი ე რი სიმ ტ კი ცის ამ ბებს 
აერ თი ა ნებს და ქა ლე ბის გმი რო ბამ დე მაღ ლ დე ბა. 
ეს ლა ნა ღო ღო ბე რი ძის ყვე ლა ზე დრა მა ტუ ლი და 
უშუ ა ლოდ რე ა ლურ ფაქ ტებ ზე აგე ბუ ლი ფილ მი ა.

მა ნამ დე, 10 წლით ად რე, 1982 წელს, ლა ნა 
ღო ღო ბე რი ძემ გა და ი ღო, შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ, 
ფილ მი ე პო პეა დღეს ღა მე უთე ნე ბი ა (სადაც პირ
ვე ლი კი ნო სუ რა თის სტრუქ ტუ რას და უბ რუნ და), 
რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა დროს აერ თი ა ნებს და ერ
თი ა ნად აჩ ვე ნებს ერ თი ქა ლის (შესაბამისად, ქარ
თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის) ის ტო რი ას XX სა უ კუ ნის 
და საწყი სი დან, სა ქარ თ ვე ლოს გა საბ ჭო ე ბი დან, 
1980იანი წლე ბის და საწყი სის ჩათ ვ ლით.. 

შე სა ბა მი სად, მთა ვა რი გმი რი ევა – ჯერ და რე
ჯან ხარ ში ლა ძი სა და მო ხუ ცე ბუ ლო ბა ში კი თა მარ 
სხირ ტ ლა ძის შეს რუ ლე ბით – იმ დე ნი ხნი სა ა, რამ
დე ნიც ამ ბის დაწყე ბი დან იმ დრომ დეა გა სუ ლი, 
რო დე საც ლა ნა ღო ღო ბე რი ძემ ფილ მის გა და ღე
ბა და იწყო. და თუ ახალ გაზ რ და ევა უფ რო კონ კ
რე ტუ ლი ქა ლია და ქა ლის პრობ ლე მებს ატა რებს 
იმ დ რო ინ დელ სა ზო გა დო ე ბა ში, ასა კო ვა ნი ევა 
ეპო ქის, ის ტო რი უ ლი კა ტაკ ლიზ მე ბის ეტა პე ბის, 
სა ზო გა დო ე ბის სა ხე სიმ ბო ლოდ იქ ცე ვა და მე ტა
ფო რად „გარდაისახება”. თუმ ცა პერ სო ნა ჟის სა
ხე ლიც – ევა – იმ თა ვით ვე გარ კ ვე უ ლი სიმ ბო ლოს 
ნიშ ნებს შე ი ცავს და რა ღაც უფ რო მას შ ტა ბურ ზე 
მი ა ნიშ ნებს.

ევა სიმ ბო ლო ქარ თ ვე ლი ქა ლის, დე დის ზნე
ობ რივ  მო რა ლუ რი კო დექ სე ბის მა ტა რე ბე ლი ა, 
მო ვა ლე ო ბე ბი თა და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი თაა დატ

ლეილა აბაშიძე ორომტრიალის გადაღებაზე
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ვირ თუ ლი, რომ ლის თ ვი საც პი რა დი ცხოვ რე ბაც 
ვალ დე ბუ ლე ბა და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ა.

ქვეყ ნის ის ტო რი ი სა და მის გა რე მოც ვა ში 
ქა ლის ბე დის ამ სახ ვე ლი „დღეს ღა მე უთე ნე ბი
ას გან” გან ს ხ ვა ვე ბით, ავ ტო ბი ოგ რა ფი უ ლი თუ 
ნაც ნობ  მე გობ რე ბის ბი ოგ რა ფი ე ბი დან აღე ბუ
ლი (შემდგომ, გან ზო გა დე ბუ ლი) პა სა ჟე ბია 1986 
წელს გა და ღე ბულ ფილ მ ში ორომტრიალი. აქაც, 
რო გორც კი ნო სუ რა თებ ში რამდენიმე ინ ტერ ვიუ 
პი რად სა კითხებ ზე, ერთი ცის ქვეშ, ვალსი პე ჩო-
რა ზე, ქა ლე ბის რამ დე ნი მე პა რა ლე ლუ რი და ურ
თი ერ თ გა დამ კ ვე თი ის ტო რიაა თავ მოყ რი ლი. 

2014 წელს რე ჟი სორ მა კი დევ ერ თი ფილ მი 
გა და ი ღო და ამით წარ სულს თით ქოს ორ მა გად 
და უბ რუნ და. ნაღვლისფერი სი ხა რუ ლის ქრო ნი კა 
ავ ტო ბი ოგ რა ფი უ ლი დო კუ მენ ტუ რი კი ნო სუ რა თია 
ავ ტო რის პი რა დი წარ სუ ლის, ქვეყ ნის უახ ლე სი ის
ტო რი ის მას ზე და მის თა ო ბა ზე გავ ლე ნის შე სა ხებ. 

93 წლის ლა ნა ღო ღო ბე რი ძემ ქა ლე ბის შე სა ხებ 
შექ მ ნი ლი ფილ მე ბი სა და მა თი ავ ტო ბი ოგ რა ფი უ ლი 
ელე მენ ტე ბით შევ სე ბის ხა ზი და ფრესკაში სა ფუძ
ველ ჩაყ რი ლი ტრადიცია 2020 წელს გა და ღე ბულ 
ფილ მ ში ოქროს ძა ფი გა აგ რ ძე ლა. 

ოქროს ძაფ ში რამ დე ნი მე ქა ლი ა. თუმ ცა, მათ
გან ორია მთა ვა რი, ასა კო ვა ნი, რა დი კა ლუ რად 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი წარ სუ ლი სა და ხა სი ა თის ორი 

პი როვ ნე ბა (გურანდა გა ბუ ნი ა სა და ნა ნა ჯორ
ჯა ძის შეს რუ ლე ბით) და მა თი ის ტო რი ე ბი ძველ 
სიყ ვა რულ ზე (რომელიც ყო ველ თ ვის შე იძ ლე ბა 
დაბ რუნ დეს) და ცხოვ რე ბის წეს ზე, პრო ფე სი ულ 
საქ მი ა ნო ბა ზე, რო მე ლიც დრო სა და ეპო ქის შეც
ვ ლას თან ერ თად, ვე ღა რა სო დეს გა მე ორ დე ბა. სი
ცოცხ ლის ძა ლა სა და იმედ ზე, სი ცოცხ ლე სა და 
სიკ ვ დილ ზე.

