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ინდივუდუალური სადოქტორო პროგრამა
კინოხელოვნება
ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი ვადასტურებთ, რომ გავეცანით გიორგი ღვალაძის
მიერ შესრულებულ ნაშრომს დასახელებით:

„ნატო ვაჩნაძე ქართული კინოსამსახიობო სკოლის სათავეებთან “

და ვაძლევთ რეკომენდაციას საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და
კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის კინო-ტელე ფაკულტეტის სადისერტაციო
საბჭოში მის განხილვას დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი – ზვიად დოლიძე
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, პროფესორი
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი – თამარ ვეფხვაძე
ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

რეცენზენტები:

ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი – მაია ლევანიძე
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი – ლია კალანდარიშვილი
თარიღი: 30,11,2011
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ფიზიკური პირების ან სხვა დაწესებულებების მიერ შესაბამისი დასახელების
ნაშრომის გაცნობის მიზნით მოთხოვნის შემთხვევაში მისი არაკომერციული
მიზნებით კოპირებისა და გავრცელების უფლება მინიჭებული აქვს საქართველოს
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს.
ავტორი ინარჩუნებს დანარჩენ საგამომცემლო უფლებებს და არც მთლიანი
ნაშრომის და არც მისი ცალკეული ნაწილის გადაბეჭდვა ან სხვა რაიმე მეთოდით
რეპროდუქცია დაუშვებელია ავტორის წერილობითი ნებართვის გარეშე.
ნაშრომში არაა გამოყენებული საავტორო უფლებებით დაცული მასალები
რომლებსაც დასჭირდებოდათ შესაბამისი ნებართვა. გამოყენებულია ციტატები,
იმ ფორმით, როგორც ეს მიღებულია სამეცნიერო ნაშრომების შესრულებისას და
ავტორი ყველა მათგანზე იღებს პასუხისმგებლობას.

ავტორი - გიორგი ღვალაძე
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გიორგი ღვალაძე
ნატო ვაჩნაძე – ქართული კინოსამსახიობო სკოლის სათავეებთან
სამეცნიერი ხელმძღვანელი – ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ზვიად დოლიძე
(რეზიუმე)
ნაშრომი შეეხება ქართული ეკრანის მარადიული „ვარსკვლავის“ ნატო ვაჩნაძის
შემოქმედებას. მის როლსა და მნიშვნელობას საქართველოში კინოსამსახიობო სკოლის
ჩამოყალიბების საქმეში. ნაშრომი მოიცავს შესავალს, ხუთ თავს და დასკვნას. დაერთვის
შენიშვნები და გამოყენებული ლიტერატურის სია, ფილმთა და პირთა საძიებელი.
შესავალში ფორმულირებული და დასაბუთებულია თემის მიზნები, აქტუალობა,
კვლევის ამოცანები, კვლევის საგანი და კვლევის მეთოდები, აგრეთვე ნაშრომის
პრაქტიკული ღირებულება. დღემდე არ შექმნილა ჩვენი უპირველესი კინომსახიობის
შემოქმედების ფუნდამენტური სამეცნიერო გამოკვლევა, მაშინ როცა არსებობს უამრავი
მასალა საგაზეთო საჟურნალო სტატიების, რეცენზიების, სხვადასხვა კრებულების და
გამოხმაურებების სახით.
პირველ თავში – ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ ავტორისათვის
მნიშვნელოვანია, რომ ნაშრომი შესრულებული და, რაც მთავარია, აღქმული იქნას კინოს
ისტორიის კვლევის ჭრილში. ამ მიზნით საკმაოდ ვრცელი ადგილი უჭირავს ე.წ.
„ვარსკვლავთა სისტემის“ რაობის გაგებას, მიმოხილულია ყველა ის წინაპირობა, რასაც
დაეფუძნა ქართული სამსახიობო სკოლის ჩამოყალიბება ზოგადად და კინომსახიობის
პროფესია კონკრეტულად, მიმოხილულია მსოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე პროცესები
სამსახიობო ხელოვნების ევოლუციისა და სრულყოფის მიზნით, განხილულია
მოსაზრებანი ისეთი თეატრალური მოღვაწეებისა, როგორებიც იყვნენ: კ. სტანისლავსკი, ე.
ვახტანგოვი, ვ. ნემიროვიჩ–დანჩენკო, ვ. მეიერჰოლდი, კ.მარჯანიშვილი, ალ. წუწუნავა და
ისეთი კინოთეორეტიკოსებისა, რომლებმაც კინომსახიობის მოქმედების, ეკრანზე
არსებობის ტრაქტატები შექმნეს. პრობლემის კვლევა გავრცელდა: ს.ეიზენშტეინის, ლ.
კულეშოვის. ძ. ვერტოვის, ვ. პუდოვკინის, ლ. ტრაუბერგის, გ. კოზინცევის მოსაზრებებზე
დაყრდნობით.
მეორე თავში – განხილულია ნატო ვაჩნაძის აღმოჩენა და მისი პირველი როლები
კინოში, ვიდრე მისით დაინტერესდებოდა ქართული თეატრის კორიფე კოტე
მარჯანიშვილი. ნაშრომის ამ მონაკვეთში საუბარია ნატოს მიერ უხმო პერიოდის ქართულ
კინოში ნათამაშებ 6 ფილმზე. ესენია: „მამის მკვლელი“(რეჟ. ა. ბეკ–ნაზაროვი), „სამი
სიცოცხლე“ (რეჟ. ი. პერესტიანი), „ტარიელ მკლავაძის მკვლელობის საქმე“ (რეჟ. ი.
პერესტიანი), „ვინ არის დამნაშავე“ (რეჟ. ალ. წუწუნავა), „ნათელა“ (რეჟ. ა. ბეკ–ნაზაროვი),
„გიული“ (რეჟ. ნ. შენგელაია და ლ. პუში). დებიუტი და თანაც წარმატებული შედგა.
იმთავითვე ნათელი გახდა, რომ ახალი სახის გამოჩენა ეროვნულ კინოში გამორჩეული
მოვლენა იყო. პრესა გულთბილად შეხვდა ფილმებს და მსახიობი უმალ „ქართული
ეკრანის დედოფლად“ მონათლა.
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მესამე თავში – განხილულია ნატო ვაჩნაძის თანამშრომლობა ქართული თეატრის
რეფორმატორთან კოტე მარჯანიშვილთან (რომელმაც ეროვნულ კინოშიც სცადა ბედი და
ექვსი მხატვრული ფილმი გადაიღო). გარდა ამისა, საუბარია იმ სამ ფილმზე, რომელიც
საბჭოთა კავშირის სხვადასხვა სტუდიებში იქნა გადაღებული ნატო ვაჩნაძის
მონაწილეობით. ეს ფილმებია: „ცოცხალი ლეში“ (რეჟ. ფ. ოცეპი), „გარეუბნის კვარტლები“
(რეჟ.გ.გრეჩერი) და „რკინის ბრიგადა“ (რეჟ. მ. ვერნერი).
თავდაპირველად კოტე მარჯანიშვილმა მსახიობი გადაიღო შ. ცვაიგის ნოველის
„ამოკის“ მიხედვით შექმნილ კინოფილმში, სადაც ვაჩნაძე ევროპელი ქალის როლს
ასრულებდა. შემდეგ კი ე. ვოინიჩის რომანის „კრაზანას“ მიხედვით შექმნილ ფილმში,
რომელშიც ჯემას როლი განასახიერა. ამ როლებში ნატოს ბუნებრიობამ მაშინდელი
კრიტიკოსები აიძულა ეღიარებიათ, რომ მსახიობმა ნამდვილი გარდასახვის ნიჭი
გამოავლინა. რეჟისორი დაეხმარა ვაჩნაძეს ჩამოყალიბებული ტიპაჟის ტყვეობიდან
გათავისუფლებულიყო. კანონზომიერია ის, რომ მსახიობის შემოქმედებაში მომხდარი
ცვლილებები სწორედ კოტე მარჯანიშვილთან მუშაობას დაემთხვა. განსხვავებული იყო
რეჟისორის მიდგომა კინომსახიობისადმი. მას არ აკმაყოფილებდა მენატურე და როლის
მექანიკური შემსრულებელი. რეჟისორისაგან ნატომ პლასტიკური გამოსახვის და რიტმის
შეგრძნებების უნარები გამოიმუშავა.
მეოთხე თავში – საუბარია კინოში ხმის მოსვლის შესახებ. ამ ტექნიკური სიახლით
ბოლო ეღებოდა მონტაჟურ–პოეტურ კინოს. ამ ცვლილებამ თავდაყირა დააყენა
ყველაფერი. გადიოდა დრო, მსახიობს არ იწვევდნენ გადასაღებ მოედანზე. ვაჩნაძემ
მოსკოვში გამგზავრება გადაწყვიტა და ერთი წლის განმავლობაში რეჟისორ–ასისტენტად
იმუშავა ცნობილ რუს დოკუმენტალისტთან ესფირ შუბთან კინოფილმზე „კომკავშირი
ელექტროფიკაციის შეფი“. შემდეგ განხილულია მისი მოღვაწეობა ოცდაათიან წლებში.
კინომსახიობთა მცირე ნაწილი შემორჩა ხმოვან კინოს. ერთ–ერთი მათგანი ნატო ვაჩნაძეც
იყო. მისი ფუნქციონალური დატვირთვა ხმოვან კინოში შედარებით მოკრძალებული იყო.
მსახიობის აურა უფრო უხმო პერიოდის ქართულ კინოს მოერგო. ამდენად, მივედით ახალ
ეტაპთან მის მოღვაწეობაში, შეიძლება ნაკლებნაყოფიერთან, მაგრამ უდავოდ
საინტერესოსთან. თავდაპირველად მსახიობს ციციას როლზე იწვევს სიკო დოლიძე
ფილმში „უკანასკნელი ჯვაროსნები“. მას მოჰყვა მიხეილ ჭიაურელის „უკანასკნელი
მასკარადი“. ამ რეჟისორთან თანამშრომლობა მის მომდევნო ფილმშიც გაგრძელდა. ეს იყო
„არსენა“, სადაც მსახიობმა 15–წლიანი ინტერვალის შემდეგ კვლავ შეასრულა არსენას
საცოლის – ნენოს როლი. ეს ფილმები ერთად განიხილება, რათა თავისებური შედარება
მოგვეხდინა, თუ რა ტრანსფორმაცია განიცადა გმირმა დროის ამ მონაკვეთში.
საბჭოთა ისტორიისთვის ავადსახსენებელ 1937 წელს მსახიობს „ნარინჯის ველში“
იღებს მისი მეუღლე ნ. შენგელაია. ეს ფილმიც და მისი მომდევნო ნამუშევარიც
„სამშობლო“ ძალზე სუსტი აღმოჩნდა. ბუნებრივია ისინი ნატო ვაჩნაძის შემოქმედებაში
წინგადადგმულ ნაბიჯად ვერ ჩაითვლება. არადამაჯერებელი იყო ნატო დიომიდე
ანთაძის კინოსურათშიც „ქალიშვილი ხიდობნიდან“.
მეხუთე თავში – განხილულია მსახიობის მოღვაწეობის ბოლო ათწლეული. მის
მიერ დიდი სამამულო ომის პერიოდში გადაღებულ ფილმებში მონაწილეობა და
მსახიობის ტრაგიკული აღსასრული. ზემოთ ჩამოთვლილ ფილმებთან შედარებით
უდავოდ დიდი, წინგადადგმული ნაბიჯი იყო მონაწილეობა კ. პიპინაშვილის „ქაჯანაში“.
აქ იგი პირველად თამაშობს დედას და წარმატებითაც, რასაც ვერ ვიტყვით მომდევნო
როლზე ნ. შენგელაიას ფილმში „ის კვლავ დაბრუნდება“. ამის მიზეზი ისიც იყო, რომ
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მუშაობისას გულის შეტევით გარდაიცვალა რეჟისორი, რამაც თავზარი დასცა მსახიობს
და ბუნებრივია უარყოფითად იმოქმედა მის ნამუშევარზე. ტრაგედიის შემდეგ ვაჩნაძე
ოთხი წლით ეკრანიდან გაუჩინარდა, მაგრამ ღირსეულად მოიხადა ვალი ომის წლებში
დაჭრილი მეომრების და საერთოდ ქვეყნის წინაშე.
თავისი ბოლო წარმატებული როლი კინოში მსახიობმა კვლავ კ. პიპინაშვილთან
შეასრულა კინოფილმში „აკაკის აკვანი“ რომელიც 1946 წელს დაიდგა, კვლავ დედის
ამპლუა და კვლავ დამაჯერებელი შესრულება მსახიობისა. ამ შემოქმედებით გამარჯვებას
კვლავ პაუზა მოჰყვა და ნატომ თავისი ბოლო როლი 1951 წელს შეასრულა დავით
რონდელის „მწვერვალთა დამპყრობნში“. კინოსურათი არ შედგა, მაგრამ მაშინ ვინ
იფიქრებდა, რომ ეს მსახიობის ბოლო როლი იყო კინოში. ის განსაკუთრებული იყო თავის
თვითმყოფად ცხოვრებაში, ეკრანზე და თვით სიკვდილშიც კი. ყველაფერი 1953 წლის 14
ივნისს დასრულდა, როდესაც თავის დაბადების დღეს ზუსტად 49 წლის მსახიობის
სიცოცხლე ავიაკატასტოფით დასრულდა.
დასკვნა – თავისი შემოქმედებითი ცხოვრების 30 წლის მანძილზე ნატომ 25
მხატვრულ ფილმში მიიღო მონაწილეობა. მისი როლები არ იყო ერთი
კინემატოგრაფიული ნიშნით დაფარული. ადრეულ ასაკში მან დაგვიხატა, როგორც
აუტანელი ცხოვრებით დაბეჩავებული, მწარე ხვედრის ახალგაზრდა ქალები, ისე
საკუთარი ადამიანური უფლებებისათვის მებრძოლი ადამიანები. იგი როგორც მსახიობი,
უჩვეულოდ მთლიანი და მონოლითური იყო. სწორედ ამიტომაც ერთნაირი წარმატებით
უხდებოდა როგორც დედოფლის კოსტიუმი, ისე მოახლის ძონძები. მის სახელთან არის
დაკავშირებული ქართული კინემატოგრაფიის აღმოცენება და განვითარების მთელი
ისტორია.
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Giorgi Ghvaladze
Nato Vachnadze – at the sources of Georgian School of Film Acting
Scientific supervisor – Zviad Dolidze, Doctor of the Art History
(Summary)

The work is based on the creative work of an enternal star of Georgian cinematography Nato Vachnadze, her roles in fiction and significance as of a star in establishment of the school of
film acting in Georgia. The work includes introduction, five chapters and conclusions, supported
by comments and applied literature list, search for movies and people.
The introduction formulates and documents the purpose, actuality of the subject, goals of
the research, subject of the research and methods, actual value of the work. Up to present, there
has been created no fundamental scientific research of our first movie star, meanwhile we can find
lots of materials such as newspaper or magazine articles, reviews, different collections and
responses.
The first chapter – pays attention to what is the most important for the author –
completeness of the work and its perception as a cinema history research. With this purpose,
grabbing the essence of the so-called “Star System” notion occupies the most part. This chapter
reviews all the preconditions on which the establishment process of Georgian school of acting in
general and screen actors in particular is based; ongoing processes worldwide showing evolution
and improvement of the art of acting are also presented as well as opinions of such honored art
workers as K. Stanislavski, E. Vakhtangov, V. Nemirovich-Danchenko, V. Meyerhold, K.
Marjanishvili, Al. Tsutsunava and cinema theorists, who created treatises for actions of screen
artists and contributed to their existence on screens. The problem is reviewed based on the
opinions of S. Eizenstein, L. Kuleshov, Dz. Vertov, V. Pudovkin, L. Trauberg, G. Kozintsev.
The second chapter – tells about Nato Vachnadze’s discovery and her first roles in the
movies, before the coryphaeus of the Georgian theatre Kote Marjanishvili would take interest in
her. This part of the work gives 6 movies of the silent film period, in which Nato played roles:
“The Father’s Killer” (dir: A. Beknazarov), “Three Lives” (dir: I. Perestian), “The Case of Tariel
Mklavadze’s Murder” (dir: I. Perestian), “Who is the Guilty” (dir: Al. Tsutsunava), “Natela” (dir: A.
Beknazarov), “Giulli” (dir: N. Shengelaia and L. Push). The debut turned out successful. Instantly,
it became clear that appearance of the new face in national movie was an outstanding event. The
press was cordial towards the movies and the actress was immediately christened as “The Queen of
the Georgian Screen”.
The third chapter –discusses Nato Vachnadze’s collaboration with the reformer of the
Georgian theatre Kote Marjanishvili (who tried his fate in national movie as well and shot 6
fiction films). Besides that, talks were also about three other movies shot in different studios of the
Soviet Union with Nato Vachnadze playing. These movies were: “The Living Corps” (dir: P.
Otsep), “Suburban Quarters” (dir: G. Gritscher) and “Iron Brigade” (dir:M. Verner).
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In the beginning, Kote Marjanishvili shot the actress in a movie directed according S.
Zweig’s novel “Amok”, in which Vachnadze played the role of a European woman, followed by a
movie after E. Voynich’s “The Gadfly”, in which Vachnadze played the role of Gemma. In these
roles, Nato’s naturality forced the critics of that period to admit that the actress revealed her
talent of real transformation. The director helped Vachnadze to get released from captivity of an
established stereotype. It is also natural that the changes in the actress’s work coincided with the
period of collaboration with Kote Marjanishvili. The director had different attitude towards the
screen actress. He was not satisfied with the roles of a sitter type or mechanical playing. Nato
inherited the skills of plastic expression and sense of rhythm from the director.
The fourth chapter – gives an overview of the period when sound illuminated the movie.
With this technical novelty, montage-poethic movie was at the edge of extinction. Time passed,
nobody invited the actress to the film shooting locations. Vachnadze decided to depart for
Moscow and started to work as a director’s assistant for a year with the famous Russian
documentalist Esfir Shub on the movie “Communist Union – Chief of Electrofication”. This
chapter also discussed the actress’s activity in the 30s. Only a few film actors remained in the
sound movie. One of them was Nato Vachnadze. Her functional load in sound film was relatively
modest. Aura of the actress better fitted Georgian film of the silent era. Here, we approach the
new stage in her career, maybe less fruitful, though undeoubtedly interesting. In the beginning,
Siko Dolidze invited the actress to perform Tsitsia’s role in the film “The Last Crusaders”, followed
by Mikheil Chiaureli’s “The Last Masquerade”. Cooperation with this director also continued in
next movie - “Arsena”, in ehich the actress, after 15-year interval, performed the role of Arsena’s
fiancee – Neno. These movies are discussed jointly to give a particular vision on how the hero
transformed during this interval of time.
In 1937, the worst period in the soviet history, the actress was shot by her husband N.
Shengelaia in the movie „The Golden Valley“. This movie and the following one “Homeland” were
extremely weak. Naturally, they cannot be considered a step forward in Nato Vachnadze’s creative
life. Nato failed to be convincing in Diomide Antadze’s film „Girl from Khidobani“.
The fifth chapter – covers the last decade of the actress’s performance, her roles in the
movies of the Great Patriotic War period and tragic death. In comparison to the listed above
movies, K. Pipinashvili’s “Qadjana” was undoubtedly a progress. For the first time here, she plays
the role of a mother and quite successfully. This cannot be said about the following role in N.
Shengelaia’s movie “He will come back”, one of the reasons of which was the death of the director
of a heart attack while working on the movie. This shocked the actress and naturally exerted
negative influence on her performance. After the tragedy, Vachnadze disappeared from the
screen for four years, though she fulfilled her civic dutyი with dignity before the wounded
soldiers and generally the country.
Her last successful role was in K. Pipinashvili’s movie “A Cradle for Akaki”, staged in 1946;
playing the mother’s role again and quite convincingly. This victory was followed by a pause, after
which Nato performed her last role in David Rondeli’s „Conquerers of the Peaks“. The film failed,
though who would have thought that this would appear her last role. She was special in her
private life, on the screen and even in death. Everything finished on June 14, 1953, when on her
birthday, the 49-year old actress died in a plane crash.
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Conclusion – During the 30-year period of her creative life, Nato participated in 25 fiction
films. Her roles were different and not limited with one cinematographic style. In her early ages,
she depicted young miserable women oppressed with unbearable existence, as well as people
struggling for their own human rights. Nato Vachnadze as an actress was unusually whole and
monolithic. That’s why the queen’s and servant’s costumes both fitted her well. Origination of
Georgian cinematography and the whole history of its development is linked with Nato
Vachnadze’s name.
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შესავალი
ცნება ”ვარსკვლავთა სისტემა” ჩვენში ჯერ კიდევ არ არსებობდა, როცა
კინოფილმ

“მამის

მკვლელის”

მთავარი

როლის

შემსრულებელი,

19

წლის

არაპროფესიონალი ნატო ვაჩნაძე (1904-1953) პრემიერის (10. III. 1924) პირველი
სეანსისთანავე

უმალ

ზღაპრულად

პოპულარული

გახდა

საქართველოში,

ხოლო

რამდენიმე დღეში, როცა მოსკოვშიც აჩვენეს ეს ფილმი, იმ ვეებერთელა ქვეყანაში,
რომელსაც მაშინ საბჭოთა კავშირი ერქვა, გაჩნდა აფიშა “ნატო ვაჩნაძე – ქართველი ვერა
ხოლოდნაია” – ეს უკვე აღიარების ისეთი უმაღლესი რანგი იყო, ნაკლებად თუ
იოცნებებდა ვინმე.
როგორ უნდა აიხსნას ეს ფენომენი – ახალბედა მსახიობი აღმოჩნდა ისეთი
ნიჭიერებით დაჯილდოებული (გარეგნულ სილამაზესთან ერთად, რამაც არსებითად
გადაწყვიტა მისი მიწვევა კინოში), დამდგმელმა რეჟისორმა მიაღწია სასურველ შედეგს
თუ თვით ნიადაგი იყო ერთობ მომზადებული ეროვნული კინემატოგრაფის პირველი
„ვარსკვლავის“ ამოსაბრწყინებლად?
წინამდებარე დისერტაციის მიზანია ერთხელ კიდევ გაიცეს პასუხი ამ
კითხვებზე, ერთხელ კიდევ იმიტომ, რომ ქართული კინოს მარადიული „ვარსკვლავი“
იმთავითვე მოექცა საზოგადოების ფართო მასების ყურადღების ცენტრში და ნამდვილი
შთაგონებით

იქმნებოდა

მასზე

სხვადასხვა

ხასიათის

ნაწარმოებები

–

ლექსები,

ფერწერული ტილოები, სტატიები, რეცენზიები, კრებულები, მონოგრაფიები და ა. შ.
ვერც ერთ მათგანს ვერ ავუვლით გვერდს – ასეთი განსაკუთრებული ინტერესი
დროის ნიშანიცაა და უტყუარი, შთამბეჭდავი დასტურიც ეროვნული ხასიათის
გამოვლინებისა, თუ მშობელ ხალხს როგორ შეიძლება უყვარდეს, ეამაყებოდეს და
ეიმედებოდეს თავისი იდეალების საუკეთესო გამომხატველი ხელოვანი ცივილიზებურ
სამყაროსთან დასაახლოებლად, მით უმეტეს, როცა საქმე ეხება XX საუკუნის საოცრებას –
კინემატოგრაფს, რომელიც იმდროინდელ ევროპასა და ამერიკაში ზღაპრულ სასწაულებს
ახდენდა და იპყრობდა მილიონთა გულებს.
პირველი სიტყვა ამ მხრივ შესანიშნავმა ქართველმა პოეტმა ტიციან ტაბიძემ
(1895-1937) თქვა, როცა საგანგებო წერილი1 უძღვნა ნატო ვაჩნაძის პირველსავე ფილმებს
(“მამის მკვლელი”, “არსენა ყაჩაღი”), მიესალმა ჩვენი კინემატოგრაფის მიერ ნატო ვაჩნაძის
აღმოჩენას და იმთავითვე გამოთქვა იმედი, რომ ახალგაზრდა, გამოუცდელი მსახიობი
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დიდ იმედებს იძლევა მსოფლიო კინოასპარეზზე გასასვლელადო... ცხადია, პოეტის ამ
პირველ, თავისთავადაც უაღრესად საინტერესო “კინორეცენზიას” შემდეგში ისევ
დავუბრუნდებით, ახლა კი მისი კვინტენსენცია იმიტომ გადმოვეცით, რომ ამთავითვე
ხაზი გაგვესვა ერთი გარემოებისათვის – ახალბედა, მაგრამ უდიდესი პოტენციური
შესაძლებლობების მსახიობს ფართო საზოგადოებამ იმთავითვე დაუსახა მიზნად ერთობ
მასშტაბური, მამულიშვილურ-მოქალაქეობრივი შემართებით ასე გაჯერებული მისია და
არა მხოლოდ „ხოცვა ნადირთა მცირეთა”.
ასევე აქვეა მოსახსენიებელია, ჯერჯერობით, ცხადია, ზოგად შტრიხებში ის
კრებული

, რომელიც ნატო ვაჩნაძის პრაქტიკული მოღვაწეობის ორი წლისთავზე

2

გამოვიდა ხუთი ათასი ტირაჟით და რომელშიც უკვე პროფესიულ დონეზეა შეფასებული
მისი ხანმოკლე, მაგრამ მეტად ნაყოფიერი შემოქმედებითი ზრდა. ამ კრებულში
თავმოყრილია ნიკოლოზ ამირაღოვის, ვლადიმირ ბარსკის, ამო ბეკ-ნაზაროვის და ივანე
პერესტიანის სტატიები. თავად ამ მოკლე საცნობარო ბიულეტენის გამოცემა ნატოს
კინოში მოსვლიდან ორი წლის თავზე, მრავლისმეტყველი ფაქტია და ადასტურებს, თუ რა
განუზომელი პატივისცემით და პოპულარობით სარგებლობდა მსახიობი სამშობლოში.
თემატური

სისრულისათვის

აქვე

მოსახსენიებელია,

უფრო

სწორედ,

ჩამოსათვლელია ქართული კულტურის თვალსაჩინო წარმომადგენლები, რომლებმაც
თავიანთი ნაწარმოებები უძღვნეს ნატო ვაჩნაძეს. ესენი არიან: პოეტები – ტიციან ტაბიძე,
პაოლო იაშვილი, იოსებ გრიშაშვილი, იოსებ ნონეშვილი, კალე ბობოხიძე, ანა კალანდაძე,
ვარლამ ჟურული და სხვ. მხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი, მოქანდაკე ნიკოლოზ
კანდელაკი, კინოკრიტიკოსები: კარლო გოგოძე 3 და ოთარ სეფიაშვილი 4, ფოტოხელოვანი
ი. ტორი და ა. შ.
ნატო ვაჩნაძის შემოქმედების თაყვანისმცემლისა და მკვლევარებისათვის კი
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია „ნატო ვაჩნაძის ბიბლიოგრაფია” 5, რომელიც 1967 წელს
(შემდგენელი – ლ. ჟღენტი) გამოვიდა ორ (ქართულ და რუსულ) ენაზე კინომცოდნე ოლღა
თაბუკაშვილის წინასიტყვაობით. აქ სკრუპულოზურული სიზუსტით არის მითითებული
და ანოტირებულიც, ალბათ, ყველა მასალა, რაც კი ამ დროისათვის ნატო ვაჩნაძეზე იყო
გამოქვეყნებული საერთოდ და არა მხოლოდ საქართველოში და ისიც მხოლოდ
ქართულად. ცალკე საუბარს იმსახურებს თვით მსახიობის მოგონებები, რომელიც
რამდენჯერმე გამოვიდა როგორც რუსულ, ისე ქართულ ენაზე.
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ასევე მეტად მნიშვნელოვანია ვრცელი მეცნიერული მონოგრაფია “ნატო
ვაჩნაძე”, რომელიც 1980-84 წწ. შეასრულა კინოკრიტიკოსმა გოგი დოლიძემ და რომელიც
ინახება საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
უნივერსიტეტის თეატრისა და კინოს კვლევით-სამეცნიერო სექტორში. ამასთან, ცხადია,
ნაშრომზე

მუშაობისას

გამოყენებულია

სხვადასხვა

თაობის

კინოკრიტიკოსთა

(ნ.

ამირეჯიბი, გ. ბარამიძე, ზ. დოლიძე, ტ. თვალჭრელიძე, კ. წერეთელი, ირ. რატიანი და
სხვ.) ცალკეული სტატიები თუ წიგნები.
მთელი

ზემომითითებული

ზღვა

მასალის

გააზრების

ფონზე

იბადება

ბუნებრივი კითხვა – თუ ეს ასეა და ასეა ნამდვილად, რატომღა უნდა უბრუნდებოდეს ამ
თემას თანამედროვე მკვლევარი?
პასუხი მარტივი და ნათელია: მიუხედავად ასეთი დიდი მასალის არსებობისა,
ნატო ვაჩნაძეზე ჯერ არ გამოქვეყნებულა ისეთი ფუნდამენტური ნაშრომი, რომელსაც
იმსახურებს ეს დიდებული მსახიობიც და მკითხველიც და მეორეც – ჩვენი მიზანია არა
მხოლოდ მსახიობის შემოქმედებითი პორტრეტის შექმნა, რაც არაერთხელ და დიდი
წარმატებითაც

განუხორციელებიათ

დღემდე,

არამედ

უფრორე

იმ

წინაპირობის

დასაბუთება, რამაც საბოლოო ჯამში განაპირობა ნატო ვაჩნაძის პიონერობით ქართული
კინოსამსახიობო სკოლის ჩამოყალიბება.
წინამდებარე ნაშრომის შექმნის პროცესში, რაც შეიძლება საფუძვლიანად
გაანალიზდა დღემდე არსებული ნაშრომები ბევრი რამის გათვალისწინებით. თავად
პრობლემის უკეთ გასარკვევად კი სრულიად შეგნებულად იქნა მოშველიებული
ქრონოლოგიური პრინციპი – ნატო ვაჩნაძის თითოეული ფილმის თანამედროვე
თვალსაწიერიდან განხილვა მისი მრავალფეროვანი მოღვაწეობის ფონზე.
არსებითად ყოველივე ამან განაპირობა კიდეც ის მეთოდოლოგიური არჩევანი,
რაც გულისხმობს სხვადასხვა ეტაპებს და მათ სინთეზურ კვლევას დროსთან და შექმნილ
ვითარებასთან მიმართებაში.
კვლევის დასაწყისიდანვე, მასალების ანალიზისას და ერთიან მწყობრ სისტემაში
მოქცევისას, ნათელი გახდა, რომ აუცილებელია მთელი რიგი საკვლევი ობიექტების
დიფერენცირება, ასე მაგალითად: მას შემდეგ, რაც განიხილება ნატო ვაჩნაძის კინოში
მოსვლის წმინდა ტექნიკური აუცილებლობა, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
მის დამკვიდრებას ეროვნულ კინემატოგრაფში. მისი უბადლოდ შესრულებული როლები
ჩვენი ლიტერატურის საფუძველზე აღებული გლეხის ქალის ამპლუისა, უხმო პერიოდის
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ქართულ კინოში. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება ამ როლთაგან ფატის სახეზე
ალექსანდრე წუწუნავას კინსურათში ,,ვინ არის დამნაშავე?’’.
ცალკე კვლევის ობიექტია ნატოს მიერ ევროპელი ქალის ტიპი კოტე
მარჯანიშვილის ორ ფილმში: „ამოკი“ და „კრაზანა“. შედარებით ანალიზს მოიცავს
მსახიობის მიერ ნათამაშები არსენას საცოლე ნენოს როლები „არსენა ყაჩაღსა“ და
„არსენაში“. აქ ტექნიკური პროგრესი იგულისხმება: პირველი გმირი უხმო, ხოლო მეორე
ხმოვანი კინოს პირობებში განახორციელა.
ცალკე თავი მიეძღვნა მსახიობის მოღვაწეობას ხმოვან კინოში, რომელიც,
საყოველთაო აზრით, და, ალბათ სწორადაც, შემოქმედებითად ნაკლებინტენსიური და
ნაკლებწარმატებული იყო. ისევე, როგორც ნებისმიერ სხვა სამეცნიერო ნაშრომს ამასაც
ასრულებს დასკვნა, რაშიც გამოტანილია სამეცნიერო მუშაობის შედეგები.
ისტორიის გადასახედიდან ძალიან მცირე დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც
სერიოზული და სისტემატური ხასიათი მიეცა ქართული კინოს ისტორიის მეცნიერულ
კვლევას. სიმბოლურია, რომ ყოველივე ამას სათავე დაედო თეატრისა და კინოს
სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც 70-იანი წლების დასაწყისიდანვე შეიქმნა თეატრისა
და კინოს ისტორიისა და თეორიის კვლევითი-სამეცნიერო სექტორი, რომელმაც თავის
კინოგანყოფილებაში გააერთიანა თითქმის მთელი ძირითადი ბირთვი იმდროინდელი
პროფესიონალი ქართველი კინომცოდნეებისა.
ხელოვნების დარგებიდან ყველაზე ახალგაზრდამ – კინემატოგრაფმა სულ
თხუთმეტიოდე წლის უკან საუკუნოვანი იუბილე გადაიხადა. შესაბამისად ამდენივე
ხნისაა

მისი

ისტორიაც.

თავისთავად

ისტორია,

უპირველეს

ყოვლისა,

თხრობაა

განვითარების ყოველგვარ პროცესზე კინოს წარსული ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია
საერთოდ კულტურისა. მისი შენახვა, დაცვა და მომავალი თაობისათვის გადაცემა საშურ
საქმეს წარმოადგენს.
ნებისმიერი სფეროს ისტორიის შესწავლას მაშინ აქვს აზრი, როცა ის ხდება
შთამომავლობის საკუთრება. სამწუხაროდ იშვიათად ფიქრობენ იმაზე, თუ რა გვქონდა.
თუ წარსული არ იცი, შეუძლებელია დღევანდელი დღის ჭეშმარიტი აზრი და მომავლის
მიზანი გაიგო.
ამ შემთხვევაში კინოს ისტორია თავად კინოხელოვნების განვითარებას
შეისწავლის მთლიანობაში და აქედან გამომდინარე ისიც არ უნდა იქნას დავიწყებული,
რომ ტენდენციებს, ჟანრებს, სტილს, თუ კინოენას ჩვეულებრივი მოკვდავნი ქმნიან.
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მკვლევარის უპირველეს ამოცანას წარმოადგენს, რომ ნაშრომი შესრულებული
და რაც მთავარია, აღქმული იქნას, კინოს ისტორიის კვლევის ჭრილში. ამის მცდელობა
პირველად მაშინ იყო, როდესაც ჯერ კიდევ თეატრისა და კინოს სახელმწიფო
ინსტიტუტის დამთავრებისას ყურადღება შევაჩერე ქართული მხატვრული ფილმის ერთერთ პიონერზე, საქართველოს სახალხო არტისტზე ლ ე ო ე ს ა კ ი ა ზ ე (1899-1969)
რომლის

შემოქმედებაც

ნაკლებად

შესწავლილი

იყო.

მხოლოდ

დღევანდელი

გადასახედიდან ვიგრძენი თუ რაოდენ წამადგა მაშინდელი გაწეული შრომა წინამდებარე
ნაშრომზე მუშაობისას.
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პირველი თავი

მსოფლიო კინოს “ვარსკვლავთა სისტემაში” ნატო ვაჩნაძე, როგორც გ. დოლიძე
შენიშნავს თავის მონოგრაფიაში

, საკმაოდ გვიან ამობრწყინდა, 1923 წელს, როცა

1

საქვეყნოდ ქუხდა ასტა ნილსენის, მერი პიკფორდის, ლილიან გიშისა თუ ვერა
ხოლოდნაიას სახელები. მასშტაბური იყო ამ „ვარსკვლავების“ სამოქმედო ასპარეზი. სხვა
ღირსებებთან ერთად მათი პრეროგატივა ისიც გახლდათ, რომ ნატო ვაჩნაძისგან
განსხვავებით, ისინი დიდი ერებისა და ძლიერ განვითარებული სახელმწიფოების
შვილები იყვნენ.
ამერიკული

კინო

„ვარსკვლავთა“

ნაკლებობას

არასოდეს

განიცდიდა.

ფაქტობრივად ე. წ. “ვარსკვლავთა სისტემა” ჰოლივუდში ჩაისახა ჯერ კიდევ უხმო
პერიოდის კინოში. ჩვეულებრივ ციურ ვარსკვლავებსა და მოკვდავ „ვარსკვლავებს“ შორის
უამრავი ანალოგიის მოყვანა შეიძლება. ერთიც და მეორენიც ინთებიან, ასხივებენ, რაღაც
გარკვეულ გზას გადიან და ქრებიან.
ციურ ვარსკვლავების სიმაღლემდე მოკვდავთ ნუ ავიყვანთ, მაგრამ ისიც ხომ
ფაქტია, რომ მიწიერი „ვარსკვლავების“ უპირველესი დანიშნულებაა მაყურებლისათვის
სულიერი საზრდოს მოწოდება. ამ „საზრდოს” აუცილებლობა ყველასათვის ხილულია და
ეჭვს არ იწვევს.
უცქერს რა მაყურებელი ამა თუ იმ ფილმს, ეცნობა მის მოქმედ პერსონაჟებს და
მათთან ერთად განიცდის. იმავდროულად შემსრულებელთა შორის ცნობენ იმათ, ვინც
უკვე მოიხვეჭა პოპულარობა და ამ კინოსურათამდე სხვა ფილმშიც უნახავთ. ამ დროს
აღქმა გაორდება ხოლმე. გმირთა ხასიათები ან ერწყმიან, ან ეწინააღმდეგებიან ნაცნობ
პერსონაჟების

ინდივიდუალურ

თავისებურებებს.

ასე

ყალიბდება

პირადი

დამოკიდებულება მაყურებელსა და მსახიობს შორის.
მსახიობი რომ ზემოქმედებას ახდენს მაყურებელზე, ეს არ არის ახალი.
თეატრისგან განსხვავებით კინოში კონტაქტი ცოცხლად არ ხდება და აუცილებელია ეს
ეფექტი მსახიობის ბუნებრივობის წყალობით მოხდეს. ამიტომაცაა, რომ გარეგნულ
მონაცემებს კინოში უფრო გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება, ვიდრე თეატრში. ამის
აუცილებლობა ერთი-ორად იზრდებოდა უხმო კინოს პირობებში და ეს გასაგებიც იყო.
პერსონაჟს ხომ გამოჩენისთანავე მეტყველების გარეშე “მეტყველი” გარეგნობითა და
მიმიკით უნდა აეხსნა განსასახიერებელი გმირის ხასიათი. „ხმის მოსვლამ გარკვეული
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პირობები შეუქმნა მსახიობს. ფილმის საკვანძო ადგილების გადაღებებმა პავილიონებში
გადაინაცვლა, მსახიობი დეკორაციებს შორის აღმოჩნდა, რაც უაღრესად ახლოს იყო
თეატრალურ

პირობებთან. ერთხელ უკვე

უარყოფილი

თეატრალური მსახიობის

დაბრუნების საშიშროება შეიქმნა, რომელსაც ასე თავგამოდებით ებრძოდნენ ყოველგვარი
თეატრის წინააღმდეგი რეჟისორები “2.
ხომ აღარავისთვის არ წარმოადგენს საიდუმლოს, რომ კინოს გამოჩენისთანავე
,,სიკვდილს“ უწინასწარმეტყველებდნენ თეატრს. ეს დავა დღემდე გრძელდება. ვისაც
ხელოვნების ეს უძველესი დარგი მეტად უყვარს, მზად არის ისროლოს ქვა კინოს
მიმართულებით. ისევე როგორც საპირისპიროდ ვიღაცას კინო უფრო უყვარს და მის
უპირატესობას თეატრზე თუნდაც მხოლოდ იმაში ხედავს, რომ ის უფრო მასობრივია და
თანამედროვე მატარებლების: ვიდეომაგნიტოფონი, „დივიდი“, ბლურეის სისტემა,
ტელევიზია და, რაღა თქმა უნდა, ინტერნეტის პირობებში ბევრად უფრო მოთხოვნადია.
ამ
მიუხედავად

დავაში

ჩაბმა

თეატრი

აბსურდულია.

ცოცხალია

სიცოცხლისუნარიანობის

ერთ-ერთი

ყველაზე

და

კიდევ

ხელშემწყობი

პესიმისტური
დიდხანს

ფაქტორი

ასევე

პროგნოზების

იარსებებს.

ამ

,,ვარსკვლავთა

სისტემაში“ უნდა ვეძებოთ.
თუკი კინოში დადიან მათთვის საყვარელი და გამორჩეული მსახიობის
სანახავად, ამდაგვარები თეატრშიც არსებობენ საბედნიეროდ. შესაბამისად სპექტაკლზე
ცალკეული მაყურებელი და ან მათი ჯგუფი მიზანმიმართულად მიდის საყვარელი
არტისტის სანახავად და ამ შემთხვევაში მას ძალიან ნაკლებად აინტერესებს ცალკე
აღებული წარმოდგენის მხატვრული თუ რეჟისორული გადაწყვეტა. თანამედროვე
ინდუსტრიულმა

და

ურბანულმა

სინამდვილემ,

მასობრივი

კომუნიკაციების

საშუალებების რაოდენობის ზრდამ, რადიომაუწყებლობამ, ტელევიზიამ ვერ დააქვეითა
მაყურებლის სწრაფვა თეატრალური ხელოვნებისადმი.
მსახიობთა შემოქმედებით სფეროში ამ პროფესიის განვითარების წარსული
თვალნათლივ და რთულად იხსნება. მსახიობი ხომ ის ფიგურაა, რომელიც ორივე
ხელოვნების დარგს აერთიანებს და აახლოებს, თეატრისა და კინოს ხელოვნების
სპეციფიკის განსხვავების მიუხედავად, მსახიობი ამოსავალი ქვაკუთხედია ორივესათვის.
სახეზეა სამსახიობო სპეციფიკის ორი გამოხატულება: ისინი თანასწორუფლებიანი, მაგრამ
განსხვავებულია თავის დამკვიდრების ფორმებში.
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სიახლე, უფრო სწორად, ნოვატორობა იმაში ვლინდებოდა, რომ მრავალი
საუკუნის მანძილზე არსებულმა სამსახიობო ხელოვნების დრამატულმა, ტრადიციულმა
თეატრალურმა სპეციფიკამ XIX და XX საუკუნეების მიჯნაზე შეიძინა ეკრანული
გამოხატულების ფორმა.
კინოენის და კინოესთეტიკის შემდგომმა განვითარებამ რევოლუცია მოახდინა
სამსახიობო შემოქმედებაში. კინო თანდათან გაემიჯნა თეატრს. საქმე იქამდეც მივიდა,
რომ ხელოვნების ახალმა მუზამ თანდათან უარი თქვა თეატრალურ მსახიობზე, როგორც
ასეთზე და ქუჩაში, ყოფაში, ყოველდღიურობაში ტიპაჟის ძებნა დაიწყო. ამ მისწრაფებამ
კიდევ უფრო მძლავრად უბიძგა წმინდა კინემატოგრაფიული სპეციფიკის სამსახიობო
სკოლის ჩასახვას და შემდგომ ჩამოყალიბებას.
ეკრანის „ვარსკვლავები“ მაყურებელში აღფრთოვანებას იწვევენ. მსახიობი
თანდათანობით ხდება შენი ახლობელი და სულ ცოტა ხანში ლამის ოჯახის წევრიც.
სწორედ ამიტომაც ვარსკვლავებზე მაყურებელი საუბრობს, როგორც ახლო ნათესავებზე ან
კარის მეზობელზე. აინტერესებთ მათი ყველაფერი – ინტიმური ცხოვრება, გატაცებანი,
მისწრაფებები, ზნე-ჩვეულებანი და ა. შ. ყოველივე ამას მოჰყვება ამა თუ იმ კინოსურათის
რეკლამა, რაც საბოლოო ჯამში ბიზნესია.
“ვარსკვლავთა სისტემის” შესახებ ცნობილი პოლონელი კინოკრიტიკოსი კ.
ტეპლიცი ჯერ კიდევ 1966 წელს წერდა:
“კინემატოგრაფში ერთ-ერთი ყველაზე ჩახლართული და იმავდროულად
საინტერესო არის მსახიობ-„ვარსკვლავისა” და „ვარსკვლავთა სისტემის” პრობლემა. საქმე
იქამდე მივიდა, რომ მსოფლიო კინოს ისტორია უნდა განვიხილოთ, ცალკეულ
„ვარსკვლავთა” აღმოცენებისა და შემდგომ ეკრანიდან ჩამოშორების კუთხით ან ერთი
ტიპის „ვარსკვლავთა“ მეორეთი ჩანაცვლებით... პროდიუსერებმა თანდათან შეიგნეს, რომ
მსახიობის სახელმა შეიძლება გაზარდოს ფილმის პოპულარობა, რომ მსახიობი –
საზოგადოებრივი

საკუთრებაა

და

ამდენად

მისი

ცხოვრების

დეტალები

მაყურებლისათვის ნაცნობი უნდა იყოს – ეს არის ძირითადი წინაპირობა “ვარსკვლავთა
სისტემისა”.3.
ახლადშექმნილი ტიპაჟის შემსრულებელი მსახიობი, რომელიც პერსპექტივაში
„ვარსკვლავად“ გადაიქცევა, უნდა პასუხობდეს მაყურებლის მოთხოვნებს. ამ „ქმნილების”
წარმატებას

ან

წარუმატებლობას

საზოგადოების

სოციალური

და

ეკონომიკური

საშუალებები განაპირობებს.
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არავისთვის უცხო არ არის, რომ „კინოვარსკვლავები“ მძლავრ კინოინდუსტრიას
ემსახურებიან, მაგრამ ვერანაირი ფინანსური წყაროები და რეკლამა ვერ შექმნის
„ვარსკვლავს“, თუ იგი მილიონების მოთხოვნას არ აკმაყოფილებს. საყოველთაოდ
ცნობილია

კინემატოგრაფის

“მამად”

წოდებული

დეივიდ

გრიფითის

(1875-1948)

მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. მას მიაჩნდა, რომ „ვარსკვლავად“ მხოლოდ მაშინ
გადაიქცევი, როდესაც მაყურებლის გულებს დაიპყრობ...
„აქტიორული

ოსტატობის

ბუნება

თეატრში,

კინოში

და

ტელევიზიაში

ერთნაირია. საერთო საქმით ეს მსახიობის „მედ“ გადაქცევის პროცესია ... აქტიორი უნდა
შეეცადოს, მაყურებელმა დაიჯეროს იმ პერსონაჟის, რომლის ტყავშიც ძვრება იგი“ 4.
დღესდღეობით დღესავით ნათელია, რომ არც ერთი ხელოვნება ისე ღრმად არ
გადმოსცემს სახიერ აზრს, როგორც კინო. კინემატოგრაფს შესწევს უნარი ფართოდ
გაშალოს მიმდინარე მოვლენების არსი, ფსიქოლოგია, სულიერების ერთი შეხედვით
უმნიშვნელო წახნაგებიც კი.
ყოველივე
ლიტერატურული

ეს
ისე

კინომეტყველებით,
სასაუბრო

ანუ,

ენისთვის

კინოენით

მიიღწევა.

დამახასიათებელია

როგორც

გადმოცემის,

მკითხველამდე სათქმელის და იდეის მოტანის, ანუ, საბოლოო ჯამში, თხრობის სწორი
მანერა.
კინოენისათვის ამ მიზნის ერთადერთი და სწორი გზა გააზრებული და
დახვეწილი

მონტაჟია.

კინომეტყველების

ექსპრესიულობის,

მისი

შემოქმედებითი

ფანტაზიის, ფორმის, შინაარსის და სახიერების გზაზე სწორედ კინომონტაჟი არის
ერთადერთი უალტერნატივო საშუალება.
როგორც ყოველივე ზემოთქმულის ლოგიკური შედეგი, ისევ გარკვეული ჯგუფი
ადამიანების მიერ ჩამოყალიბებულ კინოს თეორიული კონცეფციის განვითარების
მოდელს ენაცვლება, თეორეტიკოს-კინომცოდნეთა წყება სხვა მონათესავე სფეროებიდან:
ესთეტიკიდან, ლინგვისტიკიდან, ფილოლოგიიდან, კულტუროლოგიიდან, კულტურის
ისტორიიდან და სოციოლოგიიდან. ყოველივე აქედან ყალიბდება მრავალრიცხოვანი და
ერთმანეთისგან განსხვავებული მიმართულებები თეორიული კვლევისა და ანალიზისა.
„იმის მიუხედავად, რომ თეატრის, კინოსა და ტელევიზიის მსახიობის ბუნება ერთია,
ისევე როგორც მსგავსია როლის ესთეტიური, ფსიქოლოგიური მახასიათებლები –
ხასიათის შექმნა ეკრანზე ბევრად რთულია. მსახიობის კინემატოგრაფიულ მოღვაწეობას
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აქვს როგორც სირთულეები, ასევე უპირატესობანი და ის მოიცავს როლზე მუშაობის
ყველა სტადიას“5.
მაყურებლის

კინემატოგრაფიული

აღქმის

სტერეოტიპი

უმეტესწილად

„ვარსკვლავთა სისტემას“ უკავშირდება. XX საუკუნის ორი, სამი ათეული წლების
უზარმაზარი წარმატება და პოპულარობა, ზოგადად, კინოს, როგორც ტექნიკისა და
ხელოვნების

სიახლისა,

ძირითადად,

ასოცირდებოდა

მასობრივ

ინტერესთან

,,კინოვარსკვლავთა“ სტერეოტიპებიდან.
ჟანრული კინოს ძირითადი ამოცანა მდგომარეობდა მაყურებელთა ფართო
მასების იმედების გამართლებაში. ანუ თანამედროვე ტერმინოლოგია რომ ვიხმაროთ,
სახალხო დაკვეთის მართებულობაში და სიცოცხლისუნარიანობაში. ამ მიზნების
მისაღწევად ,,ვარსკვლავთა სისტემის“ უკვე აპრობირებული მეთოდის სხვა ახალი
ნოვაციით ჩანაცვლება თითქმის წარმოუდგენელი იყო.
მხატვრული შემოქმედებითი კლიშეები ჟანრული კინემატოგრაფის მთავარი
დასაყრდენია. ამ ფორმამ განსაკუთრებულად კარგად იმუშავა ,,ვარსკვლავთა სისტემის“
ჩამოყალიბების, ანუ, საერთოდ, კინემატოგრაფიის ჩამოყალიბების პირველ პერიოდში.
ხმის მოსვლამ კინოს ახალი სიცოცხლე შთაბერა. ხმოვანმა კინომ, პირველ
პერიოდში, კინემატოგრაფი თითქოს უკან დააბრუნა, მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს
აღინიშნოს,

რომ

ეს

არ

იყო

უბრალო,

მექანიკური

დაბრუნება

ჯერ

კიდევ

ახლადფეხადგმულ ეკრანთან. ,,დიადი მუნჯის“ უდიდესმა გამოცდილებამ ნაყოფიერი
გახადა 20-იანი წლების ბოლოს და 30-იანი წლების დასაწყისის კინოს სინამდვილე.
ჯერ

კიდევ

მაშინ,

როდესაც

სიმბოლურად

დაირწა

კინოს,

როგორც

შემოქმედების აკვანი, როდესაც ეკრანზე პირველად გამოჩნდა ადამიანი, დღის წესრიგში
კინემატოგრაფის როლის შესრულების პრობლემა დადგა. როგორ რეალობაში ისე
კინომკვლევართა თეორიულ ნაშრომებში, საფუძვლიანად იწყება მსჯელობა და კვლევა
სამსახიობო

პრობლემის

არსისა

ეკრანზე.

მსახიობის

წვლილის,

როლსა

და

მნიშვნელობაზე, კინემატოგრაფის სინთეტურ არსებობაზე.
„კინო
საშუალებებს,

დაჟინებით
იბრძოდა

ეძებდა

საკუთარ

ხელოვნებათა

მხატვრულ–გამომსახველობით

სისტემაში

საკუთარი

ადგილის

დამკვიდრებისათვის. რა თქმა უნდა სწორი არ იქნება, თუ ამ ძიებებს მხოლოდ ტექნიკის
მიღწევებს მივაწერთ, მაგრამ არანაკლებ შეცდომას დავუშვებთ, თუ კინოხელოვნების
თვითდამკვიდრების პროცესს ტექნიკური პროგრესისგან მოწყვეტილად განვიხილავთ“6.
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ნებისმიერი

მსახიობი

კარგი

თუ

ცუდი,

შესაბამისად

ნიჭიერი

თუ

ნაკლებგამორჩეული თავისი დროის ,,შვილია“. მეტნაკლებად ისინი გამოხატავენ ამა თუ
იმ გემოვნების მაყურებლის მისწრაფებებს და მოთხოვნილებებს. განსხვავებული, მარად
ცვალებადი

დროის

პრეტენზიებს,

ეპოქის

ტრანსფორმაციას

და

ესთეტიკური

ფასეულობების ცხოვრებაში გაბატონებულ ნორმებს.
ყველა მათგანი არ არის აუცილებელი, მაინცდამაინც, იმ დროის შესატყვისი
იყოს, რომელშიც უწევს მოღვაწეობა. ეს ცდომილება, როგორც ყოფით, ისე სოციალურ
დონეზე

მორალური

იერსახის

აშკარა

გამოვლინებაა.

საბოლოო

ჯამში,

ზემოთჩამოთვლილი მახასიათებლები წარმოადგენს სამაყურებლო მიმზიდველობის
მთავარ წყაროს. პუბლიკის სიმპათია, ემოცია, განცდები და იმედები გაიგივდება ცალკე
აღებული მსახიობის პროფესიონალიზმთან.
სამსახიობო

ბიოგრაფიაში

და

იერსახის

ჩამოყალიბების

ყოველდღიურ

შემოქმედებით პროცესში თავისებურად მოდულირდება საზოგადოებრივი თვითშეგნება,
ზნეობრივი კანონები და ცხოვრებისეული მიზანდასახულობა.
მსახიობის შემოქმედებითი პრობლემების ირგვლივ კინოს განვითარების
სხავადასხვა

ეტაპზე

ურთიერთგამომრიცხავი

შეფასებები

ბატონობდა.

ერთნი

ემხრობოდნენ იმ ვერსიას, რომ მსახიობი კინოში დამკვიდრდა ე.წ. ,,მენატურის“
თეორიიდან და მთლიანად ემორჩილებოდა შემოქმედებითი პროცესის წარმმართველს
რეჟისორს. მეორენი ,,ვარსკვლავის“ თეორიას ანიჭებდნენ უპირატესობას და თვლიდნენ,
რომ კინოსურათთა სტილისტიკის განმსაზღვრელი ასეთი ტიპის შემსრულებელნი არიან.
პირველ შემთხვევაში საქმე გვქონდა მსახიობებთან, რომელთაც ბრწყინვალე
საშემსრულებლო ტექნიკა აქვთ, მეორენი ეძებდნენ პიროვნებას, რომელსაც ინტელექტიც
აქვს და ინდივიდუალური, გამორჩეული ქარიზმა გააჩნიათ. „როდესაც მე ვლაპარაკობ
მსახიობზე, მხედველობაში მყავს პროფესიული, თავისი ხელობის ოსტატი, რომელსაც
აქვს მსახიობის შემოქმედების ტექნიკა და არც ერთ წუთს მე არ ვგულისხმობ დილეტანტს.
ჩემში საბოლოოდ გამტკიცდა ის აზრი, რომ თუ თეატრისათვის საჭიროა მსახიობი და არა
სცენის მოყვარე, მით უმეტეს კინოსათვის საჭიროა მსახიობი და მხოლოდ მსახიობი“7. ეს
გამონათქვამი დიდ კოტე მარჯანიშვილს ეკუთვნის და ძნელია მას არ დაეთანხმო. სცენის
დიდოსტატმა კინომსახიობის განსაკუთრებული სპეციფიკურობა ჯერ კიდევ 1925 წელს
აღმოაჩინა.
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,,ვარსკვლავთა სისტემა“ თავის თავში არკვევს იერსახის მარადიულ სათქმელს,
რომელიც ეფუძნება პიროვნების გაიგივებას. ეს სისტემა კინოსთან ერთად არ გაჩენილა.
მას

მინიმუმ

თხუთმეტი

წელიწადი

დასჭირდა,

რომ

მისი

არსებობის

ჩანასახი

გამომჟღავნებულიყო.
მისი გაჩენა თანმიმდევრული ევოლუციის შედეგი იყო. ლუმიერიდან და
მელიესიდან მოყოლებული „ვარსკვლავის“ სოციალურ ფუნქციას უცნობი მსახიობები
ასრულებდნენ. პირველი კი, ვინც „ვარსკვლავის“ სტატუსით მოიაზრებოდა იყო მერი
პიკფორდი, სწორედ ის ,,პატარა მერი“ რომელიც ჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების,
შემდგომში კი – მთელი მსოფლიოს უსაყვარლესი მსახიობი გახდა.
საფუძვლის ჩაყრიდან ამერიკასა და ევროპაში 1913-1919 წლებში ყალიბდება
,,ვარსკვლავთა სისტემა“, რომელიც რამდენიმე მიმართულებით ვითარდება, კერძოდ:
უცოდველნი, ისეთი, როგორც მერი პიკფორდი და ლილიან გიში, ქალი–ვამპირი, როგორც
ტედა ბარა და ღვთაებრივი სილამაზის გრეტა გარბოს მსგავსად.
ამ ტიპის „ვარსკვლავები“ ეკრანებზე ბატონობდნენ 20-იანი წლების ჩათვლით,
ხოლო 30-იანი წლების დასაწყისიდან კინომ მათი ტრანსფორმაცია მოახდინა. ამ
ევოლუციას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ შეიცვალა საშუალო ფენათა კინემატოგრაფიული
წარმოსახვის და ფანტაზიის ბუნება. სწორედ საშუალო ფენა გახლავთ, უხეშად რომ
ვთქვათ კინემატოგრაფის მთავარი მომხმარებელი.
მაყურებელთა ამ შრეს სურვილი აქვს ეკრანზე ნახოს ის, რასაც მაშინვე
დაიჯერებს და გარკვეული ფორმით მიბაძავს მას. „ვარსკვლავების“ ,,გაადამიანურება“
იმაში

გამოიხატება,

რომ

დღესდღეობით

ისინი

ცდილობენ,

მიბაძონ

თავიანთი

მაყურებლის სახიერ არსებობას. ცხოვრობენ, როგორც ჩვეულებრივი მოკვდავნი, პრესა კი
ცდილობს

მათი

იერსახე

ისე

დახატოს,

როგორც

,,საშუალო

ფენის“

ტიპური

წარმომადგენლებისა. ტელევიზია კი მათ აჩვენებს როგორც მხიარულებს და კეთილებს,
როგორც მზრუნველ დედებს და მოსიყვარულე მამებს. ყოველივე ამით ერთიორად
იზრდება ვარსკვლავის კულტი. ამ ევოლუციამ ,,ვარსკვლავებს“ ღვთაებრიობის ელფერი
ჩამოაცილა და ჩვეულებრივი მოკვდავის რანგში დატოვა.
ის სოციალური ფასეულობანი, რომელიც თან სდევს ხელოვნების ნებისმიერ
სფეროს, კინო თავისი ბუნებიდან გამომდინარე იძენს განსაკუთრებულ აქტუალობას,
შესაბამისად თავისი დროის შესატყვისი უნდა იყოს. საზოგადოების განვითარებასთან
ერთად იცვლება მსოფლმხედველობრივი

ფასეულობანი. ,,ვარსკვლავი“ კი როგორც
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ესთეტიკური და მორალური თვისებების მატარებელი, ასევე უნდა იცვლებოდეს. ამ
მომენტში ხდება სწორედ ,,ვარსკვლავის“ ,,გაადამიანურება.“
„მოქმედების სინამდვილე და მართებული მოძრაობა – პირველი წინაპირობაა
კინომსახიობისათვის. მეორე კი გარეგნობაა. მისი იერსახე მხატვრულად უნდა ყოფილიყო
იმის ადეკვატური, რასაც ის ეკრანზე აკეთებს. მას ვერ შეცვლი ვერც ნიჭით და ვერც
სილამაზით. თუკი ფილმის მთავარი გმირი უნდა იყოს ტანმაღალი და გამხდარი – აქ
არავითარი გარდასახვა ვერ გიშველის“ 8
ამდაგვარად, კინოს და მისი „ვარსკვლავების“ ტრანსფორმაცია ორი ძალის
ზემოქმედებით ხდება – შინაგანის და გარეგანის. შინაგანი ძალების მნიშვნელობის ქვეშ
შეიძლება მოიაზრებოდეს კინემატოგრაფის უნარი ფოტოგრაფიულობისა, რომლის
ძალითაც მოძრაობაში, დინამიკაში ხდება აღწარმოება ცხოვრების რეალობისა. რაც შეეხება
გარეგან ძალას – ეს არის სოციალურ-ეკონომიკური ცვლილებანი, რომლის შედეგადაც
იცვლება სოციალური ფასეულობანი, რაც გაბატონებულია საზოგადოებაში.
ამ ძალთა ურთიერგადალახვას მივყავდით, კინემატოგრაფის, ფილმების,
,,ვარსკვლავების“ სახეცვლილებასთან.
კინემატოგრაფი ინდუსტრიალიზაციის გზას დაადგა, რისი წყალობითაც
კინოსურათი იქცა გასაყიდ საქონელად. კინოვაჭრობაში კი მთელი რიგი ნორმების და
სტანდარტების დაცვაა საჭირო, მაყურებელს კი ისეთი სიუჟეტები სჭირდებოდა, სადაც
ყველაფერი ნათელი და გასაგები იქნებოდა. ანუ ნაწარმოები მორალის, ადამიანური
ურთიერთობების, სახიერი კინოენის კანონზომიერებების ჩარჩოებში უნდა ჯდებოდეს.
დასავლური კინოს პრაქტიკაში სტანდარტიზაცია და ინდივიდუალიზაცია
ეხება არა მარტო ფილმის წარმოების პროცესს, არამედ ,,ვარსკვლავთა სისტემასაც“. ისინი
აძლევენ მსახიობს ინდივიდუალიზაციის საშუალებას, მაგრამ იმავდროულად აქცევენ მას
ნიღბად, მითად, „კინოვარსკვლავად“ და საბოლოო ჯამში ლეგენდად.
„კინოხელოვნება

მოითხოვს

სპეციალურად

მომზადებულ

კადრებს,

განსაკუთრებულ მონაცემებს. კინოს მსახიობი, განსხვავებული და რთული პროფესიაა.
ისევე როგორც თეატრის მსახიობი, კინომსახიობიც უნდა ფლობდეს თავის სხეულს, უნდა
იყოს „სინთეტური“, ანუ ერთნაირად ჰქონდეს განვითარებული რიტმის გრძნობა,
მუსიკალური სმენა. იქნებ იგი უფრო გამომსახველი უნდა იყოს, ვიდრე სცენაზე, რათა
უსიტყვოდ, მუსიკის გარეშე მიიტანოს მაყურებლამდე პერსონაჟის განცდები, მისი
ტრაგიზმი და კომიზმი“ 9.
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„კინოვარსკვლავებს“ ორმაგი ცხოვრება აქვთ ფილმებში და რეალურ ყოფაში.
პირველი სრულად შთანთქავს მეორეს. ამ პიროვნებათა ფაბრიკაცია სპეციალურ
კინოპრესაში ფორმირდება, არანაკლები როლი აქვს ილუსტრირებული, ე.წ. ,,პრიალა“
ჟურნალების გავრცელებას და, რაღა თქმა უნდა, ფილმების გაქირავებას, სადაც ისინი
მთავარ როლებს ასრულებენ. ,,ვარსკვლავს“ ყველა ამ ატრიბუტის გარეშე არსებობა არ
შეუძლია. მისი ფსიქოლოგია პიროვნების გაორების კომპლექსით ,,ავადდება,“ რადგანაც
ვარსკვლავი მისივე ეკრანული ორეულის ტყვედ სუბიექტურად იქცევა.
მიმსგავსების, დამსგავსების და გაიგივების პროცესი, რომელიც კინოდარბაზში
ხდება

შეიძლება

გაგრძელდეს

ყოველდღიურობაში,

როგორც

კერპის

მიბაძვა:

მიმბაძველები ზუსტად ისევე იცმევენ და ისეთ ვარცხნილობას ატარებენ, როგორსაც მათი
თაყვანისცემის ობიექტი. იცვლიან სიარულის მანერას, ღიმილს, მოქცევას, ხასიათს.
,,ვარსკვლავთა სისტემა“ მაშინ შეიქმნა, როდესაც კაპიტალმა მკვეთრად მოიკიდა
ფეხი

კინოწარმოებაში,

უფრო

სწორად,

რომ

ვთქვათ

კინოწარმოების

ინდუსტრიალიზაციამ შვა ,,ვარსკვლავთა სისტემა“ და გახადა ისინი ამ ინდუსტრიის
მთავარ შემადგენელ ნაწილად, კინოსტუდიის საკუთრებად. ვარსკვლავები ფილმების
არსებობის საშუალებად იქცნენ.
,,ვარსკვლავს“, ისევე როგორც ყოველგვარ გასაყიდად გამზადებულ ნივთს,
თავისი ფასი გააჩნია. ისიც იმით უნდა იყოს დაკავებული, რომ მასზედ მოთხოვნილება და
მაღალი ფასი დიდხანს იქნას შენარჩუნებული. ,,ვარსკვლავი“ პროდუქტია, მას ყველა ის
თვისება აქვს, რაც ნებისმიერ სტანდარტიზებულ და მარკირებულ პროდუქციას, რომელიც
მსოფლიო

ბაზრისათვის

არის

განკუთვნილი.

მათზე

მასობრივი

მოთხოვნილება

გავრცელების საშუალებით არის განპიროვნებული.
„ვარსკვლავების“ მიერ შექმნილი შემოქმედებითი სახეები, წარმოსახავენ
საზოგადოების ადამიანურ იდეალებს. ეს იდეალი გულისხმობს არა მარტო მორალურ,
არამედ ესთეტიკურ ფასეულობებს, მაგრამ გამოხატავს გარკვეული კლასის იდეოლოგიას
და მსოფლმხედველობას. რაც ხანი გადიოდა, „ვარსკვლავთა“ რაოდენობაც იზრდებოდა.
მათ ქმნიდნენ, ადიდებდნენ, უფრო მეტიც აღმერთებდნენ, მაგრამ ხშირად დაუნდობლად
ივიწყებდნენ. ყველა ქვეყანაში კინოინდუსტრია, როგორც გართობა, იდეოლოგიური და
ფსიქოლოგიური დამუშავების საშუალება წარმოშობს თავის განუმეორებელ უნიკალურ
ტიპს

„კინოვარსკვლავისა“.

მის

შექმნას

მრავალი

სოციალურ-ისტორიული,

ფსიქოლოგიური წანამძღვრები უწყობდა ხელს.
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„მსახიობის

ხელოვნება

ისეთი

სინთეტური

ხასიათისაა,

რომ

იგი

შესაძლებლობის ფარგლებში ისე უნდა ფლობდეს თავის ხელებსა და ფეხებს, როგორც
ხმას. ის უნდა იყოს როგორც დეკლამატორი, ისე აკრობატი, როგორც ხმის მელოდიის
მქონე, ისე სხეულის პლასტიურობისა“10.
ჩვენს დროშიც მრავალ ტენდენციათა შორის, „ვარსკვლავთა“ სისტემა ყველაზე
შესამჩნევი და რთული მოვლენაა. გახდა რა იგი მასობრივ წარმონაქმნად, თავისთავში
მოიქცია

საკაცობრიო მსოფლმხედველობის მთელი

რიგი

ასპექტები,

სამეცნიერო

მიღწევები: ფილოსოფიის, სოციოლოგიის, მითოლოგიის სფეროებიდან.
როგორც ყოველივე ამის შედეგი, პრესა, რადიო და ტელევიზია რეკლამირებას
უწევს მსოფლიო კინოინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან შემადგენელს
,,ვარსკვლავთა სისტემას“. ერთ კუმირებს მეორენი ენაცვლებიან, მოდის და მათზე
მოთხოვნილების ცვალებადობის მიხედვით. გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ
მაყურებელი ირჩევს და შემდეგ იღებს ახალ კერპს, რომელიც მომენტის, დროის და
მთლიანად ეპოქის შესაბამისია, იმავდროულად ითვალისწინებს მსოფლიო მასობრივი
კულტურის კანონებს და თავისებურებებს.
ისტორიულად

,,ვარსკვლავები“

მოვიდნენ

ღმერთებისა

და

ღვთაებრივი

გმირების სანაცვლოდ. „ვარსკვლავი“ ცვლის მითს ღმერთების შესახებ და თავად ხდება
მითი იმ რეალობისა, რასაც ეკრანზე ქმნის. ის აყალიბებს ეკრანზე იერსახეს სხვადასხვა
სიუჟეტების განვითარების პირობებში, მაგრამ მისი სახე ყველასათვის ნაცნობი უნდა
იყოს. ეს ამ სისტემის დაწერილი თუ დაუწერელი კანონია.
„კინო

20–იან

წლებში

ვითარდება

თავბრუდამხვევი

სისწრაფით.

კინემატოგრაფიული სისტემა ვერტოვისა, კულეშოვისა, ეიზენშტეინისა, კოზინცევისა,
ტრაუბერგისა, პუდოვკინისა, მათი ინდივიდუალური თავისებურებებით, იქმნებოდა
დაახლოებით 5 წლის განმავლობაში. ფილმები თითქოს ერთდროულად ჩნდებოდნენ,
გამომდინარე აქედან ძალიან რთული წარმოსადგენი იყო, რეჟისორები როგორ და სად
ასწრებდნენ, გაეუქმებინათ ერთი და განევითარებინათ, მეორე ახალი თეორიულ და
პრაქტიკულ შემოქმედებაში. ეს ბრძოლის და კონკურენციის თავისებური არენა იყო. ამ
ბრძოლაში თავისი ადგილი ეჭირა მსახიობის პრობლემას, რომელიც 20–იან წლების
დასაწყისისათვის, მნიშვნელოვან პრობლემად ჩამოყალიბდა“ 11.
„ვარსკვლავი“, როგორ ისტორიულ კინოსურათშიც არ უნდა თამაშობდეს და,
აქედან გამომდინარე, როგორი გრიმიც არ უნდა სჭირდებოდეს, მის ფიზიკურ სახეს
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მაყურებელი უთუოდ უნდა ცნობდეს, ამის გარეშე იდენტიფიკაციის მომენტი ძალზედ
რთულდება.
როგორც ყოველივე ზემოთქმულის შედეგი, ნათელი უნდა იყოს, რომ იმ
საკითხების შესწავლისას, რომლებიც იკვლევენ კინოენას მისი ჩამოყალიბების საწყის
ეტაპზე, ანუ, თითქმის კინოს ხელოვნებად ქცევის პერიოდში გვერდს ვერ ავუვლით
,,ვარსკვლავთა სისტემის“ ფენომენს.
ფენომენის განვითარებას, ცვლილებებს, მოდიფიცირებას სჭირდებოდა ახალახალი ასპექტები, რომელთა არსებობაც ბადებს ახალ სახეებს, ჟანრებს, ტიპაჟებს, გმირებს,
მაგრამ თავად ,,ვარსკვლავთა სისტემის“ ჩამოყალიბებას ხელს ვერაფრით უშლის და
ხელუხლებლად ტოვებს.
რეკლამის ფარული ფორმები არსებობს ხელოვნების სხვადასხვა დარგში.
ასეთია, მაგალითად, ,,ვარსკვლავთა სისტემა“. ის ხომ ჰოლივუდური კინემატოგრაფიის
ფუნდამენტალური საფუძველია.
ამერიკული კინო ჩანასახისთანავე საჭიროებდა რეკლამას და ამ თვალსაზრისით
,,ვარსკვლავთა სისტემა“ გამოდგა ყველაზე ეფექტურ, ფარულ, პერსონიფიცირებულ
ფორმად რეკლამისა. საქმე იმაშია, რომ ეს ქმნილება მარტო ეკრანისათვის არ
ყალიბდებოდა არამედ სარეკლამო პრესისთვისაც. თითოეულ „ვარსკვლავს“ აქვს არა
მარტო თავისი ამპლუა და პროფესიონალური იერსახე, არამედ სარეკლამო იმიჯი.
ზემოთხსენებული კინოკლასიკოსებიც, რომლებიც პრაქტიკულ საქმიანობასთან
ერთად, უბადლო თეორეტიკოსებადაც გვევლინებოდნენ კინომსახიობისა და მთავარი
კინომეტყველების ხერხის მონტაჟის ურთიერთობის შესახებ შემდეგს ფიქრობდნენ:
„მონტაჟის გზით კინოს შეუძლია დაუახლოვოს მსახიობი აუდიტორიას რამდენჯერმე
გადიდებული სახით. ამიტომ აქ საჭიროა პლასტიურობა, უფრო თავდაჭერილი, ზომიერი,
ძუნწი, გადატანილი დეტალებში და ნიუანსებში“. 12
ამოდენა ექსკურსი მსოფლიო “ვარსკვლავთა სისტემის” ირგვლივ იმიტომ
დაგვჭირდა, რომ იგი ჩვენი კვლევის ობიექტის თემატიკას ეხმიანება. ნატო ვაჩნაძე ხომ
დღემდე ითვლება ჩვენი ეროვნული კინოს უპირველეს „ვარსკვლავად“. მისი ფენომენი კი
შიშველ ნიადაგზე არ აღმოცენებულა.
ქართული თეატრი ყოველთვის განთქმული იყო სამსახიობო ხელოვნებით.
ჩვენი თეატრი მსახიობის თეატრია, ამ ცნების უზუსტესი აზრით. მის უმნიშვნელოვანეს
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წარმატებებს, ისტორიის განვითარების ყველა ეტაპზე, იმთავითვე, როგორც წესი,
არსებითად, აქტიორული ხელოვნება განაპირობებდა.
ქართული აქტიორული ხელოვნება შორეულ წარსულში იღებს სათავეს. ჩვენ არ
ვიცით მათი სახელები სცენაზე რომ იღწვოდნენ ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში და
მემკვიდრეობად შემოგვრჩა მხოლოდ მატერიალური ძეგლები ჩვენი თეატრალური
კულტურისა. ამის დასტურად ჩვ. წ. აღრიცხვამდე მე–3 საუკუნეში აგებული უფლისციხის
ნანგრევებიც მეტყველებენ. ძველი ხალხური თეატრის დამახასიათებელი ტრადიციები
ქართული პროფესიონალი მსახიობების „არსენალში“ დღემდე არის და ასე ორგანულად,
სისხლხორცეულად ასიმილირდება ყოფასა და ტრადიციებში, შეესაბამება ეროვნულ
ხასიათს.
არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ქართველი კაცის ბუნებრივი სწრაფვა დახვეწილი
პლასტიკისადმი (ცეკვისადმი) სიმღერისადმი არ არის მარტო განმსაზღვრელი მისი
არტისტული ბუნებისა. თუ საფუძვლიანად ჩავუღრმავდებით, მივხვდებით, რომ ამ
ბუნების ჩამოყალიბებას არანაკლებ შეუწყო ხელი გმირულმა და ტოლერანტულმა
საწყისებმა. საუკუნეთა მანძილზე

სავსებით

ლოგიკურად

ინერგებოდა ზოგადად

თეატრისა და კონკრეტულად მსახიობის ისტორიული მისია. ასევე ისტორიულ ფესვებში
მიდის ნიღბების ხალხური თეატრის – „ბერიკაობის“ ჩამოყალიბება და განვითარება. ის
გაჩნდა, როგორც პროტესტის ფორმა დამპყრობლების წინააღმდეგ.
მომდევნო ნაბიჯი იყო გიორგი ერისთავის მიერ 1850 წ. ჩამოყალიბებული
პირველი პროფესიური ქართული დასის შექმნა. ეს თეატრი შეიქმნა ეროვნულ–
განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეების გავლენით, რომელსაც შემდგომში სათავეში
ედგნენ ილია ჭავჭავაძე და აკაკი წერეთელი. ამ დასის მსახიობთა შემოქმედებას
ასულდგმულებდა პატრიოტიზმისა და ჰუმანიზმის ფასეულობანი. ერისთავი ქართული
თეატრალური განათლების ფუძემდებელი იყო. რეალისტური სკოლის მსახიობების
პირველი თაობა სწორედ მან აღზარდა. ის მამაშვილურ მზრუნველობას იჩენდა მათ
მიმართ, უდგა მხარში

როგორც სულიერად ისე მატერიალურად. განსაკუთრებით

აქცევდა ყურადღებას მათი სასცენო მეტყველების გამომუშავებას. ეს მეტყველება მან შუა
ქართლის

კილოზე

დაამყარა.

ის

თავად

იყო

ზნეობრიობის

მაგალითი

და

მსახიობებისგანაც სცენაზეც და ცხოვრებაში ამ ნორმების მორჩილებას მოითხოვდა.
ნატოს გამოჩენის მომენტისათვის ქართველი მაყურებელი უკვე კარგა ხნის
განებივრებული იყო, ცხადია, სცენაზე მაკო საფაროვას და მისი ქალიშვილი – ტასო
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აბაშიძის ხელოვნებით. სხვადასხვა დროს ამ სფეროში უკვე ნათქვამი ჰქონდა თავიანთი
სიტყვა: ნატო გაბუნიას თუ ნუცა ჩხეიძეს, ელისაბედ ჩერქეზიშვილსა თუ ცეცილია
წუწუნვას. შეხედულებას თეატრზე, როგორც სკოლაზე ამკვიდრებდნენ ისეთი სახელები,
როგორებიც იყვნენ რეალისტური აქტიორული ოსტატობის ფუძემდებლები: ვასო აბაშიძე,
კოტე ყიფიანი, ვალერიან გუნია, კოტე მესხი, ლადო ალექსი–მესხიშვილი. თითოეული
მათგანი იმ დონის ოსტატი გახლდათ თავისი საქმისა, რომ ნებისმიერ, საქართველოზე
დიდი და განვითარებული ქვეყნის სცენასა თუ ეკრანს დაამშენებდა. მრავალსაუკუნოვანი
კულტურის მქონე თეატრისა და ჩვენი კლასიკური ლიტერატურის გავლენა იმ
გადამწყვეტ ფაქტორად იქცა, რომელმაც უხმო პერიოდის ქართული კინემატოგრაფის სახე
განსაზღვრა, ხოლო მსახიობის ხელოვნების თავისებურებაში ქართული კინოს ეროვნული
თვისებურებებიც გამოიხატა.
ქართული კინოს ჩამოყალიბების პირველივე წლებში ნაყოფიერ შემოქმედებით
მოღვაწეობას ეწეოდნენ თეატრალური მსახიობები, რომელთაც კარგად აუღეს ალღო
კინოს სპეციფიკას. მათი პროფესიონალიზმი უზრუნველყოფდა იმ წლების ფილმების
გამომხატველობას, მაგრამ როდესაც ამ პრობლემას განვიხილავთ, ისე არ უნდა
წარმოვიდგინოთ, რომ თეატრალური ტრადიციები მექანიკურად გადაჰქონდათ. კინოში
მუშაობისათვის მსახიობების შერჩევა, ხელოვნების ახალი მუზის თავისებურებების და
სპეციფიკის გათვალისწინებით ხდებოდა.
კინემატოგრაფში დრამატული მსახიობის სირთულე იმაში გამოიხატებოდა,
რომ სცენიდან გადასაღებ მოედანზე გადასვლისას იკარგებოდა როლის შექმნის პროცესის
მთლიანობა და ბუნებრიობა.
კინო თეატრალური მსახიობისაგან მოითხოვდა მისი ხელოვნების გარკვეულ
კორექტირებას. სცენაზე განსასახიერებელი პერსონაჟის ყოველდღიურობის თეატრალურ
ხერხებს

და

გამომსახველობას

ჩამოცილებული

მსახიობი

მხატვრული

სახის

ჩამოყალიბების ისეთ წმინდა კინემატოგრაფიული საშუალებების ძიებაში იყო, რომლებიც
მსახიობობის მთავარ საზრისს – ადამიანის განცდების და წარმოსახვების მხატვრული
გარდასახვის პრინციპს არ დაარღვევდა. კინოხელოვნების შემდგომი განვითარებაც,
მსახიობების მიერ ამ სიძნელეების დაძლევის ან ვერ დაძლევის ხარისხზე იყო
დამოკიდებული.

„მსოფლიო

კინოხელოვნების

თანამედროვე

მოღვაწეთა

ცხოველმყოფელი ზეგავლენის მიუხედავად, ქართველი მსახიობის ხელოვნება ეროვნულ
ხასიათს ატარებს, აქტიორებს ხშირად უჭირთ ცხოვრებისეული მოვლენებისა და
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სტილური ხასიათის ცვლილებების გადმოცემა იმდენად, რამდენადაც ეროვნული
თეატრალური

და

კინოდრამატურგია

ყოველთვის

როდის

აძლევს

მათ

ამის

შესაძლებლობას და მაინც ქართულმა მსახიობებმა თავისი სიტყვა თქვეს ხელოვნებაში“ 13.
რა თქმა უნდა, სპეციფიკა კინოსაც აქვს და თეატრსაც, ისინი მონათესავე, მაგრამ
განსხვავებული ხელოვნების დარგებია. თუმცაღა ჩაძიება იმისა, რომ არსებობს თუ არა
მხოლოდ კინომსახიობისათვის დამახასიათებელი მანერები, კითხვა, საუბარი, ჩურჩული,
გამოხედვა,

სიარულის

სტილი,

კვლევის

ობიექტად

შეიძლება

ჩაითვალოს.

აქ

უმნიშვნელოვანესია როგორც ფსიქოლოგიურად, ისე დრამატურგიულად დამაჯერებელი
სახის შექმნა.
მსახიობთა კადრების მომზადების საქმეში ქართულ კინემატოგრაფიას დიდი
შრომა და ჯაფა არ დასჭირვებია. აქ მას ექსპერიმენტის გზა თითქოს არც კი გაუვლია. ამის
ახსნა ჩვენი კინოხელოვნების განვითარების პირველივე წლებში ქართველი კაცის
არტისტული ბუნებით შეიძლება.

* * *
როგორც ცნობილია, პირველი ოფიციალური კინოჩვენება პარიზში 1895 წლის 28
დეკემბერს შედგა. იგი მოედო მთელს დედამიწას. ერთი წლის შემდეგ კი თბილისშიც იქნა
ნაჩვენები, როგორც ამის შესახებ სწორედ იმ დღეს (16. XI. 1896) გაზეთი “ცნობის
ფურცელი” იუწყებოდა.
ამდენად, კინომ საქართველოში თავისი არსებობის პირველივე წელს მოაღწია
და დიდი პოპულარობითაც სარგებლობდა. გამოჩნდნენ პირველი ენთუზიასტები: ვასილ
ამაშუკელი (1886-1977) და ალექსანდრე დიღმელოვი (1884-1958). მათ გადაღების ტექნიკა
შეისწავლეს და ქართულ დოკუმენტურ კინოს ჩაუყარეს საფუძვლები. არც მხატვრული
კინოს პიონერებმა დააყოვნეს. 1916 წელს პირველი ქართველი პროდიუსერის, გერმანე
გოგიტიძის (1886-1968) ხელმძღვანელობით გადაღებული იქნა პირველი ქართული
მხატვრული კინოსურათი “ქრისტინე” ეგ. ნინოშვილის ამავე სახელწოდების მოთხრობის
მიხედვით. დადგმა ეკუთვნოდა პირველ ქართველ კინორეჟისორს ალექსანდრე წუწუნავას
(1881-1958).
10–იანი წლების ბოლოს და 20–იანი წლების დასაწყისში საქართველოს მოაშურა
რუსული კინოს რამდენიმე, მეტნაკლები ნიჭიერებისა თუ პროფესიული გამოცდილების
წარმომადგენელმა, კერძოდ, რეჟისორმა ივანე პერესტიანმა (1870-1959), პოპულარულმა
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მსახიობმა ამო ბეკ-ნაზაროვმა (1892-1965), ვლადიმერ ბარსკიმ (1889-1936), რომელთაც
თავიანთი

პირველი

ფილმებით

საკმაო

ამაგი

დადეს

ქართულ

მხატვრულ

კინემატოგრაფს...
ცხადია, უპირველეს ყოვლისა, ისმის ბუნებრივი კითხვა: ვინ იყო ამ
დროისათვის ნატო ვაჩნაძე და რით შეეძლო მიეპყრო მას კინოს მოღვაწეთა ყურადღება?
1904 წელს ვარშავაში დაბანაკებულ რუსული პოლკის ოფიცერს გიორგი
ალექსანდრეს ძე ანდრონიკაშვილს შეეძინა ქალიშვილი, რომელსაც ნატო დაარქვეს.
მომავალი მსახიობის დედა – ეკატერინე სიმონის ასული სლივიცკაია გახლდათ, რომლის
ბებიაც თავის დროზე თბილისში მოღვაწე ცნობილი იტალიელი საოპერო მომღერალი
ვაზოლი იყო. ნატოს თავისებური “ინტერნაციონალობა” ამით არ შემოიფარგლებოდა. მას
ებრაელი, რუსი და პოლონელი წინაპრებიც ჰყავდა, ამიტომაც მხოლოდ ქართული
გარეგნობით არ გამოირჩეოდა.
მალე პოლონეთიდან გიორგი ანდრონიკაშვილი გადმოიყვანეს თერგის ოლქის
უფროსად, სადაც სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს აბრაგ ზელიმხანის
ტყვიის მსხვერპლი გახდა. “მხედართა რაზმი, რომელსაც მამა მეთაურობდა, სამხედრო
გზის ხეობაში ვიწრო ხიდით მთის ღელეზე უნდა გადასულიყო, ზელიმხანი თურმე ამ
ადგილზე ჩაუსაფრდა რაზმს. როგორც კი მამაჩემის ცხენი ხიდს მიადგა, სროლა გაისმა და
მამა უსულოდ დაეცა მუცელში მძიმედ დაჭრილი. მაშინ ის ოცდათორმეტი წლის იყო” .14
ამ ტრაგედიის შემდეგ ნატოს ოჯახი კახეთში გადასახლდა. უფროსი დის
ავადმყოფობის გამო თითქმის მთელი ევროპა მოიარეს, მაგრამ პირველი მსოფლიო ომის
გაჩაღებამ ისინი აიძულა უკან დაბრუნებულიყვნენ და ნატო თბილისის გიმნაზიაში
აგრძელებს სწავლას. ხელმოკლეობის გამო პარალელურად ჯერ ასანთის, ხოლო შემდეგ
ბორბლების საცხის ფაბრიკაში იწყებს მუშაობას, აქედან იგი დედას თავისთან მიჰყავს
გურჯაანში. სწორედ ამ დროს, 1922 წელს გაიცნო მერაბ ვაჩნაძე და ცოლად გაჰყვა მას.
ნატო 18 წლის იყო. ქორწილის შემდეგ რამდენიმე თვე დაჰყო

თბილისში და მერე

საცხოვრებლად ისევ დაბრუნდა კახეთს.
სწორედ იქ, გურჯაანში მიაგნეს მომავალ „კინოვარსკვლავს“ 1923 წელს
თბილისელმა კინომუშაკებმა. შემდგომში ბევრი იჩემებდა ნატოს აღმოჩენას, ამიტომაც ამ
საკითხზე საგანგებოდ უნდა შევჩერდეთ.
ნატო ვაჩნაძის “ნათლიმამა” ამ მხრივ იყო ქართული კინოს ერთ-ერთი პიონერი
ზაქარია (ზაქრო) ბერიშვილი

. იგი კინემატოგრაფიულ მოღვაწეობას ჯერ კიდევ,
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რევოლუციამდელ პერიოდში იწყებს. შემდგომ, როგორც მსახიობმა, მონაწილეობა მიიღო
“არსენა

ჯორჯიაშვილსა”

და

“სურამის

ციხეში”.

