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ჟანრობრივი თვალსაზრისით მოდერნიზმის 
კულტურა მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ამის მიზეზი ის უამრავი ექსპერიმენტიცაა, რომლებიც საუკუნის 
დასაწყისში ახალმა ხელოვნებამ შესთავაზა ადამიანს. ამ პერიოდში წარმოიშვა ე. წ. ლექსები პროზად, რაც 
შარლ ბოდლერის სახელს უკავშირდება. ასეთია ქართულ სინამდვილეში ტიციანის 
ლექსები პროზად „გაზაფხულის დღესასწაული“, პოეტური ჩანართი კონსტანტინე 
გამსახურდიას ნოველაში „ზარები გრიგალში“. პოპულარობა მოიპოვა ისეთმა 
„დაბალმა ჟანრებმა“ 1 , როგორებიცაა: კომედია, პამფლეტი, სატირა; გვხვდება 
ინტელექტუალური დრამები (გრიგოლ რობაქიძის „ლამარა“). მოდერნიზმის 
სუბიექტივიზმიდან გამომდინარე, ამ ხანის რომანები თუ პოეზია არსებითად 
მონოლოგი და არსობრივად ანტიმიმეტურია. 

თუკი რომანტიზმის ხანა სალონურ კულტურასთან ასოცირდება, მოდერნიზმის 
ხანის ემბლემად შეგვიძლია კაფეები მივიჩნიოთ. სწორედ ეს იყო ხელოვანთა 
თავშესაყრელი ადგილები, სადაც იქმნებოდა ექსპერიმენტები, შემდეგ ისინი 
გადადიოდა ხელოვნებაში და ხელოვნების ნიმუშები ხდებოდა. არტისტულ კაბარეს 
საფუძველი ჩაეყარა მე-19 საუკუნის ბოლოს პარიზში, როდესაც 1881 წელს 
მონმარტრზე გაიხსნა კაბარე „შავი კატა“ (Le Chat Nior). მასში იკრიბებოდა მთელი მაშინდელი ბოჰემა: 
მოპასანი, პოლ ვერლენი, კლოდ დებიუსი, ანდრე ჟიდი, ჟიულ ლაფორგი, ავგუსტ სტრინდბერგი და 
სხვანი. ამ და სხვა ასეთ კაფეებში შეკრებილი სიმბოლისტები, დადაისტები, ფუტურისტები, 
კონსტრუქტივისტები, კუბისტები, კუბოფუტურისტები, აკმეისტები ერთმანეთს უზიარებდნენ აზრებს, 
კითხულობდნენ საკუთარ ლექსებს, მსჯელობდნენ სხვადასხვა საკითხზე: ხელოვნებაზე, პოლიტიკაზე... 

ამრიგად, არტისტულ კაბარეს გარკვეული სოციალურ-
ესთეტიკური ფუნქცია ჰქონდა. ცოტა მოგვიანებით იხსნება 
მიუნხენისა და ბერლინის კაბარეები: „თერთმეტი ჯალათი“, 
„სიმპლისიციუმი“, „კვამლი და ხმაური“, დადაისტური 
კაბარე ციურიხში „ვოლტერი“... სანკტ-პეტერბურგში 1912 
წელს გახსნილი „მოხეტიალე ძაღლი“ (Бродячая собака) 
და 1916 წელს გახსნილი „კომედიანტთა თავშესაფარი“ 
(Привал комедиантов) ყველაზე ცნობილი იყო მსგავს 
დაწესებულებათა შორის რუსეთში, სადაც იკრიბებოდნენ: 
ანა ახმატოვა, იოსებ მანდელშტამი, იგორ სევერიანინი, 
სერგეი სუდეიკინი, ვლადიმერ მაიაკოვსკი, ნიკოლაი 

გუმილიოვი, ალექსეი ტოლსტიო და სხვები. ორივე მათგანი მოხატული იყო, მაგრამ გაფორმების 
ხელმძღვანელი სერგეი სუდეიკინი გახლდათ. 1919 წელს მოსკოვში გახსნილა კაფე „პეგასის ბაგა“ (Стойло 
Пегаса), რომელიც თბილისში დაბადებულმა სომეხმა მხატვარმა გიორგი იაკულოვმა 2  მოხატა. 
სავარაუდოდ, კაფეების მოხატვის შესახებ იცოდა ლადო გუდიაშვილმა პრესისა და ამ მხატვრებთან პირადი 
კონტაქტის წყალობით, რადგან 1919 წლამდე იგი მოსკოვში არ ყოფილა.   

 საქართველოში არტისტული კაფეები 1910-იანი წლებიდან ჩნდება, ესენია: „ძმური ნუგეში“, 
„ფანტასტიკური დუქანი“ (1917), „ფარშევანგის კუდი“ (1918), „არგონავტების ნავი“ (1918), „ქიმერიონი“ 
(1919)3. ისინი თბილისის კულტურული სივრცის მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია და ძირითადად 
გოლოვინის (დღევანდელი რუსთაველის) პროსპექტზე მდებარეობდა. კაფეებში იმართებოდა 
კონცერტები, თეატრალური წარმოდგენები. პრინც ოლდენბურგის ყოფილი მზარეული  – შეფ-კულინარი 
პაპაშა-ვანიჩკა – სტუმრებს აზიურ და ევროპულ კერძებს სთავაზობდა. ბრიტანელი ჟურნალისტი კარლ 

                                                           
1 ჟანრების დაყოფა „მაღალ“ და „დაბალ“ ჟანრებად კლასიციზმის ეპოქას ეკუთვნის. დაბალ ჟანრებად მიჩნეული იყო: 
კომედია, სატირა, იგავი. 
2 გიორგი იაკულოვი დაიბადა 1884 წელს თბილისში. მამა ადრე გარდაეცვალა, 1893 წლიდან კი დედამ გიორგი და 
მისი ძმები საცხოვრებლად მოსკოვში წაიყვანა. 
3 ფოტოგალერეა იხილეთ ბმულზე - http://www.modernism.ge/index.php?action=page&p_id=363&lang=geo  

თეოფილ-ალექსანდრ 
სტაინლენის რეკლამა 

„შავი კატისათვის“ 

არტკაფე „მოხეტიალე ძაღლი“ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://www.modernism.ge/index.php?action=page&p_id=363&lang=geo
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ბიჰოფი იმდროინდელი თბილისის შესახებ წერდა: „აქ ძალიან 
უცნაურ ხალხს იპოვით, პოეტებსა და მხატვრებს 
პეტროგრადიდან და მოსკოვიდან, ფილოსოფოსებს, 
მოცეკვავეებს, მომღერლებს, მსახიობებს. პაოლო იაშვილი, 
ახალგაზრდა ქართველ პოეტთა ლიდერი, თბილისის მთავარ 
ბულვარში, კაფე „ინტერნაციონალში“ ავიდა სკამზე და 
ხმამაღლა წარმოთქვა – არა პარიზი, არამედ თბილისი არის 
მსოფლიო კულტურის ცენტრი“. „ფანტასტიკური დუქანი“ 
ლადო გუდიაშვილთან ერთად ილია ზდანევიჩმა მოხატა, 
„არგონავტების ნავს“ ლადო გუდიაშვილთან ერთად კირილე 
ზდანევიჩი და ბაჟბეუქ-მელიქოვი აფორმებდნენ, ხოლო 
„ქიმერიონის“ მოხატვაში ლადო გუდიაშვილსა და დავით 

კაკაბაძესთან ერთად სერგეი სუდეიკინიც მონაწილეობდა (მოგვიანებით კი ირაკლი და მოსე თოიძეებიც).  
ამ არტისტულ კაფეებში „ქიმერიონი“ განსაკუთრებული მნიშვნელობის მოვლენა იყო. 1919 წელს 

მწერალთა კავშირს გადაეცა არტისტული საზოგადოების (დღევანდელი რუსთაველის თეატრის) სარდაფში 
არსებული რესტორან „ანონას“ დარბაზი. ამაში პოეტებს დახმარებია მაშინდელი ქალაქის თავი ბენია 
ჩხიკვიშვილი. ხანგრძლივი კამათის შემდეგ (იყო რამდენიმე ვარიანტი: ქიმერა, ქიმერეთი, ქიმერია) 
გაიმარჯვა გრიგოლ რობაქიძის წინადადებამ და კაფეს „ქიმერიონი“ უწოდეს, თვითონ 
სიტყვა კი ვალერიან გაფრინდაშვილის ლექსიდან იყო აღებული. „ჩვენ მოვინდომეთ, 
გვქონოდა ჩენი საკუთარი კაფე“, – წერდა ტიციან ტაბიძე. მის მოსახატად კი ტიციანსა 
და პაოლოს სერგეი სუდეიკინისთვის მიუმართავთ (ტიციანს განსაკუთრებით 
მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა მასთან). სუდეიკინთან ერთად მოიწვიეს ლადო 
გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე. კაფე 1919 წლის 6 დეკემბერს გაიხსნა. აქ ეწყობოდა 
მხატვრულ-ლიტერატურული შეხვედრები, პოეზიის საღამოები, სპეციალურად 
მოწყობილ ესტრადაზე პოეტები კითხულობდნენ ლექსებს, მოხსენებებს ქართული და 
ევროპული ხელოვნების შესახებ, გამოდიოდნენ მომღერლებიც და მოცეკვავეებიც. 
მაგიდებს შორის თავისუფლად დასეირნობდნენ ულამაზესი შვლები, რომლებიც 
პაოლოს ჩამოეყვანა მთებიდან (იგი განთქმული მონადირეც იყო). ერთი სიტყვით, 
„ქიმერიონი“ რიტუალიზებულ-თეატრალიზებული ფორმით ამკვიდრებდა ახალ 
ხელოვნებასა და მოდერნისტულ მსოფლმხედველობას. სამწუხაროდ, კაფეს 
დიდხანს არ უარსებია, მან გასაბჭოებიდან მალევე შეწყვიტა არსებობა. მის მაგივრად 
კი „წითელი რესტორანი“ გახსნეს. 30-იან წლებში კედლებიც გადაღებეს, ხოლო 
რუსთაველის თეატრის რეკონსტრუქციის დროს ეს ტერიტორია თეატრის 
გარდერობად გადააკეთეს. „ქიმერიონის“ მხატვრობის აღდგენაზე მოგვიანებით 
დაიწყო ფიქრი, 1980-იანი წლების დასაწყისში მას პირველი რესტავრაცია ჩაუტარდა, საღებავის ფენის 
მოცილების შედეგად გაირკვა, რომ მხატვრობის უდიდესი ნაწილი გადარჩენილი იყო, დღეისათვის 
დაკარგულია მხოლოდ რამდენიმე კომპოზიცია. 2003-2006 წლებში კი მთლიანი თეატრის რესტავრაცისას 
სინესტისაგან დაზიანებულ მხატვრობას ხელახლა ჩაუტარდა აღდგენითი სამუშაოები და ფოტოების 
მიხედვით მოიხატა კამარები. „ქიმერიონი“ უნიკალური შემთხვევაა არა მარტო ქართული, არამედ 

ევროპული მოდერნიზმის ისტორიაში, რადგან 
დღეისათვის მხოლოდ მისი და პარიზის „La Coupol“-
ის მოხატულობაა შემორჩენილი თითქმის სრული 
სახით.  

მე-20 საუკუნის 10-20-იანი წლების თბილისი 
ხდება ახალი კულტურული ცენტრი, აქ თავი მოიყარეს 
მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულმა 
ხელოვანებმა. ერთი მხრივ, თბილისმა დასძლია 
ყოფილი რუსეთის იმპერიის ფარგლებში არსებული 
კულტურული პერიფერიის სტატუსი და შეიფარა 
რუსეთის ბოლშევიკურ რევოლუციასა და 

„არგონავტების ნავი“. კირილე ზდანევიჩი. 
აღმოსავლეთი კედლის მოხატულობა 

ლადო გუდიაშვილი. „სტეპკოს დუქანი“. ქიმერიონი 

სერგეი სუდეიკინი. 
„კაბარეს 

მოცეკვავეები“. 
ქიმერიონი 
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სამოქალაქო ომს გამოქცეული ხელოვანები, 
მეორე მხრივ კი, დასავლური კულტურის 
კონტექსტში შექმნა უარღესად საინტერესო 
პრეცედენტი აქტიური, მულტიკულტურული, 
მულტიეთნიკური მოდერნისტულ-ავანგარდისტუ-
ლი კულტურული სივრცისა (ბელა წიფურია). 1918 
წლის 26 მაისიდან თბილისი რეგიონში კულტურის 
მოწინავე ცენტრად იქცა. ამ დროს თბილისში 
გადმოიხვეწნენ: ალექსეი კრუჩიონიხი, იგორ 
ტერენტიევი, ვასილი კამენსკი, სერგეი სუდეიკინი, 
ზიგმუნდ ვალიშევსკი... აქ იყვნენ ილია და კირილ 
ზდანევიჩები. ისინი აქაურ კაფეებში შემოქმედებით 
საღამოებს მართავდნენ. თბილისში თავი 

მოიყარეს ფუტურისტებმა, აკმეისტებმა, დადაისტებმა, ზაუმნიკებმა, კუბისტებმა, ექსპრესიონისტებმა, 
კუბოფუტურისტებმა და ა. შ. თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ მაშინდელი თბილისი სამხრეთ-
აღმოსავლეთ ევროპის, რუსეთისა და კავკასიის ავანგარდის ცენტრი იყო. სწორედ თბილისში შექმნეს 
რუსმა ფუტურისტებმა გაერთიანება „41 გრადუსი“ (ალექსეი კრუჩიონიხი, იგორ ტერენტიევი, კირილ და 
ილია ზდანევიჩები, ზიგმუნდ ვალიშევსკი), რაც თბილისის გეოგრაფიულ განედს აღნიშნავდა. ისინი, 
მარინეტისაგან განსხვავებით, აპოლიტიკურობით გამოირჩეოდნენ და მხოლოდ ლიტერატურულ ეპატაჟს 
მიმართავდნენ, გამოსცემდნენ ე. წ. „ჰენდმეიდ წიგნებს“, რომელთაც საკუთარი ხელით აფორმებდნენ და 
ტექსტებსაც თვითონ წერდნენ შიგ. მიაჩნდათ, რომ ბეჭდურ ასოებში ინდივიდუალობა და „სული“ 
იკარგებოდა, ხელნაწერი კი სხვა დატვირთვას ანიჭებდა ტექსტს.  

თბილისის განსაკუთრებულ როლს და მის მნიშვნელობას კავკასიისა და ევროპის მასშტაბით ხაზს 
უსვამდნენ არა მხოლოდ ქართველი მოდერნისტები (მაგალითად, პაოლო იაშვილის ჩვენ მიერ უკვე 
მოყვანილი განცხადება კაფე „ინტერნაციონალში“ თბილისის მსოფლიო კულტურის ცენტრად 
გამოცხადების შესახებ), არამედ ამას აღიარებდნენ უცხოელებიც, მაგალითად რუსი ფუტურისტი პოეტი 
ალექსეი კრუჩიონიხი თბილისს „კულტურის მესამე ცენტრს“ უწოდებდა. „კავკასიამ რუსულ ფუტურიზმს მისცა 
ვლადიმერ მაიაკოვსკი და ძმები ილია და კირილ ზდანევიჩები“, – წერდა 1919 წელს ჟურნალ „ფენიქსში“ 
პოეტი იური დეგენი. ასე გაჩნდა ლეგენდა, რომ საქართველო და თბილისი ოაზისი იყო.  

20-30-იანი წლები არის 
ქართული თეატრის აღმავლობის პერიოდიც. 
ფასდაუდებელი ღვაწლი და დამსახურება ამ საქმეში კი 
ეკუთვნით რეჟისორებს: კოტე მარჯანიშვილს („ჰამლეტი“, 
„გააზნაურებული მდაბიო“, „გაყრა“, „კაკალ გულში“, 
„ყვარყვარე თუთაბერი“...), რომელმაც საფუძველი 
ჩაუყარა ახალ ქართულ თეატრს და სანდრო ახმეტელს 
(„ლამარა“, „ანზორი“, „სამშობლო“...), რომლის სცენურმა 
შედევრებმა მსოფლიო თეატრალური ელიტის 
ყურადღება მიიპყრო და პირველი საერთაშორისო 
აღიარება მოუტანა ქართულ თეატრს. 

როგორც ვიცით, თეატრად გადაკეთებულ 
ქარვასლის ნაწილში (ყოფილი სასახლის ქუჩაზე) 
ქართული თეატრი 1914 წლამდე ფუნქციონირებდა. შენობის დაწვის (1897) შემდეგ თეატრისთვის ახალი 
ადგილი გამოისყიდეს და 1898 წელს მშენებლობაც დაიწყო. ახალი სათეატრო შენობის ასაგებად შეირჩა 
არქიტექტორების ალექსანდრე შიმკევიჩისა და კორნელი ტატიშჩევის პროექტი. სამუშაოებს საუკეთესო 
ოსტატები ასრულებდნენ. არქიტექტორებმა შენობის დიზაინისათვის გამოიყენეს როკოკოსა და ბაროკოს 
ფორმები; ავეჯი, სარკეები, ჭაღები, ხალიჩები, ფარდები მთლიანად ევროპაში დაამზადებინეს შეკვეთით. 
თეატრის შენობის აგებისას იმდრონდელი ევროპული და რუსული სათეატრო ტექნოლოგიის ყველა 
სიახლე იქნა გამოყენებული თვით მოძრავი სცენის ჩათვლით. თეატრის მშენებლობა და მოწყობა 

ირაკლი და მოსე თოიძეები. ქიმერიონი 

არტისტული საზოგადოება (რუსთაველის თეატრი) 
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ფითოევების ოჯახს მილიონ-ნახევარი ოქროს მანეთი დაუჯდა. და აი, 1901 წლის 7 თებერვალს გაზეთი 
„ივერია“ წერდა: „6 თებერვალს, დღის 2 საათზე, ქართველ ხელოვანთა საზოგადოების შენობა აკურთხეს 
გოლოვინის მოედანზე“. სარდაფში ფუნქციონირებდა რესტორანი „ანონა“ (რომელიც შემდეგ 
„ქიმერიონად“ გადაკეთდა), პირველ სართულზე იყო ჰოლი და მაღაზიები, მეორე და მესამე სართულზე კი 
– „არტისტული საზოგადოება“. აქვე იყო 900 მაყურებლისათვის გათვალისწინებული თეატრალური 
დარბაზი, ასევე საკონცერტო და უამრავი სხვადასხვა დანიშნულების დარბაზი თუ ოთახი. 1921 წლის 25 
ნოემბერს თბილისის ქართულ თეატრს შოთა რუსთაველის სახელი მიენიჭა.     

1920-იანი წლების ქართულ თეატრში ექსპერიმენტული მეთოდები 
ჩნდება. ამ საქმეში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს ამ დროისათვის ცნობილმა 
მხატვრებმა პეტრე ოცხელმა და ირაკლი გამრეკელმა. მხატვარ-
დეკორატორის ფუნქციები საგრძნობლად გაიზარდა მოდერნისტულ 
კულტურაში. მხატვარი რეჟისორთან და კომპოზიტორთან ერთად ქმნიდა 
სპექტაკლის კონცეფციას. არა მხოლოდ იმ დროს, არამედ დღესაც 
შედევრადაა აღიარებული პეტრე ოცხელის მიერ კინოფილმ „მფრინავი 
მღებავისთვის“ (რეჟ. ლეო ესაკია, 1937) შექმნილი ფუტურისტული 
დეკორაციები თუ კოსტიუმები. პეტრე ოცხელის სტილი რამდენიმე 
მიმართულებას აერთიანებს – სუპრემატიზმიდან კუბიზმამადე, ასევე იყენებს 
კონსტრუქტივიზმის ელემენტებს. მან გააფორმა ლუნაჩარსკის „ცეცხლის 
გამჩაღებელნი“ (1927), შალვა დადიანის „კაკალ გულში“ (1928), გუცკოვის 
„ურიელ აკოსტა“ (1929), შელის „ბეატრიჩე ჩენჩი“ (1930), უილიამ შექსპირის 
„ოტელო“ (1933), შილერის „ვერაგობა და სიყვარული“ (1937), ლოპე დე ვეგას 

„ცხვრის წყარო“ (1937) და ა. შ. მუშაობდა არა მხოლოდ თბილისში, არამედ მოსკოვის დიდ თეატრშიც. 
მისი ბევრი ესკიზი განუხორციელებელი დარჩა სცენაზე მხატვრის ტრაგიკული ბედისწერის გამო. 2000 
წელს ლონდონის ნაციონალური თეატრის შენობაში გახსნილ გამოფენაზე მის ნამუშევრებს შედევრები 
უწოდეს.  

უაღრესად საინტერესო იყო ირაკლი გამრეკელის მიერ 
გაფორმებული გრიგოლ რობაქიძის „მალშტრემი“ და „ლამარა“ 
(რეჟ. კოტე მარჯანიშვილი), შილერის „ყაჩაღები“, შექსპირის 
„ჰამლეტი“ და „ოტელო“ და ა. შ. 1929 წელს რეჟისორ კოტე 
მიქაბერიძის მიერ გადაღებული ფილმ „ჩემი ბებიას“ დამდგმელი 
მხატვარიც ირაკლი გამრეკელი გახლდათ. მან თამარ 
აბაკელიასთან ერთად ასევე მხატვრულად გააფორმა ფილმი 
„არსენა“, რომელიც 1937 წელს გადაიღეს. 

სამწუხაროდ, ექსპერიმენტებსა და თავისუფალი 
ხელოვნების აღმავლობას 20-30-იანი წლების საქართველოში 
დიდი ხნის სიცოცხლე არ ეწერა. თავისუფალი და ნიჭიერი 
ხელოვანების წარმატებები და შემოქმედებითი აღმაფრენა მალე 
ჩააქრო ტოტალიტარულმა სისტემამ და ხელოვნებაც საკუთარ 
იდეოლოგიას დაუმორჩილა.  

 ამ 
პერიოდის მხატვრობა მდიდარია გამორჩეული და ნიჭიერი 
სახელებით: გიგო გაბაშვილი, ელენე ახვლედიანი, მოსე თოიძე, 
ლადო გუდიაშვილი, დავით კაკაბაძე, დიმიტრი შევარდნაძე, 
პეტრე ოცხელი, ქეთევან მაღალაშვილი, უჩა ჯაფარიძე, ირაკლი 
თოიძე და სხვანი. მოდერნიზმის ეპოქა ხასიათდება ევროპული 
ტენდენციების გაძლიერებით, რაც 1918-21 წლებში მხატვრებს 
აძლევდა შემოქმედებით თავისუფლებას და ამან შესაბამისი 
ასახვაც ჰპოვა, მაგრამ ეს ტენდენციები საქართველოს 
გასაბჭოებისთანავე იქცა საშიშ და, მეტიც, დამღუპველ 

პეტრე ოცხელი.  
„მფრინავი მღებავი“ 

ირაკლი გამრეკელი. გრიგოლ რობაქიძის 
„მალშტრემის“ დეკორაციის ესკიზი 

იაკობ ნიკოლაძე 
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ფაქტორად ბევრი შემოქმედისათვის (1937 წელს დახვრიტეს დიმიტრი შევარდნაძე და პეტრე ოცხელი, 
მკაცრი გაფრთხილება მიიღო ლადო გუდიაშვილმა...).  

მნიშვნელოვანი მიღწევები იყო ქანდაკებაშიც, კერძოდ, იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებამ მთელი 
ეპოქა შექმნა. აქვე უნდა აღვნიშნოთ უდავოდ გამორჩეული მოქანდაკე, მრავალმხრივ ნიჭიერი პიროვნება 
ვახტანგ კოტეტიშვილი, რომელიც ასევე 1937 წლის რეპრესიებს შეეწირა და არც საკუთარი ნიჭის 
ბოლომდე გამოვლენის საშუალება მიეცა და მისი შემოქმედებაც დაუფასებელი დარჩა წლების 
განმავლობაში.  

ამ პერიოდში განვითარდა არქიტექტურაც. ადვილად შეგვექმნება შთაბეჭდილება 20-40-იანი წლების 
ხუროთმოძღვრებაზე, თუკი დავასახელებთ რამდენიმე მნიშვნელოვან ძეგლს: კინოსტუდია „ქართული 
ფილმის“ შენობა, საქართველოს პარლამენტის შენობა (გიორგი ლეჟავა, 1938-53), მარქსიზმ-ლენინიზმის 
ინსტიტუტი, „დინამოს“ სტადიონი (არჩილ ქურდიანი, 1937)... ასევე ვითარდებოდა სხვა ქალაქების 
არქიტექტურაც. 

 თამამშევის თეატრის დაწვის შემდეგ საჭირო გახდა ოპერისა და რუსული თეატრისათვის 
ახალი შენობის აგება. 1860-იანი წლებიდან თბილისში მოღვაწეობდა არქიტექტორი ვიქტორ შრეტერი, 
პეტერბურგის სამოქალაქო ინჟინრების ინსტიტუტის პროფესორი. სწორედ მისი პროექტით 1880-1896 
წლებში გოლოვინის პროსპექტზე აიგო ახალი თეატრი მავრიტანულ სტილში (გუმბათები, არკადები, ვიწრო 
სვეტები, მდიდარი გეომეტრიული ორნამენტები...) და მას „სახაზინო თეატრი“ ეწოდა. მშენებლობისას 
პროტოტიპად რიჰარდ ვაგნერის ბაიროითის თეატრი იყო აღებული, დარბაზი კი 1200 მაყურებელს 
იტევდა. შენობის სახეს ისლამური არქიტექტურისთვის დამახასიათებელი ელემენტების ერთობლიობა 
განსაზღვრავს (მუქი და ღია ფერის ჰორიზონტალური ზოლები, ნალისებური ღიობები, სარკმლები და ა. 
შ.). თეატრი გაიხსნა 1896 წლის 3 ნოემბერს მიხაილ გლინკას ოპერით „ივან სუსანინი“.  

ახალი ქართული პროფესიული მუსიკის 
ოფიციალური დაბადება აღინიშნა 1919 წელს 4 , როცა 
თბილისის საოპერო თეატრის სცენაზე ქართველი 
შემსრულებლების მონაწილეობით ზედიზედ დაიდგა 
სხვადასხვა ჟანრის სამი ქართული ოპერა: დიმიტრი 
არაყიშვილის „თქმულება შოთა რუსთაველზე“, ზაქარია 
ფალიაშვილის „აბესალომ და ეთერი“, ვიქტორ 
დოლიძის „ქეთო და კოტე“. ამ პერიოდის ქართულ 
მუსიკალურ ხელოვნებას ამშვენებს ისეთი ცნობილი 
სახელები, როგორებიცაა: ზაქარია ფალიაშვილი, ია 
კარგარეთელი, ვანო სარაჯიშვილი, დიმიტრი 
არაყიშვილი, მელიტონ ბალანჩივაძე, ვიქტორ 
დოლიძე... ქართული მუსიკის ისტორიაში 

უმნიშვნელოვანესი მოვლენა იყო 1923 წელს ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა „დაისის“ დადგმა, რომელსაც 
შემდეგ მოჰყვა სხვა ცნობილი ქართული ოპერები: „აბესალომ და ეთერი“, „ლატავრა“... „საქართველოს 
ბულბულად“ წოდებული ვანო სარაჯიშვილის გვერდით საოპერო სცენაზე ქართველ მომღერალთა 
ბრწყინვალე პლეადა იდგა: სანდრო ინაშვილი, ნიკო ქუმსიაშვილი, დავით ანდღულაძე, პეტრე 
ამირანაშვილი, დავით გამრეკელი, დავით მჭედლიშვილი, ბათუ კრავეიშვილი, ნადეჟდა ხარაძე, მერი 
ნაკაშიძე და სხვები. პარალელურად განვითარდა რომანსის ჟანრიც.   

ამ დროიდან ყალიბდება ქართული საბალეტო სკოლაც, რომლის ჩასახვა-განვითარებაში უდიდესი 
წვლილი მიუძღვის ბალეტმაისტერ ვახტანგ ჭაბუკიანს. კლასიკური და საოპერო მუსიკის განვითარებას 
დიდი ღვაწლი დასდო უნიჭიერესმა დირიჟორმა, 1937 წლის სასტიკი რეპრესიების კიდევ ერთმა 
უდანაშაულო მსხვერპლმა ევგენი მიქელაძემ. 1931 წლიდან იგი იყო ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის 
თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირიჟორი, 1933 წლიდან – მთავარი დირიჟორი, 1937 წლიდან 
კი – სამხატვრო ხელმძღვანელი; სწორედ იგია სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დამაარსებელი 
საქართველოში.  

                                                           
4 თუმც პირველი ქართული ოპერა იყო რევაზ გოგნიაშვილის „ქრისტინე“, რომელიც ცოტა ადრე, 1918 წელს, დაიდგა. 

ოპერის შენობა გოლოვინის პროსპექტზე 
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 კინემატოგრაფიის პარიზული ისტორიული პრემიერა გაიმართა 1895 წლის 28 დეკემბერს. ამ 
დღეს ოგიუსტ და ლუი ლუმიერებმა სინემატოგრაფის, ანუ „ცოცხალი ფოტოგრაფიის“, სადემონსტრაციო 
სტაციონარი გახსნეს პარიზის „გრანდკაფეში“. ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ ამ საოცრებამ 
საქართველოშიც შემოაღწია. ქართული კინემატოგრაფიის სათავეებთან დგანან ვასილ ამაშუკელი და 
ალექსანდრე დიღმელოვი. 1912 წელს ვასილ ამაშუკელმა ფირზე ჩაწერა „აკაკის მოგზაურობა რაჭა-
ლეჩხუმში“, ხოლო 1916 წელს ალექსანდრე წუწუნავამ გადაიღო პირველი ქართული მხატვრული ფილმი 
„ქრისტინე“. რამდენიმე დოკუმენტური ფილმი გადაუღიათ დამოუკიდებლობის წლებშიც: „1918 წლის 
ბათუმის კონფერენცია“, „გვარდიის დღე“, „დამფუძნებელი კრების გახსნაზე“, „ევროპის სოციალისტური 
დელეგაცია თბილისში“ და ა. შ. თუმც ამ დროს ჯერ კიდევ არ არსებობდა კინემატოგრაფიული ცენტრი. 
პირველად ამაზე ზრუნვა შალვა დადიანმა დაიწყო. 1917 წელს მან სცადა ქართული კინემატოგრაფიის 
დაარსება. ბუნებრივია, ამ წამოწყებას სჭირდებოდა საკმაოდ დიდი თანხა. ამიტომ, ახალი წამოწყების 
მომგებიანობაში რომ დაერწმუნებინა მდიდარი მეწარმეები, მწერალმა ორი ვრცელი მოხსენება წაიკითხა 
– „ქართული კინემატოგრაფი ანუ ქართუზილი“ (1917) და „ქართული კინემატოგრაფი“ (1918). მიუხედავად 
დიდი მცდელობისა (მეორე მოხსენებას ბაქოს ნავთობის ქართველი 
მრეწველებიც ესწრებოდნენ) შალვა დადიანმა მიზანს ვერ მიაღწია და 
ქართული კინემატოგრაფიის შესაქმნელად ფული ვერ შეაგროვა. 

ქართული კინოსკოლის შექმნა საბჭოთა ხელისუფლების 
დამყარებამდე ვერ მოხერხდა. 1921 წელს საქართველოს განათლების 
სახალხო კომისარიატში შეიქმნა კინოსექცია, რომელსაც 1923 წლიდან 
ეწოდა „საქართველოს სახელმწიფო კინომრეწველობა“ 
(„სახკინმრეწვი“). ბუნებრივია, აქაც თავისი ინტერესი გააჩნდა 
ბოლშევიკურ ხელისუფლებას და მისი მიზანი კულტურის ამ დარგის 
განვითარებაზე ზრუნვა არ ყოფილა. კინო საკმაოდ ძლიერი 
იდეოლოგიური იარაღია, რომლის საშუალებით აგიტაცია გაცილებით 
ადვილი და მომგებიანია. პირველი მხატვრული ფილმებიც სწორედ 
რევოლუციის თემას მიეძღვნა: „არსენა ჯორჯიაშვილი“ (1921) და 
„წითელი ეშმაკუნები“ (1923) (რეჟ. ივანე პერესტიანი), „დაკარგული 
საუნჯე“ (რეჟ. ამო ბეკ-ნაზაროვი, 1924) და ა. შ. 20-იანი წლების 
ბოლოდან ქართულ კინოში მოვიდა ნიჭიერი ახალი თაობა: მიხეილ 
ჭიაურელი, ნიკოლოზ შენგელაია, სიკო დოლიძე, დავით რონდელი და 
სხვ.  

*   *   * 
ასე რომ, არახელსაყრელი პოლიტიკური რეალობის მიუხედავად, 20-40-იან წლებში ქართულ 

კულტურას არათუ განვითარება არ შეუჩერებია, არამედ მან თვალსაჩინო წარმატებებს მიაღწია 
ხელოვნების ყველა დარგში.          

მოდერნიზმი თეორიულად ესეს ფორმით 
დამკვიდრდა, რითაც იგი დაუპირისპირდა „თერგდალეულთა“ პუბლიცისტურ ტრადიციას, რომელიც მათ 
რუსეთიდან შემოიტანეს. ესეისტური კრიტიკის არსი იმპრესიონისტული აღქმაა, ნახევარტონებით საუბარი. 
იგი საგნის ობიექტური ღირსებისა და თვისებების ანალიზის მაგივრად ამ საგნით აღძრულ შთაბეჭდილებასა 
და თვალსაზრისს გამოხატავს. უარყოფილია ტერმინოლოგიური სტილი, გამოიყენება მეტაფორებით, 
შედარებებითა და სიმბოლოებით მდიდარი პოეტური ენა. ლოგიკური თვალსაზრისით ესეი ხშირად 
ზედაპირულია და ნაკლებად არგუმენტირებული, პირადული განცდებით აღსავსე. მაგრამ სწორედ ამ 
თვისებათა გამოა იგი მკითხველისთვის ადვილად მისაღები, უშუალოდ მოქმედებს მის ემოციურ ველზე, 
გადასცემს მას შთაგონებას, იმპულსებს, უღვიძებს მინავლულ შემოქმედებით უნარს.  

ესეისტი არ ცდილობს ერთადერთი და შეუცდომელი აზრის გამოთქმას, იგი არ ქმნის ლოგიკურ 
სისტემას, არ ისახავს მიზნად წესრიგის მიღწევას. პირიქით, ვნებათა ქარიშხალი ამსხვრევს ცივი გონების 
მიერ დადგენილ ნორმებს. ხელოვანის ფანტაზიას წარმართავს განწყობილება, ამიტომ ხელოვანთა 
თეორიული ნააზრევი თითქმის ყოველთვის ესეისტურია, პარადოქსული, მძაფრად ემოციური. იგი თხზვის 

„წითელი ეშმაკუნების“ აფიშა 
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ერთგვარი გაგრძელებაა. ამიტომაა ესეი ყოველთვის საინტერესო თანამედროვეთათვის და ამიტომ 
ინარჩუნებს  მომხიბვლელობას წლების შემდეგაც კი.     

ქართული მოდერნისტული პრესა საკმაოდ მდიდარია, 
თუმც მას აკლია პერიოდულობა, ზოგიერთი გამოცემა ორი-სამი ნომრის შემდეგ წყდებოდა, ტირაჟიც 
საკმაოდ მცირე იყო (მაგალითად: „ილიონი“ – 1000, „ლომისი“ – 1000, „ლაშარი“ – 1000, „კავკასიონი“ – 
2000). ასე რომ, ლიტერატურული პრესა ვერ ახდენდა საგრძნობ ზეგავლენას საზოგადოებაზე და მხოლოდ 
ლიტერატურის მოყვარულთა წრეში რჩებოდა (რაც შეეხება წიგნებს, ეს კიდევ უფრო იშვიათობა იყო. ზოგი 
პოეტი ისე გარდაიცვალა, მაგ. პაოლო იაშვილი, რომ საკუთარი კრებული არც უნახავს). მოდერნისტების 
პრესა ასახავს ახალი აზროვნების ფორმირებას, მისი ევოლუციის პროცესს.  

მოდერნისტები არამარტო თავიანთ, ლიტერატურულ გამოცემებში იბეჭდებოდნენ, არამედ პარტიულ 
პრესაშიც; მაგალითად, ეროვნულ-დემოკრატების ყოველდღიური გაზეთი „საქართველო“ ხშირად 
ბეჭდავდა „ცისფერყანწელებს“, ხოლო სოციალ-ფედერალისტთა „სახალხო საქმე“ – კონსტანტინე 
გამსახურდიასა და იოსებ გრიშაშვილს. გალაკტიონის მიმართ კეთილგანწყობილი იყო მენშევიკთა 
„ერთობა“ და სოციალ-ფედერალისტთა „სახალხო საქმე“...  

მოდერნისტთა პირველი და თან სერიოზული გამოცემა იყო „ცისფერი 
ყანწები“. სულ ორი ნომერი   დაიბეჭდა 1916 წლის გაზაფხულსა და ზამთარში, 
შედგებოდა 24 გვერდისაგან. ამ გამოცემით დამკვიდრდა ქართველ 
სიმბოლისტთა გაერთიანება. პირველ ნომერს წინ უძღოდა რედაქტორის, 
პაოლო იაშვილის, მანიფესტი „პირველთქმა“, ჟურნალში დაბეჭდილი იყო 
„ცისფერყანწელთა“ ლექსები, ასევე სტუმრების – გალაკტიონის, იოსებ 
გრიშაშვილის, კონსტანტინ ბალმონტის, ნიკო ლორთქიფანიძის და სხვათა 
შემოქმედება, როგორც ორიგინალური, ისე ნათარგმნი. ამ ჟურნალით 
დაიწყო ელენე დარიანის მითიც – პაოლო იაშვილის პოეტური მისტიფიკაცია. 
იგი ქალის სახელით წერდა ლექსებს, თითქოს ორდენში ჰყავდათ იგი. 
საზოგადოების განსაკუთრებული აღშფოთება სწორედ „ამ გარყვნილმა 
ქალმა“ გამოიწვია, რომელიც თამამად საუბრობდა ქმარზე, საყვარელსა და 
საკუთარ სასიყვარულო ვნებებზე. პაოლოს ეროტიკულმა პოეზიამ შოკში 
ჩააგდო კონსერვატიული ქართული საზოგადოება. ჟურნალში ტექსტები შავი 
ფერის შრიფტით იყო დაბეჭდილი, ლექსების სარითმო კლაუზულები (რითმაში შემავალი მარცვლები) კი 
წითლით იყო გამოყოფილი. ყდაზე ჟურნალის დასახელება და გერბი ცისფერი იყო, მხატვრული 
გაფორმება ეკუთვნოდა ლადო ჯაფარიძეს (უჩა ჯაფარიძის უფროს ძმას).  

1918 წელს გამოვიდა გაზეთების „რევოლუციური ნობათისა“ და „შრომის“ ლიტერატურული 
დამატება „ლიგეია“ , რომელსაც ედგარ პოს პერსონაჟი ქალის სახელი ერქვა. რედაქტორი უცნობია, 
ხოლო ავტორები არიან: გალაკტიონი, ვალერიან გაფრინდაშვილი, შალვა კარმელი, რაჟდენ გვეტაძე, 
ნიკოლო მიწიშვილი, დია ჩიანელი, კოლაუ ნადირაძე და ა. შ. თემატიკისა და სტილის მიხედვით თუ 

ვიმსჯელებთ, ესეც სიმბოლისტთა გამოცემა უნდა ყოფილიყო. ჩვენამდე 
მოღწეულია ორი ნომერი.  

