
 

භංගුර පරමත්වයේ අධ්යාත්මය ලුහුබඳින්නා: තරයකාව්ස්කි 

බූපති නලින් වික්රමගේ 

 
ගසෞන්දර්ය නිෂ්පාදනගේ මූලිකම අරගල කලාපයක් ගලස අපට මගනෝමය 
අත්වවිඳීම් වස්තුකරණයක් ගලස ප්රතිනිර්මාණය දැකිය හැක. පංගේන්ියන්ගේ 
ග්රහණයට ඔබ්ගෙහි වූ ගලෝකයක් පරිකල්පනය කිරීම නූතන මිනිස්ත ශිෂ්ටාචාරගේ 
ප්රාරම්භයයි. පළමුව ස්තවාභාවික ගලෝකයට අයත්ව ගනාවන පරිකල්පනයන් ගලස 
වර්ධනය වූ මිනිස්ත සංස්තකෘතිය එහි පරිණාමය පුරාවට මිනිස්ත ගගාඩනැංවීම් ගලස 
අභිමුඛ වන වස්තූන්හි අනුභූතික (empirical) ගුණය අභිෙවා උත්වකර්ිත 
(sublime) මගනෝලිංගික වස්තුකරණයකට ලක් ගකගර්. තර්කන විදයාවන් 
සමාප්තතියට පත්වවන සීමාවකදී ගමම ප්රාේ-අනුභූතික (a priori) ගහවත්ව 
නුභූතිකව අත්වවිඳිය ගනාහැකි ගේදනාවන් ප්රතිනිර්මාණය හා කලාවටම 
ආගේනික මගනෝලිංගික වස්තුකරණ තර්කනයම යනු ගමුවක් ගසෞන්දර්ය 
වර්ධනය වූ ඉතිහාසගේ සාරාත්වමක හිනිගපත්වතයි.  

ආත්වීය නිදහගස්ත නිෂ්ඨාවක් හා සමාජීය නිදහගස්ත පරිසමාප්තත යුගතෝපියාවකුත්ව 
(utopia) අතර මානව ශිෂ්ටාචාර අරගලය ුළ අපරිමිතය පිළිෙඳ සාරාර්ථයක් 
(substance) මිනිස්ත විඥානය ුළ ගේෂ කරයි. ගමම සාරාර්ථය භාෂාවක් ගලස 
ගෙදා හදා ගැනීගම් කූටප්රාප්තති දදනික ජීවිත ඥාන අවකාශය යනු කාන්ියානු 
ගසෞන්දර්ය නිෂ්පාදනයයි.  

සිනමාව ඊනියා නූතන කලාත්වමක සම්භාවය රාමු අභිගයෝගයට ලක් කරමින් සිදුවූ 
වර්ධනය ුළ නිගයෝජනාත්වමක (representative) ප්රකාශන ආකෘතියකින් ද 
ආචරණ ආකෘතියකින් ද පැවැත්වමක් ගගාඩනගාගගන ඇත. ධගන්ේවර 
සංස්තකෘතික නිෂ්පාදනගේ කූටප්රාප්තතියක් ගලස සිනමාව ඉහත කී කලාත්වමක 



වික්රමගේ 

104 
 

සත්වතාව ගහවත්ව මිනිස්ත සාරය ප්රකාශනය ඉතා සංකීර්ණ මානයකට රැගගන 
ගගාස්ත හමාර ය. සිනමාවට සමාන්තරව ධගන්ේවර වර්ධනය සලකගතාත්ව එමගින් 
මිනිස්ත විඥානගේ සිදුවී ඇති ගපාළාපැනීම (interpellation) ඉතා තීරණාත්වමක 
වන අතර ධගන්ේවර නිෂ්පාදනීය අත්වපත්ව කරගැනීම්හි නූතන මිනිස්ත සාරයන්ගේ 
දෘෂ්ටාන්ත (allegorical) අතීතානුරාගයන් දරාගන්නට සිනමාව උත්වසාහ දරා 
ඇත. රුසියානු ජාතික ආන්ගේ තර්ගකාේස්තකි (Andrei Tarkovsky) යනු ගමකී 
දරාගැනීගම් සිනමාගේ සුසමාදර්ී ඛණ්ඩයක් සිදුකළ ගසෞන්දර්ය ප්රකාශකයායි. 

තර්ගකාේස්තකියානු සිනමා සුසමාදර්ශය කුමක් ද? ගසෞන්දර්යමය ගේශපාලනගේ 
තර්ගකාේස්තකි නිෂ්පාදනය කළ රූපමය තර්කන හා පැවැත්වම නිරූපණය කරන 
ශිෂ්ටාචාරමය පැල්ම කුමක් ද? තර්ගකාේස්තකියානු හඬ පටය රැගගන එන 
ක්ෂණභංග කාංසාගේ නිගයෝජනය කුමක් ද? තර්ගකාේස්තකියානු සිනමාත්වමක 
දෘෂ්ිවාදී අඩංගුව ආවරණය කරන පසමිුරුතා කවගර් ද? 
 