იმავდროულად

რეჟისორის

ასისტენტობასაც ითავსებდა. სწორედ ამ ამპლუადან გამომდინარე, როცა შეუდგნენ ფილმ
“არსენა ყაჩაღის” გადაღებას და ეძებდნენ ნენოს როლზე მსახიობს, ზ. ბერიშვილის
ყურადღება მიუქცევია ფოტოგრაფ შიხმანის ატელიეს (ეს ატელიე ახლაც მდებარეობს
რუსთაველის პროსპექტზე, იგი ცნობილ ფოტოგრაფს – მურად ჟვანიას ეკუთვნის)
ვიტრინაში, გამოფენილი ნატოს სურათისათვის.
ამ კონკრეტულ შემთხვევას ასე გადმოსცემს თავის მოგონებებში ცნობილი
კინორეჟისორი სიკო დოლიძე:
“ფოტოსტენდთან

გამხდარი

შუახნის

ჩია

კაცი

შეჩერდა,

სურათების

თვალიერება დაიწყო. გულმოდგინებითა და ინტერესით სინჯავდა ყველა ფოტოს.
უცებ ფაფახიანი ადგილზე შეხტა, ევრიკაო ისეთი სიხარულით წამოიძახა, რომ
მთელი ქუჩის ყურადღება მიიპყრო. მეორე სართულს მიაშურა, სადაც ცნობილ მხატვარფოტოგრაფს შიხმანს ფოტოატელიე ჰქონდა გახსნილი. სამივენი გაკვირვებული დავრჩით,
გამოფენილ სურათებს გულმოდგინეთ დავუწყეთ თვალიერება, მაგრამ არ იქნა ვერ
გავარკვიეთ, თუ რა აღმოჩენამ წამოაძახებინა უცნობს არქიმედეს ეს ცნობილი ფრაზა...
როდესაც
ატელიედან

გახარებული,

გამოვიდა

და

ნაგლეჯი

გამოფენილ

ქაღალდით

ხელში,

ფოტოსურათებთან

უცნობი შიხმანის
გაჩნდა,

ჩვენ

მას

მორიდებულად შევეკითხეთ, რა მოხდა, ბატონო-თქო.
– ევრიკა, ბიჭებო, ევრიკა!... საქართველოსა და რუსეთის ეკრანებზე მალე
ამობრწყონდება ახალი კინოვარსკვლავი... თუ ეს ასე არ იქნება, მაშინ მე შაქრო ბერიშვილი
არ ვყოფილვარ – შესძახა აღტაცებით, გულზე მჯიღო მაგრად დაირტყვა და სასწრაფოდ
გაგვეცალა...” 16.
ჩვენს მიერ უკვე ნახსენებ საინფორმაციო კრებულში “ნატა ვაჩნაძე”, რომელიც
1926 წელს გამოვიდა, ნატოს კინოში მოსვლას სტატიები მიუძღვნეს ვლადიმერ ბარსკიმ და
ამო ბეკ-ნაზაროვმა. თითოეული თავისკენ ცდილობს საბნის გადაქაჩვას.
ვლ. ბარსკი სტატიაში “როგორ მოვიდა ნატა ვაჩნაძე ეკრანზე” წერს:
“ტფილისი. 23 წელი. გაზაფხული. ვმუშაობ საქართველოს სახელმწიფო კინომრეწველობაში. ვამზადებ “ყაჩაღ არსენას”... უფროსი ადმინისტრატორი შაქრო ბერიშვილი
მატყობინებს:

სასახლის

ქუჩაზე,

შიხმანის

ვიტრინაში

გამოფენილია

ვინმე

ანდრონიკაშვილის ფოტოგრაფი. იგზავნება ქალის მოსაწვევად... ვიტყვი მართალს:
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პირველი შთაბეჭდილება ცუდი იყო. სახე მკრთალი და დაღლილი. შეშინებული
თვალებით. ვხედავ ჩემს წინ ალმასია. საჭიროა მხოლოდ მისი გაშალაშინება, რომ იგი
მთლიანად გაბრწყინდეს. მივიწვიე გადასაღებად.
პირველად მორცხვობდა. დავუწყე სხვადასხვა პოზებში გადაღება. ქალი
გათამამდა. ოდნავი მითითება და მოცემულია ესა თუ ის განწყობილება. სახკინმრეწვის
დირექციას ვაჩვენე ათამდე გადაღებული სურათი. ყველა აღტაცებულია. ნატოს კარიერა
გამოირკვა. ბეჯითად და ბევრი იმუშავა ნატომ პირველ როლზე. მოიგონეთ ის პირველ
სურათში “ყაჩაღი არსენა”. უდავოა მისი ტალანტი.
ეკრანის ეს ტალანტი მე აღმოვაჩინე“ 17.
ამდენად, ნატო აღმოჩენილ იქნა “არსენა ყაჩაღისათვის”, მაგრამ შემდეგ
მიიწვიეს “მამის მკვლელშიც”, რომელსაც ამო ბეკ-ნაზაროვი დგამდა, ეს უკანასკნელი
წერდა ხსენებულ კრებულში, შაქრო ბერიშვილის დახმარებით, ჩვენ აღმოვაჩინეთ ნატა
ვაჩნაძე, იგი ისეთი ტიპიური აღმოჩნდა, რომ ერთი და იმავე დროს მიიღო მთავარი
როლები “მამის მკვლელში” და “არსენა ყაჩაღში” 18.
ოცდაათი წლის შემდეგ ა. ბეკ-ნაზაროვი თავის მემუარებში „მსახიობისა და
კინორეჟისორის ჩანაწერები” ჩვენთვის საინტერესო თემაზე, მეტად განსხვავებულ
ვერსიას ავრცელებს:
„ერთხელ სასახლის ქუჩაზე გავლისას, ფოტოატელიეს ვიტრინაში თვალი
მოვკარი ვიღაც ძალზე ლამაზი გოგონას პორტრეტს. ამასთან ეს გოგონა ზუსტად
შეესაბამებოდა ნუნუს იმ იდეალურ სახეს, რაც მქონდა წარმოდგენილი. ჩემი დავალებით
ზ. ბერიშვილმა ფოტოგრაფისგან გაიგო გოგონას მისამართი და წავიდა კახეთში. როგორც
კი შევხედე ამ გოგონას, დავრწმუნდი, რომ იგი ნამდვილი აღმოჩენა იქნებოდა
ფილმისათვის. ნახევარი საათი ველაპარაკე მას, უკვე როგორც დირექტორმა, და
შევთავაზე ხელი მოეწერა ხელშეკრულებისათვის. მან მორცხვად დაწერა ხელშეკრულების
ბოლოში

პატარა და კოხტა ასოებით: ნატა ვაჩნაძე. მეორე დღესვე შევუდექით

გადაღებას” 19.
ბოლოს და ბოლოს ვინა აღმოაჩინა ნატოს ფოტოსურათი შიხმანის ატელიეში.
შაქრო ბერიშვილმა თუ ამო ბეკ-ნაზაროვმა?
ახლა თვით ნატო ვაჩნაძის ვერსია ვნახოთ:
“1923 წელს, შემოდგომაზე დედაჩემთან ვიყავი სტუმრად გურჯაანში. ერთხელ
ჩვენს აივანზე ვისხედით, თბილისიდან სტუმრებს ველოდებოდით. მოულოდნელად
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დაბლა ეზოში უცნობი კაცი გამოჩნდა. ეს შაქრო ბერიშვილი აღმოჩნდა. მან გვითხრა,
საქმის გამო გეახელითო. ეს პირადად მე მეხებოდა. გამოირკვა, რომ თბილისის
კინოსტუდია დგამდა სურათს “არსენა ყაჩაღს” და შაქრო ბერიშვილი ჩემთან იმისათვის
გამოუგზავნიათ, რომ ეთხოვა ამ სურათში ნენოს როლი მეთამაშა. მათ შემთხვევით
უნახავთ შიხმანის მიერ გადაღებული ჩემი ფოტოსურათი, რომელიც ქუჩის ვიტრინაში
ყოფილიყო მოთავსებული” 20.
როგორც ირკვევა ვაჩნაძის მოსვლა კინოში ბევრმა ფაქტორმა განაპირობა. მათ
შორის

უმთავრესი

მისი

განსაკუთრებული

გარეგნობა

იყო:

„ნატო

ვაჩნაძეს

არაჩვეულებრივი გარეგნობა ჰქონდა. მისი ფერმკთალი და სევდიანი სახე რაღაც
იდუმალებით გიზიდავდა. განსაკუთრებით თვალები გიპყრობდნენ – გულწრფელი,
უშუალობის გამომხატველი დიდრონი, ფართო თვალები, რომლებიც სიწმინდესა და
უცოდველობასთან ერთად უძირო სევდასაც გამოხატავდნენ. ეკრანიდან გიმზერდათ
ნატიფი სილამაზის ქალი, ამავე დროს, თვალში გეცემოდათ მისი უბრალოება“ 21.
რა

სიტუაცია

დახვდა

კახეთიდან

საგანგებოდ

მოწვეულ,

მომავალ

„კინოვარსკვლავს“ თბილისის კინოსტუდიაში.
“არსენა

ყაჩაღისა”

და

“მამის

მკვლელის”

გამოსვლამდე

აქ

ხუთიოდე

კინოსურათი იყო გადაღებული: “არსენა ჯორჯიაშვილი”, “მოძღვარი”, “სურამის ციხე”,
“წითელი ეშმაკუნები” და “კაცი კაცისთვის მგელია”.
1921 წლის გასაბჭოებამ, მკვეთრად შეცვალა ვითარება ჩვენს ქვეყანაში. ახალმა
წყობამ განათლების სახალხო კომისარიატს უმალ დაუქვემდებარა და თავისი ბრძოლის,
აზრებისა და ქმედების ტრიბუნად აქცია მთლიანად კულტურა და მისი ერთ-ერთი
უმთავრესი ბერკეტი – კინო. უთუოდ ნიშანდობრივია ერთი გარემოებაც, კერძოდ კი ის,
რომ ამ დროს კინოსექციაში ალექსანდრე წუწუნავას და კოტე მარჯანიშვილის გვერდით,
მოღვაწეობდნენ: ივანე პერესტიანი, ამო ბეკ-ნაზაროვი და ვლადიმერ ბარსკი, რომლებმაც
ჩვენს კინოში ძალაუნებურად დაამკვიდრეს ე. წ. „ორიენტალისტური მიმართულება“. მათ
ფილმებს აკლდა ეროვნული კულტურის სიღრმისეული ცოდნა, მაგრამ, მიუხედავად
ამისა, თავიანთი წვლილი მაინც შეიტანეს ქართული კინოს განვითარების საქმეში 20–
იანმა წლებმა ცხადყო, რომ მსოფლიო კინემატოგრაფიულ ოჯახს ახალი წევრი შეემატა.
მაგრამ რით მოდიოდა ეს ახალი წევრი? რა მოჰქონდა? მარტო ახალი ფორმა თუ ახალი
შინაარსიც? ეს კითხვა მით უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ ქართულ კინოს ცხოვრება
თავისებურად და უცნაურად დაიწყო. „კარგად ცნობილია, რომ ქართული კინოს
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სათავესთან არა მარტო სხვადასხვა ნიჭის, განათლების, გემოვნების ადამიანები იდგნენ,
არამედ – სხვადასხვა ეროვნებისაც: ქართველი ალექსანდრე წუწუნავა, მამით იტალიელი
და დედით რუსი ივანე პერესტიანი, სომეხი ამო ბეკ–ნაზაროვი და რუსი ვლადიმერ
ბარსკი “ 22.
ამ შეფასების ავტორი ცნობილი ქართველი საზოგადო მოღვაწე აკაკი ბაქრაძე ამ
ფენომენს უფრო საფუძვლიანად იკვლევს თავის წიგნში „კინო, თეატრი“ და შემდეგ
დასკვნამდე მიდის:
„თუ 20–იანი წლების ქართულ კინოს გავიხსენებთ, არ შეიძლება თვალში არ
გეცეთ ერთი გარემოება: იმხანად ფართოდ ხდებოდა ქართული კლასიკური მწერლობის
ნიმუშების ეკრანიზაცია. ამ ფაქტით გაოცება უსაფუძვლო არ აღმოჩნდებოდა, თუ
გავითვალისწინებთ, რომ მაშინ ჩვენს კინოში მარტო ალექსანდრე წუწუნავა იყო
ქართული კულტურით ნასაზრდოვები. სხვები კი – ივანე პერესტიანი, ვლადიმერ ბარსკი,
ამო ბეკ–ნაზაროვი – უცხო კულტურული სამყაროდან იყვნენ მოსული. ამ სამეულმა
ქართული მწერლობისა არ იცოდა რა და, ცხადია, საინტერესო იყო – რა აპირობებდა მათ
დაინტერესებას ქართული კლასიკური მწერლობით “ 23.
1921

წლის

დადგენილების

15

აპრილს

თანახმად,

რესპუბლიკის

ქართველ

რევოლუციური

კინემატოგრაფისტებს

კომიტეტის

კინოწარმოების

საჭიროებისათვის 50 მილიონი მანეთის კრედიტი გაუხსნეს. ამ სახსრებით უკვე
შეიძლებოდა საქმის დაწყება, გადაღებებისათვის აუცილებელი აპარატურის შეძენა.
როგორც

საზღვარგარეთ,

ისე

რეგიონში

კინომ

იმთავითვე

მიიზიდა

შემოქმედებითად დამუხტულ ადამიანთა მთელი არმია. კინემატოგრაფში მოდიოდნენ:
ლიტერატურიდან, მხატვრობიდან, თეატრიდან და ეს ბუნებრივი პროცესი იყო და ალბათ,
ასეც უნდა ყოფილიყო.
იმდროინდელ საქართველოს განათლების სახალხო კომისარიატში არსებობდა
პოლიტგანათლების

მთავარი

სამმართველო.

სწორედ

მათ

ექვემდებარებოდა

ახალჩამოყალიბებული კინოსექცია, რომლის პირველი დირექტორები იყვნენ: გერმანე
გოგიტიძე და ამო ბეკ–ნაზაროვი. მუშაობის საერთო კოორდინირება დაევალა ცნობილ
მწერალსა და საზოგადო მოღვაწეს შალვა დადიანს.
სექციას მფლობელობაში გადაეცა კინოთეატრები “არფასტო” და “აპოლო”,
რომელთა შემოსავალი უშუალოდ ახალი ფილმების წარმოებას ხმარდებოდა. სწორედ ამ
სახსრებით

გადაწყდა

ფირის

დამამუშავებელი

ლაბორატორიის

აშენება.

მაშინვე
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შემუშავდა სპეციალური საწარმოო გეგმა, რომლითაც მხატვრულის გარდა, საბავშვო
ფილმებისა და კინოქრონიკების შექმნაც იყო გათვალისწინებული.
იმ დროისათვის არარეალური იყო – წელიწადში 27 კინოსურათის გამოშვება,
რასაც ითვალისწინებდა კინოსექცია. მიუხედავად ამისა გეგმის ძირითადი დებულებანი
და მიმართულებანი სწორი იყო – მრავალსაუკუნოვანი, უდიდესი გამოცდილების მქონე
ქართული სიტყვაკაზმული მწერლობის კლასიკური ნაწარმოებების საფუძველზე, რომ
შექმნილიყო ფილმები – ეს ინიციატივა გრიგოლ რობაქიძისგან მოდიოდა და მოწონებასაც
იმსახურებდა. „20–იანი წლებში რთულ და მძიმე ვითარებაში ყალიბდებოდა ქართული
კინოხელოვნება. ბოლშევიკურ–კომუნისტური რეჟიმი, რომელიც მაშინ მკვიდრდებოდა
საქართველოში, მტკიცე იდეოლოგიურ სახელმწიფოს ქმნიდა. მწერლობა–ხელოვნება
ბოლშევიკურ

იდეოლოგიისთვის

მხოლოდ

აგიტაცია–პროპაგანდის

იარაღი

იყო.

განსაკუთრებით კი კინო ყველაზე მასობრივი ხელოვნება იყო და ხალხის დიდ ნაწილზე
შეეძლო ზემოქმედება მოეხდინა, კომუნისტური რეჟიმის თავკაცები მას ყველაზე საჭირო
ხელოვნებად მიიჩნევდნენ“ 24.
სამეურნეო ცხოვრების წინსვლამ კინოსექციის ორი წლის თავზე დღის წესრიგში
დააყენა მისი გაუქმება და სხვა ტიპის სტრუქტურის ჩამოყალიბება. 1923 წელს შეიქმნა
“სახკინმრეწვი,” ანუ საქართველოს სახელწიფო კინომრეწველობის სააქციო საზოგადოება.
მის დაფუძნებაში მონაწილეობდნენ: საქართველოს განათლების კომისარიატი, უმაღლესი
მეურნეობის საბჭო, საბაჟო სამმართველო, სასოფლო სამეურნეო ბანკი, თბილისის
აღმასკომი და სახელმწიფო სავაჭრო ორგანიზაციები.
20–იანი წლების ქართული მხატვრული ფილმების ნაწილი არ გამოირჩევა
დიდი იდეურ-მხატვრულობით და კინემატოგრაფიულობით. პირველ რიგში ეს აიხსნება
სასცენარო საფუძვლის სისუსტით, მეორე მხრივ, კი უცხოური კინმეტოგრაფის შტამპების
გავლენით.
ამ პერიოდის უმეტესი კინოსცენარებისა და ფილმებისათვის დამახასიათებელი
იყო ეგზოტიკით გატაცება, ეროვნული სინამდვილის ზედაპირული ასახვა. ამის
წინააღმდეგ ბრძოლას ართულებდა ორიგინალური კინოსცენარების არქონა. აქ კი
კინმემატოგრაფს დიდი დახმარება გაუწია მშობლიურმა ლიტერატურამ, ალექსანდრე
ყაზბეგი, ეგნატე ნინოშვილი, გიორგი წერეთელი, ნინო ნაკაშიძე, აი, მწერლები, რომელთა
ნაწარმოებებსაც დგამდნენ ეკრანზე. მშობლიურმა მწერლობამ დიდი როლი შეასრულა
ქართული კინოს ეროვნული ხასიათის ჩამოყალიბებაში.
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ეეროვნული ლიტერატურის

საგანძურის

გამოყენება

ხალხის

გულისაკენ

მომავალი უალტერნატივო გზა იყო. ამ მემკვიდრეობიდან აზრების, იდეების, სახეების
ამოკრეფით კინომოღვაწენი საკუთარ, მხოლოდ მათვის დამახასიათებელ კინოენას
აყალიბებდნენ.
აზროვნების თავისუფლების ამგვარმა აფეთქებამ, თითქოს და ერთბაშად
გამოანთავისუფლა ხალხში მიძინებული შემოქმედებითი პოტენციალი და აზრთა
აღმაფრენის რამდენიმე წელიწადიც კი საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ჩვენი კინო
თავისი განვითარების სრულიად ახალ საფეხურზე ასულიყო.
„20–იანი წლები როგორც მსოფლიოს, ისე ქართული კინოს განვითარებაში
იმითაც არის საინტერესო, რომ ეს არის კინოენის ჩამოყალიბების გზაზე დიდი
ექსპერიმენტებისა და მიგნებების რთული პერიოდი“ 25.
სწორედ ამ ვითარებაში 1923 წლის სექტემბრის თვეში პლეხანოვის 164
ნომერში, ძველ, სანახევროდ ჩამონგრეულ სტუდიის კარს მიადგა ნატო ვაჩნაძე.
ნატო მსახიობობისათვის არასოდეს ემზადებოდა. ეკრანზე მას ძალიან მცირე
წარმოდგენა

ჰქონდა,

მაგრამ

თავისი

შროისმოყვარეობით

და

პროფესიული

კეთილსინდისიერებით მისი შემოქმედება ქართული კინოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
საფუძველი გახდა.
კინოში მსახიობის ოსტატობის ჩამოყალიბებას თავისი ისტორია გააჩნია.
სასცენო, სახიერი სანახაობითი პროცესებისათვის მსახიობის ნიჭიერება იყო გადამწყვეტი
ფაქტორი, მაგრამ რაც კინოს, როგორც შემოქმედებით მოვლენას, მიეცა დასაბამი, გაჩნდა
თვისობრივად ახალი საშუალებები მსახიობის ოსტატობის გადმოსაცემად. აქ კი
კინემატოგრაფისათვის მთავარ კოზირს სათქმელის მაყურებლამდე მოტანაში ხედების
მონაცვლეობა გახლავთ, განსაკუთრებით კი ახლო ხედის არსებობა. ცოტა ისტორიასაც
გადავავლოთ თვალი.
როგორც ავღნიშნეთ, მსახიობის ოსტატობის სპეციფიკას ათასწლეულებრივი
ისტორია ახსოვს, როგორც აღზევების ისე კრიზისის მიჯნები. დღემდე ამოუცნობად რჩება
კარგად შესრულებული როლის (მნიშვნელობა არა აქვს ფილმში იქნება, თუ სპექტაკლში)
დამმუხტველი და სასწაულებრივად გადამდები ძალის ფენომენი. ანტიკური თეატრიდან
მოყოლებული მსახიობის პრობლემა, მარად დღის წესრიგში იდგა. არ დარჩენილან
მსოფლიოს ცივილიზაციის აზროვნების ისტორიაში კორიფეები, რომ ამ პრობლემაზე არ
ემსჯელათ. მათ რიცხვს მიეკუთვნებიან: არისტოტელე და სოფოკლე, დიდრო და გოეთე,
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შექსპირი და მოლიერი. ყოველი მათგანის აზროვნებაში, მსჯელობაა როგორც თეორიული
გადასახედიდან, ისე პრაქტიკული ასპექტიდან. ყველასათვის ცნობილია, რომ შექსპირი
და მოლიერი თავად მსახიობობდნენ და „შიგნიდან“ იცნობდნენ ამ პრობლემას.
მსახიობთა პროფესიონალული აღზრდის საქმეს საქართველოში საფუძველი
ჩაეყარა მე–19 საუკუნის სამოცდაათიანი წლებიდან. ეს თაოსნობა საკუთარ თავზე აიღო
დრამატულმა საზოგადოებამ. თუ რა წონა ჰქონდა ამ ორგანიზაციას ამაზე რამდენიმე
სახელის ჩამოთვლაც კმარა: ილია ჭავჭავაძე, აკაკი წერეთელი, დიმიტრი ყიფიანი, ივანე
მაჩაბელი, რაფიელ ერისთავი, ანტონ ფურცელაძე, ალექსანდრე ყაზბეგი, ვასო აბაშიძე,
კოტე ყიფიანი, ნიკო ავალიშვილი. აი, არასრული სია იმ საზოგადო მოღვაწეთა რომელთაც
ჯერ კიდევ მაშინ განჭვრიტეს ქართული კულტურის განვითარებისთვის მსახიობის
პრობლემის გადაჭრის აუცილებლობა. ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა არსებობდა.
ერთნი თეატრალური სასწავლებლის გახსანას ემხრობოდნენ, მეორენი –– მსახიობის
აღზრდას უშუალოდ მოქმედ თეატრებს აკისრებდნენ; „ყოველი აქტიორი ვალდებულია
მრავალგვარი სწავლა მიიღოს, მაგრამ სწავლა კი ვალდებული არ არის უნიჭო კაცი ნიჭიერ
აქტიორად გამოიყვანოს. მაშასადამე, ეს ელემენტალური, დაუწყობელი და უგვანო
სასწავლებელი, როგორიც თეატრალური სასწავლებელია, მსურველს ვერაფერს მისცემს.
ვისაც ნიჭი აქვს და სურვილი, გონება გაიხსნას წიგნის კითხვით, დაკვირვებით და
ხეირიანი მიმართულებისა გახდეს, ეს უფრო საუმჯობესოა, ამასთანავე თვით პრაქტიკა
სცენაზე ამზადებს უფრო, ვიდრე თეატრალური სკოლა”26.
როგორც ვხედავთ დრამატული საზოგადოება თეატრალური განათლების
დაფუძნების მომხრე იყო. ვ. აბაშიძე და ვ. გუნია მსურველი ახალგაზრდების
მონაწილეობით

გამოსაცდელ

წარმოდგენას

დგამდნენ.

ჩამოყალიბდა თავისებური სისტემა, რომელიც არ

ამ

პიროვნებების

მიერ

გულისხმობდა თეატრალური

განათლების ცალკე აღებული მეთოდის არსებობას, არამედ ისეთ მიდგომას აყალიბებდა,
რომელიც შემოქმედებისაკენ მიზანსწრაფულ ახალგაზრდობასაც და უკვე სცენაზე
დამკვიდრებულ პროფესიონალ მსახიობებსაც რომ გამოადგებოდათ.
ჯერ კიდევ 1894 წელს გამოქვეყნდა ქართული რეალისტური სამსახიობო
სკოლის ფუძემდებლის, ზემოთ ნახსენები ვასო აბაშიძის შრომა „მოკლე ცნობარი
მსახიობის ხელოვნების შესახებ“. ეს იყო ალბათ პირველი მცდელობა მეცნიერულად
გააზრებულიყო უშუალოდ პროფესიონალი შემსრულებლის მიერ, ქართული სამსახიობო
ტემპერამენტის

და

სხვებისაგან

განსხვავებული

საშემსრულებლო

მიდგომების
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განზოგადება. აბაშიძე, ბუნებრივია თეორეტიკოსი არ გახლდათ, რაც მას ათავისუფლებს
დოგმატური მსჯელობის შტამპებისგან და ბუნებრივად, თავისუფლად ყოველგვარი
ძალდატანების გარეშე წერს: „სრულსა და საამურს მოქმედებას მხოლოდ მაშინ იქონიებს
მსახიობი მაყურებელზე, როცა იგი სცენაზე ცხოვრობს“ 27.
კონკრეტულად

მსახიობი,

რომელიც

კინოში

არის

დაკავებული,

ტერმინოლოგიურად სხვადასხვა განმარტებით ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
თითქმის იდენტურად არის მოცემული: „მსახიობი კინოში არის თანამონაწილე
შემოქმედებითი პროცესისა, რასაც ფილმის შექმნა ჰქვია. იგი სცენარის საფუძველზე და
რეჟისორული გადაწყვეტით ქმნის მხატვრული იერსახის ჩამოყალიბებას“

. მოკლე,

28

მაგრამ ძალიან ტევადი განმარტებაა. ბუნებრივია, თავად პროფესია „კინოაქტიორისა“
შიშველ ნიადაგზე არ აღმოცენებულა და მას თავისი წინაპირობა ჰქონდა. უპირველეს
მოკავშირე აქ თეატრი იყო თავისი უზარმაზარი გამოცდილებით, მაგრამ არც ისეთი
მასობრივი სანახაობების უგულვებელყოფაც არ შეძლება, რასაც ცირკი და მიუზიკ–ჰოლი
წარმოადგენდნენ.

ყოველი

ჩამოთვლილი

შემთხვევისათვის,

მთავარი

ამოსავალი

წერტილი იმაში მდგომარეობს, რომ მსახიობის გამომსახველობითი შესაძლებლობანი
თავად

მსახიობისვე

ინდივიდუალურობის

გარეშე

წარმოუდგენელია

და

იგი

ერთდროულად არის მასალაც და შემოქმედიც. პირველი, ვინც მსახიობის პრობლემის
მეცნიერულ კვლევას შეუდგა, იყო კონსტანტინე სტანისლავსკი, რომელმაც ე. წ. სისტემა
შექმნა და პროფესიონალ მსახიობად ჩამოყალიბების ისეთი სტანდარტი დატოვა,
რომელმაც გადატრიალება მოახდინა თეატრალურ ხელოვნებაში.
სტანისლავსკიმ ერთ მწყობრ მოძღვრებად ჩამოაყალიბა ყოველივე ის, რასაც
მოიცავდა მსოფლიო თეატრის უდიდეს ხელოვანთა გამოცდილება,

მან აღმოაჩინა

ადამიანის ქცევის ობიექტური კანონები ცხოვრებასა და სცენაზე. ამის მიხედვით მსახიობს
უცილობლად უნდა ჰქონდეს ინდივიდუალური ხედვა. ამ ზოგადი ფრაზის ქვეშ
იგულისხმება უპირველეს ყოვლისა ის, რომ შემსრულებლის მიერ მხოლოდ მისეულ
სიმართლესა და რეჟისორულ გადაწყვეტას შორის, მომავალი იერსახის ჩამოყალიბების
პროცესში თავს იჩენენ წინააღმდეგობანი. თუ რეჟისორული წარმოსახვა ჩანასახშივე
კლავს მსახიობის ცოცხალ ბუნებას, ის მცდარია.
სამხატვრო თეატრსა თუ სხვადასხვა სტუდიებში, ხანგრძლივი მოღვაწეობის
შედეგად სტანისლავსკიმ შეიმუშავა იმ პერიოდის პრაქტიკული სისტემა, განავითარა
სასცენო რეალიზმი და შექმნა მსახიობის აღზრდის კლასიკური თეორია. ის მთელ ამ
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ტიტანურ შრომას უბრალო სიტყვებით აფასებდა და ამბობდა: „ეს თვით ცხოვრებააო“. ეს
არ არის შემთხვევითი. თავად ყოველდღიურობა და არსებული სოციალური გარემო მას
ყველაზე დიდ მასწავლებლად მიაჩნდა. ალბათ ამიტომაც იყო, რომ მსახიობის პრობლემის
გადაჭრის

გზად

და

საზომად,

შემსრულებლის

მოქალაქეობრივი

შემართება,

განვითარებული მოვლენების დედააზრის, ჩანაფიქრის სწორად გაგების, გახსნის,
გააზრების, გაანალიზების უნარის გამომუშავება მიაჩნდა. ყოველივე ამის საფუძველზე,
როლის სიმართლით განსახიერება, ღვთით ბოძებულ ნიჭიერებად და დაუღალავი
მუშაობით მიღწეულ ოსტატობად წარმოედგინა.
სტანისლავსკის თამამად შეეძლო ჰქონოდა პრეტენზია იმაზე, რომ მისი სისტემა
განეკუთვნება არა ცალკე განყენებულად აღებულ ადამიანსა თუ დროს, არამედ
არტისტული

ბუნებით

დაჯილდოვებულ

მოკვდავს,

განურჩევლად

ეთნიკური

წარმომავლობისა და ისტორიის ეპოქისა. ეს იყო რეალისტური სტილი და როლში
ორგანულად

არსებობის

მართებული

კანონები

და

იმავდროულად

აქტიორული

შესრულების დამაჯერებლობის და სიმართლის მოპოვების მეთოდოლოგია: „როგორც
ყველაფერი

გენიალური,

სისტემა

განსაცვიფრებლად

უბრალოა,

ამავე

დროს,

წარმოუდგენლად რთული, ვინც იცნობს ცხოვრებას და უყვარს იგი, ის გაიგებს სისტემას,
ვინც ნიჭიერია – აითვისებს... ეს არ არის წესების ნუსხა, რომელიც შეიძლება დაიზეპირო.
ყოველმა ხელოვანმა ერთხელ როდესმე უნდა აღმოაჩინოს იგი საკუთარ თავში“ 29.
როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ სისტემა წარმოადგენს სამეცნიეროდ დასაბუთებულ
თეორიას მთლიანად სასცენო ხელოვნებაზე და კონკრეტულად სამსახიობო ტექნიკის
მეთოდს. ის გზას ხსნის სადადგმო პროცესის ისეთი შექმნისაკენ, სადაც ნამუშევარი
მთლიან მხატვრულ ერთობას წარმოადგენს. ამასთან ერთად ეს არ არის მარტო მეცნიერება
სასცენო

ხელოვნების

შესახებ,

არამედ

თავისებური

ფილოსოფიაა,

რომელიც

განსაზღვრავს ამაღლებულ მიზნებსა და ამოცანებს.
„აუცილებელია რაც შეიძლება სასწრაფოდ ავამაღლოდ, ავიყვანოთ მაღალ
დონეზე

მსახიობის

სულიერი

კულტურა

და

ტექნიკა,

ავიყვანოთ

იმ

დონეზე,

რომელზედაც ახლა დგას მისი ფიზიკური კულტურა. მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი,
რომ ახალმა ფორმამ მიიღოს შინაგანი საყრდენი და გამართლება, ურომლისოდაც იგი
რჩება უსიცოცხლო და ჰკარგავს არსებობის უფლებას“ 30.
სტანისლავსკი ეჭვის თვალით უყურებდა ცხოვრების მაცდუნებელი სიკეთით
მოტრფიალე მსახიობებს. მიუხედავად სოციალური სტატუსისა და მატერიალური
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შესაძლებლობისა, მას ვერც ბოჰემის წევრად მივიჩნევდით, ვერ იტანდა სიზარმაცეს,
ეგოიზმს. მისი გაგებით მსახიობი უნდა იყოს არა ხელოსანი და დილეტანტი, არამედ
თავისი საქმის უბადლო სპეციალისტი, პროფესიონალი, შემოქმედი ადამიანი. მხოლოდ
მაშინ შეძლებს იგი ახლის ნოვატორულად შეგრძნებას და ათვისებას. ყოველივე იმის
შესრულებისათვის რაც, ჭეშმარიტ მსახიობს მოეთხოვება, საჭიროა იგი ატარებდეს
შინაარსიან, საინტერესო, ლამაზ, მრავალფეროვან ცხოვრებას. მსახიობი ვალდებულია
თვალყური ადევნოს და შეისწავლოს როგორც საკუთარი, ისე უცხო ქვეყნების
ლიტერატურა,

კულტურა

და

ტრადიციები.

იგი

სინამდვილიდან

ან

თავისივე

შემოქმედებითი ფანტაზიით შექმნილი გარემოდან იღებს ყოველივე იმას, რის მიტანაც მას
მაყურებლამდე შეუძლია.
სანამ

სტანისლავსკი

თავის

მოსაზრებებს

განავრცობდა,

არსებობდა

დაშტამპული წარმოდგენა სამსახიობო შესრულების ორი სკოლის შესახებ. ესენი იყო:
„განცდა“ და „წარმოდგენა“. პირველი, რეფორმატორის შეხედულებით, ემყარებოდა
გრძნობათა მეხსიერებას, ხოლო მეორე – გამოვლენათა მეხსიერებას. სტანისლავსკიმ
ზღვარი მათ შორის წაშალა, რადგანაც მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ სისტემა, რომელიც
ემყარება ემოციურ მეხსიერებას და უშრეტ შემოქმედებით ფანტაზიას, უცხადესს ქმნის იმ
კანონზომიერებას, რომ მსახიობის აზროვნებაში დაუშვებელია გრძნობისა და გონების
დაპირისპირება. სწორედ როლზე მუშაობის დროს შემსრულებელმა სრულყოფილად
უნდა გამოამჟღავნოს ის სიმდიდრე, რომელიც მას გააჩნია შინაგან და გარეგან სამყაროში.
რეჟისორსა და თეატრის თეორეტიკოსს შეჰყავდა მსახიობი თავის საკუთარ განცდათა და
შეგრძნებათა სამყაროში. სწორედ ეს სამყარო გამართულ ფიზიკურ მოქმედებას აკანონებს,
საიდანაც გამომდინარეობს სწორ განწყობათა მთელი ჯაჭვი. ეს ეფექტი ფრიად
მნიშვნელოვანია, რათა მსახიობმა არ ითამაშოს რაღაც განყენებული აბსტრაქტული
გრძნობა, არამედ ყველა გამომსახველი საშუალება, რაც მის ხელთაა ზუსტი მოქმედების
ლოგიკას დაუქვემდებაროს. ახლა მთავარი კითხვა დავსვათ – რამდენად ესადაგებოდა
სტანისლავსკის სისტემა უშუალოდ ქართულ საშემსრულებლო ტრადიციებსა და
ტემპერამენტს? კითხვა თავისთავად რიტორიკულია, რადგანაც უკვე არაერთხელ
აღვნიშნეთ, რომ იგი მარტო ცალკე აღებული თეატრისათვის და მსახიობისთვის არ
დაწერილა. მიუხედავად ამისა ცალკეულ სირთულეებს ამ გზაზე მაინც ვაწყდებით. საქმე
იმაშია, რომ სტანისლავსკის სისტემის მექანიკური გადმონერგვა თუნდაც იმდროინდელ
და თუნდაც დღევანდელ სინამდვილეში მიზანშეუწონელია. აქ აქცენტი უნდა გაკეთდეს
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ქართველი მსახიობის ბუნების გათვალისწინებაზე. პირველი, ვინც ეს დაიჯერა და
სტანისლავსკის უშუალო მოწაფე იყო ქართველებიდან, ალექსანდრე წუწუნავა გახლდათ.
იგი

სტანისლავსკის

თანამოაზრის

ვლადიმერ

ნემიროვიჩ–დანჩენკოს

უშუალო

რეკომენდაციით მოხვდა სამხატვრო თეატრში. ეს უკანასკნელი დაბადებული და
გაზრდილი გურიის ულამაზეს სოფელ შემოქმედში გახლდათ და

ბუნებრივია

კეთილგანწყობა გამოიჩინა წუწუნავას მიმართ. თუმცაღა რეჟისორს სამხატვრო თეატრში
მოსახვედრად

სიტყვა

შეაწია

მაქსიმ

გორკის

მეუღლემ,

ცნობილმა

ბოლშევიკ–

რევოლუციონერმა მსახიობმა მარია ანდრეევამ. სტანისლავსკი გარკვეულ რისკზე წავიდა
იმხანად ცარისტული „ოხრანკის“ მიერ ძებნილი, რეაქციული რევოლუციური რაზმის
წევრი

ალექსანდრე

წუწუნავა

სამხატვრო

თეატრში

სარეჟისორო

ხელოვნების

შესასწავლად რომ მიიღო. შეგირდმა სათანადოდ დაუფასა მზრუნველობა ოსტატს და
სიცოცხლის ბოლომდე მისი იდეების გამტარებელი ხელოვნებაში და გულშემატკივარი
იყო.
მცირე ინტერვალებით წუწუნავამ მოსკოვში ოთხი წელი გაატარა. არ არსებობდა
მისთვის უფრო წმინდა ტაძარი, ვიდრე სამხატვრო თეატრი იყო. რა წამოიღო წუწუნავამ ამ
ტაძრიდან? უდაოდ, დიდი თეორიული ცოდნა, მზადყოფნა იმისთვის, რომ ეს ცოდნა
როგორც პრაქტიკოს რეჟისორს სათქმელად ექცია. ხელოვანის არქივში, ნაცრისფერყდიან
რვეულში, რომელიც დანომრილია ციფრით 9, შემდეგს ვკითხულობთ: „აღვზარდოთ და
გავაღრმავოდ აქტიორული ოსტატობა და შევძლოთ გადმოვცეთ ყველაზე ღრმა და
ძლიერი გრძნობები და აზრები ჩვენი დროის ადამიანისა. კ. ს. სტანისლავსკის
მოძღვრებიდან უნდა გამომუშავდეს თეატრის მომავალ მოღვაწეთა სისტემა, სულერთია
იქნებიან ესენი საზოგადოდ აქტიორები, რეჟისორები თუ სამხატვრო–ტექნიკური
პერსონალი“ 31.
წუწუნავას სწამდა, რომ თუ რეჟისორს არა აქვს შესაბამისი განათლება და რაც
ყველაზე მთავარია, ინტუიცია, არ შესწევს უნარი მსახიობამდე თავისი ნააზრები
მიიტანოს. შესაბამისად ამ შემთხვევაში დღესაწაული ვერ შედგება როგორი სიძლიერის
ხელქვეითებიც არ უნდა ჰყავდეს. რეჟისორის მთავარ მიღწევად ის
შემოქმედებითი

პროცესის

წარმართველი

საშუალო

ნიჭის

მქონე

თვლიდა, რომ
მსახიობთანაც

წარმატებას უნდა აღწევდეს. წუწუნავასთვის მსახიობი მთავარი ინსტრუმენტია, აქტიორი,
რომელზედაც ის ყურადღებას შეაჩერებდა უნდა შესძლებოდა სწორად გაეხსნა როლის
ფსიქოლოგია, ეს კი მხოლოდ მაშინ მოხდებოდა თუ შემსრულებელი ანალიზს უკეთებდა
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თამაშის სტილს, რიტმულობას, კილოს. რეჟისორი მუდამ ეხმარებოდა მსახიობებს
სათანადო მიზანსცენების შექმნის საქმეში.
მოსკოვის სამხატვრო თეატრში განვლილმა სკოლამ, მსახიობის ხელოვნების
ბუნების ცოდნამ, წუწუნავა ერთ დასკვნამდე მიიყვანა აქტიორი სულის შინაგანი
მოძრაობით გვაგრძნობინებს განსასახიერებელი პერსონაჟის გულისთქმას და გარეგანი
მოძრაობით გვიჩვენებს ამ განცდათა სულისკვეთებას. იგივე პრაქტიკის ნაყოფია ისიც,
რომ მსახიობი მაშინ აღწევს წარმატებას, როცა იმ პირად იქცევა, რომელსაც წარმოადგენს
და ამ გარდაქცევაში იგი იღებს თვითკმაყოფილებას. წუწუნავამ დაამკვიდრა ანსამბლი,
როგორც კოლექტიური მსახიობი. ეს თავისი არსით უდიდესი მოვლენა იყო. რას ნიშნავდა
ანსამბლურობის

შეგრძნება

მისთვის.

ეს

იყო

ახალი

თეატრალურ–ესთეტიკური

პრინციპების ერთობლივობა, რომელსაც ქართულ სამსახიობო ხელოვნებაში მანამდე
ადგილი არ ჰქონია. ამ პრინციპების დანერგვის შემდეგ გამოჩნდნენ ახალი აქტიორული
ძალები, რომელთაც პერსპექტივაში უნდა ჩაენაცვლებინად პრეტენზიული, კაპრიზებს
აყოლილი მსახიობები. მას არ უყვარდა

ისეთი მსახიობი, რომელიც თავის გამოჩენის

მიზნით რეჟისორის ჩანაფიქრს არ ითვალისწინებდა და ცდილობდა ყავლგასული
ხერხების საშუალებით ან გაეცინებინა, ან აეტირებინა მაყურებელი. ანსამბლურობა
მისთვის

სწორედ

მეორეხარისხოვანს
შემსრულებელი,
ანსამბლურობაში

ის

იყო,

როდესაც

სრულყოფილად
რომელიც

საერთო

იგულისხმებოდა

მსახიობი

შეასხამდა
ანსანბლის
აქტიორული

ყველა
ხორცს.

როლს

მთავარსა

წუწუნავას

ფარგლებში
შესრულებაც,

თუ

ხიბლავდა

მოექცეოდა.

ამ

დეკორაციებიც,

კოსტიუმიც, პარტნიორიც, მხატვრული პროცესის ყველა შემადგენელი კომპონენტი. მისი
წარმოდგენით რეჟისორს ცოცხლად უნდა განემარტა არა მარტო ის, რასაც თავისი
უნარებით მსახიობი ვერ ძლევს, არამედ ისიც, რაც მას თავის შემოქმედებით არიალში
ისედაც აქვს.
არანაკლებ საინტერესო იყო მსახიობთათვის თითოეული როლის გარჩევა.
ცალკე აღებულ მსახიობს არა მარტო თავისი როლი უნდა სცოდნოდა, არამედ
პარტნიორისაც. როლის ფსიქოლოგიური შინაარსის გადმოცემა მოქმედებით. აი, რა იყო
მისი უპირველესი დევიზი. წუწუნავას შემოქმედებითი პრაქტიკა მიჩნეული უნდა იქნას,
ახალი პერიოდის დამწყებად ქართული სამსახიობო ხელოვნების კვლევის ისტორიაში.
მეორე დიდი ხელოვანი, რომელსაც წუწუნავას მსგავსად მოსკოვის
სამხატვრო თეატრის სკოლა ჰქონდა გავლილი და ანსამბლურობის მომხრე იყო, გახლდად
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ქართული თეატრის რეფორმატორი კოტე მარჯანიშვილი. რუსეთის დედაქალაქში იგი
ნემიროვიჩ–დანჩენკომ მიიწვია. ბუნებრივია ეს შემთხვევით არ მოხდებოდა და ამის
უპირველეს მიზეზად ის უნდა ჩაითვალოს, რომ ამ მიპატიჟებამდე მარჯანიშვილს სახელი
ჰქონდა მოხვეჭილი თითქმის მთელი რუსეთის მასშტაბით მუშაობითა და ნოვატორობით.
იგი

თავიდან

სტანისლავსკის

სისტემის

მიმდევარი

და

გამზიარებელი

იყო.

განსაკუთრებით იმ სეგმენტში, რასაც ამ სისტემით ახალბედა მსახიობების აღზრდას
უკავშირდებოდა. დროთა განმავლობაში თავი იჩინა განსხვავებულმა დამოკიდებულებამ
სტანისლავსკის

სისტემის პრაქტიკულად

გამოყენების კუთხით. ვახტანგოვის და

ნაწილობრივ მეიერჰოლდის მსგავსად (რომელთა მიდგომებსაც ცალკე მივაპყრობთ
მზერას), მარჯანიშვილმაც არ მოინდომა სისტემის მექანიკური და ფორმალური ათვისება,
თავისი დამოკიდებულება ჩამოაყალიბა ბევრ პრობლემასთან მიმართებით და მათ შორის
მსახიობის პრობლემის გადაწყვეტის გზაზე. მარჯანიშვილმა დატოვა სამხატვრო თეატრი,
რადგან ბოლომდე ვერ შეურიგდა ამ თეატრის შემოქმედებით პრინციპებს.
რეჟისორის აზრით, მსახიობი სწორედ მსახიობურ სიხარულს უნდა
განიცდიდეს და როლში არ უნდა შედიოდეს მომადუნებელი არტისტული გარდასახვით.
იმავდროულად იგი გარდასახვის აუცილებლობას აღიარებდა და მას სწორი სამსახიობო
მიზნის დასახვით და გადაწყვეტით წარმოიდგენდა. მსახიობი მორჩილი არ უნდა იყოს
საერთოდ შემოთავაზებული დრამატული მასალისა და წარმოდგენის წამყვანი იდეის
მფლობელი უნდა გახდეს. რასაც ბოლომდე ვერ შეელია მარჯანიშვილი სტანისლავსკის
სისტემიდან, ის გახლდათ, რომ ნებისმიერი სპექტაკლის მსვლელობისას ცენტრში
ადამიანი და მისი პრობლემა იდგა. ეს ხომ სული და გულია თეატრისა, ხოლო სცენური
გარემო –– ხელშემწყობი საშუალება და ფონი, რომელიც შემსრულებელს თავისი
ნააზრების, ნაფიქრალის და გრძნობის გამოსახატავად სჭირდებოდა.
მარჯანიშვილმა მიუხედავად იმისა, შეგნებული ცხოვრების უდიდესი
ნაწილი ქვეყნის გარეთ გაატარა, კარგად იცოდა ქართველი კაცის ბუნება, მისი
ემოციურობა და ტემპერამენტი: „სცენა რეალური სინამდვილეა, მაგრამ უსათუოდ
თეატრალურ

ფოკუსში

მოქცეული.

სცენას

ისე,

როგორც

საერთოდ

ხელოვნებას

მარჯანიშვილი უყურებდა არა როგორც სინამდვილის უცვლელ, ფოტოგრაფიულ ასახვას,
არამედ როგორც მის მხატვრულ ანარეკლს. მისი სცენური სიმართლე იყო ბევრად უფრო
მახვილი, ხაზგასმული და ზეაწეული, ვიდრე სინამდვილე. რაც, მისი აზრით, იყო
მთავარი, არსებითი, ამას გიჩვენებდათ ხაზგასმით, პირველი პლანით“ 32.
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ეს ორი კინემატოგრაფიული ტერმინი „ფოტოგრაფიული“ და „პირველი
პლანი“ ამ ციტატაში შემთხვევით არ მოხვედრილა. მარჯანიშვილი დიდ ყურადღებას
აქცევდა

მსახიობის

შემოქმედებითი

დიაპაზონის

გაფართოებას,

გარდასახვის

ხელოვნებას. ზოგადად თეატრისა და კონკრეტულად სპექტაკლის ანსამბლურობის
პრობლემა,

სადადგმო

კულტურის

გამომუშავება,

არატრადიციული

მიდგომები

სარეპეტიციო პროცესისადმი და რაც ყველაზე საჭირო და აუცილებელია დისციპლინა და
კიდევ

დისიპლინა

იყო

უსათუოდ

მიზანშეწონილი

ახალგაზრდა

მსახიობის

პროფესიონალური დაოსტატებისათვის.
მარჯანიშვილი პატივს სცემდა ცოცხალ გრძნობებს სცენაზე. ამის გარეშე
მას მსახიობთან მუშაობა ვერ წარმოედგინა. სწორედ ამ ფუმდამენტზე ის ზრდიდა
მართლაც რეალისტ შემსრულებელს. მისი ეს ხელწერა, მის მიერ აღზრდილ უკლებლივ
ყველა მსახიობში შეინიშნებოდა. რეჟისორი სინთეზურობისაკენ მიისწრაფოდა და ამაში
იგი მხოლოდ ჟანრებისა, ან სტილის უბრალო შერწყმას, თვითმიზნური მსახიობური
ტექნოლოგიის გამოვლინებას როდი ხედავდა: „მსახიობის სინთეზური ხელოვნება
მარჯანიშვილს, უწინარეს ყოვლისა, ესმოდა როგორც ადამიანის ამოუწურავი ბუნების,
მისი რთული ფსიქოლოგიის, მისი სულიერი სამყაროს გამოვლინების „ხერხი“ და
„საშუალება“. მარჯანიშვილი მსახიობს აღიქვამდა მდიდარი ცხოვრებისეული პოტენციის
გამომსახველ ობიექტად, ადამიანად, ვისაც ძალუძდა ეს პოტენცია აეყვანა თეატრალური
სახიერების, ხატოვანებისა და მხატვრული ტიპიზაციის დონემდე“ 33.
მოსკოვის სამხატვრო თეატრის სკოლა ჰქონდათ გავლილი ასევე ორ დიდ
ხელოვანს: ევგენი ვახტანგოვს და ვსევლოდ მეიერჰოლდს. ვახტანგოვი სტანისლავსკის
საუკეთესო

მოწაფედ

ითვლებოდა.

იგი

უბადლოდ

ფლობდა

სისტემას

და

ხელმძღვანელობდა მისით, თუმცაღა მას შემდეგ, რაც თავად გახსნა სტუდია და
მსახიობების აღზდას შეუდგა, ბევრი კორექტივი შეიტანა მასში. მას ბევრი არ უფიქრია და
თავისი კერძო საცხოვრებელი სახლის ზედა სართულზე მსახიობების სამჭედლო
ჩამოაყალიბა.

იქ

სწავლის

მსურველს

მთელი

წყება

კრიტერიუმებისა

უნდა

დაეკმაყოფილებინა. მიღებისას ვახტანგოვი ინტერესდებოდა პრეტენდენტის სულიერი
შინაარსით, რის შემდეგაც მოწმდებოდა მხოლოდ მისი სამსახიობო მონაცემები. თუ
საწყის ეტაპს აკმაყოფილებდა, დროებით ჩარიცხავდნენ და შემდგომ ირკვევოდა
მიზანშეწონილობა მათი ამ სფეროში დატოვებისა. იყო შემთხვევები, როდესაც საერთო
შემოქმედებითი კრება ბევრ პრეტენდენტს უარს ეუბნებოდა და რიცხავდა. ეს სტუდია
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1914–17 წლებში ფუნქციონირებდა. ვახტანგოვს გააჩნდა უნარი, გამოეზარდა მსახიობში
საკუთარი შრომის მაღალი ღირსების შეგნება, როგორც ყველაფრისათვის მზად მყოფი
შემოქმედისა. იგი ერთდროულად პედაგოგიც იყო, რომანტიკოსიც

და პოეტიც.

უშუალოდ მსახიობის აღზრდის პროცესში ზედმიწევნით თანმიმდევრული იყო. ის
იწყებდა

უმარტივესი

ეტიუდებით,

აგრძელებდა

მართალი

წრფელი

ინდივიდუალურობის შეგრძნების ჩამოყალიბების გამომუშავებით და ამთავრებდა ისეთი
სპექტაკლის დადგმით, რომელიც აუცილებლად მოვლენად იქცეოდა თეატრალურ
სამყაროში.

ამ

გადასახედიდან

თამამად

შეიძლება

ითქვას,

რომ

ვახტანგოვი

სტანისლავსკის სისტემას თავისი მიდგომებით ასწავლიდა. მას სწამდა, რომ ის ვინც ხელს
მოკიდებს ამ მეთოდს, ვინც ნიჭიერია, მისეული ინტერპრეტაცია უნდა შეიტანოს მასში.
აქვე

შევნიშნოთ,

რომ

შემოქმედებითი,

დამოუკიდებელი

და

ინდივიდუალური

მიდგომები აქცევდნენ სტანისლავსკის სისტემას ეფექტურს: „სიცოცხლის ბოლომდე
ვახტანგოვს აწუხებდა ერთი კითხვა, რომელზედაც, მისი აზრით, თვით სტანისლავსკიმაც
ვერ გასცა პასუხი – არსებობს კი შესაძლებლობა იმისა, რომ მსახიობი უმალ აენთოს თავის
გრძნობებში და ყოველგვარი „გადათამაშების“ გარეშე გულწრფელად

აღელვდეს? მან

ჩამოაყალიბა „მართებული აღელვების“ პრინციპი და ყოველთვის ამბობდა, „მსახიობს
თამაშის წინ სწორედ ისეთი გულწრფელი მღელვარება უნდა დაეტყოს, როგორც ბავშვს,
რომელსაც დაჰპირდებიან მეორე დღეს საახალწლო ზეიმზე წაყვანას და ერთი სული აქვს
როდის დადგება ეს დღე“ 34.
ვახტანგოვს

გულწრფელად

სწამდა,

რომ

თუ

მსახიობი

სწორად

დამაჯერებლად წარმოადგენს პერსონაჟს, იგი ერთდროულად მხატვრულადაც ასახიერებს
მას და ამასთან ისიც ახსოვს, რომ მსახიობია და პირობით შექმნილ სამყაროში იმყოფება.
დაახლოებით

ამავე შეხედულებებისა იყო მსახიობის ოსტატობაზე მეორე დიდი

რეჟისორი ვსევოლოდ მეიერჰოლდი. იგი თავად გახლდათ სახელგანთქმული მსახიობი
და მოღვაწეობდა სამხატვრო თეატრში 1905 წლამდე. მას გარდასახვის იშვიათი უნარი
გააჩნდა და როდესაც რეჟისორობას მიჰყო ხელი, ბევრს მისი რეპეტიციები დადგმულ
სპექტაკლებზე საინტერესოდ მიაჩნდა. იგი თავად ასრულებდა ყველა როლს, ხილულ
მაგალითს აძლევდა მსახიობებს.
მეიერჰოლდი ხაზგასმით აღნიშნავდა, რომ გარდასახვის დროს, მსახიობს
არა აქვს უფლება დაივიწყოს, რომ გარკვეული მიზანდასახულობის მომტანიც არის
თავისი თამაშით. მან გააფართოვა გამომსახველობის საშუალებები და მისი მიზანსცენები
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ყოველთვის სიზუსტით გამოირჩეოდა. მეიერჰოლდს ეკუთვნის მთელი მოძღვრება
სასცენო მოძრაობასთან მიმართებით. მისი მსახიობი თავის სამოქმედო მოედანს
გაბედულად და ნოვატორულად იყენებდა. საბოლოო ჯამში მაყურებელს საქმე ჰქონდა
არაჩვეულებრივ პლასტიკურ და ზედმიწევნით მუსიკალურ შემსრულებელთან.
მსახიობის

თამაშს

სცენაზე

თუ

საერთოდ

პირობით

გარემოში

მეიერჰოლდისთვის უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიდრე, შესრულებული როლის ან
უკვე წარმატებით შემდგარი ნამუშევრის იერსახეს. აქტიორული თამაშის, თანაგანცდის
„სტიქია“ ივსება მეიერჰოლდისეული მცნების „ბიომექანიკის და ექსცენტრიულობის“
მეშვეობით.

რეჟისორისათვის

მართებული

შესრულების

წყაროდ

შეიძლება

მოიაზრებოდეს თეატრის ჰაერი, იგივე შეიძლება გაცვეთილი, მაგრამ აბსოლიტურად
ზუსტი ტერმინი „სცენის მტვერი“. თავად ისტორია მისთვის, ერთმანეთის შემავსებელი
მიზანსცენების წყებაა და ნიღბების სახეცვლილებაა, რომელიც უნდა გაითავისოს მისი
გაგებით როლის შემსრულებელმა.
ბევრი

რამ

არის

საინტერესო

მეიერჰოლდის

ზემოთხსენებულ

„ბიომექანიკაში“. ეს თავისებური აღზრდის სისტემა იყო მსახიობისთვის, რადგანაც მის
დასში

ვერ

მოხვდებოდა

შემსრულებელი, რომელსაც

ამ

სისტემის

ფორმალური

პრინციპები არ ესმოდა, ვერ იღებდა და რაც მთავარია, ვერ იგებდა რეჟისორის
მსოფმხედველობას

და

შემოქმედებით

ფილოსოფიას:

„მსახიობი

ყოველთვის

სარკისებურად აზროვნებს. ჩანასახის სახით ამ თვისებას გონებრივად ატარებს ყველა
მოკვდავი, მაგრამ მსახიობს იგი განსაკუთრებულად უნდა ჰქონდეს განვითარებული“ 35.
მეიერჰოლდს მიაჩნდა, რომ მის მიერ გაწვრთნილი მსახიობის თამაშის
დროს მაყურებელს არ უნდა მოეწყინოს, ეს კი მხოლოდ მაშინ მოხდება თუ
შემსრულებლებმა მოქმედების შინაარსი დაკარგეს და გადმოსცემენ მკვდარ ფორმას. ეს
რომ არ მოხდეს, რასაც არ უნდა აკეთებდეს არტისტი, ყველაფერში ზომიერი უნდა იყოს
ხმაში, მოძრაობაში. მაყურებელი ყოველთვის ამჩნევს „მსახიობის ზედმეტ მონდომებას.“
მისთვის უმნიშვნელოვანეს ელემენტს საბოლოო მიზნის მისაღწევად, ანუ
სრულფასოვანი მსახიობის ჩამოსაყალიბებლად წარმოადგენდა ყოველდღიური ტრენაჟი.
მაგრამ არა მხოლოდ ისეთი, რომელიც აწრთობს მარტო სხეულს და არა გონებას. მას არ
სჭირდებოდა მსახიობები, რომლებიც მოქმედებენ და მოძრაობენ, მაგრამ ვერ აზროვნებენ.
მეიერჰოლდი აღსაზრდელებისგან თავდადებას მოითხოვდა. ასევე მომთხოვნი იყო იგი
საკუთარი თავისადმი. გარკვეულად გამიჯნულიც კი ჰქონდა მათი ფუნქციები და
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მიაჩნდა, რომ მსახიობმა თავი უნდა გასწიროს ამა თუ იმ წარმოდგენისათვის, ხოლო
რეჟისორმა ასეთივე მსხვერპლი უნდა გაიღოს იმპროვიზაციის დაშვებით. საერთო მიზნის
მიღწევისათვის ეს თავგანწირვა მაშინ არის მართებული, თუკი ერთმანეთს ანაცვლებენ.
„კარგი მსახიობი ცუდისაგან იმით განსხვავდება, რომ მას შესწევს უნარი
ხუთშაბათს ითამაშოს არა ისე, როგორც სამშაბათს. იმის მიუხედავად თუ როგორ
კარგადაც არ უნდა ეთამაშა სამშაბათს. მსახიობს ის კი არ უნდა ანიჭებდეს სიხარულს,
გუშინწინ წარმატებით ნათამაშები როლი გაიმეოროს, არამედ შესწევდეს უნარი
ძირითადი სათქმელის და მთლიანობის დაურღვევლად იმპროვიზირებდეს“36.
მეიერჰოლდი პირველი იყო, ვინც მიხვდა, თუ როგორ გადადიოდა
სამსახიობო თამაშის ოსტატობა თეატრალური მსახიობიდან კინომსახიობზე. მას კარგად
ესმოდა, რომ კინო, როგორც ხელოვნება, დაიბადა თეატრის მიბაძვით და რაც უფრო მეტი
ხანი გავიდოდა, ისაზრდოებდა არა მარტო სცენის მსახიობებით, ასევე თეატრალური
გამომსახველობის მრავალი სხვა საშუალებით. მას შემდეგ, რაც კინემატოგრაფმა
მოკრძალებული პირველი ნაბიჯებიდან გადასვლა მოახერხა თვითდამკვიდრების და
განვითარების ახალ საფეხურზე, ბუნებრივია, მსახიობის პრობლემის შესწავლას თავად
კინოში მოღვაწე პრაქტიკოსებიც შეუდგნენ.
პირველი, ვინც ამ მიმართულებით ნაბიჯი გადადგა, იყო რუსული და
საბჭოთა კინოს რეჟისორი, თეორეტიკოსი და უდიდესი პედაგოგი ლევ კულეშოვი.
სწორედ იგი პირველად ჩაუფიქრდა კინემატოგრაფიული სამსახიობო შესრულების
სპეციფიკას. აქ უნიკალურ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. კულეშოვი დაუნდობლად
ებრძოდა ეკრანზე „თეატრალურობას“, მაგრამ იმავდროულად ახალი, თვისობრივად
მხოლოდ კინოსათვის „გამოსაყენებელი“ მსახიობის აღსაზრდელად მაინც თეატრის
გამოცდილებას ეყრდნობოდა.
სტანისლავსკის მსაგავსად კულეშოვიც ქმნის სისტემას, ოღონდ

მისგან

განსხვავებით არ დამკვიდრებულა ტერმინი „კულეშოვის სისტემა“. მსოფლი კინოს
თეორიაში დარჩა ტერმინი „კულეშოვის ეფექტი“ რომელიც მსახიობის სპეციფიკას
ეხებოდა და რომელზედაც გვექნება საუბარი. რაში მდგომარეობდა სისტემის არსი? მის
ცენტრში იდგა მსახიობი. ერთი შეხედვით
საყოველთაოდ

მიღებული

აზრით

ეს წარმოუდგენელია იმიტომ, რომ

კულეშოვისთვის

მთავარი

გამომსახველობითი

საშუალება მონტაჟი იყო თავისი შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. სავარაუდოა, რომ
ხელოვანის მდიდარი გამოცდილება მონტაჟის დამკვიდრება–გამოყენების სფეროში
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თავისთავად უნდა

„გაენადგურებინა“ მსახიობი. კულეშოვს არასოდეს უნდოდა

ჩაენაცვლებინა აქტიორი. მას სურდა გამოეცვალა, გადაესხვაფერებინა იგი. მიაჩნდა, რომ
კინემატოგრაფს სჭირდება მსახიობი, რომელიც იმუშავებს უფრო დახვეწილ მანერაზე
დაყრდნობით, ვიდრე სამსახიობო გარდასახვის სკოლა იყო. აქ არაპირდაპირ კულეშოვი
სტანისლავსკის მიმართულებით ისვრი ქვას და მიაჩნია, რომ თეატრის მსგავსად ორი
საათით ადრე როლში შესვლა კინომსახიობს გადასაღებ მოედანზე არ სჭირდება.
კულეშოვი დაკავდა ახალი აქტიორის შექმნით და დაამკვიდრა ტერმინი „მენატურე“,
რომელიც არ არის ტიპაჟი და თავისი არსით ნიშნავს მხოლოდ იმ შემსრულებელს,
რომელსაც მარტო კინოში იღებენ. მენატურემ იცის კინოგადაღების საიდუმლოებანი და
გამორჩეული სპეციფიურობა კინოკამერისა.
ვთანხმდებით, რომ მენატურე ის პიროვნებაა, რომელიც შეგნებულად
უძღვნის თავის თავს კინემატოგრაფს და მიზნის მიღწევაში მისი მთავარი მოკავშირე
ღვთისგან ბოძებული ბუნებრივი გარეგნული მონაცემებია. ამ მოთხოვნას გამართლება
აქვს და იმაში მდგომარეობს, რომ კინემატოგრაფი თავისი არსით ვერ უძლებს და ვერ
იტანს სიყალბეს, არაბუნებრიობას და უსიცოცხლობას.

მენატურე თეატრალური

მსახიობის საპირწონე ტერმინი იყო და მას ცალკე აღებული, ჯერ ახლადფეხადგმული
სახელოვნებო დარგის კინემატოგრაფის სამსახურში აყენებდა. მენატურე პროფესიონალი
კინომსახიობია, რომელსაც მკვეთრად ჩამოყალიბებული და თავის თავზე მორგებული
ზუსტი

ჟესტიკულაციით,

მიმიკით

თუ

პლასტიკურობით

გამოძერწილი

გამომსახველობითი საშუალებები უნდა ჰქონდეს: „კულეშოვი დარწმუნებული იყო, რომ
ადამიანის ფეხები და ხელები სხეულის ყველაზე გამომსახველი საშუალებებია. რომ
ხელებს შეუძლია გამოხატოს ყველაფერი: გარდაქმნა, ხასიათი, ჯანმრთელობა, პროფესია,
ადამიანისადმი

დამოკიდებულება“ 37.

ეს ერთი შეხედვით გულუბრყვილო შეხედულება იმის საწყისად უნდა
მივიჩნიოთ, რაც შემდგომში კიდევ უფრო დიდი აღმოჩენების საწინდარია. რას
ვგულისხმობთ: პირველ რიგში იმას, რომ კულეშოვისთვის ნათელია – კინოს სპეციფიკა
განსხვავდება თეატრალურისაგან და რომ მასში არის კადრების ისეთი შერწყმა, რომელიც
იმავდროულად სხვადასხვა დროს და ადგილას შეიძლება იყოს გადაღებული, გააჩნდეს
თავისი

კომპოზიცია

და

ეს

ყოველივე

მის

უდიდებულესობა

მონტაჟს

უნდა

ექვემდებარებოდეს.
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კულეშოვმა ხომ კინემატოგრაფი დამოუკიდებელ ხელოვნებად გამოაცხადა,
რომელშიც მთავარ როლს რეჟისორი თამაშობს, ხოლო მისი ძირითადი სპეციფიკურობა
მონტაჟში მდგომარეობს. თავად ამ უნივერსალურ კინემატოგრაფიულ ხერხს და
საშუალებას განსხვავებული თვისობრიობა მიანიჭა. კულეშოვისთვის მონტაჟი არ არის
გადაღებული მასალის მხოლოდ ერთმანეთთან მიზანმიმართული შეწებება, არამედ
თავად საგადასაღებო პროცესის წარმართვა მონტაჟის სპეციფიკის გათვალისწინებით. იგი
ხშირად ატარებდა ეტიუდებს კინოფირის გარეშე და სწორედ ასეთი ექპერიმენტის დროს
მაშინ, როდესაც უკვე ადრე გადაღებულ მასალას ერთმანეთს უხამებდა, აღმოაჩინა, რომ
თუკი ერთმანეთს მიამონტაჟებს საქვეყნოდ ცნობილი მსახიობის მოზჟუხინის მსხვილ
ხედებს განსხვავებულ ვითარებებში, მიიღებს თვისობრივად ახალს ჯერ აქამდე უცნობ
ეფექტს, რასაც ცოტა ხანში მისი აღმომჩენის საპატივცემულოდ „კულეშოვის ეფექტი“
ეწოდა. რაში მდგომარეობდა იგი?
მოზჟუხინის ახლო ხედი პირველ შემთხვევაში ებმებოდა ბაშვის სახეს,
მეორეში წვნიანით სავსე თეფშს, ხოლო მესამეში – გარდაცვლილის კუბოს. ყოველ ჯერზე
მსახიობის სახისმეტყველება განსხვავებული იყო. ჯერ შეიმჩნეოდა სიხარული, შემდეგ
კმაყოფილება, ბოლოს კი შეშფოთება. თავად რეჟისორი შემდეგნაირად აფასებს ამ
სიტუაციას: „ჩემი ცდების მიზანი იყო მხოლოდ ერთი რამ –– შემესწავლა მონტაჟის
კანონების

შემოქმედებითი

შესაძლებლობანი.

მე

ერთი

შეხედვით

ერთმანეთთან

შეუერთებელი რამეები შევაერთე და დავამონტაჟე კადრები უცნაური თანმიმდევრობით,
თან ეკრანს ვუცქერდი ყოველივე ამიდან რა გამოვიდოდა“

. ამ უბრალოების მიღმა
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იმალებოდა აქამდე გამოუცდელი შესაძლებლობანი კინოგამოსახულების სფეროდან.
განსხვავებული

მნიშვნელობის

ორი

კადრის

შეერთებით

ვიღებდით

არაგამომსახველობით მესამე კადრს, რომელსაც ახალი მნიშვნელობა ჰქონდა. სიახლე
გადაღების ტექნიკის მეთოდების მიმართ და მონტაჟის ახლებური გააზრება, რომელიც
მანამდე თითქოს დაუმორჩილებელი იყო, კულეშოვის ხელში დამთმობი და თვინიერი
ხდებოდა. შემოქმედი ადამიანები დროთა განმავლობაში თავად მართავდნენ კინოს
ტექნიკას, ვიდრე ტექნიკა მათ.
20–იანი წლების შუა ხანამდე ე. წ. „აქტიორული კინემატოგრაფის“ დაცვა
შეიძლება

აბსტრაქტულ–თეორიულად

მოგვეჩვენოს.

მაშინდელი

საბჭოელი

და

საზღვარგარეთელი კინოთეორეტიკოსები აქტიურად აკრიტიკებდნენ რევოლიციამდელი
რუსული

კინოს

აქცენტირებას

ფსევდოაქტიორული

კინოსადმი.

კინომსახიობის
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უარყოფის

პერიოდი

კანონზომიერი

იყო

და

ასეთად

რჩებოდა

მანამ,

სანამ

კინემატოგრაფმა თავად არ შექმნა თავისი სისტემა და თეორია. სწორედ სისტემა
კულეშოვისა, ვერტოვისა, ეიზენშტეინისა, პუდოვკინისა, ტრაუბერგისა და კოზინცევისა
თავიანთი ინდივიდუალური თავისებურებებით სულ რაღაც 5 წლის განმავლობაში
ყალიბდებოდა. ძალიან მცირე დროა იმისთვის ამ კალეიდოსკოპურ სისწრაფეში
გაგერკვია,

ვინ

როგორი

თანმიმდევრობით

ავსებდა

ერთმანეთს

იდეებით

და

ნოვატორობით. კულეშოვისთვის მთავარი მსახიობი გახდა იმ დროს, როდესაც ვერტოვს
იგი საერთოდ არ სჭირდებოდა. ეიზენშტეინმა აქაც თავისებური გზა აირჩია, მაგრამ იგი
მაინც კულეშოვისკენ იხრებოდა. ის არ ერიდებოდა ექსპერიმენტებს, თუმცა კარგად
ესმოდა, რომ მსახიობის პრობლემა მხოლოდ ნაწილია უფრო დიდი პრობლემისა, რასაც
უშუალოდ გმირის პრობლემა ერქვა. ეიზენშტეინის მსახიობი არც კარგი იყო და არც ცუდი
და იგი ნამდვილად არ ჰგავდა ტრადიციულ მსახიობს და სწორედ ეს იძლეოდა შემდგომი
დისკუსიის საზრდოს. კულეშოვის მსახიობი ტრანსფორმირების მიუხედავად მაინც
ტრადიციულად რჩებოდა, არ ცვლიდა ესთეტიკურ ფუნქციას. იგი ხედავდა თავის
მენატურეში უნივერსალურ მსახიობს, რომელმაც თანაბარი წარმატებით უნდა ითამაშოს
ყველა ფილმში. კულეშოვი ეიზენშტეინისგან და ვერტოვისგან განსხვავებით ახალი
ჟანრების შემქმნელი არ იყო, მაგრამ არ გამოდიოდა რა სამაყურებლო კინემატოგრაფის
ფარგლებიდან, მზად იყო აეთვისებინა მანამდე არსებული ყველა ჟანრი. მან მოამზადა
მსახიობი ფსიქოლოგიური კინოსთვის, იმ კინოსთვის რომელსაც საფუძველი ჩაპლინმა და
გრიფითმა ჩაუყარეს.
კულეშოვის მოსწავლე გახლდათ საბჭოთა კინოს კიდევ ერთი კლასიკოსი
ვსევოლოდ პუდოვკინი. სწორედ მას ეკუთვნის სიტყვები: „კულეშოვი პირველი
კინემატოგრაფისტი იყო, რომელმაც დაიწყო საუბარი კინოს ანბანზე, დაკავდა უღლებით
და ბრუნვით და არა ასო–ბგერის ან სიტყვის სტრუქტურის კვლევით“ 39. ეს გრამატიკული
ტერმინები პუდოვკინს შემთხვევით არ მოჰყავს. სწორედ კინოს მორფოლოგიის და
სინტაქსის შემდგომი კვლევა გახდა რეჟისორის მიზანიც. იგი მკვეთრად გამოხატული
სტანისლავსკის სისტემის მომხრე იყო. იმდენად დიდი, რომ თავისი მოღვაწეობის პირველ
ეტაპზე კინომეტყველების უშრეტ წყაროდ მხოლოდ სისტემა მიაჩნდა და არა მხოლოდ
კინომსახიობის პრობლემასთან მიმართებაში.
პუდოვკინს სწამდა, რომ ნებისმიერი ჟესტი რომელსაც შემსრულებელი
ეკრანზე ქმნის, უნდა უსწრებდეს სათქმელ სიტყვას და გადმოსცემდეს შინაგან ემოციურ
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პათოსს. სწორედ ამიტომაც მსახიობმა მანამ უნდა იწვალოს, სანამ არ მიაგნებს ზუსტად იმ
ერთადერთ და განუმეორებელ ჟესტს, მოძრაობას, ინტონაციას. გამომსახველი სხეულის
მიმოხვრა იძლევა შესაძლებლობას, შეიქმნას თავისი ბუნებით რეალისტური იერსახე მისი
შინაგანი მთლიანობის განვითარებაში. მსახიობთან მუშაობისას პუდოვკინი ეძებდა
უმნიშვნელო დეტალებს და გამომსახველობით ნიუანსებს, რომლებიც თავის მხრივ
გამოხატავდნენ ადამიანის შინაგან ფსიქოლოგიას.
აქედან

გამომდინარე

აქტიორული

შესრულება

შეესაბამება

კინოს

გამომსახველობით საშუალებებს, მაშინ თუ მსახიობს არ აქვს პრეტენზია იერსახის
დამოუკიდებლად შექმნაზე და თამაშობს ისე, რომ მაყურებელს ეჩვენება, თითქოს უცქერს
შემთხვევით ეპიზოდს. მხოლოდ ამ შემთხვევაში მსახიობის მიერ გადმოცემული ყოფა
ნამდვილად კინემატოგრაფიულია: „სტანისლავსკის სისტემა ძალზედ საჭირო გახდა
კინომსახიობისთვის

როლის

გახსნისას,

მისი

იდეური

შინაარსის

გადმოცემისას,

იმისთვის, რომ სცენარში დაწერილი სახეები გადაიქცნენ ცოცხალ მოქმედ გმირებად.
ზუსტად გამოძებნილი გრძნობა ხელს უწყობს მოქმედების შემდგომ განვითარებას“ 40.
პუდოვკინი წინასაგადაღებო რეპეტიციების აუცილებლობასაც ხედავდა.
სწორედ ამ რეპეტიციებისას იძერწებოდა მსახიობის მიერ რეჟისორის დახმარებით
მთლიანი და ორგანული წარმოდგენა მომავალ იერსახეზე. გადაღების პროცესში კი
აქტიორი ქარგავს სახეს, რომელიც დამატებით კინემატოგრაფიული გამომსახველობის
ხერხების მეშვეობით ჯდება ფილმის საერთო სტილისტიკაში. პუდოვკინს უნდოდა
შემსრულებელს ბევრად უფრო გამომსახველად გადმოეცა რეალური სახე იმიტომ, რომ
თეატრისგან განსხვავებით კინომსახიობის არეალში მეტი შესაძლებლობანი არის.
გადაღების პროცესის წყვეტილობა კომპენსირდება ახლო ხედის ნიუანსირებული
თამაშით. კინომსახიობს უნდა ესმოდეს ამ ხელოვნების მონტაჟური ბუნება და
კინოკამერის მუდმივი მოძრაობა უნდა აღიქვას, როგორც თავისი შესასრულებელი
სამუშაოს შემადგენელი ნაწილი.
აქტიორი როლს მარტო კი არ თამაშობს, არამედ ქმნის მონტაჟურ სახეს და
მისი შემოქმედება დაკავშირებულია კინემატოგრაფიულ მიზანსცენასთან. იმის გამო, რომ
კინომსახიობს არ აქვს შესაძლებლობა, ცოცხალი კონტაქტი იქონიოს დარბაზთან, ამ
დანაკლისის კომპენსირება ხდება ხმის და გამოსახულების ჰარმონიულობით. მას
ეხმარება კადრს მიღმა არსებული მუსიკა, ხმაურები და პლასტიკა. დიქცია, გრიმი და
ჟესტი კინოში პუდოვკინის გაგებით უფრო ბუნებრივია, ვიდრე თეატრში. ეს ყველაფერი
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ხელს უწყობს მსახიობის რეალური სახის შექმნას და მისი სიცოცხლისუნარიანობის
ჩამოყალიბებას.
კულეშოვის,

ეიზენშტეინის

და

პუდოვკინის

კვლევების

ლოგიკური

გაგრძელება იყო ე.წ. „ფექსები“. ის 1926 წელს ჩამოყალიბდა და მისი დამაარსებლები
იყვნენ: ლეონიდ ტრაუბერგი და გრიგორი კოზინცევი. მათ შექმნეს ექსცენტრიკული
მსახიობის ფაბრიკა, რომელიც მოწოდებული იყო ახალი ტიპის და აზროვნების მსახიობი
აღეზარდა. „ფექსების“ ინტერესი ისევე როგორც ეიზენშტეინისა, იმაში მდგომარეობს, რომ
მაყურებელში

გამოიწვიოს

შესაფერი

ფსიქოლოგიური

მდგომარეობა

და

არა

დემონსტრირება ამ მდგომარეობის მსახიობის საშუალებით. იმ შემთხვევაშიც კი თუ ეს
მსახიობი განასახიერებს ინდივიდუალურ გმირს. აქტიორი ჩართულია ამ ახალ
სისტემაში, მაგრამ მხოლოდ განსაზღვრული პირობით ის ეიზენშტეინის პერსონაჟებს არ
უნდა დაემსგავსოს და ექსცენტრიულობა უნდა შეინარჩუნოს. ამ მოძღვრების მიხედვით
კინემატოგრაფიულ საშუალებებს არ უნდა ჩაენაცვლებინათ მსახიობი. ისინი უნდა
არსებულიყო მასთან ერთად, მის ირგვლივ და მისთვის. ამ თვალსაზრისით ეიზენშტეინის
მკვეთრმა მიმდევრებმა – ტრაუბერგმა და კოზინცევმა თავად დიდ მაესტროს გაუსწრეს.
რა

ხდება

ამ

დროს

ოკეანის

გაღმა.

კინოვარსკვლავის

ინსტიტუტის

დამკვიდრებით ჰოლივუდმა აღმოაჩინა მსახიობის მიმზიდველობის უშრეტი წყარო. იმის
გარდა, რომ ეს სისტემა მომგებიანი იყო, თავად პასუხობდა ამერიკელების სულიერ
მოთხოვნილებებს.

მაყურებელზე

მოქმედებს

არა

მარტო

შესრულებული

როლის

შესატყვისობა ამა თუ იმ სახესთან, არმედ ისიც, რომ ის გვევლინება გარკვეული ტიპის
პიროვნებად, რომელსაც შესწევს ძალა მაყურებელი მიაჯაჭვოს ეკრანს.
დიდი

ხნის

განმავლობაში

ბატონობდა

აზრი

იმის

შესახებ,

რომ

ამერიკელისათვის კინო განსხვავებულად აღსაქმელი სამყაროა. კერძოდ, ობივატელი
მასში არ ეძებს არც მსახიობის თამაშს და არც მონტაჟური სვლები აინტერესებს. მას
აინტერესებს გაუმჯობესებული ადამიანი, რომელსაც ტრადიციულად ამერიკული
კინემატოგრაფი

განსაკუთრებული

გარეგნობის

შემსრულებლების

საშუალებით

ამკვიდრებდა. თუკი განვიხილავთ პარალერულ რეჟიმში 20–იანი წლების საბჭოთა და
ამერიკულ ფილმებს იოლად დავრწმუნდებით, რომ ამერიკული მსახიობები ბევრად
ლამაზები არიან. ამ ქვეყნის აქტიორები – არის სოციალური იდეალი მოსახლეობის
გარკვეული ჯგუფებისა და ალბათ ამიტომაც არ შეიძლება იგი ჩანაცვლებული იყოს
ტიპაჟით.

ამერიკელი

კინემატოგრაფისტების

გაგებით

ჩვეულებრივ

კინოკადრში
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თავსდება ორი სახის მოქმედება შიდაკადრული და ავტორთა გრძნობათა მოძრაობა, მათი
დამოკიდებულება იმისადმი, თუ რას გვაჩვენებენ ეკრანზე. აქედან გამომდინარე
კინემატოგრაფიული მოქმედება არ შეიძლება იყოს წმინდად დრამატული. ეს მხოლოდ
მაშინ შეიძლება მოხდეს, როდესაც ფილმის გამომსახველობითი საშუალებები მთლიანად
ექვემდებარებიან

მსახიობს

და

მისი

მთავარი

ფუნქცია

მდგომარეობს

ავტორის

მსოფლმხედველობის მოტანაში. სწორედ ამიტომაც ამერიკელებისთვის დრამატული
სიუჟეტის მომტანად მსახიობის ხელოვნება აღიქმება.
ამერიკული კინემატოგრაფია ამ ფორმებისაკენ იხრებოდა და სწორედ ეს
განასხვავებდა მას ევროპული და საბჭოთა კინოსგან. მონტაჟს ისინი აღიქვამდნენ,
როგორც ტექნიკური თხრობის საშუალებას ფილმში მიმდინარე მოვლენებისა. მას
მხოლოდ ფაბულის დაძაბულობის შესანარჩუნებლად გამოიყენებდნენ. არც ის უნდა
დავივიწყოთ,

რომ

მონტაჟი

მათთან

დაჩქარებულობის

და

პარალერულობის

შეფერილობასაც იძენს. ძირითად გამომხატველობით ძალას ამერიკელი რეჟისორები
ეძებდნენ კინოს დრამატურგიულ და აქტიორულ შესაძლებლობებში და ამ გზაზე მათ
არაერთი წარმატება ჰქონდათ. იგრძნო რა ეს ვითარება ცნობილმა მოაზროვნემ ვლადიმერ
შკლოვსკიმ 1928 წელს ერთი არაჩვეულებრივი პარალელი გაავლო რომელიც უშუალოდ
ჩვენი კვლევის ობიექტს უკავშირდება: „ჩვენში, საბჭოთა კინემატოგრაფში არის
შერწყმული

და

გარდამავალი

ტიპის

აქტიორი.

