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ცხოვ რე ბი სე უ ლი ფა სე უ ლო ბე ბი

	 3 gv. 

1996 წელს ითან და ჯო ელ კო ე ნებ მა გა და ი ღეს ფილ მი 
- „ფარგო“. ფილ მი არის კრი მი ნა ლუ რი დრა მა, რო მელ-
შიც ფან ტას ტი კუ რად არის შერ წყ მუ ლი იუმო რის დე ტა-
ლე ბი და  ნაჩ ვე ნე ბია საკ მა ოდ მძი მე ამ ბა ვი.  რე ჟი სო-
რე ბი დიდ სიმ სუ ბუ ქეს მა ტე ბენ სი უ ჟეტს, რაც სრუ ლი ად 
სა პი რის პი რო ემო ცი ას იწ ვევს მა ყუ რე ბელ ში. სწო რედ 
ამ ყვე ლაფ რის გან სა მუხ ტად და გა სა ნე იტ რა ლებ ლად 
იყე ნე ბენ ძმე ბი  კო ე ნე ბი იმ იუმო რის დე ტა ლებს რომ-
ლე ბიც, უმ ძი მეს მო მენ ტ შიც კი ახერ ხე ბენ მა ყუ რებ ლის 
გა ღი მე ბას. 

ფილ მის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბი არი ან ახალ გაზ რ-
და ცოლ - ქ მა რი, ჯე რი და ჯინ ლან დე გარ დე ბი, რო მელ-
თა გარ შე მოც ვი თარ დე ბა საკ მა ოდ მძი მე ამ ბა ვი. მა თი 
ერ თი შე ხედ ვით მშვი დი და ლა ღი ცხოვ რე ბა რა დი კა-
ლუ რად იც ვ ლე ბა. ქმა რი ჯე რი ლან დე გარ დი საკ მა ოდ 
რთულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს, მას საკ მა ოდ დი დი 
ფუ ლი სჭირ დე ბა, სწო რედ ამის გა მო გა დაწყ ვეტს სა კუ-
თა რი მე უღ ლის გა ტა ცე ბას და სა კუ თა რი სი მამ რის გან 
ამ სა ხით ფუ ლის მი ღე ბას. ის და ი ქი რა ვებს ორ გამ ტა ცე-
ბელს, რო მელ თაც და ა ვა ლებს ამ საქ მის გა კე თე ბას. იგი 
ფიქ რობს, რომ ყვე ლა ფე რი ზუს ტად ისე წა ვა, რო გორც 
თა ვად და გეგ მა, მაგ რამ მა ლე ვე მიხ ვ დე ბა, რომ ყვე-
ლა ფე რი ისე არ არის და ინა ნებს ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, 
მაგ რამ უკ ვე რა ი მეს შეც ვ ლა ძა ლი ან გვი ა ნა ა. იგი ხვდე-
ბა, რომ უკან და სა ხე ვი გზა აღარ აქვს და ვე ღა რა ფერს 
შეც ვ ლის, იმის ნაც ვ ლად, რომ რა ღაც უკე თე სო ბის კენ 
შეც ვა ლოს,  ერთ და ნა შა ულს კი დევ უამ რავს ამა ტებს. 
ის ფიქ რობ და, თა ვი სი ჩა ნა ფიქ რი ყვე ლა სათ ვის უბ რა-
ლოდ და მის თ ვის შე დე გი ა ნად ჩა ივ ლი და, მაგ რამ, რა 
თქმა უნ და, ყვე ლა ფე რი ისე არ მოხ და, რო გორც ამას 
თა ვად ფიქ რობ და. მე ტიც, არა ფე რი ისე არ მოხ და რო-
გორც ჯე რიმ და გეგ მა და ამ, მი სი აზ რით ყვე ლა სათ ვის 
უსაფ რ თხო ჩა ნა ფიქ რ მა საკ მა ოდ ცუ დად ჩა ი ა რა და 

არა ერ თი უდა ნა შა უ ლო ადა მი ა ნი 
ემ ს ხ ვერ პ ლა. ის ბევ რ ჯერ ეცა და 
სი ტუ ა ცი ის გა მოს წო რე ბას, მაგ-
რამ ყვე ლა ფე რი უფ რო  უკან წა-
ვი და  და კი დევ უფ რო მძიმ დე ბა 
მდგო მა რე ო ბა. თა ვის და უ ნე ბუ-
რად ეს ერ თი და ნა შა უ ლი ჯე რი 
ლან დე გარდს უფ რო და უფ რო 
ით რევს ამ ყვე ლა ფერ ში. რა თქმა 
უნ და ამას კარ გად აც ნო ბი ე რებს 
თა ვა დაც, მაგ რამ ყვე ლა ნა ი რი 
მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, ვე ღარ 
ახერ ხებს ვე რაფ რის გა მოს წო-
რე ბას და ეს კი დევ უფ რო ანად-
გუ რებს ფსი ქო ლო გი უ რად მას. 
ფილ მის სი უ ჟე ტი სა ერ თო ჯამ ში 
საკ მა ოდ რთუ ლი ა, თუმ ცა რა ღაც 
დე ტა ლებს სხვა გან წყო ბა შე მო-
აქვს, რაც, ვფიქ რობ,  საკ მა ოდ სა-
სი ა მოვ ნოა მა ყუ რებ ლის თ ვის. 

ფილ მი ზამ თარ შია გა და ღე ბუ-
ლი და  ამ ის ტო რი ას კი დევ უფ რო 

სა ინ ტე რე სოს ხდის. თოვლს  კი დევ უფ რო მე ტი სიმ შ ვი-
დე შე მო აქვს და იუმორ თან ერ თად, უფ რო მე ტად ანე-
იტ რა ლებს ამ მძი მე ამ ბავს. რაც შე ე ხე ბა პერ სო ნა ჟებს, 
პირ ველ რიგ ში მინ და ვი სა უბ რო მთა ვარ პერ სო ნაჟ ზე - 
ჯერი ლან დე გარ დ ზე, რო მელ საც ერ თი დაშ ვე ბუ ლი შეც-
დო მის გა მო ენ გ რე ვა მთე ლი ცხოვ რე ბა. 