යභෞතිකවාදී යේව ධ්රමයක් !(?) 

තර්ගකාේස්තකිගේ ප්රකට චිත්රපට හගතන් එපිට ඔහුගේ පළමු සිනමා නිර්මාණය 
වන There Will Be No Leave Today (1959) චිත්රපටයම අපට රුසියානු 
ගේශපාලන ලිහිල් කරන අවධිගේ ගසෞන්දර්යමය සත්වතාව විමසීම ඇරඹිය හැකි 
වාර්තා චිත්රපටයකි. 1953 ස්තටාලින්ගේ මරණගේ සිට ප්රකට 1989 ෙර්ලින් තාප්තපය 
බිඳ වැටීම දක්වා ගසෝවියට් සමූහාණ්ුගේ දියවීගම් අදියගර් සිනමා ආඛයානය හා 
සත්වතාව තර්ගකාේස්තකිගේ සිනමාගේ කාල සීමාව ද 1959න් ඇරඹී 1986න් 
ගකළවර වූ තර්ගකාේස්තකියානු සිනමා ගමාඩලගේ ගසෞන්දර්ය ගරජීමය ගහවත්ව 
ෙලතන්ත්රය රුසියානු ගේශපාලනගේ වාස්තතවික පරිණාමයන් ආත්වීය වස්තු 
කරණයක් හරහා ප්රකාශමාන වීමකි. රුසියානු VGIK සිනමා පාසගල් 
සාංවත්වසරික වයාපෘතියක ප්රචාරකවාදී චිත්රපටයක් ගලස තර්ගකාේස්තකි හා 
ඇගලක්සැන්ඩර්  ගගෝර්ඩන් එක්ව නිර්මාණය කළ ගමම චිත්රපටය එවකට ප්රකට 
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සමාජවාදී යථාර්ථවාදගයන් (socialist realism) ගවන් වූ ප්රධානතම ශානරීය 
ලක්ෂණය වූගේම ජාතික වීරත්වවය හරහා උත්වකර්ෂයට නැංවූ රාජය පේධතියක් 
ගවනුවට ගක්වල ආත්වමගේ සුවිගේෂ හා වාස්තතවික රාජය පේධතිය අතර පරතරය 
ඉස්තමු කිරීමයි. උදාහරණයකට චිත්රපටගේ මිසයිල ඉවත්ව කිරීමට යන පැරණි 
හමුදා නිලධාරීන් හා ධූරාවලීගත නිලධාරීන් අතර තීන්දු තීරණ පරතරය 
තර්ගකාේස්තකි විවරකරයි. ස්තටාලින්ගේ මරණය සමග නිකිතා කෘගෂේගේ 
පාලනාධිකාරිගයන් නීති පේධතිගේ ගකාන්ගේසි ලිහිල්කරණයත්ව සමග සංගත, 
පරිමිත සමාජවාදී යථාර්ථය ගවනුවට බිඳුණු, අසංගත ආත්වීයත්වවය කලාව ුළ 
පැන නැගීමට අවකාශය සැලසිණ. තර්ගකාේස්තකි හා ඇගලක්සැන්ඩර් ගගෝර්ඩන් 
චිත්රපටය පුරාවට එුවක් ගසෝවියට් සිනමාගේ වූ සමාජ සත්වතාව උත්වකර්ිත 
දෘෂ්ිවාදය ගවනුවට කාන්ියානු දදනික ජීවන ඥානවිභාගය සිනමාගත 
කරමින් සිිගයෝ ය. සීතල යුේධගේ ආරම්භය සමග වර්ධනය වී පැතිරී ගිය රහස්ත 
ඔත්වු වසංගතයත්ව නයෂ්ික අත්වහදා ෙැලීම් වර්ධනත්ව ගේශපාලනික 
පාර්ශවීයකරණගේ අධික ද්රැවීයකරණයත්ව සමග ඊනියා මහජනයාගේ රාජය 
තන්ත්රයට ඇති පරතරය අධයක්ෂකවරුන් තම චිත්රපිගයදී ඉතා සියුම්ව මු 
කරවා ඇත. මිසයිලයක් හා ළදරුවකුගේ විහිළු කිරීම, නාගරික දුරස්තීකරණ 
කාංසාව, දදනික පවුල් ජීවිතගේ පවා මිලටරිකරණය ආදී එවකට ගසෝවියට් 
ගේශය ුළ රූගත ගනාවූ සිනමාත්වමක පැල්මවල් ගමහි නිරීක්ෂණය කළ හැක. 
ලිහිල්කරණ ප්රකාශන ශානරගේ පසුකාලීන නිර්මාණයක් ගලස තර්ගකාේස්තකිගේ 
ප්රථම වෘතාන්ත චිත්රපටය වූ Ivan’s Childhood (1962) සැලකුව ද ඒ ුළ ද 
පේචාත්ව යුදකාලීන වීරත්වවගේ අසමත්ව ෙව හා යුේධගේ ගප්රාබ්ලමැතික ෙව දැකිය 
හැක.  

