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WSPÓ CZESNO

Abchazja w obrazach Þ lmowych 
Giorgiego Owaszwilego

Stanis awa Budzisz-Cysewska

 O wspó czesnym kinie gruzi skim mo na mówi  od lat zerowych XXI wieku. 
Zako czy a si  pewna epoka i kino zmieni o tor. Pojawi y si  te  nowe mo liwo ci. 
W 2008 roku powo ano do ycia Gruzi skie Narodowe Centrum Filmowe, zacz -
y powstawa  niezale ne studia Þ lmowe i pojawia  si  producenci. Wprowadzono 

tak e zmiany w prawie podatkowym, co zach ci o twórców z innych krajów do kr -
cenia Þ lmów w Gruzji. Kino gruzi skie niezaprzeczalnie prze ywa dzisiaj swój re-
nesans. Autorzy nie musz  ju  boryka  si  z cenzur , tworzy  propagandowych agi-
tek lub w zawoalowany sposób stawa  po drugiej stronie barykady, nara aj c si  na 
pozostanie na przys owiowej pó ce. Tradycja Þ lmu gruzi skiego jest bardzo bogata. 
Twórcy tego kina zajmuj  poczesne miejsce w historii kina wiatowego. Wystarczy 
wspomnie  cho by takich re yserów jak Tengiz Abu adze, Otar Joseliani, Michai  
Ka atozow czy Michaeil Cziaureli. Wyj tkowo  tego kina dostrzega  nietuzinkowy 
artysta Federico Fellini. Wyra a  si  o nim jako o wysmakowanym, Þ lozoÞ cznie lek-
kim zjawisku w którym „jest (…) wszystko, co mo e doprowadzi  mnie do p aczu, 
a musz  powiedzie , e nie atwo to zrobi ”1. Kino gruzi skie zdecydowanie jest ka-
meralne, wyciszone, skoncentrowane na indywidualizmie.
 W latach dziewi dziesi tych, tu  po upadku ZSRR, w gruzi skiej kinematograÞ i 
nie dzia o si  praktycznie nic2. By o to oczywi cie spowodowane niestabiln  sytuacj  
polityczn . Gruzja pogr ona by a w pot nych problemach spo eczno-ekonomicz-
nych, wojnie domowej i degrengoladzie moralnej. Dzi  kino gruzi skie na powrót 
zaczyna zachwyca . Nowi twórcy zdecydowanie odbudowuj  dawn  wysok  arty-
styczn  mark , zdobywaj  uznanie i nagrody na mi dzynarodowych festiwalach. 
 Niniejsza praca koncentruje si  na dwóch obrazach Þ lmowych Giorgiego 
Owaszwilego, jego pierwszym d ugometra owym Þ lmie pod tytu em Drugi brzeg 
z 2009 roku oraz na najnowszym, nosz cym tytu  Wyspa kukurydzy z 2014 roku. Oba 
te Þ lmy czy motyw Abchazji, jednak nie jako bytu politycznego, ale jako miejsca 
mitycznego, swego rodzaju raju utraconego, ci gle j trz cej si  rany. czy je tak e 
motyw dorastania, bardzo poetycko pokazany w obu utworach, a tak e niesamowi-
ta muzyka Josifa Bandaraszwilego. Skoncentrujmy si  najpierw na tym, co je ró ni, 
nie czy.