ჯე რი ლან დე გარ დი საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო პერ სო ნა-
ჟი ა, თა ვი სი ის ტო რი ი თაც და თა ვი სი მდგო მა რე ო ბით, 
რომ ლის ცვლი ლე ბას მთე ლი ფილ მის ყუ რე ბის დროს 
ვაკ ვირ დე ბით. მი სი ფსი ქო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო-
ბის მე ტა მორ ფო ზა სა ოც რად არის გად მო ცე მუ ლი. ერ-
თი შე ხედ ვით, მშვი დი გა წო ნას წო რე ბუ ლი ადა მი ა ნი ა, 
რო მელ საც უყ ვარს თა ვი სი ოჯა ხი, თა ვი სი მე უღ ლე და 
შვი ლი, რე ა ლუ რად ასეც არის, მარ თ ლაც უყ ვარს ისი-
ნი, მაგ რამ ამ ყვე ლაფ რის მი უ ხე და ვად, ერ თი ხე ლის 
მოს მით ანად გუ რებს ყვე ლა ფერს. ეს პერ სო ნა ჟი ბევრ 
სხვა დას ხ ვა ნა ირ ემო ცი ას იწ ვევს მა ყუ რე ბელ ში, გა-
ღი ზი ა ნე ბას, ბრაზს და ამა ვე დროს სიბ რა ლულს.  მი სი  
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უდა ვოდ აბ სურ დუ ლია და არა ნა ი რი 
გა მარ თ ლე ბა არ აქვს, თუმ ცა თით ქოს რა ღაც მო მენ ტ-
ში მი სი ნა ბი ჯი გა მარ თ ლე ბუ ლი ა. ჯე რიმ უდი დე სი შეც-
დო მა აბ სო ლუ ტუ რად გა აზ რე ბუ ლად და უშ ვა, თუმ ცა 
სა პი რის პი როს მეტყ ვე ლე ბენ მი სი თვა ლე ბი, ემო ცი ე ბი 
-  თავს დამ ნა შა ვედ გრძნობს ჩა დე ნი ლის გა მო. თავ და-
პირ ვე ლად ვხე დავთ მის მი ა მი ტურ ქცე ვას, ის რე ა ლუ-
რად ვერ აღიქ ვამს ამ ამ ბის სიმ ძაფ რეს, სა ნამ ფაქ ტის 
წი ნა შე არ დად გე ბა - ყვე ლა ზე ძვირ ფა სი, ოჯა ხი გაც ვა-
ლა ფულ ში. ამ ყვე ლაფ რის შემ დეგ უკ ვე  ჯე რი ლან დე-
გარ დი იაზ რებს  თა ვის დაშ ვე ბულ შეც დო მებს, მაგ რამ 
ამის მი უ ხე და ვად, ის ვე ღარ ახერ ხებს თა ვის დაღ წე ვას, 
პი რი ქით, კი დევ  უფ რო ღრმად  იძი რე ბა ჭა ობ ში. მი სი 
ემო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბა ძა ლი ან კარ გად არის გად-
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მო ცე მუ ლი. მოვ ლე ნე ბის ასე ცუ დად გან ვი თა რე ბას თან 
ერ თად და ვხვდე ბით, რომ მი სი ჩა ნა ფიქ რი ძა ლი ან 
შორ საა რე ა ლო ბის გან. ჯინ ლან დე გარ დის  პერ სო ნა ჟი 
საკ მა ოდ მშვი დი ადა მი ა ნის შთა ბეჭ დი ლე ბას ტო ვებს, ის 
გა წო ნას წო რე ბუ ლი, ოჯახ ზე უზო მოდ შეყ ვა რე ბუ ლი და 
მო სიყ ვა რუ ლე ადა მი ა ნი ა, რო მელ საც არც კი წარ მო უდ-
გე ნი ა, რომ ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში შე იძ ლე ბო და აღ მო ჩე ნი-
ლი ყო, მი თუ მე ტეს თა ვი სი საყ ვა რე ლი მე უღ ლის გა მო.  
თუ და ვაკ ვირ დე ბით, ბო ლო წა მამ დე ჩანს, რომ ის არც 
კი ფიქ რობს, რომ ამა ში შე საძ ლოა მი სი მე უღ ლის ხე-
ლი ერი ოს. ცოლ - ქ მ რის ურ თი ერ თო ბი დან ჩანს მა თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა. ერ თი შე ხედ ვით იდე ა ლუ რი ურ თი-
ერ თ o ბა კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს ჯე რის მი მართ უარ ყო-
ფით და მო კი დე ბუ ლე ბას. მა თი  იდე ა ლუ რი თა ნაცხოვ-
რე ბა თა ვი ანთ შვილ თან ერ თად იმ დე ნად ჰარ მო ნი უ ლი 
ჩანს, რომ კი დევ უფ რო მე ტად რთუ ლი ხდე ბა მი სი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის გა გე ბა და მი ღე ბა. არ შე იძ ლე ბა, რო-
დე საც პერ სო ნა ჟებ ზე ვსა უბ რობთ, არ აღ ვ ნიშ ნოთ გამ-
ტა ცებ ლე ბი, რო მელ თა ქცე ვე ბი და ვი ზუ ა ლი სა ოც რად 
გად მოს ცეს მათ ში ნა გან სამ ყა როს. ერ თი შე და რე ბით 
აქ ტი უ რი, ენერ გი უ ლი ადა მი ა ნი ა, რო მე ლიც თით ქოს 
დარ წ მუ ნე ბუ ლია სა კუ თარ თავ ში, ზუს ტად იცის თა ვი სი 
საქ მე, თუმ ცა, რო გორც თა ვად ჯე რი ლან დე გარ დი, ისიც 
ძა ლი ან ბევრ შეც დო მას უშ ვებს. ამას კი დევ ემა ტე ბა მე-
ო რე, ერ თი შე ხედ ვით ბევ რად მშვი დი, გა წო ნას წო რე ბუ-
ლი გამ ტა ცე ბე ლი. თით ქოს უემო ციო და ბევ რად უფ რო 
სა ში ში ვი ზუ ა ლით, რო მე ლიც საფ რ თხის შეგ რ ძ ნე ბას 
ამ ძაფ რებს და სწო რედ ამ ადა მი ა ნე ბის შეც დო მე ბის გა-
მო ხდე ბა ის, რაც ხდე ბა. ჯე რი ლან დე გარ დის გო ნე ბა ში 
წარ მოდ გე ნი ლი და და გეგ მი ლი ამ ბა ვი, რო მე ლიც აბ-
სო ლუ ტუ რად უმ ს ხ ვერ პ ლოდ უნ და დამ თავ რე ბუ ლი ყო 
და თა ვად მო გე ბუ ლი უნ და დარ ჩე ნი ლი ყო, რე ა ლუ რად 
უამ რავ, უდა ნა შა უ ლო ადა მი ანს იმ ს ხ ვერ პ ლებს. სა ინ-
ტე რე სო პერ სო ნა ჟია ასე ვე ჯინ ლან დე გარ დის მა მა, ის 
საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი მა მა კა ცი ა, მდი და რი და თა ვის 
შე საძ ლებ ლო ბებ ში ბო ლომ დე დარ წ მუ ნე ბუ ლი, თა ვის 
შვილ ზე უზო მოდ შეყ ვა რე ბუ ლი. თუმ ცა, ამის მი უ ხე და
ვად,  თა ვი სი სი ძით არ ც თუ ისე აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ა, რა-
ღაც მხრივ შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ესეც არის ერ თ -ერ-
თი მი ზე ზი ჯე რი ლან დე გარ დის ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ დე 
მის ვ ლის.  ასე ვე საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პერ სო ნა ჟია  
პო ლი ცი ე ლი ქა ლი და მი სი მხატ ვა რი მე უღ ლე, ნორმ და 
მარ ჯი გუნ დერ სო ნე ბი, რო მელ თა ურ თი ერ თო ბა და ჰარ-
მო ნი ა,  მათ ოჯახ ში რომ სუ ფევს, მძაფ რად გა მოკ ვე თი-
ლად ჩანს ამ მძი მე ამ ბის ფონ ზე. მა თი უან გა რო სიყ ვა-
რუ ლი, პა ტი ვის ცე მა და ერ თ მა ნე თი სად მი უზო მო მხარ-
და ჭე რა გა მოკ ვე თი ლად იგ რ ძ ნო ბა და ორი ვეს მი მართ 
უზო მო სიმ პა თია ჩნდე ბა. ერ თ მა ნეთ ზე უსაზღ ვ როდ 
შეყ ვა რე ბუ ლი წყვი ლი, თავ - თა ვი ან თი პრო ფე სი ე ბით 
და ერ თ მა ნე თის უდი დე სი გულ შე მატ კივ რე ბი. მა თი ერ-
თი და ნახ ვის თა ნა ვე ვხვდე ბით, რომ ისი ნი მზად არი ან 
ერ თ მა ნე თის ნე ბის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და უ ჭი რონ 
მხა რი, ეს ყვე ლა ფე რი მა შინ ჩანს სწო რედ, რო ცა ნორ მი 
თა ვის პრო ფე სი ა ში მი ღე ბუ ლი წარ მა ტე ბით ბო ლომ დე 
კმა ყო ფი ლი არ არის, მაგ რამ მარ ჯი მას და უ ღა ლა ვად 
ამ ხ ნე ვებს და არ წ მუ ნებს, რომ პრო ფე სი ო ნა ლია თა ვის 
საქ მე ში.  ვფიქ რობ,  გარ და იმი სა, რომ მარ ჯი საკ მა ოდ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პერ სო ნა ჟი ა, სა ბო ლოო ჯამ ში ის ახერ-
ხებს სწო რედ ამ საქ მის გა მო ძი ე ბას. ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო-

ვა ნია ის, რომ მას და მის მე უღ ლეს ფილ მ ში შე მო აქვთ  
ფე რა დი სხი ვი, იუმორ თან და კი დევ სხვა დე ტა ლებ თან 
ერ თად, რო მე ლიც ამ მძი მე ის ტო რი ას აფე რა დებს. 

რო გორც აღ ვ ნიშ ნე, ფილ მ ში დი დი რო ლი უჭი რავს 
იუმორს, რო მე ლიც სწო რედ იმ მძი მე სი ტუ ა ცი ას, რაც 
ფილ მ ში ხდე ბა, შე სა ნიშ ნა ვად მუხ ტავს და ახერ ხებს 
საკ მა ოდ და ძა ბულ მო მენ ტ ში მა ყუ რებ ლის გა ღი მე ბას. 
ერ თ -ერ თი ასე თი სცე ნა ა, სა ი და ნაც რე ა ლუ რად იწყე ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ამ ბა ვი, რო დე საც გამ ტა ცებ ლე ბი სახ-
ლის მი ნებს და ამ ტ ვ რე ვენ და ახალ გაზ რ და ქალს სახ ლ ში 
შე უ ვარ დე ბი ან, ეს ყვე ლა ფე რი რე ა ლუ რად საკ მა ოდ სა-
ში შად ჟღერს და სი ნამ დ ვი ლე ში ასეც არის. თუმ ცა ძმე ბი 
კო ე ნე ბი იმ დე ნად კარ გად ახერ ხე ბენ ამ ყვე ლა ფერ თან 
იუმო რის შერ წყ მას, რომ სი ტუ ა ცია იმ წამ ს ვე გა ნი მუხ-
ტე ბა. მა გა ლი თად, ქა ლის რე აქ ცია მათ და ნახ ვა ზე, ის 
ში შის გან იწყებს კი ვილს და გარ ბის ოთა ხი დან, ეს ყვე-
ლა ფე რი ერ თი შე ხედ ვით ძა ლი ან უსი ა მოვ ნოდ ჟღერს 
და რთუ ლი წარ მო სად გე ნი ა, რომ რე ჟი სო რე ბი ახერ-
ხე ბენ ამ დროს მა ყუ რებ ლის გა ღი მე ბას. ეს ყვე ლა ფე რი 
ამ სიმ ძი მეს თან ერ თად იმ დე ნად შა ვი იუმო რით არის 
გა კე თე ბუ ლი, რომ აღ ვიქ ვამთ სი ტუ ა ცი ის სირ თუ ლეს, 
იმას, თუ რა შეძ ლე ბა ამ დროს ადა მი ანს და ე მარ თოს, 
მაგ რამ ეს სცე ნა მა ინც გვგვრის ღი მილს სა ხე ზე. ასე თი 
სცე ნა ბევ რია ფილ მ ში, მა გა ლი თად, რო დე საც თვა ლე-
ბახ ვე უ ლი ქა ლი გაქ ცე ვას ცდი ლობს გამ ტა ცებ ლე ბის გან, 
ეს სცე ნა, გარ და იმი სა, რომ ისე დაც იუმო რით არის ნაჩ-
ვე ნე ბი, ამას კი დევ ემა ტე ბა გამ ტა ცებ ლის სი ცი ლი, რაც 
კი დევ უფ რო ამ ხი ა რუ ლებს სცე ნას. 

„ფარგოს“ სცე ნე ბი  ასო ცი ა ცი უ რად ჰიჩ კო კის ფილმ 
„ფსიქოს“ მოგ ვა გო ნებს. მა გა ლი თად, სწო რედ იმ დროს, 
რო ცა ბან დი ტე ბის გან თა ვის დაც ვას ცდი ლობს ჯი ნი და 
აბა ზა ნა ში ფარ დას ამო ე ფა რე ბა, გამ ტა ცებ ლის და ნახ ვა-
ზე უეც რად ჩა მო ხევს ფარ დას და შე ში ნე ბუ ლი გაქ ცე ვას 
ცდი ლობს. ამ სცე ნის ნახ ვი სას შე უძ ლე ბე ლია არ გაგ ვახ-
სენ დეს ცნო ბი ლი სცე ნა „ფსიქოდან“. 

