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შესავალი
კვლევის საგანი და თემის აქტუალობა
ახალი, XXI საუკუნის გადმოსახედიდან, მეტად აქტუალურია გაანალიზდეს XX საუკუნის
კინემატოგრაფის ზოგიერთი მთავარი ასპექტი, რომლებიც ისტორიული მოვლენების, მომხდარი
და

მიმდინარე

პროცესების

საკმაოდ

მოცულობით

სურათს

ასახავენ.

ბუნებრივია,

წარმოდგენილი ნაშრომი მიზნად არ ისახავს კინემატოგრაფის მთელი ისტორიის განხილვას,
მაგრამ საკვლევი პერიოდის - 60-80-იანი წლები - არჩევა, ამ კონტექსტში, ცხადია, შემთხვევითი
არ არის. ეს პერიოდი წარმოგვიდგება, როგორც კინოს რთული, შინაგანად წინააღმდეგობრივი,
მრავლმხრივი განვითარების ტევადი ფრაგმენტი.
სწორედ 60-80-იან წლებში მთელი სიძლიერით გამოიკვეთნენ ტენდენციები, რომლებიც
ისტორიული

მოვლენებისადმი

დამოკიდებულების

ცვლასთან

იყვნენ

კავშირში.

კინემატოგრაფის წინაშე გაჩნდა მოთხოვნათა პრინციპულად ახალი სპექტრი - ხელოვნების ამ
დარგს

უნდა

გამოემჟღავნებინა

მეტი

,,ინტერესი

ადამიანისადმი”

და

მისი

შინაგანი

სამყაროსადმი.
ადამიანის შინაგანი სამყაროს ეკრანზე ასახვის მცდელობამ იმოქმედა კინოპოეტიკაზე,
მოახდინა სახვითი საშუალებების ,,სემანტიზაცია” (20-იანი წლების მსგავსად), რამაც კვლავ
აქტუალური გახადა პირობითი - მეტაფორული ხერხების გამოყენება. პირველ რიგში, სწორედ
ეს იძლევა საშუალებას განვიხილოთ 60-80-იანი წლები, როგორც არსებითად თავისებური ეტაპი
ქართულ კინემატოგრაფში.
მასალის პოეტური დამუშავების მოთხოვნილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ხდება
მკვეთრი ისტორიული ძვრებისა და მსოფლმხედველობითი ცვლილებების შედეგად. ამგვარი
კარდინალური

ცვლილებების

ცნობილი

მაგალითია

უძველეს

დროში

მითოლოგიური

მსოფლმხედველობის ფილოსოფიურით შეცვლა, რაც გამოწვეული იყო ანტიკური ბერძნების
ცხოვრებაში რადიკალური პოლიტიკური და სოციალური გარდაქმნებით.
სოკრატემდელი ბერძნების გადასვლა მსოფლმხედველობის ახალ საფეხურზე, უმეტესად,
მეტაფორიზაციის ხარჯზე განხორციელდა (,,წყლის", ,,ცეცხლის", ,,ჰაერის", ,,მიწისა" და ა.შ.
ხატები). შეიძლება ითქვას, რომ მეტაფორა სწორედ ცნობიერების ფორმაა, რომელიც
განაპირობებს მსოფლმხედველობის არსობრივ გარდაქმნას. მას შეუძლია უზრუნველჰყოს
გადასვლა მსოფლმხედველობის ერთი საზომიდან მეორეზე ისე, რომ არ შეიზღუდოს ძველი
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საზომის ფარგლებში მსოფლმხედველობრივი წარმოდგენების განვითარება.
თუ იმ პერიოდში ყურადღება სამყაროსა და მისი ბუნებრივი მოვლენების ირგვლივ
გამახვილდა, XX საუკუნის შუა ათწლეულებში ხელოვნების მთავარი მოტივი ადამიანისა და
ისტორიის დამოკიდებულება გახდა. აშკარაა, რომ მსოფლმხედველო-ბრივი წარმოდგენების
დაუნდობელმა მსხვრევამ თანამედროვეობაში სიღრმისეული ხასიათი შეიძინა. სწორედ ეს
ადასტურებს მეტაფორისა და მეტაფორიზაციის მნიშვნელობის შესწავლის აუცილებლობას.
როგორც ვხედავთ, ისტორია მეორდება და ყოველი მისი საფეხური აყენებს ანალიზის,
ფასეულობათა შესაბამისი გადასინჯვის აუცილებლობას.

კვლევის მიზანი
ნაშრომი მიზნად ისახავს გამოიკვლიოს კინოპროცესის კანონზომიერი მოვლენები მისი
არსებობის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე, 60-80-იან წლებში. დისერტაციაში
განხილულია

მეტაფორის

„რესტავრაციის”

ისტორიული

და

სოციალური

პირობები

კინოსპეციფიკისა და მისი ესთეტიკის გათვალისწინებით.
კინოს რეტროსპექტული განხილვისას, მისი მიმართულებებისა და მიმდინარეობების
განზოგადოებისას შეუძლებელია არ შენიშნო კინემატოგრაფის სპირალისებური განვითარება
მარტივიდან რთულისკენ. ამასთან, ეს უკანასკნელი თავის მხრივ, მეტ-ნაკლებად, პირველის
ნიშან-თვისებების მატარებელია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, დღეს კინემატოგრაფში არსებული
ყველა ელემენტისა და მიმართულების საფუძველი ჯერ კიდევ მის უხმო პერიოდში იყო
ჩადებული. მათ რიცხვს მიეკუთვნება მეტაფორაც.
ნაშრომის ამოცანაა:
1. გამოავლინოს მეტაფორის ცვლილებები კინემატოგრაფში მისი არსებობიდან დღემდე.
2. გაანალიზოს მიზეზები და გარემოებანი, რომლებმაც ეს განაპირობეს.

სამეცნიერო ლიტერატურის მიმოხილვა და მეთოდოლოგია
ნაშრომის ზემოხსენებულმა მიზანმა და ჩამოყალიბებულმა აქტუალურმა პრობლემებმა
გამოიწვიეს კინოს თეორიის, ლიტერატურათმცოდნეობის, ფილოსოფიისა და სოციოლოგიის
მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვის აუცილებლობა, რომლებშიც ამოსავალი წერტილი
ხელოვნებაში, და კერძოდ, კინოხელოვნებაში არსებული მოვლენა - მეტაფორა გახდა.
კვლევა მიმდინარეობს დიდი მოცულობის თეორიულ მასალაზე დაყრდნობით, რადგან
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მსგავსი მხატვრული პროცესების კანონზომიერებათა შესწავლას დიდი ტრადიცია აქვს.
ამრიგად, ნაშრომში გამოკვეთილია თემები:
1. კინემატოგრაფის ისტორიული და თეორიული გამოცდილების ზოგადი მიმოხილვა
2. თეორიის საფუძვლები და მეტაფორის ფილოსოფიური ასპექტი
3. მეტაფორა და მეტაფორიზმი კინოში
4. სამი ათწლეულის კინემატოგრაფი და მეტაფორული ხერხების თავისებურებები.
პირველ თავში კვლევა ეფუძნება კინოს სტრუქტურული ანალიზის ინტერესს, რომლისადმი
არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება ჯერ კიდევ XX საუკუნის 20-30-იან წლებში მჟღავნდება.
60-იან წლებში კი ეს ინტერესი განაახლა ლინგვისტიკის, სემიოტიკის, სტრუქტურული
ფსიქოანალიზის მიღწევებმა და შედეგად, ის კინოს თეორიის

,,ჭეშმარიტად მეცნიერული"

დამუშავების ფორმულად გვევლინება.
ამ მიმართულებით განხილულია ერნესტ კასირერის ნაშრომი „სიმბოლური ფორმების
ფილოსოფია” (სამტომეულის I ტომი „ენა“ და II ტომი „მითოლოგიური აზროვნება”), კლოდ
ლევი-სტროსის „სტრუქტურული ანთროპოლოგია”, ლუსიენ სევის „თეორიები, სკოლები,
კონცეფციები. მხატვრული სახე და სტრუქტურა” - სტატია

“სტრუქტურალიზმის თაობაზე”.

აგრეთვე, ჟან-პოლ სარტრის „ფილოსოფიური პიესები”, რუდოლფ არნხეიმის „ხელოვნება და
ვიზუალური აღქმა” , ანდრე ბეზენის „რა არის კინო?”, ჟან მიტრის „ფილმის ვიზუალური
სტრუქტურები და სემიოლოგია” როლან ბარტის „სემიოლოგიის საფუძვლები. სტრუქტურალიზმის „მომხრეები” და „მოწინააღმდეგენი”, პიერ-პაოლო პაზოლინის, უმბერტო ეკოს,
კრისტიან მეტცის, ჟაკ ომონის, გვიდო არისტარკოს, ემილიო გარონის, თეორიული ნამუშევრები
და მოსაზრებები.
ოთხმოციანი

წლების

დასაწყისში,

სემიოლოგიაში

სტრუქტურალიზმის

ოცწლიანი

ბატონობის შეჯამების ჟამი დგება. სტრუქტურალიზმმა დაკარგა შესაძლებლობა შეესრულებინა
,,მეტათეორიის", კულტურის ნებისმიერი ფენომენის ანალიზის უნივერსალური მეთოდის
როლი.
ამ მიმართულებით განხილულია მარსელ მარტენის თეორიული მოსაზრება
(„ტრადიციული კრიტიკა მასობრივი კომუნიკაციების საშუალებების განვითარების წინაშე") და
ლუდვიგ

ვიტგენშტაინის

ფილოსოფიურ-თეორიული

წარმოდგენები

და

მსჯელობები

(„ლოგიკურ-ფსიქოლოგიური ტრაქტატი").
ნაშრომში

იკვეთება

კინემატოგრაფში

მეტაფორულობის

პრობლემის

შესწავლის

აუცილებლობა კინოსემიოტიკის საფუძველზე, ,,ენობრივი სისტემის" შეცნობით, კლასიკური
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კატეგორიის პოზიციიდან, საგნის ინტუიციურ და გრძნობით გაგებაზე დაყრდნობით.
განხილულია არისტოტელეს („პოეტიკა"), სიორენ კირკეგორის („ან ან" („Enten-Eller” by Søren
Aabye Kierkegaard), კონსტანტინე სერგეევის („არსი და ცნობიერება: ანტიკური პარადიგმა"),
რობერტ რ. ჰოფმანის („მეტაფორა მეცნიერებაში”. „Metaphor in Science. To some scientists and
philosophers, metaphorical theories” by Robert R. Hoffman.) თეორიული ნაშრომები.
სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში საუბარია მეტაფორის კინემატოგრაფიულ
რეპრეზენტაციაზე. მეტაფორის თეორიული, ფილოსოფიური და ისტორიულ-სოციოლოგიური
საკვლევი მასალა ეფუძნება თომას გობსის („ლევიათანი”), ჯონ ლოკის („კვლევები კაცობრიობის
გონიერებაზე”), სერგეი ეიზენშტეინის („რჩეული ნაწარმოებები ექვს ტომად”, ტ.2), ალექსანდრე
ასტრუკის (,,ახალი ავანგარდის დაბადება ანუ კამერა - კალამი" („Naissance d'une nouvelle avantgarde, ou la caméra-plume”

by Astruc A.), ორტეგა-ი-გასეტის („ორი დიდი მეტაფორა”), ტატა

თვალჭრელიძის („მეტაფორა ფილმის სტრუქტურაში”), მარსელ მარტენის („კინოს ენა”), ალექსეი
ლოსევის („სიმბოლოს პრობლემატიკა და რეალისტური ხელოვნება”) თეორიულ მსჯელობებს.
მესამე

თავში

განხილულია

პოსტსტალინური,

„ოტტეპელისა”

და

ისტორიული მონაკვეთი. კინოინდუსტრიის დამფინანსებელი სახელმწიფოს

„პერესტროიკის”
დაკვეთისა და

მასობრივი გემოვნების კინემატროგრაფზე გავლენის საკითხები. კვლევა ეყრდნობა სტატიათა
და კრიტიკულ რეცენზიათა კრებულს „დრო, ხელოვანი, ხელისუფლება“, გამოცემულს
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ (თბ.
2014); დოკუმენტებსა და მოწმობებს

- „ოტტეპელის” კინემატოგრაფი”; ირინა შილოვას

(„ოთხმოციანი წლების კინემატოგრაფი: ახალი ტენდენციები”), ტატა თვალჭრელიძის, ლელა
ოჩიაურის, გოგი გვახარიას, ირინა კუჭუხიძის, ზვიად დოლიძის კრიტიკულ წერილებსა და
თეორიულ ნაშრომებს.
როგორც წესი, მიღებულია ჩვენს მიერ არჩეული პერიოდის ერთიანი განხილვა. თუმცა,
დროის ამ მონაკვეთში არსებული ყოველი ათწლეულის დაწვრილებით აღწერისას, არ შეიძლება
ყურადღება არ მივაქციოთ ამ ათწლეულების, თითოეულის სრულ, იდეოლოგიურ, მხატვრულშემოქმედებით, ემოციურ დამოუკიდებლობასა და ინდივიდუალობას.
ნაშრომში ხდება ამ პერიოდის კინოში მეტაფორის კატეგორიებისა
სახეობების გამოვლენა და

და მისი მრავალი

ანალიზი. მნიშვნელოვანი თეორიული წყაროები, რომლებსაც

კვლევის ეს ნაწილი ეყრდობა - მარსელ მარტენის („კინოს ენა”), ალექსანდრე მაჩერეტის
(„სამყაროს რეალობა ეკრანზე”), მერაბ მამარდაშვილის („ლექციები პრუსტზე”), ლევონ
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გრიგორიანის („ერთი ვნების სამი ფერი”), სტეპან ტიინის („უდროობის ფენომენოლოგია”), ხოსე
ორტეგა-ი-გასეტის ("ტაბუ" და"მეტაფორა”), ნაუმ კლეიმანის („მონტაჟური მეტაფორის არსი და
ფუნქცია”) მოსაზრებები და თეორიული ნაშრომებია.
ხსენებული თემიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი 60-ზე მეტი ქართული და უცხოური
ფილმის ანალიზი, როგორც პირველი, ასევე თანამედროვე კინომკვლევარების თეორიულ
მასალას ეყრდნობა (იხილეთ ბიბლიოგრაფია).

კვლევის მეცნიერული სიახლე და ძირითადი შედეგები
მეტაფორა ანუ კინოენის ექსპრესიულობის განმსაზღვრელი ხერხი, მეტად მნიშვნელოვანი
ელემენტია ხელოვნებისა

და

კერძოდ, ქართული კინოხელოვნების ზოგადი

სურათის

წარმოდგენისას. იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ შესაძლოა სწორედ მეტაფორის „თაღქვეშ“
განვიხილოთ ქართული კინოს ვრცელი ისტორიული გზა და ესთეტიკური ძიებები. ამიტომაცაა,
რომ 60-80-იანი წლებით კონკრეტული თარიღობრივი შეზღუდვის მიუხედავად, ნაშრომში არა
მხოლოდ ქართული კინოს პროცესის ანალიზია, არამედ შეჯერებულია საზღვარგარეთის
კინემატოგრაფის ესთეტიკის მეტაფორულ მანიშნებლებთანაც.
ქართული კინომცოდნეობის ისტორიაში ბევრი ნაშრომი დაეთმო 60-80-იანი წლების
ეროვნული კინემატოგრაფის ანალიზს. თუმცა, დღემდე საფუძვლიანად არ იყო შესწავლილი
მეტაფორული

ასპექტები

ქართული

კინოს

ამ

პერიოდის

მხატვრული

ტენდენციების

გამოვლენაში.
საკვლევი

საგნის

ეტაპობრივი

ანალიზის

შედეგად

გამოიკვეთა

ამ

პერიოდში

ჩამოყალიბებული მეტაფორის სამი მნიშვნელოვანი ასპექტი: პლასტიკური, დრამატული და
იდეოლოგიური გამოვლინება.
ნაშრომში

განხილულია

როგორც

წმინდად

ხელოვნების,

ისე

მეტაფორის

ზოგადფილოსოფიური ასპექტები. ამოსავალი წერტილი კი აღმოცენებულია ფილოსოფიური
კონცეფციებისა და ხელოვნების სამყაროს დაახლოების საფუძველზე. სწორედ ამიტომ
გამოიკვეთა აზრი, რომ მეტაფორა არის აზროვნების აუცილებელი იარაღი - აზრის ფორმა.
დღეს წარსულის სწორი, ობიექტური შეფასების საშუალება გვეძლევა. ტოტალიტარულიდან
პოსტოტალიტარული ეპოქის კინემატოგრაფისადმი ინტერესი ზნეობრივმა და ესთეტიკურმა
ემოციებმა გაზარდეს. ამიტომ, 60-80-იანი წლების კინოს კვლევის სურვილი უბრალო
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ნოსტალგიით კი არ არის განპირობებული, ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარი აქტი „კარგი კინოს”
მხარდასაჭერად.

კვლევის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა
60-80-იანი წლების კინემატოგრაფი დღეს, თავისუფალი თავსმოხვეული იდეოლოგიური
მიზანმიმართულებისაგან,

სხვაგვარად

აღიქმება.

გაირკვა,

რომ

მხოლოდ

სამთავრობო

იდეოლოგიის მატარებელი ფილმები იყვნენ უზრუნველყოფილი ათასობით ტირაჟითა და
საკავშირო პრემიებით. შეიძლება ისინი უინტერესონი არ არიან, მაგრამ იყო ე.წ. სხვა კინოც,
რომელიც

შემოქმედთა

ზნეობრივი

წინააღმდეგობისა

და

სახელმწიფოს

იდეოლოგიურ

რეჟიმთან დაპირისპირების შედეგად შეიქმნა. ამ პერიოდის კინემატოგრაფი ვირტუოზულად
აპელირებდა მეტაფორით ყველა მის გამოვლინებაში.
ქართული კინო ეყრდნობოდა ფოლკლორულ საწყისებს, იყენებდა ხალხურ ალეგორიებს და
ეს არ იყო ეთნოგრაფიული ნარკვევები, როგორც ოფიციოზი ნათლავდა. ეს იყო ეკრანისთვის
ახალი ესთეტიკური სამაყაროების აღმოჩენა, ახალი მიმეზისი და მენტალური სტრუქტურების
სიღრმეები.
სადისერტაციო ნაშრომი დაეხმარება არა მარტო სტუდენტებსა და მკვლევარებს, რომლებიც
კინოენის საკითხებს, ფილოსოფიისა და ხელოვნების სხვა დარგების გავლენას სწავლობენ
კინემატოგრაფზე, არამედ, კინოხელოვნებით დაინტერესებულ სხვა ადამიანებსაც, ვინაიდან, 6080-იანი წლების ქართული კინემატოგრაფი არამეორეხარისხოვან როლს თამაშობს საერთოდ
მსოფლიო კინოსა და კულტურის ისტორიაში.
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I თავი
კინემატოგრაფის ისტორიული და თეორიული გამოცდილების
ზოგადი მიმოხილვა
2000

წლის

წინათ,

რომაელმა

პოეტმა

ლუკრეციუსმა,

თავისდაუნებურად,

კინემატოგრაფიული მოვლენების თეორია შექმნა პოემაში „საგანთა ბუნების შესახებ”. „...იქ
სადაც ქრება პირველი გამოსახულება, ჩნდება მეორე და გვეჩვენება, რომ პირველმა
გამოსახულებამ მდგომარეობა შეიცვალა”.1 ამ ფრაზით, მან სრულყოფილად აღწერა კადრების
მონაცვლეობის კინემატოგრაფიული პრინციპი. მოგვიანებით ეს გამონათქვამი დავიწყებას
მიეცა.
1602 წელს, გერმანიაში, იეზუიტმა ბერმა, ათანაზიუს კირჰნერმა გამოიგონა ,,ჯადოსნური
ფარანი”, რომელიც ეკრანზე გამჭვირვალე სურათების გაზრდილი მასშტაბით პროეცირების
საშუალებას იძლეოდა. კირჰნერს წარმოდგენაც არ ჰქონდა, თუ როგორ მიუახლოვდა თავისი
,,ჯადოსნური ფარნით” კინემატოგრაფის იდეას.
200 წლის შემდეგ კი, უკვე 1832 წელს, სიმონ ფონ შტამპფერმა, ვენაში და ჟოზეფ პლატომ
ლიეჟში (ბელგია) აიტაცეს, გააერთიანეს ლუკრეციუსისა და კირჰნერის იდეები, რის შედეგადაც
შეიქმნა ,,ცოცხალი ბორბალი” – პირველი აპარატი, რომელიც ,,ცოცხალ” ანუ მოძრავ სურათებს
აჩვენებდა. თუმცა, ამ აპარატს სერიოზული ნაკლი ჰქონდა: ,,გაცოცხლებული” სურათების ნახვა
ერთდროულად მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს შეეძლო, სანახაობის უამრავი მსურველისათვის
კი, მიუწვდომელი რჩებოდა.
ეს კინოს პრინციპების მხოლოდ სუსტი ჩანასახი იყო და ძალიან ცოტა რამ ჰქონდა საერთო
კინემატოგრაფთან, რომელსაც ვიცნობთ.
უკანასკნელი და ტექნიკურად რეალური ნაბიჯი კინემატოგრაფის შექმნაში ძმებმა ოგიუსტ
და ლუი ლუმიერებმა გადადგეს. ამით დაესვა წერტილი კაცობრიობის ათასწლოვან
მცდელობeბსა და ოცნებას, გაეცოცხლებინათ გამოსახულება და შეექმნათ ხილული სამყარო არა
მხოლოდ

ფუნჯისა

და

პალიტრის

მეშვეობით,

არამედ

ახალი

სახვით-ტექნიკური

საშუალებებით.
ეს შემთხვევა იდეალურად ამართლებს აზრს, რომ ახალი ტექნოლოგიები ახალ

1

Лукреций. О приподе вещей. Хрестоматия по античной литературе. Т 2, М. «Проссвещение», 1965. Стр. 48

9

ხელოვნებას წარმოშობს.
ლუმიერების გამოგონება ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა კინოს ისტორიაში,
მაგრამ ის მაინც ფრაგმენტი გახლდათ კინოს ევოლუციის პროცესში.
როგორც ადრეული კინოს რეჟისორი და თეორეტიკოსი სტეფან ტემერსონი წერდა:
,,უაზრო იქნებოდა გვემტკიცებინა, რომ პოეზიას საფუძველი გუტენბერგმა ჩაუყარა. ასეთივე
უაზრობაა ვამტკიცოთ, რომ კინემატოგრაფის იდეა ედისონისა და ლუმიერების კუთვნილებაა”.2
ნებისმიერ განვითარებულ კულტურაში ადამიანის პრობლემა თავისთავად უდიდესი
მნიშვნელობის მატარებელია, მაგრამ საკითხის სერიოზულობა იკვეთება იმის მიხედვით, თუ
როგორ ხდება ადამიანის შეცნობა ამა თუ იმ კულტურაში. პიროვნების ტიპის ფორმირება
გარკვეული ხედვის საშუალებების ჩამოყალიბებით იწყება.
ხედვის წამყვანი როლი პიროვნების თვითშემეცნების ჩამოყალიბებაში განპირობებულია
იმით, რომ ის აზრის წარმოქმნის პროცესს გულისხმობს, რაც თავისთავად, ადამიანის არსის
ნიშანია. ძველი დროის მოაზროვნენიც ამტკიცებდნენ, რომ ,,აზრი - თავად ადამიანია”.
უძველესი ცივილიზაციების ეპოქაში, როდესაც კულტურას არც საკუთარი სახელი
გააჩნდა და არც ფორმა, წარმოდგენა მის შესახებ, ხედვის უნართან იყო დაკავშირებული.
მაგალითად, შუმერთა კულტურა ამ უნარს შუმერული ეპოსის, შემდეგ კი მთელი
შუამდინარული ცივილიზაციის მთავარ გმირს – გილგამეშს მიაწერს. ხედვის უნარით უხვად
არიან დაჯილდოებული ძველი ინდური ვედების შემქმნელნი, ბრძენი რიშები. ხედვის ნიჭს
ჩუქნის ადამიანებს ანტიკური კულტურის უდიდესი გმირი პრომეთე. თუმცა ერთეულების
კერძო ხედვა არ შეიძლება მისი არსებობის სრულფასოვან

ფაქტორად ჩაითვალოს, ის

შემეცნებისათვის გასაღებს საჭიროებს.
აქ კი, უკვე ვაწყდებით წარსულ ცივილიზაციებში არსებულ სხვა, არანაკლებ საინტერესო
ფსიქო-ლინგვისტიკურ ასპექტებს.
უძველეს კულტურათა მითებში, არაკებში ხშირია დედამიწის მდგომარეობის აღწერითი
თხრობა. ამ საკითხზე ყველა კულტურას საკუთარი მოსაზრება გააჩნია. ზოგიერთი ქვეყნის
მითოლოგიაში დედამიწა სამ ვეშაპს ეყრდნობა, ზოგში - სამ სპილოს და ზოგშიც - გიგანტურ
თეთრ კუს. ძველი ეგვიპტელები თავიანთ ღმერთებს ,,სიბრძნის“ ნიშნად, ფრინველების,
გველების, ხარების თავებით ამკობდნენ. ბუშმენთა ტომებში დღემდე, თაობიდან თაობას
გადაეცემა ლეგენდა გოგონას შესახებ, რომელმაც ნაპერწკლები გაჰყარა და ვარსკვლავებად
აქცია.
2

Годзич В. Стефан Темерсон: сны кинематогрфии, Москва. «Искусство», 1984, стр.8
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როგორც ვხედავთ, თავის პრიმიტიულ მცდელობებში, გარე სამყაროს შეცნობისა და მისი
გადმოცემის გზაზე, ადამიანი ეყრდნობოდა მისთვის ყველაზე ხელმისაწვდომ და ადვილად
აღსაქმელ მეთოდს – სახეთა ენას.
რეჟისორisa და მწერალis სტეფან ტემერსონის მიხედვით, კინო ადამიანის იმ ფსიქიკური
მოთხოვნილებების რეალიზაციაა, რომლებიც მასში უძველესი დროიდანაა ჩადებული და
რომელთა ჩამოყალიბებაზეც, მეცნიერებისა და ტექნიკის განვითარებას რაიმე გავლენა არ
მოუხდენია.
ყოველივე ამის გაანალიზება საშუალებას გვაძლევს ვამტკიცოთ, რომ კინოს დაბადება
გამოიწვია

არა

დრომ

და

ტექნიკის

განვითარებამ,

არამედ

ადამიანის

სურვილმა,

მოთხოვნილებამ - შეექმნა მეტყველი მხატვრული სახეები.
ამ

მოთხოვნილების

ფილოსოფოსმა,
შეგნებულად

პაველ
განაგრძოს

ტექნიკური
ფლორენსკიმ
საკუთარი

განვითარების
განსაზღვრა:

პერსპექტივა
,,ტექნიკის

ორგანოპროეცირება,

იმ

1919

წელს

ისტორიული

რუსმა
ამოცანაა

გადაწყვეტილებებიდან

გამომდინარე, რომლებსაც ბადებს სულის შენების პრაგმატული მოთხოვნები”.3
აქ საუბარია ახალი თაობის ტექნიკაზე, რომელიც ბუნების შექმნილი ადამიანის ორგანოთა
უბრალო განმგრძობი კი არ არის, არამედ აქტიურად გამოიყენება მისი სულიერი ცხოვრების
იარაღად, ანუ ყალიბდება კულტურის ფენომენად.
დღეს კინოხელოვნების თეორიას უკვე ისტორია, ტრადიციები და კვლევის ფართო
სპექტრი, საკუთარი მეთოდები გააჩნია.
კინოენა იქამდე, სანამ მონტაჟი თავის ბუნებრივ ფუნქციას შეიძენდა, მხატვრულობას
მოკლებულ, გაორმაგებული რეალობის მარტივ გამეორებას წარმოადგენდა. ე.წ. კინოფერწერის
ოსტატები (ეს ტერმინი მოგვიანებით რეალობის დეტალიზების ტენდენციამ დაამკვიდრა) თავის
ნაწარმოებებში კლასიკოს მხატვართა ტილოების კომპოზიციებს იღებდნენ და დიდ გარეგნულ
მსგავსებას აღწევდნენ, მაგრამ, რაც უფრო ოსტატური იყო მხატვრული ტილოების იმიტაცია,
მით მკაცრი იყო მათი კრიტიკა: ასეთი ,,კინონაწარმოებების” ხელოვნების რანგში აყვანის
საკითხი არც კი განიხილებოდა.
კინო აუცილებლად უნდა გათავისუფლებულიყო ტრადიციული ხელოვნების სახეებთან
მსგავსებისაგან

(მონტაჟამდელი

პერიოდის

კინოსურათები

თეატრალურ

ფოტოსესიებს,

ეტიუდებს უფრო ჰგავდა - თუმცა კინოს თავისი არსებობის პირველ წლებში

3

ისედაც

Флоренский П. Русский космизм. Антология философской мысли. Статья «Органопроекция»,М. «Мысль»,
1993, стр.160
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ანათესავებდნენ თეატრთან) და მოეძებნა პრინციპულად ახალი სახვითი საშუალებები, ის, რაც
ახალი ხელოვნების დარგს დაეხმარებოდა, დაემტკიცებინა თავისი უნარი, შეეცვალა სამყარო.
ამგვარ საშუალებად იქცა მონტაჟი. სწორედ მონტაჟმა განაპირობა სახვითი კინოენის
ჩამოყალიბების პროცესი.
ის თეორეტიკოსებიც კი, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ თანამედროვე კინოში მონტაჟი არ
ასრულებს ისეთ მნიშვნელოვან როლს, როგორც უხმო კინოს ეპოქაში, აღიარებენ მის წამყვან
როლს კინემატოგრაფის მხატვრული დამოუკიდებლობის ჩამოყალიბებაში.
კინოს დიდი თეორეტიკოსი ანდრე ბაზენი აღნიშნავს: ,,რაც შეეხება,

გრიფიტის

კინოშედევრებში გაჩენილ მონტაჟს, მან განაპირობა კინოს როგორც ხელოვნების დაბადება,
რადგან სწორედ მონტაჟი განასხვავებს კინოხელოვნებას გაცოცხლებული ფოტოსაგან, აქცევს მას
ხელოვნების ენად”.4
შეიძლება ითქვას, რომ XX საუკუნის

ოციან წლებში, მონტაჟს კინოს გამოსახვის

სპეციფიკური ფორმების პირველ და უმთავრეს საფეხურად მიიჩნევ-დნენ. მოგვიანებით
მონტაჟის პრიორიტეტულობას დრამატული თხრობა, სამსახიობო სახე ენაცვლება, მაგრამ იმ
დროისათვის

ყველა მომდევნო საფეხურის შემოქმედებით ხერხებს მაინც ახასიათებდა

ერთგვარი ცალმხრივობა, შეზღუდულობა. მხოლოდ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ჩნდება
კინემატოგრაფში მიმდინარეობები, რომლებმაც ეკრანის ახალი შესაძლებლობების გამოვლენას
შეუწყვეს ხელი.
კინოს ეტაპობივი განხილვისას, მისი მიმდინარეობებისა და მიმართულებების კვლევისას,
შეუძლებელია არ შევნიშნოთ კინემატოგრაფის თანდათანობითი განვითარება უმარტივესიდან
რთულისკენ, სადაც განვითარების რთული დონე უმარტივესის ელემენტებს შეიცავს. ყოველივე
ზემოთქმულიდან ჩანს, რომ კინოში არსებულ ყველა მიმდინარეობას საფუძველი ჯერ კიდევ
მისი არსებობის პირველ - უხმო კინოს პერიოდში ჩაეყარა.
შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენ მიერ კვლევის ობიექტად სამოციანი-ოთხმოციანი წლები
შეირჩა. ეს პერიოდი წარმოადგენს კინემატოგრაფის ისტორიული განვითარების

რთულ,

შინაგანი წინააღმდეგობებით სავსე ერთიან ფრაგმენტს და მისი, როგორც მაღალი ხელოვნების,
განვითარების შესაძლო ბოლო ფაზას.
XX საუკუნის სამოციან-ოთხმოციან წლებში აქტუალური ხდება საზოგადოების ყოფასა და
ცნობიერებაში მომხდარ ცვლილებებთან დაკავშირებული ტენდენციები, კინო სრულიად ახალი
რაკურსით აკვირდება და იკვლევს პიროვნებას.
4

Базен А. Что такое кино?, М. «Искусство», 1972, стр. 82.
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ორმოცდაათიანი და სამოციანი წლების დასაწყისში გადაღებული ფილმების გავლენა
კინოპროცესებზე ვრცელი, ხანგრძლივი და თანმიმდევრული ხასიათის მატარებელი იყო.
კინემატოგრაფის წინაშე გაჩნდა მოთხოვნათა პრინციპულად ახალი სპექტრი - ხელოვნების ამ
დარგს

უნდა

გამოემჟღავნებინა

მეტი

,,ინტერესი

ადამიანისადმი”

და

მისი

შინაგანი

სამყაროსადმი.
ადამიანის შინაგანი სამყაროს ეკრანზე ასახვის მცდელობამ, იმოქმედა პოეტიკაზე,
ხელოვნების მხატვრულ ენაზე, მოახდინა სახვითი საშუალებების ,,სემანტიზაცია” (20-იანი
წლების მსგავსად), რამაც წარმოქმნა საბაბი და საშუალება სამოციანი-ოთხმოციანი წლები
თავისებური მახასიათებლით ჩვენი კინოს განვითარების შემდგომ ეტაპად განეხილათ.
ამ პერიოდის ხელოვნებაში აღინიშნა ინტერესთა აბსოლუტურად განსხვავებული სივრცე –
სურვილი და სწრაფვა, შეესწავლათ ცალკეული ადამიანის შინაგანი ცხოვრება, ჩაღრმავებოდნენ
პიროვნების სულიერ სამყაროს. ამისთვის საჭირო გახდა კინოენის ჯერ კიდევ უცნობი
შესაძლებლობების

ამოქმედება, რომლებიც სულიერების უხილავ სფეროებში ჩახედვის

საშუალებას იძლეოდა. სამოციანი წლების დასაწყისისთვის შექმნილ სოციოკულტურულ
რეალობაში ყურადღება განსაკუთრებით საავტორო ხედვებისადმი გამახვილდა. ამ პერიოდში
ფილმის გამომსახველ სისტემებში მხატვრის ,,მე” ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილს იკავებს.
რეალობის პოეტური ასახვის საშუალებები

ამდიდრებენ კინემატოგრაფის სახვით ენას. ამ

მიმართულებით

ნაყოფიერი

მიმდინარეობს

ყველაზე

ძიებები

და

ტარდება

მრავალი

პერსპექტიული ექსპერიმენტი.
ჩვენთვის საინტერესო, XX საუკუნის სამოციანი-ოთხმოციანი წლების პერიოდში,
ადამიანის შინაგანი ბუნების კვლევაზე ორიენტირებული შემოქმედებითი მიმდინარეობები
სხვადასხვა მხატვრული დინებების ზემოქმედებით ვითარდება, რომლებიც პირობითად
შეიძლება დოკუმენტალიზმისა და პოეტური ტრადიციების ირგვლივ დავაჯგუფოთ, თავად ამ
მხატვრულ მიმდინარეობათა ნიშნების ცვალებადობის დინამიკის გათვალისწინებით.
XX საუკუნის სამოციანი წლების შუა პერიოდში, საბჭოთა კავშირში საბოლოოდ
ჩამოყალიბდა სახელმწიფო პოლიტიკის ნეგატიური დამოკიდებულება კინოსადმი, რამაც
მკვეთრად

იმოქმედა

ხელოვნების

განვითარების

პროცესებზე.

მსჯელობათა

არაკომპეტენტურობას, მართვის დიქტატურულ ფორმას არ შეეძლო არ გამოეწვია შემოქმედთა
მიერ რეალობის გადაფასების დრამატული მცდელობები.
შემოქმედსა და ხელისუფლებას შორის ურთიერთობის დაძაბვის ბარომეტრად იქცა
მარლენ ხუციევის ფილმზე ,,ილიჩის საგუშაგო” თავად სახელმწიფოს პირველი პირის
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განხორციელებული დიქტატი (ფილმში გამოიცვალა მთელი რიგი ეპიზოდები და ეკრანზე ის
შეცვლილი სათაურით – ,,მე ოცი წლის ვარ” გამოვიდა).5
მოგვიანებით მსგავსი ცენზურა გაიარეს ანდრეი ტარკოვსკის ,,ანდრეი რუბლიოვმა” და
ოთარ იოელიანის ,,პასტორალმა”.
ხელოვნებისადმი ასეთი დამოკიდებულება ჰქონდათ ხელისუფლების სათავეში მოსული
სხვა ლიდერებსაც.
სწორედ ეს ვითარება დაედო საფუძვლად კინოპროცესის შემდგომი განვითარების
არაბუნებრივ ,,გაორებას”.
XX საუკუნის სამოცდაათიანი წლებში მნიშვნელოვნად იზრდება ისეთი ,,პროფესიულად
აწყობილი” ფილმების მოცულობა, რომლებიც პრაგმატულად ასახავდნენ ხელმძღვანელობის
მნიშვნელოვან პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს.
მეორე მხრივ, რიგ ნიჭიერ შემოქმედთა კინოსურათებში, რომლებიც მიძღვნილი იყო
რეალური, კონკრეტული ადამიანური პრობლემებისადმი, ქრება ,,დათბობის”, რომანტიკული
ტონალობა, შემოქმედება დრამატულ ჟღერადობას იძენს, აქტიურდება თხრობა იგავის ფორმით.
აზრის ჩამოყალიბების სისტემები, მეტაფორა და სიმბოლო ამ ეპოქის რეჟისორთა ფილმების
ძირითად კონცეფციად და მხატვრულ ტენდენციად ყალიბდება.
ამ პროცესების გააქტიურებამ ოთხმოციან წლებში იმდენად აშკარა ხასიათი მიიღო, რომ
ხელისუფლებამ აკრძალვათა ადმინისტრაციული სისტემა აამოქმედა. ამ სისტემამ ტრაგიკულად
იმოქმედა მრავალი ჭეშმარიტი ხელოვანის ნაწარმოების ბედზე და მათ შემოქმედებით
ბიოგრაფიაზეც.
დღეს, ამ პერიოდის სრული მოცულობის ანალიზისას, არ შეიძლება მხედველობიდან
გამოგვრჩეს ოთხმოცდაათიანი წლების შოკური, რეალიზმის ახალ ფაზაში გაააზრებული
ფილმების ტალღის გაჩენის ლოგიკა. გარკვეულად ეს იყო რეაქცია აკრძალვათა მთელ
სისტემაზე, რომელმაც XX საუკუნის ოთხმოციანი წლების შუა ხანებში პიკს მიაღწია და
ქვეყანაში მომხდარ ცვლილებებთან ერთად, კინემატოგრაფშიც აისახა.
სწორედ სამოციანი-ოთხმოციანი წლების პერიოდმა, ერთი მხრივ, აჩვენა კინემატოგრაფში
ასახული საზოგადოების მდგომარეობა, ხოლო მეორე მხრივ, ეკრანებზე ამჟამად მიმდინარე
პროცესებისათვის, სწორედ ეს პერიოდი იქცა სასტარტო მოედნად. მაგრამ, ეს უკვე სხვა
სამეცნიერო კვლევის თემაა.

5

Фомин В. Кино и власть: советское кино, 1965-1985 годы: документы, свидетельства, размышления. М.
«Материк», 1996
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როგორც წესი, მიღებულია ჩვენს მიერ არჩეული პერიოდის ერთიანი განხილვა, მისი
ცალკეული, მინიპერიოდებად დაშლის გარეშე. თუმცა, დროის ამ მონაკვეთში არსებული
ყოველი ათწლეულის დაწვრილებით აღწერისას, არ შეიძლება ყურადღება არ მივაქციოთ ამ
ათწლეულების, თითოეულის სრულ, იდეოლოგიურ, მხატვრულ-შემოქმედებით, ემოციურ
დამოუკიდებლობასა და ინდივიდუალობას.
დღეს

შეგვიძლია

ვისაუბროთ

სამოციან-ოთხმოციან

წლებში

კინემატოგრაფის

შემოქმედებითი ევოლუციის ათწლეულებად დაყოფილი ისტორიული ეტაპების არსებობის
შესახებ, რასაც

განაპირობებდა

სახელმწიფოში მიმდინარე

პოლიტიკური,

სოციალური,

ტექნიკური, ეროვნული და სხვა პროცესები.
წინამდებარე ნაშრომის მესამე თავში უფრო დაწვრილებით გავაანალიზებთ ამა თუ იმ
კინემატოგრაფიული ტენდენციის ჩასახვის მიზნებს. მივყვებით მის განვითარებას ყოველი
ცალკეული ათწლეულის მიხედვით და განვსაზღვრავთ მათ საკუთარ სახელს.
ყოველივე ზემოთქმულის შეჯამებისას, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ კინემატოგრაფში
მიმდინარე პროცესების არსი. იმ პროცესების, რომლებიც ჩვენთვის საინტერესო, განსახილველ
პერიოდში მიმდინარეობდა.
აშკარაა, რომ XX საუკუნის ორმოცდაათიანი წლების შუა ხანებში მომხდარმა მოვლენებმა
საფუძველი ჩაუყარეს საზოგადოებრივი ცხოვრების განახლებას, საზოგადოების სულიერ
გათავისუფლებას იდეოლოგიური და ეპოქალური კლიშეები-საგან, მაქსიმალურად გაზარდეს
და მიმართეს ხელოვნების ინტერესი პიროვნების - ინდივიდისადმი.
სამოციანიდან ოთხმოციან წლებამდე პერიოდში მოხდა მრავალი პრინციპული აღმოჩენა,
ამან შეცვალა შემოქმედებით ძიებათა მიმართულებანი, რის შედეგადაც, საეკრანო ენის
მხატვრული სისტემაც კი შეიცვალა.
იმისათვის, რომ გესმოდეს თანამოსაუბრის, აუცილებელია იცოდე მისი ენა. თუ
სიმფონიური მუსიკის გაგებას სათანადო ცოდნა და განათლება სჭირდება, ფილმის გასაგებად
რაიმე განსაკუთრებული ,,კინოენის” კვლევა შეიძლება სირთულეების ძიებად ჩაგვეთვალოს, იქ,
სადაც ეს სირთულეები თითქოს არ არსებობს, სადაც ყველაფერი ისედაც მარტივი და აშკარაა.
კინემატოგრაფი, თუნდაც ქრონიკა - ცხოვრების მოდელი და თავად ცხოვრებაა. რა ,,ენაზე”,
ან რა ,,განსაკუთებულ ხედვაზე” შეიძლება იყოს საუბარი?! აღქმის ფორმულა მარტივია – უყურე
და გაიგებ. ადამიანს არ სჭირდება საკუთარი საარსებო გარემოს – შენობების, ხეების, ქუჩების,
გამვლელების შესწავლა. არის პრინციპული სხვაობა ფანჯარაში და ეკრანზე დანახულ
გამოსახულებებს შორის? რით განსხვავდება ერთმანეთისაგან მხატვრული ფილმები და
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ქრონიკა? - ამ და მსგავს თემებზე მსჯელობდა ,,დიდი მუნჯის” ეპოქის პერიოდული პრესა.
სხვაობა მათ შორის მხოლოდ ერთია – ფანჯრიდან ქუჩაში ყურება ქრონიკაა, სხვის ფანჯარაში
ჩუმი თვალთვალი კი - მხატვრული ფილმი.
აქაც იბადება კითხვა. რამდენად კარგად ვხედავთ იმას, რასაც ვუცქერთ? რაიმეს ჭვრეტა და
დანახვა ხომ ერთმანეთისაგან განსხვავებული ცნებებია.
პლატონმა თავის დიალოგში ,,კრატილუსი” ხედვა განსაზღვრა როგორც

ადამიანის

ცხოველისაგან განმასხვავებელი არსებითი ნიშანი, რომელიც მხოლოდ მხედველობით არ
შემოიფარგლება: ხედვა ადამიანს ჭეშმარიტების შეცნობისაკენ უხსნის გზას, მაშინ, როდესაც
მხედველობა რეალობაზე მხოლოდ ილუზორულ შთაბეჭდილებას ბადებს.6
სწორედ ხელოვნება და კერძოდ, კინოხელოვნება აძლევს საშუალებას ადამიანს შეიძინოს
ღრმა, ხედვის შესაბამისი მხედველობა. განსაკუთრებულ შესწავლას მოითხოვს საკითხი, თუ
როგორ შეესაბამება

ცხოვრება ეკრანზე ყოფით რეალობას და ყოველდღიურ რუტინას,

რომელსაც ფანჯრიდან ვადევნებთ თვალს.
კინემატოგრაფიული ამბავი, მოვლენა,
ვითარდება
შემთხვევის”

მაშინ,

როდესაც

სურვილს

გამომდინარეობს

ანუ

რეალურ

ემორჩილება.

ისინი

რეჟისორის ჩანაფიქრისა და იდეის თანახმად,

გარემოში

მოვლენები

მოვლენები

მიზეზ-შედეგობრივ

,,მისი

ცხოვრებაში

კავშირს

უდიდებულესობა

ერთი

მიჰყვებიან

მეორისაგან

ისევე,

როგორც

ცხოვრებაში.
თუ გავითვალისწინებთ კინოს ფოტოგრაფიულ ბუნებას, არ უნდა დავივიწყოთ მარტივი
კიბერნეტიკული ფორმულა - თუ ,,ჩასუნთქვისას” რეალური სამყარო გვაქვს, ,,ამოსუნთქვისას”
მხატვრის მიერ შექმნილ სამყაროს ვიღებთ. სამყაროს, რომელიც, მართალია, რეალურის ხატად
და სახედ არის შექმნილი, მაგრამ მაინც შემოქმედის ფანტაზიის ნაყოფი და მის ცნობიერებაში
გაჩენილ მოვლენათა განვითარების ერთადერთი მიღებული ვარიანტია.
მაშ ასე, ჩანაფიქრის ამა თუ იმ სახით რეალიზაცია ხელოვანის არჩევანია – ერთი შესაძლო
ვარიანტის მიღება და სხვა ვარიანტების უარყოფა.
გარკვეულ ეტაპზე სიტყვა ,,არჩევანის” აღქმა განუყოფლად უკავშირდება

სიტყვას -

,,თავისუფლება”. ამ სიტყვების მონაცვლეობით ჩვენს წინაშე დგება როგორც ცხოვრების, ისევე
მაღალი ხელოვნების ორი ძირითადი პრინციპი: ,,არჩევანის თავისუფლება” და ,,თავისუფლების
არჩევანი”. ეს სწორედ ის თავისუფლება და არჩევანია, რომლებიც კავშირშია გარემოსთან და
საზოგადოების მოწყობასთან.
6
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არჩევანის არარსებობა, ქცევისა და მოვლენების წინასწარ განსაზღვრული ნორმები და
მიმდინარეობა თავისუფლებად ვერ ჩაითვლება. მაგალითად, არც გადმოგდებული ქვაა
თავისუფალი და არც - დაგორებული ბურთი. მათი ტრაექტორია, სიჩქარე, ინერცია მკაცრად
ექვემდებარება მექანიკის კანონებს. მათი მოძრაობა ბოლო წერტილამდე გათვლილია.
ლუის ბუნუელის ფილმის ,,ოქროს საუკუნე” გმირი თვითმკვლელობის ეპიზოდში
ვარდება არა დაბლა - იატაკზე, არამედ ზევით - ჭერზე. რეჟისორმა ამ კადრით მსოფლიო
მიზიდულობის კანონში მხატვრულ-ალტერნატიული ცვლილება შეიტანა. მის პერსონაჟს
შეუძლია დაეცეს ყველგან, სადაც მოესურვება. რეჟისორიც ნებისმიერი მიმართულების
არჩევანში თავისუფალია.
თენგიზ აბულაძის ფილმში ,,მონანიება” - მდიდრული, თეთრი საკონცერტო როიალი
დარბაზის ნაცვლად გავერანებულ ბაღში, ცოცხალი თემიდას ფონზე დგას. შეიძლება ამ
ეპიზოდის ესთეტიკა ,,თეთრი ტელეფონების კინემატოგრაფის” ესთეტიკას მოგვაგონებს, მაგრამ
ეს რეჟისორის სუბიექტური, სამყაროს მისეულ ხედვასა და თავისუფლების არჩევანზე
დაფუძნებული გადაწყვეტილებაა.
კინოხელოვნება, მრავალი წარმოსახვითი ვარიანტიდან ერთი და ზუსტი ვარიანტის
შერჩევით რეალობის განცდის საშუალებას იძლევა. სწორედ ამიტომ, კინოენის ელემენტებად
შეიძლება გამოვიყენოთ ყველაფერი, რისი გაკეთებაც მინიმუმ ორი გზით მაინც არის
შესაძლებელი. რეჟისორმა უნდა არჩიოს ესა თუ ის გადაწყვეტა, მაყურებელი კი გადაწყვეტის
სისწორეში უნდა გაერკვეს.
ყოველ დიდ კინემატოგრაფისტს აქვს საკუთარი ,,რჩეული” თემა და სახე, რომელთა
გამოყენებით, იგი საკუთარ ნაწარმოებში რეალობის ანალიზს ახდენს, და რითაც ის ნაწარმოების
მხატვრულ შეფასებასაც აღწევს.
მაგალითად,

ანდრეი

ტარკოვსკის

შემოქმედებაში,

ეს

ეკრანული

თხრობის

განსაკუთრებული რიტმითა და სივრცის რთული ორგანიზებით გამოიხატება. ფედერიკო
ფელინისთან

ძირითადია

მუსიკა

და

გამოსახულებითი

დომინანტა,

რომლითაც

ის

მაქსიმალურად აჩენს თავისი გმირების შინაგან სამყაროს.
ინგმარ ბერგმანი ამ ფუნქციებს მსახიობს აკისრებს, ადამიანს, რომლის სხეულშიც
ცხოვრობს, განიცდის და რთული ცხოვრებისეული კოლიზიებიდან ეძებს გამოსავალს მისი
პერსონაჟი.
ყოველი შემოქმედი, რა ხელოვნების დარგშიც უნდა მოღვაწეობდეს, აგროვებს უამრავ,
საკუთარ თუ სხვის ცხოვრებისეულ მოვლენას, (ფაქტს), შთაბეჭდილებას, ესთეტიკურად აფასებს
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მათ და არჩევს მასალას, მოტივს აუცილებელს ნაწარმოების შესაქმნელად.
კინოენის საკითხები, რომლებსაც შრომაში განვიხილავთ, ერთმანეთისაგან განსხვავდება.
ზოგიერთ მათგანს - სივრცეს, დროს, ბგერას, შუქს, ფერს - ზოგადი ესთეტიკური მნიშვნელობა
აქვს. მათში მძლავრობს ფილოსოფიური, გნოსეოლოგიური ასპექტი, ამიტომ, ხშირ შემთხვევაში,
ისინი ხელოვნებისაგან შორს მდგარ სამეცნიერო დისციპლინებშიც კი განიხილება.
სხვა ისეთი საკითხები, როგორიც არის რაკურსი, მონტაჟი, ცვალებადი დისტანცია,
სპეციალური ეფექტები, ერთი სიტყვით, ყველაფერი, რისგანაც შედგება კინოენა, უფრო
კონკრეტულია და ხელოვნების ტექნიკურ სფეროს ეკუთვნის.
აქ არ არსებობს მათი შესწავლის მრავალსაუკუნოვანი სამეცნიერო ტრადიცია, არ არსებობს
საკითხის თეორიაში თუ შემოქმედებით პრაქტიკაში აქსიომად ქცეული გადაწყვეტილებები.
ჩვენ მიერ განხილული საკითხის სპეციფიკურობის გათვალისწინებით, უფლება არა
გვაქვს, ნაკლები ყურადღება მივაქციოთ თუნდაც ერთ სეგმენტს, რისგანაც კინოენა შედგება.
მაგრამ უკვე ნახსენები კონკრეტული პრობლემების გარდა, თემასთან რამდენიმე სხვაგვარი
პრობლემაა დაკავშირებული.
ესენია: სიტყვა, ხასიათი, კოლიზიები, სიუჟეტი - ყველა მოვლენა, რომელსაც უშუალო
კავშირი აქვს მხატვრულ პრაქტიკასთან, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ კინემატოგრაფით.
ოდესღაც, კინემატოგრაფის გარიჟრაჟზე კინოს ,,დიდ მუნჯს” უწოდებდნენ, რაც საკმაოდ
ზუსტი განსაზღვრებაა. ,,მუნჯი” აქ არ ნიშნავს მხოლოდ მდუმარეს ან თუნდაც მოლაპარაკეს,
,,მუნჯი” ის არის, ვისაც სურს იყოს გაგებული, ვისაც წყურია კომუნიკაცია, ვინც საუბრობს
ჟესტებითა და მიმიკით. კინემატოგრაფი საუბრობს მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით და
სურს იქნას გაგებული.
ჩვენ არ აღვიქვამთ ფილმს იმის გამო, რომ ვიცით კინოენა, ჩვენ ვიგებთ კინოენას, იმიტომ
რომ გვესმის ფილმი.
ზოგადი განმარტებით, ენა წარმოადგენს ნიშანთა სისტემას, რომელიც ემსახურება
ადამიანთა შორის ურთიერთობას, აზროვნებასა და თვითგამოხატვას. ენის მეშვეობით
ხორციელდება სამყაროს შეცნობა. ენა ინფორმაციის დაცვისა და გადაცემის სპეციფიკური
სოციალური საშუალებაა.
რა არის კინოენა? პირველად ტერმინი ,,კინოენა” იხმარა სერგეი ეიზენშტეინმა მონტაჟის
თეორიაზე მუშაობის დროს ხედის სიღრმის, კადრის არსისა და როლის გააზრებისას.7
,,კინოენა”,
7

როგორც

ტერმინი,

შემდეგნაირად

შეიძლება

განვსაზღვროთ

და

Эйзенщтейн С.М. Монтаж. Москва.: ВГИК, 1998.

18

ჩამოვაყალიბოთ.
კინოენა არის მხატვრულ-გამომსახველობითი საშუალებების ჯამი და ურთიერთკავშირი,
რომელთა

მეშვეობით,

რეჟისორი

გადმოსცემს

საკუთარ

ჩანაფიქრს.

მაგრამ

ამგვარი

განსაზღვრება არც ისე ზუსტია, რადგან ის შეიძლება განიმარტოს, როგორც ეკრანული
სახიერების სპეციფიკა, ან, როგორც ერთგვარი ვიზუალურ-სახიერი კოდი, ან, თუნდაც, როგორც
ლინგვისტურ-სემანტიკურ ერთეულთა სისტემა,

რომელზეც

განაწილებულია ეკრანული

გამოსახულება.
სწორედ ამ განსაზღვრებებს ეფუძვნება კამათი კინოენის თეორიული გააზრების შესახებ.
ბუნებრივია, არ არის აუცილებელი ვეძებოთ უზუსტობები ამ განსაზღვრებებში. ყოველ მათგანს
სამეცნიერო

დასაბუთება

გააჩნია,

მაგრამ

პრობლემა

ამ

განსაზღვრებების

გაგების

სხვადასხვაგვარობაზე, მიდგომასა და დონეზეა დამოკიდებული.
თეორიული კონცეფციების ჩამოყალიბების გარკვეულ ეტაპამდე კინემატოგრაფული
თეორიებით დაკავებული იყვნენ კინოპროცესის პრაქტიკასთან მჭიდროდ დაკავშირებული
ადამიანები. მაგრამ, დროთა განმავლობაში, ამ დარგში მოვიდნენ ესთეტიკის, ფსიქოლოგიის,
სოციოლოგიის,

ლინგვისტიკის,

ხელოვნების

ისტორიკოსთა

წრეებიდან

გამოსული

თეორეტიკოს კინომცოდნეთა ჯგუფები, მასობრივი კომუნიკაციებისა და ინფორმატიკის
სპეციალისტები. ამ პროცესმა გაამდიდრა თეორიული კინოაზრი. სინთეზის შედეგად კი,
წარმოიქმნა კინოენის ის განმარტება, რომელიც დღეს გაგვაჩნია.
შეიძლება ითქვას, რომ კინოს ენა სცდება ეკრანზე მოცემული სრული გამოსახულების
ჩარჩოებს, მთელი მასალისა და კინემატოგრაფიული სახიერი აზროვნების ყველა ფორმის
ჩათვლით.
მუნჯი კინოს პერიოდში მას ადარებდნენ კლასიკური ხელოვნების დარგებს: თეატრს,
ლიტერატურას, ფერწერას და ეძებდნენ ანალოგებს მათ შორის. მაგრამ

კინემატოგრაფის

ისტორიაში ეს შედარებით მოკლე პერიოდი იყო. მხატვრულ-ტექნიკური საშუალებების
შესწავლითა და გააზრებით, რომლებმაც კინემატოგრაფს ,,თვითშემეცნების” საშუალება მისცა,
ამ ,,მოძველებულმა“ შეხედულებებმა მალევე უკან დაიხიეს და ადგილი უფრო თამამ
პოზიციებს დაუთმეს.
დღეს აშკარად ვხედავთ, რომ ხელოვნების დარგებიდან, არც ერთი არ გადმოსცემს სახიერ
აზრს ისე ღრმად, როგორც კინო. არც ერთ მათგანს არ შეუძლია ისე ფართოდ გახსნას რეალურ
მოვლენათა არსი, რეალურ პიროვნებათა, თუ მოგონილ გმირთა ფსიქოლოგია და

სულის

უფაქიზესი მოძრაობანი.
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თუმცა, ბევრი სპეციალისტი ცდილობს გაიაზროს კინოენის არსი ლინგვისტიკური
ანალოგიების მიხედვით (მაგრამ მხედველობიდან არ უნდა გამოგვრჩეს, რომ ჩვეულებრივი
სასაუბრო ენა და სპეციფიკური ლიტერატურული ენა - სხვადასხვა მოვლენებია), ასეთი
მიდგომისათვის კი აუცილებელია გამოვძებნოთ და გამოვიყენოთ როგორც კინოენისათვის,
ასევე სასაუბრო ენისათვის დამახასიათებელი ელემენტები.
ამ ორი ცნების შედარებისას, აუცილებლად აღმოჩნდება მათ შორის მსგავსებაც და
ზოგიერთი განსხვავებაც ენის გაცნობიერებასა და დახასიათებას შორის, რომელთა შესახებ
დეტალური მსჯელობა შრომის პირველ თავში გვექნება.
ისევე, როგორც ლიტერატურულ სასაუბრო ენას, კინემატოგრაფსაც ახასიათებს ტროპების
გამოყენება, ანუ ცნების პირველადი მნიშვნელობის ისეთი შეცვლა, როდესაც ხდება სხვა
მნიშვნელობის ,,გამდიდრება“. მთავარია, მაყურებელმა შეძლოს „მნიშვნელობის გამდიდრების“
ანუ იმ ახალი აზრის დანახვა, რომელიც ჩნდება კინოენაში ცნების „გარდასახვის“ მეშვეობით. ამ
თვალსაზრისით, კინოენის ექსპრესიულობაში დიდ როლს ასრულებს მეტაფორა.
არისტოტელეს დროიდან მეტაფორის ,,საიდუმლო” უდიდეს მოაზროვნეთა ყურადღებას
იპყრობდა. მეტაფორაზე მსჯელობდნენ არა მხოლოდ მეცნიერები, არამედ შემოქმედნიც მწერლები, პოეტები, მხატვრები, კინემატოგრაფისტები. არ არსებობს კრიტიკოსი, რომელსაც
საკუთარი აზრი არ გააჩნია მეტაფორის ბუნებასა და ესთეტიკურ ღირებულებაზე. მეტაფორის
შესწავლა ტრადიციული პროცესია, მაგრამ მცდარი იქნებოდა გვეფიქრა, რომ ის ტრადიციისავე
ძალით შენარჩუნდა. პირიქით, ის ინტენსიური, ფართო ცნება ხდება და ცოდნის სულ უფრო
მეტ, სხვადასხვა სფეროს იკავებს.
მეტაფორისადმი ინტერესმა ხელი შეუწყო სამეცნიერო აზრის ხსენებულ მიმდინარეობათა
ურთიერთქმედებას, მათ იდეურ კონსოლიდაციას, რისი შედეგიც კოგნიტური მეცნიერების
ფორმირება გახდა, რომელიც, თავის მხრივ, ადამიანის ცნობიერების სხვადასხვა მიმართულებას
სწავლობს.
,,მის საფუძველში ჩადებულია ვარაუდი იმის შესახებ, რომ ადამიანის კოგნიტიური
სტრუქტურები (აღქმა, ენა, აზროვნება, მეხსიერება, მოქმედება) მჭიდროდ არს დაკავშირებულნი
ერთმანეთთან ერთი საერთო ამოცანის ჩარჩოებში – ცოდნის ტრანსფორმაციისა და ათვისების
პროცესების განხორციელებით, რაც განაპირობებს ადამიანის გონების არსს”.8
მეტაფორული შემოქმედების აქტი მრავალი სემანტიკური გამომჟღავნების საფუძველში
დევს.
8

ესენია:

ახალი

მნიშვნელობების

წარმოშობა

და

მათი

ნიუანსები,

სინონიმური

Петров В. Вопросы языкознания, №2, М., 1988, стр. 41.
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საშუალებების ევოლუცია, პოლისემიის შექმნა და ემოციურ-ექსპრესიული აზროვნების
განვითარება.
მეტაფორის გარეშე არ იარსებებდა ,,უხილავ სამყაროთა” (ადამიანის შინაგანი ბუნება)
სივრცეები, მეორად პრედიკატთა ზონები, ანუ არ იარსებებდა აბსტრაქტულ ცნებათა
დამახასიათებელი პრედიკატები.
ნიშანდობლივია,

მაგრამ

ფაქტია,

რომ

მეტაფორა

ჩნდება

მხოლოდ

ემოციური

ზემოქმედების აუცილებლობის შემთხვევაში, ასე რომ, შეუძლებელია მისი აღმოჩენა სხვადასხვა
კანონში, ბრძანებაში, წესდებაში, აკრძალვაში, რეზოლუციაში, სხვადასხვა მოთხოვნაში,
სამხედრო ფიცში და სხვ. სამაგიეროდ, იოლად ვიპოვით ბავშვის მეტყველებაში.
მეტფორა ვერ წარმოიქმნება იქ , სადაც ადგილი არა აქვს აზრის თავისუფლებას, სადაც არ
შეიძლება გამოყენებული იყოს ხატოვანი ენა, სადაც აზროვნების რაციონალური პრინციპი
ირაციონალურს არსებობის ადგილს არ უტოვებს; ბავშვი კი თავისუფალია ამისგან. მისი
მსოფლმხედველობა ემყარება გრძნობას, ემოციას, რწმენას, ინტუიციას. ამიტომას მეტაფორა მათ
საუბარში ხშირია.
მხატვრული სახის შექმნისას და წარმოსახვასთან მისი აპელირებისას, მეტაფორა
წარმოშობს გონების მიერ აღქმად აზრს. მეტაფორა ფარული შედარებაა, შეუმჩნეველი მითითება
მსგავსებაზე ან აზრის გადატანა ერთი ობიექტიდან მეორეზე. მეტაფორის შესწავლა საშუალებას
გვაძლევს ვიხილოთ ნედლეული, საიდანაც იბადება აზრის მნიშვნელობა. მეტაფორას
მოქმედების საკუთარი მექანიზმი გააჩნია. პერსპექტივაში განხილულ ამ მექანიზმს მივყავართ
აზრის კონვენციონალიზაციისკენ. ამით განისაზღვრება მეტაფორის როლი აზრის წარმოქმნის
განვითარებაში.
მაშ ასე, რასაც ეკრანზე ვხედავთ, ყველაფერს და თითქმის ყოველთვის გააჩნია
დამატებითი მნიშვნელობა, რომელიც მაყურებელს მხოლოდ ფიქრის შემდეგ ,,გაეხსნება”.
ჯერ კიდევ

უხმო კინოს ეპოქაში,

(თუმცა არც ისე ხშირად) იყენებდნენ სახვით,

ილუსტრირებულ მეტაფორებს.
1920 წლის იტალიურ სალონურ მელოდრამაში ,,გველი” მთავარი პერსონაჟი ქალი, იმ
პერიოდის ,,დივა” ფრანჩესკა ბერტინის შესრულებით, მორიგ მსხვერპლს აცდუნებს. შინაარსის
ამსახველ კადრებს მეტაფორული დატვირთვის კადრები ენაცვლება, სადაც გველი ზღვის გოჭს
ახრჩობს. ან კადრები, რომლებშიც ქალაქელთა ბრბო ცხვრების ფარას იყო შედარებული. ასეთი
მეტაფორები კინემატოგრაფიული აზროვნების სამონტაჟო სტილს ეკუთვნის.
მხოლოდ რეჟისორებმა, რომელთაც საკუთარი ფილმი გაიაზრეს, როგორც ცალკეულ
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გამოსახულებათა

ჯაჭვი,

(შეძლეს

სტილისტური

ერთიანობის

დარღვევის

გარეშე

განეხორციელებინათ მთავარი მოტივიდან გადასვლა და ეკრანზე ეჩვენებინათ გველი ან ზღვის
გოჭი, რომლებსაც კონკრეტულ ამბავთან ერთი შეხედვით კავშირიც არ აქვთ.
კინოენის

ფორმირების

ისტორიას

თუ

გავიხსენებთ,

ადვილად

შევამჩნევთ,

რომ

კინემატოგრაფი გამოხატვის საშუალებათა, განზოგადების ხერხების მუდმივ ძიებაშია.
თანამედროვე კინემატოგრაფიულ მეტაფორულ სტრუქტურაში, ფრანგი თეორეტიკოსი
მარსელ

მარტენის

პლასტიკური –

მოსაზრებების

თანახმად,

სამი

ძირითადი

კატეგორია

გამოიყოფა:

მეტაფორული გრადაციის მაქსიმალურად დაბალი დონე, დრამატული –

შედარებით მაღალი დონე და იდეოლოგიური, რომელიც ნაწარმოების მსოფლმხედველობას
ასახავს.9
ამ და სხვა მეტაფორული კატეგორიების, მეტაფორული მოვლენების თეორიული
გააზრება, რომლებიც განხილულია მარტენის ნაშრომში, და ასევე მეტაფორის სხვა, მხოლოდ
კინემატოგრაფიული ენისთვის ორგანული მახასიათებლები და XX საუკუნის სამოციანოთხმოციან წლებში მომხდარი მათი სახეცვლილებანი, ნაშრომში იქნება განხილული.

II თავი. თეორიის საფუძველები და მეტაფორის ფილოსოფიური ასპექტი

1989 წელს ფრანგულმა ჟურნალმა ,,Hors Cadre" საგანგებო ნომერი გამოუშვა, სახელწოდებით,
,,თეორია კინოში და კრიზისი თეორიაში". ჟურნალმა დაადასტურა კრიზისი მეცნიერებაში,
რომელზეც ბოლო ხანებში ლაპარაკობდნენ კინომცოდნეები.
თეორეტიკოსმა ჟაკ ომონმა ,,Hors Cadre"-ის ფურცლებზე გამოხატა ეს საყოველთაო
განწყობა: ,,უპირველეს ყოვლისა, ვადასტურებთ: დღეს აღარ არსებობს რაიმე გაბატონებული
თეორია, მეტიც, საერთოდ არ არსებობს არანაირი ხილული თეორია. არ არსებობს არაფერი 6570-ანი წლების სემიოტიკის, 1970 წლის ფროიდო-მარქსიზმის, 1975-ის ფსიქოანალიზის
შესადარი. და არც იმ ფილმების ანალიზის შესადარი, რომლებშიც ჩვენ ყველამ ვპოვეთ
თავშესაფარი 70-ანი წლების დამლევს. თუ დღეს კიდევაც არსებობს რაღაც გაბატონებული
სამეცნიერო დისკურსი, ყველა აღიარებს, რომ ეს ისტორიის დისკურსია: ბუნებით პრობლემური

9
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დისკურსი, რომელიც თვითგამორკვევის საკითხშიც კი სიძნელეებს განიცდის"10.
რა თქმა უნდა, ომონის მტკიცება შესწორებებით უნდა მივიღოთ. თეორია არსებობს და
ვითარდება. ბოლო წლებში გაჩნდა მიღწევები

ნაროტოლოგიის

სფეროში. საინტერესოა

გამოკვლევები ფემინისტური კინოთეორიის საკითხებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველივე ეს, რა
თქმა უნდა, ოდნავაც არ ეწინააღმდეგება ციტირებული გამონათქვამის ზოგად პათოსს. ,,დიდი"
თეორია დამთავრდა და წარმოქმნილი ვაკუუმი ისტორიული შტუდიებით შეივსო. მაგრამ ეს
დროებითი მოვლენაა. მსგავსი სიტუაცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში სისტემატურად
მეორდება.
თუმცა, რა გვაქვს ხელთ ჩვენი ეროვნული კინემატოგრაფიული გამოცდი-ლების
თეორიული გააზრების თვალსაზრისით? თუ ისტორიასა და თეორიას არ ავურევთ, შეგვიძლია
ვთქვათ, რომ არ გვაწყენდა განვლილ ეტაპთან, კერძოდ, 60-80-ან წლებთან დაბრუნება ცოდნის
დაგროვების მიზნით, აგრეთვე, იმ დროის ცალკეულ გამოცდილებათა გასაერთიანებლად.
ამისათვის აუცილებელია კინოს თეორიის განვითარებაში არსებული გლობალური ცოდნის
მცირე მიმოხილვა, რამეთუ ის თავისთავად, როგორც განყენებული ცნება, არ არსებობს.
კინოს თეორიის განვითარების თანამედროვე ეტაპი, რომლის ფესვები XX საუკუნის 60-ან
წლებს უკავშირდება, ყურადღებას იქცევს როგორც სრულიად განსხვავებული იდეების
მრავალფეროვნებით, ასევე მათ გარშემო, ათეულობით წლის განმავლობაში მიმდინარე
დისკუსიების სიმწვავით. შედეგად, კინოს საკმაოდ მცირერიცხოვან თეორიულ კონცეფციებს,
რომლებსაც, როგორც წესი, კინოხელოვნების პრაქტიკასთან მჭიდროდ დაკავშირებული
ადამიანები ქმნიდნენ, ენაცვლება კინომცოდნე თეორეტიკოსთა ჯგუფები ესთეტიკოსების,
სოციო-ლოგების, ლინგვისტების, კულტურის ისტორიკოსთა რიგებიდან. შედეგად, იქმნება
კინოს თეორიული ანალიზის მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი მიმართულებები:
ესთეტიკური,

ონთოლოგიური,

სტრუქტურალური,

ფსიქოლოგიური,

სოციოლოგიური,

მემარცხენე-რადიკალური, პოსტმოდერნისტული.
ამ მიმართულებების წარმომადგენელთა უმრავლესობას, კინოს ერთგვარი ,,მეტათეორიის"
(ზოგადი თეორიის) შექმნის პრეტენზია აქვს. შედეგად, კინოთეორიის მთელი დარგი
წარმოგვიდგება, როგორც ,,დაუკავშირებელი და განცალკევებული ფაქტორების აგრეგატი",
რომლებიც, თუ გერმანელ ფილოსოფოსსა და კულტუროლოგ ერნესტ კასირერის მოსაზრებას
დავესესხებით, ,,სხვადასხვა, თითქოსდა გაფანტულ სხივებს" ჰგავს, რომელთა ,,საერთო
ფოკუსში" თავმოყრა შეუძლებელია.
10
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50-ანი წლების მეორე ნახევარსა და 60-ანი წლების დასაწყისში, დასავლური ფილოსოფიის
ავანსცენაზე სტრუქტურალიზმი გამოდის. მისი, როგორც დასავლური ფილოსოფიური აზრის
განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მიმართულება ფრანგ ანთროპოლოგ კლოდ ლევი-სტროსსა (მისი
წიგნის "პირველყოფილი აზროვნება", 1962 წელს გამოსვლის შემდეგ) და ეგზისტენციალიზმის
მამამთავარ ჟან-პოლ სარტრს შორის დაწყებული პოლემიკის გზით დამკვიდრდა. ეს შეჯახება
ეგზისტენციალიზმთან, რომელიც ფენომენოლოგიის კანონზომიერი ნაყოფი გახლდათ, სულაც
არ იყო შემთხვევითი. ის გერმანელი ფილოსოფოსის ედმუნდ ჰუსერლის მიერ, ყველა
მეცნიერების საფუძვლად გამოცხადებული ფილოსოფიის ბატონობის დასასრულს მოასწავებდა.
სტრუქტურალიზმის წარმომადგენლებმა მიზნად დაისახეს შეექმნათ შემეცნების ახალი
უნივერსალური მეთოდი, რომელიც, მათი აზრით, თანამედროვე მეცნიერების მოთხოვნებსა და
ინტერესებს უპასუხებდა. აქ ამოსავალი პუნქტია ენის, ლინგვისტური სტრუქტურების
აბსოლუტიზაცია, რომლებიც ყველა სოციალური ფაქტორის მიმართ განმსაზღვრელებად
განიხილება.
ლევი-სტროსი ამბობს: ,,ენა უპირატესად კულტურული მოვლენაა (რომელიც ადამიანს
ცხოველისგან განასხვავებს)". აქედან გამომდინარეობს სტრუქტურა-ლიზმის აქსიომა, რომელიც
მეტყველებს: ლინგვისტიკა ჰუმანიტარულ მეცნიერე-ბათა მთელი ფართო დარგის წამყვანი
მეცნიერებაა.11
კინოწარმოების ენობრივი სტრუქტურის კვლევისადმი ინტერესი ჯერ კიდევ XX საუკუნის
20-30-იან წლებში მჟღავნდება. მას ჯეროვანი ყურადღება მიაგეს ამერიკელმა მწერალმა,
კინომცოდნემ და კინოკრიტიკოსმა რუდოლფ არნჰაიმმა და პრაღის ლინგვისტური წრის
წევრებმა (რომან იაკობსონი და იან მუკარჟოვსკი), ბელა ბალაშმა და ანდრე ბაზენმა. თუმცა ამ
დროს,

სტრუქტურული

განსაკუთრებით

მიდგომა

მნიშვნელოვანია,

საკმაოდ

გაუბედავად

ხშირად რჩებოდა

ხორციელდებოდა

და

რაც

კინემატოგრაფის ესთეტიკური და

მხატვრული შეფასებების იმ ტრადიციის ჩარჩოებში, რომელიც ჯერ კიდევ ფრანგი ესეისტი და
კინოთეორეტიკოსის რიჩოტო კანუდოსა და ფრანგი კინოკრიტიკოსის ლუი დელუკის
ნაშრომებით განისაზღვრა.
მაგალითად, რუდოლფ არნჰაიმი წიგნში ,,კინო, როგორც ხელოვნება" ამტკიცებდა, რომ
ენა, რომელიც ადამიანებმა გამოიმუშავეს და ურთიერთობის საშუალებად იყენებენ, მსოფლიოს
ნაწილია და ამიტომ, ხმოვან კინოში ენა შესაძლოა გამოიყენონ, როგორც ბუნების პატარა

11

Сэв Л. Теории, школы, концепции. Художественный образ и структура. Статья “О структурализме”. M.,
«Прогресс», 1975, стр. 5.
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ნაწილი, როგორც მეტყველების ნაწყვეტი.
ანდრე ბაზენი უფრო ღრმად დაინტერესდა საკითხით და ამისთვის ჰიპოთეზის ფორმა
არჩია. სტატიაში ,,ფოტოგრაფიული სახის ონთოლოგია" (1945 წელი) მკვლევარმა ხაზი გაუსვა
მოსაზრებას, რომ კინო აერთიანებს ,,დროის მუმიფიცირების" უნარს (რაც ფოტოგრაფიული
ტექნიკის გამოყენებას შემოაქვს) და ენად ყოფნის უნარს.
მოგვიანებით, ბაზენმა ეს აზრი განავრცო სტატიაში ,,კინოენის ევოლუცია" (50-იანი
წლები): ,,ვვარაუდობ (არა იმდენად როგორც ობიექტურ ჭეშმარიტებას, არამედ მხოლოდ მუშა
ჰიპოთეზის უფლებით), რომ მსოფლიო კინოს ისტორიაში, ოციანი წლებიდან ორმოციანების
ჩათვლით,

იკვეთება

ორი

დიდი,

ურთიერთსაპირისპირო

ტენდენცია

_

ერთ-ერთს,

წარმოადგენენ რეჟისორები, რომელთაც ხატოვნების სწამთ, ხოლო მეორეს ისინი, ვისაც
რეალობის

სჯერა.

პირველნი

კინონაწარმოების

შექმნისადმი

სტრუქტურულ

მიდგომას

ემხრობიან, მეორენი _ უსტრუქტურო ფილმს".12
ამგვარად, თვით კინოხელოვნების პრაქტიკის განვითარებამ შეამზადა სტრუქტურალური
ოპოზიციის წარმოქმნა იმ ტრადიციულ კინოს თეორიაში, რომელიც ლუი დელუკის დროიდან
წამყვან როლს ასრულებდა.
როგორც უკვე ითქვა, XX საუკუნის სამოციან წლებში, კინოს სტრუქტურული ანალიზის
მიმართ ინტერესის განახლება ლინგვისტიკის, სემიოტიკის, სტრუქტურული ფსიქოანალიზის
მიღწევებს ეყრდნობოდა და კინოს თეორიის ,,ჭეშმარიტად მეცნიერული" დამუშავების
„დროშით“ გამოდიოდა.
კინოს წინამორბედ ესთეტიკურ მოდელს, რომელიც ანდრე ბაზენმა შეიმუშავა, გადაჭრით
აკრიტიკებდნენ და უარყოფდნენ.
იტალიელი ესთეტიკოსი ემილიო გარონი წიგნში ,,სემიოტიკა და ესთეტიკა" (1968 წელი),
კითხვაზე, თუ რატომ განიხილავდნენ ძირითადად სტრუქტურალიზმის წარმომადგენლები
კინოს, როგორც ენას ან მეტყველებას, პასუხობდა, რომ ამის მიზეზია მონტაჟის ცნება, რომელიც
კინემატოგრაფიულ ნაწარმოებს სიტყვების ანალოგიური კადრებისაგან შემდგარ ფრაზას
ამსგავსებს.
როგორც გარონი აღნიშნავს, ამ პერსპექტივაში, კინო პირველად ფრანგმა კინოს
თეორეტიკოსმა კრისტიან მეტცმა განიხილა თავის ნაშრომში ,,კინო ენა თუ მეტყველება". პიერპაოლო პაზოლინის მსგავსად, ფილმის სტრუქტურის ლინგვისტურის ანალოგიურად ცნობის
შედეგად, ფრანგმა მეცნიერმა დაასკვნა, რომ ფილმი მეტყველების მოვლენაა და არა _ ენის,
12

Базен А. Что такое кино? Сборник статей: «Эволюция киноязыка». М., Изд-во «Искусство»1972,стр.45
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რადგანაც არ გააჩნია არც ორმაგი დანაწევრება (,,ფონემებად" და ,,მორფემებად", როგორც
ვერბალურ ენას), არც ,,პარადიგმული სტრუქტურა" (რამეთუ თავისი ფოტოგრაფიული ბუნების
წყალობით რეალობის დიდ მონაკვეთებს ხელუხლებელს ტოვებს).
ჟან მიტრიმ _ ფრანგმა ფსიქოლოგმა, ესთეტიკოსმა და კინოს თეორეტიკოსმა _ კაპიტალურ
ნაშრომში ,,კინოს ესთეტიკა და ფსიქოლოგია" (1963, 1965) ერთ-ერთმა პირველმა გადმოსცა ამ
ხელოვნების

თეორია

სტრუქტურული

ლინგვისტიკის

მეთოდოლოგიური

პრინციპების

გამოყენებით.
ფერნანდ დე სოსიურიმ ამ საფუძველზე სცადა კინოს ანალიზისადმი ესთეტიკური და
ფსიქოლოგიური მიდგომების გაერთიანება. გარკვეული თვალსაზრისით, მისი ნაშრომები
ანდრე ბაზენის კინოს ესთეტიკაში წამოყენებული იდეის არა უარყოფა, არამედ განვითარება
იყო.
ამ კვლევის პირველ ტომში, მოცემულია კინოს ენის, ფსიქოლოგიური პრობლემატიკის
საფუძვლიანი

დახასიათება.

გაანალიზებულია

კინოგამოსახულე-ბის

სტრუქტურა,

ჩამოყალიბებული და აზრობრივად გამოკვეთილია ფილმის სემიოლოგიის პრინციპები.
მეორე თავში, სახელწოდებით ,,ფორმები", გამოკვლეულია კინოს როლი ესთეტიკური
რეალობის შექმნაში, ფილმის ვიზუალური სტრუქტურებისა და სემიოლოგიის ურთიერთობა.
ჟან მიტრი ამტკიცებს, რომ კინო, ფოტოგრაფიული წარმომავლობიდან გამომდინარე, არ
შეიძლება განვიხილოთ, როგორც ენა. ის ამგვარი მხოლოდ იმ პროცესში ხდება, როდესაც
ვითარდება, როგორც ხელოვნება. ამიტომ თავის მთავარ მიზნად, მიტრი კინოს ,,ესთეტიკურ და
ფსიქოლოგიურ შტუდიებთან" მიმართვას ასახელებს, თუმცა, მისი აზრით, ეს ,,იზოლირებული
ფაქტი" არაა და უნდა განიხილებოდეს არა მხოლოდ როგორც ხელოვნება, არამედ, მასთან
ერთად არსებული შემეცნების, აზროვნების საშუალება და საინფორმაციო არხი.
ჟან მიტრის კვლევის ცენტრში კინოენის პრობლემა დგას. იგი წერს: ,,... კინოენაზე
ლაპარაკი არ ნიშნავს კინემატოგრაფიული გამომსახველობის საშუალებათა ჩამონათვალის
შედგენას, მის შინაარსსა და ფორმას, ან გამოხატვის სხვა საშუალებას შორის კავშირის
დადასტურებას. მთავარია, აღმნიშვნელ სტრუქტურებსა და აღმნიშვნელ ობიექტს შორის
ურთიერთობის ხასიათისა და არსის გამოვლენა".13
რაც

შეეხება

კინემატოგრაფიულ

მეტყველებას,

ის

თავისთავად

განსხვავდება

ლიტერატურული მეტყველებისგან, თუმცა ერთიც და მეორეც, აზროვნების პროცესის
ფორმალიზაციის აქტებს წარმოადგენენ.
13

Mitru J. Estethique et psicholgie d’cinema. Paris, 1963, p. 437– 438.
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სხვადასხვა მეტყველებით სტრუქტურაში ინტელექტუალური ქმედითობის სხვადასხვა
ტიპი ყალიბდება. ლიტერატურაში სიტყვის მეშვეობით, ჩვენ ვგებულობთ მნიშვნელობას. აქ
აზრები

ნივთებად

სინამდვილეშია,

წარმოგვიდგებიან.

მისი

დასახელება

თუ

გვიწევს.

საჭიროა

საგნის

„პოვნა“,

კინოგამოსახულებაში

კი

როგორიც
საგანი

ის

მთელი

ინდივიდუალობით არის ნაჩვენები. აღმნიშვნელსა და აღნიშნულს მსგავსი არსი გააჩნიათ. და
თუ ლიტერატურაში სიტყვა აზრს გამოხატავს, კინემატოგრაფში ის გამოსახულების მიღმა არ
იმალება,

თავად გამოსახულებაში, ანუ

კომპოზიციის სტრუქტურაშია, კადრის მხატვრულ

გამომსახველობაში. მაგრამ ხშირად ის კადრებს შორის გვხვდება, რაც ცნებას აფართოებს და
წარმოსახვას აძლიერებს. ეს მოვლენა ძირეულად განასხვავებს კინემატოგრაფიულ მეტყველებას
ლიტერატურულისგან.
გამოსახულებები არ გახლავთ სიტყვების დარი ნიშნები, სიტყვებისა, რომელთა როლი
მუდამ ერთი და იმავე აზრის გამოვლენაზე დაიყვანება. ისინი ნიშნებად მოიაზრება მხოლოდ
იმდენად, რამდენადაც გააჩნიათ ამის შესაძლებლობა.
კინოში ცნებები ვიზუალური გამოხატვის სფეროში ფორმასა და გრნობით თვისებებს
იძენენ. მიტრი შემოქმედების აქტს განიხილავს არა როგორც მხატვრული ასახვის პროცესს,
არამედ როგორც საგნის აზრობრივი სტრუქტურირების შედეგს, რომელიც ამგვარად საკუთარი
მოთხრობის ერთ-ერთი ელემენტი ხდება. ამასთან, მისი აზრით, მნიშვნელოვანია არ დავუშვათ,
რომ კინემატოგრაფიული მეტყველების პროდუქტი სინამდვილის კარიკატურად, ან თავად
რეალობის მიერ ამონთხეული აზრის ბრმა გადამცემად გადაიქცეს.
მიტრი წერს: ,,ჩემეული აღქმის თეორიის თანახმად... ცნობიერების აქტი, რომელიც
ნივთებს ,,აყალიბებს", უკვე არის მეტყველება - ლოგოსი. ჩემთვის ის სამყაროში ყოფნის, მასთან
ურთიერთობის, საკუთარ თავთან სამყაროზე საუბრის საშუალებაა. ეს მეტყველება თითქოს
თავად სამყაროს სიტყვაა, რომელიც თავის არსებობასა და შესახედაობას მე უნდა მიმადლოდეს
და რომელზეც მთელი ჩემი თავის პროეცირებას ვახდენ. ის არის საშუალება, ერთდროულად
შეკითხვა დავსვა და პასუხი გავცე, და საკუთარი ილუზიების სანახაობა წარმოვშვა".14
კინოში შექმნილი ესთეტიკური რეალობის სამყაროში, სუბიექტისა და ობიექტის ამ
ტოტალურ შერწყმაში, მთლიანად ქრება ხელოვნების მთავარი პრობლემა _ მისი სახეობრივმხატვრული ასახვის საკითხი.
ცნობილი იტალიელი კინოს ისტორიკოსი და თეორეტიკოსი გვიდო არისტარკო სტატიაში
14

Mitru J. Estethique et psicholgie d’cinema. Paris, 1963, p. 447.
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,,იტალიური გამოკვლევები. სემიოტიკა: მხოლოდ და მხოლოდ თავი" (1982@ წელი) წერს:
,,დღემდე, როგორც პაზოლინი ამტკიცებდა 1966^ წელს, როდესაც იტალიაში სემიოტიკის
დარგში გამოკვლევები დაიწყო, კინოს შესახებ თეორიული დისპუტები თითქმის ყოველთვის
სტილისტიკას, წესების სისტემას, მორფოლოგიას ანდა ტექნიკას ეხებოდა, ყოველ მათგანს ერთი
საერთო თვისება ახასიათებდა: ისინი კინოს მეშვეობით კინოს განმარტავდნენ და ამგვარად
მეტად ბნელ ონთოლოგიას ქმნიდნენ. და მხოლოდ კინოს სფეროში ლინგვისტიკისა და
სემიოლოგიის ჩარევამ... მოუღო ბოლო ამ ონთოლოგიას და კინოსადმი ჭეშმარიტად
მეცნიერული მიდგომა განაპირობა...
იმისთვის, რათა შეძლებისდაგვარად ზუსტად განვსაზღვროთ კინოენა, აუცილებელია
ლინგვისტიკას მივმართოთ, _ ამტკიცებს კრისტიან მეტცი (კინოსემიოტიკის ერთ-ერთი
თვალსაჩინო წარმომადგენელი). ამას უკავშირებს ფაქტს, რომ, ჯერ ერთი, ლინგვისტიკა
ჰუმანიტარულ

მეცნიერებებში

წამყვანი

გახდა,

მეორეც

სოსიურის

_

დროიდან

მან

წარმოუდგენელ წარმატებას მიაღწია კვლევის საიმედო და ზუსტი მეთოდების წყალობით, და
აგრეთვე იმის წყალობით, რომ სემიოლოგიის სულ უფრო ფართო სფეროებს მოიცავს, რომელსაც
მეტყველების სხვადასხვა ტიპის შესწავლად აღიქვამს".15
კინოს დარგში გამოკვლევებზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა ფრანგულ ჟურნალ
,,Communication"

გამოქვეყნებულმა (#4,^1966 წელი), კრისტიან მეტცისა და როლან ბარტის

სტატიებმა (,,კინო _ ენა თუ მეტყველება?", ,,სემიოლოგიის საფუძვლები").
სტატიაში ,,სემიოლოგიის საფუძვლები" როლან ბარტი ახასიათებს ამ დისციპლინის
ცნებებსა და მეთოდოლოგიას (სტატიის მასალა სტრუქტურული ლინგვისტიკიდან ნასესხებ
ოთხ დიდ რუბრიკად არის დაჯგუფებული) 1. ენა და მეტყველება. 2. აღმნიშვნელი და
აღნიშნული. 3. სინტაგმა და სისტემა. 4. დეტონაცია და კონოტაცია.
ფერდინანდ დე სოსიურისთვის ამოსავალი იყო აზრი ,,ენის მრავალფორმიანობისა და
ნაირსისტემურობის შესახებ, რაც, ერთი შეხედვით, არანაირ კლასიფიკაციას არ ექვემდებარება...
თუმცა ქაოსი მაშინვე გაქრება, თუ ამ ნაირსისტემური მთელიდან წმინდად სოციალური
ობიექტის _ კომუნიკაციისათვის აუცილებელი წესების სისტემატიზებული ერთობლიობის
აბსტრაგირებას მოვახდენთ, რომელიც
რომელთაგან

შედგება.