„მეოცნებე ნიამორებიც“ „ცისფერყანწელთა“ ალმანახია (ნიამორი არის 
„კლდის თხა“ (საბა) ანუ ქურციკი, მათ შეგნებულად აარჩიეს უფრო 
კეთილხმოვანი სიტყვა). გამოდიოდა 1919-1924 წლებში ჯერ ქუთაისში, მერე 
– თბილისში, რედაქტორობდა ვალერიან გაფრინდაშვილი. იგი ძირითადად 
„ცისფერყანწელთა“ შემოქმედებას ეთმობოდა. უნდა ითქვას, რომ ჟურნალი 
წმინდა ესთეტიკური გამოცემა იყო, პოლიტიკას და სხვა ამბებს ადგილს არ 
უთმობდნენ. გამოიცა 11 ნომერი. ავტორები, რომლებიც ხან ნამდვილი 
სახელით, ხან კი ფსევდონიმით იბეჭდებოდნენ, არიან: გრიგოლ რობაქიძე, 
პაოლო იაშვილი (ელენე დარიანი), ტიციან ტაბიძე (ვარამ გაგელი), ვალერიან 
გაფრინდაშვილი (ტრისტან მაჩაბელი), შალვა აფხაიძე, კოლაუ ნადირაძე, 
გრიგოლ ჯაფარი (ჯაფარიძე), შალვა კარმელი (გოგიაშვილი), რაჟდენ 
გვეტაძე, სანდრო ცირეკიძე, ლელი ჯაფარიძე, ნიკოლო მიწიშვილი 
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(სირბილაძე), სერგო კლდიაშვილი, დია ჩიანელი (დავით ჩხეიძე), ნიკო ლორთქიფანიძე... იბეჭდებოდა 
თარგმანებიც, ყდის გაფორმება ეკუთვნოდა ლადო გუდიაშვილს – მთაზე მდგარი ორი ყელმოღერებული 
ნიამორი.  

1920 წლის თებერვალ-მარტში ქუთაისში გამოიცა ალმანახი 
„შვილდოსანი“, სულ სამი ნომერი (ორ წიგნად). ჟურნალი 24-გვერდიანი იყო 
და რედაქტორობდა სანდრო ცირეკიძე. ბეჭდავდა „ცისფერყანწელთა“ ლექსებს, 
თარგმანებს, მინიატურებს, ესეებს. ფაქტობრივად, „ცისფერი ყანწები“, „მეოცნებე 
ნიამორები“ და „შვილდოსანი“ ერთი ალმანახია, მათ ერთი და იგივე ავტორები 
ჰყავდათ და მსგავსი კონცეფცია და მიზანდასახულობა ჰქონდათ.  

გაზეთი „ბახტრიონი“ 1922-23 წლებში გამოდიოდა და რედაქტორობდა 
გიორგი ლეონიძე. იყო ყოველკვირეული, 4-გვერდიანი გამოცემა, დაიბეჭდა 28 
ნომერი. რედაქციის განცხადებით, იგი არც ერთ მიმართულებას არ ეკუთვნოდა. 
მისი მიზანი სიახლეების დამკვიდრება იყო ლიტერატურაში, არ იყვნენ 
დავიწყებული არც კლასიკოსები, არც თეატრალური და სახვითი ხელოვნება. 
გაზეთს სახელი ვაჟა-ფშაველას პოემის მიხედვით ეწოდა, რაშიც რედაქტორის 
ნაციონალური მრწამსი გამოიხატებოდა. გაზეთი ბეჭდავდა როგორც 

„ცისფერყანწელთა“, ისე სხვა ახალგაზრდა პოეტთა ლექსებსაც.  
„ლაშარიც“  „ცისფერყანწელთა“ გაზეთი იყო, დაიბეჭდა მხოლოდ ერთი ნომერი 1923 წლის 1 

იანვარს. მასში გამოქვეყნდა პავლე ინგოროყვას „ახალი მწერლობის დეკლარაცია“. ეს იყო ვრცელი გეგმა, 
რომელიც ვერ განხორციელდა. ჟურნალს სახელწოდება ფშაველთა 
სალოცავის მიხედვით დაერქვა, ლაშარი ადრე წარმართული ასტრალური 
ღვთაება იყო, მერე კი გაქრისტიანულდა და წმ. გიორგის სალოცავს 
წარმოადგენდა.  

1922-24 წლებში საკმაოდ დიდი ინტერვალებით გამოიცემოდა გაზეთი 
„ბარრიკადი“, რომლის რედაქტორიც იყო ტიციან ტაბიძე. საფრანგეთის 
რევოლუციის დროს შარლ ბოდლერი გამოსცემდა გაზეთ „ბარრიკადს“, 
საიდანაც აიღო ტიციანმა სახელწოდება. მათი მრწამსით, სოციალური 
რევოლუციის პარალელურად ისინი პოეტურ რევოლუციას ახდენდნენ. ამ 
გაზეთში დაიბეჭდა ერთ-ერთი ესეი, რომელშიც ტიციანმა კაფე „ქიმერიონის“ 
მოხატულობა აღწერა.  

1923 წლის იანვარში გამოვიდა გაზეთ „რუბიკონის“  პირველი ნომერი. იგი 
იყო „სრულიად საქართველოს ახალი მწერლობის კავშირის“ ყოველკვირეული 
ორგანო. ეს გაერთიანება 1923 წელს გამოეყო მწერალთა კავშირს და ორი 
წელი იარსება დამოუკიდებლად, თავმჯდომარეობდა გრიგოლ რობაქიძე. გაზეთის ბირთვს 
„ცისფერყანწელები“ შეადგენდნენ. ეს გამოცემაც ძირითადად ესთეტიკური ორიენტაციისა იყო და 
სოციალური თუ პოლიტიკური საკითხებით არ ინტერესდებოდა. ყველა ზემოდასახელებული ჟურნალი და 
გაზეთი „ცისფერყანწელთა“ გამოცემა იყო.  

1917 წელს გამოვიდა კრებული „ლეილა“, რომლის რედაქტორი იყო 
იოსებ გრიშაშვილი და რომელიც, ძირითადად, ახალგაზრდა მოდერნისტებს 
ბეჭდავდა. პირველ ნომერს უძღვის გრიგოლ რობაქიძის წინათქმა. ეს იყო 
პირველი ჟურნალი, რომელსაც ქალის სახელი ერქვა, თანაც, სახელის 
მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, იგი აღმოსავლეთის სიმბოლოა. მაგრამ 
ახალგაზრდა პოეტები უარყოფდნენ აღმოსავლეთს და განახლებას 
დასავლეთიდან მოელოდნენ. ჟურნალის პირველი ნომრის ფურცლები 
„ცისფერყანწელებსაც“ ეთმობოდათ, მეორე და მესამე ნომრებში კი ისინი 
აღარ გამოჩენილან. „ლეილაში“ იბეჭდებოდნენ: შალვა დადიანი, დემნა 
შენგელაია, ვალერიან გაფრინდაშვილი, არისტო ჭუმბაძე, ლეო ქიაჩელი, 
მიხეილ ბოჭორიშვილი, ვახტანგ კოტეტიშვილი, ნიკო ლორთქიფანიძე, 
მარიჯანი... ჟურნალის მეორე ნომერი გამოვიდა 1920, მესამე კი – 1924 წელს.  
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დავით, სერგი და პოლიკარპე კაკაბაძეების ინიციატივით 1919 წლის 
აპრილში გამოვიდა ჟურნალი „შვიდი მნათობი“. გამომცემლების გათვლით, იგი 
ყოველთვიური უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს ვერ მოხერხდა და მხოლოდ ორი 
ნომერი დაიბეჭდა: 1-ელი 1919 წლის აპრილში (316 გვერდი), მე-2 იმავე წლის 
ოქტომბერში (472 გვერდი). ჟურნალის ყოველ გვერდზე გამოსახული იყო შვიდი 
მნათობი, რომელიც საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის გერბიდან იყო 
აღებული, სათაურიც ამის მიხედვით შეურჩიეს. ჟურნალში არაფერი დაბეჭდილა 
ხელისუფლების საზიანოდ ან საქებრად, იგი მხოლოდ ხელოვნებას 
ემსახურებოდა, მაგრამ ეტყობა, ჟურნალის სიმბოლიკა იწვევდა ეჭვს, რომელიც 
აშკარად მიუთითებდა დამოუკიდებელ საქართველოზე, რის გამოც მიუღებელი 
აღმოჩნდა საბჭოთა ხელისუფლებისათვის. ჟურნალში თანამშრომლობდნენ: 

გრიგოლ რობაქიძე, ლეო ქიაჩელი, პაოლო იაშვილი, 
იოსებ გრიშაშვილი, ნიკო ლორთქიფანიძე, სანდრო შანშიაშვილი და სხვები. 
იბეჭდებოდა ქართველ მხატვართა სურათების შავ-თეთრი რეპროდუქციებიც.  

რამდენიმე გამოცემის რედაქტორი იყო კონსტანტინე გამსახურდიაც. 1918 
წელს გამოვიდა ჟურნალი „პრომეთე“, სულ 3 ნომერი. სათაურის სიმბოლიკიდან 
– პრომეთე, ცეცხლის მომტანი ჭაბუკი – კარგად ჩანს ჟურნალის 
განმანათლებლური მისია. მისი მთავარი თემატიკა ზოგადად კულტურის 
პრობლემატიკა იყო. ჟურნალის თანამშრომელთა უმრავლესობას სოციალ-
ფედერალისტები შეადგენდნენ. ავტორები იყვნენ: კონსტანტინე გამსახურდია, 
დავით კლდიაშვილი, აკაკი პაპავა, კოტე მაყაშვილი, ვასილ ბარნოვი, ექვთიმე 
თაყაიშვილი, კორნელი კეკელიძე, პავლე ინგოროყვა, დიმიტრი უზნაძე, ვარლამ 
ჩერქეზიშვილი და ა. შ. როგორც ავტორთა ჩამონათვალიდანაც ჩანს, ჟურნალი 
ინტელექტუალური მრავალმხრივობით გამოირჩეოდა.  

1922-23 წლებში გამოვიდა ჟურნალი „ილიონი“ (რედ. კონსტანტინე 
გამსახურდია), სულ 4 ნომერი. ჟურნალი ქადაგებდა ექსპრესიონიზმს, ნიცშესა და 
შპენგლერის იდეებს, ქართული სიტყვის განახლების აუცილებლობას, რომელიც 
შერწყმული იქნებოდა ნაციონალურ სულისკვეთებასთან. „ილიონი“ 
საქართველოს დამოუკიდებლობას იცავდა და ამდენად ანტისაბჭოთა ხასიათი 
ჰქონდა. მისი ავტორები იყვნენ: კონსტანტინე გამსახურდია, იოსებ გრიშაშვილი, 
ტერენტი გრანელი, ნინო თარიშვილი, მარიჯანი, არისტო ჭუმბაძე, ხარიტონ 
ვარდოშვილი და სხვ. გამოცემის ძირითადი მიმართულება პოეზია იყო, 
შედარებით სუსტი იყო პროზა, იბეჭდებოდა კრიტიკული სტატიები და თარგმანები. 
ჟურნალის სახელწოდების სიმბოლიკა საკმაოდ მკაფიო იყო: ტროა და ქალაქის 
კედელთან განგმირული ჰექტორი.  

1923 წლის 1 იანვარს გამოვიდა გაზეთ „საქართველოს სამრეკლოს“ ერთადერთი ნომერი, რომლის 
რედაქტორი ასევე კონსტანტინე გამსახურდია იყო. მასში დაიბეჭდა რედაქტორის პოლიტიკური ესეი 
„ANNO 1923“.  

1921-22 წლებში გამოდიოდა ჟურნალი „ხომალდი“, რომელსაც 
ალექსანდრე აბაშელი რედაქტორობდა. სულ 4 ნომერი გამოვიდა. ჟურნალი არ 
იყო საბჭოთა იდეოლოგიისა, მისი ავტორები იყვნენ: ლეო ქიაჩელი, ხარიტონ 
ვარდოშვილი, იასამანი (მიხეილ კინწურაშვილი), დემნა შენგელაია, გიორგი 
ქუჩიშვილი... ასევე სოციალ-დემოკრატები და ისინი, ვინც თანაუგრძნობდა 
სამშობლოდან განდევნილ ხელისუფლებას. „ხომალდს“, როგორც ნოეს 
კიდობანს, უნდა გადაერჩინა ნამდვილი ხელოვნება ბოლშევიკური წარღვნისგან.   

1922 წელს გამოვიდა ჟურნალი „ლომისი“, რომელიც შემდეგ გაზეთად 
გადაკეთდა. მის სარედაქციო კოლეგიას ხელმძღვანელობდა გალაკტიონ 
ტაბიძე, წევრები კი იყვნენ ლეო ქიაჩელი და კონსტანტინე გამსახურდია. ეს იყო 
16-გვერდიანი სახელოვნებო და სალიტერატურო ჟურნალი, ჰქონდა 
ვარდისფერი ყდა და გერბზე რუსთაველი იყო გამოსახული. ავტორები: 



 
10 

გალაკტიონი, კონსტანტინე გამსახურდია, ლეო ქიაჩელი, ვასილ ბარნოვი, შალვა დადიანი, კოტე 
მაყაშვილი, შიო არაგვისპირელი... 7 ნომრის გამოსვლის შემდეგ შეწყდა და გამოსვლა დაიწყო სრულიად 
საქართველოს მწერალთა კავშირის გაზეთმა „ლომისმა“ (1922-23 წლები). ხელმძღვანელობდა ლეო 
ქიაჩელი. აქ იბეჭდებოდა სიმბოლისტთა შემოქმედებაც. პროზაში კი ყველაზე მნიშვნელოვანი ვასილ 
ბარნოვის შემოქმედება იყო. სულ გამოვიდა გაზეთის 34 ნომერი. 

1922-23 წლებში გამოდიოდა „გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი“, რომლის 
9 ნომერი დაიბეჭდა სულ. მისი დაარსების ინიციატორი პოეტის ცოლის ძმა – 
მიხეილ ოკუჯავა ყოფილა, რომელიც იმხანად საქართველოს კომპარტიის 
ერთ-ერთი ცნობილი სახე იყო. ბუნებრივია, ჟურნალი მოდერნიზმის 
საპროპაგანდოდ არ დაარსებულა. მისი პოზიცია იყო – „განახლება ან 
სიკვდილი“. აქაც ორი პოზიცია უპირისპირდება ერთმანეთს – ახალი (საბჭოთა) 
და ძველი (დემოკრატიული) საქართველო (სოსო სიგუა). პოეტს ამ საქმეში 
მხარში ედგა მისი მეგობარი, 1924 წლის აჯანყების ერთ-ერთი მეთაური 
მიხეილ ბოჭორიშვილი. როცა ჟურნალის პოზიციაზე ვსაუბრობთ, უნდა 
გავითვალისწინოთ ის, რომ გალაკტიონს არასოდეს იტაცებდა პოლიტიკა, 
თანაც ამ დროს ჯერ კიდევ არ არსებობდა ხელოვნების ბოლშევიკური 
დოქტრინა, ალბათ, გარკვეული გავლენა ექნებოდათ ოლია ოკუჯავას 
ძმებსაც. ამ ჟურნალში დაიბეჭდა გალაკტიონის რამდენიმე შედევრი, კერძოდ, 
„ეფემერების“ ციკლი. ჟურნალის ფურცლები ეთმობოდათ: ტერენტი გრანელს, 

ირაკლი ყანჩელს, საფო მგელაძეს, ვარლამ რუხაძეს, ნოე ჩხიკვაძეს და სხვებს. ჟურნალი მხატვრულად 
გააფორმეს ლადო გუდიაშვილმა და კირილე ზდანევიჩმა.  

1924 წელს, საყოველთაო გლოვის ჟამს, დაიბეჭდა ჟურნალი 
„კავკასიონი“, სულ ოთხი ნომერი (ორ წიგნად). შეიძლება თამამად ითქვას, რომ 
ავტორთა ბრწყინვალე კოჰორტა, პოეტური სიტყვისა და მეცნიერული აზრის 
თვალსაჩინო ნიმუშები ამ ჟურნალს წარმოგვიდგენს მაშინდელი ქართული 
კულტურის ანთოლოგიად. მაგრამ ეს ჟურნალი, როგორც „შოვინისტური“ 
გამოცემა, მალე აკრძალა ხელისუფლებამ. ამ ჟურნალის გაგრძელებაა „ახალი 
კავკასიონი“ (1925, #1-2). ორივე მათგანს გამოსცემდა სრულიად საქართველოს 
მწერალთა კავშირი, ხოლო რედაქტორი იყო პავლე ინგოროყვა. გამოცემის 
ავტორები იყვნენ: იოსებ გრიშაშვილი, ალექსანდრე აბაშელი, გრიგოლ 
რობაქიძე, კონსტანტინე ჭიჭინაძე, პაოლო იაშვილი, ვალერიან გაფრინდაშვილი, 
შალვა კარმელი, სანდრო შანშიაშვილი, გრიგოლ ცეცხლაძე, კონსტანტინე 
გამსახურდია...   

1924 წელს საბჭოთა ხელისუფლებამ დააარსა ჟურნალი „მნათობი“. მისი 
პირველი რედაქტორი იყო ცნობილი ბოლშევიკი ლევან ქართველიშვილი. თავიდან, სანამ არ იყო 
გამოკვეთილი პარტიის ლიტერატურული პოლიტიკა, ჟურნალი ბეჭდავდა მოდერნისტებსაც და 
ავანგარდისტებსაც. სახელწოდება აიღეს „შვიდი მნათობისაგან“, ოღონდ, ბუნებრივია, „შვიდი“ მოაშორეს. 
20-იანი წლების შემდგომ ჟურნალის სარედაქციო პოლიტიკა მთლიანად ემორჩილებოდა პარტიის 
გემოვნებასა და პრინციპებს.  

გარდა ზემოდასახელებული ჟურნალ-გაზეთებისა, 20-იან წლებში გამოდიოდა კიდევ რამდენიმე 
ნაკლებადმნიშვნელოვანი გამოცემა: „აისი“ (2 ნომერი 1918 
და 1920 წლები), „თოლაბულისის სარტყელი“ (1 ნომერი 
1919 წელი), „კრონოსის სარკე“ (2 ნომერი 1919 წელი), 
„პოეზიის დღე“ (20-იან წლებში ამ სახელწოდების 
რამდენიმე გაზეთი გამოდიოდა თბილისში, ქუთაისსა და 
ბათუმში). ქართველ მოდერნისტთა შემოქმედება 
იბეჭდებოდა პარტიულ პრესაშიც: „საქართველო“, 
„ერთობა“, „სახალხო საქმე“, „დარიალი“, „ცისარტყელა“ და 
ა. შ.     
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გოლოვინის პროსპექტს მაშინ უკვე რუსთაველისა ერქვა, როცა ერთმა მოსკოველმა ჟურნალისტმა 
და თეატრალმა ი. ლვოვმა პირველად გაგვაცნო სერგეი სუდეიკინი. ყველა ხელოვანთაგან, რომელიც 
რუსეთის სამოქალაქო ომმა ჩამოიყვანა საქართველოში, უთუოდ საინტერესო დარჩა ს. სუდეიკინი. 
სუდეიკინმა ჯერ რევოლუციამდე დასტოვა პეტერბურგი. ავადმყოფი და ნერვებ განადგურებული, ის მაინც 
მოხვდა მობილიზაციაში და მსახურობდა არმიაში, შემდეგ კი თითქმის ერთი წელიწადი იწვა ყირიმის 
სანატორიუმში. მისმა მეგობრებმა და ყველაზე უფრო თვითონ მან დაჰკარგა გადარჩენის იმედი. მე 
არასდროს მიგრძვნია სიკვდილის მეტაფიზიკა ისე დაჯერებით, როგორც სუდეიკინთან საუბარში... 

კულტურული ადამიანები ჩვენ თვალწინ კოცნიდნენ თბილისის მიწას და ტიროდნენ, როცა 
ხედავდნენ ელექტრონის სინათლეს; თითქო საფლავიდან გამოღვიძებული ხალხი ვერ იტანდა ჰაერს და 
სინათლეს. 

ყველაზე მეტად ბოჰემა და გაბედული, სტენკა რაზინის ტემპერამენტის პოეტი, ვასილი კამინსკი 
ტიროდა კაფეში, როცა გრძნობდა სითბოს ჟრუანტელს და დაუსრულებლად, რუსული სიმართლით 
ჰყვებოდა მოსკოვის სიცივეზე. 

მაშინ ჩვენ გვესმოდა ფრაზა, რომელიც შემდეგ ერთმა ახალგაზრდა პოეტმა ჩამოიტანა პრაღიდან. 
აკადემიკოსი პოეტი ივ. ბუნინი ამთქნარებს და ამბობს: „ღმერთო, ნეტავ დამსვა საქართველოშიო“. 
აქედან წარმოდგა ლეგენდა საქართველოს ოაზისობისა. 

აქედან განმეორდა ბიბლიური ლეგენდა, რომ სამოთხე უნდა ყოფილიყო ევფრატის გადმოღმა. 
ერთი შეხედვით გრძნობთ უთუოდ დიდ არტისტს: ღია ცისფერი თვალები, რომელსაც შევხვდები 

მხოლოდ რუს არისტოკრატიაში; 
ასტრალის სიმჩატისა და ანტიური ფორმების ტანი; 
ორმოც წელზე მეტი, – ვინ იტყვის, რომ ის კიდევ არ იყოს ლიცეისტი; 
ნამდვილი გამართლება დორიან გრეის; 
ღია თვალები მაინც ინახავენ ახალგაზრდობასა და შემოქმედებასთან ერთად რაღაც დიდ 

დაწყევლას. 
სუდეიკინს მარტოს ვერავინ წარმოიდგენს. 
მას თან დაჰყვება თავისი მუზა. 
ეს თითქმის დაუჯერებელი ამბავია საუკუნო არტისტული სიყვარულისა, – გრეტხენისთვალება ვერა 

არტუროვნა ლური-სუდიეკინისა, რომელიც აჩერებდა ერთ დროს თბილისში ყველა გამვლელს, ვისაც 
ესტეთიკური გრძნობა ჰქონდა. 

ამ ქალმა მთელი თავისი სიცოცხლე შესწირა სუდეიკინს, მაგრამ ამ თავგანწირვას ჰქონდა და აქვს 
გამართლება. ეს ალბათ ყველაზე უფრო შეყვარებული ცოლ-ქმარია ყველა არტისტებში. სუდეიკინის 
ყველა სურათი ვარიაციაა ერთი სახის, რომელიც ჰგავს თანამედროვე მადონას, და ამ გარემოებებში 
სრულიად არ არის ერთ-სახეობა. ძლიერი სიყვარული ანათებს უთვალავი სხივებით. 

პირველი შეხვედრა, როგორც ყოველთვის, იყო პაოლო იაშვილი. წვიმიან აპრილის დღეს ჩვენ 
მოვხვდით კაფე „დარბაზში“... პირველი გრძნობა, რომელიც შეიძლება შენიშნო – სუდეიკინის აღტაცება 
პაოლო იაშვილით. ეს არც ტრადიციის სტუმართმოყვარეობაა – ეს არის პაოლო იაშვილის ახალგაზრდა 
სიხარული – მისი პირველი სახე პუშკინის მეგობრებში: გაბედვა, პათოსი, მოცარტობა. სუდეიკინი გრძნობს 
ამას, როგორც არტისტი. მეორე: სუდეიკინისთვის საქართველო პუშკინის, ლერმონტოვის და ტოლსტოის 
კავკასიაა. 

...სუდეიკინმა მთხოვა მივსულიყავი მასთან ბინაზე, რომ მენახა ყირიმის ეტიუდები – გრიბოედოვის 
ქუჩა, ლვოვის ბინის ქვეშ, თითქმის სარდაფის ოთახი, ოთახი სავსე სურათებით. მე იმ დღეს პირველმა 
ვიგრძენი, რომ სუდეიკინი არის მუსაიფის გენია, როგორც უაილდი. 

პირველი აზრი იყო დაგვეწერა დიალოგი მხატვრობაზე და კერძოდ, ქართულ გამოფენაზე, 
რომელიც მთავრობის ხარჯით იყო მოწყობილი დიდების ტაძარში. 
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გულახდილად ვუთხარი, რომ ვერ მივიღებდი დიალოგით ფორმას, რადგან ის თვითონ 
გენიალურად ლაპარაკობდა მხატვრობაზე. მე ჩავწერე მაშინ მისი წერილი ქართველ მხატვრებზე და 
დავბეჭდე გაზეთ „საქართველოში“, და მგონია ეს ნამდვილი ოსტატის ერთადერთი წერილია 
საქართველოში, დაწერილი ცოდნით და სიტყვის უჩვეულო ეკონომიით. პირველი გაკვირვება ეს იყო ნიკო 
ფიროსმანი, გენია აუხსნელი და საქართველოს გამმართლებელი, პური და ღვინო…. ქეიფი და სიხარული. 

თუ ნიკო ფიროსმანს კახეთში არ უცხოვრია, კახეთში მაინც უმოგზაურია. ამბობენ, ერთ დროს 
ობერკონ-დუქტორი ყოფილა. არის ბედის ირონია. 

სხვა ყველა აპოკრიფული სიტყვები, თუნდაც რომელსაც ავრცელებს მოსე თოიძე – მხოლოდ 
მოგონილი ამბებია. 

ჩვენ, „ცისფერყანწელებმა“, პირველად თბილისში გავხსენით სეზონი კაფეში. ბევრი ალბათ 
მოიგონებს კაფეს, რომელსაც მაშინ „დარბაზი“ არ ერქვა, დიასახლისებში გვახსოვს პოეტესა განდეგილი 
და იუსტიციის მინისტრის შალვა მესხიშვილის ცოლი ქეთო. მოულოდნელად დაიწყებდა და შემდეგ სხვა 
გამოსვლებს დირიჟორობდა პაოლო იაშვილი. ლექსებს ამბობდნენ: ტიციან ტაბიძე, ლელი ჯაფარიძე, 
ლექსი უთქვამს კ. ბალმონტს, სერგეი გოროდეცკის, ი. ზდანევიჩს და ბევრ სხვას. 

მეგობრებო, არის დრო, 
რომ წარმოდგეს არისტო. – 

არისტო ჭუმბაძე – რომელიც ამ დროს ემზადებოდა დიპლომატად სკანდინავიაში. მაშინ ჩვენ 
მოვინდომეთ, გვქონოდა ჩვენი საკუთარი კაფე. ბინა აღმოჩენილი იყო, მაგრამ იყო სიძნელე. 
საქართველოს მთავრობა ერიდებოდა რეკვიზიციას, ისე კი ვინ დასთმობდა ბინას. მაშინ ქართველი 
არისტებისთვისაც არ იყო თეატრი. 

დავიწყეთ ფიქრი კაფეს მოწყობისათვის გრანდიოზულ ფორმებში. სამი თვის შემდეგ, როცა ბინა 
გადაცემული ჰქონდა მწერალთა კავშირს და მისი თავჯდომარე კოტე მაყაშვილი ელოდა ვინმეს, ვინც ამ 
კაფეს მოაწყობდა, უცებ გამოჩნდა ილო მაჩაბელი, საქართველოში ვერავინ დაიჩემებს მეტ 
თეატრალურობას, ვიდრე ი. მაჩაბელი. ბევრს მოიგებდა ყოფილიყო ანტრეპრენიორი. მას აქვს 
გამბედაობა და არტისტებისთვის საჭირო დიქტატორის ხელი. აქ პირდაპირ იწყება ისტორია „ქიმერიონისა“. 

მწერალთა კავშირის საბჭომ ათი სხდომა მოანდომა, რომ კაფესთვის დაერქმია სახელი. იყო 
აუარებელი წინადადება ყველა პოეტის, მაგრამ შერიგება მაინც არ მოხდა. 

უკანასკნელი კრება შედგება „ნაკადულის“ რედაქციაში. მწერალთა კავშირს მაშინ არ ჰქონდა თავისი 
ბინა. „ცისფერი ყანწელი“ პოეტები გაჩერდნენ „ქიმერაზე“. იყო წინადადება „ქიმერეთის“ – პაოლო იაშვილი, 
„ქიმერია“ – ტიციან ტაბიძე. გაიმარჯვა წინადადებამ: – „ქიმერიონი“ – სიტყვა აღებულია ვალერიან 
გაფრინდაშვილის ლექსიდან. პაოლო იაშვილმა და ტიციან ტაბიძემ მიმართეს ს. სუდეიკინს, დაეხატა 
დეკორაცია „ქიმერიონისა“: 

ს. სუდეიკინი, ლ. გუდიაშვილი და დ. კაკაბაძე შეუდგნენ „ქიმერიონის“ მოხატვას. 
ცალ-ცალკე ყოველი ამათაგანი ცდილობდა, დაეხატა „ცისფერი ყანწების“ ორდენი. როცა პირველად 

გუდიაშვილი და კაკაბაძე შევიდნენ ბინაში და წარმოიდგინეს მისი დახატვა, ორივეს ფერი ეცვალა… 
დეკორაციას არც ერთი მათგანი არ იყო ნაჩვევი და ორივე შეაშინა გრანდიოზულმა შენობამ. 

მაგრამ საკმაო იყო გამოჩენილიყო რუსეთის საიმპერატორო თეატრის და პარიზის დიაგილევის 
სეზონის გამტარებელი ნამდვილი ოსტატი-დეკორატორი სუდეიკინი, რომ ყველაფერი გამოეცვალა. 
ქართველმა მხატვარმა ა. ზალცმანმა თეატრიდან გამოაგზავნა ორი მღებავი-მალიარი, გუდიაშვილმა იმათ 
დაარქვა მალარმე, და ქიმერიონის დარბაზში აიმართა ორი მაღალი კიბე – ერთი სუდეიკინისთვის და 
მეორე გუდიაშვილისთვის. გუდიაშვილის მეორე კედელი შედევრია ქართული ხელოვნებისა. ეს 
სუდეიკინმაც იწამა, პირველი კედელი დაიწყო სუდეიკინმა. 

შესავალ კარებთან რომის კეისრის წამოსასხამში დგას პოეტი. მისი მეორე სახე იხედება ალაყაფის 
კარის სარკმელში. მის წინ დგანან ქალები: განსაკუთრებით ყველაში უფრო გამოირჩევა ერთი ქალი 
მარგო, ნამდვილი პროტოტიპი ფრანსუა ვიიონის კაბატჩიცა მარგოსი. ესპანური ქუდით და წამოსასხამით, 
ყანწებით ხელში დახატულია პაოლო იაშვილი, თავს ახვევია მტრედები და სახე უბრწყინავს, როგორც 
ილია წინასწარმეტყველს... ფონი – ცისფერი მტრედები ცისფერ ყანწებში აღნიშნავენ მის გულკეთილობას. 
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შემდეგ სუდეიკინის ავტოპორტრეტი. ხელში უჭირავს სარკე, რომელშიაც იყურება ამური, და 
როგორც მადონა – დგას ვერა არტუროვნა. ეს არის ახალი მისტერია. ეს სახეები გადაღებულია 
ორიგინალიდან. შემდეგ ხეზე – რომელიც აღნიშნავს ხეს ცნობადისას – მიყუდებული დგას ტიციან ტაბიძე 
პიეროს წამოსასხამში, ქვევით ტრაგიკული ბალაგანი; არღანი და თუთიყუში – ფონი მეწამული ქალდეასი, 
შემდეგ, როგორც საიდუმლო სერობა, ნინა მაყაშვილი კოლომბინას კოსტუმში ნიღაბით და კიდევ 
ქართული სამება მხატვრების ლადო გუდიაშვილი, იაკობ ნიკოლაძე, დავით კაკაბაძე. 

ერთი ეპიზოდიც: 
იმ დღეებში დიდების ტაძარში გამართული იყო გამოფენა. ლ. გუდიაშვილი ეუბნება სუდეიკინს: 

მემარცხენე მხატვრებმა, ფუტურისტებმა, მე და ზდანევიჩი აგვირჩიეს ჟიურიში, მემარჯვენე მხატვრებმა – 
თქვენ, და კრებას დაესწარითო. გუდიაშვილს არ გაეთავებია სიტყვა, რომ მას თავს დაეცა საღებავის 
ვედრო მალარმესი და გაბრაზებული სუდეიკინი მზად იყო ხელით მივარდნილიყო: მე თქვენ გიჩვენებთ 
მემარცხენეობას; თქვენ დაბადებული არ იყავით, რომ მე ვიყავი ნოვატორი და ფუტურისტიო. ამ სცენას 
ჩვენ არ დავსწრებივართ, მაგრამ ერთი კვირის შემდეგ გუდიაშვილი ძლივს შევგზავნეთ ქიმერიონში, 
რადგან ეშინოდა, სუდეიკინი მომკლავსო. ლადო თავის შიშს ისეთი ეთნოგრაფიული კინტოური აქცენტით 
გამოთქვამდა, რომ სიცილს ვერ ვიკავებდით. შემდეგ სუდეიკინი ჩავიდა მთავარ დარბაზში. ალბათ მთელ 
ქვეყანაზე არ არის კაფე, რომელიც იტევდეს იმდენ შთაგონებას და შემოქმედებას, როგორც „ქიმერიონი“. 

...სუდეიკინისათვის საჭირო იყო პარიზის კაფეების გენიალური ცოდნა, რომ ისე შთაგონებულიყო. აქ 
არიან ძველი კოკოტკები, ახლად შესული კაფეში, მხატვრები, პოეტები: რემბო, ანდრეი ბელი და 
ულამაზესი ქალები. 

...უკვე სეზონის სამზადისია. ქვეყნად არც ერთ რეჟისორს არ უფიქრია ისე ტანჯულად სეზონზე, 
როგორც სუდეიკინს. მაშინ თბილისში იყო ნიკოლა ევრეინოვი, ერთი ხუთთაგანი მსოფლიო რეჟისორებში, 
მაგრამ იმასაც აკვირვებდა სუდიეკინი. 

ერთ ფელეტონში არ აიწერებოდა ყოველი დღე და მოგონებები ვიაჩესლავ ივანოვზე, კუზმინზე, მაქ. 
ვოლოშინზე, ბალმონტზე, სოლოგუბზე, ვრუბელზე, ყველა ამ მხატვრებსა და ლამაზ ბალერინებზე… 

ყველა ამ მუშაობისთვის სუდეიკინმა აიღო 10.000 მანეთი. 
მან უარი თქვა, როცა ჩვენ შეძლება გვქონდა, მიგვეცა ნახევარი მილიონი პარიზში წასვლის წინ. 

მაშინ ფრანკი ღირდა 15 მანეთი. მან თბილისში დატოვა ყველა თავისი სურათი და მათ შორის 
ავტოპორტრეტი, რომელიც ამშვენებდა ხელოვნების სასახლეს „ცისფერ ყანწების“ რედაქციაში. 

„ქიმერიონის“ გახსნის დღეს, როცა ას უცხოელ სტუმარში მხოლოდ სამი რუსი იყო: სერგეი სუდეიკინი, 
ნიკოლოზ ევრეინოვი და ნიკოლოზ სოკოლოვი, მან წააკითხა თავის ცოლს პოემა ორმოც სტრიქონში, 
სადაც იყო ნამდვილი აპოლოგია რუსული გენიის. 

პარიზში წასვლის წინ, თბილისის ვაგზალზე სუდეიკინები და სორინი გააცილეს ალი არსენიშვილმა 
და ნინო მაყაშვილმა. 

სუდეიკინები გულწრფელად სტიროდნენ საქართველოზე. რკინიგზის მოსამსახურეებმაც იგრძნეს, 
რომ მიდიოდნენ პატიოსანი სტუმრები და იყვნენ თავაზიანი, როგორც არასდროს. 

შავ ზღვაზე მათ წამყვან გემს თავს დაესხნენ პირატები. ყველა მგზავრი გაძარცვეს, სუდეიკინებს 
არტისტის გულს ვინ წაართმევდა. 

ყოველღამ „ქიმერიონში“ სადღეგრძელოს და მოგონებას თავადი მიშკინისას, რომელიც ჩვენთვის 
სუდეიკინი იყო, იმეორებდნენ გამტყდარი სარკეები და უთვალავი ქიმერები. 

 
1921 წ. 

ხვალ საქართველო ძველი ტკივილებიდან ახალი წლის იმედებისაკენ ხელს გაიშვერს. წელიწადი 
და საუკუნე არაფერს მისცემს ქვეყანას, თუ მას არაფერი აქვს თავის თავისთვის მისაცემი. ყოველი წელი 
ჩვენგან ელის თავის შინაარსს, ყოველი დრო ჩვენგან მოითხოვს ახალ სიტყვას და ახალ საქმეს. დრო 
თავისთავად ცარიელი სიტყვაა, იგი ჩვენ გარეშე არ არსებობს. დრო ცარიელი საწყაულია, რომელიც 
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ჩვენგან ითხოვს მუდამ შევსებას. მოდიან სასტიკი და ულმობელი წლები, მოისწრაფიან პირგამეხებული 
საუკუნის მესაყვირენი. რაც უფრო წინ მიდის ადამიანის მოდგმა, მით უფრო რთულდება მსოფლიოს 
შეგნებისა და ბუნების დამორჩილების მაშინერია.  

დღეს არც ერთ ერთს არ შეუძლია იმით ამაყობა, რაც ის ყოფილა, დღეს ყოველი ერი იმით ამაყობს, 
რაც ის არის; არა წელთა დაზიდულობა იძლევა წონას, არამედ შემოქმედების ხელმწიფეობა. ძველ 
ქართულ პატრიოტიზმს წარჩინებული წინაპრების მანდატით მოჰქონდა თავი. ჩვენ უარვყოფთ იმ 
პატრიოტიზმს, რომელიც მხოლოდ წარსულს დაემაყრება. ჩვენ უარვყოფთ იმ პატრიოტიზმს, რომელიც 
წინაპართა მავზოლეუმის ჩრდილს შეაფარებს თავს. მკვდრები – რაგინდ წარჩინებულნიც იყვნენ – 
ცოცხლების მაგივრად ვერ ილაპარაკებენ.  

ჩვენ უარვყოფთ იმ რბილკანიან თაობათა იმედებს, რომელთაც ქალაჩუნური აღთქმებით მიაძინეს 
ქართული შემოქმედების სამერმისო იმპულსი. ჩვენ უარვყოფთ იმ თაობებს, რომელთაც ქართველ ერს 
გზა-კვალი აუბნიეს ქიმერიული იდეალებით. მოდიან სასტიკი და ულმობელი წლები! ადამიანის მოდგმა 
საშინელ ტკივილების კონვულსიებით იკაფავს გზას ახალი შემოქმედებისაკენ. ინგრევიან ძველი 
ციტადელები, ილეწება ძველი სამყარო და სამშვიდობოს მხოლოდ ის ერი გააღწევს, რომელსაც 
მავთულის ნერვები აქვს, პერსპექტივა – არწივისა, გონებამახვილობა – მაკიაველის.  

ვინ გაიმართლებს დღეს თავს იმითი, რომ ბარიერი მაღალია, დაბრკოლება – დიდი, კონკურენცია 
– აუტანელი. ბარიერებს იმიტომ აშენებენ მაღალს, რომ კარგი მოჯირითეების ვაჟკაცობა გამოჩნდეს, 
დაბრკოლებანი იმისთვის არსებობენ, რომ დაძლეულ იქმნან. კონკურენცია იმისათვისაა მოგონილი – 
უნიჭიერესი და უძლიერესი გამოაჩინოს. სისუსტე სხეულის უძლურობის შედეგია. მხოლოდ სისუსტე 
ატავიზმია. ვინ გაიმართლებს ამიერიდან თავს, რომ ისტორიის ფატალიზმმა 42 გრადუსზე მოაქცია და არა 
ოკეანის რომელიმე კუნძულზე.  

