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ეთერ ქუთათელაძე,
შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამის –  
ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევები – 

კინომცოდნეობა („მსოფლიო კინოს  ისტორია“) 
დოქტორანტი, 

ხელმძღვანელი:  ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, 
პროფესორი, ზვიად დოლიძე 

„როტოსკოპით“ შექმნილი ანიმაციური ფილმები 

საკვანძო სიტყვები: კინოწარმოება, ძმები ფლაიშერები, ანიმაცია, 

„როტოსკოპი“,  კინოაპარატურა.

უხ მო კი ნოს წლებ ში, ამე რი კულ ანი მა ცი ა ში ბევ რი ახა ლი სა
ხე გაჩ ნ და, თუმ ცა წარ მო უდ გე ნე ლია ამ პე რი ოდ ზე სა უ ბა რი ძმე ბი 
ფლა ი შე რე ბის გა რე შე. ვინ იყ ვ ნენ ისი ნი და რა ტომ უკა ვი ათ ანი მა
ცი ის ის ტო რი ა ში ასე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ად გი ლი?

„ძმები მაქს და დე ივ ფლა ი შე რე ბი არა მარ ტო ანი მა ცი უ რი 
ტექ ნო ლო გი უ რი სი ახ ლე ე ბით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ, არა მედ თა ვი ანთ 
ფილ მებ ში ერ თ მა ნეთ თან აკავ ში რებ დ ნენ გა სა ოც რად აზ რი ან სა 
და ფან ტას ტი კურ მე ტა ფო რებს. მა თი გმი რე ბის უმე ტე სო ბა ცნო
ბი ლი მსა ხი ო ბე ბის პრო ტო ტი პებს წარ მო ად გენ და. ისი ნი პრო ფე
სი ო ნალ ანი მა ტო რებს იყ ვან დ ნენ სამ სა ხურ ში და ამის წყა ლო ბით 
კარგ შე დე გებს აღ წევ დ ნენ“.1 

მაქს ფლა ი შე რი იყო ოთხ ძმას შო რის პირ ვე ლი, რო მელ მაც 
ბე დი ანი მა ცი ას და უ კავ ში რა და შემ დეგ მთე ლი ოჯა ხი ჩარ თო ამ 
საქ მი ა ნო ბა ში. იგი და ი ბა და 1883 წელს, კრა კოვ ში (მაშინდელი ავ
ს ტ რი ა უნ გ რე თის ნა წილ ში), ებ რა ულ ოჯახ ში. მა ლე მთე ლი ოჯა ხი 
ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში გა და ვი და საცხოვ რებ ლად. 

გა მომ გო ნებ ლის ნი ჭი მაქსს გა და ე ცა მკე რა ვი მა მის გან, რო მე
ლიც ცდი ლობ და სხვა დას ხ ვა და ნად გა რის გა მო გო ნე ბას. ერ თ ერ
თი მათ გა ნია პო ლი ცი ე ლის უნი ფორ მის მო სახ ს ნე ლი ღი ლა კე ბი, 
რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბო და გაპ რი ა ლე ბუ ლი ყო ქსო ვი ლის შე უ ღე ბა
ვად. მას ვე ეკუთ ვ ნის თარ გის ასა ზო მი და სი მაღ ლის გამ ზო მი და

1 დოლიძე, მსოფლიო კინემატოგრაფის ისტორია. 1930-1960-იანი წლები. 2014, გვ. 
197.  
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ნად გა რე ბის გა მო გო ნე ბაც. 
14 წლის მაქ ს მა ჩა ა ბა რა მე ქა ნი კი სა და ვაჭ რო ბის სა ღა მოს 

სკო ლა ში. დღის სა ა თებ ში ის მუ შა ობ და, ღა მე სწავ ლობ და. ემიგ
რა ცი ა ში მცხოვ რებ ოჯახს მა ტე რი ა ლუ რად საკ მა ოდ უჭირ და და 
მის ყო ველ წევრს თა ვის წვლი ლი შეჰ ქონ და ოჯა ხის რჩე ნა ში. სა
ღა მოს სკო ლის დამ თავ რე ბის შემ დეგ, მაქ ს მა სწავ ლა გა ნაგ რ ძო 
ერ თ ერთ კო ლეჯ ში, ხატ ვის მი მარ თუ ლე ბით. ყვე ლა ფერ ში სხარ
ტ სა და ალ ღო ი ან მაქსს მიზ ნე ბი ყო ველ თ ვის სწო რად და მკა ფი ოდ 
ჰქონ და და სა ხუ ლი.

