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ზვიად დოლიძე,
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს შოთა 

რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი

ვალენტინოს ფენომენი

პო პუ ლა რო ბა სა სი ა მოვ ნო ა, მაგ რამ მძი მე ტვირ თი ა, რა მე თუ 
სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში ხარ, გა მა დი დე ბე ლი შუ შით 
გაკ ვირ დე ბი ან, თი თო ე ულ სიტყ ვას, ნა ბიჯს, მიხ ვ რა- მოხ ვ რას გი-
მოწ მე ბენ, ათას გ ვარ ჭორს გი გო ნე ბენ, შენს შე სა ხებ სკან და ლურ 
ინ ფორ მა ცი ას ეძე ბენ. გა სუ ლი სა უ კუ ნის 20-იან წლებ ში ამე რი კულ 
კი ნოს ნამ დ ვი ლად არ აკ ლ და „კინოვარსკვლავები“, რო მელ თა 
შო რის იყ ვ ნენ: მე რი პიკ ფორ დი, უილი ამ ჰარ ტი, დაგ ლას ფე არ-
ბენ ქ სი, ჩარ ლი ჩაპ ლი ნი, ბას ტერ კი ტო ნი და სხვე ბი, თუმ ცა მათ 
მა რა ქა ში ერ თი ახალ ბე დას გა რე ვამ სრუ ლი სენ სა ცია გა მო იწ ვი ა, 
ვი ნა ი დან უმოკ ლეს დრო ში მან სა ყო ველ თაო აღი ა რე ბა და მო წო-
ნე ბა და იმ სა ხუ რა. ეს იყო რუ დოლფ ვა ლენ ტი ნო.   

მა შინ დელ თი თო ე ულ „კინოვარსკვლავს“ ჰქონ და თა ვი სი ამ პ-
ლუ ა, მომ ხიბ ვ ლე ლო ბა და ავ ტო რი ტე ტი, ჰყავ და თაყ ვა ნის მ ცე მელ-
თა არ მი ა, რომ ლის წარ მო მად გენ ლე ბი მა სობ რი ვად და რამ დენ-
ჯერ მე და დი ოდ ნენ კი ნო თე ატ რებ ში მი სი ყო ვე ლი ახა ლი, თუნ დაც 
სუს ტი, ფილ მის სა ნა ხა ვად, „ნადირობდნენ“ მის ავ ტოგ რაფ ზე ან 
აუქ ცი ონ ზე გა ტა ნილ მის ნე ბის მი ერ ნივ თ ზე, თა ვი ანთ კერპს უგ ზავ-
ნიდ ნენ სა სიყ ვა რუ ლო ან აღ ფ რ თო ვა ნე ბის წე რი ლებს და ა. შ. აი, 
ასეთ რე ა ლო ბა ში ამოჰ ყო თა ვი მოხ დე ნი ლი გა რეგ ნო ბის ახალ-
გაზ რ და იტა ლი ელ მა ემიგ რან ტ მა, რუ დოლფ ვა ლენ ტი ნომ, კი ნო სუ-
რათ ში, „აპოკალიფსის ოთხი მხე და რი“ გან სა ხი ე რე ბუ ლი მთა ვა რი 
რო ლი სათ ვის, რად გან უეც რად გა და იქ ცა ახალ ცნო ბად სა ხედ და 
გან სა კუთ რე ბით მო ა ჯა დო ვა ამე რი კე ლი, და არა მარ ტო ამე რი კე-
ლი, მან დი ლოს ნე ბი.  

იტა ლი ის ერ თ -ერთ პა ტა რა ქა ლაქ ში, ვე ტე რი ნა რის ოჯახ ში, 
1895 წელს და ბა დე ბუ ლი რო დოლ ფო პი ეტ რო ფი ლი ბერ ტო რა ფა-
ე ლო გუ ლი ელ მი 1913 წელს ჩა ვი და ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ-
ში, ბე დის სა ძი ებ ლად ისე ვე, რო გორც მი სი ათე ულ და ასე ულ ათა-
სო ბით თა ნა მე მა მუ ლე. ამ გ ვარ ადა მი ა ნებს ად გი ლობ რივ მცხოვ-
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რებ თა უმ რავ ლე სო ბა შუ რით უც ქერ და და თვლი და, რომ ისი ნი იმ 
„წყეულ უცხო ელ თა რიცხვს გა ნე კუთ ვ ნე ბოდ ნენ, რო მელ თაც მუდ-
მი ვად უჩი ჩი ნებ დ ნენ, რომ გაბ რუ ნე ბუ ლიყ ვ ნენ იქ, სა ი და ნაც ჩა-
მო ვიდ ნენ“.1 18 წლის ჭა ბუ კი პირ ვე ლი ვე დღი დან შე ე ჯა ხა მტრულ 
გა რე მოს, რო მელ შიც რა დაც არ უნ და დაჯ დო მო და, ფე ხი უნ და 
მო ე კი დე ბი ნა, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში ფი ზი კუ რი გა ნად გუ რე ბა 
ემუქ რე ბო და.  

ამა სო ბა ში, ნი უ -ი ორ კ ში, ერ თ მა მდი დარ მა ოჯახ მა იგი მე ბა ღედ 
აიყ ვა ნა, მაგ რამ მა ლე ვე და ითხო ვა. შემ დეგ რო დოლ ფო მუ შა ობ და 
რეს ტორ ნებ ში სხვა დას ხ ვა პო ზი ცი ა ზე, თუმ ცა ვერც ერთს ვერ და-
უ დო გუ ლი. ამას მოჰ ყ ვა მიწ ვე ვა მო რიგ რეს ტო რან ში, ოღონდ ამ-
ჯე რად, ცნო ბი ლი მო ცეკ ვა ვე ქალ ბა ტო ნის, ჯო უნ სო ი ე რის პარ ტ ნი-
ო რად. ის და ჯო უ ნი შე სა ნიშ ნა ვად ცეკ ვავ დ ნენ ტან გოს. იტა ლი ელ-
მა ემიგ რან ტ მა იმ დე ნად კარ გად გა არ თ ვა თა ვი ახალ სამ სა ხურს, 
რომ, ამის პა რა ლე ლუ რად, კა ბა რე ებ სა და სა ცეკ ვაო კლუ ბებ ში 
მო ეწყო და ქი რა ვე ბულ მო ცეკ ვა ვედ („ტექსი დენ სე რად“). ამ გ ვარ 
პარ ტ ნი ორ თან სა ცეკ ვა ოდ წი ნას წარ იყი დე ბო და ბი ლე თი, რომ-
ლის მფლო ბე ლი მას მო ცეკ ვა ვეს წა რუდ გენ და და ისი ნი ერთ ან 
რამ დე ნი მე ცეკ ვას შე ას რუ ლებ დ ნენ ერ თად, რის შე დე გა დაც, ბი-
ლე თის მფლო ბე ლი „ტექსი დენ სერს“ და მა ტე ბით გა სამ რ ჯე ლო საც 
უხ დი და. მცი რე ხან ში რო დოლ ფო (რუდი) გუ ლი ელ მიმ მო ი პო ვა 
პრო ფე სი ო ნა ლი მო ცეკ ვა ვი სა და ქალ თა მაც დუ ნებ ლის რე პუ ტა-
ცი ა, რის თ ვი საც „ტანგოს მე კობ რე“2  შეარქვეს.  

