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საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
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ფაკულტეტი

ავტორი - ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი № 01024001957

ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამა

კინოხელოვნება

ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი ვადასტურებთ, რომ გავეცანით ვახტანგ კუნცევ–
გაბაშვილის მიერ შესრულებულ ნაშრომს:

“დასავლეთ გერმანიის კინემატოგრაფიის აღორძინება 1945–1980 წწ.”
და ვაძლევთ რეკომენდაციას საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა
და მართვის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოში მის განხილვას დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ზვიად დოლიძე
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი

რეცენზენტები:
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი – მაია ლევანიძე
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი – ნანა დოლიძე

თარიღი: 2013 წლის 25 ოქტომბერი
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ფიზიკური პირების ან სხვა დაწესებულებების მიერ შესაბამისი დასახელების ნაშრომის

გაცნობის მიზნით მოთხოვნის შემთხვევაში მისი არაკომერციული მიზნებით კოპირებისა და

გავრცელების უფლება მინიჭებული აქვს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და

კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს.

ავტორი ინარჩუნებს დანარჩენ საგამომცემლო უფლებებს და არც მთლიანი ნაშრომის და არც

მისი ცალკეული ნაწილის გადაბეჭდვა ან სხვა რაიმე მეთოდით რეპროდუქცია დაუშვებელია

ავტორის წერილობითი ნებართვის გარეშე.

ნაშრომში არ არის გამოყენებული საავტორო უფლებებით დაცული მასალები, რომლებსაც

დასჭირდებოდათ შესაბამისი ნებართვა. გამოყენებულია ციტატები, იმ ფორმით, როგორც ეს

მიღებულია სამეცნიერო ნაშრომების შესრულებისას და ავტორი ყველა მათგანზე იღებს

პასუხისმგებლობას.

ავტორი - ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი
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ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი

დასავლეთ გერმანიის კინემატოგრაფიის აღორძინება 1945-1980 წლებში

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ზვიად დოლიძე

(რეზიუმე)

ნაშრომი ეხება დასავლეთ გერმანიის კინემატოგრაფიის აღორძინებას 1945-1980 წლებში,

ამ კინემატოგრაფიული სტრუქტურის ცვალებადობასა და მის უდიდეს მნიშვნელობას

მსოფლიო კინოპროცესში. მასში დაზუსტებულია კვლევის საგნები, მასალის სპეციფიკა,

სარეჟისორო კონცეფციისა და კომერციული კინოს ტენდენციების მნიშვნელობა, რომლებიც

ძირითად სოციალურ და ფსიქოლოგიურ გარდაქმნებთან ერთად, იცვლიდნენ

მიმართულებებს და რომელთა მიხედვითაც განავითარებდნენ ძიებებს. ნაშრომი მოიცავს

შესავალს, სამ თავს და დასკვნას. მას დაერთვის შენიშვნები და გამოყენებული

ლიტერატურის სია.

შესავალში განიხილება XX საუკუნის რეალიები დასავლეთ გერმანიაში, რაც თავიდანვე

განსაზღვრავდა კინოს არსს. იდეოლოგიის სახეცვლილებასთან ერთად იწყება ახალი

დამოკიდებულების ნიშანთა ერთობლიობა და ვლინდება სწორედ კინემატოგრაფის

მაგალითზე. სინამდვილე და კინორეალობა დასავლეთ გერმანიის ომის შემდგომ კინოში

სრულიად სხვადასხვა მიმართულებით განაგრძობდა და განავითარებდა ძიებებს,

ფსიქოლოგიური ზეგავლენების ძიების თვალსაზრისით.

ომის შემდგომ პერიოდში, როგორც წარმოების სისტემა, გერმანული კინო თავისი

დამოკიდებულებით მემკვიდრეობითობისა და ტრადიციის მიმართ აზრობრივ,

არაკომერციულ ნიშას ქმნიდა. ტექნიციზმი და ფორმისეული ნოვაციები სხვადასხვა ნიშნით

ვითარდებოდა. ომის შემდგომი დიდი პერიოდი 1945-1980 წლები, გამოცდილებიდან

გამომდინარე, თითქმის სრულიად განსხვავებულ, ხმოვან-სახვით პლასტში მოექცა.

პირველ თავში ,,გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კომერციული კინო“,

განიხილება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კომერციული კინოს თავისებურებები,
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რომლებმაც განსაზღვრეს დასავლეთ გერმანიის კინოს ფუნქციონალური სინამდვილე თემის

იდენტობასთან მიმართებაში. კინოწარმოებამ ეს პროცესიც აირეკლა საკუთარ თავზე.

ამგვარად, კომერციული კინო გარკვეულ წესებს უნდა დამორჩილებოდა.

მაშინდელი ფილმები ხასიათდება თემისადმი დინამიკის პრეტენზიით, ხასიათების

გადაჯგუფებით, რაც სწორედ ომის შემდგომ ფსიქოლოგიურ განწყობას ახასიათებდა და

კომერციალიზაციისაკენ თავისთავადი სწრაფვა ახასიათებდა. იმ ხანებში შესამჩნევად იმატა

საომარ თემაზე შექმნილი ფილმების რაოდენობამაც და მათში მეტაფორული სახეები შეიქმნა,

ხოლო კომერციულ კინოში, ამ სახეთა სწორხაზოვნების გასამართლებლად, გმირობის ჩამდენ

ადამიანებზე გადაიტანეს აქცენტები.

პარალელის ძიებაში, დასავლეთგერმანულმა კინომ, კომერციული ინტერესების

გათვალისწინებით, მოახდინა სიუჟეტის შეზღუდული აღიარება.

მეორე თავში ,,სამსახიობო და სტილისტურ–თემატური თავისებურებანი“ განიხილება

რიტმული წყობით წარმოდგენილი მხატვრული მასალა, რომელიც ითვალისწინებდა

ბუნებრივ თხრობით კანონზომიერებებს. ორიენტაცია მიმართული იყო არა განახლებული,

არამედ სრულიად ახალი ფორმების აღმოჩენაზე. ეს გამორიცხავდა უკვე არსებულის

მიხედვით მუშაობას. კვლევის საგნად იქცა დადებითი ცნება ფსევდორეალიზმი და არა

მოცემული რეალობა. შემოქმედში არსებული რეალობა გადაიქცა საწყის წერტილად. ომის

შემდგომი პერიოდის პირველი სამი ათწლეული თხრობის სრულყოფის ფორმის ძიებით

აღინიშნა, გასართობი და მუსიკალური კინემატოგრაფი დაბრუნდა ეკრანზე, მაგრამ

პატრიოტიზმი კვლავ დარჩა მასში წამყვან თემად, რაც კრიტიკის ობიექტი გახდა პრესაში.

სხვადასხვა თაობის რეჟისორები და მსახიობთა ნაკადი: ბრუნო განცი, ჰანა შიგულა, მარიო

ადორფი, კლაუს კინსკი ამგვარი თემატური ძიებების შედეგად გააზრებული მხატვრული

სახეების ახალ ნიშნად ჩნდებიან დასავლეთგერმანულ კინოეკრანზე. განიხილება ასევე

ლიტერატურასთან ურთიერთკავშირი და ეკრანიზაციის სახეცვლილება.

მესამე თავში, რომელიც ეძღვნება “ახალ გერმანულ კინოს”, მოზიდულია მასშტაბური

მასალა ომის შემდგომი პერიოდის თაობის დასავლეთგერმანული კინოს ახალ ძიებებზე,

ახალი თემატური და ფორმისეული რეალიზმის დაბადებაზე, სადაც დიდი ადგილი უჭირავს

სოციალურ და ფსიქოლოგიურ დრამას, ვერნერ ჰერცოგის, ფოლკერ შლიონდორფის,
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მარგარეტ ფონ ტროტას, ალექსანდრე კლუგეს, ვიმ ვენდერსის, რაინერ ვერნერ ფასბინდერისა

და სხვა რეჟისორთა მიერ გადაღებულ ფილმებს, პერიოდს 1980 წლამდე, როდესაც

დასავლეთგერმანულმა კინოპროცესმა, “ობერჰაუზენის მანიფესტის” შედეგებმა სრულიად

შეცვალა მაყურებლისა და კინემატოგრაფიული სამყაროს დამოკიდებულება როგორც

დასავლეთ გერმანიის კინოსადმი, ასევე, ზოგადად, სოციალური და პოლიტიკური თემის

ასახვის სტანდარტებისადმი ევროპის კინემატოგრაფშიც.

დასკვნაში თავმოყრილია ის შედეგები, რაც კვლევის შედეგად გამოიკვეთა: ომის

შემდგომ პერიოდში, არც თემატიკის მონიტორინგი და კინოპროცესში რეალური მიზნების

გამოკვეთა იყო ადვილი. ისტორიზმი და ლიტერატურული მემკვიდრეობა, მსოფლიო

კლასიკური ნაწარმოებების ეროვნული გერმანული სოციოლოგიზმის განზოგადებას

ნიშნავდა. დაკონკრეტდა კვლევის მთავარი ამოცანა: პერსპექტივაში გაანალიზდა

დასავლეთგერმანული კინოს ისტორიის ომის შედგომი გარდამტეხი ეტაპების ძირითადი

მახასიათებლები. პირველი ეტაპის ისტორიას ქმნიდნენ გერმანული კინოს კლასიკოსები,

რომლებიც იწყებდნენ თავის შემოქმედებას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მეორე ეტაპზე

შეფასდა გფრ-ის „ახალი გერმანული კინოს” ახალი ტალღის რეჟისორების როლი. დასავლეთ

გერმანული კინოს აღორძინება განაპირობა განსაკუთრებულმა პოლიტიკურმა, სოციალურმა

და კულტურულმა მდგომარეობამ, რომელიც შეიქმნა გერმანიაში. მხატვრული კულტურის

ფორმირება საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა მწვავე სოციალური წინააღმდეგობების

ატმოსფეროში. ამ პერიოდის ერთ-ერთი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი იყო ინტენსიური

ეკონომიკური აღმავლობა, რომელმაც ქვეყანა გამოიყვანა ომის შემდგომი ნგრევისა და

მონოპოლისტური კაპიტალის მიერ გამყარებული პოზიციების მდგომარეობიდან.

სამეცნიერო კვლევის შედეგად შეჯერდა დასავლეთ გერმანიაში 1945-1980 წლების

კინოპროცესში ცნობიერების ცვლილებისაკენ სწრაფვის ცდები. ნაშრომი მეორე მსოფლიო

ომის შემდგომი დასავლეთ გერმანიის კინემატოგრაფიის აღორძინების პერიოდს შეისწავლის

და განიხილავს დასავლეთ გერმანიის კინოკულტურის ფენომენს, მის კომერციულ მხარეებს,

თემატურ თავისებურებებსა და ახალ მხატვრულ მიმდინარეობას.
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(Summary)

The thesis concerns the revival of the West German cinematography in 1945-1980, the dynamics of

the German cinematographic structure and its influence on the world cinema. It specifies the subjects

of research, specificity of the subject matter, concepts of directors and the importance of the

commercial cinema trends, which, along with social and psychological transformation, were changing

direction and according to which the quest was conducted. The thesis consists of an introduction,

three chapters and conclusion. Comments and the bibliography are also attached.

In the introduction the XX century West Germany’s realities are considered, the realities that

represented the essence of the cinematography. Together with the ideological transformation the

whole set of symbols signifying the new attitudes is taking root, and this transformation manifests

itself in cinematography as well. From the standpoint of the quest for psychological influence, actual

reality and the reality of cinema have taken different directions after the war.

In the aftermath of the War, as a production system, the German cinema has been occupying

ideational and non-commercial niche. Technical and shape innovations were taking a different type

of development. The after-war period ended up in a unique sonic-image stratum, driven by the

experience.

The first chapter, entitled “Commercial Cinema of the Federal Republic of Germany”, studies the

specifics of the West German commercial cinema, the specifics that defined the functional reality

with regard to the identity of the topic. Cinematic production reflected this topic upon itself.

Therefore, commercial cinema had to comply with certain rules.

The films of the period are characterized by the pretentiousness of the dynamics towards the theme,

by the regrouping of the characters, which in particular was characteristic of post-war psychological
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disposition. It was also characterized by the tendency towards commercialization. That time also

witnessed the rise of war-theme films with metaphoric characters, while in commercial films, the

emphasis shifted towards the people capable of heroism, in order to justify their straightforwardness.

In search of parallels, West German cinema performed the limited recognition of the plot, in order to

take account of the commercial interests.

In the second chapter, entitled “Artistic and Stalinist-thematic peculiarities”, artistic material

presented in a rhythmic arrangement, which envisaged a natural narrative logic. Therefore,

orientation is about exploring absolutely new forms. This would exclude following the trodden path.

Pseudo reality and not a given actuality became the subject matter of research. And the reality

became a mere departure point. The first three decades after the war were characterized by the quest

of the narrative perfection form, entertaining and musical films enjoyed a comeback to the screens.

Although patriotism remained a leading theme, subject to a considerable criticism in the press. The

interesting works of filmmakers of various generations and also most notable actors and of the era

include: Bruno Ganz, Hana Schigula, Mario Adorf, and Klaus Kinski appeared on the screens of the

West Germany as a new symbol of well though-out feature characters, which appeared as a result of

this thematic search. The interconnection with literature and new forms of screening are also

explored.

In the third chapter, which is devoted to the “New German Cinema”, a wealth of material is presented

on the new searches of West German cinema in the after-war period. It also covers the birth of new

realism in themes and forms, where social and psychological drama occupies a significant place, like it

does in the films of Werner Herzog, Volker Schloendorf, Margaret von Trotta, Alexander Kluge, Wim

Wenders, Reiner Werner Fassbinder and other directors. The chapter explores in more depth the

period before 1980, when the results of the phenomenon known as “Oberhausen Manifesto”

completely overhauled the attitude of professional film-makers and general public alike toward the

West German cinema in general as well as the toward the standards of reflection of social and political

theme in European films.

The conclusion comprises the results that transpired in the course of this research: in the after-war

period neither the monitoring of the subject-matters nor singling out the real purposes in the
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filmmaking process was easy. Historicism and literary heritage meant the generalization of the

national German sociological topicality from the classical pieces. The main theme of the research

crystallized: the principal features of the important stages of development of West Germany’s

cinematography were analyzed in perspective. The history of the first stage was being created by the

luminaries of the German cinema classics, which started their activity right after the end of the World

War II. On the second stage, the role played by the directors of the new wave of the West German

cinematography. The revival of the West German cinema was conditioned by the confluence of

political, social and cultural factors in the country. At the initial stages, the formation of the artistic

culture was proceeding against the backdrop of acute social contradictions. One of the most

distinctive features of that period was the robust economic revival, which levitated the country from

the ruins of the Second World War and the times of monopolistic capitalism. As a result of scientific

inquiry the attempts at consciousness change in West Germany have been analyzed and compared at

the different stages of the 1945-1980 periods. The thesis will study the revival of the West Germany’s

cinema in the period after the Second World War as well as the phenomenon of the German

cinematographic culture, its thematic peculiarities and new artistic tendencies.
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შესავალი

XX საუკუნე და მისი მნიშვნელოვანი ეტაპები გერმანიაში თავიდანვე განსაზღვრავდა

კინოს არსს, როგორც ეპოქასთან თანხვედრის განსაკუთრებულ მაგალითს. გერმანიისა და

დასავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნების ზოგადპოლიტიკური რეალიები იმდენად

მნიშვნელოვანია თითოეულ ათწლეულთან მიმართებაში, რომ იდეოლოგიის

სახეცვლილებასთან ერთად, იწყება ახალი დამოკიდებულების ნიშანთა ერთობლიობა და

ვლინდება სწორედ კინემატოგრაფის მაგალითზე.

ისტორიული პარალელები ყოველთვის იწვევს ანალოგიებს: იდეოლოგიური და

დეკლარირებული კინოს განვითარების ზოგადსტრუქტურული პროცესი გერმანიაში

კინოსთან დამოკიდებულების სურათს ცვლიდა.

დიქტატურის განვითარების შემთხვევაში, იგი სრული დეგრადირების პროცესს

განიცდიდა თემატური მიმართულებებით. ექსპანსიის მიერ ნაკარნახევი იდეოლოგიის

დამოკიდებულება ხელოვნების მიმართ, ყოველთვის ურთიერთმსგავსი ნიშნების

მატარებელი იყო. ალბათ, სწორედ ამიტომ, იმასთან ერთად, თუ როგორ ძლიერდებოდა

გერმანიაში პოლიტიკური ფონი, ეპოქა თავის სახასიათო შტრიხებს უმეტესწილად მასობრივი

სახელოვნებო სფეროების მოცულობით ათვისებაში, კინოს სპეციფიკის გათავისებაში

ჰპოვებდა.

ადრეულ პერიოდში ჯერ კიდევ მაღალმხატვრული, კონცეპტუალური მიმართულების –

გერმანული ექსპრესიონიზმის საფუძველზე აღმოცენებულმა ტენდენციებმა, ოცდაათიანი

წლების არჩევნების შემდეგ, თავისი ლიკვიდაციის გზებიც მოიძიეს. 1

XX საუკუნის 30-იანმა წლებმა ცხადჰყო რომ გერმანული სინამდვილე და კინორეალობა

სრულიად სხვადასხვა მიმართულებით განაგრძობდა და ავითარებდა თავის ძიებებს.

რამდენადაც ანტიმხატვრული ხასიათის მატარებელია ამგვარი პროცესები, იმდენად

საინტერესოა იგი ფსიქოლოგიური ზეგავლენების ძიების თვალსაზრისით. გერმანული კინოს

ისტორიაში განვითარების რამდენიმე ძირითადი პროცესია გამოსაყოფი. თითოეული

მათგანი განსაკუთრებული მიღწევებით გამოირჩევა. ჯერ კიდევ ხმოვან კინომდე
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გერმანულმა კინოექსპრესიონიზმმა დაამტკიცა, რომ კინემატოგრაფი არა მხოლოდ

გაცოცხლებული ფოტოგრაფია, ან ტექნიკური მიღწევა, არამედ ხელოვნების ერთ–ერთი

უმნიშვნელოვანესი დარგი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რეჟისორი ფაშიზმის

სამსახურში ჩადგა, მათი ფილმები მაინც ღირებული იყო შესრულების სტილით და

ზოგიერთი მათგანი დღემდე რჩება მაღალი დონის პროფესიულ ნიმუშად.

ჰიტლერის კაპიტულაციიდან ოცი წლის შემდეგ, კინოექსპრესიონიზმს კიდევ ერთი,

ახალი მხატვრული მიმდინარეობა – მოდერნიზმი მოჰყვა. გერმანულმა კინომ მსოფლიო

კინემატოგრაფის ისტორიაში უამრავი ახალი თემა წარმოშვა. ჰოლივუდი ხშირად

სთავაზობდა გერმანელ კინორეჟისორებს და კინოს სხვა მოღვაწეებს ამერიკულ

კინემატოგრაფში მუშაობას, თუმცა გერმანული კინოს გავლენა ყველგან იგრძნობოდა.

ომის შემდგომი პერიოდის დასავლეთგერმანული კინოს შესწავლა საშუალებას იძლევა

კორექტირება მოხდეს პროცესებისა, რომლებმაც თავის მხრივ, გავლენა მოახდინეს

ევროპული კინოს განვითარებაზე. 2

გერმანული ფილმები შეიძლება მოთავსდეს რამდენიმე ძირითად პერიოდში: პირველი

– თეატრალური, ისტორიულ-კოსტიუმირებული ნამუშევრები; მეორე – მხატვრული

ძიებების ხანა, ხოლო მესამე – შედარებით ნაკლებად წარმატებული – ყველაზე კრიზისული

პერიოდი გერმანულ კინემატოგრაფში.

რატომ და რა გზით ჩაანაცვლეს ზემოთ აღნიშნულმა პერიოდებმა ერთმანეთი?

ხანგრძლივი კინემატოგრაფიული კრიზისის დროს, გერმანია თითქმის უიმედო

მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ნებისმიერი ერის ცხოვრებაში დგება გადამწყვეტი

ფსიქოლოგიური გარდატეხის მომენტი, როდესაც საზოგადოება ფასეულობათა გადაფასების

ზღვარზეა და ამ პროცესს ნებისმიერი ინდივიდი სხვადასხვაგვარად აღიქვამს და

შესაბამისად, ჩანაფიქრის მრავალფეროვნება ხელოვნებაშიც სხვადასხვა ფორმით

გამოიხატება. ადამიანის, მაყურებლის ცნობიერებაზე მასობრივად და მძაფრად ახდენს

ზეგავლენას ნებისმიერი დიდი თუ პატარა ომი. მსოფლიო კინოხელოვნება ამ ფსიქო-

სოციალურ გზაგასაყარს სხვადასხვაგვარად შეხვდა.

თანამედროვე კინემატოგრაფიული მრავალსახოვნებისა და სანახაობაზე ორიენტაციის

ფილმების სიმრავლის ფონზე, გერმანული კინოს სტილური და თემატური მიღწევები
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კარგავდნენ აქტუალობას და რეზონანსს. როგორც წარმოების სისტემა, გერმანული კინო,

თავისი დამოკიდებულებით მემკვიდრეობითობისა და ტრადიციის მიმართ, ძირითადად,

აზრობრივ, არაკომერციულ სფეროს ქმნიდა. სამწუხაროდ, არც ქვეყანაში და არც მის

საზღვრებს გარეთ, დიდი მოთხოვნილება ამგვარ კინემატოგრაფზე არ ვრცელდებოდა.

საერთოდ, ХХ საუკუნეში გერმანული კინემატოგრაფი, ისევე როგორც მთელი ქვეყანა,

იდეოლოგიურმა და სტილურმა პროცესებმა მოიცვა.

„მესამე რაიხის“ აღზევების დროს, პროპაგანდის მინისტრის, იოზეფ გებელსის

ინიციატივით, რეჟისორი ლენი რიფენშტალი ქმნიდა იდეოლოგიურად გამართულ და

ფორმისეულად დახვეწილ დოკუმენტურ ფილმებს ფაშიზმის სამსახურში, რომლებიც

მიუხედავად პოლიტიზაციისა და იდეოლოგიისა, რჩებიან მაღალი პროფესიონალიზმის

ნიმუშებად.

ამგვარი კომპლექსის შედეგად, ტრანსფორმირებული ცხოვრებისა და ხელოვნების

სფეროები, რა თქმა უნდა, ომის შემდგომი პერიოდის გერმანიის კინემატოგრაფზეც უდიდეს

ზეგავლენას ახდენდნენ, მაგრამ ეს კინემატოგრაფისა და სინამდვილის ურთიერთქმედებით

არ იყო მხოლოდ გამოწვეული: მიზეზები ყოველთვის კომპლექსურია და მით უმეტეს მაშინ,

როდესაც გერმანული კულტურისა და მისი თვითგამოვლენის თავისებურებებზე იწყება

მსჯელობა. სწორედ ამ რეალობიდან გამომდინარე, მხატვრულმა პროცესმა გერმანულ კინოში

ტენდენციურ კალაპოტში გადაინაცვლა.3 ფრანგული და იტალიური კინოს კლასიკური

ტრადიციული მიმართულებების ფონზე, ტექნიციზმი და ფორმისეული ნოვაციები

სხვადასხვა ნიშნით ვითარდებოდა.

,,განათლებისა და ურთიერთობის პროგრესიის” თეორიიდან გამომდინარე, გერმანულ

კინოს გააჩნდა თავისი აღმავლობისა და, ამასთანავე, დაღმასვლის ნიშნებიც. იმდენად

ეკლექტურია მსოფლიო კინოს გერმანულ კინოსთან ურთიერთობის დეტალები, რომ

დასავლეთგერმანული ეროვნული კინო, ომის შემდგომი დიდი პერიოდის, 1945-1980 წლების

გამოცდილებიდან გამომდინარე, თითქმის სრულიად განსხვავებულ, ხმოვან-სახვით

პლასტში მოექცა. გერმანული საზოგადოების ზედა სოციალური ფენა გააზრებული

ინტერესით შეხვდა რეალობის ამსახველ ამ ფენომენს. ეს ფაქტორი უკვე განსაზღვრავდა

ქვეყნის გარკვეული განვითარების სპექტრს მაყურებლის ცნობიერებაში. სრულიად
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კანონზომიერი მოვლენა იყო ის ფაქტი, რომ გერმანულ კინოს ყოველთვის მჭიდრო კავშირი

ჰქონდა ლიტერატურასთან და ისტორიასთან, სანამ ამ ურთიერთობას იდეოლოგიის

ათწლეული გაანადგურებდა. 4

გერმანიის ორად გახლეჩა და დასავლეთ გერმანიის კინოს ძიებები შემდეგ ახალი

გერმანული კინოს სათავედ იქცა. ცნობილი მკვლევარი ზიგფრიდ კრაკაუერი წერდა, რომ

გერმანული კინოს ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების ნიშნები, ძირითადად, მისი

არსებობის პირველივე პერიოდში იკვეთება და შემდეგ უკვე იჩენს თავს სხვადასხვა დროისა

და სივრცის მხატვრულ გამოვლინებებშიო. 5

1958 წლამდეც კი, დასავლეთ გერმანიაში შეტანილი ფილმების დიდი პროცენტი აშშ–ის,

საფრანგეთის, დანიისა და იტალიის კინოფირმების მიერ გადაღებულ კინოსურათებს

შეადგენდა, რაც უკვე განსაზღვრავდა დამოკიდებულებას და საზოგადოებრივ პრეტენზიას

გერმანული ან ლიტერატურის, ან ისტორიული რეალიების ასახვის მიმართ.

დასავლეთ გერმანიაში კინოს მიმართ ინტერესზე მეტყველებს ის, რომ 1950 წელს ამ

ქვეყანაში, ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, ბევრი ჩვენების

მუდმივი ადგილი (კინოთეატრების პრინციპით) ფიქსირდებოდა. ეს უკვე ამ ინტერესის

არგუმენტია. 6

ომის შემდგომმა დასავლეთგერმანულმა კინომ მოახერხა იმდენად რთული

სტრუქტურული ცვლილებების შეტანა კინოაზროვნებაში, რომ XX საუკუნის ბოლოს და XXI

საუკუნის დასაწყისშიც კი, მისი ზეგავლენა სახვით ფაქტორებზე სრულიად სპონტანურად

იჩენს თავს სხვადასხვა ტენდენციებში. გერმანულ კინოს, თავისი იდეოლოგიური კრიზისის

დადგომამდე, საბიუჯეტო მაგნატის ფუნქციაც ეკისრებოდა, რაც ვერ განსაზღვრავდა მის

სანახაობრიობას მისივე ხასიათიდან გამომდინარე, მაგრამ სამაგიეროდ პრაქტიციზმის

ტრადიციას ამკვიდრებდა.

გერმანულ კინოში ფსიქოლოგიური ძიებების ზღვარზე უამრავი რამ იყო მიჩქმალული

ობიექტურ გარემოებათა გამო, მაგრამ ქვეტექსტები სამსახიობო და სარეჟისორო

კონცეფციაში, სათავგადასავლო ჟანრებთან დაპირისპირებით, კლასიკურ ლიტერატურაზე

იყო დაფუძნებული. რა თემები და მოტივები წამოსწია წინა ხედზე კომერციული კინოს

ინტერესებმა დასავლეთ გერმანულ კინოში თუნდაც სანახაობრივ დონეზე? პროტესტი
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საკუთარი პიროვნებისადმი უსამართლო დამოკიდებულების გამო, რაც განზოგადებულია და

იგივდება ისტერიულ მდგომარეობასთან, სოციალურ ქვეტექსტთან. ადამიანის მეორე ,,მე“

გერმანულ ეკრანზე სიმბოლოდ იქცა.

ყოველივე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ დასავლეთ გერმანიაში კინემატოგრაფისტები

სრულიად ანგარიშმიუცემლად ეძებდნენ კინოესთეტიკის ახალ გზებს. გერმანული

საზოგადოება, მიუხედავად არც თუ სახარბიელო სოციალური ფონისა, ხშირად მართავდა

დებატებს კინოპრობლემებზე.

ქვეყნის კინემატოგრაფიული სინამდვილე ომის შემდგომ პერიოდში ორიენტირებული

იყო იმაზე, რომ გამოეცნო თანამედროვეობის ძირითადი პრობლემები, ხოლო მეორე მხრივ,

ცდილობდა, მოეშორებინა ისედაც დათრგუნული თაობის ცნობიერებისათვის ,,ნანგრევების“,

არასტაბილურობის განცდა. ყოველივე ეს არ შეადგენდა ახალ ესთეტიკას

კომერციალიზაციის პროცესში, მაგრამ უახლოვდებოდა სტილისტურ ძიებებს.

უამრავი ფილმი იქმნებოდა, მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმე მიმართავდა წარსულს.

თუმცა საბოლოოდ არც ეს ფილმები იყო ორიენტირებული ადამიანთა ტრაგედიის

თავდაპირველი წყაროს კრიტიკულ ანალიზზე. წარსული ფსიქოლოგიური შემფასებლის

პოზიციებიდან განიხილებოდა. დროდადრო, ამ რეალობას გროტესკულ სიტუაციას

ადარებდნენ, როდესაც აუდიტორიის მოთხოვნილება და მასობრივი მაყურებლის სურვილი

კინოსანახაობისადმი იზრდებოდა, აქედან გამომდინარე, სიუჟეტებზე მუშაობა და პოეტური

მასშტაბების მოაზროვნე კინემატოგრაფისტების ძიება კიდევ უფრო რთულდებოდა.

საერთოდ, დასავლეთ გერმანული კინოს ფენომენი არასოდეს განიხილება ამ

უმნიშვნელოვანეს ფაქტორთაგან განყენებულად, ვინაიდან ურთიერთქმედების სისტემა

მასზე იმდენადვე მნიშვნელოვანია, რამდენადაც ხელოვნების სხვა დარგებზე,

განსაკუთრებით XX საუკუნის მეორე ნახევარში. ანტიმხატვრულობა და მასთან

დაკავშირებული ეპოქალური ცვლილებები ყოველთვის მოძრავი და პლასტიკური

ხელოვნების დარგების აუცილებელ წინაპირობად გარდაიქმნება ხოლმე. სამეცნიერო

კვლევის მიმართულებით ეს განმეორებადი პროცესია და თუ გერმანულ სინამდვილეს

მივმართავთ, უნდა გავითვალისწინოთ, რამდენად ახლოს დგას გერმანული კინოაზროვნების

ფორმები ამ მოსაზრებასთან. 7
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ომის შემდგომი გერმანული კინოს წინაპირობა საკვლევი თემის ისტორიული

ექსკურსის განმსაზღვრელია, ვინაიდან დასავლეთგერმანული კინოს აღმავლობას და ომის

შემდგომი პერიოდის განვითარებას საფუძველი სწორედ ამ მოვლენებმა დაუდეს. რა იყო

გერმანული კინოს მამოძრავებელი ძალა? იდეოლოგიისა და თემატური ინტერესების ფონზე,

გერმანიამ ორი ცნობიერებით დაიწყო აზროვნება: ერთი მხრივ, ის კომერციული კინოს

ინტერესებს პასუხობდა, მეორე მხრივ კი – ძიებებს განაგრძობდა გამოსახულებისა და თემის

თვალსაზრისით. ის ტონის მიმცემი აღმოჩნდა ომის წინა პერიოდის ბევრი

კინემატოგრაფისტისათვის, ვინც უარს ამბობდა პლაკატურ, ან უბრალოდ სანახაობრივ

ფილმებზე და სწორედ ახლებურ მიდგომას ეძებდა ჯერ უხმო, ხოლო შემდეგ ხმოვან

კინემატოგრაფში.

ექსპრესიონისტულმა ფილმებმა არა მხოლოდ გერმანული, არამედ მთლიანად

მსოფლიოს და, განსაკუთრებით დასავლეთევროპული კინემატოგრაფის განვითარებაზე

მოახდინა გავლენა. კინომ ახლებური ფორმა და მიმართულებები შეიძინა. გერმანული კინო

დაუსრულებლად განიცდიდა სტილისტურსა და თემატურ პროგრესს. მისი მხატვრულობის

ხარისხი ერთგვარ საზომ ერთეულსაც კი ქმნიდა. თუმცა XX საუკუნის 50-60-იანი წლების

დასაწყისში გარდატეხის პერიოდი დადგა. მოვლენები იქამდე უცხო, არატრადიციული

მიმართულებით განვითარდა. 8

არასტაბილურობა, მართალია გერმანული კინოს დროდადრო განვითარებად ნიშნად

იქცა, მაგრამ არც თუ მტკივნეულ მოვლენად, ვინაიდან ომამდელ პერიოდში საშუალებებიც

და ძიებებიც ბევრად უფრო ნოყიერ ნიადაგს პოულობდნენ ახალი თაობის შემოქმედებში,

ვიდრე შემდგომში. როგორც წინამდებარე კვლევამ გამოავლინა, ომის შემდგომი გერმანული

კინოს განვითარებამაც სტრუქტურულად იგივე მოდელი მოირგო, თუმცა, ბუნებრივია, სხვა

ჭრილში განავითარა თავისი სახვითი აზროვნება.

პირველი მსოფლიო ომის დასაწყისში, კინემატოგრაფისტები ირწმუნებოდნენ, რომ ომი

მათ არსებობას აზრს შესძენდა. საინტერესოა ჰერმან ჰეფკერის წიგნის შესავალი, სადაც ის

საბრძოლო შემართებით საუბრობს კინოსა და ომზე. მისი პათოსი სრულდება სიტყვებით:

,,დაე, ომმა განწმინდოს ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრება, როგორც საავდრო ქარიშხალი

გამოაცოცხლებს ატმოსფეროს. დაე, მან გვაგრძნობინოს ცხოვრების მაჯისცემა და
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გვაიძულოს, წინ წამოვწიოთ საკუთარი არსებობა, როგორც ითხოვს ამას დღევანდელობა.

აღარ შეგვწევს ავიტანოთ მშვიდობიანი დრო”. 9 ომის შემდგომი პერიოდის გერმანულმა

კინომ თავისი აპოთეოზი კიდევ რამდენიმე ექსპრესიონისტული ნიშნით წარმართა. ამ

საკითხში ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ფრიც ლანგის, რეჟისორ-კონცეპტუალისტის როლი.

შემდეგ ისტორიულ ეტაპებზე, მაგალითად 1945 წლის დასაწყისიდან, ეკონომიკური

სიდუხჭირე განაპირობებდა გერმანული კინემატოგრაფის უფრო ეფექტურ განვითარებას,

ვიდრე წინა წლებში. იქნებ, აქედან აიღო სათავე ფსიქოლოგიზმისკენ სწრაფვამ, რომელიც

გვიანდელ თაობაში ფოლკერ შლიონდორფის კინოსახეებით აზროვნებაში იგრძნობა.

ჰიტლერამდელი გერმანული კინოს ტრადიციაში თუ შევადარებთ, ამგვარი სახეებით

აზროვნების პრინციპი საერთოდ არ შეინიშნება. ჰიტლერამდელი ფილმები კი საერთო

გამეფებულ ავტორიტარულ განწყობას ემსახურებოდნენ: ,,მკვლელი დიმიტრი კარამაზოვი”

(1931, რეჟ. ფიოდორ ოცეპი). ჰანს ვერენდტის ისტორიულ ფილმშიც, სახელწოდებით

,,დანტონი” (1931) კვლავ წარმოჩნდა პირველი ომის შემდგომი წლების თემა. ამბოხების

მოტივი ასევე გამოიხატა კურტ ბერნჰარდტის ფილმში ,,ადამიანი, რომელმაც მოკლა” (1931).

მრავალ პომპეზურ ისტორიულ ფილმს მაშინდელი გერმანიის მდგომარეობაზე,

კერძოდ, ვერსალის შეთანხმებაზე, ,,მესამე ფრანგული რესპუბლიკის მიმართ უგემური

ღიმილი” უწოდეს. 10

ძნელია დანამდვილებით თქმა იმისა, თუ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რატომ არ

დაიწყო კინოპროგრესი ფართო მასშტაბით, მაგრამ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს

დაკავშირებულია კინემატოგრაფისტებისა და საზოგადოების რთულ ფსიქოლოგიზმთან.

1945 წელს კინოეკრანებზე გამოჩნდა ნაწარმოები, რომელიც დღემდე მიიჩნევა ნეორეალიზმის

მანიფესტად – რობერტო როსელინის ,,რომი, ღია ქალაქი”, რომელშიც გერმანიის მიერ

ოკუპირებული იტალიაა აღწერილი, ყოველდღიური საყოფაცხოვრებო პრობლემებითა და

რეალობით. ამანაც მოახდინა თავისი გავლენა ომის შემდგომ გერმანულ კინოზე ზოგადად.

დოკუმენტალისტი კინორეჟისორები ანელე და ანდრე თორნდაიკები ბაბელსბერგის

კინოარქივში დაცული ფირის შესახებ ამბობდნენ, რომ მათი უმრავლესობა ორმოცდაათი

წლის განმავლობაში მხოლოდ სამხედრო სიუჟეტის შემცველი კადრებია. ისინი მოიცავენ

მსოფლიო ომის სამხედრო კორესპონდენტების რეპორტაჟებს, იმ წლების კინოკადრებს,
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როდესაც ახლად დამთავრებული ომი ჩანაცვლდა ახლის მზადებით – მანევრები, შეიარაღება,

სამხედრო პროპაგანდა. ამ რეჟისორებმა წარმოთქვეს ისტორიული რეპლიკა: ,,რა ეპოქაა ეს,

რომელმაც თავის შემდეგ დატოვა ასეთი არქივი!”. 11 ამდენად, ომის შემდეგი

ყოველდღიურობა, ნანგრევების ფონზე ვითარდებოდა. ეს იმ დროის ფილმებზეც აისახა,

სადაც კადრებში დაბომბილი, განადგურებული შენობები და ქუჩები მოჩანდა, პავილიონებში

შექმნილი ხელოვნური გარემოს მაგივრად. გამომდინარე აქედან, მიიღეს ასეთმა ფილმებმა

დასახელება – ,,ნანგრევების ფილმები”.

გერმანული კინემატოგრაფის ომის შემდგომი ისტორია მდიდარია ფილმებით,

რომლებიც ამხელდნენ ნაცისტური დანაშაულებების ყოველდღიურობას და იცავდნენ

კაცობრიობას ომის დავიწყების საშიშროებისაგან.

შემდგომი პერიოდი კინემატოგრაფისთვის და სოციუმისთვის, შეიძლება დახასიათდეს

ერთი ფრაზით: ,,და ისევ კალიგარი. . .”. ამათანავე, არ უნდა იქნას დავიწყებული, რომ მეორე

მსოფლიო ომის წინა პერიოდში, იდეოლოგიის „მძლავრი მანქანა“ სრულად დაეპატრონა

გერმანიის კინოწარმოებას, რომელიც იძულებულს ხდიდა კინოსტუდიებს, მხოლოდ იოლად

აღსაქმელი, ე.წ. ,,გლამურული“, მოგვიანებით კი ფერადი ფილმები გადაეღოთ მათ მიერ

შექმნილი მძიმე და ძალადობრივი, ნაცრისფერი რეალობის გადასაფარავად. 12

ორად გახლეჩილი გერმანიის პირობებში კი, აღმოსავლეთ ნაწილში კომუნისტურმა

ხელისუფლებამ კინოინდუსტრიის სადავეები ბოლომდე იგდო ხელთ. თუმცა ასეთ წნეხსაც

კი ჰქონდა თავისი დადებითი მხარეები. ხელისუფლება ფულს არ იშურებდა ახალი

ფილმების გადასაღებად და შემდეგ ეკრანებზე გასატანად. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმები

მხოლოდ ცენზურის აქტიური საქმიანობის შემდეგ გადიოდა კინოეკრანებზე. ფაქტი ფაქტად

რჩება: გამოსახულება ტექნიკური და ვიზუალური თვალსაზრისით, უმჯობესდებოდა, ხოლო

ფილმების მხატვრულობის დონე იზრდებოდა.

მეორე მსოფლიო ომი და მისი შედეგები ობიექტურად აისახებოდა ნებისმიერ

სახელოვნებო პროცესზე და ამიტომაც ისტორიული ექსკურსის ნაწილი აუცილებელია

იმისათვის, რათა კიდევ ერთხელ გამოიკვეთოს მისი გავლენიანობის ძალა. მეორე მსოფლიო

ომი ერთ–ერთი ყველაზე მასშტაბური და სისხლისმღვრელი კონფლიქტი იყო კაცობრიობის

ისტორიაში. მან იმსხვერპლა სამოც მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე. ომის სულისკვეთება
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გაჟღენთილი იყო მძლავრი იდეოლოგიზმით, რამაც ურიცხვი სამხედრო დანაშაული და

მშვიდობიან მოსახლეობაზე სისტემატური ძალადობა გამოიწვია.

XX საუკუნის 40-იან წლებში, იმ პერიოდში, როდესაც სტილი და ფორმა ჯერ კიდევ

მხოლოდ ექსპერიმენტის, იდეისა და მზარდი ტექნიციზმის დონეზე იწყებდა კინოს

შემადგენელ სპეციფიკურ ელემენტად გარდაქმნას, კინო გერმანიაში თავის მძლავრ სახვით-

ფორმისეულ და არანაკლებად მძიმე თემატურ ფენომენს ამკვიდრებს. სწორედ ამიტომ,

ცნობილი თეორეტიკოსის, ზიგფრიდ კრაკაუერის სახელიც და მისი კვლევებიც არაერთხელ

იყო მიმართული წინა ეტაპების მიმართ. ერის და რასობრივი მტრის ილუზიის ძიებაში,

კინომ დაკარგა თავისთავადობა, თუმცა შეიძინა კომპოზიციური უბრალოება და მთლიანად

დაუმორჩილა კინემატოგრაფი უკვე სხვა მიმართულებით განვითარებად ტენდენციას – ე. წ.

,,უმაღლესი რასის“ თავისებურებათა იდეალიზაციას, ჰეროიზაციის ყალბ პათოსს,

პერსონაჟებისა და სივრცის ზედაპირული გააზრების ტენდენციას.

ლენი რიფენშტალისა და იდეოლოგიის ურთიერთკავშირს ისტორიკოსები ამ კუთხით

განიხილავენ ხოლმე, მაგრამ იმისათვის რათა ეპოქის ანალიზი კინოში სრულფასოვნად

გამოიყურებოდეს, განდიდების კომპლექსით მოაზროვნე ეპოქისა და ერის მიერ ნაკარნახევ

კინოსახეს უნდა დავუბრუნდეთ: გერმანელი ერის წარმომადგენელთა მონუმენტურ

სივრცეში არსებობის სურვილმა ასეთივე გარემო შვა ეკრანზე. თავის დროზე, ფაშიზმის

სამსახურში მყოფი კინორეჟისურა და უფრო მარტივად რომ ითქვას, კინოდაკვეთის

სისტემები, სახელოვნებო ილუზიის რესურსებს ფლობდნენ და შესრულების საკმაოდ მაღალ

ხარისხს ავლენდნენ. 13 მაშინ იმდენად მკვეთრად გაემიჯნა ერთმანეთს გერმანული

ექსპრესიონიზმისა და მეორეს მხრივ, იდეოლოგიური გერმანული ფაშისტური კინოს

ტენდენციები, რომ განხილვისას მათი ერთგვაროვნული წარმოშობის შესახებ ეჭვიც კი არ

იბადება. სამაგიეროდ, გავლენიანობისა და პერიოდების გადაკვეთის გზები კვლავ კადრის,

კომპოზიციის წყობაში შეიძლება ვეძიოთ უკვე მას შემდეგ, რაც ომის შემდგომი გერმანული

კინო თავისუფლდება ნაკარნახევი თემატური კლიშესაგან.

როგორ მოხდა, რომ შემდეგ კინომ შეინარჩუნა ოსტატობის ამგვარი მოთხოვნითი დონე,

დღემდე ბადებს კითხვის ნიშნებს, თუმცა გერმანული კინოს შესახებ დისკუსიებში მონაწილე

მკვლევართა აზრის სხვადასხვაობაში, აშკარად იკვეთება ეპოქისადმი მორჩილების საერთო



20

მოთხოვნის შედეგები: იდეოლოგიური კინო ისედაც ყალბი აზროვნების, სინამდვილის

ყალბი გვერდითი ანალოგიის შექმნას ემსახურება, აქედან გამომდინარე, მოთხოვნა მისი

ფორმისეული ოსტატობით ძერწვის შესახებ, ყველა ამგვარ რეჟიმში კანონზომიერი მოვლენაა

და თუ შემდეგ ახალმა გერმანულმა კინომ რომელიმე ეტაპზე თავისი არსებობისა, დაამტკიცა

კომპოზიციური ფორმის მიმართ გერმანული კინოს განსაკუთრებული დამოკიდებულება, 14

შეიძლება დავასკვნათ, რომ იდეოლოგიური აგრესიული წყვეტის მიუხედავად,

პირობითობის ეს ტრადიცია საკუთარ გამოძახილს ჰპოვებს და მოიძიებს იქ, სადაც გზას

პოულობს – შემდეგი ათწლეულების კინემატოგრაფში.

ამდენად, მართლაცდა, მრავალჭირნახულმა გერმანულმა კინემატოგრაფმა მეორე

მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში და მით უფრო, რაც 1949 წლიდან, სხვადასხვა მიზეზის

გამო, ქვეყანა ორად გაიყო, არც თუ ისე იოლი გზა გაიარა და ძალისხმევა არ დაიშურა, რათა

მსოფლიოს წამყვანი კინემატოგრაფიული ქვეყნების რიგში ჩადგარიყო. წინამდებარე ნაშრომი

აღწერს დასავლეთ გერმანიის კინოხელოვნების განვითარებასა და თანდათანობით

აღორძინებას 1945 წლიდან 1980 წლამდე, როცა იგი, როგორც იტყვიან ხოლმე – “ფერფლიდან

აღსდგა”, დამოუკიდებელი ძალებითაც და სხვების დახმარებითაც შეძლო შეექმნა

თვითმყოფადი კომერციული კინო თავისი ორიგინალური სტილისტიკითა და შტრიხებით,

ხან მომგებიანი და ხანაც წამგებიანი კინოპროექტებითა და მუდმივი ძიებებით, ხოლო

შემდეგ, 60–70–იან წლებში, კინემატოგრაფისტთა ახალი თაობის გამოჩენით, მისი თამამი

პროტესტით, ჰოლივუდთან და სხვა ქვეყნების კინოინდუსტრიებთან გაჯიბრების

წყურვილით, ორიგინალური ხელწერითა და ღირსსახსოვარი ნამუშევრებით, მსოფლიოს

ყურადღება მიიპყრო.

ამით, პრაქტიკულად, განხორციელდა ზოგიერთი დასავლეთგერმანელი კრიტიკოსის

ოცნება, რომ ომის შემდგომ წლებში გადაღებულ, ე. წ. “ნანგრევების ფილმებზე” აღზრდილი

ახალგაზრდები, ვინც კინოში მივიდოდა სამუშაოდ, ბევრ რამეს გაითვალისწინებდა და

გაითავისებდა, სხვანაირი, უფრო კრიტიკული და უფრო თანამედროვე თვალით შეხედავდა

როგორც ახლო ისტორიულ წარსულს, ისე თანადროულობას, მათ პრობლემებს, სადაგ

დღეებს და წარმოადგენდა ახალ, სუფთა გერმანულ კინემატოგრაფიულ თვალთახედვას ამ

საჭირბოროტო საკითხებზე. 15 ამიტომაც იყო, რომ ამ კინოხელოვანთა გარკვეულმა ნაწილმა



21

ისეთი ავტორიტეტი მოიპოვა, რომ უმალ დააინტერესა ჰოლივუდი, რომელმაც ეს

კინორეჟისორები სამუშაოდ მიიწვია, ხოლო დანარჩენებმა, ვინც ვერ მოახერხა ან არ ისურვა

ოკეანის გაღმა წასვლა, ღირსეულად განაგრძო ნაყოფიერი შემოქმედება, რასაც ახალი,

საინტერესო კინოსურათები შემატა.

დასავლეთგერმანული კინო გამორჩეულ ფენომენად ჩამოყალიბდა სწორედ იმ წლებში,

რომლებსაც ეძღვნება ეს ნაშრომი და ამ პროცესის მეცნიერული ანალიზი მასში ღრმად

გარკვევის, მასზე ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ–ეკონომიკური და პოლიტიკური

სარჩულების მიზანმიმართული თუ უნებლიე ზეგავლენის, მისი მხატვრულ–შემოქმედებითი

არსისა და ისტორიული დანიშნულების სწორი გააზრების, აღქმისა და სათანადო დასკვნების

გამოტანის საუკეთესო საშუალებას იძლევა.
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პირველი თავი

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კომერციული კინო

კინოს ისტორიის დასაწყისის ეტაპის პროცესი გერმანიაში სხვა სინამდვილეს ქმნიდა.

კინემატოგრაფის ე. წ. ,,გასართობი ფუნქციებიდან” გერმანულმა კინომ მხოლოდ

სანახაობრივი ფაქტორი შეინარჩუნა და ამით დაამკვიდრა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი

მიმართულების მიერ შექმნილი ილუზია. თემატურად და ფორმისეულად წარმოდგენილი

პირობითობა მძიმე, მაგრამ უკიდურესად ფილოსოფიურ სივრცეს ეხებოდა. აგრესიულ

ძალასთან ბრძოლა, პირობით სამყაროში, გარდაუვალობის კანონზომიერებასთან იყო

კავშირში. გერმანელებმა შეძლეს, ჩამოეყალიბებინათ თვითმყოფადი კინემატოგრაფი,

რომელიც იმხანად არავის ჩამოუვარდებოდა. 16

ისტორიამ XX საუკუნის პირველ ნახევარში, გერმანელი მაყურებლის, როგორც

ადამიანების სოციალური კომპლექსები არათუ მიჩქმალა, არამედ და კიდევ უფრო

განავითარა და ისევე, როგორც ნებისმიერ სხვა პერიოდსა თუ ეპოქაში, ამჯერადაც

იდეოლოგიის ქვეშ მოქცეულმა და ცალმხრივი ცენზურის მიერ დაფინანსებულმა

კინოწარმოებამ ეს პროცესიც აირეკლა საკუთარ თავზე. ამგვარად, კომერციული კინო ამ

მემკვიდრეობის გამო, გარკვეულ წესებს უნდა დამორჩილებოდა.

საერთოდ, დასავლეთგერმანული კინოს ადრეული პერიოდი, შეიძლება ინტუიციური

თვალსაზრისითაც განიხილებოდეს, ოღონდ მის უმთავრეს თავისებურებად იყო და რჩება ის,

რომ მისი არსებობა გარკვეული კონცეფციითაა გაპირობებული. ეს რა თქმა უნდა, სხვადასხვა

საშუალებებით მიიღწევა. ხშირად ტრივიალური ჟანრების საშუალებით, დროდადრო კი –

პირდაპირი თემის აქტუალობის ზემოქმედების საშუალებით. და მიუხედავად ამისა, მის

საფუძველში ყოველთვის იდო აზროვნების გარკვეული სისტემა. ეს სრულებითაც არ ნიშნავს,

რომ აზროვნების სიტემა მომენტალურად ათვისებული იყო, ან ამა თუ იმ ფილმის

ეპოქალური ჟღერადობა, ე. წ. ,,გზავნილი”, ადეკვატური იყო აღქმის მხრივ. მაგრამ

კინემატოგრაფი, როგორც ერთი მთლიანობა და არა როგორც ფილმების გარკვეული

რაოდენობა, მიმართული იყო არა მხოლოდ მომსახურებაზე, არამედ შთაგონებაზე.
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დაწყებული ადმინისტრაციული აპარატის, რეკომენდაციების ორგანიზებიდან

დამთავრებული ფილმების ტიპოლოგიური სტრუქტურით, კინო მთლიანად იყო

ორიენტირებული ამ ფუნქციაზე. დღემდე არსებობს ზოგიერთი სპეციფიკური

სტრუქტურული პრინციპი, ფასეულობათა მყარი სისტემა. თხრობის სისტემა კინოშიც

აგებულია შემდეგ ურთიერთწინააღმდეგობაზე ,,გმირი-მტერი”. საინტერესო იერარქიაა

,,გმირი-ბელადი”. შინაარსობრივად დასაშვებია მითის სხვადასხვაობა, მაგრამ სტრუქტურა

საბოლოოდ ერთნაირი რჩება.

თავის დროზე, გერმანიის კაპიტულაციამ და მასობრივი დამნაშავეობის ურთულესმა

კომპლექსმა დიდი დეპრესიის ახალი ეტაპი შვა. კინემატოგრაფი ყოველთვის აღიქვამს

ნებისმიერ ცვლილებას და განავითარებს მას სასიკეთო, ან საპირისპირო მიმართულებით.

დაახლოებით ორი ათწლეული დასჭირდა თაობათა ცვლის ჩვეულ პროცესს, რომელსაც

გერმანულ კინოში შედარებითი აზრობრივი თავისუფლების ტენდენცია უნდა მოეტანა.

ფორმამ და თემამ მთლიანობაში უპასუხა იმ რთულ ძიებებს, რაც ორივე მიმართულებით

განავითარეს კინორეჟისორებმა და აღმოსავლეთ გერმანიის ტერიტორიაზე აღმოცენებულმა

კინემატოგრაფიულმა ძალამ, რომლის მიზნებშიც არ შედიოდა განსხვავებული სტილის

მიზანმიმართული დამკვიდრება. ამ რეჟისორთა ძიებებში პიროვნებასთან, ეპოქის

თანხვედრის უმძიმესი პრობლემა გამოიკვეთა და ეს პროცესი საკმაოდ არატრადიციული

მიმართულებით განვითარებად პერსონაჟებში, არალავირებადი გმირის მთავარ ცენტრალურ

ფიგურად ქცევის პროცესში გამოვლინდა. ეს ერთგვარი პირობითი ეტაპია გერმანული კინოს

ფსიქოლოგიზმის ძიებაში.

იმდენად საინტერესოა სწორედ გაუიდეალებული, არამედ სოციალური

უთანასწორობით აღბეჭდილი გმირისა და გარემოს თვალსაზრისით მათი შემოქმედება, რომ

გარდამავალი ეტაპის ჩავლის შედეგაც, დასავლეთგერმანული კომერციული კინოს

ინდივიდუალიზმი სახვითობას და აქტუალობას ინარჩუნებს. 17

მოტივები გერმანულ კინოში ინარჩუნებდა მუდმივ ცვალებადობას და გაურბოდა

სტერეოტიპებს, თუმცა რა განსაზღვრავდა თემას? როგორ გახდა კომერციული კინოსადმი

სწრაფვა გერმანული კინოს, და კერძოდ, დასავლეთგერმანული კინოხელოვნების

თავისთავადობის შენარჩუნების წინაპირობა?
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ადვილად შეიძლება ამ საკითხის განზოგადება, თუ მხატვრული განსაზღვრებები

იოლად, ეპოქების მიერ ნაკარნახევი პრობლემებით დასახელდება:

პირველი – პირველი მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის დეპრესია და ნიჰილისტური

საწყისები გერმანული კინოს ექსპრესიონიზმამდე და ექსპრესიონიზმის შემდეგ.

მეორე – მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდის და ფაშიზმის მიერ რასობრივ

კომპლექსად ქცეული იდეოლოგიური ტოტალიტარული კინოს თემა. გმირისა და სივრცის

იდეალიზაციის პროცესი. ომის შემდგომი პერიოდის თემატური კრიზისი.

პერსონიფიცირებისაკენ მიმართული ფსიქო-სოციალური კომპლექსი.

მესამე – ზოგადი ძიებების ხანა და თაობათა ცვლა XX საუკუნის 50-იანი წლებიდან,

გრადაციული ეტაპების ჩათვლით.

საჭირო იყო კომერციული კინოს წარმოებისა და მისი ფორმების სხვადასხვაობის

წარმართვა.

გერმანული კინორეჟისურის სახვითი პლასტიკა, თითქოს ომის შემდგომმა თაობამ

მიიღო მხატვრულ მემკვიდრეობად და განავითარა უკიდურესად დაძაბული გმირის ხარჯზე.

თავის ნაშრომში ,,კალიგარიდან ჰიტლერამდე. გერმანული კინოს ფსიქოლოგიური ისტორია”,

ზიგფრიდ კრაკაუერი სწორედ ამ სუბიექტივიზმს მიმართავდა და შენიშვნებში კინოს მიმართ,

სწორედ ამგვარი დამოკიდებულების ნიშნებს განიხილავდა, მაგრამ პროცესის ახლებურად

გააზრების მნიშვნელობაც სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ მემკვიდრეობითი სწრაფვა

მოდელირებული სამყაროს შიგნით პერსონიფიცირების, XX საუკუნის პირველი

ოცწლეულიდან იწყება და მთელ ამ უზარმაზარ ეპოქას, ასევე გერმანული კომერციული

კინოს განვითარების პროცესს გასდევს თემატურ ლაიტმოტივად. 18

გერმანელი ავტორების შემოქმედებამ, კომერციულ კინოშიც კი მოახდინა

გამოსახულებისა და გმირის თემატურ-დრამატურგიული განზოგადების კლასიკური

მაგალითის დანერგვა.

გერმანიამ, ეს პროცესი მუმიფიცირების სტადიაში აიყვანა, სამაგიეროდ უარი არ

უთქვამს გამოსახულების სტატუსზე, როგორც ცალკე არსებულ ფენომენზე. კომერციულ

კინოს კი ეს დასჭირდა. და მხოლოდ ყოველივე ამის შემდეგ, ახლებურად თუ არა,

დაუმორჩილებლად მოაზროვნე თაობა ქმნიდა განმეორებად დრამატულ რგოლს: სივრცე,
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ფორმა, თემა. იმას, რასაც XX საუკუნის გერმანული კინო ურთულეს ისტორიულ

გარდაქმნებთან ერთად განავითარებდა. ომის შემდგომი პერიოდის პირველ ეტაპზე, მთელი

გერმანიის ტერიტორიაზე, დაახლოებით ორიათასამდე კაბარე და პატარა მასშტაბების

თეატრი გაჩნდა. ისინი ნახევრად დანგრეული შენობების სარდაფებში, სასტუმროების

ფოიეებში, საავადმყოფოებში, მიტოვებულ სახლებსა და სკოლის შენობებში

ფუნქციონირებდნენ. მათ ,,ოთახის“ თეატრებს უწოდებდნენ, ვინაიდან ამ სივრცეში

დაახლოებით ორმოცდაათი ადამიანის მიღება შეიძლებოდა მხოლოდ. მსახიობები თავიანთ

ხელოვნებას იმ მაყურებელს უჩვენებდნენ, ვისაც საერთოდ არ ჰქონდა წარმოდგენა

ხელოვნებაზე და ბუნებრივ სოციალურ პრობლემებს განიცდიდა.

ომის შემდეგ პირველ წლებში, თეატრების მოღვაწეობა – მათ შორის ყველაზე პატარა

თეატრების, მოკავშირეთა მიერ შექმნილი ადმინისტრაციის კონტროლის ქვეშ

მიმდინარეობდა. ადმინისტრაცია მკაცრად აკონტროლებდა ასევე ანტიფაშისტურ თემას,

არჩევდა დრამატურგთა გვარებს (ბრეხტი, ბორხტერი, ცუკმაიერი და ა. შ.). თეატრალური

ხელოვნების განვითარება სხვა კალაპოტში მოექცა. ამ მიზეზების გამო, ომის შემდგომი

გერმანული კინო შემთხვევით არ დაინტერესებულა ლიტერატურით. ეს ისეთივე

კანონზომიერი მოვლენა იყო, როგორც მისი წარმოების მასშტაბების შემცირება.

ომის შემდგომი პერიოდის პირველ ორ ათწლეულში, ობიექტური რეალობიდან

გამომდინარე, დასავლეთ გერმანიაში, სხვა ქვეყნების ფონზე, არასტაბილური კინოწარმოება

ვითარდებოდა. იტალიური, ამერიკული, ფრანგული ფილმები დიდი პოპულარობით

სარგებლობდნენ. ეკრანი თანდათანობით იზიდავდა ცნობილ ლიტერატურულ ნამუშევრებს,

მაგრამ კინემატოგრაფისტთა მცდელობა, მიეღწიათ ლიტერატურის მაღალ საფეხურამდე,

ბოლომდე ვერ ხორციელდებოდა. სრულიად ახალი მიმართულებით წარიმართა

კინემატოგრაფის თემატურ ძიებებთან დაკავშირებული პროცესები. ბრძოლაში არსებული

სინამდვილის ზოგადი ფსიქოლოგია, რა თქმა უნდა, იდეოლოგიის ათწლეულის

რეგრესირებად ტენდენციებს ბადებს ხოლმე. გერმანია არათუ გამონაკლისი, არამედ ამ

მოვლენის ტიპიური და განმეორებადი მაგალითი გახდა. 19

ქვეყნის რეალობას კინემატოგრაფთან და მის წარმოებასთან ტრადიციული

დამოკიდებულება ახასიათებდა. ლიტერატურა, მხატვრობა და პოეზია, ადრეულ პერიოდში
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ხელოვნებასთან მიმართებაში გარკვეულ ტრადიციას ბადებდა, მაგრამ კინემატოგრაფი

შეიძლება ითქვას, კიდევ უფრო რადიკალური აღმოჩნდა ამ მიმართულებით და სანახაობრივ

სისტემაში განავითარა ის, რაც მთლიანად კადრის კომპოზიციურ წყობაზე იყო აგებული.

ძალზე განზოგადებული პირობითობა პირობით გარემოში – მკაცრი, ასკეტური პირობითობა

იგავის სტილის მინიშნებათა გარეშე, გრაფიკულ ნახატში ჩასმულ ქმედითობას ეხებოდა და

მოიცავდა.

თუ დღევანდელი გადასახედიდან დაიწყება მხატვრული აზრის გადასინჯვა და

ფორმირება, მივხვდებით, რომ კომპოზიციისადმი დამოკიდებულებამ განსაზღვრა

გერმანული კინოს ომის შემდგომი პერიოდის ნიშანთა ერთობლიობა: მეტაფორის მიმართ

მოტივაციის მოთხოვნა, კადრობრივი გააზრების ტრადიცია, ერთი მთლიანი მოტივის

დრამატურგიულად პედალირება, ხაზგასმითი ინტონაციები თხრობაში. ყოველი ამ

პუნქტთაგანი მოიცავს იმ სამემკვიდრეო დეტალს, რაც შემდეგ გერმანულ კინოში ვითარდება.

ამ ვრცელი მემკვიდრეობის შემდეგ, ნებისმიერი სახიერი და არასახიერი გადაწყვეტა ომის

შემდგომ კინოში, ასე თუ ისე ანგარიშგაწევ ნიშნებსაც მოიცავდა. 20

არსებობს აზრი, რომ დასავლეთ გერმანიაში ომის შემდგომი წლების განმავლობაში არ

გადაღებულა არც ერთი ფილმი, რომლის შედარებაც სრულფასოვნად იქნებოდა

შესაძლებელი ლიტერატურულ ნაწარმოებთან, სპექტაკლებთან და სხვა ხელოვნების

ნიმუშებთან. კინოს შემოქმედებითი კრიზისის მიზეზების გაანალიზება არაერთხელ სცადეს

კინოს მკვლევარებმა. მაგრამ, საბოლოოდ ამგვარი დასკვნის გაკეთება შეუძლებელია,

ვინაიდან, როგორც ანალიზმა გვიჩვენა, არსებობდა მრავალჟანრობრივი და მრავალფეროვანი

სიუჟეტური თემატური კინოაზრის შექმნის მცდელობა, რაც კვლავ და კვლავ, დასავლეთ

გერმანიაში ომის შემდგომ კინემატოგრაფიულ მოღვაწეობას უკავშირდებოდა. ამ ტენდენციის

განვითარება მით უფრო ფასეულია, რომ ამ პერიოდის გერმანულ კინოში არ არსებობდა

სრულიად თავისუფალი სააზროვნო სივრცე, თუნდაც კომედიური ჟანრის ფილმებში.

თემატიკას პატრიოტიზმში აქაც მემკვიდრეობითი როლი ერგო, ოღონდ ამჟამად უკვე

ეროვნულობის სასარგებლოდ და არა მის საპირისპიროდ. ფაქტია, რომ ორივე შემთხვევაში,

ნებისმიერი წნეხის შედეგები ნეგატიურად აისახებოდა სახელოვნებო პროცესზე კინოში

(ისევე, როგორც ეს ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში). თუმცა 50-იანი წლების პირველმა ნახევარმა
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შეამზადა ახალი თაობების ტრადიციული კინოსადმი თავისუფალი დამოკიდებულების იდეა

და გმირის და ანტიგმირის კვლევის სქემაც ჩამოაყალიბა ექიმის, სახალხო მრეწველის,

მეცნიერის და სხვა პერსონალიების საინტერესო ცხოვრების თხრობის საგნად ქცევის

მაგალითზე. ამან განაპირობა სრულიად ახალი რეალობის შექმნაც.

ისტორიკოსი და მკვლევარი გ. კრასნოვა წერს: ,,მცირეპროდუქტიულად და

მცირეპერსპექტიულად წარიმართა კინოს განვითარება გერმანიაში. 1947 წელს, ეკრანებზე

ერთდროულად ოთხი ფილმი გამოვიდა და თითოეული მათგანი ომისა და ომის შემდგომ

პრობლემებს ეძღვნებოდა. ჰ. კოიტნერის ,,იმ დღეებში“, ი. ფონ ბაკის ,,ცა ჩვენს თავზე“, ჰ.

მიულერის ,,ოდესმე კვლავ შევხვდებით“, ჰ. ბრაუნის ,,გუშინდელსა და დღევანდელს შორის“.

თითოეული ეს ფილმი, ამერიკელთა მიერ გერმანიაში კინოწარმოების წინააღმდეგობის

საპირისპიროდ შეიქმნა. არც თეატრი და არც ლიტერატურა, სწორედ კინო გახდა სხვადასხვა

ეკონომიკური ინტერესების შეჯახების საფუძველი და არენა.“ 21

როგორც ჩანს, კინომ, ისევე როგორც ხელოვნების სხვა დარგებმა, მაგრამ უფრო მეტად

აიღო საკუთარ თავზე მედიატორისა და აზრობრივი კოორდინატორის ფუნქცია. მისი

წარმოება, დანატოვარი და მხატვრული რესურსი ისეთივე ინტერესის საგანს წარმოადგენდა

ყველა ქვეყნისათვის.

40-იან წლებში გერმანია მატერიალური ინტერესების მუდმივ ცვალებადობას

განიცდიდა საკუთარ თავზე. მით უმეტეს, რომ წარსულზე საუბარს კინო შეძლებისდაგვარად

ერიდებოდა იმ პათოსიდან გამომდინარე, რომელიც ანტიფაშისტურ განწყობას და

დანაშაულის კომპლექსს ახლდა თან.

კინოპროდუქცია, ასე თუ ისე პოულობდა თავის მომხმარებელს, ჰყავდა მაყურებელი,

მაგრამ ახლად შემოსული, ჰოლივუდური, საშუალო და უგემოვნო პროდუქციის

კონკურენციას დიდ ბაზარზე ვერ უძლებდა.

არის თუ არა ეს ზეგავლენა არა მხოლოდ გერმანიისათვის დამახასიათებელი, არამედ

მსოფლიო კინოპროცესზე ზემოქმედების მხრივ საინტერესო? რა თქმა უნდა, თუ მას ზოგად

ფსიქოკომპლექსში მოვათავსებთ, აღმოჩნდება, რომ გერმანული კინოს ომის შემდგომი

პერიოდის ცალკეული ნამუშევრები და კინოს კომერციული მიმართულებები ქმნიდნენ ამ

ნიშას თემასთან, ფორმასთან, სივრცესთან მიმართებაში. ნათელია, რომ სინამდვილის
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ტრაგიკულ და დრამატულ ჭრილში გააზრება გერმანული ომის შემდგომი პერიოდის

სანახაობრივი და კომერციული კინოს მიერ მოტანილი ტენდენცია იყო. ის აუცილებლად

ზემოქმედებდა სივრცისა და თემის ურთიერთკოორდინირების ურთულეს საკითხზე და

განიცდიდა მუდმივ ცვალებადობას თეატრის, ლიტერატურის, ფერწერის ხერხების

ზეგავლენასთან ერთად. 22

ომის შემდგომმა პერიოდმა ჟანრობრივად შეცვალა კინომაყურებლის ინტერესები,

სამაგიეროდ, დააქვეითა მისი მოთხოვნილება ისტორიზმის მიმართ. ახალმა თაობამ, ეს

ინტერესი პერსონაჟის ძიებას დაუქვემდებარა. ასე გაჩნდა გერმანულ ეკრანზე ურთულესი და

ამავე დროს, საინტერესო და მრავალწახნაგოვანი ფიგურა არა უძლეველი, არამედ

ფსიქოლოგიურად დამოკიდებული პერსონაჟისა, რომელიც დამპყრობლის, ან დაპყრობილის

სტატუსით არასოდესაა წარმოდგენილი.

1945 წლის მაისიდან დაიწყო ახალი ეტაპი გერმანელი ხალხის ისტორიაში,

კულტურაში, ლიტერატურასა და ხელოვნებაში. გერმანიის სოციალურმა პირობებმა

შედარებით ნელა, მაგრამ დღითიდღე დაიწყო რეგენერაცია, რაც კინემატოგრაფზეც აისახა.

ინტენსიურად, თუმცა კი რთულად მიმდინარეობდა ქვეყნის კულტურული დეპრესიიდან

თავის დაღწევის პროცესი.

XX საუკუნის 40-50-ან წლებში არსებობდა და ფუნქციონირებდა რამდენიმე მსხვილი

კინოკომპანია, რომლებმაც წალეკეს ქვეყნის კინობაზარი მეორეხარისხოვანი კომედიებით,

სასიყვარულო დრამებით და სათავგადასავლო კინოსურათებით. მონოპოლური კაპიტალის

დამფუძნებლები ოცნებობდნენ მხოლოდ ერთზე – მძლავრი მონოპოლისტური

კინოწარმოების რესტავრაციაზე, როგორიც იყო ომამდე ცნობილი კინოსტუდია ,,უფა“. 23

გერმანული ომის შემდგომი პერიოდის კინო კვლავ დაუბრუნდა რეალიზმისკენ

სწრაფვის ტენდენციას, თუმცა მხოლოდ ტენდენციას და არა ვრცელ, მასშტაბურ პროცესს,

რადგან შეუძლებელი იყო ორად გაყოფილი ქვეყნის კინოწარმოების პირობებში, როგორც

იდეოლოგიური სტრუქტურის უგულვებელყოფა, ასევე ნებისმიერი, ბოლომდე რეალისტური

კონცეფციის შენარჩუნება. მით უმეტეს, რომ სხვადასხვა ჟანრისა და ფორმის ნამუშევრებში,

გერმანულმა კინომ ჯერ კიდევ ვერ დაიმკვიდრა თავი, როგორც სრულიად ახალი თაობის

მემკვიდრემ.
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40-50-იანი წლების მუშაობის შედეგები ნათლად ავლენდა იმ სურათს, რაც ზოგადად ამ

პერიოდის გერმანიის ჩამოუყალიბებელ, კომპლექსების ფონზე არსებულ საზოგადოებას

აწუხებდა. კომერციული კინოს წარმოება უპირობო მოთხოვნად უნდა ქცეულიყო ომის

შემდგომი პერიოდის კინოში, ვინაიდან ისტორიულ ფონზე, რომელიც გერმანიაში

ყოველთვის განსაზღვრავდა სახელოვნებო პროცესებსაც, საჭირო გახდა სანახაობის

დომინანტის წარმოჩენა.

ომისგან დაუძლურებული გარემო, ტელევიზიის პოპულარიზაცია, „ფრანგული ახალი

ტალღის“ აღზევება... ბუნებრივია, ამდენი ხელისშემშლელი ფაქტორის გამო, დასავლეთ

გერმანიის კინემატოგრაფი არასასურველ კრიზისს მიუახლოვდა. 1950-იანი წლების

მიწურულს, დასავლეთგერმანულ კინოთეატრებში მაყურებელთა რაოდენობამ

კატასტროფულად იკლო. 1957 წლის 800 მილიონი მაჩვენებლიდან – 1969 წელს 152 მილიონ

ადამიანამდე იკლო, რამაც კინოთეატრების რაოდენობა ორმაგად შეამცირა. დარბაზები აღარ

იყო ხალხით სავსე, არც კინემატოგრაფისადმი ძველებური ჟინი იგრძნობოდა.

კინოსტუდიების წარმომადგენლები იძულებულები გახდნენ, საკუთარი თავი ბანკროტებად

გამოეცხადებინათ იმიტომ, რომ ფილმის წარმოებისთვის გამოყოფილი თანხის უკან

დაბრუნება შეუძლებელი გახდა.

რამდენიმე ხელისშემშლელი ფაქტორი ერთმანეთს შეერწყა და მთლიანობაში საკმაოდ

გამოუსწორებელი დილემა, პრობლემა შექმნა დასავლეთგერმანული კინემატოგრაფისთვის.

50-იანი წლების გერმანული კინოს მკვლევარი ჯო ჰემბუსი წერს: ,,ბევრი რეჟისორი, რომელიც

იღებდა ფილმებს მეორე მსოფლიო ომზე, ამტკიცებდა, რომ მათ აინტერესებდათ

პრობლემისადმი მხოლოდ წმინდა ადამიანური მიდგომა. ამ დევიზმა საზოგადოებისა და

პრესის დიდი ინტერესი გამოიწვია, მაგრამ ამის უკან იმალებოდა ადამიანის ომთან,

პოლიტიკასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გამოხატვის უძლურება”. 24 ეს მოსაზრება

განსაზღვრავდა წინაპირობას, რომელიც კინოს კომერციალიზაციის არც თუ იოლ, მაგრამ

სხვადასხვა ფორმას წარმოქმნიდა.

1950 წელს ამერიკულმა სამხედრო ადმინისტრაციამ შეასუსტა კონტროლი

დასავლეთგერმანული კინოწარმოების მოღვაწეებისადმი, რასაც ვოლფგანგ ლიბენაინერის

კინემატოგრაფში დაბრუნება მოჰყვა. ადრე, ფაშისტების ზეობის ხანაში, მას ჰქონდა



30

გადაღებული პოლიტიკურ-პროპაგანდისტული ფილმები და საკმაოდ გამოცდილი

კინორეჟისორად ითვლებოდა. კინოს დაუბრუნდა ფეიტ ჰარლანიც, რომელმაც ასეთივე

ნამუშევრებით გაითქვა სახელი.

1951 წელს, ურთულეს პერიოდში, ნაცისტური კინოს მეტრმა, ლენი რიფენშტალმა

მიიღო შესაძლებლობა, დაესრულებინა ფილმი ,,ველი”. ითვლება თუ არა, ეს ნაბიჯი

კომერციული კინოს მიმართ გაწეულ კომპრომისად, საკამათოა, მაგრამ ფაქტია, რომ

პერიოდში, როდესაც სანახაობა საკუთარ ადგილს უნდა იკავებდეს დასავლეთგერმანულ

კინოში, ,,ველიც“ იგივე ნაირფეროვნების ნაწილად იქცა.

40-იანი წლების ბოლოს და 50-იანი წლების დასაწყისში, დასავლეთ გერმანია

განიცდიდა თავისი ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანსა და საპასუხისმგებლო

ეტაპს – ეს იყო ფასეულობათა გადაფასების პერიოდი. ცნობილი გერმანელი მწერალი და

მკვლევარი მანფრედ ბარტელი მიუთითებდა: ,,ახლანდელი გერმანული კინოს მოწოდება,

მისი მთავარი ამოცანა, როგორც კულტურული ფაქტორისა – ესაა სურვილი, ჩაიხედოს

ადამიანის სულში უფრო ღრმად, მიაქციოს უფრო დიდი ყურადღება ფილმის შინაარსს,

ცხოვრების მნიშვნელობას. კინოს სჭირდება პოეტი, ჩვენი დროის ბალზაკი. . . საჭიროა

მოღვაწეობდნენ ეპიკოსები, რეალისტები. ისინი უნდა ხედავდნენ ნანგრევებს, დღევანდელი

დღის ნანგრევებს, რომლის უკანაც შეგვიძლია დავინახოთ ნათელი მომავალი. . .

