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saqarTvelos SoTa rusTavelis TeEatrisa da kinos saxelmwifo universitetis gazeTi # 1 (151) ianvari 2022 weli

gv. 2-5

         gv. 6-7

ეთერ ფარ   ჩუ  კი  ძე

სუ ხიშ ვი ლე ბი - მსოფ ლიო ფე-
ნო მე ნი სა ქარ თ ვე ლო დან

ბე სო და რა სე ლია

სტივენ ფრირზის „ფლორენს 
ფოსტერ ჯენკინსი“

     gv. 8-9

დემეტრე სამხარაძე

იშტვან საბოს „მეფისტო“
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სუ ხიშ ვი ლე ბი - 
მსოფ ლიო ფე ნო მე ნი სა ქარ თ ვე ლო დან

	 3 gv. 

„ქართული გე  ნი, როკ   ვით გან   ფე  ნი  ლი“

გრიგოლრობაქიძე

ალბათ იშვიათად არსებობს ისეთი ეროვნული
სიამაყე,რომელსაც კულტურულიფენომენი წარ
მოადგენსროგორიც„სუხიშვილების“ანსამბლი,
ანუქართულინაციონალურიბალეტიასაქართვე
ლოსთვის.ილიკოსუხიშვილისადანინორამიშვი
ლისბრწყინვალედუეტმასაქართველოსდიდიხნის
განმავლობაშიდაგროვილიხალხურისიბრძნედა
ტერფსიქორეს ხელოვნების ქართული „ვერსია“
შეუკრა, ეროვნულ ბალეტად უქციადა აგერ უკვე
70წელზემეტიაუბრალოდ„სუხიშვილებად“წოდე
ბულიანსამბლისაქართველოსკულტურისნომერ
პირველ(არაოფიციალურ)ელჩადითვლება.

 ანსამბლს აქვს ტრადიციული და ახალი რე
პერტუარი, სადაც ტრადიციულში პირველი თაო
ბისდადგმულიცეკვებიმოიაზრება,ხოლოახალი
მესამეთაობისშექმნილია.წინამდებარეტექსტ
შისაუბარიიქნება„სუხიშვილების“რეპერტუარის
სამ ქორეოგრაფიულ კომპოზიციაზე:  „ხორუმზე“,
„რამიშვილებისა“ და „ტრანსფორმაციის“ პერ
ფორმანსებზე, ანუ კლასიკური და თანამედროვე
რეპერტუარისთავისებურებებზე,რომელთასაფუძ
ველზეც,ვეცდებიგამოვკვეთოავთენტურინიშნები
დადავახასიათოისინიუშუალოდ„სუხიშვილების“
რეპერტუარისსტანდარტიდანდასტილისტიკიდან
გამომდინარე.

„სუხიშვილების“ კონ   ცეფ   ცია და 
მთა  ვა  რი ხიბ   ლი
„სუხიშვილების“მთავარიხიბლიხალხურიცეკ

ვისსიმდიდრისთვისთავისმოყრა,„შეკრება“დამა
თისასცენოინტერპრეტაციაიყო.„დაუმუშავებელი
ძვირფასიქვები“ქორეოგრაფებმასასცენოწესებს

მოარგეს და ესთეტიკურად დახვეწეს. გამორჩეუ
ლიამუსიკალურვიზუალურინიშნითმათისტილი
ზება და დრამატურგია, რომელიც მათი მხრიდან
„მთავარინგრედიენტს“,ანუმისუდიდებულესობა
ქართულგენსადასაქართველოსრეგიონთაცეკ
ვებსჰარმონიულადშეერწყა.ესარგახლდათუბ
რალოდ„დივერტისმენტი“,არამედერთიანიორ
განიზმი,გარკვეულიიდეითშეკრულიკონცეფცია,
რომელიცგანსხეულდებოდათითოეულჟესტსადა
მოძრაობაში, რომელიც ისტორიულკულტურული
ანარეკლიდამანიფესტიაიმკუთხისა,რომლისსა
ხელიცუნდადარქმეოდაცეკვას.ამბავი,რომელიც
მათ უნდა მოეყოლათ;  გამომსახველობა, რომე
ლიცხელოვნებისსხვადარგებთანუნდაყოფილი
ყო კავშირში, ქცეულიყო სინთეზურ ხელოვნებად
დაარდარჩენილიყოგანზე,განცალკევებით.სწო
რედაქიკვეთებასოლიკოვირსალაძისდამსახუ
რებაც,რომელმაც ცალკე შექმნა „სუხიშვილების“
განუყოფელი ნაწილი  მათი იმიჯი, კოსტიუმები,
ვიზუალი,სადაცთითოეულიფერიდათითოეული
გრადაცია ერთი ამბის დამოუკიდებელი ელემენ
ტიადაშესისხლხორცებულიამოცეკვავესთან.მო
ცეკვავე აღარაა ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ
აცვია,ესარისფაქტობრივადცოცხალიფერწერუ
ლინიმუში, ტილოდანდა ისტორიიდან გადმოსუ
ლიხატება.„ადამიანი“ფორმალურადააისარის
მითურიარსება,რომელიცჰაერშიდაფრინავს,ცე
რებზედგას,რომლისკდემამოსილება,გრაციადა
სინარნარეარაამქვეყნიურია.

ამ და სხვა მრავალი ფაქტორის გათვალის
წინებით ადვილად ფორმირდება დასკვნა 
„სუხიშვილები“ არაა მარტო მოცეკვავეთა ანსამ
ბლი,ესააბრენდი,იმიჯი,კონცეფცია,რომელიც
შეიძლება უამრავი რამის ინსპირაცია გახდეს. ის
ატარებსისტორიასდაქართულიკულტურისერთ
ერთიუმნიშვნელოვანესიმემატიანეა.