තර්ගකාේස්තකියානු අනුභූති-උත්වතර (transcendental) ගසෞන්දර්ය 
ගරජීමගයහි සිනමාත්වමක ගගාඩනැංවීම් ගසෝවියට් සමූහාණ්ුව දියවී යාමට 
දක්වන සමාන්තර නිගයෝජනය කුුහලය දනවන සුළු ය. පළමු චිත්රපට ුගනන් 
පසු ඔහු ඉතා ඉක්මනින් ඍජු ගේශපාලන ප්රචාරාත්වමක ගත්වමාවලින් දුරස්ත වූ අතර 
මුල් චිත්රපට කිහිපගේදී පවා නිේචිත ෙලාධිකාරියකින් ෙහිෂ්කරණය වූ පැවැත්වමක් 
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ඇති මිනිසුන් (විගේෂගයන් පුරුෂයන්) නව ආත්වීය සාරයක්, අහිමි පදනමක් 
ගසායායන ආත්වීයත්වවය හා ෙැඳුණු සිනමාත්වමක පැවැත්වම ප්රකට කරයි. එක් 
අතකින් තර්ගකාේස්තකිගේ සිනමාගේ ආරම්භය සිදුවන්ගන් ගකාමියුනිස්තට් 
ප්රකාශනගයහි මාක්ස්ත සහ එංගල්ස්ත සලකුණු කළ සියලු ඝනීභූත ගේ දියවූ 
සංක්රාන්තික යුගයක ඇරඹී පේචාත්ව කාර්මික නැගගනහිර යුගරෝපීය රුසියාව 
තීරණාත්වමක ගේශපාලන ආර්ික ගවනසකම් අත්වපත්ව කගනිමින් සිි අවධියක ය. 
ලාභ ශ්රමය ගසායා විසිවන සියවස මුලදී ගගාඩනංවන ලද කර්මාන්තශාලා 
ක්රමගයන් ලතින් ඇමරිකාව, අප්රිකාව ගහෝ ආසියාතික රටවලට විතැන් කිරීම 
ඇරඹිණ. ලැකානියානු මගනෝවිේගල්ෂණය, සමකාලීන දෘෂ්ිවාදී නයායගත 
කිරීම් හරහා සමාජවාදය නම් මහා අගනකාගේ (Big Other) විේවාස පේධතිය 
බිඳවැටීමත්ව ගසෝවියට් සමූහාණ්ුගේ කෘගෂවියානු ආර්ික ලිහිල්කරණයත්ව 
රුසියාවට අමතරව, සමස්තත ගලෝකවාසීන්ටත්ව ඉදිරිපත්ව කළ ආත්වමගත ආචරණය 
සංකීර්ණ ය.  නැගගනහිර සමාජවාදී කලාත්වමක ගේෂයක් ගලස හමුවන අනුභූති-
උත්වතර සිනමා ගසෞන්දර්ය ක්රමිකව අධිපති සම්භාවය සිනමා ශානරයක් ගලස අද 
වන ුරු ඉුරු වීම කියවිය හැක්ගක් ගමකී මහා අගනකා මගනෝලිංගික 
වස්තුකරණගේ දෘෂ්ිවාදී අසමත්ව ෙවක් ගලසින් ෙව අපගේ ගයෝජනාවයි.  