მე გობ რებ მა რუ დი ცნო ბილ კი ნომ წარ მო ე ბელს, სიგ მენდ ლუ-
ბინს მი უყ ვა ნეს, რა თა ამ უკა ნას კ ნე ლის კი ნო კომ პა ნი ა ში წარ მო ე-
ბულ ფილ მებ ში გა და ე ღოთ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ლუ ბინს იგი 
არ მო ე წო ნა, 1914 წელს რუ დი მა ინც მი იწ ვი ეს კი ნო ში, სხვა კი ნო-
კომ პა ნი ებ ში და მა თი კი ნოპ რო დუქ ცი ის მა სობ რივ სცე ნებ ში ათა-
მა შეს.    

რო დე საც 1915 წელს იტა ლია ჩა ერ თო პირ ველ მსოფ ლიო ომ ში, 
რუ დიმ გა დაწყ ვი ტა იტა ლი ურ არ მი ა ში სამ სა ხუ რი, მაგ რამ აშ შ - ში 
მოქ მედ მა, იტა ლი ურ მა გაწ ვე ვის ბი უ რომ და ი წუ ნა ცუ დი მხედ ვე-
ლო ბის გა მო. მოხ დე ნი ლი იტა ლი ე ლი კვლავ კლუ ბებს და უბ რუნ-
და, სხვა დას ხ ვა პარ ტ ნი ორ ქალ თან ერ თად ცეკ ვავ და ამა თუ იმ 

1 Lyons, Eugene. The Life and Death of Sacco and Vanzetti, 1927, p. 21.
2 New York Times Magazine, May 30, 1915, p. 16.
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ღო ნის ძი ე ბა ზე. ერ თხელ აშ შ -ის იმ ჟა მინ დე ლი პრე ზი დენ ტის, ვუდ-
რო უილ სო ნის წი ნა შეც კი მო უ წია გა მოს ვ ლა. მარ თა ლი ა, მას სა-
უცხოო მო ცეკ ვა ვედ მი იჩ ნევ დ ნენ, თუმ ცა მოგ ვი ა ნე ბით თა ვა დაც 
აღი ა რებ და, რომ სუ ლაც არ იყო სა უცხოო მო ცეკ ვა ვე.1

 ამას თან ერ თად, 1916 წელს, მან კი დევ რამ დე ნი მე ფილ მ ში 
ითა მა შა, მა სობ რივ სცე ნებ ში. 

იმა ვე ხა ნებ ში, რუ დის იტა ლი ელ მარ კი ზად მოჰ ქონ და თა ვი 
და ამით ეპ რან ჭე ბო და ქალ ბა ტო ნებს. 1916 წლის სექ ტემ ბერ ში იგი 
პო ლი ცი ის რე იდ ში მოჰ ყ ვა – მას ქურ დო ბა და თაღ ლი თო ბა და აბ-
რა ლეს და სა მი დღით ცი ხე ში გა მო კე ტეს. გი რა ოს თავ და პირ ვე ლი 
თან ხა – 10000 დო ლა რი ვერ გა და ი ხა და (ან სად ჰქონ და ამ დე ნი 
ფუ ლი), მაგ რამ შემ დ გომ გა და სა ხა დი 1500 დო ლა რამ დე შე უმ ცი რეს 
და ისიც, მე გობ რე ბის ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბით, გან თა ვი სუფ ლ და.

1917 წელს რუ დი, ერთ სკან და ლურ საქ მე ში თა ვის არი დე ბის 
მიზ ნით, გა ე რი და ნი უ -ი ორკს და აშშ გა და სე რა აღ მო სავ ლე თი დან 
და სავ ლე თი სა კენ. იგი მუ შა ობ და მუ სი კა ლურ და სებ ში, მო ნა წი ლე-
ობ და თე ატ რა ლურ სპექ ტაკ ლებ ში, სა დაც, ძი რი თა დად, ისევ ცეკ ვა 
უწევ და.

მა ლე, მე გობ რის რჩე ვით, მან მი ა შუ რა ლოს ან ჟე ლესს, რა თა 
კი ნო წარ მო ე ბა ში მო ე სინ ჯა ბე დი. სა ნამ რა ი მე ხელ საყ რელ, თუნ-
დაც სტა ტის ტის, როლს გა მოჰ კ რავ და ხელს ჰო ლი ვუდ ში, რუ დი კა-
ფე ებ სა და კლუ ბებ ში ცეკ ვავ და და, ასე ვე, ცეკ ვას ას წავ ლი და მსურ-
ვე ლებს. მე რე გა და სა ღებ მო ედ ნებ ზეც მოხ ვ და – ჯერ მა სობ რივ 
სცე ნა ში გა და ი ღეს მი ნი სე რი ალ ში „სამშობლო“, შემ დეგ რამ დე-
ნი მე მთა ვა რი და მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი რო ლი ითა მა შა და ბალ ბი უ-
ჯე ტი ან ფილ მებ ში, რო მელ თა გან აღ სა ნიშ ნა ვია „დაქორწინებული 
ქალ წუ ლი“ (1918, რეჟ. ჯო ზეფ მაქ სუ ე ლი). ეს იყო ტრი ვი ა ლუ რი მე-
ლოდ რა მა, რო მე ლიც მი ზეზ თა გა მო, მხო ლოდ 1920 წელს გა ი ტა-
ნეს კი ნო ეკ რა ნებ ზე. რუ დის გმი რი იყო სიმ პა თი უ რი პერ სო ნა ჟი, 
რო მელ მაც უმალ მი იქ ცია სხვა კი ნო კომ პა ნი ე ბის მეს ვე უ რე ბის 
ყუ რადღე ბა. იგი რამ დე ნი მე ახალ როლ ზე და ამ ტ კი ცეს. ერ თ -ერთ 
ფილ მ ში მან სა ხელ გან თ ქ მულ დო რო თი გიშ საც კი გა უ წია პარ ტ ნი-
ო რო ბა. 

აღ ნიშ ნულ კი ნო სუ რა თებ ში რო დოლ ფო გუ ლი ელ მი სხვა დას-
ხ ვა სა ხე ლი თა და გვა რით ეწე რე ბო და – ხან რუ დოლფ ვა ლენ ტი-

1 Sherwood, Robert. The Best Moving Pictures of 1922–1923, 1923, p. 75.
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ნო იყო, ხან – რო დოლ ფო დე ვა ლენ ტი ნა, ხან – რო დოლ ფო დი 
ვა ლენ ტი ნი, ხა ნაც – რუ დოლ ფო დე ვა ლენ ტი ნე. ფაქ ტი ა, რომ ის 
ცდი ლობ და, გა მო ე ძებ ნა შე სა ფე რი სი გვარ - სა ხე ლი, რი თაც ორი-
გი ნა ლუ რად წარ მოჩ ნ დე ბო და კი ნო ას პა რეზ ზე და ად გილს და იმ-
კ ვიდ რებ და.  ეს იყო „ვარიაციები, რომ ლე ბიც იწ ვევ დ ნენ და აღ ძ-
რავ დ ნენ კავ შირს წმინ დან თან, რო მე ლიც ასო ცირ დე ბო და დახ ვე-
წილ სიყ ვა რულ თან ან ჩე ზა რე ბორ ჯას კე თილ შო ბი ლურ ტი ტულ-
თან (დუკა ვა ლენ ტი ნო)“.1 საბოლოოდ, მან არჩევანი რუდოლფ 
ვალენტინოზე შეაჩერა.