ყოველი ჩვენგანი განიცდის გროტესკულ სიტუაციას, როდესაც მაყურებლის

მოთხოვნილება და მასების კინოშიმშილი სულ უფრო მეტია და ამიტომ სიუჟეტებზე მუშაობა

და დიდი კინოპოეტების ძიება უფრო ძნელია...” 25

თავის დროზე მრავლად შექმნილი აგიტაციური ფილმები, სადღესასწაულო

ეპიზოდებით გაჯერებული კინონაწარმოებები, აქტიურად მოქმედებდნენ მასების

ფსიქოლოგიაზე. ამის გამო გაჩნდა დაუჯერებლობის სინდრომი სიტყვისადმი, კინოსადმი. ამ

იმედგაცრუების გამოსწორება შეიძლებოდა მხოლოდ კინოსადმი ფრთხილი მიდგომით.

საჭირო იყო ასევე კომერციული, სანახაობრივი კინოს ალტერნატიული ხედვა, რათა

ჩამოყალიბებულიყო ამ ხელოვნების ახლებური აღქმა. მაშინდელი პრესა წერდა, რომ:

,,გერმანულ კინოს არ ჰყოფნის ენა. . . არსებობს რამდენიმე გერმანელი რეჟისორი, რომლებმაც

იციან ამის შესახებ”. 26 მაგრამ ზოგად სიტუაციას ყოველივე ეს ვერ გამოასწორებდა.
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კინემატოგრაფთან ურთიერთობის საერთო ენა ჯერ კიდევ არ არსებობდა, იმიტომ, რომ მას

ლიტერატურის გარეშე არსებობა არ შეეძლო. ფილმი – ეს არის კადრებით მეტყველი ენა.

ფილმში კადრი რჩება წინა ხედზე, ლიტერატურული დიალოგები არ შეესაბამებიან

რეალიზმს, ამ გზით კი ვერც კომერციული კინოსანახაობა განვითარდებოდა და ვერც

კონცეპტუალური კინემატოგრაფი.

შეიძლება ითქვას, რომ გერმანული კომერციული კინოც, შეძლებისდაგვარად,

ეპოქალურ ეკრანულ სახეებს ქმნიდა. ამასთანავე, ნელ-ნელა შორდებოდა (თუმცა კი ეს

პროცესი, როგორც არაერთგზის აღინიშნა, თანმდევი იყო ნეგატიური და პრიმიტიული

გააზრებებითაც, იმით, რომ ყურადღების სხვა სივრცეში გადატანის პრაქტიკას ამართლებდა),

შეთხზულ, ცრუ და გამოგონილ მითებს, ადრეულ გერმანულ კინოს, რომელშიც გმირისა და

გარემოს ურთიერთობის სინამდვილე იგივე ცხოვრებისეული ფასადის შესატყვისს

წარმოადგენდა. 27 ჩანს, რომ საომარი პერიოდისა და შემდეგ ფორმაციის შეცვლის შედეგად

შექმნილი კინოსათვის დამახასიათებელი ერთფეროვნების მიუხედავად, ფილმების დიდი

ნაწილი, მაინც განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისაგან თემატურად, ჟანრობრივად და

ჩანაფიქრის თვალსაზრისით. მით უმეტეს, რომ ყოველ მათგანში ნაკლებად ჟღერდა

ჰუმანურობის და კეთილგანწყობის საყოველთაო მოტივები. საინტერესო იყო

კინოპროდუქციის ის ნაწილიც, რომელიც სიმშვიდისა და დადებითი ემოციების პრიმიტიულ

გააზრებაში აისახებოდა.

დამთავრდა ეპოქა, როდესაც კინო, მაყურებლის განტვირთვის საწინააღმდეგოდ, მტრის

წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ მოუწოდებდა აუდიტორიას. სათქმელის გამომსახველი ტექნიკა

და ქმედებათა ჯაჭვი ბევრად სადა უნდა გამხდარიყო და ის დაიხვეწა კიდეც საავტორო

კონცეფციის სხვადასხვაობის ხარჯზე. პარალელურად, თანდათანობით განვითარდა

მეთოდოლოგიური და თეორიული საფუძვლები, რაც საბოლოოდ საფუძვლად დაედო

ნაწილობრივი რეალისტური პოზიციის ჩამოყალიბება–გამყარების რთულსა და საპატიო

პროცესს. სათავგადასავლო ჟანრის ნამუშევრებში, რომლებიც მრავლად იყო სწორედ 50–იანი

წლების დასავლეთგერმანულ კინოში, სამსახიობო ტექნიკის ამპლიტუდის ეკონომიკურობა

როლის ფსიქოლოგიურ სიღრმეში წვდომასა და მავანი პერსონაჟის ხასიათის ამოხსნას

ემსახურებოდა.
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40–იანი წლების მიწურულს დაიწყო რელიგიური ქვეტექსტით გამორჩეული ფილმების

ხანა და ამ თემატურ სირთულეში შეიქმნა ამის რამდენიმე ნიმუში: ,,სიახლეები” (1947), ,,შენი

სახელით” (1948) და სხვ., რომლებმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს გერმანული კინოს

ჟანრობრივ გამრავალფეროვნებაში. 28

ზოგიერთ ფილმში სულის შემძვრელი რეალიზმით აღიწერა ინფლაციით გამოწვეული

სიდუხჭირისაგან დაბეჩავებული ადამიანების ყოფა–ცხოვრება. რეალური, გაცოცხლებული

და მბჟუტავი სინათლით განათებული უბადრუკი სახლები, გაჭირვებისაგან გამოწვეული

უსიცოცხლობა იმ პერიოდის არეული, ორ სხვადასხვა საპირისპირო სივრცედ გაყოფილ

ყოველდღიურობას ასახავდნენ. ამ ფილმების რეალურობას, მომხდარი ფაქტების გარდა,

დოკუმენტური კამერის ეფექტით გადაღებული კადრებიც ამძაფრებდნენ. იმის მიუხედავად,

რომ ისინი მკაცრ და დაუნდობელ მოვლენებს ასახავდნენ, მათ მაინც მოულოდნელი

ბედნიერი დასასრული ჰქონდათ.

ამ ერთიანი პროცესის კონტექსტში ჩნდებოდა ,,სანახაობრივი დინამიკის“ ტერმინი,

რომელიც კინემატოგრაფიული ქვეჟანრის სტატუსით არსებობდა და კინოს კატეგორიას

განეკუთვნებოდა. კინოს, რომელიც აშკარა, არაქვეტექსტურ ძალადობას განიცდიდა საკუთარ

თავზე და ამიტომ თავად ხდებოდა მოძალადე მაყურებლის ძირითად ნაწილზე, მათზე, ვისი

სოციალური და ცნობიერი სტატუსიც, თავის მხრივ, მზად იყო მიეღო ამგვარი ძალადობის

სისტემა, გაეკრიტიკებინა ან მოეწონა იგი, საბოლოოდ არსებულ საგნად ექცია და ამით

დაემკვიდრებინა სამყაროში ასეთი კინემატოგრაფიული პროექციის არსებობის უფლება.

თემატურად ისტორიასთან დაკავშირებულ ფილმებში მოქმედება, როგორც წესი,

მიმდინარეობდა ომისთვის დამახასიათებელ სპეციფიურ ადგილებში და ბატალიებისთვის

მოსახერხებელ გაშლილ სივრცეებში. არ იყო დავიწყებული ასევე საკონცენტრაციო ბანაკები,

საპატიმროები, გესტაპო და ა. შ. მოქმედებაში ჩართული იყო ნაცისტური ატრიბუტიკა, მაგრამ

დასავლეთ გერმანიის კინოეკრანზე თითქმის არ ჩანდა უნიფორმა, რაც უსიტყვო პროტესტის

გამოძახილს წარმოადგენდა. გარდა ბუნებრივი აგრესიისა წარსულის მიმართ, ამ სიმბოლიკის

ფასეულობების გადაფასებაც ხდებოდა.

ფსიქოლოგიური ძიებების ზღვარზე უამრავი რამ იყო მიჩქმალული ობიექტურ

გარემოებათა გამო, მაგრამ ქვეტექსტები სამსახიობო და სარეჟისორო კონცეფციაში,
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სათავგადასავლო ჟანრებთან დაპირისპირებით, კლასიკურ ლიტერატურაზე იყო

დაფუძნებული.

რა თემები და მოტივები წამოსწია წინა რიგში კომერციული კინოს ინტერესებმა

თუნდაც სანახაობრივ დონეზე? პროტესტი საკუთარი პიროვნებისადმი არასამართლიანი

დამოკიდებულების გამო, რაც განზოგადებული იყო და იგივდებოდა ისტერიულ

მდგომარეობასთან, სოციალურ ქვეტექსტთან. ადამიანის მეორე ,,მე“ გერმანულ ეკრანზე

სიმბოლოდ იქცა. 29 ყოველივე ეს არ ნიშნავდა იმას, რომ დასავლეთ გერმანიაში

კინემატოგრაფისტები სრულიად ანგარიშმიუცემლად ეძებდნენ კინოესთეტიკის ახალ გზებს.

გერმანული საზოგადოება, მიუხედავად არც თუ სახარბიელო სოციალური ფონისა, ხშირად

მართავდა დებატებს კინოპრობლემებზე.

გერმანიაში ვერ მოხერხდა სიმართლის კინოეკრანებზე გადატანა, სანამ ახალი თაობის

კინო არ დაფუძნდა. ასეთი ფილმების რიცხვშია კვლავ ვოლფგანგ შტაუდტეს გადაღებული

კინოსურათი ,,მკვლელები ჩვენს შორის“, რომელიც ომის შემდგომ გადაღებული გერმანული

ფილმებიდან პირველია. მოგვიანებით, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების

ხელმისაწვდომობა და მისით დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობის მასობრივი ზრდა

გერმანული კინოს ლოგიკური ხელშემშლელი ფაქტორი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ყველაფერი

პირიქით მოხდა. ხალხი ბევრად უფრო დიდ დროს ატარებდა კინოთეატრში, ვიდრე ამას

ომამდე ახერხებდა.

1956 წლამდე კინოთეატრებში მისული მაყურებლის რიცხვი ყოველ წელს იზრდებოდა.

ამ პერიოდის კინო ძირითადად ხალხის გართობისკენ იყო მიმართული. მაყურებელსაც მძიმე

რეალობის დროებით დავიწყება და თუნდაც ნაკლებად მხატვრული ღირებულების ფილმით

გართობა ერჩია. მძიმე თემები და პრობლემები მათ ცხოვრებაში ისედაც საკმარისად

დაგროვდა. ამიტომაც, ყურადღების კონცენტრირების მაგივრად მაყურებლის ძირითადი

სოციუმი გასართობს ეძებდა. ამ პროცესის გამოძახილს ხშირად იკვლევდა რუსული

კინომცოდნეობაც. 30

გერმანული კინოს გაახლებისა და განვითარების პროცესი სულ ახლის ძიებისკენ

ისწრაფვოდა და ცდილობდა, იმ დროის ტექნიკური შესაძლებლობები ბოლომდე

გამოეყენებინა თავისი ექსპერიმენტული ფილმების სრულყოფილებისათვის. ამ კომერციულ
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კინოსურათებს არ ახასიათებდა ავანგარდული იმპრესიონიზმი, სუბუექტურად დანახული

გარემოებები, დეფორმაციები. ამგვარი ექსპერიმენტები იმ დროის კინემატოგრაფში ნოვაცია

იყო, მაგრამ დასავლეთ გერმანული კინოწარმოება აზრობრივი და დრამატურგიული

ცვლილებებით დაინტერესდა.

იმ წლებში უამრავი ფილმი იქმნებოდა, მაგრამ მათგან მხოლოდ რამდენიმემ მიმართა

ფაშისტურ წარსულს. თუმცა საბოლოოდ არც ეს ფილმები იყო ორიენტირებული ადამიანთა

ტრაგედიის თავდაპირველი წყაროს კრიტიკულ ანალიზზე. წარსული ფსიქოლოგიური

შემფასებლის პოზიციებიდან განიხილებოდა. დროდადრო, ამ რეალობას გროტესკულ

სიტუაციას ადარებდნენ, როდესაც მაყურებლის მოთხოვნილება და მასობრივი მაყურებლის

სურვილი კინოსანახაობისადმი იზრდებოდა. აქედან გამომდინარე, სიუჟეტებზე მუშაობა და

პოეტური მასშტაბით მოაზროვნე კინემატოგრაფისტების ძიება კიდევ უფრო რთულდებოდა.

პრინციპული საკითხია აღნიშნული ფილმების სტილისტურ და თემატურ ქსოვილში

ქვეჟანრისთვის აუცილებელი ეროტიზმის სხვადასხვაობის ჩვენება-წარმოჩენა. თუ დასავლეთ

გერმანიაში ამის საშუალებას სხვა აზრობრივი საყრდენი იძლეოდა, მიმართული

საყოველთაო ჯალათის ნებისკენ, სამაგიეროდ მოისპო პათოლოგიური გმირული ენერგია

კინოგმირისა, რომელიც მანამდე ფეტიშიზმის შედეგად დაიბადა. ერთმანეთს ცვლიდნენ

მოტივები მოვალეობათა დეკლარირებისა და უამრავი სხვა ნიშნით.

თუ გავეცნობით იმ პერიოდის პრესას (1945-1947), დავრწმუნდებით, რომ ომის

შემდგომი კინოს ერთ-ერთ ძირითად პრობლემად რჩება სიუჟეტები. ერთი და იგივე კითხვა:

,,რა შევქმნათ?. .” იდგა არა მხოლოდ კინოში, არამედ თეატრშიც.

საზოგადოების სულიერი კრიზისის მიზეზები არაერთხელ გაანალიზდა გერმანული

კინოს მკვლევარების მიერ. მიზეზი კი უამრავი იყო. პროგრესულ ნაწარმოებს ქმნიდა

კინორეჟისორების პატარა ჯგუფი, რომელთა შორის, პირველ რიგში, უნდა დავასახელოთ:

ვოლფგანგ შტაუდტე, ჰელმუტ კოიტნერი, კურტ ჰოფმანი.

მოგონებები ნაცისტურ ტერორზე აქეზებდა ამ კინოხელოვანებს, კვლავ მიემართათ

ახლო წარსულის მოვლენებისათვის და მოეძებნათ მათში ფესვები იმ ნეგატიური

პროცესებისა, რომლებმაც წალეკეს დასავლეთ გერმანია 50-იან წლებში. 31 მათი

შემოქმედებისთვის დამახასიათებელი იყო ანტიფაშისტური პათოსი, მისწრაფება ეკრანზე
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გამოესახათ ისტორიული ყოფის რთული და უცნაური ლოგიკა, ფართოდ გამოეყენებინათ

მხატვრული საშუალებები კომედიის ჟანრის არსენალიდან.

ასპარეზზე გამოვიდნენ საინტერესო კინომსახიობები, რომლებიც თავიანთ ფილმებში

ქმნიდნენ მცირემასშტაბიანი კინოგმირების პლაკატურ სახეებს. ასეთი მკვეთრი ფერებით

აღქმული კინოგმირები საპირისპირო მიმართულებით განავითარებდნენ კინოპროცესს,

მაგრამ ამის გარეშეც, უბრალოდ წარმოუდგენელი ხდებოდა ზოგადი მხატვრული სისტემის

არსებობა. კინოსურათები მათი მონაწილეობით ხასიათდებოდა თემისადმი დინამიკის

პრეტენზიით, პერსონაჟების ფსიქოლოგიური ტიპაჟების გადაჯგუფებით, რაც სწორედ ომის

შემდგომ განწყობას ახასიათებდა და აჩვენებდა კომერციალიზაციისაკენ თავისთავად

სწრაფვას, რაც უკვე მაყურებლის დამოკიდებულებაზე აისახებოდა.

ვოლფგანგ შტაუდტემ, რომელიც ჯერ აღმოსავლეთ, ხოლო შემდეგ დასავლეთ

გერმანიაში მოღვაწეობდა, მაღალი საერთაშორისო რეპუტაცია მოიპოვა და მოახერხა

სამაყურებლო ინტერესის გაღვივება სანახაობრივი ფაქტორებისადმი. იგი ყოველთვის

ფიქრობდა არა მარტო გერმანიის წარსულზე, არამედ მომავალზეც და აცხადებდა, რომ

თავისი კინოსურათებით ცდილობდა წინ აღდგომოდა იმას, რომ მისი სამშობლო აღარ

მისულიყო უფრო დიდ კატასტროფამდე. 32

შტაუდტეს ფილმი ,,ვარდები პროკურორისთვის” (1959) ერთგვარი ანეკდოტური

ეტიუდი გამოდგა პატარა ადამიანის ცხოვრებიდან. შტაუდტე ის რეჟისორი აღმოჩნდა,

რომელიც საკმაოდ ღიად საუბრობდა თავისი ფილმის სრულიად არაადეკვატური ფინალის

შესახებ და ომის შემდგომ პერიოდში ამგვარი განცხადებები არ იყო ჩვეულებრივი მოვლენა.

ის ამბობდა: ,,ჩვენ გვინდა, რომ ფილმი კი არ გაიყინოს პოლიტიკურ კულუარებში, არამედ

კინოხელოვნების ავანგარდში აღმოჩნდეს, რომ ის, რაც შეიძლება ბევრმა ნახოს. შეგნებულად

შევარჩიეთ ფორმა, რომელიც შეძლებდა პოლიტიკური თემა მაყურებლისთვის უფრო

მისაწვდომი გაეხადა.” 33

შტაუდტეს სურვილი არ იყო რთულად აღსაქმელი. ის გახდა ერთ-ერთი პირველი

კინოხელოვანი, ვინც მოახერხა და ყოველგვარი კრიზისის პერიოდის მიუხედავად,

დასავლეთგერმანული კინოსათვის სანახაობრივი კომერციული ნიშანიც გაითვალისწინა, რაც

დიდებულად აღასრულა.
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ამ პერიოდმა უამრავი მხატვრული სტილისა და თემის სხვადასხვაობა შვა და ამავე

დროს, მსგავსების ტენდენციაც შექმნა. თაობას, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომი გამოიარა,

კომერციისადმი დამოკიდებულებაც გააზრებული ჰქონდა: რა თემასაც არ უნდა შეხებოდნენ

კინორეჟისორები, მათი ამოცანა იყო, არასდროს ყოფილიყვნენ მხოლოდ სანახაობაზე

ორიენტირებულნი.

ჰელმუტ კოიტნერი კიდევ ერთი კინორეჟისორია თაობიდან, რომელმაც ომის შემდგომ

გერმანულ კინოში დაიმკვიდრა სახელი. იგი აღმოსავლეთ ბერლინში ცხოვრობდა, თუმცა

თავისი თეატრალური და კინემატოგრაფიული შემოქმედებით, უპირველეს ყოვლისა,

დასავლეთ გერმანიასთან იყო დაკავშირებული. მისი პირველი ომის შემდგომი პერიოდის

ფილმში ,,იმ დღეებში” (1947) მან ომისა და დიქტატურის თემას მიმართა – ჰიტლერის მიერ

ძალაუფლების დაპყრობა, ებრაელების დევნა, ომის დაწყება, გენერლების შეთქმულება და

ბერლინის დაცემა... მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს ჰელმუტ კოიტნერის მიერ

გადაღებული თითქმის ყველა ფილმი დიდი წარმატებით სარგებლობდა, მომდევნო

ნამუშევრები დიდი შემოქმედებითი „ჩავარდნა“ აღმოჩნდა რეჟისორისთვის.

ომის შემდგომი პერიოდის სისასტიკეს გერმანელი კინორეჟისორები დოკუმენტური

კადრების გამოყენებითაც ასახავდნენ. ამ დამოკიდებულებამ, კინემატოგრაფიული თხრობის

გამარტივებამ, სხვადასხვა ოჯახის მაგალითებზე შექმნილმა ეკრანულმა ყოფამ ფირზე

გადაიტანა სინამდვილეც და ილუზიაც. ასეთ კინემატოგრაფს ნამდვილ ფასეულობებზე

საუბრის სურვილს მიაწერდა პრესა. ამგვარი ფილმები ზოგადი სურათის შექმნის მიზნით

იყო განპირობებული და ასახავდნენ იმდროინდელი დასავლეთ გერმანიის ყოფით

მდგომარეობას, სადაც იმედებიცა და მოლოდინიც ჯერ კიდევ ომის შემდგომი დეპრესიის

ფონის მატარებელი იყო.

დასავლეთ გერმანიის კინემატოგრაფში საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა

,,ახალი რეალიზმის” ძიებამ. ეს ტერმინი ისტორიკოსმა გუსტავ ჰარტლაუბმა დაამკვიდრა.

რეალიზმისაკენ სწრაფვის “ახალი ტალღა” სახვითი ხელოვნებიდან წამოვიდა. სახვითი

ხელოვნების წარმომადგენლებს დაუძლეველი სურვილი ჰქონდათ, შეეგრძნოთ მოვლენები

და საგნები ისე, როგორც ეს რეალობაში იყო, ყოველგვარი რომანტიზმისა და იდეალიზმის

გარეშე. 34
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50-იანი წლებში დასავლეთგერმანული ფილმების უმრავლესობა ფსიქოლოგიური

მოტივებით იყო გაჯერებული. აგრესიისკენ გარდამავალი პერიოდი დასავლეთ გერმანიის

ყველა სფეროს დაეტყო. გარეგნულად რომანტიკული ფილმები: „უკვდავი სიყვარული“

(1950), „ცისფერი საათი“ (1952), „მაჰარაჯას ტყვე“ (1954) ახალი მილიტარისტული ტალღის

შთამაგონებელ ნაწარმოებებს წარმოადგენდნენ. საომარ თემაზე შექმნილი ფილმების

რაოდენობამ შემჩნევად იმატა.

1954 წელს, დასავლეთ გერმანიის ეკრანზე ორი ფილმი გამოჩნდა: ფეიტ ჰარლანის

„გერმანიის ღალატი“ და ალფრედ ვაიდენმანის „კანარისი“. ჰარლანმა თავისი ფილმით

„გერმანიის ღალატი“, ანტიფაშისტი მზვერავის, რიჰარდ ზორგეს სახე შექმნა. ამ ჰეროიკულ

ანტიფაშისტ მეომარს, სამშობლოს ღალატს სწამებდნენ და აბრალებდნენ საბჭოთა

კავშირისთვის იმ ზუსტი თარიღის გადაცემას, როდესაც გერმანია მათ თავს დაესხმებოდა.

მაყურებელს ისეთი შთაბეჭდილება ექმნებოდა, რომ ყოფილი ჩინოვნიკები ადოლფ

ჰიტლერის მოწინააღმეგენი იყვნენ.

ვაიდენმანის „კანარისი“ (1954) იყო ერთ-ერთი პირველი ამ ტიპის ფილმების „სერიისა“.

ფილმში ჰიტლერის მთავარი მტერი დაზვერვისა და კონტრდაზვერვის ადმირალი კანარისია.

იგი პოზიტიური პერსონაჟია, პიროვნული ღირსებებით შემკული, რომელიც

გულისხმიერებით გამოირჩეოდა იმათ მიმართ, ვინც რეჟიმის მოწინააღმდეგე იყო. როგორც

ტრაგედია, ისე აღიქმებოდა მაყურებლისთვის ის ფაქტი, რომ ადმირალს არ შეეძლო

გამოემჟღავნებინა თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება ნაცისტური გერმანიის მიმართ და

არაფრის გაკეთება ძალუძდა ჰიტლერის რეჟიმის წინააღმდეგ. იგივე პოზიციას

გამოხატავდნენ სხვა ფილმებიც. 35

50-ანი წლების დასასრულს მსოფლიო კინო განიცდიდა მრავალფეროვანი

მიმდინარეობების გავლენას, რაც სხვადასხვაგვარად აისახებოდა სხვადასხვა ქვეყნის

კინემატოგრაფზე. ისევე, როგორც ლოკალურ სივრცეებში, ძირითადად, გმირისა და მისი

გარემოს ასახვა არსებულ თავისებურებებში მეორდებოდა ხოლმე, მაგრამ თავად გერმანული

კინოს ხასიათი განსაზღვრავდა კინოგმირის ინტერპრეტაციას, რომელსაც თან ახლდა

სოციალური ქვეტექსტიც. დრო ისტორიისათვის და კინემატოგრაფიული დრო ერთ

მთლიანობაში ყოველთვის გვევლინება შეჯახებების, პოტენციური დაძაბულობის, იგივე
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სოციალური ქვეტექსტის დროდ მაშინაც კი, როდესაც ესა თუ ის მოვლენა ეპიზოდურად

ცოცხლობს და სულ რამდენიმე პერსონით შემოიფარგლება. სწორედ სოციალური ქვეტექსტი

გახდა ის, რასაც სათქმელის მაყურებლამდე მიტანის, მისი ცნობიერების შეცვლის, მისი

აღქმისა და შეგრძნებების გამძაფრების ფუნქცია დაეკისრა, თუმცა ამ გზაზეც, რა თქმა უნდა,

უამრავი ნეგატიური ტენდენცია შეინიშნებოდა. 36 იწყებოდა შედარებით დასრულებული

მხატვრული სახეების, თემატური ნიუანსების ტრანსფორმირება, რაც უმეტესად არა ზოგად,

არამედ სწორედ სახასიათო თავისებურებათა გახსნას გულისხმობდა.

ეს განწყობა არა მარტო ქაოსში მყოფი ქვეყნისა გამოძახილია, არამედ სულიერად და

მორალურად დაცარიელებული, უმოქმედო სივრცის ავტორისეული აღქმაც. ფილმის გმირები

იბადებოდნენ, ქორწინდებოდნენ და გარდაიცვლებოდნენ სხვადასხვა დროის გერმანიაში:

პირველი და მეორე მსოფლიო ომის და ომის შემდგომი პერიოდის გერმანიის დროს, მათი

ყოფა დამოკიდებული იყო პოლიტიკურ და სოციალურ ცვლილებებზე და ამასთანავე,

ატარებდა მძიმე ნიშნებს ამ გავლენებისაგან.

მხატვრული წარუმატებლობის მიზეზები, სანახაობრიობის შედარებითმა დეფიციტმა

გამოიწვია. პროდიუსერებმა უარი თქვეს კოიტნერის პროექტების სრულ დაფინანსებაზე.

რამდენიმე წლის განმავლობაში კოიტნერს არც ერთ პროექტზე აღარ უმუშავია. იგი

შემთხვევით დაუახლოვდა ოპერატორ ა. ეშლის, რომლის რჩევის გათვალისწინებითაც,

იუგოსლავიაში გადაწყვიტა ფილმის გადაღება მინიმალური დანახარჯებით. ასე დაიწყო

მუშაობა ფილმზე ,,უკანასკნელი ხიდი” (1954), რომელიც გახდა ერთ–ერთი საინტერესო

კინოსურათი, მეორე მსოფლიო ომის თემატიკას რომ მიეძღვნა და კრიტიკის ცხოველი

ინტერესი გამოიწვია.

პიროვნული და საზოგადოებრივი ცნობიერების, ქცევის გაორების თემაზე და მხარეებს

შორის მერყეობაზე გააკეთა აქცენტი კოიტნერმა კარლ ცუკმაიერის პიესის მიხედვით

გადაღებულ ფილმში „ეშმაკის გენერალი“ (1955). რეჟისორი ყოველთვის გრძნობდა შინაგან

სიახლოვეს მის შემოქმედებასთან. ერთი წლის შემდეგ, მან ეკრანზე გადაიტანა მოთხრობა,

სახელწოდებით ,,პატარა ანგელოზი ლევენიდან”, რომელსაც დაერქვა “ფლანდრიელი

გოგონა” (1956) და რომლის სიუჟეტიც პირველი მსოფლიო ომის ფონზე მიმდინარე

გერმანელი ოფიცრისა და ბელგიელი გოგონას ტრაგიკულ სიყვარულზეა აიგო.
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კოიტნერის მიერ 50-ანი წლების მეორე ნახევარში გადაღებული ფილმები მისი

შემოქმედების ყველაზე საინტერესო პერიოდად აღიქმება. მან, ძირითადად, გასართობ

ფილმებზე აიღო ორიენტირი და მათი უმეტესობა მსუბუქი თხრობითი ხასიათის

მატარებელი იყო. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ავტორის ნებისმიერი ფილმის ძირითადი

მოტივი განავითარებდა დასავლეთგერმანული კომერციული კინოსათვის დამახასიათებელ

თხრობით სიმძაფრესა და ხასიათების, შინაგანი კონფლიქტის ზედაპირზე გამოტანას.

არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ სამი ძირითადი პერიოდი, რომელსაც

თეატრალურ-კოსტიუმირებულ ფილმებს, სანახაობრივ და ფსიქოლოგიურ კინოს

ვუკავშირებთ, სინამდვილეში თავისუფლად შეიძლება გერმანიის მიერ მოტანილ

სახელოვნებო ტრადიციას დავუქვემდებაროთ, თუ ერთხელ და სამუდამოდ დავანაწილებთ

ფორმის და თემის ძიებებს მასში. ეს ტენდენცია დამახასიათებელია როგორც გერმანული

კინოს საავტორო, ასევე კომერციული ინტერესებისთვის. 37

იქმნება წარმოდგენა, თითქოს დასავლეთგერმანული კინოს განვითარების

არათანმიმდევრობა განაპირობებდა მის დეპრესიულ ქვეპერიოდებს, თუმცა მთლიანობის

ძიებაში ის, რაც ათი წლის მანძილზე შეუმჩნევლად რჩებოდა ისტორიისათვის, ნათელია

პროცესის განხილვისას.

დასავლეთგერმანული კინო ცდილობდა წინააღმდეგობისა და ბრძოლისუნარიანობის

ეროვნული სახასიათო ნიშნების შენარჩუნებასა და განვითარებასაც, მიუხედავად იმისა, თუ

რამდენად მძიმე რეალობაზე მიუთითებდა მაყურებელს მისი გარემომცველი სამყარო.

დასავლეთგერმანული კინოს მზადება შემდგომი ეტაპისთვის გმირის სულიერ ბორგვას,

როგორც შინაგანის გამოძახილს, ისე აღიქვამდა, მაგრამ იდეოლოგიის ფონზე ბოლომდე ვერ

გამოხატავდა. უცნაური რაკურსებისა და მონტაჟის მრავალფეროვანი ხერხების გამო,

სიმართლის გამოხატვის უკიდურესი ფორმებიც კი ვერ შეცვლიდა იმ პოტენციის ბუნებრივ

მიმართულებას, რასაც ისტორიული და სოციალური სინამდვილე ქმნიდა. ამ

კინემატოგრაფმა ხელოვნების სხვადასხვა დარგიდან ბევრი რამ შეისიხლხორცა, მაგრამ

დრამატურგიულად გართულებულ სახეებზე მუშაობამ, იგივე სამსახიობო ანსამბლის

თაობების ცვლილებამ, სრულიად ახალი კინოპროცესისათვის დამახასიათებელი

თავისებურებანი შეიძინა. დასავლეთ გერმანიის კინო, რა თქმა უნდა, საზრდოობდა
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შტამპებისა და კლიშეების იმ ერთობლიობითაც, რომლებმაც შემდეგ ბუნებრივად

გადაინაცვლეს ამ ეპოქიდან სხვა დროში. დრამატურგიული თხრობის კულტურა და ომის

შემდგომი ევროპული კინოს მოთხოვნილებები თანხვედრას საჭიროებდა იმ დროს, როდესაც

მისი მხოლოდ ფორმირება ხდებოდა. ასევე საჭირო იყო რეალიზმში გადაზრდილიყო

მანამდე არსებული გმირის სიყალბე, პორტრეტების ცალსახა, ერთნიშნა გააზრება. ის, რომ

გერმანელი მაყურებელი შემწყნარებელი გახდა, ფაქტია და ეს თავისებურება არ იყო

გაპირობებული ფილმების თემატური არჩევანით. სწორედ ისტორიის თუნდაც ზერელედ

გადახედვა იქნებოდა საკმარისი იმისათვის, რათა არსებული თავისებურების მიზეზი

მოვიძიოთ. 38

ომის შემდგომ პერიოდში მცხოვრები ადამიანების ამეტყველებისა და კინოეკრანზე

დამკვიდრების შემდეგ ეკრანიდან შემოთავაზებული თამაშის წესი მაყურებლისთვის

თითქოს მისაღები აღმოჩნდა. რა იყო გერმანელი გმირის პათეტიკის მემკვიდრეობითი ნიშნის

მიზეზი? ეპოქის მოთხოვნებით, ნებისმიერი ქვეყნის იდეოლოგიით გამოწვეული ბუნებრივი

მოვლენა, თუ ყოველივე იმის უტრირება, რასაც მანამდე ქადაგებდა იდეოლოგია? რა და

როგორ უნდა ესმოდეთ, რას და როგორ უნდა ხედავდნენ დამარცხებული გერმანიის

შვილები?

ომისშემდგომი ხანა არა მხოლოდ მსოფლიო კინოს ისტორიის კონტექსტში, არამედ

ზოგადად გერმანული და დასავლეთ ევროპის კინოს განვითარების სისტემაში, უკვე

გულისხმობდა სრულიად ახალი მოტივაციის, მანამდე კი მისი წინაპირობის შექმნას

მსოფლიო პოლიტიკური რეალიებისა და სოციალური კომპლექსების გათვალისწინებით.

ახალი დინების შექმნის სურვილმა, ახალი ტენდენციის დაფუძნებისა და ზოგადი

შემოქმედებითი პროცესის გამთლიანებისაკენ სწრაფვამ ამიტომაც შეცვალა კარდინალური

მიმართულებით მხატვრული ორიენტაცია.

ახალი დინების არსებობამ ევროპული კინო თავის ახალ, ,,ოქროს ხანას” მიუახლოვა,

ვინაიდან დასავლეთ გერმანიის კინოინდუსტრიის განვითარების მაგალითზე აშკარა და

ნათელი გახდა, თუ რამდენად შესაძლებელი და გამოსაყენებელი იყო, სახვით-თემატური

პლასტიკის ჰარმონიულობის შენარჩუნება და შემდგომი დახვეწა როგორც საავტორო, ასევე

კომერციულ კინოშიც.
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ფსიქოლოგიზმი დასავლეთგერმანული კინოს მთავარ მახასიათებლად იქცა, ხოლო

მისი განვითარების ტენდენციები მსოფლიო კინოს მიმართულებათა განმსაზღვრელად

ყველაზე ხშირ შემთხვევებში. ყველგან, სადაც თავის დროზე გერმანული დიქტატურა

გავლენის სფეროებს მოიპოვებდა, დაინერგა გაიდეალების, გაკერპების დრამატურგიული

ტრადიცია. ისტორიკოსები და მკვლევარები ამ ფაქტს სხვადასხვაგვარად განიხილავენ,

მაგრამ თანხმდებიან იმაზე, რომ ტენდენცია გამოძახილს ყოველთვის ომის შემდგომი

თაობების კინემატოგრაფში პოულობდა.

სოციალური პრობლემები ნელ-ნელა ზოგადი კომპლექსისა და საზოგადოებრივი

სისტემების საკითხის სტატუსს იძენდნენ. იარაღი ან სხვა რესურსი თითქმის ჩვეულ

ძალისმიერ ფენომენად იქცა როგორც ფილმებში, ასევე ხელოვნების სხვა დარგების

თემატიკაშიც. აქცენტები ძირითადად ახალი, ძლიერი და დაუმორჩილებელი ადამიანის

საეკრანო ხატის შექმნისაკენ იყო მიმართული. 39

ყოველივე ეს მომავალში გერმანული კინოს მოძრაობისა და მისი მრავალმხრივობის

საფუძველი გახდა იმ მხატვრულ ჭრილში, რომელშიც დღეს განიხილება მკვლევარების

მხრიდან. ახალი გერმანული კინოს რეჟისორები სწორედ აქ იღებენ იმ აზრობრივ

ფუნდამენტს, რომელიც კონცეპტუალური ფორმისეული ძიებების საფუძველზე განვითარდა.

ერთი მხრივ, ის ეყრდნობოდა გერმანული კინოს კონცეპტუალურ ტრადიციებს და იღებდა

ვალდებულებას ანგარიშის გაწევაში, ხოლო მეორე მხრივ, სრულიად დამოუკიდებელ

ორგანიზმს წარმოადგენდა, როგორც მხატვრული ფენომენი, დაფუძნებული და შექმნილი

გარკვეული ისტორიული სინამდვილის საფუძველზე და მოწოდებული, რათა ემუშავა

იდეოლოგიის საკეთილდღეოდ, თუმცა ამ გზაზე მაინც მოახერხა და გამოიმუშავა ერთგვარი

მხატვრული თავდაცვის და კონცეპტუალური აზროვნების იმუნიტეტი.

ისტორიული პარალელების დასადგენად, ხელოვნების ნებისმიერი დარგის ამა თუ იმ

ნაწარმოების შეფასება-გაანალიზებისას და განსაზღვრისას, აუცილებელია დროის ფაქტორის

გათვალისწინება. 40 ყოველი ქმნილება რომელიმე კონკრეტულ ეპოქაშია შეთხზული. დრო,

ქვეყნის, სახელმწიფოს სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობა, საერთოდ, არსებული

ვითარება მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, განაპირობებს ხელოვნების ნაწარმოების ფორმას

და შინაარსს. აქედან გამომდინარე, გერმანული კინოს თემატური და ფორმისეული
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ტენდენციის მაგალითზე ყალიბდებოდა ამა თუ იმ ქმნილების სულისკვეთება, იდეური

დატვირთვა, გამომსახველობით საშუალებათა ფართო სპექტრი, მთელი არსენალი.

ბუნებრივია, ზემოთ აღნიშნული თანაბარწილად ეხება ლიტერატურას, თეატრს, კინოს,

არქიტექტურასაც, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც – კინოხელოვნებას.

კინოსურათში ,,დღემდე“ (1954) ამ მოსაზრების დამადასტურებელი მხატვრული ფონი

და გარემო იჩენდა თავს. მასში დეტალურად იყო განხილული გერმანული ოჯახის

არსებობის, განვითარების ეტაპები ომამდე და ომის შემდეგ. მიუხედავად დაუწერელი

კანონის, რომელიც ომისა და ფაშიზმის გმობისაკენ უნდა ყოფილიყო მიმართული, მან

გამოავლინა დამოკიდებულება გმირული და პატრიოტული თემების მიმართ: ფილმის

პერსონაჟები თითქმის არასოდეს ამახვილებენ ყურადღებას წარსულზე, მაგრამ მათ

მოგონებებში ხშირად იკვეთება აღფრთოვანების ნოტები ამა თუ იმ გმირული საქციელის

მიმართ, რაც მეორე მსოფლიო ომის ფრონტზე ჩაიდინეს უცნობმა, ჩვეულებრივმა

ადამიანებმა.

ეს ორაზროვანი ტენდენცია საშუალო მხატვრული ღირებულების ფილმისთვის

დამახასიათებელ პათეტიკურ ჟღერადობას ზრდიდა, მაგრამ, ამასთანავე, ფილმში

გამოყენებული იყო უამრავი ოსტატური სპეციფიკური ხერხი: თამაში შუქ-ჩრდილებით,

ნათელი და საინტერესო პორტრეტები, ფართო გაშლილი ხედები და პანორამები, რაც ამგვარ

ფილმებში თითქოსდა ,,გადაფარავდა“ ხოლმე იმას, 41 რაც უსიტყვოდ მიჩნეული იყო

ტაბუდადებულ თემად.

,,დღემდე“ მხოლოდ ერთი ნაწილია ამ ტენდენციისა. 1956 წელს, დასავლეთ ბერლინის

კინოთეატრებში შედგა პრემიერა ფილმისა ,,ყველაფერი მთავრდება“. კინოსურათს

ლიტერატურულ საფუძვლად დაედო ნაკლებად საინტერესო, ბულვარული რომანი, სადაც

გერმანიაში ომის შემდეგ დაბრუნებული ერთი გერმანელი ქალიშვილის, ანას სირთულეებით

აღსავსე ცხოვრება იყო აღწერილი და მთავარი გმირი ბუნებრივად და მარტივად იხსენებდა

თავგადასავალს იქ, სადღაც რომში, ,,მტრულ სამყაროში“, სადაც როგორც ჩანს, წარსულში

დიდებული გერმანიის სიდიადის შესახებ არაფერი იცოდნენ. ამგვარი ქვეტექსტები არ

წარმოადგენდა აუცილებლობას, მაგრამ შინაგანად და თავისთავად წარმოშობდა ჰეროიკული

შიდა მოტივების ჟღერადობის ტენდენციას.
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გერმანული სინამდვილე, კინოთხრობა მტრის, ასევე ,,რასობრივად უზენაესი

გერმანელი ხალხის შესახებ“, ძალზე მცირე ხნით ბატონობდა, რაც ნათელია, მხოლოდ

შედარებითი თვალის გადავლებითაც კი.

ტენდენციურობა შეიძლება საკმაოდ დიდი ხნით გაჰყვეს გერმანულ კინომითს, მაგრამ

ეს არ ნიშნავს მის იმგვარ სიცოცხლისუნარიანობას, როგორც ზემოხსენებული მოვლენის,

ადამიანი-მასის, ანდა სხვა თემის გერმანული ვარიანტის სახეცვლილების შესახებ.

პარალელური მაგალითისთვის გამოდგება აბრაამ როომის მხატვრული ფილმი ,,მკაცრი

ჭაბუკი”. როომმა მასში მოიაზრა სათქმელისა და გმირის რეალურთან მიახლოების ის

დეტალები, რაც პრინციპულად დასაშვები შეიძლებოდა ყოფილიყო კინომითშიც, მაგრამ არა

მისი მასშტაბური სახით. თავის მხრივ, მიდრეკილებამ ეროვნულობაზე აქცენტების კეთების

შესახებ, განვითარების შემდგომ ეტაპზე, ფსიქო-სოციალური კოპლექსის წინ წამოწევის

საშუალება მისცა საერთოდ ევროპულ კინოს, რასაც პასუხობდა დასავლეთგერმანული

კინემატოგრაფიც.

XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მსოფლიო კინოს ისტორიაშიც და დასავლეთ ევროპის

კინოს სივრცეშიც იწყება ახალი ეპოქა, მაგრამ მანამდე სახეზეა გმირულ-ჰეროიკული,

მონუმენტური, მასშტაბური, პომპეზური, პათეტიკური ხელოვნება, რომელიც ჩაანაცვლა

განსხვავებული სულისკვეთების მქონე ხელოვნებამ. გერმანიამ შეძლო ორად გაყოფილი

ქვეყნის პირობებშიც კი დაეთმო მონუმენტალიზმის კომპლექსის შედეგები. 42

ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როგორიც იყო დასავლეთგერმანული კინოს საავტორო

ფორმის ძიება და მისი საწყისი სივრცე და დრო აბსოლუტურად განსხვავებულ მხატვრულ

სისტემაში განავითარებდა თავის გზას, მაგრამ ამ კინოს დაპირისპირებისას ადრეული

მიმდინარეობების ზოგიერთ ნიშანთან, იგი საბოლოოდ მაინც  ქმნიდა სიახლეს და ადამიანის

ბედით დაინტერესების მსგავსებას.

გერმანულ ხასიათში სიზუსტის და კონკრეტულობისადმი მიდრეკილებიდან

გამომდინარე არასოდეს დგებოდა კითხვის ნიშნის ქვეშ, თუ რატომ გამოიყურებოდნენ

ზოგიერთი კინოსურათის გმირები ამდენად არარეალურად, ან რატომ ხდებოდა მათი

ნებისმიერი თვისების მსგავსება და მიახლოება არამიწიერთან? საერთოდ, არამიწიერება

გერმანული კინემატოგრაფის ერთ-ერთი ყველაზე დაძლევადი და უარსაყოფი თავისებურება
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გახდა. რიტუალად იქცა ის, რასაც ჩვეულებრივ, ადამიანები ცხოვრებაში ყურადღებას არც კი

აქცევდნენ, ხოლო ომის შემდგომი თაობების კინოში კი, რეჟისორები ამაზე სხვაგვარად

ფიქრობდნენ. 43

კინოქრონიკამ და მხატვრულმა კინომ ჯერ მეტაფორული სახეები შექმნეს, ხოლო

შემდგომ ეტაპზე, კომერციულ კინოში მოღვაწე კინემატოგრაფისტებმა, ამ სახეთა

სწორხაზოვნების გასამართლებლად, გმირობის ჩამდენ ადამიანებზე გადაიტანეს აქცენტები.

ეროვნულობა ამ კინემატოგრაფის ერთ-ერთი დამახასიათებელი და ამავე დროს, რთულად

გასაგები თემატური მემკვიდრეობა გახლდათ, რომელიც დასავლეთგერმანულმა კინომ

განსხვავებულ ჭრილში დაინახა.

მიუხედავად დასავლეთ გერმანიის კინოს მძიმე მდგომარეობისა, ქვეყნის აღმოსავლეთ

ნაწილის კინოსივრცე ბევრად მეტ იმედს იძლეოდა. მთავარი მიზეზი კი ის იყო, რომ

გერმანიის კინოინდუსტრიას აღმოსავლეთის წარმოება დასავლეთზე ადრე გამოეყო.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მდგომარეობა კარდინალურად შეიცვალა. გერმანიის

ფილმწარმოების სისტემაში უხეშად და ერთპიროვნულად ვერავინ ერეოდა. თავისუფალმა,

არამოძალადე და ცენზურით ნაკლებად კონტროლირებადმა სივრცემ რეორგანიზების

პრეცედენტი დაუშვა. ძველი დიდების „რეგენერაციის პროცესი“ გერმანული ფილმისათვის

ბევრად უფრო მარტივი გახდა. სტუდია ,,უფა“-ს თითქმის სრული ინფრასტრუქტურა

განთავსდა იმ ტერიტორიაზე, სადაც საბჭოთა ჯარები განლაგდნენ. 44

დრო და დრო დასავლურგერმანული კინოს ისტორიული შემოქმედებითი

მახასიათებელიც იჩენდა ხოლმე თავს მიმდინარე კინოპროდუქციაში, რომლის ფორმირებაც,

ძირითადად, ომგამოვლილი პერსონაჟის მოქმედებიდან მომდინარეობდა. კინოგმირთა

ქმედება, ასეთ შემთხვევებში, არ იყო წინასწარ მკაცრად განსაზღვრული, მიუხედავად იმისა,

რომ XX საუკუნის 40-იანი წლების მეორე ნახევარი გერმანული კინოსთვის არ შეიძლებოდა

ყოფილიყო ადვილი რომელიმე ნიშნით. იგივე პერიოდის ფილმები მაინც ქმნიდნენ

გერმანული კინოს იმ მთლიან დეტალურ ერთიანობას, რომელმაც შემდგომში საავტორო

კინემატოგრაფის ზოგიერთ ტენდენციას დაუდო სათავე. ,,ჩავარდნები“ და სისუსტეები,

რომლებიც ბუნებრივი იყო ამ პროცესის განვითარებისათვის, 45 დამახასიათებელი გახდა ამა

თუ იმ ქვეყნის კინოს ტენდენციური ეტაპებისთვის. სოციალურად აქტიური კინემატოგრაფის
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მოკლე პერიოდის შემდეგ, დასავლურგერმანულ კინოინდუსტრიაში გასართობი ხასიათის

ფილმებმა კვლავ იმრავლა. ისევ გაჩნდა პატრიოტული თემა, როგორც განსაკუთრებით

აქტუალური და აუცილებელი. დაიწყო ე.წ. ,,რიმეიქების,“ ძველი ფილმების, უკვე არსებული

სიუჟეტების ახლებურად გადაღება, თუმცა სანახაობრივმა ბიზნესმა დასავლეთგერმანული

კინემატოგრაფი კრიზისამდე მიიყვანა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩნდებოდა ისეთი ფილმებიც,

რომლებიც არა მარტო იმ დროის, არამედ დღევანდელი გადასახედიდანაც უმაღლეს

შეფასებას იმსახურებენ.

მოგვიანებით გამოჩნდა კინოეკრანებზე ამ განწყობის შედეგად შექმნილი იმიჯიც:

ეპოქის სახასიათო გმირი, რომი შნაიდერი, რომელიც მსოფლიოს ,,კინოვარსკვლავად” იქცა.

დასავლეთგერმანულ კინემატოგრაფს ძველი დიდების შენარჩუნება მასზე

განხორციელებული, დიქტატორული მონოპოლიის გამო აღარ შეეძლო. ირგვლივ

გამეფებულმა, უმკაცრესმა ცენზურამ ის შედეგი გამოიღო, რომ კინოს, როგორც ხელოვნების

დარგის განვითარება მეტად შეაფერხა.

განვითარდა ე.წ. “კომერციული ცენზურაც”. სავსებით პრიმიტიული შინაარსის

ფილმების სიჭარბემ კინოს წინსვლა შეაჩერა. მიუხედავად ძველი დიდებისა, 50-იანი წლების

დასაწყისში, დასავლეთ გერმანიამ სტილის განვითარების რეგრესიც გამოავლინა

კინოფორმასთან მიმართებაში.

1955 წლიდან მომრავლდა ფილმები, რომელიც გერმანელი ჯარისკაცების

ომისდროინდელ თავგადასავლებს უყვებოდნენ მაყურებელს. ისტორიკოსი, ომერ ბარტოვი

მიიჩნევდა, რომ 50-იანი წლების ფილმებში გერმანელი ჯარისკაცები ხასიათდებოდნენ,

როგორც კეთილშობილი მსხვერპლნი, შემკული პიროვნული ღირსებებით: სიმამაცით,

თავდადებით, რომელნიც, თითქოსდა, ემსახურებოდნენ მათთვის არასასურველ

პოლიტიკურ რეჟიმს. 46 ამ თემატიკის ცნობილ კინოსერიებში „ 08/15“ (1954–1955) ერთ-ერთი

მთავარი გმირი საკმაოდ მგრძნობიარე პერსონაჟი, ფორტეპიანოს ვირტუოზი, გერმანელი

ჯარისკაცი იყო, რომელიც აღმოსავლეთ ფრონტზე იბრძოდა მისთვის გაუგებარი მიზეზების

გამო. აღნიშნულ კინოსურათებში ყურადღება ოდნავადაც არ გამძაფრებულა გერმანელების

მიერ განხორციელებულ გენოციდზე. სერიების დასკვნით ნაწილი „ლოგიკურად“

ვითარდებოდა: გმირო, უშიშარი ჯარისკაცი გაუნათლებელ, ახალგაზრდა ამერიკელ
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ჯარისკაცებს აკავებდა. მისი კინემატოგრაფიული იმიჯის სრულსაყოფად ამერიკელები

უკიდურესად უარყოფით პერსონაჟებად იყვნენ ნაჩვენები. მათ შორის ერთადერთი, ერთი

შეხედვით უცნაური გამონაკლისი, ებრაელი ჯარისკაცი აღმოჩნდა, რომელიც უზადო

გონებამახვილობით გამოირჩეოდა, თუმცა მას გერმანელისთვის უცხო „კონტრ-თვისება“

ახასიათებდა: არაკეთილსინდისიერება. ამ ტენდენციის გამო, ბევრად უფრო კონტრასტული

სახე დაიბადა – კარგი გერმანელის ფონზე ცუდი ებრაელი. სპეკულაციური იდეა

მეტყველებდა, თუ რა საფრთხე შეიძლება მოეტანათ გადარჩენილ ებრაელებს

გერმანელებისათვის და თუ როგორ ტრაგედიამდე შეიძლებოდა დასულიყო მათი არსებობა

წარსულში გადამტერებული გაბოროტებული, და ,,შიშისმომგვრელად ჭკვიანი ებრაელების“

გამო.

1958 წელს გადაღებული „ექიმი სტალინგრადიდან“ (რეჟ. გეზა ფონ რადვანი), სხვა

ფილმების მსგავსად, უსვამდა ხაზს გერმანელების უპირატესობასა და ღირსებებს. ამ ფილმში

ნაჩვენები ადამიანები საბჭოთა კავშირიდან, ველურებს ჰგავდნენ მაშინ, როცა ნაცისტი

გერმანელები წარმოჩენილნი იყვნენ ჰუმანურ და ინტელექტუალურ ადამიანებად. მისი

სიუჟეტის მიხედვით, გერმანელი ტყვე წითელი არმიის კაპიტანი ქალის მოხიბვლას შეძლებს,

რითაც კიდევ ერთხელ იყო გამახვილებული ყურადღება გერმანელის მომხივლელობასა და

მის შეუდარებელ მამაკაცურობაზე. ასეთი პათოსით „მდიდარი“ ფილმების ნაკლებობა

ნამდვილად არ იგრძნობოდა დასავლეთ გერმანიაში.

ფრანკ ვისბარის ისტორიული ფილმი „ძაღლებო, სამუდამო სიცოცხლე გინდათ?“ (1959)

მისთანანის მსგავსად გერმანელი ჯარისკაცის უპირატესობასა და გმირობას ეხებოდა. მისი

მთავარი მიზანი იყო მაყურებლის თვალში დაეკნინებინა „სხვა ადამიანის“ სახე.

კოიტნერის ,,ეშმაკის გენერალი“ (1955) აგრძელებდა ნაციზმის ფარულ თუ პირდაპირ

პროპაგანდას. ფილმის მთავარი გმირი, ერთი შეხედვით მიამიტი ქალია, რომელიც

მოგვიანებით ანტინაცისტური იდეოლოგიით განმსჭვალულ, ბოროტებით სავსე არსებად

მოგვევლინება. ფილმში საუბარია იმაზე, რომ ადამიანი, რომელიც საბჭოთა კავშირის მხარეს

დგას, ნიშნავს ბოროტების მანქანის გვერდით დგომას.

რამდენიმე წლის განმავლობაში გადაღებულმა პროპაგანდისტულმა ფილმებმა

გამოიწვია ზუსტად ის, რომ დანარჩენი ერების მიერ აღქმული, ოდესღაც სახელგანთქმული
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დასავლეთგერმანული კინემატოგრაფი პატივისცემას აღარ იმსახურებდა და იქცა

პროვინციულ კინოდ მათ თვალში. მიუხედავად დასავლეთ გერმანიის კინოს

კატასტროფასთან მიახლოებული მდგომარეობისა, აღმოსავლეთ ნაწილის კინოსივრცე

იმედებს ბადებდა. მიზეზი ის იყო, რომ გერმანიის ფედერაციის აღმოსავლეთად და

დასავლეთად გაყოფამ ორი განსხვავებული სააზროვნო და სამოქმედო სივრცე შექმნა.

მიუხედავად კომუნისტური ქვეტექსტის სცენარებისა და ფილმებისა, აღმოსავლეთ გერმანიის

ფილმწარმოებაში უხეშად და ერთპიროვნულად თითქმის ვერავინ ერეოდა. თავისუფალმა,

არაძალადობრივმა და ცენზურით ნაკლებად კონტროლირებადმა სივრცემ დიდი იმედი

გააჩინა ყველაფრის სწრაფი რეორგანიზებისა. ძველი დიდების „რეგენერაციის“ განვითარების

მეტი პერსპექტივა ჰქონდა იმ დროისთვის აღმოსავლეთ გერმანიის კინოს. 47

ომის მარცხით დამთავრება, სამწუხაროდ, ყოველთვის დეპრესიის დასაწყისს ნიშნავს,

რასაც უამრავი უარყოფითი მოვლენა მოჰყვა: ეკონომიკური, მორალური, ფიზიკური

პრობლემები, სოციო-პოლიტიკური წნეხი, კომპლექსები საზოგადოების ცნობიერებაში. ამ

პერიოდში ადამიანთა ფასეულობებში ცვლილებები იწყება, საზოგადოების აზროვნება

წინასწარ განუსაზღვრელ ტრანსფორმაციას განიცდის. ამ დროს, ხელოვნების ვერც ერთი

დარგი და ვერც კინოხელოვნება, ბუნებრივია, „დადგენილი კურსით“ ვერ ივლის. მანაც ფეხი

უნდა აუწყოს ამ აზროვნების სისტემის ცვლილებას... კინოს განვითარება ვერ მოხდება, თუ ის

მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პროცესზე იქნება ორიენტირებული. ისტორიის კვლევაში ამგვარი

შეფასებები ხშირად იჩენდა თავს – განსაკუთრებით ყოფილ საბჭოურ კვლევებში. 48

რეჟისორის, სცენარისტის და პროდიუსერის, კურტ ჰოფმანის ფილმი „ჩვენ

ვუნდერკინდები ვართ“ (1958) გამოირჩეოდა განსაკუთრებული კრიტიკით ფაშიზმისადმი და

იმ საშიშროებაზე ფიქრით, რასაც პოსტადენაუერის გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკის

მაგალითზე ხედავდნენ საზოგადოებაში. ფილმი ჟანრობრივად მრავალსპექტრიანია და

ერთმანეთს წარმატებით უთავსებს ირონიას, დრამატიზმს, მიუზიკ–ჰოლის ჟღერადობასა და

ლირიკას.

დასავლეთ გერმანიის კინო არ ერიდებოდა ნატურალიზმის გარკვეულ ნიშნებსაც. ეს

მხატვრული ნიშანი სამსახიობო ხელოვნებაშიც აითვისა დასავლეთგერმანულმა კინომ და

შემდეგ საავტორო ფილმებში დაამკვიდრა. სწორედ აქ განმეორდა 40-იანი წლების მეორე
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ნახევრის მხატვრული ტენდენცია, პიროვნული საწყისის ნიშნების გამთლიანება, მათი ერთი

გმირის ხასიათის თავისებურებებში და შემდეგ, ეს მახასიათებელი მთელ გვიანდელ

პერიოდს ტენდენციად გაჰყვა, როგორც გერმანული კინოს ერთი ნაწილის თავისებურება.

ჰოფმანის რეჟისორის მამა ცნობილი კინოოპერატორი იყო და ამდენად, შეიძლება

ითქვას, რომ ჰოფმანმა ბავშვობა სტუდია „უფაში“ გაატარა, ხოლო მუშაობა კინოში

ასისტენტობით დაიწყო. მისი მოღვაწეობის დასაწყისი დაემთხვა ხელისუფლებაში

ჰიტლერის მოსვლას და მან მოახერხა კონკრეტულად ფაშიზმის თემისაგან თავის არიდებას.

ფილმის „ჩვენ ვუნდერკინდები ვართ“ საეკრანო ბედი წარმატებული აღმოჩნდა – მან

სულ ორი-სამი წლის მანძილზე, წარმატებით მოიარა ევროპის და ამერიკის ეკრანები,

წარმატება ჰქონდა მას საბჭოთა კავშირშიც. იგი ზუსტად პასუხობდა საბჭოურ

მოთხოვნილებას, კინოეკრანზე ასახულიყო იმდროინდელი (სულ ცოტა ხნის წინ ომში

დამარცხებული) გერმანიის სინამდვილე და იდეოლოგიური ორიენტაცია. გარკვეული

გამოცდილების წყალობით, კურტ ჰოფმანი მზად იყო სერიოზული კინონაწარმოების

შესაქმნელად. მას უკვე გადაღებული ჰქონდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას,

საეტაპო ფილმიც და ყველა მათგანი დადებითად აღინიშნა როგორც მაყურებელთა, ისე

კინოკრიტიკის მხრიდან. ზოგი მათგანი რთული ნამუშევარი იყო, ზოგი კი ლაღი და

მსუბუქი ინტონაციებით გამოირჩეოდა. ამგვარი სახესხვაობებით გატაცება გერმანული

სინამდვილის თემასთან მაყურებლის გაუცხოებითაც იყო გამოწვეული და იმითაც, რომ

დასავლეთ გერმანიაში, ინერციით და ახალი ილუზიის თაყვანისცემით არსებობდა ლაღი

განწყობისადმი ნოსტალგია. ამგვარი სიუჟეტური კლიშეები ეკრანს ვერ მატებდა მხატვრულ

სისავსეს, მაგრამ მათი არსებობა აუცილებელი იყო როგორც ომის შემდგომ პერიოდში, ასევე

გერმანიის ორად გაყოფის შემდეგაც.

ილუზორული სამყარო ყოველთვის განაგრძობდა ადამიანებისთვის არარსებული

რეალობის შეთავაზებას, მაგრამ გარდა ამისა, იბადებოდა კიდევ ერთი განცდა: ახალგაზრდა

ჰოფმანის პერსონაჟები ზედაპირული ხასიათს ავლენდნენ და არა ღრმა ფსიქოლოგიზმს, რაც

თვითგადარჩენის, საკუთარ თავთან შერიგების და პრობლემებისაგან განდგომის საშუალებას

აძლევდა შედარებით უპრეტენზიო მაყურებლის დიდ მასას. ამ მოვლენას ,,ადრეული ომის

შემდგომი ქვეყნის თვითილუზია“ უწოდეს. 49
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ჰოფმანის სხვა კინოსურათები: ,,მფრინავი საკლასო ოთახი“ (1954), ,,სამნი თოვლში“

(1955) და ,,ზალცბურგული ისტორიები“ (1957) რთული სახეობრივი კინემატოგრაფიული

აზროვნების ადრეულ სტადიაზეა შექმნილი – მაშინ, როდესაც ცვლილებები

დასავლეთგერმანულ კინოში, მხოლოდ მის ერთ ნაწილში მწიფდებოდა. ჰოფმანის

დამოკიდებულება ე. წ. ,,გასართობი ჟანრების ელემენტების“ მიმართ, აერთიანებდა

ტრადიციული გერმანული კინოს გამოცდილებას და იმ პერიოდის თანამედროვე

კომერციული კინოსტრუქტურის ინტერესებს.

ერთი მხრივ, ეს ტენდენცია იმეორებდა ,,მთისათვის გადაღებული ფილმების“ და მეორე

განმარტებით ,,მთაში გადაღებული ფილმების“ უდარდელ, ტრადიციულ ზედაპირულ

განწყობას, თუმცა მეორე მხრივ, მაინც იგრძნობოდა ჰოფმანის ახალგაზრდული გატაცება

პერსონაჟების მხატვრული განსაზღვრებებით, მისი დამოკიდებულება დრამატურგიული

წყობის მიმართ, სადაც ,,ერთხელ, ერთ სახლში“, ან ,,ერთ ქალაქში, ერთ ქვეყანაში“ – ამგვარი

პირობითი თხრობის ხერხია აპრობირებული. ამ ფილმების მხატვრული გადაწყვეტის

ნიშნები გამოსახულების მინიმალისტურ კომპოზიციას იმეორებდა და ამავე დროს, ნათელი

ინტერიერებით და მშვიდი პეიზაჟებითაც იყო გამორჩეული.

ჰოფმანის ადრეულ შემოქმედებაში ზღაპრის ჟღერადობა არასდროს არაა მიმართული

რომელიმე მოვლენის ბოლომდე გასაანალიზებლად – ამიტომ მიუხედავად მისი

ანტიმილიტარისტული მსოფლმხედველობისა, ამ ადრეულ ფილმებში იგრძნობა ძლიერებისა

და ძალაუფლებისადმი ორგვარი პოზიცია: ჰოფმანის მშვიდობისმოყვარე პერსონაჟები

ზუსტად იმეორებენ საზოგადოების განწყობას ომის შემდგომ პერიოდში: განდგომას,

დროებით დაბნეულობას, ორჭოფულ ურთიერთობას და სხვა სახასიათო ნიუანსებს.

მისი სახელი იზოლაციაში მყოფ საბჭოთა სივრცეშიც იყო ცნობილი, განსაკუთრებით კი

ერთ-ერთი ფილმის „ფეიერვერკი“ (1954) ეკრანებზე გასვლის შემდეგ (მთავარ როლში რომი

შნაიდერი). ამგვარად, როცა ჰოფმანი ფილმის „ჩვენ ვუნდერკინდები ვართ“ ავტორი გახდა,

ნათლად გამოჩნდა მისი ექსცენტრიკულ-სატირული და, იმავდროულად, თბილი ლირიზმით

აღსავსე ნიჭი, შემოქმედებითი აზროვნების უნარი, რომ ერთიანობაში წარმოეჩინა გასართობი

და შემეცნებითი პლასტი. ფილმს საფუძვლად დაედო ჰუგო ჰარტუნგის რომანი „სასწაულის

შვილები“, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. 50
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ფაშიზმის დროიმდელ და ომის შემდგომ გერმანიაში ორი მეგობრის და თანაკლასელის:

ჰანს ბიოკელის და ბრუნო ტიშის გზები მუდმივად სხვადასხვა მიმართულებით მიდის.

სკოლაში სწავლის დროს ბავშური ცელქობა ცუდად მთავრდება ჰანსისთვის, ხოლო ბრუნო

თავს დააღწევს დასჯას. ათი წლის შემდეგ ბრუნო ახალგაზრდა, მაგრამ წარმატებული

ბროკერია, ხოლო ჰანსმა მხოლოდ გაზეთების გამყიდველად მოახერხა მუშაობის დაწყება.

1933 წელს ბრუნო ფაშისტების უნიფორმით იწონებს თავს, ჰანსი კი მისი წყალობით

უმუშევარი რჩება. ომის შემდეგ, ცხოვრება კვლავ შეახვედრებს ყოფილ თანაკლასელებს

ერთმანეთს. ჰანსი ახლა გაზეთის რედაქტორია, ბრუნოც მაღალ თანამდებობაზეა, მაგრამ

გაზეთში მასზე უარყოფითი სტატიის გამო, რედაქციაში მისულს ჰანსი ხვდება, როგორც

მთავარი რედაქტორი. ჰანსი მტკიცედ იცავს გაზეთის პოზიციას.

რეჟისორმა რთული მისია დაისახა მიზნად – გერმანიის ნახევარსაუკუნოვანი

ისტორიის ასახვა, რომელიც საკმაოდ ვრცელი ისტორიული მონაკვეთის მანძილზე, აღსავსეა

ტრაგიკული მოვლენებით არა მხოლოდ ცალკეული პიროვნებების, არამედ ერის და ქვეყნის

ცხოვრებაში. როგორც გამოქვეყნებული მასალები ადასტურებენ, ჰოფმანმა მიმართა

პოლიტიკური კაბარეს ტრადიციებს, რამაც მხილებისა და სანახაობის ძალა მიანიჭა ფილმს.

თუმცა კი არ დაუახლოვდა კონცეპტუალურად სახეცვლილი გერმანული კინოს ნიშნებს.

ჰოფმანის მიერ ზუსტად მიგნებულმა მჟღერმა სახვითმა ხერხებმა განამტკიცა ფილმის

იდეურ-ესთეტიკური კონცეფცია, რომელიც ფაშიზმის კრიტიკით ხასიათდებოდა. 51 ფილმი

ბუნებრივია, შეუმჩნეველი არ დარჩა და მოსკოვის პირველ საერთაშორისო კინოფესტივალზე

ოქროს მედლით დაჯილდოვდა.

კურტ ჰოფმანის სხვა ნამუშევრებში მოცემულია სანახაობისა და სამაყურებლო

ინტერესის ზღვარზე შექმნილი ტენდენციები, მაგალითად, კინოსურათში „ბატონ მისისიპის

ქორწინება“ (1961), სადაც იგი კვლავ შეეცადა პოლიტიკური სატირის შექმნას, თუმცა

უშედეგოდ. ასევე საყურადღებოა მის მიერ შპესარტის ციხე-სიმაგრეზე გადაღებული

ტრილოგია: „დუქანი შპესარტში“ (1958), „შპესარტის ციხე-სიმაგრის მოჩვენებანი“ (1960) და

„საუკეთესო დრონი შპესარტში“ (1967).

კრიტიკოსები სხვადასხვანაირად აფასებდნენ ამ ტრილოგიას, თუმცა ეჭვსგარეშეა ერთი

რამ: მათ ყოველთვის ახასიათებდა სარკაზმი, ხასიათების ძერწვის იშვიათი უნარი და ყოველ
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ეპიზოდში დრამატული სიტუაციის შექმნის ოსტატობა. კურტ ჰოფმანის უკანასკნელი

მხატვრული ფილმი იყო „კაპიტანი“ (1971), რომლის სიუჟეტი მოგვითხრობს ხმელთაშუა

ზღვაში მხიარული მოგზაურობის შესახებ და აქაც იჩინა თავი მისმა ჩვეულმა ოსტატობამ. 52

კურტ ჰოფმანის შემოქმედების როლი დასავლეთგერმანული კინოს ისტორიაში ძალზე

მნიშვნელოვანია. რამდენად მრავალსახოვანია კინემატოგრაფიული თემატიკისადმი ასეთი

მიდგომა? დასავლეთ გერმანია და მასთან დაკავშირებული მოტივები ნებისმიერ

რეზონანსულ და მომგებიან პროექტშიც კი, აუცილებლად ითვლებოდა თემად, რომელიც

უნდა გაშლილიყო. დეპრესიული კომპლექსის გაცნობიერება ყველა ქვეყანაში იწყება, მაგრამ

დასავლეთგერმანულ კინოში მან მაგნეტიზმის სისტემით მიიზიდა სახვითი და აზრობრივი

ფაქტორები, ხოლო ომის შემდგომ თაობაში, ამან გმირის სახის მიზანმიმართულ

დემორალიზაციას შეუწყო ხელი.

კურტ ჰოფმანის, როგორც კინორეჟისორის, სცენარისტის და პროდიუსერის

შემოქმედებითი პერსონა სწორედ ომის შემდგომი გერმანული კინოს სულიერი

ანტიკრიზისული მოძრაობის ძირითად ტენდენციებს ასახავს. შეიძლება ეს პროცესი ჯერ

კიდევ არ გამოიხატებოდა აქტიური და პასიური ქცევის, აქტიური და პასიური გმირის,

აქტიური და პასიური გარემოს ერთ მთლიან, მონოლითურ გააზრებაში, სამაგიეროდ მან

სრულად მოიცვა განწყობის თეორიის ის შედეგები, რომლებიც საბოლოოდ პრაქტიკულად

განვითარდა თაობათა ცვლის ფონზე. 53

ფაშიზმის მიმართ შეუწყნარებლობა და საშიშროებათა პერსპექტივა, პოსტადენაუერის

გერმანიის კინოსინამდვილის ერთ-ერთ თემატურ მოტივად უნდა გარდაქმნილიყო. ამ

პროცესს, კინემატოგრაფისტები სწორედ გფრ–ის კომერციული კინოს მაგალითზე

ხედავდნენ. რამდენადაც რთულია მიუზიკლის, დრამისა და ირონიზირების თემატური

ტენდენციები, რამდენადაც ბუნებრივია გერმანულ თვითაზროვნებაში ლირიკის გამოყენება

მაშინ, როდესაც თემის დრამატული გადაწყვეტა რთულ სპექტრს თხოულობს, იმდენად

უცხოა კურტ ჰოფმანისათვის გერმანული აზროვნების გამარტივების პრინციპი.

ჰოფმანის თაობა კინემატოგრაფიულ მოღვაწეობას ურთულეს პერიოდში,

ხელისუფლებაში ფაშიზმის მოსვლის დროს იწყებდა. ამ თაობის მაყურებელს

დამარცხებული გერმანიის ნამდვილი ყოფითი სურათი აინტერესებდა და არა მისი
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ილუზორული, ზედმეტად ნეგატიური ასლი. უნდა აღინიშნოს, რომ დრამისადმი და

თხრობის სტრუქტურისადმი ტრადიციული, გამძაფრებული დამოკიდებულების გამო,

ჰოფმანის პირდაპირი პოზიციონიზმი ფართო და სხვადასხვა სოციალურ ფენას

მიკუთვნებულ მაყურებელშიც ჰპოვებდა პოზიტიურ გამოხმაურებას. ეს ანტიდეპრესიული

ფონის ერთ-ერთ მაგალითს წარმოადგენდა. 54

ყოფილი საბჭოთა ქვეყნის ეკრანებზე ხშირად უჩვენებდნენ კურტ ჰოფმანის

,,ფეიერვერკს”. გასართობი კონცეფციის შემუშავება ისე, რომ გერმანული ხასიათის ნიშნები

არ დაკარგულიყო, სწორედ ჰოფმანის ფილმებში ჩანდა, სადაც ურთულესი მიზნის მიღწევა

თემატურ ეკლექტიზმში ჰპოვებდა გამოხატულებას. მათი გმირები, გერმანული ისტორიის

რეალიების საფუძველზე, ტრაგიზმისა და საშინელი დრამების შედეგთა ფსიქო-სოციალურ

სახედ უნდა ქცეულიყვნენ.

ჩანს, რომ ჰოფმანი სტრუქტურულად და დრამატურგიულად გამთლიანებული

სანახაობრივი კონცეფციით აღნიშნული კინოს წარმომადგენელია, რომლის კინემატოგრაფი

გერმანული კინოსათვის სანახაობისადმი და თხრობისადმი მაღალმხატვრული მოთხოვნების

მაგალითია. როგორც კი კინოს სპეციფიკის გათვალისწინებით დაიწყო ჰოფმანმა თავისი

გამორჩეული ნაწარმოებების გადაღება, ნათელი გახდა, რომ ის კვლავ პოლიტიკური კაბარეს

ტიპის წარმოდგენების ტრადიციას მისდევდა. ეს მეთოდი უკვე უნიკალური იყო თავისი

საშუალებებით, მკვეთრ და სავსე სანახაობრივ ფონზე განავითაროს პოლიტიზაციის შედეგად

არსებული სინამდვილის ამსახველი სურათი. 55

ფინანსური პრობლემები და თანამედროვე ეპოქა, რომელსაც ჰოფმანი ტრილოგიაში

იყენებდა, მეტაფორულად მიანიშნებდა მილიტარიზმის დაბრუნების ნიშნებზე

საზოგადოების ცნობიერებაში, ხოლო ,,კაპიტანში”, სადაც ჩვეული მანერა, სატირისა და

გმირის რეალური თვისებების გამძაფრება გამოიყენა, კიდევ ერთხელ მიუახლოვდა

გერმანული კინოში არსებულ სტილურ მრავალფეროვნებას. 56

XX საუკუნის 50-60-იან წლებში ანტიფაშისტური და ანტიიდეოლოგიური თემატიკა

გამოიკვეთა ვოლფგანგ შტაუდტეს ფილმებში: ,,ბაზრობა” (1960) და ,,მამაკაცური კომპანია”

(1964). ახალი ადამიანის სისუსტეებზე მსჯელობა დასავლეთგერმანული კინოს

ტენდენციური თავისებურება გახდა.
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ომის ისტორიულ-ფსიქოლოგიური კავშირი საზოგადოებისა და ინდივიდის

თავისებურებებთან კინოენის სრული ცვლილების საფეხურს ქმნიდა:

1. ,,ახალი ეკონომიკური სასწაული“, თავის მხრივ, გერმანელ კინემატოგრაფისტთა

ინტერესებს პასუხობდა და კომერციული მოგების მიზნით, გერმანული მცირებიუჯეტიანი

ფილმები ფინანსდებოდა.

2. დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის ისტორიული გამოცდილების თემატური გადაფასება.

სამშობლოში დაბრუნებულ ემიგრანტებს, რომელთაც სხვაგვარად ,,რემიგრანტებს”

უწოდებდნენ, არც თუ დიდი პოზიტივით ხვდებოდნენ. ომის მნიშვნელობისა და სხვა

რეალიების გადაფასების შემდეგ ემიგრანტების დაბრუნებამ, კომერციულ გერმანულ კინოს

მწვავე შემთხვევების ხასიათიც შესძინა. მაგალითად, სამშობლოში დაბრუნებულ მარლენ

დიტრიხს, თავის ქვეყანაში რამდენმეჯერ დაუფარავი აგრესიითა და სიძულვლით შეხვდნენ.

ითვლებოდა, რომ კინემატოგრაფისტთა ნაწილმა არ გაიზიარა ის ტანჯვა-ვაება, რაც მათ

ხალხს ხვდა წილად.