მაგალითად,

ნატო

ვაჩნაძე

ამ

თვალსაზრისით არის ამერიკული ტიპის მსახიობი, რადგანაც მისი ფასეულობა –
ეთნოგრაფიული ტიპაჟის სისუფთავეშია“ 41.
თავად ეს მოსაზრება რუსული ინტელექტუალური ელიტის ერთ–ერთი
წარმომადგენლისა, უკვე მრავლისმტველი ფაქტია და ნატო ვაჩნაძის განსაკუთრებულ
როლსა და მნიშვნელობაზე მეტყველებს.
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მეორე

თავი

უშუალოდ ფილმების განხილვა უპრიანია “არსენა ყაჩაღით” დავიწყოთ,
მაგრამ პირველად ნატო ვაჩნაძე “მამის მკვლელში” იხილა მაყურებელმა და ამდენად, მის
პირველ ფილმადაც იგი უნდა ჩაითვალოს. პრემიერა 1924 წლის მარტში შედგა, “არსენა
ყაჩაღმა” კი დღის სინათლე ერთი თვის შემდეგ აპრილში ნახა. “არსენა ყაჩაღის”
სასარგებლოდ მხოლოდ ის მეტყველებს, რომ ნატოს, როგორც მსახიობის, გადაღება
სწორედ ამ ფილმისათვის შედგა.
ამო ბეკ-ნაზაროვის, შემდეგში სომხური კინოს ფუძემდებლის, სარეჟისორო
დებიუტი სწორედ “მამის მკვლელი” იყო. ა. ბეკ-ნაზაროვი რევოლუციამდელი რუსული
კინოს ცნობილი მსახიობი გახლდათ, ივანე პერესტიანის მსგავსად, 40-ზე მეტ
კინოსურათში ჰქონდა მიღებული მონაწილეობა. იგი ლადო მესხიშვილის წყალობით
აღმოჩნდა

საქართველოში

სწორედ

იმ

დროს,

როდესაც

სულიერადაც

და

მატერიალურადაც ძალზე გაუჭირდა. უკვე აღინიშნა, რომ 1921-22 წლებში ამო ბეკნაზაროვი

გერმანე

გოგიტიძესთან

ერთად

განათლების

სახალხო

კომისარიატის

კინოსექციას ხელმძღვანელობდა.
როცა კინოსექცია აშკარა კრახის წინაშე დადგა იმის გამო, რომ ახალი ფილმი
იყო საჭირო, გერმანე გოგიტიძემ შესთავაზა ამო ბეკ-ნაზაროვს ფილმის გადაღება:
“გერმანე გოგიტიძემ განაცხადა, – იგონებს რეჟისორი – რომ გამოსავალი
მხოლოდ ერთია.
– ამო ივანეს ძევ, თქვენ თვითონ უნდა იკისროთ ფილმის დადგმა.
შემაცბუნა ამ წინადადებამ. აქამდე არასოდეს არ მომსვლია თავში აზრად, რომ
კინორეჟისორობისათვის მომეკიდა ხელი...
სხვა გზა არ იყო, დავიწყე თემის ძებნა ჩემი რეჟისორული დებიუტისათვის” 1.
ამ შემთხვევაშიც და შემდგომში თითქმის ყოველი გასაანალიზები ფილმის
განხილვისას

ჩვენ

უნდა

მივმართოდ

ქართული

ფილმების

ფილმოგრაფიას

და

უცვლელად უნდა მოვიტანოთ მოკლე ანოტაცია, რომელიც კინოსურათის სიუჟეტის
გაცნობაში დაგვეხმარება.
“ახალგაზრდა

მოხევე

იაგოს

შეუყვარდება

ნუნუ.

ნუნუ

ხანდაზმულ

გირგოლასაც მოსწონს. გირგოლას კარგად გამოუყენებია ხელმწიფის სამსახურში თავისი
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თანამდებობა და როგორც ამბობენ, ჩაფრად დაწინაურებულს, ყოველგვარი საქმის
მოგვარება ძალუძს.
მაგრამ გირგოლას ცოლი ჰყავს და ნუნუს შერთვა არ შეუძლია; ამას გარდა, იცის,
რომ ნუნუ იაგოს უყვარს. გირგოლას ჰყავს ხეიბარი, გონებაჩლუნგი ძმა ნინია, რომელსაც
აგრეთვე უყვარს ნუნუ. “ყოვლისშემძლე” გირგოლა ნუნუს ძალით დასწერს ჯვარს
ნინიაზე, იაგოს კი სრულიად უმიზეზოდ დიამბეგს დააჭერინებს. გირგოლა სარგებლობს
შემთხვევით და აუპატიურებს ნუნუს. შეურაცხოფილი ქალი თავის დახრჩობას
დააპირებს, მაგრამ იაგოს მეგობრები გადაარჩენენ და მამასთან გაიტაცებენ ძაუგში.
საპატიმროდან გამოქცეული იაგო ჩამოდის სატრფოსთან შესახვედრად. ბოროტი
გირგოლა, ჩაფრებთან ერთად, ალყას შემოარტყავს და ცეცხლს წაუკიდებს დუქანს, სადაც
თავი მოუყრიათ იაგოს მეგობრებს. იაგო და მისი ამხანაგები ჩაფრებთან ბრძოლაში
იღუპებიან. გირგოლა ქურდულად შეიპარება ნუნუს მამის სახლში, თავს გაუჩეხავს
მოხუცს, მკვლელობას კი ნუნუს დააბრალებს. ნუნუს სამარცხვინო ბოძზე გააკრავენ და
გააციმბირებენ. გატანჯული ქალი გადასახლებაში იღუპება. იაგოს ძმადნაფიცი კობა შურს
იძიებს – სასიკვდილოდ დაჭრის გირგოლას და მის მფარველ დიამბეგს“2.
როგორც ავღნიშნეთ, ფილმს საფუძვლად დაედო ალექსანდრე ყაზბეგის ამავე
სახელწოდების რომანი. ცხადია, ფილმი ვერ დგას მისი ლიტერატურული პირველწყაროს
მხატვრულ

სიმაღლეზე.

რეჟისორმა

თავად

დაწერა

სცენარი,

რომელშიც

არ

გაითვალისწინა ყაზბეგისეული რომანის ზოგიერთი მომენტი და დაამატა რამდენიმე
ეპოზოდი, რაშიც ხაზი გაუსვა რუსეთის იმპერიაში ხალხთა სასტიკი ჩაგვრის არსებობას.
ამის

მიუხედავად,

შენარჩუნებულია.

ლიტერატურული
ბეკ-ნეზაროვმა

პირველწყაროს

სოციალური

და

კომპოზიცია

პოლიტიკური

კინოსურათში
უთანასწორობის

ეპიზოდებით გააჯერა კინოსურათი. უნდა აღინიშნოს, რომ ასეთი, თუ შეიძლება ითქვას
“ჩართვები”, იმ დროისთვის სახასიათო იყო და 20–იანი წლების რევოლუციურ განწყობას
პასუხობდა.

თვალშისაცემი

იყო

ზედაპირულ,

თვალისმომჭრელი

სასეირო

ეფექტებისადმი გამოდევნება.
ეგზოტიკის

ელემენტები,

ასახული

მოვლენების

სოციალურ-ეკონომიური

პირობების იგნორირება, ყაზბეგისათვის დამახასიათებელი, უკიდურესად დაძაბული
სასიყვარულო ინტრიგის წინ წამოწევა უდავოდ ფილმის ნაკლზე მიუთითებდა, მაგრამ
მას ბევრი ღირსებაც ჰქონდა, მათ შორის უპირველესად უნდა აღინიშნოს ფილმში
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დაკავებული შემსრულებლები: „მსახიობის, განსაკუთრებით ფილმის მთავარი გმირების
დახვეწილმა, ანსამბლურმა თამაშმა გამოისყიდა ფილმის ჩრდილოვანი მხარეები“3.
ნატოს პარტნიორი იყო ჩვენი ოპერის მშვენება – ვანო სარაჯიშვილი, რომლის
სახეც ეკრანზე მხოლოდ ამ ფილმმა შემოგვინახა.. გირგოლას აკაკი ვასაძე განასახიერებდა,
ნინიას – ნიკო გვარაძე, ნუნუს მამას კი – შაქრო ბერიშვილი….
ცხადია, დამწყები მსახიობისათვის მეტად ძნელი იყო ამ დახელოვნებულ
სცენის მუშაკებთან თამაში, მაგრამ როლის მორგების და ენერგიული მუშაობის ხარჯზე
მან მაინც შექმნა დაჩაგრული და დამონებული, სრულიად უუფლებო ქალის შთამბეჭდავი
სახე. გამოჩენისთანავე მშვენიერი გარეგნობით, გულწრფელობითა და ბუნებრიობით
მოხიბლა მაყურებელი მსახიობმა:
“ჩვენ ვნახეთ თქვენი სურათი “მამის მკვლელი” და გვსურს აღტაცებულმა დიდი
მადლობა გადმოგცეთ. თქვენ არ თამაშობთ. თქვენ ცოცხლობთ ეკრანზე, თქვენ
სიცოცხლეს გვრით მაყურებელს, რომელიც თქვენ გიცქერს“

4

– ეს წერილი ნატოს

სრულიად უცნობმა მაყურებელმა გაუგზავნა და ინახება ნატო ვაჩნაძის არქივში,
რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკაშია დაცული.
ალ. ყაზბეგი სასტიკად ილაშქრებს სოციალური და ეროვნული ჩაგვრის
წინააღმდეგ. გმობს თავადების, პოლიციელებისა და სხვადასხვა რანგის ჩინოვნიკების
უზნეობას და აღვირახსნილობას. ისინი ხომ უუფლებო ქართველი მთიელების ბედს,
ღირსებასა და ხშირ შემთხვევაშიც სიცოცხლესაც კი განაგებდნენ. ამ ხასიათთა
საპირისპიროდ სიმპათიით გვიხატავს ყაზბეგი ხალხს: „დიდი სიყვარულით დაგვიხატა
მწერალმა ხალხის წრიდან გამოსული გულადი, კეთილშობილი და მართალი ადამიანების
რომანტიკული სახეები. „მამის მკვლელის“ ეკრანიზაცია ბეკ–ნაზაროვის პირველი
რეჟისორული ნამუშევარი იყო, მაგრამ რუსულ კინემატოგრაფში აქტიური მუშაობის
დიდი გამოცდილება და კინოხელოვნების სპეციფიკის ცოდნა დაეხმარა მას, შეექმნა იმ
პერიოდისთვის შედარებით კარგი ფილმი“5.
ანგარისშგასაწევი იყო უკვე ბევრჯერ ნახსენები უხმო კინოს სპეციფიურობა და
მისი ტექნიკური შეზღუდულობა. სათქმელის მაყურებლამდე მოტანას პლასტიკის გარდა
ტიტრი ითავსებდა. შესაბამისად, ყაზბეგისეულ სათქმელს ის ბოლომდე ვერ მოიტანდა:
„ალ. ყაზბეგის ნაწარმოებთა მძაფრი ემოციური ნაკადი ერთსაათიან ფილმში ვერ
თავსდებოდა იმიტომ, რომ კინემატოგრაფს თავისი საკუთარი მეტყველება არ გააჩნდა,
ეკრანიდან იგი, უმთავრესად, ლიტერატურის ენით მეტყველებდა “ 6.
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დამაჯერებელი და გამოსარჩევი იყო კინოსურათში საუცხოოდ გადაღებული
მასობრივი სცენები. გასაკვირი არ არის, რომ ბეკ-ნაზაროვმა ცდუნებას ვერ გაუძლო და
დიდი ყურადღება დაუთმო საქართველოს ბუნებას და ეთნოგრაფიას.
თავად ამო ბეკ–ნაზაროვმა 1926 წელს გამოცემულ საინფორმაციო კრებულში
“ნატა ვაჩნაძე” მსახიობის ამ როლს მიუძღვნა სტატია სათაურით “ნატა “მამის მკვლელში”.
„საქართველოს კინომრეწველობამ შექმნა თავისი კინო-მსახიობები, მათში
პირველობა უსათუოდ ნატას ეკუთვნის. სწორედ ეს გმირი არის ნატა ვაჩნაძე –ქართველი
ქალის მთლიანი განსახიერება… საკვირველია ის, რომ ნატა ვაჩნაძე თითქმის ბავშვი, ის
სულ ცხრამეტი წლის იყო, გრძნობდა თვითეულ ჟესტს და მიმოხვრას – მთიული ქალის
დამახასიათებელს. ნატა ვაჩნაძე – ნუნუ ერთ–ერთი დამაჯერებელი ფიგურა არის.

ამ

ფილმის პოპულარობა, მთელი სამი წლის განმავლობაში, უმთავრესად, დამოკიდებულია
ნატა ვაჩნაძისგან” 7.
ამ კინოსურათმა მაშინდელი საკავშირო წარმოების საუკეთესო ფილმებს
კონკურენცია გაუწია. განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობდა იგი მოძმე
ამიერკავკასის რესპუბლიკებში. ამას თვალსაჩინოდ ადასტურებს შემდეგი ფაქტები –
დაიბეჭდა ფილმის 17 ასლი, რომლებიც 28 დღეში 7684 ადამიანმა ნახა.
ქართული კინოს ღვაწლმოსილი ისტორიკოსი კარლო გოგოძე წერს:
“მოთხრობაში ფართოდ გაშლილი, რეალისტურ ფერებში მოცემული ეპოქის
სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, ფილმში კერძო სასიყვარულო ინტრიგამდე იყო
დაყვანილი. ფილმში ეგზოტიკური ელემენტები სჭარბობდნენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა,
ფილმი “მამის მკვლელი”, ოსტატურად გაკეთებული მთელი რიგი ეპიზოდების,
მსახიობთა შესანიშნავი თამაშისა და კინოს ახალი გამომხატველი ფორმების ძიების
მხრივ, მნიშვნელოვან მოვლენას წარმოადგენდა იმ პერიოდში” 8.
პერიოდული პრესა კინოსურათს ჯერ კიდევ გადაღების სტადიაში ეხმიანებოდა
და მკითხველს აწვდიდა ინფორმაციას მიმდინარე მუშაობაზე. 1924 წლის ჟურნალი
“დროშა”

მკითხველს

აუწყებდა,

რომ

„სამშაბათიდან

უჩვენებდნენ

კინოთეატრ

“არფასტოსა” და “აპოლოში” ახალ კინო-სურათს “მამის მკვლელს”, რომლის სიუჟეტიც
აღებულია ა. ყაზბეგის ცნობილი რომანიდან. სურათში უმთავრეს როლებს ასრულებენ
მსახიობები:

ვ.

სარაჯიშვილი,

ნ.

ანდრონიკაშვილი-ვაჩნაძისა,

ა.

ვასაძე

და

კ.

ანდრონიკაშვილი.” 9.
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პირველი რეცენზია ამ ფილმზე გაზეთ “კომუნისტში” 1924 წლის 12 მარტს
დაიბეჭდა. რეცენზენტი უცნობი ფსევდონიმით დ. დ-ძე ზოგადად აღნიშნავს დამწყები
რეჟისორის ამო ბეკ-ნაზაროვის წარმატებას, რომელმაც უხვად გამოიყენა ფილმში
საქართველოს მთის ყოფა-ცხოვრება, ტრადიციები და თვალწარმტაცი ბუნება. იგი
გამოთქვამს ღრმა რწმენას იმის შესახებ, რომ ფილმში მონაწილე ახალგაზრდა მსახიობები
მომავალში შეძლებენ თავიანთი ნიჭის უფრო მეტად გაშლას და გაღრმავებას. ავტორის
ყურადღებას იპყრობს ახალგაზრდა მსახიობი ნატა ანდრონიკაშვილი-ვაჩნაძე, რომელიც
მეტად მომხიბლავი გარეგნობით და მიმზიდველი თამაშით ატყვევებს მაყურებელს 10.
ჟურნალმა “ჩირაღდანმა” 1924 წლის მეორე ნომერში კრიტიკოს ხინველის ენით
ნატოს “მამის მკვლელში” შესრულებული როლისათვის ქართული ეკრანის დედოფალიც
კი უწოდა.11
განსაკუთრებით უნდა შევჩერდეთ იმ შეფასებაზე, რითაც, როგორც თავში ითქვა
ზოგადად, ნატო ვაჩნაძის გამოჩენას მიესალმა ტიციან ტაბიძე. ეს საყოველთაოდ ცნობილი
ფაქტია. დიდი პოეტი და დიდი მსახიობი შემდგომში საუკეთესო მეგობრები გახდნენ:
“კინოწარმოების განვითარებამ ჩვენში წარმოშვა კინოს არტისტებიც: პირველს,
რომელმაც გაიმარჯვა ამ სეზონში და რომელსაც უმთავრესად უნდა მიეწეროს ამ
კინოსურათების გამარჯვებაც, არის ნატა ანდრონიკაშვილი-ვაჩნაძე... თუ ასეთ ეფექტს
იძლევა ჯერ კიდევ სცენას უჩვეულო თითქმის ბავშვი, ჩვენ უნდა ველოდეთ, რომ
მომავალში ნატა ანდრონიკაშვილი-ვაჩნაძე დიდი კინოს არტისტ ქალად დარჩება, თუ
შესაძლებლობა ექნება თავისი ნიჭის განვითარებისა, შეიძლება ითქვას, რომ მას ელის
მსოფლიო სახელი” 12.
“მამის მკვლელის” საკავშირო ეკრანებზე დემონსტრირების შედეგ ნატო ვაჩნაძის
პოპულარობა საქართველოს ფარგლებს გასცდა, რასაც მოწმობს რუსულ პრესაში
გამოქვეყნებული სტატიები, რეკლამები და ინფორმაციები. ჟურნალ “სოვეტსკი ეკრანის”
სიტყვებით რომ ვთქვათ, ტემპერამენტიანმა მსახიობმა ამ ფილმით პირველხარისხოვანი
კინომსახიობის გამოცდა ჩააბარა:
“სამი თვის შემდეგ ორივე ფილმი მზად იყო და ყველა კინოთეატრში
უჩვენებდნენ. პირველად გამოვიდა „მამის მკვლელი”, შემდეგ „არსენა ყაჩაღი”. ყველაფერი
ეს ისე სწრაფად მოხდა, რომ თავბრუ დამესხა. კინოსურათები ჩემი მონაწილეობით, მთელ
ქალაქში გაკრული აფიშები და პლაკატები, აუარებელი ხალხი კინოთეატრებში – ეს
ყველაფერი სიზმარი მეგონა” 13.

59

აღფრთოვანებულმა პრესამ ლამის იყო ეიფორიაში ჩააგდო მსახიობი, ცოტა
ნაადრევი კი იყო ასეთი ხმამაღალი განცხადებები, მაგრამ თვით ნატოს უკმარისობის
გრძნობა ჰქონდა და შემოქმედებითი ძიებებისკენ ეწეოდა, ეს კი მომავალი ნამდვილი
გამარჯვების საწინდარი იყო.
„გასაოცარი
შესისხლხორცებული

იყო,
ჰქონდა

რომ

სრულიად

მთიელი

ქალის

ახალგაზრდა
მანერები,

ნატო
მისი

ვაჩნაძეს
ნუნუ

ასე

ყველაზე

დასამახსოვრებელი ხასიათია „მამის მკვლელში“. უნდა ვაღიაროდ რომ ამ ფილმის
პოპულარულობა უმთავრესად ნატო ვაჩნაძის მონაწილეობით იყო გამოწვეული“ 14.
ალბათ არასრული იქნებოდა მოსაზრებანი „მამის მკვლელის” ირგვლივ
კრიტიკოს გოგი დოლიძის მოგონებების გარეშე, რომელიც უშუალოდ ამ ფილმს
უკავშირდება. იგი ამის შესახებ წერს ჩვენს მიერ უკვე ნახსენებ ხუთნაწილიან ნაშრომში
„ნატო ვაჩნაძე”:
„მამის მკვლელის” თითოეული კადრი, ცალკეული ფრაგმენტები მრავალჯერ
მინახავს, გამიჩერებია, უკანაც დამიბრუნებია, რომ აზრობრივი მონტაჟი კარგად,
ლოგიკურად ასხმულიყო. მთელი ერთი კვირა ამ საქმით ვიყავით დაკავებული და სულ
მაოცებდა და საოცარ სიამოვნებას მგვრიდა ნატოს ყოველი მოძრაობა, გამოხედვა – იგი ამ
ფილმში, ცხადია თავის თავს თამაშობდა და ამიტომაც იყო ასე ბუნებრივი და
მომხიბვლელი...”15.
დებიუტი და თანაც წარმატებული შედგა. იმთავითვე ნათელი გახდა, რომ
ახალი სახის გამოჩენა ეროვნულ კინოში გამორჩეული მოვლენა იყო: „ქართული
კინემატოგრაფის ჰორიზონტზე, ბრწყინვალე ვარსკვლავად აკიაფდა ნატო ვაჩნაძის
სახელი. მისი მოსვლა კინოში დროის მოთხოვნა იყო. ეს იყო ბედნიერი შემთხვევა
რომელიც კანონზომიერებად უნდა გადაქცეულიყო“ 16.
„მამის

მკვლელზე”

მუშაობის

დასრულების

შემდეგ

ნატო

ვაჩნაძე

ერთდროულად მიიწვია ორ კინოსურათში სათამაშოდ ივანე პერესტიანმა. ეს იყო „სამი
სიცოცხლე” გიორგი წერეთლის რომანის „პირველი ნაბიჯის” მიხედვით და “ტარიელ
მკლავაძის მკვლელობის საქმე”, რომელსაც საფუძვლად დაედო ეგნატე ნინოშვილის
„ჩვენი ქვეყნის რაინდი”. რეჟისორმა ნატოში დაინახა ემოციური და მოაზროვნე მსახიობი.
ასე რომ დღის პირველ ნახევარში ნატო ვაჩნაძე ესმას როლს ასახიერებდა „სამ
სიცოცხლეში”, მეორე ნახევარში კი – დესპინეს „ტარიელ მკლავაძის მკვლელობის
საქმეში”.
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მაშ ასე – “პირველი ნაბიჯი”:
„ფოთელ ვაჭარს ბახვა ფულავას შეუყვარდება ღარიბი მკერავი ქალი ესმა და
ცოლად შეირთავს მას. მოქეიფე და უქნარა იერემია წარბას ეწადა ესმას ხელში ჩაგდება და
რაკი ნებით ვერ დაითანხმა, გაიტაცა იგი. მაგრამ მდევრები საშუალებას არ აძლევენ
იერემიას, საწადელი აისრულოს. ბახვა სასიკვდილოდ დაჭრილ ესმას ტყეში იპოვის.
ცოლის სიკვდილის შემდეგ ბახვას ცხოვრება აირევა, ხელს მიჰყოფს ლოთობას, ახლა
ერთადერთი მიზანი აქვს – შური იძიოს იერემია წარბაზე.
ესმას მოკვლის შემდეგ იერემიამ თავი შეაფარა ნათესავ ქალს ვალიდას,
რომელიც დიდი გავლენით სარგებლობს “მაღალ” საზოგადოებაში. ლამაზი და ცბიერი
ვალიდა თავბრუს ახვევს მდიდარ მოხუცს პოლკოვნიკ ლებოვს და მისი მეშვეობით
ახერხებს იერემიას გამართლებას.
სასოწარკვეთილი ბახვა ფულავა, ამხანაგების დახმარებით შეიპარება იერემიას
საძინებელ ოთახში და ხანჯლით კლავს მას. შემდეგ პოლიციაში გამოცხადდება და
დანაშაულს აღიარებს” 17.
ფილმი “სამი სიცოცხლე” იმდროინდელი ეროვნული კინოს საინტერესო
მხატვრულ მოვლენად იქცა. ციტირებული ფილმოგრაფიდანაც (და, ცხადია, ვისაც
გიორგი წერეთლის რომანი აქვს წაკითხული) ნათელია, რომ სრულიად შესაძლებელია
კინოსურათი რიგით მელოდრამად ქცეულიყო. ესმას, ბახვას და იერემია წარბას
ურთიერთობას,

მით

უმეტეს

არაქართველი

რეჟისორი

შეიძლება

დაებნია

და

სანტიმენტალიზმის გზაზე დაეყენებინა. მაგრამ, საბედნიეროდ, ეს ასე არ მოხდა, რადგან
ივ. პერესტიანი ჩასწვდა ლიტერატურული პირველწყაროს სათქმელს, ეპოქას და
საყურადღებოდ

მოგვითხრო

საქართველოში

კაპიტალიზმის

შემოჭრის

პირველ

პერიოდზე. თვით რომანი კრიტიკული რეალიზმის ღირშესანიშნავი ნიმუშია, მასში
მძლავრად არის ასახული XX საუკუნეში მიმდინარე ფუნდამენტური სოციალური ძვრები.
მწერალმა

იწინასწარმეტყველა

ინდუსტრიული

ცივილიზაციის

ძალა,

ახლად

ფეხადგმული ბურჟუაზიის ზრდის პროცესი, მან ცხოვრებისეული სიმახვილითა და
დრამატული სიმძაფრით დაგვიხატა მოქმედი პერსონაჟები: „კინოხელოვნების ისტორიაში
„სამი სიცოცხლე“ კლასიკური მხატვრული ეკრანიზაციის საუკეთესო ნიმუშია. ივ.
პერესტიანი

მთელი

თავისი

შემოქმედებითი

გულწრფელობით

ჩასწვდა

რომანის

დედააზრს. მის სოციალურ მოტივს და ამ საფუძველზე სრული სიმართლით გადმოგვცა
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საქართველოში

კაპიტალიზმის

შემოჭრის

პირველ

პერიოდში

მიმდინარე

საზოგადოებრივი ცხოვრება თავისი დამახასიათებელი თვისებებით“ 18.
როგორც ავღნიშნეთ, რომანის მოქმედებას ფართო სოციალური ფონი უდევს.
ბატონყმობა ახალი გადავარდნილია, კაპიტალიზმი ფეხს იკიდებს, სწორედ მათ ფონზეა
გამოსახული სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფთა წარმომადგენელთა პორტრეტები. ეს
ყოველივე არაფრისმთქმელი იქნებოდა, მკაფიო ეროვნული დამახასიათებელი ნიშნებით,
რომ არ ყოფილიყო გაჯერებული.
ფოთში კაპიტალმა ფეხი შემოსდგა, ბახვა ფულავა არის ერთ-ერთი პირველი
ქართველი

კაპიტალისტთაგანი.

ფეოდალიზმის

ნაშთები

ჯერ

კიდევ

ბოგინობს

ყოფიერებაში და სწორედ ბახვასნაირი ადამიანები გამოუტანენ მას საბოლოო განაჩენს.
ამიტომაც არის, რომ სწორედ მწერლის სიმპათია ფულავასკენ იხრება, მიუხედავად იმისა,
რომ კარგად იცის, ის უცოდველი არ არის.
ბახვა ფულავა და ესმა ახალი მშენებარე ქვეყნის ტიპაჟები არიან, იერემია წარბა
და ვალიდა – ძველი დროის გადმონაშთები. იერემია წარბა გაღატაკებული ქართველი
თავადაზნაურობის წრიდან არის გამოსული. ეს თაობა ჩვეულ კუდაბზიკობას არ იშლის
და გარეგნული რესპექტაბელური ყოფის შენარჩუნებისათვის საეჭვო საქმიანობასაც არ
თაკილობს. იერემიაც მრავალ მაქინაციაშია გარეული და აღვირახსნილი ზნეობით
გამოირჩევა. ის და მისთანები წყალწაღებულები არიან და ინერციით უნდათ ხავსს
მოეჭიდონ, რათა ამით შეინარჩუნონ საზოგადოებაში ადგილი.
ბახვა
დაიმკვიდროს.

ფულავასაც
ის

მოთხოვნილებების

ხომ

კი

გლეხთა

უნდა

თავისი

ფენიდან

დამკვიდრებასთან

ადგილი

არის

ერთად,

წარჩინებულთა

გამოსული.
ფული

სხვა

შორის

სოციალური

არისტოკრატთა

წრეში

მოსახვედრად სჭირდება. გუშინდელი გლეხი დღეს ვაჭრად იქცა. სწორედ ამიტომაც
გიორგი წერეთელმა მას რომანში ფულავას გვარი მისცა.
რომანი (და შესაბამისად ფილმიც), უპირველეს ყოვლისა, ბახვას პირად
ცხოვრებას გვიხატავს. მას უსაზღვროდ უყვარს თავისი ცოლი – ესმა. რომელია ფულავას
ნამდვილი სახე – ის, რომელიც არ ერიდება მუშების ძარცვას სხვადასხვა მაქინაციებით
(თუნდაც უვარგისი საქონლის შეტყუებით), დაუნდობელი გამოძალვითა და სიხარბით,
თუ ის, რომელიც ადამიანურ სითბოს იჩენს დაობლებული ოჯახის მიმართ?
პირველწყაროს

დაწვრილებითმა

განხილვამ

უნდა

გვაფიქრებინოს,

რომ

სურათის კომპოზიციური წყობა ლიტერატურული წიაღსვლებითაა განპირობებული.

62

ბუნებრივი ზღვა ტექსტუალური მასალა რომანისა, უხმო კინოს პირობებში ჩვენამდის
ტიტრების საშუალებით მოდის და ხშირ შემთხვევაში მის ხედვით მხარეშიც იჭრება. თუ
იმას გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ საქმე გვაქვს სქელტანიან რომანთან და არა რამდენიმე
ფურცლიან მოთხრობასთან, ეს პროცესი ბუნებრივად უნდა მოგვეჩვენოს.
ფილმის მხატვრული იერსახეები და დრამატული სიუჟეტი მაყურებლის წინაშე
შლის მთელი ეპოქის სურათს. მიმდინარე მოვლენების საზოგადოებრივი არსი და
პერსონაჟთა მოქმედების ფსიქოლოგიური მოტივები განუყოფლად უკავშირდებიან
ერთმანეთს: „სურათ „სამ სიცოცხლის“ გარშემო ხალხში და პრესაში შექმნილი
აღფრთოვანებული

გამოძახილები

ლაპარაკობდნენ

იმის

შესახებ,

რომ

ქართული

კინემატოგრაფია თავისი შემოქმედებითი ძალებით, ახალი იდეებითა და მისწრაფებებით
განვითარების მნიშვნელოვან სიმაღლეზე იდგა “ 19.
„სამი სიცოცხლე” პირველი სოციალურ-ფსიქოლოგიური დრამა იყო არა მარტო
ქართულ, არამედ მთელ იმდროინდელ საბჭოთა კინოში. ავტორები დამაჯერებლად
გვისახავენ

იმ

ურთიერთობანი

სოციალურ
და

და

ყოფით

მოქმედება

იშლება.

ნიადაგს,
პირველივე

რომელშიც

საზოგადოებრივი

კადრებიდან

ბახვა

ფოთის

ნავსადგურში სულმოუთმენლად ელოდება გემს, რომელმაც მისთვის გამოგზავნილი
ტვირთი უნდა ჩამოიტანოს. ჩვენთვის ნათელია მთავარი მოქმედი გმირის ინტერესი და
მისწრაფებანი. ფილმში ლიტერატურული პირველწყაროსგან განსხვავებით მხატვრული
სახეები შედარებით გამარტივებულია. იერემიას სახე მექრთამეობას, ბანდიტიზმს,
ამორალურობას და ზნედაცემულობას უკავშირდება და პირუტყვ ინსტიქტებში გადადის:
„რომანის მოქმედ პირთა ხასიათებისა და ფსიქოლოგიის სიღრმემ ფილმის ავტორებს
უკარნახა, როგორ მისდგომოდნენ პერსონაჟების ჩვენებას. ფილმი გვიჩვენებს სწორედ
მოცემული ეპოქისათვის დამახასიათებელ საზოგადოებრივ ყოფით ვითარებას, მასში
წარმოდგენილი ადამიანები ცხოვრებისეულნი და ტიპურნი არიან. სურათში მიმდინარე
მოვლენების საზოგადოებრივი არსი და პერსონაჟთა მოქმედების ფსიქოლოგიური
მოტივები განუყოფლად უკავშირდება ერთმანეთს“ 20.
ასეთი ხასიათების სპექტრში რით დაამახსოვრა მაყურებელს თავი ნატო
ვაჩნაძის ესმამ? იგი ერთობ უშუალო ემოციების მქონე პერსონაჟია. მის მიერ ჩვენამდე
მოტანილი ბედნიერი უზრუნველი ცხოვრება, თუ მტარვალი იერემიას ცხოველური
ინსტიქტის ქვეშ მოქცეული ემოცია, ბუნებრივად აღიქმება.
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მსახიობის

სილამაზეში

გასხივოსნებული

კეთილშობილება

მაყურებლის

თანაგრძნობასა და სიყვარულს იწვევდა.
“ფიმში აღარ არის ის შემოქმედებითი მორცხვობა და გაუბედაობა, რომელიც
მსახიობს ნენოსა და ნუნუს როლების შესრულების დროს ახასიათებდა. დაძლეულია
აპარატის წინ დგომის შიში,
კაპიტალისტური

წყობის

ახალგაზრდა მსახიობი ქალი ქმნის ფეოდალური და
ურთიერთ

ჭიდილში

უსამართლოდ

დაღუპულ

–

შრომისმოყვარე პატარა მკერავი ქალის გულის სიღრმემდე ჩამწვდომ, დაუვიწყარ სახეს. ამ
ფილმმა ნატო ვაჩნაძეს დიდი კინომსახიობის სახელი მოუპოვა” 21.
ნატო კი არ თამაშობდა, ეკრანზე ცოცხლობდა ესმას სიცოცხლით, ის იყო ესმას
ხორცშესხმული ხატება. დღემდე ლეგენდასავით არის მოსული მოარული ამბავი, თითქოს
როცა ეკრანზე იწერებოდა – „გარდაიცვალა პატარა მკერავი ქალი და მასთან ერთად
მოკვდა მისი პატარა ბედნიერებაცო”, მაყურებელს ეგონა განსახორციელებელ პერონაჟთან
ერთად ეთხოვებოდა თავად ნატა ვაჩნაძესაც და ამის გამო ცრემლად იღვრებოდა...
მსახიობი ესმას როლში მხოლოდ იშვიათი სილამაზისა და მომხიბლელობის
მქონე ახალგაზრდა ქალად როდი გვევლინება, არამედ ისეთ შემსრულებლად, რომელიც
თავისი გმირის ფსიქოლოგიურ არსს ჩასწვდა. მას, როგორც არავის, ეხერხება უმახვილესი
შინაგანი განცდის გამოსახვა მინიმალური გარეგნული საშუალებებით.
“სამ სიცოცხლემდე” თუ ნატოს პოპულარობასა თუ მის ღვთაებრივ სილამაზეს
მიაწერდნენ, ესმას როლმა ყველა დაარწმუნა, რომ კინოში მოვიდა არა მარტო
გარეგნულად მომხიბლავი ქალი, არამედ საოცარი შინაგანი მშვენიერებისა და დიდი
შემოქმედებითი პოტენციის მქონე მსახიობი: „ნატო ვაჩნაძე ესმას როლში იშვიათი
სილამაზის და მომხიბვლელობის მქონე ახალგაზრდა ქალად როდი მოგვევლინა, არამედ
მსახიობად, რომელიც თავისი სურათის ფსიქოლოგიურ არსს ჩასწვდა“ 22.
თავის აღფთოვანებას ვერ მალავს მსახიობის მიერ განსახიერებული როლით
ქართველი კინომცოდნე კორა წერეთელი: „საზვარგარეთის ბევრი კინოვარსკვლავისაგან
განსხვავებით ნატო ვაჩნაძისათვის დამახასიათებელი არ არის ლამაზი პოზები და
ხელოვნური ინტონაცია, მისი ჟესტები ძუნწია და მკაცრი სიხარულის და მწუხარების
ყველა მომენტში“ 23.
იგივე მოსაზრებას იზიარებს მეორე კინომცოდნე ნათია ამირეჯიბი:
„ნატო
შემოქმედების

ვაჩნაძის
დასაწყისში

ესმა

ერთობ

ნატო

უშუალო

ვაჩნაძე

ემოციების

ტიპაჟური

მქონე

ადამიანია.

შესაძლებლობით

უფრო
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სარგებლობდა, ვიდრე აქტიორული გარდასახვით.

ნატო ვაჩნაძის ესმას სილამაზეში

განსაკუთრებული უმანკოება, კეთილშობილება, სისადავე ბოროტ ძალას მსხვერპლად
ეწირებოდა. მშვენიერების განუკითხავ წაბილწვასა და განადგურებაში მდგომარეობდა
ფილმის მხატვრული არსი. ნატო ვაჩნაძე და მის მიერ განსახიერებული გმირი ხალხის
თანაგრძნობას და სიყვარულს იწვევდა“ 24.
ფილმში ნატოსთან ერთად მეტად მნიშვნელოვანი სამსახიობო ანსამბლი
შეიკრიბა. უპირველს ყოვლისა, აღსანიშნავია ბახვას როლში თეატრისა და კინოს
შესანიშნავი ოსტატი – მიხეილ გელოვანი. მის მიერ განსახიერებული პერსონაჟი სრულ
წარმოდგენას იძლევა საქართველოში კაპიტალიზმის შემოჭრის პირველ პერიოდში
წარმოშობილ ვაჭარზე, რომელმაც ეს-ესაა გლეხური ჩოხა გაიხადა და თავისი ცხოვრების
მიზნად ფულის მოგება და გამდიდრება დაისახა. გელოვანის ბახვა, ეს ნამდვილი ვაჭარი,
სხვისი მოტყუების ცდაში მყოფი ადამიანი, მოკლებული არ არის ზოგიერთ ღირსებას,
თბილ

გრძნობებს,

სიყვარულის

უნარს.

მსახიობი

ოსტატურად

მიმართავდა

კინემატოგრაფის სპეციფიკურ საშუალებებს, რათა როლისთვის განსაკუთრებული აზრი
და ემოციურობა მიენიჭებინა. ბახვას შინაგანი სამყარო ლიტერატურული პირველწყაროს
შესაფერისი გულმოდგინებითა და სიცხადით წარმოადგინა მსახიობმა. სახის ასეთი
გაგებით კიდევ უფრო გამოიკვეთა ბახვას ტრაგედია.
იერემია წარბას შესარულებლად პერესტიანმა მიიწვია დიმიტრი ყიფიანი,
რომელსაც არაფერი ჰქონდა საერთო ხელოვნებასთან, მაგრამ თავისი გარეგნობით ძალიან
უხდებოდა ამ როლს. ურცხვი გამომეტყველებით იგი იერემია წარბას ერთობ პრიმიტიულ
ნატურას და სულიერ დეგრადირებას გადმოსცემდა.
1924 წლის 9 ოქტომბერს მთავარმა სარეპერტუარო კომიტეტმა აკრძალა ეს
კინოსურათი რუსეთში საჩვენებლად. ამის მიზეზად ორი არგუმენტი იქნა მოყვანილი:
ჯერ ერთი, ის რომ პროლეტარული რევოლუციის შემდეგ, კონფლიქტი ფეოდალურ და
ბურჟუაზიულ კლასებს შორის მოძველებულ ფორმად მიიჩნიეს, მეორე კი ის, რომ
ებრაელი მეირას სახეში რატომღაც ფილმის ანტისემიტური ტენდენციები დაინახეს.
სახკინმრეწვის დირექტორმა გერმანე გოგიტიძემ დახმარებისათვის მიმართა საკავშირო
ცენტრალური კომიტეტის მდივანს აბელ ენუქიძეს, რომელმაც, თავის მხრივ, თხოვა
ანატოლი ლუნაჩარსკის, როგორც განათლების სახალხო კომისარს, ენახა ფილმი „სამი
სიცოცხლე” და დახმარებოდა სახკინმრეწვს. ან. ლუნაჩარსკი ჩვეული გულისხმიერებით
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მოეკიდა საქმეს და მისი აზრი, რომ სუბიექტური არ ყოფილიყო, ფილმის სანახავად თან
გაიყოლა განათლების სახალხო კომისარიატის განყოფილების გამგე ვინმე კუჩმენკო.
ორივე ჩინოვნიკმა ნახა კინოსურათი, მოიწონა და ან. ლუნაჩარსკიმ ფილმის
„დამწუნებლებს” საგანგებო წერილი გაუგზავნა:
„ჩემთვის გაუგებარია, თუ რა პოლიტიკურმა მოსაზრებამ გამოიწვია ასეთი
მხატვრული და სამეურნეო თვალსაზრისით დაუშვებელი გადაწყვეტილება, თუმცა უნდა
გამეგო, რადგან დიდი გულისყურით ვნახე ეს ფილმი და დარწმუნებული ვარ, რომ გარდა
იმისა, რაც მე შევნიშნე, მეტს სხვას ვერაფერს შენიშნავდა” 25.
გამომცემლობა „ლიტერატურა და ხელოვნებამ” 1965 წელს გამოსცა წერილებისა
და სტატიების კრებული „ქართული ხელოვნების შესახებ”, რომელშიც ცალკე თავად
შევიდა წერილი „სამი სიცოცხლის” შესახებ. აი, რას წერს ლუნაჩარსკი:
„სურათი დიდი ყურადღებით ვნახე და ძალიან მომეწონა. მე წინადადებას
ვაძლევ რეპერტკომს, ან სამხატვრო საბჭოს, არ ვიცი, ვისგან მომდინარეობს აკრძალვა, ეს
განკარგულება მთლიანად გააუქმონ. მათ შეუძლიათ მისცენ ზოგიერთი მითითება,
რომელსაც მე დეტალურად ვერ გავითვალისწინებ, სურათის ამა თუ იმ ნაკლის
გამოსწორების მიზნით. როგორც იდეოლოგიური, ისევე პოლიტიკური თუ სამეურნეო
თვალსაზრისით ეს საკითხი იმდენად პრინციპულად მიმაჩნია ჩვენი კინემატოგრაფიის
ბედ-იღბლისათვის, რომ ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დავეთანხმები ამ სურათის
აკრძალვას “ 26.
ცხადია, ეს სავსებით საკმარისი იყო იმისათვის, რომ ფილმი ეკრანზე
გამოსულიყო და 1925 წლის 25 იანვარს შედგა კიდეც პრემიერა. პრესა აღფრთოვანებით
შეხვდა კინოსურათს. გაზეთი “ზარია ვოსტოკა” წერდა:
“...თქვენ გავიწყდებათ, რომ ეს მხოლოდ კინოსურათია. გეჩვენებათ, თითქოს
თქვენ წინ გაცოცხლდა მომხიბვლელი რომანი. აი, პირველი შთაბეჭდილება... სურათი
მართალი,

ფსიქოლოგიური

დრამაა,

მხატვრული

კინორომანია.

წარწერები

„სამ

სიცოცხლეში“ სამწუხარო აუცილებლობა კი არაა, რომელსაც ჯერჯერობით იძულებული
ვართ შევეგუოთ, არამედ სრულიად სხვა რამ. იგი კოლორიტულს ხდის მთელ სურათს,
ორგანულად აკავშირებს ყველა მის შემადგენელ ნაწილს ერთმანეთთან და ისევე საჭიროა,
როგორც მოქმედება“ 27.
ნატო ვაჩნაძის შემოქმედების ორიგინალობა და თავისებურება მდგომარეობდა
იმაში, რომ მას, როგორც არავის, ეხერხებოდა უღრმესი და უმახვილესი შინაგანი განცდის
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გამოსახვა მინიმალური გარეგნული საშუალებებით. იმთავითვე ნათელი ხდებოდა, რომ
საქართველოს კინომრეწველობამ მოგვცა ნატო ვაჩნაძის სახით ახალი ძალა რომელზეც
დაყრდნობა შეიძლებოდა. ეს აზრი ყოველი ახალი ფილმის გამოსვლით იმკვიდრებდა
ადგილს და ნატოს წარმატებები აღარავის უკვირდა. „თუ ეს ფრიად ნიჭიერი მსახიობი
ქალი არ მიაძინებს თავის ნიჭს უკვე მიღწეულ დაფნის გვირგვინებზე და შეუწყვეტლად
იმუშავებს

ახალი

შესაძლებლობების

მისაღწევად,

უთუოდ

იტყვის

მომავალში

გაღრმავებულ-რელიასტური კინოშემოქმედების ახალ სიტყვას” 28.
„სამი სიცოცხლე“ ის ბედნიერი გამონაკლისია რომელზედაც ქართულ პრესაში
ბევრი დაიწერა. ამიტომაც სწორედ ამით აიხსნება ციტატების სიმრავლე. მსახიობის ქებას
განაგრძობს ჟურნალი “ჩირაღდანი”:
“ნატო ვაჩნაძეს სურათში ქართველ ვერა ხოლოდნაიას უწოდებენ. ჩვენ კინოს
შეუძლია მარტო ამ მსახიობის აღმოჩენით იამაყოს. რამდენ გრძნობას და გულგრლობას
აქსოვს იგი „პატარა მკერავი ქალს” როლში. მისი ესმა მიმზიდველი და მომხიბვლელია
როგორც ახლად გაშლილი ყვავილი. დამთავრებულია მისი ღიმილი. მსახიობი თავიდანვე
იპყრობს მაყურებლის გრძნობას და თავისი ბედნიერების ყველა ხვეულში ატარებს მათ” 29.
ჟურნალ „თეატრსა და ცხოვრებაში” გამოქვეყნდა კაიუს კელის (ეს ფსევდონიმია
ამ ჟურნალის გამომცემლის იოსებ იმედაშვილის ვაჟისა – გაიოზ იმედაშვილი, რომელიც
შემდგომში ცნობილი მკვლევარი, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი გახდა)
სტატია.

რეცენზენტი

მოკლედ

მოგვითხრობს

საქართველოში

კინოხელოვნების

განვითარების შესახებ, ხოლო ფილმი „სამი სიცოცხლე” მას მიაჩნია ქართული კინოს
უდიდეს გამარჯვებად. იგი ხაზს უსვამს რეჟისორ ივ. პერესტიანის შემოქმედებით ნიჭს და
განიხილავს თითოეული მსახიობის თამაშს. ნატო ვაჩნაძეზე იგი წერს: “...დიდი
ტალანტის მქონე მსახიობია, რომელსაც აქვს კინომსახიობის ყველა მონაცემები, მხოლოდ
ესაჭიროება თავისი ცოდნის გაღრმავება და განმტკიცება” 30.
საერთო აღფრთოვანებას გაზეთი „კომუნისტიც” უერთდება:
„ცენტრალური ფიგურა ნ. ვაჩნაძეა. მომხიბლავი ღიმილი, წარმტაცი თამაში,
სევდა ნაზი. არც ერთი ზედმეტი ჟესტი, არც პოზა. შეუძლებელია მსახიობი ქალის
შემოქმედებითი სიფაქიზის გადმოცემა. მსახიობმა მოგვცა ახალი ფერები, გაშალა თავისი
თამაშის მრავალფეროვნება” 31.
ნატო ვაჩნაძე საკმაოდ ვრცლად და დაწვრილებით მოგვითხრობს „სამი
სიცოცხლის” გადაღების ამბავს. ჩვენ მხოლოდ ერთ ამონარიდს მოვიტანთ:
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„პირველი ორი სურათის გადაღების დროს უმთავრესად ვთამაშობდი როლის
საკუთარი შეგრძნებით. ამ სურათში კი უკვე შევხვდი რეჟისორს, რომელიც გადაღების
დროს განწყობილების შექმნას ახერხებდა, მსახიობს ამა თუ იმ როლის თუ სცენის
ხასიათსა და მის შინაგან შინაარსს უხსნიდა. პირველად მისგან გავიგე, თუ როლის
შესრულების დროს რა მნიშვნელობა აქვს მსახიობის მდგომარეობას, თუ ყოველ სცენაში
თავს როგორ გრძნობს იგი” 32.
როგორც უკვე ვიცით, „სამ სიცოცხლესთან” პარარელურად პერესტიანი ეგ.
ნინოშვილის „ჩვენი ქვეყნის რაინდის” მიხედვით იღებდა ფილმს “ტარიელ მკლავაძის
მკვლელობის საქმეს” არ გვინდა მოვლენებს გავუსწროთ, მაგრამ ამ თავისებურმა
ექსპერიმენტმა ერთდროულად ორი ფილმის გადაღებამ, როცა ძალაუნებურად ერთ-ერთს
აკლდება ჯეროვანი ყურადღება, არ გაამართლა. ყოველ შემთხვევაში, ნინოშვილის
ეკრანიზაცია აშკარად სუსტია წერეთლის ეკრანიზაციასთან შედარებით. დღემდე
უცნობია რა ყოფითმა ან სხვა აუცილებლობამ გამოიწვია, რომ რეჟისორს ერთდროულად
ორ ფილმზე ემუშავა, მაგრამ “ტარიელ მკლავაძის მკვლელობის საქმე” ამით რომ
დაზარალდა ეჭვგარეშეა. ამ ორ კინოსურათს თითქმის იდენტური სიუჟეტი ჰქონდა.
გავიხსენოთ „ტარიელ მკლავაძის მკვლელობის საქმე”:
„სოფლის

მასწავლებელი,

თავმდაბალი,

უწყინარი

ადამიანი

სპირიდონ

მცირიშვილი და მისი ახალგაზრდა მეუღლე, მატარებლის მოლოდინში, ღამის გასათევად
სადგურის მახლობელ სასტუმრო-დუქანში დაბინავდებიან.
აღვირახსნილი,

გარყვნილი

აზნაური

ტარიელ

მკლავაძე,

მეგობრების

დახმარებით, ცდილობს ძალით შეიჭრას სპირიდონ მცირიშვილის ოთახში, რათა ხელში
ჩაიგდოს მისი ლამაზი ცოლი დესპინე. სპირიდონმა შეძლო ტარიელისა და მისი მთვრალი
ამხანაგების ხელყოფისაგან დაეხსნა ქალი. მეორე დღეს ტარიელმა სცემა სუსტი და
უძლური სპირიდონი, ეს ამბავი ძლიერ იმოქმედებს დესპინეზე. შეძრწუნებული,
კოშმარებით შეპყრობილი ქალი მალე კვდება.
სპირიდონი შურს იძიებს. რამდენიმე თვის შემდეგ კლავს ტარიელს იმავე
სადგურში” 33.
ეს პირველი შემთხვევა არ იყო, როდესაც ქართული კინო ეგნატე ნინოშვილის
ნაწარმოებს მიმართავდა – ქართულ მხატვრულ კინემატოგრაფს, ხომ სწორედ ამ მწერლის
ერთ-ერთი საუკეთესო მოთხრობით „ქრისტინეთი” ჩაეყარა საფუძველი 1916 წელს. ეგნატე
ნინოშვილი, როგორც მწერალი და მოქალაქე ახლოს იდგა სოციალ-დემოკრატიულ
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მოძრაობასთან. ყველა მისი ნაწარმოები მშრომელი ხალხის, უმთავრესად გლეხობის
ცხოვრების მწვავე სოციალურ პრობლემებს ეხებოდა.
მიუხედავად უკვე ნახსენები სიუჟეტური მსგავსებისა, ეს ნაწარმოებები
შინაარსით არსებითად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. განსხვავება, უწინარეს ყოვლისა,
მათი პერსონაჟების პიროვნულ სხვაობაში გამოიხატება. ხასიათების ფსიქოლოგიური
სიმართლე, მოქმედების განვითარების სიმწვავე, რომელიც აგრერიგად აღელვებდა
პირველწყაროს, უთუოდ კარგ წინაპირობად უნდა ქცეულიყო ეკრანული ადეკვატის
გამოსანახავად. კინონაწარმოები აგებული იყო სასამართლოს გამოძიების მიხედვით და
თითოეული მოქმედი პირის დახასიათება მოწმეთა ჩვენებას და ამ მონათხრობის ეკრანზე
გადატანას წარმოადგენდა.
სასამართლოში

იხილება

საქმე

მასწავლებელ

სპირიდონ

მცირიშვილისა

(მსახიობი – კოტე მიქაბერიძე), რომელსაც ბრალად ედება თავად ტარიელ მკლავაძის
(მსახიობი – დიმიტრი ყიფიანი) მკვლელობა. დღემდე უცნობია რატომ დასჭირდათ
ფილმის

ავტორებს

მკლავაძის

წოდებრივი

დაწინაურება,

მოთხრობაში

ხომ

იგი

აზნაურია?! მაგრამ, ცხადია, ეს სულაც არაა მთავარი...
სასამართლოს პროცესი. სწორედ აქ ირკვევა, ვითარება და ყალიბდება
მოვლენათა მიმდინარეობა. ამ მეთოდს უდავოდ აქვს თავისი მიმზიდველობა და ეფექტი.
თხრობის ამგვარი ფორმა მაყურებლის ინტერესსაც ერთიორად აძლიერებს, მაგრამ
სათქმელის მნახველამდე მოტანას სიფრთხილე სჭირდება. სწორედ ეს სიფრთხილე და
ზომიერება დააკლდა ფილმის ავტორებს. უპრიანია სასამართლო პროცესი რაღაც დოზით
კინოსურათში უნდა ყოფილიყო, მაგრამ თხრობის მთავარ კომპონეტად გადაქცევა და
აქედან გამომდინარე თავად პროცესის მნიშვნელობის ხელოვნური გაზრდა, ნაწარმოების
სტრუქტურულ ქარგას ამახინჯებს.
ამ საშიშროებას “ტარიელ მკლავაძის მკვლელობის საქმე” ვერ გაექცა. გავყვეთ
კინოსურათის მსვლელობას. სასამართლოში ტარიელ მკლავაძის მამა გვიამბობს „შვილის
დაბადების ამბავს”. ამის დასადასტურებლად, ვხედავთ სამშობიარო პალატაში მშობიარე
ქალს, რომელიც აშკარად იტანჯება ტკივილისაგან. რეჟისორს ამით თუ იმის თქმა
უნდოდა, რომ ტარიელის ამ ქვეყნად მოვლინება პირველივე წუთიდან ტანჯვასთან იყო
ასოცირებული, მას ამ „მიგნებას” ვერ მოვუწონებთ, რადგან მეტ-ნაკლებ ტკივილთან,
ნებისმიერი ადამიანის მოვლინებაა დაკავშირებული, ეს წმინდა ფიზიოლოგიური
მოვლენაა და ამდენად ახალშობილი ტარიელი აქ გამონაკლისი ვერ იქნებოდა. აგრძელებს
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რა თხრობას, მამა იხსენებს თუ როგორი ცელქი იყო მისი პირმშო და ამის გამო მისგან
გაბეზრებულ გლეხებს, როგორ ცემდა თავად, როდესაც ისინი ხმას იმაღლებდნენ. ერთი
სიტყვით, ტარიელის მამა სასამართლოში იმის ნაცვლად, რომ ცდილობდეს მისი შვილის
მკვლელის დასჯას, თვით ამბობს საბრალდებო სიტყვას საკუთარი თავის და შვილის
წინაღმდეგ. ასეთი მომჩივანი არც მანამდე და არც მის მერე ალბათ ბუნებაში არავის
უნახავს: „ფილმში არ იგრძნობა, რომ მის ავტორებს აინტერესებდეთ გარეგანი ეფექტები,
ჩახლართული ინტრიგა, თავბრუდამხვევი ტემპი“ 34.
მამას არც ტარიელის მეგობარი – ქარაფშუტა თავადი ჩამოუვარდება (რომლის
როლსაც ჩვენთვის უკვე ნაცნობი დიმიტრი ყიფიანი ასრულებს). იგი აღწერს მათ ქეიფს
სამიკიტნოებსა და საროსკიპოებში, ჩხუბს, აყალმაყალს, ქალების გაუპატიურებას. ამ
ჩვენებათა მიცემიდან ერთადერთი დასკვნა ის უნდა იყოს, რომ ვინც ასეთ ჩვენებას
იძლევა, დაუყოვნებლივ უნდა დაპატიმრებულ იქნას – ის ხომ ბოროტმოქმედების
თანამონაწილეა!
ფილმი, რომ აგებულია მოწმეთა ასეთ ჩვენებაზე, ამით ირღვევა გადმოსაცემ
ფაქტთა და მოვლენათა ლოგიკა, ინგრევა არსი ლიტერატურული ნაწარმოებისა და
შესაბამისად ფილმისაც. გამომდინარე აქედან სასამართლო პროცესის, გაუაზრებელმა
(მსუბუქად რომ ვთქვათ) გაკინემატოგრაფიულობამ მარცხი განიცადა. რა მოგვცა
კინოსურათმა ყოფა-ცხოვრების მხრივ? აქ უნდა შევნიშნოთ, რომ მთელი სიმძიმე აქ არის,
კერძოდ, შინაარსი მოთხრობის ყოფა-ცხოვრების ფონზეა გაშლილი. თვით ტარიელი
უაღრესად განსაზღვრული ყოფის გმირია. როდესაც დეგრადაციული არისტოკრატია
დაშორდა თავის ძველ სოციალურ როლს ის, ხორცმეტად გადაიქცა. ეგნატე ნინოშვილის
ერთ-ერთი სათქმელიც ამ პარაზიტების გამომზეურება იყო. ტარიელი თუ მამამისი
სოციალური პროდუქტია პირდაპირი და გადატანითი მნიშვნელობით. მკლავაძე კი ამ
მიღებულ „მემკვიდრეობას” სამიკიტნოებში წანწალში გამოხატავს. ტარიელი უსაქმური
ცხოველის შთაბეჭდილებას უფრო სტოვებს, ვიდრე თავადისა, რომელსაც, ერთი მხრივ,
ოფიციალური არისტოკრატიის ნიშანი აქვს, მეორე მხრივ აუტანელი ხასიათი და
საკუთარი თავის თავხედური რწმენა; „ფილმის ავტორებს არ აშინებდათ ამა თუ იმ სცენის
ხანგრძლივობა, მხოლოდ ვრცელი ტიტრების შიში ჰქონდათ. ამიტომაც შეეცადნენ
ნაწარმოების უაღრესად გამომხატველი, გონებამახვილური ტექსტითა და ოსტატური
მონტაჟით მიეღწიათ ემოციური ზემოქმედებისათვის. ასე რომ, ლიტერატურის უშუალო
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ელემენტი – სიტყვა – მუნჯი კინემატოგრაფის მნიშვნელოვანი კომპონენტი ხდებოდა,
სიტყვიერი მასლა უაღრესად აძლიერებდა ხედვის სახეების მოქმედებას“ 35.
ფილმს უამრავი ნაკლოვანება და ლაფსუსი აქვს. ყოვლად წარმოუდგენელია იმ
პერიოდში, როდესაც ეგნატე ნინოშვილმა მოთხრობა დაწერა გურიის თავადებს ტყეში
ჩაიზე ექეიფათ თავზე შედგმული სამოვარით. სწავლას მოწყურებული სპირიდონი ტყეში
ნაჯახის ყველა მოქნევაზე წიგნში იცქირება. გვესმის, რომ რეჟისორს, მცირიშვილის
სიბეჯითე უნდა გვიჩვენოს, მაგრამ ისიც ხომ უდავოა, რომ არსად და არავინ ამგვარად არ
სწავლობს.
ახლა მთავარი. განვიხილოთ ფილმი თავისი კლასობრივ-საზოგადოებრივი
დატვირთვით. ამ თვალსაზრისითაც ის არაფრისმთქმელია. მთელი აქცენტი იმაზეა
გადატანილი, რომ ტარიელი ქალებს აუპატიურებს. ეს იმდენად თვითაკვიატებული
მოვლენაა თავისი სიხშირით, რომ პირდაპირ განცვიფრებს მკლავაძის სასიყვარულო
ვნებანი. ამის გარდა ტენდეციურები არიან ფილმის ავტორები საზოგადოების სხვადასხვა
ფენების დახატვისას. მათ მოწონებას არ იმსახურებენ არც გლეხობა და, მით უმეტეს არც
თავადაზნაურობა.

ამ

დაპირისპირებაში

მხოლოდ

და

მხოლოდ

ერთგვარი

დიფერენცირება ხდება. ერთი მხრივ, ნაჩვენებია ლამაზი, ძალ-ღონით სავსე ტარიელი,
რომელსაც ყველაფრის უფლება აქვს. ის უსაქმურია, თავაწყვეტილი, გარყვნილი და
იმავდროულად აბუჩად იგდებს იმ გლეხებს, რომელთა ხარჯზედაც ცხოვრობს. მეორე
მხრივ, ვხედავთ ახალგაზრდა გლეხს, რომელიც მუხლჩაუხრელი შრომით და სწავლაში
სიბეჯითით ძლევს ყოველგვარ გაჭირვებას. ამგვარად გადაგვარების გზაზე დამდგარ
ამორალურ თავადს, რომელიც სულ იმის ცდაშია ჩაებღაუჭოს თავის წოდებრივ
უპირატესობას,

უპირისპირდება

ხალხის

წიაღიდან

გამოსული

მოკრძალებული

ინტელიგენტი. მიუხედავად იმისა, რომ სპირიდონის და დესპინესია ხვალინდელი დღე,
ისინი ჯერჯერობით ეჩეხებიან რეალურად არსებულ სინამდვილეს.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე არ შეიძლება „ტარიელ მკლავაძის
მკვლელობის საქმე” გამარჯვებულ ფილმად მივიჩნიოთ. ცუდი სამსახური გაუწია მას
„სამი სიცოცხლის” შემდეგ გამოსვლამაც. ახლა ჩვენს უშუალო კვლევის ობიექტს
დავუბრუნდეთ და გავერკვეთ, თუ როგორი სახე შექმნა ამ კინოსურათში ნატო ვაჩნაძემ
და სხვა მსახიობებმა. დესპინე, ქართულ მხატვრულ ლიტერატურაში ეს უაღრესად
ორიგინალური

და

თავისებური

სახე,

ეკრანზე

განსახიერებისას

მსახიობისაგან

შემოქმედებით ტემპერამენტთან ერთად გმირის სულის ღრმა შეგრძნებასა და ცოდნას
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მოითხოვდა. მსახიობის მიერ დახატული უნდა ყოფილიყო დესპინეს ფორმირების
სხვადასხვა

ეტაპი. დესპინე

ცელქი,

სწავლის

მოყვარე

გოგონა, დესპინე

თავის

მასწავლებელზე შეყვარებული, დესპინე ქმრის ერთგული, თანამებრძოლი, დესპინე
უსამართლოდ დამცირებული, დასჯილი დაავადებული. აი, ხასიათის განვითარების გზა,
რომელიც მსახიობს უნდა გაევლო. ამ ფსიქო-ფიზიკური სხვადასხვაობის შემცველი
ხასიათის დამაჯერებელი დახატვა, მით უფრო ახალგაზრდა მსახიობისათვის, არც ისე
იოლი იყო; მაგრამ ნ. ვაჩნაძეს ამ დროისათვის საკმაოდ დიდი პრაქტიკა ჰქონდა გავლილი
კინოხელოვნებაში. „მსახიობი წარმატებით სძლევს მის წინ დასახულ შემოქმედებით
ამოცანებს და როლზე ნაყოფიერი, თავდადებული მუშაობის საფუძველზე ჰქმნის
დესპინეს საყვარელ სახეს. ამ ფილმში ნ. ვაჩნაძემ ერთხელ კიდევ დაგვანახა თავისი
შემოქმედების მრავალმხრივი შესაძლებლობა” 36.
ნატო ვაჩნაძემ დესპინეს როლით იმდროინდელ მაყურებელს ნათლად დაანახა,
თუ როგორ იზრდებოდა ფილმიდან ფილმამდე მისი აქტიორული ოსტატობა, როგორ
იხვეწებოდა მსახიობის ინდივიდუალობა. ამ მიზანსწრაფვას და შრომას ფუჭად არ
ჩაუვლია. ის სავსებით ისისხლხორცებს გმირის ხასიათს. მისი დესპინე – მომხიბვლელი,
გულუბრყვილო გოგონა კინოსურათის დასაწყისში, მოქმედების მსვლელობისას ჭკვიანი,
გულისხმიერი, მოსიყვარულე და ერთგული მეუღლე ხდება. ეს ევოლუცია დესპინეს
ცხოვრებისა, დამაჯერებელია ნატო ვაჩნაძის შესრულებით. ამაღელვებელია კადრები,
როდესაც

დაუმსახურებლად

განაწყენებული, დამცირებული და შეურაცხყოფილი

დესპინე სნეულდება და კვდება.
კონოსურათში საკვანძო იყო დესპინეს გარდაცვალების ეპიზოდი, რომლის
დახვეწასაც როგორც ირკვევა პერესტიანმა დიდი ხანი მოანდომა. მოქმედების შემდგომი
განვითარება

სწორედ

დამოკიდებული.

დესპინეს

ვაჩნაძეს

„დამაჯერებელ“

მანამდე

გადაღებულ

ეკრანულ
ფილმებშიც

სიკვდილზე
კლავდნენ,

იყო
ეს

კინოსურათების ფინალში ხდებოდა. აქ კი ნატოს გმირს სიკვდილი კომპოზიციის იმ
მონაკვეთში უწევდა, რასაც მოქმედების განვითარება ჰქვია. მსახიობთან ერთად ამ
ამოცანის წარმატებით გადაჭრის აუცილებლობა თავად რეჟისორსაც კარგად ესმოდა:
„ თქვენ ძლიერი მწუხარება უნდა განიცადოთ, ნატაშა, უნდა წარმოიდგინოთ
ქმრის ან შვილის დაკარგვა. მხოლოდ მაშინ შეძლებთ ასეთი სცენის გადმოცემას! მე
შეურაცხყოფილად ვიგრძენი თავი. რაღაც ძლიერმა გრძნობამ დაისადგურა ჩემში.
თითქოს მომეხსნა ბორკილი. მე აღარ ვიყავი ჩვეულებრივი ნატო – დესპინე ტიროდა,
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ქვითინებდა, ისტერიულად იცინოდა. კადრიდან მოშორებით სუყველა, – ყვიროდა ივანე
ნიკოლოზის ძე, – დაიწყეთ გადაღება, აპარატი! სწრაფად!
მთელი ეს სცენა ურეპეტიციოთ ჩავატარე. როდესაც მომესმა რეჟისორის ხმა –
„შეჩერდით, საკმარისია”, ჩემი მდგომარეობის შედარება ნამდვილად შეიძლებოდა
ადამიანთან, რომელიც ესოდენ დიდ სასოწარკვეთილებას განიცდიდა. პერესტიანი
მოვიდა ჩემთან და დაყვავებით მითხრა:– აი, ეხლა თქვენ ნამდვილი მსახიობი ხართ და
საკუთარი მწუხარების განცდა საჭირო აღარ არის” 37.
სწორედ ამ ტრანსფორმაციის გამო იყო გამორჩეული მსახიობისთვის ეს როლი
მთელს მის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში. იერსახის ამდაგვარი სახეცვლილება რა თქმა
უნდა არც აქამდე განხილულ როლებს აკლდა, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც
საბოლოო მიზნის მიღწევის გზა მთლიანად ევოლუციურ განვითარებას ეფუძნება: „ნატომ
მიმზიდველად

განასახიერა

დესპინეს

ქალიშვილობის

ეპიზოდი,

მისი

პირველი

შეხვედრები ახალგაზრდა მასწავლებელთან. მსახიობი თრთოლვით ჰყვება გაუბედავი,
ნაზი გრძნობისა და ახალგაზრდა წყვილის შეუღლების პირველ დღეთა ამბავს. ნატო
ბუნებრივი თამაში ხაზს უსვამს უმწეობასა და უსასოებას“ 38.
დიდ

შთაბეჭდილებას

ახდენდა

მაყურებელზე

კოტე

მიქაბერიძის

მიერ

შესრულებული სპირიდონ მცირიშვილიც. იგი ფიზიკურად სუსტ, მაგრამ სულიერად
ძლიერ ახალგაზრდა სოფლის მასწავლებელს თამაშობს. კოტე მიქაბერიძის გმირი ტარიელ
მკლავაძის ანტიპოდია. მსახიობისათვის ეს პირველი როლი არ გახლდათ კინოში და
ამდენად, გასაგებია რომ მან ჩვეული ტაქტით და ზომიერებით დახატა ტრაგიკული სახე
პერსონაჟისა, რომელიც მაყურებელის მღელვარებას და თანაგრძნობას იწვევს. უნდა
აღინიშნოს, რომ ის, უბედურება რომელიც თავს დაატყდება სპირიდონს და რომელიც
ჩვენამდე კოტე მიქაბერიძეს მოაქვს – იმდენად შთამბეჭდავია, რომ პირდაპირ
მაყურებელზე ნამდვილად მოქმედებს.
პრესა აღფრთოვანებით როდი შეხვედრია ფილმის გამოსვლას. მრავლად იყო
კრიტიკული წერილები და შენიშვნები, მაგრამ მსახიობთა თამაშს და ოპერატორ
ალექსანდრე დიღმელოვის ნამუშევარს ყველა დადებითად აფასებდა:
„ს. მცირიშვილის ცოლის როლში ჩვეულებრივი თავდაჭერით და ზომიერებით
თამაშობს ნატა ვაჩნაძე. აქ აქტრისას ინდივიდუალურობას ემჩნევა განვითარება და
გაღრმავება, ნ. ვაჩნაძე თანდათანობით იზრდება, როგორც კინო-აქტრისა. ეს თავდებია
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იმის, რომ ტეხნიკის მხრივ ნ. ვაჩნაძე ახლო მომავალში დადგება იმ სიმაღლეზე, რომელიც
შეეფერება მის მეტად ფოტოგენურ სახეს და გარეგნობას”39.
ცხადია 1925 წლის 18 თებერვალს რეცენზია გამოაქვეყნა იმდროინდელი
ქართული პრესის ლიდერმა გაზეთმა „კომუნისტმა“: „ჩვენთვის საჭიროა, რომ კინო
თავისი სურათებითა და გამოსახვით ეხმარებოდეს მშრომელ ხალხს. ჩვენი რწმენით არამც
და არამც არ შემცდარა კინოწარმოების სარედაქციო კოლეგია, როცა ასეთი სურათის
გადაღება რეჟისორ ივ. პერესტიანს დააკისრა. სიმართლის თქმისთვის საჭიროა იმის
თქმაც, რომ სურათი კარგად არის გადაღებული. ეს კინოოპერატორ ა. დიღმელის
ხელობაა. მისთვის მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმის“ 40.
ამ ფილმის შემდეგ ძალზე აქტუალურად დადგა დღის წესრიგში საკითხი, თუ
ვინ იქნებოდა ის პირველი რეჟისორი, რომელიც ვლადიმერ ბარსკის, ამო ბეკ-ნაზაროვის
და ივანე პერესტიანი მსგავსად XX საუკუნის ბოლოს რუსულ ენაზე გამოცემული
ხახანაშვილის „ქართული ლიტერატურის ქრესტომათიით” კი არ ისარგებლებდა, არამედ
ლიტერატურული პირველწყაროს წაკითხვა, გაგება და გააზრება შეეძლებოდა ქართულ
ენაზე.
ლოგიკურად
ქართული
ჭეშმარიტი

უნდა

მენტალობითა
ქართული

გამოჩენილიყო

და

კინოს

პრობლემაში

რეჟისორი,

რომელიც

სიღრმისეული

დასამკვიდრებლად

და

ტრადიციული

წვდომით

იმავდროულად

იზრუნებდა
სრულიად

გამოავლენდა მისი უპირველესი ვარსკვლავის ნატო ვაჩნაძის აქტიორულ პოტენციალს.
ნოვატორობა უკვე მეორედ (მხედველობაში გვაქვს წუწუნავას მიერ 1916 წელს
გადაღებული პირველი ქართული მხატვრული ფილმი „ქრისტინე“). ამ დროისათვის უკვე
ცნობილმა რეჟისორმა ალექსანდრე წუწუნწვამ იკისრა. რეჟისორი იმხანად საოპერო
თეატრში მუშაობდა, როგორც ირკვევა პარალელურად მას რამდენიმე კინოპროექტი
ჰქონდა

გამზადებული,

მაგრამ

საბოლოოდ

არჩევანი

შეჩერდა

ნინო

ნაკაშიძის

პოპულარულ პიესაზე – „ვინ არის დამნაშავე?”. აქედან ნათლად ჩანს, რომ ა.
წუწუნავასათვის, ზოგიერთი კოლეგისაგან განსხვავებით, სულერთი არ იყო, რას
გადაიღებდა – მას უფრო ეროვნული თემატიკა აინტერესებდა: „ალ. წუწუნავას დაბრუნება
კინოში იმიტომ იყო, უპირველეს ყოვლისა, მისასალმებელი, რომ მას ამ გადამწყვეტი
ბრძოლის დაწყებად მამულიშვილური შემართებაც გააჩნდა და ნამდვილი ეკრანული
მხატვრის ტალანტიც, რაც ასე დამაჯერებლად დაამტკიცა ქართული მხატვრული კინოს
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ნამდვილი რევოლუციური განთიადის პირველმა მერცხალმა – კინოფილმმა „ვინ არის
დამნაშავე?“ 41.
წუწუნავას ბედმა არგუნა არა მხოლოდ ქართული მხატვრული კინოს
ფუძემდებელი ყოფილიყო, ის ასევე პირველი პროფესიონალი დრამატული და საოპერო
რეჟისორი გახლდათ. ამ თვალსაზრისით მისი როლი ქართული კულტურის წინაშე
სრულიად უნიკალურია.
„ვინ არის დამნაშავე?” საეტაპო ფილმია არა მარტო ზოგადად ქართული კინოს
ისტორიაში, არამედ თავად მსახიობის ნატო ვაჩნაძის შემოქმედებაში. იგი ერთგვარად
ამთავრებს ციკლს ფილმებისა სადაც „ვარსკვლავი“ უუფლებო, პატივაყრილ, უბრალო
გლეხის ქალების როლს ასრულებს.
ყოველი

ეპოქის

შემოქმედების

მიზანი

ოდითგანვე

საკუთარი

მსოფლმხედველობითი და წარმოსახვებითი ეპოქის კინოსურათის შექმნა იყო. ისტორიის
კუთვნილი ნაწარმოებები ინტერესს იმით იწვევენ, რომ მრავალი წლის შემდეგაც
შეიძლება მოგვცეს წარმოდგენა იმ ეპოქაზე, რომელშიც იგი შეიქმნა.
აქამდე განხილული ყველა ფილმი ლიტერატურული ნაწარმოების ეკრანიზაცია
იყო; „ოციანი წლების პირველი ნახევრის ქართული კინოს ეკრანიზაციებში იგრძნობა
პროზის საშუალებათა მოზღვავება, სიტყვის მაქსიმალური გამოყენება. კინემატოგრაფს
თავისი საკუთარი პლასტიკურ–გამომსახველობითი ძალა არ ყოფნიდა და საშველად ხელს
უწვდიდა ხელოვნების სხვა დარგები, განსაკუთრებით კი, ლიტერატურა“ 42. ეკრანიზაციაა
ფილმიც ‘ვინ არის დამნაშავე?”. ამდენად უპრიანია თავად ეკრანიზაციის პრობლემის
რაობასაც შევეხოთ რამდენიმე სიტყვით.
ეს პრობლემა იმდენივე ხნისაა, რამდენისაც თავად კინემატოგრაფი. ყველაზე
კარგი ეკრანიზაცია ის არის, როდესაც კინემატოგრაფისტების მიზანს წარმოადგენს
შეიქმნას ეკრანული ანალოგია საეკრანიზაციო ნაწარმოებისა, როდესაც ხერხდება
ლიტერატურული პირველწყაროს ისე გადაყვანა კინოენაზე, რომ შენარჩუნებულ იქნას
სულისკვეთება. ეკრანიზაციის მთავარი დანიშნულება ის კი არ არის სიტყვა-სიტყვით
მოგვითხროს ლიტერატურული პირველწყაროს სიუჟეტი, არამედ შეძლოს, გამოხატოს და
გადმოგვცეს მთავარი წმინდა კინემატოგრაფიული ხერხები, სახიერი გამომსახველობითი
საშუალებებით, რიტმული დაპირისპირებით და ცვლით. სწორედ, ამიტომ იდეაში უნდა
მივიღოთ ფილმი ყველა მისთვის მახასიათებელი კომპონენტით და არა უბრალოდ
ლიტერატურული სიუჟეტის ეკრანიზაცია. ე.ი. საბოლოო პროდუქტი ფილმი უნდა იყოს
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უფრო მეტად და არა ეკრანიზაცია, კინო უნდა იყოს და არა ლიტერატურა, ანდაც
ილუსტრირებული ფოტოგრაფია. ეკრანიზაციის თეორის კვლევის საგანი, ექვემდებარება
როგორც ლიტერატურათმცოდნეობას, ასევე კინომცოდნეობას და სწორედ ამ ორი
მეცნიერების გადაკვეთისას არის ეკრანიზაციის პრობლემის გადაწყვეტა, ან გარდაქმნა
ლიტერატურული ნაწარმოებისა ეკრანულად.
„როცა ფილმი „ვინ არის დამნაშავე?“ იქმნებოდა, საქართველოში მონტაჟური
კინოხელოვნების მხატვრული პრინციპები არ იყო დანგრეული, კინო ჯერ კიდევ
თხრობითი გამოსახულებითა და წარწერებით გადმოსცემდა ნაწარმოების იდეას და
შინაარსს“ 43.
“ვინ არის დამნაშავის?” შემდგომი ანალიზის და განხილვის საუკეთესო
გასაღები, თავად ალექსანდრე წუწუნავას სტატიაშია, რომელიც ჩვენს მიერ უკვე ბევრჯერ
ნახსენებ 1926 წელს გამოცემულ კრებულშია მოთავსებული. წერილი არც ისე დიდია,
ამდენად, სრულიად შეგნებულად იგი თითქმის სრული სახის მოვიყვანოთ:
„ნატა ვაჩნაძის სახე უკვე აღბეჭდილია მრავალ მილიონიან კავშირის კინოაუდიტორიაში. თვით ვიყავი მოწმე: მოსკოვის უდიდეს კინო-თეატრში „კოლოს”, რომლის
დარბაზი სამი ათას მაყურებელს იტევს, აჩვენებდნენ „უაილდ ვესტის მხედარს”. გამოჩნდა
თუ არა ნატა ვაჩნაძე – ფატი, ცაცხვის ჩრდილში, ბავშვის აკვანთან – აუდიტორიაში
ელექტრონის ძალამ გაიელვა. გაისმა აღტაცებული ხმები: ნატა... ნატა..მე არ მინდა
მხოლოდ პოპულარობით შევაფასო: ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ მის სახიდან
და თვალებიდან გამოიყურება ქართველი ქალის სხივი. როდესაც სახკინმრეწვში მუშაობა
დავიწყე და შევუდექი „უაილდ ვესტის მხედრის” გადაღებას, მე უფრო მაინტერესებდა
ნატა ვაჩნაძის ამ თვისებათა გამოაშკარავება, ვინემ ფილმის დამშვენება ნატას ცნობილის
სახელით.
როგორც კინო-მსახიობი ნატა ჯერ კიდევ ზრდაშია. მსახიობის ტეხნიკა ჯერ მას
სავსებით არა აქვს შეთვისებული. მისი უმაღლესი მიღწევები არის იქ, სადაც მისი ბუნება
უშუალოდ არის მოცემული. შესაძლოა ამაში იყოს მისი გამარჯვება” 44.
ეს პიესა (ავტორი ნინო ნაკაშიძე) უაღრესად პოპულარული იყო საქართველოში.
1912 წლიდან, როცა მისი პრემიერა ბათუმში გაიმართა, XX საუკუნის პირველ ნახევარში
თითქმის არ არსებობდა არც ერთი ქართული თეატრი, რომ იგი არ წარმოედგინა თავისი
მაყურებლისთვის.

თავად

ალექსანდრე

წუწუნავასაც

არაერთხელ

დაუდგამს

იგი
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საქართველოს სხვადასხვა თეატრში, ფილმის გადაღების წინა პერიოდში კი თბილისშიც
დადგა.
ერთი სიტყვით იმის თქმა შეიძლება, რომ ნინო ნაკაშიძის პიესა „ვინ არის
დამნაშავე?” უდიდესი წარმატებით სარგებლობდა მაყურებელში. ცხადია, ეს, უპირველეს
ყოვლისა, პიესის იდეურ-მხატვრული ღირსებებითაც იყო განპირობებული. მასში
ჭეშმარიტად პრობლემატურ სიმაღლეზეა აყვანილი რევოლუციამდელი ქართველი გლეხი
ქალის უმწეო მდგომარეობა. პიესის სოციალური სათქმელი ორ მთავარ წინაპირობაზეა
დაფუძნებული, ესაა ადამიანი და ოჯახი, ადამიანი და გარემომცველი სოციალური
პირობები.
სიუჟეტის
დაპირისპირებების

სიმძაფრის,
სიმწვავის

გამო

გარემოს
„ვინ

დრამატულ

არის

დამნაშავე?”

კონფლიქტებისა

და

იმავდროულად

იქცა

პოპულარულ ნაწარმოებად ქართულ სცენაზე. მაყურებელი თანაუგრძნობდა სიკოს,
ფატის და ბაბუას. ამასთანავე ჰკილავდა და კრიტიკის ქარცეცხლში ატარებდა სალიხეს და
ბესიას. ეს დამოკიდებულება აშკარა და ნათელი იყო პიესის დემონტრირებისას, მაგრამ
ყველას ერთი კითხვა ჰქონდა, რამდენად შეინარჩუნებდა დრამატულ კოლიზიას და
სიმძაფრეს ნაწარმოებში წამოჭრილი პრობლემები მისი ეკრანზე გადატანის დროს.
ნაკაშიძის პიესა დროის შესატყვისი აღმოჩნდა. მასში ხომ ასახული იყო
ბურჟუაზიული ფსიქოლოგიის შეჭრა სოფლად. გამდიდრების სურვილით დამუხტული
გურული გლეხობა ამერიკაში მიემგზავრებოდა.
პიესის უმთავრეს ღირსებად ფორმისა და შინაარსის ერთიანობა მიიჩნეოდა.
მისი მხატვრული და იდეოლოგიური მხარე ძალაუნებურად ერწყმოდა ერთმანეთს და
ამდენად, ზნეობრივი პრობლემა უკავშირდებოდა სოციალურ მხარეს.

წუწუნავა

ითვალისწინებს პიესის ამ სპეციფიურ მხარეს და სოციალურ პრობლემას ეროვნული
დრამის განზომილებაში წარმოაჩენს.
ახლა თავად ფილმს დავუბრუნდეთ და ფილმოგრაფიას გადავხედოთ:
„ახალგაზრდა გლეხი სიკო, გამდიდრების მიზნით, ხელშეკრულებას დებს
ამერიკული ცირკის მეპატრონესთან და მოჯირითედ ამერიკაში მიემგზავრება. შინ ცოლშვილი, დედა და ღრმა მოხუცებული ბაბუა რჩებიან.
ქმრის წასვლის შემდეგ ფატი დიდ განსაცდელში ვარდება – შვილი უკვდება.
მეზობელი ბესია კი მოსვენებას არ აძლევს მარტოხელა ქალს, ფატის დედამთილი სალიხე,
რომელიც შვილის გამოგზავნილი ფულით ოდა-სახლს იშენებს და ამ საქმეში ხშირად
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სარგებლობს ბესიას დახმარებით, ხელს უწყობს ბესიასა და ფატის დაახლოებას. ბესია
საწადელს აღწევს და ამერიკიდან დაბრუნებულ სიკოს ფატი ფეხმძიმედ ხვდება.
შეურაცხყოფილი, სახელგატეხილი ქალი თავს იხრჩობს. თუმცა სალიხე შვილს ახალ
ოდას ახვედრებს და უკეთესი ცოლის შერთვას ჰპირდება, სიკო ვერ იტანს ოჯახის
შერცხვენას, სასოწარკვეთილი სახლ-კარს გადასწვავს და თავადაც იღუპება” 45.
ფილმი ‘ვინ არის დამნაშავე?” ქართულ კინემატოგრაფში პიესის ეკრანიზაციის
პირველი შემთხვევა იყო, თანაც, ვიმეორებ, ეს პიესა ფილმის დამდგმელ რეჟისორს
არაერთხელ ჰქონდა განხორციელებული სცენაზე. ამდენად, ახლა, როგორც სცენარის
ავტორმა და დამდგმელმა რეჟისორმა გადაწყვიტა პიესის სოციალურ პრობლემებთან
ერთად კიდევ უფრო გაემძაფრებინა პირველწყაროს ზნეობრივი ასპექტები და ამასთან
კინემატოგრაფიულობის გათვალისწინებით მოქმედების არეალიც გაეფართოვებინა და
იგი უშუალოდ ე. წ. ნატურაში ანუ ბუნებრიობაში გადაეტანა – აქ იგულისხმება
ამერიკული ცირკის ეპიზოდები და რომელთა გათამაშება სცენური შეზღუდული
პირობების

გამო

ჩასატარებელი

თეატრში
პიესის

შეუძლებელი

ტრადიციული

იყო.