ප්රංශ ජාතික දාර්ශනික ජීල් ගඩලූස්ත (Gilles Deleuze) විසින් ගදවන ගලෝක 
යුේධයට පසු සිනමාගේ මූලික ගසෞන්දර්යාත්වමක අධිපති ඛණ්ඩනයක් ගලස 
ඔහුගේ සිනමා 1 හා 2 කෘති හරහා මු කළ කාල රූපය (time image) 
සංකල්පගත කිරීගම්දී තර්ගකාේස්තකිට ඉතා අවම ෙරක් දී තිබීම එක් අතකින් 
පුදුමසහගත ය. ගඩලූසියානු නයායගත කිරීම් ුළ කාලය ෙහුමාන ඔස්තගස්ත 
සාකේඡා ගකගර්. එහිදී රූපය ක්රියාව හා ප්රතික්රියා අතර ආකෘතිමය තල ගවනසක් 
ුළ රූප ගතවීම ප්රමුඛව සැලගකන ආකෘතියයි. මුල්කාලීන රුසියානු චලන රූප 
(moment image) පදනම් වූ සිනමාකරුවන් වන වර්ගටාේ, අයිසන්ස්තටයින්,  
පුගදාේකින් ගහෝ ගදාේගශන්ගකා වැනි සිනමාකරුවන්ගේ නිර්මාණ ුළ ද කාල 
රූපය පූර්ව මානයකින් සලකුණු කරන ගඩලූස්ත තර්ගකාේස්තකිව උපුටමින් 
Cinema 2හි දක්වන්ගන් සිනමාගේ තීරක අක්ෂය වන්ගන් රූපයක් ුළම 
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කාලගේ පීඩනය ගේක්ෂකයාට දැනවීම ෙවයි. Mirror (1975) හා Nostalgia 
(1983) ආදී චිත්රපටවල පෘිවිගේ ෙරැති අපරමිත ධාරිතාව තර්ගකාේස්තකි ගගන 
එන්ගන් කාල රූපයක් ගලස පෘිවියට ලම්භකව සිදුකරන දීර්ඝ සමාන්තර තිරස්ත 
කැමරා චලනයන්ගගනි. එහිදී නිරන්තර පෘිවිය මිනිස්ත පැවැත්වමට වඩා වූ ‘ගදයක’ 
(Thing) ස්තවරූපගයන් තිරගත ගේ. සාම්ප්රදායික රූප ගේදනය හා සගමෝධානය 
(montage) මගහරින තර්ගකාේස්තකි රූපය ුළම පවත්වනා සිනමාත්වමකය 
අවධාරණය කරයි. තර්ගකාේස්තකිගේම වචනගයන් නම් එය “කාලය ුළ කාලයයි” 
(time within time). සගමෝධානගේ කාල සංජානන ඍජු නිගයෝජනය අභිෙවා 
යන ෙව සලකුණු කරන ගඩලූස්ත තර්ගකාේස්තකියානු රූපගේ පවත්වනා 
සිනමාත්වමක සංඥාමය පැවැත්වම නැවත භාෂාමය පැවැත්වමකට යාගම් අවදානම 
ගමගනහි කරවයි. භාෂාත්වමක පැවැත්වගමන් ඔබ්ගෙහි වූ සිනමාත්වමක ආචරණයක් 
(affect) තර්ගකාේස්තකිගගන් විමසීම අප කියවිය යුත්වගත්ව ගකගස්ත ද? 

තර්ගකාේස්තකිගේ පසුකාලීන සිනමා කෘතිවල දක්නට ලැගෙන වාස්තතවික උපාංග 
හතරක් සම්මත සිනමා ගසෞන්දර්යගේදගේ හඳුනාගනී. ඒ ගපාගළාව , සුළඟ, 
ගින්න හා ජලය විවිධ සන්දර්භ යටගත්ව රූප ගැන්වීමයි. තව ද ෙල්ලා, අේවයා වැනි 
මිනිස්ත සංස්තකෘතිගේ අර්ධ අධිකාරියට ලක්වූ සුන් ස්තවභාවධර්මයට නැතගහාත්ව 
යථට (Real) දක්වන ප්රතිචාරයක් ද පුනරාවර්තනය ගේ. ීටත්ව අමතරව 
විගේෂගයන්ම ස්තවභාවධර්මය විසින් යළි අත්වපත්ව කරගන්නා අතහැර දමන ලද 
සුවිසල් ගගාඩනැගිලි පසුකාලීන තර්ගකාේස්තකිගේ, විගේෂගයන් Mirror, 
Stalker (1979), Nostalgia චිත්රපටවල ප්රමුඛ සිනමාත්වමක අඩංගුවකි. ගඩලූස්ත 
සලකුණු කරන භාෂාගවන් ඔබ්ගෙහි වූ සිනමාත්වමකය මගනෝලිංගික ‘ගදයක්’ 
ගලස මගනෝවිේගල්ෂණාත්වමක අර්ථයකින් කියවිය හැක. තර්ගකාේස්තකිගේ 
සිනමාගේ අත්වවිඳින්නට ලැගෙන කාලය හා අවකාශය ද අපට කියවීමකට ලක් 
කළ හැක්ගක් ප්රාේ-අනුභූතික අත්වදැකීම් වස්තුකරණ ක්රියාවලියක් ගලසිනි. 
නැතගහාත්ව කාලය හා අවකාශය ද මගනෝලිංගික කුඩා අගනකා (objet petit a) 
ගහෝ අර්චන වස්තුකරණයක් ෙවට පත්වවීමකි.  
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අනුභූති-උත්තර ය ෞිකවාදයක් 