ფრიც კორტნერი, რომელიც 1945 წელს ერთ-ერთი პირველთაგანი დაბრუნდა

სამშობლოში, რეჟისორ იოზეფ ფონ ბაკის ფილმში ,,ძახილი“ (1949) მთავარ როლს

ასრულებდა, მაგრამ ამ ნამუშევარმა მოგება ვერ მოიტანა მიუხედავად იმისა, რომ ფილმი

ქვეყანაში დაბრუნებული ადამიანის განცდებზე მოუთხრობდა მაყურებელს. ამ ნამუშევრის

ჩავარდნის შემდეგ, ომის შედეგების გადაფასების პარალელურად, მოიმატა გასართობი

ხასიათის კინოპროექტებმა. იოზეფ ფონ ბაკი მუსიკალურ და გასართობ სიუჟეტებს

მაყურებლისთვის ნაცნობი მარტივი ნოველებიდან იღებდა ძველი გერმანული კინოსთვის

დამახასიათებელი კონკიასა და ხელმოცარული იღბლიანი ჯენტლმენების შესახებ.

კომერცია და სალაროს ინტერესები ვერ თავსდებოდა ომის შემდგომი პერიოდის

გერმანული კინოს მიერ დრო და დრო შეთავაზებულ მძიმე თემებთან. იგივე ბედი ეწია პეტერ

ლორეს მიერ გადაღებულ ,,დაკარგულს“ (1951) – ერთადერ ფილმს, რომელიც პეტერ ლორემ,

როგორც რეჟისორმა გადაიღო. ბერტოლტ ბრეხტიც კი მოუწოდებდა პეტერ ლორეს,

დარჩენილიყო ორად გაყოფილი გერმანიის აღმოსავლეთ მხარეს, თუმცა ლორემ დასავლეთი

აირჩია. ,,დაკარგულში“ მან სწორედ ის განწყობა ასახა, რომელიც დეპრესიულ სამშობლოსთან

შეხვედრის ნიადაგზე დაიბადა. 57
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მხოლოდ რამდენიმე ემიგრანტმა შეძლო შედარებით მეტი მიეღო სამშობლოსაგან.

ისინი დასავლეთ გერმანიის ცნობილ პროდიუსერთან, არტურ ბრაუნერთან გაერთიანდნენ.

რობერტ სიოდმაკმა გააგრძელა კინომოღვაწეობა და გადაიღო ფილმი ,,ვირთხები“ (1955),

სადაც მსოფლიო კინოსამყაროში, მომავალში ცნობილმა ორმა “კინოვარსკვლავმა” – მარია

შელმა და კურდ იურგენსმა, მათთვის ნაკლებად დამახასიათებელი, მრავალწახნაგოვანი

სახეები შექმნეს. ასევე რობერტ სიოდმაკმა შეძლო გერმანული საზოგადოებისთვის

წარედგინა ახალი გმირი – მომგებიანი და საინტერესო მსახიობი მარიო ადორფი ფილმით

,,ღამე, როდესაც მოვიდა სატანა“ (1957). 58

გერმანულმა კომერციულმა კინომ განსაკუთრებული ინტერესები მიმართა

საპროდიუსერო საქმიანობისადმი, რაც არ წარმოადგენდა ადვილ მისიას. კინოწარმოება,

როგორც ცნობილია ,,რიმეიქების” და ეკრანიზაციის ხარჯზეც ზრდიდა საკუთარ

პროდუქტიულობას და გფრ–ის კინო ამ მხრივ გამონაკლისს არ წარმოადგენდა. ეკრანზე

გაჩნდა ცნობილი სიუჟეტებისა თუ ეკრანიზაციების მთელი რიგი. თომას მანის საკმაოდ

რთული პროზის ეკრანზე გადატანა განახორციელეს იმდროინდელმა წამყვანმა

დასავლეთგერმანელმა პროდიუსერებმა, რომლებსაც სიახლეების შეტანა სურდათ თავიანთი

ქვეყნის კინოწარმოებაში.

პროდიუსერმა ვოლფგანგ რაინჰარდტმა და რეჟისორმა ვოლფგანგ ლიბენაინერმა

გადაიღეს ფილმი ,,ტრაპების ოჯახი“ (1956), ხოლო შემდეგ ასეთივე ენთუზიაზმით შეუდგნენ

მისი გაგრძელების გადაღებებს. მსოფლიო კინოწარმოებაში არსებულ ამ პრაქტიკას თითქოს

მასშტაბური სივრცე უნდა შეექმნა დასავლეთგერმანულ კინემატოგრაფში, მაგრამ ეს მეტად

რთული პროცესი გამოდგა, ვინაიდან ასეთი ფილმების უმრავლესობას ნაკლებად

ახასიათებდა დრამატურგიული სიღრმე, დამოუკიდებლად იმისაგან, ცნობილი მწერლის

ნაწარმოების ეკრანიზაციები იყვნენ ისინი თუ არა.

რაიჰარდტ–ლიბენაირერის პროექტი გერმანელი მაყურებლისთვის კარგად მისაღები

მხატვრული ნოველის მაგალითი აღმოჩნდა, რომელსაც მრავალი ინტიმური და თბილი

განწყობის გამოწვევა შეეძლო. ფილმს დიდი აღიარება და მოგება ხვდა წილად, თუმცა

პირველი ვერსიის წარმატება სრულად გადაფარა ფილმის ამერიკულმა ,,რიმეიქმა” ,,მუსიკის

ჰანგი“ (1965, რეჟ. რობერტ უაიზი).
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ბერლინის და მიუნხენის კინოწარმოებითი სისტემები ბევრს მუშაობდა იმაზე, რომ

ზოგადი სიჭრელე მაინც შეეტანათ ომის შემდგომი კომერციული კინოს ჟანრობრივ “სტატუს–

ქვოში”, მაგრამ ასე არ მოხდა. ქვეყნიდან დრო და დრო შემდეგი თაობის ცნობილი

მსახიობებიც მიემგზავრებოდნენ. რომი შნაიდერის მაგალითზე, ეს ტენდენცია ბევრად უფრო

ნათლად აისახა, ვინაიდან მსახიობი ახალგაზრდა ასაკში, ჯერ კიდევ 1958 წელს გადავიდა

საფრანგეთში სამუშაოდ და იქ დიდ წარმატებებს მიაღწია. 59

კოიტნერს და შტაუდტეს გერმანელი მაყურებელი ჰუმანისტებსა და ანტიფაშისტებს

უწოდებდა, მაგრამ ნელ-ნელა, კინოს წარმოების განვითარებისთვის აუცილებელ გარემოში,

ეს კინორეჟისორებიც, ბუნებრივია, ბევრს უთმობდნენ კინოგაქირავების ხელმძღვანელებს,

მათ მოთხოვნებს. კოიტნერმა პროდიუსერ არტურ ბრაუნერს ყველაზე მასშტაბური

რეზონანსი და წარმატება მოუტანა. მან ჰაინც რიუმანის მხატვრული სტილის ზეგავლენით

1956 წელს გადაიღო კინოსურათი ,,კაპიტანი კიოპენიკიდან“, სადაც ხალას და რომანტიულ

მოტივებთან ერთად, დასცინა მსოფლიოში გამალებული შეიარაღების ტენდენციას.

გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში სამუშაოდ დაფუძნებული ვოლფგანგ

შტაუდტე არ მიემხრო იმ პერიოდში ახლად დაწყებულ ალტერნატიულ მოძრაობას, ვინაიდან

მის მიერ 1959 წელს გადაღებული ,,ვარდები პროკურორისთვის“ მწვავე ჟღერადობისა იყო,

მაგრამ მაინც იცავდა სანახაობრივი შტამპების მოთხოვნებს სახის აგებისა და გააზრების

პრინციპებში. ამას გარდა, მისი სხვა ფილმები, კომერციული კინოს მოთხოვნებისაგან

დაძაბული, მწვავე სიუჟეტური სვლებისა და ცნობილი ნაწარმოებების ეკრანიზირების

ვერსიების შესახებ, ვერ აკმაყოფილებდნენ სტანდარტულ კლიშეებს.

შტაუდტეს წარმოებით ,,ბადეში“ მოხვედრილ ფილმებთან ერთად, 50-იანი წლების

კინოში ის კინოსურათებიც გაჩნდა, რომელნიც, პირდაპირი პრიმიტივიზმის გამო, პრესის

ჟურნალისტური თავდასხმის ობიექტებად იქცნენ. 50-იანი წლების მიწურულისათვის,

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კინოპროდუქცია ჩიხში შესული ერთფეროვნებით

ხასიათდებოდა, მაგრამ მასში ჩნდებოდნენ სახელები და გვარები, რომლებიც ორი სხვადასხვა

პერიოდიდან იცოდა მაყურებელმა მთელ მსოფლიოში. ამ პროცესის ორსახოვნება ძალზე

ადვილი ასახსნელია: ომი და ომით გამოწვეული სირთულეები ნებისმიერ ქვეყანაში ქმნის

მსგავს პრეცედენტებს.
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სანახაობაზე ორიენტირებული დასავლეთგერმანული კინო ვერ ახერხებდა ჩანაფიქრის

სრულად განხორციელებას ვერც მთლიანობაში, ვერც ერთპიროვნული მაგალითებითა და

მისწრაფებებით. რაც უფრო გართულდა სალაროსათვის და მაყურებლისთვის მომგებიანი

ვრცელი პროდუქციის წარმოება, მით უფრო იზრდებოდა სურვილი, სოციალური

სინამდვილის ყველა სფეროს წარმომადგენელი გამოჩენილიყო ეკრანზე, იმ პერიოდის

თანამედროვე მაყურებლისთვის ნაცნობი სახე ან ფსევდორეალობა ასახულიყო ფილმებში.

ბერნჰარდტ ვიკიმ მასშტაბური კონტრაქტი გააფორმა გამოჩენილ ამერიკელ

პროდიუსერთან – დერილ ზანუკთან, ხოლო გეორგ ტრესლერმა სწორედ 50-იან წლებში

მოიპოვა პოპულარობა საჭირბოროტო პრობლემატიკისადმი მიძღვნილი ფილმებით.

შემოქმედებითი გზის დასაწყისში ასევე ინტერესი გამოიწვია როლფ ტილემ, რომელმაც 1958

წელს ,,ქალწული როზმარი“ გადაიღო. კურტიზანი ქალის ეს დრამატული თავგადასავალი,

რომელმაც ჯერ სახელი გაითქვა, ხოლო შემდეგ დაიღუპა, საგამოძიებო ქრონიკაზე იყო

აგებული.

საგამოძიებო ინტრიგა და კორუფციის ჩვეული წრე მაყურებელს აინტერესებდა, თან

მეტაფორული პარალელების ძიების საშუალებას აძლევდა. ამ ძირითად ფონზე ფართო

მაყურებელს მოსწონდა ისეთი ფილმები, სადაც ადამიანები დასავლეთსა და აღმოსავლეთ

გერმანიას შორის სახსრისა და სამუშაოს ძიებაში ატარებდნენ ძირითად დროს. 60

მელოდრამატული და რომანტიკული ტრივიალობის მოყვარულ მაყურებელს ჯერ

კიდევ შეეძლო ე. წ. ,,კინოკიჩის“ ელემენტების ნახვა ეკრანზე: ედუარდ ფონ ბორსოდის

,,ლიანი, გოგონა პირველყოფილი ტყიდან“ (1956), ფრიც ბიოტგერის ,,ბადეში გახვეული

სხეული” (1960) და ედგარ უოლესის რომანების ეკრანიზაციებში მონაწილე ახალგაზრდა

კლაუს კინსკი – დასავლეთგერმანული კინოს სამსახიობო პლეადის ერთ–ერთი თვალსაჩინო

წარმომადგენელი, რომელიც სხვადასხვა ტენდენციების მონაწილე გახდა. ფრიც ლანგიც კი,

რომელიც ომის შემდგომ გერმანულ კინოში წარმოების ერთ-ერთი მომგებიანი ფიგურა უნდა

გამხდარიყო როგორც მხატვრულ, ასევე შედეგობრივ პროცესში, ძირითადად წარსულის

“რიმეიქებს” იღებდა – ,,ეშნაპური ვეფხვი“ (1959) და ,,ინდური აკლდამა“ (1959).

ძალიან მოკლე პერიოდის შემდეგ, როდესაც დასავლეთ გერმანიის კინოში სოციალური

თემაც ფიგურირებდა, 50-იან წლებში გასართობი ჟანრის ძირითადი ნიშნები დაბრუნდა,
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თუმცა ყოველ ამ ნამუშევარს მაინც ახასიათებდა ფარული პატრიოტული ჟღერადობა.

მხატვრული ტენდენციებისა და გავლენების საკუთარ თავზე ასახვა კომერციულმა კინომ ვერ

შეძლო, ამიტომაც იძულებული გახდა ძირითადი აქცენტი სათავგადასავლო, ან

მელოდრამატულ ფილმებზე გადაეტანა. ამ პერიოდში წარმოებითი კომერციული კინოსა და

გაქირავებაში მონაწილე ფილმების დიდი ნაწილი საოპერეტო კომედიები და ექიმთა

კეთილშობილ მისიაზე, ან სასიყვარულო სამკუთხედებზე შექმნილ ქვეთემებს

განავითარებდნენ.

ახალგადატანილი ომის გამო დასავლეთგერმანული კინო მაინც რჩებოდა შედარებით

დახურულ ზონად ერთობლივი პროექტებისათვის, რაც კომერციული კინოს წარმოებისთვის

მეტად წამგებიანი აღმოჩნდა. კინოანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ 1946-დან 1956 წლის

ჩათვლით, მაყურებელმა ისევ დაიწყო კინოთეატრებში ინტენსიური სიარული – ეს მისი

განტვირთვის და, ამასთანავე, რეალურ ილუზორულობასთან მიახლოების ერთადერთ

საშუალებად რჩებოდა. ამ მოვლენას, ცნობილს სახელწოდებით ,,კინოსასწაული“,

დაახლოებით ორი ათასი კინოთეატრი და სამასი მილიონი მაყურებელი ქმნიდა. 61

50–იანი წლების ბოლოსაკენ დასავლეთგერმანული კინოთეატრების მაყურებლის

რიცხვმა შესამჩნევად იკლო და ეს პროცესი განაპირობა სანახაობრივი ელემენტების

დეფიციტმა. ამ მდგომარეობის მიზეზად რამდენჯერმე წარმოება დასახელდა. ისიც, რომ

მცირებიუჯეტიანი კინოინდუსტრია ვერ ვითარდებოდა და ისიც, რომ სამაყურებლო

მოთხოვნა სანახაობასთან დაკავშირებით იზრდებოდა. დეტექტივი, ოპერეტა, ეროტიკა და

სხვა ჟანრობრივი ელემენტები ცალკეულ ფილმებში და არა ერთ მთლიან სტრუქტურაში

იკავებდნენ ადგილს.

ახლო მომავალში ამ პროცესში ერთ-ერთ ფიგურად გამოიკვეთა ალექსანდერ კლუგეც,

რომელმაც ისეთი ფილმები გადაიღო, რომ აზრობრივად და მხატვრულად იმეორებდნენ და

განავითარებდნენ გამოსახულებისთვის დამახასიათებელ ასკეტიზმს – იმას, რაც გერმანულმა

კინომ შეიძლება ითქვას, მემკვიდრეობით მიიღო ზოგადი სახელოვნებო აზროვნების

სტილიდან.

ალექსანდერ კლუგე ინიციატორი გახდა ქვეყნის ისტორიაში პირველად მიღებული

კანონისა კინოს დახმარებასთან დაკავშირებით. იგი იყო ასევე კინოგანათლების ინსტიტუტის
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ერთ–ერთი დამფუძნებელი პატარა ქალაქ ულმში (1962). შემოქმედებითი ბიოგრაფია მან

დაიწყო, როგორც ლიტერატორმა. კლუგეს მეხსიერებამ ბევრი რამ შემოინახა გერმანიის

ისტორიიდან. კრიტიკულ აზრს იგი მოქალაქეობრივ მოვალეობად თვლიდა. ასე გაჩნდა წიგნი

,,ბრძოლის აღწერა” (1964). ფაშიზმის პრობლემას, უფრო სწორად, მის შედეგებს მიმართა

კლუგემ პირველ ფილმში ,,წარსულთან დამშვიდობება”. მის გმირს, ანიტა გ.-ს კლუგე შეხვდა

ფრანკფურტის ციხეში, პრონგესჰაიმში იურისტად ყოფნის დროს, სადაც მას

ასამართლებდნენ წვრილმანი ქურდობისთვის.

საპროგრამო სტატიაში ,,ფილმის უტოპია”, კლუგე წერდა: ,,აქამდე კინემატოგრაფი

ჩამოჰგავდა ილუზიების შემქმნელ მანქანას. აბსურდია ის, რომ კამერის ანალიტიკური

ფუნქცია მიმართულია რეალობის გაყალბებისკენ, ხოლო მონტაჟი მხოლოდ საშუალებაა

ილუზიური მოქმედების შექმნისთვის, იმ დროს, როდესაც მისთვის ხელმისაწვდომია სულ

სხვა ფაქტორები. ფილმმა უნდა მიბაძოს აზროვნების პროცესს, იმიტომ რომ

კინემატოგრაფიული მოძრაობა ახლოსაა აზროვნების პროცესთან. მას შეუძლია არა მხოლოდ

დააპირისპიროს ხმა და გამოსახულება, არამედ ამ ელემენტებს შორის წარმოქმნას

დაძაბულობა, პროვოცირება გაუკეთოს მაყურებლის აზროვნების პროცესებსაც”. 62

კლუგე მედიცინის მუშაკის ოჯახში დაიბადა და აღიზარდა, ამიტომ მისი სოციალური

მსოფლმხედველობა განპირობებული იყო იმ საზოგადოებრივი დოგმებით, რაც ზოგადი

განათლების მქონე სოციალურ ფენას ახასიათებდა. ომის დასრულებამდე, იგი

ჰალბერშტადტის გიმნაზიაში დადიოდა და ჯერ კიდევ ცამეტი წლის ასაკში გახდა საკუთარი

ქალაქის დაბომბვის მოწმე. 1946 წლიდან სწავლობდა შარლოტენბურგის გიმნაზიაში,

ბერლინში, შემდეგ კი სწავლობდა იურისპრუდენციას, ისტორიას და საეკლესიო მუსიკას

ფრაიბურგში, მარბურგში, მაინის ფრანკფურტში, სადაც ცნობილი გერმანელი ფილოსოფოსის

თეოდორ ადორნოს ლექციებსაც ესწრებოდა.

1956 წელს კლუგემ დისერტაცია დაიცვა უნივერსიტეტების თვითმმართველობის

შესახებ და ჰელმუტ ბეკერთან ერთად გახდა წიგნის ავტორი. ფილმების შექმნის

პარალელურად, იგი სამეცნიერო მოღვაწეობასაც ეწეოდა. ეს მონაცემები მნიშვნელოვანია

იმდენად, რამდენადაც ფილმები, რომლებიც არ განეკუთვნებიან კლუგეს მიერ შექმნილ

მოძრაობას, სწორედ ასეთ ბიოგრაფიულ საყრდენზე, საკმაოდ მძლავრ მსოფლმხედველობაზე
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იყო აგებული. 1958 წელს, კლუგემ, როგორც მოხალისემ, მიიღო მონაწილეობა არტურ

ბრაუნერის სტუდიის მუშაობაში. ასე გახდა იგი ფრიც ლანგის ,,ინდური აკლდამის“

გადაღებების თანამონაწილე. პარალელურად, კლუგე სცენარებს და მოთხრობებს წერდა. მისი

პირველი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ,,ბრუტალობა ქვაში“ 1960 წელს შეიქმნა პეტერ შომონთან

ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ მოგვიანებით ალექსანდერ კლუგე სხვაგვარად

განსაზღვრავდა გერმანული კინოს განვითარების ეტაპებს, ამ დროს ის უბრალოდ

თეორიული მოსაზრებებისა და სანახაობრივი იდეების განვითარების ფაზას ქმნიდა

დასავლეთგერმანულ კინოში. 1963 წელს კლუგე საკუთარ საწარმოო ფირმას აარსებს და 1967

წელს მისი ფილმი ,,დამშვიდობება წარსულთან“ მაყურებლის ინტერესს არ იწვევს. ომმა და

ომის შემდგომმა რეაქციამ შექმნეს კლუგეს სოციალური მემკვიდრეობისათვის

დამახასიათებელი მწვავე ჟღერადობა გერმანულ სანახაობრივ კინოში – ამავე რიგს

განეკუთვნებიან ,,რბოლა“ (1961) და ,,მასწავლებლები გარდაქმნების ხანაში“ (1963).

1964 წელს, კლუგეს კინემატოგრაფი ხასიათდება ერთდროული სწრაფვით

ფსიქოლოგიური პორტრეტების შექმნითა და ამავე დროს, კომერციული სანახაობის მიმართ

სერიოზული დამოკიდებულებით. ამ რიცხვს განეკუთვნება ,,გამოცდის პორტრეტი“ (1964).

უნდა ითქვას, რომ სანამ ახალ მოძრაობას მიმართავდნენ, კლუგე და მისი თაობის

კინორეჟისორები აქტიურად იყენებდნენ მოკლემეტრაჟიან ფორმას კინოში.

,,პოკერის თამაში“ (1966) ჯერ კიდევ აქტიურად აგრძელებდა სოციალურ ჟღერადობას

დასავლურგერმანულ კინოში, რაც, თავის მხრივ, კარნახობდა რეჟისურას, არ უგულვებელჰყო

ფილმის სანახაობრივი მხარე. 1967 წელს მაყურებელი ამ მხრივ შედარებით უჩვეულო

არატრადიციულ სიუჟეტურ გადაწყვეტას პოულობდა კლუგეს მოკლემეტრაჟიან ფილმში

,,1872 წლის 5 იანვარს დაბადებული ქალბატონ ბლეკბორნის გადაღებები“. ამის შემდეგ,

კლუგეს ხელწერა და მისი საავტორო კონცეფცია ბოლომდე იცვლება, თუმცა ეს არ ნიშნავს

იმას, რომ ამ ეტაპამდე გადაღებული ფილმები თავისი მხატვრულობით არ წარმოადგენდნენ

ფორმისეული ცვლილებების მაგალითს. 63

კლუგეს ადრეულმა მხატვრულმა სანახაობრიობამ უფრო მეტი, თანმიმდევრული

გამოხატულება ჰპოვა მისი პირველი პერიოდის კინომოღვაწეობაში. მისი დამოკიდებულება

კინოს, როგორც გასართობი მასობრივი ხელოვნების დარგის მიმართ არ იყო
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ერთმნიშვნელოვანი, ვინაიდან შემოქმედებითი გზის დასაწყისში, კომერციული კინოს

განვითარების სხვადასხვა მოცემულობითი ფაქტები საშუალებას აძლევდა რეჟისორს,

გაეთვალისწინებინა უკვე არსებული გამოცდილება. თავის ადრეულ ფილმებში კლუგე

ისწრაფოდა, განევითარებინა XX საუკუნის პირველი ორი ათწლეულის მონტაჟური ფილმის

ზოგიერთი პრინციპი. მაგალითად, მისი ფილმი ,,ძლიერი ფერდინანდი” უფრო მეტად

ორიენტირებული იყო ბრეხტის თეატრზე, ბრეხტისეულ სარკასტულ დიალოგებზე. მისი

სტრუქტურა დომინირებდა გამოსახულებაზე ზუსტად ისევე, როგორც გამოსახულება

დომინირებდა სიტყვებზე ადრეულ ფილმებში.

1977 წელს კლუგეს შემოქმედებაში დადგა დრო, როდესაც ბოლომდე გამოვლინდა მისი

ორგანიზატორული ნიჭი და მისი გატაცება მონტაჟით აღარ ეჩვენებოდათ კრიტიკოსებს

ფორმალური ძიებებით უზომო გატაცებად.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ოდესღაც საინტერესო და მხატვრული თვალსაზრისით

დახვეწილი დასავლეთგერმანული კინემატოგრაფი გასართობმა ჟანრმა დაიპყრო. მხოლოდ

60-იანი წლებიდან დაიწყო მისი სტრუტურული ცვლილებების და აღმავლობის პერიოდი.

70-ან წლებში გამოჩნდა რამდენიმე ე.წ. ,,დაუვარცხნელი”, ექსპერიმენტული ფილმი,

რომელიც ეძღვნებოდა თანამედროვეობას, დოკუმენტური კინოს სფეროში გამოჩნდა

ერთდროულად რეალისტური და პოეტური მიმართულებები. იმ ფაქტმა, რომ 60-70-ანი

წლების გასაყარზე ხშირად განხილულმა არსებულმა მოვლენებმა გაააქტიურა

კინოხელოვნების მისწრაფება, კრიტიკულად განეხილათ დასავლეთ გერმანიის მართალი,

ისტორიულად კონკრეტული სინამდვილე 64, მოახდინა, ამასთანვე, ყველაზე ძლიერი გავლენა

თეატრალურ ხელოვნებაზეც.

ამ უცნაურ ეპოქაში სპექტაკლები პირდაპირ ქუჩებში იდგმებოდა. ეს იყო არა მხოლოდ

სპექტაკლები, არამედ სიტუაციის მიმოხილვა, აქცია. ფართო გავრცელება მიიღო ,,ქუჩის

თეატრების” პრაქტიკამ, რომლებიც მიმართავდნენ თავის შემოქმედებაში XX საუკუნის

დასაწყისის პროგრესულ ხელოვნებას. ყველა ამ მოვლენამ გააღრმავა დასავლეთგერმანული

თეატრის პოლიტიზაციის პროცესი, რომელიც დაიწყო 60-იანი წლების დასაწყისში, მთელი

რიგი პიესებით ,,დოკუმენტური დრამატურგიის” წრიდან. თეატრს კრიზისიც შეეხო. ის

ითხოვდა რეფორმას. მოდურ ტენდენციად იქცა თეატრალური კომუნები. კიოლნის ,,ახალი
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რეალიზმის” სკოლის სახით, კინემატოგრაფისტებმა გამოძებნეს თანამზრახველები,

რომლებმაც გამოიჩინეს უდიდესი ინტერესი კინოს განვითარებისადმი.

კინემატოგრაფისტებს ესმოდათ, რომ უნდა შეეტანათ თავისი წვლილი იდეურ

ბრძოლაში, რომელმაც დაიპყრო საზოგადოება. 50-იან წლებში მსოფლიო ,,კინოინდუსტრიის

მამებს“ ნაკლებად აინტერესებდათ ახალგაზრდა თაობის ბედი, როგორც ზოგადად

სოციალურ სფეროში, ასევე სახელოვნებო პროცესებშიც. ახალგაზრდა თაობის დიდი ნაწილი

მუდმივად ისწრაფვოდა, განათლება საზღვარგარეთ მიეღო. სწორედ ამ პროცესის

თანამონაწილეა ფოლკერ შლიონდორფიც და ამ ფაქტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა

თაობის სულისკვეთების თუ არა, მათი ინფორმაციულობის მიმართ დამოკიდებულების

გარკვევაში.

შლიონდორფმა საფრანგეთი აირჩია კინოს შესასწავლად და კინემატოგრაფთან

დასაახლოებლად. ამ პერიოდის მსოფლიო კინოპროცესი ფრანგული ,,ახალი ტალღის“

უდიდეს ზეგავლენას განიცდიდა. ეს ბუნებრივია და ამიტომ არაფერია იმაში უცნაური, რომ

ზოგადად, გერმანული კინორეჟისურა ასევე პროტესტად ქცეულ გამოძახილს გამოეხმაურა.

განათლების მიღების შემდეგ, შლიონდორფი იწყებს მუშაობას რეჟისორის ასისტენტად

ფრანგული კინოს ხელოვანებთან, მათ შორის ალენ რენესთან, ლუი მალთან, ჟან-პიერ

მელვილთან. ის მონაწილეობს ფილმების: „ზაზი მეტროში” (1960, ლ. მალი), „ლეონ მორენი,

მღვდელი” (1961, ჟ.-პ. მელვილი), „მოხეტიალე კოცონი” (1963, ლ. მალი) გადაღებაში.

ყოველივე ამის გამო, 60-იანი წლების შუა პერიოდისათვის შლიონდორფმა განათლებული და

ღრმად მოაზროვნე რეჟისორის რეპუტაცია მოიპოვა. 65

1965 წელს შლიოდორფი დაბრუნდა სამშობლოში, სადაც მაშინვე ჩაერთო

დასავლეთგერმანული კინოს განახლების დინამიკურ პროცესში, რაც რთული, მაგრამ

საინტერესო აღმოჩნდა მისთვის. თუმცა პერიოდი, სანამ მის შემოქმედებაში განახლება

დაიწყებოდა, არანაკლებ ტევადი იყო ამ თვალსაზრისით – ის ომის შემდგომი თაობის

მოღვაწეობის ყველა საინტერესო ნიშანს მოიცავდა, როგორც კომერციულს, ასევე

სანახაობისაკენ მიმართულს და ამავე დროს სოციალურად ჟღერადს.

შლიონდორფიც ომის თაობის ახალგაზრდა რეჟისორია, რომელიც ვისბადენში დაიბადა

1939 წელს ექიმის ოჯახში და ევროპული განათლება მიიღო. ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა
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მისი, როგორც გერმანული სახელოვნებო ესთეტიკის მქონე რეჟისორის ჩამოყალიბებაში. 1960

წელს მან ჯერ კიდევ “ახალი გერმანული კინოს” ჩანასახამდე ფოლკერ ლოკის ფსევდონიმით

გადაიღო მოკლემეტრაჟიანი ფილმი ,,ვის აღელვებს ეს?“ ალჟირელი ახალგაზრდა ადამიანის

შესახებ, რომელიც მაინის ფრანკფურტში ცხოვრობს.

,,ინდუსტრიის ნებაყოფლობითმა კონტროლის“ კომისიამ, არ დაუშვა ამ ფილმის

დემონსტრირება, ვინაიდან საფრანგეთის პოლიტიკის წინააღმდეგ მიმართული ინტონაცია

იგრძნო მასში. ამავე წელს შლიონდორფი ლუდვიგ ბერგერის ასისტენტად მუშაობდა და

ფრანგული ტელევიზიისთვის, ლუი მალთან ერთად, რეპორტაჟებს იღებდა სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიისა და ალჟირის შესახებ.

1967 წელს უკვე ცნობილმა ავტორმა ფოლკერ შლიონდორფმა გადაიღო დინამიკური

ტემპო-რიტმით გამორჩეული, სამაყურებლო ინტერესზე ორიენტირებული ფილმი

,,შემთხვევითი და წინასწარგანზრახული მკვლელობა“. ამ პერიოდში, შლიონდორფის

კონცეპტუალური თვისობრიობა არ იყო გამოკვეთილი იმდენად, რომ მისი ნამუშევრები

გამოვაცალკევოთ და ტენდენციასთან გავაერთიანოთ, თუმცა მწვავე დრამატული

ჟღერადობა, მისი რეჟისურის დამახასიათებელი თავისებურება გახდა. ფილმი არ

განეკუთვნებოდა “ახალი გერმანული კინოს” კატეგორიას – მარსელ იდენი მას

შლიონდორფის ,,ომის შემდგომი ისტერიის გამოხატულებას“ უწოდებდა და განმარტავდა,

რომ ,,რეჟისორი არასდროს არ ეძებდა იოლ გამოსავალს. ,,შემთხვევითი და

წინასწარგანზრახული მკვლელობა” შლიონდორფის შემოქმედების ადრეული პერიოდის

შედევრია და თავისი მწვავე მოტივებით, ტრადიციულ ექსპრესიონისტულ პირობითობასაც

მოგვაგონებს“. 66

1968 წელს გადაღებული ფილმი „მიხაელ კოლხაასი – მეამბოხე” შლიონდორფისათვის

დრამატურგიულად საინტერესო და მრავალშრიანი არ გამოდგა. შედარებითი კომერციული

რეზონანსი ხვდა ფილმს „ღატაკების უცაბედი გამდიდრება კომბახიდან” (1970), რომელიც

შლიონდორფმა წინასწარი დაფინანსების გარეშე, როგორც დამოუკიდებელმა რეჟისორმა და

პროდიუსერმა გადაიღო. მას საფუძვლად დაედო 1825 წლის სასამართლო საპროცესო

მასალები. ამ პროცესზე სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს ექვს გლეხს, რომლებმაც საფოსტო

ფურგონი გაქურდეს. სასამართლო პროცესმა, რომელიც დაახლოებით 150 წლის წინ შედგა,
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შლიონდორფი დააინტერესა, ვინაიდან რეჟისორს საშუალება მიეცა, ეჩვენებინა ადამიანის

აზროვნებასა და სოციალურ პირობებს შორის კავშირი. ,,ცრურწმენა და რელიგია, დაწყებითი

სკოლა, აგებული მართლმსაჯულების აბსურდისა და პატერნალისტურ კონცეფციაზე, აქცევს

ღარიბებს უმოქმედო არსებებად, რომლებიც იღებენ დაუცველობას, როგორც ზეციურ

საჩუქარს”, 67 – ამბობდა რეჟისორი ერთ-ერთ თავის ინტერვიუში.

სიუჟეტები აგებულია დოკუმენტებზე გერმანიის ისტორიიდან და ყოველი მათგანი

გამოკვეთს რეჟისორის შემოქმედებით მეთოდს. გმირების რეალური თავგადასავალი

ხელშეუხებლად გადადის ეკრანზე და ფილმი თითქმის არ სცილდება დოკუმენტურ

სიზუსტეს, შლიონდორფის მხატვრული მეთოდი აახლოებს ამ მოვლენებს მაყურებელის

წარმოსახვასთან. მუსიკალური რიგი, რომელიც რეტროსპექტულ ჟღერადობას ამჟღავნებს და

სტილიზებული შესრულების მანერით ხასიათდება, არავითარ დრამატულ აქცენტს არ

ემსახურება. მოძრავი, კამერა, დიდებულ, ნისლით შემოსილ პეიზაჟებს აფიქსირებს და

მაყურებელს განაწყობს ამ მასშტაბების მომხიბვლელობის გასათავისებლად.

ფოლკერ შლიონდორფის მცდელობის შედეგად, დასავლეთ გერმანიის ეკრანზე

დამკვიდრდა მუზილის, ბრეხტის, ბიოლის, გრასის, კლაისტის ნაწარმოები. მაგრამ ხშირ

შემთხვევებში იგი ეწინააღმდეგებოდა შინაგანი მონოლოგის სტრუქტურას და საკუთარ

ინტეპრეტაციებს სთავაზობდა მაყურებელს.

მისი კინოგმირების მიერ საკუთარი თავის შეცნობის შედეგი ვერ პოულობდა ლოგიკურ

დასაბუთებას მოვლენათა ჯაჭვში, რომელშიც აღმოჩნდებოდნენ ისინი ჩართული და სადაც

იგრძნობა ბრეხტისეული დრამატურგიული ლოგიკის ნიშნები.

ორმაგად საინტერესოდ აისახებოდა ომის შემდგომი კინოს წარმოებითი ინტერესები

რაინერ ვერნერ ფასბინდერისა და ფოლკერ შლიონდორფის, ვერნერ ჰერცოგისა და კურტ

ჰოფმანის მხოლოდ პირველი პერიოდის მხატვრულ კინოში, სადაც ცნება “გერმანელის”

აქტუალობას ნელ-ნელა ანაცვლებდა გროტესკული აღქმა ადამიანური სისუსტისა და მისი

კუთვნილების შესახებ.

თავის ცნობილ, კომპლექსურ სამეცნიერო შრომაში ,,ექსპერიმენტული ფილმი”,

გერმანელი კრიტიკოსი და თეორეტიკოსი ზიგფრიდ კრაკაუერი აღნიშნავს, რომ სამსახიობო

და არასამსახიობო კინოს შრეებში არასამსახიობო რაკურსით, ასევე ექსპერიმენტული
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ფილმების უმრავლესობა და ე. წ. ფაქტების ფილმები მოიხსენიება. 69 ,,ავანგარდის”

ხელოვანთა უმრავლესობა, კინოშიც და ხელოვნების სხვა დარგებშიც, გერმანული კინოს

მაგალითზე, სიუჟეტურ ანუ თანმიმდევრულ და ლოგიკურ საზრისთან ახლოს მდგომ

თხრობას თითქმის უარყოფდნენ: მხატვრობაში ამან აღზევება და სტილის მრავალფეროვნება

მოიტანა, ხოლო კინემატოგრაფში ომის შემდგომი დეპრესიის მიმართ სახელოვნებო

პროცესის არაპირდაპირი, კომპლექსური პოზიცია დააფიქსირა.

ომის შემდგომ გერმანიაში კი კინოსტუდიებს მთელ ტერიტორიაზე და განსაკუთრებით

უკვე ფედერაციულ რესპუბლიკად ფორმირებულ გერმანიაში, აღარ ჰქონდათ საშუალება

წლის განმავლობაში ორასი-სამასი კომერციული ფილმი ეწარმოებინათ. თავისი

კაპიტალდაბანდებებით გერმანია კინოს აუტსაიდერთა სიაში აღმოჩნდა 1949 წელს,

სამაგიეროდ პირველ ადგილს იკავებდა მაყურებლის გაზრდილი ინტერესის ფონზე. შინაგან

ბაზარზე მოთხოვნილებები იზრდებოდა და იცვლებოდა. გერმანელი კინომწარმოებლები

1949 წლიდან ორ ჯგუფად გაიყვნენ: სანახაობაზე ორიენტირებულები და მარტივ, ყოფით

თემებზე ორიენტიერებულები.

თხრობის ამგვარი სტრუქტურა, ომის შემდგომი გერმანული კინოს ჟანრობრივი

ძიებების ტრადიციასაც ენათესავება და უამრავ სხვა გამოცდილებას, რომელიც სწორედ ამ

ეტაპზე შეიძინა დასავლეთგერმანულმა კინომ. ძალიან რთული იყო ამ თაობათა სტილისტურ

ძიებებში ორმაგი აზროვნებისა და პოზიტივის დეფიციტის თემა განვითარებულიყო: ამიტომ

ამ ნიშნის მატარებლები 40-იანი წლების გერმანული კინოს გმირები იყვნენ.

მკვლევარ დენვერ რაუხის აზრით, ამ თემატურ პოზიციებს შეიძლება ვუწოდოთ

ორსახოვანი, აგებული გერმანული სინამდვილის ორსახოვან გააზრებაზე: სოციალური და

ფსიქოსომატური კომპლექსებისადმი დამოკიდებულებაზე. რაუხი თავის მკვეთრ პოზიციას

აფიქირებდა და ამბობდა: „ქვეყნის ისტორიაში იმდენად, რამდენადაც გერმანია რთული

წარსულის ქვეყანაა, ყოველთვის მოიძებნება კინოში მისი ადეკვატური შესატყვისი.“ და

მეორე: ,,ადვილია იცხოვრო წარსულის სარკისებური გააზრებით, ვიდრე იყო მისი

დოკუმენტური მემატიანე“. 70

უკვე ამ ორ კატეგორიულ რეპლიკაში ვლინდება ხელოვანის გაორება, ან

წინააღმდეგობრიობა დასავლეთ გერმანიის კინოს ბიოგრაფიულ რეალიებსა და
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შემოქმედებაში. არსებობდა სიახლისადმი დამოკიდებულების, მისი უგულვებელყოფის

ტრადიცია, რომელიც დამარცხებული ქვეყნის კომპლექსიდან გამომდინარე ვრცელდებოდა

მთელ ტერიტორიაზე, სადაც სტუდიური მუშაობა ჯერ კიდევ იჩენდა თავს, როგორც

წარმოებითი ერთეული, მაგრამ არა როგორც სახელოვნებო პროცესის ერთი შემადგენელი

ნაწილი.

ომის შემდგომი პერიოდის კინო საკმაოდ ორაზროვანი მოვლენაა: სრულიად უწყინარ

და არატოტალიტარულ სამყაროში შექმნილ სათავგადასავლო ფილმებშიც კი არსებობს

შემდეგი პოსტულატი: თუ მტერს, მოღალატეს, ან მკვლელს ვერ შეცვლი, ის უნდა

განადგურდეს. ომის პერიოდის იდეოლოგია სწორედაც რომ ზუსტი, მაგრამ არა

ყოვლისმომცველი ტერმინია ამ მოვლენის არსის შესაცნობად. ეპოქის კინო კი უკვე გარკვეულ

და კონკრეტულ კატეგორიებს მოიცავს: გმირის ჰეროიზაციას, კეთილდღეობის თემატიკას,

თემას, მიმართულს რეალიზმის სტატუსის დასამკვიდრებლად.

ამგვარი თხრობის გასაიოლებლად, სრულიად მარტივი ფილოსოფიური მიდგომაც კი

საკმარისი იქნებოდა, თუ გავიხსენებთ, რომ, ძირითადად, დასავლეთგერმანული კინოს

თავისებურება უნდა გავითვალისწინოთ მის მხატვრულ სახეზე საუბრისას. სინამდვილე

ერთფეროვანი და ტრაგიკული იყო და ამიტომ თხრობის სისტემაც ამ ფილმებში

ძალაუნებურად ემსგავსებოდა ერთმანეთს – თხრობის გადაკვეთის გზებიც იოლი მოსაძებნი

იყო. ასე რომ, თემა ერთი და იგივე თუ არა, თემის განვითარების და დამკვიდრების პროცესი

ერთი და იგივე კალაპოტში მიემართებოდა. 71 ისტორიის სახელით მოლაპარაკე

კინემატოგრაფის დიდი ნაწილი ომის შემდგომ დასავლეთ გერმანიაში შეიქმნა, თუმცა აქაც

შეიძლება გამოვარჩიოთ ის ნამუშევრები, რომლებიც მეორე, საწინააღმდეგო ტენდენციას

განავითარებდა.

კინოსურათების ერთი ნაწილი ტიპურად გამოხატავდნენ განწყობას იმ ქვეყნისა,

რომელიც თავად კი არ იყო აგრესორი, არამედ თავდასხმის მსხვერპლს წარმოადგენდა. ასეთი

ფილმები არც თუ მცირერიცხოვანი იყო. მათ ხშირად ადარებდნენ ინგლისურ, ამერიკულ

კინოპროდუქციას, ასევე ამავე დროს გადაღებულს. აზროვნების შედეგი მათში არც თუ

ნათელი იყო, ვინაიდან მათი ზოგადი განწყობა სავსებით შეესატყვისებოდა იმ პოზიციას,

რომელიც ასეთი კინოსურათების ავტორების, როგორც მსხვერპლად ქცეული ქვეყნის
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კინემატოგრაფისტების განწყობას უერთდებოდა. შეიძლება და საბოლოო შედეგი ასეთია,

აზროვნების სისტემა ამ ფილმებშიც ავლენდა თავის ყველაზე მძიმე ნიუანსებს

გაიდეალებული ქვეყნის სტატუსის სახით, მაგრამ ეს არ იყო ის მაგალითი, როდესაც თხრობა

სრულიად სწორხაზოვან აზროვნებით მეთოდს ემორჩილებოდა და ომის შემდგომი

სინამდვილე არც იძლეოდა ამის საშუალებას.

კინოს მოღვაწეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი აქტიურ წინააღმდეგობას უწევდა ხოლმე

მენტალურ ზეწოლას. ასეთი წინააღმდეგობა, მიუხედავად მკვეთრად განსაზღვრული

ამოცანისა, არსებობდა ომის შემდგომ გერმანიაშიც. ყველასთვის უცნობი და ახალგაზრდა

მსახიობები ერთი პროვინციის ცხოვრების შესახებ, საკუთარი ურთიერთობების მაგალითზე

მოგვითხრობდნენ და მათი უმრავლესობა ომში გამობრძმედილი ადამიანების სტატუსით

იყო წარმოდგენილი. 72

ესთეტიკურად დახვეწილი პანორამები და ვრცელი მასშტაბური სივრცეები კვლავ

დასავლეთ გერმანიის მშვენიერებას უსვამდნენ ხაზს, მაგრამ ამავე დროს, ახალი დინამიკური

მონტაჟური რიტმით გამოირჩეოდნენ. ფორმამ კვლევ შეიძინა აქტუალური ჟღერადობა.

რეალობა შესატყვისს ეძებდა კინოხელოვნებაში. საინტერესოა კინორეჟისურის ერთგვარი

იზოლაცია სინამდვილისაგან, ოღონდ ესეც ნაწილობრივი პროცესის თანმდევ სისტემაში იყო

მოქცეული.

უნდა აღინიშნოს, რომ კინოს ისტორიისა და თეორიის პრიზმაში დღესაც არსებული

სწრაფვაა, გაანალიზდეს დასავლეთ გერმანიის კინო, სწორედ პარალელებისა და

ისტორიული რეალიების გადაკვეთაზე. მიუხედავად დასავლეთ გერმანიის კინოს მძიმე

მდგომარეობისა, პერსპექტივა იმედებს ბადებდა. მიუხედავად ქვეტექსტურობისა, დასავლეთ

გერმანიის ფილმწარმოებაში უხეშად და ერთპიროვნულად ვერავინ ერეოდა. თავისუფალმა,

არაძალადობრივმა და ნაკლებად კონტროლირებადმა სივრცემ ყველაფრის სწრაფი

რეორგანიზების იმედი შვა. 73

მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, დასავლეთგერმანული კინო ჯერ კიდევ

ფლობდა მძლავრ ინდუსტრიულ კინემატოგრაფიულ წარმოებას, რომელიც მთელი ორი წლის

მანძილზე, დაახლოებით ორას, სამას ფილმს აწარმოებდა. ხოლო, ქვეყნის მთლიან

კაპიტალდაგროვებაში კინოინდუსტრიას მესამე ადგილი ეკავა. აქედან გამომდინარე, სწრაფვა
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გარე, საზღვარგარეთული კინობაზრის დაპყრობისაკენ ძალზე საგრძნობი და უკვე მკვეთრად

ტენდენციური გახდა.

თავისი ურთულესი ისტორიის განვითარების ეტაპებზე ნებისმიერი ერი განავითარებს

კონკრეტულ ფსიქო-ფილოსოფიურ მიმართულებებს, რომლებიც გროვდება და მასშტაბებს

იძენს, უპირველეს ყოვლისა, სოციალურ ფუნდამენტზე. ეს მიმართულებები, ყოველ

შემთხვევაში, მათი უმეტესი ნაწილი პოლიტიკურ გარდატეხებში მჟღავნდება. შემდეგ კი,

როდესაც ირღვევა ესა თუ ის პოლიტიკური სისტემა, ასევე იმსხვრევა და იშლება

ფსიქოსისტემის ნებისმიერი მოდელიც.

დიდი გერმანელი კინორეჟისორები ყოველთვის ემხრობოდნენ მოსაზრებას, რომლის

მიხედვითაც, კინონაწარმოების შექმნის დროს, უნდა გათვალისწინდეს უმრავლესობის

ინდივიდუალური თავისებურებანი – და თითქოს ამის საპასუხოდ, ერთი დრამის, შინაგანი

,,მეს“ გადასახედიდან იკვლევენ მასობრივ და პიროვნულ ფსიქოლოგიას.

ამ პროცესის სრულ აპოთეოზამდე კი აქაც იქნა მოძიებული შუალედური სახელოვნებო

ეტაპი – ისტორიული ლიტერატურა, მსოფლიო კლასიკა, სიუჟეტები, რომლებიც სხვადასხვა

სანახაობრივ ჟანრებზეა აგებული და სხვ. ისტორიზმი და ლიტერატურული მემკვიდრეობა,

მსოფლიო კლასიკური ნაწარმოებების ეროვნული გერმანული სოციოლოგიზმის

განზოგადებას ნიშნავდა.

ასე განიხილება ეს მოვლენა ანალიტიკურ კვლევებშიც. ძალზე ზოგადი მენტალური

მოსაზრებიდან გამომდინარე და ისტორიული რეალიებიდან გამომდინარე, კინემატოგრაფის

ნოვატორულმა და სახვითმა ალტერნატივამ, კინემატოგრაფიული აზროვნების სიახლემ

საპირისპირო აზრი დაამკვიდრა. როგორც ცნობილია, უკვე პირველ, ომის შემდგომ

პერიოდში, დაიწყო ღონისძიებების გამართვა ,,უფას” კინოკონცერნის აღდგენაზე, რომელიც

ომის დროს დასაყრდენი ბაზა იყო ფაშისტური კინოწარმოებისთვის. პროფაშისტური

ფილმები ზოგჯერ იქმნებოდა ამ სტუდიაში ადენაუერის პერიოდშიც და ასახავდა გფრ-ის

საზოგადოების სულიერ კლიმატს 40-იანი წლების ბოლოდან 50-იანი წლების დასაწყისამდე,

თუმცა მაშინაც გამოდიოდა სანახაობრივად საინტერესო ფილმები, მაგრამ წამყვანი კინოში

მაინც გასართობი ხასიათის კინოსურათები იყო, რომლებიც ძალზე დაბალ პროფესიულ და

მხატვრულ ხარისხს ამჟღავნებდნენ და კონცეფციის დეფიციტს განიცდიდნენ. 74
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დასავლეთ გერმანიის კომერციული კინოს შემოქმედებითი ნაწილი არ განიცდიდა

ილუზიას საკუთარი შესაძლებლობების შესახებ, ამასთანავე ითვალისწინებდნენ ევროპული

ქვეყნების გამოცდილებას კინოგაქირავების სისტემასთან დაკავშირებით. ინფლაციის ის

ნაწილი, რომელიც თავის მხრივ მოგებასაც ითვალისწინებდა, ნებისმიერ მარტივსა და

პრიმიტიულ ფორმას აიტანდა კომერციული კინოსთვის. კიდევ უფრო რთული თემატური

პრიორიტეტების გამორჩევა გახდა. და კიდევ ერთხელ, ისტორიის გამოცდილების

გათვალისწინებით, გერმანულ კინოს მხსნელად მოევლინა ლიტერატურა – პროზა, რომელიც

რთული იყო თუ სამოყვარულო ინტერესებზე გათვლილი, მაინც ტრანსფორმირდა

ელემენტარული, ერთ კომპოზიციაში გათვლილი მიზანსცენებით.

ისტორია თითქოს პირობითობის პრიმიტიულ ფორმაში გადაიზარდა: 1949-1958

წლებში, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კინოსტუდიური მუშაობის შედეგად,

კინოში დაახლოებით ორასამდე მხატვრული ფილმი იყო შექმნილი, მხოლოდ სალაროს

ინტერესების გათვალისწინებითა და მათი რეჟისორების გვარები არაფერს ეუბნებოდა

მაყურებელს, მხატვრული სიღრმის მხრივ. სამაგიეროდ, იტალიის თუ ინგლისის ოჯახური

ცხოვრების კინოსურათები ყოფით დრამამდე დადიოდა და აინტერესებდა გადაღლილ

სოციუმს.

ფსევდოისტორია, რომელიც ამ პერიოდში გერმანული კომერციული კინოს

განუყოფელი ნაწილი იყო, მკაცრი ტირანებისა და უზურპატორების ჩვენებაში გახდა

ტენდენციური. ასეთ ფილმებში ტირანია მარცხდებოდა, მაგრამ გერმანულ კომერციულ

კინოს არ ჩამოუყალიბებია ,,ბედნიერი დასასრულის“ ტრადიცია, ეს მოვლენა უფრო მეტად

მონარქიის სხვადასხვა ფორმის მიმართ პროტესტს გამოხატავდა, ვიდრე ტირანიის, როგორც

მოვლენის გაანალიზების მცდელობას.

როგორც გერმანულ სინამდვილეში მოარული აზრი ამტკიცებდა, კინომწარმოებლებმა,

ლიტერატურის დახმარებით გვერდი აუარეს ინტელექტუალურ აზრს და უბრალოდ ტირანის

ხატი დაანაწევრეს სხვადასხვა ქვეყნის ისტორიის სურათების ჩვენებით. 75

ეკრანებზე დაუსრულებლად გამოდიოდა ნაკლებად ეკლექტური სამსახიობო

ნამუშევრის მაგალითები, სამაგიეროდ მომრავლდა სერიული განმეორებები: ,,სიკვდილის

უარყოფა“, ,,კონვერტი“, ,,მის გარეშე“, ,,მოგზაურობა იტალიაში“, ,,შურისძიება“, ,,მილიონი
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ცაში“. ამ ფილმების მოქმედება ისევ და ისევ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში ვითარდებოდა:

ინდოეთი, ჩინეთი, აფრიკა, აზია, ახლო აღმოსავლეთი. კვლავ აქტუალური და შეუცვლელი

გახდა პავილიონში დიდი სივრცის გამოყენების ისტორიული პრაქტიკა, რაც კომპოზიციის

ილუზორულობის გაზრდას უწყობდა ხელს.

დეკორატორების და მხატვრების მიერ თეატრალურ ესთეტიკაში გააზრებული სამყარო

ეკრანზე იმდენად მარტივად ინარჩუნებდა მომხიბვლელობას, რომ მაყურებლის დიდი

ნაწილი რთულსა და ქვეტექსტების შემცველ ნაწარმოებს ამგვარ მარტივ კინოსურათს

ამჯობინებდა.

სათავგადასავლო-ისტორიული ჟანრობრივი ხაზის გააქტიურებაში მნიშვნელოვან

როლს ასრულებდა ძლიერი გმირის დომინანტი – არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად

იმეორებდა ამგვარი პერსონაჟი გასული წლების მითოლოგიურ ნიშნებს, მთავარი იყო, რომ

მისი უძლეველობა უნდა გამოკვეთილიყო რომელიმე ასპექტში. ამიტომ, ანტიჰუმანურობა

გერმანული კომერციული კინოსთვის თითქმის აკრძალულ მოტივად გადაიქცა. ისევ

გამოჩნდა კომერციული კინოს გაფორმების მხატვრული ნიუანსი – ადრე არსებული

სუპრემატიზმის და კუბიზმის გავლენა დეტალების მხატვრულ გადაწყვეტაში.

კათარზისისა და მონანიების თემა, რომელიც მოგვიანებით გახდა გერმანული კინოს

კუთვნილება, ამ ეტაპზე არავითარ დატვირთვას არ ატარებდა კომერციული კინოს

ინტერესებიდან გამომდინარე. კინომ საკუთარ თავზე ,,იტვირთა“ სინამდვილის

ფსევდოსურათის გააზრების როლი და თანამედროვეობისკენ სწრაფვაში, ნაწილობრივ

თეატრალურ სადადგმო ესთეტიკას დაუახლოვდა: დეკორაციები, ხშირი გადაღებები საერთო

ხედით, კომპოზიციის არაკინემატოგრაფიული ხედვა, ეროტიზმისა და სიშიშვლისადმი

გამოყენებითი დამოკიდებულება, ამ ფაქტზე მეტყველებს. 76

დადებითი გმირების არეალი შეიზღუდა, დაპატარავდა და შედარებითი სისავსის

ნიშნებიც დაკარგა. სამყაროს არსებობისთვის და ფასეულობების გადასაფასებლად ახალი

არაფერი შეუქმნია – ძირითადად, ასეთი კინოგმირები არსებულის შესანარჩუნებლად

იბრძოდნენ.

კინოს ისტორიის ექსპერიმენტებმა სრულიად გაწყვიტეს კავშირი კომერციულ

კინემატოგრაფთან. ამ სახის, ანუ მხოლოდ ფორმისეული პრიორიტეტებით განვითარებული
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ექსპერიმენტები არ ახასიათებს ომის შემდგომი პერიოდის გერმანულ კინემატოგრაფსაც,

თუმცა შევადაროთ ამ პროცესს პერიოდი და ვნახავთ, რომ სიუჟეტი, როგორც სამსახიობო

კინემატოგრაფის უმთავრესი ელემენტი, მთლიანად სპონტანური ხდება კურტ ჰოფმანის

ზღაპარშიც, რაინერ ვერნერ ჰერცოგის ადრეულ ეტაპზე შექმნილ ფილმებშიც და

შლიონდორფის ადრეულ ნამუშევრებშიც. აქედან გამომდინარე, ეს ფილმები გერმანული

კომერციული კინოს სანახაობრივ შედევრებადაც მოიაზრება და ახალ ეტაპზე გადასვლის

წინაპირობადაც. სიუჟეტში არსებული სპონტანურობა და იმპულსურობა მთელი დასავლეთ

ევროპის კინოაზროვნებისთვისაა დამახასიათებელი გარკვეული პერიოდის მანძილზე.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, გერმანელები ჯერ კიდევ პროსტრაციულ აპათიაში მყოფ

ხელოვნებას აცოცხლებენ. კომერციულ კინოსთან რაიმე კავშირი ამ პერიოდში არ არის

წარმმართველი ძალა, თუმცა მანამდე ხელისუფლებამ სწორედ ამგვარი კინო გამოიყენა

იდეოლოგიის დომინანტად.

60-იან წლებში ვოლფგანგ შტაუდტეს ფილმებში უკვე ნაწილობრივ სტილიზებულმა,

კომერციულად ფორმირებულმა დასავლეთგერმანულმა კინომ რაკურსებისა და მხატვრული,

ასევე ქმედითი დინამიკის განვითარება გადაწყვიტა, მაგრამ არ გაწყვიტა კავშირი ე. წ.

,,სამომხმარებლო“ მოთხოვნილებების მიმართ, ამიტომაც დარჩა კომერციული კინოს

სალაროს ინტერესების ობიექტიც და ამავე დროს, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის

კინოპროცესის პირველ ხედზე წამოწეული ნიმუშები.

გამოსახულებამ და ხმოვანებამ შეიძინა ჩვეული ბუნებრიობა და გერმანული

ხელოვნებისათვის დამახასიათებელი ასკეტიზმიც, რომელიც, როგორც აღმოჩნდა, მაინც

გამჭოლი ხაზივით გაჰყვა მისი განვითარების პერიოდებს და რიგ შემთხვევებში

გამოიყურებოდა, როგორც საერთოდ დასავლეთ ევროპის კომერციული კინოსთვის

ინტონაციის განმსაზღვრელი ტენდენცია. 77

პარალელის ძიებაში, დასავლეთგერმანულმა კინომ კომერციული ინტერესების

გათვალისწინებით, მოახდინა სიუჟეტის შეზღუდული აღიარება. XX საუკუნის ხელოვნები,

რომლებსაც გადაწყვეტილი ჰქონდათ კინოს ,,გათავისუფლება” თეატრისა და ლიტერატურის

ელემენტებისაგან, ცდილობდნენ თავიანთი ჩანაფიქრის განხორციელებას კინოს ბუნებრივი

მახასიათებლების მეშვეობით. ისინი ისწრაფოდნენ გამოეხატათ ის, რისი თქმაც სურდათ
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ფილმის სპეციფიკით. ამით აიხსნება მათი საერთო ხედებით გატაცება მოქმედებიდან

გადაღებით, უჩვეულო რაკურსები, მოკლე მონტაჟი, მოქმედების შენელებული და

აჩქარებული რიტმი, ფოტოგრაფიული დეფორმირებები, ბუნდოვანება, ვუალი... მაგრამ

ყველა მასალა ერთნაირად არ უხდებოდა გამომსახველ ხერხებს.

თეატრის გავლენებისაგან თავისუფალ სამოქმედო სივრცეში გერმანული ომის

შემდგომი კინო დასავლეთში ახერხებდა ამ გამოცდილებებისა და პირობითობის

გამოყენებას. 1950-დან 1960 წლის ჩათვლით, დასავლეთ გერმანიის სხვადასხვა

კინოსტუდიებში დაახლოებით 30-მდე მხატვრული ფილმი იყო გადაღებული იმ პერიოდის

თანამედროვე ლიტერატურული ნოველების საფუძველზე. მათი უმრავლესობის რეჟისორები

იყვნენ ახალგაზრდა შემოქმედნი, რომელთა გვარები ისტორიამ, სამწუხაროდ, არ შეინახა,

როგორც ნოვაციისა და რეფორმატორული მიგნებების მაგალითი, თუმცა გერმანული

ლიტერატურისადმი ასეთი დამოკიდებულების შედეგმა, რა თქმა უნდა, იქონია გავლენა

მაყურებლის ცნობიერებაზეც.

ასეთ ფილმებში წარმოდგენილი და განხილული იყო, თუ როგორ იშლებოდა ზღვარი

სოციალურ ფენებს შორის იქ, სადაც საქმე ეროვნულ პატრიოტიზმს ეხებოდა და თუმცა

ნაწარმოებებშიცა და ფილმებშიც ერთხელაც კი არ ხდებოდა შოვინისტური მოტივის

ხაზგასმა, ამ ხელოვნური ერთიანობის განცდას, თავისთავად ახასიათებდა ჰეროიკულ-

პატრიოტული ქვეტექსტი. 78

აღნიშნული კინოსურათების ნაწილი  ეძღვნებოდა ახალგაზრდა გერმანელებს და მათ

თან ახლდა სერიოზული და ნახევრად პათეტიკური ინტონაცია. მათში მონაწილე

კინომსახიობები თითქმის არ იცვლებოდნენ და, უმეტესწილად, ახალბედა დრამატული

არტისტების ნაწილს წარმოადგენდნენ.

მეორე ნაწილი ამჯერად უკვე დაფუძნებული სხვა, მსგავსი შინაარსობრივი მოდელის

მქონე ასევე თანამედროვე ლიტერატურულ ნოველაზე, ნაკლებად საინტერესო იყო

ტექსტუალური ნაწილით. მაგრამ ამ ფილმების ისტორიული დანიშნულება ის გახლდათ,

რომ დასავლეთ გერმანიის კინემატოგრაფში ვითარდებოდა ნოველის ეკრანიზირების

ტრადიცია და თავისთავად ესეც გარკვეულ გამოცდილებას ბადებდა ამ ქვეყნის კინოს

მნიშვნელოვან ეტაპებზე.



72

გერმანული კინოს იმ ნაწილს, რომელსაც ომის შემდგომი ფსიქოლოგიზმის გავლენით

უხდებოდა ზღაპრული გმირებიდან რეალურ ადამიანამდე, ქალამდე ან მამაკაცამდე სვლა,

ამგვარი მაქსიმალიზმი არ მოერგო და არც ინტერესი გაჩნდა.

ფიზიკური რეალობა, კამერა და კინემატოგრაფიული ხერხები რეჟისორს საშუალებას

უქმნიდა ფიზიკური რეალობის მაქსიმუმი გამოეხატა. შემოქმედებითად მოაზროვნე

ფოტოგრაფის მსგავსად, ფორმებსა და მოქმედებას იგი სიამოვნებით ეძებდა ბუნებრივ

მასალაში, რაც, ერთი შეხედვით, არარეალურად ეჩვენებოდა. ასე დაიბადა დოკუმენტური

მიდრეკილებები – ბუნებაში არსებული ფარული ასპექტების მაჩვენებელი კინონარკვევები.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კომერციული კინოს თავისებურებიდან

გამომდინარე, ეს ასპექტები თემისა და პრობლემის გრადაციებს უნდა დამორჩილებოდა არა

წარმოების საწინააღმდეგოდ, არამედ პირიქით, მის სასარგებლოდ.

დასავლეთგერმანულმა კომერციულმა კინომ რთული გზები გაიარა. ომის

დასრულებიდან ათ წელიწადში მისი ე. წ. “სასტარტო პირობები”, 79 მართლაც,

იმედისმომცემი და ადგილობრივი კინობაზრისათვის შედეგიანი იყო, თუმცა მომდევნო

ეპოქამ და განსაკუთრებით, 60–იანი წლების მიწურულმა და 70–იანმა წლებმა თვალნათლივ

აჩვენეს, რომ მას სერიოზული და თითქმის გამოუვალი პრობლემები შეექმნა, რამეთუ მასში

მოღვაწე ცალკეული დამოუკიდებელი პროდიუსერები თუ უკვე ჩამოყალიბებული და

გამობრძმედილი  კინოკომპანიები, თითქოსდა, ერთ ადგილას “გაიჭედნენ”, სტაგნაციის

პირობებში ამოყვეს თავი და მათგან მხოლოდ ერთეულებმა მოახერხეს აქედან ამოძვრომა. რა

თქმა უნდა, ამან თავისი ღრმა კვალი დაატყო თავად კინოწარმოების განვითარებასაც და

ფილმების მხატვრულ–ესთეტიკურ დონესაც. კარგ ამერიკულ, ფრანგულსა და იტალიურ

კინოპროდუქციას მიჩვეული მაყურებელი ითხოვდა, რომ ადგილობრივ კინოინდუსტრიასაც

გაეკეთებინა მსგავსი კინოსურათები და თუკი უცხოურს ვერ გაუწევდნენ კონკურენციას,

ისინი მაინც დაეკმაყოფილებინათ. დასავლეთგერმანულმა კინემატოგრაფმა ეს დაკვეთა ვერ

შეასრულა და არა მარტო საზღვარგარეთულ კინოსურათებს დაუთმო ასპარეზი, არამედ

ლოკალურ ტელევიზიასთან ჭიდილში დამარცხდა.

თავისთავად, იყო გარკვეული მოძრაობები ამის აღმოსაფხვრელად, თემატიკის

გასამრავაფეროვნებლად არაერთი ექსპერიმენტი ჩატარდა, წინ წამოიწიეს ახალმა ჟანრებმა,
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თუმცა ყოველივეს დროებითი ხასიათი ჰქონდა და მცირეოდენი პერიოდის გასვლის შემდეგ,

ეს ჟანრებიც ბეზრდებოდა აუდიტორიას. საჭირო იყო რაიმე სიახლე, რომელიც შეძლებდა

მდგომარეობის გამოსწორებას, ყურადღების მიპყრობას და კომერციული თვალთახედვით,

მომგებიანი ნამუშევრების გაკეთებას. თუმცა 60–70–იან წლებში ამ მხრივ არა, მაგრამ

საავტორო კინოს მიმართულებით დასავლეთგერმანელმა კინემატოგრაფისტებმა ნაყოფიერი

და წარმატებული ნაბიჯები გადადგეს.
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მეორე თავი

სამსახიობო და სტილისტურ–თემატური თავისებურებანი

ისევე, როგორც კომერციული კინოს გმირის შექმნის პროცესში, გერმანული

კომერციული კინოს ზოგიერთ სწრაფვაშიც, დარჩეს გერმანელი ზოგად და არა კონკრეტულ

პერსონაჟად, ჩანდა იგივე ტენდენცია: დაინახოს, ან იგრძნოს მაყურებელმა რეალობის მთელი

ძალაუფლება. უნდა იყოს დაცული გარეგნული მოძრაობის ელემენტიც და ფიზიკური

ქმედების ჩვენებაც, ოღონდ თავის მხოლოდ პირვანდელ მდგომარეობაში და არა სხვაგვარად.

მოგვიანებით, ფასბინდერისა და შლიონდორფის თაობამ ამგვარი რეალიზმი კინოში, რაღაც

კომპლექსით ან ცხოვრებისეული ფაქტებით შეზღუდულ პერსონაჟს დაუქვემდებარა.

საერთოდ, კინემატოგრაფიულია თუ არა ამგვარი თხრობა? რა თქმა უნდა, მკვეთრად

კინემატოგრაფიულია, იქედან გამომდინარე, რომ კინემატოგრაფიული გამოსახვის ფორმები

უფრო მეტად დრამატულია, ვიდრე მოტივირებული: მოტივაცია ის ფაქტორია, საერთოდ

კითხვის ნიშნის ქვეშ რომ უნდა დადგეს ქვეყანაში, რომელიც ომის შემდგომი დეპრესიიდან

სწრაფად არ უნდა გამოსულიყო. შედეგი იგივეა, რაც მსოფლიო კინოპროცესში: ამით

რეალიზმისკენ მიდის მაყურებლის აღქმა და არა პირიქით, რაც უფრო მოსალოდნელი უნდა

ყოფილიყო. ძირითადად, გერმანული დასავლური კინოს რეჟისორი ხელმძღვანელობდა

შემდეგი მოსაზრებებით:

1. რიტმული წყობით წარმოადგენდა მხატვრულ მასალას. ამისთვის ითვალისწინებდა

ბუნებრივ თხრობით კანონზომიერებებს.

2. ორიენტაცია მიმართული იყო არა განახლებული, არამედ სრულიად ახალი ფორმების

აღმოჩენაზე. ეს გამორიცხავდა უკვე არსებულის მიხედვით მუშაობას.

3. დადებითი ცნება გახდა ფსევდორეალიზმი და არა მოცემული რეალობა. შემოქმედში

არსებული რეალობა იქცა საწყის წერტილად. 80

დიდი როლი ითამაშა სანახაობრივ დასავლეთგერმანულ კინოში სამსახიობო

ხელოვნების ტრადიციებმაც. გერმანული კომერციული კინოს ტიპური წარმომადგენელი

მსახიობები ომის შემდგომ პერიოდში სათანადო ეპოქისეულ დოგმატურ სახეებსაც ქმნიდნენ
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და ამასთან ერთად, გაორებული პოზიციის მქონე ჟღერადობასაც სძენდნენ მხატვრულ

სახეებს. ეს ცოტა არ იყოს, რთული პროცესია, ვინაიდან თუნდაც გმირები, რომელსაც ისინი

განასახიერებდნენ, გარკვეული ცალმხრივი გააზრებით გამოირჩეოდნენ. ეს დეკლარირების

ტენდენციის გაგრძელება იყო – ის, რაც უკვე მეორე გზად იქცა და ის, რასაც ზოგადად

ეწინააღმდეგებოდა ალტერნატიული გზების მაძიებელი დასავლეთგერმანული

კინემატოგრაფი.

პიროვნულობა, ინდივიდუალიზმი ეპოქალურობასთან გაიგივებული სახელოვნებო

სტატუსის მქონე თავისებურებაა, სადაც ფასეულობანი არა ზოგად, არამედ ერთ მთლიან

სისტემას ქმნიან მაშინ, როდესაც საზოგადოების ცნობიერება – ყოველ შემთხვევაში, მისი

დომინანტური ნაწილის ცნობიერება, საკუთარი ინტერესების მიმართ მგრძნობიარე და

მომთხოვნი ხდება. ეს ეხება გერმანული კინოს მეტად მნიშვნელოვან ეპოქას, სადაც ერთბაშად

და კატეგორიულად გადაინაცვლა პრიმიტიულმა აზროვნებითმა ფაქტორებმა მეორე

ადგილზე. 81 მაგალითისთვის გამოდგება ის ფაქტი, რომ ამგვარი მსახიობების ნამუშევრები

გადაიქცეოდნენ პლაკატურ და პირდაპირ სახეებად ცალკეულ საეტაპო კინოსურათებში,

რომლებიც პოპულარობით სარგებლობდნენ მასებში.

ფაქტია, რომ ომის დასრულების შემდეგ სრულიად სხვა სურათი მივიღეთ. ნებისმიერი

სახელმწიფოს ხელოვნების მიზანია, გამოსახოს აბსტრაქტული ჰეროიკა. რაც შეეხება თავად

ნაწარმოებს, ხელოვნების ნებისმიერ დარგში, ის ხშირად დიდი მასშტაბებით გამოირჩევა.

გიგანტომანია და სიშიშვლე, ტოტალიტარული რეჟიმების ძლიერებისა თუ სიდიადის

ხაზგასასმულ შტრიხად გამოიყენებოდა.

დაიკარგა ტოტალიტარიზმზე ღია მინიშნებების აუცილებლობა და არა მხოლოდ

დაიკარგა, არამედ არასასურველ მოვლენად იქცა, თუმცა განიხილებოდა და იგრძნობოდა

მცირედ დეტალებში, მათ წინა ხედზე წამოწევის ტენდენციაში და კიდევ იმ ფაქტში, რომ

დასავლეთ გერმანიის კინემატოგრაფი აქტიურად ცდილობდა არავითარი მკვეთრი ჩარევა არ

განეცადა ზოგადი კინემატოგრაფიული პროცესებისგან მთელ მსოფლიოში.

საინტერესოა, რა პროცესები მართავდა პოსტფაშისტურ გერმანულ კინოს თუნდაც

დასავლეთ გერმანიის კომერციულ კინოსთან მიმართებაში, მასთან დაკავშირებით და იმის

გათვალისწინებით, რომ ალტერნატიული აზროვნება სწორედ აქედან იღებდა სათავეს.
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გერმანული კომერციული კინოს განვითარების წახნაგები მტკიცედ დაუკავშირდა

სოციო-პოლიტიკურ მოვლენებს ქვეყანაშიც და მის ფარგლებს გარეთაც.

არ დასახელებულა არც ერთი კონკრეტული ნიშანი, რომლის მიხედვითაც ,,სალაროს“,

ანუ კომერციული კინოს მოთხოვნილებები განისაზღვრებოდა რომელიმე მხატვრული

კატეგორიით: მოთხოვნადი თემით, მოთხოვნადი გმირით, ან სხვა შტამპისა და ზოგადი

ინტერესის გამომხატველი თავისებირებით, მაგრამ ეს დაუწერელი წარმოებითი კლიშე მაინც

ინარჩუნებდა თავისთავადობას ისეთ რთულ ეპოქაში, როგორიც ომის შემდგომი პერიოდის

ფედერაციული რესპუბლიკის კომერციული კინოს განვითარების პროცესი იყო.

არსებობდა უამრავი წინაპირობა ფსიქოლოგიზმში, რომელიც გერმანიის

ფედერაციული რესპუბლიკის არაფორმირებული იდეოლოგიის მქონე შემოქმედებით

რესურსს გააჩნდა. კინომცოდნეები ამას კონკრეტიკაში განიხილავდნენ. მაგალითად,

ცნობილი კინორეჟისორი პეტერ შომონი 70-ან წლებში მიუთითებდა ამაზე და აღნიშნავდა ამ

თვითმყოფადობას. 82

ამ თაობის გერმანელი კინემატოგრაფისტებისათვის სწორედ კინო გახდა უძლიერესი

ემოციური და ცვალებადი ხასიათის გამოხატვის ასპარეზი. ყოველივე ეს, ცვლიდა თაობის

ცნობიერებას. გერმანულ კომერციულ კინოს შეეძლო ყოფილიყო ბოლომდე

ნატურალისტური, როგორც თავად რეჟისორები თვლიდნენ, შეეძლო ყოფილიყო

პოლიტიზირებული და ასევე ბანალური და ტრივიალურიც.

როგორც ისტორიამ გამოააშკარავა, ყველაზე მძიმე და ნეგატიურ მემკვიდრეობად,

გერმანული კინოს ამ ნაწილში მაინც ის ფილმებია, რომლებიც გასართობი და იოლი ემოციის

შესაქმნელად იყო მიმართული. ომის შემდგომ პერიოდშიც და ტოტალიტარულ გერმანიაშიც,

გულუბრყვილო სწრაფვა ამისაკენ, ფაქტობრივი ჩავარდნისთვის იყო განწირული.

ორი მილიონი მარკის საფუძველზე გასართობი და სანახაობრივად საინტერესო

ფილმის შექმნა მაშინაც კი წარმოუდგენელი იყო, ამიტომაც ისევე როგორც დაიბადა

ანტირომანი, ანტითეატრი და ანტიმუსიკა – თუმცა ეს უკანასკნელი ფრიად პირობითი

ცნებაა, ასევე დაიბადა ანტიფილმის გაგებაც დასავლეთგერმანულ კინოში და,

რასაკვირველია, ინტერესიც გამოიწვია, რადგან მისი განხორციელება ახალი ჰორიზონტებზე

გაიყვანდა ეროვნულ კინოხელოვნებას.
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თავისი მწირი და შეზღუდული შესაძლებლობებით, მთელი ეს პროცესი მხოლოდ

ორიგინალურ აზროვნებაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო ორიენტირებული და ასეც მოხდა,

თუმცა ნაკლებად მასშტაბური იყო მოტივაციები მიმართული კინორეალიზმისაკენ.

არსებობდა მოარული აზრი იმის შესახებ, რომ გერმანელი რეჟისორები შემოქმედებით

აქტივობას ამჟღავნებდნენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავს საოცრად უბედურად გრძნობდნენ.

70-ან წლებში, გერმანული კინემატოგრაფი ლიტერატურისა და თეატრის მოღვაწეებისთვის

მიზიდულობის ცენტრად იქცა. ამ დროს გაჩნდა რამდენიმე ახალი გვარიც, ორად გაყოფილი

გერმანიის ფედერაციული გერმანიის ეკრანზე: ჰერბერტ ახტერნბუში და უვე ბარდნერი.

დრამატურგიული ფონის შექმნაში მონაწილეობდნენ: ფრანც ქსავიერ კრეცი, ტანკრედ

დორსტი, მწერალი ჰაინრიხ ბიოლი. ეს ახალი აზრი, შეულამაზებელი დეტალიზება აისახა

კინოზეც. ამ ეტაპზე გფრ–ის კინო გახდა ამ ქვეყნის სახელოვნებო ნაწილის სრულყოფილი

მონაწილე გახდა.