განსაკუთრებული

დიალოგების

ქმედით

მუშაობა

იყო

მოქმედებად

გადასაკეთებლად და ა. შ. რათა მაყურებელისათვის სახიერად და არა მხოლოდ
მეტყველების მხრივ ყოფილიყო გასაგები, თუ ვინ იყო დამნაშავე ამ ენით აუწერელ
ტრაგედიაში.
ცხადია, დამნაშავეა დრო, ეპოქა, მმართველობითი სისტემა, რომელიც ამსხვრევს
გლეხობის ზნეობრივ საფუძვლებს. ადამიანს კერძო საკუთრებისადმი ინსტინქტი უნდა
ამოძრავებდეს და მატერიალურ დოვლათსაც უნდა ქმნიდეს, მაგრამ ყოველივე ამისაკენ
მისწრაფებამ და გამდიდრების სურვილმა მანიაკად არ უნდა აქციოს იგი; ფილმის
ძირითადი მნიშვნელობა, ის არის, რომ რეჟისორმა რეალურ ფონზე რეალური გარემო
გამოიყენა, ნამდვილი ადამიანური დამოკიდებულებისა და კონფლიქტების ღერძზე კი
გვიჩვენა ღრმა, აქცენტირებული პრობლემების არსი, კერძო მესაკუთრეობის სიყალბე და
მისი დაღუპვის გარდუვალობა. „ჩვენთვის უცნობია უფრო შემაძრწუნებელი, უფრო
ძლიერი ნაწარმოები, ვიდრე გლეხის ეს მართალი ამბავი. აქ სიუჟეტი მარტივია! ამასთან
სურათი თავიდან ბოლომდე გამსჭვალულია დეტალების მძლავრი რეალიზმი, მასში
მოცემულია განვითარების უბადლო ხაზი, უზადოდ მოტივირებული კავშირი“

. ეს

46

სათქმელი კი ერთი ოჯახის მაგალითზეა მოტანილი, მაგრამ მისი თხრობის სიმძაფრე
იმდენად ტევადია, როგორც ეს კლასიკურ ნაწარმოებს შეეფერება – ერთი ოჯახის
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სატკივარი განზოგადდა და მთელი იმ გარდამავალი ეპოქის სურათი დაიხატა. ეს არის
ფილმის იდეური არსი, რაც მას დიდ მხატვრულსა და სოციალურ ჟღერადობას სძენს.
უღარიბესი გლეხი სიკო, რომელიც წელებზე ფეხს იდგამს და დღე და ღამე სულ
შრომაშია, ბევრ მისნაირ მდგომარებაში მყოფ მეზობლის მსგავსად, მატერიალური
მდგომარეობის გამოსასწორებლად ოკეანის გაღმა – ამერიკაში მიემგზავრება, ცირკში
„უალდ ვესტის” რიგით მოჯირითედ. სახლში ტოვებს ახლად შერთულ ცოლს ფატის
ძუძუმწოვარა ბავშვით, ფულის მოყვარე კაპას დედას – სალიხეს, ბრმა ბაბუას და მათ
მეზობელ კულაკის შვილს – ბესიას (მსახიობი დიმიტრი ყიფიანი).
იმ დროში ისევე, როგორც დღესაც, ყოფით სამოთხესთან გაიგივებულია,
ოცნების ქვეყანა – ამერიკა, რომელიც თამამად შეიძლება ითქვას ლამის ფილმის ერთერთი მოქმედი „პერსონაჟია”. რეჟისორის წინაშე პრობლემამ მთელი სიცხადით იჩინა
თავი. მას სუფთა კინემატოგრაფიული საშუალებებით უნდა შემოქმედებითად განევრცო
მასობრივი მოქმედება, რის გამოც, ოჯახის ცალკე აღებულ ამბავს უკან უნდა
გადაენაცვლა, წინ კი ხალხის ფაქტორი დამდგარიყო.
სიუჟეტის ამნაირი განვითარება კინოს განუსაზღვრელი შესაძლებლობის გამო
დღის წესრიგში აყენებდა ამერიკული ცირკის საკმაოდ ტევადი ეპიზოდის გადაღებას.
პიესასა

და

შესაბამისად

სპეტაკლში

თეატრალური

სპეციფიკიდან

გამომდინრე

ვერანაირად ვერ იქნებოდა ეპიზოდი, მაგრამ ფილმში ნამდვილად სასურველი გახლდათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს სცენები სულაც არაა ჩვენი უშუალო კვლევის
ობიექტი, მაინც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ამ საკითხზე ყურადღების შეჩერება, რადგან,
ცხადია, სწორედ ამას გულისხმობდა ალექსანდრე წუწუნავა, როცა ერთ-ერთ ინტერვიუში
განაცხადა ამ ფილმში ქართული კინოს გაქანებაც მინდა ვაჩვენოო...
ამ მისიის შესრულების მიზნით ალექსანდრე წუწუნავა ეწვია მშობლიურ
გურიას სიკოს როლის შემსრულებელ კოტე მიქაბერიძესთან ერთად. სოფელ ლიხაურში
კვიტაიშვილების ოჯახს ესტუმრნენ. ამ ოჯახის ყველა წევრი ამერიკაში იყო ნამყოფი და
უკეთეს კონსულტანტებს ცირკის ეპიზოდის ეკრანულ გადასაწყვეტად კაცი ვერ
ინატრებდა.
ცოლ-ქმარმა ძველი ზარდახშა გახსნეს, საიდანაც მათი გასტროლების ამსახველი
ფოტო, აფიშა თუ სხვა სახის მასალები ამოალაგეს. ნანახით და მონათხრობით
შეგულიანებულ ალ. წუწუნავას ისღა დარჩენოდა მოსკოვიდან მასობრივი გადაღების
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გამოცდილების მქონე ოპერატორი ნ. ტიხონოვი მოეწვია და გადაღებისათვის მზადება
დაეწყო.
მოსამზადებელი საკმარისზე მეტი იყო. ახლანდელი ძველი კინოსტუდიის
მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა აგებულიყო საგანგებოდ სამწრიანი ცირკი, რომლის
სიგრძე იქნებოდა 300 საჟენი, სიგანე – 50; არენაზე უნდა გამოსულიყო 300 ცხენოსანი,
შემდგარიყო კორდებალეტი და მთელი ეს მონაწილენი სათანადო კოსტიუმებში
გამოწყობილიყვნენ. ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილი უდიდესი ძალისხმევის ფასად
სრულებით არ ჩანდა დაუძლეველ პრობლემად, მაგრამ სად უნდა გენახა 2000 კაცი
რომლებიც სათანადოდ აგებული ცირკის იმპროვიზირებულ ტრიბუნებს შეავსებდა, ერთი
პირობით თუ ყველას ევროპული ტანისამოსი ეცმებოდა.
ერთი შეხედვით ეს ფანტასტიკა იყო, მაგრამ არა მათთვის ვინც წუწუნავას
მტკიცე ხასიათი და მიზანდასახულობა იცოდა. ცირკი ხუთ დღეში აშენდა, გურულების
და კორდებალეტის შემოსილობა ერთ კვირაში შეიკერა და სხვადასხვა ხრიკებით 1925
წლის 10 მაისს საგანგებოდ აგებულ ცირკს ექვსი ათასზე მეტი კაცი მოაწყდა,
რომელთაგანაც სათანადო შემოწმების შემდეგ სამი ათასი შიგნით შეუშვეს დანარჩენი
ისეთ ადგილებზე დასხეს, რომ კადრში არ მოხვედრილიყვნენ.
ტიხონოვის გარდა კიდევ სამი ოპერატორი: ენგელსი, ზაბოზლაევი და
პოლიკევიჩი სხვადასხვა ადგილებზე განლაგდნენ და სულ მალე გამალებით გაჩაღებული
ცირკს განსხვავებული წერტილებიდან იღებდნენ. დრო სწრაფად გაიპარა და საღამოს
ყველაფერი დასასრულს მიუახლოვდა. „დრო შეუმჩნევლად მიდის. 5 საათი მოახლოვდა.
იღებენ ბოლო კადრებს. რეჟისორი იძლევა განკარგულებას – ფასიან სტატისტებს
შეუძლიათ

დატოვონ

გადაღებაო.

სტატისტები

გამოდიან,

იხდიან

და

აბარებენ

ტანსაცმელს. ამ საოცარი სანახაობით გაოგნებული ხალხი კი მაინც არ იძვრის, მერე
თანდათან მოვიდნენ გონს და ნელ–ნელა იწყეს ცირკის დაცლა“ 47.
დღეს, თანამედროვე ტექნიკის პირობებში, როდესაც ჰოლივუდი თუ მოწინავე,
განვითარებული ევროპელი სტუდიები თავს უფლებას აძლევენ ათეულ ათასობით
სტატისტი დააყენონ კადრში, „ვინ არის დამნაშავის?” ასეთი მასშტაბები არავის
გაუკვირდება, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყოველივე 1925 წელს განხორციელდა
და თანაც ერთ დღეში.
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ვინც კარგად იცნობს, როგორც ქართული ისე იმდროინდელი საკავშირო კინოს
ისტორიას, დაგვეთანხმება, რომ ალ. წუწუნავას და სახკინმრეწვის გმირობა, მის
შესაძლებლობებს აღემატებათ.
ბუნებრივია ფილმის წარმატება ღირსეულად გადაღებულმა ამ ეპიზოდმა არ
განაპირობა. წუწუნავას გმირებმა გაარღვიეს პიესაში არსებული შეზღუდულობა და
სრულიად უცხო ეთნოსში და შესაბამისად კულტურულ სივრცეში ჩაერთვნენ. დაირღვა
პიესის ყოფთი ჟანრის ჩარჩოები და ლიტერატურულმა ნაწამოებმა ჟანრობრივი
ტრანსფორმაცია განიცადა – ყოფითი დრამა კინოეპოსმა შეცვალა.
ფილმი

ერთმანეთისგან

გათიშული,

ორი

საწინააღმდეგო

პოლუსის

–

სოციალისტურისა და კაპიტალისტურის აბსოლუტურ იდენტურობას ამხელს: ადამიანი
ბოროტად იყენებს საკუთრების უფლებას – მონოპოლისტი ბურჟუები თუ მუშაპროლეტარები, ორივე სასტიკი და დაუნდობელია საკუთრებისათვის ბრძოლაში.
რეჟისორი სოციალურ საფრთხეს ეროვნული ცნობიერების რღვევასა და გადაგვარებაში
ხედავს და არა, ზოგიერთი გმირის „ბურჟუაზიულ მორალში”. სწორედ XX საუკუნის
უმთავრეს

ეპოქალურ

დილემას

ესადაგება

ფილმის

პათოსი:

მატერიალური

კეთილდღეობისაკენ მისწრაფება იმდენად მაცდურია, რომ სიკოს საბედისწერო არჩევანის
წინაშე აყენებს – დაჰყვეს სალიხეს სურვილს და ამერიკას გაემგზავროს, თუ შეასრულოს
ბაბუასა და ფატის თხოვნა – არ მიატოვოს ოჯახი, ახლადშეძენილი ბავშვი და მამაპაპისეული კერა. ფილმშიც ხაზია გასმული იმაზე, რომ გამგზავრება განსაცდელს
უმზადებს სიკოს. სწორედ ეს მიწიერი ფასეულობები უარყო სიკომ მატერიალური
დოვლათის ანუ სოციალური კეთილდღეობის სანაცვლოდ.
‘ვინ

არის

დამნაშავეში?”,

კულტურულ

და

ისტორიულ

დაშორებულ

ამერიკელებს აოცებს ოკეანისგაღმა მკვიდრთა – ეროვნული კოსტიუმები, ხასიათის
სიფიცხე და ექსტრავაგანტულობა. ასევე ვერ მიმხვდარა თუ საიდან აქვთ ამ ხალხს
მგზნებარე ტემპერამენტი, ხალასი იუმორი და მიხვრა-მოხვრა. ამერიკაში მოგზაურობისას
სიკო თავის წარსულს იგონებს და ეს მოგონება ცოცხალ კადრებად წარმოჩინდება
გაშლილი, ღია ზღვის ფონზე. სიკოს ახსენდება თავისი ბავშვობა და სიყრმე, მამა, ბაბუა,
კერა. ქართველი მხედრებისაგან განსხვავებით, ამერიკელი კინოგმირები მხოლოდ
ზღაპრულ, ბუტაფორულ, ეგზოტიკურ სამყაროში არსებობენ.
„ვინ არს დამნაშავე?” ქართულ კინოში სფუძველს უყრის სრულიად ახალ ჟანრს
– საგმირო ეპოსს, რომელიც წუწუნავას შემდგომ ფილმში „ჯანყი გურიაში” ვითარდება
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კიდევ უფრო მეტად. „ფილმი თავისი მაღალაქტიორული დონით განსაკუთრებულად
გამოირჩევა იმ დროის საერთო პროდუქციიდან და არც არის გასკვირი, რადგან ფილმის
ავტორი მეტად გამოცდილი რეჟისორი გახლდათ“

. ფილმის იდეურ-მხატვრული

48

კონცეფცია ამერიკულ მითთან აშკარა შესაბამისობაში ექცეოდა, ვინაიდან თავისუფლების
„სამოთხემ” საბოლოოდ მაინც ვერ უზრუნველყო გასამდიდრებლად ჩასული სიკოს
ბედნიერება.
სამშობლოში დაბრუნებულ სიკოს შემზარავი რეალობა დახვდა – სახლის კერა
გაყიდული,

ოჯახი

– დანგრეული.

მატერიალური

დოვლათის დაგროვებასა

და

ამქვეყნიური სამოთხის ოცნებას შეეწირა ქართველი ადამიანისთვის სულიერად ყველაზე
მეტად ღირებული – ოჯახი, მოიშალა მამაპაპური კერა.
შეუძლებელია საკუთარი ფესვების უარყოფით ბედნიერი მომავალი მოიპოვო
უფესვო ქვეყნის წიაღში – ასეთია ფილმის ავტორთა ზნეობრივი პოზიცია. სიკოს
ამერიკული ოჯახის იდილია და მატერიალური კომფორტი მხოლოდ ილუზიაა,
რომელსაც შემზარავი რეალობა ანგრევს. გმირი შეშლილობამდე მიდის.
„ამერიკული ოცნების“ სიმბოლოს სიკოს ახალი ოდა-სახლი წარმოადგენს,
რომელიც ძველი ნახევრადდანგრეული კერის ადგილას აშენდა, მაგრამ მიწის შურისძიება
სასტიკია და დაუნდობელი. ოდის გადაწვა სიკოს ხავსმოკიდებულის ამბოხია. ის
გაწბილებულია და შედეგად ცრუფასეულობები აღიარა. ფილმის ტრაგიკული ფინალი –
ცეცხლმოკიდებული ოდა-სახლი მიგვანიშნებს, რომ დამნაშავე არ არის რომელიმე
კონკრეტული გმირი ან სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, დამნაშავეა საბედისწერო
ეპოქა – XX საუკუნე, რომელმაც ადამიანი მატერიალური იდეალებისა და ილუზიების
მსახურად აქცია. გადამწვარი სახლი სიკოს პორტრეტს აშიშვლებს – მან უარყო
მატერიალური

კეთილდღეობა

და

სულიერი

კათარზისის

შედეგად

დაუბრუნდა

მამისეულ წიაღს. რეჟისორის ეს სათქმელი კინოსურათის უზარმაზარ გამარჯვებაზე
მიუთითებდა.
ამ გამარჯვებას ასეთივე უღრუბლო გზა მაყურებლამდე არ ჰქონია. თუკი
ქართველმა

მაყურებელმა

კინოსურათი

მეტ-ნაკლები

სისავსით

ნახა,

მოსკოვში

გაგზავნილმა ფირმა პირვანდელი სახე დაკარგა. წუწუნავასეულ ვარიანტში კინოსურათი
13 ნაწილისაგან შედგებოდა, ანუ, 2 საათი და 10 წუთი გრძელდებოდა, მეტრაჟი კი 4000
მეტრს აღწევდა. მოსკოვში იგი ავტორის ნებართვის გარეშე 8 ნაწილამდე დაიყვანეს და
1664 მეტრი ამოჭრეს. ხელახალი მონტაჟი აჩქარებითა და არანორმალურ პირობებში
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ხდებოდა.

მოსკოვში

მიავლინეს

ალექსნდრე

წუწუნავაც,

აქ

კი

სახკინმრეწვის

წარმომადგენელს რუსეთის დედაქალაქში, გ. არუსტანოვს თავის ყაიდაზე გადაეკეთებინა
კინოსურათი.

ბუნებრივია,

ამან

ალექსანდრე

წუწუნავას

აღშფოთება

გამოიწვია.

წარმომადგენელი სწორედ იმ კადრების ამოჭრას მოითხოვდა, რომელსაც კატეგორიულად
იცავდა ფილმის ავტორი. როცა საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ მასთან არაფერი
გაუვიდოდა, ალექსანდრე წუწუნავამ კატეგორიულად მოითხოვა, ჩემი გვარიც მოხსენით
ასეთი უშინაარსო კინოსურათის ტიტრებიდანო.
„ჩემი აზრით, – აცხადებს ალ. წუწუნავა, – ფილმის გადაკეთება რეჟისორის
საქმეა და არა გ. არუსტანოვისა, თუ იგი, როგორც პასუხისმგებელი მუშაკი, ფიქრობს
შინაარსზე, თუ იგი ფიქრობს არა მეშჩანურ, არა ბურჟუაზიულ მაყურებელზე, არამედ იმ
მუშებსა და ინტელიგენციაზე, რომელთაც ჯანსაღი საკვები ესაჭიროებათ, მაშინ რატომ
სთავაზობს მათ ხანჟონკოვისებურ ფილმებს? მაგრამ მთელი უბედურება ისაა, რომ მას არ
ესმის ყოველივე ეს და სურათებსაც ამახინჯებს” 49.
„ვინ არის დამნაშავეში?” ალექსანდრე წუწუნავამ მაყურებლისთვის უკვე კარგად
ნაცნობი ტრიო: ნატო ვაჩნაძე, კოტე მიქაბერიძე და დიმიტრი ყიფიანი მიიწვია. ვისაც
მახვალი თვალი აქვს, ის მიხვდება, რომ მათი ნაღვაწი სურათში „სამი სიცოცხლის” და
„ტარიელ მკლავაძის” გადამღერება არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ წინა ფილმების
მსგავსად „ვინ არის დამნაშავეში?” დრამატული კოლიზიაც თითქოს იგივეა. ამას,
უპირველეს ყოვლისა, არა მარტო მათმა პროფესიონალურმა დაოსტატებამ შეუწყო ხელი,
არამედ უფრო იმან, რომ ფილმს სათავეში, მოკლედ რომ ვთქვათ, ედგა დიდი ნიჭიერებისა
და გაქანების ხელოვანი ალექსანდრე წუწუნავა. განსაკუთრებული პროფესიული სიმაღლე
დაეტყო ნატო ვაჩნაძეს, რომელსაც, როგორც შემდგომში დავრწმუნდებით, კი არ მალავდა
– სიამაყითა და მადლიერებით იგონებდა მსახიობი...
ეს იყო მხატვრული სახის მთლიანობა, ერთ–ერთი გამორჩეული მახასიათებელი
რაც მსახიობებთან მუშაობის წუწუნავასებულ მეთოდს თან ახლდა ყოველთვის.
დაბეჩავებული ქალის ტრადიციული გაგება ნატო ვაჩნაძემ უარყო. მისი გმირი ხანდახან
ამჟღავნებს პროტესტს, მაგრამ ეს წამიერი გაბრძოლებაა და არა, გააზრებული ამბოხება.
„ეს ხარისხობრივი განსხვავება ბუნებრივ ინსტინქტსა და ჩამოყალიბებულ ხასიათს
მთლიან მხატვრულ იერსახედ ქმნის, რომელსაც მსახიობი და რეჟისორი სწორედ ამ
მხატვრულ მთლიანობიდან გამომდინარე ღრმა ფსიქოლოგიური დაკვირვებითა და
წიაღსვლებით ავსებენ“ 50.
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ფატის სახეში ნატო ვაჩნაძის გმირმა არნახულ ბუნებრივობას მიაღწია.
გამოცდილმა და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ქართულ ტრადიციებზე აღზრდილმა
ალექსანდრე

წუწუნავამ

ბევრად

უფრო

მეტი

შემოქმედებითი

შესაძლებლობანი

გამოავლინებინა მსახიობს, ვიდრე ოდესმე მაყურებელს ახსოვდა. აქ მაყურებელი ნატო
ვაჩნაძის გმირს ხედავს ჯერ თავმდაბალ, მორცხვ სოფლელ ქალიშვილად, შემდეგ
ბედნიერ ახალგაზრდა დედად. იგი გუმანით გრძნობს, რა შეიძლება მოჰყვეს მეუღლის
ამერიკაში გამგზავრებას, ამიტომ ყოველმხრივ ცდილობს არ მოიშოროს ქმარი. სიკო კი
გადაწყვეტილებას არ ცვლის. გამოხდა ხანი. უქმრო ქალს არ ასვენებს ბესია და დრამატულ
მოვლენათა ზრდის

კვალობაზე, ნატოს

გმირი

მის

გარშემო

მყოფ

ადამიანური

მისწრაფების მსხვერპლი ხდება. ფატი კატასტროფული სისწრაფით მიექანებოდა
ტრაგიკული დასასრულისაკენ. ნატო ვაჩნაძის გმირი ერთობ დამაჯერებელია, როდესაც
ბავშვი უკვდება, მერე კი საყვარელი ბაბუა, რომელიც მისი ერთადერთი დასაყრდენია
ამდენ უღირსთა გარემოცვაში.
ნატოს გმირი მეუღლის ღალატზე მიდის მხოლოდ მაშინ, როდესაც მარტოდ
დარჩენილს დედამთილი ყოველმხრივ ტანჯავს და ამცირებს და იძულებულია ბესიაში
ეძიოს ხსნა, მაგრამ ბესია მისგან შეცდენილ და ფეხმძიმე ქალზე უარს ამბობს. ფატი
ხვდება, თუ როგორ დასცინიან და თავად დაიწყებს სიცილს ოღონდ ისტერიულს.
საკმაოდ ხანგრძლივი და საშემსრულებლო თვალსაზრისით საინტერესოა
სიკოსა და ფატის გამოთხოვების ეპიზოდი. ის იმდენად დიდ ხანს გრძელდება და
შესაბამისად იმდენად ექსპრესიული და მეტყველია, რომ შეიძლება ერთი შეხედვით,
ემოციურად უტრირებულიც კი მოგვეჩვენოს. ფატი ბავშვით ხელში ქმარს აედევნება,
გზად მიმავალ ურემს წინ გადაეღობება და სიკოს ევედრება, რომ არ წავიდეს ამერიკაში,
უარყოს კომერციული გარიგება: „ფატი ჯერ მორჩილი და მოყვარული ცოლია, ხოლო
სიკოს ამერიკაში გამგზავრებისას მასში პროტესტის გრძნობა იღვიძებს, გულში ჩაკრული
შვილით, გამწარებული მიქრის ქმრის დასაბრუნებლად, მაგრამ ამაოდ. მიწას გართხმული,
სასოწარკვეთილი ფატი თავის უძლურობასა და მარტოობას მოთქვამს“ 51.
აღნიშნული ეპიზოდის დასასრულს, როცა სიკო დედის ნებას მაინც დაჰყვება და
ამერიკას – ოცნების ქვეყანას აირჩევს, ფატის დაჟინებული, შეუპოვარი მოქმედების
ფარული არსიც გაცხადდება: სასოწარკვეთილი ქალი ქვითინით ეცემა მიწაზე, მას
ჩაეკვრება, ეფერება, თითქოს მისგან ითხოვს თანაგრძნობას. ეს ეპიზოდი რეჟისორისა და
მსახიობის მაღალ მხატვრულ ოსტატობაზე მიანიშნებს, არა მარტო ჩვენს ეროვნულ
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კინოში, არამედ მთელ იმდროინდელ მსოფლიო კინოში, იშვიათია ადამიანისა და მიწის
ფსიქოლოგიური კავშირის – ფარული დიალოგის ამგვარი ექსტაზით, პლასტიკური
მოძრაობით გადაცემა, რეჟისორი მიწის პერსონიფიცირებას ახდენს. ეს ეპიზოდი
შეიძლება შევადაროთ, მოგვიანებით საბჭოთა კინოს კლასიკოსის, უკრაინელი დოვჟენკოს
მიერ გადაღებულ „მიწას”, სადაც ადამიანისა და მიწის არაჩვეულებრივი ჰარმონიული
კავშირია

მიღწეული. მიწის

ამგვარი

პათოსით,

ნატო ვაჩნაძის

ფატი

ანტონინა

აბელაშვილის ქრისტინეს ენათესავება იგივე რეჟისორის მიერ გადაღებულ პირველ
ქართულ მხატვრულ ფილმში „ქრისტინე”, ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ ნატო ვაჩნაძის
მიერ შექმნილი გლეხი ქალის ტრაგიკული სახე, მხატვრულად და დამაჯერებლობით
შედარებით მეტ სრულყოფილებას და მთლიანობას იძენს.
უზომოდ მეტყველია ამ დროს ნატო ვაჩნაძის თვალები. წარმოუდგენელია
მოკვდავის სახემ ამაზე მეტი სევდა დაიტიოს. შეუძლებელია ე. წ. „ადამიანის სულის
სარკეში“, ანუ, მის თვალებში ამაზე მეტად აირეკლოს ტკივილი და თვითშებრალება. ეს
მსახიობის უდიდესი გამარჯვება იყო. რატომ ვლაპარაკობთ ნატოს ფატიზე უფრო მეტს,
ვიდრე მსახიობის მიერ აქამდე შესულებულ როლებზე? რაშია ის თვისობრივი სხვაობა,
რომელიც მსახიობს სხვა კუთხით წარმოგვიდგენს, ბოლოს და ბოლოს, რა შესძინა
ალექსანდრე წუწუნავამ ნატოს ისედაც მდიდარ ბუნებრივ სამყაროს?
„ფატი ნატა ვაჩნაძის ახალი გამარჯვება არის. როლი განსახიერებულია
მსახიობის მიერ მრავალნაირად. ჯერ მორცხვი სოფლის გოგო, დედა – ოჯახის იდილიურ
პირობებში, შემდეგ აუცილებელ გარემოებათა მსხვერპლი და ბოლოს ტრაღიკული სახე. აქ
ნატა ვაჩნაძე აღწევს შემოქმედების მწვერვალებს სრულიად მოულოდნელს ამ მსახიობის
დიაპაზონისთვის” 52.
პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვაჩნაძის მხატვრული
სამყარო მთლიანია. არაჩვეულებრივი პლასტიკა, ორგანულობა, სისადავე ღრმა ჩაფიქრება
განსახორციელებელი პერსონაჟის რაობაზე თანამდევია მსახიობის ყველა გამოხედვაში,
ახლო თუ შორეულ ხედში, ერთი შეხედვით უმნიშვნელო დეტალშიც კი. ამ კინოსურათში
ყოვლად უმწეო და დაბეჩავებული ქალის ტრადიციული გაგება ნატომ გააზრებულად
უარყო და ამაში მას ალ. წუწუნავა დაეხმარა. უფრო მეტიც ეს პირველი კინოსურათია
სადაც, ჯერ შეიძლება სუსტი და გაუბედავი, მაგრამ მაინც პროტესტის ნიშნები შეიმჩნევა.
ფატი მოკრძალებულად, მაგრამ მაინც იბრძვის და ამით ცდილობს გაარღვიოს
მოჯადოებული წრე, რომელშიც მის გმირს ხვალინდელი დღის პერსპექტივა არ გააჩნია.
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წუწუნავასეულამდე

ნატო

ვაჩნაძეს

გარდა

გამოუცდელობის,

ეკრანული

სახეების ერთფეროვნებაც არ აძლევდა გასაქანს თავისი სამსახიობო მონაცემები მეტი
სისრულით ეჩვენებინა. ფატის სახე ფსიქოლოგიურად მეტად აქცენტირებულია ადრე
შესრულებულ როლებზე. ფატიც, რა თქმა უნდა, დროის მსხვერპლია, იმ განსხვავებით,
რომ ხასიათი დამატებით პლასტებს და ტონალობას იძენს.
ყველაზე კარგად ეს, მაშინ დამწყებმა კინორეჟისორმა ნიკოლოზ შენგელაიამ
შეამჩნია, როდესაც გაზეთ „დროულში” საგანგებო რეცენზია მიუძღვნა მომავალ მეუღლეს:
„ჩემი აზრით, არც ერთ სურათში, არც „სამ სიცოცხლეში”, არ ყოფილა ნატა
ვაჩნაძე ასეთი სრული ამსრულებელი თავისი როლის. დაკვირვებული მაყურებელი ვერ
უარყოფს, რომ ნატა ვაჩნაძეს გარეგნული ყველა საშუალება აქვს, რომ ეკრანის კარგი
მსახიობი იყოს, მაგრამ მას აკლია მთავარი – ეს არის მსახიობის ფსიქოლოგიის შეგნებული
ორგანიზაცია და მისი როლის და მიხედვით გამოყენება. ასეთი მიღწევის შედეგი არის
მოფიქრებული სახე, ზომიერი და ცოცხალი არა ყალბი თამაში. მსახიობის ნერვი, აზრი,
ვნება სცენის შინაარსით. ამისათვის სხვადასხვა მეთოდებია. „ვინ არის დანმაშავე?”
ყველაზე უფრო საინტერესო უნდა იყოს ნატა ვაჩნაძესთვის. იგი უკვე შეგნებულად იწყებს
როლის თამაშს. ეტყობა, მსახიობობას მიუხვდა, მაგრამ ცხადზე უცხადესია, რომ კიდევ
დასრულებისათვის დიდი მუშაობაა საჭირო” 53.
განსაკუთრებულ ადგილს მიაკუთვნებს ამ როლს კარლო გოგოძე. მისთვის
იმთავითვე ნათელია, რომ ეს კინოსურათი არა მარტო მორიგი წარმატებული ნამუშევარია
მსახიობისთვის, არამედ შემობრუნების წერტილი, გარკვეული მიჯნა და ახალი ეტაპის
დასაწყისი ნატო ვაჩნაძის მდიდარ შემოქმედებით ბიოგრაფიაში. იგი კომპლიმენტებს არ
იშურებს. „იშვიათი ფსიქოლოგიური ნიუანსებითა და ღრმა ადამიანური გრძნობითაა
გაკეთებული ნატო ვაჩნაძის მიერ ფატის სახე. ესმას შემდეგ ფატი ნატო ვაჩნაძის უდიდესი
შემოქმედებითი გამარჯვება იყო. უცქერით ამ სახეს და გაკვირვებთ ის განუსაზღვრელი
სითბო და გრძნობა, რომლითაც გამსჭვალულია შემოქმედი მისი საყვარელი გმირის
ხასიათის გამოხატვისას ეს გრძნობა ხიბლავს, ეს სითბო ატყვევებს მაყურებელს” 54.
საკავშირო თუ რესპუბლიკური პერიოდული პრესა ერთხმად აღიარებდა, რომ
ფილმის აქტიორულ ანსამბლს სათავეში ედგა ნატო ვაჩნაძე, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ
სხვა უზარმზარი სამსახიობო გამარჯვებებითაც აღინიშნა ეს ფილმი. სალიხეს როლში
შეუდარებელი იყო ცნობილი მსახიობი ცეცილია წუწუნავა, რომელიც ამ როლს
თამაშობდა რუსთაველის თეატრის სცენაზეც (ეს სპექტაკლი ალექსანდრე წუწუნავამ
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დადგა). ფილმში სალიხეს მედგარი გამომეტყველება და ენერგიული სიარული აქვს.
ყოველგვარი საქმის გადაწყვეტის დროს იგი პირველია და აქტიური. პერსონაჟი ანჩხლი,
კაპასი, ხარბი და ავი დედამთილის ნამდვილი განსახიერება იყო. ცეცილია წუწუნავამ
თავისი უბადლო თამაშით, ზედმიწევნით სწორად დაგვიხატა პიროვნება, რომელიც
პირადი ანგარებისათვის სისხლსა და ხორცსაც კი არ ინდობს. ფულის დაგროვებისა და
კარგად

ცხოვრების

სურვილმა

ყოველგვარი

ადამიანური

სახე

დააკარგვინა.

მას

ადამიანები დაყოფილი ჰყავს გამოსადეგ და გამოუსადეგარ პიროვნებებად.
შეუდარებელია ცეცილია წუწუნავა ფინალურ სცენაში: ეზოში ფატის ცხედარს
შემოასვენებენ, მაგრამ მანამდე სიკო ბრუნდება ამერიკიდან, სალიხეს ყურადღება
ჩანთებისაკენ არის მიმართული. იგი სწრაფად ჩასჭიდებს ხელს საჩუქრებს და ძუნძულძუნძულით

მიარბენს

შინისაკენ.

მას

ეშინია

ვინმემ

არაფერი

მოიპაროს.

დედამთილისთვის რძლის დაკარგვა არაფერს ნიშნავს, მისთვის ნივთების დაკარგვა
უფრო ძნელია. მის თვალებში ენით აუწერელი სიხარბე აღიბეჭდება.
ქ-ნ ცეცილია წუწუნავას მოგონებიდან:
„დაიწყო სურათის ფინალური ეპიზოდის გადაღება, თავს საშინელი უბედურება
დამატყდა: ერთი მხრივ თავი მოიკლა რძალმა, მეორე მხრივ, ვაჟიშვილმა სახლს ცეცხლი
წაუკიდა. ეს სცენა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი უნდა გამხდარიყო ფილმში. მაშინ,
როდესაც მე ამ სცენის წარმოსადგენად ვემზადებოდი, რეჟისორმა წუწუნავამ სულ
უბრალო რაღაცის გამო ჩხუბი ამიტეხა, ამან ჩემზე უცნაური ზემოქმედება მოახდინა.
ძალიან ავღელდი, გავნაწყენდი. ამ დროს გაისმა რეჟისორის ხმა: „მოემზადეთ, გადაღება
იწყება”. არ მახსოვს, როგორ ვითამაშე ჩემი როლი. გონს მაშინ მოვედი, როცა
კაბაშემოხეული

ცეცხლმოკიდებული

სახლიდან

გამომათრიეს.

ალ.

წუწუნავა

მომიახლოვდა და მითხრა: „კარგი იყავი, ცეცილია, ძალიან კარგი, ჩხუბი კი განგებ
აგიტეხე, ეს საჭირო იყო შენთვის” 55.
ამ დროისთვის ქართულ კინოს ეროვნული პროზისაგან გადაღებული ჰქონდა
თხრობითი კილო და ნაწარმოების იდეასა და შინაარსს ძირითადად წარწერებით
გადმოსცემდა. ნამდვილ სამსახიობო ოსტატობას კი ალ. წუწუნავამ ჩაუყარა საფუძვლები
ქართულ მხატვრულ კინემატოგრაფში. მისი პრინციპი იყო უკიდურესად რეალისტური
შემსრულებლური მანერა, ლოგიკური იერსახის ძერწვა და ხასიათის სიღრმისეული
გააზრება. ალ. წუწუნავას ხომ სამხატვრო თეატრის სკოლა ჰქონდა გავლილი. აი, რას წერს
ამ საკითხზე ნატო ვაჩნაძე მოგონებებში თავის უსაზღვრო მადლიერებასთან ერთად:
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„ალექსანდრე

რაჟდენის

ძე

წუწუნავა

იყო

პირველი

რეჟისორი,

ჩემი

მსახიობობის გზაზე შეხვედრილი, რომელიც სტანისლავსკის მეთოდით მუშაობდა.
რეპეტიციების დროს იგი ცდილობდა მსახიობის თამაში ფსიქოლოგიური სიმართლის
გამომხატველი გაეხადა. იგი ყოველთვის ზუსტ დავალებას იძლეოდა. ეს მუშაობა იყო
ექსპერიმენტული და დიდი სარგებლობა მოჰქონდა, რადგან ხელს უწყობდა მსახიობის
ცოდნის გაღმავებას და შემოქმედებით გამოცდილებას აძლევდა” 56.
1926 წლის 13 იანვარს გაზეთ „კომუნისტში” გაჩნდა განცხადება, რომ დღეიდან
სამ კინოთეატრში „აპოლო”, „სოლეო” და „არფასტო” ერთდროულად დაიწყება ფილმის
ჩვენებაო.57 ზღვა ხალხი მიაწყდა კინოთეატრებს. ტევა არ იყო. ერთი თვის თავზე კი მეორე
ცენტრალური გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი“ წერდა:
„სახელმწიფო კინო–მრეწველობის სურათი „ვინ არის დამნაშავე?“, რომელიც
ერთი და იმავე დროს მიდის 3 კინოში (აპოლო, სოლეო, და არფასტო), 15 დღის
განმავლობაში ნახა 52311 მოქალაქემ, აქედან „აპოლო“–ში 26187 კაცმა. „არფასტო“–ში 11801
კაცმა და „სოლეო“–ში 14323. ასე, რომ სურათი ნახა თბილისის მცხოვრებთა ერთმა
მეექვსედმა“ 58.
გამქირავებლები

იძულებული

გახდნენ

გაეგრძელებინათ

კინოსურათის

ჩვენება. სტუდიამ არნახული მოგება ნახა. სულ მალე მისი ეგზემპლარები: ლატვიაში,
ლიტვაში, ჩეხოსლოვაკიაში, გერმანიაში, თურქეთსა და ირანში გაიყიდა.
„იმ ფილმებს შორის, რომლებიც ჩვენმა სტუდიამ გამოუშვა, „ვინ არის
დამნაშავეს?” განსაკუთრებული ადგილი უკავია და შესაძლოა ჩვენს კინოწარმოებაში მან
სრულიად ახალი პერიოდი გახსნას... რეჟისორი სავსებით იცნობს და გრძნობს მასალას,
არის დაფიქრებული, მახვილი დაკვირვებული და დიდი ტემპერამენტის შემოქმედი” 59.
იმდროინდელი საბჭოთა კინოპრესის ფლაგმანი ჟურნალი „სოვეტსკი ეკრანი”
წერდა:
„ფილმში ყველზე ღირშესანიშნავი მასობრივი სცენებია. ვერც კი წარმოიდგენ,
რომ

ეს

ინსცენირებაა,

ბუტაფორიულობა.

იმდენად

არ

იგრძნობა

აქ

ყბადაღებული

დასავლური

უბრწყინვალესი მომენტია – ცირკის სცენა. წარმოუდგენელია,

დაიჯერო, რომ ეს ქართველებმა გააკეთეს, აი, თუნდაც როგორ გამოირჩევა ქართველების
ჯდომა ცხენებზე კოვბოური მანერისაგან. გახარებთ მძაფრი ტემპი. ბრწყინვალეა თვით
აღლუმის მონაწილეთა შემადგენლობა” 60.
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სწორედ ამ დროს, როცა ეკრანზე გამოდიოდა „ვინ არის დამნაშავე?”, კინოში
მუშაობას იწყებდა ჩვენი კინოს ერთ-ერთი გამოჩენილი მოღვაწე, ცნობილი კინორეჟისორი
სიკო დოლიძე, რომელიც თავის მოგონებებში წერს:
“...ერთი ყალიბის სურათი იქმნებოდა ქართულ კინოში. იმ პერიოდის
ფილმებისაგან

მხოლოდ

ალექსანდრე

წუწუნავას

ფილმი

„ვინ

არის

დამნაშავე?”

გამოირჩეოდა. სურათმა მაშინ დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მაყურებელზე.
სურათის წარმატებას ხელი შეუწყო მსახიობთა ბრწყინვალე ანსამბლმაც (ნატო
ვაჩნაძე, დიმიტრი ყიფიანი, არკადი ხინთიბიძე, კოტე მიქაბერიძე, ცეცილია წუწუნავა,
ელისაბედ ჩერქეზიშვილი) გამოცდილი რეჟისორის წუწუნავას სულისთქმა ჩანდა ყოველ
კადრში. მსახიობები დიდი შინაგანი ოსტატობით გადმოსცემდნენ უსიტყვო, მაგრამ დიდი
დრამატიზმით სავსე სცენას. ” 61.

* * *
1925 წელს ნატო ვაჩნაძე უკვე საქვეყნოდ აღიარებული „კინოვარსკვლავი“ იყო,
როცა ამო ბეკ-ნაზაროვმა მიიწვია თავისი ახალი ფილმის „ნათელას” მთავარ როლში.
ფილმში ასახულია 1857 წლის მეგრელი გლეხების აჯანყება, რაც ისტორიაში ცნობილია
უტუ მიქავას აჯანყების სახელით. ეს ნაწარმოები პირველი ფილმი იყო, რომელიც
საქართველოს გლეხთა მოძრაობას მიეძღვნა.
იმავე 1925 წელს დღის სინათლე ნახა ცნობილი ხელოვნებათმცოდნის
ვლადიმირ ტურკინის ფაქტობრივად პირველმა თეორიულმა კვლევამ ახალგაზრდა
შემოქმედებით მუზაზე, სახელად „კინოხელოვნება“. იქ მსახიობის ოსტატობაზე ავტორი
საინტერესო მოსაზრებას გამოთქვამს: „ის რასაც მხატვრული კინემატოგრაფია ეწოდება,
უცებ არ აღმოცენებულა, კინოხელოვნებას უნდა გაევლო თეტრის მიბაძვის ხანგძლივი
პერიოდი, რომ შემდეგ თანდათან, ნაბიჯ–ნაბიჯ მისულიყო იმ დასკვნამდე, რომ კინოსა
და

თეატრის

გზები

განსაკუთრებული

იყოფა,

საშუალებები,

რომ

კინემატოგრაფმა

რათა

შექმნას

უნდა

შთამბეჭდავი

გამოიყენოს
წარმოდგენა.

თავისი
ასევე

კინომსახიობიც, რომელსაც ჩვენ ვარჩევთ სცენის, ესტრადის თუ ცირკის მსახიობისგან,
უცებ არ ჩამოყალიბებულა, იგი ყალიბდებიდა ხანგრძლივი ძიების შედეგად“ 62.
სწორედ ამ ხანგრძლივი ძიების შედეგად ნატო ვაჩნაძემ უკვე ამ პერიოდისათვის
მოახერხა, სრულიად გამორჩეული ადგილი დაემკვიდრებინა კინოში და, ბუნებრივია,
ნათელას როლიც ამ საქმეში გამონაკლისი არ უნდა ყოფილიყო.
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გადაღებისას ფილმის სამუშაო სათაური იყო „მჭედელი მიქავა”, ეკრანებზე იგი
„ნათელას” სათაურით გამოვიდა, და იმავდროულად მესამე სახელწოდება იყო – „უტუ
მიქავა”, ეს ერთგვარი მინიშნება იყო მის შინაარსზე, იგი კინოსურათის საბოლოო
რეკლამებს მიეწერა, რათა მაყურებლისათვის ნათელი ყოფილიყო, თუ ფილმი რომელ
ისტორიულ ფაქტს ეხებოდა.
მშვიდად მუშაობს თავის ფარღალალა სამჭედლოში უტუ მიქავა. მას მხარს მისი
განუყრელი მეგობრები ჯონდო და ხითი უმშვენებენ. პირველს უყვარს მიქავას და
ნათელა. სამეგრელოს დედოფლის ეკატერინე დადიანის სასახლის შენობას ყმა-გლეხები
ამთავრებენ. ჯონდო სამუშაოზე არ ცხადდება და დედოფალის სახლთუხუცესი მას
იძულების წესით წაიყვანს. ნათელა დამწუხრებულია.
ჯონდო უმალ ჩადგება გლეხების დამცველთა რიგებში და აქტიურად
გამოექომაგება მათ, რის გამოც მას შეიპყრობენ დილეგში ჩააგდებენ. ნათელას მწუხარება
უსაზღვროა. იწყება ხარკის აკრეფა. შავ სიაში ნათელაც მოხვდება. ამ ამბის გამო იფეთქებს
უკმაყოფილო გლეხთა დიდი აჯანყება, უტუ მიქავას მეთაურობით. იგი გაიგებს, რომ მისი
და ნათელა უკვე გაყიდულია ომარ ფაშას ჰარამხანისთვის. დედოფალი სასტიკად
უსწორდება აჯანყებულთა რაზმებს. დიდი წვალების შემდეგ ნათელა ზანგის ბიჭის
დახმარებით ათავისუფლებს ომარ-ფაშას ტყვეობაში მყოფ ჯონდოს და მასთან ერთად
გარბის აჯანყებულებთან, მაგრამ, შეყვარებულებს თურმე ბედი არ უწერიათ...
კინოსურათის ფინალში გლეხთა აჯანყება ჩახშობილია, განურჩევლად ხოცავენ
დიდსა და პატარას, ცეცხლს უკიდებენ სახლებს. უტუ მიქავას, ჯონდოს და სხვა
მოთავეებს გააციმბირებენ.
დრამატული თვალსაზრისით ვაჩნაძისათვის ეს ფილმი მეტად საინტერესო იყო,
რადგან საჭირო ხდებოდა ახალი ფერებისა და საშუალებების ძიება. კინოსურათის
დასაწყისში მისი ნათელა თითქმის არაფერით განსხვავდება მსახიობის მიერ აქამდე
შესრულებული პერსონაჟებისგან. მოქმედების განვითარების შემდეგ, ფილმის მეორე
ნახევარში, როდესაც სიუჟეტის მიხედვით მისი გმირი ტყვეობაში ჩავარდება, ნათელაში
ბუნებრივი პატრიოტული გრძნობა იღვიძებს და ნამდვილ მებრძოლ ქალად იქცევა. ეს
გარდასახვა უცხოა მისი წინა ნამუშევრებისაგან განსხვავებით და გამომდინარე აქედან,
ძალზე საინტერესო იყო, თუ როგორ გაართმევდა თავს ამ ამოცანას, თავისი მსახიობური
ამპლუით აღიარებული მსახიობი. აქამდე ხომ მუდამ უმწეო, დაჩაგრულ გლეხის ქალებს
ასრულებდა, რომლებიც პროტესტს ვერ ბედავდნენ. გამომდინარე ზემოთქმულიდან
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„ნათელა” გარკვეულწილად შემობრუნების წერტილია მსახიობის შემოქმედებაში და
შესაბამისად ახალი ფურცელი მდიდარი და ნაყოფიერი ბიოგრაფიისა.
როლის წარმატებით წარმოჩინებაში ნატოს ქართული სამსახიობო სკოლის
ბრწყინვალე

წარმომადგენლები:

აკაკი

ხორავა,

მიხეილ

ჭიაურელი

და

სანდრო

ჟორჟოლიანი დაეხმარნენ. ისინი მისი უშუალო პარტნიორები იყვნენ ამ ფილმში და ეს
მისთვის უდიდესი გამოცდილება იყო.
ინტერესმოკლებული არ იქნება გავიხსენოთ, თუ თავად დამდგმელი რეჟისორი
ამო ბეკ-ნაზაროვი რას წერს „ნათელას” შესახებ:
„ასეთი სიუჟეტი „სასალარო” ფილმის შექმნის საშუალებას იძლეოდა და მეც
გადავწყვიტე ჭკუისათვის ძალის დაუტანებლად, ნაკლები ხარჯებით, დამედგა აშკარად
ეგზოტიკური, ორიენტალისტური სურათი. ამ სურათში სრულიად გავიღე ხარკი
აღმოსავლეთზე

ადრე

გამოშვებული

ფილმების

„ესთეტიკის”

მიმართ.

ჩემში

„კომერსანტმა” აჯობა მხატვარს და უნდა ითქვას, რომ „ნათელასაგან” მიღებულმა
შემოსავალმა ყველა მოლოდინს გადააჭარბა“ 63.
ასეთი

შეფასება

დღევანდელი

გადასახედიდან

სრულიად

ლოგიკურია

ჩვენთვის. ხომ ვიცით, რომ ეთნოგრაფიული თავისებურებათა ჩვენებისაკენ სწრაფვა და
ყოველივე იმის აქცენტირებული ხაზგასმა, რაც ესოდენ ახასიათებდა მაშინდელი საბჭოთა
ქვეყნის

თითოეულ

რესპუბლიკას,

ჩვენი

ეროვნული

კინემატოგრაფიის

ჩამოყალიბებისათვის გასავლელი გზა იყო.
იმდროინდელი ფილმების, განსაკუთრებით ბეკ-ნაზაროვის, პერესტიანისა და
ბარსკის

ნამუშევრების

მელოდრამატიზმამდე

ჭეშმარიტი

ეშვებოდა,

დრამატიზმი

რადგან

ზოგჯერ

უმეტესობა

იაფფასიან

მეშჩანურ-ობივატელურ

წარმოდგენას იძლეოდა საქართველოზე, როგორც ეგზოტიკურ ქვეყანაზე. პრინციპში ეს
არც იყო გასაკვირი, რადგანაც ჩამოთვლილი რეჟისორები ქართულ სინამდვილეს
ნაკლებად იცნობდნენ.
ფილმის

სცენარის

თანაავტორი

დამდგმელ

რეჟისორთან

ერთად

იყო

ჟურნალისტი შიმშარევი, უფრო სწორედ მას ნაწარმოების ფაბულა ეკუთვნოდა.
მებატონეებისგან

შევიწროვებული

გლეხების

ბრძოლა

მთავარი

თემაა

სცენარის

ავტორისათვის. მიუხედავად თემის სიმარტივისა, იგი სათანადოდ ვერ არის სიუჟტის
მხრივ დასრულებული. მასში ბევრია ზედმეტი მასალა, რომელიც არცთუ ისე მტკიცედ
შეკრულ,

აშკარად

გაჭიანურებულ

სცენარს

უბიძგებს

სანახაობით

ეპიზოდებზე
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გადაინაცვლოს. შესაბამისად შიმშნარევი ფაბულის შექმნისას ყურადღებას ამახვილებს
ფათერაკებსა და დევნაზე.

„ნათელა“ პირველი ფილმი იყო, რომელიც საქართველიში

გლეხთა რევოლუციურ მოძრაობის თემაზე შეიქმნა. მაგრამ ეს თემა ზერელედ გააშუქეს
ფილმის ავტორებმა. ფილმში სიმძიმის ცენტრმა ისეთ სანახაობით ეპიზოდებზე
გადაინაცვლა, როგორიცაა ქალიშვილების მონებად გაყიდვა. მკვეთრად გამოიკვეთა
„ქაიროში ქალიშვილთა ბაზრისა“ და სტამბოლში ფაშის ჰარამხანის სცენები (ოდალისკთა
ტრადიციული ეფექტური ცეკვებით). ტრაფარეტული სიტუაციები ტრაფარეტული
წესების გამოყენებას იწვევდა “ 64.
ამ ნაკლოვანებათა მიუხედავად კინოსურათი საკმაოდ პროფესიულ დონეზეა
გადაღებული. ფილმი დამაჯერებლად გადმოსცემს იმ ეპოქის ყოფას და თვალსაჩინო
წარმოდგენას იძლევა მე-19 საუკუნეში გლეხობის ბრძოლაზე თავისუფლებისათვის.
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, მსახიობი მეტად რთული ამოცანის წინაშე იდგა. მას
ჯერ უზრუნველი და სოფლის დუხჭირი ცხოვრების პირობაზე ბედნიერი ქალის სახე
უნდა შეექმნა, შემდეგ კი სამშობლოსა და ახლობლებს მოწყვეტილი ადამიანისა,
რომელსაც უიღბლო სიყვარულის დარდიც ემატება. მსახიობმა, ძირითადად, სწორად
წარმართა გმირის ხასიათის სახეცვლილებანი. თუ წინა კინოსურათებში იგი სხვისი
ძალადობის მსხვერპლია, აქ იგი აქტიურდება და ხმას იმაღლებს ძალადობის წინააღმდეგ.
ნათელა სახე სრულიად ახალი მიზანდასახულობით გამოირჩეოდა. მუდამ
დაბეჩავებული ახალგაზრდა ქართველი ქალის სახის ხორცშემსხმელი მსახიობის წინაშე
ამ სურათში განსხვავებული სახის შექმნის ამოცანა დგებოდა დღის წესრიგში. ნატომ ამ
ახალ როლიში წარმატებას მიაღწია ოღონდ დიდი შრომის ფასად. „ამ როლზე მუშაობამ
ნატო ვაჩნაძეს გზა გაუხსნა შემდგომში თავისი შემოქმედებითი ძალა სულ სხვა ხასიათის
როლებშიც გამოეცადა, შეეცვალა მასზე მიწერილი „ამპლუა” და ერთიმეორისაგან
სრულიად განსხვავებული, შედარებით უფრო აქტიური ბუნების მქონე ქალთა სახეები
შეექმნა. ამ როლს უსათუოდ დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ჰქონდა მსახიობის
შემოქმედებით ცხოვრებაში” 65.
ეს შეფასება ზერელე გამონათქვამად რომ არ მოგვეჩვენოს, უნდა გავიაზროთ
მისი მნიშვნელობა მსახიობის შემოქმედებაში. ნათელას როლით, ამ გმირის თავის თავზე
მორგებით ნატო ვაჩნაძემ, კიდევ ერთჯერ, უკვე მერამდენედ დაამტკიცა, რომ მას უხმო
კინემატოგრაფის

სპეციფიკიდან

გამომდინარე

ხელეწიფებოდა

თითქმის

ყველა
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სირთულის და ხასიათის როლის განსახიერება. ამის დასტური მსახიობის მომდევნო
ნამუშევარიცაა.
ალბად ბევრ სხვა ფაქტორთან ერთად, ამიტომაც იყო, რომ მაყურებელი
აღფრთოვანებით შეხვდა თავად ფილმსაც და კერძოდ, მასში ნატოს ახალ გმირს. სურათს
არნახული წარმატება ჰქონდა. სალაროს შემოსავალმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა.
თავის მოგონებებში „ნათელას“ შესახებ მსახიობი არაფერს წერს, თუმცაღა
იხსენებს ამ როლზე მუშაობას 1926 წელს გამოცემულ კრებულში:
„შემდეგ ვმუშაობდი რეჟისორ ბეკ-ნაზაროვთან „ნათელაზე”.ამგვარად დღემდე
შევასრულე ექვსი როლი. არავითარი წინასწარი მომზადება ეკრანისათვის არ მიმიღია.
ვიწვრთნებოდი სახკინმრეწვის რეჟისორების ხელმძღვანელობით. მათი დახმარებით
გავხდი ის, რაც ეხლა ვარ. ურთიერთგაგება ჩემთვის უდიდესი სიხარულია მუშაობის
დროს. „ნათელას” ფინალში ჩემ მიერ ტყვიის გასროლა შემთხვევითია. მე ხშირად
მკლავენ. წინააღმდეგი კი იშვიათად ხდება. სხვების მოსაკლავად, ალბათ, სუსტი ხელები
მაქვს” 66.
ფილმები „ვინ არის დამნაშავე?” და „ნათელა” ამთავრებს ქართულ საბჭოთა
კინემატოგრაფიის პირველ ეტაპს. ამ პერიოდამდე შექმნილ ნამუშევრებში ჰპოვებენ
ჩანასახს ის ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც შემდგომი განვითარების ძირითად
სტიმულს წარმოადგენენ. მიუხედავათ იმისა, რომ ამ პერიოდში მეტი ხვედრითი წილი
კლასიკურ-ლიტერატურული ნაწარმოებით შექმნილი ფილმები წარმოადგენდნენ და
ადგილი ჰქონდა, როგორც იდეურ, ისე მხატვრულ სახის ჩავარდნებს, მაინც ეს მონაკვეთი
ჩვენი ეროვნული კინოს განვითარების პირველ, საიმედო ნაბიჯებად აღინიშნება.
შეიქმნა გარდატეხის აუცილებელი საჭიროება. ქართულ კინოს უნდა აეხსნა
სინამდვილე, გამოემუშავებინა ახალი მეთოდები, შეექმნა საკუთარი დრამატურგია –
საჭირო გახდა ახალი ტიპის რეჟისურა, რომელსაც მთლიანობაში უნდა განესაზღვრა
მომავლის ბედი. დაიწყო ნამდვილი გარდატეხა და ამ დროს გამოვიდა ფართო
შემოქმედებით ასპარეზზე ახალგაზრდა კადრების მთელი თაობა, რომელთაც სრულიად
ახალ

ეტაპს

დაუდეს

სათავე.

იგრძნობოდა

სახელმწიფო

მხარდაჭერაც.

ქვეყნის

სოციალისტური ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში, კინოწარმოების მძლავრ ტექნიკურ
შეიარაღებას მოითხოვდა, ტექნიკური ბაზა, რომელიც ისედაც მწირი იყო, ვეღარ
პასუხობდა მზარდ მოთხოვნებს და გადახალისებას საჭიროებდა.
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დიდი რაოდენობით ფილმების საწარმოებლად საჭირო იყო ახალი მძლავრი
კინოატელიე,

სადაც

ყოველგვარი

პირობები

შეიქმნებოდა

იმისათვის,

რათა

ერთდროულად მრავალ გადამღებ ჯგუფს ემოღვაწა. 1926 წელს კინომრეწველობის
სააქციო საზოგადოების გამგეობამ მოიწვია თათბირი და გადაწყდა ახალი კინოატელიეს
აშენების საკითხი. სახკინმრეწვის პავილიონების რეკონსტრუქცია, რომელიც მომდევნო
წლებშიც

გაგრძელდა

და

შედარებით

კეთილმოწყობილი

გადასაღები

მოედნები,

ელექტროსაამქრო, სახელოსნოები და საგრიმიროები. ამასთან შეძენილ იქნა როგორც
გადამღები, ისე გამნათებელი აპარატურა.
ამ სიახლეების ფონზე ცვლილებებია ნატო ვაჩნაძის როგორც შემოქმედებით,
ისე პირად ცხოვრებაშიც და ერთიც და მეორეც კინორეჟისორ ნიკოლოზ შენგელაიას
უკავშირდება. მათ გაცნობას წინ ნატოს წუწუნი უძღოდა: „რაც უფრო იზრდებოდა ჩემი
სახელი და ჩემი რეკლამა, მით უფრო ხშირად ჩავაგონებდი საკუთარ თავს, რომ უნდა
დავძლიო ჩემი ეს პოპულარობა და ჭეშმარიტი, ღრმა, სერიოზული მსახიობი გავხდე...
საწყენია, რომ ჩემს მიერ შესრულებული როლები ერთფეროვანია: მე მიხდება პასიური
ქართველი ქალის როლის შესრულება, შეიძლება იმიტომ, რომ ეს ცხოვრებაშიც ასეა –
ახალი ქართველი ქალის ტიპი მხოლოდ ახლა იბადება. ჩემი ნატვრაა: შევასრულო
მხიარული, აქტიური ქართველი ქალის როლი, შეიძლება ჩემი ახალი სახე დავინახო“ 67.
სწორედ ასეთ ვითარებაში ნიკოლოზ შენგელაიამ თავისი დის ოჯახში გაიცნო
ნატო ვაჩნაძე და რამდენიმე თვეში დაქორწინდა კიდეც მასზე. თუმცა ქორწინებას
რეჟისორის შემოქმედებით დებიუტზე, „გიულიზე”, მუშაობის დაწყება უძღოდა.
1926 წელს სახკინმრეწვის ხელმძღვანელობამ დამწყებ კინემატოგრაფისტებს:
ნიკოლოზ შენგელაიასა და ლეო პუშს ერთობლივი ფილმის დადგმა შესთავაზა.
ყველაფერი კოჯრის მშვიდი საღამოდან დაიწყო. სწორედ აქ რეჟისორმა თავის მეგობარს,
იმხანად კინოოპერატორს, შემდგომში კი საბჭოთა კინოს გამორჩეულ რეჟისორს მიხეილ
კალატოზიშვილს, გაანდო მომავალი ფილმის გადაღების სურვილი და იმავდროულად
ფილმის ოპერატორობაზე დაითანხმა იგი. მეგობრები ე. წ. „ლეფელები“ იყვნენ და
მემარცხენეობის იდეოლოგიას ავითარებდნენ, ხოლო შიო არაგვისპირელის მოთხრობა ამ
მიმდინარეობისგან დიამეტრალურად განსხვავდებოდა. პორველწყარო ძველ ყოფასა და
მელოდრამატულ

სიყვარულს

ასახავდა.

მიხეილ

კალატოზიშვილმა

სცნარის

თანაავტორობაც შეითავსა და სულ მოკლე ხანში, გადაღებასაც შეუდგნენ.
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სწორედ ახალგაზრდული სულსწრაფობის ბრალი იყო დრამატურგიული
დაუხვეწაობა და არაბუნებრივობა. დებიუტანტმა რეჟისორმა მთავარ როლზე ნატო
ვაჩნაძე მიიწვია, თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს ავღნიშნოთ, რომ ცოტა ხნით ადრე
მათ კამათი მოუვიდათ კოტე მარჯანიშვილის ერთ-ერთ ფილმთან (“ქარიშხლის წინ”)
დაკავშირებით. ამ ფილმზე ნიკოლოზ შენგელაია რეჟისორის ასისტენტი იყო და
მომავალი მეუღლეების კამათი იმით დამთავრდა, რომ ნ. შენგელაიამ აღუთქვა
„კინოვარსკვლავს“, ჩემს ფილმში არასოდეს გადაგიღებთო...
ასე რომ ნიკოლოზ შენგელაიამ მალე გადაიფიქრა ეს თავისი „მტკიცე”
გადაწყვეტილება და თავის კინორეჟისორულ დებიუტში მთავარი როლი (გიული)
სწორედ

ნატო

ვაჩნაძეს

ანდო,

მაგრამ

აქ

ერთმა

წინააღმდეგობამ

იჩინა

თავი.

„სახკინმრეწვის” ძველი რეჟისორები მსახიობებს ურჩევდნენ თავისი ვარსკვლავური
სტატუსი დამწყებ რეჟისორთან მუშაობით არ შეებღალა. ნატო ყოყმანობდა. მაშინ საქმეში
კოტე მარჯანიშვილი ჩაერია. მაესტრომ რეკომენდაცია გაუწია ახალბედა რეჟისორს და
ნატოს

უმალ

დათანხმება

ურჩია.

მალე

გადაღებებსაც

შეუდგენენ

და

მთელი

შემოქმედებითი ჯგუფი ბოლნისს გაემგზავრა.
შიო

არაგვისპირელის

„გიულის”

არჩევანი

შენგელაიასთვის

არ

იყო

შემთხვევითი. იგი იცნობდა და პატივს სცემდა ამ მწერლის შემოქმედებას. დამწყები
კინორეჟისორისათვის აქტუალური იყო მწერლის სათქმელი – რელიგიურ მავნე
გადმონაშთების ტყვეობაში მყოფი პიროვნებების სულიერი განვითარება...
უპრიანია გავიხსენოთ მოთხრობის სიუჟეტი:
ბორჩალოელ გლეხ ქუჩუკის ჰყავს ლამაზი ქალიშვილი გიული, რომელსაც
თავდავიწყებით უყვარს ახალგაზრდა მოჯამაგირე, ქრისტიანი მიტრო. მამის სიკვდილის
შემდეგ თავის სურვილის საწინააღმდეგოდ გიულის მიათხოვებენ მასზე ბევრად უფროსს,
მაგრამ მდიდარ მეზობელ ალის. ღირსებაშელახული გიული ვერ ახერხებს მისგან თავის
დაღწევას. მას თანაუგრძნობს სატრფო მიტრო და ალის ვაჟის ქერბალაის დახმარებით
მოიტაცებს გიულის, მაგრამ ალი გაქცეულებს გამოედევნება და თოფით განგმირავს ქალს.
როგორც

ვხედავთ,

მოთხრობის

სოციალურ-რელიგიური

დაპირისპირება,

მუსლიმანი ქალიშვილის გიულის, მოჯამაგირე მიტროსი და მდიდარი ალისა, თვალის
ერთი გადავლებითაც სტოვებს საინტერესო კინემატოგრაფიული ადექვატის შექმნის
შესაძლებლობას. „კადრში არაფერი ზედმეტი არ იყო. ეკრანი უსიტყვოდ, დეტალებით
წარმოაჩენდა

გმირთა

სულიერ

სამყაროს,

მაგრამ

ფილმი

მაინც

სქემატური
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გამოვიდა...თხრობის

ერთგვარმა

მონოტონურობამ

ფილმის

გამომსახველობით

სტილისტიკაზეც იმოქმედა“ 68.
ქართულ კინოში ახალი თაობის მოსვლა იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ მათ
ბრძოლა გააჩაღეს აქამდე არსებული და გაბატონებული შტამპების წინააღმდეგ. ამას
თავისი სუბიექტური და ზოგჯერ, სამწუხაროდ, ობიექტური მიზეზებიც ჰქონდა.
აღმოსავლეთის
სახიფათო

ყოფითი

რომანტიკით,

თავგადასავლებითა

ფსევდოეგზოტიკით,

და

სასიყვარულო

მოქმედ

პერსონაჟთა

ინტრიგებით

ზედმეტად

დაინტერესებული შემოქმედნი, წლების განმავლობაში ამკვიდრებდნენ აღმოსავლურ
თემატიკას, მაგრამ, სამწუხაროდ, ვერ სწვდებოდნენ ამა თუ იმ ქმნილების სოციალურ,
რელიგიურ თუ თვითმყოფად არსს. ახალგაზრდა ხელოვანთ (ცხადია, აქ მხოლოდ
კინემატოგრაფისტები როდი იგულისხმება) დიდი ბრძოლა უხდებოდათ ადამიანებთან,
რომლებიც ამ შტამპებს ამკვიდრებდნენ თავიანთი ნაწარმოებებით. სწორედ ასეთ
დამკვიდრებულ ტრადიციებს გამოუცხადეს ბრძოლა ნიკოლოზ შენგელაიამ და მისმა
თანამოაზრეებმა

კინემატოგრაფიული

გამოსახვის

ძველი

ხერხების

დანგრევით,

ახლებური ხედვითა და ორიენტაციით, თითოეული დეტალის დამუშავებით, მაგრამ
კინოფილმში „გიული” ყოველივე ეს ჯერ კიდევ მთლიან მხატვრულ-აზრობრივ
ერთობლიობაში არ იყო მოყვანილი და კინოსურათი ლიტერატურული პირველწყაროს
გარეგან მოქმედების ამსახველ ილუსტრაციად იქცა. აქამდე არსებული ეკრანიზაციების
მსგავსად,

ლიტერატურული

პირველწყაროს

კონფლიქტი

გიულისა

და

მიტროს

შეუძლებელ ქორწინებამდეა დაყვანილი. შიო არაგვისპირელმა მოთხრობის კომპოზიცია
ისე ააწყო, რომ რელიგიური ცრურწმენები არაბუნებრივ წინააღმდეგობებს უქმნიდნენ
ერების თანაცხოვრებას. „გიულიში” ეს მთავარი კონფლიქტი ჯეროვნად გადამუშავებული
არ არის და ფართო სოციალური პრობლემა ვიწრო ოჯახურ დრამად იქცა.
„მაყურებელი

მოუთმენლად

ელოდა

1927

წელს

ნიკოლოზ

შენგელაიას

„გიულის“ გამოსვლას. ეს რეჟისორის პირველი დამოუკიდებელი ნამუშევარი იყო. იგი
მხოლოდ ეთნოგრაფიულ მასალაზე შექმნილი სურათი არ იყო. უკვე ამ ფილმში გამოჩნდა
ოპერატორ კალატოზიშვილის თავისებური ხედვა. ეკრანი სავსე იყო ჰაერით, სივრცით,
თითქმის კინოაპარატს ცხოვრების ყველა კუნჭულში ჩახედვის შესაძლებლობა მიეცა.
გააზრებული იყო თითოეული დეტალი“ 69.
ყოველივე ზემოთქმულის ფონზე ჩვენთვის უმთავრესად, რა თქმა უნდა,
საინტერესოა ნატო ვაჩნაძის მიერ გიულის სახის გადაწყვეტა. მსახიობს არ უნდა
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დავუკარგოთ,

რომ

იგი

ეცადა

განსხვავებული

ხერხებით

დაეხატა

ტრაგიკული

ახალგაზრდა ქალის სახე. მისი გიული არ არის განსაკუთრებით მებრძოლი, მაგრამ მას
შესწევს მტკიცე ნებისყოფა და საკუთარი მეობის დაცვის ძალა. ნატო ვაჩნაძის გმირი
იღუპება, მაგრამ იღუპება არა როგორც ბედის მორჩილი უღონო ქალი, არამედ როგორც
ძველი ჩვევებისა და წესების წინააღმდეგ შეურიგებელი ადამიანი. პატივაყრილი
მუსლიმანი ქალიშვილის სახეს, სიამაყის და ადამიანური ღირსების შეგნება აღვივებს.
ნატო ვაჩნაძის გიულიში იგრძნობა, თუ როგორ არ ემორჩილება იგი დადგენილ კანონებს.
ჩვენს თვალწინ გიულის ხასიათი ევოლუციას განიცდის და თვითშეგნებაც მაღლდება.
მიუხედავად ამისა, დღევანდელი გადასახედიდან არ შეიძლება ითქვას, რომ
ნატო ვაჩნაძემ ეს როლი მაღალ დონეზე შეასრულა. ნატოს გიული არც ნენოა (“არსენა
ყაჩაღი”), არც ფატი (“ვინ არის დამნაშავე?”) და არც ნუნუ (“მამის მკვლელი”), მაგრამ
ძალიან ბევრი რამ უთუოდ გვაგონებს ადრე შესრულებულს. სახის ჩამოყალიბებისას ვერ
გამოძებნა ის ფერები, რომელიც როლს გახდიდა უფრო დამაჯერებელს, მაგრამ ისიც უნდა
შევნიშნოთ, რომ ნამუშევარში ბევრი რამ ისეთიც იყო, რამაც შემდგომში განვითარება და
განმტკიცება

ჰპოვა

მის

შემოქმედებით

ბიოგრაფიაში:

„ნატო

ვაჩნაძის

გიული

ორიგინალური ფერებით იყო დახატული. ამ ახალგაზრდა ბორჩალოელ ქალში მსახიობმა
პირველ პლანზე დააყენა საზოგადოებრივად მავნე ტრადიციების წინააღმდეგ მებრძოლი
ქალის ურყევი ნებისყოფა და მტკიცე ხასიათი“ 70.
გიულიში თავს იჩენს ადამიანური ღირსების ჩანასახები და ამ გმირის
დამორჩილება ხასიათის სიმტკიცის გამო უკვე ძნელია. ნატო ვაჩნაძეც სწორედ ამ
გამოვლინებებს უსვამდა ხაზს. ფილმმაც და მასში მსახიობის თამაშმა მაყურებელი ორად
გაყო. ზოგი მიესალმა კინოსურათის გამოჩენას, ზოგმაც ჩათვალა, რომ ამ როლით ახალი
არაფერი არ თქმულა. ფაქტი ფაქტად რჩება, როლზე მუშაობის პროცესი უაღრესად
საინტერესო იყო. ნატოს ერთხელაც მიეცა შანსი გადაესინჯა თავისი შესაძლებლობები და
სწორი დასკვნები გამოეტანა.
„გიული” პირველი, მაგრამ ფრიად გაბედული ნაბიჯი იყო ახალგაზრდა
შემოქმედებითი კოლექტივის მიერ დამოუკიდებელი მუშაობის დასაწყებად. ნიკოლოზ
შენგელაიასა და ლეო პუშის დებიუტი მეტწილად შემოქმედებით წინსვლად მიიჩნიეს, ეს
ხომ ხელოვნების ამ დარგში რეჟისორის პრაქტიკული ცოდნის მიღების საშუალებად
ჩათვალეს და გზა დაულოცეს შემდგომი წარმატების მოლოდინში.

97

მესამე თავი

არაქართულ მასალაზე მუშაობა გენიალურმა კოტე მარჯანიშვილმა კინოში
ცნობილი ავსტრიელი მწერლის შტეფან ცვაიგის გახმაურებული ნოველის „ამოკის”
ეკრანიზაციით დაიწყო. ქართული თეატრის რეფორმატორს მანამდე კინოში სამი სურათი
ჰქონდა გადაღებული: „ქარიშხლის წინ”, „სამანიშვილის დედინაცვალი” და „გოგი
რატიანი”. კოტე მარჯანიშვილის სახელი, მასთან მუშაობა იყო ყოველი ახალგაზრდა
შემოქმედის ნატვრა ეს ნატვრა აუხდა ნატო ვაჩნაძესაც – დიდმა რეჟისორმა იგი ევროპელი
ქალის სახის განსასახიერებლად მიიწვია.
ნატო ვაჩნაძე იგონებს

„მარჯანიშვილი მუდამ ანთებული პაპიროსით ხელში

და ასეთივე ანთებული თვალებით მაგიდას მიჯდომოდა. – დაჯექი, – მითხრა მან
შესვლისთანავე და ბაასი თავიდანვე „შენობით” დაიწყო. –ინგლისელ ქალს შენ არა
ჰგავხარ, მაგრამ მე მინდა ჩემთან იმუშაო, იტალიელს უნდა დაგამსგავსო. შენ მშვენივრად
ითამაშებ ჩემს სურათში. კოლოსალური ნებისყოფით იყო გამსჭვალული ყოველი მისი
სიტყვა. როცა მარჯანიშვილთან მივდიოდი მოსალაპარაკებლად, გზაში ვორჭოფობდი
„სად ცვაიგის „ამოკი” და სად მე”? – ვფიქრობდი შიშით. მაგრამ მარჯანიშვილის კაბინეტში
ჩემთვის

თითქოს

ყველაფერი

ნათელი

გახდა.

მინდა

მხოლოდ

და

მხოლოდ

მარჯანიშვილთან მუშაობა, – გადავწყვიტე იქვე” 1.
XX საუკუნის პირველი ნახევრის ერთ-ერთი უდიდესი პროზაიკოსი და
ნოველისტი

შტეფან

წარმომადგენელია.

ცვაიგი

კრიტიკული

ლიტერატურის

ისტორიაში

რეალიზმის
თუ

უთვალსაჩინოესი
ვინმეს

შეიძლება

ინტერნაციონალისტი ვუწოდოთ, ეს ეპითეტი, უწინარესად, ავსტრიელ ნოველისტს
მიესადაგება. ახლო და თვალშისაცემია, ერთი შეხედვით, თითქოს მოჭარბებული მისი
ჰუმანიზმი და სიკეთე, მაგრამ თვით ამ გრძნობების დახატვისას შტეფან ცვაიგი
უკიდურესობაში არ ვარდება, რადგან კარგად იცნობს საზოგადოებას და მისი
განვითარების კანონზომიერებებს. შტეფან ცვაიგი პირველ რიგში ღრმა ფსიქოლოგია და
მხოლოდ ამის შემდეგ არის კარგი, დახვეწილი და ხელგაწაფული მწერალი: „შ. ცვაიგის
ნაწარმოების პრობლემატიკაში მარჯანიშვილის აქტიურმა ჩარევამ ფილმი მძაფრად
სოციალური, რევოლუციური გახადა. მოთხრობის ფსიქოლოგიურმა სარჩულმა, ავტორის
განსჯამ ბურჟუაზიულ სამყაროში რთულ ადამიანურ ურთიერთდამოკიდებულებათა
შესახებ, მისმა ფიქრებმა სისასტიკეზე და მოწყალებაზე, თანალმობასა და ეგოიზმზე,
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კანონის პირმოთნეობასა და ამორალურობაზე, ბიძგი მისცა რეჟისორის ფანტაზიას. ამ
საფუძველზე იგი ქმნის სრულიად სხვა – მწვავე პუბლიცისტურ, სოციალურ პლაკატურ
ნაწარმოებს“ 2.
მიუხედავად იმისა, რომ შტეფან ცვაიგი მრავალი რომანის ავტორია, მსოფლიო
ლიტერატურის ისტორიაში იგი მაინც შევიდა როგორც დიდი ნოველისტი. მწერალი
მთელი სრულყოფილებით ფლობდა ჟანრის თავისებურებებს და შესაბამისად აქ უნდა
ვეძებოთ მისი ეგზომ დიდი წარმატებების მიზეზები ამ ჟანრში. მის კალამს უამრავი
ნოველა ეკუთვნის, მათ შორის გამორჩეულია „ამოკი”. იგი გამოქვეყნებისთანავე (1922 წ.)
იქცა პოპულარულ ნაწარმოებად. ეს წარმატება, უპირველეს ყოვლისა, ცვაიგისეულმა
კრიტიკულმა, მამხილებელმა პათოსმა და ღრმა ფსიქოლოგიზმმა განაპირობა.
ყოველივე ამის საფუძველზე კოტე მარჯანიშვილი შეეცადა პერსონაჟთა ღრმა
ფსიქოლოგიური დრამის საფუძველზე, ეჩვენებინა ბურჟუაზიის მანკიერებანი, როგორც
საზოგადოებრივ, ისე კერძო ოჯახურ ცხოვრებაში.
სინთეზური თეატრის დამაარსებლის კინოში მოსვლა სავსებით ბუნებრივი
აღმოჩნდა. ეროვნულმა კინომ იგი მთელი თავისი არსებით გაიტაცა. შემოქმედი,
რომელსაც უთეატროდ სიცოცხლე ვერ წარმოედგინა, ერთხანს მთელი თავისი არსებით
ჩაება კინოში. კოტე მარჯანიშვილმა კინოხელოვნებაში შეიცნო ეპოქის დამახასიათებელი
დინამიკისა და რიტმის გადმოცემის განუსაზღვრელი შესაძლებლობანი, მოვლენათა
ფართოდ ასახვის საშუალებები და ყოველივე ღონეს ხმარობდა, როგორმე ახალი
გამომსახველობითი ხერხებით შეევსო იმდროინდელი უხმო კინოს ხმისა და ფერის
უქონლობა.
კოტე მარჯანიშვილი გატაცებული იყო შტეფან ცვაიგის „ამოკით“ და პირველი
შესაძლებლობისთანავე

განიზრახა

მისი

ეკრანიზება.

კინოსურათს,

ჩანაფიქრიდან

ეკრანებზე გამოსვლამდე საინტერესო ბედი დაჰყვა. იმ რთულ პერიპეტიებში გასარკვევად,
რაც კოტე მარჯანიშვილის „ამოკს” (და შესაბამისად ნატო ვაჩნაძის მიერ შესრულებულ
მთავარ გმირს) ხვდა წილად, უპირველეს ყოვლისა, ფილმის ანოტაცია უნდა გავიხსენოთ:
„ინგლისის

ერთ-ერთ

კოლონიაში

განმარტებით

ცხოვრობს

ევროპიდან

გადმოხვეწილი ექიმი. თავდავიწყების მიზნით იგი ნარკოტიკებს იღებს და შავკანიან
ქალთა საზოგადოებაში ერთობა. მაგრამ ექიმი თავისი პროფესიული მოვალეობის
ერთგულია და ავადმყოფების ნდობასაც იმსახურებს. ადგილობრივ მოსახლეობაში
გავრცელებულია ავადმყოფობა, რომელიც გავლენას ახდენს ადამიანის ფსიქიკაზე. ამ
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ავადმყოფობას აქ „ამოკს” ეძახიან. ზოგჯერ ექიმს ჰგონია, რომ ისიც ამ სენით არის
შეპყრობილი. ერთხელ მას ეწვია მიმზიდველი გარეგნობის ევროპელი მანდილოსანი.
ოსრულობისგან თავის დაღწევის მიზნით ქალი დახმარებას სთხოვს მას (?) ექიმი თანახმაა
გაუწიოს

საჭირო

დახმარება,

თუ

ქალი

დანებდება.

თავხედური

წინადადებით

აღშფოთებული მანდილოსანი გულისწყრომით ტოვებს ექიმის ბინას.
ცოტა ხნის შემდეგ ექიმი გაიგებს, რომ მის მიერ შეურაცხყოფილი ევროპელი
მანდილოსანი სიკვდილის პირზეა მისული. ექიმში იღვიძებს სიბრალულის გრძნობა,
ტანჯავს სინდისი, იჩქარის გამოასწოროს შეცდომა, მაგრამ უკვე გვიანია. მომაკვდავი ქალი
სიკვდილის წინ თხოვს საშველად მისულ ექიმს, შეუნახოს საიდუმლოება. უკანასკნელი
ასრულებს ქალის სურვილს, აიძულებს თავის კოლეგას, ქალაქის ექიმს, დაწეროს ცნობა,
რომ მანდილოსანი გულის დამბლით გარდაიცვალა, მაგრამ ჩამოსულ ქმარს არ სჯერა ამ
ცნობის, არც ექიმის განმარტებისა და მეუღლის ცხედარს ევროპაში გზავნის გასაკვეთად.
როდესაც კუბოს გემის კიბეზე დგამენ, გემბანიდან გადმოეშვება ექიმი, ხელს წაკრავს
კუბოს და ზღვაში გადაუძახებს. ზღვის ტალღები შთანთქავენ ექიმს, მიცვალებულ
მანდილოსანსა და მის საიდუმლოებას” 3.
ამ ანოტაციაში თითქოს ყველაფერი სწორია, მაგრამ ერთი ფრაზა, რომელსაც
კითხვის ნიშანი დავუსვით, კატეგორიულად მიუღებელია – მთელი უბედურებაც ისაა,
რომ პაციენტი (ანუ ნატო ვაჩნძის გმირი) სულაც არ თხოვს ექიმს დახმარებას, არამედ
ქედმაღლურად ითხოვს ამას და ექიმიც სწორედ ამან აღაშფოთა და გააკადნიერა...
ასეთი

დასაწყისი,

ცხადია,

ბევრისათვის

მოულოდნელი

და

გაუგებარი

იქნებოდა, ამდენად, ამთავითვე უნდა გაესვას ხაზი შემდეგ გარემოებას:
როცა ვსაუბრობთ კინოფილმ „ამოკზე”, რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს,
მხედველობაში გვაქვს მისი სამი ვარიანტი:
1. თვით კოტე მარჯანიშვილის მიერ გადაღებული და დამონტაჟებული „ამოკი”
(1927 წ.).
2. იმავე ხანებში უცნობი ავტორების მიერ 2 ნაწილით (600 მეტრამდე)
შემცირებული და ხელახლა გადამონტაჟებული ფილმი, რომელსაც დაარქვეს „კანონი და
მოვალეობა” და მხოლოდ ამის შემდეგ მეორე, ასე ვთქვათ, ქვესათაურად მიაწერეს „ამოკი”.
3. გიორგი დოლიძის მიერ 1986 წელს აღდგენილი ფილმი, რომელსაც
დაუბრუნდა

თავისი

პირვანდელი

სახელწოდება

„ამოკი”,

აქამდე

კი,

საბჭოთა

კინომცოდნეობაში (დავასახელოთ თუნდაც იმ პერიოდის ძირითადი სახელმძღვანელო,
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„საბჭოთა კინოს ისტორიის” ოთხტომეული, 1917-1967 წლები) იხსენიებოდა, როგორც
„კანონი და მოვალეობა”.
ეს ცვლილებები ჩვენთვის იმდენად არის საინტერესო და აუცილებელიც,
რამდენადაც იგი სწორედ ნატო ვაჩნაძის გმირის ხასიათსა და ქმედებას ეხება.
რა ცვლილებებზეა საუბარი?
ფილმის პირველ ვარიანტში ისეა, როგორც აქვს შტეფან ცვაიგს – ევროპელი
ქალი ბავშვს ელოდება ინგლისელი ოფიცრისაგან და რაკი ქმარი ორიოდ დღეში
ბრუნდება უცხოეთში ხანგრძლივი ვიზიტის შემდეგ, გადაწყვეტს სასწრაფოდ მოიშოროს
„სიძვის ნაყოფი”, ანუ უბრალოდ რომ ვთქვათ, გაიკეთოს აბორტი და სწორედ ამ მიზნით
მიდის ექიმთან, მაგრამ კი არ თხოვს, არამედ ქედმაღლურად იქცევა, ექიმისგან მოითხოვს
ამ ოპერაციას და ისიც გაანგარიშებული აქვს, რომ ექიმმა გასამრჯელო უცხოეთში უნდა
აიღოს, ანუ, ქალს უნდა ექიმი გადაიხვეწოს ამ ქვეყნიდან, რათა ქმარმა არ გაუგოს
საიდუმლო. ექიმს აღიზიანებს ევროპელი ქალის ასეთი ვაჭრული გარიგება და
გადაწყვეტს ტოლფასოვნად დასაჯოს იგი. მხოლოდ ამის შემდეგ და ამ მიზნით
მოითხოვს, ყაბულსა ვარ, მაგრამ ჯერ ჩემი სარეცელი გაიზიარეო. ამას ქალი არ
თანხმდება, გარბის და ვიღაც ექიმბაშისგან იღუპება.
მეორე ვარიანტი – ინგლისელი ოფიცერი ამოვარდნილია ფილმიდან საერთოდ,
მაშ ვისგან ელოდება ქალი ბავშვს? ნუ იტყვით და თურმე თავისი „ბოისაგან“. ეს კი
(თეთრი ქალისა და შავკანიანი მამაკაცის სიყვარული) კანონით აკრძალულია (ფილმის
ახალი ავტორების აზრით) და ამიტომაც უწოდეს ფილმს „კანონი და მოვალეობა” – ამ
უკანასკნელში ექიმის პროფესიული მოვალეობა იგულისხმება, კერძოდ, რომ მას არ
ჰქონდა უფლება მიეტოვებინა განსაცდელში ჩავარდნილი პაციენტი და არ დახმარებოდა.
სწორედ ამ სახით იყო ფილმი საბჭოთა პერიოდში შემორჩენილი, როგორც
ფილმოთეკაში, ისე კინომცოდნეობაში.
ამ უმსგავსობას წერტილი დაუსვა გიორგი დოლიძემ, რომელმაც რამდენიმე
ფოტოსურათით (ეს ფოტოები მას გადასცა კოტე მარჯანიშვილისეულ ვარიანტში
ინგლისელი

ოფიცრის

როლის

შემსრულებელმა

ვიქტორ

ჭანკვეტაძემ)

აღადგინა

ლიტერატურული პირველწყაროსა და კოტე მარჯანიშვილის ფილმის ძირითადი
სიუჟეტური ხაზი (რომ ევროპელი ქალის სატრფოა არა მისივე „ბოი“, არამედ ინგლისელი
ოფიცერი და ა. შ.), რაც შეეხება დაკარგულ ფირს, მისი ადგილსამყოფელი ჯერ
გაურკვეველია.
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ევროპელი ქალისა და ინგლისელი ოფიცრის თემას მნიშვნელოვანი ადგილი
უჭირავს როგორც ნოველაში, ისე ფილმში და შემორჩენილ სცენარებში, საკმარისია
აღინიშნოს, რომ მთელი ის უბედურება, რაც „ამოკში” დატრიალდება, გამოწვეულია იმით,
რომ თეთრკანიან ქალს, რომელსაც ოჯახი აქვს, სწორედ ეს ინგლისელი ოფიცერი
შეუყვარდება და მისგან ელოდება შვილს. სწორედ ამიტომ მიმართავს ფეხმძიმე ქალი
ექიმს.
მარჯანიშვილისეული ვარიანტი ფილმისა ვიღაცამ შემდგომში გადააკეთა და
შეამცირა ორი ნაწილით. რასაც ის მოჰყვა, რომ შემორჩენილი ფილმის თანახმად ნატო
ვაჩნაძის გმირის ევროპელი ქალის სიყვარულია არა მისი რასის წარმომადგენელი,
თეთრკანიანი ინგლისელი ოფიცერი, არამედ მისივე მსახური, ფერადკანიანი მალაელი
ჭაბუკი, რაც არც ცვაიგს ჰქონდა და არც რეჟისორს: „კოტე მარჯანიშვილი დაეხმარა ნატო
ვაჩნაძეს „აღმოსავლეთის ქალის“ ტიპაჟის ტყვეობიდან განთავისუფლებაში. ერთი
შეხედვით თითქოს საერთო არაფერი უნდა ყოფილიყო ამ მაღალი წრის ქალსა და იმ
ხასიათს შორის, რომლის განსახიერებაზეც ნატო ოცნებობდა, მაგრამ თუ დავაკვირდებით
უცნობ ქალში აღმოვაჩენთ ნატო ვაჩნაძის გმირებისათვის უჩვეულო ნიშან–თვისებებს.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოუვალ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, უცნობ ქალს თავი
ღირსეულად უჭირავს“ 4.
შტეფან ცვაიგმა ნოველა 1922 წელს დაწერა, კოტე მარჯანიშვილი კი იყო
პირველი, ვინც ამ ცნობილი ნაწარმოების ეკრანიზაცია განახორციელა.
ევროპელი
აღმოსავლურ

ექიმი

ეგზოტიკას.

მოსწყდა
მაგრამ

მშობლიურ
ეს

„სამოთხე”

გარემოს

და

გაუცხოებულ

ესწრაფვის
სამყაროდ

აზიის
იქცა

გმირისათვის. მისი განცდები ტროპიკული ავადმყოფობის ამოკის გამო სიკვდილისკენ
უბიძგებს მას. იგი თავს დასაწყისში ცივილიზაციის მისიონერად გრძნობს, მაგრამ ამ
შეგრძნებას მალე ნიჰილიზმი შეცვლის. მას მტანჯველი ნოსტალგია ეუფლება მშობლიურ
ევროპაზე. ცდილობს კიდევაც დაბრუნებას, თუმცა იგი სიკვდილის საფასურად უჯდება.
ამდაგვარი ცნობიერების ადამიანისთვის თითქოს ძნელია ჰუმანური ქმედების
აქტი, მაგრამ მასში იღვიძებს მოვალეობის გრძნობა და სურს გამოისყიდოს თავისი
უმსგავსო

ქმედება.