„ხორუმი“
„ხორუმი“საბრძოლოსადაზვერვოცეკვაის

ტორიული აჭარიდან, რომელიცორიგინალში 69
კაცზე იყო გათვალისწინებული, სუხიშვილებმა 40
კაცამდე გაზარდეს. ეს შთამბეჭდავი, მომნუსხავი
ქარიზმატულიცეკვამცირედისტორიასმოგვითხ
რობს:როგორემზადებიანმებრძოლნიდაპირის
პირებისთვის,ზვერავსრარამდენიმეკაციწინას
წარ ტერიტორიას. აქ ისინი სუფთა თეატრალურ
პერფორმანსს დგამენ  იმიტაცია მიწაზე ყურის
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2 gv.

	

	 4 gv. 

დადებისადაშორმანძილზეხმისგაგონებისა,ერ
თერთი მებრძოლის ხელში აყვანა ჰორიზონტი
დასაზვერად.ზურნაამატმოსფერულობასამძაფ
რებს და ერთგვარად, თითქოს, ლირიკულ წინა
პირობას ქმნის მომავალი ნაწილისთვის.  შემდეგ
უკან ბრუნდებიან ბანაკში ანგარიშის ჩასაბარებ
ლადდაერთიანადიწევსჯგუფისაიერიშოდ,იმარ
ჯვებენმტერზედაზეიმობენ.

თუკი რომელიმე ცეკვის სამაგალითო კომპო
ზიციურისტრუქტურისმრავალფეროვნებისგამო
ყოფაშეიძლება,პირველრიგში,ჩემიგემოვნებით,
აუცილებლად „ხორუმია“  ყველაზე შთამბეჭდა
ვი (გავბედავ და გამოვიყენებ ინგლისურ ფრაზას
„iconic”, ანუ საკულტო) ნაწილი არის ერთ ხაზში
ჩამწკრივებულ მებრძოლთა მსვლელობა. ეს და
ახლოებით ნახევარწუთიანი პროცესია. სრული
მისტიკადარიტუალი,სადაცკოსმოსთანკავშირს
ამყარებსდოლისრიტმიკა(5/4)დასინთეზური,სი
მეტრიული მსვლელობა მებრძოლებისა (თითქოს
კომპიუტერულად დაკოპირებული!). მომწონს
ქართულცეკვებში,რომრამდენადაცინდივიდუა
ლურია, იმდენად ჯგუფური და ანსამბლურია მო
ცეკვავის პორტრეტი, რომ  ისინი თან განსხვავე
ბულებიარიან,თანკრავენერთ
სახასიათო ხატს, ცეკვის ხატს,
„აბსტრაქტულ პერსონაჟს“. ჯერ
არისდაზვერვადაშემდეგმიდი
ანბრძოლაში.

არ უნდა გამოვტოვოთ წრე.
მოგვიანებით უკვე ათეულობით
მოცეკვავე არაერთხელ კრავს
წრეს.აქუკვეიკვრებაერთიანო
ბა,ციკლიდაერთგვარიგადაძა
ხილი პირველყოფილ ქართულ
კულტურასთან და სარიტუალო
ხელოვნებასთან, სადაც წრის,
როგორც მზის კულტის განსახი
ერების ალუზიადა მასთან კონ

ტაქტში შესვლა იგულისხმება. ცალ
კეშთამბეჭდავიაკოსტიუმებიშავი
ჩაქურა,ძოწისფერიყაბალახიოქ
როსფერი სირმებით გაწყობილი.
ესაა კომპლექტი, რომელიც წმინდა
წყლის საბრძოლო ფერებს აერთი
ანებს  ვნების, ენერგიის, ქარიზმის
და თუნდაც სისხლის სიმბოლოს,
რასაცსცენისგანათებაცემატებადა
რომელიც აუცილებლად წითელი
ფერია, კონტრასტში მოდის სიბნე
ლესთანდასუფთაკინემატოგრაფი
ულელფერსიძენს.რომშევაჯამოთ,
„ხორუმი“ არის ის კლასიკა, რომე

ლიც მეტია, ვიდრე უბრალოდ ცეკვა ან ქორეოგ
რაფიულიარტეფაქტიდაკომპოზიციათაკრებული
5წუთიანმუსიკაზე.

„ტრანსფორმაცია“
ვიდრე ახალ რეპერტუარზე გადავალ, პირველ

რიგში, გავიხსენებიმას,რომთავისდროზეილი
კოსადანინოსდუეტსაცარხვდებოდნენუპირობო
აღფრთოვანებით.ბევრიაბრალებდაქართულსუ
ლისშერყვნასდაშებღალვასმოძრაობათადამა
ხინჯებითდაუცნაურსისტემაშიმოყვანით.ინტერ
ნეტ სივრცეში, მსგავსმა უკმაყოფილო ფრაზებმა
გაიჟღერა ილიკოს ახალი ნამუშევრების, განსა
კუთრებით კი „ტრანსფორმაციის“ მიმართ, რომ
ლებმაც დაგმეს ქართული გენის „რევოლუციის“
დამართლაცრომუცნაური,მოულოდნელიტრან
სფორმაციისიდეადაჩანაფიქრი.

„შვილიშვილისუხიშვილები“ შოკში აგდებენ
საზოგადოებას  კლუბრესტორანში გამოჰყავთ
მოცეკვავეები (დიახ, ეს „წესით“თითით საჩვენე
ბელიხალხი,რომელთაწინაპრებმამათდაუტო
ვეს წმინდა და ხელშეუხებელი ხელოვნება) და
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	 5 gv. 

3 gv.