არსებობდა სხვა წინაპირობებიც და ტენდენციებიც: ადორნოს ფილოსოფიის

გათავისებამდე 83 დაისვა საკითხი იმის შესახებ, რომ უნდა შეცვლილიყო არა მხოლოდ

სულიერი შინაარსობრივი ფაქტორები, არამედ ესთეტიკური ფორმატიც. კინოენა, რომელიც

განსხვავდებოდა კომერციული კინოს შემადგენელი სპეციფიური ელემენტებისაგან და

თავისუფალი იყო მისი გავლენებისაგან, ასევე მიზანმიმართულად იცვლიდა ესთეტიზმის

მემკვიდრეობით მიღებულ პირველად ნიშნებსაც.

ესთეტიკური ძიებანი არ განისაზღვრებოდა ფილმის წყობის ძიებით, უპირველეს

ყოვლისა, ამას ახალი სამსახიობო შესრულების საჭიროებამდე მიჰყავდა

კინემატოგრაფისტები. რა მემკვიდრეობა ჰქონდა გერმანულ კინოს მანამდე და რა ესთეტიკა

შეიმუშავა მან მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ გამოიკვეთა მისი, როგორც ორად გაყოფილი

ქვეყნის სახელოვნებო პროცესები კინოში, მიმართული გმირის ძიებისაკენ? ამ კითხვაზე

პასუხის გასაცემად აუცილებელი იქნება, კიდევ ერთხელ გაანალიზდეს კინოსტუდიებისა და

სამსახიობო ნაწილის მუშაობის ის ტენდენციები, რომლებიც უკვე ომის შემდგომი

პერიოდიდან იკვეთება.

გფრ–ში, კომერციულ კინოში განსაკუთრებით, არ არსებობდა ვარსკვლავთა ის სისტემა,

რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იყო გამოცდილი დასავლური კინოს
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წარმოებისთვის. მით უმეტეს, ამ ქვეყნის კინოსამსამსახიობო ტრადიციისთვის უცხო იყო

ამერიკული გამოცდილება გმირების იმიჯის შესაქმნელად, ან რომელიმე მიღებული

ამპლუის დასამკვიდრებლად. არ არსებობდა დაუსრულებელი და ხმაურიანი სარეკლამო

პროცესი, რომელიც ასე დაამსგავსებდა მსოფლიო კომერციული კინოს პრაქტიკას

გერმანულს: მით უმეტეს, რომ ორად გახლეჩილი ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში, თითქოსდა,

შესაძლებელი იყო ამგვარი პროცესების კომერციულ–მხატვრულ ჭრილში გადატანა.

და მაინც, პროფესიული პრესტიჟი, რომელიც ფედერაციული რესპუბლიკის კინოს

ახასიათებდა, საკმაოდ მაღალი იყო. ბევრი იმათთაგანი, ვინც ომის შემდგომ გერმანულ

კინოში მივიდა, სცენაზე მიღებული გამოცდილებითაც ითავისებდა პირობითობას გადასაღებ

მოედანზე. გერმანელი კინორეჟისორები, იმ გავლენების გათვალისწინებით, რაც მათი

ქვეყნის საკმაოდ სინტერესო თეატრალურ პლეადას გააჩნდა, ცდილობდნენ კინოში

მსახიობი-თანამოაზრის სტატუსი დაემკვიდრებინათ ისე, როგორც ეს კინოს ისტორიაში

არსებული გარდაქმნების, თუ სხვაგვარი ტენდენციების, ალტერნატიული მოძრაობის

შედეგად თავისთავად მკვიდრდებოდა.

ისინი ამავე ნიშნით, არასოდეს ამბობდნენ უარს არაპროფესიონალი სამსახიობო

მონაცემის გამოყენებაზეც. თუმცა ამგვარი არაპროფესიონალიზმის ცნებაც საკმაოდ ფართოდ

იშლება და არ წარმოადგენს ერთ ლოკალურ სივრცეში ჩაკეტილ მონაცემს. ამ

მიმართულებითაც გაიხსნა ქვეყანაში მსახიობის კინემატოგრაფიული ინდივიდუალიზმი და

მრვალმხრივი სამსახიობო სკოლის შესაქმნელად აუცილებელი რესურსი. 84

პირველი, რაც ამ პლეადასთან დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, ეს მხატვრული სახის

შტამპისაგან ჩამოცილებისა და მისი დრამატიზირების მცდელობაა. ყველაზე მძაფრი განცდა

ამ ტენდენციისა ჰანა შიგულას თაობას გააჩნდა – სრულიად ახალგაზრდა მსახიობს,

რომელიც ომის პერიოდშია დაბადებული – 1944 წელს და ამ ფაქტს თავისი დატვირთვა აქვს,

იმ ცნობიერების აღსაქმელად, რომელიც მთლიანად ხსენებულ თაობას ჰქონდა.

ჰანა შიგულა ერთ-ერთი მრავალმხრივი დიაპაზონის მქონე მსახიობია, რომელსაც

საერთოდ არ განიხილავენ, როგორც ერთი კონკრეტული ამპლუის ეკრანულ ტიპს. მისმა

გამძაფრებულმა სახვითმა იმიჯმაც მოახერხა და დაანგრია წარმოდგენა სანდომიან ან ძლიერ

ეკრანულ გმირ ქალზე, ამან კი უკვე კინოს აზროვნებით სისტემაში შეიტანა გარდატეხა.
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ფაქტია, რომ დასავლეთგერმანული კინოს ამ მსახიობის ჩვეულებრივ ყოფით ნიშნებთან

მიახლოებული ქალის იმიჯი რთულად თუ პასუხობდა ზოგად განწყობას

კინემატოგრაფიული გმირის მიმართ უცნაურად და ასევე დეპრესიულად განწყობილ

გერმანულ სინამდვილეში. თავად მსახიობს ხშირად უხდებოდა ეპიზოდური როლების

შესრულებაც და სწორედ აქ იჩინა თავი მისმა საინტერესო და მრავალწახნაგოვანმა

ემოციურმა შიგთავსმა, რაც სამსახიობო რესურსის დომინანტი გახდა.

კომერციული კინოს სხვადასხვაობის პერიოდი, 50-60-ანი წლები ჰანა შიგულას

სამსახიობო თაობამ შედარებით ნაკლებ პროდუქტიულ ჭრილში გადაიტანა – უპირველეს

ყოვლისა, ახალგაზრდა ასაკის გამო და შემდეგ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მოხდა

ბუნებრივი თემატური გადანაცვლებები – ისტორიულ და დასავლეთის “ველური სამყაროს”

ამსახველ თემებზე, მელოდრამებზე, კომედიურ ფილმებზე. მოგვიანებით შიგულა ნაკლებად

მნიშვნელოვანი როლებით ამახსოვრდება მაყურებელს. ფილმში ,,ოთხი სეზონის

გამყიდველი“ (1971), ფასბინდერის ადრეული პერიოდის ერთ-ერთ საუკეთესო

კინოსურათში, ჰანა შიგულამ სრულიად უმნიშვნელო როლი შეასრულა – მთავარი გმირის,

ჰანს ეპის და განასახიერა. 85

შიგულა იმ კომერციულ და სანახაობრივ გერმანულ კინოში სრულიად ახალგაზრდა

მივიდა და ისტორიული თემებითა და სათავგადასავლო თემატიკით გადატვირთულ

ფილმებს შედარებით სრულყოფილი ინტონაციაი შესძინა იმ დრომდე, სანამ მისით

ალტერნატიული გერმანული კინოაზრი არ დაინტერესდა.

1974 წელს ფასბინდერი მწერალ თეოდორ ფონტანეს რომანის, ,,ეფი ბრისტის“

ეკრანიზირებას შეუდგა, რომლის სიუჟეტიც ტოლსტოის ,,ანა კარენინას“ ძირითად მოტივთან

იგივდებოდა. ხანდაზმულ ბარონ ინშტეტენის ახალგაზრდა და მომხიბლავი მეუღლე, ასევე

ახალგაზრდა ოფიცერთან იწყებს რომანს. ოფიცერი იღუპება შეურაცხყოფილი ქმრის ხელით,

ხოლო ქალი, მას შემდეგ რაც შვილსაც დააშორებენ, პატარა ბინაში მარტოდ მარტო

გარდაიცვლება.

ამ ფილმის უცნაური ორსახოვნება გერმანულმა კინომ თავისი კომერციული

ინტერესებისთვისაც გამოიყენა, ვინაიდან მასში მოხდა მოვლენების დრამატიზირება იმ

სახით, რომლითაც, ძირითადად, მაყურებლის საშუალო სოციუმია დაინტერესებული ომის
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შემდგომი პერიოდის გერმანულ კინოში. განცდებისა და მოულოდნელობების მთელი

სიმძაფრითა და ამავე დროს მინიმალისტური დატვირთვით წარმოჩენა ეკრანზე დროული და

ბუნებრივი იყო მაყურებლის ფართო მასებისთვის. ეს კინოსურათი სწორედ ჰანა შიგულას

ეკრანული გმირის სრულიად ახალი დრამატული დიაპაზონით გამოირჩეოდა.

კინოსამსახიობო ოსტატობა ამ მხრივ, მიმართული იყო ყველა მის ხელთ არსებული

რესურსის გამოყენებაზე. მაინც რა განასხვავებდა ჰანა შიგულას, როგორც კინომსახიობს

აქამდე არსებული გერმანული კინოსამსახიობო სკოლის ტრადიციული, მაგრამ ნაკლებად

ექსპანსიური გმირებისაგან?

ბარონ ინშტეტენის დახვეწილი სახლის ინტერიერი ამ ურთულესი გრძნობების

გამოსავლენად საუკეთესო ატმოსფროს ქმნიდა. ჰანა შიგულას გმირი ბიურგერის შვილია,

ამიტომ მისი სოციალური წარმოშობის მემკვიდრეობითი ნიშნები ჰანა შიგულას ხასიათში

განხორციელდა და გერმანული კინოსთვის ეს არა მხოლოდ სიახლე, არამედ ახალი თაობის

კინოგმირის სისავსეზე მიანიშნებდა. მისი ცხოვრება დრამატული და ცხოვრებისეული

სირთულეებითაა აღსავსე. მაგრამ, ამასთანავე არსებობს კიდევ გერმანული კინოს

ექსპრესიონისტულ მემკვიდრეობაში არსებული ემოციური სხვადასხვაობა, რაც როგორც

ჩანს, სწორედ კინომსახიობთა ამ თაობაში იჩენდა თავს და რაც მთავარია, ჰანა შიგულას

არატრადიციული, ოდნავ ცივი, სადა და ემოციური მომხიბვლელობა დასავლეთგერმანული

კინოს ნიშანი გახდა.

მიუხედავად იმისა, რომ ფსიქოანალიზის პირობასა და სურვილს ბადებდა, ფილმს და

კონკრეტულად, ჰანა შიგულას გმირს დიდი კომერციული მოგებაც ხვდა წილად, ვინაიდან

მისი დრამატიზმის ხარისხი მძაფრ ზეგავლენას ახდენდა მაყურებლის სოციალური

სხვადასხვაობის ფონზეც კი. 86 პრესაში და პროფესიული ანალიტიკური წერილების

გვერდითაც კი, გაჩნდა ჰანა შიგულას დაგეროტიპად სტილიზებული ფოტოები, რომლებიც

XX საუკუნის დასაწყისის ფოტოებს მოგვაგონებდნენ.

უცნაურია ისიც, რომ თავად მსახიობი ამ ფილმს საკუთარ შემოქმედებით მარცხად

აღიქვამდა. მიუხედავად იმისა, რომ რეჟისორისეულ კონცეპტუალურ ხედვას ეთანხმებოდა

ამოცანის ზუსტი შესრულების მხრივ, ჰანა შიგულა მაინც თვლიდა, რომ მისი გმირი ქალი

ბევრად უფრო ექსპრესიული და ემოციური უნდა იყოს, ვიდრე ის ფასბინდერის მხატვრულ
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ხედვაშია. რამ განაპირობა ამგვარი პოზიცია და გერმანული სამსახიობო კინოსივრცისთვის

ამდენად არატიპური ინტერპრეტირება დრამატული როლისა? უპირველეს ყოვლისა, კვლავ

და კვლავ, მთავარი გმირისადმი დამოკიდებულების მრავალწახნაგოვნებამ, რაც უკვე თავის

მხრივ, დრომ, გარემოებამ და მსახიობის განსხვავებულმა პოზიციამ განსაზღვრა.

ამის შემდეგ, ჰანა შიგულამ ისიც კი გადაწყვიტა, თავი დაენებებინა

კინემატოგრაფისათვის და უნივერსიტეტს – თავის თავდაპირველ არჩევანს დაბრუნებოდა,

თუმცა სამსახიობო ამპლუა და, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად კინო, მისთვის აუცილებელი

ცხოვრებისეული საჭიროება გახდა. გადასაღებ მოედანზე დაბრუნება თავად შიგულას არ

გადაუწყვეტია – ეს ნაბიჯი რაინერ ვერნერ ფასბინდერმა გადაადგმევინა, ვინაიდან

გერმანული კინოს ეს რეჟისორი, უკვე რთულ 60-ანი წლების მიწურულსაც კი, ჯერ კიდევ

ჩამოუყალიბებელ ასაკში, სწორად აღიქვამდა და გრძნობდა სამსახიობო ნიშან-თვისებათა

ცვლილებისა და სხვაგვარი რესურსის აუცილებლობას.

ანგელა ვინკლერისა და ჰანა შიგულასთან ერთად იგივე ეპოქის კინომსახიობები –

ბრუნო განცი, მარიო ადორფი და კლაუს კინსკიც ქმნიდნენ გერმანიის ახალი, ფედერაციული

რესპუბლიკის კინოსახეს, სადაც რთულდებოდა და მხატვრულად ფართოვდებოდა

პერსონაჟის სახასიათო თვისებების დიაპაზონი, გარეგნული ნიშნების ერთობლიობა და

აქედან გამომდინარე, ყველა პერსონაჟი ხასიათდებოდა ეპოქისა და გერმანიისთვის, ასევე

ზოგადად საზოგადოებისათვის აუცილებელი ქცევის მოტივაციით.

სანამ “ახალი გერმანული კინო” შეიქმნებოდა, ბრუნო განცმა დაახლოებით ექვს ფილმში

შეასრულა ისტორიისათვის მნიშვნელოვანი როლები. მისი სამსახიობო გზა ორჯერ დაიწყო:

1961 წელს ის ეპიზოდურ როლებს ასრულებდა ფილმებში – ,,როცა ადამიანი გველი ხდება

(რეჟ. კ. სუტერი) და ,,ჭერი თავზე“ (რეჟ. კ. ფრიუ), ხოლო 1967 წელს კი მთავარი როლი

შეასრულა ფილმში ,,ფარული რბოლა“ (რეჟ. ხ. ზენფტი). გერმანულმა ჟურნალისტურმა

პრესამ და კრიტიკოსების ნაწილმა მას “გერმანელი ჯეიმს დინი” შეარქვეს, თუმცა ბრუნო

განცის დრამატული რესურსი შეიძლება გაუთანაბრდეს სხვა, უფრო მეტად მნიშვნელოვანი

სოციალური ნიშნით აღბეჭდილი ეპოქის მოთხოვნებს. 60-იანი წლების პირველ ნახევარში

მისი პიროვნებითა და პროფესიული მონაცემებით მასშტაბურ და ფართო ჟანრობრივ

სპექტრში მოღვაწე რეჟისორები დაინტერესდნენ. 87
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მაგრამ 1975 წელს ეკრანებზე გამოვიდა ერთი გერმანული თეატრის სპექტაკლი,

,,მოაგარაკეები“ – მაქსიმ გორკის ამავე სახელწოდების პიესის მიხედვით, სადაც ბრუნო

განცის ფსიქოლოგიური მხატვრული სახის შექმნის ნიჭი გამოიკვეთა და მისი მისამართით,

ყოველი მხრიდან დაიწყო მიწვევები, წინადადებები, შეთავაზებები. ამ თაობის გფრ–ის

კინომსახიობთა კოჰორტა ომის შემდგომი თაობის გერმანიისთვის იგივე სინონიმია, რაც

დაკარგული თაობის მიერ წამოყენებულ ბრალდებათა მთელი ნუსხა კაცობრიობის ომს

მოწყურებულ ნაწილს. ამიტომაც არაა გასაკვირი, თუ მათ მიერ შექმნილი გმირები

გერმანული კინოს საშუალებით უფრო მეტად იმედდაკარგულები და ყოფიერების

ფილოსოფიასთან უფრო მეტად მიახლოებულნი იყვნენ, ვიდრე სხვა დასავლეთ ევროპის

კინოს პერსონაჟები. ამ გზაზე ბრუნო განცი 1975-77 წლებში, დაახლოებით ათამდე ფილმში

იქნა გადაღებული.

გერმანული კინოს სხვა მსახიობებისგან განსხვავებით, განცი დრამატული თეატრის

მსახიობის კარგი რეპუტაციით სარგებლობდა და იყენებდა კიდეც მის ხელთ არსებულ

პრაქტიკულ გამოცდილებას შესაბამისი მიმართულებით. მისი გამოცდილება თითქმის

მთლიანად მოიცავდა გერმანული თეატრის კლასიკურ რეპერტუარს. დიდი მნიშვნელობა

ჰქონდა მის გენეტიკურ-თაობით წარმოშობასაც, ვინაიდან მათ ,,ომის შვილებსაც“

უწოდებდნენ ხოლმე... 88

ბრუნო განცი გლეხური ყოფის ყველა ნიუანსს იცნობდა და 60-იანი წლების მიწურულს,

როდესაც გფრ–ის კინოპროცესი თავისი მხატვრული განვითარების სტადიაში შედიოდა. მან

სამსახიობო ანსამბლში დაიწყო მოღვაწეობა, იმ თეატრის დასში, რომელსაც

განსაკუთრებული აქცენტების და პედალირების მოხდენა შეეძლო რეალისტურ მოტივებზე,

თეატრთან, რომელიც პიროვნების დრამასთან აიგივებდა თანამედროვე ადამიანის

საზოგადოებრივ მისიას და არა პირიქით, როგორც ეს გერმანული კინოს უხარისხო,

მხატვრულად დაუმუშავებელ დრამატურგიაში იგრძნობოდა.

მიუხედავად იმისა, რომ მოკლე პერიოდში დაიწყო კინოში მუშაობა, ბრუნო განცი

ერთგული მიმდევარი იყო იმ ყოფითი რეალიზმისა, რომელსაც მას პეტერ შტაინის და კლაუს

მიქაელ გრიუბერის იდეალები სთავაზობდნენ. ამ მხრივ, განსაკუთრებით საინტერესო და

პოლიტიკური შეფერილობით გამორჩეოდა ფილმი ,,დანა თავში“ (1978, რეჟ. რაინჰარდ
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ჰაუფი), სადაც სამართლიანობისა და სამართლის დაცვის პრობლემა არა მხოლოდ

დასავლური ცივილიზაციის მტკივნეულ წერტილად, არამედ ისტორიულ დუალიზმად

მიიჩნეოდა და ამის საჩვენებლად ავტორები არატრადიციული პერსონაჟის, ბიოგენეტიკოსის,

ბერტოლტ ჰოფმანის დრამას გვიჩვენებდნენ.

მას შემდეგ, რაც ჰოფმანი ცოლს მიაკითხავს ახალგაზრდულ კლუბში და პოლიციასთან

შეტაკებაში მოჰყვება, თავის სამუდამო ტრამვას მიიღებს. მეცნიერი მეტყველებითი ცენტრის

კოორდინირებას ვეღარ შეძლებს, ავიწყდება საკუთარი წარსული და კარგავს

საზოგადოებასთან, ადამიანებთან ურთიერთობის გზას. იწყება ურთულესი პროცესი –

როდესაც არჩევანი აღარ არსებობს და ჰოფმანი უნდა დაუბრუნდეს საზოგადოებას, თუმცა

მისი პიროვნების ირგვლივ სხვადასხვა დაჯგუფებები იყრიან თავს. პოლიციის

წარმომადგენლებს სურთ მისი ტერორისტად გამოცხადება და საქმის ფალსიფიცირება,

თითქოს ჰოფმანი თავად დაესხა მათ თავისი დანით.

მის ცოლსა და ცოლის მეგობარ მამაკაცს პირიქით, ჰოფმანის გამოყენება სურთ, როგორც

პოლიციელთა თავაშვებულობის მოწმისა და მსხვერპლისა. ანა (ჰოფმანის მეუღლეს

თამაშობდა ანგელა ვინკლერი), თავისი პატივმოყვარე ზრახვებიდან გამომდინარე,

ცდილობს, პოლიტიკური შეფერილობა მიეცეს ამ ტრაგედიას და როგორც დაზარალებულის

ცოლი, ყველა საშუალებას იყენებს, რათა ტელევიზიისა და პრესის საშუალებით ამცნოს

საკუთარი არსებობის შესახებ საზოგადოებას. როგორც კი ჰოფმანი აღმოაჩენს, რომ მისი

მეუღლის რიტორიკა მხოლოდ სიცრუეზეა აგებული, ის მოულოდნელად საავადმყოფოდან

სახლში ბრუნდება, ხოლო ანა ზედმეტი ახსნა-განმარტების გარეშე დააბრუნებს მას

კლინიკაში. ადვილი შესაძლებელია, ამ ფილმში ბრუნო განცის მაგივრად სხვა მსახიობის

მიერ შექმნილი პერსონაჟი რომ გამოჩენილიყო, როგორც კრიტიკა აღნიშნავდა, „ეს ფილმი ამ

შემთხვევაში სოციოლოგიური გამოკვლევის მაგალითი გახდებოდა მეოცე საუკუნის 70-ანი

წლების გერმანიის შესახებ“. 89

ბრუნო განცი არ ქმნიდა გმირის ხასიათს, რომელიც მხოლოდ ნეგატიური ან

პოზიტიური მოტივაციით აიხსნებოდა. მის ქცევით სისტემაში ნებისმიერ შეფასებას

განაპირობებდა რთულად განვითარებადი შინაგანი ურთიერთსაწინააღმდეგო გრძნობათა

სპექტრი და ამიტომაც, მას არ გააჩნდა ერთფეროვანი სახვითი სამსახიობო რესურსი ამ მეტად
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რეალისტური სახის კინოში გაცოცხლებისას. განსაკუთრებით საინტერესოა ამ მხრივ ის

ეპიზოდები, სადაც პერსონაჟი საზოგადოებასთან დაბრუნების ურთულეს გზას გადის და ამ

გზაზე თითქოს თავიდან უწევს იმის აღმოჩენა, რომ სოციალურ ქსელებად დაყოფილ

ადამიანთა ერთობლიობა მხოლოდ ქაოტური და უტოპიური წრეა ნებისმიერი იდეოლოგიის

მატარებელ ქვეყანაშიც და ვიწრო ოჯახურ გარემოშიც, თუ მას მაღალი ზნეობა არ უდევ

საფუძვლად.

ძალადობის ამსახველი კადრები ამ თავისთავადობის მაჩვენებელია და თითქოს

განთავისუფლების აქციასავით გამოიყურება ტოტალიტარული რეჟიმის კინოს ჩვეული

პრიმიტივიზმისგან. რა თქმა უნდა, ,,დანა თავში“ არ არის ამ მხრივ ერთადერთი ნამუშევარი,

ამ ტენდენციისა და ხელოვნების შიდა სტრუქტურებში არსებული პროცესების ერთადერთი

მაჩვენებელი, 90 მაგრამ სამაგიეროდ ერთ-ერთი იმ შედეგთაგანია, რომელსაც დასავლეთის

ქვეყნებს შორის, გერმანული კინოს წარმომადგენლები განსაკუთრებით მწვავე ჟღერადობის

შედეგად აღწევდნენ – ამასთანავე, ფილმი ითვალისწინებდა სალაროს თითქმის ყველა

მოთხოვნას და სანახაობრივად არც თუ მცირე ინტერესს იწვევდა საშუალო სოციალური

ფენის მაყურებელშიც.

აქტიური და დაუმორჩილებელი ნება ამ გმირის ხასიათის კოორდინაციის

მაჩვენებელია, რთულ და საპასუხისმგებლო ეტაპებზე გამოცდილი ერის თვითშეგნების

გამოღვიძების მაჩვენებელია და თითქმის არაფერი აქვს საერთო ყოფილ კომუნისტურ

იდეოლოგიასთან – როგორც სურდა ამის წარმოჩენა საბჭოთა ცენზურას, სულ რამდენიმე

წლის შემდეგ. ნეორეალისტური მიმდინარეობის გავლენით, საბჭოთა კინოცენზურა

წარმატებით იყენებდა საკუთარი იდეოლოგიური მიმართულების პიარისთვის ისეთ

ნაწარმოებებს, სადაც მეტ-ნაკლები მხატვრული და თემატურ-დრამატურგიული სიმწვავით

დგებოდა პიროვნულობის, პიროვნების, ეპოქის, საზოგადოების ურთიერთობისა და

წინააღმდეგობრიობის საკითხი. ეს ხელს უწყობდა საბჭოთა ეპოქაში არსებულ ფასეულობათა

უფრო დიდი მასშტაბით წარდგენას მაყურებლის წინაშე და რაც მთავარია, ამსხვრევდა

ჩვეულებრივი სოციალური ფენიდან მოსული მაყურებლის ილუზიას უკეთესი დასავლური

ცხოვრების წესის შესახებ. თუმცა, მიუხედავად ამგვარი ისტორიული გამოცდილებისა,

ბრუნო განცის მიერ შექმნილი გმირი, მხოლოდ პიროვნულობის საზრისიდან გამომდინარე
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იბრძვის საკუთარი ზნეობისა და ღირსების დასაცავად და არავითარი პოლიტიკური

წინაპირობა ამაში არ ფიგურირებს, რაც მხატვრულ ნაწარმოებს კიდევ უფრო

განზოგადებულად წარმოგვიჩენს ათწლეულების შემდეგ. მაყურებლის თვალწინ, უმწეო და

დასახიჩრებული ინვალიდია, რომელიც მეხსიერების დაკარგვას უჩივის და მეტყველების

აპარატს ვერ იმორჩილებს, და ამ ძლიერი ნებისყოფითა და თავგანწირვით იბრუნებს

პიროვნულობის ყველა ნიშანს, რაც აგრერიგად აუცილებელია ძლიერი ინტელექტის მქონე

ადამიანისათვის. 91

აი, ამ ქვეტექსტურ ბუნებაში იკითხება ბრუნო განცის მიერ განსახიერებული გმირის

ჰამლეტთან მიახლოებული მოტივიც – მოტივი, რომელიც სრულიად კანონზომიერად, ომის

შემდგომ გერმანიაში, ერთ-ერთი მტკივნეული და საზოგადოების კითხვებთან მიახლოებულ

თემად იქცა.

არაფერია გასაკვირი იმაში, რომ სხვადასხვა დროს, კაცობრიობის გამოცდილება

კარნახობდა ამა თუ იმ შემოქმედებით ნაწილს საზოგადოებისა, კვლავ და კვლავ

განეახლებინა დამოკიდებულება უილიამ შექსპირის მარადიული ფსიქო-ფილოსოფიური

სამყაროსადმი, რომელიც, თავის მხრივ, მუდამ ბიბლიურ ჭეშმარიტებასთან იდგა ახლოს

მრავალ საფიქრალს აღძრავდა.

ჰოფმანის, როგორც პერსონაჟის ბედი, ასევე უცნაურად და ოდნავ მისტიკურადაც

ვითარდება: უკვე აღარავის შეუძლია თავგამოდებით ამტკიცოს, კვლავ ავადაა იგი, თუ

ამჯერად მხოლოდ თამაშობს მეხსიერების დაქვეითებას, რათა თავისი ინტერესებისთვის

გამოიყენოს ამგვარი მდგომარეობა. მისი მისტიფიკაცია იმდენად უსაზღვრო ხდება და

იმდენად საინტერესოდ ვითარდება შურისგების კომპლექსი, რომ ჰოფმანი, რომელმაც იცის,

რომ აღარ დაისჯება თავისი ინვალიდობის გამო, ცეცხლსასროლი იარაღით ხელში სახლში

შეუვარდება თავის მოძალადეს. აქედან გამომდინარე, ძალადობა ძალადობას შობს, თუმცა ეს

ყველაზე ღრმად და ტრაგიკულად თავად ჰოფმანის პერსონაჟის ცნობიერებაში ხდება ნათელი

და აღსაქმელი. მიუხედავად ამისა, ჰოფმანი მთელ თავის კომედიურ ნიჭიერებას წარმართავს

საკუთარი მდგომარეობის გასასამართლებლად და თერაპიის კაბინეტში ნასწავლ ყველა

გამოთქმას და ქცევას ამჯერად ამ სიტუაციის თავისთვის სასარგებლო, სხვადასხვა

კალაპოტში გადასაყვანად იყენებს. 92
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ბრუნო განცი გერმანული კინოსამსახიობო სკოლის ის წარმომადგენელი გახლდათ,

რომელმაც თავის დროზე უამრავი რამ შეითვისა შექსპირისეული დრამატურგიიდან და

ჰამლეტის როლსაც ასრულებდა სცენაზე. აღმოჩნდა რომ ამ გამოცდილებამ ბევრი რამ

გადაწყვიტა მის სამსახიობო ხედვაში, გამოცდილებაში, კინოპერსონაჟ ჰოფმანთან

მიმართებაში. მან თვალსაჩინოდ გააფართოვა ის საზღვრები, რომლებიც ჰოფმანის, როგორც

უსამართლობით მსხვერპლად ქცეული პერსონაჟის არეალს შექმნიდა მხოლოდ და უფრო

ღრმად არ ჩასწვდებოდა კინოგმირის არსს. იმდენად ახლოს იყო ყოველივე ეს ისტორიულ

ფილოსოფიურ ტრაგიზმთან, რომ განცმა მაშინვე მიიპყრო ფოლკერ შლიონდორფის

ყურადღებაც. 93

იგივე თაობის გვიანდელი სამსახიობო სკოლის წარმომადგენლების, მარიო ადორფისა

და კლაუს კინსკის შესახებ ახალი თაობის კინოს საწყისებამდე დიდი ინფორმაცია არ

არსებობს, ვინაიდან მათი შემოქმედებითი გზა კინოში გვიან იღებს სათავეს, თუმცა

მიუხედავად ამისა, 50-60-იანი წლების გერმანული კინოს სამსახიობო გამოცდილების

გადაფასება, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, სწორედ ამ სამსახიობო გალერეის

წარმომადგენელთა მეშვეობით ხდებოდა რთულსა და საინტერესო პერიოდში, როდესაც

მითი ტოტალიტარული კინოს შესახებ დასავლეთ გერმანიაში სრულიად დაინგრა,

შენარჩუნდა მხოლოდ მისი არსებობისა და მაყურებელზე მისი მასობრივი ზემოქმედების

ფაქტობრივი მონაცემები, მაგრამ არა თავად კინემატოგრაფიული სახვითობის მანერა ან

მეთოდი.

ალბათ, ესეც კანონზომიერია, ვინაიდან არსებობდა და არსებობს გავლენის სფეროები

სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც იდეოლოგიის

გავლენის მარადიულ მაგალითს აჩვენებს კაცობრიობას და არ მისცემს მას საშუალებას,

საბოლოოდ დაივიწყოს მასზე მომხდარი გონებრივი ძალადობის ფაქტები კინემატოგრაფის

გამოყენებით. მარიო ადორფის დებიუტი კინოში ჯერ კიდევ 1958 წელს შედგა ფილმში ,,ღამე,

როდესაც სატანა მოვიდა“ და უამრავ მაყურებელს დაამახსოვრა თავი თემატური სიმძაფრით.

ფილმის რეჟისორი რობერტ სიოდმაკი ჰოლივუდის მდიდარი ტრადიციის გამგრძელებლად

მოიაზრებოდა კინოში. კომერციულ კინოს კი სწორედ ეს სჭირდებოდა იმ პერიოდში - ახალი,

არატრადიციული სახე.
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გერმანულ კინოს ისტორიულად არაერთხელ ჰქონდა მცდელობა, ამერიკული კინოს

ტრადიციაში გააზრებული მძაფრსიუჟეტიანი ფილმების ინტერპრეტირებისთვის დაედო

სათავე. ეს მცდელობა, როგორც ისტორია მოწმობს, 94 ყოველ ჯერზე ახალ და ახალ ნიუანსებს

ავლენდა მაყურებლის სურვილებში, მაგრამ დამახასიათებელი და ბუნებრივი გერმანული

კინოაზრისთვის მაინც არასდროს არ ყოფილა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეროვნულობის

ნიშანი გერმანულ კინოში სხვა რეალიებით: ფსიქოლოგიზმით, დრამატიზმით, სახვითი

გავლენებითა და კონცეპტუალიზმით განისაზღვრებოდა, იმ პერიოდების გამოკლებით,

როდესაც ტოტალიტარიზმმა შთანთქა მხატვრული პროცესები ხელოვნებაში.

მარიო ადორფისა და მისი თაობის მსახიობების სადებიუტო ნაშრომები იმ რეჟისორთან,

რომელიც ძირითადად ამერიკული მძაფრსიუჟეტიანი დრამატურგიის სწრაფად

განვითარებადი მეთოდის მიმდევრად ითვლებოდა, არ უნდა გამხდარიყო მისი

კინოსამსახიობო შესაძლებლობების სრული ამსახველი.

ფილმის ,,ღამე, როდესაც სატანა მოვიდა“ მოქმედება XX საუკუნის 30-იანი წლების

მიწურულს ხდება ბერლინში. პოლიცია თითქმის უუნაროა იმ უსასტიკესი მკვლელობების

მიმართ, რომელთა რიცხვმაც უკვე ოთხმოცს გადააჭარბა. საბოლოოდ აპატიმრებენ ვინმე

ვილი კეუნს, რომელმაც საკუთარი საყვარლის მკვლელობა ჩაიდინა. მკვლელობების

სერიაშიც ვილი დაადანაშაულეს. თუმცა კომისარი კერსტენი – ამერიკული დეტექტივის

სახასიათო პერსონაჟი – არ დაიჯერებს ვილის დამნაშავეობას და ძიებას განაგრძობს.

სრულიად შემთხვევით, პოლიციაში მისული პერსონაჟის, გერმანელი ქალის მიერ

მეზობელი ბიჭის – ახალგაზრდა, ოდნავ არასრულფასოვანი რეაქციების მქონე კაცის

დადანაშაულება ქურდობაში, კომისარს ნამდვილ კვალს უჩვენებს. ბრუნო (მარიო ადორფი),

არც კი ფიქრობდა საკუთარ უსაფრთხოებაზე. აქ იცვლება ამერიკული თხრობითი ნიშნისკენ

მიდრეკილება და ფილმი საკმაოდ საინტერესო დრამატურგიული ნიშნით ვითარდება:

ვინაიდან მოქმედება 30-ან წლებში მიმდინარეობს: ჰიტლერის ხელისუფლება უარს აცხადებს,

გამოავლინოს ნამდვილი მკვლელი, რადგან ამით შეილახება მისი, როგორც ფხიზელი

მეთვალყურისა და დამსჯელის ღირსება. ვილი კეუნს სიკვდილით დასჯა შეუფარდეს,

კომისარი კერსტენი აღმოსავლეთის ფრონტზე გააგზავნეს, ხოლო ნამდვილი დამნაშავე,

ბრუნო ლიუდკე გაუხმაურებლად გაანადგურეს.
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გერმანული კინოსთვის 50-ან წლებში იმდენად არატიპური იყო მარიო ადორფის მიერ

შექმნილი რეალისტური პერსონაჟი, რომ გაჩნდა აზრიც, თითქოს სიოდმაკმა მთავარი გმირის

შემსრულებელი არაპროფესიონალ მსახიობებში ამოარჩია. კიდევ უფრო მეტად რადიკალური

მოსაზრებების მიხედვით, ლიუდკეს როლის შემსრულებელი რეალურ კრიმინალურ

დამნაშავეთა შორის იყო ნაპოვნი. 95

საკმაოდ რეზონანსული აღმოჩნდა რეაქცია, როდესაც მაყურებელმა შეიტყო, რომ მარიო

ადორფი, იმ პერიოდისთვის ოცდარვა წლის ახალგაზრდა, მიუნხენის უნივერსიტეტში

სწავლობდა და სამსახიობო ხელოვნებასთან მისი დაახლოება სრული შემთხვევითობის

შედეგია. ინგლისური ენისა და ლიტერატურის ახალგაზრდა ფილოლოგმა ადორფმა,

რომელიც თეატრის ისტორიას ეუფლებოდა, ერთხელ გზად ფალკენბერგის სამსახიობო

სკოლის აფიშა ნახა, ისწავლა ამ სკოლაში და მიუნხენის ,,კამერშპილის“ თეატრის დასში

დაიწყო მუშაობა.

შემდგომ წლებში, მარიო ადორფმა საკმაოდ არაორდინალურ მხატვრულ ფილმებში

შეასრულა კინოროლები – ,,ქალწული როზმარი“ (1958), ,,საჭადრაკო ნოველა“ (1960), ,,ჩემი

სკოლის მეგობარი“ (1960), ,,ლულუ“ (1962), ,,ვინეტუ“ (1963) და სხვ. თავიდანვე განისაზღვრა

მისი, როგორც ეპიზოდური, ნეგატიური პერსონაჟების შემსრულებლის იმიჯი, თუმცა

გარეგნულად საკმაოდ ჯიქურ მომზირალი, ჩასკვნილი, მოზრდილი და ცოტა არ იყოს

პრიმიტიულად განწყობილი პერსონაჟები, ბუნებრივია სხვა შთაბეჭდილებას არ ტოვებდნენ.

საერთოდ, ამგვარი გმირი და მისი სახეცვლილება, ომის შემდგომი პერიოდის კინოში

სინამდვილეს ბადებდა. კომერციული მოგების თვალსაზრისით, ამგვარ სვლას

კინოსამსახიობო მიმართულებით, მაყურებლის ყურადღება უნდა დაემსახურებინა და ასეც

მოხდა – რეზონანსი ნამდვილად შთამბეჭდავი იყო.

60-იან წლებში უკვე პოპულარული და გამოცდილი მარიო ადორფი იტალიაში

გადავიდა სამუშაოდ და საცხოვრებლად იმისათვის, რათა ერთხელ და სამუდამოდ შეეცვალა

პოტენციური დამნაშავის ეკრანული ამპლუა. მაგრამ, ძირითადი განსხვავება ამ გადასვლის

შედეგად ის იყო, რომ ადორფი იძულებული გახდა ამჯერად არა მხოლო გერმანულ, არამედ

იტალურ, ფრანგულ და ინგლისურ ენებზეც შეესრულებინა იგივე ხასიათის პერსონაჟთა

როლები.
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მარიო ადორფისა და გერმანული კინოს რეჟისორების ურთიერთობა საკმაოდ

საინტერესოდ წარიმართა: მსახიობმა შეასრულა როლები ედგარ რაისის ,,მოგზაურობა

ვენაში“, პეტერ ფლაიშმანის ,,მესამე სტადიაში“, მიხაილ ფერჰოფენის ,,ნაპოვნ მსხვერპლში“,

რაინჰარდ ჰაუფის ,,მთავარ შემსრულებელში“, ბერნჰარდ ზინკელის ,,უსაქმურში“.

როდესაც ომის შემდგომი პერიოდის ფსიქოლოგიზმზე ვამახვილებთ ყურადღებას

სახელოვნებო პროცესების თვალსაზრისით, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ერთ-

ერთ ყველაზე საინტერესო მიგნებად და დრამატულ, თითქმის ტრაგიკულ სახეობრივ

აღმოჩენად უნდა ჩაითვალოს მსახიობი კლაუს კინსკი, რომლის საწყისიც კინოში სწორედ ამ

პერიოდს დაემთხვა, ხოლო მის მიერ შექმნილი სახეები და პერსონაჟთა თვისებები

გერმანული მითის თხრობით სტრუქტურას უახლოვდება, კინსკის განსაკუთრებული

გარეგნული და შინაგანი რესურსის საფუძველზე.

კლაუს კინსკიც, ისევე როგორც გერმანული კინოს მსახიობთა მისი თაობის დიდი

ნაწილი 20-იანი წლების რთულ პერიოდში დაიბადა და 30-იანებში აღიზარდა – ამ ფაქტის

მნიშვნელობა მოგვიანებით ავლენს თავს იმ კინოსახეთა კვლევაში, სადაც ტრაგიზმის განცდა

ერთ მთლიანობად მოიაზრება. 96 კლაუს კინსკის სამსახიობო მოღვაწეობა მეორე მსოფლიო

ომის შემდეგ დაიწყო. მისი დაუმორჩილებელი ხასიათი და მკვეთრად გამოხატული

პიროვნულობა ბუნებრივ გზას ეძებდა ინდივიდუალობის წარმოსაჩენად.

პრობლემა, რომელიც ომის შემდგომი გერმანიის 40-50-ან წლებში დადგა

კინორეჟისურაში, საკმაოდ რთული იყო თავისი შინაარსით: ადამიანის პიროვნულობის

ზრდის პრობლემა თავის აქტუალურ ასახვას ვერ ჰპოვებდა იქამდე, სანამ ჩამოთვლილ

ფილმებსა და გმირებში არ მოხდა ამ თემის აკუმულირება. და მაინც, მიუხედავად ამისა, არ

ღირს ისტორიული ასპექტების განხილვა ყოფითი მასალისა და ნაწარმოების მხატვრული

ქსოვილის რეალური თანხვედრის მოთხოვნით. საქმე იმაშია, რომ ამ ძალზე რთული

პერიოდების ფონზე, დასავლეთ ევროპის სახელოვნებო პროცესები ერთსა და იმავე ეტაპზე

ვითარდება სოციო-პოლიტიკური მიმართულებით და ამიტომ შესაძლებელია ბევრი რამ,

მხატვრული სახვითობის თვალსაზრისით, ბუნებრივ კომპრომისად მიგვაჩნდეს: მაგალითად,

ზედმეტი და კატეგორიული მორალი, რომელიც ხანდახან ჩნდება გერმანიის ფედერაციული

რესპუბლიკის კინოს თემატურ თავისებურებათა ძიებისას.
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ფილმებს სხვადასხვა რეჟისორი იღებდა, სხვადასხვა ლიტერატურულ წყაროზე

დაყრდნობით, მაგრამ ქრონიკისა და წარსულის უსიტყვო იგნორირებით. ეს პროცესი

დასავლეთ გერმანიაში დიდხანს გაგრძელდა და კიდევ ერთი მახასიათებელი გახდა ომის

შემდგომი პერიოდის კინემატოგრაფისთვის. თავისთავად ჩნდებოდა მცირედი, მაგრამ

ბუნებრივი ანალოგიებიც. ყოველი ამ ფილმთაგანი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი

მხატვრული ნაწარმოებია, თუმცა ემსგავსებოდა კიდეც ერთმანეთს სიუჟეტისა და ფორმის

თვალსაზრისით. ეს პროცესი არა მხოლოდ სოციალური აზროვნების მოთხოვნებმა

განაპირობეს, არამედ იმ პერიოდში გაბატონებულმა მენტალურმა აზროვნებამაც.

რატომ არქმევდნენ ჟურნალისტები გერმანიის ფედერაციული კინოს პროდუქციას

,,მოვლენას“ ამ ქვეყნის მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე ფორმირების შემდეგ? ბუნებრივია,

ფაშიზმის დამარცხებამ და ერთი ერის ორ პოლიტიკურ და სოციალურ ფორმაციად

ჩამოყალიბების მცდელობამ უკვალოდ არ ჩაიარა, ხოლო გერმანული კინო ყველაზე

ხელსაყრელი საყრდენი აღმოჩნდა ამ ტენდენციის გამოსავლენად, უფრო ზუსტად კი იმ

რთული პროცესის გასაანალიზებლად, რაც ომის შემდგომი თაობის ადამიანის ცნობიერებაში

დაიწყო. ეჭვსგარეშეა ის ფაქტი, რომ ნებისმიერი ამ თაობის წარმომადგენელი კინორეჟისორი

საკუთარ თავზე განიცდიდა მწვავე სოციალური წინააღმდეგობრივი ატმოსფეროს

ზეგავლენას. ერთ-ერთი შედეგიც და მიზეზიც, ამ პერიოდის თავისებურებებში ინტენსიური

ეკონომიკური დამოკიდებულებების შექმნაა.

პროფაშისტური იდეოლოგია საბოლოოდ გარდაიქმნა დამნაშავეობისა და ბრალდების

აზრობრივი ურთიერთობის მოტივად, თუმცა 40-იანიდან 60-იან წლებამდე, დასავლეთ

გერმანიის კინემატოგრაფი იმდენად სწრაფად ხდება ნებისმიერი განწყობისა და ცვლილების

კატალიზატორი მთავარი გმირის რთული სახის შექმნის პროცესში, რომ ამის თვალის

მიდევნება მხოლოდ მოგვიანებით გახდა შესაძლებელი – მაშინ, როდესაც ისტორიამ

კონკრეტული შეფასების შესაძლებლობა შექმნა. 97

ურთიერთობათა გადაფასების ჩვეულ გარემოში, საბოლოოდ, მაინც ორი და არა

მხოლოდ ერთი თაობა ჩამოყალიბდა ომის შემდგომი დასავლეთ გერმანიის კინოპროცესის

წარმმართველ ძალად. ეს ბუნებრივი პროცესის ერთი შემადგენელი ნაწილი იყო, რომელიც არ

განსაზღვრავდა, მაგრამ მიუთითებდა იმაზე, თუ რამდენად განსხვავებული მიმართულებით
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შეიძლება განვითარდეს ომის შემდგომი პერიოდის კინო ქვეყანაში, თუ მის არსებობას

განსაკუთრებული სიტემატური დაკვეთები არ წარმართავს.

კინოს ოსტატებს კარგად ესმოდათ ის, რომ ომის შემდგომი პერიოდი არ შეიძლება იყოს

განყენებული მხატვრული პროცესი, განსხვავებული ყველაფრისაგან, რაც ქვეყანაში ხდება.

ურთულესი საზოგადოებრივი პროცესები მარტივად და ერთმნიშვნელოვნად ვერ ჩაივლიდა.

მაგრამ გავლენის გარკვეული მხატვრული ნიშნები და სურვილები მაინც არსებობდა:

გერმანია ევროპას მიეკუთვნება, ხოლო ნეორეალიზმი საერთოდ მთელ მსოფლიო

კინემატოგრაფზე ახერხებდა საკუთარი პოზიტიური ზეგავლენის მოხდენას. 98

ყოველ ისტორიულ ეტაპზე, ამ პრობლემას თავისი ნიშან-მახასიათებლები გააჩნდა.

დამოკიდებულება მხატვრული რეალობის რეაბილიტაციისადმი, გამომსახველობითი

საშუალებების გამოყენებისადმი, როგორც ვხედავთ, მუდამ ერთგვაროვანი არ იყო და

აქცენტები სხვადასხვა მიმართულებით ვრცელდებოდა. ფაშიზმთან ომმა კინემატოგრაფის

განვითარების პროცესი ბუნებრივად შეაფერხა, როგორც წარმოების, ასევე მხატვრული

თვალსაზრისით. ამდენად, უცნაური ამაში არაფერია. სახელმწიფო იდეოლოგიის

ინტერესებიდან გამომდინარე, ფინანსდებოდა ფილმები, რომლებშიც ნელ-ნელა შეიცვალა

იდეოლოგია. მიუხედავად იმისა, რომ 40-50-იანი წლები 60-იანის პირველი ეტაპის ჩათვლით,

ნაწილობრივ გერმანიის კონიუნქტურის მაგალითს წარმოადგენს, მაინც, მისი ჰეროიკული

სულისკვეთება არ ჰქონდა დავიწყებული მაყურებელს.

მიდრეკილება, სურვილი იყოს არაბუნებრივი, გმირობის თანამონაწილე, ნებისმიერი

ეპოქის ადამიანთა ნაწილში ცოცხლობს. მით უმეტეს, თუ ის ახალი ძალით მოქმედებდა

მაყურებელზე. ზოგადი იდეოლოგიზირების ტენდენციიდან გამომდინარე, გმირის ფენომენი

ომის შემდგომ პერიოდში, კი იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ არ გაჩენილა იმის აუცილებლობა,

რომ გმირის გაიდეალების გზაზე არამიწიერი სიმამაცე, თავდადება და სხვა დადებითი და

მისაბაძი ნიშნები გამოვლენილიყო. არც ფსიქოლოგიური დაძაბულობის ზღვარზე მყოფი და

არც ზნეობრივი სიმართლის დასამტკიცებლად მოწოდებული ადამიანები არ იყვნენ

მოკლებულნი ჩვეულებრივ ადამიანურ სისუსტეებს. ამ გზით გაექცეოდა კინოსანახაობა

სწორხაზოვანი და კინოესთეტიკის მხრივ გაუმართლებელსა და ცრუ ჰეროიზმს, ყალბ

პათეტიკას.
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ფილმების დიდი ნაწილი თავისი მხატვრული ღირებულებითა და მნიშვნელობით

მიუახლოვდა ზოგადრეალისტურ სახვით სტრუქტურას კინემატოგრაფში. რეალური ყოფის

ცალკეული სურათები, რა თქმა უნდა, ამ რთული პერიოდის კინოშიც ისახებოდა, მაგრამ არა

სრულად და არა იმ სისავსით, რომელიც ომის შემდგომი გერმანული სინამდვილის ძირითად

სახეს წარმოადგენდა. ყოველ ნაციონალურ კულტურას, რამდენად მძიმე იდეოლოგიურ

ზეწოლასაც არ უნდა განიცდიდეს ის საკუთარ თავზე, მაინც გააჩნია რემისიისადმი

ბუნებრივი მიდრეკილება და გერმანიაში სწორედ ეს დინება წარმოშვა ორი თაობის

რეჟისორთა თანმიმდევრულმა, მთლიანმა მხატვრულმა ძიებებმა ჯერ ისტორიის

მეტაფორული ასახვისა და განზოგადების, ხოლო შემდეგ კი უშუალოდ გმირის ძიების

თვალსაზრისით.

ნებისმიერ ერში მოიძიება რესურსი, რომელიც ამ ძიებას განახორციელებს, მაგრამ

ყოველი ერი საკუთარ მახასიათებელს, ნიშანს ტოვებს ამ პროცესზეც ისევე, როგორც

დანარჩენ პროცესებზე. 99

ზემოთ განხილული და მაგალითად მოყვანილი ტენდენციები არ ყოფილა

გამოკვეთილად იზოლირებული დასავლეთ ევროპის კინოს ზოგადი პროცესებისაგან. თუ

მასშტაბურად განვიხილავთ ყოველივე ამას, დაიბადება ბუნებრივი მოსაზრება – საერთოდ,

მსოფლიო მასშტაბის რყევებმა არა მხოლოდ გერმანელი ერის ცნობიერებაზე იქონია გავლენა.

მისი შედეგები მთლიანად მსოფლიოსა და დასავლეთ ევროპის ნაწილისათვის ყველაზე

მეტად დამახასიათებელი მდგომარეობაა, რომელიც, პირველ რიგში, პრობლემების

დაუძლევლობის, კომპლექსების მასობრივი დანერგვის შედეგად იწყება. თუმცა, ვერ

ვიტყვით რომ ყოველივე ამას მხოლოდ ნეგატიური საფუძველი, ან ნეგატიური შედეგები

გააჩნია.

არსებობს სახელოვნებო პროცესების წარმმართველი გარკვეული კანონზომიერებანი,

რომელთა წინაპირობაც და მოცემულობაც უმძიმესია თავისი ანტიჰუმანურობიდან და

ანტიპოლიტიზმიდან გამომდინარე, სამაგიეროდ აღმავლობის პროცესებს ბადებს

მოგვიანებით ან პარალელურ დროში, ვინაიდან ბუნებრივად იზრდება წინააღმდეგობის

ძალა. დამარცხებული გერმანიის რეალობაში, ეს კიდევ უფრო რთულ გააზრებას

ექვემდებარება.
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გერმანიის ყოფილი ფედერაციული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ომის შემდგომმა

პერიოდმა საკმაოდ საინტერესო და არაერთსახოვანი პროცესები წარმოშვა კინემატოგრაფში.

დასავლეთგერმანულმა კინომ დაამკვიდრა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიმართულების მიერ

შექმნილი ილუზია – ექსპონირებული პირობითობა კომერციულ სანახაობაში მძიმე, მაგრამ

უკიდურესად ფილოსოფიურ რეალიაში. 100

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კინო თავისი რიტმული წყობით

წარმოადგენდა მხატვრულ მასალას. ამისთვის არ ითვალისწინებდა არავითარ ყოფილ

იდეოლოგიურ კანონზომიერებებს და მისი, როგორც წარმოების და როგორც საავტორო კინოს

ქვეყნის ორიენტაცია მიმართული იყო არა უბრალოდ განახლებული, არამედ სრულიად

ახალი ფორმების აღმოჩენაზე. ეს გამორიცხავდა უკვე არსებულის მიხედვით მუშაობას.

გერმანულმა კინომ ქვეყნის დასავლეთში შეინარჩუნა ის, რაც მისი განვითარებისთვის

აუცილებელ პირობას წარმოადგენდა: წარმოებისა და ყოფითი თემების თანხვედრა,

ერთგვარი ფარული ფსიქოლოგიზმი, რომელიც წინ უსწრებდა თაობის მარტივ

მოთხოვნილებებს და დეპრესიის შედეგად განვითარებული გმირის ძიების კონცეფცია, ასევე

მისი გამოსახვისა და ისტორიულ სპექტრში წარმოჩენის ტრადიცია, რაც, თავის მხრივ, ახალ

საფუძველს ქმნიდა მხატვრული კინოს განვითარებისათვის.

დასავლეთგერმანული კინო უპირობო, გამაერთიანებელი მხატვრულ-სტილისტური

ჟანრობრივი სინთეზის წინა პერიოდს ქმნიდა, რაც უკვე 70-ანი წლების ბოლოს, ახალ

რეალობას, ახალ კონცეფციას შეერწყა. საავტორო სუბიექტივიზმი დადებითი ცნება გახდა და

არა მოცემული, ხოლო შემოქმედში არსებული რეალობა იქცა საწყის წერტილად.

დასავლეთგერმანული კინოს განვითარებისა და წინსვლის პროცესი ქვეტექსტურად

დაუკავშირდა სოციო-პოლიტიკურ მოვლენებს ზოგადად ქვეყანაშიც და მის ფარგლებს

გარეთაც.

არსებობდა უამრავი წინაპირობა ფსიქოლოგიზმში, რაც გფრ–ის არაფორმირებული

იდეოლოგიის მქონე შემოქმედებით რესურსს გააჩნდა, ხოლო ისევ და ისევ, გერმანელი

კინემატოგრაფისტებისათვის სწორედ კინო, მისი მხატვრული საშუალებები და აზროვნების

ფართო დიაპაზონი გახდა ცნობიერების განმსაზღვრელი პიროვნებისა და საზოგადოების

თემის განვითარების საკითხში.
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დასავლეთ გერმანული კინოს განვითარების პროცესი, თავისი მრავალმხრივობითა და

ასკეტიზმით, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პროცესი იყო ევროპის ტერიტორიაზე,

რომლის ახალ სტადიაში გადაზრდამ წარმოაჩინა ევროპის კინოში მიმდინარე პროცესების

დიდი ნაწილი და დამოკიდებულება საზოგადოებაში არსებულ ცნობიერებასთან, ასევე

შესაძლებლობათა ზღვარი, რომელიც ომის შემდგომი პერიოდის კინემატოგრაფში

იგრძნობოდა.

დასავლეთ გერმანიის კინო თმობდა თავის პოზიციებს, ის აღარ იყო იდეოლოგიის

სამსახურში ჩამდგარი ხელოვნების დარგი, სამაგიეროდ, მისი ნაწილი თავდაპირველად –

თუმცა, როგორც გამოჩნდა, მხოლოდ ნაწილი – პატრიოტიზმის ახალ ყალბ გამოვლინებას,

პათოსს ამკვიდრებდა ეკრანზე.

რეჟისორებმა, რომლებიც მუშაობდნენ და ქმნიდნენ, არაერთგზის სცადეს,

მრავალმხრივი ჟანრობრივი სისტემით გაემდიდრებინათ გერმანული ომის შემდგომი

პერიოდის კინემატოგრაფი. ეს რეჟისორები, გერმანული ომის შემდგომი პერიოდის

კინემატოგრაფის სახეს ქმნიდნენ და ეს პროცესი რთულად, მაგრამ მაინც მრავალმხრივი

მიმართულებით ვითარდებოდა.

ალბათ, ბუნებრივია ამგვარი სხვადასხვაობა ომის შემდგომი პერიოდისთვის, რომელიც

ფუნქციონალურად სხვადასხვა ჟანრში, ფორმაში აზროვნების მცდელობისთვის ხელსაყრელ

ოპტიმალურ ორგანიზმს წარმოადგენდა. ფილმების თემატიკა კვლავ ადამიანური

უფლებებისათვის ბრძოლას უკავშირდებოდა და ამ გზით, გერმანული კინო ცდილობდა

წინააღმდეგობისა და ბრძოლისუნარიანობის ეროვნული მახასიათებლის შენარჩუნებასაც.

ამგვარ გარემოში, გერმანული კულტურის, კინოს პოლიტიკა სარგებლობდა მსოფლიო

კინოპროცესის ცვალებადი ფონით, რამაც მოახდინა მაყურებლის ინტერესთა ჩანაცვლება,

რადგან კინომ გარკვეული დროის მანძილზე შესთავაზა მას საკუთარი ხედვა.

ზოგიერთი გერმანული კინემატოგრაფისტი მას შემდეგ, რაც კინოში ფაშისტური

პერიოდიდან მოვიდა, როგორც ერთი მკვლევარი აღნიშნავდა: ,,ვერ პოულობდნენ საკუთარ

ადგილს გერმანულ კინემატოგრაფში“. 101 ისეთი საკმაოდ მრავლისმთქმელი დრამატული

პოტენციალითაც კი, როგორიც მათ გააჩნდათ, შეუძლებელი აღმოჩნდა ერთობლივი

მუშაობის გაგრძელება ერთიან სივრცეში. ძალზე მდორე დინამიკით, მაგრამ
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თანმიმდევრულად, მთლიან პროცესში კინოსამსახიობო ოსტატობის სპეციფიკაზე

კეთდებოდა აქცენტები. ამასთანავე, ისტორიულად ღირებულია ისიც, რომ 50-ანი წლების

ფილმების ნაწილი უამრავი ფორმალური კინემატოგრაფიული ეფექტებით შეიქმნა და

საკმაოდ ნათლად წარმოადგენდა იმ პერიოდის გერმანული კინოწარმოების

შესაძლებლობებსაც. ხშირად სახიერი და მხატვრულად უტრირებული იყო მრავალი

პერსონაჟი ისტორიული თემატიკის ფილმებში, ქმედებათა სპექტრი, სოციალური კომედიის

ელემენტებით გახლდათ გაჯერებული. გერმანელი მაყურებლის დეპრესიულ განწყობაზე

ამგვარი ფორმის დამკვიდება ეკრანზე არ აისახა დადებითად, ვინაიდან ისედაც დამძიმებულ

ყოფაში, ნაცნობი გარემოს სატირული ელემენტების ხილვა, იმ ეტაპზე ნაკლებად პოზიტიურ

რეაქციას იწვევდა მასში.

პრესის რეზონანსი, მაყურებლის აზრი და პროფესიონალთა შეფასებები, კიდევ ერთხელ

ამტკიცებდა აზრს იმის შესახებ, რომ ომის შემდგომი დასავლეთ გერმანიის ტერიტორიაზე

საზოგადოების ინტერესების და ფსიქოლოგიური განწყობის მოთხოვნებს, რეჟისორები 1948–

დან 1958 წლამდე უფრო პასიურად და შემდეგ უფრო აქტიურად ეცნობოდნენ, უფრო

თამამად ცდილობდნენ კინოქრონიკის და დოკუმენტური ფილმების შექმნას, მაგრამ ამ გზით,

ობიექტურობის შენარჩუნება თითქმის შეუძლებელი გახდა. აღმოჩნდა, რომ მემკვიდრეობამ

გერმანულ კინოში უფრო დიდი როლი ითამაშა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს.

კომერციული კინოს მოთხოვნები თავის ფუნქციას ასრულებდა, ხოლო სახელოვნებო

პროცესი თავისთვის აუცილებელ გარდაქმნებს ითხოვდა. გერმანული კინო რთულად

ეგუებოდა მასისა და არა ცალკეული ადამიანის, არა მთავარი გმირის, წინა ხედზე წამოწევას,

თავისი მხატვრული ქმედების თვალსაზრისით. ორად გაყოფილი ერის ცნობიერებამ,

უამრავი ახალი ნეგატიური, საზოგადოებრივი მოთხოვნილება წარმოშვა. 102

სხვა ფასეულობები ჩაენაცვლა დასავლეთ გერმანული კულტურის სტრატეგიასაც.

თანამედროვეობის თემა ყოველთვის რჩებოდა გერმანული კინოს ერთ-ერთ ურთულეს და

მისთვის სიმბოლურ მოტივად, ვინაიდან არ იყო ადვილი გაორებული რეალობის ასახვა

ეკრანზე. განხილული ფილმების ერთი ნაწილი მოუთხრობდა მაყურებელს იმის შესახებ, რაც

გერმანელმა ხალხმა ჯერ კიდევ ფაშიზმის პერიოდში გამოსცადა. აქვე, მაყურებლის ფართო

ნაწილს მიეწოდებოდა ქვეტექსტი, რომელიც სწრაფად მზარდი ტემპით ვითარდებოდა.
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გენდერული თანასწორობის მოტივი არც მანამდე და არც 40-50-იან წლებში და არც მას

შემდეგ არ ყოფილა უყურადღებოდ დატოვებული გერმანელი ავტორების მიერ, მაგრამ ის

ძალზე ზუსტად და დროულად გახდა გერმანელი მაყურებლისთვის დაინტერესების საგანი,

ვინაიდან ისტორიულ კანონზომიერებას ასახავდა და გერმანელი ერის ცნობიერებაში

დაგროვილ საკითხებზე შეძლებისდაგვარად მსუბუქად და დინამიურად ამახვილებდა

ყურადღებას.

გერმანული კინოს ისტორიაში გაჩნდა ჟანრობრივი და თხრობითი სისტემის სინთეზი –

მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი და რთულად ინტერპრეტირებული. ეს ისტორიულ-

ბიოგრაფიული ხასიათის თხრობაა, რომელსაც საფუძვლად დასავლეთ გერმანიის კინოს

ოსტატების ლიტერატურასთან დამოკიდებულებაც განაპირობებს. გერმანული კინო

არასდროს ერიდებოდა ლიტერატურული ნაწარმოებების აქტიურ ეკრანიზირებას. ამგვარად,

40-იან წლების მიწურულს, ერთი მეორის მიყოლებით გამოდიოდა ეკრანებზე: ერიხ ენგელის

,,თახვის ქურქი“ (1949), გერჰარდ ჰაუპტმანის ამავე სახელწოდების დრამის მიხედვით,

რომელსაც თავის დროზე გერმანელმა ფილოსოფოსმა, მწერალმა და პოლიტიკოსმა ფ.

მერინგმა ,,გერმანულ სცენაზე არსებული ვერცხლის სხივი“ უწოდა, ასევე რეჟისორ გეორგ

ვილდჰაგენის ფილმები: ,,ფიგაროს ქორწინება“ (1949), ბომარშეს ამავე სახელწოდების პიესის

მიხედვით და უილიამ შექსპირის მიხედვით გადაღებული ,,უინძორელი მხიარული

ცოლები“ (1950). 103

დასავლეთგერმანული კინო კი უბრუნდებოდა ფაშიზმის თემას, მაგრამ უფრო

შესამჩნევად მასში ჟღერდა საზოგადოების ცნობიერებაში არსებული პრობლემების საკითხი

და არა ის, რასაც უბრალოდ დიქტატურისა და ომის ტრაგედიის შედეგი შეიძლება ეწოდოს.

ნებისმიერი მოვლენა პირდაპირ აისახებოდა გმირების ცხოვრებაზე, ახლობლებზე და

მოაზროვნე მაყურებელიც იცვლიდა პასიურ პოზიციას.

შედეგად ჩანს ის გარემოება, რომ დასავლეთგერმანული კინოს ნაწილი, მომდევნო

ეტაპზეც, ამ რთულ გზაზეც ახერხებდა მრავალჟანრობრივი სისტემისა და ფორმების

განვითარებას, რეალიზმის გავლენის მინიმალურად შენარჩუნებას, უამრავი რესურსის

გამოყენებას კინოსამსახიობო ოსტატობის თვალსაზრისით და კინოს სინთეზური ბუნების

შენარჩუნებას.
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ბეჭდვითი სისტემისა და არეალის არსებობა კი ქმნიდა სასურველ ნიშას, სადაც თუნდაც

ინფორმაციის სახით ვრცელდებოდა სხვადასხვა მონაცემები ფილმებზე, მხატვრულ,

დოკუმენტურ კინემატოგრაფზე და ქრონიკაზე. კინოქრონიკას მდიდარი ტრადიციები

გააჩნდა, ვინაიდან ხელისუფლებამ მძლავრი ინვესტირება მოახდინა ამ სფეროში, თავისი

ზეობის ხანაში. გარდა ამისა, კინოაზრიც ნახევრად ქრონიკის ინტერპრეტირების

მიმართულებით ვითარდებოდა და ოსტატურ საფუძველს ქმნიდა იმისათვის, რათა

გერმანულ კინოს არ დაეკარგა პროფესიონალური გამოცდილების ტრადიცია.

ორ სხვადასხვა სივრცეში არსებული, აღმოსავლეთი და დასავლეთი ქვეყნების

მდგომარეობისა და განსხვავებული სოციო-პოლიტიკური სიტუაციის, განვითარებისაკენ

მიმავალი კინემატოგრაფის ძირითადი „ლიანდაგიდან“ გადასვლამ გამოიწვია ის, რომ

დასავლეთ გერმანიაში თემატური ძიებები განვითარდა. 104 პერიოდი ომის შემდეგ, არა

მხოლოდ კინოსამყაროსთვის იყო დადებითი ან უარყოფითად გარდამტეხი, არამედ

ადამიანების ცნობიერებისთვის საჭირო და აუცილებელი. დეპრესიულმა გარემომ

მრავალფეროვნებისა და უფრო მეტის, თემატურად სხვადასხვა საზოგადოების ყოფის ძიების

სურვილი დაბადა. მხოლოდ კინოთეატრებში სიარული მაყურებელს სიახლის განცდას არ

ჰგვრიდა. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ეროვნულ კინოსივრცეში მისთვის საინტერესო ფილმი

იშვიათად იქმნებოდა. მოგვიანებით, მაყურებელი ილტვოდა შოუსკენ, დრო, როცა მხოლოდ

კინო ითვლებოდა ადამიანებისთვის ძირითად გასართობად, წარსულში მოიტოვა და მასაში

ახალი მოთხოვნილებები შვა.

ისტორიამ დღესაც შვა აზრთა სხვადასხვაობა კინოსახელოვნებო პროცესის შეფასებაში,

თუმცა კი საბოლოო საწყისებთან მიბრუნება და ხელახალი განხილვა მაინც შემდგომი ეტაპის

გაანალიზებას უწყობს ხელს.

კინომცოდნე გიორგი გვახარია წერს, რომ: ,,თუკი ფრანგებისთვის კინოხელოვნება

უფრო მეტად კულტურის ერთ-ერთი დარგია, პოეტური სამყარო, რომელშიც მთავარი

გამომსახველობის ფორმებია, გერმანელი XX საუკუნის კინოს XX საუკუნის ისტორიად

აღიქვამს – გერმანელისთვის კინო უფრო თვითშემეცნების ფორმაა. ამიტომაც, განსხვავებით

საფრანგეთის სინემათეკისაგან, სადაც ექსპოზიცია კინოს შესაძლებლობებზე უფრო იგება,

ბერლინში, ,,სონი ცენტრის” ცათამბჯენში, გახსნილი სინემათეკა თავიდან ბოლომდე
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ქრონოლოგიის პრინციპზეა აგებული – კაიზერის გერმანია, ვაიმარის რესპუბლიკა, ნაციზმის

პერიოდი, ომის შემდგომი გერმანია, ორად გაყოფილი და გაერთიანებული გერმანია“. 105

კინო, ხელოვნების სხვადასხვა დარგიდან ყველაზე მრავალფუნქციურია გამოხატვის

საშუალებით. მას მხატვრული მემატიანეს ფუნქციაც კი აქვს უმეტეს შემთხვევაში.

მიუხედავად იმისა, რომ 50-60-იანი წლების დასავლეთ გერმანია ჯერ კიდევ იშუშებდა

ომისაგან მიყენებულ იარებს, ნააზრევის გამოხატვა ხელოვნების ამ დარგის საშუალებით,

როგორც ყოველთვის, აქტუალური იყო. საკითხი, თუ რა მოხდებოდა იმ შემთხვევაში, თუ

ხელოვნებას ექნებოდა თავისუფალი სამოქმედო სივრცე, რამდენად მიიღებდა საზოგადოება

შეულამაზებელ სიმართლეს და საკუთარი ტკივილის ხელოვნებაში გადატანას, კითხვის

ნიშნის ქვეშ დადგა. მძიმე ცხოვრების შემდეგ ადამიანებს ამოძრავებდათ სურვილი,

გაქცეოდნენ ნეგატიურს, აღარ დაბრუნებოდნენ მას, ანდა რეალისტურად გაეხსენებინათ და

კიდევ ერთხელ გაეაზიარებინათ მომხდარის საშინელება.

ბუნებრივია, მეორე მსოფლიო ომს მხოლოდ გერმანიის ტერიტორიაზე არ გადაუვლია,

მაგრამ კინოს განვითარების პროცესი ძირეულად განსხვავდებოდა პოსტნაცისტური

გარემოსგან. ზოგჯერ ათწლეულებია საჭირო სოციუმის აზროვნების ევოლუციისთვის.

განვლილი კრიზისის მიუხედავად, დასავლეთგერმანულმა კინოსივრცემ მოახერხა,

მსოფლიო კინემატოგრაფისთვის ფეხი აეწყო.

გერმანული კინემატოგრაფი, რომელიც მრავალი წლის მანძლზე ინარჩუნებდა

ლიდერის პოზიციებს მის ბაზაზე არსებული ფილმებითა და ორგანიზებული

კინოინდუსტრიით, დღითი დღე უახლოვდებოდა სახელოვნებო პროცესის საწყის წერტილს.

ომის დამთავრება არ იყო ასოცირებული ყოველივე ნეგატიურის დასრულებასთან. მას ბევრი

უარყოფითი მოვლენა მოჰყვა: ეკონომიკურ, მორალურ, ფიზიკურ სიმძიმეს სახელოვნებო

ტენდენციების კონსერვირებაც დაერთო თან. ამ პერიოდში ადამიანების ფასეულობებში

ცვლილებებია, მათი აზროვნება დაუგეგმავ ტრანსფორმაციას განიცდის, ხელოვნება კი

ბუნებრივია „დადგენილი კურსით“ ვერ ივლის. ამ პერიოდის მაყურებლის ცნობიერება

ისტორიულ რეალიებს პასუხობს. 106

სახელოვნებო პროცესისათვის ყოველივე ეს ეტაპებად განათავსებს თემის კონსერვაციის

პროცესს. ამ ეტაპმა არაპირდაპირ მოახდინა გავლენა მაყურებლის შემდგომი სეგმენტის
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ცნობიერებაზე იმ თვალსაზრისით, რომ შუა აზიისა და სხვა ქვეყნების თემაც, კინოში

არაერთხელ მოექცა გერმანული კინემატოგრაფისტების ყურადღების ცენტრში.

დასავლეთგერმანულ კინოს, საზოგადოების მხრიდან ვერ ასცდა ცენზურა. კინოწარმოების

განვითარება ვერ მოხდება, თუ ის მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პროცესზე იქნება

მიდევნებული. იმ დროს, როცა დასავლეთგერმანული კინო და თეატრალური სივრცე

ურთიერთობებს არკვევდნენ, ქვეყნის კინობაზრის დაპყრობა უცხოურმა კინოპროდუქციამ

ნაკლებად მოახერხა. ახალი ხედვა, დამოკიდებულება რომელიც, უმეტეს შემთხვევაში,

შეიძლება განსჯის საგანიც იყო, რომელიც არც თუ ისე ხშირად ეხებოდა ომის თემატიკას – ის

პოზიციის, თემის ცვლილებას ნიშნავდა კინემატოგრაფისთვის.

გერმანული კინოს ტენდენციებზე ავანგარდულმა მოძრაობამაც საკმაოდ

მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია აზრობრივი ასოციაციების თვალსაზრისით. ავანგარდის

ტენდენციის მსგავსად, შექმნილი გმირების ყოფა ნაკლებად იყო დატვირთული

დეკორატიულად გაფორმებული დეტალებითა და კადრების დახვეწილი ექსპოზიციით.

ასეთივე ნოვაციით პასუხობდა სიახლეებს ზოგადად დასავლეთგერმანული კომერციული

კინოც. ზოგჯერ საოპერატორო ნამუშევრის, ან მისი განზოგადების ხერხების კრიტიკა

იწყებოდა, ზოგჯერ კი მიდრეკილება ზღაპრის, ან საბავშვო თემატიკის მიმართ ხდებოდა

განსჯის საგანი. 107

ომის შემდგომი პერიოდის გერმანული კინოს განვითარება პიროვნებისა და გმირის

შინაგანი გამოძახილის სხვადასხვაგვარ ასახვაზე იყო ორიენტირებული, რის გამოც, კინოს

გარეგნული და უშინაარსო მხარის სრული ცვლილება მოხდა.

პრინციპული საკითხია ამ ფილმების სტილისტურ და თემატურ ქსოვილში

ქვეჟანრისთვის აუცილებელი სხვადასხვაობის ჩვენება-წარმოჩენა. თუ გერმანიაში ამის

საშუალებას სხვა იდეოლოგიური საყრდენი იძლეოდა, მიმართული საყოველთაო ჯალათის

ნებისკენ, პარალელურად, საბჭოთა მორალის ფაზები ამას შეფარული ჩანაცვლებით

ამჟღავნებდა: პათოლოგიური გმირული ენერგიით კინოგმირის, რომელიც ერთ ღამეში

ადნობდა ფრონტზე გასაგზავნ ფოლადს, ან რთავდა ძაფს მთელი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ

და ასე შემდეგ. ფეტიშიზმი და მიწიერება ომის შემდგომი პერიოდის გერმანულ კინოში,

ერთმანეთს ცვლიდა როგორც მოტივები. შავი მუნდირი, უნიფორმა, ქუდი, მათრახი და
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სადო-მაზოხიზმის სხვა ატრიბუტიკა, იდეოლოგიის სხვა ქვეყნებში შრომის ატრიბუტიკით

იყო ჩანაცვლებული, მოვალეობათა დეკლარირებითა და უამრავი სხვა ნიშნით, ამიტომ მისი

ისტორია არ არის ჩვეულებრივი კომერციით, ან ჩვეულებრივი წარმოებით განვითარებული.

არსებობს ცალმხრივობის მაჩვენებელი ტენდენცია – ისტორიულად ეს პროცესი

საკმაოდ ორსახოვანი და მტკივნეულიცაა. დასავლეთგერმანული კინო, რა თქმა უნდა,

დათმობდა თავის პოზიციებს, როგორც თავის დროზე ფაშიზმის იდეოლოგიის სამსახურში

ჩამდგარი ხელოვნების დარგი. გარდაუვალი იყო ისიც, რომ მისი მეორე მხარე და

დეკლარირებული ხელოვნების წარმომადგენლები პატრიოტიზმის ახალ გამოვლინებებს,

პათოსს განავრცობდნენ ეკრანზე. 108 ეს არა მხოლოდ სასიკეთო პროცესი აღმოჩნდა ქვეყნის

კინემატოგრაფიული პროცესის განვითარებისათვის, არამედ შექმნა სახელოვნებო სივრცის

სხვადასხვაობის, ანტიიზოლაციის პრეცედენტი, აუცილებელი ნებისმიერი ქვეყნის

კინოხელოვნებისათვის.