სწორედ

ეს

გულგრილია იმ სიგნალების მასალის მიმართ,
არის

ენა,

რომლის

საპირისპიროდ,

მეტყველება

მეტყველებითი საქმიანობის უაღრესად ინდივიდუალური ნაწილია..."16
15
16

Aristarko G. «CinemAction», № 20, 1983, p.17.
Барт Р. Основы семиологии, статья “Структурализм ”за” и ”против”. Ленинград, «Нева», 1975 стр.112 -114
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,,ამგვარად, ენა (langue) სხვა არაფერია, თუ არა მეტყველებითი საქმიანობა (langage) მინუს
მეტყველება (parole), ეს ერთდროულად სოციალური დადგენილებაც არის და ნიშნადობათა
სისტემაც. სოციალური დადგენილების სახით ენა არავითარ შემთხვევაში არ არის აქტი, ის
ნებისმიერ აზროვნების პროცესს უძღვის წინ..." 17
ენის საპირისპიროდ, მეტყველება თავისი არსით არჩევანისა და აქტუალიზაციის
ინდივიდუალური აქტი გახლავთ. ,,ენისა და მეტყველების გამიჯვნა სწორედ ლინგვისტური
პროცედურის არსს შეადგენს, ამიტომ აზრი არა აქვს ამ გამიჯვნის გამოყენებას საგნების,
სახეების, ქცევის წესების სისტემათა მიმართ, რომლებსაც ჯერ არ განუცდიათ სემანტიკური
ანალიზი".18
სოსიურის მიხედვით, აღმნიშვნელიც და აღნიშნულიც ნიშნის შემადგენლები არიან:
,,...აღმნიშვნელები ენის გამოხატვის გეგმას ქმნიან, ხოლო აღნიშნულები _ მისი შინაარსის
გეგმას. აღნიშნული ,,ნივთი" კი არა, ამ ნივთის შესახებ ჩვენი წარმოდგენაა. მნიშვნელობა
შესაძლოა გაგებული იქნეს, როგორც პროცესი. ეს არის აქტი, რომელიც აღმნიშვნელსა და
აღნიშნულს აერთიანებს, აქტი, რომლის პროდუქტიცაა ნიშანი".19
იტალიელი სცენარისტი და კინოკრიტიკოსი გვიდო არისტარკო კინოსემიოტიკაში სამ
ძირითად ტენდენციას ასახელებს: პირველის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ კინო არის
,,ნამდვილი, აუდიოვიზუალური ნიშანი" (პიერ-პაოლო პაზოლინი), მეორე უკავშირდება კინოს
განსაზღვრებას არა როგორც ენის, არამედ როგორც მეტყველების (კრისტიან მეტცი), მესამე, არ
უარყოფს კინოს, როგორც ენის შესაძლებლობას, მაგრამ აუცილებლად მიიჩნევს გემოვნების
ესთეტიკურ ანალიზთან მის გაერთიანებას (გ. დელა ვოლპე, ე. გარონი).
კინოსემიოტიკოსები _ კრისტიან მეტცი, პიერ-პაოლო პაზოლინი, უმბერტო ეკო, დევიდ
უორტი

_ ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად მიიჩნევენ კინოს ისეთი მინიმალური ერთეულების

დადგენას, რომლებსაც მნიშვნელობა აქვთ (ენის თვისებები) და რომლებიც ამას მოკლებული
არიან.
კინოთეორიაში ტრადიციულად გამოიყენება კადრის დანაწევრების ერთეულები: ფილმი
(ყველაზე დიდი), ეპიზოდი _ ,,სეკვენსი" (რთული ერთეული, რომელიც რამდენიმე სამონტაჟე
კადრისგან შედგება), კადრი (სამონტაჟე ნაწილი), მოკლე კადრი (მომენტალური ფოტოკადრი).
ეს

ნაწილაკები,

რომლებიც

კადრის

ხაზოვანი

დანაწევრების

შედეგად

იქვე, გვ.115
Барт Р. Основы семиологии, статья “Структурализм ”за” и ”против”. Ленинград, «Нева», 1975 стр.115
19
Барт Р. Основы семиологии, статья “Структурализм ”за” и ”против”. Ленинград, «Нева», 1975 стр. 117

მიიღება,

17
18
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ტერმინოლოგიურ-ლოგიკურად ზოგადი სემიოლოგიის ანალოგიური ტერმინებით აღინიშნება,
როგორებიცაა: ,,ფონემა" (მნიშვნელობას მოკლებული მინიმალური ერთეული), ,,მორფემა"
(ნიშანი _ მინიმალური აზრობრივი ერთეული), ,,სემა" (გამონათქვამი _ რთული აზრობრივი
ერთეული).
თითოეული, ხსენებულ თეორეტიკოსთაგან, გვთავაზობს მისეულ მეთოდს შუალედური
დაყოფის ანუ არჩევანისა სამონტაჟე კადრს (კინოში სამონტაჟე სახის შექმნის საფუძველი) და
მოკლე კადრს (როგორც აღვნიშნეთ, მომენტალური ფოტოგრაფიული კადრი, კინოკადრის
დანაწევრების უმცირესი ერთეული, რომელიც მოკლებულია აზრობრივ, ნიშნურ მნიშვნელობას)
შორის.
ჟან მიტრი მიიჩნევს, რომ შესაძლებელია ნებისმიერი კადრის დანაწევრება (კამერის
გადაადგილებით ანდა კადრის მოძრაობის შიგნით) ხედებად, ისევე, როგორც გამონათქვამი
იყოფა სიტყვებად.
კრისტიან მეტცი, პირიქით, ამტკიცებს, რომ ის განუყოფელია, რადგან პირობით ენებში
შესიტყვებას კი არა ჰგავს, არამედ პირობითი ენის გამონათქვამს, რომლის დანაწევრება
შეუძლებელია.
ნაშრომში ,,მეტყველება და კინო" (1971 წელი) იგი შენიშნავს, რომ კინოს მინიმალური
ერთეულები მრავალგვარია და მათი არსებობა დამოკიდებულია სპეციფიკურ კოდზე, რომელიც
ამა თუ იმ კინონაწარმოების ენას უდევს საფუძვლად. აქედან გამომდინარეობს მტკიცე
მოსაზრება, რომ ნორმატიული კინოთეორიის შექმნა შეუძლებელია. მეტცი თვლის, რომ
სემიოლოგიური მიდგომა უაღრესად აღწერითია, რომ საჭიროა იმ ყველაფრის გადაკითხვა და
ხელახლა გააზრება, რასაც სერგეი ეიზენშტეინი ენის ტერმინებში, ენობრივი მოქმედების
ცნებებში გადმოსცემდა.
უმბერტო ეკო ამ მოქმედების ანალიზს ცალკეული მოკლე კადრით _ ,,ფოტო-გრამით"
იწყებს. მისი აზრით, ასეთი უმცირესი ერთეულებისგან შემდეგ იქმნება ,,კინომორფემები" ჟესტები და მოძრაობები კადრში, რომლებიც, თავის მხრივ, კინოს ძირითად სტრუქტურულ
ერთეულებად _ ,,კინოსემებად" გამოდიან.
დევიდ უორტი ,,ვიდემას" უწოდებს რეალობის ფრაგმენტს, რომელიც გადასაღებია,
,,ედემას" _ გადაღებული ფირის ნაწილს, ,,კადემას" _ სამონტაჟე კინოკადრს ფილმში. ის ამ
ტერმინებსა და სტრუქტურული ლინგვისტიკის ცნებებს შორის ანალოგიას ავლებს.
პიერ-პაოლო პაზოლინი ცალკეულ კადრს განსაზღვრავს, როგორც ,,მონემას", რომელიც
,,კინემებისგან" შედგება, ანუ ობიექტებისგან, რომლებიც კადრში ჩანან და კინოს მინიმალურ
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ერთეულებს შეადგენენ. ამ დროს, ამტკიცებს, რომ თავად სინამდვილეში არსებობენ სახენიშნები და სწორედ მათი ასახვა შეადგენს ცალკეულ პლან-ეპიზოდებს (ტერმინი ბაზენისგან
არის ნასესხები, თუმცა შეიძლება ქართულ ვერსიაში, პლანის თანამედროვე, შედარებითი
ტერმინოლოგიური აუცილებლობიდან და შინაარსობრიობიდან გამომდინარე, ამ კონტექსტში
ხედ-ეპიზოდები ვუწოდოთ. ციტირებისას კი დავტოვებთ პლან-ეპიზოდის განმარტებას),
რომლებისგანაც მონტაჟდება ფილმი.
,,პლან-ეპიზოდის დრო _ ყოველთვის აწმყო დროა... კინემატოგრაფი, უფრო ზუსტად,
აუდიოვიზუალური ტექნიკა, თავისი არსით, უსასრულო პლან-ეპიზოდია, ისევე, როგორც
თავად რეალობაა ჩვენთვის ერთგვარი უსასრულო, სუბიექტური პლან-ეპიზოდი, რომელიც
მანამდე გრძელდება, სანამ ვხედავთ და გვესმის და ჩვენს სიკვდილთან ერთად წყდება".
თეორეტიკოსი წერს, რომ კინოსა და ცხოვრებას შორის განსხვავების უგულვებელყოფა
შესაძლებელია, ვინაიდან, ,,იგივე ზოგადი სემიოლოგია, რომელიც ცხოვრებაში გამოიყენება,
კინოსთვისაც გამოსადეგია... უკვდავება და ვერგამოხატვა, ანდა სათქმელის გაცხადება და
სიკვდილი".20
XX საუკუნის ოთხმოციანი წლების დასაწყისში, სემიოლოგიაში სტრუქტურალიზმის
ოცწლიანი ბატონობის შეჯამების ჟამი დგება. ამ მიმდი-ნარეობის ერთ-ერთი ყველაზე
რადიკალურად განწყობილი კრიტიკოსი რიჩარდ დეგნეტი სტატიაში ,,კინოსემიოლოგიის
აღსასრული" (1980 წელი) წერდა, რომ კინოსემიოლოგიისა და კინოსტრუქტურალიზმის, ,,ამ
საშინელი ტყუპების პრეტენზიები... უკვე ისტორიულ წიგნებში ჭკნება". კინოსემიოტიკის
,,ტრაგიკულ ნაკლს" (განმარტება მას ეკუთვნის), კრიტიკოსი ხედავდა არა თეორიით საკუთარ
გატაცებაში, არამედ მისი კრიტიკული ანალიზის უნარის შეზღუდულობასა და სისუტეში,
წარსული კინოკულტურის მიღწევების ფაქტობრივ უგულვებელყოფაში.
ისიც

უნდა

ითქვას,

როგორ

შეაფასეს

კინოსემიოტიკის

გამოცდილება

თავად

სტრუქტურალისტებმა. ამ მხრივ საინტერესოა ცნობილ ფრანგ კინომცოდნე მარსელ მარტენის
სტატია ,,ტრადიციული კრიტიკა მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებათა განვითარების წინაშე"
(1982@ წელი). სემიოლოგიის მცდელობის - კინოს ,,ყველაზე ნოვატორული" მეცნიერული
თეორია შექმნის დაფასებისას, იგი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად ამისა, ,,მისმა გამოჩენილმა
დამაარსებელმა

მეტცმა

საბოლოოდ

აღიარა,

რომ

კინემატოგრაფიული

ფაქტისადმი

მეცნიერული მიდგომის ეს მცდელობა ჩიხში შევიდა"21.

20
21

Pasolini P.-P. “Cahiers du cinema”, № 12, 1967, р. 27 – 30.
Мартен М. Традиционная критика перед лицом развития средств массовой коммуникации. По материалам издания
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ის, რომ სტრუქტურალიზმმა დაკარგა შესაძლებლობა, შეესრულებინა ,,მეტათეორიის",
კულტურის ნებისმიერი ფენომენის ანალიზის უნივერსალური მეთოდის როლი, არ ნიშნავდა
მის,

როგორც

ამგვარი

ანალიზის

ერთ-ერთი

ყველაზე

შედეგიანი

მეთოდოლოგიური

საშუალების გაუფასურებას. კულტუროლოგიის ყველაზე თანამედროვე მიმდინარეობებისა და
როგორც კლასიკური, ისე თანამედროვე ხელოვნების თეორიის წარმომადგენლები ოთხმოცოთხმოცდაათიან წლებშიც განაგრძობენ ამ მეთოდოლოგიის გამოყენებას.
სტრუქტურალიზმის იდეათა ნიშნით განვითარებასთან დაკავშირებული კრიზისული
პროცესების აღმოჩენისას (რასაც კინოს ბუნება კინოენის თავისებურებებამდე დაჰყავდა),
თეორეტიკოსებმა თანამედროვე ხელოვნების კვლევის სრულიად ახალი გზების ძიება დაიწყეს.
კინოენის განმარტების სხვადასხვა ნიშანდობლიობა, რომლებიც შესწავლის სემიოტურ და
ლინგვოსტრუქტურულ დონეებზე პოულობენ საყრდენს, უეჭველია, იდეურ-შინაარსობრივ
სტრუქტურებთან

პროდუქტიული

შედარებისთვის

ყველაზე

მოსახერხებელ

გზას

არ

წარმოადგენს. ამ მიზნისთვის, ყველაზე განზოგადებული _ ფილოსოფიური დონე უფრო
გამოდგებოდა. მით უმეტეს, რომ ანალიტიკური ფილოსოფიის წარმომადგენლის ლუდვიგ
ვიტგენშტაინის წარმოდგენით, ფილოსოფია მსჯელობების, გამოთვლების, შემაჯამებელი
დასკვნების ლოგიკური ჯაჭვი კი არა, ცოცხალი ქმედება, შემოქმედებაა. ფილოსოფია თეორია კი
არა, მოქმედებაა, რომელიც ვლინდება არა გამონათქვამებში, არამედ გამონათქვამთა გაშუქებაში.
,,ვფიქრობ, ფილოსოფიისადმი ჩემი დამოკიდებულება შეჯამებისას შესაძლოა ასე
გამოიხატოს: არსებითად, ფილოსოფიის მხოლოდ ქმნა შეიძლება".22
ამგვარი ფილოსოფია და მასთან ამგვარი მიდგომა შეიძლება მენტალურ პრაქტიკად იქცეს,
თავად ცხოვრებაში ჩაერთოს და ვიტგენშტაინის გამოთქმით, სიცოცხლის ფორმა გახდეს.
ესთეტიკისადმი სემანტიკური, ფილოსოფიური მიდგომა ბოლო ხანებში მეტად მოდურია.
ფილოსოფოსი და ესეისტი გვიდო კალოჯერო ამ მოდას ,,პანგლოსის დაავადებას" უწოდებდა.
ავადმყოფობის

სიმპტომს

ხედავდა

რწმენაში,

რომლის

მიხედვითაც,

ხელოვნებაზე

,,მეცნიერულად" საუბრის საუკეთესო ხერხია იმ ტერმინებისა და მეტაფორების გამოყენება,
რომლებსაც ენასთან მიმართებაში ვიყენებდით.
ხელოვნების სემანტიკური ფილოსოფია ცარიელ ადგილზე როდი დამკვიდრდა. მისი
თეორიული საწყისები წარსულის იმ მოძღვრებებიდან მოდის, რომლებშიც

ხელოვნება

გაანალიზებულია სიმბოლოს, ნიშნისა და ენის პრობლემასთან კავშირში.

22

“Информационный сборник”. Переводы. № 36, М., ВНИИК, 1983, стр. 46.
Сокулер З. Людвиг Виттгенштейн и его место в философии XX-го века. М., «Мысль», 1994, стр. 101.
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ხელოვნების ზემოხსენებული პრობლემებისადმი ინტერესი, როგორც ჩანს, ჯერ კიდევ
უძველესი აღმოსავლეთის ქვეყნებში _ ბაბილონში, ეგვიპტეში გაჩნდა, მაგრამ ჩვენ XX საუკუნის
ორმოცდაათ-სამოციანი წლები გვაინტერესებს, პერიოდი, როდესაც ,,ხელოვნების სემანტიკური
ფილოსოფიის" კალაპოტში განსაკუთრებული მიმდინარეობა _ ,,ანალიტიკური ესთეტიკა"
აღმოცენდა. ამ მიმდინარეობის განსაკუთრებულობა ისაა, რომ მასში გაანალიზებულია არა
ხელოვნება, როგორც ენა, არამედ სახელოვნებო კვლევების ენა.
ხსენებულ

მიმართულებაზე

ენათმეცნიერი რიჩარდსი

მნიშვნელოვან

გავლენას

ახდენდნენ

ინგლისელი

და ანალიტიკური ფილოსოფიის წარმომადგენელი ლუდვიგ

ვიტგენშტაინი. ისინი ეყრდნობიან ინგლისური ლინგვისტური ფილოსოფიის ეგრეთ წოდებული
,,ოქსფორდის სკოლის“ პრინციპებს. ლუდვიგ ვიტგენშტაინი XX საუკუნის საკვანძო ფიგურაა,
მის სახელს ყველაზე უფრო ხშირად ანალიტიკურ ფილოსოფიას უკავშირებენ. ვიტგენშტაინის
შრომებში

გამოკვლეული

და

დაწვრილებით

ილუსტრირებულია

ორგანული

კავშირი

ფილოსოფიასა და ენის კონცეპტუალურ სქემებს შორის.
ფილოსოფია, ნათელი ხედვის თავისებური ძიებით,

სხვადასხვაგვარი რეალიებით

ჩაწვდება ენის საქმიანობას, დაძლევს მის მიერ გამუდმებით წარმოქმნილ ,,აჩრდილებს". ამავე
დროს, ლუდვიგ ვიტგენშტაინმა შეძლო გაერკვია, თუ რამდენად მნიშვნელოვან როლს
ასრულებს

სამყაროს

არსებობაში

ყოველივე

ის

გამოუხატავი,

გამოუთქმელი,

რაზეც

შეუძლებელია საუბარი, რაც გვაიძულებს ღრმააზროვნად გავჩუმდეთ.
ლუდვიგ ვიტგენშტაინის თქმით, ერთხელ იმგვარი გრძნობა დაეუფლა, თითქოს იმ
ხალხისთვის, რომელიღაც სხვა კულტურის წარმომადგენლებისათვის წერდა, რომლებიც იმ
პერიოდის ყოველდღიურობისაგან სრულიად განსხვავებულად აზროვნებდნენ და აღიქვამდნენ
სამყაროს. ეს ერთ-ერთი მიზეზი გახლდათ, რომლის გამოც იგი თავის ნაწარმოებებს არ
აქვეყნებდა, არ ესწრაფვოდა საკუთარი იდეების პოპულარიზაციას და არ ცდილობდა მათ
მორგებას გაგების უმდაბლეს დონეზე. თუმცა, მიუხედავად ამისა, დასავლეთში ვიტგენშტაინი
ფილოსოფოსების ფილოსოფოსად მოიაზრება.
მისი ორი ფუნდამენტური ნაშრომი _ ,,ლოგიკურ-ფილოსოფიური ტრაქტატი" („ლფტ”) და
,,ფილოსოფიური კვლევები" ავტორის გარდაცვალებიდან, მხოლოდ ორი წლის შემდეგ გამოიცა.
ფილოსოფიის კურსებში მიღებულია ლუდვიგ ვიტგენშტაინის შრომების დაყოფა ,,ადრეულ" _
ლოგიკური პოზიტივიზმისა და ,,გვიან" _ ანალიტიკური ფილოსოფიის პერიოდებად.
,,ტრაქტატში" წარმოდგენილი უფრო ადრინდელი კონცეფცია ლოგიკური ანალიზის
წარმატებებს ემყარებოდა. ფუნდამენტური ფილოსოფიური პრობლემები მასში მჭიდროდ
33

უკავშირდებოდა

ლოგიკას:

ლოგიკურის

ბუნების

შეცნობას,

ენის

უნივერსალურ

თავისებურებებს, მის ინფორმაციულ-შემეცნებით შესაძლებლობებს. ,,სამყარო-ლოგიკის" (ენა,
შემეცნება) კორელაციის გააზრებისას, ვიტგენშტაინმა მთელი ყურადღება დაუთმო ზღვარის
პრობლემას იმასთან, რაც ,,ნათლად შეიძლება ითქვას" _ ანუ წარმოდგენილი იყოს სამყაროს,
ფაქტების, ობიექტების შესახებ ლოგიკურად მკაფიო (,,გამჭვირვალე") ცოდნის ფორმით, რაც არ
ემორჩილება მისთვის დამახასიათებელ გამოსახვის ფორმებს და სხვაგვარად უნდა იქნეს
შეცნობილი.
მოგვიანებით, გულმოდგინე შესწავლის საგანი ცოცხალ, რეალურ შეგნებაში, მოქნილ,
ცვალებად სამეტყველო პრაქტიკაში არსებული ცნებების ლოგიკური ქცევა გახდა. ვიტგენშტაინს
ენა

უკვე

აღარ

ესახებოდა

სამყაროდან

გამოცალკევებულ,

მასთან

დაპირისპირებული

ლოგიკური ,,სარკედ". როგორც ფილოსოფოსი აღიარებს, ის ჩართულია ადამიანთა ,,სიცოცხლის
მრავალგვარ ფორმებში", საკუთარი თავის რეალიზაციას ახდენს მეტყველების აქტებში და არსს
კარგავს სტატიკაში, მოსვენების მდგომარეობაში. აი, რატომ იყო, რომ ავტორი კი არ გვიამბობდა
ენის წარმოჩენის ხერხების შესახებ, არამედ მოქმედებაში ,,გვიჩვენებდა" მათ.
ლუდვიგ ვიტგენშტაინის, სხვადასხვა დროს შემუშავებული ორი კონცეფცია, თითქოს
სრულიად განსხვავებულია. სინამდვილეში კი, ბევრი რამით უკავშირდება ერთმანეთს. ეს არ
არის გასაკვირი, თუნდაც იმიტომ, რომ ისინი ერთმა მკვლევარმა შექმნა, რომელიც სიცოცხლის
ბოლო დღემდე თავგამოდებით ეძებდა პასუხს მისთვის საინტერესო კითხვებზე.
ლუდვიგ ვიტგენშტაინი დარწმუნდა, რომ ფილოსოფია ენის რთულ ლაბირინთებშია
ფესვგადგმული

და,

არსებითად,

განსაკუთრებულ

,,ყურის

გდებას",

მის

მუშაობაში

,,ჩაკვირვებას" წარმოადგენს. იმის თვალყურის დევნებას, თუ როგორ იცვლება ცნება. მისი
ფილოსოფიური გამოკვლევები ხასიათდება დაძაბული ყურადღებით ენის მიმართ და
მისწრაფებით, ამის საფუძველზე ახლებურად გაიაზროს ფილოსოფოსის მთელი არსი.
ვიტგენშტაინის დახვეწილი, ანალიტიკური გონებისათვის, ენის მუშაობის იმგვარი
შინაგანი მექანიზმები ხდებოდა ნათელი, რომლებიც ხშირად ჩვეულებრივი ,,მზერის" მიღმა
რჩება ხოლმე. მეტიც, ლოგიკური ანალიზის ტექნიკური ინსტრუმენტებიც კი ყოველთვის როდი
ამჩნევენ მათ. ამასთან, ვიტგენშტაინისთვის უდავო იყო, რომ ეს რეალიები უამრავ ადამიანურ
პრობლემას მოიცავდა.
ლუდვიგ ვიტგენშტაინის გამოკვლევების წარმმართველი მოტივი გახლდათ მისწრაფება
სიცხადისა და მკაფიო გაგებისაკენ. ეს ფილოსოფოსისთვის არა მხოლოდ რაციონალურ
განწყობად იქცა, არამედ მწვავე ფსიქოლოგიურ მოთხოვნილებადაც. ჯერ კიდევ თავისი
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ლოგიკურ-ფილოსოფიური საქმიანობის დასაწყისში, ის წერდა რასელს: ,,ღმერთო, როგორ
მინდა უფრო მეტი მესმოდეს და მინდა, ბოლოს და ბოლოს, ყველაფერი ცხადი გახდეს, თორემ
სხვაგვარად, სიცოცხლეს ვეღარ შევძლებ"23.
ეს ნაშრომი ,,ლოგიკურ-ფილოსოფიური ტრაქტატი", ლოგიკისა და მისტიკის ერთგვარი
კონდენსირებული შენადნობია ,,გამოუხატველისა" და ,,მისტიკურისადმი" მიდრეკილებით.
საწყისი პირობა ,,ტრაქტატში" შემდეგნაირადაა ფორმულირებული: ,,ჭეშმარიტად, არის რაღაც
გამოუთქმელი (Unassprechliches). ის ავლენს საკუთარ თავს, ეს გახლავთ მისტიკური" (6.522)*
ამგვარად, მისტიკურის საკითხი ,,ტრაქტატში" განხილულია, როგორც ონთოლოგიური
პრობლემა. გამოუხატველის ასეთი დახვეწილი გაგება ვიტგენშტაინის მიერ, არაა უბრალო
მეტაფორა ენის გარე საზღვრებისათვის და არც ,,მთლიან ლოგიკას და ფილოსოფიას"
უტოლდება. ,,ტრაქტატისეული" მისტიკური კონცეფცია მჭიდრო კავშირშია იქვე წარმოდგენილ
ლოგიკისა და ფილოსოფიის კონცეფციებთან, მაგრამ არ ემთხვევა მათ, ეს მის ჩარჩოებს გარე
არსებობს.
,,მიდრეკილება მისტიკურისადმი, _ წერდა იგი დღიურებში, - გამომდინარეობს ჩვენი
მისწრაფებების დაუკმაყოფილებლობიდან, რის განხორციელებასაც მეცნიერების დახმარებით
ვცდილობთ. ჩვენ ვგრძნობთ, რომ თუნდაც ყველა სამეცნიერო პრობლემა გადაიჭრას, ყველაზე
მთავარის გადაწყვეტას ვერც კი მივუახლოვდებით"24.
,,ტრაქტატში", არსებითად, იმანუილ კანტის მოსაზრებათა მსგავსი ამოცანა იკითხება _
დადგინდეს ჩვენი შემეცნების უნარის საზღვრები. ვიტგენშტეინის ფილოსოფიურ გამოკვლევებს
ზუსტად ეს მიმართულება ახასიათებს: რას და როგორ ვაზროვნებთ, როგორია ,,ჩემი სამყაროს",
ლოგიკის და ენის საზღვრები.
ლოგიკა

არ

გამოდის

საზღვრებიცაა"(5.61)*.

სამყაროს

,,სუბიექტი

არ

საზღვრებიდან,
მიეკუთვნება

,,სამყაროს

სამყაროს,

საზღვრები

მაგრამ

ის

მისი

სამყაროს

საზღვარია"(5.632)*. მაშინ, რითი განისაზღვრება ,,სამყაროს საზღვარი"?,,რისი წარმოდგენაც არ
შეგვიძლია, იმის წარმოდგენა არ შეგვიძლია: აქედან გამომდინარე, ვერ ვიტყვით იმას, რისი
წარმოდგენაც არ შეგვიძლია" (5.61)*. დაბოლოს, ,,ჩემი ენის საზღვრები ჩემი სამყაროს
საზღვრებს ნიშნავს" (5,6)*.
სამყარო ლოგიკურია, საზღვრები ემთხვევა ენის საზღვრებს, მაგრამ მისი ჟესტებისა და
ერთმნიშვნელოვანი წესებისათვის ყველაფერი როდია მისაწვდომი. არის რაღაც, რაც არ
23

Wittgenstein L. Letters to Rassel, Keynes and Moore. Oxford, 1974, p. 14.
აქ და შემდგომ პარგრფების ნუმერაცია წიგნიდან Виттгенштейн Л. Логико-философский трактат, М., 1994.
24
Wittgenstein L. Tagebuher. 1914-1916. «Киноведческие записки». М., № 30, стр. 246.
*
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შეიძლება ენის შესაძლებლობებით გამოიხატოს და სწორედ ეს შეადგენს სიცოცხლის
,,მნიშვნელობას". ამის გამოთქმა შეუძლებელია, მაგრამ, სამაგიეროდ, შეიძლება გაიხსნას
ეთიკის და ესთეტიკის დახმარებით, რომლებსაც შეხება აქვთ მისტიკურ სფეროსთან და რაც
ხელოვნების საფუძველს წარმოადგენს.
ლუდვიგ ვიტგენშტეინი დიდი მნიშვნელობას ანიჭებდა არავერბალური ცნობიერების
როლს და ყურადღებას ამახვილებდა, თუ როგორ აწესრიგებს აზრი ქაოსს გამოსახულების
ფორმაში გაუცნობიერებლად შეჭრის გზით და როგორ აღწევს მიზანს არა გამონათქვამის,
არამედ ჩვენების საშუალებით.
,,წინადადება შეიძლება მთელ სინამდვილეს ასახავდეს, მაგრამ არ შეუძლია ასახოს ის
საერთო, რაც შეიძლება სინამდვილესთან გააჩნდეს, იმისათვის, რომ მისი ასახვა შეძლოს - ანუ
ლოგიკური ფორმა. ლოგიკური ფორმის გამოსახვის საშუალება რომ გვქონდეს, უნდა
ვფლობდეთ წინადადებასთან ერთად ლოგიკის ფარგლებს გარეთ ანუ სამყაროს ფარგლებს
გარეთ გასვლის უნდა ვფლობდეთ" (4.12)*.
,,წინადადებას არ ძალუძს ლოგიკური ფორმის გამოსახვა, ის თავად აისახება მასში. ჩვენ არ
შეგვიძლია ენის დახმარებით გამოვხატოთ ის, რაც საკუთარ თავს გამოხატავს ენაში" (4.121)*.
,,ის, რაც შეიძლება ნაჩვენები იქნეს, შეუძლებელია ითქვას" (4.1212)*. ,,აქედან გამომდინარე,
გასაგები ხდება ჩევნი შეგრძნება: ნიშნების ენა თუ კარგად გვესმის, სწორ ლოგიკურ გაგებასაც
ვფლობთ (4.1213)*.
ნაშრომში ,,ფილოსოფიური კვლევები" ლუდვიგ ვიტგენშტეინმა წამოაყენა კონცეფცია
,,დანახვა როგორც", რომელშიც პოეტური ენისათვის გამოუსადეგარი ყოველდღიური ენის
თეორია გადმოსცა. პოეტური ენა წარმოქმნის აზრისა და შეგრძნებების, გრძნობითი აღქმის
თავისებურ ,,შერწყმას", რაც მას არაპოეტური ენისგან განასხვავებს, რომელშიც ნიშნის
ნებისმიერობისა და ბოლომდე ნათქვამობის გამო, აზრი მაქსიმალურად ,,გაწმენდილია"
გრძნობითი კომპონენტისაგან.
რას ნიშნავს ,,დანახვა როგორც"?
ლუდვიგ

ვიტგენშტეინი

გვთავაზობს

იხვ-ბოცვრის

სურათს,

რომელიც

შეიძლება

ორგვარად იქნეს ინტერპრეტირებული: ან იხვის გამოსახულება დავინახოთ, ან ბოცვრის.
,,დანახვა როგორც" კითხვის აქტისას გამოჩნდება ხოლმე იმ ზომით, რომლითაც იგი
წარმოსახულის რეალიზაციის ხერხს წარმოადგენს. ,,დანახვა როგორც", უზრუნველყოფს
რეალურ კავშირს სახის გარსსა და შინაარსს, აზრს შორის: პოეტურ მეტაფორაში მისი გარსი
(სახე) არის როგორც (ანუ, მისი არსებობის ხერხი, შინაარსი), ოღონდ რომელიმე ერთი
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თვალსაზრისით.
ფარგლებში,

მეტაფორის

სახე

ისე

ახსნა

მოჩანს,

ნიშნავს

როგორც

ჩამოთვალოთ
აზრი.

მნიშვნელობები,

,,დანახვა

როგორც"

რომელთა

ინტუიციური

დამოკიდებულებაა, რომელიც ერთობლიობაში მოიცავს აზრსა და სახეს.
ვიტგენშტეინი საუბრობს განსხვავებაზე ისეთ გამოთქმებს შორის, როგორიცაა ,,მე ვხედავ
რაღაცას" და ,,მე ვხედავ რაღაცას როგორც...", დასძენს, რომ ,,რაღაცის დანახვა როგორც" ნიშნავს
,,შესაბამისი სახის ქონას". ამგვარად, ,,დანახვა როგორც" - სანახევროდ აზრია, სანახევროდ კი,
გრძნობითი აღქმა. და თან, იმავე ბუნებისაა, როგორც ის, რაც აზრის სასრულობას
უზრუნველჰყოფს, იგივე, მეტაფორა.
ყოველივე ზემოთქმულს კინოაზროვნებას თუ შევადარებთ, შეიძლება ითქვას, რომ
მისთვის დამახასიათებელია განსაკუთრებული უნივერსალურობა: ემოციურის, ინტუიციურისა
და რაციონალურის
თანაფარდობა, რაც

შეხამება. ის არ ისწრაფვის პირდაპირ გახსნას მიზეზ-შედეგობრივი
კონცეპტუალური აზროვნებისათვისაა დამახასიათებელი. ის არ ახდენს

ცვალებადი ვიზუალური მწკრივის გარღვევას რეალობის ,,ჩამოყალიბებაში" აღბეჭდილი
უხილავი

სტრუქტურებისკენ.

ყოველი

სიტუაცია

შეიძლება

უმარტივეს

მოვლენებად

დავშალოთ, თითქმის მატერიალურად ხელშესახები სახით, რომლებიც ამა თუ იმ ქმედების
რეპრეზენტაციას ახდენენ და, ამავე დროს, სადღაც მიმალულს, ფარულს გვიჩვენებენ.
კინოაზროვნება დამყარებულია სამყაროს გრძნობით გაგებაზე. ვიტგენშტეინის დანახული
სამყარო იმდენად დანაწევრდა, იმდენი მრავალფეროვანი მახასიათებელი შეიძინა, ხოლო
ცნებების განუსაზღვრელობამ მრავალგვარობის ისეთ დონეს მიაღწია, რომ თვით ეს სიღრმე
აღმოჩნდა მიუწვდომელი გარეშე სუბიექტისთვის. და მათმა წამიერმა ინტუიციურობამ
ფილოსოფიური აზრის ეფექტი მოახდინა - ის ფილოსოფიის კუთვნილებადვე დარჩა.
კინომცოდნეობითი თეორიული აზრი ასევე ვერ განხილება, როგორც კონცეპტუალური
აზროვნება.

ბუნებრივია,

ტერმინოლოგიურ

პოზიტიური

ინსტრუმენტებს,

იქნება,

რომლებიც

თუ

კინომცოდნეებმა

სემიოტიკაში,

კერძოდ,

მიმართეს

იმ

ლინგვისტიკაშია

შემუშავებული. მაგრამ რაღაც მზა დოქტრინებზე დაყრდნობასაც აუცილებლად მოსდევს
სერიოზული წინააღმდეგობები თავად კვლევის საგანთან.
ფილოსოფოს და თეორეტიკოს მიხეილ ბახტინის სიტყვებით რომ ვთქვათ, რაც უფრო
ღრმად ჩავწვდებით საგანს, მით განუსაზღვრელი, ბუნდოვანი აღმოჩნდება ხოლმე ამ დროს
გამოყენებული ცნებები. და ეს, კვლავ ლუდვიგ ვიტგენშტეინის მიერ გავლილი გზაა.
ამგვარად,

იკვეთება

კინემატოგრაფში

მეტაფორულობის

პრობლემის

შესწავლის

აუცილებლობა კინოსემიოტიკის საფუძველზე, ,,ენობრივი სისტემის" შეცნობით, კლასიკური
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კატეგორიის პოზიციიდან, საგნის ინტუიციურ და გრძნობით გაგებაზე დაყრდნობით.
ტერმინი ,,მეტაფორა" არისტოტელეს ეკუთვნის და ბერძნულად ,,გადატანას" ნიშნავს. იგი
განსაზღვრავს სიტყვის გადატანას (მეტაფორას), როგორც უჩვეულო სახელს, რომელიც
გადატანილია გვარიდან სახეობაზე, სახეობიდან გვარზე, სახეობიდან სახეობაზე, ან ანალოგიის
მიხედვით.25 მეტაფორას აქვს მსჯელობა ,,ა“A არის „ბ", სადაც პრედიკატი ,,ბ" გამოიყენება
გადატანითი მნიშვნელობით სუბიექტ ,,ა-ს“ აღწერისთვის. მაგალითად: ,,ზოგიერთიგზა გველია", ,,სიგარეტი - დაყოვნებული მოქმედების ბომბია".
ანტიკურ ხანაში მეტაფორები შეისწავლებოდა რიტორიკისა და პოეტიკის ერთ-ერთი
განყოფილების - ტროპის (ბერძნ. - მეტყველების კონსტრუქცია) თეორიის ფარგლებში და
დაკავშირებული იყო მხოლოდ გადატანითი მნიშვნელობების ტიპთა კონკრეტიზაციასა და მათი
კლასიფიკაციის აგებასთან.
არისტოტელე ,,პოეტიკაში" წერს: "... ყველაზე მნიშვნელოვანია, დახელოვნებული
მეტაფორებში". და განაგრძობდა: ,,ოღონდ სხვისგან ამის გადაღება არ შეიძლება, ეს ტალანტის
ნიშანია, რადგან კარგი მეტაფორის გამოგონება მსგავსების შემჩნევას ნიშნავს."
ამ შენიშვნამ ნამდვილად დიდი როლი შეასრულა მეტაფორის თეორიის განვითარებაში.
მაგრამ თუ მასში ეჭვს შევიტანთ და კრიტიკული თვალით შევხედავთ, შეიძლება რამდენიმე,
რბილად რომ ვთქვათ, გაუგებარი წანამძღვარი აღმოვაჩინოთ. აქ ნათქვამია, რომ ,,მსგავსების
შემჩნევა" ნიჭია, რომელსაც ყველა როდი ფლობს. მაგრამ ჩვენ ვცხოვრობთ და ვლაპარაკობთ
იმის წყალობით, რომ მსგავსების შემჩნევა ძალგვიძს. იმის მიუხედავად, რომ ზოგი ადამიანი
სხვებზე უკეთ ამჩნევს საგნების მსგავსებას, ეს მხოლოდ ხედვის ხარისხში განსხვავებაა. მეორე
წანამძღვარი მეტყველებს, რომ ყველაფრის სწავლა შეიძლება, თუმცა მეტაფორის ფლობის
ხელოვნების სხვისთვის გადაცემა შეუძლებელია. მაგრამ თუ გავაანალიზებთ, როგორ
ვეუფლებოდით ჩვენ ყველა, თუნდაც სხვადასხვაგვარად, მეტაფორის ხელოვნებას, დავინახავთ,
რომ არისტოტელესეული დაპირისპირება უსაფუძვლოა. ყოველი ჩვენთაგანი ითვისებს ამას
ისევე, როგორც სწავლობს ყველაფერ დანარჩენს, რისი წყალობითაც ვხდებით ადამიანები. ამ
ცოდნას სხვა ადამიანებისაგან ვიღებთ ენისა და მათი საქმიანობის საშუალებით.
ისტორიულად

მეტაფორა

განიხილებოდა,

როგორც

გამოთქმების

მოქნილობაზე

დაფუძნებული წარმატებული საშუალება, რაღაც, რაც მხოლოდ ზოგიერთ შემთხვევაშია
დასაშვები და განსაკუთრებულ ხელოვნებასა და სიფრთხილეს მოითხოვს. ერთი სიტყვით,
მეტაფორას განიხილავდნენ, როგორც სამკაულს ან სამშვენისს, როგორც ენის დამატებით
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Аристотель. Поэтика/Пер. М. Позднева – Книга сочинителя – СПб.: Амфора, 2008.
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მექანიზმს, და არა მის ძირითად ფორმას.
თუმცა,

ამასთან

ერთად,

მეტაფორის

საიდუმლო

უდიდეს

ფილოსოფოსებსა

და

თეორეტიკოსებს იზიდავდა - არისტოტელეს, ჟან-ჟაკ რუსოსა და გეორგ ჰეგელს, შემედგ ერნსტ
კასირერს, ხოსე ორტეგა-ი-გასეტსა და მრავალ სხვას.
მეტაფორა

აზროვნების

მნიშვნელოვანი

იარაღი

და

აზრის

ფორმაა.

დროდადრო

განსხვავება ორ მნიშვნელობას, ან ორ საგანს შორის მეტად მცირეა და ამიტომ, უხეში ან
პრაქტიკული გონების ადამიანისათვის საინტერესო არ გახლავთ. ის ,,თანამოსაუბრეზე" იყრის
ჯავრს იმით, რომ

სიტყვებითა და სახეებით მანიპულირებას აბრალებს. არასრულყოფილი

მხედველობის ადამიანებისათვის „ყველა კატა ნაცრისფერია“. მაგრამ არიან ისეთებიც, ვისაც
უდიდეს სიამოვნებას ანიჭებს ობიექტებს შორის უმცირესი განსხვავებების აღმოჩენა.
მახვილი გონების ადამიანები არასოდეს გაქრებიან და სწორედ მათ უნდა მიმართოთ
ყოველთვის, როცა საინტერესო აზრების მოსმენა და დანახვა მოგინდებათ. თუ გონებას
აბსტრაქტული აზროვნების უნარი არ გააჩნია, ის მეტაფორას ან მეტაფორულ აზრს პირდაპირ
გამოხატულისგან ვერ არჩევს. გამოხატვის ირიბ ფორმას იგი პირდაპირი მნიშვნელობით იგებს
და ავტორს იქით მოსდებს შარს იმისთვის, რაშიც თვითონ არის დამნაშავე.
სიორენ კირკეგორმა ერთხელ ასეთი მაგალითი მოიტანა: ცირკში ხანძარი გაჩნდა.
იმპრესარიოს მახლობლად კლოუნი აღმოჩნდა და მას დაავალა, პუბლიკისათვის ხანძრის
შესახებ ეცნობებინა. მაგრამ მაყურებლებმა კლოუნისგან მოსმენილი ტრაგიკული ამბავი
ხუმრობად მიიღეს და ადგილიდან არ დაძრულან. ხანძარი სწრაფად გავრცელდა და უამრავი
ხალხი დაიღუპა, რადგან ხუმრობიდან სერიოზულად ნათქვამზე მათი ცნობიერების გადართვა
ვერ მოახერხდა.
მეტაფორა მხოლოდ იმისთვის კი არ გვჭირდება, რომ, მიღებული სახელწოდების
წყალობით, ჩვენი აზრი სხვა ადამიანებისათვის მისაწვდომი გავხადოთ. ის აუცილებელია, რათა
ობიექტი გახდეს ჩვენი აზრისთვის მისაწვდომი. მეტაფორა მხოლოდ გამოხატვის საშუალება
როდია. ის აზროვნების მნიშვნელოვანი იარაღიცაა. ვცადოთ ამის მიზეზებში გარკვევა.
ჯონ სტიუარტ მილი წერდა, - ყველა სველი ნივთი, ამავე დროს ცივი რომ ყოფილიყო, ანუ
ეს ორი თავისებურება ცალ-ცალკე არასოდეს გამოვლენილიყო, ჩვენ, ალბათ, ერთ თვისებად
მივიჩნევდით მათ. სამყაროში ყველა ნივთი ლურჯი რომ ყოფილიყო, ამ ფერის შესახებ ზუსტი
წარმოდგენის შექმნა ძალიან გაგვიძნელდებოდა. ზუსტად ასევე, აღქმა და აზროვნება ცვლადს
უკეთ ამჩნევენ, ვიდრე მუდმივს. ვინც ჩანჩქერის მახლობლად ცხოვრობს, მის ხმაურს ხმაურად
ვერ აღიქვამს. ხოლო თუ ეს ხმაური შეწყდება, ის გაუგონარს გაიგონებს - სიჩუმეს.
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ბოლო ათწლეულებში (მეოცე საუკუნის სამოციანი წლების შემდეგ) მეტაფორის საკითხი
გაფართოვდა

და

სემიოტიკის,

ლოგიკური

სემანტიკისა

და

მეცნიერებათმცოდნეობის

სპეციალისტები დააინტერესა. რამ გამოიწვია ეს? უპირველეს ყოვლისა, ყურადღების ცენტრში
აღმოჩნდა ადამიანის მოღვაწეობა, რომელიც უზრუნველჰყოფდა ორიენტაციას სამყაროში, მის
პრაქტიკულ ათვისებას, ადამიანის შინაგან და გარესამყაროში მიმდინარე პროცესების შეცნობასა
და გაგებას.
სწორედ

მეტაფორა

აღმოჩნდა,

თანამედროვე

საზოგადოებაში,

ყოველივე

ამის

უფრო

მოცულობითად და ღრმად გამოხატვის საშუალება.
ბუნებაში არსებული კავშირებისა და ურთიერთობების გააზრებამ გავლენა მოახდინა
ენობრივი

სისტემების

შესწავლის

მეთოდებზეც,

რომლებშიც

გაიხსნა

,,სიღრმისეული"

სტრუქტურები, გამონათქვამების ორგანიზებისას დაფარული ტრანსფორმაციის დედააზრები
და კანონზომიერებები, სადაც წამყვანი როლი ენიჭება არა მხოლოდ მეტაფორის შემოქმედს,
არამედ ადრესატსაც, რამეთუ მის აღქმაზეა დამოკიდებული როგორც კომუნიკაციური
საქმიანობის წარმატება, ისე მეტაფორის არსი.
როცა მეტაფორის განხილვა უფრო ფართო ევრისტიკულ კონტექსტში დაიწყეს, ვიდრე
თავად ენათმეცნიერულია, კერძოდ კი, სემიოტიკურ კონტექსტში, ის წარმოგვიდგა როგორც
სამყაროს შესახებ აზროვნების ხერხი, რომელიც ადრე მოპოვებულ ცოდნას იყენებს. ამ
საფუძველზე აღმოცენდა წარმოდგენა მეტაფორის, როგორც გამოყვანილი ცოდნის მოდელის,
შესახებ. გარკვეული, ჯერ კიდევ ბოლომდე გაუაზრებელი ცნებიდან ახალი მოდელი ყალიბდება
გამოთქმის ,,სიტყვა-სიტყვითი“ მნიშვნელობისა და მისი თანმხლები ასოციაციების ხარჯზე,
კონცეპტუალიზაციის

ახალი ცოდნის კონგნიტიური დამუშავებისას. ამ დროს, რამდენადაც

მეტაფორიზაციის ყველა ტიპი ადამიანური გამოცდილების ასოციაციურ კავშირებს ემყარება,
ისინი (ამ) ზღვრული პროცესის ,,შესასვლელში" სრულიად ახალი აზრების მიღების საშუალებას
გვაძლევენ26.
ამჟამად,

მეტაფორის

პრობლემა

გამოვიდა

რიტორიკის

გამგებლობიდან,

სადაცთავდაპირველად დამკვიდრდა, როგორც ერთ-ერთი ტროპი, გადააბიჯა ლინგვისტიკის
(სადაც მას შეისწავლიდნენ, როგორც ტექსტის ექსპრესიული შეფერვის საშუალებას) საზღვარს,
გადაინაცვლა კომპლექსურ ლაბორატორიაში და ლინგვისტიკის მომიჯნავე დისციპლინების
კვლევის საგნად იქცა.
ამგვარად, მეტაფორა არ არის მხოლოდ ლინგვისტური მოვლენა, რომელიც მარტო აზრის
26

Гак В.Г., Телия Е.М. Метафора в языке и тексте. – М.: Наука, 1988
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გამოხატვის ენობრივ საშუალებებს ეხება. არანაკლებ მნიშვნელოვანია თავად აზრობრივი
შემცველობები, შინაარსიანი, ,,მნიშვნელობის მქონე" ევოლუციები. ამიტომ, სერგეი ოჟეგოვის
ლექსიკონში,

მეტაფორა

განმარტებულია,

როგორც

მეტყველების

ისეთი

კონსტრუქცია,

რომელიც გულისხმობს სიტყვებისა და გამოთქმების გამოყენებას გადატანითი მნიშვნელობით,
რაიმე ანალოგიის, მსგავსების, შედარების საფუძველზე.
შემთხვევით როდი წერენ კონსტანტინე სერგეევი და იაროსლავ სლინინი ერთობლივ
შრომაში,

წიგნში

,,ბუნება

და

გონება:

ანტიკური

პარადიგმა",

რომ

სოკრატემდელი

ფილოსოფოსების აზროვნება გამსჭვალული იყო აშკარად გამოხატული მეტაფორებით. ეს ,,იმას
მოწმობდა, რომ ისინი გამუდმებით აწყდებოდნენ გარდამავალ საზღვარს ტრადიციულ
მითოპოეტურ აზროვნებასა და სამყაროს სრულიად სხვაგვარ აღქმას შორის, რაც ახალ,
ცხოვრებისეულად

მნიშვნელოვან

გამონათქვამებს

მოითხოვდა...

კლასობრივი

წინააღმდეგობებისა რთული დინამიკა, რომლებიც პოლისის მოქალაქეობრივ ერთიანობას
არღვევდა, გვკარნახობდა ყოველივე არსებულის ერთიანი პირველსაწყისის, საზოგადო
ყოფიერების გლობალურად გაცნობიერებული ჰარმონიზაციის უნივერსალური პრინციპის
ძიების

აუცილებლობას.

იგულისხმებოდა

ყოველივე

არსებულის

გამაერთიანებელი

პირველსაწყისის ძიება, ყველასთვის საერთო, ერთადერთი კოსმოსის არსებობაზე. ყოველივე
არსებულის ერთიანობის თემას ჰერაკლიტე ხაზს უსვამდა თავის აფორიზმებში"27. სწორედ ეს
უკანასკნელია მეტაფორები.
აშკარაა,

რომ

მსოფლმხედველობრივი

წარმოდგენების

დაუნდობელმა

მსხვრევამ,

თანამედროვეობაში სიღრმისეული ხასიათი შეიძინა. სულიერება, მასშტაბებითა და მომხდარი
ცვლილებებით, წარსულის მსოფლმხედველობის ყველაზე უფრო საფუძვლიანი გარდაქმნების
შესადარია. ამგვარი კარდინალური ცვლილებების ცნობილი მაგალითია უძველეს დროში
მითოლოგიური

მსოფლმხედველობის

ფილოსოფიურით

შეცვლა.

ეს

გამოწვეული

იყო

ანტიკური ბერძნების ცხოვრებაში მომხდარი რადიკალური სოციალური გარდაქმნებით.
სოკრატემდელი ფილოსოფოსების გადასვლა ცხოვრებისეული მსოფლმხედველო-ბის
ახალ, ფილოსოფიურ ტიპზე, უმეტესად, მეტაფორიზაციის ხარჯზე განხორციელდა, რომელმაც
ახალ, საწყის საფუძვლებზე გადასვლა უზრუნველჰყო. მეტაფორიზაციის გზით მითოლოგიური
მსოფლმხედველობის დაძლევის პროცესში ისინი ბუნებრივი პროცესების თავისებურებებსა და
არსზე ყურადღების კონცენტრაციის აუცილებლობას აწყდებოდნენ და ამასთან დაკავშირებით
გვთავაზობდნენ
27

,,წყლის",

,,ცეცხლის",

,,ჰაერის",

,,მიწისა"

და

ა.შ.

მეტაფორულ

Сергеев К., Слинин Я. Природа и разум: Античная парадигма. М., «AD MARGINEM», 1993, стр. 144.
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გამოხატულებებს.
შეიძლება ითქვას, რომ მეტაფორა სწორედ ცნობიერების ფორმაა, რომელიც განაპორობებს
მსოფლმხედველობის

არსობრივ

გარდაქმნას.

მას

შეუძლია

უზრუნველჰყოს

გადასვლა

მსოფლმხედველობის ერთი საზომიდან მეორეზე - აქედან გამომდინარე, თვისებრივად სხვა
მსოფლმხედველობაზე

ისე,

მსოფლმხედველობრივი

რომ

არ

წარმოდგენების

შეიზღუდოს

ძველი

განვითარება.

საზომის

ფარგლებში

მეტაფორიზაციას

შეუძლია

უზრუნველჰყოს ,,საზღვრის გადაკვეთა" წარსულ და ახალჩასახულ მსოფლმხედველობებს
შორის.
თანამედროვეობასა

და

ანტიკურ

ხანაში

ფილოსოფიური

მსოფლმხედველობის

ჩამოყალიბების პერიოდის ამგვარი დამთხვევა შემთხვევითი არაა. ის განპირობებულია
კულტურის

გარდამავალი

მდგომარეობით,

სიღრმისეული

ცვლილებებით

მსოფლმხედველობაში, როგორც კულტურის სულიერ ბირთვში. ეს მეტყველებს, თუ რამდენად
მნიშვნელოვანია თანამედროვე სულიერი სიტუაციის, მსოფლმხედველობაში სიღრმისეული
ცვლილებების ანალიზისთვის მეტაფორების და მეტაფორიზაციის როლის შესწავლა.
როგორც მეცნიერი და თეორეტიკოსი ვასილი ნალიმოვი წერს: ,,იყო სამეცნიერო, ეს
ნიშნავს იყო მეტაფორული: გქონდეს უნარი, შექმნა ნაყოფიერი მეტაფორები, რომლებიც
წარმოსახვის უნარს აღძრავენ და ამით სამყაროსთან ჩვენს ურთიერთობას აფართოებენ"28.
მეტაფორისათვის გამოტანილმა ,,ნდობის ვოტუმმა" მისი შესწავლის ,,მატერიალური
ბაზის" არსებითი ზრდა გამოიწვია: გაჩნდა მეტაფორის კვლევები სხვადასხვა სამეცნიერო
სისტემაში, დიდაქტიკურ ლიტერატურაში, მასმედიაში, სხვადასხვა საქონლის დასახელებაში,
სარეკლამო და ყრუ-მუნჯთა ენაშიც კი. მაგრამ მეტაფორებს არ იყენებენ საქმიანი დისკურსის
სხვადასხვა სახეობაში: წესდებებში, სამხედრო ბრძანებებში, აკრძალვებში, მოთხოვნებში, ფიცის
ტექსტებსა და შუამდგომლობებში. ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი გულისხმობს არა მხოლოდ
შესრულებადობას და უკან დახევისათვის პასუხისმგებლობას. მეტაფორა ხელს უშლის ამას.
თუმცა, როგორც კი სიმძიმის ცენტრი ემოციურ ზემოქმედებაზე გადაინაცვლებს, მეტაფორის
აკრძალვა მაშინვე უქმდება.
მეტაფორების შესახებ გამოკვლევების ავტორი, რობერტ ჰოფმანი წერს: ,,მეტაფორა მეტად
პრაქტიკულია... სადაც უნდა შეგხვდეთ, ის ამდიდრებს ადამიანის ქმედებების, ცოდნისა და ენის
გაგებას".29
28
29

Налимов В.В. Вероятная модель языка. Томск.: Водолей Publishers, 2003.
Robert R. Hoffman. Metaphor in Science. To some scientists and philosophers, metaphorical theories. University of
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იქმნებოდა აზრი მეტაფორის ყოვლისშემძლეობაზე, რასაც უარყოფითი შედეგებიც მოჰყვა.
აღმატებული წარმოდგენა მეტაფორის შესახებ, უკანა ხედზე სწევდა სხვადასხვა სახის
დისკურსებში მისი გამოყენების შეზღუდვის პრობლემას. ამან მიგვიყვანა თავად მეტაფორის
კონცეფციის საზღვრების მოშლამდე. ახლა უკვე მეტაფორას უწოდებდნენ აზრის ირიბად და
ხატოვნად გამოხატვის ნებისმიერ ხერხს, რომელიც მიღებული იყო მხატვრულ ტექსტსა და
სახვით ხელოვნებაში - ფერწერაში, თეატრში, კინემატოგრაფში.
როდესაც ვსაუბრობთ მეტაფორაზე კინემატოგრაფში, აუცილებელია აღინიშნოს მისი
ადგილი სხვა სემიოტური კონცეპტების რიგში, უფრო ზუსტად, მისი მიმართება სიმბოლოსთან.
მეტაფორას საფუძვლად უდევს სახე. მხატვრული სახე ძირითადი სემიოტური ცნებების
წყაროა, რომელთა სტრუქტურა წარმოიქმნება პრინციპულად განსხვავებული თვალსაზრისების
- გამოხატულების თვალსაზრისის (აღმნიშვნელი) და შინაარსის თვალსაზრისის (აღნიშნული)
ურთიერთქმედებით. მეტაფორაც და სიმბოლოც ხშირად განისაზღვრება გამოსახულებისადმი
აპელაციის

საშუალებით.

მრავალი

კრიტიკოსი

არადიფერენცირებულად

განიხილავს

მეტაფორიკასა და სიმბოლიკას ამა თუ იმ პოეტის ინდივიდუალურ სტილში. შეიძლება
შეგვხვდეს სინონიმებად გამოყენებული მეტაფორული სახე და სიმბოლური სახე. მართლაც,
მეტაფორისა და სიმბოლოს კონცეპტები გადაიკვეთება. ამავე დროს, სემიოტური კონცეპტების
იერარქიაში

დაკავებული

მდგომარეობის

თვალსაზრისით,

მეტაფორისა

და

სიმბოლოს

გაიგივება არ შეიძლება.
ერთი და იგივე წყაროდან - სახის ცნებიდან გამომდინარეობის შედეგად, მეტაფორამ და
სიმბოლომ მისგან მემკვიდრეობით მიიღეს ბევრი საერთო ნიშან-თვისება, რომლებიც მათ
ცენტრალური სემიოტური კონცეპტის - ნიშნისაგან განასხვავებს. მეტაფორა და სიმბოლო, ისევე
როგორც სახე, სტიქიურად აღმოცენდებიან სამყაროს მხატვრული ათვისების პროცესში. ისინი
შედარებით დამოუკიდებელი არიან ადამიანის ნებისგან. და არ შეიძლება მათი მნიშვნელობა
ბოლომდე ჩამოყალიბებულად მივიჩნიოთ. მეტაფორაც და სიმბოლოც უფრო ინტერპრეტაციის
ობიექტებია, ვიდრე შეცნობისა.
სწორედ ეს თვისება არ აძლევს მათ საშუალებას კომუნიკაციის იარაღის მაგივრობა
გასწიონ: არც მეტაფორებით და არც სიმბოლოებით შეტყობინებები არ გადაიცემა. მათი
დახმარებით არ შეიძლება ბრძანების გაცემა, ან საკუთარ თავზე ვალდებულების აღება. ისინი
უმისამართოა

და

პრაგმატიკასთან

ამით

არის

Minnesota,1979, p. 49

განსხვავდებიან

დაკავშირებული.

ნიშნისაგან.
ნიშანი

ნიშნის

იარაღია

კონცეპტი

ადამიანის

მეტყველების

ხელში.

ნიშნების
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საშუალებით მყარდება და რეგულირდება პიროვნებათაშორისი ურთიერთობები. მეტაფორა და
სიმბოლო არაინსტრუმენ-ტული გახლავთ ისევე, როგორც არაინსტრუმენტულია სახე.
სახიდან

გამომდინარე,

მეტაფორა

და

სიმბოლო

სხვადასხვა

მიმართულებით

განავითარებენ მას. მეტაფორა ფსონს მნიშვნელობაზე დებს, რომელიც თანდათან გამოიკვეთება.
სიმბოლოში კი ფორმა განიცდის სტაბილიზაციას - ის უფრო მარტივი და მკაფიო ხდება. მისი
ამოცნობა ადვილია. მეტაფორას არა აქვს მკაცრი პოზიციური შეზღუდვები და მახასიათებელი
ფუნქციების მატარებელია. მეტაფორისაგან განსხვავებით, სიმბოლო რაღაც მნიშვნელობაზე
მიუთითებს, მაგრამ არ გამოიყენება სხვა (,,უცხო") ობიექტის დასახასიათებლად. მეტაფორის
ორსუბიექტიანობა მისთვის ჩვეული არაა.
სწორედ ამ განსხვავებიდან გამომდინარეობს სიმბოლოსა და მეტაფორის ტიპურ
მნიშვნელობებს შორის არსებული სხვადასხვაობა. მეტაფორას არ ახასიათებს

სემანტიკური

შეზღუდვები. მახასიათებელი ფუნქციის შესრულე-ბისას მეტაფორამ შეიძლება შეიძინოს
ნებისმიერი ნიშან-თვისების მნიშვნელობა სახოვანით დაწყებული, შეხამების ფართო სფეროთი
დამთავრებული. ამასთან, მეტაფორას, ჩვეულებრივ, მიაკუთვნებენ კონკრეტულ სუბიექტს და
რაც

მას

სინამდვილესთან

პირდაპირ,

თუ

ფარგლებში აჩერებს. სიმბოლო, პირიქით,

ირიბად

დაკავშირებული

მნიშვნელობების

ადვილად გადალახავს ხოლმე ,,დედამიწის

მიზიდულობის ძალას". ის მიისწრაფვის, მონიშნოს მარადიული და მოუხელთებელი - რაც
მისტიკური ტენდენციების მქონე მოძღვრებებში, მაგალითად დაოიზმში ჭეშმარიტ რეალობად
მიიჩნევა.
,,დიადი სული და დიადი მეხსიერება სამყაროსი, მხოლოდ სიმბოლოებით შეიძლება
გამოიხატოს", - წერდა უილიამ იიტსი.
სწორედ სიმბოლო გამოხატავს ,,ზღვარს იქითობის შეგრძნებას". მეტაფორის ამოცანა
უფრო ,,მიწიერია". მოწოდებულია შექმნას ობიექტის ისეთი ხატება, რომელიც მის შინაგან არსს
გამოააშკარავებს. მეტაფორა აღრმავებს რეალურობის აღქმას, სიმბოლოს კი, მის ფარგლებს
გარეთ მივყავართ.
კინემატოგრაფიული თხრობის კონტექსტში მეტაფორებს, ძირითადად,

განმარტებითი

ფუნქცია აკისრიათ. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ კინომეტაფორა ორი გამოსახულების, ორი
კადრის შეჯერებისას, მოძრაობაში აღმოცენდება. მისგან განსხვავებით, სიმბოლო ერთ კადრში
გამოიცნობა და, უფრო ხშირად ვლინდება, როგორც რომელიმე კონკრეტული მოვლენის
თვითინტენსიური, განზოგადებული იკონურობა. ორი გამოსახულებიდან, რომლებიც კინომეტაფორის აღმოცენებას განაპირობებს, ერთი, როგორც წესი, კინოთხრობის ელემენტია, მეორე კი
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შესაძლოა არც იყოს კინოთხრობა... მეტიც, შეიძლება საერთოდ არ იყოს კავშირში კონკრეტულ
ქმედებასთან... ანუ სიშორის გამო, უცხო იყოს მისთვის. თუმცა, მეორის ,,შემოყვანით",
რეჟისორი აძლიერებს პირველის აღქმას, რაც ემოციის გამძაფრების საშუალებას იძლევა.

III თავი. მეტაფორა და მეტაფორიზმი კინემატოგრაფში
სამეცნიერო ტერმინოლოგიასა და თეორიულ ტექსტში მეტაფორის გამოყენებისადმი
დამოკიდებულება მრავალი ფაქტორით განისაზღვრებოდა და იცვლებოდა - საზოგადოების
მეცნიერული და კულტურული ცხოვრების ზოგადი კონტექსტი, სხვადასხვა ავტორის
ფილოსოფიური თვალსაზრისი, წარმოდგენა ენის, მისი არსის და დანიშნულების შესახებ,
დაბოლოს, თავად მეტაფორის ბუნების გაგება.
ბუნებრივია, ადამიანის რაციონალური და ესთეტიკური მოღვაწეობის, მეცნიერებისა და
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ხელოვნების მკვეთრი გამიჯვნის პათოსი, მითსა და რელიგიასთან, რწმენასთან ცოდნის
დაპირისპირებისკენ

მისწრაფება

ყოველთვის

მეტაფორის

გამოყენების

საწინააღმდეგოდ

შემობრუნდებოდა ხოლმე.
მეტაფორისადმი განსაკუთრებით უარყოფითი დამოკიდებულებას ამჟღავნებდნენ ახალი
დროის რაციონალისტი ფილოსოფოსები - ჯონ ლოკი და თომას ჰობსი. მათ მეტაფორა
მეტყველებისა

და

ნააზრევის

უსარგებლო

და

დაუშვებელ

სამშვენისად

მიაჩნდათ,

ორაზროვნებისა და შეცდომების წყაროდ. მათი აზრით, ენის გამოყენებისას აუცილებელია
სწრაფვა ზუსტი დეფინიციების, ერთმნიშვნელოვანებისა და გარკვეულობისაკენ.
მაგალითად, თომას ჰობსს თვლიდა, რომ მეტყველება, პირველ რიგში, აზრის გამოხატვასა
და ცოდნის გადმოცემას ემსახურება და რომ ამ ფუნქციის შესასრულებლად, გამოსადეგია
მხოლოდ პირდაპირი მნიშვნელობით გამოყენებული სიტყვები.
იგი წერს: ,,ადამიანის გონების სინათლე გასაგები სიტყვებია, რომლებიც ზუსტი
დეფინიციებით წინასწარაა გასუფთავებული ყოველგვარი ორაზროვნებისაგან. მსჯელობა არის
ნაბიჯი, ცოდნის მატება - გზა, ხოლო კაცთა მოდგმის კეთილდღეობა – მიზანი. მეტაფორები და
ორაზროვანი სიტყვები, პირიქით, რაღაც ცეცხლს ჰგვანან და მათი მეშვეობით მსჯელობა
ურიცხვ აბდაუბდაში ხეტიალს მიაგავს, ამის შედეგი კი უთანხმოება, აღშფოთება ან
სიძულვილია".30
ჯონ ლოკმა ასევე უარყო სიტყვების ხატოვანი გამოყენება, რაც, თავის მხრივ,
,,გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ცრუ იდეების ჩაგონებას, ვნებების აგორებას და, ამგვარად,
გონების შეცდომაში შეყვანას. აქედან გამომდინარე, ეს წმინდა წყლის მოტყუებაა... უსაფუძვლოა
მოტყუების ხელოვნებაზე ჩივილი, თუკი ხალხს სიამოვნებს, რომ მოტყუებული იყოს"31.
ადამიანის აზრობრივი მიდრეკილება მეტაფორისადმი ლოკს არაბუნებრივ მოვლენად მიაჩნდა.
შეფასებები იმის ლოგიკური დასკვნებია, რომ მეტაფორა მნიშვნელობის გამოხატვის ერთერთი ხერხია, რომელიც სიტყვების პირდაპირი და ზუსტი მნიშვნელობით გამოყენებასთან
ერთად არსებობს, მაგრამ გაცილებით მოუხერხებელი და ნაკლებად ეფექტიანია. ამ თეზისზე
თანხმდებოდნენ მოაზროვნენი, რომლებიც რაციონალისტურ, პოზიტივისტურ და პრაგმატულ
შეხედულებებს ემხრობოდნენ. მეტაფორა დაუშვებლად ითვლებოდა და ,,მეტაფორის ჩადენა"
დანაშაულის ჩადენას უტოლდებოდა. ამგვარმა თვალსაზრისმა დიდი ხნით დაამუხრუჭა
მეტაფორის კვლევა და შემეცნების მარგინალურ სფეროდ გადააქცია ის.

30
31

Гоббс Т. “Левиафан” 1936, стр. 6
Локк Дж. Соч. в 3-х томах, Т. 1, 1985, стр. 567
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მეტაფორის აღორძინება, მისი მნიშვნელობის გადახედვა, დაახლოებით XX საუკუნის შუა
ხანებიდან იწყება, როცა ის გააზრებული იქნა, როგორც ენისა და მეტყველების აუცილებელი და
მეტად მნიშვნელოვანი ელემენტი. მეტაფორის შესწავლამ სისტემატური ხასიათი მიიღო და
კვლევის დამოუკიდებელ ობიექტად იქცა სხვადასხვა დისციპლინაში - ფილოსოფიაში,
ფსიქოლოგიაში, ლინგვისტიკაში, ხელოვნებაში.
რომანტიკული მიმართულებით მოაზროვნე ფილოსოფოსები და მეცნიერები, რომლებიც
ენის საწყისებს ადამიანის ემოციურობასა და პოეტურ იმპულსებში ეძიებდნენ, ზემოთ
ნათქვამის საპირისპიროდ, მეტაფორას ფატალურ გარდუვალობად - არა მხოლოდ აზრის
გამოხატვის,

არამედ

საერთოდ,

ეყრდნობოდნენ ფრიდრიხ ნიცშეს

აზროვნების

ერთადერთ

ხერხად

მიიჩნევდნენ.

ისინი

მნიშვნელოვან ნაშრომს ,,ჭეშმარიტებისა და ტყუილის

შესახებ არაზნეობრივი მნიშვნელობით".
ნიცშე ამბობს: ,,ნივთი თავის თავში" სრულიად მიუწვდომელია... ენის შემოქმედისთვის
და მის თვალში სრულიად არ იმსახურებს, რომ ეძებონ. ის მხოლოდ საგნებისა და ადამიანების
ურთიერთობებს აღნიშნავს და მათ გამოსახატავად ყველაზე უფრო თამამ მეტაფორებს იყენებს.
ნერვის აგზნება გამოსახულებად გადაიქცევა! პირველი მეტაფორა. გამოსახულება ბგერად
გადაიქცევა!

მეორე

მეტაფორა.

(შეიძლება

ითქვას,

რომ ეს პირდაპირი მითითებაა

კინომეტაფორაზე - რ.კ.). და ყოველ ჯერზე, სრული ნახტომი ხორციელდება სრულიად
განსხვავებულ და უცხო სფეროში... როდესაც ხეებზე, ფერებზე,

თოვლზე, ყვავილებზე

ვსაუბრობთ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაც ვიცით თავად საგნებზე, სინამდვილეში კი მხოლოდ
საგნების მეტაფორებს ვფლობთ, რომლებიც სრულიად არ შეესაბამება მათ თავდაპირველ
არსს"32.
სუბიექტსა და ობიექტს შორის შესაძლებელია მხოლოდ ესთეტიკური ურთიერთობა,
ამიტომ ადამიანის სურვილი, შექმნას მეტაფორები, დაუსრულებელია და

მითებსა და

ხელოვნებაში პოულობს მათ. ეს სურვილი მუდმივად ახალ-ახალ საშუალებებს ეძებს
თვითრეალიზაციისათვის. მეტაფორის შექმნაში ადამიანი განასხვავებს და განაცალკევებს
ყველაზე უფრო მონათესავეს. ამ პროცესში, უმთავრესი ინსტინქტები მონაწილეობენ - ნგრევა და
შემოქმედება. ადამიანი არსებული ცნებების უზარმაზარ კედლებს ანგრევს. ნამტვრევებს აქეთიქით ისვრის, შემდეგ კი ირონიულად კვლავ აგროვებს მათ, გულმოდგინედ აწყვილებს და
ამტკიცებს, რომ ცნებებით კი არა, ინტუიციით ხელმძღვანელობს.
თუკი რაციონალიზმი ამოაფრქვევდა მეტაფორას, როგორც ჭეშმარიტების გამოხატვის
32

Ницше ф. “Об истине и лжи во вненравственном смысле”. Полное собрание сочинений, Т. 1, стр. 396
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არაადეკვატურ და არააუცილებელ ფორმას, ფილოსოფიური ირაციონალიზმი ისწრაფოდა
შემეცნების მთელი სამეფო მეტაფორისთვის გადაეცა და იქიდან ჭეშმარიტება განედევნა.
დაახლოებით ასეთივე პოლემიკა განვითარდა კინემატოგრაფშიც ოცდაათიან წლებში, ამ
ახალი ხელოვნების გარიჟრაჟზე. მოკამათე მხარეები პოეტიკის საკითხებთან დაკავშირებით
დაიყვნენ. მაგრამ ამ საფარქვეშ კინოხელოვნების საკვანძო საკითხები იყო განთავსებული.
საუბარი იყო მხატვრული გამოსახვის ხერხებზე, კინოს ენაზე. კამათი მიმდინარეობდა კინოს
,,პოეზიისა" და ,,პროზის" მომხრეებს შორის.
პოეტური პლატფორმა ყველაზე მძაფრად აისახა სერგეი ეიზენშტეინის სტატიაში
,,საშუალო

სამს

შორის

(1924-1929)".

პოეტური

კინოფორმის

გაქრობის

ფაქტის

კონსტატირებასთან ერთად, ის წერს: ,,გაქრა ყველაფერი, რაც ეკრანს უწინდებურ პოეტურ
მომხიბვლელობას ანიჭებდა, სწორედ ის, რისი გულისთვისაც კინემატოგრაფის წინა თაობა
ოფლსა და სისხლს ღვრიდა". 33
იმას, რასაც სერგეი ეიზენშტეინს კინოხელოვნების ყველაზე უფრო ფასეულ მონაპოვრად
თვლიდა, სერგეი იუტკევიჩი გააფთრებულად ესხმოდა თავს. ყოველივემ, რაც პოეტურ
მიმართულებას გამოარჩევდა - მისი სტილისტიკა, მხატვრული საშუალებების სისტემა - სერგეი
იუტკევიჩის მაშინდელი მტკიცებით, მხოლოდ ზიანი მოუტანა კინემატოგრაფს.
ცნებები ,,პოეზია - პროზა" მრავალმნიშვნელოვანია და მოიცავს აზრობრივ ელფერებს,
რომლებიც არ თანხვდებიან. ზოგჯერ ისინი ფიგურირებენ, როგორც ლიტერატურული
სახეობების - ,,ლექსი - პროზა" - აღნიშვნა. პოეტური აქ, ჩვეულებ-რივ, განმარტებულია, როგორც
,,მშვენიერის" სინონიმი, ზოგჯერ კი - როგორც ,,მაღალისა" და ,,ამაღლებულის" ასახვა.
შესაბამისად, პროზა აღნიშნავს, ასახავს ყოველდღიურსა და წვრილმანს. მიუხედავად ამისა,
ორივესათვის ნიშანდობლივია ურთიერთქმედითი მოვლენები.
სტატიაში ,,პოეზია და პროზა კინემატოგრაფში" (კრებულიდან ,,კინოს პოეტიკა") ვიქტორ
შკლოვსკი წერს: ,,პოეზია და პროზა სიტყვიერების ხელოვნებაში ერთმანეთისგან მკვეთრად
არიან

გამოყოფილი.

პროზაული

ენის

მკვლევრები

პრო-ზაულ

ნაწარმოებში

ხშირად

პოულობდნენ რიტმულ მონაკვეთებს, ფრაზის ერთი და იმავე წყობის დაბრუნებას.
შესაძლოა, პოეზია და პროზა მხოლოდ რიტმით არ განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან.
რაც უფრო დიდხანს ვიკვლევთ ხელოვნების ნაწარმოებს, მით უფრო ღრმად ვწვდებით მისი
ნიშნების ძირითად ერთიანობას. ხელოვნების მოვლენის ცალკეული კონსტრუქციული მხარეები
თვისებრივად
33

განსხვავდება

ერთმანეთისგან,

მაგრამ

ამ

თვისებრიობას

რაოდენობრივი
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დასაბუთება გააჩნია,

ასე რომ, ჩვენ შეუმჩნევლად შეგვიძლია ერთი სფეროდან მეორეში

გადასვლა...
სიუჟეტის ჩვეულებრივი საფუძველი ფაბულაა, ანუ რომელიღაც კონკრეტული ყოფითი
დებულება, მაგრამ ყოფითი დებულება აზრობრივი კონსტრუქციის მხოლოდ ნაწილობრივი
შემთხვევაა და ჩვეულებრივი რომანისაგან ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ ,,საიდუმლოებათა რომანი"
არა ფაბულის შეცვლის გზით, არამედ შესაკრებთა მარტივი გადაადგილებით: მაგალითად,
დასასრულის დასაწყისში გადატანით ან ნაწილების უფრო რთული გადაადგილებით"34.
საუბარია რეალობის აღქმის, აზროვნების ორ ტიპზე. პროზას ნაკლებად, შეიძლება ითქვას,
მინიმალურადაც კი, აქვს მიდრეკილება პირობითობისადმი, როდესაც გამოსახულება რეალობის
ადეკვატური ჩანს, ხოლო ავტორი თითქოსდა განზავებულია ამ რეალობაში. პოეტური ხედვა კი
განსხვავებული მოვლენაა - პირველ ადგილზე ავტორის თანდასწრება, ავტორისეული ხმაა. აქ
დიდი როლი ენიჭება ასოციაციურ კავშირებს, აზროვნება მეტაფორულია, ასოციაციური.
თხრობა

აგებულია

კანონებზე,

რომლებიც

განსხვავდება

დამახასიათებელი კანონებისაგან. ცხადია, ეს კანონებიც

პროზაული

ნაწარმოებისთვის

რეალობის კანონების თანაფარდია,

მაგრამ ადეკვატურად არ იმეორებს მათ. პოეზიას დაუფარავი პირობითობა გააჩნია.
როგორც ლუდვიგ ვიტგენშტაინი ამბობდა, პოეტური ენა ის ენაა, რომელიც აერთიანებს
არა მხოლოდ აზრსა და ბგერას, როგორც მრავალი ფილოსოფოსი და ენათმეცნიერი ამტკიცებს,
არამედ აზრსა და გრძნობასაც, თუ ამაში მნიშვნელობით გამოვლენილი ,,შეკავშირებული"
სახეების ნაკადს ვიგულისხმებთ.
პოეტური ენა (ვიტგენშტაინის მიხედვით), ეს არის ენობრივი თამაში, რომლის
დანიშნულებაა სახეების ,,გამოწვევა“, აღძვრა. მხოლოდ აზრი და ბგერა კი არ არიან ერთმანეთის
მიმართ იკონურნი, არამედ თავად აზრი ფლობს იკონურობას ,,სახეთა აღმოცენების" უნარის
წყალობით.
გავიხსენოთ ვიტგენშტაინის თეორია ,,დანახვა, როგორც". თვითონ მეცნიერი არ
განავრცობს ამ ანალიზს აღქმის სფეროსა და ინტერპრეტაციის პროცესის საზღვრებს გარეთ,
რომელიც ცნობილი ნახატის, იხვ-ბოცვრის მაგალითზეა ჩატარებული. მაგრამ ფილოსოფოსი
მარკუს ბ. ჰესტერი ნაშრომში ,,პოეტური მეტაფორის მნიშვნელობა", შეეცადა ცნება ,,დანახვა,
როგორც", გაევრცელებინა პოეტური სახეების ფუნქციონალურობაზე. კითხვის გამოცდილების
აღწერისას, იგი გვიჩვენებს, რომ პოეტური ენის თეორიისათვის საინტერესო სახეების ტიპი
ემთხვევა სახეებს, რომლებიც ხელს უშლიან წაკითხვას, ამახინჯებენ მას, ანდა მოტივიდან
34
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გადახვევას აიძულებენ. ეს, ე.წ. ველური სახეებია, რომლებიც უბრალოდ უცხოა აზრის
ქსოვილისთვის. ისინი აქეზებენ მკითხველს, რომელიც უფრო მეოცნებე ხდება, მოუწოდებენ
თავი დაიმშვიდოს ილუზორული მცდელობით მაგიურად დაეუფლოს ნივთს, სხეულს ან
პიროვნებას, რომელიც იქ არ არის. ამ სახეებს კონკრეტულ დასასრულამდე მიჰყავთ
მეტაფორული პროცესი. მნიშვნელობა არა მხოლოდ სქემატურობას იძენს, არამედ საშუალებას
გვაძლევს

ამოვიკითხოთ

ის

სახეში,

რომლადაც

გადაიქცა;

სხვაგვარად

რომ

ვთქვათ,

მეტაფორული მნიშვნელობა წარმოსახვის სიცოცხლის წიაღში იშვა და პოეტური მეტყველების
ვერბალური სტრუქტურით გამოვლინდა. პოეტური ენა, ჰესტერის თქმით, ის ენაა, რომელიც,
როგორც ბევრი თეორეტიკოსი ამტკიცებს, აერთიანებს არა მხოლოდ აზრსა და ბგერას, არამედ
აზრს და გრძნობებსაც.
წარმოსახვის ამ თეორიამ, წმინდა სემანტიკასა და ფსიქოლოგიას ან, უფრო ზუსტად,
შემოქმედებითი წარმოსახვის სემანტიკასა და აღმდგენი წარმოსახვის ფსიქოლოგიას შორის
საზღვრამდე მიგვიყვანა. მაგრამ მეტაფორული წარმოსახვა მნიშვნელობის სწორედ ის ტიპია,
რომელიც უარყოფს კარგად დადგენილ განსხვავებებს აზრსა და წარმოდგენას შორის.
კინოხელოვნების განვითარების მთელ გზაზე, პოეტური და პროზაული კინემატოგრაფი,
განიხილებოდა

როგორც მხატვრის მიერ სინამდვილის აღქმის და მისი ეკრანული

საშუალებებით წარმოჩენის ორი ტიპი.
ფრანგი მწერალი, კინომცოდნე, ლეონ მუსინაკი წიგნში ,,კინოს დაბადება" წერს: ,,კინოს
შეუძლია გვიჩვენოს საქციელი და ჟესტები, ანუ, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, იყოს აღწერილობითი.
მას შეუძლია აგრეთვე გამოავლინოს და ახსნას სულიერი მდგომარეობებიც, ანუ იყოს
პოეტური"35.
პოეტურად და პროზაულად ფილმების დაყოფის საფუძველთა საფუძველი ხატოვანი
აზროვნების ტიპებსა და კანონებში უნდა ვეძებოთ. პროზაულ და პოეტურ ფილმებს შორის
განსხვავებებზე

საუბრისას,

ბევრი

ავტორი

აღნიშნავს

ამ

ფილმების

სტრუქტურულ

თავისებურებებს. თუმცა სცენარის სიუჟეტი როგორც თხრობითი, ისე პოეტური ფილმების
ბაზისია. მთავარი განსხვავება კი მასალის დამუშავებაში უნდა ვეძიოთ.
,,პოეტურ ფილმში კომპოზიცია მუსიკალური ფორმის სტრუქტურის ანალოგიურია:
მოქმედების ელემენტები რაღაც მხედველობით თემას შეადგენენ. მთელი ნივთიერი გარემოცვა
ავტორის ამოცანას ემორჩილება, ხოლო გამაერთიანებელი საწყისი შინაგანი და გარეგანი რიტმი

35
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ხდება"36.
1948 წელს, ალექსანდრე ასტრიუკმა, ჟურნალ ,,D’ecran Frances" გამოაქვეყნა სტატია
სათაურით: ,,ახალი ავანგარდის დაბადება ანუ კამერა - კალამი". იგი სთავაზობდა კინოს ახალი
ეპოქისათვის ,,კამერა - კალმის" ეპოქა ეწოდებინათ.
ამ ცნებას, ასტრიუკის მიხედვით, ზუსტი აზრი აქვს: ,,... ის ნიშნავს, რომ კინემატოგრაფი
ბოლოს და ბოლოს გათავისუფლდა ვიზუალურის ტირანიისაგან, გამომსახველობისგან
გამომსახველობის

გულისთვის,

გულუბრყვილო

ანეკდოტებისგან,

კონკრეტულობისგან,

იმისთვის, რომ ისეთივე მოქნილი და ფაქიზი გამხდარიყო, როგორც წერილობითი ენა".
ახალ საუკუნეზე საუბრისას, ასტრიუკი, ცოტა არ იყოს, პათეტიკურია. ამ რადიკალურობას
ვერ დავეთანხმებით, მაგრამ უნდა აღინიშნოს სხვა არსებითი აზრიც. იგი წერს: ,,ჩვენ მივხვდით,
რომ ეს იდეა, ეს მნიშვნელობები, რომელთა აგებას მუნჯი კინო სიმბოლური ასოციაციების
დახმარებით ცდილობდა, თავად გამოსახულებაში, ფილმის მიმდინარეობაში, პერსონაჟთა
ყოველ ჟესტში, მათ მიერ ნათქვამ ყოველ სიტყვაში არსებობს, აპარატის ყოველ მოძრაობაში,
რომელიც საგნებს ერთმანეთთან აკავშირებს, ხოლო პერსონაჟებს - საგნებთან".37 მან შეიგრძნო
კინემატოგრაფიული მეტყველების ძირეული ნიშნების ცვლილება.
ჯერ კიდევ ოცდაათიან წლებში დაისახა დაშორება მოკლე, ,,დაჩეხილი" კადრებიდან,
რომლებისგანაც

დამონტაჟებული

ფრაზები

აიგებოდა.