დღეს ქარ თულ კი ნო ში ყვე ლა ზე მძი მე „ქალის 
ტვირ თი ა”, რო მელ მაც დი დი ხა ნი ა, „ქალის კულ
ტი” შეც ვა ლა. ოქროს ძა ფის გმი რე ბიც ამ ტვირთს 
ეზი დე ბი ან – წარ სუ ლი სა და აწ მ ყოს მო გო ნე ბებს, 
რომ ლე ბიც მტკივ ნე უ ლი ცაა და სი ხა რუ ლის მომ
გ ვ რე ლიც. ისი ნი აერ თი ა ნე ბენ ბევრ ადა მი ანს აწ
მ ყო ში და მათ ხსოვ ნას ატა რე ბენ. ლა ნა ღო ღო
ბე რი ძი სა და მი სი თა ო ბის, მი სი პერ სო ნა ჟე ბის 
პრო ტო ტი პე ბის ის ტო რი ე ბი დან. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
ამ ბე ბი დან. რაც აერ თი ა ნებთ და ერ თ მა ნეთს ამ ს
გავ სებთ ისა ა, რომ ოდეს ღაც ისი ნიც მოქ მე დებ
დ ნენ, აპ რო ტეს ტებ დ ნენ, ეწი ნა აღ მ დე გე ბოდ ნენ. 
ირ ჩევ დ ნენ. დღეს (რეჟისორისგან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
რო მე ლიც ისევ აქ ტი უ რი, დატ ვირ თუ ლი, მრა ვალ
ფე რო ვა ნი და სა ზო გა დო ებ რი ვად, შე მოქ მე დე
ბი თად მდი და რი ყო ველ დღი უ რო ბით აგ რ ძე ლებს 
ცხოვ რე ბას და კვლავ ცოცხალ „ორომტრიალშია” 
ჩაბ მუ ლი) აღა რაფ რის შეც ვ ლა აღარ შე უძ ლი ათ. 

კადრი ფილმიდან ვალსი პეჩორაზე
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`დის
სა ხე ლით”

`დის
სა ხე ლით”

მა რი ამ ჩუტ კე რაშ ვი ლი
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მ
ე ინ ს ტ რი მუ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი მეტ წი
ლად კო მერ ცი ულ კი ნოს თან და მა სობ
რივ თე მა ტი კას თან იგივ დე ბა, თუმ ცა 
დღეს კი ნო სამ ყა რო სულ უფ რო და უფ
რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის რეპ რე

ზენ ტი რე ბას ცდი ლობს, ნაკ ლე ბად სა ავ ტო რო, 
მაგ რამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა რა ტი ვით. 

რო გორც ინ გ ლი სე ლი თე ო რე ტი კო სი ლო რა 
მალ ვი თა ვის ნაშ რომ ში „ვიზუალური სი ა მოვ ნე
ბა და ნა რა ტი უ ლი კი ნე მა ტოგ რა ფი” გან მარ ტავს, 
კი ნო, რო გორც მე დი უ მი, ყო ველ თ ვის უწყობ და 
ხელს სქე სობ რი ვი გან ს ხ ვა ვე ბე ბის ტრა დი ცი უ ლი, 
სო ცი ა ლუ რად დად გე ნი ლი ნორ მე ბის ინ ტერ პ რე
ტა ცი ას. ცხა დი ა, დღეს ეს სი ახ ლეს არ წარ მო ად
გენს, თუმ ცა იმა ზეც ბევ რის თქმა შე იძ ლე ბა, რომ 
ისევ კი ნე მა ტოგ რა ფით იშ ლე ბა გა ბა ტო ნე ბუ ლი 
და დამ კ ვიდ რე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი, რი სი ცხა დი 
მა გა ლი თიც კი ნო ზე ფე მი ნის ტუ რი თე ო რი ე ბის 
გავ ლე ნა და მა თი დამ კ ვიდ რე ბა ა. 

აღ ნიშ ნულ მა კი ნო თე ო რი ებ მა მნიშ ვ ნე ლოვ
ნად გან საზღ ვ რა ქა ლე ბის კი ნო ში წარ მო ჩე ნის 
კონ ტენ ტი, რაც მა თი რე ა ლუ რი იმი ჯე ბის შექ მ ნა
სა და შე უ ლა მა ზე ბე ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გა ზი ა
რე ბას ემ სა ხუ რე ბო და, თა ვი სუ ფალს იმ არ სე ბუ ლი 
კო დე ბის გან, რომ ლე ბი თაც იქამ დე საზ რ დო ობ
და კი ნო სამ ყა რო. ხო ლო რო დე საც ფე მი ნის ტუ რი 
მოძ რა ო ბა უფ რო გლო ბა ლუ რი გახ და, კი ნო ეკ რან
ზეც ქა ლი პერ სო ნა ჟე ბის და ქა ლუ რი ის ტო რი ე ბის 

სრუ ლი ად სხვაგ ვა რი აქ ცენ ტე ბი ვი ხი ლეთ. 
„სისთერჰუდის”, რო გორც ფე მი ნიზ მის მო ნა

პოვ რის შე სა ხებ სა უბ რობს ამე რი კე ლი ავ ტო რი, 
ფე მი ნის ტი და აქ ტი ვის ტი ბელ ჰუკ სი თა ვის წიგ
ნ ში ფემინისტური თე ო რი ა: ნა პი რი დან ცენ ტ რი-
სა კენ. ნაშ რო მის ერ თ ერ თი თა ვი „სისთერჰუდი: 
პო ლი ტი კუ რი სო ლი და რო ბა ქა ლებს შო რის” 
ცხა დად გან მარ ტავს იმას, თუ რის სა ფუძ ველ
ზე წარ მო ი შო ბა ასე თი გა ერ თი ა ნე ბე ბი. ქა ლე ბის 
ამ ბო ხის პირ ველ მი ზეზს, რა თქმა უნ და, ის სა
ზო გა დო შე ვიწ რო ე ბა და ჩაგ ვ რა წარ მო ად გენს, 
რო მელ შიც ქა ლე ბი დი დი ხა ნი ა, ცხოვ რო ბენ. მი
უ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩვენ, ქა ლე ბი, ჩვე ნი მხრივ, 
სხვა დას ხ ვა ფაქ ტო რე ბის მი ხედ ვით კი დევ ცალ
კე ულ ჯგუ ფე ბად ვი ყო ფით, იქ ნე ბა ეს სო ცი ა ლუ
რი, ეკო ნო მი კუ რი, ეთ ნი კუ რი, თუ რე ლი გი უ რი 
ფაქ ტო რე ბი, „სისთერჰუდში” ყვე ლა ნი ერ თად 
ვიბ რ ძ ვით ზღვარ გა და სუ ლი, უმარ თა ვი პატ რი არ
ქა ლუ რი „წესრიგის” წი ნა აღ მ დეგ. ქა ლუ რი სო ლი
და რო ბა, რო გორც სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე
ბის ტრან ს ფორ მა ცი ის ძა ლა, გაჩ ნ და მო ძა ლა დე 
მა მა კა ცე ბის, ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბე ბის სა პა სუ
ხოდ. რო დე საც ქა ლებ მა გა ი აზ რეს, რომ ერ თად 
დგო მა და ერ თ მა ნე თის პრობ ლე მე ბის გა ზი ა რე ბა, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, გა ნუც დი ათ თა ვად მსგავ სი 
რამ, თუ არა, იყო ერ თა დერ თი გზა სი ტუ ა ცი ის შე
საც ვ ლე ლად. ჰუკ სი ხაზს უს ვამს იმ გა რე მო ე ბა
საც, რომ პატ რი არ ქა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბა, თა ვის 

PULP FICTION

დიდი პატარა ტყუილები



 133

მხრივ, აყა ლი ბებს სექ სის ტურ ცნო ბი ე რე ბას, ხო
ლო სექ სიზმს მივ ყა ვართ ქა ლე ბის ურ თი ერ თ მო
ძუ ლე ო ბას თან. 