„ფარგო“ არის ფილ მი, რო მე ლიც  ბევრ ემო ცი ას იწ-
ვევს ადა მი ან ში ერ თ დ რო უ ლად და სწო რედ ეს მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი ემო ცია ხდის კი დევ უფ რო სა ინ ტე რე სოს. 
მინ და გა მოვ ყო ერ თ -ერ თი გან სა კუთ რე ბუ ლი სცე ნა, სა-
დაც ორ სუ ლი მარ ჯი თა ვი სი უშიშ რო ბით და საქ მი სად მი  
სა ო ცა რი სიყ ვა რუ ლით, და ა კა ვებს ერ თ -ერთ გამ ტა ცე-
ბელს და მა შინ რო დე საც აბ სო ლუ ტუ რად შე საძ ლე ბე-
ლი ა, რომ მას ეში ნო დეს ამ ადა მი ან თან ერ თად მან ქა-
ნა ში ჯდო მი სა, ის სა ო ცა რი სი მა მა ცი თა და სიმ შ ვი დით 
აგ რ ძე ლებს სა ჭის მარ თ ვას და სა ო ცარ სიტყ ვებს ეუბ-
ნე ბა მას: „იატაკზე ქალ ბა ტო ნი ლან დე გარ დი ეგ დო, ხის 
მხერ ხავ ში კი თქვე ნი თა ნამ ზ რახ ვე ლი იყო, კი დევ სა მი 
ადა მი ა ნი, რის თ ვის? ფუ ლის გა მო! ცხოვ რე ბა ში ფუ ლის 
გარ და ბევ რი სხვა რამ არ სე ბობს! ვერ ხვდე ბით არა? 
ახ ლა კი აქ ზი ხართ, ამ მშვე ნი ერ დღეს“. სწო რედ ეს 
სიტყ ვე ბი ამო ბობს ფილ მის მთა ვარ სათ ქ მელს.

 
ანა ბა ძა ღუა

   საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა 
და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

 სახელოვნებო მეცნიერებების, 
მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი
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პედ რო ალ მო დო ვა რი და ფე მი ნიზ მი
ეს პა ნე ლი რე ჟი სო რის, პედ რო ალ მო დო ვა რის  

„რით და ვიმ სა ხუ რე ეს?!“ (1984) მი სი ერ თ -ერ თი 
ად რე უ ლი ფილ მი ა, რო მელ მაც რო გორც სა ზოგ-
დო ე ბის დი დი მო წო ნე ბა, ისე კრი ტი კა და აზ რ თა 
სხვა დას ხ ვა ო ბა გა მო იწ ვი ა. რო გორც ცნო ბი ლი ა, 
პედ რო ალ მო დო ვა რი ქმნის კი ნოს ქა ლე ბი სათ ვის 
და ის თა ვის ფილ მოგ რა ფი ას ერ თ გ ვა რად „ქალთა 
კი ნოს“ უწო დებს. „რით და ვიმ სა ხუ რე ეს?!“  გა-
მოს ვ ლის თა ნა ვე ჩა ით ვა ლა პედ რო ალ მო დო ვა-
რის ყვე ლა ზე ფე მი ნის ტურ ფილ მად, სა დაც ავ ტო-
რი ეწი ნა აღ მ დე გე ბო და ქა ლებ სა და კა ცებს შო რის 
და წე სე ბულ რო ლებს, ექო მა გე ბო და ძა ლა დო ბის 
მსხვერპლ ცო ლებს, დე დებ სა და ზო გა დად ყვე ლა 
ეს პა ნელ ქალს. 

ფილ მის უმ თავ რე სი ნა წი ლია მი სი ის ტო რი უ ლი 
კონ ტექ ს ტი, რომ ლის გა რე შეც ვერ მოხ დე ბა ფილ-
მის სრუ ლი აღ ქ მა. მოქ მე დე ბა მად რი დის გა რე უ-
ბან ში მიმ დი ნა რე ობს, პოსტ - ფრან კო ეს პა ნეთ ში, 
რა დრო საც ქვე ყა ნას ჯერ კი დევ არ და უბ რუ ნე ბია 
ჯან სა ღი სა ხე. ფილ მის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი ქა ლია 
- გლო რი ა, რომ ლის როლ საც კარ მენ მა უ რა თა მა-
შობს. მას ორი ვა ჟი ჰყავს - უფ რო სი არის ნარ კო-
ტი კე ბის დი ლე რი, ხო ლო უმ ც რო სი აშ კა რად ჰო-
მო სექ სუ ა ლი. გლო რი ას ასე ვე კი სერ ზე აწევს მი სი 
ტაქ სის ტი ქმა რი ან ტო ნიო და მი სი ძუნ წი დე და. ოჯა-
ხის წევ რე ბი ცხოვ რო ბენ პა ტა რა სახ ლ ში ძა ლი ან 
მცი რე შე მო სავ ლით. გლო რია დამ ლა გე ბე ლია და 
არა ფერს თა კი ლობს ოჯა ხი სა და თა ვი სი შვი ლე-
ბის შე სა ნა ხად. ამის მი უ ხე და ვად ფილ მ ში ძა ლი ან 
ბევ რი მო ნაკ ვე თია იმი სა, თუ რო გორ სა მარ ცხ ვი-
ნო საქ მედ აღიქ ვამს ან ტო ნიო მის დამ ლა გებ ლო-
ბას და გლო რი ას ხში რად უსირ ცხ ვი ლოს უწო დებს. 
ტაქ სის ტი ან ტო ნიო თა ვის იმიჯ ზე ზრუ ნავს, რო მე-
ლიც მი სი ცო ლის დამ ლა გებ ლო ბით ილა ხე ბა. 

პედ რო ალ მო დო ვა რი ფილ მ ში „რით და ვიმ-
სა ხუ რე ეს?!“ იყე ნებს რო გორც ნეო - რე ა ლიზ მის 
სტილს, ისე კემ პის სტილს. ამ ორი სტი ლის ნა ზა ვი 
ერ თ გ ვა რად პედ რო ალ მო დო ვა რის მა ხა სი ა თებ-
ლად უნ და ჩა ით ვა ლოს, რად გა ნაც მის თით ქ მის 
ყვე ლა ფილ მ ში გვხვდე ბა. ნე ო რე ა ლიზ მის ნიშ-
ნე ბად შეგ ვიძ ლია აღ ვიქ ვათ არაპ რო ფე სი ო ნა ლი 
მსა ხი ო ბე ბი, რომ ლე ბიც ხში რად ჩნდე ბი ან ალ მო-
დო ვა რის ფილ მებ ში და ახერ ხე ბენ ოს ტა ტუ რად 
გად მოს ცენ იმ დრო ინ დე ლი ევ რო პე ლი ადა მი ა ნის 
- კა ცი სა თუ ქა ლის,  სა ხა სი ა თო სა ხე. კონ კ რე ტულ 
ფილ მ ში კარ გად ჩანს ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ-
რი მდგო მა რე ო ბა პოსტ - ფრან კო ეს პა ნეთ ში. კემ-
პის მა ხა სი ა თებ ლად შე საძ ლე ბე ლია ჩა ით ვა ლოს 
მე ძა ვე ბი სა და ტრან ს გენ დე რე ბის რეპ რე ზენ ტა ცი ა, 

პერ სო ნა ჟი ტე ლე კი ნე ტი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბით, ერო ტი კუ ლი სცე ნე ბი, რომ ლე ბიც დაც ლი ლია 
ემო ცი ე ბი სა გან და მხო ლოდ სექ სუ ა ლო ბაა დარ-
ჩე ნი ლი. (Cleto, 1999) ყო ვე ლი პერ სო ნა ჟი ერ თ-
დ რო უ ლად ასა ხავს სა ხა სი ა თო ადა მი ა ნე ბი სა და 
გან ზო გა დე ბუ ლი ტი პა ჟე ბის სა ხე ებს. იქი დან გა-
მომ დი ნა რე, რომ ფილ მის უმ თავ რეს ნა წი ლად ფე-
მი ნის ტუ რი მის წ რა ფე ბე ბი და იდე ო ლო გიაა მიჩ ნე-
უ ლი, მი ზან შე წო ნი ლი იქ ნე ბა ყო ვე ლი პერ სო ნა ჟი 
გან ზო გა დე ბუ ლი სა ხით იქ ნეს გან ხი ლუ ლი, რი თაც 
ფილ მის ავ ტო რი სე უ ლი ფე მი ნის ტუ რი ნი უ ან სე ბი 
კარ გად გა მოჩ ნ დე ბა. 