დროთა

განმავლობაში

კინემატოგრაფიულმა მეტყველებამ მწყობრი ხასიათი შეიძინა - კადრები გახანგრძლივდა, უფრო
გაბმული გახდა. ,,დაჩეხილი" მონტაჟისას ინტონაციური დონე კადრების სტრუქტურული და
აზრობრივი თანხვედრით იქმნებოდა. ასტრიუკიდ სტატიას არ დაუწყია ახალი პერიოდი
კინოთეორიაში, მაგრამ იმას კი მოწმობდა, რომ კინემატოგრაფისტებს შორის ფართოვდებოდა
კამერის ახალი – არა მხოლოდ რეპროდუქციული, არამედ ინტონაციური ფუნქციების გაგება.
როგორც ალექსანდრე ასტრიუკის, ასევე პიერ-პაოლო პაზოლინის გამოსვლები მოწმობს,
რომ

სამეტყველო

საქმიანობის

პრინციპები

კინოში

ევოლუციას

განიცდიდა

ერთი

განსაზღვრული მიმართულებით. ფრანგი რეჟისორი და თეორეტიკოსი წინასწარმეტყველებდა
აპარატის, როგორც სამეტყველო საქმიანობის ინსტრუმენტის როლის ზრდას. პაზოლინის
მოხსენებაში კამერის გაზრდილ როლზე ლაპარაკია, როგორც უკვე მომხდარ ფაქტზე. მას
მოჰყავს ფიქსაციის ხერხების გრძელი ჩამონათვალი, რომლებზეც დამოკიდებულია ფილმის

36

იქვე. გვ. 29

37

Astruc A. Naissance d'une nouvelle avant-garde, ou la caméra-plume.- “D’ecran Frances”, # 3, 1948.
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სტილისტიკა. მათი შესრულება ტექნიკას ევალება, ამიტომაც პაზოლინი განიხილავს ,,ტექნიკურ
სტილისტიკას", ,,ტექნოსტილისტურ საშუალებებს". სტილი ინტონაციური თანრიგის მოვლენაა
და მასზეა დამოკიდებული სურათის განსაზღვრული ,,ჟღერადობა".
ამგვარად, პაზოლინი აღნიშნავს, რომ სამოციანი წლების კინემატოგრაფში ხდება ტექნიკის
ინტონაციური საშუალებების გაფართოება.

ამ შესაძლებლობათა რეალიზებით გამორჩეული

ფილმები რეჟისორს პოეტურ ფილმებად მიაჩნია. მისი გაგებით, კინემატოგრაფიულ პროზას
წარმოადგენს ფილმები, რომლებშიც ,,კამერა არ იგრძნობა".
თუკი პოეტური და პროზაული კინოს შესახებ ვიქტორ შკლოვსკისა და პიერ-პაოლო
პაზოლინის შეხედულებებს შორის პარალელებს გავავლებთ, საინტერესო გადაძახილების
აღმოჩენას შევძლებთ. არც ერთი მათგანი კინემატოგრაფს ჟანრული ან სტილისტური ნიშნების
მიხედვით არ ყოფს. დაყოფას საფუძვლად კინემატოგრაფიული მეტყველების მახასიათებლები
უდევს. პროზაში მეტყველება საგანთა ,,ბუნებრივ" ნიშნადობას ეყრდნობა, და ამ ნიშნადობას
უსვამს ხაზს. პოეზიაში ახალი სემანტიკა იქმნება. ის კინემატოგრაფის სპეციფიკური
საშუალებებით იგება - მონტაჟით, რომელზეც შკლოვსკი ლაპარაკობდა, ანდა, პაზოლინის
თანახმად, წმინდა გადასაღები ხერხებით. თავისი პროზაული და პოეტური პრინციპების
განსაზღვრისას, ვიქტორ შკლოვსკის სწორედ სემანტიკა აქვს მხედველობაში. მისი აზრით,
პროზაში ბატონობს ,,სიდიდეები, რომლებსაც შესაძლებელია ყოფითი ვუწოდოთ", ანუ
სინამდვილის ფაქტები, რომლებსაც თავად ნაწარმოებში ჩადებული საკუთარი სემანტიკა აქვთ.
პოეზიაში კი, პირიქით, ,,ფორმალური მომენტებია" წინ წამოწეული. სწორედ მათით
გარდაიქმნება ,,საყოფაცხოვრებო სიდიდეების" სემანტიკა.
ვიქტორ შკლოვსკისა და პიერ-პაოლო პაზოლინის მიერ პოეტურ კინოდ აღქმულ
ნამუშევრებში, აღბეჭდილი საგნების გარდა, თავად კინომეტყველების დემონსტრირებაც ხდება.
ხილულის, ეკრანზე წაკითხულის აზრი მხოლოდ უშუალოდ ნივთებისგან კი არ მოდის, არამედ
კინემატოგრაფისტის ნააზრევისგან.
გადაღება

ან

ფიქსაცია

ხილული

რეალობის

,,სიტყვებად"

- კინემატოგრაფიული

მეტყველების ელემენტებად გარდაქმნაა. გარდაქმნა ხორციელდება როგორც პოეტურ, ასევე
პროზაულ კინოში. მაგრამ პირველში, მეორისაგან განსხვავებით, საგნების გარდაქმნასთან
ერთად, მაყურებელს აჩვენებენ თავად გარდაქმნისა და ნივთების მეტყველების სემანტიკურ
ერთეულებად გადაქცევის პროცესებს.
ოციანი წლებიდან სამოციანი წლებისკენ ტრანსფორმაციის მეთოდები და პრინციპები
იცვლებოდა, უფრო ზუსტად, იცვლებოდა მისი ტექნიკა, მაგრამ თავად ტრანსფორმაციის
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დემონსტრაცია კინემატოგრაფის გარკვეულ შტოში უცვლელი რჩებოდა.
ოცდაათიან წლებში გაჩაღებული დავა პოეტურ და პროზაულ კინემატოგრაფს შორის
მეორის დამარცხებითა და პირველის გადამწყვეტი გამარჯვებით დამთავრდა.

ახსნა უნდა

ვეძებოთ არა სტილისტიკურ გარდატეხაში, რომელიც, თავის მხრივ, მხატვრული განვითარების
ლოგიკას ეფუძნება, და არა ხმის შემოსვლით დაწყებულ ტექნიკურ განვითარებაში, არამედ
საზოგადოების, ქვეყნის ცხოვრების სოციალურ მხარეში.
აქ დროული იქნება მოვიხმოთ ციტატა გრიგორი კოზინცევის დღიურიდან: ,,განსხვავება
ოციანსა და ოცდაათიან წლებს შორის, ჩვენს ხელოვნებაში მდგომარეობდა არა იმაში, რომ ოციან
წლებში გმირი მასა იყო, ოცდაათიანში კი, როგორც ჩვენი კრიტიკა ამტკიცებდა, ადამიანი. და
არა მხოლოდ იმაში, რომ როგორც საზღვარგარეთ წერენ, ოციანები გაფურჩქვნის წლები იყო,
ხოლო ოცდაათიანები - დაკნინების (ეს სწორია ჩვენი ხელოვნების მხოლოდ ნაწილისთვის),
არამედ სულ სხვა რამეში: ოციანი წლების დასაწყისში, რევოლუცია აღიქმებოდა, როგორც
მშვენიერი განყენებულობა, უტოპია. ოცდაათიანებში უტოპიის ხანა დასრულდა, გამოჩნდა
რეალობა... ბევრი შეუდგა რეალობის მოდელის შექმნას"38.
სტიქიური, ემოციური ზეწოლიდან, რომლითაც ოციანი წლების ეკრანმა არცთუ შორეული
და ჯერ კიდევ ბოლომდე გაუგებარი რევოლუციური წარსული ასახა, ხელოვნება მიდიოდა
სოციალური კონფლიქტების ნათლად გაცნობიერების, მკაფიოდ განსაზღვრისკენ.
სულიერი სამყაროს რყევები, ჩვეულებრივ, პოეზიაში უფრო სწრაფად და უშუალოდ
აისახება,

ვიდრე

კინემატოგრაფში

პროზაში.

მაღალი

შეიძლებოდა,

ექსპრესიულობის

რომელიც

მიღწევა

მაყურებლისგან

სწორედ

ითხოვდა

პოეტურ

აუცილებელ

ინტელექტუალურ ძალისხმევას - შედარებას, ბოლომდე მოფიქრებას, ბოლომდე გააზრებას, მაგრამ ამავე დროს, თავისი ხატოვნებიდან გამომდინარე, მის ემოციურ ბუნებაზე მოქმედებდა.
პოეტური კინოს რაციონალურ კონსტრუქციებშიც კი იყო რაღაც, რაც რაციონალურ აღრიცხვას
არ

ექვემდებარებოდა,

გამოიცნობოდა.

-

დროთა

რაღაც,

რაც

მხოლოდ

პოეტური

განმავლობაში

პროზაულ

კინოზე

მეტაფორით,
გადასული

შედარებით

კინემატოგრაფი

ინტელექტისა და ემოციების ასეთ დაძაბვას აღარ მოითხოვდა, თუმცა გულს საკვებს მაინც
აძლევდა. ის მთლიანად თავსდებოდა გონების ფარგლებში და სულიერი ცხოვრების შინაგან
სტაბილიზაციას მოწმობდა.
ორმოცდაათიანი წლების ბოლოდან, თითქოსდა პროზის სასარგებლოდ, დიდი ხნით
გადაწყვეტილი საკითხის გადასინჯვა დაიწყო. აღინიშნა პოეზიისკენ მკვეთრი ნახტომი. საჭირო
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იყო სინამდვილის ხელახლა გააზრება და პოეტიკის სტერეოტიპებისა და უმოძრაო კანონების
დარღვევა. სამოციანი წლების პოეტურმა კინემატოგრაფმა სიტყვა მოცემულობად მიიღო, ხოლო
სიუჟეტის თხრობითი განვითარება - ტრადიციად. და თუ პოეტური კინემატოგრაფი
არყოფნიდან დაბრუნდა, თუ ძველი პოეტური კინოს ზოგიერთი პრინციპი კვლავ გაცოცხლდა,
ამას უეჭველად ჰქონდა წანამძღვრები და მიზეზები...
ცნობიერების

მეტაფორული

მოდელების

გააზრებისას,

ორტეგა-ი-გასეტი

ოდნავ

გაზვიადებულად წერს: ,,ცნობიერების შესახებ ჩვენს წარმოდგენებზეა დამოკიდებული
სამყაროს ჩვენეული კონცეფცია, ხოლო ის, თავის მხრივ, გულისხმობს ჩვენს მორალს,
პოლიტიკას, ხელოვნებას. გამოდის, რომ სიცოცხლით აღსავსე სამყაროს მთელი უზარმაზარი
შენობა მეტაფორის ნამცეცა და ჰაეროვან სხეულს ეყრდნობა"39.
,,პოეტური ენის საფუძველი მეტაფორულობაა", ამბობდა პერსი ბიში შელი.
მეტაფორა კინოხელოვნებაში,

ისეთი ხატოვანი შინაარსობლიობაა, ისეთი სახოვანი

ბუნება, რომელსაც საფუძვლად სახის მეორე, დაფარული მნიშვნელობის გახსნა უდევს.
ზოგადად მეტაფორა ხელოვნებაში ინდივიდუალური მოვლენაა. ამა თუ იმ რეჟისორის
ფილმებში წარმოშობილ კინომეტაფორაში აღბეჭდილია

პიროვნების იერი: მხატვრული

ტემპერამენტი, ფილოსოფიური, ეთიკური, სოციალური და სხვა ფასეულობები, მრწამსი. ამის
გამო, სამყაროს რეჟისორისეული ხედვის ხატოვან მოდელს წარმოადგენს. მაგრამ მეტაფორის
ღრმა ,,ინდივიდუალიზმის" მიუხედავად, შესაძლებელია გამოვყოთ და გავაანალიზოთ
რეალობის მხატვრული გარდაქმნის ის ზოგადი პრინციპები, რომლებიც კინოს ხელოვნებაში
პოეტურ-მეტაფორული სახოვნების პრინციპებად მოიაზრებიან.
კინოში მეტაფორის ისტორია კინოენის შედარებით შესაძლებლობათა თანდანობითი
ათვისების პროცესს ასახავს. მეტაფორა, როგორც განზოგადების საშუალება, ყველა ხელოვნების
ბუნებრივი კუთვნილებაა. ის ემყარება სიტყვების, საგნებისა და მოვლენების უნარს არა მარტო
პირდაპირ, ერთმნიშვნელოვან კავშირებში წარმოაჩინონ თავი, არამედ ცალკეულ შედარებებში
თავისი ,,გადატანითი" მნიშვნელობაც გამოავლინონ. მაშინ, ნაწარმოების კონტექსტში ძირითად
მოქმედებასთან შერწყმული, ერთი მოვლენის თვისებების მეორეზე ასეთი ,,გადატანა"
(მსგავსების ან კონტრასტის პრინციპით), საგნის შინაგან, ჩვეულებრივ დაფარულ თვისებებათა
აზრობრივ კონსტატაციაში გვეხმარება.
ენის, ლიტერატურის, სხვა ხელოვნებათა სრულიად სხვადასხვა პრობლემის კვლევა
უმდიდრეს მასალას გვაძლევს ხელოვნების ენის გამომსახველობისა და გამომხატველობის ერთ39
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ერთი საშუალების - მეტაფორის მრავალწახნაგოვანი ბუნების შესასწავლად. კინოში მეტაფორა
უჩვეულოდ რთული და მრავალფეროვანია. ეს იმით აიხსნება, რომ კინოს ენა უმეტესწილად
სხვადასხვა ხელოვნებათა ზეგავლენით ჩამოყალიბდა.
კინომეტაფორამ თავისი რთული გზა, ,,მიმბაძველობითი" კონსტრუქციებიდან დაიწყო მასალისა და სახასიათო პერსონაჟების დრამატული შეპირისპირებით, კადრის კომპოზიციის
სახვითი გააზრებითა და გადაღების ხერხებით, სივრცულ-დროითი აგებულებებითა და
მონტაჟით, ხმოვან თანხლებასა და ბგერის მოქმედებასთან შეხამებებით.
კინომეტაფორის შექმნის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული მეთოდი ლიტერატურისგან იყო
ნასესხები. პირველ ხანებში კინემატოგრაფს მხოლოდ ნაწარმოების ღერძის შექმნა შეეძლო,
მაგრამ მასში, როგორც წესი, ძირითადი იდეა ავტორის აზრის მრავალმნიშვნელოვნებასა და
სიღრმისეულობაში ითქვიფება. მხოლოდ შემდეგ, რაც ეკრანიზაციის ამგვარი ხერხი აითვისეს
და, ამავე დროს, მის ცალმხრივობას მიხვდნენ, კინემატოგრაფისტებმა დანაკარგის შემჩნევა და
ლიტერატურული ნაწარმოების მთელი სიღრმისა და ფსიქოლოგიური სირთულის გადმოცემის
სხვა ხერხების ძიება დაიწყეს. ლიტერატურულმა კლასიკამ კინემატოგრაფს ის შესაძლებლობები
გაუხსნა, რომლებიც მან შემდგომში აქტიურად აითვისა და საკუთარ მონაპოვრად აქცია.
პირველი - ქმედითი ხედის შეხამების პრაქტიკული ხერხი მეორე - ემოციურ ხედთან,
რომელიც

მოქმედების

სხვადასხვა

ელემენტის

შეხამებისგან

იბადება,

უფრო

კინემატოგრაფიულია, ვიდრე ლიტერატურული. ლიტერატურას, რომელიც სიტყვას ფლობს,
გაცილებით

ეადვილება

მიმართვით,

მოვლენებისა

დაკმაყოფილდეს
და

მათ

მოთხრობით,

შესახებ

მკითხველისადმი

ავტორისეული

პირდაპირი

თვალსაზრისის

ახსნით.

ლიტერატურა, რომელიც დაწვრილებით აღწერს რა მოქმედებას და მოვლენებს აღადგენს
მკითხველის მხედველობით წარმოსახვას მიმართავს და ამით ცდილობს ხელოვნების სხვა,
მხედველობითი საფუძვლის მქონე სახეობათა ჩანაცვლებას. სწორედ ეს აახლოებს მას კინოსთან.
მრავალი ლიტერატურული ნაწარმოები სულაც არ ჩქარობს მკითხველისთვის ავტორის
უშუალო დასკვნების გამოთქმას. მათ შეიცავს ინტრიგის დაწვრილებითი ხატოვანი აღწერა და
ნატიფად, ოსტატურად ორგანიზებული მეორე ხედი - ვითარება, მოქმედების გარემო,
თანმხლები გარემოებები, მომხდარის ფსიქოლოგიური დეტალიზება. მათ ურთიერთქმედებაში
იბადება ემოციური ატმოსფერო, ჩნდება ერთგვარი, ერთი შეხედვით შეუმჩნეველი კონტაქტი
პირველი ხედის მოვლენებსა და მეორე ხედის აკომპანიმენტს შორის. ასეთი კავშირები ფაქიზად
ვლინდება, ისინი მწერლის მიერ წინასწარ მოფიქრებული, ზოგჯერ ზუსტად შეფასებულია,
ხოლო ზოგჯერ მხოლოდ ნაგრძნობი და ინტუიციურად შემჩნეული. გარემოებებისა და
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მოვლენის კონტაქტი თავისებურ ერთიანობას ქმნის, რომელშიც მსახიობის დამოკიდებულება
ინტრიგის ინტერპრეტირების მიღმა გამოსჭვივის.
თუკი დავით კლდიაშვილის, აკაკი წერეთელის, ილია ჭავჭავაძის, ლევ ტოლსტოის, ანტონ
ჩეხოვის პროზას მივმართავთ, - ანუ მწერლების, რომელთა ეკრანიზაციები კინემატოგრაფის
დაბადების პრაქტიკულად პირველივე დღეებიდან დაიწყეს - მათ ნაწარმოებებში მართლაც
ყველაზე მეტადაა დამუშავებული პირველი და მეორე ხედის ურთიერთქმედების სისტემა.
მათი კონტაქტის წყალობით, მრავალწახნაგოვანი მხატვრული სახე იბადება. თუმცა,
როდესაც ფილმების ავტორები ცდილობდნენ, მექანიკურად გადაეტანათ ეკრანზე ვითარებისა
და მოვლენათა მთელი თანხვედრა, მხედველობითი კონტური მზა ქვეტექსტითა და
განზოგადებით,

ხშირად

შეინიშნებოდა

ეკრანიზირების

დაბალი მხატვრული

ხარისხი.

კინემატოგრაფისტები კინოენის იმ დროისთვის ხელმისაწვდომ შესაძლებლობებს იყენებდნენ.
სწორედ მასში უნდა ვეძებოთ პირველი და მეორე ხედის ურთიერთქმედების თავისებურებები,
რომლებიც

ყველაზე

მეტადაა

მისაღები

კინოხელოვნებისთვის.

კინოენის

ფორმირების

ისტორიას თუ გავიხსენებთ, შევამჩნევთ, რომ ის გამოხატვის საშუალებათა, განზოგადების
ხერხების, კინომეტაფორის მუდმივ ძიებაშია.
კინოს ისტორიას თუ მივმართავთ, დავინახავთ, რომ XX საუკუნის ოციანი წლების
რეჟისორებს უამრავი სხვადასხვა ხერხის ძიება უხდებოდათ იმისთვის, რომ ფილმის
მოვლენათა ქსოვილში არსებითი სიტყვიერი მეტაფორა შეეტანათ. ამ ტენდენციის კლასიკურ
მაგალითად გამოდგება სერგეი ეიზენშტეინის ,,გაფიცვა", რომელშიც ავტორი მონტაჟურ
პარალელებს იყენებს და ჯაშუშებს ადარებს მელას, მაიმუნს, ბუსა და ასე შემდეგ. ის იღებს
ცხოველებს, ეპიზოდებს წაფენებით ტვირთავს, მიმდინარე მოვლენათა რიტმის დარღვევაზე
მიდის. და ყველაფერი მხოლოდ იმისთვის, რომ ლიტერატურული შედარების ანალოგიური
შედარებითი კონსტრუქცია მიიღოს (,,როგორც მელა", ,,როგორც მაიმუნი", ,,როგორც ბუ")40.
ადვილია ასეთი შეპირისპირების შეცვლა შედარებითი კონსტრუქციით და ის შეიძლება
ლიტერატურულ მეტაფორად მივიჩნიოთ. ამგვარი მეტაფორის კიდევ ერთი მაგალითია 1920
წელს გადაღებული იტალიური სალონური მელოდრამა ,,გველი" იმ დროს სახელგანთქმული
ფრანჩესკა ბერტინის კადრები, რომლებშიც ის მორიგ მსხვერპლს აცდუნებს, მონაცვლეობს
კადრებთან გველის გამოსახულებით, რომელსაც ზღვის გოჭისთვის წაუვლია პირი. ასეთი
მეტაფორა მთლიანად განეკუთვნება კინემატოგრაფიული აზროვნების მონტაჟურ სტილს.
მხოლოდ რეჟისორს, რომელსაც ფილმი ცალკეულ გამოსახულებათა ჯაჭვად აქვს
40

თვალჭრელიძე ტ. კინოხელოვნების პრობლემები. თბ., უნივერსიტეტის გამომცემლობა.1992, გვ. 62.
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გააზრებული, ძალუძს სტილისტური ერთიანობის დაურღვევლად ,,ამოვარდეს“ სიუჟეტიდან
და, ამ შემთხვევაში, გვიჩვენოს გველი, რომელიც აქ თითქოს არაფერ შუაშია. ამავე დროს, ეს არ
ნიშნავს, რომ ,,უწყვეტი" კინოს სამყაროში ანუ კინემატოგრაფის, რომელიც სიუჟეტის ჩარჩოებსა
და სიუჟეტში მოქცეულ რეალობას პატივს სცემს, მეტაფორა შეუძლებელია. მეტაფორული
გადატანა აქ სხვა საშუალებებით მიიღწევა. მათგან მთავარი პლასტიკური მეტაფორაა.
პლასტიკური ანალოგიები მეტაფორის ორივე წევრს შორის - საიდან გადაიტანება და რაზე
გადაიტანება - კინოში ყოველთვის სახეზეა. ფრანჩესკა ბერტინი გველის გრაციით მოძრაობს და,
ამასთან, ზოგიერთ სცენაში ქერცლიანი კაბაც მოსავს.
ლიტერატურული სპეციფიკიდან კინომ უფრო მეტად ეგრეთ წოდებული გაშლილი
მეტაფორა აითვისა. სერგეი ეიზენშტეინის იმავე ფილმში, მონტაჟურად შეპირისპირებულია
მუშათა დემონსტრაციის დაშლა და სასაკლაოს ეპიზოდი. მართალია, მასალა აქ უფრო
გაშლილია და უფრო დეტალიზებული, მაგრამ ის კვლავ დამხმარე ფუნქციას ასრულებს:
გარკვეული დროით მხოლოდ ენაცვლება ძირითად მოვლენას და ეკრანიდან განდევნის. და თუ
რიტმის, ექსპრესიისა და თვით დემონსტრაციის დაშლისა და სასაკლაოს სახვითი ანალოგიის
პრობლემა

აქ

ოსტატურადაა

გადაწყვეტილი,

შედარებითი

მასალის

მხედველობითმა

,,არამოტივირებულობამ", მოქმედების ერთიანობა მაინც დაარღვია.
ფილმში ლიტერატურული შედარების ექვივალენტის შეტანის ყველაზე წარმატებულმა
მცდელობებმაც კი აჩვენეს, რომ ყველა სიტყვიერ კონსტრუქციას როდი ითვისებს ორგანულად
სურათის სანახაობრივი მასალა. თანდათან აშკარა ხდება, რომ ლიტერატურა კინოში
შეზღუდულია იმ შემთხვევაში, როდესაც თემას უკავშირდება. ის მოქმედების ელემენტების
შედარებაზე აწყობილი და მხოლოდ მომხდარის ავტორისეული შეფასების გაგებაში გვეხმარება.
მაგრამ ამავე ფილმში არის ნაკლები ინტენსივობით აგებული, უფრო ფაქიზ აღქმაზე გათვლილი
მეტაფორები. ესაა გადასვლა სცენიდან, რომელიც გაფიცულთა საიდუმლო შეკრებას გვიჩვენებს,
ეპიზოდზე პოლიციაში. რა მომენტში ჩნდება აქ მეტაფორა? პოლიციელი ხელს კალმისკენ
იწვდის, რათა მოთავეთა დაპატიმრების ბრძანებას მოაწეროს ხელი. შეთქმულთა ჯგუფიდან
პოლიციელის კადრზე გადასვლა ხდება არა უცაბედად, არამედ ,,წაფენის" დახმარებით - ასეთი
ტექნიკა საშუალებას იძლევა წინა გამოსახულება უცბად კი არ გაქრეს, არამედ ახალი სურათით
თანდათანობით განდევნილი, ,,გადნეს".
სწორედ ამგვარი ,,წაფენის" მომენტში იბადება მეტაფორული მნიშვნელობა: ახლო ხედით
გადაღებული პოლიციელის ხელი თითქოს ჩაბღუჯავს მოთათბირე მუშებს. ამგვარად, კინოში
მონტაჟური სტილის კლასიკოსმა, სერგეი ეიზენშტეინმა თავისი პირველი ფილმი ,,გაფიცვა"
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სხვადასხვა მეტაფორულ, მათ შორის, სიუჟეტურ ასოციაციებზე ააგო.
თუმცა, პლასტიკური მეტაფორა არა მხოლოდ კადრების მიჯნაზე შეიძლება აღმოცენდეს.
მეტაფორის ძალას ზოგჯერ გამოსახულების ელემენტი ან მთლიანად გამოსახულება ფლობს,
რომელიც უცაბედად გვაბრუნებს სხვა რეალობისკენ. ასეთ რთულ პლასტიკურ მეტაფორას
ვხვდებით ფრანგ რეჟისორ ალექსანდრე მნუშკინის ,,მოლიერში" (1978).
ფილმი მოგვითხრობს XVIII საუკუნის მოხეტიალე მსახიობების მოლიერისეულ დასზე. იმ
დროის მოხეტიალე დასები სპექტაკლებს პირდაპირ ,,ბორბლებზე" მართავდნენ - სცენა იქვე,
ფურგონზე ეწყობოდა. და აი, დიდი მინდვრის შუაგულში, გლეხების ჯგუფის წინაშე,
მსახიობები კლასიკურ ტრაგედიას წარმოადგენენ. უცაბედად მონაქროლი ქარი წითელ
კულისებს ბერავს და სცენა მსახიობებთან ერთად მოულოდნელად ადგილიდან იძვრის. ქარი არ
ცხრება, სცენა სულ უფრო სწრაფად მოძრაობს, მაგრამ მოხეტიალე დასთა კოდექსის მორჩილი
მსახიობები სცენის გათამაშებას განაგრძობენ. მაყურებლები, რომლებიც თავიდან ფურგონის
დაწევას ცდილობდნენ, ჩამორჩნენ. ჩვენს წინაშე შორეულ

ხედზე, უმშვენიერესი სანახაობა

გადაიშლება: ცხვრის ფარას, რომელიც მღელვარე ზღვას მოგვაგონებს, წითელი იალქნებით
მიაპობს სცენა-გემი, იქიდან კი ქარის ღმუილში ისმის ხმები, რომლებიც ტრადიციული
წამოყმუვლებით წარმოთქვამენ რასინის სტრიქონებს. მსგავსი რთული პლასტიკური მეტაფორა
ახალ, კადრსმიღმა მნიშვნელობას ბადებს.
მეტაფორებს შესაძლოა მეტად რთული და მრავალგვარი მნიშვნელობები ჰქონდეთ.
მაგალითად, მარსელ მარტენი წიგნში ,,კინოს ენა", მეტაფორას სამ კატეგორიად ჰყოფს:
პლასტიკურ, დრამატულ და იდეოლოგიურად. პლასტიკური მეტაფორა იერარქიაში უდაბლეს
საფეხურზეა. ის გამოსახულებათა წმინდა გარეგნულ მსგავსებას ან კონტრასტს ეფუძნება. ეს
კატეგორია უკვე განვიხილეთ და გავარკვიეთ, რომ არსებობს მისი როგორც მარტივი, ისე
რთული ფორმა.
ყველაზე მაღალ საფეხურს დრამატული მეტაფორა იკავებს. ის მოქმედების შემადგენელი
ნაწილია და მასში განმარტებითი ელემენტი შეაქვს, რითაც მონათხრობის გაგებას უწყობს ხელს.
ოთარ იოსელიანის ფილმ ,,გიორგობისთვის" ფინალში არის ეპიზოდი, რომელშიც ქარხნის
მეღვინეები ქალაქის პარკში სურათს იღებენ. ისინი თავებს ყოფენ დეკორაციის ნახვრეტში,
რომელზეც ფიროსმანისეული ქეიფია გამოსახული. რეჟისორი გარემომცველი სამყაროს
ხელოვნურობას ხელოვნური, დახატული ფონის გამოყენებით აღრმავებს. მეტაფორული
სარჩული ამ ეპიზოდს უკავშირებს ეპიზოდს პროლოგიდან, რომელშიც მევენახე გლეხების
ბუნებრივი ყოფაა ნაჩვენები. ეს სიყალბისა და სიცრუის მეტაფორაა.
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დაბოლოს, მარსელ მარტენის მიხედვით, არსებობს მეტაფორის მესამე კატეგორია იდეოლოგიური. მისი მიზანია მაყურებლის ცნობიერებაში იდეის დათესვა, რომელიც შორს
სცდება

ფილმის

მოქმედებას

და,

საბოლოო

ჯამში,

გარკვეული

მსოფლმხედველობის

გამოხატვაა.
თენგიზ აბულაძის ფილმ ,,ნატვრის ხის" ფინალურ ეპიზოდში ნისლში ყრუ გუგუნი
აღმოცენდება, გარემომცველი სივრცის სიჩუმეს ავსებს. ოდნავ გასაგონი, ის სამყაროს მდუმარე
უძრაობაში გამაყრუებლად გაისმის. ნისლიდან ბრბოს სილუეტი იკვეთება. მარიტა ქმრის
ერთგულების ფიცის დარღვევისთვის სახედარზე უკუღმა შეუსვამთ და მოჰყავთ. ეპიზოდი,
ფერწართმეული კადრებით ტრაგედიის სიმძლავრით არის აღსავსე. აღიქმება, როგორც ყველა
დროის მეტაფორა: სილამაზისა და სიწმინდის შემბღალავი ბრბოს სიბრმავეზე. სიუჟეტის
ძირითადი სათქმელი სწორედ აქ იკვრება.
ამგვარი იდეოლოგიური მეტაფორა კინემატოგრაფიულ თხრობაში ნათლად მიუთითებს
ავტორის პოზიციაზე და, მთლიანობაში, ფილმის ინტელექტუალურ აღქმას აძლიერებს.
უნდა აღინიშნოს, რომ ამ იერერქიაში მეტაფორის ერთი განსაზღვრული ფორმა
შესაძლებელია მეორის მატარებელიც იყოს. ანუ, ვთქვათ, დრამატული მეტაფორა ხშირად
შეიცავს პლასტიკურის ელემენტებს, ხოლო იდეოლოგიური ითავსებს როგორც დრამატულ, ისე
პლასტიკურ მეტაფორებს.
განვიხილოთ, მაგალითად, კვლავ თენგიზ აბულაძის ფილმი ,,ნატვრის ხე". მშვენიერი
მარიტა იძულებით, უსიყვარულოდ გაათხოვეს. ცოლ-ქმრის სახლში შეფრენილი ჩიტუნა
მარიტასთან ასოცირდება, ის თავისუფლების წყურვილით, ოთახში აქეთ-იქით აწყდება
გასასვლელის ძიებაში. ცოლის უყურადღებობით განრისხებული შეთე ჩიტს კლავს და ამით
მარიტას მიმართ

დამოკიდებულებას ხსნის. ამ ეპიზოდში იკითხება იმის მეტაფორა, რომ

ნებისმიერი სილამაზე, სინაზე და ინდივიდუალობა იღუპება კარჩაკეტილ გალიაში, რაც
ემართება კიდეც ფილმის ფინალში მარიტას.
მეტაფორის ფსიქოლოგიური მექანიზმის განხილვისას, მარსელ მარტენი აღნიშნავს, რომ:
,,საგანი, რომელსაც ადარებენ, ყოველთვის ადამიანი ან ადამიანთა ჯგუფი აღმოჩნდება, ხოლო
ის, რასთანაც ადარებენ - ცხოველი ან განუსაზღვრელი საგანი"41.
ავტორი ამას ხსნის იმით, რომ ადამიანის საქციელი, თურმე, უფრო თვალსაჩინოა, ვიდრე
საგნის მოძრაობა. და შემდგომ განმარტავს: ,,... (ადამიანი) ჩვენ გაცილებით მეტად გვეხება და

41
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გვაინტერესებს, ვიდრე ყოველგვარი სხვა რეალობა".42
როდესაც მეტაფორის მექანიზმს ჩაპლინის ფილმის ,,ახალი დროების" მაგალითზე
განიხილავს, მარტენი წერს: ,,მიმავალი ნახირის დანახვაზე ჩვენი ცნობიერება იდეათა
გარკვეულ წრეზე განეწყობა, ჩვენ ვერთობით, ცნობისმოყვარეობით ვუყურებთ. როდესაც
ნახირს ადამიანთა ბრბო ცვლის, ის სრულიად სხვა დამოკიდებულებას იწვევს... ორი კადრის
დაახლოების მნიშვნელობა ჩვენთვის თავიდანვე გასაგებია და სასაცილოდ გვეჩვენება, მაგრამ
საერთო ტონის სერიოზულობა სიცილს გვაწყვეტინებს და მას ღიმილით ცვლის, რომელიც
სევდიანი უფროა, ვიდრე მხიარული. პირიქით, თუ კადრებს უკურიგით განვალაგებდით, მათ
გაცილებით უფრო კომიკური ხასიათი ექნებოდათ, რადგან ფსიქოლოგიური დაძაბულობის
კლებას გამოიწვევდნენ"43.
რამდენად გამოდგება ეს მოსაზრება მეტაფორის ყველა კატეგორიის ფსიქოლოგიური
მექანიზმებისთვის? ძნელი წარმოსადგენია, რა გამოვიდოდა, ნებისმიერი, უკვე დასახელებული
მაგალითი რომ აგვეღო და კადრები უკუშექცევით განგველაგებინა, ანდა არსებულისგან
განსხვავებული წყობით გაგვებნია. აბსურდი, არაკლასიკური გაგებით, როგორც თხრობის, ისე
სტილისტიკური ერთიანობის ჯაჭვს დაარღვევდა.
ხშირად არა მხოლოდ მეტაფორის, არამედ ზოგადად კინოენის განხილვას ენისა და
ლიტერატურათმცოდნეობის შესწავლის ანალოგიით ცდილობენ, რაც აუცილებლად იწვევს
უზუსტობებს და შეუთავსებლობას. თუ ,,კინოსიტყვებს", ,,კინოფრაზებს", კინემატოგრაფიულ
ტექსტს ლიტერატურაში მსგავსება მოეძებნება, კინოენის ისეთ ერთეულებს, როგორიც არის,
ვთქვათ, ხმაური, მუსიკა, ბგერები, კადრსმიღმა ტექსტი და ასე შემდეგ, ანალოგი არ გააჩნიათ და
ვერც აღმოვაჩენთ, თუ რაიმე ახალს არ მოვიგონებთ. ეს კომპონენტები ფილმის თხრობაში
ხშირად

ძირითად

ფუნქციას

ასრულებენ

და

არა

დამატებითს,

როგორც

ზოგიერი

კინემატოგრაფისტი მიიჩნევს.
ოთარ იოსელიანის ფილმი ,,მთვარის ფავორიტები", აღქმის სწორედ ამგვარ პრინციპზეა
აგებული, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ლუდვიგ ვიტგენშტაინის კლასიკურ
კონცეფციას, რომ ,,ის, რისი თქმაც არ შეიძლება, შესაძლებელია, ნაჩვენები იქნეს".
ლიტერატურათმცოდნეობაში მეტაფორის ოთხ სახეობას განასხვავებენ. ისინი ფორმალურ
ნიშანს ეფუძნებიან - შეპირისპრებულ საგანთა ზოგად დახასიათებას. პირველ სახეობაში
კონკრეტულად ხილული საგნები ხილულ საგნებთან არის შედარებული (შემოდგომის ოქრო);
42
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მეორეში - ხილული საგნები აბსტრაქტულებთან (ქალაქი იღვიძებს); მესამე სახეობაში მეტაფორა
აღმოცენდება აბსტრაქტულის კონკრეტულთან შედარებით (უკვდავების წყალი); მეოთხეში ორივე საგანი აბსტრაქტულია (მომაჯადოებელი ბედნიერება). მეტაფორის ორივე კომპონენტი
ერთ განზომილებაში გაიაზრება, ისინი ან წარმოითქმის, ან ჩაწერილია და მათი სინთეზი არც
ივარაუდება.
სხვა ვითარებაა კინოენაში, სადაც ყველა ნიშნადი საგანი კონკრეტული, ხილულია და
აღიქმება. აბსტრაქტულ ელემენტებს არ შეიცავს არც კადრი, არც რაკურსი, არც ხედი. ამასთან, აქ
შეინიშნება სხვადასხვა განზომილების კომპონენტთა თანაარსებობა: ერთი მხრივ, ვიზუალურხილული, ხოლო მეორე მხრივ - აკუსტიკურ-ვერბალური. ამიტომ კლასიფიკაცია, რომელსაც
ლიტერატურათ-მცოდნეობა გვთავაზობს, კინემატოგრაფისთვის მიუღებელია. ზემოხსენებული
ოთხი სახეობიდან, შორეულ ანალოგებად მხოლოდ ორი შეიძლება ჩაითვალოს.
ამგვარად,

კინემატოგრაფში

მეტაფორა

აღმოცენდება

ვიზუალური

ელემენტების

შედარებისას ვიზუალურთან და ვიზუალურის - აკუსტიკურ-ვერბალურთან.
სინამდვილეში მუსიკა, ხმაური და მეტყველება ფილმში თავ-თავიანთ ფუნქციას
ასრულებენ. ასეა მიღებული: მეტყველება გმირის ფიქრებსა და გრძნობებზე მოგვითხრობს.
მუსიკა მოწოდებულია, მაყურებელი ემოციურად განაწყოს საჭირო ტალღაზე. ხმაური იმ
სივრცის დახასიათებას გვაძლევს, სადაც

ვითარდება მოქმედება. დიახ, შესაძლოა, საჭიროც

არის კინოენის ამა თუ იმ ელემენტების ფუნქციათა გათვალისწინება. მაგრამ გათვალისწინება
მათ დაცვას არ ნიშნავს. ეს გაცილებით უფრო საინტერესოა.
მაგალითად, ფილმში ,,უცნობები მატარებელში" ალფრედ ჰიჩკოკმა ,,კულმინაციური"
მუსიკით აღჭურვა სავსებით უწყინარი სცენა სადგურზე. ორი მამაკაცი (კადრში მხოლოდ მათი
ფეხები ჩანს) ტაქსიდან გადმოდის, ისინი ბაქანზე მიდიან, ვაგონში ადიან, ერთმანეთის
პირისპირ სხდებიან. ამასობაში მუსიკალური რიგის დრამატიზმი იზრდება, ხოლო იმ დროს,
როდესაც ერთი უცნობის ფეხი მეორის ფეხსაცმელს ეხება, დაფდაფების ხმა ისმის. ჰიჩკოკი არ
იცავს ფუნქციურ მითითებებს, მაგრამ ამაზე მაყურებლის რეაქციას ითვალისწინებს: მართლაც,
მალე აღმოჩნდება, რომ მატარებელში შემთხვევითი შეხვედრა გმირებისთვის საბედისწეროდ
იქცა.
მუსიკა, მეტყველება, ხმაური დინამიკურ ურთიერთობაში შედიან, ერთმანეთს ცვლიან და
სხვის ფუნქციებს იტაცებენ. მუსიკა მეტყველების ფუნქციით მუნჯ კინოში ტრადიციული
შენაცვლებაა. ხმოვან კინოში კი ხშირად საწინააღმდეგო სურათს ვხვდებით - მეტყველების
გამოყენებას მუსიკის ანდა ხმაურის ფუნქციით.
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ანდრეი ტარკოვსკის ფილმში ,,ივანეს ბავშვობა" გერმანული მეტყველება ხმაურის
აღმნიშვნელ ფუნქციას იღებს საკუთარ თავზე (ლაპარაკი თარგმანის გარეშე).

სერგო

ფარაჯანოვის კინოსურათში ,,საიათნოვა", მუსიკალურ დატვირთვას უჩვეულო ინტონაციებითა
და რეფრენებით აღსავსე სპარსული და ძველი სომხური მეტყველება ცვლის.
განსაკუთრებით საინტერესოა ხმაური მუსიკის ფუნქციით. მაგალითად, როდესაც ოთარ
იოსელიანის ფილმ ,,მთვარის ფავორიტებში", პოლიფონიურად ორგანიზებულ ხმაურების
,,მუსიკას" მივაყურადებთ - ჭურჭლის მსხვრევას, ნამსხვრევების აკრეფის, სამეთუნეო რგოლის
ტრიალის ხმებს, ნადირობისას ძაღლის ყეფას, კლასიკური მუსიკისა და ფრანგული ხალხური
სიმღერის ნაწყვეტებს, ჭიანურის და კლავესინის ხმებს, ხმაურიან ქუჩებში ავტომობილების
გუგუნს, აფეთქების და კარის მიჯახუნების ხმასა და ასე შემდეგ - დავრწმუნდებით, რომ
ხმაურის პარტიტურა კომპოზიციის სირთულით ნამდვილ მუსიკალურ პარტიტურას არ
ჩამოუვარდება.
უნდა აღინიშნოს, რომ კლასიკური მუსიკის შემსრულებელი კვარტეტი თითქმის საწყის
კადრებში გვაძლევს ტონალობას - მინორულს. მევიოლინე კოლეგას უსწორებს, მიუთითებს, რომ
ბემოლი უნდა აიღოს და ეს მინორი მთელი ფილმის განმავლობაში გაგრძელდება.
ფილმის მსვლელობისას რამდენჯერმე ვისმენთ ერთსა და იგივე რეპლიკებსა და
დიალოგებს. ტექსტი უბრალოდ კი არ უბრუნდება იმავე მოტივებს, არამედ სიტყვა-სიტყვით
მეორდება. ხან მამაკაცი და ქალი ეხუმრებიან ერთმანეთს გალანტურად სიტყვებისა და
დაპირებების ამაოებაზე, ხანაც მაგიდასთან მჯდომი ადამიანი ლიტერატურულ მონოლოგს
წარმოთქვამს და ნადირობისას ბუნებას ხოტბას ასხამს. თუმცა, პირველად ამ სიტყვებს
შეყვარებულები, XVIII საუკუნის ფრანგი არისტოკრატები წარმოთქვამენ. შემედგ ამავე
რეპლიკებით

ერთმანეთის

სიყვარულს

დახარბებული

მდიდარი

პარიზელი

ქალი

და

პროფესიონალი მძარცველი ურთიერთობენ, რომელიც ქალს იმისთვის აცდუნებს, რომ
გაძარცვოს.
ბუნებაზე

მონოლოგს

პირველად

რომანტიკოსი

მონადირე

წარმოთქვამს,

ხოლო

თანამედროვე პარიზში ეს სიტყვები გულმოდგინედ დაიზუთხა პოლიციელმა, რომელსაც კარგ
საზოგადოებაში მოხვედრა სურს.
ოთარ იოსელიანის ფილმის თემა - ხელოვნების გაუფასურება, ხელობის დაკარგვა,
კულტურის ფასეულობათა ჩაძირვა თანამედროვე ცხოვრების ფსკერზე, სადაც ყველაფერი
ქურდების, მენაგვეებისა და მეძავების ხელში სპეკულაციის საგანი ხდება - კაცობრიობის
კულტურის მთავარი მონაპოვარის ბედსაც ისრუტავს. ეს არის მეტყველება, სიტყვა.
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ძველი ოსტატის ტილო ხლიდან ხელში გადადის და თანდათან მინიატიურად გადაიქცევა
(მძარცველები სურათს ახალი ჩარჩოდან ყოველ ჯერზე სამართებლით ჭრიან). ძველი სერვიზის
თეფშები იმსხვრევა. ადამიანური მეტყველება თანამედროვე სამყაროში უაზრო ნამსხვრევებისა
და გაცვეთილი ციტატების სახით შემოდის. გამოსახულების ასეთ სიმბიოზს სიტყვათა ამგვარ
რიგთან და ხმაურთან, ,,მუსიკასთან", რომელიც არა მხოლოდ ინფორმაციულ ფუნქციას
ითავსებს, შეგვიძლია ვიზუალურ-აკუსტიკური მეტაფორა ვუწოდოთ.
მეტაფორის მარსელ მარტენის მიერ გაანალიზებული კატეგორიები მის სახეობებში არ
უნდა ავურიოთ44.

მათ დაყოფის სხვადასხვა საფუძველი აქვთ. როგორც უკვე ვნახეთ,

კატეგორიები მეტაფორათა ურთიერთუარმყოფელ ჯგუფებს არ ქმნიან. ისინი თანაარსებობენ
და ამით, სახეობრივი კლასიფიკაციის მიხედვით არ იყოფიან.

ფილმის სტრუქტურაში,

კატეგორიები მხოლოდ მეტაფორათა მნიშვნელობასა და ფუნქციას ახასიათებენ.
ლიტერატურულ ენაში მეტაფორა ფუნქციონირებს, როგორც შედარებითი კატეგორია.
უფრო ზუსტად, ეს ფარული შედარებაა, რომელშიც გამოტოვებულია სიტყვები ,,როგორც", ,,ისე,
როგორც", ,,თითქოს" და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, კინოენაში მათი შესაბამისობის პოვნა
შეუძლებელია. ეს ელემენტები, უბრალოდ, არ არსებობს. მათ ფუნქციას კინემატოგრაფში
მონტაჟი ასრულებს. თუ ,,გაფიცვიდან" ადრე მოხმობილ მაგალითებს გავიხსენებთ, ადვილად
შევამჩნევთ, რომ გამოყენებული მეტაფორები აქ, თავისი ბუნებით, ლინგვისტური უფროა,
ვიდრე კინემატოგრაფიული. და ახალი თვალთახედვით,

როდესაც მეტაფორა ფარული და

მრავალმნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელია, მუნჯი კინოს მაგალითები პრიმიტიული
გვეჩვენება. თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ სწორედ მათი წყალობით შეიქმნა პირველი და
გარდაუვალი ეტაპი კინოენის შემდგომი განვითარებისთვის.
კინოენა ფილმის ხილული სისტემის კონკრეტულ კონტექსტში იკითხება. ხოლო ხილული
სისტემა არის ფილმის მხატვრული ენის გამომსახველობის მთელი სპექტრი, მისი მხატვრული
სტრუქტურა. სტრუქტურა, თავის მხრივ, ის კონკრეტული სახვითი საშუალებებია, რომელთა
შორის თავსდება მეტაფორებიც. ისევე, როგორც სხვა ელემენტები, ისინი მხატვრულ
ნაწარმოებთან კი არ თანაარსებობენ, არამედ თავად ფილმის სტრუქტურაში ვითარდებიან.
კინომეტაფორა, რომელიც კონკრეტული ერთეულია და სხვა გამომსახველობით საშუალებებთან
ერთად ფილმის ქსოვილის შექმნაში მონაწილეობს, საბოლოო ჯამში ახდენს ფილმის
სტრუქტურის,

როგორც

აბსტრაქტული

და

ანალიტიკური

კატეგორიის

რეალიზებას.

კინომეტაფორა კონკრეტული სახვითი საშუალებების დახმარებით ჩნდება და იმავე მისიით
44

Мартен М. Язык кино. -М.: Искусство , 1959.
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გამოდის, რითაც კინოთხრობის სხვა ,,ხილული ელემენტები". ამასთან, ის ხელს უწყობს
რეჟისორის მხატვრული თვალსაზრისის მეთოდის, სტილის, კინოენის ჩამოყალიბებასა და
საბოლოო სახით ფორმირებას.
ზოგჯერ მეტაფორის ფუნქციას

ეკრანზე ფონი ან დეტალი ასრულებს. ჩვენ ხშირად

ვაქცევთ ყურადღებას მსახიობებს და იშვიათად ვაკვირდებით დეკორაციებს, რადგან მათ
მოქმედების პირობით, არა აუცილებელ ფონად მივიჩნევთ. თუმცა დეკორაცია, ავტორისეულ
ჩანაფიქრში, შემთხვევით თითქმის არასოდეს გამოიყენება. ზოგჯერ სურათი ან ნახატი
დეკორაციაში, სინამდვილეში, სცენის გრაფიკული ეპიგრაფია.
ესპანელ რეჟისორ კარლოს საურას ფილმი ,,გამოკვებე ყორანი" მოგვითხრობს ობოლ
გოგონაზე, რომელიც მდიდარ ოჯახში იზრდება. ბავშვს ყველაფერი აქვს, მშობლების სითბოსა
და ალერსის გარდა. ერთ-ერთ ეპიზოდში, რეჟისორი დედობის თემას მოქმედების რამდენიმე
კომპონენტის მეშვეობით ანავითარებს. გოგონა თოჯინას სახვევებში ახვევს, მაგრად იკრავს
გულში და მკაცრად ეუბნება: ,,ოღონდ არ მიკბინო!". ამ მოქმედების პარალელურად გოგონა
მსუქან მოახლეს ესაუბრება და ცდილობს გაარკვიოს, როგორ ჩნდებიან ბავშვები. ამ ეპიზოდის
ფონად არსებულ კედელზე კალენდარია მადონას გამოსახულებით, რომელიც ჩვილს ძუძუს
აწოვებს. ეს უმარტივესი გადაწყვეტაა.
გერმანელ რეჟისორ ვიმ ვენდერსის ამერიკულ ფილმში ,,პარიზი. ტეხასი", ფილმის გმირ
მხატვარს მუშაობის დროს ვეცნობით, როდესაც დაკვეთით ხატავს რეკლამისთვის ამერიკული
ლანდშაფტის ამსახველ უზარმაზარ ტილოს. ეს მხოლოდ მოქმედების ფონი არ არის.
ჰარმონიული და ერთგვარად იდეალიზებული ნახატი ამერიკის ეტალონად გვევლინება,
რომელიც ფილმის მსვლელობისას აზრობრივ ურთიერთობას ამყარებს, ერთი მხრივ, ტეხასის
უდაბნოს ხედთან, მეორე მხრივ - ზეთანამედროვე ქალაქის ,,ხელოვნურ პეიზაჟთან".
ფედერიკო ფელინის ფილმში ,,ინტერვიუ" ვხედავთ მასშტაბურ ტილოს, რომელზეც ცა და
ღრუბლებია გამოსახული. ეს უნაკლოდ შესრულებული დეკორაციაა, ფონი, რომელზეც
იტალიის კინოსტუდია ,,ჩინეჩიტას" მორიგი ფილმის მოქმედება განვითარდება. დეკორაცია
მთელ კადრს იკავებს, და თავიდან ნამდვილი ცა გვგონია. მხოლოდ ორიოდე წამის შემდეგ
შევნიშნავთ ხარაჩოებზე ორ მღებავს, რომლებიც ცის შეღებვას ამთავრებენ. გადალაპარაკებისას
ისინო ცოტას ბილწსიტყვაობენ, მაგრამ ცარიელ პავილიონში ხმები უცნაურად გუგუნებს.
ჩვენ

ფელინისათვის

დამახასიათებელ

მეტაფორას

ვცნობთ

-

ცაში

ხელოვნური

კინოსამყაროს ,,ანგელოზები" ირწევიან. მაგრამ ეს, ამავე დროს, ფელინისეული ცნობილი სახის
პერიფრაზიცაა ,,ტკბილი ცხოვრებიდან", რომელშიც ვერტმფრენი ქალაქზე მარმარილოს
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უზარმაზარი ანგელოზის გამოსახულებას გადაატარებს. აქ - ცოცხალი ,,ანგელოზები"
ხელოვნური ცის ფონზე, იქ - ხელთქმნილი ,,ანგელოზი" ნამდვილ ცაში.
,,ინტერვიუ" ულმობელი ფილმია ხელოვნების ხელოვნურობაზე. მეტაფორა ზმანებაა,
სიზმარია. სიზმრების ასახსნელად აუცილებელია მნახველმა და ამხსნელმა ითანამშრომლონ,
თუნდაც მათ ერთ პიროვნებაში მოიყარონ თავი. ზუსტად ასევე, მეტაფორების ახსნა
შემქმნელისა და ინტერპრეტატორის ანაბეჭდს ატარებს.
მეტაფორის ანალიზი, ისევე, როგორც მისი შექმნა, შემოქმედებითი ძალისხმევის შედეგია:
ისიც ნაკლებად ემორჩილება წესებს. მეტაფორების შესაქმნელად ინსტრუქცია არ არსებობს, არც
ცნობარებია განსაზღვრისათვის, რას ,,ნიშნავს" ის ან რას ,,გვამცნობს".
მეტაფორა გამოიცნობა მხოლოდ და მხოლოდ მასში არსებული შემოქმედებითი საწყისით.
ის აუცილებლად გულისხმობს არტისტიზმს, გარკვეული ხარისხით. როდესაც ჩვენ მიზნად
ვისახავთ, ვთქვათ, რას ,,ნიშნავს" მეტაფორა, მალე ვხვდებით, რომ ჩამონათვალი უსასრულო
იქნება.
ამერიკელი ფილოსოფოსი სტენლი კაველი აღნიშნავს, რომ მეტაფორის პერიფრაზირების
მცდელობათა უმეტესობა მთავრდება სიტყვებით ,,და ასე შემდეგ," ვინაიდან სინამდვილეში
მეტაფორა ,,მნიშვნელობით აღსავსეა".
როცა ვინმე სერგო ფარაჯანოვის კადრების სილამაზით ან თენგიზ აბულაძის ფილმების
სიუჟეტური მსვლელობის ხელოვნებით ტკბება, ძნელი დასადგენია, სახელდობრ, რა იპყრობს
ყურადღებას. თუმცა საქმე მხოლოდ ის კი არ არის, რომ შეუძლებელია იმის ამომწურავად
აღწერა, რაც მეტაფორის წყალობით ახლებურად დავინახეთ. სირთულე ბევრად უფრო
ფუნდამენტურია. რასაც ვხედავთ ან ვამჩნევთ არ წარმოადგენს თავისებურ მოცემულობას ან
განსაზღვრულობას. ცხადია, ის შეიძლება გახდეს ასეთი და მაშინ, შესაძლოა, გამოიხატოს
სრულიად ჩვეულებრივი სიტყვებით.
საქმე ის კი არ არის, რომ მეტაფორის განმარტება და ახსნა საერთოდ დაუშვებელია.
ზოგჯერ, მასთან დაკავშირებით სიძნელეებს ვხვდებით: მეტაფორაში მყისვე ვერ ვხედავთ იმას,
რასაც იოლად ამჩნევს შედარებით უფრო ამთვისებელი და განათლებული მაყურებელი.
ეგრეთ წოდებული პარაფრაზის კანონიერი ფუნქცია შესაძლოა დახმარებოდა გამოუცდელ
და ზარმაც მაყურებელს გაწაფული კრიტიკოსის ხედვის გაზიარებაში. შეიძლება ითქვას, რომ
კრიტიკოსი ცოტათი კონკურენციას უწევს მეტაფორის ავტორს. ცდილობს, თავისი ვერსია
გამჭვირვალე და გასაგები გახადოს, მაგრამ, ამავე დროს, ისწრაფვის ნაწილობრივ მაინც
გაიმეოროს სხვა ადამიანებში შთაბეჭდილება, რომელიც მასზე ორიგინალმა მოახდინა. ამ
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ამოცანის შესრულების მიზნით, კრიტიკოსი ერთდროულად მიაპყრობს ჩვენს ყურადღებას
მეტაფორის სილამაზეს, სიზუსტესა და ფარულ ძალას.
ამგვარად, თუ შევაჯამებთ ყოველივეს, რაც ზემოთ ითქვა საერთოდ, მეტაფორასთან
დაკავშირებულ თეორიულ საკითხებზე და, კერძოდ, მეტაფორაზე კინოხელოვნებაში, შეიძლება
ითქვას, რომ მეტაფორის ბუნება, მისი ესთეტიკური მნიშვნელოვნება არა მხოლოდ იმ
მეცნიერთა ფიქრის საგანია, რომლებიც ენის სხვადასხვა ასპექტს შეისწავლიან. მეტაფორის
მექანიზმი და მასში ჩადებული პოტენციური შესაძლებლობები ცნებების ექსტრაპოლაციისა და
მისთვის საკმაოდ ღრმა შეფასების მიცემის საშუალებას იძლევა.
ჩვენ ვნახეთ, როგორ მჟღავნდება მეტაფორის კავშირი მითოლოგიურ აზროვნებასთან და
თვალი მივადევნეთ ხალხური ცნობიერების სიღრმეში მეტაფორის წარმოშობას. მეტაფორა
საკვანძო ცნება ხდება შემოქმედებითი აზროვნების პროცესის განხილვისას, კონცეპტუალური
სისტემების აგებისას.
კინემატოგრაფიული

მეტაფორის

პრინციპების

გამოვლენა

ფილოსოფიასა

და

ფილოლოგიასთან კინომცოდნეობის დაახლოების ჭრილში მოხდა. მეცნიერებაში კინოს შესახებ
მეტაფორა განიხილება, როგორც ისტორიულად ცვალებადი და მოძრავი ცნება.
შეიძლება თვალი მივადევნოთ, თუ როგორ მოძრაობდა მეტაფორა, როგორც სტილისტური
ფიგურა და ლიტერატურული ტროპი მეტაფორისკენ, როგორც სინამდვილის ხატოვანი
ათვისების განსაზღვრული ხერხისაკენ.
ჩვენ გავაანალიზეთ კინემტოგრაფში არსებული მეტაფორის კატეგორიები, ასევე მათი
ზოგიერთი სახე, რომელთა დაწვრილებით განხილვას მესამე თავში დავუბრუნდებით. აქვე
ყურადღება ეთმობა XX საუკუნის მნიშვნელოვან ისტორიულ პერიოდებს, როდესაც, მეტაფორა
განიხილებოდა, როგორც მხატვრული აზროვნებისა და შემოქმედების უმნიშვნელოვანესი
ელემენტი.
ვიდრე მესამე, ძირითად თავზე გადავიდოდეთ, რომელშიც გამოკვლეული იქნება
კინოსახოვნების შექმნის პრინციპები და მეტაფორული სახეები, კინოსაშუალებების (განათება,
წაფენა, რაკურსი და სხვ.) როლი კინომეტაფორის წარმოქმნაში, და არა მხოლოდ ეს, უნდა
გავიხსენოთ რუსი ფილოსოფოსისა და ფილოლოგის ალექსეი ლოსევის მოსაზრებები.
ზოგიერთ კვლევაში ლოსევმა სიმბოლოს გაშლილი და სიღრმისეული გაგება მოგვცა,
რომელიც, ვფიქრობ, შესაძლოა გარკვეულად მეტაფორის ინტერპრეტაციი-სთვისაც გამოდგეს.
აქვე უნდა აღინიშნოს ის უზარმაზარი, ფუნდამენტური მნიშვნელობა, რომელსაც ლოსევი
ანიჭებდა სიმბოლოს, როგორც სოციალური ტრანსფორმაციის გლობალური პროცესების
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შემცვლელსა და გამომხატველს.
ის წერს: ,,...უზარმაზარი საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და, საერთოდ, სოციალურისტორიული ძალით გამსჭვალული სიმბოლოები ან წინასწარმეტყვე-ლებას წარმოადგენენ, ან
უდიდესი

ადამიანური

კატასტროფების

შეჯამებას

და

დემონსტრირებას

უკეთებენ

ამ

კატასტროფებში ორიენტაციისთვის განკუთვნილ უფაქიზეს და უმახვილეს ინსტრუმენტებს,
აგრეთვე მათი დაძლევის მეთოდებს".45

IV თავი
სამი ათწლეულის კინემატოგრაფი და მეტაფორული ხერხების თავისებურებები
ხელისუფლების

სათავეში

მოსვლისთანავე,

როგორც

უწოდებდნენ,

მსოფლიო

პროლეტარიატის ბელადმა, ვლადიმერ ლენინმა წარმოთქვა სიტყვები, რომლებიც შემდეგ
საბჭოთა იდეოლოგიისთვის ქრესტომათიულაად იქცა: ,,ყველა ხელოვნებიდან ჩვენთვის
უმნიშვნელოვანესია კინო".
ვითომ

ჩვენთვის?..

უფრო

-

ვიწრო,

მცირე

პარტიული

ფენისთვის,

რომელიც

გაუთვალისწინებელ სიტუაციასთან გამკლავებას ცდილობდა. ლენინი არ შემცდარა, როდესაც
თუნუქის ყუთში მოთავსებულ ცელულოიდის ფირში გავლენის ინსტრუმენტი დაინახა, თანაც
45

Лосев А.Ф. “Проблема символа и реалистическое искусство”.

1976. Стр. 202.
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მყისიერი, უტყუარი, ერთბაშად უამრავ ხალხზე. თითქმის ფიზიკური ძალით ზემოქმედების
იდეოლოგიისთვის ამგვარი საშუალებით მანიპულირება სიცოცხლისუნარიანობის ტოლფასი
იყო. ბოლშევიკებმა უშეცდომოდ გამოიცნეს კინოს ფუნდამენტური კანონი: აგზნებული, ერთად
შეჯგუფული მასა ყველაზე უფრო ოპტიმალური გარემოა კინოსანახაობისათვის, რომელსაც
თვითონ ეს მასა მოითხოვს და თავადვე ხარბად შთანთქავს.
სოციალური დაკვეთა თავიდან სოციუმის მოზიდვასა და ჩათრევას მოითხოვდა.
იდეალისტების შეხედულებათა საპირისპიროდ, XX საუკუნის 20-იან წლებში, ქვეყნის
კინოთეატრებში ვასილ დოვჟენკოს, ვსევოლოდ პუდოვკინისა და სერგეი ეიზენშტეინის
შედევრები კი არა, სამასამდე თითოდღიანი ამერიკული ფილმი გადიოდა და დარბაზები სავსე
იყო. ამიტომ საბჭოთა კინოავანგარდის საავტორო ინტონაციას, ინდივიდუალობის ესთეტიკურ
და აზრობრივ ნიშანს, ოცდაათიანი წლების დამდეგისთვის, საბჭოთა სახელმწიფო უკვე აღარ
საჭიროებდა46. ჩამოყალიბდა სოციალური დაკვეთა გასართობ სანახაობაზე, რომელიც ხოტბას
ასხამდა ცხოვრებას ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში და ყველასათვის გასაგები იყო - მათთვისაც,
ვისაც წერა-კითხვის უცოდინარობის ლიკვიდაციის კურსები არ გაევლო.
ჰიპერტროფირებული სტალინური იდეოლოგიური დოგმა, რომელიც ცოცხალ რეალობას
გზადაგზა ანიჭებდა მითის ნიშან-თვისებებს, მასშტაბურ ფორმებს მოითხოვდა ახალი
ცხოვრების

ამსახველი

ხელოვნებისგან,

რაც

წმინდა

სახით

(ამ

თემაზე

შემდგომი

რეფლექსიებისაგან განსხვავებით) – ცხადია, ფოლკლორულ-ჰეროიკული სფეროა და არა –
საავტორო.
კინოინდუსტრიის დამფინანსებელი სახელმწიფოს სოციალური დაკვეთა, უდავოდ
საკუთარი მიზნებიდან გამომდინარეობს, რომლებიც ყოველთვის როდი ემთხვევა მასების
ინტერესებს, მაგრამ ზემოქმედების ოპტიმალური საშუალებების არჩევისას, სახელმწიფო
იდეოლოგია, უმეტეს შემთხვევაში, კეთილგონივრულად იღებს ორიენტაციას სწორედ მასობრივ
გემოვნებაზე.
მასობრივი გემოვნება კი მთელ დედამიწაზე, მოსახლეობის ცხოვრების დონისა და
ქვეყანაში გაბატონებული იდეოლოგიის მიუხედავად, სამწუხაროდ, ინფანტილური, მეოცნებე
და გულუბრყვილოა. მას ესაჭიროება მკაფიო ფაბულა, შეფასებითი აქცენტების ზუსტი
განლაგება, ყოველივე ქვენას (ყოფის) და, კიდევ უფრო მეტად, ყოველივე ამაღლებულის
(იდეოლოგიის), ე.წ. ლაკირება - ის, რასაც ზედაპირულ, ფასადურ სამშვენისს ვუკავშირებთ.
მასობრივ გემოვნებას არ უყვარს მოულოდნელობები და ცნობისმოყვარეობის ყველა სხვა შედეგს
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შეტყობას, გაგებას ამჯობინებს. მისთვის აუცილებელია ნაწარმოებები, რომლებიც ზუსტად
თავსდებიან ჟანრის მკაფიო საზღვრებში. მასობრივი გემოვნება

კატეგორიულად მოითხოვს

დადებით გმირს ამბის ცენტრში, ხოლო გმირისგან - უკიდურეს განზოგადებულობას. ის უნდა
გამოირჩეოდეს მასისგან ისე, რომ არ უპირისპირდებოდეს მას და მის საერთო თვისებებს
ასახიერებდეს.
საერთოდ, მასობრივი გემოვნების მსახურებაში არაფერია ნეგატიური. ამაში ვლინდება
ბალაგანი-კინემატოგრაფის საგვარეულო საწყისები - განმანათლებლური და აღმზრდელობითი.
უპირველეს ყოვლისა, სწორედ ეს საწყისები მოითხოვა საბჭოთა სახელმწიფომ მოსახლეობაში
იდეოლოგიურად სწორი სოციალური პათოსის დასანერგად. ხოლო ინტელექტუალიზმი,
ფსიქოლოგიზმი, ჟანრებთან და სიუჟეტებთან არტისტული ექსპერიმენტები, ავტორისეული
ინტონაცია

-

ყველაფერი,

რაც

პათოსის

წინააღმდეგ

მუშაობს

სამაყურებლო

-

ყოველდღიურობიდან და პრაქტიკიდან ამოიღეს47.
კედლის კვადრატზე ჩრდილების კრთომა - სუნთქვაა აჩრდილთა, რომლებიც შენი
ცნობიერებიდან რეალობას გამოდევნიან - ოცნებების მატერიალიზაციაა. ეს არის ელემენტების
ვიზუალური

აუცილებლობისა

და

ამ

ელემენტებისგან

შედგენილი

მთლიანის

ფანტასტიკურობის საოცარი შეხამება. ომებისა და რევოლუციების ეპოქაში ყოველი ხელოვნება
,,კოლექტიური ქვეცნობიერისაკენ" ისწრაფვის, მაგრამ, მაინც სხვადასხვა ხარისხით. და ამიტომ
,,უმნიშვნელოვანესი"

სწორედ

ის

ხელოვნება

აღმოჩნდება,

რომელშიც

,,კოლექტიური

ქვეცნობიერი" (ანუ ინდივიდუალური ჩარჩოებიდან პიროვნების გადასვლა გლობალურ
ველებსა და დინებებში) თემად, პათოსად, რიტმად, პრინციპად და ზეამოცანად გადაიქცევა.
,,დაბრუნებული სამოთხის" მომხიბვლელობა ყოველ ხელოვნებაში არსებობს. ადამიანი
გრძნობს მას, როდესაც ქანდაკებას უვლის გარს, ნახატისა და შენობის წინ ჩერდება, მუსიკალურ
ნაწარმოებს უსმენს. გრძნობს თეატრშიც, როდესაც ,,ენერგეტიკულ მუხტს" უცვლის მსახიობს,
რომელიც ჩაბნელებული დარბაზის სუნთქვას გრძნობს. მაგრამ ბნელი დარბაზის შეხამება
,,ნათელ" სანახაობასთან, სადაც ზუსტი ნატურისგან რაღაც ირეალური, პირობითი და ამავე
დროს, გარდაუვალი იქმნება, რა თქმა უნდა, ,,ცხადლივ ზმანების" არნახულად მძლავრ განცდას
ბადებს.
საბჭოთა ობივატელს მეტი არც არაფერი სჭირდება! ის არ აიგივებს საკუთარ თავს
,,მატერიალურთან ეკრანზე", უკანმოუხედავად ნებდება სულიერ ,,სხვაგან ყოფნას“. ჩაპაევთან
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ერთად მიაგელვებს ცხენს და აღფრთოვანებულია მისი ოინებითა და ხუმრობით. წმინდა წყლის
სულის

სუბლიმაციის

მაგალითია

-

,,ცხოვრების

ჭუჭყიდან"

პირდაპირ

-

ექსტაზში.

კოლექტიური გადასვლა საკუთარი თავიდან სიცარიელეში, ზღაპარში, ოცნებაში. სწორედ
ამიტომ ,,ამხანაგი" სტალინი პირადად აკონტროლებდა იმ დროს ეკრანზე გამოსულ ყველა
ფილმს.
საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს, რომ იმ დროისთვის კულტურის აღმავლობა და
გავრცელება (განსაკუთრებით, თუ ,,კულტურაში" ვიგულისხმებთ ჩამორჩენილ რაიონებში
ელემენტარული

ზოგადი

წიგნიერების

გამოჩენას)

ძალზე

წარმატებულად

ხდებოდა

ცენტრალიზებული ძლიერი ხელმძღვანელობისა და ენთუზიასტი შემსრულებლების საკმაოდ
დიდი

არმიის

პირობებში.

სწორედ

ამ

ორი

ფაქტორის

წყალობით,

,,ხალხთა

მამის"

მმართველობის წლებში, თაროზე დაიდო ქვეყნის ათობით კინოსტუდიასა და შემოქმედებით
გაერთიანებაში გადაღებული ასეულობით ფილმი. ბუნებრივია, ეს ხვედრი ქართული სკოლის
კინოფერწერის ოსტატების მიერ შექმნილმა სურათებმაც გაიზიარეს.
1917 წლის კატასტროფისა და მის შემდგომ, ახალ ქვეყნად გადაქცეული ცალკე აღებული
სახელმწიფოების საზღვრების ხელახლა განაწილების წყალობით, საბჭოთა იდეოლოგია,
ბუნებრივია, მთელი სამოცდაათი წელი ცდილობდა, განვითარების საყოველთაო პროცესებში
აქცენტები უცნაურად გადაეადგილებინა. თავიდან დაჟინებით ამტკიცებდა, რომ ხელოვნებათა
შორის უმნიშვნელოვანესი - კინო ყველასათვის უნდა არსებობდეს, ანუ ხალხის, გაუნათლებელი
მასებისთვის გასაგები იყოს. მოგვიანებით კი, მასობრივი გემოვნების ინტელექტუალიზაციას
ცდილობდა. თუმცა, საერთო მოცულობაში, ელიტარულის წილის არსებობის აუცილებლობა
მთელი ათწლეულების განმავლობაში ლამის სახელმწიფო ღალატად იყო გამოცხადებული.
1953 წელს, სტალინის გარდაცვალების შემდეგ, კიდევ რამდენიმე წელი დასჭირდა, რომ
ახალი

ხელმძღვანელის,

ნიკიტა

ხრუშჩოვისეული

„დათბობის“

სუნთქვა

ხელოვნების

სამყაროშიც ეგრძნოთ.
სკკპ ცნობილმა XX ყრილობამ პიროვნების კულტის ისტორიული დაგმობით ქვეყნის
ცხოვრებაში ახალი სუნთქვა შეიტანა, ახალმა ქარმა დაჰბერა, რომელიც ტოტალურად აგლეჯდა
,,კეთილი

მამის"

ნიღაბს

სტალინის

ტოტალიტარულ

ხელისუფლებას.

ამის

შედეგად

ექსკლუზიურმა უფლებამ ინდივიდუალურობის სტატუსზე, რომელიც პარტიულ ელიტას
ჰქონდა უზურპირებული, უეჭველობა დაკარგა და შემოქმედებით ინტელიგენციას, რომელიც
დიდ

საბჭოთა

„კომუნალურ

ბინაში“

ქმნიდა,

პირველად

მიეცა

დეკომუნალიზაციის

შესაძლებლობა. მიეცა საშუალება, აღარ ყოფილიყო მხოლოდ ,,ანტიკური ქორო" (სტატისტების
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გუნდი) საბჭოთა ყაიდის ,,ოპტიმისტურ ტრაგედიაში". ეს ყველაფერი, კინემატოგრაფსაც შეეხო.
მაყურებელს თავს დაატყდა ახალი მსოფლშეგრძნების, ცხოვრებისადმი ახალი ინტერესის
შემცველი ფილმების ნაკადი.
1957 წელს ჟურნალ ,,Искусство кино"-ში ფელიქს მირონერმა და მარლენ ხუციევმა
გამოაქვეყნეს სტატია ,,თაობის სახე". რეჟისორები წერდნენ, რომ მათ აინტერესებთ არა
ადამიანი, რომლის ნახვას პლაკატებსა და ჟურნალების ყდებზე მიეჩვივნენ, არამედ ცოცხალი,
კონკრეტული პიროვნება: ,,ხელოვნებაში დიდხანს გვჭყიპავდნენ ადამიანების პლაკატური
სახეებით, საზეიმო სინამდვილით ... თვალთახედვის არეში ხვდება ადამიანი, რომელმაც
გაიხადა გამოსასვლელი კოსტუმი, ადამიანი ყოველდღიურ და სამუშაო ტანსაცმელში - არა იმ
სპეცტანსაცმელში, რომელიც ახლახან გასცეს საწყობიდან და ჯერ ნაკეცებიც კი ეტყობა, არამედ
ნახმარ, ზეთით დალაქავებულ კომბინეზონში"48.
როგორც ცნობილია, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირმა, როგორც ერთმა
კონკრეტულმა ქვეყანამ, XX საუკუნის ორმოცდაათიანი წლების ბოლოსა და სამოციანების
დასაწყისში, არ დაარღვია თავისი სოცვალდებულება, ხელოვნების სფეროშიც ,,გაესწრო“ მთელი
პლანეტისთვის. გამონაკლისი არც კინო იყო. პიროვნების კულტის მხილებამ, ხრუშჩოვის
პერსონის არაერთმნიშვნელოვანებამ, იური გაგარინის პირადმა ტრიუმფმა, ოდნავ გახსნილმა
„რკინის ფარდამ“ და ,,დათბობის" დროს სახელმწიფოს მიერ საბჭოთა შემოქმედებითი
ინტელიგენციის სტატუსის ამაღლებამ, საავტორო კინოს ფენომენი წარმოშვა.
ახალ სოციალურ დაკვეთას მხოლოდ ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლები როდი
გამოეხმაურნენ. ნამსხვრევებად ქცეული მონოლითური იდეოლოგიური მითის ნატეხები
ყველას მისწვდა, მათი ჩათვლით, ვინც წლების განმავლობაში ნიჭით ემსახურებოდა
წინამორბედ სოციალურ დაკვეთას. ყველამ როდი მიაღწია წარმატებას, როგორც ავტორებმა,
მაგრამ

ახალი

კინოდროის

პათოსი,

ახალი

ანტიტოტალიტარული

საზოგადოებრივი

იდეოლოგიის შესაბამისად, ძალზე სწრაფად და ისევე მკაფიოდ ჩამოყალიბდა, როგორც
უწინდელი, უარყოფილი: პიროვნების ინტერესები სისტემის ინტერესებზე მაღლა დგას,
არაერთმნიშვნელოვანი პიროვნება ერთმნიშვნელოვან გმირზე უფრო საინტერესოა. და, შედეგად
-

სტალინური,,დიდი

სტილის"

გმირული

პერიოდი

საბჭოთა

კინემატოგრაფში

ინდივიდუალიზმითა და ანტიგმირით შეიცვალა.
ამგვარად, ომის შემდგომი ხელოვნების ინტერესის საგანი არის არა სანიმუშო ინდივიდი
- სოციალური და ისტორიული ამოცანების შესრულების ინსტრუმენტი, არამედ ადამიანის
48
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კერძო სუბიექტური სამყარო. ხელოვნებაში ომის შემდეგ მოსული კინემატოგრაფისტები
,,ადამიანის აღზრდის" ამოცანაზე წინამორბედებივით დაჟინებით აღარ ლაპარაკობენ.
კინო, რომელიც ავტორის პირად სულიერ იდეალებს ასახავდა და კინოენის კერძო
პრობლემებით იყო დაკავებული, რა თქმა უნდა, ამა თუ იმ სახით ყოველთვის არსებობდა.
მაგრამ, რაც ამაში დღეს იგულისხმება, ანუ ეგრეთ წოდებული საავტორო კინემატოგრაფი სრულიად განსაზღვრული, კონკრეტული ეპოქის პროდუქტია, რომელიც გარკვეული ხნით
მასობრივი გახდა. უფრო სწორად, მას დაჟინებით სთავაზობდნენ მასებს.
XX საუკუნის სამოციანი წლები კინემატოგრაფისთვის საყოველთაო „ოქროს ხანად“ იქცა.
იმ

პერიოდის

შემოქმედებითი

აღმოჩენები

დღემდე

წარმოშობს

მოდურ

სარეჟისორო

ტენდენციებს. სამოციანი წლების კინოს გადაჭარბებით შეფასება ან არდაფასება შეუძლებელია.
მაგრამ უკვე, დიდი ხანია, ცხადია, რომ „ფრანგული ახალი ტალღა“ და მისი პარალელური
მიმართულებები, არა მხოლოდ XX საუკუნის კინოხელოვნების განვითარების მწვერვალია,
არამედ, ამავე დროს, უბედურების ნიშანიც, ამ ხელოვნების კრიზისის დასაწყისი.
კინო არც ისე დიდი ხნით, მართლაც ხელოვნებათა შორის უმნიშვნელოვანესი გახდა და
მთელი ისტორიის განმავლობაში შთამბეჭდავ შედეგებს მიაღწია ნებისმიერი მიმართულებით:
ესთეტიკაში, წარმოების ფორმებში, გაქირავების მოცულობაში, მასკულტურის სფეროზე
გავლენის მხრივ. თუმცა სწორედ მაშინ, როდესაც ევროპული კინოს იდეოლოგია, რომელიც ერთ
დარბაზში მსხდომი ინდივიდებისადმი იყო მიმართული, საკუთარი თავის წინააღმდეგ
შემობრუნდა. სწორედ მაშინ, სამოციან წლებში, ევროპაში უზარმაზარ კინოთეატრებში
მაყურებელთა რიცხვმა სწრაფად იწყო კლება და გაჩნდა მულტიპლექსების, როგორც არა
მხოლოდ ტელევიზიასა და ვიდეოსთან, არამედ „პლანეტა ჰოლივუდის“ ნაწარმთან ბრძოლის
საშუალების იდეა. სწორედ მაშინ, ,,ოქროს სამოციანებში“, ერთი კინო მეორის აშკარა მტრად
იქცა.
კინემატოგრაფის

აღორძინება

სამ

ფაქტორს

ეფუძნება:

კარგად

განვითარებულ

ინდუსტრიას, სახელმწიფოს მიერ კინემატოგრაფისთვის მინიჭებულ უზარმაზარ იდეოლოგიურ
მნიშვნელობასა და იმ დიდ კულტურულ, სულიერ მნიშვნელობას, რომელსაც კინემატოგრაფს
საზოგადოება სძენს. თუმცა ამ ბოლო თვისების ჰიპერტროფირებამ, რამაც 60-იანი წლების
ევროპაში იჩინა თავი, შედეგად, როგორც პრაქტიკამ გვიჩვენა, კინოსანახაობის დესტრუქცია და
მის ლაბორატორიულ პრეპარატად ანდა სამუზეუმო ექსპონატად გარდაქმნა მოიტანა.
კინოფირზე აღბეჭდილის საგანმანათლებლო პათოსი, გამრავლებული არა გართობაზე, არამედ
ავტორის უმაღლეს განათლებაზე, სულიერებასა და პირად იდეალებზე, შედეგად უპირობოდ
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იძენს მომაბეზრებელი სწავლების, ქადაგებისა და წინასწარმეტყველების მახასიათებლებსაც კი.
ეს კი სრულიად ეწინააღმდეგება კინოხელოვნების ატრაქციონის ფუნქციონირების ბალაგანურ
ფორმას, რომელიც მხატვრებისა და ხელისუფლების დაპირისპირება ზნეობრივი იდეალის
არჩევანის საკითხზე აისახა.
ავტორებმა მისი ძებნა არა საზოგადოებრივ ღვაწლში, არამედ შემოქმედი პიროვნების
დიქტატურაში დაიწყეს. არსობრივად, კრიტიკის მიერ აქტიურად მხარდაჭერილი ავტორის
დიქტატურა ზედმიწევნით ზრუნავდა მაყურებლის ინტერესებზე - მის განათლებაზე,
სულიერსა და ზნეობრივ განვითარებაზე. მაგრამ სწორედ ისე, როგორც დიქტატორები სჩადიან ერთგვარი

მკაცრი

ეთიკური

და

ესთეტიკური

სქემის,

იდეოლოგიური

იმპერატივის

შეთავაზებით. რა თქმა უნდა, ამ იდეოლოგიიდან მცირეოდენ გადახრას სიკვდილით დასჯა არ
მოჰყვებოდა, მაგრამ მაყურებელი, რომელსაც არ ესმოდა, მაინც რის გამო იტანჯებოდნენ
ფიზიკოსები ,,წელიწადის ცხრა დღეში”, ქალიშვილი –,,ივლისის წვიმაში”, მუსიკოსი – ,,იყო
შაშვი მგალობელში”, ქართული სოფლის მცხოვრებნი ,,ნატვრის ხეში”, კოსმონავტი –
,,სოლიარისში” ან მავანი ,,საიათნოვაში“ იმ ობივატელად მიიჩნეოდა, ხელოვნების აღქმა რომ არ
ძალუძს - რაც, ცხადია, მაყურებელს სწყინდა.
ის გაიხურავდა დარბაზის კარს, რომელშიც ,,კარგი სამამულო“ ფილმი გადიოდა და
ამჟამინდელი მექსიკური ტრიუმფების პირველი მერცხლის - „ესენიას“ სანახავად მიეშურებოდა,
სადაც ნორჩი ობოლი სათნოების საფასურად მშობლებით, ქონებითა და მდიდარი საქმროთი
ჯილდოვდებოდა.
ამის გამო კინო პატივისცემას იმსახურებდა. თუმცა თავად უფრო ნაკლებ პატივს სცემდა
მაყურებელს, არ ითხოვდა მისგან გრძნობებს, აზრებსა და ხშირად ადამიანი მის წინაშე
უსუსურიც იყო. ეგრეთ წოდებული ელიტური კინო, ჭეშმარიტი საავტორო ნიშნით, კი
ზედმიწევნით ბევრის თქმას ლამობდა, არადა, თავად მაყურებელი თვლიდა, რომ უკვე ისედაც
ბევრი იცოდა.
როგორც გერმანელი ფილოსოფოსი მარტინ ჰაიდეგერი წერდა, არც ერთ ეპოქას არ
გააჩნდა ისეთი მრავალფეროვანი ცოდნა ადამიანზე, როგორც ამჟამინდელს. არც ერთ ეპოქას არ
ძალუძდა მისი ისე სწრაფად და იოლად მიღება, როგორც ამჟამინდელს. არც ერთმა ეპოქამ არ
იცოდა ისე ცოტა, თუ რა არის ადამიანი, როგორც - ამჟამინდელმა. არასდროს ყოფილა ადამიანი
იმდენად პრობლემური, როგორც ჩვენს ეპოქაში.49 მოაზროვნენი და ხელოვნების ოსტატები
49

Хайдегер М. Время и бытие.- М.: Республика. 1993
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უსაფუძვლოდ როდი ღელავდნენ, წუხილი ჩვენი ეპოქის კრიზისული სიტუაციებით იყო
ნაკარნახევი.
XX საუკუნის სამოციანი წლების კინემატოგრაფში მკაფიოდ შეინიშნება ფილოსოფიური
ტენდენციების გავლენა. სწორედ ისინი დაეხმარნენ მას ადამიანის არსებობის გააზრებაში XX
საუკუნეში, რომელმაც საკუთარი „ეშმაკნი“, თავისი „ძალაუფლებისკენ სწრაფვით“ და მრავალი
ამგვარი გმირი შვა. დაიწყო „ასინქრონული დროის“ ახალი ხანა, რომელიც ცხოვრების უცნაურ
ექსპერიმენტებში საკმაოდ გაბედულად გარდაიქმნა. არადა, საუკუნის კეთილდღეობა თავისი
სტაბილურობის გარანტიას ითხოვდა და იმ ობივატელის კმაყოფილი ღიმილის მიღმა, შეშლილ
გენიოსს რომ დასცინოდა (საყოველთაო თანასწორობის ეპოქის პირმშო), შეუმჩნეველი რჩებოდა
მომავალი შეშლილი და ამავე დროს, გენიალური სინამდვილის სიმპტომები, რომლებიც
ფრიდრიხ ნიცშემ იწინასწარმეტყველა: „ოჰ, რომ იცოდეთ, რა შორია, რა ახლო ის დრო, როცა
ყველაფერი სხვაგვარად იქნება“.50
როცა იდენტიფიკაციის ანდა თვითშემეცნების პროცესი განზოგადების მაღალ დონეს
აღწევს, ფილოსოფიური ხასიათის დასკვნებამდე მიდის, ამ პროცესის განსახორციელებლად
ყველაზე

ხელმისაწვდომ

და

ეფექტურ

საშუალებად

მეტაფორული

აზროვნება,

იმ

ხელოვნებებისადმი ინტერესი გვევლინება, რომლებიც თავის სტრუქტურაში მეტაფორულ არსს
მოიცავენ.
წინა თავში უკვე ვისაუბრეთ მეტაფორის როლზე ანტიკურ ხანაში, სოკრატეს წინარე
პერიოდში, როცა მსოფლმხედველობის ერთი საზომიდან თვისებრივად განსხვავებულზე
გადასვლა მეტაფორიზაციის წყალობით ხერხდებოდა. სწორედ მეტაფორამ გამიჯნა წარსულს
ჩაბარებული და ჩანასახში მყოფი ახალი მსოფლმხედველობა. თანამედროვე რეალობა სიტუაცია
და ანტიკური ხანა შემთხვევით როდი დაემთხვა. ეს განპირობებულია კულტურის გარდამავალი
მდგომარეობით,

მსოფლმხედველობის

სიღრმისეული

ცვლილებებით

კულტურულ

და

სოციალურ ბირთვში. მეტაფორული აზროვნების ისტორიულად ჩამოყალიბებული სისტემა,
აგრეთვე ხელოვნებაში ნაირგვარი მეტაფორული ხერხების გამოყენება, ადამიანური ყოფის იმ
კანონზომიერებების

აღმოჩენასა

და

გამოვლენას

ემსახურება,

რომლებიც

ემპირიულ

საფარველქვეშ მოექცნენ. სწორედ მეტაფორა ილტვის ფილოსოფიური განზაგადებისკენ და
სწორედ მისი მეშვეობით ხორციელდება ადამიანური ყოფიერების „მარადიული პრობლემების“
აღმოჩენა.