მოდის ათას ცხრაას მეოცდასამე წელი და ქართველობა ერთხელ კიდევ უნდა დაფიქსირდეს. 
დაფიქრდეს არა იმისთვის, რომ შეჩერდეს და უკან დაიხიოს, მხოლოდ იმისთვის, რომ ვეფხვისებური 
ნახტომი გააკეთოს წინ. დაფიქრდეს არა იმისთვის იჭვნეულივით, რომ შეყოყმანდეს, არამედ იმისთვის, 
რომ შეპყრობილივით წინ გაეშუროს. ყველაზე უფრო დაფიქრება გვაკლია ჩვენ. დაფიქრება ბუნებაში 
ღრმად ჩახედვაა და არა განზე თითის გაშვერა. ქართველობას მუდამ განზე თითის გაშვერა უყვარდა. 
ქართველი პატრიოტები მუდამ განზე თითს იშვერდნენ და ქართველობის გარეშე ეძებდნენ ქართველობის 
დამღუპველებს და ქართული ოჯახის წახდომისა და დაქცევის მიზეზებს.  

1923 წელს ჩვენ უნდა ვუთხრათ ჩვენს თავს, ჩვენ ამიერიდან არც ხანგადასული ქალები ვართ, 
რომელნიც სასიძოების მოლოდინში არიან. შინაგანი გარდატეხა გვჭირდება ჩვენ დღეს. ყოველი 
მორალური გარდაქმნა მხოლოდ შინაგანი ხასიათის უნდა იყოს.  

არც სენტიმენტალური წუწუნი უშველის ვისმეს. სენტიმენტალობა დღეს მხოლოდ ღიმილს იწვევს. 
სენტიმენტალობა სისუსტის საწინდარია. არც დიდი საფრთხე გაამართლებს ვისმეს ჩვენზე გულს, რადგან 
ყოველ ერს მხოლოდ დიდი საფრთხისა და დიდი განსაცდელის პირისპირ შეუქმნია დიდი ღირებულებანი, 
დიდი საფრთხე და დიდი გასაჭირი უდიდესი მასწავლებელია, დიდი გასაჭირი – უდიდესი იმპულსი. 
ყოველი პიროვნება და ყოველი ერი მხოლოდ გასაჭირის გენიაში ქმნიდა. დიდი უბედობა დიდი ცეცხლია, 
თუ თქვენ გულში დიდი ცეცხლი არ გაღვივდა, ისე ფოლადი არ გადნება, ისე ბედი არ გამოიჭედება. ქვეყანა 
იმისაა, ვისაც ათასორასგრადუსიანი ცხუნვარების ატანა შეუძლია.  

მორალური შინაგანი გარდატეხა სჭირია უწინარეს ყოვლისა ქართველობას. ჩვენ ძველებური 
ქართული ურმებით ვერასოდეს ვერ მივეწევით ფეხმალ დროის პეგასებს. დრო მიფრინავს სიზმარს 
გადაყოლილივით. რადიოსადგურებმა ათასეული კილომეტრები გადალახეს. ერები იბრძვიან და ჰქმნიან 
არა მარტო მიწაზე, მიწის ქვეშ, მიწის ზევით. იმ ერს, რომელიც მხოლოდ მიწის ზედაპირზე ახერხებს 
ორიენტაციას, დღეს არავინ გაუტოლდება, მას არავინ გაუყადრებს თავს.  

იმ თაობებმა, რომელთაც ქართველი ერის სადავეები ეპყრათ ახლო წარსულში, ქართულ მიწაზე 
ორიენტაცია ვერ მოახერხეს, რადგან ქართული მიწა მათ ვერ იცვნეს და უცხო მიწამ ისინი უარჰყო და არ 
მიიღო. მათ ქართული სული არ უდგათ სხეულში. მათ არ უყნოსიათ სინოყიერე ქართული მიწისა და 
ამიტომაც ქართული მიწის პოხიერება მათთვის უცნობი დარჩა. ქართველი ინტელიგენცია დაძველებული 
იდეოლოგიის კარაბადინებით სწამლობდა ქართველ ხალხს. ქართველი ინტელიგენცია გიორგი 
ერისთავის კომედიის გმირს ჰგავდა, რომელიც ოდესაში ნახულ ნაძვების კვალობაზე უპირებდა 
ტოტძალოვან ქართულ ჭადრებს შეპარსვას. ათეული წლები უნაყოფოდ გავიდა და ქართველმა 
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ინტელიგენციამ ვერ დაასრულა განყენებული პრინციპების დოღი. შედეგი ყოველ ჩვენთაგანისათვის 
თვალსაჩინოა დღეს. წაქცევაზეა მიმდგარი ქართული თეატრი, ცხოვრებას და თანადროულობას ჩამორჩა 
ქართული ლიტერატურა, უპატრონოა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. 
დრომოჭმულ დოგმებში გაყინულია ქართული ეკლესია. სრულ ლიტურგიულ ძილშია ქართული 
საზოგადოებრივი აზრი (უკეთ რომ ვსთქვათ, არც არსებობს ასეთი რამ დღეს საქართველოში).  

მთელ რიგ ქართულ კულტურულ დაწესებულებაში მოკალათებულა ხერხემალგამშრალი აბულიით 
სნეული მეთაურები. უიმედოა ქართული ახალ თაობის მომავალი. ახლო წარსულშიაც ჩვენი თაობები 
იზრდებოდნენ და ამას ზრდა როდი დაერქმევა (ცნება ზრდილობისა უცილოდ შეიცავს განვითარების 
ცნებას). ჩვენი წინამორბედი თაობების ზრდას უფრო „ვეგეტაცია“, მცენარისეული ზრდა თუ ეწოდება. 
ქართველი კაცი იზრდებოდა ოჯახის, სახელმწიფოს, ლიტერატურისა და ეკლესიის ტრადიციების გარეშე. 
კულტურული ადამიანის პიროვნება დადაღულია აღნიშნული ფაქტორების ზეგავლენით, ამით განირჩევა 
იგი უტრადიციო, უზნეო, ურწმუნო ველურისაგან.  

მოდის წელი ახალი, განახლებას ითხოვს ქართული ოჯახი, ქართული ლიტერატურა, ქართული 
საზოგადოებრივი შეგნება. ნაწილი ჩვენი მეთაური ინტელიგენციისა წალიწადზე მეტია, სრულიად 
ხელჩაქნეულია; ნაწილი – ეგოისტური ცხოვრების დოღში ჩაება: მას არ აინტერესებს არც ქართული გაზეთი 
(იგი სავსებით გადაეჩვია კითხვას), არც ქართული თეატრი, არც ქართული ლიტერატურა. ერთი ნაწილიც 
ელტვის, ვიდრე ოქროს მთები ზღვის გაღმიდან აიყრებიან და ჩვენთან მოვლენ.  

მოდის ახალი წელი და იმედების ახალი პლანეტები მოექანებიან ჩვენსკენ. ერის საჭეთა 
მპყრობელებს კი დიდი სიფხიზლე და ნერვების დაჭიმვა სჭირდებათ – ვინც ზეზე მდგარი კუთებდაჭიმული 
არა სდგას კოფოზე და არ მართავს თავის ბედის ტაიჭებს, მას უთუოდ გადაუბრუნდება თავისი ეტლი, იგი 
უსათუოდ ასცდება თავის ბედის ცდომილს.  

არც ისე უიმედოა ჩვენი მომავალი, არც ისე უჩინოა ჩვენი ბედის ვარსკვლავი. ქართველობას დიდი 
ამოცანები მოელის წინ. დასავლეთის დიდი ცივილიზაციისა და კულტურის ცეცხლოვანი ეტლი 
უახლოვდება ჩვენი სამშობლოს საზღვრებს. უახლოესს მომავალში ქართველობამ უნდა იკისროს ამ ახალი 
კულტურის შუამავლობა ძველს ლევანტში, ირანისა და წინა აზიის მიდამოებში. ახლო აღმოსავლეთი, 
რომელიც ოდესმე ჩვენ შემოქმედებას ანაყოფიერებდა იდეურად, დღეს ჩვენგან მოელის განაყოფიერებას 
და ახალ იდეების თესლს.  

ძალოვანი გრიგალები გადადიან ჩვენს თავზე, მაგრამ მით უფრო მადლიანია უზენაესის ხელით ჩვენს 
თავზე ჩამობერტყილი კალთა სიუხვისა. ქართველებში დღესაც თვალსაჩინოა ის ძლიერი აქტივისტური, 
შეტევითი ენერგია, რომელსაც ძუძუს აწოვებს ჩვენი ქვეყნის ციცაბოიანი მიდამო და მთების ქედმაღლობა. 
ამ ენერგიის წყალობით ვუძლებდით ჩვენზე მოიერიშე ხალხების ურდოებს. ...ატყუებენ ქართველ ხალხს 
ისინი, ვინც მუდამჟამს ჩვენის მცირერიცხოვნობით ამართლებენ ქართველი ერის პასიურობას და 
უნაყოფობას. მცირერიცხოვანი ერი ყველაზე ადვილად ღებულობს კულტურის გალვანიზაციას, 
მცირერიცხოვანი ერი ყველაზე უფრო ელასტიურია, დიდი კულტურანი მუდამ მცირერიცხოვანი ერის წრეში 
შობილან. ასეა ძველი საბერძნეთი, პალესტინა, რომი, იტალია, ახალი დანია, შვეცია, ნორვეგია. 
მცირერიცხოვანი ერი ყველაზე მძაფრად გრძნობს „ერთადყოფნის“ ოკუმენურ მისტერიას. მოდის ახალი 
წელი, ახალი პლანეტი ძველ პლანეტთა სისტემაში იმ იმედით, რომ ღმერთი სინათლისა და სიმართლისა 
ჩვენთან არის. ჩვენი რწმენაა ჩვენი ციხე-სიმაგრე. ეს რწმენა აძლევდა ძალას ჩვენს წინაპრებს, როცა ისინი 
ველურ მეზობლებს ნათლავდნენ, ეს რწმენა აძლევდა მათ ძალას, როცა საქართველოს ქედმაღალ 
ციცაბოებზე ქართულ კათედრალებს და ციტადელს აშენებდნენ. რევოლუციის დროს ხალხს ყველაფერი 
ავიწყდება. ახლა ყველაფრის მოგონების დროა. საქართველოს ინტელექტუალურ სტომაქს განწმენდა 
უნდა, ძლიერ ბევრი ბალასტია მასში.  

ჩვენი ლოზუნგია; ოკციდენტ! არავინ ისე არ უარყოფს, როგორც ჩვენ, არავინ ისე არ იტყვის ჰოს, 
როგორც ჩვენი ჰოს მთქმელი ბუნება. განახლება უნდა ქართულ შემოქმედებას, დაფიქრება მართებს 
ქართველობას, მორალური გარდატეხა ჩვენს ეროვნულ პიროვნებას. ახალი იმედებით გაცისკროვნებას 
მოელის ჩვენგან ახალი წელი.  

(გაზეთ „საქართველოს სამრეკლოს“ მეთაური წერილი, 1923 წელი) 
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ავანგარდისტული მიმდინარეობების განვითარება მოდერნიზმის ახალი 
ფაზაა. ავანგარდი ისეთი აგრესიული და უკიდურესობამდე მისული ფორმებით ხასიათდება, რომ დღეს 
სამეცნიერო ტერმინოლოგიში მის აღსანიშნავად გამოიყენება რადიკალური ავანგარდი. მისი ისტორია 
ფუტურიზმითა და ფილიპო ტომაზო მარინეტის პირველი ფუტურისტული მანიფესტით (1909) იწყება, 
აქედან კი მთელ ევროპულ ხელოვნებას – ლიტერატურას, მხატვრობას, სკულპტურას, კინოსა და თეატრს 
– მოედო. ავანგარდმა უარყო ყველა მანამდე არსებული ესთეტიკური მოდელი: ფიგურატულობა 
ვიზუალურ ხელოვნებაში, აზრის ლოგიკურობა პოეზიაში, მოვლენათა მიზეზ-შედეგობრიობა თხრობით 
სტრუქტურაში, თანაც ყველაზე აგრესიული ფორმით. მან უარი თქვა წარსულის ყველა გამოცდილებაზე და 
წარსულის მთელი კულტურული მემკვიდრეობის დეკონსტრუქცია დაისახა მიზნად. ამავე დროს, სრულიად 
ნათელია, რომ თანამედროვე ადამიანის ხედვას სწორედ ასეთი ხელოვნება შეესაბამებოდა, ეს იყო ძველი 
სამყაროს დასასრული და ახალი სამყაროს დასაწყისი (ავანგარდი რაღაც ფორმით დღემდე აგრძელებს 
არსებობას, საუკუნის დასაწყისის ხელოვნებისაგან გასამიჯნად მას თანამედროვე ავანგარდად 
მოიხსენიებენ).   

 ერთ-ერთი ავანგარდისტული მიმდინარეობაა, რომელიც 1907-1909 წლებში შეიქმნა 
იტალიაში რეალისტური ხელოვნების უარყოფის საფუძველზე და ყველაზე სრულად იტალიასა და 
რუსეთში გამოვლინდა. თვით სიტყვა futurismo მოდის ლათინური futurum-იდან და ნიშნავს „მომავალს“. 
მათი მიზანი იყო არა სინამდვილის ასახვა, არამედ ახალი რეალობისა და მეტიც, ახალი ადამიანის შექმნა. 
ფუტურიზმი ყველაზე რადიკალური მიმართულებაა ავანგარდულ ხელოვნებაში. მისთვის წარსულთან 
დაპირისპირება ყველაფერის ხელახალ დაწყებას უკავშირდება, რადგან უპირატესია tabula rasa-ს ცნება, 
რომელიც პოსტისტორიულ დროში ახალი გამოცდილების დაგროვებას გულისხმობს. ფუტურისტები 
უპირველესად კლასიკურ ესთეტიკასა და მორალს დაუპირისპირდნენ, რაც გამოხატულია ფილიპო 
ტომაზო მარინეტის მიერ დაწერილ პირველ (1909) და მეორე (1910) მანიფესტებში: „ჩვენ გვსურს 
გავანადგუროთ მუზეუმები, ბიბლიოთეკები და ყველანაირი აკადემიები, გვსურს ბრძოლა მორალიზმის, 
ფემინიზმისა და ყოველნაირი ოპორტუნისტული თუ უტილიტარული სიმხდალის წინააღმდეგ“ 
(„ფუტურიზმის მანიფესტი“, გაზეთი „ფიგარო“, 1909 წლის 20 თებერვალი). ძველი ლიტერატურა 
აღფრთოვანებასა და უმოქმედობას ასხამდა ხოტბას, ფუტურისტები კი – „ციებ-ცხელებიან ბოდვას, 
სახიფათო ნახტომს, სილის გარტყმასა და ცემა-ტყეპას“ (მარინეტი). ისინი საკმაოდ ხმაურიან გამოსვლებსა 
და სკანდალურ საღამოებს აწყობდნენ ხოლმე, რაც ხშირად ხელჩართული ჩხუბით მთავრდებოდა.     

მათი ინდივიდუალობა მომავლის მშენებლობას, 
კოლექტივისტურ მიზანს გულისხმობდა და, ამავდროულად, 
უარყოფდა საზოგადოების გემოვნებასა და მასობრიობას. ეს 
ფუტურიზმის ერთ-ერთი პარადოქსია. ფუტურიზმის იტალიელმა 
რეფორმატორებმა – ფილიპო მარინეტიმ, უმბერტო ბაჩონიმ, 
ჯაკომო ბალამ, ჯინო სევერინიმ და კარლო კარამ – ასამდე 
მანიფესტი გამოაქვეყნეს, რომლებშიც იგრძნობა აგრესია, 
მოძრაობის თუ ტექნიციზმის კულტი, ნიჰილიზმი ზოგადად 
წარსულის მიმართ: „ქვეყნიერების ბრწყინვალება გამდიდრდა 
ახალი მშვენიერებით: სისწრაფის მოგუგუნე ავტომობილი, 
რომელიც ტყვიამფრქვევის ჯერივით მიჰქრის, უფრო მშვენიერია, 
ვიდრე ნიკე სამოთრაკიელი“ (მარინეტი, 1909), „წარსული 
გვხუთავს, აკადემია და პუშკინი იეროგლიფებზე გაუგებარია”, – 
აცხადებდნენ რუსი ფუტურისტები. ფუტურისტები ხოტბას 
ასხამდნენ მოძრაობისა და სიჩქარის სილამაზეს, ამბოხის 
სიყვარულს, მათთვის ძრავის გუგუნი უფრო ძვირფასი იყო, 
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ვიდრე საყვარელი ქალის ღიმილი, რითაც ხელოვნების 
ანტიჰუმანურობასა და ანტირომანტიკულობას უსვამდნენ ხაზს. მათი 
ხელოვნება ექსცენტრულია და მოულოდნელობის ეფექტზეა აგებული, 
ესთეტიზმს ანტიესთეტიზმი უპირისპირდება, რომანტიკას – 
ანტირომანტიკა, ჰუმანიზმს – ანტიჰუმანიზმი. პოეზიაში მარინეტი 
მოითხოვდა სიტყვათა თავისუფლებას, სინტაქსის უარყოფასა 
(სიტყვებს შორის საჭირო არ არის კავშირი, მაგ.: ქალი – ყურე, 
ადამიანი – ტორპედო) და პუნქტუაციის რღვევას (უაზრო პაუზების 
გარეშე მეტყველება უკეთ წარიმართება, თუ მაინცდამაინც რამის 
გამოყოფა იქნებოდა საჭირო, ამისთვის მათემატიკური სიმბოლოები (- 
+ — = < >) ან სანოტო ნიშნები უნდა გამოეყენებინათ). მათი აზრით, 
თანამედროვე ცხოვრებას ტელეგრაფიული სტილი უხდება: წყვეტილი 
სიტყვები, ამოძახილები, მრავალწერტილი. სიტყვა შეიძლება 
ჩანაცვლდეს ჩანახატით, კოლაჟით, მრავალნაირი შრიფტით. პოეზია 
სრულად უნდა გათავისუფლდეს ავტორის „ლირიკული მე-საგან“, 
მოძველებული სახეებისა და გაცვეთილი მეტაფორებისაგან. 
ადამიანური გრძნობები სისუსტეა, მშვენიერება არა მათში, არამედ 
ძალასა და ენერგიაშია. მათი აზრით, ადამიანს ფუტურისტული 

სურათის მშვენიერება რომ დაენახა და შეეგრძნო, ამისათვის მისი გონება სრულად უნდა 
გათავისუფლებულიყო წარსულის კულტურის გადმონაშთებისაგან.                                                                                                                

მითოლოგია და მისტიკა უკან მოვიტოვეთ, ჩვენ თვალწინ იბადება ახალი კენტავრი – ადამიანი 
მოტოციკლზე“, – წერდა მარინეტი. „ადამიანი მოტოციკლზე“ ახალ სიმბოლოდ იქცა (გვიხსენოთ ფელინის 
ცნობილი ფილმი „ამარკორდი“, სადაც პატარა ქალაქის მყუდროებაში დროდადრო შემოიჭრება ხოლმე 
მოტოციკლი და არღვევს მის მყუდროებას. ეს იდუმალი მოტოციკლისტი, რომელიც ძალასა და აგრესიას 
განასახიერებს ფილმში, ფაშიზმის სიმბოლოა). ისიც ნიცშეს ზეკაცის ერთი სახეა, ახალი ადამიანი, 
რომელიც, ფუტურისტული პროექტის მიხედვით, ისტორიის დასასრულს, პოსტისტორიულ დროში ახალი 
სამყაროს მშენებელი უნდა გამხდარიყო; რომელიც „ააფეთქებდა ყველა ტრადიციას“ და გარდაქმნიდა 
ცხოვრებას. წარსულის ხელოვნების უარყოფით ისინი ახალ ხელოვნებას აძლევდნენ დასაბამს.  

ფუტურისტების სწრაფვამ სამყაროს შეცვლისკენ ორი რეჟიმის გააქტიურებას შეუწყო ხელი: 
ფაშისტურისას იტალიაში და კომუნისტურისას საბჭოთა კავშირში. თანამედროვე რუსი ხელოვნების 
კრიტიკოსი, მკვლევარი და ფილოსოფოსი ბორის გროისი წერს: „ხელოვნების თანამედროვე კონცეფცია 
იმავდროულად სამყაროზე ძალაუფლების მოპოვების მოთხოვნასაც შეიცავდა. ეს ძალაუფლება არ 
ფლობდა არავითარ შეზღუდვებს და მას ვერავითარი არახელოვნებისმიერი ძალაუფლება ვერ გაუწევდა 
კონკურენციას... საბჭოთა ხელისუფლების ადრეულ წლებში ავანგარდი არა მხოლოდ ისწრაფოდა 
არტისტული პროექტების პრაქტიკაში განხორციელებისაკენ, არამედ გარკვეული ტიპის ესთეტიკურ-
პოლიტიკურ დისკურსსაც აყალიბებდა.“ ეს მოსაზრება თავისუფლად შეიძლება გავრცელდეს იტალიურ 
ფუტურიზმზეც. იტალიური ფუტურიზმიც აშკარა პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა, მით უმეტეს იმის 
გათვალისწინებით, რომ ომი მათ „სამყაროს ჰიგიენად“ გამოაცხადეს, ხოლო მარინეტმა პირველ 
მსოფლიო ომს „ყველაზე მშვენიერი ფუტურისტული პოემა“ უწოდა. ასე თანდათან გადაიზარდა ტექნიკის 
კულტი მილიტარიზმის კულტში. ცხადია, ამგვარი „ჰიგიენა“ სამყაროს ერთ ნაწილს გამორჩეულად 
განიხილავდა, დანარჩენს კი – მსხვერპლად. რუსულ ფუტურიზმში სამყაროს მშენებლობა დემიურგისთვის 
უზომო ძალაუფლების მინიჭებას გულისხმობდა (რაც განხორციელდა კიდეც სტალინის პიროვნებაში).   

რუსული ფუტურიზმის პოლიტიკური ანგაჟირებულობა საბჭოთა დიქტატურის თანმხლები მოვლენაა. 
რუსული ფუტურიზმის თეორიულ საფუძველს ზურგს უმაგრებდა რუსული ანარქიზმი – ბაკუნინისა და 
კროპოტკინის ნააზრევი. რუსმა ფუტურისტებმა გამოიგონეს „ზაუმი“ („გონების მიღმა“) – პოეტური ენა, 
რომელიც მთლიანად უაზრო სიტყვებისაგან შედგება. ვლადიმერ ხლებნიკოვი წერდა, რომ „ზაუმური ენა 
მომავალი მსოფლიო ენაა ჩანასახში. მხოლოდ მას შეუძლია ადამიანების გაერთიანება“. რუსული 
ფუტურიზმი არ იყო ერთგვაროვანი, არ ჰქონდა ერთიანი ცენტრი და პროგრამა. არსებობდა უამრავი 
ფუტურისტული დაჯგუფება. რუსული ფუტურისტული მოძრაობის ფუძემდებელი იყო იგორ სევერიანინი და 
მისი სანქტ-პეტერბურგული ჯგუფი ეგოფუტურისტები. გამორჩეული იყო „გილეა“, იგივე კუბოფუტურისტები 
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გიტარით 



 
3 

(ძმები ბურლიუკები, ვლადიმერ ხლებნიკოვი, ვლადიმერ 
მაიაკოვსკი, ალექსეი კრუჩიონიხი...), იყო ასევე „ცენტრიფუგა“, 
„პოეზიის მეზონინი“. რუსულ ფუტურიზმსაც ახასიათებდა 
ტრადიციული კულტურის უარყოფა, ანტიესთეტიზმი, ურბანიზმი და 
ენობრივი ნორმების რღვევა, მათთვისაც მთავარი იყო არა 
ფერწერული ტილოების ან ლიტერატურული ტექსტების, არამედ 
ახალი ადამიანის შექმნა ხელოვნების საშუალებით. სტალინის 
ცნობილი გამოთქმა „მწერლები სულის ინჟინრები არიან“ სწორედ 
ამის დასტურია. ფუტურიზმის სწრაფვაც ახალი სამყაროს 
შენებისაკენ, თავისი მილიტარისტული დისკურსით, სულ მალე 
განხორციელდა კიდეც. „ოღონდ ამ პროგრამის ავტორები 
როდჩენკო ან მაიაკოვსკი კი არ ყოფილან, არამედ სტალინი“, – 
წერს ბორის გროისი. ამის გათვალისწინებით, ნიშანდობლივია, 
რომ ხლებნიკოვის, მალევიჩის და კრუჩიონიხის მისტერია „მზეზე 
გამარჯვება“ სულ სხვა კონოტაციას იძენს. „შავი კვადრატი“ კი 
პოსტაპოკალიფსური მზეა, რომელიც ახალი კულტურის დასაწყისს 
მოასწავებს და რომელსაც მალე სოციალისტური რეალიზმი 
დაერქმევა. 

რევოლუციის შემდეგ რუსი ფუტურისტები საქართველოში 
ჩამოდიან და აქ ქმნიან თავიანთ დაჯგუფებას. გამოსცემდნენ 
წიგნებს, კითხულობდნენ ლექციებს, მათმა მოღვაწეობამ შეუწყო 
ხელი ქართული ფუტურისტული დაჯგუფების შექმნას. მაგრამ საბოლოოდ ფუტურიზმის არსებობაც 
ხანმოკლე აღმოჩნდა, 10-იანი წლების დასაწყისში აღმოცენებულმა ფუტურიზმმა 20-იანი წლების ბოლოს 
არსებობა დაასრულა. 

ფუტურიზმი გამომსახველობით ხელოვნებაშიც გავრცელდა, იგი ფოვიზმს დაესესხა ფერის მიგნებას, 
ხოლო კუბიზმს – მხატვრულ ფორმებს. იგი   მიისწრაფოდა იქითკენ, რომ რაც შეიძლება ემოციურად 
გამოეხატა თანამედროვე სამყაროს დინამიკურობა. მთავარი მხატვრული პრინციპები იყო: სისწრაფე, 
მოძრაობა, ენერგია. მათი ფერწერისათვის დამახასიათებელია ენერგიული კომპოზიციები, სადაც 
ფიგურები დანაწევრებულია ფრაგმენტებად და ერთმანეთს კვეთენ მახვილი კუთხეებით, სადაც ჭარბობს 
ზიგზაგები, სპირალები, კონუსები, სწორედ ამ ფორმათა ერთობლიობითაა გადმოცემული მთავარი – 
მოძრაობა და ენერგია. ერთმანეთშია არეული დივიზიონისტური ტექნიკა, კუბისტური ელემენტები, ფერები, 
შუქ-ჩრდილები, ფორმები, რათა  დინამიკური შეგრძნება,  სულიერი მდგომარეობისა და ხილული 
სამყაროს მრავალგვარ სტრუქტურათა თანადროულობა გამოიხატოს. ცნობილი ფუტურისტი მხატვრები 
არიან: ჯაკომო ბალა, კარლო კარა, უმბერტო ბოჩონი, ჯინო სევერინი, კაზიმირ მალევიჩი, კირილე 
ზდანევიჩი...   

კიდევ უფრო რადიკალური იყო რუსული ავანგარდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი 
წარმომადგენელი კაზიმირ მალევიჩი. მას კულტურა მიჰყავს წინ – ინტეგრალის გეომეტრიულ სამეფოში. 
მალევიჩის სუპრემატიზმი არის ნათელი წერტილი უტოპიისაკენ მიმავალ ხანგრძლივ გზაზე. ამიტომაც 

გამოასხივებს ამხელა ენერგიას მისი კვადრატი („შავი კვადრატი თეთრ 
ფონზე“), მასში კონდენსირებულია უზარმაზარი სოციალური, მხატვრული 
და ფილოსოფიური გამოცდილება. „სუპრემატიზმის მოძრაობა უკვე 
მიემართება თეთრი უსაგნო ბუნების შესახვედრად, თეთრი აღელვებისაკენ, 
თეთრი ცნობიერებისა და თეთრი სისუფთავისაკენ, როგორც ამ 
მდგომარეობის უმთავრესი საფეხური, როგორიცაა სიმშვიდე ან მოძრაობა, 
– წერდა იგი, – მე დავამსხვრიე ფერობრივი შეზღუდულობის 
ლაჟვარდოვანი ჩრდილი, და გავედი სითეთრეში, აუშვით იალქნები და 
გამომყევით, ამხანაგო შტურმანებო... გამომყევით! თავისუფალი თეთრი 
უფსკრული – უსასრულობა – თქვენ წინაშეა!“ მალევიჩმა კულტურის 
ისტორია შეამცირა ელემენტარულ, მაგრამ უნივერსალურ კვადრატამდე. 
ამაში მდგომარეობს მალევიჩისეული არა იმდენად სოციალური ან 

 

კაზიმირ მალევიჩი.  
შავი კვადრატი თეთრ ფონზე 
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მხატვრული, არამედ ანთროპოლოგიური გადატრიალების 
არსი. დასრულდა ისტორია ადამიანისა, როგორც ქმნილების 
გვირგვინისა. დაიწყო ადამიანი-შემოქმედის ისტორია – 
ხელთქმნილი აპოკალიფსი.  

მე-20 საუკუნის დასაწყისის იტალიურ არქიტექტურაშიც 
ჩამოყალიბდა ფუტურისტული სტილი. მისი მახასიათებელი იყო 
ანტიისტორიზმი, ფართო დინამიკური ხაზები, რომლებიც ქმნიან 
სისწრაფის, მოძრაობის, სიზუსტისა და ლირიზმის 
განწყობილებას. ამ სტილის ერთ-ერთი გამოკვეთილი სახეა 
ანტონიო სანტ’ელია, რომელმაც ფუტურისტული ხედვა 
შეუსაბამა ქალაქის ფორმებს. 1912-14 წლებში იგი ქმნიდა 
პროექტს „ახალი ქალაქი“, რომელშიც მან წარმოადგინა 
(შეიძლება ვთქვათ, იწინასწარმეტყველა) ახალი ტექნიკური 
საუკუნის უნიკალური სახეები და ფორმები. ფუტურისტულ 
არქიტექტურას        მხატვრული ეფექტისთვის უნდა მიეღწია 
თანამედროვე მასალების – ბეტონის, შუშისა და ფოლადის – 
უცნაური შერწყმითა და მკაცრი ხაზებით ყოველგვარი 
მორთულობისა და გაფორმების გარეშე. სანტ’ელიამ ასე ახსნა 

ფუტურიზმის ესთეტიკა: „ფუტურისტული ქალაქი უნდა ჰგავდეს უზარმაზარ და ხმაურიან გემთმშენს, 
მოძრავს და ყოველთვის დინამიკურს, თანამედროვე შენობები კი უნდა მოგვაგონებდნენ გიგანტურ 
მანქანებს. არქიტექტურა მხოლოდ მიწაზე კი არ უნდა იკავებდეს ადგილს, არამედ მის ზემოთ სივრცეშიც 
და მის ქვემოთ მიწაშიც“. მაგრამ სანტ’ელიამ ეს ყველაფერი ფურცელზე შექმნა, იგი I მსოფლიო ომში 
დაიღუპა და ბევრი რამის განხორციელება ვერ მოასწრო.      

 ფუტურიზმის მილიტარისტულობაზე რეაქცია იყო ავანგარდის დადაისტური 
მიმართულება, რომელმაც ევროპა და ამერიკა მოიცვა. პირველი დადაისტური წარმოდგენა შედგა 1916 
წლის 5 თებერვალს ციურიხში, „კაბარე ვოლტერში“, სადაც ევროპელი ემიგრანტები შეიკრიბნენ და 
ლექსებს კითხულობდნენ მუსიკის თანხლებით. დადას დასაწყისი უკავშირდება რუმინული წარმოშობის 
ფრანგ პოეტ ტრისტან ტცარას, რომელმაც ჯგუფის სახელისთვის ლექსიკონში შემთხვევით ჩაარჭო დანა – 
„არჩევანი“ ფრანგულ სიტყვა „დადაზე“ შეჩერდა, რაც ხის სათამაშო ცხენს, გადატანითი მნიშვნელობით კი 
ბავშვის ტიტინს ნიშნავს. „დადას“ დაუმატეს „იზმ“-ი და ასე გაჩნდა ახალი მიმდინარეობა. დადაისტთა აზრით, 
მსოფლიო ძალადობისგან იმ შემთხვევაში გათავისუფლდება, თუკი იგი ბავშვის ფსიქიკამდე დავა. თუკი 
ადამიანის გონება არ ივარჯიშებდა და მას მხოლოდ აბსურდული ფრაზები მიეწოდებოდა, დროთა 
განმავლობაში ყველა ადამიანი დიდი ბავშვი გახდებოდა. ეს კი აგრესიისგან და ძალადობისგან 
გაათავისუფლებდა სამყაროს. დადაიზმი განვითარდა ლიტერატურაში, სახვით ხელოვნებაში, თეატრსა და 
კინოში. დადაიზმის ცნობილი წარმომადგენლები არიან: ტრისტან ტცარა, ლუი არაგონი, ჰუგო ბალი, 
ანდრე ბრეტონი, მარსელ დიუშანი, ფრანსის პიკაბია, ფილიპ სუპო, პოლ ელუარი და ა. შ.  

დადაისტებს  სძულთ ომი, როგორც დასავლური 
ცივილიზაციის კრახის მიზეზი. ისინი მხარს უჭერენ 
ფილოსოფიურ და ესთეტიკურ ამბოხს. 1918 წელს გამოდის 
ტცარას მანიფესტი, რომელშიც უარყოფილია ყოველგვარი 
ორაზროვანი ხელოვნება და აქცენტირებულია დადაიზმის 
რევოლუციური ხასიათი. ტცარას აზრით, საჭიროა 
დესტრუქციული, ნეგატიური სამუშაოების ჩატარება, 
დასუფთავება. დადაიზმი არავითარ თეორიას არ 
ეყრდნობა და მხოლოდ პროტესტია. დადაიზმის პოზიცია 
ყველაფრის უარყოფაა: პოლიტიკური ანგაჟირებისა თუ 
ისტორიული მოვლენების. მათ სძულთ არსებული 
ბურჟუაზიული საზოგადოება და ეწინააღმდეგებიან 
ყველაფერს, რაც მას ახასიათებს: პირობითობებს, 
კულტურას, განსაკუთრებით კი ესთეტიკურ ნორმებს. 

ანტონიო სანტ’ელია. 
 ქარხანა 

ციურიხი. კაბარე ვოლტერი
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1919 წლის ნოემბერში იწყება გერმანული დადას ისტორია, როცა 
მაქს ერნსტმა და იოჰანეს ბაარგელდმა გამოფინეს მოყვარულ მხატვართა 
და ფსიქიატრიული საავადმყოფოს რეზიდენტთა ნახატები. 1920 წლის 
აპრილში კი პაბ „ვინტერში“ (Winter) თავიანთი გამოფენა „დადას 
ადრეული გაზაფხული“ (Dada-Vorfrühling) მოაწყვეს. გამოფენა ეპატაჟური 
იყო: დამთვალიერებელი ტუალეტიდან შედიოდა, იქვე გოგონა უხამს 
ლექსებს კითხულობდა, აუზში მაღვიძარა ეგდო, იქიდან კი თოჯინის ხელი 
იყო ამოშვერილი... გამოფენამ დიდი აგრესია გამოიწვია საზოგადოებაში. 
მეორე დღეს მაქსმა მამის წერილი მიიღო, რომელშიც იგი უარს ამბობდა 
შვილზე. ერნსტს ამის შემდეგ მამა აღარასოდეს უნახავს. 1921 წელს 
ანდრე ბრეტონის ინიციატივით პარიზშიც მოეწყო მაქს ერნსტის გამოფენა, 
ოღონდ თავად მხატვარი მას ვერ დაესწრო, არ მისცეს საფრანგეთის ვიზა.   

დადაისტები თავიანთი აბსურდის ესთეტიკით დაუპირისპირდნენ 
მილიტარისტულად განწყობილ ხელოვანებს. ეს იყო პროტესტი, 
რომელიც კულტურისა და ესთეტიკური ნორმების უარყოფას 
ითვალისწინებდა. tabula rasa აქაც აქტუალური იყო, ოღონდ 

ფუტურიზმისგან განსხვავებით, არა ახალი ადამიანის შესაქმნელად, არამედ ადამიანში ბავშვური 
სისუფთავის დასამკვიდრებლად.  

დადას ისტორიასა და ფილოსოფიაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ფრანგმა მხატვარმა მარსელ 
დიუშანმა. მან უდიდესი გავლენა მოახდინა მე-20 საუკუნის ხელოვნებაზე. 1915 წლიდან იგი ამერიკაში 
მიემგზავრება და აქედან იწყება ნიუ-იორკის დაპყრობა. მან უარყო ხელოვნება, რომელიც მხოლოდ 
თვალის სიამოვნებზე იყო ორიენტირებული. თავიდან მან ტაბურეტზე ველოსიპედის ბორბალი მიამაგრა, 
ამას მოჰყვა ბოთლების საშრობი („bottle rack“). ამ სტილს დიუშანმა „რედიმეიდი“ უწოდა (მზა ობიექტებში 
იგი ქარხნულად დამზადებულ, ნაყიდ ან ნაპოვნ ნივთებს გულისხმობდა). რედიმეიდი პროვოკაციული 
ექსპერიმენტია. იგი არტისტული ტრადიციის ყოველგვარი წესის დარღვევის ცნობიერი, მიზანმიმართული 
მცდელობაა და ახალი ხელოვნების შექმნას ითვალისწინებს. დიუშანის აზრით, სახელოვნებო ტრადიციების 
დასანგრევად ჯერ მისი უმთავრესი ფასეულობები – სილამაზე და ხელოვანის გაგება უნდა უარვყოთ. ეს არ 
ყოფილა საყოფაცხოვრებო ნივთების ხელოვნების ნიმუშად წარმოდგენის ტენდენცია, დიუშანი ერთი 
შეხედვით ხელოვნებისთვის გამოუსადეგარ საგნებს შემოქმედებით დატვირთვას აძლევდა და ამით 
დასაბამს აძლევდა ახალ ხელოვნებას, რომელიც მისივე 
იდეალით შეუზღუდავი უნდა ყოფილიყო, ადამიანის 
წარმოდგენა კი – უსაზღვრო.  

რედიმეიდს მარსელ დიუშანმა გარკვეული ახსნაც 
მოუძებნა – მისთვის მიუღებელი იყო საგნისადმი რაიმე 
ემოციური დამოკიდებულება, ზიზღი იქნებოდა ეს თუ 
სიყვარული, ადამიანი მის მიმართ მუდამ ინდიფერენტული 
უნდა ყოფილიყო: „როცა არა მაქვს ესთეტიკური ემოცია, 
რედიმეიდის არჩევანი ყოველთვის ეფუძნება ვიზუალურ 
ინდიფერენტულობას, და ამავე დროს კარგი ან ცუდი 
გემოვნების აბსოლუტურ არარსებობას… გემოვნება არის 
ჩვევა, ერთხელ მიღებულის განმეორება. რედიმეიდიც არის 
ვარჯიში ხელოვნების თავიდან აცილებაში“, – წერდა იგი 1915 
წლის საგამოფენო რეზიუმეში. პირველი ნიუ-იორკული 
გამოფენა დიუშანმა ჩამოსვლიდან სულ ცოტა ხანში გამართა: 
„ბოთლების საშრობი“, „შოკოლადის საფხვნელი“, „ქუდების 
ჩამოსაკიდი“ (მასზე სტუმრებმა ქუდები და პალტოები 
დაკიდეს), აქვე მისი ცნობილი მექანიკური ნახატები და 
სურათებიც იყო გამოფენილი. მალე მას მოჰყვა 1917 წლის 
გამოფენა, სადაც დიუშანმა ხელოვნების მექანიკური 
შესრულების ექსპერიმენტები წარმოაჩინა: „ნიუ, რომელიც 

მარსელ დიუშანი.  
ბოთლების საშრობი 

დიდი მინა. პატარძალი, რომელსაც 
აშიშვლებენ მისი ბერბიჭები 
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ჩამოდის კიბეზე“, „რატომ არ აცემინებს როუზ სელავი“ (ხშირად დიუშანი საკუთრ თავს სელავით 
მოიხსენიებდა), ცნობილი ეზოთერული კომპოზიცია „დიდი მინა − პატარძალი, რომელსაც აშიშვლებენ მისი 
ბერბიჭები“. ნამუშევარი თითქმის რვა წელი იქმნებოდა,  „მე ყოველთვის ვცდილობდი, მომეგონებინა, 
ვიდრე ჩემი სამყარო წარმომეჩინა“, – წერდა იგი.  ეს გამოფენა ყველაზე ნოვატორული გამოვიდა დიუშანის 
შემოქმედებაში. ასეთმა თამაშებმა ავანგარდის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა, ესაა 
ხელოვნება, რომელიც კლასიკად გადაიქცა. 

