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რეზიუმე
სადისერტაციო შრომა “იდეოლოგიური ცენზურა უხმო პერიოდის ქართულ
კინოში” წარმოადგენს სისტემური ხასიათის კვლევას, რომელიც შეისწავლის
მოცემულ ისტორიულ მონაკვეთში იდეოლოგიური ცენზურის წარმოშობისა და
დამკვიდრების პირობებს, მისი გამოვლენის ფორმებს.
იდეოლოგიური ცენზურის გაჩენის საფუძვლად შრომაში მიჩნეულია
ადამიანის თვისება ინდივიდუალური კრიტერიუმით მიუდგეს ნებისმიერი
მოვლენისა და მათ შორის ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებების
შეფასებას. ეს ინდივიდის ბუნებრივი ქმედებაა. ამიტომ კინო იმთავითვე იქცა
აზრთა ჭიდილის ასპარეზად, მაგრამ როდესაც შეფასების კრიტერიუმად, კერძო
პირის (პროფესიონალის ან არაპროფესიონალის) სუბიექტური აზრი კი არა
არამედ სახელმწიფო მოხელის, მმართველი რეჟიმის იდეოლოგიურ პრინციპებზე
დაფუძნებული

შეხედულება

ხდება,

ის

ცხადია

იქცევა

ცენზურად

და

შემოქმედებითი პროცესის დამაბრკოლებელი ფაქტორია.
ტოტალიტარიზმის ეპოქის ცენზურათა საქმიანობის კვლევა XX საუკუნის
მეორე ნახევრიდან იწყება. ამ თემას მიეკუთვნება ისეთი მონოგრაფიები როგორიც
არის: კარლო ლიძანის “იტალიური კინო”, რობერტ ე.გერშტერის “ომი, რომელიც
ჰიტლერმა მოიგო”, ევგენი გრომოვის “სტალინი: ხელოვნება და ძალაუფლება”.
სხვადასხვა მიზეზით ცენზურის მსხვერპლად ქცეული ფილმების შესახებ
ინფორმაციას გვაწვდის დონ სოუვას წიგნი “125 აკრძალული ფილმი”.
უხმო პერიოდის ქართული კინოს პირველ ეტაპზე (1896-1907წ.წ.) როცა
ახალი

სანახაობას

მხოლოდ

ვეცნობოდით

კინოსადმი

დამოკიდებულებას

განსაზღვრავდა რუსეთის მონარქისტული იმპერიის იდეოლოგია, რომელიც
რუსეთის მიერ დაპყრობილი ხალხების კინოხელოვნებასთან ურთიერთობას არა
თუ ხელს არ უწყობდა, არამედ მაქსიმალურად ხელს უშლიდა, მაგალითად, კინოს
ჩვენებისას საბაზრო ხასიათის ფილმის დემონსტრირებას სხვა სანახაობასთან
ერთად კრძალავდნენ. მაგრამ ახალი სახილველისადმი გამოვლენილმა ინტერესმა
საზოგადოებას და სანახაობათა ორგანიზატორებს ეს აკრძალვა დააძლევინა.
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სამაგიეროდ შემდგომ ეტაპზე (1908-1921წ.წ.) ქართულ კინოს გააჩნდა
იმდენი შემოქმედებითი თავისუფლება, რომ პირველ სახიობით სურათებში
ალექსანდრე

წუწუნავას

(პოლიტიკურ-სოციალურ

კომედიაში)

“ბერიკაობა-

ყეენობა” და (სოციალურ დრამაში) “ქრისტინე”, აგრეთვე ვასილ ამაშუკელის მიერ
ბაქოსა და ქუთაისში გადაღებულ ქრონიკალურ ფილმებში შესაძლებელი გახდა
ერთიან კონტექსტში ასახულიყო ქართულ საზოგადოებაში არსებული ორი
ურთიერთ დაპირისპირებული ტენდენცია: უპირატესი სოციალური და ასევე
უპირატესი – ეროვნული პრობლემატიკები.
1921

წლის

ოკუპაციისა

და

ანექსიის

შემდეგ

საქართველო

იქცა

კომუნისტური რუსეთის კოლონიად. ამან თავისი ასახვა ჰპოვა კინოცხოვრებაზე.
20-იანი

წლების

პირველ

ნახევარში

ანუ

1921-1925

წლებში

ძირითადათ

ყალიბდება ორი სახის ცენზურა, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს “შემოქმედებითი
ტრადიციები,
კონკრეტულად

როგორც
კი

ცენზურა”.

რუსეთის

ამათგან

1905-1907

პირველი

წლების

იყო,

წარსულის,

რევოლუციისა

და

1917

გადატრიალების, აგრეთვე რუსეთის სამოქალაქო ომის ამბების უკიდურესად
ტენდენციურად ჩვენების ტრადიციად დამკვიდრება.
ამ ტრადიციის მაგალითებს ვხედავთ 1921 წლის, ი.პერესტიანის მიერ
შ.დადიანის სცენარით გადაღებულ ფილმში “არსენა ჯორჯიაშვილი”, რომლის
შექმნისას

გათვალისწინებულ

იქნა

მმართველი

რეჟიმის

მოთხოვნები

რევოლუციისა და რევოლუციონერთა გაიდიალების შესახებ. ამის შედეგად
მივიღეთ რეალურ ფაქტებზე დაფუძნებული ამბის იმდაგვარი ინტერპრეტაცია,
რომლის მიხედვითაც შეიქმნა მუშა-ტერორისტის ცხოვრების ჰეროიზებულად და
რომანტიზებულად ამსახავი ფილმი.
ახალი ტრადიციის გაგრძელებას წარმოადგენს პ.ბლახინის ზღაპრული
ხასიათის მოთხრობის მიხედვით ი.პერესტიანის მიერ 1923 წელს გადაღებული
სურათი “წითელი ეშმაკუნები”. აქ სინამდვილის ანუ რუსეთის სამოქალაქო ომის
ამბების გაყალბება ყოველგვარ ზღვარს სცილდება. ეს ტენდენცია გაგრძელდა
იმავე ი.პერესტიანის მიერ 1926 წელს გამოშვებული ფილმების სერიით: “სავურ
მოგილა”, “ილანდილი”, “თავადის ასული შირვანელის დანაშაული” და “თავადის
ასულ შირვანელის სასჯელი”.
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ამ მხატვრული თვალსაზრისით სრულიად პრიმიტიულ ფილმებში იყო
პირველი ცდა რუსეთის სამოქალაქო ომის თემაზე შექმნილი ფილმებისათვის
მოძებნილიყო სათანადო მიზანდასახულება და ფორმა, რაც, მათი ანუ ფილმის
პერსონაჟების ბრძოლის აუცილებლობასა და სამართლიანობის დასაბუთებაში
მდგომარეობდა,

აგრეთვე

ამ

თემაზე

შექმნილი

სურათების

ჟანრულ

მრავალფეროვნებაში, ცხადია სინამდვილის გაყალბების ფონზე.
ამრიგად ზემოხსენებულ თემებზე შექმნილ ფილმებში იდეოლოგიურ
დოგმად იქცა, რევოლუციონერების განდიდება, კლასობრივი ბრძოლისა და
სოციალური კონფლიქტის აუცილებლობის მტკიცება, ჟანრის მიუხედავად ასეთი
ფილმების განსასაზღვრად მოიფიქრეს ტერმინი “ისტორიულ-რევოლუციური
ფილმი”.
ასეთი შემოქმედებითი ტრადიცია თავად წარმოადგენდა ცენზურას კინოში,
რადგან თემის სხვაგვარი გააზრების საშუალებას არ იძლეოდა.
20-იანი წლების პირველ ნახევარში, შემოქმედებითი ტრადიციის ცენზურად
ქცევის სხვა მაგალითს წარმოადგენს ქართული კლასიკური ლიტერატურის
ისეთი ნიმუშების კინოილუსტრაცია, როგორებიცაა ალ. ყაზბეგის “მოძღვარი”
(1922წ.) და “მამის მკვლელი” (1922წ.) დ.ჭონქაძის “სურამის ციხე” (1923წ.),
გ.წერეთლის “პირველი ნაბიჯი”, ფილმის სათაური იყო “სამი სიცოცხლე” (1923წ.)
ე.ნინოშვილის “ჩვენი ქვეყნის რაინდი”, ფილმის სათაური იყო “ტარიელ
მკლავაძის

მკვლელობის

საქმე”

(1925წ.)

განხორციელებული

რეჟისორების

ვ.ბარსკის, ა.ბეკ-ნაზაროვისა და ი.პერესტიანის მიერ.
კინოილუსტრაციების შექმნისას ზემოხსენებულმა რეჟისორებმა ქართულ
კინოში დაამკვიდრეს რევოლუციამდელი რუსული კინოს ტრადიციები ანუ ის
თემატურ-ჟანრული კანონები, რომელთა გამოყენებითაც იქმნებოდა ძველი
რუსული ფილმები (ამ დროს თავად რუსეთში ეს კანონები უარყოფილი იყო).
ამიტომ ქართული კლასიკური ლიტერატურული ნაწარმოებების კინოვერსიები
სენტიმენტალური მელოდრამის თარგზე გამოჭრეს. ამას შეეწირა ყველაფერი
ღირებული,

რაც

პირველწყაროს

ახასიათებდა:

სოციალური

აქტუალობაც,

ფსიქოლოგიზმიც, პერსონაჟთა ხასიათების დამუშავებისა და განვითარების
მეთოდი, მათ მოქმედებაში სოციალური და ფსიქოლოგიური მოტივაციის
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არსებობა,

ეროვნული

კოლორიტი,

რომელიც

ჩაანაცვლა

“კავკასიურმა

ეგზოტიკამ”, დაიკარგა ყოფის რეალური ხედვა და მოთხრობილი ამბის
დამაჯერებლობა და განზოგადოების უნარი. ერთი სიტყვით რაც ქართული
ლიტერატურიდან უნდა შესულიყო ქართულ კინემატოგრაფიაში.
რუსულ კინოს, ამ უკვე განვლილი ეტაპის შემოქმედებით ტრადიციად
დამკვიდრებამ ჩვენში ლიტერატურის სხვაგვარი კინოვერსიების შექმნისა და
ძიების პროცესი გამორიცხა და როგორც ვთქვი იქცა თავისებურ ცენზურად.
20-იანი წლების პირველ ნახევარში იდეოლოგიური ცენზურის კიდევ ორი
შემთხვევა

იქცა

ცენზურულ

ტრადიციად.

პირველი

იყო

კომუნისტების

ანტირელიგიური პოლიტიკის გამოვლენა, როცა 1922 წელს საკავშირო ეკრანზე
აკრძალეს სახიობითი ფილმი “მოძღვარი”, რადგან მასში მთავარი და ამავ დროს
დადებითი გმირი მღვდელი იყო. მღვდლის ჩვენება კი საბჭოთა კინოში მხოლოდ
უარყოფით კონტექსტში იყო დასაშვები. ფილმი მხოლოდ 5 წლის შემდეგ
გამოვიდა საკავშირო ეკრანებზე.
იმავე წლების მეორე მაგალითი ეთნიკურ-პოლიტიკური ხასიათისაა, 1923
წელს ი.პერესტიანმა გადაიღო კინოილუსტრაცია “სამი სიცოცხლე”, ფილმში იყო
პერსონაჟი რომელიც ლიტერატურულ პირველწყაროში არ ფიგურირდება. ეს
გახლდათ შაქრო ბერიშვილის მიერ შექმნილი ებრაელი მაკლერის მეირას
კომიკური კინოსახე. განსახიერებული ებრაელებისადმი ჩვენში არსებული ტრადიციული

დამოკიდებულებით:

პატივისცემითა

და

თანაგრძნობით

გამსჭვალული.
ამ

პერსონაჟისადმი

ებრაული

წარმოშობის

რუსმა

პარტიულმა

ფუნქციონერებმა გამოავლინეს უკიდურესად უარყოფითი დამოკიდებულება და
მიაღწიეს ფილმის აკრძალვას, რადგან მათი აზრით მეირა მაკლერის კინოგმირის
შექმნა მიზნად ისახავდა ებრაელი წვრილი მოვაჭრის გაშარჟებას. რუსეთის
მონარქისტულ იმპერიაში ჩაგვრას და შეურაცყოფას მიჩვეული ებრაელები, ახლა
რომ კომუნისტური რუსეთის მმართველი პარტიის ფუნქციონირებად იქცნენ
ყველაფერში

ანტისემიტიზმს

ხედავდნენ

და

ამიტომ

აკრძალეს

სურათი,

რომელშიაც ანტისემიტიზმის ნასახიც არ იყო.
ა.ლუნაჩარსკის ჩარევამ ფილმი აკრძალვისაგან იხსნა.
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ეთნიკურ-პოლიტიკური ცენზურის ეს გამოვლენა ასევე ტრადიციად იქცა.
30-იან

წლებში

როცა

ებრაელები

კომუნისტურ

პარტიას

და

საბჭოთა

სახელმწიფოში წამყვან პოზიციებს დაკარგავენ და მათ ადგილას რუსები
დაიკავებენ, ახლა ცენზურა აკრძალავს რუსების ყოველგვარ კრიტიკას.
ამრიგად, ანტირელიგიურობა და მმართველ რეჟიმის წევრთა უმეტესობის
ეთნიკური ინტერესების დაცვა ყალიბდება ტრადიციად, რომელსაც ცენზურის
ფუნქცია ენიჭება.
შემოქმედებითი პრინციპების, როგორც ცენზურის გამოყენება, 20-იანი
წლების მეორე ნახევრიდან იწყება და დაკავშირებულია კომუნისტური პარტიის
სახელოვანი

და

სალიტერატურო

პოლიტიკასთან,

რომლის

მიზანი

იყო

“ბურჟუაზიული კულტურის” რეციდივების აღმოფხვრა საბჭოთა ლიტერატურასა
და ხელოვნებიდან. და ეს განხორციელდა “მემარცხენეთა” ორგანიზაციების
მეშვეობით რათა ამ ქმედებებს მიეღო შემოქმედებითი პროცესის გამოხატულება.
1928

წელს

“მემარცხენეთა”

ჟურნალში
მენტორის

“მემარცხენეობა”
სერგეი

¹2

ტრეტიაკოვის

გამოქვეყნდა
წერილი

ქართველ

“მტერს

ნუ

დაეხმარებით”. მტრის დახმარებაში იგულისხმებოდა სახიობითი კინოს ის
ტრადიციული ჟანრულ-თემატური მრავალფეროვნება, რომელსაც მაყურებელი
გადაჰყავდა ოცნების სამყაროში...
განსაკუთრებული

რისხვა

ს.ტრტიაკოვმა

დაატეხა

ეროტიკასა

და

პორნოგრაფიას კინოში. ერთი შეხედვით ეს კომუნისტურ-პურიტანული მორალის
გამოხატულება იყო, მაგრამ სინამდვილეში, აღნიშნული აკრძალვა მიმართული
გახდათ იქითკენ, რომ, მიუღებელი რეალობიდან გაქცევის მოსურნე “საბჭოთა
მაყურებელს” კინოშიც ვერ ეპოვა თავშესაფარი და დარჩენილიყო კომუნისტური
პროპაგანდის ტყვეობაში.
აქედან იღებს სათავეს ქართულ საბჭოთა კინოში კინოეროტიკის დაგმობა და
დესექსუალიზებული ქალის დამკვიდრება.
მეორე, შემოქმედებითი პრინციპი, სახიობითი ფილმის საპირისპიროდ
დოკუმენტურისათვის უპირატესობის

მინიჭება

იყო. ამას “მემარცხენეები”

ფაქტის, დოკუმენტის პრიორიტეტის აღიარებას უწოდებდნენ. ამ შემთხვევაში
იქმნებოდა ილუზია, თითქოს საქმე გვაქვს ცხოვრებისეული რეალობის ასახვის
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დაუძლეველ სურვილთან, მაგრამ, როგორც გამოირკვა ეს პრინციპი სრულიად არ
გულისხმობდა რეალიზმის დამკვიდრებას ქართულ კინოში. თუ ვნახავთ ამ ახალ
შემოქმედებითი პრინციპით შექმნილ “სახკინმრეწვის” ფილმებს: ლეო ესაკიას
“ხოლტზე” (1928წ.), მიხეილ ჭიაურელის “საბა” (1929წ.) და “ხაბარდა” (1931წ.),
დავით რონდელის “უგუბზიარა” (1930წ.). ნათელი გახდება, თუ რას ნიშნავდა ეს
ახალი შემოქმედებითი პრინციპები: დოკუმენტურობა იყო ერთგვარი პირობითი
სიტყვა, რომელიც ნიშნავდა არა ყოფის დოკუმენტურ ხედვას, არამედ უაღრესად
ტენდენციური სახიობითი ფილმისათვის დოკუმენტურის ელფერის მინიჭებას.
რასაც აღწევდნენ სცენარის პუბლიცისტურ საფუძველზე შექმნით და კიდევ
სტილური მანიპულაციებით. ამასთან სახიობითი კინოს ტრადიციულ თემატურჟანრულ ელემენტებსაც ვერ დააღწიეს თავი...
საბოლოოდ უნდა ითქვას, რომ “მემარცხენეთა” მიერ დამკვიდრებული
შემოქმედებითი პრინციპები ნამდვილად არ უწყობდა ხელს შემოქმედებითი
ძიებების განვითარებას, არამედ წარმოადგენდა ცენზურულ აკრძალვას.
ცენზურის

მესამე

ფორმა

ღირებულებებისადმი

განსხვავებული

დამოკიდებულებაა. ეს იყო ცენზურის მეტად ეფექტური სახეობა, რომელსაც
შეეძლო კრიტიკის ქარცეცხლში გაეტარებინა ნებისმიერი ფილმი, რადგან
შესაძლებელი იყო თითქოს მისაღები ღირებულებების უარყოფა რაიმე მიზნით:
ალ.წუწუნავას ფილმი “ვინ არის დამნაშავე?” მაღალმხატვრული ნაწარმოებია და
ამავ

დროს

მასში

სრულად

წარმოჩინდა

“სახკინმრეწვის”

ტექნიკური

შესაძლებლობები. ასე რომ ფილმის ავტორები შექებას იმსახურებდნენ, მაგრამ
ცენზურამ ისეთი მომენტები და ეპიზოდები ამოჭრა ფილმიდან, რომელიც
სწორედ მხატვრულ და ტექნიკურ ღირებულებებს შეიცავდა...
კოტე

მარჯანიშვილმა

“ამოკ”-ში

მეტად

გაამძაფრა

ბურჟუაზიული

საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი სოციალური და ზნეობრივი პრობლემები,
კინოსტუდიის ცენზორები ამას უნდა დაეკმაყოფილებინა, მაგრამ ასე არ მოხდა,
“ამოკი”ისე გადაამონტაჟეს, რომ სოციალურ-კლასობრივი კონფლიქტი კიდევ
უფრო მწვავედ წარმოჩინდა. ამას კი მოჰყვა ფილმის მხატვრული მთლიანობის
დარღვევა, ნაჩვენები ისტორია გაუგებარი გახდა.
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ნ.შენგელაიამ “მემერცხენეთა” შემოქმედებით პრინციპებზე დაყრდნობით
გაიაზრა ალ.ყაზბეგის მოთხრობა “ელისო” და შექმნა მხატვრული თვალსაზრისით
მეტად

საინტერესო

რეტროგრადული

ფილმი,
ძალების

მაგრამ

ძლივს

კრიტიკას,

გადაურჩა

რომელიც

“სახკინმრეწვის”

უკან

“კავკასიური

ეკზოტიკისაკენ” დაბრუნებას ითხოვდნენ. უნდა ითქვას, რომ ამ შემთხვევაში
ფილმი გადარჩა.
კოტე მიქაბერიძის “ჩემი ბებია” რომელიც საბჭოთა ბიუროკრატიზმს
ამხელდა და საკმაოდ ნიჭიერადაც, იმის მაგიერად, რომ ავტორი შეექოთ ფილმი
ცენზურის წნეხში მოჰყვა და ის აკრძალეს რადგან მასში საბჭოთა სისტემის
კრიტიკა დაინახეს...
საყურადღებო ფაქტია, არავინ იცოდა ვინ იყო ცენზორი, ის შეიძლება
ყოფილიყო “სახკინმრეწვის” დირექტორი, მისი მოადგილე, ადმინისტრატორი,
დრამატურგი, კოლეგა რეჟისორი ან კრიტიკოსი.
შრომაში განხილული და გაანალიზებულია იდეოლოგიური ცენზურის
ეტაპები და ფორმები, რომელმაც განსაზღვრეს უხმო პერიოდის ქართული კინოს
განვითარება.

დროის

ამ

მონაკვეთში

ჯერ

კიდევ

არის

მეტნაკლები

შემოქმედებითი თავისუფლება. 1932 წლის 23 აპრილის დადგენილების შემდეგ
ჩვენ აღარ ვხვდებით იდეოლოგიური ცენზურის ფორმის მრავალფეროვნებას.
არამედ იწყება ტოტალური იდეოლოგიური ცენზურის ხანა.
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Resume
Dissertation work “Ideological censor in the Georgian mute film period” presents the
research of having systemic nature what studies the conditions of origin of ideological censor
at the given historical period, establishing conditions and its revealing forms. Based on
ideological censor, in the work there are considered characteristic of human of individual
approach to the estimation of any event including Literary and Artistic works. This is
individual natural mode. So film had become the arena for a struggle of opinions from the
very beginning when the criteria of evaluation is an obstacle of creativity process and the
censor of government officials’ ruling regime but not the subjective (professional or nonprofessional) opinion of the individuals. The research of censor work of totalitarianism era
starts from the second half of XX century. The monographs belongs to this theme are “Carlo
Lizzani’s Italian cinema “, Robert E. Gerszten’s “ The War” that Hitler won”, Eugene
Grimov “Stalin”:Art and power. Information about the victim films by censor is given from
the book of Don Souva “125 forbidden films”. In the first stage of the Georgian mute film
period (1896-1907) when we were getting know the new show the attitude towards the film
defined the ideology of Russian monarchist empire which prevented the people conquered by
the Russian from having relation with the film art, for example screening the market nature
film at the time of other performances was banned. But the expressed interest towards the
new show made society and show organizers to overcame this ban. However on the second
stage (1908-1921) the Georgian film had got so much creativity features that in the first art
film (political-social comedy) “Berikaoba carnival” and (in social drama) “Christine” both of
the director who was A. Tsutsunava and also in the chronicles shot films by Vasil
Amashukeli in Baku and Kutaisi there was possible to reflect the two opposing trends in the
Georgian society: the predominant social and also the predominant – the national problems.
After the occupation and annexation the Georgia became the colony of Russia in 1921. This
was reflected on the film as well. In the first half of 20-ies(1921-1925) there were mainly
formed two kind of censor what could be called “the creativity traditions as censor”. Among
them extremely reporting the Russian Civil War news and the first coup had become the
biased showing tradition. Examples of this tradition we see in I. Perestianis’s film shot by the
script of Dadiani called “Arsena Jorjiashvili” in which there were provided demands of the
ruling regime about the revolution and its idealization. The result was the interpretation of
the story based on the real facts according to which we got romantically reflected film about
the worker terrorist’s life. A new continuation is “Red Devils” shot by I. Perestiani in 1923
according to the fabulous nature story of P. Blakhin. Here reality forging, like the news of
Russian Civil War exceeded all limits. This tendency went on by the film series of I.
Perestiani in 1926: “Savur Mogila” “Ilandili”, “The crime of princess Shirvanskaia” and
“The name of Princess Shirvanskaia”. Artistically in these very primitive films was the first
attempt to find the proper purpose and lawful justification to the Russian films created on the
theme of Russian Civil War. Thus glorification of revolutionaries, class struggle and proving
the necessity of conflict had become the ideological dogma in created films based on above
mentioned themes. Despite the genre for defining such films there was created term
“Historical-revolutionary film”. With such creativity traditions it represented the censor in
bad way in the films because it didn’t allow the different understanding.
In the first half of 20-ies another example creativity traditions of becoming the censor
is the film illustration of those samples of Georgian classical literature such as A. Kazbegi
“Priest” (1922) and “Father killer’ 91922) D. Chonkadze’s “The fortress of Surami”(1923),
G. Tsereteli’s “The first step”, the film’s title was “Three lives” (1923) E. Ninoshvili’s “The
knight of our country”, the film’s title was “ The murder case of Tariel Mklavadze”(1925)
had been carried out by the directors V. Barsky, A. Bek-Nazarovi and I Perestiani. Abovementioned directors established the traditions of pre-revolutionary Russian films in Georgia
10

so those genre thematic laws using of which had created the old Russian films (this laws
were rejected in Russia that time). Therefore the film versions of the Georgian classic
literature was cut off on the template of the sentimental melodrama. It scarified everything
valuable what showed the origin: the Social actuality, psychologism, the method of
developing and processing the characteristics of personages, existence of psychological and
social motives in their action, national flavor what was replaced by the “Caucasian Exotic”,
vision of real life or convincing and generalizing ability of narrated story was lost. A vision
what was to enter the Georgian cinematography. This establishment tradition of the Russian
film excluded in ourselves the process of creating the different film version of literature and
it became a kind of censor. In the first half of 20-ies another two cases become the tradition
of ideological censor. The first was anti-religious policy expression of communists when the
art film “Priest” was banned on the screen in 1922 because the priest was in main and
positive role of character. Showing the priest was allowed only negative way in the Soviet
film. The film was released on the screen only after 5 years. Another example of the same
year was having ethnic-political nature in 1923. Perestiani shot the film illustration “three
lives” and there was the character who wasn’t in the original literature. This was the comic
face of Jewish Meyra Mckler of created by Shakro Berishvili. Existed traditional attitude
towards Jewish inside us: imbued with compassion and respect. The Russian party
functionaries of Jewish origins expressed extremely negative attitude towards this character
and reached the prohibition of the film because they thought the creation of this character
was aimed of caricaturing the Jewish dealer. Jews who were accustomed to humiliation and
oppression, now because of becoming functionaries of the Russian Communist ruling party
they saw anti-Semitism in everywhere and therefore this picture was banned in which the
trace of anti-Semitism was not. A. Lunatsarki’s intervention saved the film from a ban. This
reveal of ethnic political censor also became the tradition. In 30-ies when Jews lost the
Communist party and the leading positions in the Soviet State and Russians appeared in their
places then the censor banned the criticism of Russia.
Thus protection of ethnic interest of the majority members of ruling regime and antireligious was a tradition what was given the function of censor.
Using creativity principles as censor has started since the second half of 20-ies and is
connected to the Art and Literary policy of Communist party what aimed to eliminate
“Bourgeois culture” recurrence from the Soviet Literature and Art. This was accomplished
by the “Leftist” organizations to make them reflection of creative process.
In 1928 the letter of “Leftist” mentor Sergei Tretiakov “ Don’t help the enemy” was
published in journal. Enemy was meant the traditional genre-thematic variety of Art film
what was taking the viewer into the dreams of world.
S. Tretiakov brought the special wrath to Erotic and pornography cinema. At first
glance it was a expression of communist-puritanical moral but in reality the mentioned
prohibition was intended to not find the viewer a shelter who was wishing to escape from the
reality.
Condemnation of erotic film and establishment of de-sexualized woman originates
from here.
The second creativity principle was to give the documentary film a preference in the
contrary of Art film. “Leftists” called it the recognition of priority to a fact document.
In this case there was illusion as if we were dealing with overwhelming desire of
reflecting the life but how it was cleared out this principle was not meant establishment of
reality in the Georgian film. It we watch the film of “Sakhkinmretsvi” created by creativity
principles: Leo Esakia’s “ On Kholt” (1928), Mikheil Chiaureli “Saba” ( 1929) and
“Khabarda” (1931). It became clear what these new creativity principles were:
Documentary was a conditional term what meant to give the documentary hue to the
Art film and not the documentary view of life. What was gained on the base of publicistic
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creation and by the stylistic manipulations. Besides that they couldn’t escape from the
traditional thematic-genre elements of Art film.
Finally it must be said that creativity principles inculcated by the leftists was not
conducive to the development of creativity searches but it represented the prohibition of
censor.
The third form of censor was the different attitude towards the values. This was very
effective type of censor what could criticize any film as if it could deny acceptable values
with any purpose: A. Tsutsunava’s film “Who is guilty” is highly artistic work and also the
film authors deserve to praise but censor cut those moments and episodes from the film what
exactly included the art and technical values.
Kote Marjanishvili exacerbated in “Amok” the characteristic social and moral
problems of bourgeois society. This must satisfy the censors of film studios but ”Amoki” was
re-installed in a way that social-class conflicts were even more acute revealed. This resulted
in breaking the integrity of artistic unity of the film and shown history became unclear.
On the base of “Leftist” creativity principles N. Shengelaia realized A. Kazbegi’s story
“Eliso” and created very interesting film in artistic point of view but barely escaped from the
criticism of “Sakhkinmretsvi” who demanded to return back to “Caucasian exotic”. In this
case the film was rescued.
Kote Mikaberidze’s film “My grandmother” what denounced the Soviet bureaucracy
instead of author praise it was appeared in the press of censor and it was banned because
there was criticism of the Soviet system.
No one knew who was the censor, it may have been the director of “Sakhkinmretsvi” ,
his deputy, administrator, playwright, critic or colleague.
In the work there are analyzed stages and forms of ideological censor what defines the
development of Georgian mute film period. In this period, there is still more or less creative
freedom. After the decree of 1932, April 23 we don’t meet the variety forms of ideological
censor anymore. But the era of total ideological censor begins.
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შესავალი

ცენზურა საზოგადოებრივი ცხოვრების ისტორიულად თანმდევი მოვლენაა
და ღირებულებათა განსხვავებულობის შედეგია, ანუ საქმე გვაქვს იდეოლოგიური
ხასიათის ისეთ მოვლენასთან, რომელიც თავს იჩენს კაცობრიობის არსებობის
ყველა ეტაპზე როგორც ადამიანის კერძო ყოფაში, ასევე დიდი მასშტაბის
პოლიტიკური ქმედებისას...
ღირებულებათა

დაპირისპირების

მეტად

ყურადსაღებ

მაგალითს

გვთავაზობს თომას მანი რომანში “ჯადოსნური მთა”: “რახან კარენ კარსტდეს ასე
უხაროდა ყველაფრის ნახვა, ერთ საღამოს კურორტის ბიოსკოპშიც წაიყვანეს
ბიძაშვილებმა. იქაური ჩახუთული ჰაერი სამივეს ეხამუშა, რადგან მხოლოდ
სუფთა ჰაერის სუნთქვას იყვნენ მიჩვეულნი, სული შეეხუთათ, თავბრუ დაეხვათ
და თვალებიც ატკინათ ეკრანზე აციმციმებული კადრების ყურებამ: ეკრანზე
თითქოს

დანაკუწებულ

ცხოვრებას

უჩვენებდნენ,

მოკლედ

მოჭრილს

და

აჩქარებულს, რომელიც წამით შეჩერდებოდა, მერე კუნტრუშითა და ფაციფუცით
მიქროდა მათ წინ და თან მარტივი მუსიკაც ახლდა. მუსიკა აწმყოში მოცემულ
დროს აქუცმაცებდა და ამით თითქოს წარსულში გადაჰყავდა მაყურებელი, თან
ცდილობდა,

თავისი

შეზღუდული

ხერხებით

საზეიმო

და

პომპეზური

განწყობილების, ბობოქარი ვნებისა და აგზნებული გრძნობის მთელი გამა
გადმოეცა. ეს გახლდათ სიყვარულისა და მკვლელობის მღელვარე ისტორია,
მუნჯურად

რომ

თამაშდებოდა

ერთი

აღმოსავლელი

დესპოტის

კარზე,

ფუფუნებითა და სიშიშვლით სავსე ეპიზოდებით, მეუფეთა ჟინიანობით და
რელიგიურ გახელებამდე მისული მორჩილებით; სისასტიკით, ჟინით, სისხლის
წყურვილითა

და

მუსკულატურის

თვალსაჩინოებით
დემონსტრაცია

ინტერნაციონალური

მათი

განმსჯელი

როგორიც

კაცი,

გახდებოდა

ცივილიზებული

გათვალისწინებით,

აღსავსე,

გულის

როცა

ჯალათის

მკლავის

საჭირო.

მოკლედ,

ეს

მაყურებლის

მოსაგებად

სეტემბრინი

ფარული

შექმნილი
გახლდათ,

იყო

სურვილების

სურათი.
ალბათ

ისეთი
მკაცრად

გაილაშქრებდა ასეთი ანტიჰუმანური სანახაობის წინააღმდეგ და მისთვის
დამახასიათებელი შეუფარველი კლასიკური ირონიით დაგმობდა კაცთმოძულე
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ზრახვების გამოცოცხლების მიზნით ტექნიკის ბოროტად გამოყენებასო, _
გაიფიქრა ჰანს კასტორპმა და იგივე აზრი ბიძაშვილსაც ჩასჩურჩულა ყურში. ფრაუ
შტორი კი, რომელიც სამეულის ახლოს იჯდა, პირიქით, გატაცებით შეჰყურებდა
ეკრანს და სიამოვნებისაგან ეღრიცებოდა აწითლებული გამოთაყვანებული სახე”1.
ის, რასაც თომას მანი აღგვიწერს, კლასიკური მაგალითია ყოფაში
გამოვლენილი განსხვავებული შეხედულებებისა: სეტემბრინი ალბათ ირონიით
შეხედავდა

ადამიანთა

ქვენა

გრძნობებზე

ზემოქმედების

მიზნით

კინემატოგრაფიის გამოყენებას, როგორც ამას ჰანს კასტორპი ფიქრობს, ფრაუ
შტორი კი ნეტარებით შესცქერის ეკრანს. და ამაშია სწორედ ადამიანური ყოფის
თავისებურება,

რაც

ერთისათვის

მიუღებელია

და

მის

უარყოფით

დამოკიდებულებას გამოიწვევს, მეორისთვის მისაღებია და დადებითადაც
ფასდება.
ცენზურის ნებისმიერი გამოვლენა ყველა საზოგადოებაში გვხვდება.
შეიძლება განსხვავებული იყოს, მხოლოდ მოტივი _ პოლიტიკური, სოციალური,
კულტურული, რელიგიური, ეთნიკური თუ ზნეობრივი ხასიათისა.
ხელოვნების დარგთა შორის ყველაზე მასობრივი, კინემატოგრაფი, ცხადია,
სხვა დარგებზე გაცილებით ბევრად მეტ ადამიანზე ახდენს ზემოქმედებას.
სწორედ ამიტომ, ის დიდი ხანია მოექცა სხვადასხვა ინსტიტუციის ყურადღების
ცენტრში და, ბუნებრივია, ცენზურაც ყველაზე მეტად კინოს შეეხო.
მიუხედავად იმისა, რომ კინო სულ რაღაც 120 წლისაა, კინოწარმოება ისე
განვითარდა და იმდენი სურათი იქმნება, შეუძლებელია, თვალი გაადევნო ამ
უზარმაზარ პროდუქციას და სრულად გამოიკვლიო ყველა მიზეზი, რომელთა
გამოც დედამიწაზე მრავალი ფილმი ცენზურის მსხვერპლი გახდა.
კინოცენზურის ხასიათის თაობაზე გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის
ამერიკელი მკვლევარის დონ სოუვას წიგნი “125 აკრძალული ფილმი, მსოფლიო
კინემატოგრაფიის ცენზურის ისტორია”. აი, რას წერს ავტორი წიგნის შესავალში
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცენზურის შემოღების თაობაზე:

1

ix. Tomas mani, “jadosnuri mTa”, gv. 485-486; msoflio literaturis biblioTeka, gamomcemloba “sabWoTa
saqarTvelo”, Tbilisi, 1978 weli
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“შეერთებულ
აუცილებლობა

შტატებში

მალევე

კინემატოგრაფიული

წარმოიშვა

მას

შემდეგ,

ცენზურის

როგორც

კი

შემოღების
სანახაობას

დახარბებული პუბლიკა კინოს გავლენის ქვეშ მოექცა. მიუხედავად იმისა, რომ
კინემატოგრაფის გარიჟრაჟზე სურათები მუნჯი იყო, ჩვეულებრივ ერთ ფილმს
შეეძლო გამოეხატა ბევრად მეტი, ვიდრე ათას სიტყვას. ეს ფაქტი არ გამოჰპარვია
მომავალი მორალისტების ყურადღებას. 1915 წელს დ.-უ. გრიფიტის ფილმმა
“ერის

დაბადებამ”

ერთდროულად

გააოგნა

და

სასიამოვნოდ

შეუღიტინა

მაყურებლის ნერვებს რასობრივი ბრძოლისა და კუ-კლუქს-კლანის თავყრილობის
სცენებით. აშშ მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვუდრო უილსონმა, ნახა რა ეს ფილმი
თეთრ სახლში თავის კინოთეატრში, აღნიშნა: “ისაა, რომ ელვის შუქზე ისტორია
შექმნა... დასანანია მხოლოდ, რომ ეს ყველაფერი _ საშინელი სიმართლეა”.
მიუხედავად უილსონის რეაქციისა, ეს ფილმი ასჯერ მაინც აკრძალეს, მათ შორის
არცთუ დიდი ხნის წინ, 1980 წელსაც.
სურათის აკრძალვის მცდელობებს მოჰყვა ის, რომ 1915 წელს ამერიკის
შეერთებული

შტატების

უმაღლესმა

სასამართლომ

გაარჩია

საქმე

“კინოს

საყოველთაო კორპორაცია ოჰაიოს შტატის ინდუსტრიული კომისიის წინააღმდეგ
(1915)” და

გამოიტანა არსებითი ხასიათის ვერდიქტი: “ნებისმიერი ფილმი

წარმოადგენს კომერციული საწარმოს პროდუქციას და არ ექვემდებარება კანონს
კონსტიტუციური
ინფორმაციის

უფლებების,

საშუალებათა

სიტყვის
შესახებ”.

თავისუფლებისა
სასამართლოს

ამ

და

მასობრივი

დადგენილებამ

კინოსურათებს არამარტო წაართვა კონსტიტუციის მფარველობა, არამედ მთელი
ქვეყნის ქალაქებისა და შტატების ხელისუფლებას მიანიჭა უფლება, მიემართათ
ცენზურისათვის და აეკრძალათ ფილმები. ამ დადგენილების სასამართლოში
გასაჩივრება შეუძლებელი იყო 1950-იანი წლების დასაწყისამდე.
“1952 წ. უმაღლესმა სასამართლომ არაკონსტიტუციურად აღიარა, ცენზურა
კინემატოგრაფიაში, მაგრამ რელიგიური, პოლიტიკური და სხვა ორგანიზაციები
ჯერ კიდევ ცდილობენ წაგვართვან შესაძლებლობა, ვიხილოთ ფილმი, რომელიც
მათ არ მოსწონთ”2.

ix. Дон Б.Соува “105 Запрещенных фильмов”, издательство «Ультра култура», Екатеринбург. 2004
г. gv. 5-9
2
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თუ კინოცენზურა ასე მძვინვარებდა მსოფლიოს უდიდეს დემოკრატიულ
სახელმწიფოში და მთელი 37 წლის მანძილზე ფილმწარმოება კონსტიტუციის
მფარველობას მოკლებული იყო და როგორც ვიცით, აშშ-ში 1922 წელს მიღებული
კოდექსი განსაზღვრავდა, რისი ჩვენება შეიძლებოდა და რისი არა, რომ ხმოვანი
კინოს გაჩენას მოჰყვა ამავე ხასიათის ახალი კოდექსის შექმნა 1930 წელს. მაშინ
ადვილად

წარმოსადგენია,

რა

წნეხის

ქვეშ

აღმოჩნდებოდნენ

კინემატოგრაფისტები რომელიმე ტოტალიტარულ სახელმწიფოში მაგალითად,
ე.წ. “საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირში”.
ამ ნაშრომში განხილულია ტოტალიტარული ცენზურის გამოვლინებები
უხმო პერიოდის ქართულ კინოში და მისი ზემოქმედება ქართული კინოს
განვითარების პროცესზე. ამასთან, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კომუნისტური
რეჟიმის იდეოლოგიური ცენზურა მაშინ ჯერ მხოლოდ ფორმირების პროცესში
იყო და კინომცოდნეობით ლიტერატურაში შესწავლილი არ არის.
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“თბილისზე

ფრიალებს

საბჭოთა

ხელისუფლების

წითელი

დროშა.

გაუმარჯოს საბჭოთა საქართველოს!”
სერგო ორჯონიკიძე3
“დღეს 24 თებერვალია, ტაბახმელისა ვიგონებ გმირებს,
ვფიქრობ, რომ იქაც, საქართველოში, მათ საფლავებზე
მოფენენ ვარდებს
და ჩუმად ვინმე ააწკარუნებს
სიონის ტაძრის დამტვრეულ ზარებს”.
ვანო ბაქრაძე4
ეპიგრაფად

მოხმობილი

დეპეშა

და

ლექსი

ზედმიწევნით

ზუსტად

წარმოაჩენს ამ შრომის თემად ქცეული პრობლემის არსს. ის, რაც ახარებდა
ხელისუფლების წარმომადგენელს, გლოვის მიზეზია სამშობლოდან დევნილი,
ემიგრანტად ქცეული პოეტისათვის.
ხელისუფლებასა და მოსახლეობას შორის ინტერესთა სხვადასხვაობა მეტნაკლებად ახასიათებს პოლიტიკური მართვის ყველა სისტემას.
“მგელსა და ცხვარს სიტყვა “თავისუფლება” სხვადასხვანაირად ესმით.
ამაშია გაბატონებული და ადამიანური საზოგადოების უთანხმოების არსი”, _ ასე
განმარტავს ამ მდგომარეობას აბრაამ ლინკოლნი. ზემოხსენებული უთანხმოება
ყველაზე მკვეთრად ჩანს ტოტალიტარული რეჟიმის არსებობის პირობებში,
რადგან მისთვის დამახასიათებელია საზოგადოების იმგვარი პოლარიზება,
რომლის დროსაც ერთი და იგივე ღირებულება, მაგალითად, თავისუფლების
ცნება, განსხვავებულად აღიქმება, ერთი მხრივ, მმართველი რეჟიმისა და მისი
მხარდამჭერების, მეორე მხრივ კი დანარჩენი მოსახლეობის მიერ. ის, რაც
პირველთათვის

თავისუფლებას

წარმოადგენს,

მეორეთათვის,

_

პირიქით,

იმიტომ, რომ იზღუდება მათი უფლება, მკვიდრდება ათასგვარი აკრძალვა და, რა
თქმა უნდა, ცენზურა, რაც საზოგადოებასა და მის კულტურას სპეციფიკურ

3
4

ix. “saqarTvelos istoriis narkvevebi”, gamomcemloba “sabWoTA saqarTvelo”, Tbilisi, 1972w. t.VI, gv. 693
ix. a.baqraZe “mwerlobis moTviniereba”, gamomcemloba “sarangi”, Tbilisi, 1990 weli gv. 21
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ხასიათს ანიჭებს. კვლევის საგანი რომ უფრო ცხადი გახდეს, მოვიხმობ ორივე
ცნების, ტოტალიტარიზმისა და ცენზურის, ლექსიკონისეულ განმარტებას:
“ტოტალიტარიზმი, _ სახელმწიფოს ფორმა, რომელიც გამოირჩევა საზოგადოების
ცხოვრების ყველა სფეროზე აბსოლუტური კონტროლით, კონსტიტუციური
უფლებებისა და თავისუფლებების ფაქტიური ლიკვიდაციით, რეპრესიებით
სხვაგვარად მოაზროვნეებისა და ოპოზიციის მიმართ; ტოტალიტარული რეჟიმები
არსებობდა საბჭოთა კავშირში, ფაშისტურ გერმანიაში, მაოისტურ ჩინეთში,
კომუნისტურ კამპუჩიაში და სხვა”5; ცენზურის თაობაზე კი იქ ნათქვამია:
“მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებზე თვალყურის დევნება სახელმწიფოს
მიერ. განასხვავებენ წინასწარ და დამსჯელ ც-ს”6.
ტოტალიტარიზმი და ცენზურა განუყოფელი ცნებებია, იმიტომ, რომ მეორე
პირველისათვის

არის

ცნობიერებაზე.

ამ

ბერკეტი,

რითაც

თვალსაზრისით

ხდება

ძალადობა

კლასიკური

მოქალაქეთა

ნიმუშია

საბჭოთა

ტოტალიტარიზმი და მისი ცენზურა, რომელიც სამოცდაათი წლის მანძილზე
ახდენდა

ზეგავლენას

მსოფლიოს

ერთ

მეექვსედზე

მცხოვრებ

ხალხებზე,

ცდილობდა, შეეგუებინა ისინი სრულიად ხელოვნური სოციალურ-პოლიტიკური
სისტემისათვის და ამ ქმედებათა შედეგად შეაჩერა ამ ხალხების ბუნებრივი
განვითარების პროცესი.
ტოტალიტარული

რეჟიმის

ნეგატიური

ზემოქმედება

საყოველთაო

ხასიათისა იყო და, ცხადია, მას ლიტერატურა და ხელოვნებაც ვერ გადაურჩებოდა. პირიქით: რამდენადაც მმართველი რეჟიმის იდეოლოგიური პრინციპების
გასატარებლად

საჭირო

ხდებოდა

ხელოვნების

სფერო,

იმდენად

ძლიერ

გრძნობდნენ მწერლობისა და ხელოვნების მოღვაწენი ცენზურის მარწუხებს.
კომუნისტი

ბელადები

ხელოვნების

დარგთაგან

განსაკუთრებულ

მნიშვნელობას ანიჭებდნენ კინემატოგრაფს: “ჩემი აზრით, ყველა ხელოვნებათა
შორის, კინო – ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია”, _ თქვა ლენინმა. მას ეხმიანება
ლუნაჩარსკიც: “ყველა ხელოვნებათა შორის იგი განსაკუთრებით თანამედროვეა”;

5
6

ix. “ucxo sityvaTa leqsikoni”, gv. 794. gamomcemloba “meridiani”, Tb., 2007 weli
ix. iqve, gv. 892
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კამენევის აზრით, “კინო დიდი პროპაგანდისტია, როდესაც ის იმყოფება
პროლეტარიატის ხელში”.
სამივე შეხედულება საკამათოა, მაგრამ რამდენადაც ალოგიკური უნდა
იყოს, ამათგან უკანასკნელი მაინც გვარკვევს კომუნისტური “ლოგიკის” არსში:
კინოხელოვნების მნიშვნელობა, მისი, როგორც მასობრივი სანახაობის ხასიათი და
პროპაგანდის უნარი ფასეული მაშინაა, თუ ის პროლეტარიატის სახელით
მოქმედი კომუნისტური პარტიის კონტროლს ექვემდებარება და მის საქმეს
აკეთებს...
ამრიგად, თავიდანვე გაცხადდა, რომ რუსეთის კომუნისტურ იმპერიაში,
რომელსაც 1922 წლის 30 დეკემბრიდან საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების
კავშირი

(სსრკ)

ეწოდა,

კინემატოგრაფი

ხელისუფლების

მიერ

მართვადი

იქნებოდა ანუ მისი შემოქმედებითი პოლიტიკა ცენზურის საცერში გაივლიდა.
კომუნისტური რეჟიმის კულტურულმა პოლიტიკამ სრული გამარჯვება
ანუ ტოტალური კონტროლი ლიტერატურასა და ხელოვნებაზე ზოგადად და
კონკრეტულად კინემატოგრაფზე მოიპოვა მაშინ, როდესაც მიღებული იქნა 1932
წლის 23 აპრილის “სკპ(ბ) ცკ დადგენილება ლიტერატურულ-სახელოვნებო
ორგანიზაციების გარდაქმნის შესახებ”. ეს დადგენილება იყო არა მხოლოდ
საორგანიზაციო

ხასიათისა,

არამედ

ქმნიდა

რეორგანიზების

შედეგად

ჩამოყალიბებული შემოქმედებითი კავშირების იდეოლოგიურ საფუძველსაც,
ამასთანავე იწყება ისეთი ცნების დამკვიდრება, როგორიცაა “სოციალისტური
რეალიზმი”, რომელიც ასე განიმარტება: “მხატვრული მეთოდი, რ-ის არსება
მდგომარეობს კომუნისტური ესთეტიკური იდეალის შუქზე სინამდვილის სწორ,
ისტორიულად კონკრეტულ ასახვაში მის რევოლუციურ განვითარებაში. ს.რ-ის
ხელოვნების წარმოშობა და ჩამოყალიბება დაკავშირებულია მუშათა კლასის,
როგორც

პროგრესული

და

რევოლუციური

სოციალური

ძალის,

მთელი

ადამიანური კეთილდღეობის ჭეშმარიტი შემოქმედის, გამოსვლასთან მსოფლიო
ასპარეზზე”

_

“ს.რ.-ის

არსება

ცხოვრებისეული

სიმართლე,

გამოხატული

მხატვრულ სახეებში კომუნისტური მსოფლმხედველობის პოზიციებიდან, რ-იც
საშუალებას

აძლევს

მხატვრებს

გააცნობიერონ

წარმოსახული

მოვლენების

ისტორიული საზრისი და სწორად ასახონ ხელოვნებაში არა მხოლოდ აწმყო და
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წარსული,

არამედ

საზოგადოებრივი

განვითარების

ტენდენციები.

ს.რ-ის

ხელოვნებაში კომუნისტური ესთეტიკური იდეალი განსახიერებულია დადებითი
გმირის ახალ ტიპში _ მშრომელსა და მებრძოლში, კომუნისტური საზ-ბის
შემოქმედსა და მშენებელში. ს.რ-ის წამყვანი იდეურ-ესთეტიკური პრინციპებია:
კომუნისტური იდეურობა, ხალხურობა და პატრიოტულობა, ორგანული კავშირი
მშრომელი

მასების

ბრძოლასთან,

სოციალისტური

ჰუმანიზმი

და

ინტერნაციონალიზმი, ისტორიული ოპტიმიზმი, შეურიგებლობა ფორმალიზმისა
და

სუბიექტივიზმის,

ნატურალური

პრიმიტივიზმის

ყოველგვარი

გამოვლენისადმი”. _ “სრ-ის ხელოვნება ადამიანთა კომუნისტური აღზრდის
მძლავრი ინსტრუმენტია”7.
“სოციალისტური

რეალიზმის”

ეს

განმარტება

ერთი

შეხედვით

ზედმიწევნით ზუსტად გადმოსცემს მისი იდეოლოგიური და შემოქმედებითი
პრინციპების არსს. ოღონდ, თუ კარგად დავუკვირდებით, ვნახავთ, რომ
კონკრეტული ბევრი არაფერია ნათქვამი, მისი ზოგადი ხასიათი საშუალებას
იძლეოდა, ეს პრინციპები წარმატებით მისადაგებოდა საბჭოთა კომუნისტური
ტოტალიტარიზმის ყველა ეტაპს. “სოციალისტური რეალიზმი” 20-იან წლებშიც,
როდესაც მისი პრინციპები მხოლოდ ყალიბდებოდა, ზუსტად ემთხვეოდა,
შეესაბამებოდა იმ წლებში პოპულარული “მოაზროვნე მასის” თეორიასა და ამის
პარალელურად “ახალი ადამიანის” ფორმირების იმ შემოქმედებით ამოცანას,
კომუნისტურმა პარტიამ ლიტერატურისა და ხელოვნების მუშაკებს რომ დაუსახა.
ასე

მოხდა

ოცდაათიან

წლებშიც,

როდესაც

“მოზროვნე

მასა”

შეიცვალა

ხალხისათვის თავდადებული გმირებით, რაც სტალინის პიროვნულ ამოცანებს
პასუხობდა. იგივე განმეორდა ე.წ. “ფილმცირობის” ხანაში, როდესაც ფილმებში
ცხოვრება სრულიად ხელოვნურად გალამაზებულ _ გაკეთილშობილებული,
რეალობისაგან უკიდურესად მოწყვეტილად აისახებოდა და შემდეგ უკვე
ხრუშჩოვისეული “დათბობის” დროს, კიდევ უფრო მოგვიანებით კი ბრეჟნევის
“უძრაობის წლებში”, “სოციალისტური რეალიზმი” საბჭოთა კულტურის უცვლელ
იდეოლოგიურ ქვაკუთხედს წარმოადგენდა. სწორედ ეს “უნივერსალურობა” ხდის
გასაგებს ამ პრინციპის ჭეშმარიტ არსს: კომუნისტური რეჟიმის ინტერესებიდან
7

ix. “filosofiuri leqsikoni”, gv. 533-534, gamomcemloba “sabWoTa saqarTvelo”, Tb., 1987 weli
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გამომდინარე

“სოციალისტური რეალიზმი” ლიტერატურასა და ხელოვნებაში

წარმოადგენდა წარსულისა და თანამედროვეობის გაყალბებულად ასახვის
იდეოლოგიურად მოტივირებულ მეთოდს, რომელიც, როგორც უკვე ითქვა,
რეჟიმის ყოველ გარეგნულ სახეცვლილებას ესადაგებოდა, რადგან არსობრივად
არც კომუნისტური რეჟიმი იცვლებოდა და, ცხადია, არც ლიტერატურისა და
ხელოვნების იდეოლოგიური მართვის ძირითადი მეთოდი.
ყველაფერ იმას, რაც არ შეესაბამებოდა “სოციალისტური რეალიზმის”
პრინციპს, დიდი დაბრკოლება ხვდებოდა კომუნისტური ცენზურის მხრიდან.
კინემატოგრაფის მაგალითზე ეს აისახებოდა შემდეგნაირად: ცენზურული
ხასიათის ჩარევა ფილმის გადაღების საწყის ეტაპზევე ხდებოდა, მაგალითად,
შეიძლება არ მიეღოთ ლიტერატურული სცენარი, ან აეძულებინათ მისი ავტორი,
გადაეკეთებინა

იგი.

დაამონტაჟებდნენ,

რიგ

ზოგჯერ

უკვე

ეპიზოდებს

გადაღებულ

თავიდან

ფილმს

გადაიღებდნენ,

ხელახლა
რიგს

კი

ამოიღებდნენ, ზოგჯერ ორსერიან ფილმს ერთ სერიაში ჩაატევდნენ და ბოლოს:
ფილმს, რომელიც თითქოს კომუნისტური რეჟიმისათვის მისაღები იყო, მაგრამ
წარმოაჩენდა საზოგადოებაში არსებულ ზნეობრივ ან რაიმე სხვა პრობლემას,
ჩუმად,

ყოველგვარი

ხმაურის

გარეშე

გააქრობდნენ

კინოსტუდიის

ფილმოტეკიდან და მის ასავალ-დასავალს ვერავინ მიაგნებდა. ხდებოდა ისიც,
რომ კომუნისტური რეჟიმის რომელიღაც ეტაპზე კონიუქტურულად მიჩნეული
სახიობითი, დოკუმენტური ან მულტიპლიკაციური ფილმი სხვა ეტაპზე,
მაგალითად, ე.წ. “გარდაქმნის” დროს სუკ-ის ფილმსაცავში აღმოეჩინათ... იყო
შემთხვევები, რომ არასასურველ ფილმს უბრალოდ გაანადგურებდნენ. თუ რაიმე
მიზეზის გამო მმართველი რეჟიმი არასასურველ ფილმს ეკრანებზე გაუშვებდა,
მას

მესამე

კატეგორიას

მიანიჭებდნენ,

რაც

იმას

ნიშნავს,

რომ

სურათს

მინიმალური რაოდენობის მაყურებელი ნახავდა.
ცენზურის მოქმედების ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ფორმა ხშირად
სწორედ 1932 წლის 23 აპრილის დადგენილების შემდეგ გამოიყენებოდა მთელს
საბჭოთა კინოში და კერძოდ ქართულ კინემატოგრაფიაშიც.
რაც შეეხება ადრეულ, ანუ 1921-1932 წლებს, ამ შრომის თემას რომ
წარმოადგენს,

ტოტალიტარული

რეჟიმის

ეს

საწყისი

პერიოდი

იმითაა
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გამორჩეული, რომ აქ არის ერთგვარი შემოქმედებითი თავისუფლება, თუმცა
ცენზურა მოქმედებს ანუ საქმე გვაქვს გარდამავალ ხანასთან, როცა იწყებოდა
თავისუფალი შემოქმედებითი აზრის ჯერ კონტროლი, შემდეგ კი ჩახშობაც.
მმართველი რეჟიმი იძულებულია დაუშვას (თავისი აზრით) ბურჟუაზიული
კინოს თემატურ-ჟანრული გამოვლენა. მაგალითად, იძულებულნი იყვნენ,
მელოდრამისა და ფსიქოლოგიური დრამის ჟანრის ფილმების გადაღება არ
აეკრძალათ, მაგრამ მალევე დაუწყეს ბრძოლა ჯერ მემარცხენე ორგანიზაციების
მეშვეობით, შემდეგ კი საქმეში ცენზურა ჩაერია. ამავე წლებში კომუნისტური
რეჟიმი

მაქსიმალურად

უწყობდა

ხელს

სოციალური

კონფლიქტისა

და

კლასობრივი ბრძოლის ამსახველი თემატიკის დამკვიდრებას ლიტერატურასა და
ხელოვნებაში, მაგრამ თვალყურს ადევნებდა ამ ფილმების მხატვრულ დონეს და
მალე უნიჭოდ გადაღებულ კონიუქტურულ ნაწარმოებებს, ჩვენს შემთხვევაში კი
ფილმების ავტორებს, ბრძოლას დაუწყებს ჯერ კინოკრიტიკა და შემდეგ ცენზურა.
დროთა განმავლობაში ორივე ეს ტენდენცია მეტად საგრძნობი გახდა.
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თავი I

შემოქმედებითი ტრადიციები, როგორც ცენზურა

საქართველოში

ტოტალიტარული

რეჟიმის

მიერ

კინოხელოვნებაში

დამკვიდრებული იდეოლოგიური და შემოქმედებითი ცენზურის ისტორიას აქვს
წინაისტორია,

რაც

ჩვენი

ქვეყნის

განვითარების

სპეციფიკურმა

ხასიათმა

განაპირობა.
თბილისში ჩატარებული ლუმიერების პირველი კინოსეანსის დროისთვის,
1896 წლის 16 ნოემბერს, თითქმის საუკუნე იყო გასული მას შემდეგ, რაც
საქართველო რუსეთის კოლონიად იყო ქცეული და მეტროპოლიის წესით და
კანონებით

ცხოვრობდა.

მართალია,

რუსეთის

იმპერია

ტოტალიტარული

სახელმწიფო არ ყოფილა, სამართლებრივი სახელმწიფო იყო, მაგრამ ამას
რუსეთის მიერ დაპყრობილი ხალხების კულტურული განვითარებისთვის ხელი
არ შეუწყვია _ პირიქით და ამიტომ კინემატოგრაფი რუსეთის კოლონიებში
ძნელად მკვიდრდებოდა და ვითარდებოდა. ამის შესახებ მეტად საყურადღებო
მოსაზრებას გამოთქვამს ფრანგი კინომცოდნე, მსოფლიო კინოს ისტორიის
მკვლევარი ჟორჟ სადული: “მეფის რუსეთი ხალხთა საპყრობილე იყო და ამიტომ
მასში ეროვნული კინემატოგრაფიის განვითარება არსებითად შეუძლებელი იყო”8.
სიმართლე უნდა ითქვას, რომ ამ რეჟიმმა თავად რუსული კინოს
დაბადებასაც

შეუქმნა

დაბრკოლება

და

მხოლოდ

1905-1907

წლების

რევოლუციიის შედეგად გახდა შესაძლებელი რუსეთის იმპერიაში თავად
რუსული და სხვა ხალხების (უკრაინელების, ქართველების, ლიტველების,
ლატვიელების, ესტონელების) ეროვნული კინემატოგრაფიების წარმოშობა და
მძიმედ, მაგრამ მაინც განვითარება, ოღონდ იმპერიის რეაქციული რეჟიმი
კვლავაც განაგრძობდა ნეგატიურ, ზემოქმედება კინოხელოვნების ხასიათზე,
მაგალითად,

ასეთი

განკარგულების

გამოცემით:

“...სინემატოგრაფიული

სეანსებისათვის განკუთვნილ შენობაში ეკრანზე სურათის დემონსტრირებასთან
ix. Жорж Садуль “Всеобщая История Кино”, том 2. Издательство “Искусство”, Москва 1958 г, gv.
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ერთად ყოვლად დაუშვებელია ე.წ. ცოცხალი ნომრები, ანუ მომღერალთა,
მოცეკვავეთა, ფიზიონომისტთა, მახინჯთა და სხვათა გამოსვლები. 6 ივლისი 1909
წ. გუბერნატორი ანტონოვი”9.
ქალაქ

თბილისის

ამ

რუსი

გუბერნატორის

ბრძანება

კურიოზული

ხასიათისა იყო და აი რატომ: იმ დროს, როდესაც ეს ბრძანება დაიწერა,
კინემატოგრაფს ჯერ კიდევ არ გაეწყვიტა კავშირი საბაზრო წარმოდგენების
შემადგენელ სხვა ატრაქციონებთან; მაშინ კინოთეატრები უკვე არსებობდა, მათში
ისევე აჩვენებდნენ საბაზრო სანახაობებს, როგორც საბაზრო წარმოდგენებში
სინემატოგრაფიულ სურათებს. ეს ბუნებრივი კავშირი გახლდათ, ევროპისა და
ამერიკის კინოთეატრებში კიდევ დიდხანს შემორჩა და მხოლოდ მოგვიანებით
კინოკულტურის განვითარების შედეგად ასევე ბუნებრივად დაირღვა. რუსეთის
იმპერიაში კი მას ისევე ხელოვნურად წყვეტდნენ, როგორი ხელოვნურიც თავად
ეს იმპერია იყო... მიუხედავად ამ ბრძანებისა, საქართველოში კინო კიდევ
დიდხანს დარჩა სხვადასხვა გასართობი ატრაქციონების შემადგენელ ნაწილად და
პირიქით... მაგალითად შეიძლება მოვიტანოთ 1912 წლის 25 ივლისი “სახალხო
გაზეთში”10, დაბეჭდილი განცხადება: “ახალი კლუბი, ოთხშაბათს 25 ივლისს
ჩვეულებრივად სინემატოგრაფი. დასაწყისი საღამოს 8 ნახ. საათზე. ანონსი:
ხუთშაბათი

საყმაწვილო

საღამო;

პარასკევს
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ივლისს

ჩვეულებრივად

სინემატოგრაფი და საზანდარი”.
ჩვენი ყოფის სპეციფიკურობამ განაპირობა ისიც, რომ XIX საუკუნის
ბოლოსა და XX საუკუნის დასაწყისში ქართული საზოგადოება ორად გახლეჩილი
აღმოჩნდა:

ერთნი

უპირატესობას,

სოციალური

მეორენი

_

პრობლემის

ეროვნულისას.

მოგვარებას
იმძლავრეს

ანიჭებდნენ
პირველებმა,

საზოგადოებაში მათი შეხედულებები გაბატონდა; ამის ერთ-ერთი გამოხატულება
იყო ეგნატე ნინოშვილის 1892 წელს დაწერილ მოთხრობა “ქრისტინესთან”
დაკავშირებული ამბავი: ეს მძაფრი სოციალური ჟღერადობის მქონე ნაწარმოები
XX საუკუნის ათიან წლებში უჩვეულოდ პოპულარული გახდა.

9

ix. “tfilisis guberniis saqalaqo saqmeTa sakrebulo”, saqarTvelos centraluri saxelmwifo saistorio arqivi, fondi
29, saqme 573, #1
10
ix. axali klubi “saxalxo gazeTi”, 25 ivlisi 1912 weli

26

1909 წელს პოლიო ირეთელმა ამ მოთხრობის მიხედვით შეთხზა პიესა,
რომელიც წარმატებით

იდგმებოდა

ქართულ

თეატრებში,

1918

წელს კი

კომპოზიტორმა რევაზ გოგნიაშვილმა ამავე თემაზე დაწერა ოპერა, იმავე წელს
რომ დაიდგა. ამიტომ გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ამ ორ თარიღს შორის ვინმეს
“ქრისტინეს” ეკრანიზება მოენდომებინა. ასეთი განზრახვა უკვე 1915 წლიდან
ჰქონდა გერმანე გოგიტიძეს _ 1917 წელს მისი თაოსნობით და ალ. წუწუნავას
რეჟისორობით “ქრისტინე” ფილმადაც გადაიღეს. ჩნდება კითხვა: ნუთუ ქართულ
ლიტერატურაში არ არსებობდა სხვა, უფრო საინტერესო ნაწარმოები, რომ მისი
ეკრანიზება

განეხორციელებინათ?

_

ცხადია,

არსებობდა

თუნდაც

შალვა

დადიანის მიერ ჯერ კიდევ 1911 წელს შექმნილი “ვეფხისტყაოსნის” სცენარი.
მაგრამ, მას ყურადღება არ მიექცა. სოციალური თემატიკის პოპულარობამ
გ.გოგიტიძეს კონიუქტურული გადაწყვეტილება მიაღებინა.
კინემატოგრაფის ქართველ თაყვანისმცემლებს გაუჭირდათ ეროვნული
კინოხელოვნებისა და კინოწარმოების შექმნა, საქმეს ვერც ენთუზიასტების
ძალისხმევამ უშველა, ვერც საზოგადოებრივი ორგანიზაციის (“ცეკავშირის”)
მხარდაჭერამ და ვერც სახელმწიფო კინოფირმის შექმნამ (1920 წლის 3
სექტემბერი). რამდენიმე დოკუმენტური, ორი (ერთი მოკლემეტრაჟიანი და ერთი
სრულმეტრაჟიანი) სახიობითი ფილმი, იყო ის კინოპროდუქცია, რისი გადაღებაც
10-იან წლებში მოხერხდა, მაგრამ პირველმა ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა,
ქართულ საზოგადოებაში არსებული წინააღმდეგობის საპირისპიროდ, თავიანთ
შემოქმედებაში

გააერთიანეს

წარმოუდგინეს

მაყურებელს.

სოციალურიცა
ასე,

მაგალითად:

და

ეროვნულიც

და

დოკუმენტალისტმა

ისე

ვასილ

ამაშუკელმა თანაბარი ინტერესით იმუშავა ფილმზე “ფერმა სოფელ ჭომაში” (1910
წელი) და “აკაკის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში” (1912 წელი). იგივე ითქმის
სახიობითი კინოს რეჟისორის ალექსანდრე წუწუნავას შემოქმედების ადრეული
ეტაპის შესახებ _ მისი პირველი სახიობითი ფილმი “ბერიკაობა-ყეენობა”
ქართული ხალხური სახიობის თემატიკისა და პრობლემატიკის პრინციპებით
შექმნილი.

სოციალურ-პოლიტიკური

კომედიაა,

მეორე,

“ქრისტინე”

კი

_

სოციალური დრამა.
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ამრიგად, XX საკუნის 10-იანი წლების იდეოლოგიურ ბრძოლაში ახლად
ფეხადგმულმა ქართულმა კინომ თავისი განსხვავებული აზრი დააფიქსირა და ეს
იქცა იმ იდეურ ორიენტირად, რამაც მოგვიანებით განსაზღვრა კიდეც ქართული
საბჭოთა არაკონიუნქტურული კინოს ხასიათი.
1921 წელს საქართველომ კვლავ დაკარგა დამოუკიდებლობა, დამყარდა
კოლონიურ-კომუნისტური რეჟიმი.
კომუნისტური
იდეოლოგიური

რეჟიმის

იდეოლოგია

დოგმებისაგან,

რომელიც

შედგებოდა

სამოქმედო

მთელი

რიგი

პრინციპების

სახით

მიეწოდებოდა საზოგადოებას. ნათელ წარმოდგენას ამ პრინციპებზე გვიქმნის
სერგო ამაღლობელის მიერ 1928 წელს გამოცემული წიგნი “თეატრისა და კინოს
პრობლემები”, ესთეტიკურ-სოციოლოგიური ნარკვევები. ეს შრომა 20-იანი
წლების ბოლოს დაიბეჭდა, მასში ზუსტად არის ასახული ამ ათწლეულის
დასაწყისის

იდეოლოგიური

შეხედულებანი,

ის

ზედმიწევნით

ზუსტად

გადმოგვცემს დროის ხასიათს და ასახავს ღირებულებების, პრინციპებისა და
ინტერესების ახალ სისტემას (რაც არსებითად ბურჟუაზიული საზოგადოების
ანალოგიურ სისტემასთან შედარებით ანტისისტემას წარმოადგენს).
გთავაზობთ

რამდენიმე

მოსაზრებას

ამ

წიგნიდან:

“სანახაობითი

ხელოვნების, თეატრისა და კინოს საკითხები პარტიის წინაშე აქტიურად სდგას.
ახალი ადამიანის ფსიქიკის ორგანიზაციის დროს, ხელოვნების ყველა დარგთა
შორის, თეატრი და კინო უპირველეს ადგილს იჭერს”, “მორალის პრობლემას ვერ
ასცდება

ხელოვანი,

ადამიანის

განცდათა

ამსახველი,

ადამიანთა

ურთიერთობების გამომხატველი. ადამიანთა ურთიერთობა კი უმთავრესად და
უპირველესად მორალური ურთიერთობაა. მორალური კანონი საზოგადოების
ლოღიკური კატეგორიაა, მაშინ, როდესაც იურიდიული კანონი მისი ისტორიული
კატეგორიაა”; “ბურჟუაზიულმა აზროვნებამ ვერ მონახა მორალის მატერიალური
ბუნება”; “ნგრევა მთელი კულტურის სისტემისა იწვევს ძველი მორალის ნგრევისა
და ახლის ჩასახვას”; “ძველი ბურჟუაზიული მორალური ატმოსფერა გაიფანტა,
ახალი პროლეტარული მორალური ატმოსფერო ჯერ კიდევ არ დამკვიდრებულა”;
“აშკარაა, რომ პროლეტარიატს აქვს თავისი მორალური საზომი, მაგრამ აშკარაა
ისიც, რომ ამავე პროლეტარიატში მრავლადაა ძველი ბურჟუაზიული მორალის
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ნიშნები”; “ახალი მორალი ახალი ადამიანის გადაჭრაში ჰპოვებს ხსნას. ახალი
ადამიანი,

ახლის

განცხადებით,

მსოფლმხედველობით

ახალი

მორალის

საფუძველზეა”; “პროლეტარული მორალი ჯერ კიდევ კლასობრივი ბრძოლის
მორალია და არა საზოგადოებრივი ყოფა-ცხოვრებისა, რევოლუციის ზნეობა და
არა ოჯახისა, მეგობრობისა, ყოფის ურთიერთობისა”; “კინო გააძევებს ეკლესიას,
კინო მოჰკლავს რელიგიას, კინო განდევნის არყითა და ღვინით გათბობის
ჩვეულებას, კინო მისცემს გლეხს აგრონომიულს, სანიტარულს და საზოგადო
ცოდნას”; “ჩვენმა კინო-მრეწველობამ ან უნდა გადაჭრას მის წინაშე აღმართული
სამხატვრო ამოცანები, ან უნდა დაისვას მისი არსებობის საკითხი”11.
ყველაფერი ის, რაც ამ ციტატებშია ნათქვამი, ამა თუ იმ ფორმით, გავლენას
ახდენდა 20-იანი წლების ქართული ფილმების ხასიათზე.
უახლესი

ისტორიის

ასახვა

იდეოლოგიური

მოთხოვნების

გათვალისწინებით ანუ “ისტორიულ _ რევოლუციური ფილმის” დაბადება.
ფილმი “არსენა ჯორჯიაშვილი” ქართულ საბჭოთა კინომცოდნეობაში
პირველ ქართულ “ისტორიულ-რევოლუციურ” ფილმად არის მიჩნეულია.
ეს სურათი თუ რამით არის პირველი, იმით, რომ მასში რუსეთის 1905-1907
წლების

რევოლუციის

ამბები

ტენდენციურადაა

ნაჩვენები

და

გმირიც

მეტისმეტად იდეალიზებულია. ასეთი პოზიციით შექმნილმა ამ და სხვა
ნაწარმოებებმა
სოციალური

კინოში

სათავე

დაპირისპირების

დაუდო

რევოლუციური

ამსახველი

ისტორიების

ბრძოლებისა

და

ფალსიფიცირებას

ზოგადად საბჭოურ და კონკრეტულად ქართულ კინოში.
რაც

შეეხება

განმარტებულია,
მოგვითხრობს
კაპიტალისტური

თავად

როგორც
ისტორიულ

ფორმულირებას
_

კინოხელოვნების

მოვლენაზე,

ჩაგვრისაგან

“ისტორიულ-რევოლუციური”,
ნაწარმოები,

მშრომელთა

რომელიც

ფეოდალური

განთავისუფლებისათვის

და

ბრძოლაზე.

თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის ხალხთა ბრძოლებზე”12.
ასეთი განმარტება უბრალოდ უაზრობაა, რადგან ისტორიულ მოვლენებს
სოციალური და პოლიტიკური ხასიათისას _ იქნება ეს კლასობრივი ბრძოლა თუ

11
12

ix. sergo amaRlobeli “Teatrisa da kinos problemebi”, Tbilisi, 1928 weli, gv. 7-32
ix. “Кинословарь”, издательство “Советская Энциклопедия”, Москва, 1966 г. том 1, gv. 611
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ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობაა _ წარმატებით ასახავს ისეთი ჟანრი,
როგორიცაა “ისტორიული ფილმი” და რომლის შესახებაც უკვე ციტირებულ
ლექსიკონში ამოიკითხავთ: “კინოხელოვნების ნაწარმოები, რომელიც წარსულის
მოვლენებსა და ადამიანებზე მოგვითხრობს”13.
აბსურდულობა ცნებისა “ისტორიულ-რევოლუციური ფილმი” თავად
რუსმა საბჭოთა კინომცოდნეებმა შეამჩნიეს და ცადეს, მისთვის გამართლება
მოეძებნათ. ამ თვალსაზრისით, ნიშანდობლივია განმარტება, რასაც იძლევა რუსი
კინომცოდნე ნ.ზორკაია: “ტერმინი “ისტორიულ-რევოლუციური ფილმი”, ისევე,
როგორც ჩვენს კინომცოდნეობაში მიღებული ბევრი სხვა ცნება, პირობითია,
არავითარი პრინციპული მხატვრული განსხვავება არ არსებობს ისტორიულრევოლუციურ ფილმსა და ისტორიულ ან თანამედროვე ფილმს შორის, მაგრამ
ამასთანავე მას აქვს გამოსახვის თავისი განსაკუთრებული საგანი. ყველაზე
მოკლედ ეს არის რევოლუცია, რევოლუციური ხალხი მხატვრულ სახეებში”14.
“რევოლუცია, რევოლუციური ხალხი მხატვრულ სახეებში” სხვა არაფერია,
თუ არა რევოლუციისა და რევოლუციონერების ჭეშმარიტი სახის ტენდენციურად
ასახვა. ამ ფილმების დანიშნულებაც არსებითად ეს იყო, ამიტომ გამოყვეს
საგანგებოდ რევოლუციური მოძრაობისა და კომუნისტური პარტიის ამსახველი
სურათები და განიხილავდნენ მათ ცალკე, ქვეყნის ისტორიული ცხოვრების
საერთო კონტექსტიდან ამოგლეჯილად.
ასეთი დაყოფის მიზანი თავიდანვე გაცხადდა: წარსული ისე უნდა
ყოფილიყო ნაჩვენები, როგორც ეს კომუნისტურ პარტიას ესაჭიროებოდა.
ამ იდეოლოგიის წყალობით საბჭოთა კინორეჟისორები თავად იმას
აკეთებდნენ, რასაც სხვას უკიჟინებდნენ. ისე თუ როგორ ერკვეოდნენ ისინი
ისტორიის ფალსიფიკაციის არსში, კარგად ჩანს სერგეი ეიზენშტეინის იმ
მოსაზრებაში, ბურჟუაზიული საზოგადოების მიერ წარსულის ინტერპრეტაციის
კრიტიკას რომ შეიცავს: “ყოველ საზოგადოებას აინტერესებს თავისი ისტორია და
ყოველი კლასი ცდილობს წარსულის ისეთ ინტერპრეტაციას, რომ გაამართლოს
თავისი არსებობა. ბურჟუაზია კი ეძებს თავისი არსებობის გამართლებას, მაგრამ
13

ix. iqve, gv. 615
ix. Зоркая Н.М. “Советский историко – революционный фильм”, Академия наук ССР Москва, 1962
г. gv. 5
14
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ვერაფერით ახერხებს. ამგვარ სიტუაციაში იძულებულია დაამახნჯოს და
გააყალბოს წარსული...
ამ მაგალითზე ნათლად ვხედავთ, თუ რაოდენ იძულებულია ბურჟუაზია
ისე დაამახინჯოს და შეაბრუნოს ისტორიული მასალა, რომ ამით როგორმე
გაამართლოს თავისი მუშაობის მეთოდები”15.
ზუსტად ასევე, ამ მეთოდით მოქმედებდნენ საბჭოთა კინოს რეჟისორები,
ხოლო

ხელოვნური ტერმინი

“ისტორიულ-რევოლუციური ფილმი” რუსმა

კინომცოდნეებმა ისტორიული ამბების გასაყალბებლად მოიგონეს.

“არსენა ჯორჯიაშვილი”
სცენარი ფილმისათვის “არსენა ჯორჯიაშვილი” (“გენერალ გრიაზნოვის
მკვლელობა”)

შალვა

დადიანმა

საქართველოში

სოციალ-დემოკრატიული

ხელისუფლების არსებობის დროს, 1920 წელს დაწერა.
ამ ფილმის გადაღების იდეის თაობაზე საინტერესო მოსაზრება აქვს
კრიტიკოს

აკაკი

ბაქრაძეს:

“მოგეხსენებათ,

საქართველოს

დემოკრატიული

რესპუბლიკის ხელმძღვანელები რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათა
პარტიის წევრები იყვნენ, რუსეთის იმპერიაში მიმდინარე რევოლუციური
პროცესი მათი თავკაცობით მიმდინარეობდა. სხვა რომ არა იყოს რა, რუსეთის
იმპერიის ხალხებს 1917 წლის თებერვლის რევოლუციის შემდეგ მეფისა და
ცარიზმის დამხობა კარლო ჩხეიძემ გამოუცხადა და ამცნო. მათ სურდათ, 1905
წლიდან 1917 წლის თებერვლამდე მომხდარი ამბები ფილმად გადაეღოთ და
რევოლუციური ლიანგისათვის (ბრბოსთვის. პ.ი.) ეჩვენებინათ. ამ ჩანაფიქრის
პირველი კინოსურათი იყო “გენერალ გრიაზნოვის მკვლელობა ანუ არსენა
ჯორჯიაშვილი”16.
ამრიგად, გამოდის, რომ შალვა დადიანი ამ სცენარის დაწერით ერთგვარ
პოლიტიკურ დაკვეთას ასრულებდა.

ix. Сергей Эизенштеин, избранные произведения в шести томах. Издательство “Искусство”,
Москва 1970 г. том 5. gv. 133
16
ix. akaki baqraZe, “qarTuli kino _ garRveuli Segnebis anarekli...” gv.6, Tbilisi, 2001 weli
15
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ხელოვანის მიერ ოფიციალური კონიუქტურის მიღება შინაგანი ცენზურის
გამოვლენაა...
რუსეთის კომუნისტური იმპერიის ჯარების მიერ 1921 წლის თებერვალში
საქართველოს ოკუპაციის შემდეგ გამოირკვა, რომ შალვა დადიანის სცენარი
კომუნისტური რეჟიმისთვისაც აქტუალური იყო...
“ქართულ

საბჭოთა

ენცკლოპედიაში”

ფილმის

გმირის

არსენა

ჯორჯიაშვილის შესახებ ამოიკითხავთ შემდეგს: “მუშაობდა ამიერკავკასიის
რკინიგზის

მთავარი

მონაწილეობდა

სახელოსნოების

პოლიციის

ჩამომსხმელ

მოხელეებისა

და

მეფის

საამქროში,
ჯარის

1905

წ.

ნაწილებზე

შეიარაღებულ თავდასხმაში. სექტემბერში თავს დაესხა პლასტუნთა პოლკს და
ათეული პლასტუნი ამოჟლიტა. მონაწილეობა მიიღო 1905 წ. დეკემბრის
შეიარაღებულ ბრძოლებში. 1906 წ. 16 იანვარს ყუმბარით მოკლა კავკასიის
სამხედრო

შტაბის

უფროსი.

გენერალი

გრიაზნოვი.

მეფის

ჯალათებმა

ჯორჯიაშვილი შეიპყრეს და კავკასიის სამხედრო საოლქო სასამართლოს
განაჩენით საგუბერნიო ციხეში ჩამოახრჩვეს”17.
როგორც ვნახეთ, ენციკლოპედიაში
გმირად

არის

მოხსენებული.

ყველა

არსენა

დროს

ჯორჯიაშვილი სახალხო

თავისი

კრიტერიუმები

აქვს

პიროვნების შესაფასებლად. როდესაც არსენა ჯორჯიაშვილმა ტერორისტული
აქტი ჩაიდინა, საზოგადოების განწყობა ისეთი იყო, რომ ტერორისტი მუშა
სახალხო გმირად იქნა აღიარებული. დროის კონიუნქტურამ უკვე XX საუკუნის
ათიან წლებში შეასრულა თავისებური ცენზურის როლი და თხუთმეტ წელს
ყაჩაღად მყოფი არსენა მარაბდელის შემდეგ, ვისაც კაცის სისხლი არ ედო,
მაღალზნეობრივ გმირად ბომბისტი არსენა ჯორჯიაშვილი იქნა მიჩნეული...
მოგვიანებით მასზე შეიქმნა სიმღერაც, რომლის ტექსტი ეკუთვნის მუშარევოლუციონერს ევგენი დვალს, მუსიკა კი კომპოზიტორ კოტე ფოცხვერაშვილს,
დამოუკიდებელი საქართველოს ჰიმნის ავტორს...
“მე ვარ არსენა ჯორჯიაშვილი,
თავისუფლებას შევწირე თავი,
მიყვარდა ხელში ვაშლის ტრიალი,
17

ix. “qarTuli sabWoTa enciklopedia”, gv. 574, t. 11. 1987w.
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მისი გორება, მისი ფრიალი.
ვესროლე ბომბი, ჰაერში გასკდა
და ტალახაძე ჰაერს შეასკდა.
ვესროლე ჯალათს, მოვკალი მხეცი,
მაგრამ მტარვალებს ვერ გავექეცი.
დედა, ნუ სტირი, მამავ, ნუ სტირი,
მე მოვაშორე ქვეყანას ჭირი”.
ადრე არსენა მარაბდელზე მღეროდა ხალხი, ახლა არსენა ჯორჯიაშვილზე
უნდა ემღერა...
ფილმი ზედმიწევნით აკმაყოფილებდა დროის მოთხოვნას: განადიდებდა
კლასობრივ

დაპირისპირებასა

და

ტერორს.

მისი

სიუჟეტი

ასეთია:

მეფისნაცვალთან გამართულ თათბირზე გენერალი გრიაზნოვი წარადგენს თავის
გეგმას,

რომლის

მიხედვითაც

ქალაქი

უნდა

გაიწმინდოს

არალოიალური

ელემენტებისაგან. მეამბოხეებს მკაცრად უნდა გაუსწორდნენ. აპატიმრებენ
რევოლუციურად განწყობილ მუშებს, ჯაშუშის დახმარებით დაარბიეს და
დააპატიმრეს

რევოლუციის

ხელმძღვანელთა

კონსპირაციული

შეკრების

მონაწილენი. გადარჩენილი მუშები გადაწყვეტენ, შურისძიების მიზნით მოჰკლან
გენერალი გრიაზნოვი. ამის აღსრულება კენჭისყრით არსენა ჯორჯიაშვილს ხვდა
წილად. ის დავალებას შეასრულებს, გაქცევას კი ვერ შეძლებს. მას შეიპყრობენ,
გაასამართლებენ,

მიუსჯიან

სიკვდილს

და

დახვრეტენ.

სიკვდილის

წინ

ჯორჯიაშვილი შესძახებს: “გაუმარჯოს სოციალიზმს! გაუმარჯოს მშრომელ
ხალხს!”
მართალია, ფილმს საფუძვლად ნამდვილი ამბავი უდევს, მაგრამ ეს არ
აღმოჩნდა საკმარისი იმისთვის, რომ მოთხრობილი ისტორია მხატვრულად
განზოგადოებულიყო.