რო ცა სა ხე ლო ვა ნი დე ი ვიდ გრი ფი თი მო რი გი ფილ მი სათ ვის, 
„გადატეხილი ყლორ ტე ბი“, მთა ვა რი რო ლე ბის შემ ს რუ ლებ ლებს 
არ ჩევ და, ვა ლენ ტი ნომ ჩი ნურ ტან საც მელ ში გა და ი ღო ფო ტო ე ბი 
(ვინაიდან მა მა კა ცის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი ჩი ნე ლი უნ და ყო ფი ლი-
ყო) და, ნაც ნო ბე ბის მე ო ხე ბით, გრი ფითს გა უგ ზავ ნა. რე ჟი სორ მა 
არად ჩა აგ დო ასე თი შე თა ვა ზე ბა და მთა ვარ როლ ზე თა ვი სი ვე გა-
მოზ რ დი ლი, გა მოც დი ლი მსა ხი ო ბი, რი ჩარდ ბარ თელ მე სი აიყ ვა ნა. 

გაწ ბი ლე ბულ მა იტა ლი ელ მა ყუ რადღე ბა სა სიყ ვა რუ ლო ურ თი-
ერ თო ბა ზე გა და ი ტა ნა – მან გა იც ნო მსა ხი ო ბი ჯინ ეკე რი, და უ ახ-
ლოვ და და ხე ლიც სთხო ვა. მა თი სა ქორ წი ნო ცე რე მო ნი ა ლი 1919 
წლის 5 ნო ემ ბერს შედ გა, თუმ ცა სას ტუმ რო ში მი სულ ახალ და ქორ-
წი ნე ბუ ლებს შო რის რა ღაც მოხ და და ცოლ მა ქმა რი აღარ შე უშ-
ვა სა ძი ნე ბელ ოთახ ში. გა ო ცე ბუ ლი რუ დი შინ დაბ რუნ და. ამით ეს 
ქორ წი ნე ბა, რო მელ მაც სულ 6 სა ათს გას ტა ნა, გას რულ და.  

1920 წლის დამ დეგს ვა ლენ ტი ნო ეწ ვია აშ შ -ის აღ მო სავ-
ლეთ სა ნა პი როს, სა დაც რამ დე ნი მე ფილ მ ში გა და ი ღეს. იქ ვე მას 
„მფარველ ან გე ლო ზად“ მო ევ ლი ნა კი ნოდ რა მა ტურ გი ქა ლი, ჯი უნ 
მა თი სი, რო მელ საც უკ ვე ჰყავ და იგი შემ ჩ ნე უ ლი ორი ო დე კი ნო სუ-
რათ ში და ძა ლი ა ნაც მოს წონ და. იმ ხა ნად, მა თი სი წერ და სცე ნარს 
ცნო ბი ლი ეს პა ნე ლი მწერ ლის, ვი სენ ტე ბლას კო იბა ნი ე სის რო მა-
ნის, „აპოკალიფსის ოთხი მხე და რი“ მი ხედ ვით. ამ ძვი რადღი რე-
ბუ ლი პრო ექ ტის ეკ რა ნი ზა ცია უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა რე ჟი სორ 
რექს ინ გ რემს კი ნო კომ პა ნია „მეტროში“. ვა ლენ ტი ნო და მა თი სი 
და მე გობ რ დ ნენ. ჯი უნ მა ახალ მე გო ბარს რე კო მენ და ცია გა უ წია ინ-
გ რემ თან და „მეტროს“ ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას თან, რა თა ის გა და ე-
ღოთ მო მა ვალ ფილ მ ში და, მი სი ქო რე ოგ რა ფი უ ლი მო ნა ცე მე ბის 

1 Bertellini, Giorgio. The Divo and the Duce, 2019, p. 94.
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საჩ ვე ნებ ლად, სა გან გე ბოდ ჩას ვა სცე ნარ ში ტან გოს ეპი ზო დი. მა-
თი სი ცა და ინ გ რე მიც იმე დის თვა ლით შეჰ ყუ რებ დ ნენ აღ ნიშ ნულ 
კი ნოპ რო ექტს, რა ო დენ გა ა მარ თ ლებ და იგი კო მერ ცი უ ლი და კრი-
ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით. თა ნაც, ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბი სა-
გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ჯი უნ მა ვა ლენ ტი ნოს გმი რი მთა ვარ პერ სო ნა-
ჟად გა მოკ ვე თა. 

რუ დი აიყ ვა ნეს როლ ზე და ჰო ნო რა რად კვი რა ში 350 დო ლა-
რი და უ ნიშ ნეს. გა და ღე ბის პრო ცეს ში ჯი უ ნი მაქ სი მა ლუ რად ეხ მა-
რე ბო და მას – ურ ჩევ და რო გორ გა მო ეთ ქ ვა რეპ ლი კე ბი, მი მი კით 
რო გორ გა მო ე ხა ტა სი ხა რუ ლი თუ მწუ ხა რე ბა, რო გორ ემოძ რა ვა 
კი ნო კა მე რის წი ნა შე.   

კი ნო კომ პა ნია „მეტროს“ მეს ვე უ რე ბი დარ წ მუნ დ ნენ, რომ რუ-
დოლფ ვა ლენ ტი ნოს სა ხით მათ ახა ლი, „ნედლი მა სა ლა“ ეპყ რათ 
ხელთ, ამი ტომ, რო დე საც „აპოკალიფსის ოთხი მხედ რის“ გა და-
ღე ბა დამ თავ რ და, ის სას წ რა ფოდ გა და ი ღეს მომ დევ ნო კი ნო სუ-
რათ ში „უცნობი ზღვე ბი“ (1921, რეჟ. უეს ლი რაგ ლ ზი). სწო რედ ამ 
ფილ მ ზე მუ შა ო ბი სას მომ ხიბ ვ ლე ლი იტა ლი ე ლი გა ეც ნო მსა ხი ობს, 
კი ნოს ცე ნა რის ტ სა და პრო დი უ სერს, ალა ნა ზი მო ვას (ნამდვილი 
სა ხე ლი და გვა რი – მა რემ -ი დემ ლე ვენ ტო ნი) და კოს ტუ მე ბის მხატ-
ვარს, ნა ტა შა რამ ბო ვას (ნამდვილი სა ხე ლი და გვა რი – უინიფ რედ 
შო ნე სი). გა დაწყ და, რომ ისი ნი ერ თად იმუ შა ვებ დ ნენ ფილ მ ზე 
„კამილი“, რო მელ საც გა და ი ღებ და ნა ზი მო ვას კი ნო კომ პა ნი ა, მთა-
ვარ რო ლებს გა ნა სა ხი ე რებ დ ნენ ნა ზი მო ვა და ვა ლენ ტი ნო, ხო ლო 
სცე ნარს და წერ და ჯი უნ მა თი სი. აღ მოჩ ნ და, რომ რამ ბო ვა სა და 
ვა ლენ ტი ნოს მო ე წო ნათ ერ თ მა ნე თი, მათ სა ერ თო ინ ტე რე სე ბიც 
ჰქო ნი ათ – ორი ვეს უყ ვარ და ცხო ვე ლე ბი და სპი რი ტუ ა ლიზ მი. რუ-
დი ნა ტა შას თან გა და ვი და საცხოვ რებ ლად.   