	

აცეკვებენკედებით„კლუბურმუსიკაზე“(რომელიც
სინამდვილეში საკმაოდ გემოვნებიანი ნამუშე
ვარია  ნიკოლოზ ამირეჯიბის „TiflisMood”, ანუ
„ტიფლისური განწყობა“ მეტნაკლებად ნეიტრა
ლურიტემპის,„ბითსებისა“დარიტმისEDMს,ანუ
ელექტრონული მუსიკის, კერძოდ კი Houseისა
დაTechnoსჟანრებისნაზავიაკლასიკურდუდუკ
თანდადოლთანერთად).გოგონებსტრადიციული
თავსაფრის ნაცვლად კარიბის ზღვის რეგიონის
კულტურისთვის დამახასიათებე
ლი თავსაბურავი უკეთიათ (ე.წ.
ბობმარლისქუდები),მამაკაცები
კი კოსტიუმებით და არცთუ ბო
ლომდე შეკრული ჰალსტუხებით
არიან. მოკლედ, სიტუაცია წაა
გავსტიპურიჰოლივუდურიკინო
სურათისცეკვისეპიზოდს,სადაც
სასმლით შეზარხოშებული და
ალბათ, მსუბუქი კლუბური ნარ
კოტიკების ზემოქმედებისქვეშ
მყოფიმიჯნურნიერთმანეთსიწ
ვევენ dance battleებში (ცეკვის
შეჯიბრებებში). მაგრამ არა, ეს
საქართველოა და მეტიც, ესაა
„სუხიშვილები“.

„ტრანსფორმაცია“ არ სცილდება ტრადიციული
ქართული ცეკვის მოძრაობებს  აქ არის შენარ
ჩუნებული ლამაზი ილეთები, გრაციოზული მიხვ
რამოხვრა, „განდაგანას“, „ხევსურულის“ ელე
მენტები.ერთიწყვილიდაირათიცგამოდის,თუმცა
მცირედადერევა„არაქართული“,ჰიპჰოპისელე
მენტები. წყვილები თამამად „ურთიერთობენ“
 ქალვაჟი ეხება ერთმანეთს, მაღლახელჩაკი
დებულნი ტრიალებენ. ეს არის ფლირტი, იჭრე
ბა სენსუალურობადა იგრძნობატრანსი  აღმო
სავლური მისტიკური და ევროპულდასავლური
„კლუბური“ტრანსი,რომელმაცშეუძლებელიაარ
ჩაგითრიოსდაარაგიყოლიოს.კიდევერთიხიბლი

„სუხიშვილების“ისინიცდილო
ბენ მოიწვიონ და ყველა ასაკის,
გემოვნებისა და ცეკვის უნარის
მქონე ადამიანისთვის მიმზიდ
ველი, რელევანტური გახადონ
თანამედროვე ქართული ცეკვა.
„სუხიშვილები“აღარარისმარტო
ტრადიციები,ისქმნისმომავალს“.

დარწმუნებულივარ,რომილი
კოდა ნინოდგამენ პირველ ნა
ბიჯებს ქართული ცეკვის ახალი
მოდერნიზებისკენინარჩუნებენ
ძველს, მაგრამ როცა ახალს და
„ჰიბრიდულს“ქმნიან,მთლიანად
არაგდებენპერფორმანსსექსპე
რიმენტების ქვაბში, არამედ ძვე

ლისადაახლისსინთეზითცდილობენნეიტრალუ
რი ფორმის, ქართული ცეკვის მომავლის პოვნას
დამისმშვიდინტეგრაციასთანამედროვებალეტის
სამყაროში. ჩვენ ვუყურებთ ინგლისური, დასავ
ლურიდააღმოსავლეთაზიისბალეტებისმოდერ
ნის ნიმუშებს და აღფრთოვანებულები ვართ მა
თითანამედროვეობით.რათქმაუნდა,იქაცარის
„ხელშეუხებელი“,საკრალურიდატაბუდადებული

თემები,მაგრამყველაერმამოახერხამოდერნის
ფორმისპოვნათავისიტრადიციულიხელოვნების
თვის, ეს მითუმეტეს უნდა შევძლოთჩვენ  ასე
თიმდიდარიკულტურულიისტორიისერმა,სადაც
მიუხედავად ბევრი „ასკეტურობისა“ და ორთო
დოქსულიტრადიციულობისადიდია პოტენციალი
გემოვნებიანი თანამედროვეობისთვის. ვფიქრობ,
რომ„ტრანსფორმაციასაც“დროდასჭირდება,რა
თაუფრომასობრივადგაიდგასფეხიქართულთა
ნამედროვეცნობიერებაში.
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„რამიშვილები“ 
ბოლო ნიმუში, რომელზეც მინდა ვისაუბრო,

არის პროექტი „რამიშვილები“  ნინო რამიშვი
ლისგვარისჭეშმარიტიუკვდავყოფადავფიქრობ,
დამსახურებულადგამოყოფილისათაურიცეკვის
თვის,სადაცქართველიადამიანისმსოფლმხედვე
ლობადაარტისტიზმიახალსაფეხურზეგადადის.
იყოილიკოდაიყონინომართალია, ანსამბლი
მათი სინთეზურინამუშევარია, მაგრამცალკე პი
როვნების გამოყოფა და მასზე პროექტის შექმნა
ნამდვილადღირსეულიდასაჭირო,თუმცასაპასუ
ხისმგებლოგადაწყვეტილებაა.

 პირველ რიგში, „რამიშვილები“ არის თა
მამი განაცხადი იმიჯის მხრივ: ქალი, რომელ
საც თავსაბურავი არ აქვს, ანუ ნომერ პირვე
ლი საკრალური დარღვევა ქართული ცეკვის
წესებში. ქალს აუცილებლად უნდა ეხუროს თავ
საბურავი „რამიშვილების“ პერფორმანსებში
 „მეტრონომსა“ და „ჯეირანში“ ვხედავთ მოკ
ლეთმიან ქალბატონებს. „მეტრონომის“ პრომო
ფოტოებში ვხედავთ კისრიდანფეხებამდე ხასხა
სა, ბროწეულისფერწითელში ჩამალულსხეულს,
რომელსაცუზომოდდიდიმკლავებიაქვს,მაგრამ
თავსაბურავი არაა  მეტიც, თმები არ ჩანს, გა
დაპარსული და შეღებილია თეთრად. რა უნდა
იყოს ამაზე დიდი პოსტმოდერნისტული განაცხა
დი და ამბოხი „სუხიშვილების“ შემოქმედებაში?
„ჯეირანში“კიკრემისფერიზედათითქოსშიშველი
სხეულისშთაბეჭდილებასტოვებს.მაგრამბალან
სიშენარჩუნებულიანინოდაილიკოწინაპრებს
არ ღალატობენ. „რამიშვილები“ მაინც უტოვებს
სუხიშვილებს იმ ამოუხსნელ გრაციასადა სენსუ