ავტორებმა

იმდენად

შეალამაზეს

ფაქტები

და

ისე

ტენდენციურად ასახეს რეალური ბრძოლის ეს ეპიზოდი, რომ დაიკარგა
ცხოვრებისეული სიმართლე. სამწუხაროდ, ამ ფილმის სცენარი არ შემორჩენილა,
ამიტომ დღეს ძნელია დაადგინო, გმირის იდეალიზება სცენარიდან მოდის თუ
რეჟისორის დამსახურებაა. როგორც უნდა იყოს, არსენა ჯორჯიაშვილის სახე
სქემატური, არაბუნებრივი, პლაკატურია. ფილმის მიხედვით ის აქტიური მუშა-
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მარქსისტია, მუშებში დიდი ავტორიტეტი აქვს, კარგი ამხანაგი, ორგანიზაციული
ნიჭის მქონე პიროვნება, ამასთან, მოსიყვარულე შვილი და ძმა, ერთგული
მიჯნურია.

ფილმის

მიხედვით

მისი

საქმიანობა:

გაფიცვების

მოწყობა,

კონსპირაციულ შეკრებაში მონაწილეობა და თავისუფალ დროს მარქსისტული
ლიტერატურის კითხვაა. ავტორები გვთავაზობენ გმირს, რომელიც, მათი აზრით,
იდეალური

რევოლუციონერის

განსახიერება

უნდა

ყოფილიყო.

ამის

ილუსტრაციას წარმოადგენს არსენას პირადი ცხოვრება: ერთგან ნინო, არსენას
შეყვარებული, ემუდარება მას უარი თქვას ტერორისტულ აქტზე, მაგრამ არსენა
შეუვალია. მეორეგან, გენერალ გრიაზნოვზე თავდასხმის წინაღამეს, არსენას
რიგრიგობით წარმოუდგება თვალწინ ნინოსა და გრიაზნოვის სახეები, _ ამით
მისი სულიერი მერყეობაა ნაჩვენები, _ საბოლოოდ იმარჯვებს რევოლუციური
იდეებისადმი მისი ერთგულება. აი, ასეთი პრიმიტიულია ის სათქმელი, ფილმი
რომ გვეუბნება.
მხოლოდ ერთ ეპიზოდში დგანან ავტორები ჭეშმარიტებასთან ახლოს;
ვგულისხმობ კენჭისყრის სცენას, როცა უნდა გაირკვეს, თუ ვინ მოკლავს
გენერალს _ არსენას მეგობრები არ მალავენ, რომ ტერორისტული აქტის ჩადენა არ
სურთ, არსენა კი წარბშეუხრელად იღებს წილისყრის შედეგს. აქ გამოჩნდა მისი
მიდრეკილება ტერორისაკენ, მაგრამ, ცხადია, ფილმი გმირის ხასიათის ამ
თვისებას ხაზგასმულად არ წარმოაჩენს, ჩვენ მხოლოდ შედეგს ვხედავთ, _ რადგან
ის არ მიესადაგება “მაღალი იდეალებისთვის მებრძოლი რევოლუციონერის”
რომანტიკულ სახეს და ავტორებმაც ეს თემა აღარ განავითარეს.
“არსენა ჯორჯიაშვილი” მეტად სუსტია მხატვრული თვალსზარისით;
მასში არ ჩანს არც რეჟისორის, არც ოპერატორის და არც მსახიობთა მხრიდან
გამოვლენილი შემოქმედებითი ძიება. ამ და თავის შემდეგ სურათებში _
ლიტერატურული

ნაწარმოებების

კინოვერსიის

შექმნა

იქნებოდა.

ეს

თუ

კინოსცენარის ფილმზე გადატანა _ ი.პერესტიანი მიმართავს კინოილუსტრაციის
მეთოდს, რაც ამა თუ იმ ამბის ფირზე მექანიკურ გადატანას გულისხმობს და არა
ფილმის ლიტერატურული საფუძვლის სათანადო გააზრებას.
ასე, მაგალითად: საჭიროა და აჩვენებენ სახლს, ქუჩას, ქალაქს, ბუნების
ხედებს, _ მთას, მდინარეს, ხეებს, ცხოველს თუ ადამიანს და ეს ყველაფერი
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ყოველგვარი აქცენტირებული დამოკიდებულების, სიმბოლური მნიშვნელობის
და

დრამატული

დასურათებას.

დატვირთვის

შესაბამისად,

გარეშეა,

ლაპარაკიც

უბრალოდ,
კი

ახდენენ

ზედმეტია

ფილმის

სცენარის
სახვითი

გადაწყვეტის რაიმე ჩანაფიქრზე, რადგან, როგორც მოგახსენეთ, კადრის სივრცე
მექანიკურად არის შევსებული და რაიმე საგანგებო დანიშნულება არ გააჩნია. ეს
ახასიათებს “არსენა ჯორჯიაშვილს” და 20-იანი წლების პირველი ნახევრის ყველა
ფილმს, განურჩევლად იმისა, ორიგინალური სცენარით იღებდნენ, თუ ცნობილი
ლიტერატურული ნაწარმოები ედო საფუძვლად, ყველა კინოილუსტრაციას
წარმოადგენდა. ი.პერესტიანი და მისი კოლეგები ა.ბეკნაზაროვი და ვ.ბარსკი.
ფილმის შექმნის ამ ერთადერთ მეთოდს ფლობდნენ.
რეჟისორთა ამ სამეულს აერთიანებდა ისიც, რომ რევოლუციამდელი
რუსული კინოს მუშაკები იყვნენ და ამ კინოს თემატური და ჟანრულსტილისტური

პრინციპების

გავლენას

განიცდიდნენ.

ამიტომ

სრულიად

ბუნებრივია, რომ ეს რეჟისორები თავიანთ შემოქმედებაში უპირატესობას
ანიჭებდნენ, რევოლუციამდელ რუსულ კინოში პოპულარულ სენტიმენტალურ
მელოდრამას და ცხადია, ამ მიზეზით “არსენა ჯორჯიაშვილში” მეტად ძლიერია
რევოლუციური

პათეტიკით

გაზავებული

სენტიმენტალური

მელოდრამის

ელემენტები.
ფილმი მეორეხარისხოვანია სამსახიობო შერსრულების თვალსაზრისითაც,
პერსონაჟები კარგებად და ცუდებად არიან დაყოფილნი. მათი თამაში მანერულია,
მთავარი როლის შემსრულებელმა მიხეილ ჭიაურელმა ცადა თავისი პერსონაჟის
ჰეროიზირება, რამაც გმირს ბუნებრიობა დაუკარგია.
ფილმის პრემიერას (1921 წლის 5 დეკემბერს შედგა) 8 დეკემბერს
რეცენზიით გამოეხმაურა თბილისში გამომავალი რუსულენოვანი გაზეთი
“Правда Грузии”; მასში ამოიკითხავთ ასეთ მოსაზრებას: “პიესაში (სცენარში. პ.ი.),
აღწერილი ამბები, არამარტო ტფილისელების და საქართველოს, არამედ მთელი
ამიერკავკასიის მშრომელთა გონებაშიც, ჯერ კიდევ ცოცხალია.
არსენას გმირობა აღიბეჭდა სრულიად სახალხო სიმღერაში, ყველასათვის
ცნობილი რომ არის.
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აი

რატომაა,

რომ

პერესტიანის

რეჟისორობით,

ჩვენი

საუკეთესო

მსახიობების მიერ გულმოდგინედ დადგმული და გათამაშებული, ეს ეკრანული
პიესა (ამ შემთხვევაში ფილმი, პ.ი.) მოქალაქეთა მწველ ინტერესს იწვევს.
განსაკუთრებით კარგადაა გადაღებული მტკვარი და მეტეხი მთვარიანი
ღამით.
თავისი ალალმართლობით გასაოცარია კონტრასტები: ცარიზმის მსახურთა
უხამსო დროსტარება კაფე-შანტანებში და კონსპირაციულ ბინაზე წასწრებულ
რევოლუციონერთა გმირული ბრძოლა წმინდა საქმისათვის.
ძლიერ

შთაბეჭდილებას

ტოვებს

სურათში

გენერალი

გრიაზნოვის

ეტლისათვის ბომბის სროლა და მეფის პოლიციის მიერ რევოლუციონერთა
დევნა”18.
“არსენა ჯორჯიაშვილი”-ს ამ შეფასებიდანაც კარგად ჩანს, თუ რა
მოთხოვნას უყენებდნენ ფილმს კომუნისტი იდეოლოგები. ჩვენ არანაირი საბუთი
არ გაგვაჩნია იმისა, რომ ფილმზე მუშაობისას ავტორები რაიმე ზემოქმედებას
განიცდიდნენ იდეოლოგიური ცენზურის მხრიდან, მაგრამ ის კი ფაქტია, რომ
ზედმიწევნით ზუსტად შეასრულეს ის მოთხოვნები, რასაც მმართველი რეჟიმი
საბჭოთა კინოს საწყის ეტაპზე ითხოვდა მისგან. ამ სურათში ყველაფერია, რაც
“ისტორიულ-რევოლუციური

ფილმისთვის”

არის

დამახასიათებელი.

ამ

თვალსაზრისით “არსენა ჯორჯიაშვილი”-ს გადაღება ის შემთხვევაა, როდესაც
საბჭოთა კინოპრაქტიკამ გაუსწრო კინოთეორიას....
1923 წელს რეჟისორმა ი.პერესტიანმა რუსეთის სამოქალაქო ომის თემაზე
გადაიღო ფილმი “წითელი ეშმაკუნები” და რადგანაც ეს თემა მომგებიანი ეჩვენა,
შექმნა მის გაგრძელებათა მთელი სერიალი: “სავურ-მოგილა”, “ილან-დილი”,
“თავადის ქალის შირვანელის დანაშაული” და “თავადის ქალის შირვანელის
სასჯელი”.
ეს ფილმები მხატვრული თვალსაზრისით მეტად სუსტი იყო, ამასთან
არათანაბარი წარმატება ჰქონდათ, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ სერიალმა
იდეოლოგიური ცენზურის ამოქმედება გამოიწვია და ეს ფაქტი კარგად გვარკვევს
საბჭოურ ღირებულებათა არსში.
18

ix. “К постановке “Арсена Джорджиашвили”, газета “Правда Грузии 8 декабря” 1921 г. gv. 3
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“წითელი ეშმაკების გადაღების იდეა განათლების სახალხო კომისარიატის
კინოსტუდიაში არ დაბადებულა. 1923 წლის დასაწყისში იქ ვინმე პ.ბლიახინმა
მოიტანა ამავე სახელწოდების მოთხრობა, რომლის სიუჟეტი ასეთია: სამოქალაქო
ომი. დაბა უკრაინაში. იქ ცხოვრობს რკინიგზელი მუშა პეტროვი. მას ჰყავს
შვილები მიშა და დუნიაშა, რომლებიც ე.ვოინიჩისა და ფ.კუპერის რომანებით
არიან გატაცებულნი. დაბას თავს ესხმიან მახნოელები. პეტროვი მათთან
ბრძოლაში იღუპება. სიკვდილის წინ შვილებს უბარებს, სამაგიერო გადაუხადონ
ბანდიტებს. ბავშვები ფიცს დებენ. გზას გამდგარი მიშა და დუნიაშა გადაეყრებიან
ჩინელს (ამ დროს უკრაინაში ჩინელი დიდი იშვიათობა იყო, მაგრამ მოთხრობაში
მისი შეყვანა კონიუნქტურული მოსაზრებით მოხდა. კომუნისტური რუსეთი
ჩინეთში

კომუნისტურ

გადატრიალებას

ამზადებდა,

ასე

უნდა

განხორციელებულიყო ე.წ. “აღმოსავლეთში შეღწევის” ბოლშევიკური პოლიტიკა,
ამიტომ რუსულ საბჭოთა ლიტერატურაში, თეატრსა და კინოში ჩინური თემა და
საერთოდ ჩინელის გამოჩენა აქტუალური იყო. გავიხსენოთ ს.ტრეტიაკოვის პიესა
“იღრიალე, ჩინეთო”). ამას გარდა აღსანიშნავი ფაქტია, რომ სამოქალაქო ომის
დროს რუსეთში ბოლშევიკების მხარეზე იბრძოდა 40 000 მეტი ჩინელი
დაქირავებული.19

ბავშვები

დაუმეგობრდებიან

ჩინელს.

მთელი

რიგი

თავგადასავლების მერე, მათ ბუდიონის ცხენოსან არმიაში ჩარიცხავენ. ნორჩ
მზვერავებს მრავალი განსაცდელი გადახდებათ თავს, მაგრამ სიმამაცე და
გამჭრიახობა ყველა დაბრკოლებას გადაალახვინებს. ბოლოს მიშა, დუნიაშა და
ჩინელი თვით მახნოს შეიპყრობენ და ბუდიონს ჩააბარებენ. მათ წითელი დროშის
ორდენებით აჯილდოებენ.
პ.ბლიახინის ეს მოთხრობა ერთობ პრიმიტიული და ამავე დროს
პრეტენზიული

ნაწარმოებია,

მაგრამ

მას

რუსეთის

სამოქალაქო

ომის

იდეალიზებისა და ჰეროიზირების პრეტენზია ჰქონდა. ორივე ტენდენცია, შემდეგ
ბევრად უფრო პროფესიულად შესრულებული, რუსულ საბჭოთა კინო და
ლიტერატურულ ნაწარმოებში პოვებს განვითარებას. “წითელი ეშმაკუნები”
პირველი ნაბიჯი იყო ამ გზაზე და ზედმიწევნით ზუსტად პასუხობდა დროის
კონიუქტურას: “ნეპის” ანუ “ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის” შედეგებმა ეჭქვეშ
19

ix. Виктор Суворов “Очищение”, издательство “АСТ”, Москва, 2001г. gv. 133
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დააყენა 1917 წლის ოქტომბრის გადატრიალების, სამოქალაქო ომის, ნგრევის,
გაუსაძლისი ყოფისა და ბოლოს “სამხედრო კომუნიზმის” გარდუვალობა. ასეთ
დროს სამოქალაქო ომის ამა თუ იმ ფორმით იდეალიზება და ჰეროიზება, ამ ომის
თაობაზე ლეგენდებისა და მითების წარმოქმნის საფუძველს ქმნიდა და ეს
მმართველი კომუნისტური რეჟიმისათვის დიდ მნიშვნელობას იძენდა. ამიტომ
ფილმის

გადასაღებად

საჭირო

თანხები

სწრაფად

იქნა

მოძიებული.

ამიერკავკასიის სახალხო კომისარიატის ფინანსთა სამმართველომ განსახკომის
კინოსექციას გაუხსნა კრედიტი 15 000 მანეთი ოქროს რაოდენობით. ამას გარდა
ფილმზე შეფობა აიღო კომკავშირის სამხარეო კომიტეტმა, და ბოლოს, საგანგებოდ
განხორციელდა სააქციო საზოგადოება “სახკინმრეწვის” შექმნის ფორსირება _
1923 წლის მარტის თვეში სახელდახელოდ დაამტკიცეს სააქციო საზოგადოების
წესდება20.
შემდეგი ნაბიჯი იყო ის, რომ “წითელი ეშმაკუნების” დასადგმელად
აქციონერებმა მაშინვე შეიტანეს 20 000 მანეთი”21. ასე, რომ, მიზანი მიღწეულ იქნა
და ფილმის ბიუჯეტი სოლიდური თანხით შეივსო. რაც შეეხება სააქციო
საზოგადოება

“სახკინომრეწვს”,

მისი

ფორმირების

პროცესი

კარგა

ხანს

გაგრძელდა, რასაც ადასტურებს უკვე დამტკიცებული წესდების პროექტის
განხილვა 1923 წლის დეკემბერში. ამის თაობაზე საინტერესო ცნობას შეიცავს
საქართველოს სსრ სახალხო კომისარიატთან არსებული კანონთა განმხილველი
კომისიისათვის

სააქციო

საზოგადეობის

წესდების

პროექტის

გაგზავნისას

თანდართული ბარათი, რომელიც 4 დეკემბრით თარიღდება:
“გიგზავნით

რა

ამასთანავე

“სახელმწიფო

კინოწარმოების

სააქციო

საზოგადოების” წესდების პროექტს 4 ეგზემპლიარად, მათ შორის ერთს
ხელმოწერილს სამი დამფუძნებელ წევრისაგან (დანარჩენნი შემდეგ მოაწერენ
ხელს), გთხოვთ განხილვის შემდეგ გადაუგზავნოთ იგი საქართველოს სახალხო
კომისართა საბჭოს დასამტკიცებლად”22.

ix. Устав “Акционерного о-во Государственной кино – промишленности”, saqarTvelos uaxlesi istoriis
arqivi, fondi 517, aRwera I, saqme 426 furceli 84
21
ix. valentine comaia, “qarTuli kino cxovrebis kvaldakval”, gv. 56, gamomcemloba “xelovneba”, 1973 w.
22
ix. saqarTvelos literaturisa da xelovnebis arqivi, 181-1-72
20
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ასე, რომ,

სააქციო საზოგადოების

ფორმირებასთან

დაკავშირებული

ქმედებანი კვლავაც გრძელდებოდა, მარტში წესდების დამტკიცება კი იმიტომ
მოხდა, რომ აქციონერებს _ სახელმწიფო ორგანიზაციებს: განათლების სახალხო
კომისარიატს, სასოფლო-სამეურნეო ბანკს, ცეკავშირს, საქვაჭრობას, ჭიათურის
მარგანეცის

საექსპორტო

საზოგადოებას,

მიწათმოქმედების

სახალხო

კომისარიატს, თბილისის საქალაქო აღმასრულებელ კომიტეტს. ფული უნდა
გადაერიცხათ “წითელი ეშმაკუნების” გადასაღებად...
ი.პერესტიანმა, მოიპოვა რა სათანადო დაფინანსება და მმართველი
პარტოკრატიის მხარდაჭერა, დაიწყო ფილმზე მუშაობა. მთავარ როლზე მოიწვია
ცირკის მსახიობები პ.ესიკოვსკი და ს.ჟოზეფი. ცირკში ჩინელი არავინ იყო,
სამაგიეროდ იქ გამოდიოდა ზანგი კადორ ბენ-სალიმი, ფრანგული კოლონიური
არმიის სენეგალელი დეზერტირი, ტომ ჯაკსონის ფსევდონიმით და ამ სახელითვე
იქცა ფილმის პერსონაჟად.
მსახიობების მოღვაწეობის პროფილმა განაპირობა ფილმის ხასიათიც,
რომელშიც ბლომად იყო ტრიუკები, რასაც აკრობატები ადვილად ასრულებდნენ.
ტრიუკებმა

თავის

მხრივ

განაპირობა

ფილმის

რიტმი

და

გაამდიდრა

სანახაობრივი მხარე, მაგრამ სათანადო დრამატურგიული საფუძვლის არქონის
გამო ტრიუკები და ფათერაკები ერთობ პრიმიტიული გამოვიდა. “წითელ
ეშმაკუნებს” გვარიანად ეტყობა ამერიკული სათავგადასავლო ფილმების გავლენა.
აშკარაა, ი.პერესტიანმა ახალი ორიენტირი დაისახა და ამჯერად ამერიკულ
სათავგადასავლო კინოს ბაძავდა. ამის მიზეზი ის არის, რომ 10-იან-20-იან წლებში
ამერიკული კინო უკვე იპყრობს მსოფლიოს კინობაზარს და მისი ეს წარმატება
გარკვეულწილად განპირობებული იყო სათავგადასავლო ჟანრის მრავალმხრივი
გამოყენებით. ამ ფენომენის ახსნას ცდილობდა კინოს ფრანგი თეორეტიკოსი
ლეონ მუსენაკი, როცა წერდა: “განათლებული ადამიანები, ჯერ კიდევ მწირედ,
რომ იცნობენ კინოს ისტორიას და ცოტათი თუ ერკვევიან მისი ბედის მომავალში,
გულწრფელად არიან გაკვირვებულნი დუგლას ფერბერქსისა და დ.გრიფიტის
ფილმების წარმატებებით. მოწინავე ინტელიგენციას არ ძალუძს გაიგოს, როგორ
ნახულობენ ადამიანები სიამოვნებას ამერიკული სცენარების არაჩვეულებრივი
თავგადასავლებისა და ბანალური სიუჟეტების ცქერისას. დაინტერესებულებმა
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უფრო არსით ვიდრე ფორმით, ამ ინტელიგენციამ ვერ გაიგო, რომ გამოხატვის
საშუალებათა ძალა, მაგალითად გრიფიტთან, ისეთია, რომის მეორე პლანზე
გადაწევს სიუჟეტს”23.
ამრიგად,
ნოვატორული

ლუი

მუსენაკი

ამერიკული

გამომსახველობითი

ფილმის

საშუალებებით

წარმატებას

მიღწეული

ხსნის

ემოციური

ზემოქმედებით და არა სიუჟეტით. იგივე ითქმის არა მხოლოდ დ.გრიფიტისა და
დ.ფერბექსის, არამედ სათავგადასავლო ფილმების შესახებაც.
ი.პერესტიანს,

რომელსაც

პ.ბლიახინის

მოთხრობის

მხოლოდ

კინოილუსტრირება შეეძლო და ისიც მეტად ზერელედ, ცხადია, არ შეიძლებოდა
რაიმე პრეტენზია ჰქონოდა ნოვატორული გამომსახველობითი საშუალებების არც
შექმნისა (რისი ნიჭი არ გააჩნდა) და არც სხვის მიერ შექმნილის გამოყენებისა
(რისი უნარი და ცოდნაც არ ჰქონდა) და ამ გზით მაყურებელზე ემოციური
ზემოქმედების მოხდენისა. თავისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ძალუძდა
მხოლოდ რუსეთის სამოქალაქო ომის ოფიციალური კონიუნქტურის მოთხოვნის
მიხედვით

გადაღება,

რაც

მას

კომუნისტური

რეჟიმის

კეთილგანწყობას

მოუპოვებდა, ამისთვის კი ბევრს ეცადა: აჩვენებდა რა წითელი მზვერავების
მოხერხებულობას და მათ ერთგულებას კომუნისტი ბელადებისადმი _ მათი
პორტრეტების კოცნის ეპიზოდში რომ ვხედავთ – ამით ორიენტირებული
საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას უწყობდა ხელს. ეს კი იმ დროისთვის
იყო ისეთი ღირებულება, რომელიც ფილმის ნებისმიერ მხატვრულ ნაკლს
გადაფარავდა.
“წითელ ეშმაკუნებს” ერთხმად დაუჭირა მხარი და დადებითი შეფასება
მისცა საბჭოთა ოფიციალურმა პრესამ. ხ.ხერსონსკი წერდა: “ერთი შეხედვით,
სიუჟეტი – გაუგონარი რამ არის, მახნო, ბავშვების, “კვალისმაძიებლის” და
“კრაზანას” მიერ ფქვილის ტომრით არის დაჭერილი”-ო და იქვე დასძენდა იმას,
თუ რა “ჭეშმარიტება” იმალებოდა ამ ზღაპრული სიუჟეტის უკან, რომ:
“გადმოცემულია ფრაგმენტი ჩვენი საბჭოთა ცხოვრების ეპოსისა”. შემდეგ კი
მკითხველს უმხელდა ფილმის მთავარ დანიშნულებას: “პირველი გასვლა
“ინდიელობანას”
23

თამაშიდან

წითელი

არმიის

მზვერავთა

გმირული

ix. Леон Муссинак, “Рождение кино”, Ленинград “ACADEMIA”, 1926 г. gv. 97
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ბრძოლებისაკენ,

ჩვენი

ბავშვების

დამოკიდებულება

ლენინის,

მარქსის,

ტროცკისადმი. პორტრეტების გულისამაჩუყებელი კოცნა გამართლებულია და
მეტად

გვაღელვებს.

ამ

ფილმში

ცოცხალი

და

დამაჯერებელი

აგიტაცია

მოცემულია მხატვრულად და ძალიან გონივრულად”24.

ხ.ხერსონსკის წერილი ნათელ წარმოდგენას გვიქმნის იმის შესახებ, თუ რა

კრიტერიუმებით შეფასდა ეს ფილმი და რატომ ჰქონდა მას ასეთი აღიარება.
“Киногазета”-მ “წითელ ეშმაკუნებს” “გასაოცარი სურათი” უწოდა.25 გაზეთი
“პრავდა” კი წერდა: “სანამ მოსკოვში “ობდებოდნენ” კინოს თაობაზე, თბილისში
მუშაობდნენ”26. 1924 წლის ჟურნალ “ჩირაღდანში”, 12-13 ნოემბრის ქრონიკაში
ამოიკითხავთ ასეთ ინფორმაციას: “საქართველოს სახელმწიფო კინომრეწველობას
საფეიქრო ქარხნების “კომუნ-ავანგარდის” (ყოფ. სობინინის მანუფაქტურა)
მუშებისაგან გადაეცა წითელი დროშა წარწერით: “საქართველოს კინო-წარმოების
მუშაკებს – პირველი საუკეთესო საბჭოთა სურათის _ “წითელი ეშმაკუნების”
შექმნისათვის “კინოავანგარდის” მრავალათასიანი მუშებისაგან პროლეტარული
მადლობა. გაუმარჯოს ჭეშმარიტ კინოსოციალიზმის დიდ თანამგზავრს!”
“წითელი

ეშმაკუნების”

წარმატებით

წახალისებულმა

ი.პერესტიანმა

გადაწყვიტა შეექმნა ფილმების სერია, რომელშიაც “ეშმაკუნების” თავგადასავალი
გაგრძელდებოდა.
ამათგან

პირველი

“წითელ

ეშმაკუნებში”

მოთხრობილის

უშუალო

გაგრძელებაა “სავურ-მოგილა” (1926წ.) და მასში ნაჩვენებია პირველ ფილმში
შეპყრობილი

მახნოს

გაქცევის,

“ეშმაკუნების”

მიერ

მისი

დევნისა

და

ანარქისტებთან ბრძოლის ამბავი.
ი.პერესტიანის იმედების საპირისპიროდ “წითელი ეშმაკუნების” ეს ვერსია,
მხატვრული თვალსაზრისით ისეთივე უსუსური, ოფიციალურმა კინოკრიტიკამ
აღარ მიიღო და მისი რეჟისორი გააკრიტიკა:
“ _ ეს სურათი თავიდან ბოლომდე სტოვებს უბრალო ხალტურის
შთაბეჭდილებას.

ix. “Красные Дьяволята”, Х.Херсонский, газета “Известия”, 25 Ноябрья 1923 г.
ix. “Первая фильма революции”, “Киногазета”, 27 ноября, 1923г.
26
ix. А.Февральскй “Красные Дьяволята”, Газета “Правда ” 1923г. 25 Ноября
24
25
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ყველაფერი იაფ ეფექტზეა აგებული. ყველაფერი მცირედ განვითარებულ
აუდიტორიაზე არის ნაანგარიშევი”27.
კრიტიკული იყო რუსული პრესაც: ...“და აქ სრულიად ნათლად გამოჩნდა,
რომ ეს მეორე სერია ბევრად სუსტია პირველზე”... “ამას გარდა სიუჟეტი _
ნაჩქარევი, ნაკერში გარღვეული იმპროვიზაციაა თემაზე, რომელიც საკმაოდ
გამოყენებულია “ეშმაკუნებში”28.
ი.პერესტიანმა სცადა სერიალის შემდეგი ფილმი “ილან-დილი” (1926წ.)
სოციალურად

აქტიური

ყოფილიყო

და

ცხოვრების

ტრადიციული

წესის

უარყოფისათვის ბრძოლაში ჩააბა “ეშმაკუნები” (მოქმედება ბაქოში ვითარდება)
და ისინი აგიტაციას უწევენ ვინმე ჰუსეინის ჰარამხანის ქალებს, დატოვონ
ჰარამხანა და საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა დაიწყონ _ ეს მიზანი
“ეშმაკუნების” ნაწილს საფრთხეს უქმნის, მაგრამ ერთობლივად ისინი კვლავ
გამარჯვებული აღწევენ თავს ყველა საშიშროებას.
საქმეს არც თემის “აქტუალობამ” უშველა და პრესა კვლავ კრიტიკული იყო:
“რეჟისორის დამოკიდებულება მასალისადი ზედაპირულია. საგნები, ადამიანები
და ბუნება სათანადო სიმწვავითა და გამომსახველობით არ არის გათამაშებული”;
“მთლიანობაში

“ილინ-დალიში”

მნიშვნელოვნად

არის

დაქვეითებული

პერესტიანისა და მისი მსახიობების მუშაობის ხარისხი”29.
სერიალის

შემდეგი

ორი

ფილმი

_

“თავადის

ქალის

შირვანელის

დანაშაული” და “თავადის ქალის შირვანელის სასჯელი” (1926 წ.) _ რეჟისორმა
“გაამდიდრა”

ჟანრული

თვალსაზრისით.

მან

სცადა,

განეხორციელებინა

სათავგადასავლო ფილმისა და პოლიტიკური დეტექტივის შერწყმა, _ ცხადია,
იმდენად, რამდენადაც ი.პერესტიანს ესმოდა ამ ჟანრების სპეციფიკა.
ამ ორი ფილმის სიუჟეტი წინა სერიების მსგავსად პრიმიტიულია. სამი
“ბნელი” პიროვნება გეგმავს ავანტიურას: ნავთობის საბადოების მფლობელის
სურვილია დაიბრუნოს საბუთები, რაც მის უფლებებს ადასტურებს; ინჟინერი,
რომელიც შხამიანი გაზების გამოგონებაზე მუშაობს და ამ გაზებით ცდების
ჩატარებას სსრკ-ში გეგმავს; ის და მისი მეგობარი ბაქოში ჩადიან, იქ მიზანს ვერ
27

ix. gaz. “axalgazrda komunisti”, 1926 wlis 25 dekemberi
ix. “Савур - могила”, Jurnali “Советское кино”, 1926 wlis #6-7
29
ix. “Илин-Дали”, жур. Владимир Недобров “Жизнь искусства”, 1926, #7
28
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აღწევენ, სამაგიეროდ საიდუმლო სამხედრო გამოგონებებს მოჰპარავენ. ერთ-ერთს
“ეშმაკუნებიდან”,

მეორე

ამას

დაინახავს;

“ეშმაკუნები”

ავანტიურისტებს

დაედევნებიან, ისინი კი ზვავში იღუპებიან.
საბჭოთა პრესამ ი.პერესტიანს “ეშმაკუნების” თემის ჟანრულ-თემატური
თვალსაზრისით “გამდიდრება” არ დაუფასა და კვლავ სასტიკად გააკრიტიკა.
გაზეთში “ახალგაზრდა კომუნისტი” დაბეჭდილ რეცენზიაში ასეთი მოსაზრება
გამოითქვა: “რას წარმოადგენს ეს მორიგი “კინო _ პერესტიანოვშჩინა?”
აშკარა არის, რომ “თავად შირვანსკის ასულის ბოროტმოქმედება”-ში
მართლაც ბოროტმოქმედებასთან გვაქვს საქმე და აი რატომ. ძნელია თანამედროვე
კინოსცენარებში გამოინახოს ისეთი უაზრო და ყოველივე შინაარსს მოკლებული
ფილმი, როგორიც არის ეს “ბოროტმოქმედება”. მთელი შვიდი მოქმედების
განმავლობაში მაყურებელი ვერ ხვდება ვერც ერთ მხატვრულ, ვერც ერთ ცოტად
თუ ბევრად იდეოლოგიურად გამართლებულ მომენტს. “ბოროტმოქმედების”
ნახვის შემდეგ შეიძლება გამოიტანო მხოლოდ ერთი დასკვნა: _ გარდა იმისა, რომ
ასე სურათის დადგმა უკვე ბოროტმოქმედებაა, ის აგრეთვე გაჭიანურებული,
გაუგებრობით და ალიაქოთით სავსე ხალტურაა.
სურათის დასაწყისში არის წარწერა “ვაი, ვაი ადერბაიჯან”. კარგი
იქნებოდა, სიმეტრიისათვის ბოლოს მიეწერათ: “ვაი, ვაი, პერესტიანო და
სახკინმრეწვო, რომ ასეთ სურათებს უშვებთ”30.
რუსმა ჟურნალისტმა კი ი.პერესტიანს ამერიკული კინოს მიბაძვა არ აპატია.
“რისთვისაა ეს ყველაფერი? ამერიკული დეტექტივები ხომ ჩვენში ისედაც
ბლომადაა, საკუთარი კიდევ რატომ ვაწარმოოთ?” _ კითხულობდა 1927 წლის
“Наказание”, “Советское кино”, ¹3-ში დაბეჭდილ მიმოხილვაში.

ამრიგად, ხელისუფლების შეხედულების გამომხატველი პრესა სულ უფრო

გააფთრებით ესხმოდა თავს “წითელი ეშმაკუნების” თემაზე შექმნილ ყოველ
მომდევნო ფილმს. არადა, ეს ფილმები არც სიუჟეტური და არც სტილური
გააზრების თვალსაზრისით ბევრად არ განსხვავდებოდა პ.ბლიახინის მოთხრობის
მიხედვით შექმნილი ფილმისაგან და ამიტომ იბადება კითხვა: რაშია საქმე, რატომ
შეცვალა საბჭოთა კინოკრიტიკამ პოზიცია და “წითელი ეშმაკუნების” ქება30

ix. s. ”Tavad Sirvanskaias asulis borotmoqmedebani”, gazeTi “axalgazrda komunisti”, 1927w. 30 aprili
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დიდების შემდეგ მხატვრული დონით და იდეური მიზანდასახულობით
იდენტურ ფილმებს რატომ ატარებდა კრიტიკის ქარცეცხლში?
საქმე ის გახლავთ, რომ 1923 წელს, საბჭოთა კინოს გარიჟრაჟზე, “წითელ
ეშმაკუნებს”, მიუხედავად მისი პრიმიტიული ხასიათისა, შეიძლებოდა და
მიენიჭა კიდევაც იდეოლოგიური დატვირთვა _ ფილმი რუსეთში (ამ შემთხვევაში
უკრაინაში) მიმდინარე სამოქალაქო ომის იდეალიზებას ახდენდა, და როგორც
უკვე მოგახსენეთ, ე.წ. “ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის” დროს ამას მმართველი
რეჟიმისთვის დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. უზარმაზარი მასშტაბის უაზრო
სისხლისღვრას აზრს

სძენდა და რომანტიულ ელფერს ანიჭებდა, ისე იყო

მონდომებული, რომ ი.პერესტიანმა ქსენოფობიაც გამოავლინა და ერთგული
ქვეშევრდომული სულიც. ივანე პერესტიანი არც არასდროს მალავდა იმას, რომ
კომუნისტური ხასიათის მქონე ფილმების გადაღება (რამდენად ნიჭიერად, სხვა
საქმეა) მეტად ეხალისებოდა. მისთვის არ არსებობდა ის კითხვები, რომლებიც
კონიუნქტურული ფილმის ავტორობასთან დაკავშირებით აღეძრა კინორეჟისორ
სერგეი იუტკევიჩს:
“რა თქმა უნდა, ეს დიდი პატივია _ შენი შემოქმედებით მონაწილეობა
მიიღო

საერთო-სახალხო

ზეიმში,

მაგრამ

ხომ

არ

მდგომარეობს

ამაში

მხატვრისათვის საშიშროება? ხომ არ გადაიქცევა ის მისთვის შეუმჩნევლად იმ
ნახევრადოფიციალურ ბარდად, ვის ნაწარმოებსაც იხსენებენ არა იმდენად
მხატვრული

ღირსების

თვალსაზრისით,

რამდენადაც

თემატური

“შესაბამისობით”?31
დიახ, ი.პერესტიანისთვის ეს კითხვები არ არსებობდა და მაინც ის იქცა
საბჭოთა ცენზურის მსხვერპლად, იმიტომ, რომ ანგარიშმიუცემლად ისწრაფვოდა
დაეკმაყოფილებინა ის, რასაც ჩვენ დროის მოთხოვნას ვუწოდებთ:
“ეპოქის დასასრულს, გარდამავალი დრო თავის ლეგენდებსა და ზღაპრებს
ითხოვს”.32
დიახ, ეს კანონზომიერება ახასიათებს გარდამავალ ანუ კრიზისულ დროს,
როცა დიდი საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, რელიგიური, იდეოლოგიური

31
32

ix. Сергей Юткевич “Кино – Это правда 24 кадра в секунду”, Москва, “Искусство”, 1974 г. gv. 32
ix. И.Олеша, Избранный “Художественная литература”, Москва 1936 г.
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მნიშვნელობის მიღწევების ჯერ ჰეროიზება ხდება, შემდეგ რეალურად მომხდარ
ამბებს ეპოსის, ლეგენდის, ზღაპრის ან მითის ფორმით წარმოსახავენ; ასე
ბუნებრივად ხდებოდა, საბჭოთა სინამდვილეში კი ეს პროცესი კომუნისტური
რეჟიმის იდეოლოგიური სამსახურების მიერ ფორსირებულად მიმდინარეობდა,
ცხადია, ეს შეეხო “წითელ ეშმაკუნებსაც”. გავიხსენოთ კრიტიკოს ხრისტოს
ხერსონსკის მოსაზრება, რომ ამ ფილმში “გადმოცემულია ფრაგმენტი ჩვენი
საბჭოთა

ცხოვრების

მხატვრულ,

არამედ

ეპოსისა”.

ასეთი

იდეოლოგიურ

შეფასება

შეეხებოდა

დანიშნულებას.

ფილმის

კომუნისტებს

არა

ძალიან

სურდათ, რომ თავიანთი წარსულის მითოლოგიზება მოეხდინათ, რათა მათი
ნამოქმედარი, _ 1905-1907 წლების რუსეთის პირველი რევოლუცია, 1917 წლის
ოქტომბრის გადატრიალება, რასაც თავად რევოლუციას უწოდებდნენ, წითელი
ტერორი, კერძო საკუთრების ჩამორთმევა, სამხედრო კომუნიზმი. შემდგომ უკვე
“ნეპი”

_

ბედის

გარდუვალობად

ყოფილიყო

წარმოდგენილი...

“წითელი

ეშმაკუნები”, როგორც პირველი ნაბიჯი საბჭოთა კინოსი, თავისი პრიმიტიული
უშუალობით კომუნისტ იდეოლოგებს აძლევდა ამის საშუალებას, მაგრამ 1926
წელს ზედიზედ გამოშვებულმა გაგრძელებებმა, უკიდურესად არაპროფესიულად
შესრულებულმა ფილმებმა, “წითელი ეშმაკუნების” ანუ მომავალი მითის
საფუძვლად ქცეული ამ საბჭოთა “გავროშების”, ამბავმა სრული დისკრედიტაცია
განიცადა. ეს, ცხადია, გამოიწვევდა საბჭოთა იდეოლოგების რისხვას, რაც
გამოვლინდა კიდეც სერიალის ფილმების დაუნდობელ კრიტიკაში. იმ დროს,
როცა ი.პერესტიანი იღებდა თავის კინოსუროგატებს, უკვე შექმნილი იყო
საბჭოთა და მსოფლიო კინოს შედევრებად აღიარებული სერგეი ეიზენშტეინის
“ჯავშნოსანი პოტიომკინი” (1925წ.) და ვსევოლოდ პუდოვკინის “დედა” (1926წ.)
და შემდეგ წლებშიც ამ და სხვა რეჟისორებმა რამდენიმე მეტად მნიშვნელოვანი
ფილმი გადაიღეს. ასე იქმნებოდა საბჭოთა კინოს ისტორია, რომელიცშიც
ყველანაირ სურათს, შედევრსა და “წითელი ეშმაკუნების” მსგავს არაპროფესიულ
ნამუშევარს, თავისი ადგილი ჰქონდა მინიჭებული, მათი იდეოლოგიური
დატვირთვისაგან გამომდინარე. აი, არსებითად ამ შექმნის პროცესში მყოფი
ისტორიის გაუფასურება არ აპატიეს ი.პერესტიანს. იმავე 1926 წელს ის
გაათავისუფლეს “სახკინმრეწვის” რეჟისორის თანამდებობიდან. ასეთი იყო
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საბჭოთა

ცენზურის

რეაქცია.

ოღონდ

იმავე

საცენზურო

პოლიტიკიდან

გამომდინარე, ეს ფაქტი “ეშმაკუნების” გაგრძელებასთან არ დაუკავშირებიათ.
საბაბი, როგორც ქვემოთ ვნახავთ, სულ სხვა აღმოჩნდა...

ქართული ლიტერატურული კლასიკის ეკრანიზება 20-იანი წლების
პირველ ნახევარში და ამასთან დაკავშირებით წარმოჩენილი
იდეოლოგიური დაპირისპირება
სსრკ-ში

ტოტალური

რეჟიმის

ჩამოყალიბების

ადრეულ

ეტაპზე

კომუნისტური პარტიის იდეოლოგიური პრინციპები ძირითადად ზედმეტად
აქცენტირებული კლასობრივი ბრძოლისა და სოციალური დაპირისპირებების
ჩვენებით იყო გამოხატული. ეს შეეხება როგორც ორიგინალური სცენარით
შექმნილ ფილმებს, ასევე ლიტერატურულ ნაწარმოებთა კინოვერსიის შექმნას,
ამასთან განურჩევლად იმისა, ასეთი აქცენტირება მიესადაგებოდა საეკრანიზებო
მოთხრობას ან რომანს თუ არა... ლიტერატურული ნაწარმოების უკვე ასეთი
ინტერპრეტირება შეიცავს ცენზურის ელემენტს, ამასთან საკმაოდ ეფექტიანს,
რადგან ის არსობრივად ცვლიდა პირველწყაროს...
20-იანი წლების ლიტერატურულ ნაწარმოებთა კინოვერსიები შეიქმნა
სწორედ

ამ

იდეოლოგიურ

მოთხოვნათა

გათვალისწინებით,

მაგრამ

არის

პირდაპირი ცენზურული ჩარევის მაგალითი, რასაც შემდეგ განვიხილავთ და
ბოლოს, არსებობდა კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ლიტერატურული
პირველწყარო კარგავდა თავდაპირველ იდეურ მიზანდასახულობას; ათწლეულის
პირველ ნახევარში განსახკომის კინოსექციისა და “სახკინმრეწვის” კინოსტუდიაში
იყო სამად სამი კინორეჟისორი: ი.პერესტიანი, ვ.ბარსკი და ა.ბეკნაზაროვი.
მოგეხსენებათ,

სამივე

რევოლუციამდელი

რუსული

კინოს

მოღვაწე

იყო.

შეთვისებული ჰქონდათ რა ამ კინოს თემატურ-ჟანრული ძიებები და ესთეტიკა,
ისინი ქართულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს ძველი რუსული კინემატოგრაფის
თარგზე გამოჭრიდნენ ხოლმე, ამასთან ითვალისწინებდნენ მმართველი რეჟიმის
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იდეოლოგიურ მოთხოვნებსაც. ცხადია, ეს ყოველივე ქმნიდა არცთუ ხელსაყრელ
პირობებს ქართული კინოს განვითარებისათვის.
სწორედ ასეთ გარემოში განხორციელდა ქართული ლიტერატურისა და
ხალხური ზეპირსიტყვიერების ისეთი ნიმუშების კინოილუსტრირება, როგორიც
არის ალ.ყაზბეგის “მოძღვარი” და “მამის მკვლელი”. დ.ჭონქაძის “სურამის ციხე”,
გ.წერეთლის “პირველი ნაბიჯი”, ე.ნინოშვილის “ტარიელ მკლავაძე” და ხალხური
“არსენას ლექსი”.
ამ ლიტერატურულმა ნაწარმოებებმა, ზემოხსენებული მიზეზების გამო,
კინოილუსტრირების დროს საგრძნობი ცვლილება განიცადა და ეს მიუხედავად
იმისა, რომ ლიტერატურულ პირველწყაროსა და ფილმს შორის იყო კიდევ
სცენარის

ავტორი,

გადმოცემული

რომელსაც

პირველწყაროს

ზედმიწევნით
არსი,

ზუსტად

სიუჟეტური

ჰქონდა

ქარგა

და

სცენარში

პერსონაჟთა

ხასიათები. “ტარიელ მკლავაძის” გარდა ყველა ჩამოთვლილი ნაწარმოების.
სცენარის ავტორი იყო ლიტერატურის დიდი მოყვარული ალექსი უსტიაშვილი,
რომელიც იმ წლებში სისტემურად აქვეყნებდა მოთხრობებს. 1921 წლის პირველ
ნახევარში ი.სიმოვის თხოვნით ის უკვე ქმნიდა ჩამოთვლილ ნაწარმოებთა
მიხედვით სცენებსა და კონსპექტებს სცენარებისათვის. კინოსტუდიაში ის
დიდხანს არ დარჩენილა. სამი თვე იმუშავა და წავიდა; მისი სახელი დავიწყებას
მიეცა, ამიტომ ქართული სახიობითი ფილმების ფილმოგრაფიაში მისი გვარი
მოხსენებული არ არის33.
ა.უსტიაშვილის

სცენარები

დარჩა

განსახკომის

კინოსტუდიაში

და

ქართულის არმცოდნე რეჟისორებს გაუადვილა ქართული ლიტერატურული
კლასიკის კინოილუსტრირება.
ზემოთ უკვე განვმარტე, თუ რას წარმოადგენდა კინოილუსტრაცია. ის არ
იძლეოდა ლიტერატურული პირველწყაროს ადეკვატური კინოვერსიის შექმნის
საშუალებას, მაგრამ ი.პერესტიანს, ვ.ბარსკისა და ა.ბეკნაზაროვს სხვაგვარი
შემოქმედებითი
კინოსტუდიაში

წინსვლა
სხვა

არ

ძალუძდათ.

რეჟისორები

არ

მოგეხსენებათ,

იყვნენ

და

ამიტომ

განსახკომის
ქართული

ლიტერატურული კლასიკის ფირზე გადატანა რეჟისორთა ამ სამეულს დაევალა.
33

ix. paata iakaSvili, “aleqsi ustiaSvili”, almanaxi “kino”, 1981w.
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პირველი კინოილუსტრირება ვლადიმერ ბარსკიმ განახორციელა. მან
ალ.ყაზბეგის “მოძღვარი”-ს” გადაღებას მოჰკიდა ხელი. ეს მოთხრობა 1885 წელს
არის დაწერილი და ცხოვრებისეული სიმართლით ასახავს XIX საუკუნის მეორე
ნახევრის საქართველოს მთის მოსახლეობის, კერძოდ კი მოხევეთა ყოფას, მათ
მიზნებს, მისწრაფებებს, დამოკიდებულებას ტრადიციული ღირებულებებისადმი
და, რაც მთავარია, ზნეობას.
ალ.ყაზბეგის ამ ნაწარმოებში ასეთი ამბავია მოთხრობილი: ზაფხულში,
ბურსაჭირის ხეობაში მოხევეებს უამრავი ცხვარი მოურეკავთ, მთელი ჯალაბით
ამოსულან, ყველსა და ერბოს ამზადებენ, თან ზეიმობენ, უხარიათ “სიცოცხლე
გაზაფხულისა”; ასე იხატება მოთხრობის ექსპოზიციაში ბუნების, საქონლის,
ადამიანების ჰარმონიული შერწყმის იდეალური სურათი, რომლის ფონზეც
კონტრასტს ქმნის ერთი პერსონაჟი, მაყვალა; ის ხალხს გარიდებია, რადგან “თემს
მოშორებული” ანუ მოკვეთილია და ბედს დატირის. ამის მიზეზია მისი
ცხოვრების დრამა: ქალს უყვარს ონისე და სხვაზე გაათხოვეს, მისი ქმარია
დიამბეგთან იასაულად მოსამსახურე გელა გოდერძიშვილი, თანამდებობითა და
ცხოვრების

წესის

მიერ

ზნეობრივად

გარყვნილი

ადამიანი,

რომელმაც

დაობლებული ქალი დაიმორჩილა და უდიერად ექცეოდა: “გელა სრულიად
დააკმაყოფილა ქალის ქცევამ და გაამაყებულმა, რომ ცოლს თავი მოახრევინა,
სრულს მორჩილებაში მოიყვანა, _ ისევ თავის იასაულობას მიჰყო ხელი და შინ
მხოლოდ იშვიათად, ბატონად, მობრძანდებოდა ხოლმე: აქ დაიწყებდა ცოლზე
ბრძანებულობას, რომ მორჩილებას არ გადაჩვეულიყო და, როდესაც ალერსითაც
დასტკბებოდა, ქალსაც საკმაოდ აწვალებდა და ატირებდა, დაკმაყოფილებული
ისევ თავის სამსახურს დაუბრუნდებოდა ხოლმე”34.
მიუხედავად ამისა, ქალი ვერ გატეხა და ძალით თავი ვერ შეაყვარა. ბოლოს
მაყვალა გაექცა და თავის სოფელში დაბრუნდა. უპატრონომ იმდენი ქნა, წმინდა
სამების საბჭოში თემის ყრილობა მოიწვიეს, ყრილობამ საქმე განიხილა და მათი
დაშორების გადაწყვეტილება მიიღო, მაგრამ იასაულად ნამყოფმა რუსული
კანონები იცოდა და მისი ძალით ცოლი დაიბრუნა. თემს უკვე ძალა ჰქონდა
დაკარგული.
34

ix. qarTuli proza. al.yazbegi, “moZRvari”, gv. 592, gamomcemloba “sabWoTa saqarTvelo”, 1986 weli
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ონისემ, რომელსაც მაყვალა უყვარდა, ფიცი დადო, რომ ცოლს არ
შეირთავდა.
მწყემსთა საქმემ დააკავშირა ერთმანეთს გელა და ონისე. გელასთან
სტუმრობისას შეხვდა ონისე მაყვალას. ამ შეხვედრის დროს გაღვივდა მათ შორის
სიყვარულის მინელებული ცეცხლი. ონისეს ძველი იარა გაეხსნა. ქალი ადათწესებს

იცავდა,

მაგრამ

ქმრის

გაუთავებელმა

ძალადობამ

შურისძიებაზე

აფიქრებინა, თუმცა მაყვალამ ისიც იაზრა, რომ: “იმ თავით ამ თავამდის უბედურს
გზას ვადგავარ, ჩემს საქმეში ბიჭაი რაისთვი-ღა გავაბა?.. არა, ღვთის მადლმა!..
მეტად მიყორს და იღბალს არ დავუკარგავ!..”35.
მაყვალასაც

და

ონისესაც

გრძნობები

აშლოდათ,

შინაგანი

წინააღმდეგობებისა და ეჭვიანობის შემდეგ შეერთდნენ ისინი წისქვილში.
ონისემ ცხვარი გაყიდა და მაყვალასთან ერთად გაქცევა გადაწყვიტა, თანაც
ეჭვიანობდა, ქალთან ურთიერთობას რომ არკვევდა, მაშინ მოუსწრო ქმარმა.
გელამ და ონისემ თოფები დაახალეს ერთმანეთს. ონისე მძიმედ დაიჭრა. ქალმა
ქმრის წინაშე არ დამალა საყვარლისადმი არსებული გრძნობა: “ურცხო! ჩემთანაც
აღარა მალამ?.. _ დასჭყივლა იმან და დაუმატა: _ მაინც ეგ გიყვარდა და შენც მაგას
გაგაყოლებენ.
ის იყო ხანჯალი შეუმაღლა, როდესაც სოფლიდგან, ვისაც თოფის ხმა
გაეგონა, მოცვივდნენ და ცოცხალ-მკვდარი ქალი ქმარს ხელიდან გააგდებინეს”36
ონისე გადარჩა, მას მეზობლებმა უმკურნალეს, მაგრამ გელასა და ონისეს
ნათესაობა დაუპირისპირდა ერთმანეთს და ჩხუბი მოუვიდათ. ამის გამო თემის
კრებამ მაყვალა, ონისე და გელა ხევიდან განდევნა.
განდევნილ მაყვალას მოთხრობის ექსპოზიციაში, ბურსაჭირის ხევში
ეცნობა მკითხველი. აქვე თოვლის ნამქერში მოხვედრილ ქალს სიკვდილისაგან
მოძღვარი ონოფრე იხსნის. ეს პერსონაჟი მწერალს ასე ჰყავს დახასიათებული:
“ონოფრე ემსახურებოდა ხალხს, ცხოვრობდა მისთვის და მაშინაც კი,
როდესაც ყველასაგან განმარტოვებული უზენაესს სულით უერთდებოდა, არ
ივიწყებდა მოძმეთ, გულმხურვალე მოციქულად შექმნილი, ცდილობდა ქვეყნის

35
36

ix. qarTuli proza. al.yazbegi, “moZRvari”, gv. 608, gamomcemloba “sabWoTa saqarTvelo”, 1986 weli
ix. iqve, gv. 659
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კეთილდღეობისათვის. არასოდეს მამა ონოფრეს არ ენახა განსაცდელში მყოფი
კაცი ისე, რომ თავის თავზედ ზრუნვა არ გადავიწყებოდა, პირველადვე სხვისი
შველის გულისთქმა არ გაღვიძებოდა”37.
ონოფრემ დააძლევინა მაყვალას სულიერი კრიზისი, მისი თანადგომის
შედეგად ქალმა ცხოვრების აზრი იპოვა, რაც ხალხის სამსახურში, სამკურნალო
ბალახების შეგროვებაში და წამლების დამზადებაში გამოიხატებოდა.
ერთ ავდრიან ღამეს ავადმყოფთან წასულ მოძღვარს მაყვალა მოკლული
დაუხვდა. ამ დროს კარს მომდგარ მთიელებს გაუკვირდათ მოძღვრის სახლში
ქალის ყოფნა, მაგრამ ონოფრეს ავტორიტეტი იმდენად ურყევი იყო, რასაც
იტყოდა, სჯეროდათ.
მაყვალს სიკვდილმა ყველა ააფორიაქა, მაგრამ მალე ცხოვრება ჩვეულ
რიტმს დაუბრუნდა.
ერთხელ ონოფრეს განვლილი ცხოვრების ამაოებაზე ფიქრისას თოფის
სროლის ხმა შემოესმა, იქით მიაშურა და დაჭრილი ონისე ნახა. მოძღვარმა მას
მოუარა და ფეხზე დააყენა. ავადმყოფობისას ონისემ მაყვალას სახელი ახსენა, ამან
მოძღვარს აფიქრებინა: ეს ხომ არ არის მკვლელიო. ონისეს გამოუთქმელი დარდი
აწუხებდა, ერთხელ მოძღვარმა ის მაყვალას საფლავთან მტირალი ნახა. აქ გაიგო
ონოფრემ ონისეს საიდუმლო: ამას მოუკლავს მაყვალა... ონისე წავიდა, მოძღვარმა
მოგვიანებით შეიტყო, რომ ონისე ხევსურეთში ჩასახლდა და იქ ქისტებს ეომება.
მალე მოძღვარი მმართველთან დაიბარეს. იქ უთხრეს, რომ მაყვალას
მკვლელობა ბრალდებოდა. მას ბრალს სდებდა გელა, მაყვალას ქმარი. ონოფრემ
უარყო, არც არავინ დაუდანაშაულებია: “მან იცოდა, რომ ადვილად შეიძლებოდა
ხელი ვისთვინმე მოეკიდა, მაგრამ ამგვარი საქციელი კაცის დამამცირებელი იყო.
იცოდა,

რომ

ამგვარი

მოქმედება

ამცირებს

ქვეყნის

ბედნიერებისათვის

მზრუნველის სახელს და მიწა რომ ჩასტეხოდა ფეხქვეშ, ცა რომ ჩამონგრეოდა
თავზედ, ერთს სიტყვას არ გააწყობდა ამის შესახებ, ერთხელ წარბის შეხრითაც არ
გამოაჩენდა, რომ სხვისი დასჯით თავად უნდა სასჯელი აეცდინა. გულის ხმა არ
წარმოსჩურჩულებდა: “სთქვი რამ და თავს უშველეო!”38
37

ix. iqve, gv. 668
ix. qarTuli proza. al.yazbegi, “moZRvari”, gv. 592, gamomcemloba “sabWoTa saqarTvelo”, 1986 weli, gv.
736-737
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გელას ბრალდების საფუძველზე ონოფრე გაასამართლეს და 24 წლით
გაციმბირება მიუსაჯეს, შემდეგ მხედველობაში მიიღეს მისი ხნოვანება და
სასჯელი გაუნახევრეს...
ხატობა, წვერის სპარსთ-ანგელოზობა იყო, რომ მთიელებმა ონოფრეს
გაციმბირების ამბავი გაიგეს და გადაწყვიტეს, ონოფრეს დახსნის მიზნით
გაემართათ სამი თემობის ყრილობა: ხევის, სნოს და გუდამაყრის.
ამ ყრილობაზე აღიარა ონისემ მაყვალას მკვლელობა. ონისე გელამ მოკლა,
იგი კი ხალხმა ჩაქოლა.
მაყვალას მკვლელობის ნამდვილი ამბის გაცხადების შემდეგ ონოფრე
შეიწყალეს, მაგრამ განთავისუფლების ქაღალდმა ვეღარ მოუსწრო.
“მოძღვრის” სიუჟეტური სქემიდანაც ნათლად ჩანს, რომ ეს არის მეტად
რთული სოციალურ-ფსიქოლოგიური დრამა. ჩახლართულ სიუჟეტითა და
პერსონაჟთა

მრავალწახნაგოვანი

ხასიათებით,

რომელთა

ქმედებაც

დაფუძნებულია ადათ-წესებზე, აქვს მოტივაცია და შინაგანი ლოგიკა, ხოლო როცა
გმირთა

საქციელი ტრადიციას ეწინააღმდეგება, ეს ზნეობრივი ნორმების

დარღვევასა და მათი პიროვნული დრამის მიზეზი ხდება.
მოთხრობაში მოქმედება დინამიურად ვითარდება, ალექსანდრე ყაზბეგი
ისე ხედვითად წერს, რომ იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ის კი არ მოგვითხრობს,
არამედ გვიჩვენებს ამ ამბავს, და მაინც, “მოძღვარი” ძნელი გადასატანია ეკრანზე,
მით უმეტეს, ძნელად თუ ჩაეტეოდა კინოილუსტრაციის ჩარჩოებში.
ალექსი

უსიტაშვილმა

რომელმაც

ი.სიმოვის

თხოვნით

“მოძღვარის”

სცენარი დაწერა, გაითვალისწინა მოთხრობის თავისებურება: 5 აქტად და 69
სურათად დაყო სცენარი. ამასთან მოუხდა ოდნავ დაერღვია ალ.ყაზბეგისეული
სიუჟეტის წყობა და მოქმედებათა რიგი. კინოსცენარის ჩარჩოებში მოთხრობის
მოქცევას, ბუნებრივია, მოჰყვა შემცირება-შემოკლება, რის გამოც ეპიზოდურად
იქცა

გელას

სახე,

სათანადო

სიღრმისეული

გააზრება

დააკლდათ

სხვა

პერსონაჟებსაც, ეს სამწუხაროა, მაგრამ ამით არ შეცვლილა ნაწარმოების
სიუჟეტური ქარგა და, რაც მთავარია, არც მოთხრობის არსი. ამასთან არ
დაკარგულა, პირიქით, მთელი სიცხადით წარმოჩინდა მოხევეთა სულიერი
ღირებულებანი...

ამას,

ცხადია,

აქვს

არსებითი

მნიშვნელობა,

რადგან
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ცვლილებები, რაც მან სცენარში შეიტანა, ხელს უწყობდა მოთხრობის მეტნაკლებად სრულფასოვანი კინოვერსიის შექმნას და ამ თვალსაზრისით თუ
შეხედავთ, ალ.უსტიაშვილის სცენარს ნამდვილად შეიძლება ჰქონოდა არა
კინოილუსტრაციის, არამედ ეკრანიზაციის პრეტენზია.
როგორც მოგახსენეთ, ალექსი უსტიაშვილმა “მოძღვრის” სცენარი 5 აქტად
და 69 სურათად დაყო და ძირითადად მითხრობის სიუჟეტს მოჰყვებოდა. ამიტომ
ლიტერატურულ პირველწყაროსთან მიახლოებისა თუ მისაგან არდაშორების
მიზნით, საკუთარ ტექსტში ალ.ყაზბეგის ცალკეული სიტყვები და წინადადებები
ჩაურთავს.
ალ.ყაზბეგი თავის მოთხრობას იწყებდა ბუნების აღწერით, ა.უსტიაშვილი
კი ადამიანების მოქმედებით, _ ის გვიჩვენებს მეცხვარეთა ზეიმს. ასეთია მის მიერ
დანახული ბურსაჭირის ღელე სცენარის 1 სურათში. მე-2 სურათი _ მოძღვარი
ონოფრე თავის პატარა გამოქვაბულში ფიქრობს ცხოვრების ამაოებაზე. მე-3
სურათი _ ლხინის გაგრძელება. მე-4 სურათი _ მოთქმით მტირალი მაყვალა. მე-5
სურათი _ მაყვალა ტყეში წყლისპირას ზის და ტირის. მე-6 სურათი _ ჯათია და
მაყვალა. მე-7 სურათი _ დუქანში გელა ქეიფობს, ჩანს, ღვინოში სურს დარდის
ჩახშობა. მე-8 სურათი – მეცხვარეები ტოვებენ ბურსაჭირის ღელეს. მე-9 სურათი –
ჯათია თავის შვილს ცხვრებთან ერთად ისტუმრებს. მე-10 სურათი _ ჯათია ვერ
პოულობს მაყვალას, მაგრამ მის სადგომში ხურჯინს დატოვებს. მე-11 სურათი _
მაყვალა გამოჩნდება, მიდის თავის სადგომში და იქ ხორაგით სავსე ხურჯინს
პოულობს. მე-12 სურათი _ მაღალ მთისწვერზე, რომელიც მთელ სოფელს
გადაჰყურებს,

ხეზე

ჩამომჯდარი,

დაფლეთილტანსაცმლიანი

ონისე.

მე-13

სურათი _ მაყვალას გაუთავდა ჯათიასაგან დატოვებული სურსათი. ზამთარი
უკვე ახლოვდებოდა. ქალი გადაწყვეტს, გაშორდეს ამ მიდამოს და უკანასკნელად
გადაჰყურებს მთებს, ემშვიდობება მათ. მე-14 სურათი _ მალე მაყვალა ვეღარ
შეძლებს სიარულს, მყუდრო ადგილას შეეფარება დაეძინება და თოვლის ნამქერი
დაფარავს.
ასეთი გახლავთ სცენარის თოთხმეტი სურათის სიუჟეტური შინაარსი.
სცენარის ამ საწყის ნაწილში გამოჩნდა ალექსი უსტიაშვილის მისწრაფება
ინსცენირებისკენ

(რაც

კინოილუსტრაციას

გულისხმობდა).

შეიქმნა

ისეთი
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ლიტერატურული

სცენარი,

რომელიც

მაქსიმალურად

შეინარჩუნებდა

მოთხრობის აზრობრივ შინაარს, მისი მიზანდასახულობა ამავე დროს აშკარად
ითვალისწინებს კინოს სპეციფიკას. კინო ამ დროს უხმოა და მისი სამეტყველო ენა
ხედვითი რიგი, ანუ ის არის, რასაც ეკრანზე ვუყურებდით: პერსონაჟთა
მოქმედება, პეიზაჟი, პანორამა, რაკურსი, ხედების მონაცვლეობა და ა.შ.
ა.უსტიაშვილის

სცენარში

იკითხება

კინოს

გამომსახველობითი

საშუალებებისა ცოდნა და მათი გამოყენების სურვილი. მაგალითად მოგიტანთ
ორი ეპიზოდის აზრობრივ შეპირისპირებას: მწყემსთა ზეიმი 1-ლ სურათში და
ცხოვრების ამაოებაზე ჩაფიქრებული ონოფრე მე-2 სურათში. სცენარში ხედების
მონაცვლეობის ნიმუში ასეთია: მე-4 სურათი _ ნაჩვენებია მოთქმით მტირალი
მაყვალა (ახლო ხედი); მე-5 სურათში _ წყლის პირას მჯდარი და მტირალი
მაყვალა (საშუალო ხედი). სცენარში ვნახულობთ პარალელურ მოქმედებათა
ჩვენების მაგალითებს: მე-6 სურათში ნაჩვენებია, თუ როგორ უვლის ჯათია
მაყვალას. მომდევნო მე-7 სურათში კი ვხედავთ დუქანში მოქეიფე გელას, დარდს
ღვინოში რომ იკლავს (პარალელური მონტაჟი).
ასე, რომ ა.უსტიაშვილმა კინოს სპეციფიკის ცოდნის დემონსტრირების
გზით სცენარში გაგვაცნო ყველა მთავარი გმირი. რა თქმა უნდა, ახალგაზრდა
დრამატურგის

მოქმედებაში

შეიძლება

დავინახოთ

თავისუფალი

დამოკიდებულება ლიტერატურული პირველწყაროსადმი, რადგან ის არღვევდა
ალ.ყაზბეგისეულ სიუჟეტურ წყობას, მაგრამ არ ცვლიდა თავად სიუჟეტს, და, რაც
მთავარია, არ იცვლება მოთხრობის არსი.
ეს, რომ ასეა ამას ადასტურებენ სცენარის დანარჩენი აქტები და სურათები,
ასე მაგალითად: მე-18 სურათში, რომელშიც მოძღვარი ჩანამქრულ მაყვალას
პოულობს. მოთხრობისაგან განსხვავებით სცენარში მაყვალა თავად ყვება თავის
ისტორიას და ეს ა.უსტიაშვილის, როგორც დრამატურგის, კარგი მიგნებაა. 38-ე41-ე

სურათებში

მოთხრობის

სიუჟეტი

უცვლელად

არის

გადმოცემული.

სამაგიეროდ 42-ე-43-ე სურათებში მან მაყურებელს შესთავაზა მაყვალას მოკვლის
სცენა, რომლის შესახებაც ალ.ყაზბეგი კონკრეტულს არაფერს გვეუბნება: “ელვის
სინათლეზე რამდენჯერმე მოძღვრის საკნის კართან ვიღაც გამოჩნდებოდა.
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ვიღაც

უცნობი

ხანჯალამოწვდილი

შევარდებოდა

მაყვალასთან

და

უთანასწორო, ხანმოკლე ბრძოლის შემდეგ განგმირული მაყვალა ქვის ტახტზე
დაეცემა. უცნობი დაახურავს ნაბადს და მიიმალება”.
ასე დაასურათა ეს სცენა ა.უსტიაშვილმა, ასეთი გადაწყვეტა კინოს
სპეციფიკიდან გამომდინარეობს და ამიტომ გამართლებულია. ა.უსტიაშვილი
მიჰყვება

მოთხრობის

სიუჟეტს

და

მხოლოდ

იშვიათად,

ისევ

და

ისევ

სიტუაციიდან გამომდინარე, გვთავაზობს ჩანართ სცენებს. ერთ-ერთი ასეთია
მოძღვრის ქადაგება ეკლესიის ეზოში შეკრებილ ხალხთან. ამით უნდოდა ეთქვა,
რომ ონოფრე მოხევეთა სულიერი მოძღვარია. ჩანართი არც ამ შემთხვევაში
არღვევს მოთხრობის სიუჟეტის მთლიანობას.
მოყვანილი

მაგალითები

დრამატურგიული

ძიებების

ნათლად
ხასიათს.

წარმოგვიდგენენ
მან

ა.უსტიაშვილის

თავიდანვე

აუღო

ალღო

კინოხელოვნების სპეციფიკას და როგორც უკვე აღვნიშნე, “მოძღვრის” ამ
სტრუქტურულად

და

აზრობრივად

საკმაოდ

რთული

სოციალურ-

ფსიქოლოგიური დრამის ფირზე გადასატანად იმდენად ოპტიმალური ფორმა
იპოვა, რომ მისი სცენარის სახით მივიღეთ რაღაც საშუალო ეკრანიზებასა და
კინოილუსტრაციას შორის.
“მოძღვრის” სცენარი წარმოადგენას გვიქმნის იმის თაობაზე, თუ როგორი
იქნებოდა ალექსი უსტიაშვილის მიერ შექმნილი სხვა კინოსცენარები: “სურამის
ციხე”, “მამის მკვლელი”, “არსენა”, “პირველი ნაბიჯი”. ეს სცენარები სხვადასხვა
რეჟისორებმა გადაიტანეს ფირზე, მაგრამ სცენარისა და მისი მეშვეობით
პირველწყაროსადმი
შემოქმედებითი

დამოკიდებულება

ცენზურა

გაიარეს

და

ერთგვარი
ამის

იყო.

წყალობით

მათ

მკაცრი

სცენარებმაც

და

ლიტერატურულმა პირველწყაროებმაც თავდაპირველი ფორმა და არსი დაკარგეს.
ასეთი ცენზურის ობიექტად ყველაზე ადრე “მოძღვრის” სცენარი იქცა. ის
არის პირველი, რომელშიც ქართული ლიტერატურის რეალისტური ტრადიცია
(ამ

შემთხვევაში

სცენარში

გამოვლენილი)

შემოქმედებითი

ცენზურის

ქარცეცხლში გაატარეს, გაწმინდეს მისგან სცენარი და რევოლუციამდელ რუსულ
კინოში

პოპულარული

ჟანრის,

სენტიმენტალური

მელოდრამის

თარგზე

გამოჭრეს, ამას დაემატა კიდევ ქართული ყოფის ეგზოტიკური ხედვა. ვ.ბარსკის
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მიერ

განხორციელებული

შემოქმედებითი

ცენზურა,

როგორც

ვნახეთ,

არანაკლები ვნების მომტანი იყო ქართული კინოსათვის. ვიდრე მმართველი
კომუნისტური რეჟიმის იდეოლოგიური ცენზურა.
ამის შედეგად დაზარალებული აღმოჩნდა ქართული მწერლობაცა და
ქართული კინოც...
ვლადიმერ ბარსკიმ, მოიპოვა რა ა.უსტიაშვილის მიერ კინოსტუდიაში
დატოვებული “მოძღვრის” სცენარი, ის მიიჩნია იმ მასალად, რომლისაგანაც, მისი
აზრით, “კავკასიური ეგზოტიკით” გაჯერებული სენტიმენტალური მელოდრამა
გამოვიდოდა და მისი მიხედვით შეთხზა საკუთარი სცენარი, რომლის ერთი,
ამასთან დაზიანებული ეგზემპლარი ინახება საქართველოს ლიტერატურისა და
ხელოვნების ცენტრალურ სახელმწიფო არქივში39.
ეს სცენარი რომ ა.უსტიაშვილის სცენარის მიხედვით არის შედგენილი,
ამაში მათი შედარებაც გვარწმუნებს. თუმცა, ცხადია, მათ შორის განსხვავებაც
არის: ა.უსტიაშვილისა 69 სურათისაგან შედგება, ვ.ბარსკისა _ 72 ეპიზოდისაგან.
ამასთან

პირველი

ლიტერატურულია,

მეორე

_

რაღაც

საშუალო

ლიტერატურულსა და სარეჟისოროს შორის. რაც შეეხება საერთოს მათ შორის, ეს
მჟღავნდება რიგი სცენების დამთხვევით: ა.უსტიაშვილის სცენარის 2 სურათი
ვ.ბარსკის

თავის

სცენარში

6 ეპიზოდად

აქვს ჩართული, ეს

სურათები

ალ.ყაზბეგის მოთხრობაში არ არის, ის ა.უსტიაშვილის ჩანართია მისსავე
სცენარში... მსგავსი შემთხვევები საკმაოა.
ვ.ბარსკის დამოკიდებულება გადასაღები მასალისადმი თვითნებური და
უპატივცემლო იყო... მან ცვლილება სათაურით დაიწყო, “მოძღვარის” სცენარის
თავის ვარიანტს “წყევლა” უწოდა, რაც, მისი აზრით, მოკვეთილის სინონიმი იყო.
ეს გაკეთდა აშკარად “ეგზოტიკურობის” წარმოსაჩენად _ ვ.ბარსკის მაყურებელი
ფილმის დასაწყისიდანვე შეჰყავს “ეგზოტიკურ” გარემოში. პირველსავე კადრში
ვხედავთ ნახევრად მიწაში ჩაფლულ ქვას წარწერით, რომელიც მაყურებელს
ამცნობს შემდეგს:
“საქართველოში ჯერ კიდევ შემორჩა სოფლის საზოგადოების უფლება,
თავისი წრიდან განდევნოს და დასწყევლოს თემის მავნე წევრები. რის შედეგადაც
39

ix. В.Барски “Проклятье” (Духовник), fondi 52, anaweri 2. saqme 63
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განდევნილი კარგავდა ზიარების, ხალხთან და ერთმანეთთან ურთიერთობის
უფლებას და საწყლად ცხოვრობდნენ მთებსა და ტყეებში, როგორც მხეცი.
განდევნის აღსანიშნავად დასახლების შესასვლელთან დიდ ქვას ჩაასობდნენ”.
ცხადია,

ეს

ახსნა-განმარტება

არ

იყო

განკუთვნილი

ქართველი

მაყურებლისათვის, ამ უკანასკნელმა ისედაც იცოდა თემისა და მისი წევრის
ურთიერთობის

წეს-ჩვეულებები.

ვ.ბარსკი, რომლისთვისაც

ეს ყველაფერი

ეგზოტიკა იყო, ასე გაგებულ ქართველ მთიელთა ყოფის, ადათების, ტრადიციების
თაობაზე განმარტებას სთავაზობდა არაქართველ მაყურებელს.
ეგზოტიკურის “წარმოჩენის” მაგალითს წარმოადგენს ვ.ბარსკის მიერ
მოფიქრებული და სცენარში ჩართული მე-8 ეპიზოდი:
“მთაში კოცონს შემოსხდომიან მწყემსები და უბრალო ვახშამს
იმზადებენ, მათთან გაუბედავად მიდის ახალგაზრდა კაცი, განაწამები,
შემოფლეთილ ტანსაცმელში და მაინც ამ ადამიანს სილამაზისა და
მოხდენილობის კვალი შერჩენია, ის რამდენიმე ნაბიჯზე შეჩერდება და
ქვაბს ხარბად დაუწყებს ცქერას. მას შეამჩნევენ, კოცონთან მიიპატიჟებენ,
მაგრამ ის ადგილიდან არ იძვრის და ითხოვს მხოლოდ პურის ნატეხს.
ისინი (მწყემსები. პ.ი.) გაოცებულნი არწმუნებდნენ (მიუახლოვდეს მათ.
პ.ი.). მაშინ ის აბღავლდება, აქვითინდება: “ვერ ვბედავ თქვენთან ყოფნას...
მე დაწყევლილი ვარ, დაწყევლილი...”
ამ ეპიზოდს ვ.ბარსკი ასე ამთავრებს: გაიგებენ თუ არა, რომ ეს კაცი
მოკვეთილია, მწყემსებს სახე ეცვლებათ. ისინი პურისა და ყველის ნაჭერს
გადაუგდებენ, მაგრამ “დაწყევლილი” წყალობას ხელს არ ახლებს, გაიქცევა,
თავქვე ეშვება და ქვებზე დაეცემა. ეს კაცი ონისეა.
ამ ეპიზოდში ვ.ბარსკი, თემიდან მოკვეთილი ადამიანის გაუსაძლისი
ყოფის ილუსტრირებას ახდენს, უაღრესად ზედაპირულად, პლაკატურად და
უნიჭოდ.
ვ.ბარსკის ეკუთვნის აგრეთვე მაყვალათი მოძღვრის ცთუნების ეპიზოდიც:
“ღამეა. მაყვალას სძინავს. ნაბადი, მას რომ ეხურა, იატაკზე
ჩამოცურდა, ნახევრად შიშველი, ის თვალისმომჭრელად მშვენიერია.
ონოფრემ დაამთავრა წამლის დამზადება, მიდის, რათა შემოდგას ქოთანი
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თაროზე, რომელიც თითქმის მაყვალას საწოლს ზემოთაა. ის ადგილზე
დგამს ქოთანს და აქ მისი მზერა მისწვდება მის წინაშე მწოლარე ქალს. ის
თავიდან მშვიდად დაიხარა, აიღო და დააფარა (ნაბადი. პ.ი.), მაგრამ მისი
მაცთუნებელი

სილამაზე,

ახალგაზრდა

სხეულის

დამათრობელი

სურნელება აბრუებს მას: თვალები ვნებით აენთო, ნესტორები გამოებერა,
ის მძიმედ სუნთქავს. სულ უფრო იხრება მისკენ, უკვე მზადაა მოეხვიოს
მას, როდესაც მას თვალწინ წარმოუდგება მოგონება”.
მოგონება მოცემულია 27-ე ეპიზოდში:
“ის ხედავს თავის თავს საშუალო ასაკისას, როცა არ იყო ბერი, მყუდრო
ბინაში ცხოვრობდა ცოლთან და ორ შვილთან ერთად”. 28-ე და 29-ე ეპიზოდებში
ნაჩვენებია ონოფრეს ოჯახის უბედურება, როცა ტიფმა იმსხვერპლა მისი ოჯახი
და ჩანს სამი საფლავი, ერთი დიდი და ორი პატარა. შემდეგ ონოფრე გონს
მოეგება. ბოლო სამი ეპიზოდიც ვ.ბარსკის ჩანართია.
ამგვარად, ვ.ბარსკის სცენარსა და ფილმში მოძღვარი მაყვალათი იქნა
ცთუნებული. რეჟისორის მიერ შემოტანილი სასიყვარულო თემა ვერ ზოგადდება,
ფსიქოლოგიურ დატვირთვას ვერ იძენს, მას არანაირი დრამატურგიული ფუნქცია
არ გააჩნია, ის ალ.ყაზბეგის მოთხრობაში ხელოვნურადაა ჩართული და არღვევს
ნაწარმოების მხატვრულ ქსოვილს, გაუგებარს ხდის “მოძღვრის” აზრობრივ
მიზანდასახულობას.
ასევე სენტიმენტალური მელოდრამის პრინციპით გაიაზრა ვ.ბარსკიმ
მაყვალას, ონისეს და გელას ურთიერთობა, მაყვალას დაღუპვის, ონოფრეს
დაპატიმრების, გელას მიერ ონისეს მოკვლისა და საერთოდ ყველა დანარჩენი
სცენა.
აი,

ამ

გზით

ცდილობდა

ვ.ბარსკი

ალ.ყაზბეგის

სოციალურ-

ფსიქოლოგიური დრამა სალონური მელოდრამის ჩარჩოებში მოექცია.
ასევე უაზრობაა მოძღვრის რევოლუციონერად, არსებითად ღვთის მგმობ
მეამბოხედ გადაქცევა, როცა ის ამბოხებისაკენ მოუწოდებს გლეხებს: “გეყოთ
მოთმინება და მორჩილება, თქვენ მუშაობთ თქვენი ბატონებისათვის, აღიარეთ
თქვენი ძალა, თქვენ უნდა იყოთ ყველაფრის ბატონ-პატრონნი”.
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არც

სოციალური

არგუმენტირებული,
სასიყვარულო

დაპირისპირების

მხატვრულად

თემისა

არ

იყოს,

და

ეს

აქცენტირება

აზრობრივად

ხელოვნურადაა

არის

გამართლებული;

მოთხრობაში

ჩართული.

ალ.ყაზბეგს ისედაც კარგად ჰქონდა წარმოჩენილი ხევში არსებული სოციალური
წინააღმდეგობანი.
ასეთია ვ.ბარსკის მიერ ა.უსტიაშვილის სცენარში შეტანილი ცვლილებები.
რაც

შეეხება

მსახიობთა

თამაშს,

მიუხედავად

რეჟისორის

პრეტენზიისა,

თბილისში დაეარსებინა კინოსამსახიობო სკოლა, რომელშიც ის დელსარტის
თეორიას, ფრიად ზედაპირულად აღქმულს, ასწავლიდა კინომსახიობებს, ამან
საქმეს ვერ უშველა და “მოძღვარში” მსახიობთა თამაში უაღრესად სუსტია,
რეჟისორმა არც ქართული რეალისტური თეატრის სამსახიობო შესრულების
ხასიათი გაითვალისწინა, შებოჭა მსახიობები დელსარტის თეორიის მისეული
გაგებით

და

საბოლოო

ჯამში

მივიღეთ

ცუდი

შედეგი:

მომეტებული

ჟესტიკულაცია და მიმიკა, რაც უფრო ევროპელი და ამერიკელი კინომსახიობების
მიბაძვაა, ვიდრე საკუთარი შესრულების მანერის შექმნა... კიდევ უფრო სუსტია
ფილმის სახვითი გააზრება. ქართული კინოს ამ საწყის ეტაპზე ფილმის სახვით
მხარეს დიდი ყურადღება არ ექცეოდა, მაშინ ასეთ მდგომარეობას განაპირობებდა
ის პრინციპი, რითაც ფილმებს იღებდნენ ანუ კინოილუსტრირება. აქედან
გამომდინარე, კამერა აფიქსირებს იმას, რაც სცენარის მიხედვით გადასაღები იყო
და თხრობის ლოგიკას მოჰყვებოდა: საჭირო იყო პერსონაჟის ჩვენება, ის ექცეოდა
ობიექტივის ცენტრში, ნაგებობის ჯერი დგებოდა და იღებდნენ მას; როცა საქმე
ბუნებას შეეხებოდა, მაშინ მთას ან ბარს აჩვენებდნენ. რაიმე შეთანხმებული,
კონცეპტუალური გადაწყვეტილების კვალს რეჟისორს, მხატვარსა და ოპერატორს
ნამუშევართა შორის ვერავინ მიაგნებს, რადგან ილუსტრირების დროს მსგავსი
გააზრების საჭიროება არ არსებობდა.
კითხვაზე

_

რატომ

მოექცა

ლიტერატურულ

პირველწყაროს

(ამ

შემთხვევაში ა.უსტიაშვილის სცენარს) ვ.ბარსკი და უკვე მის მიერ გადაღებულ
ფილმში რატომ გააძლერა სენტიმენტალური მელოდრამის პრინციპები? _ პასუხი
მხოლოდ ასეთი შეიძლება იყოს: ვ.ბარსკი არ იცნობდა ქართულ კულტურას და
არც მისი შესწავლა მიაჩნდა საჭიროდ, ამასთან არ იცნობდა თავის თანამედროვე
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ევროპული და ამერიკული კინემატოგრაფიის მიღწევებს, არც მათი შესწავლით
იყო დაინტერესებული, მისთვის მეტ-ნაკლებად ნაცნობი რევოლუციამდელი
რუსული კინოს თემატურ-ჟანრულ-სტილური ძიებები იყო და განუხრელად
ცდილობდა მათ დამკვიდრებას. მას არ შეეძლო სხვადასხვა კულტურათა
(ქართული, ევროპული, რუსული) შეხების წერტილების პოვნა და იმ პროცესის
წარმართვა, რასაც დღეს “კულტურათა დიალოგს” უწოდებენ, აქედან მოდის
კულტურული ძალადობა, რასაც ის კინოში ახორციელებდა.
ფილმის მიმართ ქართული და რუსული პრესა ერთნაირად კრიტიკულნი
არიან.
ქართველი კრიტიკოსი წერდა: “სად არის აქ მთიულეთი მთელი მისი
სიმაღლით, სად არის აქ თემი, სად არის თვით მთიელი, სად არის ონიფრე – ეს
თემის საუკეთესო სიმბოლო და ან სად არის მაყვალა, მთიელი ქალის
განსახიერება მთელი მისი სპეტაკი ბუნებით, სულით?
თქვენს წინაშე იშლება მხოლოდ გარეგნული სურათები ჩვენი საუკეთესო
კუთხის, თითქოს დამდგმელთ ენერგია ამისათვის მოუხმარნიათ და თვით
შინაგანი სახე მთიულისა სრულებით დავიწყნიათ, რომ ყაზბეგი იმიტომ არის
განსაკუთრებული, რომ ის მხოლოდ მთიულეთის პეიზაჟებს არ სწერს, მთელი
ძლიერება ყაზბეგის ნიჭისა ამ მთის თავისუფალ შვილთა უცნაურის გრძნობის
სისტემის გადმოცემაში სჩანს.
რაც შეეხება თვით მოძღვარს, უმთავრეს გმირს ნაწარმოებისას, სურათის
დამდგმელთ ყაზბეგის “მოძღვარი” ალბათ ალალბედზედ გადაუკითხავთ, თორემ
მიხვდებოდნენ, რომ ეკრანზე მოძღვარი არა სჩანს”40.
“მოძღვარი” გაკრიტიკებულია რუსულ პრესაშიც. ამასთან კრიტიკოსის
ზოგიერთი დებულება სადავოა. ფილმის შესახებ ასეთ მოსაზრებას ამოიკითხავთ:
“მოთხრობიდან აღებულია სიუჟეტური ქარგა. ფილმი მოგვითხრობს მაყვალასა
და ონისეს უბედური სიყვარულის შესახებ. ზომაზე მეტადაა გამახვილებული
რეჟისორის ყურადღება კინემატოგრაფულ ელემენტებზე, სისხლის აღების,
რიტუალური ადათების და მთის ხალხის ზნე-ჩვეულების გამოსახვაზე, რის

ix. ”moZRvari”, gazeTi “lomisi”, 1923 wlis 8 aprili, xelmowerilia “b.m-Zis asuli”, (es gaxlavT qalbaton
barbare mWedliZis fsevdonimi)
40
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გამოც

ფილმმა

თავი

ვერ

დააღწია

ეთნოგრაფიულ-ორიენტალისტური

კინემატოგრაფიის სტანდარტს. ალ.ყაზბეგის მოთხრობისაგან განსხვავებით,
ფილმში შეცვლილია აგრეთვე მოძღვრის სახე. იგი რევოლუციონერია. მან
უკუაგდო

ქრისტეს

მცნება,

ოცნებობს

ხალხის

თავისუფლებაზე,

ამგვარი

მეტამორფოზა ერთგვარ სქემად დარჩა, იგი მხატვრულად ვერ ჩამოყალიბდა”41.
ამ რეცენზიის კრიტიკულ პათოსს უნდა დავეთანხმო, მაგრამ ერთი
მოსაზრება სათანადო განმარტებას ითხოვს. ეს ეხება ფორმულირებას: “ფილმმა
თავი

ვერ

დააღწია

ეთნოგრაფიულ-ორიენტალისტური

კინემატოგრაფიის

სტანდარტს”. საქმე ის გახლავთ, რომ ვ.ბარსკის ფილმი ნამდვილად შორსაა
ზემოხსენებული სტანდარტისაგან. თავად განსაჯეთ; ცნება ეთნოგრაფიის. ერთერთი განმარტებაა: “ამა თუ იმ ხალხის ან ტომის ყოფა-ცხოვრებისა და
კულტურის თავისებურებათა ერთობლიობა”42, ფილმში “მოძღვარი” არანაირი
ეთნოგრაფიული სიზუსტე დაცული არ არის. ეს შეეხება ორიენტალისტურის
მნიშვნელობასაც,

რაც

“აღმოსავლეთმცოდნეობა”.