„აპოკალიფსის ოთხი მხედ რის“ პრე მი ე რა გა ი მარ თა 1921 წლის 
6 მარტს. ამ ღო ნის ძი ე ბას ეს წ რე ბოდ ნენ მა ღა ლი რან გის სტუმ რე-
ბი – არა მარ ტო კი ნოს, არა მედ პო ლი ტი კუ რი წრე ე ბის წარ მო მად-
გენ ლე ბიც. ნა ტა შა იხ სე ნებ და, რომ ვა ლენ ტი ნოს, მთე ლი ფილ მის 
პრო ექ ცი ი სას, მი სი ხე ლი ეკა ვა და ფი ნა ლუ რი ეპი ზო დის დროს, 
ორი ვე ვტი რო დი თო.1 მა ყუ რე ბელს გან სა კუთ რე ბით მო ე წო ნა ვა-
ლენ ტი ნოს თა მა ში, ხო ლო თა ვად კი ნო სუ რათს ფე ნო მე ნა ლუ რი 
კო მერ ცი უ ლი წარ მა ტე ბა ხვდა წი ლად – მან ოთხ მი ლი ონ დო ლარ-

1 Hill Donna. Rudolph Valentino, 2010, p. 78.
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ზე მე ტი შე მო სა ვა ლი მო ი ტა ნა ამე რი კუ ლი კი ნო ბაზ რი დან. ამის მი-
უ ხე და ვად, კი ნოკ რი ტი კოს თა ნა წი ლი წერ და, რომ ქა რიზ მა ტულ მა 
და ღვთა ებ რი ვი გა რეგ ნო ბის ვა ლენ ტი ნომ გა და არ ჩი ნა ეს და ბა ლი 
მხატ ვ რუ ლი დო ნის კი ნოპ რო ექ ტი კო მერ ცი ულ ჩა ვარ დ ნა სო.1

კი ნო კომ პა ნი ამ „მეტრო“ კვლავ სას წ რა ფოდ გა და ი ღო ვა ლენ-
ტი ნო რექს ინ გ რე მის ახალ ფილ მ ში „დამპყრობელი ძა ლა“ ონო-
რე დე ბალ ზა კის „ეჟენი გრან დეს“ გა თა ნა მედ რო ვე ბულ ვერ სი ა ში. 
სცე ნა რის ავ ტო რი კვლავ ჯი უნ მა თი სი იყო. სამ წუ ხა როდ, კი ნო-
კომ პა ნი ამ არ გა უ ზარ და ჰო ნო რა რი რუ დის, რა მაც უარ ყო ფი თად 
იმოქ მე და მსა ხი ობ ზეც და ინ გ რემ თან მის მე გობ რო ბა ზეც. შემ დეგ 
ვა ლენ ტი ნომ მი ა ტო ვა „მეტრო“ და გა და ვი და სხვა კი ნო კომ პა ნი-
ა ში – „ფეიმოს ფლე ი ერ ზ - ლას კი ში“, სა დაც კვი რა ში 500 დო ლარს 
გა და უხ დიდ ნენ (მომავალში მი სი თან და თა ნო ბით გაზ რ დის პი-
რო ბით) და ორ ფილ მ ში ათა მა შებ დ ნენ. ახალ კი ნო კომ პა ნი ა ში 
ვა ლენ ტი ნოს პირ ვე ლი ვე ნა მუ შე ვა რი, რო მან ტი კუ ლი მე ლოდ რა-
მა, იმა ვე სა ხელ წო დე ბის პო პუ ლა რუ ლი რო მა ნის ეკ რა ნი ზა ცი ა, 
„შეიხი“ (1921, რეჟ. ჯორჯ მელ ფორ დი) წლის ერ თ -ერთ სენ სა ცი ურ 
მოვ ლე ნად იქ ცა, თუმ ცა ამე რი კუ ლი პუ რი ტა ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბის 
მძაფ რი პრო ტეს ტი გა მო იწ ვი ა. მას ში გან სა ხი ე რე ბულ მა როლ მა 
იტა ლი ელს „კინოვარსკვლავობისაკენ“ გა უხ ს ნა გზა და სა ერ თა-
შო რი სო აღი ა რე ბა მო უ ტა ნა. რო მა ნი „შეიხი“ ელ ვის სის წ რა ფით 
გა ი ყი და წიგ ნის მა ღა ზი ებ ში. „ფეიმოს ფლე ი ერ ზ - ლას კი ში“ შე დი-
ო და მი ლი ო ნო ბით წე რი ლი, რო მელ თა ავ ტო რე ბი ითხოვ დ ნენ ვა-
ლენ ტი ნოს ავ ტოგ რა ფებ სა და ფო ტო სუ რა თებს. მას ზე ფა ნა ტი კუ-
რად შეყ ვა რე ბულ ქა ლებს, პირ და პირ კი ნო თე ატ რ ში, ეკ რან ზე მი სი 
გმი რის გა მო ჩე ნი სას, ემარ თე ბო დათ ის ტე რი უ ლი შე ტე ვა ან მის დი-
ო დათ გუ ლი, ხო ლო მა თი დამ შ ვი დე ბა და მო სუ ლი ე რე ბა და მა ტე-
ბით აჟი ო ტაჟს ქმნი და. მათ თ ვის რუ დოლფ ვა ლენ ტი ნო წარ მო ად-
გენ და რო მან ტი კის, სი ლა მა ზის, კე თილ შო ბი ლე ბის, რა ინ დო ბი სა 
და ახალ გაზ რ დო ბის სიმ ბო ლოს, რა მე თუ ფილ მი დან მომ ზი რა ლი 
მი სი პი როვ ნე ბა ახა ლი სებ და, ამ დიდ რებ და და ალა მა ზებ და მათ 
ყო ველ დღი ურ, უხა ლი სო და ერ თ ფე რო ვან ცხოვ რე ბას. 

ახალ გა მომ ცხ ვარ „კინოვარსკვლავს“ უკ ვე აღარ შე ეძ ლო თა-
ვი სუფ ლად გა სუ ლი ყო სახ ლი დან, რად გან ასე უ ლო ბით თაყ ვა ნის-
მ ცე მე ლი აედევ ნე ბო და და მოს ვე ნე ბას არ აძ ლევ და. „სადაც არ 

1 Motion Picture Play, May, 1921, p. 81.
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უნ და წა სუ ლი ყო, მის წინ ის მო და მო ტო ციკ ლე ტე ბის ღრჭი ა ლის 
ხმე ბი, ინ თე ბო და ფა რე ბი, ქუ ჩე ბი ივ სე ბო და ის ტე რი უ ლი სა ხე ე ბით, 
დაქ ნე უ ლი ხე ლე ბით, შეშ ლი ლი თვა ლე ბით. ისი ნი და აძ რობ დ ნენ 
თა ვი ანთ სა ავ ტოგ რა ფო ბლოკ ნო ტებს, აგ ლეჯ დ ნენ მას ღი ლებს, 
აჭ რიდ ნენ სა ოც რად მორ გე ბუ ლი კოს ტი უ მის კუდს“.1 ვალენტინოს 
კულტმა მასობრივი ფსიქოზის ხასიათი შეიძინა.