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნე, ნახ სე ნე ბი „რით და ვიმ-
სა ხუ რე ეს?!“ (1984) პედ რო ალ მო დო ვა რის ყვე ლა-
ზე ფე მი ნის ტუ რი ფილ მი ა, თუმ ცა დრო თა გან მავ-
ლო ბა ში ამ გა ნაცხად მა დი დი კრი ტი კა და იმ სა ხუ რა 
და წა მო ი წია იდე ე ბი, რომ ფილ მი სუ ლაც არ ისა-
ხავს მიზ ნად ქა ლე ბის დაც ვას და ფე მი ნიზ მის კი დევ 
ერ თი ტალ ღი სათ ვის ბიძ გის მი ცე მას, არა მედ ეს 
მხო ლოდ ავ ტო რის მცდე ლო ბაა - იმ დ რო ინ დე ლი 
ეს პა ნე თის რე ა ლო ბა კემ პის სტი ლით გად მოს ცეს. 
ზო გა დი თვალ საზ რი სით, არას წო რია რო მე ლი მე 
ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშს მი ე ნი ჭოს ფე მი ნის ტუ რი /ან-
ტი ფე მი ნის ტუ რი იარ ლი ყი, რო მე ლიც დღე ვან დელ 
სა ზო გა დო ე ბა ში აკ ნი ნებს ან / და მეტ ღი რე ბუ ლე ბას 
სძენს ფილმს. ამის მი უ ხე და ვად, ეს კონ კ რე ტუ ლი 
ფილ მი „რით და ვიმ სა ხუ რე ეს?!“, უნ და იყოს გან ხი-
ლუ ლი ფე მი ნის ტუ რი კუთხით, რად გა ნაც სწო რედ 
რე ჟი სორ მა გა ნაცხა და, რომ ეს ფილ მი ეძღ ვ ნე ბა 
ქა ლებს (როგორც მი სი ფილ მე ბის უმე ტე სო ბა) და 
ერ თ გ ვა რი მხარ და ჭე რაა იმ მძი მე მდგო მა რე ო ბი სა 
და გა ღი ზი ა ნე ბი სათ ვის, რაც ქა ლებ ში დამ კ ვიდ რ-
და პოს ტ - ფ რან კო ეს პა ნეთ ში. (Bloom, 2016) ფილ მ-
ში რამ დე ნი მე მკა ფიო მო მენ ტი იძ ლე ვა მი ნიშ ნე ბას 
ფილ მის პრო - ფე მი ნის ტუ რო ბა ზე. პირ ველ რიგ ში 
მთლი ა ნი ფილ მის გან მავ ლო ბა ში კა ცე ბი სრუ ლი-
ად დაკ ნი ნე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში არი ან. რე ჟი სო-
რი და საწყის ში ვე გვაჩ ვე ნებს იმ პო ტენტ კა ცებს, 
მი სი კლა სი კუ რი დე ფი ნი ცი ით, რომ ლე ბიც უმ ნიშ-
ვ ნე ლო პერ სო ნა ჟე ბი არი ან, და კა ცებს ცხოვ რე ბი-
სე უ ლი იმ პო ტენ ტო ბით (აც), რომ ლი თაც გლო რი ას 
ქმა რი - ან ტო ნიო გა მო ირ ჩე ვა. ვი ნა ი დან პედ რო 
ალ მო დო ვარს ძა ლი ან ბევრ ინ ტერ ვი უ სა თუ გა და-
ცე მა ში აქვს ნათ ქ ვა მი, რომ მის თ ვის ქა ლე ბი ბევ-
რად სა ინ ტე რე სო პერ სო ნა ჟე ბი არი ან, ვიდ რე კა-
ცე ბი, მა თი ამ გ ვა რი რეპ რე ზენ ტა ცია სუ ლაც არაა 
გა საკ ვი რი. ვფიქ რობ, ვე რა ვინ გა იხ სე ნებს ალ მო-
დო ვა რის ფილმს, სა დაც მა მა კა ცის მას კუ ლი ნუ რი 
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პერ სო ნა ჟი და დე ბი თა დაა წარ მოდ გე ნი ლი ან მთა-
ვარ როლს თა მა შობს. მე ო რე უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი 
მა ხა სი ა თე ბე ლი, ცხა დი ა, თა ვად ქა ლე ბის რეპ რე-
ზენ ტა ცი ა ა, რომ ლე ბიც წარ მოდ გე ნი ლე ბი არი ან 
და დე ბი თად, ზრუ ნა ვენ თა ვი ანთ ქმრებ ზე, შვი ლებ-
ზე, დე დამ თი ლებ ზე და ზო გა დად ყვე ლა ზე. პედ რო 
ალ მო დო ვა რი ქა ლე ბის ყვე ლა ზე დიდ ღირ სე ბად 
„თავის გა სუ ლე ლე ბის ნაკ ლებ შიშს“ ასა ხე ლებს 
და სწო რედ ეს მა ხა სი ა თე ბე ლია გლო რი ა ში გა-
მოკ ვე თი ლი. (Bloom, 2016)  ქა ლი, რო გორც დე და, 
ცო ლი და ზო გა დად ადა მი ა ნი ყოვ ლის შემ ძ ლე პერ-
სო ნა ჟად გვევ ლი ნე ბა, რო მე ლიც ნეო - რე ა ლის-
ტურ სამ ყა რო შიც კი იბ რ ძ ვის გა დარ ჩე ნი სათ ვის. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ყვე ლა ქა ლი პერ სო ნა ჟი, კა-
ცი პერ სო ნა ჟე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით, და დე ბი თად 
არაა წარ მოდ გე ნი ლი, რაც კი დევ ერ თხელ ადას-
ტუ რებს პედ რო ალ მო დო ვა რის მო საზ რე ბას, რომ 
ქალ პერ სო ნაჟ ში ძა ლი ან ბევ რი ხა სი ა თი ჩნდე ბა 
და მა თი გა მოკ ვე თაა შე საძ ლე ბე ლი. გან ხი ლუ ლი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, თით ქოს ნა-
თე ლი ა, რომ ფილ მი ფე მი ნის ტურ დის კურსს მიყ-

ვე ბა, თუმ ცა აზ რ თა სხვა დას ხ ვა ო ბას ფილ მის ფი-
ნა ლი იწ ვევს, რო მე ლიც შემ დეგ ნა ი რი ა: გლო რი ას 
ქმა რი მკვდა რია და ან ტო ნი ოს ძუნ წი და გლო რი ას 
მი მართ უარ ყო ფი თად გან წყო ბი ლი დე და სო ფელ-
ში ა. ბო ლო სცე ნა ში გლო რი ას გაშ ვი ლე ბუ ლი უმ-
ც რო სი ვა ჟი ბრუნ დე ბა სახ ლ ში. მა ყუ რე ბელ მა ეს 
მი ი ღო ისე, თით ქოს რე ჟი სორ მა მა ინც და უბ რუ ნა 
გლო რი ას „კაცი“, რო მე ლიც სახლს გა უძღ ვე ბო და. 
ამ მო მენ ტამ დე რე ჟი სო რი და უ ღა ლა ვად ამ ტ კი-

ცებს გლო რი ას სიძ ლი ე რეს, ბო ლოს კი სი უ ჟეტ ში 
მა ინც ბრუნ დე ბა კა ცი. ფი ნალ მა მა ყუ რებ ლე ბი სათ-
ვის ფილ მი ან ტი ფე მი ნის ტუ რად წარ მო ად გი ნა, ხო-
ლო რე ჟი სო რის მი მართ გაჩ ნ და კითხ ვა - არის თუ 
არა პედ რო ალ მო დო ვა რი ისე თი ფე მი ნის ტი, რო-
გო რა დაც მას თა ვი მო აქვს? ვფიქ რობ, ეს შე კითხ ვა 
მეტ - ნაკ ლე ბად აბ სურ დუ ლი ა, თუმ ცა ფილ მის ფი-
ნა ლი სრუ ლი ად სწო რა დაა ინ ტერ პ რე ტი რე ბუ ლი. 
ავ ტო რი ნამ დ ვი ლად აბ რუ ნებს კაცს ოჯახ ში, კაცს, 
რო მე ლიც მას გა უძღ ვე ბა, თუმ ცა ეს სუ ლაც არ არის 
ბედ ნი ერ და სას რუ ლად გა მოყ ვა ნი ლი. ეს არ არის 
ავ ტო რის მცდე ლო ბა, რომ და აკ ნი ნოს გლო რია და 
მი სი ძა ლის ხ მე ვა, არა მედ ეს არის ნე ო- რე ა ლის-
ტუ რი შტრი ხი - პედ რო ალ მო დო ვა რი მა ყუ რე ბელს 
აჩ ვე ნებს ღრმად ჩა ბეჭ დილ სტე რე ო ტი პებს, რომ-
ლე ბის გა ნაც დიდ ხანს ვერ გან თა ვი სუფ ლ დე ბა ეს-
პა ნე თი. 

პედ რო ალ მო დო ვა რის „ფემინისტური ფილ-
მოგ რა ფი ის“ კი დევ ერ თი წარ მო მად გე ნე ლია 
„ქალები ნერ ვუ ლი შე ტე ვის პი რას“ (1988), სა დაც 
კარ მენ მა უ რა გლო რი ა სა გან სრუ ლი ად გან ს ხ ვა-

ვე ბულ როლს ას რუ ლებს. 
ამ ჯე რად მი სი პერ სო ნა ჟი 
პე პა გლო რი ა სა გან გან-
ს ხ ვავ დე ბა სო ცი ა ლუ რი 
სტა ტუ სით, გა რეგ ნო ბით, 
ხა სი ა თით და მი სი მიზ ნით 
ფილ მ ში. თუ კი გლო რი ას 
უმ თავ რე სი მი ზა ნია თა-
ვი დან მო ი შო როს თა ვი-
სი პა რა ზი ტი ქმა რი, პე პა 
პი რი ქით - მის დევს მა-
მა კაცს, რო მელ საც ის არ 
სურს. პედ რო ალ მო დო ვა-
რი ახერ ხებს პლა ტო ნუ რი 
სიყ ვა რუ ლი სა და ქა ლებ ში 
მა სობ რი ვად გავ რ ცე ლე-
ბუ ლი ნერ ვუ ლი შე ტე ვის 
კო მი კურ ჭრილ ში ჩვე ნე-
ბას. 