 მაქს ფლა ი შერ მა მუ შა ო ბა და იწყო გა ზეთ „ბრუკლინ დე ი ლი 
იგ ლ ში“. პირ ველ სა ვე დღე ებ ში ის ხე ლოვ ნე ბის გან ყო ფი ლე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნელს, ჰერ ბერტ ად ლერს შეხ ვ და და შეს თა ვა ზა  კვი რა
ში ორი დო ლა რის სა ნაც ვ ლოდ, სტუ დი ა ში მხატ ვ რებს მი აქ ცევ და 
ყუ რადღე ბას, მაგ რამ გან ყო ფი ლე ბის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა ამო იც ნო 
ახალ გაზ რ და თა ნამ შ რომ ლის ნი ჭი და შეს თა ვა ზა, იგი ვე ორ დო
ლა რად მომ წო დებ ლის პო ზი ცი ა ზე შედ გო მო და სამ სა ხურს. მაქ სი 
და თან ხ მა, თუმ ცა დის ტ რი ბუ ტო რად დიდ ხანს არ უმუ შა ვი ა. მან ჯერ 
გა დამ წე რის, შემ დეგ კი რე ტუ შე რის პო ზი ცია და ი კა ვა და მა ლე ვე 
კომ პა ნი ის ფო ტოგ რა ფი გახ და. სწო რედ მა შინ და ე უფ ლა იგი ფო
ტოგ რა ფი ულ აღ ჭურ ვი ლო ბას თან მუ შა ო ბის უნა რებს. 

ფლა ი შე რი ნელ  ნე ლა მი ი წევ და წინ, და უ ღა ლა ვად შრო მობ
და, მონ დო მე ბით ეუფ ლე ბო და ახალ საქ მი ა ნო ბას, ცდი ლობ და 
ყვე ლას გან მი ე ღო რჩე ვე ბი. მას სჯე რო და, რომ რა ღაც ისეთს გა მო
ი გო ნებ და, რაც ძა ლი ან შეც ვ ლი და არა მარ ტო მის, არა მედ მთე ლი 
ანი მა ცი ის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ას.

იმ დრო ის თ ვის ანი მა ცი უ რი ფილ მე ბის გა და ღე ბა არ ც თუ ისე 
იშ ვი ა თი მოვ ლე ნა იყო, მაგ რამ მა თი ხა რის ხი დან გა მომ დი ნა რე 
ისი ნი საკ მა ოდ უღიმ ღა მოდ გა მო ი ყუ რე ბოდ ნენ. ერ თ ერ თი ჟურ
ნა ლის რე დაქ ტო რი, ვალ დე მარ კლემ პ ფერ ტი, რო დე საც სტუ დი ა
ში მო რი გი ახა ლი გა და ღე ბუ ლი ანი მა ცი უ რი ფილ მი ნა ხა, საკ მა
ოდ იმედ გაც რუ ე ბუ ლი მი უბ რუნ და მაქსს და უთხ რა: „შენ ჭკვი ა ნი 
ბი ჭი ხარ, მხატ ვა რი, გეს მის მე ქა ნი კა, მე ქა ნიზ მე ბი და ფო ტოგ რა
ფი ა, გაქვს მეც ნი ე რუ ლი აზ როვ ნე ბა. თქვენ თუ არა, სხვა ვინ მო
ი ფიქ რებს გზას, რა თა ანი მა ცია უკე თე სი, მწყობ რი და რე ა ლის ტუ
რი გა ხა დოს“.1 მაქსს გონებაში ისედაც ჰქონდა ამის იდეა, მაგრამ 
კლემპფერტის სიტყვებმა ეს მიზნად აქცია და ფრთები შეასხა. 