1 Cyt za: http://www.to/ fest.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 przestrze

 Przestrze  w obu Þ lmach jest bardzo precyzyjnie okre lona, nieco inaczej 
sprawa ma si  z czasem. W Drugim brzegu jest on do  dok adnie oznaczo-
ny, mówi nam o nim bowiem wiek g ównego bohatera, Tedo (Tedo Bekhau-
ri). Dwunastoletni dzi  Tedo siedem lat temu opu ci  z matk  rodzinne Tkwar-
czeli jako czterolatek3. Akcja Þ lmu toczy si  wi c na prze omie 1999/2000 
roku, co potwierdza tak e pora roku (koniec jesieni, pocz tek zimy). Re y-
ser wykorzysta  Þ gur  dziecka i jego oczyma kaza  widzowi spojrze  na Gru-
zj  op tan  kryzysem ekonomiczno-gospodarczym, dotkni t  zmianami po 
upadku Zwi zku Radzieckiego, do wiadczon  wojn  domow , zbrojnymi kon-
ß iktami o Oseti  Po udniow  i Abchazj  oraz ich katastrofalnymi nast pstwa-
mi. Widzimy wszechobecnych bezprizornych, dzieci zmuszone do szybkiego 
dorastania, fal  wewn trznych uchod ców, z którymi nie wiadomo co zrobi  
i ich upokarzaj ce ycie. Wr cz namacalnie czujemy brak pracy, perspektyw, sza-
lej ce bezprawie, powszechne rozpr enie moralne i etyczne. Bohater odbywa 
drog  po ca ym kraju – zaczyna j  w stolicy Gruzji, Tbilisi, zmierzaj c na ró ne 
sposoby do jej zachodnich granic. 
 Z kolei akcja Wyspy kukurydzy nie ma okre lonego czasu. Dok adnie nakre lona 
jest tylko przestrze . Film rozpoczyna si  wprowadzaj cymi napisami, podanymi 
widzowi bez adnego podk adu muzycznego, w kompletnej ciszy: „Z corocznym 
nadej ciem wiosny rzeka Inguri obmywa ska y i gleb  od Kaukazu do Morza Czar-
nego, tworz c tym samym male kie wyspy. Te wyspy s  b ogos awie stwem dla 
miejscowych, którzy opuszczaj  podmok e brzegi rzeki, by uprawia  yzn  gleb  
pól powsta ych na wyspach. Pomi dzy wiosn  a jesieni  uro nie wystarczaj co du o 
kukurydzy, dzi ki której mog  wykarmi  swoje rodziny podczas d ugiej, mro nej 
zimy. Ale tylko wtedy, gdy natura jest dla nich askawa”. Wydawa  si  mo e, e akcja 
Þ lmu toczy si  na pocz tku wojny4, jednak re yser nie podaje w adnym momencie 
konkretnej daty. Istniej  natomiast dwa momenty w Þ lmie, na podstawie których 
mo emy ow  przestrze  czasow  spróbowa  dookre li . Pierwszy z nich odbywa 
si  podczas dialogu dziadka z wnuczk , dotycz cego zako czenia przez ni  na-
uki. Dowiadujemy si , e rodzice dziewczyny nie doczekali momentu zako czenia 
przez ni  szko y. Nie znamy przyczyny ich mierci. W Þ lmie, w którym przewa a 
milczenie, ka de s owo jest na wag  z ota. Dialog ten mo e by  sugesti , i  rodzice 
dziewczyny, której nawet imienia re yser nie pozwala nam pozna , zgin li podczas 
wojny. Drugi moment jest zdecydowanie bardziej oczywisty. Do zamieszka ej przez 

3 Abchascy Gruzini opuszczali prowincję z powodu prowadzonych tam działań wojennych w latach 1992-
1993. 
4 Tak podaje Bartłomiej Krzysztan w recenzji opublikowanej w „Kulturze Liberalnej”, B. Krzysztan, Szum 
rzeki i strzały wokół. Recenzja % lmu „Wyspa Kukurydzy”, http://kulturaliberalna.pl/2015/02/03/szum-
-strzaly-wyspa-kukurydzy-ovashvili/ (dostęp: 20.11.2015).
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m czyzn  i m od  dziewczyn  wyspy podp ywa motorówka z gruzi skimi o -
nierzami, na mundurach których widnieje gruzi ska ß aga, wprowadzona w 2004 
roku przez Michaela Saakaszwilego po Rewolucji Ró . Wydaje si , e jest to zabieg 
celowy, maj cy na celu pokazanie, i  czas nie ma adnego znaczenia. Re yser zwra-
ca szczególn  uwag  na natur , jej powtarzalno  i nieprzewidywalno . W jednym 
z wywiadów zaznaczy , e chodzi o mu o przedstawienie cyklu natury, jej kolisto-
ci5 – w takim znaczeniu, linearny czas ziemski (ludzki) rzeczywi cie pozbawiony 

jest warto ci. Warto te  zwróci  uwag , e Þ lm ma kolist  (klamrow ) struktur . 
Rozpoczyna si  on bowiem scen , kiedy to g ówny bohater znajduje wysp , na któ-
rej decyduje si  zasadzi  kukurydz . Z ziemi odkopuje Þ fk  do tytoniu, która stano-
wi znak, e kto  wcze niej ju  j  gospodarowa . Ostatnia scena jest bardzo podobna 
– na wysp  przyp ywa inny cz owiek, który znajduje w ziemi lalk  zostawion  tam 
przez poprzedni  lokatork .