ამავე

ლექსიკონში

თუ

საქართველოს

განმარტებულია,
აღმოსავლეთად

როგორც
მივიჩნევთ,

ვ.ბარსკის ფილმში ვერანაირ “აღმოსავლეთმცოდნეობით” დამოკიდებულებას ვერ
ვნახავთ, პირიქით, აშკარად იგრძნობა ქართული ყოფისა და ტრადიციების
უცოდინარობა.

სამაგიეროდ

იცნობდა

და

აღიარებდა

მხოლოდ

რევოლუციამდელი რუსული კინოს თემატურ, ჟანრულ-სტილურ პრინციპებს, ამ
პრინციპებიდან გამომდინარე გაიაზრა “მოძღვარი” და აქცია ის სენტიმენტალურ
მელოდრამად, ხოლო კონიუნქტურული მოსაზრებით ჩართო მასში კლასობრივი
დაპირისპირების მოტივები.
ვ.ბარსკი

და

როგორც

ვნახავთ,

მის

მსგავსად

ი.პერესტიანისა

და

ა.ბეკნაზაროვის ქმედებები შეიცავენ კინოესთეტიკის პრინციპებზე დაფუძნებულ
ცენზურას. რომლის ძალითაც ვერც ერთი მოთხრობა ან ამბავი პირველადი სახით
ფირზე ვერ აისახებოდა, იქ ყველაფერი უპირობოდ უნდა შეცვლილიყო,
გადაკეთებულ იყო, განსხვაფერებულიყო.

41
42

ix. ”Ленинградская Газета Кино” 1926г. 27 Апрелья
ix. “ucxo sityvaTa leqsikoni”, gamomcemloba “ganaTleba”, Tbilisi, 1989 weli
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ზემოხსენებულ

რეჟისორთა

მოქმედება

არანაკლებ

კატეგორიული

ხასიათისა იყო, ვიდრე კომუნისტური რეჟიმის იდეოლოგიური ცენზურა.
“მოძღვარი” საკავშირო ეკრანზე სამი წლის დაგვიანებით გამოვიდა. ამის
მიზეზი ისაა, რომ, იდეოლოგიური მოსაზრებიდან გამომდინარე, კომუნისტურმა
ცენზურამ დაუშვებლად მიიჩნია, რომ ფილმის მთავარი გმირი მღვდელი
ყოფილიყო. საქართველოს ფარგლებს გარეთ მისი ჩვენება აკრძალეს. საქმეს არ
უშველა იმან, რომ ეს მღვდელი რეჟისორმა გაარევოლუციონერა და ერთობ
მიწიერ არსებად აქცია... სამი წლის შემდეგ ცენზორები დარწმუნდნენ, რომ
“მოძღვარი”

კომუნისტური

იდეოლოგიისათვის

რაიმე

საფრთხეს

არ

წარმოადგენდა და ფილმის საკავშირო ეკრანზე ჩვენების აკრძალვა მოხსნეს.
ქართულ

კინოში

პირველად

ამ

ფილმის

მაგალითზე

გამოჩნდა,

კომუნისტური ცენზურის თავისებურება: ის გარკვეულ დოგმებს ეყრდნობოდა და
ამის გამო, არ ითვალისწინებდა ამა თუ იმ ნაწარმოების მაყურებელზე
ზემოქმედების თავისებურებას. ამასთან ყურადღებას იქცევს ის, რომ “მოძღვარი”
გადაღებისთანავე გამოვიდა საქართველოს ეკრანებზე, რუსეთში კი, ანუ რუსული
კომნისტური იმპერიის მეტროპოლიაში, ის აკრძალეს. ეს მანიშნებელია იმისა,
რომ 20-იანი წლების პირველ ნახევარში (და როგორც შემდეგ დავინახავთ, მეორე
ნახევარშიც)

სსრკ-ს

პერიფერიებში

შედარებით

მეტი

შემოქმედებითი

თავისუფლება იყო, ვიდრე ცენტრში...
ფილმის “მოძღვრი” ისტორიამ ნათელყო, რომ ჩვენში არსებობდა ორგვარი
ცენზურა: ერთი _ ოფიციალური კომუნისტური რეჟიმის მიერ დამკვიდრებული
და მეორე _ ქართული კულტურის არმცოდნე და რევოლუციამდელი რუსული
კინოს ესთეტიკით გატაცებული რეჟისორების მიერ დაწესებული. მართალია, ამ
მეორეს ცენზურა მხოლოდ პირობითად შეიძლება ეწოდოს, მაგრამ მისი
მხატვრული შედეგი არშემდგარი “კულტურათა დიალოგის” ნათელ მაგალითს
წარმოადგენს.
ეს მეორე ცენზურა პირველზე მეტი ვნების მომტანი აღმოჩნდა ქართული
კინოკულტურისათვის, რადგან ზემოხსენებული ფილმის შემდეგ გადაღებული
ყველა კინოილუსტრაციის პირველწყარო ჟანრულად განისაზღვრებოდა, როგორც
სოციალურ-ფსიქოლოგიური დრამა, რეჟისორებმა კი ჟანრი შეუცვალეს და აქციეს
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სენტიმენტალურ მელოდრამად. გარდა ამისა, პირველწყაროს სიუჟეტის ქარგაში
შეჰქონდათ

ცვლილება,

ხელოვნურად

ამძაფრებდნენ

სოციალური

დაპირისპირების თემას, ეს ყველაფერი არღვევდა კინოილუსტრაციისათვის
მომზადებულ ნაწარმოებთა (“სურამის ციხე”, “არსენას ლექსი”, “მამისმკვლელი”,
“პირველი

ნაბიჯი”)

სიუჟეტურ

და

ჟანრულ

მთლიანობას.

სამწუხაროდ,

მოძღვარის შემდეგი ყველა კინოილუსტრაციის ა.უსტიაშვილისეული სცენარი არ
შემონახულა, მაგრამ როგორც “მოძღვრის” სცენარის

მაგალითზე

ვნახეთ,

ახალგაზრდა დრამატურგმა ზედმიწევნით გადმოსცა ალ.ყაზბეგის მოთხრობის
არსი. სავარაუდოდ, ის თავის ამ დამოკიდებულებას შეინარჩუნებდა სხვა
სცენარების წერისას. ასე, რომ, ლიტერატურული პირველწყაროს არსისა და
სიუჟეტის დამახინჯებისათვის პასუხი უდავოდ რეჟისორებს მოეკითხებათ.
დ.ჭონქაძის
ი.პერესტიანმა

“სურამის

გაამარტივა

ციხის”

ეს

საკმაოდ

კინოილუსტრირების
რთული

და

შექმნისას

მრავალწახნაგოვანი

ნაწარმოები:
უარი თქვა მოთხრობის მხატვრულ ფორმაზე, ფილმში ამბის მთხრობელი
საზოგადოება

აღარ

არის.

სიუჟეტი

ოსმან-აღასა

და

დურმიშხანის

თავგადასავალთა ერთმანეთზე გადაბმით ააგო, რითაც შექმნა ბატონყმობის
მამხილებელი ერთიანი ამბავი.
გამარტივდა

პერსონაჟთა

ხასიათებიც.

თუ

მოთხრობაში

ისინი,

მიუხედავად კლასობრივი კუთვნილებისა, ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან,
ზოგი თავადი დადებითია, ზოგიც _ უარყოფითი და ასევე იყოფიან ყმებიც,
ფილმში მოქმედ პირთა ხასიათები კლასობრივი კუთვნილების მიხედვით
იყოფიან კარგებად (ყმებად) და ცუდებად (თავადებად).
მაქსიმალურად

აქცენტირებულადაა

გადმოცემული

სოციალური

უსამართლობის ამსახველი სცენები: მოთხრობაში მღვდლისაგან გაცემულ
ნოდარსა და დედამისს მიგვრიან თავადს, ფილმში კი რატომღაც მის დასაც
შეიპყრობენ, სამივეს, თოკით გადააბამენ ერთმანეთს და მათრახის ცემით
გარეკავენ ბატონის მამულისაკენ...
მოთხრობაში ოსმან-აღას და დედამისს ბატონი კევრში შეაბამს, ფილმში
მეტი “დრამატიზებისათვის” ნოდარის დედას და დას უღელში შეაბამენ...
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ასეთი ცვლილებები კონიუქტურული მოსაზრებით იქნა შეტანილი. ოღონდ
მთელი ეს ფეოდალური ძალმომრეობის ამსახველი სცენები ზედაპირულად
შესრულებული,

მხატვრულად

გაუაზრებელი

და

ფსევდო-ისტორიული

გამოვიდა.
ამას უნდა დავუმატოთ, რომ ფილმი არც ტიპაჟების შერჩევითა და
მსახიობების თამაშით არის საინტერესო, ეკრანული სახეები აშკარად ფსევდოისტორიულ და ფსევდოსოციალურ ტიპებს წარმოადგენენ, მათი შესრულება კი
აშკარად თეატრალურია...
ვარდოს

უიღბლო

სიყვარულის

თემამ

ფრთები

შეასხა

რეჟისორის

მისწრაფებას, შეექმნა სენტიმენტალური მელოდრამა. მთლიანობაში ფილმს
სქემატურობა,

სწორსახოვნება,

ზედაპირულობა,

პერსონაჟთა

ქმედებების

სოციალური და ფსიქოლოგიური მოტივების გაუაზრებლობა, გამომსახველ
საშუალებათა

სიმწირე

ახასიათებს.

ი.პერესტიანი

ერთხელ

მიმართავს

პარალელურ მონტაჟს, საერთოდ კი, მონტაჟი და ხედების მონაცვლეობა, აგრეთვე
კადრის აგება, როგორც წინა ფილმებში იყო, მექანიკურადაა გაკეთებული.
ეს კინოილუსტრაცია უდავოდ წარუმატებელი იყო.
ყურადსაღებია ფაქტი, რომ ფილმს პრესა კი ჰქონდა, მაგრამ “სურამის ციხე”
ყველაზე ობიექტურად ალექსი უსტიაშვილმა შეაფასა და ზუსტად მიუთითა
კინოილუსტრაციის წარუმატებლობის მიზეზი: “ნაწყვეტებით ან ნახტომებით
დრამის გაშლა ლენტზე ისეთივე შთაბეჭდილებას დასტოვებდა, როგორც
დრამატული პიესა, რომელშიც არ არის ორგანული მთლიანობა თავიდან
ბოლომდე.

რომელშიაც

ყოველი

მოქმედება

ახლად,

წინა

აქტთან

დამოუკიდებლად ვითარდებოდა, და არ არის თანდათანობითი დრამატული
ზრდა ამბისა, პულსაციის თანდათან გაძლიერება”43.
დიახ,

მაშინდელი

რეჟისორების

ი.პერესტიანის,

ვ.ბარსკისა

და

ა.ბეკნაზაროვის ერთ-ერთი გადაულახავი დაბრკოლება დრამატურგიის არსში
გაურკვევლობა იყო, არა და ჯიუტად ცდილობდნენ ა.უსტიაშვილის სცენარების
გადაკეთებას.

43

ix. a.usitaSvili „suramis cixe“, gazeTi “aspirozi”, 5 ivnisi, 1923 weli
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ამ

გზაზე

ყველაზე

შორს

წავიდა

ვ.ბარსკი

“არსენას

ლექსის”

კინოილუსტრირებისას.
“ლექსის” სიუჟეტი დრამატულად ვითარდება, არსენას თავგადასავლები
ეპიზოდებად ყოფს ლექსს. ამბავი საკმაოდ ხედვითად არის გადმოცემული და ამ
თვალსაზრისით “ლექსი” კინოსათვის საყურადღებო მასალას წარმოადგენს.
მეტად მნიშვნელოვანი იყო “ლექსში” ასახული ზნეობრივი და სოციალური
კონფლიქტი. მაგრამ ამ ყველაფერმა ვ.ბარსკი ვერ დააინტერესა, სენტიმენტალური
მელოდრამის

შექმნის

იდეით

შეპყრობილმა

რეჟისორმა

ისე

გადაამუშავა

ა.უსტიაშვილის სცენარი, რომ არსებითად ახალი ნაწარმოები შეიქმნა...
დასახული მიზნისათვის რომ მიეღწია, სცენარში შეიყვანა ახალი მოქმედი
პირნი: თავადის მეუღლე რუსუდანი, მისი მსახური გიგო, თავადი ირაკლი,
თავადი ვახტანგი და კიდევ რამდენიმე მეორეხარისხოვანი პერსონაჟი, მაგრამ
მთავარი ის იყო, რომ მან შეთხზა სრულიად ახალი ამბავი, რომელშიც მხოლოდ
რამდენიმე ფრაგმენტი შევიდა “არსენას ლექსიდან”, კერძოდ: არშინის ამბავი,
ვაჭრის გაძარცვა, ყაზახების დაფრენა, აბანოდან გაპარვა და კუჭატნელის მიერ
არსენას

მოკვლა.

დანარჩენი

გამოიგონა

ვ.ბარსკიმ,

რომელმაც

წინა

კინოილუსტრაციასთან შედარებით ბევრად სრულად შეძლო თავისი ჩანაფიქრის
განხორციელება: ერთად, ურთიერთშერწყმულად ეჩვენებინა სენტიმენტალური
მელოდრამა და კლასობრივი დაპირისპირების სურათები. ამის შედეგად კი
მივიღეთ “არსენას ლექსის” შემდეგნაირი ინტერპრეტაცია: არსენა დაჩაგრულთა
ქომაგია, როცა ბატონი პირველი ღამის უფლებით სარგებლობას დააპირებს,
არსენა წინ აღუდგება ამ სურვილს. მას აპატიმრებენ, მაგრამ ის გაიპარება: არსენას
გაიცნობს თავადი ვახტანგის მეუღლე რუსუდანი, მას არსენა შეუყვარდება,
არსენას კიდევ _ ნენო, სხვა ბატონის ყმა. გაწბილებული რუსუდანი იყიდის ნენოს
და თავის ქმარს მიუგდებს. ახალი ბატონი ნენოს ნამუსს ახდის, ხოლო იმ ყმებს,
ქალის დაცვა რომ დააპირეს, ძაღლში გაცვლის. რუსუდანი ელოდება არსენას. ის
კი ამბობს: “რახან კნეინა ყმებს აწამებს, მასთან მიმსვლელი არ ვარო”. ბოლოს
არსენა ნენოზე დაქორწინდება, მაგრამ არ იცის, მას რა შეემთხვა. მიდიან სვანეთში
და იქ ბედნიერად ცხოვრობენ. მათ იქ მიაგნებს რუსუდანის მსახური გიგო და
არსენას ეტყვის; შვილი შენი არ არის, ბატონისაგან ჰყავს ნენოსო. ნენო თავს
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იკლავს, არსენა ბრძოლას აგრძელებს. კნეინა შეიტყუებს არსენას, მას შეიპყრობენ,
მაგრამ აბანოდან გაიქცევა. ამასობაში გლეხები აწიოკებენ კნეინას სახლ-კარს.
კლავენ მას და მის ქმარს, მათი ქალიშვილი თავს იკლავს. არსენა უბრუნდება
თავის რაზმს და როცა ნახავს, რომ მისი რაზმელები მძარცველებად ქცეულან,
მიატოვებს და მარტო იბრძვის, ბოლოს კუჭანტელის ხელით იღუპება.
ასეთი გახლავთ ფილმი “არსენა ყაჩაღი”, რომელსაც თავის ლიტერატურულ
პირველწყაროსთან, ქართული ზეპირსიტყვიერების ამ საინტერესო ნიმუშთან,
საერთო

არაფერი

აქვს.

ის,

რაც

ვ.ბარსკიმ

ჩაიდინა,

ლიტერატურულ

პირველწყაროზე ძალადობაა. ცნობილია, რისი გაკეთება სურდა ვ.ბარსკის, მაგრამ
საამისო

ნიჭი

აშკარად

არ

აღმოაჩნდა,

_

აბსოლუტურად

პროფანია

დრამატურგიაში, მეტისმეტად სუსტია, როგორც რეჟისორი, არც გემოვნება
გააჩნია და არც მსოფლიო კინოში მიმდინარე პროცესებს იცნობდა. მხოლოდ
სურვილმა, გადაეღო სენტიმენტალური მელოდრამა, საქმეს ვერ უშველა.
შემოქმედებითი
განსხვავებულ

ცენზურის

მაგალითს

ვ.ბარსკისა

გვთავაზობს

და

ი.პერესტიანისაგან

ა.ბეკ-ნაზაროვი.

ალ.ყაზბეგის

“მამისმკვლელის” კინოილუსტრირებისას.
ერთი შეხედვით ჩანს, რომ მოთხრობის ეპიზოდების დიდი ნაწილი
ფირზეა ასახული და სიუჟეტური ქარგაც თითქოს შენარჩუნებულია. ფილმში
გლახის ისტორიასაც ვხედავთ, ნუნუსა და იაგოს ტრაგიკულ სიყვარულსაც და
გირგოლას ბოროტებასაც: თავის გონებაჩლუნგ ძმა ნინიაზე ნუნუს მითხოვება,
შემდეგ ქალის გაუპატიურება, იაგოს დაჭერა, იაგოსა და მისი მეგობრების
დაღუპვა,

გლახას

ვერაგული

მკვლელობა,

ამ

დანაშაულის

ნუნუსათვის

დაბრალება, ქალის სამარცხვინო ბოძზე გაკვრა და ბოლოს კობას მიერ დიამბეგისა
და გირგოლას დახოცვა.
მიჰყვება რა თავის ჩანაფიქრს, რეჟისორს გარკვეული დრამატურგიული
კორექტივა შეაქვს სცენარში: წინ წამოსწევს სამკუთხედს: ნუნუ _ სათნოების
განსახიერება, გირგოლა _ ბოროტების სიმბოლო და იაგო _ ამ ბოროტებასთან
წარუმატებლად

მებრძოლი

ვაჟკაცი. სხვა

ყველაფერი

ა.ბეკნაზაროვისთვის

მხოლოდ ფონია, რომელზედაც ამ სამკუთხედის ამბავი თამაშდება. ასეთი
მიდგომის შედეგად ფილმში არ აისახა რუსული კოლონიალიზმის ბუნება,
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რომელიც ზნეობრივად მიუღებელი იყო ქართველთათვის. ფილმში არ შევიდა
ქართველთა

და

კავკასიელთა

ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი

ბრძოლის

ამსახველი ის ეპიზოდები, ასე ოსტატურად რომ აქვს აღწერილი ალ.ყაზბეგს, არ
ჩანს არც მოხევეთა ის ტრაგედია, რაც თემის ადათ-წესების რღვევით და რუსული
კანონმდებლობის დამკვიდრებით იყო გამოწვეული.
მოხევეთა შეტაკება კაზაკებთან ფილმში მარტო კლასობრივი ბრძოლის
თვალსაზრისით არის გადაწყვეტილი და საგანგებოდ აქცენტირებული, ოღონდ ეს
მხოლოდ კონიუქტურული მოთხოვნის დაკმაყოფილება იყო და საერთო არაფერი
ჰქონდა

ალ.ყაზბეგის

მიერ

აღწერილი

სოციალური

დაპირისპირების

სურათებთან, თავისი რეალისტურობით დამაჯერებელი რომ არის.
“მამისმკვლელი” არის უაღრესად ზედაპირულად განხორციელებული
კინოილუსტრაცია,

რომელშიაც

დაიკარგა

მოთხრობის

აზრობრივი

მიზანდასახულობა, გაბუნდოვანდა კონფლიქტის ზნეობრივი, სოციალური და
ეროვნული

მიზეზები,

პერსონაჟთა

ხასიათებს

აშკარად

დააკლდათ

ფსიქოლოგიური გააზრება და ამიტომ ნაკლებად დამაჯერებელნი არიან.
საინტერესო ფაქტია: 1924 წელს ჟურნალში “ხელოვნების დროშა” (1)
დაიბეჭდა პოეტ ტიციან ტაბიძის წერილი “ქართული კინო”, რომელშიაც
რეცენზირებულია ორი ფილმი, “არსენა ყაჩაღი” და “მამის მკვლელი”. წერილის
შესავალში ავტორმა გამოთქვა მოსაზრება, რომელიც თანაბრად შეეხება ორივე
ფილმს

და

ზუსტად

ხსნის

მათი

წარუმატებლობის

მიზეზს:

“...რადგან

საზოგადოთ კინოწარმოება ახალი საქმეა, და საქართველოში კიდევ უფრო ახალი,
უეჭველია, ჩვენ არ გვყვანან დახელოვნებული სპეცები და ოსტატები, მაგრამ
როგორც საქმე წინ წაიწევს, სპეცებიც გამოჩნდებიან, რადგან ძველი ანდაზისა არ
იყოს, საჭიროა, თაფლი იყოს, თორემ ბუზები ბაღდადიდანაც მოფრინდებიან.
მაგრამ ეს არაორგანულობა და უცხოთა ხელმძღვანელობა ხანდახან
აფერხებს საქმეს, რადგან შეუძლებელია, ისე გადმოცემულ იქნეს იმ ხალხის
შემოქმედება, რომლის სულსა და ხასიათსაც არ იცნობენ. ეს, რასაკვირველია
დეტალებში ჩნდება”44.

44

ix. t.t. “qarTuli kino”, Jurnali “xelovnebis droSa”, 1924w. #1
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ტიციან ტაბიძემ ზუსტად ახსნა ორივე ფილმის წარუმატებლობის მიზეზი:
ქართული რეალობის არცოდნა რეჟისორებს სერიოზულად უშლიდათ ხელს
სრულფასოვნად წარემართათ შემოქმედებითი პროცესი. ჩემი მხრივ დავუმატებ,
რომ უხარისხო ფილმების შექმნისა და სხვა არანაკლები მნიშვნელობის მქონე
ფაქტორი იყო ის, რომ რეჟისორთა ცნობილ სამეულს არანაირი სურვილი არ
ჰქონდა,

შეესწავლა

უცნობი

ქართული

რეალიები

და

როგორც

ვნახეთ,

ინტენსიურად ახორციელებდნენ კულტურულ ექსპანსიას, რისი შედეგიც არის ის
რამდენიმე კინოსუროგატი, რომელთა შესახებაც ზემოთ მოგახსენეთ.
“სამი სიცოცხლე” ანტისემიტიზმის ბრალდებით აკრძალული ფილმია,
ა.უსტიაშვილის სცენარი არ შემორჩენილა. ამიტომ თუ ფილმს შევუდარებთ
გიორგი

წერეთლის

რომანს

“პირველი

ნაბიჯი”,

დავრწმუნდებით,

რომ

ლიტერატურული პირველწყაროს სიუჟეტი საგრძნობლად არის შეცვლილი,
ფილმში არ შევიდა ბევრი ეპიზოდი, რომლებშიც იკვეთებოდა პერსონაჟთა
ხასიათის ფორმირება, ამასთან ამოვარდა რამდენიმე მოქმედი პირი, დაემატა
ზოგიერთი ახალი, რომელთაგან გაამართლა მხოლოდ ერთმა და ამის შესახებ
ქვემოთ მოგახსენებთ.
ფილმის ძირითად თემად რეჟისორმა აქცია სასიყვარულო სამკუთხედი,
აქედანაა ფილმის სათაურიც “სამი სიცოცხლე”, რადგან გ.წერეთლის რომანის
ი.პერესტიანისეულ

ინტერპრეტაციაში

დაუოკებელი

ვნებათაღელვა

სამი

ადამიანის დაღუპვის მიზეზი ხდება...
ფილმში

ბახვა

ფულავა

გამოყვანილია,

როგორც

ფულის,

ოქროს,

ყოვლისშემძლეობაში დარწმუნებული ადამიანი, რომელიც ვაჭრობით დიდ
სიმდიდრეს დააგროვებს, ცხოვრებას მოიწყობს, საყვარელ ქალსაც შეირთავს
ცოლად, მაგრამ ფილმში ესმას კინოსახე ისეა გააზრებული, თავიდანვე იქმნება
შთაბეჭდილება, რომ მისი ბედნიერება დროებითია, ხოლო თავად დასაღუპავად
არის განწირული. ბახვასა და ესმას უბედურების მიზეზი იერემია წარბა ფილმში
გამოყვანილია

ერთგვარ

“საბედისწერო

მამაკაცად”,

რომლის

ავხორცობას,

სიშმაგეს, ვერაგობასა და სისასტიკეს ემსხვერპლა ესმა და შემდეგ ბახვა. ფილმში,
ისევე, როგორც რომანში იერემიამ სასჯელს თავი ვალიდას მეშვეობით დააღწია.
სურათში ვალიდა თავიდანვე გამოყვანილია მაღალი წრის კურტიზან ქალად,
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რომელსაც პოლკოვნიკი ლობოვი ყველა სურვილს უსრულებს. ამ “საბედისწერო
ქალის” დახმარებით სამართალი მარცხდება, ბოროტება კი ზეიმობს და ბოლოს,
სენტიმენტალური მელოდრამისათვის ტიპიური ფინალი: ბახვა ხანჯლით კლავს
მძინარე იერემიას და მისი მკერდიდან გადმოდენილი სისხლით თეთრ ზეწარზე
თითით წერს სანუკვარ სახელს “ესმა”...
“სამ სიცოცხლეში” ყველაფერი ემორჩილება კინოილუსტრაციის პრინციპს,
სამაგალითოდ ავიღოთ ესმას მოტაცების მიზეზი: ეკრანზე ვხედავთ ბახვა
ფულავას სახლის მაკეტს, ვიღაცის ხელები მაკეტს სახურავს ახდის, რომ
მაყურებელმა დაინახოს, რა ხდება სახლში. შემდეგ მაკეტი ასევე სახურავმოხდილ
დეკორაციად გადაიქცევა. მიუხედავად ასეთი ხერხისა, რომლის მიზანია
დაწვრილებით გვიჩვენოს მოტაცების ამბავი, რეჟისორმა ეს საკმარისად არ
მიიჩნია, ცდილობს, წარწერების მეშვეობით აუხსნას მაყურებელს გამოსახულების
შინაარსი და ეკრანზე ჩნდება წარწერა: “უბედურება კი კარზე იყო მომდგარი”.
შემდეგ ვხედავთ მძინარე ბახვას, ამ დროს ოდის აივანზე იერემია წარბა და მისი
მეგობრები მოძვრებიან... შემდეგი გვიჩვენებენ აყეფებულ ძაღლს, რომლის ხმა
სახლის

პატრონს

არ

ესმის.

თავდამსხმელები

დანით

აღებენ

ფანჯარას,

გადაძვრებიან... შემდეგი წარწერა: “მოდით, მათთან ერთად შევიდეთ” (ეს აშკარად
რეჟისორის მიმართვაა მაყურებელისადმი). ამ გზით ის ცდილობს, მოქმედების
პასიურ მხილველად აქციოს მაყურებელი, რომელსაც დაატარებს და საინტერესო
ეპიზოდებს უჩვენებს... აი, ამ დროს ახდის ის ორი ხელი მაკეტს სახურავს და
მაყურებელიც ხედავს დეკორაციაში გათამაშებულ ამბავს. ამ დროს კვლავ ჩნდება
წარწერა: “ესეც მთელი სახლი”. ეკრანზე ჩანს, როგორ შედიან მძინარე ესმას
ოთახში იერემია წარბა და მისი მეგობრები და კვლავ წარწერა: “გაიღვიძე, ბახვა!”
(ამჯერად რეჟისორი პერსონაჟს მიმართავს).
ცხადია,

მთელი

ფილმი

ასე

დეტალურად

ილუსტრირებული

და

კომენტირებული არ არის. მაგრამ რომანის (ისევე, როგორც მოთხრობის)
კინოილუსტრაცია რომ ი.პერესტიანისათვის სათქმელის გამოხატვის ერთადერთი
საშუალება იყო _ ესეც ფაქტია.
ამავე დროს ის არ იცნობს კინოენას, რომელსაც 20-იანი წლების დასაწყისში
ევროპელი

და

ამერიკელი

კინემატოგრაფისტები

ფლობდნენ;

ბუნდოვანი
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წარმოდგენა აქვს მონტაჟზე, პარალელურ და შიდაკადრულ მონტაჟზე, ხედების
მონაცვლეობის დრამატურგიულ მნიშვნელობაზე. ივანე პერესტიანის მიერ კინოსპეციფიკის

ცოდნა

ზედაპირულობით

ხასიათდება.

თუ

იცის

რაიმე,

ეს

რევოლუციამდელი რუსული კინოესთეტიკა და გადაღების ტექნიკაა. ამით შორს
ვერც საბჭოთა პერიოდში წავიდა, ვერ აითვისა საბჭოთა კინოავანგარდის
მონაპოვარი, უბრალოდ, ახლა აქტუალური სხვა თემა იყო და ის ძველი
მხატვრული ხერხებით იღებდა მას.
“სამ სიცოცხლეში” არ არის რევოლუციური და სოციალური ბრძოლის
ეპიზოდები.

გიორგი

წერეთლის

რომანი

ბოლშევიკური

რევოლუციის

პოზიციებზე მდგარი რეჟისორისათვის იმითაც იყო საინტერესო, რომ მწერლის
სიმპათია

არც

გადაგვარებული

არისტოკრატიის

მხარეზეა

და

არც

ახლადფეხადგმული ბურჟუაზიისა (საინტერესოა, რომ ი.პერესტიანი ასეთ
ობიექტურობას ვერ იჩენს და ბახვა ფულავას სახეს ორად ხლეჩს _ ფილმის
პირველ ნახევარში

ის მომხვეჭელი

ბურჟუაა, რომელიც თანადგომას არ

იმსახურებს, მეორე ნახევარში კი _ უსამართლობის მსხვერპლია და რეჟისორი მის
რეაბილიტირებას
რუსეთის

ცდილობს);

რომანის

სამხედრო-ბიუროკრატიული

ავტორი
სისტემის

გვიჩვენებს

მონარქიული

კორუმპირებულობასა

და

გახრწნილობას. ამას დასჯერდა ი.პერესტიანი და, როგორც ჩანს, დასჯერდნენ
კომუნისტი

იდეოლოგებიც.

ამ

თვალსაზრისით

ფილმმა

დააკმაყოფილა

ოფიციოზის კონიუქტურული მოთხოვნები.
ფილმის ეს მხარე კინოკრიტიკამაც შენიშნა:
“კინო-მრეწველობის მიერ აქამდის გამოშვებულ სურათებში მთავარ
მომენტს შეადგენდა სოციალურ-რევოლუციური და ყოფა-ცხოვრების მოტივები.
“სამი სიცოცხლე” კი არის პირველი ცდა “მოცემულ იქნეს ჩვენს ეკრანზე
ფსიქოლოგიურ-სოციალური მხატვრული დრამა”45.
“სამ სიცოცხლეში” მსახიობთა თამაშის მანერა იქცევს ყურადღებას თავისი
შედარებით რეალისტურობით, რაც უდავოდ დადებითი მოვლენა იყო.
ფილმში ერთი მეტად საინტერესო პერსონაჟია _ ებრაელი მაკლერი მეირა.
ის რომანში არ არის, მისი ხასიათის დრამატურგიულ საფუძველს მთლიანად
45

ix. i.xinveli ”sami sicocxle”, Jurnali “CiraRdani”, #22 . gv. 8, 1924 weli.
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შაქრო ბერიშვილი ქმნიდა, ამასთან საკმაოდ ოსტატურადაც. მან გამოძერწა
სითბოთი და იუმორით გაჯერებული სახე ბახვა ფულავას პარტნიორისა და
მეგობრისა, ქართველი ებრაელის მეირასი. ქვემოთ ვნახავთ, თუ როგორ
დააფრთხო რუსეთში კომუნისტი იდეოლოგები კულაშელი ებრაელის შაქრო
ბერიშვილისეულმა ინტერპრეტაციამ.
მრავალი ნაკლი ჰქონდა, მაგრამ “სამი სიცოცხლე” ”სახკინმრეწვის” მაინც
ყველაზე წარმატებული ფილმი იყო. მიუხედავად ამისა, ის მრავალი ფაქტორით
აღმოჩნდა საეჭვო საბჭოთა ცენზორებისათვის და 1924 წლის 9 ოქტომბერს ეგრეთ
წოდებულმა მთავარმა სარეპერტუარო კომიტეტმა აკრძალა ”სამი სიცოცხლის”
დემონსტრირება.

რუსეთის

საბჭოთა

ფედერაციული

სოციალისტური

რესპუბლიკის ფარგლებში.
უნდობლობისა და მიუღებლობის ამ ფაქტმა ქართველებს და მათ შორის
არა მხოლოდ ”სახკინმრეწვის” მესვეურებს, არამედ მმართველი კოლონიურკომუნისტური

რეჟიმის

წარმომადგენელ

“ქართველ

ამხანაგებსაც”

მდგომარეობიდან გამოსავალი მოაძებნინა. ამის თაობაზე წერდა კინორეჟისორი
სიკო

დოლიძე

თავის

პასუხისმგებელმა

პირმა

მოგონებაში:
ებრაელი

“გლავრეპერტუარში”

მეირას

სახეში

რატომღაც

ზოგიერთმა
სურათის

ანტისემიტური ტენდენციები დაინახა და მიზანშეწონილად არ მიიჩნია ფილმის
ეკრანზე

გამოშვება.

”სახკინმრეწვის”

დირექტორმა

გერმანე

გოგიტიძემ

დახმარებისათვის მიმართა საკავშირო ცაკის მდივანს აბელ ენუქიძეს, რომელმაც,
თავის მხრივ, სთხოვა ანატოლი ლუნაჩარსკის, როგორც განათლების სახალხო
კომისარს, ენახა ფილმი “სამი სიცოცხლე” და დახმარებოდა ”სახკინმრეწვს”46.
ა.ლუნაჩარსკი გამოეხმაურა ქართველთა თხოვნას და დაწერა 1924 წლის 29
დეკემბრით

დათარიღებული

წერილი,

რომლის

ასლიც

გაუგზავნა

“მთავარპოლიტგანის” სამმართველოსთან არსებულ კინოს საქმეთა სამხატვრო
საბჭოს”.
ანატოლი ლუნაჩარსკიმ ფილმი ნახა და აკრძალვის მიზეზშიც მშვენივრად
გაერკვა, მაგრამ ცდილობს, არ გაამჟღავნოს და მხოლოდ მინიშნებებს სჯერდება,
ამიტომ თავის წერილში ამასთან დაკავშირებით გამოთქვამს ასეთ მოსაზრებას:
46

ix. siko doliZe, “mogonebebi”. gv. 89, gamomcemloba “xelovneba”, Tbilisi, 1984 weli
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“მე, რა თქმა უნდა, არ ვიცი, რა პოლიტიკურმა მოსაზრებებმა გამოიწვია ასეთი,
მხატვრული და სამეურნეო თვალსაზრისით დაუშვებელი, გადაწყვეტილება,
თუმცა უნდა მივხვედრილიყავი, რადგან დიდი დაკვირვებით გავსინჯე ეს ფილმი
და დარწმუნებული ვარ, რომ იმის გარდა, რაც მე მასში დავინახე, ვერავინ მეტს
ვერ დაინახავდა”. ამ ციტატიდან ნათლად გამოჩნდა, რომ ა.ლუნაჩარსკი
წინააღმდეგია ფილმის აკრძალვისა, ამავე დროს, ცდილობს, არ დაუშვას სურათის
იმგვარი ინტერპრეტაცია, რომ მას რაიმე პოლიტიკური მნიშვნელობა მიენიჭოს.
ამიტომ წერილის დასაწყისში ვრცლად ილაპარაკა “სამი სიცოცხლის” ღირსებასა
და მნიშვნელობაზე: “მე მგონია, გადამეტება არ იქნება იმის თქმა, რომ ცხოვრების
მწარე სინამდვილის, ყოფითი მასალისა და წარმტაცი დრამატიზმის მხრივ,
აგრეთვე კინოტექნიკის თვალსაზრისითაც, ეს ფილმი არამც თუ უტოლდება
საუკეთესო საზღვარგარეთულ ნაწარმოებებს, რომელთაგანაც იგი გამოირჩევა
თავისი რეალიზმით, არამედ შორს იტოვებს უკან მთელ რიგ საბჭოთა
ნაწარმოებებს. ტექნიკის მხრივ საუკეთესო სურათებიც კი: “აელიტა”, “სასახლე და
ციხესიმაგრე”,

“მოსსელპრომის

მეპაპიროსე”

(თუ

ავიღებთ

ყველაზე

განსხვავებულ ჟანრებს) უბრალო დილეტენტობას წარმოადგენენ სურათ “სამ
სიცოცხლესთან” შედარებით, ჯერ მარტო იმ მაღალმხატვრულობის გამო,
რომელიც უსათუოდ ხალხში დიდ წარმატებას მოიპოვებს და რომელიც, როგორც
ჩვენში, ისე საზღვარგარეთ, ჩვენი კინომრეწველობის ცხოველმყოფელობის
სასიქადულო

მოწმობას

წარმოადგენს.

უარყოფითი

აზრის

გამოთქმისას,

განსაკუთრებით კი აკრძალვისას, უნდა მეტი სიფრთხილე გამოეჩინათ, მაგრამ ამ
გარემოებას კიდევ სხვა რამ ემატება”. აქ სსრკ-ს განათლების სახალხო კომისარი
თავად განსაკუთრებული სიფრთხილით ლაპარაკობს იმ მიზეზებზე, რომელთა
გამოც ფილმის აკრძალვა დაუშვებელი იყო: “სურათზე დიდძალი თანხაა
დახარჯული მოკავშირე სახელმწიფოს საბჭოთა საწარმოოს მიერ. სახელმწიფო,
რომელსაც თავისი განსახკომისა და უმაღლესი პარტიული ინსტანციის აზრით,
მიაჩნია, რომ ეს ფილმი ღირსია ყოველმხრივ ფართოდ გავრცელდეს, როგორც ამ
ქვეყნის მრავალსახიერი ყოფისა და ახალი წარსულის სოციალური წყობის
ამსახველი. საბჭოთა საქართველოს არა თუ მხოლოდ მნიშვნელოვანი თანხები
აქვს დახარჯული ამ სურათზე, არამედ, ყველას თვალში ეცემა, თუ რა დიდის
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სიყვარულითაა იგი გაკეთებული, რადგან დიდი არტისტული, რეჟისორული თუ
სხვა სახის შრომაა მასში ჩაყრილი. აგრეთვე გვგონია, რომ სურათი ძალზე
უვარგისიც რომ იყოს პოლიტიკურად, მომჭირნე საბჭოთა მუშაკი, რომელსაც არ
სურს

საბჭოთა

ურთიერთობა

მრეწველობას
ჩამოაგდოს

ზიანი

მაიყენოს,

მოკავშირე

მით

უმეტეს,

სახელმწიფოსთან,

უსიამოვნო

რომლის

მიმართ,

საერთოდ, განსაკუთრებული სიფაქიზეა საჭირო, პირველ ყოვლისა, ეცდება
როგორმე გადაარჩინოს სურათი”.
ციტატა

ყურადღებას

იქცევს

თავისი

დიპლომატიურობით,

როცა

ა.ლუნაჩარსკი ასე თავგამოდებით იცავდა “მოკავშირე სახელმწიფოს” ინტერესებს,
ამას

კოლონიურ-კომუნისტური

დაგროვების

მიზნით

რეჟიმისათვის

აკეთებდა

ანუ

ასე

პოლიტიკური

სჭირდებოდა

მაშინ

ქულების
რუსეთის

კომუნისტურ იმპერიას; ამიტომ იქმნებოდა შთაბეჭდილება, რომ საქართველოს
და ქართველ კომუნისტებს ანგარიშს უწევენ. ა.ლუნაჩარსკის არგუმენტად მოჰყავს
სამეურნეო ხარჯებიც, ერთი სიტყვით, ნემსის ყუნწში ძვრება, რომ თავის მიზანს
მიაღწიოს და აკრძალვა მოხსნას. მისმა მონდომებამ არ უნდა შეგვაცდინოს, ეს არ
ყოფილა ცხოვრების წესის გამოვლენა _ სიტუაციით ნაკარნახევი გამოსავალი იყო
და ეს რომ ასეა, ამას ადასტურებს ხუთი წლის შემდეგ მომხდარი ამბავი: 1929
წელს კომუნისტურმა ცენზურამ აკრძალა კოტე მიქაბერიძის ფილმი “ჩემი ბებია”,
ამ სურათის დასაცავად თავი არავის გამოუდვია, _ ცხადია, არც ანატოლი
ლუნაჩარსკის, მაგრამ “სამი სიცოცხლის” შემთხვევაში ის ძალიან ცდილობდა
ფილმი გადაერჩინა, ამიტომ მსჯელობა ისე წარმართა, რომ სურათის გადაღება
გაემართლებინა, თუმცა ობიექტურობისათვის უნდა ითქვას, რომ ფილმს
კრიტიკულად განიხილავს და პოულობს ოთხ ნაკლს. ამათგან პირველს საბოლოო
ჯამში ფილმის დადებით მხარედ გადააქცევს. ა.ლუნაჩარსკი ამას ასე ახერხებს:
“სურათის მთავარი ნაკლი ის არის, რომ მასში აღებულია ეპოქა, როცა
კლასობრივი ბრძოლა მიმდინარეობდა არა პროლეტარიატსა და ბურჟუაზიას
შორის, არამედ ბურჟუაზიას, განსაკუთრებით კულაკობასა და არისტოკრატიას
შორის,

მართალია,

სცენარის

ავტორი

ყველანაირად

ცდილობს

ფილმის

დასაწყისში ხაზი გაუსვას იმ უარყოფით მხარეებს, რაც თან ახლავს გამდიდრებას,
რის მეოხებითაც გმირმა ფულავამ და მისმა მეგობარმა მეირამ სიმდიდრეს
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მიაღწიეს, მაგრამ შედეგში მაყურებლის მთელ სიმპათიას სწორედ ეს გლეხობიდან
გამოსული ფულავა იპყრობს, რადგან იგი გაუგონარ დევნას განიცდის აზნაურ
წარბასაგან. მერე ისიც ირკვევა, რომ კოლონიზატორები, ამ შემთხვევაში რუსები,
და

მათთან

მჭიდროდ

დაკავშირებული

ადგილობრივი

თავადაზნაურობა,

ერთმანეთს მხარს უჭერენ და ამ გზით აიძულებენ ფულავას, ხელი მიჰყოს
ინდივიდუალურ ტერორს და წარბას თვითნებური მკვლელობა ჩაიდინოს.
თვალში გეცემა, რომ, ვიწრო მიდგომით, ეს თითქოს ჩვენი იდეოლოგია
არაა, რომ არ უნდა გამოგვყავდეს სიმპათიურ გმირად ადამიანი, რომელიც
გამდიდრდა

თავისივე

მოძმეთა

ხარჯზე,

ათასნაირი

თაღლითობისა

და

კომერციული ოინების გზით. ეს დიდი ნაკლი აიხსნება იმით, რომ ფილმს
საფუძვლად უდევს წერეთლის რომანი, რომელიც ამჟამად უკვე სოციალურად
მოძველებულია. საკმაო იქნებოდა, ეს ნაკლი, რომ მაგალითად საგაზეთო
რეცენზიაში აღნიშნულიყო. მარქსისტულმა კრიტიკამ ეს ფილმი თავის ადგილზე
უნდა დააყენოს, მაგრამ, რასაკვირველია, ის ზიანი, რაც მოჰყვება ფულავასადმი
სიმპათიას, რომელიც თუმცა კულაკია, მაგრამ მაინც გლეხობიდან არის
გამოსული და რომელიც კოლონიზატორული ხელისუფლებისა და საკუთარი
თავადაზნაურობის მსხვერპლია, არ შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს. ხოლო
ამასთანავე მას ახლავს რიგი დადებითი მხარეებიც. მართლაც და მთელი სურათი
გამსჭვალულია კოლონიზატორებისადმი სიძულვილით, ამ შემთხვევაში კი
კოლონიზატორებად

გამოდიოდნენ

თვით

ველიკო

რუსები,

ე.ი.

სურათი

პასუხობს იმ მოთხოვნილებებს, რომელსაც აყენებდა ვ.ი.ლენინი, ე.ი. ყოველნაირ
მხილებას ჩვენი საკუთარი იმპერიალიზმისა ახლო წარსულში”.
ა.ლუნაჩარსკის წერილის ზემოთ მოყვანილი ციტატა იდეოლოგიური
მოთხოვნილებით გამოწვეული დემაგოგიის კარგი მაგალითია. ა.ლუნაჩარსკი
აღიარებს, რომ იმ დროის თავისებურებასთან მიმართებაში, როცა “სამი
სიცოცხლე” გადაიღეს, გიორგი წერეთლის რომანი სოციალურად აქტუალური
აღარ

იყო,

რადგან

არისტოკრატიას

აღარ

შორის,

ასებობდა
ახლა

დაპირისპირება

ბურჟუაზიასა

კოლონიურ-კომუნისტური

და

რეჟიმი

უპირისპირდებოდა და ანადგურებდა ორივე კლასს. მაგრამ ა.ლუნაჩარსკი აქაც
პოულობს გამოსავალს, იშველიებს ლენინის მოთხოვნებს წარსულის კრიტიკის
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თაობაზე და საგანგებოდ აღნიშნავს იმ კრიტიკულ პათოსს, რითაც ფილმში ძველი
დროა ასახული. ამრიგად, ის, რაც შეიძლება ფილმის მინუსი ყოფილიყო, მის
პლუსად იქცა...
ასეთი გახლავთ ა.ლუნაჩარსკის მიერ გამოთქმული პირველი შენიშვნის
ხასიათი. მის მიერ დასახელებული ფილმის ბოლო ორი ნაკლი მცირედ
მნიშვნელოვან კატეგორიას შეიძლება მიეკუთვნოს. ამათგან ერთი ეხება ფილმის
წარწერებს, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო გ.წერეთლის რომანთან, არც
ა.უსტიაშვილის სცენართან და ი.პერესტიანის შემოქმედების ნაყოფს წარმოადგენს
და ა.ლუნაჩარსკის მთლად გონებამახვილური არ სჩვენებია. ამას გარდა,
ა.ლუნაჩარსკი ჩაუფიქრებია ფილმის მეტრაჟს _ 12 ნაწილი ანუ ორი საათი
ეკრანული დროისა, _ თუმცა ასეთი ხანგრძლივობა რაიმე განსაკუთრებულ
მოვლენად არ მიუჩნევია და ფილმის შემოკლების საკითხისათვის პრინციპული
მნიშვნელობა არ მიუნიჭებია.
ასე, რომ, სსრკ განათლების სახალხო კომისრის მიერ აღმოჩენილ
ნაკლთაგან არც პირველი, არც მესამე და არც მეოთხე არ შეიცავს რაიმე ისეთ
თვისებას,

რის

გამოც

ფილმი

შეიძლებოდა

აეკრძალათ;

ამიტომ

მთელი

ყურადღება ბუნებრივად მიეპყრო ე.წ. მეორე ნაკლს, რის შესახებ მსჯელობისასაც
ანატოლი ლუნაჩარსკი მისდაუნებურად ამჟღავნებს “სამი სიცოცხლის” აკრძალვის
აქამდე დაფარულ მიზეზს: “სურათის მეორე ნაკლია ზერელე, ვოდევილური
კომიზმი, რომელიც უკავშირდება პირველ რიგში ებრაელ მეირას ნამდვილად
სასაცილო ფიგურას. გაცილებით უკეთესი იქნებოდა ის, რომ წამდუწუმ არ
ეჯახებოდეს წყლით სავსე ვედროებს, არ ეცემოდეს ყოველ უადგილო ადგილას.
ზოგიერთი

მასთან

დაკავშირებული

“ეფექტები”

შესაძლებელია

სულ

ამოვარდნილიყო, მაგრამ ამის გამო, რომ ფილმს რაღაც პოლიტიკური მინუსი
მივაწეროთ, რასაკვირველია, შეუძლებელია. ბოლოს და ბოლოს ეს ებრაელი
ძალიან გულთბილად არის მოცემული და ღრმა სიმპათიას და შებრალებას იწვევს.
დიახ,

იგი

წვრილი

ვაჭარია,

ცდილობს

ყოველგვარი

სპეკულაციებით

გამდიდრდეს, იგი უაღრესად სამოქალაქო ტიპია, ცუდად ზის ცხენზე, ცუდი
მსროლელია, ყოველივე ამის გამო, ცოტა არ იყოს, სასაცილოდ გამოიყურება მთის
ხალხის ფონზე, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ მეირა გულკეთილია, რომ
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იგი

მთლად

შეუყვარდა,

გადაჰყვა
რომ

თავის

ცხოვრობს

მეგობარ
მისი

ფულავას,

რომელიც

ბედნიერებით,

ღრმად

ნამდვილად

განიცდის

მის

უბედურებას. მთელი მისი ფიგურა მოცემულია წრფელი, გულთბილი იუმორით.
თუ ასეთი მოდგმა ანტისემიტიზმად ჩაითვლებოდა, მაშინ პირდაპირ უნდა
ითქვას, რომ თქვენი მიზეზიანობა ამ მხრივ ჰერკულესის სვეტებს აღწევს. ამ
დიდებული ფილმის აკრძალვა მხოლოდ იმიტომ, რომ მასში უშნო ებრაელია
გამოყვანილი, რასაკვირველია, არავის მოუვა თავში”47.
მაშ ასე, რუსმა ებრაელებმა “სამ სიცოცხლეში” მაკლერ მეირას კომიკური
პერსონაჟის

სახით

ანტისემიტიზმის

ანტისემიტიზმის

მაძიებლობას

თავისი

გამოვლენა
მიზეზიც

დაინახეს.

ჰქონდა:

მათგან

მონარქისტულ

რუსეთში ჰყვაოდა ანტისემიტიზმი, ამიტომ ბოლშევიკურ რევოლუციას უამრავმა
ებრაელმა დაუჭირა მხარი. გაუსაძლისი ეროვნული ჩაგვრის პირობებში “ერთა
თვითგამორკვევის” შესახებ ბოლშევიკური თეზისი მათთვის ნამდვილი ხსნა იყო,
შესაბამისად ისინი აქტიურობდნენ რევოლუციური მოძრაობის დროს და
რუსეთის

ახალი

კომუნისტური

იმპერიის

ე.წ.

სსრკ-ს

პარტიულ

და

ბიუროკრატიულ იერარქიაში უამრავმა ებრაელმა დაიკავა თანამდებობა (მარტო
ის რად ღირს, რომ ლენინის ცნობილი თანამებრძოლები: ტროცკი, ზინოვიევი,
კამენევი ებრაელები იყვნენ). ებრაელთა ეს მრავალრიცხოვანი და პოლიტიკურად
აქტიური მასა მძაფრად რეაგირებდა ყველაფერზე, რაც, მისი აზრით, შეიძლება
ანტისემიტიზმის

გამოვლინება

ყოფილიყო,

ამიტომ

სრულიად

არ

არის

გამორიცხული, რომ ებრაელი მეირას _ უვნებელი, სასცილო, გულკეთილი
ადამიანის _ ეკრანული სახე. შეურაცხყოფასა და მასხრად აგდებას მიჩვეულ რუს
ებრაელებს ებრაელთა დაცინვად თუ რაღაც ამის მსგავსად მიეღოთ. და თუ ეს ასე
მოხდა,

მხოლოდ

იმიტომ,

რომ

რუსმა

ებრაელებმა

ვერ

გაიგეს

ის

დამოკიდებულება, რაც საქართველოში იყო ქართველი ებრაელებისადმი. სწორედ
ამ დამოკიდებულებიდან შეიქმნა მეირა მაკლერის (რომელსაც უამრავი რეალური
პროტოტიპი ჰყავდა ქართველ ებრაელთა შორის) კინოსახე, რომლის თაობაზე
ივანე პერესტიანი თავის მოგონებათა წიგნში ასე წერს: “რომელიღაცა თავისუფალ

47

ix. a.v.lunaCarskis werili kinosuraT ”sami sicocxlis” Sesaxeb, Jur. ”sabWoTa xelovneba” 1962w. #10. gv.
57-59
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წუთს ჩემმა ადმინისტრატორმა, შემდგომში კინორეჟისორმა შაქრო ბერიშვილმა
გვერდით გამიყვანა:
_ ივანე ნიკოლაევიჩ, ხომ არ შეიძლება, რომ მე წავიმუშაო რომელიმე
ეპიზოდში?
მე მას შევხედე.
_ ახლავე გსურთ? აქ მაკლერის შეპარება შეიძლება, ასეთი ქართველი
ებრაელისა _ შლაპიანის?
_ დიახ, დიახ.
როცა

შაქრო

ნახევარი

საათის

შემდეგ

გამოჩნდა,

გადაცმული

და

სანახევროდ გრიმგაკეთებული, მე მახსოვს, რომ მისი სახე ძალიან მომეწონა.
ეს გადაღება ჩვენ უახლოეს მეოთხედ საათში დავამთავრეთ, შემდეგ კი
ერთმანეთს მიეწყო სამუშაო დღეები. ერთხელ, შემდგომი ობიექტის გადაღების
წინ, გემბანზე, დილით შაქროსთან ადმინისტრაციულ საკითხებზე საუბრისას,
გამახსენდა მისი როლი და მისდა გასახარად შევთავაზე:
_ თუ გსურთ, თქვენც გადაიცვით.
აი, ასე გაჩნდა ფილმში ორგანულად შემოსული ებრაელი მეირას ნიჭიერად
ნათამაშევი როლი, რომლის შესახებაც რომანში მინიშნებული არ არის.
აი, რას ნიშნავს მსახიობი რეჟისორისათვის. მე არავითარ შემთხვევაში
არავითარი საბაბით არ დავიწყებ ჩემი საქციელის კანონზომიერების მტკიცებას
არც ავტორის მიმართ და არც შემოქმედებითი ხაზით; მაგრამ, შემთხვევის
უჩვეულო ხასიათი და მისი რეზულტატი ისეთი იყო, რომ, მე მგონია, ღირს მასზე
ლაპარაკი.
როლი ჩვენი ავანაზღაურეთ, როგორც ”გაუთვალისწინებელი ხარჯები”.
”ფილმის გამოსვლიდან დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ, მოსკოვში
მგზავრობისას, მე გამოველაპარაკე მეზობელი კუპის მგზავრს, ასე ორმოცი წლის
მეტად ელეგანტურ მამაკაცს. გამოირკვა, რომ ის საფრანგეთში ჩვენი საელჩოს
ერთ-ერთი მრჩეველი იყო და მოვისმინე მისგან გამაოგნებელი ფრაზა:
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_

იცით,

“სამი

სიცოცხლიდან”

თქვენი

ებრაელისათვის

უნდა

გადაგკოცნოთო”48.
რატომ უნდა გადაეკოცნა ივანე პერესტიანი იმ კინოსახისათვის, შაქრო
ბერიშვილმა რომ შექმნა, ჩემთვის გაუგებარია, თუმცა ისიც ცხადია, რომ იმ
დიპლომატისათვის,

რომელმაც

მეირას

კინოსახეში

ებრაელებისადმი

თანაგრძნობა დაინახა, ფილმის ავტორი რეჟისორი იყო და ბუნებრივია, მას
უხდიდა მადლობას.
“სამ სიცხოცხლესთან” დაკავშირებულმა ამბავმა ნათელყო რუსული და
ქართული ეთნოკულტურული ტრადიციების ისეთი განსხვავებულობა, რომელიც
სერიოზულად უშლიდა ხელს “კულტურათა დიალოგის” წარმართვას. ამ
კონკრეტულ შემთხვევაში ეს შეეხება “ებრაელთა საკითხს”: ქართულ-ებრაულ
ურთიერთობათა ხასიათი რადიკალურად განსხვავდებოდა რუსულ-ებრაული
ურთიერთობებისაგან, ამიტომაც გამოიწვია შ.ბერიშვილის კინოგმირმა ასეთი
არაადეკვატური რეაქცია რუსეთში რუს ებრაელებს შორის.
ა.ლუნაჩარსკის ჩარევის შემდეგ 1925 წლის 25 იანვარს ნებადართული იქნა
“სამი

სიცოცხლის”

დემონსტრირება

საკავშირო

ეკრანზე,

თუმცა

ფილმმა

მცირეოდენი ცვლილებები განიცადა: ამოიღეს ზოგიერთი ეპიზოდი და შეამცირეს
წარწერები...

48

ix. И.Перестиани ”75 Лет Жизни в Искусстве”, издательство «Искусство», Москва 1962г. gv. 328

77

”ნათელა”
ფსევდოისტორიული ფილმი “ნათელა” გადაიღეს 1926 წელს. მისი
სცენარის ავტორები არიან: შ.შიშმარევი და ა.ბეკ-ნაზაროვი. რეჟისორია ა.ბეკნაზაროვი.
ფილმს ერთი შეხედვით საფუძვლად დაედო ნამდვილი ამბავი, კერძოდ,
1857 წელს სამეგრელოში მომხდარი გლეხთა აჯანყება მჭედელი უტუ მიქავას
ხელმძღვანელობით. ამ ფილმში სინამდვილისადმი ისეთივე დამოკიდებულებაა,
როგორიც ლიტერატურული კლასიკის კინოილუსტრირების დროს: არავითარი
მნიშვნელობა არ ენიჭებოდა ყოფის ზუსტად გადმოცემას, ხოლო ავტორთა
სურვილისამებრ ინტერპრეტირებული ფაქტები და მოვლენები თავისებურ
მასალად უნდა ქცეულიყო ეგზოტიკურ თემაზე (ქართველთა წარსული ცხოვრება)
შექმნილი სენტიმენტალური მელოდრამისათვის.
“ნათელა” ”სახკინმრეწვის” მიერ გადაღებული კიდევ ერთი ფსევდოეთნოგრაფიულ-ორიენტალისტური ფილმია, ამასთან სხვებზე ბევრად უფრო
მდარე, რადგან “ორიგინალური” სცენარის მიხედვით იქნა დადგმული. თავად
განსაჯეთ: თუ ალექსანდრე ყაზბეგის, დანიელ ჭონქაძის და გიორგი წერეთლის
ქმნილებებმა ანუ ქართულმა კლასიკამ ვერ აიძულა უცხოელი რეჟისორები
პატივი ეცათ ქართული რეალიებისათვის, ადვილი წარმოსადგენია, რამდენ
თავისუფლებას მისცემდა შ.შიშმარევის სცენარი სცენარისავე თანაავტორი
რეჟისორის “ფანტაზიას”, ამიტომ ა.ბეკ-ნაზაროვი ხაზგასმულად დაუდევრად
მოექცა ისტორიულ ჭეშმარიტებას და ამ თვალსაზრისით ი.პერესტიანსაც
გადააჭარბა და ვ.ბარსკისაც...
ა.ბეკ-ნაზაროვმა განახორციელა კინოილუსტრაცია შ.შიშმარევის მიერ
შეთხზული

ამბისა:

XIX

საუკუნის

შუახნების

დასავლეთ

საქართველო,

სამეგრელო. აქ ცხოვრობს ცნობილი მჭედელი უტუ მიქავა, მასთან არიან და
მუშაობენ თანაშემწე ჯონდო და შეგირდი ხითი. ჯონდოს უყვარს მიქავას და
ნათელა. შავ დღეში არიან სამეგრელოს მთავრის სასახლის მშენებლობაზე
გარეკილი გლეხები. მათ შორისაა ჯონდოც, მას გლეხების გამოქომაგებისათვის
შეიპყრობენ და დილეგში ჩააგდებენ. იწყება ხარკის აკრეფა; დადიანის მოხელეები
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იჭერენ და აგროვებენ ლამაზ ქალებს აღმოსავლეთის ბაზარზე გასაყიდად. ისინი
ნათელასაც შეიპყრობენ. გლეხები უტუ მიქავას მეთაურობით აჯანყდებიან. მიქავა
დის დახსნას ცდილობს, მაგრამ ის უკვე გაუყიდიათ. შემდეგ ჩვენ ვხედავთ,
როგორ მოჰყავთ ნათელა თურქებს გემით, შემდეგ ქარავნით უდაბნოში.
უდაბნოში ნათელა გაქცევას ცდილობს, მაგრამ შეიპყრობენ და ქაიროს ბაზარზე
გაყიდიან. იქ მას ომარ-ფაშა იყიდის. ამ დროს იწყება ყირიმის ომი და ომარ-ფაშა
სამეგრელოს შემოესევა, თან ნათელას წაიყვანს. ზანგი ბიჭის დახმარებით ნათელა
გარბის თურქთა ბანაკიდან, ტყვედ ჩავარდნილ ჯონდოსაც გაათავისუფლებს და
მასთან ერთად აჯანყებულებთან მიდის. ფილმი გლეხთა აჯანყებით მთავრდება.
ასეთი გახლავთ ეს თითქოს ისტორიულ ფაქტზე აგებული ამბავი,
რომელშიც ისტორიული სიმართლის ნასახიც არ არის. ამას ადასტურებს
კონკრეტული ფაქტიც: სამეგრელოში გლეხთა აჯანყება მოხდა ყირიმის ომის
შემდეგ და

არა

მანამდე, მაგრამ შ.შიშმარევს

და

ა.ბეკ-ნაზაროვს

ასეთი

“წვრილმანები” ნაკლებად აინტერესებდათ... სამაგიეროდ ფილმში უხვადაა
ფსევდოეთნოგრაფიულ-ორიენტალისტური სურათებისათვის დამახასიათებელი
სტერეოტიპები და ეგზოტიკა. ამის მეშვეობით გაცხადდა ის, რა აინტერესებდათ
ფილმის ავტორებს: კლასობრივი დაპირისპირების ეპიზოდების წარმოდგენა
აღმოსავლური ყოფის სცენების ფონზე... ფილმში ნაჩვენები ეკატერინე დადიანი,
თავადები და ზედამხედველები ისეთი მხეცები არიან, რომ მათ ანტიგლეხურ
ქმედებებს

ელემენტარული

ლოგიკა

არ

გააჩნია.

იმდენი

“სოციალური

უსამართლობის” ამსახველი ეპიზოდია ნაჩვენები, რომ მეტისმეტად მომთხოვნ
“იდეოლოგიური ფრონტის” ბიუროკრატებსაც ნამდვილად დააკმაყოფილებდა და
ამით, როგორც ყოველთვის, პასუხობდა ოფიციალურ კინოკონიუნქტურას.
ყველაფერი ეს გაკეთდა ჩვენი ისტორიის გაყალბების ხარჯზე; რაც შეეხება
ეგზოტიკით გატაცებას, ესეც კონიუნქტურა იყო და “კავკასიური ეგზოტიკის”
მაძიებელი რუსი მაყურებლის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას ისახავდა
მიზნად, რაც მიიღწეოდა ქართული და აღმოსავლური ყოფის მეტისმეტად
ზერელე და ტენდენციური ასახვით.
გაოცებას იწვევს ფილმის სცენარისტისა და რეჟისორის ფანტაზიის
სიმწირე: საქართველო მათთვის გულქვა თავადები და მეამბოხე გლეხებია.

79

აღმოსავლეთი

კი

ჰარამხანა,

მონათა

ბაზრები,

აქლემების

ქარავანი,

ბუტაფორიული გველებით ცეკვა და ა.შ.
ნაჩვენები

ამბავი

არც

ისტორიული

ჭეშმარიტების

შემცველია,

არც

ეთნოგრაფიული სიმართლისა და მხატვრული გააზრების თვალსაზრისითაც
მეტად სუსტია, რადგან საქმე გვაქვს უბრალოდ არაპროფესიულ ნამუშევრებთან.
“მამის

მკვლელზე”

მუშაობისას

რეჟისორს

შველოდა

ლიტერატურული

პირველწყაროს ღირსებები, რამაც მეტნაკლებად გადაფარა მისი შემოქმედებითი
უუნარობა... ”ნათელას” შემთხვევაში კი შ.შიშმარევის სცენარი მას ფარად ვერ
გამოადგებოდა, შესაბამისად, გამოჩნდა, რომ ა.ბეკ-ნაზაროვს, თავად მსახიობს (ის
თავდაპირველად ცირკში მუშაობდა, მერე რევოლუციამდელი რუსული კინოს
მსახიობი გახდა), გაუჭირდა მსახობებთან მუშაობა; მათი თამაშის ზედაპირული,
ხაზგასმული თეატრალური მანერა მეტყველებს რეჟისორის მიერ მიცემული
დავალებების ხასიათზე. თავისი კოლეგების (ი.პერესტიანი და ვ.ბარსკი) მსგავსად
ა.ბეკ-ნაზაროვის

ფილმის გადაღების

მხატვრული

ტექნიკა პრიმიტიულია.

კინოაპარატი არსებითად უძრავად დგას. ცუდად არის აგებული კადრის
კომპოზიცია, რეჟისორმა არ იცის შიდაკადრული მონტაჟი და საერთოდ მონტაჟზე
მეტად

ბუნდოვანი

წარმოდგენა

შეწებებული
”აღმოსავლეთში”

აქვს:

ერთმანეთთან

მექანიკურად

საქართველოსა
განვითარებული

ნათელას

თავგადასავლის

არის
და

ამსახველი

კადრები... ამას გარდა, ყურადღებას იქცევს დეკორაციების ბუტაფორიულობა,
ფილმში მოცეკვავე ”გველები” მავთულისა და ქაღალდისგანაა გაკეთებული და
დანახვისთანავე სიცილს იწვევს, რაც აძლიერებს ნაჩვენები ამბის სიყალბის
შეგრძნებას. ამასთან გამაღიზიანებელია, რომ ა.ბეკ-ნაზაროვი ცდილობს, მიბაძოს
ევროპულ და ამერიკულ სათავგადასავლო ფილმებს, მაგრამ ამას ვერ ახერხებს,
რადგან ჟანრის კანონები არ იცის და მეტად მდარე, დუნე ტემპო-რიტმისა და
ყალბი ფსიქოლოგიზმის მქონე მიბაძვა გამოუდის.
ა.ბეკ-ნაზაროვის ეს ფილმი მკაცრად იქნა გაკრიტიკებული პრესაში:
“სურათი წარმოადგენს ცალკე ეპიზოდების არაორგანიზებულ დაკავშირებას და
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მოკლებულია

მთლიანობას.

თვით

მოქმედებას

აკლია

თანდათანობით

გამძაფრება, მიმდინარეობს მოდუნებულად და არ იტაცებს მაყურებელს”49.
ს.ვალერინი, განმარტავდა რა ფილმის ფსევდო რევოლუციურ ხასიათს,
წერდა: “მაგრამ ეს, არსებითად, მხოლოდ აუცილებელი “რევოლუციური”
გარნირია, რომლითაც დაფარულია საოპერო-საბალეტო სიუჟეტი”50.
შეფასებისას ნაკლებად ცინიკური, მაგრამ არანაკლებ გულახდილია ს.ვენი,
როცა წერს:
“მესამე ფილმმა “ნათელა” მოიტანა ახალი იმედგაცრუება. ერთის მხრივ _
თითქოს

წინგადადგმული

თვალსაზრისით,

მაგრამ

ნაბიჯია

ნატურალური

ინსცენირებული

ოპერის

მასალის
_

გადაღების

თეატრალურობით

მოწოდებული მასალისა, ჰარამხანათა ფუფუნება, ბუტაფორიული გველები,
მოცეკვავე ოდოლესკები, მკვლელობები და ნატო ვაჩნაძის პირველი პლანები _
გვაიძულებენ

ჩავწეროთ

ბეკ-ნაზაროვის

სახელი

ძველი

კინემატოგრაფიის

ვეტერანთა სიაში”51.
ა.ბეკ-ნაზაროვი თავადაც კარგად გრძნობდა თავისი, როგორც რეჟისორის,
უსუსურობას და გადაწყვეტილებას შ.შიშმარევის უბადრუკი სცენარის მიხედვით
ფილმის დადგმის თაობაზე ასე ამართლებდა:
“ასეთი სიუჟეტი საშუალებას მაძლევდა შემექმნა “საკასო” ფილმი და
გადავწყვიტე ჭკუისათვის ძალის დაუტანებლად, უმცირესი დანახარჯებით
დამედგა თავიდანვე ეგზოტიკური, ორიენტალისტური სურათი. ამ სამუშაოს
დროს მე სრულიად გადავუხადე ხარკი აღმოსავლეთზე ადრე გამოშვებული
ფილმების “ესთეტიკას”, ისეთების, როგორიც არის “ქალწულის კოშკის ლეგენდა”
და “სიკვდილის მინარეთი”. ფილმის ძირითადი იდეა
წინააღმდეგ

გლეხთა

აჯანყება

_

ჩაიკარგა

_ ფეოდალების

მაყურებელთა

გარკვეული

ნაწილისათვის მიმზიდველი ჰარამხანის სცენებში. ჩემში მხატვარს “კომერსანტმა”
სძლია52.

49

ix. v.w. ”naTela”, gazeTi “komunisti”, 1926 weli, 1 aprili (misi savaraudo avtori vano wulukiZe unda iyos
ix. С.Валерин “Натела”, газета “Известия”, #82, 10 Апреля, 1926 г.
51
ix. Венс. А.Бек-Назаров. М. – Л. 1927г
52
ix. А.Бек-Назаров “Записки актера и кинорежиссора”, издательство “Искусство”, Москва, 1965 г. gv.
115-116
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ა.ბეკ-ნაზაროვის

ეს

თავის

მართლება

სერიოზული

შემოქმედებითი

წარუმატებლობის ნაგვიანები აღიარებაა.
არშემდგარ

“კულტურათა

დიალოგს” ანუ

შემოქმედებით

ცენზურას

განაპირობებდა არა მხოლოდ რევოლუციამდელი რუსული კინოესთეტიკისადმი
ერთგულება, არამედ აგრეთვე ისეთი სუბიექტური ფაქტორი, როგორიც არის
ერთმანეთის

შემოქმედებისადმი

გამოვლენილი

არაკოლეგიალობა,

უპატივცემულო დამოკიდებულება. ეს კარგად გამოჩნდა ამო ბეკ-ნაზაროვის
მოგონებათა წიგნში, კერძოდ, იმ თავში, რომელშიც “სურამის ციხის” გადაღებაზეა
ლაპარაკი. ამ ფილმში მოგონებათა ავტორმა დურმიშხანი განასახიერა: “სურამის
ციხე” _ ასეთია ამ ფილმის სახელწოდება. მასში ვითამაშე ჩემი უკანასკნელი
როლი. თავიდან ყველაფერი კარგად მიდიოდა და რეჟისორიც კმაყოფილი იყო
ჩემით, მაგრამ ფინალურ სცენაში, როცა ჩემი გმირი გაიგებს, რომ მისი ვაჟიშვილი
სურამის ციხეში ჩაატანეს, რატომღაც გამეცინა, დიდხანს ვიცინე და შემდეგ
როგორც კი კამერის წინ დამაყენებდნენ, ყოველთვის მეცინებოდა. პერესტიანი
საგონებელში ჩავარდა.
_ ამო ივანეს ძევ, რა გაცინებთ, როცა მწარედ უნდა ტიროდეთ! ვეღარ
გაიგეთ, თქვენი ვაჟიშვლი ცოცხლად ჩაატანეს კედელში!
მთელი ძალით ვცდილობდი თავი შემეკავებინა, მაგრამ მაინც მეღიმებოდა.
პერესტიანი გაბრაზდა.
_ ამო ივანეს ძევ, თქვენ კინოსექციის გამგე და წარმოების დირექტორი
ხართ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ შეგიძლიათ ის გააკეთოთ, რაც
მოგეპრიანებათ. შეიგნეთ, სასაცილო აქ არაფერია! თქვენ გინდათ, რომ თქვენი
სცენები სხვა მსახიობით გადავიღო?
ის სახუმაროდ არ იყო გაბრაზებული. თავის მოთოკვა შევძელი და როგორც
იქნა სცენა ბოლომდე მივიყვანე”53.
იმ სცენაში სასაცილო ნამდვლად არაფერი იყო. ამასთან, ა.ბეკ-ნაზაროვს
ოთხ ათეულ ფილმში ჰქონდა ნათამაშები და მათში ბევრი მიამიტური სცენა და

53

ix. А.Бек-Назаров “Записки актера и кинорежиссора”, издательство “Исскусство”, Москва, 1965г. gv.
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ეპიზოდი იყო, მაგრამ მის მოგონებაში არსად წერია, რომ რომელიმე მათგანის
გადაღებისას ისტერიული სიცილი ასტეხოდეს.
”სახკინმრეწვის”

კინოსტუდიაში

შექმნილი

ატმოსფერო

ანუ

კინემატოგრაფიული ხალტურის წარმოება, და აქედან მომდინარე, არანაირი
პასუხსმგებლობა გადასაღები მასალისადმი, ბუნებრივია, ბადებდა უპატივცემლო
დამოკიდებულებას
ლიტერატურული

როგორც

ქართული

კლასიკისადმი,

_

კულტურის,

ასევე

_

ამ

კოლეგებისადმი,

შემთხვევაში
ზოგადად

იმ

შემოქმედებითი პროცესისადმი, რომლის მონაწლეც იყო.
მოგვიანებით ა.ბეკ-ნაზაროვი თავს ასე იმართლებდა: “ბევრ ჩვენგანს
ადვილად მისაწვდომად გვესახებოდა ეროვნული მასალის ეგზოტიკურ პლანში
გადაწყვეტა, ამით თითქოს ხარკს ვუხდიდით ეროვნულ თემატიკას, რადგან
ვაკმაყოფილებდით ხელმძღვანელობისა და კინოორგანიზაციების მოთხოვნას
საკასო სურათების შექმნის თაობაზე”54.
არშემდგარმა

“კულტურათა

დიალოგმა”

და

არაპროფესონალიზმის

გამოვლენამ ზემოხსენებული რეჟისორების მიერ ჯერ შემოქმედებითი ცენზურა
დაამკვიდრა ქართულ კინოში, შემდეგ კი გარკვეული საბაბი მისცა საბჭოთა
კინოცენზურას, აეკრძალათ სახიობითი კინო.
20-იანი წლების შუა ხანებში კომუნისტმა იდეოლოგებმა რეჟიმისთვის
სერიოზულ საფრთხედ მიიჩნიეს სახიობითი ფილმების თემატურ-ჟანრული
მრავალფეროვნება...

ასეთი

ხასიათის

ფილმებზე

ცენზურა

ერთბაშად

არ

დაუწესებიათ, _ ჯერ დაიწყო საზოგადოების იდეოლოგიური მომზადება, რაც ამ
თემაზე კრიტიკული წერილების მომრავლებაში გამოიხატა. ეს ტენდენცია
შეინიშნება
რომანული

“ხაზ-პუშისადმი”
ფაბულა,

მიძღვნილ

როგორც

რეცენზიაშიც:

ერთადერთი

“ნაზაროვმა

საშუალება

უარყო

კინოფილმის

შექმნისათვის. წინააღმდეგ (ამისა. პ.ი.), მან ყურადღების ცენტრი გადაიტანა
სოციალ

ჯგუფების

ურთიერთ

დამოკიდებულებაზე,

ყოფა-ცხოვრების

დეტალებზე ფაბულური ფანტაზიის მაგივრად. სხვათაშორის ეს ტენდენციები მას

54

ix. А.Бек-Назаров “Национальное кино в СССР”, Гос киноиздат. Москва, 1940г. gv. 76

83

“ზარეში” და “ნამუსშიც” ეტყობა. ნაზაროვი თავს ანებებს პიროვნულ დრამატულ
კოლიზიებს და მოძრაობაში მოჰყავს საზოგადოებრივი ჯგუფები”55.
მივაქცოთ ყურადღება იმას, რას უთვლის დადებით ქმედებად კრიტიკოსი
რეჟისორს; პირველი ეს “რომანული ფაბულის” ანუ სასიყვარულო ისტორიის
არქონაა; მეორე: _ პიროვნულ ინტერესებთან შედარებით საზოგადოებრივი
ინტერესებისათვის უპირატესობის მინიჭება. დიახ, დადებითად უთვლის და
ამით ის ეწინააღმდეგება დრამატურგიის კანონებს, რადგან სასიყვარულო
ისტორია სულაც არ უშლის სოციალური პრობლემის წარმოჩენას, შეიძლება მის
ფონზეც

განვითარდეს

და

პირიქით:

სოციალური

კონფლიქტი

შეიძლება

სასიყვარულო ისტორიის ფონად იქცეს. ასე, რომ, ორივე ეს კინოჟანრი
ურთიერთთავსებადია და მათი ერთმანეთთან დაპირისპირება მკითხველს
შეიძლება კრიტიკოს ვანო მაჭავარიანის ახირებად მოჩვენებოდა, რომ ეს
ყველაფერი
ყოფილიყო,

სახელმწიფოს
ისევე,

იდეოლოგიური

როგორც

პოლიტიკის

პიროვნულ

გამოხატულება

ინტერესებთან

არ

შედარებით.

საზოგადოებრვი ინტერესებისათვის უპირატესობის მინიჭება, რასაც შემდგომ
დაეფუძნება შემოქმედებითი პრინციპი “მასა, როგორც კოლექტიური გმირი”. ამ
თეორიის საფუძველი მომდინარეობს თავად ბოლშევიკური რეჟიმის არსიდან _
კომუნისტები კლავდნენ პიროვნულ საწყისს ადამიანში და მას მასის, კოლექტივის
ნაწილად მიიჩნევდნენ. 20-იანი წლების შუახანებიდან ამ თეორიამ სხვა
დანიშნულებაც შეიძინა. კერძოდ, მოიაზრებოდა ერთგვარ ალტერნატივად
ბურჟუაზიული კინოესთეტიკისა, რომელშიც მთავარი ინდვიდი იყო. მაგრამ,
რამდენიმე ნიჭიერმა რეჟისორმა, მაგალითად, ს.ეიზენშტეინმა რუსულ და
ნ.შენგელაიამ ქართულ კინოში შეძლეს, მათ პერსონაჟებს ჰქონოდათ და
შეენარჩუნებინათ ინდივიდუალობა... ამ წლებში დამკვიდრდა კიდევ ერთი
თეორიული ხასიათის სიახლე, რომელიც სახიობით ფილმს დოკუმენტურს
უპირისპირებდა...
ვიდრე ამ დაპირისპრების მიზეზებს წარმოვაჩენდეთ, რამდენიმე სიტყვით
შევეხები ჟანრული კინოს მნიშვნელობას.

55

ix. “v.m-ni” (vano maWavariani) “namdvili aRmosavleTi ekranze”, gaz. “komunisti”, 1928w. 17 marti
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რეჟისორთა ცნობილი სამეულის მიერ ისეთი ჟანრების უადგილოდ და
უნიჭოდ გამოყენებამ, როგორიც არის სენტიმენტური მელოდრამა, უბრალოდ
მელოდრამა, დეტექტური და სათავგადასავლო ფილმები და ამ უნიჭობის
საყოველთაო კრიტიკამ არ უნდა შექმნას მაყურებელთა მიერ ზემოხსენებული
ჟანრების მიუღებლობის შთაბეჭდილება. ყველა ეს ჟანრი იმიტომ დამკვიდრდა
კინოში, რომ ყოველთვს დიდი იყო მათდამი მაყურებლის ინტერესი. ეს ეხება
როგორც

უცხოური

წარმოების

ფილმებს,

ასევე,

ცხადია,

განსახკომის

კინოსექციისა და “სახკინმრეწვის” ფილმებს, რომლებიც, მიუხედავად აშკარა
მხატვრული უსუსურობისა, საზღვარგარეთაც კი იყიდებოდა...
ინტელექტუალები

ამ

სურათებს

ნახულობდნენ,

სერიოზულად

ღიზიანდებოდნენ და ეს დამოკიდებულება გამოხატულია გაზეთ “კომუნისტში”
გამოქვეყნებულ სტატიაში “კინომრეწველობის ამოცანები ჩვენში”.
“სამწუხაროდ, ჩვენი კინომრეწველობა ზოგჯერ დიდ შეცდომებს უშვებს
ჩვენს ფილმებში, მათ უმრავლესობაში ორი დამახასიათებელი მომენტია: 1. ჩვენი
ცხოვრების,

ისტორიის,

ეთნოგრაფიის

უცოდინარობა;

2.

