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Abchazja w obrazach Þlmowych
Giorgiego Owaszwilego
Stanisâawa Budzisz-Cysewska
O wspóâczesnym kinie gruziľskim moůna mówiý od lat zerowych XXI wieku.
Zakoľczyâa się pewna epoka i kino zmieniâo tor. Pojawiây się teů nowe moůliwoœci.
W 2008 roku powoâano do ůycia Gruziľskie Narodowe Centrum Filmowe, zaczęây powstawaý niezaleůne studia Þlmowe i pojawiaý się producenci. Wprowadzono
takůe zmiany w prawie podatkowym, co zachęciâo twórców z innych krajów do kręcenia Þlmów w Gruzji. Kino gruziľskie niezaprzeczalnie przeůywa dzisiaj swój renesans. Autorzy nie muszĊ juů borykaý się z cenzurĊ, tworzyý propagandowych agitek lub w zawoalowany sposób stawaý po drugiej stronie barykady, naraůajĊc się na
pozostanie na przysâowiowej póâce. Tradycja Þlmu gruziľskiego jest bardzo bogata.
Twórcy tego kina zajmujĊ poczesne miejsce w historii kina œwiatowego. Wystarczy
wspomnieý choýby takich reůyserów jak Tengiz Abuâadze, Otar Joseliani, Michaiâ
Kaâatozow czy Michaeil Cziaureli. WyjĊtkowoœý tego kina dostrzegaâ nietuzinkowy
artysta Federico Fellini. Wyraůaâ się o nim jako o wysmakowanym, ÞlozoÞcznie lekkim zjawisku w którym „jest (…) wszystko, co moůe doprowadziý mnie do pâaczu,
a muszę powiedzieý, ůe nieâatwo to zrobiý”1. Kino gruziľskie zdecydowanie jest kameralne, wyciszone, skoncentrowane na indywidualizmie.
W latach dziewięýdziesiĊtych, tuů po upadku ZSRR, w gruziľskiej kinematograÞi
nie dziaâo się praktycznie nic2. Byâo to oczywiœcie spowodowane niestabilnĊ sytuacjĊ
politycznĊ. Gruzja pogrĊůona byâa w potęůnych problemach spoâeczno-ekonomicznych, wojnie domowej i degrengoladzie moralnej. Dziœ kino gruziľskie na powrót
zaczyna zachwycaý. Nowi twórcy zdecydowanie odbudowujĊ dawnĊ wysokĊ artystycznĊ markę, zdobywajĊ uznanie i nagrody na międzynarodowych festiwalach.
Niniejsza praca koncentruje się na dwóch obrazach Þlmowych Giorgiego
Owaszwilego, jego pierwszym dâugometraůowym Þlmie pod tytuâem Drugi brzeg
z 2009 roku oraz na najnowszym, noszĊcym tytuâ Wyspa kukurydzy z 2014 roku. Oba
te Þlmy âĊczy motyw Abchazji, jednak nie jako bytu politycznego, ale jako miejsca
mitycznego, swego rodzaju raju utraconego, ciĊgle jĊtrzĊcej się rany. áĊczy je takůe
motyw dorastania, bardzo poetycko pokazany w obu utworach, a takůe niesamowita muzyka Josifa Bandaraszwilego. Skoncentrujmy się najpierw na tym, co je róůni,
nie âĊczy.
1 Cyt za: http://www.tofifest.pl/pl/program-2010/p/8 (dostęp: 04.01.2015).
2 Poza granicami kraju znaleźli się reżyserzy tacy jak: Otar Joseliani, Michail Kobakchidze, Dito Cincadze

czy Nana Dżordżadze.