ლო გი კუ რი ა, რომ „სისთერჰუდის” 
„დაბადებისა” და გაძ ლი ე რე ბის პე რი ო დი ემ თხ ვე
ვა ფე მი ნიზ მის მე სა მე ტალ ღას, რო მე ლიც ძი რი
თა დად მი მარ თუ ლი იყო ქა ლე ბის ჩაგ ვ რის, სექ სუ
ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბი სა და მათ მი მართ ოჯა ხუ რი 
ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მ დეგ. ის ხმა მაღ ლა სა უბ რობ
და ქა ლე ბი სათ ვის არ ჩე ვა ნის თა ვი სუფ ლე ბის შე
სა ხებ ნე ბის მი ერ სა კითხ ში. ქა ლუ რი სო ლი და რო
ბის შე სა ხებ ალა პა რა კე ბუ ლი თე ო რე ტი კო სე ბის 
აზ რე ბი მა ლე ვე აისა ხა კი ნე მა ტოგ რაფ ში, რო
გორც ქალ თა ერ თო ბის მა გა ლი თე ბი. 

1985 წელს, რო დე საც ცნო ბილ მა კა ნა დელ მა 
ფე მი ნის ტ მა ავ ტორ მა მარ გ რეტ ეტ ვუდ მა თა ვი სი 
ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე გახ მა უ რე ბუ ლი ნა წარ მო ე ბი 
მხევლის წიგ ნი და წე რა, მას კარ გად ეს მო და, თუ 
რა საფ რ თხის წი ნა შე აყე ნებს ქა ლებს პატ რი არ
ქა ლუ რი სამ ყა რო. 32 წლის შემ დეგ, 2017 წელს, 
რე ჟი სო რი ბრი უს მი ლე რი რამ დე ნი მე ქალ სცე
ნა რის ტ თან და წიგ ნის ავ ტორ თან ერ თად ქმნის 
ამა ვე სა ხელ წო დე ბის სე რი ალს, რო მე ლიც თა ვის 
თავ ში აერ თი ა ნებს ქა ლე ბის შე სა ხებ არ სე ბულ 
არ ქე ტი პულ სა ხე ებს, ფე მი ნის ტურ იდე ო ლო გი
ას, ბიბ ლი ურ და პატ რი არ ქა ლურ წარ მოდ გე ნებს 
ქა ლე ბის შე სა ხებ. წიგ ნის მსგავ სად, სე რი ა ლი 
დის ტო პი უ რი წეს რი გის შე სა ხებ მოგ ვითხ რობს, 
სა დაც შო ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე
მე ბის გა მო და სა ხელ მ წი ფო გა დატ რი ა ლე ბის შე
დე გად ქა ლე ბი სხვა დას ხ ვა კას ტე ბად იყო ფი ან და 
მო ნე ბად იქ ცე ვი ან. მათ შო რის არი ან მხევ ლე ბი, 
რო მელ თაც გავ ლე ნი ან ოჯა ხებ ში აგ ზავ ნი ან იმი
სათ ვის, რომ ოჯა ხის მე თა ურ მა მა მა კაც მა, რომ
ლის ცო ლიც უნა ყო ფო ა, მხე ვა ლი და ა ორ სუ ლოს 
და ასე შე მა ტოს ოჯახს ახა ლი სი ცოცხ ლე. გა უ
პა ტი უ რე ბა კა ნო ნი სა და წე სე ბის მეშ ვე ო ბი თაა 
დაშ ვე ბუ ლი და გა მარ თ ლე ბუ ლი. მხევლის წიგ ნი 
შე მაშ ფო თე ბე ლი, და მა ფიქ რე ბე ლი ამ ბა ვია ფე
მი ნის ტუ რი რა კურ სი დან წარ მოდ გე ნი ლი ქა ლის 
მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ, სა დაც ვხვდე ბით რო
გორც ქა ლე ბის ჩაგ ვ რას და ობი ექ ტი ვა ცი ას, ასე
ვე მა თი ძლი ე რი ერ თო ბის სა ხით ჩა მო ყა ლი ბე ბას, 
სა დაც ქა ლუ რი სო ლი და რო ბა ყვე ლა ფერ ზე მაღ
ლა დგე ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის გა რე მო ე ბა, რომ 
ნა მუ შე ვა რი ნა წი ლობ რივ ქა ლის მო ვა ლე ო ბის, 
მი სი რო ლის ბიბ ლი ურ გა აზ რე ბას ეყ რ დ ნო ბა და 
ქალს ისევ მხო ლოდ რეპ რო დუქ ცი ულ მან ქა ნად 
გა ნი ხი ლავს, რო მელ მაც ბავ შ ვე ბი უნ და გა ა ჩი ნოს, 
ან ცო ლად, რო მე ლიც ქმრის მო ნა უნ და იყოს, ან 
დამ ლა გებ ლად, ან ღვთი სა გან დაწყევ ლილ ბერწ 
არ სე ბად, რო მე ლიც გან დევ ნი ლია სა ზო გა დო ე ბი
სა გან და სიკ ვ დი ლის თ ვის არის გან წი რუ ლი. 

სე რი ა ლის ნა რა ტი ულ მხა რეს ამ ძაფ რებს მი
სი ვი ზუ ა ლუ რი სა ხე, რო მე ლიც სავ სეა სიმ ბო ლო
ე ბით. მა გა ლი თად, მხევ ლე ბის წი თე ლი სა მო სი 
წარ მო ად გენს სიმ ბო ლოს, რო მე ლიც და კავ ში რე
ბუ ლია ქა ლის მენ ს ტ რუ ა ლურ სის ხ ლ თან, მშო ბი ა

რო ბას თან, ამა ვე დროს, წი თელ ფერს აქვს ცოდ
ვის ფე რის დატ ვირ თ ვაც. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
მხევ ლე ბის სექ სუ ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბა ცო ლი ან 
მა მა კა ცებ თან ბიბ ლი უ რი იგა ვით (“თქვა ქალ მა: 
აჰა, ბა ლა, ჩე მი მხე ვა ლი. შე დი მას თან და შო ბოს 
ჩემს მუხ ლებ ზე, რა თა შვი ლი ე რი გავ ხ დე მის გან”, 
ძვე ლი აღ თ ქ მა, და ბა დე ბა) არის გა მარ თ ლე ბუ ლი, 
მათ არას დ როს ტო ვებს ცოდ ვის აურა. 