තර්ගකාේස්තකියානු සිනමා ගසෞන්දර්යකරණ සුවිගේෂගේ උත්වකර්ිත චිත්රපට 
ගදක ගලස Mirror හා Stalker සලකුණු කළ හැක. හඬ හා රූපය එකවර 
අනුභූතිකවාදී සිනමාගවන් ඔබ්ෙට කැඳවාගගන යන්නට සමත්ව සිනමා ආඛයානය 
ඔහු ගහාඳ හැි අභයාස කරන්ගන් ගමම කෘති ේවිත්වවගේ ය. Andrei Rublev 
(1966), Solaris, Mirror, Stalker හා Nostalgia යන චිත්රපට සියල්ගලම 
විගටක ආරම්භක දර්ශනගේම ද තවත්ව විගටක අන්තැනක ගේක්ෂකයා අදාළ 
සිනමා ප්රස්තුතයට ඇුළත්ව වන්ගන්ම ීදුම්ගත ොධාවක් හරහා ය. ඔහු විගටක 
මිනිස්තහරණය වූ ද්රවයමය ගලෝකය අපට අභිමුඛ වන අතගර්ම ගමම ද්රවයමය 
ගලෝකය සංජානනයට ඇුළුවන විඥානගේ පරිමිත මායාමතික පිරිමැසිය 
ගනාහැකි ොධාව ද අභිමුඛ කරවයි. ගමය තර්ගකාේස්තකියානු ගභෞතිකවාදී සිහින 
ආකෘතියකි. ඒකමාන (homologous) දැනුමක් ඇති ගම් කතා නායකයින් 
සිහිනයට ඇුළු වන්ගන් ගභෞතික යථාර්ථ සෙඳතාව අභිෙවන විටදී ගනාව සිය 
බුේධිමය දැනුම අතහැර ගභෞතික යථාර්ථයට ඇුළුවන නිගම්ෂගේදී ය. ගමම 
චරිත සිහිනයට ඇුළුවන විටම පූර්ණ අවධානයකින් යථාර්ථයට පැවති 
සම්ෙන්ධය ක්ෂණිකව සිහින ආකෘතියකට පරිවර්තනය ගේ. තර්ගකාේස්තකිගේ 
ගම් ගභෞතිකවාදී ආධයාත්වමය අපට මාක්ස්ත ගේශපාලන ආර්ිකයට දක්වන 
විගේචනය හා සමාන්තරව කියවීමට ස්තලැගවායි ජිජැක් (Slavoj Zizek) 
ගයෝජනා කරයි. එක් අතකින් ධගන්ේවරය මාක්ස්ත ගකාමියුනිස්තට් ප්රකාශනගේ 
සඳහන් කළ ඊනියා අවයාජ පූර්ව ධගන්ේවර හරපේධතීන් හා විනාකම්හි 
පූජනීයත්වවයක් සමා විරහිත ගලස රැඩිකල් ගලෞකිකකරණයකට ලක්ගකාට ඇත. 
පදිකගේදිකාවක එකම නූලක මැගඩෝනා, ශිහාන් මිහිරංග, බුදුන්, මයිකල් 
ජැක්සන්, ගේසු ගහෝ සීවලී හිමි එල්ලා තිගෙන්ගන් සංස්තකෘතික ගවළඳපළ 
ගේක්ෂාව ප්රජාතන්ීකරණගේ  ප්රතිඵලයක් ගලසිනි.  
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ප්රාේධනගේ ස්තවයං චලිත සංසරණය විසින් මහා පරිමාණ සමගප්තක්ෂණය මගින් 
අපහරණයට ලක්ගකාට ප්රතිඵල දී ඉතිරි ගකාට ඇත්වගත්ව ගභෞතික යථාර්ථයක් ය. 
අදෘශයමාන ප්රාේධනය දෘශයමාන යථාර්ථය සංවිධානය කරවා ඇත. දෘෂ්ිවාදී 
වියුක්තනයක් (abstraction) ගලස අපට හමුවන ගමම ගැටළුව සමාජ යථාර්ථය 
සංජානනගේ සීමාවක් පමණක් ගනාව ගභෞතික සමාජ ක්රියාවලියම අධිනිේචය 
කරන වුහයක් ද ගේ.  ප්රා ේධනගේ ගමම අගප්තක්ිත රංගනයන් විගටක සමස්තත 
රටවල්වල පැවැත්වම පවා තීන්දු කරවන ෙව ජිජැක් සළකුණු කරයි. ගමකී 
ගභෞතිකමය ගේක්ෂාව තර්ගකාේස්තකියානු දයගලක්තික අධයාත්වමිකවාදගේ මූල 
පදනම අපට ඉඟි කරයි. පූර්ව තර්ගකාේස්තකියානු සිනමා ආධයාත්වමගයහි 
ගලෞකික රූපිකය අහස වනවිට තර්ගකාේස්තකිගේ කැමරාව ගපාගළාව ගදසට 
මානනය වන ආධයාත්වමික ගභෞතිකවාදය අපට අනුභූති-උත්වතර 
ගලෞකිකවාදයක් ගලස නම් කළ හැක.  