1 Кривуля. К истории создания первой звуковой анимации, 2018, стр. 119.
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მაქ ს მა, ფაქ ტობ რი ვად, გზა მო ნა ხა, თუ რო გორ უნ და გა კე თე ბუ
ლი ყო რე ა ლის ტუ რი ანი მა ცი ა. პირ ვე ლი, რაც მან გა ნა ხორ ცი ე ლა, 
იყო რე ა ლუ რი მსა ხი ო ბე ბის მოძ რა ო ბე ბის გა და ტა ნა ქა ღალ დ ზე. 
გა მო გო ნე ბის არ სი შემ დეგ ში მდგო მა რე ობ და: ფილ მი კად რე ბად 
გა დაჰ ქონ დათ მი ნა ზე, რო მელ ზეც ქა ღალ დი იყო და ფე ნი ლი, რომ
ლის სა შუ ა ლე ბი თაც ფი გუ რე ბი ამო ი ხა ზე ბო და და გა და ი ღე ბო და.

პირ ვე ლი ვე მცდე ლო ბის შემ დეგ, რო დე საც მაქ ს მა უკ ვე სა
სურ ვე ლი შე დე გი და ი ნა ხა, მიხ ვ და, რომ ეს გა მო გო ნე ბა სას წა ულ 
პო პუ ლა რო ბას მო უ ტან და და ბევ რად უფ რო ხა რის ხი ანს გახ დი
და ანი მა ცი ას. მან და სახ მა რებ ლად მი მარ თა ძმებს, ჯო სა და დე
ივს. ექ ს პე რი მენ ტი სრულ ყო ფი ლი რომ გამ ხ და რი ყო და სა სურ ველ 
შე დეგ ზე გა სუ ლი ყო, ამის თ ვის, პირ ველ რიგ ში, სა ჭი რო იყო თან ხა 
და ისე თი ად გი ლი, რო მელ შიც გა ნა ხორ ცი ე ლებ დ ნენ ცდას. ძმებ
მა მაქ სის იდეა აიტა ცეს, სა ო ცა რი მხარ და ჭე რა გა მო უცხა დეს და 
და ნა ზო გე ბით ოთა ხი იქი რა ვეს. დე ივ მა კლო უ ნის კონ ტ რას ტუ ლი 
კოს ტი უ მი ჩა იც ვა და კა მე რის წინ რამ დე ნი მე მოძ რა ო ბა შე ას რუ
ლა, რის შემ დე გაც და იწყო კად რ  კად რის გა და ხაზ ვი სა და გა და ღე
ბის ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი. 

მუ შა ო ბი სას აღ მოჩ ნ და, რომ მაქ სის კა მე რის ჩამ კეტს არ შე ეძ
ლო კად რის გა და ღე ბა და მე ო რე კად რ ზე გა დას ვ ლა, რად გან მას 
ჩამ კე ტის ფუნ ქ ცია არ ჰქონ და, ამი ტომ ყო ვე ლი ვე ხე ლით იყო და
სა ყე ნე ბე ლი, ლინ ზი დან სა ფა რის მო ცი ლე ბა და შემ დეგ ისევ თა ვი
დან და ფა რე ბა. ერ თი შე ხედ ვით, ეს ვი თომ არც ისე დიდ ძა ლის
ხ მე ვას მო ითხოვ და, მაგ რამ რო დე საც წამ ში ერ თხელ სრულ დე
ბო და იგი ვე მოქ მე დე ბა, ამას საკ მა ოდ დი დი დრო მიჰ ქონ და. ასე 
გაჩ ნ და „როტოსკოპი“, ახ ლე ბუ რი ანი მა ცი უ რი ტექ ნი კა, რო მელ მაც 
გა ა ად ვი ლა ანი მა ცი უ რი ფილ მე ბის გა და ღე ბა. მთლი ა ნო ბა ში, პირ
ვე ლი ერ თ წუ თი ა ნი ანი მა ცი ის თ ვის 2600 კად რი და ი ხა ტა და მის გა
და ღე ბას და ახ ლო ე ბით ერ თი წე ლი დას ჭირ და.  