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Czas i przestrzeľ
Przestrzeľ w obu Þlmach jest bardzo precyzyjnie okreœlona, nieco inaczej
sprawa ma się z czasem. W Drugim brzegu jest on doœý dokâadnie oznaczony, mówi nam o nim bowiem wiek gâównego bohatera, Tedo (Tedo Bekhauri). Dwunastoletni dziœ Tedo siedem lat temu opuœciâ z matkĊ rodzinne Tkwarczeli jako czterolatek3. Akcja Þlmu toczy się więc na przeâomie 1999/2000
roku, co potwierdza takůe pora roku (koniec jesieni, poczĊtek zimy). Reůyser wykorzystaâ Þgurę dziecka i jego oczyma kazaâ widzowi spojrzeý na Gruzję opętanĊ kryzysem ekonomiczno-gospodarczym, dotkniętĊ zmianami po
upadku ZwiĊzku Radzieckiego, doœwiadczonĊ wojnĊ domowĊ, zbrojnymi konßiktami o Osetię PoâudniowĊ i Abchazję oraz ich katastrofalnymi następstwami. Widzimy wszechobecnych bezprizornych, dzieci zmuszone do szybkiego
dorastania, falę wewnętrznych uchodŭców, z którymi nie wiadomo co zrobiý
i ich upokarzajĊce ůycie. Wręcz namacalnie czujemy brak pracy, perspektyw, szalejĊce bezprawie, powszechne rozpręůenie moralne i etyczne. Bohater odbywa
drogę po caâym kraju – zaczyna jĊ w stolicy Gruzji, Tbilisi, zmierzajĊc na róůne
sposoby do jej zachodnich granic.
Z kolei akcja Wyspy kukurydzy nie ma okreœlonego czasu. Dokâadnie nakreœlona
jest tylko przestrzeľ. Film rozpoczyna się wprowadzajĊcymi napisami, podanymi
widzowi bez ůadnego podkâadu muzycznego, w kompletnej ciszy: „Z corocznym
nadejœciem wiosny rzeka Inguri obmywa skaây i glebę od Kaukazu do Morza Czarnego, tworzĊc tym samym maleľkie wyspy. Te wyspy sĊ bâogosâawieľstwem dla
miejscowych, którzy opuszczajĊ podmokâe brzegi rzeki, by uprawiaý ůyznĊ glebę
pól powstaâych na wyspach. Pomiędzy wiosnĊ a jesieniĊ uroœnie wystarczajĊco duůo
kukurydzy, dzięki której mogĊ wykarmiý swoje rodziny podczas dâugiej, mroŭnej
zimy. Ale tylko wtedy, gdy natura jest dla nich âaskawa”. Wydawaý się moůe, ůe akcja
Þlmu toczy się na poczĊtku wojny4, jednak reůyser nie podaje w ůadnym momencie
konkretnej daty. IstniejĊ natomiast dwa momenty w Þlmie, na podstawie których
moůemy owĊ przestrzeľ czasowĊ spróbowaý dookreœliý. Pierwszy z nich odbywa
się podczas dialogu dziadka z wnuczkĊ, dotyczĊcego zakoľczenia przez niĊ nauki. Dowiadujemy się, ůe rodzice dziewczyny nie doczekali momentu zakoľczenia
przez niĊ szkoây. Nie znamy przyczyny ich œmierci. W Þlmie, w którym przewaůa
milczenie, kaůde sâowo jest na wagę zâota. Dialog ten moůe byý sugestiĊ, iů rodzice
dziewczyny, której nawet imienia reůyser nie pozwala nam poznaý, zginęli podczas
wojny. Drugi moment jest zdecydowanie bardziej oczywisty. Do zamieszkaâej przez
3 Abchascy Gruzini opuszczali prowincję z powodu prowadzonych tam działań wojennych w latach 19921993.
4 Tak podaje Bartłomiej Krzysztan w recenzji opublikowanej w „Kulturze Liberalnej”, B. Krzysztan, Szum
rzeki i strzały wokół. Recenzja filmu „Wyspa Kukurydzy”, http://kulturaliberalna.pl/2015/02/03/szum-strzaly-wyspa-kukurydzy-ovashvili/ (dostęp: 20.11.2015).
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męůczyznę i mâodĊ dziewczynę wyspy podpâywa motorówka z gruziľskimi ůoânierzami, na mundurach których widnieje gruziľska ßaga, wprowadzona w 2004
roku przez Michaela Saakaszwilego po Rewolucji Róů. Wydaje się, ůe jest to zabieg
celowy, majĊcy na celu pokazanie, iů czas nie ma ůadnego znaczenia. Reůyser zwraca szczególnĊ uwagę na naturę, jej powtarzalnoœý i nieprzewidywalnoœý. W jednym
z wywiadów zaznaczyâ, ůe chodziâo mu o przedstawienie cyklu natury, jej kolistoœci5 – w takim znaczeniu, linearny czas ziemski (ludzki) rzeczywiœcie pozbawiony
jest wartoœci. Warto teů zwróciý uwagę, ůe Þlm ma kolistĊ (klamrowĊ) strukturę.