Stalker හි කලාපය (zone) යනු ගභෞතික පැවැත්වමක් නිරූපණය කරන පූර්ව 
පරිකල්පනීය අවකාශයක් ගනාවන කලාපයකි. සිුම් පැුම් ඉටුවන කාමරය 
ගසායායන පුරාවට ඔවුන්ට හමුවන්ගන් නයෂ්ිකකරණගේ ප්රතිවිපාක ලද 
මිනිස්තහරණය වූ කාර්මික නගරය හා ගපර ද සලකුණු කළ පරිදි ගගාඩනැගිලි 
අත්වපත්ව කරගනිමින් සිින ස්තවභාවධර්මගේ අර්ධ රාජධානියයි. තහනම් 
කලාපයට ඇුළු වූ පසු පිරිස අත්වවිඳින නීරස දදනික ජීවන යථාර්ථයම 
හැෙෑවට තහනමට ලක්ගනාවන්නකි. කලාපය යනු රහස්ත ලුහුෙදින්නාගේ 
මගනෝමය ආධයාත්වම ගමනකි. නමුත්ව ගේගල් පැවසුවාක් ගමන් තිරගේ ගේක්ෂාව 
පිටුපසින් ඇති උත්වතරත්වවයක් හමු ගනාවන අතර ඊනියා පරම අවකාශයට ළඟා 
වූ විගස හමුවන්ගන් හිස්තකමයි. නැවතත්ව තර්ගකාේස්තකි ගමම ගසෞන්දර්යාත්වමක 
සාරය අපට පේචාත්ව කාර්මික තණබිම් හරහා ගයදුණු ගමන්පථගේ හමුවන 
අතහැර දමන ලද කර්මාන්තශාලා, ගකාන්ීට්, උමං දුම්රිය මාර්ග හරහා 
ස්තවභාවධර්මයත්ව කාර්මික ශිෂ්ටාචාරකරණයත්ව අතිපිහිත කරවයි. ගමම අනුභූති-
උත්වතර ආධයාත්වමික කලාප කිසිවිගටක පූර්ණත්වවයක් අත්වපත්වකර ගනාගනී. ජලය 
සිගමන්ති මතින් ගලා යයි. යකඩ හා සිගමන්ති තෘණකරණගයන් වට ගේ. 
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තර්ගකාේස්තකිගේ ගමම සිනමාත්වමක ගභෞතිකවාදයත්ව ඔහුගේ දෘෂ්ිවාදී 
ආධයාත්වමික වයාපෘතියත්ව අතර පවතින්ගන් සාමයයක් ද? නැතිනම් 
පසමිුරුතාවක් ද?  

 