მაქ ს მა თა ვის გა მო გო ნე ბით გა და ღე ბუ ლი ანი მა ცია საჩ ვე ნებ
ლად ერ თ ერთ მწარ მო ე ბელს წა რუდ გი ნა. იგი ოვა ცი ებს, შე ქე ბა სა 
და აღ ფ რ თო ვა ნე ბას ელო და, მაგ რამ ფილ მის ნახ ვის შემ დეგ, ხა
რის ხ ზე არა ვის გა უ მახ ვი ლე ბია ყუ რადღე ბა, თით ქოს გან ს ხ ვა ვე ბა 
ვერც იგ რ ძ ნე სო. 

„ანიმაცია მომ გე ბი ა ნი რომ ყო ფი ლი ყო, სულ მცი რე, თვე ში ერ
თი მა ინც უნ და დამ ზა დე ბუ ლი ყო. ეს კი მაქს ფლა ი შე რის გა მო გო
ნე ბე ბით სრუ ლი ად წარ მო უდ გე ნე ლი იყო. მაქ სი სრუ ლე ბით ამა ოდ 
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გა ნაგ რ ძობ და თა ვის გა მო გო ნე ბის ჩვე ნე ბას სხვა დას ხ ვა კი ნო კომ
პა ნი ა ში. 

ფლა ი შერს ძა ლი ან სურ და, თა ვი სი გა მო გო ნე ბი თა და ანი მა
ცი ით ვინ მე და ინ ტე რე სე ბუ ლი ყო, ამი ტომ სხვა დას ხ ვა კომ პა ნი ა ში 
და დი ო და და სა კუ თარ გა მო გო ნე ბას სთა ვა ზობ და. მას ში სწო რედ 
ის მი ზან და სა ხუ ლო ბა და შე უ პოვ რო ბა არის და სა ფა სე ბე ლი, რაც 
მან გა მო ი ჩი ნა, იმის თ ვის რომ ეღი ა რე ბი ნათ, რო გორც გა მომ გო
ნე ბე ლი და რო გორც ნი ჭი ე რი ანი მა ტო რი. ზოგს შეხ ვედ რა ზე უთან
ხ მ დე ბო და, ზოგ თან და უ პა ტი ჟებ ლად და და უ გეგ მა ვად მი დი ო და“.1  

ერთ დღეს მაქ სი აღ მოჩ ნ და „ფარამაუნთ ფიქ ჩერ ზის“ პრე ზი
დენ ტის, ადოლფ ზუ კო რის მო საც დელ ოთახ ში, სა დაც სრუ ლი ად 
შემ თხ ვე ვით გა იც ნო ანი მა ტო რი, ჯონ ბრე ი. მო საც დელ ში ახა ლი 
ნაც ნო ბე ბი დიდ ხანს სა უბ რობ დ ნენ. გუ ლან თე ბულ მა მაქ ს მა თა
ვი სი გა მო გო ნე ბი სა და იდე ე ბის შე სა ხებ უამ ბო ბრე ის, რო მე ლიც 
იმ დე ნად და ინ ტე რეს და მი სით, რომ მე ო რე დღეს ვე მაქ სი თა ვის 
სტუ დი ა ში მი იწ ვი ა. 

ბრეი ანი მა ცი უ რი ფილ მე ბის წარ მო ე ბის და პა ტენ ტე ბულ ტექ
ნო ლო გი ას ფლობ და. ქა ღალ დის ფურ ც ლე ბის ნაც ვ ლად იყე ნებ და 
ცე ლუ ლო ი დურ ფირს, რაც ბევ რად აჩ ქა რებ და პრო ცესს. აღარ იყო 
სა ჭი რო ყო ველ ჯერ ზე სტა ცი ო ნა ლუ რი ფო ნის გა ხაზ ვა. ბრე იმ და
ა ფა სა ფლა ი შე რის გა მო გო ნე ბა და ხე ლი მო ა წე რა ექ ს კ ლუ ზი ურ 
კონ ტ რაქტს, რომ ლი თაც მის ტექ ნო ლო გი ა საც გა მო ი ყე ნებ და.