უკიდურესად

ტენდენციური აგიტაციური ხასიათი, მოცემული ისეთი სახით, რომ ფართე
მასისათვის ვერ ხდება მისაღები”56.
როგორც ხედავთ, ამ წერილში ლაპარაკია ყველა იმ პრობლემაზე,
ქართული კინოსათვის მეტად აქტუალური რომ იყო და “სახკინმრეწვში”
შემოქმედებითი ცხოვრების სრულ რეორგანიზებას ითხოვდა.
რეორგანიზება მართლაც განხორციელდა, ოღონდ არა ინტელექტუალთა
მოთხოვნის შედეგად, მიზეზი სხვა იყო: 20-იანი წლების შუა ხნებიდან საბჭოთა
კავშირის

შემოქმედებით

სფეროს

იდეოლოგიურმა

ხელმძღვანელობამ,

მმართველი რეჟიმის ინტერესებიდან გამომდინარე, დაიწყო ბრძოლა სახიობითი
კინოს წინააღმდეგ, რის თაობაზეც ქვემოთ დაწვრლებით მოგახსენებთ.
აღსანიშნავია

ის,

რომ

ამ

ბრძოლის

საწარმოებლად

კარგ

საბაბს

წარმოადგენდა “სახკინმრეწვში” წარმოებული სახიობითი კინომაკულატურა და
რეჟისორთა ცნობილი სამეულის კინემატოგრაფიული “წიაღსვლები”, რომელიც
სერიოზულად აღიზიანებდა საბჭოთა კავშირის კინემატოგრაფიულ წრეებს.
56

ix. “kinomrewvelobis amocanebi CvenSi”, gazeTi “komunisti 1925 wlis 6 dekemberi
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მაგრამ, ე.წ. საკავშირო მთავრობა და მისი იდეოლოგები კულტურის პოლიტიკის
შეცვლამდე “სახკინმრეწვის” მიერ კინოსუროგატების გადაღების მიმართ სულაც
არ

ყოფილან

კრიტიკულად

განწყობილნი,

პირიქით,

მთავრობის

მიერ

“სახკინმრეწვი” დაფასებულიც იყო, ამიტომ გასაკვირი არ უნდა ყოფილიყო, როცა
კომუნისტური

პარტიის

ოფიციოზში,

დაიბეჭდა

ინფორმაცია,

რომელიც

ქართული და აგრეთვე საკავშირო სახელოვნო პრესისაგან განსხვავებით ერთობ
ოპტიმისტური ხასიათისა იყო: “სახკინმრეწვი” ფლობს საკუთარ კინოფაბრიკას,
ფართოვდება ატელიე, შენდება დიდი მოედანი, შეძენილია უახლესი აპარატურა,
საზღვარგარეთ გაიგზავნა 12 ფილმი. “სახკინმრეწვი” აგრეთვე წარსდგება
პარიზისა და ხარბინის გამოფენებზე. გამოიცემა 2 კვირიანი გაზეთი “კინო _
გრუზიი” (უკვე გამოვიდა 7 ნომერი)”57.
ამ ინფორმაციის მნიშვნელობა რომ გავიგოთ, უნდა ვიცოდეთ თუ რას
ნიშნავდა, “პრავდაში” ასეთი ხასიათის მასალის გამოქვეყნება,. ეს კი ნიშნავდა
იმას,

რომ

“სახკინმრეწვს”

საბჭოთა

პარტოკრატიისა

და

იდეოლოგიური

სამსახურების სრული მხარდაჭერა ჰქონდა. მხოლოდ მაშინ შეიძლებოდა
კომუნისტური

პარტიის

ოფიციოზს

“სახკინმრეწვისადმი”

კეთილგანწყობის

გამომხატველი წერილი დაებეჭდა, მაგრამ “სახკინმრეწვის” წამყვანი რეჟისორები
მმართველი

რეჟიმისათვის

აქტუალური

რევოლუციური

ბრძოლებისა

და

სოციალური აღმშენებლობის თემაზე შექმნილი სუროგატებით ამ თემატიკის
დისკრედიტირებას ახდენდნენ, ამას გარდა, როგორც მოგეხსენებათ, საბჭოთა
კინოში სენტიმენტალური მელოდრამის ჟანრს ამკვიდრებდნენ. შემდეგ ერთმა
მათგანმა, კერძოდ, ი.პერესტიანმა საზღვარგარეთ ფილმის დადგმაც მოინდომა:
საქმე ის გახლავთ, რომ ბერლინსა და პარიზში გერმანე გოგიტიძის ვიზიტის
შემდეგ, როცა ფრიც ლანგთან მოლაპარაკება არ შედგა და “ვეფხისტყაოსნის”
გადაღების პროექტი ჩაიშალა, გავრცელდა ხმები, რომ “სახკინმრეწვი” აპირებდა
ევროპაში გადაეღო ფილმი “ჟანა ნეის სიყვარული”. ეს, როგორც ჩანს, რუს
ემგრანტთა

თემაზე

შექმნილი,

საბჭოთა

მწერლის

ილია

ერენბურგის

კონიუქტურული ხასიათის რომანის კინოილუსტრაციის მცდელობა უნდა
ყოფილიყო, რისი განხორცელებაც ივანე პერესტიანმა მოინდომა. მომავალი
57

ix. “Госкинпром Грузии“, Газета “Правда”, 7.V. 1925 г.
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ფილმის ჟანრულ-სტილური გააზრება ძნელი მისახვერდი არ არის. სსრკ-ს
მმართველი

კომუნისტური

რეჟიმი

“სახკინმრეწვის”

მიერ

ევროპაში

კინოსუროგატის გადაღებას ვერ დაუშვებდა, რადგან ი.ერენბურგის რომანის
იდეური მიზანდასახულების ი.პერესტიანისეული ინტერპრეტაცია არსებითად
დისკრედიტაციას

უდრიდა

და

ცხადია,

კომუნისტი

იდეოლოგებისათვის

მიუღებელი იყო.
ამიტომ, განახორცელეს ზემოხსენებული პროექტის დამგმობი აქცია, რაც
ეპოქისათვის დამახასიათებელი წესითა და რიგით განხორციელდა: გაზეთ
“პრავდაში”,

პირველ

გვერდზე

დაიბეჭდა

სსრკ

კომუნისტური

პარტიის

იდეოლოგიურ-პოლიტიკური პრინციპების “პოეტურად” გამხმოვანებლის დემიან
ბედნის (ნამდვილი გვარია პრიდვოროვი) სატირული, ასე ვთქვათ, ლექსი
“РАСТРАТ - МОНТАЖ”, ქართულად “გაფლანგვა – მონტაჟი”.
სათაურის
გამოქვეყნების
“სახკინმრეწვი”

შემდეგ

დაბეჭდილია

საფუძვლად
აპირებს

იქცა

და

გააგზავნოს

კომენტარი,

გვამცნობს
ექსპედიცია

რომელიც

შემდეგს:
ბერლინსა

ლექსის

“საქართველოს
და

პარიზში:

ექსპედიცია საჭირო გახდა სურათისათვის “ჟანა ნეის სიყვარული”, რომელიც
ახლა მზადდება, რომლის მოქმედებაც ნაწილობრივ გერმანიასა და საფრანგეთში
მიმდნარეობს: გაემგზავრებიან რეჟისორები, მსახიობები, ოპერატორები _ მთელი
დასი. სურათის ხარჯთაღრიცხვა იანგარიშება 100 000 მ. გაზეთებიდან”.
ამას მოჰყვება ის, რასაც პოეზიის ნიმუშს ნამდვილად ვერ უწოდებთ, მაგრამ
ზუსტად წარმოაჩენს ჯერ ერთი დემიან ბედნის “პოეტურ” შესაძლებლობებს და
მეორე, კომპარტიის ოფიციოზის დამოკიდებულებას ამ კინოპროექტისა და
“სახკინმრეწვისადმი”.
დემიან ბედნის ამ “შედევრის” თარგმანი არსებითად შეუძლებელია,
გთავაზობთ მას ორიგინალის ენაზე:
“Слыхали ли вы...” о наших Госкинпромох? Грузинский Госкинпром –
любуитесь: он-не промох! он-накануне дивных дней: он сладко заживет “Любовью
Жанны Ней”! На Содержанье взятьй Жанной, Особой денежной (французистоаржанной), Помчится он в Берлин, в Париж... Еще Куда? –
“Ну вообще в другие города...
Их не побрезговать же Ницией,
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Где вообще... Такая красота,
Где можно весело... Когда Карманы емки,
А Госкинкасса... Не пуста...”
Милейший Грузкинпром, ты ишеш мест для сьёмки?
Мы их тебе найдем. Есть чудные “места”.
Где жизнь бурлит... вдоли... закрепкою стеною...
Где можно “помечтать”, забыв ажиотаж,
И “Жанну Ней” сменить картиною иною...
Длиною...
Длиною...
Год или два, смотря, какой... растрат - монтаж!”58.
დემიან ბედნი კომუნისტური რეჟიმის კარის პოეტი იყო... ამასთან
ნამდვილად უნიჭო... მაგრამ ხელისუფლების პოზიციას უდავოდ ზუსტად
გამოხატავდა, ის კი ასეთი გახლდათ: სახკინმრეწველებო, უცხოეთში ფილმების
გადაღების გამო ფულის ფლანგვას შეეშვით, თორემ ციხეში ამოყოფთ თავს,
იმდენი წლით, რამდენიც გაფლანგული იქნებაო...
ეს პირდაპირი მუქარა იყო კომპარტიის პრესის ორგანოს ფურცლებიდან და
ნიშანი

იმისა,

რომ

“სახკინმრეწვის”

ხელმძღვანელობის

მიმართ

განხორციელდებოდა რეპრესიები, რაც ახდა კიდეც, ოღონდ ამისათვის უფრო
მკაცრი რეაგირება იყო საჭირო და საქმე დემიან ბედნის უნიჭო ჩასტუშკით არ
შეიძლება

დამთავრებულიყო.

საზოგადოებისათვის,

რომ

“Растрат-монтаж”-ი

საქართველოს

ნიშანი

“სახკინმრეწვმა”

იყო

საბჭოთა

დიდი

შეცდომა

დაუშვა, შემდეგი ნაბიჯი “სახკინმრეწვის” წიაღში არსებული სამეურნეო და
შემოქმედებითი

ხასიათის

დარღვევების

აღმოჩენა

იქნებოდა,

რომ

ადმინისტრაციული რეაგირებისათვის საჭირო საფუძველი შექმნილიყო. ასეთი
იყო პარტიული და საბჭოთა ორგანოების მოქმედების სქემა, რომელიც უცვლელი
დარჩა კომუნისტური რეჟიმის არსებობის მთელ მანძილზე.
საქართველოს

სსრ

განათლების

სახალხო

კომისარიატის

საარქივო

მასალებში ინახება რუსულ ენაზე შედგენილი დოკუმენტი, რომლის სათაურია:
“საქართველოს სახკინმრეწვის 1925-1926 საოპერაციო წლის ანგარიშზე სარევიზიო
58

ix. Д.Бедний, “Растрат монтаж” Газета “Правда”, 30.IX. 1926г.
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კომისიის დასკვნა”. ამ დასკვნის მესამე თავში, რომლის ქვესათაურია: “ძირითადი
შენიშვნები და დანაკლისი”, “ჟანა ნეის სიყვარულის” გადაღების მოსურნე ივანე
პერესტიანის შესახებ ამოვიკითხავთ შემდეგს: “საგანგებო ყურადღებისა და
ზრუნვის საგანს, არა მხოლოდ “სახკინმრეწვის”, არამედ საბჭოთა კავშირის მეტად
საპასუხისმგებლო წრეებისას წარმოადგენდა “წითელი ეშმაკუნების” დამდგმელი
ი.ნ.პერესტიანი, რომელიც ითვლებოდა ერთ-ერთ საუკეთესო კინო-რეჟისორთანამგზავრად (თანამგზავრად იმ წლებში იწოდებოდნენ კომუნისტურ რეჟიმთან
მოთანამშრომლე ტექნიკური და ჰუმანიტარული დარგების წარმომადგენლები.
პ.ი.), ის ფართოდ სარგებლობდა მისდამი გამოვლენილი სიმპათიით. მის
მოთხოვნებსა და კაპრიზებს ბოლო არ უჩანდა. დიდი ჰონორარი, სუბსიდიები და
მეტრაჟული,

შინაარსი

მისი

მრავალრიცხოვანი

უნიჭო

ანტურაჟისა

იყო

“სახკინმრეწვზე” ხშირი თავდასხმის საგანი”.
პოპულარული

რეჟისორის

ბევრი

უცნაურობა

ძვირი

უჯდებოდა

“სახკინმრეწვს”, მაგრამ ეს უკანასკნელი ამას ეგუებოდა. ხელმძღვანელობდა რა
ახალგაზრდა კინო-წარმოების ინტერესებით, რომელსაც ჯერ არ შეეძლო იოლად
გამოსულიყო პერესტიანის გარეშე.
თუ

ი.პერესტიანის

სახელისათვის

შარავანდედის

მოცილებისაკენ

გადადგმული პირველი ნაბიჯი “ტარიელ მკლავაძე” იყო, მაშინ სურათების
სერიას “შრომით ფრონტზე” და “გაფლანგვა”-ს მისი შეუცვლელი ტალანტის
თაობაზე საბოლოოდ უნდა გადაერწმუნებინა საბჭოთა მაყურებელი.
მართლაც,

ი.პერესტიანის

ბოლო

ფილმების

გადაღების

პროცესის

გაცნობისას უნებლიეთ დაასკვნი, რომ ისინი წარმოადგენდნენ არა მხოლოდ
ამოწურული

ტალანტის

პროდუქტს,

არამედ

გარკვეული

თვალსაზრისით

ბოროტებასაც.
ხარჯთ-აღრიცხვა

ფილმისა

“შრომის

ფრონტზე”

50

025

მანეთია.

თავდაპირველი გეგმის შეცვლის გამო არადისციპლინირებული პერესტიანის
თავში იქმნება ოთხი დამოუკიდებელი ერთეული 326 475 მან. 56 კაპ.
ღირებულებისა.
მხატვრულ-იდეოლოგიური

ღირსება

არაჯანსაღი

ფანტაზიის

მქონე

რეჟისორის ამ პროდუქტისა ისეთია, რომ სახკინმრეწვმა, გამოუსწორებელი
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მორალური ზიანის გარდა, სუფთა ზარალი ნახა 200 000 მანეთამდე. ხოლო
სცენარისტის

აზრით

“გაფლანგვის”

რევოლუციური

სიუჟეტი

ისეა

“დამუშავებული” რეჟისორის მიერ, რომ სურათის დემონსტრირება აიკრძალა
კონტრ-რევოლუციური შინაარსის გამო...
უნდა
ზოგიერთი

ვიგულისხმოთ,
თანამშრომლის

რომ

გამგეობას

მოღვაწეობის

სათანადო
შედეგად

რეაგირება

ექნება

სახკინმრეწვისათვის

მიყენებული კოლოსალური ზარალის ფაქტზე”59.
როგორც ხედავთ, სარევიზიო კომისიის დასკვნა დაუფარავად წარმოაჩენს
“სახკინმრეწვისადმი” გამოხატული კრიტიკული დამოკიდებულების მიზეზს. ეს,
უპირველეს ყოვლისა, იმის გამო, რომ ი.პერესტიანმა უნებლიეთ, ისე, რომ ამის
გაკეთება არც სურდა, მოახდინა საბჭოური ლტერატურისა და ხელოვნებისათვის
თავიდანვე მნიშვნელოვნად ქცეული კლასობრივი დაპირისპრების, სამოქალაქო
ომისა და სოციალისტური მშენებლობის თემების დისკრედიტირება. მის
სრულიად არაპროფესიონალურ, უნიჭოდ გადაღებულ ფილმებს მაყურებელზე
არანაირი ემოციური ზემოქმედების მოხდენა არ შეეძლო, ამიტომ უნდა
დამთავრებულიყო მისი “შემოქმედებითი ძიებები” ამ თემაზე.
ამას გარდა, იყო კიდევ სხვა საკითხიც: ფილმ “ტარიელ მკლავაძის” ხსენება
იმ კონტექსტში, რომ აქედან იწყება ი.პერესტიანის შემოქმედების დასასრული,
სენტიმენტალური მელოდრამების წინააღმდეგ გალაშქრებას ნიშნავდა.
ნიშანდობლივია, რომ ისეთი ხასიათის დოკუმენტშიც კი, რომელიც
არსებითად დარღვევების აღმნუსხველი იყო, მთავარი არა საბუღალტრო
დარღვევები, არამედ იდეოლოგიური შეცდომები აღმოჩნდა. ასეთი იყო წესი
ტოტალურ

სახელმწიფოში,

“ჩასტუშკების”

იქ

შემთხზველსაც,

ცენზურის

ფუნქციის

“სახკინმრეწვის”

შესრულება

ფინანსური

შეეძლო

ოპერაციების

შემსწავლელ სარევიზიო კომისიასაც და კინოკრიტიკოსსაც. ამასთან ტოტალური
რეჟიმის სპეციფიკურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ნებისმიერ, თუნდაც
ობიექტურ შეფასებასაც კი თავისი ინტერესებისათვის იყენებდა, აღარაფერს
ვამბობ თავად მმართველი რეჟიმის მიერ დაკვეთილ წერილებზე. ასეთი
ix. “Заключение ревизионной комисии по отчоту Госкинпрома Грузии за 1925-1926 операционный
год”, Tavi III, Основние ошибки и недочеты. saqarTvelos ssr saxalxo ganaTlebis komisariati, saqarTvelos
literaturisa da xelovnebis centraluri saxelmwifo arqivi, f. 181-1-124
59
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ხასიათისაა

კრიტიკოს გ.ბერგმანის წერილი

“საქართველოს სახკინმრეწვის

დაცემა”; სათაური შთამბეჭდავად ჟღერს, მაგრამ გავიხსენოთ, რომ სულ რაღაც
წელიწადნახევრის წინ იმავე გაზეთმა გამოაქვეყნა კეთილგანწყობილი წერილი
“სახკინმრეწვის” მუშაობის თაობაზე. როგორც კი შეიცვალა ხელისუფლების
დამოკიდებულება “სახკინმრეწვისადმი”, გაზეთმაც იცვალა პოზიცია და დემიან
ბედნის ჩასტუშკას საკმაოდ კრიტიკული წერილი მიაყოლა: “წითელი ეშმაკუნები”
არ

ყოფილა

სპეციალურად

“ქართული”

ან

“აღმოსავლური”

სურათი.

შემდეგ

“აღმოსავლეთის”

სრულიად

სამართლიანად

ზოგადად

“სახკინმრეწვი”
განსჯას,

ეგრეთწოდებული
ხელს

იმას,

მოჰკიდებს
რომ

სწორედ

ადგილობრივ (ეროვნულ) კინოწარმოებას ევალება ასახოს ადგილობრივი ყოფა,
კლასობრივი

ბრძოლა,

და

მისი

ისტორია

ადგილობრივ

პირობებში,

ადგილობრივი ბუნება და ა.შ.
უბედურება ისაა, რომ ეს ამოცანა “სახკინმრეწვის” მიერ გაგებულ იქნა
განსაკუთრებულად ზედაპირულად და გამარტივებულად. “სახკინმრეწვში”
“კავკასია” აღიქმებოდა ისევე, როგორც აღიქვამდა მას, ვთქვათ, მოსკოველი
ობივატელი: შესაბამისად, “აღმოსავლელი ადამიანები”, ლამაზი კაცები და
ქალები, რელიგიური ცრურწმენები, ერთ-ორი ადათი, ნებისმიერი მოსკოველი
მოწაფისათვის რომ არის ცნობილი, ცოტაოდენი ბუნება და ძალიან ბევრი
ჯირითი და ხოცვა-ჟლეტა, ხოცვა-ჟლეტა აუცლებლად ყველა სურათში და ყოველ
ნაწილში. საცოდავი ნატო ვაჩნაძე აკურატულად კვდება ყოველ ფილმში, ხოლო
ზოგიერთი მამრობითი სქესის გმირი ახერხებს ორჯერ მოკვდეს ერთი სეანსის
მანძილზე.
“სახკინმრეწვმა” ვერ შეძლო თავისი კინოაპარატის თვალით ჩასწვდომოდა
ბუნებას და კავკასიისა და ამიერკავკასიის ყოფას. ის ზედაპირზე დასრიალებს,
ნამდვილ მთებს შორიდან იღებს, ხოლო ყოფას _ ჩიტის ფრენის სიმაღლიდან.
ნამდვილ “დაწვრილებით” ყოფას ის სურათი არ ეხება”.
როგორც ხედავთ, ზუსტადაა დანახული “სახკინმრეწვის” ყველა ცოდვა.
ამასთან, ეს წერილი ეხმიანება ქართველ კინოკრიტიკოსთა და ზოგიერთი მათი
რუსი კოლეგის მოსაზრებებს, ვინც ი.პერესტანში და მის კოლეგებში სუროგატის
მკეთებელი

დაინახა.

გ.ბერგმანის

წერილი

გარკვეული

თვალსაზრისით
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ობიექტურად ასახავს “სახკინმრეწვში” მიმდინარე შემოქმედებით პროცესს, მაგრამ
ვერ შეძლო, ბოლომდე ობიექტური ყოფილიყო, რადგან ოფიციალურ დაკვეთას
ასრულებდა, ანუ ეს წერილი თავისუფალი კრიტიკული აზრის გამოხატულება კი
არ არის, არამედ ნაწილი იმ სისტემური მიდგომისა, რითიც ვისიმე ან რისიმე
დაგმობა ხდებოდა სსრკ-ში. ამას გარდა, გ.ბერგმანის წერილში თავს იჩენს ერთი
ტენდენციაც: ქართული კინოპროდუქციის განურჩეველი შეფასება, როცა ცუდი
და კარგი ერთნაირად უარყოფითად ფასდება, ან კიდევ პირიქით:
“სახკინმრეწვი” ვერაფერს ხედავს. მისი მუშაობა ფუჭია, მას ფესვები არ
აქვს, სიცარიელე ყოველთვის შურს იძიებს, იწვევს გამეორებას, დაწვრილმანებას
და მოწყენილობას. და აი, 1927 წელს იდგმება “გიული” _ სურათი არარაობა. აქ არ
არის ის მცირედი ყოფითი “ნაჭრები”, ადრე რომ იყო (მაგალითად, “უაილდვესტის მხედარში”, “ნათელაში” და ზოგიერთ სხვაში). აქ არ არის არც კლასები,
არც ყოფა, არც ცოცხალი ადამიანები, არც ისტორია, არც თანამედროვეობა, არც
მოქმედება _ უბრალოდ არაფერი. ორი-სამი იღბლიანი გადაღება (თეთრი ცხვრის
ფარა) ვერაფერს გადაარჩენს: ცხვრებით შორს ვერ წახვალ. ვერ შველის ნატო
ვაჩნაძეც (რა თქმა უნდა, გმირი ქალი იღუპება _ ამჯერად ტყვიისაგან,
“სახკინმრეწვის” აუცილებელი ხანჯლის მაგივრად). “გიულისათვის” სიცარიელე
კიდევ

უფრო

უარესია,

ვიდრე

“სავურ

მოგილა”,

“კეთილსინდისიერი”

გაუგებრობაა, ტექნიკურად “გიული” შეუდარებლად სუსტია ცარიელ და მავნე
“თავადის ქალ შირვანსკაიაზე”, “თავადის ქალ მერიზე”, “პეჩორინულ” ვნებათა
ღელვის იდეალიზება, “ორი მონადირის” საზიზღარი “ფსიქოლოგიზმი”, მთელი
სამყაროსაგან მოწყვეტილი ძიება”60.
როგორც ხედავთ, გ.ბერგმანმა დაიწყო კარგად და დაამთავრა ცუდად,
რადგან ვერ შეძლო კარგისა და ცუდის გარჩევა, ვერც ის პოზიტიური დაინახა, 20იანი წლების მეორე ნახევრის ქართულ ფილმებში რომ გამოჩნდა. დაიკავა რა
თავიდანვე კრიტიკული პოზიცია, ის ბოლომდე და განუხრელად მიჰყვება მას.
გ.ბერგმანი განაქიქებს ნ.შენგელაიას “გიულის”, თუმცა აღნიშნავს ოპერატორის
მუშაობის ზოგიერთ დადებით შედეგს. არადა, ეს ფილმი გარკვეული ღირსებების
მატარებელია, ნამდვილად არ არის “უფრო უარესი” ვიდრე ი.პერესტიანის ისეთ
60

ix. Г.Бергман «Падение Госкинпрома Грузии» газета «Правда», 11.VI. 1927
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კინომაკულატურა, როგორიცაა “სავურ-მოგილა” ან “თავადის ქალი შირვანელი”
და არც ვ.ბარსკის უნიჭობის ისეთი დემონსტრირებაზე ნაკლებია, “თავადის ქალი
მერი” რომ არის.
თავიდან შეიძლება იფიქრო, რომ ავტორს “გიული” საშინლად არ მოეწონა,
მაგრამ

თუ

მის

ნათქვამს

წერილის

საერთო

კონტექსტში

გავიაზრებთ,

დავრწმუნდებით, რომ კრტიკოსი ქართულ კინოს სათანადოდ არ იცნობს,
წარმოდგენა არა აქვს იქ მიმდნარე შემოქმედებით პროცესებზე, ამიტომ ვერ
განსაზღვრა, რომელ ფილმს რა მნიშვნელობა აქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ
დაწერდა, რომ ყოფითი ხასიათის ეპიზოდები “მცირედ”, მაგრამ მაინც არის
“უაილდ-ვესტის მხედარში” და “ნათელაში”-”... თავად განსაჯეთ: ალ.წუწუნავას
ფილმზე ვერ იტყვი, ყოფითი არ არისო, რადგან აქ ქართული და ამერიკული
ყოფაც გასაოცარი დამაჯერებლობითაა ნაჩვენები. რაც შეეხება ა.ბეკ-ნაზაროვის
ფილმს, მასში ნაჩვენები ყოფა სრულიად წარმოუდგენია, ეს არის უნიჭოდ
დადგმული, პირობით სიტუაციებზე აგებული სურათი და მათი რაიმე კუთხით
შედარება უბრალოდ დაუშვებელია.
სხვათა შორის, შეფასების კრიტერიუმის უქონლობას ქართულ ფილმებთან
მიმართებაში ბევრი რუსი კრიტიკოსი გამოამჟღავნებს სსრკ-ს მთელი არსებობის
მანძილზე,

ამ

თვალსაზრისით

არაფერი

შეიცვლება,

ამისი

მაგალითია

ი.ბოგომოლოვის სტატია 70-იან წლების ბოლოს61 და ეს მოვლენა შეიძლება
ცენზურის თავისებურ გამოვლინებად მივიჩნიოთ. მართალია, რუს კრტიკოსთა
ასეთი

დამოკიდებულება

ქართული

კინოსადმი

კულტურათა

დიალოგის

არქონიდან მომდინარე გაუგებრობას ეფუძნება, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ
ე.წ. “საკავშირო პრესის” გავლენას საქართველოს კინომრეწველობაზე, მაშინ უნდა
ვაღიაროთ, რომ რუს კრტიკოსებს ნებსით თუ უნებლიეთ ისე უნდა ემოქმედათ
შემოქმედებით პროცესზე, რომ მისი შედეგი კინოცენზურისას გატოლებოდა...
გ.ბერგმანმა დავალება შეასრულა და საბჭოთა კინოტრესტი “სახკინმრეწვი”
ისე გააკრიტიკა არასწორი შემოქმედებითი პოლიტიკის გამო, რომ მის მუშაობაში
ერთი ნათელი წერტილიც ვერ დაინახა.

ix. Ю.Богомолов «Грузинское кино отношение к Действительности», журнал «Искусство кино», #11,
1978г. gv. 39-56
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ამრიგად, დემიან ბედნის “ჩასტუშკის” შემდეგ, რომელმაც მიანიშნა
მკითხველს,

რომ

საქართველოს

“სახკინმრეწვის”

თავზე

ხელისუფლების

გულისწყრომის შავი ღრუბელი იკრიბებოდა. გ.ბერგმანმა არსებითად მთელ
საბჭოთა კავშირს გააცნო “სახკინმრეწვში” შექმნილი მდგომარეობა. ამის შემდეგ
ჯერი მიდგა ადგლობრივ პრესაზე, რომელსაც არა მარტო უნდა შეეფასებინა
შემოქმედებითი წარმატება-წარუმატებლობის კონკრეტული მიზეზები, არამედ
დამნაშავეებიც დაესახელებინა.
“სახკინმრეწვში” შექმნილი სიტუაციის თაობაზე ბევრი განმქიქებელი და
ტენდენციური წერილი დაიბეჭდა. მათგან გამოირჩეოდა წერილების სერია,
რომლის საშუალებითაც აზრი გამოთქვა სერგო ამაღლობელმა. 1927 წლის გაზეთ
“მუშის” 9, 11, 13 და 14 ოქტომბრის ნომრებში დაბეჭდა წერილი, რომლის
ამოცანაც ზემოხსენებული სიტუაციის ობიექტური შეფასება იყო. ცხადია, ასევე
უნდა შეფასებულიყო გ.გოგიტიძის მოღვაწეობაც, მაგრამ ამ მცდელობას შედეგი
არ გამოუღია და ის, უკვე ჩამოქვეითებული “სახკინმრეწვის” დირექტორის
მოადგილედ, მომდევნო წელს სახიობითი ფილმის “ჯანყი გურიაში” გადაღების
გამო გაათავისუფლეს.
მთელი ეს ისტორია ერთი მიზნისაკენ მიმართული ძალისხმევის ნაწილია,
ხორციელდებოდა ახალი იდეურ-ჟანრულ-თემატური ორიენტირების დასახვა და
ძველი, “ბურჟუაზიულ” ჟანრებად მიჩნეული დრამებისა და მელოდრამების
უარყოფა,

რომელთა

ერთ-ერთ

მნიშვნელოვან

შემქმნელ

საწარმოდ

“სახკინმრეწვი”, ამ საქმის მესვეურად კი გ.გოგიტიძე იყო მიჩნეული. მისი
მოხსნით ვარაუდობდნენ საბჭოთა ხელოვნებისათვის უცხო შემოქმედებითი
პრინციპების ამოძირკვას.
იდეოლოგიურად ასე შემზადდა გერმანე გოგიტიძის “სახკინმრეწვიდან”
წასვლა და ამასთან ერთად “სახკინმრეწვის” შემოქმედებითი პოლიტიკის
შეცვლის საკითხიც, რაც ამ ისტორაში მთავარი გახლდათ და რასაც ჩვენ კიდევ
მივუბრუნდებით.
რაც შეეხება ვისიმე თანამდებობიდან მოხსნას, 20-იანი წლების მეორე
ნახევრიდან ეს სულ უფრო ადვილი ხდებოდა სსრკ-ს მთელ ტერიტორიაზე. ამას
ხელს უწყობდა პარტიის პოლიტიკა, რომელიც სწორედ კინემატოგრაფთან
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მიმართებაში 1929 წლის საქართველოს პროლეტარულ მწერალთა ასოციაციის III
პლენუმის მე-6 სხდომაზე უაღრესად ნათლად ჩამოაყალიბა იდეოლოგიური
“ფრონტის” ერთ-ერთმა წამყვანმა მუშაკმა, პკ საოლქო კომიტეტის მდივანმა
ლომინაძემ, როცა თავის მოხსენებაში “სახკინმრეწვზე” საუბრისას განაცხადა: “აქ
დგება საკითხი, როგორი არის ის ხალხი, რომელნიც “სახკინმრეწვში” მუშაობენ.
ლოგიკური დასკვნა: ეს იყო ძველი ხალხი, ძველი ტრადიციებით შეპყრობილი.
ცხადია, ძველ ხალხს არ შეუძლია ახალი ცხოვრების მოცემა... ასეთი ხალხი უნდა
მოისპოს”.
აი ასე, მოკლედ და კონკრეტულად... უპირველეს ყოვლისა, მტრად
მიჩნეული

კლასების

თავდაპირველად

წარმომადგენლები

“მოსპობად”

უნდა

სამსახურიდან

მოეშორებინათ
მოხსნა

თავიდან.

იგულისხმებოდა.

მოგვიანებით აპატიმრებდნენ და ხვრეტდნენ კიდეც, ჯერჯერობით კი მათი
მხილება და მოხსნა იყო ჩაფიქრებული.
ასეთი

მამხილებელი

ხასიათისაა

“ახალგაზრდა

კომუნისტში”

გამოქვეყნებული წერილი: “სახკინმრეწვი” თავად-აზნაურთა საკრებულოა”. აი, რა
წერია იქ: “საბჭოთა საზოგადოებისათვის ახალი არ არის ის ამბავი, რომ
საქართველოს

კინო-მრეწველობის

გარშემო

შემოკრებილია

“კეთლშობილი”

ხალხი და საერთოდ ჩვენთვის უცხო ელემენტები.
ამავე დროს საკმაოდ არიან ძველი ჩინოვნიკები “სახკინმრეწვის” აპარატში.
ჩვენ გვყავს სათანადო ნიჭით დაჯილდოვებული მუშა და გლეხი ახალგაზრდები,
რომელთა გამოყენება შეიძლება სხვადასხვა სამუშაოზე, მაგრამ “სახკინმრეწვი”
ასე არ იქცევა, სამაგიეროდ კი იქ თავმოყრილნი არან შემდეგი კატეგორიის
პირები:
გედევანიშვილი, რეჟისორის თანაშემწე, ყოფილი თავადი და ემიგრანტი.
ჩიქოვანი ნიკოლოზ, თავადი _ ბუხგალტერი.
მაჭავარიანი

ნიკოლოზ,

აზნაური

_

იურისკონსულტი,

რომელიც

პასუხგებაში იყო მიცემული, მოსამართლე მეფის დროს.
ერისთავი ირაკლი _ კომენდანტი, მეფის ოფიცერი _ ყოფილი თავადი.
დადიანი მიხეილ, განსაკუთრებულ დავალებათა აგენტი, თავადი.
აბაშიძე დიმიტრი _ იგივე თანამდებობაზე _ თავადი.
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ჯავახიშვილი მარო _ თავადი.
ნაკაშიძე ივანე _ ბუხგალტერი _ თავადი.
ნაკაშიძე ქეთევან _ ბუხგალტერის თანაშემწე _ თავადი.
თარხანოვი იოსებ _ დავალებათა შემსრულებელი აგენტი _ თავადი.
ეს

მხოლოდ

ნაწილია

“სახკინმრეწვის”

თაიგულიდან.

კარგად

რომ

გამოვძებნოთ, “სახკინმრეწვში” შეიძლება თავად-აზნაურთა საკრებულოს გახსნა _
შესაფერისი წინამძღოლით”62.
ამ წერილს ავტორი ხელს აწერდა ფსევდონიმით “კომკავშირელი”. მისი
ქმნილების აზრი ის არის, რომ მკითხველისთვის ეთქვა: ახალი სოციალურპოლიტიკური

წყობის

დროს

უფუნქციოდ

დარჩენილმა

არისტოკრატიამ

“სახკინმრეწვს” შეაფარა თავიო. არადა, საქმე სულ სხვაგვარად იყო: კარგა ხანია
უკვე

ტრადიციულ-სოციალურ

ფუნქციადაკარგულმა

არისტოკრატიამ

სხვა

ფუნქცია შეიძინა. ის ქართული ინტელიგენციის ძირითად ბირთვად იქცა. იყვნენ
განათლებული ადამიანები, უცხო ენებსაც ფლობდნენ, ანგარიშიც შეეძლოთ და
ორგანიზაციული ნიჭიც ჰქონდათ, იყვნენ სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები.
“სახკინმრეწვს” კი სწორედ ასეთი თანამშრომლები სჭირდებოდა, “სახკინმრეწვში”
უსაქმო თავადი არ შეუფარებიათ.
საკითხი რომ უფრო ნათელი იყოს, მოვიტან ასეთ მაგალითს: ზემოთ
მოყვანილი სიის სათავეში მოქცეული შალვა გედევანიშვილი, “ყოფილი თავადი
და ემიგრანტი” ნაყოფიერად მოღვაწეობდა კინოში. მისი ემიგრანტობა იმაში
მდგომარეობდა, რომ 1922 წლიდან პარიზში სწავლობდა, იქვე დაიწყო კინოში
მუშაობა, მონაწილეობდა რენე კლერის და აბელ ჰანსის ფილმების გადაღებაში.
1926 წელს დაბრუნდა საქართველოში. “სახკინმრეწვში” კოტე მარჯანიშვილმა
მიიწვია, მუშაობდა რეჟისორის ასისტენტად, შესრულებული აქვს რამდენიმე
საინტერესო ეპიზოდური როლი. მაგალითად, ექიმი რიკარდი კ.მარჯანიშვილის
“ამოკში”. ეს, სანამ გაზეთში გამოწერდნენ... შემდეგ კი უკვე ხმოვან კინოში,
მ.ჭიაურელის “არსენა”-ში განასახიერა კორნეტი ამილახვარი, ხოლო 1948 წელს
ვახტანგ ტაბლიაშვილთან ერთად გადაიღო გახმაურებული ფილმი “ქეთო და

62

ix. komkavSireli «saxkinmrewvi Tavad-aznaurTa sakrebuloa”, gazeTi “axalgazrda komunisti” 1929 wlis 28
marti
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კოტე”. მარტო ეს ფაქტებიც საკმარისია იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ, შალვა
გედევანიშვილი “საკინმრეწვში” თავშეფარებული არ იყო, საქმეს აკეთებდა,
მაგრამ,

კოლონიურ-კომუნისტური

რეჟიმის

იდეოლოგებისა

და

ფუნქციონრებისათვის ამას არავითარი მნიშვნელობა არ გააჩნდა, ისინი ბეჯითად
ასრულებდნენ მოსკოვიდან მიღებულ ინსტრუქციებს, რომელთა შედეგიც იყო 20იანი წლების მეორე ნახევარში მასობრივად მოწყობილი ე.წ. “წმენდა”, როდესაც
დიდი

გულმოდგინებით

იკვლევდნენ

ასობით

და

ათასობით

ადამიანის

სოციალურ წარმომავლობას და პოლიტიკურ შეხედულებებს. არისტოკრატიული,
ბურჟუაზიული

და

სასულიერო

წარმომავლობის

მქონე

მოქალაქეები

კლასობრივად მიუღებელი წოდების მქონეებად ითვლებოდნენ; პოლიტიკურად
მიუღებელი

იყო,

ამას

გარდა,

სოციალურ-დემოკრატიული,

სოციალურ-

ფედერალისტური და ნაციონალ-დემოკრატიული ინტელიგენცია,. შესაბამისად,
ასეთი ხალხი “წმენდის” მსხვერპლი ხდებოდა.
ბუნებრივია, “წმენდა” შეეხო “სახკინმრეწვსაც”. მით უმეტეს, რომ პრესაში
დაიწერა

კიდეც

იქ

მომუშავე

და

ხელისუფლებისათვის

არასასურველ

ადამიანებზე. ამიტომ კინომრეწველობაში “წმენდა” მონდომებით ჩატარდა. ამის
შესახებ გვამცნობს 1931 წლის 21 აპრილის გაზეთ “ახალგაზრდა კომუნისტში”
გამოქვეყნებული განცხადება: “14 აპრილს დაიწყო საქ. სახკინმრეწვის აპარატის
საჯარო წმენდა.
სთხოვენ

იმ

პირებს,

ვისაც

აქვს

მასალები

აპარატის

ან

ცალკე

თანამშრომლების შესახებ, გადასცენ გამწმენდ კომისიის მდივანს ჩხიკვიშვილს
შემდეგი მისამართზე: საქ. სახკინმრეწვი, პლეხანოვის პრ. ¹164.
წმენდა წარმოებს მელითონეთა კლუბის შენობაში პლეხანოვის პრ. კინოპალასის გვერდით შემდეგ დღეებში: 19, 20, 23, 26, 27, 29 და 30”.
ეს

დოკუმენტი

პოლიტიკისა,

იყო

რომელსაც

ამაზრზენი
უნდოდა,

გამოხატულება

სრული

იმ

ოფიციალური

კონტროლი

დაემყარებინა

კინემატოგრაფზე. საინტერესოა, რომ საქართველოს სსრ საბჭოების მეხუთე
ყრილობაზე ამის შესახებ დაუფარავად განაცხადა ქართველი კომუნისტების
ლიდერმა ფილიპე მახარაძემ: “უნდა მოგახსენოთ, რომ კინომრეწველობა
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მთავრობის მიერ ჯერჯერობით არ არის თავის გავლენისა და კონტროლის ქვეშ
მოქცეული”63.

63

ix. filipe maxaraZe moxseneba “sruliad saqarTvelos sabWoTa mexuTe yriloba”, gazeTi “komunisti”, 1929
weli, 11 aprili
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თავი II

მემარცხენეთა შემოქმედებითი პრნციპების
ცენზურული ხასიათი

20-იანი წლების მეორე ნახევარში სახიობით კინოზე მძლავრი იერიშები
მიიტანას: ჯერ დაგმეს “სახკინმრეწვის”, ვითარცა მხატვრულად უსუსური
ფილმების მკეთებლი კინოფაბრიკის შემოქმედებით პოლიტიკა, შემდეგ კი,
მსგავსად

სსრკ-ს

ორგანიზაციათა

სხვა

წევრებს

რესპუბლიკებისა,
დაევალათ

“მემარცხენე”

ახალი

მიმართულების

შემოქმედებით

პრინციპების

პროპაგანდა (ცნება “მემარცხენე” პირობითია და ნიშნავს მმართველი რეჟიმის
მხარდაჭერას, თორემ მემარჯვენე მიმართულებისა თუ შეხედულების მქონე
ორგანიზაცია სსრკ-ში უბრალოდ ვერ იარსებებდა). ამ თვალსაზრისით უაღრესად
საყურადღებო

მასალებს

შეიცავენ

მემარცხენეთა

საპროგრამო

წერილები,

რომელთაგან სერგეი ტრეტიაკოვის წერილი ყველაზე დაუფარავად და უშუალოდ
გამოხატავს

ხელისუფლების

შეხედულებებსაც.

ინტერესებს

მრავლისმთქმელია

და,

ცხადია,

წერილის

სათაური

თავად
_

ავტორის

“მტერს

ნუ

დავეხმარებით და ქვესათაურიც _ “წერილი საქ. სახკინმრეწვის მემარცხენე
კინომუშაკებს”. ორივეს ერთობლიობა გვიქმნის შთაბეჭდილებას მიმდინარეობის
წიაღში კამათის დროს წარმოშობილი იდეის შესახებ...
გთავაზობთ ამ წერილის რამდენიმე ფრაგმენტს:
“ჩვენი მიზანი აქტივისტთა დამუშავება უნდა იყოს.
ჩვენ

გვინდოდა

მეოცნებე

იდეალისტის

პრაქტიკის

მატერალისტით

შეცვლა.
“სიზარმაცისადმი მადის” გახსნის ნაცვლად ჩვენ გვინდა საქმისადმი მადის
გაღვიძება. ამას ითხოვს დღევანდელი აღმშენებლობა.
ჩვენ არ გვესაჭიროება ადამიანის კულტივაცია, რომელიც “თავდავიწყებას
ეძებს”, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ იმ მასის გათვითცნობიერებას, რომელიც
ინტერესით უცქერის ცხოვრების ყოველ ახალ ნაჭერს, განსაკუთრებით, თუ ის
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დღევანდელობისაა, რომ გარდაქმნილ იქნას პასიური (ექსპლუატატორული
წყობილებისათვის გამოსადეგი) ადამიანის ტიპი აქტიურ ადამიანად, ამისათვის
ჩვენს განკარგულებაში არის ხელოვნების მთელი არსენალი და მათ რიცხვში
“ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელოვნებათა შორის _ კინო”.
ორი ხაზი იბრძვის კინოში.
ერთი მხრივ გზას იკაფავს ქრონიკა _ ცოცხლად ჩვენება იმისა, რაც ჩვენს
ირგვლივ ხდება, იზრდება სამეცნიერო ფირიც, განმტკიცების გზაზე სდგას
სააგიტაციო ფირიც, რომელიც ნერვებს ახალისებს და აფხიზლებს.
მეორე მხრივ _ ბუდუარი, ბინდები, ბუნდოვანი მოხაზულობანი, სულის
შემხუთავი ჰაერი (ალბათ თავბრუს ახვევდა) და ქალის ხორცი უხვად _ ტუჩები,
თვალები, მკერდი, ძუძუები, მხრები.
ყველაფერი ამის შემდეგი სიტყვებით აფარებენ ნიღაბს: _ “მოსვენება”,
“გართობა”, “განყენება”.
(საკითხია _ რისგან უნდა განაყენონ და საით უნდა დააყენონ).
ლაპარაკი გვაქვს ეგრეთწოდებულ “მხატვრულ ფილმზე”.
მხატვრული ფილმის _ რომლის 90% ცენტრში სასიყვარულო ინტრიგა აქვს
მოქცეული _ მიზანია გამოიწვიოს საამო მღელვარება რაიმესთან დაკავშირებით,
რაიმე სასიყვარულო ამბის ირგვლივ, რომელიც ხდება ამისათვის სპეციალურად
შერჩეულ აქტიორებს შორის.
მაყურებელი შეჰყავს ამ სიყვარულის თამაშში. იხარჯება სექსუალური
ფონდი, ერთი უადვილესი და უტკბილესი სახეთაგანი თრობის აქტისა,
მომხიბვლელ და მადის აღმძვრელ ხორცის ნაჭრად იქცევა. მთელი მისი მუშაობა
მიმართულია მიბნედისაკენ, დნობისაკენ, თვალების მაღლა აპყრობისაკენ და
ბოლოს ხანჯლით ლამაზი სიკვდილისაკენ”.
ს.ტრეტიაკოვის წერილის ბოლო ორი აბზაცი ასეთი გახლავთ: “ჩვენ კი არ
გვეშინია სინამდვილის, ჩვენ მას ვქმნით, ჩვენი ბრძოლა ამ ყოველდღიურობასთან
კიდევ უფრო გვიორკეცებს ენერგიას, აი რათ არ გვჭირდება ჩვენ ჩვენი თავის ცემა,
იმით, რომ ესთეტიურ სიროფს ვამზადებთ ლამაზი ქალებით, პეიზაჟებით,
ჩაცმულობით და ფუფუნებით. ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ უცხოეთის წარმოებისა და
საკუთარ მხატვრულ-მეშტამპეთა მიერ გამზადებულ კინოსიროფს.
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მემარცხენეობის

ლოზუნგია:

ბრძოლა

კინო-ეროტიკის

წინააღმდეგ,

რომელნიც აყრდნობენ სურათს მაყურებლის თრობასა და სექსუალობაზე, ჩვენ
ვიბრძვით

პრაქტკის

თვალსაჩინოებისათვის

და

კინო

მაყურებლის

აღგზნებისათვის, უკეთესი სინამდვილის შესაქმნელად”64.
სერგეი ტრეტიაკოვი მემარცხენეობის თვალსაჩინო იდეოლოგი იყო,
ამასთან

ქართველი

თანამოაზრეების

ნამდვილი

მენტორი

გახლდათ.

ის

ზედმიწევნით ზუსტად ითვალისწინებდა რუსეთის კომუნისტური იმპერიის
სახელმწიფო ინტერესებს და უპირობოდ ასრულებდა მის იდეოლოგიურ
დაკვეთას...
ბრძოლა

უცხოური

და

ადგილობრივი

წარმოების

იმ

ფილმებთან,

ტრადიციული კინოკულტურის პრინციპით რომ იქმნებოდა, მიმდინარეობდა
იდეოლოგიური მოსაზრებებით და არა იმიტომ, რომ “სახკინმრეწვში” ამ
კულტურის პროფანაცია ხდებოდა _ არა, მთავარი ამ წერილში არის ის, რომ
გაცხადდა: კინო კომუნისტური რეჟიმით უკმაყოფილო ადამიანების სულიერ
თავშესაფრად არ უნდა ქცეულიყო.
ს.ტრეტიაკოვი

დაუფარავად

ამბობს

თავის

სათქმელს:

“ჩვენ

არ

გვესაჭიროება ადამიანის კულტივაცია, რომელიც “თავდავიწყებას ეძებს”. ამ
მოწოდებაში უკვე ძევს ცენზურული ხასიათის აკრძალვა ანუ ვინც გადაიღებს
თავდავიწყების მაძიებელთათვის ფილმებს, რომლებშიც ნაჩვენები იქნება ლამაზი
პეიზაჟები, მომხიბლავი ქალები, ფუფუნება და ეროტიკა _ ის მტერს უწევს
დახმარებასო... მისი ლოგიკით, მოყვარე იქნებოდა ის რეჟისორი, ვინც შეძლებდა
და “უკეთესი სინამდვილის შესაქმნელად” აღაგზნებდა მაყურებელს.
ს.ტრეტიაკოვის მოწოდებაში აშკარად იკითხება კინოში ქალი პერსონაჟის
დესექსუალიზაციის მოთხოვნაც, რაც სახელმძღვანელო პრინციპად მიიღო
მემარცხენე მიმართულების რეჟისორთა უმრავლესობამ, ამაში მათი ფილმების
განხილვისას დავრწმუნდებით. თუმცა იყო გამონაკლისიც, რასაც მოგვიანებით
შევეხები.
20-იანი
ბუნებრივია,
64

წლების
ისინი

მეორე

ნახევარი

ცდილობდნენ

მემარცხენეთა

შეექმნათ

აღზევების

შემოქმედებითი

ხანაა,

ატმოსფერო
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საქართველოს “სახკინმრეწვში”, წერდნენ თეორიული ხასიათის ნაშრომებს. მათი
ნააზრევი,

ს.ტრეტიაკოვის

იდეოლოგიურ

საფუძველს

შეხედულებების
შემოქმედებითი

მსგავსად,

წარმოადგენდა,

პრინციპების

ცენზურად

გადაქცევისათვის. ასეთი ხასიათისაა ჟურნალ “მემარცხენეობის” მე-2 ნომერში
დაბეჭდლ ქართველ მემარცხენეთა, მათ შორის, ბესარიონ ჟრენტის წერილი. აი,
ფრაგმენტი ამ წერილიდან:
“ახალი ამოცანა ბადებს ხელოვნების ახალი ფორმების საჭიროებას. აქედან
მივდივართ ახალი მასალის ძიებისაკენ. ხელოვნებიდან იდევნება რომანტიკულეგზოტიკური

მასალა.

ილუზიისა,

აბსტრაქციისა

და

ამსახველობის

ხელოვნებიდან _ ჩვენ მივდივართ ფაქტების ხელოვნებასთან. იქ ისპობა
ფანტასტიკური მასალა, გამოგონილი სიუჟეტი, ინტიმურ-ინდივიდუალური
განცდების თემატიკა, ტიპიური განმზოგადებული ყოფითი ფაბულა. ასეთი
მასალობრივი “შინაარსი” სავსებით შეეფერებოდა იმდროინდელ ხელოვნებას,
როცა იგი ცხოვრებიდან გაქცევის, ან ცხოვრების ილუზიის მიცემის საშუალებით
იყო გაგებული. ახალი ხელოვნების მასალა არის რეალური და არა გამოგონილი
ფაქტი”65.
წერილის ციტირებული ფრაგმენტი ნათელს ხდის დოკუმენტალიზმით
გატაცების ძირითად “დანიშნულებას” ანუ აქამდე ხელოვნებაში არსებული
პრინციპებისა და მისგან მომდინარე თემატურ-ჟანრული და სტილისტური
ძიებების ტრადიციული ხასიათის სრული უარყოფა, რაც მრავალ ათას ადამიანს,
რომელთათვისაც არსებული ცხოვრების წესი მიუღებელი გახლდათ, უსპობდა
აუტანელი

რეალობიდან

გაქცევის

საშუალებას:

ხელოვნების

დახმარებით

ილუზიური სამყაროს შექმნისა და მასში თავისშეფარების შანსს. ამასთან,
ლაპარაკი გამოგონილი ამბის უარყოფაზე და აპელირება რეალური ყოფის ასახვის
აუცილებლობაზე სულაც არ ნიშნავდა ობიექტურობას. მემარცხენეთა პრნციპების
მიხედვით შექმნილი ფილმების ანალიზისას ვნახავთ იმ ახალს, რასაც “საბჭოთა
ხელოვნება”

შეიძლება

ვუწოდოთ

და

დავრწმუნდებით,

რომ

მასში

ცხოვრებისეული სიმართლე ისეთივე იშვიათი იყო, როგორც “სახკინმრეწვის”
ყველაზე ცუდ მელოდრამაში...
65
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მართალი

რომ

ვთქვათ,

ბესო

ჟღენტი

ბევრად

ტაქტიანად

წერს

მემარცხენეთა სახელმძღვანელო პრინციპების შესახებ, ვიდრე ს.ტრეტიაკოვი,
რომლის პირდაპირი მიდგომა საკითხისადმი აშკარად გამაღიზიანებელია.
ახალი მიმართულებისათვის იდეოლოგიური საფუძვლის შექმნის კიდევ
ერთ

მცდელობას

წარმოადგენს

ჟურნალ

“მემარცხენეობის”

იმავე

¹2-ში

დაბეჭდილი შალვა ალხაზიშვილის წერილი:
“თანამედროვე ტექნიკამ შექმნა ისეთი მეთოდები და ხერხები ფიქსაციისა,
რომ ხელოვნებაში ცხოვრების გადაღება მკრთალი და გაუმართლებელი და
ზედმეტი

გახდა.

ხელოვნება

ჯერ

არ

გამოვიდა

ვიწრო,

ნაციონალური

ფარგლებიდან. შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალურის უკანასკნელი ციტადელი
იქნება

ხელოვნება.

ინტერნაციონალური

ტეხნიკა

და

საერთაშორისო

მატერიალური კულტურა გამოიყვანს ვიწრო ნაციონალური საზღვრებიდან.
სოციალისტურ საზოგადოებაში არ იქნება საჭირო ხელოვნება. შეიძლება დარჩეს
მხოლოდ

კინო,

ყველაზე

ტეხნიკური

ხელოვნება.

აგრეთვე

მუსიკა

და

არხიტექტურა”.
“ახალი ხელოვნების ფაქტები უნდა იძლეოდნენ სულ სხვა ემოციებს. არა
ნეტარება, ნირვანა და დასვენება, არამედ ცხოვრების მშენებელი ემოციები,
რომელნიც

ქმნიან

ადამიანის

და

ნივთების

ორგანიზაციას,

იწვევენ

მას

ბრძოლებისაკენ და მოძრაობისაკენ. ამიტომ ის ფაქტი, რომელიც არ იძლევა ასეთ
ემოციებს, ასეთ ემოციონალურ ზეგავლენას ადამიანის პსიხიკაზე, არ იქმნება
ხელოვნების ფაქტი და ამოვარდება ხელოვნების სისტემიდან”66.
ერთი შეხედვით “ტექნოკრატი” შ.ალხაზიშვილი იმდენად არის ტექნიკის
მიღწევებით აღტაცებული, რომ გადაჭარბებით აფასებს მის მნიშვნელობას, მაგრამ
თუ დავუკვირდებით, დავრწმუნდებით, რომ საქმე გვაქვს იდეოლოგიური
ბრძოლის

ფორმასთან,

ინტერნაციონალური

რომლის

ხასიათი,

მიხედვითაც

“საერთაშორისო

ტექნიკური
მატერიალური

პროგრესის
კულტურა”

ხელოვნებას და, კერძოდ, ქართულ ხელოვნებას “გამოიყვანს ვიწრო ნაცონალური
საზღვრებიდან”, ოღონდ საკითხავია, რისთვის? პასუხი ავტორის მომდევნო
აბზაცში
66

იძებნება:

ის

ვერ

ხედავს

ხელოვნების

ადგილს

სოციალისტურ

ix. Salva alxaziSvili, “axali xelovnebis kvalifikacia”, Jurnali “memarcxeneoba”, #2, 1928 weli
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საზოგადოებაში. გამონაკლისად კინო, მუსიკა და არქიტექტურა მიაჩნია. სხვა
ყველაფერი უნდა დაიღუპოს. საკითხავია, რა საჭიროა ხელოვნების გამოყვანა
ეროვნული ჩარჩოებიდან, თუ ის მაინც უნდა განადგურდეს ან იქნებ ეს
“გამოყვანა” სწორედ ამ მიზნით იყო აუცილებელი?!
და ბოლოს, შ.ალხაზიშვილის აზრით, ახალ ხელოვნებას არ უნდა ჰქონოდა
მაყურებლისათვის

მხოლოდ

ესთეტიკური

სიამოვნების

მინიჭების

უნარი,

ნეტარების მომგვრელი არ უნდა ყოფილიყო. ახალ ხელოვნებას ხელი უნდა
შეეწყო ორიენტირებული საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებისათვის, რაც,
ცხადია,

კონიუქტურული

ხასიათის

ღირებულებების,

პრინციპებისა

და

ინტერესების პროპაგანდას გულისხმობდა...
ასეთია ის თეორიული საფუძვლები, რასაც ახალი ტიპის ქართული
კონიუქტურული კინო უნდა დაფუძნებოდა.
ახლა კონკრეტული ფილმების მაგალითზე ვნახოთ, როგორ გაიაზრა
მემარცხენე რეჟისორების დიდმა ნაწილმა ფაქტისა და დოკუმენტის მნიშვნელობა.

“სამანი”
ახალი მიმართულების საწყისი პერიოდის ტიპური ნიმუშია 1928 წელს
გადაღებული ლეო ესაკიას ფილმი “სამანი”. ამ სურათს ერქვა კიდევ “ჰოლტზე”,
რაც სათაურის რუსული ვარიანტის “ვერხომ ნა ხოლტე” გადმოქრთულებიდან
მოდის.
“ჰოლტი” არის უცხოური წარმოების ტრაქტორი, რომელიც მთავარია
ფილმში. სურათის გადაღებამდე ერთი წლით ადრე, გაზეთში “მუშა” დაიბეჭდა
წერილი “სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია”; ჩვენთვის საინტერესოა მისი ორი
ფრაგმენტი: “1927-28 წელს ამიერკავკასიაში შემოიტანება 5 825 000 მანეთს
სასოფლო-სამეურნეო იარაღ-მანქანები, მათ შორის საქართველოს მიეცა 1 835 303
მანეთის მანქანები. სამეურნეო იარაღები შეიძინება საზღვარგარეთიდან და
საბჭოთა კავშირის მსხვილი სამრეწველო ცენტრებიდან... შეძენილ მასალებს
შორის განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ტრაქტორებს.
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სულ შემოიტანება 352 ტრაქტორი, რაც 650 000 მანეთი დაჯდება. შემოსატან
ტრაქტორებში

205

“ინტერნაციონალის”.

“ფორძონის”
“ფორძონის”

სისტემისაა,

52

ტრაქტორები

_

“ხოლტის”

უმთავრესად

და

95

_

აზერბაიჯანს

მიაქვს.
რაც შეეხება საქართველოს, აქაურ პირობებს ყველაზე უფრო “ხოლტის”
სისტემის ტრაქტორები შეეფერება (იხ. სურათი), რადგანაც მას შეუძლია
დაბლობში და მთაგორიან ადგილებში იმუშაოს.
წელს საქართველო იძენს 52 “ხოლტის” სისტემის ტრაქტორს, 20 _
“ინტერნაციონალის” და მხოლოდ 19 _ “ფორძონს”67.
გაზეთში ნათქვამს დავუმატებ, რომ პირველი მსოფლიო ომის დროს ტანკის
შექმნის იდეა შემქმნელებს “ხოლტის ტრაქტორმა თავისი მობილურობის გამო
გაუჩინა.
აი, ეს ტრაქტორი იქცა ინტრიგის საგნად ლეო ესაკიას ფილმში. სურათში
ნაჩვენები ამბავი ასეთია: სოფელ ციცხვნარის გლეხობას მთავრობამ გადასცა
ტრაქტორი. ეს ხელს უწყობს კოლმეურნეობის ჩამოყალიბებას, რომელსაც
სხვადასხვა ხრიკებით სათავეში მოექცა ყოფილი ვაჭარი და ამჯერად კულაკი
გიგოშვილი. ამ უკანასკნელმა შეძლო, კოლმეურნეობიდან გაეძევებინა მისთვის
არასასურველი პირები, მათ შორის ხარჯის შემცირების საბაბით სამუშაოდან
მოხსნა გამოცდილი მექანიზატორი და ტრაქტორი ჩააბარა თავის შვილს,
რომელსაც ამ საქმის ბევრი არაფერი გაეგებოდა. კულაკთა ხელში მოხვედრილი
ტრაქტორი

ღარიბი

გლეხების

ექსპლუატაციის

იარაღად

გადაიქცა.

მათ

ტრაქტორით სარგებლობისათვის დიდ ქირას ახდევინებენ. ამასთან, კულაკის
უვიცი შვილი ბოლომდე ვერ იყენებს ტრაქტორის შესაძლებლობებს. მიუხედავად
ამისა,

გლეხები

წარმომადგენლებს

აცნობიერებენ
გზავნიან

ტრაქტორის

ქალაქში

მნიშვნელობას

მთავრობასთან

სხვა

და

თავიანთ

ტრაქტორის

მოთხოვნით. ქალაქში ისინი, გლეხთა სახლში შეხვდებიან თანასოფლელ
წითელარმიელს, რომელიც გამოცდილი ტრაქტორისტია და სურს, დაეხმაროს
გლეხებს, მიჰყავს დელეგატები მთავრობის წარმომადგენლებთან, მაგრამ გლეხებს
ახალი ტრაქტორის მიცემაზე უარს ეუბნებიან, რადგან მათ უკვე ჰყავთ ერთი
67

ix. “soflis meurneobis meqanizacia”, gazeTi “muSa”, 1927 wlis 14 oqtomberi
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ტრაქტორი. ჰპირდებიან კი, რომ გამოიძიებენ იმ მიზეზებს, რის გამო ღარიბი
გლეხები ტრაქტორს ვერ იყენებენ. გავიდა დრო, მაგრამ ქალაქიდან არავინ
ჩამოსულა. მაშინ აქტიურ ციცხვნარელ გლეხთა ერთი ჯგუფი წერილს გზავნის
გაზეთში. ამ საქმეს ყურადღებით მოეკიდა სათანადო სამსახური, რომელიც ეძებს
გლხეხების მიერ წარმოდგენილ შუამდგომლობას და მას სარდაფში ჩადგმული
ძველი მაგიდის უჯრაში იპოვნის.
სოფელ ციცხვნარში საგანგებო კომისია ჩადის. საკითხის შესწავლის შემდეგ
გამოაქვთ

გადაწყვეტილება:

გაუქმდეს

არსებული

და

შეიქმნას

ახალი

კოლმეურნეობა. ტრაქტორი ჩამოერთვას კულაკებს და გადაეცეს გლეხებს. ამას
გარდა სოფლის ეკლესია გადაკეთდეს ტრაქტორის გარაჟად.
ერთი შეხედვით, ფილმში არის ყველაფერი, რაც იმ წლების საბჭოთა
კონიუქტურულ კინოსურათში უნდა ყოფილიყო: კომუნისტური ხელისუფლების
მიერ გლეხობისადმი გამოვლენილი ზრუნვა და მათთვის ტრაქტორის გადაცემა,
კულაკობის მიერ ვერაგულად ტრაქტორის ხელში ჩაგდება, გლეხების ჩივილი და
ამის ნიადაგზე ქალაქელი ბიუროკრატების მხილება, კულაკების დამარცხება
კომპეტენტური

ორგანოების

დახმარებით

და

წითელარმიელის

მიერ

გლეხებისათვის აღმოჩენილი დახმარება.
ფილმი ასახავს კლასობრივ ბრძოლას სოფელში; ეს ბრძოლა დანახულია
მემარცხენეთა პოზიციებიდან და, ცხადია, ითვალისწინებს იმ შეფასებას,
რომელსაც აძლევდა ამ ბრძოლას კომუნისტური პარტია.
ის, რომ ფილმის ავტორებს კარგად ესმოდათ კომპარტიის მიერ მათთვის
დასახული ამოცანები, კარგად ჩანს იმავე ჟურნალში “მემარცხენეობა”, ¹2
დაბეჭდილ წერილში “კინო-სურათ “სამანი”-ს დადგმა”, მასში გადმოცემულია
ავტორთა თვალით დანახული და ჩამოყალიბებული მომავალი ფილმის იდეური
მიზანდასახულობა: “მთავარ ელემენტს სურათში “სამანთან” _ წარმოადგენს
შემდეგი: სოფლის ძველ, ესთეტიურ ჩვენებას, სადაც სოფელი მოცემულია
მხოლოდ თავისი სილამაზის მხრივ, როგორც ოპერაში (რომელიც წარმოადგენს
სოფლის სტილიზაციურ პრიმიტივობას) _ ჩვენ დავუპირდაპირეთ ტრაქტორი,
რომელიც კლავს მთელ ამ ესთეტიურობას და შეაქვს მასში ინდუსტრიულურბანისტული საგნები.
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აქედან გამოსული ეპიზოდების გაშლა წარმოადგენს თვითონ სცენარს
(ტრაქტორის მნიშვნელობა სოფლის მეურნეობაში, მისი ბრძოლა ჩარჩების
მიმართ, ტრაქტორის მუშაობის ღირსებები, წითელი არმიის როლი სოფლის
მეურნეობაში და სხვა).
სცენარში

პარალელურად

ნაჩვენებია

ქალაქი,

როგორც

სოფლის

ხელმძღვანელი, რის გამო ბიუროკრატიზმი წარმოდგენილია ფორმალურად _
კარგად, ხოლო ფაქტიურად _ გამასხარავების გზით.
ეს სოციალურ-ეკონომიკური მომენტები, დამყარებული სოფლად მომხდარ
ფაქტიურ მასალაზე _ შეადგენს სცენარის მთავარ ღერძს. ხოლო, თუ კი სურათები
შეიძლება დაიყოს პოეტურ და პროზაულ სურათის კინო-ფაქტებად, მაშინ
სურათი “სამანთან” წარმოადგენს /ფორმალურად/ ხუთ ნაწილად გაშლილ
ფელეტონს. ტრაქტორი უნდა იქნეს გამოტანილი, როგორც კოლექტივიზმის
იდეის მატარებელი ნივთი და ამავე დროს უნდა დახასიათდეს იმ საგნების
მდგომარეობა, რომელიც ტრაქტორის შემოსვლით სოფელში კარგავენ თავიანთ
“დანიშნულებით” ფუნქციას”68.
ვიდრე ვილაპარაკებთ იმაზე, როგორ აისახა ფილმის ავტორთა ნააზრევი
ფირზე, ყურადღება უნდა მივაქციოთ წერილის ავტორთა მიზანს, რომ სოფლის
ესთეტიკური ჩვენების ტრადიციას “ჩვენ დავუპირდაპირეთ ტრაქტორი, რომელიც
ჰკლავს მთელ ამ ესთეტიურობას და შეაქვს მასში ინდუსტრიალ-ურბანისტული
საგნები”. ერთობ პათეტიკურად არის ნათქვამი, წმინდად პროპაგანდისტული
დანიშნულება აქვს და ამას ქვემოთ დავინახავთ; ამჯერად კი ყურადღება უნდა
მივაქციოთ ასევე მემარცხენე მიხეილ კალატოზიშვილის, როგორც ოპერატორის,
მიერ გადაღებულ ფილმს “გული” (რეჟისორი ნ.შენგელაია). აქ ოპერატორი
სოფლის ესთეტიურობას სულ სხვა რაკურსითა და ტემპო-რიტმებით გვიჩვენებს:
მობალახე ცხვრის ფარას და წყურვილის მოსაკლავად დაძრული საქონლის
ეპიზოდებს,

აქვს

არა

მხოლოდ

ესთეტიკური

ღირებულება,

არამედ

დრამატურგიული დატვირთვაც და არსებითი მნიშვნელობა ფილმში ნაჩვენები
ამბის

არსში

წვდომისათვის,

ამიტომ

ოპერატორის

მიერ

ცხვრის

ფარის

ეპიზოდების აქცენტირებაცა და ესთეტიზებაც სრულიად გამართლებულია, ლეო
68
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ესაკიას მიერ “ხოლტი”-ს სისტემის ტრაქტორის სიმბოლიზება და ჰეროიზება კი,
ფილმში მოთხრობილი ამბის სქემატურობის გამო, უადგილოა და ვერ აღწევს
მიზანს.
იმისათვის, რომ ხორცი შეესხათ ჟურნალში გამოქვეყნებული თავიანთი
პოზიციისათვის, ავტორებმა გამოიყენეს კულაკების მიერ ტრაქტორის ხელში
ჩაგდების ნამდვილი ამბავი და მასზე ააგეს ქართულ კინოში კოლექტივიზაციის
თემისადმი მიძღვნილი ამ პირველი კინოსურათის დრამატურგია. ფილმი
ეფუძნება არა გამონაგონს, არამედ, დოკუმენტურ ფაქტებს. თუმცა, დროის
ხასიათის გავითვალსწინებით, ისმის კითხვა, ობიექტურად არის ფილმში ეს
ფაქტი გადმოცემული თუ არა. დღეს ამაზე ამომწურავი პასუხის გაცემა
შეუძლებელია, მაგრამ დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ “კლასთა ბრძოლის”
პრინციპებიდან
საფუძვლად

გამომდინარე,

ქცეული

იმ

დროს

დოკუმენტური

გადაღებული

მასალა

ყოველი

ტენდენციურად

ფილმის
იქნებოდა

ინტერპრეტირებული.
მიუხედავად

ამისა

და

ალბათ,

ამიტომაც,

ავტორები

ცდილობენ

გააძლიერონ ფილმში ამბის დოკუმენტურობის შეგრძნება: აგროვებენ სათანადო
ფაქტობრივ მასალას; ჩადიან მუხრანში, სადაც საქართველოში პირველად
გამოიყენეს ტრაქტორი... სურათში მთავარი როლი დაეკისრა პროფესიით
მექანიკოსს პავლე მხეიძეს, რომელმაც ყოფილი წითელარმიელის კინოსახე შექმნა.
ეს არ ყოფილა “სამანში” ტიპაჟის გამოყენების ერთადერთი შემთხვევა, პირიქით,
ეს დასაწყსია: ფილმში სხვადასხვა როლსა და მასობრივ სცენებში დაკავებული
იყვნენ ტიპაჟები, რაც ტიტრებშიცაა ნათქვამი: “ფილმში გადაღებულნი არიან
სოფელ მუხრანის გლეხები, უგრიმოდ და საკუთარ ტანსაცმელში”. ამ მხრივ
ერთადერთი გამონაკლისი პროფესიონალი მსახიობი ალექსანდრე ჯალიაშვილი
იყო. ტიპაჟების ასეთი სიმრავლე კიდევ უფრო აძლიერებდა დოკუმენტურობის
ეფექტს.
ერთი

სიტყვით,

ფილმის

ავტორებმა

მემარცხენეთა

თეორიული

შეხედულებების კვალობაზე, უარი თქვეს ცნების – სახიობითი ფილმი _ აქამდე
არსებულ გაგებაზე. მაგრამ ამ ლტოლვას დოკუმენტურობისაკენ “სამანი” არც
უქცევია დოკუმენტურ და არც სოციალური სიმართლის მქადაგებელ ფილმად.
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ასეთ მიზანს ლეო ესაკია არც ისახავდა, თავისი მრწამსიდან გამომდინარე, ის
სრულიად გააზრებულად ქმნიდა კონიუნქტურულ ნაწარმოებს, ანუ ასრულებდა
სრულიად კონკრეტულ პოლიტკურ დაკვეთას, ემხლებინა სოფელში კულაკობა
და ქალაქში სახელმწიფო დაწესებულებაში მოკალათებული ბიუროკრატია და
ამისათვის ოპტიმალურ ფორმად კინოფელეტონის ჟანრს მიიჩნევდა, რომ
ნაჩვენები

ამბის

თაობაზე

ერთგვარი

ოპერატიულ-კინოჟურნალსტური

რეაგირების ილუზია შეექმნა, მით უმეტეს, რომ ფილმს საფუძვლად გაზეთში
გამოქვეყნებული მასალა დაედო. ამას უნდა დავუმატოთ ისიც, რომ ლეო ესაკია
განიცდიდა რუსული საბჭოთა კინოავანგარდის ზემოქმედებას. ამას გვახსენებს,
მაგალითად, ტრაქტორის ჩვენება რაკურსით ქვევიდან ზევით ან კიდევ ეკლესიის
გარაჟად გადაკეთების ეპიზოდისათვის თანადროული ქრონიკის ხასიათის
მინიჭების მცდელობა. ამავე მიზნით არის გამოყენებული ფილმში არათანაბარი
ტემპო-რიტმიც. საერთოდ, ლეო ესაკია ცდილობს ისე ააგოს კადრის კომპოზიცია,
ისეთი ეკრანული სივრცე შექმნას, რომ შეიქმნას რეალური ყოფის ასახვის
ილუზია. მაგრამ დასახულ მიზანს ვერ მიაღწია. ჯერ ერთი, ფილმში ნაჩვენები
ამბის დრამატურგიული საფუძველი სქემის ფარგლებს ვერ გასცდა და აქედან
გამომდინარე,

მისი

ეკრანული

ხორცშესხმა

ვერ

გამოვიდა,

რომ

განზოგადოებულიყო, მეორეც, ჟანრული (ავტორის მიერვე დეკლარირებული
კინოფელეტონი) კანონები მის მიერ უკიდურესად სწორხაზოვნად იქნა გაგებული
და იმდენად გააძლიერა პროპაგანდისტული ელემენტი, რომ “სამანიდან” საკმაოდ
მდარე აგიტფილმი გამოვიდა... ეს, ცხადია, შემოქმედებითი მარცხი იყო.
აგიტფილმს

პრესაც

შესაბამისად

აგიტაციური

ხასიათისა

ჰქონდა.

მაგალითად, ასეთი: “ კინოსურათი “ხოლტი” უნდა შეიჭრას სოფლად. არ უნდა
დარჩეს არც ერთ გლეხი, სასოფლო მეურნეობის მუშა, მოჯამაგირე, რომ არ ნახოს
ეს მეტად სასარგებლო შინაარსის სურათი”69.
მემარცხენე პრესა ფილმს უაღრესი კეთილგანწყობით შეხვდა. თავად
მემარცხენე შეხედულების მქონე დრამატურგმა გიორგი მდივანმა ფილმის
ღირსებად მიიჩნია ისიც, რომ ერთობ მომჭირნეობით იყო გადაღებული:
“ღირსშესანიშნავია ის მოვლენა, რომ სურათზე “ხოლტი” ხარჯთ-აღრიცხვა
69
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შეადგენდა 20 000 მანეთს; მიუხედავად ამისა, ესაკიამ და დამდგმელმა ჯგუფმა
შეძლეს მომჭირნეობის გაკეთება და სურათი გააკეთეს 12 000 მანეთად; ეს ფაქტი
სახკინმრეწვის ისტორიაში პირველი მოვლენაა, ვინაიდან არ ყოფილა შემთხვევა,
რომ სურათის ხარჯები დატეულიყოს ჩამოყალიბებულ ხარჯთ-აღრიცხვაში”70.
როგორც ხედავთ, გიორგი მდივანმა ფილმის მომჭირნეობით გადაღებას
გაუსვა ხაზი, მოცემული თანხის 60 პროცენტი დაიხარჯა და 40 პროცენტი კიდევ
ეკონომია გაკეთდაო, მაგრამ ფილმის მაქსიმალურად იაფად გადაღება, ცხადია,
სულაც არ უწყობდა ხელს მისი მხატვრული დონის ამაღლებას და წარმოაჩენდა
იმას, რომ “სამანი” ბევრად ახლოს იდგა აგიტფილმთან, ვიდრე დოკუმენტური
სტილისტიკით გადაღებულ სახიობით ფილმთან, რომელსაც სიმართლე უნდა
აესახა.
ფილმის

“ხოლტი”

წარუმატებლობის

მიზეზი

მეტნაკლები

დამაჯერებლობით ახსნა მემარცხენე კრიტიკოსმა შალვა ალხაზიშვილმა:
“ესაკიას შეეძლო ამ ფელეტონის კარგად გაკეთება, რადგან იგი მემარცხენე
მწერლობიდან

მოდის.

მაგრამ,

ჯერ

ერთი,

იგი

კინემატოგრაფიულად

ახალგაზრდაა, მეორეც ის, რომ ახალ ჟანრზე დაყრდნობა არ იძლეოდა სათანადო
და ჩვეულ კინო-შტამპებს, რითიც მას შეეძლო სარგებლობა. საჭირო იყო ახალი
ხერხი და ახალი სტილის გამონახვა, რაც სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა”71.
ამ

ციტატიდან

უპირველესად

თვალშისაცემია

მემარცხენეთა

თვითდაჯერებულობა. თურმე ლ.ესაკიას მხოლოდ იმიტომ შეეძლო კარგი
ფელეტონის გაკეთება, რომ მემარცხენე მწერლობიდან იყო კინოში მოსული... ამ
განცხადების შემდეგ შ.ალხაზიშვილი წარუმატებლობის ძირითად მიზეზებს
ეხება, აქ კი ჩანს, რომ ფილმის გადაღებას სპეციფიკის ცოდნა და ახლის ძიების
უნარი სჭირდებოდა; ლეო ესაკიას კი არც ერთი ჰქონდა და არც მეორე...

“საბა”

70
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რუსეთის კომუნისტურ იმპერიაში მხოლოდ რეჟიმისათვის მიუღებელ
თემებს არ ეხებოდნენ, ბრძოლა გამოუცხადეს ისეთ სოციალურ მოვლენასაც,
როგორიც ლოთობა იყო.
რუსეთში

ლოთობას

თავისი

მიზეზი

ჰქონდა

და

აქვს,

ყოფის

დამახასიათებელი ტრადიციული მოვლენაა. იქ გალეშილი ქალისა და კაცის
ნახვა, ჩვეულებრივი ამბავი იყო და არის, მაგრამ, კომუნისტურმა რეჟიმმა ამაში
დიდი საფრთხე დაინახა, რადგან ლოთობა მეტად გავრცელებული მოვლენა იყო
იმ მუშათა კლასშიც, რომელიც ჰეგემონს წარმოადგენდა და რომლის სახელითაც
კომუნისტური პარტია მართავდა სსრკ-ს...
საბჭოთა კავშირში ალკოჰოლის მოხმარების მასშტაბებისა და ამის შედეგად
მიღებული

ეკონომიკური

ზარალის

შესახებ

გვამცნობს

გაზეთ

“მუშა”-ში

დაბეჭდილ წერილში “ლოთობა და მასთან ბრძოლა”: “ლოთობის სოციალური
მნიშვნელობის

შესახებ

ჩვენ

შეგვიძლია

ვიმსჯელოთ

შემდეგი

ციფრების

გათვალისწინების შემდეგ:
1927 წელს საბჭოთა კავშრში შეისვა 1 მილიარდ 200 მილიონის ალკოჰოლი,
მათ შორის: 32 მილიონი ლიტრი არაყი, 15 მილ. ლიტრი რახი, 32 მილ. ლიტრი
ლუდი და 5 მილ. ლიტრი ღვინო.
დახარჯული თანხებით შეიძლებოდა ბინების აგება 200 000 კაცისათვის.
თუ ვიანგარიშებთ, თუ რა დაუჯდა მთლიანად ჩვენს ქვეყანას 1927 წელს
შესმული ალკოჰოლი, გამოვა 1 მილიარდ 200 მილიონზე რამდენჯერმე მეტი.
რატომ?

იმიტომ,

რომ

ქვეყანას

და

მის

მეურნეობას

ალკოჰოლი

მის

თვითღირებულებაზე ბევრად ძვირი უჯდებოდა. ასეთია: პური, შაქარი და ქერი,
რომლებიც არყის, სპირტის და ლუდის გამოხდაზე იხარჯება. უამრავი თანხები,
რასაც დამზღვევი სალაროები ხარჯავენ ლოთობის გამო გაცდენილი სამუშაო
დღეების ასანაზღაურებლად; სასამართლოები, ციხეები, საავადმყოფოები და სხვა.
რაც ლოთობას და მის შედეგებს უნდება, შრომის ნაყოფიერების დაცემა და სხვა
მრავალი.
ასე რომ, ალკოჰოლზე დახარჯული თითოეული მანეთი ქვეყანას 5-6
მანეთი უჯდება. გამოდის, რომ 1927 წელს ჩვენ ალკოჰოლიზმმა გამოგვტაცა 6
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მილიარდი მანეთი, ეს მაშინ, როცა ალკოჰოლის წარმოების და ვაჭრობისაგან ჩვენ
შემოგვდის 700-800 მილიონი მანეთი”72.
როგორც ხედავთ, ლოთობას სსრკ-სთვის მორალურთან ერთად დიდი
მატერიალური ზარალი მოჰქონდა. ამიტომ “კულტურული რევოლუციის” დროს,
მასაც გამოუცხადეს ბრძოლა და სათანადო აგიტფილმების გადაღებაც დაიწყეს.
საქართველოში ლოთობა არ იყო სოციალური მოვლენა, ამიტომ არანაირ
საჭიროებას არ წარმოადგენდა ამ თემაზე საგანგებოდ ფილმის შექმნა, მაგრამ რაკი
იმ სახელმწიფოს ნაწილი ვიყავით, რომელშიც ებრძოდნენ ლოთობას, ბუნებრივია,
საერთო ტენდენციებს უნდა მივყოლოდით და “სახკინმრეწვმაც” 1929 წელს
გადაიღო ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ მიმართული აგიტფილმი “საბა” მიხეილ
ჭიაურელის რეჟისორობით. ტრამვაის წამყვანი საბა გალოთდება, მთელ ხელფასს
დუქნებში ხარჯავს, მალე სამუშაოსაც დაკარგავს და ოჯახიც ენგრევა. ის თავს
კარგად მხოლოდ თავის თანამეინახეებთან გრძნობს, ესენი კი მას სულ უფრო
ითრევენ ლოთობის ჭაობში. საბას ვაჟიც ჰყავს _ ვახტანგი, მამას დუქანებში რომ
დაეძებს.

ერთხელ

ნაბახუსევზე

საბას

ტრამვაით

გაჯირითება

მოუნდება.