Road movie i slow cinema

 Omawiane Þ lmy nawi zuj  tak e do ró nej poetyki. Drugi brzeg jest zdecydowanie 
bardziej dynamiczny, posiada dialogi, akcj . Dzi ki swej budowie spe nia, w pewnym 
stopniu, wymogi kina drogi. „G ównym tematem Þ lmu drogi jest podró  (…). Ma 
ona przy tym wymiar egzystencjalny, b d c metafor  ycia i poszukiwania wolno ci. 
Bohaterami Þ lmu drogi s  najcz ciej indywiduali ci, outsiderzy i buntownicy, którzy 
podró uj , by odnale  sens w asnego istnienia albo uciec przed faktycznym lub wy-
imaginowanym zagro eniem”6. Kino drogi opiera si  na odpowiedzi na trzy pytania 
dotycz ce sensu w drówki g ównego bohatera – z jakiego powodu rusza w drog ? 
czego w niej do wiadcza? jaki sens ma jego podró ? Drugi brzeg zdaje si  odpowiada  
na dwa z postawionych pyta . Obraz zaczyna si  scen  wyj cia g ównego bohatera 
z domu. Wed ug Rolanda Barthesa pocz tek i koniec Þ lmu to dwa miejsca o naj-
wy szej g sto ci znaczeniowej7. W pierwszej scenie poznajemy g ównego bohatera 
i patrzymy mu w oczy. Tedo wychodzi z domu i biegnie na autobus, lecz zanim do 
niego dobiegnie musi przej  przez ma y mostek, oddzielaj cy jego dom od drogi. 
To nie jest ostatnie wyj cie bohatera z domu, ale najbardziej dla Þ lmu znacz ce. Tedo 
udaje si  w podró  w poszukiwaniu ojca, nie mo e znie  prostytuowania si  matki 
i postanawia go sprowadzi . Sama droga stanowi dla niego inicjacj , jest swoistym 
wej ciem w doros o . To pierwszy wielki samodzielny krok w yciu dwunastolatka, 
suwerenna decyzja i bardzo ryzykowne przedsi wzi cie. Po drodze czekaj  na niego 
spotkania z lud mi i szereg zdarze , które go zmieniaj  – widzi mier , prób  gwa -

5 Wywiad z Giorgim Owaszwilim: http://www.rferl.org/content/ovashvili-interview-director-/ lm-prize-
karlovy-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 % lmie, [w:] A. Helman, J. Ostaszewski, Język – Rzeczywistość – Osoba, 
Warszawa 1992, s. 19.
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tu, jest wiadkiem ciemnych interesów. Ca a jego podró  na adowana jest l kiem. 
Wa n  rol  odgrywa w jej przedstawieniu monta . Film podzielony jest na osiem 
sekwencji, z której ka da rozpoczyna si  ciemnym ekranem. Zabieg ten pozwala na 
przej cie do nowej fazy akcji. 
 Wyspa kukurydzy wpisuje si  w poetyk  slow cinema. To kino, które ucieka od nar-
racyjno ci, pokazuje a nie opowiada8, jest obiektywne, nie stara si  udzieli  odpowie-
dzi. Film ten jest bardzo oszcz dny w rodkach wyrazu, minimalistyczny, powolny 
i cichy. Re yser w a nie za pomoc  powolno ci i ciszy pozwala widzowi oddala  si  
od rzeczywisto ci9, czas wi c przestaje mie  jakiekolwiek znaczenie. Slow cinema wi -
e si  ci le z aspektem bohatera, którego wiat kr ci si  na zwolnionych obrotach, 

cz sto w milczeniu.