50

Ницше Ф. “Сочинения”. 1990. Том 2. Стр.339.
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IV. I. უკიდეგანო ნათელისკენ
(60-იანი წლები)
სამოციანი წლები სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებს აერთიანებდა და საინტერესო
სურათს ქმნიდა: ეს იყო, ერთი მხრივ, ჩუმად მლოცველი მრევლი, ყოფილი პირველი
კომკავშირლები - ათეისტი მშობლები, რომლებმაც ხუთწლედებსა და ომებში მძიმე ცხოვრება
განვლეს, ბევრ იდეალზე აუცრუვდათ გული, მაგრამ საკუთარი შეუმცდარობის რწმენა
შეინარჩუნეს; დაბოლოს, შვილები, მოზარდები, ახალგაზრდები, რომლებმაც საკუთარი თავი
XX ყრილობის ნიშნის ქვეშ შეიცნეს, რომლებსაც სხვაგვარი ცხოვრება და თავისუფლება
სურდათ, თუმცა ბოლომდე ვერ აცნობიერებდნენ, რას ნიშნავს ეს. სამოციანელთა თაობა
შედარებით თავისუფალი გახდა სიტყვებში, მსჯელობაში, მაგრამ მოქმედებაში ფრთხილი
რჩებოდა. ეჭვი გამოსავალს ეძებდა არა პოლიტიკურ თავისუფლებებში - ამაზე მაშინ ოცნებაც კი
წარმოუდგენელი იყო - არამედ, თავისუფალი აზრის დამოუკიდებლობაში.
ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტები მიხვდნენ, რომ ხელოვნების აზრი არა მორალის
ნორმების დეკლარირებაში, არა დიდაქტიკის მაგალითებისა და ცნებების შექმნაშია, არამედ
შემეცნების

უსასრულო

პროცესში,

მშვენიერების

ძიებაში,

პიროვნების

თავისუფალი

თვითგამოვლენის აღიარებაში, ინდივიდუალიზმის დამკვიდრებაში. ყველა როდი იწონებდა
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ლოზუნგს ,,როგორც ყველა", მაგრამ საკუთარი ცხოვრებისეული მოწოდების პოვნა იოლი არ
აღმოჩნდა.
აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ თითქოს ქვეყანაში ამგვარი "დათბობის" წინათ-გრძნობით,
ჯერ კიდევ 1942 წელს, თავის შედევრ ,,ივანე მრისხანეზე" მუშაობისას, მსოფლიო კინოს
უდიდესი ოსტატი სერგეი ეიზენშტეინი წერდა: ,,... ჩვენ მტკიცედ ვიცით - წინ სიბნელეზე
გამარჯვებაა. წინ სინათლეა. მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ არ შეგვიძლია მის სხივებს შევეგუოთ, ამ
ახალ სხივებში ახალი ცხოვრება დავინახოთ, მათ მიერ განათებულ ახალ გზებს დავადგეთ. ჩვენ
განვჭვრეტთ, წინასწარ ვგრძნობთ მას. მაგრამ ეს სინათლე ჯერ მხოლოდ იბადება მართლაც
აპოკალიფსურ სიგიჟეში, რომელშიც ახლა სამყარო გიზგიზებს".51
თანამედროვე სინამდვილის გაანალიზებითა და, ამავე დროს, წარსულის შემეცნებით,
სამოციანი წლების კინემატოგრაფისტები საგნების ჭეშმარიტ არსს და იდეალთა აზრს ხსნიან.
იწყება ფასეულობათა ხელახალი გადაფასების პროცესი. იგრძნობა მოთხოვნილება ყოველივე
ამაღლებულისადმი...
როგორც გოეთე ამბობდა: ,,თვალი ხედავს არა ფორმას, არამედ მხოლოდ სინათლეს,
სიბნელე და ფერი ერთად არის ის, რითაც თვალისთვის საგანი - საგნისგან და საგნის ნაწილები
ერთმანეთისაგან განსხვავდება".52
მიუხედავად იმისა, რომ საგნის ჭეშმარიტი ფორმისა და არსის დანახვა მხოლოდ
სინათლის მეშვეობით შეიძლება, ხელოვნებაში მისი სიმბოლური გამოყენების ტრადიციები
უსაზღვროა. ისინი სათავეს სინათლისა და მასთან დაპირისპირებული სიბნელის შესახებ
ქრისტიანულ

დოგმატიკაში

იღებენ.

ძველი

აღთქმის

პირველსავე

თავში,

შემოქმედი

განსაზღვრავს განსხვავებას სინათლესა და სიბნელეს, როგორც შეუძლებელი სინთეზის
სუბსტანციებს შორის, მიჯნავს მათ ერთურთისაგან, რამეთუ:
,,4. და დაინახა ღმერთმა, რომ ნათელი კარგი იყო, და გაჰყარა ღმერთმა ნათელი და
ბნელი".
იოანეს

სახარება

ასევე

თითქმის

პირველივე

სტრიქონებიდან

მოგვითხრობს

სიბნელისაგან შეუბღალავ სინათლეზე:
,,5. და ნათელი ბნელში ნათობს, და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა".
წმინდა მოციქულ მათეს, სახარების მე-5 თავში იესოს სიტყვები მოჰყავს:
,,14. თქვენა ხართ ნათელი ქვეყნისა. ვერ დაიმალება ქალაქი, მთის მწვერვალზე
51
52

Козлов Л. Тень Грозного и художник. «Киноведческие записки», вып.15, стр. 27-28
Гете. К учению о цвете. Избр.филос. произв. М., «Прогресс», 197:, стр.133.
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გაშენებული.
15. არავინ ანთებს სანთელს და დგამს მას საწყაოს ქვეშ, არამედ სასანთლეზე, და უნათებს
ყველა შინ მყოფს.
16. დაე, ასევე ნათობდეს თქვენი ნათელი კაცთა წინაშე, რათა ისინი ხედავდნენ თქვენს
კეთილ საქმეებს და ადიდებდნენ მამას თქვენსას ზეციერს".
იოანეს სახარების XII თავში კი პირდაპირი შეხსენებაა ქრისტეს ანდერძისა სიბნელის
გზაზე მავალთათვის:
,,35. უთხრა მათ იესომ: ცოტა ხანს კიდევ იქნება ნათელი თქვენთან; იარეთ, სანამ
გინათებთ, რათა არ მოგიცვათ ბნელმა; ვინაიდან ბნელში მოარულმა არ იცის, საით მიდის.
36. სანამ გინათებთ, გწამდეთ ნათელი, რათა გახდეთ ძენი ნათლისა..."
ურწმუნობისა და ცრუ ღმერთების თაყვანისცემის გრძელი ათწლეულების შემდეგ
„თვალის ახელა“ ჯერ ბოლომდე არ იგრძნობოდა, მაგრამ უკვე შეიმჩნეოდა ახალი სუნთქვა,
რომელიც ფრთხილად შედიოდა სუფთა სინათლეს დანატრებულ საზოგადოებაში. მას
სააშკარაოზე გამოჰქონდა წარსულის ნეგატიური სახე, მოგვიანებით კი, თვითონაც გამოვიდა
დღის სინათლეზე და ნელ-ნელა, განკურნებადი კეთრის იარები გამოაჩინა. და თუმცა სინათლე,
რომელმაც ორმოცდაათიანი წლების ბოლოს რკინის მძიმე ფარდიდან გამოაღწია, შემდგომ
ბნელი ოთახის ნამცეცა სარკმლიდან გამომავალი

აღმოჩნდა და მისკენ დაუღალავად

მიისწრაფოდნენ.
იმ პერიოდის ფილმები რამდენიმე მახასიათებლით გამოირჩეოდნენ. მათ დასაწყისში
ხშირად გზის მოტივი ჟღერდა; ფიქსირდებოდა ყველა მთავარი ცხოვრებისეული მოვლენა:
სიყვარული, შვილების დაბადება, გარდაცვალება. ამ მონათხრობში ხშირად ფინალი არც კი
იკითხება: ცხოვრება თითქოს ფილმის მიღმა გრძელდება. მათში ძალზე ხშირია გაზაფხულის,
როგორც სინათლისა და იმედის მეტაფორული დატვირთვის მატარებელი პეიზაჟები, რომელთა
გარეშე სიცოცხლე წარმოუდგენელია.
მაგალითად, სიკო დოლიძის ,,დღე უკანასკნელი, დღე პირველი", ლანა ღოღობერიძის ,,მე
ვხედავ მზეს", მარლენ ხუციევის ,,გაზაფხული ზარეჩნაიაზე", ოთარ აბესაძის ,,მალე გაზაფხული
მოვა" - ამ ფილმების სახელწოდებებიც კი უკვე განაპირობებდნენ პათოსსა და განწყობას. მათში
ჯერ არ იკითხება აშკარა ბრძოლა, მაგრამ ნამდვილად იგრძნობა წარსული წლების არსებულ
თემატიკის საპირისპირო მოტივებისადმი ინტერესი.
,,ალავერდობა" გიორგი შენგელაიამ 1962 წელს გადაიღო. იგი 60-იანელთა თაობის
წარმომადგენელია, თაობის, რომელსაც სამყარო სხვაგვარი ეჩვენებოდა, არც ისე ბრწყინვალედ,
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როგორც მათ მამებს წარმოედგინათ და ამტკიცებდნენ. 60-იანელები
დეგრადირებულ

აშკარად ხედავდნენ

სინამდვილეს და სადღაც დაკარგული რეალობის სააშკარაოზე გამოტანა

აუცილებლობად ეჩვენებოდათ.
გიორგი

შენგელაია

აერთიანებს

მისივე

თაობის

წარმომადგენელთა

მსოფლმხედველობრივ შეხედულებებს ფილმის გმირში, რომელიც, თავის მხრივ, ბრბოს
უპირისპირდება.
ალავერდობა მოსავლის აღების უძველესი დღესასწაულია, რომელსაც მიწისადმი
მადლიერების ნიშნად დღესაც აღნიშნავენ კახეთში ალავერდის ტაძართან. ოდესღაც ეს
მართლაც მიწის თაყვანისცემის რიტუალი იყო, რომელიც სამადლობელ ლოცვასა და უფლის
დიდებაში ვლინდებოდა. ამ დღესასწაულზე არა მხოლოდ კახელი, არამედ საქართველოს
ყველაზე შორეული კუთხეებიდან ჩასული გლეხებიც.

იყრიდნენ თავს. მოზეიმე ხალხში

სხვადასხვა ეროვნებისა და სარწმუნოების წარმომადგენლებს შენიშნავდით, რომლებიც ერთად
აღავლენდნენ ლოცვას. მაგრამ ძველი დრო წავიდა, ადამიანმა მადლიერება თანდათან
გადაივიწყა,

დაკარგა ღვთისგან ბოძებული ნიჭი და საბოლოოდ ამ სამყაროში თავისი

ჭეშმარიტი დანიშნულება დაივიწყა.
ტრადიციულად ხალხი კვლავ გროვდება ძველი ტაძრის კედლებთან, მაგრამ მხოლოდ
ტრადიციის ინერციით, თითქმის ატროფირებული მეხსიერების ძახილით. დღესასწაულს
მხოლოდ ბაკქანალიურ-წარმართული ხასიათი აქვს, რაც საყოველთაო ქაოსში, გონებისა და ზნეჩვეულებათა მღელვარებაში ვლინდება. ფილმში წარმოდგენილი ეს მიკროსამყარო ტაძრის
კედლებთან ვნებათა უაზრო დუღილით, ლოთობით, უპასუხისმგებლობითა და უმიზნობით
მათი, ვინც არც იცის, რისთვის მოაწყო ზეიმი - რეჟისორის მიერ, არსებული სინამდვილის,
თითქოსდა მთელი გარემომცველი სამყაროს მეტაფორული გააზრებაა.
ამ დღესასწაულზე ხვდება ჟურნალისტი გურამი. მის სახელს მხოლოდ ფილმის
ტიტრებიდან ვიგებთ. ასე ერქვა ფილმის პირველწყაროს - მოთხრობის ავტორს გურამ
რჩეულიშვილს, რომელიც ტრაგიკულად დაიღუპა; დაიღუპა, როგორც იკაროსი გაფურჩქვნის
ხანაში. ბედისწერაა?.. წინათგრძნობაა?.. შესაძლოა.!!!!
„... წვიმდა მთელი ზაფხულიც, ...ყველა ამინდის გამოსვლას შემოდგომისთვის ელოდა,
მაგრამ სექტემბერში უფრო მოუმატა სუსხმა, მხოლოდ საქართველოში პირველად ჩამოსულები
დადიოდნენ თეთრ პერანგებში და ირწმუნებოდნენ, რომ აქ გაცილებით კარგი ამინდია, ვიდრე
ცრდილოეთში.
78

დღესასწაულამდე ერთი დღით ადრე გამოიდარა” 53.
ხალხმრავალი ღრეობა ერთფეროვნად გრძელდება. ღვინითა და სიცხით გაბრუებული
ადამიანები აქა-იქ პატარა ჯგუფებად გაიყვნენ და ზოგი რას აკეთებს, ზოგი - რას. ქალ-ვაჟი
ცეკვავს, მაგრამ მათ პლასტიკასა და მოძრაობებში წინაპართა განწყობა არ იგრძნობა. შორიახლო
ორი მამაკაცი ერთმანეთს დილიდან ეჯიბრება ცეკვაში. აი, ვიღაცამ ცეკვის გაგრძელება ტაძრის
კედლებში გადაწყვიტა.
საინტერესო კადრია: კამერა უკან იხევს და მკვირცხლად მოცეკვავე შუახნის მამაკაცი
მეორე ხედზე გადაინაცვლებს, წინა ხედზე კი ერთმანეთის მიყოლებით ლანდებივით ჩაივლის
ორი დედაბერი ნაკურთხი ხილით ხელში. ისინი მდუმარედ მიემართებიან გასასვლელისკენ. ამ
ორი თაობის წარმომადგენლებს შორის ასაკობრივი დიდი სხვაობა არ არის, მაგრამ აშკარად
სხვადასხვაა ცხოვრებისეული ღირებულებები.
დოლისა და აკორდეონის მჟღერი ხმა მწუხარე ექოდ გაისმის ტაძრის ასკეტურ
არქიტექტურაში; აი, ეზოშიც, თეთრი ტაძრის ფონზე, დაუღალავად ტრიალებს კაცი და
ქართული ცეკვის თავბრუდამხვევი ნახატი გამოჰყავს.

რაკურსი, როდესაც კამერა თითქმის

მოცეკვავის ქვეშ არის მოქცეული, საშუალებას გვაძლევს, კადრი უცნაური, თავდავიწყებული
„ალქაჯური” ცეკვის მნიშვნელობით აღვიქვათ... შორიახლოს, საფლავის ქვებზე ქალაქიდან
ჩამოსულები ჩამომსხდარან და ქეიფობენ... დუდუკის ხმა მდორედ იცვლება კლასიკური
მუსიკით, შემდეგ კი, ტაძარში ლოცვის ექოთი.
გარშემო უმიზნო დაუოკებელ ვნებასთან შეზრდილი უცნაური განურჩევლობა სუფევს.
მუსიკისა და მაყურებლის გარეშე დარჩენილი ორი მამაკაცი ცეკვას განაგრძობს... გურამს
ამ აუტანელ დროსტარებაში გამოუვალობის განცდა, თუნდაც ერთი წუთით რაიმეს შეცვლის
ჟინი იპყრობს. გაუხედნავი ცხენის ჭიხვინი საყოველთაო ყურადღებას იქცევს. პატრონი
ბედაურს მათრახით აშოშმინებს და მხიარულებას განაგრძობს.
გურამს ცხენი სულ უფრო შორს მიჰყავს, რათა შემოახტეს და შეიჭრას ამ გახელებულ
ბრბოში, ,,ზეიმში", რომელიც უსახურ, პირქუშ თავყრილობას უფრო მოგაგონებთ; სადაც
ადამიანი ზნედაცემული და მდაბალი ჩანს.
შორს, ჰორიზონტზე თეთრი ტაძარი მოჩანს... გაშლილ მინდორში -აღმაფრენის იმედების
დაურწყულებელი ჟინით ცხენისა და მხედრის გახელებული ჭენება, ვითარცა იკაროსის ფრენა.
ტაძარი სულ უფრო ახლოვდება. აი, ის ბრბოში შეიჭრება და არეულობაში ცხენიდან ვარდება...
ტაძრისკენ გარბის, და გზად ვერავისა და ვერაფერს ხედავს, მისი რიტმი ისეთივე სწრაფია,
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როგორც ცხენისა - მინდორში, როგორც იკაროსისა - ფრენისას. წამის შემდეგ

უკვე ტაძრის

სახურავზეა. გამშრალი ბრბო მოლოდინში გაირინდა. მიზანი მიღწეულია და მყისიერად, ერთი
წამით, გმირს ეჩვენება, რომ სასურველი შედეგი მიიღო, ბაკქანალია შეაჩერა და ყურადღება
მიიპყრო. მაგრამ პაუზა მეტისმეტად გაჭიანურდა. ბრბო, რომელიც სანახაობის გაგრძელებას ვერ
ეღირსა, ნელ-ნელა იშლება და სულ უფრო შორდება ტაძრის კედლებს.
ეს მოძრაობა დედამიწაზე,

ადამიანებზე,

უნიჭო ამაოებაზე გმირის ამაღლების

მეტაფორაა, შესაძლოა, მისაბაძად არის განკუთვნილი და მოგვიწოდებს სამყარო ტაძრის
სიმაღლიდან დავინახოთ. მხოლოდ ამ სიმაღლეზე ასვლით, მხოლოდ რწმენაზე - არა როგორც
ცარიელ ტრადიციაზე, არამედ, როგორც სიცოცხლის სიმბოლოზე - დაყრდნობით შეიძლება
დავინახოთ სინამდვილე.

და ამ ჭეშმარიტებას დიდხანს და საგულდაგულოდ უმალავდნენ

დაბნეულ, დაშინებულ და საბოლოოდ გზააბნეულ ხალხს.
ფილმში არ არის გამოყენებული ლიტერატურული პირველწყაროდან არაფერი, რაც ამის
ახსნას მოგვცემდა, მაგრამ მთხრობელისთვის დასაშვები ამგვარი ინტერპრეტაცია, ჩვენი
თაობისათვის ისევე ნათელია, როგორც სამოციანი წლების ახალგაზრდებისთვის.
რა

თქმა

უნდა,

ადამიანებს,

რომლებიც მადლობას სწირავენ ან

მადლიერებას

იმსახურებენ და რომლებმაც დიადი ტაძარი აღმართეს, არაფერი აქვთ საერთო ხალხთან მის
კედლებთან დღესაც რომ იკრიბება. მაგრამ ვინ არის დამნაშავე? ალბათ ჩვენ ყველა. თუმცა ახლა
დამნაშავის ძებნა არ არის აუცილებელი

- ხსნა

სინათლეში და ამაღლებულებაშია,

რომლისკენაც ასე მიისწრაფვის ფილმის გმირი.
სამყაროში სულიერი თვითგამორკვევის ძიების ამ თემას, რომელიც გიორგი შენგელაიას
,,ალავერდობაშია“, შემდგომში სულ უფრო ხშირად გამოიყენებენ ქართველი რეჟისორები, და
არა მხოლოდ ისინი.
მოქმედებათა რიგი ფილმში მოვლენებს აშკარად მიმართავს პოეტური განზოგადებისკენ.
რეჟისორის მიერ დოკუმენტური ხერხების გამოყენება - მოულოდნელი საშუალებებით
გამოვლენილი გარემოს, ყოფის უტყუარობა, ადამიანების პორტრეტული დახასიათებები
გადაიქცევა მთელ რიგ მეტაფორულ ქარაგმებად, ავტორისეულ გამონათქვამებად, რომლებიც
თანმიმდევრობით ახდენენ ფაბულის პროეცირებას ქვეტექსტში განვითარებულ აზრზე.
ლარისა შეპიტკოს ფილმში „ფრთები“ ტიტრების ქვემოთ ფონზე გამოსახულია თერძი,
რომელიც ფილმის გმირ ქალს კოსტუმისთვის ზომებს უღებს. თავიდან ჩვეულებრივ
გამოსახულებად აღიქმება. თუმცა შემდეგ, სანტიმეტრის ხან წელსა და ხანაც ზურგზე მიზომება,
სხვადასხვა ციფრი გაფიქრებინებს - ანთროპოლოგიური გაზომვა სხვა არაფერია, თუ არა იმის
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მეტაფორული წინასწარჭვრეტა, რომ საქმე ადამიანის, მისი სულიერებისა და სამყაროში
თვითგანსაზღვრის ზომების ძიებას შეეხება.
ცნობილი კინოკრიტიკოსი ალექსანდრე მაჩერეტი წერდა, რომ: „ფრთებში“ არცთუ იოლ,
თუმცა მღელვარე საქმიანობაში ვერთვებით - მთავარი პერსონაჟის სულიერი არსის კვლევაში,
გზადაგზა კი ვაკეთებთ აღმოჩენებს, რომლებიც ადამიანის, ცხოვრების, საზოგადოებრივი
კავშირების უკეთ გაგებას ემსახურება“.54
ამ ფილმში ფინალი
აღარსადაა

ადგილი

მკაცრად კანონზომიერია და, შესაძლოა, საუკეთესოც. თითქოს

განყენებული

პოეტური

მეტაფორებისთვის,

ფილმი

ყველაფერს

გულწრფელი პირდაპირობით ამბობს, თამამად ხსნის გმირი ქალის შინაგან დრამას. და უცებ
ფინალში - აფრენა, რომელიც ყველაზე ნაკლებად უნდა აღიქმებოდეს, როგორც რეალური
მოვლენა ყოფილი მფრინავის, მეორე მსოფლიო ომის გმირი ქალის ცხოვრებაში. წლები
ჩავლილია. ქალი დაიღალა, მეტიც, ჩამორჩა. ერთხელაც ის საფრენ მოედანზე მიდის,
თვითმფრინავში ჯდება; კურსანტები მანქანის ანგარში შეყვანას გადაწყვეტენ, ის კი (მანქანა),
გამოცდილი პილოტის სულიერ აღმაფრენას დამორჩილებული, ცაში აიჭრება.
ჩნდება კითხვა - კი, მაგრამ, რომ ჩამოვარდეს? მაგრამ პასუხს წინ უსწრებს და მთელ
ეკრანზე ვხედავთ სიტყვა „დასასრულს“. ჩვენ ვეღარ გავიგებთ, რით დასრულდა ეს ფრენა.
თუმცა, გავიგეთ, უფრო სწორად, ვიგრძენით რაღაც სხვა, გაცილებით მნიშვნელოვანი სულიერი განწმენდა, მაღალი, ნათელი აღმაფრენა, რომელსაც სული ტრაგიკული კოლიზიის
დაძლევის შემდეგ აღწევს.
ფილმის გმირი ქალის, ნადეჟდას - გავრცელებული, მაგრამ მრავლისმეტყველი სახელი
რომ ჰქვია,

- აფრენა, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით, ფინალში ამართლებს

ფილმის მეტაფორულ სახელწოდებასაც - „ფრთები“. ადამიანს აღმაფრე-ნის გარეშე სიცოცხლე
არ შეუძლია. დაე იყოს მარცხი, მორალური დაძაბუნება და შინაგანი სამყაროს გამოფიტვა,
მაგრამ თუ ადამიანი აღმაფრენისთვის ძალებს გამონახავს, ადამიანად რჩება. ფილმში სწორედ
ფრენა აღიქმება მეტაფორად.
ნადეჟდას ხასიათი ომის წლებში ჩამოყალიბდა. ის გაბედულად და ღიად ცხოვრობდა,
მედგრად იბრძოდა, მფრინავ გოგონებთან მეგობრობდა, ცეკვავდა, ოხუნჯობდა და უყვარდა.
მთელი ცხოვრება დაამახსოვრდა საზარელი წამი, როდესაც მისი სატრფო მფრინავი ჩამოაგდეს
და მისი ალმოდებული მანქანა მიწას დაენარცხა. ცაში თვითმფრინავი-ჩიტი ტრიალებს,
რომლითაც ნადეჟდა გარს უფრენს დაღუპულ მეგობარს, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ... და
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ვერაფრით ეხმარება. ღრმა სასოწარკვეთა გამოსჭვივის ამ უმწეო გარსშემოფრენაში. „შეჩერდი,
მეხსიერებავ, სამუდამოდ ჩაიბეჭდე ეს ნეშტი მიწაზე, როცა სულ დაბლა გადავუფრინე...“ კვლავ
მეტაფორა.
ინტერესს ბადებს ფილმის

სარეჟისორო დრმატურგია (ამ შემთხვევაში სწორედ

ავტორისეული). ერთი მხრივ, ეს ნადეჟდას ცხოვრების დაჟინებული ანალიზი. ის სასწავლებლის
ხელმძღვანელი, საქალაქო საბჭოს დეპუტატი, თვითშემოქმედების კონკურსის ჟიურის წევრი,
დედა და, ბოლოს და ბოლოს, მარტოხელა ქალი. მეორე მხრივ, ამ „ცხოვრების“ მიღმა უცებ
ადამიანური სულის სხვა შრე, სხვა მხარე გამოანათებს, რომელსაც ცის სივრცეზე ფიქრი
ასულდგმულებს.
„ადამიანი

განწირული

არაა.

ის

აფრინდება!“

და

ნადეჟდამაც

განახორციელა

გენეტიკურად ჩადებული მისწრაფება. იკაროსივით დაეწაფა თავისუფლებას, შეინავარდა...
„დასასრული“.
ფინალური ტიტრი, შესაძლოა, ყველაზე გაუგებარი და შემაშფოთებელია. ტიტრი,
რომლის ახსნაც სხვადასხვა ფილმში სხვადასხვაგვარად შეიძლება. მაგალითად, როგორც
სახელწოდება, ანდა დასასრული, მაგრამ არა ფილმისა.
ამ ფილმში ტიტრი „დასასრული“ შეიძლება დასასრულის დასაწყისად, შესავალადაც
აღვიქვათ. ის ადასტურებს დასასრულს. დასასრული, როგორც სხეული - სივრცის აღმოჩენა,
რომელშიც ის თავის დაბოლოებას უახლოვდება. აზრი დასასრულის მიღმა ძევს, არ წყდება და
არც მთავრდება, და ამ თვალსაზრისით კინო ყველაზე მარგინალური ხელოვნებაა, რომელიც არა
მხოლოდ

საკუთარი

მარგინალობის,

არამედ

ყველა

იმ

სინამდვილის

მარგინალობის

ვიზუალიზებას ახდენს, აზრის ჩასახვა რომ შეუძლია.
„მხატვარმა ყველაფერი უნდა განადიდოს: ის ტუმბოს ჰგავს, რომლის საქაჩიც საგნების
კალაპოტამდე, ყველაზე ღრმა წიაღამდე აღწევს. ისრუტავს და გიგანტურ კონებად გატყორცნის
მზისკენ იმას, რაც მიწის ქვეშაა დაფარული და არ ჩანს“.55
ამ

გამოთქმით

კინემატოგრაფისტთა
ინდივიდუალობის

ხელმძღვანელობისას,

თვალსაჩინო

ხდება

60-იანი

მოღვაწეობის

მიზანი.

სამყაროსავით

მნიშვნელოვანი

გაცნობიერების

შემდეგ,

ისინი

არიან,

მზად

ბედის

წლების
საკუთარი

გამოცდებს

გაუმკლავდნენ და ამ სამყაროში დაიმკვიდრონ თავი. უმცროსი თაობები უფროსებზე მეტად
უგულვებელჰყოფენ ზნეობრივ კრიტერიუმებსა და წესებს. ზნეობრივი მემკვიდრეობა, როგორც
თაობებს შორის არა მხოლოდ ფსიქოლოგიური, არამედ სოციალური კონფლიქტის სფერო,
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კინემატოგრაფში თვალსაჩინო ადგილს იკავებს.
პირველი ტიტრები ჯერ არ ჩანს, ეკრანზე კი „საზეიმო“ მარში გრუხუნებს. მოგვიანებით,
ფილმის მთლიან კონტექსტში,

ის ფარსად, ირონიად, რეჟისორისეულ დაცინვად აღიქმება.

ჯერჯერობით კი გარკვეულ ტრიუმფალურ ქმედებას გვპირდება.
სამეგრელოს სოფელში რთველია. ხანდაზმული კაცი ტიკით ხელში დგას. იღიმება.
კადრი ფიროსმანის გაცოცხლებულ ნახატს ჰგავს. ყურძნის მტევნებს უძვირფასესი განძივით,
ფაქიზად ათავსებენ კალათში. კაცები ქვევრს რეცხავენ. გლეხები შიშველი ფეხებით ჭყლეტენ
ყურძენს. წებოვანი ყურძნის წვენი ხის სადინარით დოქში ჩაედინება.
ასე იწყება ოთარ იოსელიანის ფილმი „გიორგობისთვე“, ანუ ნოემბერი. ნოემბერი
მოსავლისა და რთველის თვეა. ამ დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან ყურძნის
კრეფა, რომლის მოყვანასაც უდიდესი ძალისხმევა სჭირდება - ყოველთვის დღესასწაულია.
მევენახეობა ოდითგან საკულტო საქმიანობად მიიჩნეოდა და ამიტომ ნაირგვარი რიტუალისა და
წესის დაცვით მიმდინარეობდა.
...სოფელი საკუთარი მოტივით ცხოვრობს: წყნარი, სევდიანი და მშვენიერი მელოდიით.
მომუშავე ადამიანთა გუგუნი, კასრში მაჭრის შუშხუნი ნარნარად გადაიზრდება სიმღერაში,
რომელსაც ერთხმად შემოსძახებენ იგივე გლეხები ლხინისას. ისინი დარბაისლურად, თითქოს
რაიმე წმინდა მსახურებას ასრულებდნენ, მაგიდებს შემოუსხდებიან, გულუხვ სადღეგრძელოებს
წარმოთქვამენ (თუმცა ჩვენ ისინი არ გვესმის. მხოლოდ გამოსახულებას, პლასტიკას ვხედავთ)...
ფილმის ეს ნაწილი უჩვეულოდაა გადაღებული და დამონტაჟებული: თითქოს
არაპროფესიულად და უგერგილოდ. უბრალოდ, რეჟისორმა აქ სოფლის ცხოვრების ამსახველი
დოკუმენტური კადრები გამოიყენა. ფონად ისმის სიმღერა, ხოლო ეკრანზე მოსაუბრეთა სახეები
ჩანს, თუმცა არც მათი საუბარი გვესმის. ან, პირიქით. ეს ეფექტი აძლიერებს ჭეშმარიტ
დოკუმენტალიზმს. სწორედ ასე შრომობს ხალხი დღიდან დღემდე, წლიდან წლამდე. და ასე
გრძელდება საუკუნეთა განმავლობაში. აქ ტრადიციებს იცავენ და არსად იგრძნობა სიყალბე,
ყველაფერი

უბრალოა

და

სუფთა.

ხელოვნური

მოქმედებებისა

და

რომანტიკული

მოჩვენებითობის საჭიროება არაა. აქ სამყაროსა და ბუნებასთან ადამიანთა ურთიერთობებში
ყველაფერი ნათელია. სწორედ ესაა გასაღები. ქვაკუთხედი, რომელიც ფილმის ყველა მომდევნო
ეპიზოდში უნდა წავიკითხოთ.
ეს, ერთი შეხედვით, უადგილო პროლოგი - მეტაფორული მოვლენითი მოქმედება,
რომელიც

დოკუმენტური

რეალობის

კვალდაკვალ

ვითარდება,

ტრადიციისა

და

მემკვიდრეობითობის კავშირს გვახსენებს, რომელსაც რეჟისორი თავისებურად განმარტავს
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ფილმის სიუჟეტურ ქსოვილში.
მთავარი გმირი ნიკო ეკრანული გმირის ტრადიციული თვისებების საწინააღმდეგოდ,
ცოტა უცნაურად ამჟღავნებს საკუთარ თავს, მაგრამ არა იმის გამო, რომ ახალგაზრდაა და
ცხოვრებაში ბევრი რამ არ გაეგება. იგი არა მხოლოდ დადებითი თვისებების მქონეა. თუმცა,
ადამიანია, რომლისთვისაც უცხოა ცნებები, როგორიცაა სიცრუე და უხეშობა.

კარგად აქვს

განვითარებული ოჯახურ ტრადიციებზე დაფუძნებული თანდაყოლილი ცხოვრებისეული
ინსტინქტი, სადაც მოვალეობის გრძნობას, პატიოსნებასა და მოყვასის სიყვარულს, თაობიდან
თაობას რომ გადაეცემა,

ღრმად გაუდგამს ფესვები. აი, რატომაა, რომ გმირი, რომელიც

შეხედვით მოუხეშავ და უგერგილო კაცს ჰგავს, გამუდმებულ კონფლიქტშია გარშემომყოფებთან
და სხვადასხვა გარემოებებთან.
საქმე ისაა, რომ ღვინის ქარხნის დირექტორი, სადაც ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ
ნიკო განაწილებით მოხვდა, „გეგმის უსწრაფესად შესრულების“ მიზნით, არამზა, უხარისხო
ღვინის ბოთლებში ჩამოსხმასა და გაყიდვას აპირებს. ქარხანაში მომუშავე ხნიერი მეღვინეები
აშკარად არ იწონებენ ხელმძღვანელობის დირექტივას, მაგრამ, როგორც ჩანს, მიეჩვივნენ
ამგვარი განკარგულებების შესრულებას. საყოველთაო თვინიერებასა და გულგრილობას
ვხედავთ იმისადმი, რაც ხდება: მეღვინეები კასრებს შორის მდუმარედ სხედან, საამქროს ყრუ
გუგუნის ფონზე ისმის ქალის ხმა, რომელიც რუსულად მღერის „ჩასტუშკას“ – „მუშაობაშიც
ყოველთვის მოწინავე უნდა იყო“. მხოლოდ ნიკო გრძნობს თავს უხერხულად. გამოცდილი
კოლეგების დანამუსებას ცდილობს, მაგრამ ფუჭად ირჯება. მაშინ ის ერთ-ერთ კასრში ჟელატინს
ასხამს - გეგმა ჩაშლილია.
საამქროებში მხნედ დააბიჯებენ ექსკურსანტები და ხალისიან სიმღერებს მღერიან. ზოგი
უხარისხო ღვინოს გემოს უსინჯავს, მცოდნის გამომეტყველებით აწკლაპუნებს ტუჩებს
მოწონებისა და აღფრთოვანების გამოსახატავად, რაც მუშების გაკვირვებას იწვევს. ეს ეპიზოდი
სასაცილო და თან სევდიანია. მილებში გაფუჭებული ღვინო მიედინება, ყალბი სიტყვები
იღვრება და ამავე დროს, საზეიმო მარში გუგუნებს. ყველაფერი ყალბია. ფარსი.
„გიორგობისთვის“ ხმოვანი

რიგი სავსეა მრავალხმიანობით, სადაც ქართული,

უკრაინული, მოლდავური, რუსული სიმღერები ირევა - რადიოდან მოწინავე მშრომელთა
გამოსვლებში, მეურნეობის ამა თუ იმ დარგში გეგმის გადაჭარბებით შესრულებაზე ცნობებში,
ქარხნებისა და მინდვრის მუშაკთა ახალ თაოსნობებზე რეპორტაჟებში. ტექსტებისა და
სიმღერების ამ უწყვეტ ნაკადს მრავალი ფუნქცია გააჩნია. ერთგან ფონოგრამა ეპიზოდის
განწყობას ეხმაურება, ხოლო მეორეგან მკვეთრად კონსტრასტულია,

სადღაც კი, ირონიულ
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კომენტარს

უკეთებს

მოქმედებას.

თუმცა,

ფილმის

ხმოვანებას,

ფუნქციათა

მრავალფეროვნებასთან ერთად, პირობით-მეტაფორული ამოცანაც აკისრია.
თბილისში განვითარებული მოქმედებას ხმოვან რიგში კონტრაპუნქტად მისდევს ხან
რუსული სიმღერა „ვალენკი“ და ხანაც, რეპორტაჟი დონბასიდან. ყოველივე ქართულ ყოფაში
იჭრება და ამ გზით დისჰარმონია შემოაქვს მასში.
სამყარო, რომელშიც ნიკო ცხოვრობს, არა ჰგავს ფილმის დასაწყისში ნაჩვენებს. მასში
სიცრუე, გულგრილობა, ბოროტება სუფევს. ნათელია, რომ ფილმის გმირი შემდგომშიც
მოახდენს გავლენას ადამიანთა საქციელსა და შეცდომებზე, თავისებურად შეებრძოლება მათ.
ფინალურ ეპიზოდში, რომელშიც მეღვინეები ქალაქის პარკში სურათებს იღებენ, ისინი
თავებს ჰყოფენ ფიროსმანის ლხინის გამოსახულებიანი ტილოს ნახვრეტში. რეჟისორი ჩვენი
გარემომცველი სამყაროს ხელოვნურობას დახატული, ასევე ხელოვნური ფონის გამოყენებით
აღრმავებს. მეტაფორული სარჩული კი ეპიზოდს, ფილმის პროლოგში არსებულთან აახლოებს,
თუმცა სასაცილო და სულელური ჩანს. ეს სიყალბისა და სიცრუის მეტაფორაა.
ფილმის დასაწყისში ნაჩვენები ტაძარი მეტაფორულად აღიქმება, როგორც ცისა და მიწის
ერთიანობის სიმბოლო, როგორც აზრთა, საქმეთა, გრძნობათა, ურთიერთობათა სიწმინდისა და
უმანკოების შეხსენება. იმის შეხსენება, რომ გონება კი არ უნდა მართავდეს სულს, არამედ,
პირიქით.
როგორც ტრადიციის მემკვიდრეობითობის სიმბოლო, ტაძარი ორჯერ ჩანს ფილმში,
თითქოსდა სურათის ორი თანაბარი, გარეგნულად დამოუკიდებელი, თუმცა ერთმანეთისთვის
აუცილებელი ნაწილის დასასრული.
ერთი ნაწილი შედარებით მოკლეა. ის პროლოგის როლს ასრულებს და ტრადიციული,
მეღვინეობის საუკუნეების განმავლობაში არსებული საშუალებების შესახებ რეპორტაჟს წააგავს.
აქ კამერა ჯერ ყურძნის კრეფას ადევნებს თვალს, შემდეგ გლეხების დარბაისლურ ლხინს,
მოგვიანებით კი, მზერას ტაძრისკენ მიმართავს. ეს კადრი არ აღიქმება პათეტიკურად იმის გამო,
რომ ადამიანებმა „ტაძრისკენ მიმავალი გზა“ დაივიწყეს. პირიქით, ეკლესია თავისი არსებობით
თითქოს აკურთხებს წლიდან წლამდე, საუკუნიდან საუკუნემდე განმეორებულ და შეურყეველ
მეღვინეობის რიტუალსა და მასთან დაკავშირებულ ტრადიციებს.
ფილმის ძირითად, პროლოგის შემდგომ წარმოდგენილ ნაწილს ასევე ტაძრის კადრი
აგვირგვინებს. ის აკავშირებს და აზრობრივად ათანაბრებს სიუჟეტის ამ განსხვავებულ
ფრაგმენტებს.
მოსავლის აღების ამსახველი დიკუმენტური კადრები, რომლებიც ნამდვილ სოფელშია
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გადაღებული, გლეხები, რომლებიც ყურძენს წურავენ და საკუთარ შრომას შეჰხარიან, ფილმის
მთელი დანარჩენი ნაწილის შინაარსს უპირისპირდება, სადაც სიცრუე, ხელმძღვანელობისადმი
მონური მორჩილება, ხელოვნური გრძნობები და პერსონაჟთა უპასუხისმგებლო საქციელი
დამკვიდრებულა.
ნიკოს მიერ ქარხანაში განხორციელებული დივერსიის შემდეგ, ადმინისტრაციის რისხვა,
რომელიც ახალგაზრდა ტექნოლოგს უნდა დაატყდეს, თითქოს აერიდება; ფილმის ფინალში ის
უდარდელად დასდევს ბურთს, ხოლო კამერა კვლავ იმავე ტაძარს უჩვენებს მთაზე.
ოთარ იოსელიანის ფილმი წარმოების გეგმური წარმართვის წლობით

ნალოლიავები

საბჭოური სისტემის წინააღმდეგ თავისებურ პროტესტად შეგვიძლია განვიხილოთ, ძველი,
საუკუნეებით

დადგენილი

ტრადიციების

სასარგებლოდ.

პროტესტად

სიცრუისა

და

საზოგადოების თვალთმაქცობის წინააღმდეგ, პროტესტად ხელმძღვანელ-ადმინისტრაციული
სისტემის შეუმცდარობის ჩამოყალიბებული დოგმის წინააღმდეგ.
უკვე აღვნიშნეთ, რომ 60-იან წლებში, კინემატოგრაფში პოეზიისკენ მკვეთრი ნახტომი
მოხდა. მაგრამ, როგორ უნდა განისაზღვროს ,,ალავერდობის", ,,ფრთების", ,,გიორგობისთვის",
,,იყო შაშვი მგალობელისა“ და სხვათა მხატვრული ფორმა - პოეზიად თუ პროზად?
უპირველეს ყოვლისა, ისინი მაქსიმალურად მართლები იყვნენ, თავისი თაობის სულიერ
მდგომარეობას, სულიერ ძიებას გამოხატავდნენ. ამიტომ ის ფილმებიც კი, რომლებიც
დოკუმენტური უტყუარობით გამოირჩევიან, შეუძლებელია კინემატო-გრაფიულ ,,პროზას"
მივაკუთვნოთ. ეს ის ფილმებია, რომლებმაც 60-იანი წლების ,,დოკუმენტურობის ესთეტიკის"
გავლენა განიცადეს. ბუნებრივი ფაქტურა მათში კინოსახის საფუძვლად გამოიყენებოდა,
რომლის ჟანრი შესაძლებელია განვსაზღვროთ, როგორც ლირიკული დოკუმენტალიზმი.
დოკუმენტური კადრების ან ინსცენირების გარეშე გადაღებული სცენების ჩართვა ფილმის
სტრუქტურაში ,,თავად სიცოცხლის ფორმების" გამოყენება იყო. თავისი დროის სოციალურზნეობრივი პრობლემების დაძაბული კვლევა ამ ფილმებში განუყრელია სამყაროზე პოეტური
შეხედულებისგან, ეკრანის პოეტური შესაძლებლობების დამუშავებისაგან.
კინოს ისტორიაში იყო პერიოდები, როდესაც ანტინომია ,,პროზა - პოეზია" მართლაც
განსაზღვრავდა პროცესის მთავარ პარამეტრს. მაგრამ დღეს კინოში პოეტურ და პროზაულ
მიმართულებებზე მსჯელობა მეტად რთულია, რადგან ორივე მხატვრული პრინციპი ძალზე
მჭიდროდ ურთიერთქმედებს. 60-იანი წლების ფილმებში იგრძნობა პროზის გზით, და არა მისი
გვერდის ავლით, პოეზიისკენ სწრაფვა.
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რუსმა კინოს თეორეტიკოსმა ლეონიდ კოზლოვმა თავის მონოგრაფიაში ,,გამოსახულება
და სახე", 1980

წელს ასეთი განმარტება შემოგვთავაზა: ,,პოეზია და პროზა შესაძლოა

ინტერპრეტირებული იქნეს, მაგალითად, როგორც მეტაფორულობა და მეტონომიურობა (ანუ
"წმინდა" პოეტიკის ასპექტში), ან როგორც ხატოვნება და გამომსახველობა (ანუ მხატვრულშემეცნებითი თვალსაზრისით)".56
1966 წელს კრიტიკოსი ეფიმ დობინი და ლიტერატურატმცოდნე მიხეილ მეილახი
აღნიშნავდნენ, რომ ფარული მეტაფორიზმი და ,,დიდი წნევის ქვეშ" მოცემული სახის
მეტისმეტი სიმჭიდროვე მხოლოდ პოეტურ ფილმებში როდი არსებობს. კინო უარს ამბობს 20იანი წლების პირდაპირ ლიტერატურულ მეტაფორებზე და საკუთარ, კინემატოგრაფიულ
მეტაფორულობას იძენს57.
კინოს ენის განვითარების ისტორია აჩვენებს, რომ კინოხელოვნება მეტაფორის შესახებ
წარმოდგენების საკუთარ კომპლექსს გამოიმუშავებს. პოეზიაში მეტაფორის ტრადიციული
განსაზღვრება კი კინოხელოვნებისთვის ყოველთვის არ გამოდგება. მეტაფორა კინემატოგრაფში
სრულიად ახალ თვისებებს იძენს. უპირველეს ყოვლისა, კინოში მეტაფორული ფორმების
სინთეტიკურ ხასიათზე მივუთითებთ.
ეკრანული

მეტაფორების

გარდა

(ანუ

მეტაფორების,

რომლებიც

გამოხატვის

კინემატოგრაფიული საშუალებების - მონტაჟის, კამერის მოძრაობის, რაკურსის და ა.შ.
გამოყენების საფუძველზე აღმოცენდება), შესაძლებელია, გამოვყოთ ბგერითი, სიტყვიერი,
მუსიკალური, ფერითი მეტაფორები. და კინომეტაფორა წარმოგვიდგება, როგორც მეტაფორების
ყველა ამ განშტოების სინთეტიკური ერთიანობა. ამიტომ შეგვიძლია შემოვიტანოთ ზოგადი
ცნება ,,მეტაფორული - კინოში", რომელიც ასე შეიძლება განისაზღვროს: სახოვნება, რომელიც
ქარაგმულ მნიშვნელობას იძენს კინოს ყველა იმ გამომსახველობითი საშუალების გამოყენების
შედეგად, რომლებიც მისი სინთეტიკური ბუნებიდან გამომდინარეობს, იმ მიზნით, რომ
ეკრანზე განასახიეროს რეალობა, რომელიც ავტორის ინდივიდუალობის, მისი ესთეტიკური
ცნობიერებისა

და

შემოქმედებითი

აზროვნების

თანახმად,

მისი

მსოფლმხედველობის

შესაბამისად შერჩეულ და მხატვრულად გააზრებულ ფაქტებს წარმოადგენს.
ფილმებში ავტორისეული ,,მეს“ განხორციელება წარმოშობს კონსტრუქციას, რომელიც
თითქოს ცხოვრების პირველადი ფენის - კინოდაკვირვების - ანარეკლისა და მის შესახებ
56
57

Козлов Л.К. Изображение и образ: Очерки по исторической поэтике советского кино.-М.: Искусство, 1980
Добин Е.С. Размышления у экрана: сборник критических статей. М.: Искусство, 1966
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მეტაფორულ ფორმად ჩამოყალიბებული ავტორისეული მსჯელობის სინთეზირებას ახდენს.
დოკუმენტისა და ქარაგმის სწორედ ამგვარ შეხამებას მიმართავს ეკრანი 60-80-იანი წლების
განმავლობაში.
ანდრეი ტარკოვსკის ფილმი ,,ივანეს ბავშვობა" ვლადიმერ ბოგომოლოვის მოთხრობის
,,ივანეს" მიხედვით არის გადაღებული. მწერალი, რომელმაც გაიარა ფრონტის გაკვეთილები და
ომის სისასტიკე, მოვლენებს მისი თაობისათვის დამახასიათებელ ძუნწ, თითქმის დოკუმენტურ
სტილში ასახავს. ბუნებრივია, შეიძლებოდა ფილმიც ისეთივე ასკეტურ სტილში გაკეთებულიყო,
როგორც ლიტერატურული პირველწყარო, მაგრამ საეჭვოა, ასეთი ნამუშევარი შემდეგ
მოვლენად ქცეულიყო.
ანდრეი

ტარკოვსკის

,,ივანეს

ბავშვობა"

მთლიანად

აგებულია

ეგრეთ

წოდებულ

,,ზედმეტობებზე" და ამით სრულიად ახალი, ბოგომოლოვის მოთხრობისაგან განსხვავებული,
ჟღერადობა შეიძინა, სადაც სიუჟეტმა თხრობით-პროზაული სახე დაკარგა და პოეტური ქარგა
შეემატა.
ფილმის სიუჟეტის გადმოცემა ორი წინადადებით შეიძლება: ეს არის გმირის ამბავი ერთი
სადაზვერვო ოპერაციიდან დაბრუნებასა და მეორე ოპერაციაზე წასვლას შორის. მაგრამ
მშვიდობიანი ,,შესვენება“ აღსავსეა ომის საშინელებით, რომელმაც ბიჭუნას დაუცველი
ცნობიერება შეცვალა.
ფილმი საინტერესოდ და უცნაურად იწყება. ჯერ კიდევ კინოსტუდია „მოსფილმის“
ემბლემის გამოსახულების გამოჩენამდე გვესმის გუგულის ძახილი. შემდეგ ეკრანზე ბიჭის
გამხდარ სახეს ვხედავთ, მის გვერდით კი, აბლაბუდას ვერცხლისფერ მაქმანს. კვალდაკვალ
პეპელა ბალახს დაჰფარფატებს. და ისევ ბიჭი, რომელიც გარშემო ყველაფერს აყურადებს და
აკვირდება. ივანე თვალს ადევნებს პეპელას, რომელიც ტყეს მოექცა თავზე. და უეცრად ჩვენც
მასთან ერთად ავიჭრებით ცაში და მივფრინავთ.
ზემოდან გზა ჩანს, გარშემო ყველაფერი მზის შუქით არის სავსე და ბიჭუნა თვალებზე
ხელს იფარებს.

რას ნიშნავს ეს კადრები,

ეს ფრენა?

მოგვიანებით

ვხვდებით, რომ

ვარსკვლავებისკენ ეკლიანი გზის დასაწყისია; ვარსკვლავებისკენ, რომელთა დაჭერას ივანე ღრმა
ჭაში ცდილობს ქვეცნობიერ ხილვებში.
გამოჩნდა ქალი - ეს ივანეს დედაა. სათლით წყალი მიაქვს. ბიჭი იხრება და სვამს. ქალი
უყურებს და იღიმება. ჩვენ ჯერ კიდევ მზით სავსე კადრს ვხედავთ, მაგრამ უკვე გვესმის ბიჭის
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გულის გამგმირავი ყვირილი. და უეცრად, ბინდ-ბუნდში, კვლავ ივანეს შეშინებული
გამომეტყველება მოჩანს - იქ სინათლე და ცოცხალი სამყარო, აქ - მტრული შავი უძრაობა. ომია.
ის კი მშვენიერი სიზმარი იყო; სინამდვილე საზარელია.
ბიჭი ჩრდილებით მოფენილ მიწაზე გარბის. მზე ჩადის; და მისი ლაქებიანი ანარეკლები
მიწას გამოსათხოვარი კოცნასავით ატყვია. ივანე ჭაობის შავ წყალში მიიკვლევს გზას, ტოტებიან
კუნძს მიადგება, ჩაებღაუჭება, მიცურავს.
... ფილმის ტიტრები. პროლოგი იმდენად სრულად გამოხატავს მხატვრულ აზრს და
მეტაფორულობა მასში იმდენად ღრმაა, რომ ყველაფერი შემდგომი განმარტებას კი არა,
დამატებას ჰგავს.
ეს ფილმი ივანეს შინაგან სამყაროზეა, სამი სახით. სიზმრებში ჩვენ ვხედავთ, როგორი
იქნებოდა ბიჭი, რომ არა ომი. რეალურ დროში - როგორი გახდა ომის საშინელ პირობებში. და
კიდევ - ივანე თამაშში, ოცნებებში. სიზმრებისა და რეალური ცხოვრების შეპირისპირება
მხოლოდ სტილისტური ხერხი კი არა, ომისა და მშვიდობის თემის ფილოსოფიური
დაპირისპირებაა. ზარების რეკვაც გამაფრთხილებელ სიმბოლოდ გაისმის, რომელიც ამ თემის
მარადიულობას უსვამს ხაზს. ომი და მშვიდობა ფილმში სინათლისა და სიბნელის
მეტაფორული ფერითი გადაწყვეტით უპირისპირდება ერთმანეთს.
შავი ფერი ფილმში ომის ფერია. ის ემოციურ ელფერთა საოცარ გამას შეიცავს. ეს არის
დამყაყებული წყლის სამარისებური სიშავე ჭურვებით დანაფოტებულ ტყეში; ეს არის ბინდბუნდი ეკლესიისა, სადაც ივანე ხანჯლით ხელში მიხოხავს წარმოსახვითი მტრისკენ; ეს არის
ღამის ავისმომასწავებელი სიშავე, წყვდიადი, რომელშიც თავის უკანასკნელ დაზვერვაზე
წასული ივანე სამუდამოდ ქრება.
თავად ომი, ესოდენ მხატვრულად გადმოცემული ფერითი გადაწყვეტით, გარეგნული
ნიშნებით ძუნწად ავლენს თავს. დამპალ, გადაბუგულ ყანაში მიტოვებულ დამწვარ კომბაინს
გამჭოლ მზე ანათებს; დანგრეული შენობის კოლონები ანტიკური ნაგებობის ნანგრევებივით
აღმართულან; დაბომბვის შემდეგ სასწაულით გადარჩენილი ეკლესიის კამარა ღვთისმშობლის
დაჩხაპნილი ფრესკით და გადაღრეცილი ჯვრით; სისხლისფრად ჩამავალი მზე და ნაპირებიდან
გადმოსული მდინარის სიშავე და ჩამოხრჩობილი ადამიანები გაღმა ნაპირზე - ეს ყველაფერი
თხრობის გრძელ პანორამებში ომის მეტაფორული ნიშნებია. ომის პეიზაჟები არა იმდენად
დოკუმენტური, რამდენადაც სუბიექტურია. რეჟისორული ხედვა კი არ განაზოგადებს სახეებს,
არამედ ყოველ მათგანს აზრობრივ, მეტაფორულ ქვეტექსტს ანიჭებს.
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ომზე გადაღებულ ფილმში, არსად ჩანან კონკრეტული მტრები. გერმანული თემა
კონტრაპუნქტად, ბგერის დახმარებით შემოდის. ისმის გერმანული მეტყველება თარგმანის
გარეშე58.
სინათლესა და მზესთან ერთად, ბუნებრივი ცხოვრების თემა იწყება: ჩუმი, წყნარი ტყე,
დედა, ჭა, რომელშიც დღისითაც კი შეიძლება ვარსკვლავის დანახვა, თამაში, ბუნების
გულუხვობა, რომელიც ვაშლებს ცხენების სხეულზეც კი შობს, უცნაურად თეთრ, ნეგატივის
მსგავს ვაშლივით ლაქებს, ხეები და ფიქრიანი ცხენები, რომლებიც სველ ქვიშაზე მიმობნეულ
ვაშლებს ცოხნიან...
სამყარო ორად არის გახლეჩილი - ცხადად და სიზმრად. და ამ ორ ნახევარს შორის ხიდი არ
არსებობს. ვერც ერთი ადამიანი ვერ აცნობიერებს ზუსტ წამს, როდის ჩაეძინება. ასევეა
ფილმშიც. ეს გადასვლა არა სამონტაჟო ხერხებით, არამედ პანორამით ხდება. ერთ ეპიზოდში,
კამერის მოძრაობა მიწურში იწყება (რეალობაში) და ჭასთან მთავრდება (სიზმარში). კამერის
ფიზიკური მოძრაობა აზრის მოძრაობას ემორჩილება, ქმნის რეალური ერთიანობისა და გმირის
ფიზიკური ცხოვრებიდან შინაგან არსში გადასვლის ავტორისეული კონცეფციის

უდავოდ

მდიდრულ ეფექტს.
რეალობიდან სიზმარზე და პირუკუ გადასვლისას, ხმოვანი თემა ახალი მოტივის
ვიზუალურ რიგზე ადრე იწყება და გვიან მთავრდება. მუსიკალური თემა აერთიანებს ორივე
გამოსახულებას. უფრო ხშირად, მუსიკალური რიგი გმირში ქვეცნობიერ ასოციაციებს იწვევს, ან
პირიქით, ზმანებიდან რეალურ ცხოვრებაში გადასვლაში ეხმარება.
ფილმის თემატიკა არ გულისხმობს მხოლოდ ომს - ეს ადამიანის სულის შეძრწუნება,
ელდაა, რომელიც გარედან ჩასცქერის ომს, გარედან იხსენებს მას. ამბავი მოგვითხრობს არა
ომის შესახებ, რომელიც დანახულია ივანეს თვალით, არამედ მისი დამახინჯებული სულის
შესახებ ადამიანის პოზიციიდან, რომლისთვისაც ომი მთელი ცხოვრების გამანადგურებელ
კატასტროფად დარჩა. ამოყირავებული რაკურსი - მეტაფორული კადრი ფილმში ომის მიერ
თავდაყირა დაყენებულ ცხოვრებასთან გვაიგივებს. იქ, სადაც ნორმალური ადამიანის მზერა
მოწინავე ხაზზეც კი ეძებს და პოულობს მშვიდობის შემთხვევით კუნძულებს - ქათქათა
არყნარის სილამაზეს, მდუმარე მზერათა ენას და ჩახუტებას, თუნდაც ახალგათხრილი სანგრის
პირას - იქ ივანესთვის მხოლოდ ომი არსებობს. უფრო ძლიერად სძულს, ვიდრე მოზრდილებს,
და ისინიც მდუმარედ აღიარებენ მის უფლებას შურისძიებაზე.
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განსაკუთრებული ძალით გაიჟღერა ივანეს ,,ომობანას" კინემატოგრაფიულმა აღქმამ,
თამაშის, რომელიც ბავშვური ცნობიერების გაორებას ააშკარავებს. მაწანწალა, რომელიც
ჰიტლერელთა ზურგში დაეხეტება და თამაშ-თამაშ მეთაურობს შეტევას. ის ცდილობს
დახვრიტოს, ხანჯლით აკუწოს ფაშისტური მუნდირი. და უღონობისგან ხელებჩამოშვებული,
ტირის. თუ სიზმრის ეპიზოდებში ეს გაორება სიზმარსა და ცხადს შორის იკვეთებოდა, თამაშში
გმირის სული უფრო ღრმად არის გამოკვლეული. დანგრეულია არა მარტო წარსული, აწმყოც
ორად არის გახლეჩილი - გაორებულია მსოფლაღქმა და რეალობის გააზრება.
ეპიზოდში,

რომელშიც

ივანე

ნადავლ

ალბომს

ათვალიერებს,

ათვალიერებს

სიძულვილნარევი ცნობისმოყვარეობით, ალბრეხტ დიურერის გრავიურა ჩნდება: აპოკალიფსის
მხედარი და ფლოქვებით გათელილი თავზარდაცემული ბრბო. ტოტალური ძალადობის ეს
მეტაფორა გმირს შურისძიების გრძნობას კიდევ უფრო უძლიერებს.
ივანეს სული მთლიანად სიძულვილს მოუცავს, მასშია, და ელდის ცრემლები, რომლებიც
ახრჩობენ, ამ სიძულვილის გაგრძელებაა, შურისძიების წყურვილით დადაგული სულის
ტირილი.
ამ ფილმშიც, ისევე როგორც „გიორგობისთვეში” გამოიყენებულია დოკუმენტური კადრები.
ფილმის ბოლოს ნაჩვენებია ჰებელსისა და მის მიერ მოკვდინებული ბავშვების გვამები. ქრონიკა
კონტექსტში რთულ ასოციაციურ მეტაფორად გარდაიქმნება, რომელიც განადგურებული
ბავშვობის გამო შურისძიების თემას ხსნის და განიმარტება, როგორც ფაშიზმის აღსასრული.
ფილმის ფინალში დახვრეტილი ივანეს ფოტო მოჩანს:

კვალდაკვალ, ეკრანი ისევ

სინათლით ივსება - მისი არშემდგარი ბავშვობა. ბავშვები წყალში დაჭერობანას თამაშობენ,
შხეფების ბრილიანტები მზის სხივებში, და ომის მეტაფორა - დამწვარი ხე, რომელსაც ივანე
ეჯახება - მთელ ეკრანს თავისი მკვდარი სიშავით ავსებს.
ნათელ ხატებებთან დაბრუნება შეიძლება განიმარტოს არა მხოლოდ როგორც გმირის
სიკვდილისწინა ხილვა, არამედ როგორც რეჟისორის ლირიკული სწრაფვა, მისი მტანჯველი
ზნეობრივი აუცილებლობა, სულიერი მოთხოვნილება. ადამიანი აღარ არის, მაგრამ დარჩა
სინათლეში განსხეულებული სახე, რომელიც ჩვენს სიმყიფეს შეგვახსენებს.
60-იანი წლები ის დროა, როდესაც კინემატოგრაფი პრობლემის ანალიზიდან ადამიანის
სულისკენ მიემართება. და ამ ძიებაში საშუალებებისა და შეფასებების ახალი სისტემები ჩნდება.
შესაძლებელი ხდება ლირიკული სიტუაციის მყისიერი, თითქმის ექსპერიმენტული ანალიზი;
ბანალური

ლირიკული

სიუჟეტი

მოვლენათა

რიგიდან,

ასე

ვთქვათ,

სუფთა

სახით
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გამომდინარეობს; ლირიზმი თავისუფლდება ყოველდღიურობისგან; ხმას, უბრალოდ, თიშავენ;
გრძნობები თავისთავად უნდა განხორციელდნენ, გარეგნული ლოგიკის მიღმა.
მიხეილ კობახიძის ფილმში ,,ქორწილი" მუნჯი, კომიკური ფილმის ტრადიციებია
გამოყენებული. მაგრამ მათგან განსხვავებით, მსახიობი მაყურებლის გაცინებას არ ცდილობს,
უფრო - პირიქით. რაც უფრო სერიოზულად გამოიყურება ის სხვადასხვა სიტუაციაში, მით
უფრო სასაცილოა. ეს არის კლოუნი, რომელმაც ქალაქის მკვიდრის სახე მიიღო, რომელიც
სიმღერის ,,Эх

раз, еще раз” ფონზე დილაობით გამამხნევებელ ვარჯიშს აკეთებს, იცვამს,

სამსახურში მიდის, ზედმიწევნით კეთილსინდისიერად ასრულებს პროვიზორის მოვალეობას,
ქუჩაში გოგონას ხვდება და უყვარდება, ქორწილზე ოცნებობს, ყვავილებს ყიდულობს და ხელის
სათხოვნელად მიდის, თუმცა, მისდა სავალალოდ, საკუთარი სატრფოს ქორწილში ხვდება. სულ
ეს არის... ახალგაზრდა პროვიზორმა ყმაწვილ მევიოლინეს ხელი ვერ სთხოვა. ამ პაწაწინა იგავს
უიღბლოზე, სადაც გმირი უზომოდ კეთილი, ბავშვურად გულუბრყვილო და სუფთაა,
უზარმაზარი მიმზიდველობის აქვს.
მუსიკა ფონის

გარდა აზრობრივი დატვირთვასაც ატარებს. ის არ პედალირებს

გამოსახულებას, როგორც ძველ, უხმო ფილმებში, არამედ განმარტავს მას. ამჟღავნებს გმირის
ფიქრებს, კომენტარს უკეთებს ამა თუ იმ სცენას, ხოლო ზოგჯერ გამოსახულებასთან
კონფლიქტშიც კი შედის და რეჟისორული ნააზრევის ირონიულობას უსვამს ხაზს.
მიმზიდველი, მარტივი, ყოფითი ჩანახატისგან მიხეილ კობახიძე ფილოსოფიურ ზღაპარს
ქმნის. საყრდენ დეტალებსა და აუცილებელ პერსონაჟებს არჩევს და საშუალებას გვაძლევს, აზრი
თავადვე დავამთავროთ.
მისი ,,ქოლგა" კიდევ ერთი თანამედროვე ზღაპარია ახალგაზრდა წყვილის სიყვარულის
შესახებ. უჩვეულო ქმედება განსაკუთრებული პომპეზურობისა და ზეიმურობის გარეშე იჭრება
ფილმის პროზაულ ატმოსფეროში და სათანადოდაც აღიქმება... აი, მოფრინდა ქოლგა მუსიკის
მოსასმენად. ქოლგა ბედნიერების ეფემერული ასოციაციაა. ეფემერულის, მაგრამ სასურველის.
ბედნიერების ძიება ამ ზღაპრის მოტივია. თავად ქოლგა – ფუფუნების საგანი, რომელიც
შეიძლება გქონდეს და ადვილი შესაძლებელია, არც გქონდეს. ზუსტად ისევე, როგორრც
ბედნიერება. აი, რატომ არის, რომ

ოდნავ სევდანარევად გვესმის ახალგაზრდა წყვილის,

რომელმაც თავი დაკარგა, ირგვლივ ვეღარაფერს ამჩნევს და ცეკვა-ცეკვით ხტუნვით დაიარება
ქოლგით ხელში, თითქოს მასთან ერთად აფრენას აპირებსო. საბოლოოდ სიყვარული უფრო
ძლიერი აღმოჩნდება, ვიდრე ბედნიერება, რომელსაც მოფრენა და გაფრენა სჩვევია.
ამ ფილმში, ისევე როგორც ,,ქორწილში, არავინ ლაპარაკობს. მაგრამ იმდენად
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მნიშვნელოვანია აზრობრივ - პლასტიკური გამომსახველობა და მუსიკალური გადაყწვეტა, რომ
გამოსახვის დამატებითი საშუალებები ეკრანული მეტყველების სახით აუცილებელი აღარ არის.
პლასტიკა, ისევე როგორც მუსიკა, გამოააშკარავებს არა მხოლოდ პერსონაჟთა ხასიათს, არამედ
ორივე მოკლემეტრაჟიანი ფილმის მთლიან არსს.
მიხეილ

კობახიძის

ოსტატობა

ისაა,

რომ

მინიმალური

გამომსახველობითი

საშუალებებით, მინიმალურ დროში იგი აღწევს მაქსიმალურ, განსაკუთრებულ ჰარმონიას,
სადაც ყოველდღიურობა პოეტური და ამაღლებულია, ხოლო არაჩვეულებრივი და საოცარი –
ყოველდღიური და მოკრძალებული.
ჩვენს მიერ უკვე განხილული ფილმების მაგალითზე აშკარაა, რომ ნივთები და საგნები
ხელოვნებაში გამოხატვის უნიკალური საშუალებები ხდება. ისინი გადმოსცემენ დროის
ატმოსფეროს და ღრმა აზრს შეიცავენ.

აზრობრივ დატვირთვას შეიძლება ატარებდნენ არა

მხოლოდ საგნები, არამედ ჟესტებიც, პლასტიკაც, მცირე ქმედებები, ერთი შეხედვით, არაფრის
მთქმელი სიტყვები. ყველა ამ ელემენტს შეიძლება დეტალი ვუწოდოთ. სწორედ დეტალია არა
გამარტივებული, მაგრამ პირველი სტრუქტურულ-აზრობრივი ერთეული. ის, თავისი არსით,
ყოველთვის შეკუმშული აზრია და იქიდან გამომდინარე, რა როლს შეასრულებს მოვლენათა
განვითარებაში, შესაძლოა სიმბოლური და მეტაფორული დატვირთვის მატარებელი იყოს.
ცალკე

კადრად

მოწოდებული

მეტაფორა

და

დეტალი,

ამგვარი

ხაზგასმული

მეტაფორიზმი და სიმბოლიზმიც კი, 20-იანი წლების სარეჟისორო ძიებებს მიაგავს, განსხვავება
ისაა, რომ ისინი უფრო ღრმააზროვანია. მაგრამ დეტალები შეიძლება დროში გაიშალოს, ანუ
ეკრანზე რამდენჯერმე გამოჩენისას ახალი აზრი შეიძინოს.
მოვიყვანთ რამდენიმე მაგალითს ზემოხსენებული ფილმებიდან.
,,ალავერდობაში" – ცხენის ეპიზოდი, რომლის ჭიხვინი ირგვლივ მყოფთა ყურადღებას
იპყრობს. მას მათრახით სცემენ დაუმორჩილებლობისთვის. ჩნდება მეტაფორული ასოციაცია
პარალელი გმირთან.
,,ივანეს ბავშვობაში" – დაზვერვიდან დაბრუნებული ივანე რაღაც მარცვლებს, ბალახის
ღეროებს, ფოთლებს ალაგებს მაგიდაზე. თურმე მათი დახმარებით დაუმახსოვრებია ომის
სასტიკი საგნების - მტრის ტანკებისა და ქვემეხების რაოდენობა. ომის ანალიზი ყველაზე უფრო
მარტივი ქმნილებების აზრსაც კი ამახინჯებს.
ფილმში ,,გიორგობისთვე" ბგერითი მეტაფორის ხერხი (უცხო ლაპარაკი გეგმის ვადამდე
შესრულებაზე და ა.შ.) ხაზს უსვამს იმ აბსურდულ სიტუაციას, ღვინის ქარხანაში რომ შეიქმნა.
გამოსახულებისა და ბგერის დისონანსი ყოფით დისონანსში გადადის.
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პლასტიკურ მეტაფორულ დეტალებს შეგვიძლია მივაკუთვნოთ ფილმ ,,ქორწილის"
გმირის ჟესტი. ხელები დურბინდივით მოუმარჯვებია და ისე გაჰყურებს ,,სასიდედროს".
სწორედ ასეთივე დურბინდით უყურებს ცხოვრებასაც. ალბათ, ეს აძლევს საშუალებას,
სამყაროში ბავშვივით სუფთა და მიამიტი დარჩეს.
მრავალი მაგალითის მოყვანა შეიძლება. მეტაფორული დეტალები, ბუნე-ბრივია,
მხოლოდ განხილულ ფილმებში არ გვხვდება.
XX საუკუნის 60-80-იანი წლების კინემატოგრაფზე საუბრისას, შეუძლებელია არ
აღინიშნოს ისეთი მრავალსახოვანი მოვლენა, როგორიც საავტორო ფილმია. მოვლენა საერთო
ნიშნებით გამორჩეულ მრავალ ნაწარმოებს აერთიანებს. მისი ფესვები 20-იანი წლების
ლირიკულ-ეპიკურ კინემატოგრაფში უნდა ვეძებოთ. ,,პოეტური ფილმის" ანალოგი, რომელიც
განმარტებულია ვიქტორ შკლოვსკის ,,კინოს პოეტიკაში" და 20-იანი წლების სხვა თეორიულ
ნამუშევრებში, უკვე მაშინ აღინიშნებოდა, როგორც ,,საავტორო", ,,სარეჟისორო", ,,მონტაჟური"
კინემატოგრაფი.
20-იან წლებში ნოვატორი რეჟისორის პიროვნება მაქსიმალურად იყო გამოხატული
ფილმის შექმნის ყველა ეტაპზე, განსაკუთრებით, მონტაჟის დროს, რომელიც ავტორის
,,აზროვნების" თავისებურ თანმიმდევრობას ასახავდა59.
ცნება ,,სარეჟისორო" აღიქმებოდა, როგორც ,,საავტორო". ამასთან, ფილმებში, რომლებსაც
,,პოეტურს" უწოდებენ, პირველ რიგში, წინ გამოდის ავტორის ინდივიდუალობა, რომელიც, ასე
ვთქვათ, სიუჟეტურ მოქმედებას ეკრანზე მომხდარის პირად, ემოციური შეფერვის პრიზმაში
გარდატეხს.
მრავალი ფილმის ეს განმასხვავებელი ნიშანი უფლებას გვაძლევს ვისაუბროთ მათი
გამაერთიანებელი ეკრანული თხრობის მონოლოგურ ფორმაზე: ,,შინაგანი მონოლოგის"
ხერხებსა და ილეთებზე, მათში შემოქმედების დამახასიათებელი თავისებურებების –
ხელოვნების ავტოპორტრეტულობის – შედარებით თანმიმდევრული და სრული რეალიზაციის
შესახებ. ამ ფენომენს სიცოცხლის ბოლო წლებში იკვლევდა სერგეი ეიზენშტეინი60.
სწორედ მონოლოგის ჩარჩო განასხვავებს სუბიექტურ-ლირიკული თხრობის ფორმის
ფილმებს, მაგალითად, დრამატულისგან, სადაც ავტორი თითქოს

იმალება მიმდინარე

მოქმედების მიუკერძოებელი (ობიექტივირებული) ლოგიკის უკან. მაშინ, როცა თხრობის
სუბიექტივირებული ხერხები ნაწარმოების აგების მონოლოგურ პრინციპს უდევს საფუძვლად.

59

Дзига Вертов. Статьи, дневники, замыслы. М., «Искусство», 1966, стр. 97.

60

Эйзенштейн С. Избранные произведения:В 6 Т-х.-М.:Искусство, 1968
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XX საუკუნის 20-იანი წლების თეორიით კონსტრუირებული ,,პოეტური" კინოს მოდელი
ხელოვნების ისტორიის

ძიებითი ეტაპის კუთვნილებად დარჩა. ლირიკულ-სუბიექტური

თხრობის ხერხები, ბუნებრივია, დროთა განმავლობაში ვითარდება. თუ ფილმებს განვიხილავთ,
როგორც მაყურებლისადმი მიმართულ საავტორო მონოლოგს, პირველ რიგში,

კინოს ენის

ასოციაციურ შესაძლებლობებზე უნდა ვისაუბროთ. გამომსახველობითი და არავიზუალური
ხერხებით რეჟისორი მაყურებელთა წარმოდგენების განზოგადებულ, აბსტრაგირებულ დონეზე
ასვლას ცდილობს.
,,საავტორო კინემატოგრაფი, - როგორც გერასიმოვს მიაჩნია, - არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი
თვითონ უნდა გააკეთო. სცენარიც დაწერო, თვითონვე დადგა და ითამაშო კიდეც. საავტორო –
ნიშნავს ისეთს, რაც ავტორის პიროვნებას გადაგვიშლის"61.
60-იანი წლები საავტორო კინოს ერთგვარ ,,ხელახლა შექმნილ" პერიოდად იქცა.
საავტორო სტილის ინდივიდუალურობა შეინიშნება არა მხოლოდ ჩვენ მიერ განხილულ
ფილმებში, არამედ ზოგადად ამ პერიოდის რეჟისორთა შემოქმედებაში.
სერგო ფარაჯანოვი ამ პროცესის ერთ-ერთი ბრწყინვალე წარმომადგენელი იყო. მან არა
მხოლოდ დაუბრუნა ხელოვნებას სახე, ხატება, არამედ აჩვენა კინემატოგრაფისთვის მანამდე
უცნობი

კულტურის,

როგორც

მთლიანი

სამყაროსა

და

ინდივიდუალური

საავტორო

მითშემოქმედების, სინთეზი. და ეს ხდებოდა ტოტალიტარიზმის თარეშის, გონებისა და
სინდისის დამონების ეპოქაში.
მიხაილო კოციუბინსკის უკრაინული ეპიკური ნაწარმოები, რომელშიც გუცულების
ფოლკლორული სახეებით წარმოდგენილი მცირერიცხოვანი ხალხის ბედია გააზრებული,
ფარაჯანოვის

ფილმის

,,დავიწყებულ

წინაპართა

აჩრდილების"

ლიტერატურული

პირველწყაროა. ესაა ფილოსოფიური პოემა სიყვარულის, სიცოცხლისა და სიკვდილის შესახებ.
ფილმში იგრძნობა ნაწარმოების მძლავრი პოეტურ-ფილოსოფიური მუხტი, მაგრამ ისევე,
როგორც ანდრეი ტარკოვსკის შემოქმედებაში, ის არ გახდა ტრივიალური ეკრანიზაცია.
რეჟისორმა

საკუთარი

კინოპოეტიკა

შექმნა.

სერგო

ფარაჯანოვი

წერდა,

რომ

კოციუბინსკის მოთხრობა გარდასახულ ფერწერად მოეჩვენა. ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს
პოეტურ-მეტაფორული

ფილმი

გარდასახული

ფერწერაა.

ფარაჯანოვმა

ეკრანზე

შექმნა

დედამიწაზე ყველა ფერის ყვავილების, ყვავილობისა და აყვავების (პირდაპირი და გადატანითი
მნიშვნელობით) დღესასწაული. მისი ფერები, როგორც კოციუბინსკისთან, ,,წმინდა და
წკრიალაა". უკუგდებულია კინემატოგრაფიული ფეერიის კანონები თავიანთი საოპერო
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სტილისტიკითურთ.

უარყოფილია

ასევე

ყოფისა

და

ფანტასტიკის

მექანიკური

ურთიერთჭიდილის კანონები. ფარაჯანოვი ეკრანზე გადმოგვცემს ზღაპრულობიდან ყოფითზე,
რეალურიდან

ირეალურზე

გადასვლების

ბუნებრიობას,

რადგან

,,ირეალური",

ანუ

შემორჩენილი წარმართული რწმენები, მითოლოგია, რიტუალები – ესეც რეალობაა, ხალხის
ყოფიერება მისი განვითარების გარკვეულ საფეხურზე.
ფილმი გმირების სულიერი და ემოციური მდგომარეობის ისტორიას მიჰყვება, აღბეჭდავს
ამ მდგომარეობას და მის ,,მატერიალიზაციას" ახდენს კინოპლასტიკის ენაზე. ადამიანი, მისი
ვნებანი,

მისი

იმედები

და

სიყვარული,

მწუხარება

და

შინაგანი

ბრძოლა,

მისი

სასოწარკვეთილება – აი, რა ცოცხლობს ეკრანზე, ოღონდ არა ყოფითი ან თეატრალიზებული
,,ნატურალურობით", არამედ პოეტური ექსპრესიით, დაძაბული ხატოვნებით. ფილმის ერთგვარ
თავებად დაყოფაც კი მთავარი გმირების განწყობასა და მდგომარეობას ექვემდებარება –
,,სიყვარული", ,,მარტოობა", ,,სიკვდილი" და ა.შ.
ფილმის სიუჟეტის ასეთია. გუცულთა სოფელში ბიჭი და გოგო იზრდებიან. ისინი
თითქოს

ერთმანეთისათვის

არიან

განკუთვნილი.

ბავშვური

ერთგულება

სიყვარულში

გადაიზრდება. ქორწილიც დაინიშნა, მაგრამ წინა დღით ქალიშვილი იღუპება. ვაჟი იტანჯება და
მრავალ წელს ატარებს მარტოობაში. შემდეგ სხვა ქალიშვილი შეხვდება და თითქოს
ბედნიერებას პოულობს, მაგრამ დაღუპული სატრფოს დავიწყება არ ძალუძს. თან აღმოაჩენს,
რომ ცოლი ღალატობს. ვეღარ უძლებს ამდენ უბედურებას და კვდება. ფაბულის ლაკონურობის,
კამერულობის მიუხედავად, ფილმი საოცრად ტევადი აღმოჩნდა.
ცენტრში სასიყვარულო კატასტროფა, გმირების ტრაგიკული სიყვარული კი არ მოექცა,
როგორც ფინალი,

არამედ ახალი სიცოცხლის დასაწყისი, სადაც მარადიული, ჭეშმარიტი

სიყვარული ზეიმობს. ამიტომაც, რა ტრაგიკულადაც უნდა მოგვეჩვენოს ამბავი, ფილმი ნათელ
ოპტიმისტურ განწყობას ქმნის.
„მივიწყებულ წინაპართა აჩრდილებს“ ფერწერულ-კინემატოგრაფიული ფანტაზიის სიჭარბე,
დღესასწაული, თითქოს სრულიად შეუთავსებელი სტიქიების გასაოცარი ჰარმონია გამოარჩევს.
უკიდურესი მეტაფორულობა და გამოსახვის პირობითობა უცნაურად ეხამება გუცულთა ყოფის
აღწერას,

კაშკაშა

ყოველდღიურობის

სურათები

შავ-თეთრი

ეპიზოდების

ტრაგიკულ

მოხატულობასთანაა თანხვედრილი, შინაგანი მონოლოგები კი მშვიდობიანად თანაარსებობენ
20-იანი წლების მონტაჟური კინოს პოეტიკასთან.
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აქ სიცოცხლე წარმოდგენილია, როგორც მისტიკური საიდუმლოება და მასში ცოცხლობენ
ფიქრები მიწიერი და ამაღლებული სიყვარულის შესახებ. სულისა და ხორცის წინააღმდეგობა,
რომელშიც სული მარცხდება – აი, ფილმის ძირითადი იდეა. მასში მეტაფორა ეპიზოდური
გაფერადების ან სამშვენისის სახით კი არ მონაწილეობს, არამედ როგორც კინოენის ქსოვილი.
გახანგრძლივებულია ფერისა და ბგერის ნატურალისტური, ექსტენსიური გამოყენება, აგებულია
ფერისა და ბგერის ურთიერთქმედების პლასტიკურ-კომპოზიციური კადრის კომპლექსი,
როგორც კინოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტი.
პირველი ეპიზოდები ზამთარში, ბაზრობაზე ვითარდება. ნათელ, თითქოს გამჭვირვალე
კადრში პირველყოფილი თოვლი ქათქათებს. მის ფონზე ჩნდება ფერთა ინტენსივობით მწველი
კარვები,

მოქარგული

ხიფთანები...

გუცულთა

სოფელში

ტრადიციული

ქრისტიანული

დღესასწაულია. აქვე, ბაზრობაზე მარიჩკას და ივანის მამები ხანმოკლე, სისხლიან და ულმობელ
ორთაბრძოლაში შეებმებიან ერთმანეთს... ივანის მამა თავზე ხელს წაივლებს... ეკრანზე
ალისფერი სისხლის ნაკადები იღვრება, ალისფერი ცხენები ნელა მიცურავენ გუცულური
პოლონინას გაყინული პეიზაჟების თავზე. სადღესასწაულო ფრენაში შერწყმული ცეცხლოვანი
ცხენების გამოჩენა ეკრანზე ერთდროულად მშვენიერიცაა და საზარელიც. ეს გასაოცარი
მეტაფორა ვალკირიების ფრენის ასოციაციას იწვევს, ბრძოლაში დაღუპული რომ მიჰყავთ თან.
...ივანი შორს არის მშობლიური სოფლიდან და მარიჩკასგან. ცაში ვარსკვლავი აკიაფდა,
სიყვარულისა და, ამავე დროს, ბედისწერის ვარსკვლავი. ეს ორივეს ვარსკვლავია. ზუსტად ისე,
როგორც ივანესი ,,ივანეს ბავშვობიდან", რომელიც ჭის წყალში ცდილობდა მის დაჭერას...
მარიჩკა მიჰყვება ვარსკვლავს. კრავი ღამეში დაიკარგა. მან უნდა იპოვოს ივანი, თავისი
გზააბნეული კრავი. აი, გულში ჩაიხუტა შავი ცხვარი, მაგრამ მთის ბილიკზე თავი ვერ შეიმაგრა.
იქნებ იპოვა მარიჩკამ მდინარის კამკამა წყლებში არეკლილი ვარსკვლავი, მაგრამ ის მარტო
წავიდა. გარდაცვალების თემა მთელი ფილმის განმავლობაში კვლავაც იტრიალებს ჰაერში62.
შავი ცხვარი, როგორც სიკვდილის მეტაფორა, რომელიც უკვე რამდენჯერმე გამოჩნდა
ბაზრობაზე - როცა ივანის მამა მოკლეს და ახლაც, როცა მარიჩკა სამუდამოდ წავიდა - კვლავ
ჩნდება...
ქრისტეშობის დღეს, ივანს თეთრი კრავი უჭირავს ხელში. ,,ძე ღვთისა იბადება!
გიხაროდენ!" – მღერიან ბავშვები. ივანი ახალშობილივით არწევს ხელში კრავს, როგორც
ოცნებას ვაჟზე, მარიჩკამ თან რომ გაიყოლა.

62

Григорян Л. Три цвета одной страсти. – М.: «Киноцентр», 1991.

97

...პალანგა ივანის დაჭედილ ცხენზე ზის და ხელში ალისფერი ქოლგა უჭირავს, რომელიც
სრულიად არ შეესაბამება გუცულების ტრადიციულ ყოფას. თუმცა მისი მეტაფორული
ასოციაცია მიგვანიშნებს სახურავზე, სახლზე, კერაზე – ისეთსავე წითელსა და სიცოცხლის
მოყვარულზე, როგორიც თავად პალანგაა. თამაშდება იგივე სცენა, ოდესღაც ედემში რომ
გათამაშდა ადამსა და ევას შორის. პალანგა ჭეშმარიტი ქალია, რომელიც გვაჯადოებს
სიღრმისეული,

მაგრამ მიწიერი მომხიბვლელობით.