კლასობრივი

ბრძოლის

იდეოლოგია

აიძულებდა

რეჟისორს

მოჩვენებითი აქცენტები სოციალური ჩაგვრის პრობლემებზე გადაეტანა. კოლონიური
ჩაგვრის თემას სრულიად არ ეხება თავის ნოველაში ცვაიგი. ამ თემამ ვერც ფილმში ჰპოვა
განვითარება. კლასობრივ პრობლემას მოჩვენებით, ფორმალურად მიმართა რეჟისორმა.
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სინამდვილეში ის ადამიანის სულის სიღრმეში ქაოტური განცდებისა და ვნებების
მოძიებასა და მის განზოგადებას შეეცადა.
კოტე მარჯანიშვილი მხოლოდ ფორმალურად იცავს კლასობრივი ბრძოლის
თეორიას, სინამდვილეში მისი კვლევის ობიექტია ადამიანის სულიერი სამყარო, მისი
ფსიქოლოგიის გახსნა კინოს ხერხებით და არა კლასობრივი მხილება. ქართულ
კინომცოდნეობაში არის აზრი, რომელიც ფილმის ერთადერთ ღირსებად მასში ნატო
ვაჩნაძის

მონაწილეობას

მიიჩნევს

და

არა

სხვა

ფაქტორებს.

მათ

შორის

არც

ლიტერატურულ პირველწყაროს და არც რეჟისურას: „ეს ფილმი დღესაც უცნაურ
შთაბეჭდილებას ახდენს. სოციალურ პრობლემათა სწორხაზოვანი განხილვა დღეს არავის
აღელვებს, არც ფილმის იდეურ კონცეფციასა და მის მხატვრულ ხორცშესხმაზე
სერიოზულად არავინ ილაპარაკებს, მაგრამ დავიწყებას არ მიეცემა ნატო ვაჩნაძის სახე“ 5.
მჩაგვრელი

და

ჩაგრული

კლასების

თანაარსებობა

ამ

სოციალური

მდგომარეობის სახასიათო ვითარების ფონზე ისახება. ბურჟუაზიული საზოგადოების
წარმომადგენლები, იგივე კოლონიზატორები მკვეთრად უპირისპირდებიან აბორიგენ
მალაელ

მოსახლეობას

და

ამით

თავიანთ

სოციალურ

თუ

ყოფით

ამბიციებს

იკმაყოფილებენ. ყოველივე ამის შედეგად, მათ შორის უნდობლობას დაუმკვიდრებია
ადგილი, რომელიც ხშირად ურთიერთზიზღის საბაბი ხდება. შტეფან ცვაიგისთვის
რასობრივი, აპარტეიდული დისკრიმინაციის თემა მნიშვნელოვანია, მაგრამ არამთავარი.
კოტე

მარჯანიშვილისთვის

კი

კლასობრივ-სოციალური

წინააღმდეგობანი

განსაკუთრებული კვლევის ობიექტია.
მასალაზე მუშაობისას რეჟისორი სულით ძლიერი ადამიანის პრობლემამ
გაიტაცა, მაგრამ იგი ბრმად არ გაჰყოლია ლიტერატურულ პირველწყაროს. ნაწარმოების
იდეალისტურ მსოფლმხედველობას მან თავისი მატერიალური ხედვა დაუპირისპირა,
მისი ადამიანები მიწას დაუახლოვა და კონკრეტულ სოციალურ პირობებში მოაქცია.
ფილმს თანადროულობის შესაფერი იდეური მიმართულება მისცა და განსხვავებული
მოტივით ააჟღერა.
კინოსურათ

„ამოკის”

დადგმა

კოტე

მარჯანიშვილმა

მისთვის

ჩვეული

ნოვატორული გაქანებით განახორციელა, იგი აქაც თავისი შემოქმედებითი უსაზღვრო
ფანტაზიის განსახორციელებლად ახალ ფორმებს ეძებდა. „ფილმ „ამოკში“ კოტე
მარჯანიშვილი ცდილობდა თხზულების მოქმედი პირების ღრმა ფსიქოლოგიური დრამის
უფრო მეტი გამძაფრების საფუძველზე მაყურებლისთვის ეჩვენებინა კაპიტალისტური
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სისტემის დამღუპველი და გამანადგურებელი ბუნება, როგორც საზოგადოებრივ, ისე
კერძო ოჯახურ ცხოვრებაში“ 6.
როგორ შეხვდა პრესა, სპეციალისტები და მაყურებელი ფილმის პირველ
მარჯანიშვილისეულ ვარიანტს?
გამოხმაურებანი ჯერ კიდევ ფილმის გადაღების პროცესში იყო. ჟურნალი
„საბჭოთა ხელოვნება” 1927 წლის N5-ში წერდა, რომ კ. მარჯანიშვილი ამთავრებს „ამოკის”
გადაღებებს პავილიონში, რომ მთავარ როლებში მაყურებელი იხილავს ნატო ვაჩნაძესა და
ალექსანდრე იმედაშვილსო.7
კინოფილმ „ამოკის” პრემიერა შედგა 1927 წლის 4 ოქტომბერს, ორი დღის
მანძილზე იგი 12098 კაცმა ნახა, რაც სარეკორდო ციფრი იყო იმ დროისათვის. ყოველივე
ამის ფონზე იბადება კითხვა, თუ როგორ გაართვა თავი დაკისრებულ მოვალეობას თავად
ნატო ვაჩნაძემ.
გ. დოლიძემ, როგორც ფილმის აღმდგენმა რეჟისორმა, სამართლიანობის
აღდგენით მარტო კოტე მარჯანიშვილს არ მიაგო პატივი – ნატო ვაჩნაძის მიერ
განსახიერებული გმირის სწორად წარმოჩინება ეკრანზე არანაკლები ყურადღების ღირსია.
როდესაც კოტე მარჯანიშვილმა ნატო ვაჩნაძის დაკავება განიზრახა ამ როლში, ბევრი ამ
წამოწყებას სკეპტიციზმით შეხვდა. დიდი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია ამ გარემოებამ.
საზოგადოების ერთი ნაწილი შიშით მოელოდა ამ ამბავს, ვერ წარმოედგინათ ნატო
ვაჩნაძე დაბეჩავებული და გაწამებული თუ საერთოდ, აღმოსავლელი ქალის გარდა სხვა
როლში. ნატოსათვის ევროპელი ქალის ამპლუა, მათი აზრით, მიუღებული იყო.
„სავსებით გასაგებია და კანონზომიერია, რომ მსახიობის შემოქმედებაში მომხდარი ეს
ცვლილება

სწორედ

კოტე

მარჯანიშვილთან

მუშაობას

დაემთხვა.

სცენის

სახელგანთქმული ოსტატი სულ სხვა თვალით უყურებდა კინომსახიობს, მას არ
აკმაყოფილებდა მენატურისა და მექანიკური შემსრულებლის ის როლი, რომელიც
მარჯანიშვილის წინამორბედმა რეჟისორებმა კინომსახიობებს განუმზადეს. ცხადია,
ძნელია ილაპარაკო მსახიობის ჭეშმარიტ ოსტატობაზე, როდესაც ფილმის გადაღება
იმპროვიზირებულად ხდებოდა და მსახიობის უშუალო რეაქციას ეყრდნობოდა“ 8.
კოტე მარჯანიშვილს მსახიობების შერჩევისას განსაკუთრებული ალღო ჰქონდა.
არ შემცდარა იგი თავის არჩევანში ამჟამადაც. მსახიობის ქართულმა, ნაღვლიანმა სახემ
არისტოკრატიული იერი მიიღო, გარდა ამისა კოტე მარჯანიშვილმა ლიტერატურულ
პირველწყაროში ცვლილებები შეიტანა და ინგლისელი მანდილოსნის მაგივრად,
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გამოიყვანა იტალიელი ქალი. ბუნებრივია, ჩვენთან ახლოს მდგომი სამხრეთელი ქალის
ტემპერამენტი და ხასიათი უფრო იოლი გასახსნელი იყო და მსახიობმაც იგი ჩვეული
ოსტატობით მოირგო.
ამ კინოსურათში ნატოს ბუნებრიობამ მაშინდელი კრიტიკოსები აიძულა
ეღიარებინათ,

რომ

მსახიობმა

ნამდვილი

გარდასახვის

ნიჭი

გამოავლინა,

იგი

შეუდარებელი იყო, გულწრფელი და ნაზი, გარეგნობით კი – განუმეორებელი.
როგორც ცნობილია, მარჯანიშვილი დიდად აფასებდა ნატო ვაჩნაძეს, როგორც
ხალხის საყვარელ კინომსახიობს. ამავე დროს, ხელმძღვანელობდა რა თავისი ურყევი
პრინციპით – „ნიჭიერი მსახიობი ყველა როლს უნდა ასრულებდეს” – მან მუდამ სოფლის
ახალგაზრდა ქალის როლების შემსრულებელი ნატო ვაჩნაძე, ახლა ცივილიზებული
ქალის როლში გამოიყვანა და ევროპელი კომერსანტის ცოლის სახის შექმნა დააკისრა.
ამით

დაეხმარა

მსახიობს

ჩამოყალიბებული

ტიპაჟის

ტყვეობიდან

განთავისუფლებულიყო.
ხომ ფაქტია, ერთი შეხედვით თითქმის საერთო არაფერი უნდა ყოფილიყო ამ
მაღალი წრისა და აქამდე განსახიერებულ პერსონაჟებს შორის, მაგრამ თუ ყურადღებით
დავაკვირდებით, უმალ აღმოვაჩენთ ნატო ვაჩნაძის გმირებისთვის უჩვეული ნიშანთვისებებს. ამის დასტურად ფილმიდან ერთი ეპიზოდის გახსენება კმარა:
ელეგანტური, ლამაზი ქალი მოდის მაღალი საზოგადოების დარბაზობაზე. იგი
შესასვლელში თავს უკრავს სტუმრებს. მსახიობმა შესანიშნვად გამოსახა რეაქცია,
რომელიც მის სახეს ეუფლება ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში – მისი მისალმება ხან
ალერსიანია, ხან ოდნავ ქედმაღლული, ხან კეკლუცი და ხანაც ქალური კდემამოსილებით
აღსავსეა. ნატო ვაჩნაძის გმირი სტუმრებს შორის ექიმს შენიშნავს, იგი შიშისა და
მოულოდნელობისაგან შეკრთება, მაგრამ მხოლოდ წამიერად. ნატოს გმირი მაშინვე
ეუფლება საკუთარ თავს და ისე ესალმება, თითქოს არაფერი მომხდარაო, შემდეგ კი
სრულიად მშვიდად და მტკიცედ სთავაზობს ექიმს მათი გაცნობის საკუთარ ვერსიას.
კარლო გოგოძე საგანგებოთ ჩერდება ნატო ვაჩნაძის, თუ შეიძლება ითქვას, „ევროპელ”
როლებზე (იგულისხმება მისი როლები კოტე მარჯანიშვილის ორივე ფილმიდან: „ამოკი”
და „კრაზანა”) და წერს, რომ საზოგადოების ერთმა ნაწილმა არ მიიღო „ევროპელი” ნატო
და იქვე დასძენს, რომ მის თამაშში მართლაც იგრძნობა განათლებული ევროპელი
ქალისათვის

შეუსაბამო

ზოგი

თვისებაო.

მაგრამ

მიუხედავათ

ამისა,

ავტორს

სამართლიანად მიაჩნია, რომ ნატომ ძირითადად სწორად გახსნა ეს როლები, რომელთა
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მსახიობის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში სრულიად ღირსეულად დაიკავეს მნიშვნელოვანი
ადგილი 9.
კარლო გოგოძის მორიგ ნაშრომში „ნარკვევები ქართული კინემატოგრაფის
ისტორიიდან” ამ ფილმს ღირსეული შეფასება აქვს მიცემული, ნათქვამია, რომ მასში
იგრძნობა მარჯანიშვილისათვის ესოდენ დამახასიათებელი ნოვატორული გაქანება და
მისწრაფება, სწრაფვა სიახლისადმი. შემდეგ ავტორი ეხება ფილმის აქტიორულ ანსაბლს
და სამართლიანად მიუთითებს, რომ „ამოკში” მარჯანიშვილმა პირველად დაარღვია ნატო
ვაჩნაძის შემოქმედების შესახებ გავრცელებული შეხედულება, რომ თითქოს ნატოს
აღმოსავლური და სოფლის ქალის როლის გარდა სხვა როლებში არ შეეძლო თამაში.
ავტორს სამართლიანად მიაჩნია, რომ ნატო თავის როლს, სახის სრული იდეური გაგებითა
და შესაფერი მხატვრულობით ასრულებს 10.
იმ დროინდელი კინოწარმოების პირობებში ამოცანა მოთხრობის ეკრანზე
გადატანისა დაძლეული იქნა. კინოსურათისათვის აუცილებელი სირთულის მისაღწევად
რეჟისორმა შესძლო იმ მომენტის ხორცშესხმა და კონკრეტიზაცია, რაც მხოლოდ გაკვრით
იყო

მოცემული

მოთხრობაში

და

რაც

მთავარია,

მან

შესძლო

ორიგინალურად

დაეკავშირებინა სიუჟეტისათვის სურათის აგების სტილისტური და კომპოზიციური
ხერხები. ის დაძაბულობა რომელიც მოთხრობის ძირითად განწყობილებას შეადგენს,
მხოლოდ

მონტაჟის

ასეთივე

ტემპებით

შეიძლებოდა

გადმოცემულიყო.

ექიმის

მოთხრობის ტემპთან შეთანხმებით სურათიც ხშირად „დაგლეჯილი“ კადრების სახით
მიდის მაყურებლამდის. გარდა ამისა რეჟისორმა შეიტანა სურათში ბევრი ახალი
კინომეტყველების ხერხები (სხეულის ფიზიოლოგიური რღვევა განათების ქვეშ),
რომელსაც შეუძლია ბევრი რამ ახალი შეიტანოს კინოფილმის შექმნის საქმეში.
პრემიერიდან ორი დღის შემდეგ 1927 წლის 6 ოქტომბერს „კომუნისტი“
წერდა:
„ რაც შეეხება აქტიორულ ანსამბლს, უპირველეს ყოვლისა გამოყოფის
ღირსია ნატო ვაჩნაძე. ეს იმითაც არის გამართლებული, რომ მსახიობმა როგორც
ცნობილია, აქ პირველად შეასრულა ევროპელი ქალის როლი, რაც სულაც არ იყო მისი
აქტიორული ამპლუა – იგი ხომ მანამდე უბრალო

სოფლელ გოგონებს ასრულებდა.

სამართლიანობა მოითხოვს ავღნიშნოთ – ვაჩნაძემ კარგად შეძლო უბრალო „სოფლელი
გოგონას” როლებიდან არისტოკრატიული ქალის როლზე გადასვლა” 11.
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გავიდა კიდევ ორი დღე და ამჯერად გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი”
გამოეხმაურა მარჯანიშვილის ფილმს. რეცენზიის ავტორი ფსევდონიმით „სიმონიკა”
პიდაპირ წერს, რომ „ის დიდი თეატრალური გამოცდილება, რაც კოტე მარჯანიშვილს
აქვს, კინოსათვის არ აღმოჩნდა საკმარისი და ამიტომაც მისმა რეჟისორულმა ჩანაფიქრმა
ვერ ჰპოვა სათანადო ხორცშესხმაო. რეცენზენტი არც მსახიობთა თამაშით არის
აღფრთოვანებული, რამდენადმე დამაკმაყოფილებლად იგი მხოლოდ ნატო ვაჩნაძის
თამაშს მიიჩნევს” 12.
ასეთი და მსგავსი რეცენზიები თუ გამოხმაურებანი, ბევრი შეგვიძლია
მოვიყვანოთ, მაგრამ დროთა განმავლობაში შეიცვალა დამოკიდებულება ფილმის
ავტორის სასარგებლოდ. ამაში ლომის წილი კარლო გოგოძეს მიუძღვის. იგი წერს:
„ლიტერატურული

მასალისადმი

თავისებური

მიდგომით,

ახალი

შემოქმედებითი ძიების დაწინაურებით, ახალი კინემატოგრაფიული გამომხატველი
ფორმების ძიებითა და განმტკიცებით ფილმი „ამოკი” მიუხედავად მთელი რიგი
ნაკლივანებებისა,

მაინც

ფილმებში”13.

გამონათქვამი

ეს

მნიშვნელოვან

ადგილს

ნიშანდობრივია,

იჭერს

იმ

რადგანაც

პერიოდში
პირველი

შექმნილ
ქართველი

კინომცოდნის გამოცდილ თვალს არ გამოეპარა, როგორც ფილმის ღირსეული, ისე
ნაკლოვანი მხარეები და ტენდენციური არ არის შეფასებისას. აგრძელებს რა მსჯელობას,
კარლო გოგოძე მიუთითებს: „ცხადია, ეს ფილმი, როგორც პირველი ნაბიჯი მოკლებული
არ

იყო

მხატვრულ–ტექნიკური

ხასიათის

დეფექტებს,

მაგრამ

თავისი

მიზანდასახულობით და მიმართებით იმდენად ახლო იდგა ცხოვრებასთან, რომ მათი
მნიშნელობა ახალი ცხოვრების მნიშვნელობის საქმეში განსაკუთრებით დიდი იყო“ 14.
საინტერესოა თავად მსახიობი რას ფიქრობს კინოსურათზე:
„...ვინც სურათ „ამოკში” მუშაობდა: ყველას ახსოვს რეჟისორის გაბედული
მისწრაფებანი და ჩანაფიქრი. მაგრამ მეოცნებე მარჯანიშვილი თავისი ამბოხური
შემოქმედებითი ნიჭის ძალამ წინ ისეთი სისწრაფით გაიტაცა, რომ იმდროინდელი
ტექნიკა ამას ვერ შეეგუა, მარჯანიშვილს უნდოდა მომაკვდავი ქალის სიკვდილის
მოჩვენება გამოესახა, მაგრამ ჩანაფიქრით განზრახული ჩრდილები, ქალის მიერ
დანახული, კინოში არ გამოვიდა, მარჯანიშვილს უნდოდა ელვა-ქუხილის ასახვა“ 15.
„ამოკმა” საბოლოოდ და გადაჭრით მოამწიფა აზრი იმის თაობაზე, რომ არ
არსებობდა როლი, რომლის შესრულებასაც ნატო ვაჩნაძე ვერ შეძლებდა. მას ძალუძდა
ყოველგვარი ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე, თავის უზღვავ ტემპერამენტზე და განცდის
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პალიტრაზე დაყრდნობით თითქმის ნებისმიერი მასშტაბის როლი მოერგო. ალბათ
ამიტომაც თვით ზედმეტად კირკიტა და პრეტენზიული თვალიც ვერ შეამჩნევდა მასში
რაღაც ზედმეტს და არაბუნებრივს.
ამ შეხედულების მართებულებას ნატოს მომდევნო ნამუშევარიც ადასტურებს.
„ამოკზე” მუშაობა ჯერ დამთავრებული არ ჰქონდა, როდესაც კოტე მარჯანიშვილმა
ინგლისელი მწერლის ვოინიჩის იმხანად ძალზე პოპულარული რომანის „კრაზანას”
ეკრანიზება განიზრახა.
აი, რას იგონებს ამის თაობაზე ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი მსახიობი და
შემდგარი რეჟისორი ვიქტორ ჭანკვეტაძე:
„კოტე ფეხზე წამოდგა, შემდეგ მოგვიახლოვდა და გვითხრა: – დარწმუნებული
ვარ, რომ ვოინიჩის რომანი „კრაზანა” წაკითხული გექნებათ და ურიგო არ იქნება თუ
ხელმეორედ ყურადღებით გადაიკითხავთ. „ამოკის” შემდეგ ამ რომანის გადაღებას
ვაპირებ. ნატო, შენ ჯემას როლს შეასრულებ, ვიქტორ შენ – არტურს, საშა, – კოტემ
იმედაშვილს მიმართა, – შენ კი კარდინალი იქნებიო. გაოცებული შევყურებდი კოტე
მარჯანიშვილს, „ამოკი” ჯერ დამთავრებული არ იყო და უკვე მეორე როლის მიღება
მასთან, დაუჯერებელ ამბად მეჩვენა, ნატოს გადავხედე, მის თვალებში სიხარული
ამოვიკითხე“ 16.
ვოინიჩის „კრაზანა” XIX საუკუნის ოცდაათიანი წლების იტალიის პოლიტიკურ
ცხოვრებას ასახავს. ჭაბუკი ენთუზიასტები გაერთიანებულნი არიან რევოლუციურ
ორგანიზაციაში, სახელწოდებით „ახალგაზრდა იტალია”. გაუგებარი შემთხვევის გამო
ჯგუფის ერთ წევრს არტურს საცოლე ჯემა და თანამებრძოლები უნდობლობას
უცხადებენ. ღვთისმოშიში ჭაბუკი ზიარების დროს თავის ახალ მოძღვარს გაუმხელს, რომ
იგი ფარული ორგანიზაციის წევრია, ეს აღიარება რელიგიური კანონების თანახმად ხდება.
მოძღვარი გასცემს საიდუმლოს და ორგანიზაციის წევრებს ატუსაღებენ. არტური
გადაიხვეწება. მალე იტალიის რევოლუციურ მოძრაობაში გამოჩნდება ვინმე რივარესი.
რომელსაც „კრაზანას” სახელით იცნობენ. ვერავინ და მათ შორის მისი სატრფო ჯემაც
„კრაზანაში” არტურს ვერ ცნობს. ინკოგნიტო შეიარაღებულ აჯანყებას ამზადებს, მაგრამ
გამოსვლებს სასტიკად ჩაახშობენ, მის ორგანიზატორს აპატიმრებენ. მისი აღმზრდელი და
სულიერი მამა კარდინალი მონტანელი საკანში ეწვევა და სთხოვს ხელი აიღოს
რევოლუციურ ბრძოლაზე და ეკლესიას დაუბრუნდეს. არტურის გადაწყვეტილება
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მტკიცეა. მას სიკვდილს მიუსჯიან. განაჩენს სისრულეში მოიყვანენ, ხოლო მისი
ფიზიკური და სულიერი მამა მონტანელი საჯაროდ გმობს ღმერთს.
ნატო ვაჩნაძის ამ როლს მაყურებელი დიდი ინტერესით ელოდა. ცდუნება
დიდი იყო – მსახიობს კიდევ ერთხელ უნდა დაემტკიცებინა, რომ „ამოკში” მიღწეული
წარმატება შემთხვევითი არ იყო. შესაბამისად მითი იმის შესახებ, რომ მისთვის ქართველი
გლეხი ქალის ამპლუაა მხოლოდ მისაღები უნდა დამსხვრეულიყო.
წინა კინოსურათისგან განსხვავებით ნატო მთავარ პერსონაჟს არ თამაშობდა და
შესაბამისად მისი როლი პატარაა. თუმცა ყოველივე ეს ერთი წამითაც არ ანელებდა
პასუხისმგებლობის ხარისხს. მისი ჯემა არ გამოირჩევა განსაკუთრებული პოლიტიკური
აქტიურობით, მაყურებელზე მისი ზემოქმედების ძალად მხოლოდ ქალური სილამაზე,
პირველქმნილი გულუბყვილობა, ერთგული სიყვარული იყო.
ყველაფერს თანმიმდევრობით მივყვეთ.
1927 წლის 27 ოქტომბერს გაზეთი „კომუნისტი” აუწყებდა მკითხველს:
„რეჟ. მარჯანიშვილის კინო-ექსპედიცია (30 კაცის შემადგენლობით) რომელიც
ბათუმში იმყოფებოდა სურათ „ბორას” („კრაზანა”) გადასაღებად, 20 ოქტომბერს
დაბრუნდა თბილისშ. ექსპედიცია იღებდა „ბორა”-სათვის საჭირო პეიზაჟებს, ამ დღეებში
დაიწყება პავილიონური გადაღება. მთელი მუშაობა გასტანს მიმდინარე წლის დეკემბრის
ბოლომდე. კინოსურათი „ბორა” იანვარში მოთავდება და აჩვენებენ სახკინმრეწვის ყველა
კინოთეატრში. მთავარი როლები ასეა განაწილებული: ბორა – ი. მერაბიშვილი,
მონტანელი – ა. იმედაშვილი და ჯემა – ნ.ვაჩნაძე” 17.
სიკვდილ-სიცოცხლის ფილოსოფია, ადამიანის ამქვეყნიური დანიშნულება და
მოვალეობა – ეს ის თემებია, რომელიც აინტერესებს მარჯანიშვილს ვოინიჩის რომანში.
ლიტერატურული პირველწყაროსგან განსხვავებით რეჟისორი ცდილობს, რევოლუციის
ჭეშმარიტი არსი გამოავლინოს და მისი საბედისწერო შედეგები წარმოაჩინოს. ფილმში
გმირთა რომანტიკულ გატაცებებს საკაცობრიო, ზოგად ეთიკური დოგმები ცვლის.
„კრაზანას” ანტირელიგიური ფესვები XX საუკუნის დასაწყისის რუსეთის
სოციალურ-პოლიტიკურ მოვლენებშია საძიებელი: რევოლუციური კატაკლიზმების
დამანგრეველ შედეგებს 1907 წელს განსხვავებულ
მართმადიდებელი

ეკლესიის

წმინდა

მამები,

მათ

ჭრილში ჭვრეტდნენ რუსული
შორის

წმინდა

მამა

იოანე

კრონშტადტელი, რომლის სიტყვების თანახმად, ბოლშევიზმის გაბატონება ისტორიის –
სამყაროს აპოკალიფსურ აღსასრულს მოასწავებს, ხოლო პატრიარქი ტიხონი 1918 წელს
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ანათემას

გადასცემს

იგივე

ბოლშევიზმს.

მოწინავე

და

წამყვან

მოაზროვნეთა

საზოგადოებაში ბოლშევიკური რევოლუცია ასოცირდება ეროვნულ კატასტროფებთან. ამ
შეხედულების არსებობა ისეთ კლასიკოსებთან, როგორებიც იყვნენ: ბერდიაევი, სტრუევი
თუ ბულგაკოვი, ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მაგრამ თვით მაქსიმ გორკიც 1917 წლის
დეკემბერში აცხადებდა, რომ ანარქისტ კომუნისტთა და რეფორმატორ კომისართა
ექსპერიმენტები და მეთოდები დამღუპველია რუსი ხალხისთვის.
„კრაზანაში” კოტე მარჯანიშვილი ეპოქის იმ საბედისწერო ნიშნებს გვაჩვენებს,
რაც საბჭოთა ადამიანის ცნობიერებაზე უარყოფითად აისახა. ეს ეხმიანება ბერდიაევისა
და

დოსტოევსკის

ფილოსოფიურ

ტექსტებს

რევოლუციის

შესახებ:

„საჭიროა

დოსტოევსკის დრამატული შემოქმედების უდიდესი ძალა, ადამიანის „მეს” სიღრმეში
ღრმად ჩაწვდომის უნარი, რათა შეიძლებოდეს დღევანდელობის ჭეშმარიტი აზრის გაგება,
ანდა მომავლის პოემის დაწერა” 18.
მისი აზრით, თანამედროვე ავტორები ვერ ჩაწვდებიან კაცობრიობის სულს,
კაცთა

მოდგმის

იმ

სულისკვეთებებს,

რომელიც

ამ

სიყვარულის

გულისათვის

იძულებული იყო, მოეკლა თავისი მოძმე. რეჟისორის განაცხადში ფარული ქვეტექსტი
უნდა ვიგულისხმოთ: ბოლშევიკური რევოლუცია სიყვარულისა და თავისუფლების
სახელით საკუთარი მოძმის – კლასობრივი მტრის წინააღმდეგ ბრძოლისკენ მოუწოდებდა
მასებს. XX საუკუნის 20-იან წლებში ანტირელიგიურ კამპანიაში ჩართული ხალხი
ბედნიერი

მომავლისთვის

ბრძოლის

სახელით

ანგრევდა

ეკლესიებს,

ებრძოდა

სასულიერო დღესასწაულებს.
„კრაზანაში” მარჯანიშვილი ეყრდნობა ცნობილი მოაზროვნების შეხედულებათა
სისტემას, რომლის მიხედვით ყოველგვარი რევოლუცია უპირველესად ღმერთის
წინააღმდეგ მიმართული ჯანყია. რეჟისორის ფილმების ძირითადი დრამატული ხაზი ეს
არის ადამიანის განდგომა მასზე დაკისრებული ეროვნული და სოციალური მისიისგან.
ეროვნული შეგნების რღვევა სოციალური განხეთქილების საბაბი ხდება, რაც საბოლოოდ,
თაობათა შორის კონფლიქტს იწვევს.
თეატრისაგან

განსხვავებით

კინოში

მარჯანიშვილის

წინაშე

სრულიად

განსხვავებული მხატვრულ-ესთეტიკური ამოცანა იდგა: რეჟისორს, უპირველეს ყოვლისა,
აინტერესებს პიროვნება. ინდივიდი, თავისი განცდით, ტემპერამენტით, ჟესტიკულაციით,
მოძრაობით.

კინემატოგრაფში

თეატრისგან

განსხვავებული,

გამომსახველობითი

საშუალებები არსებობდა: დეტალი, ახლო ხედი, ჟესტი, პაუზა, სიჩუმე, რეჟისორმა
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რევოლუციის

„ახლო

ხედით”

ჩვენება

განიზრახა

და

თეატრის

მასობრივი

სანახაობებისაგან, სცენური სივრცისგან დამოუკიდებლად, ადამიანი – პიროვნების
პირადი დრამა კინემატოგრაფიული საშუალებებით გახსნა და ეპოქის, რიტმისა და
დროის სააერთო სულისკვეთებას დაუმორჩილა. „ფილმ „კრაზანაში“ კ. მარჯანიშვილი
თავისებურად
ხელოვნებით

იყენებს

რა

გვისურათებს

ლიტერატურულ

ნაწარმოებს.

მე–19

შუა

საუკუნის

ხანებში

გამოცდილი
იტალიაში

მხატვრის
მიმდინარე

განმათავისუფლებელი ბრძოლის მონაწილე ახალგაზრდობის რევილუციური ცხოვრების
სურათებს” 19.
საყოველთაოდ ცნობილი აზრია, რომ იმდროინდელ საბჭოეთში ვოინიჩის
რომანი უდიდესი პოპულარობით სარგებლობდა. მარტო რუსეთში იგი 30 გამოიცა.
იბადება

კითხვა,

რატომ?

უპირველეს

ყოვლისა,

მაშინდელმა

იდეოლოგიამ

და

პროპაგანდამ ეს ნაწარმოები რელიგიის წინააღმდეგ ბრძოლის მძლავრ იარაღად აქცია.
რომანის მთავარი იდეა ხომ კლერიკალიზმის წინააღმდეგაა მიმართული. მაშინდელი
მმართველობისათვის კი უღმერთობის, ურწმუნოების და ათეიზმის ქადაგება მშრომელი
მასების იდეოლოგიური დარაზმვის მძლავრი საშუალება იყო.
რევოლუციონერებს ოღონდ თავისთვის სარგებელი ენახათ და არაფრად
დაგიდებდნენ იმას, რომ მე-19 საუკუნის 40-იანი წლების იტალიაში მიმდინარე
მოვლენებს შეიძლება ნაკლები საერთო ჰქონოდა 20-იანი წლების რევოლუციის
ტრიუმფალურ სვლასთან. ისე არ გამოვიდეს, დღევანდელი გადასახედიდან სამსჯავროს
ვუწყობდეთ ფილმის რეჟისორს კოტე მარჯანიშვილს, მაგრამ ისიც ხომ ფაქტია, მის ამ
წამოწყებას მმართველი იდეოლოგია უყოყმანოდ დასთანხმდებოდა.
როდესაც მარჯანიშვილი ვოინიჩის ლიბერალურ „კრაზანას” ჰკიდებდა ხელს,
ბუნებრივია, ათვითცნობიერებდა, რომ ლიტერატურული პირველწყაროს ერთადერთ
სოციალურ დანიშნულებას არ წარმოადგენდა კლერიკალიზმის და სარწმუნოების
წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს რომ ასე ყოფილიყო, იგი ამ ნაწარმოების მარტო ამ სათქმელის
გამო, ვიმეორებ, ხელს არ მოჰკიდებდა. ამ ერთმნიშვნელოვანი ხაზის გარდა რეჟისორმა
რომანში სხვა ფსიქოლოგიური დატვირთვის ტენდენციებიც შენიშნა და ვინაიდან თავის
წარმოსახვაში წარმოიდგინა თუ ვისი (მხედველობაში გვყავს მსახიობები) და რისი
საშუალებით შეეძლო მოეტანა ეს სათქმელი, ფილმზე მუშაობას გულისყურით შეუდგა.
კოტე მარჯანიშვილმა მშვენივრად იცოდა, რომ ადამიანთა ურთიერთობების
ინტიმური სამყაროს გახსნისას ძალზე საშიშია მიახლოებითობა და სქემატიზმი.
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რეჟისორი

„კრაზანაში”

გვევლინება,

როგორც

კინემატოგრაფიული

კულტურით

აღჭურვილი, მაყურებელთან უკვე გარკვეული კინოკანონებით მოლაპარაკე ოსტატი.
ძალზე დასამახსოვრებელია კინოსურათში არტურისა და კარდინალის შეხვედრის სცენა.
საპატიმროს დამთრგუნველი მუქი კედლები. ბორკილებდადებული ზის
სასოწარკვეთილი კრაზანა. იღება მძიმე კარი და შემოდის კარდინალი, რათა დახვრეტის
წინ აზიაროს. არტურის საკანს მკრთალი შუქი განცდის ვნებას ჰფენს და ისედაც
დანაოჭებული სახე კიდევ უფრო იჭმუხნება. არტური მიიხედ-მოიხედავს. არაფერს
ამბობს, მაგრამ აქ სიტყვები არც არის საჭირო, მისი მზერა ყველაფერის მთქმელია.
რეჟისორი ახერხებს გაგრძნობინოთ, თუ როგორ პატარვდება ეს დიდი ადამიანი.
ამრიგად, ერთიმეორეს დაპირისპირებული, სახვითი კონტრასტების მეშვეობით
შექმნილი განწყობილებით, კადრის საუცხოო კომპოზიციით, სინათლის ეფექტის
მართებული გამოყენებით რეჟისორი ამ ეპიზოდში განსაკუთრებულ დამაჯერებლობას
აღწევს. ამაში მას მართებული მონტაჟი უწყობს ხელს და ამა თუ იმ აზრს აღრმავებს.
როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, ნატოს როლი „კრაზანაში” დიდი არ არის, მაგრამ ეს
სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ მნიშვნელობას არის მოკლებული. პირიქით, წინა
კინოსურათში („ამოკი”) დაწყებულ საქმეს, კერძოდ, აქამდე მისთვის უჩვეულო როლების
მორგებას თავის თავზე მსახიობი „კრაზანაში” წარმატებით აგრძელებს. „ბრწყინვალე
აქტიორულ

ნამუშევართა

შორის,

რომელიც

მაყურებელს

ხიბლავს

ოსტატობით,

შეუძლებელია არ მოვიხსენიოთ ნატო ვაჩნაძის მიერ ასევე შესანიშნავად შესრულებული
ახალგაზრდა რევოლუციონერი ქალის ჯემას პატარა როლი”
უწვრილმანესი

დეტალების

წვდომის

უნარითა

და

. მისი ჯემა მაყურებელს

20

თავშეკავებული

ტრაგიზმით

ამახსოვრებს თავს, ახალგაზრდა რევოლუციონერი ქალი კდემამოსილი, მიმზიდველი და
კეკლუცია, მაგრამ ამასთანავე ყოველთვის მტკიცე და კატეგორიულია მაშინ, როდესაც
საქმე ეხება მის იდეურ მრწამსს და იმწამსვე იგი გაბედული და შეუდრეკავი ხდება.
გასახსენებელია ეპიზოდი, როდესაც ჯემა სრულიად მოულოდნელად გაიგებს არტურის
უნებლიე ღალატს. უმალვე მოსიყვარულე, ერთგული და ალერსიანი ქალიშვილი,
რომელსაც არტური ძლიერ უყვარს, სახეს იცვლის და სილას უთავაზებს სატრფოს. ეს უკვე
ქცევის და ვნებათალღელვის სრულიად ახალი, თვისობრივად განსხვავებული ჟესტია,
რომელიც ნატოს მიერ განსახიერებულ დაჩაგრულ და დამფრთხალ ქალთა სახეებს
უპირისპირდება.
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კანონზმიერია ის, რომ მსახიობის შემოქმედებაში მომხდარი ცვლილებები
სწორედ კოტე მარჯანიშვილთან მუშაობას დაემთხვა. განსხვავებული იყო რეჟისორის
მიდგომა კინომსახიობისადმი. მას არ აკმაყოფილებდა მენატურე და როლის მექანიკური
შემსრულებელი. „კოტე მარჯანიშვილთან მუშაობა ნატოსათვის ნამდვილი აქტიორული
სკოლა იყო იგი მოითხოვდა, რომ კინომსახიობი ღრმად ჩასწვდომოდა როლის დედააზრს.
კარგად გაეგო მისი მოქმედების ხასიათი” 21.
კოტე მარჯანიშვილი ალექსანდრე წუწუნავასთან ერთად იყო ნატო ვაჩნაძის
ჭეშმარიტი მასწავლებლები. გონებრივად უკვე ჩამოყალიბებულ ახლგაზრდას შეეძლო არა
ინტუიციით,

არა

ბრმად,

არამედ

სავსებით

გააზრებულად

მასწავლებლებისაგან ყველაფერი, რასაც ისინი მოჭარბებულად
საკუთარი გამოცდილებით. თუ წუწუნავასგან
ურთულესი

ბუნების

გახსნას

და

მისგან

აეთვისებინა

თავისი

აძლევდნენ მსახიობს

სწავლობდა ადამიანის ფსიქოლოგიის
შეითვისა

საშემსრულებლო

მანერები,

მარჯანიშვილისგან მან პლასტიკური გამოსახვის და რიტმის შეგრძნებების უნარები
გამოიმუშავა. ნატო ვაჩნაძემ თავის შემოქმედებით ალღოს მიუსადაგა ამ ორი ხელოვანის
ერთი შეხედვით მსგავსი, მაგრამ მაინც განსხვავებული მუშაობის ხელწერა. ხაზგასმით
ისიც უნდა მივუთითოდ, რომ კინომსახიობის სპეციფიკის თეორიულ–პრაქტიკული
საკითხები საქართველოში ჯერ კიდევ ვერ იდგა მაღალ დონეზე. სწორედ ამ ორმა
ხელოვანმა იტვირთა ეს რთული მისია.
მარჯანიშვილის ფილმებში განსაკუთრებით ნათლად გამოჩნდა ნატო ვაჩნაძის
კიდევ ერთი თავისებურებები – დახვეწილი მუსიკალური რიტმულობა. მართლაც, თუ არა
მსახიობის ეს საოცარი უნარი, მარჯანიშვილს, ალბათ, გაუჭირდებოდა „კრაზანას”
პოეტური პროლოგი – ჯემას და არტურის მოზრდილობის დროინდელი მოუსვენრობის
გადაღება.
წინაღმდეგობრივად შეხვდა პრესა ფილმსაც და მასში ნატო ვაჩნაძის თამაშსაც.
აღფრთოვანებულ რეცენზიებს უამრავი კრიტიკული გამონათქვამები ცვლიდნენ. გაზეთი
„კომუნისტი” 1928 წლის 5 მაისს აქვეყნებს ვინმე მალანჩიშვილის რეცენზიას რომელიც
ფაქტობრივად ბრალდებას უყენებს მარჯანიშვისაც და ვაჩნაძესაც:
„აღსანიშნავია მარჯანიშვილის თეატრალური მანერა, რომლითაც ის ათამაშებს
აქტიორს. ეს მისი დიდი თეატრალური კულტურის ზეგავლენაა, რომელსაც ვერ უძლებს
კინოაპარატი და მასთან ერთად ბევრი მაყურებელიც დარბაზში. ნ. ანდრონიკაშვილმა
(ვაჩნაძემ) თუ მას სურს მომავალში კინემატოგრაფში მუშაობა, აუცილებლად მეტი
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ყურადღება უნდა მიაქციოს კინემატოგრაფიულ მსახიობის კულტურას. უკვე გავიდა ის
დრო, როდესაც ხალხს მხოლოდ მისი სახე ხიბლავდა. ნ. ანდრონიკაშვილის ყურადღება
სერიოზულ კინო-მუშაობისაკენ უნდა იქნას მიმართული, თორემ მისგან მხოლოდ კარგი
მოგონება დარჩება. ამის სიმპტომები უკვე „ბორაში” მოსჩანს” 22. უარყოფითად შეაფასეს
კინოსურათები ოდესაში და სარატოვში გამომავალმა გაზეთებმაც, თუმცა რუსული
ლიტერატურისა

და

კინემატოგრაფის

გამორჩეული

მოღვაწე

ვიქტორ

შკლოვსკი

აღფრთოვანებით შეხვდა კინოსურათის გამოსვლას: „მარჯანოვი, რომელმაც ასე ძლიერ
შეცვალა საბჭოთა თეატრი, ძალიან საინტერესოა კინოშიც. იგი დგამს „კრაზანას”, რომლის
სცენარიც დიდად განსხვავდება ვოინოჩის რომანისაგან. სცენარი თითქოს გარითმულია,
ესე იგი სამონტაჟო ნაჭრები, ერთი პლანის გადასვლა მეორეში გრაფიკული დამთხვევის
მიხედვითაა შექმნილი. კადრის არარეალური, უკეთ რომ ვთქვათ, პირობითი გამოყენების
ეს უაღრესად საინტერესო მეთოდი შესამჩნევია „ამოკშიაც”. “კრაზანა” ანტირელიგიური
ფილმის შექმნის ცდას წარმოადგენს” 23.
ფილმს მაღალ შეფასებას აძლევს კარლო გოგოძე:
„ფილმმა გამოსვლისთანავე თვალსაჩინო წარმატება მოიპოვა მასებში. როგორც
იდეური ის მხატვრული სიძლიერით იგი არ ჩამოუვარდება იმდროინდელ ბევრ
გახმაურებულ ფილმს... მთავარი როლების შემსრულებელ მსახიობთა შორის კვლავ ახალ
წარმატებას აღწევს ალექსანდრე იმედაშვილი (კარდინალი) და ნატო ვაჩნაძე (ჯემა). ნატო
ვაჩნაძემ კვლავ დაამტკიცა მისი შემოქმედებითი ძალის მრავალმხრივობა და სამუდამოდ
დაიმკვიდრა მრავალფეროვანი სახეების საუკეთესო შემსრულებელი, ნიჭიერი მსახიობის
სახელი” 24.
თავად მსახიობი „ამოკზე” და „კრაზანაზე” მუშაობას შემდეგნაირად იხსენებს:
„რა ბედნიერებაა კოტესთან მუშაობა. ეს სულ სხვა ადამიანია, სხვა რეჟისორი. თუ სცენა
სულიერ დრამას მოიცავს, მაშინ ჩვენ ვიღებთ ბობოქარი ბუნების ფონზე, თუ სცენაში
მშვიდი განწყობაა, მაშინ ბუნებაც ნაზი და წყნარია, მე არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ძალიან
საინტერესო კი არის” 25.
„კრაზანას” შემდეგ ნატო ვაჩნაძემ პირველად მიიღო მონაწილეობა არაქართულ
ფილმში – იგულისხმება საბჭოთა კავშირ-გერმანიის ერთობლივი კინოსურათი „ცოცხალი
ლეში”, რომელსაც საფუძვლად დაედო ლევ ტოლსტოის ამავე სახელწოდების პიესა.
რუსი კლასიკოსის ეს ნაწარმოები რევოლუციამდელ თუ მის შემდგომ
პერიოდში მრავალჯერ იქნა ეკრანიზებული. ნატო ვაჩნაძე ბოშა ქალის – მაშას როლს
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ასრულებს. ფილმის დამდგმელი რეჟისორია ფიოდორ ოცეპი, რომელმაც ჯერ კიდევ
რევოლუციამდელ

პერიოდში

დაიწყო

კინოში

მოღვაწეობა.

„ცოცხალი

ლეში”

„მეჟრაბპრომფილმისა” და გერმანული ფირმა „პრომეთეუსის” ერთობლივი ნაწარმოები
იყო.
ამთავითვე უნდა აღნიშნოს, რომ დიდი მცდელობის მიუხედავად ამ ფილმის
ნახვა ვერ შევძელით, ხოლო იალტაში გადაღებული „რკინის ბრიგადა”, რომელშიც ასევე
ითამაშა ნატო ვაჩნაძემ, სულაც საერთოდ დაკარგულია. ამდენად ძალზედ ძნელია და,
ფაქტობრივად, ნონსესია ისაუბრო და მით უმეტეს დაწვრილებით განიხილო ფილმები,
რომელიც ნანახი არ გაქვს. ამდენად უნდა შემოვიფარგლოთ ზოგადი მიმოხილვით.
1928 წლის 21 ოქტომბერს გაზეთი „ზარია ვოსტოკა” იუწყებოდა, რომ
„მეჟრაბპომიფილმის”

კინოფაბრიკაში

ინტენსიურად

მიმდინარეობდა

ამ

ფილმის

(რომელსაც აგრეთვე ჰქონდა მეორე სახელწოდება „კანონიერი ქორწინება”) გადაღება. 22
ოქტომბრისათვის

დამთავრდა

საპავილიონო

გადაღებები

და

მთელი

გადამღები

კოლექტივი რეჟისორ ფ. ოცეპისა და ოპერატორ ვ. გოლოვნიას ხელმძღვანელობით
ბერლინში მიემგზავრებიანო. იგივე გაზეთი რამდენიმე დღით ადრე აუწყებდა თავის
მკითხველს, რომ ამ ფილმში მონაწილეობას მიიღებდა ცნობილი ავსტრიელი მსახიობი
გუსტავ დასელი. ხოლო 12 დეკემბერის ნომერში კი ეწერა, რომ „ბერლინში ატელიე
„იოფას” დიდ საგადამღებო დარბაზში დაიწყეს კინოფილმ „ცოცხალი ლეშის” გადაღება
ვსევოლოდ პუდოვკინის, ნატო ვაჩნაძის, გუსტავ დასელის, მარია იაკობინის, ვიოლა
გარდენიას და სხვათა მონაწილობით“ 26.
გადაღებებმა ორ თვეს გასტანა და, შესაბამისად, მსახიობსაც ამდენი ხნით
მოუწია იქ შეყოვნება. იყო კონტაქტები გერმანელ კოლეგებთან, რომლებიც გაოცებული
იყვნენ იმის გამო, რომ ასეთი თავდაუზოგავი შრომის მიუხედავად საბჭოთა მსახიობებს
მცირე ხელფასი და ჰონორარი ჰქონდათ. თუმცა მსახიობები აქ გამონაკლისი არ იყვნენ.
მსოფლიო

რევოლუციის

იდეით

გამსჭვალულ

მეცნიერულ-ტექნიკურ

პერსონალს,

პედაგოგებს, ექიმებს თუ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს პირად კეთილდღეობაზე
მეტად საერთო საზოგადოებრივ კეთილდღეობაზე უნდა ეფიქრათ და იმითაც ბედნიერნი
უნდა ყოფილიყვნენ რასაც უხდიდნენ.
როგორც ირკვევა, გერმანელების საქმისადმი ერთგულმა დამოკიდებულებამ და
პროფესიონალიზმმა და საბჭოთა მსახიობების თავდადებამ უკვალოდ არ ჩაიარა და
მაყურებელმა კინოსურათი გულთბილად მიიღო. საკავშირო პერიოდულ პრესაში
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რამდენიმე რეცენზია გამოქვეყნდა ამ ფილმზე. მათ შორის, ვიქტორ შკლოვსკიმ მას
წერილი მიუძღვნა ჟურნალ „სოვეტსკი ეკრანში” და ფილმის გამარჯვებაში ნატო ვაჩნაძის
დამსახურებასაც აღნიშნავს.27
„ცოცხალი ლეშის” გადაღებები ნაწილობრივ უკრაინაშიც მიმდინარეობდა და,
ბუნებრივია, იქაურმა რეჟისორებმა ისარგებლეს მომენტით და ნატო ვაჩნაძე ჯერ
გადაიღეს ფილმში „გარეუბნის კვარტლები”, შემდეგ კი – „რკინის ბრიგადაში”.
პირველი კინოსურათის დამდგმელი იყო გრიგორ გრიჩერ-ჩერიკოვერი, იგივე
გრიგორ გრიჩერი. თავიდან იგი სცენარისტობდა, ხოლო 1926 წელს შედგა მისი
კინორეჟისორული დებიუტი. იმისათვის რომ წარმოდგენა გვქონდეს ამ ფილმზე,
მივმართოთ ფილმოგრაფიულ მონაცემებს:
„ფილმი წარმოადგენს რელიგიური ცრუმორწმუნეობის მხილებას. ამბავი ეხება
ოციანი

წლების

დასასრულს.

ებრაელ

გოგონას

–

დორას

შეუყვარდება

რუსი

კომკავშირელი ჭაბუკი. ეს დიდ უკმაყოფილებას იწვევს დორას მშობლებისას, რომლებიც
რელიგიური ცრურწმენის გავლენის ქვეშ არიან. მიუხედავად ამისა, დორა მიჰყვება
საყვარელ ადამიანს. მაგრამ ქმრის ოჯახშიაც დორა იმავე სახის წინააღმდეგობებს
წააწყდება. ბოლოს ქმარი თვითონ ექცევა თავისი ახლობლების გავლენის ქვეშ. საქმე
მიდის საზოგადოებრივ სასამართლომდე, სადაც კომკავშირელის უღირს საქციელს
მკაცრად აკრიტიკებენ, მაგრამ თვითონ დორა გამოდის თავისი ქმრის დამცველად.
ამხანაგების

აზრი და დორას საქციელი აიძულებს ვასილს შეიგრძნოს თავისი

დანაშაული“ 28.
დიდი მცდელობის შემდეგ ინტერნეტის საშუალებით მოხერხდა ამ ფილმის
მოძიება და ნახვა. ბუნებრივია, სულ სხვა ეფექტი აქვს, როდესაც კინოსურათს დიდ
ეკრანზე უცქერ, მაგრამ ტექნიკური შეზღუდულობის მიუხედავად მისი სათქმელი
მნახველამდე აღწევს. უპირველესად რაც უნდა შევნიშნოთ, რეჟისორი გრიგორი გრიჩერი
საკმაოდ ხელგაწაფული ხელოვანის შთაბეჭდილებას ტოვებს. ეს 50– წუთიანი ფილმი
კინომონტაჟის ნორმების სრული წესების დაცვით არის „აკინძული“ და გარკვეულწილად
ნოვატორულიც კი არის. ვგულისხმობთ იმას, რომ თვალშისაცემია ტიტრების სიმწირე. ეს
გარემოება მსახიობების წინაშე მდგარ ამოცანებს ერთიორად ართულებდა, სიტყვიერი
მასალის სიმცირე (საფიქრებელია, რომ რეჟისორი შეგნებულად წავიდა ამ გზით) ზრდიდა
ფილმში დაკავებული მსახიობების, გამომსახველობით და პლასტიკურ საშუალებების
გამომჟღავნების შესაძლებლობას. ამიტომაც ნატო ვაჩნაძეც და სხვა პერსონაჟებიც
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შექმნილი დრამატურგიული კომპოზიციისადმი ადეკვატური და ელასტიურნი არიან.
სწორედ ასეთ დამაჯერებლობის ხარისხს აღწევს მსახიობი, როდესაც იგი საგანგებოდ
გამოხვეული ფუთით და ქათმით ხელში თავისი მეუღლის მშობლების სახლს მიადგება.
ასეთი, ერთი შეხედვით, ყოფითი ეპიზოდი კინოსურათში მრავლადაა და ნატოს
სასახელოდ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ყველგან მისი გმირი ბუნებრივია. იგი წარმატებით
ირგებს ყოფით სცენებს. თანაბრად ეხერხება ნებისმიერი სასოფლო – სამეურნეო საქმის
კეთება. ამ მიზნის მისაღწევად მას ძალზე გამოადგა ბავშვობის სოფელში გატარებაც,
ვგულისხმობთ იმას, რომ „გარეუბნის კვარტლებში“ არის ეპიზოდები, სადაც ხან მიწის
დაბარვა არის საჭირო, ხანაც ქათმებისთვის საკენკის დაყრა.
„გარეუბნის კვარტლები“ იმ ეპოქისა და კონიუნქტურის შესაფერისი ტიპური
ნამუშევარია არც რაიმე განსაკუთრებული სიახლით და გამორჩეულობით, მაგრამ არც ისე
სუსტი და უსახური, რომ არსებობის უფლება არ ჰქონდეს. თვით ნატო ვაჩნაძე თვლიდა,
რომ სურათი არ გამოვიდა, მას არ ჰქონდა მაღალი მხატვრული დონე, მაგრამ ამის
მიუხედავად სწორედ ამ ფილმზე მუშაობისას იგი გაიცნობს ალექსანდრე დოვჟენკოს და
მიკოლა ბაჟანს, რომლებიც მისი მეგობრები იყვნენ სიცოცხლის ბოლომდე. აი, რას
იხსენებს ეს უკანასკნელი ფილმზე და მასში ნატოს მონაწილეობაზე:
„1930 წელს დავწერე სცენარი, რომელშიც მოვუთხრობდი ჩემი სიყრმის
დროინდელ ერთ-ერთ მივარდნილ ქალაქზე, მის უკრაინულ-ებრაულ უბანზე, სადაც ჯერ
კიდევ ცოცხლობდნენ ძველი, დრომოჭმული ტრადიციები, სადაც ხალხი ჯერ კიდევ
ეროვნული შუღლისა და ცრურწმენის მარწუხში იყო მოქცეული. ებრაელ ქალიშვილს
დორას ახალგაზრდა უკრაინელი მუშა შეუყვარდა. მათ ვერც ისტორიის დრომოჭმული
გადმონაშთები დააშორებს და ვერც სარწმუნოებრივი ტრადიციები. ვინ ითამაშებს ამ
ქალიშვილს, რომელიც სიყვარულისა და სასოწარკვეთილების ორ ცეცხლს შუა არის
მოქცეული.
ამ კითხვაზე რეჟისორ გ. გრიჩერს, რომელმაც ხელი მოჰკიდა ჩემი სცენარის
გადაღებას, უმალ ვუპასუხე: „ნატო ვაჩნაძეს უნდა ვთხოვოთ”. არც ისე იოლი იყო მისგან
თანხმობის მიღება ხანგრძლივი დროით შორეულ უმანში ჩამოსვლაზე. ახალი როლის
ძიებით ვერა და ვერ ავხსნით მის თანხმობას. ვფიქრობთ, ნატო უფრო ღრმა და
სერიოზულმა გრძნობამ აიყოლია“ 29.
ამავე პერიოდში (30-იანი წლების დასაწყისში) ნატო ვაჩნაძემ კიდევ ერთ
არაქართულ

ფილმში

მიიღო

მონაწილეობა.

ეს

იყო

იგივე

უკრაინელი
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კინემატოგრაფისტების მიერ იალტაში გადაღებული ფილმი „რკინის ბრიგადა" (რეჟისორი
ვერნერი). მასში განვითარებული ამბები ეხება პირველი ხუთწლედის პერიოდს.
მივმართოდ კვლავ ანოტაციას:
“არასწორი

ხელმძღვანელობის

შედეგად

ჩაშლილია

ერთ-ერთი

ქარხნის

მშენებლობის დასრულება. დირექტორი ბრმად ენდობოდა ძველ ინჟინერს, ანტისაბჭოთა
განწყობილების მქონე გრიჩს. უსაქმურები და მავნე ელემენტები ჩაშლიან სამრეწველოსაფინანსო გეგმას. მექანიკური საამქროს ოსტატი აღმოაჩენს დამზადებულ ბორბალში
წუნს და დაუფიქრებლად ასევე დააყენებს ბრძმედის ამწეში. ამ დროს ძველ დირექტორს
ხსნიან და მის ადგილს იკავებს ახალი, რომელიც ენერგიულად ეკიდება საქმეს.
კომკავშირელთა თაოსნობით იქმნება დამკვრელი „რკინის ბრიგადა”. ბრძმედის აგება
მიმდინარეობს მოწინავე მუშების კონტროლის ქვეშ. ინჟინერი გრიჩი ტოვებს ქარხანას.
ბრძმედი მზადაა, მაგრამ მისი გამოცდა შეუძლებელია მცოდნე ინჟინერის გარეშე.
პასუხისმგებლობას თვითონ დირექტორი კისრულობს, მაგრამ წუნიანი ბორბლის გამო ეს
გამოცდა

ავარიით

მთავრდება.

მოწინავე

მუშები

ცდილობენ

მდგომარეობის

გამოსწორებას. დღე და ღამე მუშაობენ დამკვრელური ბრიგადები. ბრძმედი დროულად
დგება მწყობრში“ 30.
როგორც ვიცით, ფილმი არ შემონახულა. მიუხედავად დიდი მცდელობისა,
ვერც გაზეთებში („კინო“, „ვეჩერნაია მასკვა”) გამოქვეყნებულ სტატიებზე მიგვიწდა ხელი.
ამას ისიც ემატება, რომ არც ნატო ვაჩნაძე იგონებს მის შესახებ რამეს თავის წიგნში და
ბუნებრივია, მასზე მსჯელობას ვერ გავაგრძელებთ.
უკრაინიდან დაბრუნებული მსახიობი მრავალი დილემის და საფიქრალის
წინაშე დგება. 20-30–იანი წლების მიჯნა ძალიან რთული პერიოდი იყო საბჭოთა
კინემატოგრაფიის
იცვლებოდა

განვითარებაში.

კინემატოგრაფიული

ბოლო
ენა,

ეღებოდა

სტილისტიკა,

მონტაჟურ-პოეტურ
წყობა,

კინოს.

გამომსახველობითი

საშუალებანი. შესაბამისად ტრანსფორმაციას განიცდიდა არა მარტო ფორმა, არამედ
შინაარსიც. ყოველივე ეს ახალი კინოესთეტიკის ჩამოყალიბებას უდებდა სათავეს. უხმო
კინო, რომელიც მეორენაირად „დიდი მუნჯის” სახელით იხსენიებოდა, თანდათან
ადგილს უთმობდა ტექნიკის სიახლეს – ხმოვან კინოს.
ეს პერიოდი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში შევიდა, როგორც ყველაზე
სისხლიანი ეპოქა. 30–იან წლებში საბჭოთა იდეოლოგიის დამკვიდრებისა და აღზევების
ხანაა, როდესაც აქტიურად იწყებს ჩამოყალიბებას ახალი საზოგადოების იერარქიული
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წყობა,

სადაც

მუშათა

და

გლეხთა

კლასებიდან

წარმოქმნილი

ახალი

საბჭოთა

ინტელიგენტი წამყვან როლს ასრულებს იდეოლოგიის დამკვიდრებასა და გავრცელებაში.
ამ პერიოდში საზოგადოებაში მკვიდრდება ერთგვარი საზღვრები, კლიშეები, ნორმები.
საზოგადოების განვითარების კონტექსტში იგეგმება თითოეული ადამიანის ყოფის
განმსაზღვრელი ელემენტები და თავისებურებები, რითაც ითრგუნება მისი პიროვნული
ინდივიდუალიზმი და ის იქცევა მართვად მასად, ერთგვარ ჭანჭიკად საერთო
კომუნისტური ქვეყნის მშენებლობაში. ჩნდება ცნებები „ხუთწლედი“, „გეგმა“ და ა. შ.
ასეთივე პრინციპებით იგეგმება კინოხელოვნების განვითარების პერსპექტივები, თემები,
ასახვის ფორმები და სხვ. საბჭოთა იდეოლოგია ადამიანისაგან მოითხოვს ბრმა
მორჩილებას და თავგანწირვას. რაც უფრო ავანგარდულია კინემატოგრაფიული ფორმა,
მით უფრო ერთმნიშვნელოვანია „ძველის“ და „ახლის“ საბჭოური გეგმა.
1930 წელს საბჭოთა ხელისუფლება თვისობრივად ახალ და იმავდროულად
ყოვლისმომცველ

იდეოლოგიას

უყრის

საფუძველს.

ყველა

ხელოვანისათვის,

განურჩევლად დარგობრივი მიკუთვნებისა, მკვიდრდება აზროვნების ახალი ფორმა, ე.წ.
სოციალისტური რეალიზმი: „მხატვრულ–შემოქმედებითი მეთოდი, რომლის არსებობა
მდგომარეობს

კომუნისტური

ესთეტიკური

იდეალის

შუქზე

სინამდვილის

სწორ

ისტორიულად კონკრეტულ ასახვაში მის რევოლუციურ განვითარებაში“ 31.
სოციალისტური რეალიზმის ხელოვნება ისწრაფოდა ღრმად და „სიმართლით“
აესახა ცხოვრება, ხელი შეეწყო ახალი ადამიანის სრულყოფილი ჩამოყალიბების
აუცილებლობისათვის. ამ მეთოდის მხატვრული ასახვის უტყუარობა და ისტორიული
კონკრეტულობა შეთავსებული უნდა ყოფილიყო მშრომელი ადამიანის, „სოციალიზმის
პრინციპების

საფუძველზე

იდეურად

გარდაქმნის

და

აღზრდის

ამოცანებთან“.

მსოფლმხედველობა აღიქმებოდა როგორც სოციალისტური, ხელოვნება – როგორც
რეალისტური. აქედან წარმოიშვა გარკვეული შემოქმედებითი მეთოდი – სოციალისტური
რეალიზმი.
სოცრეალიზმმა ხელოვნების შემდგომი სრულყოფისათვის ბურუსით მოცული
ამოცანები დასახა, რამაც მისი განვითარება ფაქტობრივად შეწყვიტა. მან, ბუნებრივია,
თავისი გავლენა იქონია ქართული კინოს განვითარებაზეც. უნებლიეთ ხელი შეუწყო
სუროგატული პროდუქციის შექმნას, რომელიც შორს იყო ნამდვილი ხელოვნებიდან. ამ
ტყუილის მანქანის დასამკვიდრებლად საჭირო იყო ახალი მოქმედი გმირების შექმნა,
მათი

საშუალებით

კი

ახალი

მორალის

ჩამოყალიბება.

ის,

რომ

ამ

მიზნების

119

საზოგადოებამდე მიტანისათვის კინო საუკეთესო საშუალებაა, არაეთჯერ მივაქციეთ
ყურადღება. მთელი სისავსით ჩაირთო პროპაგანდის მანქანა. იმდროინდელი პრესა,
რომელიც აშკარად ემსახურებოდა საბჭოთა ხელისუფლებას, მხოლოდ და მხოლოდ
ფილმის

იდეოლოგიური

მხარით

ინტერესდებოდა

და

ამას

არც

მალავდა.

ამ

იდეოლოგიისათვის მთავარი იყო ფილმების თუ საბჭოური ხელოვნების ნებისმიერი
ნაწარმოების თემატური აქტუალობა.
ამ პერიოდიდან კიდევ მეტად გამწვავდა რეპრესიები და უდანაშაულო
ადამიანების ტოტალური განადგურება, რამაც პიკს 1936–1937 წწ. მიაღწია. გამეფდა
სოციალისტური დოქტრინა, რომელიც წარმოადგენდა ამ ზეწოლის ერთ–ერთ მექანიზმს.
ამასთან კარგად იყო ცნობილი დევიზი – „ვინც ჩვენთან არ არის, ჩვენი მტერია“,
რომელმაც განსაზღვრა საბჭოური ცხოვრების შემდგომი წესები. ზემოთ ნახსენებმა
რეპრესიების ოცდაჩვიდმეტი წლის პიკმა გატეხა ყველა და ერთმანეთის წინააღმდეგ
აამხედრა ხალხი. მარტო საქართველოში 200 ათასზე მეტი კაცი იყო რეპრესირებული.
ციფრები უტყუარი ფაქტია იმისა თუ რა მასშტაბის ძალადობას ჰქონდა ადგილი.
საბჭოთა საზოგადოება სახელმწიფო იდეოლოგიის გენერალური კურსის –
სოციალისტური რეალიზმის – მორჩილებაში გადავიდა. აქედან გამომდინარე ამ მეთოდის
„შეიარაღებაში“ იყო: დიდაქტიკა, თემატიკის შეზღუდვა, კონფლიქტებისა და ხასიათების
ხელოვნურობა, სქემატურობა, მიზანმიმართული პროპაგანდა, სიყალბე და სიცრუე.
თამაშის ამ ნორმების დამამკვიდრებლებს ავიწყდებოდათ, რომ ხელოვნება
მაშინაა მართალი, როდესაც მასში არსებობს ცხოვრების სინამდვილით მოძღვნილი და
გაცნობიერებული

რეალობა,

ის

მხოლოდ

მაშინ

ჩაითვლება

თვითკმარ

და

საზოგადოებისთვის გამოსადეგ ინსტიტუტად. სოციალისტური რეალიზმის ეპოქაში
ხელოვნება სწორედ იმიტომ არ იყო ნამდვილი ხელოვნება, რომ შემოქმედი იძულებული
იყო, ტყუილი ეთქვა, ცრუ იდეას ცრუ ფორმა მოყვა. ერთი ტყუილი სიცრუის მთელ
პირამიდას ქმნიდა. კინემატოგრაფი ზოგჯერ გათვითცნობიერებულად, ზოგჯერ კი
გაუთვიცნობიერად გაყალბების გზას ადგა.
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მეოთხე თავი

ხმას ქართულ კინემატოგრაფში მთელი ექვსი წლით დააგვიანდა. პირველი
ხმოვანი ფილმის „დონ ჟუანის” პრემიერა 1926 წლის 6 აგვისტოს გაიმართა. თავიდან
ქმნილება მუნჯი იყო, მხოლოდ შემდგომ გაახმოვანეს იგი. ამ მომენტიდან ჩაეყარა
საფუძველი მსოფლიო კინოს განვითარების საქმეში ახალ ეტაპს. კინოში მოვიდა ხმა. თუ
უხმო კინოს განვითარების ეტაპებს სიღრმისეულად ჩავუკვირდებით, კიდევ ერთჯერ
დავრწმუნდებით, რომ ნებისმიერი უმნიშვნელოც კი და რაღა თქმა უნდა, ისეთი
მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც კინოსთვის ხმის მოსვლაში გამოიხატა, ტექნიკის
განვითარებასთან არის დაკავშირებული. თავის საწყისში კინოხელოვნება ხმას არ
საჭიროებდა. ალბათ იმიტომაც, რომ იმ მომენტისათვის ამის ტექნიკური შესაძლებლობაც
არ არსებობდა: „მუნჯი კინო თავდაპირველად შესანიშნავად ართმევდა თავს ამ ამოცანებს,
რომლისთვისაც იგი შეიქმნა. შეეგუა რა ამ შეზღუდვებს, რაც ხმის არარსებობით იყო
გამოწვეული, უხმო კინომ წამოაყენა ახალი ესთეტიკური კანონები – მოძრაობის კანონები,
სრული გამოსახვის საკუთარი ენა – საკმაოდ მდიდარი და ლაკონიური, რომელიც
სიტყვაზე არ იყო დამოკიდებული. მართალია მას არ გააჩნდა ვნების გამოსახვის
შესაძლებლობა, მაგრამ უხმო კინომ სცადა დაეძლია ეს ნაკლოვანება და მოეძებნა სიტყვის
სახვითი ექვივალენტი“ 1. ბევრი აღფრთოვანებით შეხვდა ტექნიკის სიახლეს, ბევრმა
საერთოდ არ მიიღო იგი. მოწინააღმდეგთა ბანაკი არ უარყოფდა მუსიკისა და ხმაურების
აუცილებლობას, მაგრამ დიალოგებზე უარს ამბობდნენ. მათი წარმოდგენით იგი
მონტაჟის

რიტმს

ჩამოყალიბებულ

შეაყოვნებდა.

ხმოვანი

კინოესთეტიკას.

ადრე

ეკრანი

თუ

გვიან

მთლიანად
მოძრავი

არღვევდა

აქამდე

ფოტოგრაფიისა

და

ფონოგრამის შეერთება, ტექნიკის განვითარებასთან ერთად, რომ დადგებოდა დღის
წესრიგში, ეს არავის ეჭვს არ იწვევდა.
კინემატოგრაფმა არსებობა სწორედ ამ სინთეზის გზით დაიწყო, მაგრამ,
ბუნებრივია, გამომსახველობას ყოველთვის წინ აყენებდნენ და ხმამ მხედველობასთან
ჭიდილს ვერ გაუძლო და ჩამორჩა. ხმის მოსვლამ ბევრი რამ შეცვალა ხმოვანი კინოს
აზრობრივი სათქმელის მაყურებლამდე მოტანა დიალოგებს დაეკისრათ, მაგრამ ეს
ამოცანა წარმატებით ვერ იჭრებოდა, ტექნიკური სისუსტის და შემოქმედებითი
მოუმზადებლობის გამო. ამავე მიზეზებით ვერ ხერხდებოდა გამოსახულების და
მეტყველების

სინქრონიზაცია.

დიალოგმა

შეამცირა

მოქმედების,

უფრო

სწორად
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ეკრანული მოძრაობის არე, რამაც კამერა მეტად სტატიკური გახადა. შესაბამისად უკვე
დიალოგს დაემორჩილა მონტაჟი და ფაქტობრივად აზრი დაკარგა მუნჯი კინოსათვის
დამახასიათებელმა პლასტიკამ, სიმბოლომ და მეტაფორამ. ამეტყველებული ეკრანი
აგიტაცია-პროპაგანდის უფრო მძლავრ იარაღად იქცა. თუმცა ამ სახეცვლილებებსაც
მოვლენათა მთელი წყება უძღოდა წინ. თუ 20–იანი წლების პირველ ნახევარში კინო,
ძირითადად, ეგზოტიკურ უნარ–ჩვეევებს ამჟღავნებდა და გართობის საშუალება იყო
უმეტესწილად, მეორე ნახევარში ბევრი რამ უგულველყოფილ იქნა, ბევრი რამ კი
ჩანასახიდან

იწყებს

კინოხელოვნების

განვითარებას.

სპეციფიკური

ეს

ბუნების

პროცესი,
უკეთ

ერთი

მხრივ,

გამოხატვას

ხელს

კადრის

უწყობდა

კომპოზიცია

მაქსიმალურად უნდა გათავისუფლებულიყო ჩაკეტილობისაგან. ეს ცვლილებები კიდევ
მეტი შემართებით თავის თავზე მონტაჟს უნდა აეღო. მეორე მხრივ ბარიერი მაყურებელსა
და ფილმის შემქმნელებს შორის კვლავ რჩებოდა. კინოში მოსული მაყურებელი
ფაქტობრივად პლაკატის მკითხველს ემსგავსებოდა. ერთი ნოვაცია ისიც იყო რომ, ე.წ.
რეჟისორმა–ნოვატორებმა უარყვეს მსახიობი და მის ადგილს თანდათან „ტიპაჟი“ იჭერს.
ეს ფაქტიც იმის დასტურია, თუ როგორ იზრდება კინოში რეჟისორის ფუნქცია. უმეტეს
შემთხვევაში იგი ფილმის ერთადერთი ავტორი იყო.
მსახიობის

ბედს

გადასაღები

მოედნის

მაგივრად,

რეჟისორები

და

განსაკუთრებით კი ისინი, ვინც მონტაჟის ხელოვნებას კარგად ფლობდნენ, უკვე
სამონტაჟო მაგიდასთან მაკრატლით ხელმოარჯვებულები წყვეტდნენ. ეს დროის
მოთხოვნა იყო და უნდა ვაღიაროთ, გარკვეული ხნის განმავლობაში გაამართლა კიდეც,
მაგრამ როგორც კი დღის წესრიგში დადგა ადამიანის ხასიათის სიღრმისეული
წიაღსვლების გაშიშვლება და გულის და სულის გადაშლა ეს ფუნქცია თავის თავზე
პროფესიონალურ და ნიჭიერებით აღსავსე მსახიობს უნდა ეტვირთა. ალბათ ამ მიზეზთა
გამოც თანდათან 20–იანი წლების რეჟისორული კინო 30–იანი წლების მსახიობურ კინოდ
გადაიქცა: „როდესაც 30–იან წლებში კინოხელოვნებამ დაიწყო ხასიათის გახსნის გზების
ძიება, შესაბამისად საჭირო გახდა განცდისა და გარდასახვის მსახიობის შექმნა. ხმოვანმა
კინომ გაართულა რა მსახიობის თამაში, შეცვალა და შესაბამისად რთული გახადა
რეჟისორის, ოპერატორის შემოქმედება. გაჩნდნენ ახალი შემოქმედებითი კოლექტივის
სრულუფლებიანი წევრები: კომპოზიტორი, ხმის ოპერატორი და სხვა“ 2.
ამ ცვლილებების მიუხედავად კინოგამოსახულება მასზე დაკისრებულ როლს
კვლავინდებურად ასრულებს. ამ მიმართულებით თავის თეორიულ შეხედულებებს ს.
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ეიზენშტეინის გარდა მეორე დიდი პრაქტიკოსი რეჟისორი ძიგა ვერტოვი გამოთქვამს:
„საბალეტო სპექტაკლის მაყურებელი დაბნეული უცქერს ხან მოცეკვავეთა საერთო
ჯგუფს, ხან მათ შემთხვევით სახეებს. კინოაპარატი კი მიმართავს მაყურებელის მზერას
ხელებიდან

ფეხებზე,

ფეხიდან

–

თვალებზე,

აერთიანებს

ცალკეულ

ნაწილებს

კანონზომიერ მონტაჟურ ეტიუდში“ 3.
1932 წელს ქართულ კინემატოგრაფიაში ახალი ერა იწყება – ეკრანზე გამოვიდა
პირველი ხმოვანი ქართული მხატვრული ფილმი “შაქირი” (“როტე ფანე”), რომლის
რეჟისორი იყო ლეო ესაკია. სამართლიანობა მოითხოვს ავღნიშნოთ, ფილმი თავიდან
უხმო იყო, მხოლოდ გადაღების შემდგომ მოხდა მისი გახმოვანება, ისიც არა ჩვენთან,
არამედ ლენინგრადში. ცოტა მოგვიანებით ხმის ჩაწერის ტექნიკურ-შემოქმედებით
პროცესი სახკინმრეწვშიც დამკვიდრდა.
ამ

ცვლილებამ

თავდაყირა

დააყენა

ყველაფერი.

მუნჯი

კინოს

ბევრი

„ვარსკვლავი“ ამეტყველებულმა ეკრანმა სამუშაოს ჩამოაშორა. ვინც ქარტეხილებს
გაუძლო, მათ შემოქმედებითი კრიზისი დაეწყოთ. კინოში იწვევდნენ თეატრალური
გამოცდილების

მქონე

მსახიობებს,

იმ

მოტივით,

რომ

მათ

მეტყველება

უფრო

ხელეწიფებოდათ. არჩევანი აქაც არ იყო დიდი: „ეს ამოცანა მუნჯი კინოს მსახიობისათვის
ძნელი გადასაწყვეტი აღმოჩნდა, ხმის მოსვლამ გამოიწვია მათი კინოდან წასვლა ან მეორე
პლანზე გადანაცვლება, ხოლო თეატრალური მსახიობი, პირიქით გააქტიურდა, რადგან
იგი ფლობდა მეტყველების ტექნიკას და პირველი შეეგუა ახალ პირობებს ხმოვან კინოში.
მსახიობის თამაში იქცა განმსაზღვრელ მომენტად – სიტყვამ მას შესაძლებლობა მისცა,
ღრმად ჩაეხედა გმირის ფსიქოლოგიაში, მისი აზრები და ფიქრები გადმოეცა“ 4.
უხმო კინოს ამეტყველება ახალი მიჯნის მომასწავებელი იყო კინემატოგრაფში.
ამ

ფაქტის

წინასწარმეტყველება

შესაძლებელი

იყო,

მაგრამ

ისიც

ლოგიკურ

კანონზომიერებას უნდა დაფუძნებოდა: „ხმოვანი კინო გაჩნდა სწორედ მაშინ, როცა
მუნჯმა კინომ თავისი მხატვრული შესაძლებლობები მთლიანად ამოწურა“ 5.
იმ მოსაზრების სასარგებლოდ, რომელშიც სარეჟისორო კინოს სამსახიობო
კინოთი ჩანაცვლება დასტურდება, შემდეგი მოსაზრებაც კიდევ ერთი არგუმენტია.
დიალოგებმა შემსრულებელს უფრო დიდხანს შეუწყო ხელი ეკრანზე დასარჩენად
რადგანაც

მოითხოვა

მნიშვნელობა შეიძინა:

მსხვილი

ხედი,

სადაც

მსახიობის

გარეგნობამ

უდიდესი

„ხმოვან კინოში კინოსახის შექმნისას ძირითადმა დატვირთვამ
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მსახიობზე გადაინაცვლა. იგი რეჟისორთან ერთად ფილმის შემქმნელად მოგვევლინა.
ხმოვანმა კინომ მოითხოვა კინომსახიობი, რომელიც კარგად ფლობდა სიტყვას“ 6.
უხმო კინომ შექმნა მხოლოდ მისთვის სახასიათო ჩამოყალიბებული სახეობრივი
სისტემა. ამის მიუხედავად გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ მისით დაინტერესებამ
მაინც იკლო, რაც ცხადია, მთელი რიგი გარემოებებით იყო განპირობებული. ამასაც ხომ
ჰქონდა თავისი მიზეზები. ამ მიზეზად კი შეიძლება მივიჩნიოთ მაყურებლის მარადიული
და

მუდმივი

მისწრაფება

იხილოს

ტექნიკურად,

სულიერად,

ემოციურად

და

შინაარსობრივად, ერთი სიტყვით, ხარისხიანი პროდუქცია ყოველმხრივ საინტერესო
ფილმების სახით: „რეაქციას, რომელიც ეკრანზე ხმოვანი ფილმის გამოჩენას მოჰყვა,
გარკვეული გამართლება და ახსნა ჰქონდა. საქმე ეხება არა მარტო ტრადიციას, რომლის
ძალითაც კინო ადამიანთა ცხოვრებაში სწორედ „სიმუნჯესთან“ იყო ასოცირებული,
არამედ აშკარა დისონანსს, რაც ხმას ტრადიციულ კინოსახეში შეჰქონდა“ 7.
აქ თავს იჩენს კიდევ ერთი თანმდევი პრობლემა ლიტერატურისა და ახლად
ენაადგმული კინოს ურთიერთობის სახით. ეს ყველა აქამდე ჩამოთვლილ სირთულეთაგან
თვისობრივად ახალი იყო, რადგანაც მისი არსებობა და აუცილებლობა თავად ტექნიკის ამ
სიახლემ დააყენა დღის წესრიგში. ამ პრობლემის დაძლევის გზები წარსულში არ
არსებობდა, რადგანაც იგი ახლა ისახებოდა და მისი მომავალიც მთლიანად იმაზე იყო
დამოკიდებული, თუ როგორი ბუნებრივი იქნებოდა მისი დამკვიდრების პროცესი:
„გარკვეულ სიძნელეებს უქმნიდა ხმოვან კინოს ლიტერატურული მასალაც. მუნჯი უნდა
ალაპარაკებულიყო, მაგრამ რა ან როგორ უნდა ელაპარაკა? საქმე ისაა, რომ მუნჯი
ფილმების სცენარებს არაპროფესიონალები წერდნენ. ვიდრე კინო უხმო იყო, სცენარების
ლიტერატურული ნაკლი შეუმჩნეველი რჩებოდა. მაგრამ, როგორც კი ალაპარაკდა, უმალ
გამოვლინდა დიალოგების მოუქნელობა, ლექსიკის სიღარიბე, აზრის პრიმიტიულობა“ 8.
ნატო ვაჩნაძეს კარგად ესმოდა, რომ სწორედ ახლა წყდებოდა მისი შემდგომი
კინემატოგრაფიული კარიერის ბედი და რომ მხოლოდ თავის თავზე მუშაობით
შეიძლებოდა შერჩენოდა ეკრანს, როგორც შემდეგ გამოირკვა, დროებით თუნდაც
არამსახიობის სახით. მანამდე კი ის თავდაუზოგავად მუშაობდა დიქციაზე და იღებდა
მეტყველების გაკვეთილებს. გადიოდა დრო, მას კი ჯიუტად არ იწვევდნენ გადასაღებ
მოედანზე. ერთხანს ისიც იფიქრა, რომ ყველაფერი დამთავრდა და უნივერსიტეტში
გადაწყვიტა სწავლის გაგრძელება, „მაგრამ კინოხელოვნებას აქვს ისეთი თვისება, თუ
ერთხელ მას ეზიარე, მარცხიც რომ განიცადო, მას უკვე თავს ვეღარ დააღწევ, ჩემი
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პროფესია ძლიერ მიზიდავდა, მე გავემგზავრე მოსკოვს იმ განზრახვით, რომ იქ სამუშაო
მეშოვა“ – იხსენებდა ნატო 9.
მოსკოვში გამგზავრების ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობა ის იყო, რომ მას
მუშაობა რადაც არ უნდა დასჯდომოდა, კინემატოგრაფში უნდა გაეგრძელებინა. აქამდე
კინოში მოღვაწეობამ საბოლოოდ გამოარკვია მისი ცხოვრების გზა, განსაზღვრა მისი
ძირითადი პროფესია. მიუხედავად იმისა, რომ ის სახელმოხვეჭილი მსახიობი იყო,
შეუძლებელი გახდა ერთ წერტილზე დგომა. აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენდა
შემოქმედების უფრო მეტი სრულყოფა.
მსახიობის ბიოგრაფიისა და შემორჩენილი არქივის კარგად გაცნობის შემდეგ,
შეიძლება დაასკვნა, რომ მოსკოვში გამგზავრების ერთ-ერთ მიზეზად შემოქმედებითი
კრიზისის

გარდა

იდეოლოგიური

მისი

პირადი

დოგმებით

ცხოვრებაც

გაჯერებულმა

და

შეიძლება

ჩაითვალოს.

საბჭოთა

ქართული

მამა-პაპური

ოჯახური

ტრადიციების მიმდევრებმა მას გულის სიღრმეში ვერ აპატიეს მერაბ ვაჩნაძესთნ გაყრა
(რომელთანაც მას უფროსი ვაჟი ჰყავდა) და ნიკოლოზ შენგელაიაზე გათხოვება. ამას ისიც
დაემატა, რომ ნიკოლოზ შენგელაია საკმაო ხნით ბაქოს გაემგზავრა „26 კომისრის”
გადასაღებად.
რუსეთის დედაქალაქში ნატო შემთხვევით შეხვდა კინორეჟისორ გრიგორი
კოზინცევს და მეგობრულ საუბარში თავისი გასაჭირი უამბო. სწორედ გრიგორი
კოზინცევმა

ურჩია

რუსული

კინოს

გამოჩენილი რეჟისორი ქალისათვის

ესფირ

შუბისათვის მიემართა და იქვე დაუწერა სარეკომენდაციო წერილი, რომელიც მსახიობის
არქივში ინახება.
გრ. კოზინცევი წერს:
„მზეთუნახავებს

უკვე

აღარ

იღებენ.

ვაჩნაძეს,

რასაკვირველია,

შეეძლო

ყოფილიყო მხატვრული რეჟისორის ასისტენტი, მაგრამ მას ძალიან სურს შენთან მუშაობა.
იგი შრომისმოყვარეა და მე თავდები ვარ მისი სერიოზული განზრახვისა”.10
ესფირ შუბი ამ დროისათვის უკვე აღიარებული ოსტატი იყო დოკუმენტალური
კინოსი. მას უკვე გადაღებული ჰქონდა თავისი საუკეთესო ფილმები: „რომანოვების
დინასტიის დაცემა” (1927) „დიადი გზა” (1927) „ნიკოლოზ მეორისა და ლევ ტოლსტოის
რუსეთი “ (1928), რომელთაც მსოფლიო სახელი მოუტანეს. ნატო ვაჩნაძეს გამოჩენისათვის
იგი აპირებდა ახალი ფილმის „კომკავშირი – ელექტროფიკაციის შეფი” გადაღებას და
მიუხედავად იმისა, რომ გადამღები ჯგუფი უკვე დაკომპლექტებული ჰყავდა, მაინც
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გამოძებნა საშუალება და ნატო ვაჩნაძე ასისტენტ-პრაქტიკანტის თანამდებობაზე მიიღო.
ჯამაგირი არც თუ მაღალი იყო და მსახიობს თვიდან თვემდე ძლივს ჰყოფნიდა. აი, რას
იგონებს თავად რეჟისორი:
„მე კარგად ვიცნობდი ნატოს, ნანახი მქონდა მისი ფილმები და საერთოდ
აღფრთოვანებული ვიყავი მისი სილამაზით. როგორ გავოცდი, როცა 1932 წელს ნატომ
დამირეკა და მითხრა, უნდა გნახოთ, გრიგორი კოზინცევისაგან ბარათი უნდა გადმოგცეთ,
ნიკოლოზ შენგელაიასაგან კი – მოკითხვაო. ეს, რა თქმა უნდა, ჩემთვის საკმარისი იყო.
ნატაშა ჩავრიცხე გადამღებ კოლექტივში. შესანიშნავი ასისტენტი შევიძინე და მეგობარი
სიცოცხლის ბოლო წუთამდე. ვაჩნაძე შემოსილი თექის ჩექმებით და სპეც-ტანისამოსით,
მუშაობდა მგზნებარედ, გატაცებით. მას არ ეზარებოდა არავითარი საქმე. სამუშაოდან
დაბრუნების შემდეგ ჩვენ ყველანი ერთად გავეშურეთ რესტორნისაკენ, აქ თვალნათლივ
დავრწმუნდი ნატოს პოპულარობაში, მას ესალმებოდნენ, უგზავნიდნენ ყვავილებს,
ღვინოს, ხილს. ნატაშას ეუხერხულებოდა ჩემი, როგორც რეჟისორის, მაგრამ ვთხოვდი არ
დაერცხვინა“ 11.
სულ რაღაც ერთი წლის განმავლობაში ნატო ვაჩნაძემ ესფირ შუბთან და
გადამღებ ჯგუფთან ერთად თითქმის მთელი საბჭოთა კავშირი შემოიარა. იღებდნენ
უკრაინაში,

ციმბირში,

ლენინგრადში,

ბრიანსკის

ტყეებში,

სომხეთში

ძორაჰესის

მშენებლობას. იღებდნენ ქარხნებში მოწყობილ მუშათა მიტინგებს, საამქროებს, ცეხებს და
სახელოსნოებს.