Rozpoczyna się on bowiem scenĊ, kiedy to gâówny bohater znajduje wyspę, na której decyduje się zasadziý kukurydzę. Z ziemi odkopuje Þfkę do tytoniu, która stanowi znak, ůe ktoœ wczeœniej juů jĊ gospodarowaâ. Ostatnia scena jest bardzo podobna
– na wyspę przypâywa inny czâowiek, który znajduje w ziemi lalkę zostawionĊ tam
przez poprzedniĊ lokatorkę.
Road movie i slow cinema
Omawiane Þlmy nawiĊzujĊ takůe do róůnej poetyki. Drugi brzeg jest zdecydowanie
bardziej dynamiczny, posiada dialogi, akcję. Dzięki swej budowie speânia, w pewnym
stopniu, wymogi kina drogi. „Gâównym tematem Þlmu drogi jest podróů (…). Ma
ona przy tym wymiar egzystencjalny, będĊc metaforĊ ůycia i poszukiwania wolnoœci.
Bohaterami Þlmu drogi sĊ najczęœciej indywidualiœci, outsiderzy i buntownicy, którzy
podróůujĊ, by odnaleŭý sens wâasnego istnienia albo uciec przed faktycznym lub wyimaginowanym zagroůeniem”6. Kino drogi opiera się na odpowiedzi na trzy pytania
dotyczĊce sensu wędrówki gâównego bohatera – z jakiego powodu rusza w drogę?
czego w niej doœwiadcza? jaki sens ma jego podróů? Drugi brzeg zdaje się odpowiadaý
na dwa z postawionych pytaľ. Obraz zaczyna się scenĊ wyjœcia gâównego bohatera
z domu. Wedâug Rolanda Barthesa poczĊtek i koniec Þlmu to dwa miejsca o najwyůszej gęstoœci znaczeniowej7. W pierwszej scenie poznajemy gâównego bohatera
i patrzymy mu w oczy. Tedo wychodzi z domu i biegnie na autobus, lecz zanim do
niego dobiegnie musi przejœý przez maây mostek, oddzielajĊcy jego dom od drogi.
To nie jest ostatnie wyjœcie bohatera z domu, ale najbardziej dla Þlmu znaczĊce. Tedo
udaje się w podróů w poszukiwaniu ojca, nie moůe znieœý prostytuowania się matki
i postanawia go sprowadziý. Sama droga stanowi dla niego inicjację, jest swoistym
wejœciem w dorosâoœý. To pierwszy wielki samodzielny krok w ůyciu dwunastolatka,
suwerenna decyzja i bardzo ryzykowne przedsięwzięcie. Po drodze czekajĊ na niego
spotkania z ludŭmi i szereg zdarzeľ, które go zmieniajĊ – widzi œmierý, próbę gwaâ5 Wywiad z Giorgim Owaszwilim: http://www.rferl.org/content/ovashvili-interview-director-film-prizekarlovy-vary-corn-island-czech/25456866.html (dostęp: 29.11.2015).
6 Encyklopedia kina, pod red. T. Lubelskiego, Kraków 2003, s. 262.
7 R. Barthes, Problem znaczenia w filmie, [w:] A. Helman, J. Ostaszewski, Język – Rzeczywistość – Osoba,
Warszawa 1992, s. 19.
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tu, jest œwiadkiem ciemnych interesów. Caâa jego podróů naâadowana jest lękiem.
WaůnĊ rolę odgrywa w jej przedstawieniu montaů. Film podzielony jest na osiem
sekwencji, z której kaůda rozpoczyna się ciemnym ekranem. Zabieg ten pozwala na
przejœcie do nowej fazy akcji.