Poetyka milczenia

 Figura g ównego bohatera w obu Þ lmach Owaszwilego jest bardzo znamien-
na. W Drugim brzegu jest dzieckiem, ale nie zwyczajnym dzieckiem – Tedo zezuje. 
Re yser bardzo cz sto ka e widzowi patrze  w oczy ch opca. Po ka dej ze wspo-
mnianych o miu sekwencji, oddzielonych od siebie czarnym ekranem, Tedo po-
dejmuje now  decyzj , wkracza na kolejny etap drogi. Na pocz tku ka dej nowej 
sekwencji widz musi spojrze  w oczy g ównego bohatera. Zbli enia kamery nie 
pozwalaj  oderwa  oczu od tego spojrzenia. Tedo odznacza si  jeszcze jedn  ce-
ch , jest ma omówny, raczej s ucha ni  si  wypowiada. Bardzo cz sto ogranicza 
si  zaledwie do kiwni cia ramionami czy g ow  lub bardzo wymownego spojrze-
nia. S owa wypowiada tylko wtedy, kiedy nie ma innego wyj cia. G ówny bohater 
podczas ca ego Þ lmu zadaje tylko dwa pytania – kiedy zdziwiony pyta Goszk  o to 
sk d Abchazowie mieliby wiedzie , e jest Gruzinem oraz kiedy pyta ciotk  Maro 
o ojca.
 Bohater, a w zasadzie bohaterowie Wyspy kukurydzy s  jeszcze mniej rozmowni, 
a tym samym - jeszcze bardziej wymowni ni  Tedo. Ca y Þ lm nabrzmia y jest milcze-
niem, pe ni cym tutaj bardzo wa n  funkcj  znaczeniow  i estetyczn . Cisza znaczy 
wi cej ni  s owa. Kiedy nie ma dialogów, widz skupi  si  powinien na obrazie i to 
w nim w a nie wszystko odnale . Ca a intensywno  kinowego przekazu kryje si  
w obrazie, nie w s owie. Film zaczyna oddzia ywa  przez zmys  wzroku ze zwi k-
szonym nat eniem. W tym znaczeniu cisza jest elementem d wi ku, dzi ki które-
mu obraz nabiera now  form , nowy wyraz. Pobudza wiadomo . Milczenie to te  
cz sto postawa wobec wiata. 

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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 Analizuj c Þ lmy Owaszwilego nale y zwróci  uwag  na prac  kamery, zw aszcza 
na zbli enia. Cz ste zbli enia na twarze bohaterów pokazuj  wi cej, ni  mog yby 
przekaza  s owa. To niemy monolog10, który mo liwy jest tylko w kinie. W teatrze 
nie da si  tego zrobi , nie da si  tego pokaza , tu wa n  rol  gra s owo, a  monolog 
jest zawsze niemy, g o ny bowiem jest nienaturalny. Zbli enia na twarze bohaterów 
to w a nie próba pokazania milcz cego monologu – za pomoc  spojrzenia, wyrazu 
twarzy, mimiki, Þ zjonomii. Twarz i oczy odgrywaj  tutaj znacz c  rol . Twarz nie 
razi, zdecydowanie bardziej przemawia do odbiorcy poniewa  pokazuje co  zupe nie 
bezwiednie, nie wiadomie. Z j zykiem jest odwrotnie. J zyk nas ogranicza. Tedo, b -
d c w Abchazji udaje g uchoniemego – ma go to ochroni  przed z ymi Abchazami, 
których panicznie si  boi, gdy  taki ich obraz zostaje mu przedstawiony. Nie chce by 
jego mowa go zdradzi a.
 Milczenie jawi si  wi c opozycj  do j zyka, pokazuje jego bezradno  wobec 
tego, co dzieje si  dooko a. Zdecydowanie atwiej jest co  pokaza  ni  opowiedzie . 
Milczenie doskonale demonstruje tak e bezradno  j zyka wobec wojny, jej skut-
ków. Ma ono na celu wreszcie pokazanie neutralno ci i niezaanga owania bohate-
rów. J zyk abchaski wyst puje w obu Þ lmach Owaszwilego. W wywiadzie11 re yser 
t umaczy decyzj  o przedstawieniu kwestii w j zyku abchaskim ch ci  pokazania in-
nej perspektywy tych okoliczno ci, ch ci  dania g osu drugiej stronie.