კი ნო მა ყუ რებ ლის ახა ლი კერ პის წი ნა აღ მ დეგ სხვა დას ხ-
ვა მხრი დან წა მო იწყეს აშ კა რა თავ დას ხ მე ბიც. ერ თი მხრივ, სხვა 
მსა ხი ო ბე ბი და პრო დი უ სე რე ბი აქ ტი უ რობ დ ნენ, რად გან მას ში ხე-
დავ დ ნენ და უძ ლე ველ კონ კუ რენტს, ხო ლო მე ო რე მხრივ – ცნო-
ბი ლი ჟურ ნალ - გა ზე თე ბის მა მა კა ცი ჟურ ნა ლის ტე ბი, რომ ლებ საც 
სძულ დათ იგი, სა ში ნელ სტა ტი ებს წერ დ ნენ მას ზე და ათას გ ვარ 
ჭორს უგო ნებ დ ნენ. ვა ლენ ტი ნოს გა მორ ჩე უ ლად უშ ლი და ნერ ვებს 
ჟურ ნა ლი „ფოტოპლეი“, მაგ რამ ოდ ნავ მოგ ვი ა ნე ბით მო ა ხერ ხა 
მის გუნ დ თან მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბა ისე, რომ 
„ფოტოპლეის“ ჟურ ნა ლის ტე ბი ბევრ საქ მე ში ეხ მა რე ბოდ ნენ კი-
დეც. „ფეიმოს ფლე ი ერ ზ - ლას კის“ მეს ვე უ რე ბი – ჯე სი ლას კი და 
ადოლფ ზუ კო რი ყვე ლა ნა ი რად იცავ დ ნენ რუ დის რე ნო მეს, თუმ ცა 
გან რის ხე ბუ ლი მსა ხი ო ბი მა თაც უწყ რე ბო და ხოლ მე და ხში რა დაც 
ეკა მა თე ბო და.   

1921 წლის მი წუ რუ ლი სათ ვის „ფეიმოს ფლე ი ერ ზ - ლას კიმ“ მას-
თან გა ა ფორ მა ახა ლი კონ ტ რაქ ტი, რომ ლის მი ხედ ვით, კვი რა ში 
მის ცემ დ ნენ 1000 დო ლარს, მაგ რამ, რო გორც ჩან და, ვა ლენ ტი-
ნოს ასე თი თან ხა უკ ვე აღარ აკ მა ყო ფი ლებ და.  ის ფუ ლის უზო-
მოდ ხარ ჯ ვას მი ეჩ ვია და ამა ში ნა ტა შა რამ ბო ვას ხე ლიც ერი ა. ჯე სი 
ლას კიმ გა დაწყ ვი ტა გა ე კე თე ბი ნა ვი სენ ტე ბლას კო იბა ნი ე სის მე-
ო რე რო მა ნის, „სისხლი და ქვი შა“ ეკ რა ნი ზა ცი ა. ამ მიზ ნით, ჯი უნ 
მა თი სი გა და ვი და მის კი ნო კომ პა ნი ა ში, რა თა ეს ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ნა წარ მო ე ბი კი ნოს ცე ნა რად გა და ე კე თე ბი ნა. თა ვის თა ვად, მთა ვარ 
როლ ში მო ი აზ რე ბო და რუ დოლფ ვა ლენ ტი ნო. სა ნამ ამ სცე ნა რის 
და მუ შა ვე ბა მიმ დი ნა რე ობ და, რუ დი გა და ი ღეს მო რიგ კი ნო სუ რათ-
ში „კლდეებს მიღ მა“ (1922, რეჟ. სემ ვუ დი) და პარ ტ ნი ო რად შე ურ-
ჩი ეს გლო რია სუ ან სო ნი, რო მე ლიც იტა ლი ელ კო ლე გას იც ნობ და 
იმ დრო ი დან, რო ცა ეს „მიზანსწრაფული მსა ხი ო ბი ას რუ ლებ და 
პა ტა რა რო ლებს, თუმ ცა სუ ლაც არ ჰქონ და პრო ფე სი უ ლი მო მავ-

1 Dos Passos, John. The Big Money, 1969, p. 207.
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ლის იმე დი. მას ზე შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა ამ მორ ცხ ვ მა, კარ-
გად აღ ზ რ დილ მა პერ სო ნამ“,1 რის გამოც გლორია სიამოვნებით 
დათანხმდა შეთავაზებას. 

მე ლოდ რა მა „სისხლი და ქვი შა“ (1922, რეჟ. ფრედ ნიბ ლო), 
რო მელ შიც ვა ლენ ტი ნომ კვლავ იცეკ ვა ტან გო, სა შუ ა ლო დო-
ნის ნა მუ შე ვა რი გა მო ვი და. ფარ თოდ რეკ ლა მი რე ბულ მა ფილ მ მა 
მთლი ა ნო ბა ში ვერ მო ი ტა ნა სა სურ ვე ლი კრი ტი კუ ლი შე დე გი, თუმ-
ცა რუ დის გულ მ ხურ ვა ლე თაყ ვა ნის მ ცემ ლებს უკ ვე აღარც აინ ტე-
რე სებ დათ კი ნოკ რი ტი კის შე ფა სე ბა, ოღონდ იგი ეხი ლათ ეკ რან ზე. 
ვა ლენ ტი ნოს შე მო სა ვა ლი უფ რო და უფ რო იზ რ დე ბო და. არ ნა ხუ-
ლი წარ მა ტე ბით იყი დე ბო და მი სი, რო გორც ცხოვ რე ბი სე უ ლი, ისე 
პო პუ ლა რუ ლი კი ნო სუ რა თე ბი დან ამო ბეჭ დი ლი ფო ტო ე ბი. გო გო-
ნე ბი და ქა ლე ბი ამით არ კმა ყო ფილ დე ბოდ ნენ და, შეძ ლე ბის დაგ-
ვა რად, ჟურ ნალ - გა ზე თე ბი დან, კი ნო ა ფი შე ბი დან ან წიგ ნე ბი დან 
ხევ დ ნენ და იპა რავ დ ნენ მის ფო ტო სუ რა თებს. ისი ნი გიჟ დე ბოდ ნენ 
მსა ხი ო ბის წარ მო სა დეგ გა რეგ ნო ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით კი, იდუ-
მალ თვა ლებ სა და მომ ნუს ხ ველ მზე რა ზე.    

1922 წლის მა ის ში რუ დიმ მექ სი კა ში იქორ წი ნა ნა ტა შა რამ ბო-
ვა ზე, რა საც ახა ლი სკან და ლი მოჰ ყ ვა – იგი ამ ხი ლეს ბი გა მი ა ში 
(ორცოლიანობა), რა მე თუ პირ ველ ცოლ თან ოფი ცი ა ლუ რად არ 
იყო გაყ რი ლი და და ა პა ტიმ რეს. ვა ლენ ტი ნო ისევ მე გობ რებ მა იხ ს-
ნეს – დრო უ ლად გა და ი ხა დეს გი რაო და ცი ხი დან გა ა თა ვი სუფ ლეს. 
ამის შემ დეგ მან მო ა ხერ ხა ჯინ ეკერ თან გაყ რის გა ფორ მე ბა და 
მომ დევ ნო წლის მარ ტ ში, ამ ჯე რად აშ შ - ში, ხელ მე ო რედ და ქორ-
წინ და ნა ტა შა ზე. იგი თავს კი თვლი და ბედ ნი ე რად, მაგ რამ ამ გ ვა რი 
ბედ ნი ე რე ბა მოჩ ვე ნე ბი თი აღ მოჩ ნ და. რამ ბო ვა ისეთ ზე გავ ლე ნას 
ახ დენ და მას ზე, რომ რუ დის ნელ - ნე ლა შე მო ე ცა ლა ბევ რი მე გო-
ბა რი.       