ეს სა ერ თო გან საც დე ლი კრავს ქა ლურ სო ლი
და რო ბას. ამის ყვე ლა ზე მკა ფიო და შთამ ბეჭ და ვი 
სცე ნაა პირ ვე ლი სე ზო ნის ბო ლო სე რი ა ში, რო დე
საც მხევ ლე ბი წრე ზე დგა ნან, შუ ა ში კი ერ თ ერ თი 
მხე ვა ლი, ჯა ნი ნი ზის, რო მე ლიც მათ გან ქვე ბით 
ჩა ქოლ ვას, ანუ გი ლე ა დის წე სე ბის მი ხედ ვით დად
გე ნილ სას ჯელს ელო დე ბა. მხევ ლე ბი კი ერ თხ მად 
ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან დე ი და ლი დი ას, რო მე ლიც მათ 
მე თა უ რად მო ი აზ რე ბა. იქ მდგომ მა თი თო ე ულ
მა ქალ მა იცის, რომ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ წესს არ 
და ე მორ ჩი ლე ბა და ქვას არ ეს ვ რის, მოგ ვი ა ნე ბით 
სა კუ თარ თავ ზე გა მოც დის ამ ქმე დე ბის მძი მე შე
დეგს, თუმ ცა ეს ში ში არ იკ მა რებს იმი სათ ვის, რომ 
ერ თ ერთ მათ გან ზე ხე ლი აღ მარ თონ. სწო რედ აქ 
იმარ ჯ ვებს პირ ვე ლად დის ტო პი ურ, პატ რი არ ქა
ლუ რი წყო ბის სა ში ნე ლე ბა თა სამ ყა რო ში ქა ლუ რი 
სო ლი და რო ბა, რო მე ლიც პა ტა რა, მაგ რამ მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯია ამ სექ სის ტურ გა რე მო ში. 

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ სე რი ა ლის მე ო რე სე
ზო ნი თით ქ მის მთლი ა ნად სცილ დე ბა წიგნს და 
კი დევ უფ რო ფა ქიზ და მტკივ ნე ულ სიღ რ მე ებს 
სწვდე ბა. „სისთერჰუდის” თე მა და ქა ლუ რი სო
ლი და რო ბაც უფ რო მძაფ რა დაა რეპ რე ზენ ტი
რე ბუ ლი.

მხევლის წიგ ნის შე მაძ რ წუ ნე ბე ლი გა რე მო ერ
თ დ რო უ ლად ფე მი ნიზ მის წარ სუ ლი და მო მა ვა ლი ა, 
სავ სე იმ მე ტა ფო რე ბი თა და სიმ ბო ლო ე ბით, რომ
ლე ბიც ქა ლებ მა სუფ რა ჟის ტე ბის მოძ რა ო ბი დან 
თა ნა მედ რო ვე ფე მი ნიზ მის ტალ ღამ დე მო ი ტა ნეს 
და რა ზეც წერ დ ნენ კი ნოს ფე მი ნის ტი ავ ტო რე ბი. 
წიგ ნი ერ თ დ რო უ ლად მი ზე ზიც არის და შე დე გიც 
ამ თე ო რი ე ბი სა, იმის და მი ხედ ვით, თუ რო მე ლი 
რა კურ სით გან ვი ხი ლავთ მას. ეს არის ის ტო რია 
იმის შე სა ხებ, თუ რას ითხოვს პატ რი არ ქა ლუ რი 
კულ ტუ რა ქა ლი სა გან, კულ ტუ რა, რო მე ლიც ამ 
შემ თხ ვე ვა ში მთლი ა ნად ბიბ ლი ი დან ამოგ ლე ჯი
ლი ფრა ზე ბით მა ნი პუ ლი რებს. იარა ღი, რო მელ
საც გი ლე ა დის მას კუ ლი ნუ რი სამ ყა რო იყე ნებს 
კას ტე ბად და ნა წევ რე ბუ ლი ქა ლე ბის მი მართ, მათ 
ში შებ სა და მათ ზე გა ბა ტო ნე ბის სურ ვილ ზეა აგე
ბუ ლი. მაგ რამ მხევლის წიგ ნ ში ქა ლუ რი სო ლი და
რო ბა იმა ზე უფ რო ძლი ე რი ა, ვიდ რე ოდეს მე ყო
ფი ლა. თი თო ე უ ლი ქა ლის ის ტო რია და ტკი ვი ლი, 
მარ თა ლი ა, ნელ  ნე ლა, მაგ რამ მა ინც ერ თად იყ
რის თავს და იბ რ ძ ვის ყვე ლა ზე მთავ რის, სი ცოცხ
ლის უფ ლე ბის და სა ცა ვად.