ბოლოს დადაისტებს შორის უთანხმოება 
წარმოიშვა და დადამ არსებობა შეწყვიტა. 
ტრისტან ტცარა ლირიკული ლექსების წერაზე 
გადავიდა, ზოგი ფრანგი და შვეიცარიელი 
დადაისტი სიურრეალისტებს შეუერთდა, 
გერმანელები კი გაერთიანდნენ 

ექსპრესიონისტებთან.  

 ესაა მიმდინარეობა 
ლიტერატურასა და ხელოვნებაში, რომელიც 
ჩაისახა მე-20 საუკუნის 10-20-იან წლებში 
ფრანგულ ლიტერატურაში, შემდეგ კი 
გავრცელდა ხელოვნების სხვა დარგებშიც. 
სიურრეალიზმი ფრანგული სიტყვაა და 
„ზერეალობას“ ნიშნავს. ტერმინი სიურრეალიზმი 
პირველად გიიომ აპოლინიერმა გამოიყენა, მაგრამ იგი უკვე გარდაცვლილი იყო, როდესაც ამ 
სახელწოდების მიმდინარეობა ჩამოყალიბდა ხელოვნებაში. ოფიციალურად იგი უკავშირდება 1924 წელს 
ანდრე ბრეტონის მიერ სიურრეალისტური მანიფესტის გამოქვეყნებას საფრანგეთში. მნიშვნელოვანი იყო 
ასევე ჟურნალი „სიურრეალისტური რევოლუცია“, რომელიც 1924-29 წლებში გამოდიოდა. 
სიურრეალისტების მიზანია, ფარდა ახადონ ქვეცნობიერს, მათთვის წამყვანი ხდება არაცნობიერის 
უპირატესობა, რომელიც ფროიდის სიზმრის ანალიზისა და არაცნობიერის კონცეფციისაგან იყო 
დავალებული. ანდრე ბრეტონი „სიურეალიზმის მანიფესტში“ წერდა: „მხოლოდ წარმოსახვაში შემიძლია 
წარმოვიდგინო ის, რაც შეიძლება მოხდეს და ეს საკმარისია, რომ ნაწილობრივ მაინც დავუჯერო 
წარმოსახვას და არ მეშინოდეს, რომ მოვტყუვდები“.  

სიურრეალიზმის უშუალო წინამორბედი დადაიზმია. თავიდან ბრეტონი და მომავალი 
სიურრეალისტები (არაგონი, სუპო) დადაისტებთან ერთად მოღვაწეობენ, მაგრამ შემდეგ მათ შორის 
განხეთქილება მოხდა. სიურრეალისტები, მართალია, ეთანხმებიან დადაისტების პროვოკატორულ 
დამოკიდებულებას, მაგრამ, მათგან განსხვავებით, პროვოკაციას აძლევენ კონკრეტულ მიზანს, რაც 
სამყაროს შეცვლაში მდგომარეობს. მათი აზრით, მართალია, შემოქმედება მოდის არა რეალობიდან, 
არამედ ქვეცნობიერიდან და არის სრულიად თავისუფალი, მაგრამ შემოქმედს აკისრია, როგორც 
პოლიტიკური, ასევე მორალური პასუხისმგებლობა, ამიტომ მან აუცილებლად უნდა გამოხატოს თავისი 
პოზიცია.  

სიურრეალიზმზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ზიგმუნდ ფროიდის გამოკვლევებმა, კერძოდ 
კი ესემ სიზმარი და მისი ინტერპრეტაცია (1900). სიურრეალისტებისათვის ფასეულია მხოლოდ ინტუიციური 
ხილვები. ანდრე ბრეტონის განმარტებით, სიურრეალიზმი არის „წმინდა ფსიქიკური ავტომატიზმი, 
რომლითაც ვერბალურად, წერით თუ ნებისმიერი სხვა სახით გამოხატავენ ფიქრის რეალურ 
ფუნქციონირებას. ფიქრის მიერ ნაკარნახევი, გონების კონტროლისგან თავისუფალი, ყოველგვარი 
ესთეტიკური თუ მორალური მნიშვნელობისგან განზე მდგომი“. სიურრეალისტების მიზანია იმ ჭეშმარიტი 
ცხოვრების გამოხატვა, რომელიც მდებარეობს არა რეალობასა ან იდეალობაში, არამედ – არაცნობიერში. 
ამიტომ სწორედ ამ არაცნობერის წინ წამოწევაა საჭირო. ამისათვის უნდა მოვხსნათ ძიების პროცესში 
გონების, ლოგიკისა თუ მორალის მხრივ ყოველგვარი კონტროლი. ამის საშუალებას კი ე.წ. ავტომატური 
წერა იძლევა. ესაა უკონტროლო სულიერი მდგომარეობის, შემთხვევით წარმოქმნილი ხატებისა და 
სიტყვების ჩაწერა. სიურეალისტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა სიზმარი, მითი, შეშლილობა, 
ირონია, რადგან ეს ყველაფერი არაცნობიერის აღქმაში ეხმარებათ მათ. სიურრეალისტებს იზიდავთ 
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ბალღური უდარდელობა, პირველყოფილი 
თემი და მისი ხელოვნების გულუბრყვილობა, 
უარყოფენ ცხოვრების სოციალურ პირობებს, 
როგორც ადამიანის ფსიქიკის ფორმირებისა 
და განვითარების განმსაზღვრელ ფაქტორს, 
აკნინებენ შემეცნების როლსაც. 

სიურრეალისტური მიმდინარეობა 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო 
ვიზუალურ ხელოვნებაში. ისევე როგორც 
ლიტერატურაში, აქაც სიურრეალიზმი იკვლევს 
ქვეცნობიერს, მიზნად ისახავს სურვილისა და 
ოცნების გათავისუფლებას. ავტომატური წერის 
პრინციპს აქ ენაცვლება რაციონალური 
კონტროლისგან თავისუფალი ავტომატური 
ხატვის პრინციპი. ამას ემატება კოლაჟის 

ტექნიკა, რომელსაც ხშირად იყენებს მაქს ერნსტი, მოგვიანებით ჩნდება რენე მაგრიტისა და სალვადორ 
დალის შედევრები, რომლებიც ცალკეული ელემენტების შერწყმით სიზმრისეულ სურათებს წარმოადგენენ.   

1925 წელს სიურრეალისტ მხატვართა პირველი ერთობლივი გამოფენა ეწყობა პარიზში. ამას 
მოჰყვება გამოფენები მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში (ლონდონი, ნიუ-იორკი, ტოკიო). ამ სტილმა 
განსაკუთრებული გავლენა მოახდინა ამერიკულ ხელოვნებაზე. მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი 
სიურრეალისტი მხატვარი სალვადორ დალი თავიდან საკუთარ შემოქმედებაში დადაიზმისა და კუბიზმის 
შერწყმას ცდილობდა. შემდეგ იგი ანდრე ბრეტონის 
ჯგუფს შეუერთდა. ფრანკოს მიერ ძალაუფლების ხელში 
ჩაგდების შემდეგ კი დაუპირისპირდა ჯგუფის წევრებს და 
მათ იგი თავიანთი რიგებიდან გარიცხეს. სწორედ მაშინ 
თქვა დალიმ: „სიურრეალიზმი – ეს მე ვარ“. 
განსხვავებული იყო რენე მაგრიტის შემოქმედება, იგი 
არ იზიარებდა ფსიქოანალიზს და არ ეთანხმებოდა 
ხელოვნებაში მის გამოვლენას. მისი მხატვრობა უფრო 
ფილოსოფიურ-პოეტური იყო, ვიდრე ფსიქოლოგიური. 
საკუთარი უნიკალური სტილი ჰქონდა ივ ტანგის. იგი 
ქმნიდა ილუზიონისტურ აბსტრაქციებს, მის 
შემოქმედებაზე ასევე დიდი გავლენა ჰქონდა ზღვას და 
ყველაფერს, რაც მას უკავშირდებოდა. სიურრეალისტი 
მხატვრები არიან: სალვადორ დალი, რენე მაგრიტი, 
ლუის ბუნიუელი, ივ ტანგი, ჟოან მირო, ფრიდა კალო... 

სიურრეალიზმი გამოვლინდა კინოშიც. ყველაზე გამოკვეთილი სახელი ფუტურისტულ 
კინემატოგრაფიაში არის ლუის ბუნიუელი. მისი და სალვადორ დალის ერთობლივი ნამუშევარი 
„ანდალუსიური ძაღლი“ ფუტურისტული კინოს საფუძველია. ესაა არათანმიმდევრული და ირაციონალური 
სიზმრების სტიქია. ბუნიუელის თქმით, „ფილმი ორი სიზმრის შეჯახებაა. დალისთან სტუმრობისას 
ფიგერასში მე ვუამბე მას ჩემი სიზმარი, რომელშიც მთვარე ისე იყო შუაზე გაჭრილი ღრუბლით, როგორც 
სამართებელი ჭრის თვალს. მან კი მითხრა, რომ წუხელ ღამით დაესიზმრა ჭიანჭველებით სავსე ხელი და 
იქვე დაამატა: „იქნებ ამ ყველაფრისგან ფილმი შეგვექმნა?“ „ანდალუსიური ძაღლი“ ბევრი 
სიურრეალისტური სიმბოლოთია დახუნძლული. მასში მეტაფორულ სახეებზე დაყრდნობით 
გადმოცემულია ადამიანის განცდები, დამოკიდებულება მორალურ პრინციპებთან. ბუნიუელმა მოგვიანებით 
მიუთითა, რომ სახელწოდების პათოსიდან გამომდინარე იგი გულისხმობდა საზოგადოების აღსასრულს 
და ამას აჩვენებდა უჩვეულო მხატვრული ხერხებით, ასოციაციური ფორმებით მაყურებლის შოკში ჩაგდების 
მიზნით. ფილმი იწყება პროლოგით, სადაც ლუის ბუნიუელი ჯერ ლესავს დანას, შემდეგ გადის აივანზე და 
სავარძელში მჯდომ ქალს თვალს ბასრი სამართებლით უსერავს, ამავდროულად, ღრუბელი გადაკვეთს 
სავსე მთვარის დისკოს; შუა ქუჩაში დაგდებული მოკვეთილი ხელი; ხელის ხვრელიდან ამოსული 

რენე მაგრიტი. სიამოვნება 
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ჭიანჭველები; შიშველი ქალი შუა მინდორში მდგომი… 
საბოლოოდ, ფილმში ბევრი ქვეტექსტის ამოკითხვა 
შეიძლება, მიუხედავად იმისა, განზრახული  ჰქონდათ 
თუ არა ეს შემქმნელებს. მათი მთავარი ამოცანა იყო, 
დაეპირისპირებინათ თავიანთი ანარქიული, მხიარული 
და საშიში ფილმი ჩვეული ბურჟუაზიული 
სანახაობისათვის, გამოეწვიათ სკანდალი, გაეოცებინათ 
მაყურებელი და საბოლოოდ ყურადღებაც მიეპყროთ. 
„ანდალუსიური ძაღლი“ უხმო ფილმი იყო. პრემიერის 
დროს, 1928 წელს, ბუნიუელმა ეკრანის უკან 
გრამოფონი დადგა და ვაგნერისა და ესპანური ტანგოს, 
Ole Guapa-ს1, ფირფიტებს უკრავდა. ბუნიუელის 
გარდაცვალების შემდეგ ფედერიკო ფელინიმ თქვა: 
„თავის ფილმებში ბუნიუელი მაყურებელთან ერთად 

ხედავდა სიზმრებს, ხანდახან მის მაგივრადაც კი, როცა ამას თვით მაყურებელი ვერ ახერხებდა“. 2010 
წელს „ანდალუსიური ძაღლი“ მსოფლიოს საუკეთესო ფილმების ტოპასეულში შეიტანეს.  

სიურრეალიზმისთვის ხელოვნება თავისთავადი მიზანი არაა, ის არის ადამიანის გათავისუფლების 
საშუალება. თავიდან მათი ჯგუფი საკმაოდ მრავალფეროვანი იყო: მწერლები – ლუი არაგონი, ფილიპ 
სუპო, პოლ ელუარი, ანდრე ბრეტონი, ტრისტან ტცარა; მხატვრები – სალვადორ დალი, რენე მაგრიტი, 
ლუის ბუნიუელი, ივ ტანგი, ჟოან მირო, ფრიდა კალო... მაგრამ 30-იანი წლებიდან მათ შორის 
განხეთქილება ჩნდება ფილოსოფიურ-პოლიტიკურ საკითხებზე (დამოკიდებულება კომუნისტურ 
პარტიასთან) და ბევრი წამყვანი ხელოვანი (არაგონი, ელუარი, სუპო, ტცარა...) მათ რიგებს ტოვებს.  

სიურრეალიზმი საბჭოთა კავშირში არ განვითარებულა, რადგან ამ დროს აქ სოცრეალიზმი იკრებდა 
ძალებს.  

 

 

 

 

(შემოკლებით) 

კინოს არასდროს ჰქონია საკრალური კონტექსტი. იგი გამოჩენისთანავე პროფანული და 
კომერციული ცხოვრების შავბნელ ჯურღმულებში დახეტიალობდა, ყოველთვის მდარე, მასობრივ 
გასართობთა თანამგზავრი იყო. თვით მე-20 საუკუნის ტოტალიტარული რეჟიმების მცდელობებიც კი – 
განედიდებინათ და აემაღლებინათ კინო – წარუმატებელი აღმოჩნდა, მათ შედეგად მხოლოდ ის მოჰყვა, 
რომ კინო დროებითი პროპაგანდის იარაღად იქცა. ამის მიზეზი თავად კინოს, როგორც მედიუმის ბუნებაში 
არ უნდა ვეძებოთ: კინომ უბრალოდ დაიგვიანა. როცა ის გამოჩნდა, კულტურას უკვე ამოწურული ჰქონდა 
საკრალიზაციის პოტენციალი.  

                                                           
1 ესპანური ტანგო Ole Guapa - https://www.youtube.com/watch?v=Y4qfhMxYpTI 
2 ბორის გროისი - (დაიბ. 1947 წ.) თანამედროვე რუსი ხელოვნების კრიტიკოსი, მედიამკვლევარი და ფილოსოფოსი.   
3 VIII საუკუნეში, ბიზანტიაში მეფე ლეონ III-ის ბრძანებით გამოცხადებული ბრძოლა ხატების თაყვანისცემის, როგორც 
ერთგვარი კერპთაყვანისმცემლური რიტუალის, წინააღმდეგ. ბორის გროისი ტერმინს იყენებს თანამედროვე 
კულტურის კონტექსტში, როგორც ბრძოლა, დაპირისპირება წინარე კულტურულ ტრადიციასთან.   

კადრი ფილმიდან „ანდალუსიური ძაღლი“ 
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ასე რომ, კინოს სეკულარული საწყისების გათვალისწინებით, ერთი შეხედვით, უადგილო იქნებოდა 
მისი ხატმებრძოლობასთან ასოცირება. შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ თავისი ისტორიის განმავლობაში 
კინომ მეტ-ნაკლებად ღია ბრძოლა გამოუცხადა სხვა მედიებს, მაგალითად, მხატვრობას, ქანდაკებას, 
არქიტექტურას, თვით თეატრსა და ოპერასაც კი. ყველა ზემოჩამოთვლილს შეუძლია, იამაყოს საკუთარი 
საკრალური საწყისებით, რომლებიც თანამედროვე კულტურის კონტექსტშიც კი უნარჩუნებენ მათ 
არისტოკრატიული, „მაღალი“ ხელოვნების სტატუსს. და სწორედ ამ მაღალი კულტურული ღირებულებების 
ნგრევას ასახავდა და ადიდებდა კინო. ამგვარად, ეს ხატმებრძოლობა არა საკუთარ საკრალურ საწყისს, 
არამედ სხვა მედიებს უპირისპირდება. ამიტომ კინომ მოიპოვა უფლება, ყოფილიყო სეკულარული 
მოდერნულობის სიმბოლო სხვადასხვა მედიას შორის დაპირისპირების გრძელ ჯაჭვში. 

ხატმებრძოლობის მიზანია, დაამტკიცოს, რომ ძველმა ღმერთებმა ძალა დაკარგეს და აღარ 
შეუძლიათ თავიანთი მიწიერი ტაძრებისა და ხატების დაცვა. მოვიხმოთ რამდენიმე მაგალითი: სწორედ 
ამიტომ გაანადგურეს წარმართული ტაძრები ქრისტიანობის, კათოლიკური ეკლესიები – ქრისტიანობის 
პროტესტანტული ინტერპრეტაციის, და, შემდგომ, ყველა ქრისტიანული კონფესიის ეკლესია – ახალი, 
გონის რელიგიის (რომელიც ბიბლიურ ღმერთზე ძალმოსილად მიიჩნეოდა) სახელით. ამიტომაც შეიძლება 
ითქვას, რომ ხატმებრძოლობა ისტორიული ინოვაციის მექანიზმია, მექანიზმი, რომელიც ღირებულებათა 
გადაფასების მუდმივი პროცესის მეშვეობით ანადგურებს ძველ და წარმოქმნის ახალ ღირებულებებს. ამ 
პერსპექტივიდან ხატმებრძოლობა მოჩანს, როგორც წყება პროგრესული, ისტორიულად აღმავალი 
მოძრაობებისა, რომლებიც გამუდმებით უთავისუფლებენ გზას მომავალს, იშორებენ რა ყველაფერს, რაც 
ზედმეტია, უძლურია, შინაარსისაგან დაცლილია. და სწორედ ამიტომაც დაჰკრავს ხატმებრძოლობის 
ყველა კრიტიკას რეაქციონერული არომატი.  

იმის მაგალითად, თუ როგორ მოქმედებს ეს მექანიზმი პოსტქრისტიანულ, მოდერნულ  სამყაროში, 
ისტორიული ავანგარდიც გამოდგება. შეიძლება ითქვას, რომ ავანგარდი სხვა არაფერია, თუ არა 
დადგმული მოწამეობა ხატისა, რომელმაც მოწამეობის ქრისტიანული ხატი ჩაანაცვლა. ავანგარდი 
ამახინჯებს ტრადიციული ხატის სხეულს საშუალებებით, რომლებიც ძლიერ მოგვაგონებენ ქრისტეს 
სხეულის წამებას, ასახულს შუა საუკუნეების ქრისტიანულ იკონოგრაფიაში. ავანგარდი სურათ-ხატს 
სიმბოლურადაც და პირდაპირი მნიშვნელობითაც შუაზე ხერხავს, ჭრის, ამსხვრევს, კვეთს, ლურსმნებს 
ასობს, ტალახში ამოსვრის და გამოფენს იმისათვის, რომ მასხრად ავიგდოთ. შემთხვევითი არც ისაა, რომ 
ხატმებრძოლობის ენას იმეორებს ისტორიული ავანგარდის მანიფესტთა ლექსიკონიც: „ტრადიციების 
უარყოფა“, „კონვენციებისაგან გამიჯვნა“, „ძველი ხელოვნების განადგურება“, „მოძველებული 
ღირებულებების ამოძირკვა“... ამის უკან ნამდვილად არ დგას რაღაც სადისტური ჟინი, სასტიკად მოეპყრო 
უმწიკვლო ხატთა სხეულებს. არც ის ნგრევა და განადგურებაა, რომელმაც ახალი ხატებისა და 
ღირებულებების წარმოშობას უნდა გაუხსნას გზა. სრულიად საპირისპიროდ, სწორედ ნგრევისა და 
განადგურების ხატები არიან ახალ ღირებულებათა ხატები. ავანგარდისთვის ხატმებრძოლური ჟესტი 
არტისტული მექანიზმია, მიმართული არა ძველი ხატების განადგურების, არამედ ახალი სურათ-ხატების 
შექმნისკენ. ... 

ყველაფერი ეს ხდება არა ახალი რელიგიური ან იდეოლოგიური გზავნილის ძიების პროცესში, 
არამედ თავად მედიუმის ძალაუფლების სახელით. თუმცა ეს ტრანზიცია სულიერიდან მატერიალურზე 
ხელოვნების ისეთ ტრადიციულ დარგებში, როგორებიცაა ქანდაკება და მხატვრობა, გაუგებარი 
დარჩებოდა ფართო აუდიტორიისათვის – არც ერთი მედიუმი არ მიიჩნეოდა საკმარისად ძლიერად. 
შემობრუნების წერტილი იყო კინო. სწორედ ამ კონტექსტში აღნიშნა ჯერ კიდევ ვალტერ ბენიამინმა, რომ 
ფრაგმენტაცია და კოლაჟი – ანუ სურათ-ხატის დაუნდობელი წამება – აუდიტორიამ იოლად მიიღო კინოში, 
მაგრამ მრისხანებითა და უარყოფით შეხვდა ტრადიციული ხელოვნების კონტექსტში. ბენიამინმა ეს იმით 
ახსნა, რომ კინო, როგორც ახალი მედიუმი, კულტურული ვალდებულებებისაგან თავისუფალია, ამასთან 
კინო ბევრად ძლიერია, ვიდრე ძველი მედია. ამის მიზეზი მხოლოდ მისი კვლავწარმოებადობა და 
მასობრივი კომერციული გავრცელების სისტემა არ არის; კინო თანასწორია სულისა, რადგან დროში 
მოძრაობს.  

კინოს, როგორც მოძრაობის მედიუმს, ძლიერ სურს, გამოამჟღავნოს საკუთარი უპირატესობა სხვა 
მედიებზე, რომელთა უდიდესი მიღწევებიც უძრავი კულტურული საგანძურებისა და მონუმენტების სახით 
ინახება; მას სურს, დადგას და განადიდოს ამ მონუმენტთა ნგრევა. კინო თავისუფალია პროფანაციისგან. 
კინოში არაფერი მიიჩნევა იმდენად წმინდად, რომ დაშვებული ან სავალდებულო იყოს მისი დაცვა 
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მოძრაობის ნაკადის მშთანთქმელი ძალისაგან. ყველაფერი, რასაც კინო წარმოაჩენს, მოძრაობაში ხვდება, 
მოძრაობად იქცევა და, მაშასადამე, პროფანულდება. კინო ააშკარავებს თანხვედრას იმ იდეებთან, 
რომელთაც XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე, როცა კინო, როგორც მედიუმი პირველ ნაბიჯებს დგამდა, 
ევროპული ცივილიზაციის აფეთქება მოახერხეს. ეს იყო ეპოქა, რომელმაც პასიური მჭვრეტელის 
დომინანტურ პოზას, Vita contemplativa4-ს საფუძველი შეურყია და ჩაანაცვლა იგი, განადიდა რა 
მატერიალურ ძალთა აქტიური, მძლავრი მოძრაობა – Vita activa5. Vita contemplativa ძალიან დიდხანს 
მიიჩნეოდა არსებობის უმაღლეს, იდეალურ ფორმად. მაგრამ მოდერნულობის პერიოდში იგი შეიზიზღეს 
და უარყვეს, როგორც ცხოვრებისეული სისუსტის, ენერგიის ნაკლებობის გამოვლინება. ამ ახალი კულტის 
მთავარი მსახური კინო იყო. დაბადებიდანვე კინო აღტაცებული იყო როგორც ყველაფრით, რაც მაღალი 
სიჩქარით მოძრაობს (მატარებლებით, მანქანებით, თვითმფრინავებით), ისე იმ საგნებით, რომლებიც 
ზედაპირის გარღვევას ახერხებენ (ხმლებით, ბომბებით, ტყვიებით).   

ამავდროულად, კინოს ერთგვარად ამბივალენტური ხასიათი აქვს: მიუხედავად იმისა, რომ თავად 
კინო მოძრაობას განადიდებს, ის პარადოქსულად აგდებს აუდიტორიას უკიდურესი უმოძრაობის 
მდგომარეობაში, რისი მსგავსისთვისაც კი არასოდეს მიუღწევიათ ხელოვნების ტრადიციულ ფორმებს. 
თუკი სავსებით შესაძლებელია, თავისუფლად იმოძრაო გამოფენაზე ან წიგნის კითხვისას, კინოთეატრში 
მაყურებელი სკამზეა მიჯაჭვული. სიტუაცია, რომელიც კინოთეატრში იქმნება, ძლიერ წააგავს პომპეზურ 
პაროდიას სწორედ იმ Vita contemplativa-სი, რომელსაც კინო ასე დაჟინებით უარყოფს. რადგანაც, რასაც 
კინოთეატრში ვხედავთ, სხვა არაფერია, თუ არა Vita contemplativa დანახული მისი ყველაზე რადიკალური 
კრიტიკოსის პერსპექტივიდან; სხვა არაფერია, თუ არა ფრუსტრაციისა და პირადი ინიციატივის ნაკლებობის 
პროდუქტი და ინდივიდის ცხოვრებისეული არაადეკვატურობის ნიშანი. ბევრი მოდერნისტი სწორედ აქედან 
იწყებს კინოს კრიტიკას.  

მაგრამ ნელ-ნელა ცხადი გახდა, რომ სწორედ მოძრაობის ილუზია უბიძგებდა მაყურებელს 
პასიურობისაკენ. ამ დაკვირვების არტიკულირება ყველაზე უკეთ გი დებორმა მოახერხა თავის წიგნში 
„სპექტაკლის საზოგადოება“. დებორი აღწერს თანამედროვე საზოგადოებას, განსაზღვრულს 
ელექტრონული მედიით, როგორც ერთ დიდ, ტოტალურ კინოწარმოდგენას. მისთვის მთელი სამყარო 
კინოთეატრად იქცა, რომელშიც ადამიანები ერთმანეთისაგან და რეალური ცხოვრებისაგან აბსოლუტურად 
იზოლირებულნი, სრულ ინერტულობაში არსებობისთვის განწირულნი არიან. მისი აზრით, ამ 
მდგომარეობას ვეღარ დავაღწევთ თავს აჩქარების, ინტენსიური მობილობის, ემოციათა ესკალაციისა თუ 
ესთეტიკური შოკის, თვით პოლიტიკური პროპაგანდის მეშვეობითაც კი6. ამის მაგივრად საჭიროა, 
გავანადგუროთ მოძრაობის ილუზია კინოში. მხოლოდ ამის შემდეგ მიეცემა მაყურებელს საშუალება, 
ხელახლა აღმოაჩინოს, რომ მოძრაობა შეუძლია. რეალური სოციალური მოძრაობის გზის გასახსნელად 
კინომოძრაობა უნდა შეჩერდეს.  

თუმცა დღევანდელმა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა შესაძლებელი გახადა ფილმის დინების 
დატყვევება, შესაბამისად, ცხადი ხდება, რომ ფილმის მოძრაობა არც რეალურია და არც მატერიალური, 
უბრალოდ ილუზიაა.  

დასერილი თვალის ხატი ბუნიუელის „ანდალუსიურ ძაღლში“ (1929) ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი 
კინოხატია. ეს სცენა გვაუწყებს არა მხოლოდ ცალკეული ხატის, არამედ თავად მჭვრეტელობის 
განადგურებას. მჭვრეტელის, თეორეტიკოსის მზერა, რომელსაც სურს, აღიქვას სამყარო მთლიანობად, და 
შესაბამისად თავს წმინდა, სულიერ, განუსხეულებელ ობიექტად აღიქვამს, უბრუნდება თავის მატერიალურ, 
ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. ეს თავად ხედვის აქტს გარდაქმნის მატერიალურ და, შეიძლება ითქვას, 
ბრმა აქტივობად, პროცესად, რომელსაც მერლო-პონტი7 „თვალით სამყაროს მოსინჯვას“ უწოდებდა. 
ფილმი წარმოაჩენს თვალს, როგორც წმინდად მატერიას და შესაბამისად, როგორც საგანს, რომლის 
განადგურება თუ არა, შეხება მაინც შეგვიძლია; როგორც იმის დემონსტრაცია, თუ როგორ აქრობს 
ფიზიკური, მატერიალური ძალა მჭვრეტელობას, ეს ხატი მოძრაობისა ცხადყოფს სამყაროს წმინდა 
მატერიალურობას.  

                                                           
4 Vita contemplativa - პასიური ცხოვრება, აქ: ჭვრეტა, პასიური, მჭვრეტელობითი ხელოვნება. 
5 Vita activa - აქტიური ცხოვრება, აქ: აქტიური, მოძრავი, ენერგიული ხელოვნება. 
6 ეს აზრია გატარებული მის ბოლო ფილმშიც „In girim imus nocte et consumimur igni“ (1978).  
7 მორის მერლო-პონტი – 1908-1961, ფრანგი ფილოსოფოსი, ფენომენოლოგიისა და ეგზისტენციალიზმის 
წარმომადგენელი.  
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თანამედროვე კინო რევოლუციური არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ კვლავაც იკვებება 
რევოლუციური ხატმებრძოლობის ტრადიციით. რადგან, როგორც ყოველთვის, კინო ასახავს მშვიდობის, 
სტაბილურობის, სიმშვიდის მიუღწევადობას სამყაროში, რომელიც პირთამდე სავსეა მოძრაობითა და 
ძალადობით და, ამავდროულად, ასახავს არარსებობას იმ მატერიალური გარემოებებისა, რომლებიც 
შესაძლებელს გახდიდნენ უსაფრთხო, მჭვრეტელობით, იკონოფილურ არსებობას. რაკი თანამედროვე 
დომინანტური ჰუმანისტური იკონოგრაფია წინა პლანზე თავად კაცობრიობას ათავსებს, ხატმებრძოლური 
ჟესტი უცილობლადაა გაიგივებული რადიკალურ, არაადამიანურ ბოროტებასთან, უცილობლად 
უკავშირდება დამპყრობელ უცხოპლანეტელებს, ვამპირებს, მწყობრიდან გამოსულ ჰუმანოიდ რობოტებს. 
თუმცა ხატმებრძოლობის მიმართულების ეს ინვერსია არ არის ნაკარნახევი მხოლოდ იდეოლოგიური 
ცვლილებებით. მასზე გავლენა ფილმის, როგორც მედიუმის, შინაგანმა განვითარებამაც იქონია. 
ხატმებრძოლური ჟესტი სულ უფრო ხშირად ინაცვლებს გართობის სფეროში. ფილმი-კატასტროფები, 
ფილმები უცხოპლანეტელებსა და სამყაროს აღსასრულზე, თრეილერები ვამპირებზე, როგორც წესი, 
ბლოკბასტერებად მიიჩნევიან, რადგან ისინი ყველაზე რადიკალურად განადიდებენ მოძრაობის 
კინემატოგრაფიულ ილუზიას.  

ჩვენს კულტურაში არსებობს ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული მეთოდი იმ დროის 
გასაკონტროლებლად, რომელსაც ხატების ჭვრეტაზე ვხარჯავთ: ხატის უძრაობა საგამოფენო სივრცეში და 
მაყურებლის უძრაობა კინოთეატრში. თუმცა, ორივე მეთოდი კოლაფსს განიცდის მაშინ, როცა საგამოფენო 
და სამუზეუმო სივრცეში მოძრავი ხატი ჩნდება. ხატები განაგრძობენ მოძრაობას, მაგრამ იმავეს შვრებიან 
დამთვალიერებლებიც. ბოლო ათწლეულების მანძილზე ვიდეოარტი ცდილობდა, აღმოეფხვრა 
დაპირისპირება მოძრაობის ამ ორ ფორმას შორის. დღესაც, ისევე როგორც წარსულში, გავრცელებული 
სტრატეგიაა, გახადო ცალკეული ვიდეო ან კინოსცენა რაც შეიძლება მოკლე, რათა დრომ რომელსაც 
დამთვალიერებელი მის პირისპირ ატარებს, არ გადააჭარბოს დროს, რომელსაც იგი მუზეუმში 
გამოფენილი „კარგი“ სურათის ჭვრეტაში ხარჯავს. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სტრატეგიას არაფერი აქვს 
დასაძრახი, ის მაინც უშვებს ხელიდან შანსს, ისარგებლოს იმ დაბნეულობით, რომელსაც მაყურებელში 
მოძრავი სურათ-ხატების სახელოვნებო სივრცეში გადატანა იწვევს. ამ დაბნეულობას ყველაზე კარგად 
იყენებენ ის ფილმები, რომლებშიც გარკვეული ხატი მინიმალურად იცვლება და შესაბამისად ემთხვევა 
ტრადიციულ სამუზეუმო გამოფენას განმარტოებული, უძრავი ხატისა.  

მაშინ, როცა კინოს ისტორიის დასაწყისში ჟესტის სამიზნე პასიური ჭვრეტა იყო, დასასრულისკენ 
თავად კინომ დაკარგა მოძრაობა და შავ კვადრატად იქცა. როცა ამ ინსტალაციის ჩაბნელებულ სივრცეს 
ფრთხილად მივუყვებით და მასში ორიენტირებას ვცდილობთ, შეუძლებელია, არ გაგვახსენდეს ხატი 
დასერილი თვალისა „ანდალუსიური ძაღლიდან“ – ჟესტი, რომელიც ჯერ კიდევ როდის გვპირდებოდა, 
რომ სამყაროს წყვდიადში ჩაფლავდა.  

 
 
 

(თარგმნეს სოსო ჭაუჭიძემ და თორნიკე ჭუმბურიძემ, 
წიგნიდან: ბორის გროისი, ესეები, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2014, გვ. 45-78.) 
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„მსოფლიოს მუდამ ორი საფრთხე ემუქრება: წესრიგი და 
არეულობა“, – წერდა ფრანგი პოეტი პოლ ვალერი. ეს სიტყვები მთელი მეოცე საუკუნის ეპიგრაფად 
შეგვიძლია გამოვიყენოთ, თავად ეპოქის ძალზე მოკლედ ჩამოყალიბებულ  მახასიათებლებს კი ასეთი სახე 
ექნება: 

 ინდუსტრიული საზოგადოების წარმოშობა-განვითარება, საუკუნის ბოლოსთვის კი 
ინფორმაციულ საზოგადოებად გარდაქმნა; 

 დაქსაქსულობისა და იზოლაციის დაძლევა და ინტეგრაცია (პოლიტიკურ, სოციალურ, 
ეკონომიკურ და კულტურულ სფეროებში); 

 ლოკალური და გლობალური ხასიათის კონფლიქტები და ომები; 

 მეცნიერებისა და ტექნიკის არნახული განვითარება; 

 დემოკრატიული მმართველობის უპირატესობის აღიარება; 

 სამყაროზე ძველი შეხედულებების გადასინჯვა. 
მე-19 საუკუნის ბოლო პერიოდი და მე-20 საუკუნე იყო ნახტომი კაცობრიობის გონების განვითარებაში, 

ამაში დაგვარწმუნებს მხოლოდ ჩამოთვლაც კი რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი მიღწევისა: ალბერტ აინშტაინის 
ფარდობითობის თეორია, ატომის დაშლა, ავიაციის განვითარება, კოსმოსში გაჭრა, თვითმფრინავის შექმნა, 
დნმ-ის კოდის გაშიფვრა, პირველი მეტროპოლიტენი, შიდაწვის ძრავის, ავტომობილის, კინოს, ფონოგრაფის, 
ტელეგრაფის, რადიოს გამოგონება... საუკუნის განმავლობაში ცხოვრების ყველა სფეროში მოხდა 
რევოლუციები: ინდუსტრიული, სამეცნიერო-ტექნიკური, ინფორმაციული ანუ ტელეკომუნიკაციური. ამავე 
დროს ესაა ორი უდიდესი ომისა და ყველაზე ტირანული რეჟიმების (ფაშისტურ-ნაცისტური და ბოლშევიკური) 
საუკუნე. 

საუკუნის დასაწყისში დასავლეთ ნახევარსფეროს უდიდესი ნაწილი, აფრიკა და თითქმის მთელი აზია 
კოლონიებსა და ნახევრადკოლონიებს წარმოადგენდა. მსოფლიო ამ დროს იყო ევროპაცენტრისტული, 
უფრო ზუსტად კი ევრო-ამერიკაცენტრისტული. ამ დროისთვის საბოლოოდ ჩამოყალიბდა განვითარების ე. წ. 
ევროპული მოდელი, რომელიც ცნობილია ლიბერალური კაპიტალიზმის სახელით. აღნიშნული პროცესის 
საფუძველი იყო ფინანსური რესურსის თავმოყრა და მათი დაბანდება მრეწველობასა და კომუნიკაციებში. 
აგრარული და იერარქიული საზოგადოება ნელ-ნელა ტრანსფორმირდა ინდუსტრიულ, უაღრესად მობილურ, 
ურბანულ საზოგადოებად, სადაც პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ირჩევს ხალხი და საზოგადოების ცხოვრება 
სეკულარიზებულია. ამრიგად, ევროპამ მისცა თანამედროვე მსოფლიოს მოწინავე სამეცნიერო მიღწევები, 
ჰუმანიზმის იდეები, დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები, საბაზრო ეკონომიკა, დემოკრატიული ინსიტუტები და 
მრავალი სხვა. 

მე-19 საუკუნის ბოლოდან იწყება დიდი კოლონიური იმპერიების ჩამოყალიბება, თვით ტერმინი 
„იმპერია“ უკავშირდება ლათინურ სიტყვა „იმპერატორს“ და აღნიშნავს დიქტატორულ ხელისუფლებასა და 
მმართველობის იძულებით მეთოდებს. ამ პროცესს ბიძგი მისცა ინდუსტრიულ ქვეყნებს შორის მძაფრმა 
კონკურენციამ და გასაღების ბაზრისთვის ახალი რეგიონების ძიებამ. მე-20 საუკუნის დასაწყისში ყველაზე 
ძლიერი ბრიტანეთის იმპერია იყო. ამ დროს დედამიწაზე აღარ დარჩა თავისუფალი, „არავის“ ტერიტორია, 
ევროპული ექსპანსია დასრულდა. ამ პროცესს ბუნებრივად უწყობდა ხელს კომუნიკაციის საშუალებების, 
საზღვაო თუ სახმელეთო ტრანსპორტის განვითარება, ადამიანმა აითვისა დედამიწა და მისთვის უკვე 
დაბრკოლებას აღარ წარმოადგენდა ტყე, მთა, ზღვა, უდაბნო თუ ოკეანე. 