1922 წლის შე მოდ გო მა ზე ვა ლენ ტი ნომ უარი თქვა „ფეიმოს 
ფლე ი ერ ზ - ლას კის“ კონ ტ რაქ ტ ზე, ვი ნა ი დან არც ხელ ფასს უზ რ-
დიდ ნენ და არც აძ ლევ დ ნენ უფ ლე ბას, თა ვად ამო ერ ჩი ა, რო მელ 
როლს ითა მა შებ და. მან და ა და ნა შა უ ლა კი ნო კომ პა ნი ა, რო მელ-
მაც თა ვის მხრივ მი აღ წია იმას, რომ რუ დის სა სა მარ თ ლომ ორი 
წლით აუკ რ ძა ლა კი ნო ში გა და ღე ბა. პრე სამ ერ თი ვა ი- ვი ში ატე ხა 
ამას თან და კავ ში რე ბით და, რა თქმა უნ და, ვა ლენ ტი ნოს და უ ჭი რა 

1 Welsch, Tricia. Gloria Swanson: Ready for her Close-up, 2013, p. 93.
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მხა რი.1 
კი ნო კა რი ე რის პიკ ზე მყო ფი მსა ხი ო ბი ასეთ დარ ტყ მას არ მო-

ე ლო და. ამი სა გან ყუ რადღე ბის გა და ტა ნის მიზ ნით, მას მო უწყ ვეს 
ტურ ნე აშ შ - სა და კა ნა დის 88 ქა ლაქ ში, სა დაც, ად გი ლობ რივ კი-
ნო მოყ ვა რულ თა თან დას წ რე ბით, რეს ტორ ნებ სა თუ კა ფე ებ ში, 
არ გენ ტი ნულ კოს ტი უ მებ ში გა მოწყო ბილ რუ დოლ ფ სა და ნა ტა შას 
უნ და ეცეკ ვათ ტან გო, ხო ლო შემ დეგ ვა ლენ ტი ნო სა ცეკ ვა ოდ გა-
მო იწ ვევ და რო მე ლი მე იქა ურ მან დი ლო სანს. ამას თან ერ თად, რუ-
დის რეკ ლა მა უნ და გა ე წია მიმ წ ვე ვი კომ პა ნი ის პრო დუქ ცი ი სათ ვის 
და ემ სა ჯა სი ლა მა ზის კონ კურ სებ ში, რომ ლე ბიც იმა ვე ქა ლა ქებ ში 
იმარ თე ბო და. ამ სამ თ ვი ა ნი ტურ ნე სათ ვის პო პუ ლა რუ ლი ცოლ - ქ-
მა რი სარ ფი ან გა სამ რ ჯე ლოს მი ი ღებ და. ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი დი დი 
აჟი ო ტა ჟით წა რი მარ თა და ად ვი ლი წარ მო სად გე ნი ა, რა ხდე ბო და 
მა თი მიმ დი ნა რე ო ბი სას.  

1923 წლის ზაფხულ ში ვა ლენ ტი ნო და კი ნო კომ პა ნია „ფეიმოს 
ფლე ი ერ ზ - ლას კი“ შე თან ხ მ დ ნენ კომ პ რო მის ზე. რუ დი დაბ რუნ და 
კი ნო წარ მო ე ბა ში. ჯე სი ლას კიმ იგი კი დევ სამ რო მან ტი კულ მე-
ლოდ რა მა ში გა და ი ღო, თუმ ცა მსა ხი ობს მას თან ურ თი ერ თო ბა-
ზე გუ ლი ჰქონ და აც რუ ე ბუ ლი. იგი იმ დე ნად მოთხოვ ნა დი ფი გუ-
რა იყო, რომ სხვა დას ხ ვა კი ნო კომ პა ნია ეპა ტი ჟე ბო და თა ვის თან. 
ჩარ ლი ჩაპ ლინ მა და დაგ ლას ფე არ ბენ ქ ს მა, რო გორც კი ნო კომ პა-
ნია „იუნაითედ არ თის თ ზის“ თა ნა დამ ფუძ ნებ ლებ მა, ვა ლენ ტი ნოს 
შეს თა ვა ზეს კონ ტ რაქ ტი წე ლი წად ში სამ ფილ მ ზე, კვი რა ში 10 000 
დო ლა რის ჰო ნო რა რით. ის არც და ფიქ რე ბუ ლა, ისე მო ა წე რა ხე ლი 
ახალ ხელ შეკ რუ ლე ბას. 

იმავ დ რო უ ლად, ვა ლენ ტი ნოს სიყ ვა რუ ლი ნა ტა შა სად მი გა-
ცივ და, გაც ვ და, გა ხუნ და. მას აღარ სურ და ყო ფი ლი ყო „ცოლის 
პა ი კი“ და „მეუღლის ხე ლის ბი ჭი“. ამას ვე მი უ თი თებ და ჟურ ნა ლი 
„ფოტოპლეი“, რო დე საც წერ და, რომ ვა ლენ ტი ნოს ცუ დი მრჩევ-
ლე ბი ჰყავს და რომ იგი შე აძ რ წუ ნა აბ სურ დულ მა და სუ ლე ლურ მა 
გავ ლე ნებ მა ო.2 

თა ვის თა ვად, ამა ში იგუ ლის ხ მე ბო და მი სი ცო ლი და მა თი იმ ჟა-
მინ დე ლი სა ერ თო გა რე მოც ვა. მა ლე რუ დი და ნა ტა შა და შორ დ ნენ 
ერ თ მა ნეთს, თუმ ცა გან ქორ წი ნე ბა ოფი ცი ა ლუ რად არ გა უ ფორ მე-
ბი ათ.  
1 Anderson, Mark Lynn. Twilight of the Idols, 2011, p. 79.
2 Photoplay, May, 1925, p. 117.
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1925 წელს ეკ რა ნებ ზე გა ვი და „იუნაითედ არ თის თ ზის“ (United 
Artists) ფილ მი „არწივი“ (რეჟ. ქლა რენს ბრა უ ნი), ალექ სანდრ 
პუშ კი ნის ნა წარ მო ე ბის, „დუბროვსკი“ ეკ რა ნი ზა ცი ა, რო მელ შიც 
ვა ლენ ტი ნომ ითა მა შა მთა ვა რი რო ლი. ისევ აზ ვირ თ და თაყ ვა ნის-
მ ცე მელ თა ტალ ღა, ისევ გა და ივ სო მა ყუ რებ ლით კი ნო თე ატ რე ბი. 
იმ ხა ნად, რუ დის უკ ვე ჰყავ და ახა ლი „მუზა“, ჰო ლი ვუ დის პო ლო-
ნუ რი წარ მო შო ბის „კინოვარსკვლავი“, პო ლა ნეგ რი (ნამდვილი 
სა ხე ლი და გვა რი – აპო ლო ნია ხა ვუ პე ცი). შეყ ვა რე ბუ ლი წყვი ლი 
არც მა ლავ და თა ვის ურ თი ერ თო ბას სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე და სა-
მო მავ ლო გეგ მებს აწყობ და. 