მასში მართლაც

ქალური სულია,

ერთდროულად ცოლის, საყვარლისა და დედის ხასიათების თვისებებს რომ აერთიანებს.
პალანგამ ივანს ამაღლებული სიყვარული ხორციელი გრძნობით ჩაუნაცვლა და ახლა მისი
სიცოცხლის გაგრძელებას ატარებს...
ივანის ჩაკბეჩილი ვაშლის ხრაშუნი მომდევნო კადრში თითქოს წერტილს უსვამს ადამის
ამბავს. მან მიიღო თამაშის პალანგასეული წესები.
უძველესი ისტორია მეორდება, როდესაც პალანგა წარმართულ ღმერთებს მიმართავს
დახმარებისთვის, სიყვარულის გადასარჩენად და მის ,,ლოცვას" სოფლის ჯადოქარი, დაცემული
ანგელოზი, იურო ეხმაურება. სწორედ ის გახდება მაცდუნებელი. სწორედ ის მოკლავს ივანს
ისეთივე პატარა ნაჯახით, როგორითაც მამამისი მოკლეს. ივანიც, ზუსტად ისე, როგორც
ოდესღაც მამამისი, გასისხლიანებულ თავზე ხელებწავლებული, მიბარბაცებს, ვინ იცის, საით
მიჩანჩალებს სამიკიტნოდან, სადაც ეს მოხდა.… და აი, კვლავ ცხენები, ოღონდ ამჯერად რეალური. ივანმა შეკაზმა ისინი და გააჭენა. წითელი ცხენების მოსვლამდე უნდა მიასწროს.
ეძახიან...ეს მარიჩკაა... აი, მისი ხელი ივანისას ჩაეჭიდა. დატრიალდნენ წითელი, თითქოს
მარჯნის ბუჩქები. ივანმა თავისი ვარსკვლავი

- მარიჩკა იპოვა, რომლისკენაც ამდენ ხანს

ილტვოდა. ამ შემთხვევაში სიკვდილი სიცოცხლის მარადისობაში გაგრძელებაა, მათი
სიყვარული ხელახლა იბადება სიკვდილის წიაღში.
ივანის

დატირების

ფინალურ

ეპიზოდში

მწუხარება

საბოლოოდ

გადაიქცევა

დღესასწაულად. ამ უკანასკნელ ზეიმს აუცილებლად ესწრება ათობით მარიჩკა, ივანი და
პალანგა... ისინი აუცილებლად გაიცნობენ ერთმანეთს და ყველაფერი თავიდან დაიწყება...
წრებრუნვას

ბოლო არ ექნება. ამის დასტურია ფინალური მეტაფორული კადრი: ფანჯრის

ჩარჩოების კვადრატებიდან ბიჭუნებისა და გოგონების სახეები მოგვჩერებიან. მათი, ვინც
ცხოვრების იმავე მყიფე და ეკლიან ბილიკს გაივლის, ამ ფილმის გმირებმა ანდა ოდესღაც მათმა
წინაპრებმა რომ გაიარეს.
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მიხაილო კოციუბინსკის მოთხრობაში ორჯერ, თითქოსდა სხვათა შორის გვხვდება
ფრაზა: ,,რა არის ჩვენი ცხოვრება? გამონათება ცაში, ბლის ფერი..." ეს სიტყვები შემთხვევითი,
ცხადია, არაა – მათ პარალელები ჰპოვეს ფილმში. ფერს აქ არცთუ უმნიშვნელო მეტაფორულაზრობრივი დატვირთვა გააჩნია.
ფილმის დასაწყისში ბაზრობის კაშკაშა ტონები და დაღვრილი სისხლის ფერი მთლიან
მხატვრულ-მეტაფორულ

ხატად

ერთიანდება,

რომელიც

შემდეგ,

მთელი

ფილმის

გამომსახველობით ლაიტმოტივად გადაიქცევა. მარიჩკას დაკარგვის შემდეგ ივანი მარტოობაში
ჩაიკეტა. ეს ეპიზოდები უსახურ, ნაცრისფერ გამაშია გადაღებული. მხოლოდ პალანგას
გამოჩენასთან ერთად კვლავ ჩნდება ფერი - სამოსი და პალანგას სახლის ალისფერი წითელი
მორთულობა, საქორწილო რიტუალის მყვირალა საღებავები. მაგრამ ამჯერად მას აღმგზნები,
სადღესასწაულო განწყობა კი არ მოაქვს, არამედ, უფრო ეშმაკეული, რომელიც წონასწორობას
აკარგვინებს საწყისს და დაღვრილ სისხლს შეგვახსენებს.
ცაში კაშკაშა ცეცხლი იფეთქებს– ჯადოქრის შელოცვით ხე აალდება. ეს მეტაფორა თითქოს
მოახლოებულ დაღუპვას წინასწარმეტყველებს, ხაზს უსვამს სიკვდილის თემას, რომელსაც
მოლფარის ხელით ივანის სიკვდილი ადასტურებს.
ფილმის ყოველი კადრი, ყოველი ეპიზოდი რაღაცას გვიჩვენებს და თან მის პოეტურ
სახესაც გვაძლევს, შეიცავს გასაღებს მისი მეტაფორული წაკითხვისათვის.
უჩვეულო და ფერადოვანია ფილმის დეკორატიულ-პოეტური სტრუქტურა. მიხაკებით
მორთული ქამრები და ჩანთები, მოკაზმული ყოველდღიური ,,ქეფთარები" – აბრეშუმის
ძაფებით ნაქარგი შიგნიდან ბეწვგამოკრული ზედატანი სახელოების გარეშე, პატარა ნაჯახები,
ერთდროულად კვერთხიც რომ არიან და იარაღიც, სალამურები, დაირები, ტრემბიტები,
სხვადასხვა სამკაული – ტრადიციულიცა და სტილიზებულიც; წითელი აბრეშუმის ქალაქური
ქოლგა, ძველი ხატები და ა.შ.
მათი ერთობლიობა განსაკუთრებულ, რეალურ-მითოლოგიურ სამყაროს ქმნის. ამ
სამყაროს

საგნობრივი

ფაქტურის

ფაქიზად

შერჩევა

ოცნებით

აღსავსე

და

მგზნებარე

შელოცვისთვის აჩრდილების გამოძახების აქტის წინაპირობაა. მისნობისათან ყოველთვის
ასოცირდება რაღაც ნივთიერი, მარილის, დანის, სისხლის წვეთის, პატარა სარკის მსგავსი.
თითქოს სწორედ ამგვარი მოთხოვნებით არის შთაგონებული და შერჩეული მატერიალური
ნივთები. ამგვარი საგნებისადმი ფარაჯანოვის კაშკაშა, თითქმის წარმართული სიყვარული ამ

99

ფილმშივე მჟღავნდება, თუმცა მომდევნო კინოსურათში - ,,საიათნოვაში", ასეთი მგზნებარება
სხვაგვარ, უფრო ღრმა შეფერილობას იძენს.
მას შემდეგ, რაც სერგო ფარაჯანოვმა შემოქმედებითი ძიებისთვის მძლავრი იმპულსი
მიიღო ,,დავიწყებულ წინაპართა აჩრდილებზე" მუშაობისას, ,,საიათნოვაში" გამომსახველობითი
ექსპერიმენტების საზღვრები გააფართოვა. გაჩნდა გამოსახულების დეკორატიული სიბრტყეები,
რომლებიც ანტიკურ მოხატულობასა და საეკლესიო ფრესკებს უფრო მოგვაგონებენ, ვიდრე
კინოკადრის მოცულობით გამოსახულებას. ამ ფილმში სულ უფრო მეტად მჟღავნდება
ფარაჯანოვის ინდივიდუალობა. ფერთა პალიტრა სულ უფრო მსუყე ხდება და ოსტატი
გულუხვად, სქლად უსვამს ფუნჯს, ქმნის ტილოს, რომელმაც შეისრუტა სომხური, ქართული,
სპარსული

კულტურები;

განმავლობაში

იმ

თავიანთი

ხალხთა

ტრადიციების

კულტურები,

რომლებსაც

ნაწილაკები

შეჰქონდათ

მრავალი

საუკუნის

ძველი

თბილისის

არუთინ

საიადიანის

ჩამოყალიბებაში.
საიათნოვა

ცნობილი

სომეხი

პოეტისა

და

მომღერლის,

ფსევდონიმია. ის სამ ენაზე ქმნიდა – სომხურზე, ქართულსა და აზერბაიჯანულზე. მეფე
ერეკლეს კარის პოეტი და მეგობარი გახლდათ. ტრაგიკულად იყო შეყვარებული მეფის ასულ
ანაზე, ამიტომ ახპატის მონასტერში განმარტოვდა. სიბერეში, თბილისზე აღა მაჰმად ხანის
შემოსევის დროს მოკლეს ტაძარში.
მაგრამ ფილმი ,,საიათნოვა" პოეტის ბიოგრაფია არაა. ფარაჯანოვი საიათნოვას ხატოვან
სამყაროს გადმოგვცემს. პოეტის ცხოვრება, როგორც სულიერი სინამდვილე, ახლებურადაა
გააზრებული ხატოვანი მითოლოგიური ცნობიერების მიერ. მისი ბიოგრაფია რამდენიმე
კინემატოგრაფიული მინიატიურის შექმნის საბაბი გახდა, რომლებშიც არ ფიგურირებს
ლიტერატურული დიალოგი და ყველა მხატვრული გადაწყვეტა წმინდა გამომსახველობით
სფეროში უნდა ვეძიოთ. ნივთების, ხელოსანთა ნაკეთობების, ტანსაცმლის, ხალიჩების,
ქსოვილების, სამკაულების ენა აყალიბებს ეპოქის სახეს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რეჟისორი
დეტალურად წარმოადგენს ეკრანზე ყველა ამ ნივთს იმ სახითა და იმგვარს, როგორიც ისინი
საკუთარ დროში იყვნენ. ეს უფრო ახალი ზღაპრული სამყაროს შექმნაა, რომელიც რეალობისა
და ფანტაზიის ზღვარზე იბადება, სადაც სრულიად საპირისპირო კატეგორიები თანაარსებობენ.
ხილული სახეების სმენით აღქმა შეუძლებელია, როგორც ამბობდა ფარაჯანოვი. სმენით
მხოლოდ ბგერები, ხმები, სიმღერები აღიქმება. ამიტომ მისი სახეები მხოლოდ და მხოლოდ
ხილულია. სმენით აღქმა შეუძლებელია.
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ფარაჯანოვის

ფილმების

მაგალითზე

ლუდვიგ

ვიტგენშტაინის

აზრის

მცირედი

ინტერპრეტაცია რომ მოვახდინოთ, შეიძლება ითქვას, რომ საჭირო არ არის, ვცადოთ იმის თქმა,
რაც აუცილებელი არ არის, როცა შესაძლებელია ვაჩვენოთ. სწორედ ეს გააკეთა სერგო
ფარაჯანოვმა.
მისი მხატვრული ენა გასაგებია – ეს სილამაზის, პლასტიკისა და გამოსახულების ენაა.
რეჟისორი ნებისმიერი სახისთვის ხილულ კინემატოგრაფიულ ეკვივალენტს ეძებს. ერთი და
იგივე მსახიობი - სოფიკო ჭიაურელი ასრულებს პოეტისა და მისი სატრფოს როლებს. მათ
ერთნაირი

სახეები

აქვთ,

როგორც

XVIII

საუკუნის

ირანულ

ტილოებზეა.

ჭეშმარიტ

შეყვარებულებს სული და ვნება ერთიანი აქვთ, მაგრამ ისინი ვერასოდეს გახდებიან ერთი
მთლიანი, რაც უნდა ძლიერი იყოს სწრაფვა პირველადი ჰარმონიის აღდგენისაკენ – ყველა
მცდელობა ამაოა.
„საიათნოვაში“ პოეტური მეტაფორების ენა ბევრად განსხვავდება ფარაჯანოვის წინა
ფილმისგან.
... გადაშლილი წიგნი. ქათქათა ტილოზე ბროწეულის მარცვლებიდან დადენილი
ალისფერი წვენი. გასისხლიანებული ხანჯალი, რომელიც ალისფრად ღებავს ასეთივე თეთრ
ქსოვილს. თუ ნაყოფისა და მისი წვენის ალისფერი სიცოცხლის ფერია, სისხლი ხანჯალზე –
სიკვდილის ფერი გახლავთ. სიცოცხლე და სიკვდილი ყოველივე ცოცხალის საწყისი
სუბსტანციებია. ,,საიათნოვა" თავისებური ფრესკაა, ჭეშმარიტებაში ჩაწვდომის მცდელობა და
სიცოცხლის არსის შეცნობა.
მონასტრის დიდი ეზო. შაოსან ბერებს დღის სინათლეზე გამოაქვთ დასველებული
ფოლიანტები. მწკრივად ალაგებენ – სველ, თითქოს წარღვნის შემდეგ გადარჩენილ ასობით
წიგნს. ქარი მძიმედ არხევს ფურცლებს. პატარა ბიჭუნა ერთ-ერთს ხელში იღებს და სიმბოლური
კიბით ტაძრის სახურავზე ადის. როგორც ფილმ ,,ალავერდობის" გმირი, ტაძრის სიმაღლიდან
ქვემოთ იყურება და იქიდან მის თვალწინ ჭეშმარიტება იშლება.
ბიჭუნა ტაძრის სახურავიდან ჩამოკიდებულ რგოლს ჩასჭიდებია და ქანქარასავით ქანაობს ისევე, როგორც ცხოვრება, რომელიც მოხერხებულად ისვრის ადამიანებს ხან ერთ, ხან მეორე
მხარეს.
ტფილისი

(როგორც

უწოდებდნენ

დედაქალაქს

-

რ.კ.).

წვივებზე

ვერცხლის

სამაჯურწამოცმული ქალების მოხდენილი ფეხები ჭრელა-ჭრულა სპარსულ ხალიჩებს რეცხავენ.
ხალიჩებისა და ბიბლიური მინიატიურების მეწამული ფერით ფარაჯანოვს ორი საპირისპირო
ცნება შემოაქვს - ხორციელი და სულიერი სამყარო.

ავითარებს ჯერ კიდევ წინა ფილმში
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დაწყებულ თემას და კლასიკურ დაყოფამდე და ოპტიმალურ გადაწყვეტამდე მიჰყავს. თუ იქ,
მარადიულობაში სული ამარცხებს ხორცს. აქ ისინი თანაარსებობენ და რიგ-რიგობით ,,ასხამენ
ხოტბას" მათ. ქრისტიანულ და აღმოსავლურ სამყაროებს, სადაც პირველ შემთხვევაში სულის
ხოტბა ზეიმობს, მეორეში კი – ხორციელი, მშვიდობიანი თანაარსებობის უფლება აქვთ. რადგან
„არა ოდენ პურითა ერთითა“, მაგრამ არც მხოლოდ სულით ცოცხლობს ადამიანი.
შავ სამოსზე ალისფერი ბროწეულია მიმობნეული, რომელსაც სიამოვნებით შეექცევიან
ბერები. ბროწეულის ნაყოფი მკაცრ სამონაზვნო ცხოვრებაში ამქვეყნიური სიამის არსებობაზე
მიუთითებს. დედამიწაზე არ არსებობს ხორციელისაგან თავის დაღწევის ხერხი, რადგან ჩვენ
თავად ვართ ხორცშესხმულნი. შავი და წითელი ფერები – ორი საწყისის სიმბოლო – მთელი
ფილმის განმავლობაში ენაცვლებიან ერთმანეთს.
მრგვალ აღმოსავლურ ლანგარზე ხალიჩების საქსოვი ნაირფერი ნართი ცვივა: წითელი,
შავი, ლურჯი... ბიჭუნა ხელში იღებს შავ ძაფს და ამით თითქოს საკუთარ ბედს განსაზღვრავს,
სწორედ ამ ფერშია მოქცეული მისი სულის ძახილი. იგი ასკეტიზმის, საბოლოოოდ კი –
სიკვდილის ფერს ირჩევს, როდესაც სული ხორცისაგან თავისუფლდება63.
სამეფო აბანოები... მრგვალი გუმბათები ქალის მკერდის ფორმას იმეორებენ, რომელსაც
ჩვენ მოგვიანებით დავინახავთ, როდესაც ბიჭუნას მზერას გავაყოლებთ თვალს. ცისარტყელას
ფერებით მოლივლივე, სადაფის ნიჟარით დაფარული მკერდი... მოგვიანებით ჭაბუკი პოეტი
ნაზად ეფერება სადაფით შემკობილი აღმოსავლური საკრავის - ქამანჩის მომრგვალებულ
ზედაპირს, თითქოს ნიჟარას ეხებაო, რომელიც წინა კადრში ქალის მკერდის სიმბოლოდ
გვევლინება. ჭაბუკის მკერდი კი წითელი მარჯნის ნამსხვრევითაა შემკული, რომელიც ძალიან
გვაგონებს ეკალნარს. მეტაფორული ელემენტების ეს კრებითობა თითქოს პოეტის ცხოვრების
გზის ასოციაციას ქმნიან და სიყვარულისაკენ სწრაფვას ეკალ-ბარდების გავლით. პოეტის ხელი
ჟანგისფერ-წითლადაა. ეს ირანული ინის ფერია. დეტალი ხაზს უსვამს აღმოსავლური პოეტური
კულტურის გავლენას, რომელიც დღემდე სიყვარულის მეხოტბის სიმბოლოდ რჩება.
მეტაფორული დატვირთვა აქვს სოფიკო ჭიაურელის ერთ-ერთ გმირსაც – მეფის ასულისა
და საიათნოვას სიყვარულის ხატი. ულამაზესი, მაგრამ თავიდან ფეხებამდე ფერფლისფერში
შემოსილი, ოდნავ დაღლილი მზერით,

დაფერფლილ, განუხორციელებელ სიყვარულთან

ასოცირდება.

63

Цит. по Василий Катанян. Параджанов. Цена вечного праздника. М.: Четыре искусства, 1994.
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ნოველა ,,დედათა მონასტერი" ფილმში თითქოს არსაიდან აღმოცენდება, თითქოს
არაფერ

შუაშია.

შავ

სამოსში

გამოწყობილი

მონაზვნები

მონასტრის

კედლის

ფონზე

გარდამოხსნას ქარგავენ. ერთი მათგანი იქვე მდგარ სახედართან მიდის და ხელს გადაუსვამს. ეს
სოფიკო ჭიაურელის კიდევ ერთი როლია. მოულოდნელად შავი სახედარი თეთრად
გადაიქცევა... მონაზონი შეშინებული იხევს უკან, თითქოს რაღაც უწმინდურს შეეხო.
თავდახრილი და ხელებგაშლილი, ჯვარცმის პოზაში შეშდება; შავი მონაზონი ტანჯვა-წამებით
გარდაისახებაა თეთრ მონაზვნად – სიწმიდისა და უბიწოების სიმბოლოდ. ისევ სულისა და
ხორცის ბრძოლა. ერთი მხრივ, მას შავი სამოსელი უხმობს, მეორე მხრივ – ხორციელი, მიწიერი
სურვილები.
ფინალურ ეპიზოდში, დაქანცული საიათნოვა შუბლიდან ოფლს იწმენდს. ტაძრის
გუმბათქვეშ ოქროსფრთიანი ანგელოზი ელის. თუმცა ანგელოზი კი არა, მკლავებგაშლილი მისი
ბავშვობაა. პასუხად, საიათნოვაც ხელებგაშლილი გაირინდება ქვის იატაკზე. საიდანღაც,
ზემოდან, თავწაგლეჯილი, გასისხლიანებული მამლები ცვივა. ეს მატახია – მსხვერპლშეწირვა.
მამლების მსგავსად, საიათნოვაც მსხვერპლია, მაგრამ მისი სახელი თარგმანში ,,აღდგომას"
ნიშნავს, ამიტომაც

არ მომკვდარა – სამუდამოდ დარჩება, როგორც მარიჩკას და ივანკოს

სიყვარული.
პირობითი სახვითობის გადამეტების მიუხედავად, კინოსურათის მუსიკალურ-ბგერითი
ესთეტიკა საკუთარი აზრობრივი თემის მატარებელია. მხოლოდ ერთი მაგალითიც ნათელს
ხდის ამას: ჭაბუკი პოეტი მუსიკალურ ინსტრუმენტს აწყობს. სიმების პოლიფონიურ ჟღერასთან
ერთად ზარების ხმაც ისმის, რაც თითქოს წინასწარმეტყველებს პოეტის ბედის შემობრუნებას
საეკლესიო ცხოვრებისაკენ.
აღსანიშნავია, რომ სერგო ფარაჯანოვის ფილმების სამყარო იმდენად მდიდარია
მეტაფორულ-სიმბოლური პირობითობით, რომ მათი კვლევა დღესაც გრძელდება. იმ ფაქტის
გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე ნაშრომი ამოცანად არ ისახავდა კრიტიკულ ანალიზს,
რომელიც

ყოველმხრივ

გააშუქებდა

წარმოდგენილ

ამა

თუ

იმ

ფილმს,

ცალკეული

კინოსურათების ზოგიერთი ეპიზოდი შეგნებულად არის გამოტოვებული, თუმცა ისინი,
უდავოდ, უფრო მეტ ყურადღებას იმსახურებდნენ.
XX საუკუნის 60-იანი წლების მეორე ნახევარში, არსებობდა პოეტური კინემატოგრაფის
,,პლასტიკური სკოლის" ცნება. მისი ესთეტიკის განსაზღვრისას, რუსი სცენარისტი მიხეილ
ბლეიმანი სტატიაში ,,არქაისტები თუ ნოვატორები?" წერდა, რომ მისი ოსტატები ,,სახვით
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ხელოვნებაზე" იღებენ ორიენტაციას და რეალური მოძრაობის ნაცვლად ფრესკებს ქმნიან, კადრი
სურათად გადაიქცევა ამ ხელოვნებისათვის დამახასიათებელი ყველა ნიშან-თვისებით.
პოეტიკის პრინციპებს ,,უძლური" ეწოდა. საუბარი იყო, უპირველეს ყოვლისა, მხატვრების
მიდრეკილებაზე ქარაგმებისადმი, რაც კინომეტაფორების, სიმბოლოების სიუხვით, მათი
მხრიდან ლიტერატურული ელემენტის შეგნებული უგულებელყოფით გამოიხატებოდა.64
კრიტიკა აცხადებდა, რომ ,,სკოლა" უპერსპექტივოა.
მეტაფორის როლსა და ფუნქციაზე არა მხოლოდ კინემატოგრაფში, არამედ მთლიანად,
ხელოვნებაში, ზემოთ უკვე საკმაოდ დაწვრილებით ვისაუბრეთ, ამიტომაც აღარ გავმეორდებით.
პრაქტიკამაც გვიჩვენა, რომ ხსენებული რეჟისორების პირველმა ნაბიჯებმა და შემდგომმა
შემოქმედებამ იმავე მიმართულებით, მეტად საინტერესო პერიოდი შექმნა 60-80-იანი წლების
კინოში.
რაც შეეხება საყვედურს ,,ლიტერატურული ელემენტის შეგნებული უგულვე-ბელყოფის"
თაობაზე, სრულიად უადგილოა. ფარაჯანოვისა და სხვა რეჟისორების (რომელთა ნამუშევრებიც
განვიხილეთ) ფილმების გაგება დრამატურგიის გარეშე შეუძლებელია.
იმის მიუხედავად, რომ ხშირად გვხვდება ფრონტალური კომპოზიციები,

არსებული

გამოსახულება ფრესკები არაა. უფრო დიდი პოეტის პოემების სახეების, ლექსების რიტმის
პლასტიკურად გადმოცემის მცდელობაა. ამასთან, რიტმი მხოლოდ მონტაჟით როდია შექმნილი,
ის არის კომპოზიციაშიც, კადრის შინაგან სტრუქტურაშიც, არქიტექტურული ნაგებობების
გადაადგილებასა და ,,ცეკვაში" (რომლებიც გამოსახულებით ასე აშკარად ეხმაურებიან ფილმს
,,მარილი სვანეთს!'' – საქმე გვაქვს 20-იანი წლების პოეტური კინემატოგრაფის ტრადიციების
განვითარებასთან).
სილამაზე და სიმახინჯე, სიკეთე და ბოროტება – მარადიული, ბიბლიური ფასეულობები
და ჭეშმარიტება დგას თენგიზ აბულაძის ტრილოგიის პირველი ფილმის ,,ვედრება" თემატურ
ცენტრში.

გადაღებულია

პოემების

,,ალუდა

ქეთელაურის",

,,სტუმარ-მასპინძლის"

და

,,გველისმჭამელის" მოტივების მიხედვით. სწორედ ამ კინოსურათიდან მოყოლებული შეიძლება
თვალი მივადევნოთ რეჟისორის გზას რეალისტურიდან პირობით-სიმბოლურ სტილამდე,
ქარაგმებამდე და იგავებით აზროვნებამდე. შეინიშნება გადასვლა პროზის ენიდან პოეზიისა და
მეტაფორულობის ენაზე, სახის მეტად განზოგადებულობაზე.

64

Блейман М. Архаисты или новаторы? «Искусство Кино», 1970, № 7, стр. 69-70.
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ფილმში ორი მოქმედი გმირია, რომლებიც პოეტის სულისთვის მებრძოლ ძირითად
ძალებს ასახიერებენ: ქალწული – სიკეთის, ერთგულების მეტაფორული სახე და უხამსობამდე
ხორციელი ბოროტების მეტაფორული ხატი – მაცილი, რომელიც დარწმუნებულია თავის
ყოვლისშემძლეობაში. ისინი გამუდმებით იბრძვიან პოეტის სულის დასაკუთრებისათვის – მის
შემოქმედებაში, ცხოვრებაში, ისევე, როგორც გოეთესთან, იბრძვიან ფაუსტის სულისთვის.
აქ ჩვენთვის ბავშვობიდან ცნობილი ორი ეპიკური პოემის ,,ალუდა ქეთელაურის" და
,,სტუმარ-მასპინძლის" სიუჟეტებია ჩართული. ერთშიც და მეორეშიც, საუბარია გმირზე,
რომელმაც გაბედა და თემის წეს-ჩვეულებებს დაპირისპირებოდა. ორივე შემთხვევაში გმირები
იღუპებიან. სასოწარკვეთა იპყრობს პოეტს, როცა ფიქრობს, რომ ჩვეულების ბნელი არქაიკის
წინააღმდეგ აღმდგარი სიმართლის მატარებელი გმირი განწირულია. ჩანს, ტყუილად როდი
ამბობდა მის წარმოსახვაში გამოცხადებული მაცილი, მარადიული და დაუძლეველი ძალა ვარო.
ფილმში არის კადრი, რომელშიც მაცილის ერთ მესამედს ჩრდილი ფარავს, რომლის იქით
სახის უგვანი ფორმები ჩანს, განათებულ ნაწილში კი, უხეში ხელები თევზს შიგნავენ
(ადრექრისტიანული ხანიდან მოყოლებულ სიცოცხლის სიმბოლოს), რომელსაც ბოლოს ხარბად
იტენის პირში.
ეს მეტაფორა კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ბოროტების არსს, ჟინს, გაანადგუროს
სიცოცხლე. ეშმაკი პოეტს მაგიდაზე მიუყრის ადამიანის გახრწნილი ძვლების გროვას და ამ
მეტაფორული ჟესტით თითქოს ეუბნება – აი, რად გადაიქცევი მალე შენ და ყოველივე, რასაც
შევეხები. პოეტი ბოლოს და ბოლოს უთმობს მაცილის მორიგ მოთხოვნას, ღვაწლის სიმძიმეს
ვეღარ უძლებს და პირს იბრუნებს ჭეშმარიტებისგან. მას უკვე არ ძალუძს ქალწულის დაცვა,
რომელსაც მაცილზე სწერენ ჯვარს.
აქვსულთან

ქალწულის

ჯვრისწერის

ეპიზოდი

პოეტის

სულის

მდგომარეობის

მეტაფორაა. ქალწულს ნაშიერი შეეძინა – მაიმუნი. სამყაროში ყველაფერი აირია და დამახინჯდა.
ის სახრჩობელაზე მიჰყავთ. ჭეშმარიტების სიკვდილი კი სულის სიკვდილია.
მახვილმომარჯვებული პოეტი ხეობაში გარბის. ბუნებრივია, იგი არ იქნევს მახვილს –
ჯალათებს არ ებრძვიან. ცხადია, მახვილი აქ იარაღი არ არის, გმირის ჟესტი, რომლითაც ის
ხანჯლს ხელში იღებს, ალეგორიულად მიანიშნებს მზადყოფნას, სჯეროდეს სიკეთისა და ამ
რწმენის შესატყვისად იცხოვროს.
სიუჟეტური სიტუაციების გამოუვალობა, დაჟინებული პლასტიკური და სიტყვიერი
გამეორებანი, აზრი, რომელიც საკუთარ დინებას უბრუნდება, რათა კვლავ წრეზე რბოლა
განაგრძოს – ერთგვარი საბედისწერო წინასწარგანსაზღვრუ-ლობის დაღს ასვამს ნაწარმოებს.
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არაერთ ეპიზოდში ჩნდება უკუნი შავი ფონი – ყოველივე ცოცხალის წარმავალობის
პლასტიკური მეტაფორა. ამ ფონზე აღმოცენდებიან საგანგაშოდ გამონათებული, მრავალჯერ
განმეორებული სახეები და ფიგურები, ჟესტები და საგნები, რითაც

სიცოცხლის ნიშნებია

ხაზგასმული, რომელსაც სიკვდილი ჩასაფრებია და შიგნიდან ხრავს. სიკეთისა და ბოროტების,
სიცოცხლისა და გარდაცვალების მოტივები ფილმში თითქმის აბსტრაქტულ პლასტიკურ
ფორმულამდეა დაყვანილი, ისინი გამოიხატება თეთრისა და შავის, სინათლისა და სიბნელის
შეჯახებებითა და წაფენით.
როდესაც თენგიზ აბულაძეს სთხოვდნენ, ნაწარმოებების აზრი აეხსნა, ის პასუხს თავს
არიდებდა ან ზოგადად ამბობდა: "ჩრდილი და სინათლე. სამყაროს საფუძველში ერთიც ძევს და
მეორეც, ამ ორი საწყისის ურთიერთქმედების კვლევა მუდამ იყო და დარჩება მხატვრის
ძველისძველ თემად".65
თუმცა მისი ფილმები არაა ამ დაპირისპირებათა ილუსტრაცია, ისინი უფრო ცხოვრებაში
ამ ორი ცნების გადაჯაჭვის კვლევაა. სინათლისა და სიბნელის შესაბამისად, ფილმში
გამოყენებულია ორი ფერი – შავი და თეთრი, რომლებიც ჩვენი ბუნების ანტიპოდების –
სიკეთისა და ბოროტების სიმბოლოებია. კადრში შავ-თეთრის მკვეთრი კონტრასტი, დახშული
კოლორიტი ბატონობენ.
მკაცრ, გრაფიკულად მკვეთრ, შავ-თეთრ ტონალობაშია გადაღებული ფილმის მთავარი
პლასტიკური მოტივი – დახეთქილი, დროისაგან გამოჭმული და, ამიტომაც, ცოცხალი მთები,
კლდეები, ქვები. კლდეები ერთმანეთს ეკვრიან, მთის უკან მთა ამოიზრდება, ხევსურეთის
პეიზაჟი მკაცრი, პირქუში და დიადია. თეთრი თოვლი, ქვათა შავი ჩამონაშალი, ნათელი ცა, შავი
მთები,

მოღუშული

კლდეები.

მკვეთრი

კონტრასტები,

ნახევარტონების

არარსებობა.

მთაგრეხილების მოხაზულობა უძველეს მძლავრ ტექტონიკურ პროცესებს ასახავს. ადამიანთა,
განსაკუთრებით, მოხუცების სახეები უძველეს ქვებს ჰგვანან, მათსავით დაღარული ნაოჭებით –
ქარტეხილებმა და წლებმა იშრომეს ამისთვის. მზერაში წუთიერი ვნებებისა და საზრუნავისგან
განდგომა იკითხება. მზერა წარსულისაკენ არის მიპყრობილი, და წარსულზე საუბრობენ ამ
ადამიანების ბაგენიც.
ფილმში ყოველი კადრი თითქოს ფერწერული ტილო ან შავ-თეთრი გრავიურაა,
რომლებიც

რთული

შინაგანი

საფუძვლის

რთული

მეტაფორების,

სიმბოლოებისა

და

ასოციაციების ნაკადს შეიცავენ.
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კადრში საფლავისკენ მიმავალი მიცვალებულების ბრბო ჩნდება; მათ ხან თავები არ
აბიათ, ხან ადამიანი – ,,ნეგატივები" არიან, რომლებიც ,,შებრუნებული" გამოსახულებით
გვაშინებენ. შავი, როგორც თეთრი, ხოლო თეთრი, როგორც შავი – რაღაც გაუგებარი, ქაოსი.
ფინალში ფილმის დასაწყისი მეორდება. ნათელი ქალწული მინდორში მიდის პოეტთან
შესახვედრად. ,,სანამ შენ ცოცხალი ხარ, მეც ცოცხალი ვარ", - ეუბნება პოეტს ქალწული, რადგან
,,შეუძლებელია მოკვდეს ადამიანის მშვენიერი არსი". ფინალური ეპიზოდი ადამიანში სიკეთის
მარადისობის სიმბოლოა. ეს სურათის მორალურ-ფილოსოფიური თეზაა.
ქალწულის, პოეტისა და მაცილის მეტაფორული სახეები, ფილმის სხვა პერსონაჟებისაგან
განსხვავებით, კრებითია. სწორედ ისინი არიან ჩართული ფილოსოფიურ კამათში სურათში
წამოჭრილი ძირითადი ზნეობრივი პრობლემების ირგვლივ. ფილმი ,,ვედრება" იგავია
ბოროტებასთან სიკეთის ბრძოლაზე, რომელშიც ავტორის ამოცანაა არა ბოროტების ასახვა,
არამედ მის არსში ჩაწვდომაა.

IV.II. სულ უფრო შორს დედამიწიდან
(70-ანი წლები)
XX საუკუნის 60-იანი წლები, რომლებიც კინემატოგრაფში არსებითად უკვე 1957 წელს
დაიწყო მიხეილ კალატოზიშვილის ფილმით, ,,მიფრინავენ წეროები”, 1968 წელს „დამთავრდა“.
უცნაურია, მაგრამ 60-იანი წლების საზოგადოების ცნობიერებაში, ერთდროულად არსებული
განსხვავებული,

ურთიერთსაპირისპირო

განცდები:

შიში

და

სიხარული,

გლობალური

საფრთხის წინათგრძნობა და ადვილად ხელმისაწვდომი ბედნიერების შეგრძნება, საყოველთაო
და პირადი გადარჩენის რწმენას ბადებდა. ძალიან მალე გაურკვევლობამ უფრო მკაფიო
მოხაზულობა მიიღო. და თუ 60-იანი წლების ეკრანზე „რკინის ძველი ფარდა“ ფუნქციას ვეღარ
ასრულებდა, სახელმწიფომ 1968 წლიდან რკინის ახალი კედლების აშენება დაიწყო. ამის
დასტურია პრაღაში საბჭოთა ტანკების შეყვანა.
თხუთმეტი წლის განმავლობაში, რომლებიც 1968 წელს უძღოდა წინ, კინემატოგრაფმა
სწრაფი ევოლუციის პროცესი გაიარა, რომელმაც მისი განვითარების ახალი ეტაპი განსაზღვრა.
სტალინის მმართველობის შემდგომი პერიოდის გაყინული ნორმატიული კოდექსისგან
გათავისუფლებამ თავისთავად გამოავლინა ამოუწურავი, პერსპექტიული შესაძლებლობებით
აღსავსე შემოქმედებითი და სულიერი პოტენციალი.
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კინემატოგრაფმა

შეძლო

დამოუკიდებელი

კულტურული

ინსტიტუტის

სტატუსით

დამკვიდრება, რომლის მოწოდება არა ხელმძღვანელობის მიერ მითითებული იდეოლოგიის
ილუსტრირება და გავრცელება იყო, არამედ ადამიანთა საზოგადო-ებრივი და პიროვნული
ცხოვრების რეალიებისა და ფასეულობების შემოქმედებითი, ესთეტიკური და ზნეობრივი
გააზრება.66
50-იანი

წლების

შუაგულისა

მოთხრობებიდან კინემატოგრაფმა

და

მიწურულის

ნათელი,

ადამიანური

ეკრანული

სწრაფად გაიარა გზა ადამიანის ყოფიერების ძირეული

პრობლემების ათვისებისა და განმარტებისკენ, აზრის ფილოსოფიური დინამიკის, მისი
შემოქმედებითი ტრაგიზმისკენ.
მხატვრებმა, რომლებმაც ფეხქვეშ რეალობა, მიწა იგრძნეს და ბოლოს და ბოლოს ცა
დაინახეს,

თავისუფლება და აზრის განვითარების ახალი მოთხოვნილება მოიპოვეს.

შესაძლებელი გახდა სასტიკი კოლიზიებისა და გადაუჭრელი წინააღმდეგობების გააზრება და
მოგვარება ისტორიული კრიტერიუმების გაფართოებისა და მარადიულობის კრიტერიუმებზე
გადასვლის კვალდაკვალ. აქედან იბადება ახალი მეტაფორიზმი, რომელიც უწინდელი
მითოლოგიზმისგან

განსხვავდება:

დროებითისა

და

მარადიულის,

ყოფითისა

და

ყოფიერებითის შეხვედრა ერთსა და მეორეს შორის პირობით სივრცეში იწყებს განხორციელებას.
წარმოიშობა

განსაკუთრებული,

იდეალური

-

მინიმალური,

არსებული

სახელმწიფოებრივი
როგორც

ნორმა

-

დროისთვის

ეტალონებისგან
ნაწარმოების

არც

ხატოვან

დამახასიათებელი
მთლად

სიტუაცია:

,,ემანსიპირებული".

სამყაროში

შედის,

როგორც

მომწესრიგებელი საწყისი და ამით ესთეტიკურად ,,ხსნის" სინამდვილის წინააღმდეგობებს ან
მათთან ავტორის ნებელობითი თვითგამოვლინების დონეზე თანაარსებობს.
60-იანი წლების ერთიან მსოფლშეგრძნობას, დამყარებულს საზოგადოების დაჩქარებული
და ყოვლისმომცველი დემოკრატიზაციის ეიფორიულ ილუზიაზე, მძიმე დრო დაუდგა. სწრაფი
იმედგაცრუება, რომელიც სახელმწიფო კურსის ცვლილებას, ,,დათბობით" გაუქმებული
ნორმატივების რესტავრაციას უკავშირდებოდა, მოწმობდა დროის კონიუნქტურისადმი შინაგან
მორჩილებას, დამოკიდებულებას. ეს გარემოება ისეთივე ყურადღებას მოითხოვს, როგორსაც
ადმინისტრაციის

მხრიდან

კონტროლის

გაძლიერება.

თუმცა

ინერცია

რეჟისორთა

მსოფლშეგრძნობაში ჯერ კიდევ ბევრ რამეს განსაზღვრავს: კინემატოგრაფისტები ცდილობენ
რადიკალიზმით გააღწიონ აკრძალვებსა და შეზღუდვებში, ახლად აშენებულ ციხის კედელში
ბზარები მოძებნონ. 60-იანი წლებისთვის დამახასიათებელი უბრალოება, მასალის ორგანულობა,
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სადაც აქტუალური პრობლემატიკა დოკუმენტური სინამდვილიდან გამომდინარეობს, იცვლება
გაცილებით უფრო რთულით, ,,კონსპირაციულით". და სწორედ ამ კალაპოტში კეთდება
პოლიტიკური დიაგნოზები და პროგნოზები.
70-იანი წლების კინემატოგრაფის განვითრება, რომელიც საკუთარი თავის შეცნობას
ცდილობდა, პროვოცირებული პროცესიც იყო და კანონზომიერიც. გაჩნდა ხელოვნების
მოწოდების, მხატვრის სტატუსისა და მისიის გაგებასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან
საკითხებში გარკვევის აუცილებლობა.
70-იანი წლები კინოხელოვნებისთვის თვითშემეცნების დროა, მხატვრის მიერ საკუთარი
თავისთვის დასმული შეკითხვების დრო. კინოს ისტორიის არც ერთ სხვა პერიოდში ასეთი
აქციები ამგვარი დაჟინებით და თანმიმდევრულად არ ხორციელდებოდა. საზოგადოების
ტოტალურ იდეოლოგიზაციას შემოქმედების სამყარო დაუპირისპირდა. რეჟისორი იცავს
ავტორობის

უფლებას.

ოფიციალურად

განცხადებულია

მითითებული,

სინამდვილის

ერთმნიშვნელოვანი

მოვლენებისა

და

განმარტების

პრობლემების
ალტერნატივა,

გაცნობიერდება წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობა, რომელიც საკუთარ თავში შეიცავს
ადამიანისა და ადამიანურობის დაცვას.
საკუთარი თავის ღალატი, გარემოებებთან იძულებით შეგუება და ამის გარდუვალი
საზღაური - აი, მოტივები, რომლებიც ელდარ შენგელაიამ წამოჭრა ფილმში ,,არაჩვეულებრივი
გამოფენა" - შეუმდგარი მოქანდაკის მოკრძალებულ იგავში. ცხოვრება არჩევანის საშუალებას
ყოველთვის

როდი

გვაძლევს:

ომი,

კონტუზია,

დაოჯახება,

შვილები,

ლუკმა-პურის

მოპოვებისთვის ბრძოლა იძულებულს ხდიან მას შემოქმედების ნაცვლად იმსახუროს, საფლავის
ქვები აკეთოს დამკვეთთა ,,ესთეტიკური“ მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებმაც შეფასების
ერთადერთი კრიტერიუმი იციან - პორტრეტული მსგავსება.
შედეგად - საკუთარი თავისა და სხვების მოტყუება, სიცრუე, რომელიც სასაფლაოზე,
არაჩვეულებრივი გამოფენის ,,საზეიმო გახსნისას“ მჟღავნდება. და უკვე აღარ შეიძლება
მიკარება

,,წმინდა

მარმარილოს",

პოროსის

ლოდთან,

რომლისგანაც

ახალგაზრდობაში

,,გაზაფხულის" შექმნაზე ოცნებობდა; შეუძლია მხოლოდ მოწაფის ნიჭი ირწმუნოს, მას გადასცეს
ქვა.
აზრი მარტივია: დამორჩილებასა და მომსახურებაში ხელოვნების სიკვდილი ძევს. 80-იან
წლებში, ფილმში ,,ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი", ელდარ შენგელაიამ ახდენილი
უსიხარულო

წინასწარმეტყველებების

შედეგი

დაადასტურა:

ხელოვნების

დეგრადაცია

გამრყვნელი უსაქმურობის, სიყრუის, გულგრილობისა და არაფრისმაქნისი ამაოების სამყაროში.
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გიორგი შენგელაიამ, რომელმაც ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებასა და ბედს მიმართა,
კინოსურათის ჩანაფიქრი ელდარ შენგელაიას ფილმის ანტითეზად წამოაყენა. ,,ფიროსმანი" იყო
მხატვრის ხელოვნებაში ჩაღრმავების მცდელობა, რომლისთვისაც ყოველივე ცხოვრებისეული,
ჩვეულებრივი, პრაქტიკული, უბრალოდ, არ არსებობს. არჩევანი და გზა განისაზღვრება არა
ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილე-ბით ან უნებისყოფობით. ის დაჯილდოებულია ხედვით,
რომელიც რეალობას გარდაქმნის, მასში სილამაზესა და ჰარმონიას აღმოაჩენს.
ფიროსმანის ჯადოსნობა ცნობადია. მის ნახატებზე ადამიანთა და ცხოველთა ნაღვლიან
თვალებში

განსახიერებულია

ის

ჭეშმარიტად

ადამიანური,

რაც

მხატვარმა

შეიტყო.

ზღაპრულობის, მეტაფორულობის ფესვები ხალხის გამოცდილებაშია, რომელიც საუკუნეობით
ქმნიდა და ინარჩუნებდა ჰარმონიაზე ოცნებას. არა მხოლოდ ტილოზე, არამედ ფიცრებზე,
მუყაოზე ცოცხლდება ზეიმისა და ქეიფის მშვენიერი სურათები, უცნაური და კეთილი
ადამიანების, ცხოველების პორტრეტები. თავად მხატვარიც ამ ჯადოსნურ ბავშვურ სამყაროში
ცხოვრობს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არა ამ, არამედ რეალურმა სამყარომ, სინამდვილემ გასწირა
ის ყარიბობისა და სიღატაკის, შიმშილისა და სიკვდილის-თვის. დრამა და ტრაგედია თემაში
მხოლოდ გიორგი შენგელაიასთან როდი იკითხება, ის 70-იანი წლების კინემატოგრაფისთვის
არის დამახასიათებელი.
კინემატოგრაფიული ცდები ხელოვნების წარმოშობის საიდუმლოს ამოცნობის, მისი
მიზნების

აღმოჩენისკენ

მიისწრაფვიან,

მოწმობენ

პასუხისმგებლობით

გამოწვეული

იმ

განცდების არსებობას, მხატვარი შემოქმედებით ნიჭთან ერთად რომ იტვირთავს.
„ანდრეი რუბლოვში“ ანდრეი ტარკოვსკი შემთხვევით როდი აღნიშნავს
დემიურგულ

როლს,

რომლის

მოწოდებაც

ადამიანის

სულისა

და

მხატვრის

ცნობიერების

გამამდიდრებელი და გამაკეთილშობილებელი სამყაროს ასახვა კი არა, მისი შექმნაა.
„ანდრეი რუბლოვის“ განხილვა რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება. ისტორიული
თვალსაზრისით, ფილმი თათარ-მონღოლთა შემოსევის ხანაში რუსეთის გამოღვიძების თემას
ეძღვნება. თუმცა, ტარკოვსკისთვის რუბლოვის ბიოგრაფიაზე გაცილებით მნიშვნელოვანი
თავად ამ ოსტატისა და ზოგადად, ნებისმიერი მხატვრის შემოქმედებაა. წარსულისა და
რუსეთის ერთ-ერთი უდიდესი ხატმწერის ბიოგრაფიის გაცოცხლება მხოლოდ პირობა, იგავური
ფორმა, მეტაფორაა ამ სიტყვის ფართო გაგებით.
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„ანდრეი რუბლოვი“ არსობრივად განსხვავდება ტარკოვსკის სხვა ნამუშევრებისგან იმით,
რომ ჩვენ წინაშე, უწინარესად, მხატვრის და შემდეგ უკვე ადამიანისა და მოქალაქის აღსარებაა67.
ფილმი წმინდა შემოქმედებითი აფრენის, იმედების აღმაფრენისა და მათი გაცრუების
მოტივით იწყება. თვითნაკეთი საჰაერო ბურთით გლეხის ფრენა თავისუფლების წამის
გამოხატულებაა. მის სუნთქვისშემკვრელი სიხარულით სავსე შეძახილში: „მივფრინაააავ!“ არ
იგრძნობა სხვებზე უპირატესობა... ეს მოთმინებისგან გათავისუფლება - ჰაერში ლივლივია.
დუმილისგან თავის დახსნა - ყვირილი... ფრენის მეტაფორული ქვეტექსტი ზოგადსაკაცობრიოა,
ისევე როგორც უძველეს მითში დედალოსისა და იკაროსის შესახებ. თუმცა, თავად ტარკოვსკი
„პლასტური სიმბოლოს განადგურების“68 სურვილს გამოთქვამდა. რამაც ნამდვილად, მაგრამ
ნაწილობრივ

განსაზღვრა ეპიზოდის

ხასიათი. მართლაც, მასში, არა მხოლოდ სიმბოლოს

ვკითხულობთ. სიმბოლური, „იკაროსისებური“ ბლანტ ისტორიულ-ყოფით კონკრეტულობაშია
ჩაძირული.

თუმცა

სწორედ

მითოლოგიურობის

პომპეზურობისგან

გასუფთავებით,

„დამიწებით“ გამოავლინა მხატვარმა მისი ცხოველმყოფელობა, თუნდაც თავად სხვა რამის
დეკლარირება

მოეხდინა.

ეპიზოდმა

თითქოსდა

წინასწარ

განჭვრიტა

და

მოამზადა

მომაჯადოებელი დოკუმენტური კადრები სტრატოსტატით ფილმში „სარკე“.
წინდაუხედავად ფიცხი, დღემოკლე იკაროსი ბერძნულ მითში ტაძრების გამოცდილი
მშენებლის - ოსტატ დედალოსის ვაჟი იყო. რუსი იკაროსი „ანდრეი რუბლოვში“ იმ ხალხიოსტატის შვილია, მამულის დაქსაქსული მიწების გაერთიანებას რომ აპირებს და მისი
შემოქმედებითი სიძლიერის ამაღორძინებელ ტაძარს აგებს.
საიდან უნდა მომხდარიყო გაფრენა? იმ ტაძრის გუმბათიდან, რომელშიც ხალხი
სულიერი გაერთიანებისა და ამაღლებისთვის იკრიბება. თუმცა, ნათელია, რომ აქ საკულტო
ორთოდოქსია და თვინიერი მორჩილება არ მეფობს. პირიქით: მორჩილებას მეამბოხური
გამოწვევა დაახვედრეს (სახარების მიხედვით, სამთაგან ერთ-ერთი ეშმაკისეული გამოცდა,
რომელიც ქრისტემ უგულვეებელჰყო, ისაა, რომ ტაძრის გუმბათიდან გადმოხტე და არ
დაიმტვრე). ტყუილუბრალოდ როდი გაისმის რეპლიკა: „ღმერთო, მომასწრებინე!“ არაფერს
ძალუძს ხალხური სულის ჯიუტი აღმაფრენის შეკავება. მისი ხალხურობა

ყოველმხრივ

ხაზგასმულია.
ჩვენს წინაშეა უბრალო ხალხის წიაღიდან გამოსული ოსტატი, XV საუკუნისთვის უცხო,
კუსტარული საჰაერო ბურთით.

67
68

ქვემოთ მშობლიური სივრცეები გადაჭიმულა, მდინარე

Тарковский А. О прошлом для будущего //Лит. Газета, 1987. 25 февраля стр. 8
“Вопросы киноискусства”, вып. 10, 1967, стр. 101
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შორეთს მიემართება... ბედნიერების ხანმოკლე წამი... მიწაზე დანარცხება... და საძოვარზე
ცხენები კოტრიალობენ - ეს სიკვდილისწინა ზმანებას ჰგავს. ტვირთი მოიშორეს და არც დუშაყი
აქვთ გაყრილი - თავისუფლები არიან.
სამონტაჟო ფრაზა მეტრაჟით შესაძლოა ეპიზოდს უახლოვდებოდეს და ემთხვეოდეს
კიდეც. თუმცა, ეპიზოდი შესაძლოა ერთი მთლიანი და ხანგრძლივი კადრისგან შედგებოდეს. ამ
შემთხვევაში ის, ჩვეულებრივ, მეტაფორად აღიქმება

მთელ ფილმთან მიმართებაში ანდა,

განკერძოებულად. წარმოიშობა მეტაფორა-ეპიზოდი. ფრენა „ანდრეი რუბლიოვში“ ამის ნათელი
მაგალითია.
ნოველა „საშინელი სამსჯავროს“ ერთ-ერთ ეპიზოდში: ანდრეი რუბლოვი მიძინების
ტაძარში თეთრი კედლის წინ დგას და დიდ თავადთან მუშაობის ხანას იხსენებს. თეთრი ქვით
ნაგებ სასახლეში, რომელიც ოსტატებმა დამწვარი სასახლის ადგილას ააშენეს, თავადი დადის
და წამწამებიდან თეთრ ბუსუსებს იშორებს, პატარა თავადის ქალი კი ანდრეი რუბლოვს რძით
წუწავს.
მხატვარი ამ დროს სიყვარულის თავისებური ჰიმნის - პავლე მოციქულის პირველი
ეპისტოლედან კორინთელთა მიმართ სტრიქონებს ციტირებს. თითქმის უხილავი კავშირია ამ
და მომდევნო ეპიზოდებს შორის, როდესაც ოსტატებს ტყეში თვალებს თხრიან. ქუთუთოებიდან
მოცილებული თეთრი ფთილები ხომ თითქოს სიკვდილის ხატებაა (გავიხსენოთ ეპიზოდი
„სარკედან“, როცა გმირი ქალი მამალს თავს წააცლის, ბუმბული დაფრინავს და სახეზე ეყრება.
ან, სერგო ფარაჯანოვის „ბროწეულის ყვავილის“ ფინალურ, მსხვერპლშეწირვის ეპიზოდში
ჰაერში მოფარფატე თეთრი ბუმბული. სხვადასხვა რეჟისორთან, სხვადასხვა მოვლენას
შესაძლოა სხვადასხვა მეტაფორულ-აზრობრივი დატვირთვა ჰქონდეს, მაგრამ აქ დამთხვევასთან
გვაქვს საქმე), ხოლო რძე ჭურჭელში - თავად ცხოვრებაა (და ეს მოტივი ვითარდება „სარკეშიც“).
პატარა თავადის ქალი რძეს ფუჭად ღვრის, თითქოს ცხოვრებას ანიავებს. ესეც
სიკვდილის მომასწავებელია. დაბოლოს, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მეორე ხედზე, თეთრ
სასახლეს თეთრ სამოსში გამოწყობილი ოსტატები ჩაუვლიან. ამ კონტექსტში ყველაფერი
თეთრი სიკვდილის ასოციაციას იწვევს. როდესაც ანდრეი რუბლოვი რეალობას უბრუნდება,
უსპენსკის ტაძრის კედლების სიქათქათე ზიზღს ჰგვრის და კედელს ხელით მუქ საღებავს
უსვამს. მისი ქადაგება სიყვარულსა და გულმოწყალებაზე, როგორც ხელოსანთა შემოქმედება,
მხატვრის სურვილი - ხატავდეს, სწორედ სიკვდილმა დააყენა ეჭვქვეშ.
ფილმში ბევრია მეტაფორული დეტალები. მიწაზე გაშლილი თეთრი ტილოები შავი
ჭირის სიმბოლოდ გვეჩვენება (ეს, აგრეთვე, თავისებური რემინისცენციაა ლუის ბუნუელის
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„ნაზარეველიდან“, სადაც კადრში მოულოდნელად გაელვებული ქათქათა ზეწარი სიკვდილის
სულის შემობერვად აღიქმება). თეთრი პირსახოცი წყალში, რომელიც „გოლგოთას“ ეპიზოდში
ჩნდება, თითქოს სიკვდილის საზრისია, რუბლოვის ხილვებში ქრისტეს რომ მოელის.
შეიძლება

მეტაფორული

მიზნებით

ყოფითი

დეტალის

გამოყენების

მაგალითის

მოყვანაც. დანიელ ჩორნი და შეგირდი პეტრე შეშას ზვინად აწყობენ. რუბლოვი ჩორნის
მოსკოვში,

თეოფანე

ბერძენთან

ჩასასვლელად

აქეზებს.

დანიელი

უარზეა:

„არავის

მივუპატიჟივარ“. უწინდელი ურთიერთგაგება ქრება, ძველი მეგობრობა ინგრევა, უთანხმოება
წარმოიშობა. გუნებაწამხდარი დანიელი უგერგილოდ დებს მორიგ ჯირკს - დაწყობილი შეშა
კამათის დროს იშლება. ჩორნის სულში მსუფევი განხეთქილება (მოგვიანებით კი იტყვის,
ეშმაკმა შემაცდინაო), ამგვარ ქმედებაში აისახა.
გამომსახველის მსგავსად, ხმოვანი მეტაფორაც ახლა უფრო ხშირად კადრშია მოქცეული
და ფარულ მეტაფორად იქცევა. მაგალითად შეიძლება შემდეგიც გამოდგეს:

დარაჯები

მასხარას მთელი ძალ-ღონით მიახლიან მკერდით ხეს, ის ამოიკვნესებს და ძირს გაერთხმება.
შემდეგ იმავე ხეზე ბარბითს შეალეწავენ - ერთი სიმი ბავშვივით საწყალობლად დაიკვნესებს.
არსებობს მეტაფორა-რითმის ცნებაც. სახელწოდება პირობითია და ლიტერატურულ
ტერმინთან საერთო არაფერი აქვს. უფრო დიდი მნიშვნელობისაა ამა თუ იმ დეტალის, კადრის,
სამონტაჟო

ფრაზის,

ეპიზოდების

აზრობრივ

„ერთხმოვანება“

ფილმის

სტრუქტურაში.

რომელიმე ელემენტი შესაძლოა სხვადასხვა ვარიაციით გამეორდეს ერთი ნაწარმოების ან
მხატვრის სრული შემოქმედების ფარგლებშიც.
მეტაფორა-რითმები ორ ძირითად სახეობად იყოფიან. პირველ შემთხვევაში ისინი
კინოფირის სხვადასხვა ნაწილის მეტაფორათა შეჯერების შედეგად წარმოიქმნება. მეორე
შემთხვევაში კი - სტრუქტურული ელემენტების „თანახმიანო-ბისას“, რომლებიც უწინ
მეტაფორებს

არ

წარმოადგენდნენ.

რასაკვირველია,

ორივე

შემთხვევაში

აუცილებელია

მაყურებლის თანაშემოქმედებაც, სხვაგვარად, რითმები აუთვისებელი დარჩება. ზოგჯერ თავად
მხატვარსაც შეუძლია მეტაფორათა (ანდა, უბრალოდ, სახეთა) ჯაჭვის აგება სიუჟეტში. თუმცა
რითმები მაყურებლის ცნობიერებაში მხატვრის სურვილის გარეშეც ჩნდება.
საგულისხმოა,

რომ

ისეთ

სტრუქტურულ

ელემენტებზე

საუბრისას,

როგორიცაა

მეტაფორა-დეტალი, კადრშიდა მეტაფორა, მეტაფორა-ეპიზოდი და, განსაკუთრებით, მეტაფორარითმები, იგულისხმება ისეთ დიდ მხატვართა შემოქმედება, როგორებიც არიან - სერგო
ფარაჯანოვი, თენგიზ აბულაძე, ანდრეი ტარკოვსკი და რეალური სამყაროს გარდაქმნის სხვა
ოსტატები. მათ ფილმებში თითქმის ყველა ნივთი ასოციაციური და ღრმა შინაარსითაა
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დატვირთული. საგნები მათში ცოცხლობენ, სუნთქავენ, იტანჯებიან... და არავითარ პარადოქსს
აქ ადგილი არა აქვს. კაცობრიობის არსებობის განმავლობაში რეალობაც გაადამიანურდა და
ახლა განუყოფლად ჩვენთანაა დაკავშირებული. რეალური ნივთების პოეზია მათში ისევეა
დაფარული, როგორც სულის პოეზია - ჩვენში. ადამიანსა და სამყაროს შორის „ფესვთა
კავშირია“. მაგრამ ჩვენ ეს გვავიწყდება.
სარკე, წვიმა, ცეცხლი, მიწა და ა. შ. - ყველაფერი ეს შესაძლოა ფილმის მეტაფორათა
ჯაჭვად იყოს აღქმული. „ანდრეი რუბლოვის“ ფინალურ ეპიზოდში, კადრში მინავლული
კოცონი აგიზგიზდება. კოცონი (ზოგადად, ცეცხლი) ანდრეი ტარკოვსკისთან, უმეტესად
მეხსიერებას უკავშირდება. მომდევნო კადრში ეკრანიდან ფერად ჩანჩქერად იხუვლებენ
თითქოს გათავისუფლებული საღებავები.

რუბლოვის ფრესკები - ისაა, რაც მარადისობაში

დარჩა, რაც უკვდავია, რადგან ხელოვნება კაცობრიობის მეხსიერებაა.
60-იანი წლების დასაწყისში, ანდრეი ტარკოვსკი თავის კინოს ხშირად უსადაგებდა
სიტყვა „პოეტურს“. უკვე „ივანის ბავშვობაში“ შეინიშნება რეჟისორის „პროზაული“ ზრუნვა
კადრის დამაჯერებლობაზე, მის „ულამაზობაზე“. „ანდრეი რუბლოვში“ „ნატურალიზმის“
გვერდით მაყურებელს „ინტელექტუ-ალიზმიც“ ჩასაფრებია, რომელიც დაფიქრებას აიძულებს.
მაგრამ მთელ ამ „ნატურალიზმს“, „გარემოებათა სიმართლეს“ უცებ როდი დაუკავშირებ
„პოეტურ კინემატოგრაფს“. ხოლო ანდრეი ტარკოვსკის ფილმების წარმოდგენა პოეტურობის
გარეშე შეუძლებელია.
თუმცა, მოწიფულობის წლებში თავად რეჟისორი ცვლის ავტოდახასიათებას. „პოეზიაც“,
„პროზაც” და, ზოგადად, „ლიტერატურაც” გადაფასების ფაზაშია. პრინციპი ასეა დაძლეული:
დრო უდრის ფაქტს - ანუ ქრონიკის პრინციპი: გადაღებულის კინემატოგრაფი-ული უტყუარობა,
დოკუმენტურობა.
და ასეთი „დოკუმენტურობა“ კიდევ ერთხელ წინააღმდეგობაში მოდის იმ უცნაურ,
მფრინავ,

მოლივლივე,

მონავარდე,

ზეცად

აჭრილ-ჩამოვარდნილ,

მოჯადოებულთან

ტარკოვსკის შემოქმედებაში, რასაც თავდაპირველად „პოეზია“ ეწოდა და რაც, ყველაფრის
მიუხედავად, კვლავაც განსაზღვრავს მის სტილისტიკას.
ოთარ იოსელიანი ფილმზე “იყო შაშვი მგალობელი” მუშაობისას, ცდილობს ახალი
სინთეზი შექმნას - იგავის მეტაფორიზმი და ამაღლებული ფილოსოფი-ურობა დოკუმენტურ
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ყოფააღწერასთან შეაჯეროს: მას სრული უტყუარობის ილუზია შესძინოს, და ამავე დროს,
ცხოვრებასთან მსგავსების ილუზია ააფეთქოს...”69.
ფილმში დოკუმენტური ხერხები არსებობს არა როგორც რეალური ცხოვრების ფიქსაცია.
თუმცა

დოკუმენტალიზმის

ესთეტიკა

კინოსურათის

უკიდურესად

მოკრძალებულ

პლასტიკაშიც შეიმჩნევა და თბილისის ქუჩებში ჩაწერილი ხმაურის ფონოგრამაშიც. ,,კადრებში
დასახლებული” საგნების, ნივთების პანორამა დამკვირვებლის მზერად აღიქმება - შემთხვევით,
წამიერ მზერად. მაგრამ ყურადღება მივაქციოთ ყოფის რეალიებს.
ოთარ იოსელიანთან არც ერთი დეტალი არ ცოცხლობს თავისთავად. თითქმის ყოველი
ნივთი, ცალკეულად თუ კონტექსტში, დრამატურგიისა და ფილოსოფიურ-მეტაფორული
დატვირთვის მატარებელია: ქანქარა-მეტრონომი, რომელიც უბრალოდ რიტმს კი არა,
ცხოვრების რიტმს ითვლის; საათი ფინალში - საკითხის გადაწყვეტა მარადიულ სამსჯავროს
მიენდობა; ტელესკოპი - მხოლოდ ,,სხვა პლანეტიდან” შეიძლება საკუთარ დედას შეხედო;
სუფთა ფურცლები მაგიდაზე - რა არის ადამიანის ჭეშმარიტი დანიშნულება დედამიწაზე?
ცნობილია
საშუალებებისათვის

ოთარ

იოსელიანის

დამახასიათებელ

გამონათქვამი

მხატვრული

მანკიერებაზე,

რომელიც

კინემატოგრაფის
მის

ფსევდო-

დოკუმენტალიზმში, ,,ნამდვილობანას” თამაშშია. ამ მდგომარეობიდან გამოსავალი უნდა
გამხდარიყო დოკუმენტური ინტერმედიები ანუ ეკრანზე ასახული სავსებით სარწმუნო
ცხოვრებისეული ისტორიების პირობითი და შეფარდებითი ხასიათი...70
„იყო შაშვი მგალობელი“ - ახალგაზრდა კაცის ამბავია, რომელიც თავის მთავარ საქმეზე ხელოვნებაზე კონცენტრირებას ვერ ახერხებს. ის ორკესტრის მედოლეა, რომლის მოწოდება
მუსიკის წერაა. მაგრამ გია აგლაძე ვერაფერს ასწრებს. გულისყურს ვერ იკრებს, რადგან დიდი
ქალაქის ცხოვრების ნაკადს ჰყავს ჩათრეული და მიაქანებს. სწორედ აქ იწყება ძირითადი
კონფლიქტი ცხოვრების დინებასა და გმირს შორის. ცხოვრება მიქრის, მრავალფეროვანი და
მიმზიდველია, მაგრამ გია, რომელიც მასში დაცურავს, მხოლოდ შემთხვევითი შეხვედრების,
დიალოგთა ნაწყვეტების, ზედაპირული ურთიერთობების მოხელთებას ახერხებს. ის ყველგან
იხარჯება და საკუთარი თავის საპოვნელად ძალა არ ჰყოფნის.
ფილმის პირველ კადრებში გია, რომელსაც ქალაქში რბოლა ჯერ არ დაუწყია, ჩანჩქერის
მახლობლად, ხეებთან მაღალ ბალახში წევს. ისმის ალტის პარტია ბახის “მათეს ვნებებიდან”. ეს
დაუმთავრებელი ფრაზა კიდევ რამდენჯერმე ჟღერს. და ყოველთვის წყდება - როგორც
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მოწოდება, როგორც საყვედური. მისი ბგერადობის მეტაფორიზმს ჩანაფიქრში უზენაესი
სამსჯავროს თემა შემოაქვს, რომელიც განდგომილობისთვის სჯის. არა იდეას, არა პოზიციას,
არა საზოგადოებრივ მორალს, არამედ საკუთარ თავს, თავის სახეს, რომელმაც საკუთარი თავის
გაგება და გამოხატვა ვერ მოასწრო. მაგრამ მოასწრო სხვა რამ - ადამიანის ცხოვრებაში შეეტანა
რაღაც, რაც მასში არ იყო, რაღაც დასაბამიდან აუცილებელი, შესაძლოა, ეს უბრალო
ადამიანურობა იყოს.
მისი პლასტიკური ეკვივალენტი საათის ციფერბლატია. რეჟისორს, რომელიც შორს არის
ნებისმიერი სიმბოლიკის ან აშკარა ალეგორიულობისგან, მაინც შემოაქვს ეს სახე - დროის
მარადიული ნიშანი. მესაათის სახელოსნოს ეპიზოდი ფინალში გამეორდება და მოქმედებისას
რამდენჯერმე გამოჩნდება საათის ახლო ხედი.
ხმაურის ლაიტმოტივი ფონოგრამაში - საბურავების ღრჭიალი მკვეთრი დამუხრუჭების
დროს. ასე გულის გამაწყალებლად არის ჩაწნული გიას ერთ დღეში მოწოდების, დროის, ბედის
თემები. საბურავების ღრჭიალით ეჯახება გმირს ავტობუსი. და აღმოჩნდება, რომ ეს ადამიანი
საკუთარ თავს ერთ წუთსაც არ უთმობდა და, მით უმეტეს, არაფერში ეძებდა თავისთვის
სარგებელს. შესაძლოა მოგვეჩვენოს, რომ იოსელიანმა ეჭვქვეშ დააყენა ადამიანის აბსოლუტური
დამოკიდებულება გარემოებებზე. ის ვერავის ეუბნება უარს, არადა, რთული და მტანჯველია,
ადამიანების ასეთ აგრესიულ მოთხოვნილებებს შეესაბამებოდე. ის გაურბის მათ, რათა მარტოდ
დარჩენილმა განიცადოს დანაშაულის ბუნდოვანი გრძნობა. და კვლავ ადამიანებს უბრუნდება,
რათა აღმოჩნდეს მათი მოთხოვნილებების წნეხის ქვეშ, რომლებიც მისი პირადი და
პროფესიული ცხოვრების გრაფიკს მთლიანად არღვევენ.
გია წუთითაც არ ისვენებდა და მთელ დღეს სხვებს უძღვნიდა, კერძოდ: ვიღაცას
ხვდებოდა, ვიღაც ექიმთან მიჰყავდა, ერთისთვის შეპირებულ ნივთს შოულობდა, მეორეს
მოინახულებდა და ასე შემდეგ. მთლიანად მოვალეობებში იყო, ოღონდ არა - სიამოვნებებში. და
მაშინაც კი, როცა ზუსტად საჭირო დროს შემოსცხებდა დოლს, ამას საკუთარი თავის კი არა,
ხალხისთვის აკეთებდა.

მხოლოდ მუსიკალური ფრაზა - შინაგანი მელოდიაა საკუთარი

თავისთვის - რომელიც ყოველ ჯერზე წყდება. ფიქრის დასრულებისთვის დრო არ ჰყოფნის,
საკუთარი თავისთვის დრო არ რჩება.
გია აგლაძის ხასიათში გამუდმებით ქიშპობენ ბავშვური და ზრდასრული, მაგრამ, ამავე
დროს, პიროვნებას აღადგენენ, ძალას აძლევენ. მას გარშემო ყველაფერი აინტერესებს,
ცნობისმოყვარეობას უღვიძებს. ცივილიზაცია თითოეულს ლინზების განსაკუთრებული
სისტემით

ამარაგებს.

შესაძლებელია

მიკროსკოპში

ბაქტერიების

სამყაროს

დანახვა,
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შესაძლებელია ტელესკოპში ჩახედვა და ვარსკვლავების მოახლოება, შეიძლება სამყაროს
გადაბრუნებულად დანახვა. შეგიძლია უყურო რეალობას, “როგორიც ის არის” კამერის
ობიექტივში. შეგიძლია ტელესკოპით ვარსკვლავები კი არა, მშობლიური სახლი, ფუსფუსში
გართული საკუთარი დედა დაინახო და უცნაურმა გრძნობებმა სუნთქვა შეგიკრან. მაგრამ, რა
განსხვავებულიც უნდა იყოს ოპტიკა, ობიექტი მუდამ ერთი და რეალურია. წვრილმანები,
წამიერება ფილმის ერთიან სამყაროს ქსოვენ. ამქვეყნად ყველაფერი ურთიერთდაკავშირებული
და

ურთიერთდამოკიდებულია:

ბაქტერიებიდან

ვარსკვლავებამ-დე,

კონკრეტული

ცხოვრებისეული შემთხვევებიდან უზარმაზარი სამყაროს ნაწილად თავის შეგრძნობამდე.
ფილმში არის სცენა, რომელშიც გმირი ერთ-ერთ მორიგ მეგობართან - მესაათესთან
შედის და, თითქოს სხვათაშორის, კედელში ლურსმანს აჭედებს. ფინალში, როდესაც გია
ცოცხალი აღარ არის, ჯიხურში შემსვლელები ამ ლურსმანზე ქუდებს კიდებენ. ბევრმა
კრიტიკოსმა გადაწყვიტა, რომ ეს სიმბოლური კადრი ლაპარაკობს ერთადერთ სარგებლობაზე,
რომელიც

ადამიანმა

მოიტანა,

მის

მოგონებაზე.

მაგრამ

თუ

რეჟისორის

დახვეწილ

შემოქმედებით იუმორსა და ირონიას გავითვალისწინებთ, ყველაფერი თავის ადგილზე
დადგება. ეს ინტონაცია გმირის, ფილმისა და, ბოლოს და ბოლოს, საკუთარი თავისკენ არის
მიმართული.

რეჟისორს

ხომ

არ

მიუმართავს

პრობლემის

მხატვრულ-ანალიტიკური

გამოკვლევის იდეისთვის, და ეს არც იყო საჭირო. ფინალური სცენა სახელოსნოში სულაც არ
ეძღვნება ლურსმანს. ყველაზე გრძელ პლანში, არა მხოლოდ ამ სცენაში, არამედ მთელ ფილმში
საათის წიკწიკის ფონზე გამოდის დეტალი - საათის მექანიზმი. გორგოლაჭები, ზამბარები,
ჭანჭიკები - თითქოს გულს აზანზარებენ თანაბარი დარტყმები, რომლებიც თანდათან
ძლიერდებიან. საათი კი, დროის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანია.
ეკრანული

მოვლენების,

მოქმედებების,

შეხვედრების,

ქეიფების,

გამოთხოვებების,

მეგობრული საუბრების, გაცნობების, მარტოობის წამების, დაუმთავრებელი საქმეებისა და
აუცილებელ საქციელთა მთელ მოცულობას მხატვრის ნებით სიმბოლოთა ოდითგანვე ნიშნიერი
კრებული მოაქვს: სიცოცხლე და სიკვდილი, დრო და სივრცე, რეალური და მარადიული,
მეხსიერება და პასუხისმგებლობა. ცხოვრებისეულისა და ფილოსოფიურის გასაცნობიერებლად
რეჟისორს არ გამოუყენებია არც რთული მეტაფორები, არც პირობითი ხერხები და ფიგურები.
ყველაფერი თავად ყოველდღიურობაშია აგებული, რომელიც ესოდენ მდიდარი და შინაარსიანი
აღმოჩნდა.
ავტორისეული ფიქრები სინამდვილეზე დოკუმენტის ფორმით არა მარტო პირდაპირი
მნიშვნელობითაა

გამოხატული.

ხდება

ავტორისეულ

მეტაფორულ

სტრუქტურასთან
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დოკუმენტის

ვარიაციული

შეხამება.

ავტორის

იდეის

განხორციელება

წარმოშობს

კონსტრუქციას, რომელიც თითქოს სიცოცხლის პირველადი ფენის - კინოდაკვირვების ანარეკლის სინთეზს ახდენს. დოკუმენტისა და ქარაგმის ამგვარ შეხამებას არა მხოლოდ
იოსელიანი, არამედ 60-80-იანი წლების მთელი კინემატოგრაფიც სიამოვნებით მიმართავს.
თავად ეს მოვლენა შეიძლება დოკუმენტალიზმის, როგორც მხატვრული მიმდინარეობის, სხვა
სტილურ სისტემებთან (თითქოს სრულიად საპირისპიროებთანაც კი) ორგანული ასიმილაციის
დადასტურებად გამოდგეს. ამ პროცესებს საფუძვლად უდევს ფიქსაციების დამთხვევა,
მოვლენის გააზრება და შეფასება.
ასეთი მიმართულების ფილმებში მეტაფორული სახვითი კომპოზიცია დოკუმენტურად
ფიქსირდება: ყველაფერი სწორედ ასე ხდება, ახლა არსებობს, თავად ცხოვრებაში. ოპერატორი
თითქოს

ჩქარობს

გამოავლინოს,

ყოველი

უშვებს

მოულოდნელი

,,ჩავარდნებს”

მომენტის

(რომლებიც,

მნიშვნელოვანი

სხვათა

შორის,

შინაგანი

ზუსტად

აზრი

პასუხობს

,,ჩავარდნებს” მაყურებლისეული აღქმის განწყობაში). კამერა მოქმედების კიდევ ერთი
მონაწილეა, რომელიც გულგრილად ადევნებს თვალს მომხდარს.
მეტაფორა ერწყმის დოკუმენტს, ლიტერატურული ნაწარმოების თხრობითი სიუჟეტი
ეკრანულ

იგავად

გარდაიქმნება,

ხოლო

მხატვრულობა

ისევე

ადვილად

ეგუება

დოკუმენტურობას, როგორც ქრონიკა - იგავურ კონსტრუქციას, დოკუმენტი - მის პოეტურ
გააზრებას.
ძალზე ხშირად საგნის დაფარული თვისებების გამოვლინება, რაც განზრახ მიმართავს
მკითხველის

ფიქრს ყოველდღიურობის

ეპიზოდების

კომპოზიციურ

კალაპოტში,

თანამიმდევრობაში.

ქარაგმულ

სწორედ

ასე,

დასასრულს პოვებს
მაყურებლის

-

ნდობის

მოპოვებისას, ყოველი ცალკეული კადრის უბრალოებისა და სინამდვილის ხარჯზე, ავტორი
მკითხველს საშუალებას აძლევს, ფაქტების გადაჯაჭვაში თავისი მსჯელობების ,,აზრითი
მიმდინარეობა”71 (სერგეი ეიზენშტეინი) აღმოაჩინოს.
განვიხილოთ ოთარ იოსელიანის კიდევ ერთი ფილმი - ,,პასტორალი”.
... ახალგაზრდები სოფლის მტვრიან გზას მიუყვებიან. ერთმა გოგონამ ლიმონათის
ბოთლი გადააგდო... ბავშვები მირბოდნენ, ბიჭუნამ ბოთლს ფეხი გაჰკრა და ღობესთან მიაგდო.
მათ უკან სოფლელი მოხუცი მოდიოდა, მძიმედ დაიხარა და ოჯახში გამოსადეგი ჭურჭელი
აიღო...
71

Эйзенштейн С. Избранные произведения:В 6 Т-х.-М.:Искусство, 1968
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ასეთი ყოფისმაგვარი მიკროსტრუქტურებისგან, თავისებური ნოველებისგან იბადება
ფილმის შინაგანი ფენა. ყოველი ცალკეული ჩანახატი და მათი თანმიმდევრობა დოკუმენტურია.
საგანი კადრში ყოფითი დეტალის ფუნქციებს ასრულებს. აი, ბოთლის ამბის ყველა ფრაგმენტი
დალაგდა,

ერთიან

ცხოვრებისადმი,

კონტექსტში

მათი

ასაკის,

ჩაჯდა:

სხვადასხვა

მდგომარეობის,

ადამიანის

გამოცდილებისათვის

დამოკიდებულება
დამახასიათებელი

მსოფლხედვა... და რეალური სიცოცხლე შეიძინა რეჟისორის აზრმა, რომელიც კადრსმიღმა
ტექსტად არა ჟღერს, მაგრამ სხვადასხვა ადამიანის ცხოვრების ცალკეულ შტრიხებზე
დაკვირვებების ერთიანი ჯაჭვის წყალობით პირდაპირ ეკრანიდან “იკითხება”.
ასეა შედგენილი მთელი ფილმი. ოთარ იოსელიანი არ იყენებს მყვირალა, აშკარა,
“ფერწერულ” მეტაფორულობას. ერთი შეხედვით სრულიად უბრალო ამბები, იუმორითა და
სევდით მოთხრობილი, თავისებური სიუჟეტური დაბოლოებების დახმარებით მოთხრობის
ხასიათს იძენენ, ზოგადად ადამიანის ქცევას აფასებენ, მარადიულ ჭეშმარიტებებზე მსჯელობენ.
დოკუმენტები და ქარაგმები ახალ მოდიფიკაციაშია სინთეზირებული: დოკუმენტი იგავს
ემსახურება,

ქრონიკის

დახმარებით

მეტაფორული

თხრობა

სრულდება.

ამგვარად,

მცირედისადმი დამოკიდებულების მაგალითზე შეგვიძლია ადამიანის შინაგან სამყაროშიც
ჩავიხედოთ, ჩავწვდეთ ავტორის აზრთა მდინარებას, ცალკეული ყოფითი ჩანახატებისგან
უცნაურ კომპოზიციას რომ ქმნის.
მკაფიო სიუჟეტურ კონფლიქტს მოკლებული “პასტორალი” თავისი ტონალო-ბით
კონტრასტულია. სურათი იშლება, როგორც შეჯახებათა ჯაჭვი: ქალაქიდან ჩასულ მუსიკოსებსა
და სოფლურ ყოფას შორის, კოლმეურნეობაში მუშაობასა და სატვირთო მანქანის მძღოლის
ერთპიროვნულ საზრუნავს შორის, დაბოლოს, ორ ოჯახს შორის, რომლებმაც მეზობელ ეზოში
წამოჭიმული სახლით დაჩრდილული მზე ვერ გაიყვეს. ამ შეჯახებებიდან იოსელიანს სრულიად
სხვადასხვაგვარი ეკრანული მასალა გამოაქვს - სატირიდან და იუმორიდან, ნორჩი და ბებრული
სახეების მხატვრული სიმდიდრით აღფრთოვანებამდე.
ფილმ “იყო შაშვი მგალობელში“ შექმნილი მთლიანი სამყარო “პასტორალში” ირღვევა ქალაქი და სოფელი, მატერიალური და სულიერი ფასეულობების ცნება, ენები, წარმოდგენები
კულტურასა

და

ხელოვნებაზე.

გაუგებრობა,

სიყრუე,

შეუწყნარებლობა,

მტრული

დამოკიდებულება აქ მეზობლებისა და ცალკეული სოციალური ჯგუფების ურთიერთობაში
ვლინდება. იმედის ირონიულ და სევდიან კვინტესენციად გაისმის მუსიკალური ციტატა
მოცარტის “დონ ჟუანიდან” - დონ ჟუანისა და ცერლინას დუეტი, რომელიც მატარებლის
სცენაში ჟღერს. “მომეცი ხელი, ლამაზო...”
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გამომსახველობითი და აკუსტიკური რიგის კონტრასტული შეჯახება ქმნის მეტაფორას,
რომლის ასოციაცია დისჰარმონიასა და გათიშულობაზე დაიყვანება. სინამდვილემ უკვე აღარ
იცის, როგორ გადაწყვიტოს ეს საკითხი, როგორ აღდგეს, რამეთუ თანდათან დაკარგა
გაერთიანების საფუძველთა საფუძველი - ადამიანურობა. მიტოვებულობა დროის, უფრო
სწორად, უჟამობის სიმბოლო გახდა. ახლა ყველაზე დამყოლიც კი უნდა გააღვიძო, რათა თავისი
უკმარისობა იგრძნოს და მისით შეწუხდეს. მაგრამ გაღვიძებული გოგონაც მარტო რჩება
სამყაროში: საყოველთაო გათიშულობის გაქვავებულ წესებში მას ჰაერი არ ეყოფა. გრუხუნით
იკეტება მანქანის ბორტი, რომელსაც გოგონა საველე სამუშაოებზე მიჰყავს. შესაძლოა,
მინდორში, სადაც ჯერ კიდევ ისმის მოცარტის მუსიკა, რომლის გამგონი არავინაა.
ჩვენ უკვე ვისაუბრეთბ სიტყვა ,,დასასრულის” მეტაფორულ მნიშვნელობაზე,

მაგრამ

მეტაფორული მნიშვნელობა შესაძლოა ფილმის სახელწოდებასაც ჰქონდეს. ვთქვათ, იგივე
,,პასტორალი”. სიტყვა ,,პასტორალი” სოფლურ იდილიასთან, დასაბამითობასთან ასოცირდება.
ფილმის სახელწოდების კონტექსტში კი რადიკალურად საპირისპიროს ვაწყდებით. აქ
საყოველთაო გათიშულობა სუფევს, რომლის შედეგი სულით დაცემაა. სიუჟეტისა და სიტყვა
ირონიული

,,პასტორალის”

დაპირისპირება

კინემატოგრაფიული

აზროვნების

წმინდა

სპეციფიკური მეტაფორაა.
იგივე შეიძლება ითქვას ალექსანდრე რეხვიაშვილის ფილმის სახელწოდებაზე ,,XIX
საუკუნის ქართული ქრონიკა”. სახელწოდების პარადოქსი მკვეთრად აქცენტირებულია.
ქრონიკალური მეთოდი ჩავლილი რეალობის წინაშე უძლურია, ამიტომ ფილმში აშკარად
გაჩერებული,

,,საუკუნოვანი”

დრო,

რომლის

კონტური,

სილუეტი

ადვილად

ივსება

თანამედროვე მნიშვნელობით, შთამომავლობას რიგ მრავალმნიშვნელოვან და მეტყველ
სიგნალებს გადასცემს72.
ალექსანდრე რეხვიაშვილის კინოსურათში პირობითი დეტალები, ერთი შეხედვით,
სულაც არ ტოვებენ რეალობის შთაბეჭდილებას - ისინი თითქოს წარსულის საგნებთან
თანაბრად არსებობენ. ქარაგმული თავად რეალობაა. ქრონიკის ესთეტიკით გააზრებული ტყე,
ქალაქი, კანცელარია - რაღაც ფანტასტიკურ, არარეალურ სამყაროდ გვეჩვენება. ეს ,,რეალობის
არარეალურობა”

გვაიძულებს

ვივარაუდოთ,

რომ

ავტორებს

სულაც

არ

აინტერესებთ

ისტორიული ყოფააღმწერლობა, წარსული თავისთვის არსებობს, მხოლოდ მეტაფორაა.
იდეალურ გმირს არ ძალუძს არაიდეალურ სამყაროსთან ბრძოლა. აუცილებელია
რეალური გმირი რეალური იდეით, რომელსაც ამ სამყაროს შეცვლა შეუძლია. და ამ დასკვნით
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რეხვიაშვილის ფილმი უახლოვდება არა მხოლოდ მეტაფორული სტილის ნაწარმოებებს, არამედ
პროზაული მიმართულების სურათებსაც როგორც წარსულის, ისე აწმყოს შესახებ, სადაც გმირის
ძიება განსაკუთრებით აქტუალურია. და მაინც, ,,ქართული ქრონიკა”, სახელწოდებით ჩვენი
დაბნევის მიუხედავად, იგავად რჩება.
ფილმში ყველაფერი პირობითია: დრო, სივრცე, პერსონაჟები, კოსტუმები, ინტერიერები.
ეს არის რეალობის ცოცხალ სხეულზე გამარჯვებული ნიშნების სამყარო. სამყარო, რომელიც
ცნობიერების, გონებით ჭვრეტის სფეროს მიეკუთვნება. თავად კატეგორიები - სილამაზე და
სიმახინჯე, სულის გმირობა და ბიუროკრატიის მომაკვდინებელი ძალა, ჭეშმარიტება და
უაზრობა - ფიგურა-ალეგორიებშია წარმოდგენილი.
გმირის დედის სახლი - მოლოდინის მეტაფორული სახე; ქალაქი - დაკარგული
კავშირების მეტაფორული სახე, მარტოობა; დაწესებულება - ბიუროკრატიის მეტაფორული სახე
და ასე შემდეგ. პერსონაჟებს სახელები არა აქვთ. წიგნები წყალში მოხვედრის შემდეგ თეთრ
ფურცლებად გადაიქცევიან. ბუნებაც კი - ტყე, რომლის გულისთვის ,,ქართული ქრონიკის”
პერსონაჟი გმირობას სჩადის, ხაფანგის მეტაფორული სახე აღმოჩნდება.
ყოველი ეკრანული სახე დაჟინებით ისწრაფვის საკუთარი მნიშვნელობის აღმოჩენისკენ.
მნიშვნელობათა ურთიერთმოქმედება განდევნის ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს და ეს
ცვლილება მნიშვნელოვანია. ისტორიულმა დრომ დაკარგა თავისი ნიშნები, გახსნა სქემა,
რომელშიც პერიოდები და ეპოქები თავსდება. ამიტომაც შიფრის გასაღები შეიძლება ვიპოვოთ
ცნობიერებაში,

რომელიც

ამ

უსასრულო

გამეორებებს

განიცდის;

უნარში,

მოახდინოს

სისტემატიზება, ,,თავდაყირა დააყენოს" საკუთარი გამოცდილება როგორც შორეულ წარსულზე,
ისე აწმყოზე.
ცოცხალი ადამიანების დრამიდან გზა აჩრდილების მისტერიისკენ მიდის; რეალურობის
მომხიბვლელი სილამაზიდან - მტაცებლურ, აგრესიულ სინამდვი-ლემდე; ურთიერთობათა
დინამიკიდან - საბედისწერო წინასწარ განსაზღვრამდე; ნატურალურობიდან, უტყუარობიდან სიმბოლურ

პოეტიკამდე,

პირობით-სათამაშო

წანამძღვრებამდე,

შეგნებამდე.