Wyspa kukurydzy wpisuje się w poetykę slow cinema. To kino, które ucieka od narracyjnoœci, pokazuje a nie opowiada8, jest obiektywne, nie stara się udzieliý odpowiedzi. Film ten jest bardzo oszczędny w œrodkach wyrazu, minimalistyczny, powolny
i cichy. Reůyser wâaœnie za pomocĊ powolnoœci i ciszy pozwala widzowi oddalaý się
od rzeczywistoœci9, czas więc przestaje mieý jakiekolwiek znaczenie. Slow cinema wiĊůe się œciœle z aspektem bohatera, którego œwiat kręci się na zwolnionych obrotach,
często w milczeniu.
Poetyka milczenia
Figura gâównego bohatera w obu Þlmach Owaszwilego jest bardzo znamienna. W Drugim brzegu jest dzieckiem, ale nie zwyczajnym dzieckiem – Tedo zezuje.
Reůyser bardzo często kaůe widzowi patrzeý w oczy châopca. Po kaůdej ze wspomnianych oœmiu sekwencji, oddzielonych od siebie czarnym ekranem, Tedo podejmuje nowĊ decyzję, wkracza na kolejny etap drogi. Na poczĊtku kaůdej nowej
sekwencji widz musi spojrzeý w oczy gâównego bohatera. Zbliůenia kamery nie
pozwalajĊ oderwaý oczu od tego spojrzenia. Tedo odznacza się jeszcze jednĊ cechĊ, jest maâomówny, raczej sâucha niů się wypowiada. Bardzo często ogranicza
się zaledwie do kiwnięcia ramionami czy gâowĊ lub bardzo wymownego spojrzenia. Sâowa wypowiada tylko wtedy, kiedy nie ma innego wyjœcia. Gâówny bohater
podczas caâego Þlmu zadaje tylko dwa pytania – kiedy zdziwiony pyta Goszkę o to
skĊd Abchazowie mieliby wiedzieý, ůe jest Gruzinem oraz kiedy pyta ciotkę Maro
o ojca.
Bohater, a w zasadzie bohaterowie Wyspy kukurydzy sĊ jeszcze mniej rozmowni,
a tym samym - jeszcze bardziej wymowni niů Tedo. Caây Þlm nabrzmiaây jest milczeniem, peâniĊcym tutaj bardzo waůnĊ funkcję znaczeniowĊ i estetycznĊ. Cisza znaczy
więcej niů sâowa. Kiedy nie ma dialogów, widz skupiý się powinien na obrazie i to
w nim wâaœnie wszystko odnaleŭý. Caâa intensywnoœý kinowego przekazu kryje się
w obrazie, nie w sâowie. Film zaczyna oddziaâywaý przez zmysâ wzroku ze zwiększonym natęůeniem. W tym znaczeniu cisza jest elementem dŭwięku, dzięki któremu obraz nabiera nowĊ formę, nowy wyraz. Pobudza œwiadomoœý. Milczenie to teů
często postawa wobec œwiata.
8 Więcej: M. Stelmach, Wyzwolenie kina. Narracja w Slow Cinema, http://ekrany.hekko24.pl/images/17_
temat4.pdf, (dostęp: 21.11.2015).
9 Por.: P. Mirski, Slow Cinema, czyli chwile, które trwają wiecznie…, https://www.beslow.pl/slow/slow-cinema-czyli-chwile-ktore-trwaja-wiecznie/, (dostęp: 21.11.2015).
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AnalizujĊc Þlmy Owaszwilego naleůy zwróciý uwagę na pracę kamery, zwâaszcza
na zbliůenia. Częste zbliůenia na twarze bohaterów pokazujĊ więcej, niů mogâyby
przekazaý sâowa. To niemy monolog10, który moůliwy jest tylko w kinie. W teatrze
nie da się tego zrobiý, nie da się tego pokazaý, tu waůnĊ rolę gra sâowo, a monolog
jest zawsze niemy, gâoœny bowiem jest nienaturalny. Zbliůenia na twarze bohaterów
to wâaœnie próba pokazania milczĊcego monologu – za pomocĊ spojrzenia, wyrazu
twarzy, mimiki, Þzjonomii. Twarz i oczy odgrywajĊ tutaj znaczĊcĊ rolę. Twarz nie
razi, zdecydowanie bardziej przemawia do odbiorcy poniewaů pokazuje coœ zupeânie
bezwiednie, nieœwiadomie. Z językiem jest odwrotnie. Język nas ogranicza. Tedo, będĊc w Abchazji udaje gâuchoniemego – ma go to ochroniý przed zâymi Abchazami,
których panicznie się boi, gdyů taki ich obraz zostaje mu przedstawiony. Nie chce by
jego mowa go zdradziâa.