„სისთერჰუდის” კი დევ ერთ შე სა ნიშ ნავ და 
ცხად გან მარ ტე ბას გვთა ვა ზობს ამე რი კუ ლი მი
ნი სე რი ა ლი დიდი პა ტა რა ტყუ ი ლე ბი. მოქ მე დე ბა 
ოკე ა ნის პი რა ქა ლაქ მონ ტე რე ი ში ხდე ბა, მთა ვა რი 
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გმი რი სა მი სხვა დას ხ ვა ქა ლი ა: ჯე ი ნი, მა დე ლა ი
ნი და სე ლეს ტე. ის ტო რი აც მა თი ყო ველ დღი უ რი 
ცხოვ რე ბის, წარ სუ ლი სა და გან ც დე ბის გარ შე მო 
ვი თარ დე ბა. სე რი ა ლის და საწყის ში ვე მის ტი კუ რი 
გან წყო ბა შე მო დის, რაც სას პენ ს ში გა და იზ რ დე ბა. 
მა ყუ რე ბე ლი ხვდე ბა, რომ ვი ღაც მოკ ლეს, თუმ ცა 
ვინ ან რა ვი თა რე ბა ში, ეს ბო ლო სე რი ამ დე გა ურ
კ ვე ვე ლი ა. დიდი პა ტა რა ტყუ ი ლე ბის პირ ვე ლი ნი
შან დობ ლი ვი გა რე მო ე ბა არის ის, რომ თხრო ბის 
ცენ ტ რ ში ქა ლე ბი არი ან თა ვი სი პრობ ლე მე ბით, 
ეს პრობ ლე მე ბი კი მათ ოჯა ხურ ურ თი ერ თო ბებ
სა და ეგ ზის ტენ ცი ა ლურ სა კითხებს უკავ შირ დე
ბა. გმი რებს შო რის ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და დე დის, 
ჯე ი ნის ის ტო რი ა, რო მე ლიც ახალ მო სახ ლე ა, კა
ცის მხრი დან სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის შე სა ხებ 
მოგ ვითხ რობს, რო მელ საც არა სა სურ ვე ლი ორ სუ
ლო ბა მოჰ ყ ვა. ჯე ი ნი, რო მელ მაც ახ ლა შვილ თან 
ერ თად ახა ლი ცხოვ რე ბის დაწყე ბა გა ნიზ რა ხა, 
ცდი ლობს იმ ში ნა გან შიშ სა და ქა ოსს გა ექ ცეს, 
რო მელ მაც გა უ პა ტი უ რე ბის შემ დეგ მას ში და ი
სად გუ რა. ქმრის მხრი დან ბრუ ტა ლუ რი ქცე ვი სა 
და მოპყ რო ბის მსხვერ პ ლია სე ლეს ტეც, რო მე ლიც 
მე გობ რე ბის გარ და სა კუ თარ თავ საც ატყუ ებს 
და ცდი ლობს, ქმრის პა თო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა 
სიყ ვა რუ ლის სა ბურ ვ ლის ქვეშ მო აქ ცი ოს. ნი კოლ 
კიდ მა ნის პერ სო ნა ჟი ქა ლის ისე თი ტი პუ რი სა ხე ა, 
რო მე ლიც მზა დაა ოჯა ხის დან გ რე ვის ნაც ვ ლად, 
რო მელ საც სა კუ თა რი ცხოვ რე ბა და იდენ ტო ბა 
შეს წი რა, ჩაგ ვ რა აიტა ნოს. 

დიდი პა ტა რა ტყუ ი ლე ბი ზო გა დად ქა ლე
ბის, კონ კ რე ტუ ლად კი დე დე ბი სა და ცო ლე ბის 
სა ხე ებს ავი თა რებს. მთა ვა რი, რაც ამ ერ თ მა ნე
თის გან რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბულ ქა ლებს 
აერ თი ა ნებს, არის სო ლი და რო ბა, რო მელ საც 
ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან მო მენ ტ ში ერ თ მა ნე თის 
მი მართ იჩე ნენ, მო მენ ტ ში, რო დე საც საქ მე ქა
ლის ჩაგ ვ რა სა და მას ზე ძა ლა დო ბას ეხე ბა. სე
რი ა ლის პირ ვე ლი სე ზო ნის დას კ ვ ნი თი ნა წი ლი, 
რო დე საც სე ლეს ტე მო ძა ლა დე ქმრის გან, პე
რის გან ცდი ლობს გაქ ცე ვას, ხო ლო ჯე ი ნი პე
რის გა ვე ლუ რე ბულ სა ხე ში იმ კაცს ამო იც ნობს, 
რო მელ მაც რამ დე ნი მე წლის წინ გა ა უ პა ტი უ რა, 
არის კულ მი ნა ცი უ რი და გარ დამ ტე ხი ეპი ზო დი, 
რად გან სწო რედ ამ მას კუ ლი ნურ მჩაგ ვ რელ ძა
ლას ეწი ნა აღ მ დე გე ბი ან და იმარ ჯ ვე ბენ თა მა მი, 
ემან სი პი რე ბუ ლი, ძლი ე რი ქა ლე ბი.

სე რი ა ლის მე ო რე სე ზო ნიც (რეჟისორი ან დ
რეა არ ნოლ დი) იმა ვე პა თო სით გრძელ დე ბა და 
გარ და იმი სა, რომ ქა ლი პერ სო ნა ჟე ბი ისევ ერ თ
მა ნე თის სა ი დუმ ლოს ინა ხა ვენ და ისევ შე თან ხ მე
ბუ ლად, სო ლი და რუ ლად მოქ მე დე ბენ, სე ზო ნის 
ბო ლო, ამ ეტაპ ზე დას კ ვ ნით სე რი ა ში ერ თ მა ნეთს 
მა ში ნაც არ ტო ვე ბენ, რო დე საც სი მარ თ ლის გამ
ხე ლას გა დაწყ ვე ტენ და პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბა
ში ერ თად შე დი ან. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბა, რომ ეს სო ლი
და რუ ლი აქ ტი გან სა კუთ რე ბით რთუ ლად გან სა
ხორ ცი ე ლე ბე ლია მას შემ დეგ, რაც თი თო ე ულ მა 

მათ გან მა სა კუ თა რი ცხოვ რე ბა თით ქოს მეტ 
 ნაკ ლე ბად და ა ლა გა: მა შინ, რო ცა სე ლეს ტეს სა
სა მარ თ ლო პრო ცე სი შვი ლე ბის მე ურ ვე ო ბი სათ
ვის მი სი გა მარ ჯ ვე ბით დას რულ და, მა დე ლა ინ მა 
ქმარ თან არე უ ლი ურ თი ერ თო ბა და ა ლა გა, ჯე ინ
მა კი ახალ ურ თი ერ თო ბა ში ხე ლახ ლა იპო ვა სა
კუ თა რი თა ვი და სა კუ თარ ში შებ ზე გა ი მარ ჯ ვა. 
ქა ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, ერ თად გა მოცხად
დ ნენ პო ლი ცი ა ში, კი დევ ერ თხელ უს ვამს ხაზს, 
რომ სე რი ა ლის გმი რე ბი მზად არი ან ერ თ მა ნე
თის მხარ და სა ჭე რად, მზად არი ან, სა კუ თა რი 
„დალაგებული” ცხოვ რე ბაც კი გვერ დ ზე გა და
დონ, რაც “სისთერჰუდის” კლა სი კუ რი სა ხე და 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გზავ ნი ლი ა.

თი თო ე უ ლი ქა ლი პერ სო ნა ჟი კონ კ რე ტუ ლი 
გა მოც დი ლე ბით ბევრს ეუბ ნე ბა მა ყუ რებ ლელს. 
მა თი ამ ბე ბი, იქ ნე ბა ეს პრობ ლე მე ბი ქორ წი ნე ბა ში 
თუ ბავ შ ვო ბის ტრავ მე ბი, გად მო ცე მუ ლია მათ თან 
გამ კ ლა ვე ბის რთუ ლი, მაგ რამ სწო რი და ზუს ტი 
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გზის ჩვე ნე ბით. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ პერ სო ნა
ჟე ბი ჩვენ თვალ წინ კონ კ რე ტუ ლი პრობ ლე მე ბის 
გან ზო გა დე ბულ სიმ ბო ლო ე ბად ყა ლიბ დე ბი ან. 