පරිමිත ආධ්යාත්මයේ යභෞතික පැල්මක් 

Stalker චිත්රපටගේ ‘ගදය’ කලාපගේ හමුවන විට Solaris චිත්රපටගේ ‘ගදය’ 
නැවතත්ව ගභෞතික වස්තුකරණයකින් හමුගේ. තර්ගකාේස්තකියානු පුරුෂ ගක්න්ීය 
කතානායක සිනමා ගමගන් ස්තී හිස්තතැන (void) නිරූපණය වන චිත්රපට ගදකක් 
ගලස Solaris හා Nostalgia හමුගේ. ගවන්වීගමන් පසු සියදිවි හානිකරගත්ව තම 
බිරිඳව නැවත හමුවන පුරුෂ ෆැන්ටසිය යළිත්ව නරඹන්නියට සිහිනමය 
අවකාශයකින් ගතාරව ගභෞතික ගේශයකින් අභිමුඛ කරවයි. තර්ගකාේස්තකියානු 
යුවළවල් ගවන්වූ ගහෝ සියදිවි හානි කරගත්ව, ආදරය අහිමි, නීරස, මළගිය 
මුහුණුවරකින් නිරන්තරගයන් ඉදිරිපත්ව ගවයි. ආදරය තර්ගකාේස්තකිට අවගරෝධිත 
(repressed) සනාතන ගේදනාවකි. එගස්තම ශෘංගාරය තර්ගකාේස්තකිකරණය 
වන්ගන් පුරුෂ ගක්න්ීය ප්රාථමික ඊඩිපස්ත ගදගෙදුමක මාතෘමය රූපිකයක් ගලස  
ය.  විගේෂගයන් Nostalgia චිත්රපටගේ ලිංගිකකරණය වූ ඉතාලියානු කාන්තාව 
හා කතානායකගේ මතකගේ පවතින අතීතකාී මාතෘ රූපික බිරිඳ අතර 
ගදෝලනය බිහිකරන්ගන් සිනමාත්වමක කාංසාවකි (anxiety). ගැහැනිය රූගත 
කිරීම පවා තර්ගකාේස්තකිකරණය වන්ගන් ඇගේ පිටුපසින් ගහෝ කල්පනා ෙරිත 
ගශෝකාන්ත දුරස්තීකරණයකිනි. එය ස්තිය ආශාගේ වස්තුකරණගේ මාතෘමය 
මධයයකි (kernel). එගස්තම Solaris හි අධයාත්වමික අවකාශයකින් ද Nostalgia 
හි ගේශ සීමා රූපිකයකින් ද හමුවන්ගන් ස්තී අභයන්තරය මගඇරීගම් 
වරදකාරිත්වවයකින් ගපගලන දදවවාදගේ ගගාදුරකි. චිත්රපටගේ අභයවකාශ 
සංක්රාන්තියකදී කතානායකයාට සිය බිරිඳගේ සාරය අත්වපත්ව කරගත ගනාහැකි 
අචින්තය අපරමිතයක් අභිමුඛ ගේ. ඇගේ ෆැන්ටැස්තමැික ගදවන මරණය යනු 
ඔහුගේ අවිඥානික අවගරෝධනය මුදා හැරීමක්ද? තර්ගකාේස්තකියානු විේවගේ 
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ස්තිය ආශාෙරිත වන ගමාගහාගත්වම ඇයට ඇයගේ විනාම සාරාත්වමක පැවැත්වම 
අවතක්ගස්තරු වී දුරස්තථ ගේ. ඊට තර්ගකාේස්තකියානු ආකෘතිය වන්ගන් Nostalgia 
හි හිස්තටරික ඉයුජින්ගේ ෙලහත්වකාර ශෘංගාර පිළිකුල් ගකාට ෙවුන්වඩනා මාතෘමය 
ස්තීත්වවයක ස්තථාවර පැවැත්වමයි. අහසට ගපාගළාව ආගේශය ගස්ත තර්ගකාේස්තකි 
අතිරික්තය ගවනුවට පරමත්වවය ගසායයි. චිත්රපටගේ ප්රකට ජල තටාකගේ 
ඉිපන්දම් දල්වා ප්රාර්ථනා කරනවා ගස්තම ඔහුට සංහිඳියාවක් හමුවන්ගන් 
මරණයත්ව සමග ය. එනයින් තර්ගකාේස්තකි නිරන්තර ඉලක්කගත කරනා 
පරමත්වවය යනු පළුදුවූවකි. එකක් හිමි වනවිට අහිමිවීම අනිවාර්ය පැවැත්වමකි.   

Solaris හිදී ද කතානායකයාගේ ෙහිෂ්කරණය කරන ලද ගමනාන්තය යනු 
ග්රහගලෝකය හමු වීගම් පරමත්වවය වන්ගන්ම සිය ආත්වමයම අවගරෝධිත 
වස්තුකරණයකි. ජිජැක් විසින් ගසෝලාරිස්ත ග්රහයා ගදය ගලස නම් කරන්ගන් පුරුෂ 
විෂගේ අභයන්තරගේ ප්රතික්ගෂ්පිත යමක් ගභෞතිකකරණයකින් යළි හමුවීමයි. 
එවිට හැෙෑ අර්බුදය වන්ගන්ම සිය අවිඥානික ආශාව ගමගලස අභිමුඛවීම ම ය. 
ඒ අර්ථගයන් ගදය යනු ‘සිතන ගදයකි’; සංගත ආත්වමගේ පාලනගයන් එපිට 
අභයන්තරික සිතීමයි. Solaris නවකතාවට ගවනස්තව සිනමා කෘතිගේ 
අවසානගේ ගසාලාරිස්ත ග්රහයාගේ සමුද්රයත්ව කතානායකයාගේ ෆැන්ටැස්තමැික 
රුසියානු ගගදර ෙලා යළි පැමිණීමත්ව අතිපිහිත කරවීම නැවත ගසාලාරිස්ත 
මායාවක්ම ෙහුගුණ වීගම් විරුේධාභාශයකට (paradox) රැගගන යයි. එය ද තවත්ව 
ෆැන්ටසිය ගභෞතිකකරණගේ තර්ගකාේස්තකියානු දර්ශනයකි.  

තර්ගකාේස්තකිගේ ශිෂය චිත්රපටය The Stream Roller (1960) හි පරම්පරා 
ගදකක පැවසිය ගනාහැකි සාමයයක් ගලස දරුවා හා රියදුරාගේ එකමුුව 
ගගාඩනැගගනයි. එහි අභයන්තරීකරණය වූ ගපාගහාසත්ව ආධයාත්වමය හා 
තර්ගකාේස්තකියානු සිනමාත්වමක හඬ පටය අතර ඇත්වගත්ව අවිගයෝජනීය 
සම්ෙන්ධයකි. Stalker හි කලාපගේ නිරන්තර වුර බිංදු හඬවල් හා Mirror හි 
කතානුෙේධ (dietic) අඛයානය හා ගේක්ෂකයා අතර පවතින අනුභූති-උත්වතර 
හඬ රූප කතානායකයාගේ පැවැසිය ගනාහැකි ගලෝක ගදකක සාමය 
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නිගයෝජනය කරන සිහිනමය තලයකි. Solaris චිත්රපටගේ අභයවකාශගේ 
ආගන්ුක හඬපටය අන්තර් විෂයීයත්වවයක් නිගයෝජනය කරයි. මිනිස්ත විෂගේ 
හිස්තකම පිගරන ප්රාථමික හැඟවුම්කාරකගේ භූමිකාව දරනා අුරු හඬපට 
තර්ගකාේස්තකිගේ හඬ වස්තුකරණ  මගනෝලිංගික ක්රියාවලිගේ ප්රමුඛතම 
නිරූපණයකි.   