Milczenie jawi się więc opozycjĊ do języka, pokazuje jego bezradnoœý wobec
tego, co dzieje się dookoâa. Zdecydowanie âatwiej jest coœ pokazaý niů opowiedzieý.
Milczenie doskonale demonstruje takůe bezradnoœý języka wobec wojny, jej skutków. Ma ono na celu wreszcie pokazanie neutralnoœci i niezaangaůowania bohaterów. Język abchaski występuje w obu Þlmach Owaszwilego. W wywiadzie11 reůyser
tâumaczy decyzję o przedstawieniu kwestii w języku abchaskim chęciĊ pokazania innej perspektywy tych okolicznoœci, chęciĊ dania gâosu drugiej stronie.
Inguri niczym Styks, za którym juů nic nie jest takie samo
Ewidentnym elementem âĊczĊcym oba te Þlmy jest rzeka Inguri, stanowiĊca administracyjnĊ granicę między GruzjĊ a AbchazjĊ. Wyspa kukurydzy w caâoœci odbywa
się na wodzie i na tytuâowej wyspie naleůĊcej do rzeki. Przez caây Þlm w ogóle nie
dotykamy stopĊ staâego lĊdu. Sam tytuâ ma znaczenie symboliczne – wyspa, jako
miejsce odosobnienia, ucieczki od œwiata, izolacji. Wyspa to w pewnym sensie miejsce wybrane, schronienie12,13.
Spokoju nie daje jednak bardziej drugi Þlm Owaszwilego, którego tytuâ moůna interpretowaý wielorako. Po pierwsze, tytuâowym drugim brzegiem jawi się przeciwny
brzeg Inguri, rzeki granicznej, która stanowi cel wędrówki Tedo. Stanowi ona przeszkodę dla bohatera, jej przekroczenie jest w pewnym sensie wkroczeniem do innego
œwiata. Po drugie, tytuâ moůna tâumaczyý jako przejœcie do kolejnego etapu w ůyciu
Tedo, jego inicjację. W Þlmie bohater przekracza trzy mosty – pierwszy wychodzĊc
z domu i wyruszajĊc w swĊ podróů, drugi – na rzece Inguri i trzeci, kiedy dociera juů
10 O niemym monologu więcej w: B. Balazs, Wybór pism, tłum. Karol Jung, oprac. Aleksander Jackiewicz,
Warszawa 1987.
11 Wywiad z Giorgim Owaszwilim: http://www.rferl.org/content/ovashvili-interview-director-filmprize-karlovy-vary-corn-island-czech/25456866.html (dostęp: 29.11.2015).
12 Por.: W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 488-490.
13 Por.: J. E. Cirlot, Słownik symboli, Kraków 2012, s. 465.
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do rodzinnego Tkwarczeli, musi przejœý maây mostek na osiedlu, prowadzĊcy do jego
dawnego domu. Przekroczenie mostu14, czyli swoiste przejœcie na drugi brzeg stwarza
z Tedo kogoœ zupeânie innego, zmienia go. Jest jak inicjacja. Jednak ostateczna zmiana, ostateczne przejœcie do kolejnego etapu ůycia następuje na pikniku w lesie. PâaczĊcy Tedo zostaje upomniany, ůe nie powinien pâakaý, poniewaů jest juů męůczyznĊ.
Juů wczeœniej, podczas drogi bohatera, dziejĊ się rzeczy, które symbolizujĊ wchodzenie (zdecydowanie zbyt szybkie) w dorosâoœý. Gruzin poznany na granicy pyta go czy
ten pije wino, w abchaskim domu Zity i Daura zmuszony zostaje do pica czaczy15.