1926 წლის თე ბერ ვალ ში ვა ლენ ტი ნო გა და ი ღეს კი ნო სუ რათ ში 
„შეიხის ვა ჟიშ ვი ლი“ (რეჟ. ჯორჯ ფიც მო რი სი), რო მე ლიც წარ მო-
ად გენს მი სი ვე წი ნა ნა მუ შევ რის, „შეიხის“ თე მა ტურ გაგ რ ძე ლე ბას. 
ფილ მის პომ პე ზუ რი პრე მი ე რა შედ გა 1926 წლის 9 ივ ლისს, ლოს 
ან ჟე ლე სის ერ თ -ერთ ფე შე ნე ბე ლურ კი ნო თე ატ რ ში, „მილიონ დო-
ლარ სი ეთ რი“ (Million dollar theater), რო მელ შიც იგი, მე ო რე დღი-
დან, ექ ს კ ლუ ზი უ რად, ოთხი კვი რის გან მავ ლო ბა ში გა დი ო და. მი სი 
სა ყო ველ თაო დის ტ რი ბუ ცია იმა ვე წლის სექ ტემ ბ რი დან იგეგ მე ბო-
და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რუ დი, ამ შემ თხ ვე ვა ში, სა მუ შა ოს ცო ტა 
უგერ გი ლოდ მო ე კი და, რად გან გულ ზე არც კი ეხა ტე ბო და ეს პერ-
სო ნა ჟე ბი (მან მა მა- შ ვი ლის რო ლე ბი გა ნა სა ხი ე რა), ფილ მ მა კარ გი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა და ტო ვა, ხო ლო ზო გი ერ თ მა კრი ტი კოს მა ვა ლენ-
ტი ნოს თა მა ში მი სი პრო ფე სი უ ლი კა რი ე რის უმაღ ლეს წერ ტი ლად 
შე ა ფა სა.1

1926 წლის 15 აგ ვის ტოს, ნი უ -ი ორ კ ში მყოფ მა რუ დიმ უეც რად 
გო ნე ბა და კარ გა. ის გა და იყ ვა ნეს სა ა ვად მ ყო ფო ში, სა დაც და უს ვეს 
ბრმა ნაწ ლა ვი სა და კუ ჭის წყლუ ლის გარ თუ ლე ბის დი აგ ნო ზი. გა-
კეთ და ოპე რა ცი ა, რის შე დე გა დაც მას გა ნუ ვი თარ და პე რი ტო ნი ტი, 
რა მაც 23 აგ ვის ტოს გა მო იწ ვია 31 წლის მსა ხი ო ბის სიკ ვ დი ლი. ექი-
მებ მა ვე რა ფე რი უშ ვე ლეს. ამე რი კა გლო ვამ მო იც ვა.    

რუ დოლფ ვა ლენ ტი ნოს პა ნაშ ვი დებ სა და და საფ ლა ვე ბას და-
ახ ლო ე ბით 100000 ადა მი ა ნი და ეს წ რო. აურაცხე ლი ხალ ხი, რო-
მელ შიც ჭარ ბობ დ ნენ ქა ლე ბი, ჭედ ვა ში მოჰ ყ ვა და ცხე ნო სა ნი თუ 
ქვე ი თი პო ლი ცი ე ლე ბი ვერ ამ ყა რებ დ ნენ წეს რიგს. პირ ველ სა ვე 
დღეს, რო ცა დი ლი დან რიგ ში მდგო მი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის შუ ადღის 

1 Sherrow, Victoria. Encyclopedia of Hair. 2006, p. 383.
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ორ სა ათ ზე გა ი ღო კა რი იმ სამ გ ლო ვი ა რო ბი უ რო სი, სა დაც ეს ვე ნა 
ცხე და რი, და იწყო რა ღაც წარ მო უდ გე ნე ლი – „ფსიქოლოგიურად 
დაბ რ მა ვე ბუ ლი, ემო ცი უ რად მთვრა ლი, და ორ თ ქ ლი ლი ადა მი ა-
ნუ რი კონ ტაქ ტით გაჟ ღენ თი ლი ბრბო, უფ რო და უფ რო რომ ეწი-
ნა აღ მ დე გე ბო და უძ ლურ პო ლი ცი ას, გა და იქ ცა და მან გ რე ველ ძა-
ლად და შე ვარ და კარ ში. იგი ყვი რო და და ბღა ო და და ტი რო და 
მა ზო ხის ტურ ექ ს ტაზ ში, რაც ტკი ვილს გარ თო ბად აქ ცევს“.1 ყვე ლა 
აღ გ ზ ნე ბუ ლი იყო. არც პო ლი ცი ე ლე ბის ხელ ჯო ხე ბი და არც ცხე-
ნე ბის წიხ ლე ბი აღარ მოქ მე დებ და მათ ზე. ისი ნი აყი რა ვებ დ ნენ და 
ამ ს ხ ვ რევ დ ნენ ავ ტო მო ბი ლებს, ამ ტ ვ რევ დ ნენ ბი უ როს ვიტ რი ნებს, 
გლეჯ დ ნენ შპა ლერს, ისა კუთ რებ დ ნენ სამ გ ლო ვი ა რო ყვა ვი ლებს. 
ვა ლენ ტი ნო მათ თ ვის იყო ღვთა ებ რივ არ სე ბას თან გა ტო ლე ბუ ლი, 
სა რი ტუ ა ლო კულ ტი, რო მე ლიც ასე უზო მოდ უყ ვარ დათ.   

რუ დის ცხე და რი გა და ას ვე ნეს და და ა საფ ლა ვეს ლოს ან ჟე ლეს-
ში, იმ საძ ვა ლე ში, რო მე ლიც მის მა მე გო ბარ მა, ჯი უნ მა თის მა დრო-
ე ბით და უთ მო, ვი ნა ი დან სი ცოცხ ლის ბო ლოს ვა ლენ ტი ნო ვა ლე ბი-
დან ვერ ამო ვი და. ერთ წე ლი წად ში ჯი უ ნიც გარ და იც ვა ლა და მი სი 
ნეშ ტი რუ დის გვერ დით შე ას ვე ნეს. ეს დრო ე ბი თი ად გილ სამ ყო-
ფე ლი გა და იქ ცა სა მუ და მო გან სას ვე ნებ ლად, რო მელ საც 30 წლის 
გან მავ ლო ბა ში, ყო ველ დღი უ რად სტუმ რობ და „კინოვარსკვლავის“ 
ასე უ ლო ბით თაყ ვა ნის მ ცე მე ლი და ყვა ვი ლე ბით ამ კობ და.    