ალურობას,რაც ქართულცეკვას, ამ კონკრეტულ
პროექტში კი ქალსუნდაგააჩნდეს. ის ახალმის
ტიკასიკვლევს:შედისახლოაღმოსავლეთისმის
ტიკაში  ტრიალი, რომელიც დერვიშების ცეკვის
ტრიალსწააგავს.იჭრებადიდხანსნანატრი„Con
temporarydance”ელემენტები,რომელიცეფუძნე
ბააბსლუტურადგანსხვავებულპლასტიკას,სხეუ
ლისტალღებს.ვხვდებითთავისუფალხტომას,ე.წ.
„ყირაზე“გადასვლას,რომელიცმაინცმთავრდება
ტრადიციულიმუხლებზედაცემითდაცერებზეგა
შეშებით(კვლავაც,ილიკოარივიწყებსტრადიცი
ულს კლასიკა არისკლასიკადაისყოველთვის
„ახალიდამოთხოვნადი“იქნება).ესარისურთი
ერთობა  ქალვაჟის ურთიერთობა, რომელიც
სხვაინტიმშიგადადის:დასაწყისშიბიჭიგოგონას
მოდუნებულსხეულსეზიდებადაროდესაცფეხზე
წამოაყენებს,ერთიმთლიანისორნაწილად,ერთ
მანეთისსარკედიქცევიან.თავისუფალი,ფაქტობ
რივად ნაჭრებისგან აწყობილი ჩაცმულობა ათა
ვისუფლებსფორმას,სურვილს,„თემურობისა“და
გუნდის ურთიერთამოკიდებულებას, თითქოს ჰი
პურთავისუფლებაშიგადაიზრდება,მაგრამმაინც
რჩებაერთიორგანიზმი;რჩებაამბავი.

მუსიკა სულსხვაგანზომილებაა  აკორდეონი,
ფლეიტის სოლო, ელექტროგიტარა და მსუბუქი
რიტმიკა. როგორი „კოსმოპოლიტური“ კონცეფ
ციაა ეს ყველაფერი, სადაც არაერთი ერის კულ
ტურის „ნიშანს“ ამოვიცნობთ, მაგრამ არ უნდა
დავივიწყოთ, რომ ეს ქართულია  საქართველო
ხომ იმდენადვეა ევროპა, რამდენადაც აზია და
მსოფლიოც.სწორედამიტომააისორიგინალური,
ავთენტური...ქართული.„რამიშვილები“არისქარ
თული...

ვიმედოვნებ,რომზუსტადისიდეებიდაკონცეფ
ცია არის კომპოზიციაში ჩადებული, რასაც დიდი
ქალბატონი ნინო წინა დეკადაში დაინახავდა და
მოისურვებდა მის ასახვას ცეკვაში. ან შეიძლება
არცესმისშვილიშვილებსუნდაშეექმნათდამი
ეძღვნათმისიგვარისთვის,რომელიცარაერთხელ
დამდგარასაშიშროებისქვეშშორეულ,ტერორით
მოცულ30იანებში,როცაანსამბლისშექმნისწინა
პირობაიდგადაახალგაზრდა,პოტენციალითსავ
სეწყვილსარაერთიგამოცდისგავლამოუწევდა.

არაერთ ლეგენდარულ ვარსკვლავს მოუ
წია აფეთქება და ჩაქრობა კაშკაშის შემდეგ,
„სუხიშვილები“ უდრეკად აგრძელებენ ტრადიცი
ებსდათამამადხვდებიანთანამედროვეგამოწვე
ვებს.იმედიმაქვს,რომსაქართველოსკულტურის
ნომერპირველამბასადორებს ჯერკიდევმრავა
ლი შედევრის წარდგენა შეეძლებათ ქართველი
ხალხისთვისდამსოფლიოსაზოგადოებისთვის.

ეთერ ფარ   ჩუ  კი  ძე,
კინომცოდნეობისIVკურსი
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მე20 საუკუნის დასაწყისში, ჯერ კიდევ საკუ
თარი იდენტობის ძიებაში მყოფ კინემატოგრაფს,
მონოპოლიურ მმართველად მოევლინა სახელ
მწიფო სტრუქტურებთან დაახლოებული თომას
ედისონი, რომელთანდაპირისპირებულმადამო
უკიდებელმა კინომწარმოებლებმაც გადაწყვიტეს
თვითორგანიზება საკუთარი უფლებების დასაცა
ვად.ერთერთიმათგანის,კარლლემლესსახელს
უკავშირდება „ოცნებების ქარხნის“ ფორმალური
შექმნისფაქტი.ძალაუფლებისცენტრისზეწოლის
განგათავისუფლებისმიზნითსაფუძველიჩაეყარა
ახალძალას,რომელმაცმოგვიანებით,ზრდასთან
ერთადმთელიინდუსტრიაჩაყლაპა.„ჰოლივუდი“,
ადგილი,სადაცყველაოცნებისახდენაუნდაყო
ფილიყო შესაძლებელი, იქცა ილუზორული რეა
ლობის შემქმნელ სივრცედ. აქ იყრიდათავს სო
ციუმში პოლიტიკური პროცესებით გამოწვეული
შიშები და კომპლექსები, რომლებიც ითარგმნე
ბოდაგასართობსაშუალებად.სწორედგასართო
ბიატრაქციონებისსაშუალებითხდებოდახალხის
ქვეცნობიერიშიშებისკვლავწარმოებადაამგზით
სრულად მოექცა საზოგადოების განვითარება
„ჰოლივუდისთვის“სასურველკალაპოტში.