გან სა კუთ რე ბულ სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს 
გა უ პა ტი უ რე ბის მსხვერ პ ლის ამ ბის ისე მო ყო
ლა, რომ კლი შე ებს თა ვი აარი დო, თუმ ცა ჯე ი ნის 
პერ სო ნა ჟი ამას ახერ ხებს. ის დაც ლი ლია მე ლოდ
რა მა ტუ ლო ბის გან და მტკივ ნე ულ მო გო ნე ბებს 
მედ გ რად უპი რის პირ დე ბა, რაც მა ყუ რე ბელ ში ემ
პა თი ის მძაფრ შეგ რ ძ ნე ბას აღ ძ რავს. 

დიდი პა ტა რა ტყუ ი ლე ბი არის ქა ლე ბის შე
სა ხებ ის ტო რი ე ბის შე უ ლა მა ზე ბე ლი რეპ რე ზენ
ტა ცი ა, ყო ველ დღი უ რო ბის ის ტო რი ა, რო მე ლიც 
ასე თი კომ პ ლექ სუ რია და რო მე ლიც აქამ დე 
ყო ველ თ ვის მზე რის მიღ მა რჩე ბო და. ამ ის ტო
რი ა ში ქა ლე ბი მას კუ ლი ნურ ძა ლა დობ რივ ქმე
დე ბებს ერ თ მა ნე თი სად მი სო ლი და რო ბით უპი
რის პირ დე ბი ან. 

დღეს, რო ცა ამ ბე ბის სა ყო ველ თა ოდ გა ზი ა

რე ბა ისე თი ხელ მი საწ ვ დო მი ა, რო გორც არას დ
როს, პოპ კულ ტუ რაც იმ თე მებ სა და პრობ ლე მებ
ზე რეფ ლექ სი რებს, რომ ლე ბიც აქამ დე მი სი და, 
ზო გა დად, კი ნე მა ტოგ რა ფის ინ ტე რე სის მიღ მა 
რჩე ბო და. ხო ლო უშუ ა ლოდ “სისთერჰუდის” თე
მა ტი კის გან ვ რ ცო ბა კონ კ რე ტუ ლად ამ ორ სა
ტე ლე ვი ზიო შო უ ში და აგ რეთ ვე თა ნა მედ რო ვე 
ჟან რულ კი ნო ში, მე ვიტყო დი, რომ მხო ლოდ და 
მხო ლოდ კი ნოს თე ო რი ე ბის ფე მი ნის ტი ავ ტო რე
ბის მო ნა პო ვა რი ა, რად გან კო ლექ ტი უ რი პატ რი
არ ქა ლუ რი კულ ტუ რის გავ ლე ნე ბის შე სუს ტე ბა 
ნა რა ტი ულ მე ინ ს ტ რი მულ კი ნო ში მათ ზე დაყ რ
დ ნო ბით და იწყო და და ის ვა შე კითხ ვე ბი ქა ლე ბის 
იმი ჯე ბის შე სა ხებ. ორი ვე სე რი ა ლის პერ სო ნა
ჟი ქა ლე ბი არა უბ რა ლოდ პა სი უ რი ობი ექ ტე ბი 
არი ან კა ცე ბის სამ ყა რო ში, არა მედ – თა ვი სი ვე 
ის ტო რი ე ბის აქ ტი უ რი სუ ბი ექ ტე ბი და, რაც კი
დევ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ისი ნი ერ თ მა ნეთს 
აძ ლი ე რე ბენ. 
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1948 წე ლი. ვე ნე სუ ე ლა ში სა ხელ მ წი ფო 
გა დატ რი ა ლე ბის შე დე გად მთავ რო ბა ში 
სამ ხედ რო ხუნ ტა მო დის მარ კოს პე რეს 
ხი მე ნე სის მე თა უ რო ბით, რო მე ლიც არ
ჩევ ნებ ში სო ცი ა ლის ტე ბის გა მარ ჯ ვე ბის 

შემ დეგ შე დე გებს აუქ მებს და 1952 წელს დიქ
ტა ტუ რას ამ ყა რებს. აშ შ ის მო კავ ში რე რე ჟი მი 
„წითლებთან” გლო ბა ლურ თუ ლო კა ლურ ბრძო
ლას გა და ა ყო ლებს მო სახ ლე ო ბის სა ბა ზი სო კე
თილ დღე ო ბას. ქვე ყა ნა ში დაბ რუნ დე ბა/ გაძ ლი ერ
დე ბა კო ლო ნი უ რი პე რი ო დის მო ნო ბა. 

მარ გო ბე ნა სე რა ფი ვე ნე სუ ე ლე ლი რე ჟი სო
რი ა, რო მელ მაც სამ ხ რე თა მე რი კუ ლი კი ნო ერ თ  
ერ თ მა პირ ველ მა გა აც ნო მსოფ ლი ოს. თუმ ცა 
მა ნამ დე ის ჯერ შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში სწავ
ლობ და, შემ დეგ კი პა რი ზის კი ნე მა ტოგ რა ფი ის 
ინ ს ტი ტუტ ში (IDHEC). სა დე ბი უ ტო მოკ ლე მეტ რა
ჟი ა ნი ფილ მი რევერონი სამ შობ ლო ში, დიქ ტა ტუ
რის დამ ყა რე ბის პირ ველ წელს გა და ი ღო. ბე ნა სე
რა ფი კი დევ ერთ, უკ ვე სრულ მეტ რა ჟი ან ფილმს 
შექ მ ნის, რო მე ლიც მი სი უკა ნას კ ნე ლი ნა მუ შე ვა
რიც იქ ნე ბა. 

მარ გო ბე ნა სე რა ფი „მესამე კი ნოს” პი ო ნე რი ა, 
რო მე ლიც მე სა მე და თა ნაც მებ რ ძო ლი სამ ყა როს 
პა სუ ხი იყო ჰო ლი ვუდ სა და ევ რო პულ სა ავ ტო რო 
კი ნო ზე. არაია ჰქვია მხა რეს ვე ნე სუ ე ლა ში, სა დაც 
სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო ბა ში მა რილს მო ი პო ვებ
დ ნენ, ძი რი თა დად, ევ რო პი სა და მსოფ ლიო ბაზ
რე ბის თ ვის. მა რი ლი ის პრო დუქ ტი ა, რო მე ლიც 
ოქ როს მე რე ლა თი ნუ რი ამე რი კი დან თით ქ მის 
უფა სოდ გა ი ზი და. თუმ ცა კლა სი კუ რი კო ლო ნი
ა ლიზ მი დღე საც არაა აღ მოფხ ვ რი ლი სამ ყა როს 
ამ ნა წილ ში – ამე რი კე ლი ბიზ ნეს მე ნი ილონ მას
კი ბო ლო ნი ა ში მა რი ლის ტბებს (სალარდეუიუნი) 
დი დი ინ ტე რე სით უყუ რებს, რად გან ლი თი უ მის 
მსოფ ლიო მა რა გე ბის დი დი ნა წი ლის ხელ ში ჩაგ
დე ბა სურს. 2019 წელს ბო ლი ვი ის პრე ზი დენტს, 
მე მარ ცხე ნე ევო მო რა ლესს, სამ ხედ რო ებ მა(!) გა
დად გო მა აიძუ ლეს, რის შემ დე გაც „ტესლას” აქ
ცი ე ბის ფა სი რე კორ დუ ლად გა ი ზარ და. 