გამოიკვეთა იმ რეჟისორების წამყვანი ნაწილი, ვინც ომის შემდგომი პერიოდის

გერმანულ კინოზე არ ფიქრობდა ერთფეროვანი ჟანრობრივი სისტემის მიმართულებით,

ასევე იყო კინომსახიობთა ნაწილიც. პროცესი რთულად, მაგრამ მაინც მრავალმხრივი

მიმართულებით ვითარდებოდა. კინოს წარმოების ბაზებმა სხვა ფუნქციებიც აითვისეს და

მათი მთავარი დანიშნულება, მრავალჟანრობრივი კინოწარმოება გახდა. მხატვრული აზრის

სხვადასხვაობა არ წარმოადგენდა ისეთ მძიმე სადავო საკითხს, როგორც ეს ერთი შეხედვით

შეიძლება მოგვეჩვენოს.

თხრობითი ქვეტექსტებით აღსავსე ფილმების საფუძველზე დაწყებული ანალიზი

გვიჩვენებს იმას, რომ გერმანული კინოს ოსტატები (არა ის ნაწილი, ვინც თეატრში იწყებდა

და აგრძელებდა მოღვაწეობას), თავადაც ერგებოდნენ ეკრანზე გმირის წარმოჩენის ერთგვარ

მშვიდ, მონოტონურ მანერას. აქ არ არსებობდა კონკრეტული დახვეწილი, ან არასისტემური

მეთოდოლოგია, რომელიც ოდნავ მაინც შეარბილებდა ჰეროიკის ფონზე გამძაფრებულ,

პერსონაჟთა ქცევის რთულად ასახსნელ მოტივაციას. გასაგებია, რომ მემკვიდრეობითი

პირდაპირობის გავლენით, კინორეჟისურაც, გამონაკლისების გვერდის ავლით, უკვე

აპრობირებულ ხერხს მიმართავდა, ხატავდა ,,დადებითსა“ და ,,უარყოფით“ გმირებს. ამ

თეორიულ მემკვიდრეობაზე დაყრდნობით, შესაძლებელი გახდა რეალიზმისაკენ მიმავალი
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გზების მონახვაც, მაგრამ ეპოქის ნიშნები და მოთხოვნები აქაც იჩენდა თავს. ამიტომ გახდა

მსახიობი და გმირი დასავლეთგერმანული კინოს პრიორიტეტი. ცნობილი ფრანგი

კირტიკოსი და თეორეტიკოსი ანდრე ბაზენი, რომელიც ,,სარეჟისორო კინოს პრინციპებს

ქადაგებდა, თავის წიგნში, ,,რა არის კინო“, იკვლევს რა გმირის თეორიას, ფუნდამენტურად

საუბრობს ამ საკითხზეც. 109

მკვიდრდებოდა და განაგრძობდა არსებობას კინოში მოღვაწე მსახიობის მიერ გმირის

ხასიათის რეალისტური პათოსით წარმოჩენაც. ეს ნიშანი, თითქოს ჩვეულებრივ მოვლენად

იქცა, რომელიც რომ არა 50-ანი წლების მეორე ნახევარში დაწყებული პროცესები, ზოგადად,

მსოფლიო კინოში და თაობათა ცვლა კინორეჟისურაში, ალბათ, დიდხანს გაგრძელდებოდა.

ეკრანული სახის შექმნის პროცესში ვლინდებოდა მსახიობის ქცევის ესთეტიკური შტამპები.

ეს მარტივად დაფიქსირდა, ვინაიდან გერმანული კინოს განვითარებამ შესაძლებელი გახადა

ფაქტობრივი სინამდვილის გააზრება.

კინემატოგრაფი არა პირდაპირი და არა ,,ღია ტექსტით“, მაგრამ მაინც პასუხობდა

ისტორიას. არაერთხელ აღინიშნა, რომ საკუთრივ პროცესს, სამაყურებლო მოთხოვნილებათა

ცვლილებებიც დაერთო თან. რთული ეპოქალური ურთიერთობების ნიადაგზე სწორედ კინო

გახდა კოლექტიური ქვეცნობიერის გამტარი და დამამკვიდრებელი. განვითარების

ტენდენცია ისტორიულ თემას, შესაბამისად ისტორიულ გმირებსაც სიფრთხილით

ეკიდებოდა. აქედან გამომდინარე, გმირის ძიების პარალელურად, იცვლებოდა ჟანრისა და

მეთოდის სამოქმედო ენაც. გამაერთიანებელ ფაქტორად კი ამ შემთხვევაშიც ეპოქა და ავტორი

გვევლინებოდა. იმისათვის, რათა ამა თუ იმ შემოქმედის ნამუშევარი ,,კომპრომეტირებული“

არ ყოფილიყო სინამდვილესთან ,,ზედმეტი დაახლოების გამო“ – სინამდვილესთან,

რომელსაც მოგონილ სამყაროსთან საერთო არაფერი ჰქონდა, დასავლეთგერმანულ კინოს

უხდებოდა არა კონკრეტული, არამედ ზოგადად ეპოქისა და ზოგადად პერსონის საერთო

მახასიათებლების გათვალისწინება. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამგვარი ,,სიფრთხილე“

გამართლებული იყო ფაქტობრივ კლიშეში მოთავსებული დასავლეთგერმანელი

კინემატოგრაფისტებისათვის. 110

50-60-ანი წლების დასავლეთ გერმანიის კინოში, მის თემატიკაში ჯერ კიდევ

ცოცხლობდა ე. წ. ,,რომანტიკული კინოს“ ტრადიციები, მაგრამ ამ ტენდენციამაც ახალი
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შეფერილობა მიიღო. ამის შესანიშნავი მაგალითი იყო დასავლეთგერმანული კინოწარმოება,

რომელიც 50-იანი წლების დასაწყისშივე, არ ერიდებოდა ლიტერატურული ნაწარმოებების

აქტიურად ეკრანიზირებას.

მსოფლიო კრიტიკას არაერთხელ უცდია იმ მიგნებებისა და პროცესების გაანალიზება

მსოფლიო კინოპროცესის ფონზე, რომლებიც კამერის თავისუფალ მოძრაობასთან,

მხატვრული გმირის თავისებურებათა ნიშნიდან მოდიოდა. ამ პერიოდს მოსდევს ძიებების,

მრავალფეროვნების პერიოდები და სწორედ აქ იძენს ახალ ჟღერადობას დასავლეთ გერმანიის

კინო. პროცესი არ ვითარდებოდა თანმიმდევრულად და ერთნაირი მხატვრული

მიმართებით.

ნებისმიერი ცვლილება, თუ სოციალურ-პოლიტიკური ძვრები ქვეყანაში, პირველ

რიგში, კინოს თემატიკაში ჰპოვებდა ასახვას. დასავლეთ გერმანიის ცხოვრების პერიოდს

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ისიც დაერთო თან, რომ ქვეყანამ გადააფასა თავისი

დამოკიდებულებები, რაც ათწლეულის შემდეგ მიიღო. მისთვის აღარ არსებობდა რეალობა,

რომელიც მხოლოდ ჰეროიკულ ტენდენციებს შობდა კინოშიც და ხელოვნების სხვა

დარგებშიც. დაიწყო ხანგრძლივი იდეოლოგიზირებისაგან თემატური შემობრუნებების

პროცესი, სადაც მითი მითად რჩებოდა, მაგრამ ჰეროიკულ ტონალობას აღარ საჭიროებდა.

დღევანდელობის საზრისიდან ეს მოვლენა ერთგვარ ნათელ სურათს ქმნის, სადაც სახეზეა

ნაკლებად აქტუალური ეკონომიკური რეფორმების შედეგები დასავლეთგერმანულ კინოში.

ახალი დრამა კვლავაც აქტუალური იყო. ნაკლებად გამოყენებადი გახდა დაპირისპირების

თემატიკაც. 111

რაოდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს, ამ ფილმების ჟანრობრივი და თემატური სპექტრი

ძირითადად ყოფითი, მაგრამ ამასთანავე მრავალფეროვანია, რასაც თავისი ახსნაც მოეძებნება:

დრამები, ისტორიული თხრობა, ბიოგრაფიული ფილმები, იმ ბუნებრივ ისტორიულ

დეფიციტს ასაზრდოებდნენ, რომელიც მაყურებელს აწუხებდა. ერთის მხრივ, ახალი

ფილმების გადაღება რთულად ფინანსდებოდა სახელმწიფო ინსტიტუციების მხრიდან,

ხოლო მეორე მხრივ რთულდებოდა კერძო ინვესტიციების მოძიება. გაჩნდა იდეა, რომლის

თანახმადაც, გფრ–ის კინოსტუდიები განავრცობდნენ თავის აქტივობას დუბლიორების

სკოლების შექმნით, ამით განავითარებდნენ სათავგადასავლო-ისტორიულ თემებს.
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1954 წლის ჟურნალ ,,სინემაჰაუსში“ გამოქვეყნდა პროდიუსერთა ერთი ნაწილის

კონცეპტუალური წერილი: ,,კინო სინთეზური ხელოვნების ის დარგია, რომელიც მხატვრულ

ღირებულებებთან ერთად, მძაფრ სანახაობას ქმნის – სანახაობა კი ორგვარია. მაყურებლის

,,ემოციებზე თამაში“ ყველაზე კარგად ფილმის ვიზუალურ სტრუქტურას შეუძლია. ჩვენს

დროში, აზრის გამომსახველობითი საშუალებები ტექნიკური მიღწევების წყალობით,

თითქმის განუსაზღვრელია. თანამედროვე კინემატოგრაფს გააჩნია იმის საშუალება, რომ

ირეალური სამყაროც კი ეკრანზე რეალურად აქციოს, არარსებული, ან წარმოუდგენელი

მოვლენების ხილვა მძაფრ ინტერესს იწვევს მაყურებელში. . . უახლეს პერიოდში, კინოს

ილუზიის ხელოვნებაც შეგვიძლია ვუწოდოთ, რომელიც გამოგონილ ისტორიებსა და

მოვლენებსაც კი დამაჯერებლობას სძენს, მეტწილად, სპეცეფექტებისა და წარმოუდგენელი

ტრიუკების ხარჯზე. ამ ორი ურთიერთდამხმარე კომპონენტის ერთობლიობის გარეშე კი,

მძაფრსიუჟეტიანი და ფანტასტიკის, თრილერის ჟანრის ფილმების წარმატება თითქმის

შეუძლებელია დღევანდელ რეალობაში. სწორედ იმის გათვალისწინებით, რომ გერმანული

კინემატოგრაფი ცდილობს შეძლებისდაგვარად ფეხი აუწყოს მსოფლიოს კინოპროცესს,

დუბლიორთა სკოლის შექმნა მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ეროვნული

კინოინდუსტრიის განვითარებისათვის – ასეთი კურსის არარსებობის შემთხვევაში,

წარმოუდგენელია გერმანული კინოს ჟანრობრივი და ფორმისეული მრავალფეროვნება და

თითქმის შეუძლებელი იქნება კომერციულად მომგებიანი და წარმატების მომტანი გახდეს

კინოინდუსტრია. ასეთი ტიპის კურსი ხელს შეუწყობს ახალი თაობის პროფესიონალი

დუბლიორების ჩამოყალიბებას. პროფესიონალთა ეს ბაზა კი, თავის მხრივ, არა მხოლოდ

კინოსთვის, არამედ ბაზრისთვისაც იქნება მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ისევე როგორც ყველა

ეროვნულ რესურსში, განსაკუთებული ნიშან-თვისებების ერთობლიობა არსებობს, რომელთა

გამოყენებაც თვითმყოფადობასა და გამორჩეულობას შესძენს ამ სფეროს“. 112

ომის შემდგომი პერიოდის დასავლეთგერმანულ კინოში დამოკიდებულება და

მომთხოვნელობა გმირის მიმართ იცვლება. ამ დამოკიდებულებაში კი ყველა სოციალური

ფენის მაყურებელი ერთიანი არ ყოფილა. ამ პერიოდში მოღვაწე რეჟისორები, რა თქმა უნდა,

აღარ იმყოფებოდნენ მკაცრი იდეოლოგიური კონტროლის ქვეშ. ამიტომ, უმეტესწილად ეს

სხვადასხვა თემატიკაში გააზრებულ კინოთხრობას წარმოადგენდა.
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კურტ მეიერის ფილმში ,,დღე მშვიდობისა“ (1951) მოქმედება დასავლეთ ბერლინში

ხდება და პრიმიტიული, მაგრამ სოციალურად დათრგუნული ახალგაზრდა გმირები

სამუშაოს ძიებაში ახალ პროფესიებს იძენენ. როგორი პრიმიტიულიც არ უნდა ყოფილიყო

გმირის გააზრება, არჩევანის ძიებაში ის რჩებოდა ბუნებრივ მისაბაძ მაგალითად. ამას წინ

უძღოდა პოსტსაომარი ფსიქოზის მომცველი მოტივების გაჟღერება. მსგავსი მაგალითების

საფუძველზე, 1950-იანი წლები შედარებითი სტაბილურობით გამოირჩეოდა, როგორც

წარმოების თვალსაზრისით, ასევე მხატვრული ნაირგვარობის მხრივ: ერნსტ კლიმენსის

,,ჯიხური“ (1955) და ,,პოსტი“ (1955), ალექსანდრ მილმონსის ,,განძი“ (1956) – ეს ფილმები

სწორედ ამ პროცესის ნათელი დადასტურებაა და ყოველ მათგანში ვითარდებდა თხრობა

სოციალურად ახალი ტიპის პერსონაჟის, ფუნქციის მაძიებელი გმირის ირგვლივ.

შედარებათა ისტორიულ ფონზე, წინა პერიოდის გერმანული კინოს თემატიკა და ომის

შემდგომი პერიოდის კინოთემატიკა დრო და დრო სრულიად იდენტურ ნიშნებს ავლენდნენ.

მაყურებელს არ გააჩნდა ფავორიტი ფილმების მიმართ დამოკიდებულების ერთიანი

მომთხოვნელობითი სისტემა. მაგრამ მისთვის უპირობო ინტერესის საგნად იქცა

გერმანიიდან იძულებით გადახვეწილი უსახელო გმირის შესახებ გადაღებული

სამნაწილიანი საგა სახელწოდებით ,,დიდი გზა“ (1958) ნაკლებად ცნობილი რეჟისორის,

ალფრედ ნილსის მიერ. უცნობის გმირის, საზოგადო მოღვაწისა და მეცნიერის მოღვაწეობის

ფაქტები პარალელებთან არ ასოცირდებოდა, მაგრამ სამშობლოდან გადახვეწილი ადამიანის

ტრაგედია, რა თქმა უნდა, ორაზროვნებას შეიცავდა. მაგრამ მხოლოდ ეს არ იყო პათეტიკური

აღფრთოვანების საბაბი, რომელიც მაყურებელს შეახსენებდა ხოლმე თავს. პერსონაჟებს ამ

ფილმიდან ერთიანი ჟღერადობა ახასიათებდათ – ეპოქით ნაკარნახევი და გარემოებების

შედეგად დაბადებული. ნებისმიერი მაყურებელი ხვდებოდა, რომ ეს თეატრალიზებული

ქმედება და მანერულობა არ იყო ახლოს რეალიზმთან, მაგრამ თავად დრამა, რომელსაც

პერსონაჟები განიცდიან თითქმის ყოველი მათგანის სულიერ დრამას ეხმიანებოდა.

ამიტომაც ნებისმიერი ეპიზოდი, გაშლილი შედარებით დიდ სივრცეზე, ტანჯული

გმირების ტრაგედიას კიდევ უფრო ამძაფრებდა. გრაფიკული მონახაზი, რომელიც ესოდენ

თვალშისაცემი იყო ყოველთვის დასავლეთგერმანულ კინოში, ასევე იმეორებდა თეატრალურ

ნიშნებს, მაგრამ იწვევდა ინტერესს, როგორც შთამბეჭდავი გამოსახულება. 113
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ამგვარმა მცდელობებმა შეცვალა იმ პერიოდის თანამედროვე თემების ერთფეროვნება

და პირობითად ნეიტრალურ დროში გადაიტანა ტრაგედია, რომელიც ხალხს დაატყდა თავს.

ხარკი, რომელიც მოსახლეობამ გაიღო, იმის ქვეტექსტიც გახლდათ, რომ მსხვერპლი

ყოველთვის მტკივნეული და გარდაუვალია.

როგორ აცნობიერებდა ამას ომის შემდგომი პერიოდის გერმანელი მაყურებელი? ალბათ

მისთვის ეს ნელ-ნელა მოქმედი ჭეშმარიტება გახდა – რაც საერთოდ, კინოს ზემოქმედების

თავისებურებას წარმოადგენს. ის, რომ ზოგადმა პერსონაჟებმა უცნობი სახელებით

აქტუალობა შეიძინეს, გასაკვირი არ არის. მწირი საშუალებებით მოქმედი დასავლეთ

გერმანიის კინო თუნდაც ამ პირობებში მოიპოვებდა მაყურებლის თანაგრძნობას, 114 მაგრამ

არც მაშინ და არც წლების შემდეგ, არ შეიძლება ამ პერიოდის კომერციული და რიგითი

კინოპროცესის სპეციფიკაზე კრიტიკის გარეშე მსჯელობა.

იმავე ხანებში შეიქმნა ფილმ-კონცერტიც ,,ახალი დღე“ (1959), სადაც იმ პერიოდის

თანამედროვე კომპოზიტორთა დიდი ჯგუფის ნამუშევრები გაერთიანდა. ოპერეტის და

მიუზიკლის მომღერლები ფილმის გმირებად გადაიქცნენ და პროვინციული ბავარიის ერთი

ოჯახური წყვილის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე მოუთხრობდნენ მაყურებელს. ეს

არ იყო გარდატეხის ხანა, მაგრამ აშკარად შეინიშნებოდა თემების ნაირგვარობის ძიება.

ჭირვეული წყვილის კომედიური ელემენტებით გაჯერებული ქცევა და ზედაპირული

თხრობის სტილი კვლავ ტრადიციულ სანახაობრივ ორიენტირს დაუბრუნდა. მაყურებელმა

კიდევ ერთხელ შეძლო თავისუფლად გაღიმება. ფილმის პერსონაჟები სახასიათო შტრიხებით

შექმნილი ეროვნული ნიშნების ერთობლიობას წარმოადგენდნენ და ამით განსხვავდებოდნენ

ჰეროიკისათვის დამახასიათებელი ერთფეროვნებისაგან. ამ კინოსურათში ლირიკული

მოტივებიც აჟღერდა.

მარტივი სიუჟეტები და ზედაპირული კონფლიქტები წარმატებით მოქმედი მექანიზმია,

რომელიც გაუგებრობებს სრულიად უწყინარ და ინტრიგისთვის მისაღებ ხერხად მიიჩნევდა.

თან დასავლეთგერმანულ კინოს ამის გამოცდილება უკვე ჰქონდა. მისი წყალობით

დამკვიდრდა, ზოგადად, ხალისიანი მოტივების მთელი სპექტრი ეკრანზე. მაყურებელს

სურდა ამ სამყაროსთან მიახლოება, მით უმეტეს, რომ სიტყვიერი მასალაც ამგვარ ფილმებში

საზოგადოების სნობურ და უცვლელ დოგმებს ითვალისწინებდა. დრამის და კინოს
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მსახიობები თანდათანობით და ასევე მარტივად განავითარებდნენ კინოგმირის ხასიათის

ნიშნებს, თუმცა იმპროვიზაციისთვის თავისუფალ სახელოვნებო სივრცესაც იყენებდნენ დრო

და დრო. 115 სიყალბე და კეთილდღეობა ძირითადად არ განიხილებოდა დრამატული

სიუჟეტების თემად. შედარებითი მიახლოება სინამდვილესთან, ისტორიული თემების

პრივილეგიად რჩებოდა, მაგრამ ისტორიის პარალელები და რეალიები ასევე იმეორებდნენ

ხოლმე პლაკატურობის ნიშნებს.

გარდატეხები და ფსიქოლოგიური ძვრები, რომლებიც ამა თუ იმ ადამიანის ცხოვრებაში

ხდება, ორმაგად საინტერესოა, როდესაც ეს ათწლეულების მანძილზე შექმნილი პროცესების

ფონზე ვითარდება. ზოგიერთ ფილმში თამამად გამოიხატებოდა მკვეთრად წარმოჩენილი

ინდივიდის ცხოვრებისა და სულიერი თუ ფიზიკური კატაკლიზმების სამყარო, რაც

სხვადასხვა სოციალური ფენის მაყურებელს იზიდავდა. მათში იყო სათანადოდ და

საფუძვლიანად გამოხატული პოზიცია შემდგარი პიროვნული ფასეულობების მიმართ. ამ

ფილმების გმირების ყოფა ერთიან სპექტრში იყო მოქცეული და გადაშლილი პერიოდიკის

მიხედვით, რაც, კიდევ ერთხელ აღსანიშნავია, რომ არატრადიციული თხრობის შედეგს

წარმოადგენდა. ეს პერსონაჟები არ იყვნენ ერთიან ისტორიულ სტადიაში გააზრებული

გმირები და სახასიათო დეტალების წინ წამოწევას ემსახურებოდნენ. საავტორო პოზიციიდან

გამომდინარე, არც ერთი პერსონაჟი და არც ერთი დამხმარე ხასიათი მათში არ იყო

მაყურებლისთვის არაადეკვატური ადამიანური თვისებებით დაჯილდოებული, მაგრამ

ისინი დასავლეთგერმანული კინოს სანახაობრივი ნაწილის ნიმუშები იყვნენ.

სინამდვილე ყველა ეტაპზე ხასიათდებოდა კაცობრიობის ისტორიისთვის რთული

გამოცდილების სხვაგვარი ინტერპრეტაციით – ამ პიროვნული ღირსების მქონე გმირის გზაც,

რეალობაში სწორედ ამ თავისებურების მატარებელი უნდა გამხდარიყო და ეს დიდ

აზრობრივ მასშტაბებს წარმოქმნიდა ასეთ ფილმებთან მიმართებაში. გმირების

ურთიერთქმედებანი განვრცობილი იყო საზოგადოების, ეპოქისა და პიროვნების

ურთიერთკავშირის საფუძველზე, სამი მთავარი კრიტერიუმის გათვალისწინებითა და

პროზაული რეალობის ნოველისტურ მონაკვეთებად დაყოფის საფუძველზე.

მათი მთავარი გმირები რამდენიმე ეპოქაში ცხოვრობდნენ და ეს თანმიმდევრობა

თითქმის არ ტოვებდა სინამდვილიდან მოწყვეტის, ან ფანტასმაგორიული, დაშორებული
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რეალობის წინ წამოწევის საფუძველს, ვინაიდან ამ კონცეფციაში ერთიანდებოდა რამდენიმე

სეგმენტი, აუცილებელი თანამედროვე მაყურებლის დასაინტერესებლად: დრო, სივრცე,

პიროვნება. 116 მთავარი გმირები ერთიანი, მდიდარი და სულიერად სავსე სამყაროში

გაზრდილი პიროვნებების სხვა რეალობაში გადასვლის ნათელი მაგალითი იყვნენ. მეორე

მხრივ კი, ამ ფილმებში გადმოცემული ამბები მაყურებელში არ ტოვებდა რთული

მინიშნებების საფუძველს. მათი თხრობა წარიმართებოდა ყველაზე მძიმე სინამდვილის

გააზრებითა და გათვალისწინებით, ანუ ზოგადი რეალობის არა უგულვებელყოფით, არა

მისი ,,შელამაზებით“, არამედ პირიქით, მისი სიახლის გააზრებით.

ამგვარი ფილმი ქმნიდნენ კატეგორიულად ურთიერთსაწინააღმდეგო ხასიათების

ერთობლიობას, დაპირისპირებას, ღირსების ცნების ნიველირების ჩვენებას მასშტაბურ

ფონზე. ფილმის, როგორც ტიპური მაგალითის კონცეფცია არ გამოხატავდა არავითარ

პოლიტიკურ და არც სოციალურ პოზიციას, ვინაიდან გმირების ხასიათები და მათი

განვითარების გზები არ იძლეოდა ამის საშუალებას. ყოფა მათში ნაკლებად ფიგურირებდა,

როგორც ისტორიული სინამდვილე, ამიტომ ფილმები მოიაზრებოდნენ ისტორიის არა რაიმე

პოზიციიდან დასანახად, არამედ ადამიანურობისა და პირადი არჩევანის თემის

მრავალგვარობის წარმოსაჩენად.

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების კინოპროცესში პიროვნების, ეპოქისა და საზოგადოების

ურთიერთკავშირის თემა დიდი ხანია ცვლილებებსაც განიცდიდა და სხვადასხვა ასპექტებს

მოიცავდა, მაგრამ ქვეყნის სინამდვილე ამ ტრადიციულ ინტერესთან პარალელურად, კიდევ

განსხვავებულ სივრცეს ქმნიდა იმ ადამიანებისთვის და კერძოდ – გმირისთვის, რომელიც

ხშირად, უფრო მეტ კომპრომისულ ბარიერს უნდა შეჭიდებოდა, ვიდრე უბრალო პერსონაჟი.

ამ პროცესის ჩვენება თავისთავად ხდებოდა ზემოთ აღნიშნულ კინოსურათებში: მთავარი

გმირებისა და მათ გარშემო მყოფი ადამიანების პიროვნული ცვლილებები,

ტრანსფორმირების ეტაპები მაქსიმალურად ბუნებრივად მოჩანდა და ამავე დროს, ხშირი იუო

ცხოვრებისეული მოულოდნელობით გამოწვეული სიუჟეტური სვლებიც: გარდაცვალების

მეტაფორა, პირადი გამოცდილებისთვის მოულოდნელი რომანი, არჩევანის სიზუსტე მათ

მდგომარეობასთან პარალელურად, ნათესაური ტრადიციის აუცილებლობა და ნათესაური

კავშირების სხვადასხვაობა და ა. შ. 117
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ურთიერთობები დედა-შვილს შორის ის თემაა, რომელიც ხელოვნების დარგებში მუდამ

აქტუალური და საინტერესოა. დასავლეთგერმანულ კინოში იგი მკაცრი და მორალისტური

ტენდენციით იყო თანმდევი. მაგალითად, ფილმში ,,ჰელგა“ (1967) რეჟისორმა ერიხ ბენდერმა

საავტორო პოზიციის ბოლომდე გაშლა-გაფართოება მოინდომა და ქალი-გმირი, შვილის

მაძიებელ დედად აქცია, რომელმაც ისიც კი არ იცის, სად და როდის დაკარგა ერთადერთი

შვილი ბერლინის დაბომბვის დროს. გმირი პოზიციის დამამკვიდრებელი ხდება და არა

უბრალოდ მისი გამტარი – ეს კონცეფცია მკვეთრია, ამიტომაც გაჩნდება უამრავი კითხვის

ნიშანი მისი ქცევის მოტივაციასთან. თემის საკითხი აქ ისევ ვრცელ და მასშტაბურ ხედვას

უკავშირდება: პანორამულ და სრული რეალობით აღქმული სინამდვილის ფიქსირებას,

ხასიათების ბოლომდე გაშლას, შტრიხებისა და ნიუანსების მხატვრულად დამუშავებას:

პერსონაჟის გარეგნული ნიშნებით ახალი მეტაფორების შექმნას, ეპოქის სულის შენარჩუნებას

ყველგან, სადაც კი მისი ცვლილება იგეგმება. ფილმი ნაკლებად იყო დეკორატიულობის

მაჩვენებელი და გამორიცხა დეკორატიულობა, ასევე დეტალებთან მიმართებაშიც –

იგულისხმება ეპოქის დახასიათების ნიუანსები. კინოქრონიკის, ან დოკუმენტური მასალის

გამოყენებაც კი გახდა შესაძლებელი იმის გათვალისწინებით, თუ რა კორექტივები იყო

აუცილებელი თხრობის პროცესში ფილმის ჟანრი არ იქნება განსაზღვრული ერთიანი

,,წმინდა სისტემით“. 118 ეს პიროვნული დრამის სინთეზია ფსიქოლოგიურ დრამასთან

ისტორიულ ფონზე.

მიუხედავად მძიმე სოციალური ფონისა, ამ პერიოდში ინტერესი და სურვილი, რომ

ეკრანს აქტიურად დაეხატა მწერლების, პოეტების, საზოგადო მოღვაწეების პორტრეტები, არ

ნელდებოდა. მართალია, სანამ არ დაიწყო მოძრაობა “ახალმა გერმანულმა კინომ”, თითქმის

არ არსებობს ამ პერიოდში შექმნილი ღრმად გააზრებული, მხატვრული კონცეფციით

აღნიშნული მსგავსი ნამუშევარი ამ თემაზე, სამაგიეროდ არსებობს ამ მოტივების ლირიკული,

ზედაპირული ასახვის მაგალითები, სადაც თხრობა ოდნავ პომპეზური ტონალობებით

იწყებოდა და ასევე გრძელდებოდა ფილმის ფინალამდე.

ამ პერიოდში, მოსაზრებებში კინოს შესახებ გაჩნდა ბუნებრივი სურვილი, შექმნილიყო

შედარებით პოზიტიური, ნეიტრალური განწყობა თემატიკის მხრივ. სწორედ ამის შედეგად

დაიწყო პოზიტიური თემატური ელემენტების გამოყენება და ჟანრობრივად მეტი აქცენტების
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კეთება მუსიკალური ფილმების სახესხვაობისა და კომედიური ჟანრების მიმართულებით.

გარდამავალი ეტაპი თემატიკაში გრძელდებოდა. ომის შემდგომი ქვეყნის სინამდვილის

მოტივები სიახლის ჭრილში კი ნაკლებად განიხილებოდა, ვინაიდან ადამიანის

ბრძოლისუნარიანობის კომპლექსი განსხვავებულ აზროვნებაში გადაიზარდა. შეიძლება ამ

პროცესების მაქსიმალური მხატვრული გამთლიანება ვერ მოხერხდა, მაგრამ ზოგადად თემის

სხვადასხვაობის ტენდენცია, რომელსაც დიდი ძვრები უნდა მოჰყოლოდა, საბოლოოდ ერთ

ეტაპად ჩამოყალიბდა და ზოგადი განწყობის შედეგად, ეკრანზე ერთი მეორის მიყოლებით

ჩნდებოდნენ პერსონაჟები, რომლებიც საკუთარი ადგილის მოსაპოვებლად და ქვეყანაში

სიახლის მოლოდინისთვის ილტვოდნენ. 119

დასავლეთგერმანული კინოს ომის შემდგომი პერიოდის თემატური ძიებების ხანა,

რომელიც წინ უძღოდა “ახალ გერმანულ კინოს”, რეზონანსის გარეშე დასრულდა, თუმცა მან

შეძლებისდაგვარად განავითარა კინოპროცესი, შექმნა ახალი შტამპებიც და ჰეროიზმის სხვა

ნიშაც, მაგრამ მაინც არ მოხდა წარმოებისა და მხატვრული ტენდენციების დეგრადაცია, რაც

მხოლოდ შესასწავლი და აქტუალური მაგალითია გერმანული კინოს ისტორიულ

გამოცდილებაში. გერმანია, რომელიც იმპერიას აღარ წარმოადგენდა, ვერ ასახავდა ბოლომდე

იმ ზოგადობრიობას, რომელიც წარმოებას ახასიათებდა მის დასავლეთ ნაწილში.

1955-1960 წლებში, ბერლინში ჰენი დისფორტენის, საკმაოდ პოპულარული ლირიკული

დრამების ოსტატის ფილმებიც რეზონანსული იყო, თუმცა სულ რამდენიმე თვეში, მას

შემდეგ, რაც ჰენიმ თავი მიანება კინოს, ამ ფილმების არსებობის შესახებ ცოტას თუ ახსოვდა.

ეს კინოსურათები მაყურებელში პათეტიკისა და ლირიკულობის განცდას იწვევდა,

მოუთხრობდა რა მათ უდროოდ დამსხვრეული ბედისა და გრძნობების შესახებ. მაყურებლის

ინტერესის მიზიდვის საგანს რაიმე აქტუალური მოვლენა წარმოადგენდა, რომელიც

გმირების ცხოვრებასთან ერთად იჩენდა თავს. ამგვარი ფილმები ადასტურებდნენ

მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ კინორეჟისორები და მაყურებელი ამ ეპოქაში,

გარკვეულწილად, ზღაპრისა და არარსებული რეალობის მიმართაც საკმაოდ შემწყნარებელი

იყვნენ, რომ ხშირად მათ ერთ ნაწილს ერჩივნა ეოცნება მარტივსა და მშვიდ

კეთილდღეობაზე, მისიაზე, ცხოვრებაზე, ვიდრე მხოლოდ გმირის სტატუსით

შემოიფარგლულიყო და თავდადება ეძებნა კინოგმირებში, უბრალო ადამიანებში, საკუთარ
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თავში. ქალი-გმირის გარეგნული იერიც კი დამოკიდებული იყო ამგვარ გააზრებაზე: ოდნავ

ეროტიკული გარეგნობა, ნაკლებად თვალშისაცემი, რომელიც ზნეობის საფუძველზე

მიუთითებდა, დიდი ნაკვთები და უპირატესად დიდი მეტყველი თვალები, პირსახის

გამორჩეული სითეთრე და სიმშვიდე, რომელიც შემდეგ ექსპანსიაში გადაიზრდებოდა ხოლმე

– აი, ასე განისაზღვრებოდა ხშირად ამ პერსონაჟთა გარეგნული იმიჯიც. 120

კონცენტრაცია გმირის ყოველდღიური ცხოვრების და მისი ოცნებების ირგვლივ,

ინდუსტრიის მიზნებისთვის ხელსაყრელ თემატიკას ქმნიდა. იმ პერიოდის ბულვარული

მწერლები ხშირად ჩიოდნენ, რომ მათ ნააზრევს შემდეგ განსაკუთრებით იაფფასიანი და

მარტივი ინტერპრეტაცია ემუქრება. ანალოგიური გარემოება აღინიშნებოდა ცალკეულ

ფილმში, ეკრანიზაციაში, სადაც გმირები ე. წ. ,,უფრთო ანგელოზებად“ უფრო აღიქმებოდნენ,

ვიდრე ბოლომდე რეალურ ადამიანებად. კრიტიკოსები მწერლებს მიემხრნენ – ეპოქა,

როდესაც მწერლები მზაობითა და სიხარულით ქმნიდნენ უტოპიურ კინოსცენარებს,

წარსულს ჩაბარდა. ფილმის ზემოქმედების ძალა გაიოლებულ ნაწარმოებში დიდ არეალს

ფლობდა და ცუდად განაწყობდა მისი პირველწყაროს ავტორებს.

სიყვარული მეოცნებე გმირებისთვის ყველაფერზე მაღლა დგას, საზოგადოებრივ

ინტერესებზე და ოჯახურ კავშირებზე მაღლა – მელოდრამისთვის ეს ჩვეულებრივი

სიუჟეტური ქვეტექსტია, მაგრამ ქცევის თავისუფლებაზე სრულებით არ მიუთითებს, რასაც

მწერლები უჩიოდნენ. როგორც ვხედავთ, ომის შემდგომი პერიოდის გერმანული კინოს

დასავლეთ ნაწილში, თემატური და შინაარსობრივი ცვლილებები ტრადიციული გზით

წარიმართა, თუმცა ომის შემდგომი რეალიების მკვეთრი ზეგავლენით.

ომის შემდგომი პერიოდის პირველი სამი ათწლეული თხრობის სრულყოფის ფორმის

ძიებით აღინიშნა, მაგრამ კინოში მისი სახესხვაობის შენარჩუნება რთულდებოდა. წარმოებაში

მხოლოდ იმ ფილმებს იღებდნენ, რომლებიც ნაკლებად აქტუალურ სოციო-პოლიტიკურ

მოტივებს მოიცავდა არა იმიტომ, რომ რაიმე აკრძალული ან დაფარული იყო დასავლეთ

გერმანიის კინოს თემატიკაში, არამედ ბუნებრივი პოსტ-დეპრესიული ჟღერადობის გამო.

გასართობი ჟანრები და ლირიკულ–დრამატული ნაწარმოებები, არავითარ ანალიტიკას არ

მოიცავდნენ. გასართობი და მუსიკალური კინემატოგრაფი დაბრუნდა ეკრანზე, მაგრამ

პატრიოტიზმი კვლავ რჩებოდა მასში წამყვან თემად, რაც კრიტიკის ობიექტად იქცა პრესაში.
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გერმანიის ორად გაყოფის შემდეგ გაჩნდა აზრი, რომ დასავლეთგერმანული კინო უფრო

მძიმედ ასახავდა ამ დაშლის შედეგებს, ვიდრე აღმოსავლეთი, ვინაიდან დეპრესიის ფონი

მასში უფრო ღრმა მიზეზებს იდგამდა, სოციალურ უთანასწორობასთან და უფუნქციობასთან

ერთად. კინოს ხელახალი წარმოების პრეცედენტები ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა.

სტანდარტულ ცნებად ქცეული ჟანრები: ვესტერნის მოტივებითა და სათავგადასავლო

ელემენტებით კვლავაც მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ მთლიანად ხდებოდა წარმოებით

დაფინანსებაზე დამოკიდებული. ეკრანიზაციები პერსონაჟებზე გათვლილ ლირიკულ

სერიალებად და მოთხრობებად უფრო აღიქმებოდნენ გამონაკლისების გარდა, ვიდრე ცალკე

არსებულ კინონაწარმოებად. 121

დასავლეთ გერმანიის კინოს ამ ეტაპის კვლევა და მისი ისტორიულ ჭრილში წარმოჩენა,

უპირველეს ყოვლისა, საყრდენია შემდეგი პერიოდის კინოსთვის. მთავარ ამოცანად

გამოიკვეთა ის, თუ როგორ დაკონკრეტდა გერმანული ეროვნული ინტერესებისა და კინოს

განვითარების თანხვედრა, რა იყო ამ პროცესის წინაპირობა და თემატური აღქმის

თვისობრივი რეალიები. ამისათვის დასავლეთგერმანულ კინოს არ სჭირდებოდა ვრცელი

პარალელები, საკუთარი თვითმყოფადობიდან გამომდინარე და მისი ასოციაციები ასევე

ფართო და მრავალსახოვანი იყო. ყოველივე ეს წინ უძღოდა კინოაზრის განვითარებას, რაც

კვლევით რაკურსში გამოიკვეთა. გამარტივდა დამოკიდებულება კინოს მიმართ, გამარტივდა

ასევე ჟანრული სტრუქტურა, ლიტერატურასთან ურთიერთობა, კინოსამსახიობო ფუნქცია და

ტენდენციად გარდაიქმნა რეალობის რომანტიზირება.

კინოკომედიის სხვადასხვა ელემენტების გავლენები ესთეტიკის ნაწილად გარდაიქმნა.

შეიკვეცა პოლიტიკური სინამდვილის ასახვის მცდელობები და ისტორია სანახაობრივ

ჭრილში მოთავსდა. პერსონაჟები და თხრობის სისტემები ერთმანეთს ჩაენაცვლა, ბევრად

უფრო დინამიკური სისტემით. რთულ ისტორიულ ეტაპებზე, მაგალითად 1950 წლის

დასაწყისიდან, ეკონომიკური სიმწირე განაპირობებდა გერმანული კინემატოგრაფის უფრო

ეფექტურ განვითარებას, ვიდრე წინა წლებში. იქნებ, აქედან აიღო სათავე

დრამატიზირებისკენ სწრაფვამ, რომელიც გვიანდელ თაობაში კინოსახეებით აზროვნების

ტენდენციაში იგრძნობოდა. ადრეული გერმანული კინოს ტრადიციას თუ შევადარებთ,

ამგვარი სახეებით აზროვნების პრინციპი კომერციულ კინოში საერთოდ არ შეინიშნებოდა.
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ძნელია დანამდვილებით თქმა, თუ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ რატომ არ დაიწყო

კინოაზრის განვითარება გერმანიაში ფართო მასშტაბით, მაგრამ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს

დაკავშირებული იყო კინემატოგრაფისტებისა და საზოგადოების რთულ ფსიქოლოგიურ

სოციალურ სინამდვილესთან. შეიძლება ამის მიზეზად ის ობიექტური რეალობაც გამოდგეს,

რომ ყოველდღიურობა, მაინც დანგრეული ქვეყნის ცხოვრების ფონზე ვითარდებოდა

დიდხანს. ამიტომაც, პერიოდი, სანამ ახალი გერმანული კინო აიღებდა სათავეს, რაც ორმაგად

საინტერესოა კვლევის თვალსაზრისით, კომერციალიზაციისა და სათქმელის, თემის

,,გამარტივების“ ტენდენცია სრულად დაეპატრონა გერმანიის კინოწარმოებას, რომელიც

იძულებულს ხდიდა კინოსტუდიებს, მხოლოდ იოლად აღსაქმელი ფილმები გადაეღოთ

რეალობის გადასაფარად. 122

მეორე მსოფლიო ომი და მისი შედეგები ობიექტურად აისახებოდა ნებისმიერ

სახელოვნებო პროცესზე და ამიტომაც ისტორიული ექსკურსის ნაწილი აუცილებელია

იმისათვის, რათა კიდევ ერთხელ გამოიკვეთოს მისი გავლენიანობის ძალა.

50-იან წლებში, იმ პერიოდში, როდესაც სტილი და ფორმა ჯერ კიდევ მხოლოდ

ექსპერიმენტის, იდეისა და მზარდი იდეის დონეზე იწყებდა სპეციფიკურ ელემენტად

გარდაქმნას, კინო გერმანიაში თავის თემატურ ფენომენს ამკვიდრებდა. გავლენიანობისა და

პერიოდების გადაკვეთის გზები ისევ კადრის, კომპოზიციის წყობაში შეიძლება ვეძიოთ უკვე

მას შემდეგ, რაც ომის შემდგომი გერმანული კინო თავისუფლდება ნაკარნახევი თემატური

კლიშესაგან. კინომ შეინარჩუნა ოსტატობის მოთხოვნითი დონე. მოთხოვნა მისი

ფორმისეული ოსტატობით ძერწვის შესახებ კანონზომიერი მოვლენაა და თუ შემდეგ

გერმანულმა კინომ რომელიმე ეტაპზე თავისი არსებობისა, დაამტკიცა კომპოზიციური

ფორმის მიმართ გერმანული კინოს განსაკუთრებული დამოკიდებულება, შეიძლება

დავასკვნათ, რომ პირობითობის ეს ტრადიცია საკუთარ გამოძახილს ჰპოვებს და მოიძიებს

შემდეგი ათწლეულების კინემატოგრაფში.

უდავო ჭეშმარიტებაა ხელოვნების ნებისმიერი დარგის ამა თუ იმ ნაწარმოების

შეფასება-გაანალიზებისას, აუცილებელია დროის ფაქტორის გათვალისწინება. ვინაიდან,

ყოველი მათგანი კონკრეტულ ეპოქაშია შეთხზული. ამდენად, დრო, ქვეყნის, სახელმწიფოს

სოციალურ-პოლიტიკური მდგომარეობა, საერთოდ, არსებული ვითარება მნიშვნელოვნად



113

განსაზღვრავს, განაპირობებს ხელოვნების ნაწარმოების ფორმასა და შინაარსს. აქედან

გამომდინარე, ყალიბდება ამის სულისკვეთება, იდეური დატვირთვა, გამომსახველობით

საშუალებათა ფართო სპექტრი, მთელი არსენალი. რა თქმა უნდა, ზემოთ აღნიშნული

ხელოვნების ყველა დარგს, მათ შორის კინემატოგრაფსაც ეხება. ყოველი კონკრეტული ეპოქა,

კაცობრიობის მრავალსაუკუნოვანი არსებობის ისტორიის გარკვეული მონაკვეთი,

შემოქმედის წინაშე მკვეთრად განსხვავებულ მოთხოვნებს აყენებს. ეს თანაბრად

განეკუთვნება, როგორც წმინდა მხატვრულ, გამომსახველობით, ფორმისეულ, ვიზუალურ

ასპექტს, ისე დასმულ პრობლემატიკას, ძირითად სათქმელს, გამოკვეთილ სატკივარს. გარდა

ამისა, გასათვალისწინებელია ის მრავალი სახის შემოქმედებითი ძიება, ექსპერიმენტი,

ეპოქით ნაკარნახევი მოდური, მსოფლიოში გავრცელებული მიმდინარეობანი, რომლებიც

იმხანადაა ხელოვნების ამა თუ იმ დარგში დამკვიდრებული. 123

დასავლეთ გერმანიის კინოში დასრულდა ერთი ეპოქა. პირობითად ეს 50-იანი ბოლოს

მოხდა. ამიტომ, იმჟამინდელ კინოში, პრიორიტეტი აღარ ენიჭებოდა ისეთ ნაწარმოებებს,

რომლის ცენტრშიც იდგა მეფე, გმირი, სარდალი, ხალხის, ქვეყნის წინამძღოლი. მხატვრული

სახეების ხორცშესხმისას, წინა რიგში აღარ გახლდათ წამოწეული გმირულ-ჰეროიკული,

მონუმენტური, მასშტაბური, პომპეზური ასპექტი, რომელიც არც თუ იშვიათად აშკარა,

დაუფარავ პათეტიკაში იყო გადაზრდილი.

ახალმა ეპოქამ, ბუნებრივია, სულ სხვა მოთხოვნები დააყენა ხელოვანთა წინაშე. ახალმა

პერიოდმა ცხადჰყო, რომ ჩვეულებრივ რიგით მაყურებელსაც აინტერესებს მისი

თანამედროვე, ასე ვთქვათ, რიგითი ადამიანის ყოველდღიურობა. დადგა პიროვნების,

ინდივიდის (და არა მასისა და მისი თავკაცის) ყოფის, სულიერი მდგომარეობის მხატვრულ

ნაწარმოებში ასახვა. ხელოვანთა კვლევის ობიექტში მოექცა ჩვეულებრივი (და არა გმირი)

ადამიანის განცდა, ვნება, გრძნობა, სატკივარი, წუხილი, ფიქრი, განსჯა, ტკივილი.

ბუნებრივია, ეს პერიოდი პრობლემების მხრივ, საკმაოდ ფართო, მრავლისმომცველი

თემაა. ომის შემდგომმა ეპოქამ, ახალმა დრომ, კინემატოგრაფისტთა წინაშე სრულიად ახალი

შემოქმედებითი პრობლემები წამოჭრა. ეს ეხებოდა, როგორც კინოდრამატურგიას,

რეჟისურას, საოპერატორო ხელოვნებას, ასევე ყველა იმ კომპონენტს, რისგანაც შედგება

საერთოდ კინოხელოვნება. ამ მხრივ, ერთ-ერთი უმთავრესი ასპექტი კინომსახიობის
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ხელოვნებას გულისხმობდა. გერმანელი კინემატოგრაფისტები, რა თქმა უნდა, საჭიროების,

ჩანაფიქრის შემთხვევაში, ნამდვილად წარმატებით იყენებდნენ არაპროფესიონალებს, მაგრამ

მსახიობზე, არავის უთქვამს უარი. მართალია, დასავლეთგერმანული კინო თავისი რთული

სტრუქტურული აგებულებით, გადატვირთული სახე-სიმბოლოებისა და უხვად

გამოყენებული მელოდრამატული ხასიათის მეტაფორების გამო, დასავლეთ ევროპის ფართო

მაყურებელში არც თუ დიდი პოპულარობით სარგებლობდა, მაგრამ ამ კინემატოგრაფისთვის

მნიშვნელოვან ეტაპს წარმოადგენდა ის, რაც ერთდროულად საინტერესოა წმინდა თემატური

ძიებების გამო. ამ მხრივ, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ამ ფილმების გამომსახველობითი,

ვიზუალური მხარე.

50-იან წლებში და სალაროს ინტერესებისთვის განკუთვნილ დასავლეთგერმანულ

კინოში თითქმის არ შექმნილა ღრმად ფსიქოლოგიური, რეალისტური ეკრანული სახე.

ბუნებრივია, ახალმა ეპოქამ თავისთავად ახალი მიზნები, ამოცანები დაუსახა კინემატოგრაფს

– ფილმების შინაარსობრივ, ისე ფორმისეულ მხარეს. აშკარაა ის სხვაობაც, რომელიც

შეიმჩნევა XX საუკუნის 50-იანი წლების და მომდევნო ათწლეულების 60-70-ანი წლების

ნამუშევრებს შორის. თანდათან, პათეტიკა, ხელოვნურობა, არადამაჯერებლობა, სიყალბე

ჩაანაცვლა ბუნებრიობამ, ორგანულობამ. 124 ომის შემდგომი პერიოდის გერმანულმა კინომ

თავისი ძიებანი კიდევ რამდენიმე ნიშნით წარმართა.

დასავლეთგერმანული კინოს თემატური ძიებები ყოველთვის ფორმისეული

მრავალფეროვნებით გამოირჩეოდა. ეს ის ფუნდამენტია, რომელიც კომერციულია ის, თუ

საავტორო, სახიერად და მაღალმხატვრული ნიშნით მიაწვდის მაყურებელს ახალი

აზროვნების კინემატოგრაფიულ ფორმებს.

ამ ეპოქისთვის დამახასიათებელი სოციალური გარემო და ზოგადი ფონი კვლავ იმ

აზროვნებით რკალში იყო მოქცეული, სადაც ეპოქის წახნაგები უამრავ კითხვის ნიშანსაც

ბადებდა და ამავე დროს, მაინც მიმართული იყო მაყურებლის მიერ მოთხოვნების

გამოსარკვევად. სწორედ ამ ეპოქამ შექმნა აზროვნებითი სისტემები, სადაც არსებობს შიდა

დინებებიც. გარემო ყოველთვის ახდენდა გავლენას მხატვრული აზროვნების ფორმებზე და

ეს პროცესი შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს, ვინაიდან სანამ არსებობს ურთიერთობის

ფორმები საზოგადოების ცხოვრების წესთან, მეტად ან ნაკლებად ჩამოყალიბებულ
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თანამედროვე მენტალობასთან და ასევე მეტად გამოხატულ პროტესტებთან იქნება მჭიდრო

კავშირში. ამ ჭეშმარიტებამ კინოში სწორედ ის მთლიანობა მოიტანა, რომელიც იშვიათად

ასოცირდება სხვა ეპოქასთან, ვინაიდან ათწლეულების ტენდენციები ასევე იშვიათადაა

გაიგივებული შემოქმედებასთან კომერციული ინტერესების სახით.

სინამდვილისა და მნიშვნელოვანი ეტაპების ყველა რთულ საფეხურზე კინო დასავლეთ

გერმანიაში მაინც ავლენდა მოქალაქეობრივსა და ზნეობრივ პოზიციას. ის რეალისტად

რჩებოდა დამოკიდებულებებში სხვადასხვა მორალურ ფასეულობათა მიმართ.

ისტორიულ პერიოდიკაში ომის შემდგომი გერმანიის სანახაობრივი კინოს ინტერესები

ილუზორულ, არარსებულ სამყაროში მოთავსდა. მაყურებელიც ხვდებოდა, რომ მას

ფსევდოსინამდვილეს სთავაზობდნენ, მხოლოდ თავისუფალს იდეოლოგიისგან. და

ამჯერადაც, დიდი არჩევნის უქონლობის გამო, საზოგადოება იღებდა ამ სურათს, ისტორიას,

რომანტიზმს, შეიძლება არ აიგივებდა მას საკუთარ თავთან, ყოფასთან, მაგრამ არც აქტივობას

ამჟღავნებდა საპირისპირო მიმართულებით. 125 პრობლემატიკა და სინამდვილე ნაკლებად

ფიგურირებდა განსაკუთრებით დრამატული და მელოდრამატული ჟანრის ნაწარმოებებში.

თუმცა არსებობდა სხვაგვარი კინემატოგრაფიული აზროვნების პერსპექტივაც.

გერმანულ სანახაობრივ ომის შემდგომ კინოში, ნაკლები ალეგორიის პირობითობაში

პოეტური ტენდენციების გამოყენების შესაძლებლობამ შეზღუდული სააზროვნო სპექტრის

გაფართოების ტენდენცია დაამკვიდრა, სადაც ზოგადობრიობა ჩვეული მოვლენა გახდა

განზოგადებული თემებისათვის, მაგრამ ამასთანავე, ადრეული პერიოდიდან მოსული

მოდელირებული გარემო გაჩნდა ეკრანზე.

სწორედ ამ პერიოდში დაიკარგა აქტუალობა გმირისა, რომელიც შეიძლებოდა

იდეალისტიც ყოფილიყო და იდეალურიც. მარტივმა ყოფამ, პრობლემებმა მეორე ხედზე

გადაინაცვლა და ისტორიის ასევე გამარტივებამ, სათავგადასვლო თემად ქცევამ, ესთეტიკაც

გაამარტივა.

მენტალობისა და თანამედროვე ფასეულობების მიმართ დამოკიდებულება არ

იცვლებოდა – ის უბრალოდ გაიყინა ერთ, გარკვეულ ეტაპზე. კომერციული კინოს და

თემატიკის ნაკლებმა ინდივიდუალიზმმა განაპირობა ის, რომ არ შეიქმნა ნაციონალური და

მრავალფეროვანი, ფორმისეულ-დრამატურგიული ნიშნით გამორჩეული კინემატოგრაფი.
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თემატური ტენდენციები კინოში საზოგადოების მიერ აღქმულმა ინერციამაც

განაპირობა. გმირების მხატვრული სახე და რეალიზმთან ნაკლებად მიახლოებული ნიშან-

თვისებები მხატვრული განზოგადების მაღალი დონით ამ დროს იშვიათად ხასიათდება.

კინო გერმანიაში, კერძოდ მის დასავლეთ ნაწილში, ძირითადი ტრადიციული

კინოაზროვნების საპასუხოდ განკარგავდა თემატურ ძიებებს. დეკლარირებული ხელოვნების

ადგილი საზოგადოების ცნობიერებაში ნელ-ნელა იკავებდა რთულსა და რეგრესულ ნიშას.

საზოგადოება საჭიროებდა მეტ გააზრებას იმ მემკვიდრეობისა, რომლის მიხედვითაც ის

თუნდაც ლიტერატურასთან ურთიერთობას იწყებდა. 126

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ფაქტორი იმაზე მნიშვნელოვანია კინოს ისტორიისთვის,

ვიდრე ეს ერთი შეხედვით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ლიტერატურული მემკვიდრეობა

ნაკლებად, მაგრამ თანამედროვე ლიტერატურა უფრო მეტად მოიცავს ისტორიზმისა და

სინამდვილის ურთიერთზეგავლენის მოტივებს.

მთელი ომის შემდგომი პერიოდის მანძილზე იცვლებოდა წვრილი ინტერესების

თემატური ნაწილი, მოტივები, ხდებოდა გმირისა და მისი გარემომცველი სამყაროს

ტრანსფორმირების მარტივი პროცესი, მაგრამ საფუძველში მაინც უცვლელი და

განმეორებადი ასახვის ხერხთა ერთობლიობაში, რაც პროცესის თანმდევი ბუნებრივი

კომპონენტია. საერთოდ, ამ პერიოდის კინოფორმის შესახებ მრავალი კითხვის ნიშანი

არსებობს. თხრობის ორი ძირითადი ფორმის სინთეზი იმდენად ჩვეული მოვლენა იყო, რომ

რთულად ხდებოდა მისი განცალკევება: მასში ამბავი და მისი ნოველისტური ასახვის

ტენდენცია იგულისხმება.

ისტორიიდან დაწყებული, 1950-70-ანი წლების დასავლეთ გერმანიის კინოს

სანახაობრივი ნიშნებით დამთავრებული, ყოველი ამ საკითხთაგანი სრულად მოიცავს ომის

შემდგომ ეპოქას “ახალ გერმანულ კინომდე” და განსაკუთრებული ნაკლებად რეალისტური

პრინციპებიდან გამომდინარე, თითქმის ყველა ნამუშევარში იკვეთებოდა. თემატური თუ

შინაარსობრივი ტენდენციები არ უარყოფდნენ ნაყალბევის გამოვლინებას, თუმცა უფრო

მეტად მიდრეკილი იყვნენ დროის გავლენებისკენ, ვიდრე მანამდე.

ეს არა მხოლოდ ყოფიერებისა და სოციალური ცხოვრების ჭეშმარიტებაა, არამედ

ზოგადად ადამიანის, მაყურებლის ქცევასა და აზროვნებაში არსებული რგოლია. მაგრამ
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გამოხატული ერთფეროვნება არ უარყოფს სოციალური დრამის ნიშნებსაც, რაც სახასიათო

დინამიურ გარემოს ქმნის.

ამ ეპოქაში ჟანრობრივი სისტემის იმპროვიზირება შესაძლებელია, მაგრამ ნაკლებად

შესამჩნევი. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ გერმანული კინოსინამდვილის განვითარება საკმაოდ

რთულ კლიშეებთან იყო დაკავშირებული. თემატიკა, შინაარსობრივი მოტივები ძირეულად

უნდა შეცვლილიყო სათქმელის ზედაპირზე ამოტანის გზით, რათა რეალისტურსა და

პოეტურ კინოელემენტებს კინომეტყველების ახალი საფეხური შეექმნათ. სათქმელი გარდა

იმისა, რომ ნათელი უნდა ყოფილიყო, მას სრულიად ობიექტური ხედვა უნდა მიეტანა

მაყურებლამდე.

საყოველთაოდ ცნობილი და მოგვიანებით უკვე გერმანული კინოს თავისებურებად

ქცეული ალეგორიზმი, ერთგვარად დროისა და ეპოქის ზოგად კანონზომიერებას

უკავშირდებოდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ სანახაობისადმი მიდრეკილი

რეჟისურა რეალიზმს ნაკლებად ცნობდა, მასშტაბური მეტაფორები არაკონცეპტუალურ

კინემატოგრაფში არ შეინიშნებოდა. სინამდვილე და სამართლიანობა სხვადასხვაობის ფაზაში

შევიდა დასავლეთ გერმანიის კინოში. ზოგადსაკაცობრიო ცნებების ფარული მოტივები

იშვიათად ვითარდებოდა. კონფლიქტი და მოცემული სიუჟეტური ქარგა ხშირ შემთხვევებში

ეკრანიზაციის გზით იყო მოძიებული. ამ გზაზე, გაუმართლებელი კონფლიქტებიც მრავლად

ფიგურირებდა მოტივებში: მაგალითად საკუთარი ადგილის ძიებაში ალოგიკური ქცევები, ან

ამა თუ იმ გადაწყვეტილების სუსტი მოტივაცია. თეორიულად ეს ზოგადი მოვლენაა და

იური ლოტმანის შრომაში განიხილება.127 ეს ფაზა დასავლეთგერმანულ კინოში ბადებდა

მრავალ საშუალებას, არ დაკონკრეტებულიყო ეპოქალური დეტალები, მომხდარიყო

ხასიათთა განზოგადება გმირის სოციალური წარმომავლობის მინიშნებების გვერდის ავლით,

ფორმაციებისა და იდეოლოგიის ნაშთები კი უკვალოდ ქრებოდა. ამ პროცესის ნათელი

გამოხატულებაა ქვეყანაში წარმართული თემატური და ფორმისეული ცვალებადობები, რაც

შემდეგ უკვე გარდაქმნებისკენ მიმართულ კინოში ჟანრისა და დრამატურგიის

ინტერპრეტაცია გახდა შესაძლებელი.

50-იანმა წლებმა და 60-იანი წლების კინომ, ხელის გულზე მოწოდებულმა ყოფითმა

დრამამ, მემკვიდრეობითობის თვალსაზრისით უამრავი მოთხოვნილება მიაჩუმა გერმანელი
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მაყურებლის ერთ ნაწილში, მაგრამ საზოგადოების განვითარების ზოგადმა პროცესმა

მოამზადა ის განწყობა, რომელიც ძიების პროცესს ადეკვატურად აღიქვამდა.

როგორც ჩანს, ეროვნული მახასიათებლების შესანარჩუნებლად, ეპოქისა და ადამიანის

ურთიერთობის ურთულეს გადაკვეთის წერტილს, საზოგადოებას, დასავლეთ გერმანული

კინოს თემატიკაში თავისი ადგილი არ დაუკარგავს.

კომერციული და სანახაობრივი ნამუშევრები ბუნებრივ კითხვის ნიშნებს ბადებდნენ

თავისი განსაკუთრებული აუთენტური პლასტიკურობის გამოც – იმის გამო, რომ

სოციალური ადგილის ძიების თემა რეალისტურ ან პირობით მეტაფორად აღიქმებოდა

დასავლეთგერმანულ კინოსთან მიმართებაში. ამგვარი პოზიცია და რიგითი

კინემატოგრაფიული წარმოება ძირეულ ტრანსფორმაციას არ მოითხოვდა ავტორებისაგან.

ტრანსფორმაციის დონე კი სოციალური ჟღერადობის ფილმებში არ გულისხმობდა დროის,

ეპოქის, ან სახვითი დეტალების აუცილებელ, კარდინალურ ცვლილებას. მით უმეტეს, რომ

მონო-თხრობითი და სტატიკური ხასიათის თხრობითი ტრადიციიდან გამომდინარე, თემის

გართულება არ იყო თითქოსდა აუცილებელი. 128

მხოლოდ იდეისა და მხოლოდ თემის ტრანსფორმაცია ის პროცესია, რაც გერმანულ

კინოში ტრადიციულად მეორდება სხვადასხვა დროს, მაგრამ განსაკუთრებით

მნიშვნელოვანი ეს პროცესი სწორედ ომის შემდგომი პერიოდის კინოში გახდა – მაშინ,

როდესაც ჯერ გმირების მიერ საკუთარ წარსულზე საუბრები უსიტყვო მინიშნებებში

გადაიზარდა და როდესაც რა სოციალურ კლასსაც არ უნდა წარმოადგენდეს ესა თუ ის

პერსონაჟი, ფილმების სტრუქტურა არ გულისხმობდა სახვით-ხმოვან გადაწყვეტას. ამ იდეის

სანახაობად გადაქცევა რთული არ იყო: იყო კინოსურათები, საშუალო ფენის მაყურებლის

დიდ მოწონებას რომ იმსახურებდნენ. მათში ცოცხლობდა ყველაფერი და ისინი სევდისა და

ტკივილის მარადიულ განცდას ატარებდნენ. როგორც მოგვიანებით აღმოჩნდა, ეს მოტივი

განვითარდა და მას სხვადასხვა მხატვრული ასპექტიც მიესადაგა.

XX საუკუნის 60-იან წლებში საზოგადოებაში გაიჟღერა აზრმა იმის შესახებ, რომ

ნაკლებად კინემატოგრაფიულია ის გარემოება, რამდენად გააჩნია ეკრანული პლასტიკა

თავისთავად მასალას, რომელიც ფილმის ავტორს მაყურებლამდე გამოსახულებით

პოპულარული ნაზავით მიაქვს, მაგრამ რომ ამგვარი წარმოებითი ,,გარდასახვა“ უკვე
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ინტერესთა ფოკუსირების საშუალებას იძლეოდა და მით უმეტეს, დღევანდელი

გადასახედიდან, ადვილად შეიმჩნევა მასში რთული სტრუქტურებისადმი კომერციული

გააზრებული დამოკიდებულების ტენდენცია. 129

მეორე მხრივ, კინემატოგრაფისტები ცდილობდნენ, შეძლებისდაგვარად გარიდებოდნენ

დოგმებს თემატიკაში. აქ იყო გამარჯვებები და დამარცხებებიც. კერძო სტუდიების ფილმები

გამოხატავდნენ იმ დროის საწინააღმდეგო სურათს, რომლისთვისაც დამახასიათებელი იყო

კონკრეტული ცხოვრებისეული სიტუაციები, შემოქმედებითი სუბიექტურობა და ოსტატობის

ნიშნები.

რეალობა 60-იანი წლების დასაწყისში გადაღებულ მოკლემეტრაჟიან ფილმებში,

რომელთა უმრავლესობა დასავლეთ ბერლინის მცხოვრებთა ყოველდღიურობას ეძღვნებოდა,

არ ბადებდა არავითარ მიახლოებით ასოციაციებს: მაყურებელი ადვილად და საინტერესოდ

რეაგირებდა პერსონაჟთა დრამატულ ქცევაზე. გმირები, როგორც წესი, საკუთარ სამყაროში

ჩაკეტილ და ამავე დროს, ზოგადად ყოფით დათრგუნულ ადამიანებს წარმოაჩენდნენ.

დინამიური მოტივი – ღირსების შენარჩუნებისათვის ბრძოლა – თითქმის არ იყო

პედალირებული იმისთვის, რათა ხელოვნური მინიშნებების ელფერი შეეძინა. დასავლეთ

ბერლინელები ძალაუნებურად თავად ახდენდნენ საკუთარი ყოფისა და ქმედების

მართებულობას და ამიტომ, ცოტა არ იყოს, სქემატურად და კომიკურადაც

გამოიყურებოდნენ, თითქოს ვერ აცნობიერებდნენ სინამდვილეს. ადამიანური და

სოციალური დრამის მიმართ კინოსა და მაყურებლის ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულება

ამ პერიოდში, ბევრი რამის მთქმელია.

ეკრანიზაციები უმეტესწილად მარტივ ილუსტრაციას ემსგავსებოდნენ. თითქოს მეორე

ხედზე გადაინაცვლებდნენ პერსონაჟები, რომლებიც ამავე დროს ქმნიდნენ წარმოდგენას

იმაზე, თუ როგორ გადანაწილდა საზოგადოებაში ფუნქციებისა და დამოკიდებულებების

არარეალური, არაბუნებრივი სისტემა. გერმანელი მაყურებელი თითქოს აგროვებდა საკუთარ

თავში და შემდეგ აიგივებდა პერსონაჟებში მთელ იმ აბსურდულ ფუნქციებს, რასაც ვერ, ან არ

უმკლავდებოდა – ეს შთაბეჭდილებაც თემების უბრალოებიდან გამომდინარე იბადებოდა და

არა ნაძალადევ მოტივებში. არ არსებობდა ასევე აქცენტირებული ქცევის სიტემა, რაც ასევე

ბუნებრივია ომის შემდგომ გერმანულ კინოში.
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ყოფისა და გარემოს ურთიერთობით შექმნილი, ეროვნულ ხასიათთან

დაპირისპირებული ქცევის სისტემა ეკრანზე გაღიზიანებას, სიბრალულს და ღიმილს ერთად

იწვევდა. სწორედ ეს ქმნიდა თემატიკისა და დრამატურგიის შედეგს: თეატრალიზებული

ქმედებისკენ სწრაფვა, სამსახიობო პრაქტიკის მთავარი სპეციფიკური ნიშნის: რეალური

ემოციების წარმოჩენის სურვილი ნებისმიერ ჟანრში და შტრიხები, რომლებიც ნაკლებად

განსაზღვრავს პიროვნულობას, სამაგიეროდ ხაზს უსვამს საზოგადოების მნიშვნელობას

გერმანელი ხალხისთვის.

ეს თავისებურება იჩენდა თავს, როგორც გმირთან დამოკიდებულების აუცილებელი

პირობა. ომის შემდგომ ე. წ. ,,ოჯახურ თემაში“ ცოცხლობდა და პერმანენტულად მოქმედებდა

არა ლიტერატურის მემკვიდრეობით არსებული და პერსონაჟებში გაცოცხლებული მკვეთრი

დახასიათება, არამედ ეპოქის ხასიათი.

თხრობის ამგვარი სტრუქტურა ომის შემდგომი გერმანული კინოს ძიებების

ტრადიციასაც ენათესავებოდა და უამრავ სხვა გამოცდილებას, რომელიც სწორედ ამ ეტაპზე

შეიძინა გერმანულმა კინომ. ძალიან რთული იყო ამ თაობათა სტილისტურ ძიებებში ორმაგი

აზროვნებისა და პოზიტივის დეფიციტის თემა განვითარებულიყო: ამიტომ ამ ნიშნის

მატარებლები, მინიმალისტურად, მაგრამ მაინც, ომის შემდგომი პერიოდის

დასავლეთგერმანული კინოს გმირები იყვნენ – ზოგ კვლევაში ეს ნათლად და საფუძვლიანად

გამოჩნდა. 130

თემისა და თხრობის კონცეფციის ნაკლებმა ინტერპრეტირებამ გერმანულ კინოში,

მაქსიმალისტურმა დამოკიდებულებებმა კინოს შესაძლებლობებისადმი, ისევე როგორც

მხატვრობაში, გამოსახულების სტილიზაცია შვა და ეს ტენდენცია მხოლოდ ერთი ან ორი

წლის მანძილზე არ ჰპოვებდა გამოძახილს კინოში: განსაკუთრებული სიძლიერით იგრძნობა

ახალი რეჟისორების ფილმებში. იმდენად ნათელია სოციალური თემების ხედვის ნიშანთა

არსებობა გერმანულ კინოში, რომ სრულიად განსხვავებულ მოტივებში მეორდება ხოლმე.

ზოგიერთმა ფილმმა, სოციალური დეპრესიის გამძაფრებასთან ერთად, კრიტიკულ

აზროვნებასაც მისცა გასაქანი, საკუთარი ყოფის მიმართ მაყურებლის პრეტენზიაც

კონკრეტულ მიმართულებაში მოაქცია და პერსონიფიცირების – გმირის კრიტიკულად

გააზრების მაგალითებიც დაბადა.
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დასავლეთ ევროპის ქვეყნების ისტორიაში, გერმანული კინოს განვითარების სისტემა

ისტორიული თვალსაზრისით განსაკუთრებულ კანონზომიერებას შობს, რომელიც თითქმის

არც ერთი ქვეყნის გამოცდილებას არ იმეორებს.

დეპრესიის თემის განვითარებისა და სახელოვნებო სივრცეში მისი სრულფასოვანი

არსებობის ეტაპები ჩვეულებრივი მოვლენაა, თუმცა ამის შესახებ დღესაც არსებობს

მოსაზრებათა სხვადასხვაობა, ვინაიდან სოციოლოგიური და ფსიქო-ფილოსოფიური

ფაქტორების ზეგავლენით, ეს მოსაზრებები მუდმივ გადასინჯვას საჭიროებენ. ამას

განაპირობებს როგორც საერთო ეროვნული მახასიათებლები, როგორც ერთმანეთთან ახლოს

მდგომი ფაქტორები და სოციუმის ყოფის განმსაზღვრელი ნიშნები, ასევე კინემატოგრაფის

თემის განვითარებისათვის დამახასიათებელი ეკლექტური აზროვნების წესები.

გაჩნდა თემის გადასინჯვის აუცილებლობა. კინო იმდენად მნიშვნელოვანი გახდა

გერმანული სოციუმისთვის, რომ მას უკვე საზოგადოების ცნობიერებაზე მკვეთრი

ზეგავლენის მოხდენაც კი შეეძლო. ამ ხნის განმავლობაში, გერმანულმა ომის შემდგომმა

კინომ არაერთი უკიდურესად მძიმე ეტაპი განვლო, რაც საზოგადოების ინტერესებსა და მისი

აზროვნების კატეგორიებზე აისახა. 131 კინემატოგრაფიც, მაყურებლის ცნობიერებისა და

თემების აქტუალობის მიხედვით ვითარდებოდა, ისტორია და ომი მნიშვნელოვანი ფაქტორი

იყო კინოხელოვნების პროცესთა შეფასებაშიც და მის წარმართვაშიც. მატერიალური და

მორალური კრიზისების დაძლევის ეტაპები სხვადასხვანაირად აისახა კინოხელოვნებაზე.

დასავლეთგერმანული კინემატოგრაფიც შესაბამისად ინდივიდუალური და საინტერესოა

განვითარების თავისებურებებიდან გამომდინარე.

დამოკიდებულების, მაყურებლის დაინტერესებისა და თემის ძიების პროცესის

წყალობით, გერმანიის კინოინდუსტრია მრავალფეროვნების დამკვიდრებას ცდილობდა.

შემოქმედებას დამორჩილებული, ფირზე გადმოტანილი რეალობა, დაზარალებული

ადამიანების განწყობის ერთგვარ სარკედ, საკმაოდ ერთმნიშვნელოვან სარკედ გადაიქცა.

რაც შეეხება მხატვრულ ფილმებს, საბოლოოდ გამოიკვეთა სურათი, რომლის

მიხედვითაც, ეკრანები დაიპყრო არაპატრიოტულ თემატიკაზე გაკეთებულმა დრამებმა,

მელოდრამებმა, კომედიებმა – ეს იყო ჩვეულებრივი, რიგითი და სოციალური ტენდენციის

ამსახველი კინოპროდუქცია. გაჩნდა ბევრი ცნობილი თეატრალური პიესების ეკრანიზაციები,
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სადაც თამაშობდნენ ბერლინის დრამატული თეატრების მსახიობები. თუმცა ამ პროცესმა ვერ

შეცვალა დასავლეთგერმანული კინემატოგრაფი და ვერც ახალი ჟანრების წამოქმნას შეუწყო

ხელი. გერმანულ კინოში კი მსახიობთა უცვლელი ჯგუფი მოღვაწეობდა. ეს ფილმები

ერთგვარი ფსიქოლოგიური პრიზმაც კი იყო მაყურებლისთვის.

1960 წლების დასაწყისში შეიქმნა რამდენიმე მდიდარი წარმოსახვის მქონე ნამუშევარი,

რომლებშიც აჩვენეს საზოგადოებისაგან, ცხოვრებისგან გარიყული ადამიანები, რომელთა

სამყაროსგან იზოლაცია საკუთარი თანამემამულეების დამსახურებაა. მათი მთავარი

გმირების ფსიქოლოგიური სიმახინჯე საზოგადოებისაგან მათ გარიყულობას ხსნიდა და

აგრეთვე განმარტავდა, რატომ იყვნენ ისინი ასე უარყოფილნი. 132

კინო ახალი კატაკლიზმების წინაშე დადგა, რაც განპირობებული იყო ძველი

ღირებულებების ახლით ჩანაცვლებითა და საზოგადოების სულიერი მღელვარებით.

გერმანულ კოლექტიურ სულს, მოკლე დროით მიეცა საშუალება, გადაელახა ტრადიციული

შეხედულებები. ამ პერიოდში გადაღებული ფილმების უმეტესობა მხოლოდ ზემოთ

ნახსენები თემატიკისა იყო. 50-60-იანი წლების დასავლეთგერმანული კინემატოგრაფის

შესაძლებლობები არ იყო უსაზღვრო მრავალფეროვნებით გაჯერებული. რთულია მათი

რომელიმე კონკრეტულ მიმართულებასთან გაიგივება, მაგრამ სამაგიეროდ შეუდარებელია

მათი მიახლოება თემატურად სოციალურ მოტივებთან.

ინტერესი სოციალურად ჟღერადი კინემატოგრაფისადმი, მიუხედავად მისი

ჩვეულებრივი კომერციული მიზნებისა, იმდენად დიდი იყო, რომ ალტერნატივა ისტორიაში

რთულად თუ მოიძიება. თემის ძიებები ომის შემდგომ დასავლეთგერმანულ კინოში,

მრავალმოტივიანი სტრუქტურისკენ იყო მიმართული და ეს ტენდენცია უკვე განასხვავებდა

პროდუქციას დასავლეთგერმანული კინოს მომდევნო ძიებებისგანაც – დეტექტივებში,

კრიმინალურ დრამებში, ვესტერნებში და მელოდრამებში. პარალელურად, სანახაობრივ

სიღრმეში უკვე მწიფდებოდა წინააღმდეგობა. მაყურებელს სურდა რეალობის თემატური

სხვადასხვაობა, მრავალფეროვანი რეპერტუარი.

ამავე ეტაპზე, პარალელურად, გერმანული საზოგადოების წარმომადგენლები

იბრძოდნენ იმისათვის, რათა ამოქმედებულიყო სტაბილურად მუდმივმოქმედი

თეატრალური დასი რეპერტუარით, რეპეტიციებით და შემოქმედებითი ნოვაციებით. და
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ბოლოს, როგორც წევრებს თეატრალური ერთიანობის, მსახიობებს სურდათ თანაბარი

მონაწილეობა მიეღოთ ფილმის გადაღებაში. მიაჩნდათ, რომ დაუღალავ შრომას აღიარება არ

მოსდევდა და ეს მხოლოდ რეჟისორთა გარკვეული ჯგუფის პრივილეგიას წარმოადგენდა.