მოიპარავს ტრამვაის სამუხრუჭო გასაღებს, შეახტება ცარიელ ტრამვაის და
გააქროლებს ქალაქის ქუჩებში, შემთხვევით თავის ვაჟს ვახტანგს დაეჯახება. საბას
მუშათა

საჩვენებელ

სასამართლოზე

გაასამართლებენ,

პასუხს

მოსთხოვენ

ტრამვაის პარკის მთელ კოლექტივს, რომელმაც თავის გალოთებულ ამხანაგს
სათანადო დახმარება არ აღმოუჩინა. სასამართლო მოითხოვს მუშათა რაონებში
ღვინის დუქნების გაუქმებას. ფილმის ფინალში პიონერები “ასაფლავებენ” ღვინის
ბოთლს, როგორც ლოთობის სიმბოლოს. გამოსწორებული და ბედნიერი საბა კი
ისევ ტრამვაის წამყვანად მუშაობს.
როგორც ხედავთ, საქმე გვაქვს მელოდრამატული ჟღერადობის ტიპურ
აგიტფლმთან. ფილმის სცენარი აშკარად უბადრუკი რამ არის, მაგრამ რეჟისორი
არ ცდილობს მის გადამუშავებას, მიუხედავად სახიობითი კინოს ტრადიციულ
ჟანრებთან ბრძოლისა, რაც მემარცხენეთა სამოქმედო გეგმად იქცა, მ.ჭიაურელმა
მელოდრამატულობას თავი ვერ დააღწია. სიმართლე უნდა ითქვას, რომ სცენარის
უკიდურესად სქემატური ხასიათის გამო აგიტფილმი კიდევ უფრო აგიტაციური
72
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და მშრალი გამოვიდა. როგორც სხვა ფილმის მაგალითზე ვნახავთ, მემარცხენეები
კონიუქტურულ თემებზე მაღალმხატვრულ კინონაწარმოებებს ვერ ქმნიდნენ და
ისევ მელოდრამატიზმით ცდილობდნენ გაეზავებინათ თავიანთი ფილმების
აგიტაციური ხასიათი. მიხეილ ჭიაურელმაც ვერ შეძლო სენტიმენტალური
მელოდრამების გარდა რითიმე გაეზავებინა თავისი აგიტფილმი, პირიქით, ის
ფილმში ჩართული ანტიალკოჰოლური ლექციით კიდევ უფრო აქცენტირებულად
წარმოაჩენს ფილმის აგიტაციურ ხასიათს.
ეპიზოდებში, რომლებშიც ნაჩვენებია პიონერებისა და კომკავშირლების
აქტიურობა, იგრძნობა, რომ ეს არ არის მოვლენათა შინაგანი ლოგიკიდან
მომდინარე და უბრალოდ ამ საბჭოთა ორგანიზაციების რეკლამირების საქმეს
ემსახურება, რადგან პიონერებისა და კომკავშირლების მიზანი არასოდეს ყოფილა
არც ადამიანებზე ზრუნვა და, მითუმეტეს, არც ალკოჰოლიზმის სოცალური
საფუძვლების კვლევა. ამას არც ფილმის ავტორები აკეთებენ. ისინი არ იკვლევენ
იმ სოციალურსა და ფსიქოლოგიურ მიზეზებს, რის გამოც გალოთდა ვატმანი საბა.
მათ თუ დავუჯერებთ, ლოთობა ცუდი ჩვევა, ცუდი ეროვნული ტრადიციაა,
რაღაც ახირება, რომელიც ღუპავს ადამიანს. ჰოდა, ებრძვიან ამ ახირებას და
იმარჯვებენ, ერთი-ორი შემოუძახეს და საბაც ამოათრიეს ალკოჰოლიზმის
ჭაობიდან...
ამ სქემატურობის გამო ლოთი ვატმანის ამბავი ვერ განზოგადდა და
სოციალური ჟღერადობაც ვერ შეიძინა.
1920

წელს

შვედმა

რეჟისორმა

ვიქტორ

შესტრომმა

გადაიღო

ანტიალკოჰოლური ფილმი “მეეტლე”, რომელიც ასევე სოციალური დაკვეთა იყო.
მაგრამ ვ.შესტრომმა შექმნა ჭეშმარიტი კინოშედევრი, შემოქმედებითი ძიებების
შედეგად

მივიღეთ

მისტიური

ატმოსფერო

და

“წარსულში

დაბრუნება”,

მაყურებელზე დიდ ემოციურ ზემოქმედებას რომ ახდენს. ორივე ხსენებული
მხატვრული ხერხის მიგნებისა და გამოყენების წყალობით აგიტაციური ფაბულის
მქონე ფილმი მისტიურ დრამად იქცა. რაც შეეხება “საბა”-ს, იქ ასეთი ძალისხმევა
არ ჩანს, მის გამოსავლინებლად მიხეილ ჭიაურელს ნიჭი არ ეყო.
“საბას” ავტორთა მიერ დეკლარირებული თეზისი იმის თაობაზე, რომ
ალკოჰოლიზმი

“ძველი

ყოფის”

გადმონაშთია,

დრამატურგიულად
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არგუმენტირებული ვერ არის: სამაგიეროდ, ძველ ყოფასთან ერთად, სატირის
მახვილი წარიმართა ეროვნული ტრადიციების წინააღმდეგ და არც თუ ნიჭიერად.
სწორედ ამ გადაწყვეტილებაში გამოიკვეთა ერთი ტენდენცია, რომელიც მიხეილ
ჭიაურელის ფილმების დამახასიათებლად იქცა _ ვგულისხმობ ეროვნული
ღირებულებების გაუკუღმართებულ ინტერპრეტაციას და მისი გაშარჟების საგნად
ქცევას. ფილმში “საბა” ამისი მაგალითი გახლავთ ჩადგმული ნოველა, რომელშიც
ნაჩვენებია დუქანში ქართველთა ქეიფი. მასში პაროდირებულია ქართული
სუფრის ტრადიციები თავისი სადღეგრძელოებით, წესებითა და ჩვეულებებით.
მოქეიფეები ჯერ უაღრესად მაღალფარდოვან სადღეგრძელოებს წარმოთქვამენ,
შემდეგ

ჩხუბს

ატეხენ

იმის

გამო,

თუ

ვინ

გადაიხდის

დანახარჯს,

ავტორიტეტულად გაიძახიან: “ვინ ბედავს გადაიხადოს, როცა მე აქ ვარ?” _ როცა
სინამდვილეში გადახდას არავინ აპირებს. ბოლოს ჩხუბით ისარგებლებენ და
გადაუხდელად გაიპარებიან. ასე კონიუნქტურულად დაინახა მ.ჭიაურელმა
ქართული სუფრა და მისი ტრადიციები. ცხადია, უზნეო და ვიგინდარა ადამიანი
ყველგანაა, ქართული ტრადიციები ამგვარი სუბიექტებისაგან დაცული არ იყო და
არც

არის,

ჩადგმულ

ნოველაში

ქართული

ქეიფის

ღრეობად

გადაქცევა,

ალკოჰოლიზმის გამომწვევ მიზეზად მისი მიჩნევა და ამის განზოგადების
მცდელობა ცილისწამება რომაა, ფილმის გადაღების დროსაც აშკარა იყო და
დღევანდელი გადასახედიდანაც ასე ჩანს, მაგრამ მიხეილ ჭიაურელი შემდეგაც
გააგრძელებს

ეროვნული

ღირებულებების

გაქილიკებას

კონიუნქტურული

მიზნით და ვიმეორებ, ეს მისი შემოქმედების დამახასიათებელ თვისებად იქცა. ამ
თვისების ფორმირებაში აშკარაა მემარცხენეთა შეხედულებების წვლილი, ისინი
უარყოფდნენ ყოველივე ტრადიციულს და როგორც შემოქმედებითი პრინციპი, ის
თავისთავში ცენზურის ფუნქციას ითავსებდა.
სცენარის დრამატურგიულ უბადრუკობას რეჟისორმა ვერაფერი შემატა.
სენტიმენტალური
მელოდრამატული

ელემენტებით
ისტორია,

გაჯერებული

ანტიალკოჰოლური

ლოთი

ლექცია,

ვატმანის

პაროდირებული

ქართული ნადიმი, პიონერებისა და კომკავშირლების ანტიალკოჰოლური აქციები,
ფილმში ჩართული ქრონიკალური კადრები ანუ ფილმის შემადგენელი ყველა ეს
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ნაწილი ორგანულად ვერ უკავშირდება ერთმანეთს, ერთ მთლიან დასრულებულ
ნაწარმოებს ვერ ქმნის და კიდევ უფრო აძლიერებს ფილმის ეკლექტურობას.
მხატვრების მუშაობა, ლადო გუდიაშვილისა და დავით კაკაბაძის მიერ
დანახული

ძველი

თბილისის

არქიტექტურა,

დუქნების

ინტერიერების

გაფორმება, ქართული სუფრის ნატურმორტი, ფილმში გათამაშებული ამბის
მხატვრულ-დოკუმენტურ
დამაჯერებელ

სახეს

ფონად
ქმნის,

რომ

არის

გამოყენებული

კონტრასტულია

და

აგიტფილმის

ნატურის
აზრობრივ

მიზანდასახულებასთან.
ეს სურათი არც სამსახიობო შესრულებით გამოირჩევა. ა.ჯალიაშვილისა და
ვ.ანჯაფარიძის თამაში უაღრესად სქემატური და სწორხაზოვანია: ვატმანი საბა,
სანამ ფხიზელია, კეთილი, ოჯახის მოყვარული ადამიანია, მაგრამ როგორც კი
დალევს, საშინლად აგრესიული ხდება, ცოლ-შვილს სცემს, სახლიდან აგდებს.
პერსონაჟის ხასიათის ეს ორი მდგომარეობა ხაზგასმულადაა ნაჩვენები, მაგრამ
ერთიდან მეორეში გადასვლა სათანადოდ არ არის მოტივირებული. ეს უცებ
ხდება. აქ გახსნილი და გააზრებული არ არის გმირის შინაგანი სამყარო. ვერ
ხედავ ქცევის განმსაზღვრელ ვერც სოციალურ და ვერც ფსიქოლოგიურ მოტივებს,
სათანადო დრამატურგიული მასალის არარსებობის გამო მსახიობი გმირის
შინაგან ბუნებას ვერ ხსნის და გარეგნულ ფორმებზე აკეთებს აქცენტს.
პერსონაჟის შინაგანი სამყარო ვერც ვერიკო ანჯაფარიძემ გადმოსცა, მისი
ცდა როლის ფსიქოლოგური გააზრებისა ასევე არ ეფუძნება გმირის ხასიათის
ანალიზს და ისიც იძულებული იყო მოჭარბებულად გამოეყენებინა გარეგნული
ეფექტი, რამაც მის ეკრანულ სახეს დამაჯერებლობა დაუკარგა. ამას უნდა
დავუმატოთ

ისიც,

რომ

ვ.ანჯაფარიძის

კინოგმირი

საკმაოდ

დესექსუალიზირებულია, წარმოადგენს ლოთი ქმრის მიერ გაწამებულ სრულიად
არაეროტიულ ქალს, რაც მემარცხენეთა პრინციპების პირდაპირი გამოხატულება
იყო.
ფილმში “საბა” გამოჩნდა ქართული საბჭოთა კონიუნქტურის ერთი
თვისებაც: ასეთი სურათები საინტერესო არასოდეს იყო, იქ აღძრული საკითხები
კოლონიური კომუნისტური რეჟიმის მიერ იყო ნაკარნახევი, იქნებოდა ეს ე.წ.
“ახალი ადამიანის” ჩამოყალიბება, “მავნე” ტრადიციებთან ბრძოლა, სოციალური
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დაპირისპირებების ჩვენება და სხვა. ყველაფერ ამას საერთო არაფერი ჰქონდა
ქართველი ერის ინტერესებთან, რაც მთავარია, ასეთი ფილმების გადაღებისას
ვერავინ გამოავლინა ნიჭიერება, ეცადნენ, მაგრამ, კონიუნქტურული შედევრი ვერ
შექმნეს.
მიუხედავად აშკარა მხატვრული სისუსტისა, “საბა” პრესამ ნეიტრალურად
შეაფასა, თუმცა მიუთითეს რეჟისორის პროფესიულ სისუსტეებზე.
კრიტიკოსმა შალვა ალხაზიშვილმა ამ ფილმის შესახებ: გამოთქვა აზრი:
“პირველი სურათი, რომელიც მთლიანად და სავსებით ქალაქურ მასალაზე არის
აგებული, არის რეჟ. მ.ჭიაურელის “საბა”. ქალაქი და განსაკუთრებით თბილისი
სახკინმრეწვის
თანამედროვე

მიერ

სრულიად

ქალაქის

მუშის

მიტოვებული

იყო

ჭირ-ვარამი, მისი

თავის

პროდუქციაში.

ნაკლულოვანება

გვიდგა

თვალწინ. თანამედროვე კინოსაგან მოვითხოვთ, რომ იგი სოციალისტურ
აღმშენებლობას ხელს უწყობდეს. ხელოვნების დარგში აღმშენებლობის გამოხატვა
შეიძლება კულტურული რევოლუციის საკითხებთან დაკავშირებით. ბრძოლა
ალკოჰოლიზმთან

წარმოადგენს

ერთ-ერთ

ამოცანას

კულტურული

რევოლუციისა. ამ ამოცანის გადაჭრის საკითხს სდგამს სურათი. რასაკვირველია,
“საბას” სრულიად არა აქვს პრეტენზიები ამ პრობლემის ამოწურვისა. “საბა”-ში
დასმულია ალკოჰოლიზმთან ბრძოლის პრობლემის გადაჭრის ცდა ქალაქის
მუშის ცხოვრების კონკრეტულ მასალაზე. აგიტაციური მასალა სურათისა
გადმოცემულია ფსქოლოგიური კინო-მოთხრობის სახით. დრამატიზაციაქმნილი
მასალა ზოგიერთ მომენტებში აღწევს ემოციონალურად ძლიერ ეფექტებამდე”73.
ძნელია

დაეთანხმო

შ.ალხაზიშვილს

იმაში,

რომ

“თბილისი

“სახკინმრეწვის” მიერ სრულიად მიტოვებული იყო თავის პროდუქციაში” _
ალ.წუწუნავას ფილმში “ხანუმა” ის მთელი დიდებულებით გამოჩნდა.
ვერც იმაში დავეთანხმები ავტორს, თითქოს “საბა”-ში აგიტაციონური
მასალა სურათისა გადმოცემულია ფსიქოლოგიური კინო-მოთხრობის სახით.
დრამატიზაციაქმნილი მასალა ზოგიერთ მომენტებში აღწევს ემოციონალურად
ძლიერ ეფექტებამდე”, რადგან “საბა” არ არის ფსიქოლოგიური დრამა და არა
“დრამატიზაციაქმნილი
73

მასალა”

ახდენს

გავლენას

მაყურებელზე,

არამედ

ix. Salva alxaziSvili “axali saxkinmrewvi”, Jurnali “droSA”, #11, 1929 weli
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სენტმენტალური მელოდრამის ის ელემენტები, რითაც არის გაჯერებული ეს
აგიტფილმი...
არ უნდა გაგვიკვირდეს, შ.ალხაზიშვილი ასე რომ აფასებს მ.ჭიაურელის
ფილმს _ ორივე მემარცხენე იყო და იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ერთმანეთის
მიმართ სუბიექტური ხასიათის შეფასება მათთვის ჩვეული საქმე იყო.
მ.ჭიაურელის შემოქმედებითი ძიებების წარუმატებელი ხასიათის შესახებ
საინტერესო მოსაზრება გამოთქვა რუსმა კრიტიკოსმა ხრისტოს ხერსონსკიმ:
“მთლიანობაში ფილმში ერთიანი ჟანრისა და სტილის მწყობრი და ორგანული
უბრალოების ნაკლებობაა. ხერხთა სხვადასხვაობა იგრძნობა სცენარშიც და
რეჟისორ

ჭიაურელის

მაყურებელზე

ნამუშევარშიც,

გამოსცადოს

რომელიც

ერთდროულად

სწავლობს

რამდენიმე

რა,

ცდილობს

საშუალება,

რაც

ურთიერთსაწინააღმდეგო შთაბეჭდილებას ახდენს”74.
მართლაც, მ.ჭიაურელს ახასიათებდა აკვიატება ამა თუ იმ მხატვრული
ფორმისა, მიუხედავად იმისა, შეეძლო მისი ხორცშესხმა თუ არა...

“უგუბზიარა”
“ახალი

ადამიანის”

ჩამოყალიბებისა

და

“ახალი

ცხოვრების

წესის”

დამკვიდრება უშუალოდ იყო დაკავშირებული “წარსულის გადმონაშთებთან”
ბრძოლასთან. ამ პრობლემას ეხება 1930 წელს დავით რონდელის მიერ
გადაღებული ფილმი.
ამ სურათის მოქმედება აფხაზეთში ვითარდება, მასში ორი თემაა წინ
წამოწეული: პირველი გახლავთ ქელეხის წესი, რომელიც ფილმის მიხედვით
სოფლის ისედაც ღატაკ მოსახლეობას მატერიალურად ანადგურებს და ამიტომ ამ
წესს ადგილობრივი კომკავშირლები ბრძოლას უცხადებენ, რათა აღმოფხვრან
თანასოფლელთა ყოფიდან. მეორე და უმთავრესი არის ექიმბაშობის ანუ ხალხური
მედიცინის თემა, რომლითაც ათასწლეულების მანძილზე მკურნალობდნენ

74

ix. Х.Херсонский «Саба», журнал «Советский экран», №2, 9 Июля, 1929г. gv. 7
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ადამიანებს და დაწვრილებით ერთი ექიმბაშის, ჯოტოს, თავგადასავლით არის
ნაჩვენები.
ექიმბაშ ჯოტოს ბევრ პაციენტი შემოაკვდა. ერთი ასეთი შემთხვევის შემდეგ
გადაწყვიტეს ადგილობრივმა კომკავშირლებმა და სოფლის საბჭომ საავადმყოფოს
აშენება,

ამისათვის

საჭირო

სახსრების

მოძიებას

კი

დოღის

მოწყობით

ვარაუდობენ. დოღში ჯოტოც მონაწილეობს და ფიქრობს, რომ პირველი იქნება.
პირველობისათვის ერთი კომკავშირელი აქტივისტიც იბრძვის და საბოლოოდ
იმარჯვებს

კიდეც.

თანასოფლელთა

მართალია,

გული

მოიგოს

ჯოტო
და

დამარცხდა,

მასაც

შეაქვს

მაგრამ
თანხა

ცდილობს

საავადმყოფოს

მშენებლობის ფონდში. საავადმყოფო სწრაფად შენდება, ჯოტო კი აგრძელებს
თავის საქმიანობას, ოღონდ ახლა კონკურენტს ებრძვის და საავადმყოფოს
დისკრედიტირების მიზნით ახალგაზრდა ექიმს უგზავნის სრულიად უიმედო
ავადმყოფებს, რომლებიც იხოცებიან. ასე გაჩნდა მოსახლეობის უკმაყოფილება
ჯანდაცვის ამ კერის მიმართ და ხალხი საავადმყოფოს გაუქმებას მოითხოვს.
ჯოტო თითქოს გამარჯვებას აღწევს, მაგრამ მის ზრახვებს წინ აღუდგებიან
კომკავშირლები და სოფლის ზოგიერთი მცხოვრები.
საქმე ისაა, რომ ამ დროს თავად ჯოტო აღმოჩნდება კურიოზულ
სიტუაციაში: მისი ერთი პაციენტი გარდაიცვლება, რომლის მშობლები ქელეხის
გამართვას გადაწყვეტენ. კომკავშირლები ცდილობენ, წინ აღუდგნენ მათ იმ
მოტივით, რომ გარდაცვლილი კომკავშირელი იყო, მაგრამ გარდაცვლილის მამა
ქელეხს მაინც გამართავს. აფხაზური წესისამებრ ქელეხის დროს გაიმართება
ჯირითი, რომლის დროსაც ჯოტოს შვილი გაჯი ცხენიდან გადმოვარდება და
საკუთარ ხანჯალს წამოეგება. ხალხმა იცის, ჯოტო რომ ექიმბაშია და შვილს
მოარჩენს. ჯოტოსაც მიჰყავს დაჭრილი შვილი სახლში, მაგრამ მკურნალობის
დაწყებას ვერ ბედავს, რადგან თავისი, როგორც მკურნალის, შესაძლებლობებში
დიდი ხანია ეჭვი შეჰპარვია. ამიტომ, გადაუდებელ ოპერაციას ვერ უკეთებს.
ჯოტოს ცოლი, შვილის მოსალოდნელი სიკვდილით შეშინებული, დაჭრილს
საავადმყოფოში წაიყვანს. იქ მას ექიმი ოპერაციას გაუკეთებს და გადაარჩენს. ამ
ამბავს მოჰყვება ის, რომ თანასოფლელთა თვალში ჯოტოს ექიმბაშობის
ავტორიტეტი დაეცა, ხალხმა კი ირწმუნა საავადმყოფოს და ექიმის ძალისა.
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ფილმის უპირველესი ნაკლი ნაჩვენები ამბის აგიტაციური ხასიათია.
სათქმელი

ხაზგასმულად

სწორხაზოვნად,

ყოველგვარი

დრამატურგიული

პარალელებისა და მხატვრული განზოგადების გარეშე არის მოტანილი. ეს,
უპირველეს ყოვლისა, სცენარის გაუმართაობიდან მომდინარეობს და რეჟისორის
მიერ ასევეა გადატანილი ფირზე, ეს განსაკუთრებით თვალში-საცემია ფილმის
პირველ ნაწილში, როცა ქელეხის გამო ოჯახის განუზომელ ზარალში ჩავარდნაა
ნაჩვენები. ავტორები ჯერ საკმაოდ დაწვრილებით ასახავენ ქელეხის წესის
რიტუალურ მხარეს, შემდეგ კი, პლაკატური ილუსტრაციის გზით, უარყოფით
კონტექსტში გვიჩვენებენ, როგორ გააპარტახა გლეხის ოჯახი ამ წესმა: ეკრანზე
ერთიმეორის მიყოლებით ჩნდება ჯერ სიმინდით სავსე, შემდეგ ცარიელი ნალია
ვხედავთ, ღვინით სავსე და შემდეგ დაცლილი კასრი. ოჯახის მარჩენალი ძროხაც
დაკლეს და შეჭამეს.
ცხადია, ასეთი პლაკატური ილუსტრაციებით მხატვრული სახე არ
შეიქმნება და ამიტომ არც სათანადო ემოციური ზემოქმედების ძალა გააჩნია, ასე,
რომ, ავტორთა მიერ არასწორად არჩეულმა ხერხმა საპირისპირო შედეგი
გამოიღო.
ფილმში ქელეხის ეპიზოდები ეთნოგრაფიული სიზუსტით არის ნაჩვენები,
ის ძლიერ ემოციურ ზემოქმედებას ახდენდა მაშინ, გადაღების დროსაც და ახლაც.
აშკარაა ამ უძველესი რიტუალის დრამატურგიული საფუძველიცა და რეჟისურაც
ნიჭიერი ადამიანების მიერ იყო შექმნილი და შემდეგ საუკუნეთა მანძილზე
დახვეწილი,

ხოლო

მისი

მაკრიტიკებელი

აგიტაციური

სცენების

დრამატურგიული საფუძველიცა და რეჟისურაც ამ თვისებას მოკლებულთა
ნახელავია...
“უგუბზიარას”

ავტორები

თავიდანვე

არჩეულ

პლასტიკური

ილუსტრირების ხერხს იყენებენ ფილმის მეორე ნაწილშიც, როცა ჯოტოს
სამკურნალო მოწყობილობები, ექიმბაშის მთელი არსენალი ასევე უარყოფითი
თვალთახედვით დაგვანახეს: კვერცხის ნაჭუჭები, რითაც ჯოტო წურბელებს
დაასხამს ხოლმე პაციენტებს; ბინძურ ნაჭერში გახვეული დანები, რითაც
ოპერაციებს აკეთებს, მზის სხივის რკინის გაპრიალებულ ტაშტზე არეკვლით
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მიღებული პრიმიტიული განათება და სპეციალურ დამკვრელ-მომღერალთა
შესრულებული მუსიკალური ნარკოზი.
ასევე პლაკატური ილუსტრირების გზით, ოღონდ ამჯერად დადებითი
განწყობის შესაქმნელად არის ნაჩვენები სოფლის საავადმყოფო, როგორც
ექიმბაშის ალტერნატივა. იქ თეთრხალათიანი ექიმი და ექთნები არიან, აქვთ
სტერილური სამედიცინო ინსტრუმენტები, ნათელ ოთახებში, სადა საწოლები
სუფთა ლოგინებითაა გაწყობილი.
ერთი სიტყვით, არის სწორხაზოვნება, ორი უკიდურესობა, ცუდებად და
კარგებად
ფენომენი,

დაყოფა

და

რომელიც

სრულიად
საუკუნეთა

იგნორირებულია
მანძილზე

ხალხური

მკურნალობის

მედიცინის
ერთადერთი

საშუალება იყო ადამიანებისათვის. ის ტრადიციული მოვლენაა. ამიტომ, მისი
უარყოფა ადვილად ვერ მოხერხდებოდა, უცებ ადამიანები ვერც მკურნალობის
თანამედროვე

მეთოდებზე

გადავიდოდნენ.

ასეთი

გახლავთ

მოვლენათა

განვითარების შინაგანი ლოგიკა; მაგრამ კომუნისტური პარტიისაგან მომდინარე
სოციალური დაკვეთის შესრულების აუცილებლობა და მისი განხორციელების
საშუალებები არავითარ ლოგიკას არ ექვემდებარებოდნენ, ამიტომ ხდებოდა
ყველაფრის ხელაღებით უარყოფა.
ფილმის პერსონაჟებისგან გამოირჩევა ჯოტო, რასაც ორმა ფაქტორმა
შეუწყო ხელი: ერთი, რომ ფილმის სხვა გმირებისაგან განსხვავებით, რომელთა
ხასიათები სქემატურობის გამო ცალსახა და შესაბამისად ნაკლებად საინტერესოა,
ჯოტოს სახე სცენარში შედარებით საფუძვლიანად არის გააზრებული. ამიტომ, ასე
თუ ისე არსებობდა დრამატურგიული მასალა მეტ-ნაკლებად სრულყოფილი
კინოროლის შექმნისათვის; მეორეც ის რომ, ამ პერსონაჟს ვასო არაბიძე, ქართული
კინოს ვეტერანი და შესაბამისად საკმაო

გამოცდილების მქონე მსახიობი

ასახიერებდა. ორივე ამ მიზეზის გამო ჯოტოს კინოსახე ყურადსაღები გამოვიდა.
ის რთული ბუნებისაა, მას მაცდური გარეგნობა აქვს. ერთი შეხედვით სათნო
ადამიანია, თითქოს მოყვასისადმი თანაგრძნობა ამოძრავებს, მაგრამ ეს ნიღაბია,
რომლის მიღმა საკმაოდ ანგარებიანი პიროვნება იმალება. მან გააცნობიერა, რომ
საავადმყოფოს

სახით

კონკურენტი

გამოუჩნდა

და

ყველაფერს

აკეთებს

თანასოფლელთა თვალში მისი დისკრედიტირებისათვის.

120

სამსახიობო შესრულების თვალსაზრისით უდავოდ საინტერესოა მისი
ორჭოფობის ეპიზოდი, როცა ვერ ბედავს საკუთარ შვილს ოპერაცია გაუკეთოს,
მაგრამ პლაკატურ-ილუსტრაციულ ფინალს ვერც ვასო არაბიძემ უშველა, რადგან
სცენა, როცა ის ექიმს შვილის ოპერაციისას ასისტენტობას უწევს, სწორედ ასეთი
ხასიათისაა და ამაში დამნაშავე სცენარის ავტორი და რეჟისორი არიან. მსახიობმა,
რამდენადაც შეძლო, საკმაოდ პროფესიონალურად შექმნა ჯოტოს კინოსახე,
რომელიც საუკეთესოა ფილმში და ამ შემთხვევაშიც კიდევ ერთხელ გამოჩნდა,
რომ

ქართველ

“უარყოფითი”

მემარცხენეთა

პერსონაჟები

კონიუნქტურული

უფრო

ხასიათის

ცხოვრებისეულნი,

ფილმებში

ქმედუნარიანნი

და

დასამახსოვრებელნი არიან, ვიდრე ე.წ. “დადებითი” გმირები, რომლებიც ამ
თვისებებს მოკლებულნი იყვნენ და მოცემული სქემის ჩარჩოებში უფერულად და
უინტერესოდ გამოიყურებოდნენ.
ფილმის ტემპო-რიტმი საკმაოდ დუნეა. ის ორჯერ, ისიც ჯირითის დროს
აჩქარდება და სურათის ამ ეპიზოდებს მეტ დინამიურობას ანიჭებს, მაგრამ ეს
ფილმში განვითარებული მოვლენების შედეგი იყო და არა რეჟისორის მიერ ამ
მხრივ მიზანდასახულად გადადგმული ნაბიჯი.
მიუხედავად აშკარად კონიუნქტურული ხასიათისა, ფილმის გამოსვლიდან
სამიოდე წლის შემდეგ მემარცხენე შეხედულების მქონე კრიტიკოსმა ალექსანდრე
დუდუჩავამ

ამ

სურათში

პოლიტიკური

შეცდომა

იპოვა:

“ექიმბაშობა”

დამარცხებულია: მაგრამ აფსუს! ექიმბაში, რომელიც პერსონიფიცირებულია
კულაკთა სრულმოქმედებიან წარმომადგენლად მედიცინაში _ “ცნობს დე-იურედ
და დე-ფაქტოდ საავადმყოფოს, და ამგვარად “შეეზრდება” სოციალიზმს. ეს
პოლიტიკური

შეცდომა

არც

რეჟისორისა

და

არც

სცენარისტის

მიერ

გათვალისწინებული არ არის”75.
ამ

ციტატიდან

კარგად

ჩანს,

რომ

მემარცხენე

კრიტიკოსი

უფრო

რადიკალურია, ვიდრე რეჟისორი; თუ ამ უკანასკნელს დასაშვებად მიაჩნია
ექიმბაშის ჩართვა ახალი ცხოვრების ფერხულში (სხვა საქმეა, რამდენად
დამაჯერებლად არის ეს გაკეთებული), კრიტიკოსისათვის ეს მიუღებელია; ჩანს,
მისთვის დამაკმაყოფილებელი მხოლოდ ექიმბაშის განადგურება იქნებოდა.
75

ix. А.Дудучава “Проблемы национальной кинематографии”, госиздат ССРГ, Тифлис, 1933 г. gv. 66
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ეს რადიკალიზმიც მემარცხენეთა პოზიციის გამოხატულება იყო...

“ხაბარდა”
20-იანი წლების ბოლოს და 30-იანის დამდეგს კომუნისტური რეჟიმი კიდევ
უფრო

აძლიერებს

ზემოქმედებას,

ნეგატიური

ტრადიციული

ხასიათის

პოლიტიკურ

ღირებულებებისადმი

და

იდეოლოგიურ

მიმართულს,

რომლის

საბოლოოდ უარყოფაც მისი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი იყო. ამიტომ
ყველაფერი კეთდებოდა ამ მიზნის განსახორციელებლად და ძველი თბილისის
ნგრევა ამ ზემოქმედების ერთ-ერთი მაგალითი გახლდათ.
ვინმე ს.მამულია აკრიტიკებს გერონტი ქიქოძის ასეთი სახის პატრიოტულ
გამონათქვამს:
“გ.ქიქოძე წერს: “გადაჭარბებულ პატრიოტობაში ნუ ჩამომართმევთ, თუ
ვიტყვი, რომ როგორც ევრაზიას (გულისხმობს საბჭოთა კავშირს. ს.მ.) ძველი
მატერიკის შუაგული უჭირავს, ისე საქართველოს შუაგული უჭირავს მუდმივ
ჭაღარა და მუდმივ ახალგაზრდა ტფილისის კედლებს და ახალი ქვეყნის
ტალღები ეხეთქებიან, როგორც ოკეანის მოქცევა და მიქცევა”.
“მოქ. ქიქოძეს არ ესმის და არ უნდა გაიგოს, რომ ძველი ტფილისი, დიდი
ხანია, რაც რომ დაანგრიეს ახალი ქვეყნის ტალღებმა და ახლა ჩვენ გვაქვს ახალი
ტფილისი, მუშების ტფილისი”76, _ ასე პასუხობს გერონტი ქიქოძეს ეს ვიღაც
მამულია. უბედურება ის იყო, რომ მის სიტყვებს არა იმდენად სიმბოლური
მნიშვნელობა აქვს, რამდენადაც ფაქტის კონსტატაციას წარმოადგენს.
მიხელ ჭიაურელის მიერ 1931 წელს გადაღებული ფილმი “ხაბარდა”
ქართულ კინოში აგრძელებს “კულტურული რევოლუციის” თემას და იმ დროს
ფორმირებადი

“სოციალური

რეალიზმის”

პრინციპების

გამომხატველია. ცხადია, ამის გამო, მასში

ყველაზე

კიდევ უფრო

ნათელი

ნიჰილისტური

დამოკიდებულება იგრძნობა ეროვნული ღირებულებების მიმართ.
76

ix. “amx. s.mamulias moxseneba sruliad saqarTvelos agitprobeWdviT TaTbirze”, gazeTi “muSa”, 1929 wlis
24 ianvari, gv. 2
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სიტყვა “ხაბარდა” ქართულად “გზიდან ჩამომეცალეს” ნიშნავს. ეს გზა,
ფილმის ავტორების აზრით “ახალ ცხოვრებას” უნდა მისცემოდა, რაც მმართველი
კომუნისტური რეჟიმის დირექტივის მიხედვით ძველის უარყოფით უნდა
მომხდარიყო. სცენარის ავტორმა ს.ტრეტიაკოვმა და რეჟისორმა მ.ჭიაურელმა
სრულად განახორციელეს ეს მითითება და შექმნეს ქართული კინოს ისტორიაში
ყველაზე პროვოკაციული ფილმი, რომელიც მაშინაც და ახლაც აღაშფოთებს
ეროვნული ღირსების მქონე ადამიანს. ფილმს თითქოს არ უნდა გამოეწვია ასეთი
რეაქცია, რადგან შეიძლება გეგონოს, რომ გაუგებრობაზე აგებული კომედიაა:
ტაძარი, რომლის დაცვასაც ფილმის პატრიოტულად განწყობილი პერსონაჟები
ცდილობენ, როგორც ბოლოს ირკვევა, კულტურულ-ისტორიულ ღირებულებას
არ წარმოადგენს; ეს ბუნებრივია, სასაცილო მდგომარეობაში აგდებს სიძველეთა
დამცველებს, მაგრამ ფილმის ხასიათი, მისი აზრობრივი მიზანდასახულება _
მითუმეტეს,

თუ

ამ

ყველაფერს

შეხედავთ

იმ

ისტორიული

პერიოდის

თვალსაზრისით, რომელშიაც არის გადაღებული _ ასეთი დასკვნის საფუძველს
სულაც არ იძლევა.
დავიწყოთ იქედან, რომ 1921 წლიდან მოყოლებული, კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვა საქართველოში საშიში გახდა და მას ადამიანების
სიცოცხლე ეწირებოდა. მოვიხმობ გახმაურებულ მაგალითს: “ხაბარდას” ეკრანზე
გამოსვლიდან

ექვსი

მცდელობისათვის,

წლის

შემდეგ

რომელსაც

მეტეხის

ტაძრის

კომუნისტები

და

დანგრევას

ციხის

დაცვის

უპირებდნენ,

დააპატიმრეს და დახვრიტეს მხატვარი დიმიტრი შევარდნაძე, არის ბევრი სხვა
მსგავსი პატრიოტული ქმედების აღკვეთის ნაკლებად ცნობილი ფაქტი. ამიტომ,
კონიუნქტურული მიზნით იმ ადამიანების პაროდირება, რომლებიც თავისი
სიცოცხლის ფასად ქართული კულტურის ფარად იდგნენ, უზნეობა იყო და არის.
კინოფილმ “ხაბარდას” სიუჟეტი ს.ტრეტიაკოვმა და მ.ჭიაურელმა ასეთ
ამბავზე ააგეს: თბილისის ერთ ძველ უბანში მსხვერპლი მოჰყვა დაზიანებული და
გამოუსადეგარი ნაგებობების, სახლებისა და ეკლესიის დანგრევას. ამან დააჩქარა
ხელისუფლების გადაწყვეტილება, გაწმინდონ ეს უბანი ძველი შენობებისაგან და
მშრომელთათვის

ახალი

სახლები

ააგონ

(კომუნისტთა

პოპულისტური

პოლიტიკის ტიპური ნიმუში).
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ამ გადაწყვეტილების მომხრეებს სიძველეთა, განსაკუთრებით ეკლესიის,
დამცველნი უპირისპირდებიან.
ასეთია ფილმში კონფლიქტის მიზეზი. მაშინ საქართველოში ეკლესიებს
მხოლოდ შენობის სიძველისა და უვარგისობის გამო არ ანგრევდნენ, ეს
ანტირელიგიური კამპანიის ნაწილი იყო, მაგრამ ფილმის ავტორებმა მხარეთა
შორის დაპირისპირება რელიგიურიდან სოციალურ სფეროში გადაიტანეს, რათა
მომგებიან პოზიციაში აღმოჩენლიყვნენ; აქცენტების გადაადგილების შედეგად
გამოდიოდა, რომ ათეისტები კი არ ძალადობენ თეისტებზე და ეკლესიებს კი არ
უნგრევენ მათ, არამედ ავარიული ნაგებობები უნდა აიღონ და მათ ადგილზე
მუშებისათვის ახალი და კარგი საცხოვრებელი სახლები ააშენონ. ცხადია, ასეთი
ჰუმანური და სოციალურად გამართლებული იდეის წინააღმდეგ გამოსული
ძალები

უკიდურესად

კონსერვატორები,

ყოვლად

ბნელი

რეაქციის

წარმომადგენლები უნდა ყოფილიყვნენ. ასე განაწილდნენ პერსონაჟები სიუჟეტის
შინაგანი ლოგიკის მიხედვით.
კარგები ისინი არიან, ვინც ანგრევს, ცუდები ნგრევას ეწინააღმდეგებიან. ამ
უკანასკნელებს

მიეკუთვნებიან

ფილმის

მთავარი

გმირები

დიომიდე

და

ლუარსაბი. აქ საქმე გვაქვს კიდევ ერთ დრამატურგიულ ხერხთან: ეკრანული
დროის უმეტესი ნაწილი ეკლესიის დამცველთა ლიდერების პაროდირებას
ეძღვნება,

მაშინ,

როცა

ფილმის

“დადებითი”

პერსონაჟები

კომკავშირელ-

კომუნისტი მნგრეველები გაკვრით არიან ნაჩვენებნი. მაშასადამე, ამ ორი ძალის
შეპირისპირებას და შეფასებას მაყურებელი ვერ ახდენს. მასზე შთაბეჭდლება
უნდა მოახდინოს სატირის იმ ქარცეცხლმა, რომელშიაც გახვეულან “უარყოფითი”
პერსონაჟები დიომიდე და ლუარსაბი. ფილმის ავტორები საგანგებოდ ძერწავენ
მათ გროტესკულ პორტრეტებს: დიომიდე ჩასუქებული, ლოყებღაჟღაჟა, ღიპიანი,
შავწვერა კაცია. მას კარგი ცხოვრების გემოს გამგები, ამასთან უაღრესად
ამბიციური ადამიანის სახე აქვს. მხრებზე მანტია მოუსხამს, როგორც XIX
საუკუნის მხატვრებს, ზოგადად, ხელოვანთ, ე.წ. “თავისუფალი პროფესიის”,
არტისტული ბუნების მქონე ადამიანებს. ფილმის მსვლელობისას ეს მანტია სულ
უფრო მეტად ასოცირდება მსაჯულის მანტიასთან. ეს მიგვანიშნებს, რომ
დიომიდეს მსაჯულობის პრეტენზია აქვს, უნდა განსაჯოს, რა არის ერის
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კულტურული მემკვიდრეობა და რა არა. ამასთან, ის საოცრად ენერგიული და
შეუპოვარი ადამიანია. თავისი ხასიათიდან, გამომდინარე, დიომიდე ეკლესიის
გადარჩენას მაშინაც ჯიუტად ცდილობს, როცა გაირკვა, რომ ეს ყბადაღებული
ნაგებობა არ არის ქართული კულტურის ძეგლი და რუსეთის იმპერატორის
ალექსანდრე III-ის დროს აუშენებიათ. დიომიდეს მონუმენტურ ფიგურას, მისი
ბრძოლის

ჰეროიკას,

მაქსიმალურად

მეტყველ

იყენებენ

პათეტიკურ
პერსონაჟის

მანერებს

ფილმის

ავტორები

ირონიზებისათვის,

რათა

დისკრედიტირებულ იქნეს მისი პოზიცა. მაგრამ, ს.ტრეტიაკოვს და მ.ჭიაურელს
ეს არ აკმაყოფლებდათ და ისინი სატირის მახვილს დიომიდეს მომხრეებისკენ
მიმართავენ: ეკლესიის კედლის ქვას დიომიდე გულში ჩაიკრავს და მნგრეველთა
მიმართ რისხვით აღვსილი მანტიის ფრიალით ქუჩაში მიქრის. იქ კი უსაქმურად
მყოფი მისი მომხრეები ხეებს მიყრდნობიან და თავიანთ სიმძიმით გადაუზნექავთ
კიდეც.

უსაქმურთა

დამცველთა

ამ

ბრბო

გაქცეულ

აღშფოთებული

დიომედეს

მასის

გამოედევნება.

ირონიზების

ეკლესიის

მიზნით

ავტორები

აღელვებული ზღვის კადრებს გვიჩვენებენ, აღტკინებული უსაქმურების შედარება
ბუნების სტიქიასთან მაყურებელთა ღიმილს უნდა იწვევდეს... შემდეგ კადრებში
დომიდე და მისი მხარდამჭერები, მათი საბოლოოდ გაშარჟების მიზნით,
დაფდაფებით ხელში, საქვეყნოდ განგაშის ამტეხებად წარმოგვიდგინეს.
სიძველეთა

თავგამოდებული

დამცველები

მხარდაჭერისათვის

ავტორიტეტულ პიროვნებას, ლუარსაბს მიმართავენ: “მხოლოდ ის გაიგებს,
მხოლოდ ის!” _ ასეთია მათი რწმენა. ამ ცნობილ კაცზე წარმოადგენას გვიქმნის
მისი

სახლის

კედელზე

მიმაგრებული

სავიზიტო

ბარათის

შინაარსის,

მარმარილოს დაფა:
“ფილატელისტების საზოგადოების წევრი.
ქართული არქეოლოგური საზოგადოების წევრი.
დამცველთა კოლეგიის წევრი.
ცხოველების მფარველთა საზოგადოების წევრი.
ვეგეტერიანელთა საზოგადოების თავმჯდომარის მოადგილე.
ქვეყნის ისტორიული ძეგლების დამცველთა საზოგადოების თავმჯდომარე.
ლუარსაბი”.
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ავტორები ცდილობენ, პაროდიის კანონების გამოყენებით აღნიშნონ
ლუარსაბის მრავალმხრივი მოღვაწეობა. მაქსიმალურად არის ხაზგასმული, რომ
ამდენი საზოგადოების წევრი სინამდვილეში არაფრის გამკეთებელია და რას
წარმოადგენს, არავინ იცის; მის გარშემო შემოკრებილია შემოქმედებითი და
ტექნკური ინტელიგენცია, რაკი მას ეროვნული კულტურის დიდ მოამაგედ
მიიჩნევენ; გაუგებარია, რა დამსახურებისათვის, მაგრამ მოქანდაკე ძერწავს მის
ბიუსტს. ამით ფილმის ავტორები ირონიულ მინიშნებას აკეთებენ იმის თაობაზე,
რომ თავად ლუარსაბია “კულტურული მემკვიდრეობა”.
კომიკურია ამ კინოგმირის წარმოდგენა თაყვანისმცემლების წინაშე: მის
სასტუმრო ოთახში ხედავენ ლუარსაბის სკულპტურულ გამოსახულებას. თვითონ
არ

არის,

ჩანს

თაყვანისმცემლები

მხოლოდ

თეჯირზე

დაბნეულები

დგანან,

გადაკიდებული
შარვალი

მისი

ნელ-ნელა

შარვალი,
ჩაცურდება

თეჯირის მეორე მხარეს, ცოტა ხანში სტუმრებთან გამოდის უკვე ჩაცმული
ლუარსაბი და ნაპოლეონის პოზაში დგება მისი ნახვით გაბედნიერებული
თაყვანისმცემლების წინაშე...
სატირა სულ უფრო გესლიანი ხდება: ლუარსაბი, ეროვნულ-კულტურული
მემკვიდრეობის მცველი და თავად კულტურული მემკვიდრეობა, თავისი
ხანგრძლივი მოღვაწეობის აღსანიშნავ იუბილეზე ფიქრობს. ამ დროს ლუარსაბი
ავად

ხდება.

იკრიბება

ცნობილი

ექიმების

კონსილიუმი

ერის

სიამაყის

გადასარჩენად. ლუარსაბს ჰგონია, რომ კვდება და ნახულობს სიზმარს, რომ ის
მოკვდა და საკუთარ დასაფლავებას თავად ხელმძღვანელობს. დაკრძალვის
სცენაში მიხეილ ჭიაურელი გადასწვდა ერისთვის წმინდათაწმინდა ქართულ
ტრადიციას და აქ საბოლოოდ კარგავს ზომიერების გრძნობას: ლუარსაბის
თაყვანისმცემელთა შორის ატყდება დავა, თუ სად უნდა დაკრძალონ ის,
მთაწმინდის პანთეონში თუ სხვაგან. ამ სცენაში მ.ჭიაურელმა დიომიდე და მისი
მომხრეები

შუასაუკუნეების

ქართველ

რაინდთა

საჭურველში

გამოაწყო,

დაჩაჩანაკებული ინტელიგენცია, რომელსაც იარაღი აუსხამს, ერთსა და იმავე
დროს უბადრუკიც არის და სასაცილოც. მათი ეს საბრძოლო შემართება გამოიწვია
სურვილმა, წმინდა მიწაზე დაკრძალონ თავიანთი ბელადი: “მთაწმინდაზე,
ივერიის ოქროს ღრუბელზე დავდგათ მისი კუბო!” _ ასეთია მათი მოთხოვნა. ამის
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გამგონე ლუარსაბს, რომელიც კუბოდან გადმოსცქერის თავის აღიარებას,
ბედნიერად ეიღიმება.
ლუარსაბის მთაწმინდაზე დაკრძალვის მომხრეებმა გაიმარჯვეს, ახლა
ცეკვით მიიწევენ პანთეონისაკენ, ცეკვავენ ჩარლსტონს, დირიჟორობს თავად
ლუარსაბი. ამ დროს გამოჩნდება დირიჟაბლი, ახალი სოციალისტური წყობისა და
მის მიერ დამკვიდრებული ცხოვრების წესის სიმბოლო. მოცეკვავე, მოტირალები
ამას სწორედ ასე აღიქვამენ: ერთს კი წამოიძახებენ, “მათი დირიჟაბლიო!”
მათთვის

მიუღებელი

მოულოდნელი

რეჟიმის

გამოჩენით

ტექნიკურ

მიღწევათა

თავზარდაცემულები

ამ

კუბოს

განსახიერების
დააგდებენ

და

კისრისტეხით მირბიან. სწორედ ამ დროს ეღვიძება პირში თერმომეტრგაჩრილ
ლუარსაბსაც.
ლუარსაბი და დიომიდე ერთად განაგრძობდნენ ბრძოლას ეკლესიის
გადასარჩენად,

ისინი

მიდიან

“არხეოლუხთან”

(წარწერა

რუსულადაა

შესრულებული, როგორც ფილმის სხვა დანარჩენი წარწერები). ამ უცნაური
თანამდებობის მოხელეს, ფილმის ავტორთა დაცინვის საგნად რომ ქცეულა, ჩანს,
წარსულის რეალობის დაცვა ევალება, ის მათ თხოვნას ადებს რეზოლუციას:
“ეკლესია, როგორც ძეგლი, აღდგენილი უნდა იქნეს”. ლუარსაბი და დიომიდე
გამარჯვებას ზეიმობენ, მაგრამ ამაოდ. ეკლესიას ანგრევენ და ვხედავთ ახალი
რაიონის მაკეტს. წარსულის დამცველთა ბელადები მარცხდებიან. მიუხედავად
ამისა, ლუარსაბს მოღვაწეობის ორმოცი წლისთავის იუბილეს უხდიან და დიდი
დამსახურების ნიშნად თავზე რუსთაველის ქუდს ახურავენ.
მიხეილ ჭიაურელი მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანი იყო,
მაგრამ “ხაბარდას” ნიჭიერად შექმნილ ნაწარმოებს ვერ უწოდებ. კინოში
ახალმოსულიც არ იყო, ეს მისი მესამე რეჟისორულ ნამუშევარია, მიზეზი სხვა
რამეა. ყველაფერი, რაც მ.ჭიაურელმა ამ ფილმისათვის გააკეთა: ს.ტრეტიაკოვთან
ერთად დაწერილი სცენარი, მასში აღძრული პრობლემა და გამოყენებული
მხატვრული ხერხები, კომიკურ სიტუაციათა გათამაშება, სატირა, გროტესკი,
კარიკატურა, საკმარისი არ აღმოჩნდა სრულყოფილი მხატვრული ნაწარმოების
შესაქმნელად.

წარუმატებლობას

ჰქონდა

ტრადიციად

ქცეული

მიზეზები:

უკიდურესი ტენდენციურობა და სათქმელის სწორხაზოვნად გადმოცემა, ფილმში
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დადებითი პერსონაჟები მხოლოდ პროლეტარიატის წარმომადგენლები, მუშა და
ტექნიკოსი არიან, ინტელიგენცია კი უარყოფითად არის ნაჩვენები, არც ერთი
ქართველი ინტელიგენტი დადებით გმირად არ არის გამოყვანილი. ასე ცალსახად
პერსონაჟების კარგებად და ცუდებად დაყოფამ წარმოაჩინა ფილმის ავტორთა
კლასობრივი ცნობიერების პრიმიტიული ხასიათი.
მიხელ ჭიაურელი არ მალავდა თავის უარყოფით დამოკიდებულებას
პატრიოტულად

განწყობილი

ინტელიგენციის

მიმართ;

30-იანი

წლების

დასაწყისში ფილმის “ხაბარდა” გადაღების შემდეგ, ერთ-ერთ გამოსვლაში ასე
განსაზღვრა მან თავის სურათში გაშარჟებული ინტელიგენტების ბედიი: თუ
მომავალ ხუთწლედშიც დგას საკითხი კლასის ლიკვიდაციისა (იგულისხმება
ინტელიგენცია. ე.ო.) აქ უეჭველად ივარაუდება ის ელემენტები, რომლებიც არიან
“ხაბარდაში”. ამ კლასს აქვს რაღაცნაირი განკერძოება მუშათა კლასისაგან”77.
უცნაური ლოგიკაა, რეჟისორი თავის ფილმში ტენდენციურად წარმოაჩენს
პატრიოულად განწყობილ ქართულ ინტელიგენციას. შემდეგ ამ ნაყალბევს
აზოგადებს

სოციალური

თვალსაზრისით

და

ამასთან

ბრალს

სდებს

ინტელიგენციას მუშათა კლასის მიმართ განკერძოებულ დამოკიდებულებაში,
რაც

სსრკ-ში

სახელმწიფო

ღალატის

დონის

დანაშულად

ითვლებოდა.

კონიუნქტურული მიზნებით გამოწვეული მსგავსი ამ პროვოკაციული ქმედებისა,
საქართველოში

არსებული

კოლონიურ-კომუნისტური

რეჟიმის,

სტალინურ

პერიოდში ძნელი საპოვნია...
მ.ჭიაურელი

პატივს

არც

სცემდა

პატრიოტულად

განწყობილ

ინტელიგენციას და დასაღუპავად იმეტებდა მას, ამით გამოხატავდა თავის
ნეგატიურ დამოკიდებულებას. აქედან მომდინარეობს მეორე მიზეზიც; ქართული
სულიერი ღირებულებებისადმი ნიჰილისტური დამოკიდებულება. ფილმში
ასეთი ეპიზოდია: მოჩანს ქალაქის ძველი უბანი _ აივანი, სახლები. ერთ-ერთ
აივანზე

დგას

ტანსაცმელში,

არასექსუალური
ამ

ეპიზოდში

გარეგნობის
კადრის

ქართველი

სივრცე

ქალი

შეზღუდულია,

ეროვნულ
იქმნება

შთაბეჭდილება, რომ შეზღუდულია ის გარემო, სადაც ტრადიციული და
77

ix. eTer okujava, “mixel Wiaureli _ xelovanisa da drois urTierTkavSiri mixeil Wiaurelis SemoqmedebaSi”,
SoTa rusTavelis Teatrisa da kinos universiteti, “qarTveli kinoreJisorebi”, narkvevebis krebuli, nawili II
(damxmare saxelmZRvanelo), gv. 79, Tbilisi, 2007 weli
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კონსერვატიული

ღირებულებებია

თავმოყრილი.

ასე

ხედავს

ამ

გარემოს

რეჟისორი და ამ ეპიზოდის ხასიათი ყოველივე ეროვნულისადმი, რომლის
ცენტრალური ფიგურაც ეროვნულ სამოსში განწყობილი ქართველი ქალია _
ისეთივე

ნიჰილისტურია,

როგორც

იმავე

1931

წელს

დაწერილი

ვინმე

ნაროუშვილის ლექსი:
“კიდევ მეშჩანი... “ქართველი ქალი”
შავ-თმა ხუჭუჭა, ქართველოსანი,
“ქართული” მიწის, როგორც წუნკალი
დინგით მთხრელი და მისი მგოსანი”78.
დიახ, არის რაღაც საერთო მიხეილ ჭიაურელის “ხაბარდას” ზემოთ
მოყვანილ ეპიზოდსა და ფ.ნაროუშვილის”პოეტურ” უბადრუკობას შორის.
რაც შეეხება ფილმის იმ ფრაგმენტებს, რომლებშიც ახალი სახლების
მშენებლობაა ნაჩვენები, კადრის სივრცე ფართოვდება. ცხადია, ამაში ჩანს
რეჟისორის დამოკიდებულება ამჯერად ახლისადმი.
მ.ჭიაურელი
მახვილით

მუსრავს

ყოველგვარი

ობიექტური

ქართულ

ინტელიგენციას

მოტივის
და

გარეშე,

ყველაფერ

სატირის
იმას,

რაც

ღირებულია ქართული კულტურისათვის. მან არც შოთა რუსთაველი დაინდო და
არც მთაწმინდის პანთეონი. არადა, არც ქართველ ინტელიგენტებს მიუციათ
ვინმესთვის ასეთი სატირული კომედიის შექმნის საბაბი. თავიანთი უკიდურესი
რეტროგრადობით და არც ქართული სულიერი ღირებულებები იყო თავისი
არსით ანტიჰუმანური და ანტისოციალური მოვლენა, სწორედ ამიტომ ვერ
შეასრულა დასახული ამოცანა ფილმში მთაწმინდის პანთეონისაკენ ჩარლსტონის
ცეკვით სვლის ეპიზოდმა.
20-იანი წლების ბოლოს და 30-იანი წლების დასაწყისში ქართულ
ხელოვნებასა და ლიტერატურაში ცეკვას დრამატურგიული ფუნქცა მიენიჭა79, ის
გადმოსცემს პერსონაჟის სულიერ განწყობას, მის ცვლილებას, ან კიდევ
რეჟისორის დამოკიდებულებას ნაჩვენებ ამბავთან მიმართებაში და სხვადასხვა
ჟანრის ფილმებში იყენებენ, ასე მაგალითად: ნიკოლოზ შენგელაიას “ელისო”-ში

78
79

ix. f.narouSvili, “politikuri poetis deklaracia”. gv. 27, 1931 w.
ix. III Tavi
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“ცეკვით შენების” ეპიზოდი, ჯერ ადამიანური თანადგომის გამოვლენაა, შემდეგ
კი რეჟისორი სულიერად დაცემული ხალხის “ცეკვით გადარჩენის” სცენებს
გვიჩვენებს. კოტე მიქაბერიძის “ჩემს ბებიაში” ბიუროკრატის ოჯახის პირმოთნე
და მდაბიური მორალის “ცეკვით მხილების” მოწმე ვხდებით, ხოლო მიხეილ
გელოვანის “ნამდვილ კავკასიელში” ობივატელის “ეგზოტიკური” ხასიათის
ბოდვების “ცეკვით პაროდირებისა”; ამიტომ გასაკვირი არ უნდა ყოფილიყო, რომ
ავტორისეული სათქმელის ცეკვით გამოხატვის მხატვრულმა ხერხმა და მისთვის
დამახასიათებელმა სიმბოლურმა მნიშვნელობამ მიხეილ ჭიაურელის ყურადღება
მიიქცია და გამოიყენა ეს მხატვრული ხერხი თავის ფილმში. ოღონდ საქმე ისაა,
როგორი აზრით...
ზემოხსენებული ფილმებიდან “ელისო”-ში ავტორთა პოზიცია გასაგები და
მისაღები იყო, რადგან ერს საკუთარ თავში სასიცოცხლო ძალის პოვნისა და
მორალური

ამაღლებისაკენ

მოუწოდებდა

და

ოპტიმისტურად

განაწყობდა

მაყურებელს, “ჩემს ბებიასა” და “ნამდვილ კავკასიელში” საზოგადოების მანკიერი
მხარეები იყო მხილებული და პაროდირებული.
სულ სხვა მიზანი ჰქონდა მიხეილ ჭიაურელს: ის ცეკვით მასხრად იგდებდა
საზოგადოების საუკეთესო ნაწილს, ერის ინტელექტუალურ პოტენციალს;
როგორც უილაჯოს, დაჩაჩანაკებულს, პატივმოყვარეს, პრეტენზიულს, მშიშარას,
თავზარდაცემულს, გაქცეულს, წაქცეულს წარმოაჩენდა მათ, ამ ეპიზოდში
გამოყენებული ცეკვა სულაც არ ემსახურება ხალხის სულიერ ამაღლებას,
პირიქით, უფრო სულიერ დაკნინებას უწყობს ხელს.
როცა “ხაბარდაში” ჩარლსტონის ცეკვას უყურებ, გებადება აზრი, რომ
მ.ჭიაურელმა ნახა “ჩემი ბებია”, მასზე შთაბეჭდილება მოახდინა იქ ნაჩვენებმა
ჩარლსტონის ცეკვამ და თავადაც შექმნა ანალოგიური სცენა თავის ფილმში.
ოღონდ საქმე ისაა, რომ კოტე მიქაბერიძის სურათში ცეკვას დრამატურგიული
დატვირთვა აქვს. მიხეილ ჭიაურელის ფილმში კი არა; შესაბამისად, “ხაბარდაში”
ცეკვა არანაირ ემოციურ ზემოქმედებას არ ახდენს მაყურებელზე და მხატვრული
თვალსაზრისითაც ნამდვილი უნიჭობაა...
აქ უნდა აღინიშნოს ერთი მეტად ყურადსაღები გარემოება: მ.ჭიაურელს და
მისი

სცენარის

ავტორს

ს.ტრეტიაკოვს

(თავად

მემარცხენეთა

ერთ-ერთ
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იდეოლოგს) შემოქმედებითი მარცხი იმავე მიზეზით მოუვიდათ, რითიც
მემარცხენეთა

უმეტესობას;

დაკვეთისათვის

სათანადო

ვერ

შეძლეს

მხატვრული

მოცემული

ფორმა

იდეოლოგიური

მოეძებნათ.

შესაბამისად,

იმძლავრა პლაკატურობამ და სათქმელი იმდენად გაუშუალებულად ითქვა, რომ
პოლიტიკური სატირა (რისი შექმნაც მ.ჭიაურელს სურდა) ვერ განხორციელდა
მისთვის აუცილებელი ჟანრული კანონით. შესაბამისად, მხატვრულად ვერ
განზოგადდა

და პლაკატური ფორმით გამოხატულ პოლიტიკურ ბრალდებად

იქცა. ამის დადასტურებაა ლუარსაბის სიზმრის ის ეპიზოდები, რომელშიც
ვატიკანისა

და

ე.წ.

“ყვითელი

ინტერნაციონალის”

წარმომადგენლები

გამოჩნდებიან, ხოლო ერთა ლიგა (რომლის წევრადაც ფილმის გადაღებისას სსრკ
ჯერ კიდევ მიღებულიც არ იყო) სამგლოვიარო გვირგვინს აგზავნის. იმ დროის
კრიტერიუმებით თუ ვიმსჯელებთ, ეს ყველაფერი ქართული ინტელიგენციის
კონტრევოლუციურ განწყობაზე გაკეთებული არაორაზროვანი მინიშნებაა.
აზრობრივმა მიზანდასახულობამ ბევრად განსაზღვრა სურათის სახვითი
გააზრება; ის, რასაც ქმნიდნენ ფილმის მხატვრები ლადო გუდიაშვილი და დავით
კაკაბაძე, გადატყდა რეჟისორის ხედვის პრიზმაში, ეს ხედვა კი გულისხმობდა
ყველაფერი იმის ირონიზებას, რაც მისაღები იყო ფილმის მხატვრებისთვის; მათი
პოზიცია პირველადი სახით არ არის გამოვლენილი, რადგან ლოგიკურია, რომ
ძველი

თბილისის

გუდიაშვილი

რეალობის

გახლდათ

და

ისეთი
ძველი

მცოდნისათვის,
თბილისის

როგორიც

ლადო

არქიტექტურის

ისეთი

ქომაგისათვის, დავით კაკაბაძე რომ იყო, შინაგანად მიუღებელი იქნებოდა ძველი
თბილისისა და მისი დამცველების ის სატირულ-გროტესკული ხედვა, მიხეილ
ჭიაურელს რომ ჰქონდა.
“ხაბარდა” არც სამსახიობო შესრულებით გამოირჩევა, როგორც მხატვრები
შებოჭა რეჟისორის პოზიციამ, ასევე იმოქმედა მსახიობებზეც. ისინი მოცემული
სქემის ჩარჩოებში მოექცნენ. ს.ზავრიევის დიომიდე და პ.ჭყონიას ლუარსაბი,
ისევე, როგორც შ.ასათიანის მუშა და ს.ვაჩნაძის ტექნიკოსი, სააგიტაციო
პლაკატზე გამოსახული “უარყოფითი” და “დადებითი” ტიპების ზედაპირულ
კინემატოგრაფიულ ხორცშესხმას წარმოადგენენ და არა ფსიქოლოგიური და
სოციალური საფუძვლის მქონე კინოსახეებს და ეს იმიტომ, რომ ასეთი იყო
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რეჟისორის ამოცანა, რომელმაც მსახიობებს პერსონაჟის ხასიათის გახსნისა და
განვითარების საშუალება არ მისცა, მათ მხოლოდ პლაკატის გაცოცხლებული
გამოსახულების ფუნქცია დააკისრა და მეტი არაფერი...
მიუხედავად მ.ჭიაურელის მცდელობისა, მოეგო მმართველი რეჟიმის
გული და შეესრულებინა ის იდეოლოგიური დირექტივები, რასაც პარტია
მემარცხენეებს ავალებდა, მივიღეთ სრულიად საპირისპირო შედეგი: პარტიული
და კომკავშირული პრესა დაუფარავად უარყოფითი დამოკიდებულებით შეხვდა
ფილმს და “ხაბარდა” მძაფრად გააკრიტიკეს.
დაიბეჭდა რეცენზია. გთავაზობთ რამდენიმე ციტატას ამ წერილიდან:
“ფილმის დაწყებისთანავე აფრთხილებენ მაყურებელს _ იქონიეთ დარბაისლური
მოთმინება სურათის დასრულებამდე და ჭკუაზე არ შეირყეთ მოსალოდნელი
სანახაობით _ გაფრთხილება სამართლიანია და სწორი, რადგან ზოგიერთი
კადრების ათვისების დროს მაყურებელი უფრო მეტ წვალებას განიცდის _ ვიდრე
ამას განიცდიდნენ საბერძნეთის ისტორიაში ცნობილი თხები, როდესაც მათ
ძალდატანებით ბულბულის როლში გამოსვლას ავალებდნენ _ “ჰაბარდა” კი
პირველ

რიგში

კბილებმომტვრეული

ოხუნჯობაა,

რომელიც

ალაგ-ალაგ

ბანალობამდე დადის. ბურჟუაზიულ-მეშჩანური ინტელიგენციის გაშარჟების
მხრივ სურათი ვერ აღწევს მიზანს. გზადაგზა მექანიკურად ჩამატებულია
მომენტები სოციალური მშენებლობიდან. მეტად დატვირთულია ზღაპრების
ისტორიით. მთავარი მოქმედება “იგულისხმება” ეკრანს მიღმა, რაც ძირითადია:
აკლია ორიგინალური მთლიანობა და პოლიტიკური სინამდვილე.
ფაქტების

“გაუცხოებულად”

ჩვენება

სურათს

მთლიანად

უკარგავს

მხატვრულ დამაჯერებლობას, რის გამოც ნამდვილი პოლიტიკური პამფლეტის
ნაცვლად ხელოვნურად გატაკიმასხარავებულ შარჟებს ვღებულობთ, რომელთა
სოციალური ფესვი სრულიად არ იგრძნობა.
ზემო ნათქვამიდან არ გამომდინარეობს, თითქოს საჭირო არ იყო
ინტელიგენციის გარკვეული ნაწილის გაშარჟება, რომლის მუდმივ საზრუნავ
საგანს ცა-ფირუზ ხმელეთ ზურმუხტოვან საქართველოზე ფიქრი და გოდება
შეადგენს, რომელთაც ყოველგვარი კავშირი გაწყვიტეს მშრომელთა მასების
საქმეებთან და რომელნიც “დღეს გუშინდელზე უარესად და ხვალინდელზე უკეთ
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არიან” _ საჭიროა სწორედ ამგვარად და ამ “სისტემის: ინტელიგენციის მაგარი
გამათრახება, საჭიროა მათი გაშარჟება ყოველი მხრივ, რადგან ისინი თვითონ
გასული დროის შარჟები არიან დღევანდელი ცხოვრებისათვის _ და სწორედ
სამწუხარო ის არის, რომ სურათმა ვერ შესძლო ამის გაკეთება. სურათში
სრულიად არ ჩანს ბრძოლის ის ნამდვილი სახე, რომელიც ახალ ცხოვრებას
გაუმართა

ბურჟუაზიულ

და

მენშევიკურ

საქართველოს

იდეოლოგიურ

ხლართებში მოქცეულ ინტელიგენციამ.
რეჟისორს კარგად უნდა ესმოდეს ის ელემენტარული, მაგრამ, ძალზე
საჭირო ამბავი, _ რომ ეკლესიის და საერთოდ ძველი ყოფა-ცხოვრების ნარჩენების
აღმოფხვრა ისეთი ურა პოლიტიკით არ წარმოებს, როგორც ეგ “ჰაბარდაში” არის
ნაჩვენები. აქ განსაკუთრებული გონებამახვილობა და ზომიერება იყო საჭირო”80.
ეს წერილი უაღრესად საყურადღებოა, კრიტიკოსის დამოკიდებულება
სარეცენზიო ფილმისადმი, მისი ტონი და პოზიცია აშკარას ხდის იმას, რომ ის
ოფიციალური პრესის წარმომადგენელია და პატრიოტული შეხედულებებისა და
სხვა მიზეზით მმართველი რეჟიმისადმი არალოიალური ინტელიგენციის მიმართ
უარყოფითად არის განწყობილი. აგრეთვე ძველის ნგრევისა და ახლის შენების
მომხრეა.

რეცენზენტი

მხარს

კი

უჭერს

რეჟისორის

პოზიციას,

მაგრამ

კატეგორიულად წინააღმდეგია იმისა, როგორ გააკეთა ეს მ.ჭიაურელმა. მას
აღიზიანებს რეჟისორის უკიდურესად ტენდენციური მიდგომა საკითხისადმი,
რაც ინტელიგენციის გულისწყრომას გამოიწვევდა და მმართველი რეჟიმის
პოლიტიკის მიმართ მტრულად განაწყობდა. ამიტომაც ცდილობს სატირის
მახვილი ფილმის ავტორისაკენ წარმართოს, რათა ამ გზით შეძლებისდაგვარად
გაანეიტრალოს და გააუვნებლოს მ.ჭიაურელის ნამოქმედარის შედეგი. უკვე
აქედან ჩანს, რა საფრთხე შეუქმნა ოფიციალურ პოლიტიკას საკითხისადმი თავისი
ზღვარსგადასული ერთგულქვეშევრდომული მიდგომით მ.ჭიაურელმა.

80

ix. “#61” (fsevdonimi) “saxkinmrewvis “axali” nawarmoebi, politikuri (?) pamfleti “habarda”, gazeTi
“axalgazrda komunisti”, 1931 weli 17 ivlisi

133

თავი III

ღირებულებებისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება, როგორც
ცენზურის მესამე ფორმა ქართულ კინოში

ცენზურის ეს ფორმა შეეხო უხმო პერიოდში გადაღებულ საუკეთესო
ქართულ ფილმებს, კერძოდ: “ვინ არის დამნაშავე?” (რეჟისორი ალექსანდრე
წუწუნავა), “ამოკი” (რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი), “ელისო” (რეჟისორი
ნიკოლოზ შენგელაია), “ჩემი ბებია” (რეჟისორი კოტე მიქაბერიძე).
საყურადღებო აქ ისაა, რომ ეს რეჟისორები სხვადასხვა შეხედულების
ადამიანები იყვნენ, განსხვავებული ბიოგრაფიის და მიზნების მქონენი. ისინი
კინოშიც კი ერთდროულად არ მოსულან, მაგრამ მათ შემოქმედებას აერთიანებდა:
მკვეთრად

გამოხატული

მოქალაქეობრივი

პოზიცია,

პროფესიონალიზმი,

მიდრეკილება ექსპერიმენტებისაკენ და დაუცხრომელი ძიების სურვილი. ამ
თვალსაზრისით ისინი საგრძნობლად განირჩეოდნენ “სახკინმრეწვის” სხვა ძველი
და ახალი რეჟისორებისაგან. რეჟისორთა ამ ჯგუფიდან ორი მემარცხენე
ორგანიზაციის წევრი იყო, სხვები _ არა, მაგრამ ამ ნიჭიერმა ადამიანებმა
შემოქმედებითი ძიებები ყველა “იზმზე” მაღლა დააყენეს და შექმნეს ჭეშმარიტად
ეროვნული კინო, ისეთი, რომელიც ქართული კულტურის ნაწილიც იყო და
მსოფლიო კინოპროცესის სრულფასოვანი შემადგენელიც.
ზოგიერთი მათგანი ქმნიდა თეორიულ ნაშრომს, რომელთა მიზანი
თვისობრივად ახალი ქართული კინოსათვის თეორიული საფუძვლის შექმნა იყო.
1925 წელს რუსულ ენაზე გამომავალ გაზეთში “კინო გრუზიი”დაიბეჭდა
კ.მარჯანიშვილის წერილი “PRO DOMO SUA” (ქართულად “ჩვენს შესახებ”),
რომელიც ქართული კინოს საშინაო პრობლემებს ეხება. გთავაზობთ რამდენიმე
ფრაგმენტს ამ ნაშრომიდან: “თუ კინოგადაღების დროს რეჟისორის მუშაობა
ბევრად წააგავს ფოტოგრაფის მუშაობას, სამაგიეროდ მონტაჟი შეადგენს ნამდვილ
შემოქმედებით

ასპარეზს

რეჟისორისათვის...

ვერ

გამიგია,

ზოგიერთი

კინორეჟისორები სურათის მონტაჟს სხვა პირებს რატომ ანდობენ. თუ სურათის
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გადაღებამდე ან გადაღების დროს თქვენ ამზადებთ მსახიობს გადასაღებ სცენაში,
მონტაჟის დროს ვალდებული ხართ მსახიობის თამაშში ნათელყოთ უმთავრესი,
საყურადღებო. ყოველივე ეს ისე აკინძონ, რომ სავსებით დაიცვან საჭირო რიტმი
და სცენარის დინამიკური განვითარება. ეს მით უფრო საჭიროა, რადგან აქ
ყველაზე ნათლად ჩანს საეკრანო სპექტაკლის სამზადისის განსხვავება რამპის
სპექტაკლთან. თეატრალური სპექტაკლის დროს თქვენ მზად გაქვთ პიესა,
რომლის

მომზადებისას

თანდათანობითი

იწყებთ

განვითარებით

პირველი

შლით

სცენებიდან

მოქმედებას,

და

ანგარიშს

შემდეგ

უწევთ

იმ

მაქსიმალურ ძალას, რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს მსახიობმა კულმინაციურ
წერტილში...

როდესაც

ვლაპარაკობ

მსახიობზე,

რასაკვირველია,

მე

მხედველობაში მაქვს პროფესიონალი, თავისი ხელობის ოსტატი, რომელსაც აქვს
მსახიობის შემოქმედების

ტექნიკა და არც ერთ წუთს არ ვგულისხმობ

დილეტანტს. ჩემში საბოლოოდ განმტკიცდა ის აზრი, რომ თუ თეატრისათვის
საჭიროა მსახიობი და არა სცენისმოყვარე, მით უმეტეს კინოსათვის საჭიროა
მსახიობი და მხოლოდ მსახიობი... მაგრამ ერთ რამეზე კი მსურს ვილაპარაკო
დღეს _ საქართველოში კინოს დღევანდელ ამოცანებზე. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი
კინოსურათების პირველი ამოცანა უნდა იყოს ძველი ყოფა-ცხოვრების, ადათების
და ზნე-ჩვეულებების აღბეჭდვა... ქრება ძველი ტიპი, იცვლება ცხოვრება, იქმნება
ახალი ყოფა და მალე ძველი ჩაბარდება ისტორიას. დღეს კი ვიდრე გვიან არ არის,
ყოველივეს ევროპული სახე არ მიუღია, უნდა აღვბეჭდოთ ჩვენი ქვეყნის ყოველი
კუთხე, რომელიც სავსეა მდიდარი კოლორიტით, ნაირ-ნაირი ფერებით.
რამდენი ძველი ლეგენდით, ზღაპრით, თქმულებით არის სავსე ჩვენი
ქვეყანა, რომელიც არა აქვს სხვა ქვეყნებს. ყოველივე ეს უნდა მოგროვდეს, უნდა
შევკრიბოთ კინობიბლიოთეკაში, ვიდრე ჯერ კიდევ გვიანი არ არის. ეს,
ჭეშმარიტად, იქნებოდა დიდი კულტურული საქმე და უფრო საინტერესო _
უცხოელთათვის, ვიდრე ჩვეულებრივი კინორომანები და კინოშემთხვევები,
რომელიც ტრაფარეტია ყველგან”81.

81

ix. “k.marjaniSvilis SemoqmedebiTi memkvidreoba, werilebi, mogonebebi da statiebi masze”, gv. 205-207,
Tbilisi t.I., gamomcemloba “xelovneba”, 1972 weli
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ამ წერილით კოტე მარჯანიშვილმა ბევრი რამ თქვა, პირველ რიგში, კინოს
სპეციფიკის თაობაზე. თეატრალისათვის კინოხელოვნების თავისებურებაში
გარკვევა საკმაოდ ძნელი იყო. მან თანდათანობით დაძლია ეს სირთულეები. მისი
შენიშვნები და მოსაზრებები ფასეულია იმითაც, რომ ეს მეტად მნიშვნელოვანი
შეხედულებანი სასარგებლო იყო იმ მრავალი თეატრალისათვის, ვინც უკვე
მუშაობდა ან აპირებდა მუშაობის დაწყებას კინოში. ეს, უპირველეს ყოვლისა,
შეეხებოდათ თეატრის მსახიობებს. წერილში საკმაოდ დაწვრილებით არის
ლაპარაკი სცენასა და კამერის წინ თამაშის განსხვავებულ ხასიათზე.
ამ წერილში მეტად საყურადღებოა ქართული ყოფის, ტრადიციების,
კოლორიტის, ფოლკლორისა და ბუნების თვისობრივად ახალი ხედვა, სრულად
საწინააღმდეგო იმ “ქართული ეგზოტიკის” ძიებისა, აქამდე რომ სპეკულირების
საგანი იყო; ასევე საყურადღებოა ერის სულიერი კულტურის ვიზუალური
ბიბლიოთეკის შექმნის ინიციატივაც.
კოტე მარჯანიშვილის წერილში აშკარად იკითხება ქართულ კინოში
არსებულ ღირებულებათა გადაფასების სურვილი და ახალი ღირებულებების
დამკვიდრების

მცდელობა,

რაც

პროფესიონალიზმისა

და

კულტურული

მემკვიდრეობის მოხმობაში მდგომარეობდა...
შემდეგი, ვინც ითავა თვისობრივად ახალი ქართული კინოს შექმნა,
ნიკოლოზ შენგელაია და მიხეილ კალატოზიშვილი იყვნენ. თავიდან ისინი, 20იანი

წლების

ბევრი

პიროვნებისა

და

ორგანიზაციის

მსგავსად,

აშკარა

ნიჰილისტები იყვნენ (ლათინური nihil, არაფერი), მომავლის შენებას ძველის
ნგრევითა და უარყოფით აპირებდნენ. ასე განწყობილმა ადამიანებმა 1922 წელს
შექმნეს გაერთიანება. ფუტურისტები (ლათინური Futurum, მომავალი), 1922-1928
წლებში

ამ

გაერთიანებამ

გაიარა

განვითარების

თავისებური

გზა

ავანგარდიზმიდან რეალიზმისკენ...
ფუტურისტთა

პრესორგანოები

“H2SO4”,

“ლიტერატურა

და

სხვა”,

“დროული”, “მემარცხენეობა” ამ განვლილი გზის დამადასტურებელ ბევრ
პუბლიკაციას აქვეყნებენ.
ფუტურისტები შეიძლება ითქვას, დარგების მიხედვით უარყოფდნენ
ტრადიციულ ღირებულებებს.
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უტევდნენ თეატრს:
“თეატრი აბსურდია
თანამედროვე ქალაქის ელემენტები: რესტორანი, საროსკიპო, თეატრი.
ყოველივე იდეური თეატრი ძროხაა, რომელიც იცოხნის, თანამედროვე თეატრს
კლავს.
ბუასილის მისტიკა...”
ებრძოდნენ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში არსებულ მიმდინარეობებს.
“გადაყარეთ ნაგავი
მოკვდა
გაცივდა

რეალიზმი,

საარქივო

ნატურალიზმი,

რეპერტუარი,

იმპრესიონიზმი,

ანაქრონიზმი

დრამის.

სიმბოლიზმი,
რა

საჭიროა

ექსპრესიონიზმის ხელის ჩაჭიდება
ექსპრესიონიზმს თავი დაანებეთ”.
ესხმოდნენ თავს ქართულ თეატრს და ავლენდნენ სნობიზმს:
“ჩვენ თვალებს ვერ აგვიხვევთ, სუროგატი არ გვჭირდება.
საქართველოში აქტიორი არ არსებობს. დამშეულ ხალხს პური მიეცით
“დურუჯი” კარტოფილია”.
“სალამი: ვსევოლოდ მეიერხოლდ. მისი გზა – ბალაგანიდან, გოცცის
“ზღაპრული თეატრიდან” შემდეგ. დინამიკა. ტექნიკა. მექანიკა XX საუკუნის.
ადამიანი მექანიკური ტიკინა. ავტომატიზმი. თეატრი _ ცირკი, თეატრი _
ბალაგანი”.
ებრძოდნენ კლასიკურ პოზიციას: “დავარტყათ თავში ლირიკას ჩექმა და
დავადინოთ ცისფერი სისხლი”.
და თავად ქმნიდნენ ასეთ ლექსებს, მაგალითად, ფუტურისტმა პოეტმა
ნ.შენგელაიამ რომ დაწერა სახელწოდებით “მოხსენება პირველი”:
“ჩვენ ასე ვამტკიცებთ
ყირამალით
შეგვესო გამარჯვება.
დამალვით
ვერავინ გადარჩება.
ლექსების სვეტებით
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რიგებში ვერ ვეტევით,
შეტევით,
გავყარეთ
გარეთ
_ ასეთი
მხარეთი
გარედით
კარეტით
პარიტეტი
პოეზია ასეთი _ ამდენი პოეტი
გამოიცვალა,
მტკიცედ...
გამართული მხრებით
მოვედით
ღერბით
სსრ...
ერთად
ბეჯითი ნაბიჯით პირდაპირ
დროშები, დროშები, დროშები
წითელი, წითელზე ვარდისფერი
იარრ”.
გამოხდება ხანი და აზრობრივად დაუკავშირებელ სიტყვათა რიტმული
მონტაჟის აბსურდული შედეგის მაგიერ ნ.შენგელაია, ისევ რიტმული მონტაჟის
გზით, ოღონდ ამჯერად კინოში, მიიღებს სულ სხვა შედეგს: უაზრობას შეცვლის
აზრი თავისუფლებისათვის ბრძოლისა და წარმოჩინდება ეროვნული სულის
სიდიადე...
ეს იქნება შეხედულებათა ცვლის შედეგი და ნ.შენგელაია, ეროვნული
კულტურის უარმყოფელი, ჩადგება ამ კულტურის დაცვისა და განვითარების
სამსახურში (ვგულისხმობ მის პირველ ფილმებს).
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რაც შეეხება ფუტურისტულ აბსურდს, მასში ერთი ფარული აზრი მაინც
იყო, ის გულისხმობდა მიუღებელი რეალობის უარყოფასაც, მასთან შეგუების
ფორმის მოძებნასაც და თვითრეალიზების უფლების მოპოვებასაც...
მემარცხენე

იდეოლოგიური

დატვირთვის

მქონე

წერილებიდან

გამოირჩეოდა კინოს გამომსახველობით საშუალებათა ძიებისადმი მიძღვნილი
მიხეილ კალატოზიშვილის წერილი. აი, რამდენიმე მოსაზრება ამ წერილიდან:
“მეშჩანური გემოვნება კიდევ ნახულობს თავშესაფარს ჩვენს საზოგადოებაში და
ჩვენი ყოფის რაციონალიზაციის იდეას ხვდება წინააღმდეგობა ხელოვნების
ქურუმების მხრიდან. კინემატოგრაფია – ტეხნიკის ხელოვნებაა. სწორედ აქ
შეიძლება რაციონალიზაცია განხორციელებულ იქნას 100 პროცენტით. არამარტო
გადაღების და ლაბორატორიული სინამდვილის მხრივ, არამედ მხატვრული
ნაწარმოების ბაზაზეც. რევოლუციონერული კინემატოგრაფიის ამოცანაა მასალის
დამუშავების

მეთოდოლოგიის

შექმნა,

რომელიც

გამიზნული

იქნება

ემოციონალური და ორგანიზაციული ხელოვნებით...
საჭიროა გაკეთდეს სურათი, რომელიც დააკმაყოფილებს სოციალურ
დაკვეთას, მაგრამ ამისათვის არ კმარა სოციოლოგიის და სიუჟეტის დიალოგების
ხერხების ცოდნა. ამისათვის აუცილებელია კინოს წმინდა ტეხნიკური ბაზა,
სინათლე. ოპტიკა და მოძრაობა გამოყენებულ იქნას როგორც სტილისტიური
ხერხი, რაც ორგანულად დაკავშირებულია სიუჟეტის წყობასთან.
კინომასალას წარმოადგენს ჩვენს გარშემო არსებული ფიზიკური სამყაროს
ნივთები. ამ ნივთების კულტურა ჩვენ გვიკარნახებს დამუშავების შესაფერ ხერხს,
სტილს”.
და კიდევ ერთი ფრაგმენტი ამ წერილიდან:
“ყველა სტილისტიკურ ხერხს თავის ძირითად მიზნად აქვს მასალის
დამუშავება ემოციონალური ზეგავლენისათვის.
ხელოვნების

ხერხი

ეს

არის

მასალის

გამოყვანა

შეგრძნების

ავტომატურობიდან.
კადრის ხედვითი
კუთხით

და

დონით

კუთხის შთაბეჭდილებისათვის

გადაღება,

რომელიც

შეუძლებელია

გაავტომატიზირებულია

იმ

ჩვენი

ყოველდღიური ცხოვრებით, ე.ი. თვალების დონით. “ხედვის წერტილის” მონახვა
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აუცილებელია ისეთი ხედვითი კუთხით “რაკურსით”, სადაც სივრცობრივი
ფორმებით, მაქსიმალურად გამოხატული იქნება მასალის გამომეტყველება,
რომელიც აგრეთვე განათებულ იქნება განათებით.
რაკურსმა არ უნდა გააორიგინალოს ან გაალამაზოს ნივთები. ის უნდა
იყოს, როგორც სტილისტური ხერხი, რომელიც აზრიანად იქნება გამიზნული
სიუჟეტის წყობასთან დაკავშირებით”82.
მ.კალატოზიშვილი მემარცხენე იყო და ამიტომ ორივე ციტატიდან კარგად
ჩანს, როგორ აქვს გააზრებული ავტორს “რაციონალიზაციის იდეა”. მისთვის
დრამატურგია

და

კინოტექნიკა

საშუალებებია

სოციალური

დაკვეთის

შესასრულებლად. იგივე ითქმის სტილისტურ ძიებებზეც, მისი დანიშნულება
განიხილება, როგორც აქცენტირების ძირითადი ხერხი, რომლითაც მიიღწევა
ნაჩვენები ამბის ემოციური დატვირთვა, რაც თავის მხრივ მაყურებელზე
სათანადო ზეგავლენას ახდენს.
“ხედვის წერტილის” და “რაკურსის” მეშვეობით მიიღწეოდა გადასაღები
ობიექტის

ისეთი

“რეალისტური

ხედვა”,

როგორიც

იდეოლოგიურ

კონიუნქტიურას ესაჭიროებოდა.
კოტე მარჯანიშვილისა

და

მიხეილ

კალატოზიშვილის

თეორიულმა

ნააზრევმა მათ ფილმშიც პოვა ასახვა და 20-იანი წლების მეორე ნახევრის ქართულ
კინოკულტურაზეც მოახდინა გავლენა.
“ვინ არის დამნაშავე?”
1925 წელს ალექსანდრე წუწუნავამ განახორციელა ეკრანიზება ნინო
ნაკაშიძის მიერ 1908 წელს შექმნილი პიესისა “ვინ არის დამნაშავე?”; პიესაში
ასახულია კაპიტალისტურ ფორმაციაზე გადასვლის ამბავი.
ქართველებს სოფელშიც და ქალაქშიც გაუჭირდათ ახალ ურთიერთობაზე
გადასვლა; ეს იყო ქცევის სტერეოტიპის შეუცვლელობის ბრალი, ამას მოჰყვა
საყოველთაო სიღატაკე და იმედგაცრუება, რაც მრავალი ადამიანის პიროვნული
დრამის

მიზეზი

გახდა.

გაჩნდა

ნიჰილისტური

დამოკიდებულება

კაპიტალიზმისადმი: ადამიანი ბედნიერი ვერ იქნებოდა მაშინაც კი, თუ
გამდიდრდებოდა.
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იმ დროის რიგი ნაწარმოებების მსგავსად, ეს შეხედულება არეკლილია
ნინო

ნაკაშიძის

პიესაში,

მაგრამ

მასში

აშკარად

იკითხება

მატერიალურ

გაჭირვებაზე არანაკლებ გაუსაძლისი ზნეობრივი სიდუხჭირეც...
პიესაში მოქმედება მიმდინარეობს სოფელ კრიალეთში; არც მოქმედნი
პირნი არ არიან ბევრნი: ახალგაზრდა კაცი სიკო სიამაძე; მისი მეუღლე ფატი,
დედა სალიხე, სოფიო _ ფატის მეგობარი გასათხოვარი ქალიშვილი; არსენა _
სიკოს მეზობელი, ახალგაზრდა უცოლშვილო კაცი; სიკოს მოხუცი ბაბუა,
მეზობელი ყარამანი, რომელსაც გურული მხედრები ამერიკაში საგასტროლოდ
დაჰყავს. მეზობლები _ ივანე და სალომე, ჯუფან, _ სოფლის ბებიაქალი.
სიკოს ოჯახი _ ცოლი, დედა, მოხუცებული ბაბუა და ახალშობილი ბავშვი
ჰყავს

სარჩენი.

ცხოვრობენ

ფიცრულ

სახლში,

ბაბუა

_

ჯარგვალში.

მატერიალურად უჭირთ, მაგრამ გამოუვალი მდგომარეობა ნამდვილად არ არის,
სიკოს შანსი აქვს ამერიკაში საგასტროლოდ წავიდეს და

ოჯახს ფული

გამოუგზავნოს და მაინც უკვე პიესის ექსპოზიციაში ჩნდება ამ პერსონაჟების
განწირულობის შეგრძნება და ასეთ განწყობილებას აძლიერებს პერსონაჟთა
ურთიერთდამოკიდებულება;

რამდენადაც

სავალალოა

მათი

მდგომარეობა,

იმდენად ერთმანეთისაგან გაუცხოებული არიან სიკოს ოჯახის წევრები. არ
გააჩნიათ

თანაგრძნობა

და

პატივისცემა

ერთმანეთის

მიმართ.

ამერიკაში

წასასვლელი ფულის სასესხებლად მიმავალი სიკო ცოლ-შვილს აკოცებს, ამის
შემსწრე სალიხე ატეხს ალიაქოთს: “სალიხე. ეჰეი, აგინს უყურეთ ვინცხამ! ამის
დროა

ახლა?

(ცოლ-ქმარი

ერთმანეთს

სწრაფად

გაშორდებიან.