ასეთია

სამოცდაათიანი წლების კინოხელოვნების ერთ-ერთი ვექტორი.
ისტორიული რეალობის აღდგენა კი არა, ყოფიერების განზოგადებული სახე, გარდასულ
დღეთა

ქრონიკა

კი

არა,

იგავით

ჩაწვდომილი

მდგომარეობა

ორწევრისა

,,ადამიანი-

საზოგადოება" - ასეთია რეჟისორ ალექსანდრე რეხვიაშვილის აღმოჩენის აზრი.
ისტორიის ფილოსოფია რეალურ ისტორიაზე უფრო მიმზიდველი და არსებითია.
შორეული და ახლო წარსული დამალულია, გასაიდუმლოებული ან გაყალბებული როგორც
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მეცნიერების, ისე კინემატოგრაფის მიერ. ხელოვნება ცდილობს დაძლიოს მისტიფიკაცია
საკუთარ მინდორზე და ამისთვის სიმბოლოთა, მეტაფორებისა და კოდირების წესების
ერთობლიობას იყენებს. თუმცა თვით კოდირების აუცილებლობის ნამდვილ მიზეზს არ ამხელს.
70-იან წლებში, სწორედ ყოველდღიურობაში გამოიცნობა შეუმჩნევლად მიმდინარე
შენაცვლებები, 60-იან წლებში დაპირებული და არმომხდარი ცვლილებები. პიროვნების
გათავისუფლების აქტი არ შედგა. ადამიანი ძველებურად

სიღატაკეს, მოუგვარებელ

პრობლემებსა და, მეორე მხრივ, საკუთარ რჩეულობაში მიამიტურ დაჯერებულობას, იდეურ
უმწიკვლობას, ფანატიკურ უკომპრომისობას შორისაა მოხვედრილი. უკვე სახიფათო და
შეუძლებელია, ,,უნაგირმოხსნილი" აღმოჩნდე. სულ მცირეოდენმა ადამიანურობამ მოქალაქე
შეიძლება განდეგილად და დევნილად გადააქციოს, თუ არ შეეცდება თავი შეინარჩუნოს, არ
უღალატოს საკუთარ თავს.
ფორმისა და შინაარსის ადეკვატურობა, მისთვის დამახასიათებელი რეალური ნიშანთვისებების სისტემაში არსებული პრობლემების გამოვლენა, დაკვირვების მეთოდი, როგორც
თანამედროვე სინამდვილის ატრიბუტებისა და არსის ამოკითხვის

ხერხი - ყოველივე ეს

საკმარისი არ აღმოჩნდა.
კინემატოგრაფის ხელმძღვანელობა ვერ დაუშვებდა იმ სინამდვილის დოკუმენტირებას,
რომელიც

,,განვითარებული

სოციალიზმის"

ოფიციალურ

დეკლარაციებს

უარყოფდა.

გაცხადებულსა და რეალურს შორის შეუსაბამობაში, საკუთარი გამოცდილებით დარწმუნებულ
მაყურებელს, რომელმაც იცის, რა ჰქვია მას, ვისზეც დაიწერა ,,ყველაფერი ადამიანისთვის,
ყველაფერი ადამიანის გულისათვის" და რომელიც იწყებს გაცნობიერებას, თუ საიდან უბერავს
,,მტრული გრიგალი", არ სურს შეხსენება. მას გართობა უნდა და არა მობეზრებული
გარემოებების ეკრანზე მშრალად აღწერა. ბრძანებების, მითითებებისა და თხოვნების შეერთებამ
რთულ მდგომარეობაში ჩააყენა კინოს მოღვაწეები, მაგრამ თან თვალი აუხილა აუცილებელი
შინაგანი გარდაქმნების, ახალი გასაღების ძიების ძირეულ მიზეზებზე.
არსებითად, თავად სინამდვილემ და მის მიერ წარმოქმნილმა საზოგადოებრივ და
ადამიანურ ურთიერთობათა სისტემამ აღმოაჩინა გუშინდელი მონოლითურობის – იდეურად ან
ინერციით ,,კურსით სიარულის" – დაშლა. ადაპტაციისაკენ, გადარჩენისაკენ მისწრაფებისას,
პიროვნებას საკუთარ თავში უნდა ჩაეწერა არსებობის ორმაგი ბუღალტერია – პრივატული და
საჯარო, თანამდებობრივი და ინდივიდუალური.
არ შეიძლებოდა ხელოვნებას არ აღენიშნა ,,წარმოდგენის სკოლის" ეს შეგუებები, ეს
განსაკუთრებული ნიშნები, რომლებიც ყველა დანარჩენზე იმარჯვებდნენ.
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სწორედ ამ პერიოდში, ქართულ კინემატოგრაფში ჩნდება კომედიისა და ტრაგედიის,
დრამისა და ფარსის აშკარა შერწყმა. განსხვავებული ჟანრების სტილისტური საშუალებების
შეთავსებაში, შეიძლება გარკვეული ლოგიკის პოვნა და ამგვარი ჟანრობრივი მუტაციების
დაკავშირება დღევანდელ
საზღვრების

წაშლას

მოთხოვნებთან. ახალი ჟანრების წარმოშობას და ძველებს შორის

ხელს

უწყობს

არა

მხოლოდ

გამომსახველობითი

საშუალებების

მრავალსახეობა, არამედ რთული და საინტერესო ცხოვრებისეული მოვლენების ასახვის
მრავალფეროვნება, რაც, უნდა ითქვას, მაინცდამაინც მოწონებას არ იმსახურებდა.
კინოსურათებში,

რომლებშიც

სიუჟეტურ

საფუძვლად

დრამატული

მოვლენაა

გამოყენებული, კონფლიქტი გარეგნულად არ გამოიყურება ფატალურ-ტრაგიკულად, ხოლო
ცალკეული

სიტუაციები,

კომედიური

დეტალების

გამოჩენის

წყალობით,

უფრო

მრავალფეროვანი და მრავალწახნაგოვანი ხდება. მაგრამ თუ ფილმს საფუძვლად კომედიური
სიუჟეტი უდევს, ტრაგიკული ელემენტების არსებობა კონფლიქტს უფრო აღრმავებს, სიუჟეტურ
პერიპეტიებს კი უფრო მნიშვნელოვანს ხდის.
შეიძლება არ დაიწეროს დიდი გამოკვლევები იმის შესახებ, თუ რატომ, რა მიზეზით
გაჩნდა ამ წლებში შერეული ჟანრი. ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლოა იყოს, რომ მხატვრებს
მტკივნეულ საკითხებზე საუბრის საშუალება არ ჰქონდათ, თუ ზღაპარს, მითსა და ქარაგმას არ
ამოეფარებოდნენ

და

მასხარაობა-მასხარაობაში

სერიოზულ

საკითხებზე

ირონიით

არ

ილაპარაკებდნენ. თუმცა ირონია და კომიზმი ფარსის ზღვარზე, ტრაგიკულ პათოსთან და
ჰეროიკულ მოტივებთან ერთად, დამახასიათებელია ქართული ფოლკლორისათვის. უბოროტო
ირონია და ბრძნული იუმორი სამყაროსა და საკუთარი თავისადმი ყველაზე უფრო ტრაგიკულ
შემთხვევებში ვლინდება და ერთგვარად ერის ცხოვრებისეული გამოცდილების ფოკუსირებას
ახდენს.

გარემომცველი

სამყაროს

ტრაგიზმის

მიუხედავად,

მსგავსი

შეხედულება

თვითდამკვიდრების შესაძლებლობას შეიცავს.
ელდარ შენგელაიას ,,შერეკილები" არაჩვეულებრივი ფილმია, რომელიც წარმოსახვას
აოცებს სიტუაციების, ხასიათების, დიალოგების პარადოქსულობითა და ექსცენტრულობით,
სიუჟეტური სვლებისა და ავტორისეული აზროვნების მოულოდნელობებით. ეს კომედიაა,
რომელშიც ბევრია სევდიანი იუმორი და დაუოკებელი მხიარულება, რომელშიც ძარღვიანი,
ხილული, ხელშესახები და მაინც წარმოუდგენელი ფანტასტიკური რეალობა ფანტასტიკური
ოცნების უეჭველობასთან მეზობლობს.
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ფილმის სახელწოდება მეტაფორულია. სიტყვასიტყვით ის ,,შეშლილებს" ნიშნავს, მაგრამ
როგორც ხალხში ამბობენ ხოლმე, სწორედ შეშლილისთვისაა ჭეშმარიტება თვალსაჩინო,
ცხოვრების გამოცდილებით დაბრძენებული ადამიანისა-თვის კი ის ცხრაკლიტულში რჩება.
ერთ-ერთი ,,შერეკილი", მოხუცი სწავლული ქრისტეფორე უცნაურად და საინტერესოდ
ჰგავს დონ კიხოტს! ნეტავ ვინ იყო უფრო შეშლილი - დონ კიხოტ ლამანჩელი თუ მის
წინააღმდეგ ამხედრებული სამყარო?!
ფილმი მზიანი დღითა და სიმღერით იწყება. ბებერი წნორის ქვეშ ასეთივე ხნოვანი და
ჭაღარა გლეხი ვაჟიშვილს ცეკვას ასწავლის. ახალგაზრდა ლოყაწითელი მოცეკვავე გახლავთ
სწორედ მეორე ,,შერეკილი" - ერთაოზი. უღრუბლოდ გათენებული დილა დიდი განსაცდელის
დღედ გადაიქცა.
იქვე, წნორის ქვეშ ჩუმად და შეუმჩნევლად კვდება მამამისი და ერთაოზს ვალებს
უტოვებს. მათ გადასახდელად სახლის მთლიანად გამოცარიელება და დანგრევა მოუხდება,
ამიტომაც საქმეების გამოსწორების იმედით, ქალაქს წასვლას გადაწყვეტს. იქ ხვდება მშვენიერ
მარგალიტას, რომელთანაც, ქმრის არყოფნისას, ციხის უფროსი დადის. ერთაოზი წესრიგის ამ
რიხიანი დამცველის რისხვას გამოიწვევს. საწყალი ჭაბუკს მიწისქვეშეთში გამოკეტვენ, სადაც
არაჩვეულებრივ ადამიანს – ქრისტეფორეს ხვდება, მისი ხელმძღვანელობით სწავლობს
გამრავლების ტაბულას და იწყებს ცხოვრების არსის ჩაწვდომას. ამ მოვლენათა ჯაჭვი
,,ცათმფრენის" აგებით მთავრდება.
ასეთია, ზოგადად, სიუჟეტი, მაგრამ ეს არაფერს ნიშნავს, თუ ზოგიერთ დეტალსა და
ფილმის გმირთა ხასიათებს არ განვიხილავთ.
დასაწყისში მოხუცი ვაჟიშვილს ცეკვას ასწავლის და არა, დავუშვათ, მიწის მოხვნას, მათი
საქმეები ხომ ასე ცუდად მიდის... მამა შვილს უძველეს ეროვნულ ტრადიციებს გადასცემს.
გმირის გარდაცვალების შემდეგ, ეკრანზე იგივე ხე მოჩანს, რომელიც პირველ კადრებში იყო,
ოღონდ ამჯერად ობიექტივი ნელ-ნელა ხსნის მას და თანდათანობით მიცურავს ზემოთ, რათა
ბოლოს ცის უსასრულობაში განზავდეს. და ეს საზეიმო, მეტაფორული მოძრაობა უნებურად
უკავშირდება ადამიანის სულს, რომელმაც სულ ახლახან იგივე „ფრენა“ განახორციელა.
ელდარ შენგელაია ამბობს: ,,... ფორმა... რომელიც ფილოსოფიურ ნააზრევს სახალისო
სიუჟეტად გვიჩვენებს... საშუალებას იძლევა ესა თუ ის პრობლემა უჩვეულო რაკურსით და
პარადოქსული გამოვლინებებით წარმოვადგინოთ".73
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აქედან გამომდინარე, ფილმში ფილოსოფიურ აზრთან ერთად, იგრძნობა რეაქცია
მომხდარზე, რაც ყოველდღიურობაში ყოფიერების სულიერ აზრს, სულიერ არსს აღმოაჩენს.
ქრისტეფორე ოცდაათი წელი ოცნებობდა საფრენი აპარატის აგებასა და უდროოდ
გარდაცვლილი სატრფოს, თამუნიას საფლავზე გადაფრენაზე. სიკვდილის წინ თამუნიას
უთქვამს: ,,ო, რატომ არ ვართ ჩვენ ჩიტუნები, რომ ცაში გვეფრინა ერთად, ლაღად!" და მას
შემდეგ მეცნიერს ფრენის იდეა

დაეუფლა. ახალგაზრდა სოფლელი ჭაბუკიც შეყვარებულია

თავქარიან, მაგრამ მშვენიერ მარგალიტაში. თავქარიანობა სიყვარულისათვის დაბრკოლება
სულაც არაა. ამიტომაც გაიტაცა ერთაოზი ახალი მეგობრის გამოგონებამ. ისიც ოცნებობს
მარგალიტას ცათმფრენით წაყვანაზე.
ერთაოზი შვიდი გრძელი წლის განმავლობაში, ციხის ორმოში, სწავლულთან ერთად
მეცნიერების

სიბრძნეს

ეუფლება.

ბოლოს

და

ბოლოს,

სრულიად

წარმოუდგენელი

მათემატიკური გამოთვლების წყალობით, მათ ააგეს ,,ცათმფრენი", რომელმაც ღრუბლებში
აიყვანა. და ვინაიდან, გაანგარიშებებს საფუძვლად დაედო არა მხოლოდ ,,იქსები და იგრეკები“,
არამედ სხვა ცნებებიც – სულის სიძლიერე, დიადი ოცნებით შეპყრობა, გონების რწმენა და
უდიდესი სიყვარული - გმირებმა არა მხოლოდ სახლების სახურავებზე, მთებსა და ველებზე
გადაფრენა მოახერხეს, არამედ საკუთარი გრძნობებითაც ამაღლდნენ ანგარების წვრილმან
ამაოებასა

და

პატივმოყვარეობაზე,

მზაკვრობასა

და

უხამსობაზე,

სიძულვილსა

და

სისულელეზე.
,,სიყვარული ვერტიკალურია", - როგორც რაღაც თავისთავად ცხადს, ისე ამტკიცებდა
ქრისტეფორე და სწორედ ამ მაგიური ფორმულის მიხედვით იგება და ადის ცაში ,,ცათმფრენი".
მაღლა მსწრაფი სიყვარულის ფორმულა

იდეალური და ზღაპრულია, მაგრამ მშვენიერი.

სიყვარული, როგორც სულის განსაკუთრებული მდგომარეობა, როგორც რაღაც იდუმალი და,
ამავე დროს, მიწიერად მიმზიდველი - განაპირობებს ფილმის გმირების ქცევას. სწორედ
სიყვარულმა აიტაცა ,,შერეკილები" ცაში.
არავის სჯეროდა, რომ ეს თვითნაკეთი ჯაბახანა გაფრენას შეძლებდა. დედამიწაზე
მყარად მდგომ ადამიანებს, საერთოდ, არ სჩვევიათ ,,ფუჭი" ოცნებისადმი ლოიალობა. მათ
აღიზიანებთ ის აზრიც კი, რომ შეიძლება მიწას მოსწყდე. ,,ადამიანი ჩიტი ხომ არ არის, მას
ფრენა არ შეუძლია!" – თვალებს არ უჯერებს ექიმი, რომელიც ყველას ტკბილ აბებს ურიგებს.
მისნაირები არასოდეს გაფრინდებიან, რადგან არ ძალუძთ ოცნება, არ შეუძლიათ დიდი
გრძნობის განცდა. ექიმისთვის ,,ტკბილიც" კი არა ოცნებასთან, არამედ მატერიასთან – აბებთან
იგივდება
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და

აი,

მიფრინავს

,,ცათმფრენი",

ნელა,

რომ

,,შერეკილებთან"

ერთად,

ჩიტის

თვალსაწიერიდან ჩვენც დავინახოთ ბუნებისა და ტაძრების სილამაზე. და სოფელი, რომელშიც
ყოველივე დაიწყო, ერთი სახლის პატარა ეზოც, სადაც მოხუცი პატარა შვილიშვილს ცეკვას
ასწავლის. და აი, მოფრინავს ციდან დოლი, ღვინით სავსე ტიკი, ნაბადი და მთელ ქვეყანაზე
გაისმის ვალად დარჩენილი სიმღერა, როგორც გამარჯვების სიმბოლო.
მარტო შერეკილს შეუძლია ყვავილი დადოს საფლავის ქვაზე, სადაც მისი ოცნება
განისვენებს, მერე კი სიცოცხლეს გაუღიმოს.
ჩვენ მიერ განხილულ ბევრ ფილმში მეტაფორა მთელ თხრობას გასდევს. ერთი
შეხედვით, მეტაფორული ფილმი ყველაზე ადვილად შეგვიძლია დავუკავშიროთ ტრადიციული
,,პოეტური კინოს" ცნებას. სინამდვილეში კი თანამედროვე მეტაფორული ფილმი დენადი
მოვლენაა, რომელიც ესწრაფვის თავისუფალი პოეტური კონსტრუქციისგან თავის დაღწევას,
მკაფიო ჟანრობრივი საზღვრების შეძენას, რეალობასთან მჭიდრო კონტაქტში შესვლას.
მეორე მხრივ, რიგ მეტაფორულ ფილმებში უკვე შესამჩნევია ქარაგმული, იგავური
კონსტრუქციების

არსებობა,

რადგან

მეტაფორა-ელემენტი

დროში

განვითარებისკენაა

მიმართული. იგავი დამრიგებლური გაკვეთილია და არა ბედისწერა, როგორც ზღაპარში.
იგავები არაკებს ჰგვანან თუმცა მათ შორის გარკვეული განსხვავებაც არსებობს. არაკი ფიქრის
შედეგია, იგავი კი მისი დასაწყისი – ფიქრის საბაბი.
იგავში ორი ხედი ერთიანდება – აშკარა და ფარული. გარე ხედს ყველა ხედავს, თუმცა
გარეშე თვალისა და ყურისგან დაფარულ საიდუმლო, სიღრმისეულ ხედს იშვიათად უხსნის
ვინმეს.
იესო ქრისტე იგავებით აიძულებდა ხალხს დაფიქრებულიყო, მოწაფეებს კი მისი
მონათხრობის მიღმა დაფარულ საიდუმლოს უმხელდა. ხალხი უსმენდა იგავებს და ცდილობდა
მათ საიდუმლოს ჩასწვდომოდა, ამოეხსნა ისინი.
ადამიანის ბუნებაზე კამათისას, ყველაზე უფრო ხშირად და არც თუ უსაფუძვლოდ,
სიკეთისა და ბოროტების პრობლემას მიმართავენ. რელიგიური მორალი ადამიანს არჩევანის
თავისუფლებას აძლევს იმ დროს, როცა სიკეთე ადამიანის არსებობის საფუძველს წარმოადგენს.
მაგრამ ადამიანი ბოროტი საქციელისთვისაც არის განწირული, თუმცა ბოროტება არ შეიძლება
იყოს მისი სტრატეგიული არჩევანი, რადგან ბოროტება დაკავშირებულია სიკვდილთან.
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სიკეთისა და ბოროტების დაპირისპირება ხშირად იგავის აგების ცენტრალური მომენტი ხდება.
"იგავი... წარმოაჩენს ზოგადსაკაცობრიო მნიშვნელობის ფილოსოფიურ პრობლემას"74.
იგავის ავტორს აზრის გულისყურიანი მუშაობისკენ უწევს ხოლმე - ერთი საგნის
(მოვლენის ან ობიექტის) თვისებების მეორეზე გადატანა მათი რაიმეთი მსგავსების ან
კონტრასტის ანუ ფარული შედარების პრინციპით. ამას კი

სწორედ მეტაფორის ცნებამდე

მივყავართ.
ორტეგა-ი-გასეტი წერს: "მეტაფორა გონების შეუცვლელი იარაღი, აზროვნების ფორმაა...
ეს ჭეშმარიტებაა, რეალობაში ჩაწვდომა... რომლის დახმარებითაც განყენებულ და ძნელად
მისაწვდომ საგნებს განსაკუთრებულ არსებობას ვანიჭებთ".75
სწორედ მეტაფორა ისწრაფვის გაფართოების, დროში გაშლის, ნაწარმოების საერთო
კონტექსტში ჩართვისკენ.
დამახასიათებელია, რომ ყველაზე უფრო ხშირად აშკარა იგავებად გადაიქცევიან ხოლმე
ხალხური თქმების, მითების, ლეგენდების საფუძველზე აგებული ნაწარმოებები, რომლებიც ასე
თუ ისე დაკავშირებული არიან ფოლკლორთან. რუსმა სცენარისტმა და კრიტიკოსმა მიხეილ
ბლეიმანმა თავის დროზე გააანალიზა "პლასტური სკოლის" (მათ შორის თენგიზ აბულაძის,
სერგო

ფარაჯანოვის)

ფილმები

და

მივიდა

დასკვნამდე,

რომ

იგავზე

ორიენტაცია

აბსოლუტურად უპერსპექტივოა და ჩვენს დროში ნოვატორულად კი არა, არქაულად
გამოიყურება76.
თუმცა ხელოვნების (უპირველეს ყოვლისა, პროზის) პრაქტიკამ დაამტკიცა რეალისტურ
თხრობასთან, თანამედროვე მასალასთან მითისა და იგავის ჟანრის ორგანული შერწყმის
შესაძლებლობა. Aსაქმე გვაქვს არა იგავთან წმინდა სახით, არამედ იგავურ ფორმასთან,
რომელიც

რეალისტური,

ფსიქოლოგიურია,

არაა

სქოლასტიკური

და

უფრო

ახლოსაა

მოთხრობასთან, ვიდრე ადრინდელ იგავთან. ეს არის თხრობა, რომელიც იგავურობას სიუჟეტის
საფუძვლად ჩადებული მეტაფორის წყალობით იძენს და მისი კონსტრუირების პრინციპს
წარმოადგენს.
XX საუკუნის ხელოვნებაში იგავი, ასე ვთქვათ, მეორედ დაიბადა. როგორც ვხედავთ, ის
ხელახლა გააზრებული და ახალი შინაარსით ავსებულია. ახლა ამ სიტყვას სხვა, უფრო ფართო

Власов М. Виды и жанры киноискусства. М., «Искусство», 1976, стр.107
Ортега-и-Гассет Х. "Табу" и " Метафора". М., «Политическая литература», 1994, стр. 248
76
Блейман М. Архаисты или новаторы //Искусство кино.-М. 1970. - №7
74
75
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მნიშვნელობა აქვს. ტერმინ ,,იგავს" ფრთხილად უნდა მოვექცეთ. ყველა ქარაგმულ ნათქვამს არ
შეიძლება იგავი ეწოდოს, რის გაკეთებასაც ზოგი თეორეტიკოსი ცდილობს.
იგავმა, ისევე, როგორც მითმა, ჩვენი კინემატოგრაფის ისტორიაში დიდი ცვლილებები
განიცადა. მეტიც, დროის ერთ მცორე მონაკვეთშიც კი (60-80-იან წლებში) კონკრეტულ ფილმებს
თუ გადავხედავთ, დავინახავთ ისეთი იგავური ფორმების არსებობასაც, რომლებშიც ავტორი
ხასიათების ფსიქოლოგიური დამუშავების გარეშე გამოხატავს თავის აზრებს, და ისეთებსაც,
გმირების

ხასიათების

დამუშავებას

რომ

ეფუძნება.

მაგალითად,

ელდარ

შენგელაიას

,,არაჩვეულებრივი გამოფენა" და თენგიზ აბულაძის ,,ნატვრის ხე".
ფილმში ,,ნატვრის ხე" თენგიზ აბულაძე მწერალ გიორგი ლეონიძის ნოველების
მოტივების

გამოყენებით

განაგრძობს

ადამიანის

ფილოსოფიურ-მხატვრულ

კვლევას.

რევოლუციამდელი ქართული სოფელი და მისი მაცხოვრებლები ადამიანის არსზე ჩაფიქრების
საბაბს აძლევენ რეჟისორს. იგი სიუჟეტს ეგზისტენციალურ დრამად აქცევს.
,,ვედრებაში" შეიძლება თვალი მივადევნოთ სვლას იგავის ჟანრობრივი პრინციპების
წმინდა კანონიკური, ეპიკურ-ალეგორიული გამოყენებიდან მის ფილოსოფიურ გაჯერებამდე.
,,ნატვრის ხის" სივრცე კონკრეტული და სიმბოლურია. მას უზარმაზარი ისტორიული
დიაპაზონი აქვს – წარსულიდან მომავალში. აყვავებულ დედამიწას გარდასულ საუკუნეთა და
მომავლის წინათგრძნობის ანაბეჭდი ადევს. ორი ახალგაზრდის სიყვარული, მათი ტრაგიკული
განშორება, ახალი შეხვედრა, გმირი ქალის სირცხვილით დასჯა და გარდაცვალება ფილმის
სიუჟეტური საფუძველია. ეს ამბავი წარმოქმნის ცენტრს, რომლის ირგვლივ სხვა ამბები ხდება.
რეჟისორი მრავალ სახეს გვიჩვენებს. პერსონაჟები გარკვეული იდეების მატარებლები არიან. მათ
შორის ბევრია მეოცნებე, შერეკილი, მეამბოხე. გასაოცარი ფანტაზიები ამოძრავებთ და ოცნებებს,
მათი განხორციელების შესაძლებლობას ზოგი სიცოცხლესაც სწირავს. ფილმის სტრუქტურაში
ყველა თავის ადგილს იკავებს, სიუჟეტის განვითარება მოცემული ტიპის პოტენციალს
გვიჩვენებს. პერსონაჟები იდეათა დესპანები, მეტაფორული ნიშნები არიან, რომლებიც საკუთარ
თავში, ფოლკლორულ და პოეტურ წარმოდგენებს მოიცავენ.
ეპიზოდები მნიშვნელობითა და აზრით არიან სავსე. მეტყველია არა მხოლოდ ყოველი სახე,
არამედ ყოველი საერთო და ახლო ხედი, მათი ფერითი და პლასტიკური გადაწყვეტა. იგავური
,,ფანტასმაგორიულობა" მთელ მხატვრულ ველს მოიცავს და აძლიერებს მეტაფორულ საწყისს,
რომელიც ავტორის ჩანაფიქრის გაშიფვრაში გვეხმარება.
ფერწერულ აგებულებათა თავისთავადობა არა მხოლოდ მასალის გააზრების ხერხია,
გვაიძულებს მასში განსაკუთრებული აზრობრივი რიგი დავინახოთ. გმირები გახსნილი,
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სიმბოლური სახით წარსდგებიან ჩვენ წინაშე და მათში მთავარი ყოფიერების მარადიული
კატეგორიებია: სიკეთე და ბოროტება, სიყვარული და სიძულვილი, სიხარული და მწუხარება,
სასოწარკვეთილება და იმედი, სიცოცხლე და სიკვდილი.
ფილმის პირველ კადრებში გამოსახულება მეტაფორულია და სამყაროს თითქოს შორი
თვალსაწიერიდან მოიცავს: ძერა ცაში დალივლივებს. ალისფერი ყაყაჩოების უზარმაზარი
მინდორი, თეთრი ცხენი მაღალ ბალახში ვარდება. გედია თავისი ცხენის სიკვდილს იგებს და
მასთან გარბის.
ციციკორე: სისხლს მაინც ნუღარ ვაწვალებთ.
გედია: იქნებ მობრუნდეს, ციციკორე ძია.
ციციკორე: აღარაფერი ეშველება, შვილო... ნუ აძოვებთ-მეთქი, ყორიანის მინდორში
საქონელსა. აი, უკვე ცხენებსაც გვიხოცავს. ყორიანის ველის თივაც კი მაწყინარია.
ბათულა: რა მიზეზია, ძია ციციკორე?
ციციკორე: რა მიზეზია და ძველად დიდი ომები მომხდარა თურმე ამ ადგილებში. ბევრი
მტერი დაიხოცა და მტრის სისხლი დღემდე გვებრძვის.77
დეტალი – მომაკვდავი ცხენის ცრემლი, როგორც გოდება წარსულსა და მომავალზე...
პირქუში მოხუცი ციციკორე ვიწროპირიანი დანით. მოზეიმე წითელი ფერი ერთდროულად
იწვევს აყვავებული სიცოცხლისა და სიკვდილის მეტაფორულ ასოციაციას. ეს დასაწყისშივე
გაცხადებული მშფოთვარე თემაა, რომელიც პირდაპირ აკავშირებს ფილმს ტრილოგიის პირველ
ნაწილთან. შემდეგ დროებით ჩაიკარგება კომედიურ პერსონაჟებს შორის, რათა მოგვიანებით
ისევ აღმოცენდეს. ბალახში თეთრი ცხენის თემა გარდამავალი მოტივია

რეჟისორისთვის

მომდევნო ფილმში - ,,მონანიება", რომელშიც ცხენის ადგილს თეთრი როიალი დაიკავებს,
მაგრამ ამაზე შემდეგ...
„ნატვრის

ხეში"

ნელ-ნელა,

სულ

უფრო

აშკარად

იკვეთება

იგავური

ღერძი,

მეტაფორულობა – ხის ტანი, ძლიერად დატოტვილი, მრავალი სიცოცხლე, მრავალი ბედი. ხე,
რომელსაც ყველაფერი უნახავს – ბრძოლაც, სიყვარულიც, ძალაუფლების მოყვარეობაც,
ბედისწერაზე

შეუბრალებელი

დაცინვაც

–

სიცოცხლე

შელამაზების

გარეშე,

თავისი

მშვენიერებითა და სისატიკით. ეს სამყაროს კონცეფციაა, სიცოცხლის ფილოსოფია, რომელიც
იბადება ფილმის გმირების მიერ აღიარებული პირადი კონცეფციების შეჯახების შედეგად.
ფოლკლორული სიცოცხლის ხეც არის, ხალხის განზოგადებული სახეც და გზაც დედამიწიდან
ზეცამდე.
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ფილმის დასაწყისში კაშკაშა ყაყაჩოებს შორის ცხენის სიკვდილს რომ გვიჩვენებს, თენგიზ
აბულაძე თითქოს გვთხოვს, კარგად დავაკვირდეთ ამ ეპიზოდს. მაშინვე გამოჩნდება ციციკორე –
მთელი სოფლის მამა. ის წყვეტს, რომ მინდორზე საქონლის ძოვება არ შეიძლება – თქმულება
კრძალავს. უნდა შემოიღობოს, რომ არც ცხოველმა დაადგას იქ ფეხი და არც ადამიანმა. უნდა
შემოიღობოს ადამიანებისგან სიცოცხლე და ყვავილობა. ყვავილებით დაფარული უკიდეგანო
მიწა ღობეებით წვრილ-წვრილ საძოვრებად დაუყვიათ – ასეთია ფილმის სივრცითი დიაპაზონი,
რომელიც ასახავს ადამიანის დედამიწაზე არსებობის ფორმას.

რომელიც დედამიწაზე

ადამიანის არსებობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
იორამი: – ყური დაადე მიწას. გესმის, როგორ გუგუნებს? იცი, ეს რა არის? ქარიშხალი
მოდის – გამარჯვება გვიახლოვდება.78
აყვავებული დედამიწა თავის თავში გარდასულ საუკუნეთა გამოძახილს და მომავლის
გუგუნს შეიცავს. ეს მიწა არა მარტო გმირების საცხოვრებელი გარემოა, არამედ სამყაროს
ნაწილაკის მეტაფორული სახეც.
დიდი და მცირე, ამწუთიერი და დროის მიღმა მყოფი, ადამიანის ხელქმნილი და
დასაბამიდან არსებული – ასეთი

შინაგანი წინააღმდეგობრივი ერთიანობა ავტორისეული

ჩანაფიქრის რეალიზაციის საფუძველია.
გლეხებმა მინდორზე ღობეები ჩადგეს და თვალუწვდენელი მიწა პაწაწინა საძოვრებად –
შემონაღობებად გაყვეს. სამყაროს განახლების იდეით შეპყრობილი იორამი ღობეს ანგრევს.
,,საღი აზრი" და ,,გიჟური ფანტაზიები" ერთმანეთს ყოფითი კონფლიქტის საფუძველზე
ეჯახებიან. საუბარია მიწის გაყოფაზე, გათიშვაზე, ადამიანებს შორის განხეთქილებაზე. მათ
თითქოს არ ესმით, ერთმანეთის არაფერი გაეგებათ და ესაა არაკომუნიკაბელობის ტრაგიზმი –
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც ხსნის XX საუკუნის იგავის ჟანრის აღორძინებას.
თენგიზ

აბულაძე

არჩევანის

წინაშე

აყენებს

მაყურებელს:

დარჩეს

მიწა

იმ

მდგომარეობაში, როგორშიც ახლაა თუ არა? რეჟისორი მორალურ შეფასებას აძლევს ყოველ
პერსონაჟს, მათთვის ,,სასინჯი ქვა" თავად ცხოვრებაა. ეს ცნება განუსაზღვრელია და
განივრცობა. ჭეშმარიტებებისა და პრინციპების შემოწმება ფილმში ყველაზე უფრო მარტივიდან
იწყება – თითოეულის დამოკიდებულებიდან ყოფიერების მიწიერ მხარესთან.
ვეებერთელა ხე აღმართულა სოფლის შუაგულში, რომლის ქვეშ ,,ფილოსოფოსობენ"
სოფლის ჭორიკნები, იქვე განიხილება ყოფის, სიყვარულის, ძალაუფლების მოყვარეობის
ამაოება. ხის თემა, როგორც მეტაფორა, მთელ ფილმს გასდევს. ის გვაოცებს თავისი დიდებული
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ვარჯით, მძლავრი ღეროთი, რომლის ძირში გამვლელი ფილოსოფოსი დედამიწის წარსულს
ყვება. ეს გახლავთ მოკრძალებული, ჩვეულებრივი ხე სოფლის მოედანზე, რომლის ტოტებიდან
პატარა ანცი ბიჭი ჭავლს ასხამს ოცნებაში წასულ ფუფალას; ეს არის მბრწყინავი ყინულის
ბროლებით მორთული ხე ტყეში, რომელიც მეოცნებე ელიოზმა ზღაპრულ ნატვრის ხედ
მიიჩნია; ის მშვენიერი ბროწეულის ხე, მარიტას სახლის ნანგრევებზე რომ აყვავებულა.
ხის მეტაფორული, რამდენჯერმე განმეორებული სახე ფილმში მრავალფერო-ვანი,
უსასრულოდ ცვალებადი, ტრაგიკული და მშვენიერი სიცოცხლის სიმბოლო ხდება.
ხის მთავარი ღერო მარიტას და გედიას სიყვარულის ამბავია.
ბურუსს შთაუნთქავს მიწის ფერებიც და მზის სინათლეც. სოფელსა და ირგვლივ მთებზე
შემოხვეული ნაცრისფერი ნისლიანი ბურუსიდან ჩნდება მარიტა ეკრანზე. ბაგეზე ქალღმერთის
ღიმილიHჰფენია, სახის ნაკვთებში, მოძრაობებში სილამაზისა და სულიერების იშვიათი
შეხამება იგრძნობა, რომელიც გვაიძულებს ვიწამოთ ადამიანურის ,,ღვთაებრიობა", როგორც
სასწაული. მარიტა სიყვარულის უმაღლესი კანონებით ცხოვრებაზე ოცნებობს. მაგრამ
დაუკითხავად, ციციკორეს ნებით ათხოვებენ მდიდარ შეთეზე.
ჯვრისწერის ეპიზოდი ,,ვედრებას" გვახსენებს. იქაც დასწერეს ჯვარი პოეტის იდეალ
ქალწულს მაცილზე. შეთეს მდიდრულ სახლში სულიერი სიცარიელეა - სიყვარული არ არის.
შეთე მწყემსებთან ერთად მთებში წასვლას აპირებს. მარიტა დუმს. კაცი დაგროვილ
ბოღმას პატარა ჩიტზე ამოანთხევს, შემთხვევით რომ შემოფრენილა ოთახში. მანამდე იქნევს
მათრახს ჰაერში და ამტვრევს ჯამ-ჭურჭელს, სანამ ფრთებდამტვრეული, დასახიჩრებული
მკვდარი ჩიტი ძირს არ დაეცემა. ეს მეტაფორა თითქოს ჩიტუნასავით უწყინარი და
თავისუფლებისმოყვარე მარიტას ბედს წინასწარმეტყველებს.
ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ორი ანტაგონისტური ძალის დუალიზმზე, სინათლისა და
სიბნელის ხატოვან ცნებებზე. ოპერატორი ლომერ ახვლედიანი, შეიძლება ითქვას, აკვარელის
ტექნიკით მუშაობს. ასეა გადაღებული თითქმის მთელი ფილმი. მაგრამ რამდენიმე ეპიზოდი
განათების კონტრასტებზეა აგებული: ერთ-ერთში, სადაც მარიტას და შეთეს ჯვრისწერის
შემდეგ ეკლესიაში მარტო დარჩენილი ფუფალა ლოცულობს, ოპერატორი ტაძრის სიბნელიდან
კარს და მის იქით მზის სინათლეს იღებს. ფუფალა თითქოს მოუწოდებს სინათლეს, გაფანტოს
სიბნელე, მაგრამ, აი, განათებულ კარის ღიობში ე.წ. კონტრაჟურში, გამოჩნდება ბიჭი, რომელმაც
ფუფალას გასახელებლად მოირბინა.
ოპერატორი კიდევ ერთხელ ამგვარადვე აგებს კადრს – სიბნელიდან სინათლისკენ, როცა
გედიას დედა შვილისთვის ლოცულობს...
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საიდან მოდის ეს სილამაზე? საიდან ჩნდება და სად ქრება? – გვეკითხებიან
ლიტერატურული პირველწყაროსა და ფილმის ავტორები. დასაწყისში არყოფნიდან, ნისლიდან
აღმოცენდება მზეთუნახავი მარიტა და ასევე ქრება - ფინალში არყოფნაში მიდის.
ნისლში ყრუ გუგუნის ხმა გამოკრთის. ის გარემომცველი სივრცის სიჩუმეს ავსებს. ოდნავ
ისმის, მაგრამ სამყაროს მდუმარე უძრაობაში გამაყრუებელი გვეჩვენება. ნისლიდან ბრბოს
სილუეტი იკვეთება. ქმრის ერთგულების ფიცის დარღვევისათვის, მარიტა ვირზე უკუღმა
შემოუსვამთ და დაატარებენ.
ტრაგედიის ძალით აღსავსეა ეპიზოდი, მისი ფერს მოკლებული კადრები. ჩვენ თვალწინ
კონკრეტული, ნაცნობი სახეები ჩაივლიან, მაგრამ ეპიზოდი აღიქმება, როგორც ყველა დროის
მეტაფორა: გონებაჩლუნგი ბრბოს სიბრმავე, რომელიც შესაბღალავად იმეტებს სილამაზესა და
სიწმინდეს. სიუჟეტის მრავალფეროვანი ძალოვანი ველები ამ ეპიზოდში იკვრება, ყველა
ეკრანული პერსონაჟი აქ არსებობის მორალურ შეფასებამდე მიდის.
მარიტასთვის ცა არის უკანასკნელი, რასაც მისი დანისლული მზერა ხედავს. წვიმის
ნაკადს უშვერს სახეს, მერე თავს უხრის წყლის ცივ ჭავლსა და ტალახის კოშტებს,
თანასოფლელები რომ ესვრიან. ზარების რეკვის ფონზე, მიტევების ღიმილით და სიბრალულით
უგუნური ადამიანებისადმი, რომლებმაც თავი დაიმცირეს სისატიკითა და უსამართლობით,
ნისლში გახვეულ, ცივ და ჭუჭყიან მიწაზე კვდება ყველასგან მიტოვებული მარიტა.
თენგიზ აბულაძეს აღელვებს წმინდანის ბედი. ,,ნატვრის ხეში" წმინდანი მარიტაა. მისი
ბედი ტრაგიკულია. მის ლაფში ამოსვრას ღვარძლი ახლავს. მარიტას სახე ბრწყინვალე
ქალწულის სახიდან მოდის, სიკეთესა და სილამაზეს რომ განასახიერებს ,,ვედრებაში".
,,ნატვრის ხეში" ბოროტება და სისასტიკე ისე ამხელენ საკუთარ თავს ადამიანის
ჭეშმარიტი მშვენიერების ფონზე, რომ ფეხქვეშ გათელილი სილამაზეც კი ზეიმობს. რეჟისორი
გვაიძულებს შევიგნოთ, რომ ინდივიდუალური, ზნეობრივი ცნობიერება შეიძლება იმ მორალურ
დოგმაზე მაღლა აღმოჩნდეს, ბრბოს რომ მართავს და მასზე ბატონობს.
თუ ,,ვედრებას" იმ აზრისაკენ მივყავდით, რომ ბოროტებასთან ბრძოლა შესაძლებელია,
,,ნატვრის ხეში" ეს მოტივი გაძლიერებულია - ბოროტებასთან ბრძოლა აუცილებელია,
ბოროტებასთან, თავი კეთილმოსურნედ რომ წარმოუდგენია და პიროვნებაზე უზენაესი
სასამართლოს უფლებები მიუთვისებია, ვითომ ,,ყველას" (გვარის, ერის) ინტერესების დაცვის
მიზნით.
მრავალი წლის შემდეგ პოეტი ყოფილი სოფლის ნანგრევებს ეწვევა, ვინაიდან ,,არ
არსებობს სოფელი დღესასწაულის გარეშე, ადამიანებს არ შეუძლიათ სიცოცხლე სილამაზის,
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სიკეთისა და ჭეშმარიტების გარეშე". ის პოულობს მარიტას სახლის შამბმოდებულ ნანგრევებს.
ყველაფრის მიუხედავად, ძველი კერის ადგილას ცეცხლივით წითელყვავილებიანი ბროწეულის
ხე ხარობს. ,,ჩემს წინაშე, თითქოს მიღიმისო, მარიტას სახესავით ბრწყინავდა და სხივებს
აფრქვევდა ახლახან გაფურჩქნილი ბროწეულის ცეცხლოვანი ყვავილი... და არ მჯეროდა, რომ
მარიტა აღარ ამშვენებს ჩვენს მიწას. ისიც ძნელი დასაჯერებელი იყო, რომ ეს დიდებული
მოყვავილე ხე თვითონ გაიზარდა ამ მტვერსა და ნაგავში. მართლაც, საიდან მოდის ამქვეყნად
სილამაზე?"79
ბავშვობის მოგონებებიდან პოეტის გონებაში ამოტივტივდება გოგონას, მეოცნებე
ელიოზის ქალიშვილის სახე, რომელიც ჯადოსნურ ნატვრის ხეზე ლოცულობს: ,,ალიხე, მალიხე,
სალიხე... ღმერთო, მაპოვნინე, ღმერთო, მაპოვნინე, ღმერთო, მაპოვნინე..."80
IV.III. განკითხვის დღის მოლოდინი
(80-იანი წლები)

ყოველი

ეპოქას

სპეციფიკური

სიტუაციაები

ახასიათებს.

როგორც

გერმანელი

ფოლოსოფოსი და ფსიქოლოგი კარლ იასპერსი წერს: ,,სიტუაცია ნიშნავს არა მარტო ბუნებრივკანონზომიერ, არამედ, უფრო, აზრობრივ რეალობას“.81
XX საუკუნეში რეალობა სულ უფრო და უფრო ხშირად ყალიბდებოდა, როგორც
კრიზისული და წინააღმდეგობრივი, ხოლო თვით წინააღმდეგობები ანტინომიურ ხასიათს
იძენდნენ და განვითარების მრავალრიცხოვან ჩიხურ მიმართულებას ავლენდნენ.
თენგიზ აბულაძე აღნიშნავდა: ,,მიმოიხედე ირგვლივ. განა აპოკალიფსი ჯერ არ
დამდგარა? ან მივეჩვიეთ მას, და ჩვენთვის არ არის ხსნა“.82
ხელოვნების თემა ჩვენს არეულ საუკუნეში ადამიანის არსებობის საკითხი, მისი ბედიღბალი გახდა. „ყოველი მხრიდან ერთსა და იმავემდე მივდივართ – ადამიანისგან
გაქცევამდე“.83 XX საუკუნეში მოღვაწე ფილოსოფოსთაგან ბევრი ღრმად და მოსწრებულად
აკრიტიკებდა

თანამედროვე

ცივილიზაციის

ადამიანის

არსებობისთვის

დამანგრეველ

მდგომარეობას. ისეთებიც იყვნენ, რომლებიც უკიდურესი სიმწვავით სვამდნენ გლობალური
საფრთხეების საკითხებს, რომლებიც თანამედროვე კაცობრიობას ემუქრებოდნენ.

79
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Из монтажного листа “Древо желания” – Рекламфильм 1977, стр. 37.
იქვე, გვ. 42
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Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., «Республика», 1994, стр. 9
Абуладзе Т. "Экран и сцена" № 24, 1992.
83
იქვე.
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ადამიანის ხელში ცივილიზაცია მყიფე, დაუცველი აღმოჩნდა. XX საუკუნის ფილოსოფია
არა მხოლოდ კითხვებს უსვამდა ეპოქას მთავარი პრობლემების ფარული შინაარსის შესახებ.
ფილოსოფიური კამათი, სხვადასხვა თვალსაზრისი და მიზეზებისა და შედეგების ანალიზი
ქმნიდა ინტელექტუალური რეალობის ველს, რომლის ფონზეც მიმდინარეობდა ხელოვანთა და
მათ ნაწარმოებთა ცხოვრება...
ფილოსოფოსების წინასწარმეტყველება ახდა. კულტურის საყოველთაო დაკნინება
ფაქტად

იქცა.

ხოსე

ორტეგა-ი-გასეტმა

გამოიკვლია

ცხოვრების

შინაარსის

მზარდი

გაჩანაგებისკენ მიმავალი გზა. თვლიდა, რომ თანამედროვე რეალობას ორი სახე აქვს:
გამარჯვებისა

და

სიკვდილის.

მასების

აჯანყებამ

შესაძლოა

ცხოვრების

ახალ,

გაუთვალისწინებელ წყობამდე მიგვიყვანოს, მაგრამ, ასევე, კაცობრიობის ისტორიაში უდიდეს
კატასტროფამდე, და საფრთხე, შესაძლოა, იმედს აღემატებოდეს.
მაშ, რა იყო

ძირითადი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენდა თანამედროვე

ადამიანზე, ადამიანის ენაზე, სამყაროში ორიენტირების უნარზე და სამყაროს მისეულ გაგებაზე?
მერაბ მამარდაშვილი წიგნში „XX საუკუნის თანამედროვე ევროპული ფილოსოფია“
წერდა: „ყოველმა ადამიანმა პასუხი უნდა გასცეს კითხვებზე – რას აკეთებს იგი, რატომაა
სამყარო ასეთი, რა პირობებს ქმნის,

თუ მე როდესმე

რამეს არ ვაკეთებ, სამყაროში რაღაც

ირღვევა. მაგალითად, კვდება ადამიანური კანონები. და როგორი მდგომარეობები იშვა XX
საუკუნის კულტურაში?“.84
მამარდაშვილის ეს იდეები ჟან-პოლ სარტრის გამონათქვამებს ეხმიანებიან, როდესაც იგი
თავისუფლებისა და პასუხისმგებლობის პრობლემაზე საუბროვდა: „...სამყაროს

თავისი

საშინელებებით იმისთვის კი არ მიხატავენ, რომ გულცივად ვუმზირო მათ, არამედ იმისთვის,
რომ ჩემი პროტესტის გრძნობით გამოვაცოცხლო, ფარდა ავხადო მის საზარელ მხარეებს და
წარმოვაჩინო, როგორც უსამართლო”.85
ფილოსოფიურ ლიტერატურაში ასევე დომინირებს სარტრის აზრი, რომ „ადამიანი არის
უსარგებლო ჟინი”. მისი კომენტირებისას მამარდაშვილი წერდა: „ადამიანი, როგორც ასეთი,
უპირველეს ყოვლისა, უნდა აზროვნებდეს, უნდა მიისწრაფოდეს გახდეს ღმერთი, რაც მისთვის
შეუძლებელია, ანუ ადამიანი არის რაიმედ ყოფნის ჟინი”.86
ადამიანის

ყოფიერების

გარკვევის

გზა

მარტინ

ჰაიდეგერისათვის

არსებობის

კატეგორიების ანალიზზე გადის. მაგრამ როგორ უნდა ჩაწვდე ადამიანის არსებობის ჭეშმარიტ
84

Мамардашвили М. Современная европейская философия XX века. М., «Логос», № 2, 1992, стр. 190.
Сартр Ж.П. Философские пьесы. М., «Знание», 1996. стр. 368.
86
Мамардашвили М. Современная европейская философия XX века. М., «Логос», № 2, 1992, стр. 109.
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რაობას? აქ სახელმძღვანელოა ფენომენოლოგიური მეთოდი. მარტინ ჰაიდეგერისათვის ის
ადამიანის არსთან იგივდება ყოველივე ემპირიულის გვერდის ავლით. შესაძლებლობის ეს
ვარაუდი ადამიანის არსებობის ძირითად საშუალებაში მდგომარეობს. ასეთი საძებნი
პირველადი და სრული ,,დაშვება“ შიშში არსებობაა.
შიშში

გამოცდის

ადამიანი

თავის

იდუმალ

არსს.

შეიცნობს,

რას

წარმოდგენს

სინამდვილეში. ეს არის უნივერსალური ეგზისტენციალური მიზანდასახულობა. „სამყარო
ვერაფერს შესთავაზებს ადამიანს, რომელიც შიშის ქვეშ იმყოფება“.87
ეგზისტენციალურ ფილოსოფიაში მიღებულია შიშისა და თავისუფლების ცნებების
ერთმანეთთან დაკავშირება. შიში აიძულებს ადამიანს, არჩევანი გააკეთოს, ხოლო არჩევანი –
აუცილებელი პირობაა მისი თავისუფლების რეალიზაციისთვის.88
საზოგადოებრივ ურთიერთობათა რღვევის პერიოდში ყოველთვის მწვავედ გაიაზრება
ინტელექტის სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნების ამოცანა. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ,
ეზოპეს ენასთან ანალოგიით, სწორედ მეტაფორიზაცია წარმოადგენს ინტელექტის გადარჩენის
ერთ-ერთ საშუალებას იმ ზომით, რა ზომითაც მეტაფორა მოწმობს, რომ ჯერ კიდევ
შენარჩუნებულია ზოგადსაკაცობრიო ზნეობრივი ფასეულობები მათი წამლეკავი რეალობის
ზეგავლენის მიუხედავად.
XX საუკუნეში ადამიანს საქმე აქვს იდეოლოგიური სახელმწიფოებისა და მასობრივი
სოციალური მოძრაობების წარმოშობასთან. ამ გარემოებამ რადიკალურად შეცვალა სიტუაცია.
უპირველეს ყოვლისა, მხედველობაში უნდა მივიღოთ მდგომარეობა, რომელშიც გონება
აღმოჩნდა. ადამიანის უნარი და შესაძლებლობა, იცხოვროს ქაოსურ, სოციალური მოვლენებისა
და

მორალური

ქმედებების

სამყაროში,

საშუალებას

იძლევა

დადგინდეს

გარკვეული

რაციონალურობა, წესრიგი, რომელიც მისი სულის, ზნეობისა და გონების მოწესრიგებულობის
პროპორციულია.

ჩვეულებრივ, ასეთი გზით ეძებს ადამიანი თავისი სულის წესრიგის

პროპორციულობას სამყაროსთან.
კინემატოგრაფი სამყაროს ,,კეთების", ადამიანისთვის მისაღებ საშუალებად იქცა.
სამყაროები ხომ არიან ან შეიძლება იყვნენ დასახლებულები, შესაძლოა – არა, ანუ ისეთები,
რომლებშიც ძნელი ან საერთოდ შეუძლებელია ცხოვრება.
"... ადამიანი ამ სამყაროში ამბოხით შედის, ხედვის საკუთარი სიცხადით, ის გადაეჩვია
იმედის ქონას..."89
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Камю А. Миф о Сизифе. М., «ФАБР», 1993, стр. 485.
Tрактат С.Кьеркегора «Страх и трепет». М., «Республика», 1993, стр. 15.
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ბევრი ნიშნით, XX საუკუნის მსოფლიო ადამიანთა წარმოდგენაში სწორედ ისეთია,
როგორშიც ძნელია იცხოვრო, თუ იმედს დაკარგავ, თუ არ იმუშავებ მისი ხელახალი
გააზრებისათვის,
ამისთვის

კი

აღსაქმელად
საშუალებებია

მისაწვდომი
საჭირო.

ადამიანური

ასეთ

ფორმის

საშუალებად

ჩამოყალიბებისათვის.

იქცა

60-80-იანი

წლების

კინემატოგრაფიც.
ამ პერიოდის კინოს პათოსი, თუ იდეოლოგიური სახელმწიფოებისა და მასობრივი
სოციალური მოძრაობების არსებობას გავითვალისწინებთ,

ანტიიდეო-ლოგიურია. ანუ

მისწრაფება იდეოლოგიურ სივრცეში ადამიანის იმგვარად ორიენტირებისკენ, რომ მას შეეძლოს
ხელახლა გაიაზროს იდეოლოგიური მექანიზმების მოქმედება. ეს ცნობიერების განწმენდის
მექანიზმია, მაგრამ ამჯერად არა მხოლოდ გონების შეცდომისგან, არამედ იდეოლოგიური
სტრუქტურების მოქმედებისგან.
60-იანი წლების კინემატოგრაფის ერთიანობის შეგრძნება ძირითადად ეფუძნება
ეიფორიულ ილუზიას – საზოგადოების დაჩქარებულ დემოკრატიზაციას. ,,დათბობით"
ფრთაშესხმულმა ამავე ილუზიამ სინათლისკენ გაფრენის საშუალება მოგვცა. 60-იანი წლების
დასაწყისის უეცრად წარმოშობილი წარმოდგენების სიმაღლიდან 70-იანების კინო საღად
გაიაზრებს აღტაცებული მოლოდინის იმედგაცრუებას. მან მოგვითხრო ადამიანისა და დროის
უნაყოფობის მიზეზების შესახებ. დაგვანახა ხელოვანი, რომლისთვისაც შემოქმედება არის არა
მხოლოდ შემეცნების აქტი, არამედ შექმნის დემიურგიული აქტიაცაა.
70-იანი

წლების

კინემატოგრაფში

ქმნიდნენ

ანალიტიკოსები

და

მოაზროვნეები,

მოღვაწეები, მანუგეშებლები და მებრძოლები. ქმნიდნენ მათივე დაწერილი კანონის მორჩილი
ხელოვანები. 70-იანი წლების მძიმე, მტანჯველად უტყვ და უიმედო პერიოდში, რომელმაც 80იანი წლების პირველი ხუთი წელიც მოიცვა - როდესაც ადამიანებს თრგუნავდა და
სიფრთხილისკენ მოუწოდებდა არა რეპრესიების შიში, არამედ მათი ხსოვნა - შევიწროებიდან
დაბადებული კინოხელოვნება უფრო სარკე იყო, ყოფიერების აზრის, სილამაზისა და ჰარმონიის
იდეალების შეხსენება.
80-იანი წლების კინემატოგრაფი, არსებითად, წარსული და მიმდინარე მოვლენების
კომენტირებას იწყებს და აღმოაჩენს ყველაზე მწვავე გაყალბებას, რომელსაც ადგილი ჰქონია
საბჭოთა

სახელმწიფოს

მთელი

ისტორიის

განმავლობაში

და

რომელიც

მის

კრახს

წინასწარმეტყველებს; სახელმწიფო წყობის მთელი სისტემის, უზენაესი პრინციპებისა და
89

Камю А. Бунтующий человек. М., изд-во полит. лит-ры, 1990, стр. 52.

136

პოსტულატების მართვის მექანიზმის მსხვრევას, რწმენის იმ სიმბოლოების განადგურებას,
რომლებიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში იყო დამკვიდრებული. ბოლოს და ბოლოს, კულტურის
კრახს.
რუსი ფილოსოფოსის და ხელოვნების მოღვაწის, ალექსეი ლოსევის მოგონებებით, ჯერ
კიდევ რევოლუციის დასაწყისში, პაველ ფლორენსკი, „ყრუ და ძლივს გასაგონი ხმით,
მუდმივად დახრილი თვალებით“, კითხულობდა „შემაძრწუნებელ მოხსენებებს“, რომლებშიც
ის

-

ფილოსოფოსი-ღვთისმეტყველი,

მათემატიკოსი,

ინჟინერი

და

ესთეტიკოსი,

წინასწარმეტყველებდა და ამტკიცებდა, რომ „ყოველივე არსებული მიყვანილ უნდა იქნეს
საბოლოო დაშლამდე, გაცამტვერებამდე“, რომ „სანამ ყოველივე ძველი სრულ ქაოსად და
მტვრად არ იქცევა, მანამდე არ შეიძლება ლაპარაკი ახალი და მდგრადი ფასეულობების
გამოჩენაზე“.90
ეს კი ნიშნავს, რომ ეპოქის ფასეულობათა განახლების საერთო აუცილებლო-ბამ თავი იჩინა
მოაზროვნის არაორთოდოქსულ ძიებათა უკიდურესობებშიც კი, რომელიც მთლიანობაში
უაღრესად სათუთად ექცეოდა ტრადიციულ ფასეულო-ბებს.
ადამიანების

გამთიშავი,

აღორძინებული

შიშის

ბატონობის

ქვეშ

მიჩუმებულ,

დამახინჯებულ სინამდვილეს სჭირდებოდა ისინი, ვისაც შეეძლო ყოფილიყო ადამიანურობის
დამცველი, აეხსნა მიმდინარე მოვლენები და დახმარებოდა უცნაურ სოციალურ კოლიზიებში
გარკვევაში. ხელოვნებისგან, უპირველეს ყოვლისა, ელოდნენ სიმართლეს, უკომპრომისობას,
მზად იყვნენ ამოეხსნათ ქარაგმები, თუ შედეგად კრიტიკის ახალ არგუმენტებს აღმოაჩენდნენ.
და,

ალბათ,

არავის

რგებია

ამ

წლებში

ისეთი

გამანადგურებელი

კრიტიკა,

არავის

დაუმსახურებია ისეთი მკაცრი გაკიცხვა, როგორც ხელოვნების პროფანატორ შეგირდებს. მათი
უძლურება,

სიცარიელე

იკითხებოდა

როგორც

ღალატი,

სირცხვილი.

ელოდნენ

არა

ურწმუნოებისა და პასიურობის ჭაობში ჩაფლობას, არამედ მედგარ წინააღმდეგობას, მამაც
შრომას, რომელიც განხეთქილებისა და დაჩლუნგებისგან დაიცავდა გონებასა და გრძნობებს.
პირუთვნელი

ინვექტივებით,

ობიექტური

დამოწმებებით,

გაბედული

თვითშემეცნებით

კინოხელოვნება კვლავ მიისწრაფოდა დაეფიქსირებინა თავისი რეალური როლი და მისით
განპირობებული

ხელდასხმულთა

სასამართლო.

ზოგჯერ

საპირისპიროსკენ

სწრაფვისას,

კინოხელოვნება ცდილობდა განესაზღვრა ხელოვანის ახალი სტატუსი, განსაკუთრებული
ადგილი საზოგადოებაში და კონკრეტული ადამიანის ცხოვრებაში.

90

Лосев А. Очерки античного символизма и мифологии. М., «Мысль», 1993, стр. 10.

137

შემთხვევითი არ არის, რომ, 80-იან წლებში შებიჯებისას, კინემატოგრაფმა თავის გმირებად
აქცია რეჟისორები,რომელთა პროფესია მხატვრული სამყაროს ფორმირებაში, ყოფიერების
საკუთარი კონცეფციის გაცნობიერებაში მდგომარეობს. არა ამ გმირების შემოქმედების შედეგი,
არამედ ფილმის რეალიზაციის პროცესი ხდიდა ფარდას ადამიანებზე ბატონობის საზღაურს,
ადამიანის ერთადერთი ხმის მნიშვნელობას, ახალი დროისთვის არსებითი სოციალური და
მორალური პრობლემების წრეს.
შემთხვევითი არ არის, რომ ირაკლი კვირიკაძის ფილმში „მოცურავე“, სწორედ გადამღები
ჯგუფის წევრები შეახსენებენ მხრებჩამოყრილ და უძლურ ადამიანს წინაპრების შესახებ,
გმირობისკენ მოუწოდებენ, სწორედ ხელოვანები დაეხმარებიან გადალახოს შიში, მცირედით
დაკმაყოფილება, გადადგას ნაბიჯი შეუცნობელისკენ.
სამი ნოველა-სურათი - სამი მოთხრობა ბაბუაზე, მამაზე და შვილზე. პირველი მითის
პერსონაჟია; როდესაც ინგლისელი სპორტსმენის მიღწევის შესახებ შეიტყობს, მისი რეკორდის
გაუმჯობესებას გადაწყვეტს - ლა-მანშის გადაცურვით რომ დაამყარა. შინაურ მღვდელს
შენდობა არა აქვს, და უბრალო მყვინთავის განცხადებას სერიოზულად არავინ ღებულობს. მისი
ადგილი მხოლოდ ატრაქციონშია, უზარმაზარ აკვარიუმში, სადაც შეუძლია ექვსი წუთი დაჰყოს
წყალქვეშ. აკვარიუმი მეტაფორულად ასოცირდება გარემომცველ სამყაროსთან, რომლის არსი
სხვადასხვაგვარად შეიძლება აიხსნას, არჩევანი კი მაყურებელზეა. ყველაფრის მიუხედავად,
დურმიშხანი შეასრულებს დიდ გაცურვას, რასაც მაინც არავინ იჯერებს.
ამ ნოველაში რეჟისორმა შემოგვთავაზა მასალის დამუშავებისა და მოწოდების სხვადასხვა
ვარიანტები. მოვლენათა ისტორიული დაშორების ხაზგასმა ხდება როგორც გამოსახულებით,
ისევე უხმო კადრებით: კადრს მიღმა ხმა განმარტავს და კომენტარს უკეთებს მოვლენებს.
დურმიშხანის ცხოვრება მუნჯი კინოს პერიოდზე მოდის, და ამას კვირიკაძე მხატვრულ ხერხად
იყენებს. თავად გამოსახულებაში ორი შრეა წარმოდგენილი - გმირის რეალური ცხოვრება და
საზეიმო ქრონიკისებური სტილიზაცია, რომელიც უცხოელი სპორტსმენისთვის მოწყობილ
აღფრთოვანებულ მიღებას წარმოგვიდგენს. პირველს, მკაცრად უტყუარს, მიდრეკილება აქვს
ჰეროიკულ-პათეტიკურ სფეროში გადასვლისკენ. ასე, ხანგრძლივი და პოეტურობით აღსავსე
კადრების გამოყენებით, არის გადაწყვეტილი გაცურვის ეპიზოდი. მეორე - ირონიული,
თითქმის პაროდიული - სატირული განზოგადებისკენ იხრება. ორი სტილის შეჯახება, მათი
შინაგანი კონფლიქტი აუცილებელ აზრობრივ ეფექტს იძლევა.
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მეორე ნოველა ეძღვნება დურმიშხანის შვილს - დომენტის. ვაჟიშვილის ვალი უბიძგებს
მას, მამის გმირობა გაიმეოროს. ცდილობენ გადაათქმევინონ, უკრძალავენ კიდევაც. ყველაფრის
მიუხედავად, ის იწყებს ვარჯიშს და გაცურვის საჩემპიონო დროს აჩვენებს. მხოლოდ ერთი
ადამიანისთვის არის აუტანელი მისი მიღწევები: მტანჯველად გაუსაძლისია ლიდერის
წოდების დაკარგვა. დაიწერება დასმენა. გაცურვის გამოცხადებულ დღეს დომენტი არ
გამოჩნდება...
ამ ნოველის გადაწყვეტისას, ირაკლი კვირიკაძე კვლავ დაპირისპირებას იყენებს. თავდან
მოვლენები წარმოდგენილია ირონიულ ჭრილში მეტაფორის ნარევით. ფონის დომინანტებია
დეკორატიული პანოები, ბედნიერი, უღრუბლო და ხალისიანი არსებობის პროპაგანდით
აღსავსე პრიმიტიული ხალხური შემოქმედების ამსახველი სურათები დაფებზე. ამ ფონზე
სავსებით ორგანულადაა გაშლილი რეპეტიციები დომენტის ცხოვრებიდან. მაგრამ შემდეგ,
გარემოებათა

ცვლილებასთან ერთად, დეკორატიული ელემენტები მიმდინარე მოვლენების

დაჩრდილვას იწყებენ
სტილისტიკის

და ფანტასმაგორიულ სახეს

დაპირისპირებაზე

კი

არ

გადის,

აძლევენ.
არამედ

გაორება ორი სხვადასხვა

განსხვავებათა

შეუღლებაზე

დისჰარმონიულ ერთიანობაში.
მესამე ნოველაში გადაწყვეტილების გასაღები შვილიშვილის პროფესია ხდება. იგი
მასობრივი ღონისძიებების მომწყობია, მისი მოწოდებაა გაამხიარულოს, გაართოს ხალხი,
სიმღერები შეასწავლოს. ამ პერსონაჟს არა აქვს საკუთარი ისტორია, მისი დახასიათება მისივე
საქმიანობით ამოიწურება. მისი მიყვანა ზღვართან, იმის გააზრებასთან, რომ გმირების შვილი
და შვილიშვილია, ფილმის

იმ ეპიზოდებით ხდება, რომლებიც სამივე ნოველის მასალას

გასდევს. ამ ხერხით აიხსნება მასალის ყველა მოდიფიკაცია: კინო წარმოდგენილია როგორც
ფილმის კიდევ ერთი გმირი ან როგორც შუამავალი, რომელიც სხვადასხვა მასალაზე ავლენს
თავისი შესაძლებლობების მრავალფეროვნებას.
როგორც

დავრწმუნდით,

დრო

და

„ეპოქის

სტილი“

არსებით

გავლენას

ახდენს

კინოხელოვნების განვითარებაზე, განსაზღვრავს მიმართულებების, ავტორთა მხატვრული
ორიენტაციების შეცვლას. ამასთან, არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ხელოვანის პოზიციას, უნარს
- რეაგირებდეს ცვლილებებზე რეალურ ცხოვრებაში და ითვალისწინებდეს თავის პრაქტიკაში.
რა თქმა უნდა, ლაპარაკია არა შემოქმედების კონიუნქტურულ შემგუებლობაზე დროის
მოთხოვნებთან ან ხელოვანის მიერ საკუთარი მანერისა და სტილის უარყოფაზე საერთო
სტილთან შესაბამისობის მისაღწევად. მაგრამ სხვა უკიდურესობაც არსებობს, როდესაც
ხელოვანი ჩაიკეტება ჩარჩოებში, ფილმიდან ფილმში მიჰყვება, არ სურს ყურადღება მიაქციოს
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ცვალებად სინამდვილეს და ზოგჯერ მასთან წინააღმდეგობაში მოდის. ხოლო რეალობაში
ჩაწვდომის მიზნებისა და ამოცანების ერთიანობას მოკლებულ შემოქმედებით სტილთა
მოჩვენებითი მრავალფეროვნება, როგორც წესი, ლაპარაკობს მხატვრის უუნარობაზე მთლიანობაში დაინახოს თანამედროვე სამყაროს სურათი.
კერძოდ,

გამოხატვის

საშუალებებითა

და

შინაარსით

უაღრესად

მრავალფეროვან

დასავლურ კინოს, რომელიც ინტუიციურად ხვდება დროის „მტკივნეულ“ საკითხებს, უნარი
შესწევს მოგვცეს ზოგადი სურათის მხოლოდ ფრაგმენტები. საქმე ის კი არაა, რომ 60-იანი
წლების გარდატეხისგან განსხვავებით, ახლა არ არის მკვეთრად გამოხატული მიმართულებები
და დინებები.
ფრანგულ კინოში „ახალმა ტალღამ“ ვერ შექმნა რეალობის მთლიანი სახე, ნეორეალიზმმა
კი ეს მოახერხა. და, უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ, რომ ერთმანეთის-გან აბსოლუტურად
განსხვავებული ხელოვანები ახლო პოზიციებზე აღმოჩნდნენ რეალობასთან, ხელოვნების
მიზნებსა და ამოცანებთან დამოკიდებულების მხრივ.
რა თქმა უნდა, დასავლურ კინემატოგრაფში მხატვრულ ფორმათა ცვლა დროის
მოთხოვნებზეა დამოკიდებული. ნეორეალიზმი იტალიაში მეორე მსოფლიო ომის შემდგომმა
საზოგადოებრივმა სიტუაციამ შვა, ხოლო „პოლიტიკური კინო“ სხვადასხვა ქვეყანაში წარმოიშვა
60-იანი წლების ახალგაზრდული და საგაფიცვო მოძრაობის, ეროვნულ-განმათავისუფლებელი
ხასიათის მქონე რევოლუციური მოძრაობების გავლენით. 70-იანი წლების ამერიკულმა
კინემატოგრაფმა

განიცადა

ისეთი

მოვლენების

გავლენა,

როგორიცაა:

სტუდენტური

მღელვარებები, ვიეტნამის ომი, ძმები კენედებისა და მარტინ ლუთერ კინგის მკვლელობები,
უოტერგეიტის სკანდალი და სხვ.
საყურადღებოა, რომ დასავლურ კინოში სოციალური განზოგადებებისკენ მისწრაფებას
უფრო ხშირად მოსდევს უარის თქმა რეალობის მეტაფორიზაციაზე, რომელიც ზოგჯერ
გამოიყენება სამყაროს შეგნებული დაშიფვრის, მისი მიუწვდომლობის აღიარებისთვის.
სხვადასხვა „ელიტურმა“ მიმართულებებმა თითქოს სახელი გაუტეხეს რეალობის ზუსტ
ასახვაში მეტაფორული ხატოვნების შესაძლებლობებს. ეს საკითხი ძალიან საინტერესოა და
ცალკე კვლევას მოითხოვს. ვიტყვი მხოლოდ, რომ მიზეზი შესაძლოა

სხვადასხვა ხალხის

ტრადიციებსა და ისტორიულ გამოცდილებაში იფარებოდეს.
და მაინც, ეს არ ნიშნავს მეტაფორიზაციაზე მთლიანად უარის თქმას. ფორმალური ხერხები
ნეიტრალურია. ყველაფერი ხელოვანის პოზიციაზეა დამოკიდებული. ფრანგული „ავანგარდის“
ესთეტიკური პროგრამის ჩარჩოებში ვერ თავსდება ლუის ბუნუელის „ოქროს საუკუნე“ და ჟან
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ვიგოს „ნიცის შესახებ“, რომლებსაც მწვავე სოციალური ხასიათი აქვთ. ვიგოს „ატალანტას“, ჟან
რენუარის „თამაშის წესების“, ორსონ უელსის „მოქალაქე კეინის“ მეტაფორიზმი ხელს უწყობს
ომამდელი საზოგადოების „თამაშის წესების“ ქარაგმულ გამოვლინებას. ომის წლებში მარსელ
კარნეს „საღამოს სტუმრები“ და „ქანდარის შვილები“ მაყურებლის მიერ აღიქმებოდა სწორედ,
როგორც ქარაგმები რეალურ სიტუაციაზე.
ზუსტად ასევე, თანამედროვე დასავლურ კინოში მოიძებნება მაგალითები, როდესაც
მეტაფორული სტრუქტურები მხატვრებს საშუალებას აძლევენ არა პირდაპირ, არამედ
ქარაგმულად ილაპარაკონ საზოგადოების მდგომარეობისა და ,,განწყობის" შესახებ. სხვა საქმეა,
რომ მეტაფორიზაცია ხანდახან ტოტალურ ხასიათს იძენს. ზოგჯერ მეტაფორიზმს მართლაც
მივყავართ

ელიტარულობამდე,

მაყურებელთან

კონტაქტის

დაკარგვამდე

აღქმისას

მონოლოგიური სტრუქტურების გაბატონებით91.
მით უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს დასავლეთის ხელოვანთა მცდელობები დიალოგში
შევიდნენ

მაყურებელთან,

გასცდნენ

ჩაკეტილი

კონსტრუქციების

ჩარჩოებს,

მონახონ

რეალობასთან შეხების წერტილები, შეიგრძნონ დროის იდეები, განსაზღვრონ თავისი
პოზიციები ხელოვნებაში, ეკრანზე ასახონ სამყაროს მთლიანი სურათი – და, ამასთან, კი არ
უღალატონ

საკუთარ

სტილს,

მაგალითად,

მეტაფორულს,

არამედ

პირიქით

–

სრულყოფილებამდე მიიყვანონ ის.
70-იანი წლების ისეთი ფილმები, როგორებიცაა: ,,ამარკორდი", ,,პროფესია: რეპორტიორი",
,,ოჯახური პორტრეტი ინტერიერში", ,,ტარტარის უდაბნო", ,,აპოკალიფსისი დღეს", პრინციპში,
სინამდვილის სწორ სახეს იძლევიან მეტაფორულ ხატოვნებაზე უარის თქმის გარეშე.
შემთხვევითი არ არის, რომ ამ სურათების უმეტესობა ახლოსაა იგავურ ფორმასთან, მაგრამ, ამის
მიუხედავად, გვერდითი მოვლენებით კი არ იფარგლება, არამედ ცდილობს მთელი სამყარო
დაიტიოს და მისი მოდელი მოგვცეს. ისინი სახავენ დროის რეალურ პრობლემებზე
მეტაფორული სტილის გასვლის შესაძლებლობას.
იმავე ტენდენციას ადგილი ჰქონდა ჩვენთანაც. საკუთარ თავში ჩაღრმავება და სიმარტივე.
70-იანი წლების ბოლოსა და 80-იანების შუა წლებამდე კინემატოგრაფში შეინიშნებოდა ამ ორი
მისწრაფების შეთავსების ტენდენციები. თანამედროვე ადამიანის შინაგან სამყაროში და
ცხოვრების თანამედროვე მოვლენებში ღრმად ჩაწვდომის სურვილი დამახასიათებელი იყო 60იანი წლების კინემატოგრაფისთვისაც. თუმცა ახლა ხელოვანები ამჯობინებენ კი არ გამოიგონონ

91

Киноведческие записки № 4, стр. 5.

141

ახალი ფორმალური ხერხები, არამედ უკვე აღმოჩენილით ისარგებლონ – და, რაც შეიძლება
შეუმჩნევლად, ბუნებრივად. ფორმის სიმარტივე არ უარყოფს ქარაგმული კონსტრუქციების,
მაგალითად, იგავის გამოყენებას. და მაინც, თუ შევადარებთ ამ წლების ზოგიერთ იგავს
,,პლასტიკური სკოლის" იგავებთან, დავინახავთ, რომ მრავალმნიშვნელობიანობა შინაარსობრივ
ჭრილშია გადაყვანილი.
გავიხსენოთ იური ბოგომოლოვის სტატია ქართული კინემატოგრაფის შესახებ, ჟურნალში
,,Искусство кино" რომელშიც ლაპარაკი იყო იმ ფორმის შეცვლის აუცილებლობაზე, რომელიც
არასრულად ასახავდა რეალობას. მაგრამ ფორმის შეცვლა სრულიადაც არ ნიშნავს მეტაფორული
ხატოვნების გაქრობას, არამედ, უფრო მის სახეცვლილებას. 70-80-იანი წლების პერიოდი
კინემატოგრაფში

დაკავშირებულია

სწორედ

მეტაფორიზმის

პროზაიზაციასთან,

მაგრამ

თანაფარდობა ,,მეტაფორული-თხრობითი", ნაცვლად უწინდელი ,,პოეტური-პროზაულისა",
შენარჩუნებულია. ბუნებრივია, არის სახეები, რომლებიც მაყურებლის მხრიდან გაშიფვრას
მოითხოვენ და ყოველთვის ვერ თავსდებიან რომელიმე ერთიან კონცეფციაში. მაგრამ
განმსაზღვრელი მაინც, ალბათ, ხელოვანის სურვილია, მიაღწიოს ხელოვნებაში სიმარტივეს –
რთულ სიმარტივეს.
ამასთან

დაკავშირებით

განსაკუთრებით

ნიშანდობლივია

ანდრეი

ტარკოვსკის

გამონათქვამი: ,,ნებისმიერი შემოქმედება დაკავშირებულია სწრაფვასთან სიმარტი-ვისკენ,
გამოსახვის მაქსიმალურად მარტივი ხერხისკენ. სიმარტივისკენ სწრაფვა – ცხოვრების
სიღრმისეული ასახვისკენ სწრაფვას ნიშნავს. და სწორედ ეს არის ყველაზე მტანჯველი
შემოქმედებაში – გამოსახვის ყველაზე მარტივი, ანუ საძიებელი ჭეშმარიტების ადეკვატური
ფორმის მიგნების წყურვილი".92
ყველა ფილმი, რომლებიც წინა პარაგრაფში განვიხილეთ, სწორედ ასეთ განსაზღვრას
შეესაბამება. განვიხილოთ კიდევ რამდენიმე, მეტაფორიზმის პროზაიზაციაზე ორიენტირებული
ფილმი-მეტაფორა.
ალექსანდრე რეხვიაშვილის ფილმ-იგავს ,,გზა შინისკენ", საფუძვლად დაედო XVII
საუკუნეში

მოღვაწე

განმანათლებლ

და

ფილოსოფოს-ჰუმანისტ

ანთიმოზ

ივერიელის

ღირსშესანიშნავი ცხოვრება. თექვსმეტი წლის ასაკში ანთიმოზი თურქებმა იძულებით წაიყვანეს
ვლახეთში. ასე დაიწყო მისი ხანგრძლივი გზა შინისაკენ. საქართველოს სამხრეთი პროვინციების
ისტორია, საიდანაც წარმოშობით არის ივერიელი, უჩვეულოდ ტრაგიკულია. საუკუნეების
განმავლობაში მათ უცხოელი დამპყრობლები აჩანაგებდნენ. უკაცრიელდებოდა სოფლები,
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ველურდებოდა მიწა. ველურდებოდნენ ამ მიწაზე მცხოვრები ადამიანებიც – შეხვედრისას ისინი
კი არ ესალმებოდნენ ერთმანეთს, არამედ სხვადასხვა მხარეს იფანტებოდნენ.
ფილმის მთავარი გმირია ჭაბუკი ანთიმოზი, რომელიც მწუხარებასა და იმედებში,
სისასტიკესა და ოცნებებში შეიცნობს ცხოვრებას, ხალხს, საკუთარ თავს. ყველა, ვისთანაც კი
ბედმა შეახვედა, ამდიდრებს მას, თანდათან თვალს უხელს სამყაროსა და ადამიანის ბუნებაზე.
ანთიმოზს ცხოვრებაში ჰქონდა არჩევანი. სისასტიკე და უსამართლობა ნაგემს, თავადაც შეეძლო
დასდგომოდა ამ გზას, მაგრამ სხვა გზას გაჰყვება, არსებითად უცნობ გზას, სამართლიანობის
სამსახურისა და ყოველივე იმასთან შეურიგებლობის გზას, რაც ადამიანის ღირსებას
ანადგურებს.
ანთიმოზს ურჩევნია სიცოცხლეს გამოეთხოვოს, ვიდრე უბადრუკ ცხოვრებას ეწეოდეს
უცხო მხარეში, სადაც უცხოა ყველაფერი: ენა, კულტურა, სარწმუნოება. ანთიმოზის გზა
შინისკენ – ეს, გარკვეულწილად, საკუთარი თავისკენ სვლის მეტაფორული სახეა. ტანჯვითა და
გაჭირვებით სავსე გზის ბოლოს, ანთიმოზს კიდევ ერთი განსაცდელი ელოდება. საიდანღაც
შორიდან ჩამოდის შიკრიკი მისი მოკვლის ბრძანებით. გუშაგებმა კითხვა არ იციან, ამიტომ
წერილს წასაკითხად სასიკვდილოდ განწირულ ტუსაღს აძლევენ. იგი არჩევანის წინაშე დგას,
რომელზეც მისი სიცოცხლეა დამოკიდებული: წაიკითხოს, რაც არის, ან მოიტყუოს. დიდი
ტრაგიკული ძალაა ამ მოქანცულ, მაგრამ მაინც ღიმილით განათებულ სახეზე. ის დგას
მდინარის ნაპირზე მშვიდი და ღირსებით აღსავსე. მისი მკვლელი გუშაგები ვერასდროს
გაიგებენ, რატომ წაუკითხა, წერა-კითხვის უცოდინარებს, საკუთარი სასიკვდილო განაჩენი,
როცა შეეძლო ეცრუა, ისევე, როგორც ვერასდროს ჩაწვდებიან შეკითხვის აზრს: ,,მხურვალეა თუ
არა ცეცხლი?"
ფუჭი და ცინიზმით აღსავსეა ფილმის გმირის გარემომცველი სამყარო. იქ, სადაც
ფასეულობები კარგავენ ცოცხალ მნიშვნელობას, იხსნება გზა ბუნებრივი გადაშენებისკენ,
დავიწყებისკენ. ასე ერთ ვაჭარს დედის სახე დაავიწყდა.
ჭეშმარიტებანი, რომლებიც არ არიან ნაკურთხი საწყისი ცოდნით, გულუბრყვილო
შეკითხვით – ამაოა და, მაშასადამე, შეიძლება მოახდინო მანიპულირება საღმრთო წერილის
სიტყვებით, მერე კი თავქვეშ ამოიდო ეს დიადი წიგნი და დაიძინო. მაგრამ, რაც უფრო უაზრო
და გამოუსადეგარია წიგნი უშინაარსო

დოგმების სამყაროში, მით უფრო მნიშვნელოვანია

საღმრთო წერილი რეხვიაშვილის გმირებისთვის. მათთვის ამ წიგნის დაკარგვა ტრაგედიაა.
ადამიანებს თავის შველისას თან მიაქვთ წიგნები, რომლებიც, მათი რწმენით, სამშობლოს
გათავისუფლებაში დაეხმარებიან. წიგნში ხომ აღთქმაა, რომელსაც ძალუძს გაათავისუფლოს
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ადამიანი ცრუწინასწარმეტყველური რიტუალების ცოდვებისგან, პირობითობებისგან და
მიანიჭოს არა ამქვეყნიური, ამაო, არამედ ჭეშმარიტი, სულიერი თავისუფლება. რეხვიაშვილისა
და მისი გმირებისათვის საღმრთო წიგნი ხსნის საწინდარია, ხოლო ,,როდესაც ივიწყებენ
წმინდანთა და ბრძენთა წიგნებს, მაშინ მოდის უბედურება".
მაგრამ სულიერ ბრძოლაში მხოლოდ საღმრთო წიგნი როდი მატებს სიმტკიცეს. არის კიდევ
ზეპირი სულიერი მემკვიდრეობითობა ადამიანებს შორის, მასწავლებელსა და მოწაფეს შორის.
რეხვიაშვილთან მასწავლებელი ყოველთვის სულიერი მოძღვარიცაა, რომელიც ასწავლის
ცოდნისადმი ნდობას, საერთოდ, მიმნდობლობას, ასწავლის ზნეობრივ კანონს. და იმისთვის,
რომ მოძღვრების სიცოცხლე არ შეწყდეს და ყოფიერება არ ამოიწუროს, მოწაფე მასწავლებელი
ხდება და თავის მრევლს იძენს. ასე ხდება ანთიმოზი მასწავლებელი და ერთგვარი
წინასწარმეტყველი, მასწავლებელი ხდება ალექსიც ალექსანდრე რეხვიასვილის მომდევნო
ფილმიდან ,,საფეხურები".
რეჟისორისთვის მნიშვნელოვანია მოძრაობა ყოფიდან ყოფიერებისკენ. ამ სამყაროში ბევრი
რამ უპირისპირდება რეხვიაშვილის გმირებს. და, უპირველეს ყოვლისა, პასუხები, რომლებიც
შეკითხვების დასმის შესაძლებლობასაც კი გამორიცხავენ. რა საჭიროა შეკითხვები, როდესაც
ყველაფერი ნათელია, ერთხელ და სამუდამოდაა დადგენილი, გამოხატულია დოგმებში.
უშეკითხვო

სამყაროში შეუძლებელია რაიმე ახლის გამოჩენა. მთელი არსი ხომ ისაა, რომ,

როგორც ჩანს, ყოფის მუდმივ გამეორებადობაში ადამიანი საკუთარ ცხოვრებისეულ ცეკვას
ასრულებს ერთი და იმავე მოვლენების ორომტრიალში.
,,საფეხურებში", რომელიც თანამედროვე რეალობისკენ მიგვმართავს, განმეორებადობა
სიუჟეტურ პრინციპშია აყვანილია და ადამიანი გამოიყურება მექანიზმად, რომელიც სავსებით
კმაყოფილია თავისი ბედით, შეწყობილია

მასთან. ხოლო რიტმიდან ყოველი ამოვარდნა

დანაშაული კი არ არის წესრიგის წინააღმდეგ, რაც ნიკომ (,,ქართული ქრონიკა...") და
ანთიმოზმა (,,გზა შინისკენ") ჩაიდინეს, არამედ მხოლოდ ავადმყოფობა, ზაფხულის პაპანაქებაში
გაცივების მაგვარი, რომელიც, ბოლოს და ბოლოს, აიძულებს ალექსის ლოგიში ჩაწვეს. მხოლოდ
ამ ავადმყოფობამ მისცა გმირს საშუალება, გამოჯანმრთელებულიყო სხვა ცხოვრებისათვის,
სადაც ,,ის იმათზე შორს წავა, ვისაც არ ეცოდინება, საით მიდის".
ფილმ ,,საფეხურების" ფაბულა უკიდურესად მარტივია. ახალგაზრდა კაცი სამსახურში
მოწყობას ცდილობს. თითქმის ყოველ დღე მიდის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის
დირექტორთან და მისგან ერთსა და იმავე, ფრაზას ისმენს: ,,სიამოვნებით აგიყვანთ. ძალიან
გვჭირდებით... მაგრამ უნდა მოიცადოთ". ასევე პერიოდულად გმირთან სტუმრად დადიან მისი
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მეგობრები, წარმოთქვამენ რაღაც ფრაზების ნაწყვეტებს, ინფორმაციას საერთო ნაცნობებზე,
იღებენ შხაპს, ჭამენ, სვამენ, ერთ-ერთი მათგანი დროდადრო ჩადის სარდაფში, ერთხელ კი იქ
სახედარსაც

ჩაუშვებს,

რომ

ის

ქამა

სოკოებით

დატვირთული

ამოიყვანოს.