ამ

მრავალმხრივ

ადამიანებთან

ურთიერთობა

უზარმაზარი

ცხოვრებისეული სკოლა იყო ნატო ვაჩნაძისათვის. როცა ეცნობი თავად მსახიობის
მოგონებებს,

რწმუნდები

ესფირ

შუბის

სიტყვების

სისწორეში,

თუ

რა

ღრმად

დაინტერესდა ნატო ამ დოკუმენტური ფილმის გადაღებით:
„ჩემს ახალ სამუშაოს გულწრფელი გატაცებით მოვეკიდე.

შუბთან მუშაობამ

მასწავლა ახალ პირობებთან სწრაფი შეგუება და სხვადასხვა სპეციალური ცოდნა და ჩვევა
შემძინა. ესფირ ილიას ასული იყო საქმის შესანიშნავი მცოდნე. ახალ ადგილას რომ
მიდიოდა, პირველი შეხვედრისთანავე შეუცდომლად გამოარკვევდა, რა უნდა გადაეღო.
მასთან მუშაობამ მიმახვედრა, რას წარმოადგენს სამონტაჟო ნაჭრების რიტმული
შეგრძნება და ესფირ ილიას ასული მიქებდა „ყნოსვას”, რომელსაც გადაღებული მასალის
გარჩევისას და მონტაჟის შედგენის დროს ვამჟღავნებდი“ 12.
მიუხედავად ხმოვანი კინემატოგრაფიის მრავალი სირთულისა, ნატო ვაჩნაძემ
მართალია დიდი წვალებით, მაგრამ მაინც მოახერხა მისი ეკრანის დაპყრობა. რამდენი

126

შეუპოვარი ძიება, ცდა, შიშის და მღელვარების გადატანა დასჭირდა მსახიობს ამ
შედეგისათვის რომ მიეღწია. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ, კინომსახიობთა მცირე ნაწილი
შემორჩა ხმოვან კინოს. ერთ-ერთი მათგანი ნატო ვაჩნაძეც იყო. მან შეძლებისდაგვარად
გადალახა

კინოში

ხმის

ტრანსფორმაცია,

ოღონდ

დიდი

თავდადების

და

შრომისმოყვარეობის ხარჯზე.
ჩვენი

კვლევის

დასაწყისში

ავღნიშნეთ,

რომ

ნატოს

ფუნქციონალური

დატვირთვა ხმოვან კინოში შედარებით მოკრძალებული იყო. მისი აურა უფრო უხმო
პერიოდის ქართულ კინოს მოერგო. ეს მისი შემოქმედების თვალის ერთი გადავლებითაც
შეიგრძნობა.

ამდენად,

მივედით

ახალ

ეტაპთან

მის

მოღვაწეობაში,

შეიძლება

ნაკლებინტენსიურთან, მაგრამ უდავოდ საინტერესოსთან.
1932

წლის

23

აპრილს

მაშინდელმა

მმართველმა

ორგანოებმა

მიიღეს

დადგენილება, რომლის მიზანი იყო გარდაქმნა მომხდარიყო ქვეყნის სალიტერატუროსამხატვრო ორგანიზაციებში. ამას ხელი უნდა შეეწყო ლიტერატურისა და ხელოვნების
შემდგომი წინსვლისა და აღორძინებისათვის. დოკუმენტის პრესაში გამოქვეყნებას მოჰყვა
სხვადასხვა დაქსაქსული საშემოქმედო ორგანიზაციების ლიკვიდაცია. ბუნებრივია, ეს
ცვლილებები შეეხო ქართულ კინოსაც. ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ სახკინმრეწვის
დირექტორად დანიშნა სტუდიის პარტიული ორგანიზაცის მდივანი ამბროსი თითბერიძე.
გაუქმდა

„რაპი”,

(რუსეთის

პროლეტარულ

მწერალთა

ასოციაცია),

„არკი”

(რევოლუციონერ კინემატოგრაფისტთა ასოციაცია). ჩვენი ეროვნული კინოს პირველი
პასუხი იყო ამ მოვლენაზე სიკო დოლიძის ფილმი „უკანასკნელი ჯვაროსნები”.
რეჟისორმა გადაწყვიტა მთავარ როლზე ნატო ვაჩნაძე მიეწვია:
„უკანასკნელი ჯვაროსნების” დადგმისათვის მზადების დროს ნატო მოსკოვში
იყო.

ხევსური

ქალის,

ციციას

როლში

მარტო

ნატოს

ვხედავდი

და

მას

ჩემი

გადაწყვეტილება დეპეშით ვაცნობე. ნატომ ასე მიპასუხა: მშობიარობის შემდეგ ძალზე
გავხდი, ცოტა მოკეთება დამჭირდება და ამას რა ეშველებაო?
ხევსურეთის მთების ჰავა და კარგი კვება-მეთქი, შევუთვალე... ერთიც და
მეორეც ნატოს ჭკუაში დაუჯდა და მალე ორი თვის ბალღით ხელში ნატო თბილიში
ჩამოვიდა“ 13.
თავად მსახიობი იხსენებდა:
“1932 წლის 23 აპრილს გამოქვეყნდა ცენტრალური კომიტეტის ცნობილი
დადგენილება. წინადადება მომცეს საქართველოში დავბრუნებულიყავი და მეც თბილისს
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გამოვემგზავრე. ამავე დროს ჩამოვიდა ნ. შენგელაიაც. დავუბრუნდით ჩვენს სტუდიებს
იმისათვის, რომ მოცემული მითითებების შესაბამისად გაგვემტკიცებინა წარმოება,
გვემუშავა ნაციონალურსა და თანამედროვე თემებზე” 14.
როგორც იმ დროის სულისკვეთებას შეეფერებოდა, დიდი შრომითი თუ
შემოქმედებითი აღმავლობა დაეტყო თბილისის კინოსტუდიის მუშაობას. კოლექტივი
ახალ თაოსნობას გაათკეცებული ენთუზიაზმით უნდა შეხვედროდა. მეორე ხუთწლედი
ახალი დაწყებული იყო და საქართველოს კინოწარმოება, რომლისთვისაც უმთავრეს
პრობლემად იქცა თანამედროვეობის აქტუალური და საჭირბოროტო საკითხების
გადაწყვეტა, ამ ფერხულში ჩაება.
სიკო

დოლიძე,

ისევე

როგორც

ბევრი

მისი

თანამედროვე

კოლეგები,

ლიტერატურიდან მივიდა კინოში. მან 1925 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიური ფაკულტეტი და ამავე პერიოდიდან
დაიწყო

მოღვაწეობა

სახკინმრეწვში.

თავიდან

რეჟისორის

ასისტენტად

და

ადმინისტრატორად, ხოლო 1928 წელს მისი უშუალო ხელმძღვანელობით ჩამოყალიბდა
კინოქრონიკის სექტორი. სწორედ აქ იღებს დოკუმენტურ ფილმს „ფშავს”, ხოლო 1931
წელს კი შედგა მისი დებიუტი მხატვრულ კინემატოგრაფიაში კინოსურათით „ზვავთა
მხარეში”. ასე რომ „უკანასკნელ ჯვაროსნებზე” მუშაობის დაწყების წინ სიკო დოლიძეს
კინოში მუშაობის საკმაო გამოცდილება ჰქონდა, რაც მთავარია მისი პირველი ფილმები
(მხატვრული და დოკუმენტურიც) მთის თემატიკას ეხება.
რთულია მთის ცხოვრება და ამდენად, ძნელია მაგრამ საინტერესოა მისი ასახვა,
იქნება ეს ლექსად, პროზად თუ კინემატოგრაფიულად. ამიტომაც იყო რომ ბევრი
ხელოვანი მთის პეიზაჟებს ეტანებოდა, აღწერდა ზვიად მყინვარებს, ცამდე ასულ სალ
კლდეებს, ხევებს, საცალფეხო ბილიკებს, ცივ და სწრაფ მდინარეებს. ბუნებრივია, ეს
წარმტაცი სანახაობა არ არის მარტო მთა. აქ გამოჩენილი ხალხიც ცხოვრობს, დიდი
ტემპერამენტის, სიამაყისა და ერთგულების ადამიანები. ბუნების მრავალ სირთულესთან
ბრძოლამ მათ ხასიათს განსაკუთრებული ნიშან–თვისებები შესძინა, ცხოვრებისა და
ყოველდღიურობის

განსაკუთრებული

წესი.

ეს

წესი

მრავალ

რიტუალსა

თუ

მემკვიდრეობით მიღებულ ტრადიციას მოიცავს, რასაც საბოლო ჯამში მთის ყოფა ჰქვია:
„ხევსურები და ქისტები ერთმანეთს მტრობენ. ორი ქისტი მოკლეს ხევსურებმა.
კოლმეურნების თავმჯდომარის რჩევა-დარიგებით ქისტები სისხლის აღებაზე უარს
ამბობენ. შურისძიების ნაცვლად მოკლულთა ცხედრებს ხევსურთის სოფლის საზღვარზე
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დაკრძალავენ და საფლავის ქვაზე წააწერენ: “დაე, ეს უკანასკნელი მსხვერპლი იყოს ჩვენს
შორის”. კეთილმეზობლური განწყობილების ნიშნად ხევსურებს საჩუქრად უტოვებენ
სეპარატორს.

ხევსურები

გაოცებული

არიან

ქისტების

საქციელით.

თბილისიდან

დაბრუნებული კომკავშირელი მგელია ამაოდ ცდილობს დაარწმუნოს თანასოფლელები,
რომ ქისტებს მათთან მეგობრობა სურთ. ხევსურები მგელიას არ უჯერებენ და სეპარატორს
დაამტვრევენ. ამავე ღამით კულაკები მოკლავენ მგელიას და მკვლელობას ქისტებს
დააბრალებენ.
ძველი ადათის წესით, მგელიას უფროსი ძმა თორღვაი შურის საძიებლად
მიდის, მაგრამ იგი დარწმუნდება, რომ მისი ძმის მკვლელობაში ქისტების ხელი არ
ურევია. თორღვაი გაიგებს აგრეთვე, რომ მგელიასთან ერთად მოკლული იყო ორი ქისტი
მწყემსი. თორღვაი უარს ამბობს სისხლის აღებაზე და შინ ბრუნდება. თანასოფლელები
გმობენ თორღვაის საქციელს, ლაჩრად და ქისტების მოსყიდულად აცხადებენ. ამ
ნიადაგზე საცოლეც მიატოვებს, მაგრამ თორღვაი თავისას მიაღწევს, აღმოაჩენს ხალხის
ნამდვილ მტრებს. ესენი არიან ხევსური და ქისტი ბობოლები, რომლებიც ვერ შერიგებიან
ახალ ცხოვრებას. მტრებს აპატიმრებენ. კავკასიონის მთებში, ხევსურეთში, იქმნება
მეცხოველეობის პირველი საკოლმეურნეო ფერმა, რომელსაც დაღუპული კომკავშირელის
– მგელიას სახელს მიაკუთვნებენ. ხევსურები რწმუნდებიან თორღვაის სიმართლეში.
ციცია უბრუნდება მას“ 15.
როდესაც სცენარზე მუშაობა დამთავრდა, იმხანად საქართველში იმყოფებოდა
ამერიკიდან ახლხან დაბრუნებული სერგეი ეიზენშტეინი. სიკო დოლიძე მასპინძლობდა
დიდ რეჟისორს ჯერ ბათუმში, ხოლო შემდეგ ერევანში ახლდა მოგზაურობაში.
ბუნებრივია, ამით ისარგებლა და წააკითხა თავისი სცენარი. ამ უკანასკნელმა იგი ძალიან
მოიწონა

და

წარმატებები

უსურვა

ავტორს,

ამაზე

დიდი

სტიმული

დამწყები

რეჟისორისათვის წარმოუდგენელი იყო და ისიც შეუდგა ფილმის გადაღებას. შემდგომში
კი მას აჩვენა გადაღებული ფილმი. დიდმა „მაესტრომ“ აქაც არ დაიშურა ქათინაურები და
მთელი საბჭოთა კინოსათვის საეტაპო კინოსურათად მიჩნია იგი. ბუნებრივია, ეს დიდი
წარმატება იყო მაშინ. მაინც რაში მდგომარეობს ფილმის ესოდენ დიდი წარმატების
ხიბლი?
ამ შეკითხვას მრავალმხრივ შეიძლება გაეცეს პასუხი. რაკი ეიზენშტეინზე
ჩამოვარდა სიტყვა, აქვე უნდა მივუთითოთ, რომ „უკანასკნელი ჯვაროსნების” ეკრანებზე
გამოსვლამდე რამდენიმე წლით ადრე მაყურებელმა იხილა რუსული საბჭოთა კინოს
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კლასიკური სურათი „ძველი და ახალი”. ცხადია, „უკანასკნელ ჯვაროსნებს” ეტყობა, რომ
ამ ქმნილების გავლენითაა შექმნილი. ორივე ფილმში ნათლად გამოიკვეთა ტექნიკის
იდეალიზაცია. მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის მიღწევები ამ პერიოდის სხვა
ქმნილებებშიც ხშირად უპირისპირდებოდა ძველი ცხოვრების გადმონაშთებს, რაც
გარკვეულწილად მოდურ ტენდენციად იქცა. მაგრამ ბევრი ხელოვანი ვერ აღწევდა
იდეოლოგიურ და გამომსახველობით დამაჯერებლობას ვერც ტრადიციების უარყოფაში
და შესაბამისად ვერც უახლესი ტექნიკური მიღწევების დანერგვაში.
ახლა აშკარაა, რომ 20-30-იანი წლების კინო, მმართველი იდეოლოგიის
დაკვეთით გადაჭარბებულად გაიტაცა ტექნიკის იდეალიზირებამ. „საყოველთაოდ
მიღებული

აზრით,

„უკანასკნელი

ჯვაროსნები“

ჭეშმარიტად

პოეტური

ფილმია.

უცნაურია, რომ „პოეტური“ ეწოდება ფილმს, რომლებშიც, მართალია, ძუნწად, მაგრამ
ძალიან გამომხატველად არის ნაჩვენები ყოველდღიური ყოფა, თანაც, ეს ყოფა არა მარტო
ნაცნობია მაყურებლისთვის, არამედ კადრის კომპოზიციის, მთლიანად გამოსახულების
ხასიათი თავისუფლად „შემოდის“ მაყურებლის სივრცეში. უცნაურია იმიტომ, რომ, თუ
თვალს გადავავლებთ 20–იანი–30–იანი წლების ქართული კინოს ისტორიას, ნათელი
გახდება, რომ ცნება „პოეტური კინო“ იმ ფილმების მიმართ, რომლებიც გამოირჩევა
ხაზგასმულად პირობითი გამოსახულებით, კადრის კომპოზიციებით“ 16.
ტექნიკური

და

ინდუსტრიალური

წარმატებები

უპირისპირდებოდნენ

ტრადიციებს, საუკუნეობით მოტანილ ადათ-წესებს, ჩვეულებებს და თვით რწმენასაც კი.
ტექნიკის სრულყოფის გარეშე ადამიანის პროგრესიც, ცხადია, წარმოუდგენელია, მაგრამ
არა მისი სულიერი განვითარების ხარჯზე. დროის ამ მოთხოვნის ცდუნებას თუკი სერგეი
ეიზენშტეინმაც ვერ გაუძლო, ძნელია დროის გადასახედიდან სამსჯავრო მოვუწყოთ
ახალბედა რეჟისორს სიკო დოლიძეს. ბუნებრივია, ამ ფერხულში მასაც უნდოდა თავის
სიტყვა ეთქვა და ამიტომაც გადაწყვიტა ხალხთა შორის ძმობისა და მეგობრობის თემაზე
გადაღებული კინოსურათით ეპასუხა. „30–იანი წლების ზოგიერთ ქართულ ფილმში
ყოფითი დეტალები, მართალია, ქმნიან „ეროვნული ფაქტორის“ დამაჯერებლობას,
თავიანთი მრავალრიცხოვნებით მაინც ქაოტურს ხდიან გამოსახულებას. ს. დოლიძის
ფილმში

„უკანასკნელი

ჯვარისნები“

დეტალების

განლაგება

კადრში

იმდენად

შემთხვევითია განათებისა და კომპოზიციის გააზრების გარეშე, რომ გამოსახულების
ასეთი არაორგანიზებულობის გამო ყოველი კადრი ძალზე სიბრტყობრივი ხდება“

.

17

სწორედ 20–იანი წლების ტიპური მოსაზრებაა კინოზე, როცა მაყურებლის აღქმაზე
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გარკვეული ძალადობა ზოგჯერ კინემატოგრაფისტთა თვითმიზანიც კი ხდება. თუმცა
უკვე ამ პერიოდში სწორედ სერგეი ეიზენშტეინი გამოთქვამს საინტერესო მოსაზრებას:
„კინო კი, თავისი სპეციფიკით, აღადგენს მოვლენებს იმ მეთოდით, რომლითაც
სინამდვილე აღიბეჭდება ფსიქიკური პრინციპების განვითარებაში“ 18.
მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის შინაარსი ჩვენთვის აქამდე აპრობირებული
მეთოდით, კერძოდ, ფილმოგრაფიის მშრალი ანოტაციით ნაცნობია, ზოგიერთ დეტალს
კვლავ უნდა დავუბრუნდეთ. ეს კინოსურათი იმ ფილმების კატეგორიას მიეკუთვნება,
სადაც შინაარსს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. არც ის უნდა დაგვავიწყდეს, რომ
ნამუშევარი პირველ ვარიანტში უხმო იყო, ნაწილმა მაყურებელმა სწორედ ასეთი ნახა იგი
ეკრანზე, როგორც ცნობილია, ოდნავ მოგვიანებით შეიქმნა ხმოვანი ვარიანტი, როგორც კი
ჩვენს სტუდიაში ამის ტექნიკური შესაძლებლობა გაჩნდა.
...ქალაქიდან

დაბრუნდა

ახალგაზრდა

ხევსური

კომკავშირელი

მგელია.

შესაბამისი იდეოლოგიური წრთობის შედეგად იგი ელტვის სოფლად კოლექტივის
შექმნას. მისი უფროსი ძმა – თორღვაი კი მოჯამაგირედ უდგას კულაკ მჭედელას.
კომკავშირელი ძმას თავის სურვილს გაანდობს. მათ გარდა სოფლად გამოჩნდებიან
კოლმეურნეობის შექმნის მსურველები. სწორედ ამის გამო შეუმჩნევლად ჰკლავენ
მგელიას. სიკვდილის წინ ძმის შეკითხვაზე, თუ ვინ მოჰკლა – მგელია ერთ სიტყვით
უპასუხა: „კლასმა”.
სოფლად ამ სიტყვის მნიშვნელობა არავინ იცის. კულაკი მჭედელა სარგებლობს
ამით და არწმუნებს თორღვაის და თანასოფლელებს, რომ „კლასი” ქისტის გვარია და
უფროს ძმას სისხლის აღებისაკენ მოუწოდებს. თორღვაიც მიეჭრება ქისტებს და
ცდილობს, მოკლას ქისტების კოლექტივის „წითელი პარტიზანის” თავმჯდომარე. მაგრამ,
როგორც ირკვევა, ამ უკანასკნელს იმავე ღამეს ორი ძმა მოუკლეს.
ქისტების უდანაშაულობაში დარწმუნებული თორღვაი უკან ბრუნდება, მაგრამ
„ლაჩარს”

აღარავინ

სათოფეზე

აღარ

ეკარება.

თორღვაიმ

დაჰკარგა

მეზობლები,

თანასოფლელები და სიყვარული – ციცია (ნ. ვაჩნაძე), რომელიც მზად იყო გაჰყოლოდა
ღარიბ თორღვაის, მაგრამ არა „ლაჩარს”. ის, რომ ფილმის სიუჟეტი სწორხაზოვანია, ამას
ეს მოსაზრებაც ადასტურებს: „დრომ სიუჟეტის საფუძვლად დადებული სქემა გააშიშვლა.
დღესდღეობით

როდესაც

თემის

აქტუალობა

და

ცხოვრებისეული

მაშინდელი

საჭირბოროტო პრობლემები მოხსნა და სიუჟეტი მოძველებულად, გულუბრყვილოდ
გამოიყურება, ფილმი მაინც გარკვეულ ინტერესს იწვევს მაყურებელში. ამის მიზეზად

131

ფილმის მთავარი როლების შემსრულებლები – ციცია (ნატო ვაჩნაძე) და თორღვაი (სერგო
ზაქარიაძე) არიან“ 19.
ქისტებმა შერიგების ნიშნად ხევსურებს ერბოს საწარმოებელი სეპარატორი
უსახსოვრეს. მას ხევში გადაგდებას მოუნდომებენ, მაგრამ თორღვაი არ დაანებებთ და
სულ მალე მისი საშუალებით რაიონში ყველაზე საუკეთესო ერბოს დაამზადებს. მჭედელა
და ურწმუნო მეზობელები შურისგან სკდებიან.
ხევსურებმა თორღვაის მეთაურობით ჩამოაყალიბეს მგელიას სახელობის
კოლმეურნეობა – და სრულიად მოულოდნელად თორღვაის და ციციას ქორწილის დღეს
ფარდა აეხდება ყველაფერს – და სიძე საჯაროდ აცხადებს: „მე ვიცი, ვინ არის „კლასი” და
ვინ მოჰკლა ჩემი ძმა, მაგრამ მე მსურს თვითონვე გამოვიდეს ჩვენს წინაშე და თვითონვე
განაცხადოს”. მჭედელა ხალხს გამოეყოფება და ქუდს მოიხდის.
ჭეშმარიტების დადგენით აღფრთოვანებული თორღვაი ხალხს მიმართავს: –
„ხევსურებო, იცოდეთ, ყველა ხევსურნი ჩვენი მოკეთე არ არის და ყველა ქისტი – ჩვენი
მტერი”.
როგორც ვხედავთ „უკანასკნელი ჯვაროსნების” ფონი აღებულია ქისტებისა და
ხევსურების

ცხოვრებიდან,

რომელთა

ძვალ-რბილში

მძლავრად

იყო

გამჯდარი

პატრიარქალური ზნე-ჩვეულებანი, ჩამორჩენილობა, გაუნათლებლობა და ეროვნული
შუღლი.

სიძნელეს

არ

წარმოადგენს,

რომ

დავრწმუნდეთ

ფილმის

სიუჟეტური

კომპოზიცია საკმაოდ სქემატურია. „სურათი სრულიად ახალ, ლირიკულ, პლანში
აგრძელებდა კულტურული რევოლუციისა და მასთან დაკავშირებული პრობლემების
კვლევას. მთავარი აზრობრივი დატვირთვა ჰქონდა არა სიუჟეტურ კოლიზიებს და
კონფლიქტებს, რამდენადმე სწორხაზოვანსა და დიდაქტიკურს, არამედ ცალკეულ
ხასიათს რომანტიკულად ამაღლებულ და ამასთანავე უტყუარ გააზრებას“ 20.
კინოსურათის ხერხემალი – მხატვრულად დამაჯერებელი და, ამავე დროს,
რომანტიკულად ზეაწეული სახე ყოფილი ხევსური მოჯამაგირის თორღვაისი, რომელიც
მთელი ცხოვრება ემორჩილებოდა თემის კანონებს, ხოლო საბჭოთა ხელისუფლების
დამყარების შემდეგ ახალ ცხოვრებას ეზიარა. რეჟისორი თორღვაის ხასიათს აშუქებს
უჩვეულო ხერხებით, ამაღლებულად და პოეტურად, აჩვენებს მთიელი კაცის ფსიქიკის
თანმიმდევრულ შემობრუნებას და გარდასახვას ძალადობიდან კაცთმოყვარეობისაკენ. ეს
როლი უნდა განეხორციელებინა ქართული თეატრის მშვენებას უშანგი ჩხეიძეს, მაგრამ
ავადმყოფობის გამო იგი გადაღებებზე ვერ გაემგზავრა. დიდი ფიქრის შემდეგ
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კინოსურათის ავტორებმა იგი სერგო ზაქარიაძით ჩაანაცვლეს, რომელიც მანამდე
უარყოფითი პერსონაჟის – დათვიასთვის იყო შეგულებული. მიუხედავად იმისა, რომ
„უკანასკნელ ჯვაროსნებამდე” სერგო ზაქარიაძეს კოტე მარჯანიშვილთან ჰქონდა
ნათამაშები ეპიზოდი „კომუნარის ჩიბუხში”, არსებითად მისი კინემატოგრაფიული
ნათლობა სწორედ სიკო დოლიძის ფილმში მოხდა. თორღვაის სახეში ზაქარიაძემ
იმდროინდელ ხევსურთა ფსიქოლოგია და მსოფლმხედველობა გვაგრძნობინა, დაგვანახა
მათი სულიერი სამყარო და სიმართლისათვის ბრძოლის უნარი. ჩვენი ეროვნული კინოს
განვითარებაში თორღვაის მხატვრულმა სახემ პრინციპული როლი ითამაშა, რადგან
მსახიობმა მოახერხა დაეხატა ტიპური სახე – მებრძოლი, თავისუფლებისმოყვარე,
პოეტური გმირისა. ქართული თეატრის რომანტიკულ-ჰეროიკულმა გმირმა გზა გაიკაფა
ეკრანისკენ.

ამასთანავე

თორღვაის

მხატვრული

სახით

სერგო

ზაქარიაძემ

კინოხელოვნებაშიც გამოააშკარავა თავისი შემოქმედებითი კრედო – კინომსახიობის,
ისევე

როგორც

მიუხედავად

თეატრალური

იმისა,

რომ

აქტიორის

ნატო

ვაჩნაძეს

ოსტატობა
სერგო

გარდასახვის

ხელოვნებაა.

ზაქარიაძესთან

შედარებით,

წარმოუდგენლად დიდი კინოსამსახიობო გამოცდილება ჰქონდა, მან მაინც ბევრი რამ
ისწავლა თავის პარტნიორისაგან. ხევსური ქალიშვილის ციციას როლი, სტილისტიკის,
ძუნწი ჟესტისა თუ მიმიკის გამოყენებით, არსებითად, უკვე ხმოვანი ფილმის როლს
წარმოადგენდა, რადგან ფილმი პირველ ვარიანტში უხმო იყო.
ნატოსთვის ეს როლი შესასრულებლად მძიმე იყო პირდაპირი და გადატანითი
მნიშვნელობით. ხევსური ქალის მთელი აღკაზმულობა 15 კილოგრამს იწონიდა და
მთელი ერთი თვის განმავლობაში პაპანაქება სიცხეში უწევდა მისი ტარება მთის სცენების
გადაღების დროს. თუ ამას იმასაც დავუმატებთ, რომ ციცია აღარ არის ნუნუ „მამის
მკვლელიდან”, ეს იყო პირველი როლი, რომელშიც თანამედროვე ქალის სახეს
განასახიერებდა, მაშინ ნათელი გახდება ამ როლის სირთულე. ციცია საბჭოთა
წყობილების პირობებში გაზრდილი ქალიშვილია, თუმცა ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი,
როგორც აქტიური ადამიანი, მაგრამ ბევრად უფრო მაღლა მდგომი, ვიდრე უუფლებო,
დაბეჩავებული, დამცირებული და უსამართლოდ დასჯილი ნუნუ. განსაკუთრებით
დასამახსოვრებელია მსახიობის მიერ შესრულებელი, სატრფოს განკიცხვის ეპიზოდი.
თორღვაი, რომელმაც თემის აზრით, ლაჩრობა გამოიჩინა და ძმის მკვლელი დაინდო,
თითქოს წარმოუდგენელია მკაცრ, ძუნწ ფერებში, შინაგანი დრამატული შემსრულებლით.
ნატოს ციცია თორღვაის უახლოვდება, მისი მოჭუტული თვალები ზიზღს გამოხატავს.
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იგი სატრფოს ამრეზით უყურებს და სწრაფი მოძრაობით ამოართმევს თორღვას მასრებს –
ლაჩარს იარაღი არაფერში სჭირდება!
ფილმმა პრესისა და მაყურებლის დიდი ინტერესი და ყურადღება დაიმსახურა.
ამაში არც თუ უკანასკნელი როლი ნატო ვაჩნაძის და სერგო ზაქარიაძის თამაშსაც
მიუძღვის. კრიტიკაც არ იშურებდა ქების სიტყვებს. „ფილმში

ემყარება რა გმირის

წარმოშობის სრულიად სწორ სოციალურ გაგებას, ნატო ვაჩნაძე ციციას საბჭოთა წეს–
წყობილების

პირობებში

თვისებებით

ამკობს.

მის

აღზრდილი,
მიერ

ხევსური

განსახიერებულ

ქალიშვილის
ციციაში

დამახასიათებელი

მაყურებელი

გრძნობს

ახალგაზრდა ქალიშვილს, რომელიც თანდათან ძლევს საუკუნეების განმავლობაში
განმტკიცებულ

მთის ჩვევებს, მხარში

უდგება თავის საქმროს, სოფლის მოწინავე

ვაჟკაცს“ 21.
მაღალ შეფასებას აძლევს კინოსურათს გაზეთი „ახალგაზრდა კომუნისტი”:
„რესპუბლიკის დამსახურებელი არტისტის ნატა ვაჩნაძის მიერ განსახიერებული
ახალგაზრდა ხევსური ქალი ციცია, სრულიად განსხვავდება წინათ მის მიერვე დიდი
ოსტატობით გათამაშებული როლებისაგან. ქართულ კინოში ნატა ვაჩნაძეს თითქოს
ბედად დაჰყვა – ყოფილიყო მუდამ ტანჯვაში, მოტაცების მსხვერპლი. ყოფილიყო მუდამ
ცრემლიანი. ამ სურათში კი ის გვევლინება, როგორც ცქრიალა გოგონა. ციციას როლი
კარგადაა დრამატურგისა და რეჟისორის მიერ მოხაზული და ამ როლს მიმზიდველად
ასრულებს ნატა ვაჩნაძე“ 22.
იგივე გამოცემა ჯერ კიდევ ერთი წლით ადრე მიესალმა ფილმის ეკრანებზე
გამოსვლას. კერძოდ, მწერალი არჩილ დავითიანი წერდა:
„თორღვაის ხელმძღვანელობით სოფელში ყალიბდება კოლექტივი, ადგილი
აქვს გამწვავებულ კლასობრივ ბრძოლას, მაგრამ კულაკობის შემოტევას ამარცხებს
ხევსურელ მშრომელ გლეხობის კოლექტიური შეტევა. „უკანასკნელ ჯვაროსნებში”
მკვეთრად მოსჩანს კლასობრივი ბრძოლა ძველსა და ახალს შორის... მაყურებელს
იზიდავენ თავისი მოხდენილი თამაშით მსახიობები: ს. ზაქარიაძე (თორღვაი) და ნ.
ვაჩნაძე (ციცია)“ 23.
იმავე გვერდზე გამოქვეყნებულია მოკლე ინფორმაცია ფილმის გახმოვანებასთან
დაკავშირებით: „უახლოეს დღეებში საქ. სახკინმრეწვი შეუდგება რეჟ. ს. დოლიძის
სურათის „უკანასკნელი ჯვაროსნები”-ს ხმოვან სურათად გადაკეთებას. სურათისათვის
სპეციალურ მუსიკას წერს კომპოზიტორი აზმაიფარაშვილი“ 24.
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ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე უნდა ვივარაუდოთ, რომ 1935 წელს
გამოქვეყნებული ა. ადამიას რეცენზია ეხება ფილმის ხმოვან ვარიანტს, ხოლო 1934 წლის –
არ. დავითიანის უხმოს.
ფილმს გამოეხმაურა ქართული პრესის ფლაგმანი გაზეთი „კომუნისტი”, ავტორს
„უკანასკნელი

ჯვაროსნების”

უმთავრეს

ღირსებად

მიაჩნია

ის,

რომ

ფილმი

პოლიტიკურად სწორად და მხატვრულად დამაჯერებლად ასახავს კლასობრივ ბრძოლას
სოფლად. იგი ხაზს უსვამს უნაკლო აქტიორულ შესრულებას და აღნიშნავს ახალგაზრდა
ხევსური ქალის ციცას სახეს, რომელიც მშვენივრად არის გახსნილი ნატო ვაჩნაძის მიერ 25.
ცნობილია, რომ რუსეთში ფილმის ჩვენებას მიესალმა სერგეი ეიზენშტეინი და
გამოაქვეყნა კიდევაც პრესაში რეცენზია სათაურით „ჰიმნი სეპარატორს”, მაგრამ
კონკრეტულად რომელ გამოცემაშია ეს რეცენზია, დღემდე ვერ დავადგინეთ.
მეორე კინოსურათი რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად დაბრუნდა ნატო
ვაჩნაძე მოსკოვიდან, იყო მიხეილ ჭიაურელის „უკანასკნელი მასკარადი”. ამთავითვე
უნდა ავღნიშნოთ, რომ არც ერთ უხმო თუ ხმოვან ფილმში ნატო ვაჩნაძე, როგორც
მსახიობი, ისე შეზღუდული არ ყოფილა ყოველმხრივ, როგორც აქ. ერთი შეხედვით,
დრამატურგიული თვალსაზრისით, იგი ნაკლებად დატვირთული იყო, მაგრამ ამასთან
ერთად მეტადრე მნიშვნელოვან და რთულ სიმბოლურ დატვირთვას ასახიერებდა.
ფილმის მსვლელობის მანძილზე ხმას არ იღებდა და გარეგნული პლასტიკით, მიმიკით
და გრიმასებით

გვიხატავდა ყოველმხრივ დამცირებულ, პატივაყრილ და უენო

საქართველოს. ქვეყანას, რომლის სიმბოლოც ნატო ვაჩნაძის გმირი – თამარი იყო.
„1934 წელს მიხეილ ჭიაურელმა თავისდაუნებურად მიაგნო ხმოვან–ხედვით
წყობას ფილმში „უკანასკნელი მასკარადი“. მიუხედავად აზრობრივი სქემატიზმისა,
კინონაწარმოების ფორმა საინტერესოდ გამოიყურება. ფილმი თავისი ტემპო–რიტმული
წყობით უფრო მუნჯ კინოს უახლოვდებოდა, თითქოს მოისინჯა ხმოვანი კინოს
მხატვრული საშუალებები“ 26.
მაყურებელი შეჩვეული იყო მსახიობის მიერ შესრულებულ მთავარ როლებს და
ზოგმა ვერ მიიღო საყვარელი „ვარსკვლავი“, ფაქტობრივად, მეორეხარისხოვან როლში და
ისიც

უსიტყვო,

მაგრამ

ამ

შემფასებლებს

ავიწყდებოდათ,

რომ

იდეური

მიზანდასახულობის მხრივ ნატოს გმირს დიდი დატვირთვა აქვს. ფილმში მოცემული იყო
სამი ხანა ქართველი ხალხის ცხოვრებისა: რუსული თვითმპრობელობის, მენშევიკების,

135

ანუ, დამოუკიდებელი საქართველოს და საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების
დამყარების პერიოდები.
ფილმმა თავის დროზე დიდი ინტერესი და გაცხოველებული დისკუსია
გამოიწვია საზოგადოებაში. კინოსურათი თვისობრივად ახალი ჟანრისა და სტილის
ნაწარმოებს წარმოადგენდა. „ჭიაურელის პირველი ხმოვანი ფილმი „უკანასკნელი
მასკარადი“ საეტაპო მნიშვნელობის სურათად იქცა რეჟისორის შემოქმედებაში. ეს ფილმი
ხელოვნების მნიშვნელოვანი ნაწარმოებია, რომელიც განსაკუთრებული ყურადღების
ღირსია. რეჟისორი დიდი კულტურისა და ძალზედ თავისებური მგზნებარების
ტალანტია“

. მიხეილ ჭიაურელი მთელი გატაცებით მოეკიდა მასზე მუშაობას.
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გამომდინარე იქედან, რომ კინოსურათში მოვლენები 1913-1921 წლების საქართველოში
მიმდინარეობს,

რეჟისორი

უამრავ

ისტორიულ

დოკუმენტს

გაეცნო.

სატირული

პერსონაჟებით, ტრაგიკომიკური ფაქტებით და ხალასი ხალხური იუმორით გაჟღენთილი
ისტორიულ-რევოლუციური

ქმნილება

30-იანი

წლების

ჩვენი

ეროვნული

კინოს

მნიშვნელოვან ნამუშევრად იქცა.
მიუხედავად აზრობრივი სქემატიზმისა, ფილმის ფორმა საინტერესოდ და
ნოვატორულად

გამოიყურება. უხმო კინემატოგრაფიის პრინციპების საფუძველზე

მიხეილ ჭიაურელმა „უკანასკნელი მასკარადის” სცენარი ექვს თავად, ანუ, ნაწილად
დაჰყო. თითოეული შემადგენელი ცალკე აღებული დასრულებული სეგმენტია საბოლოო
არქიტექტორული ქსოვილისა და შესაბამისად ამდაგვარი კომპოზიციური წყობა მეტად
დამახასიათებელია მიხეილ ჭიაურელის შემდგომში გადაღებული კინოფილმებისათვის.
„ეს იყო არა მარტო რეჟისორისა და მასთან ერთად მთელი დამდგმელი კოლექტივის
შემოქმედებითი წარმატება, ეს იყო მთლიანად ქართული კინემატოგრაფის ახალი
გამარჯვება, მისი აღმავლობის პერიოდში“ 28.
ისტორიულ მოვლენათა ასახვისას ავტორი მონუმენტალურობას იმით აღწევს,
რომ უამრავ მოვლენასთან ერთად ფილმში შემოაქვს მოქმედების ბევრი ადგილი. მთავარი
პერსონაჟის – მუშა მიტოს მხატვრულ სახეში – ზუსტადაა განსაზღვრული გარეგნული,
ზოგადი ნიშნები მისი კლასობრივი და სოციალური მდგომარეობისა და გაცილებით
სუსტადაა გამოკვეთილი მისივე ინდივიდუალური თვისებები.
საინტერესოა თავად მსახიობი რას ფიქრობდა ამ როლთან დაკავშირებით:
“მე ისეთ როლს ვასახიერებდი, რომელიც არ მიყვარდა. ვთამაშობდი ცნობილი
მენშევიკის

დას

–

ულამაზეს

თამარს,

რომლის

კოცნა

საჯაროდ

იყიდებოდა
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“სამშობლოსათვის”, ხოლო ამ კოცნას მისი სამშობლის ვაჭრები და კომერსენტები
ყიდულობდნენ ლატარიებსა და დღესასწაულებზე. მთელ სურათში თამარს არაფერი
ჰქონდა სათქმელი. ამგვარად, ჩემი პირველი როლი ხმოვან სურათში ჯერ ისევ მუნჯად
დარჩა. მე საკმარისი დრო მქონდა ახალი ხმოვანი კინოს ყველა საიდუმლეობას
დავუფლებოდი“ 29.
ნატოს თამარი „უკანასკნელ მასკარადში” თავშესაქცევ თოჯინადაა ქცეული.
მსახიობი თითქოს წარსულს, თავის ფესვებს დაუბრუნდა, რათა მის მიერ აქამდე
შესრულებულ როლთა კრებითი სახე შეექმნა. მისი გმირი ამ ფილმში ისეთივე ქალურია
და

მიუსაფარი.

იმავდროულად

წარსულს

უბრუნდება

აქამდე

დამკვიდრებული

სტერეოტიპები და ეს პერსონაჟი ეპოქის სიმბოლო გახდა.
ამავე აზრის არის კარლო გოგოძე:
„თამარი

–

მუნჯი,

უენო

თამარი,

სიმბოლური

გამოხატულებაა

მენშევიკური ხელისუფლების პირობებში დამუნჯებული, საქართველოსი... ნატო ვაჩნაძე
– თამარი, მუნჯი, მაგრამ ამავე დროს თითქმის ყველაზე უფრო მეტყველი ფიგურაა მთელ
სურათში. იგი მეტყველებს სახით, იგი მეტყველებს თვალებით. ნ. ვაჩნაძის სახის ეს
განუმეორებელი თვისება ამ სურათში განსაკუთრებულ სიმაღლეზე ადის“30.
ასეთივე მაღალ შეფასებას აძლევს ნატო ვაჩნაძის ამ როლს ი. მანევიჩი, ავტორი
მონოგრაფიისა „სსრკ სახალხო არტისტი მიხეილ ჭიაურელი”. კერძოდ, აქ ნათქვამია:
“ნატო ვაჩნაძე ქმნის თამარის მართალსა და შთამბეჭდავ სახეს. მთელი ფილმის
მანძილზე თამარი არ წარმოსთქვამს არც ერთ სიტყვას, მაგრამ ქმნის საოცრად მართალ,
პლასტიკურად დასრულებულ, თითქმის სკულპტურულ სახეს მონა-ქალისა, ლამაზი
თოჯინისა, რომელსაც ყიდულობენ და ჰყიდიან“ 31.
სადაც არ უნდა გამოქვეყნებულიყო სტატია ან რეცენზია, ყველგან, უპირველს
ყოვლისა, გამოყოფილია ნატო ვაჩნაძის დამაჯერებელი თამაში.
მოსკოვიდან დაბრუნების შემდეგ მსახიობმა ორ რევოლუციურ თემაზე შექმნილ
ფილმში ერთმანეთისგან განსხვავებული ხასიათები შექმნა – ხევსური შეყვარებული
გოგონასი და განებივრებული თავადის ქალიშვილისა. ნატოს დამსახურებაც ამ
განსხვავების ხაზგასმა იყო. ნატო ვაჩნაძე ამ პერსონაჟებს ძერწავდა ისე, რომ რომელიმე
ცალკე აღებულ მომენტებს კი არ გადმოსცემდა გმირების ბიოგრაფიიდან, არამედ
მთლიანობაში გაიაზრებდა მათ უხილავ სამყაროს და მეორეხარისხოვან როლში (თამარი)
სრულ წარმოსახვას უქმნიდა მნახველს განსახორციელებელ პიროვნებათა მრწამსზე. ამის
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შემდეგ გასაკვირი არ უნდა იყოს, რატომ იძენდნენ ეს პერსონაჟები სიმბოლურ
დატვირთვას.
1935 წელს დიდი ზარ-ზეიმით აღინიშნა საბჭოთა კინოს 15 წლისთავი.
ბუნებრივია საზეიმო ღონისძიებების ეპიცენტრი მოსკოვში იყო. გამოქვეყნდა საბჭოთა
კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულება კინომუშაკებისათვის საპატიო
წოდებების, ორდენების და მედლების მინიჭების თაობაზე. რჩეულთა შორის იყვნენ ნატო
ვაჩნაძე და ნიკოლოზ შენგელაია, რომელთაც რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის
საპატიო წოდება დაიმსახურეს. ოჯახს გულმხურვალედ ულოცავდნენ კოლეგები.
რამდენიმე ასეული მოლოცვის დეპეშა დღესაც ინახება საქართველოს პარლამენტის
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცულ ხელოვანთა პირად არქივებში.
ერთი წლის შემდეგ, 1936 წლის თებერვალში საბჭოთა საქართველოს 15
წლისთავთან დაკავშირებით ხელოვანთა დიდი დელეგაცია კრემლში იყო. სწორედ აქ
აკაკი ხორავასთან და აკაკი ვასაძესთან ერთად ნატო ვაჩნაძეს გადაეცა მთავრობის მაღალი
ჯილდო – შრომის წითელი დროშის ორდენი.
ამავე 1936 წელს ნატო ვაჩნაძემ პირველად და უკანასკნელად ითამაშა თეატრში.
კოტე

მარჯანიშვილის

სახელობის

აკადემიურმა

დასმა

ლევან

გოთუას

„დავით

აღმაშენებელი” გააცოცხლა სცენაზე. მთავარ როლში ნატოს ყოფილი პარტნიორი
„უკანასკნელი ჯვაროსნებიდან” – სერგო ზაქარიაძე იყო. სეფექალს – ვერიკო ანჯაფარიძე
განასახიერებდა, ხოლო დედოფლის როლში ნატო ვაჩნაძე იყო. როგორც წერდნენ
მსახიობს ძალზე უხდებოდა დედოფლის სამოსი. ამ, შეიძლება ითქვას, ერთჯერადი
როლის განხორციელება ვერიკო ანჯაფარიძის უშუალო დაჟინებით მომხდარა. ჩვენთვის
უცნობია, რატომ არ გაგრძელდა შემდგომ ნატოს თეატრალური კარიერა. სხვადასხვა
მიზეზებთან ერთად, ერთ-ერთი შეიძლება მისი მოუცლელობა იყო. გულდასაწყვეტი
მხოლოდ ისაა, რომ ქართულმა თეატრმა მისი რეალიზაცია ვერ მოახდინა.
ნატო რომ მოუცლელი იყო, ამაზე ისიც მეტყველებს, რომ დროის მცირე
მონაკვეთში მრავალი სურათი გამოდის ქართული კინოს მშვენების მონაწილეობით.
რიგითაც პირველი მათ შორის იყო მიხეილ ჭიაურელის „არსენა”.
არსენა ქართული ხალხურის ეპოსის, პიესების, პოემების და რომანების
დაუშრეტელი წყაროა. ეს გამბედავი გლეხკაცი ჩაგრულთა ინტერესების გამომხატველად
იქცა. ჯერ მარტო, ხოლო შემდეგ მისსავე მიერ შეგროვილი რაზმით იგი აწიოკებდა
ბატონებს, ართმევდა უშრომელ ქონებას და ღარიბ-ღატაკთ ურიგდება. არსენა გასცდა
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ერთი

უბრალო

გლეხის

ამპლუას

და

სიმბოლური

დატვირთვა

შეიძინა

–

სამართლიანობისათვის მებრძოლის სახელი. „არსენა ისეთი პერსონაჟია, რომელსაც
საერთო

ეროვნულში

გამოხატული

კონკრეტული

სახე

გააჩნდა

–

თავისი

ინდივიდუალური განწყობით, ტემპერამენტით, ინტონაციით, მაგრამ აქვს საერთო
ქართულ–ინტერნაციონალური სულიც. ეს, უპირველესად, ჰუმანიზმის, ქართველი
ადამიანის სოლიდარული ბუნების, მშობლიური მიწის და ამ მიწაზე ჩვეული გმირობის
ამაღებული პოეზიაა“ 32.
ბუნებრივია, მისი ისედაც მითიური სახელი, სიკვდილის შემდეგ ხალხმა
უკვდავყო ცნობილი „არსენას ლექსით”. ამ მომგებიან პერსონაჟს ჩვენი ისტორიიდან, ვერც
ქვეყნის სულიერმა მამამ და უგვირგვინო მეფემ ილია ჭავჭავაძემ აუარა გვერდი და მისი
შთაგონებით შექმნა „კაკო ყაჩაღი”. არსენა ოძელაშვილი აკაკი წერეთლის დაუმთავრებელი
პიესის გმირიცაა. ერის სახალხო მგოსნისგან განსხვავებით, ალექსანდრე ყაზბეგმა იგივე
სახელწოდების პიესა დაამთავრა, რომელიც წარმატებით იდგმებოდა. ცალკე საუბრის
თემაა სრულმასშტაბიანი და ყოვლისმომცველი რომანი „არსენა მარაბდელი”, რომელიც
მიხეილ ჯავახიშვილის კალამს ეკუთვნის.
„უკანასკნელი მასკარადის” შემდეგ ჭიაურელი მწერალ სანდრო შანშიაშვილთან
ერთად წერს სცენარს არსენაზე. მანამდე როგორც დრამატურგს, სანდრო შანშიაშვილს
პიესა ჰქონდა ამ თემაზე, რომელიც რუსთაველის თეატრში წარმატებით იდგმებოდა.
ზუსტად ამ პიესის ადაპტირება მოხდა კინემატოგრაფისათვის. ფილმ „არსენაში” მიხეილ
ჭიაურელი უკვე მთელი სისრულით ავლენს თავის შემოქმედებით შესაძლებლობებს.
თეატრის, ფერწერის, მუსიკის ქანდაკების საფუძვლიანი ცოდნა ეხმარება მას და იქმნება,
მონუმენტური ფილმი. ის, რაც რეჟისორს ძველ ტაო-კლარჯეთში უნახავს, რაც წინაპართა
ფრესკებიდან გადმოუხატავს, რაც ბავშობისას მშობლიურ სოფელ დიღომში განუცდია,
ხალხის ჩვეულებებში, გლეხკაცის ხასიათში შეუნიშნავს, ყოველივე ეს დიდი შემოქმედის
დახვეწილი გემოვნებით გადაიტანა სურათში.
რაოდენ ნიშანდობრივია ის გარემოება, რომ ნატო ვაჩნაძეს ორჯერ მოუწია
კინოში განესახიერებინა არსენას საცოლის – ნენოს სახე. „კვლავ ნენოს როლი, ამჟამად,
ჭიაურელისეულ „არსენაში“. ეს იყო წარსულთან შეხვედრა, ნაცნობი სახე, რომლითაც
ნატომ ფეხი შედგა კინოში და თითქოს, რაც ამ სახეს პირველად გამოუცდელობით
დააკლო, ახლა გულუხვად მიუზღო წლობით დაგროვილი ოსტატობიდან და სრულყო
იგი“ 33.
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თემის დასაწყისში ისიც ავღნიშნეთ, რომ ამ თემატურად თითქმის იდენტურ
კინოსურათებს ერთად განვიხილავდით და შევადარებდით. შესაბამისად მივიდოდით
რაღაც ლოგიკურ დასკვნამდე, თუ რა ტრანსფორმაცია განიცადა 15 წლის განმავლობაში
ნატოს ნენომ ჯერ უხმო, ხოლო შემდგომ ხმოვან კინოში. დავიწყოთ „არსენა ყაჩაღით”.
მსახიობის მოგონებებიდან:
„ცხრამეტი წლის ვიყავი, კინოში მუშაობა რომ დავიწყე. პირველ ხანებში
ხელოვნებაში ცოტა რამ გამეგებოდა. ბარსკის იმ ხანებში თავის ბინაზე კერძო “სტუდია”
ჰქონდა, სადაც დამწყებთ ასწავლიდა. თავისთან მიმიხმო და რამდენიმე ლექცია მომცა
შესასწავლად. განსაკუთრებულ მღელვარებას არ განვიცდდი, რადგან ჩემი სრული
გამოუცდელობა პასუხსმგებლობის გრძნობას მიმცირებდა. ვცდილობდი, რაც შეიძლება
ბუნებრივი ვყოფილიყავი, საკუთარი თავი და ჩემი შინაგანი განცდა გამომეხატა. აქ ვნახე
ჩემი თავი პირველად ეკრანზე, ძნელი გადმოსაცემია ის უცნაური გრძნობა, რასაც მაშინ
განვიცდიდი“ 34.
ფილმის განსახილველად პირველ რიგში ანოტაციას გავეცნოთ:
„X!X საუკუნის პირველი ნახევრის ქართული სოფელი. ერთ-ერთი გლეხის
ქორწილზე ჭაბუკ არსენას თვალწინ გაროზგავენ მოხუც გლეხს, რომელმაც თავისი
ქალიშვილი ხასად არ მიჰგვარა ბატონს. პატარძალი ბატონის სახლში მიჰყავთ. არსენა
ამაოდ ცდილობს მის დახსნას. თვითონაც დიდი ვაი–ვაგლახით დააღწევს თავს ბატონს და
გლეხებისაგან შემდგარი რაზმით მთებში გადაიხვეწება.
არსენას შეუყვარდება თავად ვახტანგის შინაყმა ქალი, ლამაზი ნენო. ქალი ვერ
უმხელს შეყვარებულს, რომ მას ბატონმა ნამუსი ახადა. არსენა შეირთავს ნენოს და ცოლქმარი შვილის მოლოდინში ერთხანს ბედნიერად ცხოვრობს, მაგრამ მალე, თავადის
მეუღლის წაქეზებით, შინაყმა გიგო შეატყობინებს არსენას, ბატონი შენი მომავალი
შვილის ნამდვილი მამააო. თავზარდაცემული ნენო თავს იკლავს. გაბოროტებული არსენა
გადაწვავს ბატონის სახლ-კარს. მას აპატიმრებენ. მეგობრების დახმარებით არსენა
ახერხებს ციხიდან გაიქცეს და კვლავ უბრუნდება თავის რაზმს, მაგრამ რაზმი
დემორალიზებული ხვდება: რაზმელები მოსახლეობას ძარცვავენ.
გულგატეხილი

არსენა

რაზმს

მიატოვებს

და

მარტოდმარტო

იბრძვის

მჩაგვრელთა წინააღმდეგ“ 35.
სიუჟეტის განვითარება არისტოკრატიის ორი ოჯახის – თავად ვახტანგის და
თავად ირაკლის ცხოვრების ირგვლივ ხდება. ისინი ზნედაცემულები და გახრწნილები
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არიან. მათ სიამოვნებას ჰგვრის ყოვლად უდანაშაულო გლეხობის გაწკეპლა. ისინი ნამუსს
ხდიან ყმა ქალებს და, იმავდროულად, მათი ცოლები სასიყვარულო ქსელს აბამენ
გლეხობაში. თავად ირაკლის მეუღლეს – რუსუდანს არსენა შეუყვარდება. ეს მომენტი
გადამწყვეტია სიუჟეტის განვითარებაში. არსენასაგან შეურაცხყოფილი რუსუდანი შურს
იძიებს მასზე და დააჭერინებს. „მოვლენები ეპოქის ისტორიულ ფონზე აისახა. ფილმში
ხაზგასმული იყო ქართველი გლეხობის შევიწროება, როგორც შინაური ფეოდალების
მიერ, ასევე მეფის მოხელეთაგან. ფილმის ავტორები ცდილობდნენ, ეჩვენებინათ ხალხის
ჩაგვრის სოციალურ–ეკონომიური საფუძვლები“ 36.
ვლადიმერ ბარსკისთვის სასიყვარულო ინტრიგის წინ წამოწევას უფრო დიდი
მნიშვნელობა ჰქონდა, ვოდრე თავისუფლებისათვის ბრძოლას. შესაბამისად, არსენა
კინოსურათში სასიყვარულო ინტრიგების მსხვერპლად უფრო არის წარმოდგენილი,
ვიდრე ხალხთა კეთილდღეობისათვის მებრძოლ გმირად. ეს არც იყო გასაკვირი,
ვლადიმერ ბარსკი სალაროს შემოსავალზე ზრუნავდა. „რეჟისორი ბარსკი, რომელმაც 1923
წელს საკუთარი სცენარის მიხედვით „არსენა ყაჩაღის“ დადგმა გადაწყვიტა, შეეცადა
მთავარი პერსონაჟი კეთილშობილ ადამიანად, სიმართლისა და თავისუფლებისათვის
დაუცხრომელ მებრძოლ გმირად დაეხატა, მაგრამ სამწუხაროდ რეჟისორი დრომოჭმული
და იაფფასიანი წარმოდგენების ტყვეობაში მიეცა“ 37.
კინოსურათიდან შემოსავლის გაზრდის მიზნით რეჟისორმა მას „არსენა ყაჩაღი”
უწოდა, რადგან ღრმად იყო დარწმუნებული, რომ აფიშაზე ეს მყვირალა სათაური უფრო
მეტ მაყურებელს მიიზიდავდა. ფილმის ამ სახელწოდებამ მოსკოვში მწვავე კამათი
გამოიწვია. სწორედ მოსკოვში წყდებოდა მაშინაც და მის შემდეგაც მრავალი ათწლეულის
განმავლობაში საბჭოთა ფილმების ეკრანებზე გასვლა–არგასვლის საკითხი. კინოსურათის
ჩამბარებლებმა ბრალი დასდეს რეჟისორს იმაში, რომ ის ბრმად მიენდო არსენას
პიროვნებისადმი ადრე არსებულ თვითპყრობელობის შერქმეულ მეტსახელს. მათ
მიაჩნდათ, რომ სცენარისა და ფილმის ავტორებმა სათაურის ამორჩევისას ბურჟუაზიული
ობიექტივიზმი გამოიჩინეს და მექანიკურად მიენდნენ იმდროინდელ ისტორიკოსებს,
რომლებიც სახალხო გმირს არსენა ოძელაშვილს მეფის წინააღმდეგ გალაშქრებისათვის
„ყაჩაღს” უწოდებდნენ.
ბუნებრივია, იდეოლოგიურ ცენზორებს არ სურდათ, რომ ახალი ფილმის
პერსონაჟი ყოფილიყო ამ ეპითეტთან ასოცირებული, მაგრამ როდესაც ყველაფერი
გაირკვა, სათაურიც დატოვეს და ფილმს ეკრანებზე გასვლის საშუალებაც მისცეს.
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საყვარელი გმირის კინემატოგრაფიულ ყალიბში მოქცევა თვით ხალხის
ინტერესებიდან გამომდინარეობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბარსკი შეეცადა არსენა
კეთილშობილ და თავისუფლებისათვის მებრძოლად დაეხატა, მაინც ვერ დააღწია თავი
მაყურებლის გართობის ცდუნებას. საბოლოოდ მივიღეთ მელოდრამა, რამაც ფილმის
საზოგადოებრივი მნიშვნელობა საგრძნობლად შეასუსტა: „მჩაგვრელების მიერ გლეხების
შევიწროება მასში ნაჩვენები იყო ძითადად ქალიშვილებზე თავადების ძალადობის
ამსახველი კადრებით. ამით კი არსენას ამბოხების კლასობრივი ბუნება, ფილმის
საზოგადოებრივი მნიშვნელობა შესუსტდა“ 38.
მაყურებელი მოიხიბლა კინოსურათით, რასაც

სრულიად ვერ

ვიტყვით

პერიოდულ პრესაზე. ის არაერთგვაროვნად შეხვდა „არსენა ყაჩაღის” ეკრანებზე
გამოსვლას. მის შესახებ იწერებოდა, როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი რეცენზიები.
გაზეთ „კომუნისტში” 1924 წლის 5 მაისს დაიბეჭდა სტატია:
„მოთამაშეებში აღსანიშნავია თვით არსენა (გრ. ჩეჩელაშვილი) და ნენო (ნ.
ანდრონიკაშვილი–ვაჩნაძისა). ჩეჩელაშვილი არსენას სრულ განსახიერებას იძლევა. მას
ამისათვის გარეგნობაც უწყობს ხელს. ღიმილის საუკეთესო გადმოცემას იძლევა ნატალია
ანდრონიკაშვილი-ვაჩნაძისა. ეს განსაკუთრებით ითქმის იმ წუთების შესახებ, როდესაც
მან ბატონიდან ნებართვა მიიღო ქორწინებაზე თავისი სინაზით, სიმშვენიერით და
დარბაისლობით ის ცენტრალური ფიგურაა სურათში“ 39.
აგრძელებს რა რეცენზენტი მსჯელობას, დასასრულს ფილმის შემქნელებს სხვა
შენიშვნებსაც აძლევს:
„კარგი იქნებოდა, რომ რეჟისორს არსენასათვის ცოტა სახე გამოეცვალა “16 წლის
რომ შეიქმნა, მან ულვაში დაიმშვენა” დროიდან 7 წლის გავლის შემდეგ. აგრეთვე 9 წლის
განმავლობაში არსენასათვის გამოეცვალა ცხენი“ 40.
ამდაგვარ

შენიშვნებს

სხვაგანაც

შეხვდებით.

კერძოდ,

წერდნენ

რომ

კინემატოგრაფიული არსენა გამოწკეპილი ჩაცმულობით და ზედმეტად დაპუდრული
სახით უფრო თავადს წააგავს, ვიდრე ცხოვრებისაგან გატანჯულ გლეხკაცს.41
დადებითად არის ფილმიც და ნატოს თამაშიც შეფასებული ი. ხინველის
სტატიაში,

რომელიც

მხატვრულად

და

1924

წელს

იდეოლოგიურად

ჟურნალ

„ჩირაღდანში”

გამართლებულია.

გამოქვეყნდა:

ახალგაზრდა

„ფილმი

მსახიობს

ნ.

ანდრონიკაშვილ-ვაჩნაძეს ნუნუს როლში აკლდა ტრაგიზმი, ხოლო „არსენაში” მისი
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თამაში უნაკლოა. ნატო ანდრონიკაშვილი-ვაჩნაძე მომავალში შეიქმნება ქართული
ეკრანის მშვენება“ 42.
როგორც ზემოთ ითქვა, ნატო ვაჩნაძის პირველ ორ როლს კინოში, გამოეხმაურა
ტიციან ტაბიძე. მით უფრო საინტერესოა პოეტის მოსაზრება, რომ იგი საზოგადო
მოღვაწეთა იმ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, ვინც საერთოდ არ ცნობდა კინოს რაღაც
გარკვეულ ეტაპზე. 20–იანი წლების დასაწყისში ქართული ლექსის ოსტატებმა მათი
შემოქმედების გადმოსახედიდან მსოფლიო „მერვე საოცრების“ პერსპექტივა და პოტენცია
ვერ შეამჩნიეს. ტიციანიც კინოს სიტყვის ფენომენის არქონის გამო, მას ჩამოყალიბებულ
ხელოვნებად არ აღიარებდა. სულ მალე კინემატოგრაფის ყოვლისმომცველმა ძალამ მალე
გადაათქმევინა თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება: „ამ სრულიად ახალგაზრდა და
სწორედ კინოსათვის დაბადებული არტისტის გამოჩენა, დამსახურებულად ჩაეთვლება
ჩვენი კინოს ხელმძღვანელებს. ახალგაზრდა გამოუცდელი მსახიობი იძლევა დიდ
იმედებს მომავალში მსოფლიო კინოასპარეზზე გამოსვლისათვის“ 43.
მსახიობის ერთდროულად ორ ფილმში თამაშს ეხმიანება ნათია ამირეჯიბიც
ნაშრომში

„დროთა

ეკრანი“:

„არსენა

ყაჩაღი“

პრესამ

უარყოფითად

შეაფასა.

თვალწარმტაცი გრძნობა და მომხიბლავი უშუალობა დიდად ამშვენებდა მხატვრულად
სუსტ კინონაწარმოებსაც კი და თუ ამ წლებში ქართულ კინოს პოპულარობა ჰქონდა, ეს
უპირველეს ყოვლისა, ნატო ვაჩნაძის უდიდესი დამსახურებაა, მისი გმირი ქალები
ხალხის წიაღიდან გამოსულები იყვნენ და ამიტომ იყო ასე საყვარელი მათთვის ნატო
ვაჩნაძე“ 44.
გამოხდა 15 წელი და ბედმა არგუნა მსახიობს კვლავ შეხვედროდა ნენოს
გადასაღებ მოედანზე. მსახიობი იგონებდა:
„შემდეგი სამუშაო ჭიაურელთან მქონდა ფილმში „არსენა”. რომელიც ჩემი ერთერთი საყვარელი სურათთაგანია. ეს სურათი ჩემთვის საინტერესო იყო მარტო იმითაც,
რომ არსენას მეუღლეს – ნენოს როლს მეორეჯერ ვთამაშობდი. ახლა ეს იყო ხმოვანი
სურათი და ჩემი ნენოც ამეტყველდა. თუ პირველი სურათის „არსენა ყაჩაღის” გადაღებას
ჩემს მიერ ხელოვნებაში გაუბედავი ნაბიჯი იყო გადადგმული და პატარა ბავშვივით, ჯერ
ფეხს ვდგამდი, ახლა ჩემს წინაშე უკვე ნაცნობი სახე იდგა, რომელიც შევიგრძენი და
შევიყვარე“ 45.
მიხეილ ჭიაურელი იმაზეც წავიდა, რომ თავისი პასუხისმგებლობის ქვეშ,
ფილმის გადაღების ადრე დადგენილი ვადაც კი გადასდო და ამის მიზეზი ნატო ვაჩნაძის
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მოუცლელობა იყო. ძალზე ძნელია 15 წლის შემდეგ ეკრანზე კვლავ გააცოცხლო
ახალგაზრდა გასათხოვარი ქალიშვილი. მაგრამ მდიდარმა აქტიორულმა გამოცდილებამ
თავისი გაიტანა და ნატომ შესძლო წარმატებით გაერთვა თავი ამოცანისათვის.
მიხეილ ჭიაურელის „არსენას“ სიუჟეტი ასეთია:
„XIX საუკუნის პირველი ნახევარია. გაჭირვებული და დამშეულია სოფელი.
გლეხები ამაოდ ემუდარებიან თავად ციციშვილს, ცოტა ხნით ადროვოს ბეგარის გადახდა.
თავადი ულმობელია. გლეხების ურჩობით განრისხებული ციციშვილი ხანჯლით ყურს
წააცლის მოხუც ოძელაშვილს. ჯარიდან დაბრუნებული არსენა ოძელაშვილი ფიცს დებს,
რომ სასტიკად იძიებს შურს მამის შეურაცხყოფისათვის. მას მხარს უჭერს მთელი სოფელი,
რომელიც აღსდგა ჩაგვრისა და ძალმომრეობის წინააღმდეგ. აჯანყებას სათავეში ჩაუდგება
არსენა ოძელაშვილი. გლეხების აჯანყების ჩასაქრობად თავადი დახმარებას სთხოვს
რუსთა ჯარების მთავარსარდალს, ბარონ როზენს. ეს უკანასკნელი სოფელში დამსჯელ
რაზმებს აგზავნის. არსენა თავისი რაზმით თავს ესხმის თავადს და ააოხრებს მის კარმიდამოს. არსენას სახელი თანდათან პოპულარული ხდება. მასთან რჩევისა და
დახმარებისათვის მოდიან უსამართლოდ დაჩაგრული ადამიანები. მაგრამ არსენას
მტრები არ ცხრებიან. ციციშვილი მოისყიდის აჯანყების ერთ-ერთ მონაწილეს, შეძლებულ
გლეხს ფარსადანს, რომლის დახმარებითაც არსენას შეიპყრობენ და ციხეში ამწყვდევენ.
მეგობრები ცდილობენ მის დახსნას. საცოლე ნენო რუსი ოფიცრის, ყოფილი დეკაბრისტის
ოსტუჟევის დახმარებით არსენას გადასცემს ქლიბს, რითაც იგი მოიშორებს რკინის
ხუნდებს და ციხიდან გაიქცევა.
არსენა კვლავ გლეხთა აჯანყებას ხელმძღვანელობს. მთავარსარდალი როზენი
დიდძალ ჯარს აგზავნის აჯანყებულთა წინააღმდეგ. გლეხთა აჯანყება მარცხდება
უთანასწორო

ბრძოლაში.

არსენა

იღუპება

მოღალატე

ფარსადანის

ტყვიით

განგმირული“ 46.
„არსენაში” სოლიდარობის გამოხატვის მთავარ საფუძველს წარმოადგენს უკვე
დიდი ხნის წინ დამკვიდრებული დევიზი: „ძმობა, ერთობა, თავისუფლება”. ფილმს
საერთო ეროვნული გამოხატული კონკრეტული სახე აქვს. პატრიოტული განწყობით,
ტემპერამენტით იოლად ამოსაცნობი ინტერნაციონალური სული გააჩნია. კინოსურათის
გარეგნულ ეპიკური ფორმა იმავდროულად თავის თავში იქცევს პოეზიამდე ასულ
ლირიკულ

ჟღერადობას.

შესაბამისად

სათქმელის

ჩვენამდე

მოტანით,

ეპიკური

საშუალებით არის წარმოდგენილი ცხოვრების წინააღმდეგობანი.
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პირველი ინფორმაცია პრესაში მიხეილ ჭიაურელის ახალ ფილმზე 1935 წლის
გაზაფხულზე გაჩნდა. ჟურნალი „საბჭოთა ხელოვნება” იუწყებოდა:
„ხელოვნების

დამსახურებული

მოღვაწე

მწერალმა

ს.

შანშიაშვილმა

და

ორდენოსანმა რეჟისორმა მ. ჭიაურელმა დაწერეს სცენარი „არსენა”. სურათს დადგამს
რეჟისორი მ. ჭიაურელი. მხატვარი – ირ. გამრეკელი“ 47.
გამოხმაურება ჯერ კიდევ სცენარზე მუშაობის დროს არ იყო გასაკვირი.
მაყურებელი ხომ მიხეილ ჭიაურელის ყოველი ახალი ფილმის გამოსვლას ცხოველი
ინტერესით ელოდა.
სცენარზე მუშაობის დროს, არსენას ირგვლივ არსებულმა თქმულებამ ფართო
და განზოგადოებული ხასიათი მიიღო. ლეგენდარული პერსონა რეალურ ხელშესახებ
პიროვნებად იქცა, რამაც მისი ყოფითობა და მიწიერება განაპირობა უდავოდ. იდეურმა
სიღრმემ ფილმი „არსენა” უფრო დიდი მასშტაბის ქმნილებად აქცია, ვიდრე ეს შეეძლო
ჩვეულებრივ

ყაჩაღზე

შექმნილ

ლეგენდას.

ფილმი

ეპოსის

ყველა

თეორიულ

მოთხოვნილებას აკმაყოფილებდა. მასში ადამიანის ნათელი მიზანდასახულება და,
იმავდროულად, ხასიათის მთლიანობა რთულ სიუჟეტურ და ყოფით

გარემოში

ისახებოდა. „ფილმი „არსენა“ მაყურებელს ხიბლავს თავისი გრანდიოზულობით, მძლავრი
ემოციებით, რეჟისორის ახალი შემოქმედებითი გაქანებით, თვალწამტაცი ფორმით“ 48.
ფილმში ნაჩვენებია არა მარტო XIX საუკუნის მეორე ნახევრის საქართველოს
სოციალური ყოფის სურათი, არამედ ახსნილია მეამბოხე გლეხობის მოძრაობის იდეური
შინაარსიც. „მიხეილ ჭიაურელის ფილმი ზუსტად გადმოგვცემს ქართული ხალხური
პოეზიის სულს, მე–19 საუკუნის 30–იანი წლების ატმოსფეროს, განწყობილებას, გლეხთა
ტიპაჟებს, ყოფას, არსენასადმი დამოკიდებულებას. უეჭველია, არსებითი მნიშვნელობა
ჰქონდა იმას, რომ რეჟისორი მიხეილ ჭიაურელი, სცენარის ავტორი სანდრო შანშიაშვილი,
ოპერატორი ალექსანდრე დიღმელოვი, ზედმიწევნით ზუსტად იცნობდნენ აღმოსავლეთ
საქართველოს ყოფას. ამ ყოფით გარემოში იყვნენ ისინი აღზრდილი და ჩამოყალიბებული
და, ცხადია, არ უჭირდათ მისი ეკრანზე გადატანა“ 49.
მიხეილ ჭიაურელმა მისთვის ჩვეული გულისხმიერებითა და გაქანებით
იმუშავა და ფილმის გმირის შესახებ უძვირფასესი ფოლკლორული მასალა შეაგროვა. აქ
არის არსენას სადიდებლად შეთხზული მოხუცი მესტვირის სიმღერები, აგრეთვე
ხალხური თქმულებიდან უცვლელად გადმოტანილი მახვილსიტყვაობა და რეალური
არსენას ცხოვრების მომენტები. „ამ ფილმის გარეგნულ ეპიკურ ფორმას თან ახლავს
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მომხიბვლელი ლირიკული ჟღერადობა მაშინაც კი, როცა მასში თხრობის ეპიკური
ფორმით არის წარმოდგენილი ცხოვრებისეული წინააღმდეგობით სავსე ობიექტური
სურათები“ 50.
იმ მიზნით, რომ მაქსიმალურად შეენარჩუნებინა ნაწარმოების ხალხური სტილი,
რეჟისორმა მთელ სადადგმო კოლექტივთან ერთად ზედმიწევნით ზუსტად აჩვენა
გლეხთა ყოფა-ცხოვრების თითოეული დეტალი. არსენა სახალხო გმირია და აქედან
გამომდინარე ფილმიც, უპირველესად ხალხური თვითმყოფადობის ამსახველი უნდა
ყოფილიყო. ამ მიზნის მისაღწევად რეჟისორმა ჩვენი მდიდარი ეთნოგრაფიის და
ფოლკლორის გამოყენება განიზრახა.
ფილმში ერთი შეხედვით თითქოს მოჭარბებულადაა გამოყენებული ქართული
ხალხური სიმღერები. ისინი საქართველოს ისტორიის ერთგვარ მუსიკალურ მატიანედ
ჟღერენ. ქართველებს ხომ

შრომაშიც, ლხინშიც,

გლოვისას

შესაბამისი

ხასიათის

მუსიკალური თანხლება გვქონდა ოდითგანვე: „გუთნური”, „იავნანა”, „ფერხული”,
„შაირობა”, „ნეტავი გოგო მე და შენ”, „ცანგალა და გოგონა”, „შავლეგო”, „შენ ხარ ვენახი” აი,
არასრული სია იმ ხალხური სიმღერებისა, რომლებიც კინოსურათში არის გამოყენებული.
რეჟისორის

მიერ

ზედმიწევნით

დეტალურად

გადამუშავებული

გარემო

თვითმყოფად ეროვნულ ხალხურ ფონად და ამავე დროს თავისებურ დეკორატიულ
მოტივად

წარმოჩინდებოდა.

იმ

ფონის

კონკრეტიზაცია

პერსონაჟებისაგან

ცალკე

არსებობდა და რეჟისორის ზომიერების გამო კინომოქმედებისათვის უბრალოდ სივრცის
და

დროის

დანამატი

არ

გახლდათ.

„არსენაში“

მკაფიოდ

მოსჩანს

ჭიაურელის

შემოქმედებისათვის დამახასიათებელი კინოკადრების კომპოზიციური აგების სიზუსტე
და

უზადობა,

მასობრივი

სცენების

სისადავე,

ფილმის

გმირების

თითქოს

გამოქანდაკებული სახეები: „კინოფირზე დიდი გემოვნებით გადაღებული საქართველოს
მდიდარი და მრავალფეროვანი ბუნება, ხან მზიანი და მხიარული, ხან კი მოღუშული და
მკაცრი, შესანიშნავად ეხამება იმ ღრმა და ბობოქარ სოციალურ ამბებს, რომლებშიც
ახასიათებდა ეპოქას“ 51.
არსენაზე ფილმის გადაღების იდეას რეჟისორი მრავალი წლის განმავლობაში
ატარებდა თავის წარმოსახვაში. „ხალხური გმირის, არსენას სახე მიხეილ ჭიაურელს
სიყრმიდანვე იზიდავდა. ჯერ კიდევ 1912 წელს დიღმის სცენის მოყვარეთა დასის
სპექტაკლ „არსენაში“ მოუხდა მას ამ როლის განსახიერება. ფილმში კი, გამოჩნდა
შემოქმედებითი სიმწიფის ჟამს ხელოვანის მტკიცედ გარკვეულ ინტერესთა სფერო,
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გემოვნება, შემოქმედებითი ოსტატობა. მსახიობთა პოტენციური შემოქმედებითი ძალის
განჭვრეტის საუცხოო უნარი“

. იგი ოცნებობდა, შექმნა ფართო კინემატოგრაფიული

52

ტილო ხალხის საყვარელ გმირზე. ფილმი „არსენა”, უპირველეს ყოვლისა, სოციალური
დრამაა,

რომელშიც

მთავარი

მოქმედი

გმირის

ცხოვრება

მხოლოდ

ფონია

საზოგადოებრივი დაპირისპირების არსის წარმოსაჩინებლად.
XIX საუკუნის საქართველოს ცარიზმმა თავისი მძიმე თათი დაადო. გაივსო იგი
რუსი სალდათებით და ბიუროკრატი ჩინოვნიკებით. ქართველი ხალხი წელში მოღუნა
ორმაგმა დაწოლამ. პირველნი იყვნენ მეფის რუსეთის სამსახურში მყოფი გერმანელი
ბარონები, მეორენი კი ქართველი მემამულენი თავადების სახით. ორივე ეს ძალა მალე
შემჭიდროვდა, ვინაიდან ქართველი თავადაზნაურობა მასიურად ჩადგა რუსეთის
ცარიზმის სამსახურში თავიანთი ტიტულებისა და ქონების შესანარჩუნებლად.
ეპოქის სოციალური ძალების და დროის სულის ჭეშმარიტი გაგებით და
დიფერენციაციით,

გამოსახულების

განსაკუთრებული

ინტენსივობით

„არსენა”

გამორჩეული ფილმია. აი, რას წერს რეჟისორი გაზეთ „მუშის” ფურცლებზე:
„არსენას ქცევებში ჩვენ დავინახეთ ხალხის დიდი სოციალური აღშფოთება
ვაჭრებისა და ფეოდალების წინააღმდეგ. ერთპიროვნული და განკერძოებულ გმირ
არსენას გვერდით ჩვენ ავამოქმედეთ მასები, რითაც არსენას მივეცით ნამდვილი სახალხო
გმირის სახე. ამიტომ ჩვენს სცენარში არსენას გვერდით იბრძვის მთელი მშრომელი მასა
და

აგრეთვე

შორეული

ვოლგიდან

ჩამოსული

რუსი

ჯარისკაცი

მიტროხინი.

პროტესტანტული განწყობილების მქონე მიტროხინის მოქმედება ჩვენ ორგანულად
დავუკავშირეთ არსენას ბედიღბალს. ისინი ერთად მოდიან და მოქმედებენ არსებული
სოციალური ბოროტების წინაღმდეგ“ 53.
რეჟისორის ამ მოსაზრებამ თავისი რეალური ხორცშესხმა ჰპოვა ფილმში.
მოდურ ხალხთა მეგობრობის თემას მეტი დატვირთვა მიეცა. დეკაბრისტი ოსტუჟევის
სახითაც. იგი პროგრესული რუსეთის წარმომადგენელია და მის განზოგადოებულ
ხატებას წარმოადგენს. ჭიაურელისთვის ადამიანი და მისი კეთილშობილური თვისებებია
საინტერესო. თუ ამ მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს, რეჟისორისთვის უკვე სულერთია
ქართველია, რუსი თუ სხვა ეროვნების ეს ადამიანი.
არსენასათვის ცხოვრებას განსაკუთრებული აზრი ეძლევა. მას გულის სატრფო
ჰყავს ნენოს სახით და სახალხო ინტერესებისათვის ბრძოლაში ხედავს სიცოცხლის არსს.
საერთო ინტერესებისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლა მთავარია ფილმში. თვით არსენა
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ხალხის განსაკუთრებულად გამორჩეული თვისებებით არის დაჯილდოვებული. ამიტომ
უყვარს იგი ხალხსაც ეროვნების განურჩევლად. ხალხს ძალუძს ავისა და კარგის,
მეგობრობისა და მტრობის, მახინჯისა და მშვენიერის გარჩევა. ეს ის ხალხია, რომელსაც
შესწევს უნარი მეგობრის დასაცავად უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე გაუმკლავდეს მტერს
ბრძოლაში.
ფილმში მნიშვნელოვან ყურადღებას იპყრობს მსახიობთა თამაში. მათ მიერ
განსახიერებული სახეებით მაყურებლის თვალწინ ცოცხლდება გარდასულ დროთა
ადამიანების საინტერესო პორტრეტები. ცენტრში, უპირველეს ყოვლისა, არსენას როლის
შემსრულებელი იყო. ნაწარმოების მიხედვით ეს პერსონაჟი ღარიბი და კეთილი
ადამიანია, დაჩაგრულთა მთავარი მოსარჩლე და უსამართლობის მტერია.
მიხეილ ჭიაურელის ჭეშმარიტი მიღწევაა ამ როლში – სპარტაკ ბაღაშვილის
აღმოჩენა. მოქანდაკის დაკვირვებულმა თვალმა ღირსეულად შეაფასა ახალგაზრდა კაცის
კოლორიტული გარეგნობა. ტიპაჟის მხატვრული სახე იმდენად მიესადაგა ხალხის
წარმოსახვაში არსებულ გმირის ხატს, რომ ფილმის ეკრანებზე გამოსვლიდან ათეული
წლების გავლის შემდეგაც

სპარტაკ ბაღაშვილს არსენათი მიმართავდნენ. ასეთი

მთლიანობა, ასეთი მსგავსება ხორცშესასხამსა და ხორცშესხმულს შორის, უდავოდ, დიდი
გამარჯვება იყო მაშინ დამწყები მსახიობისათვის. აი, რას იგონებს ამ ფაქტთან
დაკავშირებით ფილმის დამდგმელი რეჟისორი:
„ხალხური თქმულების თანახმად, არსენა მაღალი ტანისაა, მხარბეჭიანი, მას
ალერსიანი და დაბალი ხმა აქვს, ხუჭუჭი თმა, წვერ-ულვაშიანი ლამაზი სახე,
რომელზედაც მუდმივად უთამაშებს მალული ღიმილი. მე მინდოდა ეს სახე ეკრანზე
იმგვარად გადამეტანა, როგორც იგი ხალხის წარმოდგენაში იყო. ამაოდ ვეძებდი შესაფერ
მსახიობს... ქუჩაში სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე არსენას შემსრულებელი. იგი
სატყეო ინსტიტუტის სტუდენტი იყო და მსახიობობაზე კატეგორიული უარი განაცხადა.
ვინაიდან არ სურდა საკუთარი მომავალი კინოსათვის დაეკავშირებინა. დიდი თხოვნის
შემდეგ, როგორც იქნა, დავითანხმე. ეს იყო სპარტაკ ბაღაშვილი“ 54.
არაპროფესიონალმა

მსახიობმა

რაინდული

გარეგნობით,

უშუალობით

უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა. მისი არსენა გმირულ-მონუმენტალური პერსონაჟია,
რომელიც ეკრანზე ბუნებრივად ცხოვრობს. თუკი სპარტაკ ბაღაშვილისთვის ეს პირველი
როლი იყო კინოში, ნატო ვაჩნაძე, 15 წლის ინტერვალით, მეორედ შეუდგა ნენოს როლის
დამუშავებას.
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ნატო ვაჩნაძის ნენო ჭეშმარიტად სახალხო გმირია. ამ როლში უკვე მერამდენედ
განსაკუთრებული ძალით გამოვლინდა აქტიორის ნიჭიერება, მისთვის ეგზომ სახასიათო
ეროვნული

ნიშნები.

ნატო

ვაჩნაძე

შინაგანი

კდემამოსილების,

სილამაზისა

და

კეთლშობილების განსახიერებაა. მაყურებელმა იგი შეისისხორცა, როგორც ერის და
ეროვნული ხასიათის განუყოფელი ნაწილი.
არსენაში შეყვარებული ეს სოფლელი გოგონა ბუნებრივია. გულწრფელია მისი
შეშფოთება, როცა იგი თავის სატრფოს ჯარიდან მოულოდნელი ჩამოსვლის ამბავს
შეიტყობს. მალე შეხვდება მას ზღვასავით მღელვარე პურის ყანასთან, რომელიც ერთერთი დასამახსოვრებელი ეპიზოდია კინოსურათში. ცოტა ხანში ეს მშვიდი არსება
აბობოქრდება მაშინ, როდესაც, სხვათა მსგავსად, დასაპყრობად მოსულ მოძალადეებს
გალავნის კლდიდან უზარმაზარ ლოდებს აყრის.
მსახიობი შესაშური ოსტატობითა და პასუხისმგებლობით მოეკიდა ნენოს
როლის შესრულებას. იგი ცდილობდა ღრმად ჩაეხედა გმირის სულიერ სიღრმეში და
ამგვარი

სრული

დამაჯერებლობით

და

სრულყოფილებით

გადმოეცა

არსენა

ოძელაშვილის თანამებრძოლი ქალის, მისი უერთგულესი ადამიანისა და უნაზესი
მეუღლის კეთილშობილი სახე.
ამ ნენოს არაფერი არ ჰქონდა საერთო იმ ნენოსთან, რომელიც ვლადიმერ
ბარსკის დიქტატის ქვეშ განახორციელა. მას სიძულვილიც კარგად გამოდის ფილმში. ეს
სიძულვილი

ფარსადანისადმი

არის

მიმართული,

მაგრამ

განსაკუთრებულად

დამახასიათებელი ნენოს ჯვრისწერისა და ფილმის ფინალის ეპიზოდებია. ჯვრისწერის
დროს მისი იდუმალი თვალები თითქოს გრძნობენ, რომ მზაკვრობას აქვს ადგილი და
რაღაც გაუთვალისწინებელი უნდა მოხდეს. მსახიობს უფრო თავად ღალატის საშინელება
ზარავს, ვიდრე საწამლავის მიღებით გამოწვეული ფიზიკური ტკივილი.
ნაწარმოების ფინალში ყველაფერი სიუჟეტის ტრადიციულ განვითარებას
ექვემდებარება. ნატო ვაჩნაძის ნენო ჯერ მიტროხინს დაიტირებს გულწრფელად, მაგრამ
ტრაგედიას ტრაგედია ემატება და ნენოს გულისსწორიც არსენაც იქვე უსულოდ დაეცემა
ფარსადანის ტყვიით განგმირული. სატრფოს დაკარგვით გამოწვეული უბედურება
მოსჩანს მომაკვდავ გმირს მიჩერებულ მეტყველ თვალებში.
გაზეთ „მუშაში” ამ ფილმთან დაკავშირებით შალვა ჩაგუნავა გამოთქვამდა
თავის

მოსაზრებას:

„რეჟისორმა

და

მსახიობებმა

მაღალი

კინემატოგრაფიული
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ოსტატობით შექმნეს ეპოქის ტიპური სახეები და ხასიათები. ნატო ვაჩნაძემ ამაღლებული
და დაუვიწყარი სახე შექმნა არსენას ერთგული მეგობრის ნენოს როლში“ 55.
„არსენას” განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს რეჟისორის შემოქმედებაში.
კინოსურათი არ იყოფა სხვადასხვაგვარი ჟანრის ეპიზოდებად, როგორც ეს მის მიერ ადრე
გადაღებულ ფილმებში იყო. იგი ერთიან, მთლიან კომპაქტურ ქმნილებას წარმოადგენს.
ტრადიციულად, ჭიაურელი გვევლინება, როგორც მასობრივი სცენების უბადლო ოსტატი.
ფილმის სიღრმისეული ხედები ცოცხალი, შთამბეჭდავი, დინამიკურია. თითოეული სახე
მეხსიერებაში რჩება. ხალხის მწუხარება, გაჭირვება, სიხარული, ოსტატის თვალით
ცხოვრებაში დანახული, რეჟისორული ხელოვნების მაღალი დონით არის ეკრანზე
გადატანილი.
ფილმის შემოქმედებითი ჯგუფის გარჯამ უკვალოდ არ ჩაიარა და 1941 წლის 15
მარტს დამდგმელ რეჟისორს მიხეილ ჭიუარელს და არსენას როლის შემსრულებელს
სპარტაკ ბაღაშვილს პირველი ხარისხის სტალინური პრემია მიენიჭათ. არ დაუვიწყებიათ
ნატო ვაჩნაძე. ამ როლისათვის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატის სტატუსი მიიღო და
გადაეცა „საპატიო ნიშნის” ორდენი.
ფილმის ეკრანებზე გამოსვლას აღფრთოვანებით შეხვდა სერგეი ეიზენშტეინი:
„ჭიაურელი, უპირველეს ყოვლისა, გიყვარს. შემდეგ ფიქრობ იმაზე, რომ იგი
კარგი ხელოვანია, შესანიშნავი ოსტატია, იღებს კარგ ფილმებს, გონებამახვილი ადამიანია,
და ასე შემდგომ. მაგრამ იგი, უპირველეს ყოვლისა, გიყვარს რისთვის? ნამდვილად
იმისთვის, რომ მის ჩვევებსა და საქციელში, სიმღერებში, მის ნაამბობში, ჩანაფიქრში,
მასათან საუბარში ცხოველყოფელად ჟღერს თბილისური კოლორიტი და გზნება, არის
ნაწარმოებები, რომელთაც მიიღებ ან არ მიიღებ. აღიარებ ან არ აღიარებ, იწონებ ან არ
იწონებ, ჭიაურელის სურათები, უპირველეს ყოვლისა, გიყვარს” 56.
როგორც ირკვევა მაშინდელი საბჭოთა პრესის ლიდერმა და თვით ვლადიმერ
ლენინის მიერ დაარსებულმა გაზეთმა „პრავდამ” ვინმე ლ. როვინსკის რეცენზია
გამოაქვეყნა „არსენაზე”, ხოლო 3 დღის შემდეგ ეს პუბლიკაცია ქართულად გადათარგმნა
და გამოაქვეყნა გაზეთმა „ახალგაზრდა კომუნისტმა”:
„ფილმის მთავარი გმირის – არსენას როლისათვის რეჟისორმა შესძლო მოენახა
საუცხოო

შემსრულებელი,

სატყეო

ინსტიტუტის

სტუდენტი

(არაპროფესიონალი

აქტიორი) – ს. ბაღაშვილი, რომელიც დიდი ტემპერამენტითა და ამავე დროს დიდი
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ტაქტით გვიხატავს არსენას სახეს, ცოტა უფრო სუსტია ნატო ვაჩნაძე არსენას სატრფოს –
ნენოს როლში“ 57.
ბუნებრივია ფილმის ეკრანებზე გამოსვლას შეეხმიანა გაზეთი „კომუნისტიც”.
მწერალი კლიმენტი გოგინავა წერს:

„პირველი კადრებიდანვე იხსნება ხასიათის კვანძი

და თანდათან იპყრობს მაყურებელთა გულებს. დიალოგები სადა და მოხდენილია,
პერსონაჟების მოქმედება და მეტყველება ორგანულად დაკავშირებულია სიუჟეტის
განვითარებასთან.