სიკო

დარცხვენილის ღიმილით იგრეხს ულვაშს)83.
სალიხე პირმოთნე და მდაბიურ მორალს არის ამოფარებული. ის თითქოს
დუხჭირმა, უპერსპექტივო ცხოვრებამ გააბოროტა, მაგრამ როცა მის ნათქვამს და
ნამოქმედარს გაიაზრებ, დარწმუნდები, რომ გარემო პირობებმა მხოლოდ
გამოამჟღავნა ის უარყოფითი, რაც ამ ადამიანში იყო. ის მხოლოდ თავისი
კაცთმოძულე ხასიათის მსხვერპლია. მისთვის არაფერს წარმოადგენს ადამიანი და
მისი ღირსება: სალიხე პატივს არ სცემს მამამთილს იმიტომ, რომ მისი ჯარგვლის
გაყიდვა სურს, მოხუცი კი არ ანებებს ამას. სალიხე პატივს არ სცემს არც თავის
83
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რძალს, რადგან მზითვად დაპირებული ფული ვერ მიიღო... სალიხე ხარბია და
ძუნწი, მისი ხასიათის ამ თვისებებმა შეუწყო ხელი მისი ოჯახის გაუბედურებას.
სიკოს მიერ გამოგზავნილი ფული მოჯამაგირისათვის რომ არ ეძლია,
მეზობელი არსენა დაიხმარა მოსავლის აღებისას; არსებითად მან თავად შეუწყო
ხელი არსენას გააქტიურებას, რომელსაც თვალი ეჭირა ფატიზე. ქალი გრძნობს
მეზობლის წადილს და თავიდან ეწინააღმდეგება დედამთილის მერკანტილური
ინტერესების გამო მეზობლის მოხმობას. ეს ნათლად გამოჩნდა სალიხესა და
არსენას დიალოგში:
“არსენა. ეჰ, რა უთხარი, ნეტაი?
სალიხე. რაი და შენთან კი არ იარება, ნუ გეშინია-მეთქი. ჩემი შვილობილია
და ჩემთან და სიკოს ხათრიზაა, ჯაფას რომ წევს, თვარა შენისთანა უცხვირპიროს
ვინ მიეკარება-მეთქი... (იცინის)
არსენა. (იცინის) არა, თუ ღმერთი გწამს, ასე უთხარი? მერე მან რა თქვა?”84
ამ დიალოგის ბოლოს ეუბნება არსენას სალიხე, ღმერთმა გამომიგზავნა
შენი თავიო; ღმერთმა არა, მაგრამ ფატისადმი აღძრულმა ვნების ჟინმა მოუვლინა
არსენა მის ოჯახს, მაგრამ სალიხე ამას არ იმჩნევს, მისთვის მთავარია, არსენამ
მუქთად იმუშაოს, ხოლო არსენას ხშირი ყოფნა თუ რამე საფრთხეს შეუქმნის მისი
შვილის ოჯახს, _ რისი შიშიც აქვს ფატის _ ეს არ აღელვებდა და თავის ასეთ
განწყობას თავად აღიარებს ჯუფანთან საუბარში: “სალიხე. სხვაგან მქონდა
გულისყური მიპყრობილი, ჯუფან, სხვაგან. რავა მევიფიქრებდი, არსენაი
მიღალატებდა: შვილობილია, ჩემი ძუძუთი გაზრდილი-მეთქი... ჩვენ ვუყვარდით
მეგონა უბედურს...”85
საკუთარი სიბრმავის ეს აღიარება, საკუთარი სიხარბის აღიარებაცაა, მაგრამ
ამას სალიხეს ხასიათი არ შეუცვლია. როცა ამერკიდან დაბრუნებული სიკო
გაიგებს ცოლის ღალატის ამბავს (რომელიც საყვარლისაგან ბავშვს ელოდება) და
პასუხს სალიხეს მოჰკითხავს, ის ასე პასუხობს სიკოს: “სალიხე. აფერი ვიცი, ნენა
და შვილო, აფერი... ამიზა რა გაწუხებს? ქალის გულიზა თავს რას იკლავ? კანონით
გაგყრიან და შენისანა მოსახლეს და შენისანა ბიჭს, ქალს ვინ დაუკავებს... მაი
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მათხუარის

შვილი

რათ

გინდა,

ნენევ”86,

პასუხისმგებლობის

გრძნობის

ნატამალსაც არ ამჟღავნებს სალიხე.
ასეთი პასუხით გაოგნებულმა შვილმა დედამისი კინაღამ დაახრჩო: “სიკო.
(ზიზღით შორდება) რაო? შენ დედა კი არა, გველი ხარ, გველი შხამიანი!”87.
საინტერესოა

სალიხეს

საქციელი

მაშინ,

როცა

მეზობლებს

მდინარეში

დამხრჩვალი ფატი შემოჰყავთ ეზოში. ერთი ქალი სალიხეს თვალს გაადევნებს და
იტყვის: “აგერ ხიბაკს ინახავს, არა კაცმა არ მომპაროსო”88.
სალიხეს მიერ სხვათა უპატივცემულობა და ამის ნიადაგზე მათი
ინტერესების უგულვებელყოფა ერთი მაგალითია იმ ფარული თუ აშკარა
ძალადობისა, რომლითაც გაჟღენთილია პიესაში ნაჩვენები

საზოგადოების

ცხოვრება.
ფატის მიერ ქმრის ღალატი მხოლოდ მაცთუნებელი არსენასი და ხარბი
სალიხეს დამსახურება არ არის. ფატი ადრეც ყოფილა ძალადობის მსხვერპლი:
სხვა ჰყვარებია და სხვაზე გაუთხოვებიათ. ახლა ის ერთი შეხედვით ბედს არის
შეგუებული. მეზობელი სოფიო, რომელიც ამავე პრობლემის წინაშე დგას,
ეკითხება, სიკო მაშინვე თუ შეგიყვარდაო. ქალი მას ასე პასუხობს: “ფატი
(იღიმება) მაშინათვე... მაშინათვე... (იჭმუხნება) მაშინათვე... არა... მარა მერე:
როსაც... მერე ერთი სიტყვით _ ბაღნაი რომ გაგვიჩნდა, გული გამომეცვალა... არა,
მე თლათ გამოვიცვალე და ახლა, არ დაიჯერებ, ვერ წარმომიდგენია, რომ ჩემი
ბიჭუნკელაის მამა შეიძლება ვინმე სხვაი ყოფილიყო და ქე მიყვარს ქმარი...”89
ფატი რეალობას შეეგუა იმდენად, რამდენადაც ამ რეალობამ აიძულა
მორჩილება,

მაგრამ

როცა

ქმარი

ამერიკაში

წავიდა,

მასთან

ძირითადი

დამაკავშირებელი ბავშვი მოუკვდა და დედამთილი კიდევ უფრო აუტანელი
გახდა, ის დაჰყვა ავხორცი მეზობლის ნებას. ბოლო წვეთი, რამაც ეს ნაბიჯი
გადაადგმევინა, ბაბუას სიკვდილი იყო; როცა ჯარგვალში შესულს მოხუცი
გარდაცვლილი დახვდა, ქალს აღმოხდა: “ფატი. (სასწრაფოდ გამოვარდება)
მოკტა... ახლა არა კაცი აღარ მყავს... წამიყვანე, სადაც გინდა... შენი ჭირიმე”.90
86

ix. iqve gv. 72
ix. iqve gv. 72
88
ix. gv. 75
89
ix. nino nakaSiZe “vin aris damnaSave?”, gv. 9-10, gamomcemloba “xelovneba”, 1949 weli
90
ix. iqve gv. 45
87
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ძალადობაზეა
მოქმედებაში

მათი

აგებული

ფატის

ურთიერთობის

ურთიერთობა

ხასიათი

არსენასთან.

წარმოჩინდება.

მესამე

საყვარელთან

გადასულ ქალს კაცი ცივად დახვდება და მაშინვე ღილკავს დააკერებინებს, მერე
სუფრაც გააწყობინა, ერთი სიტყვით, შინამოსამსახურედ იყენებს. ქალს ამაზე
გაეცინება, არსენა ჰკითხავს, რა გაცინებსო. ქალი უპასუხებს: “ფატი. ჯავრი
მაცინებს, ჯავრი. ჩვენი უბედურება გამახსენდა, რავა ემსახურებოდი ჩემი
გულიზა ჩემ დედამთილს და ახლა თვითონ რაფერ მიმსახურებ...”
არსენა. შენ თუ ხარ უბედური, არ ვიცი, და ჩემი რა მოგახსენო. შენი
საცინელი შენ შინ დაგრჩენია!
ფატი (უცებ სრულიად დაწყნარებული, ღირსებით). ოჰ. არსენ, მაპატივე,
თუ გაწყენინე. ღმერთმა ხომ იცის, თუ ვიცინოდი და ვცინოდი ვინმეს, ჩემს
უბედურ თავს ვცინოდი!.. დღეს უკანასკნელია ჩემი მოსვლა შენთან.
არსენა. მადლობა ღმერთს, რომ მიხთი: თავი დამახსნა. გინახავს ამისთანაი?
შენ შენი ქმარი გყავს, ოჯახი... ოდა ხომ დეიდგით. შენ და შენი დედამთილი
მამუშავებდით...”91
ისე იშორებს არსენა სიყვარულს, რომ მის საქციელში ღირსეული ქმედების
ნატამალსაც ვერავინ ნახავს...
ზნეობრიობით არც სიკო გამოირჩევა, ფატი ყარამანისგან იგებს, რომ
ამერიკაში სიკოს ცოლიც ჰყოლია და შვილიც. ფატის კითხვაზე, ამერიკაში ვინმე
ხომ არ შეგიყვარდაო, ქმარი თავს ასე იმართლებს: “სიკო (სწრაფად) ფატი, ვინ
გითხრა? ვინ ჩამოგიტანა ამბავი ამ სიშორეზე... გეფიცები ღმერთს, რომ სულ არ
მქონებია იმ ქალის სიყვარული... თვითონ არ მომეშვა... მართალია, ბაღანაი
გაგვიჩნდა,

მარა...

ქალმა

იცოდა,

რომ

აქანაი

ცოლი

მყავს,

რომ

ისევ

დავბრუნდებოდი... ფატი, მართალია, დამნაშავე ვარ, მარა ამხანაგები!.. მერე
კიდევ იქაური ქალები: სულ სხვაი არიან... შენ არ უნდა გამიწყრე... აჰ, რეიზა არ
დამაკავე...”92
გასაოცარი ლოგიკაა, სიკო ყველაფერ იმას, რაც ჩაიდინა, გამართლებას
უძებნის და აქეთ საყვედურობს ცოლს, რატომ გამიშვი ამერიკაშიო... საშოვარზე

91
92

ix. iqve, gv. 46
ix. nino nakaSiZe “vin aris damnaSave?”, gv. 68, gamomcemloba “xelovneba”, 1949 weli
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წასვლა ოჯახური უბედურების მიზეზი არ უნდა გამხდარიყო, რადგან წასვლა
ოჯახის ინტერესებიდან გამომდინარე მოხდა. ცხოვრებისეული დრამის მიზეზი
ადამიანურ

ურთიერთობათა

დედამთილობა,
ურთიერთგაგებაზე

მეზობლობა,
კი

ხასიათი

აღმოჩნდა:

საყვარლობაც

არა, ძალადობაზეა

კი

აგებული

ცოლ-ქმრობა,

რძალ-

პატივისცემასა
და როგორც კი

და
ეს

ძალადობრივი კავშირი სუსტდება, ყველანაირი ღალატი ხდება, მასთან ერთად
ქრება ბედნიერების ილუზიაც. კანონზომიერია პიესის ფინალი სიკო მისი ოჯახის
კეთილდღეობის სიმბოლურ და მატერიალიზებულ გამოხატულებას, ახალთახალ
ოდას ცეცხლს წაუკიდებს და დაწვავს.
კითხვაზე, “ვინ არის დამნაშავე?” ყველაფერ ამაში, პასუხი წლების
მანძილზე არაერთგვაროვანი გახლდათ. ამათგან ჩემთვის ახლობელი და ამიტომ
საინტერესო არის გერონტი ქიქოძის მოსაზრება: “დედაარსი ქ-ნ ნინო ნაკაშიძის
პიესისა ზნეობრივი პრობლემაა, მაგრამ ეს პრობლემა ისეთ ხელშესახებ
სურათებშია გამოთქმული, რომ მაყურებელი ჰხედავს არა აბსტრაქტული
აზროვნების სქემებს, არამედ ცოცხალი ცხოვრების ერთ კუთხეს, ჩვენი სოფლის
სინამდვილიდან ამოგლეჯილს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირსებაა ამ
ნაწარმოებისა, რომ ფორმა და შინაარსი, მხატვრული და იდეური მხარე
ძალდაუტანებლად არის შეთანაბრებული”.93
გერონტი ქიქოძემ ზედმიწევნით ზუსტად წარმოაჩინა პიესის არსი და
დრამატურგიული ღირსებები.
ნინო ნაკაშიძის პიესის ჟანრი უნდა განისაზღვროს, როგორც სოციალურფსიქოლოგიური

დრამა.

ამასთან

უნდა

ითქვას,

რომ

ჯერ

ქართული

საზოგადოების ნაწილი და შემდეგ უკვე კოლონიურ-კომუნისტური რეჟიმი ამ
პიესაში მხოლოდ სოციალურ პრობლემებს ხედავდნენ, ამიტომ როდესაც პიესის
კინოვერსიის შექმნის საკითხი დადგა, ამას მმართველი რეჟიმის წინააღმდეგობა,
ბუნებრივია, არ შეხვედრია. 1925 წელს რეჟისორმა ალექსანდრე წუწუნავამ
საკუთარი სცენარით გადაიღო ფილმი, რომელსაც ჰქონდა მეორე სათაურიც:
“უაილდ-ვესტის მხედარი”.

93

ix. geronti qiqoZe, «n.nakaSiZe “vin aris damnaSave?”, gazeTi “saxalxo furceli”, 1914weli 17 ivnisi
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პიესის

კინოვერსიის

დაკავშირებული:

შექმნა

დიალოგებზე

გარკვეულ

აგებული

სირთულეებთან

ნაწარმოების

მუნჯი

იყო
კინოს

სპეციფიკასთან მისადაგება ერთობ რთულ ამოცანას წარმოადგენდა. ამასთან
კინოვერსიის

მაგიერ

ეკრანიზება

უნდა

განხორციელებულიყო.

ამ

მხრივ

ალ.წუწუნავას ჰქონდა 1917 წელს “ქრისტინეს” ეკრანიზებისას მიღებული
გამოცდილება.
პიესის საეკრანიზაციოდ მომზადებისას ალ.წუწუნავამ სცენარში ჩართო
სიკოსა და გურული მხედრების ამერიკული გასტროლები. ამ თემაზე პიესაში
მხოლოდ რამდენიმე ფრაზაა ნათქვამი სცენარში და შემდეგ უკვე ფილმში
რეჟისორმა

საკმაოდ

დაწვრილებით

აჩვენა

გურულების

თავგადასავალი

ამერიკაში. ამასთან ეს ეპიზოდი ამბის უბრალო დასურათება არ არის, არამედ
ლიტერატურული

პირველწყაროდან

ამოზრდილი,

პიესაში

გათამაშებული

ისტორიის პარალელური მოვლენაა. ამიტომ, ჩანართი ეპიზოდები ორგანულად
ერწყმის პიესის ერთიან დრამატურგიულ ქარგას. ამ ეპიზოდების წყალობით
მაყურებლისათვის ნათელი ხდება, რას და როგორ აკეთებდნენ გურული
მხედრები ამერიკაში. ვხედავთ, რომ უცხო ეთნიკურ, სოციალურ და კულტურულ
გარემოში

ისინი

ჩვეულებებისადმი

ინარჩუნებდნენ
ერთგულებას.

თავისთავადობას, ეროვნულ
გავიხსენოთ

ისიდორეს

სახეს, წეს-

სიკვდილი

და

ქართველი მხედარი ქალების მიერ მყისიერად თმების ჩამოშლა გლოვის ნიშნად.
ამასთან ამბიციური გურული მხედრები ამერიკაში თავს ისე გრძნობენ, თითქოს
საკუთარ სახლში იყვნენ და არავის არაფერს უთმობენ. ამის დასტურია
კოვბოებისა და გურულების ჩხუბი. ეპიზოდი იქცევს ყურადღებას თავისი
კოლორიტულობით; აქ ორი კულტურა, ორი ტრადიცია შეხვდა ერთმანეთს და
ყველაფერი ისე მთავრდება, რომ ხვდები _ კულტურათა დიალოგი შედგა...
ფილმის ქართული ეპიზოდების საპირისპიროდ ალ.წუწუნავამ ამერიკა
დაინახა ისეთ ქვეყნად, რომელიც ადამიანს შესაძლებლობათა რეალიზების
საშუალებას აძლევს და აქ სახელის მოხვეჭაც, ფულის შოვნაც, ქალთა გულების
მოგებაც ისე ხდება, რომ ამისთვის ვინმეს გაუბედურება არ არის საჭირო...
ალ.წუწუნავამ იგრძნო აუცილებლობა კომიკური პერსონაჟისა, ოღონდ ამის
გაკეთება ისევ ამერიკულ ეპიზოდში იყო შესაძლებელი და შემოიყვანა კიდეც
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ისიდორე,

გაუთავებლად

რომ

ქმნის

სასაცილო

სიტუაციებს,

რომლებიც

გვირგვინდება მის მიერ სიფონის გამოყენების არცოდნის გამო გამოწვეული
წუწაობით.
თუ

ზემოხსენებულ

ჩანართებს

არ

მივიღებთ

მხედველობაში,

ლიტერატურულმა პირველწყარომ ფილმში უმნიშვნელო ცვლილებები განიცადა:
შემოკლდა რამდენიმე სცენა. მაგალითად, მესამე მოქმედებაში ფატისა და არსენას
დიალოგი. არსენას სახელი შეეცვალა და ბესია ეწოდა. ამოვარდა ფატისა და
მარინეს დიალოგი, შეიკვეცა ის სცენები, რომლებშიც ბაბუა ფიგურირებს.
ამერიკულის გარდა გაკეთდა ქართული სოფლის ცხოვრების ამსახველი სცენების
ჩანართები:

გვიჩვენებენ

ნადს,

მარულას,

მოსავლის

აღებას.

ყოფა

დამაჯერებლადაა ნაჩვენები, არ დაკარგულა გურული სოფლის კოლორიტი, რაც
ფილმის მხატვრის დ.შევარდნაძის დამსახურებაცაა.
ფილმის ავტორთა პროფესიონალიზმი (ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ
მხატვარს, ოპერატორს და რეჟისორს) სურათის სახვით გააზრებაშიც გამოვლინდა.
მათ შექმნეს ორი სამყაროს, გურული სოფლისა და ამერიკული ცირკის, ტიპური
სურათები, რომლებზე დაყრდნობითაც აგებენ კადრის კომპოზიციას.
საგანგებოდ უნდა გამოვყოთ ფილმის ტემპო-რიტმი; ნ.ნაკაშიძის პიესის
შინაგანი რიტმი, გარდა ფინალური სცენებისა, საკმაოდ დუნეა; სურათში სოფლის
ეპიზოდებში მოქმედება უფრო დინამიურად მიმდინარეობს. საკმაოდ მაღალი
რიტმი აქვს ფილმის ამერიკულ ეპიზოდებს. საყურადღებოა, რომ სურათის ორივე
ნაწილი, ქართული და ამერიკული, ერთმანეთისაგან განსხვავდება პირველ
რიგში, ამ ორი სამყაროსთვის დამახასიათებელი ტემპო-რიტმით. საინტერესოა
მსახიობთა თამაშის მანერა, რომელიც კინოსახის შექმნისას დრამატურგიული
მასალის ღრმა ცოდნით, პერსონაჟის ქმედებათა ფსიქოლოგიური და სოციალური
მოტივაციის

გააზრებით,

გურული

გლეხებისა

და

ამერიკელების

ტიპურ

სახეებთან, ტიპაჟური მსგავსებით და თამაშის უაღრესად რეალისტური მანერით,
ეროვნული

კოლორიტის

წარმოჩენით

და,

რაც

მთავარია,

შესრულების

დამაჯერებლობით გამოირჩევა.
ალ.წუწუნავა ანსამბლის თეატრის დამფუძნებელია საქართველოში, მას
კარგად

ეხერხებოდა

მასობრივი

სცენების

დადგმა,

რაც

მისი,

როგორც
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კინორეჟისორის, დამახასიათებელ უნარად იქცა. ამერიკული ცირკის სცენა
თავისი

მასშტაბურობით

ამისი

დადასტურებაა.

გთავაზობთ

ფრაგმენტებს

ფილმის ერთ-ერთი ოპერატორის ნ.ტიხონოვის მოგონებიდან: “ჩვენი მსახიობების
ნაწილმა, _ ასეთი ცირკის მონაწილეებმა _ ამერიკიდან ჩამოიტანეს ცირკის
ტიპები, პლაკატები, აფიშები, ფოტოსურათები და რაც ყველაზე მთავარია,
ნამდვილი ამერიკული მასშტაბები.
ამასთან, ჩვენს წინაშე პრობლემა დადგა, _ ან უნდა ამოგვეგდო ეს
კოლორიტული ადგილი, რადგან ასეთი მასშტაბები ჯერ კიდევ დაუძლეველია
საბჭოთა კინემატოგრაფიისათვის, ან უნდა აგვეგო სამწრიანი ცირკი, რომლის
სიგანე იქნებოდა 300 საჟენი, სიგანე 50, გამოგვეშვა არენაზე 300 მხედარი და
ცხენები, მიგვეცა 100 კაციანი ბალეტი, ყველა რინგზე ერთდროული პროგრამა,
დაგვემზადებინა

სათანადო

რაოდენობა

კოსტუმებისა

და,

რაც

მთავარია

მოგვეძებნა 2 000 კაცი “ამერიკული ცირკის მაყურებელი”... “ცირკი ამოიზარდა
ხუთი დღის განმავლობაში.
მასა და კოსტუმები ერთი კვირის მანძილზე მზადდებოდა.
რეპეტიციებმა ადგილობრივ სტუდიებთან, პროლიტ-კულტთან, წითელ
თეატრთან,

რაბისის

(ხელოვნების

მუშაკთა

პროფკავშირების

რუსული

აბრევიატურა. პ.ი.) წევრებთან, ამხ. წუწუნავას მთელი დრო დაიკავა. მოქმედების
მსვლელობისას უნდა ყოფილიყო დიდი აღლუმი, შემდეგ გურულებისა და
კოვბოების ცალკეული ჯირითი”... “ზარის შემოკვრა და ფართე არშიით იწყებს
გამოსვლას აღლუმი, ფანფარები, დირექტორი, ბალეტი და მათ უკან ჯგუფებად
ცხენები _ სტატისტები, კოვბოები, ინდიელები, გურულები... წრე შეიკრა...
აპლოდისმენტების ქუხილი, მზე კი თითქოს შეკვეთით ნელა ეფარება მსუბუქ
კვამლს.
მუშაობა დაიწყო – ყველა რინგზე ერთდროულად ცეკვავს ბალეტი,
მუშაობენ კლოუნები და გვიჩვენებენ თავიანთ ცეკვებს ინდიელები”94.
ციტირებული ფრაგმენტები სრულ წარმოდგენას გვიქმნის იმის შესახებ,
როგორ შეიქმნა მასობრივი სცენები და რა გზით იქნა მიღებული ამ სცენების
მასშტაბურობა.
94

ix. Н.Тихонов, “Америка в Тифлисе”, “Кино-журнал А.Р.К”, #9, 1925 г. gv. 22
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“ვინ არის დამნაშავე?” საეტაპო ფილმია ქართული კინოს ისტორიაში. ის
მაღალმხატვრული ნაწარმოებია, რომლის მსგავსიც მანამდე გადაღებული არ
ყოფილა. ამიტომ გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ფილმს წარმატება ხვდა როგორც
საქართველოში,

ასევე

წინააღმდეგობებიც

ე.წ.

შეხვდა.

“საკავშირო
საქმე

ეკრანზე”.

ისაა,

რომ

თუმცა

“ვინ

ფილმს

არის

რიგი

დამნაშავე?”-ს

თავდაპირველი მეტრაჟი ბევრად მეტი იყო, ვიდრე საბოლოო ვარიანტში დარჩა.
შემცირების მიზეზი იყო ის, რომ ფილმი კინოსეანსისთვის განკუთვნილ საეკრანო
დროში ვერ ეტეოდა, ამიტომ ხელახლა დაამონტაჟეს, ამოჭრეს 1664 მეტრი ფირი
და სურათის ხანგრძლივობა დაახლოებით ერთი საათით შეამცირეს. ეს
ყველაფერი რეჟისორთან შეთანხმების გარეშე განახორციელა ”სახკინმრეწვის”
თანადირექტორმა
მეტრაჟული

გიორგი

შემცირების

არუსტანოვმა.

ხასიათს,

მის

თუ

უკან

კარგად

დავუკვირდებით

დავინახავთ

ღირებულებათა

სხვადასხვაობის ნიადაგზე წარმოშობილ ცენზურულ მიდგომას.
ამ ფაქტმა ალექსანდრე წუწუნავას გულისწყრომა გამოიწვია. არსებობს
პროტესტის

გამომხატველი

მისი

წერილი.

დოკუმენტი

რუსულ

ენაზეა

შედგენილი და დასათაურებულია ასე “რეჟისორ წუწუნავას მოხსენება სურათზე
“ვინ არის დამნაშავე?”: მოხსენებაში ამოიკითხავთ:
“ამხ. კახიანის თავჯდომარეობით სამხატვრო საბჭოს ცენზურის, მანამადე
კი დირექტორისა და ყველა შესაბამისი პირის მიერ ნახვის შემდეგ, რომელთაც
ევალებოდათ

თვალი

ედევნებინათ

სურათისათვის

და

სათანადო

სახით

გამოეშვათ (ფილმი. პ.ი.), საბოლოო რედაქცია მიღებულ იქნა. უსიტყვოდაა
შესრულებული ამხ. კახიანის ყველა შენიშვნა, რომელიც მან ამხ. ამირაგოვის
გზით გადმოგვეცა, შესრულებულია ამხ. ამირაგოვის მიერ მოცემული შენიშვნები
და შემდეგ წმინდად ტექნიკური ხასიათის შენიშვნები როგორც დირექტორების,
ასევე იმ პირების მხრიდან, ვისაც ამასთან საქმე ჰქონდა და სურათი გაგზავნილი
იქნა მოსკოვში.
მოსკოვში სურათი ჯერ ნანახი არ ჰქონდათ არც ცენზურას, არც ”სოვკინოს”,
რომ როგორც კი მე გამოვჩნდი ”სახკინმრეწვის” განყოფილებაში, ჩემთვის
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არუსტანოვის

მიერ

თქმული

პირველი

სიტყვა

იყო:

“სურათი

უნდა

შევამციროთ”.95
ალექსანდრე

წუწუნავა

ამ

მოსაზრებას

შეწინააღმდეგებია,

მაგრამ

გ.არუსტანოვს მისთვის ყური არ უთხოვებია, ღამით მარტოს უნახავს ფილმი და
საკუთარი გემოვნებით შეუმცირებია. ალ.წუწუნავას ჩამოთვლილი აქვს ის
სცენები, გ.არუსტინოვმა რომ ამოჭრა ფილმიდან. რეჟისორი ასახელებს 11 სცენას,
მაგრამ ეს მხოლოდ ნაწილია იმისა, რაც ფილმს დააკლდა: “და მართლაც სურათი
დამახინჯებულ

იქნა,

ამოჭრეს

ისეთი

ადგილები,

რომლებიც

უაღრესად

აუცილებელი იყო სურათისათვის, ასე მაგალითად:
ა) გამომშვიდობების ადგილი მოედანზე, ფატი, რომელიც ბავშვით მორბის;
ბ) ადგილი, სადაც ის ურმებს გზას გადაუღობავს;
გ) ერთადერთი კომიკური ელემენტის ისიდორეს ყველა სცენა სიფონამდე,
ასე რომ განმუხტავს ატმოსფეროს და რომელიც როგორც აქ, ასევე მოსკოვში დიდი
წარმატებით მიდიოდა. ამასთან, სრულიად არ ტვირთავდა ფილმს;
დ) მეორე აქტის ყველა სცენა;
ე) მაჭანკლის სცენა 7 აქტში, რომელიც წარმოაჩენს სოფელში მამაკაცისა და
ქალის ურთიერთობის სოციალურ მიზეზს და არა ურთიერთობას რომელიღაც
კახპასთან, რომელიც შეიძლება აიღო და გადააგდო;
ვ) სხვა დედის მიერ ისიდორეს დატირება;
ზ) ცირკის სცენა ეტლით, რომელიც მოძრაობას მთლიანობას ანიჭებდა;
თ) აღლუმის ნაწყვეტები, საერთო ხედი, ბალეტის სოლისტები არენას წრეს
უვლიან;
ი) ექსცენტრიული ბალეტის სცენები;
კ) ორომტრიალი კულისებში ისიდორეს სიკვდილის შემდეგ;
ლ) ინდიელთა სცენები და ბევრი რამ სხვა.
რატომ არ შეიძლებოდა ამ სცენების ამოჭრა; იმიტომ, რომ ეს სცენები
“სახკინმრეწვის” გაქანების საჩვენებლად იყო საჭირო, ასეთი მასობრივი სცენების
და ადგილების ჩვენება, რომლებიც გრანდიოზულობის შთაბეჭდილებას და
ლოგიკურ კავშირს ქმნიან”.
95

ix. saqarTvelos Teatris, musikisa da kinos muzeumis fondi I, saqme 121, xelnaweri #6720
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ის, რომ გ.არუსტანოვი მეტრაჟის შემცირების მიზნით ამახინჯებდა ფილმს,
უკარგავდა მას სანახაობრივ და შინაარსობრივ მხარეს, მხოლოდ მის უვიცობას არ
უნდა მიეწეროს. ალ.წუწუწნავას წერილის შემდეგ ფრაგმენტებში სულ უფრო
ცხადად იკვეთება მისი მოქმედების მოტივი: “ცუდად იყო საქმე პლაკატებზე
წარწერებთან დაკავშირებითაც, რომლებიც მოსკოვში უკიდურესად უწიგნურად
იქნა გაკეთებული. ამხ. არუსტანოვმა აიღო და გააკეთა რაღაც დამატებები, მსგავსი
დასახელებისა “კავკასიელი ჯიგიტები”. ყველგან ქართველი ჯიგიტების მაგიერ
მასთან ფიგურირებდა “კავკასიელი ჯიგიტები”, ასეთი მდგომარეობა კი საგნებზე
სწორ წარმოდგენას ვერ იძლეოდა.
მე ვთვლი _ თუ საქართველოს “სახკინმრეწვი” რაღაცას გამოუშვებს, მას
უნდა ჰქონდეს “სახკინმრეწვის” ნიშანი, თუ სომხეთი _ სომხეთის ნიშანი, თუ
აზერბაიჯანი _ აზერბაიჯანის ნიშანი, და არ უნდა ავურიოთ ისინი ერთმანეთში.
ქართული ყოფის ამსახველი სურათების არევა, როგორც იყო საერთო კავკასიური
მაშტაბით რეცენზიებში და უწოდო სიკოს _ კავკასიელი ჯიგიტი, დაუშვებელია.
ამას ხელს უწყობდა, რა თქმა უნდა, თვით არუსტანოვი” და მაგალითისათვის
ალ.წუწუნავა იმასაც წერს, რომ გ.არუსტანოვს უთქვამს “კავკასიელი ხალხი
ხევსურები”-ო. აღშფოთებული ალ.წუწუნავა ამას უცოდინრობაში უთვლის
გ.არუსტანოვს, მაგრამ ეს უკვე მხოლოდ უვიცობა არ იყო, ეს გახლდათ
კომუნისტურ-კოლონიური
მდგომარეობდა

ზოგადად

რეჟიმის
კავკასიელი

პოლიტიკის
და,

გამოვლინება,

კერძოდ,

ქართველი

რაც
ხალხის

თავისთავადობის წაშლის მცდელობაში... ამრიგად, საქმე გვაქვს ორ განსხვავებულ
ღირებულებასთან: “სახკინმრეწვის” რეჟისორს აუცილებლად მიაჩნდა როგორც
ეროვნული იდენტობის წარმოჩენა ყველა მისთვის დამახასიათებელი ნიშნით,
ამასთან, ცდილობდა იმასაც, რომ საბჭოთა კავშირის მასშტაბით უდიდესი
კინოდადგმა განეხორციელებინა და ამ გზით “სახკინმრეწვის” ფინანსური,
ორგანიზაციული

და

შემოქმედებითი

შესაძლებლობების

დემონსტრირება

მოეხდინა.
ამის

საპირისპიროდ

“სახკინმრეწვის”

თანადირექტორი

ცდილობდა,

მაქსიმალურად წაეშალა ქართველთა თავისთავადობის აღმნიშვნელი ყველა
ნიშანი,

მიეჩქმალა

“სახკინმრეწვის”

შემოქმედებითი

და

ტექნიკური

151

შესაძლებლობები

და

ეს

შეფარულად,

მეტრაჟის

შემცირების

მოტივით

კეთდებოდა.
სამაგიეროდ აშკარა ზეწოლა განხორციელდა რეჟისორზე, რომელსაც
დაუმახინჯეს მაღალპროფესიულ დონეზე შექმნილი ფილმი. წერილის ბოლოს
გამოთქმული მოსაზრება ერთგვარი პროტესტია, შემოქმედებითი თავისუფლების
შეზღუდვის გამო გამოვლენილი: “ნუთუ ამას არ უნდა მიექციოს ყურადღება,
ნუთუ ადამიანს, რომელმაც მთელი წლის განმავლობაში გულწრფელად ყველაზე
საშინელ პირობებში, დაზარალებულმა, წამებით შექმნა სურათი, უნდა გადაეტანა
ყველაფერი ის, რაც მე გადავიტანე”96.
ფილმს

“ვინა

რის

დამნაშავე?” დადებითი

პრესა

ჰქონდა. გაზეთი

“ახალგაზრდა კომუნისტი” წერდა: “ყოფა-ცხოვრების ეს მასიური სცენები არ
წარმოადგენს ნაძალადევად შეტანილ აქსესუარებს, არამედ შეადგენენ სიუჟეტის
განუყოფელ ნაწილს: მატებენ მოქმედებას დრამატულ სიჭარბესა და აძლიერებენ
გარეგნულ ეფექტებს.
მოხდენილად არის გაკეთებული სურათში მონტაჟიც: სცენები, ეპიზოდები
და

ნაწილები

დალაგებულია

მოქმედების

თანდათანობითი

გამძაფრების

მიხედვით: ყოველ სცენას მოაქვს ახალ-ახალი პლასტიური მასალა, რომელიც
სისწორით იძლევა მოქმედ პირთა დახასიათებას და მოვლენების გაშუქებას”.97
1926
შესანიშნავს

წლის

დაიბეჭდა

“მხედარში”,

დ.პეტროვსკის

მასობრივი

პატარა

მომენტები

რეცენზია:

“ყველაზე

წარმოადგენს.

ისინი

ინსცენირებადაც კი არ გვეჩვენება, იმდენად, რამდენადაც აქ მოსაბეზრებელი
დასავლური ბუტაფორიულობა არ არის.
აი, სოფლის დღესასწაული, გაჯერებული თამაშებითა და სამხრეთული
მზით, “ლელო-ბურთის” თამაში, მამაკაცთა წრიული ცეკვა _ ხორუმი _ ცთუნება
ფიზკულტურელებისათვის და ჯირითი. უყურებ წარმოდგენილ მოძრაობებს,
ეკრანისათვის სასწაულად მოპარულს.

ix. ”Доклад режиссера Цуцунава о картине “Кто виноват”saqarTvelos Teatris, kinos da musikis
muzeumi, fondi I, saqme 121, xelnaweri #6720
97
ix. “vin aris damnaSave”, gazeTi “axalgazrda komunisti”, 1926 wlis 21 ianvari
96
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მეორე ზემომგებიანი მომენტი ფილმში – ცირკია. აქ არ გამორჩენიათ არც
ერთი წვრილმანი. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ეს ყველაფერი ერთი კავკასიელის
მიერ არის გაკეთებული”98.
როგორც ხედავთ, ალ.წუწუნავას ფილმმა კრიტიკოსთა დადებითი განწყობა
დაიმსახურა.

მათ

შორის

რუსი

კრიტიკოსებისაგან,

რომელთაც

ფილმის

თავდაპირველი ვერსია ნანახი არ ჰქონდათ.
20-იანი

წლების

ღირებულებებისადმი

სპეციფიკა,

როგორც

განსხვავებულ

ვიცით,

დასაშვებს

დამოკიდებულებას,

ხდიდა

ამიტომ

არის

ურთიერთსაპირისპირო “სახკინმრეწვის” თანადირექტორისა და კრიტიკოსთა
მოსაზრებები.

მაგრამ

თანადირექტორი

მმართველი

რეჟიმის

ინტერესების

გამტარებელი იყო და უფლებაც ჰქონდა, ცენზურული ხასიათის ქმედებები
განეხორციელებინა.
“ვინ არის დამნაშავე?” პირველი ფილმია, რომელსაც 20-იანი წლების მეორე
ნახევარში ღირებულებათა სხვადასხვაობაზე დაფუძნებული ცენზურა შეეხო.

“ამოკი”
კოტე მარჯანიშვილმა შტეფან ცვაიგის ნოველის “ამოკით შეპყრობილის”
ეკრანიზება 1927 წელს განახორციელა.
“უცხო სიტყვათა ლექსიკონში” ამოვიკითხავთ: “ამოკ-ი [მალაურად amoq
სიშმაგე] – ფსიქიკური დაავადება _ მკვლელობის მანია; გავრცელებულია აღმ.
მალაიის კუნძულებზე: იწვევს ეჭვიანობა, ღრმა დეპრესია და სხვა”99.
ნოველაში ავტორი და მთავარი პერსონაჟი ექიმი გემბანზე ხვდებიან
ერთმანეთს, საუბრისას მოვალეობის თემამ გააღიზიანა ექიმი: “_ აი, მე ექიმი
გახლავართ, ჩვენს პრაქტიკაში ხშირად ხდება ასეთი შემთხვევები, საბედისწერო
შემთხვევები... დიახ, ასე ვთქვათ, გაურკვეველი შემთხვევები, როცა არ იცი,
გაკისრია თუ არა მოვალეობა... მოვალეობაცაა და მოვალეობაც. არის მოვალეობა
სხვათა წინაშე, მოვალეობა საკუთარი თავის წინაშე, აგრეთვე სახელმწიფოსა და
მეცნიერების წინაშე... საჭიროა დავეხმაროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამისთვის

98
99

ix. Журнал “Советски экран” #3, 1926 г. gv. 4-5
ix. gv. 36, gamomcemloba “ganTiadi”, Tbilisi, 1989
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ვარსებობთ ამ ქვეყნად, მაგრამ ასეთი წესები კარგია მხოლოდ თეორიაში...
საზღვარი ხომ უნდა ჰქონდეს ამ დახმარებას?”.100
ასე გაცხადდა, რომ უცნობს სატანჯველად ქცეოდა მოვალეობის გრძნობა.
ის ავტორს მოუთხრობს თავის თავგადასავალს, რომლის წყალობითაც ირკვევა,
რომ უცნობს ჩვევად ჰქონდა ქედმაღალი, ცივი, მბრძანებლური და კადნიერი
ხასიათის ქალების შეყვარება, რის გამოც ცხოვრებაში გაუთავებლად ხვდებოდა
უსიამოვნებანი.

ის

პროფესიით

ექიმი

ყოფილა,

ლაიფციგში

კლინიკაში

მუშაობისას გადაეკიდა ერთ ასეთ ქალს, რომელსაც თავის დროზე სატრფო ისე
გაეცოფებინა, რომ კაცს რევოლვერით დაეჭრა... ამ ქალმა ექიმს თავგზა აურია და
საავადმყოფოს ფული გააფლანგვინა. დანაკლისი მისმა ბიძამ დაფარა, მაგრამ
ამით დამთავრდა

ახალგაზრდა

ექიმის კარიერა. გაემგზავრა

ჰოლანდიის

კოლონიაში ათი წლით ექიმად, ავანსად აღებული თანხა კი მას მალევე
დასცინცლა კახპამ, ძალიან რომ ჰგავდა იმ ქალს... კოლონიაში ექიმად აღმოჩნდა
ერთ მიყრუებულ ადგილას, სადაც აწარმოებდა მეცნიერულ დაკვირვებებს.
მარტომ გაუკეთა მოტეხილი ფეხის ოპერაცია ვიცე-პრეზიდენტს. ნელ-ნელა
ჩამოსცილდა ევროპელებს, ცხოვრობდა განდეგილის ცხოვრებით. სმას მიჰყო
ხელი, ელოდა მხოლოდ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გასვლას,
რომ პენსიით უზრუნველყოფილი ევროპაში დაბრუნებულიყო. ერთ დღეს
ექიმთან მივიდა თეთრკანიანი ქალი, რომლის სახით ექიმმა კვლავ ნახა ისეთი
მტკიცე ნებისყოფის პიროვნება, რომელიც მისთვის დამღუპველი იყო და ეს
თავად აღიარა:
“პირველსავე წუთში ვიგრძენი, რომ ეს ქალი ჩემზე ძლიერი იყო, რომ მას
შეეძლო თავისი ნებისთვის დავემორჩილებინე... მაგრამ... ამასთანავე რაღაც
სიავეც წამეკიდა... მამაკაცის სიამაყე, თავდაცვის სურვილი და განაწყენება,
რადგან... უკვე გითხარით, რომ პირველსავე წუთიდან და უფრო ადრეც, სანამ
ვნახავდი, ამ ქალში მტერი ვიგრძენი”.101
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ქალს აბორტის გაკეთება სურდა, მაგრამ თავად არ ამბობდა. ამას უჯობდა
ექიმს ეთქვა მისთვის, ის უნდა ყოფილიყო ამ საქმის ინიციატორი და ეკისრა
მთელი პასუხისმგებლობა. ამასთან ისე, რომ ამ საქმეში სხვა ექიმი არ უნდა
ჩარეულიყო და ითხოვდა, ოპერაციის შემდეგ ექიმი კოლონიიდან წასულიყო. არ
გასჭრა ექიმის არგუმენტმა, რომ წავიდე, პენსიას დავკარგავო. ქალი მას
სანაცვლოდ თორმეტი ათას გულდენს დაჰპირდა.
ექიმი გრძნობდა, რომ ქალი მასზე ძალადობდა, აიძულებდა იმის
გაკეთებას, რაც არ სურდა. მის მიმართ ქალის ასეთმა დამოკიდებულებამ, ექიმის
ცხოვრების სიხარულს _ ადამიანებისათვის დახმარება გაეწია _ აზრი დაუკარგა...
და როცა ექიმმა წარმოიდგინა ამ ქალის ურთიერთობა ვიღაც ინგლისელ
ოფიცერთან, ვისგანაც დაორსულდა, სურვილი აღეძრა, სექსუალური კავშირის
დამყარებით ეძია შური ამ ქალზე: “დაუცხრომელი სურვილი დამებადა,
დამემდაბლებინა იგი... ამ წუთიდან კაბაში ვხედავდი მის შიშველ სხეულს, ამ
წუთიდან მხოლოდ ერთი აზრი მიტრიალებდა თავში, როგორმე დავუფლებოდი,
მეც წამომეცდუნებინა კვნესა მისი მკაცრი ბაგეებისათვის, მეცქირა, გახურებული
ვნების ალმურში როგორ ჩაიძირებოდა ეს ცივი და ზვიადი ქალბატონი, ისევე,
როგორც უცქერდა მას ის, მეორე, სხვა მამაკაცი, რომელსაც მე არ ვიცნობდი”.102
ექიმმა ქალს ამცნო თავისი საწადელი, განრისხებული ქალი წავიდა. ექიმი
მას გამოუდგა. ქალაქში ჩასულმა შეიტყო, რომ ქალი მსხვილი კომერსანტის ცოლი
და წარჩინებული ინგლისელი ბანოვანი გახლდათ. ქმარი უნდა დაბრუნებულიყო
ამერიკიდან, სადაც ხუთი თვეა იმყოფებოდა და ევროპაში წაეყვანა ცოლი,
რომელიც ორი თუ სამი თვის ფეხმძიმე იყო...
ექიმმა სცადა მთხრობელისათვის აეხსნა თავისი სულიერი მდგომარეობა:
“თქვენ იცით, რა არის ამოკი? _ ამოკი? მგონი, გაგონილი უნდა მქონდეს... ეს
სიმთვრალის მსგავსი რაღაცაა მალაელებში... _ არა ეს სიმთვრალეზე მეტია, ეს
გაცოფებაა, ძაღლის გაცოფების მსგავსი... ზის რომელიმე მალაელი, უბრალოზე
უბრალო, გულკეთილი ადამიანი, ზის და წრუპავს თავის ნაყენს... ზის
გულგრილი, უილაჯო, გამოთაყვანებული... ისევე, როგორც მე ვიჯექი ჩემს

102

ix. Stefan cvaigi, “amokiT Sepyrobili”, rCeuli Txzulebani, gv. 176, msoflio literaturis biblioTeka. “sabWoTa
saqarTvelo”, Tbilisi, 1982 weli

155

ოთახში... და ერთბაშად წამოვარდება, ხელს სტაცებს ხანჯალს და ქუჩაში
გავარდება... მირბის პირდაპირ, სულ პირდაპირ, თვითონაც არ იცის, საით. ვინც
არ უნდა შემოეყაროს გზაზე, ადამიანი იქნება თუ ცხოველი, კლავს თავისი
კრისით”... “მირბის შემზარავი ღრიალით და სისხლიანი სატევრით თავის
საშინელ გზაზე”... “ვიდრე თვითონ მასაც არ მოკლავენ, როგორც ცოფიან ძაღლს,
ან დუჟმორეული თვითონ არ დაეცემა”... “მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ
საკუთარი თვალით მაქვს ნანახი, მესმის ჩემი საქციელი იმ დღეებში... რადგან
ასევე,

სწორედ

ასევე

გახელებული,

თვალგაშტერებული

და

თვალებგადმოკარკლული, გვერდზე მიუხედავად ავედევნე იმ ქალის კვალს”.103
ექიმმა გადაწყვიტა, ქალაქში გადაბარგებულიყო. მას განწყობა შეეცვალა და
ახლა ასეთივე გაშმაგებით ცდილობდა ქალს დახმარებოდა, რადგან სამ დღეში
ქმარი ჩამოდიოდა. ქალაქში გადმოსვლაში ექიმ ვიცე- პრეზიდენტი დაეხმარა და
ამასთან მიიწვია მთავრობის მოწყობილ დარბაზობაზეც, სადაც თეთრი ქალის
გამოჩენისთანავე ექიმის საქციელი არაადეკვატური გახდა. ქალს უაზროდ
აედევნა. უხერხული სიტუაციიდან ექიმი ისევ ქალმა გამოიყვანა, როგორც ექიმს,
უთხრა,

ახლაღა

გაგახსენდათ

რეცეპტის

გამოწერა,

ბავშვისთვის

რომ

დამპირდითო? ექიმმა ბლოკნოტიდან ამოხია ცარიელი ფურცელი და ქალს
გაუწოდა. ასე მოატყუეს მათ ცნობისმოყვარე საზოგადოება.
ქალის წასვლის შემდეგ ექიმს კვლავ წამოუარა სიშმაგემ, დათვრა, მერე
სახლში მისულმა თავის მოკვლა მოინდომა. ბოლოს ქალს წერილი მისწერა,
შენდობა სთხოვა. თან განუცხადა: _ თუ შვიდ საათამდე პასუხს არ მივიღებ, თავს
მოვიკლავო!..

მსახურმა

ბიჭმა

პასუხი

მოუტანა:

“გვიანაა!

მაგრამ

შინ

დამელოდეთ... შეიძლება კიდევ დაგიძახოთ”.104
მოგვიანებით ქალის მსახურმა ის ჩინურ კვარტალში წაიყვანა. გაირკვა, რომ
რაკიღა ექიმი არ დათანხმდა, ქალმა ვიღაც ჩინელ დედაბერთან გაიკეთა აბორტი,
ინფექცია შეჭროდა და ახლა ცუდად იყო.
როცა ქალს დახედა, ექიმს მისდამი განწყობა შეეცვალა და მთხრობელთან
საუბრისას ეს აღიარა: “უცებ მომეხსნა მთელი ჩემი სიგიჟე და აღშფოთება, მთელი
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ეს უწმინდური ხინჯი დაგუბებული ვნებისა... ახლა მე ვიყავი მხოლოდ ექიმი,
მშველელი, დამკვირვებელი, მცოდნე ადამიანი... ჩემი თავი სულ დამავიწყდა...”.105
ქალმა უარი თქვა საავადმყოფოში წაყვანაზე, მომაკვდავმა დააფიცა ექიმს,
რომ მის საიდუმლოს ვერავინ გაიგებდა.
ექიმმა

პირობა

დაიცვა

და

აიძულა

ქალის

მკურნალი

ექიმი,

დაედასტურებინა გარდაცვალების ყალბი ვერსია. სანაცვლოდ დაჰპირდა, რომ
ერთ კვირაში აქედან გაემგზავრებოდა.
ექიმმა მალე ნახა ქალის საყვარელი ინგლისელი ოფიცერი, ორივემ
ახლობლად იგრძნეს თავი. ოფიცერს ექიმმა არ უთხრა სიმართლე და ამ
უკანასკნელმა ვერ გაიგო, რომ ქალი მისგან ფეხმძიმედ იყო.
ექიმი რამდენიმე დღე ოფიცერთან იმალებოდა, რადგან ეძებდნენ.
ქალის ქმარი ჩამოვიდა, კუბო დაჭედილი დახვდა; მან არ ირწმუნა
ოფიციალური

ვერსია

და

ქალის

ცხედარს

ინგლისში

მიასვენებდა

ექსპერტიზისათვის. ექიმს ოფიცერმა აუღო ბილეთი და ისიც ღამით აიპარა გემზე.
ასე გაიგო მთხრობელმა ექიმის საიდუმლო. საუბრისას ექიმმა თავისი
სურვილი ასე გააცხადა: “ბოლოს ერთადერთი ადამიანური უფლება მაინც ხომ
ყველას რჩება: ისე ჩაძაღლდეს, როგორც თვითონ მოეპრიანება... და თანაც
გარეშეთა დაუხმარებლად”.106
ექიმმა გამოიყენა ადამიანის ეს უფლება და ამ გზით ბოლომდე დაიცვა
თეთრი ქალის საიდუმლოება:
“იმ ღამეს, ასე წერდნენ გაზეთები, განგებ გვიან, რომ სამწუხარო სანახაობას
მგზავრები არ შეეწუხებინა, გემიდან ნავში უშვებდნენ კუბოს, რომელშიაც
ჰოლანდიის ახალშენებში გარდაცვლილი ერთი ბანოვანის ცხედარი ესვენა.
სწორედ იმ წუთს, როცა მტვირთავებს განსვენებულის მეუღლის თანდასწრებით
და დახმარებით კუბო თოკის კიბით ქვევით ჩამოჰქონდათ, გემბანიდან უეცრად
რაღაც მძიმე ჩამოვარდა, კუბოს დაეცა და მასთან ერთად მტვირთავებიცა და
განსვენებულის მეუღლეც ზღვაში გადაიყოლა. ერთი გაზეთი ამტკიცებდა: ეს
ვიღაც შეშლილი იყო, რომელიც თოკის კიბეს ზევიდან დაახტაო. მეორე კი უფრო
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ix. iqve. gv. 195
ix. Stefan cvaigi, “amokiT Sepyrobili”, rCeuli Txzulebani, gv. 208, msoflio literaturis biblioTeka. “sabWoTa
saqarTvelo”, Tbilisi, 1982 weli
106

157

შეულამაზებლად გადმოსცემდა ფაქტს: თოკის კიბე მეტისმეტი სიმძიმისაგან
თვითონ გაწყდაო, ასე იყო თუ ისე, სანაოსნო კომპანიამ, როგორც ჩანს, ყველა
ზომას მიმართა, რომ საქმის ნამდვილი ვითარება მიეჩქმალა. დიდი გაჭირვებით
ამოიყვანეს წყლიდან მტვირთავები და მეუღლე განსვენებულისა, ტყვიის კუბო კი
მაშინვე ჩაიძირა და რაღას გააწყობდნენ, ხოლო იმ გარემოებას, რომ ამავე დროს
გამოქვეყნდა სხვა მოკლე ცნობაც: ტალღებმა ნავსადგურში ნაპირზე გამორიყეს
დაახლოებით ორმოცი წლის უცნობი მამაკაცის გვამი, _ საზოგადოების თვალში
არავითარი კავშირი არ ჰქონდა რომანტიკულად აღწერილ შემთხვევასთან. ჩემს
წინაშე კი, რა წამს ეს ძუნწი სტრიქონები ამოვიკითხე გაზეთის ფურცლებიდან,
მოჩვენებასავით წარმოსდგა უცნობის ფერმკრთალი სახე და მთვარის შუქზე
მოელვარე სათვალე”.107
აი, ასეთი ამბავია მოთხრობილი შტეფან ცვაიგის ნოველაში, რომელიც 1922
წელს გამოქვეყნდა და შედის მწერლის იმ ნაწარმოებთა ციკლში, რომელსაც
აერთიანებს სათაური “ვნებათაღელვის ნოველები”.
ნაწარმოები წმინდა წყლის ფსიქოლოგიური დრამა;. პიროვნულად სუსტი,
სიყვარულში წარუმატებელი ადამიანის გაშმაგება ნამდვილად არ არის მალაური
დაავადება, ამოკი ნოველაში მხოლოდ ასოციაციური პარალელია, რომელსაც
მწერალი თავისებურ მხატვრულ სიმბოლოდ იყენებს.
20-იანი წლების მეორე ნახევარში ხელოვნებაში ჯერ კიდევ შეიძლებოდა,
ფსიქოლოგიზმით მაყურებელზე ზემოქმედება, მაგრამ მმართველი რეჟიმი ასეთ
შემოქმედებით ძიებებს არ მიესალმებოდა.
ვნახოთ, თუ როგორ გაიაზრა კოტე მარჯანიშვილმა ლიტერატურული
პირველწყარო. ამის საშუალებას გვაძლევს “ამოკის” რუსულ ენაზე დაწერილი
სცენარი, რომელიც მოქმედ პირთა რაოდენობის თვალსაზრისით საკმაოდ
მრავალრიცხოვანია. სცენარში ორმოცი პერსონაჟია, ამასთან ბევრი ისეთი,
ნოველაში რომ არ ფიგურირებს და სცენარის ავტორის მიერ არის შემოყვანილი.
მაგალითად: ინდუსი გოგონა, მალაელი მსროლელი, მოკლული ბავშვის დედა,
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ix. Stefan cvaigi, “amokiT Sepyrobili”, rCeuli Txzulebani, gv. 209, msoflio literaturis biblioTeka. “sabWoTa
saqarTvelo”, Tbilisi, 1982 weli
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მთავარი ზედამხედველი, ზედამხედველი, ჭაღარა ზანგი და სხვა. სამაგიეროდ
გაქრა ჩინელი ბიჭი, ის მალაელ მსახურად იქცა.
უკვე აქედან ჩანს, რომ საქმე გვაქვს თავისუფალ ეკრანიზებასთან. ამასთან,
ზოგიერთ პერსონაჟს თუ გავითვალისწინებთ, შტეფან ცვაიგის ფსიქოლოგიური
დრამის კინოვერსია ჟანრულად გააზრებული იქნა, როგორც სოციალურფსიქოლოგიური დრამა.
სცენარში ნოველისეული ეპიზოდები იწყება იმ მონაკვეთიდან, როცა ექიმი
მისდევს მისგან წასულ თეთრ ქალს, 1-14 ეპიზოდი კ.მარჯანიშვილის მიერ არის
შექმნილი, ამოკით დაავადების მაგალითებს გვიჩვენებს და ამ გზით შეჰყავს
მაყურებელი “ამოკის სამყაროში”. ამ ეპიზოდებში პერსონაჟები ჩურჩულით
იმეორებენ “ამოკი, ამოკი!”. ასევე მის მიერ არის შეთხზული მე-17, მე-18, მე-19
ეპიზოდები და მათში ასახულია კოლონიური ძალმომრეობა, ტიტრებით ვიგებთ,
რომ ექიმს ჰქონდა მოსაზრებები თანასწორობის შესახებ, მაგრამ ბოლოს შეეგუა
რეალობას. შემდეგ ნაჩვენებია მისი ზნეობრივი დეგრადირების სცენები, როცა ის
რამდენიმე მონეტად ყიდულობს მალაელი გოგონას სიყვარულს... 23-დან 37-მდე
ეპიზოდები

ნოველისეულია,

მაგრამ

სცენარის

ავტორის

მიერ

არის

ინტერპრეტირებული და წარმოადგენს ეპიზოდს დევნამდე, თეთრი ქალის
ვიზიტს ექიმთან. ცხადია, ის, რაც სცენარის ექსპოზიციაში ვერ შევიდა
ნოველიდან, ვერც გაგრძელდებოდა ანუ არაფერი ითქვა ექიმის უჩვეულო ზნეზე
(მისთვის მიუწვდომელ ქალთან ურთიერთობისას გასაოცრად აღგზნებულიყო.
ამიტომ ექიმის დაუფარავი სურვილი, დაუფლებოდა ამ ქალს, ლოგიკურ
საფუძველს კარგავს და მანიაკალურ ახირებად ჩანს). ეს კი არღვევს ექიმის
ნოველისეულ ფსიქოლოგიურ პორტრეტს. ამასთან მოცემულ ეპიზოდებში
არახაზგასმულად, მაგრამ მაინც არის სოციალური უთანასწორობის ამსახველი
სცენები.
კ.მარჯანიშვილი

ლიტერატურული

პირველწყაროს

ამდაგვარ

ინტერპრეტაციას აგრძელებს 38-ე და მე-60 ეპიზოდებში. ეს ჩანს თეთრი ქალის,
მძღოლისა და ექიმის საუბარში, აგრეთვე ინდუსი გოგონასა და ექიმის
ურთიერთობაში, განსაკუთრებით იმ სცენაში, რომელშიც მოხუცი ინდუსი ქალი
ამშვიდებს ექიმზე უიმედოდ შეყვარებულ ინდუსს გოგონას:
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“მოხუცი ქალის ქოხი... ჭილობზე წევს გოგო, სასთუმალთან მოხუცი უზის,
გოგონას ნატკენ თავს ეფერება და ცდილობს, ნუგეში სცეს. გოგონას წამების
გამომხატველი თვალები აუცრემლიანდა, ჩურჩულებს, რომ ის (ექიმი. პ.ი.)
უყვარს.
მოხუცის უკბილო პირს ღიმილი მოღრიცავს.
_შენთვის არ შეიძლება მისი შეყვარება... ისინი თეთრი ღმერთები არიან,
ჩვენ კი მხოლოდ სასაპალნე საქონელი ვართ მათთვის...” (ეპიზოდი 54, გვ. 15)
სცენარის 61-ე და 88-ე თავები იმავე პრინციპითა არის შექმნილი ანუ
ნოველისეული

ამბები

გადახლართულია

კოტე

მარჯანიშვილისეულ

ჩანართებთან. მაგალითად, მოდის მალაელი რიქშა და ექიმს მიიყვანს ჩინურ
დუქანში, სადაც თეთრი ქალი სიკვდილს ებრძვის. ამ უკანასკნელის სახლში
გადაყვანისას ექიმი თვალს მოჰკრავს მასზე შეყვარებულ ინდუს გოგონას, მზად
არის მივარდეს, მაგრამ ამ დროს მალაელი შემოდის და ექიმი განზრახვაზე ხელს
იღებს. თეთრი ქალი სიკვდილის წინ ექიმს საიდუმლოს დაცვას სთხოვს და
კვდება. მალაელი თავის მოკვლას აპირებს, მაგრამ ექიმი თეთრი ქალის თხოვნას
შეახსენებს და ისიც გადაიფიქრებს.
სცენარის საბოლოო, 102-ე და 132-ე ეპიზოდებს კოტე მარჯანიშვილი
იმდენად გააჯერებს თავისი ჩანართებით, რომ ნოველის აზრობრივი შინაარსი
არსებითად იცვლება.
ამ

მნიშვნელობის

ჩანართებია

ინგლისელი

ოფიცრის

მოგონების

ილუსტრაცია თეთრ ქალთან დაკავშირებით, ინგლისელი ოფიცრისა და ინდუსი
გოგონას თვითმკვლელობის სცენა და ბოლოს მალაელის თვითმკვლელობა
მალაური სატევრით.
დახოცილთა ცხედრები ხაზგასმულად მეორედ არის ნაჩვენები.
ასეთი

გახლავთ

ინტერპრეტირებული

შტეფან

კოტე

მარჯანიშვილის

ცვაიგის

ნოველა.

მიერ

ამასთან

სცენარში

აშკარად

ჩანს

ღირებულებათა განსხვავება მწერლისა და რეჟისორის ხედვებს შორის: შტეფან
ცვაიგის ფსიქოლოგიური დრამა კოტე მარჯანიშვილმა თავის სცენარში გადააკეთა
მისტიკის ელემენტებით გაჯერებულ სოციალურ-ფსიქოლოგიურ დრამად.
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სწორედ ამ მიზანმა გამოიწვია ის ცვლილებები, რაც მან შეიტანა სცენარში.
ამოიღო რიგი ეპიზოდებისა, კერძოდ, მთხრობელისა და ექიმის დიალოგები.
ჩართო ამოკით გაშმაგებული დედაბრისა და ხარის სცენები; ამასთან სცენარში
შეიტანა პარალელური სიყვარულის ისტორიები ინდუსი გოგონასი _ ექიმისა და
ახალგაზრდა მალაელისა _ თეთრი ქალბატონის მიმართ.
ის, რაც ნოველისგან დარჩა, სხვაგვარადაა დანახული და აქცენტირებული.
ეს ყველაფერი არღვევს ნოველის დრამატურგიული ქარგისა და აზრობრივი
შინაარსის მთლიანობას. შტეფან ცვაიგის ნოველა იმდენად სრულყოფილია,
დამთავრებული

და

დასრულებული,

რომ

არავითარი

გადაკეთება

არ

სჭირდებოდა...
კ.მარჯანიშვილის

დამოკიდებულება

ლიტერატურული

პირველწყაროსადმი განსაზღვრა მისსავე პოზიციამ. მწერლისათვის ამოკი არის
ასოციაციური პარალელი, რეჟისორისათვის კი რაღაც საშინელი სენი, რომელიც
ერთნაირად აავადებს ყველას, ადამიანსაც და ცხოველსაც, ქალსაც და კაცსაც,
ევროპელსაც და აზიელსაც. მალაელსაც და არამალაელსაც. სცენარში იხატება
სურათი ისეთი სამყაროსი, სადაც ყველა ამოკითაა შეპყრობილი და შესაბამისად,
განურჩევლად

მათი

მიზნებისა

და

მისწრაფებებისა,

დასაღუპავად

არიან

განწირულნი.
სიყვარულით გაშმაგებული თეთრი ქალი, ამავე დროს ოჯახის ღირსების
გადარჩენას რომ ცდილობს, ექიმის სასიყვარულო სიშმაგის წყალობით იღუპება
(ექიმბაშის

უვიცობის

გამო

ქალის

დაღუპვა

მხოლოდ

შედეგია

ექიმის

დანაშაულისა). ექიმს მონანიების გრძნობით გამოწვეული გაშმაგება აიძულებს,
თეთრი ქალისადმი მიცემული სიტყვა აღასრულოს და ისიც კუბოსთან ერთად
ჩაინთქა ზღვის უფსკრულში. სიყვარულით გაშმაგება იმის მიზეზი არის, რომ
ინგლისელმა ოფიცერმა და ინდუსმა გოგონამ საწამლავი დალიეს, ახალგაზრდა
მალაელმა კი სატევრით მოიკლა თავი.
კოტე მარჯანიშვილის სცენარში და შემდეგ ფილმში ამოკით შეპყრობილი
საზოგადოება ნაკლებად ჰგავს შტეფან ცვაიგის ნოველაში აღწერილ ჰოლანდიის
კოლონიას. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ მოქმედება ინგლისის კოლონიაში ხდება,
თუმცა ესეც ბოლომდე გარკვეული არ არის, რადგან იმას, რასაც რეჟისორი და
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მხატვარი გვთავაზობენ, როგორც მალაურ სოფელს, მალაელთა დასახლებასთან
საერთო არაფერი აქვს. ამით იხატება პირობითი, ალოგიკური, კოშმარული
სამყარო,

იქმნება

დამთრგუნველი

ატმოსფერო.

ამ

განწყობას

აძლიერებს

ზოგიერთი ეპიზოდის სტილური გადაწყვეტა და ისიც, რომ თითქმის ყველა
პერსონაჟი დასაღუპავად არის განწირული. მთლიანობაში ეს ყველაფერი იწვევს
ერთგვარ სიახლოვეს გერმანულ ექსპრესიონისტულ ფილმთან. კერძოდ, რობერტ
ვინეს გახმაურებულ კინოსურათთან “დოქტორ კალიგარის კაბინეტი”...
ეს მაფიქრებინებს, რომ შტეფან ცვაიგის ნოველის ეკრანიზებისას კოტე
მარჯანიშვილმა გადაწყვიტა (შესაძლოა იმიტომ, რომ გერმანულ ლიტერატურულ
პირველწყაროსთან

ჰქონდა

საქმე),

ხარკი

გადაეხადა

გერმანული

ექსპრესიონიზმის პრინციპებისათვის.
ეს მიმართულება 20-იან წლებში ერთობ პოპულარული იყო ქართულ
კულტურაში ზოგადად, კერძოდ, ქართულ თეატრში. კოტე მარჯანიშვილისთვის
ის ზედმიწევნით ცნობილი იყო. გარდა ამისა, “ამოკზე” მუშაობის საწყის
პერიოდში თბილისში უჩვენეს “დოქტორ კალიგარის კაბინეტი”. ვფიქრობ, ეს
ფილმი ნამდვილად იქნებოდა იმ ბიძგის მიმცემი, რამაც კოტე მარჯანიშვილს
გადააწყვეტინა, შეძლებისდაგვარად მიეცა ექსპრესიონისტული ხასიათი ჯერ
თავისი სცენარისთვის და შემდეგ ფილმისათვის, რაშიც აშკარად დიდი როლი
ენიჭებათ ფილმის მხატვარს ვ.სიდამონ-ერისთავს და მსახიობს ა.იმედაშვილს.
თუ ფილმს აზრობრივად გავადევნებთ თვალს, რაც ნოველის რეჟისორული
ინტერპრეტაციის შედეგია. მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ ექსპრესიონისტული
ესთეტიკის გამოყენება სრულიად გამართლებულია, ოღონდ, შტეფან ცვაიგის
ნოველა არ არის ექსპრესიონისტული ნაწარმოები და მისი ამ მიმართულების
ჩარჩოებში მოქცევით ლიტერატურულმა პირველწყარომ აშკარად წააგო.
კოტე მარჯანიშვილის შემოქმედებით ძიებათა სირთულეზე საინტერესო
მოსაზრებას გამოთქვამს ნატო ვაჩნაძე: “ყველასთვის ნათელი და გასაგები იყო
მიზანდასახულება გამბედავი რეჟისორისა, მაგრამ მარჯანიშვილის შემოქმედების
ბობოქრობა – მგზნებარებამ ბევრით წინ გაუსწრო მაშინდელი დროების
კინოტექნიკის შესაძლებლობებს. სურათში მას უნდა ეჩვენებინა მომაკვდავი
ქალის აჩრდილი, მაგრამ მის მიერ ჩაფიქრებული ჩრდილები და მოჩვენებანი
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კინომ ვერ გადმოსცა. მას უნდა ეჩვენებინა ქარიშხალი, როგორც დამხმარე
ატრიბუტი მსახიობის სულიერი განწყობისა, სურათში თითქმის ისმის კიდეც
ქარის ზუზუნი, მაგრამ მუნჯ კადრებს საშუალება არა აქვთ გადმოსცენ ეს
განწყობილება და მარჯანიშვილს ეს გარემოება ხელს უშლის განახორციელოს
ჩანაფიქრის კომპოზიცია”. 108
იმ მიზნისთვის რომ მიეღწია, რაზეც ნატო ვაჩნაძეE წერდა, კოტე
მარჯანიშვილი მაქსიმალურად იყენებდა კინოს გამომსახველობით საშუალებებს.
ის ბოლომდე რჩება მაძიებლად, ატარებს ტექნიკური ხასიათის ექსპერიმენტებს
შემოქმედებითად

მნიშვნელოვანი

შედეგის

მისაღებად.

მაგალითად,

მანიპულირებს ნეგატივის ემულსიით, რათა მიიღოს კოშმარული ზმანება,
ეფექტიანად იყენებს განათებასა და შუქ-ჩრდილებს, ამასთან, დრამატურგიულ
დატვირთვას ანიჭებს სურათის ტემპო-რიტმსაც, რომელიც არითმიულია: ხან
აჩქარდება და მეტად დინამიური ხდება, ხანაც დუნე და უსიცოცხლოა. ამ
თვალსაზრისით ის ზუსტად მიესადაგება ამოკით შეპყრობილი საზოგადოების
ქცევის თავისებურების

კ.მარჯანიშვილისეულ

გაგებასაც, რაც კოშმარული

სამყაროს ექსპრესიონისტულ ხედვას უახლოვდება.
ასევე

ექსპრესიონისტული

ესთეტიკის

გავლენით

არის

შექმნილი

ალექსანდრე იმედაშვილის ექიმის კინოსახე, გარკვეული თვალსაზრისით ის
დოქტორ კალიგარს ენათესავება. ფილმის “ამოკის” ექიმიც თავისებურად არის
ბოროტი გენია, რომლის ჟინსაც შეეწირა ადამიანი, რადგან ისიც გამოუვალ
მდგომარეობაში აყენებს თავის თუნდაც უნებლიე მსხვერპლს და დაღუპავს მას.
ფილმის

შექმნისას

ექსპრესიონისტული

ესთეტიკის

გამოყენებას

ამართლებს მხოლოდ ნოველის კ.მარჯანიშვილისეული ინტერპრეტაცია, თუმცა,
თავისთავად

ეს

ლიტერატურულ

პირველწყაროზე

განხორციელებული

თავისებური ძალადობა მწერალსა და რეჟისორს შორის არსებულ ღირებულებათა
სხვადასხვაობას ეფუძნება.
რეჟისორის ასეთ ქმედებას ეძებნება თავისი ახსნა: შტეფან ცვაიგის
ფსიქოლოგიზმი, როგორც მოგახსენეთ, კომუნისტური იდეოლოგიისათვის, ისიც
მოცემულ ისტორიულ პერიოდში, მიუღებელი იყო, ამიტომ კ.მარჯანიშვილმა
108

ix. nato vaCnaZe “mogonebebi da Sexvedrebi”, soxumi “afxazeTis saxelgami”, 1953 weli. gv. 51-52
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შექმნა მისტიკური ელემენტებით გაჯერებული სოციალურ-ფსიქოლოგიური
დრამა. სოციალური პრობლემატიკის გარეშე (რაც, მოგეხსენებათ, პოლიტიკური
დაკვეთა იყო) ფილმის გადაღება მაშინ არსებითად შეუძლებელი იყო, ამიტომ
რეჟისორმა აქცენტირებულად აჩვენა კოლონიური ძალადობის სცენები, რაც
ნოველაში არ არის. ამას გარდა ხარკი გადაუხადა ექსპრესიონიზმის ესთეტიკას.
ორივე

მომენტი:

კოლონიალიზმის

მხილება

და

ექსპრესიონისტული

ტენდენციები სსრკ-ში მიღებული იყო და უნდა ვიფიქროთ, რომ შტეფან ცვაიგის
ნოველის კოტე მარჯანიშვილისეულ კინოვერსიას რაიმე წინააღმდეგობა არ
შეხვდებოდა. მაგრამ, როგორც ვნახავთ, ფილმი “ამოკი” ისეთივე მსხვერპლი
გახდა განსხვავებულ ღირებულებებზე დაფუძნებული მიდგომისა, როგორც ადრე
ნოველა და ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ფილმს ჩვენამდე პირველადი სახით არ
მოუღწევია. ამ ფაქტის თაობაზე კოტე მარჯანიშვილის მეუღლე, მსახიობი ელენე
დონაური

იგონებდა:

“მახსოვს

სურათის

“ამოკის”

ჩვენება,

მის

მიერვე

დამონტაჟებულის, მის მიერვე შერჩეული მუსიკის თანხლებით. სურათის
ჩვენებას მოჰყვა აპლოდისმენტების ქარიშხალი, მაგრამ, როცა ეკრანებზე მისი
დემონსტრირება დაიწყო, კონსტანტინე ალექსანდრეს ძეს ამის ნახვა არ შეეძლო,
რადგან იმ დროს თბილისში არ იმყოფებოდა. სურათი მე მარტომ ვნახე. ჩემდა
გასაოცრად, მე ვერ ვიცანი “ამოკი”. ამ ფილმმა საზოგადოების გაოცება გამოიწვია.
ის ძნელად გასაგები იყო, იმიტომ რომ, მარჯანიშვილისთვის არც უთქვამთ, ისე
იქნა გადამონტაჟებული. დაიკარგა რიტმი, რომელიც თავიდან ჰქონდა და
სრულიად შეუფერებელი მუსიკის (“ქალწულის ლოცვა”) თანხლებით. გასაგებია,
რომ ამ ფილმს არ შეეძლო სათანადო ზემოქმედება მოეხდინა. როცა მე ვუთხარი
კონსტანტინე ალექსანდრეს ძეს, თუ რა სახით უჩვენებდნენ მის სურათს, მან
მითხრა: “მე მივეცი მათ ჩემი გემოვნების სურათი, მათ ის თავიანთი გემოვნების
მიხედვით გადააკეთეს, _ ეს მათი საქმეა. მე ვთვლი, რომ ეს უკვე ჩემი ნამუშევარი
არ არის” და არც ერთხელ არ წავიდა მის სანახავად”.109
ამბავი, რის შესახებაც გვიყვება ელენე დონაური, ცენზურის ტიპური
გამოვლენაა და ღირებულებების განსხვავებული აღქმა უდევს საფუძვლად,

ix. “Творческое наследие, писма, воспоминаниа и статьй о К.А.Марджанишвили”, издательство
“Литература да хеловнеба”, Тбилиси 1966 г. gv. 244-245
109
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როგორც ჩანს, საბჭოთა ცენზურა არ დააკმაყოფილა იმან, როგორ გაიაზრა კოტე
მარჯანიშვილმა კოლონიური და კლასობრივი ჩაგვრის თემატიკა. მართალია, ეს
თემატიკა

რეჟისორმა

აქცენტირებულად

წარმოადგინა,

მაგრამ

ცენზურამ

საკითხის სიმწვავე საკმარისად არ მიიჩნია და რეჟისორთან შეუთანხმებლად
ფილმი გადაამონტაჟეს, რაც უნიჭოდ გაკეთდა: ფილმმა სახე იცვალა, შეიცვალა
შტეფან ცვაიგის ფაბულაც. გათამაშდა არსებითად სხვა ამბავი, რომელიც არც
მწერალს შეუთხზავს და არც რეჟისორს გადაუღია... ფილმიდან გაქრა ინგლისელი
ოფიცრისა და ევროპელი ქალის სასიყვარულო ინტრიგა. ამის მაგივრად ვხედავთ
მალაელისა და თეთრი ქალის სასიყვარულო ისტორიაზე მინიშნებას. ინგლისელი
ოფიცრის

პერსონაჟი

ფუნქციას

კარგავს,

ფილმი

სულ

სხვა

აზრობრივი

მიზანდასახულობის მქონე ხდება. ერთი სიტყვით, გადამონტაჟებამ ფილმს
მხოლოდ

ავნო

და

კოტე

მარჯანიშვილის

სათქმელიც

გაუგებარი

დარჩა

მაყურებლისათვის.
სამწუხაროდ, შემორჩა “ამოკი”-ს ის ვარიანტი, რომელიც ცენზურის მიერ
არის გადაკეთებული.
კოტე მარჯანიშვილის შემოქმედებითი ძიებები სათანადოდ ვერც პრესამ
შეაფასა: “სახკინმრეწვის მესვეურები რომ ამოკისებურ კინოავადმყოფობამ
გაიტაცა სცენარების ძებნაში – ეს ცხადია. ამას ნათლად ამტკიცებს უკანასკნელ
ხანებში გამოშვებული კინო-სურათები. მაგრამ, საკვირველია, თუ როგორ
“მიაგნეს”

მათ

კინემატოგრაფიული

განსახიერებისათვის

ისეთ

ყოვლად

გამოუსადეგარ და წყალ-წყალა მასალას, როგორც “ამოკია”... “რეჟისორი, ახალი
კომბინაციებით ვითომც ჯერ არნახულ ხერხებს ქმნის, მაგრამ მარჯანიშვილმა
“ამოკის” დადგმით დაამტკიცა, რომ ის ჯადოქარი მხოლოდ ოთხკედლოვანი
თეატრის ფართო სცენაზეა და “დიადი მუნჯისათვის” მისი გამოცდილება არ
გამოდგება”.110
ამრიგად,

კოტე

მარჯანიშვილის

ყველაზე

ექსპერიმენტული

ფილმი

ღირებულებებისადმი განსხვავებული დამოკიდებულების მსხვერპლი გახდა.

ელისო
110

ix. “simonika”, “amoki”,, gazeTi “axalgazrda komunisti”, 1927 wlis 8 oqtomberi
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1928 წელს ნიკოლოზ შენგელაიამ განახორციელა ალექსანდრე ყაზბეგის
მოთხრობის “ელისო” ეკრანიზება, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა 20-იანი
წლების მეორე ნახევრის ქართულ კინოში.
ალ.ყაზბეგმა “ელისო” 1882 წელს დაწერა. მასში აღწერილია მოხევე ვაჟიასა
და ჩეჩენი ელისოს ტრაგიკული სიყვარული, რომელიც ჩეჩენთა ეროვნული
ტრაგედიის _ მათი თურქეთში გადასახლების ფონზე ვითარდება.
მწერალი მოთხრობას იწყებს ვლადიკავკაზთან დაბანაკებული, უცხოეთის
გზას გამდგარი დაზაფრული და დათრგუნული ხალხის აღწერით და ცდილობს,
ახსნას

მათი

გადასახლების

მიზეზი:

“მაგრამ,

რა

მიზეზი

იყო

იმათი

გადასახლებისა, რა დაეშავებინათ ისეთი, რომ ეს სატანჯველი მიეყენებინათ, ასე
უკაცურად დაესაჯათ?
იმის მეტი არაფერი, რომ იმ დროს ჩეჩნის მმართველებმა ისურვეს
ერთბაშად გამდიდრება, ისურვეს გაუმაძღარი თვალების გაძღომა და მოიწადინეს
ჩეჩენთა მდიდარი მიწების ხელში ჩაგდება; ამისათვის ძველ მემამულეთა
მოშორება დაინახეს საჭიროდ და კიდეც მოიშორეს”.111
ცხადია,

ჩეჩენთა

გადასახლების

მიზეზები

მხოლოდ

მწერლის

ამ

მოსაზრებით არ აიხსნება. საქმე ცენზურაშია, რომელიც უნდა გაეცურებინა
ალ.ყაზბეგს,

რათა

მთელი

რუსეთის

იმპერიის

კოლონიური

პოლიტიკის

მაკრიტიკებელი ნაწარმოების დაბეჭდვის უფლება მიეღო. ამიტომ, გადასახლების
მიზეზად მმართველთა სიხარბე დაასახელა, რადგან რეალურ მიზეზს ვერ
იტყოდა, თუმცა მოთხრობის მთელი პათოსი კავკასიის ჩაგრულ ხალხთა
თავისუფლების დასაცავად არის მიმართული.
მოგვიანებით “ელისო”-ს ეკრანიზებისას ნიკოლოზ შენგელაია ფილმზე
მუშაობის შესახებ გამოაქვეყნებს წერილს, რომელშიც გამოთქვამს მოსაზრებას,
თითქოს ყაზბეგს “ბელეტრისტიკის ხათრით დაუმახინჯებია ისტორიული
სიმართლე”, თავად მას კი ფილმში შეუტანია “მასების მოქმედება და მისი
მდგომარეობის გადმოცემა”.