1917 წლის აპ რილ ში ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი ჩა ერ თო 
პირ ველ მსოფ ლიო ომ ში. ამ დრო ის თ ვის ბრე ის სტუ დი ას უკ ვე 
ჰქონ და სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რაქ ტე ბი სა გან მა ნათ ლებ ლო ფილ მე
ბის გა და სა ღე ბად და ომის პი რო ბებ ში მზად იყო აშშს არ მი ის თ
ვის მა თი წარ მო ე ბა და ეწყო. ბრე იმ მაქ სი გაგ ზავ ნა ფორტ სი ლი
ში, ჯეკ ლე ვენ ტალ თან ერ თად, სა დაც მათ ერ თობ ლი ვად შექ მ ნეს 
პირ ვე ლი სას წავ ლო ფილ მე ბი. ისი ნი აშუ ქებ დ ნენ სხვა დას ხ ვა 
თე მას. ფლა ი შერ მა ბრე ის სტუ დი ა ში და იწყო მუ შა ო ბა სე რი ალ ზე 
„სამელნედან“. მაქ ს მა სტუ დი ა ში დამ ხ მა რედ ძმა დე ი ვი მი იწ ვი ა. 
მათ გა დაწყ ვი ტეს „როტოსკოპის“ გა მო ყე ნე ბით ახა ლი მულ ტ ფილ
მე ბის შექ მ ნი სას გა ერ თუ ლე ბი ნათ და ვა ლე ბა: „ეს არ უნ და იყოს 
მხო ლოდ რე ა ლის ტუ რი ანი მა ცი ა, არა მედ მას ში და ხა ტუ ლი პერ
სო ნა ჟე ბი სა და ცოცხა ლი მსა ხი ო ბე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბა უნ და 

1 Maltin, Of Mice and Magic, 1980, p. 356.
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მოხ დეს“ – ერ თ ერთ ინ ტერ ვი უ ში გა ნაცხა და მაქ ს მა. 1 
მარ თ ლაც, დი დი ნი ჭი თა და სი ახ ლე ე ბის სა ო ცა რი ალ ღო თი 

გა მო ირ ჩე ო და მაქს ფლა ი შე რი. ის არ ჯერ დე ბო და სირ თუ ლე ებ თან 
შერ კი ნე ბას, ყო ველ ჯერ ზე ახალ ა ხალ ექ ს პე რი მენ ტებს იგო ნებ და, 
მათ სა ჭი რო ე ბას ყვე ლას უმ ტ კი ცებ და და აპა ტენ ტებ და. 

ახა ლი ანი მა ცი ის მთა ვარ გმირს – ჯამ ბაზს ჯერ კი დევ დე ი ვი გა
ნა სა ხი ე რებ და. სე რი ა ლი „სამელნედან“ პირ ვე ლად ეკ რან ზე 1919 
წლის 19 აპ რილს გა ვი და და მა შინ ვე მო ი პო ვა მა ყუ რებ ლის აღ ფ რ
თო ვა ნე ბა და სა ყო ველ თაო სიყ ვა რუ ლი. კონ კუ რენ ტე ბი ცდი ლობ
დ ნენ მაქ სის სტი ლის მი ბაძ ვას, მაგ რამ ამა ოდ. უნი კა ლუ რი იუმო
რი, სი ურ რე ა ლის ტუ რი ანი მა ცია შერ წყ მუ ლი რე ა ლურ კად რებ თან 
დარ ჩა მის სა ფირ მო ნიშ ნად.