ფილ მის მთა ვა რი პერ-
სო ნა ჟი პე პა ერ თ -ერ თი 
ქა ლია ნერ ვუ ლი შე ტე ვის 
პი რას, თუმ ცა სცე ნა რი ძი-

რი თა დად მას მიჰ ყ ვე ბა. პირ ვე ლი ვე სცე ნა ში ნა-
თე ლია ფილ მის სა ვა რა უ დო გაგ რ ძე ლე ბა - პე პას 
საყ ვა რე ლი - ივა ნი მი დის მოგ ზა უ რო ბა ში და პე პას 
ტო ვებს. ქა ლი გა ნად გუ რე ბუ ლია ივა ნის ამ საქ ცი ე-
ლით, მან იცის, რომ ეს მოგ ზა უ რო ბა ივა ნი სათ ვის 
გაქ ცე ვაა სხვა ქალ თან ერ თად. პე პას თა ვი სი საყ-
ვარ ლი სა გან და ტო ვე ბუ ლი აქვს მხო ლოდ ხმო ვა ნი 
შეტყო ბი ნე ბა, რო მე ლიც ერ თ გ ვა რი მი ნიშ ნე ბაა პე-
პა სა და ივანს შო რის კო მუ ნი კა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა ზე. 
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პედ რო ალ მო დო ვა რის პერ სო ნა ჟებს ახა სი ა თებთ 
გან საც ვიფ რე ბე ლი თავ და დე ბა და მი ზან ს წ რა ფუ-
ლო ბა, ამის მი უ ხე და ვად ისი ნი ამ ძა ლებს დე ბენ 
სრუ ლი ად გა ურ კ ვე ველ, უმ ნიშ ვ ნე ლო და უიმე დო 
საქ მე ებ ში. სწო რედ ამის ერთ - ერ თი მა გა ლი თია 
პე პა და მი სი დევ ნა თა ვი სი საყ ვარ ლის და საბ რუ-
ნებ ლად. სი უ ჟე ტის მსვლე ლო ბი სას მა ყუ რე ბელ-
ში ჩნდე ბა შეგ რ ძ ნე ბა, რომ პე პას აკ ვი ა ტე ბუ ლად 
სურს მი ზანს მი აღ წი ოს. ის მრა ვალ ჯერ ეც დე ბა და-
ი ვიწყოს ივა ნი, მი სი ყვე ლა მო გო ნე ბა ამო შა ლოს 
გო ნე ბი დან, გა ყი დოს ის სახ ლიც კი, სა დაც მათ 
ტკბი ლი დღე ე ბი გა ა ტა რეს და ა.შ. ამის მი უ ხე და
ვად, ობ სე სი უ რი ფიქ რე ბი სწო რედ ნერ ვუ ლი შე ტე-
ვის პი რას მი იყ ვანს. რო გორც სა თა უ რი დან ჩანს, ეს 
არ არის ერ თი ქა ლის ის ტო რი ა, არა მედ ქა ლე ბის 
ის ტო რი ა, თუმ ცა ცხა დი ა, რომ პე პა ერ თა დერ თი 

ქა ლი ა, რო მე ლიც ბო ლომ დე არ და ნებ დე ბა ნერ-
ვულ შე ტე ვას. ფილ მის ბო ლო ში ის აც ნო ბი ე რებს, 
რო გო რი სუ ლე ლუ რია გა ე კი დო ისეთ სიყ ვა რულს, 
რო მელ საც გაგ რ ძე ლე ბა არას დ როს ექ ნე ბა. 

პედ რო ალ მო დო ვა რი ამ ფილ მ შიც აგ რ ძე ლებს 
კა ცე ბის დაკ ნი ნე ბის ტენ დენ ცი ას და ივა ნი ერ თ-
გან ზო მი ლე ბი ან პერ სო ნა ჟად შე მოჰ ყავს. სი უ ჟე ტის 
გან მავ ლო ბა ში მას მხო ლოდ პე პას თვა ლით ვხე-
დავთ და ბო ლო სცე ნა ში ჩანს, რო გო რი უმ ნიშ ვ-
ნე ლოა რე ა ლუ რად ივა ნი - უგ რ ძ ნო ბი, ცა რი ე ლი 
თა ვით და გლო რი ას ქმა რი ვით ქმე დი თად იმ პო-
ტენ ტი. აქ კარ გი კონ ტ რას ტი ჩანს ქა ლი სა და კა ცის 
ემო ცი ე ბის შო რის - პე პას გაზ ვი ა დე ბუ ლი, ის ტე რი-
უ ლი გრძნო ბე ბი და ივა ნის არარ სე ბუ ლი ემო ცი ე ბი. 
პედ რო ალ მო დო ვა რი ფილ მით „ქალები ნერ ვუ ლი 
შე ტე ვის პი რას“, ცდი ლობს შე ე წი ნა აღ მ დე გოს იმ 

მო რალს, რო მე ლიც ქა ლებს უკ რ ძა ლავს გა მო ხა-
ტონ ყო ვე ლი ემო ცი ა, რა საც ისი ნი გრძნო ბენ. ამის 
კარ გი მა გა ლი თია პე პა, რო მე ლიც წმინ დად სა კუ-
თა რი ემო ცი ე ბით მოძ რა ობს, მი სი ყო ვე ლი მოქ მე-
დე ბა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი გან საზღ ვ რუ ლია სენ-
ტი მენ ტე ბით და არა რა ცი ო ნა ლუ რი გრძნო ბე ბით. 
აქ კი დევ ერ თხელ ჩანს ქა ლე ბის თა ვის გა სუ ლე-
ლე ბის ნაკ ლე ბი ში ში, რი თაც ეს პერ სო ნა ჟე ბი რე ა-
ლურ ადა მი ა ნებს გა ნა სა ხი ე რე ბენ და მა ყუ რებ ლებ-
ში იწ ვე ვენ არა უკონ ტ რო ლო გრძნო ბებს, არა მედ 
კა თარ სისს. ფილ მ ში  „ქალები ნერ ვუ ლი შე ტე ვის 
პი რას“ იკარ გე ბა სიყ ვა რუ ლის იდე ა ლე ბი, პლა ტო-
ნუ რი სიყ ვა რუ ლის იდე ა ლე ბი და პერ სო ნა ჟე ბი (ამ 
შემ თხ ვე ვა ში პე პა და ივა ნი) დგე ბი ან მწა რე რე ა-
ლო ბის წი ნა შე. ადა მი ა ნის გო ნე ბა ში და ბა დე ბუ ლი 
იდე ა ლი რე ა ლო ბა ში რამ დე ნი მე წამ ში კვდე ბა. იმ 

მა ყუ რებ ლე ბი სათ ვის, რომ-
ლებ მაც მკაც რად გა აკ რი ტი კეს 
ფილ მის „რით და ვიმ სა ხუ რე 
ეს?!“. ფი ნა ლი, ამ შემ თხ ვე-
ვა ში სრუ ლი ად კმა ყო ფი ლე-
ბი დარ ჩე ბოდ ნენ, რად გა-
ნაც პედ რო ალ მო დო ვარ მა 
„წმინდად ფე მი ნის ტუ რად“ 
და ას რუ ლა ფილ მი და გა ა ბა-
თი ლა იდე ა ლუ რი საყ ვარ ლის 
იდე ა ლი, პე პა კი სა ბო ლო ოდ 
გა მო ერ კ ვა სა კუ თა რი ბუ რუ-
სით მო ცუ ლი გრძნო ბე ბი დან. 

მო რი გი ფე მი ნის ტუ რი 
ფილ მი ალ მო დო ვა რის შე მოქ-
მე დე ბა ში გა მო დის 1991 წელს. 
„მაღალი ქუს ლე ბი“ (1991) შე-
იძ ლე ბა აღ ვიქ ვათ რო გორც 
ფე მი ნუ რო ბის ზე ი მი, რა საც 
სა თა უ რი დან ვე ხაზს უს ვამს 
ალ მო დო ვა რი. ეს ფილ მი მის 

პოს ტ მო დერ ნის ტულ ფილ მა დაა ქცე უ ლი, სა დაც 
რე ა ლურ სამ ყა რო ში ირე ვა დრო ე ბი, პერ სო ნა ჟე ბი 
და მა ყუ რე ბე ლიც გმი რებ თან ერ თად მა ნი პუ ლა ცი-
ის მსხვერ პ ლი ხდე ბა. ალ მო დო ვა რი თა ვის ყო ველ 
ფილ მ ში ცდი ლობს სარ კი სე ბუ რად აღ წე როს ის, 
რაც თა ვად რე ჟი სო რის გარ შე მო ხდე ბა - იქ ნე ბა 
ეს პოსტ - ფრან კო ეს პა ნე თის მდგო მა რე ო ბა, ქა-
ლე ბის გა ღი ზი ა ნე ბა, დან გ რე უ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი 
თუ ზო გა დი ყო ველ დღი უ რო ბა. სწო რედ სარ კი სე-
ბუ რად ატ რი ა ლებს ალ მო დო ვა რი დე და სა და შვი-
ლის გა უცხო ე ბას, უსიყ ვა რუ ლო ქორ წი ნე ბებ სა და 
მი სი ობი ექ ტი სათ ვის ჩვე ულ ტრან ს გენ დერ პერ სო-
ნა ჟებს ფილ მ ში „მაღალი ქუს ლე ბი“. 