ნენოს

როლს

საერთოდ

დამაკმაყოფილებლად

ასრულებს

დამსახურებული არტისტი ორდენოსანი ნატო ვაჩნაძე, მთელ რიგ ეპიზოდებში
(ოსტუჟევთან შეხვედრა, პაემანი, არსენას მოკვლის სცენა) ვაჩნაძე ძლიერია და იპყრობს
მაყურებელს“ 58.
არაერთი სტატია და პუბლიკაცია გამოქვეყნდა ფილმზე რუსეთშიც.
გაზეთი „კომსომოლსკაია პრავდა” წერდა:
„არსენა ქართული საბჭოთა კინოს ახალი გამარჯვებაა. ქართული კინოს
მშვენებამ ნატო ვაჩნაძემ შესანიშნავად დატვირთა არსენას მეგობრის სახე“ 59.
ფილმს გამოეხმაურა „ვეჩერნაია მასკვაც”:
„მიხეილ

ჭიაურელი

მდიდარი

კინემატოგრაფიული

ოსტატობით

იღებს

მასობრივ სცენებს. ნატო ვაჩნაძე კი მსუბუქი ფერებით ხატავს ნენოს სახეს, ხოლო
ბაღაშვილი ნიჭიერად ასრულებს ეროვნული გმირის არსენას როლს“ 60.
აქვე ერთი ამონარიდი უნდა მოვიყვანოთ სერგო კლდიაშვილის მოგონებიდან
ნატოზე, რომელიც ჟურნალ „საბჭოთა ხელოვნების” ფურცლებზე გამოქვეყნდა 1974 წელს:
„რუსთაველის პროსპექტზე ნინოშვილის ძეგლთან გიორგი ლეონიძეს, აკაკი
ბელიაშვილს და მე ნატო ვაჩნაძე შემოგვხვდა. აკაკიმ შენიშნა, რომ ის არც თუ
ჩვეულებრივად ხალისიანია და ეკითხება:
– რაღაც უგუნებოდ მეჩვენები...
– დაღლილი ვარ... – ამბობს ნატო. – სულ მალე სავსებით შეეცვალა გუნება და
მისთვის ჩვეული ხალისითა და იუმორით გვეუბნება:
–რამდენი წელიწადია კინოში ვმუშაობ? თხუთმეტი, ხომ? ჰო და, მითხარით,
შეიძლება განა, რომ თხუთმეტი წელიწადი სულ ტიროდეს ადამიანი? ვოცნებობ, ერთხელ
მაინც გაღიმებული გამოვჩნდე ეკრანიდან.

151

– თქვენ იცინით, მე კი გული მტკივა!: – მეგობრები ხართ ჩემი, ჰქენით სიკეთე
და დასწერეთ ჩემთვის ისეთი სცენარი, სადაც მეც გავიცინებ და სხვასაც გავამხიარულებ!
სიტყვას გაძლევთ არ შეგარცხვენთ. მე ისეთი სიცილი ვიცი...” 61.
1937 წელს ახდა მსახიობის ოცნება – მას ახალგაზრდა კოლმეურნე გოგონას –
ნანის სახის ხორცშესხმა დაევალა მისი მეუღლის მიერ გადაღებულ ფილმში „ნარინჯის
ველი”. ეს კინოსურათი ბევრი ნიშნით საეტაპო და განსხვავებული იყო როგორც
მსახიობის, ასევე რეჟისორის შემოქმედებაში.
ფილმი სუსტი გამოვიდა. ასევე სუსტი და მხატვრულად უსახური იყო
ნიკოლოზ შენგელაიას მომდევნო ფილმებიც. იბადება კითხვა, რატომ? სწორედ ამის
გასარკვევად ჩაღრმავებაა საჭირო.
როგორც ცნობილია, შვიდი წლის განმავლობაში ნიკოლოზ შენგელაიას
ქართულ კინოში არაფერი გადაუღია. „ელისოს” არნახული წარმატების შემდეგ რეჟისორმა
აზერბაიჯანში გადაიღო „26 კომისარი”, რომელსაც ასევე სამართლიანად კრიტიკაც და
მაყურებელიც გულთბილად შეხვდა.
მომავალი ფილმისათვის ნიკოლოზ შენგელაიამ ცნობილი რუსი მწერლის
მიხეილ შოლოხოვის ახალი რომანის (“გატეხილი ყამირის”) ეკრანიზაცია გადაწყვიტა და
წარადგინა

კიდეც

განაცხადი

თბილისის

კინოსტუდიაში

ეს

მოხდა

რომანის

გამოსვლისთანავე – 1933 წელს. ამავე წელს მაისში ნიკოლოზ შენგელაია პირადად შეხვდა
მიხეილ შოლოხოვს და გადაწყვიტეს, სცენარი ერთად დაეწერათ. ერთი თვის შემდეგ 1933
წლის ივნისში ნიკოლოზ შენგელაია სახელგანთქმული მწერლის მშობლიურ სტანიცა
ვეშენსკაიაში ჩადის და ადგილზე ეცნობა დონელი კაზაკების ცხოვრებას. ორი თვის
შემდეგ მოსკოვს მიაშურებს. ცოტა მოგვიანებით მას იქ სცენარზე სამუშაოდ მწერალიც
შეუერთდება.

ისინი

შეეცადნენ

კინოს

გამომსახველობითი

საშუალებებით

გაეღრმავებინათ რომანის მთავარი იდეა.
1933

წლის

დეკემბერში

სცენარზე

მუშაობა

დასრულდა.

1934

წლის

თებერვლისათვის თითქოს მოსკოვის კინოკომბინატს და სახკინმრეწვს ერთობლივად
უნდა დაეწყოთ ფილმზე მუშაობა, მაგრამ იგივე მოსკოვიდან 11 აპრილს მოვიდა წერილი,
რომ ფილმზე მუშაობა შეჩერებულაო. გაოცებულმა რეჟისორმა საქაღალდეს, რომელშიც
„გატეხილი ყამირის” მასალები ინახებოდა, სწორედ მაშინ დაუსვა სამი ძახილისა და ერთი
კითხვის ნიშანი წითელი ფანქრით, რაც ნებისმიერი მკვლევარის თუ უშუალოდ
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მკითხველის ყურადღებას იპყრობს – ასეთი სახით არის შემორჩენილი ეს სცენარი დღესაც
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ნ. შენგელაიას პირად არქივში 62.
რამ გამოიწვია ასეთი მოულოდნელი გადაწყვეტილება?
მაშინ ნიკოლოზ შენგელაიასთვის ახსნა-განმარტება არავის მიუცია, მაგრამ
დღევანდელი გადასახედიდან ძნელი მისახვედრი არ უნდა იყოს, რატომ უთხრეს უარი
მოსკოვის კინოჩინოვნიკებმა რეჟისორ თავის ახალ ჩანაფიქრზე.
სავარაუდია, რომ რუსული საბჭოთა ლიტერატურის ფაქტობრივი ლიდერის
მიხეილ შოლოხოვის ნაწარმოებს ეროვნებით ქართველ შენგელაიას არ გადააღებინებდნენ
და ეს პროექტი მერმისისთვის გადადეს. მართლაც ასე მოხდა, შემდგომში ორჯერ
განხორციელდა ამ რომანის ეკრანიზება – ერთხელ იული რაიზმანის, მეორედ კი
ალექსანდრე ივანოვის მიერ. აქ საინტერესო მხოლოდ ის არ არის, რომ არც ერთ მათგანთან
სცენარზე მუშაობის დროს რომანის ავტორთან არ უთანამშრომლებია, ნიკოლოზ
შენგელაიასგან განსხვავებით.
ზაფხულში რეჟისორი თბილისში ბრუნდება. ძნელი მისახვედრი არ უნდა იყოს,
თუ როგორც გადაიტანდა იგი ამ ტკივილს. უკან დარჩა ფიქრი, უძილო ღამეები, შრომა.
გამომდინარე აქედან ტრავმამიყენებული ხელოვანი გაურკვევლობის გამო დაიბნა. ამ
განცდებში იფანტებოდა დრო. მალე მიხვდა რა, რომ ასე დიდხანს არ შეიძლებოდა
გაგრძელებულიყო და რეჟისორმა ისევ მიმართა ქართულ დრამატურგიას. ერთხანს
ფიქრობდა დაედგა გიორგი მდივნის „ალკაზარი”, შემდეგ გიორგი ნახუცრიშვილის
„ნაცარქექიაზე” შეაჩერა ყურადღება. ჰქონდა მცდელობა შალვა დადიანთან ერთად
ემუშავა სცენარზე „ნაპერწკლიდან”. სამწუხაროდ, ამ წამოწყებებს განხორციელება არ
ეწერა. მას კარგად ესმოდა, რომ როგორც შემოქმედს მთავარისათვის ჯერ კიდევ ვერ
მიეგნო. განვლილი ცხოვრების გზის გააზრებას დრო ესაჭიროებოდა, ახალი სათქმელის
და ფორმის დანერგვას კი ნოვატორული ძიებანი და ექსპერიმენტები. ალბათ, სწორედ
ამიტომაც

მიდგომა სამუშაო მასალისადმი ხელოვანის შემოქმედებაში მკვეთრად

შეიცვალა.
ნიკოლოზ შენგელაია ცდილობს თავისი მომავალი ფილმის თემა თანამედროვე
ცხოვრებაში ნახოს. შესაბამისად ამ ბევრი მცდელობის შემდეგ ლეო ქიაჩელთან ერთად
წერს სცენარს, რომელსაც „ნარინჯის ველი” ერქვა. „მძაფრ დრამატულ სიტუაციაში
გაშლილი „ნარინჯის ველი“ ნათლად აჩვენებდა მაყურებელს თუ რა შედეგი მოაქვს
ყელყელაობას, სიფხიზლის დაკარგვას. მოუწოდებდა რა სიფხიზლისაკენ, ფილმი ამასთან
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ერთად ერთხელ კიდევ არწმუნებდა მაყურებელს საკოლმეურნეო ცხოვრების დიდ
უპირატესობაში“ 63.
სცენარის

სიუჟეტი

აგებული

იყო

სასოფლო-სამეურნეო

არტელის

განმტკიცებისათვის ქართველ კოლმეურნეთა ბრძოლაზე. როგორი სახე მიიღო ლ.
ქიაჩელის ამ ცნობილმა რომანმა კინოში:
„კოლმეურნეობა “ნარინჯის ველის” თავმჯდომარე თედო ვერ უძღვება საქმეს.
კოლმეურნეობის შენიღბულ მტერს – კირილეს აჰყოლია და ყველაფერს უჯერებს, მისგან
მოელის შველას და მხარდაჭერას. კირილე კი განზრახ გზა-კვალს უბნევს თავმჯდომარეს.
ჯარიდან ბრუნდება თედოსა და მისი საცოლის – ნანის მეგობარი გიორგი.
კირილეს უნდა მეგობრები ერთმანეთს წაჰკიდოს და ცდილობს, ჩააგონოს თედოს, რომ
გიორგის მისი საცოლის წართმევა სწადია. ეჭვიან თედოს ეს სჯერა. კირილე
შეუთანხმდება ყოფილ კულაკს ბარნაბას და ისინი ერთად მოქმედებენ კოლმეურნეობის
წინააღმდეგ.
დილაადრიან

გიორგი

კოლმეურნეობის

ბაღის

შემოღობვაზე

იწვევს

კოლმეურნეებს. ყველა გამოდის სამუშაოდ – წვრილშვილიანი ზარმაცი კოსტაიაც კი,
რომელსაც გიორგი ოდა-სახლის აშენებას ჰპირდება.
კოლმეურნეობის ბაღი შემოღობეს, კოლმეურნეები მხიარულ ფერხულს იწყებენ.
შექეიფიანებულ თედოს ბარნაბა და კირილე გიორგის წინააღმდეგ აქეზებენ.
მეორე

დღეს

კოლმეურნეობის

თავმჯდომარეს

მოკლავებ.

კოსტაია

ამ

მკვლელობის შემთხვევითი მოწმე ხდება. მანდარინის მოსავლის აკრეფის შემდეგ, როცა
კომკავშირელები კოსტაიას სახლის ასაშენებლად მივლენ, კოსტაია ამხელს კირილეს
ბოროტმოქმედებას. კირილეს აპატიმრებენ. კოლმეურნეობის თავმჯდომარედ გიორგის
აირჩევენ“ 64.
1934 წლის 1 ივლისს სახკინმრეწვმა ხელშეკრულება დაუდო ნიკოლოზ
შენგელაიას და ლეო ქიაჩელს ლიტერატურულ სცენარზე, რომელსაც პირველ ვარიანტში
„გზაჯვარედინის” სამუშაო სახელწოდება ჰქონდა. ექვს თვეში, ანუ, იმავე წლის
დეკემბერში გამზადებული ნამუშევარი ჩააბარეს. 1935 წლის 15 იანვრისათვის ფილმის
წარმოებაში ჩაშვების საკითხი უნდა გადაწყვეტილიყო, მაგრამ უარი ეთქვათ იმ მიზეზით,
რომ ჩინოვნიკებმა მოითხოვეს ერთ-ერთი მთავარი გმირის გახას სახის საფუძვლიანი
გადაკეთება. რაკი სიტყვამ მოიტანა ავღნიშნავთ, რომ ამ როლს ფილმში სახელგანთქმული
მსახიობი აკაკი ხორავა ანსახირებდა.
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უარის ამნაირი ფორმულირება იმას ნიშნავდა, რომ მთელი სცენარიც უნდა
გადაკეთებულიყო

და

გაეთვალისწინებინათ

მმართველი

იდეოლოგიის

მოთხოვნილებები. სამი თვის შემდეგ შეიქმნა ახალი სცენარი „ნარინჯის ველი”, რომელიც
კინოსტუდიას იმავე წლის ივნისში ჩაბარდა. ქართულ ხელოვნებასა და ლიტერატურაში
იმ პერიოდში ახალი საბჭოთა სოფლის ცხოვრების გაშუქების გამოცდილება იყო, მაგრამ
არცთუ დიდი. კინო აქ გამონაკლისია. საკოლმეურნეო თემაზე „ნარინჯის ველამდეც” და
მის შემდგომაც იქმნებოდა ფილმები.
1935 წლის ზაფხულში დაიწყო ფილმის გადაღება. როგორც მეუღლეები:
მსახიობი ნატო ვაჩნაძე და რეჟისორი ნიკოლოზ შენგელაია პირველად შეხვდნენ
ერთმანეთს გადასაღებ მოედანზე. ნატოს მონაწილეობა რომელიმე ფილმში უკვე
წარმატების გარანტია იყო: „ნიკოლოზ შენგელაია, ერთმა პირველთაგანმა, დაიწყო
თანამედროვე თემატიკაზე მუშაობა. კლასიკურ და ისტორიულ თემაზე მუშაობის დროს
ჩვენ ვსარგებლობდით უკვე შემოწმებული წიგნობრივი მასალებით, თანამედროვე თემის
გადაწყვეტას კი ვუდგებოდით ისე, რომ ხელთ არ გვქონდა არავითარი ლიტერატურული
სახელმძღვანელო, ჩვენი წიგნი თვით ცხოვრება იყო” 65.
საერთოდ ძალზე საინტერესოა ნატო ვაჩნაძის მოგონებანი ამ ფილმთან
დაკავშირებით.

სხვა

კინოსურათებისაგან

განსხვავებით,

მსახიობი

ამომწურავ

ინფორმაციას იძლევა, თუ რა ხდებოდა „ნარინჯის ველზე” მუშაობის დაწყებამდე და
გადაღებისას. ნატოს ეჭვები მოსვენებას არ აძლევდნენ, შესძლებდა თუ არა იგი
საბოლოოდ დამკვიდრებას ხმოვან კინოში. მსახიობი წინ წამოსწევს იმას, რაც ნიკოლოზ
შენგელაიასთვის უმთავრესი იყო ფილმზე მუშაობისას. როგორც ირკვევა, მას მიზნად
დაუსახავს ემუშავა უხმო პერიოდის კინოს მსახიობებთან. ნუ დაგვავიწყდება ისიც, რომ
მისთვის, როგორც რეჟისორისათვის ეს პირველი ხმოვანი ფილმი იყო. გადამღები ჯგუფი
იშვიათ

შრომას

ეწეოდა.

მზადების

ხანგრძლივ

პერიოდში

შემსრულებლები

მოგზაურობდნენ ციტრუსებისა და ჩაის პლანტაციების რაიონებში, სწავლობდა შრომით
პროცესს, ეცნობოდნენ ადამიანებს, კუთხურ გამოთქმებს იმახსოვრებდნენ, ხვეწდნენ
ჩაცმულობასა და ვარცხნილობას, ცდილობდნენ, ჩასწვდომოდნენ იქაურ მშრომელთა
ხასიათებს და იერს.
„მსახიობთა თამაშის კიდევ უფრო მეტი ბუნებრივობის მისაღწევად ნ.
შენგელაია ჩვენთან ატარებდა განსაკუთრებული ხასიათის რეპეტიციას. გვათამაშებდა
სცენებს, რომლებიც არ იყო სცენარში, მაგრამ რომელთა შინაარსიც მოქმედ პირთა ხასიათს
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შეეფერებოდა. შენგელაია მსახიობებს გვეუბნებოდა, რომ სახის გააზრება და შეყვარება არ
კმარა, უფრო ძნელია, იპოვო მისი ხორცშესხმისათვის აუცილებელი ხერხი” 66.
განსაკუთრებით საინტერესოა მოგონებების ნაწილი, სადაც უხმო კინოს
აღიარებული „ვარსკვლავი“ გულწრფელად გვიამბობს, თუ როგორ გაუჭირდა მას ხმოვანი
კინოს თავისებურებების გამკლავება. საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ფიქრობდა საერთოდ
დაენებებინა თავი კინოსათვის. მსახიობს იმხანად ძალზედ უჭირდა:
„რეპეტიციის შემდეგ, გამოვედი სასეირნოდ ერთ ჩვენს მსახიობთან ერთად.
მას ჩემი ეჭვი გავუზიარე, ვუთხარი ჩემს პროფესიას თავი უნდა მივანებო, რადგან ხმოვან
კინოში მუშაობას ვერასოდეს ვერ შევძლებ-მეთქი. გვიან ღამით, შინ რომ დავბრუნდი, ნ.
შენგელაია მუშაობდა. მას ესმოდა, რაც მემართებოდა.
– აბა, როგორ გადაწყვიტე? ფიქრობ, განაგრძო მუშაობა? ჩემი აზრით, შენ
შეგიძლია მუშაობა, თუ მოისურვებ.
არის

მუშაობაში

ისეთი

წუთები,

როცა

ყველაზე

უფრო

გჭირდება

გამამხნევებელი სიტყვა და ეს შენთვის უფსკრულზე გამოწვდილი ხელია. შენგელაიას
სიტყვებით გულშემსუბუქებულმა ვუპასუხე, ვიმუშავებ-მეთქი“ 67.
რეჟისორის ამ მხარდაჭერაში შესაცნობი ხდება, თუ როგორ ცდილობდა იგი
მიეღწია ერთიანი სტილის, მსახიობთა საშემსრულებლო დახვეწილობის ეფექტისათვის.
აქ იგი შეღავათს არავის უკეთებდა, მათ შორის არც საკუთარ მეუღლეს. უფრო მეტიც, მას
უფრო მეტს სთხოვდა.
„მუშაობის დროს შენგელაია იყო მკაცრი. ხმოვანი კინო ნებას არ აძლევდა
რეჟისორს ჩაერიოს მუშაობაში გადაღების დროს, როგორც ამას ადგილი ჰქონდა მუნჯ
კინოში. ამ დაბრკოლებას შენგელაია სძლევდა. იგი გავლენას ახდენდა მსახიობზე, მას
განსაზღვრულ განწყობილებას და რიტმს შეუქმნიდა, საჭირო შემთხვევაში მსახიობს ღრმა
ნერვიულ დაძაბულობამდე მიიყვანდა. ამის შემდეგ მსახიობები გადაღების დროს ისე
მუშაობდნენ, როგორც ეს რეჟისორს უნდოდა“ 68.
რეჟისორს იდეაში, შეიძლება, ბევრი რამის თქმა უნდოდა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად
რჩება – ფილმს უამრავი ხარვეზი ჰქონდა. მთავარი და უპირველესი იყო ის, რომ
ნაწარმოების სიუჟეტი კოლმეურნეობის ჩამოყალიბების პერიოდს მოიცავს დაახლოებით
1931-34 წლებამდე. გარემო კი, სადაც მოქმედება მიმდინარეობს, ყველა თავისი
მახასიათებლით 1936-37 წლებს ჩამოგავს. ფაქტობრივად, აღრევასთან გვაქვს საქმე. იმან,

156

რაც აქტუალური იყო სცენარის შექმნის პერიოდისათვის, როგორც გაირკვა, ფილმის
ეკრანებზე გამოსვლისას ჟღერადობა დაკარგა...
ფილმზე მუშაობა უსაშველოდ გაჭიანურდა. მან ორწელიწადნახევარი გასტანა.
ერთხანს გადაღებები თავად ნიკოლზ შენგელაიას ავადმყოფობის გამოც იყო შეწყვეტილი.
მოძალებული მელოდრამატულობისაკენ გადახრამ, თითიდან გამოწოვილი ფარული
მტრის ხატის შექმნამ გადატვირთეს და შესაბამისად წყობა დაუკარგეს მას. ფილმზე
მუშაობის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ის სოფელი, რომელსაც ხატავენ ფილმის
ავტორები, აღარ ჰგავდა რეალობაში არსებულ სოფელს. რეჟისორმა გამოსავალი ფილმში
შესწორებების შეტანაში ნახა. ბუნებრივია ასეთი ქირურგიული ჩარევა სურათის
არქიტექტონიკამ ძნელად

აიტანა. 1936 წლის ოქტომბერში,

უკვე

გამზადებული

კინოსურათის ჩაბარებისას, სტუდიის ხელმძღვანელობამ ფინალის შეცვლა სთხოვა.
რეჟისორს არ შეეძლო ისედაც გაჭიანურებული კინოსურათი კიდევ დიდი ხნით
დაეტოვებინა წარმოებაში, ამიტომ ნაუცაბედად მოიფიქრა ე. წ. „პარაშუტისტების
ეპიზოდი“. სრულიად მოულოდნელად ფილმის ბოლოს საბჭოთა პარაშუტისტები
ჩაფრინდებიან

სოფელში

და

ადგილობრივი

მშრომელებიც

დიდი

ზარ-ზეიმოთ

დახვდებიან მათ. ეს მონაკვეთი დამატებით გადაიღეს მაშინ, როცა ფილმზე მუშაობა
დამთავრებული იყო.
ცოტა გაუგებარია, ვის დასჭირდა მოვლენების ამდაგვარად განვითარება. ხომ
ფაქტია, ამ დათმობაზე რეჟისორი ძალდატანებით წავიდა, ახლა ძნელია რომელ
ვარიანტში უფრო გაამართლებდა კინოსურათი – ძველი თუ შეცვლილი ფინალით. ეს
ცვლილება ვერ გამოასწორებდა ფილმს და მის მოძველებულ სათქმელს. ნიკოლოზ
შენგელაიას კინოსურათი ვერც ერთი რედაქციით ვერ ასახავდა სოფლად მიმდინარე
ყოფით

მომენტებს.

ეს

აღრევა

გამომსახველობის

სიყალბემ,

დრამატურგიულმა

დაუხვეწაობამ გამოიწვია.
ფილმის შინაარსისა და სტრუქტურას შორის მომხადრმა უთანხმოებამ,
ბუნებრივია,

დაარღვია

ნაწარმოების

დრამატურგიაცა

და

ადამიანთა

შორის

საზოგადოებრივ დამოკიდებულებათა კანონზომიერებაც: ფილმის მოქმედ გმირთა ქცევა
მოკლებულია

მოტივირებას,

თვით

მოვლენები

სიუჟეტური

განვითარებისგან

არ

გამომდინარეობენ – ამის შედეგია ის, რომ დრამატურგიას აკლია სიცხადე და მხატვრული
დამაჯერებლობა.

„ილუსტრაციულად

გამოიყურება

პარტორგი

იასონი,

საშუალო

შეძლების გლეხი გახა და თვით ნანის სახეც, რომელიც ავტორებს სოციალისტური
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სოფლის აქტიური მშენებლის ყველა თვისებით უნდოდათ დაეჯილდოებინათ. მაგრამ,
სურვილი

სურვილად

დარჩა,

რადგან

სახე

კონკრეტულ

დამაჯერებლობასაა

მოკლებული“ 69.
ლეო ქიაჩელმა და ნიკოლოზ შენგელაიამ თვით სცენარზე მუშაობის დროს
ბევრი დააკლეს კონფლიქტის ანალიზს. მათ მიერ ჯეროვნად ვერ იქნა გადაწყვეტილი
დროის მომენტი, რამაც ფილმის ზუსტი ისტორიული პირობები და კლასობრივი
დაპირისპირება ბანალურ მელოდრამატიზმში გადაზარდა. თუ რამ დადებითი აქვს
ფილმს, ეს უსათუოდ არაჩვეულებრივი სამსახიობო ანსამბლია. მარტო ჩამოთვლა რად
ღირს. ნატოს გარდა ფილმში მონაწილეობენ: აკაკი ხორავა, ვერიკო ანჯაფარიძე, სანდრო
ჟორჟოლიანი, მიხეილ გელოვანი, ლევან ხოტივარი, უშანგი ჩხეიძე. იმთავითვე ნათელი
იყო, რომ რეჟისორს აქტიორული ფილმის შექმნა სურდა. განსაკუთრებული აღნიშვნის
ღირსია სანდრო ჟორჟოლიანის კოსტაია. მართალია, ეს როლი მისთვის რიგით მერვე იყო
კინოში, მაგრამ „ნარინჯის ველში” სრულად გამოვლინდა მსახიობის ნიჭი, როგორც
კომიკური ჟანრის მოღვაწისა. თუ აქამდე ქართული კინოხელოვნების ძირითადი
სულისჩამდგმელი ეროვნული ლიტერატურა იყო, ამ შემთხვევაში ფილმი გახდა ლეო
ქიაჩელის რომანის „გვადი ბიგვას” შემოქმედებითი ბიძგი. სწორედ კოსტაიას სახე
გამოიყვანა მწერალმა ლიტერატურული ნაწარმოების პროტოტიპად. გვადი ბიგვას
საინტერესო პერსონაჟი სწორედ კოსტიას სახეზე დაფუძნებით შეიქმნა. ამ საქმეში
მსახიობის ღვაწლი სრულიად უნიკალურია.
კინოსურათს სიძნელეები მთელი შემოქმედებითი პროცესის განმავლობაში თან
სდევდა იმის ჩათვლით, რომ ერთობ გაჭირდა ფილმის მაყურებლამდე მიტანა. პირველი
ინფორმაცია „ნარინჯის ველზე” 1935 წლის მარტის თვეში ჩნდება ჟურნალ „საბჭოთა
ხელოვნებაში“

. გადაღებებს იმავე წლის ზაფხულში შეუდგნენ. იგი ქობულეთში

70

მიმდინარეობდა. ყველაფერი ისე იყო დადგმული, რომ 1936 წლის ბოლოსათვის ფილმი
მაყურებელს უნდა ენახა, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა.
ფილმი საწყის ეტაპზე მოსკოვმა არ მიიღო. ამ ფაქტით შეშფოთებულმა ნ.
შენგელაიამ დეპეშა გაუგზავნა თვით სტალინს. აი, რას წერდა იგი:
“ღრმად პატივცემულო იოსებ ბესარიონის ძევ: დავამთავრე დადგმა და
მოსკოვში ჩამოვიტანე ხმოვანი მხატვრული ფილმი „ნარინჯის ველი”.ამ წელს „ნარინჯის
ველი” – ერთადერთი რეალიზებული ფილმია საკოლმეურნეო ცხოვრებაზე. ჩემთვის
დიდი ბედნიერება იქნებოდა, თუ თქვენ ნახავდით ფილმს. ეს რწმენას მომცემდა ჩემს

158

სამომავლო

საპასუხისმგებლო

სამუშაოში

საიუბილეო

ფილმის

“1905

წელი

საქართველოში” გადასაღებად.
„ნარინჯის ველი” ორ ენაზე არის გაკეთებული: ქართულზე და რუსულზე.
ორივე ვარიანტი არის ვ. ვ. შუმიაცკოსთან.
ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე შენგელაია. სასტუმრო “მოსკოვი”.
შენგელაიას არქივში

, სადაც დაცულია ეს დოკუმენტი, არაფერია ნათქვამი,
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შედგა თუ არა ეს შეხვედრა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება – ჩინოვნიკებმა ნება დართეს
„ნარინჯის

ველს”

ეკრანებზე

გასასვლელად.

პრესა

არაერთგვაროვნად

შეხვდა

კინოსურათის ეკრანებზე გამოსვლას. დიამეტრალურად განსხვავებული რეცენზიები
გამოაქვეყნეს ნ. კევლიშვილმა გაზეთ „კომუნისტში” და გ. ნატროშვილმა „ახალგაზრდა
კომუნისტში”. თუკი პირველი ავტორი ფაქტობრივად მიწასთან ასწორებს ფილმს, მეორე
აღფრთოვანებულ ეპითეტებს არ იშურებს.
ეს არ არის კლასიკური მაგალითი იმისა თუ, როგორ შეიძლება ერთი და იმავე
ფილმზე უკიდურესად განსხვავებული შეხედულება ჰქონდეს რეცენზენტებს. შენგელაიას
მიერ ადრე გადაღებულ ფილმებთა შეფასებაშიც ვერ თანხმდებიან. ასე, მაგალითად, გ.
ნატროშვილი წერს:
„სურათში ადამიანები დანახული არიან უბრალოდ და გულთბილად ჭეშმარიტი
მხატვრის თვალით, მასში მოცემულია ღრმად გაგებული მართალი სახეები, რომელნიც
შეკრული არიან მაგარი სიუჟეტით. ყველაფერი ეს როდი ახასიათებდა რეჟისორ
შენგელაიას ადრინდელ ფილმებს. სურათი პირველ ყოვლისა იმაზე ლაპარაკობს, რომ
რეჟისორმა ნ. შენგელაიამ თავი დააღწია ფორმალისტურ გატაცებას, მტკიცედ ეუფლება
სოციალისტური რეალიზმის მეთოდს და ამასთან გაბედულად მიდის ამ გზით“ 72.
ამ

მოსაზრების

უსაფუძვლობის

გასანეიტრალებლად

პუბლიკაციის

გამოქვეყნებიდან თვენახევრის გასვლის შემდეგ ნ. კევლიშვილი პასუხობს:
“ნ. შენგელაიას შემოქმედებაში ადრევე იჩინა თავი რეალიზმმა და მან
ისტორიულ მასალაზე შეჰქმნა მღელვარე, მაღალხარისხოვანი მხატვრული ფილმი
„ელისო”. „ნარინჯის ველი” მან ეს რეალიზმის დროშა ვერ აიყვანა სოციალისტური
რეალიზმის სიმაღლემდე. ნ. შენგელაიამ აქედან სათანადო დასკვნა უნდა გამოიტანოს.
„ნარინჯის ვეილის” გადაღებას კინოსტუდიამ ძალიან დიდი დრო მოანდომა – თითქმის
სამი წელიწადი, ხოლო თანხები მეტისმეტად ხელგაშლილად დაიხარჯა. ამდენი დროისა
და ხარჯების შედეგად კი მაღალხარისხოვანი ფილმი ვერ მივიღეთ“ 73.
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იგივე ავტორს ნატო ვაჩნაძის კომკავშირელი ქალის როლში გამოყვანა
კომკავშირის ცხოვრებისა და საქმიანობის არცოდნად მიაჩნია, გ. ნატროშვილი წერს:
„ცალკე უნდა ითქვას რესპ. დამს. მსახიობის ორდენოსან ნატო ვაჩნაძის შესახებ.
ნ. ვაჩნაძე მისთვის დღემდე უჩვეულო როლში გამოდის. მსახიობმა შესანიშნავად
გადმოგვცა კომკავშირელი ქალის განცდები და მღელვარება პირადი ტრაგედიისა და
რთული

გარემოს

პირობებში.

შესრულების

ოსტატობის

თვალსაზრისით

როლი

მნიშვნელოვნად არის დამუშავებული. ამ სურათში ნ. ვაჩნაძის არტისტული ტექნიკა
წინანდელთან შედარებით გაცილებით უფრო მაღალ დონეზე დგას“ 74.
ფილმის ეკრანებზე გამოსვლიდან 17 წლის თავზე, 1953 წლის 24 ივნისს
კრიტიკოსი ბესარიონ ჟღენტი გაზეთ „სახალხო განათლებაში” წერდა:
„ქართული კინოხელოვნების ისეთმა შესანიშნავმა სურათმა, როგორიცაა
„ნარინჯის ველი”, დიდი წარმატება მოიპოვა, უწინარეს ყოვლისა იმის გამო, რომ მასში
მთავარ როლს ნატო ვაჩნაძე ასრულებდა“ 75.
ძნელი სათქმელია რაში დასჭირდა ფილმის ეკრანებზე გამოსვლიდან ამდენი
ხნის გასვლის შემდეგ ისეთ ავტორიტეტს, როგორსაც ბესო ჟღენტი წარმოადგენდა, ასეთი
ტრაფარეტული და არაფრისმეტყველი სიტყვების გამოქვეყნება. ვის ვის და მას ხომ
კარგად უწყოდა, რომ ვერც ფილმი და შესაბამისად ნატო ვაჩნაძის თამაში ეპითეტ
„შესანიშნავს” არ იმსახურებდა. სწორედ ეს არის მაგალითი ე. წ. კონუნქტურული
აზროვნებისა.
იგივე ხაზს ატარებს კარლო გოგოძე კრებულში „ნატო ვაჩნაძე”:
„თქვენს

წინ

ცხოვრებიდან

ამოღებული

ნამდვილი

კოლმეურნე

კომკავშირელი ქალიშვილია, შემკული საბჭოთა ახალგაზრდის საუკეთესო თვისებებით,
გადაჭარბება არ იქნებოდა, თუ ვიტყოდით, რომ ნ. ვაჩნაძის ნანი ერთ-ერთი საუკეთესო
სახეა საბჭოთა კინოხელოვნებაში კოლმეურნე კომკავშირელი ქალიშვილის სახეთა შორის.
ამ როლში მიღწეული შემოქმედებითი წარმატებისათვის ნ. ვაჩნაძეს მიენიჭა სტალინური
პრემიის ლაურეატის საპატიო წოდება“ 76.
იგივე პრემია 1941 წელს მიენიჭა ნიკოლოზ შენგელაიას ფილმებისათვის
„ელისო” და “ნარინჯის ველი”.
ამ ფილმის შესახებ საინტერესოა დღევანდელი გადასახედიდან დანახული,
ახალი თაობის კინომცოდნეთა აზრი:
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“ნიკოლოზ

შენგელაიამ

მწერალ

ლეო

ქიაჩელთან

ერთად,

საკმაოდ

შემჭიდროვებულ ვითარებაში, დაწერა სცენარი ფილმისათვის – „ნარინჯის ველი” (1937) ნ.
შენგელაია დიდი გატაცებითა და გულმოდგინებით მუშაობდა ფილმზე. რეჟისორმა
ვერაფრით დააღწია თავი ზემდგომი ორგანოების ცალკეულ დავალებებს, რომელთა
მიხედვით

მას

უნდა

გაეთვალისწინებინა

და

კინოსურათში

ჩაესვა

ისეთი

პოლიტიზირებული სცენები, რაც, მხატვრულობის თვალსაზრისით, დიდად არაფრად
წაადგებოდა მის ნამუშევარს“ 77.
„ნარინჯის ველი” რეჟისორის შემოქმედებაში დაღმასვლის საწყისი ეტაპია.
კინოსურათი ჯერ კიდევ რაღაცით მაინც ჩამოგავს მის მიერ ადრე გადაღებულ ფილმებს,
შემდგომ კინოსურათებში კრიზისი იმძლავრებს და უფერულ და უსახურ ფილმებში
გამჟღავნდება. ხელოვანს, რომელსაც შესწევდა უნარი თემისათვის უტყუარი ლოგიკით
ზუსტად მიეგნო, შემოქმედების მეორე ნახევარში აღარ ძალუძს ეს თემები გახსნას და
მაყურებლამდე მიიტანოს.
„ნარინჯის ველი” შემოქმედის აქტიური მოღვაწეობის დაბოლოებად იქცა.
იმავდროულად, მან სათავე დაუდო რეჟისორის შემოქმედებით ღრმა იმედგაცრუებას.
ყველა

ის

შეცდომა,

სისუსტე,

არადამაჯერებლობა

„ნარინჯის

ველში”

თითქოს

შემთხვევითობით რომ აიხსნებოდა, შემდგომ ნამუშევრებში კანონზომიერ და ლოგიკურ
სახეს იღებდა.ნიკოლოზ შენგელაია ვერ ასცდა ღვთის განგებას და ბევრი მისი კოლეგის
ბედი გაიზიარა, მათ შორის: ლეო ესაკიასი, რომელმაც „ჰოლტზე” და „ამერიკანკათი”
დაიწყო და „ნინოთი“ და „აბესალომ და ეთერი” დაამთავრა. კოტე მიქაბერიძის, რომელმაც
„ჩემი ბებიით” დაიწყო და „ფორპოსტით” დაასრულა. დავით რონდელისა, რომელმაც
„უგუბზიარათი” და „დაკარგული სამოთხეთი” დაიწყო და „ზოია რუხაძით” და „საჰაერო
ხიდით” დაასრულა...
ცალ–ცალკე თითოეული მათგანი უაღრესად საინტერესო შემოქმედი იყო. მაშ,
როგორ მოხდა, რომ მათ თავიანთი შესაძლებლობების ტოლფასი მემკვიდრეობა სრულად
ვერ დაგვიტოვეს? ამას ბევრი მიზეზი ჰქონდა. უპირველეს ყოვლისა, ის რომ ხელოვანი
თავისუფალი არ იყო, როგორც თავის აზროვნებაში, ასევე სურვილებში, არჩევანსა და
ქმედებაში. მათი ცნობიერება გარედან იმართებოდა და ამ მართვის კონტურებს
იდეოლოგია აწესებდა, ე.ი. აწესებდა ის, ვინც მართვის სადავებს ფლობდა. მმართველებს
მხოლოდ ის ავიწყდებოდათ, რომ რაც კი ფასეული შექმნილა კაცობრიობის ისტორიის
მანძილზე (ასეთები კი უამრავია), ყოველივე თავისუფალი აზროვნების ნაყოფია.
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ვერც ნიკოლოზ შენგელაიამ და ვერც ზემოთჩამოთვლილმა რეჟისორებმა ვერ
დაგვიტოვეს მათი ნიჭის შესაფერისი ქმნილებანი. ისინი იწყებდნენ კარგად, მაგრამ,
სამწუხაროდ,

ასევე

ვეღარ

აგრძელებდნენ,

ალბათ,

იმიტომ,

რომ

თავისებურ

მოჯადოებულ წრეში ექცეოდნენ. ყოველ მათგანში შინაგანი ცენზორი იჯდა, რომლის
ყოფნაც მათ სამყაროს ჯეროვანი აღქმის საშუალებას და სწორი მსოფლმხედველობის
ჩამოყალიბებას ხელს უშლიდა.
არ

ვიქნებით

მართლები,

მსჯავრი

მოვუწყოთ

მათ,

რადგან

არ

უნდა

დაგვავიწყდეს, რა სისტემაში უწევდათ მოღვაწეობა, ასეთ უდავოდ ნიჭიერი ხალხის
ასეთი შემოქმედებითი ბედი სწორედ ამ გარემოებაში უნდა ვეძებოთ. ზოგი ვერ აკეთებდა
იმას, რასაც ფიქრობდა. ლაპარაკი აღარ არის ხელოვანზე, რომელიც თავის ქმედებაში
აბსოლუტურად თავისუფალი უნდა იყოს. მათ კეთების კი არა, თქმის საშუალებაც არ
ჰქონდათ. სწორედ ამავე წნეხის ქვეშ მოექცა ნიკოლოზ შენგელაიაც, რამაც, საბოლოოდ,
სავალალოდ იმოქმედა მისი შემოქმედების მეორე ნახევარზე.
ეს შემოქმედებითი კრიზისი გაგრძელდა და უფრო მეტიც – გაღრმავდა
რეჟისორის მომდევნო ნამუშევარში, კერძოდ კინოფილმ „სამშობლოში”. თუმცა სანამ
მასზე

მუშაობას

შეუდგებოდა,

საბჭოთა

კინოხელმძღვანელობამ,

ნიკოლოზ

შენგელაიასთვის უაღრესად საპატივცემლო ადამიანის – მიხეილ რომის, უფრო ზუსტად
კი წერილით, შესთავაზა ბაქოს კინოსტუდიას ჩასდგომოდა სათავეში. კინოჩინოვნიკებმა
არჩევანი მასზე შემთხვევით არ შეაჩერეს – რეჟისორს ხომ გარკვეული პერიოდი მოუწია
აზერბაიჯანის დედაქალაქში ცხოვრება, როდესაც იქ „26 კომისარს” იღებდა.
ნიკოლოზ შენგელაია სიამოვნებით დათანხმდა შეთავაზებას. ამ დროს საქმეში
ქართველი

კინოჩინოვნიკები

ჩაერიენ,

რომლებმაც

არ

ისურვეს

ქვეყნის

წამყვან

კინორეჟისორს თუნდაც დროებით დაეტოვებინა ქვეყანაც და სტუდიაც. ნიკოლოზ
შენგელაია სამშობლოში დარჩა და კინოსურათ „სამშობლოზე” დაიწყო მუშაობა. თუმცა,
თავდაპირველად, შესთავაზეს მესაზღვრეებზე გადაეღო ფილმი – შეთავაზება კი იყო,
მაგრამ კონკრეტული მასალა არ მიუთითებიათ. საარქივო მასალებზე დაყრდნობით
ირკვევა, რომ ნიკოლოზ შენგელაიამ დიდხანს ეძებდა ახალი ფილმის სიუჟეტს. არქივის 78
ერთ-ერთ საქაღალდეში ინახება სხვადასხვა პერიოდიკიდან მისი ხელით ამოჭრილი
სტატიები, წერილები, კორესპონდენციები, მომცრო ზომის მოთხრობები, რომლებიც
მესაზღვრეებს ეძღვნება. ეტყობა დარწმუნდა, რა ამ მასალებიდან არაფერი გამოვიდოდა
და მაშინ გიორგი მდივნის ერთ-ერთ პიესაზე შეაჩერა ყურადღება.
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ამ ნაწარმოებში მოთხრობილი იყო არა მარტო შინაგან მტრებზე, არამედ
შემოგზავნილ დივერსანტებსა და აგენტებზეც. აი, ფილმის ანოტაცაიაც:
“საქართველოს შავი ზღვისპირა ერთ-ერთ კოლმეურნეობაში მუშაობს ორი
მეგობარი – იაგორა და სარდიონი. მათი მეგობრობა 1905 წლის რევოლუციის დროიდან
იწყება საქართველოში საბჭოთა ხელოსუფლების დამყარების შემდეგ ძველი მეგობრები
მოწინავე კოლმეურნეები გახდნენ. არავინ იცის, რომ სარდიონი უცხოეთის დაზვერვის
აგენტია. უცხოელი დივერსანტების გადმოსვლას ხელმძღვანელობს იაგორას შვილი
ნოდარი, რომელიც სამოქალაქო ომის დროს გაიქცა უცხოეთში და იქაური დაზვერვის
აგენტი გახდა. სარდიონი ძველი, გამოცდილი მეგზურია, მაგრამ მესაზღვრენი მაინც
აღმოაჩენენ გადმოსულ დივერსანტებს. ნოდარი, რომელსაც ჰგონია, რომ დივერსანტების
მეგზური იაგორა იყო, გაექცევა მესაზღვრეებს და თავშესაფარს მამის სახლში ეძებს,
მაგრამ ძველი კოლმეურნე, პატიოსანი მოქალაქე და თავისი ქვეყნის პატრიოტი, გმობს
მოღალატე შვილს და ხელს შეუწყობს მის დაპატიმრებას. სარდიონის ნამდვილი სახე
მხილებულია“ 79.
გიორგი მდივანმა ეტყობა კარგად იცოდა პავლიკ მოროზოვის თავგადასავალი
და სწორედ ამიტომაც ასე იოლად ამეტებინებს საკუთარ შვილს ნოდარს – იაგორას.
მართალია, როლები გაიცვალა, მოროზოვის შემთხვევაში შვილი წირავს მამას, მაგრამ ეს
არაფერია, მთავარია ის, რომ თვით ეს სავალალო სულისკვეთებაა შენარჩუნებული. ამ
მაგალითის მოყვანაც საკმარისია იმის დასტურად, თუ რაოდენ სუსტი არის ეს
კინოსურათი.
„სამშობლო”

ვერაფრით

ვერ უტოლდებოდა ნიკოლოზ შენგელაიას სხვა

ფილმებს. ის თვით „ნარინჯის ველზეც” ბევრად უსუსური და მხატვრულად უსახური
ნამუშევარია. არადა, რეჟისორს თავისი ახალი ფილმით უნდოდა, მოეთხრო ერთი
საზღვრისპირა სოფლის მცხოვრებლებზე, რომლებიც ახალგაზრდა საბჭოთა ქვეყნის
უსაზღვრო პატრიოტები არიან. თუ ამ თემას შემოქმედი მიზანმიმართულად საინტერესო
სათავგადასავლო პრიზმაში გადატეხავდა, ფილმიც საყურადღებო უნდა გამოსულიყო,
მაგრამ, სამწუხაროდ, ეს ასე არ მოხდა. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ ნიკოლოზ
შენგელაიამ სრულიად დაჰკარგა შემოქმედებითი ცხოვრების გამოცდილებით შეძენილი
უნარ-ჩვევები და ხედვა. კინოსურათი იმდენად ყალბია, რომ მაყურებელი პირველივე
კადრებიდან ყოველგვარ ინტერესს ჰკარგავს მისადმი. სწორად შენიშნავს ამის შესახებ
კინომცოდნე ო. თაბუკაშვილი:
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„სქემა-ხასიათები თითქოს მათემატიკური განტოლებით შეუქმნიათო – ცუდი
და კარგი, საბჭოთა და ანტისაბჭოთა – და ამით ფილმის სახოვანი სისტემა გამოფიტულია.
თუ წინა ფილმში ჯერ კიდევ საგრძნობი იყო რეჟისორის ცდა, შეექმნა სისხლსავსე და
სრულყოფილი

ხასიათები,

რისი

განხორციელებაც

მან

ვერ

შეძლო

ფილმის

დრამატურგიის გამო, ამ შემთხვევაში უკვე სცენარშია შემოქმედებითად არასწორად
გააზრებული სახეები. სინამდვილის ცალმხრივად ასახვა. ფილმის გმირთა მკაცრი
სქემატურობა იმაზე მეტყველებს რომ, რეჟისორმა და სცენარისტმა არა თუ ვერ შეძლეს
მსოფლშეგრძნებაზე ამაღლებულიყვნენ, არამედ ჩვენი სამშობლოს ომის წინა პერიოდის
ცხოვრების რეალური სურათიც კი ვერ დახატეს“ 80.
სამშობლოსადმი

სიყვარული

ყოველ

გრძნობაზე

უმაღლესია.

ასეთია

კინოსურათის იდეა. დიდია შვილისადმი სიყვარული, განუსაზღვრელია მშობლისადმი
პატივისცემის გრძნობა, მაგრამ მოღალატე, ვინც არ უნდა იყოს იგი, შვილი თუ მამა, ძმა
თუ მეგობარი, სულ ერთია – დასჯას იმსახურებს.
სწორედ

ამიტომაც

სურათის

ავტორებს

ჯერ

კალამი

და

კამერა

არ

უკანკალდებათ, ხოლო შესაბამისად – იაგორას ხელში იარაღი, რომ დასაჯოს შვილი,
რომელმაც სამშობლოს საზღვარი გადმოლახა და სოციალისტური ქვეყნის ხელყოფა
მოიწადინა. რას იზამ, დრო ითხოვდა, ალბათ ასეთ მსხვერპლს. „ნიკოლოზ შენგელაიას
მორიგ ფილმს „სამშობლო“ საფუძვლად დაედო თავად ნ. შენგელაიასა და გიორგი
მდივნის ორიგინალური სცენარი. მაშინდელი პრესა მიუთითებდა რომ ეს არის,
კინოსურათი საბჭოთა ადამიანის პატრიოტიზმზე. მიუხედავად იმისა, რომ „სამშობლომ“
მცირე ხანში მოიარა საბჭოთა კავშირის ეკრანები, იგი მაინც, ნაუცბათევად გაკეთებული
ნაწარმოების პირობაზე, ერთობ სუსტად გამოიყურება. ამაზე მეტყველებს ცუდად
დადგმული მასობრივი სცენები, გაწელილი მონტაჟური სვლები, უსუსური დიალოგები,
მრავალგზის გადაღეჭილი დრამატურგიული კონსტრუქცია და ასე შემდეგ“81.
ნატო ვაჩნაძე ამ კინოსურათში ერთ-ერთ მთავარ როლს – ნათელას ასახიერებს.
ის იაგორას ქალიშვილი და ნოდარის და არის. ეპოქის მოთხოვნების შესაფერისად მისი
ახალი გმირიც შეფასდა:
“ნატო ვაჩნაძის ნათელა სოციალისტური სამშობლოს მგზნებარე პატრიოტია,
თავისი ქვეყნისადმი განუსაზღრელი სიყვარულით ანთებული, მისთვის თავდადებული
მებრძოლი.

ამ

როლში

ნ.

ვაჩნაძემ

გვაგრძნობინა

საბჭოთა

ადამიანის

სულის

გამომხატველი ოსტატის საუკეთესო ხელოვნება. მისი ნათელა მეტად საყვარელი და
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მიმზიდველი ქალიშვილია. სამამულო ომის დღეებში ფილმ “სამშობლოს” ფრონტზე
მეომრებს უჩვენებდნენ. თვითონ ნათელა, რომლისათვისაც სამშობლოს სიყვარული
უფრო მაღლა იდგა, ვიდრე ღვიძლი ძმისადმი სიყვარული, მეომრების საყვარელი გმირი
ქალი იყო“ 82.
ფილმის საერთო სისუსტის ფონზე მსახიობის ნამუშევრის ამდაგვარი შეფასება
კარლო გოგოძის მიერ, მსუბუქად, რომ ვთქვათ გადაჭარბებული იყო, მაგრამ, შეიძლება,
გარკვეულწილად კინოისტორიკოსსაც გავუგოთ. ის კარგად უწყოდა, რომ ნიკოლოზ
შენგელაიას კინოსურათი მხატვრული საზომით ბევრად ჩამოუვარდებოდა მის მიერ სხვა
შექმნილ ნამუშევრებს.
ნატო ვაჩნაძის არქივში ინახება ფრონტელთა ერთი იმ ჯგუფის კოლექტიური
ბარათი, რომელთაც, როგორც ზემოთ ვახსენეთ, კინოსურათი აღაფრთოვანებდა. 1942
წლის 17 ნოემბრის თითქმის ბოლომდე გაცრეცილ და გამურულ წერილში წერია:
„სალამი ფრონტიდან! ჩვენ თქვენ გნახეთ ნათელას როლში. მან შეგვმატა ძალა
და აღფრთოვანება ფაშისტ დამპყრობთა წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ მებრძოლები და
მეთაურები, გარწმუნებთ, რომ ვიბრძოლებთ უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე, რათა
გავანადგუროთ თავხედი მტერი. მთელი ჩვენი მეომრული გულით გისურვებთ ახალ
წარმატებებს

ჩვენი

სამშობლოს,

ჩვენი

უძლეველი

წითელი

არმიის

მეომართა

საკეთილდღეოდ“ 83.
როგორც იტყვიან, კომენტარი ზედმეტიცაა. ომის წინა წლებში მთავრობა
მოითხოვდა კინემატოგრაფისტებისაგან, რაც შეიძლება ხშირად ეჩვენებინათ ეკრანზე
საბჭოეთის წინააღმდეგ მტრულად განწყობილი ელემენტები, რომლებსაც ლოგიკური
კონიუნქტურის პირობებში სძლევენ ფხიზელი და გონიერი საბჭოთა ადამიანები. ეს
ფილმიც ამ მოთხოვნის თავისებური გამოძახილი იყო. იგი ნაუცბათევად გაკეთდა და
მეტად სუსტად გამოიყურებოდა. გაუაზრებელი და უსუსური იყო მასობრივი სცენები,
ემოციადაცლილი დიალოგები, თითიდან გამოწოვილი სიუჟეტები და ბევრი უზუსტობა.
კინოსურათი გადაღების თვალსაზრისითაც, წმინდა ტექნიკურადაც გაუმართავად იყო
დაგეგმილი. სხვაგვარად როგორ უნდა აიხსნას ის, რომ ნაწარმოების ძირითადი ნაწილი
ზამთარში, ბათუმში გადაიღეს სპეციალურად აშენებულ დეკორაციების ფონზე ისე, რომ
შექმნილიყო ზაფხულის წარმოსახვა. საქართველო ხომ ციმბირი არ არის, სადაც ზაფხული
სულ ერთ თვეს გრძელდება. ამაში ფილმის გადამღები ჯგუფია დამნაშავე.
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ფილმში მამის მიერ შვილის მოკვდინების ეპიზოდი მთავარი იყო. მისთვის
განსაკუთრბულად მოემზადნენ. ქალიშვილს ნატო ასრულებდა მამას კი კოტე დაუშვილი.
ნათელი გახდა. რომ დამაჯერებლობის მისაღწევად საჭირო იყო ძლიერი ნერვიული
დაძაბულობა. „უეცრად დუმილი დაარღვია გულის გამგმირავმა ყვირილმა, მოთქმამ,
რომელიც შეიძლება აღმოხდეს მხოლოდ საშინელი სასოწარკვეთილებით შეპყრობილ
ადამიანს. შენგელაიას სიტყვებს ვერ ვარჩეედით, მაგრამ მისი სახის გამომეტყველება და
ხმა ტრაგიკული იყო, განცდას სრული სიმართლით გამოხატავდა, ამით ჩვენი თამაში
უცებ განისაზღვრა. მე მთლიანად საშინელმა თრთოლვამ ამიტანა, ცრემლებმა კინაღამ
დამახრჩო – მამა! – წამოვიძახე და მე თავდავიწყებით მივვარდი დაუშვილს.
მომენტს, როცა მასთან მივირბენდი, დიდი ზომით იღებდნენ, მაგრამ შეჩერებას,
რასაც ტექნიკური მომზადება ითხოვდა შექმნილი განწყობილება არ დაურღვევია.
დაუშვილი და მე, ერთმანეთს გადახვეულნი, გულამოსკვნით ვტიროდით“ 84.
ეს არი სულ რასაც „სამშობლოს“ შესახებ მსახიობი იგონებს. მეტი რომ არაფერი
აქვს გასხსენებელი მსახიობს აღნიშნულ ფილმზე, თავად ეს ფაქტი უკვე განსაზღვრავს
კინოსურათის იდეურსა და მხატვრულ დონეს.
„სამშობლოს”
ჩამცხრალი

არ

ხიდობნიდან”.

იყო,
მას

ეკრანებზე
1940

გამოსვლით

წელს

საფუძვლად

ნატოს

დაედო

გამოწვეული

იღებდნენ

გამოჩენილი

ვნებები

კინოსურათში
ქართველი

ჯერ

კიდევ

„ქალიშვილი

კომედიოგრაფის

პოლიკარპე კაკაბაძის უპოპულარესი პიესა „კოლმეურნის ქორწინება”, რომელიც სცენაზე
იდგმებოდა ერთობ წარმატებულად და რომელშიც გიორგი შავგულიძე ხარიტონის
დაუვიწყარ სახეს ჰქმნიდა.
ფილმში ვაჩნაძემ სოფელ ხიდობნის კოლმეურნეობის ერთ-ერთი აქტიური
წევრის გვირისტინეს როლი შეასრულა, რომელიც დღენიადაგ შრომისა და ახალი
სოციალისტური სოფლის მოწინავე მუშაკი ხდება:
„გვირისტინე ჩაის საუკეთესო ოსტატად ითვლება სოფელ ხიდობანში. მას
უყვარს ბრიგადირი მირიანი. გვირიტინეს მამა, მოხუცი კიკოლა უკმაყოფილოა თავისი
ქალიშვილით და საყვედურებით ავსებს იმის გამო, რომ გვირიტინე დღე და ღამე ჩაის
პლანტაციებს უვლის, ხოლო ოჯახსა და მამას კი ნაკლებ დროს უთმობს. ბერიკაცი
თითქმის წააჩხუბებს გვირიტინეს და მირიანს, მაგრამ კიკოლა მალე მოლბება, როდესაც
გაიგებს, რომ მის შვილს გვირისტინეს მოსკოვში აგზავნიან დამკვრელულ კოლმეურნეთა
ყრილობაზე.
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მოსკოვიდან დაბრუნებული გვირისტინე უამბობს თავის ამხანაგებს მოსკოვის
შესახებ, კოლმეურნეთა ყრილობისა და ორდენით დაჯილდოვების შესახებ. გვირისტინე
ფრთაშესხმულია მისი შრომის ასეთი დაფასების გამო. იგი უფრო ბეჯითად იწყებს შრომას
მშობლიური სოფლის პლანტაციებში. შრომით მიღწევებთან ერთად იგი პოულობს პირად
ბედნიერებასაც. კოლმეურნეები ზეიმობენ გვირისტინეს და მირიანის დაქორწინებას“ 85.
ფილმი გადაიღო ნიკოლოზ შენგელაიას ძველმა თანამებრძოლმა რეჟისორმა
დიომიდე ანთაძემ. იგი შენგელაიების ოჯახის დიდი მეგობარი იყო და ამიტომაც
შემთხვევითი არ იყო ის, რომ გვირისტინეს როლზე ნატო ვაჩნაძე მიიწვია.
„ქალიშვილ ხიდობნიდან” საკოლმეურნეო თემაზე შექმნილი მორიგი ფილმი
იყო. 30-იან წლების ჩვენი ეროვნული კინო ასეთი კინოსურათების ნაკლებობას
ნამდვილად არ განიცდიდა. მმართველმა ხელმძღვანელობამ კინოხელოვანთ დაუსვა
ამოცანა

შინაარსიანად

აეხსნათ

სოფლის

მშრომელთა

მოღვაწეობა.

ამ

საქმეში

წარმატებებიც იყო, მაგრამ ბევრმა ხელოვანმა სწორედ ვერ გაიაზრა აგრარული
ყოველდღიურობის არსი და სირთულე. შესაბამისად ეკრანზე ჩნდებოდნენ მოსაწყენი,
შაბლონური, ხელოვნური პათეტიკით გაჯერებული პერსონაჟები და სიტუაციები,
რომლებიც სწორ და ჯეროვან შთაბეჭდილებას ვერ ჰქმნიდნენ სოფლის ცხოვრებაზე.
სამწუხაროდ ვერც დიომიდე ანთაძე ასცდა ამ განგებას და შექმნა მხატვრულად მდარე
ხარისხის ფილმი. სცენარი არ იდგა პიესის შესაფერისი იდეურ სიმაღლეზე. მასში
დაიკარგა კაკაბაძისეული სიუჟეტური სიმახვილე და ხასიათების სიმკვეთრე. პიესის
ცოცხალი და მიმზიდველი სახეები სცენარში სქემატური, ხელოვნური და ძალით
შეკოწიწებული იყო.
1940 წელს ნატო ვაჩნაძე საკავშირო ჟურნალში „სოვეტსკი კინოეკრანი” აქვეყნებს
წერილს სათაურით „წარმტაცი მიზანი” ფაქტობრივად იგი უამბობს მკითხველს თავის
მუშაობაზე: „ნათელას სახე ფილმიდან “სამშობლო” ბევრ რამეში ეხმარებოდა ნანის სახეს
“ნარინჯის ველიდან” თუმცა ამ ქალიშვილთა ხასიათები სხვადასხვა. გვირისტინეს სახის
შესაქმნელად ვცდილობდი მაყურებლისათვის მეჩვენებინა კოლმეურნე ქალის ნამდვილი
ხასიათი“ 86.
ნატო ვაჩნაძე აგრძელებს მოგონებას ამ ფილმზე:
„გვრისტინეს როგორც სტახანოველს, აგზავნიან მოსკოვში, გადაღებამდე
რამდენიმე დღით ადრე, მე დავიწყე ცხოვრება და მოქმედება ისე, როგორც ამას ჩემი გმირი
ქალი მოიმოქმედებდა. ვცდილობდი ვყოფილიყავი მარტო. დილ–დილობით ქალაქში
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გამოვდიოდი და წარმოვიდგენდი, როგორ შეეძლო გვირისტინეს მოქცეულიყო, როდესაც
პირველად მოხვდა მოსკოვის ხალხმრავალ ქუჩებში, წითელ მოედანზე... ეს კინოსურათი
ვერ გამოუვიდა რეჟისორს, მაგრამ ჩემი როლი მიყვარდა და, ვფიქრობდი, იგი შეიძლება
რამდენადმე ჩემს შემოქმედებით მიღწევად ჩაითვალოს“ 87.
როგორც ვხედავთ, კინოსურათის სისუსტეს არც მსახიობი უარყოფს. იგივე
ითქმის

თვით

ნატოს

ნამუშევარზეც.

რაც,

ალბათ,

უპირველეს

ყოვლისა,

დრამატურგიულმა უხერხემლობამ გამოიწვია. ცხადია, ეს შეუჩნეველი არ დარჩენია კ.
გოგოძესაც:
“ფილმში ნ. ვაჩნაძე გვირისტინეს როლს ასრულებდა. თუ მხედველობაში
მივიღებთ გმირის პოპულარობას პიესის მიხედვით, თუ გავითვალისწინებთ ნ. ვაჩნაძის
შემოქმედებით პრაქტიკსა და გამოცდილებას, ეკრანზე გადატანილი გვირისტინეს სახე
უკეთესი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა.
დრამატურგიულად სუსტი ხასიათი, მიუხედავად რეჟისორისა და მსახიობის
ყოველმხრივ ცდისა, მაინც უფერული გამოვიდა“ 88.
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მეხუთე

თავი

1940 წლის 7 დეკემბერს საქართველოს კინემატოგრაფიის საქმეთა კომიტეტმა
დაამტკიცა კინოსტუდიის სამხატვრო საბჭო. შემადგენლობა ასე გამოიყურებოდა: მიხეილ
ჭიაურელი, სიკო დოლიძე, ნიკოლოზ შენგელაია, ალექსანდრე დიღმელოვი, დავით
რონდელი, ვასილ აბაშიძე და ერთადერთი ქალი – ნატო ვაჩნაძე. ეს ფაქტი მისი
პერსონისადმი დიდ პატივისცემას გამოხატავდა. ყოველივე ამის გამო კიდევ უფრო
დაიძაბა მსახიობის ისედაც გადატვირთული სამუშაო გრაფიკი.. გადაღებებთან ერთად მას
ხომ ვალდებულებები ჰქონდა ოჯახის მიმართ – მეუღლე და სამი შვილი განსაკუთრებულ
ყურადღებას მოითხოვდნენ. იმავდროულად მას სამხატვრო საბჭოს ხშირად გამართულ
სხდომებშიც უნდა მიეღო მონაწილეობა.
არც საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარება იყო მშვიდი – უკვე წელიწადზე
მეტია მეორე მსოფლიო ომი მძვინვარებდა. ფაშისტებმა თითქმის მთლიანად დაიპყრეს
ევროპის სახელმწიფოები და თანდათან აშკარა ხდებოდა, რომ საბჭოთა კავშირ-გერმანიას
შორის დადებული ე. წ. „რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტი“ ქვეყანას თავდასხმისაგან ვერ
დაიფარავდა.
სწორედ

ამ

ვითარებაში

საკავშირო

კინემატოგრაფიის

ინსტიტუტის

კურსდამთავრებული კონსტანტინე პიპინაშვილი შეუდგა თავისი პირველი ფილმის
„ქაჯანას” გადაღებას, ნიკო ლომოურის ცნობილი მოთხრობის მიხედვით. სცენარზე
მუშაობის დროს რეჟისორმა, რომელსაც დახმარებას უწევდა კარლო გოგოძე, გამოიყენა
ლომოურის კიდევ ორი მომცრო მოთხრობა: „ბედი უბედურთა” და „ალი”. „ქართულ
საბავშვო ფილმებში განსაკუთრებული როლი უჭირავს ახალგაზრდა კინორეჟისორ
კონსტანტინე პიპინაშვილის პირველ ფილმს „ქაჯანა“. როგორც ნამდვილი საბავშვო
ფილმი

„ქაჯანა“

უსათუოდ,

აღსანიშნავი

მოვლენაა

ქართული

კინოხელოვნების

ისტორიაში“ 1.
კარლო გოგოძე მრავალი ცნობილი ქართული ფილმის სცენარის ავტორია. მათი
ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა, მაგრამ ამ საქმეში მისი დონის შესაფასებლად, „მაგდანას
ლურჯაც” საკმარისია. ამ კინოსურათმა ხომ სრულიად ახალ ეტაპს დაუდო სათავე ჩვენს
ეროვნულ კინოში. საბოლო ჯამში, იმის თქმა გვინდა, რომ ქართული კინოს ეს ამაგდარი
მოღვაწე ისეთივე წარმატებული და საინტერესო იყო ლიტერატურულ სფეროში, როგორც
კინოს ისტორიაში.
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კ. გოგოძე და პიპინაშვილი ბრმად არ გაჰყვნენ ლიტერატურული პირველწყაროს
შინაარსს.

აქ

დარღვეულია

პერსონაჟებისადმი

ჩვენი

ხელშეუხებლობა.

მწერლების
მოთხრობა

ნაწარმოების
„ქაჯანას”

სიუჟეტისა

შეუცვალა

და

თხრობის

კონსტრუქცია, დაემატა სოციალურად უფრო გააზრებული გმირები. ბევრ მოქმედ პირს
შეეცვალა ხასიათი. ამგვარი მოზანდასახულობა ფილმისა, ეპიზოდების გააზრებული
გადაწყვეტა, კადრის სწორი კომპოზიცია, მართებული მიდგომა აქტიორებთან მუშაობისას
და ეროვნული კოლორიტი სძენდა კინოსურათს მხატვრულ დამაჯერებლობას. ფილმის
ეკრანიზაციასთან დაკავშირებით მომხდარ ცვლილებებზე საინტერესო დამოკიდებულება
აქვს აკაკი ბაქრაძეს. „კომუნისტურ კინოხელოვნებაში „ეკრანიზაცია“ არ იყო უბრალო
ტექნიკური ცნება. იგი ხერხი და საშუალება იყო შეეცვალათ საეკრანიზაციო ნაწარმოების
აზრობრივი შინაარსი, მიმართულება და დანიშნულება“ 2.
ყოველგვარი ზემოთ ჩამოთვლილი ცვლილებები მოხდა იმდენად, რამდენადაც
ამას ფილმის იდეური გაღრმავება და თანადროულობასთან დაახლება მოითხოვდა.
მიუხედავად იმისა, რომ ნაწარმოები სკოლაშიც ისწავლბა და ალბათ არ არსებობს
ქართველი, რომელმაც მისი შინაარსი არ იცოდეს, მაინც გავიხსენოთ ფილმის სიუჟეტი.
„რევოლუციამდელი საქართველოს ერთ-ერთ სოფელში ხარკს კრეფენ. ართმევენ
გლეხობას პურისა და სიმინდის უკანასკნელ მარაგს. გლეხი კიკოლა და მისი ცოლი მართა
ცდილობენ წინააღმდეგობა გაუწიონ მამასახლისს და არ გაატანონ სარჩოს უკანასკნელი
მარაგი, რომელიც შვილების გამოსაკვებად არც კი ეყოფათ. მაშინ კიკოლას ამ
ურჩობისთვის აპატიმრებენ და ქალაქში მიჰყავთ. მამასახლისი ნიკო მკითხავ ბაბალეს
დახმარებით ცდილობს კიკოლას ცოლს, მართას მოტყუებით წაართვას მიწის ნაკვეთი.
ბაბალე

ცდილობს

დაარწმუნოს

სასოწარკვეთილი

მართა,

რომ

კიკოლას

გასათავისუფლებლად აუცილებელია მიწის ნაკვეთის გაყიდვა, მაგრამ მიზანს ვერ აღწევს.
მაშინ მკითხავი ბაბალე უწინასწარმეტყველებს მართას მომავალ უბედურებას.
მკითხავი ბაბალე მართას შვილებს უამბობს ქაჯებისა და ავი სულების შესახებ,
რომლებიც ცეკვავენ იალბუზის მწვერვალზე და მიწაზე ჩამოდიან ჭიაკოკონობის დღეს.
კატო, ქაჯანას და მოიფიქრებს გაეხუმროს ქაჯანას. იგი ჭიაკოკონობის დღეს, როდესაც
ეზოში დიდი ცეცხლი გიზგიზებს, ცხვრის ტყავში გახვეული და თავზე წამოცმული
ქოთნით გამოეცხადება ქაჯანას, რომელიც შიშისგან დამუნჯდება. ბაბალე გამოაცხადებს,
რომ ქაჯანაში ავი სული დასახლდაო და ურჩევს შეწუხებულ მართას, წაიყვანოს ქაჯანა
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წმინდა გიორგის ხატთან, სხვა სოფელში და მანამდე დარჩეს იქ, სანამ თვითონ ხატი არ
ეტყვის წადითო.
ამასობაში კიკოლა სოფელში ბრუნდება და მთელი თავისი ოჯახით მიდის
წმინდა გიორგის ხატის თაყვანისაცემლად. დრო გადის, ხატი ვერ შველის ქაჯანას.
კიკოლა იძულებულია გროშის ფასად მიჰყიდოს მიწის ნაკვეთი მამასახლისს. მაგრამ
გადამწყვეტ მომენტში ქაჯანა ენას ამოიდგამს, ისევ თავისი დის, კატოს წყალობით.
კიკოლას ოჯახი სოფელში ბრუნდება. იქ ისევ თარეშობენ ისაული და ურიადნიკი.
ამჯერად, ისინი აპატიმრებენ ძია ვანოს, სოფლის მასწავლებელს, რომელიც ბავშვებს წერაკითხვას ასწავლის და გლეხებს სასარგებლო რჩევა-დარიგებებს აძლევს. სოფელი
თვალცრემლიანი აცილებს ვანოს“ 3.
მართას როლით ნატო ვაჩნაძემ მანამდე მისთვის უცნობი ამპლუა გაითავისა.
მხედველობაში გვაქვს ის, რომ მთელი შემოქმედებითი ბიოგრაფიის მანძილზე, მას
პირველად მოუწია დედის თამაში. დრო გადიოდა, მსახიობს ხანი ემატებოდა და ეს
ბუნებრივი

გარემოება,

მის

შემოქმედებაშიც

ისახება.

კინოსურათის

გადაღების

მომენტისათვის იგი 36 წლის გახლდათ და უკვე თავად ეს გარემოება, სათამაშო
მასალისადმი ტრანსფორმაციისაკენ უბიძგებდა მსახიობს. ნატო დიდი შემოქმედებითი
ენთუზიაზმით შეუდგა მართას როლზე მუშაობას. მან მიზნად დაისახა ეჩვენებინა,
უაღრესად

კეთილი

გულის,

შვილებზე

გადამკვდარი,

მაგრამ,

იმავდროულად,

გაუნათლებელი და უაღრესად ცრუმორწმუნე, მე-19 საუკუნის ტიპური ქართველი დედა.
ამ იერსახეში წარმატებით ჩააქსოვა მან მთელი თავისი დედობრივი სიყვარული და
სითბო.
„მორიგი სურათი, რომელშიც ვმუშაობდი, იყო „ქაჯანა”. ფილმს იღებდა
ახალგაზრდა რეჟისორი კონსტანტინე პიპინაშვილი. ამჯერად ვანსახიერებდი ორი
ბავშვის დედის, ქართველი გლეხი ქალის როლს... სურათში ჩემი როლი ძალზე პატარა
იყო. არც დრამატურგიულად იყო გამართული, მაგრამ მაინც ისეთი იყო, რომ
შეიძლებოდა მისგან უკეთესის შექმნა, ვიდრე ეს შევძელი, როდესაც ამ სურათს ვუყურებ,
ყოველთვის მწყინს: ჩემი მუშაობა დამაკმაყოფილებლად არ მიმაჩნია“ 4.
ამ სიტყვებიდან კარგად ჩანს, მსახიობი ხვდება, რომ მის შემოქმედებით
ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ეტაპი დასრულდა და თვისობრივად ახალი იწყება. იგი
საკმაოდ კრიტიკულია საკუთარი პერსონის მიმართ. ეს ცოტა არ იყოს გასაკვირია მისი
წინა ნამუშევრების ფონზე, მხედველობაში გვაქვს „ნარინჯის ველი”, „სამშობლო” და
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„ქალიშვილი ხიდობნიდან”. ნატო ვაჩნაძის თვითკრიტიკას კონკრეტიკა აკლია. მსახიობი,
შეიძლება ითქვას, თავს იზღვევს და ეუხერხულება გარკვეულწილად. იგი ხომ პირველად
წარსდგა ზრდასრული ქალის და თან დედის როლში. ბუნებრივია, შიშობს, იქნებ ისე არ
მოვეწონე მაყურებელსო.
ფაქტი ფაქტად რჩება, მსახიობური ოსტატობის თვალსაზრისით, კინოსურათში
ყველაფერი წესრიგშია. სხვა გარემოებას რომ დავანებოთ თავი, უკვე დრო იყო ასაკობრივი
თავისებურების გამო, მსახიობსაც და მთლიანად კინემატოგრაფიულ იმჟამინდელ
სამყაროს მოეაზრათ ნატოს ახალი ამპლუა. ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტში ის
თანმიმდევრულად

და

უმტკივნეულოდ

უნდა

გადაწყობილიყო

თვისობრივად

განსხვავებულ როლებზე. ამ საინტერესო რაკურსით ნატოს მიერ შესრულებული მართას
როლი, ჯეროვან შთაბეჭდილებას ტოვებს თავისი გულწრფელობით და ფსიქოლოგიური
სიღრმით.
„ქაჯანა”

ისეთი

ფილმია,

რომელშიაც

მსახიობთა

თამაშს

გადამწყვეტი

მნიშვნელობა ჰქონდა. დაუვიწყარია ნატოს გმირის მართას გარდა: ბაბალეს (ვ.
ანჯაფარიძე), ნინიკას (ა. კავსაძე), ვანო (ს. ბაღაშვილი), ქაჯანას (თ. ამირანაშვილი), კატოს
(ლ. აბაშიძე) სახეები. განსაკუთრებულად ბევრი სამუშაო რეჟისორმა სწორედ ამ ორ
უკანასკნელთან გასწია, მათი ასაკიდან გამომდინარე. ლ. აბაშიძეც და თ. ამირანაშვილიც
კონსტანტინე პიპინაშვილმა აღმოაჩინა.
ფილმმა იმთავითვე, ჯერ კიდევ გადაღების პერიოდში, გამოიწვია დიდი
ყურადღება, მიუხედავად იმისა, რომ კინოსურათის ეკრანებზე გამოსვლისთანავე დიდი
სამამულო ომი დაიწყო, მაშინაც არ მოჰკლებია მაყურებელი და პრესის გამოხმაურებანი.
ამ საქმეში განსაკუთრებით საყმაწვილო გამოცემები აქტიურობდნენ. „ნორჩი ლენინელი”
და

„ახალგაზრდა

კომუნისტი”

თავიანთი

სპეციფიკიდან

გამომდინარე

ხშირად

უთმობდნენ მთელ გვერდს ფილმზე თხრობას. ასე მოიქცა „ახალგაზრდა კომუნისტი” 1941
წლის 23 მარტის ნომერში და „ნორჩი ლენინელი” იმავე წლის 27 მარტის გამოშვებაში.
ჩვენი

დიდი

მცდელობის

მიუხედავად

„ნორჩი

ლენინელის”

მოძიება

შეუძლებელი გახდა, რაც შეეხება „ახალგაზრდა კომუნისტს” აქ მოთავსებულია ლევან
ასათიანის, ლადო ავალიანის, მ. კალანდაძის გამოხმაურებანი ფილმზე და მთავარი
როლების შემსრულებლების, IV კლასის მოსწავლეების: თენგიზ ამირანაშვილის და
ლეილა აბაშიძის პატარა წერილები.
მ. კალანდაძე წერს:
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„დამდგემლ კოლექტივს დიდი მუშაობა გაუწევია ლომოურის ცნობილი
მოთხრობის

ეკრანიზაციისათვის

განსაკუთრებული

გამარჯვებით

და

თამამად

შეიძლება

დაგვირგვინდა...

ითქვას,

უაღრესად

რომ

ეს

ცდა

დამაჯერებლად,

გულწრფელად თამაშობენ თავიანთ როლებს რესპუბლიკის სახალხო მსახიობი ნატო
ვაჩნაძე (მართა), ორდენოსანი სპარტაკ ბაღაშვილი (ძია ვანო)“ 5.
იგივე აზრს იზიარებს იქვე ლევან ასათიანი.
ფართოდ განიხილავს კინოსურათს თავის წიგნში „ნარკვევები ქართული
კინემატოგრაფის ისტორიიდან” ფილმის სცენარის ავტორი კარლო გოგოძე. ვინ ვინ და ის
ხომ ყველაზე კარგად იცნობდა კინოსურათის სამზარეულოს, მიუხედავად ამისა მის
მსჯელობაში სუბიექტურობა არ შეინიშნება, თავმდაბლობა და ზომიერება გამოსჭვივის:
„ნატო ვაჩნაძის მართა – შვილების თავდავიწყებამდე მოყვარული, გულკეთილი,
მგრძნობიარე,

მაგრამ

უაღრესად

ცრუმორწმუნე

სოფლელი

ქალია,

მის

სახეზე

აღბეჭდილია სიდუხჭირით გამოწვეული ტრაგედია და უდიდესი შიში რელიგიის წინაშე.
აერთებს რა ამ რთულ ფსიქოლოგიურ განწყობილებას, ნატო ვაჩნაძე რეალობასთან
უდიდესი სიახლოვით გვისურათებს ცხოვრებით განაწამებ, მეცხრამეტე საუკუნის
ქართული დედის სახეს“ 6.
ნატო ვაჩნაძის მიერ კინოფილმ „ქაჯანაში” შესრულებული მართას როლი
ძალზედ საინტერესოა აქტიორული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამ ფილმამდე მსახიობი
თითქმის ერთი და იმავე სახეს ასრულებდა, მეტ-ნაკლები ინტერპრეტაციით, ამჯერად კი
პირველად ითამაშა სრულიად ახალი, მისთვის უჩვეულო სახე და წარმატებას მიაღწია.
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, ფილმის გამოსვლისთანავე დიდი სამამულო ომი
დაიწყო. სწორედ ამით აიხსნება ის, რომ მაყურებელმა ბოლომდე ჯეროვნად ვერ შეაფასა.
თავს დატეხილმა უბედურებამ ხალხს, ბუნებრივია, დროებით დაავიწყა ცალკე აღებული
ერთი კინოსურათი კი არა, ზოგადად კინო.
მთელი საბჭოთა საზოგადოება ერთსულოვნად აღსდგა მტრის წინააღმდეგ
საბრძოლველად. 1941 წლის 22 ივნისს, ანუ ომის დაწყების პირველსავე დღეს ნატო
ვაჩნაძე კომუნისტური პარტიის რიგებში შედის. ესეც დროის მოითხოვნა იყო და წინ ვერ
აღუდგა. ომის დაწყებისთანავე გარდაიქმნა ყველა დარგის საქმიანობა. ფრონტსა და
ზურგში ჩვენი ხალხი ისტორიაში გაუგონარი გმირობით იბრძოდა ფაშიზმის წინააღმდეგ.
ქართველი კინომუშაკები, ისევე როგორც ქართველი მწერლები, მხატვრები, თეატრალები
და ხელოვნების სხვა დარგის წარმომადგენლები, მთელი შემოქმედებითი

ჯგუფები
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ემსახურებოდნენ

ფაშისტ

დამპყრობთაგან

საბჭოთა

ქვეყნის

მიწა-წყლის

განთავისუფლების საქმეს.
კინოსტუდიაშიც
წასასვლელი

ჯგუფი.