დღევანდელრეალობაში„ჰოლივუდის“სტრუქ
ტურაარსებითადარშეცვლილა.შეიცვალადრო,
შეიცვალაიდეოლოგიურიდისკურსებისგარეგანი
ფორმები,თუმცასისტემადღემდე,შეიძლებაით
ქვას, უფრო მძლავრად, ვიდრეოდესმე, იკვებება

სტივენ ფრირზის „ფლორენს ფოსტერ ჯენკინსი“ 

ალტერნატიულ, მცდარ რეალობაში მცხოვრები
ადამიანებით, რომლებიც ელიტური ცხოვრების
ხიბლშიჩავარდნილები,ზედაპირულადაღიქვამენ
როგორცსამყაროს,ასევეამსამყაროშიარსებულ
ნებისმიერ პრობლემას.თანაარსებობენთავიანთ
მსგავსპრივილეგირებულადამიანებთან,რომლე
ბიცუყურებენგარესამყაროსფიქციურმოდელს.

პიტერ უირის „თრუმენის შოუში“ ვხვდებით
პერსონაჟს, რომელსაც ჰგონია რომ აქვს თავისი
ცხოვრება,ჰყავსბედნიერიოჯახი,წლებისგანმავ
ლობაში ცხოვრობს  წრიულრუტინაში, სანამ მის
მეხსიერებაშიხელოვნურადჩაშენებულ,გარდაცვ
ლილმამასარგადააწყდებაქუჩაშიდაიწყებსკითხ
ვების დასმას მისი ცხოვრების „რეალურობაზე“.
შოუს შემქმნელები ყველაფერს აკეთებენ, რა
თა მისი ცნობიერება წინასწარგაწერილსიუჟეტს
დაუქვემდებარონ, მაგრამ ვერ ახერხებენ მასში
ადამიანური ინსტინქტების ბოლომდე გაკონტ
როლებას. უყვარდება ის, ვინც სიუჟეტის მიხედ
ვითარუნდაყოფილიყოდაკავშირებულიმასთან
დაამისგამომთელისქემაეტაპობრივადიწყებს
ჩამოშლას. სისტემის წინააღმდეგ ინდივიდის გა
მარჯვების პოპკულტურისთვის დამახასიათებელი
გულუბრყვილოდასენტიმენტებზეაგებულიესთე
ტიკისმიუხედავად,ესფილმიდღემდესაინტერესო
მეტაფორადრჩება„ჰოლივუდის“უნარზე,საზოგა
დოებრივი აზრის ფორმირებისთვის გამოიყენოს
თავისინაწარმი.

„ჩემი აზ რით, ჩვენ გაგ ვიწყ და კავ ში რი რე ა ლურ 
სამ ყა როს თან. ბევ რი ჩვენ გა ნი დამ ნა შა ვეა გა რე
მოს ეგო ცენ ტ რულ აღ ქ მა ში, რად გან გვგო ნი ა, რომ 
ჩვენ ვართ სამ ყა როს ცენ ტ რი“ ესარისამონარიდი
ხოაკინფენიქსისსამადლობელისიტყვიდან,რომ
ლითაც მიმართა ჰოლივუდის ელიტას მამაკაცის
როლის საუკეთესო შესრულებისთვის „ოსკარის“
მიღების შემდეგ. სწორედ პირადი სურვილებით
ნაწარმოებ, გამოგონილ რეალობაში უწევს არ
სებობა მთავარ პერსონაჟს სტივენფრირზის 2016
წელს გადაღებულ ფილმში „ფლორენს ფოსტერ
ჯენკინსი“.

ბიოგრაფიულ ფილმში აღწერილია ცნობილი
მომღერლის ცხოვრების ის ეტაპი, როდესაც ამ
მხრივ, ნიჭის დეფიციტის მიუხედავად, გადაწყვი
ტა საოპერო დივა გამხდარიყო. ფლორენს ფოს
ტერჯენკინსი იყოადამიანი,რომელსაცროგორც
ფინანსური, ისე სოციალური კაპიტალი მემკვიდ
რეობით ერგო. მისი მოღვაწეობა ე.წ. მაღალ სა
ზოგადოებაშისტატუსისდაფიქსირებითადაამით
სიამოვნებისმიღებითშემოიფარგლებოდა.დგამ
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დასპექტაკლებსდათავადარჩევდამაყურებელს,
აწყობდაკონცერტებსდაყიდულობდაპრესაშიდა
დებითშეფასებებს.სწორედამყველაფრისკომი
კურობაანაჩვენებისცენაში,სადაცმისიპირველი
„საოპეროკონცერტისთვის“თავადარჩევსდამსწ
რესაზოგადოებას,ამფაქტსბილეთებისგაყიდვის
სახესაძლევს,„ნიუიორკპოსტის“ჟურნალისტსკი
კრიტიკისშიშითუარსეუბნებიანბილეთისმიყიდ
ვაზე.თუმცაავტორივერახერხებსამყველაფრის
კრიტიკულველშიმოქცევას,რადგანსიუჟეტისგან
ვითარებისპარალელურად,ფილმშითავადხდება
ის,რისდაცინვასაცცდილობსფრირსი.ზედაპირუ
ლიდაკვირვებითაც შეგვიძლიადავინახოთ ელი
ტურიცხოვრებისირონიულჭრილშიასახვა,იქნება
ეს ჰიუ გრანტის პერსონაჟის დემონსტრაციულად
კომიკური ცეკვა წვეულებაზე, გარშემომყოფ
თარეაქცია ჯენკინსის სიმღერაზე,თუ  სიმღერის
მასწავლებლის ადვილად შესამჩნევი, უხერხული
მლიქვნელობა. მერილ სტრიპიც, რომელიცთით
ქოს საკუთარი დიდების ხიბლში ჩავარდნილი,
დროთა განმავლობაში, სულ უფრო სქემატური
ხდება ეკრანზე, ისეთივე პათეტიკურშესრულებას
გვთავაზობს, როგორი პათეტიკურიცფლორენსის
პიროვნებაა. მაგრამ დრამატურგიული განვითა
რების პროცესში რეჟისორი მასალაში იკარგება.
ფილმიგადაჰყავსადამიანთაშორისგულწრფელი
ურთიერთობის კონტექსტში, ცენტრალურ ხაზად
აქცევს მომაკვდავი ცოლის და მისი ილუზიების
არქიტექტორის, ერთგული ქმრის ურთიერთობას
და ამ ურთიერთობის ასახვის სენტიმენტალურო
ბა შლის ფილმის მთელ სტრუქტურას. მაყურებე
ლი თვალს ადევნებს ადამიანს, რომელიც ფულს
იყენებს საკუთარითავის ირგვლივ ალტერნატიუ
ლისამყაროსშესაქმნელად.ყიდულობსყველაიმ
პრივილეგიას,რაცკომფორტისთვისსჭირდებადა
ტრაგიკულად აღიქვამს მხოლოდ იმის დაშვებას,
რომშესაძლოავერმიიღოსის,რაცუნდა.