ერ თი შე ხედ ვით „მაღალი ქუს ლე ბი“ დე და- შ ვი-
ლის კომ პ ლექ სურ ურ თი ერ თო ბას მიყ ვე ბა, სა დაც 
დე და - ბე კი იმე დებს უც რუ ებს თა ვის ქა ლიშ ვილს - 
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რე ბე კას და ფილ მის გა და სა ღე ბად წა სუ ლი 15 წე ლი 
არ ბრუნ დე ბა. ფილ მის და საწყი სი დან ვე, ჩანს რო-
გორ არის შეპყ რო ბი ლი რე ბე კა იმ იდე ით, რომ დე-
დი სათ ვის სა უ კე თე სო შვი ლი იყოს, მე ო რე მხრივ, 
გუ ლის სიღ რ მე ში სძულს იმი სათ ვის, რი სი გა კე თე-
ბაც ირი ბად თუ პირ და პირ აიძუ ლა. სი უ ჟე ტის და-
საწყი სი დან ვე ჩანს, პა ტა რა რე ბე კა რო გორ ცვლის 
ბე კის ქმრის წამ ლებს, რის შე დე გა დაც ის იღუ პე-
ბა. რე ბე კა ამას მხო ლოდ იმი სათ ვის აკე თებს, რომ 
დე დამ შეძ ლოს წას ვ ლა და ფილ მ ში მო ნა წი ლე ო ბა, 
არ იყოს მხო ლოდ დი ა სახ ლი სი, მხო ლოდ დე და და 
მხო ლოდ ცო ლი. აქაც კარ გად ჩანს ფე მი ნის ტუ რი 
თა ნაგ რ ძ ნო ბა, რომ ლი თაც შვი ლი ათა ვი სუფ ლებს 
თა ვის თავ საც და დე და საც. რე ბე კას შეპყ რო ბი-
ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა დე და მი სის მი მართ მთლი-
ა ნი ფილ მის გან მავ ლო ბა ში ირი ბად ჩნდე ბა - და-
საწყი სი სას ის სა ყუ რე ე ბი უკე თი ა, რო მე ლიც ბე კიმ 
ბავ შ ვო ბა ში უყი და, იც ვამს ბე კის მსგავ სად, მა თი 
მსგავ სე ბა კი ფე რად, დიდ და ბრჭყვი ა ლა სა ყუ რე-
ებ ში კარ გად ჩანს, მიჰ ყ ვე ბა ცო ლად ბე კის ყო ფილ 
საყ ვა რელს და სა ბო ლო ოდ - უყ ვარ დე ბა ლე ტა ლი, 
რო მე ლიც სწო რედ რე ბე კას დე დას ასა ხი ე რებს 
ვი ა რო სა ში. ლე ტა ლი თა ვად ვე ამ ბობს, რომ ცდი-
ლობს მი ბა ძოს მის სტილ სა და სულს. ეს ორი პერ-
სო ნა ჟი - რე ბე კა და ლე ტა ლი სწო რედ ბე კის შთა-
გო ნე ბით მო წამ ლუ ლე ბი მოქ მე დე ბენ, რი თაც ისი ნი 
მკვლე ლო ბის საქ მე ში ეხ ვე ვი ან. 

ფილ მის ში ნა არ სობ რი ვი მხა რე პირ და პირ ემ-
სა ხუ რე ბა დე და- შ ვი ლუ რი გრძნო ბე ბის გა მო სარ-
ჩ ლე ბას, აღ დ გე ნა სა და პერ სო ნა ჟე ბის კა თარ სისს. 
ალ მო დო ვა რის ფე მი ნიზ მი ნათ ლად ჩანს იმა ში, 
რომ ის თა ვის პერ სო ნა ჟებს ანი ჭებს ხმას, პო პუ-
ლა რო ბას, არ ადა რებს მა მა კა ცებს. ისი ნი ცხოვ რო-
ბენ ალ მო დო ვა რი სე ულ უტო პი ა ში, სა დაც ყვე ლა 
და ყვე ლა ფე რი მა ღალ ქუს ლებ ზე ა. ფილ მ ში ფე მი-
ნუ რო ბას დი დი ად გი ლი უჭი რავს და ეს იკ ვე თე ბა 
მის სტილ ში, კოს ტი უ მი რე ბა ში, ხმო ვან ეფექ ტებ-
ში. მთლი ა ნი ვი ზუ ა ლი ფე მი ნუ რო ბის მარ წუ ხებ შია 
მოქ ცე უ ლი, რაც მას ში მოხ ვედ რილ მას კუ ლი ნო-
ბას უკუ აგ დებს. გა ას მა გე ბუ ლია ქუს ლე ბის რა კუ ნი 
იატაკ ზე, სა ყუ რე ე ბის წკა რუ ნი, მუ სი კა, პერ სო ნა ჟე-
ბის კოს ტი უ მე ბი ყო ველ თ ვის მკა ფი ოდ ჩანს ეკ რან-
ზე, დო მი ნი რებს წი თე ლი ფე რი, რო გორც კოს ტი-
უ მი რე ბა ში ისე ინ ტე რი ერ ში. ეს ფე რი გა მო ხა ტავს 
პერ სო ნა ჟე ბის გა ღი ზი ა ნე ბას და მხო ლოდ მა ღალ 
ქუს ლებ ში არ გვხვდე ბა, მას დი დი ად გი ლი უჭი-
რავს ფილ მ ში „ქალები ნერ ვუ ლი შე ტე ვის პი რას“. 

პედ რო ალ მო დო ვა რი ცდი ლობს თა ვი სი და ჯამ-
ში ქა ლე ბის სამ ყა რო შექ მ ნას სტი ლით, ფე რე ბით, 
მუ სი კით, ხმე ბით, ვი ზუ ა ლით, რო მე ლიც ადა მი ანს 
შეგ რ ძ ნე ბე ბის ყვე ლა დო ნე ზე შე ე ხე ბა. ალ მო დო-
ვა რის ქა ლი პერ სო ნა ჟე ბი ამ ფე მი ნურ უტო პი ა ში 

თავს და ცუ ლად გრძნო ბენ და თა მა მად გა მო ხა-
ტა ვენ თა ვი ანთ ემო ცი ებს - გა ღი ზი ა ნე ბა, წყე ნა, 
იმედ გაც რუ ე ბა, სი ნა ნუ ლი და ა.შ. ამ სამ ყა რო ში 
ტი რი ლი, ის ტე რი კა და ცრემ ლე ბი ისე თი ვე უბ რა-
ლო მოვ ლე ნა ა, რო გო რიც სი ცი ლი. სა მი გა მოკ-
ვე თი ლი პერ სო ნა ჟი - ბე კი, რე ბე კა და ლე ტა ლი 
სხვა დას ხ ვაგ ვარ ფე მი ნუ რო ბას გა მო ხა ტა ვენ, რი-
თაც მათ ინ დი ვი დუ ა ლუ რო ბას ეს მე ვა ხა ზი. ალ მო-
დო ვა რი თა ვის სამ ყა რო ში ერ თ ნა ირ პერ სო ნა ჟებს 
არ ათავ სებს, ყვე ლა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო ტი ვე ბით, 
მო რა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი თა და ის ტო რი ით არ-
სე ბობს, თა ვის მხრივ, მათ სა ვე სამ ყა რო ებ ში. თუ-
კი შე ვა ჯა მებთ გან ხი ლულ ფილ მებს, და ვი ნა ხავთ, 
რომ ისი ნი ერ თი ხელ წე რი თაა შექ მ ნი ლი, ამის 
მი უ ხე და ვად, ყვე ლა ნა ი რად გან ს ხ ვავ დე ბი ან მი სი 
პერ სო ნა ჟე ბი. მკვლე ლი ქა ლე ბის ნა რა ტი ვი, გან ხი-
ლუ ლი ფილ მე ბი დან გა მომ დი ნა რეც ცხა დი ა, უხ ვა-
დაა პედ რო ალ მო დო ვა რის შე მოქ მე დე ბა ში, თუმ-
ცა ყო ვე ლი პერ სო ნა ჟი სხვა დას ხ ვა მო ტი ვი თა და 
ხერ ხით ახერ ხებს ან ცდი ლობს ამას - გლო რია ჯო-
ხით კლავს ან ტო ნი ოს, პე პა ცდი ლობს მო წამ ლუ-
ლი გას პა ჩო თი და ა ძი ნოს მო ღა ლა ტე საყ ვა რე ლი, 
ხო ლო რე ბე კა მა მი ნაც ვალს აბე ბით კლავს, თა ვის 
ქმარს კი ცეცხ ლ სას რო ლი იარა ღით. ალ მო დო ვა-
რი მკვლე ლო ბას რო გორც ქა ლე ბის თავ დაც ვი სა 
და გან თა ვი სუფ ლე ბის მე ქა ნიზმს ისე აღ წერს, რაც 
მა ყუ რე ბელ ში არ ბა დებს გა ღი ზი ა ნე ბა სა და მო რა-
ლურ წნეხს, არა მედ ჩვენ გვე ცო დე ბა ისი ნი, გვე-
ცო დე ბა სწო რედ კა ცე ბის გა მო და ალ მო დო ვა რიც 
მა მა კაც პერ სო ნა ჟებს ყვე ლა ნა ირ გა მა ღი ზი ა ნე ბელ 
და სა ძულ ველ მა ხა სი ა თებ ლებს ჩუქ ნის.

 პედ რო ალ მო დო ვა რის „ქალთა კი ნოს“ რე ა ლუ-
რო ბის გან ს ჯა მხო ლოდ ფე მი ნის ტუ რი ნა აზ რე ვით 
შე უძ ლე ბე ლი ა, ის იბა დე ბა ფილ მის ეკ რან ზე გა მოს-
ვ ლის შემ დ გომ, ხო ლო ფე მი ნუ რო ბა, რაც თი თო ე-
ულ ფილ მ შია ჩა დე ბუ ლი, თა ვი დან ვე არ სე ბობს, 
რე ჟი სო რის იდე ა სა და ხედ ვა ში. სწო რედ ეს ხდის 
პედ როს ფილ მოგ რა ფი ას ქა ლებ ზე მორ გე ბულს, 
რო მე ლიც ეწი ნა აღ მ დე გე ბა გენ დე რულ ნორ მებს, 
ჰო მო ფო ბი ურ, ტრან ს ფო ბი ურ და ან ტი ფე მი ნის-
ტურ ნა რა ტივს. რე ა ლუ რად პედ რო ალ მო დო ვა რი 
ჰუ მა ნის ტია - ყვე ლა ზე ვულ გა რუ ლი გა გე ბით, ის 
თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ღი რე ბუ ლე-
ბას იზი ა რებს და თა ვის ობი ექ ტივ ში ასა ხავს მათ - 
კო მი კუ რო ბის, კი ჩის, კემ პის, სი ურ რე ა ლიზ მი სა და 
ნე ო- რე ა ლიზ მის ელე მენ ტე ბის შერ წყ მით.