Inguri niczym Styks, za którym ju  nic nie jest takie samo

 Ewidentnym elementem cz cym oba te Þ lmy jest rzeka Inguri, stanowi ca ad-
ministracyjn  granic  mi dzy Gruzj  a Abchazj . Wyspa kukurydzy w ca o ci odbywa 
si  na wodzie i na tytu owej wyspie nale cej do rzeki. Przez ca y Þ lm w ogóle nie 
dotykamy stop  sta ego l du. Sam tytu  ma znaczenie symboliczne – wyspa, jako 
miejsce odosobnienia, ucieczki od wiata, izolacji. Wyspa to w pewnym sensie miej-
sce wybrane, schronienie12,13. 
 Spokoju nie daje jednak bardziej drugi Þ lm Owaszwilego, którego tytu  mo na in-
terpretowa  wielorako. Po pierwsze, tytu owym drugim brzegiem jawi si  przeciwny 
brzeg Inguri, rzeki granicznej, która stanowi cel w drówki Tedo. Stanowi ona prze-
szkod  dla bohatera, jej przekroczenie jest w pewnym sensie wkroczeniem do innego 
wiata. Po drugie, tytu  mo na t umaczy  jako przej cie do kolejnego etapu w yciu 

Tedo, jego inicjacj . W Þ lmie bohater przekracza trzy mosty – pierwszy wychodz c 
z domu i wyruszaj c w sw  podró , drugi – na rzece Inguri i trzeci, kiedy dociera ju  

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-/ lm-
prize-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 przej  ma y mostek na osiedlu, prowadz cy do jego 
dawnego domu. Przekroczenie mostu14, czyli swoiste przej cie na drugi brzeg stwarza 
z Tedo kogo  zupe nie innego, zmienia go. Jest jak inicjacja. Jednak ostateczna zmia-
na, ostateczne przej cie do kolejnego etapu ycia nast puje na pikniku w lesie. P a-
cz cy Tedo zostaje upomniany, e nie powinien p aka , poniewa  jest ju  m czyzn . 
Ju  wcze niej, podczas drogi bohatera, dziej  si  rzeczy, które symbolizuj  wchodze-
nie (zdecydowanie zbyt szybkie) w doros o . Gruzin poznany na granicy pyta go czy 
ten pije wino, w abchaskim domu Zity i Daura zmuszony zostaje do pica czaczy15. 
Kobieta próbuje oponowa , twierdz c, i  jest to dla ch opca zbyt wcze nie, jednak 
m  decyduje, porównuj c go do syna, dla którego te  zbyt wcze nie by o egna  si  
z yciem. W ko cu Tedo uczestniczy w suprze, podczas której ta czy. Taniec16 tak e 
nie jest bez znaczenia. Wed ug Kopali skiego17 jest on w a nie symbolem przemiany, 
uciele nionym procesem stawania si . Taniec to rytua  kultowy, pantomima, która ma 
za zadanie przekszta ci  tancerza w po dan  form  istnienia. Tutaj ko czy si  droga 
g ównego bohatera, czy osi gn  cel – nie wiemy. Zako czenie jest otwarte, re yser 
nie udziela nam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast trzecia interpretacja tego tytu u 
jest bardzo surrealistyczna, tak jak ostatnia scena. Most18 symbolizuje nie tylko cze-
nie dwóch wiatów, dwóch przestrzeni ale tak e przej cie  jednego stanu w drugi, od 
wiata zmys ów do wiata nadzmys owego. 