111

ix. aleqsandre yazbegi, “eliso”, gv. 428, “qarTuli proza”, wigni XI, gamomcemloba “sabWoTa saqarTvelo”,
Tbilisi, 1986w.
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მწერლისადმი ასეთი დამოკიდებულება უსამართლოა, რადგან ალ.ყაზბეგს
არაფერი დაუმახინჯებია. მან კარგად დაინახა, მომხდარი ამბავი მთელი ერის ანუ
მასების ტრაგედია რომ იყო და ეს მკითხველსაც დაანახა, ოღონდ სიუჟეტის
განვითარება და ამბის გადმოცემა ცალკეული პერსონაჟების ცხოვრებისეული
დრამის ჩვენებით გადაწყვიტა, რადგან გმირთა ტრაგედიის აღწერა იყო ის
მხატვრული ხერხი, რითიც ხალხის ტრაგედიას გადმოსცემდა.
რეჟისორის

კრიტიკა

იქედან

მოდის,

რომ,

როგორც

მოგეხსენებათ,

ნ.შენგელაია და ს.ტრეტიაკოვი მემარცხენეები იყვნენ და საეკრანიზაციო მასალას
მემარცხენეთა შემოქმედებითი პრინციპებიდან უყურებდნენ.
რეჟისორისა და სცენარისტის პოზიცია ნათლად გამოვლინდა ნიკოლოზ
შენგელაიას ზემოხსენებულ წერილში:
“ჩვენს მიზანს არ შეადგენდა ალ.ყაზბეგის “ელისოს” ილუსტრაცია
მოგვეწყო კინოში, დაგვაინტერესა იდეამ, რომელიც მოცემულია “ელისოში”. ეს
არის ძველი რეჟიმის დაპყრობითი პოლიტიკის გამოაშკარავება და მისი
შედეგების სახეობა.
როდესაც ჩვენ შევუდექით სცენარის დამზადებასა და ჩეჩნეთის ლოკალის
შესწავლას, გამოირკვა, რომ ყაზბეგს ბელეტრისტიკის ხათრით დაუმახინჯებია
ისტორიული სიმართლე, კოლონიური პოლიტიკა, ან უკეთ, ვერ გაუნათებია
საჭიროებისდაგვარად, მაშინ ჩვენ დავიწყეთ თვით ისტორიული დოკუმენტების
შესწავლა, გავეცანით თერგის ოლქის უფროსის არქივს (რომელიც მხოლოდ
რევოლუციის შემდეგ იქნა გამოაშკარავებული და ხელმისაწვდომი) და ამ
მასალების შემდეგ ჩვენ “ელისოს” დრამატული კოლიზეა სრულიად შევცვალეთ.
სცენარში შევიყვანეთ უფრო მასების მოქმედება და მისი მდგომარეობის
გადმოცემა. ფაბულა დავაზუსტეთ და სიუჟეტის სიბრტყე გადავიტანეთ თვით
საზოგადოების მოქმედების სიღრმეში. აქედან, ცხადია, სურათი არ წარმოადგენს
“ელისოს” ილუსტრაციას და ეს არც საჭირო იყო. სცენრაზე ვმუშაობდით მე და
სერგეი ტრეტიაკოვი”.112

112

ix. n.Sengelaias “ramdenime winaswari SeniSvna suraT “elisos” Sesaxeb”. Jurnali “memarcxeneoba”, gv.
57, #2, 1928
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ეს წერილი მრავალმხრივ საყურადღებოა, უპირველეს ყოვლისა, იმით, რომ
მასში ავტორი მისდაუნებურად ახდენს ალ.ყაზბეგის რეაბილიტირებას, როცა იმ
დოკუმენტების ხელმისაწვდომობაზე ლაპარაკობს, რომელიც მწერლისათვის
საიდუმლო იყო.
ფილმის ავტორების მიერ მოპოვებულ იქნა დოკუმენტები, რომლებმაც
აღდგენილ “ელისოს” სცენარს განსაკუთრებული ხასიათი მიანიჭა.
ზემოხსენებულ დოკუმენტებში იგულისხმება ორი დეპეშა, მათ შორის
ერთი ასეთი შინაარსისაა: “აუცილებლად მიმაჩნია მივმართო ძირითად სამეფო
სისტემას, სახელმწიფოს განაპირა მხარეებში კაზაკების ჩასახლებას. ამიტომ,
მიზანშეწონილად მიმაჩნია, დაუყოვნებლივ შეუდგეთ ჩეჩნების გადასახლებას
თურქეთში და ამათ მიწებზე კაზაკები დაასახლოთ”.
ამ დოკუმენტს ხელს აწერდა თერგის ოლქის ჯარების მთავარსარდალი
გენერალი ლორის-მელიქოვი.
არანაკლებ მრავლისმეტყველია მეორე დეპეშაც:
“გისურვებთ სრულ წარმატებას. რაც უფრო მალე, მით უკეთესი. გენერალი
კარცოვი.
ვლადიკავკაზი. წელი 1864”.
ეს დოკუმენტები ნ.შენგელაიამ სცენარის ქვაკუთხედად აქცია, რადგან მათ
განსაზღვრეს ჩეჩენთა, შესაბამისად, ფილმის პერსონაჟთა ბედი. ამიტომ, ამ
დეპეშათა ტექსტით იწყებს სცენარს და შემდეგ _ სურათს რეჟისორი, რასაც
თხრობის ლოგიკიდან გამომდინარე მოჰყვა სცენარის წერისას მოთხრობის
გადაკეთება, აქცენტების გადაადგილება და რიგი ჩანართები. მოთხრობა იწყება
იმით, რომ ჩეჩნები უკვე გამოსახლებულები არიან თავიანთი აულიდან და
ოსმალეთის გზას ადგანან.
ფილმში გადასახლების წინაპირობა არის ნაჩვენები. ჩეჩნები ჯერ კიდევ
თავიანთ

აულვერდეში

დამოკიდებულნი,

ისე

ცხოვრობენ,
რომ,

მათ

მაგრამ

გარეშე

მთლიანად

თავიანთ

რუსებზე

მეზობელ

არიან

ხევსურებს

საძოვრებსაც ვერ უთმობენ.
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მოთხრობაში

ჩეჩნები

რუსული

კოლონიური

ჩაგვრის

მსხვერპლად

ქცეული, ერთიანი კონსოლიდირებული მასაა, ამასთან პასიური და ტრაგიკულ
ბედს შეგუებული.
ფილმში ჩეჩენთა შორის ერთიანობა არ არის. მამასახლის ასთამურს ჰყავს
თანამდებობის მოცილე სეიდულა; ის და მისი ცოლი ზაზუბეკა (მოთხრობაში ეს
პერსონაჟები არ არიან) ახერხებენ ვერდელების გადაბირებას, რაც უიარაღო,
მაგრამ საბრძოლველად შემართული ჩეჩნების მოტყუებისა და ამ გზით მათი
გადასახლების მიზეზი ხდება.
მოთხრობაში ერთ დროს რუსებთან შეურიგებელი მებრძოლი ანზორ
ჩერბიჟი, შამილის ძველი ნაიბი, სამი შვილი რომ შესწირა ამ ბრძოლას, მოტეხილი
და დაჩაჩანაკებულია; მიუხედავად წინააღმდეგობისა, ის ვერ ახერხებს წინ
აღუდგეს ელისოსა და ვაჟიას სიყვარულს, ბოლოს თავის ხალხს ტოვებს, რომ
ხელი შეუწყოს ქალიშვილის ბედნიერებას.
ფილმში ასთამურ ასაბაევი (ასე შეიცვალა ანზორ ჩერბიჟის სახელი და
გვარი) აულ ვერდის მამასახლისია. არისტოკრატიული მანერებისა და უდრეკი
ნებისყოფის მქონე ადამიანი, ის არის ჭეშმარიტი წინამძღოლი, რომელიც
გამოსავალს არსებითად გამოუვალ მდგომარეობაშიც ეძებს. ასთამურმა რუსების
და მოქიშპე სეიდელას მიერ მოწყობილი ყველა ხრიკი გააქარწყლა. მტერს ჭკუით
აჯობა. ერთხელ დამარცხდა, მაგრამ სულით არ დაცემულა. მაშინაც იპოვა
გამოსავალი, როცა მისი ხალხი სულით დაეცა. ასთამური შეუვალია ელისოსა და
ვაჟიას სიყვარულის ამბავშიც _ ის თავის ხალხს მიჰყვება და ქალიშვილიც თან
მიჰყავს.
მოთხრობაში ელისო მამასთან ჭიდილში იმარჯვებს, მამასაც აიყოლიებს და
ვაჟიას მიჰყვება.
ფილმში ელისოს სხვა ხასიათი აქვს. მასში ხალხის სიყვარული ძლევს
ვაჟიასადმი სიყვარულს. ამიტომ ასე პასუხობს შეყვარებულს: “ჩემს ხალხთან
ერთად ბედნიერად ვცხოვრობდი. დაე, ჩემს ხალხთან ერთად ვიყო უბედური”.
ელისო ვაჟიას სთხოვს ბავშვი წაიყვანოს მოზდოკს, თავად კი მამას და ვერდელებს
მიჰყვება.
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მოთხრობაში რუსი კოლონიზატორები “ნაჩალნიკითა” და ჯარისკაცებით
შემოიფარგლებიან.
ფილმში ნაჩალნიკის ანუ გენერლის გარდა ვხედავთ კვარტიერს და
ურიადნიკს, აგრეთვე ოფიცრებს, კაზაკებს და კანცელარიის ბიუროკრატ და
ზოზინა მოხელეებს.
რაც შეეხება ვაჟიას, ის მოთხრობასა და ფილმში თითქმის ერთნაირია,
ოღონდ თუ მოთხრობაში ვაჟიას მოქმედება რეალობის ფარგლებშია მოქცეული,
ფილმში მას ისეთი დატვირთვა აქვს მიცემული, რომ პერსონაჟის ქმედება
სცილდება დამაჯერებლობის ფარგლებს.
და ბოლოს, მოთხრობაში ჩეჩნების ოსმალეთში გადასახლება არის ფონი,
რომელზეც ვითარდება ელისოსა და ვაჟიას სიყვარულის ტრაგიკული ისტორია.
ფილმში კი ვაჟიას და ელისოს სიყვარული ფონს წარმოადგენს, რომელზეც
გაშლილია ერის ტრაგედიის სურათი.
აქცენტების ასეთი შეცვლა ალ.ყაზბეგის მოთხრობის ნ.შენგელაიასებური
ინტერპრეტაციაა. მაგრამ აქცენტების ასეთ გადაადგილებას მოთხრობის არსი არ
შეუცვლია, ის უცვლელი დარჩა: მთიელთა ბრძოლა ეროვნული და პიროვნული
თავისუფლებისათვის...
ნ.შენგელაიას

“ელისო”

წარმოადგენს

ალ.ყაზბეგის

თავისუფალ

ეკრანიზებას.
საყურადღებო ფაქტია, რომ ღირებულებათა სხვადასხვაობით გამოწვეული
დაპირისპირების საგანი ჯერ კიდევ ფილმის სცენარი გახდა.
საქმე ის არის, რომ ეს სცენარი საინტერესო იყო წარსულის ხედვის
თვალსაზრისითაც, მასში ტრადიციული ღირებულებებიც იყო ნაჩვენები, მძაფრი
ინტრიგაც

და

სასიყვარულო

თავგადასავალიც.

ამასთან,

ყოფა-ცხოვრების

ეთნოგრაფიული სიზუსტე ზედმიწევნით არის დაცული. ერთი სიტყვით,
გარდასულ დღეთა ამბები რეალისტურად იყო ასახული სცენარში და შესაბამისად
რეალისტურად წარმოჩნდა ფილმში. ეს ქართულ კინოში დაწყებული ახალი
შემოქმედებით

ტენდენციის

გაგრძელება

იყო.

ამიტომ

თითქოს

სადავო

არავისთვის არაფერი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ქართული კულტურის არმცოდნე
რეჟისორების მიერ შერყვნილმა გემოვნებამ ვერ აიტანა ძველი სტერეოტიპების
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მსხვრევა “ელისოში” და ცადეს სცენარის კრიტიკა მისი დაწუნებისა და ფილმად
არგადაღების მიზნით. 1927 წლის 2 დეკემბერს “სახკინმრეწვის” მესვეურებმა
მიიღეს ადმინისტრატორ ვასაძის მიერ დასკვნის სახით მოცემული სცენარის
უარყოფითი შეფასება. აი რას წერდა ოპონენტი: “მე მშვენივრად მესმის ავტორთა
სურვილი სიუჟეტის პოლიტიკური მხრის გამძაფრების ხარჯზე მიჩქმალონ
რომანტიკა, პირველ პლანზე წამოწიონ ყველა ის უსამართლობა და უმსგავსობა,
რასაც მეფის სატრაპები ჩადიოდნენ. მაგრამ, რაც არ უნდა ეცადონ, ფილმში
აუცილებლად

უნდა

იყოს

ნაჩვენები

კავკასიის

რომანტიკა,

წინააღმდეგ

შემთხვევაში სურათისადმი ყოველგვარი ინტერესი დაიკარგება”.113
ამ ციტატიდან კარგად ჩანს, როგორ დასწყდა ვასაძეს გული იმის გამო, რომ
ქართულ

კინოში

ი.პერესიტიანის,

ვ.ბარსკისა

და

ა.ბეკ-ნაზაროვის

მიერ

დამკვიდრებული ფსევდოკავკასიური რომანტიკის ეპოქა მთავრდებოდა. ცხადია,
ეს წუხილი “სახკინმრეწვსა” და მის გარშემო დაბანაკებულ რეაქციონერთა
მხრიდან გამოვლენილი აგრესია იყო. ვასაძის ეს დასკვნა უპასუხოდ არ
დარჩენილა.

“სახკინმრეწვის”

ლიტერატურული

ნაწილის

კონსულტანტი

ვ.მაჭავარიანი გამოთქვამს ასეთ მოსაზრებას: “მე მიმაჩნია, რომ “ელისოში”
არაფრის შეცვლა არ შეიძლება, რადგან ეს ფილმი სწორედ იმითაა საინტერესო,
რომ

მასში

ახლებურადაა

კატეგორიულად

გადაწყვეტილი

ვიბრძოლებ

ჰეროიკა

სცენარის

და

ძირითადი

რომანტიკა.

მე

ვარიანტის

შენარჩუნებისათვის. თუ სცენარი ვასაძის გემოვნებით შეიცვლება, ჯობია სურათი
საერთოდ არ გადაიღონ”.114
ვასაძის

წერილი

და

ვ.მაჭავარიანის

პასუხი

ღირებულებათა

განსხვავებულობის ნიადაგზე წარმოშობილ შეხედულებათა დაპირისპირებას
წარმოადგენს. ამათგან პირველს 20-იანი წლების პირველ ნახევარში ნამდვილად
შეეძლო ცენზურულ დოკუმენტად ქცევა და “ელისოს” დასამარება, ამ ფილმის
გადაღება მაშინ რომ ეცადათ მის ავტორებს ანუ იმ დროს, როდესაც რეჟისორთა
ცნობილი სამეულის მიერ დამკვიდრებული ესთეტიკა ბატონობდა ქართულ
კინოში, მაგრამ 20-იანი წლების მეორე ნახევარში ეს უკვე შეუძლებელი იყო.

113
114

ix. Teatris, musikis, kinosa da qoreografiis saxelmwifo muzeumi, f. I, saq. 28 x. 6254
ix. iqve f. I, saq. 28 x. 6254
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სწორედ სიტუაციის შეცვლამ გახადა შესაძლებელი ამ მეტად მნიშვნელოვანი
მხატვრული ნაწარმოებების შექმნა.
ფილმი

“ელისო”

წარმოადგენს

ხელოვნების

მეშვეობით

ეროვნული

ენერგიის გამოვლენის კლასიკურ ნიმუშს. ყველაზე მკაფიოდ ეს “უბედურებისა
და ცეკვის” ანუ როგორც შეიძლება მას კიდევ ვუწოდოთ, “ცეკვით გადარჩენის”
ეპიზოდში წარმოაჩენდა.
ეს სცენა მთელი ფილმის ტემპო-რიტმული გადაწყვეტის კულმინაციური
მომენტია.
ფილმი

თავიდან

დუნე

ტემპით,

ასთამურის

სახლში

გამართული

“ჯამაათის” სცენით იწყება. ფეხმორთხმით მსხდომი ჩეჩენი უხუცესები ბჭობენ:
დაუთმონ თუ არა ხევსურებს საძოვრები. “ჯამაათი” აულის თვითმართველობის
უმაღლესი ორგანოა. უხუცესები ბჭობენ და ბჭობენ, ვაჟიას ხელში ფარის ტრიალი
დროის მდინარების სიმბოლოა; დრო გადის; “ჯამაათი” გადაწყვეტილებას ვერ
იღებს, რადგან რეალური ძალაუფლება რუს გენერალს აქვს და არა მათ.
გაჭიანურებულ

და

გადაწყვეტილების

ვერმიმღებ

სხდომას

სრულიად

მიესადაგება მოქმედების ნელი რიტმი.
განსხვავებულია ფილმის იმ ეპიზოდების ტემპი, რომელშიც აულის
მოსახლეობა ქვრივ მუსლიმატას სახლს უშენებს: შინაგანად თავისუფალი
ადამიანების ეს კოლექტიური მოქმედება ისე აქვს რეჟისორს დადგმული,
გადაღებული და მონტაჟურად გააზრებული, ისეთია სცენის რიტმი, რომ ამ
კადრებს “ცეკვით შენება” შეიძლება ეწოდოს. ქალები, რომელთაც კაბები
აუკალთავებიათ და კოჭებამდე დაშვებული შარვლის ტოტები მუხლებამდე
აუწევიათ შიშველი ფეხებით და კეკლუცი ღიმილით (ყველაფერი ეს ერთგვარ
ეროტიკულობას ანიჭებს ამ სცენას) წრიულად მოძრაობენ, ფეხებით თიხას ზელენ
და ეს საქმიანობა იკითხება, როგორც ფერხულის ცეკვა, მამაკაცები კედელს
აშენებენ, შემდეგ შეიცვლებიან, ახლა კაცები ზელენ თიხას, ქალები კი აშენებენ.
რიტმი, რომლითაც ერთმანეთს აწვდიან და აწყობენ აგურს, ლესავენ კედლებს,
საცეკვაოს უახლოვდება. ტემპი სულ უფრო ჩქარდება, ეკრანზე ვხედავთ
მუსიკოსების ინსტრუმენტებს და მშენებელთა იარაღებს, ხელებს, სახეებს,
სამშენებლო მასალას, რომელთა მსხვილი და საშუალო ხედები რიტმულად
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ენაცვლებიან ერთმანეთს. ერთი მიზნით გაერთიანებულ ადამიანთა მასა ცეკვის
ტემპით აშენებს სახლს.
ამრიგად, აღმშენებლობის პათოსით აღტკინებული ხალხი პოზიტიური
ხასიათის მოქმედებით _ შენებით ავლენს ეროვნულ ენერგიას.
ფილმის სხვა ეპიზოდში, რომელშიც ჩეჩენთა პასიური პროტესტია
ნაჩვენები. ეროვნული ენერგია შესაბამისად წყვეტილად გამოვლინდება და
ფილმის ტემპო-რიტმიც წინა ეპიზოდისაგან რადიკალურად განსხვავდება – ის
წყვეტილია და აჩქარება-შენელების პრინციპითაა შექმნილი: როცა ხალხი
რუსების თაღლითობის შედეგს გაიგებს – ვითომ გადასახლებას რომ მოაწერეს
ხელი _ ამას გააპროტესტებენ და სამშობლოს დატოვებას რომ არ აპირებენ, ამას
ხელების ქნევით ამცნობენ რუსებს. რუსებს არ სურთ ურჩობის მოთმენა, კაზაკთა
ცხენოსანი რაზმი მათ გასათელად დაიძვრება, ამ კადრებში ტემპი ძლიერდება,
ერთი მხრივ, აბობოქრებული ჩეჩნები, მეორე მხრივ, მათ დასათრგუნავად
დაძრული, მათრახმომარჯვებული კაზაკები, ცხენების ჭენება. ორი ძალის
შეჯახება უნდა იქცეს ეპიზოდის ტემპის ზეაღსვლის კულმინაციად. მაგრამ,
უეცრად მამასახლისი ასთამური დაიყვირებს: “დასხედით!”ჩეჩნები მიწაზე
დასხდებიან, უძრავნი, გარინდულნი ელიან თავიანთი ქმედების შედეგს... ის
არის, ზედ უნდა გადაუარონ მიწაზე მსხდომთ, რომ ცხენები შეჩერდებიან; ამ
კადრში ტემპი ეცემა, რუსები ამაოდ ცდილობენ ცხენების დაძვრას ადგილიდან.
პასიურმა პროტესტმა გაამართლა.
სხვაგვარია ფილმის ტემპო-რიტმი რუსული კანცელარიის ჩვენებისას.
მოხელეებს არაფრისმთქმელი სახეები, ჩლუნგი გონების მქონე ადამიანების
გამომეტყველება და ერთნაირი დუნე მექანიკური მოქმედება აქვთ; ამ ეპიზოდში
ფილმის ტემპო-რიტმი დუნეა და მოხელეთა ყოფის უაზრო ხასიათს წარმოაჩენს.
მეტად დიდია “უბედურებისა და ცეკვის” სცენის აზრობრივი მნიშვნელობა:
დევნილ ჩეჩნებს შორის ავადმყოფი ქალია ბავშვით. ქალი კვდება, ეს საყოველთაო
გლოვის დასაწყისია, ეპიზოდის კიდევ უფრო დრამატიზებისათვის პარალელური
მონტაჟის

მეშვეობით,

ურთიერთ-შეპირისპირებულად

არის

ნაჩვენები

გარდაცვლილი ქალი და ცეცხლწაკიდებული აული, როგორც უბედურებისა და
გლოვის სიმბოლური გამოსახულება. ტირილი და მოთქმა მატულობს, ქალები
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თმებს იგლეჯენ და ლოყებს იხოკავენ, მამაკაცები მოთქვამენ და გულში მჯიღს
იცემენ. ეს უკვე მიცვალებულის გლოვას არ ჰგავს, ეს საკუთარი თავის
გამოტირებაა... უცებ იჩინა თავი გულგატეხილობამ და უიმედობამ, ხალხი
სულიერად ეცემა.
ერთადერთი,

ვისაც

გლოვის

ისტერია

ვერ

ითრევს,

აულ

ვერდის

მამასახლისი ასთამურია. ის გრძნობს მოსალოდნელ კატასტროფას და ცდილობს,
შეაჩეროს იგი. ჯერ ხალხს შემოუძახებს, უნდა გონს მოიყვანოს, უყვირის,
არცხვენს, მაგრამ არაფერმა არ გასჭრა. მაშინ გაოგნებულ მუსიკოსებს უბრძანებს
დაუკრან

და

თავად

იწყებს

ცეკვას.

თავდაუზოგავად

ცეკვავს

მოხუცი

წინამძღოლი, ხალხი გაოცებულია. ასთამური ახალგაზრდებს აიძულებს იცეკვონ,
ცეკვავს

ელისოც,

ცეკვავენ

წრიულად

“ქართულს”,

შიგადაშიგ,

ამის

პარალელურად, ჩეჩნურსაც. სულ უფრო მატულობს ცეკვის ტემპი, შესაბამისად
მეტად დინამიური ხდება ეპიზოდის მონტაჟური რიტმი, რომელიც მთლიანად
ახლო ხედებით არის გაკეთებული, ამიტომ მოქმედ პირთა განწყობის შეცვლას
მაყურებელი მაშინვე ამჩნევს; ფილმი

უხმოა, მაგრამ ხვდები, მოტირალ

ქალებამდეც მიაღწია საცეკვაო მელოდიამ, მათ გაორება ეტყობათ, ჯერ ისევ
ტირიან და თმებს იგლეჯენ, მაგრამ ცალი ყურით უკვე მუსიკას უსმენენ, შემდეგ
კი

ანგარიშმიუცემლად

ეკზალტირებულნი

ერთვებიან

არიან

ტაშის

ამ

იმპროვიზებულ

დაკვრისას,

როგორც

ზეიმში,
მაშინ,

ისეთივე

სახეს

რომ

იხოკავდნენ; გლოვის ექსტაზში მყოფნი, მხიარულების ექსტაზში აღმოჩნდებიან,
ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადამყვანი ცეცხლოვანი ცეკვაა...
ყურადსაღები მომენტია ცეკვის ბოლოს ვაჟიას გამოჩენა, ჩეჩნები მასში
გიაურს, თავიანთი უბედურების მიზეზს დაინახავენ. ვაჟიას ელისო გადაარჩენს,
ოღონდ

მთავარი

ამ

ეპიზოდში

სხვა

რამეა:

ცეკვამ

ჩეჩნებში

გააღვიძა

დათრგუნული ნება და ააღორძინა მებრძოლი სული...
ფილმის ორივე ეპიზოდში, რომლებშიც ქორეოგრაფიაა გამოყენებული და
პირობითად “ცეკვით შენება” და “ცეკვით გადარჩენა” შეიძლება ვუწოდოთ, ცეკვა
ჩეჩნებისათვის იქცა თავისებურ ეთნიკურ დომინანტად, ეროვნული ენერგიის,
პიროვნული მეობისა და საზოგადოებრივი ნების გამოვლენის იდეოლოგიად,
რომელმაც ექსტრემალურ სიტუაციაში იხსნა ხალხი.
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რეჟისორის მიერ ცეკვისათვის ასეთი მნიშვნელობის მინიჭება ეფუძნება
იმას, რომ წრიული ცეკვა _ ჩვენი ქორეოგრაფიის ესოდენ ტრადიციული მოვლენა
_ რომ უხსოვარი დროიდან, ქართული კულტურის სათავეებიდან მომდინარეობს:
ჩვენს მეცნიერთა კვლევებითაც დასტურდება, ის ქართული ანტიკური რელიგიის
წიაღში წარმოშობილი სიკვდილისა და აღდგომის აღმნიშვნელი სიმბოლური
რიტუალი იყო. ამის თაობაზე ქალბატონი ვერა ბარდაველიძე წერდა: “ცეკვები,
მათ შორის ფერხულის როკვა, ხალხური გასართობის შემადგენელი ნაწილია.
ამავე დროს ქართველებთან ასრულებდა საკულტო მოქმედებათა როლს”.115
ქალბატონი
ფერხულები

ნანული

მაისურაძე

დაკავშირებულია

ასეთ

ცნობას

ნაყოფიერებასთან,

გვაწვდის:

“წრიული

მოსავლიანობასთან,

გამრავლებასთან. საფერხულო საგალობლების სიტყვიერ ტექსტებში ასახულია
მიმართვა მოსავლის მფარველი და ადამიანთა და საქონლის გამამრავლებელი
ღვთაებისადმი. წრიული ქმედებანი, ბუნების კვდომა-აღორძინების შესაბამისად,
წარმოადგენს დროის აღრიცხვის წრიულ ციკლურ წესს”.116
ამრიგად,

ფილმში

“ელისო”

გამოყენებულ

ცეკვებს

ფერხულს

და

“ქართულს” უძველესი რწმენა-წარმოდგენები და სიკვდილისა და აღდგომის,
ნაყოფიერებისა და გამრავლების საწესო რიტუალები უდევს საფუძვლად, ეს კი
პირდაპირ კავშირშია ფილმის ძირითად იდეასთან, ერის უკვდავებასთან, მის
დაცემასა და აღორძინებასთან.
“ელისოში” ჩეჩენთა ამბავია ნაჩვენები, მაგრამ ამ ხალხის მსგავსად
ქართველებსაც ედგათ სულიერი დაცემის საფრთხე, ამიტომ ფილმში ჩეჩენთა
სულიერი

აღდგომის

საჩვენებლად

მოიძებნა

ქართული

ცეკვა,

მისი

თავდაპირველი მნიშვნელობის შესახებ უკვე მოგახსენეთ. ათასწლეულების
მანძილზე ის სატრფიალო ცეკვად ჩამოყალიბდა, მაგრამ მისი კოდი არ
დაკარგულა და სწორედ ამ დანიშნულების გამო მოიხმო რეჟისორმა ის ფილმში,
მხატვრულად გაიაზრა, უდიდესი ემოციური ზემოქმედების ეპიზოდი მთლიანად

ix. В.В.Бардавелидзе «Древнейшие религиозные верование и обрядовое графическое искусство
грузинских племен, Тбилиси, 1957 г. gv. 55
116
ix. dasaxelebuli naSromi, nanuli maisuraZe, qarTuli xalxuri musika da misi istoriul-eTnografiuli aspeqtebi”,
“mecniereba”, 1990, Tbilisi, gv. 41-42
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მასზე ააგო და ამით გაიბა კავშირის ძაფი შორეულ წარსულსა და თანამედროვე
სამყაროს შორის...
საცეკვაო ეპიზოდის ტემპო-რიტმული მონტაჟი ქართულ საცეკვაო მუსიკას
ეფუძნება. ყოველი კადრი, მუსიკის ტექსტის შესაბამისად, ებმის მომდევნოს, ეს კი
ქმნის მეტად საინტერესო ეფექტს: თუ ერთხელ მაინც უნახავს ადამიანს ქართული
ცეკვა და მოუსმენია საცეკვაო მუსიკა, უხმო ფილმის “ელისოს” ცეკვის ეპიზოდის
ნახვისას ექმნება შთაბეჭდილება, რომ არა მარტო უყურებს ცეკვას, არამედ
მელოდიაც გესმის...
რეჟისორმა ეს ეფექტი ცეკვის რიტმზე აგებული მონტაჟით მიიღო, მაგრამ
უკვე იდო სცენარში, რომლის ფრაგმენტიც, ხედების მონაცვლეობაზე აგებული,
ასე გამოიყურება:
“მსხვილი პლანი: ქალის ხელები გაუბედავად უკრავენ ტაშს.
მოხუცი ქალის სახეს ღიმილი ეპარება.
პირველი პლანი: მოცეკვავეები.
ქალები ტაშს უკრავენ.
მსხვილი პლანი: ელისო ცეკვავს.
ფეხები იწყებენ ცეკვას.
პირველი პლანი: მოცეკვავეთა ჩრდილები.
მსხვილი პლანი: ქალები მხიარულად უკრავენ ტაშს.
მოცეკვავის სახე.
დუდუკები.
მოცეკვავეთა სახეები.
მოცეკვავეთა ფეხები _ გამეორდება ოთხჯერ.
კადრი ¹1.
დუდუკები”.117
სცენარის ამ ფრაგმენტიდანაც კარგად ჩანს, რომ ეპიზოდი დინამიური
იქნებოდა და ფილმის ტემპო-რიტმს მეტად გააძლიერებდა.

117

ix. “elisos” reJisoruli scenari, VI variant. gv. 20, Teatris, musikis, kinosa da qoreografiis muzeumi, nato
vaCnaZis mogonebebi nikoloz Sengelaiaze, f I. saq. 179. c 46695 #6

176

იმის შესახებ, ავტორებმა ტექნიკურად როგორ განახორციელეს ჩანაფიქრი,
საინტერესო ინფორმაციას გვაწვდის ნატო ვაჩნაძე: “მთელ სამონტაჟოში უამრავი
სხვადასხვა ზომის ფირის ნაჭრები ეკიდა, ცალკეული ხელები, ფეხები, თავები.
ყველა ამ ნაჭერს დოლის აკომპანიმენტქვეშ ერთ მუსიკალურ ქმნილებად
ამონტაჟებდნენ შენგელაიას და დოლენკოს მოქნილი ხელები”.118
ასე

შეიქმნა

სტუდიის

სამონტაჟოში

აზრობრივი

და

ემოციური

თვალსაზრისით ფილმის უმნიშვნელოვანესი ეპიზოდი, რომელმაც პატარა ერში
ჩახშობილი ეროვნული ენერგიის გამოვლენის დიადი წამი გვიჩვენა.
საინტერესო ფაქტია, რომ ნ.შენგელაიამ შეძლო და “მემარცხენეთა”
შემოქმედებითი პრინციპები და ტენდენციები ჭეშმარიტად ეროვნული კინოს
შექმნისთვის გამოიყენა _ ეს მაღალპროფესიული დონისა და წარმართული
შემოქმედებითი ძიების შედეგი იყო.
ამ

ძიების

თვალსაჩინო

ნიმუშს

წარმოადგენს

“ელისოს”

სცენარის

ვარიანტები ფინალური სცენისათვის ოპტიმალური ფორმის საპოვნელად:
“I ვარიანტი. ვაჟია და ელისო გარბიან, მათ მისდევენ, კლავენ, ამ ამბის
გაგებისას ანზორი მოცელილივით ეცემა მიწაზე.
II ვარიანტი. ანზორი ელისოს ვაჟიასთან ერთად სოფელში დაბრუნებას
ურჩევს. ელისო უარზეა. ანზორს კაზაკები აპატიმრებენ.
III ვარიანტი. ვაჟია კაზაკის ტყვიით კვდება, მარტოდ დარჩენილი ელისო
დიდხანს დგას შეყვარებულის გვამთან. დარიალის ხეობაში კი
დინჯად მიიკლაკნება გადასახლებულთა ქარავანი.
IV ვარიანტი. ფინალი იგივეა.
V ვარიანტი. ასთამური (ამ ვარიანტში ანზორი შეცვლილი სახელით არის
წარმოდგენილი. პ.ი.) და ელისო თავის ხალხთან ერთად
მიდიან. ვაჟია მოზდოკს გაემართება და თან გარდაცვლილი
ჩეჩენი ქალის ბავშვი მიჰყავს.
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VI ვარიანტი. მეხუთე ვარიანტის ფინალი, ოღონდ ვაჟიას წასვლის წინ
ჩნდება “უბედურებისა და ცეკვის” სცენა. ეს ეპიზოდი
“ელისოს” სცენარის უკანასკნელ ვარიანტში შეიქმნება”.119
როგორც ვხედავთ, ძიების გზა მეტად რთული იყო და შეიძლება
შემოქმედებითი მარცხით დამთავრებულიყო, მაგრამ გაკეთდა სწორი არჩევანი,
ნაპოვნი იქნა ფინალი და. რაც მთავარია, დაიდგა “უბედურებისა და ცეკვის”
ეპიზოდი.
20-30-იან წლებში ცეკვას, როგორც ავტორისეული სათქმელის გამოხატვის
საშუალებას,

სათანადო

გამოყენება

ჰქონდა

ქართულ

ხელოვნებასა

და

ლიტერატურაში. 1928 წელს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო
თეატრში რეჟისორმა სანდრო ახმეტელმა დადგა სანდრო შანშიაშვილის პიესა
“ანზორი”. მასში არის ასევე დიდი დრამატურგიული დატვირთვის მქონე სცენა,
რომელსაც “სიკვდილის ცეკვა” ეწოდება. ამ სცენაში უნდა შეაჩერონ ჯავშნოსანი,
ადამიანი უნდა დაწვეს ლიანდაგზე. ყველა მზად არის თავი გაწიროს.
გადაწყვეტენ, ბედი ქალს ანდონ. მამაკაცები წრიულად დადგებიან. შუაში შედის
ზაირა და იწყებს ცეკვას. ის თავის შეყვარებულს ახმას გაიწვევს და არ იცის, რომ
ამით ერთდროულად გმირად აქცევს და სასიკვდილოდაც იმეტებს მას. ახმა იღებს
სასიკვდილო გამოწვევას, ცეკვა ანიჭებს ძალას...
ამ სცენაში კონტრასტულია ნაყოფიერებისა და გამრავლების საწესო
რიტუალური საფუძვლის მქონე ცეკვა სასიკვდილოდ გასვლის წინ. მაგრამ ცეკვას
სხვა დანიშნულებაც აქვს: ის კვდომა-აღდგომის სიმბოლური მნიშვნელობის
მატარებელიც არის, ამიტომ ახმას ქმედება იკითხება, როგორც სიკვდილით
მარადიული მომავლის მოპოვება.
რეჟისორმა სანდრო ახმეტელმა თავისი ჩანაფიქრის განხორციელებისათვის
ფოლკლორს მიმართა: “ფოლკლორული მოტივების ძალა და სილამაზე გამოჩნდა
“ანზორშიც”. მთელი სპექტაკლის მუსიკალურ-ინტენსიური ეფექტი, საუბრის
კილო, მოძრაობა, პლასტიკური სახე – ყველაფერი, რაც სპექტაკლის რომანტიკულ
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გმირთა სულიერი ცხოვრების გამოსახვას ემსახურებოდა, აღბეჭდილი იყო
ხალხურობით”.120
ესოდენ დიდი ემოციური და აზრობრივი დატვირთვის მქონე სცენა
სანდრო ახმეტელმაც რეპეტიციების ბოლოს, მესამე მოქმედებაზე მუშაობისას
იპოვა, ისევე, როგორც ბოლო, მეექვსე ვარიანტში, შეიტანა ნიკოლოზ შენგელაიამ
“უბედურებისა და ცეკვის” ეპიზოდი.
აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ეს იყო ძიების შედეგი, პარალელურად
რომ მიმდინარეობდა კინოსა და თეატრში და რომლის დროსაც მიაგნეს
მხატვრულ

ფორმას,

რომლის

მეშვეობითაც

ქართულმა

ცეკვამ,

მასში

კოდირებულმა სიკვდილისა და აღდგომის კოსმოლოგიურმა სიმბოლომ ორივე
შემთხვევაში პიროვნული და ეროვნული ენერგიის გამოვლენას შეუწყო ხელი.
1932 წელს გერმანიაში (გერმანულ ენაზე) გამოცემულ წიგნში “კაუკაზიშენ
ნოველენ”, დაიბეჭდა გრიგოლ რობაქიძის ნოველა “იმამი შამილი”, რომელშიაც
აღწერილია

ასევე

ექსტრემალურ

სიტუაციებში

მყოფი

ადამიანების

მიერ

საკუთარი განწყობის ცეკვით გადმოცემის სცენა: ნაიბები და შამილი ვერ
თანხმდებიან დადონ თუ არა ზავი რუსებთან. ბოლოს ნაიბები თითო-თითოდ
აცეკვდებიან. ცეკვა მათში ეროვნული ღირსების გრძნობას გააღვიძებს, ის კი
გამოიხმობს ეროვნულ ენერგიას და წეღან ზავის მომთხოვნი ნაიბები საომრად
მიჰყვებიან შამილს.
საყურადღებო ფაქტია სამივე შემთხვევაში _ ფილმი, სპექტაკლი და ნოველა
_ ცეკვას არა მხოლოდ სულიერი დეპრესიიდან გამოჰყავს, არამედ საბრძოლოდ
განაწყობს ადამიანებს და სამივე ნაწარმოებში ეს მოვლენათა შინაგანი ლოგიკიდან
გამომდინარე ერთადერთი გამოსავალია.
ღირებულებათა

განსხვავებულობის

გამო,

“ელისოს”,

მსგავსად

კინორედაქტორთა შეფასებებისა, განსხვავებული პრესა ჰქონდა. ასე მაგალითად,
გაზეთმა “ახალგაზრდა კომუნისტმა” დაბეჭდა მოსკოვში “ელისოს” ჩვენებისა და
განხილვის თაობაზე 7 სექტემბერს მიღებული რეზოლუციის ტექსტი; გთავაზობთ
ფრაგმენტს:

“რეჟისორის

მუშაობაში

აღსანიშნავია:

სურათის

საერთო

კონსტრუქციის მთლიანობა და სტილის ბოლომდე დაცვა, რომლის ყოველ ცალკე
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მომენტს უქვემდებარებს მთელი სურათის მთლიანობას. მშვენივრად არის
გაკეთებული სურათის მონტაჟი (ქვრივის სახლის აშენების, მასიური მწუხარების
და გადასახლებულთა მხიარულების სცენები), რომელშიაც კარგად დაცულია
დრამატიზმის

განვითარების

ცალკე

ნაწილებისა

და

მომენტების

რიტმი,

სახელდობრ: ა) სურათის კინემატოგრაფიული ენის გადმოცემა; ბ) რეჟისორის
უნარიანობა ააგოს მეტად რთული მასიური სცენები ისე, რომ ის იყოს ნამდვილი
რეალური და ამავე დროს მხატვრულადაც გამართლებული; გ) რეჟისორის დიდი
ოსტატობა

ტრაგიკული

მომენტების

გადმოცემაში,

როგორიცაა

მასის

ფსიქოლოგიური გარდატეხა მწუხარებიდან მხიარულებაში გადასვლით; დ) ამ
სურათით რეჟისორმა შენგელაიამ პირველად გვიჩვენა ნამდვილი კავკასია და არა
ყალბი ეგზოტიკის შტამპეპით აგებული აღმოსავლეთი. რომელიც მოცემულია
“სახკინმრეწვისა” და სხვა კინო-ორგანიზაციების მრავალრიცხოვან სურათებში”.121
როგორც ხედავთ, ფილმი დადებითად არის შეფასებული. წარმოჩენილია
რეჟისორის

შემოქმედებითი

დამოკიდებულების

მიღმა

ძიებანი,

გამოჩნდა

ოღონდ

ამ

კეთილგანწყობილი

ღირებულებათა

განსხვავებულობაზე

დაფუძნებული ტენდენციური დამოკიდებულება 20-იანი წლების მეორე ნახევრის
რეფორმისტული ტენდენციების შემცველი სხვა ქართული ფილმებისადმი.

“ჩემი ბებია”
ღირებულებათა სხვადასხვაობაზე დაფუძნებული ცენზურის ტიპური
ნიმუშია ს.დოლიძის იდეით გ.მდივანის სცენარითა და კოტე მიქაბერიძის
რეჟისორობით გადაღებული ფილმის “ჩემი ბებიას” ისტორია.
თავიდან

განზრახული

იყო

შექმნილიყო

საბჭოთა

ბიუროკრატიის

მამხილებელი ფილმი _ აგიტაციური სურათი იმის შესახებ, თუ როგორ ებრძვიან
ნაკლოვანებებს სსრკ-ში. ფილმის სცენარის თანაავტორმა გიორგი მდივანმა ჩემს
შეკითხვაზე, საიდან გაჩნდა ფილმის გადაღების იდეა, მიპასუხა: “მინდოდა
სცენარი დამეწერა “მსუბუქ კავალერიაზე” (კომკავშირული აქტივისტებით
დაკომპლექტებული სტრუქტურა, რომელიც მაშინ რაღაც “სახალხო კონტროლის”

121

ix. “suraTi “eliso” moskovSi”, gazeTi “axalgazrda komunisti”, 1928 weli 25 seqtemberi

180

მსგავს ფუნქციას ასრულებდა. პ.ი.), ხოლო შემდეგ, რატომღაც ასეთი ფილმი
გამოვიდაო”.
აშკარაა, მას თავიდან წარმოდგენაც არ ჰქონდა, რა ფორმისა იქნებოდა
კინონაწარმოები, რომ ფორმა არსებითად შეცვლიდა სცენარის შინაარსს და
აგიტფილმის მაგივრად ექსპრესიონისტულ სურათს მივიღებდით.
ხელოვნების ისტორიაში ხშირად შევხვდებით ანალოგიებს და პირველ
ქართული ექსპრესიონისტულ ფილმშიც რეჟისორმა კოტე მიქაბერიძემ ისეთივე
როლი შეასრულა სცენარის თავდაპირველი აზრობრივი მიზანდასახულების
შეცვლის საქმეში, როგორც პირველი გერმანული ექსპრესიონისტული ფილმის
“დოქტორ

კალიგარის

კაბინეტის”

სცენარის

თავდაპირველი

აზრობრივი

მიზანდასახულობის შეცვლაში ითამაშა რეჟისორმა რობერტ ვინემ, როდესაც მან
სცენარისტების კარლ მაიერისა და ჰანს იანოვიცის მიერ მოფიქრებული ფინალი
გადააკეთა, გააქრო სცენარის ოპტიმისტური დასასრული და ექსპრესიონისტული
ნაწარმოებისათვის დამახასიათებელი პესიმიზმი შემოვიდა.
კოტე

მიქაბერიძემაც

შეცვალა

სცენარის

თავდაპირველი

მიზანდასახულობა.
როგორც რობერტ ვინეს ფილმში (ნამდვილი ქალაქის მაგივრად დახატული
გარემოა მოცემული), კოტე მიქაბერიძეც ფილმის პირველ ნაწილში გვთავაზობს
მხატვრების

დახმარებით

შექმნილ,

პირობითი

ხასიათის

დაწესებულებას,

რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა ერთი უშველებელი მაგიდა, ბიუროკრატები
რომ შემოსხდომიან.
სათქმელის

გამოხატვის

ექსპრესიონისტულმა

ფორმამ

დიდი

დრამატურგიული დატვირთვა შეიძინა და კინოსურათი უფრო მეტს ამბობდა
ბიუროკრატიზმის არსის თაობაზე, ვიდრე მთელი პრესა.
სწორედ ეს ფორმალისტური ძიება გახდა ფილმის აკრძალვის მიზეზი.
სსრკ-ში ფორმალიზმს ებრძოდნენ, ამიტომ გასაკვირი არ უნდა იყოს, თუ
“ფილოსოფიურ ლექსიკონში” ასეთ რამეს ამოიკითხავთ:
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“ფორმალიზმი იმპერიალიზმის ეპოქაში ბურჟუაზიული კულტურისა და
ხელოვნების კრიზისს ასახავს, ხოლო თავის უკიდურეს ფორმებში იგი საერთოდ
ხელოვნების ბუნების მტერია”.122
რაც შეეხება ბიუროკრატიზმის თემას, თავად კომუნისტური რეჟიმი
მოითხოვდა მის გააზრებას ხელოვნებასა და ლიტერატურაში. ეს რამდენიმე
მიზნით კეთდებოდა: პირველი “მართვის აპარატის სრულყოფა” იყო, მეორე _
“ძველი კადრების” თავიდან მოშორება; მესამე _ არალოიალური ელემენტებისა და
კომპარტიის

შიგნით

არსებული

დაჯგუფებების

გამოდევნა

საბჭოთა

ორგანიზაციებიდან.
კოტე მიქაბერიძის ფილმი ერთი შეხედვით პასუხობდა ამ ამოცანებს,
რეჟისორმა შეარჩია ისეთი მხატვრული ფორმა, ამასთან, სრულიად შეგნებულად,
რომელიც მაშინდელ საქართველოში პოპულარული იყო და მმართველი რეჟიმიც
მხარს უჭერდა.
საქმე ის გახლავთ, რომ მიმდინარეობა ექსპრესიონიზმი (ლათინური
სიტყვიდან expressio _ გამოხატვა, გამოვლენა _ მომდინარეობს) წარმოიშვა
გერმანიაში და წარმოადგენდა ლიბერალურად განწყობილი ინტელიგენციის
რეაქციას იმ ზეწოლაზე, რომელსაც ის განიცდიდა სახელმწიფოსგან, მმართველი
კლასებისგან, არისტოკრატიისა და ბურჟიაზიისაგან, აგრეთვე გააქტიურებული
პროლეტარიატისაგან და ბოლოს, მომავალი. გარკვეული იყო. ინტელიგენცია
ასეთ რეალობას კოშმარულ სიზმრად აღიქვამდა.
ასეთმა
სინამდვილის

განწყობამ

ჩამოაყალიბა

სუბიექტური

ექსპრესიონიზმის

ინტერპრეტაცია,

მძაფრი

პრინციპები:
ემოციურობა,

ირაციონალურობისაკენ სწრაფვა, ლირიული, გროტესკული და ფანტასტიკური
საწყისების სიჭარბე.
ექსპრესიონისტულ

ლიტერატურაში,

თეატრში,

მხატვრობასა

და

კინემატოგრაფიაში დიდი ადგილი ეთმობოდა ჰალუცინაციებს, სიზმრებს,
შეშლილთა კოშმარულ ხილვებს.
ამ გზით იხატება სამყარო, რომელიც საოცრად დეფორმირებულია:
იცვლება საგნების ბუნებრივი მოხაზულობა; კინემატოგრაფში ნატურის მაგივრად
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დეკორაციებს

გვთავაზობენ.

აგრეთვე

დიდი

მნიშვნელობა

ენიჭება

შუქ-

ჩრდილებს და ოპტიკურ ეფექტებს. აი, ასეთი ხერხებით შექმნილ სამყაროში
ბატონობს ბოროტება, მარტოხელა გმირი კი ზეძალებს ებრძვის...
ექსპრესიონიზმის

წარმოშობას

გერმანიაში

და

მის

გავრცელებას

საქართველოში არსებითად ერთნაირი მიზეზი ჰქონდა. ორივე შემთხვევაში საქმე
გვაქვს

ინტელიგენციაზე

განხორციელებულ

ძალადობასთან.

თუმცა

საქართველოში კოლონიურ-კომუნისტური რეჟიმის მიერ განსაკუთრებული
სისასტიკით განხორციელებულმა ამ ძალადობამ კოშმარული სამყაროს დახატვის
ბევრად მეტი საფუძველი შექმნა. ამიტომ ქართველ ხელოვანთა ნაწილმა
თვითგამოხატვის საუკეთესო ფორმად ექსპრესიონიზმი მიიჩნია. კომუნისტური
რეჟიმი ექსპრესიონიზმში ბურჟუაზიული ცხოვრების წესის კრიტიკას ხედავდა
და ამიტომ ის მისთვის მისაღები იყო.
ექსპრესიონიზმისადმი ჩვენში არსებული დამოკიდებულების ზუსტი
გამომხატველია

წერილი

“ექსპრესიონიზმი

კინოში”:

“ექსპრესიონიზმი

უმთავრესად ჯერ კიდევ ლაბორატორიული ცდაა. მისი პროტესტის იდეოლოგიას
ჯერ კიდევ კარგად არ მოუნახავს თავისი თავი. მაგრამ, მისი გზა უკვე საკმაოდ
ნათლად ჩანს და რა გზითაც არ უნდა წავიდეს თეატრალური ექსპრესიონიზმი _
მისი ფორმალური ცდები კინემატოგრაფიაში იქნება ყველაზე მეტად საინტერესო
დასავლეთისა და საბჭოთაA კინემატოგრაფიისათვისაც”.123
აშკარაა, თავიდან საქართველოში ექსპრესიონიზმის, როგორც “პროტესტის
იდეოლოგიის” მიმართ მთლად ნათელი პოზიცია არ ყოფილა, გარკვეულობა
მოგვიანებით გამოიკვეთება, როცა კოტე მიქაბერიძე გადაიღებს ფილმს “ჩემ
ბებია”...
ქართველი ინტელექტუალები თითქმის მთელი 20-იანი წლების მანძილზე
გატაცებულნი

იყვნენ

ექსპრესიონიზმით.

ცდილობდნენ,

ჩასწვდომოდნენ

მიმართულების არსს. ამიტომ ქართულ პრესაში ექსპრესიონიზმის თაობაზე
გამოქვეყნდა ყველაფერი, რისი მოპოვებაც მაშინ მოხერხდა. ჟურნალებში
“ილიონი”,

“კავკასიონი”,

ექსპრესიონიზმის
123

“თეატრი

თეორეტიკოსის,

და

ცხოვრება”

კაზიმირ

ზედიზედ

ედშმიტის

დაიბეჭდა
მანიფესტი
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“ექსპრესიონიზმი”, მარკუზეს სტატია “ნიცშე და სტრინდბერგი”; ამას გარდა,
“თეატრი და ექსპრესიონიზმი”, “ექსპრესიონიზმი და კინო”. აგრეთვე, ქვეყნდება
ექსპრესიონისტთა
“მკვლელები

თარგმანები

ოპერაში”,

ქართულ

ერნსტ

დრემის

ენაზე:
ლექსი

ვალტერ

ჰაზენკლევერის

“ქორწილი”,

ივან

გოლის

“ლტოლვილთა ქარავანი”. მაგრამ ჩვენში ექსპრესიონიზმის პოპულარიზების
საქმეში ყველაზე მეტი მაინც ქართულმა თეატრმა გააკეთა. იწყება გერმანული
ექსპრესიონისტული დრამატურგიის თარგმნა ქართულად, ასე იხილა ქართველმა
მაყურებელმა ერნსტ ტოლერის “ადამიანი-მასა” და “ჰოოპლა, ჩვენ ვცოცხლობთ!”,
გეორგ კაიზერის “დილიდან შუადღემდე” და “გაზი”, ვალტერ ჰაზენკლევერის
“საქმის კაცი”, ვერფლის “შპიგელმენში”. ამ პიესებს ან თავად კოტე მარჯანიშვილი
დგამდა ან მისი ხელმძღვანელობით დგამდნენ.
პარალელურად იქმნებოდა ორიგინალური ქართული ექსპრესიონისტული
დადგმები:
“ლონდა”,

სანდრო

შანშიაშვილის

“მალშტრემ”,

“ბერდო

“ლატავრა”.

ზმანია”,

ქართულ

გრიგოლ

სცენაზე

რობაქიძის

ექსპრესიონისტულ

სპექტაკლებს წარმოადგენდა სანდრო ახმეტელი.
ექსპრესიონიზმისადმი

ინტერესს

ავლენდნენ

ქართველი

მხატვრები:

დავით კაკაბაძე, ირაკლი გამრეკელი, შალვა ქიქოძე, ლადო გუდიაშვილი.
ექსპრესიონიზმმა

ადგილი

დაიმკვიდრა

ქართულ

ლიტერატურაში,

ფერწერაში, თეატრში და, ბუნებრივია, ის შეაღწევდა კინემატოგრაფიაში, როგორც
უკვე მოგახსენეთ, ექსპრესიონისტული ესთეტიკის გავლენა აშკარად იგრძნობა
კოტე მარჯანიშვილის ფილმში “ამოკი”.
სცენარის თავდაპირველი იდეური მიზანდასახულების შეცვლა, ცხადია, არ
ნიშნავდა,

რომ

კოტე

მიქაბერიძემ

უარი

თქვა

საბჭოთა

ბიუროკრატიის

მამხილებელი ფილმის შექმნაზე _ პირიქით; უბრალოდ, მან უარი თქვა მორიგი
აგიტაციური

ფილმის

გადაღებაზე

და

კომკავშირელი

კარიერისტების

განდიდებაზე.
რეჟისორისათვის კოლონიურ-კომუნისტური რეჟიმი კოშმარული სიზმარი
იყო. ამას, ცხადია, პირდაპირ და შეუნიღბავად ვერ იტყოდი და არც იყო საჭირო.
ექსპრესიონიზმის სახვითი თავისებურება იძლეოდა ავტორისეული პოზიციის
შენიღბვის საშუალებას. ფილმში მიუღებელი სამყაროს ტრანსფორმირებული
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სურათი დაიხატა, მაგრამ, უცვლელად არის ნაჩვენები ამ სამყაროს არსი. ეს,
უპირველეს ყოვლისა, შეეხება ცხოვრების იმ წესს, რომლითაც ცხოვრობდა
რეჟისორის თანამედროვე საზოგადოება და რომლის მიკრომოდელიც სურათში
აისახა.
ფილმის ექსპოზიციაში ვხედავთ რუსთაველის პროსპექტის ¹42-ში მდებარე
კონსტრუქცივისტული სტილის შენობის ფასადს (“ჩემი ბებიას” გადაღების დროს
ამ შენობაში განთავსებული იყო “ამიერკავკასიის სახალხო კომისართა საბჭო”)
წარწერით “ტრესტი” (ყველა წარწერა რუსულადაა) და შემდეგ გაურკვეველი
აბრევიატურაა.
ის, რომ ორგანიზაცია ტრესტია, სრულიად მიესადაგებოდა დროის
ხასიათს, შენობის სტილი მისთვის დამახასიათებელი ფუნქციონალიზმით
მინიშნებაა იმაზე, რომ ამ დაწესებულებაში საქმიანობა უნდა ჩქეფდეს, ფილმში კი
სრულიად საპირისპიროს ვხედავთ. ასეთი შეპირისპირება ქმნის კონტრასტს იმას
შორის, თუ რა უნდა იყოს და რა არის.
ტრესტში პირველი მოდის მდივან-კურიერი, ცუდად ჩაცმული, უხეში და
მუდამ მშიერი სუბიექტი, ამასთან ერთადერთი, რომელიც მუშაობს...
შემდეგ

კადრებში

ტრესტს

“შიგნიდან”

ვხედავთ;

ის,

ყველაფრის

დამთრგუნველი ბიუროკრატიული მანქანა, გასხეულებულია ექსპრესიონიზმის
სახვითი პრინციპებით შექმნილ, სიმბოლური დატვირთვის მქონე დეკორაციებში.
ადამიანები ამ დეკორაციების ორგანულ ნაწილად ქცეულან. დიდი პავილიონის
მთელ სივრცეს უზარმაზარი მაგიდა იკავებს _ პირობითად მას შეიძლება “მაგიდატრესტი” ვუწოდოთ, რადგან დაწესებულება ამ მაგიდის გარშემოა განთავსებული.
მაგიდას უსხედან მოხელეები, ისინი გარეგნულად ზედმიწევნით ჰგვანან
20-იანი

წლების

სოციალურ

ტიპებს.

მართალია,

მსახიობები

პერსონაჟთა

უკიდურესად გროტესკულ სახეებს ქმნიან, მაგრამ მოქმედ პირთა ხასიათები და
ქცევის სტერეოტიპები დროის ყველა ნიშან-თვისების მატარებელია...
“მაგიდა-ტრესტის” ეპიზოდი კოტე მიქაბერიძემ მხატვრებთან ვალერიან
სიდამონ-ერისთავთან და ირაკლი გამრეკელთან ერთად გაიაზრა. აქ არა მხოლოდ
ექსპრესიონისტული ესთეტიკაა გამოყენებული, არამედ, მსგავსად გერმანული
ექსპრესიონისტული ფილმისა “უკანასკნელი ადამიანი”, რომელშიაც პერსონაჟებს
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საკუთარი სახელები არა აქვთ, ასევე ფილმის “ჩემი ბებიას” პირველ ნაწილში
პერსონაჟთა

სახელებსა

და

გვარებს

ცვლის

მათი

“კაბინეტის”

კარებზე

გაკეთებული თანამდებობის აღმნიშვნელი წარწერები. ამ გზით რეჟისორი
გვეუბნება, რომ ბიუროკრატი ადამიანი არ არის, ის თანამდებობაა, რომლის მიღმა
ჩვენ ვხედავთ პრიმიტიულ არსებებს, რომელთა გონებრივი შესაძლებლობები მათ
ასაკს ნამდვილად არ შეეფერება.
დიდ მაგიდას შემოწყობილ მოხელეთა სკამებს მაღალი საზურგეები აქვთ.
ის პირობითი კარია, რითაც პირობით კაბინეტში შედიან. ტრესტის თავჯდომარის
“კაბინეტის” კარზე წარწერაა: “მიღება არ არის, თათბირია”, შემდეგ ვხედავთ, რომ
თავჯდომარე თამაშობს საბავშვო მანქანით... თამაში მის უსაქმურ მოადგილესაც
სურს,

მაგრამ

თავჯდომარე

მოადგილეს

არ

ეთამაშება,

ეს

უკანასკნელი

გულამომჯდარი ტირის...
“მაგიდა-ტრესტის” ეპიზოდი რამდენიმე სცენით გრძელდება: შემდეგი
“კაბინეტის” კარზე გაკეთებული წარწერა გვაფრთხილებს: “უსაქმური კაცის
სტუმრობა ლახვარს ჩასცემს გულში საქმიან ადამიანს”. ამ თანამშრომლის
საქმიანობა ის არის, რომ “შეყვარებული” ყოფილა და ახლა მკითხაობს ერთობ
არაესთეტიკურად; მის ფეხებთან მორბენალ ტარაკანას ანერწყვებს. “ვუყვარვარ
თუ არ უყვარვარ”, თუ მოახვედრებს, ესე იგი უყვარს, თუ ვერა _ მაშინ არა...
გამოჩნდება მისი სიყვარულის ობიექტი, ვულგარული გარეგნობის ქალი,
“შეყვარებული” ბიუროკრატი მას დამჭკნარი ყვავილების თაიგულს სტყორცნის.
ქალს

გზავნილი

არ

მოეწონება

და

ფეხით

გათელავს,

თავზარდაცემულ

ბიუროკრატს გული მისდის...
“მაგიდა-ტრესტში” სხვა “შეყვარებულიცაა” _ საქმეთა მმართველი, მისი
კაბინეტის კარს აწერია: “დაზოგეთ ქაღალდი”. თავად ის კი მინის ბარიერს მიღმა
მჯდომ მბეჭდავ ქალს გაუთავებლად უგზავნის ქაღალდის ჩიტებს, ისრით
განგმირული გული რომ ახატია. ბოლოს ერთი ქაღალდის ჩიტი ბარიერს
გადააფრინდება და ქალს სახეში მოხვდება, ქალი გზავნილს დახევს და ჩვენ
ვხედავთ მის ჯიხურს, რომლის კარსაც ბოქლომი ადევს, მეტაფორა მანიშნებელია
იმისა, რომ ქალის გული ჩაკეტილია აბეზარი ბიუროკრატისათვის, უიმედოდ
შეყვარებული კი თავს იკლავს.
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თვითმკვლელი საქმეთა მმართველის მეზობლები ჯერ სამგლოვიარო
ბაბთებს გაიკეთებენ _ ამით მთავრდება მგლოვიარობის თემა _ და იწყება
გარდაცვლილის სკამისათვის ხელჩართული ბრძოლა, რომლის დროსაც კამერის
მიერ საგანგებოდ არის აქცენტირებული სამგლოვიარო ბაბთებით დამშვენებული
ხელები...
ვიდრე ესენი იბრძვიან, მათთვის სანატრელ სკამს სხვა, მოსული სუბიექტი
დაიკავებს. მას უამრავი საპროტექციო წერილი აქვს, იგი ენერგიულად იღებს ამ
წერილებს

ჯიბიდან,

ფეხსაცმლიდან.

საყელოდან,

შემდეგ

მაგიდაზე

შარვლის

ტოტებიდან,

დახვავებულ

ამ

წინდიდან,

მასას,

როგორც

უმნიშვნელოვანეს არგუმენტს, ხელებით ეყრდნობა.
ამ ეპიზოდში კარგად ჩანს, როგორ გაიაზრა რეჟისორმა ბიუროკრატები;
ასაკისა და ქცევის შეუსაბამობაზე აგებული ეპიზოდები თავისი ხასიათით
გროტესკულია და ორიგინალურად თავსდება ექსპრესიონისტული სამყაროს
დამთრგუნველ

ატმოსფეროსთან,

რადგან

წარმოჩინდება

ბიუროკრატიზმის

ბუნება: სახელმწიფო ისეთი ადამიანების ხელშია, რომელნიც გონებრივად
განუვითარებელნი არიან, სადღაც ბავშვობაში ჩარჩენილან... საქმეს არ აკეთებენ,
მოყვასს პატივს არ სცემენ, კარიერას ყოვლად დაუშვებელი გზით იკეთებენ...
ფილმი

გრძელდება

მრავლისმთქმელი

ეპიზოდით:

დაუოკებელი

სექსუალური ვნების დაკმაყოფილებისათვის დიდი ძალისხმევის გამოვლენისა
და კარიერისთვის თავდაუზოგავი ბრძოლის შედეგად დაღლილ “მაგიდატრესტის” თანამშრომლებს ჩასძინებიათ.
ამ დროს შემოდის მუშა განცხადებით. ის ითხოვს 50 მანეთს საამქროს
საჭიროებისთვის.
გააზრებული

აქვს,

ბიუროკრატიის
როგორც

ხალხთან

კოშმარული

ურთიერთობა
სიზმარი.

რეჟისორს

“მაგიდა-ტრესტის”

თანამშრომლებს სძინავთ, მუშის განცხადება კი მიძინებულ ბიუროკრატთა შორის
დაფრინავს, მაგრამ მას არავინ განიხილავს, მხოლოდ ერთი ბიუროკრატი
დახედავს და ძილს გააგრძელებს...
მოთმინებიდან გამოსული მუშა ფეხს დაჰკრავს იატაკს, “მაგიდა-ტრესტის”
თანამშრომლები მყის გამოფხიზლდებიან და უაღრესად ჩქარ ტემპში იწყებენ
მოქმედებას. ტელეფონით ლაპარაკობენ და მუშის განცხადებას ხელს აწერენ.
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მდივან-კურიერის მონაწილეობა ამ ალიაქოთში წარმოადგენს აბსურდისა
და სინამდვილის ნაზავს, ის პასუხობს მოხელეთა გამოძახებას, მიაქვს მათთან
ქაღალდები რეზოლუციის დასადებად. უკან ბრუნდება, კიბის მოაჯირზე
სრიალებს, ბოლოს არაქათგამოცლილი კიბეზე გაიშხლართება. მაღალ ტემპორიტმში გადაღებული, აკრობატიკისა და აბსურდის ელემენტებით გაჯერებული
ეს

ეპიზოდი

შეშინებულ

ბიუროკრატთა

მხილების

მეტად

საინტერესო

მხატვრული მიგნებაა.
მუშა

დახედავს

თავის

განცხადებას,

რომელსაც

უაზროდ

ბევრი

რეზოლუცია ადევს და ყვირის: “ბიუროკრატები!”.
აკაკი ხორავას მუშის მონუმენტური ფიგურა, რომლის გამოჩენაც არღვევს
ბიუროკრატიული სამყაროს დუნე, უსიცოცხლო, დამთრგუნველ რიტმს, თავის
მხრივ, წარმოადგენს გამოძახილს ა.ხორავას მიერ განსახიერებული როლისა
ერნსტ ტოლერის ექსპრესიონისტულ პიესაში “კაცი-მასა”. რომელიც 1923 წელს
დადგა

მ.ქორელმა

რუსთაველის

თეატრში.

თეატრმცოდნეთა

აზრით,

რევოლუციური პათოსით აღვსილი სპექტაკლი სქემატური გამოვიდა.
სამწუხაროდ, სქემატურია სპექტაკლიდან ნასესხები პერსონაჟის სახეც.
ამ სქემატიზმმა ა.ხორავას კინოგმირს ფილმში მოცემულ სიტუაციასთან
მიმართებაში ერთგვარი ორაზროვნებაც შესძინა. როცა ფილმის ფინალში მუშა
ბიუროკრატებს გაყრის და დირექტორის სავარძელში მოკალათდება, იბადება
კითხვა: ამ გამოუვალ ბიუროკრატიულ გარემოში მუშა თავადაც ბიუროკრატად
ხომ არ იქცევა?
ფილმის მეორე ნაწილი შედარებით განსხვავებულია: აქ აღარ არის
“მაგიდა-ტრესტის” დეკორაციებში მოქცეული დახატული სამყარო, რომელიც
კოშმარულ სიზმარს ჰგავს. თუ ფილმის პირველ ნაწილში რეალობის კლასიკურ
ექსპრესიონისტულ

გააზრებას

ვხედავთ,

მეორეში

რეჟისორი

გვთავაზობს

პირობითისა და რეალისტურის ისეთ ნაზავს, რომელიც მიახლოებულია საბჭოთა
სინამდვილესთან. აქ დაწესებულებაც ტიპურია და ბიუროკრატიაც, პერსონაჟთა
მოქმედების სივრცე დიდია, სახლებიც, ქუჩებიც, ბაღიც, ეტლიც, კიბეც, ტრესტიც
აქ ტიპურია, მაგრამ არც იმდენად, რომ დაიკარგოს კავშირი “მაგიდა-ტრესტის”
საშინელ პირობით სამყაროსთან; ექსპრესიონისტული განწყობის ელემენტებს
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ყველგან ვაწყდებით, ირეალურობა აქ სხვადასხვა ფორმით არის წარმოდგენილი _
იქნება ეს “კაცი-ქანდაკება”, მულტიპლიკაციის გამოყენებით ბიუროკრატიის
ცხვირზე ამოძრავებული სათვალე თუ ბავშვის გაცოცხლებული სათამაშოები;
პერსონაჟთა მოქმედების პირობითი ხასიათი, ერთ კადრში მიხაკოს სამჯერადი
გამოსახულება,

შენელებული

და

აჩქარებული

კადრები,

მაგრამ

მთავარი

ტექნიკური საშუალებებით მიღწეული განწყობის შექმნა არ იყო იმდენად
ეფექტიანი, რამდენადაც თავად საბჭოთა ცხოვრება წარმოაჩენდა დამთრგუნველ
საშინელებად.
ფილმის

მეორე

ნაწილში

ნაჩვენებია

ერთი

ბიუროკრატის,

მიხაკო

საქმიაშვილის (მეტყველი გვარი, რომელიც ამ შემთხვევაში კონტრასტისათვის
არის მოხმობილი: ასეთი გვარის მქონე პერსონაჟი დიდი უსაქმური ვინმეა)
ცხოვრება და “მოღვაწეობა”; საბჭოთა ტრესტის მმართველი მიხაკო პირველსავე
კადრში სიგარეტს აბოლებს და უსაქმურობისაგან მთქნარებით ლამის ყბა
ამოუვარდეს. ბიუროკრატთან შეხვედრის მოლოდინში უამრავ ადამიანს თითქოს
ჩაძინებია. ნელა ირჯება მდივანი ქალი, აქ ფილმის რიტმი ისევე დუნეა და
უსიცოცხლო,
ბიუროკრატის

როგორც

“მაგიდა-ტრესტის”

საუფლოში

შემოიჭრება

ეპიზოდში,
პიონერის

მაგრამ

მიერ

ამ

დროს

გამოსროლილი

უზარმაზარი ავტოკალამი, დააფრთხობს მომლოდინე ადამიანებს, მიხაკოს
კაბინეტში შეიჭრება და შუბივით გაერჭობა მას, შემდეგ ჰაერში აიტაცებს, ბოლოს
ორივე დაპატარავდება და ავტოკალამი მიხაკოს კედლის გაზეთზე მიალურსმავს.
ეს ეპიზოდიც თავისებური მეტაფორაა და ნიშნავს იმას, რომ ბიუროკრატი
გაზეთში გაწერეს და ამის საფუძველზე მიხაკო მოხსნეს, მის ადგილს სხვა იკავებს.
ახალი საქმეთა მმართველი მომლოდინეთა მოთხოვნების დაკმაყოფილებას
იწყებს, მემანქანე ქალი კი გაშმაგებით ბეჭდავს. გათამაშებული ამბავი ძალიან
ჰგავს ფილმის წინა ნაწილში ნაჩვენებ ამბავს, მუშის გაბრაზებას რომ მოჰყვა
“მაგიდა-ტრესტის” თანამშრომლების მხრიდან. ორგანვე საბჭოთა ბიუროკრატთა
გამოსწორებაზეა მინიშნება და ორივე ეპიზოდი ირონიულ ხასიათს იძენს,
იმდენად მოჩვენებითია “გამოსწორებული” ბიუროკრატია.
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შემდეგ ნაჩვენებია სახლში მისული მიხაკოს განცდები: მას თავზარს სცემს
გაზეთში დაბეჭდილი კარიკატურა წარწერით: “მოხსნილია ბიუროკრატობის
გამო”.
მიხაკოს ოთხკუთხა სათვალეები აქვს, რაც სიმბოლური მნიშვნელობის
მქონეა და ბიუროკრატიის გონებრივ შეზღუდულობას მიანიშნებს.
თავზარდაცემული
ბედნიერი

ოჯახის

საქმიაშვილი

ფოტოებს,

ადგილს

რომელსაც

ვერ

მისი

პოულობს.

მოხსნით

უყურებს

ბედნიერების

მატერიალური საფუძველი გამოეცალა.
მერე ბავშვის საწოლში მიხაკოს ვხედავთ, ესეც მეტაფორაა და ნიშნავს, იმას,
რომ მოხსნილი ბიუროკრატი ბავშვივით უსუსური ხდება.
შემდეგ ყვავილებიან ქოთანზე ჩამოჯდება და აქაც რომ შვებას ვერ იპოვის,
ბოლოს ჭაღზე ჩამოიხრჩობს თავს.
ამ დროს ოთახში 20-იან წლებში მოდური ჩარლსტონის ცეკვით შემოდის
მისი ცოლ-შვილი, ისინი ბედნიერებისაგან ცეკვავენ.
ამ

ეპიზოდში

ცეკვას

ქართულ

კინოში

კიდევ

ერთხელ

მიენიჭა

დრამატურგიული დატვირთვა. ამჯერად ეს არ არის ქართული ცეკვა. ეს
მაშინდელი მოდური ცეკვაა “ჩარლსტონი”. ბიუროკრატის ცოლი ბედნიერია
იმით, რომ ყველაფერი იშოვა, რაც სურდა. “დაიტრაბახოს, ვისაც ჩემნაირი ქმარი
ჰყავს” _ ამბობს აღტაცებული და ცდილობს ცეკვით დაიცალოს მოჭარბებული
ემოციებისაგან. არსებითად ეს ცეკვა არ არის, ეს ცხოვრებისაგან გალაღებული
ობივატელის თავისებური რიტუალური როკვაა.
ამ ცეკვით ამხელს რეჟისორი ბიუროკრატიის ოჯახის პირმოთნე და
მდაბიურ მორალს. ამ ეპიზოდს შეიძლება ვუწოდოთ “ცეკვით მხილება”... ცეკვით
გართული ცოლი ვერც კი შეამჩნევს ჩამოხრჩობილ მიხაკოს. ამას აჩვენებს ბავშვი
და მიურბენინებს გაზეთსაც, რომელშიც მიხაკოა გაწერილი, დედას. მიხაკოს
კარიკატურა მულტიპლიკაციურ ფიგურად გადაექცევა, ქალი მას დასდევს და
გასრესას უპირებს. მერე ცოლ-ქმარი საშინლად ჩხუბობს. ქალი ქმარს ფანჯრიდან
გადააგდებს, მაგრამ მიხაკო წამოხტება და გაიქცევა. აქ კიდევ ერთხელ
გამოვლინდება ბიუროკრატიის ბუნება: ის უკვდავია, ჩამოხრჩობილი არ კვდება,
ფანჯრიდან გადაგდებული არ იმტვრევა...
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მიხაკო გარბის, მას ცოლი მისდევს. ბაღში მიხაკოს შეეჩეხება “მაგიდატრესტის”

ის

თანამშრომელი,

უამრავი

სარეკომენდაციო

ბარათი

რომ

წარმოადგინა. მიხაკო მისგან შეიტყობს წარმატების პრინციპებს: “1. იპოვე ბებია, 2.
გახდი აბეზარი. გახდი თავხედი. ამგვარად მოეწყობი”.
სიტყვა “ბებია” მაშინ “ნათლიდედის” მნიშვნელობით იხმარებოდა ანუ
პროტექტორის სინონიმი იყო.
ბიუროკრატის მიერ სარეკომენდაციო ბარათის ძიების ეპიზოდი კიდევ
ერთხელ წარმოაჩენს საბჭოთა საზოგადოების _ რომლის მიკრომოდელსაც
ფილმში ვხედავთ – ანტიჰუმანურ ხასიათს. ამ საზოგადოებაში წესრიგისაკენ
მოწოდებაც კი ადამიანისათვის შეურაცხმყოფელი ფორმით კეთდება.
სარეკომენდაციო ბარათის დატყუების მიზნით მიხაკო კიდევ ერთი
ტრესტის კიბეს აუყვება, მაგრამ ჯერ პაპიროსს ძირს დააგდებს, იქვე მდგარი
დამლაგებელი ქალი იატაკის საწმენდი ჯოხით დაითრევს ბიუროკრატს, ნამწვავს
ააღებინებს და ურნაში ჩააგდებინებს. ამ დროს კიბეს ვიღაც სხვა მოადგება. იმანაც
ნამწვავი დააგდო და გზა განაგრძო. დამლაგებელიც არ ჩანდა, ამიტომ
სისუფთავისა და წესრიგის დაცვა კიბის თავში კვარცხლბეგზე მდგარმა შიშველი
მამაკაცის ქანდაკებამ იკისრა, ეს “ქანდაკება” კვარცხლბეკიდან ჩამოხტება, კიბეს
აირბენს, რატომღაც სიგარეტის დამგდებს კი არა, მიხაკოს სტაცებს ხელს, კიბეზე
ჩამოიყვანს, წიხლს ამოსცხებს, ნამწვავს ააღებინებს და ურნაში ჩააგდებინებს.
ამგვარად ჭკუანასწავლი ბიუროკრატი კიბეს აუყვება, ყველა ნამწვავს აკრეფს და
სწორედ იმ ტიპს, ვის გამოც წიხლი მოხვდა, უკნიდან მიეპარება და ქუდში
ჩაუყრის... ამ ეპიზოდში გამოჩნდა ფილმში ნაჩვენები საზოგადოების ხასიათის
კიდევ ერთი თვისება: აქ წესრიგისადმი მოწოდებაც ადამიანის შეურაცყოფის
გზით კეთდება... შემდეგ იწყება მიხაკოს ყოვლად თავხედური მცდელობა
ტრესტის მმართველის კაბინეტში შეღწევისა: მას ოთახიდან აგდებენ, მაგრამ ისევ
ოთახში, ისიც დაკეტილ კარადაში მჯდარი აღმოჩნდება. ბოლოს მიხაკო მიზანს
მიაღწევს და ტრესტის მმართველს სარეკომენდაციო ბარათს დააწერინებს, მაგრამ
აბეზარი მთხოვნელისაგან გაწამებული, ის თავის კოლეგას მისწერს, ამ ბარათის
მომტანი კინწისკვრით გააგდოს...
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მიხაკომ არ იცის, ბარათში რა წერია, ამიტომ ბედნიერია; მისი ცოლიც,
რადგან

ბარათში

მომავალი

კეთილდღეობის

საფუძველი

დაინახა;

ქმარს

ურიგდება.
მიხაკო ცოლთან ერთად მიდის ბარათის ადრესატთან. აქ კოტე მიქაბერიძე
გვთავაზობს

კიდევ

ერთ

მეტაფორას:

მიხაკო

ძლივს

შეაღწევს

ტრესტის

მმართველის კაბინეტში, ის არის სარეკომენდაციო ბარათი უნდა გადასცეს, მაგრამ
ერთი მმართველის მაგივრად უკვე სხვა ზის სკამზე და ეს რამდენჯერმე
მეორდება. მართველთა ამ ცვლით იქმნება განახლების ილუზია. მაგრამ
სინამდვილეში არაფერი ხდება, უბრალოდ, ერთ ბიუროკრატს მეორე ცვლის...
ბოლოს მიხაკო, როგორც იქნა, ტრესტის მმართველს გადასცემს სარეკომენდაციო
ბარათს, ის წაიკითხავს და სიცილს იწყებს. მას აჰყვებიან ოთახში მყოფი მიხაკო
და მისი ცოლი და სხვა ბედის მაძიებელნი. მმართველი თავს აწევს, ვხედავთ
მუშას, “მაგიდა-ტრესტში” რომ იყო, ის აქაც დასჭექს და დაიფრენს ბიუროკრატებს
თავისი

კაბინეტიდან.

ისინიც

გარბიან

და

ტრესტის

კედლებზე

მათი

აჩრდილებიღა რჩება. იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ყველა ისინი გაზეთში გაწერეს,
ეს ჩრდილები კი მათი კარიკატურებია.
ფილმი თითქოს ოპტიმისტური ფინალით მთავრდება. სინამდვილეში
ასეთი დასასრული ავტორის აშკარა ირონიაა, რადგან ბიუროკრატიზმი რომ
კომუნისტური რეჟიმის დამახასიათებელი მოვლენაა, ეს კოტე მიქაბერიძემ
კარგად იცოდა.
რეალობა ფილმში საკმაოდ პირობითად და დეფორმირებულად არის
ნაჩვენები, ხოლო მოქმედება მიმდინარეობს უმეტესწილად დახშულ სივრცეში,
ანუ პავილიონებში, რომლებიც სავსეა საწყის ფორმადაკარგული საგნებითა და
გარკვეული სიმბოლური მნიშვნელობის მქონე ნივთებით. ასეთივე დატვირთვა
აქვს

ადამიანთა

უჩვეულო

ტიპაჟებსაც.

გრიმიორთა

მიერ

საგანგებოდ

“რეტუშირებულნი”, ისინი ასევე გარკვეულ ნიშან-სიმბოლოებს წარმოადგენენ.
ფილმში პორტრეტთა მთელი გალერეაა: ავხორცის, ნუვორიშის, მლიქვნელის,
უსაქმურის, კარიერისტის, ბრიყვის _ ერთი სიტყვით, ბიუროკრატთა რიგებში
შემავალი ყველანაირი ტიპისა.
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“ჩემი ბებია” არის პირველი ქართული ფილმი, რომლის დადგმაში
მხატვრებს განუზომლად დიდი დამსახურება მიუძღვით. ირაკლი გამრეკელისა
და ვალერიან სიდამონ-ერისთავის მიერ შექმნილი ფილმის სახვითი მხარე
წარუშლელ შთაბეჭდილებას ახდენს, ძლიერ ეფექტურია, მაგრამ ის მხოლოდ
ემოციურ ზემოქმედებას არ იწვევს, მხატვრობა “ჩემს ბებიაში” დრამატურგიული
დატვირთვის მქონეა. არ შევცდებით, თუ ვიტყვით, რომ სცენარისტებთან კი არა,
სწორედ მხატვრებთან თანამშრომლობით შეიქმნა ფილმის დრამატურგიული
საფუძველი, ხოლო რეჟისორთან და ოპერატორთან ერთად ფილმის სახვითი
გააზრების ხასიათი მხატვრის დამსახურებაა.
აღსანიშნავია ფილმის ტემპო-რიტმი. სურათის პირველ ნაწილში ის
ნაკლებად დინამიურია, მეორე ნაწილში _ უფრო დინამიური, მაგრამ თუ
დავუკვირდებით, ვნახავთ, რომ ორივე ნაწილს ერთგვარი არითმიულობა
ახასიათებს. მთელი რიგი ეპიზოდები ისეა აგებული, რომ ხდება ერთი
მდგომარეობიდან მეორეში უეცარი გადასვლა, კონტრასტს რომ ქმნის; ეს ხშირად
მოქმედების განვითარების შინაგანი ლოგიკით არის ნაკარნახევი და სუმბურული
სიზმრის ალოგიკურობას გვაგონებს. ამის მაგალითები უხვად არის ფილმში,
განსაკუთრებით “მაგიდა-ტრესტის” ეპიზოდში.
სამსახიობო შესრულების თაობაზე ნაწილობრივ ითქვა, როცა სოციალურ
ტიპთა

პორტრეტებს

თაყაიშვილის

მიერ

შევეხეთ.

საგანგებოდ

განსახიერებული

უნდა

მიხაკო

გამოვყოთ

ალექსანდრე

საქმიაშვილის

გროტესკის

ელემენტებით გაჯერებული კომიკური კინოსახე.
საინტერესოა ის სახე-ნიღაბი, რაც ა.თაყაიშვილმა თავის პერსონაჟს
მოუძებნა:

გულგრილობისა

და

უტიფრობის

ერთგვარი

ნაზავი

იმდენად

უნივერსალური აღმოჩნდა, რომ მიესადაგა ყველა იმ სიტუაციას, რომელშიაც
მიხაკო აღმოჩნდა. ამას ემატება მისი გასაოცარი პლასტიურობა. მსახიობი არც
ერთ სიტუაციაში არ აჭარბებს, თამაშობს ბუნებრივად და ძალდაუტანებლად.
ალექსანდრე თაყაიშვილის პერსონაჟი არის უდავოდ პროფესიონალურად
შესრულებული,

ექსპრესიონისტული

ხასიათის

კინოგმირი,

რომელიც

ერთნაირად ასახიერებს დაუძლეველ და დაუმარცხებელ ბოროტებას.
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ფილმის აკრძალვის მიზეზი გახდა ქართული საბჭოთა კინოსათვის
უჩვეულო

მხატვრული

ფორმა,

თუმცა

ეს

საკითხიც

დასაზუსტებელია;

თავისთავად ავტორთა ფორმალისტური ძიებები მმართველი რეჟიმისათვის
საგანგაშო არ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ შედეგი ამ ძიებისა ნამდვილად საშიში
გამოვიდა;
კოტე მიქაბერიძემ ორი რამ შეუთავსა ერთმანეთს: ექსპრესიონიზმის
კანონების

მიხედვით

შექმნილი

დეფორმირებული

სამყარო

და

საბჭოთა

ბიუროკრატიის ქცევის სტერეოტიპი:
ექსპრესიონისტული

ესთეტიკის

თვალსაზრისით

რამდენადაც

კანონიკურია ფილმის სახვითი გააზრება, _ განსაკუთრებით ეს ეხება “მაგიდატრესტის” ეპიზოდს, _ იმდენად ტიპურია ამ ეპიზოდსა და მთელს ფილმში
საბჭოთა ბიუროკრატიის ქცევა და ეს მიუხედავად მთელი ექსპრესიონისტული
პირობითობისა: ეკრანზე ცხადად გამოჩნდა ის საშინელი დამანგრეველი ძალა,
რომელთან შედარებითაც დოქტორ კალიგარის ბოროტმოქმედებანი უვნებელ
ოინბაზობად გამოიყურება...
ცენზურამ ეს დაინახა და ფილმიც აკრძალა. “ჩემი ბებიას” გადაღებიდან
ერთი წლის შემდეგ გამოქვეყნდა “სახკინმრეწვისა” და ფილმის გამანადგურებელი
წერილი, რომელსაც მაყურებელი უნდა გაერკვია იმაში, თუ რატომ არ გამოვიდა
“ჩემი ბებია” ეკრანზე.
ზემოხსენებული წერილის სათაური იყო “საჭიროა რეკონსტრუქცია
კინომრეწველობაშიც”. მას სამი ქვესათაურიც ჰქონდა: “სახკინმრეწვმა დღემდე
ვერ შექმნა პროლეტ-სცენარისტთა კადრები”, “ბებიამ იმსხვერპლა ფილმი _ “ჩემი
ბებია”,

“კინოსტუდია

კლასიკურად

უცხო

ელემენტების

საკრებულოა”.

შესაბამისად, წერილი რამდენიმე საკითხს ეხება. ჩვენთვის საინტერესოა ის,
რომელშიც ფილმზეა საუბარი:
“ჩემი ბებია”, უფრო სწორედ, შებრუნებული საკითხავია რეჟისორისადმი:
ვინ არის შენი “ბებია”, რომელმაც “ჩემი ბებია” დაგადგმევინა?
სანამ

ამ

კითხვაზე

უპასუხებდეთ,

ვიტყვი

შემდეგს:

“ჩემი

ბებია”

დაქანცული ტვინის ნაღიტინები ამბავია, “ვიწრო” მეგობრობაში თავშესაქცევი;
ერთი სიტყვით, მეგობრული შარჟი (შეიძლება მტრულიც) და არა სატირა-შარჟი
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ჩვენი ცხოვრების სინამდვილიდან. “ბებია” ნათლი-დედობის აღმოფხვრისათვის
სააგიტაციოდ დადგმული ფილმია, რომელიც სინამდვილეში რეაქციონური
შინაარსის გამოვიდა.
“ჩემი ბებია”-ს სცენარი დაიწერა სახკინმრეწვის მსახიობ კ.მიქაბერიძის
ხელით. დაიდგა კ.მიქაბერიძის მიერ და ასე ამგვარად “ჩემი ბებია”-ს პოლიტიკით,
მსახიობი – რეჟისორი და სცენარისტ მიქაბერიძის დადგმამ სახკინმრეწვს მიაყენა
50 000 მან ზარალი.
“ჩემი ბებია” იდეოლოგიურად ძალიან სუსტი სურათია. ეს გამოწვეულია
იმით, რომ სასცენარო ბიურო არ სდგას თავის დანიშნულების სიმაღლეზე.
სასცენარო ბიუროს რომ “ჩემი ბებია” კარგად წაეკითხა – სცენარის ტექნიკური და
იდეოლოგიური მხარე კარგად გადაესინჯა, მაშინ “ჩემი ბებია”-ც დაისვენებდა
ამდენი თავდასხმისაგან. ამავე დროს რეჟისორი მიქაბერიძე მის მსახიობებთან
ერთად გადარჩებოდა იმ ტანჯვა-ვაებას, რაც ამ სურათის დადგმაზე დახარჯეს და
სახკინმრეწვის სალაროც 50 ათას მანეთს არ იზარალებდა. აქვე უნდა აღინიშნოს,
რომ სურათი მხატვრულად კარგად არის გაკეთებული, რეჟისორული ხერხები
ახალია, რაც სრულიად ვერ იხსნის სურათს რეაქციონური შინაარსის სიუხვეს”.
ბევრისმთქმელია ეს წერილი: მისი მეშვეობით დასტურდება, რომ ორ სხვა
თანაავტორს რეალურ სცენართან და მის ეკრანულ ხორცშესხმასთან საერთო
არაფერი ჰქონდა და რომ მართალი იყო გ.მდივანი, როცა ფილმთან დაკავშირებით
თავისი სრული გაურკვევლობა აღიარა.
ყურადღებას იქცევს ფილმის კრიტიკულად შემფასებელთა ცინიკური
გულახდილობა, რომ სურათი “მხატვრულად კარგად არის გაკეთებული”, _
რადგან მხატვრული წარმატება ნიშნავს ფილმის ყველა კომპონენტის, მათ შორის,
იდეოლოგიური საფუძვლის მაღალპროფესიულ დონეზე გააზრებას. ეს ნიშნავს,
რომ

დასახული

მიზანი

მიღწეულად

უნდა

ჩაითვალოს,

რომ

არა

ღირებულებებისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება, რომელმაც განსაზღვრა
ის, რომ რაც რეჟისორს ბიუროკრატიის მხილებად მიაჩნდა და მისთვის სათანადო
მხატვრული ფორმაც მოიფიქრა, ის ცენზურისათვის “რეაქციონური შინაარსისა”
აღმოჩნდა... თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ამის თაობაზე წერილის ავტორი თუ
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ავტორები დაწვრილებით არ ლაპარაკობენ, არ გვიმხელენ, რაში მდგომარეობს
რეაქციულობა და ზოგადი განცხადებით იფარგლებიან.
წერილის

შემდეგ

ნაწილში

მოცემულია

სათანადო

სტრუქტურების

კრიტიკა, რადგან მათ არაფერი იღონეს, რომ არ გადაეღოთ ისეთი ფილმი,
როგორიც “ჩემი ბებია” იყო: “სამხატვრო საბჭო და ხელოვნების მთავარი
მმართველობა არსად ჩანს.
საკითხავია: რას აკეთებს ხელოვნების მთავარი მმართველობა, მარტო ის
ხომ არ კმარა, რომ სახკინმრეწვში არსებობს სასცენარო ბიურო, სასცენარო
კოლეგია,

სამხატვრო

საბჭო?