ორიოდე წლის წინ „მეინსთრიმ“ მედიისთვის
შეუმჩნევლად გარდაიცვალა ამერიკელი ვიზუა
ლური არტისტი და მუსიკოსი დენიელ ჯონსტონი,
რომელიც,თამამადშეიძლება,სოციუმისგანგარი
ყულიმარგინალებისკრებითსახედჩავთვალოთ.
ადამიანმა,რომელმაცცხოვრებისუდიდესინაწი
ლი ბიპოლარული აშლილობისა და შიზოფრენი
ის ტყვეობაში გაატარა, შეძლო საკუთარი შესაძ
ლებლობებისთვის მიმართულების მიცემა, გახდა
წარმატებული აუტსაიდერის სიმბოლო. შეძლო
გასულიყოწარმატებისაბსოლუტიზმისჩარჩოები
დანდაშექმნანაწარმოებები,რომელთამოსმენის
პროცესშიცშეუძლებელიაადამიანშისერიოზული
ძვრებისთუარა,პოზიტიურიიმპულსებიმაინცარ
გაჩნდეს.სწორედასეთიწარმატებული„ლუზერის“
სახის შექმნას ცდილობს ფრირზი  ადამიანის,

რომელმაცყველაფერიგააკეთაოცნებისასასრუ
ლებლადდაგახდამაგალითისაზოგადოებისთვის.
ამას მიემართება ფლორენსის ბოლო სიტყვები:
„ხალხმა შე იძ ლე ბა თქვას, რომ ვერ ვიმ ღე რე, მაგ
რამ ვე რა ვინ იტყ ვის, რომ არ მიმ ღე რი ა“. აქიჩენს
თავსმთავარიპრობლემა.ფილმისკარნავალური
ესთეტიკა,ირონიულიდამოკიდებულებასაკუთარი
პერსონაჟისმიმართ,დისონანსშიმოდისავტორის
ისეთმნიშვნელოვანკომენტართან,რასაცემპათი
ის მნიშვნელობა ჰქვია. რეჟისორის ზედაპირული
დამოკიდებულება შეუძლებელს ხდის გაიზიარო
საზოგადოების ცნობიერებაში ჩაბეჭდილი წარმა
ტებისაბსოლუტიზმისიდეისტყვეობაშიმოქცეული
ადამიანისტკივილი,როცაესადამიანიპრივილე
გიებით,ელიტურწრეშიფულითმოხვეჭილისახე
ლისხარჯზეიქმნისილუზორულრეალობას.

ნებსითთუუნებლიეთ,ფრირზისფილმიაღმოჩ
ნდა კაპიტალისტური იდეოლოგიის, ამ იდეოლო
გიის წიაღში აღმოცენებული პოპკულტურისა და
კინოინდუსტრიის, მისი ელიტური ნაწილის ავტო
პორტრეტი.ჰოლივუდისელიტაცხომასეთიზედა
პირულია,ასევეამოწყვეტილირეალობას.რასიზ
მის,ექსპლუატაციისადაბოლოწლებშიზედაპირზე
ამოსულისექსუალურიძალადობისბრალდებებზე
და სხვა პრობლემებზე მოჩვენებითი რეფლექ
სიურების ფონზე ვისმენთ მორალისტურ მოწო
დებებს გლამურული ცერემონიებიდან, თუმცა ამ
საკითხებთან საბრძოლველად რეალურად არა
ფერიკეთდება,ზედაპირულიშეშფოთებისგარდა.
თუმცა,ბოლოპერიოდშითვითკრიტიკულიპოზი
ციონირების თვალშისაცემმა ტენდენციამ, მომავ
ლისოპტიმისტურმოდელშიშეიძლებაგამოიწვი
ოსკიდე სერიოზულიძვრები,მაგრამთუ ესასე
არ მოხდება, პოზიტიური იმპულსები ხომ მაინც
აუცილებლად გაჩნდება, რაც, საბოლოოდ შესაძ
ლებელს გახდის ემპათიის გამოვლენა ზოგადად
ფლორენსფოსტერჯენკინსისშემთხვევაშიცკიარ
იყოსთვალთმაქცური.

ბე სო და რა სე ლია
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იშტვან საბოს „მეფისტო“

	 9 gv. 

„მეფისტო“ უნგრელი რეჟისორის იშტვან სა
ბოს „გერმანული ტრილოგიის“ („მეფისტო“ (1981),
„პოლკოვნიკირედლი“(1985)და„ჰანუსენი“(1988))
პირველიფილმია,რომელმაცრეჟისორსუდიდესი
საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. 1981 წელსვე
„მეფისტომ“ მიიღო „ოსკარი“, როგორც საუკეთე
სოუცხოურენოვანმაფილმმა. სცენარიეყრდნო
ბაკლაუსმანისრომანს,როლისსახელწოდებაა
„მეფისტოფელი.ერთიკარიერისისტორია“(1936).