მე-20 საუკუნე ნაციონალიზმის ბატონობის საუკუნეა. ევროპული განმანათლებლობით დაწყებული ერთა 
თვითგამორკვევის პრინციპი, საფრანგეთის რევოლუცია, გერმანული Volk-ის რომანტიკული იდეიდან 
დემოკრატიულ-პოლიტიკური კონცეფციის შემუშავება სწორედ ამის დასტურია. ნაციონალიზმის არსი ჯერ 
კიდევ არ არის ბოლომდე შესწავლილი. როგორც ამ საკითხის კვლევის ერთ-ერთი პიონერი კარლტონ ჰეისი 
ამბობს, იგი დუალისტური ბუნებისაა, ერთდროულად არის სიკეთეც და ბოროტებაც, დალოცვაც და 
შეჩვენებაც. ნაციონალიზმის ნიადაგზე მე-20 საუკუნეში არაერთი ომი და კონფლიქტი გაჩაღდა. 
ისტორიულადაც ყველა იმპერია ნაციონალიზმით დაიწყო და ყველა მათგანი დარწმუნებული იყო, რომ მას 
მოჰქონდა სამყაროსთვის „ნამდვილი“ ცივილიზაცია.  
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მე-20 საუკუნის მსოფლიოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენაა აშშ-ის, როგორც 
ზესახელმწიფოს გამოჩენა. მისი ასეთი სისწრაფით აღმავლობას ხელი შეუწყო მე-19-მე-20 საუკუნეთა მიჯნაზე 
მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა მატებამ, რამაც, თავის მხრივ, სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო 
პროდუქციის არნახული სისწრაფით ზრდა გამოიწვია. ამის შედეგად აშშ იქცა პირველ სახელმწიფოდ 
სამრეწველო პროდუქციის წარმოების მოცულობით, საწარმოების ტექნიკური აღჭურვილობითა და შრომის 
ნაყოფიერებით. მე-20 საუკუნის ამერიკა უკვე ინდუსტრიული, მზარდი ქალაქების ქვეყანა გახდა, სადაც 
რკინიგზებით ერთმანეთს მჭიდროდ დაუკავშირდა ქვეყნის აღმოსავლეთი და სამრეწველო შუა დასავლეთი. 
შედეგად ჩამოყალიბდა მსოფლიოში ცნობილი ისეთი გიგანტური კორპორაციები, როგორებიცაა: ჯონ 
როკფელერის „Standard Oil Company“, ჯონ პირპონტ მორგანის ტრესტები, „ალუმინის მეფე“ ენდრიუ 
მელონი... სოციალიზმმა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში შეაღწია ამერიკაში, მაგრამ სოციალისტური მუშათა 
პარტია იქ სერიოზულ პოლიტიკურ ძალად ვერ გადაიქცა და მე-19 საუკუნის ბოლო მესამედში საბოლოოდ 
ჩამოყალიბდა ორპარტიული სისტემა (დემოკრატები და რესპუბლიკელები). 20-იანი წლების ამერიკის 
ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო ე. წ. „მშრალი კანონი“ (1919), ხალხს არ სურდა უარის თქმა 
სპირტიან სასმელებზე, რამაც არაერთი განგსტერული იმპერიის შექმნა და გამდიდრება გამოიწვია (მათ შორის 
ყველაზე ცნობილი იყო ალ კაპონეს ჩიკაგოს განგსტერული იმპერია). ამიტომ ამ პერიოდის ამერიკის 
სიმბოლოდ ჯაზთან ერთად განგსტერული ომებიც იქცა.  

ფაშიზმისა და ნაციზმის აღმოცენება. ფაშისტები ყველაზე ადრე ხელისუფლებაში სწორედ იტალიაში 
მოვიდნენ. ამას რამდენიმე მიზეზმა შეუწყო ხელი. იტალიაში საპარლამენტო მმართველობა არაეფექტური 
აღმოჩნდა. პარლამენტში თითქმის არ იყვნენ თანამედროვე ტიპის პოლიტიკური პარტიები. ერთადერთი 
პოლიტიკური პარტია იყო სოციალისტური პარტია. 1919 წლიდან იწყება ფაშისტური ორგანიზაციების შექმნა. 
მათ თავიანთი რაზმელებისათვის შემოიღეს სპეცფორმა – შავი პერანგები, ორგანიზაციული სტრუქტურა – 
ლეგიონები და კოჰორტები და ძველრომაული მისალმება – გამართული ხელის ზევით აქნევა. მათი მთავარი 
მიზანი იყო ნაციონალისტური გრძნობების გაღვივება დაპყრობითი საგარეო პოლიტიკით, ბრძოლა მუშათა 
მოძრაობისა და მათი პარტიის წინააღმდეგ, მონოპოლისტური წრეების მხარდაჭერა. თუმც მათი გავლენა 
თავიდან არც ისეთი დიდი იყო. ეს გავლენა გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ხელისუფლების სათავეში ბენიტო 
მუსოლინი მოვიდა, რომელმაც განაცხადა, რომ ბოლშევიზმის ალტერნატივა უნდა გამხდარიყო ფაშიზმი, 
რომელიც იხსნიდა სწორედ ქვეყანას ბოლშევიზმისგან. იგი იქცა პოლიტიკურ ლიდერად და ბელადად (დუჩე). 
მას ღმერთის წარმოგზავნილად და იტალიის გადამრჩენლად მიიჩნევდნენ, იულიუს კეისრისა და ავგუსტუსის 
მემკვიდრედ, მსოფლიო კლასის სახელმწიფო მოღვაწედ, მიაწერდნენ საოცარ ადამიანურ თვისებებსაც (40 
ჭრილობის მიუხედავად, ოპერაციისას გამაყუჩებელი არ დასჭირდა, დღე-ღამეში 20 საათს მუშაობდა, 
არაჩვეულებრივი საყვარელი და ნამდვილი ვაჟკაცი იყო, ხალხის მასიდან გამოსული და ფულისადმი 
გულგრილი...). სინამდვილეში მუსოლინი საკმაოდ განათლებული ადამიანი იყო, იცოდა რამდენიმე ენა, 
შესანიშნავად უკრავდა ვიოლინოზე, იყო უდიდესი პატივმოყვარე და ჰქონდა საოცარი ნებისყოფა, კარგად 
გამოსდიოდა მსახიობობა, იყო არაჩვეულებრივი ორატორი და დემაგოგი, ჰქონდა ლიდერის მისტიკური 
უნარი – ქარიზმა. პიროვნულად იყო ძალიან მომხიბვლელი და ფლობდა ჰიპნოზის უნარსაც. მისი გამოსვლები 
ზედაპირული, ცეცხლოვანი და ვულგარული იყო, მაგრამ მოედნები ყოველთვის ხალხით იყო გადაჭედილი. 
მისი „ნაციონალური ფაშისტური პარტია“ 1921 წელს შეიქმნა. ფაშისტები ვერც ვერასოდეს მოვიდოდნენ 
ხელისუფლების სათავეში, იტალიას ძლიერი მთავრობა და ქმედითუნარიანი პარლამენტი რომ ჰყოლოდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლების სათავეში მოსვლის პროგრამა მუსოლინის არ ჰქონდა, მან ეს მაინც 
მოახერხა 1924 წლის არჩევნებზე ხალხის დაშინებისა და კორუფციის წყალობით. პრემიერმინისტრობასთან 
ერთად იგი შინაგან და საგარეო საქმეთა მინისტრიც იყო. 1926 წლიდან მისი რეჟიმი უკვე ტოტალიტარული 
ხდება. თავისუფლებას კარგავს პრესაც – მუსოლინი ერთპიროვნული დიქტატორია. მას უდიდესი სამხედრო 
სტრატეგისა და ეკონომიკური გენიოსის სახელი ჰქონდა ქვეყანაში, თუმცა მისი მიღწევები ორივე ამ სფეროში 
საკმაოდ მოკრძალებული იყო. იგი მკაცრად ახშობდა პროტესტის ნებისმიერ გამოვლინებას, გაფიცვა კანონით 
იყო აკრძალული. 1934 წელს შექმნილი „ათი სამოქალაქო მცნების“  მე-8 და მე-10 პუნქტები ასეთი იყო: 
მუსოლინი ყოველთვის მართალია; შენთვის ყველაზე ძვირფასი უნდა იყოს ერთი რამ – დუჩეს სიცოცხლე. 
1936 წლიდან მუსოლინის ბევრი თანამოაზრე ჩამოშორდა, 1943 წელს კი მეფემ იგი თანამდებობიდან 
გადააყენა და დააპატიმრა. ამის საპასუხოდ გადმოსულმა გერმანიის დესანტმა მოახერხა მუსოლინის 
გათავისუფლება და გერმანიაში გადაყვანა, თუმც 1945 წლის აპრილში ინგლის-ამერიკის ჯარებმა დაამარცხეს 
გერმანელი ოკუპანტები, დუჩე ტყვედ ჩაიგდეს და ჩამოახრჩვეს.  
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რაც შეეხება გერმანულ ნაციზმს. უკმაყოფილო მასების ინტერესების გამომხატველი გერმანიის 
ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია 1919-20 წლებში ფორმდება. იგი თავიდან მუშათა უფლებების 
დამცველად გამოდიოდა. მის „25 პუნქტში“ ასევე ხაზგასმული იყო ნაციონალიზმი და რასიზმი, ამ მიზნების 
მისაღწევად კი აუცილებელი იყო ძლიერი სახელმწიფო ხელისუფლების შექმნა, რომელიც დამყარებული 
იქნებოდა ფიურერობის პრინციპზე პარლამენტარიზმისა და პარტიათა ძალაუფლების საწინააღმდეგოდ. 1923 
წელს მიუნხენის ქუჩებში გამოვიდა ფაშისტური ჯგუფი ადოლფ ჰიტლერის ხელმძღვანელობითა და 
ფაშისტური დიქტატურის დამყარების ლოზუნგით, მაგრამ მთავრობამ ჩაახშო. 1928 წლის არჩევნების შედეგად 
რაიხსტაგში ნაციონალ-სოციალისტთა პარტიამ მხოლოდ ხმათა 2,5% მიიღო. 1929-33 წლების ეკონომიკური 
კრიზისი განსაკუთრებით მწვავე იყო გერმანიისათვის. უკმაყოფილება იზრდებოდა, მმართველი პარტიული 
კოალიცია პარლამენტში დაიშალა. ამ ფონზე უფრო და უფრო ძლიერდებოდა ნაციონალ-სოციალისტური 
პარტია, რასაც თვით პარტიის აქტიურობა, მსხვილი ბიზნესის ფინანსური მხარდაჭერა და ამომრჩეველთა 
საქციელის სოციალურ-ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა ედო საფუძვლად. იგი ხაზს უსვამდა იმას, რომ მხოლოდ 
„რჩეულ არიულ რასას“ შეეძლო „ახალი მსოფლიო წესრიგის“ შექმნა. ძალის კულტი, რასობრივი 
უპირატესობა, ანტისემიტიზმი და მტრის ხატის შექმნა ნაცისტური იდეოლოგიის განუყოფელი ნაწილი იყო. 
ნაცისტთა სოციალური დემაგოგია საზოგადოების ყველა ფენას მოიცავდა. ამაში ისინი გასამხედროებულ 
რაზმებს იყენებდნენ. 1932 წელს მათი მომხრეები უკვე 33%-ს შეადგენდნენ. 1933 წელს ჰიტლერს მთავრობის 
შედგენა დაევალა. ხელისუფლებაში ნაცისტები მოვიდნენ. ორი წლის განმავლობაში დემოკრატიული წყობა 
თანდათან ტოტალიტარულ დიქტატურად გადაიქცა: რაიხსტაგმა უფლებები დაკარგა, პარტიები და საარჩევნო 
სისტემა გაუქმდა, ჩამოყალიბდა ერთიანი იდეოლოგია ცენტრალური პარტიული ნომენკლატურის 
ბატონობით, პოლიტიკური მოწინააღმდგეების განადგურებითა და კულტურის უნიფიცირებით. 1934 წლიდან 
ჰიტლერი ერთდროულად „გერმანელი ერის ფიურერი“, კანცლერი და პრეზიდენტი ხდება. ბევრს, 
განსაკუთრებით ზედა ფენების წარმომადგენლებს არ მოსწონდათ ჰიტლერის დიქტატურა, რადგან კარგად 
ხედავდნენ, რომ მისი გუნდი ბინძური პოლიტიკური საქმოსნების ბანდა იყო, რომელთა სტუმრად მოწვევაც კი 
უხერხული იყო (გერმანიის პრეზიდენტმა ჰინდენბურგმა მასთან პირველი შეხვედრისას წამოიძახა: ამ 
„ბოჰემიელ ეფრეიტორს“ მხოლოდ ფოსტის გენერალური დირექტორის თანამდებობის იმედი შეიძლება 
ჰქონდესო).  

ამის პარალელურად კი ევროპაში ნელ-ნელა მზადდება საომარი სიტუაცია: იაპონიამ 1931 წელს 
მანჯურია დაიპყრო და 1937 წელს ჩინეთში შეიჭრა, 1935 წელს იტალიამ ეთიოპია დაიპყრო. ამ სამმა 
აგრესიულმა სახელმწიფომ – იაპონიამ, იტალიამ და გერმანიამ – კავშირი დაამყარა, რაც „ბერლინ-რომ-
ტოკიოს ღერძის“ შექმნით დაგვირგვინდა. 1920-იანი წლების „პაციფიზმის ერას“ სერიოზული საფრთხე 
დაემუქრა, 1933 წელს ნაცისტების ხელისუფლებაში მოსვლამ ვითარება ძირეულად შეცვალა.                   

ამ პერიოდში ყალიბდება ახალი სახელმწიფო – საბჭოთა კავშირიც, სადაც ძალაუფლება ბოლშევიკებმა 
ჩაიგდეს ხელთ. ფაშიზმსა და ბოლშევიზმს შორის არის როგორც მსგავსება, ისე განსხვავება. მარქსიზმ-
ლენინიზმისთვის პრიორიტეტია კლასი, ფაშიზმისთვის კი – ერი და რასა. მარქსიზმი ისტორიის 
მატერიალისტურ ინტერპრეტაციას უჭერს მხარს, ფაშიზმისთვის კი დამახასიათებელია ანტიმატერიალიზმი, 
ირაციონალიზმი, მისტიციზმი. ფაშისტებმა და ნაცისტებმა შეინარჩუნეს კერძო საკუთრება წარმოების 
საშუალებებზე, ბოლშევიკებმა კი ეკონომიკის სრული ნაციონალიზაცია მოახდინეს. ნაციონალ-სოციალიზმი 
უარს ამბობდა დემოკრატიის და ლიბერალიზმის იდეებზე, ბოლშევიზმი კი დეკლარირებდა მას. მაგრამ ორივე 
მათგანი იყო დასავლური სულიერებისა და ცხოვრების წესის კრიზისის პროდუქტი. ისინი ერთდროულად 
გამოჩნდნენ ისტორიის ასპარეზზე. ორივეს საერთო შედეგი ჰქონდა: ახალი ტიპის რევოლუციური პარტიის 
გაბატონება, ერთადერთი და სავალდებულო იდეოლოგია, მიზნის მიღწევის მსგავსი ხერხები და საშუალებები, 
ცხოვრების ყველა სფეროს პოლიტიზება, ფიზიკური და მორალური ტერორი.  

მოდერნიზმი თანამედროვე დასავლურ ცივილიზაციაში უპირატესი 
მნიშვნელობის მქონე კულტურული სტილია, ესაა გლობალური მასშტაბის მსოფლმხედველობრივი და 
კულტურული ძიებების სივრცე. სიტყვა „მოდერნი“ ეტიმოლოგიურად თანამედროვეს ნიშნავს (ლათ. modo - 
ახლა; გვიანი ლათ. modern და ინგ. modern - თანამედროვე). ტერმინი შუა საუკუნეებში გაჩნდა, როდესაც 
ერთმანეთს დაუპირისპირდა აზროვნებასა და ხელოვნებაში არსებული ტრადიციული ღირებულებები და 
ახლადგაჩენილი თანამედროვე მოსაზრებები. ტერმინი მოდერნიზმი რამდენიმე მნიშვნელობით იხმარება 
სამეცნიერო ლიტერატურაში. ბაზელის უნივერსიტეტის პროფესორი, კულტურის ისტორიკოსი, შვეიცარიელი 
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იაკობ ბურქჰარდტი (1818-1897) „მოდერნულობას“ შუა საუკუნეებისა და რენესანსის ეპოქათა ერთმანეთისაგან 
გასამიჯნავად იყენებდა. მიიჩნევდა, რომ „შუა საუკუნეებში ადამიანის ცნობიერება საერთო საბურველქვეშ 
თვლემდა. საბურველი რწმენის, ილუზიისა და ბავშვური ცრურწმენისაგან იყო მოქსოვილი...“ („იტალიის 
კულტურა აღორძინების ეპოქაში“, 1860). რენესანსის ეპოქამ კი კლასიკური ცოდნა, ხელოვნების ფორმები, 
ფილოსოფია და ლიტერატურა ააღორძინა.  

ზოგიერთი მკვლევარი მოდერნულობის ხანას განმანათლებლობის ეპოქიდან (დაახლ. 1687-1789) 
იწყებს. მას უკავშირდება ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებების დაწყება, როგორებიცაა: ფეოდალიზმიდან 
კაპიტალიზმზე გადასვლა, სეკულარიზაცია, ინდუსტრიალიზაცია, ურბანიზაცია, რაციონალური აზროვნების 
განვითარება, ერი-სახელმწიფოების ჩამოყალიბება, მეცნიერული კვლევების გაფართოება. ნიუტონმა 
პირველმა დაამკვიდრა რწმენა, რომ მეცნიერებას სამყაროს გადარჩენა შეუძლია. რენე დეკარტმა (1596-
1650), ფრანსუა მარი არუე ვოლტერმა (1694-1778) და იმანუელ კანტმა (1724-1804) ჩამოაყალიბეს 
მოსაზრება, რომ გონების საშუალებით უნივერსალური ჭეშმარიტების წვდომაა შესაძლებელი. სწორედ ამ 
დროიდან შეიცვალა მედიევალური (შუასაუკუნეობრივი) პარადიგმა და დამკვიდრდა თანამედროვეობა, 
მოდერნული პარადიგმა.  

მოდერნიზმი, როგორც ეპოქა, სათავეს მე-19 საუკუნის ბოლო პერიოდიდან იღებს და საზოგადოებრივ-
კულტურულ ცხოვრებაში მიმდინარე ცვლილებებს უკავშირდება. მისთვის, უპირველესად, მასობრივი 
მოხმარებისთვის გამიზნული ახალი ტექნოლოგიებია დამახასიათებელი. მოდერნული საზოგადოების 
ძირითადი ნიშნებია: ინდუსტრიალიზაცია, ურბანიზაციის მაღალი ხარისხი, მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი, 
თავისუფალი საბაზრო წარმოება, კონსტიტუციონალიზმი, ლიბერალური დემოკრატია, ინდივიდუალიზმი, 
სეკულარიზმი, რაციონალური აზროვნება. სხვადასხვა თეორეტიკოსი მოდერნის ეპოქას სხვადასხვა კუთხიდან 
ახასიათებს, მაგალითად: მარქსს მოდერნის მთავარ მახასიათებლად კაპიტალისტური ეკონომიკა და აქედან 
გამომდინარე, სოციალური კლასი მიაჩნია; ემილ დიურკემი (Émile Durkheim) აქცენტს სოლიდარობის 
წარმოშობაზე, ადამიანის დამოუკიდებელ ინდივიდად ჩამოყალიბებასა და კოლექტიური მორალის 
შესუსტებაზე აკეთებს; გეორგ ზიმელი კი ქალაქურ ყოფასა და ფულად ეკონომიკას მიიჩნევს ორგანულად.  

ცნება „მოდერნიზმი“ ხელოვნებაში, მწერლობაში, კრიტიკასა და ფილოსოფიაში გარკვეულ პერიოდსა 
და იმ ახალ ტენდენციებს აღნიშნავს, რომელთაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს მე-20 საუკუნეში 
ადამიანის აზროვნებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე. მიჩნეულია, რომ ეს ტენდენციები უკავშირდება 
პარიზში შარლ ბოდლერის „ბოროტების ყვავილების“ („Les Fleurs du Mal“) გამოქვეყნებას 1857 წელს, 
რომელსაც დიდი სკანდალი მოჰყვა სექსის, დეპრესიის და თრობის შესახებ თემების გამო. რაც შეეხება 
მოდერნიზმის დასასრულს, ოქსფორდის ბრიტანული ლიტერატურის ენციკლოპედიის თანახმად, მოდერნიზმი 
1939 წელს დასრულდა. ამ შემთხვევაში ჩნდება კითხვა: ბევრი მოდერნისტი ავტორი 1950-60-იან წლებშიც 
აქტიურად მოღვაწეობს (ელიოტი, ფოლკნერი, პაუნდი, ბეკეტი...), თუმცა ისინი ამ წლებში თავიანთი 
შემოქმედებისთვის მნიშვნელოვან ნაწარმოებებს უკვე აღარ ქმნიან. ალბათ, 
უფრო მიზანშეწონილი იქნება, თუკი ჩავთვლით, რომ მოდერნიზმი 
სრულდება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როდესაც მოდერნიზმისთვის 
დამახასიათებელი იდეოლოგია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ჩიხში შედის 
ხსენებული ომის შედეგების – ჰოლოკოსტის თუ ატომური კატასტროფის – 
გამო.  

მოდერნიზმი, როგორც 
დასავლური სამყაროს მნიშვნელოვანი და მასშტაბური კულტურული 
პროცესი, ბუნებრივია, მჭიდროდ უკავშირდება მეოცე საუკუნის დასაწყისის 
ისტორიულ სინამდვილეს. უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია I მსოფლიო 
ომი, რომელსაც მილიონობით ადამიანის მსხვერპლი და 6 ევროპული 
იმპერიის დაშლა მოჰყვა. შემდეგ ტოტალიტარული რეჟიმების, ნაციზმისა 
და კომუნიზმის, დამკვიდრება; ბოლოს კი II მსოფლიო ომი. ეს უდიდესი 
ისტორიული მოვლენები მე-20 საუკუნის ევროპის რეალობაა, სისხლი და 
ტრაგიზმი, ქაოსი და ფსევდოწესრიგი... მოდერნიზმის უმნიშვნელოვანეს 
ტექსტებში ჩანს სწორედ მისი ზეგავლენა ხელოვნებაზე, რაც დასავლური 
ცივილიზაციის დაცემის განცდის მოახლოებაში გამოიხატება.  

„ბოროტების ყვავილების“ პირველი 
გამოცემის სატიტულო გვერდი 
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ამასთანავე, სერიოზული ცვლილებები განხორციელდა პოლიტიკის სფეროში, რასაც საზოგადოებრივი 
ხასიათის ცვლილებებიც მოჰყვა თან, კერძოდ: ჩამოყალიბდა ცენტრალიზებული ეროვნული სახელმწიფოები, 
რომელთა ფარგლებშიც, თავის მხრივ, იწყება საკუთარი ინტერესებისთვის მებრძოლი სხვადასხვა სოციალ-
პოლიტიკური მოძრაობა. შემოვიდა დემოკრატიის ზოგიერთი ელემენტი. კულტურის სფეროში შეიცვალა 
ღირებულებითი ორიენტირები, დაიწყო საზოგადოებრივი ცოდნისა და განათლების სეკულარიზაცია და 
პლურალიზაცია, განვითარდა მასმედია. კაპიტალისტურ საზოგადოებაში გაჩნდა ახალი სოციალური 
ფორმაციები და თანდათან შეიცვალა მამაკაცებსა და ქალებს შორის პატრიარქალური დამოკიდებულება. 
აქტუალური ხდება რელიგიურობის შესუსტება.  

მოდერნულობის განმარტებისას უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ ორი ასპექტი: 1) ცოდნის წარმოება და 
კლასიფიცირება. თანამედროვე საზოგადოების აღმოცენებას თან ახლდა ახალი ინტელექტუალური და 
კოგნიტური სამყაროს დაბადება, რომელიც თანდათან ყალიბდებოდა რეფორმაციასთან, რენესანსთან, მე-17 
საუკუნის მეცნიერულ რევოლუციასა და მე-18 საუკუნის განმანათლებლობასთან ერთად. ამან კი ხელი შეუწყო 
ისეთი თანამედროვე საზოგადოების ფორმაციას, როგორიცაა ადრეული კაპიტალიზმი ან ეროვნული 
სახელმწიფოების ჩამოყალიბება; 2) კულტურული და სოციალური იდენტობები, რომელთა გაჩენაც სწორედ 
ამ ფორმაციების ნაწილია. საუკუნეების განმავლობაში დასავლეთევროპელებს შორის „ქრისტიანობა“ ან 
„კათოლიკობა“ ითვლებოდა იდენტობის ერთადერთ საერთო ნიშნად. „ევროპელობა“, როგორც ახალი 
იდენტობა, თანდათან აღმოცენდა. თანამედროვე ევროპული საზოგადოების ფორმაციაში იგულისხმებოდა 
ენის, იმიჯებისა და სიმბოლოების შექმნა, რაც ამ საზოგადოებებს გააერთიანებდა კიდეც და, ამავდროულად, 
გამიჯნავდა სხვებისგანაც.    

რადგან იგი მსოფლიოში მიმდინარე გლობალური 
პროცესების ფონზე ვითარდებოდა. ამ პერიოდში ცალსახად გამოიკვეთა ურბანიზაციის ტენდენცია. 
დასავლური კულტურა უფრო და უფრო ქალაქური ხდებოდა და სულ უფრო შორდებოდა სოფელს, 
ინდუსტრიული იერი ჰქონდა და არა აგრარული. ქალაქისა და ბუნების განხეთქილება იწვევს ინდივიდის 
გაუცხოებას საკუთარი საცხოვრებელი გარემოსადმი. ქალაქი არის სივრცე, სადაც თანამედროვე 
ინდუსტრიული ცხოვრების წესი გამოდევნის ადამიანის ბუნებრივი არსებობის ფორმებს. ბუნებისა და 
კულტურის დაპირისპირება მოდერნიზმში მთელი დრამატიზმით არის ნაჩვენები. ქალაქი, ერთი მხრივ, არის 
სულიერი კვდომის სივრცე, სადაც არის ხმაური, ქაოსი, ბრბო, დაჩქარებული რიტმი, ქარხნების კვამლი, 
მატერიალური საწყისის აღმატება, მეორე მხრივ კი, იგი არის კულტურული ტოპოსი. დასავლური ქალაქები – 
პარიზი, ბერლინი, ლონდონი, ციურიხი, პეტერბურგი, ვენა, პრაღა, ნიუ-იორკი, ჩიკაგო – მოდერნიზმის 
ცოცხალი, მაძიებელი პროცესების ცენტრები ხდებიან, სადაც თავს იყრიან მოდერნისტული ესთეტიკური 
ინტერესებით გაერთიანებული ხელოვანები. მულტიკულტურული და მულტინაციონალური ქალაქი 
მოდერნისტული ეპოქის ურბანული პროცესების უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია.    

მოდერნულ ეპოქაში უკვე განვითარებულია სახელმწიფოთაშორისი კავშირები, კულტურული გაცვლა, 
ბეჭდვითი სიტყვის გავრცელება შესაძლებელს ხდის, რომ სახელოვნებო თუ კულტურული ტენდენციები ერთი 
რომელიმე ენობრივ-კულტურული არეალის კუთვნილებად არ დარჩეს. ამიტომაც იყო, რომ მოდერნისტული 
კულტურა მთელ დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპაში გავრცელდა, რაც აიხსნება იმით, რომ მოდერნიზმი, 
უპირველესად, ინდივიდის სამყაროს მიემართება, იგი კულტურის ცენტრში ადამიანს, მის მისწრაფებებს 
აყენებს. ეს ინდივიდი, მართალია, თვითიდენტიფიკაციას ახდენს საკუთარ ნაციონალურ, სოციალურ და 
კულტურულ კონტექსტთან, მაგრამ, ამავე დროს, ზოგადსაკაცობრიოა მისი ძიებები, რომლებიც 
მოდერნისტულმა ეპოქამ ახალი სახით წარმოაჩინა. მოდერნიზმმა ერთმანეთს დააკავშირა და საერთო 
პრობლემებზე დააფიქრა სხვადასხვა ნაციონალური და კულტურული სივრცის წარმომადგენლები.   

ყველაზე დიდი ძვრა მე-19 საუკუნის დასასრულისა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის დასავლური 
სამყაროსთვის ქრისტიანულ რელიგიასთან მიმართების ტრადიციული პარადიგმის ცვლილებას უკავშირდება. 
რაციონალიზმის მომძლავრებისა და მეცნიერული მიღწევების ფონზე იწყება ქრისტიანობასთან 
დამოკიდებულების რევიზია – ადამიანი დაეჭვდა ფუნდამენტურ ხედვაში. თუმც, მეორე მხრივ, ვერც მეცნიერება 
იძლეოდა პასუხს ადამიანის ყველა კითხვაზე, რამაც, ასევე, მეცნიერული აზრისადმი იმედგაცრუება გამოიწვია. 
ამრიგად, მოდერნისტულ ეპოქაში აღარ დარჩა არცერთი სისტემა – არც რელიგიური და არც მეცნიერული – 
რომელიც ადამიანს მარადიულ კითხვებთან ორიენტაციაში დაეხმარებოდა. ამ ყველაფერმა კი, თავის მხრივ, 
გამოიწვია ინდივიდის ღრმა სულიერი კრიზისი. მორის მეტერლინკის პიესაში „ბრმები“ (1890) კაცობრიობა 
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უსინათლო ადამიანებსაა შედარებული, რომელთაც დაკარგეს 
ერთადერთი თვალხილული წინამძღოლი, მოძღვარი – იგი 
მოულოდნელად გარდაიცვალა. ადამიანის მიერ რწმენის დაკარგვის 
ტრაგიზმი ყველაზე სრულყოფილად ასახა ფრიდრიხ ნიცშეს ცნობილმა 
ფორმულირებამ: „Gott ist tot“ – „ღმერთი მოკვდა“.  

მოდერნიზმის განვითარებაზე 
დიდი გავლენა მოახდინა დარვინის, მარქსის, ნიცშეს, ფროიდის, 
სოსიურისა და აინშტაინის ნააზრევმა. ამ დროს ჩნდება 
ფარდობითობისა თუ ფსიქოანალიზის თეორიები. ამის 
გათვალისწინებით გასაკვირი აღარაა ლიტერატურასა და ხელოვნებაში 
არსებული ორიენტაციების მრავალფეროვნება, სამყაროს სურათის 
ცვლილება თუ ხილული სინამდვილის ფარდობითობა.  

მოდერნიზმის პერიოდში კოლონიზატორულმა პოლიტიკამ 
ევროპას აზიური სამყარო გააცნო. ისინი ეზიარნენ ეგზოტიკური 
ქვეყნების კულტურას. გარდა ამისა, ევროპელ ადამიანში დიდი 
გარდატეხა მოახდინა მეცნიერულმა მიღწევებმა, ქიმიის, ფიზიკის, 
ასტრონომიის აღმოჩენებმა. ერთი მხრივ, ატომის შემადგენლობის 
აღმოჩენამ თითქოს დააპატარავა სამყარო და ბევრი რამ ახსნა, თუმცა, 

მეორე მხრივ, ასტრონომიულმა აღმოჩენებმა ცხადყო, რომ სამყარო უსასრულოა, თანაც ყველაფერი 
ფარდობითი. ასე რომ, სამყარო პარადოქსული გახდა. მაქს პლანკის კვანტური თეორია (1901), ერნსტ 
რეზერფორდის ატომისტური თეორია (1902) და აინშტაინის ფარდობითობის თეორია (1905) აფუძნებენ 
სამყაროს ახალ მოდელს, რომლის მიხედვითაც უნივერსუმი არის მრავალგანზომილებიანი ფენომენი, სადაც 
მუდმივად მიმდინარეობს ენერგიების გაცვლა-გამოცვლა, კვლავწარმოება, ურთიერთგარდაქმნა; დრო და 
სივრცე არის არა მყარი და გაზომვას დაქვემდებარებული განზომილებანი, არამედ წარმოსახვითი, რომ არ 
არსებობს დროის სწორხაზოვანი ათვლა და ერთდროულად შესაძლებელია სხვადასხვა დროსა და სივრცეში 
პარალელური არსებობა და გადაადგილება; ისიც გაირკვა, რომ სხეულის მასაც კი გადაადგილების 
სიჩქარესთან ერთად იცვლება. სწორედ ამიტომ დაუპირისპირდა სიმბოლიზმი ხელოვნების ისეთ 
მიმართულებებს, რომლებიც სინამდვილის ზუსტ ასახვას მოითხოვდნენ. მათ სინამდვილე სიმბოლოებით 
შეცვალეს, მიიჩნევდნენ, რომ ყველა საგნის მიღმა დაფარული აზრი იმალებოდა და ყველა საგანს, 
პირდაპირის გარდა, ფარული აზრიც გააჩნდა. 

მოდერნიზმის ხანის სააზროვნო სივრცის ფორმირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია პირველი 
მსოფლიო ომის შედეგებმაც. ამან კი ზემოაღნიშნულთან ერთად ახლებურად დააყენა მორალის გაგება. 
გაჩნდა მოსაზრება, რომ ბუნება მორალის გაგებისაგან თავისუფალია, რომ სამყაროს მართავს 
ირაციონალური ძალები. ამიტომაც უპირისპირდებიან მორალს, განსაკუთრებით კი ქრისტიანულს, რომელიც 
დამარცხებულის მორალია და ამკვიდრებს შურისძიების გადავადების სტრატეგიას. ქრისტიანული სიყვარული 
მეორე ადამიანის მიმართ შიშის ნაყოფია, რაც სუსტებისთვისაა დამახასიათებელი, – მიაჩნდა ნიცშეს. სწორედ 
ფრიდრიხ ნიცშე (1844-1900) იყო უპირველესი ფილოსოფოსი, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა 
მოდერნისტულ ხელოვნებაზე. თავის უმთავრეს თხზულებაში „ასე იტყოდა ზარატუსტრა“ მან ახალი 
მსოფლმხედველობა დააფუძნა, მისთვის სიცოცხლეა უმთავრესი ეგზისტენციალური და ონტოლოგიური 
ღირებულება. ნიცშემ ამ ნაწარმოებში ორი ფუნდამენტური ღირებულება შემოგვთავაზა: ღმერთის სიკვდილისა 
და ზეკაცის. ნიცშესთვის ერთი დიდი ადამიანის ტრაგედია უფრო დიდია, ვიდრე მთელი ერის უბედურება. მისი 
ზეკაცი გარესამყაროსა და ადამიანებთან ურთიერთობისას თავისუფალია სოციალური იძულებებისგან. არის 
ნახევრად ან სავსებით ღვთაებრივი „ბელადი“, რომლისთვისაც თანამედროვეობა ძალის გამოცდის ობიექტია. 
ახასიათებს თანდაყოლილი კეთილშობილება და არისტოკრატიულობა. ნიცშე ქრისტიანობას კიცხავდა 
იმისათვის, რომ ამ უკანასკნელმა უარყო „ღირსება, დაშორების პათოსი, დიადი პასუხისმგებლობა, რომელიც 
სიცოცხლით ტკბობის ზღვრამდე მიდის, ცხოველური მშვენიერება, ომისა და დაპყრობის ინსტიქტები...“. ნიცშე 
უპირისპირდება ქრისტიანობას, რადგან, მისი აზრით, ამ მოძღვრებამ ძლიერი ადამიანების დამარცხება 
გადაწყვიტა. დაუპირისპირდა რა დასავლურ ლოგოცენტრიზმს, მან ყურადღება აღმოსავლურ აზროვნებას 
მიაპყრო. აღმოსავლეთისკენ სწრაფვა და აღმოსავლური მსოფლმხედველობის პრიორიტეტის აღიარება 

„ასე იტყოდა ზარატუსტრას“ პირველი 
გამოცემის სატიტულო გვერდი 
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შემდეგში მოდერნისტული აზროვნებისათვის დამახასიათებელ თვისებად იქცა. ამიტომაც შემოდის ნიცშეს 
ფილოსოფიაში ზარატუსტრას სახე. ნიცშეს მორალი ავტორიტეტებისაგან გათავისუფლებას გულისხმობს. 
„გამშორდით და შემდეგ დაბრუნდით ჩემთან“, – ეუბნება ზარატუსტრა მოწაფეებს. ნიცშეს თვალთახედვით, 
მოდერნის ეპოქის ადამიანი აღარ არის ერთიანი, მონოლითური პიროვნება, იგია პიროვნებადაშლილი, 
იდენტობადაკარგული მოცემულობა. ასეთი ინდივიდი უკვე არათუ ვეღარ ახდენს ზეგავლენას სამყაროზე, 
არამედ თვითონ დაექვემდებარა გარესამყაროს. ამით ბოლო მოეღო ანთროპოცენტრისტულ წარმოდგენებს.   

მოდერნისტულ მსოფლხედვაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ასევე არტურ შოპენჰაუერის (1788-
1860) ნების მეტაფიზიკამ და სიორენ კირკეგორის (1813-1855) ეგზისტენცფილოსოფიამ. შოპენჰაუერის 
მიხედვით, ყოფიერების საფუძველია არა აბსოლუტური გონი, არამედ აბსოლუტური ნება, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ სამყაროში მიმდინარე პროცესები – ცალკეული ადამიანის ცხოვრება იქნება ეს თუ ისტორიული პროცესი 
– იმთავითვე მოკლებულია საზრისსა და მიზანს. სუბიექტს აქვს წარმოდგენები ანუ ილუზორული დასკვნები 
საკუთარი არსებობის შესახებ, მაგრამ ეს ყველაფერი მოჩვენებაა. მას უსასრულოდ უჩნდება სურვილები, 
რომელთაც ვერ იკმაყოფილებს, რის გამოც ეგზისტენცია (არსებობა) ტანჯვად გადაექცევა. ამიტომ უნდა 
გავთავისუფლდეთ ამ სურვილებისგან, – მიაჩნია შოპენჰაუერს, – რაც გამოიწვევს „კათარზისს“, სამსარადან 
ნირვანაში გადასვლას. ეს კი ერთადერთ რამეს ძალუძს – ხელოვნებას, კერძოდ კი მუსიკას. მხოლოდ იგი 
გვიხსნის სამყაროს უსაზრისობით მოგვრილი ტანჯვისაგან.  

კირკეგორის ეგზისტენციალური ფილოსოფიის მიხედვით კი ადამიანის არსებობა იმთავითვე 
წინააღმდეგობებით აღსავსე მოცემულობაა, რადგან შეუძლებელია ამქვეყნიური არსებობით მოგვრილი 
შიშისა და რწმენის ურთიერთმორიგება. საბოლოო გაქრობისა და არარაში გადასვლის ეგზისტენციალური 
შიში ადამიანს თავიდანვე დაჰყვება. დგება მომენტი, როცა ეს შიში სასოწარკვეთას იწვევს. მისი დაძლევა და 
რწმენის ფაზაზე გადასვლა უკვე ცალკეული ინდივიდის ნებელობაზეა დამოკიდებული: იგი ან იპოვის რაიმე 
ორიენტირს (ნახტომი რწმენის ფაზაში) და ამით მოიპოვებს საზრისს თავის ეგზისტენციაში, ან სამუდამოდ 
დარჩება სასოწარკვეთის ტყვეობაში. ეს პროცესი მთლიანად სუბიექტურია და პიროვნების ნებაზეა 
დამოკიდებული.   

მორალის ახლებურ გააზრებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 
ზიგმუნდ ფროიდის (1856-1939) მოძღვრებამ – ფსიქოანალიზმა. მან 
ადამიანის ფსიქიკა დაყო ცნობიერ და არაცნობიერ სფეროებად და 
ქმედებებისა თუ ნააზრევის საფუძვლად არა ცნობიერი სფერო, არამედ 
არაცნობიერი აღიარა. ინდივიდის არსებობისას ხშირად სწორედ 
არაცნობიერი სფერო ჯაბნის ცნობიერს და იგი წარმართავს ადამიანის 
არსებობას და მის ქმედებებს. ამგვარი მსჯელობა ადამიანს, 
გარკვეულწილად, საკუთარ საქციელზე პასუხისმგებლობას თავიდან 
აცილებდა. მორალურ იმპერატივად შემოდიოდა „სუპერეგოს“ იდეა, 
რომელიც არაცნობიერის სტიქიურ იმპულსებს აბალანსებს.  

მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მოდერნისტულ 
მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაზე ანრი ბერგსონის (1859-1941) 
ინტუიტივიზმმა, რომელიც ასევე ადამიანის ირაციონალურ საწყისებზე აკეთებს აქცენტს. სამყარო, ყოფიერება 
არის არა სტატიკური წარმონაქმნი, არამედ ცოცხალი არსი. სიცოცხლის ძალა, ცხოველმყოფელობა, 
რომლითაც გამსჭვალულია ადამიანი, არც განსჯით, არც რაციოთი არ კონტროლდება და შეიმეცნება. იგი 
სიცოცხლის მდინარებაში განიცდება მხოლოდ. ამიტომაც სუბიექტი თავის არსებაში განიცდის არა „გარეგან“, 
ემპირიულ დრო-სივრცეს, არამედ „შინაგან“ დრო-სივრცეს. ბერგსონის მიხედვით, სწორედ ეს შინაგანი დრო-
სივრცეა „რეალობა“, ამ „შინაგან“ სივრცეში ცხოვრებითა და გადაადგილებით განიცდის ადამიანი სიცოცხლეს 
და რწმუნდება მის რეალობაში. 

კიდევ ერთი თეორია, რომელიც გავრცელდა მე-20 საუკუნის დასაწყისის ევროპაში იყო „სიცოცხლის 
ფილოსოფია“ (ანრი ბერგსონი, ვილჰელმ დილთაი, ოსვალდ შპენგლერი, ხოსე ორტეგა ი გასეტი). მასში 
ტრადიციულ ღირებულებათა გადაფასება და ირაციონალიზმი უპირისპირდება რაციონალიზმსა და ზუსტ 
მეცნიერებებზე დაფუძნებულ კვლევებს, უმაღლეს ღირებულებად კი მიიჩნევა „სიცოცხლის განცდის 
მთლიანობა“. მათი აზრით, მეცნიერება (ცნებითი აზროვნება) ვერ წვდება სიცოცხლის მთავარ 
მახასიათებლებს: შემოქმედებითობას, სწრაფვას, ნებას. სიცოცხლე უშუალო შინაგანი ჭვრეტით ან აღწერით 
გაიგება, ცნებებში კი განცდათა რეალობა იკარგება. მათ ააღორძინეს დიდი პიროვნებებისა და მასის თეორია, 
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რასაც საბოლოოდ ძალადობის აპოლოგეამდე მივყავართ. მისი წარმომადგენლები მოითხოვდნენ 
მეცნიერების რაციონალიზმისაგან და სოციოლოგიის „მარქსისაგან“ გათავისუფლებას. სიცოცხლის 
ფილოსოფიის წყაროა ნიცშეს მოძღვრება, კირკეგორისა და შოპენჰაუერის ნააზრევი.    

მოდერნისტული მსოფლმხედველობა უაღრესად 
ინდივიდუალისტურია. მოდერნიზმის გმირი არის ინდივიდი, რომელიც ზოგადსაკაცობრიო კითხვებითაა 
მოცული და მთელ თავის საქმიანობას ამ კითხვათა პასუხების ძიებისაკენ მიმართავს. იგი ზოგჯერ იმდენადაა 
ორიენტირებული შინაგან სამყაროზე, რომ სავსებით ემიჯნება სოციუმსა და საზოგადოებას და 
ასოციალურობის აღიარებამდეც კი მიდის. ამის მიზეზი, უპირველესად, ტრადიციული საზოგადოებრივი 
ღირებულებებისა და მოდერნისტული წარმოდგენების შეუთავსებლობაა. მოდერნიზმი აღწერს ინდივიდის 
შინაგან სამყაროს, რომელიც სულიერი კრიზისითა და გარესამყაროსადმი იმედგაცრუებით არის სავსე, მაგრამ 
ასეთი ადამიანი მხოლოდ შინაგანად განუდგება ურბანულ სამყაროსა და სოციუმს, ფიზიკურად კი მის სივრცეში 
რჩება.  

ინდივიდის ასოციალურობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა მოდერნისტული მსოფლგანცდისა, 
რომელიც არაერთ საკულტო მოდერნისტულ ტექსტში დამუშავებულა, მაგალითად, ჰერმან ჰესეს „ტრამალის 
მგელში“ (1927). მთავარი გმირი ჰარი ჰალერი საკუთარ თავს ბიურგერული სოციუმისაგან გაუცხოებულად 
აღიქვამს. სულიერი ძიებები მას საშუალებას არ აძლევს, დასჯერდეს სოციუმის მარტივ სინამდვილეს. სწორედ 
ასე ყალიბდება თავის გარშემო არსებულ ადამიანურ საზოგადოებასთან დაპირისპირებული, მეამბოხე, 
თვითდესტრუქციული, მაძიებელი გმირი. 

ცხადია, მოდერნისტული კულტურა, რომელიც განპირობებულია 
პიროვნების სულიერი და ესთეტიკური ძიებებით, ვერ იქნებოდა ორიენტირებული ვერც მასობრივ აღქმასა და 
ვერც კომერციულ წარმატებაზე. იგი არც იქმნება ამგვარი მიზანდასახულობით. მოდერნისტული კულტურა 
კვალიფიცირდება, როგორც ელიტარული, მაღალი კულტურა. ეს ხელოვნება აღმქმელის სულიერ და 
ესთეტიკურ მზაობას საჭიროებს. უფრო მეტიც, კომუნიკაცია ავტორსა და აღმქმელს შორის მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში მყარდება, როცა ეს უკანასკნელიც თავად გადის შინაგანი ძიებების პროცესს. გარდა ამისა, 
მოდერნისტული ხელოვნების გასაცნობიერებლად საჭიროა მთელი იმ პროცესის გათვალისწინებაც, 
რომელიც წინ უძღოდა ამ ეტაპის დადგომას ხელოვნებაში – ესაა კლასიკური და რეალისტური ტრადიციები 
– რათა შემდეგ ამ ტრადიციასთან დაპირისპირების მიზეზები იქნას აღქმული და გაანალიზებული. სწორედ 
ამიტომ მოდერნიზმი ელიტარულ კულტურად რჩება.  

ერთიანი დასავლური ცივილიზაციის დასაბამად მიჩნეულია 
ანტიკური, ბერძნულ-რომაული ცივილიზაცია. სწორედ ამ სამყაროს აქვს მამოდელირებელი, პარადიგმული 
ფუნქცია დასავლური ცივილიზაციისათვის. ანტიკური კულტურული პარადიგმის თანახმად, ადამიანი 
გარესამყაროს აღიქვამს, როგორც სიმეტრიას, რომელიც თანაარსებობს ასიმეტრიასთან ერთად ან 
დომინირებს მასზე. ამ სამყაროს ადამიანი ემორჩილება უზენაეს ნებას, მაგრამ თან ცდილობს, შეიცნოს 
კანონზომიერება. ადამიანს შეუძლია, იყოს მატერიალურ სამყაროსთან თანხმობაში და ფიზიკური და სულიერი 
საწყისების ჰარმონიული ერთიანობა შეიგრძნოს. ამ სულისკვეთებითაა გამსჭვალული ანტიკური მითოლოგია 
და ხელოვნება (ლიტერატურა, სკულპტურა).   

შემდეგ პერიოდში, შუა საუკუნეების კულტურულ პარადიგმაში, უკვე სულიერი საწყისი დომინირებს 
ფიზიკურზე, მატერიალური სამყარო აღქმულია მხოლოდ დროებით სამყოფლად, საიდანაც მარადიულ 
სულიერ სამყაროს ვჭვრეტთ. აქცენტიც, შესაბამისად, კეთდება არა ფიზიკურ პროპორციებსა და სიმეტრიაზე, 
არამედ სულიერი საწყისის გამოხატვის მცდელობაზე. მაგრამ ანტიკური ტრადიცია იმდენად ძლიერი 
აღმოჩნდა, რომ იგი ბრუნდება ჯერ რენესანსის, შემდეგ კი კლასიციზმისა და რეალიზმის ხელოვნებაში.  

მოდერნისტული პარადიგმა სწორედ ამ კლასიკურ ტრადიციას, ანტიკურ კულტურულ პარადიგმას 
დაუპირისპირდა და შექმნა საკუთარი, რომელშიც ფორმალური სრულყოფილება, სიმეტრიის მიღწევა (რაც 
აქამდე ხელოვანის ოსტატობის საზომი მთავარი კრიტერიუმი იყო) არათუ უარყოფილი იქნა, არამედ ამ 
ნორმების დარღვევის აუცილებლობამდე მივიდა. მოდერნიზმისთვის მთავარია არა მატერიალური სამყარო, 
არამედ ინდივიდის სუბიექტური სამყარო, მისი ირაციონალური ხედვა. ამის გამოხატულებაა არტურ 
შოპენჰაუერის (1788-1860) ფორმულა: „სამყარო არის ჩემი წარმოდგენა“. მოდერნისტულ ხელოვნებაში ამ 
დაპირისპირებამ ნამდვილი ამბოხის სახე მიიღო, მასში დარღვეული კანონზომიერების, დისჰარმონიის, 
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ასიმეტრიის ასახვა ხდება პრიორიტეტული. ხელოვნების სხვადასხვა დარგში ეს ტენდენცია სხვადასხვა ხერხით 
გამოვლინდა: მხატვრობაში – საგნებისა და ადამიანის სხეულის დეფორმირებით, მხატვრულ პროზაში – 
რეალისტური ნარატივის რღვევით, მუსიკაში კი – ატონალობით. ამ დროის სლოგანად იქცა „ხელოვნება 
ხელოვნებისათვის“ წინააღმდეგ რეალისტური ლოზუნგისა – „ხელოვნება ხალხისათვის“. საგრძნობლად 
ხშირდება ექსპერიმენტი, ესთეტიზმს უპირისპირდება ანტიესთეტიზმი, ხელოვნებას – ანტიხელოვნება. 
მოდერნიზმმა უარყო ძველი და დაიწყო ახალი მსოფლმხედველობის ფორმირება (რაც ყველაზე ცხადად 
ფუტურიზმმა ასახა).  

მოდერნისტ მწერლებსა და ხელოვანებს სამომხმარებლო საზოგადოებაში თვითდამკვირდებისათვის 
დიდი ძალისხმევა სჭირდებოდათ. მათთვის ამოსავალი პრინციპი ექსპერიმენტი და ფორმათა განახლება იყო. 
ამიტომ ისინი ერთიანდებოდნენ მცირე ჯგუფებად და მოძრაობებად (როგორებიც იყვნენ ქართულ 
სინამდვილეში „ცისფერყანწელები“, ფუტურისტები ანუ „H2SO4“-ის ჯგუფი, კაფე „ქიმერიონის“ პოეტთა და 
ხელოვანთა წრე). ისინი ფართო საზოგადოების გემოვნებას დუელში იწვევდნენ. მოდერნიზმს ხშირ 
შემთხვევაში თან ახლდა ეპატაჟის ტენდენცია. ხოსე ორტეგა ი გასეტი თავის „ხელოვნების დეჰუმანიზაციაში“ 
აღნიშნავს, რომ მასები ყოველთვის დაუპირისპირდებიან მოდერნულ ხელოვნებას, რადგან იგი მასობრივი 
ცნობიერებისთვის გაუგებარ და მიუღებელ მოსაზრებებს ეფუძნება. მისი ნიშნებია: ხელოვნების დეჰუმანიზაცია, 
ნაცნობი ფორმების უგულებელყოფა; ხელოვნების ნიმუშის, როგორც წმინდა ხელოვნების ნიმუშის აღქმა; 
ხელოვნებაში თამაშისა და ირონიის საწყისის აქტუალიზება.  

 
 

 

 
თავი I. ისტორია მსჯავრის წინაშე. ომი 

  
   ჩემი წიგნი „ახალი შუა საუკუნეები“ თერთმეტი წლის წინ დაიწერა, ხოლო „ისტორიის საზრისი“ 

თხუთმეტი წლის წინათ. მათში მე გამოვთქვი ჩემი ისტორიოსოფიური აზრები მთელი ისტორიული ეპოქის 
დასასრულის დამდეგთან დაკავშირებით. ბევრი რამ, რასაც მაშინ ვამბობდი, დადასტურდა; ბევრი რამ, რასაც 
წინასწარ ვჭვრეტდი, სრულდება. მაგრამ თავი იჩინა ბევრმა სიახლემ, რაც გააზრებას მოითხოვს, და მე 
მომინდა დამეწერა „ახალი შუა საუკუნეების“ მეორე ტომი...  

ბანალობად იქცა იმის მტკიცება, რომ ჩვენ ისტორიული კრიზისის ეპოქაში ვცხოვრობთ; რომ მთავრდება 
მთელი ეპოქა და იწყება ახალი ერა, რომელსაც ჯერ კიდევ არა აქვს სახელი. ზოგს ეს აძრწუნებს, ზოგსაც 
ახარებს, მაგრამ ყველა ამაზე მსჯელობს. სინამდვილეში ის, რაც ხდება, უფრო ღრმაა: იწყება მთელი 
ისტორიის და არა ამა თუ იმ ისტორიული ეპოქის გასამართლება. ამ თვალსაზრისით ჩვენ აპოკალიპსურ 
ეპოქაში ვცხოვრობთ; სწორედ ამ თვალსაზრისით და არა იმით, რომ სამყაროს დასასრული ახლოვდება. 
აპოკალიპსი არ არის მარტოოდენ სამყაროს დასასრულის გამოცხადება. აპოკალიპსი თვით ისტორიის შიგნით 
მიმდინარე მოვლენების, ისტორიისათვის შინაგანი მსჯავრდების გამოცხადებაც გახლავთ. და ეს ამჟამად 
ხდება. ადამიანის არსებობა ამ სამყაროში ისტორიული არსებობაა. არსებობა არის ისტორია, ისტორია კი – 
ტრაგიკული კონფლიქტი პიროვნულს, ზეპიროვნულსა თუ წინარეპიროვნულს შორის. ისტორია არასოდეს არ 
ხსნის პიროვნებისა და საზოგადოების, პიროვნებისა და კულტურის, პიროვნებისა და მასის, თვისებისა და 

                                                           
1 ნიკოლაი ბერდიაევი (1874-1948) - რუსი რელიგიური და პოლიტიკური ფილოსოფოსი, რუსული ეგზისტენციალიზმისა 
და პერსონალიზმის თვალსაჩინო წარმომადგენელი. 
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რაოდენობის დაპირისპირებულობას. მასში მოქმედებენ პიროვნებები, მასში ვლინდება ინდივიდუალობა, 
მაგრამ ის ულმობელია პიროვნების მიმართ და თრგუნავს ინდივიდუალობას. ისტორიას თავისი საზრისი აქვს; 
ისტორიის საზრისის აღიარება ქრისტიანობას ეკუთვნის. მაგრამ ისტორია, ამასთანავე, ადამიანის მარცხიცაა, 
კულტურის მარცხი, ყველა ადამიანური ჩანაფიქრის კატასტროფა. ისტორიაში ის როდი ისხამს ხორცს, რაც 
ადამიანმა ჩაიფიქრა; აზრი იმისა, რაც მასში ხდება, მიუწვდომელია ადამიანისათვის...  

... ადამიანი გასრესილ იქნა ისტორიის მიერ, ყოველთვის გასრესილი იყო. ისტორია ადამიანის ბედად 
იქცა, მაგრამ ადამიანის ბედი არასოდეს არ აინტერესებდა ისტორიას. არათანაზომადობა ისტორიასა და 
ადამიანის პირად ბედს შორის – სწორედ ესაა ისტორიის ტრაგედია, გამუდმებული ტრაგედია თვით ისტორიის 
ფარგლებში, დაჟინებით რომ მოითხოვს მის დასასრულს. ზეპიროვნული არასოდეს არ ხორციელდებოდა 
ისტორიაში, მაშინაც კი, როცა ისტორია ადამიანურ, პირწმინდად ადამიანურ მიზნებს ისახავდა, ადამიანური 
პიროვნების დათრგუნვით ახორციელებდა მათ. ... ისტორიის მარცხი სხვა არა არის რა, თუ არა ტრაგიკული 
შეუსაბამობა არსებულს, ადამიანურს, პიროვნულსა და ყოველგვარ ობიექტივაციას, ყოველგვარ 
არაპიროვნულსა და არაადამიანურს, ანტიპიროვნულსა და ანტიადამიანურს შორის. ისტორიის მთელი 
ობიექტივაცია უპიროვნოა და არაადამიანური. ადამიანი იძულებულია ორ სხვადასხვა სფეროში იცხოვროს: 
ყოველთვის პიროვნულ, თუმცაღა ზეადამიანური ფასეულობებით სავსე არსებობის სფეროსა და 
ობიექტივირებულ, ყოველთვის უპიროვნო და პიროვნებისადმი გულგრილ სფეროში. ადამიანს ყოველთვის 
ემუქრება საფრთხე, ხშირად – სასიკვდილო საფრთხე, ისტორიაში მიმდინარე პროცესების მხრივ. ის 
იძულებულია ისტორიულ პროცესებს განიცდიდეს, როგორც არაადამიანურ, საბედისწერო და ულმობელ 
ძალას, რომელიც სრულიად გულგრილია მისი ბედისადმი. ეს არაადამიანურობა და ულმობელობა თავს 
იჩენს ყველგან: სახელმწიფოებისა და იმპერიების ჩამოყალიბების ისტორიულ პროცესში, ტომებისა და 
ეროვნებების ბრძოლებში, ომებში, ინდუსტრიულ-კაპიტალისტურ განვითარებაში, ხალხებისა და ქვეყნების 
წარმატებებშიც და თვით ცივილიზაციის ფორმირებასა და პროგრესშიც... 

არასოდეს ისე საგრძნობი არ ყოფილა და არც ისე მძაფრად გაცნობიერებულა ადამიანისა და ისტორიის 
კონფლიქტი, ისტორიის წინააღმდეგობანი, როგორც ჩვენს დროში; არასოდეს ადამიანი არ ყოფილა ასე 
დაუცველი ისტორიაში მიმდინარე პროცესებისგან, არც ასე ჩათრეული ისტორიაში და არც თავისი თავიდან 
გაძევებული, ობიექტივირებული და სოციალიზებული. ვერცერთი ადამიანი ვეღარ აღწევს თავს ისტორიულ 
მოვლენებს, გასრესას რომ უქადიან მას; ამ მხრივ, აღარ არსებობენ ადამიანთა პრივილეგირებული ჯგუფები, 
ისტორიის ფატუმის წინაშე ყველა თანასწორი ხდება. ადამიანს ემუქრება საფრთხე იმისა, რომ აღარაფერი 
დარჩება თავისათვის, პირადი, ინტიმური ცხოვრებისათვის, აღარ დარჩება შემოქმედებითი აზრისა თუ 
სულიერი ცხოვრების თავისუფლება. ის ჩათრეულია უზარმაზარი კოლექტივების ცხოვრებაში და 
არაადამიანურ ბრძანებებს ემორჩილება. ადამიანისაგან მოითხოვენ, რომ მან უკლებლივ ყველაფერი მისცეს 
საზოგადოებას, სახელმწიფოს, რასას, კლასს, ერს. ამ მხრივ, მსოფლიო ომსა და მის მომდევნო რევოლუციურ 
პროცესებს ადამიანის ბედისათვის მეტაფიზიკური მნიშვნელობა აქვთ. ირყევა თვით ადამიანობის ყველა 
საფუძველი. მსოფლიო ომმა გამოავლინა ადამიანურ არსებობაში დაგროვილი ბოროტება, ღვარძლი, ბოღმა 
და სიძულვილი; მან მოახდინა ბოროტების ობიექტივირება, ბოროტებისა, რომელიც მანამდე თითქოს 
დაფარული რჩებოდა სუბიექტურისა და არა ობიექტურის წიაღში. ომმა გამოავლინა ჩვენი ცივილიზაციის 
სიყალბე. მან გამოიწვია ადამიანის ყველა ძალის ობიექტივირება და სოციალიზება კეთილი კი არა, ბოროტი 
მოქმედებისთვის. ყველაფერი ომისათვის. ომი თავისთავად უკვე თავისებური კომუნიზმი და თავისებური 
ფაშიზმი იყო. მან საშინლად გააუფასურა ადამიანის სიცოცხლე, მიგვაჩვია იმას, რომ არაფრად ვაგდებდეთ 
ადამიანის პიროვნებას, მის სიცოცხლეს და ვუყურებდეთ მას, როგორც ისტორიის ფატუმის საშუალებას თუ 
იარაღს. ადამიანი ომის შემდეგაც მობილიზებული რჩება, ის განაგრძობს სამხედრო ვალდებულებების 
შესრულებას, ის თავისი თავიდან გაძევებულია გარეთ – საზოგადოებაში, სახელმწიფოში, ეროვნებაში, 
კლასში, ობიექტივირებულ სამყაროში; უფლება არა აქვს საკუთარ თავში, თავის შინაგან არსებობაში დარჩეს 
და შიგნიდან განსაზღვროს თავისი დამოკიდებულება სამყაროსა და ადამიანებისადმი. ყველაზე საოცარი ისაა, 
რომ ომისშემდგომი ახალგაზრდა თაობის ადამიანს კიდევაც გაუტკბა ეს, ვერა გრძნობს, რომ ძალადობის 
ობიექტია და, ამ მხრივ, თვითონვე ხდება მოძალადე. ომმა მოძალადეები აღზარდა. გალიიდან 
თავდაღწეული სიძულვილისა და ხოცვა-ჟლეტის დემონები კვლავ განაგრძობენ მოქმედებას სამყაროში. ჩვენ 
ვნახავთ, რომ თანამედროვე პროცესებში უზარმაზარი როლი მარტოოდენ ომმა კი არ შეასრულა, არამედ 
გაცილებით უფრო ხანგრძლივად მოქმედმა, თითქმის კოსმიური მნიშვნელობის მქონე ძალამ – ტექნიკამ და 
ცხოვრების ტექნიზაციამ. ომმა მონიშნა წახნაგი, რომლის მიღმაც იწყება ადამიანის კოლექტიური არსებობის 
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ახალი ფორმა, ადამიანის გასაზოგადოება. არსებითი ის კი არ არის, რომ მიმდინარეობს საკუთრებისა და 
ეკონომიკის გასაზოგადოებისა და ნაციონალიზაციის პროცესი, ეს ელემენტარულად აუცილებელია და 
სამართლიანი. არსებითია ის, რომ ხდება თვით ადამიანის, ადამიანის სულის გასაზოგადოება და 
ნაციონალიზაცია. ეს პროცესი კაპიტალიზმში, კაპიტალისტურ ინდუსტრიაში დაიწყო. ერთი მხრივ, ადამიანის 
გაბურჟუება, მეორე მხრივ კი, მისი პროლეტარიზაცია მომაკვდინებელი აღმოჩნდა პიროვნებისა და 
პიროვნული არსებობისათვის. კაპიტალიზმი, უწინარეს ყოვლისა, ანტიპერსონალიზმია, ანონიმური 
ძალაუფლება, მთელ ადამიანურ არსებობაზე რომ ვრცელდება; ის ადამიანს ეპყრობა, როგორც საქონელს. 
... ბურჟუაზიულ-კაპიტალისტური სამყარო დიდი ომის გარეშეც ადამიანთა ძმობისა და ერთიანობის უარყოფა 
იყო. ადამიანი ადამიანისთვის მგელია. კაპიტალისტურ სამყაროში ცხოვრება მგლური ცხოვრებაა. ომმა 
ცხადყო, რომ არ არსებობს ადამიანთა არავითარი ერთობა და ერთსულოვნება, თუ არ ჩავთვლით მათ 
ურთიერთმიჯაჭვულობას ყაზარმული დისციპლინის საშუალებით. მან ცხადყო, რაოდენ ზედაპირული იყო 
ჰუმანიზაციის პროცესი და რა მცირერიცხოვანი იყო ის ფენები, რომლებსაც ეს პროცესი შეეხო. ომში 
მონაწილეობდნენ უზარმაზარი ორგანიზებული კოლექტივები, რომელთა ფეხქვეშაც იძვროდა ქაოსი. 
მსოფლიო ომი უკვე ისტორიის მსჯავრი იყო, იმანენტური მსჯავრი. ის იყო ილუზიების ულმობელი დამხობა, 
ისტორიის იდეალისტური გაგებისა და მაღალი იდეების კრახი. 

 
 

 

ერთი ჩემი ჩილელი მეგობარი მწერდა, აქ, ჩვენთან ერთი-ორ თქვენს ისეთ მკითხველსაც შევხვედრი-
ვარ, რომელსაც შემოუჩივლია: „კეთილი და პატიოსანი, მაგრამ ამ სენიორ უნამუნოს რელიგიისა ვერაფერი 
გავიგეო“. არ მიკვირს, აქაც, ჩვენთანაც არაერთხელ უთქვამთ იგივე, მაგრამ ფიქრადაც არ გამივლია, პასუხი 
გამეცა მათთვის და არც ვაპირებ, სანამ ღრმად არ გავიაზრებ თვითონ კითხვას. 

განა ამქვეყნად ცოტანი არიან სულით უქნარა ადამიანები, ან თუნდაც ხალხი, რომელთაც სულაც არ 
უშლის ეს ხელს, ბეჯითად იმოღვაწეონ ეკონომიკურსა თუ სხვა მსგავს სფეროებში, რადგან ისინი, ეტყობა, 
უფრო დოგმატიზმისკენ არიან მიდრეკილი ნებსით თუ უნებლიედ, შეგნებულად თუ შეუგნებლად, რაღაც მიზ-
ნით, თუ სულაც უმიზნოდ. სულით უქნარობა კი მათს კრიტიკულსა თუ სკეპტიკურ პოზიციაზეც მიგვანიშნებს. 

სკეპტიკურს-მეთქი, რომ ვამბობ, მხედველობაში მაქვს ამ სიტყვის ეტიმოლოგიური და ფილოსოფიური 
მნიშვნელობა, რამეთუ სკეპტიკოსი მარტო დაეჭვებულ კაცს როდი გულისხმობს, არამედ ისეთსაც, ვინც იკვ-
ლევს და იძიებს, ვინც საპირისპიროსაც ამტკიცებს და ზოგჯერ კიდეც ჰგონია, რაღაცას მივაგენი, რაღაცა ამ-
ოვხსენიო. მაგრამ არიან ისეთებიც, პრობლემებს რომ ეჭიდებიან და არიან კიდევ სხვებიც, პირდაპირ, მზამზა-
რეულ ფორმულებს რომ გვთავაზობენ, სულერთია, სარწმუნო იქნება თუ არა. 

წმინდა ფილოსოფიური თვალსაზრისით, ნამდვილად წინდაუხედაობა იქნებოდა რამის ხელაღებით 
მტკიცება, მით უმეტეს, რომ საკითხის დასმა უკვე შემდგომი ნაბიჯის პირობაა. როცა ანგარიში აგვერევა, წავშ-
ლით და მერე ისევ თავიდან ვიწყებთ, ეს მაინცდამაინც საქმის დიდი დაწინაურება არ არის, მაგრამ თუ სახლი 
დანგრევის პირზეა მისული, ანუ საცხოვრებლად უვარგისია, ჯობია დავანგრიოთ, ვიდრე შევაკეთოთ და გავა-
მაგროთ; ამას გვირჩევნია, ძველი მასალა გამოვიყენოთ და ახალი ავაშენოთ, ოღონდ დანგრევით კი უეჭვე-
ლად უნდა დავანგრიოთ. ამასობაში მობინადრეებმა შეიძლება სადმე შეაფარონ თავი, თუნდაც ქოხი იყოს, 
ხოლო თუ ქოხიც ვერ მოიძებნება, პირდაპირ მინდორში, ცის ქვეშაც კი გაათენონ. 

ამავე დროს – ჩვენი პრაქტიკული ცხოვრებიდან გამომდინარე – არც ის დაგვავიწყდეს, რომ ზოგჯერ 
გარკვეული მეცნიერული დასკვნებიც გავითვალისწინოთ. ადამიანები ცხოვრობდნენ და ცხოვრობენ ჰიპოთე-
ზებისა და საკმაოდ მყიფე განმარტებების იმედად და ზოგჯერ უიმისოდაც. როცა საქმე დამნაშავის დასჯას 
ეხება, ხშირად იმაზეც კი ვერ მორიგებულან, აქვს თუ არა კაცს თავისუფალი ნების გამოვლინების უფლება; 
ასეა, ხან იმასაც ვერ ვხვდებით, ცემინებას ხახის გაღიზიანება რომ იწვევს. 

ვინც იმ აზრზე დგას, ჯოჯოხეთის მარადიული ტანჯვის შიში რომ არა, ადამიანები უფრო უკეთურები 
იქნებოდნენო, მათ გასაგონად ვიტყოდი, ცდებიან-მეთქი; კიდეც რომ აიღონ ხელი იმქვეყნიური ცხოვრების 

                                                           
2 მიგელ დე უნამუნო (1864-1936) – ესპანელი მწერალი, ესეისტი, ფილოსოფოსი, საზოგადო მოღვაწე.   
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რწმენაზე, იმის გამო კი არ გახდებიან უარესები, არა, პირიქით, უმალ სხვა გზებს დაუწყებენ ძებნას თავის 
გასამართლებლად; ხოლო ვინც უზაკველია, ის ისედაც უზაკველია და არა ამ მოარული რწმენის შიშით. ამ-
დაგვარი სჯა-ბაასი იმათთვისაა ძნელიც და ბნელიც, ვისაც ეს კითხვები მოსდის თავში და ეჭვიც არ მეპარება, 
ის სულის სიზანტითაც იქნება შეპყრობილი. 

„კარგი, მაგრამ, – ვეკითხები საკუთარ თავს, – მაინც რა არის შენი რელიგია?“ – და თავადვე ვპასუხობ: 
– ჩემი რელიგია არის ჭეშმარიტების ძიება ცხოვრებაში და ცხოვრებისა – ჭეშმარიტებაში, თუნდაც ვიცოდე, ჩემს 
სიცოცხლეში ამას ვერ მივაღწევ, ჩემი რელიგია არის დაუცხრომელი და დაუსრულებელი ბრძოლა იდუმალე-
ბასთან. ჩემი რელიგია არის ბრძოლა ღმერთთან მზის ამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე, სწორედ ისეთი ბრძო-
ლა, იაკობი რომ ებრძოდა მას. არაფერს დავთმობ იდუმალებისა თუ შეუცნობელის წინაშე – როგორც წერენ 
ხოლმე პედანტები – ვერც იმას დავჯერდები, „ბედს ვერსად წაუხვალო“, რომ აუკვიატებიათ. ვგმობ ამ თქვენს 
გაქვავებულ Ignorabimus-ს, სულერთია, ვერავინ და ვერაფერი ამაღებინებს ხელს ამ ბრძოლაზე; დიახ, მე 
ვბედავ მივწვდე მიუწვდომელს. 

„იყვენით თქუენ სრულ, ვითარცა მამაი თქუენი ზეცითაი სრულ არს“, – გვიბრძანა ქრისტემ და თუმცა ეს 
მიუწვდომელი იდეალია, სწორედ ამ მიუღწეველით დაუდო ზღვარი ჩვენს შესაძლებლობას. და ასეცააო, იტყ-
ვიან თეოლოგები ჩვეული შემწყნარებლობით, მე კი მაინც ჩემსას ვეცდები და ვიბრძოლებ, სანამ სული მიდგას 
და ძალა შემწევს, გამარჯვებაზე არც ვიფიქრებ. მაგრამ განა არსებულა კი ოდესმე ჯარი, თუნდა ხალხი, და-
მარცხებამდე რომ დაეყარა ფარ-ხმალი? ან თუ საქებარ-სადიდებლად გაგვიხდია ვინმე, სიცოცხლის ფასად 
რომ დანებებია მტერს. მაშინ ეს ყოფილა ჩემი რელიგიაც! 

რაკი მაინც მაძლევენ ასეთ კითხვას, მაშასადამე, პასუხად ან დოგმას ელოდებიან, ან ამომწურავ პასუხს, 
მერე შვებით რომ ამოისუნთქონ და კვლავაც იმ თავიანთ სულიერ მცონარობას მიეცნენ. მაგრამ მარტო ამას 
როდი სჯერდებიან, ერთი სული აქვთ, სანამ დამშლიდნენ, დამანაწევრებდნენ და თავიანთი კლასიფიკაციის 
მიხედვით იმ უჯრედში მომათავსებდნენ, სულებისთვის რომ აქვთ განკუთვნილი. ამიტომაა ხან ლუთერანს რომ 
მიწოდებენ, ხან კალვინისტს, ხან კათოლიკედ მნათლავენ და ხანაც ათეისტად, ზოგჯერ რაციონალისტობას 
მწამებენ, ზოგჯერ მისტიკოსად მაცხადებენ და ვინ იცის, კიდევ რას არ მაბრალებენ, თუმცა, ეჭვიც არ მეპარება, 
არცერთი ამ სიტყვის მნიშვნელობაც კი არ ესმით და არ ესმით იმიტომ, რომ ფიქრით თავს არ აიტკივებენ. 
მძულს ყოველგვარი კლასიფიკაცია, რამეთუ მე, მიგელ დე უნამუნო, თანაბრად სხვა ყველა ადამიანისა, ნე-
ბისმიერი ადამიანისა, ვინც კი სრულყოფილებას ელტვის, უნიკალურ მოდგმას ვეკუთვნი. „არ არსებობს სნეუ-
ლება, არსებობენ სნეულები“, – იტყვიან ექიმები, მე კი ჩემსას დავძენდი – არ არსებობს აზრი, არსებობენ 
მოაზროვნენი. 

რელიგიის სფეროში თითქმის არაფერია ისეთი, რაციონალური ახსნა რომ არ მოეძებნებოდეს, მაგრამ 
მე არც სურვილი მაქვს და არც შემიძლია ლოგიკურ კავშირებს დავუწყო ჩხრეკა, აკი რაციონალისტური სწო-
რედ ლოგიკაა. დიახ, ქრისტიანი გახლავართ, მტკიცედ ვდგავარ ქრისტიანულ რწმენაზე. დიახ, მთელი გრძნო-
ბითა და გულით, მაგრამ ქრისტიანული აღმსარებლობის ერთი რომელიმე დოგმა მაინც არ არის ჩემთვის 
ამოსავალი. ასევე ქრისტიანად მიმაჩნია ყველა, ვინც ქრისტეს მიმართ მოწიწებითა და სიყვარულითაა გამსჭ-
ვალული, ეგ არის, ორთოდოქსებს ვერ ვეგუები, თუნდა კათოლიკები იყვნენ და თუნდაც პროტესტანტები 
(თუმცა ისინი ვერც ერთმანეთს ეგუებიან), ამის გარდა, ისინი ხომ ქრისტიანებად არ მიიჩნევენ მათ, ვისაც მა-
თებურად არ ესმის სახარება; ისეთი პროტესტანტი ქრისტიანებიც ვიცი, უნიტარისტებს ქრისტიანებად რომ არ 
თვლიან. 

გულახდილად ვამბობ, ვერანაირი რაციონალისტური მტკიცებულება ღმერთის არსებობა-არარსებობის 
შესახებ, ვერაფერში მარწმუნებს. რაგინდ გონივრული დასკვნები მომიტანონ ღმერთის არსებობის დასამტკი-
ცებლად, მე მაინც ვიტყვი, ეს ყველაფერი პარალოგიზმზეა აგებული-მეთქი და ამოსავალი დებულებაც საკა-
მათოა. ამ საკითხში კანტს ვეთანხმები; მაგრამ ამ თემაზე კამათს თავს ვარიდებ, რადგან ხარაზს ხარაზის ენაზე 
უნდა ელაპარაკო. 

ვერასოდეს ვერავინ დამარწმუნა, რომ ღმერთი არსებობს, მაგრამ ვერც მისი არარსებობა დამაჯერა 
ვინმემ გონივრულად. ათეისტების აზრები კიდევ უფრო ზერელე და უნიადაგო მეჩვენება, ვიდრე მათი მოპა-
ექრეებისა და თუ მე მაინც მწამს ღმერთი, ანდა ყოველ შემთხვევაში, მწამს მისი რწმენა, ყველაზე უფრო 
იმიტომ მწამს, რომ თავად მე მინდა ღმერთი არსებობდეს და მერე კიდევ იმიტომაც, რომ მე მას ვჭვრეტ 
გულით, იგი გაცხადებულია სახარებაში და ისტორიაში, თუმცა, ბოლოს და ბოლოს, ეს მაინც გულიდან მოდის. 

ამით ის მინდა ვთქვა, რომ ისე მაინც არა ვარ დარწმუნებული, როგორც, ვთქვათ იმაში, ორჯერ ორი 
რომ ოთხია. 
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ამდენს რომ ვმსჯელობ, იმიტომ ვმსჯელობ, რომ ჩემმა ცნობიერებამ მოსვენება დაკარგა და ვერც სანუ-
გეშოს რასმე ვხედავ ჩემს გაჩენაში, თორემ ამაზე ფიქრით თავს ასე რიგად არ ავიტკივებდი. მაგრამ ვაი რომ, 
მთელი ჩემი ცხოვრება, ჩემი სულიერი ცხოვრება ამ ფიქრებში გადის, რომ მთელი ჩემი მოღვაწეობის მამოძ-
რავებელი ძალა ესაა; ვერც იმით ვანუგეშებ თავს ზოგიერთებივით, ერთთავად რომ გაიძახიან, არ ვიცი და 
სულერთია, მაინც ვერაფერს გავიგებო. ცხადია, არც მე ვიცი და ეგებ მართლა ვერც ვერასოდეს ვერაფერი 
გავიგო, მაგრამ მე მაინც მინდა ვიცოდე! მინდა და მორჩა! 

და აი, ასე, ამ ბრძოლაში გადის ჩემი ცხოვრება, ამ იდუმალებასთან, ამოუცნობთან ბრძოლაში ილევა 
ჩემი დღენი და თუმცა კი იმედი არცა მაქვს, ოდესმე თუ ჩავწვდები ამ საიდუმლოს, ჩემი მასულდგმულებელი 
და მანუგეშებელი მაინც ეს ბრძოლაა. დიახ, ბრძოლაა ჩემი ერთადერთი იმედი, უკვე იმასაც შევეგუე, რომ 
ვეძიო იმედი თვით უიმედობაში; დაე ნუ აყაყანდებიან უბირები და ჩიტირეკიები ეს ხომ პარადოქსიაო!  