1919 წლის ბო ლოს ბრეი გა და ვი და კი ნო კომ პა ნია „გოლდუინ 
ფიქ ჩერ ზ ში“, სა დაც და პირ დ ნენ იმ დრო ის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან 
თან ხას – 1,5 მი ლი ონ აშშ დო ლარს, თუმ ცა ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს
რუ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო: მას და ე ვა ლა ერ თი წლის გან მავ ლო
ბა ში 156 ანი მა ცი უ რი ფილ მის გა და ღე ბა. სა კუ თა რი სტუ დი ის დახ
მა რე ბი თა და მაქს ფლა ი შე რის მო ნა წი ლე ო ბით ბრე იმ მო ა ხერ ხა 
მხო ლოდ 28 ფილ მის დამ ზა დე ბა. და ნარ ჩე ნი კი, რი სი გა და ღე ბაც 
ვერ მო ას წ რეს, გა დაწყ და, მა თი ყვე ლა ზე დი დი კონ კუ რენ ტი კომ
პა ნი ის გან – „ჰერსთ’ს ინ თერ ნე ი შე ნალ ფილმ სერ ვი სის გან“ შე ე
ძი ნათ, მაგ რამ ეს ფილ მე ბი საკ მა ოდ მდა რე ხა რის ხი სა აღ მოჩ ნ და, 
რის გა მოც მო სა ლოდ ნე ლი შე მო სა ვა ლი ვერ მო ი ტა ნეს. 

1921 წელს გოლ დუ ინ მა და ბრე ის სტუ დი ებ მა გა დაწყ ვი ტეს, შე
ეწყ ვი ტათ კონ ტ რაქ ტი ჰერ ს ტის კორ პო რა ცი ას თან უზარ მა ზა რი 
თან ხე ბის გა მო, რა საც მოჰ ყ ვა დი დი აურ ზა უ რი, ში და და პი რის პი
რე ბე ბი და მუ შა ხელ მა და ტო ვა ბრე ის სტუ დი ა. ამის შემ დეგ მაქ სი 
იძუ ლე ბუ ლი გახ და, ჩა მო შო რე ბო და ბრე ის და სა კუ თა რი სტუ დია 
ჩა მო ე ყა ლი ბე ბი ნა. მის სა ხელ წო დე ბა ზეც ბევ რი არც უფიქ რი ა. მან 
სწო რედ იმ ანი მა ცი უ რი სე რი ა ლის სა ხე ლი და არ ქ ვა, რო მელ მაც 
წარ მა ტე ბა მო უ ტა ნა –  „აუთ ოფ ზი ინ ქუ ელ“ („სამელნედან“). ფლა
ი შე რის ახა ლი კომ პა ნი ის საწყი სის კა პი ტა ლი უზ რუნ ველ ყო პრო
დი უ სერ მა და დის ტ რი ბუ ტორ მა, მარ გა რეტ უინ კ ლერ მა, რო მელ
თა ნაც და ი დო ხელ შეკ რუ ლე ბა.

მაქ ს მა სტუ დი ის თ ვის სარ და ფი იქი რა ვა მან ჰე ტენ ზე. იქა უ რო ბა 
აღ ჭურ ვა ანი მა ცი ის წარ მო ე ბის თ ვის. „როტოსკოპი“ მი სი მუ შა ო ბის 

1 Кривуля, დასახელებული ნაშრომი, გვ. 119.
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გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი გახ და. დე ივ მა მო იყ ვა ნა კომ პა ნი ის პირ ვე
ლი თა ნამ შ რო მე ლი, მი სი კო ლე გა, ჩარ ლი შელ ტე რი. ძა ლი ან მა ლე 
პერ სო ნა ლი გა ი ზარ და ცხრა ადა მი ა ნამ დე და კომ პა ნია იძუ ლე ბუ
ლი გახ და, გა და სუ ლი ყო უფ რო დიდ შე ნო ბა ში. თუმ ცა ეს მხო ლოდ 
და საწყი სი იყო. 1921 წლის ნო ემ ბერ ში, სტუ დი ა ში მუ შა ობ და უკ ვე 19 
ანი მა ტო რი და თვის ბო ლოს კომ პა ნი ამ და ი კა ვა მთე ლი სარ თუ ლი. 
გარ კ ვე უ ლი პე რი ო დის შემ დეგ, მეშ ვი დე სარ თუ ლი იქი რა ვა ფლა
ი შერ მა. მან თა ნამ შ რომ ლე ბის რა ო დე ნო ბა 165მდე გა ზარ და. ასე 
გა და იქ ცა ორი კა ცის ორ გა ნი ზა ცია ნი უ ი ორ კის უდი დეს ანი მა ცი ურ 
სტუ დი ად.