Kobieta próbuje oponowaý, twierdzĊc, iů jest to dla châopca zbyt wczeœnie, jednak
mĊů decyduje, porównujĊc go do syna, dla którego teů zbyt wczeœnie byâo ůegnaý się
z ůyciem. W koľcu Tedo uczestniczy w suprze, podczas której taľczy. Taniec16 takůe
nie jest bez znaczenia. Wedâug Kopaliľskiego17 jest on wâaœnie symbolem przemiany,
ucieleœnionym procesem stawania się. Taniec to rytuaâ kultowy, pantomima, która ma
za zadanie przeksztaâciý tancerza w poůĊdanĊ formę istnienia. Tutaj koľczy się droga
gâównego bohatera, czy osiĊgnĊâ cel – nie wiemy. Zakoľczenie jest otwarte, reůyser
nie udziela nam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast trzecia interpretacja tego tytuâu
jest bardzo surrealistyczna, tak jak ostatnia scena. Most18 symbolizuje nie tylko âĊczenie dwóch œwiatów, dwóch przestrzeni ale takůe przejœcie jednego stanu w drugi, od
œwiata zmysâów do œwiata nadzmysâowego.
Tytuâ Þlmu pojawia się dwa razy. Po raz pierwszy widzimy do tuů po pierwszej
sekwencji, kiedy Tedo przekracza pierwszy most na swej drodze, oraz na koľcu,
w momencie kiedy milknĊ œpiewy ucztujĊcych Abchazów. Na czarnym ekranie pojawia się więc po raz drugi tuů przed surrealistycznym obrazem ůyraf i zebr na sawannie. Ten obraz opowiedziany zostaâ wczeœniej bohaterowi przez Tsupaka, wĊchajĊcego klej bezprizornnego: „To nie sen, nie œpisz. Ale to nie dzieje się tutaj, tam…
Na polu”. W tym znaczeniu tytuâowy drugi brzeg moůna interpretowaý jako przeniesienie do jakiejœ alternatywnej rzeczywistoœci, swego rodzaju ucieczkę od realnoœci. Tuů przed tĊ scenĊ Tedo oddaje się taľcowi, który w pewnym sensie wprowadza
go w trans. Surrealizm burzy logiczny porzĊdek rzeczywistoœci, tak samo jak burzy
go wojna. PatrzĊc na ten surrealistyczny obraz z dwiema ůyrafami na tle cięůkiego,
stalowego nieba na myœl przychodzi sâynny obraz z 1937 roku autorstwa Salvadora
Dalego pod tytuâem PâonĊca ůyrafa. Zarówno u Dalego, jak i u Owaszwilego widaý
przejmujĊcy pesymizm, tak jakby dla ůadnej z ukazanych tu postaci nie byâo ucieczki,
nikt nie moůe ich uratowaý, nikt i nic nie jest w stanie zmieniý ich losu.
14 Por. W. Kopaliński, op. cit., s. 233-234.
15 Czacza to wysokoprocentowy alkohol wyrabiany ze skórek winogron, bardzo często spotykany na Kau-

kazie Południowym.

16 Por.: J. E. Cirlot, op. cit., s. 414.
17 Por. W. Kopaliński, op. cit., s. 424-427.
18 Ibidem, s. 233-234.
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Tematem wspólnym obu Þlmów jest naturalnie Abchazja, jednak nie jako organizm paľstwowy, ale miejsce do którego się tęskni, do którego moůna powróciý
tylko w jakichœ zamglonych wspomnieniach, coraz bardziej zacierajĊcych się w pamięci. Droga Tedo to swoista via dolorosa, idĊc ma nadzieję, ůe wszystko wróci na
dawne tory, do starego porzĊdku, kiedy tam dotrze, wszystko się zmieni, wróci na
swoje miejsce. Tedo nie tylko nie znajduje ojca, ale dowiaduje się, ůe ten ma nowĊ
rodzinę, w której dla niego nikt nie przewidziaâ miejsca. Caâa przeszâoœý nagle traci
znaczenie, wszystko jest rozczarowaniem. Podobnie, maâo optymistycznie, koľczy
się Wyspa kukurydzy.