არაიას კა რი ე რე ბი, ანუ წყლი დან ხე ლით ამო
ღე ბუ ლი მა რი ლის ზვი ნე ბი მა ი ას ცი ვი ლი ზა ცი ის 

პი რა მი დებს ჰგავს, რომ ლე ბიც მუ დამ ივ სე ბა, იზ
რ დე ბა, დიდ დე ბა და შემ დეგ მან ქა ნებ ზე იტ ვირ
თე ბა და იქა უ რო ბას ტო ვებს. მაგ რამ გამ ქ რალ 
„პირამიდას” მა ლე ვე ახა ლი ანაც ვ ლებს, რად გან 
24 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში კა რი ე რებ ზე მო მუ შა ვე 
ოჯა ხე ბი ორ ან რამ დე ნი მე ცვლა ში მუ შა ო ბენ, რა
თა სა კუ თა რი „ადგილი” არ და კარ გონ .  გარ და ამი
სა, ანაზღა უ რე ბა იმ დე ნად მცი რე ა, რომ მხო ლოდ 
დღე ღა მის გას წო რე ბის შე დე გად თუ შე იძ ლე ბა 
მი ნი მა ლუ რი გა სამ რ ჯე ლოს მოგ რო ვე ბა.

არაიას ყუ რე ბი სას შე უძ ლე ბე ლი ა, არ გა გახ
სენ დეს მი ხე ილ კა ლა ტო ზიშ ვი ლის ორი ფილ მი: 
მარილი სვა ნეთს (1930) და მე ვარ კუ ბა (1964). 
არაიას სცე ნა რის თა ნა ავ ტო რია პო ე ტი პი ერ ზე
გერ სი, რომ ლის ტექ ს ტი, მე ვარ კუ ბას ნა რა ტო
რის მი ერ წა კითხუ ლი ტექ ს ტის მსგავ სად, მე ტა
ფო რე ბად აქ ცევს პა პა ნა ქე ბა მზის ქვეშ მა რი ლის 
ტო მა რა მო კი დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ჯაჭვს. თა
ნა მედ რო ვე მო ნებს, რომ ლებ საც „ავტომონები” 
შეგ ვიძ ლია ვუ წო დოთ, მა რი ლის გან ხელ  ფე ხის 
კა ნი უს კ დე ბათ, რის გა მოც გა უ საძ ლი სი შრო
მა კი დევ უფ რო აუტა ნე ლი ხდე ბა. არაია კი
დევ ერთ ფილმს მოგ ვა გო ნებს – ფრიც ლან გის 
მეტროპოლისს (Metropolis, 1927). რო მელ შიც, 
შე გახ სე ნებთ, მი წის ქ ვე შა ქა ლა ქი „ზექალაქს” ემ
სა ხუ რე ბა. ზეს კ ნე ლის კე თილ დღე ო ბა ქვეს კ ნე
ლის მო ლოხ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი. არაიაშიც ადა მი
ა ნე ბი მა რი ლის მაგ ნა ტე ბის წი ნა შე ერ თი ერ თ ზე 
არი ან მი ტო ვე ბულ ნი, მაგ რამ მათ თ ვის მე სია არ 
გა მოჩ ნ დე ბა.

ქარ თ ვე ლი მა ყუ რებ ლის თ ვის ეს ფილ მი უაღ
რე სად აქ ტუ ა ლუ რი იქ ნე ბა, თუ კი გა ვით ვა ლის
წი ნებთ ბენ დუ ქი ძის მი ერ დამ კ ვიდ რე ბულ ნე ო
ლი ბე რა ლურ დღის წეს რიგს, რო მე ლიც არა ი ა ში 
არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გან დი დად არ გან ს ხ
ვავ დე ბა – რამ დენ ჯერ გაგ ვი გო ნია ფრა ზა: „თუ 
არ მოგ წონს სა მუ შა ო, ახა ლი მო ძებ ნე” (თითქოს 
რა ი მე აზ რი ჰქონ დეს „ნიკორადან” „სპარში” სა
მუ შა ოდ გა დას ვ ლას). ბე ნა სე რა ფი სწო რედ ასეთ 
სის ტე მებს აშიშ ვ ლებს, ექ ს პ ლუ ა ტა ცია დი ად საქ
ვეყ ნო საქ მედ რო მაა წარ მო ჩე ნი ლი, რომ ლის თ ვი
საც მად ლო ბის თქმა საც არ უნ და ვი შუ რებ დეთ. 

არა ი ა
გი ორ გი რაზ მა ძე

Araya,1959,  
მარ გო ბე ნა სე რა ფი
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ამ წე ზე მიბ მუ ლი უზარ მა ზა რი ლო დი ეხეთ ქე ბა 
ძველ შე ნო ბას. გან მე ო რე ბად კად რებ ში ინ გ
რე ვა უსა ხუ რი ნა გე ბო ბე ბი და მათ თან ერ თად 
ინ გ რე ვა ღა რი ბი კვარ ტ ლე ბი რე ვო ლუ ცი ურ 
კუ ბა ზე, ინ გ რე ვა კო ლო ნი უ რი და სო ცი ა ლუ რი 

ჩაგ ვ რის სის ტე მა, ინ გ რე ვა პატ რი არ ქა ლურ იერარ ქი ა
ზე აწყო ბი ლი სა ზო გა დო ე ბა და, რაც მთა ვა რი ა, ფილ მით 
გარ კ ვე უ ლი აზ რით სა რა გო მე სი ყო ველ გ ვარ წეს რიგს 
ან გ რევს კი ნო ში. 