 მაქ სის გვერ დით მუ შა ობ დ ნენ მი სი ვე ძმე ბი: დე ი ვი – მულ ტ
ფილ მე ბის რე ჟი სო რად, ხო ლო ლუ მუ სი კას წერ და ანი მა ცი ე ბის
თ ვის. მა თი სტუ დია წარ მა ტე ბებს აღ წევ და. ამა სო ბა ში, მაქ სი ჩა
მო შორ და უშუ ა ლოდ ფილ მე ბის შექ მ ნას და მთლი ა ნად ჩა ეფ ლო 
კი ნო ბიზ ნე სის სა კითხებ ში. 

1924 წელს კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნა მოხ და – სე
რი ა ლის „სამელნიდან“ აქამ დე უსა ხე ლო გმირს მო უ ფიქ რეს სა
ხე ლი – ჯამ ბა ზი კო კო. ეს პერ სო ნა ჟი აგ რ ძე ლებ და სა სი ა მოვ ნო 
ხუმ რო ბებს, რაც, ძი რი თა დად, დე ივ ფლა ი შე რის წარ მო სახ ვი სა და 
იუმო რით იყო გა ჯე რე ბუ ლი.

„ფლაიშერის სტუ დი ი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი იყო მე ნეჯ მენ
ტის ლი ბე რა ლუ რი სტი ლი: ანი მა ტო რე ბი თა ვად წყვეტ დ ნენ გმი რე
ბის გა რეგ ნო ბას, ანი მა ცი ის ში ნა არსს. ერ თა დერ თი დე ი ვი თუ ნა
ხავ და ბო ლოს მზა პრო დუქტს და გა დაწყ ვეტ და კო რექ ტი ვე ბის შე
ტა ნას. ამ ანი მა ცი ებ ში იუმო რი უბ რა ლო და ზოგ ჯერ უხე შიც კი იყო, 
მაგ რამ, რაც მთა ვა რი ა, ის სა ზო გა დო ე ბას ძა ლი ან მოს წონ და“.1

გარ და „როტოსკოპისა“ და ცე ლუ ლო ი დუ რი ფილ მე ბი სა, 
ფლა ი შე რე ბის სტუ დი ამ გა მო ი ყე ნა რა ულ ბა რეს მი ერ გა მო გო
ნი ლი მე თო დი ანი მა ცი ე ბის და სამ ზა დებ ლად: ქა ღალ დ ზე რამ დე
ნი მე სუ რათს ხა ტავ დ ნენ, შემ დეგ ფურ ც ლებს ჭრიდ ნენ ნაჭ რე ბად, 
რომ ლე ბი და ნაც აწყობ დ ნენ ახალ სუ რა თებს. ხა ზე ბის და სა მა ლად 
გა და ღე ბას ახორ ცი ე ლებ დ ნენ კონ ტ რას ტულ ფირ ზე, რო მელ ზეც 
მხო ლოდ ნა თე ლი ხა ზე ბი იყო, ხო ლო შა ვი ხა ზე ბი რჩე ბო და და 
ლა ქე ბი ივ სე ბო და მთლი ა ნად კონ ტუ რით, ზე მო დან მო ხატ ვის სა
შუ ა ლე ბით. 