To kino o wojnie, ale jednoczeœnie bez niej. Owaszwili nie epatuje widza drastycznymi scenami ociekajĊcymi krwiĊ i kurzem, nie kaůe nam oglĊdaý wybuchów
czy trupów. Tu nie ma wojny w dosâownym tego sâowa znaczeniu. Jego kino skupia
się na tym, co po sobie zostawiâa. Brutalnie unaocznia spustoszenia, jakie przyniosâa,
bezwzględnie obnaůa jej bezsens. To krajobraz peâen zniszczonych ludzi, starajĊcych
się jakoœ odnaleŭý w nowej, cięůkiej rzeczywistoœci. Nie wydaje się jednak, ůe jest to
kino rozliczeniowe. Na takie jeszcze za wczeœnie, rana jest zbyt œwieůa.
Stanisâawa Budzisz-Cysewska – absolwentka Þlologii polskiej oraz rosyjskiej Uniwersytetu
Gdaľskiego. Sâuchaczka Filologicznego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Gdaľskiego.
Zajmuje się problematykĊ pamięci i neokolonializmu na terenach postsowieckich ze szczególnym
uwzględnieniem Kaukazu.
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Abkhazia
in the Films
of Giorgi Ovashvili

ǍǮȂǭǴǵȌ
ǯ ǷǵǺǻȁǵǸȉǹǭȂ
ǐǲǻǽǰǵȌ ǛǯǭȅǯǵǸǵ

Stanisâawa Budzisz-Cysewska

ǞǿǭǺǵǾǸǭǯǭ ǎȀǱǴǵȅ-ǣȈǾǲǯǾǷǭ

Georgian cinematography is currently undergoing a decided renaissance. The Georgian new wave is
closed, intimate, raises important
subjects and speaks out on signiÞcant
matters. Giorgi Ovashvili certainly
belongs to this current stream. Two
of his Þlms, The Other Bank (2009)
and Corn Island (2014), are focused
around painful historical events
which touched Georgia following the
breakup of the Soviet Union. Ovashvili does not show us war as such, nor
does he shock with dramatic scenes
of violence, yet he concentrates his
attentions on the aftermath of the
Georgian-Abkhazian War.
In some sense this is “settling of
accounts” cinema, showing social
trauma, the trauma of an era of transition and never-ending ethnic conßict.
In his Þlm, Abkhazia is pictured as
Paradise Lost, a place to which there
is no return, which only functions in
the memory as a foggy recollection.
Ovashvili thus brings up the problems
of memory, longing and nostalgia. He
investigates the still-unresolved problem of internal refugees, growing up
in the shadows of still-ongoing ethnic conßicts, all the while utilising an
interesting cinematographic delivery

ǐǽȀǴǵǺǾǷǵǶ ǷǵǺǲǹǭǿǻǰǽǭȁ ǻǼǽǲǱǲǸǲǺǺǻ Ǽǲǽǲǳǵǯǭǲǿ ǾǯǻǶ ǽǲǺǲǾǾǭǺǾ.
ǐǽȀǴǵǺǾǷǭȌ ǺǻǯǭȌ ǯǻǸǺǭ - Ȋǿǻ ǷǵǺǻ
ǴǭǷǽȈǿǻǲ, ǵǺǿǵǹǺǻǲ, Ƿǻǿǻǽǻǲ Ǵǭǿǽǭǰǵǯǭǲǿ ǯǭǳǺȈǲ ǯǻǼǽǻǾȈ ǵǾǿǻǽǵǵ
ǵ ǾǻǯǽǲǹǲǺǺǻǾǿǵ ǾǯǻǲǶ ǾǿǽǭǺȈ. ǟǯǻǽȄǲǾǿǯǻ ǐǲǻǽǰǵȌ ǛǯǭȅǯǵǸǵ ǯǼǵǾȈǯǭǲǿǾȌ ǯ ȊǿȀ ǿǲǺǱǲǺȃǵȋ. Ǒǯǭ ǲǰǻ ȁǵǸȉǹǭ
- ǑǽȀǰǻǶ Ǯǲǽǲǰ (2009) ǵ ǛǾǿǽǻǯ ǷȀǷȀǽȀǴȈ
(2014) - ǾǻǾǽǲǱǻǿǻȄǲǺȈ Ǻǭ ǮǻǸǲǴǺǲǺǺȈȂ ǵǾǿǻǽǵȄǲǾǷǵȂ ǾǻǮȈǿǵȌȂ, ǷǻǿǻǽȈǲ
ǼǽǻǵǴǻȅǸǵ ǯ ǐǽȀǴǵǵ ǼǻǾǸǲ ǽǭǾǼǭǱǭ
ǞǻǯǲǿǾǷǻǰǻ ǞǻȋǴǭ. ǛǯǭȅǯǵǸǵ Ǻǲ ǼǻǷǭǴȈǯǭǲǿ Ǻǭǹ ǯǻǶǺȀ ǷǭǷ ǿǭǷǻǯȀȋ, Ǻǲ
ȅǻǷǵǽȀǲǿ ǱǽǭǹǭǿǵȄǲǾǷǵǹǵ ǷǭǽǿǵǺǭǹǵ
ǺǭǾǵǸǵȌ, ǭ ǷǻǺȃǲǺǿǽǵǽȀǲǿ ǯǺǵǹǭǺǵǲ
Ǻǭ ǼǻǾǸǲǱǾǿǯǵȌȂ ǰǽȀǴǵǺǻ-ǭǮȂǭǴǾǷǻǰǻ
ǷǻǺȁǸǵǷǿǭ.