სურათის მთავარი გმირი ჰენდრიკ ჰიოფგე
ნიჰამბურგისპროვინციულითეატრისმსახიობია.
მასდიდასპარეზზესურსგასვლადასაყოველთაო
პოპულარობაზე ოცნებობს. „გონივრული“ ქორ
წინებისა და გავლენიანი სიმამრის კავშირების
წყალობით, იგი ოცნებას ისრულებს  ბერლინის
სახელმწიფო თეატრში მეფისტოფელის როლის
წარმატებული შესრულებით, მართლაც არნახულ
დიდებას მოიხვეჭს და თაყვანისმცემელთა არმია
გაუჩნდება.

კარიერის დასაწყისში, ჯერ კიდევ ჰამბურგის
თეატრში და ბერლინში გადასვლის საწყის ეტაპ
ზეც, ჰენდრიკითავისუფლადმოაზროვნე ადამია
ნია,მემარცხენეშეხედულებებითადაკომუნისტე
ბისადმი თანაგრძნობით. ეს ის პერიოდია, როცა
გერმანიაში ძალას თანდათან იკრებს ჰიტლერუ
ლი ნაციონალსოციალისტური პარტია. პროცე
სი საბოლოოდ ნაცისტების მიერ ძალაუფლების
ხელში ჩაგდებით მთავრდება. თავდაპირველად
ჰენდრიკი ამფაქტსაც არ ანიჭებს მნიშვნელობას,
ჰიტლერსკი „ავსტრიელკლოუნს“უწოდებს, მაგ
რამმალე,გარემოებათაგამო,ჰენდრიკსპრუსიის
ნაცისტ პრემიერმინისტრთან მოუწევს შეხვედრა,

რომელსაც საკმაოდ დაუახლოვდება და ამ ახ
ლობლობის წყალობით სახელმწიფო თეატრის
დირექტორის თანამდებობას იკავებს. იგი ნაცის
ტთა წრეში მიღებული პიროვნება ხდება. თანდა
თანმწვავდებაკონფლიქტიხელოვანსადატოტა
ლიტარულრეჟიმსშორის,მაგრამესკონფლიქტი
შინაგანი სულიერის ბრძოლის სახით ვლინდება,
გარეგნულადკიჰენდრიკიკვლავნაცისტებისადმი
ლოიალურადგანწყობილიპიროვნებაა.

შინაგანი კონფლიქტი კი მართლაც მწვა
ვეა. ხელისუფლება მოითხოვს, თეატრი გერმა
ნულ „ეროვნულ ფესვებს“ ეყრდნობოდეს. რომ
„ფრანგულისალონურიპიესებიუცხოა“.პრემიერ
მინისტრიკიაცხადებს:უნდაშევქმნათ„სულიერი
საბაჟო“. ტოტალიტარულ რეჟიმს იმის მოსმენაც
კი არ სურს, რომ ჭეშმარიტი ხელოვნება ზოგად
საკაცობრიო ფენომენია და მისი ნაძალადევი
„გაეროვნულება“,მითუმეტეს„სულიერისაბაჟო
ების“შექმნისგზით,უეჭველადგამოიწვევსნამდ
ვილი მხატვრული ღირებულებების სუროგატად
მეტამორფოზს.ესგარდაუვალიადაასეცხდება.

აუტანელი ზეწოლით შეწუხებული, იმავდრო
ულად  აღზევების ზენიტში მყოფი ჰენდრიკ ჰი
ოფგენიაღიარებს,რომთეატრიპარტიული,ურა
პატრიოტული იდეოლოგიის ტრიბუნად იქცა და
ახლობელთა უაღრესად ვიწრო წრეში ამბობს:
„უნიჭოპიესებსვდგამთ.ჩემგანმოითხოვენ,დავ
დგაგერმანელიავტორებისპიესები,მაგრამრო
მელიავტორების?ნიჭიერიავტორებიხომანგაიქ
ცნენანაღარწერენ,ანწერააუკრძალეს...“

ჰიოფგენი ასრულებს ნაცისტთა მოთხოვნებს
დაიმავდროულადსაკუთართავსუსვამსშეკითხ
ვას:„განაგარეწარიარვარ,ამასრომვაკეთებ?“
ამშეკითხვითვლინდებამის„შიგნით“არსებული
მწვავეკონფლიქტი.

მაგრამ,მხოლოდჰიოფგენიარგანიცდისშინა
გან ფსიქოლოგიურ კატაკლიზმებს. მისი კოლეგა
(თავდაპირველად  ჰამბურგის თეატრში, შემდეგ
კი  ბერლინშიც) ჰანს მიკლასი ჯერ კიდევ მაშინ
გაწევრიანდა ნაციონალსოციალისტურ პარტია
ში,როცაამპარტიასდათვითჰიტლერსსერიოზუ
ლადარავინაღიქვამდა.ამისგამოჰანსსადაჰენ
დრიკსშორისმცირეკონფლიქტიცწარმოიქმნება.
მაგრამ გადის წლები. ნაცისტები ხელთ იგდებენ
ძალაუფლებას. ქვეყანაში დიქტატურა მყარდება
და ჰანსი ხვდება,რომ ეს სულაც არ არის ის შე
დეგი, რომელსაც იგი ელოდა. მისთვის მიუღებე
ლია მმართველობის ნაცისტური მეთოდები, იგი
პარტიასტოვებსდამწარედაცაზღვევინებენამის
გამო.მასპირდაპირთეატრშიდააპატიმრებენდა
ქალაქგარეთ კლავენ. ხელისუფლების მითითე



9

# 1 (151) ianvari 2022 weli# 1 (151) ianvari 2022 weli                                                                                                                                   # 1 (151) ianvari 2022 weli# 1 (151) ianvari 2022 weli 

8 gv.

	

ბითთეატრისდირექცია ავრცელებსოფიციალურ
განცხადებას, თითქოს ჰანს მიკლასი ავტოკატას
ტროფაშიდაიღუპა. განცხადებას ხელს ჰიოფგენი
აწერს. ჰიოფგენი რჩება ნაცისტურ ხელისუფლე
ბასთანდაახლოებულპიროვნებად. იგი სხვადას
ხვა ელიტარული მიღებაწვეულებების უცვლელი
მონაწილეა.თუმცასინდისისქენჯნასნამდვილად
განიცდისდათითქოსხავსსებღაუჭება,ანსაკუთა
რისინდისისწინაშეთავსიმართლებს,გულსერთი
არგუმენტით იმშვიდებს: „სამაგიეროდ, ასე სიკე
თისკეთებაცშემიძლია“...