რუ დოლფ ვა ლენ ტი ნო ტრა გი კუ ლი ფი გუ რა იყო. ად რე ულ მა 
სიკ ვ დილ მა კი დევ უფ რო გა აძ ლი ე რა მი სი მი თი, რაც ყვე ლას ინ-
ტე რესს იწ ვევს ყვე ლა დრო ში. რო გორც კი ნომ სა ხი ო ბი, იგი არა-
სო დეს ყო ფი ლა გა ნუ მე ო რე ბე ლი გარ და სახ ვე ბის შემ ს რუ ლე ბე ლი, 
თუმ ცა „ხელი შე უწყო ამე რი კუ ლი მა მა კა ცუ რი იდე ა ლე ბის ხე ლა-
ხალ გან საზღ ვ რა სა და გა ფარ თო ე ბას. მხო ლოდ ვა ლენ ტი ნოს შემ-
დეგ შე ეძ ლო მთა ვა რი რო ლის შემ ს რუ ლე ბელ ქე რა ქალ ბა ტონს 
მი ე ღო და და ებ რუ ნე ბი ნა მუ ქი შე ფე რი ლო ბის ეკ რა ნუ ლი საყ ვარ-
ლის მგზნე ბა რე კოც ნა. ვა ლენ ტი ნომ ბევ რი რამ გა ა კე თა ამე რი-
კე ლი ქა ლე ბის გა მო საფხიზ ლებ ლად, რა თა მათ გა ე გოთ, რა ო-
დენ ამა ღელ ვე ბე ლი, მგრძნო ბი ა რე და რო მან ტი კუ ლი შე იძ ლე ბა 
ყო ფი ლი ყო სიყ ვა რუ ლი და სექ სი. იგი იყო მიმ ზიდ ვე ლი სწო რედ 
იმი ტომ, რომ არ გა მო ი ყუ რე ბო და და არ იქ ცე ო და ისე, რო გორც 
შუ ა და სავ ლე თე ლი ამე რი კე ლი ქა ლის ძმა, საყ ვა რე ლი ან ქმა რი“.2 

1 Shulman, Irving. Valentino. 1967, p. 15.
2 Leider, Emily. Dark Lover, 2004, p. 4.
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რუ დის ეგ ზო ტი კუ რი გმი რე ბი – არა ბი შე ი ხი, ინ დო ე ლი რა ჯა, არ-
გენ ტი ნე ლი გა უ ჩო, რუ სი ოფი ცე რი, ეს პა ნე ლი მა ტა დო რი და სხვე ბი 
იყ ვ ნენ სა ნი მუ შო პერ სო ნა ჟე ბი, რომ ლე ბიც სი კე თი სა და სიყ ვა რუ-
ლის თ ვის იღ ვ წოდ ნენ, ბო რო ტე ბას ებ რ ძოდ ნენ, სუს ტებს იცავ დ-
ნენ, რი თაც მა ყუ რებ ლის გო ნე ბა ში თა ნაგ რ ძ ნო ბა სა და სიმ პა თი ას 
აღ ძ რავ დ ნენ. ასე თი ამ პ ლუა ზედ გა მოჭ რი ლი გა მოდ გა ვა ლენ ტი-
ნო სათ ვის, რო მელ მაც შე სა ნიშ ნა ვად გა ი თა ვი სა ეს გა რე მო ე ბა და 
მაქ სი მა ლუ რად ცდი ლობ და, გა ე მარ თ ლე ბი ნა პრო დი უ სე რე ბის 
ნდო ბა. მი სი და უ ვიწყა რი ეკ რა ნუ ლი სა ხე თა ო ბებს ჩარ ჩა მეხ სი ე-
რე ბა ში და უდ რო ოდ გარ დაც ვ ლი ლი უცხო ე ლი კო ლე გე ბის, უხ მო 
კი ნოს უპო პუ ლა რუ ლე სი მსა ხი ო ბე ბის – ვე რა ხო ლოდ ნა ი ა სა და 
ვალ დე მარ სი ლე ნე რის მსგავ სად, მა ნაც სა მა რად ჟა მოდ და ი ვა ნა 
ის ტო რი ა ში, რო გორც გა მორ ჩე ულ მა კი ნე მა ტოგ რა ფი ულ მა ხატ მა.     
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PHENOMENON OF VALENTINO

Summary

Popularity is pleasant but also is a heavy load because a person 
is in the center of attention of society which members observe he or 
she with magnifying glass, check every word and step, invent all kind 
of rumors, seek scandal information, etc. In the 20’s of last century 
American movie industry had many film stars. Among them were: 
Mary Pickford, William Hart, Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin, 
Buster Keaton and others. But it was sensationally when a young 
and handsome man appeared in that company and in shortest time 
deserved true recognition and approval. His name was Rudolph 
Valentino.    

Every film star of that period had his role, charm and authority, an 
army of fans which representatives went to the cinemas en masse 
and several times to watch his new, even a low-level film, they 
“hunted” for his autograph or any of his items put up for auction, sent 
love or admiration letters to their idol, and so on. In such a reality, an 
Italian immigrant, Rudolph Valentino, found himself after realizing 
the film “The Four Horsemen of the Apocalypse” where he played the 
lead character and suddenly became a new face by whom especially 
were fascinated the American, and not only American ladies. 

Rodolfo Pietro Raffaello Filiberto Guglielmi (that was his real 
name) arrived in the United States of America in 1913 in search of 
fortune, like his tens and hundreds of thousands of compatriots. From 
the very first day, the 18-year-old young man was confronted with a 
hostile environment in which he had to stand on his feet no matter 
where he landed, otherwise he would face physical destruction. 

In New York, meanwhile, one wealthy family hired him as a 
gardener, but he soon was dismissed. Rodolfo then worked in various 
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positions in restaurants, though he could not put his heart into any of 
them. This was followed by an invitation to another restaurant, but 
this time as a partner of the famous dancer, Joan Sawyer. He and 
Joan danced tango perfectly. The Italian emigrant coped so well with 
his new job that, at the same time, he was hired as a hired dancer 
(“Taxi Dancer”) in cabarets and dance clubs. To dance with such 
a partner, a ticket was sold in advance, the owner of which would 
present it to the dancer and they would perform one or more dances 
together, as a result of which the ticket holder paid an additional 
fee to Taxi Dancer. In a short time, Rodolfo (Rudy) Gulielmi gained a 
reputation as a professional dancer and female seducer.

Soon, on the advice of a friend, he traveled to Los Angeles to try 
his luck at the film industry. Before he could play any role even a extra 
in Hollywood, Rudy danced in cafes and clubs and also taught dance 
to those who wished. Then he appeared in the low-budget films 
and after a time was invited by scriptwriter June Mathis and film 
director Rex Ingram in the film project of “The Four Horsemen of the 
Apocalypse.” This screen appearance was his first and great success 
as a talented actor after which he was shot in several films too. One 
of his actor work in the film “The Sheik” became a sensational event 
of the year but provoked strong protests from the American Puritan 
community. That performance paved the way for him to become a 
film star and brought him international recognition.

Women who were fanatically in love with him, directly in the 
cinema, when his hero appeared on the screen, had a hysterical attack, 
and soothing of them by others created additional agitation. For 
them, Rudolph Valentino was a symbol of romance, beauty, nobility, 
chivalry and youth, because his personality from the film enlivened, 
enriched and beautified their daily, unhappy and monotonous life. 
The newly backed film star could no longer leave the house freely 
because hundreds of fans were chasing him and he was not allowed 
to rest.

In 1922-1926 he was shot in other romantic and exotic films and 
his popularity raised every day. Unfortunately, because of health 
problems after a surgery operation, he died in 1926 at the age of 
31 years.Rudolph Valentino was a tragic figure. Early death further 
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reinforced his myth, which is of interest to everyone at all times. His 
unforgettable on-screen face is framed in memory for generations, 
and like his prematurely dead colleagues, the most popular silent 
film actors, he is forever immortalized in history as a distinguished 
cinematic icon.
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