1 Bendazzi. A World History. Volume II: The Birth of a Style – The Three Markets. 
2016, p. 21.
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ფი ნან სუ რი ნდო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, ფლა ი შე რი ჩა ერ თო 
რამ დე ნი მე ექ ს პე რი მენ ტულ პრო ექ ტ ში. პირ ვე ლი ნა მუ შე ვა რი იყო 
სა მეც ნი ე რო პო პუ ლა რუ ლი ფილ მი, რო მე ლიც ხსნი და ალ ბერტ 
აინ შ ტა ი ნის ფარ დო ბი თო ბის თე ო რი ას. პრო ფე სო რი გა რეტ სერ
ვი სი და აინ შ ტა ი ნის რამ დე ნი მე თა ნა შემ წე უწევ დ ნენ კონ სულ
ტა ცი ებს ამ ფილ მის გა და ღე ბას. ფლა ი შე რებ მა შეძ ლეს რთუ ლი 
საგ ნე ბის მარ ტი ვად ახ ს ნა. მე ო რე მსგავ სი კი ნო სუ რა თი მი ეძღ ვ ნა 
ჩარლზ დარ ვი ნის ევო ლუ ცი ის თე ო რი ას. 

რო დე საც კი ნო ში ხმა გაჩ ნ და, ანი მა ცი ა მაც არ და ა ყოვ ნა გმი
რე ბის ალა პა რა კე ბა და ამ ღე რე ბა. ძმებ მა ფლა ი შე რებ მა ამა შიც 
დი დი წლი ლი შე ი ტა ნეს და რამ დე ნი მე ახა ლი ანი მა ცი უ რი პერ სო
ნა ჟი წა რუდ გი ნეს მა ყუ რე ბელს. მათ კვლავ და ამ ტ კი ცეს, რომ კი
ნოს აღ ნიშ ნუ ლი სა ხე ო ბის ერ თ ერ თი უდა ვო ლი დე რე ბი იყ ვ ნენ, 
უოლტ დიზ ნის შემ დეგ, და მტკი ცე პო ზი ცია მო ი პო ვეს მსოფ ლიო 
ანი მა ცი უ რი კი ნოს ის ტო რი ა ში. „როტოსკოპით“ დაწყე ბუ ლი ექ ს პე
რი მენ ტი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის უმაღ ლეს დო ნემ დე აღ ზევ და.   
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ANIMATED FILMS MADE BY „ROTOSCOPE“
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Film equipment.

During the silent film years, the Fleischer brothers excelled in 
animated technological innovations and also connected surprisingly 
meaningful and fantastic metaphors in their films. Max Fleischer’s 
first job was at the “Brooklyn Daily Eagle”, where he rose to 
prominence, working tirelessly, eagerly pursuing new endeavors, 
and seeking advice from everyone. He believed that he would create 
something that would greatly change not only his own history, but 
also the history of the entire animation industry.

Animated films were not a rare occurrence at the time, but given 
their quality, they looked rather mediocre. However, Max found a 
way to do realistic animation. The first thing he did was to put the 
movements of real actors on paper. The invention worked like this: 
he filmed real actors, the film was projected onto glass one frame 
at a time, and the actors were redrawn as cartoons onto a sheet of 
paper. From the very first attempt, when Max saw the desired result, 
he realized that this invention would make the animation much better 
and become immensely popular.

Max’s brother Dave put on a black and white clown costume 
and performed a few movements in front of the camera, after which 
a long process of shot-by-shot re-drawing and shooting began. 
While working, it turned out that Max’s camera shutter could not 
take a shot and switch to a second shot because it did not have a 
shutter function, so everything had to be set manually, removing the 
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cover from the camera lens and then recovering it. So appeared the 
“Rotoscope”, a new animation technique. 

Fleischer really wanted someone to be interested in his 
invention and animation, so he went to different studios to pitch 
his “Rotoscope.” However, he met John Bray in a chance meeting. 
Bray owned patented technology for making animated films. He used 
celluloid tape instead of sheets of paper, which greatly sped up the 
process. It was no longer necessary to draw a stationary background 
each time. Bray appreciated Fleischer’s invention and signed an 
exclusive contract to use his technology.

After some time, Bray and Fleischer split up, and Fleischer set up 
a studio he called “Out of the Inkwell”, which soon became one of the 
most important and largest studios in America, with the Rotoscope 
being the hallmark of Fleischer’s animations. The studio created an 
animation series, “Out of the Inkwell,” whose main character was 
Koko the Clown. It was immensely popular with the movie-going 
crowds after it first appeared on the screen in 1919, and animated 
films created with the “Rotoscope” soon swept the nation.