ბოლოს

ახალგაზრდასთან მოაქვთ პასუხი – მოწვევა ინსტიტუტიდან (დირექტორის კაბინეტში მის მიერ
მოწყობილი სკანდალის შემდეგ), მაგრამ ახალგაზრდა მთაში, სოფელში მიდის. სულ ეს არის.
მოქმედება ფერწერულ გარემოში ვითარდება – ძველმანი ხარახურით გაჭედილი კადრი,
ძველებური ნივთები, ყვავილ-მცენარეები, რომლებიც ხანგრძლივად რჩებიან კინოკამერის
ობიექტივში... შიდაკადრობრივი სიმჭიდროვე აღიქმება როგორც ძალადობის პროექცია,
რომელიც გმირმა უნდა იგრძნოს მეგობრების, ნაცნობებისა თუ უცნობების გაუთავებელი
მიმოსვლით, გარე სამყაროს ზემოქმედებით. გმირის ეს შეგრძნება მატერიალიზდება კადრის
საგნობრივ გადატვირთულობაში.
ალექსის კონფლიქტი სამყაროსთან თავისი დრამატიზმით გარკვეულწილად ეხმიანება
კონფლიქტებს, რომლებიც ნიკოსა და ანთიმოზის დაღუპვას იწვევენ. და კონფლიქტი საშინელია
იმით, რომ ალექსი, არსებითად, მარტოა სამყაროსთან დაპირისპირებაში. ამიტომაც არ არის ისე
საშიში, როგორიც იყო ნიკო, სოფლის ყველა მაცხოვრებელთან ერთად რომ იცავდა ტყეს ტყის
მჭრელებისაგან. არ არის ისე საშიში, როგორც ანთიმოზი, რომელიც მსოფლიოს ყველა ნაწილში
აგზავნიდა მოწაფეებს, რათა ,,მწვალებლობა" გაევრცელებინათ. ალექსი რელიქტია. ისეთივე,
როგორც უცნობი მცენარეები სურათზე მის ოთახში.
,,ისინი რეალურად არსებობდნენ თუ მხატვრის მოგონილი არიან?" - ცდილობს გაერკვეს
ერთ-ერთი გმირი.
საკუთარი თავის, შესაძლებლობების გამოსაცდელად ალექსი მიდის მთაში, შორეულ
მიტოვებულ სოფელში, სადაც ოდესღაც ასწავლიდა მისი მასწავლებელი მიხეილი – ერთადერთი
ადამიანი, ვისთანაც ერთგულება და სიყვარული აკავშირებს. ალექსის გადაწყვეტილებას ასეთი
დიალოგი უსწრებდა:
ალექსი: ჩემში რაღაც ხდება. არ ვიცი, ვინ ვარ, არ ვიცი, საით მიმიწევს გული.
მიხეილი: ვინც არ იცის, საითკენ მიდის, ყველაზე შორს ის წავა. საკუთარ თავს რომ
მოერიო, სხვებისთვის საჭირო უნდა გახდე.
პირველად, მთელი ფილმის განმავლობაში კამერა ქალაქური ბინების სიმჭიდროვიდან
სივრცეში იჭრება. და ალექსი, რომელიც მანამდე ოთახის მცენარეებით იყო გარშემორტყმული,
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ბოლოს და ბოლოს, დაინახავს სივრცესა და მთის ფერდობს, სადაც დანგრეული ეკლესია დგას –
როგორც ცხოვრებაში რაღაც ძალიან საჭიროსა და მნიშვნელოვანის დაკარგვის მეტაფორა.
ალექსანდრე რეხვიაშვილის ფილმების სამყარო განსაკუთრებულია. აქ არ არის მიზეზშედეგობრივი კავშირი ყოფითი გაგებით, მაგრამ არის მისწრაფება - ჩაუღრმავდეს მოვლენის
პირველმიზეზებს,

გამოავლინოს

მის

საფუძველში

ჩადებული

მითი,

ჩასწვდეს

მის

ფილოსოფიურ პირველსაწყისს.
,,საფეხურებში" კი სახეთა ფილოსოფიური საწყისი თითქოს შევიწროებულია თანამედროვე
ცნობადობით. მაგრამ ფილოსოფია მთლიანად არ ქრება.

მაგალითად, მიტოს – ალექსის

სარდაფში შამპინიონის პლანტაციის წარმატებული შემქმნელის, ჩვენი დროის ამ განათლებული
მომხვეჭელის – სახეში ჩანს ოდინდელი ტიპი, რომელიც სავსებით მოხერხებულად გრძნობს
თავს ტრუიზმებისა და ბანალურობათა სამყაროში, სადაც ადამიანებს აშკარა რამეების
კონსტატაციაღა დარჩენიათ: ,,გუშინ ციოდა, დღეს კი ცხელა".
80-იანი წლების კინემატოგრაფი დაძაბულად ეძებს აზრის კოდირების ხერხებს. ჟანრი,
სტილის

საშუალებები,

ფანტასტიკის

ელემენტების,

ისტორიული

მასალის

გამოყენება,

პერსონაჟის მიერ მასალის გასაშუალოება, პრობლემატიკის ლეგალიზაციის მიზნით ობიექტის
ესთეტიზაცია ამაღლებს პირობითი, თამაშის მომენტის მნიშვნელობას მხატვრული ჩანაფიქრის
რეალიზებაში.
გიორგი შენგელაიამ ფილმში ,,ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა" შეძლო შეექმნა
სამყარო, რომელშიც ყველაფერი მის მიერვე დაწესებულ კანონებს ემორჩილება და ამტკიცებს
მის სრულფასოვან არსებობას. ამ სამყაროს ჩარჩოებში, სიმბოლიკითა და მეტაფორით მარჯვე
ოპერირებით, რეჟისორი საკუთარ რეალიზმსა და ფსიქოლოგიზმს გვთავაზობს. ფილმი
ეძღვნება 1905-1907 წლების მოვლენებს, მეფის რუსეთის რეაქციის წინააღმდეგ ქართული
ინტელიგენციის ბრძოლას, როდესაც რევოლუცია უკვე ჩახშობილი იყო და ეროვნულგანმათავისუფლებელი მოძრაობა კრიზისს განიცდიდა.
ამ ფონზე ახალგაზრდა კომპოზიტორი ნიკუშა საქართველოს პროვინციებში მიემგზავრება
ხალხური სიმღერების ჩასაწერად. ხელმძღვანელობს რუკით, რომელზეც მოსანახულებელი
ადგილები აღნიშნა. სწორედ ქაღალდის ეს უწყინარი ნაგლეჯი ხდება მრავალი უბედურების
წყარო ნიკუშასა და ყველასთვის, ვისაც ესტუმრება მოგზაურობის დროს.
სოფლის ექიმი ელიზბარი, რომელთანაც ნიკუშა სარეკომენდაციო წერილით მიდის,
ცდილობს მის დაყოლიებას, მოგზაურობა უფრო მშვიდი დროის დადგომამდე გადადოს, მაგრამ
ახალგაზრდა კომპოზიტორს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი ჩანაფიქრის განხორციელება.
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შემთხვევის წყალობით, ნიკუშას თანამგზავრი ხდება ლეკო თათაშელი, ხმაურიანი,
მოუსვენარი კაცი. შემდეგ, ამ ორი პერსონაჟის შედარებისას,

დავინახავთ კონტრასტს –

მორიდებული, წყნარი და გონებადამჯდარი ნიკუშა და მგზნებარე, ცეცხლოვანი ლეკო,
რომელიც მზადაა თავი შესწიროს განმათავისუფლებელ მოძრაობას. მაგრამ პარადოქსი ისაა,
რომ სწორედ ახალგაზრდა კომპოზიტორის თავშეკავებული ბუნება კვებავს თანამგზავრის
ბობოქარ ხასიათს, პირველის საზიანოდ, და, როგორც მოგვიანებით გაირკვევა, მეორის
საზიანოდაც.
როგორც იური ბოგომოლოვი სტატიაში, დონ კიხოტთან და სანჩო პანსასთან ამ
პერსონაჟების შედარებისას წერს, მან შენიშნა დროის ,,გადაყირავება". გიორგი შენგელაიას
აღმოჩენილი

ეს

მეტაფორულად

არაბუნებრიობა
მოგვითხრობს

საზოგადოებაში,

ფილმში,

მოვლენების დროს საქართველოში

რომელზეც

გაცილებით

გვიან

ასე

ფერადოვნად

გამოვლინდება,

და

ცნობილი

დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის პიკზე. დროში,

რომელმაც ზედაპირზე ამოატივტივა ყოველივე მდაბალი და სამარცხვინო: კონფორმიზმი,
ეგოიზმი, მოჩვენებითი რომანტიზმი და ბრმა ნაციონალიზმი.
ლეკო დარწმუნებულია, რომ ნიკუშა ქართლში რევოლუციური კომიტეტის დავალებით
იმყოფება,

რომ მისი რუკა

მომავალი აჯანყების გეგმაა,

ხოლო

ინტერესი ხალხური

სიმღერებისადმი და ხმის ჩამწერი აპარატი - მხოლოდ შენიღბვა. ამიტომ, ვისთანაც კი
მოხვდებიან, ყველას მიანიშნებს, რომ კომპოზიტორი სულაც არ არის კომპოზიტორი, ის
ცენტრიდან გამოგზავნილი კაცია. და რაც მეტი დრო გადის, მით უფრო უძნელდება
ინტელიგენტ ნიკუშას საკუთარი ზრახვების ასრულება. როგორ არ ცდილობს გათავისუფლდეს
პოლიტიკური მისიონერისგან, არაფერი გამოსდის.
სახე, რამდენადაც უცნაური უნდა იყოს, პირველსახეზე ძლიერი აღმოჩნდება. ეს
რეჟისორის კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, მეტაფორული წინასწარმეტყველებაა. ახალგაზრდა
კომპოზიტორს თავი ვერ უმართლებია ვერც პოლიციისა და ვერც იმათ წინაშე, ვინც მართლაც
არის დაკავშირებული ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობასთან. ამ ისტორიის სიუჟეტი
ტრაგიკომიკურია და შეიძლებოდა მისი გამოყენება ფარსის ჟანრში, მაგრამ რეჟისორი
დრამატულ გზას ირჩევს. სინამდვილეშიც ხომ, ათეული წლების შემდეგ, ეს სიუჟეტი
ტრაგედიად გათამაშდა საქართველოში.
ფილმის

დასაწყისში

თხრობა

სულიერ-ზნეობრივ

სფეროში

გადადის

და

იგავის

მოხაზულობას იძენს. ლეკოსა და ნიკუშას მარშრუტით, გარემოებათა უცნაურ და, შესაძლოა,
არაუცნაურ დამთხვევათა გამო, მათ კვალს ჩაფრები მიჰყვებიან

და უსწორდებიან ყველას,
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ვისთანაც კი ნიკუშა სტუმრად იყო. ხვდები, რომ

ყველაფერი

უბრალოდ ახალგაზრდა

კომპოზიტორის ისტორია არ არის. მთავარი ის გარემოებები არაა, რომლებშიც იგი ეცნობა
ზოგიერთ პერსონაჟს, სხვებს კი შორდება. წამოჭრილია ადამიანური ღირსებისა და მისი
დაცემის საკითხები. ეს ინტერესი არ შემოიფარგლება ემოციით, უფრო ფართოდაა დაყენებული
ინტელექტუალურ და ფილოსოფიურ ჭრილში. რა გარემოებების დროს ხდება ადამიანის
დაცემა? როდესაც თვალისმომჭრელ გამარჯვებას მარცხი მოსდევს, მსგავსად იკაროსისა, ანდა
ის ჩადებულია ადამიანში და ექსტრემალურ სიტუაციაში ვლინდება.
ბუნებრივია, გიორგი შენგელაია ვერ იძლევა კითხვებზე გარკვეულ პასუხსებს. მაგრამ 60იანი წლების „ფრთაშესხმულობის“, 70-იანების „დაუღალავი ფრენის“ შემდეგ, ეს საკითხი 80-იან
წლებში, მოწმენდილ ცაზე ელვასავით გამოჩნდა.
რეაქცია

სტუმრების

გამოჩენაზე

არაერთგვაროვანია,

ზოგიერთში

ეს

ნებისყოფის,

სინდისისა და გონების პარალიზებას ახდენს, სხვებში კი მამაცობისა და შეუპოვრობის
კონვულსიებს იწვევს.
ელიზბარი - წყნარი, პატიოსანი სოფლის ექიმია, რომელიც ყველა გაჭირვებულს ეხმარება.
აჩვენებს, რომ პოლიტიკისგან შორს დგას, მაგრამ ეს ვერ იხსნის დაღუპვისაგან ვერც მას და ვერც
მის ოჯახს.
იმავე პოზიციაზეა სხვა ინტელიგენტი - ოცხელი, რომელსაც იგივე ბედი ეწევა.
საღად მოაზროვნე - დავით იტრიელი, რომელიც შრომაში, მძიმე გლეხურ სამუშაოში
ცდილობს იპოვოს სულის მოსათქმელი ამქვეყნიურ კოშმარში. მაგრამ, როგორც კი ნიკუშა მის
სტუმართმოყვარე სახლს დატოვებს, აქაც მაშინვე ჩაფრები გამოჩნდებიან.
აქ ერთი ასეთი პატარა ეპიზოდია. ძმები იტრიელები ლეკოს კალათების დასაწნავად
დასვამენ, რათა ცოტა ხნით მაინც მოთოკონ მისი რევოლუციური ფრაზეოლოგია. მისნაირები,
უმჯობესია, უმნიშვნელო საქმით იყვნენ დაკავებული, ვიდრე უბრალო ლაყბობით. საქმე ახდენს
შინაგანი და სულიერი ცხოვრების ენერგიის აკუმულირებას, მაგრამ ლეკოსთვის საქმიანობა
ხანგრძლივი ვერ აღმოჩნდა. ისევ აიწყვიტა და თან ნიკუშაც გაიყოლია. საბოლოოდ, უმართავი
გრიგალი დაღუპვისკენ მიაქანებს. თუმცა, ეს გმირული დასასრული არ არის - ლეკო თავს
ჩამოიხრჩობს. მაშასადამე, ბოლოს შეიგრძნო თავისი შინაგანი სამყაროს აბსოლუტური
გაუსაძლისობა, რამაც უკიდურეს სასოწარკვეთილებამდე მიიყვანა.
ამ მაგალითით ვხედავთ, თუ როგორ გამოდიან წინა ხედზე თითქოსდა მეორეხარისხოვანი
დეტალები და წვრილმანები, და მხოლოდ ამ უჩვეულო რაკურსით შეხედვისას, ნაცნობსა და
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მარტივში აღმოაჩენ მთელი სიუჟეტის ერთიანობის მეტაფორულობას. მეტაფორული აზრის
მატარებელი

ასეთი

ეპიზოდებით,

კადრებით,

დეტალებით

არის

სავსე

ახალგაზრდა

კომპოზიტორის ტრაგიკული და იდუმალი მოგზაურობის მთელი ისტორია.
ფილმში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პერსონაჟია _ თავადის ქალი ეფემია. უძველესი
გვარის

წარმომადგენელი

ქალბატონი,

რომელიც

ამჟამად

ძველ

სახლში

ცხოვრობს

მოსამსახურესთან ერთად, მთელი არსებით ეწინააღმდეგება ძალადობას. მაგრამ ეს მოხუცი,
პარალიზებული არისტოკრატი აბსოლუტურად არაქმედუნარიანია. მისი სიტყვები ბრძოლის
განახლების შესახებ ქარს მიაქვს.
არის კიდევ ერთი მოტივი - ეს თავად ძალადობაა, მისი სახე. შიშისა და სასოწარკვეთის
შეგრძნების დანერგვის მექანიზმი, პრინციპში, მარტივია. სხვაგვარად მოაზროვნეებთან
ანგარიშის

გასასწორებლად

არ

არის

აუცილებელი

მოიძებნოს

ნორმიდან

რაიმენაირი

იურიდიული ან სამართლებრივი გადახრები. საჭიროა მხოლოდ საბაბი, სინამდვილეში,
ნებისმიერი, თუნდაც. ყველაზე აბსურდული. ყველა ტირანში ხომ იმდენად ძლიერადაა
განვითარებული საკუთარი ყოვლისშემძლეობისა და ყველაფრის ნებადართულობის შეგრძნების
სურვილი, რომ საშუალებები და მექანიზმები მეორეხარისხოვანი და, ამდენად, ნებისმიერი
ხდება.
ხელისუფლება, რომელსაც სწყურია გაუსწორდეს სოფლის „არასაიმედო ინტელიგენციას“,
ამისთვის დამაჯერებელ მიზეზებს არ ეძებს, არ ზრუნავს კანონის თუნდაც მოჩვენებით
დაცვაზე. მხოლოდ საბაბი სჭირდება და ასეთ საბაბად იქცევა ნიკუშას რუკა. კომპოზიტორს
აპატიმრებენ და ყველას, ვისთანაც კი იყო ნამყოფი. მით უმეტეს, რომ ეს ის ხალხია, ვისთანაც
ადგილობრივ ხელისუფლებას დიდი ხანია ანგარიშის გასწორება უნდოდა.
ერთი შეხედვით ასე უწყინრად დაწყებული ამბავი ფინალურ ეპიზოდში ტრაგიკული
ტონალობით მძიმდება. ჩაფრებს ხალხი თითქოს გოლგოთაზე მიჰყავთ უკაცრიელი, მზისგან
გადამწვარი გზით. მოულოდნელად ისინი გაჩერდებიან და ტყვეებს გადაითვლიან. ერთი
დააკლდებათ. ეს ნიკუშაა, რომელსაც უშვებენ. მაშინ ჩაფრები გააჩერებენ გზაზე მიმავალ ურემს,
ჩამოათრევენ იქიდან მეურმეს და განწირულთა რიგებში შეაგდებენ. ასეთნაირად აღადგენენ
წესრიგს თავიანთ საზარელ სიაში.
რეჟისორმა დიდი კითხვის ნიშანი დაუსვა საკითხს ნიკუშას შემდგომი ბედის შესახებ,
ჭაბუკის, რომელმაც მოგზაურობის განმავლობაში ცხოვრება

შეიცნო. ამ კითხვაზე პასუხის

გაცემას ცდილობდნენ 90-იანი წლების ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტები (ლევან კიტიას
„გზაჯვარედინი“, პაატა მილორავას „ვირთხა“, გიო მგელაძის „არა, მეგობარო!“ და სხვ.).
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სხვა

ფილოსოფიურ

პრობლემას,

გაუცხოებისა

და

„უსახლკარობის“

პრობლემას

განიხილავს რეჟისორი ელდარ შენგელაია. დრამატურგ რეზო ჭეიშვილთან ერთად, ფილმში
„ცისფერი მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი“.
„ცისფერი

მთები“

ფილმის

გმირის,

ახალგაზრდა

მწერალ

სოსოს

ნაწარმოების

სახელწოდებაა (თუმცა მის ხელნაწერს ასევე ორმაგი სათაური აქვს - „ცისფერი მთები ანუ ტიანშანი“), ხოლო „დაუჯერებელი ამბავი“ - იმიტომ, რომ არაფერს იქიდან, რაც ფილმშია
მოთხრობილი, სინამდვილეში ადგილი არ ჰქონია. არ ყოფილა არც სოსო, არც უსახელო
შემოქმედებითი

დაწესებულება

ან

რედაქცია,

და

არც

თავ-თავიანთი

პრობლემებით

შეწუხებული მისი თანამშრომლები. და თუ ასეა, მაშინ ყველაფერი შეიძლება ავტორისეულ
ფანტაზიად, წარმოსახვის აღმაფრენად განვიხილოთ. უტყუარობა ყველა რეგისტრშია დაცული.
არც ერთ პერსონაჟს, არც ერთ დეტალს არ აქვს „ნება დართული“, გამოამჟღავნოს თავისი
მეტაფორული, ქარაგმული აზრი.
ფილმი ფელეტონად არ იკითხება

სწორედ იმიტომ, რომ

რეჟისორი ზუსტად ავლენს

სახასიათოს ფაქტურებში, ტიპებში, სიტუაციებში, რადგან საშუალებას აძლევს ყოველდღიურს,
განზოგადების ზღვარი შეინარჩუნოს.
ფილმის სტილისტიკა ამავე დროს გამოირჩევა მიდრეკილებით უკიდურესად ღირსეული,
სკრუპულოზური ჰიპერრეალიზმისკენ.

ყოველი წვრილმანი, ყოველი დეტალი, გარემოს

განათების ყოველი ნიუანსი, თითოეული პერსონაჟის ყოფაქცევის ყველა დეტალი, ყოველი
რეპლიკა დიალოგში - ცალ-ცალკე და ერთად წარმოგვიდგენს იმას, რასაც სულ ცოტა ხნის წინ
ვაწყდებოდით. და რადგან ასეა, ესაა

აბსურდამდე მიყვანილი სინამდვილე ფანტასტიკის

შეძენილი თვისებებით. რაც ფრანც კაფკასა და ეჟენ იონესკოს წარმოსახვაში აბსურდის
თეატრივით გამოიყურებოდა, ჩვენთან ხშირად შემაძრწუნებელი რეალობის ნიშნებს იძენდა.
იმ დროის მრავალი კრიტიკოსი ფილმში ბიუროკრატიზმის მხილებას ხედავდა. მაგრამ ეს
მრავალშრიანი კინოსურათი უფრო ღრმა, სოციალურ-ფილოსოფიურ საკითხებსაც ეხება. ჩვენი
სამყაროს მიკრომოდელს წითელ ხაზად გასდევს პიროვნების გაუცხოების, გულგრილობის
თემა. მაგრამ სად არის პრობლემების სათავე, სად იმალება მათი წარმოშობის მიზეზები,
შესაძლებელია თუ არა ასეთ სამყაროში ცხოვრება და გაუძლებს, თუ არა ის?
დაუჯერებელი ამბავი იქიდან იწყება, რომ მწერალს მოთხრობა ერთ-ერთ შემოქმედებით
დაწესებულებაში მიაქვს. ამ დაწესებულებაში სანდომიანი ადამიანები მუშაობენ, რომლებიც
თბილად და კეთილგანწყობით ხვდებიან ახალგაზრდა ავტორს და მისი ნაშრომისადმი ცხოველ
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დაინტერესებას ამჟღავნებენ. ამისდა მიუხედავად, გარემოებები ისე ვითარდება, რომ გმირი
კაბინეტიდან კაბინეტში დაიარება, საქმე კი ადგილიდან არ იძვრის.
მწერალი
ცხოვრება

თანდათანობით ეფლობა დაწესებულების ატმოსფეროში, სადაც თავისებური

მიმდინარეობს:

ერთნი

ჭადრაკს

თამაშობენ,

სხვები

ფრანგულს

სწავლობენ

ფირფიტების მეშვეობით, ზოგიერთები უაზროდ კამათობენ, მანდილოსნები საყიდლებზე
მსჯელობენ, ყავას ადუღებენ, ქსოვენ, ბავშვების აღზრდით არიან დაკავებული.
აღმოჩნდება, რომ ამ ორგანიზაციაში თავი მოიყარეს შემთხვევითმა ადამიანებმა,
რომლებსაც საერთო ზრახვები და ინტერესები არ აერთიანებთ, რომლებსაც ვერ მიუგნიათ
თავისი ჭეშმარიტი მოწოდების საჭირო და სასარგებლო გამოყენებისთვის. ეს „გზააბნეული“,
შეუმდგარი

ინჟინრები,

აგრონომები,

დიასახლისები

„საკუთარი

თავის

რეალიზაციას“

თითოეული მათგანისთვის სრულიად უცხო ასპარეზზე ცდილობენ. მათი „საქმიანობის“
უაზრობა და რეალობასთან შეუსაბამობა წარმოშობს სიტუაციის აბსურდულობას, რასთანაც
ქმედების მსვლელობისას არაერთხელ მოუხდა შეჯახება ახალგაზრდა მწერალს.
მიკროსამყარო მხოლოდ საერთო სამყაროს შემადგენელი ნაწილი არ არის. იქ ყოველთვის
შეიძლება იპოვო იმის სარკისებრი ასახვა, რაში არსებობს და რასთანაც შეხება აქვს. ფილმში
აბსურდული სამყარო შეიძლება განმარტო, როგორც იმ კომუნალური მოწყობის მცირე მოდელი,
რომელშიც ჩვენ ცოტა ხნის წინ „ერთიან ძმურ ოჯახად“ ვცხოვრობდით.
დაწესებულებაში უმისამართოდ ხვდება ყველა და ყველაფერი, შაბიამნის ჩათვლით,
რომელიც არავის სჭირდება და რომლის დიდ პარტიებზე გამუდმებული ზრუნვაა საჭირო.
აბსურდის ხატოვანი განსახიერებაა მარკშეიდერი, რომელიც ჯიუტად ცდილობს მოეწყოს
სამუშაოდ ამ შემოქმედებით დაწესებულებაში, და არცთუ უშედეგოდ. ლიტერატურული
ნაწარმოებების კითხვისა და რედაქტირების ნაცვლად, ეს კიდევ ერთი „გზააბნეული
სპეციალისტი“ გულმოდგინედ ჩაჰკირკიტებს მთის ქანების რუკას და მიწისქვეშა ბიძგების
მიზეზებს იკვლევს.
ასეთივე „გზააბნეულია“ დირექტორის მოადგილე ოთარი. „უადგილოა“ ყურძენიც,
რომელიც დაწესებულების შუშაბანდში ხარობს... ყურძნის თალარი ოთარის განსაკუთრებული
ზრუნვის საგანია, რომელიც მთელი ფილმის განმავლობაში ვაზის შესაწამლი რაღაც
განსაკუთრებული აჯასპის შოვნას ცდილობს. ყველაფრიდან ჩანს, რომ რედაქციაში ნიჭიერი
ხელნაწერის გამოჩენას გაცილებით ნაკლები მოუთმენლობით ელიან, ვიდრე რთველს,
რომელშიც ყველა მონაწილეობს.
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მეორე სართულზე, მე-13 ოთახში, რედაქტორ ვასოს ზურგს უკან ჰკიდია უცნობი ავტორის
შესრულებული გრენლანდიის პეიზაჟი. ვასოს სამუშაო დღე იწყება მოთხოვნით - „გაიტანეთ
გრენლანდია“. მისი წინათგრძნობა უსაფუძვლო არ არის, გამყარებულია კირიანი მტვრით,
რომელიც მაგიდაზე კედლის ნაპრალიდან

ცვივა... მაგრამ ირკვევა, რომ სურათის ჩამოხსნა

მორყეული ლურსმნიდან შეუძლებელია, რადგან ამისთვის აუცილებელია ხელმძღვანელობის
ვიზირებული ნებართვა ხელმოწერით - და არა ერთით, რომელიც უკვე არსებობს, არამედ ორით
ან, უმჯობესია, სამი ხელმოწერით. ბოლოს და ბოლოს სურათი

სხდომებისა და საზეიმო

ღონისძიებების დარბაზში გადააქვთ. მაგრამ ის კვლავ რედაქტორის თავს ზემოთ აღმოჩნდება.
ამ აბსურდულ სამყაროში მისტიკურ-მეტაფორული მნიშვნელობა შესაძლოა უბრალო
კარმაც კი შეიძინოს. ორი უცნობი მამაკაცი დროდადრო მიდის მარად დაკეტილ კართან და
დაბალი, იდუმალი ხმით, ვიღაც გივისგან, გაღებას მოითხოვს. მაგრამ კარს იქით სიჩუმეა.
უცნობია, გივი ადგილზეა

თუ დიდი ხანია აქ აღარაა. კარი ყოველთვის ჩარაზულია და,

როგორც უტყვი გუშაგი, საიდუმლოდ ინახავს, რაც მის მიღმა ხდება.
შემოდგომას ზამთარი ცვლის, ზამთარს – გაზაფხული, გაზაფხულს – ზაფხული, მაგრამ
რედაქციის კედლებში არაფერი იცვლება. და მთელი ამ ხნის განმავლობაში ყველა თავაზიანად
იღებს ახალგაზრდა მწერალს, პირობას აძლევს, აიმედებს, მაგრამ... ნაწარმოების წაკითხვა, მისი
შეფასება, საკუთარი მოსაზრებების გამოთქმა სხვა ადამიანებთან სულიერი კონტაქტის
დამყარებას, მათთან დიალოგის წარმოებას ნიშნავს – ამის უნარი კი დაწესებულების არც ერთ
თანამშრომელს არ გააჩნია, მათ შორის, არც დირექტორს – სასიამოვნო, თავაზიან, ზოგჯერ
გულმავიწყ ადამიანს, რომელსაც ყოველდღიურ ფუსფუსში საკუთარი თავი დაუკარგავს და
მოკლებულია სხვათა მოსმენის და გაგების უნარს.
ეს არის ჩინოვნიკი, რომელსაც, შესაძლოა, მუნდირის ყველა ღილი შეკრული არა აქვს,
მაგრამ ოფლი ასხამს იმის გაფიქრებაზეც კი, რომ რაიმე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს.
პერსონაჟი,

რომელიც

თავაზიანობით

ნიღბავს

გულგრილობას,

თითქოს

განაზოგადებს

ხელქვეითთა სახეებს.
არის მხოლოდ ერთი ადამიანი, რომელმაც წაიკითხა სოსოს მოთხრობა -

მღებავი.

მართალია, კედლები ვერა და ვერ შეღება, სამაგიეროდ ხელნაწერს გაეცნო. სამწუხაროდ,
სარედაქციო კოლეგიის წევრი არ არის.
ყველაფერი საკმაოდ განათებულია: შუქი იღვრება ფანჯრებიდან, დერეფნის შემინული
კედლიდან, ნათურებიდან, საიდანღაც ჭერიდან. მაგრამ ეს შუქი გარედან აღწევს. კადრში მწვანე
ფერი ჭარბობს, საკანცელარიო მაგიდების მაუდის და ყველგან მზარდი კაქტუსების შხამიან152

ჭაობისფერიდან – ნაზ სალათისფრამდე, რომლითაც კედლებია შეღებილი. ამ ფონზე ჩანს მსუყე
ყავისფერი პანელები დირექტორის კაბინეტში და ამ ფერის სხვადასხვა ტონი პერსონაჟთა
კოსტუმებში. მაგრამ ეს „თბილი“ ტონები არა მარტო აწონასწორებენ „ცივებს“, არამედ დიდხანს
ნადები ქაღალდის ფერთანაც ასოცირდებიან. და არც შუქი წარმოადგენს სიბნელის ტრადიციულ
ანტაგონისტს, რომელმაც სიკეთე უნდა აღნიშნოს. სინათლე, რომელიც ყველგან აღწევს, სხვა
ფუნქციას ასრულებს. ბევრ სცენაში ქმნის გაუმჭვირვალობას, რაღაც მსუბუქი ნისლის მსგავსს,
და ხაზს უსვამს ყოფის ფანტასმაგორიას.
ვასოს მაგიდის თავზე ჭერზე ბზარი დიდდება. ის დერეფნამდე აღწევს, ნაპრალიდან
კირიანი მტვერი ცვივა. დირექტორი მოტოციკლებით ექსპერიმენტს ატარებს, რათა თავის,
როგორც შემდეგ ირკვევა, მცდარ ვერსიაში დარწმუნდეს - რომ ბზარები მოტობოლისტების
სექციის ვარჯიშის შედეგად ჩნდება. მიზეზი, პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით,
უფრო ღრმად დევს. სადღაც ქვემოთ, მიწის ქვეშ, მეტროს ხაზი გაჰყავთ და კლდოვან ქანებს
აფეთქებენ, ხალხისთვის სასარგებლო სამუშაოს აკეთებენ.
და

აი,

ყველას

თვალწინ,

როდესაც

დაწესებულების

თანამშრომლები

საზეიმო

ღონიძიებაზე იკრიბებიან, შენობა ინგრევა. ბზარების ამბავი მეტაფორის რანგში აყვანილი
სიუჟეტური ქარაგმაა, რომელსაც ანალოგები არა მარტო კინემატოგრაფში მოეძებნება.
შენობას, რომელიც იბზარება და ინგრევა, ყოველთვის სიმბოლური მნიშვნელობა
ჰქონდა, და აქაც სავსებით ტრადიციულია. რაც ნაჩვენების, თავისი დრო სულაც არ მოუჭამია.
დიახ, შენგელაიამ გვაჩვენა ნგრევა და დამსხვრევა, და რეალურ მოვლენებს რამდენიმე წლით
გაასწრო. მაგრამ ისინი ყოველთვის შეიძლება განმეორდეს...
ფილმის ფინალში, მინითა და მარმარილოთი ნაგები ახალი შენობა გამოჩნდება. აქ
მთელი ხარახურითა და გრენლანდიის წყეული პეიზაჟითურთ გადაბარგებულა ნაცნობი
,,გუნდი".
,,წვალებით და თითქოსდა უშედეგოდ ვეძებდით ამ მეტაფორას, - ამბობს ელდარ
შენგელაია, - არადა, სულ ბოლოს ვიპოვეთ. და ის აშკარად პუბლიცისტურად ავაგეთ... ჩვენ
ბევრს ვაშენებთ. ეს საყოველთაოდ ცნობილი ფაქტია. მაგრამ, რა შეგვაქვს ამ ახალაგებულ
შენობებში, რით შევდივართ იქ? რა ბარგით? როგორი ფსიქოლოგიით? აი, რა კითხვის დასმა
გვსურდა..."
ფილმში ნაჩვენები სამყარო თავისი ჩაკეტილი სივრცით, აკვარიუმს მოგვაგონებს.
გამომცემლობის ფანჯრებიდან, როგორც აკვარიუმიდან, შესაძლებელია ქუჩაში გაიხედო,
დაინახო თავ-თავიანთი საქმეებით დაკავებული ადამიანები, სხვადასხვა მიმართულებით
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მოძრავი მანქანები, საგზაო ნიშნები, ყურძნის მტევანი. ფანჯრებიდან შეგიძლია ეზოშიც
გადაიხედო, სადაც მოტოციკლისტები ვარჯიშობენ. ფინალში ეს აკვარიუმი ინგრევა და
სამყაროსგან მოწყვეტილი გმირები ერთმანეთს ქუჩაში ხვდებიან, რათა უკვე აქედან,
საპირისპირო წერტილიდან შეხედონ გამომცემლობის ახალ და ძველ - დანგრეულ შენობას,
გაიგონონ ჯერ კიდევ ძველ შენობაში დაწყებული და ახალში გაგრძელებული ,,ბრძოლის"
გამოძახილი. ქარაგმა და მეტაფორიზმი აშკარაა. უსაქმურობას, უპასუხისმგებლობას და
უმოქმედობას შესაძლოა ბოლო მოუღოს არა გარეგნულმა გადასახლებამ, არამედ მხოლოდ
შინაგანმა გარდაქმნამ.
ფრიდრიხ ჰელდერლინი წერდა: „ყოველ ჯერზე სახელმწიფო ნამდვილ ჯოჯოხეთად
იქცევა სწორედ იმიტომ, რომ ადამიანი მის მიწიერ სამოთხედ გარდაქმნას ლამობს“.93 თამამად
შეიძლება ითქვას, რომ კომუნისტურ წყობას სწორედ ეს დაემართა. საკუთარი ძალებით მიწიერი
სამოთხის

შექმნის

„ჯოჯოხეთური“

მცდელობა

მხარეებით

ადამიანებს

შემოუბრუნდათ.

მოულოდნელი,
ამ

სისტემამ

თუმცა

საკუთარი

კანონზომიერი
თავი

იმდენად

არაადამიანურად წარმოაჩინა, რომ ისტორიაში ანალოგს ძნელად თუ მოუძებნი. მასობრივმა
ძალადობამ,

მონობამ

და

მორალურმა

ხრწნამ

სახიფათო

გავრცელება

ჰპოვა.

თუმცა,

ოფიციალური საბჭოთა პროპაგანდა საბჭოური წყობის წარმოჩენას ჭეშმარიტ სამოთხედ
ლამობდა

-

უმნიშვნელო

ნაშთური

ნაკლოვანებებით,

ან,

როგორც

მაშინ

ამბობდნენ,

„კაპიტალიზმის გადმონაშთებით“. „ბოროტების“ უღლისგან გათავისუფლებისა და ხსნის დროს
„მონობით დათრგუნული ხალხის“ მხსნელი თავად იქცა მახრჩობელად

და შთანმთქავად,

მოსამართლედ და ჯალათად, მარჩენლად და დამაქცეველად. პოლიტიკური მოწინააღმდეგენი
და ანტისაბჭოური პროპაგანდა ამ ბარბაროსული სისტემისადმი ოპერირებდნენ ისეთი
ფორმულირებე-ბით,

როგორიცაა

„მრუდე

სარკეების

სამეფო“,

„ბოროტების

იმპერია“,

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ქარაგმულად ამტკიცებდნენ, რომ საბჭოთა ქვეყანა სატანის
სამფლობელო იყო. და რა ემართებოდა საბჭოთა ინტელიგენციის ცნობიერებას?
თეორიულ ნაშრომებში ფილოსოფოსი ვლადიმირ კორმერი თავისებურ „პიროვნების
გაორებას“ ასე აღწერდა: „შეხედეთ, - ამბობდა ის, - რამდენი მშვენიერი ადამიანია ჩვენ გარშემო უდავოდ ნიჭიერი და ნამუსიანი. და მიუხედავად ამისა, მათი უმრავლესობა, იშვიათი
გამონაკლისის

გარდა,

თითქოსდა

რაღაც

შინაგან

ძალას

ემორჩილება,

რომელიც

მას

„დემონებთან და გეველეშაპებთან“ თანამშრომლობას აიძულებს.94
93
94

http://iph.ras.ru/uplfile/ideol/roubcov/1995-2009/Stalinism/3.html
Кормер В. Вопросы философии.# 7, - М., Правда, 1989.
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„უძღები“ შვილის ფილოსოფიური პორტრეტის შესაქმნელად ბევრს წერდა მერაბ
მამარდაშვილი. საბჭოთა ცნობიერებაზე, საბჭოთა ადამიანის სულიერსა და ფსიქიკურ
ცხოვრებაზე მსჯელობისას იგი ხშირად იხსენებდა ნიცშეს: „ადამიანი აუწერელია“.95 XIX
საუკუნის გერმანელი ფილოსოფოსი წინასწარმეტყველებდა, რომ ადამიანის გონება მომავალში
ქაოსად გარდაიქმნებოდა და საშიში ძალების გავლენით განადგურდებოდა. „აუწერელ
ადამიანზე“

მსჯელობისას,

მამარდაშვილს

მხედველობაში

ჰქონდა

ისეთი

ცნობიერება,

რომელსაც მაინცდამაინც არ შესწევდა უნარი, რაიმე გაცნობიერებულად შერჩეულ პოზიციაზე
დარჩენილიყო. ასეთი ცნობიერება უნავსაყუდელო და ორიენტირდაკარგულია. ბოროტისა და
კეთილის ცნებები მისთვის ბუნდოვანი და არასტაბილურია. „წმინდა“ და „სატანური“
პრაქტიკულად განუყოფელია. ადამიანი, რომელმაც დედამიწაზე ახალი და სრულყოფილი
სახლის შექმნა გადაწყვიტა და ამისთვის ძველი სახლის საძირკველი გაანადგურა, სრულებით
უსახლკაროდ დარჩა. ის, რაც მან არნახული მსხვერპლისა და გმირობის ფასად ააგო,
რასაკვირველია, ჯოჯოხეთი - არა, მაგრამ არც სამოთხე ყოფილა.
ამგვარად, „აუწერელმა“ ადამიანმა აუწერელი საბინადრო შექმნა, სადაც ყველაფერი
მყიფე და ბუნდოვანი აღმოჩნდა; სადაც არც სიკეთე და არც ბოროტება სუფევდა. ზნეობრივი და
უზნეო, გონივრული და არაგონივრული ერთმანეთში აირია.
„უძღები“, „უპოვარი“ კაცის პრობლემით არა მარტო XX საუკუნის მეორე ნახევრის
ფილოსოფია დაკავდა, არამედ საკითხი მწვავედ დადგა სხვადასხვა ოსტატის შემოქმედების
მხატვრულ გააზრებაშიც. პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით განა უსახლკარო და
უძღებ ადამიანურ პრობლემებზე არაა საუბარი ალექსანდრე რეხვიაშვილის ფილმებში „ნუცა“,
„გზა

შინისაკენ“,

„საფეხური“,

გიორგი

შენგელაიას

„ახალგაზრდა

კომპოზიტორის

მოგზაურობაში“, ელდარ შენგელაიას „ცისფერ მთებში“ და ა. შ.
ანდრეი ტარკოვსკი წერდა: „სტალკერში“ ფანტასტიკურად შეიძლება მოინათლოს
მხოლოდ საწყისი სიტუაცია... მაგრამ, არსებითად, ის, რაც გმირების თავს ხდება, ფანტასტიკა
სულაც არაა. ფილმი ისეა გაკეთებული, რომ მაყურებელს ეუფლება შეგრძნება - ყველაფერი
სწორედ ახლა ხდება, ზონა აქვეა“.96
ანდრეი ტარკოვსკიმ ფერები და მოტივები იმ სამყაროდან ისესხა, სადაც გაიზარდა,
რომელსაც ხედავდა, თუმცა, ამ ფერებიდან და მოტივებიდან მთელ კონკრეტულობას, იმას, რაც
95

Мамардашвили М. Картезианские размышления. -М.Прогресс; Культура, 1993

96

Шитова В. Путешествие к центру души. Мир и фильмы Андрея Тарковского.-М., Искусство.1991.стр.142.
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ფილმში საზოგადოების სურათს ამა თუ იმ რეალურ პოლიტიკურ საზოგადოებასთან
დააკავშირებდა, ცენზურის გამო სულაც არ აქრობს. მისი თვალსაზრისი და მსოფლაღქმა სულ
სხვა დონეზეა. საზოგადოება, რომელსაც ფილმში ვხედავთ, ფაქტობრივად, ნებისმიერ
საზოგადოებას წააგავს, სადაც კი უნდა გვეცხოვრა.
„სტალკერს“ ტარკოვსკიმ საფუძვლად დაუდო ძმები სტრუგაცკების ნოველა „პიკნიკი
გზის პირას“. მასში მოთხრობილია რომელიღაც ნაკრძალ ზონაზე, რომელიც დედამიწაზე
არამიწიერი ცივილიზაციის ე. წ. სტუმრობის შემდეგ წარმოიქმნა. იქ არა ჩვეულებრივი ფიზიკის,
არამედ რაღაც იდუმალი კანონები მოქმედებს და სწორედ ეს იზიდავს მეცნიერებსაც და
ავანტიურისტებსაც. აქ არსებული საგნები შეგიძლია შეისწავლო, გამოიკვლიო ანდა გაყიდო.
ხოლო სტალკერი ამ ზონის გამცილებელი, ავანტიურული და, ამავე დროს, რომანტიკული
ხასიათის ადამიანია.
ფილმში უგულვებელყოფილია ნოველის მთელი მეცნიერულ-ფანტასტიკური დასაწყისი.
სტრუგაცკების ნოველის არც ერთი ნაწილი ტარკოვსკის სრული სიზუსტით არ გამოუყენებია.
ზონის

არც

ერთი

საგნობრივი

უჩვეულობა

კადრში

ნაჩვენები არაა,

მხოლოდ

მათი

სახელწოდებები გვესმის. ტარკოვსკის არც ავტორების მიერ შემოთავაზებული გმირის ხასიათი
გამოუყენებია. გამოყენებულია მხოლოდ გარკვეული გარემოებების ჯამი: ზონა, სტალკერი,
მითქმა-მოთქმა სურვილების ასრულების თაობაზე, როგორც მოგზაურობის მიზანი. გამქრალია
ოქროს ბურთიც, რომელიც სურვილებს ასრულებს. თუმცა, არსებობს დაუდასტურებელი
გადმოცემა რომელიღაც ჯადოსნურ ოთახზე, რომელში მოხვედრასაც ცდილობს ორი ადამიანი მწერალი და მეცნიერი. ამისათვის ისინი სტალკერს ქირაობენ. სულ ესაა.
ანდრეი

ტარკოვსკის

შემოქმედებაში

იგავი

„სტალკერში“

ყალიბდება,

სადაც

ტრადიციული იგავისთვის დამახასიათებელ უბრალო და ხალასი ფორმა (ფილმში შემთხვევით
როდია გამოყენებული რუსული ზღაპრის ელემენტები) აზრის ფილოსოფიურ სიღრმესა და
სირთულეს ერწყმის. გარე სიუჟეტს წარმოადგენს მოგზაურობა ზონაში, სადაც ჯადოსნური
ოთახია და იქ ყველა სურვილი ახდება (ხოლო ბედნიერების ძიება ზღაპრის უცვლელი
მოტივია). ამასთანავე, ასრულდება მხოლოდ სურვილი, რომელიც ადამიანს ნამდვილად,
გულის სიღმეში აქვს და ზოგჯერ არც კი ეჭვობს მის არსებობას. თუმცა, მოგვიანებით ირკვევა,
რომ თავად სტალკერმა არ იცის, რა მოსდით თანმხლებ ადამიანებს ზონაში სტუმრობის შემდეგ
- ეზიარებიან კი სანუკვარ ბედნიერებას, უსრულდებათ სურვილები? და საერთოდ, არსებობს კი
სინამდვილეში ჯადოსნური ოთახი?
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სიუჟეტის მიღმა ღრმა მეტაფორული ქვეტექსტი ძევს. ბედნიერების ძიება რწმენის ძიებაა.
ჯადოსნური ოთახისა სწამს მხოლოდ მას, ვისაც რწმენის უნარი შესწევს. სტალკერს ადამიანების
მიერ რწმენის დაკარგვა, მისი ატროფია სტანჯავს. მზადაა, თავისი პროფესიის საჭიროებაში ეჭვი
შეიტანოს. რაღა საჭიროა საკუთარი თავისა და ოჯახის სიცოცხლით გარისკვა (მარტიშკა ისედაც
დააზარალა ზონამ), თუკი ბოლოს ადამიანურ უმადურობას უნდა გადააწყდეს და განიხიბლოს.
რასაც წარუმატებლად ეძიებენ სტალკერიცა და მისი მხლებლებიც, სადღაც ზონაში, თითქოსდა
ადამიანური ცხოვრების მიღმაა (შემთხვევითი არც ღმერთის ძიების მოტივია, როცა სტალკერი
ძილ-ღვიძილში „იოანე ღვთისმეტყველის ქადაგების“ სიტყვებს იმეორებს), რასაც საკუთარი
დანიშნულების რწმენასა და ადამიანური ცხოვრების საზრისს ეძახიან, შინაგანად გრძნობს და
ესმის სტალკერის ცოლს, ქალიშვილს კი მისი შეცნობის უნარი შესწევს. ცოლის სიყვარული და
მიტევება სტალკერს საკუთარ თავთან შეარიგებს. ადამიანს ადამიანი სჭირდება. „სოლიარისში“
წამოჭრილი თემა „სტალკერში“ გრძელდება.
საინტერესოა „სტალკერის“ ბოლო ეპიზოდი - ადამიანური ურთიერთგაგების მოკლე
წამი, რომელიც სტალკერს, მწერალსა და მეცნიერს შორის წარმოიშობა, როცა კამათით
დაღლილები დადუმდებიან და ქვის სახლის ოთახში წამოსულ წვიმას უცქერენ. შემდეგ
სტალკერი ამბობს, რომ ცხოვრებაში არაფერი სჭირდება, ზონაში ცოლ-შვილთან ერთად
დარჩენის გარდა. ესმის, რომ სურვილი აუხდენელია და კვლავაც წავა ზონაში, რათა შემდეგ
უკან დაბრუნდეს.
ეგებ, ყველაფერი სწორედ ამიტომ ხდება? იმის გასაცნობიერებლად, თუ რისი დაკარგვა
შეგიძლია ცხოვრებაში და იმისათვის, რომ „ნოსტალგიის მხსნელი სიმწარე“, ზონის მიღმა
დარჩენილებისადმი სიყვარული იგრძნო... დავუშვათ,

სტალკერის ნატვრა ახდა. მაგრამ ეს

საკმარისი არაა. მაშინ რა საჭიროა ზონა - და ვინ იქნება თავად, თუკი მისი დანიშნულება
,,სტალკერობაა“. ზონაში ადამიანების გამცილებლობა, რათა ისინი, უკან დაბრუნებულები
მიხვდნენ, რისი დაკარგვა ემუქრებოდათ. „სტალკერში“ ზონიდან დაბრუნება „სოლიარისში“
კრისის მიერ მშობლიური სახლის წარმოსახვით მონახულების პარაფრაზია. ორივე ფილმში ეს
რწმენის განმტკიცებაა.
„სტალკერში“ თხრობის ცენტრში ბუნების რეკონსტრუქცია და სივრცულ-აზრობრივი
კონსტრუქციის (წყობის) მომცველი არქიტექტურული ნანგრევებია. თუ თვალს მივადევნებთ
ასეთივე

უცნაური

ჩარჩოებით

-

ნანგრევებით

გარემოცული

გმირების

„ექსცენტრულ

თავგადასავალს“, - ნანგრევები კი სივრცული ფარდობითობის განსხეულებაა, - მაშინ
განუსხვავებლობის - „შიდა“ და „გარე“ მოქმედებას აღმოვაჩენთ. ხოლო „შიდას“ და „გარეს“
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გამოხატველ ამ ორ ანტიპოდზე ყურადღების გამახვილებად შეიძლება იქცეს მხოლოდ
ლაბირინთი, სადაც გმირები მოგზაურობენ. ამგვარად, ზონა ლაბირინთად წარმოგვიდგება.
ფორმულირება -

„შიდა“ და „გარე“ შეიძლება თავად გმირებსაც შევუსაბამოთ. ასევე

ანთროპომორფულად, „შინაგანის“ ნიშნით წარმოგვიდგება მწერალიც ფილმში, ვინაიდან მისი
მიზანი ადამიანის შინაგან სამყაროში წვდომა და ამ სამყაროს ასახვაა. ხოლო მეცნიერი იმ
ჩარჩოებში გვევლინება, რომელიც ისტორიულ-კულტურული ტრადიციებითა და სიუჟეტური
ფუნქციონირების მეთოდებითაა განმტკიცებული, რაც „გარესთან“ მისი გაიგივების საშუალებას
იძლევა. ამასთან, მეცნიერს, რომელიც „გარეს“ მარკირების როლს ირგებს, ამავე დროს
გარდასახვის უნარიც შესწევს, რაც ფილმში ჩინებულადაა მოცემული: მეცნიერი ზონაში ბომბით
მიდის, „ბედნიერების ოთახის“ აფეთქების ანუ „გარეგანის“ გარდასაქმენლად.
საგულისხმოა ისიც, რომ მწერალი და მეცნიერი ფილმში მოცემულნი არიან არა მხოლოდ
როგორც თხრობაში არსებული სიდიდეების უბრალო კავშირი, არამედ სამყაროში წესრიგის ან
მოწყობის თავისთვადი ანტაგონისტური შეფარდებითი სიდიდეები. ამაზე მიუთითებს ერთერთი საკვანძო ეპიზოდი - მწერლისა და მეცნიერის დიალოგი შესვენებისას. ფილმის მიხედვით,
სტალკერი ზონის გამცილებელია და პერსონაჟთა სამეულში მთავარი ადგილი უკავია. თუ
გამოვიცანით და ზონა ბუნების აღმნიშვნელია, მაშინ სტალკერი შინაგანისა და გარეგანის,
მატერიალურისა და იდეალურის კავშირის გამომხატველია. შეიძლება ითქვას, რომ „შინაგანისა“
და „გარეგანის“ ანტინომიის ამოხსნის პრინციპით მოქმედი სტალკერი, იმ „უკუღმა პირის“
პორტრეტია, რომელიც XX საუკუნის მხატვრული შემოქმედების ერთ-ერთ მთავარ თემას
წარმოადგენს.
ფილმში

პერსონაჟებს

სახელები

არ

აქვთ.

მათი

დანიშნულება

მარადიულის

განსხეულებაა, მაგალითად, სტალკერი - იდეის უკომპრომისო ერთგულება და წმიდა
სულიერება; მწერალი - ფარული იმედის მატარებელი ავადმყოფური სკეფსისი და უნდობლობა;
მეცნიერი - გონების შფოთვა თავის მსგავსთა ბედ-იღბალზე. პერსონაჟთა ხასიათები
ფანტასტიკურია

იმ

თვალსაზრისით,

რომ

ისინი

ბიბლიური

დროიდან

დაგროვილი

ისტორიული და აზრობრივი მასალით არიან კონსტრუირებული.
ზონის სახე, როგორც ერთ დროს დედამიწისა „სოლიარისში“, ნატურალური მასალითაა
ნაშენი. თუმცა ეს ისეთი ბუნების სახეა, რომელთან მიმართებაშიც უკვე წარმოუდგენელია
ანტროპოცენტრული მიდგომები. ზონა არა მარტო ცივილიზაციისა და კულტურის მიღმა
არსებობს, არამედ მოიცავს და ნთქავს კიდეც მათ. აქედან მომდინარეობს სხვაგვარი
მსოფლაღქმაც. აქ ცივილიზაციის მიღწევები, უკეთეს შემთხვევაში, ჯართად გამოიყურებიან.
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საინტერესოა

ისიც,

რომ

ცივილიზაციის

ჩვეულებრივი

ნივთებიც

ბუნებასთან

მიმართებაში კულტურის სიმბოლოებს უტოლდებიან. მაგალითად, კამერა წყლის ზედაპირზე
მისრიალებს. წყლის მდინარებაში ბიბლიური საწყისები შეინიშნება, ნაკადის სიღრმეში სარკეს,
შპრიცს, მონეტებს, საათს, კალენდარს, რევოლვერს ვხედავთ. ამ საგნების სიმბოლიკა
თანამედროვეობას

უსვამს

ხაზს.

მაგრამ,

აი,

ჩაძინებული

სტალკერი

ხავსმოკიდებულ

კუნძულზე... ხელის მტევანი წყალში ეშვება... ამ დროს მისი ცოლის ხმა ჟღერს, რომელიც
ბიბლიიდან

ტექსტს

კითხულობს.

კადრი

ორი

ურთიერთსაწინააღმდეგო

საწყისის

-

ადამიანურისა და ღვთიურის, ხორციელისა და სულიერის, შინაგანისა და გარეგანის - მომცველი
ადამიანური ორბუნებოვნების იდეის ადეკვატურობის ხაზგასმის მცდელობაა.
ჰაერში

მონავარდე

ტურბოპლატფორმა

(„სოლიარისი“),

მსგავსმა

მოწყობილობამ

შეცვალა, რომლითაც ფილმის გმირები ზონაში მიემგზავრებიან. ამით რეჟისორმა საგანგებოდ
გაამარტივა თხრობა.
გამოსახულებისა და ფერის სიმბოლიკა ტარკოვსკის ფილმებში განსაკუ-თრებულ,
დამატებით ენას წარმოადგენს. ამ ფაქიზი დეტალების აღსაქმელად „თვალებით მოსმენის“
ინდივიდუალური უნარია საჭირო, რაც არაერთხელ აღუნიშნავს რეჟისორს.
ზონაში მოგზაურობა შავ-თეთრი კადრებით იწყება. მოგვიანებით, გამოსახულება
ყავისფერს ტონებს იძენს. და მაინც, ფილმის ეს ნაწილი მუქ-ღიაა, ფერებისა და ტონების გარეშე.
მხოლოდ

ზონაში

არასრულყოფილია.

ჩნდება

ფერი,

რეალური

რომლის

ფერები

დომინანტიც

აუხდენელ

ოცნებად

მწვანეა.
რჩება.

ზონის

ფერები

როგორც

„ანდრეი

რუბლოვში“.
მწვანე მიწიერი ფერია. მშვიდი ტონი, რომელიც იმედს გიჩენს. თეოლოგისთვის ის
უსაზღვრო ბედნიერებისა და სამოთხის აღმნიშვნელია. ხატებზე სულიწმიდის ფერია.
შენობისკენ მიმავალი გვირაბის დასაწყისში მუქი ლურჯი ჭარბობს - ცის, საიდუმლოსა
და

ღვთიური

სიბრძნის

ფერი.

კოსმოსის

სიმბოლიკაში

ეს

ფერი

სულიერების,

დაკვირვებულობისა და მელანქოლიის აღმნიშვნელია. ხატებზე კი ორ სამყაროს შორის ზღვარის
სიმბოლოა.
სასაცილო იქნებოდა იმის მტკიცება, თითქოს „სტალკერში“ წამოჭრილი პრობლემებით
ტარკოვსკის საბჭოთა რეალობისა და საბჭოთა ადამიანის პრობლემების ჩვენება სურდა. იდეები
აქ ზოგადსაკაცობრიო პრობლემებზე მიუთითებენ, მათ შორის ისეთებზეც, რომლებიც XX
საუკუნემდე კარგა ხნით ადრეც იყო აქტუალური.
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ერთ-ერთი ზოგადქრისტიანული იდეა ღაღადებს, რომ არსებობს უზენაესი ძალა,
რომლის წინაშეც საერთოდ კარგავს ძალას ადამიანური ცნებები. ის ჭეშმარიტებები, რომლებსაც
ვიყენებთ: ბოროტება და სიკეთე, ბედნიერება და უბედურება, სამოთხე და ჯოჯოხეთი უბრალოდ

თანახმიერია

ადამიანის

აზროვნებასთან.

ეს

აუცილებელი

საყრდენებია

არასრულყოფილი გონებისთვის, რომელთა გარეშე უფსკრულში გადავიჩეხებოდით. ღვთიური
ჭეშმარიტებანი სხვაა. ისინი ადამიანურს როდი უგულვებელყოფენ, თუმცა, შეფარდებით,
ბრძენის მეტყველებასა და ბავშვის ტიტინს ჰგვანან. ადამიანი, რომელმაც ეს ჭეშმარიტი სიბრძნე
დაკარგა, საძიებლად უპოვარი დაეხეტება. ტყუილუბრალოდ როდი ჟღერს ფილმის ფინალში
არსენი ტარკოვსკის ლექსი:
ფუჭად როდი გამქრალა
სიკეთეც და ცოდვაც.
ალი ენთო კაშკაშა,
მაგრამ იყო ცოტა.
ეს ფილმი ერთგვარ წინასწარმეტყველებად იქცა. ზუსტად ექვსი წლის შემდეგ
ჩერნობილის მიწაზე „ჩამოვარდა ზეცით ლამპარივით მოელვარე ვეება ვარსკვლავი, და დაეცა
მესამედს მდინარეთა და წყაროებს წყალთა. და სახელად ვარსკვლავისა ითქმის აფსინთი; და
წყლის მესამედი აფსინთად იქცა, და მრავალი კაცთაგანი ამოწყდა წყალთაგან, რადგანაც
მწარენი გახდნენ..." 97
სულიერი საწყისი ანდრეი ტარკოვსკისთან თითქმის ყოველთვის უკავშირდება ბუნების
ან ჭეშმარიტი ხელოვნების თემას (ფერწერული, მუსიკალური თემები მისი ყველა ფილმისთვის
დამახასიათებელია). მის ბოლო ფილმში - ,,მსხვერპლშეწირვა" - სივრცე შეზღუდულია: აგარაკის
ლანდშაფტის ვიწრო ზოლი ორივე მხრიდან თითქოს ავტომაგისტრალსა და უკაცრიელ
სანაპიროს შორის არის მომწყვდეული. და თავად ტყის ნაკვეთიც უფრო გადაშენების პირზე
მყოფ პარკს ჰგავს, თუმცა იქ დროდადრო ზღვის ფრინველები შეფრინდებიან. აქ მთლიანობაში
სივრცობრივი გადაწყვეტის პრინციპი

,,სტალკერთანაა" მიახლოვებული. ამ უკანასკნელშიც

სახლი, რომელიც გმირის სულიერ რაობას არ განასახიერებს, ზონას უპირისპირდება. მაგრამ
,,სტალკერში" სწორედ ის ახდენს მისი შინაგანი სამყაროს რეალიზაციას. ,,მსხვერპლშეწირვაში"
სხვა ზონაა: ხელოვნური შემოღობვის მსგავსი.
97

იოანეს გამოცხადება. თავი 8, 10-11
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როგორც ჩანს, ამიტომაც არის ასე მნიშვნელოვანი სიუჟეტის განვითარებისთვის, რომ
მამიდან შვილს გადაეცეს ანდერძი - შეინარჩუნოს მარტოხელა ხე, რომელიც კლდეზე ხმება. და
ამ უცნაური, ცივი ქარებით გამსჭვალული მომაკვდავი სივრცის შუაგულში ქათქათა, თითქოს
საშობაო ზღაპრიდან გადმოსული განმარტოებული სახლი დგას, რომელშიც მოქმედებათა
უმეტესობა ხდება. გეოგრაფიის ამგვარი შეზღუდულობა ტარკოვსკის არც ერთ ფილმში არ
ყოფილა. მაგრამ სწორედ ესაა მაღალი სინჯის ქარაგმული სივრცული კონსტრუქცია რეჟისორის აღსარების ფინალი.
ანდრეი ტარკოვსკი წერდა, რომ ,,მსხვერპლშეწირვა" ფილმი-იგავია, სადაც ხდება
მოვლენები, რომელთა მნიშვნელობის ახსნა სხვადასხვაგვარად შეიძლება.
,,ერთად

აღებულ

ყველა

მოვლენას

უნდა

წარმოედგინა

არა

მხოლოდ

იგავი

თავგანწირვაზე, არამედ ადამიანის ფიზიკური გადარჩენის ამბავი, ანუ - მე ამისი იმედი მაქვს ალექსანდრე გადარჩება. ის, ისევე, როგორც 1985 წელს შვედეთში დასრულებული ფილმის
გმირი, განიკურნება ამ სიტყვის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი აზრით; ეს არა მარტო
სასიკვდილო სენისაგან გათავისუფლებაა, არამედ ქალის სახით გამოხატული სულიერი
აღორძინება..."98
როდესაც ფილმის გადაღებას იწყებდა, ანდრეი ტარკოვსკის ტანჯავდა ფიქრები
წონასწორობაზე,

მსხვერპლზე,

მხვერპლშეწირვაზე;

იანსა

და

ინზე,

სიყვარულსა

და

პიროვნებაზე.
,,რით დამაინტერესა ჰარმონიის თემამ, რომელიც მსხვერპლის - სიყვარულში ორმხრივი
დამოკიდებულების გარეშე შეუძლებელია? რატომ არ უნდა არავის გაგება, რომ სიყვარული
მხოლოდ ორმხრივი შეიძლება იყოს?! სხვაგვარს არსებობა არ შეუძლია, და სხვა ფორმით ის
სიყვარული არ არის. სიყვარული სრული გაცემის გარეშე სიყვარული არ გახლავთ... მე, პირველ
რიგში და უპირველეს ყოვლისა, მაინტერესებს ის, ვინც მზად არის მსხვერპლი გაიღოს... ასეთი
ადამიანის საქმენი მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახდენენ ადამიანთა ბედში და ისტორიაში..."99
ესთეტიკურ ძიებათა შუქზე ფილმი ,,მსხვერპლშეწირვა" ანდრეი ტარკოვსკის ყველაზე
თანმიმდევრული

ფილმია.

ის

წერდა,

რომ

თავს

პოეტად

უფრო

თვლის,

ვიდრე

კინემატოგრაფისტად.
განვიხილოთ მისი ბოლო ფილმის ფორმას. ასეთი ფორმის ძიება ,,სტალკერიდან"
დაიწყო. მაშინ, 1978 წელს, რეჟისორი აღნიშნავდა, რომ კინემატოგრაფისტების შესახებ
98
99

Тарковский А. Книга, законченная за неделю до смерти. М., «Искусство», 1987, стр. 7.
იქვე, გვ. 9.
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ახლანდელი წარმოდგენების შუქზე მისთვის მნიშვნელოვანია, სცენარის სიუჟეტი დროის,
ადგილისა

და

მოქმედების

ერთიანობის

მოთხოვნას

პასუხობდეს.

შესაძლოა,

ეს

,,მსხვერპლშეწირვას" ეხებოდეს? გარკვეული დათმობით - კი.
,,მინდა, რომ დრო, მისი დენადობა ჩანდეს და არსებობდეს კადრს შიგნით, ხოლო
სამონტაჟო შეწებება მხოლოდ მოქმედების გაგრძელებას აღნიშნავდეს და მეტს არაფერს...
ჩემთვის აშკარაა ერთი რამ: ნულზე უნდა დავიდეს ყოველგვარი ბოლომდე უთქმელობა,
ყველაფერი ის, რასაც ,,ფილმის პოეტურ ატმოსფეროს" უწოდებენ. ჩვეულებრივ, ეკრანზე
სწორედ ასეთი ატმოსფეროს შექმნას ცდილობენ გულმოდგინედ და საგანგებოდ. ატმოსფეროს
შექმნა საჭირო არ არის. ის თან ახლავს მთავარს და აღმოცენდება ამოცანიდან, რომელსაც
ავტორი წყვეტს. და რაც უფრო სწორად არის ჩამოყალიბებული ეს მთავარი ამოცანა, რაც უფრო
ზუსტად არის აღნიშნული აზრი, მით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ატმოსფერო, რომელიც მის
გარშემო აღმოცენდება. ამ მთავარი ნოტის მიმართ დაიწყებენ რეზონირებას საგნები, პეიზაჟები,
ავტორისეული ინტონაცია".100 (მასალა აღებულია რეჟისორის ინტერვიუდან ,,სტალკერის"
გადაღებების წინ).
გავიხსენოთ

ზიგფრიდ

კრაკაუერი,

მისი

მსჯელობა

დაუზუსტებელი

შინაარსის

კადრებზე, რომლებიც შესაძლოა სიუჟეტური თხრობის ორგანული ელემენტი იყოს. მათი
კინემატოგრაფიულობა სწორედ ბოლომდე უთქმელობაში მდგომარეობს, რომელიც საშუალებას
აძლევს,

ყველა

თავისი

ფსიქოლოგიური

შესაბამისობები

ამოხსნან.

აქედან

მოდის

კინემატოგრაფის ფაქიზი გრძნობით დაჯილდოებული რეჟისორების მისწრაფება წმინდა
სიმბოლური ხასიათის გამომსახველობითი მასალისაკენ.101 ამგარად, ,,მსხვერპლშეწირვა"
პოეტური იგავია. ცალკეულ პერსონაჟებს შორის კონფლიქტები არა მხოლოდ ვითარდება,
არამედ ექსპანსიამდე მიდის. ალექსანდრე მუდმივად დათრგუნულია. წარსულში მსახიობი იყო.
ყველაფერმა დაღალა - ოჯახის მოუწყობლობამ, ცვლილებებმა სამყაროში. მტკივნეულად
გრძნობს უკონტროლოდ განვითარებული ტექნოლოგიებისა და ეგრეთ წოდებული პროგრესის
საფრთხეს. მან შეიძულა ცარიელი სიტყვები და გარბის დუმილისკენ, რომელშიც ცდილობს
ჭეშმარიტების თუნდაც ნაწილაკი ჰპოვოს; ჭვრეტისკენ, ფიქრებისკენ.
თანამედროვე ადამიანი დილემის წინაშე დგას: ის ან განაგრძობს გზას ფუჭი
ფასეულობებისკენ

მატერიალური

სიკეთეების

დაგროვების

100

Тарковский А. Перед новыми задачами. М., «Искусство», 1988, стр. 118.

101

Кракауэр З. Реабилитация физической реальности. -М.: Искусство, 1974

მიზნით

და

ამით
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გაუცნობიერებლად კატასტროფულად იღუპავს თავს, ანდა ეძიებს და პოულობს გზას სულიერი
პასუხისმგებლობისკენ, რომელსაც შეეძლო მთლიანად კაცობრიო-ბისთვის მხსნელ რეალობად
ქცეულიყო. შესაძლოა, სწორედ ეს გადაწყვეტილება იქცეს ნაბიჯად პასუხისმგებლობისკენ.
სწორედ ეს ნაბიჯია ქრისტიანული წარმოდგენა თავგანწირვაზე. აი, რისი შეხსენება სურდა
რეჟისორს.
ფილმის პირველი და ბოლო ეპიზოდები - გამხმარი ხის დარგვა და მორწყვა - რწმენის
სიმბოლოა (,,თუ ყოველ დილით ერთსა და იმავე მოქმედებას ჩაიდენ, შეუძლებელია სამყარო არ
შეიცვალოს" - ეუბნება ალექსანდრე ვაჟიშვილს).
,,მსხვერპლშეწირვაზე" მსჯელობა რთულია - ამას უამრავი კრიტიკოსი აღნიშნავდა.
ტარკოვსკის ყველა ადრეული ფილმის მსგავსად, ისიც უსასრულოდ რთული ჩანს; ამავე დროს,
სინამდვილეში, უსასრულოდ მარტივია.
,,ერთმა ჭკვიანმა ადამიანმა თქვა, რომ ცოდვა - არის ის, რაც აუცილებელი არაა. თუ ასეა,
მაშასადამე მთელი ჩვენი ცივილიზაცია თავიდან ბოლომდე ცოდვაზეა აგებული... ჩვენ
მატერიალურ და სულიერ განვითარებას შორის საშინელ დისჰარმონიამდე, შეუსაბამობამდე
მივედით. ჩვენი კულტურა, უფრო სწორად, ცივილიზაცია, საფუძველშივე მცდარია, შვილო", ეუბნება შვილს ალექსანდრე.
სახლში

ზღვის

ნაპირზე,

სადაც

ისინი

ცხოვრობენ,

შეიძლებოდა

ბედნიერები

ყოფილიყვნენ, მაგრამ მისი ბინადრების ცხოვრება წვრილმანების, ახირებების, საბოლოო ჯამში ცოდვისაგან შედგება, რამეთუ ამ ყველაფერში აზრის ნატამალიც არ დევს.
და უეცრად, მოულოდნელად, ეს ცხოვრება საფრთხის ქვეშ დგება, იმიტომ რომ ომი
დაიწყო. ომი, რომელშიც გადარჩენა შეუძლებელია. და ალექსანდრე ღმერთს უთავბოლო და
მხურვალე ლოცვით მიმართავს, ევედრება, გაათავისუფლოს შემზარავი შიშისგან საკუთარი
თავის, შვილების, ახლობლებისა და მეგობრების გამო, გააკეთოს ისე, რომ ყველაფერი
უწინდებურად იყოს, როგორც დილით და მაშინ მზადაა უარი თქვას ყველაფერზე, რაც მისთვის
ძვირფასია - ოჯახზე, შვილზე, გაანადგუროს თავისი სახლი, დადუმდეს და აღარასოდეს
წარმოთქვას სიტყვაც კი.
დილით ალექსანდრეს, ჩვეულებრივ, საკუთარ ოთახში ეღვიძება. დარწმუნებული არაა,
ეს ყველაფერი დაესიზმრა თუ არა. მაგრამ აღთქმა უნდა შეასრულოს. არ შეგვიძლია ვიცოდეთ,
სამყარო შეიშალა თუ - ალექსანდრე... არსებითად, განსხვავება არც არის. მნიშვნელობა არა აქვს,
ვინ უფრო შეშლილია - კაცობრიობა თუ ადამიანი; მნიშვნელოვანი სხვა რამეა - მოსანანიებელი
მსხვერპლი. უარის თქმა სამყაროში არსებობაზე, რომელშიც სულიერისთვის ადგილი არ რჩება...
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ამგვარად, ყველაფერი შეიცვლებოდა, ჩვენ რომ სიჩუმის გაგონება, სიჩუმის ავსება,
სიჩუმეში შეღწევა შეგვძლებოდა - რათა შემდეგ სიტყვა აგვევსო და გაგვეზომა.
ანდრეი ტარკოვსკის ფილმში მოსანანიებელ მსხვერპლამდე გზა

უბრალოებასთან,

უზომო სიბრალულსა და მიტევებასთან შერწყმაზე, ალექსანდრესა და მარიას სიყვარულის
ღამეზე გადის. ეს პირობაა იმისათვის, რომ ლოცვა - შესმენილი, მსხვერპლი კი მიღებული იქნეს.
სიუჟეტის გარეგნული მოჩვენებითი სიმარტივისა და სიცხადის მიუხედავად, ტარკოვსკი
ფილმში მიმდინარე მოვლენების მრავალგვარ ახსნას ვარაუდობდა. ვფიქრობ, ალექსანდრესა და
მარიას "სიყვარულის" ეპიზოდი მსხვერპლის მიღების პირობის გარდა, უფრო ფართო
განმარტებასაც მოიცავს. გავიხსენოთ, მომენტში, როცა ფოსტალიონი ოტო ეუბნება: ,,თქვენ
მარიასთან უნდა წახვიდეთ", მას (ალექსანდრეს) მხრებზე ქალის თეთრი თავსაფარი აქვს
მოხვეული. მოგვიანებით იაპონურ კაბაზე ,,ინ-ისა“ და ,,იან-ის“ ნიშნებს ვხედავთ... გარკვეული
გაგებით ის, რომ ალექსანდრე კაცია - პირობითობა გახლავთ. უფრო საფიქრებელია, რომ
საერთოდ, ადამიანი და ,,ერთად წოლა" არ ატარებენ ფიზიოლოგიურ ხასიათს. ეს გახლავთ
გულმოწყალების, საყოველთაო სიყვარულის, თანაგრძნობის აქტი, რომელიც გადაარჩენს
მსოფლიოს...
ანდრეი ტარკოვსკის უკანასკნელი ფილმის სამყარო მეტად მარტივია, უფრო სწორად,
მარტივი კი არა,

რეალიებში გულდასმით შერჩეული... ამ სამყაროში მზე არ ამოდის,

კოლორიტი შექმნილია ორ სისტემაში - ჩამჭკნარი ბალახის ჟანგმიწისფერ-მოწითურო ტონებში.
მხოლოდ ბოლო სცენაშია ის კაშკაშა მწვანე და თუ გავიხსენებთ ფერის სიმბოლურ
მნიშვნელობას,

ყველაფერი

გასაგები

ხდება...

კაშკაშა

ძველი

რუსული

ხატწერა

(,,წარმოუდგენელია - ეს ლოცვასავით არის", - ამბობს დოქტორი, - სიღრმე და გულუბრყვილობა
ერთდროულად). ძველი რუსული ხატის ფერების სიკაშკაშე და მასთან კონტრასტული სახლის
მოყავისფრო-მონაცრისფრო

ანტურაჟი.

თეთრ

ლაქებს

წარმოადგენენ

სუფრა,

ლამპარი,

ფარდები... კარადის კარები და ფანჯრები ხატების ოვალურ ფორმებს იმეორებენ...
მართალია,

ტარკოვსკისთან

გაისმის

ფრაზა,

რომელიც

ფოსტალიონს

ათქმევინა

(ადამიანს, რომელიც არავინ იცის, საიდან გაჩნდა ამ მხარეში და, მაშასადამე, მისტიკურს):
,,ნუთუ ფიქრობთ, რომ კაცობრიობას ახალი კონსტრუქციის - მარადიული ჭეშმარიტების შექმნა
შეუძლია?"
თავად მისთვის გადარჩენის იმედი მდგომარეობდა სასიცოცხლო წვენს მოკლებული
გამოფიტული ხის მოთმინების შესახებ ლეგენდის პასუხში. "ბერს ნაბიჯ-ნაბიჯ მიჰქონდა
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ვედროებით წყალი, რწყავდა გამხმარ ხეს და წამითაც არ შეჰპარვია ეჭვი, რომ მისი ქმედება
აუცილებელი გახლდათ. წამითაც არ შერყევია რწმენა, რომ ღვთის რწმენა სასწაულს მოახდენდა.
ამიტომაც იხილა ეს სასწაული - ერთხელაც ხის ტოტები გამოცოცხლდა და ფოთლები გამოისხა.
მაგრამ განა ეს სასწაულია? ეს ხომ, უბრალოდ, ჭეშმარიტებაა..."102
ფილმის ფილოსოფიური ქვეტექსტი იკითხება არა მხოლოდ ტექსტის ხარჯზე და არც
მოვლენათა რიგის ხარჯზე, არამედ არაჩვეულებრივად რელიეფური და გამომსახველი კადრის
წყალობითაც. ხმელი ხე უსასრულო ზეცის, უსასრულო ზღვის ფონზე (გავიხსენოთ ტარკოვსკის
მიდრეკილება დროის, ადგილისა და მოქმედების ერთიანობისადმი, აქ ჩვენ წინაშეა უსასრულო
სივრცე უსასრულო დროში); კოხტა, პატარა სახლი ცას, ზღვასა და ტყეს შორის - და პატარა
სახლი, ბავშვმა მამას რომ გაუკეთა საჩუქრად - ყველა ცნებისა და კატეგორიის ფარდობითობაა,
ჩვენი სიცოცხლისა და მასზე არსებული წარმოდგენების მსხვრევადობა. დაბოლოს, ფინალური
კადრი: "მამა, შენ თქვი, რომ პირველად იყო სიტყვა - რატომ?
პირველად იყო სიტყვა, და ეს წარმოთქმული სიტყვა აერთიანებს ანდრეი ტარკოვსკის
,,მსხვერპლშეწირვასა" და თენგიზ აბულაძის ,,მონანიებას" თავისი ტკივილით კაცობრიობის
გამო და თავისი პატიოსნებით.
თუკი

ანდრეი ტარკოვსკის პოეტური სამყარო თითქოს ერთი ფილმიდან მეორეში

გადაიღვრება და ეს თავისუფლად შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ თვითგანვითა-რების ერთიანობაში,
თავისებური

ხილული

მოტივების

დინამიკაში,

ლირიკულ-ფილოსოფიურ

ქარაგმებში,

აბულაძის თავისებური ტრიპტიხი, რომლის შემადგენელი ნაწილი, მისი ბოლო ფილმი
"მონანიება", წარმოადგენს იგავის კომპონენტების ურთულესი რიგის საფუძვლიან დამუშავებას.
,,ვედრებაში" უფრო უკეთ ჩანს ,,კანონი". რეჟისორი ლიტერატურულ პირველწყაროს
მისდევს და ფილმის სანახაობითი რიგის აბსტრაჰირებისადმი მიდრეკილებით ართულებს
ეკრანულ თხრობას, უძველესი თეატრის ტრადიციებს უხმობს და სიმბოლოებს ნივთიერი
გარემოცვის შედარებით უფრო დიდი მნიშვნელობის სიმბოლოებად გადააქცევს.
სხვაგვარად წარმოგვიდგება ქარაგმული რიგი ფილმ-იგავში ,,ნატვრის ხე". ამას, პირველ
ყოვლისა, ხელს უწყობს თხრობით სიუჟეტზე გადასვლა. რამდენიმე ნოველისაგან შემდგარი
სცენარი გვიამბობს კონკრეტულ ადამიანებზე, და იმაზე ფიქრის ანაბეჭდს ატარებს, რაც
დედამიწაზე ხდება.
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Тарковский А. Книга, законченная за неделю до смерти. М., «Искусство», 1987, стр. 32.
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"მონანიება" წარმოადგენს სინთეზს, ჩანაფიქრის მაღალი სინჯის განსახიერებას. იგავის
ჟანრობრივი ფორმა აქ გამდიდრებულია ეკრანული თხრობის ისეთი კომპონენტებით, როგორიც
არის დოკუმენტისა და მეტაფორული პირობითობის შერწყმა.
კრიტიკამ

ერთხმად

შეაფასა

,,მონანიება"

არა

მხოლოდ

როგორც

უზარმაზარი

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მოვლენა, არამედ როგორც უმაღლესი მხატვრული რანგის
ქმნილება. ფილმი მიმართავს მარადიულ კატეგორიებს, ისეთ ცნებებს, როგორიცაა ხსოვნა,
სიკეთე, ბოროტება, თანაგრძნობა, სიყვარული, ზნეობრივი პასუხისმგებლობა, სიცოცხლე,
სიკვდილი. ფილმისათვის მეტად მნიშვნელოვანია "ესთეტიკური პრინციპი", ერთგვარი
დაჭიმულობა რეალურსა და ფანტასტიკურს, ფაქტსა და სახოვან განზოგადებას შორის. ძვრა,
თვით ცხოვრებისეულ სიტუაციაში (მორების „ფოსტა“) ჩადებული ზერეალურობის ელემენტი
ხაზგასმულია იდუმალი, მონოტონური და მშფოთვარე მუსიკით - მოახლოებული გარდაუვალი
უბედურების ხმაურით... 103
ფილმი იწყება ეპიზოდით ქეთევან ბარათელის სახლში. ქალი საყდრის ფორმის ტორტებს
აცხობს... ფრენჩში გამოწყობილი, შემოსწრებული მეზობელი მადიანად სანსლავს ეკლესიის
ჯვრიან გუმბათს და თან წუხილს გამოთქვამს ქალაქის თავის - ვარლამ არავიძის სიკვდილის
გამო... ქალი სათვალეს იღებს ხელში, კამერის მიახლოება და, ერთი წამის შემდეგ ეკლესიებზე
მოციმციმე სანთლები კუბოს ირგვლივ ანთებული სანთლებით იცვლება. ,,ჯუჯა, რომლისგანაც
ზარატუსტრა ძირს დაეცა" "მსხვერპლშეწირვიდან", აქ გვევლინება, როგორც საფლავზე სიტყვის
წარმომთქმელი (შეკრებილი ხალხის ახალი ,,პატრონის" როლში). აქვე არის ფრენჩიანი
,,ტორტების მყლაპავი", რომელიც დროდადრო ლოზუნგებს გაჰყვირის.