ხაზგასმით

უნდა

აღინიშნოს,

რომ

ზემოთ

აღნიშნული ორგანოები არავითარ მუშაობას არ აწარმოებენ, თუ არ მივიღებთ
მხედველობაში სასცენარო ბიუროს, რომლის მუშაობას აუარებელი ნაკლი ახლავს
თან”.
წერილის

ავტორები,

როგორც

ხედავთ,

არ

არიან

ჩამოთვლილი

სტრუქტურების მუშაობით კმაყოფილნი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ეს
სტრუქტურა საკმაო გავლენას ახდენდა შემოქმედებით პროცესზე. მათ მუშაობაში
ცენზურის ფუნქცია იგულისხმებოდა და ის არ შეასრულეს. ამიტომ წერილის
შემდეგ მონაკვეთში იმ ზომების გატარებაზეა ლაპარაკი, რომელსაც აღარ უნდა
დაეშვა “ჩემი ბებიას” ხასიათის მქონე ფილმის გადაღება: “ნუთუ დრო არ არის
სცენარის მიღების წესი გამოიცვალოს და სასცენარო ბიუროს განხილვის შემდეგ
ის გადავიდეს ფართე მასების სამსჯავროში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული
მოსალოდნელი “ჩავარდნები”?..124
ამრიგად, ავტორთა აზრით, სცენარის ვარგისიანობა “მშრომელ მასებს”
უნდა გადაეწყვიტათ და ეს ჩანაფიქრი რომ განხორციელებულიყო, კომუნისტური
ცენზურა “მასების” სახელით ნებისმიერ სცენარს დაბლოკავდა.
საყურადღებო ფაქტია: ამ მრავალი ქვესათაურის მქონე წერილს “მსუბუქი
კავალერიის ჯგუფი” აწერს ხელს, ანუ კონტროლის ის სტრუქტურა, რომელსაც
თავდაპირველი ჩანაფიქრით ეს ფილმი უნდა მიძღვნოდა...

124

ix. “msubuqi kavaleris jgufi”, “saWiroa rekonstruqcia kinomrewvelobaSic”, gazeTi “axalgazrda komunisti”,
1930 wlis 5 marti
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დასკვნა
უხმო პერიოდის ქართულ კინოში მიმდინარე შემოქმედებითი პროცესების
თავისებურებათა შესწავლით ცხადი გახდა, რომ ეროვნული კინოს განვითარების
გზაზე უმთავრეს დაბრკოლებას იდეოლოგიური ცენზურა წარმოადგენდა.
ამ ნაშრომში მოხმობილი მაგალითებიდან კარგად ჩანს ხელოვნების
ნაწარმოების შეფასებისას გამოვლენილი სხვადასხვაგვარი დამოკიდებულებები
და

მიდგომები,

საზოგადოებისათვის

დამახასიათებელი

შემოქმედებითი

პროცესის თანამდევი მნიშვნელოვანი მოვლენა _ აზრთა სხვადასხვაობა და
მასთან დაკავშირებული ჭეშმარიტების ძიების საყოველთაოდ აღიარებული
ფორმა, კამათი...
შემოქმედისა და შემოქმედების კრიტიკის თავისუფლების მნიშვნელობის
თაობაზე, კარგად უწყოდნენ ქართველ ხელოვანთა წრეებში. ამ თვალსაზრისით
უაღრესად ყურადსაღებია ქართველი მხატვრის დავით კაკაბაძის მოსაზრება:
“ადამიანის სიდიადე იმაში ისახება, რომ ის აზროვნებით ამართლებს თავის
ცხოვრებას და ამიტომაც კაცობრიობის ისტორიაში ის პირები, რომელთა შრომა
ჩვენი ცხოვრების გამართლებაა, ჩვენთვის დაუვიწყარი ხდებიან. გავიხსენოთ
უდიდესი პიროვნებები _ რელიგიის მოძღვარნი, ხელოვნების დამთავრებული
ფორმის

ამასრულებელნი,

მეცნიერების

მონაპოვართა

დამამთავრებელნი.

ჩვენთვის ეს პირები დაუვიწყარია, რადგან ისინი ამართლებენ ადამიანის
ცხოვრებას.

ადამიანის

ცხოვრების

გამართლება

გამოიხატება

ჩვენ

მიერ

სხვადასხვა სახით ბუნების შეგნებაში, ხოლო ბუნების შეცნობისათვის ადამიანი
ხმარობს სამ საშუალებას – რელიგიას, ხელოვნებას და მეცნიერებას.125
ამ შეხედულებას ბევრი იზიარებდა, ოღონდ გასათვალისწინებელია ისიც,
რომ დავით კაკაბაძემ თავისი მოსაზრება პარიზში _ თავისუფალი სამყაროს
კულტურული ცხოვრების დედაქალაქში _ გამოთქვა და იქვე დასტამბა კიდეც. ამ
ქალაქში აზრისა და სიტყვის თავისუფლება ცხოვრების წესს წარმოადგენდა,
ამიტომ, ბუნებრივად იყო შესაძლებელი აზროვნებით ცხოვრების გამართლებაც
და ხელოვნებასაც ძალუძდა განემტკიცებინა ცხოვრების აზრი.
125

ix. daviT kakabaZe “xelovneba da sivrce”, gamomcemloba “nakaduli”, Tbilisi, 1983w. gv. 47-48
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საქართველოში სულ სხვა რეალობა გახლდათ. უხმო კინოს არსებობის
მანძილზე ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებელი და დემოკრატიული მხოლოდ ორი
წელი და ცხრა თვე იყო. დროის დანარჩენ მონაკვეთში ის რუსეთის ორივე
იმპერიის _ მონარქისტულისა და კომუნისტურის _ კოლონიას წარმოადგენდა.
რუსეთის

ამ

ორივე

სოციალურ-პოლიტიკურ

სისტემას

სათანადო

რეგლამენტაციები ახასიათებდა. ქართველთა ისტორიული ყოფის თავისებურება
აბრკოლებდა

ჩვენში

კინემატოგრაფის

ნორმალურ

განვითარებას;

რიგი

შეზღუდვებისა და აკრძალვების გამო, კინო სრულად ვერ ასახავდა გარემომცველ
რეალობას და, შესაბამისად, ვერ შევძლებდით ვერც კინემატოგრაფის ბუნების
კვლევას (ესოდენ ინტენსიურად მიმდინარეს 10-იან, 20-იან წლებში), ვინაიდან
“კინემატოგრაფის ბუნების გამოკვლევა, პირველ რიგში, თვით საზოგადოებრივი
პრინციპების _ მატერიალურის და სულიერის _ მსვლელობაზე დაყრდნობას
ნიშნავს”.126
ქართველ კინემატოგრაფისტებს ამის გაკეთება ზემოხსენებული მიზეზების
გამო

მხოლოდ

ფრაგმენტულად

შეეძლოთ

ანუ

ერთმანეთთან

მჭიდროდ

დაკავშირებული საკითხების, როგორიცაა საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესები
და მათი ხედვა კინემატოგრაფში მისი ასახვის გზების ძიებისას ყოვლისმომცველი
ვერ იქნებოდა, რადგან შემოქმედებითი აზრისა და ინტერესის

დიაპაზონი

იზღუდებოდა და ზღუდავდა შემოქმედის თავისუფალ ნებასა და სილაღეს. და,
ბუნებრივია, კინოპროცესს ეს კვალი ემჩნეოდა. ეს, ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესი
იყო, გამონაკლისს კი, იმ შემთხვევაში ჰქონდა ადგილი, როცა ქართველი
კინემატოგრაფისტი მეტ-ნაკლებად შემოქმედებით თავისუფლებას მოიპოვებდა;
ასე მოხდა XX საუკუნის 10-იან წლებში და ქართულმა კინომ შეძლო ჩვენს
საზოგადოებაში არსებული ორი ურთიერთდაპირისპირებული ტენდენციის _
ეროვნულისა და სოციალურის _ ერთად, ერთ კონტექსტში ასახვა. ამით
ქართულმა კინომ ქართულ საზოგადოებას პრობლემათა ერთიანი ხედვის
მაგალითი მისცა, _ ვგულისხმობ ვასილ ამაშუკელის დოკუმენტურ სურათებსა და
ალექსანდრე წუწუნავას ადრეულ სახიობით ფილმებს.

126

ix. Евг. Веицман «Очерки философии кино», Москва, «Искусство», 1978г. gv.8
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1921 წლიდან საქართველოში დამკვიდრებული კოლონიურ-კომუნისტური
რეჟიმი ასეთი ხასიათის მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოვლენას აღარ დაუშვებს.
ამასთან, ისიც უნდა ითქვას, რომ 20-იან წლებში ოდნავ მეტი შემოქმედებითი
თავისუფლება იყო, ვიდრე, მაგალითად, 30-40-იან წლებში, მაგრამ სწორედ ამ
ათწლეულში იწყება მმართველი რეჟიმის მიერ ცენზურის განსხვავებული
ფორმების გამოყენება.
ასეთ

ფორმად

გვევლინება

ახალი

შემოქმედებითი

ტრადიციის

დამკვიდრება, რომელიც განაპირობა იმთავითვე განსაზღვრულმა განწყობამ
ცალკეული თემებისადმი. ასე, მაგალითად: ივანე პერესტიანის სახიობითი
ფილმის “არსენა ჯორჯიაშვილის” (1921 წ.) გადაღებისას ავტორები დაეყრდნენ
რევოლუციისა

და

რევოლუციონერების

მიმართ

მემარცხენე

ორიენტაციის

საზოგადოებაში არსებულ რომანტიკულ ხედვას. ამან გამოიწვია რეალურ
ფაქტებზე დაფუძნებული ამბის ისეთი ინტერპრეტაცია, რომ მივიღეთ მუშატერორისტის ცხოვრების ჰეროიზებულად და რომანტიკულად ამსახავი ფილმი.
კიდევ უფრო რომანტიზებული და ყალბი ოპტიმიზმით გაჯერებულია იმავე
ი.პერესტიანის სურათი “წითელი ეშმაკუნები” (1923 წ.). აქ სინამდვილის
გაყალბებამ (რუსეთის სამოქალაქო ომის ამბები) ყველა ზღვარს გადააჭარბა.
ფილმში კიდევ უფრო გამძაფრდა პ.ბლიახინის მოთხრობის ზღაპრული ხასიათი.
ეს ტენდენცია გაგრძელდა “წითელი ეშმაკუნების” გაგრძელებაში, 1926
გადაღებულ სურათებში “სავურ-მოგილა”, “ილან-დილი”, “თავადის ასული
შირვანელის

დანაშაული

და

სასჯელი”.

მთელი

ეს

სერია

მხატვრული

თვალსაზრისით უაღრესად სუსტია, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ საქმე გვაქვს
არსებითად პირველ ცდასთან, მოძებნილიყო სათანადო მიზანდასახულება და
ფორმა რუსეთის რევოლუციებისა და სამოქალაქო ომის თემაზე გადაღებული
ფილმებისათვის. ამიტომ პერსონაჟების რომანტიზებისა და ჰეროიზების ეს
პრიმიტიული

მცდელობები,

გარკვეული

შემოქმედებითი

ამავე

დროს,

არის

ტრადიციისა,

თავისებური
რომელიც

დასაწყისიც
გულისხმობს

ზემოხსენებულ თემებზე შექმნილი ფილმების უკიდურესად ტენდენციურ
ხასიათს,

მოვლენებისა

და

ისტორიული

პერსონაჟების

გაყალბებულად

წარმოჩენას, მითუმეტეს თუ ეს მოგონილ ამბებს და გმირებს შეეხება.
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ასეთი პოზიცია გამორიცხავდა რაიმე ფორმით სიმართლის ასახვას.
რევოლუციისა და რევოლუციონერთა განდიდების (განდიდებისა და
გაგმირების) მცდელობა მალე იდეოლოგიურ დოგმად იქცა, რამაც ისტორიის
გაყალბება ტრადიციად აქცია.
ანალოგიური მოვლენები სსრკ-ს სხვა კინოსტუდიებშიც განვითარდა;
ზოგიერთ მათგანში სურათების მხატვრული დონე ბევრად მაღალი იყო, მაგრამ
ტენდენცია უცვლელი გახლდათ. მოგვიანებით ზემოხსენებული ტრადიციით
შექმნილი ფილმების განსასაზღვრად დაამკვიდრეს ტერმინი “ისტორიულრევოლუციური” ფილმი და მას ცალკე ჟანრად განიხილავდნენ. ამ, ასე ვთქვათ,
“ჟანრის” თავისებურებების ანალიზი გვარწმუნებს: “ისტორიულ-რევოლუციური
ჟანრის” სურათები რაიმე განსაკუთრებულ მოვლენას არ წარმოადგენს; რუსეთის
ორივე რევოლუციისა და სამოქალაქო ომის თემაზე შექმნილი ფილმები
მთლიანად თავსდებიან “ისტორიული ფილმის” ჟანრულ ჩარჩოებში. ამ ჟანრიდან
მათი გამოცალკავება მომდინარეობს მმართველი რეჟიმის ინტერესებიდან და
გულისხმობს ისტორიული ფაქტების გაყალბების შედეგად მიღებულ ისეთ
კინონაწარმოებს, რომელიც კომუნისტური პარტიისათვის მისი არსებობის ამა თუ
იმ ეტაპზე სასურველი იყო.
ასეთი

შემოქმედებითი

ტრადიციის

დამკვიდრება

თავისთავად

წარმოადგენდა ცენზურას.
20-იანი წლების ქართულ კინოში არის შემოქმედებითი ტრადიციის
თავისებურ ცენზურად ქცევის სხვა მაგალითი, რომელიც ზემოხსენებულისაგან
იმით განსხვავდება, რომ ის მხოლოდ ჩვენში იქნა დამკვიდრებული.
ჯერ განათლების სახალხო კომისარიატის კინოსტუდიაში, ხოლო შემდეგ
“სახკინმრეწვში” მოღვაწე რეჟისორთა

ცნობილმა

სამეულმა, ი.პერესტიანი,

ვ.ბარსკი, ა.ბეკ-ნაზაროვი, ქართული კლასიკური ლიტერატურის ნიმუშების, _
კერძოდ, ა.ყაზბეგის “მოძღვარი” და “მამის მკვლელი”, დ.ჭონქაძის “სურამის
ციხე”, გ.წერეთლის “პირველი ნაბიჯი”, ე.ნინოშვილის “ჩვენი ქვეყნის რაინდი”, _
კინოილუსტრაციების შექმნისას მაქსიმალურად მოიხმეს და ქართულ კინოში
დაამკვიდრეს რევოლუციამდელი რუსული კინოს შემოქმედებითი ტრადიციები,
ანუ ის თემატურ-ჟანრულ-სტილისტური კანონები, რომელთა გამოყენებითაც
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იქმნებოდა რევოლუციამდელი რუსული ფილმები და ამიტომ ქართული
კლასიკური

ლიტერატურული

ნაწარმოებების

მიხედვით

გადაღებული

კინოილუსტრაციები სენტიმენტალური მელოდრამის თარგზე გამოჭრეს, ამას კი
შეეწირა

ყველაფერი

ღირებული,

რაც

ლიტერატურულ

პირველწყაროს

ახასიათებდა: სოციალური აქტუალობა, ფსიქოლოგიზმი, პერსონაჟთა ხასიათების
დამუშავებისა და განვითარების მეთოდი, სოციალური და ფსიქოლოგიური
მოტივაციის

არსებობა

მათ

ქმედებებში,

ეროვნული

კოლორიტი,

ყოფის

რეალისტური ასახვა, მოთხრობილი ამბის დამაჯერებლობა და განზოგადების
უნარი, _ ერთი სიტყვით, დაიკარგა ყველაფერი, რაც ქართული ლიტერატურიდან
ქართულ კინემატოგრაფიაში უნდა შესულიყო. სამაგიეროდ, დამკვიდრდა ის, რაც
თავად

რუსულ

კინოში

უკვე

უარყვეს,

_

იქ

მკვიდრდებოდა

ახალი

შემოქმედებითი მიმართულებები, რაც დღეს “რუსული ავანგარდის” სახელით
არის ცნობილი. ამ დროს ჩვენ თავს გვახვევდნენ იმას, რაც რუსული კინოსათვის
განვლილი ეტაპი იყო.
ი.პერესტიანი, ვ.ბარსკი და ა.ბეკ-ნაზაროვი ასეთ შემოქმედებით გზას
ადგნენ იმიტომ, რომ განიცდიდნენ ძველი რუსული კინოს ესთეტიკის გავლენას
და მას შემდეგ, რაც საქართველოში მათი სარეჟისორო დებიუტი შედგა.
წინანდელი იდეალებისა და შემოქმედებითი პრინციპების ერთგული დარჩნენ.
თავის მოგონებებში ამას აღიარებს ა.ბეკ-ნაზაროვი, როცა ნატო ვაჩნაძესთან
მუშაობის თაობაზე წერდა: “შევუდექით თუ არა მომდევნო ეპიზოდის გადაღებას,
მე ყოველთვის ერთსა და იმავეს ვეკითხებოდი საკუთარ თავს: როგორ
გადაწყვეტდა ამას ბაუერი? მესმოდა, რომ პროფესიულ რეჟისორულ ცოდნას ასე
სწრაფად ვერ შევიძენდი. მის მსგავსად (ე.ი. ბაუერის. პ.ი.) ვიღებდი მე ნატო
ვაჩნაძის რაკურსებს და ვირჩევდი უფრო მომგებიანს. მის (ბაუერის. პ.ი.)
მსგავსად,

მე

ვისწრაფოდი

გამერკვია

გამომსახველი

ჟესტი,

მსახიობის

გამომსახველი პოზა. პირველ გადაღებაზე შემოვიფარგლე მითითებებით: წარბები
შეყარეთ, ფართოდ გაახილეთ თვალები”.127

ix. А.Бек-Назаров “Записки актера и кинорежиссера”, Москва, издательство “Искусство”, 1965 г.
gv. 111
127
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ცხადია, ასეთი შემოქმედებითი “აზროვნება” და მსახიობთან მუშაობის ეს
“მეთოდი” (თუკი ამას შეიძლება აზროვნება და მეთოდი ვუწოდოთ), დიდ შედეგს
ვერ მოიტანდა. ქართული კინოს განვითარებას სხვა ორიენტაცია სჭირდებოდა და
არა ის, როგორ გაიაზრებდა ევროპული კინოს თეორიისა და პრაქტიკის
მონაპოვარს ბაუერი რუსეთში და როგორ გამოიყენებდა ამას ქართულ კინოში
მისი შემოქმედების მიმბაძველი, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ ზემოხსენებული
მიზეზების “წყალობით” ქართულ კინოში ტრადიციად დამკვიდრდა ძველი
რუსული კინოს ესთეტიკა, რომელმაც თავისებური ცენზურის როლი შეასრულა
20-იანი წლების პირველი ნახევრის ქართულ კინოში, რადგან სხვა პრინციპებისა
და ესთეტიკის დამკვიდრებას შეუშალა ხელი.
ამრიგად, ორ შემოქმედებით ტრადიციად დამკვიდრებული მოვლენა იქცა
ცენზურად და ბევრად განსაზღვრა ქართული კინოს განვითარების სპეციფიკა.
ათწლეულის პირველ ნახევარში, ზემოხსენებულის გარდა, დაფიქსირდა
იდეოლოგიური ცენზურის კიდევ ორი

მაგალითი; პირველი მმართველი

კომუნისტური რეჟიმის ანტირელიგიური პოლიტიკის შედეგია _ სახიობითი
ფილმი “მოძღვარი” ე.წ. საკავშირო ეკრანზე არ გაუშვეს იმიტომ, რომ მთავარი
გმირი, შალვა დადიანის მიერ შექმნილი პერსონაჟი, მღვდელი იყო. კომუნისტური
იდეოლოგია

დასაშვებად

მიიჩნევდა

სასულიერო

პირების

უარყოფით

კონტექსტში წარმოჩენას, და განიხილავდა მათ, როგორც რეაქციული ძალის
წარმომადგენლებს.

ამავე

კონტექსტის

ნაწილი

იყო

ღვთისმსახურების

გაშარჟებულად ჩვენება (გავიხსენოთ სერგეი ეიზენშტეინის სპექტაკლი “ბრძენი”
(ოსტროვსკის პიესის “ზოგჯერ ბრძენიც შეცდება” მოტივებზე) _ წარმოდგენის
მსვლელობისას სცენაზე ჩამოკიდებულ ეკრანზე უჩვენეს ანტირელიგიური
მოკლემეტრაჟიანი ფილმი “გლუმოვის დღიური”, რომელშიაც მღვდელი, რაბინი
და მოლა სულელურად იქცეოდნენ; ამ ფონზე გაისმოდა დევიზი: “რელიგია
ხალხის ოპიუმია!”.
ამ და ამაზე ბევრად ნაკლები ნიჭიერებით გაკეთებული ანტირელიგიური
ფილმების შემდეგ გამოჩნდა სურათი, რომელშიც ვხედავთ უაღრესად ზნემაღალ,
სხვაზე მზრუნველ და უდანაშაულოდ დასჯილ მღვდელს. ამიტომ ფილმის
საკავშირო ეკრანზე არგაშვება ბუნებრივი იყო. მაგრამ ის გადიოდა საქართველოს
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ეკრანებზე, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 20-იანი წლების პირველ ნახევარში ჩვენში
ცენზურა არც თუ ისე მკაცრი იყო...
მეორე მაგალითი
ხასიათისაა

და

იდეოლოგიური

ძალიან

წააგავს

ცენზურისა

გაუგებრობაზე

ერთობ კურიოზული
აგებული

კომედიის

დრამატურგიულ საფუძველს...
1923 წელს ი.პერესტიანმა განახორციელა გიორგი წერეთლის “პირველი
ნაბიჯი”-ს კინოილუსტრაცია. ეკრანებზე “სამი სიცოცხლის” სახელწოდებით
გამოსულ სურათში, იყო ერთი ისეთი პერსონაჟი, რომელიც ლიტერატურულ
პირველწყაროში სულაც არ ფიგურირებდა. ეს გახლდათ რეჟისორის ასისტენტის,
შაქრო ბერიშვილის მიერ შექმნილი ებრაელი მაკლერის მეირას კინოსახე,
აღმოცენებული
საფუძველზე

და

ქართულ-ებრაული
გამსჭვალული

მრავალსაუკუნოვანი

ებრაელებისადმი

ურთიერთობის

ჩვენში

ტრადიციულად

არსებული დამოკიდებულებით, პატივისცემითა და თანაგრძნობით. აი, ამ
პერსონაჟისადმი
შემოიტანა)

(რომელმაც ფილმში

ებრაული

წარმოშობის

ასე საჭირო
რუსმა

კომიზმის ელემენტები

პარტიულმა

ფუნქციონერებმა

გამოამჟღავნეს უკიდურესად უარყოფითი დამოკიდებულება და საკავშირო
ეკრანზე ფილმის აკრძალვასაც მიაღწიეს. მათ მიაჩნდათ, რომ მეირა მაკლერის
კინოგმირი მიზნად ისახავდა ებრაელი წვრილი მოვაჭრის გაშარჟებას. ცხადია, ეს
ასე არ იყო, მაგრამ რუს ებრაელებს, რომელნიც რუსეთის მონარქისტულ
იმპერიაში

ჩაგვრასა

და

შეურაცხყოფას

მიჩვეულნი

იყვნენ,

ყველგან

ანტისემიტიზმი ელანდებოდათ. ახლა, რაკი რუსეთის კომუნისტური იმპერიის
შემქმნელები

თავად

ანტისემიტიზმის

იყვნენ

ყოველგვარი

და

გააჩნდათ

გამოვლენა

ძალაუფლება,

აღმოეფხვრათ

და

ცდილობდნენ
ამას

ისეთი

გულმოდგინებით აკეთებდნენ, რომ აკრძალეს “სამი სიცოცხლე”, თუმცა იქ
ანტისემიტიზმის ნასახიც არ იყო.
ა.ლუნაჩარსკის ჩარევამ სურათი აკრძალვისაგან იხსნა... მაგრამ, როგორც
მისი წერილიდან ჩანს, ის შეძლებისდაგვარად თავს არიდებს ფილმის საკავშირო
ეკრანზე არგაშვების მიზეზების წარმოჩენას, თუმცა მიზეზი ისედაც ნათელია:
ებრაელთა ეროვნული თავმოყვარეობის დაცვის მცდელობა. გამოხდება ხანი და
დიდი

რეპრესიების

შემდეგ

ებრაელები

კომუნისტურ

პარტიაში

წამყვან
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პოზიციებს საბოლოოდ დაკარგავენ. სამაგიეროდ, 30-იანი წლებიდან დაიწყება
რუსული ეთნოსის განდიდების პროცესი და ცენზურა აკრძალავს რუსების
ყოველგვარ კრიტიკას...
ამრიგად, ანტირელიგიურობა და მმართველი რეჟიმის წევრთა უმეტესობის
ეთნიკური ინტერესების დაცვა ჩამოყალიბდა იმ ტრადიციად, რომელსაც საბჭოთა
კინოში ცენზურის ფუნქცია მიენიჭა...
შემოქმედებითი პრინციპების, როგორც ცენზურის, გამოყენება 20-იანი
წლების

მეორე

კომუნისტური
ცდილობდა

ნახევრიდან
რეჟიმის

რა,

ეს

იწყება

სახელოვნო

დარგები

და
და

დაკავშირებულია
სალიტერატურო

საბოლოოდ

ექცია

თავისი

მმართველი

პოლიტიკასთან.
იდეოლოგიის

გამტარებლად, რეჟიმი ძალისხმევას არ იშურებდა შემოქმედებითი პოლიტიკის
შესაცვლელად. ოღონდ, დროის იმ მონაკვეთში, პირდაპირი ზემოქმედება
მიზანშეწონილად

არ

იყო

მიჩნეული

და

მიმართეს

არაპირდაპირ

გზას:

აამოქმედეს მემარცხენე ორგანიზაციები. მათ უნდა ებრძოლათ შემოქმედებითი
თავისუფლების

იოტისოდენა

გამოვლენასთანაც

კი,

აღმოეფხვრათ

საზღვარგარეთის ე.წ. “ბურჟუაზიული კინოკულტურის” გავლენა... ამასთან,
კულტურაზე განხორციელებული ეს ზეწოლა უნდა წარმოჩენილიყო, როგორც
სსრკ-ში არსებულ ლიტერატურულ და სახელოვნებო ორგანიზაციებში მიმდინარე
შემოქმედებითი ძიებების პროცესი და არა როგორც რეჟიმის იდეოლოგიური
სამსახურების მოქმედების შედეგი.
ამ მიზნით 1928 წელს, ჟურნალ “მემარცხენეობის” მე-2 ნომერში, დაიბეჭდა
ქართველ მემარცხენეთა (მათი უმეტესობა კინემატოგრაფისტი იყო!) საპროგრამო
წერილები, რომელთა შორის გამოირჩევა მათი ლიდერის, სერგეი ტრეტიაკოვის
წერილი “მტერს ნუ დაეხმარებით”. მტრისადმი დახმარებაში იგულისხმებოდა
სახიობითი
რომელსაც

კინოს

ტრადიციულ

მაყურებელი

გადაჰყავდა

ჟანრულ-თემატური
ოცნების

მრავალფეროვნება,

სამყაროში...

ს.ტრეტიაკოვმა

განსაკუთრებული რისხვა დაატეხა ეროტიკას და პორნოგრაფიას კინოში. ერთი
შეხედვით ეს კომუნისტურ-პურიტანული მორალის გამოხატულება იყო, მაგრამ,
სინამდვილეში, აღნიშნული აკრძალვა მიმართული გახლდათ იქითკენ, რომ
მიუღებელი რეალობიდან გაქცევის მოსურნე “საბჭოთა მაყურებელს” თუნდაც
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საათნახევრის განმავლობაში კინოშიც ვერ ეპოვა თავშესაფარი და კომუნისტური
პროპაგანდის ტყვეობაში დარჩენილიყო...
აქედან მოდის ქართულ საბჭოთა კინოში კინოეროტიკის დაგმობა და
დესექსუალიზებული ქალის დამკვიდრება.
მეორე შემოქმედებითი პრინციპი, რომელსაც ს.ტრეტიაკოვი ქართველი
მემარცხენეების მეშვეობით ამკვიდრებდა, გახლდათ ფაქტის, დოკუმენტისათვის
პრიორიტეტის მინიჭება. ამ შემთხვევაში იქმნებოდა ილუზია, რომ საქმე გვქონდა
ცხოვრებისეული რეალობის ასახვის დაუძლეველ სურვილთან. მაგრამ, როგორც
გამოირკვა, ს.ტრეტიაკოვი და მისი თანამოაზრეები სულაც არ გულისხმობდნენ
რეალიზმის

დამკვიდრებას

ქართულ

კინოში.

თუ

ვნახავთ

ამ

ახალი

შემოქმედებითი პრინციპით შექმნილ “სახკინმრეწვის” ფილმებს: ლეო ესაკიას
“ხოლტზე”, მიხეილ ჭიაურელის “საბა” და “ხაბარდა”, შაქრო ბერიშვილის “საკანი
¹79”, დავით რონდელის “უგუბზიარა”, ნათელი გახდება, თუ რას ნიშნავდა ახალი
შემოქმედებითი პრინციპები: ეს იყო ფილმის შექმნა წინასწარმოფიქრებული,
რეჟიმის

იდეოლოგიისათვის

მისაღები

სქემის

მიხედვით;

ამ

სქემიდან

გამომდინარე, დოკუმენტურობა არის ერთგვარი პირობითი სიტყვა, რომელიც
ნიშნავს არა ყოფის დოკუმენტალურ ხედვას, არამედ უაღრესად ტენდენციური
შინაარსის სახიობითი ფილმისათვის დოკუმენტურობის ელფერის მინიჭებას.
ამის მიღწევა ხდებოდა ან ფილმის სცენარის პუბლიცისტურ საფუძველზე
დაყრდნობით, ან კიდევ, სტილური მანიპულაციების გზით.
მიუხედავად ავტორთა ძალისხმევისა, ვერცერთი ზემოხსენებული სურათი
სქემატურობას ვერ გასცდა და სრულფასოვანი მხატვრულობა ვერ შეიძინა. მაგრამ
საინტერესოა სხვა რამ: რამდენადაც მემარცხენეები ებრძოდნენ სახიობით კინოს
და

მის

ტრადიციულ

თემატურ-ჟანრულ

მიმართულებებს,

იმდენად

მათ

ფილმებში თავი იჩინა სახიობითი კინოს პრინციპებმა, ჟანრული თვალსაზრისით
კი

_

სენტიმენტალური

მელოდრამის

ელემენტების

სიჭარბემ...

აქედან

გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სერგეი ტრეტიაკოვის მიერ ქართულ
კინოში

დანერგილი

შემოქმედებითი

პრინციპები,

წიაღსვლებისათვის

თავისი
არ

პირდაპირი

იყო

დანიშნულებით,

განკუთვნილი.

პირიქით,

თავისუფალი შემოქმედების ამკრძალავ ცენზურულ ფაქტორს წარმოადგენდა.
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უხმო

პერიოდის

ქართულ

კინოში

ცენზურის

მესამე

ფორმა

ღირებულებებისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება იყო. ეს გახლდათ
ცენზურის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტიანი სახეობა, რომელსაც შეეძლო, კრიტიკის
ქარცეცხლში გაეტარებინა ნებისმიერი ფილმი, მიუხედავად იმისა, რამდენად
ითვალისწინებდა სურათის ავტორი კომუნისტური იდეოლოგიის მოთხოვნებს.
საბჭოთა ცენზურის კიდევ ერთი დამახასიათებელი ნიშანია ცენზორის
როლის შემსრულებელი პირი, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო კინოსტუდიის
თანადირექტორი,

სამხატვრო

საბჭოს

წარმომადგენელი,

რედაქტორი,

ლიტერატურული ნაწილი, ადმინისტრატორი, კინოკრიტიკოსი ან ანონიმურ
კრიტიკოსთა ჯგუფი. ასეთი ცენზორი მოულოდნელად გამოჩნდებოდა, რასაც
მოჰყვებოდა ცენზურის მაკრატლის ამოქმედება ან სულაც სურათის თაროზე
შემოდება.
ალ.წუწუნავას ფილმს “ვინ არის დამნაშავე?” ცენზორად კინოსტუდიის
თანადირექტორი მოევლინა და სწორედ ის ამოჭრა ფილმიდან, რისკენაც
ზოგადად

საბჭოთა

კომუნისტური

და,

კონკრეტულად,

რეჟიმის იდეოლოგიის

ქართულ

გამტარებელი

კინოს

მოუწოდებდა

კულტურის მართვის

სახელმწიფო სტრუქტურები, მაგრამ საქმეც იმაში იყო, რომ საბჭოთა კავშირში
არსებობდა ორმაგი სახელოვნო პოლიტიკა. ერთი მაღალმხატვრულობისა და
ტექნიკური ნოვაციებისაკენ მოუწოდებდა კინემატოგრაფისტებს, მეორე კი იმაზე
ზრუნავდა, რომ რუსული კინოსტუდიების, მოსკოვისა და ლენინგრადის ანუ
“დიდი ძმის” შემოქმედებითი ძიების მასშტაბები რითიმე არ დაეჩრდილა ე.წ.
მოკავშირე რესპუბლიკების, “პატარა ძმების” ძიებებს და თუ ასეთი რამ
მოხდებოდა, ამ აღმატებულობის კვალი უნდა გამქრალიყო... ასე მოხდა “ვინ არი
დამნაშავე?”-ს შემთხვევაში და “სახკინმრეწვის” თანადირექტორმა მეტრაჟის
შემცირების

მიზეზით

თვალსაზრისით

ფილმიდან

საინტერესო

ამოჭრა

ეპიზოდები.

მხატვრული
ამოჭრა,

რათა

და

ტექნიკური

“სახკინმრეწვის”

შემოქმედებითი წარმატება თვალშისაცემი არ ყოფილიყო! _ სხვა ახსნა ამ
მოქმედებას არ აქვს!..
ასეთივე მიდგომის სხვა მაგალითები იძებნება კოტე მარჯანიშვილის
ფილმთან “ამოკი” დაკავშირებით. რეჟისორმა გარკვეული ცვლილებები შეიტანა
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ლიტერატურულ

პირველწყაროში,

გაამძაფრა

სოციალური

და

ზნეობრივი

პრობლემები, წარმოაჩინა და ვფიქრობ, ზედმეტადაც, კოლონიური ჩაგვრის,
უსამართლობის, უპასუხო სიყვარულის, იმპულსურ ქმედებათა სურათები... და
ყველაფერი ეს ახსნა, როგორც ამოკით გაშმაგების შედეგი...
ეს ყოველივე ქმნიდა შთაბეჭდილებას, რომ კოტე მარჯანიშვილის მიერ
სოციალური

კონფლიქტის

საგანგებოდ

აქცენტირებას

“სახკინმრეწვის”

ხელმძღვანელობა, აშკარა და ფარული ცენზორები უნდა დაეკმაყოფილებინა,
რადგან ფილმი აკმაყოფილებდა კონიუქტურის მოთხოვნას, მაგრამ კვლავ თავი
იჩინა განსხვავებულმა დამოკიდებულებამ ერთი და იმავე ღირებულებებისადმი.
ამიტომ

კინოსტუდიის

ცენზორებმა

საჭიროდ

მიიჩნიეს,

“ამოკი”

ისე

გადაემონტაჟებინათ, რომ სოციალურ-კლასობრივი კონფლიქტი კიდევ უფრო
მწვავედ ყოფილიყო ნაჩვენები. ამას მოჰყვა ფილმის მხატვრული მთლიანობის
დარღვევა, სურათი ლიტერატურულ პირველწყაროს კიდევ უფრო დაშორდა,
ხოლო მოთხრობილი ისტორია გაუგებარი გახდა. ეს უკვე აღარ იყო შტეფან
ცვაიგი და აღარც კოტე მარჯანიშვილი.
იყო თუ არა “ამოკი”-ს ცენზურირებასთან დაკავშირებით რაიმე დაფარული
მიზეზი, უცნობია. მაგრამ, რაც მოხდა, ისიც საკმარისია, რომ მომხდარში
ღირებულებებისადმი

განსხვავებული

დამოკიდებულების

ნიადაგზე

განხორციელებული ცენზურული მოქმედება დავინახოთ.
ალექსანდრე ყაზბეგის მოთხრობის “ელისო” ეკრანიზება განახორციელა
ნიკოლოზ შენგელაიამ მემარცხენეთა შემოქმედებით პრინციპზე დაყრდნობით.,
ვგულისხმობ ფაქტის, დოკუმენტისათვის პრიორიტეტის მინიჭებას. რეჟისორს ეს
პრინციპები

ზედაპირულად

დაუპირისპირებია
სიღრმისეულად

არ

აღუქვამს

დოკუმენტურობა
გაიაზრა

რა

_

სახიობითი

ყველაფერი,

მას

მექანიკურად

კინოსათვის,

თავისი

ფილმი

არ

პირიქით,
მიუსადაგა

ლიტერატურული პირველწყაროს თავისეულ ინტერპრეტაციას.
ნ.შენგელაია ფილმს იწყებს ორი საარქივო დოკუმენტის ჩვენებით, ჩეჩენთა
თურქეთში

გადასახლებას

რომ

შეეხება.

ყაზბეგის

მოთხრობისათვის

ამ

დოკუმენტების წამძღვარებამ უტყუარობა შესძინა ამბავს.
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რეჟისორმა სცენარში გადააადგილა მოთხრობაში არსებული აქცენტები;
კერძოდ, თუ ალ.ყაზბეგთან ხალხის ტრაგედია ფონია, რომელზეც მთავარი
გმირების პიროვნული დრამა თამაშდება, სცენარში მთავარი გმირების პირადი
ცხოვრების დრამაა ფონი, რაზეც ხალხის ტრაგიკული ისტორიის ერთი ეპიზოდი
თამაშდება. ამან კიდევ უფრო გააძლიერა დოკუმენტურობის შეგრძნება.
ფილმის მოქმედება ჩეჩნურ აულში მიმდინარეობს _ მხატვართან და
ოპერატორთან ერთად რეჟისორი ახერხებს მთელი დიდებულებით წარმოაჩინოს
კავკასიის მთებისა და ხეობების სილამაზე. ამასთან, აშკარაა ჩეჩენთა ყოფის
ეთნოგრაფიული სიზუსტის ძიება.
ერთი სიტყვით, ფილმში იყო ყველაფერი: მემარცხენეთა შემოქმედებითი
პრინციპებიც, სოციალური კონფლიქტიც, სასიყვარულო ისტორიაც და კავკასიის
ლანდშაფტის

წარმტაცი

სურათებიც.

და

მაინც, ადმინისტრატორი

ვასაძე

სცენარით უკმაყოფილო დარჩა. იგი ჯიუტად ითხოვდა “კავკასიურ რომანტიკას”
და

ეს

მოთხოვნა

გახლდათ

“ღირებულებებისადმი

განსხვავებული

დამოკიდებულების გამოვლენა”. თუმცა, რასაც იგი ითხოვდა, სცენარში უკვე იდო
და შემდეგ ფილმშიც უაღრესად ნიჭიერად იქნა ხორცშესხმული, მაგრამ
ადმინისტრატორს სცენარის ხასიათი არ აკმაყოფილებდა... როგორც ჩანს, მასში
ძლიერი იყო სიყვარული “სახკინმრეწვის” ძველი სტერეოტიპებისადმი. ნუ
გავიგებთ ამას, როგორც ერთი კონკრეტული რეტროგრადის პოზიციას _ ეს
გახლდათ “სახკინმრეწვში” არსებული შეხედულებების გამოხატვა და სათანადო
პოლიტიკური მხარდაჭერის შემთხვევაში, ფილმის გადაღების შეჩერება; ანუ
ცენზურის ფუნქციის შესრულება შეეძლო. მაგრამ განსხვავებულმა სახელოვნო
პოლიტიკამ

გაანეიტრალა

“ელისოსადმი”

ამ

ცენზორის

უარყოფითი

დამოკიდებულება და ფილმი აკრძალვას გადაურჩა.
საბჭოთა ხელისუფლება განუწყვეტლივ აცხადებდა, რომ თვითკრიტიკა
საბჭოთა ცხოვრების წესის ნაწილი იყო. ამიტომ კოტე მიქაბერიძის ფილმს “ჩემი
ბებია” თეორიულად რაიმე წინააღმდეგობა არ უნდა შეხვედროდა, რადგან ის
საბჭოთა ორგანიზაციებში მოკალათებული ბიუროკრატიის წინააღმდეგ იყო
მიმართული. თუ ამ კუთხით შევხედავთ, ეს ფილმი შეიძლება კონიუქტურულ
ნაწარმოებადაც კი მოგვეჩვენოს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით; “ჩემი ბებია”
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კონიუქტურული

იქნებოდა

მაშინ,

თუ

რეჟისორი

სცენარის

ავტორების

პოზიციაზე დარჩებოდა, აგიტფილმს გადაიღებდა და “მსუბუქ კავალერიას”
განადიდებდა.

კოტე

მიქაბერიძე

ასე

არ

იქცევა

და

მიდის

სულ

სხვა

მიმართულებით: ის საბჭოთა ბიუროკრატებში ხედავს იმ სოციალურ და
ზნეობრივ ფენომენს, რომელიც არსებული პოლიტიკური და ეკონომიკური
სისტემის წიაღში მიმდინარე პროცესების შედეგია. მაშასადამე, თანსდევს
არსებულ რეჟიმის და იარსებებს მანამ, სანამ იარსებებ კომუნისტური. რეჟიმი,
რომელიც ზნეობრივად რყვნიდა ადამიანს, აიძულებდა, კარგი ცხოვრების
საფასურად ყოფილიყო თავხედი დემაგოგი, რომელსაც აქვს ერთადერთი მიზანი:
შექმნას საქმის კეთების ილუზია და აკეთოს არაფერი...
ჩანაფიქრი რომ განეხორციელებინა, ანუ მხატვრული ხორცშესხმისა და
განზოგადებისათვის საჭირო იყო სათანადო ფორმა. მან იპოვა გერმანული
ექსპრესიონიზმი, რომელიც იმ დროისთვის საკმაოდ გათავისებული ჰქონდა
ქართულ

ლიტერატურასა

და

ხელოვნებას.

ამას

ხელი

შეუწყო

თავად

ექსპრესიონიზმის ბუნებამ, მისმა უნივერსალურმა ხასიათმა. ჭეშმარიტებას
ღაღადებდა მწერალი, როცა წერდა: “ექსპრესიონიზმი ბევრს ნაციონალური
გერმანული მოძრაობა ჰგონია. ეს დიდი შეცდომაა. უკანასკნელ ათეულ წლებში
მთელს

ევროპაში

საგრძნობი

გახდა

მისტიურ-რელიგიური

გრძნობის

რენესანსი”.128
ამავე მისტიკურმა განწყობამ გადმონერგა ექსპრესიონიზმი ქართულ
ნიადაგზე. მის გავრცელებას ჩვენში იგივე მიზეზი ჰქონდა, რაც მის გაჩენას
გერმანიაში

_

ექსპრესიონიზმის

მმართველი

რეჟიმის

მისტიკურ-კოშმარული

რეაქციული
სიღრმისეული

ხასიათი.
გარემო

სწორედ
იყო

ის

მხატვრული ფორმა, რომელმაც სრულიად ადეკვატურად ასახა რეჟისორის
სათქმელი. ფილმის მძაფრად ემოციური ზემოქმედება მაყურებელზე ამ სურათის
უდიდესი ღირსება იყო. კომუნისტმა ცენზორებმა სულ სხვა თვალით შეხედეს
ფილმს “ჩემი ბებია” და საბჭოთა ბიუროკრატიის მაკრიტიკებელი ფილმი (ეს
კრიტიკა კი საბჭოური იდეოლოგიიდან მომდინარე ღირებულება იყო) აკრძალეს
და თაროზე შემოდეს.
128

ix. konstantine gamsaxurdia, “axali evropa”, Jurnali “kavkasioni”, #3-4, 1924w.
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ღირებულებებისადმი

განსხვავებული

დამოკიდებულება,

როგორც

ცენზურის ფორმა, თანაბრად გამოიყენებოდა ხელოვნებისა და ლიტერატურის
მიმართ. კოტე მიქაბერიძის ფილმის აკრძალვიდან ხუთი წლის შემდეგ იგივე
ბედი ეწია გიორგი შატბერაშვილის მიერ 1934 წლის 24 ივლისის “სალიტერატურო
გაზეთში” დაბეჭდილ ლექსს “წერილი ახალგაზრდებს”. ამ ლექსის აკრძალვის
თაობაზე კრიტიკოსი აკაკი ბაქრაძე წერდა: “დღეს რამდენჯერაც არ უნდა
წაიკითხო ეს ლექსი, მაინც ვერ მიხვდებით, რატომ არის იგი ანტისაბჭოური და
რატომ დაიმსახურა მან მძაფრი პარტიული კრიტიკა.
თითქოს ეს ლექსი კომუნისტებს ადიდებს. განა კომუნისტები არ არიან
ისინი, ვინც სახრჩობელას არ დაერიდა, ვინც ეშაფოტზე იდგამდა გვირგვინს, ვინც
გაშლილ დროშაზე წერდა ჯანყს, ვინც გადალახა კატორღა და გაიტანა ხალხში
ნაჯახი

თვითმპყრობელობის

დასამხობად

და

დაჩაგრულის

გასათავისუფლებლად? განა კომუნისტებმა არ შეცვალეს დამხობილის ოხვრა? რა
ვიცი, დღედაღამ, წამდაუწუმ, გამუდმებით ამას ჩაგვჩიჩინებდნენ _ ჩვენ,
კომუნისტებმა, გავაკეთეთო ეს. და უცბათ, როცა ლექსში ითქვა ის, რასაც თავად
იკვეხნიდნენ, მოეჩვენათ, რომ მათ წინააღმდეგ ამხედრდა. გავეცნოთ იმ
კრიტიკულ წერილებს, რომლებიც მაშინ გიორგი შატბერაშვილის განსაქიქებლად
დაისტამბა

და

გასაგები

გახდება

_

როგორი

ეჭვის

თვალით

უყურებს

კომუნისტური ელიტა ყოველ მწერალს და ყოველ პოლიტიკურ ფრაზას”.129
ამრიგად, კოტე მიქაბერიძის ფილმისა არ იყოს, გიორგი შატბერაშვილის
ლექსიც სრულად პასუხობდა კომუნისტთა იდეოლოგიურ მოთხოვნებს. მაგრამ
როგორც ლექსის, ასევე
აიძულებდათ

აღეკვეთათ

ფილმის

სხვაგვარად აღქმის შიში

ყოველგვარი

ორაზროვნება.

კომუნისტებს

აქედან

მოდის

კომუნისტების ეჭვი და უნდობლობა შემოქმედებითი კადრების მიმართ და
შემოქმედებითი თავისუფლების შეზღუდვის სურვილი. 1932 წლის 23 აპრილის
“სკპ(ბ)ცკ

დადგენილება

ლიტერატურულ-სახელოვნო

ორგანიზაციების

გარდაქმნის შესახებ” სპობს იმ მცირედ თავისუფლებას, რაც 20-იან წლებში იყო. ამ
დადგენილების შედეგი კარგად გამოჩნდა 30-იან წლებში. ეს დაინახა მოსკოვში
სტუმრად მყოფმა ლიონ ფეიხტვანგერმა. მან ყურადღება მიაქცია ცენზურის
129

ix. akaki baqraZe, “mwerlobis moTviniereba”, gamomcemloba “sarangi”, Tbilisi, 1990 weli, gv. 143
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ზემოქმედების შედეგად შექმნილ თემატურ სიღარიბეს: “...წინათ თემატური წრე
მოსკოვის სცენებისა და ფილმებისა უდავოდ ფართო იყო. როცა პასუხისმგებელ
პირებს ეკითხები, თუ ეს რატომ შეიცვალა, უკანასკნელი ერთი-ორი წლის
მანძილზე ლიტერატურული და მხატვრული პროდუქცია რატომ კონტროლდება
უფრო მკაცრად, ვიდრე წინათ, მაშინ გპასუხობენ, რომ საბჭოთა კავშირს უახლოეს
მომავალში ემუქრება ომი და არ შეიძლება, დავაგვიანოთ მორალური შეიარაღება.
აი, პასუხი, რომელსაც იღებ აგრეთვე სხვა კითხვებზე კავშირში; ეს ძალიან ბევრს
ხსნის იმისას, რაც საბჭოთა კავშირის საზღვრებს გარეთ ძნელად ესმით”.130
ოცდაათიან წლებში ცენზურის გაძლიერებას კომუნისტური პარტოკრატია
მოსალოდნელი ომით ხსნიდა, ხოლო 20-იან წლებში, როცა ომის საფრთხე არ
არსებობდა, აყალიბებენ კომუნისტური ცენზურის საფუძვლებს, რაზედაც უკვე
ითქვა. ამ ცენზურის ფორმები შენარჩუნებულ იქნა კომუნისტური რეჟიმის
მთელი არსებობის მანძილზე. შესაბამისად, ქართულ კინოსაც შერჩა მისგან
მომდინარე სიცრუის დაღი.
ამის გამო ყალბდებოდა ჩვენი ისტორია, ეკრანზე დამკვიდრებული იყო
დესექსუალიზებული ქალი. თანამედროვე ყოფის კრიტიკა ისევ აკრძალული იყო.
ამიტომაც, დაიკარგა კინოსტუდია “ქართული ფილმის” ფილმოთეკიდან ოთარ
იოსელიანის

“აპრილი”

და

იმიტომ

მიანიჭეს

იმავე

რეჟისორის

ფილმს

“გიორგობისთვე” მესამე კატეგორია, რომ რაც შეიძლება ნაკლებ მაყურებელს
ენახა. აკრძალვა დაემუქრა რეზო ესაძის “ერთი ნახვით შეყვარებას”, რადგან იქ
რუსი პერსონაჟი დემაგოგად იყო გამოყვანილი; ასევე უნდა გაენადგურებინათ
ნიკო წულაძის “ზღვარი”, რომელშიც მან ხალხთა მეგობრობის ყალბი პოლიტიკა
ამხილა.
ცენზურის წნეხმა შეაფერხა ქართული კინოს განვითარება და იმსხვერპლა
მრავალი შემოქმედებითი ბიოგრაფია.
საინტერესო ფაქტია: კომუნისტური იდეოლოგიური ცენზურა მოქმედებდა
არა მხოლოდ სსრკ-ს შიგნით, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც და XX საუკუნის 40იან წლებში ამერიკაში მიმდინარე კინოპროცესზეც კი ახდენდა გავლენას. ამის

ix, Лион Фейхтвангер, “Москва 1937”, Москва, издательство “политической литературы”, 1990
г. gv. 201
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თაობაზე მეტად მნიშვნელოვანია ჰოლივუდის ყოფილი ვარსკვლავისა და
შემდგომში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის, რონალდ რეიგანის
მოსაზრება: “მოგვიანებით ჰოლივუდის კომუნისტმა წევრებმა აღიარეს, რომ
მოსკოვი კინობიზნესის ხელში ჩაგდებას ცდილობდა. დადასტურდა, რომ ეს
გაფიცვა

ნაწილი

იყო

საბჭოელების

გეგმისა

_

ჰოლივუდზე

კონტროლი

მოეპოვებინათ. მართალია, გაფიცვების მთავარმა ლიდერმა განაცხადა, რომ
კომუნისტური პარტიის წევრი არასოდეს ყოფილა, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ეს
ადამიანი კომპარტიის საიდუმლო წევრი გახლდათ.
მეორე

მსოფლიო

ომის

შემდეგ

ამერიკულ

ფილმებს

მსოფლიო

კინოინდუსტიის სამოცდაათი პროცენტი ეკავა და ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ
იოსებ სტალინს საბჭოთა პროპაგანდის მიზნით ჰოლივუდის ინსტრუმენტად
გამოყენება სურდა”.131
ამას წერს მოვლენათა უშუალო მონაწილე და მას უნდა დავუჯეროთ.
ბოლოსდაბოლოს, კომუნისტური რუსეთის სპეცსამსახურებმა ლოს-ალამოსში
შეაღწიეს და მოიპარეს ატომური ბომბის საიდუმლოება, ბევრად იოლად
მოახერხებდნენ ჰოლივუდში საკუთარი აგენტურის ჩანერგვას (მათ შორის,
გაფიცვებითაც) შემოქმედებით პროცესზე ზემოქმედებას სხვადასხვა გზების
გამოყენებით,

რათა

ტოტალიტარიზმის

იგი
მიმართ

ჯერ
და

ლოიალური
მერე

გაეხადათ

შეესრულებინა

კომუნისტური
იდეოლოგიური

სამსახურების დავალებები. კერძოდ, ისეთი როგორიც გახლავთ მაიკლ კერტიცის
ფილმი “მისია მოსკოვში”, 1943 წელი, რომელიც გადაღებულია სსრკ-ში ამერიკის
ყოფილი ელჩის ფ.დევისის მემუარების მიხედვით და რომელშიაც სტალინური
რეპრესიები სრულად არის გამართლებული. არადა, ეს ფილმი ჰოლივუდშია
გადაღებული... საჭირო გახდა ტიტანური ძალისხმევა, რათა კომუნისტური
ავანტიურა ჩაშლილიყო და ჰოლივუდში არ დაწყებულიყო ცენზურის იმ ფორმის
დამკვიდრება, რასაც სსრკ-ში ჰქონდა ადგილი. ამ ძალისხმევის შესახებ ჩვენ,
ყოფილი კომუნისტური იმპერიის მოსახლეობამ, ორი წყაროდან ვიცით: პირველი

131

ix. ronald reigani, “amerikuli cxovreba”, avtobiografia, gamomcemloba “qarTuli biografiuli centri”,

Tbilisi 2011w. gv. 69

213

იყო საბჭოთა პროპაგანდა, რომელიც “მაკარტიზმს” აკრიტიკებდა _ მაშინ ჩვენ
შეგვეძლო მხოლოდ გვევარაუდა, რატომ ამხელდა სენატორ მაკარტის პოლიტიკას
საბჭოთა პროპაგანდა.
მეორე წყარო გახლავთ ამერიკული ფილმები, სადაც მაკარტის მიერ
მოწყობილი წმენდის მსხვერპლთა პიროვნული დრამა იყო ნაჩვენები. ამის
მაგალითია ფილმი “მაგიერი პირი” ვუდი ალენის მონაწილეობით (1976წ.
რეჟისორი მ.რიტა). ჩვენ, ცხადია, ასეთ პერსონაჟებს თანავუგრძნობდით. თუმცა,
არ ვიცოდით, რომ ის, რასაც ამერიკაში ადამიანების პირადი და შემოქმედებითი
გზის

გამრუდება

მოჰყვა,

საბჭოთა

აგენტურის

მიერ

ორგანიზებული

შეთქმულების შედეგი იყო.
ამ ფაქტს შევეხე იმიტომ, რომ ცხადად გამოჩენილიყო, რა მასშტაბის ძალა
ახორციელებდა ძალადობას ქართულ კინოზე.
ეს ძალადობა 20-იან წლებში დაიწყო და ცენზურის ფორმებიც მაშინ
ჩამოყალიბდა.
დღეისათვის კომუნისტური ცენზურის გამოძახილს ვხედავთ მხოლოდ
საეკლესიო ცენზურის გააქტიურებაში, რომელიც ებრძვის თავისუფალი აზრის
ნებისმიერ გამოვლინებას. ზოგჯერ ამ ბრძოლას კარიკატურული სახე ეძლევა,
როცა

დასავლეთში

მიმდინარე

ძველი

და

ახალი

პროცესების

მიბაძვას

წარმოადგენს. გავიხსენოთ: ტელევიზიით ნახეს პროტესტი დენ ბრაუნის რომანის
მიხედვით გადაღებული ფილმის მიმართ და თავად გაიმეორეს ეს მოქმედება.
საპატრიარქოს ტელევიზიაში “ერთსულოვნება” ერთი მღვდელია, რომელიც
ბაძავს იტალიური ფილმის “კინოთეატრ პარადიზოს” მღვდელ პერსონაჟს და ამ
ტელევიზიით

გასაშვები

ფილმებიდან

ეროტიკული

ხასიათის

კადრების

ამოჭრითაა დაკავებული...
ასეთი გახლავთ XX საუკუნის 20-იან წლებში შექმნილი ცენზურის
გამოძახილი XXI საუკუნეში.
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ფილმოგრაფია
1.

“ბერიკაობა-ყეენობა” _ პოლიტიკურ-სოციალური კომედია 1909 წელი.
პროდიუსერი (გადაღების ხარჯები გაიღო) მ.კვალიაშვილმა.
სცენარი _ შ.დადიანი, რეჟისორი _ალ.წუწუნავა, ოპერატორი
უცნობია. მონაწილეობენ: ვლადიმერ (ლადო) გვიშიანი (ბრეციაქილიკი), ვ.გუნია (ვაჭარი), აგრეთვე: დ.აბდუშელი, ნ.ბაკურაძე,
ალ.დონდუა,

ნ.მჟავანაძე,

ნ.კაჭარავა,

ი.შურღაია,

სახელწოდების

მოთხრობის

ლ.ჯავახიშვილი;
2.

“ქრისტინე”

_

ე.ნინოშვილის

ამავე

მიხედვით შექმნილი ეკრანიზაცია. სოციალური დრამა 5 ნაწილი.
1915-1919 წ.წ. სცენარის ავტორი და რეჟისორი ალ.წუწუნავა.
ოპერატორები ა.შვუგერმანი და ა.დიღმელოვი; პროდიუსერი და
რეჟისორის თანაშემწე გ.გოგიტიძე (მანვე დაამთავრა ფილმი)
მონაწილეობენ: ა.ბელაშვილი (ქრისტინე), გ.ფრონისპირელი (იასონი),
ვ.არაბიძე (დათია), ს.ყიფშიძე (მარიკა), მ.გოგოლაშვილი (სონა),
ბ.როსტომაშვილი (ნატა), ც.წუწუნავა (მარინე);
ეპიზოდებში: ვ.აბაშიძე, ი.ზურაბაშვილი, ნ.გვარაძე, თ.გაჩეჩილაძე,
ს.ჟივიძე,

პ.ფრანგიშვილი,

ს.თარალაშვილი,

ვ.მატარაძე,

გ.იორდანიშვილი;
3.

“არსენა ჯორჯიაშვილი” _ ისტორიული დრამა. 6 ნაწილი. სცენარის
ავტორი

შ.დადიანი,

რეჟისორი

ი.პერესტიანი,

ოპერატორი

ა.დიღმელოვი, მხატვარი ფ.პუში.
მონაწილეობენ: მ.ჭიაურელი (არსენა ჯორჯიაშვილი), ი.პერესტიანი
(ვორონცოვ-დაშკოვი), ა.ქიქოძე (ნინო), ნ.დოლიძე (არსენას და),
ე.ჩერქეზიშვილი

(არსენას

დედა),

ნ.იაჩმენოვი

(გენერალი

გრიაზნოვი), ი.კრუჩინინი (ტიმოფეევი), ნ.ოკუჯავა (გოგონა),
ა.იმედაშვილი,

კ.მიქაბერიძე

(მუშა-რევოლუციონრები),

მ.დიევსკი (მარტინოვი – პოლიცმეისტერი), ვ.გუნია, ვ.აბაშიძე
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(გენერლები), გ.კეთილაძე (მუშა), დ.პოგრომსკი (საიდუმლო
პოლიციის აგენტი), გ.დავითაშვილი (ეპიზოდურ როლში);
4.

“მოძღვარი” _ ა.ყაზბეგის ამავე სახელწოდების მოთხრობის მიხედვით.
სენტიმენტალური მელოდრამა 6 ნაწილი. 1922წ. სცენარის ავტორი
ა.უსიტაშვილი (გადაკეთებულია ვ.ბარსკის მიერ), რეჟისორი
ვ.ბარსკი, ოპერატორი ა.დიღმელოვი, მონაწილეობენ: შ.დადიანი
(მოძღვარი),

გ.დავითაშვილი

(ონისე),

ე.ჩარსკაია

(ჯათია),

მ.ალიბეგოვა (მაყვალა), ვ.გუნია (მაყვალას მამა), მ.ბარსკაია
(მაყვალას დედა), ა.იმედაშვილი (გელა – მაყვალას ქმარი),
ი.ზარდალიშვილი (ეპიზოდურ როლში);
5.

“სურამის ციხე” _ დ.ჭონქაძის ამავე სახელწოდების მოთხრობის
მიხედვით. სენტიმენტალური მელოდრამა. 6 ნაწილი. 1922წ.
სცენარის ავტორი ა.უსიტაშვილი, რეჟისორი ი.პერესტიანი,
ოპერატორი ბ.ზაველევი, მხატვრები ე.ლანსერი, ვ.სიდამონერისთავი, კ.ტირი, ვ.აკიშნი.
მონაწილეობენ: ა.ბეკ-ნაზაროვი (დურმიშხანი), მ.ჭიაურელი (ოსმანაღა),

თ.საყვარელიძე

(ვარდუა),

ტ.მაქსიმოვა

(გაიანე

–

დურმიშხანის ცოლი), ლ.გალუსტიანი (ზურაბი დურმიშხანის
შვილი), ნ.დოლიძე (ნინო – ოსმან-აღას და), ო.მაისურაძე (ნინოს
და

ოსმან

აღას

დედა),

შ.დადიანი

(თავადი

წერეთელი),

ნ.ოდანკევიჩი (თავადი მუხრანელი), ვ.პოლიკევიჩი (თავადის
ქალი მუხრანელი), ე.აფხაიძე (შიკრიკი), ვ.გუნია (ვეზირი),
ეპიზოდებში: გ.დავითაშვილი, ა.ქიქოძე, ზ.ბერიშვილი.
6.

“წითელი ეშმაკუნები” _ პ.ბლიახინის ამავე სახელწოდების მოთხრობის
მიხედვით, სათავგადასავლო. 10 ნაწილი. 1923 წელი. სცენარის
ავტორი და რეჟისორი ი.პერესტიანი, ოპერატორი ა.დიღმელოვი,
მხატვარი ფ.პუში.
მონაწილ;ეობენ:

ა.დავიდოვსკი

(ს.ბუდიონი),

პ.ესიკოვსკი

(მიშა),

ს.ჟიზეფი (დუნიაში – მიშას და), კადორ ბენ-სელიმი (ტომ
ჯაკსონი), ვ.სუტირინი (მახნო), გ.ლეინი (პეტროვი – მუშა),
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ნ.ნიროვი

(გარბუზენკო),

(იასაული),

ვ.ბრინსკი

ს.ლიუქსი
(მამაო

(ოქსანა),

პავსიკაკი),

ი.ბერიანსკი
ზ.ბერიშვილი,

პ.ბარხუდაროვი, გ.მაკაროვი, დ.სვეტლოვი (ბანდიტები);
7.

“არსენა ყაჩაღი” _ სენტიმენტალური მელოდრამა. 7 ნაწილი 1923 წელი.
თავიდან ხალხური “არსენას ლექსის” მიხედვით. სცენარი შექმნა
ა.უსიტაშვილმა,

შემდეგ

სრულიად

გადააკეთა

ვ.ბარსკიმ.

რეჟისორი ვ.ბარსკი, ოპერატორი ა.დიღმელოვი, მხატვრები
ვ.სიდამონ-ერისთავი, კ.ტირი.
მონაწილეობენ:
(ნენო),

გ.ჩეჩელაშვილი

პ.ესიკოვსკი

(არსენა

(გიგო),

ოძელაშვილი),

ნ.ვაჩნაძე

კ.ანდრონიკაშვილი

(თავადი

ირაკლი), ზ.ბერიშვილი (მოურავი), ვ.არაბიძე (თავადი ვახტანგი),
ა.ბარხუდაროვა

(თავადის

ქალი

რუსუდანი),

ი.კრუჩინინი,

გ.ავეტიანი (გენერლები);
8.

“მამის მკვლელი” _ ა.ყაზბეგის ამავე სახელწოდების მოთხრობის
მიხედვით სენტიმენტალური მელოდრამა, 7 ნაწილი, 1923 წელი.
სცენარის ავტორი ა.უსიტაშვილი. რეჟისორი ა.ბეკ-ნაზაროვი,
ოპერატორი ს.ზაბოზლაევი, მხატვრები ვ.სიდამონ-ერისთავი,
კ.ტირი.
მონაწილეობენ: ვ.არაბიძე (ონისე), ბეჟანოვა (მახია – ონისეს
ცოლი), ნ.ვაჩნაძე (ნუნუ – ონისეს ძმისშვილი), ვ.სარაჯიშვილი
(იაგო), კ.ანდრონიკაშვილი (კობა – იაგოს მეგობარი), ა.ვასაძე
(გირგოლა

–

იასაული),

ნ.გვარაძე

(მისი

ძმა

–

ნინია),

ზ.ბერიშვილი (გლახო _ ნუნუს მამა), ე.ერისთავი – (ნუნუს
დედა), პ.ესიკოვსკი (კაზაკი).
9.

“სამი

სიცოცხლე”

_

გ.წერეთლის

რომანის

“პირველი

ნაბიჯის”

მიხედვით. სენტიმენტალური მელოდრამა. 12 ნაწილი, 1924
წელი.

სცენარის

ავტორი

ა.უსიტაშვილი,

რეჟისორი

ი.პერესტიანი, ოპერატორი ა.დიღმელოვი, მხატვარი ს.გუბინ _
გუნი. მონაწილეობენ: ნ.ვაჩნაძე (ესმა), მ.გელოვანი (ბახვა
ფულავა), დ.ყიფიანი (იერემია წარბა), ა.ლაგზდე (ქ-ნ სალომე),

217

ზ.ბერიშვილი (მეირა – მაკლერი), თ.ბოლქვაძე (ვალიდა),
კ.მიქაბერიძე (ბათუ) ა.კუსიკოვი (მიკირტუმოვი), ვ.ობოლონსკი
(პოლკოვნიკი ლებოვი), ი.კრუჩინინი (სასამართლოს პალატის
თავმჯომარე),

ც.წუწუნავა

(სასამართლოს

მოსამსახურე),

ი.საბუროვი (მე-4 კლასის მოსწავლე), მ.მირზოიანი (მოცეკვავე),
ვ.პოლიკევიჩი (მადამ სალი), ლ.რაზნოგოროდსკი (ივანე –
მჭედელი),

პ.ბარხუდაროვი

(მიკირტუმოვის

(შელია

ქალიშვილი),

მედუქნე),

შ.ელიაშვილი

ვ.დანიჩი

(ეპიზოდურ

როლში);
10.

“ტარიელ მკლავაძის მკვლელობის საქმე” _ ე.ნინოშვილის მოთხრობა
“ჩვენი მკვლელობის საქმე” “ქვეყნის რაინდის” მიხედვით.
სენტიმენტალური მელოდრამა, 6 ნაწილი, 1925 წელი.
სცენარის ავტორი შ.დადიანი, რეჟისორი ი.პერესტიანი, ოპერატორი
ა.დიღმელოვი, მხატვარი ს.გუბინ-გუნი.
მონაწილეობენ: კ.მიქაბერიძე (სპირიდონ მცირიშვილი), ნ.ვაჩნაძე
(დესპინე – მისი ცოლი), მ.ქადაგიძე (ტარიელ მკლავაძე),
მ.კალატოზიშვილი (მედუქნე სამორა), დ.ყიფიანი (ეპიზოდურ
როლში);

11.

“ვინ არის დამნაშავე?” _ ნ.ნაკაშიძის ამავე სახელწოდების პიესის
მიხედვით სოციალურ-ფსიქოლოგიური დრამა. 8 ნაწილი. 1925
წელი.
სცენარის

ავტორი

და

რეჟისორი

ალ.წუწუნავა,

ოპერატორი

ს.ზაბოზლაევი, მხატვარი დ.შევარდნაძე.
მონაწილეობენ: კ.მიქაბერიძე (სიკო), ც.წუწუნავა (სალიხე – სიკოს
დედა), ნ.ვაჩნაძე (ფატი – სიკოს ცოლი), დ.ყიფიანი (ბესია –
სიკოს

მეზობელი),

ი.ტრაპაიძე

(ისიდორე),

ა.ხინთიბიძე

(ყარამანი), ნ.კახიძე (ჯეკი – კოვბოების შეფი), ს.ჟოზეფი
(ჟანეტი – ცირკის მსახიობი), კ.ანდრონიკაშვილი (ცირკის
დირექტორი),

ვ.არაბიძე

(მაჭანკალი),

ე.ჩერქეზიშვილი

(ჯუფანა – ექიმბაში), მ.გელოვანი (ეპიზოდურ როლში).
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12.

“ილან-დილი” _ სათავგადასავლო. 7 ნაწილი. 1926 წელი სცენარი და
რეჟისურა

ი.პერესტიანის,

ოპერატორი.

ა.დიღმელოვი,

მხატვარი ფ.პუში. ს.გუბინ-გუნი.
მონაწილეობენ: ს.ჟოზეფი (დუნიაშა), პ.ესიკოვსკი (მიშა), ს.ლიუქსი
(ოქსანა), კადორ ბენ სელიმი (ტომ ჯაკსონი), მ.იაკობინი
(ეპიზოდურ როლში).
13. “სავურ-მოგილა” _ სათავგადასავლო. 7 ნაწილი. 1926 წელი. სცენარი და
რეჟისურა ი.პერესტიანი, ოპერატორი ა.დიღმელოვი, მხატვრები
ფ.პუში, ს.გუბინ-გუნი.
მონაწილეობენ: პ.ესიკოვსკი (მიშა), ს.ჟოზეფი (დუნიაშა), კადორ ბენსელიმი (ტომ ჯაკსონი), ს.ლიუქსი (ოქსანა), ა.ბიხოვა (მარუსია),
ვ.სუტირინი
ლისენკო

(მახნო),

კ.რიაბოვი

(მარუსიას

მ.მირზოიანი

(ტარას

თანამებრძოლი),

(მახნოელები),

მიროშნიჩენკო),
პ.ბარხუდაროვი,

ა.სმოლდავსკი

(გადამწერი),

ა.გრომოვი (ადიუტანტი), ა.კუსკოვი (პერებინოსი).
14. “თავადის ქალის შირვანელის დანაშაული” _ სათავგადასავლო. 6
ნაწილი.

1926

წელი.

სცენარის

ავტორი

და

რეჟისორი

ი.პერესტიანი, ოპერატორი ა.დიღმელოვი. მემონტაჟე ლ.პუში.
მხატვრები ს.გუბინგუნი, ფ.პუში.
მონაწილეობენ: მ.შირაი (თავადის ქალი შირვანელი), პ.ესიკოვსკი
(მიშა), ს.ჟოზეფი (დუნიაშა), კადორ ბენ-სელიმი (ტომ ჯაკსონი),
ა.შირაი

(ინჟინერი

(ავანტიურისტი
ნ.ლასმოზი

დუგლას

იალმარ

(ზინა

მაკლინი),

რუმანესკუ),

ხანუმსახლის

მ.იაკობინი

ს.ლიუქსი

მეპატრონე),

(ოქსანა),

რ.ჯაფარიძე

(ლევკოევა – შირვანელის ყოფილი მოახლე), თ.ბაქრაძე (ოფიცერ
მირონოვის ცოლი);
ეპიზოდებში: რ.ჯაიანი, ნ.ვენდელინი.
15.

“თავადის ქალის შირვანელის სასჯელი” _ სათავგადასავლო, 7 ნაწილი,
1926 წელი. სცენარის ავტორი და რეჟისორი ი.პერესტიანი,
ოპერატორი ა.დიღმელოვი, მხატვარი ს.გუბინგუნი.
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მონაწილეობენ:

მ.შირაი

(თავადის

ქალი

შირვანელი),

ა.შირაია

(დუგლას მაკლინი), პ.ესიკოვსკი (მიშა), ს.ჟოზეფი (დუნიაშა),
კადორ ბენ-სელიმი (ტომ ჯაკსონი), მ.იაკობიანი (იალმარ
რუმანესკუ);
16. “ნათელა” _ სათავგადასავლო. 7 ნაწილი. 1926 წელი. სცენარის ავტორი
შ.შიშმარევი და ა.ბეკნაზაროვი. რეჟისორი ა.ბეკ-ნაზაროვი, ,
ოპერატორი ს.ზაბოზლაევი, მხატვრები ვ.სიდამონ-ერისთავი,
ფ.პუში.
მონაწილეობენ: ნ.ვაჩნაძე (ნათელა), ა.ხორავა (მჭედელი მიქავა),
მ.ჭიაურელი (ჯონდო – მიქავას მეგობარი), ა.ჟორჟოლიანი
(ხითი), კ.ანდრონიკაშვილი (ომარფაშა). დ.ყიფიანი (თავადი
ჩიჩუა), ა.ქიქოძე (სიდუ – მიქავას სატრფო), ზ.ტერიშვილი
(ზედამხედველი), ე.ჩერქეზიშვილი (ეკატერინე დადიანი),
კ.ჩიკვაიძე (მაია – ეკატერინე დადიანის დისშვილი), მ.კარაკაში
(დურსუნ-ბეი), ვ.არაბიძე (კორძაია);
17.

“გიული”

_

შ.არაგვისპირელი

ამავე

სახელწოდები

მოთხრობის

მიხედვით. დრამა. 8 ნაწილი. 1927 წელი.
სცენარის

ავტორები

რეჟისორი

ნ.შენგელაია,

ნ.შენგელაია.

ლ.პუში,

მ.კალატოზიშვილი,

ოპერატორი

მ.კალატოზიშვილი,

მხატვარი ვ.სიდამონ-ერისთავი.
მონაწილეობენ: ნ.ვაჩნაძე (გიული), მ.ვარდიაშვილი (ქუჩუკი – გიულის
მამა), ც.წუწუნავა (გიულის დედინაცვალი), ა.იმედაშვილი
(ალი),

კ.ყარალაშვილი

(ქერბალაი

–

ალის

შვილი),

ა.თაყაიშვილი (ოვანესა – ყველით მოვაჭრე), გ.მელიავა (მიტრო
– ოვანესას შეგირდი), დ.ყიფიანი (ფარი – გიულის მეგობარი);
18.

“ამოკი”

_

შ.ცვაიგის

ამავე

სახელწოდების

ნოველის

მიხედვით.

სოციალურ-ფსიქოლოგიური დრამა. 1927 წელი. სცენარის
ავტორი

და

ს.ზაბოზლაევი.

რეჟისორი.

კ.მარჯანიშვილი,

რეჟისორის

ასისტენტი

ოპერატორი

ს.ამაღლობელი.

მხატვარი ვ.სიდამონ-ერისთავი.
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მონაწილეობენ: ნ.ვაჩნაძე (ევროპელი ქალი), ა.იმედაშვილი (ექიმი),
ვ.გუნია

(ევროპული

ქალის

ქმარი),

ს.ფალავანდიშვილი

(ინდუსი), კ.თარხან-მოურავი (ინდუსი გოგონა), ვ.ჭანკვეტაძე
(ინგლისელი ოფიცერი), ც.წუწუნავა (ექიმბაში);
19.

“ხოლტზე” _ სააგიტაციო ფილმი 5 ნაწილი. 1928 წ. სცენარის ავტორი და
რეჟისორი

ლ.ესაკია.

ოპერატორი

ვ.პოზნანი,

მემონტაჟე

ვ.დოლენკო. მხატვარი. ვ.სიდამონ-ერისთავი.
მონაწილეობენ:

პ.მხეიძე

(პავლე

–

დემობილიზებული

წითელარმიელი), დ.გიგაშვილი (“კულაკი”), დ.გაჩეჩილაძე
(“კულაკის” შვილი), შ.ხომერიკი (კოლმეურნე), ა.ჯალიაშვილი
(ტრაქტორისტი).
მასობრივ სცენებში: სოფელ მუხრანის გლეხები
20. “ელისო” _ ალ.ყაზბეგის ამავე სახელწოდების მოთხრობის თავისუფალი
ეკრანიზაცია. 7 ნაწილი. 1928 წელი.
სცენარის

ავტორები

ნ.შენგელაია,

ნ.შენგელაია,
ოპერატორი

ს.ტრეტიაკოვი.

რეჟისორი

ვ.კერესელიძე.

მხატვარი

დ.შევარდნაძე.
მონაწილეობენ: ა.იმედაშვილი (ასთამური). კ.ყარალაშვილი (ვაჟია –
მოხევე), კ.ანდრონიკაშვილი (ელისო), ი.მამფორია (სეიდულა),
ც.წუწუნავა (ზაზუბიკა – სეიდულას ცოლი), ა.ჟორჟოლიანი
(გენერალი),

კ.გურიანოვი

(კვარტიერი),

ი.გლინკა

(ურიადნიკი), მ.ჩიმიშკიანი (მუსლიმათა ქვრივი);
21.

“ჩემი ბებია” _ სოციალური სატირა. ნაწილი 1929 წელი. იდეის ავტორი
ს.დოლიძე
რეჟისორი

სცენარის

ავტორები

კ.მიქაბერიძე,

გ.მდივანი.

ოპერატორები

კ.მიქაბერიძე.
ა.პოლკევიჩი,

ვ.პოზანანი, მხატვრები ვ.სიდამონ-ერისთავი, ი.გამრეკელი.
მონაწილეობენ: ა.თაყაიშვილი (ბიუროკრატი), ბ.ჩერნოვა (მისი ცოლი),
ე.ოვანოვი (მეეტლე), ა.ხორავა (მუშა). ეპიზოდებში: მ.აბესაძე,
კ.ლავრეცკი, გ.აბსალმოვა.
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22.

“საბა” – აგიტაციური ფილმი. ნაწილი, 1929 წელი. სცენარის ავტორები
ა.არავსკი, შ.ალხაზიშვილი (გ.არუსტანოვის თემა). რეჟისორი
მ.ჭიაურელი,

ოპერატორი

ა.პოლკევიჩი,

მხატვრები

ლ.გუდიაშვილი, დ.კაკაბაძე.
მონაწილეობენ: ა.ჯალიაშვილი (საბა – ტრამვაის ვაგონის მძღოლი),
ვ.ანჯაფარიძე (მარო – საბას ცოლი), ლ.ჯანუაშვილი (ვახტანგი –
მათი

შვილი),

ვ.ჭავჭავაძე

(ოლღა

–

პიონერთა

რაზმის

ხელმძღვანელი);
23.

“უგუბზიარა” _ აგიტაციური ფილმი. 6 ნაწილი. 1930 წელი. სცენარის
ავტორი გ.მდივანი, დ.რონდელი, რეჟისორი დ.რონდელი,
ოპერატორები

ა.დიღმელოვი,

ვ.კერესელიძე,

მხატვარი

შ.მამალაძე.
მონაწილეობენ:

ვ.არაბიძე

(ჯოტო),

ნ.ჩხეიძე

(ჯოტოს

ცოლი),

ვ.გამყრელიძე (კონდრატი), გ.გუნია, გ.ლაკობა (კომკავშირელი
აქტივისტები), მ.ჭავჭავაძე (კადირი – ჯოტოს მეგობარი).
მ.ქილანჯიშვილი (კონდრატის ცოლი), ი.ასლანიშვილი (ექიმი),
ლ.ვირსალაძე

(ექთანი),

ტ.ბუკია

(გაჯი-ჯოტო

ვაჟი).

ც.ამირეჯიბი (ეპიზოდებში).
24.

“ნამდვილი კავკასიელი” _ სატირული კომედია 6 ნაწილი. 1931 წელი.
სცენარის ავტორი ა.ბელიაშვილი, რეჟისორი მ.გელოვანი, ოპერატორი
ა.პოლიკევიჩი, მხატვარი მ.გოცირიძე.
მონაწილეობენ: პ.ზნაჩკოვსკი (მოლარე), ს.ჟოზეფი (მისი ცოლი),
ა.აშიმოვა (მათი მეგობარი ქალი), დ.ყიფიანი (კინომსახიობი
დ.ყიფიანი), ა.ლორთქიფანიძე (ეპიზოდური როლი).

25.

“ხაბარდა” – აგიტაციური ფილმი 6 ნაწილი. 1931 წელი. სცენარის ავტორი
ს.ტრეტიაკოვი,
ოპერატორი

მ.ჭიაურელი.
ა.პოლიკევიჩი,

რეჟისორი
მხატვრები

მ.ჭიაურელი,
ლ.გუდიაშვილი.

დ.კაკაბაძე.
მონაწილეობენ:

ს.ზავრიევი

(დიომიდე),

პ.ჭყონია

(ლუარსაბი),

შ.ასათიანი (მუშა), ს.ვაჩნაძე (ტექნიკოსი), ნ.გოცირიძე (პოეტი).
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გამოყენებული ლიტერატურა

1.

ამაღლობელის ს., “ტეატრისა და კინოს პრობლემები”, თბ., 1928;

2.

ამირეჯიბი ნ., “დროთა ეკრანი”, თბილისი”, გამომც. “ხელოვნება”, 1990;

3.

ამირეჯიბი ნ., “სინემატოგრაფიიდან კინოხელოვნებამდე”, თბილისი, გამომც.
“განათლება”, 1990;

4.

ბარაბაში ი., “სიმართლის ხალასი ოქრო”, თბილისი, გამომც. “ნაკადული”,
1964;

5.

ბაქარაძე ა., “მწერლობის მოთვინიერება”, გამომც. “სარანგი”, თბ., 1990წ;

6.

ბაქრაძე ა., “ქართული კინო, გარღვეული შეგნების ანარეკლი...”, თბ., 2001;

7.

ბრაგინსკი ა., “რენე კლერი”, თბილისი, გამომც. “ხელოვნება”, 1971;

8.

გოგოძე კ., “ვასილ ამაშუკელი”, თბილისი, გამომც. “ხელოვნება”, 1954;

9.

დოლიძე გ., “ქართული კინო გუშინ და დღეს”, თბილისი, გამომც.
“ხელოვნება”, 1985;

10. დოლიძე ზ., “მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორია, უხმო კინო”, თბილისი,
გამომც. “კენტავრი”, 2007;
11. დოლიძე ზ., “ქართული კინო”, თბილისი, გამომც. “რავო”, 2004;
12. დოლიძე ნ., “კინო და კლასიკური ლიტერატურა”, თბილისი, გამომც.
“მწიგნობარი”, 2009;
13. დოლიძე ს., “მოგონებები”, თბილისი, გამომც. “ხელოვნება”, 1984;
14. ვაჩნაძე ნ., “მოგონებები და შეხვედრები”, სოხუმი “აფხაზეთის სახელგამი”,
1953;
15. თაბუკაშვილი ო., “ნიკოლოზ შენგელაია”, თბილისი, გამოც. “ხელოვნება”,
1974;
16. თვალჭრელიძე ტ., “კინემატოგრაფიული ძიებანი”, თბილისი, გამომც.
“ხელოვნება”, 1989;
17. თვალჭრელიძე ტ., “სიმართლე ეკრანზე”, თბილისი, გამომც. “ხელოვნება”,
1981;
18. კაკაბაძე დ., “ხელოვნება და სივრცე”, გამომც. “ნაკადული”, თბ., 1983;
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19. კვესელავა რ., “მოგონებები ქართველ კინემატოგრაფისტებზე”, თბილისი,
გამომც. “საგა”, 2008;
20. კიკნაძე ვ., “სანდრო ახმეტელი”, გამომც. “ხელოვნება”, თბ., 1977
21. კოკოჩაშვილი მ., კრებული, თბილისი, გამომც. “თეთრი გიორგი”, 2005;
22. კუჭუხიძე ი., “ეკრანი და დრო”, თბილისი, გამომც. “კენტავრი”, 2009;
23. ლეკბორაშვილი მ., “საზღვარგარეთის კინოს ისტორია”, თბილისი, 2004;
24. მაისურაძე

ნ.,

“ქართული

ხალხური

მუსიკა

და

მისი

ისტორიულ-

ეთნოგრაფიული ასპექტები”, გამომც. “მეცნიერება”, თბ., 1990;
25. მანი თ., “ჯადოსნური მთა”, გამომც. “საბჭოთა ხელოვნება”, თბ., 1978;
26. “მარჯანიშვილი კ., შემოქმედებითი მემკვიდრეობა, წერილები, მოგონებები და
სტატიები მასზე”, თბ., ტ.I, გამომც. “ხელოვნება”, 1972;
27. მაღლაკელიძე დ., “კინოს თეორიის კლასიკური და თანამედროვე ტექსტები”,
თბილისი, გამომც. “კენტავრი”, 2013;
28. მონიავა ა., “კოტე მიქაბერიძე”, თბილისი, გამომც. “ხელოვნება”, 1954;
29. ნაკაშიძე ნ., “ვინ არის დამნაშავე”, გამომც. “ხელოვნება”, თბ., 1949;
30. ოკუჯავა ე., “მიხეილ ჭიაურელი”, შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
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