ගමම මිනිස්ත විෂගේ පැල්ම ගහෝ ගදබිඩි ෙව ගසෞන්දර්යාත්වමක පරිසමාප්තතියකට 
පත්වවීමත්ව අපට Sacrifice (1986) චිත්රපටගේ අවසානගේ දැකිය හැක. තම 
විනාම පැවැත්වම වූ නිවසට ගිනි තො ගැනීගමන් තමාට වඩා වූ තමා ුළ වන 
ගදය ගනාගහාත්ව ලැකානියානු ඇගැල්මාව කතානායකයා උල්ලංඝනය කරයි. ගම්  
ක්රියාව යනුම ප්රගමෝදගේ (jouissance) සිනමාත්වමක ගපනීසිටීමයි. 
වයාධිගේදීමය, අර්ථ විරහිත Sacrifice හි ගම් දර්ශනය හරහා නිරූපණය වන්ගන් 
දහගඩගරියානු ප්රවාදයක් වන ‘පරම කැපකිරීගම් ගත්වරුම වන්ගන් ගත්වරුම 
කැපකිරීම’ යන අර්ථවිරහිත භාවගේ තර්කනය ෙව ජිජැක් ගමගනහි කරවයි. ගම් 
අර්ථගයන් තර්ගකාේස්තකියානු කැපකිරීම වන්ගනම ගදයට වඩා ළඟා වීගම් 
ක්රියාවලිය ගනාව ගදය හා ආත්වම අතර පවත්වවාගතයුු පරතරය සහතික කිරීමයි. 
තර්ගකාේස්තකියානු හඬපටය මගින් ද නිරූපණය කරන සිනමාත්වමක 
ගභෞතිකවාදය වන්ගනම ගමගස්ත එකවර ස්තවාභාවිකවාදය හා ආධයාත්වමික 
අනුභූති-උත්වතර සාරයක් ඇමතීමයි. සත්වභාවගේදී (ontological) අතීරණාත්වමක 
හඬරූප ඛණ්ඩ හරහා තර්ගකාේස්තකි ස්තවභාවගේදගේ කථනයකුත්ව ගැඹුරු 
අභයන්තරීකරණය කථනයකුත්ව ඕපපාතිකව මුවීගම් අවිනිේචිතතාව ගේෂ 
කරයි.  

තර්ගකාේස්තකිගේ  සිනමාගේ දරා සිි යුගයක් ගේ නම් ඒ මහා ගසෝවියට් සමාජ 
සිහිනය බිඳ වැටීගම් ගේදනගේ ගේදජනක සුන්බුන් අතරින් සංක්රාන්තික 
නිලධාරිවාදය හරහා ධගන්ේවර පරිගභෝජනවාදී දෘෂ්ිවාදයට විවෘත වීගම් 
සාරාත්වමක කාංසාමය ආධයාත්වමයයි. එනයින් සිනමාව ගපාගරාන්දුවකි. 
ගපාගරාන්දුව නම් නැවත ගසෝවියට් සමාජවාදගේ විය ගනාහැකිභාවයත්ව 
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පරිසමාප්තත ධනවාදයට පවත්වවාගතයුු දෘෂ්ිවාදී බිඳුණු පරතරයත්ව අතර 
(රූපිකව ගභෞතිකය හා ප්රාේ-අනුභූතිගේ) ගලෞකිකකරණය වූ අනුභූති-උත්වතර 
ගසෞන්දර්යමය ගේෂයයි. නැතගහාත්ව ගගෝලීය සිනමාගේ විම් වැන්ඩර්ස්ත, සායි මිං 
ලියෑං, ගැස්තපා ගනාඒ, ජියා ශංගක්, නූරි බිගල් ගචලාන්, කාගලාස්ත ගරගඩාස්ත, 
අපිචත්වගපාං වීරගස්තුකල්, විමුක්ති ජයසුන්දර හා ගලේ දියාස්ත දක්වා ගොගහෝ 
සිනමාකරුවන් උපුටන ලද නැගගනහිර සමාජවාදී පේචාත්ව ගසෝවියට් කලාත්වමක 
ගේෂයයි.  
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