Ǫǿǻ, ǯ ǺǲǷǻǿǻǽǻǹ ǾǹȈǾǸǲ, ǷǵǺǻ
- ǽǭǾȄȍǿ Ǿ ǼǽǻȅǸȈǹ, Ƿǻǿǻǽǻǲ ǼǻǷǭǴȈǯǭǲǿ ǾǻȃǵǭǸȉǺȀȋ ǿǽǭǯǹȀ ǼǲǽǲȂǻǱǺǻǰǻ
ǼǲǽǵǻǱǭ ǵ ǼǻǯǾǲǹǲǾǿǺȈǲ ȊǿǺǵȄǲǾǷǵǲ
ǷǻǺȁǸǵǷǿȈ. ǍǮȂǭǴǵȌ ǯ ǲǰǻ ǷǭǽǿǵǺǭȂ
ǯǻǾǼǽǵǺǵǹǭǲǿǾȌ ǷǭǷ Paradise Lost, Ƿǻǿǻǽǻǲ ǻǾǿǭǸǻǾȉ ǯ ǼǭǹȌǿǵ ǷǭǷ ǾǹȀǿǺǻǲ
ǯǻǾǼǻǹǵǺǭǺǵǲ. ǟǭǷǵǹ ǻǮǽǭǴǻǹ, ǛǯǭȅǯǵǸǵ ǼǻǱǺǵǹǭǲǿ ǼǽǻǮǸǲǹȈ ǼǭǹȌǿǵ
ǻ ǯǻǶǺǲ, ǿǻǾǷǵ ǵ ǺǻǾǿǭǸȉǰǵǵ. ǞǻǻǿǯǲǿǾǿǯǲǺǺǻ ǻǺ ǼȈǿǭǲǿǾȌ ǽǭǴǻǮǽǭǿȉǾȌ
ǯ ǺǲǽǲȅǲǺǺǻǶ Ǳǻ ǾǵȂ Ǽǻǽ ǼǽǻǮǸǲǹǲ
ǯǺȀǿǽǲǺǺǵȂ ǮǲǳǲǺȃǲǯ, ǭ ǿǭǷǳǲ ǯ ǾǯȌǴǭǺǺȈǹ Ǿ Ǻǵǹ ǯǻǼǽǻǾǻǹ ȊǿǺǵȄǲǾǷǵȂ
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– surrealism, slow cinema, silence and
tranquillity.

ǷǻǺȁǸǵǷǿǻǯ. ǜǽǵ Ȋǿǻǹ ǻǺ ǵǾǼǻǸȉǴȀǲǿ
ǵǺǿǲǽǲǾǺȈǲ
ǷǵǺǲǹǭǿǻǰǽǭȁǵȄǲǾǷǻǲ
ǽǲȅǲǺǵȌ - ǾȋǽǽǲǭǸǵǴǹ, slow cinema, ǿǵȅǵǺȀ ǵ ǾǼǻǷǻǶǾǿǯǵǲ.
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