მა რი ამ კა კა ლაშ ვი ლი 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის 

სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი
ჰუ მა ნი ტა რულ მეც ნი ე რე ბა თა ფა კულ ტე ტი

ინ გ ლი სუ რი ფი ლო ლო გია III კურ სი
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ერთ მოქმედებად

მოქმედი პირნი 
იდიოტუსი 
კრეტინუსი 
მარტოკაცი 
იდიოტუს უმცროსი 
კრეტინუს უმცროსი 

იდი  ო  ტუ  სი და კრე  ტი  ნუ  სი ძა  ლა  უფ   ლე  ბის   თ   ვის იბ  -
რ   ძ   ვი  ან. მარ   ტო  კა  ცი მში  ერ   -   მ   წყურ   ვა  ლი და  ე  ხე  ტე  ბა. 
კრე  ტი  ნუ  სი იდი  ო  ტუსს დუ  ელ   ში იწ   ვევს, ვინც გა  ი  მარ   ჯ  -
ვებს, ქვეყ   ნის ოთხივ მხა  რეს ის და  ე  პატ   რო  ნე  ბა.

 
სა  მი  კიტ   ნო. შე  მო  დის კრე  ტი  ნუ  სი.

კრე  ტი  ნუ  სი: - აჰა, და  ხე  დეთ, რო  გო  რა თქვლეფს სა -
ლა  ფავს იგი, ვი  ნაც არ იცის იმის გე  მო, რა  სა  ცა 
ყლა  პავს.

იდი  ო  ტუ  სი: - დი  ლა  ად   რი  ან გუ  ნე  ბას რომ აგ   რე მი  წამ  -
ლავ, შენც ტი  კი  ვით ხარ, ლუკ   მე  ბის თვლით თავს 
რა  ღად იღ   ლი?

კრე  ტი  ნუ  სი: - მე იმის   თ   ვის ვჭამ, ჩე  მი თა  ვი სხვას 
მო  ვახ   მა  რო. შენ კი ფო  ხა  ნიც აღარ გეკ   ვ   რის თუ 
თერძს არ უხ   მე.

იდი  ო  ტუ  სი: - ნუ  თუ არ იცი, დიდ   კა  ცებს რომ სა  მო  სი 
შვე  ნით ნა  ირ   -   ნა  ი  რი, მო  კაზ   მუ  ლი მა  ჯის სარ   ჭე  ბით. 
ჩე  მი ხვედ   რი ხომ ასე  თია - რის   თ   ვის თერძს ვუხ  -

მობ. შენ კი ჩლა  ჩე  ბით1 დღე  ნი  ა  დაგ და  ი  ა  რე  ბი.
კრე  ტი  ნუ  სი: - დიდ   ხანს არ გას   ტანს ეგ სი  ა  მე, პი  რო  ბას 

გი  დებ. შენ, იდი  ო  ტუს, ჩე  მი სკა  მი და  ი  სა  კუთ   რე.
იდი  ო  ტუ  სი: - სკა  მი მი  სი  ა, ვი  საც ერ   გო ქვეყ   ნის სა  უნ   ჯე 

- ჩემს ყელ   ზე ბრდღვი  ნავს, ახ   ლოს მო  დი, თვა  ლი 
შე  ავ   ლე. 

იდი ო ტუ სი კრე ტი ნუსს გა და ღე ღილ კი სერს მი უშ-
ვერს, რო მელ საც ყელ სა ბა მი ამ შ ვე ნებს. ყელ სა ბა მი 
მფლო ბელს სამ სი კე თეს აძ ლევს: ზღვა ოქ რო, მშვე-
ნი ე რი სახლ - კა რი, ულე ვი სა ნო ვა გე. კრე ტი ნუ სი შმაგ-
დე ბა.
კრე ტი ნუ სი: - მო დი, ეს საქ მე ასე გა დავ ჭ რათ, ორივ 

შე ვე ბათ, ვინც მო ე რე ვა, ბა ტო ნო ბა მას ერ გოს წი-
ლად.

იდი ო ტუ სი: - ლაჩ რებს არ ვებ რ ძ ვი!
კრე ტი ნუ სი: - ეგ იმი ტომ რომ მხდა ლი ხარ, იცი. 
იდი ო ტუ სი: - შენს თავს იცო დე კვერ ცხი ვით გავ ტეხ!
კრე  ტი  ნუ  სი: - დღეს, ნა  შუ  ადღევს გე  ლო  დე  ბი კლდის 

ცი  ცა  ბო  ზე, ის გა  დაჰ   ყუ  რებს ოკე  ა  ნეს და  უს   რუ  ლე -
ბელს. მო  დი და ნა  ხავ, მაგ გოგ   რა თავს რო  გო  რა 
გავ   ს   რეს!

იდი   ო    ტუ    სი: - აჰ, მე    მუქ       რე    ბი? აგ       რე იყოს! დღეს,   
ნა    შუ   ადღევს!

გადიან.

1 ჩლაჩი - ძონძი, ჩლაჩებით - ძონძებით.

ფარსი
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8 gv.

	
	 10 gv. 

ციცაბოკლდე.შემოდისმარტოკაცი.

მარტოკაცი: - მთელი დილაა მშიერი ვგმინავ, სული 
დავღაფო იქნება მალე.

არა ვის ეს მის ძა ხი ლი ჩე მი, აღარც ძა ლა მაქვს ვი-
ყე ფო ასე.
ჩვენ მა ბა ტონ მა, როს სა მი კიტ ნო გა და ი ტა ნა მის სა-
ვე კუჭ ში,
ძვლე ბიც კი აღარ გად მოგ ვი ყა რა, ძაღ ლუ რი ყო ფა 
გვა მად ლა რა კი.
რო ცა ვი ყა ვი ყმაწ ვი ლი კა ცი, ვერ ვი ფიქ რებ დი 
ასეთ მწა რე ხვედრს,
გა და მა ვიწყ და ჩე მი ხე ლო ბა და და მიბ ლაგ ვ და 
მარ ჯ ვე ნა მდა რედ.
მა შინ ვფიქ რობ დი - შე ვირ თავ ცო ლად ქალს მშვე-
ნი ე რი თი ხი თა ნა ძერწს,
ვი ყო ლი ებ დი შვი ლებს და ჭე რი იხ მა უ რებ და დი-
ლამ დე - ცამ დე!
ახ ლა კი, რო ცა გა მი ჭირ დე ბა, რო ცა სი ცი ვე ძვალ 
- რბილ ში მა ტანს,
არა ვის ხე ლი მე ა ლერ სე ბა, არა ვინ მკითხავს ვი ნა 
ვარ, რა ვარ.
შენ, ვინც მაღ ლი დან სი დინ ჯით გვიც ქერ, შე მო გა-
ვედ რებ მე დახ მა რე ბას,
ნუ თუ ჩაგ რულ თა და სა პუ რებ ლად ერ თი ულუ ფაც 
არ გე მე ტე ბა?
სა ნაც ვ ლოდ ცხე ლი გუ ლით ვი ლო ცებ, ისე გა დი-
დებ, რო გორც არას დ როს,
მაგ რამ ვეჭ ვობ რომ გა და გა ვიწყ დი და ჩემს გო დე-
ბას ყურს აღარ ათხოვ.
აქ ჩა ვე სო ბი რო გო რაც სო კო, უწყ ლოდ, უპუ როდ, 
მო უ კითხა ვად,
მე ის მამ შ ვი დებს, მინ დ ვ რი სა რომ ვარ, და შხა მი 
გულს რომ არა მი წამ ლავს.
აი, გა მოჩ ნ და ჩვე ნი ბა ტო ნი, იდი ო ტუ სი - ხარ ბი და 
წუწ კი,
უკან ვინ მოს დევს? აჰ, კრე ტი ნუ სი, ისიც მი სა მებრ 
პირ წა ვარ დ ნი ლი.
სჯობს და ვი მა ლო, ან და დავ რ ჩე ბი, რო დის იყო 
რომ მამ ჩ ნევ დ ნენ დიდ ნი,
სა ნა ხა ო ბა ვის არ გა არ თობს, რო ცა ყე ყეჩ ნი ხვდე-
ბი ან ყი ფით.

კლდის წვერზე ერთმანეთს ხვდებიან იდიოტუსი
დაკრეტინუსი.
კრე ტი ნუ სი (თავისთვის): - იდი ო ტუ სი აფ რა კი კი ა, 

თუმც ძა ლა ერ ჩის მას ჩემ ზე მე ტად. სჯობს ცბი ე-
რე ბით მოვ ქო ნო იგი, ვთხოვ რომ შე მა ხოს თა ვის 
ყელ სა ბამს. უმალ მოვ ქა ჩავ, მი ვი სა კუთ რებ, მე რე 
თუნდ მდი ოს კუ ბოს კა რამ დის, ქვე ყა ნა მა ინც ჩე-
მი იქ ნე ბა, აი, ეს არის სა მარ თ ლი ა ნი.

იდი ო ტუ სი:  ბევრს ნუ ილაყ ბებ, უკა ნას კ ნე ლად, დაშ-
ნა აღ მარ თე, ძა ლად მებ რ ძო ლო.

კრე ტი ნუ სი: - სად გეჩ ქა რე ბა? ისი ა მოვ ნე, ვრცელ 
ოკე ა ნეს თვა ლი მო ავ ლე. გახ სოვს? რო დე საც 
ბალ ღ ნი ვი ყა ვით, ტალ ღებს ვა პობ დით და ღა მე-
ბამ დე.

იდი ო ტუ სი: - ეგ ად რე იყო, ნუ გა იხ სე ნებ, მას, რაც 

მზაკ ვ რო ბით გა და ი ფა რა, ფე ხის და დე ბა შენ უკეთ 
იცი, ვიდ რე ბავ შ ვუ რი სიწ მინ დის დამ ღა.

კრეტინუსი: - ერთი თხოვნა მაქვს, მხოლოდ შემახე, 
ყელის საბელით წამახალისე. მხნეობა მომეც, 
ვიყო მეტოქე - შენ რომ იკადრებ და მოისურვებ.