მართლაცარისშემთხვევები,როცათავისკავ
შირებსსიკეთისსაქმნელადიყენებს.იგიმიაღწევს
მეგობრის,მსახიობის,კომუნისტისადაანტიფაშის
ტისოტოსპატიმრობიდანგათავისუფლებას.უფრო
მეტიცოტოსსახელმწიფოთეატრშითამაშისნე
ბასაცრთავენ(თუმცა,გარკვეულიდროისშემდეგ,
კვლავაპატიმრებენდამასჰენდრიკივეღარუშვე
ლის,თუმცაკიცდასარდააკლებს).

ტოტალიტარულნაცისტური, რასისტული რე
ჟიმისთვის მიუღებელია ბერლინის თეატრის დი
რექტორისა და მთელ გერმანიაში პოპულარული
მსახიობის სასიყვარულო რომანი ფერადკანი
ან ქალთან (რეჟიმი ყველაფერს აკონტროლებს,
ცხოვრების ინტიმურ მხარეებსაც კი). ჰენდრიკი
ქალს დაშორდება, მაგრამ მისი კავშირების წყა
ლობით ქალს საკონცენტრაციო ბანაკში კი არა,
პარიზშიგაამგზავრებენ.

ჰიოფგენისგანმოითხოვენ,რომთეატრიდანგა
აგდოსორიპიროვნება,რომლებიც„ვერასახავენ
ხალხისმსოფლმხედველობას“.იგიარაკმაყოფი
ლებსმოთხოვნასდასაპასუხოდეპეშითაცნობებს
„სადაცჯერარსს“,რომამპიროვნებებისთეატრში
ყოფნააუცილებელიათეატრისნორმალურიფუნ
ქციონირებისთვის. სწორედ საპასუხო დეპეშის
ტექსტითიგებსმაყურებელი,რომლაპარაკიაარა
მსახიობების,არამედთეატრისორიმუშისშესახებ.
ამ ეპიზოდის მორალი ცხადია  ტოტალიტარული
რეჟიმისფხიზელითვალისაზოგადოებისნებისმი
ერფენასაკონტროლებს.

მრავლისმთქმელიაფილმისდასასრულიცსტა
დიონისცარიელარენაზემარტომყოფიჰიოფგენი
ცდილობს,გაექცესპროჟექტორისშუქს,მაგრამსა
ითაცარუნდაგაიქცეს,პროჟექტორიცდაუყოვნებ
ლივმისკენმიემართება.

ამშემთხვევაშიპროჟექტორისშუქიტოტალიტა
რიზმის მარწუხებია, რომლებშიც მოქცეულია ხე
ლოვნება და საერთოდ, ადამიანის თავისუფალი
ნება.

არავისთვის არის საიდუმლო, რომ კლაუს
მანმა (თომას მანის შვილმა) თავისი რომანის 
„მეფისტოფელი. ერთი კარიერის ისტორია“ მთა
ვარი გმირის ჰენდრიკ ჰიოფგენის პროტოტიპად

თავისი ყოფილი სიძე, ცნობილი გერმანელი მსა
ხიობიდარეჟისორიგუსტავგრიუნდგენსიგამოი
ყენა.გრიუნდგენსისადაჰიოფგენისბიოგრაფიები
ძალიანჰგავსერთმანეთს.

ხელისუფლების სათავეში ჰიტლერის მოსვლის
შემდეგ(1933)გრიუნდგენსმაუარითქვაემიგრაცი
აშიწასვლაზე.მანპრუსიისთეატრისგენერალური
დირექტორის თანამდებობა დაიკავა. ჰიოფგენის
მსგავსად,ისიციმითიმშვიდებდათავს,რომნაცის
ტურირეჟიმისარაერთმოწინააღმდეგესდაეხმარა
დათავისიკავშირებისწყალობითგადაარჩინა.ეს
სრულისიმართლეიყო.გრიუნდგენსიგერინგთან
დაახლოებულიპირიიყოდაამსიახლოვისსაშუ
ალებით მართლაც არაერთ ადამიანს დაეხმარა.
მაგალითად, მისი ჩარევის შედეგად შეუნარჩუნ
დასიცოცხლეცნობილმსახიობსადამომღერალს,
კომუნისტსადაანტიფაშისტერნსტბუშს,რომელ
საც ბრალად სამშობლოს ღალატი ედებოდა და
სიკვდილითდასჯაემუქრებოდა,საბოლოოდკი4
წლითპატიმრობააკმარეს.

რადგანლიტერატურულგმირშიპროტოტიპიმე
ტად იოლი ამოსაცნობი იყო, გრიუნდგენსის შვი
ლობილმა პეტერ გორსკიმ სარჩელით მიმართა
დასავლეთ გერმანიის სასამართლოს, რომელმაც
სარჩელიდააკმაყოფილადა1971წელსგამოიტანა
გადაწყვეტილება,„პიროვნებისპატივისადაღირ
სებისშელახვის“მოტივით,კლაუსმანისრომანის
გამოცემაგავრცელებისაკრძალვისშესახებ.

ასევერეალურიპროტოტიპიჰყავსლიტერატუ
რულდაკინემატოგრაფიულპერსონაჟსპრუსიის
პრემიერმინისტრს.ესპროტოტიპიგერმანგერინ
გინაცისტურიზედაფენისერთერთისაინტერე
სოფიგურაგახლავთ.

ასერომკლაუსმანისრომანიცდაიშტვანსაბოს
ფილმიც მრავალმხრივ საინტერესო ნაწარმოებე
ბია,რომლებიცარამხოლოდფსიქოლოგიურიპა
საჟებით, არამედ მრავლისმთქმელი ისტორიული
ფონითაცგამოირჩევა.

დემეტრე სამხარაძე
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