პოს ტ რე ვო ლუ ცი უ რი კუ ბის კი ნო, რო მე ლიც პო ლი
ტი კურ და ხე ლოვ ნე ბის ავან გარ დ ში ექ ცე ვა, ქვეყ ნის 
კო ლო ნი უ რი წარ სუ ლის, მძი მე ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე
ო ბი სა და სი ღა რი ბის რეფ ლექ სი ას ტექ ნი კუ რი სა თუ ეს
თე ტი კუ რის დე ფი ციტ ში, კი ნო ე ნის “დეფექტურობაში” 
ახ დენს. კუ ბუ რი „არასრულყოფილი კი ნოს” (Por un Cine 
Imperfecto) მა ნი ფეს ტ ში მი სი ავ ტო რი ხუ ლიო გარ სია ეს
პი ნო ზა და საწყის ში ვე მკა ფი ოდ აყა ლი ბებს კონ ცეფ ცი
ას: „დღესდღეობით სრულ ყო ფი ლი კი ნო – ტექ ნი კუ რა
დაც და შე მოქ მე დე ბი თა დაც ოს ტა ტუ რად გა კე თე ბუ ლი 
– თით ქ მის ყო ველ თ ვის არის რე აქ ცი უ ლი კი ნო”.

სა რა გო მე სის ფილ მი “რეაქციულ კი ნო ზე” რე აქ ციაა 
მი სი არას ტ რუქ ტუ რი რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რით, არა თან მიმ
დევ რუ ლი დრა მა ტურ გი ით, კუ ბუ რი მუ სი კის მსგავ სად 
და ტე ხი ლი რიტ მით, სხვა დას ხ ვა „ფაქტურის” მა სა ლით – 
დო კუ მენ ტუ რი სა და მხატ ვ რუ ლის სინ თე ზით, ქრო ნი კი სა 
და საბ ჭო უ რი კულ ტურ ფილ მის ეს თე ტი კა ში გა და ღე ბუ
ლი ეპი ზო დე ბით, თუმ ცა ამ უკა ნას კ ნე ლის გან გან ს ხ ვა ვე
ბით, არა პრო პა გან დის ტუ ლი სწორ ხა ზოვ ნე ბით. 

სა რა გო მე სი – პირ ვე ლი ქა ლი და პირ ვე ლი აფ რო 
კუ ბე ლი რე ჟი სო რი, რო მე ლიც და ი ბა და პრო ფე სი ო ნალ 
მუ სი კოს თა და მო ცეკ ვა ვე თა ოჯახ ში, სწავ ლობ და მუ

სი კას, ფოლ კ ლორ სა და აფ რო კუ ბურ ეთ ნოგ რა ფი ას, 
მაგ რამ რო მელ საც არ უნ დო და, ყო ფი ლი ყო “მორიგი სა
შუ ა ლო კლა სის შა ვი ქა ლი, რო მე ლიც პი ა ნი ნო ზე უკ რავ
და”, აქ ტი უ რად ერ თ ვე ბა რე ვო ლუ ცი ურ მოძ რო ბა სა და 
ახა ლი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბა ში (ICAIC), რაც მის თ
ვის ღრმად გამ ჯ და რი პატ რი არ ქა ლუ რი თუ კო ლო ნი უ რი 
ცნო ბი ე რე ბის შეც ვ ლის იარა ღიც არის.

ფილ მის გმი რე ბი – იოლან და და მა რიო – სხვა დას
ხ ვა კლა სის, სხვა დას ხ ვა გა მოც დი ლე ბი სა და შე ხე დუ
ლე ბე ბის ადა მი ა ნე ბი არი ან, ამი ტო მაც რთუ ლი და წი
ნა აღ მ დე გობ რი ვია მა თი ურ თი ერ თო ბა, ისე ვე რო გორც 
რე ვო ლუ ცი უ რი კუ ბის რე ფორ მი რე ბის გზა, რო მე ლიც 
არა მხო ლოდ სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა სა და სო ცი ა ლურ თა
ნას წო რო ბა ზე, არა მედ რე ლი გი უ რი ცრურ წ მე ნე ბის, მა
ჩო იზ მის, ძა ლა დობ რი ვი ნორ მე ბის მქო ნე კულ ტუ რის, 
მას კუ ლი ნუ რი შო ვი ნიზ მი სა და ა. შ. წი ნა ღო ბე ბის გა და
ლახ ვა ზე გა დის. ემან სი პი რე ბულ იოლან დას თან მუდ მივ 
კა მათ ში თან და თა ნო ბით ირ ყე ვა ტი პუ რი მა ჩო მა რი ოს 
თავ და ჯე რე ბუ ლო ბა, ბო ლოს კი იმა საც აღი ა რებს, რომ 
მას ეში ნია (ახლი ცხოვ რე ბის? მო მავ ლის? კა ცად ყოფ
ნის ვალ დე ბუ ლე ბის?). 

სა რა გო მე სი, რო მე ლიც 31 წლის ასაკ ში მშო ბი ა
რო ბის შემ დ გო მი გარ თუ ლე ბის შე დე გად გარ და იც ვა ლა 
და ამი ტომ ფილ მი მის მა მე გობ რებ მა თო მას გუ ტი ე
რეს ალე ამ და ხუ ლიო გარ სია ეს პი ნო ზამ და ას რუ ლეს, 
გზა ზე მი მა ვალ, ისევ ცხა რედ მო კა მა თე წყვილ თან ღია 
ფი ნა ლით გვტო ვებს, რო მელ საც გი ლერ მო დი ა სის სევ
დი ა ნი სიმ ღე რა მიჰ ყ ვე ბა: „დატოვე შე ნი სამ ყა რო, თუ 
ის არა ფერს გაძ ლევს, რო მელ საც არ აქვს ყვა ვი ლე ბი 
ხვა ლის თ ვის, არა მედ – მხო ლოდ გი სო სე ბი და პა ტა რა 
ფან ჯა რა”. 

გარკვეული 
აზ რით თეო ხატიაშვილი

De Cierta Manera, 1974,  
რე ჟი სო რი სა რა გო მე სი



სველი ქვიშა*
გვიანი შემოდგომა 

ანტონი
დასაწყისი 

ოთარის სიკვდილი *
რას ვხედავთ, როდესაც ცას ვუყურებთ

რესპუბლიკა 
წყალს არ აქვს საზღვრები 

ხელოსანი თუ ხელოვანი 
მზიური 

მოთვინიერება 
მშთ 15 

მკვდარი სულების არდადეგები
პაპანაქება 

გუშაგები 
ბოდიში დაგვიანებისთვის

ნათლობა იორდანეში 

დავით დავითიანი
დიანა 
მაღლაკელიძე 

ლევან 
აბდუშელიშვილი ლევან ცხოვრებაძე ნინო მხეიძე ნენო ქავთარაძე

ქართული 
კინოს 
ფორუმი

* არ ყოფილა ბაკურიანში ნაჩვენები
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გიორგი 
გეთიაშვილი ნინია კაკაბაძე ნინი შველიძე

მანანა 
ლეკბორაშვილი გოგი გვახარია

 
გიორგი რაზმაძე თეო ხატიაშვილი
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