საკმაოდ მკაცრი მეთოდებით, დასავლეთ გერმანიაში დაინერგა ეროვნული კინოს

მხარდაჭერის პროგრამაც. შედეგად კი შეიქმნა კინოპოეტიკის გარკვეული სისტემა, რომელიც

საინტერესოა თავისი განახლებული სახვითობით. ამას მოწმობს დოკუმენტური წყაროებიც,

როგორც პრესის, ასევე პროფესიული კვლევის მიმართულებით. 133

სწორედ ცალკეული თემატური მოტივები მოიცავდა სოციალურად დაბალი და ამავე

დროს, აქტიური ფენის ფსიქო-ემოციურ პორტრეტს. დასავლეთ გერმანიის ომის შემდგომი

პერიოდის ეს შტრიხი, არ შეიძლება შეფასებული იქნას მხოლოდ პლიუს ნიშნით, რადგან

მასში აისახა საკმაოდ წინააღმდეგობრივი შემოქმედებითი პოზიცია, დამოკიდებულება

დეპრესიის მიმართ, რომელიც ძალიან ხშირად, ქვეტექსტად იკითხებოდა სიუჟეტშიც,

გმირთა ტიპებშიც და მათი ქცევის მოტივაციაშიც.

დასავლეთ გერმანიაში კინო არ ვითარდებოდა თანამიმდევრობით და თანაბრად.

1970 წლისთვის ეს არათანმიმდევრულობა უფრო თვალშისაცემი გახდა თემატურ ჭრილში.

ისტორიული ეპოქა, რომელიც საინტერესოა ანალოგიებით, თემატიკაში ამმძაფრებდა

ფსიქოლოგიური ხასიათის პრობლემებს, რომლებიც იდგა გერმანელი ხალხის წინაშე იმ

ხანებში.

სახელმწიფო აღარ განიცდიდა ეკონომიკურსა და პოლიტიკურ რღვევას, ერის სულიერ

სიცარიელის პრობლემას, ნიჰილიზმს, რაც გამოწვეული იყო ისტორიის ბევრი ობიექტური და

სუბიექტური ფაქტორით: მეორე მსოფლიო ომის და ომის შემდგომი პერიოდის ნგრევა,

ეკონომიკური კავშირების წყვეტა სხვა ქვეყნებთან. მასობრივი უმუშევრობა, ოდესღაც მთელ

მსოფლიოში ცნობილი კინოს დაკნინება, კინოწარმოების მოშლა, კინოთეატრების დახურვა

ელექტროენერგიისა და აპარატურის უქონლობის გამო და უბრალოდ იმის გამო, რომ

მოსახლეობას არ ჰქონდა ფული, შეეძინა კინოსეანსის ბილეთი – სწორედ ამგვარი

მდგომარეობა გამოსცადა გერმანელმა ხალხმაც.

თავისი ისტორიის მანძილზე ყოველი ერი განავითარებს განსაზღვრულ სამაყურებლო

მიმართულებებსა და თემატურ ინტერესებს, რომლებიც დაგროვდა სოციალური მიზეზების
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გამო და განაგრძობენ არსებობას დამოუკიდებლად. ეს კოლექტიური მიდრეკილებები

განსაკუთრებული ძალით მჟღავნდება მკვეთრი გარდატეხების ჟამს. პოლიტიკური

სისტემების მსხვრევას თან მოაქვს თემატური სისტემების დაშლა კინემატოგრაფშიც და

ხელოვნების სხვა დარგებშიც. ჩამოყალიბებული შინაგანი თავისებურებები ყალიბდება

სწორედ ამ გზით და ამ სინამდვილის გათვალისწინებით. 134

ომის შემდგომი დასავლეთგერმანული კინო არ უარყოფდა თავისი უშუალო

წინასაეტაპო ეროვნული კინოს ესთეტიკურსა და იდეურ გამოცდილებას, სანახაობრივი

ფილმისკენ და თემატური სხვადასხვაობისკენ მიდრეკილი თაობა არ ივიწყებდა გერმანული

კინოკულტურის ტრადიციებს. თავისებურ გამტარად იქცა მათთვის ესთეტიზმსა და

რეალობას შუა მოძებნილი კომპოზიციური ბალანსი, რომელიც საშუალებას აძლევდა კინოს,

შეენარჩუნებინა თვითმყოფადობაც და განევითარებინა თემატური სხვადასხვაობაც. 135

არსებითად, ჩვეულებრივი, საშუალო პროდუქციის სოციალურ-ფსიქოლოგიურ კვლევა,

რომელიც ეძღვნება ომის შემდგომი პერიოდის გერმანული კინოს ადამიანის ემოციური

სფეროს ანალიზს, შედგება რამდენიმე, გარემოებასთან დაკავშირებული ეპიზოდისგან და

ყოველი მათგანი მჭევრმეტყველი ილუსტრაციაა. მასში მოქმედებს განსხვავებული

ფაქტორები: სოციუმი, პოლიტიკა, კინოს წარმოების დეგრადირების პრობლემები და

პირიქით, ბრძოლა მათი განვითარებისთვის, თემატურად გაწონასწორებული სიუჟეტები და

მათი მწვავე სოციალური ჟღერადობა. 136

სოციალური ნიშნისა და ფუნქციის ძიების თემა კვლავ სამაყურებლო ინტერესს

ეკუთვნოდა, რაც წმინდა გერმანული შემოქმედებითი ტრადიციების გათვალისწინებით,

ზოგად ასკეტიზმსაც გულისხმობდა და ამით სტილის ერთიანობას ინარჩუნებდა.

რაციონალიზმი ამ პროცესის ჟღერადობის მანიშნებელი გახდა, რაც კრიტიკული შეფასებების

პარალელურად, პოსტდეპრესიული ეპოქის მოტივების მიმართ დამოკიდებულებასაც

ამჟღავნებდა.
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მესამე თავი

ახალი გერმანული კინო

1962 წელს, გერმანიაში, როდესაც ახალგაზრდა კინორეჟისორები გამოვიდნენ არენაზე

უჩვეულო და ორიგინალური ლოზუნგით ,,მამების კინო მოკვდა”, შეიქმნა ახალი

მიმართულება – ,,ახალგაზრდა გერმანული კინო”. 60-იანი წლების დასაწყისში, დასავლეთის

კინემატოგრაფი, ტელევიზიის მასობრივად გავრცელების გამო, დიდი გამოცდის წინაშე

დადგა. ამ პროცესს ცნობილი მკვლევარი ე. ლევინი, კინოს მთლიანობის საკითხშიც

განიხილავდა და ზოგადთეორიული დებულებების განხილვის გვერდით, კონკრეტული

დასკვნებიც გამოჰქონდა. 137

ფრანგული ,,ახალი ტალღის” კინოსურათების მსგავსად, ლუკინო ვისკონტის,

მიქელანჯელო ანტონიონის, ფედერიკო ფელინის, ინგმარ ბერგმანისა და სხვა წამყვან

კინორეჟისორთა ნაწარმოებები, რომლებიც მჭიდროდ დამკვიდრდა დასავლეთ გერმანულ

ეკრანზე 60-იანი წლების დასაწყისში, უბადრუკობა და უხამსობა, პარალელურად, ცუდად

განაწყობდა მაყურებლის დიდ ნაწილს. თუმცა არსებობდნენ კინემატოგრაფისტები,

რომლებიც არ მალავდნენ სიხარულს კომერციული კინოწარმოების პრობლემების გამო.

ძირითადად, ეს იყო ახალგაზრა თაობა, რომელიც მანამდე დაკავებული იყო

მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული თუ დოკუმენტური ფილმების შექმნით.

იმ ხანებში შემუშავდა რამდენიმე პუნქტი, რომლის მიხედვითაც რეჟისორს შეეძლო

მიეღო სახელმწიფოს დახმარება:

1. ფილმის დაფინანსება პროექტის დონეზე;

2. პრემიები სცენარებისთვის;

3. ფული, რომელიც გამოიყოფოდა ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების ფილმ–

დებიუტებზე და ა.შ.

თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ მთელი 70-იანი წლების პერიოდში, სახელმწიფო

თანხმდებოდა, მხარი დაეჭირა მხოლოდ იდეოლოგიურად ნეიტრალური ფილმებისთვის.

დახმარების ფონდის მხრიდან დაფინანსდა ფილმები:
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,,გერმანია შემოდგომაზე” (1978) –,,ახალი კინოს” რეჟისორების კოლექტიური

ნამუშევარი, რომელიც მოგვითხრობდა ტერორიზმის თავაშვებულობაზე 1977 წლის

შემოდგომაზე, ,,კატარინა ბლუმის შელახული ღირსება” (1974, რეჟ. ფოლკერ შლიონდორფი

და მარგარეტ ფონ ტროტა), ,,კრისტა კლაგესის მეორე გამოღვიძება” (1978, რეჟ. მარგარეტ ფონ

ტროტა) და ა. შ.

თავისი კრიტიკული ნამუშევრებით გაითქვა სახელი კინორეჟისორმა მარგარეტ ფონ

ტროტამ, რომელმაც შექმნა ქალთა მნიშვნელოვანი კინოპორტრეტები. მიუხედავად ამ

წარმატებებისა, ,,ახალგაზრდა გერმანული კინოს” ტრადიციები ეკრანზე დიდი ხნით ვერ

დამკვიდრდა.

ერთიანობაში, საავტორო კინემატოგრაფმა ვერ შეძლო შეექმნა თავისთვის სტაბილური

ეკონომიკური ბაზა, 138 რის საშუალებითაც შეძლებდა, გაეძლო ზეწოლისთვის ახლად

გაძლიერებული ამერიკული კომერციული კინოს მხრიდან.

1962 წლის 28 თებერვალს გამოცემულ, ცნობილ “ობერჰაუზენის მანიფესტში”

ვკითხულობთ:

,,ყოველი გერმანული ფილმის წარუმატებლობა – ეს არის მომავალში მთელი

გერმანული კინოს კრახი. შედეგად, ყოველ ახალ ფილმს უნდა ჰქონდეს შანსი, იყოს

სიცოცხლისუნარიანი და კონკურენტუნარიანი.

ახალგაზრდა ავტორების, რეჟისორებისა და პროდიუსერების გერმანული

მოკლემეტრაჟიანი ფილმები ბოლო წლების განმავლობაში იღებდნენ პრიზების დიდ

რაოდენობას საერთაშორისო ფესტივალებზე და მოიპოვეს საერთაშორისო კრიტიკის

აღიარება.

ეს ნამუშევრები და მათი წარმატებები გვიჩვენებს, რომ გერმანულ კინოს აქვს მომავალი.

ავტორებმა დაადასტურეს, რომ ისინი საუბრობენ ახალი კინოენით.

როგორც სხვა ქვეყნებში, ასევე გერმანიაშიც, მოკლემეტრაჟიანმა ფილმებმა შექმნა

სკოლა და ექსპერიმენტული არეალი მხატვრული ფილმებისთვის. ჩვენ გვაქვს უფლება

შევქმნათ ახალი გერმანული მხატვრული ფილმები.

ამ ახალ ფილმებს სჭირდება სხვა თავისუფლება, შეთანხმებული კომერციულ

პარტნიორებთან.
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ჩვენ გვაქვს კონკრეტული სულიერი, ფორმალური და ეკონომიკური წარმოდგენები

ახალი გერმანული კინოს პროდუქციაზე. ჩვენ ერთად მზად ვართ გავინაწილოთ

ეკონომიკური რისკი.

ძველი კინო მოკვდა. ჩვენ გვჯერა ახლის.”

მანიფესტს ხელს აწერდა ოცდაექვსი ახალგაზრდა, იმედისმომცემი კინემატოგრაფისტი.

,,ახალი კინოს” რეჟისორები იყენებდნენ თავიანთ ფილმებში არაპროფესიონალ

შემსრულებლებს, ეყრდნობოდნენ ტიპაჟის ფუნქციას. მათი ოსტატობის ზოგადი დონე კი

იზრდებოდა და სრულყოფილი ხდებოდა. ამით კინოს თემატური მთლიანობის საკითხმა

თავისი მთავარი ფუნქცია შეიძინა. 139

კოლექტიური ფილმის შექმნის იდეა, რომელიც მიეძღვნა კინოპროექტს ,,გერმანია

შემოდგომაზე”, პირველად გამოთქვა ხმამაღლა ალექსანდრ კლუგემ. სახელმწიფო კომისიამ

უარი თქვა დაეფინანსებინა ფილმი და მაინც, კლუგემ შეძლო, შეედგინა უპრეცენდენტო

(თავისი შემადგენლობით), შემოქმედებითი ჯგუფი, რომელშიც შევიდა ათი რეჟისორი და

ოცდაათი ცნობილი მსახიობი.

თვით კლუგე (ზოგიერთ ეპიზოდში მას ეხმარებოდა ფოლკერ შლიონდორფი) იღებდა

ფილმის ისეთ საკვანძო ეპიზოდებს, როგორიცაა ცნობილი საზოგადო მოღვაწის ჰანს–მარტინ

შლეიერის დაკრძალვა, მისი მოსაგონებელი სამგლოვიარო მიტინგი შტუტგარტში. ამას

გარდა, მან შექმნა მასწავლებელ გაბი ტაიხერტის სახე, რომელიც დაკავებული იყო გერმანიის

ისტორიის შესწავლის საკითხებით. ამ სიუჟეტურმა სვლამ ხელი შეუწყო ჩაესვა მოქმედებაში

რამდენიმე ეპიზოდი გერმანიის წარსულიდან და ამგვარად მიეცა მოვლენებისთვის

განსაზღვრული ისტორიული პერსპექტივა.

ფილმი ,,გერმანია შემოდგომაზე” იწყება ეპიზოდით შლეიერის ბრწყინვალე,

სადღესასწაულო დაკრძალვით და მთავრდება ტერორისტების დაკრძალვის ეპიზოდით.

ციხის მომსახურე პერსონალი აჩქარებით უშვებს ორმოებში შეუღებავ ყუთებს ენსლინის,

ბაადერის და რასპეს ცხედრებით. ამ ორ საკვანძო ეპიზოდს შორის, განთავსებულია მეტად

უცნაური ეპიზოდების მოზაიკა, გადაღებული სხვადასხვა სტილით, მაგრამ ეძღვნება ერთი

და იმავე თემას – ადამიანს, რომელმაც გადაიტანა 1977 წლის მეტად რთული და მეტად

საშინელი შემოდგომა.
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კლუგე აერთიანებდა ამ ეპიზოდებს, შეიმუშავებდა საბოლოო კომპოზიციას, მონტაჟის

სტილს. ის რჩება გერმანიის ისტორიის ერთ-ერთი ტრაგიკული ეპიზოდის მართალ და

შთამბეჭდავ დოკუმენტად, როგორც მსოფლმხედველობა დასავლეთგერმანელი

ინტელექტუალებისა. კოლექტიურ ნამუშევრებში აქტიური მონაწილეობით, კლუგე არ

წყვეტდა თავის მოღვაწეობას. მან გადაიღო კინოსურათი ,,პატრიოტი ქალი” (1979),

რომელშიც აღადგენს მასწავლებლის გაბი ტაიხერტის სახეს, რომელიც ატარებს კვლევას

გერმანიის ისტორიაში. ,,გრძნობის ძალა” კაცობრიობის მგზნებარე მოწოდებაა, რომელიც

ქადაგებს, ადამიანებმა უფრო ხშირად დაუგდონ ყური გონების ხმას და არ მისცენ გასაქანი

უკონტროლო ემოციებს და ვნებებს. გერმანულ კინოში, საკუთარი ადგილის მოსაპოვებლად

ბრძოლაში, “ობერჰაუზენელები” თავიდანვე გამოთქვამდნენ პროტესტს და უფროსი თაობის

რეჟისორების შემოქმედების მიუღებლობას.

საყურადღებო და დამახასიათებელი დეტალია: ობერჰაუზენის მოკლემეტრაჟიანი

ფილმების VIII ფესტივალზე, 1962 წელს, როცა ისინი გამოვიდნენ აღნიშნული მანიფესტით,

ახალგაზრდებმა დააწესეს პრიზი ,,ყველაზე წარუმატებელი მხატვრული გადაწყვეტისთვის”.

ის წილად ხვდა რეჟისორ ჰელმუტ კოიტნერს ფილმებისთვის: ,,შავი ხრეში” (1960) და

,,ლიზხენ მიულერის ოცნება” (1961).

1962 წელს გერმანული კინო კიდევ ერთ საფეხურს იცვლის: ალექსანდრ კლუგემ

დააარსა მოძრაობა – ,,ახალგაზრდა გერმანული კინო”, რომელიც მოწოდებული იყო,

გაეახლებინა დასავლეთგერმანული კინო და სტიმული მიეცა კინორეჟისურის

შემოქმედებითი ფუნქციისათვის. 140 ახალგაზრდა კინორეჟისორებმა და ამ თაობასთან

ასოცირებულმა ახალმა პოზიციამ საბოლოოდ გადააფასა მაყურებლის წარმოდგენა

უძლეველობის სოციალური კომპლექსის შესახებ. ამ თაობის წარმომადგენელთა აზრით,

პოლიტიკოსებს სურდათ, მათი ჩამოყალიბება აპათიურ ცინიკოსებად. ეს არ იყო ძნელი.

მთელი მსოფლიოს მოსახლეობა, შიშისაგან თრთოდა მასობრივი განადგურების იარაღის

წინაშე... 141

1967 წლის ნოემბერში, მიუნხენში საზეიმოდ გაიხსნა კინოსა და ტელევიზიის

უმაღლესი სკოლა. ეს ,,ახალი გერმანული კინოს” განვითარების გზაზე ერთ–ერთი ყველაზე

მნიშვნელოვანი მოვლენა გახდა. ახალგაზრდა თაობას კინორეჟისორის პროფესიის შესწავლის
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შესაძლებლობა მიეცა. პირველ ცხრამეტ მოსწავლეს შორის, ვინც ჩაირიცხა სარეჟისორო

ფაკულტეტზე, იყო ოცდაორი წლის ვიმ ვენდერსი, სულ ცოტა ხნით ადრე, სამედიცინო

ინსტიტუტის სტუდენტი, ვისთვისაც მიუნხენის კინოსკოლის გახსნა ცხოვრების თავიდან

დაწყებას ნიშნავდა.

ვენდერსი კინოსარეჟისორო ფაკულტეტზე იწყებს სწავლას და თავის მომავალს

მხოლოდ კინოში ხედავს. სტუდენტურ წლებში, იგი აქტიურად ჩაერთო კინოკრიტიკაში. მისი

რეცენზიები იმდენად ორიგინალური და თვითმყოფადი იყო, რომ სიამოვნებით ბეჭდავდნენ

ჟურნალ-გაზეთები, რომლებიც გერმანულ კინოკრიტიკაში რადიკალურ მსჯელობის ტონს

განავითარებდნენ. 142 (ბოლოს, როდესაც 1975 წელს, დასავლეთ გერმანიის “კინემატეკის

მეგობართა კავშირმა” გადაწყვიტა მათი ცალკე გამოცემა, გამოვიდა საკმაოდ ვრცელი

მასშტაბების მქონე წიგნი). საბოლოოდ მაინც ვენდერსმა-რეჟისორმა სძლია ვენდერს-

კრიტიკოსს, თუმცა დარჩა კინოს ბრწყინვალე მცოდნედ, რომლის ერთობ ნამუშევრებიც

სავსეა ციტატებით მისი რჩეული ფილმებიდან, ან უბრალოდ კინემატოგრაფიული

შედევრებიდან.

1970 წელს ვენდერსმა შექმნა სადიპლომო ნამუშევარი ,,ზაფხული ქალაქში”, რომელიც

მოიცავს ყველა, ან თითქმის ყველა მოტივს, დამახასიათებელს მისი შემოქმედებისათვის;

მთავარი გმირი თავისუფლდება ციხიდან. პირველივე საათებში ქირაობს ტაქსს და უმიზნოდ

დადის მიუნხენის ქუჩებში. მას არ ელოდება არავითარი საქმე, არც მიზნები, არც მომავალზე

ფიქრი ამოძრავებს. წარსულში ის დაკავშირებული იყო მემარცხენე ექსტრემისტებთან, მაგრამ

დღეს თავისუფალია ყველა ვალდებულებისგან. იგი სპონტანურად გადაწყვეტს გაფრინდეს

ნიუ-იორკში. თვითმფრინავის მოლოდინში კითხულობს გაზეთს და წააწყდება

სახელწოდებას „ამსტერდამი“ – ამდენად, არა შორეული ამერიკა, არამედ ახლოს მდებარე

ჰოლანდია ხდება მისი მოგზაურობის მიზანი.

1971 წლის მიუნხენის კინოსკოლის კურსდამთავრებულმა ვიმ ვენდერსმა დაიწყო

დამოუკიდებელი შემოქმედებითი მოღვაწეობა კინოში. იგი თორმეტ სხვა

კინემატოგრაფისტთან ერთად გახდა „ფილმფერლაგ დერ აუტორენის“ თანადამფუძნებელი,

ორგანიზაციისა, რომელიც დაკავებული იყო „ახალი გერმანული კინოს” მოძრაობის წევრთა

ფილმების წარმოებითა და გაქირავებით. ამ დებიუტისთვის აირჩია მეგობრის ახლად
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გამოსული ნოველა, მწერალ პეტერ ხანდკეს „მეკარის შიში თერთმეტმეტრიანის წინაშე”.

ფილმი იგივე სახელწოდებით შეიქმნა 1972 წელს და მაყურებელს მოუთხრობდა დამნაშავე

ადამიანის ქცევის შესახებ მოდელირებულ ექსტრემალურ გარემოში, რაც თავის მხრივ, უკვე

საინტერესო დრამატურგიული ხერხია. 143 ამგვარი ქარგა ქმნის ღრმა ფსიქო-სოციალური

ანალიზის განწყობას. ელექტრიკოსი იოზეფ ბლოხი კლავს ახალგაზრდა ქალს, იმ პატარა

თეატრის მოლარეს, რომელსაც ხშირად სტუმრობდა. სიუჟეტის ერთგვარი სირთულის გამო,

კინოსურათი აიკრძალა თექვსმეტ წლამდე მაყურებლისთვის.

მთავარი პერსონაჟი ბლოხი, სატრფოსთან ერთად კაფეში შევა. მაგიდასთან,

მოულოდნელად იგრძნობს მოუსვენრობას. ბლოხი ამჩნევს, რომ მისი ახალი შეყვარებული

იმეორებს გარკვეულ სიტყვებსა და მთელ ფრაზებსაც კი, რომელიც ეს-ესაა თავად

წარმოსთქვა, ეჩვენება, რომ ქალი უხეშად და უსირცხვილოდ ართმევს მას საკუთარ „მე”-ს...

ბლოხი მას კლავს. მაქსიმალური ზრუნვითა და სიფრთხილით წმენდს საგნებს, რომლებსაც

ეხებოდა, მიაქვს სასტუმროდან თხელი ჩემოდანი და მიემგზავრება ქვეყნის სამხრეთში,

სადაც მის ძველ მეგობარ ქალს სამიკიტნო ჰქონდა გახსნილი. მაყურებელი ვერ ხედავს

ბრძოლას პოლიციასთან, კვალის დაფარვის მცდელობას, ან რაიმე ამდაგვარ სიუჟეტურ

სტანდარტულ სვლას. მკვლელი ბლოხი თითქმის ივიწყებს ჩადენილ დანაშაულს...

როდესაც, ბოლოს და ბოლოს, ის გახსნის გაზეთს და წაიკითხავს ინფორმაციას

მიმდინარე გამოძიებებზე, განეწყობა ისე, როგორც ყოველთვის, როდესაც კითხულობდა

კრიმინალურ ქრონიკას. ამ კინოსურათში გადმოცემული პიროვნების სულიერი დაშლის

პროცესის ანალიზი – ეს ფსიქო-სოციალური კომპლექსის მამოძრავებელი ძალაა და ის

კრიმინალურმა დრამამ გამოავლინა. იშვიათი გამჭრიახობის წუთებში, ბლოხი საკუთარი

გაყალბებული „მე”-ს მწვავედ განცდას იწყებს: „მე მახინჯი ვარ. ჩაიქოლოს, აიკრძალოს,

მოშორდეს!” – ყვირის კოშმარში და შეშინებული იღვიძებს... ოდესღაც ბლოხი ცნობილი

მეკარე იყო. მაგრამ დრო გავიდა და უნდა ის იძულებულია დაუბრუნდეს ადრეულ ყოფას,

რომელიც ახლა ცხოვრების ფსკერზე საცოდავ, ამაზრზენ არსებობად ესახება. მაგრამ ეს

უბედურების მხოლოდ პირველი ეტაპია. ამბავი იწყება ერთი ფრაზით: ,,ოფისში

გამოცხადებისას, ელექტრომექანიკოსს იოზეფ ბლოხს, წარსულში ყოფილ ცნობილ მეკარეს,

შეატყობინეს, რომ გათავისუფლებულია”. 144
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ყველა სხვა მოვლენა, მათ შორის მოლარის მკვლელობაც, ლოგიკური ბმულია

უბედურებათა ჯაჭვში, რომელიც საბოლოოდ დაასამარებს გულუბრყვილო და

გაუნათლებელი ბიჭის სულიერ რესურსს. ის ფაქტი, რომ იოზეფ ბლოხს ელის გარდაუვალი

საზღაური, ეჭვს არ იწვევს. მაგრამ დაისჯება თუ არა გმირი – ეს მარადიული კითხვა

გაიჟღერებს ქვეტექსტში. ვენდერსმა წინ წამოსწია მკვლელის ურთიერთობა საკუთარ

პიროვნებასთან, ,,მე”-სთან, რომლის დაკარგვასაც ის მტკივნეულად და აგრესიულად

განიცდის.

პეტერ ხანდკეს ნოველამ საშუალება მისცა ვენდერსს დიდი დამაჯერებლობით აესახა

ეკრანზე იოზეფ ბლოხის ტრაგიკული ოდისეა. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმს დიდი

რეზონანსი მოჰყვა, ცხადია, რომ ბლოხი არ არის ვენდერსის გმირი. 145 ტენდენციური და ცივი

ცნობისმოყვარეობა აგონიზირებული მკვლელის პიროვნებისადმი, არ არის

დამახასიათებელი მისი მხატვრული აზროვნებისთვის.

კიდევ უფრო დაშორებულია ვენდერსის შემოქმედებითი კონცეფციისაგან მხატვრული

ფილმი „მეწამული ნიშანი“ (1973) – მწერალ ნათანიელ ჰოთორნის ცნობილი რომანის

ეკრანიზაცია, რომლის მოქმედებაც ამერიკაში XVII საუკუნის ბოლოს ვითარდება. ვიმ

ვენდერსი აღნიშნავდა, რომ აღარ შეუძლია აკეთოს ფილმები, რომლებშიც არ არის მანქანები

და ბენზინგასამართი სადგურები, ტელევიზორები და სატელეფონო კაბინები. ალბათ ეს

ძალიან ემოციური გამონათქვამია, მაგრამ საუბარი ხომ ემოციებზეა. ისინი ბუნებრივად

ეჩვენება ფილმებში, რომლებიც გამოირჩევიან ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე როგორც

საკუთარი თავისადმი, ისე იმ ადამიანებისადმი, რომლებიც მასში მოქმედებენ.

სწორედ ასე, ყოველგვარი იძულების გარეშე შეიქმნა ფილმი „ალისა ქალაქებში”(1974),

ე.წ. ,,როუდ–მუვის” ჟანრის ფილმი, რომელიც პირველი ნაწილია ვენდერსის ტრილოგიისა,

„ცრუ მოძრაობა“ (1975) და „დროთა განმავლობაში“ (1976). ფაქტობრივად, ამ ფილმებით

დაიწყო ვიმ ვენდერსის შემოქმედებითი ბიოგრაფია კინოში.

ისევე, როგორც ვერნერ ჰერცოგის „სტროშეკში”, ფილმიც „ალისა ქალაქებში”

მოგვითხრობს ევროპელის მოგზაურობაზე ამერიკის გზებზე. ოცდაათი წლის მოყვარული

ფოტოგრაფი ფილიპ ვიტნერი (მსახ. რიუდიგერ ფოგლერი) იმყოფება ამერიკაში მსხვილი

ყოველკვირეულის პირდაპირი დავალებით. მან უნდა დაწეროს ე. წ. ,,ლამაზი“ რეპორტაჟი
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ამერიკულ პეიზაჟებზე, მაგრამ სამწუხაროდ არ ამოძრავებს სხვა გრძნობები გარდა შიშისა და

დაღლილობისა, ამერიკის კონტინენტზე ხანგრძლივი ცხოვრების ნიადაგზე.

სინამდვილისადმი უიმედობაში იგი გამოუტყდება შეყვარებულს და გადაწყვეტს ევროპაში

გამგზავრებას.

იგი კენედის სახელობის აეროპორტში მოულოდნელად გაიცნობს ცხრა წლის გოგონას,

რომელზე მეურვეობაც დროებით სთხოვა ნაცნობმა ქალმა. გოგონა საბოლოოდ რჩება

ფილიპთან, რადგან ქალი დათქმულ დროს აღარ მოვა. ლიზი დატოვებს წერილს, სადაც

ნათქვამია, რომ ევროპაში სხვა თვითმფრინავით ჩაფრინდება და სთხოვს ფილიპს იქამდე

იზრუნოს გოგონაზე. ფილიპი და გოგონა ქალაქიდან ქალაქში მოგზაურობენ, გოგონას

ნათესავების ძიებაში (ფილიპი გადაწყვეტს წაიყვანოს გოგონა ბებიასთან, მაგრამ ის ვერ

იხსენებს ბებიის ვერც გვარს, ვერც იმ ქალაქის დასახელებას, სადაც ცხოვრობს). გოგონას

როლი შეასრულა იელა როტლანდერმა. მძიმე დეპრესიაში მყოფი გმირი, თითქმის

იძულებით ურთიერთობს პატარა ალისასთან, რომელსაც სურს იცოდეს ყველაფერი და

ყველაფერზე მიიღოს კონკრეტული პასუხი. ის იძულებულია დატოვოს ჩაფიქრებული „მე”,

რათა იზრუნოს არსებაზე, რომელიც ჭირვეული ხასიათით გამოირჩევა. განსხვავებით

მამაკაცისგან, გოგონა დაჟინებულია, დამოუკიდებელი და პრაქტიკულად მოაზროვნეა. 146

ფილიპს და გოგონას აქვთ ბებიის სახლის ფოტო. ფილიპი და ალისა დაქირავებული

მანქანით იწყებენ რურის ოლქის ქალაქების შემოვლას. უკვე სულიერად გატეხილი ფილიპი,

გოგონას პოლიციას გადასცემს, მაგრამ თავს მოღალატედ გრძნობს, როდესაც ხედავს, თუ

როგორ დაიკარგება გოგონას გამხდარი ფიგურა პოლიციის განყოფილების შენობაში და

როდესაც ორი დღის შემდეგ, ალისა დაუპატიჟებლად ჩაჯდება მის მანქანაში, ის ძალიან

გახარებულია...

ამ ორი პერსონაჟის დაახლოება ადვილი არ არის. გოგონა მატერიალისტია, მას არ ესმის

ფილიპის ,,ამაღლებული სევდისა“. როდესაც ისინი ,,თამაშობენ“ სიტყვებით, აღშფოთებით

უარყოფს მის მცდელობას „გამოიცნოს” ისეთი ,,არამატერიალური“ სიტყვა, როგორიცაა

„ოცნება”. როდესაც ის ხედავს თავის მეგობარს აბაზანაში, უკიდურესად დათრგუნულ

მდგომარეობაში, ეკითხება: „რისი გეშინია?” ფილი პასუხობს: ,,მე მეშინია შიშის”. ალისა აქვე

დაასკვნის: „ესე იგი, შენ გაქვს შიშის შიში”, – ამბობს გონივრულად, ბავშვური უშუალობით
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და ამით ეხმარება ფილიპს. შიშის შიში კი ომის შემდგომი გერმანული კინოს გვიანი

პერიოდის განმსაზღვრელ ფილოსოფიურ პირობად იქცა. ვენდერსის გმირები მოგზაურობენ.

განუწყვეტლივ იცვლება ფანჯრებს მიღმა პეიზაჟი. ის ხან ნიუ-იორკის ულტრათანამედროვე

სილუეტს მოიცავს, ხან კენედის სახელობის აეროპორტს, ხან ამსტერდამის მყუდრო

გარეუბანს, მინდორში გაჭრილი არხებით, ხან ღარიბულ, ნისლიან რურის პეიზაჟს, ხან კი

რაინის მხარის მთის დიდებულ ლანდშაფტს.

იმის მიხედვით, თუ როგორ იცვლება პეიზაჟი, იცვლება ადამიანების გრძნობებიც,

ისინი ხდებიან უფრო კეთილი, უფრო ყურადღებიანები ერთმანეთის მიმართ. და

ადამიანური ურთიერთობების ეს დინამიკა იმდენად გრძნობადია, რომ შიშის შიშს,

გერმანული კინოს დრამატიზმის უცვლელ დანამატად აქცევს. ფილი და ალისა შორდებიან.

პოლიციამ იპოვა გოგონას დედა და ბებია. გმირები სხდებიან მატარებელში.

დამშვიდობებისას ალისა გადაწყვეტს, აჩუქოს მას ასი დოლარი, რომელსაც

უფრთხილდებოდა მთელი ამ დღეების განმავლობაში. მთავარმა გმირმა არ იცის, როგორ

გამოხატოს სხვაგვარად უდიდესი მადლიერების გრძნობა და სიყვარული ამ ადამიანისადმი.

ის ჯერ კიდევ ძალიან პატარაა იმისათვის, რათა გაიგოს, რა უფრო მნიშვნელოვანი რამ

გააკეთა მეგობრისთვის – დაეხმარა მარტოობის დაძლევაში და აჩვენა სხვა ფასეულობებიც.

სტილისა და ფორმის ურთიერთობის საკითხი ამ ნამუშევარში წმინდა გერმანული ომის

შემდგომი პერიოდის კინოს კლასიცისტურ ტენდენციებს განეკუთვნება და ამის

გაგრძელებად შეიძლება მოვიაზროთ ფილმი „დროთა განმავლობაში” (1976), 147 სადაც ასევე

ორი ადამიანის ურთიერთობის მოტივი განიხილება. ისინი შემთხვევით ხვდებიან, მაგრამ

ერთმანეთისთვის აუცილებელნი ხდებიან. მოძრავი კინოს მფლობელი ბრუნოს მშობლებიც

მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიღუპნენ.

გადაკეთებული ავეჯის ფურგონით ის გზებზე მოგზაურობს და ფილმებს აჩვენებს.

მაგრამ ბრუნო (რიუდიგერ ფოგლერი) – უბრალო კინომექანიკოსი, კინოხელოვნების

მხურვალე თაყვანისმცემელია. შემთხვევითი არაა, რომ მის ფურგონში გერმანელი

კინორეჟისორის, ფრიც ლანგის ფოტოსურათია ჩამოკიდებული და მას ასევე საკუთარი

თეორია გააჩნია კინოსთან დაკავშირებით. ბრუნომ შესანიშნავად იცის კინოს დანიშნულება,

განსაკუთრებით გერმანიის პროვინციაში. ,,კინო მხოლოდ პორნოფილმების წყალობით
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არსებობს”, – წუხილით აღნიშნავს იგი, უყვარს კინო და სერიოზულად ეკიდება მის

პროპაგანდას. მან მოიარა თითქმის მთელი დასავლეთ გერმანიის მიწები. გამუდმებით

იცვლება პეიზაჟი მანქანის ფანჯრებს მიღმა. მიქრიან პატარა გერმანული ქალაქები. დღე

იცვლება ღამით, წვიმა გადადის ნისლში, უცვლელი რჩება გზა, რომელზეც მიგორავს მანქანა.

მაგრამ ერთხელაც, ბრუნო ამჩნევს მანქანას, რომელიც მთელი სისწრაფით შევარდება

მდინარეში. შემდეგ, წყლის ზედაპირზე გამოჩნდება ჩასკვნილი შავთმიანი მამაკაცი. ის

წყნარად აძვრება ბრუნოს მანქანის სალონში, მორიდებულად, უცხოდ და ცივად უყურებს

გზატკეცილის მორბენალ ხაზს. არც ერთი სიტყვა მომხდარ უბედურებაზე. რა არის ეს –

თვითმკვლელობის მცდელობა? თანამგზავრი დუმს. გავა რამდენიმე დღე, სკოლის შენობაში

სინათლის უქონლობის გამო ვერ შედგა კინოსეანსი და ორი მგზავრი აცნობიერებს, რომ

ერთმანეთს სჭირდებიან თუნდაც იმისთვის, რომ ჩაატარონ იმპროვიზირებული სპექტაკლი

ჩრდილების საშუალებით და ამით გაართონ, ორი მოზრდილი მამაკაცის ხრიკებით

აღტაცებული მოსწავლეები.

ახლა უცნობი გრძნობს, რომ ვეღარ ინარჩუნებს ჩვეულ უცხოობას. ის ჰყვება თავის

ამბავს და ამის შემდეგ, მათი გზები იყრება. ისინი სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან,

მაგრამ შეხვედრა საკმარისია, რათა სამუდამოდ შეცვალოს გმირების ბედი, მისცეს დროის

მსვლელობას აზრი. 148 მაგრამ, ვიმ ვენდერსის გმირების მოძრაობაში არ იგრძნობა

შთაბეჭდილებებისაგან მიღებული განცდა, ისინი გადაადგილდებიან მხოლოდ იმიტომ, რომ

გარემო აიძულებს ამას.

განიცდის რა ყოფით ერთფეროვნებას, გზას დაადგება ახალგაზრდა კაცი ვილჰელმ

მეისტერიც, რომელიც ოცნებობს, გახდეს მწერალი. „როგორ შეიძლება გახდე მწერალი, თუ არ

გიყვარს ადამიანები?” – ეკითხება საკუთარ თავს მოგზაურობის დასაწყისში. მატარებელს ის

ჰამბურგში ჩაჰყავს, სადაც გერმანიაში ხანგრძლივი მოგზაურობის დროს გაიცნო პოეტი

ლანდაუ, მსახიობი ტერეზა ფარნერი, მოხეტიალე ცირკის მსახიობები. მაგრამ სინამდვილე არ

ცვლის ვილჰელმს. შეხვედრები სიღატაკესთან და ტანჯვასთან, ინდეფერენტულ ადამიანად

გადააქცევს მას. სწრაფვა, გააღვიძოს მთვლემარე ესთეტიკური გრძნობები მარცხით

მთავრდება. ვილჰელმის თანამეგზური ტერეზა სამართლიანად ეუბნება: „მშურს შენი,

ვილჰელმ. შენ არაფერი არ გაინტერესებს, საკუთარი თავის გარდა, არაფერი განერვიულებს.
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მე არ შემიძლია შენი სიყვარული. შენს სახეზე ღიმილის არარსებობა, შენი საქმიანი სტილი

უმწეოდ მეჩვენება. წადი, ვილჰელმ, წადი! საზიზღრობაა, რომ არაფერი არ გაწუხებს”. ასე

კარგავს ის ყველა მეგობარს, ვინც შეიძინა მოგზაურობის შედეგად. შემთხვევითი არ არის

ფილმის სახელწოდებაც „ცრუ მოძრაობა” (1974). სამაგიეროდ, ყველაზე ხშირად, სწორედ

მოძრაობა ეხმარება მის გმირებს, იპოვონ ცხოვრების პოზიტიური დასაწყისი, გაექცნენ

მარტოობის ჩიხს, რომელიც ზნეობრივ და სულიერ სიცარიელესთან იგივდება. ამიტომ,

ვილჰელმ მეისტერი ამ ამბის ბოლოს წარმოთქვამს, რომ „კვლავაც შეეცდება, გახდეს პოეტი”.

ფილმი გოეთეს ცნობილი რომანის, „ვილჰელმ მაისტერის სწავლების წლები”-ს თავისუფალი

ინტერპრეტაციაა. ვენდერსმა გადაწყვიტა მოქმედება თანამედროვე ეპოქაში გადაეტანა.

1975 წელს „ცრუ მოძრაობა” რეჟისურის, სცენარის, ოპერატორის ნამუშევრის,

სამსახიობო ანსამბლის, მუსიკის და მონტაჟის ნომინაციებში ეროვნული პრემიით

დაჯილდოვდა. რა თქმა უნდა, ფილმის ავტორები წმინდა საავტორო კინოს და თავისუფალი

ინტერპრეტირების გზას გაჰყვნენ, სწორედ ამიტომ განიცადა ფუნდამენტური სახეცვლა,

მაგალითად, არფისტის პერსონაჟმა, რომელიც ფილმში ლაერტის სახელითაა ცნობილი. მისი

ცხოვრება გერმანიის რთული ისტორიის სურათია XX საუკუნის მეორე ნახევარში. 149

ვილჰელმი ლაერტს მატარებელში ხვდება. მოუწესრიგებელ და ჭუჭყიან მოხუცს

აწუხებს საკუთარი მდგომარეობა და უამბობს ვილჰელმს, რომ ოდესღაც იყო მორბენალი, რომ

იღებდა მონაწილეობას 1936 წლის ოლიმპიურ თამაშებში – სწორედ იმ თამაშებში, რომლებიც

ერის ცნობიერებაში ძლიერების იდეოლოგიურ მეტაფორად აღიქმებოდა, რომ მეორე

მსოფლიო ომის დროს მსახურობდა გესტაპოს შტაბის ოფიცრად და დამნაშავეც არის ერთ-

ერთი ებრაელის დასჯაში. ვილჰელმში ნელ-ნელა გროვდება ბუნებრივი აგრესია, ის, რაც

ყოველთვის მზარდია გერმანულ კინოში და რაც სოციალური პრობლემატიკის ერთ-ერთი

თანმდევია. ვილჰელმი ცდილობს, მაინზე სეირნობის დროს, გადააგდოს ლაერტი ნავიდან.

ვენდერსი შეფასებისა და აგრესიის მოტივის ობიექტად ადამიანის ყოველდღიურ

საბრძოლო პოლიგონს იყენებს, პოულობს გმირის წარმოსახვის ახალ ნიუანსებს, მთავარი კი

ამ ტენდენციაში ისაა, რომ გმირები მარტოობას სულის ბუნებრივ მდგომარეობად აღიქვამენ.

დამოკიდებულება ადამიანის მარტოობის სხვადასხვაობის მიმართ ვლინდება ფილმშიც

„ამერიკელი მეგობარი” (1977).
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ფილმის მთავარი გმირი, დურგალი ჯონათან ციმერმანი სისხლის უკურნებელი

დაავადების მსხვერპლია და გარდაცვალების მოლოდინით ცხოვრობს. იგი არ ემდურის

ბედს, დროს სახელოსნოში ატარებს და ამზადებს ჩარჩოებს სურათებისთვის,

გრავიურებისთვის. ის უმეგობრდება ამერიკელ ტომ რიპლის, რომელიც ფსიქიურად

დაავადებული მხატვარის, დერვატის გაყიდვის აგენტია. სწორედ ტომ რიპლის პერსონაჟი

ხდება ორაზროვანი ,,ამერიკელი მეგობარი“, მრავალშრიანი მხატვრული სახე, რომელთანაც

იწყება ჯონათანის გულახდილობა და ამგვარად, რიპლი ნელ-ნელა იგებს ყველაფერს,

ჯონათანის სიღარიბის, უკურნებელი სენის, მეუღლე მარიანასადმი და ვაჟიშვილ

დანიელისადმი სიყვარულის შესახებ... ერთხელ, რიპლი მიანიშნებს ჯონათანს, რომ არსებობს

გზა, გამოასწოროს უმძიმესი ფინანსური კრიზისი ერთადერთი გასროლით...

რთულია იმის თქმა, რამ აიძულა გმირი, მიეღო ამერიკელის წინადადება –

ქვეცნობიერმა შიშმა, ,,ეგო“-მ, თუ მეგობრობის იდეალების არასწორად გაგებამ? ამ პერიოდის

გერმანული კინოს მუდმივი სწრაფვა ორმაგი და სამმაგი დანაშაულის გაცნობიერებისკენ,

ორი პერსონაჟის მაგალითზე ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრი შტრიხია. თანაგრძნობა და

ურთიერთობა ციმერმანს ფულზე არანაკლებ სჭირდებოდა.

პარიზის მეტროს ერთ–ერთ სადგურზე, ჰამბურგელი დურგალი კლავს უცნობ ადამიანს.

მაგრამ ურთიერთობა მაფიასთან არ დამთავრებულა, სანამ რიპლი არ დაიწყებს ჩადენილის

მონანიებას. ზღვის ნაპირას ჯონათანი კვდება... ასე მთავრდება საერთაშორისო მაფიის

ინტრიგებში ბედისწერის ძალით ჩათრეული ჰამბურგელი დურგლის ისტორია. ფილმის

დეტექტიური ინტრიგა დინამიურია, მაგრამ ამჯერადაც, მთავარია არა ჟანრის ელემენტები,

რაც გერმანულმა კინომ ფრანგულისაგან განსხვავებით მკვეთრი ფსიქოლოგიზმით აითვისა,

არამედ კავშირი გმირებს შორის, მათი რთული ურთიერთობა ქალაქთან, გარემოსთან,

სივრცესთან. 150 მოქმედება სამ უმსხვილეს ქალაქში ვითარდება: ჰამბურგში, რომლის

მიყრუებულ ადგილას ცხოვრობს ჯონათანი, პარიზში, სადაც ის მკვლელობას ჩაიდენს და

ბოლოს, ნიუ-იორკში, სადაც ცხოვრობს მხატვარი დერვატი. მაგრამ, იბადება შეგრძნება,

თითქოს ფილმის სიუჟეტი ერთ დიდ ქალაქშია განვითარებული და არა სხვადასხვა ადგილას.

დასაველთგერმანულმა კინომ ამ არატრადიციული სიუჟეტური სვლებით კინოაზრის

სხვაგვარი განვითარება დაიწყო. 151
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რაინერ ვერნერ ფასბინდერისა და ვიმ ვენდერსის ,,კინოაპოლოგია“, როგორც ამ

თემატურ პოზიციებს შეიძლება ვუწოდოთ, მთლიანად იყო და არის აგებული გერმანული

სინამდვილის ორსახოვან გააზრებაზე: სოციალური და ფსიქოსომატური კომპლექსებისადმი

დამოკიდებულებაზე. ფასბინდერი თავად ამბობდა: „ვეძებ ჩემს თავს, სად ვარ მე, ჩემი

ქვეყნის ისტორიაში, იმდენად, რამდენადაც მე გერმანელი ვარ.“ 152 და მეორე: ,,უკეთესია

ხვეტო ქუჩები მექსიკაში, ვიდრე იყო კინემატოგრაფისტი გერმანიაში“. 153 ამ ორ კატეგორიულ

რეპლიკაში ვლინდება ხელოვანის გაორება, ან წინააღმდეგობრიობა მის ბიოგრაფიულ

რეალიებსა და შემოქმედებაში.

რაინერ ვერნერ ფასბინდერის თანამოაზრე, მხატვარი და მსახიობი კურტ რააბი,

რეჟისორის ამბივალენტურობის შესახებ იზიარებდა მოსაზრებას, რომ იგი ყოველთვის

განიცდიდა სევდას სიყვარულის მიმართ და ამიტომაც იყო აგრესიული. ბევრი რამ შეიძლება

ითქვას ფასბინდერზე, მაგრამ ერთი რამ ცხადია: იგი იყო და რჩება ომის შემდგომი გერმანიის

ამოუცნობ ფენომენად. ერთის მხრივ წარმოუდგენელი შრომისუნარიანობა, გატაცება, ნიჭი;

მეორე მხრივ, თვითგვემა, რაც საბოლოოდ ტრაგიკულად დასრულდა. მისი ცხოვრების

სირთულეები ბავშვობიდან იღებს სათავეს, მისი რთული ცხოვრებისეული პერიპეტიები

თავს იჩენდა უცნაური ისტორიებით ეკრანზე.

ფასბინდერი თითქოსდა თვითმიზნურად ანადგურებდა საკუთარ თავს. ამბობდა, რომ

მისი ცხოვრება არ იყო განსაზღვრული მთლიანობაში. მაგრამ ქმედებაში, რომელიც შეეძლო

განესაზღვრა, ყვველაფერი იყო მის სულში, სხეულში, მის არსში. ქარიზმატული ხიბლის

შენარჩუნებით, რეჟისორმა შეძლო მაყურებლის ემოციასთან დაპირისპირება. დასაწყისში,

მუშა-იმიგრანტის როლის განსახიერების შემდეგ, „კატცელმახერში“ (რაც ბავარიული

სლენგიდან თარგმანში „კატების მოყვარულს“ ნიშნავს – ეროტიული ქვეტექსტით), 1970

წელს, ფასბინდერმა, ამ ფილმის სცენარის ავტორმა და რეჟისორმა, სახელმწიფო პრემია

მიიღო. იგივე პრიზი მიიღო 1971 წელს, მიხაელ ფენგლერთან ერთად რეჟისურაში,

ფილმისათვის „რატომ არის მიდრეკილი ბატონი რ. ამოკისადმი?“. მოგვიანებით იგი

დაჯილდოვდა სხვა ფილმებისთვისაც.

ჯერ კიდევ 60-ან წლებში, როდესაც რაინერ ვერნერ ფასბინდერი ჩვეულებრივ

კინომოყვარულად ითვლებოდა, გადაიღო ორი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი „ქალაქის
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მაწანწალა“ (1966) და „პატარა ქაოსი“ (1967), სადაც თვითონ განასახიერა მთავარი როლები.

ფასბინდერი დასავლეთ გერმანიის კინემატოგრაფში „ალტერნატიული თეატრის” სცენის

ფიცარნაგიდან მივიდა. 154

მიუხედავად ამისა, 1970 წლის სექტემბერში ფილმის „წმინდა მოხეტიალეს

სიფრთხილე”-ს გადაღებაზე, დასთან მუდმივი შეტაკებების შემდეგ, ფასბინდერმა დაშალა

„ანტითეატრი” და შექმნა სამეწარმეო კომპანია „ტანგო-ფილმი”.

ფასბინდერი არ აღიარებდა იმპროვიზაციას, როგორც გადაღების მეთოდს, ის არასდროს

იხევდა უკან თავის შემოქმედებით იდეებში. მას შეეძლო გადაეღო ერთი და იგივე სცენა

ორმოცდაათჯერ, მაგრამ ამ დროს არ ცვლიდა ობიექტივის პოზიციას, გათვალისწინებულს

სცენარის მიხედვით, ცდილობდა მხოლოდ მსახიობებთან მიეღწია შესრულების

სიზუსტისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ მან “ობერჰაუზენელების” პირველ თაობაზე გვიან დაიწყო

მოღვაწეობა, სწორედ ფასბინდერის სტრუქტურულად და თემატურად ანტიკლასიცისტური

სტილის მქონე შემოქმედებაში მიიღო ყველაზე სრულყოფილი გამოხატულება „ახალი

გერმანული კინოს” პრობლემატიკამ.

1967 წლიდან ფასბინდერი მიუნხენის „აქციონთეატრში“ გამოდიოდა წარმოდგენებით.

უკვე ერთი წლის შემდეგ იგი აარსებს საკუთარ დასს, სახელწოდებით „ანტითეატრი“. ამ

გაერთიანებამ უზრუნველყო ფასბინდერის მუშაობა მსახიობთა ჯგუფთან. „ახალი

გერმანული კინოს“ მოძრაობისთვის ძალზე მძიმე და დრამატულ სიმბოლოდ იქცა

რეჟისორის გარდაცვალება 1982 წელს. დასრულდა ევროპისათვის ერთ-ერთი მეტად

მნიშვნელოვანი კინომოძრაობის ისტორიის ეტაპი, რომელიც გამოირჩეოდა მაყურებელთან

აქტიური კონტაქტის ძიებით და ახალი საზოგადოებრივი ჟღერადობით.

კინომცოდნე გიორგი გვახარია წერს: ,,31 მაისს რაინერ ვერნერ ფასბინდერს 60 წელი

შეუსრულდებოდა. ახალი გერმანული კინოს მონარქი, და, ამავე დროს, ონავარი ბავშვი,

რომელმაც ათასგვარ სისაძაგლეში დაადანაშაულა გერმანული კულტურა, თავისი ქვეყნის

სამარცხვინო მარცხის დღეებში ჩაისახა. დაადანაშაულა და ააღორძინა კიდეც დავრდომილი

გერმანული კინემატოგრაფი, რომლის ტრიუმფზე 70-იან წლებში მთელი მსოფლიო

ლაპარაკობდა.
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ისევ ტრიუმფი. ისევ თავბრუდახვევა. პირველი „ოსკარი“ დასავლეთგერმანულ ფილმს –

შლიონდორფის „თუნუქის დოლს“, „ოქროს დათვები“, „ლომები“, „ლეოპარდები“. სწორება

ფასბინდერზე, რომელიც გერმანიის დამარცხების დროს ჩაისახა.

37 წლის კინომონარქის ანდერძი სერიოზულად არავინ აღიქვა. გერმანია შეჩვეული იყო

ფასბინდერის ექსტრავაგანტურ გამოთქმებს. მსოფლიო მისი ახალი ფილმის, ჟან ჟენეს

ნაწარმოების ეკრანიზაციას ელოდა.

მაგრამ ფასბინდერი „კერელის“ პრემიერას ვერ მოესწრო. 10 ივნისს გერმანული კინოს

სიამაყეს გულმა უმტყუნა, როგორც ამბობენ, ნარკოტიკების ჭარბი დოზის გამო.

ანდერძი, ცხადია, არ შეუსრულეს. პირიქით, ამრავლეს და ამრავლეს მისი ფილმების

ასლები. კინოდარბაზებს მისი სახელი უწოდეს, დაიცვეს დისერტაციები, გამოსცეს წიგნები.

მაგრამ მონარქის სიკვდილის შემდეგ, გერმანული კინოს მზე მაინც ჩაესვენა და დღეს ეს კინო

დაახლოებით ისეთ დღეში აღმოჩნდა, როგორც 1969 წლამდე, როცა ეკრანებზე გამოვიდა

რაინერ ვერნერ ფასბინდერის პირველი ფილმი სახელწოდებით „სიყვარული სიკვდილზე

უფრო ცივია“.

ვისაც ეს სურათი ახსოვს, უთუოდ დამეთანხმება, ალბათ, რომ ცივ სიყვარულში

ფასბინდერმა ამ გრძნობის გამოვლინების ყველაზე გავრცელებული ფორმა – საკუთარი

თავის სიყვარული იგულისხმა“. 155

ფასბინდერის შესახებ ამგვარი შეფასების სისტემა ორმაგად საყურადღებოა იმ

თვალსაზრისით, რომ საბოლოოდ მისი, როგორც კონცეპტუალისტის მოღვაწეობა, კინოს

ისტორიის განმეორებით ტენდენციებს ბადებს.

რაინერ ვერნერ ფასბინდერი ცდილობდა მხატვრულ პრიზმაში განეზოგადებინა

გერმანიის წარსული და თანაწუთიერი სახე. ფასბინდერის კინემატოგრაფიდან რთულია

გამოიკვეთოს ერთი, ან თუნდაც რამდენიმე ნაწარმოები, სადაც ზოგადი მხატვრული დრამისა

და ასევე ზოგადი ფსიქო-გროტესკის ნიშნები გაერთიანდა. მისი მორიგი კინოსურათი „მარია

ბრაუნის ქორწინება“ (1978) კრიტიკულმა პრესამ თავიდანვე განიხილა, როგორც

მელოდრამატიზმის ელემენტების მქონე ნაწარმოები. იყო იმგვარი შეფასებებიც, როგორიცაა

„მაღალი რანგის“ მელოდრამა. ფასბინდერმა კინოში ჟან-ლიუკ გოდარის გავლენა განიცადა.

კარგად და ღრმად შეისწავლა ბერტოლდ ბრეხტის მასალასთან დამოკიდებულების შტრიხები
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„განყენებულობის“ თვალსაზრისითაც და „კომედიისა და მელოდრამის ტრანსფორმაციის“

თვალსაზრისითაც.

მისი ფილმების სამყარო იმდენად უცნაური და მრავალფეროვანია, რომ ზოგჯერ რჩება

შთაბეჭდილება, თითქოს მათ რამდენიმე, ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული

კინემატოგრაფისტი ქმნიდა, სხვადასხვა ზნეობრივი იდეალებითა და მხატვრული

ღირებულებებით. ერთის მხრივ, რეჟისორი იყენებს შოკის ეფექტის გამომწვევ დეტალებს,

რომელთაც შეუძლიათ განაცვიფრონ მაყურებელი.

ფასბინდერი მეთვალყურე ფსიქოლოგია, რომელიც ოსტატურად ასახავს მყიფე

ემოციურ საყრდენზე მყოფი ადამიანის განცდებს. ფასბინდერი დაჯილდოებულია იმ ნიჭით,

როგორც დასავლეთ გერმანიის საზოგადოების დაბალი ფენების ცხოვრების რეალისტურად

აღმწერი ხელოვანი. ბოლო ეტაპამდე, სანამ მას გამოუჩნდებოდნენ მიმბაძველები, რაინერ

ვერნერ ფასბინდერი რჩებოდა „ახალი გერმანული კინოს” თითქმის ერთადერთ

წარმომადგენელად. 156

ხანდახან, კინოს ისტორიაში, სწორედ ამ კომპლექსში იკვეთება რეჟისორის ბიოგრაფიის

მნიშვნელოვანი დეტალები, რადგან კვლევაში ამას ერთიანი შედეგი გააჩნია: ფასბინდერის

ბიოგრაფია, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავდა მის სოციალურ ინტერესებს, საზოგადოებისა და

ეპოქის მიმართ არსებულ ინდივიდის კომპლექსს, რაც გერმანული კინოსისტემის

მრავალსახეობაში, თავის მხრივ კიდევ ერთ დრამატულ-სოციალურ პრობლემატიკას ეხება.

იგი დაიბადა 1946 წლის 31 მაისს მედიცინის დოქტორ ჰელმუტ ფასბინდერის შეძლებულ

ოჯახში, იზრდებოდა რთულ გარემოში. მამამ მიატოვა ოჯახი, დაავადებული დედა თითქმის

არ აქცევდა ყურადღებას ვაჟს, რომელიც თავისი თაობის ომის შემდგომი პერიოდის

სირთულეებთან ერთად, სწავლობდა ზრუნვისა და ფასეულობების რეალურად აღქმას. 157

ცხრამეტი წლის ფასბინდერმა მიუნხენის ფრიდლ-ლეონგარდის სამსახიობო სტუდიაში

გადაწყვიტა სწავლა. მოუხეშავი, მრავალი ნაკლით გამორჩეული ახალგაზრდა ადამიანი,

სრულებით არ ესადაგებოდა მსახიობის იდეალს, რომელიც გერმანული თეატრის კლასიკური

რეპერტუარის ნიდაგზე დამკვიდრდა მაყურებლის ცნობიერებაში. საპასუხოდ, 60-იანი

წლების ბოლოს, თეატრალური ხელოვნების კანონების გადამწყვეტი გარდატეხის ეპოქაში,

რაინერ ვერნერ ფასბინდერმა დააარსა ახალი თეატრალური კომუნა, სახელწოდებით „ანტი-
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თეატრი”. ფასბინდერის დასმა, ქალაქ მიუნხენის მოქმედების თეატრში განახორციელა

სპექტაკლები: გეორგ ბიუხნერის „ლეონსი და ლენა” (1967, რეჟ. პ. რაბენთან ერთად),

ფასბინდერის „კატცელმახერი“ (1968, რეჟ. პ. რაბენთან ერთად), მიუნხენის „ანტითეატრში“ –

თავისივე „ანარქია ბავარიაში” (1969, რეჟ. პ. რაბენთან ერთად), ისევ მიუნჰენის მოქმედების

თეატრში – ფერდინანდ ბრუკნერის „დამნაშავენი” (1967), ალფრედ ჟარის მიხედვით „უბიუს

ორგია“ (1968, „მეფე უბიუს“ ინსცენირების ავტორი თვით ფასბინდერი იყო), გოეთეს

„იფიგენია თავრიზში” (1968), სოფოკლეს „აიაქსი” (1968), ბრემენის საქალაქო თეატრში –

კარლო გოლდონის „ყავახანა“ (1969, რეჟ. პ. რაბენთან ერთად), მიუნჰენის „ანტი-თეატრში“

ჯონ გაის „მათხოვრების ოპერა” (1969), მაინის ფრანკფურტში, შაუშპილჰაუსში – პეტერ

ხანდკეს „უგონონი იხოცებიან“ (1974). ფასბინდერი ამასთანავე მუშაობდა რადიოში და 70-იან

წლებში განახორციელა ოთხი რადიოსპექტაკლი.

ახალგაზრდა მსახიობები არ ერიდებოდნენ რეპერტუარში ასეთ განსხვავებულ

ნაწარმოებებთან ურთიერთობას, რადგან ერთი და იგივე მიზანი ჰქონდათ – პასუხობდნენ

ახალგაზრდულ საპროტესტო მოძრაობის იდეებს, მნიშვნელოვან ძალას დასავლეთ გერმანიის

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 60-იანი წლების ბოლოს და 70-იანი წლების დასაწყისში.

კურტ რააბი წერდა: „თეატრალური ფასბინდერი განსხვავდებოდა გვიანდელი

კინემატოგრაფიული ფასბინდერისაგან. მისი სცენარისთვის „სიყვარული უფრო ცივია,

ვიდრე სიკვდილი”, არავის სურდა ხელის მოკიდება – არც ტელევიზიას, არც პროდიუსერებს.

მან გადაწყვიტა თავად გადაეღო. „ანტი-თეატრის” მონაწილეებში ჰპოვა ბედნიერება,

წარმატება და ბედი. ეს ის ხალხი იყო, ვინც მისი იდეების მატერიალიზაციას ეწეოდა. ყოველ

საღამოს ჩვენ ვიდექით კამერის წინ და ასე დაიბადა ფილმი ,,სიყვარული უფრო ცივია, ვიდრე

სიკვდილი”. ფილმმა კრიტიკის დაცინვა და დილეტანტიზმში დადანაშაულება გამოიწვია.

მაგრამ მომდევნო ნამუშევარმა ,,კატცელმახერი” მაყურებლის, კრიტიკის მოწონება

დაიმსახურა და მიიღო რამდენიმე პრიზი ,,ბერლინალეზე”. 158

ფილმი „კატცელმაჰერი” ეკრანებზე გავიდა 1969 წელს, ანუ შვიდი წლის შემდეგ „ახალი

გერმანული კინოს” მოძრაობის დაწყებიდან. უკვე შექმნილი იყო პირველი პირობითი

პერიოდის თითქმის ყველა ცნობილი ფილმი: ალექსანდერ კლუგეს ,,დამშვიდობება

წარსულთან”, ფოლკერ შლიონდორფის „ახალგაზრდა ტიორლესი” და ,,მკვლელობა
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შემთხვევითი და განზრახ მკვლელობა”, ე. რეიცის „ჯანმრთელობაში”, ი. შააფის

,,ტატუირება”, ა. კლუგეს „მსახიობები ცირკის გუმბათის ქვეშ”, ჟან-მარი შტრაუბის „ანა

მაგდალინა ბახის ქრონიკა”, ვერნერ ჰერცოგის ,,სიცოცხლის ნიშნები”, პ. ფლეიშმანის

„ნადირობის სცენები ქვემო ბავარიაში”. ნოვატორულად მოაზროვნე რეჟისურის

შესაძლებლობები ამ რამდენიმე ფილმის მაგალითზე უკვე ავლენდა ფართო სპექტრს როგორც

სახვითი, ასევე აზრობრივი თვალსაზრისით.

არაკომერციულ შედეგებზე ორიენტირება უკვე განაპირობებდა ახალგაზრდა

რეჟისურის შესაძლებლობების ფართო სპექტრს. მიუხედავად ამისა, კონცეპტუალური გზა,

რომლითაც მიდიოდნენ ახალგაზრდა რეჟისორები, არ ეჩვენებოდა ფასბინდერს ერთადერთ

ურყევ ჭეშმარიტებად. მან ყურადღება მიაქცია ერთ აშკარა შეუსაბამობას: ,,ახალი გერმანული

კინოს” მუშაობის მხატვრულ მნიშვნელობას და მათ შედარებით დაბალ საზოგადოებრივ

ეფექტიანობას. 159 სამი წლის შემდეგ გადაღებული მხატვრული ფილმი „ოთხი სეზონის

გამყიდველი” ნათლად მიანიშნებდა იმაზე, რომ რეჟისორმა სწორი დასკვნები გამოიტანა

ახალი გერმანული კინოს მოძრაობის განვითარების პრაქტიკიდან. სამი წელი

ფასბინდერისთვის მშფოთვარე სინჯებისა და ექსპერიმენტების პერიოდი იყო – ამ დროის

განმავლობაში მან შეძლო თერთმეტი ფილმის გადაღება.

არა მხოლოდ რეჟისორის შემოქმედებითი პროდუქტიულობაა საინტერესო, არამედ

მისი ფილმების თემატიკისა და ჟანრობრივი სტრუქტურის მრავალფეროვნება. მათში

იგრძნობა სოციალურ-კრიტიკული ესეს ჟღერადობა, რომელიც დრამატულად ასახავს

დასავლეთ გერმანიის მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებას („კატცელმახერი”, 1969;

,,რატომ შეიშალა ბატონი რ.?”, 1970), ამერიკული დრამის ინტერპრეტაცია (,,სიყვარული

უფრო ცივია, ვიდრე სიკვდილი”, 1969; ,,რიო დას მორტესი”, 1970; ,,უაიტი”, 1970; ,,ამერიკელი

ჯარისკაცი”, 1970) ასევე ფილმი ,,წმინდა მოხეტიალეს სიფრთხილე” (1971), სადაც

ახალგაზრდა დასავლეთგერმანელი რეჟისორი მთელი სისავსით აცხადებს თავის

დამოკიდებულებას კინოხელოვნებასთან.

ამ რთულ შემოქმედებით კონფლიქტში „ანტი-თეატრის” ფუნდამენტური ნაწილი

დარჩა თავის ხელმძღვანელთან, ჩამოაყალიბა ე.წ. „ფასბინდერის ოჯახი”: კომპოზიტორი პეერ

რაბენი, ასისტენტი ჰარი ბაერი, მხატვარი და დეკორატორი კურტ რააბი, ოპერატორი
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დიტრიხ ლომანი, მსახიობები ირმა ჰერმანი, ინგრიდ გაფენი. ,,ფასბინდერის კლანი”

ფორმირებული იყო, როგორც შემოქმედებითი კოლექტივის ოპტიმალური მოდელი და ახალ,

მცირებიუჯეტიან კინოპროცესში ჩაერთო. ეს გამოცდილება, თავის მხრივ, ძალიან დაეხმარა

დასავლეთგერმანული კინომოძრაობის სხვა რეჟისორებს.

დუალისტური მოსაზრებების მიუხედავად, არსებობს სამართლიანი შეფასებაც, რომ

ფასბინდერმა შეძლო შეექმნა ფილმების წარმოების ეფექტური სისტემა,

მაღალკვალიფიციური კადრები. მას გააჩნდა იშვიათი უნარი, აღმოეჩინა ტალანტები. ის არა

მხოლოდ ცნობილ მსახიობებთან მუშაობდა, მათ, ვისაც გაურბოდნენ სხვა რეჟისორები,

არამედ სხვებიც ნამდვილ პროფესიონალებად აქცია კინოში. ფაქტია, რომ გერმანიაში კვლავ

გამოჩნდა მაღალპროფესიული კინემატოგრაფიული ინფრასტრუქტურა, რამაც, შესაბამისად,

ახალი იმედები გააჩინა. 160

შემოქმედებითი მოღვაწეობის პირველ ეტაპზე, რაინერ ვერნერ ფასბინდერმა

სკრუპულოზურად შეისწავლა ამერიკული კინოს გამოცდილება. „ჩემი ოცნებაა შევქმნა ისეთი

გერმანული ფილმი, რომელიც გასართობიც იქნებოდა ჰოლივუდის სურათების მსგავსად და

ამავე დროს სოციალურ-კრიტიკული ნაწარმოები”, 161 – განაცხადა რეჟისორმა ერთ–ერთ

ინტერვიუში, 70-ანი წლების დასაწყისში.

ფასბინდერი კინოავტორიტეტთა პირდაპირ კადრობრივ, მაგრამ არა ასლად ქცეულ

ციტირებასაც ახდენდა. მაგალითად, მისი ფილმის „ამერიკელი ჯარისკაცი” ტრადიციული

რაპიდის სისტემით გადაღებული ფინალური კადრი (რაც მოქმედების შენელებულ რიტმსაც

გულისხმობს), არტურ პენის კომერციული კრიმინალური დრამის, „ბონი და კლაიდის”

საბოლოო ეპიზოდის გამეორებას წარმოადგენს.

მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკული კინოს ზოგიერთი ტრადიცია გაიზიარა, რაინერ

ვერნერ ფასბინდერი საბოლოოდ ეროვნულ მხატვრულ ტრადიციებთან გაიგივებულ

მხატვრად დარჩა. „ჩემი ცხოვრება სრულიად განსხვავებულად წარიმართებოდა, ჩემს სულსა

და სხეულს „ბერლინი. ალექსანდერპლაცი” რომ არ დაპატრონებოდა. ეს რომანი პირველად

თხუთმეტი წლის ასაკში პირველად ავიღე ხელში, ხოლო შემდეგ, უკვე როდესაც კინოში

დავიწყე მუშაობა; ჩემს ფილმებში ბევრ ციტატას ვიყენებდი დიობლინისგან”, 162 – ამბობს

ფასბინდერი.
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ეპოქა, როდესაც ალფრედ დიობლინმა დაწერა თავისი რომანი, ფაშისტური

დიქტატურის მოსალოდნელ რეპრესიებამდე არსებული თავისუფალი აზროვნების

შესაძლებლობას ქმნიდა ხელოვნებაში. რომ არა საზოგადოებრივი ცნობიერების დევალვაცია,

მსგავსი მასშტაბების ხელოვნებაში კონცეპტუალური სივრცის გათვალისწინებით, სწორედ

კინოს მიმართულებით უნდა განეცადა პროგრესი.

რეჟისორმა პოსტ-საომარი ფსიქოზის თემის განზოგადების საპირისპიროდ, კიდევ

ერთი ტენდენციური ნიშანი განავითარა და სავსებით ბუნებრივად, ამასთანავე

არაორაზროვნად წარმოაჩინა საკუთარი ინტერესი ეროვნული კულტურული

მემკვიდრეობისადმი. ამ ცნობის წადილის შედეგია დიობლინის რომანებით დაინტერესებაც.

გმირებისა და დანაშაულის თანამონაწილეობის მძიმე კომპლექსით გამორჩეული თაობის

ადამიანები ფასბინდერის გერმანული პერსონიფიცირების მაგალითია ეკრანზე. სწორედ

ამგვარი პერსონაჟია ფრანც ბიბერკოპფი – ის, ვის უშუალო გავლენასაც განიცდის რეჟისორი

(ამაზე მეტყველებს თვით ფასბინდერის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები ფრანც

ბიბერკოფისა და ,,სხვა თაობის გერმანელთა“ შესახებ) 163, და როგორც თავად ამბობს, დიდი

კაპიტალისტური ქალაქის ტიპური შვილი. იგი ციხიდან ბრუნდება, სადაც ოთხი წელი

გაატარა საყვარლის მკვლელობისთვის, და თან სდევს ქალაქის ქაოსის დამთრგუნველი

ზეწოლის შიში. თუმცა თანდათან ყველაფერს ეჩვევა და თითქოს იწყებს კიდეც ახალ

ცხოვრებას. ჰყიდის გაზეთებს, პოულობს შეყვარებულს. ცხოვრებას არ უჩივის, წონა ემატება

და დასცინის იმ ფაქტს, რომ ოდესღაც საოცრად ეშინოდა დაეტოვებინა ციხის საკანი

ტეგელში.

მაგრამ იგი მალე პირქუშ ბანდიტს, რაინჰოლდს შეხვდება. ის ფრანცს მძარცველების

ბანდის საქმიანობაში ჩაითრევს და ძარცვის შემდეგ, მანქანიდან პირდაპირ პოლიციის

ფურგონის ბორბლებს ქვეშ ჩააგდებს. უნარდაკარგულ ინვალიდად ბრუნდება ბიბერკოპფი

სამყაროში, რომელიც კვლავ აშინებს და აფრთხობს. ხვდება მშვენიერ ქალიშვილს, სახელად

მიცს, რომელსაც გულწრფელად ეცოდება ინვალიდი. უძლური ფრანც ბიბერკოპფი კვლავ

ხარობს ცხოვრებით და თუმცა სტკივა არარსებული ხელი, ის მზად არის შეურიგდეს

რაინჰოლდს, რომელსაც აცოფებს ეს უწყინარი ,,სულელი სქელუა“ და გადაწყვეტს წაართვას

სატრფო. მიცი ეწინააღმდეგება. გაბოროტებული რაინჰოლდი კლავს მას. ბედი კიდევ
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ერთხელ დასცინის ფრანცს, რომელსაც მიცის მოკვლას აბრალებენ. სასამართლო ორგანოები,

ხედავენ რა ბიბერკოპფის შეშლილობას, მოათავსებენ მას ფსიქიატრიულ კლინიკაში,

საიდანაც ის დამშვიდებულ ფილისტერად ბრუნდება და ცხოვრებისგან უკვე არაფერს არ

ელოდება.

მაინც რა იზიდავდა საავტორო კინოს ამდენად მკვეთრი ხელწერით გამორჩეულ

რეჟისორს ფრანც ბიბერკოპფში? როგორც ჩანს, პერსონაჟის ორაზროვნება. ერთი მხრივ,

ფრანცი თავადაა მკვლელიც, მაჭანკალიც, ქურდიც – ადამიანი, რომელსაც გაუანალიზებელი

აგრესიით შეუძლია ჩაიდინოს მკვლელობა. მაგრამ მეორე მხრივ კი ესაა ადამიანი, რომელმაც

ბევრი უსამართლობაც გადაიტანა საკუთარ თავზე. მას გამოარჩევს როგორც

გულუბრყვილობა, ასევე სიკეთე და სენტიმენტალიზმი. კარგავს ხელს, საყვარელ ქალს,

აბრალებენ მკვლელობას. მოკლედ, არაფერი მიუღია ცხოვრებისგან, გარდა ტკივილის,

ცრემლის და დამცირებისა.

დიობლინის რომანების გავლენა იგრძნობა ფასბინდერის სხვა ნამუშევრებშიც

(„სიყვარული უფრო ცივია, ვიდრე სიკვდილი”, „შავი ჭირის ღმერთები”, „თავისუფლების

მუშტების უფლება”). „მე ვფიქრობ, რომ რაც უფრო მარტივია ფილმი, მით უფრო უტყუარია.

რა თქმა უნდა, რეალურ ცხოვრებაში კავშირები ბევრად უფრო რთულია, ვიდრე ეს ეკრანზე

მოჩანს. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი მაყურებელი კინოთეატრში უნდა

დაეყრდნოს საკუთარ გამოცდილებას. და რაც უფრო მარტივია სიუჟეტი, მით მეტად

იგრძნობა ამის შესაძლებლობები”– აცხადებდა რეჟისორი. 164

ფასბინდერი ხელოვნების კონცეპტუალურ აღქმაში მარტივი გააზრებისა და

კონცეპტუალური სისავსის ტენდენციას ემხრობოდა. შეიძლება კადრობრივ წყობაში იგი

ზუსტად და თანმიმდევრულად არ იზიარებდა ამ ტენდენციას, ვინაიდან ბოლომდე

იმპროვიზატორ რეჟისორად რჩებოდა, მაგრამ ფაქტია რომ ბიბერკოპფისა და მისი

სოციალური კომპლექსის ასათვისებლად, რეჟისორს სწორედ მარტივი გრაფიკული

კომპოზიცია დასჭირდა ყველგან, სადაც პერსონაჟის ხასიათის წინ წამოწევა გახდა საჭირო,

ასევე ყველა იმ ეპიზოდში, სადაც გმირის შინაგანი ორჭოფობა ბუნებრივი და არაადეკვატური

ქცევის მონაცვლეობაზეა აგებული, მაგრამ ისე რომ გამორიცხავს შემთხვევით

ფრაგმენტულობას. ეს არაორაზროვნად ფორმულირებული ესთეტიკა სტიმულს იძლეოდა,
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რათა ფასბინდერი დაინტერესებულიყო, პირველ რიგში, ისეთი მარტივი და ერთი შეხედვით

ადვილად რეალიზებადი ჟანრებით, როგორიცაა მელოდრამა და კრიმინალური დრამა.