 Tytu  Þ lmu pojawia si  dwa razy. Po raz pierwszy widzimy do tu  po pierwszej 
sekwencji, kiedy Tedo przekracza pierwszy most na swej drodze, oraz na ko cu, 
w momencie kiedy milkn  piewy ucztuj cych Abchazów. Na czarnym ekranie po-
jawia si  wi c po raz drugi tu  przed surrealistycznym obrazem yraf  i zebr na sa-
wannie. Ten obraz opowiedziany zosta  wcze niej bohaterowi przez Tsupaka, w -
chaj cego klej bezprizornnego: „To nie sen, nie pisz. Ale to nie dzieje si  tutaj, tam… 
Na polu”. W tym znaczeniu tytu owy drugi brzeg mo na interpretowa  jako prze-
niesienie do jakiej  alternatywnej rzeczywisto ci, swego rodzaju ucieczk  od realno-
ci. Tu  przed t  scen  Tedo oddaje si  ta cowi, który w pewnym sensie wprowadza 

go w trans. Surrealizm burzy logiczny porz dek rzeczywisto ci, tak samo jak burzy 
go wojna. Patrz c na ten surrealistyczny obraz z dwiema yrafami na tle ci kiego, 
stalowego nieba na my l przychodzi s ynny obraz z 1937 roku autorstwa  Salvadora 
Dalego pod tytu em P on ca yrafa. Zarówno u Dalego, jak i u Owaszwilego wida  
przejmuj cy pesymizm, tak jakby dla adnej z ukazanych tu postaci nie by o ucieczki, 
nikt nie mo e ich uratowa , nikt i nic nie jest w stanie zmieni  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 Þ lmów jest naturalnie Abchazja, jednak nie jako or-
ganizm pa stwowy, ale miejsce do którego si  t skni, do którego mo na powróci  
tylko w jakich  zamglonych wspomnieniach, coraz bardziej zacieraj cych si  w pa-
mi ci. Droga Tedo to swoista via dolorosa, id c ma nadziej , e wszystko wróci na 
dawne tory, do starego porz dku, kiedy tam dotrze, wszystko si  zmieni, wróci na 
swoje miejsce. Tedo nie tylko nie znajduje ojca, ale dowiaduje si , e ten ma now  
rodzin , w której dla niego nikt nie przewidzia  miejsca. Ca a przesz o  nagle traci 
znaczenie, wszystko jest rozczarowaniem. Podobnie, ma o optymistycznie, ko czy 
si  Wyspa kukurydzy.
 To kino o wojnie, ale jednocze nie bez niej. Owaszwili nie epatuje widza dra-
stycznymi scenami ociekaj cymi krwi  i kurzem, nie ka e nam ogl da  wybuchów 
czy trupów. Tu nie ma wojny w dos ownym tego s owa znaczeniu. Jego kino skupia 
si  na tym, co po sobie zostawi a. Brutalnie unaocznia spustoszenia, jakie przynios a, 
bezwzgl dnie obna a jej bezsens. To krajobraz pe en zniszczonych ludzi, staraj cych 
si  jako  odnale  w nowej, ci kiej rzeczywisto ci. Nie wydaje si  jednak, e jest to 
kino rozliczeniowe. Na takie jeszcze za wcze nie, rana jest zbyt wie a.

Stanis awa Budzisz-Cysewska – absolwentka Þ lologii polskiej oraz rosyjskiej Uniwersytetu 
Gda skiego. S uchaczka Filologicznego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Gda skiego. 
Zajmuje si  problematyk  pami ci i neokolonializmu na terenach postsowieckich ze szczególnym 
uwzgl dnieniem Kaukazu. 
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Abkhazia  
in the Films 

of  Giorgi Ovashvili

Stanis awa Budzisz-Cysewska

 Georgian cinematography is cur-
rently undergoing a decided renais-
sance. The Georgian new wave is 
closed, intimate, raises important 
subjects and speaks out on signiÞ cant 
matters. Giorgi Ovashvili certainly 
belongs to this current stream. Two 
of  his Þ lms, The Other Bank (2009) 
and Corn Island (2014), are focused 
around painful historical events 
which touched Georgia following the 
breakup of  the Soviet Union. Ovash-
vili 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  transi-
tion and never-ending ethnic conß ict. 
In his Þ lm, 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 prob-
lem of  internal refugees, growing up 
in the shadows of  still-ongoing eth-
nic conß icts, all the while utilising an 
interesting cinematographic delivery 
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– surrealism, slow cinema, silence and 
tranquillity.

.     
  

 - , slow cinema, -
  .
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