სამგლოვიარო

ცერემონია დამთავრდა. ქალაქის თავი დაასაფლავეს, მაგრამ დილით ამოთხრილი და ხეზე
მიბმული ,,წარდგება" შიშით გულგახეთქილი ცოლ-ქმარი არავიძეების - შვილისა და რძლის
წინაშე.
_ ,,სანამ ცოცხალი ვარ, მიწა არ ეღირსება... იმიტომ, რომ არ მომკვდარა!" - განაცხადებს
სასამართლოზე

ქეთევან

ბარათელი,

რომელმაც

მმართველის

საფლავიდან

ამოთხრით,

საფუძველი მისცა, გიჟად ჩაეთვალათ.
_ ,,არ მომკვდარა? - იქედნურად ინტერესდება მსაჯული, - ხედავთ, ბატონებო, ეს ქალი
გიჟია...“

103

Зоркая Н. «Дорогой, которая ведет к Храму». Искусство кино, 1987, № 5, стр. 36.
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ფილმში ბევრია ლიტერატურულ-კულტურული ასოციაცია, რომლებიც შეიძლება
ხატოვნების

რიგშიც

განვიხილოთ

და

მოვლენათა

აღქმაზე

ემოციური

გავლენის

თვალსაზრისითაც.
ვარლამ არავიძის ,,ტახტზე" ასვლის დასაწყისი.
გავიხსენოთ მფრინავი ქრისტე ფელინის ,,ტკბილი ცხოვრებიდან". აქაც ისეთივე ბაროკოს
ტიპის გამოსახულების სახით ლივლივებს ცაში ვარლამ არავიძე. შუა საუკუნეების ქანდაკება და
იქვე კოცონზე წვავენ ,,მტრის" თოჯინა-ფიტულს.... აღფრთოვანებული გოგონა ესალმება ახალ
მმართველს (ქრონიკა - ჰიტლერის, სტალინის, მაოსადმი ასეთივე აღტაცებული მისალმებებით).
არათანადროულ „დიქტატორულ“ ფრენჩში გამოწყობილი ვარლამის გამოსვლა აივანზე.
სიმეტრიულ, ფრონტალური კომპოზიციას ასრულებს კადრის კუთხეში სახრჩობელა, ზედ
შემომჯდარი ყორნით. ვარლამის გამოსვლას წყალსადენის სისტემაში ავარია ახლავს. წყალი
მოთქრიალებს, შეწუხებული მუშები მკერდით ეფარებიან დაზიანების ადგილს... მცველს ისეთი
სახე აქვს, თითქოს არაფერი ხდება და იდიოტური გულმოდგინებით უჭირავს ქოლგა სულ
უფრო და უფრო გაცხარებული ორატორის თავზე. სახეზე ჩამოდენილი ნაკადის მოწმენდას კი
ვერ ბედავს. ხელმძღვანელის ეჭვიანი, ფხიზელი მზერა ამჩნევს მხატვარს, რომელმაც ფანჯარა
მიხურა; მოფუსფუსე ხელოსნებსა და კლავიშებზე თავგამოდებით მოკაკუნე მბეჭდავ-მემანქანეს.
ამგვარად გადაიქცევა წვრილმანებამდე ნაცნობი სინამდვილე მეტყველ ეპიზოდ-მეტაფორად და
მოვლენათა განვითარებაში საკვანძო ადგილს იკავებს.
VI საუკუნის ეკლესიასთან დაკავშირებული სცენები. თავად ტაძრის გამოსახულება
მეტაფორულია. მასში განთავსებულია მექანიზმები, რომელთა ვიბრაციისაგან იღუპება
უძველესი ნაგებობა. ეკლესიაში გაყვანილ რადიოში მსუბუქი მუსიკის კონცერტს გადმოსცემენ.
კამერა კი ფრესკებზე მოძრაობს და ბიბლიური პერსონაჟების მშვენიერ გამოსახულებებზე
ჩერდება. მტირალი ადამისა და ევას გაძევება სამოთხიდან. ფრესკებს ნესტი ჭამს... მხატვარ
სანდრო ბარათელისა და მისი ცოლის - ნინოს სახეები კადრის სტილისტიკაში არსებობენ,
როგორც მშვენიერი ბიბლიური სახეების ბუნებრივი გაგრძელება.
კიდევ ერთი მეტად მეტყველი და, არსის მხრივ, მნიშვნელოვანი ეპიზოდი მხატვრის
სახელოსნოში. მისთვის დამახასიათებელია ხანგრძლივი სტატიკური ხედები. კადრის ცვლადი
სიდიდე ხასიათდება სხვა სიდიდის ობიექტივით. ხედების სტატიკურობა გამოიყენება
არაჩვეულებრივად დატვირთული კადრის უფრო სრულად წაკითხვისათვის...
ვარლამი მოულოდნელად დემონად წარმოდგება ამალასთან ერთად. და იწყება
მოქმედება. ვარლამი მღერის არიას ვერდის "ტრუბადურიდან". თანამოღვაწეები მგზნებარედ
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აყოლებენ ხმას. მათი მოძრაობები ერთდროულია. წამიც და შაოსანი გუშაგები აქეთ-იქიდან
შემოუსხდნენ მხატვრის ოჯახს და გრძნობამორეულები უსმენენ თავიანთ პატრონს. მეორე
შრეზე ღვთისმშობელს მდუმარედ დაუხრია თავი. ამ დროს კი, საძინებელ ოთახში, პატარა ქეთი
ბარათელი და ვარლამის ვაჟი, აბელი მუსიკით ერთობიან. ისმის საათის რეკვა და მხატვრის
საცხოვრებელი უბრალო, ლამაზი მელოდიით ივსება. ქეთი უამბობს აბელს ჯვარცმულ
ქრისტეზე, რომელსაც მისი დედის გაცოცხლება შეუძლია... მოგვიანებით ბარათელების ნივთებს
ვარლამ არავიძის სახლში გადაბარგებულს ვიხილავთ, შემდეგ კი, აბელის სარდაფში...
სცენის ბოლოს გუშაგები ქვემოდან არიან გადაღებული და ქვედა შუქით განათებულები,
შავ ფონზე მანეკენების, ჯამბაზების ავისმომასწავებელ სახეებს ღებულობენ და სანდრო
ბარათელის სურათების მინებში ირეკლებიან.
„ხალხს მხოლოდ მისი სულიერი მოძღვარი - ზნეობრივი გმირი გაანათლებს”, - ეუბნება
სანდრო ვარლამს მისეული განათლების პროგრამის საპასუხოდ და დასძენს: „რა შეიძლება
ასწავლო ხალხს, რომელმაც „ვეფხისტყაოსანი” შექმნა?”
პორტრეტები სახელოსნოში დამატებითი შუქის გარეშეა გადაღებული. სინათლის წყარო
არსებობს მხოლოდ, როგორც ლაქა უკან ან გვერდზე.
მმართველის წასვლის შემდეგ სანდროს, რომელიც როიალზე უკრავს და მძინარე ნინოს
სახეები კადრის მთელი სივრციდან სინათლის ნაკადით გამოიკვეთება. ნინოს სიზმარი მდევრებისგან გაქცევა: ჯერ გვირაბით (რომლითაც შემდეგ სანდროს სიკვდილით დასასჯელად
წაიყვანენ), შემდეგ უკაცრიელ ქალაქში, ბოლოს კი მშობლიურ მიწაზე, რომელშიც ისინი
მდევრებისგან დამალვას ცდილობენ. თეთრსამოსიანი „წმინდა ბერი” გასცემს მათ, მხედრები
უკან ბრუნდებიან და მიწაში ჩაფლული ადამიანებისკენ მოაჭენებენ. ავტომობილით მოქრის
ვარლამი და პოზიორულად მღერის თავის არიას. „ჯამბაზი” უწოდა მას წინა სცენაში სანდრომ.
ნახერხის ნაკადს მორების სცენაში ლიტერატურის კრიტიკოსმა ვლადიმირ ლაკშინმა
,,დავიწყების მდინარის ანალოგი” უწოდა. ეს მეტაფორული სახე ეპიზოდის კონტექსტში ჩანს,
როგორც ის, რაც ადამიანებისაგან რჩება სახელმწიფო მანქანით გადამუშავების შემდეგ.
ფილმის შექმნის პროცესში ავტორები ისწრაფოდნენ, გამოსახულება მოვლენათა
ტრაგიზმთან კონტრასტით აეგოთ და ის მკვეთრი, მაჟორული, მზიანი გაეხადათ. ნახერხის
ტრაგიკულ

და

საზარელ

სცენას

(ერთადერთი

სცენა,

რომელიც

ფილმის

საერთო

სტილისტიკისგან განსხვავდება) სანდრო ბარათელისა და მიხეილ კორიშელის დაკითხვის
უჩვეულო ეპიზოდი მოსდევს.
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მშვენიერი ყვავილები: ყაყაჩოები, ღიღილოები, თეთრად შემოსილი თემიდა თვალებზე
შავი სახვევით. „საქორწინო მარშის” შემდეგ ეშმაკს ის ჩრდილისკენ მიჰყავს - წყვდიადში,
როგორც „ვედრებაში” მიჰყავდა თეთრი ქალწული გამოქვაბულის ბნელეთში... ასეთივე
ყაყაჩოებში დავინახეთ პირველად მარიტა „ნატვრის ხეში”, და ასეთსავე ყვავილებში კვდებოდა
გედიას ცხენი - სილამაზის დაღუპვის პირველსახე.
სანდროს სიკვდილის ეპიზოდი. ის კვლავ მიწისქვეშა დერეფნით მიჰყავთ, წყალში
მიაბიჯებენ. ერთ-ერთი რაინდი განაჩენს კითხულობს. კადრის ერთ კუთხეში ანტიკური
სკულპტურაა, მეორეში - აბჯრიანი რაინდი. თემიდა ქურქში. სუროშემოხვეული მანქანა წყალში,
ბაროკოს სტილის კიბის ღვლარჭნილობა... ოპერატორმა მიხეილ აგრანოვიჩმა დიდი ტაქტით
გადაიღო ვარლამის საიდუმლო პოლიციის მიწისქვეშა დერეფნების იავარყოფაც და ისეთი
„სახიფათო” პლასტიკური კომპოზიციებიც, როგორიც არის სანდრო ბარათელის წყალში
არეკლილი ჯვარცმა. ოპერატორმა მანტენიას „გარდამოხსნის” უბრალო რეკონსტრუქცია
გადაწყვიტა. ამ ტილოზე ქრისტეა გამოსახული, და ახლო ხედზე დიდი ფეხები - უფრო გლეხის,
ვიდრე ღმერთის. ფილმშიც ჯვარცმული მხატვრის ეპიზოდი ფეხების გადაღებით იწყება...
სად და როდის ხდება ფილმის მოქმედება? „არსად და ყველგან, არასდროს და
ყოველთვის”, - პასუხობს თენგიზ აბულაძე. „აი, საიდან მოდის ყოფითი ნიშნების შეგნებული
„შეუთავსებლობა” და მაქსიმალური განზოგადება, - ამბობს რეჟისორი, - ამავე დროს, რა
პარადოქსულიც უნდა იყოს, რაც მეტია განზოგადება, მით უფრო კონკრეტულად აღიქვამ
სახეს”.104
ეს უკანასკნელი ძალიან მნიშვნელოვანია. ფილმის ტევადი, ხშირად პირობითი ფორმა
საშუალებას აძლევს მაყურებელს ის საკუთარი, პირადი ემოციებით, მოგონებებით აავსოს და
ამავე დროს, მოვლენათა შეფასებაში არანაირი ორაზროვნება არ დაუშვას. სწორედ ეს არის
უმაღლესი ხარისხის მეტაფორიზმის გამოვლინება.
„ფილმში შემუშავებულია სახეების - მითითებების, ციტატების, უმნიშვნელოვანესი
სიმბოლოების მთელი სისტემა, აქვეა მისი თავისებურების საიდუმლოებანიც. სურათის ფერად
მოლივლივე ქსოვილს მკვრივი ,,კულტურული ფენა" აქვს. "მონანიების" კადრი მუდამ
მოცულობითი, სამგანზომილებიანია, და საკუთარ თავში მოიცავს იმ აზრობრივ "დატვირთვას",
რომელიც ყველასათვის სავალდებულო არ არის, მაგრამ ბევრს რამეს ეუბნება მაყურებელს,
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რომელსაც სურს, ფილმის თანამოაზრე გახდეს", - წერდა კინოკრიტიკოსი ნეია ზორკაია
სტატიაში "გზა, რომელიც ტაძართან მიდის".105
არც ერთი კადრი, არც ერთი დეტალი, არც ერთი საგანი კადრში არ არის შემთხვევითი ან
ზედმეტი. ყოველი მათგანი ნიშნადია.
ფილმის ისტორიულ კონტექსტში საოცარ და მოულოდნელ ჟღერადობას იძენს
ბეთჰოვენის ,,სიხარულის ოდა". პათეტიკური სწრაფვა, რა თქმა უნდა, მრისხანე ბრძოლის,
სასიკვდილო ხიფათისა და განსაცდელის გავლით. Per aspera ad astra - ვარსკვლავებისკენ.
ეკლიანი გზით! და მაინც ვარსკვლავებისაკენ, ცისკენ. მუსიკაში გამოხატულია არა მარტო
გამარჯვების წყურვილი, არამედ გამარჯვების ზეიმის, მისი ტრიუმფის რწმენაც.
ნაადრევი და ამიტომაც ცრუ აღმოჩნდა ელენესა და მისნაირების სიმღერა - მათი, ვინც
ირწმუნა, რომ ნაპოვნია ტაძარი სიხარულისა, რომელიც მოდის, როგორც ,,ღვიძლი ასული
ზეცისა". ის დროის ტრაგიკულ სიმბოლოდ გაისმის: XX საუკუნემ მეოცნებეთა და უტოპისტების
მშვენიერი იმედები ვერ გაამართლა და საყოველთაო სიხარულის, თავისუფლების კი არა, უფრო
- საზარელი განსაცდელის, გამანადგურებელი მსოფლიო ომის, ბანაკებში სიკვდილის
ზღურბლზე დგას.
ის ვარლამის მდივანთან ნინოს მისვლის სცენაში ჟღერს, რომელიც მას ქმრის - მიხეილ
კორიშელის დაპატიმრების შემდეგ მღერის. ბეთჰოვენის დიადი ჰანგის ქვეშ, მონტაჟურ ბმაში,
ჯვარცმულ სანდროს ვხედავთ, ღვთისმშობლის ტაძრის აფეთქების ხმა გვესმის. ნინოს
ცნობიერებაში სანდროს დაღუპვა და ტაძრის ნგრევა ერთ ხმად ერწყმის.
ძნელი დასაჯერებელია, რომ ვარლამის მისაღები, არავიძის ბინა და მიცვალებულის
მრგვალი ბუნკერიც კი მხატვარ გიორგი მიქელაძის შესანიშნავად შექმნილი ნატურული
ნაგებობებია. XX საუკუნის დასაწყისის ქართული ,,მოდერნი", თავდახრილი შროშანებით
კაბინეტის ხის პანელების ჩუქურთმებსა და აივნების რკინის დეკორში ეკრანზე ოდნავ
განყენებულად გამოიყურება. მაგრამ აქაც ყოველი

საგანი მეტაფორულად ნიშნადია. გალეს

(ფრანგი დიზაინერი, რომელიც მოდერნის სტილში მუშაობდა და ამავე სტილში ამუშავებდა
გამოყენებითი ხელოვნების საგნებს, კეძოდ ლარნაკებს. ცნობილია, როგორც გალეს ლარნაკები)
ლარნაკები, სტატუეტები, ნაპოლეონის ბიუსტი და სხვა "ანტიკვარიატი", რომლებითაც ჯერ
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ვარლამის კაბინეტი იყო გამოჭედილი, შემდეგ კი მიწისქვეშა საწყობებში გადაინაცვლა,
დამატებით მნიშვნელობას იძენს.
ფილმის პორტრეტები შესანიშნავია. უნდა აღინიშნოს გრიმიორ გურამ ბარნაბიშვილის
ოსტატობა, განსაკუთრებით, ვარლამ არავიძის პორტრეტზე მუშაობისას. ყველაზე საზარელი
საქმეების ჩადენის მომენტში ვარლამის სახეზე მიამიტი რწმენა და გულუბრყვილობა ისახება.
პატარა ულვაშები, თხელი ტუჩები, მოღიმარი და, ამავე დროს, გაყინული თვალები. მისი სახე
განზოგადებულ-ქარაგმულია...
ავხორცი გულიკოს პორტრეტი, სასამართლოს სცენებში და სამგლოვიარო ცერემონიის
დროს ხან მხრებს და ხან მუხლისთავებს რომ იშიშვლებს.
,,მზე დავაბნელოთ, თორემ სისხლისგან დავიცლები!" - უყვირის შეშლილი ვარლამი
შვილიშვილს. ფერადი ფილტრები, რომლებითაც მოხუცი ბუნკერშია გადაღებული, მზისკენ
აპყრობილი მისი თითების გარშემო წითელ შარავანდს ქმნიან, თითქოს იქიდან მართლაც
სისხლი წვეთავს. ,,დავაბნელოთ!" - უყვირის ის შვილიშვილს და შემდეგ კმაყოფილი (,,უკვე
დაბნელდა!") მიწაზე წვება.
და

ამასთან

კონტრასტით

-

სანდროს,

ნინოსა,

პატარა

ქეთის

დახვეწილი,

ზეშთაგონებული სახეები. ქეთევან ბარათელის მშვიდი, ამაყი, ტრაგიკული და ვარლამ არავიძის
შვილიშვილის - თორნიკეს სუფთა, გრძნობების გულწრფელად გამომხატველი სახეები.
ტერორის,

მასობრივი

დაპატიმრებებისა

და

ანგარიშსწორების

ხანა,

შიშისა

და

დასმენების, პროვოკაციების, სიწმინდეთა რღვევის, დემაგოგიის, სიცრუის, მოტყუების ჟამი ჟამი ვარლამისა - მხოლოდ ერთი ოჯახის: სანდრო ბარათელის, მისი ცოლისა და გოგონას,
რამდენიმე მეგობრის ბედზე თვალის მიდევნებით არის ნაჩვენები. ეს არის უწყალოდ
დაზარალებული ინტელიგენციის, აუნაზღაურებელი დანაკარგების, თაობის ამოწყვეტილი
საუკეთესო ნაწილის ისტორია. თავად აბულაძის განსაზღვრებით, ფილმი ან ,,სევდიანი
ფანტასმაგორიაა", ან ,,გროტესკული ტრაგიკომედია", ანდა ,,ლირიკული ტრაგიფარსი". ნეია
ზორკაიამ

კი

ფილმის

ჟანრი

განსაზღვრა

ვახტანგოვის

ტერმინით

,,ფანტასტიკური

რეალიზმი".106
სწორედ აქედან ემეზობლება ორგანულად სანდროსა და ნინოს სახეები ეკლესიაში
ბოსხისეულ სახეს - მწვანეკაბიან კუდიან ქალს თავზე წიგნით, რომელზეც ვირთხა ზის. როგორც
თავად აბულაძე ამბობდა, ეს არის სწავლული, რომელიც საკუთარ თავს იჭამს... კუდიანი ქალივირთხას სახეს სხვა მნიშვნელობაც აქვს: მიტოვებულ ტაძარს ეშმაკები ეპატრონებიან.
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,,ეს არის არა უბრალოდ გროტესკი ან სიურრეალიზმი, არამედ შინაარსის ელემენტი.
სხვაგვარად ფილმში აბსურდული სინამდვილის გადმოცემას ვერ შევძლებდი... ვთქვათ, როგორ
უნდა გადაგვეღო სანდროს დაკითხვის და მიხეილ კორიშელთან პირზე წაყენების სცენა თეთრი
როიალის

გარეშე,

მართლმსაჯულების

მხიარული

სასწორიანი

ქალღმერთის

გარეშე,

მენდელსონის საქორწინო მარშის გარეშე?"107, - წერდა თენგიზ აბულაძე.
,,მონანიების"
ფილმისთვის

მხატვრულ

მუსიკის

ღირსებებს

განსაკუთრებული

შორის

მუსიკალურობასაც

მნიშვნელოვნობა

მისი

იშვიათი

ასახელებენ.
აზრობრივი

კონცეპტუალობის შედეგად იქმნება. მუსიკა ფილმში უბრალოდ კი არ ჟღერს, არამედ
მოქმედებას აძლიერებს. გავიხსენოთ გადაცემა ეკლესიაში "წარსულის დიდი მოაზროვნენი"
(როდესაც ეინშტეინი კითხულობს ,,ანდერძ-გაფრთხილებას შთამომავლებს") და შემდეგ
,,მსუბუქი მუსიკის კონცერტი" - როგორც დიქტორი აცხადებს. ანდა მანრიკოს არია ვერდის
,,ტრუბადურიდან", რომელსაც ვარლამი ტრაგიკულ სიტუაციებში ასრულებს, სანდროსა და
ნინოს დაპატიმრების წინ და მდევრებისგან მათი გაქცევის დროს. ან აბელი, რომელიც
,,საფირმო" სტუმრებისთვის ,,მთვარის სონატას" უკრავს, და ,,ბონი ემის" აფეთქებასავით მუსიკა
თორნიკეს დაღუპვამდე ერთი წამით ადრე.
ფინალური კადრები. ბუნკერში კუბო კედლებს ეჯახება, მისთვის აქედან გასასვლელი არ
არსებობს. ცენტრში ყვავილებში ჩაფლული ცარიელი პოსტამენტი დგას... ძველი ეკლესიის
გუმბათში ჩარჭობილი ფუკეს ქანქარა.
... დაბოლოს, ქეთევან ბარათელი გაზეთში სამგლოვიარო ჩარჩოში ჩასმულ პორტრეტს
დასცქერის. არაფერი შეცვლილა. სტუმარი "ეკლესიას სანსლავს". მოხდა თუ არა სინამდვილეში
ის ყველაფერი, რაც ვნახეთ? თუ ეს ქეთევანის წარმოსახვის ნაყოფია - სასურველი შურისძიება?
ეს ჩვენ არ ვიცით...
- ეს ქუჩა ტაძართან მიმიყვანს? - კითხულობს თმაჭაღარა ქალბატონი. (ვერიკო
ანჯაფარიძის ბოლო როლი).
- არა, ეს ვარლამის ქუჩაა, ეს გზა ტაძართან არ მიდის.
- რა საჭიროა ისეთი ქუჩა, რომელიც ტაძართან არ მიმიყვანს? - უკვირს ქალბატონს და
ზემოთ - ქალაქისაკენ მიუყვება გზას. სიყვარულისა და თანაგრძნობის ღიმილით აცილებს მას
ქეთევანი...

107

იქვე, გვ. 38
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ფილმის ამ მეტაფორამ დიდი სოციალური მნიშვნელობა შეიძინა: "სული ადამიანის
ჭეშმარიტი ტაძარი გახლავთ, თუ სული წმინდაა, ის თითქოს ადამიანის მთელ არსებას ეუფლება
და სხეული ტაძარი ხდება".108 წუთიერი სცენა ფინალში ფილმის ძირითადი აზრის გამოხატვის
საფუძველი გახდა. მონანიება არის გზა ტაძრისაკენ. "მონანიების" პათოსი მონანიებასა და
განწმენდაშია. "ადამიანმა უნდა მოინანიოს ნებსით თუ უნებლიეთ ჩადენილი ცოდვები", მიაჩნდა თენგიზ აბულაძეს. მოუნანიებელი ცოდვების პრობლემა ფილმის ძირითადი
პრობლემაა.
აბულაძისთვის

ახლობელია

გერმანელი

ფილოსოფოსის

კარლ

იასპერსის

აზრი

მეტაფიზიკური დანაშაულის, სამყაროს მდგომარეობის გამო დანაშაულის საკუთარ თავზე
აღების შესახებ და საკუთარი არასრულყოფილების გამო სინანულის თაობაზე.
,,... დანაშაული (ბრალი) რომელიც თითოეულს პასუხისმგებელს ხდის სამყაროში
საკუთარ უუფლებობაზე, განსაკუთრებით მის დროს და მისი ნებართვით ჩადენილი
დანაშაულებისთვის. თუ მე ყველაფერს არ გავაკეთებ ამ დანაშაულებათა გასანადგურებლად,
მათი თანამონაწილე ვყოფილვარ. ამ დროში რომ ვცხოვრობ, როცა ეს ხდება, უკვე ჩემი
დანაშაულია. ამ სიტუაციაში უკვე არჩევანი უნდა გავაკეთოთ: ან წარმატების იმედის გარეშე,
უმიზნოდ, უპირობოდ გავცეთ საკუთარი სიცოცხლე, ანდა ცოცხალი დავრჩეთ და ამით
დანაშაული ვამჯობინოთ".109
ამ პრობლემის ტრაგიზმი მთელი დანაშაულის საკუთარ თავზე აღებაში და წარსულზე
პასუხისგებაშია, წინსვლის პროცესში ის ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა აღმოიფხვრას და დაიძლიოს
გულწრფელი

სინანულის

განცდით,

რომლის

შუქზე

ადამიანის

მთელი

ცხოვრება

გადასხვაფერდება.
თუ

,,ვედრებაში"

თენგიზ

აბულაძე

დარწმუნებულია

ადამიანის

მეტაფიზიკურ

წესიერებაში, „მონანიებაში“ ეჭვი ეძალება. თანამედროვეობამ მას საჭიროზე მეტი საფუძველი
მისცა. მდგომარეობა, რომელშიც თანამედროვე საზოგადოება აღმოჩნდა, ხომღრმა სულიერ
კრიზისს შეესაბამება, მეტი რომ არ ვთქვათ. ეს მოუნანიებლობის, საკუთარი ცოდვიანობისა
არაღიარების მდგომარეობა წინასწარმეტყველურად განჭვრიტა თენგიზ აბულაძემ თავის
ფილმში.

108
109

Мень А. О духовности. Кино. № 7, Рига, 1989, стр. 15.
Давыдов Ю. Проблема вины у Ясперса и Сартра. М., «Наука», 1989, стр. 149.
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დასკვნა
ნაშრომში ჩატარებული კვლევა საშუალებას გვაძლევს, განზოგადებული დასკვნების მთელი
რიგი გამოვიტანოთ, რომლებიც ძირითადად დასმული პრობლემების ანალიზის არსს ასახავენ.
ეს არის, უპირველეს ყოვლისა, კინემატოგრაფში მეტაფორული მოვლენების ცვლილების
გამოვლენა და განხილული პერიოდის, XX საუკუნის სამოციანი-ოთხმოციანი წლების ქართულ
კინემატოგრაფში მეტაფორული ტენდენციების ანალიზი. პერიოდი შემთხვევით არ შეირჩა. ის
წარმოგვიდგება კინემატოგრაფის, როგორც მაღალი ხელოვნების ისტორიული განვითარების
რთულ, შინაგანად წინააღმდეგობრივ, ერთი შეხედვით მთლიან ფრაგმენტად, შესაძლოა, მის
უკანასკნელ ფაზაში.
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კინოში ამჟამად არსებულ ყველა მიმართულებას საფუძველი ჯერ კიდევ მის მუნჯ
პერიოდში დაედო. ასე, ხატოვანი ენა, პოეტიკა, რომელმაც ორმოცდაათიანი წლების ბოლოს
იჩინა თავი, ჯერ კიდევ ოციან წლებში შეინიშნება. სინამდვილის ასახვამ, მისმა რევოლუციურმა
ინტერპრეტაციამ, ოციანი წლების კინოში განზოგადებული სახეები, პირობითი ხერხები, ღია
მეტაფორები გააცოცხლა და, რაც მთავარია, შექმნა მონტაჟის ტენდენცია, რომელიც ესმოდათ,
როგორც მოვლენათა ხელახლა შექმნა.
ოციანი წლების პოეზიიდან კინემატოგრაფი ოცდაათიანების პროზაზე გადავიდა.
ხელოვნების საგანი გახდა იმ ადამიანთა საქმიანობა, რომლებიც რევოლუციურ იდეებს
განახორციელებენ და სოციალიზმს აშენებენ. ოცდაათიანი წლების კინემატოგრაფი სწორედ
იმისთვის იყო მოწოდებული, რომ ეს ადამიანები, მათი კონკრეტული ბედი აესახა, ეჩვენებინა,
როგორ აირეკლება ყოფიერება ყოფაში, დიდი - მცირეში. ყველაზე სიცოცხლისუნარიანი
თხრობითი

სტილი

ამ

პირობებში,

მჭიდროდ

მიუახლოვდა

მაშინ

გამოცხადებულ

სოციალისტური რეალიზმის მეთოდს. მაგრამ სტილსა და მეთოდს შორის საზღვრის მოშლამ,
მათმა გაიგივებამ ორმოციანი წლების ბოლოს და ორმოცდაათიანების დასაწყისში, გამოიწვია
ცხოვრების ასახვის შეცვლა მისი შელამაზებით.
ორმოცდაათიანი წლების შუა პერიოდში, საზოგადოების ცხოვრებაში მომხდარმა
ცვლილებებმა ხელოვნებისგან სამყაროსადმი ახლებური დამოკიდებუ-ლების, იდეალთა
ურყევობის

რწმენის,

ისტორიული

ოპტიმიზმის

გამოხატვა

მოითხოვა.

კვლავ

შეიქმნა

პირობითობის ზღვარის ამაღლების, პოეტური ხერხების, მეტაფორიზაციის აუცილებლობა.
მასალის პოეტური დამუშავების მოთხოვნილება განსაკუთრებით საგრძნობი ხდება
მკვეთრი ისტორიული ძვრებისა და მსოფლმხედველობრივი ცვლილებების პერიოდებში.
ისტორია შეგვახსენებს ამგვარი კარდინალური ცვლილების ცნობილ მაგალითს. ეს გახლავთ
მითოლოგიური მსოფლმხედველობის ფილოსოფიურით შეცვლა. ის ანტიკური ბერძნების
ცხოვრებაში მომხდარმა რადიკალურმა სოციალურმა ცვლილებებმა გამოიწვია და გადასვლა
მეტაფორიზაციის

ხარჯზე

განხორციელდა.

სოკრატემდელი

ფილოსოფოსები

მივიდნენ

დასკვნამდე, რომ აუცილებელი იყო ყურადღების კონცენტრაცია ბუნებაზე და ბუნებრივი
პროცესების არსზე. ხოლო XX საუკუნის შუა წლებში, მთავარი იყო ისტორიასთან ადამიანის
თანაზიარობის მოტივი. და ეს კანონზომიერია.
კინოში ორმოცდაათიან წლებში მოსული, ომისშემდგომი თაობა, რომელმაც ომის
საშინელების შიში გააცნობიერა, საერთო განსაცდელს პირადთან აიგივებდა. და ეს სვლა
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პირადიდან ზოგადისკენ, მარადიულისკენ სწორედ პოეტური და მეტაფორული საშუალებებით
იყო ხაზგასმული. აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა შინაგანი მონოლოგის
პოეტიკას,

რომელიც

საშუალებას

აძლევდა

ხელოვანს,

კერძო

ბედზე

თხრობისას,

ინდივიდუალური პერსონაჟის შინაგანი სამყაროს გახსნისას, სამყაროსადმი საკუთარი,
ავტორისეული დამოკიდებულება გამოეხატა. ასე დაიძლეოდა წინააღმდეგობა, რომელიც
ოციანი წლების პოეტურ კინოში არსებობდა, როდესაც ხელოვნების მოღვაწენი გმირების
ინდივიდუალიზაციას საკუთარი განზოგადებების გულისთვის წირავდნენ. ორმოცდაათიანი
წლების დასასრულის - სამოციანის დასაწყისის კინო კი არ იმეორებს ოციანი წლების
კინოხელოვნებას,

არამედ

ოცდაათიანი

წლების

კინემატოგრაფის

გამოცდილებას

ითფვალისწინებს და გამოსახულებასა და სახეს ერთიანობაში წარმოგვიდგენს.
თუმცა სამოციანი წლების შუა პერიოდში ეს კატეგორიები იყოფა და, შესაბამისად,
,,დოკუმენტურ"
ორიენტირებულია

და

,,პლასტიკურ"

ცხოვრებასთან

მიმართულებებში

მსგავსებაზე,

სისტემატიზდება.

რეალობის

ფიქსირებაზე,

პირველი
მეორე

-

პირობითობაზე, რეალობისგან აბსტრაგირებაზე, კინოენის დახვეწილ სიმბოლიკაზე. როგორც
ერთ, ისე მეორე შემთხვევაში, მეთოდი სტილზე დაიყვანება.
,,დოკუმენტური" სტილის გამოჩენა შესაძლებელია აიხსნას ტელევიზიის გავლენით,
ახალი ხერხების აღმოჩენით: ,,ფარული კამერა", ,,პირდაპირი კინო", ,,სინემა-ვერიტე". რა თქმა
უნდა, ამ თხრობით ფილმებში, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ძნელად იპოვით აშკარა
მეტაფორულ სახეებს, მაგრამ სიუჟეტი ისტორიაზე ორიენტირებას ცდილობს. ეს ოცდაათიანი
წლების ფილმებში არ ყოფილა, რამეთუ თავად ცხოვრება იმ პერიოდში ისტორიული
კონტექსტის მიღმა არ აღიქმებოდა.
ამ მიმართულებების განვითარებამ მხატვრულ საზღვრებს მიაღწია ( მწერლისა და
კრიტიკოსის ედუარდ ლევინის ტერმინოლოგიით, ,,ქრონიკალურობა" და ,,სიმბოლური
ქმედება") და ამ წერტილებიდან, სამოცდაათიან წლებში ცენტრისაკენ მოძრაობა დაიწყო:
მეტაფორული სტილი პროზით ,,განზავდა", ხოლო თხრობითი - მეტაფორიზმით ,,გაჯერდა".
სტილებისა და ჟანრების მრავალფეროვნება არ უარყოფს ორი ძირითადი მიმართულების მეტაფორულისა და თხრობითის არსებობას. ისინი ერთმანეთს არ უპირისპირდებიან და მათ
შიგნით სხვადასხვა კონსტრუქციული პრინციპის სინთეზი ხდება.
ზოგი რეჟისორი, ცხოვრების ასახვისას, სამყაროსადმი დამოკიდებულებას გამოხატავს.
სხვები კი, სამყაროსადმი დამოკიდებულების გამოხატვით, ცხოვრებას ასახავენ (შევადაროთ,
როგორ განსაზღვრავს იაპონური პოეზიის მაგალითზე ანდრეი ტარკოვსკი კინოში სახის შექმნის
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პოეტურ მეთოდს: ,,იაპონელებს უნარი შესწევდათ სამ სტრიქონში გამოეხატათ სამყაროსადმი
დამოკიდებულება. ისინი არა მარტო აკვირდებოდნენ სინამდვილეს, არამედ, დაკვირვებისას,
მის აზრს გამოხატავდნენ. კინოში სახე აიგება ობიექტის ჩვენეული შეგრძნების დაკვირვებად
გასაღების უნარზე").110
აბსოლუტივები,

მკვეთრად

გამოხატული

მაქსიმალიზმით,

როდესაც

,,ასახავენ

ცხოვრებას" და ,,გამოხატავენ სამყარსოადმი დამოკიდებულებას", ხაზს უსვამენ, თუ როგორ
ხდება ეკრანზე რეალობის ასახვა. და, ამავე დროს, ფიქსირდება გამოსახულებისა და
მხატვრული სახის ერთიანობა იმისგან დამოუკიდებლად, თუ რომელს ენიჭება მეტი
მნიშვნელობა. კინოს საერთო მიზანი მრავალსახოვანი რეალობის შინაგანი კავშირების
გამოვლენა, სინამდვილის მოვლენებში აზრის ან ,,ჭეშმარიტების სახის" აღმოჩენა ხდება.
სამოცდაათიანი წლების კინემატოგრაფში დაისახა ტენდენცია ორი ძირითადი მოტივის სიღრმის ბოლომდე გააზრებისა და უბრალოების შერწყმისაკენ. თანამედროვე ადამიანის
შინაგანი სამყაროსა და სიცოცხლის თანამედროვე მოვლენების სიღრმეში ჩაწვდომის სურვილი
სამოციანი

წლების

კინემატოგრაფსაც

ახასიათებდა.

მაგრამ

ხელოვანები

ახლა

უკვე

ამჯობინებდნენ ახალი ფორმალური ხერხები კი არ აღმოეჩინათ, არამედ უკვე აღმოჩენილით
ესარგებლათ, შეძლებისდაგვარად შეუმჩნევლად, ბუნებრივად. მარტივი ფორმა არ უარყოფს
ქარაგმული კონსტრუქციების, მაგალითად, იგავის ჟანრის თემატური და სახეობრივი
ელემენტების გამოყენებას.
მიუხედავად ამისა, თუ ამ წლების ზოგიერთ და სამოციანი წლების იგავებს შევადარებთ,
დავინახავთ, რომ მნიშვნელობის მრავალგვარობა შინაარსობრივ ხარისხში გადავიდა. და
განმსაზღვრელია მხატვრის სურვილი, ხელოვნებაში სიმარტივეს - რთულ სიმარტივეს
მიაღწიოს. მაგრამ სწორედ ეს არის ყველაზე რთული ხელოვნებაში - იპოვო გამოხატვის მარტივი
ფორმა, რომელიც საძიებელ ჭეშმარიტებას უახლოვდება.
სამოცდაათიან წლებში აღმოცენებული ეს ტენდენცია, ოთხმოციანების ხუთ წელიწადსაც
მოიცავს, მაგრამ შინაარსის თემა უკვე იცვლება. ამ პერიოდის კინემატოგრაფი ყოფიერების
აზრს, მთავარ იდეალებს მიმართავს. მრავალი მიზეზის გამო, სამყარო ადამიანებისთვის
სრულიად გაუგებარი და რთული ხდება. და კინემატოგრაფის წყალობით, რომელმაც
ახლებურად გაიაზრა ის, შესაძლებელია ფასეულობათა გადაფასება.
სამოცდაათიანი-ოთხმოციანი

წლების

კინემატოგრაფი

ამტკიცებს

ლიტერატურის
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,,მეტაფორა და თხრობა" - უზუსტობას. ცნება ,,მეტაფორა" გაცილებით ნაკლებს იტევს, ვიდრე
ცნება ,,მეტაფორული" და არ შეუძლია კინოში მეტაფორული საწყისის ყველა ფორმა მოიცვას.
ხოლო თხრობა, როგორც დობინმა გვიჩვენა, აუცილებელია მეტაფორული ხატოვნებისთვის.
თხრობამ იტვირთა სიუჟეტის განვითარება. ცნება ,,თხრობითი" უფრო ფართოა. ის ნაწარმოების
სტილს განსაზღვრავს.
თხრობითი სტილი სიუჟეტის იმგვარი ტიპით ხასიათდება, რომელიც უმთავრესად
ფაბულას ეყრდნობა, თუმცა ,,დიდ ფორმებში" (რომანებში) არსებითია აგრეთვე სიუჟეტის
ფაბულისმიღმა განვითარება, რაზეც ჯერ კიდევ დრამატურგი და კრიტიკოსი, იური ტინიანოვი
წერდა. გადახვევები სიუჟეტს ახალ განზომილებას ანიჭებს. მიუხედავად იმისა, რომ თხრობაში
შესაძლებელია

მეტაფორული

ხერხების

აღმოჩენა,

მთლიანობაში

მეტაფორიზმი

ასეთ

ნაწარმოებებში არ აღმოცენდება და არ ვითარდება.
მეტაფორული მხატვრული აზროვნების სტილს სიუჟეტის ისეთი ტიპი განსაზღვრავს,
რომელიც, ტინიანოვის აზრით, ,,ფაბულის მიღმა ვითარდება". ამ შემთხვევაში, ფაბულა
მოცემული ან ,,ჩაფიქრებული" არ არის. ნაწარმოების ცალკეული ნაწილები შესაძლოა
დაკავშირებული იყვნენ არა მოტივირებით ფაბულიდან, არამედ, უბრალოდ, ავტორის აზრთა
მსვლელობით.
ანდრეი ტარკოვსკის ,,სარკეში", ფაბულა თითქმის არ იკითხება, მეორე ხედზე გადადის.
ავტორს შეუძლია, როგორც უნდა, ისე გაიხსენოს ბავშვობა, ნებისმიერი თანმიმდევრობით,
ფაბულის მიუხედავად, რაღაც წამიერი ასოციაციებით.
მაგრამ მსგავსი შეფარდება სიუჟეტსა და ფაბულას შორის, შესაძლოა პროზაულ
ნაწარმოებშიც აღმოვაჩინოთ, კერძოდ, ოთარ იოსელიანის ფილმში "იყო შაშვი მგალობელი".
ფაბულა იქაც "ჩაფიქრებულია". სურათი ზედმეტად გაჯერებულია მოქმედებით, სიუჟეტი
სხვადასხვა მხარეს განშტოვდება, ყოველი წვრილმანი მნიშვნელობას იძენს. ფაბულის გახსნა
მხოლოდ აზრობრივ დონეზე ხდება. იყო შაშვი მგალობელი - ფაბულაა და მეტაფორული
ჟღერადობა აქვს.
მეტაფორიზმი მჭიდროდ უკავშირდება ნაწარმოების არა მხოლოდ სტილს, არამედ
ჟანრსაც. თუ ოციან წლებში თვლიდნენ, რომ მეტაფორულობა მხოლოდ პოეტურ ჟანრებს
მიახლოებულ ფილმებს ახასიათებს, ახლა ირკვევა, რომ მეტაფორული საწყისი კინომოთხრობის
ან დრამის, ზოგჯერ კი, რომანისთვისაც არ არის ,,უკუნაჩვენები“. მეტაფორიზმის ნებისმიერი
მიმართულებით განვითარება გვაიძულებს, მისი ფორმების მრავალფეროვნებაზე ვილაპარაკოთ.
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მეტაფორული კინოში შეგვიძლია ვერტიკალურად განვიხილოთ: როგორ გამოიყენება
სხვადასხვა სახის (ვიზუალური და აკუსტიკური) მეტაფორები სხვადასხვა დონეზე - კადრის
დეტალებიდან მთელ ფილმამდე. ,,ვერტიკალური მეტაფორიზმი" არსებითია ნაწარმოების
სტილის ანალიზისას. ხოლო მეტაფორულის გამოკვლევა ჰორიზონტალზე აჩვენებს, როგორ
უკავშირდება ის ჟანრების მოდიფიკაციას. მეტაფორიზმი განსაკუთრებით მკაფიოდ არის
გამოხატული პოეტურ ჟანრებში - და დაფარული, შენიღბულია პროზაში, სადაც თითქოს
მეტაფორულის პროზაიზმით შეჯერება ხდება.
,,ვერტიკალური მეტაფორიზმი" საშუალებას იძლევა გავარკვიოთ, როგორ გავლენას
ახდენს ის ფორმალურ ელემენტებზე, ნაწარმოების კონსტრუქციაზე. ,,ჰორიზონტალური
მეტაფორიზმი" მოითხოვს ფილმის ზოგად იდეასთან მისი კავშირის აღწერას, როდესაც მთელი
ნაწარმოები შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც მეტაფორა.
მაგრამ სრულიად სხვადასხვა ფილმი-მეტაფორები იმდენად არ ჰგვნან ერთმანეთს, რომ
საჭირო ხდება მათი განსაზღვრა ტიპების მიხედვით და მეტაფორიზმის მრავალფეროვნების
რამდენადმე გამარტივება. ფილმი-მეტაფორები ხომ სხვადასხვა თემატიკის, ჟანრის, სტილის
შეიძლება იყვნენ, თუმცა ყველასთვის საერთო იქნება მეტაფორიზაციისაკენ სწრაფვა. და მაინც,
მეტაფორიზმი

ყოველ

ხელოვანთან

სხვადასხვა

ხარისხით

ვლინდება,

ის

მჭიდროდ

უკავშირდება შემოქმედების ხასიათსა და აზროვნების ფორმას. ზოგი რეჟისორი ამჯობინებს
მთელი ფილმი მეტაფორიზმით გააჯეროს, მეორენი იგავის ჟანრს ეტანებიან, ხოლო მესამენი ფსიქოლოგიურ დრამას, რომელიც მეტაფორულ ქვეტექსტს სიღრმეში მალავს.
წინამდებარე ნაშრომში მთლიანად კინემატოგრაფში, კერძოდ კი, სამოციან-ოთხმოციან
წლებში

მეტაფორის

სახეცვლილების

გამოკვლევის

გარდა,

ვცადეთ

სხვადასხვა

სახის

მეტაფორების განხილვა: მეტაფორა-დეტალი, კადრსშიდა მეტაფორა, მეტაფორა-კადრი ან
მეტაოფრა-სამონტაჟე ფრაზა, მეტაფორა-ეპიზოდი, მეტაფორების ჯაჭვი ფილმის მხატვრულ
ქსოვილში და მეტაფორა-ფილმი.
XXI საუკუნის დასაწყისში და დღეს კინოხელოვნება გარკვეულ კონკრეტულ სურათს
გვაძლევს

პროცესების,

რომლებიც

ვითარდებოდა

და

ვითარდება

მსოფლიოში

და

კინემატოგრაფში. სამოციანი-ოთხმოციანი წლების კინემატოგრაფის პათოსი, ტოტალიტარულ
სახელმწიფოთა და მასობრივი სოციალური მოძრაობების არსებობის გათვალისწინებით,
ანტიიდეოლოგიური პათოსია, ანუ მისწრაფება იდეოლოგიურ სივრცეში ადამიანის იმგვარად
ორიენტირებისაკენ, რომ მან იდეოლოგიური მექანიზმების მოქმედების ახლებურად გააზრება
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შეძლოს. ეს ცნობიერების გაწმენდის მექანიზმია, მაგრამ ახლა უკვე მისი გაწმენდის
იდეოლოგიური სტრუქტურების ზემოქმედებისგან და არა მხოლოდ გონებრივი შეცდომისგან.
სამოციანი წლების კინემატოგრაფის მთლიანობის შეგრძნება ძირითადად ეიფორულ
ილუზიას - საზოგადოების დემოკრატიზაციის დაჩქარებას ეფუძნება.

სამოციანი წლების

დასაწყისში,

სამოცდაათიანების

უეცრად

აღმოჩენილი

წარმოდგენების

კინემატოგრაფი ფხიზელი თვალით აცნობიერებს

სიმაღლიდან,

იმედების დაცემას. მან მოგვითხრო

ადამიანისა და დროის უნაყოფობის მიზეზებზე, ხელოვანზე, რომლისთვისაც შემოქმედება არის
არა მხოლოდ შემეცნების, არამედ შექმნის დემიურგული აქტი. სამოცდაათიანი წლების
კინემატოგრაფში

მოღვაწეობდნენ

ანალიტიკოსები

და

მოაზროვნეები,

მოღვაწეები,

,,მანუგეშებლები“ და მებრძოლები. ქმნიდნენ ხელოვანები, რომლებიც მათ მიერვე შექმნილ
კანონს ემორჩილებოდნენ. სამოცდაათიანი წლების მძიმე, უიმედო ხანაში, რომელმაც
ოთხმოციანების
მოუწოდებდა

ხუთი

არა

წელიც

რეპრესიების

მიიტაცა,
შიში,

როდესაც

არამედ

თრგუნავდა

მათი

ხსოვნა,

და

სიფრთხილისკენ

შეზღუდვიდან

შობილი

კინოხელოვნება უფრო სარკე გახლდათ და ყოფიერების აზრს, სილამაზისა და ჰარმონიის
იდეალებს შეგვახსენებდა.
ოთხმოციანი წლების კინემატოგრაფი, არსებითად, წარსულისა და აწმყოს კომენტირებას
იწყებს და აღმოაჩენს ყველაზე მწვავე სიცრუეს, რაც კი ჟღერდა საბჭოთა სახელმწიფოს მთელი
ისტორიის განმავლობაში. წინასწარმეტყველებს მის ნგრევასა და კრახს, მთელი სახელმწიფო
წყობის დამხობას, უმთავრესი პრინციპებისა და პოსტულატების მმართველობის მექანიზმის
რღვევას, რწმენის იმ სიმბოლოების მსხვრევას, რომლებიც მთელი ხნის განმავლობაში იყო
დამკვიდრებული, ბოლოს და ბოლოს, კულტურის რღვევას.
უახლესი ხანა წარსულის ობიექტურად განსჯის შესაძლებლობას იძლევა. რა თქმა უნდა,
ბევრს ახსოვს, ბევრმა კი საკუთარ თავზე გამოსცადა საბჭოთა ხელისუფლების მხრიდან
ზეწოლა, პატრონაჟი, ცენზურული თვალთვალი.
სამოციანი-ოთხმოციანი წლების კინემატოგრაფთან დაბრუნება განვლილი ეტაპის
ნოსტალგია

კი

არა,

უფრო

მაღალმხატვრული

კინოს

დასაცავად

გაღებული

ხმაა.

პოსტტოტალიტარულ ეპოქაში ტოტალიტარული ეპოქის კინოსადმი ინტერესი, ვფიქრობთ,
ზნეობრივ

და

ესთეტიკურ

ემოციებზე

გაღვივდა.

გათავისუფლდა

რა

თავსმოხვეული

იდეოლოგიური მითითებისაგან, წარსულის კინემატოგრაფი დღეს უკვე სხვაგვარად აღიქმება,
და აღმოჩნდა, რომ ოფიციოზის იდეოლოგიის მატარებლები მხოლოდ ე.წ. სახელმწიფო
დაკვეთის ფილმები იყვნენ, რომლებსაც უზრუნველყოფილი ჰქონდათ მრავალათასიანი
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ტირაჟები, საკავშირო პრემიერები, მწვანე შუქი. თავისებურად, ინტერესს მოკლებული არც
ისინი არიან, მაგრამ ეს სხვა სახის კვლევის საგანია. ხოლო ფილმები, რომლებიც ყოველ ჯერზე
შეგიძლია ხელახლა აღმოაჩინო და რომლებიც ამ ნაშრომში მოხვდნენ (თუმცა მის მიღმა კიდევ
ბევრი დარჩა), როგორც ირკვევა, პარტიული დაკვეთისადმი ხელოვანის წინააღმდეგობამ
წარმოშვა. ფარული წინააღმდეგობის ფრონტი გაცილებით უფრო ფართო იყო, ვიდრე
მიღებულია. ის არ ამოიწურება მხოლოდ ,,თაროთი" და არ დაიყვანება მხოლოდ ფარაჯანოვისა
და ტარკოვსკის ხელოვნების აკრძალვამდე.
ამ დროის კინემატოგრაფი ერთობ ფართო სპექტრით ვირტუოზულად ფლობდა
მეტაფორულ

ენას.

სტრუქტურალისტების

ტერმინოლოგიით

რომ

ვთქვათ,

სიუჟეტის

(მაგალითად, ოჯახური, სასიყვარულო) შემუშავებისას დუმილი „მნიშვნელოვან სიცარიელეს“
წარმოადგენდა. ფილმები მდიდარი, ფაქიზი კონტექსტებით ოპერირებდნენ.
ვთქვათ, საუბარი ეხებოდა საწარმოო გეგმას („გიორგობისთვე“), ეკრანზე კი ამ დროს
სულ სხვა რამ, ადამიანური გრძნობები იკითხებოდა. ცენზურას დაქვემდებარებულ დროში
კლასიკის ეკრანიზაციაც კი ერთ-ერთი გავრცელებული სტრატეგია - ოფიციოზისადმი ფარული
ოპოზიცია იყო. ნუ დავივიწყებთ იმასაც, რომ მრავალეროვნული საბჭოთა კინო ფოლკლორულ
ნიადაგს ეყრდნობოდა, ხალხურ ტროპს იყენებდა, რომელიც მთლიანად სხვაგვარ ენასა და
მეტაფორას წარმოადგენდა. ამ მიმართულებით სწორედ ქართული კინემატოგრაფი ასრულებდა
წამყვან როლს.
ფოლკლორისადმი უნდობლად განწყობილი ოფიციოზი ასეთი ფილმის ეთნოგრაფიულ
ჩანახატად

გამოცხადებას

ცდილობდა.

თუმცა,

ფოლკლორული

ნიადაგის

საფუძვლად

გამოყენება ეთნოგრაფიზმი სულაც არაა. ეს ახალ ესთეტურ სამყაროთა აღმოჩენა, ტექნიკური
საუკუნის მონაპოვარის - ეკრანისთვის ახალი მიმეზისის ტიპების, სიღრმისეული მენტალური
სტრუქტურების მიგნებაა. მსოფლიო კინო დღესაც ნატრობს ასეთ აღმოჩენებს.
მაშ, რითაა გამოწვეული, ვთქვათ, ახალი ირანული კინოსადმი ინტერესი, თუ არა
„ადამიანურის, ზედმიწევნით ადამიანურის“ მალული ნოსტალგიით, პოსტმოდერნიზმის
კულტურაში რომ დაიკარგა? იმ ეპოქის კინემატოგრაფს, როგორც უნივერსალურ მოპასუხეს,
მიმართავდნენ ნაირგვარ კითხვებზე საპასუხოდ, რჩევის მისაღებად, სულიერი წყურვილის
მოსაკლავად, თვითშემეცნებისთვის. აი, პოსტმოდერნისტული პოეტიკა კი არ ამტკიცებს, რომ
„მეორე რეალობა“ ან სულაც ზერეალობაა. კინო თავისებური რელიგია, კონფესია იყო, ხოლო
როცა ამ ჩამანაცვლებელი როლების თამაში შეწყვიტა, ერთგვარი შიდა კონფლიქტი წარმოიქმნა.
საბოლოოდ, კვლევის შედეგად, გამოიკვეთა შემდეგი:
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1. პირველი თავში, რომელშიც განხილულია კინოს თეორიის საფუძვლები
და მეტაფორის ფილოსოფიური ასპექტი, შესულია კინოს ენის ფსიქოლოგიური პრობლემატიკის
საფუძვლიანი დახასიათება. გაანალიზებული და დასაბუთებულია კინოგამოსახულების
სტრუქტურა,

მისი

კინემატოგრაფიული

სხვაობა

ენობრივი

მეტყველება

სტრუქტურისგან.

თავისთავადი

მოვლენაა,

ერთმნიშვნელოვნად

რომელიც

განსხვავდება

ლიტერატურული მეტყველებისგან, თუმცა ერთიც და მეორეც, აზროვნების პროცესის
ფორმალიზაციის აქტებს წარმოადგენს.
კინოენის

განმარტების

სხვადასხვა

ნიშანდობლიობა,

რომლებიც

ლინგვოსტრუქტურულ დონეებზე პოულობენ საყრდენს, უეჭველად,

შესწავლის

იდეურ-შინაარსობრივ

სტრუქტურებთან პროდუქტიული შედარებისთვის ფილოსოფიურ-სემიტიკურ საფუძვლებს
უნდა ეყრდნობოდეს. მით უმეტეს, რომ ლუდვიგ ვიტგენშტაინის წარმოდგენით, ფილოსოფია
მსჯელობების, გამოთვლების, შემაჯამებელი დასკვნების ლოგიკური ჯაჭვი კი არა, ცოცხალი
ქმედება, შემოქმედებაა. ფილოსოფია მოქმედებაა, რომელიც ვლინდება არა გამონათქვამებში,
არამედ გამონათქვამთა გაშუქებაში.
2. მეორე თავში, „მეტაფორა და მეტაფორულობა კინემატოგრაფში“, განხილულია მეტაფორის
ზოგადი დახასიათება და კინემატოგრაფში მისი ისტორია, რომელიც კინოენის შედარებით
შესაძლებლობათა თანდანობითი ათვისების პროცესს ასახავს.
მეტაფორის მექანიზმი და მასში ჩადებული პოტენციური შესაძლებლობები ცნებების
ექსტრაპოლაციისა და მისთვის საკმაოდ ღრმა შეფასების მიცემის საშუალებას იძლევა. აქ ჩანს,
თუ

როგორ

მჟღავნდება

მეტაფორის

კავშირი

მითოლოგიურ

აზროვნებასთან

და

ტრანსფორმაციას განიცდის ხალხური ცნობიერების სიღრმეში. მეტაფორა საკვანძო ცნება ხდება
შემოქმედებითი აზროვნების პროცესის განხილვისას, კონცეპტუალური სისტემების აგებისას.
კინემატოგრაფიული

მეტაფორის

პრინციპების

გამოვლენა

კინომცოდნეობის

ფილოსოფიასთან და ფილოლოგიასთან დაახლოების ჭრილში ხდება. მეცნიერებაში კინოს
შესახებ, მეტაფორა განიხილება, როგორც ისტორიულად ცვალებადი და მოძრავი ცნება.
ნაშრომში გაანალიზებულია კინემატოგრაფში არსებული მეტაფორის კატეგორიები
(პლასტიკური, დრამატული, იდეოლოგიური), ასევე მისი ზოგიერთი სახე

(ვიზუალურ-

ხილული, აკუსტიკურ-ვერბალური). აქვე ეთმობა ყურადღება XX საუკუნის მნიშვნელოვან
ისტორიულ

პერიოდებს,

როდესაც,

მეტაფორა

განიხილებოდა,

როგორც

მხატვრული

აზროვნებისა და შემოქმედების უმნიშვნელოვანესი ელემენტი.
3.ნაშრომის მესამე თავში „სამი ათწლეულის კინემატოგრაფი და მეტაფორული ხერხები’’
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განხილულია 60-80-იანი წლების კინემატოგრაფი.
ეს მონაკვეთი, ერთი შეხედვით, წარმოგვიდგება როგორც ერთსახოვანი განვითარების
პერიოდი. მაგრამ ღრმა კვლევის შედეგად გამოიხატა მოცემული პერიოდის თითოეული
ათწლეულის იდეურ-ლოგიკური, მხატვრულ-შემოქმედებითი და ემოციური თავისთავადობა.
დღეს უკვე სრული დამაჯერებლობით შეიძლება მტკიცება, რომ პერიოდი 60-80-იანი
წლები, ეროვნულ კინემატოგრაფში იყოფა ათწლეულებად და მისი მხატვრული ევოლუცია
პოლიტიკური, სოცილური, ტექნიკური, ნაციონალური და საბჭოთა სახელმწიფოში მომხდარი
სხვადასხვა პროცესების გავლენით ყალიბდებოდა.

სამი ათწლეული, შესაბამისად, სამ

პარაგრაფშია განხილული. 60-იანი წლების კინემატოგრაფი მთლიანობაში ემყარება ეიფორიულ
ილუზიას - საზოგადოების დემოკრატიზაციის დაჩქარებას. მან, „დათბობით“ ფრთაშესხმულმა,
სინათლისკენ სწრაფვის სურვილი წარმოშვა.
60-იანი წლების დასაწყისისათვის უეცრად აღმოჩენილ წარმოდგენათა სიმაღლიდან, 70იანი წლების კინემატოგრაფი რეალურად გაიაზრებს წარსული აღტაცების უნიადაგობასა და
უსაფუძვლობას. 80-იანი წლების კინემატოგრაფი კი არსებითად, წარსულისა და აწმყოს
კომენტირებას იწყებს და აღმოაჩენს სიყალბეს, რასაც საბჭოთა სახელმწიფოს არსებობის
განმავლობაში ჰქონდა ადგილი და მის ნგრევასა და კრახს იწინასწარმეტყველებს.
დღეს, ერთი მხრივ, ჩვენ გვინდა „ახალი კინო“, ვმსჯელობთ ახალ ენაზე, მეორე მხრივ კი ქვეცნობიერად ველოდებით, რომ ფილმი უწინდებურად გაგვაოგნებს, დაფარულს გვამცნობს. იმ
თვალსაზრისით, რაც ტრადიციულად მიგვაჩნდა, ეს არ არის და არც იქნება. პარადოქსი ისაა,
რომ ტოტალიტარულ ხანაში, როცა ეკრანზე ტაძრის ჩვენება დიდ გაბედულებას ნიშნავდა,
ჩვენმა კინომ შეინარჩუნა რელიგიური დისკუსი, რომელიც არა სიტყვით, არამედ ცენზურას
დაუქვემდებარებელ საეთერო შრეში გამოიხატებოდა. ახალ დროებაში ეს იდუმალი დისკუსი
მოსპეს. მართლმადიდებლობა თითქმის სახელმწიფო რელიგიად იქცა, მასა - მრევლად.
საზოგადოებაში - მცირედ მორწმუნეობა და ურწმუნობა, ახალ კინოში კი - აგნოსტიციზმი
სუფევს.
ერთ-ერთი მორწმუნის სიტყვებს გავიხსენებ: თუ საუკუნის დასაწყისში ტაძრებს ღმერთის
შიშით ანგრევდნენ, ახლა მათ ღვთის რწმენის გარეშე აშენებენ; რევოლუციამ და სოციალიზმმა
ადამიანებს განათლება მისცა და ცოდნა წაართვა. ჭეშმარიტად ასეა.
60-80-იანი წლების კინემატოგრაფმა შეიმუშავა თავისებური, მრავალწახნაგოვანი პოეტური
ენა, რომლის მეშვეობითაც მაყურებელს ესაუბრებოდა. ეს სიყვარულისა და ცხოვრების მიმართ
ნდობის ენა იყო.
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ნაშრომში განხილულ ფილმებში ეს ინტონაცია დომინანტად იქცა. თანამედროვე
აგნოსტიკოსისთვის

ამგვარი

მსოფლშეგრძნება

არათუ

უცნაური,

მიუღებელიც

კია.

გამაღიზიანებლად, ინფანტილურად, მიამიტურად და, რასაკვირველია, კონფორმისტულად
მიაჩნია. ასეთ თვალსაზრისს ნოვატორულად და ობიექტურად ასაღებს, თუმცა სინამდვილეში
ეს ანალიზის ნიღბით შემოსილი განადგურებაა. აგნოსტიკოსს სრულებით არ ძალუძს ძველი
კინოს ეთიკური ფასეულობების აღქმა. პოეტიკას კი სერიოზულად არც განიხილავს. არადა, ის
ერთიანი გამომსახველი სისტემა იყო. ცენზურის მარწუხებში მოქცეული ძველი კინო
ჩურჩულით ანდა ხმამაღლა მოგვითხრობდა იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა გარშემო აკრძალული ზონებისა და დანაღმული ველების გვერდის ავლით. და ყოველ ჯერზე ამას
განსხვავებული ინდივიდუალური სიუჟეტით ახდენდა111.
ზემოთქმული

დედალოსისა

და

იკაროსის

ლეგენდას

მოგვაგონებს.

დედალოსი,

რომელმაც ძმისწული მისი შემოქმედებითი წარმატებებისადმი შურის გამო მოკლა, კუნძულ
კრიტოსზე გაიქცა. ბუმბულის, ძაფებისა და ცვილისგან ოთხი დიდი ფრთის შექმნის შემდეგ ორი
ზურგზე მიიმაგრა, ორი კი შვილს, იკაროსს მისცა და გააფრთხილა:
- ძალიან არ მიუახლოვდე მზეს.
... სწრაფი ფრენა ეამა იკაროსს, მძლავრად აიქნია ფრთები, მაღლა ცაში შეინავარდა,
სხივოსანი და მიმზიდველი მზის სიახლოვეს. მცხუნვარე სხივებმა გაალღო ცვილი, ფრთები
დასცვივდა და ისინი ქარმა გაიტაცა. აიქნია ხელები იკაროსმა, მაგრამ, უფრთოდ დარჩენილი,
ქვასავით დაეშვა ძირს, ზღვაში ჩავარდა და მის ტალღებში დაიღუპა.
ამ და სხვა ასეთმა ისტორიებმა ჩვენამდე ჯერ ზეპირი გადმოცემების, პრიმიტიული
ფერწერის, შემდეგ კი ალფაბეტის გამოგონების წყალობით მოაღწია. თუმცა დადგა დრო, როცა
ამგვარივე, უკვე რეალური ამბების დოკუმენტად აღბეჭდვა ტექნიკური საშუალებებით,
კინოკამერითა და კინოფირის მეშვეობით გახდა შესაძლებელი. და აქ, მოულოდნელად, ძველი
თქმულებების მიმართ თანამედროვე ადამიანის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულების ახალმა
ასპექტმა იჩინა თავი.
ფრანგი რეჟისორი ფრანსუა ტრიუფო წერდა: „ფილმში „1900 წლის პარიზი“ ნიკოლ
ვედრესმა წარმოაჩინა პლანი, (იგულისმება ხედი - რ.კ.) რომელიც ყოველ ჯერზე მაოცებს: იქ
გადაღებულია საფრენი აპარატის გამომგონებელი კაცი, რომელიც ეიფელის კოშკიდან
გადმოხტომას აპირებს. ქვემოთ კინოქრონიკის წარმომადგენლები ელოდებიან. ის ჯერ აყოვნებს,
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შემდეგ კი სიცარიელეში გადაეშვება და იღუპება. სავსებით ნათელია, აქ რომ კამერა არ
ყოფილიყო, იგი არ გადახტებოდა და აპარატის გამოცდასაც გადადებდა“.112
აი, კინოს მაგნიტური ძალის მოდელი, რომელიც პოტენციური, ამ შემთხვევაში - მოედნის,
მასობრივი პუბლიკის ფსიქოლოგიას ეფუძნება, კოშკის ძირში არსებული გადამღები კამერა ხომ
სწორედ ასეთი, მწვავე ინტერესით შეპყრობილი მაყურებლის მაგიერი და მომასწავებელია,
უბრალო მოკვდავის ჩიტად გადაქცევას რომ ელის.
აქ მარტოდენ ცალკეული, თუმცა შთამბეჭდავი მოვლენა განვიხილეთ. კაცობრიობის
ისტორიაში უხვადაა გაცილებით ფართო აუდიტორიისთვის განკუთვნილი, გლობალური
სიუჟეტებიც, მომენტები, რომლებიც განვითარების მიზეზობრივ ზღვარს გასცდნენ და შედეგად
იქცნენ.
სწორედ ასეთი მომენტია დღეს - როცა სანატრელი აღმაფრენა, ცაში შენავარდება
(თუნდაც, გადატანითი მნიშვნელობით) და მისი შედეგიც - ციდან თუ უფსკრულში ვარდნა არა,
ცოდვიან მიწაზე დანარცხება მაინც, არა ვინმეს ცალკეული ბედისწერის მახასიათებელია,
არამედ ერთეული კაზუსიდან ზოგადმნიშვნელოვან მოვლენად გადაქცევა.
დღეს, აქეთ-იქით მომზირალნი, წარსულის ნოსტალგიითა თუ მომავლის შიშით, რაღაცას
ველოდებით. შედეგებს, სასჯელს, სამსჯავროს...
რას ეტყვის კაცობრიობა ანდა მისი გამორჩეულად ნიჭიერი პირმშოები საკუთარ თავსა
და

სხვებს

ხვალ?

თავიანთი

განცდების

-

სიყვარულის,

მრისხანების,

მონანიების,

მარტოსულობის, სიხარულის გამოხატვის რა მეთოდს აირჩევენ?..
...კიდევ რა ტექნიკური აღმოჩენები მოიტანს ჩვენს ცხოვრებაში ახალ თავშესაქცევს,
რომელიც მომავალში კლასიკური უძველესი ხელოვნებების მეტოქეობას შეძლებს?..
...რა ელის კინოს ხვალ? აღორძინება? განადგურება?
...თუ მას ყბადაღებულ „თაროზე“ შემოდებენ უმაქნისობის, ადამიანურ ემოციათა
უფაქიზესი გამოვლინებების არეკვლის უუნარობის გამო?..
ამაზე დიდი ხანია კამათობენ. ხოლო, როდესაც კამათი გრძელდება, საეჭვოა, რომ თემა
უსაფუძვლო იყოს. ნათელია, რომ კინო დღითიდღე, ხელოვნებიდან კვლავ საცირკო სანახაობად
გარდაიქმნება და თავის საწყის - მაცნეს, გამრთობისა და ტრიუკების მკეთებლის როლს
უბრუნდება.
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კინემატოგრაფის მომავალზე საუბრისას ოთარ იოსელიანი ამბობს: „კინო იაფფასიან
ლუკმა-პურად იქცა... კინოს ხელით კეთებას მალე შეწყვეტენ... და ჩემსავით აღარავინ არასდროს
გაზომავს ფირს მხრიდან იდაყვამდე და არც ის ეცოდინება, რა ხდება იმ მონაკვეთში. არავინ
არასდროს მოახდენს შეჯერებას „ოქროს კვეთის“ მიხედვით და მონტაჟის საჭირო ადგილას
სტატიკურ პლანსაც (იგულისხმება ხედი - რ.კ.) არ ჩასვამს. რადგან ეს აღარავის ეცოდინება...
ჩვენ უკანასკნელი ვართ, ვინც ამას აკეთებდა... თუმცა, ჩვენი დრო მთავრდება, იწურება. სულ
უფრო მეტად ვემსგავსებით გასაოცრად რთული, თუმცა ყველასთვის უსარგებლო ყელსაბამების
შემქმნელ ოსტატებს“.
და ჩვენც, ვინც კინემატოგრაფის ხელახლა დაბადებას, მის ახალ სიტყვასა და აღმოჩენებს
ველით, განა არ ვგავართ იმ პარიზელებს, ასი წლის წინ ეიფელის კოშკთან რომ შეიკრიბნენ,
ელდიანი ცნობისმოყვარეობით:
- ნეტავ, გაფრინდება, თუ ვერა?..
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ფილმოგრაფია
ალავერდობა
1962
ფილმის რეჟისორი: გიორგი შენგელაია
მსახიობები: გეიდარ ფალავანდიშვილი, კოტე დაუშვილი, ი. ქოქრაშვილი, ნ. ფირანიშვილი, კ.
თოლორაია
სცენარისტები: რევაზ ინანიშვილი, გიორგი შენგელაია
ოპერატორი: ალექსანდრე რეხვიაშვილი
მხატვარი: გიორგი ოჩიაური
კომპოზიტორი: ფელიქს ღლონტი
ხმის რეჟისორი: ვლადიმერ დოლიძე
კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 50 წთ.
ანდრეი რუბლიოვი
1966
ფილმის რეჟისორი: ანდრეი ტარკოვსკი
მსახიობები: ანატოლი სოლონიცინი, ივან ლაპიკოვი, ნიკოლაი გრინკო, ნიკოლაი სერგეევი, ირმა
რაუში, ნიკოლაი ბურლიაევი, იური ნაზაროვი, იური ნიკულინი, როლან ბიკოვი,
ნიკოლაი გრაბე, მიხაილ კონონოვი, სტეპან კრილოვი, ირინა მიროშნიჩენკო
ფილმის ჟანრი: ისტორიული დრამა
სცენარისტები: ანდრეი კონჩალოვსკი, ანდრეი ტარკოვსკი
ოპერატორი: ვადიმ იუსოვი
მხატვარები: ევგენი ჩერნიაევი, იპოლიტ ნოვოდერეჟკინი
კომპოზიტორი: ვიაჩესლავ ოვჩინნიკოვი
ხმის რეჟისორი; ირინა ზელენცოვა
კინოსტუდია:
მოსფილმი
ხანგრძლივობა: 86+99 წთ.
არაჩვეულებრივი გამოფენა
1968
ფილმის რეჟისორი: ელდარ შენგელაია
მსახიობები: გურამ ლორთქიფანიძე, ვალენტინა ტელიჩკინა, ვასილ ჩხაიძე, სალომე ყანჩელი,
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დავით აბაშიძე, ჯულიეტა ვაშაყმაძე, ვიქტორ დეისაძე, ნიკოლოზ მიქაშავიძე, აკაკი
დობორჯგინიძე, შოთა გაბელაია
ფილმის ჟანრი: ტრაგიკომედია
სცენარისტი: რევაზ გაბრიაძე
ოპერატორი: გიორგი გერსამია
მხატვარი:
დიმიტრი ერისთავი
კომპოზიტორი: გია ყანჩელი
ხმის რეჟისორი: ოთარ გეგეჭკორი
კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 94 წთ.
აღსარება
1984
ფილმის რეჟისორი: თენგიზ აბულაძე
მსახიობები: ავთანდილ მახარეძე, ია ნინიძე, ზეინაბ ბოცვაძე, ქეთევან აბულაძე, ედიშერ
გიორგობიანი, კახი კავსაძე, მერაბ ნინიძე, ნინო ზაქარიაძე, ვერიკო ანჯაფარიძე,
ნატო ოჩიგავა, ბორის წიფურია, აკაკი ხიდაშელი, ლეო ანთაძე, რეზო ესაძე
სცენარისტები: ნანა ჯანელიძე, თენგიზ აბულაძე, რეზო კვესელავა
ოპერატორი: მიხეილ არგანოვიჩი
მხატვარი:
გიორგი მიქელაძე
კომპოზიტორი: ნანა ჯანელიძე (მუს. გაფორმება)
ხმის რეჟისორი: დიმიტრი გედევანიშვილი
კინოსტუდია:
ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 153 წთ.
აშუღ – ქერიბი
1988
ფილმის რეჟისორი: სერგო ფარაჯანოვი, დავით აბაშიძე
მსახიობები:
იური მგოიანი, სოფიკო ჭიაურელი, რამაზ ჩხიკვაძე, კონსტანტინე სტეპანკოვი,
ვერონიკა მეტონიძე, ბარბარე დვალიშვილი, დავით დივლათიანი, ლევან
ნატროშვილი, სლავა სტეპანიანი, ნოდარ დუგლაძე,&ნბსპ; დავით აბაშიძე
სცენარისტი: გია ბადრიძე
ოპერატორი: ალბერტ იავურიანი
მხატვარები: გიორგი ალექსი-მესხისვილი, შოთა გოგოლაშვილი, ნიკოლოზ ზანდუკელი
კომპოზიტორი: ჯავანშირ კულიევი
ხმის რეჟისორი: გარი კუნცევი
კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 78 წთ.
ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა
1985
ფილმის რეჟისორი: გიორგი შენგელაია
მსახიობები:
გია ფერაზე, ლეილა აბაშიძე, ზურაბ ყიფშიძე, რუსლან მიქაბერიძე, ლილი
იოსელიანი, თეიმურაზ ჯაფარიძე, ქეთევან ორახელაშვილი, თეიმურაზ
ბიჭიაშვილი, ლევან თურმანიძე, ჭაბუა ამირეჯიბი, ზინაიდა კვერენჩხილაძე
სცენარისტები: ერლომ ახვლედიანი, გიორგი შენგელაია
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ოპერატორი: ლევან პაატაშვილი
მხატვარი:
ბორის ცხაკაია
კომპოზიტორი: გუსტავ მალერის მუსიკა
ხმის რეჟისორი: ვილგელმ გოგიჩაიშვილი
კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 105 წთ.
გიორგობისთვე
1966
ფილმის რეჟისორი: ოთარ იოსელიანი
მსახიობები:
რამაზ გიორგობიანი, მარინე ქარცივაძე, გიორგი ხარაბაძე, დავით აბაშიძე, აკაკი
კვანტალიანი, ალექსანდრე ომიაძე, ბადურ წულაძე, ბუხუტი ზაქარიაძე, შოთა
დაუშვილი, სოსო გოგიჩაიშვილი, ოთარ ზაუტაშვილი
ფილმის ჟანრი: კინონოველა
სცენარისტი: ამირან ჭიჭინაძე
ოპერატორი: აბესალომ მაისურაძე
მხატვარი:
დიმიტრი ერისთავი
კომპოზიტორი: ნ. ოისელიანი
ხმის რეჟისორი: ჯულიეტა ბეზუაშვილი
კინოსტუდია:
ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 96 წთ.
გზა შინისაკენ
1981
ფილმის რეჟისორი:
ალექსანდრე რეხვიაშვილი
მსახიობები:
ვახტანგ ფანჩულიძე, რამაზ ჩხიკვაძე, ავთანდილ მახარაძე, ჟანრი ლოლაშვილი,
თეიმურაზ ბიჭიაშვილი, ვლადიმერ წულაძე, გურამ ფირცხალავა, ზურაბ ყიფშიძე
ფილმის ჟანრი: ისტორიული დრამა
სცენარისტები: ალექსანდრე რეხვიაშვილი, ერლომ ახვლედიანი, რევაზ კვესელავა
ოპერატორი: არჩილ ფილიპაშვილი
მხატვარი:
ამირ კაკაბაძე
კომპოზიტორი: ვახტანგ კუხიანიძე
ხმის რეჟისორი: ვილგელმ გოგიჩაიშვილი
კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 78 წთ.
დავიწყებულ წინაპართა აჩრდილები
1964
ფილმის რეჟისორი: სერგო ფარაჯანოვი
მსახიობები: ივან მიკოლაიჩუკი, ლარისა კადოჩნიკოვა, ტატიანა ბესტაევა, სპარტაკ ბაღაშვილი,
ნიკოლაი გრინკო, ლეონიდ ენგიბაროვი, ნინა ალისოვა, ალექსანდრ გაი, ნეონილა
გნეპოვსკაია
ფილმის ჟანრი: დრამა
სცენარისტები: სერგო ფარაჯანოვი, ივანე ჩანდეი
ოპერატორი: იური ილენკო
მხატვრები: მიხეილ რაკოვსკი, გეორგი იაკუტოვიჩი
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კომპოზიტორი: მიროსლავ სკორიკი
ხმის რეჟისორი: სოფია სერგიენკო
კინოსტუდია:
ა. დოვჟენკოს სახ. კინოსტუდია
ხანგრძლივობა: 97 წთ.
დღე უკანასკნელი დღე პირველი
1960
ფილმის რეჟისორი: სიკო დოლიძე
მსახიობები: სერგო ზაქარიაძე, ბელა მირიანაშვილი, მალხაზ გორგილაძე, აკაკი ვასაძე, დავით
ჟორჟოლიანი, ოთარ კობერიძე, გუილი ჭოხონელიძე, გივი თოხაძე, მედეა ჩახავა,
მეგი წულუკიძე, რამაზ ჩხიკვაძე
ფილმის ჟანრი: კინონოველა
სცენარისტები:
სიკო დოლიძე, ევგენი არგანოვიჩი
ოპერატორი:
ლევან პაატაშვილი
მხატვრები:
გივი გიგაური, კახი ხუციშვილი
კომპოზიტორი: დავით თორაძე
ხმის რეჟისორი: ვლადიმერ დოლიძე
კინოსტუდია:
ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 84 წთ.
ვედრება
1967
ფილმის რეჟისორი: თენგიზ აბულაძე
მსახიობები: სპარტაკ ბაღაშვილი, რუსუდან კიკნაძე, რამაზ ჩხიკვაძე, თენგიზ არჩვაძე, გეიდარ
ფალავანდიშვილი, ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ზურაბ ქაფიანიძე, ნანა ქავთარაძე,
ირაკლი უჩანეიშვილი, გურამ ფირცხალავა
ფილმის ჟანრი: რომანტიული დრამა
სცენარისტები: ანზორ სალუქვაძე, რეზო კვესელავა, თენგიზ აბულაძე
ოპერატორები: ლომერ ახვლედიანი, ალექსანდრე ანტიპენკო
მხატვარი:
რევაზ მირზაშვილი
კომპოზიტორი: ნოდარ გაბუნია
ხმის რეჟისორი: მიხეილ ნიჟარაძე
კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 77 წთ.
ივანეს ბავშვობა
1962
ფილმის რეჟისორი: ანდრეი ტარკოვსკი
მსახიობები:
ნიკოლაი ბურლიაევი, ვალენტინ ზუბკოვი, ევგენი ჟარიკოვი, ვალენტინა
მალიავინა, სტეპან კრილოვი, ნიკოლაი გრინკო, დიმიტრი მილიუტენკო, ირინა
ტარკოვსკაია, ანდრეი კონჩალივსკი, ივან სავკინი,&ნბსპ; ვლადიმერ მარენკოვი,
ვერა მიტურიცი
ფილმის ჟანრი: ისტორიული დრამა
სცენარისტები: ვლადიმირ ბოგომოლოვი, მიხეილ პაპავა
ოპერატორი:
ვადიმ იუსოვი
მხატვარი:
ევგენი ჩერნიაევი
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კომპოზიტორი:
ხმის რეჟისორი:
კინოსტუდია:
ხანგრძლივობა:

ვიაჩესლავ ოვჩინიკოვი
ინა ზელენცოვა
მოსფილმი
96 წთ.

იყო შაშვი მგალობელი
1972
ფილმის რეჟისორი: ოთარ იოსელიანი
მსახიობები: გელა კანდელაკი, გოგი ჩხეიძე, ჯანსუღ კახიძე, ირინე ჯანდიერი, მარინა
ქარცივაძე, ნუგზარ ერქომაიშვილი, დეა ივანიძე, თამარა გედევანიშვილი, მაკა
მახარაძე, რევაზ ბარამიძე, გიორგი მარგველაშვილი, ვახტანგ ერემაშვილი
ფილმის ჟანრი: კინონოველა
სცენარისტები: ოთარ იოსელიანი, დიმიტრი ერისთავი, ო. მეხრიშვილი
ოპერატორი:
აბესალომ მაისურაძე
მხატვარი:
დიმიტრი ერისთავი
კომპოზიტორი: თეიმურაზ ბაკურაძე
ხმის რეჟისორები: თენგიზ ნანობაშვილი, მიხეილ ნიჟარაძე, ოთარ გეგეჭკორი
კინოსტუდია:
ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 83 წთ.
მთვარის ფავორიტები
1984
ფილმის რეჟისორი: ოთარ იოსელიანი
მსახიობები: კატია რიუპე, ალექსანდრე მონტეგიუ, ფრანსუა მიშელი, ჟან-პიერ ბოვიალა,
პასკალ ობიე, ვინსან ბლანშე, ბერნარ ეიზენშიცი, განს-პიტერ კლოოსი, მაიტე
ნაირი
ფილმის ჟანრი: ავანტიურული რომანი
სცენარისტები: ოთარ იოსელიანი, ჟერარ ბრაში, კ. ფულონი, პ.ა. ბუტანი, ლ. ნასყიდაშვილი
ოპერატორი:
ფილიპ ტერდიერი
მხატვარები:
დიმიტრი ერისთავი, მიკ შემინალი
კომპოზიტორი: ნიკო ზურაბიშვილი
კინოსტუდია: ფილიპ დიუსარ, საფრ. ტელევიზია (-3), იტალ. ტელევიზია(-1)
ხანგრძლივობა: 103 წთ.
მოცურავე
1981
ფილმის რეჟისორი: ირაკლი კვირიკაძე
მსახიობები: ელგუჯა ბურდული, რუსლან მიქაბერიძე, ბაადურ წულაძე, გურამ ფირცხალავა,
ნანა კვაჭანტირაძე, გია ლეჟავა, იმედა კახიანი, თეიმურაზ მურვანიზე, მაკა
მახარაძე, ნანა ჯორჯაძე, ბერდია ინწკირველი
ფილმის ჟანრი: რომანტიკული ისტორია
სცენარისტი:
ირაკლი კვირიკაძე
ოპერატორი:
გურამ ტუღუში
მხატვარი:
ალექსანდრე ჯანშიევი
კომპოზიტორი: თეიმურაზ ბაკურაძე
ხმის რეჟისორი: მადონა თევზაძე
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კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 73 წთ.
ნატვრის ხე
1977
ფილმის რეჟისორი: თენგიზ აბულაძე
მსახიობები:
ლიკა ქავჟარაძე, სოსო ჯაჭვლიანი, ზაზა კოლელიშვილი, კოტე დაუშვილი,
სოფიკო ჭიაურელი, კახი კავსაძე, ეროსი მანჯგალაძე, ოთარ მეღვინეთუხუცესი,
რამაზ ჩხიკვაძე, დავით აბაშიძე, გიორგი გეგეჭკორი, სესილია თაყაიშვილი, ია
ხობუა, ჯემალ ღაღანიძე
ფილმის ჟანრი: პოეტური იგავი
სცენარისტები: რევაზ ინანიშვილი, თენგიზ აბულაძე
ოპერატორი:
ლომერ ახვლედიანი
მხატვარი:
რევაზ მირზაშვილი
კომპოზიტორები: ბიძინა კვერნაძე, იაკობ ბობოხიძე
ხმის რეჟისორი:
თენგიზ ნანობაშილი
კინოსტუდია:
ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა:
107 წთ.
პასტორალი
1976
ფილმის რეჟისორი: ოთარ იოსელიანი
მსახიობები:
ნესტორ ფიფია, რეზო ჭარხალაშვილი, გია თოხაძე-ჯუღელი, მარინე ქარცივაძე.
ნანა იოსელიანი, თამარ ღაბარაშილი
ფილმის ჟანრი: კინონოველა
სცენარისტები: ოთარ იოსელიანი, რეზო ინანიშვილი, ო. მეხრიშვილი, მ. ბებურიშვილი, ი.
ტრიპოლსკი
კომპოზიტორი: ნიკო ზურაბიშვილი
კინოსტუდია:
ქართული ფულმი
ხანგრძლივობა: 100 წთ.
საიათ ნოვა
1970
ფილმის რეჟისორი: სერგო ფარაჯანოვი
მსახიობები: სოფიკო ჭიაურელი, მელკოპ ალეკიანი, ვილენ გალსტიანი, გიორგი გეგეჭკორი,
ავეტ ავეტისიანი, სპარტაკ ბაღააშვილი, მედეა ჯაფარიძე, ონიკ მინოსიანი
ფილმის ჟანრი: კინოპოემა
სცენარისტები: სერგო ფარაჯანოვი
ოპერატორი:
სურენ შახბაზიანი
მხატვარები:
სერგო ფარაჯანოვი, სტეპან ანდრანიკიანი
კომპოზიტორი: ტიგრან მანსურიანი
ხმის რეჟისორი: ი. საადიანი
კინოსტუდია: არმენფილმი
ხანგრძლივობა: 74 წთ.
საფეხური
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1986
ფილმის რეჟისორი: ალექსანდრე რეხვიაშვილი
მსახიობები: მერაბ ნინიძე, ირინე ჭიჭინაძე, ლევან აბაშიძე, ნინელი ჭანკვეტაძე, რამაზ
გიორგობიანი, ჟანრი ლოლაშვილი, ნინო თარხან-მოურავი, ლეო ანთაძე, აკაკი
ხიდაშელი, ნანა შონია, მამუკა სალუქვაძე, ლია კაპანაძე
ფილმის ჟანრი: ოპტიმისტური დრამა
სცენარისტები: ალექსანდრე რეხვიაშვილი, დავით ჩუბინიშვილი
ოპერატორი:
არჩილ ფილიპაშვილი
მხატვარები:
ნოშრევან ნიკოლაძე, გია ლაფერაძე
ხმის რეჟისორი: ვილგელმ გოგიჩაიშვილი
კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლიოვობა: 89წთ.

სტალკერი
1979
ფილმის რეჟისორი: ანდრეი ტარკოვსკი
მსახიობები: ალექსანდრე კაიდანოვსკი, ალისა ფრეინდლიხი, ანატოლი სოლონიცინი,
ნიკოლაი გრინკო, ნატაშა აბრამოვა, ფაიმე იურნა, ე. კოსტინი, რ. რენდი
ფილმის ჟანრი: ფანტასტიკა
სცენარისტები: არკადი სტრუგაცკი, ბორის სტრუგაცკი
ოპერატორი:
ალექსანდრე კნიაჟინსკი
მხატვარები:
ანდრეი ტარკოვსკი
კომპოზიტორი: ედუარდ არტემიევი
ხმის რეჟისორი: ვლადლენ შარუნი
კინოსტუდია:
მოსფილმი
ხანგრძლივობა: 163 წთ.
ფიროსმანი
1969
ფილმის რეჟისორი:
გიორგი შენგელაია
მსახიობები:
ავთანდილ ვარაზი, დავით აბაშიძე, ზურაბ ქაფიანიძე, მარიამ გვარამაძე, ბორის
წიფურია, გივი ალექსანდრია, ალექსანდრე რეხვიაშვილი, თეიმურაზ ბერიძე,
შოთა დაუშვილი, ნინო სეთურიძე, როზალია მინჩინი, ამირ კაკაბაძე, სპარტაკ
ბაღაშვილი
ფილმის ჟანრი: ბიოგრაფიული ფილმი
სცენარისტები: ერლომ ახვლედიანი, გიორგი შენგელაია
ოპერატორები: კონსტანტინე აპრიატინი
მხატვარები:
ავთანდილ ვარაზი, ვასილ არაბიძე
კომპოზიტორი: ვახტანგ კუხიანიძე
ხმის რეჟისორი: ოთარ გეგეჭკორი
კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 86 წთ.
ფრთები
1966
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ფილმის რეჟისორი: ლარისა შეპიტკო
მსახიობები: მაია ბულგაკოვა, ჟანა ბოლოტოვა, პანტელეიმონ კრიმოვი, ლეონიდ დიაჩკოვი,
სერგეი ნიკონენკო, ნიკოლაი გრაბბე, რიმა მარკოვა, არკადი ტრუსოვი, ოლგა
გობზევა, ევგენი ევსტიგნეევი, ბორის იურჩენკო, იური მედვედევი,
ვლადიმირ გორელოვი, იგორ კაშინცევი
ფილმის ჟანრი: კინონოველა
სცენარისტები: ნატალია რიაზანცევა, ვალენტინ ეჟოვი
ოპერატორი:
იგორ სლაბნევიჩი
მხატვარი:
ივან პლასტინკინი
კომპოზიტორი: რომან ლედენიოვი
ხმის რეჟისორი: ოლგა უპეინიკი
კინოსტუდია:
მოსფილმი
ხანგრძლივობა: 86 წთ.
ქოლგა
1967
ფილმის რეჟისორი: მიხეილ კობახიძე
მსახიობები:
ჯანა პეტრაპტიტე, გია ავალიშვილი, რამაზ გიორგობიანი
ფილმის ჟანრი: ლირიული ეტუიდი
სცენარისტი: მიხეილ კობახიძე
ოპერატორი: ნიკოლოზ სუხიშვილი
მხატვარი:
გივი გიგაური
ხმის რეჟისორი: თენგიზ ნანობაშვილი
კინოსტუდია: ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 20 წთ.
ქორწილი
1964
ფილმის რეჟისორი: მიხეილ კობახიძე
მსახიობები: გიორგი ქავთარაძე, ნანა ქავთარაძე, ეკატერინე ვერულაშილი, ბაადურ წულაძე
ფილმის ჟანრი: ლირიული კომედია
სცენარისტი: მიხეილ კობახიძე
ოპერატორი: ნიკოლოზ სუხიშვილი
მხატვარი:
გივი გიგაური
ხმის რეჟისორი: თენგიზ ნანობაშვილი
კინოსტუდია:
ქართული ფილმი, ტელეფილმები
შერეკილები
1974
ფილმის რეჟისორი: ელდარ შენგელაია
მსახიობები:
ვასილი ჩხაიძე, დათო ჟღენტი, არიადნა შენგელაია, ბორის წიფურია, აბრეკ
ფხალაძე, მერაბ ელიოზიშვილი, აკაკი ბაქრაძე, გრიგოლ ტყაბლაძე
ფილმის ჟანრი: ფანტასტიკური ამბავი
სცენარისტი: რევაზ გაბრიაძე
ოპერატორი: გენო ჩირაძე
მხატვარები:
რევაზ მირზაშვილი, თენგიზ მირზაშვილი
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კომპოზიტორები: გია ყანჩელი, ჯანსუღ კახიძე
ხმის რეჟისორი:
ვლადიმერ დოლიძე
კინოსტუდია:
ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა:
80 წთ.
ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი
1984
ფილმის რეჟისორი: ელდარ შენგელაია
მსახიობები: რამაზ გიორგობიანი, ვასილ კახნიაშვილი, თეიმურაზ ჩირგაძე, ივანე
საყვარელიძე, სესილია თაყაიშილი, გრიგოლ ნაცვლიშვილი, გურამ
ლორთქიფანიძე, მიხეილ ქოქოძე
ფილმის ჟანრი: ექსცენტრული ტრაგიკომედია
სცენარისტი: რეზო ჭეიშვილი
ოპერატორი: ლევან პაატაშვილი
მხატვარი:
ბორის ცხაკაია
კომპოზიტორი: გია ყანჩელი
ხმის რეჟისორი: ვლადიმერ ნიკონოვი
კინოსტუდია:
ქართული ფილმი
ხანგრძლივობა: 97 წთ.
XIX საუკუნის ქართული ქრონიკა
1979
ფილმის რეჟისორი: ალექსანდრე რეხვიაშვილი
მსახიობები: მამუკა სალუქვაძე, რამაზ ჩხიკვაძე, ვლადიმერ წულაძე, ცუცა მეძმარიაშვილი,
თენგიზ მაღალაშვილი, დარეჯან ხარშილაძე, რამაზ გიორგობიანი
ფილმის ჟანრი: პოეტური დრამა
სცენარისტები: რევაზ კვესელავა, ანზორ ჯუღელი, ალექსანდრე რეხვიაშვილი
ოპერატორი: გურამ შენგელაია
მხატვარები: ალექსანდრე კაკაბაძე, დავით ლურსმანიშილი
კომპოზიტორი: ვახტანგ კუხიანიძე
ხმის რეჟისორი: ვილგელმ გოგიჩაიშვილი
კინოსტუდია:
ქართული ფილმი
ხანგრძლიოვობა: 67 წთ.
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