ამ კინონაწარმოებთა გმირები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან. სოციალური ფენა,

რომელიც შეადგენს გერმანიის მოსახლეობის უმრავლესობას: ქარხნის მუშები, მაღაზიის

გამყიდველი ქალები და მამაკაცები, დამლაგებლები, დაქირავებული ემიგრანტი მუშები,

პენსიონერები. ფასბინდერს აინტერესებდა ეს გმირები მათი უშუალობით გამორჩეული,

რეალობასთან დამოკიდებულებაში წვრილმან ინტერესებს დაშორებული ხასიათი, მათი

თავდაუზოგავი სიყვარული ახლობლებისადმი და მსხვერპლის გაღების უნარი. ამასთანავე

მას მშვენივრად ესმოდა, რომ მათი ადგილი ანგარებისა და ურთულესი სოციალური

კომპლექსების მქონე ქვეყანაში არ არის. ფასბინდერის თითქმის ყველა დრამატულ

ნაწარმოებს ტრაგიკული დასასრული ახასიათებს. განსაკუთრებით აქტიურად კი, ეს მოტივი

ჟღერს ფილმში ,,ოთხი სეზონის გამყიდველი” (1971). 165

პირველადი შეფასებით, ეს ფილმი სალონურ მელოდრამასაც წააგავს. ყოველ

შემთხვევაში, მასში ჟანრის ნებისმიერი ყოფითი ნიშანი იჩენს თავს. ფილმის მთავარი გმირი,

რამდენიმე წლის განმავლობაში “უცხოურ ლეგიონში” სამსახურის შემდეგ ბრუნდება

დასავლეთ გერმანიაში. ჯერ პოლიციაში მუშაობს, შემდეგ კი დახლიდარი ხდება –

ბოსტნეულის გამყიდველი მოძრავ მაღაზიაში. ცხოვრობს მეუღლესთან მუდმივ

კონფლიქტში. ერთ-ერთი ამდაგვარი კონფლიქტი კი გულის ძლიერი შეტევით დასრულდება.

გმირი თანაშემწედ აიყვანს ყოფილ თანამომსამსახურეს უცხოელთა ლეგიონიდან, რომელიც

თანდათან დაიკავებს ჰანსის ადგილს მისი ცოლისა და ქალიშვილის ცხოვრებაში.

სასოწარკვეთილი ჰანსი თვითმკვლელობით დაასრულებს სიცოცხლეს. დაკრძალვიდან

დაბრუნებული ქვრივი, საქმიანად შესთავაზებს ჯონს სავაჭრო და ოჯახურ პარტნიორობას.

ფაქტია, ეს ორი პერსონაჟი შეძლებს, გამოიყენოს ,,საყოველთაო კეთილდღეობის” ეპოქა

საკუთარი მიზნებისთვის და არა როგორც ეს წარმოედგინა ფუჭად მეოცნებე გმირს – ჰანსს.

ჰანს ეპი გარიყულად, უცხოდ გრძნობს თავს საკუთარ ქვეყანაში. ეს უმნიშვნელოვანესი

თემაა კინემატოგრაფის სოციალურ-ფსიქოლგიური დრამატურგიის ისტორიაში. მისი

ევოლუცია რთულია. სხვადასხვაგვარად, მაგრამ ამასთანავე ისტორიული თვალსაზრისით

ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მოტივს წარმოადგენს კინოს განვითარების სხვადასხვა
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ეტაპებზე. შეიძლება კანონზომიერიცაა, რომ პროცესი გერმანულ კინოში უფრო რეალისტურ

ფერებში ხატავს გმირის ამ კომპლექსს, ვიდრე სხვაგან. ომის შემდგომი დასავლეთ გერმანიის

აზროვნების და საზოგადოებრივი დაკვეთების მასშტაბები სრულიად სხვაა, ვიდრე

რომელიმე დასავლეთევროპული ქვეყნის კინოს მაგალითზე. 166

მაროკოელ ალის, რეჟისორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმის ,,შიში ჭამს სულს”

(1973) გმირს – უფრო რთულად უხდება ცხოვრება, რადგან ის ემიგრანტია. ამბავი საკმაოდ

არატრადიციულად ვითარდება. გრძნობათა ბუნება, რომელიც მუდმივად ცვალებადია

გერმანული კინოს ისტორიის მაგალითზე, ამ ფილმში თავს იჩენს სწორედ პიროვნულ და

სპონტანურ ურთიერთობათა სისტემის მაგალითზე.

ფილმის მთავარი გმირები, სამოცი წლის ქვრივი ემი კუროვსკი და ახალგაზრდა მუშა

მაროკოელი ალი, ამ ურთიერთობას დინამიურ და მზარდ ემოციაში განავითარებენ. მიიწვია

რა თავისთან სახლში ახალგაზრდა უცხოელი მუშა, ემი ვერც კი წარმოიდგენდა, რა ნაბიჯს

დგამდა. სამყარო, უფრო სწორედ, ვაკუუმი, რომელშიც ის ადრე ცხოვრობდა, ყველასგან

დავიწყებული და არავისთვის საჭირო, მოულოდნელად იქცევა აუტანელ ჯოჯოხეთად. ემი

ყველას სძულს: ახლობლებს, მეზობლებს, თანამშრომლებს... მაგრამ, უცბად სამყაროცა და

სახლის პატრონიც ძირეულად შეიცვალნენ – ემი გახდა გალანტური, მეზობლები მასზე აღარ

ჭორაობენ, მაღაზიის გამყიდველი მუდმივად საუკეთესოს სთავაზობს. მაგრამ ემი უკვე

გათელილი და განადგურებულია გარშემო მყოფთა სიძულვილით. ალის გულის შეტევა

ემართება. ყველაფრისადმი გულგრილი, იგი წევს საავადმყოფოს საწოლზე, ხოლო მის

გვერდით მიყუჟულა ქალის პატარა ფიგურა – ემი, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს, რომ

რადაც არ უნდა დაუჯდეს, ის სიკვდილს გადაარჩინოს.

„ოთხი სეზონის გამყიდველი” და „შიში სჭამს სულს” – რაინერ ვერნერ ფასბინდერის

კინოშემოქმედებითი ბიოგრაფიის დაწყებითი პერიოდის ღირსშესანიშნავი ნამუშევრებია. ამ

კინორეჟისორის მიერ შექმნილი ფილმები – ,,მარტა” (1973), ,,შიში შიშის წინაშე”(1975), ,,მე

მხოლოდ მინდა რომ ვუყვარდე” (1975) – მაყურებელს ეჩვენებოდა უსასრულო ვარიაციად

განმეორებად თემაზე ადამიანის სასოწარკვეთის, შიშის, მარტოობის შესახებ.

მოგვიანებით, ფასბინდერმა აღიარა, რომ გადამწყვეტი როლი მის სულიერ

აღმავლობაში ითამაშა „ახალი გერმანული კინოს” შემოქმედებითმა პრაქტიკამ და
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განსაკუთრებით სამმა ფილმმა – ფოლკერ შლიონდორფის „კატარინა ბლუმის შელახული

ღირსება” (1975), მარგარეტ ფონ ტროტას „კრისტა კლაგესის მეორე გამოღვიძება” და

ერთობლივად გადაღებული „გერმანია შემოდგომაზე” (1977). 167

არ არის შემთხვევითი მოვლენა. რომ დასავლეთ გერმანიის ხელოვნებაში ზოგადად,

იგივე 70-იანი წლების შუა პერიოდში აქტუალურ თემად იქცა ტერორიზმი – ამ თემაზე,

კინოკვლევებშიც აქტიურად საუბრობდნენ. ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ამ თემას

დებატები სდევდა თან. რეჟისორმა გადაიღო ფილმი ,,მესამე თაობა” (1979), სადაც

სოციალურ-პოლიტიკურ თემებს ეხებოდა.

ელექტროკონცერნის ხელმძღვანელი, მილიონერი პეტერ ლენცი საკუთარი გატაცების

ინსცენირებას სჩადის. მისი მიზანია, განაახლოს ძვირად ღირებული კომპიუტერების

შეფერხებული წარმოება, რათა ხელი შეუწყოს პოლიციას დამნაშავეების მოძებნაში და

აიძულოს სახელმწიფო, შეიძინოს ისინი. ის ქირაობს აგენტს, რომელიც შედის ტერორისტების

ჯგუფში და გატაცების ინსცენირებაზე დაითანხმებს. შედეგად წარმოება გააქტიურდა.

ტერორისტები ზეიმობენ წარმატებულად ჩატარებული ოპერაციის გამო. მთავრობა

განიხილავს კომპიუტერების შესყიდვის საკითხს და ამასობაში აგენტი ტერორისტებს

დაასმენს. პეტერ ლენცი გადარჩება, ტერორისტები იღუპებიან.

ფასბინდერი ამბობდა, რომ არ უნდოდა, შეექმნა ტერორისტების გარშემო მოწამეობის

შარავანდედი და ამიტომ სატირა გამოიყენა. ბუფონადა და სტრესი პერსონაჟთა ქმედების

ერთგვარ დამცინავ ,,სიცელქეს“ განაპირობებენ.

ფასბინდერმა საკმაოდ დაუნდობლად დასაჯა საკუთარი თაობის ის წარმომადგენლები,

რომლებმაც იარაღით თამაში გართობად და მაღალ იდეალებად აქციეს. ინტერვიუში

გაზეთთან ,,ფრანკფურტერ რუნდშაუ” რეჟისორი ამბობდა: ,,მე მჯერა, რომ ტერორისტების

თაობა იყენებს ბომბებს არა იმისთვის, რომ მიიღონ რაღაც ახალი. ისინი უბრალოდ იყენებენ

ბომბებს. ფილმის პრობლემატიკა იმაშია, რომ ეს ხალხი საშუალებას აძლევს ხელისუფლების

და კაპიტალის წარმომადგენლებს, გამოიყენონ ისინი ყველაზე უღირსი მიზნებისთვის. ეს

არის მთავარი თემა, რომლის გამოც გადავიღე ფილმი”. 168

„მესამე თაობის” სარკასტულმა გროტესკმა კინოსურათების მთელ სერიას დაუდო

სათავე. ფასბინდერი თვლიდა, რომ ხსენებული სერია ბალზაკის „ადამიანური კომედიის”
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კინემატოგრაფიული ანალოგი გახდებოდა და შეძლო მხოლოდ ჩაფიქრებულის მცირე

ნაწილის განხორციელება. მაგრამ ისიც შთამბეჭდავია. განსაკუთრებით ღრმა კვალი გფრ-ის

კინოს ისტორიაში დატოვა ე.წ. „ადენაუერის ტრილოგიის” პირველმა ფილმმა „მარია ბრაუნის

ქორწინება” (1978), სადაც მაყურებლის ყურადღების ცენტრში მოექცა საზოგადოებრივი

მექანიზმები, რეალიები, რომლებიც საფუძვლად დაედო გერმანიის ფედერაციული

რესპუბლიკის 50-იანი წლების პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ცხოვრებას.

ფასბინდერის შემოქმედებაში ნათელი გამოხატულება ამ ახალი ტენდენციისა, არის

სწორედ ფილმი „მარია ბრაუნის ქორწინება”. მაშინ, როდესაც ახალგაზრდა მარია თხოვდება

მოკლევადიანი შვებულებით ჩამოსულ ჯარისკაცზე, გერმან ბრაუნზე, მოკავშირე ჯარები

უკვე უახლოვდებოდნენ გერმანიის საზღვრებს. მაგრამ ამ ნაჩქარევი ქორწინებიდან და ორი

დღიდან, მარია ბრაუნმა გამოიტანა მტკიცე რწმენა იმისა, რომ გერმანელი ქალის მოვალეობაა,

მტკიცედ დაიცვას ქმრის ინტერესები. 169

რაიხი დაეცა, ბრაუნი დაიღუპა. მარიამ კი თავისი ცხოვრება დაუკავშირა ამერიკელ

შავკანიანს ბილის, ამერიკული ჯარის ოფიცერს. ამ კავშირმა სიღარიბისა და ნგრევის რთულ

წლებში მოუტანა მარიას მყარი მატერიალური კეთილდღეობა. მაგრამ გერმან ბრაუნი

გადარჩა. შეძრწუნებული ქმრის დაბრუნებითა და ასევე სინანულის გრძნობით შეპყრობილი,

ალბათ, არა იმდენად გულწრფელად, რამდენადაც საზოგადოებრივი აზრის ანგარიშგაწევით,

ის ყოველგვარი ანალიზის გარეშე კლავს თავის საყვარელს. გერმანი იბრალებს ცოლის

დანაშაულს და ციხეში აღმოჩნდება. მარია იშორებს ბავშვს. შემდეგ ინტიმურ კავშირში შედის

ფაბრიკანტ ოსვალდოსთან, რომელიც დატყვევებულია მარიას ქალურობითა და პრაქტიკული

გონებით. ახლა ის უკვე მატერიალური კეთილდღეობის მწვერვალზეა. ,,საქმე” ხდება მარია

ბრაუნის ნამდვილი გატაცება, მისი ცხოვრების არსი და შინაარსი.

,,თქვენი დრო დასრულდა”, – განაცხადა მეციხოვნემ, რომელმაც შეაწყვეტინა მარიას

ქმართან შეხვედრა. ,,თქვენ ცდებით, ჩემი დრო ახლა იწყება”, – პასუხობს ის გამომწვევად.

მისი სახლი გადაიქცა მარტოობის კომფორტულ ციხედ. და როდესაც ეს ფხიზელი და

გონივრული ფინანსისტი, რომელსაც გონებაში შემორჩა რომანტიკული რწმენა ქორწინების

შეუვალობასა და ხელშეუხებლობაზე, პათეტიკურად სთავაზობს თავის სიმდიდრეს ციხეში

ტანჯულ მეუღლეს, რომელიც მტკიცედ უარყოფს მას და განთავისუფლების შემდეგ
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სამუდამოდ ქრება მისი ცხოვრებიდან. ისინი კვლავ ხვდებიან ერთმანეთს რამდენიმე წლის

შემდეგ. მარია უაზროდ დადის სახლში, ფიქრობს სიტყვებზე, რაც უნდა უთხრას ამ უცნობ

მამაკაცს, რომელიც მის ქმრად ითვლებოდა. ის ემზადება შეაბიჯოს თავისი ბიოგრაფიის

ახალ ეტაპზე, სახლი ფეთქდება. ეს როგორც ჩანს, აბსურდული აფეთქება, აღმოჩნდება მარიას

ცხოვრების ლოგიკური დასასრული, ის, რაც ეწირება ყალბ იდეალებს.

მარია ბრაუნის ბედში, განსხვავებით ჰანს ეპისა, რომელმაც ოსტატურად გამოიყენა

ეკონომიკური ბუმის წლები და ,,მოკავშირეთა” კეთილგანწყობა, ფასბინდერმა აჩვენა

სიცოცხლის უსაზღვრო რწმენა, რომელიც დაეხმარა დანგრეულ ქვეყანას. მარია ბრაუნის

როლი შეასრულა ფასბინდერის კინემატოგრაფის ცნობილმა მსახიობმა ჰანა შიგულამ. მისი

წყალობით, კინოსურათის მკაფიო იდეამ ეკრანზე მთელი სისავსით შეასხა ხორცი

ამაღელვებელ, ცოცხალ და თავისებურად ტრაგიკულ ქალის სახეს. 170 სიყვარული და

სიძულვილი, აბუჩად აგდება და აღფრთოვანება, აღტაცება და სიძულვილი – ეს ის

გრძნობებია, რაც ერთიანობაში ამოძრავებდა ფასბინდერსა და მის ფავორიტ მსახიობს,

როდესაც ისინი ძერწავდნენ ამ საშინელ, მაგრამ მიმზიდველ გმირს.

საერთოდ, ჰანა შიგულასა და ფასბინდერის ტანდემი შემოქმედებითი და შედეგობრივი

თვალსაზრისით დღესაც განხილვის სურვილს იწვევს არა როგორც პირადი დრამა, არამედ

როგორც შემოქმედებითი პროცესი. კინომცოდნე ნესტან კვინიკაძე ამ პროცესს

შემოქმედებითი ჩანახატის წყაროდ აქცევს. ის წერს:

,,ჰანა შიგულა მთავარი როლებით გათამამებული იყო, მაგრამ ფასბინდერის ფილმებში

ის პატარა, ეპიზოდური როლებითაც ჩნდებოდა, რომ წამიერი, მაგრამ განუმეორებელი მზერა

მოევლო მაყურებლისთვის. შესაძლოა, ეს მხოლოდ რეჟისორისათვის იყო აუცილებელი,

რადგან პირველად სწორედ მას აღმოეჩინა ჰანაში ამოუწურავი რაოდენობის იმიჯი: ხან

მიმზიდველი, გამაოგნებელი მზერის მქონე გამყიდველი გოგონა – მარია; ხან ენერგიული,

ეროტიული კარენი ფილმში ,,პეტრა ფონ კანტის ცხარე ცრემლები"; მოხუცი ბარონის ცოლი –

ახალგაზრდა ოფიცერი რომ შეუყვარდება, – ეს ,,ეფი ბრისტში" იყო, რამაც უდიდესი

კომერციული მოგება მოიტანა. ყველა გაზეთი და ჟურნალი ჰანას ფოტოებით იყო

აჭრელებული. შიგულას და ფასბინდერს ეროვნული გმირების სახელით მოიხსენიებდნენ.

მართალია, ჰანამ ამ როლის შექმნისას რაინერის თითოეული მითითება გაითვალისწინა და
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უდიდესი აღიარებაც მოიპოვა, მაგრამ შინაგანად მაინც არ ეთანხმებოდა საზოგადოებრივ

აზრს. განუმეორებელ ჰანა შიგულას გაუსაძლისი დისკომფორტი ექმნება და ის კინოდან

მიდის.

უნივერსიტეტს თავშეფარებული, დიპლომის წერას იწყებს... თუმცა ,,კინოთი

მოწამლული" მალევე ხვდება, რომ სხვა გზა უბრალოდ არ აქვს. მაგრამ კინოში

დასაბრუნებლად ჰანას პირველი ნაბიჯი არ გადაუდგამს, – ამ შემთხვევაშიც ფასბინდერმა

იჩქარა და ძვირფას არტისტს ახალი სცენარი ,,მარია ბრაუნის ქორწინება" გაუგზავნა.“ 171

ამ კრიტიკულ წერილში დამატებით რამდენიმე ინტონაციაც ჟღერს, რასაც

ფაქტობრივად განსხვავებული ხედვაც ახასიათებს და ეს, ალბათ, ახალგაზრდა თაობის

მკვლევართა ინტერესსაც იწვევს:

,,ამ დროისთვის მასში უკვე მომწიფებული იყო მარია ბრაუნი. ქალი, რომელიც ისეთი

თვალებით გამოიხედავდა ეკრანიდან, რომ მთელი სამყაროსთვის, ერთსა და იმავე დროს,

მომაჯადოებელი და გულგრილი იქნებოდა ეს მზერა. ამას მაყურებელი "ვერ უძლებდა".

უფრო მეტად კი ვერ უძლებდა გერმანია, რომელსაც სინამდვილეში ეძღვნებოდა კიდეც ეს

ფილმი. 1979 წელს „მარია ბრაუნმა“ ბერლინის კინოფესტივალის ჯილდო მიიღო. "მესამე

თაობისა" და „ბერლინი, ალექსანდერპლაცის" შემდეგ, ჰანა შიგულას კიდევ ერთი ტრიუმფი

ელოდა - „ლილი მარლენი“. სფინქსის გამომეტყველებით, XX საუკუნის ყველაზე ცნობილი

სიმღერის შემსრულებელი, მსოფლიო კინოვარსკვლავების რიცხვში ჩაეწერა. მას ხან გრეტა

გარბოს, ხანაც მარლენ დიტრიხს ადარებდნენ. თუმცა ჰანა შიგულა ყოველთვის მოკლებული

იყო ხმაურიან რეკლამას. დასავლეთგერმანელი რეჟისორი ამერიკული შოუ-ბიზნესის

წარმომადგენლებს არ ჰგავდა. ამიტომ მისი ცხოვრების შესახებ არასოდეს აუტეხავთ მითქმა-

მოთქმა. ლოგიკურია, ჯადოქრობაში დახელოვნებულებს სულ სხვა გეგმები ჰქონდათ”. 172

გერმანიის ახალი კინოაზრი სხვა მიმართულებით ვითარდებოდა – რეჟისორი პეტერ

შომონი ამტკიცებდა იმასაც, რომ მათი თაობა – ომის შემდგომი თაობა გვყავს მხედველობაში,

შორს იყო ესთეტიზმის განცდისაგან ეკრანზე. თვით კინოფორმა უნდა ყოფილიყო თემის

მაპროვოცირებელი და არა პირიქით. როგორი სხვადასხვაგვარიც არ უნდა ყოფილიყო

რეალობის აღქმა, სინამდვილეში არავის არ სურდა ელემენტარული და უგემოვნო

მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად კინოში. ეს მაყურებლის დიდი ნაწილის გულის
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მოსაგებად სიარულს ნიშნავდა და სოციალური რეალობა იმდენად განსხვავებული ემოციის

მატარებელი იყო, რომ პირიქით, რეაქციული ძიებებისკენ მიმართავდა

კინემატოგრაფისტების აზრს.

ეს ნაბიჯი კი ,,მარია ბრაუნის ქორწინებას“ უკავშირდება. ვინაიდან აღნიშნული

კინოსურათი სარეჟისორო კონცეფციის მძაფრი გამოხატულება და გერმანული კინოს

ლიტერატურიზმისაგან შორს მდგომი მაგალითია და სამსახიობო ექსპრესიის მთელი

შინაგანი რესურსის მობილიზებაც სწორედ ამ ფილმში მოხდა. ფილმის პირველ ნაწილში –

გარეგნული ნიშნით მაინც, შიგულა დარჩა იმ მომხიბვლელ, ხვეულთმიან ახალგაზრდა

გოგონად, რომელიც თავისი ცისფერთვალება გამოხედვით, მაყურებლისთვის ნაცნობ და

ამავე დროს, საკმაოდ დრამატულ ხასიათს ქმნიდა, 173 მაგრამ სინამდვილეში, მისი გმირის

ამგვარი ზედაპირული აღქმა არ იქნებოდა სწორი და ასევე არ იქნებოდა საინტერესო, თუ არ

გავიხსენებდით გერმანული კინოს ადრეული წლების გმირების სახეცვლილებას, სადაც

ძლიერი ქალის გარეგნულ იერს, მაინც ცისფერთვალება გულუბრყვილო ქალიშვილები

ქმნიდნენ – ტანად და ქცევით მტკიცენი, თუმცა პრინციპულები და უდრეკნი თავის არა

პირველ, არამედ საბოლოო გადაწყვეტილებაში.

თუმცა ეს შთაბეჭდილებაც, კინოგმირის სახის გახსნისას, მცდარია, ვინაიდან მის

გმირში ჟესტის ენერგიულობა, წინასწარგანჭვრეტის ნიჭი და პრაქტიციზმი მტკიცე და სასტიკ

ნატურას ქმნის. ეს არ არის შემთხვევითი ხასიათის ან შემთხვევითი, ჩვეულებრივი ტიპის

სახეცვლილება. ცივი, საქმიანი იერი ჰანა შიგულას მარია ბრაუნისთვის მემკვიდრეობაა –

ომის შემდგომი დასავლეთგერმანული კინოგმირი ქალის თვისებების მემკვიდრეობა და მისი

უმთავრესი ცხოვრებისეული პოზიციაა, რომლის ნიადაგზეც მის ირგვლივ არსებული

ნებისმიერი ადამიანი ტრამვირებულია სულიერად, ზნეობრივად ან ფიზიკურად.

შეიძლება თავისუფლად ითქვას, რომ მარია ბრაუნის, თუ სხვა რომელიმე ადრეული

პერსონაჟის გამოჩენა გერმანულ ეკრანზე ნამდვილ დრამატულ რეალიზმთანაა გაიგივებული.

ნგრევისა და სიღატაკის წლები სწორედ ის რეალობაა, რომელსაც გავლენა უნდა

მოეხდინა კინოგმირის ხასიათის ფორმირებაზე. ჰანა შიგულას, მისი თანამედროვე

მსახიობების მიერ შექმნილი საინტერესო ხასიათები ამ ადამიანებში დაუსრულებელ

განცდათა ჯაჭვს ქმნიდნენ და ცოცხალი პრაქტიციზმის აუცილებლობას ბადებდნენ. თუ
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იგივე პერიოდის ფრანგული და იტალიური კინო სხვადასხვა მიმართულებით

განავითარებდა თავისი პერსონაჟების სახეს, რომანტიკულობისა და სხვა განცდათა სპექტრის

განვითარების საშუალებას აძლევდა მათ, ეპოქამ გერმანიაში და მისმა სინამდვილემ სულ

სხვაგვარი თავისებურებების წინა ხედზე წამოწევის პრეცედენტი შექმნა. პატივმოყვარე და

ტრამვირებული გმირების ქცევის მოტივაცია შეუწყნარებლობითა და დაუნდობლობითაა

განპირობებული.

ისევე როგორც მარია ბრაუნი, ადრეულ პერსონაჟთა სხვა ტიპებიც ცდილობენ ქალური

მომხიბვლელობის შენარჩუნებას, მაგრამ ეს ერთობლიობა კიდევ ახალ, განსხვავებულ ტიპს

ქმნის გერმანულ კინოში და კონკრეტულად გერმანიის ყოფილი ფედერაციული

რესპუბლიკის საავტორო კინოში იქამდე, ვიდრე ახალი გერმანული კინო დაიწყებდა

ფორმირებას. მაგრამ გრძნობათა ასეთი სხვადასხვაობა – დაუშვებელია იმ სინამდვილეში,

რომელშიც ეს გმირები ცხოვრობენ. საქმე და საქმიანობა, საერთოდ, ამ პერსონაჟების

უმთავრესი ქცევისა და ხასიათის ნიშანია, მათი ინტერესების მთავარი სფერო და არსებობის

განმსაზღვრელია. არ არის შემთხვევითი ისიც, რომ ,,მარია ბრაუნის ქორწინება“,

ფასბინდერის მიერ ჩაფიქრებული იყო, როგორც ფილმების და მოთხრობების სერია

გერმანიაზე, თუმცა ეს თავისთავადი და თვითმყოფადი გმირი, მსახიობის უკვე

ჩამოყალიბებული და მკაცრი, ასკეტური ამავე დროს, ექსპანსიური ტიპი ცალკეულ

მხატვრულ მოვლენად იწყებს არსებობას დასავლეთგერმანულ კინოში. ჰანა შიგულას

არატრადიციული გარეგნული და შინაგანი არტისტიზმის წყალობით ამ გმირებმა სათავე

დაუდეს ახლებურ ტრაგიზმსა და კინოჟანრის თავისებურ ევოლუციას გამძაფრებული

ტრაგიზმის ფონზე.

ფასბინდერის კიდევ ერთი ფილმი ,,მესამე თაობა“ (1979) აჩვენებდა, რომ თითქოს ეს

გარდატეხისა და ახალ მხატვრულ ეტაპზე გადასვლის ფაზა სიმბოლურად ათწლეულის

ბოლო წელს გახდა შესამჩნევი და აქტუალური. 174

ასევე არანაკლებ დრამატული და მრავალსახოვანია ანგელა ვინკლერის – კინომსახიობი

ქალის მოღვაწეობა ყოფილი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კინოში, ჯერ კიდევ

მისი დებიუტის დროს. პეტერ ფლეიშმანის გახმაურებული კინოსურათი ,,ნადირობის

სცენები ქვემო ბავარიაში“, ასეთივე აგრესიული და ტრაგიკული გერმანული საზოგადოების
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ფართო პანორამას წარმოადგენს, სადაც სიუჟეტიც კი ხელს უწყობს უკვე ხსენებული ახალი

სახასიათო შტრიხების გამოჩენას ეკრანზე.

ბავარიის მიყრუებულ სოფელში უცხო ადამიანი გამოჩნდება – მექანიკოსი აბრაამი. იქ

ცხოვრობს მისი დედა – მოჯამაგირე ბარბარა, რომლის მიმართაც სოფლის აგრესია იზრდება

– ბარბარა უცხოა მათ შორის (საერთოდ, “უცხოს” ცნება ამ პერიოდში, დასავლეთგერმანულ

კინოში თითქმის ყველა დიდი რეჟისორისა და სცენარის ავტორის ნამუშევარში იკვეთება). ეს

უსიამოვნო დამოკიდებულება ვრცელდება მის შვილზეც – ის პატიმარი იყო, თუმცა რისთვის

იხდიდა სასჯელს, სოფელში არ იციან. ახალგაზრდა გმირს ყოველი მხრიდან შეურაცხყოფა

და დაცინვა ელის. ამასობაში სოფლის ჭკუასუსტი ერნსტლი დაიკარგება და ისევე, როგორც

ჩვეულ შეუწყნარებლობით დაღდასმულ სამყაროში, აქაც დამნაშავე უცხოა – აბრამი,

რომელზეც ნამდვილ ნადირობას მოაწყობს თოფებითა და ძაღლებით შეიარაღებული

სოფელი. ახალგაზრდა ვინკლერის გმირი მსახური ჰანელორაა, ერთადერთი პერსონაჟი,

რომელიც სერიოზულად ექცევა ფილმის გმირს. ის მასზე დაქორწინებას და ამ გზით

საკუთარი ბედ-იღბლის მოწყობას გეგმავს...

ფილმის გადაღებები მართლაც შორეულ ბავარიულ სოფელში მიმდინარეობდა,

რომლის მაცხოვრებლებიც აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ პროცესში. ვინკლერის გმირი კი

სწორედ ამ გარემოს მოერგო ისე, რომ არავითარ დისონანსს არ ქმნიდა რეალობასთან.

ჩაკეტილი სივრცის მოდელი დასავლეთგერმანულ კინოში – მოცემულობაა, რომელსაც

ფლეიშმანის კინოესთეტიკა უდებდა სათავეს და ჰანა შიგულას სამსახიობო ოსტატობის

მსგავსი სისავსით, დრამატიზმით ქმნიდა საინტერესო და დასამახსოვრებელი ამპლუის

ანგელა ვინკლერი. არც ისაა შემთხვევითი, რომ, ძირითადად, ეს პროცესი დრამატულ

პერსონაჟ ქალებზე გავრცელდა.

თავის დროზე, ტოტალიტარული რეჟიმის კინომ სწორედ ქალის მეშვეობით შექმნა

პირდაპირი და ტრივიალური მებრძოლი, სასიამოვნო და მომხიბლავი, მაგრამ ასევე

მიზანდასახული გერმანელი ქალი, ზუსტი მცოდნე იმისა, თუ რას ელის ცხოვრებიდან. ამის

საპირისპირო განწყობას ქმნიან 60-70-იანი წლების გმირი ქალები: მძიმე მემკვიდრეობით,

მათდამი უსამართლოდ განწყობილი სამყაროს პირისპირ მარტოდმარტო დარჩენილები და

მიზანდასახულები საკუთარი პატარა საყრდენი სივრცის მოსაწყობად... 175
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ამავე ფილმში გახდა მისი პარტნიორი ჰანა შიგულა, რომელიც თავისი ცნობილი

ვარცხნილობითა და ზოგადი იმიჯით, ანგელა ვინკლერის გვერდით, ემანსიპირებულ, დიდი

ქალაქიდან ჩამოსულ ქალიშვილს წააგავდა – ამგვარ ასოციაციას ბადებდა მაყურებელში.

მისმა პერსონაჟმა მთელი თავისი ცხოვრება სოფელში გაატარა და ბუნებრივად

გამოიყურებოდა მინდორში თუ ფარეხში საქმიანობისას. დასავლეთგერმანული კინოსთვის

უჩვეულო ნატურალიზმით გამოირჩეოდა მისი გამომეტყველება – დაუბანელი თმა და

ოფლიანი სახე, რომელზეც ხშირად შეჩვეული დაღლილობისა და აპათიის ნიშნებიც

იკითხებოდა. შეიცვალა უზნეობისა და სექსუალური სურვილებისა თუ ქცევის მოტივაციის

ტრადიციული გაგებაც მის გმირთან დაკავშირებით. მოახლე ჰანელორა მზად არის ყველას

გაუნაწილოს თავისი სითბო, ვინც მას ჭიქა ლუდით გაუმასპინძლდება და სათივეზე

მიიწვევს. აბრამი მისი საბოლოო იმედია საკუთარი ყოფის მოსაწყობად. აბრამი გაქცევით

შველის თავს – მასზე ჩაფრენილ ჰანელორას აგრესიით იშორებს და ქალი ვეღარ დგება – აი

ასე მთავრდება მისი სიცოცხლე.

ანგელა ვინკლერის ნამუშევარმა მართლაც შეცვალა დამოკიდებულება გერმანული

კინოსამსახიობო სკოლისადმი, მისი ტრადიციისადმი. პეზაროს ფესტივალზე ფილმის

წარდგენის შემდეგ, თითქმის ყველა ანალიტიკური სტატია ახალი სამსახიობო სკოლის

არსებობაზე მიანიშნებდა ფედერაციული რესპუბლიკის კინოს მაგალითზე. 176

და მიუხედავად ამგვარი ბუნებრივი სახეცვლილებისა, ანგელა ვინკლერმა

მონაწილეობა მიიღო შლიონდორფის ცნობილ ფილმში ,,კატარინა ბლუმის შელახული

ღირსება“, ჰაინრიხ ბიოლის ამავე სახელწოდების მოთხრობის მიხედვით. ამ ფილმით, ანგელა

ვინკლერი არა ფედერაციული რესპუბლიკის გერმანიის, არამედ მთელი დასავლეთ ევროპის

კინოს სამყაროსათვის საინტერესო და ცნობილ დრამატულ სახედ იქცა. ფილმი

მიზანმიმართულად პირდაპირ და ოდნავ პლაკატურ ჟღერადობას ავლენდა თავისი

დამოკიდებულებით, კანონიერებისა და მორალის ნორმების მიმართ. შინაგანი ღირსების

თავისთავადი პრობლემა, რომელიც ნებისმიერ ეპოქაში აქტუალურია, კატარინა ბლუმის

ქცევით მოტივაციად უნდა ჩაითვალოს. მაყურებელმა ფილმი მიიღო, როგორც მისი

რეალობის ამსახველი სურათი, როგორც ადამიანის შინაგანი საწყისის არსის შესახებ ღია

საუბარი და ამ მხრივ, წამყვანი როლი, რა თქმა უნდა, ანგელა ვინკლერს ეკუთვნოდა.
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სოციალური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ანგელა ვინკლერის გმირი რთული

მემკვიდრეობის მატარებელია სხვადასხვა ასპექტით: მისი ქორწინება მარცხით დასრულდა,

მოახლის პერსპექტივას მოკლებული სამსახური, მარტოობა და კიდევ არც თუ ნაკლებად

მნიშვნელოვანი ფაქტორი – მისი ცხოვრების ჩაკეტილი წესი, შიში იმისა, რომ კიდევ

შეიძლება მარცხი განიცადოს პირად ცხოვრებაში.

ამ გმირის სახესხვაობის გასარკვევად საკმარისია თუნდაც ის ერთადერთი ფრაზა,

რომელიც განსაზღვრავს ამ თაობისა და საერთოდ, მატოსული გმირების ყოფის ძირითად

ნიშანს, მათი განწყობის საფუძველს: ,,ყველაზე დიდი საშინელება ცხოვრებაში ხომ

მარტოობაში ტელევიზორის წინ თრობაა“... 177 კარნავალზე შემთხვევითი შეხვედრა კვლავ

ადამიანური განცდების წინაპირობად ეჩვენება კატარინას. თუმცა ტეტჰესის

,,ჟურნალისტურმა ნარკვევმა“ ის მეძავად აქცია, ხოლო მისი დროებითი ბედნიერება –

ილუზიად. იწყება საეჭვო წინადადებებისა და სატელეფონო ზარების მთელი სერია.

სასოწარკვეთილებამდე მისული კატარინა კლავს ტეტჰესს მაშინ, როდესაც ის მორიგი უხამსი

წინადადებით მიმართავს მას.

კატარინა ბლუმის სახე მაყურებლის ცნობიერებაში ზნეობისა და მორალის ცვლილებას

ემსახურებოდა. მისი გმირი არ ჰგავდა პირდაპირ და პლაკატურ პერსონაჟებს, რომელთა

ქცევაც ზოგადმიღებულ წეს-კანონებს ემორჩილებოდა ხოლმე იქამდე, ომის შემდგომი

პერიოდის დასავლეთგერმანულ კინოში. კატარინა ბლუმის შურისძიება, რომელიც მის მიერ

პოლიციისაგან და პრესისაგან დევნილი ადამიანის სასოწარკვეთის ჟამსაა ჩადენილი, მთელი

ფილმის მხატვრულ-თემატურ ჟღერადობას განაპირობებს. ამ მოტივმა სამართლიანობის

თემის სხვადასხვაობაც შექმნა გერმანულ ეკრანზე.

შლიონდორფისა და ანგელა ვინკლერის კინემატოგრაფიული ტანდემი კიდევ სამი

ფილმის მაგალითზე გაგრძელდა, თუმცა იმ პერიოდისთვის, როდესაც ახალი კინოსახე

მკვიდრდებოდა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კინოში, ანგელა ვინკლერი

ყველაზე ნათლად, თავისი რეალისტური საშემსრულებლო პოტენციით ,,კატარინა ბლუმის

შელახულ ღირსებაში“ წარსდგა.

,,გერმანია შემოდგომისას“ (1978) და ,,თუნუქის დოლი“ (1979) – ეს ფილმები შეიქმნა

შლიონდორფის მიერ და ყოველ მათგანში ანგელა ვინკლერი რთული მხატვრული
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პერსონაჟის შექმნის ამოცანის წინაშე დადგა. ,,თუნუქის დოლში“ მან აგნეს მაცერატის – ჯუჯა

ოსკარის დედის როლი შეასრულა, რომელიც საერთოდ გერმანიის დეპრესიული პერიოდის

განწყობის ადეკვატურ მეტაფორულ ხასიათს ატარებდა თავისი უმძიმესი განცდებით. მისი

გარეგნული ხიბლი და შემდეგ მოუწესრიგებლობა, სიბინძურემდე მისული გარეგნული

ნიშნები, 30-ანი წლების მოდური ელემენტები, მცირე ზომის ქუდები და სხვადასხვაგვარად

დავარცხნილი თმა, გიუნტერ გრასის მოთხრობის ეკრანიზაციაში, სასიცოცხლო ტონუსს

კიდევ უფრო ამძაფრებდა.

გერმანული ისტორიის მითები ერთი ოჯახისა და ჯუჯა ოსკარის – როგორც საწყისის

ნებისა და უმწიფარობის სიმბოლური განსხეულება, სამი ადამიანის პირმშოდ მოიაზრება –

როგორც პოლიტიკურ-სოციალურ რეალიებში და არა როგორც მხოლოდ დრამატულ

ნაწარმოებში. არ არის გასაკვირი ის სიმძაფრე, რომელიც თან ახლავს აგნეს მაცერატის

ხასიათს – მხიარულებისა და სასოწარკვეთილების უკიდურესი ზღვარი, ზიზღისა და

ცოდვის გაუცნობიერებელი მონაცვლეობა, გულისრევის იმიტაცია და ფიზიკური

გულისრევის დემონსტრირება.

აგნეს მაცერატი ახალი და ძველი გერმანიის დაავადებული სოციალური ცხოვრების

შედეგად დაბადებული გმირია. ასეთივე პირმშოა მისი ოსკარიც და ამიტომაა, რომ ეს

სიმბოლური მგრძნობიარე სამეული თანაბარწილადაა დამნაშავე უნებისყოფო და

ისტერიული ბავშვის – გერმანიის შვილის პროტესტში, სიმბოლურ სურვილში ,,აღარ

გაიზარდოს“. 178

ისევე, როგორც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი და ომის პერიოდის კომერციულ

კინომელოდრამებში, ტრადიციულია დამოკიდებულება გერმანული საზოგადოების

პურიტანიზმის მიმართ – და საპირისპიროდ, სწორედ აგნეს მაცერატი იწვევს ყველაზე მეტ

ირონიას და ორაზროვანი დამოკიდებულების ნიშანს, მისივე სირთულიდან და

დრამატიზმიდან გამომდინარე. აგნეს მაცერატის საშინელი და ტრაგიკული სიკვდილი სხვა

არაფერია, თუ არა კვლავ პროტესტი გარემომცველი სამყაროს მიმართ და შიში იმისა, რომ

კვლავ არ გახდეს გაურკვეველი სიცოცხლის ფუძემდებელი...

იგივე კლიშეზე ფიქრობდა ფიოლკერ შლიონდორფი, როდესაც ,,კატარინა ბლუმის

შელახულ ღირსებაში“, მარიო ადორფს კომისარ ბაიცმენეს როლი შესთავაზა. აქამდე ადორფი
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კანონთან ცუდ ურთიერთობაში მყოფ ადამიანებს განასახიერებდა, ხოლო შლიონდორფთან

პირიქით, კანონის დამცველის სახე უნდა შეექმნა. თუმცა გერმანული კინოსათვის საკმაოდ

მძიმე ორსახოვნებაც უნდა წამოეწია წინა ხედზე: კომისარი ბაიცმენეა სწორედ ის ფიგურა,

რომელიც რეალურ სივრცეში კანონს წარმოადგენს და ამავე დროს, თავად უბიძგებს

არაფერში დამნაშავე კატარინა ბლუმს, ჩაიდინოს დანაშაული, მივიდეს

სასოწარკვეთილებამდე და ამით დაიცვას ,,სახელმწიფოებრივი სამართლიანობა“. 179

მისი, როგორც ფართო მასშტაბის მხატვრული ინტერპრეტატორის ნამდვილი წარმოჩენა

შედგა ფილმში ,,თუნუქის დოლი“, სადაც უამრავ, ნახევრად გროტესკულ სახეთა შორის

ვითარდება გერმანიის XX საუკუნის პირველი ნახევრის ტრაგიკული ისტორია და ამ ფონზე,

მარიო ადორფის გმირი, ალფრედ მაცერატი, ჯუჯა ოსკარის მამა, აგნეს მაცერატის ქმარი და

გერმანელი ფილისტერის საინტერესო წარმომადგენელი უამრავ რეალიას იტევს. ეს იმდენად

მნიშვნელოვანი მოვლენაა ომის შემდგომი პერიოდის გერმანულ კინოში ფედერაციული

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და საერთოდ ევროპულ კინოში, რომ შლიონდორფმა მისი

გარეგნული ნიშნების შეცვლაც კი განიზრახა. სწორედ ალფრედ მაცერატის პერსონაჟის

წყალობით გაქრა შავი აჩეჩილი თმა და გაჩნდა დაფიქრებული, მძიმე გამომეტყველება, ქერა

გადავარცხნილი თმა.

ჩვეულებრივ, მარიო ადორფის გმირები მოუთმენლად და სწრაფად მოქმედებდნენ,

ხოლო ,,თუნუქის დოლში“ იგი პრიმიტიულად მოაზროვნე, თავის მოძრაობებშიც

შეზღუდული ადამიანია, პერსონაჟი, რომლის აბუჩად აგდება თუ არა, ყოველ შემთხვევაში,

რაიმეში დარწმუნება ირგვლივ მყოფებს არ გაუჭირდებათ. ჯერ აგნესი – ცოლი ახერხებდა

მასთან თანაცხოვრების დროს, ბიძაშვილთან რომანის გაბმას და ჯუჯა ოსკარი, თითქოს ამ

სამეულის პირმშოა... აგნესის გარდაცვალების შემდეგ, მისი ადგილი მსახურმა მარიამ

დაიკავა და კვლავ, მისი და ჯუჯა ოსკარის ურთიერთობების შესახებ, ალფრედ მაცერატმა

თითქმის არაფერი იცოდა, ან რაც არანაკლებ დამახასიათებელია ომის შემდგომი პერიოდის

გერმანული აზროვნებითი კომპლექსის გამოსავლენად, არ რეაგირებს. შემდეგ მარიას შვილი

უჩნდება, რომელიც ალფრედ მაცერატისთვის შვილიშვილია და არა შვილი, მაგრამ

ხანშიშესული ფილისტერი არც ფიქრობს ამაზე. ალფრედ მაცერატის პერსონაჟი მთელი

მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი თაობის ლოგიკური კომპლექსების ჯაჭვის ერთ-ერთი
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უმთავრესი ნაწილია – ის მოვლენათა მხოლოდ გარეგნულ მსვლელობას აკვირდება და არ

აპირებს სიღრმეში ეძებოს მიზეზები. 180

როგორც კი ხელისუფლებაში ჰიტლერი მოდის, მაცერატია ის პერსონაჟი, რომელიც

ბეთჰოვენის პორტრეტსაც კი ჩამოხსნის კედლიდან და სარდაფში გაგზავნის საკმაოდ დიდი

ხნით... დრო კი იცვლება და თორმეტი წლის შემდეგ, ამჯერად უკვე ასაკმომატებული

მაცერატი, რომელიც ასე არ ჰგავს იმდროინდელი გერმანიის ოდნავ აგრესიულ ეპიზოდურ

პერსონაჟებს, კიდევ ერთხელ შედგება სკამზე იმისთვის, რათა ბეთჰოვენის პორტრეტი

დააბრუნოს ადგილზე, იმ ბეთჰოვენისა, რომლის მუსიკაც ნაკლებად ესმის მაცერატის და

დაბნეული შესცქერის ჰიტლერის ჩამოხსნილ პორტრეტს. ეს დაბნეულობა და

პრიმიტივიზმიც მეტაფორულია – მაცერატი გერმანული საზოგადოების იმ ნაწილს

წარმოადგენს, რომლისთვისაც თუნდაც მართვადი დიქტატურის დამხობა და საერთოდ

ნებისმიერი სოციო-პოლიტიკური თუ ფსიქოლოგიური ცვალებადობა დრამატულია თავად

ცვლილების ფაქტიდან გამომდინარე და არა ღირებულებათა სისტემის მხრივ... მათ

ტრადიციული პრიმიტიული შიში მართავთ. ეს ამოძრავებდა მაცერატისაც, რომელიც

ოსკარის ხელში ძველ ფაშისტურ ნიშანს ხედავს და სასოწარკვეთილი გადაყლაპავს

სათამაშოდ ქცეულ საბედისწერო ნივთს. იგი გაიგუდება – ასეთი კომიკური დასასრული

სიმბოლურად განასახიერებდა გაუაზრებელი თაყვანისცემის ობიექტთა ფსიქოპორტრეტს.

ასევე სრულიად ბუნებრივად მოხდა კლაუს კინსკის, როგორც მარადიული მაძიებლისა

და დიქტატორის საინტერესო მრავალსახეობის დამამკვიდრებლად წარმოჩენა ვერნერ

ჰერცოგის ფილმში ,,აგირე – ღვთის რისხვა“ (1972). თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ

შეშლილი აგირეს სახასიათო ნიშნულით იწყება და გრძელდება შემდგომში ახალი

აზროვნების გერმანული კინოსთვის დამახასიათებელი დრამატიზმის გამძაფრების

ტენდენცია.

ფასბინდერი მიუთითებდა: ,,მე ვიღებ ყოველ ხედს ერთი წერტილიდან იმიტომ, რომ

მხოლოდ ასეთი მდგომარეობაა მისაღები ჩემი წარმოსახვისა და მორალისთვის. უცნაურად

მეჩვენება, რომ სხვა რეჟისორები იღებენ ერთსა და იმავე სცენას სხვადასხვა წერტილიდან და

შემდეგ სამონტაჟო მაგიდასთან არჩევენ იმას, რაც მათ უკეთესად მიაჩნიათ. ეს სწორი არ

არის”. 181 ფასბინდერი არ აღიარებდა იმპროვიზირებას როგორც მეთოდს, შესრულების
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სიზუსტისთვის. ფასბინდერის შემოქმედებით გეგმებში იყო კიდევ რამდენიმე ფილმი,

რომელიც ეძღვნებოდა დასავლეთ გერმანიის 50-იანი წლების ისტორიას. ადვილი გასაგებია,

რატომ იზიდავდა დაუოკებლად მის ყურადღებას ეს ეპოქა. ეს იყო დრო, როდესაც

საზოგადოების ფუნქციონირების მექანიზმები გამოვლინდა მთელი თავისი დაუფარავი

ამორალური უზნეობით. ფასბინდერს არ უნდოდა ყოფილიყო ადენაუერის გერმანიის შვილი,

და მისადმი თავის კუთვნილებას აღიქვამდა, როგორც ტრაგედიას.

საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, გავრცელებული იყო აზრი, თითქოს ფასბინდერი

იყო და დარჩა რეჟისორად, რომელსაც გადაჰქონდა ეკრანზე მხოლოდ თავისი სცენური

დადგმები. ამავდროულად, ფასბინდერის ესთეტიკური რიგორიზმი არ იყო მისი მხატვრული

რელიგია, 182 მოგვიანებით, მისმა ფილმებმა ძირფესვიანად შეიცვალა თავისი ესთეტიკური

ფორმა.

პირველი ფილმი, სადაც ფასბინდერში გაიხსნა დახვეწილი და გამომგონებელი

სტილიზატორის ნიჭი, იყო „ეფი ბრისტი”(1974) – გამოჩენილი გერმანელი მწერლის, თეოდორ

ფონტანეს რომანის ეკრანიზაცია – ისტორია ახალგაზრდა ლამაზმანისა ბიურგერების

ოჯახიდან, რომელიც გათხოვდა საკმაოდ ხანშიშესულ ბარონ ინშტეტენზე. ეს არის ამბავი

ქალის მცდელობაზე, განთავისუფლდეს ქმრის სასტიკი ტირანიისგან და ახალგაზრდა

ოფიცრის სიყვარულში აიხდინოს ქალური ოცნებები. და როგორც გარდაუვალი საზღაური

საზოგადოებრივი ზნეობის ნორმების დარღვევისათვის – სამარცხვინო გაგდება ოჯახიდან,

საყვარლის მკვლელობა შეურაცხყოფილი ქმრის მიერ, ბავშვთან განშორება, მარტოობა

ბერლინის საცხოვრებელი სახლის პატარა ბინაში.

ფასბინდერ-სტილიზატორის ხედვა იგრძნობა ნებისმიერ კადრში. ფილმის მხატვრული

ფაქტურის საფუძვლად, ავტორმა გამოიყენა მუნჯი კინოსა და ფოტოგრაფიის ხელოვნება,

როგორიც იყო ის გერმანიაში XIX საუკუნის ბოლოს. ფილმის გამოსახულებას თითქოს

გასული ეპოქის რეტროსპექტული, ძველებური ალბომების მსგავსი სახე გამოარჩევთ.

ფასბინდერის შემოქმედების ბოლო პერიოდის თითოეული ფილმს, ჰქონდა

განუმეორებელი მხატვრული ფორმა, მაგრამ მისი შემოქმედებითი ინდივიდუალობა

იგრძნობა კადრის აგებაში და ნაწარმოების რითმში. თავის სარეჟისორო სტრატეგიას

ფასბინდერი აგებდა სამ ელემენტზე: დრამატურგია, მსახიობი და საგნობრივი გარემო. მის
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ბოლო კინოსურათებში, რომლებიც მან გადაიღო ავსტრიელ ოპერატორთან კსავერ

შვარცენბერგერთან თანამშრომლობით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა კადრის

განათებამ. ამასთანავე ეს არა ბუნებრივი განათების იმიტაცია, არამედ შეგნებულად

ხაზგასმული ხელოვნური შუქი იყო, რომელიც გამოიყენება კაბარეში, საბალეტო დადგმებში

და მიუზიკლებში. ამ მხატვრულ მეთოდიკას, სარეჟისორო კონცეფციად იყენებდა ფრიდრიხ

ვილჰელმ მურნაუც თავის ექსპრესიონისტულ ფილმებში.

ადამიანის განცდების კატალიზატორად ფასბინდერის კინოსურათებში ყოველთვის

გამოდის საგნობრივი გარემო. დეკორაციების გადათამაშება, ერთფეროვნება, სიღრმისეული

მიზანსცენები მის კინოსურათებს აძლევს რიტუალური მოქმედებების ნიშანს, რომლის

მიზანია უფრო მკვეთრად დაიხატოს გმირის განცდები. ამას ემსახურება ასევე პირობითი

გარემო მინებით, მზერა შუშის კარებებში, სარკეში და ა. შ. 183

ახალი თაობის წარმომადგენელთა ძიებებს წინ უძღოდა “ობერჰაუზენის მანიფესტის”

მიერ ტენდენციებად ჩამოყალიბებული პროცესები, რაც თავის მხრივ, დასავლეთგერმანული

კინოს ომის შემდგომ განვითარებას განსაკუთრებულ, სხვა ევროპული ქვეყნებისაგან

განსხვავებულ კალაპოტში აქცევდა.

1962 წელს ახალგაზრდა კინორეჟისორებთა შორის, რომლებმაც გამოაქვეყნეს ცნობილი

“ობერჰაუზენის მანიფესტი”, არ ფიგურირებდა არც ერთი ქალი, ხოლო 70-იანი წლების

ბოლოსთვის გერმანიის ყოფილ ფედერაციულ რესპუბლიკაში მოითვლებოდა უკვე ოთხმოცი

ქალი-კინორეჟისორი. გადამწყვეტი გავლენა ე. წ. ,,ქალთა კინოს“ ფორმირებაზე, იქონია თვით

დასავლეთგერმანულმა სინამდვილემ.

1972 წლის მარტში, მაინის ფრანკფურტში შედგა ქალთა პირველი კონგრესი, სადაც

დელეგირებული იყვნენ ქალები გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ყველა ქალაქიდან.

მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს შედეგად ითვლება იმ ქალთა გაერთიანება, რომლებიც

მუშაობდნენ პრესაში და რადიოში. ფართო საზოგადოებრივი აქციების უშუალო ზეწოლით,

1973 წლის ნოემბერში ჩატარდა ქალთა ფილმების პირველი საერთაშორისო სემინარი. 184

შემდეგი ნაბიჯი იყო ჟურნალი „ქალები და კინო” (1974), რომელიც დააფუძნა

შემოქმედმა და დაუღალავმა ფემინისტმა ხელკა ზანდერმა. ეს ჟურნალი საბოლოოდ ქალ-

კინემატოგრაფისტთა მთავარ გამაერთიანებელ ცენტრად გადაიქცა.



162

1975 წლისთვის სამეცნიერო-პოპულარული, დოკუმენტური და მხატვრული კინოს

სფეროში მუშაობდა უკვე სამოცი ქალი-რეჟისორი, რომელთაგან ათი მათგანი: ულა შტეკლი,

ერიკა რუნგე, ხელკა ზანდერი, კლაუდია ფონ ალემანი, ინგემო ეგსტრემი, ხელმა ზანდერს-

ბრამსი, მარიანა ლიუდკე, ულრიკა ოტინგერი, მარგარეტა ფონ ტროტა, იუტა ბრიუკნერი –

გერმანიის ფარგლებს გარეთაც იყვნენ ცნობილი თავისი ფილმებით. 185

დასავლეთგერმანული კინოს რეჟისორები ბევრად უფრო ხშირად, ვიდრე სხვა

ევროპული კინოს წარმომადგენლები, მიმართავენ თავის ფილმებში ქალთა პრობლემებს. მათ

უძღვნიდნენ თავის შემოქმედებას ისეთი ცნობილი კინორეჟისორები, როგორებიც არიან

ალექსანდრ კლუგე, ფოლკერ შლიონდორფი, რაინერ ვერნერ ფასბინდერი, ბ. ზინკელი, ა.

ბრუშტელინი. ამგვარად, ქალ-რეჟისორებს პირველად არ წამოუწევიათ ქალთა

პრობლემატიკა როგორც ფაქტი, მაგრამ გამოავლინეს სრულიად ახალი მიდგომა.

განსაკუთრებით ნათლად გამოჩნდა ეს გერმანული ქალთა კინოს ლიდერის, მარგარეტ ფონ

ტროტას შემოქმედებაში.

საკუთარი ბიოგრაფიის რთულ პერიოდებზე და განცდებზე ააგო ტროტამ თხრობის

მხატვრული კონცეფცია ფოლკერ შლიონდორფის ფილმში, „წამიერი აფეთქება” (1976),

რომლის სცენარის ერთ–ერთი ავტორი და მთავარი როლის შემსრულებელიც თავად იყო.

ამ ფილმში, ის თითქოს თავიდან გადის ბიოგრაფიის ერთ მონაკვეთს: განქორწინების

დამამცირებელი პროცედურა, ბავშვთან განშორება, მარტოხელა ქალის არსებობა. როგორც

პრესა იუწყებოდა, მარგარეტ ფონ ტროტას პერსონაჟი მგზნებარედ და ემოციურად

გამოიყურებოდა. მისი წუხილი და ტანჯვა, ღიმილი და ცრემლები გულწრფელი, ბუნებრივი

იყო. ამავე დროს, თავის გმირს კეთილგონივრულად და რამდენადმე ირონიული მზერით

შესცქეროდა. გმირის ხასიათი ავლენდა იმ ქალის ცნობიერების წინააღმდეგობრიობას,

რომელიც სნობთა საზოგადოებაში ცხოვრობს.

მარგარეტმა იპოვა ძალა საზოგადოებრივი შეხედულებების უარსაყოფად და გახდა ის,

ვისად ყოფნაც სურდა მთელი ცხოვრება, – მხატვარი, შემოქმედი. 186

70-ანი წლების დასაწყისში ტროტა „ახალი გერმანული კინოს” ერთ-ერთი წამყვანი

მსახიობი ხდება. ახალგაზრდა რეჟისორები, რომელთა ფილმებშიც ის თამაშობდა,

ისწრაფოდნენ სამსახიობო ხელოვნების სფეროშიც ორიენტირი იმ შემსრულებელთა



163

მიმართულებით აეღოთ, რომლებიც არ იყო ჩვეული სამსახიობო შტამპებს. კინომსახიობის

ინტუიციით, იგი არაფრით ჩამორჩებოდა დასვლეთგერმანული ახალი კინოს სხვა მსახიობებს

– ჰანა შიგულას, ალექსანდრა კლუგეს, ჰანელორა ჰოგერს, ანგელა ვინკლერს. ტროტამ კინოში

მუშაობის ათი წლის მანძილზე თექვსმეტი როლი შეასრულა და როგორც წესი,

უპირატესობას ანიჭებდა ისეთი ქალების სახეებს, რომლებიც თვითდამკვიდრებას

ცდილობდნენ. ისინი ომის შემდგომი და გვიანი დასავლეთ გერმანიის ახალი თაობის

ცნობიერების წარმომადგენლები გახდნენ და ეკრანზე ახალი გმირის ესთეტიკის

დამამკვიდრებლებად მოევლინენ სამაყურებლო საზოგადოების ნაწილს. ასევე ჩაბმულები

იყვნენ ბრძოლაში საზოგადოებრივი სამართლიანობისთვის. მაგრამ სამსახიობო მოღვაწეობა

სულ უფრო ნაკლებად აკმაყოფილებდა მარგარეტს. მას სურდა, მიეღო საკუთარი მხატვრული

გადაწყვეტილებები და არ ყოფილიყო რეჟისორების ხელში მხოლოდ ინსტრუმენტი. მან

დაიწყო სცენარების წერა, მუშაობდა ასისტენტად, სულ უფრო ახლოს მიდიოდა მთავარ

მიზანთან – საკუთარი ფილმის შექმნასთან. ფილმში „კატარინა ბლუმის დაკარგული

ღირსება” ის ქმრის, ფოლკერ შლიონდორფის თანარეჟისორია. 1977 წლიდან მიეცა

შესაძლებლობა როგორც დამდგმელ რეჟისორს, სადებიუტო ფილმი “კრისტა კლაგესის მეორე

გამოღვიძება” (1978) გადაეღო. 187

დებიუტში კრისტა კლაგესის, როგორც სოციალურ–პოლიტიკური, ისე ხელოვანის

პოზიცია, განსაზღვრული იყო საკუთარი ადგილის მოსაპოვებლად, თანამედროვე

დასავლეთგერმანულ კინემატოგრაფში. ტროტამ სიუჟეტად რეალური ისტორია გამოიყენა

ქალისა, რომელმაც საბავშვო ბაღისთვის ფულის მოპოვების მიზნით ბანკზე თავდასხმა

მოახდინა.

კრისტა მიხვდა, რომ არც მღვდელ ჰანსს, არც მეგობარ ინგრიდს, არავის არ შეუძლია

მისი დახმარება. პოლიცია ეძებს კრისტას, ხოლო საბავშვო ბაღი უარს ამბობს ფულის

მიღებაზე, რადგან ნათელია, ვისგან მოდის ეს დახმარება. გერმანიის გზებზე ხეტიალი

მთავრდება იმით, რომ პოლიცია კლავს ვერნერს, კრისტას მეგობარს და თანამზრახველს.

კრისტა უნდა გაიქცეს უფრო შორს – დასავლეთ გერმანიის საზღვარს გარეთ. იგი

პორტუგალიაში ცდილობს დაიწყოს ცხოვრება ახლიდან, იპოვოს ადგილი ადამიანებს შორის,

მაგარამ აქაც გაიგებენ მისი წარსულის შესახებ. კრისტა ტოვებს ჩანთას, სავსეს ფულით და
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ბრუნდება სამშობლოში... ექსტრემიზმის გზას გმირი იზოლაციამდე და სრულ მარტოობამდე

მიჰყავს. ჩაკეტილი ბინის ოთხ ცარიელ კედელს შუა, რომელიც დაიქირავა სხვისი სახელით,

ის დათრგუნულია, მარტო რჩება საკუთარ თავთან უსიამოვნო ფიქრებით წარსულზე, აწმყოსა

და მომავალზე. კრისტას თვითშემეცნების უმნიშვნელოვანესი შედეგი მდგომარეობს იმაში,

რომ არც ინდივიდუალიზმი, არც ექსტრემიზმი არ შეიძლება იყოს საყრდენი ბრძოლაში

სამართლიანობისთვის თანამედროვე საზოგადოებაში. იმის გამო, რომ არ დაშორდეს შვილს,

მეგობრებს, კრისტა მზადაა მოიხადოს კუთვნილი სასჯელი. ესეც სოციალური კომპლექსის

კინემატოგრაფიული გააზრების შედეგია 188 – შედეგი, რომელიც მარგარეტ ფონ ტროტას

კინოხედვას კონცეფციად აქცევს.

თითქმის ნებით ბარდება კრისტა პოლიციას, თუმცა შეძლო თავიდან აერიდებინა ციხე.

სრულიად სსვაგვარად აეწყო ქალის ბედი, რომელიც კრისტა კლაგესის პროტოტიპი გახდა.

მან მოიხადა საკმაოდ დიდი სასჯელი ერთ-ერთ ციხეში. რისთვის დასჭირდა რეჟისორს

ასეთი განდგომა რეალურობის მკაცრი სინამდვილისგან? მოცემულ შემთხვევაში ის დაეხმარა

ეჩვენებინა სხვა გმირის, სხვა პერსონაჟის – ბანკის მოსამსახურის, ლენა ზაიდელჰოფერის

განვითარების დიალექტიკა. ამ შემთხვევაში, მხატვრული სახე დასავლეთგერმანული

კინოსათვის დამახასიათებელი ფსიქოლოგიზმის მატარებელია.

აღმოჩნდა რა კრისტა კლაგესის მძევალი ბანკის გაქურდვის დროს, ლენა იწყებს

საკუთარ გამოძიებას, მიჰყვება დამნაშავის კვალს, თითქმის იპოვის კიდეც მას. მაგრამ რაც

უფრო ახლო ეცნობა იმის ცხოვრებას, ვინც თავიდან საშუალო დამნაშავედ ეჩვენებოდა, მით

უფრო სწრაფად იზრდება მასში პროტესტი სინამდვილის, უთანასწორობის წინააღმდეგ ერთი

სოციალური ჯგუფის სიმდიდრეში და მეორის უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრების

წინააღმდეგ. ის უარს ამბობს კრისტას შეცნობაზე და ამგვარად, მას თავისუფლებას ანიჭებს.

შედეგად დაიბადა მკვეთრი სოციალური მნიშვნელობის მქონე, სრულიად

განსხვავებული ქალის სახე – მარია ზიუდერმანი ფილმიდან „დები, ან ბედნიერების

ბალანსი” (1979), რომლის რეჟისორიც თავად მარგარეტ ფონ ტროტა იყო.

ლამაზი, ჭკვიანი, მომხიბლავი მარია ზიუდერმანი, წარმატებული ბოსის ასევე

წარმატებული მდივანი, უკვე თითქმის არაფრით არ გვაგონებს მოკრძალებულ ბანკის

მოსამსახურე ლენას, მაგრამ მათი ფსიქოლოგიური ნათესაობა, მსგავსება, ამით არ ქრება. არ
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არის არავითარი განსხვავება იმაში, რომ ერთი შრომობს ბანკის ერთსართულიან

განყოფილებაში, ხოლო მეორე – დიდებულ ოფისში. ორივე სამსახურეობრივ სივრცეში

ხელმძღვანელი თანამდებობის პირებთან მონურ მორჩილებაშია, ორივე განიცდის

წარმატების იდეოლოგიის ზეგავლენას.

თავდაპირველად, მარგარეტ ფონ ტროტა კომედიის გადაღებას აპირებდა მოსამსახურის

ცხოვრების შესახებ. მაგრამ, როგორც კი სიუჟეტში გაჩნდა ანას, მარიას უმცროსი დის, როლი,

ფილმის სიუჟეტმა ტრაგიკული ჟღერადობა შეიძინა. ანა მარიას ანტიპოდი და ანტაგონისტია

ფხიზელი, ლოგიკურად მოაზროვნე და არაფერში დაეჭვებული, არც ისე თამამი და საკმაო

დონეზე დაფარული, იმიტომ რომ იგი დამოკიდებულია დაზე. სწორედ და იხდის მისი

სწავლის ფულს უნივერსიტეტში.

ტროტას გმირები, ისევე როგორც იმ პერიოდის გერმანული საზოგადოების ქალთა

ერთი ნაწილი, ხდებიან ოჯახის ტირანიისა და საზოგადოებრივი ცრურწმენების ძალის

მსხვერპლი – ანამ დაკარგა რწმენა მეცნიერებისადმი, გამოსაშვები გამოცდისთვის მისი

მზადება გადაიქცა საშინელ ტანჯვად, კოშმარად. ანა მიმართავს დას, მორცხვად ცდილობს

უამბოს თავის ეჭვებზე, სთხოვს ნებართვას, მიატოვოს უნივერსიტეტი. მარია მკვახე და

გადამწყვეტი უარით პასუხობს. მაშინ, სწრაფვასთან ერთად, შეინარჩუნოს საკუთარი

ღირსება, დაიცვას თავი სხვისი გავლენისგან, შეინარჩუნოს თავისი პიროვნება, სუსტი და

დაუცველი ანა თვითმკვლელობას სცდის – ეს არა მხოლოდ ტრაგედიაა, არამედ ინდივიდის

ამბიციების მიმართ დამოკიდებულების გამოხატულებაა, 189 რაც ხშირად ხდება დასავლეთის

კინოხელოვნების ყურადღების ობიექტი.

ანას პერსონაჟში მარგარეტ ფონ ტროტამ ასახა დასავლეთგერმანელი ქალების,

რეალურად არსებული პრობლემები: ეკონომიკური დამოკიდებულების, პროფესიონალური

დისკრიმინაციის პრობლემა, ქალების გარიყვა სამეცნიერო და სხვა შემოქმედებითი

მოღვაწეობაში მონაწილეობისგან.

მაგრამ რეჟისორმა დაიჯერა ცნობიერების ტრანსფორმაციის შესაძლებლობისა. მას

სჯერა მარია ზიუდერმანის, ისევე როგორც სჯეროდა ლენა ზეიდელჰოფერის, რომელმაც

კრისტა კლაგესს თავისუფლება აჩუქა და მისცა შეცდომების ჩადენის საშუალება. მარია

ბრუნდება სახლში. შედის ოთახში, კომოდიდან იღებს ანას ნივთებით სავსე პლასტიკურ
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ტომარას, საწერ მაგიდაზე მის ფოტოს დგამს და გულდასმით ათვალიერებს. შემდეგ გახსნის

დღიურს, იპოვის იმ გვერდს, რომელზეც წყდება ანას ჩანაწერი და წერს: „მე ვისწავლი

ოცნებას, ანა. მე შევეცდები ერთდროულად ვიყო მარიაც და ანაც.”

საზოგადოებრივი ყოფის პრობლემებისადმი მიმართება, მათი უკომპრომისო

გარდასახვა მხატვრულ კონცეფციად – ეს არის ძირითადი მიზეზი, რის გამოც მარგარეტ ფონ

ტროტამ, რომელმაც თავის თანამემამულე ცნობილ მამაკაც კინორეჟისორებზე გაცილებით

გვიან დაიწყო სარეჟისორო მოღვაწეობა, შეძლო დაეკავებინა საზოგადოებრივი

პრობლემატიკის ამსახველი რეჟისორის პოზიციები დასავლეთგერმანულ მხატვრულ კინოში.

თუ მოვძებნით პრეტენდენტს პოლიტიკური რეჟისორის სახელწოდებაზე, მაშინ სწორედ

მარგარეტ ფონ ტროტა იქნება ამის კანდიდატი.

დასავლეთგერმანული კინო საკმაოდ ორაზროვანი მოვლენაა: სრულიად უწყინარ და

არა ტოტალიტარულ სამყაროში შექმნილ ვესტერნებშიც კი, არსებობდა შემდეგი

პოსტულატი: თუ მტერს, მოღალატეს, ან მკვლელს ვერ შეცვლი, ის უნდა მოკლა. ომის

პერიოდის იდეოლოგია სწორედ რომ ზუსტი, მაგრამ არა ყოვლისმომცველი ტერმინია ამ

მოვლენის არსის შესაცნობად. ეპოქის კინო კი უკვე გარკვეულ და კონკრეტულ კატეგორიებს

მოიცავს: გმირის ჰეროიზაციას, კეთილდღეობის თემატიკას, თემას მიმართულს რეალიზმის

სტატუსის დასამკვიდრებლად.

ამგვარი თხრობის გასაიოლებლად, სრულიად მარტივი ფილოსოფიური მიდგომაც კი

საკმარისი იქნებოდა, თუ გავიხსენებთ, რომ ძირითადად სამი ქვეყნის კინემატოგრაფის

თავისებურება უნდა გავითვალისწინოთ იდეოლოგიის კინოზე საუბრისას: საბჭოთა,

გერმანული და იტალიური. ეს სამივე მსგავსი სულისკვეთების ქვეყანა იდეოლოგიის

ბატონობის ხანაში, ძალაუნებურად ემსგავსებოდა ერთმანეთს და თხრობის გადაკვეთის

გზებიც იოლი მოსაძებნი იყო. 190

ამგვარ ნიადაგზე მოსული ახალი თაობა შესატყვისს ეძებდა კინოხელოვნებაში. ვერნერ

ჰერცოგის (ვერნერ ჰერცოგ სტიპეტიჩი) ბიოგრაფიამ, რომელიც მეტად მრავალმხრივ და

საინტერესო მხარეში დაიწყო, მომავალი რეჟისორის პიროვნებასა და მის

მსოფლმხედველობას გარკვეული დაღი დაასვა, ისეთი ნიშნები ჩაუნერგა, რომლებიც არ

ჰქონდათ მის თანატოლებს. მაგრამ ამან სხვა ფაქტორებიც განაპირობა, კერძოდ: ჰერცოგის
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ერთგვარი იზოლაცია „ახალი გერმანული კინოს” მოძრაობის რიგებში, რომელშიც ის

არაურბანული კულტურის ერთადერთი წარმომადგენელი აღმოჩნდა.

ვერნერ ჰერცოგი შტრაუბესთან და კლუგესთან იწყებდა, ამიტომ მისი

კინემატოგრაფიული დებიუტი მეტად საინტერესო აღმოჩნდა – ფილმმა „სიცოცხლის

ნიშნები” (1967) მიიღო „ბერლინალე-68”-ზე „ვერცხლის დათვი”. გარკვეულ დრომდე ფილმი

უცნობი იყო გერმანელი მაყურებლისთვის და მასზე არ საუბრობდნენ. ნაწილობრივ ამაში

ჰერცოგი იყო დამნაშავე, მან მუდმივი დევნის გამო, დროებით დატოვა დასავლეთ გერმანია.

იღებდა ფილმებს საბერძნეთში, სადაც „სიცოცხლის ნიშნებიც” გადაიღო და „საბოლოო

სიტყვაც” (1967), აღმოსავლეთ აფრიკაში – „ფატა მორგანა” (1971), „აღმოსავლეთ აფრიკის

მფრინავი ექიმები”(1969), მექსიკასა და პერუში – „და ჯუჯებიც იწყებდნენ მცირედან” (1970),

პერუში – „აგირე – ღვთის რისხვა” (1972).

მხოლოდ 1974 წელს გამოვიდა ეკრანებზე მისი პირველი ფილმი, რომელიც

გადაღებული იყო სამშობლოში და მოიცავდა გერმანულ ამბავს - „ყველა თავის თავისთვის

და ღმერთი ყველას წინააღმდეგ” (1974). მისი შექმნის შემდეგ, გერმანელი

კინოექსპრესიონისტების ნამუშევრების გვერდით, ყველა სტატიის აუცილებელი თემა გახდა

„ახალი გერმანული კინოს” ეს თვითმყოფადი ხელოვანი. ამგვარი განსაზღვრება უბრალოდ

ჩვეულ მოვლენად იქცა მას შემდეგ, რაც 1978 წელს, რეჟისორმა შექმნა საკუთარი ვერსია

ფრიდრიხ მურნაუს ცნობილი ფილმისა ,,ნოსფერატუ – საშინელების სიმფონია” (1978), თუმცა

რეჟისორი უარყოფდა თავის კავშირს კინოექსპრესიონიზმთან: „ყველა კავშირი დანგრეულია.

ჩვენ ვიწყებდით ტრადიციების გარეშე, ე.ი. ნულიდან”, 191 – ამბობდა ის, თუმცა ამასთანავე

ხაზს უსვამდა იმას, რაც მთავარია მისთვის – არა ერთიანობა რაღაც კერძო მოტივებისა,

არამედ სულიერი ნათესაობა იმ მოვლენებთან, რომელთაც ის „ძველისძველ გერმანულ

კულტურას” უწოდებს. რეჟისორის ეს რეპლიკა არ არის საფუძველს მოკლებული, რადგან თუ

შევეცდებით გამოვავლინოთ კავშირი მის შემოქმედებასა და კინოექსპრესიონიზმს შორის,

მაშინ აუცილებლად უნდა მივმართოთ ორივე ფენომენის პირველწყაროს – გერმანულ

რომანტიკულ ტრადიციას.

ჰერცოგის შემოქმედების რომანტიულ მიმართულებას ადასტურებს მისი

დამოკიდებულება ბუნებასთან. მაყურებელი ვერ ივიწყებს მინდორს, სადაც წვიმის წინ
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ქარით ირხევა ბალახი - ფილმში „ყველა თავის თავისთვის, და ღმერთი ყველას წინააღმდეგ”,

ჯონათან ხერკერის გადავლას მთის უღელტეხილზე გრაფ დრაკულას კოშკისკენ, როდესაც

ჩამავალი მზის სხივები გადააქცევს ქვების უწესრიგო გროვებს ბუნების ჰარმონიის

დიდებულ-მშვენიერ ქანდაკებად. მხოლოდ ბუნებასთან ჰარმონიაში მყოფ ადამიანს შეუძლია

დაინახოს და გადმოსცეს მის მოძრაობაში სულიერება, ძალა და პოეზია.