იდიოტუსი: - ზევსს დაგაფიცებ, ნუ გამაცინე, 
ნუღარა ავლენ უსუსურობას. მოდი, შეეხე, რომ 
მებრალები, აი,სწორედაცმაგისდასტურად.

კრეტინუსი კისრიდან მოწყვეტს ყელსაბამს, იდი
ოტუსიერთიბოლოდანდაიჭერს,კრეტინუსიმეორე
ბოლოდანექაჩება.

იდიოტუსი: - აჰ, გამაცურე? წყეულიმც იყავ, მახინჯო, 
გონჯო, მუდამ მეორე. ხელი გაუშვი, სანამ 
კბილები სულ სათითაოდ ამოგაცალე.

კრეტინუსი: - ბუზიყლაპია, ბრიყვების მეფევ, უკვე 
ჩემია, გიჯობს დანებდე.

იდიოტუსი: - თუ ხელს არ უშვებ - გადაეშვები, ოკეანის 
ფსკერს გადაეკვრები.

კრეტინუსი: - გადავეშვები? გადაგიყოლებ! 
ყელ სა ბა მი წყდე ბა და იფან ტე ბა. იდი ო ტუ სი და კრე-

ტი ნუ სი კლდი დან ოკე ა ნე ში ცვივ დე ბი ან.

მარტოკაცი ქვის ლოდიდან თავს გამოყოფს.

მარტოკაცი: - ეს რა ვიხილე? ნუთუ დასრულდა? ორი 
ბატონი გადაიჩეხა.

     იცით? სულელი როგორაც ცხოვრობს, 
ირჩევს დასასრულს ზუსტად ისეთსა. 
ეს რა ბრდღვიალებს მზისებრ მიწაზე? 
მგონი ბატონის ყელსაბამია. 
წეღან რომ მაღლა ღმერთს შევჩიოდი, 
ნუთუ ამიხდა ასე კეთილად? 
მეშველა! ავკრეფ, სულს დავიამებ, 
ცოლსაც შევირთავ, შვილებსაც დავზრდი! 
სიხარულისგან გული მიფეთქავს, 
მადლიერებას ზეცისკენ ვისვრი. 
ახლა შემამჩნევს ავიც და კარგიც, 
ნორჩი, დიდი თუ მოხუცნი - ყველა! 
კაეშანს წულებს გადავაფარებ, გადავაფარებ 
დასავიწყებლად.

შემოდიან იდიოტუს უმცროსი და კრეტინუს უმც
როსი,შენიშნავენმარტოკაცს.

იდი ო ტუს უმ ც რო სი (მარტოკაცს): - ეი, ყე ყე ჩო, მა მა-
ჩემს ვე ძებ, ქვეყ ნის ბა ტო ნი - გე ცო დი ნე ბა!

კრე ტი ნუს უმ ც რო სი: - და მა მა ჩე მიც, ისიც ბა ტო ნი, 
თუმც არ უმარ თ ლებს დი დი ხა ნი ა.

იდი ო ტუს უმ ც რო სი: - მანდ რა გი ჭი რავს, პა სუ ხი მო-
მეც, მე მი ვამ ს გავ სე მა მას ყელ სა ბამს!

კრე ტი ნუს უმ ც რო სი: - ზუს ტად ეგ არის, ეგ სი კაშ კა შე 
გა და ა ნა თებს ღა მით ქვე ყა ნას.

წაგლეჯენმარტოკაცსყელსაბამს.
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„მანდრაგორას“ ანალიზი

ნიკოლო მაკიაველი იყო ისტორიკოსი, მწერალი
და კომედიოგრაფი. პიესა „მანდრაგორა“ დაახლო
ებით 1512 წელს დაწერა, რომლის კითხვის დაწყე
ბისთანავეჩანსმისიფარსულისაფუძველი, მოხუცი
ქმარი, ახალგაზრდალამაზიცოლიდამათარუჩნ
დებათშვილი,რისთვისაც ძალღონეს არ იშურებენ,
თუშეიძლებაასეითქვას,რომშვილიეყოლოთ.პი
ესაში მთავარი პერსონაჟები არიან კალიმაქო, მისი
მსახური სირო, მესერე ნიჩა, ლიგურიო, ტიმოთეო
(ბერი) და თვითლუკრეცია  სწორედ ის უმშვენი
ერესი ახალგაზრდა ქალი, რომლის სილამაზემაც
სრულიადყველანაირიზნედააკარგვინაკალიმაქოს.
ამ პიესაშიზუსტადისმომენტია ასახული,როდესაც
ნებისმიერ გარემოცვაში ადამიანები თავისი მიზნის
მისაღწევადარაფერსიშურებენ.ამშემთხვევაშიავ
ტორსსაკმაოდსაინტერესო პირები ჰყავს მოყვანი
ლიმთავარპერსონაჟებადდამთლიანისიუჟეტი,თა
ვისპერსონაჟებთანერთად,თითქოსუკვენაცნობია
ყველასთვის.თითოეულმათგანსთავისიმიზანიაქვს
მიუხედავადიმისა,თუროგორმიაღწევენმას.ყველა
დანიშნულგეგმასმიყვებამაშინაცკი,თუმისთვისეს
მიუღებელია. მთელი ამ ინტრიგის წამომწყები არის
კალიმაქო, რომელმაც შეძლო დაეყოლიებინა თა
ვისიმსახურისირო,თუმცაესძნელიარიქნებოდა,
რადგანმსახურითავისიბატონისთვისყველაფერზე
იყოწამსვლელი.თვითონეს პერსონაჟი ანუ კალი
მაქო ალბათ არც ერთ მკითხველს არ მოეწონება,
რადგან მან გააბრიყვა საცოდავი მოხუცი, რომელ

საც უბრალოდ ძალიან უნდოდა შვილი.ლიგურიოს
პერსონაჟიყველაზენაკლებადიწვევსაღშფოთებას,
რადგანმისისაქმიანობასწორედეგიყოასეთმზაკ
ვრულგეგმებშიმატერიალურიანაზღაურებისსანაც
ვლოდმონაწილეობამიეღოდამთავარიროლიცკი
მოერგო. ყველაზე მეტად მკითხველის გაკვირვებას
იწვევსბერიტიმოთეო,რომელიცასევეთავისიინტე
რესებისთვის,მზადარის, გააბრიყვოსადამიანიდა
სრულიადდაივიწყოსთავისინამდვილისახე.ლუკ
რეციაკი, ასევე  ბრიყვიქმრისმსგავსად,საცოდავი
პერსონაჟია,რომელსაც  ქმარიარცთუისეუყვარს
და თითქოს თავის გარეგან მშვენიერებას, სულის
მშვენიერებაც უნდა მოჰყვებოდეს, თუმცა ესეც ამა
ოდ,მანაცგაწირაქმარიცდაპირველადისურვილიც,
შვილისყოლა.

გარდაიმისა,რომამპიესაშიბანალური,ფარსუ
ლი სიუჟეტია, ისიც აშკარაა როდესაც ერთ სახელ
მწიფოში, გარკვეული უფლებამოსილი პირები არ
ასრულებენთავიანთდანიშნულებას,სწორედმაშინ
ხდება ყველანაირი არეულობა დამოვალეობების
დავიწყება.

თამარ დვალიშვილი
სახელოვნებომეცნიერების,მედიისადა

მენეჯმენტისფაკულტეტი
კინომცოდნეობისIIკურსი

იდი ო ტუს უმ ც რო სი: - ეს მშვე ნი ე რი გა სა ღე ბი ქვეყ-
ნი სა მარ თ ვის, აქამ დე ჩემს ხელთ არ უპყ რი ათ, 
მხო ლოდ თვა ლებ სა.

კრეტინუს უმცროსი: - რა ნაწრთობ ხელით არის 
შექმნილი, ხედავ? მომეც, მოვიხდენ. 

შენსმოკლეყელსარმოუხდება.

იდიოტუს უმცროსი: - ცარიელ თავთავს მიგამსგავსე 
ახლა რომ გიმზერ. განძი ჩემია! მემკვიდრე ვარ 
და გამეცალე.

კრეტინუს უმცროსი: - რა თავკერძა ხარ!
იწყებენ ხელჩართულ ჩხუბს. მარტოკაცი 

ძლივსძლივობით წამოდგება.
მარტოკაცი: - ეს ბატონები! როგორც ტკიპები, ისე 

გეკვრიან - გაიგუდები,
თუ მოშიმშილემ მიუკაკუნე, ჭლიკს ამოგკრავენ: „ვის 

რად სჭირდები?“.
რო ცა გგო ნია ერ თი მო აშ თე, უმალ მე ო რე აღ მო ცენ-

დე ბა,
ხო ლო ბა ტო ნი როს გარ დიც ვ ლე ბა, მის ვე ვა ჟებ ში 

გარ და იქ მ ნე ბა.

მა მამ და გაკ ლო? შვი ლი გი მა ტებს - ასე თი არის ქვეყ-
ნის კა ნო ნი.

დი დი ხა ნია ჩვენ და ვი ვიწყეთ სიტყ ვა: სინ დი სი, სა-
მარ თ ლი ა ნი.

ვინმე თუ დღეს ხელს გამოგიწოდებს, ნუ გეგონება 
ამაგიანი,

ბა ტო ნე ბის თ ვის არ სე ბობს ერ თი - გა მოშ ვე რი ლი ან-
გა რი ა ნი.                      

ახ   ლა მე წა  ვალ, მინ   დ   ვ   რის მარწყვს დავ   კ   რეფ,  
წას   ვ   ლამ   დე მხო  ლოდ ერთ სიტყ   ვას გეტყ   ვით:

ბატონს და მის ყმას ერთი რამ ელით - ორივეს მიწის 
საბანის ხვედრი.

გადის.დასასრული.
 

                         
ლალუკა იობაშვილი

 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და 
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის

 სახელოვნებო მეცნიერებების, 
მედიისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი

თეატრმცოდნეობის III კურსი

9 gv.
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