შეიქმნა

ნიკოლოზ

ქართველ
შენგელაიამ

კინოდოკუმენტალისტთა
პირველმა

მოითხოვა

ფრონტზე

ამ

ჯგუფში

გაერთიანება, მაგრამ უარი უთხრეს იმ მოტივით, რომ ის აქ უფრო საჭირო იყო და
პატრიოტული ფილმების შექმნით მეტი სარგებლობის მოტანა შეეძლო. ამის შემდეგ
კიდევ ორჯერ დაწერა განცხადება რეჟისორმა ფრონტზე გასაგზავნად (მას შემდეგ, რაც
საბჭოთა არმია პირველ თვეებში და წლებში უკან იხევდა), მაგრამ კვლავ უარით
გამოისტუმრეს.
რეჟისორი შეუდგა მოკლემეტრაჟიანი ფილმის „შავ მთებში” გადაღებას,
რომლის სცენარის თანაავტორიც ცნობილი უნგრელი კინოკრიტიკოსი და თეორეტიკოსი
ბელა ბალაში იყო. ფილმი სერბი პარტიზანების გმირობაზე მოგვითხრობდა, მაგრამ
მორალური და იდეური მხარდაჭერა ზურგს ფრონტზე და წინა ხაზზე არანაკლებს
სჭირდებოდა და, ბუნებრივია, ამ საერთო პატრიოტული შემართების ჟამს ნიკოლოზ
შენგელაია მხოლოდ მოკლემეტრაჟიანი ფილმით ვერ შემოიფარგლებოდა.
სულ მალე ნიკოლოზი იწყებს მუშაობას თავის ახალ სრულმეტრაჟიან
მხატვრულ ფილმზე „ის კვლავ დაბრუნდება”. „ფილმის ძირითად ფონად აღებული იყო
კახეთის შეძლებული კოლმეურნეობის საქმიანობა სამამულო ომის დღეებში, როცა
სოფლიდან ფრონტზე წასული გმირები მოხუცებმა და ქალებმა შეცვალეს“ 7. რეჟისორი
გულმოდგინებით შეუდგა მუშაობას. სცენარი დაწერეს კონსტანტინე ლორთქიფანიძემ და
ილო

მოსაშვილმა,

ამ

მომენტისათვის

მათ

კინემატოგრაფში

მუშაობის

საკმაო

გამოცდილება ჰქონდათ. ნატოს გარდა სხვადასხვა როლზე მიწვეულნი იყვნენ ცნობილი
ოსტატები: შალვა ღამბაშიძე, ალექსანდრე ომიაძე, სანდრო ჟორჟოლიანი, ელისაბედ
ჩერქეზიშვილი, დუდუხანა წეროძე, ლადო კავსაძე და ნატო ვაჩნაძის უმცროსი და კირა
ანდრონიკაშვილი, რომელიც რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს ნატოს გმირის –
მანანას სადედამთილოს თამაშობდა.
ომიდან

დაბრუნებულ

ჯარისკაცს

ასახიერებდა

რუსთაველის

თეატრის

მსახიობი ივანე ბაბლიძე, რომელიც ფაქტობრივად თავის თავს თამაშობდა. საქმე იმაშია,
რომ იგი მართლაც დაჭრილი ჩამოვიდა ფრონტიდან და, როგორც ტიპაჟი, ისე მიიწვია
ნიკოლოზ შენგელაიამ ფილმზე.
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მოქმედება მიმდინარეობს კახეთის სოფელ ბაკურციხეში. მძიმე, დენთის სუნით
დამუხტული გარემო ვერ აიძულებს კოლმეურნეებს შრომას შეეშვან, პირიქით, ისინი
გაათკეცებული ენერგიით ეწევიან ცხოვრების ჭაპანს, რადგან ესმით, რომ ომს მარტო
მებრძოლი არ იგებს.
საბჭოთა არმიის რიგებში იბრძვის უფროსი სერჟანტი გიორგი ხელაშვილი. იგი
დაიჭრება და უმალ, რასაც მოიმოქმედებს, ყელზე შებმულ კაფსულიდან პიროვნების
დამადასტურებ ქაღალდს გაანადგურებს, რომ მისი გარდაცვალების ამბავი არ შეიტყონ.
გონებადაკარგულ მებრძოლს ჰოსპიტალში გადაარჩენენ.
სწორედ ამის შემდეგ ჭრილობის მოსაშუშებლად მას შვებულებით მშობლიურ
ბაკურციხეში გაუშვებენ და ფილმის სიუჟეტიც აქ ვითარდება. კინოსურათს უნდა
მოეთხრო ქართველ მეომარზე, რომელიც დაჭრის შემდეგ ბრუნდება მშობლიურ
სოფელში, სადაც ის თანასოფლელთა თავგანწირული შრომის მოწმე ხდება. დაინახავს რა
ქალების, მოხუცების, მოზარდების და ბავშვების მუხლჩაუხრელ შრომას, ის იღებს
გადაწყვეტილებას, გამოჯანმრთელების შემდეგ კვლავ წინა ხაზს დაუბრუნდეს.
სცენარისტებმა

შემჭიდროვებული

გრაფიკით

იმუშავეს

და

1942

წელს

გადამღები ჯგუფი ნატურაზე გადასაღებად კახეთს გაემგზავრა:
“1942 წელი. სამამულო ომი მძვინვარებდა. ნ. შენგელაია იწყებდა ახალ ფილმს
თემაზე: საბჭოთა ზურგი ომის დღეებში, სახელად „იგი კვლავ დაბრუნდება”. ეს ფილმი
მას კახეთში უნდა გადაეღო. გავემგზავრეთ იმ მხარეში, სადაც თვრამეტი წლის
განმავლობაში არ ვყოფილვარ... შენგელაიას კახეთი ძლიერ უყვარდა. შეიძლება მას
იზიდავდა კახეთის ბუნების ნაირსახეობა, ხელუხლებელი თავისებურება. იგი ამბობდა,
მომავალში ყველა ჩემი ფილმი კახეთში უნდა გადავიღო, ჩემსავით კახეთს ვერავინ
გადაიღებსო“ 8.
შენგელაია, რომელსაც შემოქმედებით კრიზისის უმძიმესი პერიოდი ჰქონდა,
იმდენად გულუბრყვილო არ იყო, რომ არ გაესიგრძეგანებინა, სიუჟეტი სცენარშივე
სქემატურად რომ გამოიყურებოდა. იმ იმედით, რომ ბევრ რამეს უშუალოდ გადაღების
დროს დახვეწდა, მუშაობას შეუდგა. ამას ისიც ემატებოდა, რომ ხელმძღვანელობა
რეჟისორს აჩქარებდა და ისიც ფაქტობრივად ცაიტნოტში აღმოჩნდა, რამაც სავალალოდ
იმოქმედა, მის სიცოცხლეზე.
ამ სირთულეებს ისიც ემატებოდა, რომ ფრონტიდან ჯერ კიდევ შემაშფოთებელი
ცნობები მოდიოდა – მდგომარეობა დღითიდღე უარესდებოდა, ვითარება საგანგაშო იყო.
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ამას არ შეიძლებოდა ისეთ მგრძნობიარე ადამიანზე, როგორიც ნიკოლოზ შენგელაია იყო,
არ ემოქმედა. მას კი სურდა რაც შეიძლება მალე დაემთავრებინა სამუშაო.
ხელოვანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმდებოდა. გულის შეტევებმა
(რომელიც ჯერ კიდევ „ნარინჯის ველზე” მუშაობის დროს ჰქონდა) მოუხშირეს, მაგრამ
გადამღები ჯგუფის წევრების და მეუღლის თხოვნაზე, დროებით შეეჩერებინა გადაღება
და თბილისს წასულიყო სამკურნალოდ, შედეგი მაინც არ გამოიღო. 1943 წლის 4 იანვარს
კახეთიდან თბილისს მიმავალი რეჟისორი სოფ. ვაზიანთან გარდაიცვალა გულის მწვავე
შეტევით. ნიკოლოზ შენგელაია ამ ქვეყნიდან წავიდა, როგორც ჯარისკაცი პოსტზე
დგომის დროს. გადასაღები მოედანი მისთვის ხომ საბრძოლო პოსტი იყო. ფილმი
თანარეჟისორმა დიომიდე ანთაძემ დაასრულა. ამ ტრაგედიამ უდიდესი გავლენა იქონია
ნატო ვაჩნაძეზე, რაშიც ადვილად დავრწმუნდებით, როცა ამ ფილმს ნახავთ. უმძიმეს
მდგომარეობაში აღმოჩნდა მთელი გადამღები ჯგუფი. ფილმის მხოლოდ ნახევარი იყო
გადაღებული. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ მსახიობებს და რაც მთავარია ნატოს, უკვე
თბილისის კინოსტუდიის პავილონში უნდა გაეგრძელებინა კომკავშირელი გოგონას
მანანას თამაში:
„გადის დღე, კვირა თვე – ღამე ვერ ისვენებ, აზრი და გონება ძილშიც მუშაობს:
ყოველ დღეს აღიქვამ მთელი სიმძაფრით – “გათავდა – აღარ არის”. მხრებმოხრილი
დავდივარ, სხვანაირად არ შემეძლო. ყველაფერი თავისი დინებით მიდის – მე კი
გამოვეთიშე საერთო რიტმს, თუ მოღრუბლულია და წვიმა ცრის – კმაყოფილი ვარ.
ამ ყოფაში გადის თვეები. მაგრამ ადამიანის ბუნებაში დიადი განახლებული
ძალაა ჩაქსოვილი.მე ისევ დავიწყე მუშაობა...“ 9.
სწორედ ამ მიზეზთა გამო როგორც ფილმი, ისე მასში მსახიობის თამაში ძალზე
სუსტია და ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. მისი გმირი იმდენად უნიათოა, რომ თუ
კარგად არ დააკვირდი, შეიძლება ვერც იცნო იგი ეკრანზე. უმალვე ნათელია ამ 38 წლის
ქალს უდიდესი ტრაგედია დაატყდა თავს. ყველაზე მთავარი ისაა, რომ მისი ეს ფიზიკურსულიერი დაძაბულობა სრულ დისჰარმონიაშია იმ ეკრანულ სახესთან, რომლის
შესრულებაც მგლოვიარე მსახიობს ევალებოდა. ცხადია, გარკვეული თვალსაზრისით ესეც
საინტერესოა, კიდევ ერთი ნაირსახებით წარსდგა მაყურებლის წინაშე ნატო.
ყოველივე

გათვალიწინებული

იქნა

ფილმის

შეფასებისას.

როგორც

პროფესიონალურიი კრიტიკა, ისე საგაზეთო რეცენზიები თანადგომით და შექმნილ
სიტუაციაში ეთიკური თავშეკავებით შეხვდა კინოსურათის ეკრანებზე გამოსვლას:
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„ფილმში ნ. ვაჩნაძე ისევ ახალგაზრდა კომკავშირელი ქალიშვილის მანანას
როლს ასრულებდა. მანანა თითქოს გაგრძელება იყო წინათ განსახიერებული სახეებისა –
კომკავშირელ ქალების: ნანისა და ნათელასი, მაგრამ ახლა უკვე ომიანობის პირობებში.
ახალგაზრდა

ქალიშვილი

კოლმეურნეობაში,

რათა

მამისა

და

ფრონტზე

საქმროს

მეომრებს

მაგივრობას
ზურგში

სწევდა

მშობლიურ

თავდადებული

შრომით

დახმარებოდა.“10
ამ სტრიქონების ავტორი ერთი წლის შემდეგ წერს:
„მშვენიერი სცენარი, საუკეთესოდ შერჩეული მსახიობები (ნატო ვაჩნაძე, კ.
ანდრონიკაშვილი, ალ. ომიაძე, ალ. ჟორჟოლიანი და სხვა). საფუძველს იძლეოდა
საუკეთესო სურათის შესაქმნელად, მაგრამ ამ დროს უეცრად გარდაიცვალა ნიკოლოზ
შენგელაია. ამ უაღრესად მძიმე შემთხვევამ დიდი გავლენა მოახდინა ფილმზე. იგი მთელ
რიგ ეპიზოდებში დაუმთავრებელ შთაბეჭდილებას ტოვებდა. ფილმზე მუშაობა მაინც
დამთავრდა. იგი გამოვიდა ეკრანზე, მაგრამ, რასაკვირველია, როგორც ფილმს, ისე
მთავარი როლების შემსრულებელ მსახიობთა თამაშს აჩნდა ის გავლენა, რაც უეცარმა
უბედურებამ გამოიწვია“ 11.
ნატო ვაჩნაძე ამ დიდი ტრაგედიის შემდეგ 4 წლით ეკრანიდან გაუჩინარდა,
მაგრამ მან ღირსეულად მოიხადა თავის სამოქალაქო ვალი ომის წლებში იმით, რომ მას
ხშირად ხედავდნენ სააგიტაციო პუნქტებში. იმავდროულად დაამთავრა პირველი, ან
როგორც ახლა უწოდებენ, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების კურსები, რათა
საჭიროების

შემთხვევაში

დახმარება

აღმოეჩინა

საბჭოთა

მეომრებისათვის.

ის

მონაწილეობას იღებდა სამოქალაქო თავდაცვის ტაქტიკურ მეცადინეობებში. სამხედრო
ჰოსპიტალების ხშირი სტუმარი იყო, სადაც დაჭრილი მეომრებისთვის კონცერტებს
აძლევდა.
კინოფილმ „ის კვლავ დაბრუნდებას” შემდეგ ნატო ვაჩნაძეს რამდენიმე წელს
აღარ შეეძლო შემოქმედებითი მოღვაწეობის გაგრძელება. სხვა ობიექტურ მიზეზებს რომ
თავი დავანებოთ, მისი სულიერი მდგომარეობის გარდა ამას იმანაც შეუწყო ხელი, რომ ეს
პერიოდი

საბჭოთა

„მცირეფილმიანობის“
მდგომარეობის

გამო,

და,

კონკრეტულად,
სახელით.

ფილმებს

აღარ

ქართული

შექმნილი
და

ვეღარ

კინოს

ისტორიაში

შევიდა

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
იღებდნენ.

სწორედ

ამიტომაც

დაქვრივებულ მსახიობს 4 წლით ტაიმ-აუტის აღება მოუწია. როგორც თვითონ იგონებდა,
მუშაობისაგან ხანგრძლივმა ჩამოშორებამ მრავალ საკითხზე დააფიქრა:
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„თანდათან მიბრუნდებოდა შემოქმედებითი მოღვაწეობის ძალა და სურვილი.
ისევ

დავიწყე

მუშაობა,

იგი

საუკეთესო

გზაა

სულიერი

გაჯანსაღებისათვის.

გამოცდილების ზრდასთან ერთად, ადამიანი უფრო გაბედულად მუშაობს, მაგრამ ამავე
დროს მისი პასუხისმგებლობაც მატულობს. ჩემმა ახალმა როლმა ფილმში „პოეტის აკვანი“
დიდი სიხარული მომანიჭა. წინადადება მომცეს მეთამაშა საქართველოს დიდი პოეტის
აკაკი წერეთლის გამზრდელის, ძიძის როლი“ 12.
20–ე საუკუნის 40–50 იან წლებში მაშინ როდესაც ე.წ. მცირეფილმიანობამ
თავისი

დაღი

დაასვა

ეროვნულ

წარმოებას,

კინოში

დამკვიდრდა

ზეაწეული

მეტყველებისა და პათეთიკის ტრადიცია. ქართულ კინოში შექმნილ პერსონაჟებს
მსახიობები სოციალური ქვეტექსტებით აცოცხლებდნენ და ხშირად ასე მოჰქონდათ
სათქმელი

ჩვენს

კინომსახიობის

ცნობიერებაში.

ხელოვნებისადმი,

გრძელდებოდა
რომელიც

ასევე

ომის

ის

პერიოდის

დამოკიდებულება
ქართულ

კინოში

შეინიშნებოდა და სამომავლოდ ტრანსფორმაცია განიცადა.
მეუღლის გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, კერძოდ, 1941 წელს ორი
მნიშვნელოვანი რამ მოხდა მსახიობის შემოქმედებით ცხოვრებაში და ორივე მის
დაჯილდოვებას უკავშირდება. ამ მომენტამდე რესპუბლიკის დამსახურებულ არტისტს
სახალხო არტისტის მაღალი წოდება მიენიჭა, ხოლო სულ მალე მაშინდელი ყველაზე
დიდი ორდენი – სტალინური პრემია არგუნეს. ეს უკვე საყოველთაო აღიარება და
დაფასება იყო.
რეჟისორი კონსტანტინე პიპინაშვილი ფილმზე მუშაობას 1946 წელს შეუდგა.
ფილმ ძირითად მიზანს შეადგენს ქართველი ხალხის დიდი პოეტის აკაკი წერეთლის
ყრმობისა და ჭაბუკობის პერიოდის ასახვა. იმავდროულად წარმოდგენა იმ სოციალურ–
ეკონომიური, კულტურული და ყოფითი ხასიათის პირობების, რომელშიც იზრდებოდა
საქართველოს ბულბულად წოდებული მგოსანი. „თემისადმი სიყვარულისა და მასალის
ღრმა ცოდნის გარდა, აქ საჭირო იყო ისეთი კინემატოგრაფიული ექვივალენტის გამოძებნა
და ოსტატობა, რომელიც სპეციფიკურ ჩარჩოებში მოქცეულ კინონაწარმოებს დიდი
პოეტის სახელის შესაფერის სიმაღლეზე აიყვანდა“

. კინოსურათის სიუჟეტი უნდა

13

აგებულიყო აკაკის ავტობიოგრაფიული ხასიათის ნაწარმოების „ჩემი თავგადასავალის”
მოტივებზე. „ფილმი კარგად გვიხატავს აკაკის როგორც ფიზიკურ, ისე სულიერ
ევოლუციას. მაყურებლის წინ იზრდება ყრმა აკაკი, იგი თანდათან ჭაბუკდება. აღებულ
პერიოდში აკაკის სახე სრულყოფილადაა დახატული“

. კ. პიპინაშვილთან ერთად

14
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სცენარზე მუშაობდა ცნობილი ქართველი მწერალი ლევან ასათიანი. მათ თავიდანვე
სწორი გზა აირჩიეს, როცა საგრძნობლად შემოიფარგლნენ პოეტის ბიოგრაფიული
ქრონიკის ჩვენებისას და, ძირითადად, თვით აკაკის ავტობიოგრაფიულ მოთხრობას
დაეყრდნენ:
„თბილისის თეატრში მხცოვანი პოეტის, აკაკი წერეთლის იუბილეა. ხალხით
გაჭედილ დარბაზში იუბილარს მისალოც ადრესებს უკითხავენ. გლეხების თანხლებით
მოხუც პოეტს უახლოვდება ჭაღარა ქალი – აკაკის ძიძა. მათ ყვავილებით მორთული
აკვანი მოაქვთ. პოეტი დასცქერის აკვანს და მის მეხსიერებაში ცოცხლდება ბავშვობისა და
ყრმობის წლები.
თავად როსტომ წერეთლის სასახლე. სასახლის პატრონი თოფის სროლით
აუწყებს ქვეყანას ვაჟის დაბადებას. თავადის მეუღლის თხოვნით, ბავშვი, რომ არ
განებივრდეს, სოფელში, ღარიბი გლეხის ოჯახში გააძიძებენ. ბავშვობას მომავალი პოეტი
ღარიბსა და პატიოსან ხალხში გაატარებს. ბატონყმობის მძიმე უღელი, გლეხების
დუხჭირი ცხოვრება წარუშლელ შთაბეჭდილებას ტოვებს აკაკიზე. გადის წლები.
მშობლების სურვილით, ბავშვს საყვარელ ადამიანებს დააშორებენ და სასწავლებლად
ქუთაისის გიმნაზიაში მიჰყავთ. იქ აკაკი გატაცებით სწავლობს დიდი პოეტების ლექსებს,
განსაკუთრებით პუშკინსა და ბაირონს. თავის ამხანაგებთან ერთად პროტესტს უცხადებს
გიმნაზიაში გამეფებულ რეჟიმს. გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ ახალგაზრდა პოეტის
წინაშე ფართო შემოქმედებითი გზა იშლება. მას საშუალება ეძლევა აქტიურად იბრძოლოს
თავისი ქვეყნისა და ხალხის მერმისისათვის“ 15
კონსტანტინე პიპინაშვილს ჯერ კიდევ სცენარზე მუშაობის დროს ჰქონდა
გადაწყვეტილი აკაკის ძიძის როლში ნატო ვაჩნაძის მიწვევა. თუმცა, როგორც ირკვევა,
ყველაფერი ასე უღრუბლოდ არ ყოფილა. ნატო კი დაითანხმა, მაგრამ თავისი ხედვა და
წინადადება წამოაყენა. აი, რას იგონებს ფილმის რეჟისორი:
„როლის მაღალი იდეური გააზრებით შეიძლება აიხსნას ის, რომ ნატო ყველა
ქართველი მსახიობისათვის მეტად საპატიო როლის – დიდი მგოსნის აკაკის ძიძის როლის
შესრულებაზე მანამდე ვერ დავითანხმეთ ფილმის ავტორებმა, სანამ ამ როლს არ შეემატა
დიდი გააზრების ეპიზოდი. “აკაკის აკვანის” პირველ ვარიანტში მხცოვან იუბილართან
აკვანი მიჰქონდა ნაზიბროლას, ხოლო ფილმში, როგორც ცნობილია, აკვანი იუბილართან
მიაქვს მგოსნის ძიძას. ახლა სცენის სხვაგვარად წარმოდგენა თითქმის შეუძლებელი
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ხდება, იმდენად ორგანული აღმოჩნდა ნ. ვაჩნაძის შენიშვნა მგოსნის ძიძის როლის
სრულყოფისათვის“ 16.
ფილმში ვაჩნაძემ ერთი პიროვნების ორი უაღრესად განსხვავებული სახე
განასახიერა – „საქართველოს ბულბულის“ ახალგაზრდა და მხცოვანი ძიძა. ნატოს
კინოსურათის ქრონომეტრაჟში განსაკუთრებულად დიდი დრო არ უჭირავს, მაგრამ სადაც
ჩანს, წარუშლელ შთაბეჭდილებას ახდენს. მისი გმირი სიცოცხლისმოყვარე, უანგარო,
უშურველი, სანდომიანი ქალბატონია, ვინც პაწია მგოსანს კეთილშობილ თვისებებს
უყალიბებს. ცდილობს მისი აღსაზრდელი კეთილი და გულისხმიერი გაიზარდოს.
მსახიობზე გადატეხილი უზარმაზარი ტრაგედიის გამო, მას არ მიეცა საშუალება
შემდგომში საშუალო და ხნიერი ასაკის გმირები ეთამაშა, შესაბამისად ნატოს მხცოვანი
ძიძის იერსახის შექმნით ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, თუ როგორი იქნებოდა იგი ამ
ტიპის როლებში ასე ადრე, რომ არ დაფერფლილიყო მისი სიცოცხლე.
აკაკი წერეთლის ავტობიოგრაფიული ნაშრომიდან გამოკვეთით ირკვევა, რა
დიდი

როლი

ითამაშა

ბავშვობაში

მისი

ხასიათის

ჩამოყალიბებაში

ძიძამ.

თუ

გავითვალისწინებთ იმ მშობლიურ სიყვარულს, რომელსაც პოეტი ძიძის მიმართ
სიკვდილამდე ატარებდა, სრულიად ხილული გახდება უდიდესი პასუხისმგებლობა,
რასაც მსახიობი ამ როლის მიღების შემდეგ განიცდიდა.
ნატო მეტი ეკრანული სიმართლის მისაღწევად აკაკის მშობლიურ ადგილებში
გაემართა. ფეხით დაიარა სხვიტორი და სავანე, ეცნობოდა იმ ადამიანებს, ვისაც ჯერ
კიდევ ახსოვდა პოეტის გამზრდელი. იმავდროულად ცდილობდა სიღრმისეული
ანალიზით ჩაეხედა მგოსნის სტრიქონებში და სისავსით შეეგრძნო ძიძის ნამდვილი სახე.
საჭირო იყო სრულიად ახალი ფერებისა და გამომსახველობითი საშუალებების მიგნება,
რომ მის მიერ დახატულ ძიძაში მნახველს ბავშობაში შესწავლილი და შემოქმედებით
ფანტაზიაში წარმოდგენილი ნაცნობი სახე დაენახა.
მსახიობის სასახელოდ აღსანიშნია, რომ მან ეს მძიმე შემოქმედებითი შრომა
ღირსეულად დააგვირგვინა. როდესაც ეკრანზე ხედავ მის გმირს მანოს იჯერებ – სწორედ
ასეთი უნდა ყოფილიყო ის გლეხი ქალი, რომელიც თავის ღვიძლ შვილთან ერთად,
ზრდიდა შვილობილ აკაკის. ამგვარი შინაგანი ექსპრესიითა და მგზნებარებით აღიქმება
მთელი როლი. ხოლო ფინალური ეპიზოდი – ჭარმაგი აკაკისა და მხცოვანი მანოს
შეხვედრა ლოგიკური დასასრულია, როგორც კინოსურათის სიუჟეტური კომპოზიციისა,
ისე ვაჩნაძის გმირის არსებობის ეკრანზე.
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ეს სახე გაცისკროვნებულია დედობის სიწმინდისა და კეთილშობილების
შუქით. მსახიობმა მთელი თავისი არსებით და ყოველდღიურობით ატარა ეს გრძნობა. იგი
ხომ სრულიად ახალგაზრდა გახდა დედა, იხვეწებოდა და ვითარდებოდა მასთან ერთად,
მის სამ ვაჟიშვილთან ერთად. დედობის წარმატებული შეგრძნება, მას ბედნიერ ქალად
აქცევდა:
„ქართველი დედის სახის შექმნა, იმ გლეხი ქალის ამაღლებული სახის
განსახიერებაა, რომელიც ერთნაირად ზრდისა და უვლის თავისსა და სხვის შვილს; უნდა
გადმომეცა კეთილშობილი, ღრმა სიბრძნე ხალხიდან გამოსული ადამიანებისა... მე
მსურდა აკაკის ძიძის მანოს სახეში გადმომეცა თავდაჭერილობა და სიმტკიცე, სიმშვიდე
და სიბრძნე, რაც ქართველი ქალის ღირსებას წარმოადგენს“17.
ფილმს დიდი წარმატება ხვდა. შეფასდა როგორც სპეციალისტების, ისე
პერიოდული პრესის მიერ. მას ტრადიციულად კარლო გოგოძეც გამოეხმაურა:
„ადვილი გასაგებია ის დიდი შემოქმედებითი სიძნელე, რომელიც “აკაკის
აკვანის” ავტორების წინაშე იდგა. ავტორების სასახელოდ მოგვცეს ისეთი ფილმი,
რომელიც ქართული კინემატოგრაფიის მნიშვნელოვან მონაპოვარს წარმოადგენს...
შემოქმედებითი შთაგონებითაა დახატული აკაკის ძიძის – მანოსა და მამობილის –
პაპუნას სახეები საქართველოს სსრ სახალხო არტისტის ნატო ვაჩნაძისა და ხელოვნების
დამსახურებული მოღვაწის კოტე მიქაბერიძის მიერ“ 18.
სცენარში მკაფიოდ არის გადმოცემული აკაკი წერეთლის ცხოვრების უმთავრესი
მომენტები. მაგრამ არის ერთი გადახვევა სინამდვილიდან. როგორც ვიცით, აკაკის პოემა
„გამზრდელი” – მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი შედევრი – პოეტმა დაწერა
შემოქმედებითი სიმწიფის პერიოდში – 1898 წელს. სცენარის მიხედვით კი აკაკი ამ პოემას
კითხულობს, როცა ის ჯერ კიდევ 18 წლისაა და გიმნაზიაში სწავლობს. ეს სცენარის
ავტორებს, ალბათ, იმიტომ დასჭირდათ, რომ ფილმის კომპოზიციური და სიუჟეტური
ხაზი გაეძლიერებინათ. „უდაოდ საგრძნობ ნაკლად ჩაითვლება ის გარემოება, რომ
სცენარის ავტორებს არაფერი არ გადმოუციათ აკაკი წერეთლის ცხოვრების უაღრესად
მნიშვნელოვანი მომენტი – პეტერბურგის პერიოდი, სადაც იგი დაუახლოვდა მოწინავე
ქართველ სტუდენტებს: ილია ჭავჭავაძეს, ნიკო ნიკოლაძეს, გიორგი წერეთელს“ 19.
გაზეთ „კომუნისტში"ავტორი ჩვენთვის საყურადღებო თემასაც ეხება:
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„ეფექტით ასრულებს აკაკის ძიძის როლს რესპუბლიკის სახალხო არტისტი ნ.
ვაჩნაძე. სერიოზული მონდომებითა და აქტიორული ოსტატობით არის აღბეჭდილი მისი
თამაში. მის თამაშში იგრძნობა დიდი მშობლიური სინაზე და სითბო“ 20.
„ქაჯანაში“ და „აკაკის აკვანში“ ნატოს პირველად ვხედავთ ბავშვთან, როგორც
დედას და თუ ძნელია თქმა, ბავშვმა დაამშვენა ნატო, თუ ნატომ ფილმები. ეს ისევ თავისი
როლისადმი გამოცდილი მსახიობის დიდი განწყობით, თბილი და მგრძნობიარე დედის
სახის განსახიერებით აიხსნება.
ორი კვირის შემდეგ ასეთივე მაღალ შეფასებას აძლევდა ფილმს ნიკო შველიძე
გაზეთ „ახალგაზრდა კომუნისტში” გამოქვეყნებულ სტატიაში, კერძოდ აქ ხაზგასმულია
ფილმის

წარმატება,

რასაც

ხელი

შეუწყო

მსახიობთა

შესანიშნავმა

თამაშმა,

განსაკუთრებით ეს ითქმის, რეცენზენტის აზრით ნატო ვაჩნაძეზე, რომელმაც მაღალი
ოსტატობით, მკაფიო, ნაზი ფერებით შექმნა დიდი აკაკის ძიძის სახე 21.
როგორც უკვე ვიცით, სანამ „ქაჯანაში” გადაიღებდნენ ნატოს ოთხი წელიწადი
მოუწია ლოდინი. ისტორია კვლავ განმეორდა და მომდევნო და მისთვის უკანასკნელი
როლის მიღებამდე კვლავ ამდენივე ხანი მოუწია მსახიობს მოცდა. 1951 წელს მას მიიწვევს
დავით რონდელი ფილმზე „მწვერვალთა დამპყრობნი”.
1948 წელს ქართული თეატრის გამოჩენილი რეჟისორი ვახტანგ ტაბლიაშვილი,
შალვა გედევანიშვილთან ერთად იღებს ყველასათვის საყვარელ და დაუვიწყარ
კინოსურათს „ქეთო და კოტეს” ავქსენტი ცაგარელის კომედია „ხანუმას” მიხედვით. ეს იყო
მუსიკალური კომედია, რომელშიც ძალუმად ჟღერდა ვიქტორ დოლიძის ოპერის
დაუვიწყარი ჰანგები.
თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფილმში დაკავებული იყო ყველა ის
მსახიობი, რომელიც იმ დროისათვის ქართულ თეატრსა და კინოში რამეს წარმოადგენდა.
მათი ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა, ისინი ისედაც კარგად არიან ნაცნობი ქართველი
საზოგადოებისათვის, მაგრამ მოხდა ისე, რომ, სამწუხაროდ, ნატო ვაჩნაძისათვის როლი
არ გამოიძებნა. როგორც ჩვენთან პირად საუბარში სახელგანთქმულმა რეჟისორმა ვახტანგ
ტაბლიაშვილმა გაგვიმხილა, ამას ნატოს სინანული გამოუწვევია და ვინაიდან ყველა
როლი განაწილებული იყო და კინოსურათი ფაქტობრივად დასრულებული, რეჟისორს
ისღა დარჩენოდა ფილმის ფინალურ ეპიზოდში, სულ ბოლო კადრში როდესაც მეჯლისია
გაჩაღებული, ნატო ვაჩნაძე მოზეიმე სტუმართა რიცხვშია. იგი მხოლოდ წამით გაიელვებს
და თუ არ იცი, რომ ის ამ ეპიზოდშია, შეიძლება მისი ცნობაც ვერ მოასწრო.
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ბუნებრივია,

„დამნაშავე”

რეჟისორს

უნდოდა

შემდგომში

ეამებინა

მსახიობისათვის და გამოსავალიც ნახა. 50–იანი წლების დასაწყისში ტაბლიაშვილმა
„ქეთევან წამებულის” (ფილმს სავარაუდოდ ასე უნდა რქმეოდა) გადაღება განიზრახა.
მთავარ როლში ნატო ვაჩნაძე იყო მიწვეული. მას კოსტიუმიც მოარგეს და გადამღები
ჯგუფის წევრები საოცარი გარდასახვის მოწმენი გახდნენ. მათ წინ იყო არა მარტო
თეიმურაზის, არამედ მრავალჭირვარამგანცდილი მშობელი ერის დედა. მსახიობმა
მთლიანად

გაითავისა

ქეთევან

დედოფლის

სახე.

ისტორიიდან

ვიცით,

რომ

მაჰმადიანობის მიღების შემთხვევაში ტახტსაც შეინარჩუნებდა და სიცოცხლესაც, მაგრამ
ერი განსაცდელში ჩავარდებოდა. მან ტანჯვა აირჩია და მოწამებრივი სიკვდილით ამოხდა
სული. რეჟისორმა და მსახიობმა ერთხანს იმუშავეს კიდევაც კამერის გარეშე. ვახტანგ
ტაბლიაშვილი აღფრთოვანებული იყო თავისი მიგნებით, მაგრამ მოხდა ისე, რომ
კინოსურათი აღარ გადაიღეს. შესაბამისად, ამ წამოწყებასაც განხორციელება არ ეწერა.
ასევე არ ეწერა ხორცშესხმა კიდევ ერთ ჩანაფიქრს, რომელიც იმავე 1948 წელს
კინოსტუდია ქართულ ფილმში უნდა განხორციელებულიყო. საუბარია მხატვრულ
კინოსურათ „,სამგორზე“, რომლის დადგმაც ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობ დიომიდე
ანთაძეს

და

ცნობილ

თეატრალურ

რეჟისორს

დოდო

ალექსიძეს

უნდა

განეხორციელებინათ.
რამდენიმე წლის წინათ გამოვიდა ვასილ კიკნაძის ვრცელი მონოგრაფია
რესპუბლიკის სახალხო არტისტზე, გამორჩეულ სახასიათო მსახიობზე – მიხეილ
ვაშაძეზე. სწორედ ამ ნაშრომში ირკვევა, რომ მსახიობი პირველად მთავარი როლის
შესასრულებლად ამ კინოსურათში მიუწვევიათ და მისთვის პარტნიორობა უნდა გაეწია
ნატო ვაჩნაძეს. აი რას იგონებს მიხეილ ვაშაძე:
„ეს იყო კინოში მთავარ როლზე ჩემი პირველი მიწვევა. ნატო ვაჩნაძე ჩემი
მეუღლის როლს ასრულებდა. ეს ხომ ჩემთვის სიზმრის ტოლფასი იყო. ფილმში მრავალი
ცნობილი სახე იყო დაკავებული. პირველად ძალიან მიჭირდა, მაგრამ ნატოს უბრალოება,
გულისხმიერება მუშაობას მიადვილებდა. როცა მას შემოქმედებითი საღამო გადაუხადეს
სცენაზე, მის სიახლოვეს ვიჯექი. ნატოს დამ, ქალბატონმა კირამ ისეთი სიტყვით მიმართა,
ცრემლები ვერ შევიკავე. ეს შეხვედრა ლეგენდად ქცეულ მსახიობ ნატო ვაჩნაძესთან
ღირშესანიშნავი იყო ჩემთვის“ 22.
როგორც ირკვევა ერთი წლის განმავლობაში ორი დაწყებული წამოწყებიდან არც
ერთს განხორციელება არ ეწერა.
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ადვილი

წარმოსადგენია,

თუ

რა

სულიერ

ტრავმას

მიაყენებდა

ნატოს

სიცოცხლის ბოლო წლებში კინოში არც თუ ხშირი მონაწილეობა. დრომ ახალი
მოთხოვნები დააყენა და მრავალი პრობლემა წარმოაჩინა, რომლის გადაჭრის გარეშე
რაიმე სიახლეზე ფიქრიც ზედმეტი იყო. დაიწყო ახალი ექსპერიმენტები ახალი ცხოვრების
შესაფერისი გმირების წარმოსაჩენად. სამწუხაროდ, ამ ძიებაში ნატო ვაჩნაძე სადღაც
ჩაიკარგა. მაშინდელი კინორეჟისორები იოლად შეელივნენ მსახიობს. ვიყოთ მართლები
და ვაღიაროთ, ის, რაც აქამდე არაერთხელ აღგვინიშნავს – ნატოს შემოქმედებითი
ცხოვრების მეორე ნახევარი ისეთი ინტენსიური აღარ იყო, როგორიც პირველი,
შესაბამისად ინერციის ძალამ იკლო და ერთ მშვენიერ დღეს, სამწუხაროდ ეს პრობლემაც
დადგა დღის წესრიგში.
საჭირო იყო მხოლოდ, რომ იმათ, ვისაც ამის უნარი შესწევდათ, ხელი უფრო
შეეწყოთ მსახიობის ნიჭისათვის, რომ მას კიდევ უფრო ღრმად და ძლიერად შეძლებოდა
თავისი თავის რეალიზება და მისი უჭკნობი ნიჭის კიდევ უფრო ფართოდ გამოვლინება.
არაჩვეულებრივი სიზუსტით და ობიექტურობით გადმოცემს ამ ვითარებას
ცნობილი ქართველი ჟურნალისტი ოთარ ეგაძე თავის ვრცელ წერილში, რომელსაც
ეწოდება „ნატო ვაჩნაძის საზოგადოებაში”. აღნიშნული პუბლიკაცია ჟურნალ „საბჭოთა
ხელოვნებაში” გამოქვეყნდა სამ ნაწილად, 1984 წელს. ჩვენთვის საინტერესო თემაზე ოთარ
ეგაძე იგონებს:
„ნატოს მაინც ის აკლდა, რისთვისაც დაიბადა – კოლეგების ყურადღება.
კინოხელოვნებას ნატოს მომხიბვლელობა სჭირდებოდა, კინოწარმოებაში შეფარებულ
ადამიანებს კი სწორედ ეს ვერ შეეგნოთ, ნატოს სილამაზეს ვერ ამჩნევდნენ, რადგან
ყოველდღე ხედავდნენ, თვალს აჩვევდნენ და გულს იმშვიდებდნენ, თაყვანს სცემდნენ,
საქმეში კი არა რთავდნენ. მოსათმენია, ვაჩნაძის ქალი გყავდეს და სამუშაოს არ აძლევდე.
წელიწადს წელიწადი ემატებოდა, კინოფილმები კი თვალნათლივ გვაკლდებოდა’’23
შექმნილ

ვითარებაში

აღარავის

ეცალა

ჩვენი

მსახიობის

შემოქმედებით

დასაქმებაზე. საქართველოს გამორჩეული სილამაზის „ვარსკვლავები“ ჰყავდა, მაგრამ მათ
აკიაფებას ბევრი რეჟისორი ხელს არ უწყობდა – ზოგი იმიტომ, რომ თავად იყო
პროფესიულ დონეს მოკლებული, ზოგიც ფიქრობდა, რომ გამოცდილ მსახიობს
რეჟისორული წარმატების მონაწილედ მიიჩნევდა მაყურებელი და ეს არ აწყობდა. ასეთმა
და სხვა მსგავსმა სუბიექტურმა, ფაქტორმა დიდი ხნით ჩამოაცილა ნატო ვაჩნაძე ეკრანს,
რითაც ადრე მოპოვებულ ბრწყინვალებას საერთაშორისო სიკაშკაშე დაუკარგა.
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ყოველივე ამის ფონზე არ უნდა გაგვიკვირდეს, თუ რატომ დასთანხმდა ნატო
ვაჩნაძე

დავით

რონდელს

არც

თუ

მაინცდამაინც

საინტერესო

კინოსურათში

(„მწვერვალთა დამპყრობნი”) მონაწილეობას.
„თბილისში ცხოვრობს ლომიძეების ოჯახი. დედა ელისაბედი მასწავლებელია,
მისი უფროსი შვილები, ცნობილი მთასვლელები – გეოლოგი სიმონი და მეტეოროლოგი
ალექსანდრა, გატაცებული არიან ალპინიზმით. სიმონისა და ალექსანდრას გატაცებას არ
იზიარებს მათი უმცროსი ძმა ალიოშა. მას სურს ჰიდროტექნიკოსი გახდეს.
ალიოშა ლენინგრადში მიემგზავრება დიპლომის დასაცავად, ხოლო სიმონი,
ალექსანდრა და მათი მეგობარი პიმენი ლაშქრობას აწყობენ კავკასიის ერთ-ერთი
უმაღლესი მწვერვალის, თეთნულდის დასაპყრობად. მთასვლელთა ჯგუფი მალე
მიაღწევს მარადიული თოვლის ზონას. მოულოდნელად ჩამოწვება ზვავი. მთასვლელები
საფრთხეში არიან. სიმონი ცდილობს მიეშველოს მეგობარს, მაგრამ ზვავი ორივეს
უფსკრულში ჩაიტანს.
გადის დრო. ალიოშა ლენინგრადიდან ბრუნდება. ეცნობა სიმონის დღიურებს.
ეს გაცნობა სურვილს აღუძრავს მას გაჰყვეს ძმის კვალს, განახორციელოს მისი ოცნება.
ალიოშა და მისი ჯგუფი თეთნულდზე ადიან. მწვერვალი დაძლეულია.
კვლავ იწყება მთასვლელთა შეუპოვარი ლაშქრობა. უშბის გზა ძნელი და
სახიფათოა.

ნელა

მიაბიჯებენ

მთასვლელები

ციცაბო

კლდეზე.

დაუღამდებათ.

მწვერვალამდე კვლავ დიდი მანძილია. მამაცი ალპინისტები კლდეზე მიბმულნი გაათევენ
სუსხიან ღამეს. დილით განაგრძობენ გზას. მძიმე და საშიში ლაშქრობა გამარჯვებით
მთავრდება. მიუვალი უშბა დაპყრობილია. ამ გამარჯვების შემდეგ ალიოშა და მისი
მეგობრები მოაწყობენ კიდევ უფრო რთულ ლაშქრობას, მაგრამ იწყება სამამულო ომი და
მთასვლელები ფრონტზე მიდიან.
სამამულო ომის დამთავრების შემდეგ, ომგადახდილი მეგობრები კიდევ
განაგრძობენ ალპინისტურ ლაშქრობას. ახლა მათი მიზანია უშბა-შხელდის ტრავერსი.
შეუპოვრად

უტევენ

მთასვლელები

მიუვალ

მწვერვალებს,

წინ

მხოლოდ

ერთი

მწვერვალიღა რჩება. ამოვარდება ქარბუქი. ქარი გლეჯს ყველაფერს, მთასვლელები
კლდის გამოქვაბულს აფარებენ თავს. განსაცდელში მყოფთა დასახმარებლად გადმოდიან
მაშველი ჯგუფები. ალიოშა თავისი ჯგუფით მაინც ახერხებს უკანასკნელ მწვერვალზე
ასვლას. აქ მათ მოუსწრებს მაშველი ჯგუფი და გამარჯვებული მთასვლელები ბარში
ჩამოდიან“ 24.
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მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის სცენარის თანაავტორი რეჟისორთან ერთად
იყო ცნობილი რუსი მწერალი ნიკოლოზ ტიხონოვი, ფილმი ერთობ სუსტი გამოვიდა. მისი
ფაბულა კონკრეტულ ფაქტს ეფუძნებოდა. ჯაფარიძეების ოჯახის სახელი, მაშინ ყველა
სპორტის მოყვარულს და არა მარტო მათ, პირზე ეკერა. ისინი ქართული საბჭოთა
ალპინიზმის

სათავეებთან

მთასვლელი

ქალი

იდგნენ.

გახლდათ.

ალექსანდრა

ნატოც

სწორედ

ჯაფარიძე

პირველი

ასეთი დაუდეგარი

ქართველი

და

უშიშარი

პიროვნებების დედის როლს თამაშობდა. მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ შეექმნა
შვილების მოლოდინით, დარდს და ჯავრს გადაყოლილი ქალის სახე. მაგრამ, როგორც
იტყვიან, თავს ზემოთ ძალა არ არის.
კრიტიკა უარყოფითად შეხვდა ფილმის ეკრანებზე გამოსვლას. გაზეთმა
„კომუნისტმა” რეცენზიას, რომელიც გამოაქვეყნა, კი უწოდა „ფილმი მამაც საბჭოთა
ალპინისტებზე”, მაგრამ მასში მიწასთან გაასწორა დამდგმელი კოლექტივი და, ალბათ,
სამართლიანადაც:
„ფილმი კომპოზიციურად არ არის მტკიცე, სიუჟეტს აკლია მთლიანობა,
კადრებს შორის ყოველთვის არ იგრძნობა ლოგიკური კავშირი. სცენარი არ ტოვებს
დასრულებული კინოდრამატული ნაწარმოების შთაბეჭდილებას. სცენარი დაწერილია
ღარიბი, არამხატვრული ენით, ზოგიერთი დიალოგი სუსტი და უშინაარსოა. სცენარში
გამოყვანილი მთელი რიგი გმირები სქემატური არიან, მათი მოქმედება და ხასიათის
განვითარება მოკლებულია ლოგიკურ მოტივაციასა და დამაჯერებლობას. ამით უნდა
აიხსნას, რომ ჩვენი სახელოვანი მსახიობის ნ. ვაჩნაძის მიერ შექმნილი დედის სახე
მკრთალია და სქემატური“ 25.
კინოსურათი არ შედგა, მაგრამ მაშინ ვინ იფიქრებდა, რომ ეს მსახიობის ბოლო
როლი იყო კინოში. ნატო ვაჩნაძის გარეშე დღეს წარმოუდგენელია მე-20 საუკუნის
კულტურაზე საუბარი. იმ ქალის გარეშე, რომელსაც ღვთისმშობელს ამსგავსებდნენ. მისი
სურათები ასიათასობით თაყვანისმცემელს ბინებში ეკიდა. თანამედროვენი მას ბაძავდნენ
სიარულში, ვარცხნილობაში, საუბრის და ჩაცმის მანერაში. მადლიერი მაყურებელი
საათობით იცდიდა მის სადარბაზოსთან, იმისთვის, რომ მხოლოდ ერთჯერ მოეკრა
თვალი და ფეხაკრებით მიეცილებინა კინოსტუდიამდე.
მას ხან ვერა ხოლოდნაიას და ხანაც მერი პიქფორდს ამსგავსებდნენ, მაგრამ ის
განუმეორებელი

იყო

და

არავის

ჰგავდა.

ის

განსაკუთრებული

იყო

თავისი

თვითმყოფადობით ცხოვრებაში, ეკრანზე და თვით სიკვდილშიც კი.
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1953

წლის

14

ივნისს

მოსკოვის

აეროპორტის

მოსაცდელ

დარბაზში

არაჩვეულებრივი სილამაზის ქალბატონი თეთრ-შავ ელეგანტურ კლასიკურ კოსტიუმში
და ქუდში აღელვებული ეძებს ბილეთს რეისზე მოსკოვი-თბილისი. დღეს ხომ მისი
დაბადების დღეა და ის აუცილებლად მშობლიურ ქალაქში უნდა იყოს თავის უმცროს
შვილთან ერთად. ერთმა გალანტურმა ჯენტლმენმა მას ბილეთი დაუთმო. ამასობაში
ჩასხდომა ცხადდება. არანორმალურად ეჩქარება. უთანხმდება მფრინავებს, რომლებსაც
ხშირი გადაფრენა–გადმოფრენის გამო ძალიან კარგად იცნობდა, რომ გაუკეთონ მას
დაბადების დღის საჩუქარი და რეისის შემადგენელი ზედმეტი დაჯდომის გარეშე
ჩაფრინდნენ დანიშნულების ადგილზე.
ეს ქალბატონი ნატო ვაჩნაძეა. მფრინავები მათი თაყვანისცემის განსაკუთრებულ
ობიექტს ხათრს არ უტეხენ და თანხმდებიან. მისთვის უარი ხომ ღალატის ტოლფასია.
რატომ აღმოჩნდა ნატო ვაჩნაძე მისთვის საბედისწერო დღეს მაშინდელი
საბჭოეთის დედაქალაქში? როგორც ირკვევა, ივნისის დასაწყისში მას მურმანსკში მოუხდა
გამგზავრება პირად საქმეებზე, ხოლო მოსკოვში ჩასვლის მიზეზად ორი რამ შეიძლება
დასახელდეს. პირველი, ბუნებრივია მაშინდელი ტექნიკური საშუალებების პირობებში
უკიდურესი ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ პირდაპირ ვერ გამოემგზავრებოდა, მეორე
კი, ის რომ იმხანად საკავშირო კინემატოგრაფიის ინსტიტუტში სწავლობდა მისი ვაჟი
ელდარ შენგელაია, რომლის ნახვაც, ბუნებრივია, მზრუნველ დედას ძალზე უნდოდა.
როგორც

ზემოთ

ავღნიშნეთ,

სალაროში

ბილეთები

არ

იყო.

ადვილი

წარმოსადგენია, თუ როგორ შეწუხდებოდა აეროპორტის ადმინისტრაცია. მართლაც სულ
მალე, საპატიო მგზავრისათვის ბილეთიც გაახერხეს. მაშინ ვერავინ წარმოიდგენდა მათი
ეს მონდომება ერთი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენდა მეორეს კი გასწირავდა. ეს
ყოველივე დილით ხდებოდა. თვითმფრინავი საღამოს მიფრინავდა, შესაბამისად ნატოს
მთელი დღე წინ ჰქონდა და მანაც ნაცნობ ქალაქში გასეირნება კიდევ ერთჯერ გადაწყვიტა.
სწორედ ამ სეირნობის დროს მსახიობს მაშინდელი გორკის ქუჩაზე დიდი თეატრის
სოლისტი დავით გამრეკელი და იმხანად მოსკოვში მსწავლები, შემდგომში კი მედიცინის
მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ ჩახუნაშვილი შეხვდა. აი რას იგონებს უკანასკნელი:
„წამსვე

ვიცანი

ნატო

ვაჩნაძე,

მოულოდნელობისგან

ენა

დამება,

მონუსხულივით მივშტერებოდი პიროვნებას, რომლის სილამაზესაც მილიონობით
ადამიანი შენატროდა. დათიკო გამრეკელმა ჩემი თავი წარუდგინა ნატოს.
– თბილისში როდის მიემგზავრები, ნატო?
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– დღესვე მინდა გავფრინდე, საქმეები მაქვს, გიორგი მარტო დავტოვე!
– ბილეთი უკვე აიღე?
– ჰო! ცოტა გამიჭირდა, მაგრამ მაინც ვიშოვე!
– მაშინ ერთი რამ უნდა გთხოვო! ჩააბარე ეგ ბილეთი! ამ საღამოს კონცერტი
მაქვს, დაესწარი და ხვალ ერთად გავფრინდეთ თბილისში, რამდენიმე ადგილი
დაჯავშნილი მაქვს...
– ვერა, ჩემო დათიკო, ძალიან მინდა დავესწრო შენს კონცერტს, მაგრამ უნდა
მაპატიო, გადაუდებელი საქმეები მაქვს, ბავშვიც მელოდება...
ერთმანეთს დავშორდით, გზა განვაგრძეთ, რას ვიფიქრებდი, რომ ეს ჩვენი
ბოლო შეხვედრა იყო. შემდეგ ძალიან ვნანობდით, რატომ არ დავატანეთ ძალა, რატომ არ
დავითანხმეთ, რომ მეორე დღეს გაფრენილიყო. დავით გამრეკელს ხომ სიკვდილამდე
სანანებლად ჰქონდა ეს ამბავი“ 26.
დანიშნულების

დროს

თვითმფრინავი

თბილისისაკენ

გამოემართა.

კრასნოდარამდე ორ აეროპორტში ხარკოვსა და როსტოვში დაეშვა, დილით კი უკვე
სოხუმისაკენ

მოფრინავდა.

ნათელი

გახდა,

რომ

სამხრეთი

ციკლონს

დაეპყრო.

მფრინავებმა რამდენჯერმე ითხოვეს დაჯდომის უფლება, მაგრამ აეროპორტმა უარი
უთხრა, სხვა გზა არ იყო, თბილისისაკენ აიღეს კურსი. მოულოდნელად ჩამოწოლილმა
ნისლმა ვითარება გაართულა. ამას ელვა და ჭექა-ქუხილი დაემატა. მეხი თვითმფრინავის
მარცხენა გვერდს დაეცა. იგი ატორტმანდა სულ მალე კი ტყვიასავით მიწისკენ დაეშვა და
ნიკოლოზ შენგელაიას მშობლიური სოფლის ობუჯის თავზე ჩამოვარდა.
ცას შეაფრინდა ნატო ვაჩნაძის სული და სხეულიც წარიტანა თან, ცხოვრების
აჩრდილად იქცა სიცოცხლითა და უზღვავი ენერგიით სავსე ზუსტად 49 წლის ქალის
სული.
რამდენიმე წლის წინ, გამოქვეყნდა ინტერვიუ „კინოვარსკვლავის“ შვილთან
ელდარ შენგელაიასთან სათაურით „როგორ ცხოვრობდა და დაიღუპა ნატო ვაჩნაძე“.
დედის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სახელგანთქმული კინორეჟისორი იგონებს:
„უცნაური ამბავი მოხდა. მოსკოვში მისი გარდაცვალების წინა დღეს
რეჟისურა ჩავაბარე. ხუთიანი მივიღე. ჩემი მეგობარი, თემიკო ჩირგაძე ვარატინსკში
მუშაობდა, ექიმი იყო. დედას ვუთხარი, მასთან მივდივარ, აუცილებლად ჩამოვალ შენს
წასვლამდე და გაგაცილებ–მეთქი. რამდენიმე მეგობარი ჩავედით, ვიქეიფეთ. მე,
ზარბაზანი რომ გაისროლონ, დილაობით ვერ მაღვიძებენ. შფოთიანი ტიპი ვიყავი და
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დედას ეშინოდა, არ მეჩხუბა. თუ არ ჩამოხვალ, არ წავალო, მითხრა. ნასვამს შუაღამისას
გამეღვიძა. თემიკოს ვუთხარი, მივდივარ–მეთქი. ვერაფერს გაყვებიო, მითხრა, მაგრამ
დავიჟინე,

უნდა

წავიდე–მეთქი

და

სატვირთო

მატარებელს

დავეკიდე,

მერე

„ელექტრიჩკით“ ვიმგზავრე და ისე მივედი. რადგან შევპირდი, უნდა მივსულიყავი.
დედამ მითხრა, ცოტა ხანს დაგელოდებოდი და მერე ბილეთი უნდა დამებრუნებინაო.
მოსკოვის ცენტრიდან ავტობუსი დადიოდა, ავტობუსში ავუტანე ჩემოდანი, გადავკოცნე,
ხელი დავუქნიე... ყველაფერი ბედია.“ 27.
ქართული კინოს უპირველეს „ვარსკვლავს“ არ აქვს სიკვდილის თარიღი, აქვს
მხოლოდ ორი დაბადების დღე. შემდგომ კი მარადიული ზეციური ცხოვრება და
თაყვანისმცემელთა ხსოვნა. გამომშვიდობების დღეები განსაკუთრებით ტრაგიკული
გამოდგა. დასაფლავების დღეს უამრავი ხალხი მოვიდა. კუბო ზღვა ყვავილებით იყო
დაფარული.

ყველანი

ნატოს

ვეებერთელა,

პროჟექტორით

განათებულ

სურათს

უცქერდნენ თვალებზე ცრემლმოწოლილნი. დანაკლისი განუზომლად დიდი იყო.
უზღვავი ხალხი ილტვოდა მის ცხედართან უკანასკნელ გზაზე გასაცილებლად. ამით
თითქოს უკვე საბოლოოდ უმტკიცებდნენ მათ სიყვარულსა და პატივისცემას.
მისი

გარდაცვალების შემდეგ

დიდხანს

ხალხს

თავი

სიზმარში

ეგონა.

შენგელაია-ვაჩნაძეთა ოჯახში განმეორდა იგივე ტრაგედია, რაც 10 წლის წინ: ასევე
მოულოდნელი, ასევე წარმოუდგენელი, ასევე ბრმა და საშინელი. თითქოს ამ ორ,
სიცოცხლითა და ჯანღონით სავსე ადამიანს სიკვდილი სხვაგვარად ვერ მოერეოდა. ერთს
დაღლილს კახეთის გზაზე უწია როცა იგი შეიძლება ერთ ტკივილგამაყუჩებელ აბსაც კი
გადაერჩინა, მეორეს სამეგრელოს ცაში, როცა უიღბლო დამთხვევათა ჯაჭვი ერთად არ
ასხმულიყო და ერთ გამაფრთხილებელ სიტყვასაც კი შეიძლება გადაერჩინა. სიკვდილის
ადგილები კი, კახეთი და სამეგრელო ერთმანეთს გაუცვალეს „და სწორედ მაშინ, როცა
მსახიობმა შემოქმედებით სიმწიფეს მიაღწია, როცა თითქმის აღარაფერი უკლდა
სანუკვარი ოცნების ახდომას, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის „პოეტური მუზა“ ეკატერინე
ჭავჭავაძე და ილია ჭავჭავაძის მხატვრული სახე – ოთარაანთ ქვრივი გაეხორციელებინა
ეკრანზე,

მთელმა

საქართველომ

დაიტირა თვითმფრინავის

კატასტროფის

დროს

ტრაგიკულად დაღუპული შუქჩაუქრობელი „ვარსკვლავი“ ქართული ეკრანისა – ნატო
ვაჩნაძე“ 28.
არსებობს ურთიერთგამომრიცხავი ცნობები ნატო ვაჩნაძის

უკანასკნელი

კინოგადაღებების შესახებ. მხედველობაში გვაქვს ის გარემოება, რომ ერთი მონაცემებით,
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თითქოს, მან დაიწყო პროფესორ მესხის მეუღლის ნატოს როლი, მაშინ წარმოებაში
ჩაშვებული ფილმისათვის „მარინე“ (შემდგომში ეს კინოსურათი ეკრანებზე „ჭრიჭინას“
სახელით გამოვიდა). მეორე მონაცემებით მსახიობმა ვერ მოასწრო კინოსინჯების
გადაღება და შემდგომში ეს როლი ალექსანდრა თოიძემ განახორციელა. უდავოა, რომ
დასცლოდა ამ და ბევრ სხვა როლსაც შეასრულებდა. „უკანასკნელად მას უნდა ეთამაშა
ქართველი დედის, პროფესორ მესხის მეუღლის როლი კინოფილ „მარინეში“, მაგრამ აღარ
დასცალდა“ 29.
ნატო ვაჩნაძე ერთი უბედნიერესი ქალი იყო ქართველ დედათა და ხელოვანთა
შორის, მაგრამ ერთი ტრაგიკული პიროვნებაც უაზრო აღსასრულში, რომელსაც, დანტეს
თქმისა არ იყოს, თავისი ცხოვრების შუა გზაზე შემოაღამდა! იქნებ, ამ ტრაგიკულ
აღსასრულს წინასწარ ჭვრეტდა ხელოვანი, თუმცა ბედიც უცნაურია: ნატო ვაჩნაძის
პირადი ცხოვრების აღსასრული ისე შეუსისხლხორცდა შემოქმედებითი ცხოვრების
მანძილზე შექმნილ მის ორეულებს, როგორც ხშირად მის მიერ განსახიერებულ გმირებს
ეკრანზე.
მისი როგორც პირადი, ისე შემოქმედებითი ცხოვრება, დღის სინათლესავით
ნათელი გასაგები იყო ყოველთვის და ყველასათვის. მისი ლამაზი და შინაარსიანი
ცხოვრება ისევე რომანტიკულია, როგორც მისი

შემოქმედება, რომლის მიმართაც

კრიტიკულმა დამოკიდებულებამ სძლია გარეგნულ ეფექტებზე შექმნილი პოპულარობის
ცდუნებას და შემდგომში კინოში მუშაობით, გარეგნულ მომხიბვლელობასთან ერთად,
უშუალო არტისტული ნიჭი გამოავლინა.
თავისი შემოქმედებითი ცხოვრების 30 წლის მანძილზე ნატომ 25 მხატვრულ
ფილმში მიიღო მინაწილეობა. მისი როლები არ იყო ერთი კინემატოგრაფიული ნიღბით
დაფარული. ადრინდელ ეტაპზე მან დაგვიხატა, როგორც აუტანელი ცხოვრებით
დაბეჩავებული, მწარე ხვედრის ახალგაზრდა ქალები, ისე საკუთარი ადამიანური
უფლებებისათვის მებრძოლნი.
მის მიერ განსახიერებული გმირები ამქვეყნიური ცხოვრების შვილები იყვნენ.
ნატომ მათთან ერთად გაიარა შემოქმედებითი ცხოვრების გზა და მათი ბედიც გაიზიარა.
ეს სინამდვილეა და ამაშია თვით მსახიობის მომხიბვლელობაც და უნიკალურობაც. დარჩა
მხოლოდ აუხდენელი ოცნებები. სასურველი როლები, რომელთაც ელტვოდა და
რომელთა თამაშისაკენაც მიისწრაფოდა.
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დასკვნა

ბევრ ხატოვან გამონათქვამთა შორის ერთ-ერთ საღამოზე, რომელიც ნატო
ვაჩნაძის ხსოვნას ეძღვნებოდა, ვიღაც უცნობს უთქვამს: „ნატო ვაჩნაძე რომ არ ყოფილიყო,
ის ჩვენ უნდა გამოგვეგონაო”, მაგრამ ნატო ვაჩნაძე რეალობაში არსებობდა, იყო ეპოქის
მშვენება

და

მე-20

საუკუნის

საქართველოს

სილამაზის

სიმბოლო.

მსახიობით

აღფრთოვანებული მილიონობით მაყურებელი, პოეტები ლექსებს უძღვნიდნენ, ხოლო
მხატვრები პორტრეტებს ქმნიდნენ.
მაიაკოვსკი წერდა:
“მე, როგორც ირკვევა ქვეყნის არაფერი გამეგებოდა, მეგონა რა, რომ ნატო ვაჩნაძე
მხოლოდ ნიჭიერი მსახიობია. მაგრამ ძალიან დიდი მეგობარია და საუკეთესო ადამიანი.
როგორ ესმის პოეზია “ 1.
თავბრუდამხვევი პოპულარობა მას „ვარსკვლავური ავადმყოფობით” არ შეყრია,
რადგანაც ახლობლებისთვისაც და უცნობთათვისაც ის თბილი, უბრალო და მშობლიური
იყო. თავისი ძირითადი საქმის გარდა, რაც მსახიობობაში გამოიხატებოდა, ნატო ვაჩნაძე
ბევრი სხვა ნიჭითაც იყო დაჯილდოვებული. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ იგი
არაჩვეულებრივად მართავდა ავტომობილს. მაშინდელი, ომისშემდგომი პერიოდის
სიმბოლოს

მანქანათმშენებლობაში

ავტომობილს

“პობედას”

იგი

წარმატებით

დააქროლებდა დედაქალაქის და რესპუბლიკის სხვა რეგიონების ქუჩებში. იმდენად
კარგად, რომ სხვადასხვა საგზატკეცილო ღონისძიებებშიც და სახელდახელო რბოლებშიც
იმარჯვებდა. ასევე ცნობილია, რომ იგი არა მარტო კარგად ერკვეოდა მუსიკაში, არამედ
წარმატებულად უკრავდა სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე.
როგორც ბევრი მისი თანამედროვე იგონებს, მას სუფრის გაძღოლაც კარგად
შეეძლო და თამადობდა კიდევაც ახლობლების და მეგობრების წრეში, სადაც თავის
დასთან

–

კირა

ჩრდილოკავკასიურ

ანდრონიკაშვილთან
ცეკვებსაც

ასრულებდა

ერთად,

ცოტათი

განუმეორებლად.

შეზარხოშებული,
მაგრამ

ყველა

ამ

მისწრაფებას წინ უსწრებდა ნატოს უნარი არაჩვეულებრივი სახასიათო ენით წერისა, რაც
უშუალოდ მის მემუარებში გამოიხატება.
ბორის პასტერნაკი, ერთ თავის ბარათში სწერდა ნატოს: „თქვენ შესანიშნავი
პროზაიკოსიც ყოფილხართ. მოხიბლული ვარ თქვენი წიგნით, მოხიბლული ვარ თქვენი
სტილით, თქვენი თხრობის თავისებურებებით...” 2.
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ნატომ მხოლოდ ერთი წიგნის დაწერა და გამოცემა მოასწრო. ის რამდენჯერმე
გამოიცა ქართულ და რუსულ ენებზე. როგორც მისი არქივის საფუძვლიანად გაცნობისას
ირკვევა, უკანასკნელად ის მუშაობდა მემუარების დიდ წიგნზე, რომელშიც განზრახული
ჰქონდა უფრო სრულად აესახა არა მარტო საკუთარი, არამედ თანამგზავრთა მიერ
განვლილი გზა ხელოვნების სარბიელზე. მისი მზერა კინოში მომუშავე რამდენიმე
გამოჩენილ რეჟისორსა და მსახიობზე უნდა შეჩერებულიყო.
ნატო საუცხოოდ წერს, ისე, როგორც უნდა წერდეს საუკეთესო მწერალი და რაც
მთავარია, ამას თხრობის საგნისადმი ზიანის მიუყენებლად აკეთებს. კარგად წერის უნარი,
ენა და სტილის გრძნობა, ჩვეულებრივ გვაშორებს აღსაწერ ობიექტს და თვითმიზნად
იქცევა ხოლმე. მსახიობი კი სტილისტიკას არ ემორჩილება და სხვა ამ ქვეყნად დიდი ხნის
წინად გამჟღავნებულ სულიერ ღირებულებას საფუძვლად უდებს არაჩვეულებრივ
ლიტერატურულ გემოვნებას.
ვკითხულობ მოგონებებს და სულ უფრო მეტად ვიზიარებთ იმ აზრს, რომ
ადამიანები ერთმანეთისგან უნარიანობის დონით განსხვავდებიან, მაგრამ ნატო ვაჩნაძის
შემთხვევაში

ეს

განსხვავება

პროფესიონალურ

თუ

მომიჯნავე

სფეროებს

შორის

მინიმუმამდე არის დაყვანილი. მას ერთნაირი წარმატებით ხელეწიფება ეკრანული
სახეების შექმნა და შემდგომ ამ შექმნილ სახეებზე მადლიანი ქართული ენით წერა.
მემუარების შესახებ თავის აღფრთოვანებას ვერ მალავს ცნობილი კრიტიკოსი
გიორგი ჯიბლაძე: „რა სასიხარულოა, რომ ნატო ვაჩნაძემ მოასწრო შთამომავლობისათვის
დაეტოვებინა მცირე მოცულობის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი მემუარების წიგნი,
რომელშიც თავის ცხოვრებას, შემოქმედებას, გამოჩენილ ადამიანებთან შეხვედრებს
გადმოგვცემს“ 3.
ამ ნაშრომზე ელდარ შენგელაია მიუთითებს:
„დედამ წიგნი „შთაბეჭდილებები და მოგონებები” დაწერა. მინდა თავიდან
გამოვცე, რადგან ეს არის ქართული კინოს გარიჟრაჟის ისტორია. ყველაფერს, რაც
ხდებოდა 20-30-იან წლებში, აღწერს. თვითონ ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი გმირი იყო იმ
პერიოდისა. კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ქართული კინო, რა თქმა უნდა, უფრო ადრე
დაიბადა, მაგრამ ქართული კინოს სახე ნატო ვაჩნაძემ გამოკვეთა“ 4.
ნატო ვაჩნაძე ძალ-ღონეს არ იშურებდა კინოობიექტივის წინ. მისთვის არ
არსებობდა ძნელი და რთული, ან მარტივი ხასიათი, ერთნაირი გულმოდგინებით
ძერწავდა ნებისმიერ სახეს. მისი გმირები თითქოსდა ერთმანეთს ჰგვანან, მაგრამ
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მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. მის მიერ ეკრანზე სულჩადგმულ ადამიანებს
შეუძლიათ გაუძლონ დროის ყველა გამოძახილს – იქნებიან ისინი ცხოვრების გზას
აცდენილი ქალები, უმანკო შეყვარებული გოგონები, მოსიყვარულე და მზრუნველი
დედები, ფუქსავატი ბურჟუა ქალები თუ მშრომელები. ნატო ვაჩნაძის თანმდევი ეკრანზე
ძალდაუტანლობა და უშუალობა იყო. ეს კი იმით მიიღწეოდა, რომ მსახიობი ძალიან
ახალგაზრდა მოვიდა ეროვნულ კინოში და მასთან ერთად გაიზარდა.
ჯერ კიდევ 1924-25 წლებში ნატო ვაჩნაძე აღიარებული მსახიობი გახდა.
საზოგადოებრივი

კვების

ობიექტებში

ყვავილების

თაიგულებს,

ღვინოს,

ხილს

უგზავნიდნენ. ტაქსით მგზავრობისას ხშირად ფულს არ ახდევინებდნენ, რაც ისედაც
ყოველდღიურობაში მოკრძალებულ პიროვნებას დიდ უხერხულობაში აგდებდა.
„წარმტაცი

გარეგნობის

მიუხედავად,

ის

არ

მოსულა

კინოში

როგორც

“კინოვარსკვლავი”, იმ კინომსახიობ ქალთა მსგავსად, რომელთაც მარტო მათი ლამაზი
გარეგნობის დემონსტრაცია აინტერესებთ, მხოლოდ თავის თავს თამაშობენ ეკრანზე. ის
მოგვევლინა, როგორც მაღალი არტისტული ნიჭით დაჯილდოვებული ადამიანი,
რომელსაც კარგად ესმოდა, რომ უნდა განესახიერებინა ამა თუ იმ სოციალური ყოფის,
გარეგნობის ცოცხალი და მხატვრული სახეები. სწორედ ამიტომაც ერთნაირი წარმატებით
უხდებოდა როგორც დედოფლის სამოსი ისევე მოახლის ძონძებიც“ 5.
პირველ როლებში ნატო ვაჩნაძემ, უბადლო გარეგან მშვენიერებასთან
ერთად, გამოაჩინა იშვიათი ნიჭიერება, დიდი შინაგანი სითბო და მომხიბვლელობა. მის
მიერ შექმნილი სახეები ხასიათდება ღრმა სიწრფელითა და უშუალობით, მძაფრი
დრამატიზმით, კეთილშობილური ლირიზმით. მსახიობმა ეკრანზე გააცოცხლა და
ახლებურად აამეტყველა ქართული კლასიკური მწერლობის მიერ შექმნილი რეალისტური
სახეები.
ნატო ვაჩნაძის პიროვნებაში იშვიათი გარეგნულ მშვენიერებასთან, მაღალ
ნიჭიერებასა

და

დიდ

აქტივობასთან

ორგანულად

იყო

შეთავსებული

საოცარი

თავმდაბლობა, გულისხმიერება, უბრალოება, მოკრძალება. იგი სიცოცხლისმოყვარეობის,
გულითადობის, ხალისისა და მოქმედების ცოცხალი განსახიერება იყო. ამიტომაც
იხვეჭდა იგი საყოველთაო სიყვარულს. „ნატო ვაჩნაძე ცისკრის ვარსკვლავივით მოევლინა
ქართული კინოს განთიადს, და სამი ათეული წლის შემდეგ თითქოს უკვე შეასრულაო
თავისი დიდი მისია, მოულოდნელად მიგვეფარა თვალთაგან, მიგვეფარა, მაგრამ დატოვა
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მანამდე უხილავი შემოქმედებითი ტალანტის დიდი ნათელი, რომელიც არასოდეს
ჩაქრება“ 6.
ნატოს ზღაპრული სილამაზე ეხმარებოდა მისი ღიმილის, მისი ყოველი ჟესტის
გამომსახველობას და ბუნებრიობას. მისი ფილმები ჯერ უხმო იყო, შემდეგ ეკრანიდან
ნატოს ლამაზი ხმაც აჟღერდა. პერსონაჟები გვაიძულებდნენ ხან ცრემლი გვეღვარა, ხანაც
გულიანად გვეხარხარა და ამ დროს არავის აზრად არ მოსდიოდა, რომ ქართული
კინოხელოვნების ისტორიაში მისსავე სიცოცხლეში მას უკვე პირველი ადგილი ჰქონდა
განკუთვნილი.
საოცრად სწორია ბორის პასტერნაკი, რომელიც მსახიობის შესახებ წერდა:
“ძვირფასო ნატო, რა დიდად ნიჭიერი ბრძანდებით! და რა იშვიათი ჯიშისა, რა შეუპოვარი
სიწმინდისა და სისადავისაა თქვენი განუზომლად დიდი ტალანტი!...
როგორ უყვარდით თქვენსავე საკუთარ ბედს და თქვენთვის მანათობელ მზეს
და თქვენს მატარებელ მიწას, არამარტო ქართულ არამედ საერთოდ მსოფლიო მიწას” 7.
საბედნიეროდ ყველაფერი ისე წარიმართა, როგორც მის ნიჭს და ტალანტს
შეეფერებოდა. კინემატოგრაფიული ნათლობაც შედგა და სულ მალე ყველასათვის
ნათელი

გახდა,

რომ

თითქმის

ერთდროულად

ნათამაშები

ორი

როლით

მისი

შემოქმედებითი გაქანება არ ამოიწურებოდა. ახლადგათხოვილი ქალი, რომელსაც
წარმოდგენა არ ჰქონდა კინოხელოვნებაზე, მისთვის უცხო გარემოს მალე მოერგო. ის
ყოველთვის ცდილობდა, ყოფილიყო ბუნებრივი და პირველ როლებში მხოლოდ
გარეგნული საშუალებებით არ გადმოეცა გმირის შინაგანი მდგომარეობა.
დებიუტი ფეხბედნიერი აღმოჩნდა. ფილმებს განსაცვიფრებელი წარმატება
ხვდა.

აფიშები,

პლაკატები,

გაზეთებიი

იუწყებოდნენ

ახალი

კინოვარსკვლავის

დაბადებას. იმთავითვე ნათელი გახდა, რომ მის შემოქმედებით ტალანტს შემდგომი
გასაქანი სჭირდებოდა. მანაც არ დააყონნა და მალე მას ივანე პერესტიანი თითქმის
ერთდროულად იღებს ორ სურათში: „სამი სიცოცხლე“ და „ტარიელ მკლავაძის
მკვლელობის საქმე“ საინტერესო და ნიჭიერ რეჟისორთან მუშაობისას ნატომ პირველად
შეიგრძნო, თუ რამდენს ნიშნავს რეჟისორის მუშაობა მსახიობთან. თავისი მდიდარი
გამოცდილების გამო პერესტიანს შეეძლო შეექმნა განწყობილება და წაეყვანა მსახიობი
თავისი გზით, ზუსტად გაეხსანა ამა თუ იმ ეპიზოდის ხასიათი .
თითქოს ბედმა არგუნა ახალგამომცხვარი ვარსკვლავი ერთიმეორეს მიყოლებით
ეკრანზე ანსახიერებდა გაწამებულ და უნუგეშო ქართველ ქალებს. ერთი წლის მუშაობა
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კინოში – ოთხი ფილმი ეს არც ისე ცოტაა. პოპულარობამაც არ დააყოვნა და როგორც
მსახიობი ამბობს ერთ მშვენიერ დღეს მას თავი ზღაპარში ეგონა.
დადგა გარდატეხის ხანა. ნათელი იყო, რომ უნდა გამოჩენილიყო რეჟისორი და
თან რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ერვნებით ქართველი, რომელიც უფრო მეტად
გახსნიდა მსახიობის იდუმალების მიღმა არსებულ ხელუხლებელ შესაძლებლობებს.
ასეთი აღმოჩნდა ალექსანდრე წუწუნავა, რომელმაც ფატის როლში მიიწვია მსახიობი ნინო
ნაკაშიძის პიესის მიხედვით გადაღებულ ფილმში „ვინ არის დამნაშავე“. სურათი
მსახიობისთვის საეტაპო აღმოჩნდა და მისი ეკრანებზე გამოსვლის დღიდან ჯერ კიდევ
თუ

ვინმეს

ეპარებოდა

ეჭვი

და

უნდობლობით

უცქერდა

მსახიობის

კინოშესაძლებლობებს, იმთავითვე საბოლოოდ ნათელი გახდა, რომ ქართულმა კინომ
არამარტო ლამაზი ტიპაჟი და ერთი–ორი როლოს კარგი შემსრულებელი, არამედ
ჩამოყალიბებული და აღმავლობის გზაზე დამდგარი მსახიობი შეიძინა.
წუწუნავას

შემდეგ

ქართული

თეატრის

რეფორმატორთან

კოტე

მარჯანიშვილთან მუშაობა მოჰყვა. ჩვენი ეროვნული კულტურის უთვალსაჩინოესი სახე
ერთხანს კინოთი იყო გატაცებული და ეს გატაცება შვიდ სურათში გამოიხატა, საიდანაც
ორში „ამოკში“ და „კრაზანაში“ ნატომ ევროპელი ქალის ტიპები შეასრულა. რითაც უარყო
გავრცელებული აზრი იმოს შესახებ, რომ მას მხოლოდ ქართველი, დაჩაგრული ქალის
ტიპების თამაში შეეძლო.
გარკვეულწილად ეს ტრადიცია მომდევნო ფილმში ნ. შენგელაიას და ლ. პუშის
„გიულიში“

გაგრძელდა. აქაც მსახიობი არაქართველი ახალგაზრდა ქალის როლს

თამაშობს. შენგელაიასთან მუშაობამ ძირეულად შეცვალა არა მარტო მსახიობის
შემოქმედებითი ბიოგრაფია, არამედ მისი პირადი ცხოვრებაც. იგი პირველ მეუღლეს
გაეყარა და რეჟისორს გაჰყვა ცოლად. ეს დღეს თანამედროვე ემანსიპირებულ სამყაროში
ჩვეულებრივი მოვლენაა, ხოლო მაშინ ამდაგვარ საქციელს მხოლოდ ერთეულები
ჩადიოდნენ. შენგელაიაზე გათხოვებით ნატო ვაჩნაძემ საზოგადოებას თუ არა (საიდანაც
მხარდაჭერას ალბათ არ მოელოდა) საკუთარ თავს დაუმტკიცა, რომ მისი თავისუფლების
ხარისხი და ასევე თავისუფალი მსოფლმხედველობა არ შეიძლებოდა თუნდაც ოჯახის
შენარჩუნების მტკიცე ტრადიციებს შეეზღუდა.
ამ შემოქმედებითი და ფიზიკური თანაცხოვრების არსი იყო ის, რომ ნიკოლოზ
შენგელაიას გააჩნდა მსახიობთან შემოქმედებითი კონტაქტის დამყარების გასაოცარი
ნიჭი. სწორედ ამის შედეგია ის, რომ მსახიობთან მუშაობის პროცესში იგი დაეხმარა უკვე
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საკმაოდ

სახელმოხვეჭილ

შემსრულებელს,

გადაესინჯა

თავისი

შემოქმესდებითი

პრინციპები.
20–იანი წლების ბოლოს ძალიან რთული პერიოდი იყო საბჭოთა კინოს
განვითარებაში. იცვლებოდა ყველაფერი: გამომსახველობითი საშუალებანი, სტილისტიკა,
და რაც მთავარია როგორც ფორმა ისე შინაარსი. უხმო კინემატოგრაფი ნელნელა გზას
უთმობდა უკვე ტექნიკის სიახლეს, ახმაურებულ, ამეტყველებულ ეკრანს.
ამან ბუნებრივი ცვლილებები გამოიწვია ნატო ვაჩნაძის კარიერაშიც. მას კარგად
ესმოდა, რომ მხოლოდ თავის თავზე მუშაობით შეიძლება შერჩენოდა ეკრანს. პაუზა
უჩვეულოდ დიდი აღმოჩნდა, რამაც აიძულა მსახიობი დროებით ეკრანს ჩამოსცილებოდა,
მაშინდელი საბჭოეთის დედაქალაქში მოსკოვში გამგზავრებულიყო, მხოლოდ ერთი
პირობით, რომ იქ კინემატოგრაფით უნდა დაკავებულიო. ასეც მოხდა, ცნობილმა
კინოვარსკვლავმა

ტრანსფორმაცია

განიცადა

და

უდიდესი

რეჟისორის

გრიგორი

კოზონცევის დახმარებით იმდროინდელი დოკუმენტური კინოს დიდოსტატთან ესთერ
შუბთან მოეწყო გადამღებ ჯგუფში. შუბი იმხანად თავის მომდევნო დოკუმენტურ სურათს
„კომკავშირი ელექტროფიკაციის შეფი“ იღებდა. რეჟისორი კინომონტაჟის ქურუმად
ითვლებოდა და მან ბევრი რამ ასწავლა ნატო ვაჩნაძეს. ამ

ურთიეთთანამშრომლობას

უკვალოდ არ ჩაუვლია და ერთმანეთის მიმართ თბილი ურთიერთობა ორივემ
სიცოცხლის ბოლომდე შეინარჩუნა.
გამოხდა ხანი და ფილმზე მუშაობის დასრულების შემდეგ ნატო თბილისს
დაუბრუნდა. პარარელურად თბილისში ჩამოვიდა აზერბაიჯანიდან მისი მეუღლე
ნიკოლოზ შენგელაია. მსახიობს ერთიმეორეს მიყოლებით თავის ფილმებში იღებს ჯერ
სიკო დოლიძე „უკანასკნელ ჯვაროსნებში“ ხოლო

შემდგომ მიხეოლ ჭიაურელი

„უკანასკნელ მასკარადში“. 1937 წელს მსახიობს მეორედ მოუხდა არსენას საცოლის ნენოს
როლის შესრულება ჭიაურელის „არსენაში“. ამ ნენოს არაფერი ჰქონდა საერთო იმ
ნენოსთან, რომელიც ჯერ კიდევ კარიერის დასაწყისში მისი პირველი კინოროლი იყო. მან
შეძლო ჩასწვდომოდა ხალხის სულს და გაეხსნა ქართველი ქალის ნათელი სახე. პროგრესი
აშკარად სახეზე იყო. წლების განმავლობაში ნატოს სამსახიობო ოსტატობა მკვეთრად
დაიხვეწა.
ამ როლის შემდეგ იწყება მსახიობის შემოქმედებასი დაღმასვლა. „ნარინჯის
ველი“, „ქალიშვილიხიდობნიდან“ და „ის კვლავ დაბრუნდება“ სხვადასხვა მიზეზთა გამო,
რომელთაგან უპირველეს ყოვლისა სქემატურობა, დრამატურგიული დაუხვეწაობა და
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კონიუნქტურული აზროვნება უნდა დავასახელოთ, ვერ იქცნენ იმ ქმნილებებად რომელიც
ქართული

ეროვნული

კინოს

ისტორიაში

დამკვიდრდა.

ასეთივე

მკრთალი

და

მოკრძალებულია მათში ნატო ვაჩნაძის თამაში. ამ დაღმასვლას და შემოქმედებითი
ფორმიდან ამოვარდნას ნიკოლოზ შენგელაიას მოულოდნელმა სიკვდილმაც შეუწყო
ხელი. როგორც ყოველივე ამის ლოგიკური შედეგი მსახიობს ნაკლებად იწვევენ გადასაღებ
მოედანზე

და

პიროვნული

დასამახსოვრებელმა

ტრაგიზმი

როლებმაც

გამონაკლისი

კატასტროფულად

შემთხვევა

არ

არის.

იკლო.

საბჭოთა

ნატოს

სისტემაში

იდეოლოგიური ზეწოლა განიცადა თითქმის ყველა ხელოვანმა, ამიტომ ყოველი
შემოქმედი

ადამიანის

ბედი

უნდა

მოვიაზროთ

შემოთავაზებულ

რეალობასთან

კონტექსტში. სხვაგვარად არც სამართლიანი იქნება მათი განსჯა და არც ისტორიის მწარე
რეალობის მიმართაც ვიქნებით მართლები.
ნატო ვაჩნაძის ბედი ტიპური მოვლენა იყო. საბჭოთა ხელოვანი სხვაგვარად ვერ
იცოცხლებდა. მართველ პარტიას მათი შემოქმედება სჭირდებოდა საბჭოური კულტურის
პროპაგანდისათვის. თუმცა იყო ორი გამონათება კონსტანტინე პიპინაშვილის სურათებში
„ქაჯანა“ და „აკაკის აკვანი“ სადაც იგი უკვე ზდასრული, ჩამოყალიბებული ქალის ანუ
დედის როლებში მოგვევლინა. უპრიანია ეს ასეც უნდა მომხდარიყო. მსახიობს წლები
ემატებოდა და ბუნებრივია მისი ეკრანული ამპლუა ევოლუციას განიცდიდა.
„ნატოს ხავერდოვანი ხმის ნატიფმა მოდულაციებმა, პირველი ხმოვანი
ფილმების არასრულყოფილი ტექნიკის პირობებშიც კი ჰარმონიულად გაამდიდრეს მისი
თამაში,

დღესაც

რომ

გვხიბლავს

ადამიანურობით,

სიმართლით,

რომანტიკული,

გულწრფელი ამაღლებულობით“ 8.
მისმა სახელმა სამარადჟამოდ შეამკო ფურცლები ეროვნული კულტურის
ისტორიისა. სწორედ ესაა

ნატო ვაჩნაძის შემოქმედების არსი. თუმცა რატომ მარტო

ქართული, მსოფლიო კულტურის წინაშე მისი ღვაწლი განუზომლად დიდია. მან ხომ
მთელ კაცობრიობას მოუთხრო ქართველი ქალის წარსულის უკუღმართი ბედის ამბავი.
მან პირველმა გამოამჟღავნა ეკრანზე კეთილშობილი, სათნოებით აღსავსე, სულით
მდიდარი, მიმზიდველი და ყველაზე ლამაზი ქართველი ქალის ბუნება. ცალკე აღებული
ერთი ქალის და მსახიობისთვის სატარებელი ეს ტვირთი განსაკუთრებულად მძიმეა და
ამ სიმძიმის ტარება მთელი შემოქმედებითი ცხოვრების მანძილზე პირდაპირი და
გადატანითი მნიშვნელობით უხდებოდა.
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„დღესაც ღიმილით თუ მოწყენით გვიმზერენ ეკრანიდან ნატო ვაჩნაძის
მომხიბვლელი გმირები. ჟამთასვლამ და ქარტეხილებმა ვერ დაგვაშორა ადამიანს,
რომლის სილამაზესაც და ეკრანულ მომხიბვლელობასაც ეტრფოდა მილიონები“ 9.
ნატო ვაჩნაძემ უზარმაზარი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა, რომლის შესწავლასაც
და გაანალიზებასაც ათეული წლები დასჭირდება. ფაქტი ფაქტად რჩება – გაიზრდება
მომავალი თაობები და ვინც არ უნდა მოჰკიდოს ხელი ქართული ეროვნული მხატვრული
კინემატოგრაფის საწყისებს, გვერდს ვერ აუვლის ნატო ვაჩნაძის პერსონას. ძნელია
წინასწარ განჭვრიტო ამ მარად ცვალებად სამყაროში, დროთა გასვლის შემდეგ, რა
ფასეულობანი დამკვიდრდება, მაგრამ გვინდა გვჯეროდეს თუ მშვენიერებას, სილამაზეს,
და ესთეტიკურ ტკბობას სიკვდილი არ უწერია, მაშინ ასევე უკვდავი იქნება ნატო ვაჩნაძე
და მისი უნიკალური ღვაწლი ეროვნული კულტურის წინაშე.
ნატო ვაჩნაძის ხელოვნება, რომ მხოლოდ მის პროფესიულ ოსტატობას და
შრომისმოყვარეობას მივაწეროთ, ალბათ მართლები არ ვიქნებით, მას უდავოდ ჰქონდა
კინომსახიობის ალღო. მისი წარმატების ფორმულა თითოეული როლისადმი ფანატიკურ
სიყვარულში უნდა ვეძებოთ. იგი ენერგიას არ იშურებდა იმისთვის, რომ მისი ეკრანული
გმირები სრულყოფილი და დახვეწილი ყოფილიყო.
ნატო ვაჩნაძე ეკრანისთვის იყო დაბადებული, სხვა მისია შემოქმედისა მას არ
ჰქონდა, და ბუნებრივია, რომ ქართული კინოხელოვნება ასე ინახავს, ასე განადიდებს
თავისი პირველი ულამაზესი „კინოვარსკვლავის“ ბრწყინვალე და მარად უკვდავ სახელს.
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