და პირიქით, თანამედროვე ქალაქისთვის, რომელსაც აჩვენებს ფილმში

„სტროშეკი”(1977), ჰერცოგი არ იყენებს არც ერთ სუფთა და ნათელ ფერს. მისი გმირი, ქუჩის

ღარიბი მუსიკოსი, რომელიც თავის პრიმიტიულ სიმღერებს ასრულებს, ნარჩენებით სავსე

სანაგვე ყუთების ფონზე მოჩანს. ასეთივე უსახურია მისი ბინა, ბარი, რომელშიც ის დაეჩვია

ერთი ჭიქის გადაკვრას. გვეჩვენება, რომ ამ ბინძურ ქალაქში არც შეიძლება სხვაგვარი

ცხოვრება, ვიდრე ის, რითიც ცხოვრობს გმირი. ამის გარდა, ვერნერ ჰერცოგის შემოქმედება

ყოველთვის გამოირჩეოდა ზღაპრული ფანტასტიკის ჟანრობრივი ელემენტებისაკენ

სწრაფვით, რომელიც ასე უყვართ რომანტიკოსებს. ამგვარი სიუჟეტები თავისი მწვავე და

მოულოდნელი გადაწყვეტით, უდევს საფუძვლად მის ზოგიერთ ფილმს, რითაც გამოხატავს

პროტესტს უმომავლო პრაგმატიზმისადმი. ამდენად, ჰერცოგის ნამუშევრებში

სხვადასხვაგვარად ზოგადდება ადამიანთა საზოგადოებისა და ეპოქის ურთიერთკავშირის

თემა.

ვერნერ ჰერცოგი კინოში მუშაობას პატარა ფილმ-პორტრეტებით იწყებდა და უკვე ამ

პირველ კინოსურათებში მთელი თავისი სიცხადით გამოჩნდა მისი შემოქმედების ძირითადი

შინაარსობრივი ფუძე როგორც დოკუმენტურ, ასევე მხატვრულ ჭრილში – მიაპყროს

მაყურებლის ყურადღება თავისი არსებობის პირობების გამო დავიწყებულ, უბედურ,

გატანჯულ, განწირულ, იზოლირებულ ადამიანებს. ასეთი გმირი დაინახა ჰერცოგმა

მოხუცში, რომელმაც სიცოცხლის უდიდესი ნაწილი დაუსახლებელ კუნძულზე საბერძნეთის

ახლოს (დოკუმენტური ფილმი „საბოლოო სიტყვა”, 1967) გაატარა. 192 მოგზაურების მიერ

შემთხვევით აღმოჩენილი ეს კაცი ძალით გადაიყვანეს მატერიკზე. მოხუცი არ

ეკონტაქტებოდა ადამიანებს, ჯიუტად დუმდა თავისი ცხოვრების ამოუცნობ გარემოებებზე,

რომელმაც საკუთარი სურვილით გახადა იგი ამ დაუსახლებელი კუნძულის თავისებური

პატიმარი.
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„საბოლოო სიტყვამ” განსაზღვრა რეჟისორის მომდევნო ნამუშევრების პრობლემატიკა

და მიმართულება. მასში იკვეთება თითქმის ყველა მოტივი, რაც ახასიათებს ჰერცოგის

ფილმებს: უკიდურესი იზოლაცია, ანტიკომუნიკაცია, სამყაროსგან განდგომა. ჰერცოგი-

რეჟისორი ცდილობს, საკუთარი მოწოდებით გახსნას გმირებში რაღაც „ახალი, ადამიანური”,

მაგრამ არ ისახავს უშუალო მიზნად, ახსნას ამ უსამართლობის სოციალური მიზეზები. ასეთი

მიდგომა გამოვლინდა რეჟისორის უკვე პირველივე ფილმში „სიცოცხლის ნიშნები” (1967).

კინომცოდნე გიორგი გვახარიას აზრით, თავის დროზე ვერნერ ჰერცოგი თავის

ფილმებში ჯიუტად ამკვიდრებდა აზრს, რომ ტოტალიტარული რეჟიმების საფუძვლები

ბუნებასა და ბუნებრივზე, პირველყოფილზე ძალადობაში უნდა ვეძებოთ. 193

ჰერცოგი ხშირად ეხება კინემატოგრაფიულ ქვეტექსტებში იმას, რომ დასავლეთში (და

უკვე არა მხოლოდ დასავლეთში), ტოლერანტობა და გახსნილობა ხშირად ,,ფაქტურის"

დონეზე რჩება და უფრო ხელოვნურად შექმნილი, ფოლკლორიზებული მასკარადის

სიყვარულით გამოიხატება, ვიდრე იმ მასკარადით, რომელსაც ბილი უაილდერი 20-იანი

წლების ბერლინში ხედავდა. ამ მოსაზრებების საპასუხოდ, უნდა აღინიშნოს, რომ ვერნერ

ჰერცოგის შემოქმედება როგორც ჩანს, დღემდეა იმ გამოძახილის მატარებელი, რომელიც

გერმანული ომის შემდგომი სახელოვნებო პროცესის თანმდევია.

1942 წელი. საბერძნეთის კუნძული, სახელწოდებით კოზი. აქ სამსახურის

გასაგრძელებლად ჩამოდის ჰიტლერის არმიის რიგითი სტროშეკი, რომელიც ეს-ესაა

გამოკეთდა თავში ტყვიით მიღებული მძიმე ჭრილობის შემდეგ. სხვა ჯარისკაცებთან –

მაინჰარდთან და ბეკერთან ერთად, მან უნდა დაიცვას ძველი ბერძნული ტაძარი, რომელიც

ოკუპანტებმა საბრძოლო მასალის საწყობად გადააქციეს. დგება მორიგი საპატრულო

შემოვლის დრო. მცხუნვარე მზის ქვეშ, მაინჰარდი და სტროშეკი ნელა მიემართებიან მთაში.

მძიმე აღმართი ძალას აცლის ჯარისკაცს. თვალწარმტაცი კუნძული, გახვეული შუადღის

მზის ნისლში, მას უსიცოცხლო კარსტულ უდაბნოდ ეჩვენება, სადაც ყოველი ქვა საშინელი

მტრული ძალა ჰგონია.

სტროშეკის მზერა შეჩერდა მინდორზე, მოტრიალე ქარის წისქვილებზე. ისინი

გოლიათების მოძრავი რაზმივით დგანან. მზით დაბრმავებული ჯარისკაცი ცეცხლს უხსნის

მთებს, ზღვას, იწყებს უაზრო ამბოხს სამყაროს წინააღმდეგ. ის მოხიბლულია თავისი
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მითიური ძალით და ოცნებობს მხოლოდ ერთზე – გაანადგუროს ეს საძულველი, მწველი

გარემო. მაგრამ სტროშეკის რომანტიკულ აჯანყებას კომიკური შედეგები მოაქვს. მისი

ერთადერთი მსხვერპლი, შემთხვევით სროლაში მოხვედრილი ვირია. თანამოსამსახურეების

მიერ დაკავებული სტროშეკი იძულებულია დაწყნარდეს. ტრაგედია, როგორც ეს ხშირად

ფიგურირებს ვერნერ ჰერცოგის ფილმებში, ფარსად გადაიქცა.

ეს კინოსურათი საკმაოდ უცნაური და ფსიქოშტამპებისაგან შორს მდგარი მხატვრული

ფილმია. არ შეიძლება უარყოფა, რომ რეჟისორმა შეძლო ეპოვა რაკურსი, რათა ეჩვენებინა

ომის ისტერიის დამღუპველი გავლენა ადამიანებზე, მყიფე ფსიქიკის მქონე ჩვეულებრივ

პიროვნებებზე, ისეთზე, როგორიცაა მისი გმირი. სტროშეკის სიგიჟეს აქვს სავსებით

ობიექტური მიზეზი – მძიმე ჭრილობა თავში. თუმცა, ჰერცოგს არა მხოლოდ ფაშიზმის

პრობლემა აინტერესებდა. 194 მას უნდოდა ეჩვენებინა ძველი ცივილიზაციის

სასწაულებრივად გადარჩენილი პატარა ნაწილი, რომლის მაგიური სილამაზე იქცა

დამღუპველ შხამად ამ მხარეში მოსული დამპყრობლებისათვის. ამიტომ ხდება ფილმის ერთ-

ერთი გმირი მშვენიერი ანტიკური ქანდაკება, ყველა მომხდარი მოვლენების უსიტყვო მოწმე.

კიდევ ერთი ფსიქო-სოციალური კომპლექსის გააზრების შედეგად შექმნილმა ფილმმა

„სიცოცხლის ნიშნები”, დაუდო სათავე ჰერცოგის მოგზაურობას სხვადასხვა ქვეყნებში.

შემდეგი მისი მოღვაწეობის ადგილი გახდა აფრიკა, სადაც გადაიღო რეპორტაჟი

სანიტარული ავიაციის მუშაობაზე „აღმოსავლეთ აფრიკის მფრინავი ექიმები” და ფილმი

„ფატა მორგანა“. „ფატა მორგანას“ თემა უდაბნოს ლადშაფტია. ჰერცოგი და მისი გადამღები

ჯგუფი მოგზაურობდა კამერუნში, კენიაში, ტანზანიაში, ზემო ვოლტაში, მალიში. ისინი

იღებდნენ უდაბნოს თვითმფრინავიდან, ვერტმფრენებიდან, ავტომანქანებიდან,

მატარებლებიდან, იყენებდნენ გადაღებისთვის ყველაზე მოულოდნელ რაკურსებს. ფილმმა

სრულიად სამართლიანად მოუტანა ჰერცოგს „კამერის პოეტის” რეპუტაცია, რომელსაც

შეუძლია აღმოაჩინოს არაჩვეულებრივი ჩვეულებრივში, აღმოაჩინოს პოეზიის „კოლტები“

ყველაზე ბანალურ და ჩვეულებრივ სახეებში.

მუშაობა ამ ფილმზე ჰერცოგის გადამღები ჯგუფისთვის ჭეშმარიტად რთულ გამოცდად

იქცა. ისინი ჩავიდნენ ჯერ კამერუნში და უნდა დაეწყოთ გადაღებები პროვინციაში, რომელიც

ესაზღვრებოდა კონგოს. რამდენიმე დღით ადრე, აქ ჩატარდა დაქირავებულების რეიდი და
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რამდენიმე ადგილობრივი მცხოვრების მკვლელობის გამო, მათ დაუსწრებლად მიუსაჯეს

სიკვდილი. ფილმის ოპერატორის სახელისა და გვარის იდენტიფიკაციის გამო ჯგუფის ყველა

წევრი დააპატიმრეს. კინემატოგრაფისტების თვალწინ დაიღუპა ორი პატიმარი. ჰერცოგს

გაუჩნდა ჯანმრთელობის პრობლემები. განთავისუფლების შემდეგ გადამღები ჯგუფი

გაემართა ქალაქისკენ და ისინი კვლავ დააპატიმრეს.

არანაკლებ დრამატული ისტორია გარდახდა ჰერცოგს „სიცოცხლის ნიშნების”

გადაღებაზე, რომელიც მიმდინარეობდა საბერძნეთში. ქვეყანა იმყოფებოდა „შავი

პოლკოვნიკების” ძალაუფლების ქვეშ. ჰერცოგს მოსთხოვეს, შეეწყვიტა გადაღებები და

წასულიყო ქვეყნიდან იმის გამო, რომ მოქმედების მიხედვით უნდა განეხორციელებინა

რთული პიროტექნიკური ოპერაცია – ფილმის გმირის მიერ, უძველესი ტაძრის აფეთქების

სიმბოლიზირება. ჰერცოგმა შეძლო, დაეცვა თავისი უფლება გადაღებაზე და ფეიერვერკის

საყურებლად სამიათასამდე ბერძენი მოსახლე შეიკრიბა.

მრავალი წინააღმდეგობა შეხვდა რეჟისორს ფილმზეც „ჯუჯებიც იწყებდნენ მცირედან”

მუშაობისას, რომლის გადაღებებიც მიმდინარეობდა მექსიკასა და პერუში. ამ ფილმს

შეიძლება დაერქვას “ერთი დღე აჯანყებული ჯუჯების კოლონიის ცხოვრებიდან”. 195

პატიმრებმა გადაწყვიტეს გაათავისუფლონ თავისი მეგობარი – მორცხვი და უტყვი პეპე,

რომელსაც ზედამხედველი მხეცურად აწამებს. თუმცა აჯანყებულებმა ძალიან ჩქარა

დაკარგეს პოზიციები. ისინი მოქმედებდნენ ანარქიული თავისუფლების გრძნობით,

რომელიც აიძულებს მათ გაანადგურონ და დაანგრიონ ყველაფერი, რაც განასახიერებს

საძულველ კანონს და წესრიგს. ხალხის ამბოხება თანმდევია საგნების ამბოხებითაც,

რომლებიც ავლენენ დაუმორჩილებლობას იმათთან დამოკიდებულებაში, ვინც შექმნა.

მძლავრი მგვრგვინავი ტრაქტორი, რომელმაც ჩამოაგდო თავისი მძღოლი, დამოუკიდებლად

დადის ბანაკის სამხრეთ მექსიკის უზარმაზარ პლატოზე ჩაკარგულ ქალაქში.

მას არ ჩამოუვარდება თეთრი ლაქით გამორჩეული მოტოციკლი – იმ პერიოდის

ტექნიკური პროგრესის სასწაული, ერთ-ერთი იმათთაგანი, რომლითაც ამერიკელი

მოზარდები დაქროდნენ. ბოლოს და ბოლოს ის დაიმორჩილა ერთმა ძალაგამოცლილმა

ჯუჯამ, რომელმაც ვერ შეძლო დაესრულებინა გაუსაძლისი ტანჯვა. მისი ფეხები ვერ აღწევს

პედლებამდე. მიმდინარე უწესრიგობით გამძვინვარებული ზედამხედველი კლავს უბედურ
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პეპეს, რომლის სასოწარკვეთილი და განმგმირავი ყვირილიც აჩერებს ამბოხებულებს და

ისინი უკან იხევენ.

ფილმის პერიოდულმა პრესამ ბუნებრივი პარალელი გაავლო თემატიკის მიხედვით,

სტუდენტების მემარცხენე მოძრაობასთან უმაღლეს სასწავლებლებში, რომელიც ყოფილი

გერმანიის ყოფილი ფედერაციული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ძალიან აქტუალური იყო

XX საუკუნის 60-70-იანი წლების მიჯნაზე. 196

ვერნერ ჰერცოგი შინაარსობრივ ქვეტექსტებში არ აკონკრეტებდა ამ ფაქტს. ის

განიხილავდა ფილმს, როგორც ერთ-ერთი შესაძლო მოტივის განვითარებას – ამბოხების,

საზოგადოებისა და ეპოქის ურთიერთწინააღმდეგობის დაძლევის თემას. ამასთანავე,

ქვეტექსტები პოლიტიკურ ნიშანს ბევრად უფრო დიდ მასშტაბში მოიცავდა, ვიდრე ეს ერთი

შეხედვით ჩანს. საერთოდ, ნებისმიერ ანარქიულ მოძრაობას მოაქვს არა მარტო ნეგატიური,

ასევე რეალურობის პოზიტიური ფაქტორების ნგრევა.

და მაინც, ვერნერ ჰერცოგის მოგზაურობის მთავარი მიზანი ლათინურ ამერიკაში იყო

არა ფარსის შექმნა ჯუჯებზე, არამედ ფილმი ესპანელი კონკისკადორების ეპოქაზე – „აგირე,

ღვთის რისხვა” (1972), გერმანული საავტორო კინოს ომის შემდგომი მოტივების ერთ-ერთი

ყველაზე აქტიური და ამასთანავე, ფსიქოლოგიურად დამოკიდებული ნაწარმოები, შეიქმნა

ამოუცნობი და სისხლიანი დამპყრობლების ლაშქრობაზე კაცობრიობის ისტორიაში –

ელდორადოს, ოქროს საბადოს მიწის ძიების ტრაგედიაზე ესპანელი კონკისკადორების მიერ,

1560 წელს. თხრობის ცენტრში მეამბოხე ოფიცრის, ლოპე დე აგირეს დრამა მოექცა. აგირე

გერმანული სინამდვილის და საერთოდ, ამბოხებული საზოგადოებრივი ნაწილის სინონიმია.

მისი კინოსახის განზოგადება ჰერცოგმა ექსტრემალურ თხრობით მოდელში განათავსა. 197

დაუმორჩილებელმა აგირემ გადაწყვიტა გამხდარიყო ინკების ოქროს ერთადერთი

მფლობელი და ამ გზით მოეპოვებინა ძალაუფლება და გავლენა მთელ მსოფლიოზე.

ჰერცოგის ფილმი განსხვავებული სტილისა და ნაირსახოვნების მატარებელია.

...ფერადოვანი მდინარე მოედინება პერუს ანდების დამრეც კალთებზე. ასეთივე, თითქოს

ერთ მხატვრულ ჭრილში გააზრებულ ნათელ ეროვნულ ტანსაცმელში გამოწყობილი

ინდიელები მიერეკებიან შემოჩვეულ მთის თხებს, ღორებს, მოაქვთ გალიები დიდი

ნანადირევით.
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ესპანელი კონკისკადორების მბრწყინავი ლითონის ჩაფხუტები ძალაუფლების

სიმბოლოს ქმნიან. მათ შორის ორი მშვენიერი ქალია, ფლორესი და ინესი – ორი პორტრეტი,

ასოციაციურად მიმსგავსებული ველასკესის ტილოს. პერსონაჟებს გამომეტყველებაში

აღებეჭდათ აღტაცება და ოქროს ქალაქთან მოახლოებული შეხვედრის თანმდევი აღტკინება.

ჭრელი სამოსი გამოკრთის ხატოვან სიმწვანეს შორის, თითქოს ეგზოტიკური ყვავილები ან

ძვირფასი ქვებია...

განმარტოებით, სადღაც ცალკე, მოჩანს ნახევრად ჩაძირული ტივი. მასზე იმ

მებრძოლთა გვამებია, რომლებიც ინდიელებმა დახოცეს. შეშლილი აგირე გვამებს შორის

დააბიჯებს. ცელქი მაიმუნების ხროვა კი ცნობისმოყვარეობით ადევნებს თვალს ადამიანის

გაუგებარ და ქაოტურ მოქმედებებს. ასეთია ექსპედიციის საწყისი და ბოლო, რომელიც ლოპე

დე აგირემ ჩაიფიქრა... მომხდარი ტრაგედია ისტორიაში არაერთგზის განმეორებული,

მოვლენაა, რაც კინოექსპრესიონიზმის თემატურ საფუძველშიც კი პოულობს თავის სათავეს.

გერმანელმა კინემტოგრაფისტებმა მისი სანახაობრივი მასშტაბის ჭრილში გადატანაც

მოახერხეს და ჰერცოგის მხატვრული კონცეფცია სწორედ ამ გზით აიგო.

ლოპე დე აგირე სამძებრო ჯგუფის მონაწილეა. თანამონაწილისა და მონაწილის

კომპლექსი ნებისმიერი ჯარისკაცის თვისობრივი საწყისი მიზეზია – ეს მოსაზრება

თავისთავად ცოცხლობს მას შემდეგ, რაც ფსიქოლოგიაში სოციალური და

ფსიქოკომპლექსების გამთლიანება მოხდა. 198 აგირე ამბოხებას ექსპედიციის ხელმძღვანელის,

პედრო დე ურსულას წინააღმდეგ აწყობს. ექსპედიციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც

გერმანული კინოს ისტორიისათვის დამახასიათებელი სხვა, ნაკლებად შემოქმედებითი

სურვილებით დაჯილდოებული პერსონაჟი – შემსრულებელი, დამფრთხალია სიძნელეებით,

სურს უკან დაბრუნება და ამით აგირეს ოცნებას დიდებასა და სიმდიდრეზე საფრთხეში

აგდებს. ამარცხებს რა ურსულას, აგირე მის ადგილზე ნიშნავს მორჩილსა და ყველაფრისადმი

გულგრილ, გაუმაძღარ ფერნანდო დე გუსმანს...

დამპყრობლები განძის საძებრად მიემართებიან და იძულებულნი ხდებიან იმოძრაონ

მდინარის შუა ზოლზე. ნაპირებზე კი ინდიელები არიან ჩასაფრებულები, ვისი მოწამლული

ისრებიც იმსხვერპლებს ექსპედიციის მონაწილეებს... საკუთარი სურვილით ტოვებენ ჯგუფს

ექსპედიციის მხოლოდ ის წევრები, ვინც ფატალისტი პერსონაჟის თვისებებითაა
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დაჯილდოებული. ფატალისტი პერსონაჟების არსებობაც 60-70-ანი წლების

დასავლეთგერმანული კინოს ნაკლებად აფიშირებული და იმავდროულად დამახასიათებელი

თავისებურება გახდა. დამპყრობლის ინსტინქტი მოარული და მრავალგზის გადაფასებული

თემაა, მაგრამ სანახაობრივ სივრცეში მისი სხვადასხვაობა ამ თაობის ხედვით

კინემატოგრაფიულ ინსტინქტზე გახდა დამოკიდებული.

არა მხოლოდ ინდიელებთან, ანუ იგივე ჩვეულებრივ მეომრებთან ბრძოლა და ისრები

ანადგურებენ დამპყრობლებს. ავანტიურისტების საცოდავი ჯგრო უსუსურია ამაზონის

თავისებურ ძლიერებასთან. მშფოთვარე თუ წყნარი, მზით განათებული ან ღამის ნისლით

მოცული, ის ერთნაირად მტრულია დამპყრობლებისადმი. აქვე იკვეთება სიმბოლიზმი,

რომელიც მთლიანია სტრუქტურულ და თემატურ ჭრილში. 199 მათ შეუძლიათ დაიპყრონ

ტომები, რომლებიც ცხოვრობენ მის ნაპირებზე, მაგრამ მდინარის დამორჩილება მომხდურთა

ძალას აღემატება. ესე იგი, ამ პერსონაჟებს სურთ სიმდიდრე და ძალაუფლება, მაგრამ

ისტორიულად არ შეუძლიათ დროის დამორჩილება, რომელიც ყველა კანონზომიერებას

გამოავლენს და თავის ადგილს მიუჩენს.

ვერნერ ჰერცოგის ფილმი აგებულია ლაშქრობის ქრონიკაზე. კადრს მიღმა მაყურებელს

ამცნობენ ხოლმე იმ თარიღებს, როდესაც ვითარდება მოვლენები, მაგრამ მიუხედავად ამ

იოლი მითითებებისa და კონკრეტიკისა, დოკუმენტური საფუძველი მაინც წმინდა პირობით

მოვლენად რჩება და ,,აგირე – ღვთის რისხვა“ საბოლოოდ ამ პირობითობის ფარგლებში

არსებობს, ამ პირობითობის საზღვრებში განავრცობს ლამაზ, უცნაურ და მომაჯადოებელ

კინემატოგრაფიულ სივრცეს ადამიანის პატივმოყვარული პროტესტისა და სურვილებით

შეპყრობილის ფსიქოპორტრეტის თემაზე. სწორედ ამ ნაწარმოებში გამოიხატა რეჟისორის

შემოქმედების ეს მაგისტრალური თემა, რადგან თუნდაც მთავარი გმირის, აგირეს როლის

შემსრულებლად სავსებით გამორჩეული და დრამატულად თითქოს ბრეიგელის ფერწერულ

ემოციას მიახლოებული მსახიობის, კლაუს კინსკის მონაცემები გამოიყენა.

აგირე მოხერხებულად ქსოვს ინტრიგების ჯაჭვს, ძალაუფლების ეჭვით დაბრმავებული,

ვერც ატყობს, რომ კარგავს ყველაზე ერთგულ თანამზრახველებს. მაგრამ განდიდების მანია

არ არის მხოლოდ ამ გმირის სინდრომი, ეს სენია, რომელიც დასავლეთგერმანული კინოს

თემატიკის განუყოფელი ნაწილია, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც ომის შემდგომ
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პერიოდში, გერმანიის პოლიტიკური რეალიების გადაფასება მოხდა ხელოვნებაშიც და

ყოფაშიც. ესპანელი კონკისკადორების მაგალითი კლასიკური ისტორიული

კანონზომიერებაა: სწორედ ისინი იყვნენ კოლონიზატორული პოლიტიკის

ფუნდამენტალისტებს შორის. 200

ისტორია აუმჯობესებდა იარაღს, რომლის საშუალებითაც კოლონიზატორები

იმორჩილებდნენ სხვადასხვა კონტინენტის მოსახლეობას, მაგრამ მათი ქმედების ძირითადი

არსი დარჩა იგივე, რაც იყო ოთხასი წლით ადრე. ,,აგირე, ღვთის რისხვა” – თემატურად ერთ-

ერთი ყველაზე მიახლოებული ფილმია ანტიკურ ტრაგედიასთან თანამედროვე კინოს

ისტორიაში და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე რთული ნაწარმოებია, მხატვრული კონცეფციის

მიმართულებით.

„აგირეს” გადაღებების შემდეგ რეჟისორმა გერმანიაში დაბრუნება გადაწყვიტა.

ამერიკასა და საფრანგეთში მან გაბედული ნოვატორის რეპუტაცია მოიპოვა, ნოვატორისა,

რომელიც ხელოვნებაში კონცეპტუალურ სანახაობას ამკვიდრებდა, მაგრამ დასავლეთ

გერმანიაში თითქმის არავინ იცნობდა, უფრო სწორად, არავის ახსოვდა, რადგან შვიდი წელი

გავიდა მას შემდეგ, რაც მაყურებელმა იხილა მისი ფილმი ,,სიცოცხლის ნიშნები”. ჰერცოგი

სამშობლოში დაბრუნდა და გადაწყვიტა აესახა ცნობილი დრამატული მოვლენა

ნიურნბერგში აღმოჩენილ კასპარ ხაუზერის შესახებ. ასე შეიქმნა ფილმი „ყველა თავისთვის

და ღმერთი ყველას წინააღმდეგ”. ეს ფილოსოფიური, შეიძლება ითქვას, ბიბლიური

მოთხრობაა ადამიანური საწყისისა და საზოგადოების ურთიერთდაპირისპირების შესახებ.

1828 წელს, გერმანული ქალაქის, ნიურნბერგის ცენტრალურ მოედანზე მოულოდნელად

გამოჩნდა უცნაური, ძონძებში გახვეული არსება დასისხლიანებული ფეხებით. ის ვერ

ლაპარაკობდა, გამართულად ვერ დადიოდა და როგორც მოგვიანებით გაირკვა, ცხოვრების

დიდი ნაწილი მარტოობაში გაატარა, ცივ ნესტიან სარდაფში, სადღაც ნიურნბერგის

შემოგარენში. საკვებს იღებდა თავისი მეციხოვნისგან, რომელმაც ის ამ ქალაქში ჩაიყვანა.

ხუთი წლის შემდეგ კასპარ ხაუზერი, ასე ერქვა ამ ადამიანს, ამოუცნობ გარემოებაში

მოკლეს. საოცარმა, ტრაგიკულმა ცხოვრებამ, დაბადებისა და სიკვდილის ზღვარზე ამგვარმა

ერთიანობამ და ძალადობის ფენომენის იდუმალებამ, კასპარი გერმანული ისტორიის ერთ-

ერთ ყველაზე ამოუცნობ ფიგურად აქცია. მაგრამ ვერნერ ჰერცოგს არ აღელვებდა შეკითხვა,
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ვინ იყო კასპარი – ნაპოლეონის შვილი თუ ბადენის პრინცი. კასპარმა დააინტერესა ის

როგორც ინდივიდმა, როგორც პირველყოფილმა ქმნილებამ, რომელსაც თითქმის არ შეხებია

ცივილიზაცია და არც მორალისა და უფლებების რელიგიური თუ საზოგადოებრივი

ნორმები. კასპარი კაცობრიობის პირველქმნილი საწყისის იდენტიფიკაციაა. საზოგადოებას

ამჯერად პიროვნების დამთრგუნველის ფუნქცია დაეკისრა. ამიტომ, მონათხრობის ცენტრში

დგას არა მხოლოდ კასპარის პრობლემა, ასევე საზოგადოების პრობლემაც, რომელსაც არ

ესმის კასპარის, ხედავს მასში არაადამიანს, აიძულებს მას გაიაროს დამცირების ყველა

საფეხური – საჯინიბო, ციხე, ბაზრობის ბალაგანი და ბოლოს მხეცურად კლავს მას.

სიტუაციის ტრაგიზმი იმაშია, რომ აბრუნებს რა კასპარ ხაუზერს ცხოვრებისკენ,

საზოგადოება თავისი რეალური ბუნების ძალით ართმევს მას ჯერ ინდივიდუალობას,

შემდეგ კი სიცოცხლეს.

ვერნერ ჰერცოგმა მაყურებელს შესთავაზა გერმანიის ისტორიის ერთ-ერთი მოწამის

მხატვრული სახის არატრადიციული გააზრება, ის წერდა კიდეც ამაზე 201 და მოიწვია ამ

როლზე დასავლეთ ბერლინელი მუშა ბრუნო ს... 1970 წელს, დასავლეთ გერმანიის

ტელევიზიამ აჩვენა დოკუმენტური ფილმი „შავი ბრუნო”, რომელიც მოუთხრობდა ამ

ადამიანის ტრაგიკულ ბედზე. ოცი წელი გაატარა ბრუნომ კოლონიებში, ციხეებში და

ფსიქიატრიულ კლინიკებში. არ ჩაუდენია არავითარი დანაშაული. მისი ერთადერთი

დანაშაული იყო ის, რომ ის გაჩნდა ქვეყნად როგორც მეძავის შვილი. თავი რომ არ შეეზღუდა,

მეძავმა შვილი თავშესაფარში ჩააბარა.

როდესაც ბრუნო ხუთი წლის იყო, პირველად გაიქცა თავშესაფრიდან. ყოველ ახალ

გაქცევას მოჰყვებოდა კოლონიები, ციხეები სულ უფრო და უფრო გამკაცრებული რეჟიმი...

გადაღებების პერიოდში, ორმოცი წლის ბრუნო საზოგადოების წარმომადგენლის ტიპურ

სახედ იქცა, გაიარა რა ტანჯვა-წვალებისა და დამცირების გზა. ამ ადამიანის ბედმა

დააინტერესა “ახალი გერმანული კინო”. ვერნერ ჰერცოგმა მხატვრული ასოციაციით

დაუკავშირა ერთმანეთს, ნახევარი ასწლეულის შემდეგ, ,,შავი ბრუნოს“ მიერ განვლილი

ტრაგიკული გზა და ცნობილი ნიურნბერგის მოწამის ცხოვრება. ასე შეიქმნა ფილმი,

რომელშიც გერმანელი საზოგადოების ,,ორი აუტსაიდერის“ ბიოგრაფია მთლიანდებოდა და

ავსებდა ერთმანეთს.
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კინემატოგრაფიულ პროცესში, ახალი სტრუქტურის, საზოგადოებასთან კონფლიქტის

მანიშნებელია სახე, რომელიც შეიქმნა ბრუნოს ბიოგრაფიის საფუძველზე – ესაა

არაბუნებრივი ძალის ექსპრესია, რომლის უკან დგას არა სრულიად რაფინირებული და

გაწონასწორებული სამსახიობო ტექნიკა, არამედ კვლავ ანტიკური ჟღერადობა თავისი

შინაგანი არსით, ასევე ადამიანური გამოცდილება, ენერგეტიკა, რომელიც პიროვნულ

საწყისზე ააგო მთავარი როლის შემსრულებელმა.

ფილმი მწვავე სოციალური ნაწარმოებიცაა და ანტიკური ტრაგედიაც. ავტორი

მოგვითხრობს თანამედროვე ადამიანის ბედზე, რომელსაც არ უნდოდა და არ შეეძლო

შერიგებოდა უსახლკარო და მიუსაფარი არსების სტატუსს. მძიმე ისტორია ნიურნბერგის

მოწამის ნაღვლიან ბედზე, დაეხმარა ჰერცოგს რეალიების განზოგადებაში, განევრცო

მარტოსულობის თემა სხვა მიმართულებით და ჟანრობრივად აერიდებინა თავი დრამის

ლირიკული გამოხატვისათვის. 202

რამდენიმე თვის შემდეგ, კანის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჰერცოგის

ნამუშევარმა დაიმსახურა პრიზი საუკეთესო რეჟისურისთვის. მაყურებელმა შეძლო

სხვადასხვა კონცეფციის საფუძველზე გაცნობოდა ვერნერ ჰერცოგის შემოქმედებას.

მოგვიანებით რეჟისორი გაემგზავრა იქ, სადაც გაატარა ბავშვობა – ზემო ბავარიის მთებში და

დაიწყო ფილმის ,,შუშის გული” (1976) გადაღება. სიუჟეტი ეკრანისთვის დაამუშავა პოეტმა

და რეჟისორმა გ. ახტერნბუშმა. მან მასალა მოიძია ბავარიულ ფოლკლორში, ვინაიდან მასში

ასოციაცია იბადება მაგიურ ბალადებთან და გერმანული რომანტიზმის საფუძველთან

კავშირში.

ფსიქიურად გაუწონასწორებელი ფაბრიკის მეპატრონე კლავს მშვენიერ ლიუდმილას,

(ასევე ბალადასთან დაკავშირებული პერსონაჟი), რათა მისი სისხლი ლალისფერი შუშის

დასამზადებლად გამოიყენოს. თანდათან მისი ფსიქიური სიმყიფე გადაედება მთელ სოფელს

და მოსახლეობა იღუპება ფაბრიკაში მომხდარი კატასტროფის შედეგად.

რეჟისორი თავად განსაზღვრავდა კინოსურათზე მუშაობის მეთოდს, როგორც

ექსპერიმენტულს, ვინაიდან მისი ნებისმიერი მსახიობი ჰიპნოზის ქვეშ მუშაობდა. ჰერცოგის

წარმოდგენა ჰიპნოზზე (ის ასახულია ფილმის სცენარის შესავალში), 203 მოკლებულია

ყოველგვარ მისტიფიკაციას. პირიქით, ის ცდილობს გაარღვიოს მისტიკური აურა, რომელიც



178

ავტორისეული განსაზღვრებით, დაკავშირებულია ამ ფსიქოლოგიური ფენომენის

წარმოსახვასთან. მსახიობები მოძრაობენ და ლაპარაკობენ სრულიად ბუნებრივად. და მაინც,

ჰიპნოზის წყალობით იქმნება ჰალუცინაციების ქმედითი კოლექტიური ატმოსფერო,

რომელიც განაპირობებს ადამიანის სოციალური დეგრადაციის თემას. ასე აისახა ფორმისეულ

სტილიზაციაში კინოსურათის მთავარი იდეა: კაცობრიობა, როგორც ჰიპნოზის ქვეშ,

მონუსხული მიემართება თავისი დაღუპვისკენ.

იგივე მოტივი ჟღერს ფილმში ,,ნოსფერატუ – ღამის მოჩვენება” (1979), რომელსაც

საფუძვლად უდევს ბრემ სტოკერის რომანი ,,დრაკულა”. ახალგაზრდა კლერკი, ჯონათან

ხარკერი გაემგზავრება ტრანსილვანიაში, რომ მოაწესრიგოს გრაფი ნოსფერატუს

მემკვიდრეობის შედეგები. მის კოშკში იგი რამდენიმე დღეს რჩება და იგებს საშინელ

სინამდვილეს: ნოსფერატუ ვამპირია, რომელიც ინსტინქტისა და გრძნობათა ბუნების

ძახილით ტოვებს კოშკს, მიდის ჯონათანის საყვარელი ქალის საძებნელად და მიაგნებს

კიდეც ბრემენში. ვამპირის გარეგნობით შეშინებული ნინა (ჯონათანის მეუღლე) მაინც

თავაზიანად და კეთილმოსურნედ შეიპატიჟებს მას სახლში. ხდება სასწაული: მზის პირველი

სხივი ეცემა მოსულს და იფანტება ჰაერში. დრაკულა გაქრა. ასე დასრულდა ვამპირის ამბავი

რეჟისორ ფრიდრიხ მურნაუს ექსპრესიონისტულ ფილმშიც ,,ნოსფერატუ – საშინელების

სიმფონია”.

ვერნერ ჰერცოგი ზუსტად იმეორებს გერმანული კინოექსპრესიონიზმის შედევრის

ზოგიერთ მიზანკადრს: კნუტების თამაში ნინას მედალიონით, ნინას სეირნობას ზღვის

ნაპირზე, მკვდარი გემის მოძრაობას. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ჰერცოგის ფილმი არ არის

ჩვეულებრივი, სტანდარტული „რიმეიქი”. სწორედ მისი სოციო-პოლიტიკური ქვეტექსტის,

ძალადობისა და მითოლოგიზმის ჟღერადობის გამო მძაფრდება პრობლემატიკა, 204 რომელიც

ფიგურირებს კლასიკურ ნაწარმოებში და ცივილიზაციის აპოკალიფსის

წინასწარმეტყველებაზეც აკეთებს მხატვრულ აქცენტებს..

არატრადიციული და უკვე არათანაბარი თხრობის მაჩვენებელია ის, რომ

პირველწყაროსაგან და გერმანული ექსპრესიონიზმისაგან განსხვავებით, ფილმის მთავარი

გმირი ჰერცოგთან ხდება ნინა ხარკერი, რომელსაც ავტორმა ლიუსი დაარქვა. ნაზი და

შეურყვნელი მზეთუნახავი ეპოქის მანკიერების საწინააღმდეგოდ ცოცხლობს და მსხვერპლი
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ხდება აპოკალიფსის მოლოდინში. ამიტომ ნებისმიერი კადრი, რომელშიც გამოჩნდება ეს

ნათელი, მსუბუქი პერსონაჟი სავსეა პოზიტივიზმით.

ლიუსის საუბედუროდ, ის ხდება გრაფ დრაკულას სიყვარულის ობიექტი, რომელსაც

ქალაქში ეპიდემია მოაქვს. ერთხელ ის შენიშნავს ვამპირის ძრწოლისმომგვრელ პროფილს,

რომელიც მას დიდხანს და მონუსხული ათვალიერებს. გემი, რომელზეც სიცოცხლის ნიშან-

წყალი არ იგრძნობა, ჭირის ეპიდემია და ეს საშინელი პროფილი მის შემეცნებაში ერთმანეთს

ებმის ერთიან ჯაჭვად. ლიუსი ხვდება თავის უნებურ დანაშაულს ქალაქის წინაშე, სურს

გამოისყიდოს ის და გაემართება იმ სახლის საძებნელად, რომელიც იყიდა ვამპირმა.

ქალაქში ხეტიალის დროს, ის გადაეყრება ვრცელ სამგლოვიარო პროცესიას. შავი ჭირი

არავის ინდობს. ბოლოს ლიუსი ხვდება ქალაქის მოედანზე, სადაც ლხინის მაგიდებია

გაშლილი. ყმაწვილები და გოგონები მადიანად მიირთმევენ საჭმელს, ართობენ ერთმანეთს

მხიარული ამბების თხრობით. ლიუსი მადლიერებით იღებს მიწვევას. მაგრამ, როდესაც უკან

ბრუნდება, შეძრწუნებული ხედავს მოფუსფუსე ხარბ ვირთხებს, რომლებიც დასუნსულებენ

მაგიდებზე და ნარჩენებს შეექცევიან. ლხინი შავი ჭირის დროს – ფილოსოფიური და

მეტაფორული აქტი დამთავრდა. მშვენიერი ყმაწვილები და გოგონები გაემგზავრნენ

სიკვდილის საუფლოში. სილამაზის, როგორც ზვარაკის ფუნქცია ბოროტების ბატონობის

წინაშე 205 ამ ეპიზოდში თავისი პირდაპირი დრამატული შინაარსითაა ასახული.

ლიუსის მტკიცე, კეთილშობილი გადაწყვეტილება ამოძრავებს თავისი ქალაქის წინაშე.

ის დახმარებისთვის მეგობარს მიმართავს, მაგრამ იგი დასცინის მის ,,ბოდვას”. ,,რწმენა – ეს

ის ადამიანური თვისებაა, რომელიც ეხმარება იცოცხლოს. დღეს ჩვენ შეგვიძლია თავი

დავაღწიოთ ურჩხულს. მე ვხედავ, მომიხდება ეს ნაბიჯი მარტომ გადავდგა”, – ამბობს

სასოწარკვეთილი ახალგაზრდა ქალი, რომელიც სძლევს შიშს, სიძულვილს, საშინელებას და

განთიადამდე დატოვებს თავისთან ვამპირს – მზის პირველი სხივი ეცემა ლიუსის ოთახის

ფანჯარას, ვამპირი კვდება, იღუპება ლუსიც. მაგრამ ამჯერად გმირის მსხვერპლი ამაო

აღმოჩნდა. ნოსფერატუს ფუნქციური მემკვიდრე ჰყავს თანამედროვე სამყაროშიც და

მითოლოგიაშიც – ჯონათან ხარკერი მსოფლიოს დაპყრობის მარადიული მანიითაა

შეპყრობილი და სწორედ ამიტომ გადაიქცა ჰერცოგის კინემატოგრაფიული კონცეფციის

საინტერესო შინაარსობრივ მასალად. „ახლა მე ბევრი საქმე გამომიჩნდა” – ამბობს ჯონათანი



180

სატანური ღიმილით, იღვიძებს ლეთარგიული ძილისგან, შემოახტება ცხენს და გაემართება

იქ, სადაც კაცობრიობა შურსა და ძალაუფლებას თესავს.

ამ ორ ნაწარმოებში, რომელთაგან თითოეული დასრულებული რომანტიული ბალადაა,

თითქმის არ არის არავითარი კავშირი რეალურობასთან. პირიქით, ყველაფერი პირობით

სივრცეში განთავსებული ფანტაზიის, მითისა და წარმოსახვის შედეგია. პარალელურად ამ

ზღაპრული, რომანტიკული ბალადებისა, ჰერცოგის შემოქმედებაში განაგრძობს სიცოცხლეს

აზროვნების სოციალურ-კრიტიკული ნაკადიც. ამ ტენდენციამ თავისი პირველადი

გამოხატულება ჰპოვა ფილმში „ყველა თავისთვის, და ღმერთი ყველას წინააღმდეგ”, ხოლო

შემდეგ გაგრძელდა ნაწარმოებში ,,სტროშეკი” (1977). მისი შექმნის ბიძგი კვლავ გახდა ბრუნო

ს.-ს პიროვნება, რომელიც ერთხელ გაენდო ჰერცოგს, რომ მხოლოდ ამერიკულ სინამდვილეს

შეეძლო გადაერჩინა იგი დასავლეთგერმანული სინამდვილის კაბალისაგან. ჰერცოგმა

გადაწყვიტა დაემტკიცებინა მისთვის, რომ ,,ასეთი აღთქმული მიწა არ არსებობს არსად

მთელი მსოფლიოს მასშტაბით“. 206

„სტროშეკში” არის ყველაფერი, რისი ნახვაც სურს ამერიკის სანაპიროზე გადმოსულ

ემიგრანტს: თავისუფლების ქანდაკება, ნიუ-იორკის სილუეტი, ჰორიზონტისკენ მქროლავი

შესანიშნავი ავტოსტრადები, უზარმაზარი მოთუხთუხე ქალაქები, უკიდეგანო ყანები. ერთი

სიტყვით, ყველაფერი, რაზეც ოცნებობდა სტროშეკი ცხოვრების ყველაზე სასოწარკვეთილ

პერიოდებში ევროპის კონტინენტზე. სტროშეკი ცდილობს ამ სამყაროში მოაწყოს ცხოვრება

და ჩამოვიდა თავის მეგობრებთან – კლემენს შოიცთან და მარიასთან ერთად. სტროშეკი

ხდება შავი მუშა პატარა ავტოსარემონტო სახელოსნოში, შორეულ ვისკონსინის შტატში.

ყოფიერების სისასტიკე, მოსაწყენი უმიზნო არსებობა უცხო ქვეყანაში ბევრად უფრო მძიმეა,

ვიდრე უუფლებო ცხოვრება ევროპის ცენტრში.

პირველი მარია თმობს პოზიციებს და მიატოვებს თავის მეგზურებს. ამ დაკარგული

გმირების მცდელობა, შეეთვისონ ამერიკულ სინამდვილეს, მარცხით დამთავრდა. ბანკი

დაეპატრონება მათ ახალ ტრაილერს, ფიქტიურია სამუშაო ავტოსარემონტო სახელოსნოში,

ჩავარდა ბანკის გაძარცვის ოპერაცია, პოლიციელის გასროლისგან იღუპება კლემენს შოიცი.

ბრუნო კი დარჩა მარტოსული და მიტოვებული უცხო ქვეყანაში, საყრდენის, მეგობრისა და

ოცნებების გარეშე.
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ბრუნო სტროშეკი, ომის შემდგომი გერმანული საზოგადოების ყველაზე დაბალი

სოციალური ფენის წარმომადგენელი ჩავიდა ამ ,,აღქმულ მიწაზე”, რათა საბოლოოდ

დაესამარებინა ოცნებები კეთილდღეობაზე და ბედნიერებაზე. ერთადერთი, რაც რჩება

სტროშეკს, ეს გზაა, რომელსაც მიჰყავს სამხრეთ კაროლინაში, ინდიელთა რეზერვაციაში.

პოზიცია ნათელია: სადაც არ უნდა იცხოვროს ბრუნო ს.- მ, ოკეანის გადაღმა სამოთხეში ან

დასავლეთ ბერლინის მოუწესრიგებელ ქუჩებში, - სამყარო მისთვის მაინც გამოსწორებითი

გალიაა. აქედან არ არის გამოსავალი. ბრუნოს თვითმკვლელობა კი, სამხრეთ კაროლინის

კლდოვანი პეიზაჟის ფონზე, მხოლოდ განამტკიცებს ამ ჭეშმარიტებას. 207

ჩუმ, მშვიდ ტბორთან მძინარე ქალაქის მთვლემარე სიჩუმე ირღვევა მარიას ყვირილით.

„როგორი კარგი მკვლელობაა, ნამდვილი მკვლელობა, მშვენიერი მკვლელობა. უკეთესს ვერც

მოითხოვ”, - კმაყოფილებით ადასტურებს ერთ-ერთი მოსამართლე, რომელიც ქალის გვამს

დასცქერის. და ეს რეპლიკა ჟღერს უნისონში ოქმის ავტორის სიტყვებთან, რომელიც თავის

მხრივ კასპარ ხაუზერის სიკვდილს აღწერს. საზოგადოების თვალში არც ერთი გმირი არ

იმსახურებს თანაგრძნობას, ან შეცოდებას. მაგრამ საზოგადოებისა და პიროვნების

კონფლიქტში, ჰერცოგის მრწამსი რჩება ჩვეულ პოზიციაზე: საზოგადოება

განსაკუთრებულად დამნაშავეა ტრაგედიაში უფრო მეტად, ვიდრე თავად ეს გმირები.

არსებობის ტრაგედიას რეჟისორი მხატვარ-რეალისტის პოზიტივიზმით ქმნის. ეს

თავისებურება ხშირად განიხილება კინოს თეორეტიკოსების მიერ, ჯერ კიდევ XX საუკუნის

30-იან წლებთან მიმართებაში. 208 კიდევ უფრო ძლიერ ეს ტენდენცია გამოვლინდა ჰერცოგის

მომდევნო ფილმში „ვოიცეკი“ (1979) – გ. ბიუხნერის ცნობილი პიესის ეკრანიზაციაში.

ავტორის განაცხადი მოვლენათა ტრაგიზმზე პირველივე კადრებიდან იწყება. სამხედრო

წვრთნით გაწამებული ჯარისკაცის მიწაზე გართხმულ სხეულს უზარმაზარი ჩექმა აწვება.

ჯარისკაცი არაადამიანური ძალისხმევით ცდილობს, ცოტათი მაინც ასცილდეს მიწას, მაგრამ

ჩექმა კვლავ გააკრავს მიწაზე.

ვერნერ ჰერცოგმა ბიუხნერის დრამაში პირველწყაროს სიუჟეტის მიმართ

კონსერვატული სიზუსტე აირჩია, მაგრამ ასახვის სისტემაში, ძირითადად, ექსპრესიას

მიმართა. სასოწარკვეთა და ფსიქიური სიმყიფე სწორედ გერმანული ისტორიის გამოძახილს

ჰპოვებს ამ ფილმში. მისი რამდენიმე ეპიზოდი, გერმანული კინოს ტრადიციების
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საპირისპიროდ, ჰერცოგმა პანტომიმის პლასტიკის პირობითობას მიუსადაგა, პორტრეტების

გამომსახველობითი ექსპრესიის საფუძველზე. ფილმის გმირები ბევრს საუბრობენ, თუმცა

ერთმანეთის საერთოდ არ ესმით. კაპიტანს თავისი აზროვნებით არ შეუძლია ვოიცეკის,

შეჩვეული უკანონო ბავშვის სხვაგვარად აღქმა, ხოლო ექიმს არც უნდა გაუგოს ვოიცეკს,

რადგან მასში მხოლოდ ცდის ობიექტს ხედავს, ,,ადამიანის და სახედარის გარდამავალ

ფაზას”.

,,ყოველი მაძღარი ამა ქვეყნისა“, დაჟინებით უბიძგებს ვოიცეკს მკვლელობისა და

დაღუპვისკენ. პირველად კაპიტანი და ექიმი ცალკეული მინიშნებებით, შემდეგ კი

ტამბურმაჟორი თავისი ტრაბახით ადასტურებს საწყალი ჯარისკაცის ეჭვებს. და ისევ – უკვე

მერამდენედ, ჰერცოგის შემოქმედებაში იგრძნობა ბერძნული ტრაგედიისთვის

დამახასიათებელი სასოწარკვეთა და მარტოსულობა. ფილმის თემატურ საფუძველში

მარადიული ჭეშმარიტება მოიაზრება. მისი დრამატურგია, სწორედ ამ მიმართულებითაა

აგებული – კაცობრიობის ყოფამ გვიჩვენა, რომ ასეთი ცხოვრება, არსებობა, რომელიც

ყოველგვარ ემოციას გამორიცხავს და მხოლოდ ყოფითზე ზრუნვა, ყოველდღიური

აუცილებლობის შესახებ ფიქრი, კლავს ადამიანის რეალურ, მასშტაბურ სურვილებს.

თავისთავად ეს თემატური რგოლი, ზოგადად მსოფლიოს სახელოვნებო პროცესის

თანმდევია. 209 ამიტომაც, საინტერესო და მრავალფეროვნების მომტანია მისით

დაინტერესება. თუმცა, აპათიაში მყოფი ადამიანების ბედიც კი უნდა ბადებდეს გარკვეულ

ემოციას მაყურებლებში: შეცოდების, განკიცხვის, თანადგომის. . .

ფილმის მთავარი გმირის ცხოვრება, აუცილებლად იწვევს მაყურებლის

დამოკიდებულებას მის მიმართ, თუ მაყურებელი თავის მხრივ, გრძნობს, რამდენად იცნობენ

ამ სამყაროს ფილმის ავტორები. მაგალითისთვის, თუნდაც რომელიმე კლინიკის და ციხის, ან

სხვა რომელიმე საზოგადოებრივი მოდელის ჩვენების ტრადიცია უნდა გავიხსენოთ

მსოფლიო კინოს ისტორიაში. საინტერესოა, რეალურად რაზე ფიქრობენ, რა სტკივათ,

მორალურ გამოფიტვამდე რამ მიიყვანათ, რაში ხედავენ გამოსავალს, ან თუ არ ხედავენ, მაინც

რამდენად სავსე და მთლიანია კინემატოგრაფიული მხატვრული სახის იმგვარი გააზრება,

ფილმის ავტორებმა რომ შემოგვთავაზეს. ამ დროს, ჩნდება სურვილი, რომ ერთმანეთთან

აზრობრივად ფრაგმენტულ მიმართებაში არსებული ეპიზოდები და სცენები თავად
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დავაკავშიროთ, თუმცა ეს თითქმის შეუძლებელია არა მხოლოდ ამ კონკრეტულად აღებულ

კინოსურათში, არამედ, ზოგადად, კინოს საერთო სპეციფიკური სტრუქტურიდან

გამომდინარე.

ვერნერ ჰერცოგის მსოფლმხედველობითი პოზიცია ნიჰილიზმს 210 მიუახლოვდა და ეს

განსაკუთრებით ნათლად აისახება ფილმებში, სადაც რეჟისორი მიმართავს ,,მესამე

სამყაროს”, უმეტესწილად, ლათინურ ამერიკულ სამყაროში მცხოვრები ადამიანების

სულიერსა და ყოფით პრობლემებს. უარყოფით ჭრილში განიხილავს უახლესი

ცივილიზაციის ძირეულ მონაგარს და სრულ მთლიანობაში, რეჟისორი ვერნერ ჰერცოგი

ხშირად არც აკონკრეტებს იმ პოზიტიურს, რაც შეიტანა მასში გერმანული კინოს სოციალურმა

ჟღერადობამ.

თითქმის ყველა ფილმი, გადაღებული ვერნერ ჰერცოგის მიერ 1979 წლის ჩათვლით,

ქარაგმაა. ის ერიდება ყოფის დაკონკრეტებული პრობლემატიკის ასახვას, თუმცა, როგორც

რეალისტი მხატვარი, არც გაურბის მათ. მაგრამ, სინამდვილეში, მის შემოქმედებაში, ბევრად

უფრო მრავალწახნაგოვანია ფილმები, სადაც რამდენიმე მთავარი პერსონაჟის ტრაგიკულ

ბედს ვეცნობით, სადაც რეჟისორი ეტაპობრივად მიმართავს თანამედროვე სამყაროს

პრობლემატიკის რეალისტურ ასახვას.

ინტერესი და მუდმივი ასოციაციები ბუნებრივი გამოვლინებაა, თუმცა არანაკლებ

ბუნებრივია ის პარალელები, რომელიც არა თანამედროვე სამყაროსთან, არამედ

ისტორიასთან კავშირში იქმნება. გერმანიაში, მიუხედავად რეალიზმისათვის საჭირო უხვი

ფაქტობრივი „მასალისა“, ვერ მოხერხდა სიმართლის ეპიკურ ფორმაში გადატანა

კინოეკრანებზე, სანამ, ტენდენციად არ იქცა ახალი მოძრაობა და ახალი თაობის კინო არ

დაფუძნდა.

საზოგადოების, ეპოქისა და ინდივიდის ურთიერთკავშირის უმძიმესი და ამ სამი

რგოლის სპეციფიკური კონფლიქტით მიმავალი თემატური ტენდენციები დასავლეთ

გერმანიის კინოში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი სოციალური კომპლექსის, იგივე

სოციალური მიმართულებით აზროვნების ფონზე განვითარდა. იგი დასავლეთ ევროპის

კინემატოგარფისაგან განსხვავებით, მთლიანად ფლობდა საკუთარი საზოგადოებრივი ,,მეს“

განხილვის წინაპირობას.
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რამდენიმე თაობამ ამ პროცესის წარმართვა ითავა, მაგრამ არა წინასწარგამიზნულად,

არამედ რთულად, ბუნებრივად, ჯერ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის იდეოლოგიის

უარყოფით, შემდეგ კინოესთეტიკის კრიზისით 40-იან წლებში და შემდეგ ახალი თაობის

მიერ გამოკვეთილი პრობლემატიკით პიროვნული ნიშნის შესახებ. საბოლოო ეტაპი ამ

პროცესში ვერნერ ჰერცოგის, რაინერ ვერნერ ფასბინდერის, ფოლკერ შლიონდორფის, ვიმ

ვენდერსისა და სხვა ნიჭიერ შემოქმედთა საავტორო კინოს ძიებებშია ასახული.
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დასკვნა

ყოველივე ზემოთქმულის შემდეგ ჩნდება მოსაზრება, რომ მეორე მსოფლიო ომის

დამთავრების შემდგომ გერმანული კინო ჯერ კიდევ ფლობდა მძლავრ ინდუსტრიულ

კინემატოგრაფიულ წარმოებას, რომელიც მთელი წლის მანძილზე დაახლოებით ორასამდე

ფილმს აწარმოებდა, ხოლო ქვეყნის მთლიან კაპიტალდაგროვებაში კინოინდუსტრიას მესამე

ადგილი ეკავა. აქედან გამომდინარე, სწრაფვა გარე ბაზრის დაპყრობისაკენ ძალზე საგრძნობი

და უკვე მკვეთრად ტენდენციური გახდა. გერმანელმა კინემატოგრაფისტებმა იცოდნენ, რომ

ეს არ იქნებოდა ადვილი, მით უფრო, კარგად იცოდნენ რომ გერმანიის, როგორც

სოციოპოლიტიკური მოვლენის კატეგორიული მიუღებლობა ექნებოდა ევროპას ომის

შემდეგ. გერმანული კინოს ექსპერტები კარგად საზღვრავდნენ მოგების კატეგორიებსაც. არც

თემატიკის მონიტორინგი და ზოგადად კინოპროცესში რეალური მიზნების გამოკვეთა იყო

ადვილი, ან ყოველგვარი კორექტივების გარეშე მიმდინარე. 211

ამ პროცესის სრულ აპოთეოზამდე კი აქაც იქნა მოძიებული შუალედური სახელოვნებო

ეტაპი – ისტორიული ლიტერატურა, მსოფლიო კლასიკა, სიუჟეტები, რომლებიც

ფანტასტიკისა და სხვა სანახაობრივ ჟანრებზეა აგებული და ა. შ. ამ კონკრეტული

წინაპირობის შესახებ, კვლევამ გამოავლინა შემდეგი შედეგები: ისტორიზმი და

ლიტერატურული მემკვიდრეობა, მსოფლიო კლასიკური ნაწარმოებების ეროვნული

გერმანული სოციოლოგიზმის განზოგადებას ნიშნავდა. ასე განიხილება ეს მოვლენა

ანალიტიკურ კვლევებშიც. 212 საბოლოო ტექნოლოგიების გამოყენებით განვითარდა

კინოწარმოება. ძალზე ზოგადი მენტალური მოსაზრებიდან და ისტორიული რეალიებიდან

გამომდინარე, კინემატოგრაფის ნოვატორულმა და სახვითმა ალტერნატივამ,

კინემატოგრაფიული აზროვნების სიახლემ საპირისპირო აზრი დაამკვიდრა.

დასავლეთ გერმანიის ომის შემდგომმა კინომ, მოგვიანებით ორი ცნობიერება

განავითარა: ანტიმხატვრული, იდეოლოგიური ხასიათის მატარებელი პროცესები და

ფსიქოლოგიური ზეგავლენების მოძიების თვალსაზრისით არსებული, განვითარებადი

ტენდენციები თავისი აზროვნების ფაზას მიჰყვებოდნენ. 213
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დროდადრო ჩნდებოდა ისეთი ფილმები, რომლებიც უკავშირდებოდნენ

ლიტერატურას, დრამატურგიასა და ფერწერას. ექსპრესიონისტულმა მიმდინარეობამ

სწორედ ალტერნატივის გამო დაუდო სათავე კატეგორიულ სტილისტურ კინოს. უახლესი

თაობის გერმანულმა კინომ სწორედ ეს ტენდენციური დეტალი წარმოაჩინა ფილმებში

,,სტროშეკი“ და ,,ვოიცეკი“ (რეჟ. ვერნერ ჰერცოგი). დრამატიზმი ომის შემდგომ პერიოდში,

აშკარად გერმანული კინოს მიღწევაა, მაგრამ მის ღირსებათა შორის გამოსარჩევია ისიც, რომ

,,დეფამ“, ,,ინდიელთა კინომ“ და მეორე მხრივ, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის

კინოპროცესმა შეარყია კინოწარმოების ჩვეული შაბლონები. შემდგომში მან გამოიწვია

შემოქმედებითი ძიებების მძლავრი ტალღა – მათ შორის ფილმის დეკორაციულ ფორმაში,

განათებაში, შუქ-ჩრდილის სისტემაში, კადრის კომპოზიციაში, სამსახიობო თამაშში და

კინემატოგრაფის კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობების პერსპექტივებს ხსნიდა. 214

კვლევის მთავარი ამოცანა ვლინდება პერსპექტივაში, გააანალიზოს

დასავლეთგერმანული კინოს ისტორიის ომის შედგომი გარდამტეხი ეტაპების ძირითადი

მახასიათებლები. პირველი ეტაპის ისტორიას ქმნიდნენ გერმანული კინოს კლასიკოსები,

რომლებიც იწყებდნენ თავის შემოქმედებას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მათი შემოქმედება

და ნოვატორობა თემაში დეტალურადაა დამუშავებული. მეორე ეტაპზე შეფასდა გფრ-ის

„ახალი გერმანული კინოს” ახალი ტალღის რეჟისორების როლი, რომლებიც არსებობდნენ

“ობერჰაუზენის მანიფესტის” წყალობით. დღევანდელ დღეს, გაანალიზებულია

პოლიტიკური მოვლენები, რომლებმაც, ძირითადად, გავლენა იქონიეს დასავლეთ გერმანიის

კინოს აღორძინებაზე.

რით დაიწყო აღდგენის პროცესი? ომის შემდგომი გერმანია ქვეყანაა, რომელმაც წააგო

ომი. დაბომბილი ქუჩები, შიმშილი, უმუშევრობა, საშინელი ინფლაცია, მორალურად

განადგურებული ხალხი. იმ პერიოდში პოტენციურმა მაყურებელმა ნამდვილად დაკარგა

ორიენტაცია დროსა და სივრცეში. ყველაზე გადაუდებელი პრობლემა ომის შემდგომ

გერმანულ კინოში იყო: ,,რა გადავიღოთ? რაზე გადავიღოთ? ვინ არის გმირი? ..”

თემის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი დასკვნები:

< დასავლეთ გერმანული კინოს აღორძინება განაპირობა განსაკუთრებულმა

პოლიტიკურმა, სოციალურმა და კულტურულმა მდგომარეობამ, რომელიც შეიქმნა
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გერმანიაში ჰიტლერის “მესამე რაიხის” დამარცხების შემდეგ. მხატვრული კულტურის

ფორმირება საწყის ეტაპზე მიმდინარეობდა მწვავე სოციალური წინააღმდეგობების

ატმოსფეროში. ამ პერიოდის ერთ-ერთი მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი იყო ინტენსიური

ეკონომიკური აღმავლობა, რომელმაც ქვეყანა გამოიყვანა ომის შემდგომი ნგრევისა და

მონოპოლისტური კაპიტალის მიერ გამყარებული პოზიციების მდგომარეობიდან. მოიპოვა

რა პოლიტიკური და ეკონომიკური ბატონობა, დასავლეთ გერმანიის ბურჟუაზია აქტიურად

ცდილობდა, დაემორჩილებინა საზოგადოების სულიერი ცხოვრება, მონოპოლიზაცია

გაეკეთებინა პრესისათვის, რადიოს, კინოსა და ტელევიზიისთვის. 215

< უკვე პირველ, ომის შემდგომ პერიოდში, დაიწყო ღონისძიებების გამართვა “უფას”

კინოკონცერნის აღდგენაზე, რომელიც „მესამე რაიხის” დროს იყო დასაყრდენი ბაზა

ფაშისტური კინოწარმოებისა. პროფაშისტური ფილმები ზოგჯერ იქმნებოდა ამ სტუდიაში

ადენაუერის პერიოდშიც და ასახავდა გფრ-ის საზოგადოების სულიერ კლიმატს 40-იანი

წლების ბოლოდან 60-იანი წლების დასაწყისამდე. თუმცა მაშინაც გამოდიოდა საინტერესო

ფილმები, მაგრამ წამყვანი კინოში მაინც გასართობი ხასიათის ფილმები იყო, რომლებიც

ძალზე დაბალ პროფესიულ და მხატვრულ ხარისხს ამჟღავნებდნენ. თუმცა მათ არ შეეძლოთ

კონკურენცია გაეწიათ ამერიკული კომერციული კინოპროდუქციის მძლავრი ნაკადისთვის.

< 60-იან წლებში არენაზე გამოვიდა ტელევიზია. ტელევიზიისა და სხვა სანახაობრივი

ფორმების სწრაფმა განვითარებამ კიდევ უფრო დაძაბა კრიზისი გფრ-ის კინოში და ის სრული

გაქრობის საფრთხის წინაშე დადგა. თუმცა 1962 წელი აღმოჩნდა გარდამტეხი დასავლეთ

გერმანიის კინემატოგრაფის ისტორიაში. მოკლემეტრაჟიანი ფილმების VIII ფესტივალზე

ობერჰაუზენში გამოვიდა ახალგაზრდა რეჟისორთა ჯგუფი და გააჟღერა ცნობილი

“ობერჰაუზენის მანიფესტი” – ეროვნული კინემატოგრაფიის განახლების პროგრამა. გფრ-ის

კინოში მთელი 70-ანი წლების განმავლობაში ერთგვარ შემოქმედებით ტონს იძლეოდა

რეჟისორთა ეს ჯგუფი, ანუ ,,მეამბოხენი ობერჰაუზენიდან”. ტრადიციული სულიერი

ღირებულებებისადმი მიმართვის წყალობით, ერთი მხრივ, აქტუალურ სოციალურ

საკითხებთან დამოკიდებულებით, მეორე მხრივ, მათ შეძლეს კინემატოგრაფის

რეაბილიტაცია დასავლეთგერმანელი პროგრესული ნაწილის საზოგადოების თვალში და

გადააქციეს ქვეყნის კულტურული ცხოვრების რეალურ ფაქტორად. 216
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მიუხედავად ამ პროგრამის წარმატებისა, „ახალი გერმანული კინოს” ტრადიციებმა ვერ

შეძლო დიდხანს შენარჩუნება. თავისი კრიტიკული ხასიათის გამო საზოგადოებისადმი,

კინემატოგრაფმა დაკარგა თავისი პოლიტიკური აქტუალობა. ზოგადად, საავტორო

კინემატოგრაფმა ვერ შეძლო, შეექმნა თავისთვის სტაბილური ეკონომიკური ბაზა, რომლის

საშუალებითაც ის გაუძლებდა კვლავ აღორძინებული ამერიკული კომერციული კინოს

ზეწოლას.

დასავლეთ გერმანიის კინო საჭიროებდა ახალ რეფორმებს და რეჟისორთა ახალ თაობას.

ნაშრომის ცალკე თავში მოცემულია ანალიზი იმ პოლიტიკური და სოციალური

რეფორმებისა, რომლის შემდეგაც კინოში მოვიდნენ ,,ახალი თაობის“ რეჟისორები.

XX საუკუნის 60-70-ანი წლების მიჯნაზე გფრ-ის კინემატოგრაფში დამკვიდრდა ახალი

თაობა. მათი გაბედული პოზიცია აღწევდა იმას, რისკენაც ასე დაჟინებით და ზოგჯერ

უშედეგოდ ისწრაფოდნენ მათი წინაპრები – მათ შეძლეს დაემყარებინათ კონტაქტი ფართო

აუდიტორიასთან. „ახალმა” რეჟისორებმა მოღვაწეობა კინოში ახალგაზრდული თემატიკით

დაიწყეს. გფრ-ის კინემატოგრაფისტები ყოველთვის მგრძნობიარე იყვნენ ახალგაზრდების

პრობლემებისადმი. სწორედ ეს თაობაა, რომლის მოღვაწეობის შედეგად აღორძინდა

დასავლეთგერმანული კინო და მსოფლიოში გაითქვა სახელი, სწორედ ამ თაობის

დამსახურებაა ეროვნული კინოს ახალ სიმაღლეებზე აყვანა და სხვების თვალში მის მიმართ

გარკვეული პატივისცემის მოპოვება.

,,პატარა ჭუჭყიანი ფილმი” – ამ სახელწოდებაში, რითაც მონათლეს კინემატოგრაფიის

ეს მიმართულება, არაფერი იყო საწყენი და შეურაცხმყოფელი. უფრო სწორად, ის გამოჩნდა

როგორც ალტერნატივა კონცეფციისა ,,გრანდიოზულად დადგმული თრილერი”,

ჰოლივუდის ამ კლასიკური სიმბოლოსი. და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს უკვე ძნელია

დადგენა, ვინ დაამკვიდრა ის პირველად გფრ-ის კინოკრიტიკაში, ზემოთ დასახელებული

ახალგაზრდული ფილმების ბუნებასა და სპეციფიკას ის აღწერს საკმაოდ ზუსტად. ამ

ფილმებში მოქმედება ხდება განათებული ქალაქების ცენტრებისგან მოშორებით, მუშათა

გარეუბნების ჭუჭყიან ქუჩებზე. აქედან გამომდინარეობს დიალექტი, სალაპარაკო ენის

ცოცხალი სტიქია. 217 მათში ფართოდ ჩართეს არაპროფესიონალი შემსრულებლები,

რომლებსაც არ შეუძლიათ ლაპარაკი სხვაგვარად, ვიდრე ამ ცოცხალ და უხეშ დიალექტზე.
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ამ ფილმებმა დააახლოვა კინო ქუჩის ცხოვრებასთან, ეკრანის მონაპოვრად აქცია

დასავლეთ გერმანელი საზოგადოების ყველაზე ხელმოკლე ნაწილის – მუშა ახალგაზრდობის

– პრობლემები, რომელიც მოკლებული იყო მუშაობის შესაძლებლობას. 218

და ამიტომ ამ კინოსურათების ცენტრში აღმოჩნდება ახალგაზრდების განცდები, იმ

ახალგაზრდებისა, რომლებიც დამოუკიდებელი ცხოვრების პირველივე ნაბიჯებიდანვე

გრძნობენ თავის დაშორებას საზოგადოების ცხოვრებიდან. მათი მოქმედების ადგილი,

როგორც წესი, არის დიდი ქალაქების გარეუბნებში ვიწრო ბინები, სასტუმროების ოთახები,

ბინძური რესტორნები, ავტოსადგომები, რკინიგზის სადგურები, ციხეები, გამოსასწორებელი

დაწესებულებები. ეს მთელი არამიმზიდველი სამყარო ქალაქის მისადგომებისა, ამ ფილმებში

წარმოდგენილია როგორც კალეიდოსკოპში. ამგვარმა მონაწილეობამ აუდიტორიის

გამოცდილებასთან გადააქცია „პატარა ბინძური ფილმები” საკმაოდ პოპულარულ მოვლენად

ახალგაზრდულ აუდიტორიაში.

საკითხი იმაზე, რა როლს თამაშობს კინემატოგრაფი თანამედროვე ადამიანის

ცხოვრებაში, დიდი ხანია ფორმულირებულია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური

სოციოლოგიაშიც და კინომცოდნეობით ლიტერატურაშიც. არსებობს მოსაზრება, რომლის

მიხედვითაც კინო მხოლოდ ასრულებს მაყურებლის ,,სოციალურ შეკვეთას”, რომელსაც

სურს, ხელოვნებაში დაინახოს ცხოვრებაში განუხორციელებელი ოცნებები ლამაზ სამყაროში,

აუსრულებელი საჭიროება ამაღლებული რომანტიკული სიყვარულისა, უნაყოფო ლტოლვა

საშიში და საინტერესო თავგადასავლებისადმი. ეს, ალბათ, სამართლიანია, აუდიტორიის

რაღაც ნაწილისადმი მიმართებაში, მაგრამ ასეთი თეორია თავდაცვისთვის გამოუსადეგარია,

როდესაც ცდილობენ მისი უნივერსალური ხასიათის ხაზგასმას.

70-იანი წლების არაერთმა სოციოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, 219 რომ კინოთეატრებში

დასწრების მზარდ როლში დღეს თამაშობენ შემდეგი ფაქტორბი: კომუნიკაციის საჭიროება,

სოციალური ურთიერთობა, ეკრანის საშუალებით საკუთარი პრობლემების გამოხატვის

ინტერესი, დისკუსია და თვითგანვითარება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კინომაყურებელს

სურს, არა მხოლოდ დატკბეს ლამაზი ცხოვრების ცქერითა და საიდუმლოებით მოცული

კოსმოსური სამყაროთი, არამედ კინემატოგრაფში გამოიყენოს თავისი სოციალური

გამოცდილება.
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როდესაც ზემოთ აღნიშნულ პროდუქციაზე ვსაუბრობთ, უპირველეს ყოვლისა,

იგულისხმება ორი ყველაზე მთავარი – ადრეული რაინერ ვერნერ ფასბინდერი თავისი

ფილმებით და ვერნერ ჰერცოგი „სტროშეკით”, ფილმით, რომელიც მიეძღვნა საზოგადოების

დაბალი ფენის უსიხარულო და უიმედო ყოფას, რომლისთვისაც უკეთეს ცხოვრებაზე ოცნება

გადაიქცევა ღრმა იმედგაცრუებად. განსაკუთრებული ინტერესით სოციალური

უსამართლობის თემისადმი, და გერმანული საზოგადოების ყველაზე ხელმოკლე ნაწილის

ცხოვრების ასახვის სურვილით გამოირჩეოდნენ 60-70-ანი წლების სხვა წამყვანი

რეჟისორებიც: ვიმ ვენდერსი, ფოლკერ შლიონდორფი, მარგარეტ ფონ ტროტა. მაგრამ დროთა

განმავლობაში ამ თემამ დაკარგა თავისი დომინანტური მნიშვნელობა და შემოქმედებით

პერიფერიაზე გადაინაცვლა.

ამ რეჟისორების კინოსურათები გადაღებულია განსხვავებული პოზიციებიდან და

სხვადასხვა ხედვის კუთხით, ვიდრე ადრეული ნამუშევრები. ამდენად, ისინი დაუბრუნდნენ

ერთ-ერთ ყველაზე ჰუმანურ თემას, მიანიჭეს მას ახალი დატვირთვა და ხმოვანება. ამ

სახელებს დაუკავშირდა გერმანული კინემატოგრაფის განახლება. და მართლაც, მათ შეძლეს

შეეტანათ ახალი ნაკადი კინოს განვითარებაში, დაეახლოებინათ ის გერმანელი

საზოგადოების ცხოვრებასთან, თანამედროვე მაყურებლის მოთხოვნებთან. 220

გავიდა უკვე ხუთ ათეულ წელზე მეტი იმ დასამახსოვრებელი გამოსვლიდან

ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტებისა ობერჰაუზენში, რომელმაც სათავე დაუდო გერმანული

კინემატოგრაფის აღორძინებას.

დღეს ე. წ. „ახალ გერმანულ კინოს” ღირსეული ადგილი უჭირავს მსოფლიო

კინოხელოვნების გამორჩეულ მოვლენებს შორის. თუმცა მის წარმომადგენლებსაც ჰქონდათ

პრობლემები, როცა თავის დროზე მემარჯვენეებმა დაიწყეს არეულობა ქვეყანაში მოქმედი

ეროვნული კანონმდებლობის გარშემო კინოს დახმარების შესახებ, იმედი ჰქონდათ, ლაგამს

ამოსდებდნენ დაუმორჩილებელ კინემატოგრაფისტებს, რომლებსაც თავისი მიუკერძოებელი

კრიტიკით საზოგადოების მისამართით არა ერთხელ გამოუწვევიათ ხელისუფლების

გაღიზიანება. და მაინც გერმანული საზოგადოების განვითარების ლოგიკა იძლევა

საფუძველს, რომ ეს კინემატოგრაფისტები შეძლებენ შეინარჩუნონ მიღწევები, რაც მოიპოვეს

მისი ისტორიის ათეულობით წლის განმავლობაში. მნიშვნელოვანი როლი ამაში შეასრულა
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არა მხოლოდ ობერჰაუზენელთა თაობამ, არამედ უფრო ახალგაზრდა რეჟისორებმაც,

რომლებმაც თავისი შემოქმედებითი მოღვაწეობა დაიწყეს მათ შემდეგ და მათ ნაკვალევზე.

სამეცნიერო კვლევის შედეგად შეჯერდა დასავლეთ გერმანიაში 1945-1980 წლების

კინოპროცესში დანაწევრებული ცნობიერების გამთლიანებისკენ სწრაფვისა და მიღწევების

წარმატებული ცდები.

ნაშრომი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი გერმანიის (კერძოდ, გფრ–ის)
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