არ მახსენდება არცერთი კულტურული ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემა არ აფიქრებდეს, თუმცა არც თუ 
დიდი იმედი მაქვს კულტურისა – კულტურა და ცივილიზაცია ხომ ერთი და იგივე მაინც არ არის. დიდი იმედი 
არა მაქვს-მეთქი იმათი, ვინც ისე ცხოვრობს, ეს პრობლემა მეტაფიზიკური თვალსაზრისით რომ არ აინტერე-
სებდეს და მარტო ერთ, სოციალურსა თუ პოლიტიკურ ასპექტში განიხილავდეს; კიდევ უფრო ნაკლები იმედი 
მაქვს იმ ადამიანებისა, ანდა ხალხისა, ვინც გონებრივი სიზანტის, ზერელობის, მეცნიერებისა და ვინც იცის, 
კიდევ რამდენი სხვა მიზეზის გამო, სულ არ ზრუნავენ სულის გამდიდრებაზე და ყურსაც არ ათხოვებენ გულის 
უწყვეტ შფოთვას; არც იმათგან ველოდები რასმე, ვინც ნიადაგ გაიძახის: „ამაზე ფიქრი არც ღირს!“ ძალიან 
ცოტა იმედი მაქვს იმათიც, ვისაც ზეცის და ჯოჯოხეთის ისევ ისე სჯერა, ბავშვობაში რომ გვჯეროდა, ხოლო 
არავითარი იმედი არა მქვს იმათი, ვინც უბირის თავდაჯერებით ამტკიცებს, „ეს ყველაფერი მითია და ზღაპარი, 
კაცი რომ მოკვდება, მიწაში ჩაფლავენ და ყველაფერი ამითი მთავრდებაო!“ და თუ სულ ერთი ბეწო იმედი 
მაინც მაქვს, ისევ იმათი იმედი მაქვს, ვინც უარყოფით კი უარყოფს, მაგრამ ვერ ისვენებს, ვინც გამუდმებით 
იბრძვის ჭეშმარიტებისთვის და ამისთვის სიცოცხლესაც არ იშურებს, იბრძვის თვითონ ბრძოლისთვის და არა 
გამარჯვებისთვის. 

მე თავად ნიადაგ იმას ვცდილობდი და ვცდილობ, ავაფორიაქო მოყვასი ჩემი, შევაშფოთო მისი გული 
და თუ შევძლებ, შიშიც კი აღვუძრა. მე უკვე ვთქვი ჩემს „დონ კიხოტისა და სანჩოს ცხოვრებაში“, რომ ეს ჩემი 
ყველაზე გულწრფელი აღსარებაა. სხვებიც რომ ჩემსავით ეძიებდნენ და იბრძოდნენ, ეგებ ყველა ერთად სულ 
პაწაწა საიდუმლოს მაინც გამოვტყუებდით უფალს. თუ არადა, ეს ბრძოლა ოდნავ მაინც ხომ გაგვაკეთილშო-
ბილებს და სულით აღგვამაღლებს. 

ამ ნაშრომის, ამ რელიგიური ნაშრომის გულისთვის, იძულებული გავხდი ჩემს კასტილიურ სოფლებში 
კასტილიურად მოლაპარაკე ხალხში თავი ისე წარმომეჩინა, ვითომ ერთი ვინმე უსულგულო, რეგვენი და 
უკმეხი კაცი ვიყავი, ხანაც ჯიუტი და მოურიგებელი. ამ ხალხს ხომ სულის სიზანტისა და უხალისობის ჭია 
ღრღნის, კათოლიკური დოგმებისა, თავისუფალი აზროვნებისა თუ მეცნიერებისგან ერთიანად გამოთაყვანე-
ბულები არიან. ჩვენს უნიათო ლიტერატურაშიც ძლივს გაიგონებთ გულის სიღრმიდან ამოხეთქილ, აღშფო-
თების ყვირილს, ჩვენი მწერლებისთვის ასეთი რამ სრულიად უცხოა, რადგან სულ იმის შიში აქვთ, ვაითუ 
სასაცილო გამოვჩნდეთო, სულ იმის ფიქრში არიან, ვინმემ მასხრად არ აგვიგდოსო, ვინმეს თვალში არ მოვ-
ხვდეთო. მე კი ასე ერთი დღეც ვერ გავძლებ, თუ საყვირალია, კიდეც ვიყვირებ, ქცევის წესებს დიდად არ 
დაგიდევთ. ხოლო ეს კიდევ ერთი მიზეზია, რატომაც არ მწყალობენ ეს ჩვენი ზრდილი, წესიერი, თადარიგი-
ანი, ჭკუადამჯდარი თანამოკალმეები; ის კი არადა, კიდევ დაგარიგებენ, მიგითითებენ, ჭკუას გასწავლიან, ასე 
და ასე უნდა მოიქცეო. ეს ანარქისტი ლიტერატორები ყველაზე მეტად ვითომ სტილსა და სინტაქსზე რომ 
ზრუნავენ, თვითონ როგორც უნდა დაარღვიონ რითმისა თუ რიტმის კანონები, თავი მაინც ისე უჭირავთ, თით-
ქოს ასეც იყოს საჭირო, თავიანთ დისჰარმონიასაც ჰარმონიად მოგაჩვენებენ და კიდეც დაგაჯერებენ. 

როცა კი რამე მტკენია, კიდეც მიყვირია და მიყვირია საჯაროდ. თუ რამ ფსალმუნები მაქვს ჩემი „პოეზიის“ 
წიგნში, ყველა ჩემი გულიდან ამოხეთქილი ყვირილია. ვფიქრობდი ასე მაინც შევარხევდი სხვათა გულის სი-
მებს, მაგრამ თუ მათ ასეთი სიმები და მითუმეტეს, მტკივნეული სიმები არ გააჩნიათ, ან თუ გააჩნიათ, ისე აქვთ 
გახევებული, რომ ვერაფერი შეარხევთ, მაშინ ვერც ჩემი ყვირილი უშველით რამეს, იქნება ისიც კი თქვან, ეს 
რა პოეზიააო და მისი აკუსტიკის შესწავლასაც კი შეუდგნენ. ეს იმას ჰგავს, შვილის ყვირილის აკუსტიკა შეის-
წავლოს კაცმა, როცა მის თვალწინ მოულოდნელად უსულოდ დაეცემა მამა, მაგრამ თუ ადამიანს არც გული 
აქვს და არც მამა ჰყავს, იყოს თავისთვის. 

თუკი რამ არ მომწონს, ისევ და ისევ ჩემი კლასიფიცირებაა და სიკვდილი მირჩევნია, ვიდრე ვიღაც 
სულით მცონარამ გამაგონოს, „ეს სენიორი ვიღა ბრძანდებაო!“ ლიბერალები თუ პროგრესისტები შესაძლოა 
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რეაქციონერადაც კი მთვლიან, ან იქნებ მისტიკოსად, თუმცა დარწმუნებული ვარ, არც ამისა გაეგებათ რამე, 
ხოლო მათზე უფრო უარესი კონსერვატორები და რეაქციონერები კი სულიერი ანარქისტის იშვიათ ნიმუშად 
მიმიჩნევენ, და ბოლოს, ყველას ერთად უთუოდ ერთი ახირებული ვინმე ვგონივარ, თავში რომ ჭრიჭინები 
უჭრიჭინებენ და იმის სურვილი კი აქვს, გამოჩენილი და განსაკუთრებული კაცის სახელი მოიპოვოსო, მაგრამ 
განა შეიძლება კაცი ამ რეგვენთა აზრებმა დააფრთხოს, თუნდა კონსერვატორები დაარქვით და თუნდა ლი-
ბერალები, ანდა რეაქციონერები. 

რაც გინდა იყოს, კაცი მაინც ჯიუტია და რამდენიც გინდა უჩიჩინო, მაინც თავისას იზამს; ასე რომ, ამ 
კითხვის ავტორი თუ მაინც წაიკითხავს ჩემს პასუხს, ოთხი საათის შეგონების მიუხედავად, კვლავ გაიმეორებს: 
„კარგი, მაგრამ, ბოლოს და ბოლოს, რა დასკვნა გამოიტანეთ?“ მეც ავდგები და დასკვნის მაგივრად ვიტყვი, 
თუ მაინცდამაინც დასკვნა გნებავთ, მოპირდაპირე მაღაზიაში მიბრძანდით, ჩემთან ასეთი საქონელი არ იყი-
დება-მეთქი. ჩემი ერთადერთი მიზანი იყო, არის და იქნება ის, რომ ჩემი მკითხველი თვითონვე მიხვდეს და 
შეიგნოს, მე მას არასოდეს შევთავაზებ მზამზარეულ აზრებს. თავად ნიადაგ შფოთიანი და მღელვარე ცხოვ-
რებით რომ ვცხოვრობ, სხვასაც ამასვე ვკარნახობ და ამისკენ ვუბიძგებ, ჭკუას კი არ ვასწავლი?!  

ისეთი მეგობრებიც მომეპოვება, კარგი მეგობრები რომ ჰქვიათ, რომლებიც მირჩევენ, ამ საქმეს მოეშვი 
და რაიმე ისეთს მოჰკიდე ხელი, რეალური რომ იყოს, რაღაც გარკვეული, კონსტრუქციული, მყარი რომ ერქ-
ვასო; ეტყობა, დოგმატურიო, უნდოდათ ეთქვათ. მე კი ყველას გასაგონად ვაცხადებ, რაც არ შემიძლია, არ 
შემიძლია, მე მოვითხოვ თავისუფლებას, ჩემს წმინდა თავისუფლებას, დაე, საკუთარ თავს დავუპირისპირ-
დე, თუკი ასეთი რამეც მოხდება. ვერ ვიტყვი, სიკვდილის შემდეგაც შემორჩება თუ არა წლებსა და საუკუნეებს 
ჩემი ნაშრომ-ნაღვაწი, მაგრამ ის კი დაბეჯითებით ვიცი, ზღვა რომ ღელავს და ტალღები ნაპირს აწყდება, ხან-
დახან შენელდება, მაგრამ ზღვა მაინც სულ ბორგავს და ახალ-ახალ ტალღებს წარმოქმნის. მაშინ ჩემი ნა-
ფიქრ-ნააზრევიც თუ ერთხანს მიყუჩდა, კვლავ აზავთდება და არ ექნება დასასრული. 

განა დიდი სიკეთე და მადლი არ არის, რომ მთვლემარე გამოაფხიზლო, მცონარი შეანჯღრიო, ანდა 
უდიდესი რელიგიური სათნოება არ არის, რომ მიწყივ ეძიო ჭეშმარიტება და სადაც მოგხვდება, ყველგან და 
ყოველ ჟამს ამხილო სიცრუე, სიბრიყვე და უზნეობა! 

ასე და ამგვარად, ჩემმა ჩილელმა მეგობარმა უკვე იცის, რა პასუხი უნდა მიაგოს იმ აბეზარ 
ხალხს, რომელიც კვლავაც დაიჩივლებს ჩემი რელიგიის გაუგებრობის თაობაზე, მაგრამ თუკი ერთ ისეთ 
ბრიყვს მაინც გადააწყდება, ვისაც ჰგონია, ვითომ მე ავი თვალით ვუყურებ ჩემს ხალხს ანდა ჩემს ქვეყანას, რო-
ცა მის რომელიმე უბირსა და გონდახშულ შვილზე ამდენს გავყვირი, მაშინ ჯობია, არც არაფერი უპასუხოს. 
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მეორე ჯგუფი, რომელსაც ლიტერატურული „სკოლის“ სახე ჰქონდა, იყო ქართველ 
ფუტურისტთა ჯგუფი. იგი წარმოადგენდა იტალიური და რუსული ფუტურიზმის, გარკვეულწილად, 
დადაიზმის, კონსტრუქტივიზმისა და რუსული „ლეფის“ („ხელოვნების მემარცხენე ფრონტის“ – «левый 
фронт исскуства») ერთგვარ ქართულ ნაზავს. მათ შემდეგში „ფუტურისტ-ლეფელებს“ უწოდებდნენ. ისინი 
სალიტერატურო სარბიელზე 1922 წლის აპრილში გამოჩნდნენ. 23 აპრილს კონსერვატორიის დიდ 
დარბაზში გაიმართა მათი პირველი საღამო. დღეს მხოლოდ მოგონებებითაა შემორჩენილი ამ 
ახალგაზრდა მეამბოხე და სკანდალისტი პოეტების არაორდინარული ქმედებანი: ლიტერატურულ 
საღამოზე სცენაზე უკუღმა დაკიდებული როიალი, რუსთაველის პროსპექტის ჭადრებიდან ხმამაღლა 
წაკითხული ლექსები, გადაბრუნებული პიჯაკით სიარული თუ ჰალსტუხის ნაცვლად გულზე ჩამოკიდებული 
შებოლილი თევზი და ა. შ. „ცისფერყანწელების“ მსგავსად, არც მათთვის იყო უცხო დებოში თუ ეპატაჟური 
გამოხდომები... მიუხედავად იმისა, რომ მათ განიცადეს „ცისფერყანწელთა“ გავლენა, მათი თავდასხმის 
მთავარი ობიექტი სწორედ ეს ჯგუფი იყო: „დავარტყათ თავში ლირიკას ჩექმა და დავადინოთ ცისფერი 
სისხლი“, – წერდა სიმონ ჩიქოვანი. ამ დროს „ცისფერყანწელები“ უკვე დაღვინებული იყვნენ და ამიტომაც 
სერიოზულად არც მიუღიათ და არც წყენიათ 19-20 წლის ახალგაზრდები „ცისფერ ორდენს“ რომ 
„მასხრულ სკოლას“ უწოდებდნენ, გრიგოლ რობაქიძეს – „კარდონის მუმიას“, ტიციანს – „მალარიის 
დეგენერატს“, პაოლოს – „პოეზიაში მმაჩის ბიუროს დამაარსებელს“. მათი ეპატაჟით გაკვირვება არც ისე 
ადვილი იყო... 

პირველი საღამოდან ერთი თვის შემდეგ გაზეთ „პოეზიის დღეში“ (1922 წ. 6 
მაისი) გამოქვეყნდა მათი მანიფესტი „საქართველო – ფენიქსი“, რომელსაც ხელს 
აწერდნენ: სიმონ ჩიქოვანი, ბესო ჟღენტი, აკაკი ბელიაშვილი, პოლ (პავლე) 
ნოზაძე, დავით გაჩეჩილაძე, ნიკოლოზ თავდგირიძე, გრიგოლ ორაგველიძე, 
ალექსანდრე გაბესკირია, მზია ერისთავი. მანიფესტი იტალიური და რუსული 
ფუტურიზმის გადამღერება იყო, შეინიშნებოდა პაოლო იაშვილის „პირველთქმის“ 
გავლენაც: „უარვყოფთ, რაც ჩვენს უკან არის და ამიერიდან საქართველო ჩვენგან 
იწყება. ჩვენ შევიყვარეთ მანქანის კვამლში გაჟანგული ბრბო, აღტაცებით ტაშს 
რომ უკრავს რევოლუციას. უარვყოფთ წარსულს, რადგან ის არის სამლოცველო 
ბებრების და მომაკვდავების, ვაღიარებთ ქართველ ხალხს მსოფლიოს მესსიად 
და ვაარსებთ ფუტურიზმს...“. სახელწოდება „საქართველო – ფენიქსი“, ერთი 
მხრივ, მიანიშნებდა ფერფლად ქცეული ქართული მწერლობის აღდგენის 
ამბიციაზე, მეორე მხრივ კი, მომავალზე იყო ორიენტირებული. როგორც ჩანს, 
მესიანიზმის იდეას ვერც ქართველი ფუტურისტები გაექცნენ. აგრეთვე, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 
ქართველ ფუტურისტთა წარსულის მიმართ პროტესტი მხოლოდ ესთეტიკური პოზიციით შემოიფარგლება: 
„ელექტრონის შუქმა ჩააქრო მთვარე და მეოცე საუკუნე აღარ იცრემლება სენტიმენტალობით. ჩვენ 
შევიყვარეთ მანქანის კვამლში გაჯანგული ბრბო, აღტაცებით ტაშს რომ უკრავს რევოლუციას. ჩვენ 

შევიყვარეთ ქალაქი ხმაურით – არსენალით ღამით რომ თვალებს აბრიალებდნენ. 
არ ვჩერდებით მუზეუმებისა და ძეგლების წინაშე და ვქმნით საქართველოს 
მომავალს, რომელსაც არ ახასიათებს დრო და სივრცე“.  

ორი წლის შემდეგ, 1924 წელს, მათ გამოსცეს „ფუტურისტ-ლეფელთა“ 
მოღვაწეობაში ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ალმანახი „H2SO4“. 
ჟურნალის უცნაურ სახელწოდებას ისინი ამგვარად ხსნიდნენ: ამ ჟურნალს 
გოგირდმჟავას მძაფრი რეაქცია უნდა მოეხდინა სალიტერატურო ფრონტზე, მას 
უნდა ამოეშანთა კლასიკური ქართული მწერლობა! აღსანიშნავია, რომ მათი 
საღამოებიც და ლიტერატურული პროდუქციის მხატვრული დონეც დიდად 
ჩამოუვარდებოდა „ცისფერყანწელებისას“. თუმც, როგორც კულტურული მოვლენა, 
არტეფაქტი, „H2SO4“ საყურადღებო მოვლენა იყო. კრებული „დამონტაჟებული“ 
(ყველაზე მეტად სწორედ ეს ტერმინი შეეფერება ჟურნალის სპეციფიკას) იყო 
მხატვარ ირაკლი გამრეკელის მიერ. ეს იყო ციფრების, კუბისტური ნახატების, 
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ალმანახი H2SO4 

 



 
2 

სხვადასხვა შრიფტით აწყობილი სიტყვებისა და წინადადებების, მათემატიკური 
თუ ფიზიკური ფორმულების, სადაც ლათინური ასოების მაგივრობას ქართული 
სიტყვები სწევდა, სახით გადმოცემული აზრების ორიგინალური და 
გემოვნებიანი მონტაჟი. რაც შეეხება შინაარსს, იგი საკმაოდ ჩამორჩებოდა მის 
ფორმას. ჟურნალის შედგენაში მონაწილეობდნენ: ნიოგოლ (ნიკოლოზ) ჩაჩავა, 
ბენო გორდეზიანი, ირაკლი გამრეკელი, პავლე (პოლ) ნოზაძე, ჟანგო (ივანე) 
ღოღობერიძე, აკაკი ბელიაშვილი, სიმონ ჩიქოვანი, ნიკოლოზ შენგელაია, 
შალვა ალხაზიშვილი. ალმანახში მოთავსებული იყო ორი საპროგრამო 
წერილი: სიმონ ჩიქოვანის „პროექტი ახალი კრეისერის (ფოკუსი მობრუნებული 
შემოქმედების)“ და პავლო ნოზაძის „ტრაქტატი დაწერილი პოეზიისათვის“.  

ქართველმა ფუტურისტებმა უარყვეს წარსულის ყველა მონაპოვარი 
„ცისფერი ყანწების“ ჩათვლით: „საქართველოში ბუდობენ ფეხდამძვრალი 
ბუზები, რომლებიც თავს ახლაც იქებენ ორშაურიან ლექსებით და ცდილობდნენ 
შეექმნათ ახალი პოეზია და ძმობის ახალი დანახვა“, – წერდა პავლე ნოზაძე.    

მათი მეორე მნიშვნელოვანი გამოცემა იყო „ლიტერატურა და სხვა“, რომელიც ასევე მხოლოდ ერთი 
ნომერი გამოვიდა. მას რედაქტორობდა ნიკოლოზ ჩაჩავა, ხოლო მხატვრული გაფორმება კირილე 
ზდანევიჩს ეკუთვნოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მონაწილეობდნენ სხვა ლიტერატურული მედიის 
გამოცემებშიც (გაზეთი „დროული“, 1925-26 და ჟურნალი „მემარცხენეობა“, 1927), მათი შესაძლებლობები, 
ფაქტობრივად, პირველმა ორმა ჟურნალმა  ამოწურა.  

 „ფუტურისტ-ლეფელები“ ცდილობდნენ, ისეთი გარდატეხა მოეხდინათ პოეზიაში, როგორიც 
ოქტომბრის რევოლუციამ სოციალურ სფეროში, მაგრამ ეს მცდელობა უფრო დეკლარაციული ხასიათისა 
იყო. ისინი ამტკიცებდნენ, „ჩვენთვის ყველაზე დიდი სიტყვა არის ოქტომბერიო“, მაგრამ მათი 
შემოქმედებითი სტილი, ფორმალისტური ძიებანი და უსაგნო პოეზია, სრულიად არ შეესაბამებოდა 
ბოლშევიკურ შეხედულებას ხელოვნების დანიშნულების საკითხზე. მათი ცდა, შეექმნათ ახალი დროის 
შესაბამისი ლიტერატურული სკოლა, რომელიც ძირეულად გარდაქმნიდა ქართულ ლექსს, 
შეუსრულებელი აღმოჩნდა. თუმც მათმა ფორმალისტური ძიებებმა – „ზაუმური“ ელემენტისა და ე. წ. 
„ორკესტრული ლექსალობის“ დამკვიდრებამ, ბგერწერითა და სიტყვათქმნადობით დაინტერესებამ – 
დადებითი როლი ითამაშა ქართული ლექსის ფორმალური შესაძლებლობების გამოვლინებაში. ესაა 
მუსიკის კონსტრუქციული პრინციპის გადატანა პოეზიაში, რის შედეგადაც ქართულ ფოლკლორულ 
მასალაზე (შელოცვა, გათვლა, ალოგიკური სიტყვათშეთანხმებანი) დაყრდნობით შეიქმნა ჰარმონიულ 
ბგერწერასთან მიახლოებული დისჰარმონიული ლექსი და ლიტერატურის ისტორიას შემორჩა რამდენიმე 
საინტერესო ნიმუში: 

ორგი'დო ხერგ'დო მუხების რკო! 
ხორბალი, კომბალი 
კომბალი ონბალო 
კომბალი ბალიგი 
ბობო'და ლომები ბობო'და სპილოებს 
ფუღუროს ნაკოდალს, ფილტვებს ნაგუდარს 
ღერღილს მოროშილს, სიმინდს დაღერღილს 
ორგი'დო ჩალა დო ორი'დო კამეჩებს 
ზიზურე-რო-რო, დო ზიზურე აბეჩებს. 
კომბალი და სახრე-ბორძიკი. თხმელა 
აბედი ურმების. ხეები ხორ'ბო 
მზის მუცლებს ნაბიჭარს 
მზის ხვრელებს ზღარბი ჭამს 
ორგი' დო ხერგი'დო მუხების რკო!..   
                                        („მეკამეჩეების ურმული“) 

ან: 

ჟურნალის გარეკანი 



 
3 

ბადე ბაიდებს, 
ბუდე ბაიდებს, 
ცირა მუხლებზე გულფილტვს დაიდებს, 
აიდა-ბაიდებს, აიდო ბაიდებს, 
ცირა ციბა, ცირა წარბი, 
ცირა წაბლი, წარბენილი. 
ცაკუთხური, ცაკუთხედი, ხიდბოგირი. 
ოდელიოდო ბუდე, 
ოდელიოდო ცა, 
მდინარის პირას ცხენების მოცდა. 
ცირა შინდი, 
შორს ბაიდით გადაფრინდი. 
უდე ბუდე, 
უდევს ბადე 
და ბაიდებს 
ობადები აბადია...  
                      („ცირა“) 

30-იანი წლების დასაწყისში ფუტურისტების ჯგუფი, ფაქტობრივად, უკვე დაშლილი იყო (1932 წელს 
ისედაც კანონით აიკრძალა ყველა ლიტერატურული დაჯგუფება). ყოფილი ფუტურისტები მაინც შემორჩნენ 
ქართული კულტურის ისტორიას, ოღონდ განსხვავებულ სფეროებში: სიმონ ჩიქოვანი და ნიკოლოზ ჩაჩავა 
პოეზიას გაჰყვნენ (ოღონდ არა ფუტურისტულს), დემნა შენგელაიამ და აკაკი ბელიაშვილმა პროზაში 
გადაინაცვლეს, ნიკოლოზ შენგელაიამ – კინორეჟისურაში, ბესო 
ჟღენტმა – კრიტიკაში. გაცილებით მძიმე ბედი ხვდათ სხვებს: 1937 
წელს დაიჭირეს და დახვრიტეს ჟანგო ღოღობერიძე, პავლე ნოზაძე 
(ცნობილი რუსთველოლოგის ვიქტორ ნოზაძის ძმა), სიმონ ჩიქოვანსაც 
სერიოზული ტრაგედია დაატეხეს (დაიჭირეს და დახვრიტეს მისი 
ცოლისძმა ზურაბ ელიავა, მეუღლე თინათინ ქუთათელაძე 
გადაუსახლეს, ხოლო მათი შვილი ნიკა სიმონ ჩიქოვანმა იშვილა და 
საკუთარ გვარზე გადაიყვანა, რეპრესიებისგან რომ დაეცვა).  

ფუტურისტული ელემენტები გამოვლინდა მაშინდელ ქართულ 
კინოშიც. 1929 წელს რეჟისორმა კოტე მიქაბერიძემ გადაიღო 
ექსპერიმენტული ფილმი „ჩემი ბებია“ (სცენარი: კოტე მიქაბერიძე, 

გიორგი მდივანი, სიკო დოლიძე; როლებში: 
ალექსანდრე თაყაიშვილი, ბელა ჩერნოვა), რომელშიც რეჟისორმა 
ტოტალიტარული რეჟიმის გაბატონება იწინასწარმეტყველა. რა თქმა უნდა, ფილმი 
აკრძალეს და კოტე მიქაბერიძეს გადაღების უფლება ჩამოართვეს. ფილმი 40 
წელი იყო აკრძალული. 1976 წელს იგი აღადგინა რეჟისორმა ლეილა 
გორდელაძემ.  

ქართული მემარცხენე მხატვრობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და საუკეთესო 
წარმომადგენელია ირაკლი გამრეკელი. კოტე მარჯანიშვილმა იგი მიიწვია 
თეატრში მას შემდეგ, რაც მისი ნახატები – „მალარია“ და „სიკვდილის ცეკვა“ – ნახა 
გამოფენაზე. ირაკლი გამრეკელმა გააფორმა ოსკარ უაილდის „სალომეა“. ამის 
შემდეგ იგი ქართული სასცენო დიზაინის რეფორმატორად იქცა. მისი თეატრის 
მხატვრობა ფუტურისტულია. მანვე გააფორმა ქართველ ფუტურისტთა ჟურნალები: 
„H2SO4“ და „მემარცხენეობა“, ასევე ცნობილ ქართველ ფუტურისტ პოეტთა 

კრებულები.  

ლიტერატურულ დაჯგუფებათა შორის ყველაზე დღემოკლე „არიფიონი“ აღმოჩნდა, 
რომელიც დეკლარაციულად 1927 წელს გაფორმდა, ხოლო ერთადერთი ალმანახი „არიფიონი“ 1928 
წელს გამოსცეს. დეკლარაციას, რომელიც დათარიღებული იყო 1927 წლის 16 მარტით, ხელს აწერდნენ: 
ვასილ გორგაძე, შალვა დადიანი, კონსტანტინე კაპანელი, ლევან მეტრეველი, ილო მოსაშვილი, 

კოტე მიქაბერიძის მხატვრული ფილმი 
 „ჩემი ბებია“ 
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გალაკტიონ ტაბიძე, ლეო ქიაჩელი, გერონტი ქიქოძე, სანდრო შანშიაშვილი, 
მიხეილ ჯავახიშვილი. ალმანახის რედაქტორები იყვნენ: გერონტი ქიქოძე და 
ვასილ გორგაძე. ჯგუფის სახელწოდება ნაწარმოები იყო სიტყვა „არიფისაგან“ – 
„უსენ არიფი მეფისა, მეფეცა მისი მნდომელი“ („ვეფხისტყაოსანი“). არიფი 
ამხანაგს, ტოლს, თანამოაზრეს ნიშნავს. საბა ასე განმარტავს „არიფანას“: 
„მოყვასთაგან საჭმელთ შემოკრება“, ხოლო ქართული ენის განმარტებით 
ლექსიკონში ნათქვამია: „ფსონით პურის ჭამა, ქეიფი ზიარად შეკრებილი ფულით“. 
როგორც ვხედავთ, ჯგუფი გააზრებული იყო, როგორც თანამოაზრეთა, 
ლიტერატურულ-ესთეტიკური მრწამსით გაერთიანებულ პირთა კავშირი. მისი 
წევრები ძირითადად ყოფილი „აკადემისტები“ იყვნენ და შინაარსობრივადაც და 
იდეურადაც ძლიერ ჰგავდნენ მათ.  

„არიფიონელებმა“ ორგანულ მთლიანობად მიიჩნიეს წარსული, აწმყო და 
მომავალი. მათ მიზნად დაისახეს ეროვნული ქართული ლიტერატურისა და კულტურის დახვეწა-
განახლება, ადამიანურობის კულტის განმტკიცება, აღიარებდნენ მეგობრობის პრიმატს. „არიფიონი“ იმ 
მწერლებს აერთიანებდა, რომელთაც უკვე ჰქონდათ საკუთარი ხმა, სტილი, გამოცდილება. მხატვრის 
თვალი და ალღო თავისუფალია. ჯგუფი იძულებული იყო და ხარკიც კი გადაუხადა ოქტომბრის 
რევოლუციას, როცა პოლიტიკური განაცხადიც ჩაურთო თავის „სალიტერატურო განცხადებაში“: 
„რევოლუციამ უდიდესი სოციალ-პოლიტიკური და სულიერი გარდატეხა მოახდინა. საბჭოთა სისტემამ 
ღრმად გაიდგა ფესვები ხალხის შეგრძნებაში და უზრუნველყო ჩვენი მომავალი“. უდავოა, ასეთი ტექსტების 
უმთავრესი მიზანი ალმანახისა და ჯგუფის გადარჩენა იყო (მით უმეტეს, თვალწინ ჰქონდათ „კავკასიონის“ 
მწარე გამოცდილება).  

„არიფიონი“ მაღალი მხატვრული დონის ჟურნალი იყო, მაგრამ მასში დაბეჭდილმა გერონტი 
ქიქოძის დიალოგმა „არიფიონი ჰერეთში“ და მიხეილ ჯავახიშვილის „დამპატიჟემ“, „სალიტერატურო 
განცხადების“ აშკარად საპირისპირო პათოსს რომ ატარებდნენ, პროლეტარული განწყობის კრიტიკოსთა 
გაავება გამოიწვია. მათში არათუ რევოლუციის აპოლოგია, პირიქით, საწინააღმდეგო იკითხებოდა. 
ბუნებრივია, ისინი მაშინვე „რეაქციონერებად“ და არასაბჭოთა იდეოლოგიის მქონე შემოქმედებად 
მონათლეს.    

„არიფიონს“ ვერ უშველა ოქტომბრის რევოლუციის როლის აღიარებამ: „ამ რევოლუციის წყალობით 
ქართული კულტურა ძალაში შედის, ვითარდებიან ჩვენი ერის შემოქმედებითი ძალები, იღვიძებს 
მეცნიერება, ფილოსოფია, კრიტიკა...“, მათი ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. 1926 წლიდან დაიწყო 
ლიტერატურულ დაჯგუფებათა ერთ კავშირში გაერთიანების მცდელობა, ხოლო 1928 წელს II ყრილობაზე 
უკვე თამამად შეუტიეს მათ. ამან, ბუნებრივია, იმოქმედა „არიფიონზეც“. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი 
სარბიელზე გამოსვლისთანავე მოაშთეს. ნამდვილად ანაქრონიზმი იყო იმ დროში (უკვე 1927 წელს!) კიდევ 
ერთი არაპროლეტარული იდეოლოგიის მქონე ჯგუფის შექმნა. 

საბოლოოდ, 1932 წლის „ისტორიულმა“ დადგენილებამ სამუდამოდ დაასამარა „ხელოვნების 
თავისუფლების“ ილუზია ტოტალიტარულ სახელმწიფოში.  

*   *   * 

1922 წელს თბილისში კიდევ ერთი, ოღონდ არა მოდერნისტული ჯგუფი 
შეიქმნა, ეს იყო „პროლეტარულ მწერალთა კავშირი“ („პროლეტარულ მწერალთა 
ასოციაცია“). მისი პირველი სალიტერატურო ჟურნალი „ქურა“ გამოდიოდა 1922 
წლის მარტიდან. იგი მთლიანად რუსული ანალოგიური გაერთიანების 
გადმოქართულებული ვარიანტი იყო (რუსული პროლეტარული მწერლობის 
ასოციაცია და მისი ჟურნალი „კუზნიცა“). ისინი თავიანთ წინამორბედებად 
მიიჩნევდნენ „მუშა პოეტებს“: იოსებ დავითაშვილს, იროდიონ ევდოშვილს, შაქრო 
ნავთლუღელს, გიგო ხეჩუაშვილს და ა. შ. ხოლო „ასოციაციაში“ შედიოდნენ: 
სილიბისტრო თორდია, რაჟდენ კალაძე, სანდრო ეული-ქურიძე, ნოე 
ზომლეთელი, იონა ვაკელი, პეტრე სამსონიძე, იაკინთე ლისაშვილი, კალე 
ფეოდოსიშვილი, პლატონ ქუთათელაძე და სხვანი.  

ჟურნალის გარეკანი 
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ჯგუფმა დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადა „ცისფერყანწელებს“, „ფუტურისტ-ლეფელებსა“ და 
„აკადემიური მწერლობის ასოციაციას“, როგორც ანტირეალისტურ, ანტისაბჭოთა იდეოლოგიის მქონე 
მიმდინარეობებს. მათ ლიტერატურაში შემოიტანეს კლასობრიობის პრინციპი, აღიარებდნენ, რომ 
მწერლობა ფორმით ეროვნული უნდა ყოფილიყო და თან კოლექტიური – „მწერლობა ძველად იყო 
ინდივიდუალისტური, ახლა კი კოლექტივისტური უნდა იყოს!“ – რაშიც პოეტთა გარდა, მუშებიც უნდა 
ჩაბმულიყვნენ... მიუხედავად ხელისუფლების მხარდაჭერისა და წახალისებისა, „პროლეტმწერლები“ დიდი 
შინაგანი დაპირისპირებითა და შინაური განხეთქილებითაც ხასიათდებოდნენ, აღარაფერს ვამბობთ მათი 
ლიტერატურული პროდუქციის მხატვრულ ხარისხზე. 

1923 წელს კომკავშირის ცენტრალურ კომიტეტთან ჩამოყალიბდა გაერთიანება „მომავალი“: ალიო 
მირცხულავა, კარლო კალაძე, ალექსანდრე დუდუჩავა, შალვა რადიანი, პლატონ ქიქოძე... 
პარალელურად ქუთაისში იქაურმა პროლეტარულმა მწერლებმა ჩამოაყალიბეს ალმანახი „დინამიტი“: 
ბენიტო ბუაჩიძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, გიორგი მდივანი, დავით რონდელი... ორივე ეს ჯგუფი 
შემდეგ „პროლეტარულ მწერალთა ასოციაციას“ შეუერთდა. 1921-23 წლებში ისინი გამოსცემდნენ 
ჟურნალებს: „ყუმბარა“, „ქურა“, „ორიონი“, „ქარხნის ჰანგები“, „პროლემაფი“, „ლიანდაგი“, „მერცხალი“, 
„ეპოქა“, „პროლეტარული მწერლობა“ და ა. შ. ცხადია, მათ არც საგანგებო ყურადღება აკლდათ და არც 
დაფინანსება. რამდენიმე ამონაწერი მათი წერილებიდან ცხადს ხდის „ასოციაციის“ ნამდვილ სახეს და 
მსოფლმხედველობას, მაგალითად, ჟურნალ „ქურაში“ სხვადასხვა დროს იბეჭდებოდა ასეთი 
„მარგალიტები“: „პროლეტარული დიქტატურის ხანაში ჭეშმარიტი პოეზია შეიძლება იყოს პროლეტარულ-
კომუნისტური და ამ რევოლუციონურ კლასის დიქტატურის გატარების როლი შეასრულოს“; „ჟურნალის 
მიზანია, ჩააბას მწერლებთან ერთად შემოქმედებით პროცესში ქართველი მუშებიც, რომ კოლექტიური 
ძალღონით შექმნას პროლეტარული პოეზიის ქართული სახე“; „ბურჟუაზიულ ეპოქაში მუშებს არ შესწევდათ 
არც დრო და არც გარემოება უწყობდა მათ ხელს, რომ პოეზიის სამსხვერპლოზე მოეტანათ თავისი ძალა 
და ენერგია. ქარხანაში მუდამდღე მომუშავე გამურულ მუშას არ შეეძლო გოლიათური ნაბიჯები გადაედგა 
თავისი მუშური პოეზიის განვითარების საქმეში“ და ა. შ.  

ასოციაციის წევრები „მავნებლობად“ აცხადებდნენ დევიზს „ხელოვნება ხელოვნებისათვის“ და 
„ცისფერყანწელებს“ უწოდებდნენ „ძმაბიჭებს ქუთაისიდან, რომლებიც ევროპის დასაღუპად განწირული 
კაპიტალიზმის „ლოთიფაშურ“ სულისკვეთებას გადმოსცემდნენ, „აკადემისტებს“ რეტროგრადობას 
უკიჟინებდნენ და ა. შ. მათი  საუკეთესო ლექსები ერთნაირი სიძლიერისა და იდეოლოგიისა იყო. 
რამდენიმე მაგალითის მოყვანა სრულიად საკმარისია წარმოდგენის შესაქმნელად:   

თავს შემოგავლებ მეცხრამეტე საუკუნის ქართულ მწერლობას, 
დიდ ილიასაც, ერის სახელით რომ უყვარდა ღმერთთან ბაასი 
და მე შენს გვერდით დავაყენებ მხოლოდ დანიელს, 
ღიპიან ბატონს რომ ჩაარჭო ლახვარი ბასრი. 
ჩემო ეგნატე! საქართველო გამოიცვალა. 
დავით დროიძე ღრმა მიწაში მძიმედ იძინებს. 
თემაღმასკომის თავმჯდომარედ არის სიმონა 
და მშრომელ ქალებს მეთაურობს ტურფა ქრისტინე... 
                      („ეგნატეს ძეგლთან“, კ. ფეოდოსიშვილი) 

მათთვის არც სამშობლო წარმოადგენდა რაიმე ფასეულობას: 

სანამდე ელავს გაბასრული ხმალი კომუნის, 
მე ჩემს სამშობლოს ყველგან ვიშოვი... 
                                        (კ. ლორთქიფანიძე) 

მათ პოეზიაში, რასაც ხშირ შემთხვევაში იდეოლოგია ან მოწოდება უფრო ეთქმოდა, ვიდრე ლექსი, 
ასეთ რამესაც მოისმენდით: 

მე გადავწყვიტე მთლიანი გულით, 
ახალი ქვეყნის დავრჩე ერთგული! 
არ გაგიკვირდეს დღეს ეს ცვლილება, 
არ გაგიკვირდეს, ნუ მეტყვი ჯალათს, 
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მე მამას მოვკლავ, დავახრჩობ დედას,  
რევოლუციამ თუ კი მიბრძანა!    
                   („ქალაქის ბაღში“, კალე ფეოდოსიშვილი) 

ასეთ პირობებში ჯგუფის თეორეტიკოსები დროდადრო გაიბრძოლებდნენ ხოლმე მხატვრული 
დონის ასამაღლებლად, თუმც უშედეგოდ. (შედარებისათვის: ასეთი ლექსები იბეჭდებოდა 1927 წელს, ანუ 
მაშინ, როცა გამოვიდა გალაკტიონის დიდი კრებული „ზარნიშიანი წიგნი“ და როდესაც შეიქმნა 
გაერთიანება „არიფიონი“, ასეთი პარადოქსებით სავსე იყო იმდროინდელი ქართული კულტურული 
სივრცე!)  

30-იანი წლებიდან „ასოციაციას“ დაუახლოვდნენ ახალი თაობის ნიჭიერი მწერლები: ირაკლი 
აბაშიძე, გიორგი კაჭახიძე, გიორგი ნატროშვილი, დიმიტრი ბენაშვილი, პანტელეიმონ ჩხიკვაძე, ალექსი 
გომიაშვილი, გრიგოლ აბაშიძე და სხვანი. საბედნიეროდ, ისინი მალევე დაუსხლტნენ „ასოციაციის“ 
დირექტივებს, რადგან 1932 წლის ცნობილი დადგენილებით სხვებთან ერთად ეს კავშირიც გაუქმდა. 

დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას ის, რაც წლების მანძილზე შეუძლებელი იყო: ქართული 
პოეზიის მხატვრული სრულყოფისათვის ბრძოლა არასოდეს ყოფილა მათი მიზანი, მათი ერთადერთი 
მიზანი სოციალისტური იდეოლოგიის სამსახური და პოლიტიკური დაკვეთების შესრულება იყო.  

*   *   * 
მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან ჩვენში ჩნდება იმპრესიონისტული სტილი. ეპიკურმა თხრობამ 

თანდათან პოზიციები დათმო, იმპრესიონისტული მანერით წერამ კი მინიატურული ფორმები – ნოველა, 
ეტიუდი, მინიატურა, ესკიზი, ჩანახატი – დაამკვიდრა, რაც მოსახერხებელი ფორმა აღმოჩნდა სათქმელის 
გადმოსაცემად და მას მიმართეს ჯაჯუ ჯორჯიკიამ, არისტო ჭუმბაძემ, სანდრო ცირეკიძემ, სერგო 
კლდიაშვილმა და სხვებმა. ქართული იმპრესიონისტული პროზის მწვერვალი კი ნიკო ლორთქიფანიძეა. 
იგი იყო ევროპული კულტურის მწერალი, ინტელექტუალი და ერუდიტი. 1910 წელს მან დაწერა ნოველა 
„უიალქნოდ“, სადაც დაასახელა თავისი შემოქმედების პრინციპები: „განა უფლება არა აქვს ბელეტრისტს, 
შემთხვევითი შეხვედრანი, ყურმოკრული ხმები, წუთიერი შთაბეჭდილებანი გადასცეს თავის მეგობარს 
მკითხველს?.. მწერალმა მარმარილო, ტილო, საერთო აზრის ჩარჩო, ორი, სამი ხაზი უნდა დაამზადოს, 
დამთავრება, დაბოლოება ნაწარმოებისა მკითხველის გემოვნებასა და სურვილს მიანდოს.“ ესთეტიკური 
პროგრამის სათაურშივე გამჟღავნება, ევროპელ იმპრესიონისტთა მსგავსად, ნიკო ლორთქიფანიძესაც 
ახასიათებს. მან თავის მინიატურათა ერთ-ერთ ციკლს „სულიერი განწყობილებანი“ უწოდა. 

ნიკო ლორთქიფანიძე ჯერ კიდევ გერმანიასა და ავსტრიაში სწავლისას გაეცნო რილკეს, 
ჰოფმანსტალის, ალტენბერგის თხზულებებს და სამშობლოში დაბრუნებულმა შექმნა ესკიზები, ეტიუდები 
და ნოველები, რომლებშიც მთელი სიღრმით გამჟღავნდა „ფრაზის მელოდიურობა, მხატვრული ფერების 
გემოვნებიანი შერჩევა და თხრობის შინაგანი რიტმის ეროვნულ ყაიდაზე გამოსახვის ოსტატური ცდები“ 
(გურამ კანკავა). მის ტექსტებში არ გვხვდება ვრცელი აღწერილობანი, განმარტებები, პერსონაჟთა 
დახასიათებები. წინადადებები და აბზაცები მოკლეა, თხრობა ფრაგმენტული, მთავარი მიზანი კი 
შთაბეჭდილების განწყობილებით გადმოცემაა. „უმთავრეს მიზნად დასახული მქონდა, მკითხველში 
ერთგვარი სულის განწყობილება გამომეწვია – სიტყვის საშუალებით მუსიკის საწადელი მიმეღწია,“ – წერდა 
იგი. მისი პროზა მართლაც მუსიკალური სინატიფით ხასიათდება, ბევრი საერთო აქვს იმპრესიონისტულ 
ფერწერასთანაც. ამ სტილითაა დაწერილი მისი „საშობაო მინიატურები“, „პანაშვიდი“, „გული“, „ხელოვანთა 
ყავახანა“, „თავსაფრიანი დედაკაცი“, „შელოცვა რადიოთი“ და სხვანი.  

იმპრესიონისტული მანერა დამახასიათებელია ლეო ქიაჩელის ადრინდელი პროზისთვისაც. 
მისტიციზმი, ფანტასტიკა, ექსცენტრიულობა, ამორალიზმი, ცხოვრების ამაოება, ხილული სამყაროს 
მირაჟად წარმოდგენა – მისი იმპრესიონისტული ნოველისტიკის მთავარი ნიშნებია. თუმც, როგორც 
სამართლიანად შენიშნავენ, ამავდროულად მათში სიმბოლისტური წერის ნიშნებიც იკვეთება. ლეო 
ქიაჩელმა თავის ადრინდელ მცირე პროზაში თანაბარი ოსტატობით შეუხამა ერთმანეთს იმპრესიონისტული 
და სიმბოლისტური წერის მანერა. 

საუკუნის დასაწყისის ქართულმა ლიტერატურამ ხარკი დადაიზმსაც გადაუხადა. საქართველოში 
კლასიკური სქემა – ფუტურიზმი→დადა – განსხვავებული თანმიმდევრობით წარიმართა, ჯერ დადიზმი 
გაჩნდა, მერე – ფუტურიზმი. ფუტურიზმის მსგავსად, ქართული დადაც აპოლიტიკური მოვლენა იყო. 
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ქართველი დადაისტები „ზაუმის“ გამოვლენას ქართულ ფოლკლორში ეძებდნენ. დადაისტური 
გამოვლინებაა კონსტანტინე გამსახურდიას „დიონისოს ღიმილში“ მთხრობელის ე. წ. ბნელსიტყვაობა:  

აზალგანი: ზაზალგანი:  
ასრნი: პასრნი: პასრაგანი:  
სერუსტემ: ხურუსტემ: 
იკართი: მიკართი:  
ალასმერთი: არაღმერთი.  

საქართველოში დადაისტური ტენდენციების შემოტანა ჯგუფს „ზაუმნიკური კომპანია 41˚“ და 
„ცისფერყანწელებს“ უკავშირდება. პირველად ტიციანმა სცადა დადაისტური ექსპერიმენტი:  

უნდა იყო იდიოტი, რომ ძველებურად სწერო ლექსები 
როცა სატურიის სანაობზე გლეხებს უხსნიან ელექტროფიკაციას 
როცა პრეზიდენტია მიხა ცხაკაია. 
მთაწმინდის შემოღამებას მარტო ბოზები ელიან 
ერთი დარჩა ქუჩა გაუწითლებელი 
ვის უნდა შენი ნაზი ლექსები.    
                                    (1923) 

დადასთვის არსებითია ყოველდღიური, საყოფაცხოვრებო მეტყველება, რომელიც დაცლილია 
პოეტური მაღალფარდოვნებისაგან. დადაისტური ლექსები უფრო ფართოდ გავრცელდა ფუტურისტთა 
შემოქმედებაში, ოღონდ ეს იყო სინთეზური დადა, ფუტურიზმისა და კონსტრუქტივიზმის ნაზავით: 

„როცა მაიმუნივით თავის მკლავებზე წვება პროსპექტი 
ჟანგო მოდის და ათვალიერებს აფიშებს 
ის ძალიან ცოცხალი ადამიანია“.    
                              (ჟანგო ღოღობერიძე) 

დადაისტების ინდივიდუალობა, ზოგადმოდერნისტული ტენდენციის შესაბამისად, მათ ექსცენტრულ 
იერშიც გამოიხატებოდა: ხლებნიკოვს და კამენსკის შუბლზე დახატული ჰქონდათ „ჰაეროპლანი“, 
ბურლიუკს პერანგზე გამოსახული ჰქონდა ადამიანის სახე, მაიაკოვსკის კეფაზე ეხურა ცილინდრი, ტიციანი 
მკერდზე მიხაკით დადიოდა... 

ქართულ ლიტერატურაში არც ექსპრესიონიზმი დასტურდება, 
როგორც დეკლარირებული მიმდინარეობა, თუმც ცალკეული 
მწერლის, განსაკუთრებით „რაინდალეულთა“, დაინტერესება ამ 
სტილით მნიშვნელოვანია. ქრონოლოგიური თვალსაზრისით 
ქართველ მწერალთა გატაცება ექსპრესიონიზმით ემთხვევა მის 
აღზევებას დასავლეთ ევროპაში (მე-20 საუკუნის 10-20-იანი წლები). 
უპირველესი წარმომადგენელი კი არის კონსტანტინე გამსახურდია. 
მისი ექსპრესიონისტული ხედვა მჟღავნდება შემოქმედების 
დასაწყისში შექმნილ პროზაში (ნოველებში: „ქალის რძე“, „ლილ“, 
„ფოტოგრაფი“, „ზარები გრიგალში“, „ტაბუ“, „მკვდართან შეხვედრა“ 
და ა. შ. რომან „დიონისოს ღიმილში“), ასევე მის თეორიულ 
წერილებში („იმპრესიონიზმი თუ ექსპრესიონიზმი“, „სტეფან გეორგე“, 
„ახალი რელიგია“, „თეატრი და ექსპრესიონიზმი“...). ექსპრესიონიზმი 
სინამდვილის ვიზიონერული ჩვენებაა, რომელიც არღვევს ეგოიზმის 
სფეროს. ექსპრესიონისტი ავტორი აუცილებლად უნდა იყოს 
აქტივისტი, მისტიკოსი და ესთეტი. ქართული ექსპრესიონიზმის ეროვნული თავისებურება მის 
ჩაცმულობაშიც მჟღავნდება – ქართულ ჩოხაში გამოწყობილი ევროპულ ესთეტიკას ამკვიდრებდა.   

ექსპრესიონიზმს მიმართა გრიგოლ რობაქიძემაც, თუმც მისი ექსპრესიონიზმი უფრო ჰიბრიდული 
მოვლენა იყო. ცნობილ სტატიებში – „ექსპრესიონიზმი“, „ფოთლები ევროპიდან. სხვადასხვა“, „ვერფელის 
საღამოზე“ – მას ექსპრესიონიზმის მთავარ ნიშნებად აბსოლუტურთან შეერთებისკენ მხურვალე სწრაფვა, 
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სივრცითი ურთიერთობების უგულებელყოფა, ვიზიონერული ხედვა და ექსტაზი მიაჩნდა. შეიძლება 
ჩავთვალოთ, რომ ქართულ სივრცეში ექსპრესიონიზმი ყველაზე გამოკვეთილი სახით დრამამ ასახა, ვიდრე 
პოეზიამ ან პროზამ. მიუხედავად იმისა, რომ გრიგოლ რობაქიძე თავს ექსპრესიონისტად არ მიიჩნევდა, 
სიმბოლიზმთან და იმპრესიონიზმთან ერთად უეჭველია ექსპრესიონიზმის კვალიც მის დრამატურგიასა 
(„ლონდა“, „ლამარა“, „კარდუ“) თუ პროზაში („გველის პერანგი“). მან პირველმა შექმნა ექსპრესიონისტული 
დრამის ნიმუშები და შემოიტანა სრულიად ახალი თემები, სადაც შერწყმულია ეროვნული და 
ზოგადსაკაცობრიო იდეები და პრობლემები. საკუთარ დრამებში მან ჩამოაყალიბა ყველა ის თემა, 
რომლებიც აინტერესებდა და რომელთაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში ამუშავებდა თავის სხვა 
ნაწარმოებებში: ქართული მსოფლმხედველობის, წარმართობისა და ქრისტიანობის სინთეზი, ქართული, 
ეროვნული ტიპაჟის შექმნა, ქართული მითოსისა და ზეპირსიტყვიერების ნიმუშებში თანამედროვეობის 
ელემენტების აღმოჩენა. ქართულ დრამატურგიაში მან შემოიტანა ჩვენი სინამდვილისათვის სრულიად 
ახალი დიონისური საწყისები, მისტერიული აღქმა ცხოვრებისა და მოვლენებისა. 

აუცილებლად უნდა აღინიშნოს თეატრის როლიც. რუსეთიდან დაბრუნებულმა კოტე მარჯანიშვილმა, 
რომელსაც ეხმარებოდა სანდრო ახმეტელი, 1924 წელს ქართული თეატრის სცენაზე აამეტყველა 
„მალშტრემი“ (მხატვრები: ირაკლი გამრეკელი და კირილე ზდანევიჩი), 1926 წელს კი – „ლამარა“ 
(მხატვარი ლადო გუდიაშვილი). „ლამარა“ მალე გადაიქცა კავკასიის ხალხთა თვითმყოფადობის 
მანიფესტად საბჭოთა ძალადობის წინააღმდეგ, რომელმაც თავისი სისხლისმსმელი სახე გამოამჟღავნა იმ 
მასობრივი დახვრეტით, ამბოხების ჩახშობას რომ მოჰყვა. „ლამარას“ ყველგან ეგებებოდნენ მძაფრი 
ოვაციებით და შეძახილებით. 30-იან წლებში „საბჭოთა ხალხების თეატრალურ ოლიმპიადაზე“ მოსკოვში 
„ლამარაც“ წარსდგა. დაგეგმილი იყო სულ ორი წარმოდგენა, მაგრამ „ლამარა“ რვაჯერ გავიდა სცენაზე. 
ერთ-ერთი წარმოდგენის ბოლო აქტს სტალინიც დაესწრო და მოისურვა, სპექტაკლი თავიდან ენახა, 
მსახიობებმაც თავიდან ითამაშეს ცარიელ დარბაზში ბელადისთვის. ამ დროს გრიგოლ რობაქიძე უკვე 
გერმანიაში ცხოვრობს და საბჭოთა კავშირში ქვეყნის მოღალატედ და მტრადაა შერაცხული, ამიტომ 

სპექტაკლის გადასარჩენად გაუგონარი რამ მოხდა: 
პიესის ნამდვილი ავტორის გვარი ყველგან ამოიღეს და 
იგი ვაჟა-ფშაველას მიაწერეს: „ცნობილია ახმეტელის 
ხალხური სანახაობებით გატაცება, რომლის მოტივებსაც 
წარმატებით იყენებდა სპექტაკლებში, ამ მხრივ 
აღსანიშნავია ვაჟა-ფშაველას მიხედვით “ლამარას” 
დადგმა“. გარდა ამისა, ამ პერიოდისთვის უკვე 
დადგმული იყო „ლონდა“ 1921 და 1922 წლებში 
რუსულად, 1923 წელს კი – ქართულად (დამდგმელი 
უცნობია). უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენში ექსპრესიონიზმს 
არ ჰქონია ისეთი გამოკვეთილი სახე, როგორც 
იმპრესიონიზმსა და სიმბოლიზმს. ამის მიზეზი ის არის, 
რომ უფრო თეორიული განსჯანი და დეკლარაციები 
სჭარბობს, ვიდრე შემოქმედებითი პრაქტიკა. 

*  *  * 
ამრიგად, მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართული მოდერნიზმი ეკლექტურია. ხელოვანებმა ევროპული 

მიმდინარეობებიდან აიღეს ის, რაც მათ მშობლიური კულტურის განახლების, გამრავალფეროვნებისა და 
გამდიდრებისათვის სჭირდებოდათ და ისინი ნაკლებად მოექცნენ თვით ამ მიმდინარეობათა ვიწრო 
ფარგლებში.  

 

სცენა სპექტაკლიდან „ლამარა“ 
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ჩვენ არ შეგვეძლო პრინციპიალური უარყოფის საგნათ გაგვეხადა ქართული ხელოვნება სადაც 
კულტურის პასუხისმგებლობას გრძნობს ისეთი მასხრული შკოლა როგორც „ყანწების“ არის. უდავოთ 
მარჯვენის მარჯვენა ფრთა ეხლაც არაფერს არა გრძნობს და დამშვიდებით მიირთმევს ემიგრაციიდან 
დარჩენილ კრენდილებს, ეს თაგვების რეპერტუარიდან არის ამოღებული. 

რობაქიძე–გამსახურდია ეკსპრესიონისტული დრამებით ცდილობს სახელის სპეკულაციას, თეატრის 
ყანწიზმით პროვინციით გადაქცევით–სურდა შემოქმედების გასაღებას, „ლონდა“ საინტერესო იყო როგორც 
პირადი სტატიური სიარული გადატანა სცენაზე.  

შემთხვევით არ სარდლობდა „ყანწელებს“ მალარიის დეგენერატი (ქართულ ბულვარული ჭორების 
შემკრები) იმის შედეგი იყო რომ პოეზია გადაიბარგა ჭაობების კურორტებში. შანშიაშვილი ფურცელაძის 
და ქვარიანის ისტორიების გარითმის და გრიშაშვილის ავლაბრულ სეზონში ბლოკის ისტერიულ ლექსები 
სიახლეთ გამოჩნდებოდა ცხადია 14-16 წლის ბრძოლებში ხარფუხს და ავლაბარი დამარცხდა და 
გამარჯვება იმერულ სუფრას შეხვდა. ამ სეზონშივე იყო არქივი – რუსთაველი სპეკულიაციის თემათ ამ 
მებრძოლებისთვის, აქედან დაიბადა კომბოსტოს გემოვნება – რომლის შედეგი იყო დიმიტრი ცენზორის 
(იგივე ნადირაძე) ავზნიანი „ქალაქის“ და ბოლო შეტრუსული ფარშავენგების რევოლიუცია მოევლინა 
ქართულ ხელოვნებას. უკანასკნელ ლექსში ფრინველები ახდენენ რევოლიუციას რომლებიც მოპარული 
არიან ბალმონტის და ბრიუსოვის კასტრალურ ზოოლოგიურ ბაღიდან.  

ეს უდღეური ბრძოლები სწრაფი მიღებით დასრულდა რადგან ტრადიცია ამ სკოლას შეუქმნა 
არიმათელმა და „თეატრი და ცხოვრებამ“ (სადაც პირველათ იბეჭდებოდენ ყანწელები) ფორმალური 
მეთოდის სიახლე თოთხმეტ მარცვლების რეფორმატორებმა სონეტით განსაზღვრეს. „რტოებით-
განმარტოებით“, „სწორი-ორი“, „ლექსი-ალექსი“ – ამ პოეტებმა შემოიტანეს პირველათ – ეხლა მაგის 
უნარიც დაეკარგათ და დრო გამოშვებით თავისუფალი ლექსით აღიღინდებიან (თუ გნებავთ 
აყროყინდებიან ტაქტი არსად არ არის საჭირო) როგორც მოშლილი გრამაფონი. ისინიც გრძნობდენ 
გრამაფონთან ნათესაობას და ლირიკულათ გამოაცხადეს უკვდავება მისი მომგონის. საამაყო არაფერი არ 
დარჩათ წარსული ბრძოლების მოგონების გარდა. ამისთვის არსებობს მოგონების არხივი ტიტე ტაბიძე – 
მოგონებაში არც გამორჩენილი აქვს ტიტეს, ის არის რომ პირველ გამოსვლებში ყანწელები ეფარებოდნენ 
გალაქტიონ ტაბიძე გრეხვა და კაბას და გრიშაშვილის აბანოს. ცხადი არის ორბელიანის აბანოს 
პატრიოტები დიდხანს არ დაივიწყებენ თავიანთ წარსულს. ამ პარალელების მოყვარულ ხალხს შეუძლიათ 
ინგოროყვას (ჩახრუხაძეზე შემჯდარი მოგზაური მხედარი) საკრალური ნათესაობა მონახონ აბანოებსა და 
ორბელიანის პოეზიის შორის. თემა გოგირდის სუნი. ჩვენ ვიცით, რომ „კეთილშობილ ხალხს ააღელვებს 
ამ წერილის ტონი“ ჩვენგან მოწინააღმდეგე ბანაკისთვის არსებობს „გინების ტრადიცია“ ყოველ შემთხვევაში 
ყველა ეპიტეტი მათი ნამდვილი წოდება არის – რა უნდა ამ ხალხს არავინ არ იცის. ქალის ფერ უმარულზე 
დამყარებულ თეორიებით მესვეურებდნენ ლიტერატურულ მოძრაობას. ეხლა უკვე საკმაოთ გამოირკვა – 
გომართელმა წარმოადგინა ნუსხა მთლიანი ფრონტის. როგორც პოეტი – იაშვილი უდრის თავაძეს – ტიტე 
ტაბიძე – საშა აბაშელს. გრიგოლ რობაქიძე გამსახურდიას – ვ. გაფრინდაშვილი – ციყვს რომელიც სარკეში 
ზის და რომლის ამოყვანაზედაც ის ოცნებობს. როდის მოისპობა ეს. ნაგავის მკვლევარებმაც დაიწყეს 
მუშაობა.  

ზაქარია ჭიჭინაძემ არქივში ჩარგულ გვამების გადაფასების შემდეგ „ცისფერების“ გადაფასებას 
შეუდგა (იხ. „ბახტრიონი“ „ლიტერატურის რეფორმაცია“). 

ცხადია ჭიჭინაძის და გომართლის გამოყვანილ ხალხს პირდაპირი ბრძოლა არ შესწევდათ და 
კაბინეტებიდან ჭორიკანობით ცდილობდენ „ბარიკადების“ გამაგრებას.  

როგორც ყოველთვის მობინადრე ბანაკს ტონს აძლევს გრიგოლ რობაქიძე – „ახალი ვაჟი“ 
კარდონის მუმია. „ბერდო ზმანიას“ რეცენზენტი „გივი გოლენდი“ წარმოსდგება ლეო ქიაჩელის გმირ 
„მითოლენდია“-დან. ლეო ქიაჩელი იყო პარიზში. დაბრუნების შემდეგ დასწერა „ტარიელ გოლუა“. 
კასრაძე, რობაქიძე, პაპავა, გამსახურდია – ყველა ევროპიელები არიან.  
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პატივცემულ ევროპიელებს კალოშები გემზე დარჩათ და ვერბისცკაიას ბულვარულ შემოქმედების 
სეზონი ტკბილათ გაატარეს.  

„როსკიპი“, „ლონდა“, „მალშტრემი“, „სოლეილ დორ“ და „გოლუა“ (ლ – მეგრულათ გამოითქმის) 
მათ კალამს ეკუთვნისთ, 

ტიტე ტაბიძე – ქართულ იგავ-არაკების ავტორი. „ნიანგი“-ს ოპონენტი. კოგანით ლიტერატურულ 
შკოლების დალაგება შეითვისა. მისი სისტემით დასწერა მონოგრაფია „მემარცხენეობის პრობლემა“. 
უკანასკნელათ მოინდომა საიქიოში ჩონგურის დაკვრა. (ასეთი კურიოზები იცის სიბერემ) რუსულით 
სთარგმნა ფრანგ დადაისტების მანიფესტები. 

აქ მოსახსენებელია პრეტენზია ლაფორგზე. სეზონში ლაფორგის ირონია ბერანჟედან ბევრად არ 
განსხვავდება. ტაბიძის პრეტენზია მაინც მიუღებელია.  

ლაფორგს ჰქონდა სმენა და ხმა. მისი ყველა ლექსები დაწერილია ასოების როგორც გრაფიკული, 
ისე მუსიკალური ფასის დაცვით.  

ტაბიძის მეტყველება არის ბალალაიკის სტილი. ტიტეს არა აქვს სმენა. ქალდეას მისტიკა და ირონია 
ერთად დეზინტერიის დროს თუ მოთავსდება. შეიძლება აქ ზოგიერთათვის რეზინის მილიც იყოს საჭირო.  

ვალერიან გაფრინდაშვილი უკანასკნელათ არაფერ როლს არ თამაშობს. მხოლოდ იძახის ქუდის 
მოხდით: გაუმარჯოს ვალერიან გაფრინდაშვილს. 

10 წლის განმავლობაში ბრიუსოვისა და გუმილიევის (და არა მალარმეს) გადამღერება მოუნდა.  
კოწია გამსახურდია რუსულ ჟურნალ-გაზეთების ბიბლიოგრაფიულ წერილებით კითხულობდა 

ლექციებს და პროსპეკტზე უკანასკნელ მოდის ფრაკით დაიარებოდა.  
– ექსპრესიონიზმი მე მოვიტანე ბერლინიდან და გავლენა მოვახდინე რობაქიძეზე. ფუტურიზმი 

მოდაა. იგი პაოლო იაშვილმა ჩამოიტანა პარიზიდან. ორივე ჩამომტანლები ვართ. (მისი მოხსენების 
მთავარი თეზისი). 

პავ. იაშვილი გამოდის დამცველათ ყველა ნაგავის, რომელიც დარჩენილია საქართველოში 
სიცარიელის ამოსავსებათ. 

აკაკი წერეთლის დასრულება უფრო ადვილი იყო და ეს ბედი იმერულ თავად-აზნაურობიდან 
იაშვილს რჩება.  

პ. იაშვილი სწერს ლექსებს ოდებს ყველა დაბადებულთა და გარდაცვალებულთა სახელზე, იგი არის 
პოეზიაში მეთაური „მმაჩის“ ბიუროს დაარსების.  

უკანასკნელათ გამოდის ახალგაზრდა ბელეტრისტის როლში. ვეჭვობთ რომ გასცილდეს 
ავერჩენკოს. იუბილეები ისე უხარია, როგორც საქართველოში მადანის აღმოჩენა. მეორე ტაბიძე, 
რომელიც კრიტიკული ეტიუდებით აღრზდილ კოკის მფარველობის ქვეშ იმყოფება.  

ორივე ძმებმა ტაბიძეებმა ძალიან ისარგებლეს ნადსონით, თუ გალაქტიონმა პირველი სტადია 
დაიწყო, მეორე დაასრულა ტიტემ. აქ ალბად სისხლის ნათესაობასაც ქონდა მნიშვნელობა.  

უკანასკნელად არსებობს სიტყვა „ყანწები“ რომლითაც ძლიერ ამაყობს პოეტების ცისფერი ორდენი. 
თავადაზნაურული ინტუიცია ხომ ყანწებს არ გასცილდებოდა. ამიტომ მთელი იდეოლოგია და პრაქტიკა 
„ყანწელების“ იყო იმერული სადღეგრძელოები.   

მწერალ პოეტებს შარშანდელ წლის განმავლობაში დამსახურებათ ჩაეთვლებათ იუბილეებში 
გულუხვი და სახე-გაბრწყინებული მონაწილეობა. 

პროექტში დგას იუბილეები პავლე იაშვილისა და გრიგოლ რობაქიძის. ეს უკანასკნელი კარგა ხანია 
პენსიას იღებს, როგორც ინვალიდი.  

საუცხოვოდ ჩატარდა სათაურების გამოგონება: ლომისი, ბახტრიონი, რუბიკონი, ლაშარი, ხომალდი, 
უქიმერიონი, ასპიროზი და გამოდის გოგლა ლევანიძის რედაქტორობით გაზეთი „ყარაიაზი“. 

„ქართული სიტყვა“ – (Русское слово – Я. Гогебашвили) ვახტანგ კოტეტიშვილის გაზეთად გადაიქცა აქ 
გროვდება საქართველოს მთელი სანაგვე მასალები. პოეტები ანბანზე მოინახებიან. 

„ყანწელები“-ს სარეზერვო პოეტები (გრიშკო ცეცხლაძე და შალიკო აფხაიძე) ჩვენს რეკლამებს 
ლექსავდნენ და ამით არა ლეგალურათ სწყვეტდენ „მემარცხენეობის“ პრობლემას.  

რა უნდა სთქვან კრიტიკოსებმა, როცა მათი საყვარელი პოეტების ლექსები იმღერება „ახ, იაბლოჩკა“ 
„არშინ მალ-ალან“ „შამილი“ ბაიათები და იმერულ სიმღერების (სანთელი ქრება, ჩამოირბინე შენ ჩემს 
საფლავზე და სხ.) მოტივებზე.  

ფაქტები:  
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გრ. რობაქიძე: 
ვერის ხიდზე – სულტან-ბეგმა გაიხარა (არია არშინ მალ-ალანიდან) 
ორღობის ეშაფოტი – თამრიკო მოწამლულა. 

ტიციან ტაბიძე: 
ბირმანიის ტყე. 

პაოლო იაშვილი: 
ტანიტ ტაბიძეს 
ალი არსენიშვილს 
პავლე ინგორუყოს 

გრ. რობაქიძე: 
ვასილი კამენსკის 

ვალერიან გაფრინდაშვილი: 
ფანტასტიური საფერფლე 
მაჩაბელს 

გალაქტიონ ტაბიძე: 
ლურჯა ცხენები – შამილი. შავი პელიკანი – ვაშა-ვაშა (არღანის მოტივი) 

ი. გრიშაშვილი: 
ყველა მისი ლექსები იმღერება სოფლის გიტარაზე. 

ამით არ სრულდება პარალიტიკების მოღვაწეობის ნუსხა. ამათ დაკარგეს ორგანიზაციული 
გამოსვლების უნარი და არალეგალურათ ეფარებიან სხვა და სხვა ჟურნალებს საიდანაც სცდილობენ 
თავიანთ ბულვარულ შემოქმედების გასაღებას. 

სათანადოთ არსებობს მოსე თოიძე და კინტოების დირიჟორი გუდიაშვილის კასტრაციის მომხდენი 
ახალგაზრდა მხატვრები, რომლებიც ხილის გასახვევ ბეჭვდითი მასალას ილუსტრაციებს უკეთებენ. 

მარჯნისფერი დურუჯი ზოგიერთ პოეტს საექსპლოატაციო მასალათ გამოადგა. „დურუჯი“, რომლის 
რევოლიუციონური მნიშვნელობა ხელოვნებაში უდრის „მაფალუ“-ს როლს პოლიტიკაში.  

ამიერიდან ყურადღება უნდა მიექცეს ხელოვნების ანტი-სანიტარულ მდგომარეობას და დაწყებულ 
გალტაბ ტიტტაბიდან კასრაძეთი დათავებული გარეკილ იქნენ შემოქმედების არენიდან.  

ჰაერის დასაწმენდი რეცეპტი მოცემული არის. 

                              H2SO4  
 

(ნაწყვეტები) 

ზაფხული 1924 წელს მანგლისში გავატარე. იქვე ისვენებდა დასი ქართული თეატრისა: ისვენებდა 
და თანაც მომავალი სეზონისათვის ემზადებოდა. თითქმის დღე-ყოველ ვხვდებოდი მთავარ რეჟისსორს: 
კოტე მარჯანიშვილს. (მანგლისის იდუმალი „გენიუს ლოცი“ – ქართული შეცნევით: „ადგილის დედა” – 
მოსახულია ჩემს გერმანულ რომანში „მცველნი გრაალისა“. მარჯანიშვილიც იქვეა გამოყვანილი, გვარის 
შეკვეცით: „მარჯანი“. 

მარჯანიშვილის ელემენტი იყო: ცეცხლი. უნარი კი ცეცხლის „მოვლისა“ არ ჰქონდა: ჩქარა იწვოდა, 
მალე იფერფლებოდა. წვა იძლეოდა გასაოცარ „ელვარს“. ოღონდ ელვარი ძვირად თუ იღებდა 
პლასტიურ „სახეს“. როგორც ყოველი ხელოვანი, იგი ჟინიანი იყო. ხოლო ჟინს მისსა ნირი ახლდა თან: 
კაპრიზი. და ჟინიანი შიგა-და-შიგ ჯიუტად ხდებოდა: ერთხელ აღებულ გეზს არ იცვლიდა არაგზით. 
საკვირველი არაა, თუ მის ნაქმში ხშირად „ლაპსუსს“ ჰქონდა ადგილი. 



 
12 

შეხვედრა მასთან გახარება იყო: ახალისება სიცოცხლისა. შეხვდებოდი, მთელი არსით 
გადაგეხსნებოდა ვითარ ხალასი წყაროსთვალი. ამ მხრით მას პაოლო იაშვილი თუ გაეტოლებოდა...  

ვხვდებოდი მას თითქმის ყოველდღე. მილაგებულნი ჭილოფებით მოფენილ მოლზე ჩრდილში – 
ვნებივრობდით და ვსაუბრობდით. საუბარი მასთან ტკბობა იყო გონის. ყოველ აზრს წამსვე ხვდებოდა და 
მოაბრუნებდა მოულოდნელი ნიუანსით. შევარდენური ციალი მისი თვალების ამ დროს აზრის აფოთლება 
იყო. რა არ იყო საგანი ჩვენი საუბრისა? მუსიკა, მხატვრობა, თეატრი, ლიტერატურა. შიგა-და-შიგ ლამაზ 
ქალთა „მონადირებაც” ამოყოფთა ხოლმე თავს. ეს, ასე ვთქვათ, საუბრის ახალისებისათვის. 

ერთს მწიფე ნაშუადღევს ვაჟაზე ჩამოვუგდე სიტყვა. ვამცნე, თუ რა დიდ მგოსნად მოჩვენებოდა იგი 
ილიას, ვუამბე აგრეთვე, თუ როგორ გადმოვშალე მე სიდიდე ვაჟასი. გაინაბა გულხმიერებით. შემდგომ 
ჩავაწვეთე: რა იქნებოდა, ვაჟას პოემა „გველის-მჭამელი“ განსცენიურდეს-მეთქი! (მკითხველისათვის. 
განსცენიურება აქ ამას გულისხმობდა: წარმოითქმოდა ამბის მოყოლა, დიალოგებში კი მსახიობნი 
გამოვიდოდენ.) განაბული, ახლა აღვივდა. ორიოდე დღის შემდგომ წავუკითხე პოემა. ღრმა 
შთაბეჭდილება მოახდინა. პაუზა. „იცი რა გითხრაა?“ (დაახლოებულთან მიმართვაში ხანდახან „შენ“-ობაზე 
გადადიოდა.) „ეს რა გამოვა! რა იქნება, შენ თვითონ გაშალო ეს მითიური გადმოცემა დრამად, ჰა?!“ თქვა 
და მომაფრქვია ციალი თვალი. „ვნახოთ” – მივუგე სპონტანურ, არ დაფიქრებით. 

„ვნახოთ!” იმპულსი კოტეს მიერ მოცემული, აინთო ჩემში. არ გასულა სამი დღე – „ლამარა” ვიხილე 
ერთს უეცარ გაელვებაში მისი მთავარი მუხლებით. ასეთი ხილვის დრო „თვალღია სიზმრისა” და არა 
საათის. ოდისსეოსის თავგადასავალი რომ მოვყვეთ, სულ უკანასკნელი, ერთი დღე მოგვინდება – სიზმარში 
ამავე თავგადასავლის თვალგავლებისათვის სულ ბევრი – ათი წუთი თუ დაგვჭირდება. „ლამარა“ 
შთამესახა... ნადირული ნაბვით უნდა ელოდეს ხელოვანი ლანდის ამოტივტივებას. ოღონდ არ უნდა 
„დააფრთხოს”. ნელად. სათუთად უნდა მიუშვას მან მასთან „იმაგო”: წარმოსახვით ძალა, რათა მისცეს 
ამოტივტივებულს ჰაეროვან ხტილს პლასტიური სხეობა. ამ გზით იზრდება და მწიფდება ხილული 
ქვეფენებში შეცნევისა. გულისყური ხელოვანისა ახლა იქისკენ მიმართული: არ გაუშვას წუთი შთანასახის 
მომწიფებისა. ხედავს, მწიფეა უკვე, მოწყვეტს მას: არც ადრე, არც გვიან. მოწყვეტს როგორც ხილს.  

კალამს მხოლოდ ამის შემდეგ მოჰკიდებს ხელს ხელოვანი. ყოველ შემთხვევაში ჩემი გამოცდილება 
ესაა. 

ეს პროცესი – კალამის ხელში აღებამდე – დიდხანს გრძელდება ჩემში, ხანდახან წლობით. „გველის 
პერანგი”, მაგალითად, შთამესახა ზაფხულში 1917 წელს ჰამადანში – დავწერე იგი 1925 წელს ბორჯომში 
შემოდგომის დამდეგს. 

დავუბრუნდეთ „ლამარას”. თვენახევარიც არ გასულა მისი შთასახვითგან – კალამს მოვკიდე ხელი. 
მაშვინაც მიკვირდა ეს სიმალე და დღესაც მიკვირს და ამის მიზეზი შესაძლოა ჩემი მაშვინდელი სულიერი 
მდგომარეობა იყო. საქართველო ემზადებოდება ამბოხებისთვის. ეს ამბავი გავიგე: გამანდვეს. სასტიკად 
უარვყოფდი ამ ნაბიჯს. (თუ რატომ, ეს მისხლობითაა აწონილი ზემოდხსენებულ რომანში.) მე ვინ რას 
დამიჯერებდა ამ საქმეში? საშინლად ვნერვიულობდი. ავიშალე, დავიშალე. მოხდა ამბოხება. გათავდა 
მარცხით. ახლა კი შლეგად ვიქეც: კაცს აღარ ვგავდი. მთელი არსი ჩემი ანთებით იყო აყვანილი. ასეთს 
ყოფაში დღე კვირა იყო, თვე – წელი... 

ამას ერთი რამ უნდა დავუმატო კიდევ. შესაძლოა, წამებულმა ქართველმა ისეთი სიმძაფრით 
გაიღვიძა ჩემში, რომ ქვეშეცნეულ მოვინდომე: „ლამარა” უმალვე მიმეხალა მტარვალთა მიმართ, ვითარ 
ტრაგიული მარჯი დამარცხებულთა. „შესაძლოა”. 

ორი კვირე მოვუნდი „ლამარას” სიტყვიერ გაშლას. რა გამოვიდა? გავიხსენოთ ჯერ შინაარსი 
„გველისმჭამელისა”. 

ხევსური მინდია გაიტაცეს დევებმა. დატყვევებული თვალს მოჰკრავს ერთხელ: დევები გველს სჭამენ. 
რა იქნება, რომ მანაც იგემოს იგი? უელვებს აზრად. იგემებს და: მყისვე მისნად იქცევა. მისანი აგნებს, რა 
გზით განთავისუფლდეს. თავისუფლება. თავისუფალი ამჩნევს გაოცებით: შეცვლილია სამყარო, 
შეცვლილია თვითონაც. ესმის საიდუმლო ენა: ქვის, მცენარის, ნადირის, ვარსკვლავის. ამათაც ესმით 
მინდიას სიტყვა. მყარდება სიყვარული. მისანი მკურნალად ხდება: მცენარენი მას მკურნებ ელემენტებს 
აძლევენ. მინდია დაცოლშვილდება, კერძოობის რკალში მოექცევა. კერას შეშა უნდა – მან ჭადარი უნდა 
მოსჭრას. ოჯახს კვება უნდა – მან ჯიხვი უნდა მოკლას. იგიც სჭრის და კლავს. ხედავს თანვე ჭადარის 
ცრემლებს, ესმით თანვე ტირილი ჯიხვისა. დღითი-დღე იტანჯება. ბოლოს, უგრძნობი რომ გახდეს, გულს 
ამოიღებს საგულეთგან და მის ალაგს ქვას ჩაიდებს. აღარ იტანჯება. მაგრამ დახე: ქვაც იბრუნებს პირს 
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მისგან, ყვავილიც, ნადირიც, ვარსკვლავიც. აღარ ესმით მათი ენა. გაწყდა საიდუმლო კავშირი. ეხლა კიდევ 
უფრო იტანჯება. როგორც მისანი იგი თემში მრჩეველადაცაა მიჩნეული. ერთხელ ხევსურთა და ქისტთა 
შორის შეხლა-შემოხლა იჩენს თავს. თანამემამულენი თხოვენ მინდიას: უჩვენოს მათ სახელდახელო 
ადგილი, საცა უფრო ადვილად მოხერხდება შემოსეულთა დამარცხება. მინდია უარობს, უმხელს მათ: 
მისნობის ძალა წამერთვაო. არ იჯერებენ, არ ეშვებიან. ბოლოს თანხმდება არმოშვებული. უჩვენებს ერთს 
ადგილს. ხევსურებს ამარცხებენ ქისტები. ამ უბედურების ატანა დატანჯულს აღარა ძალუძს: მინდია თავს 
იკლავს. 

დედააზრი თქმულებისა უნივერსალური: შემეცნება ქმნის სიყვარულს (ლეონარდოს თეზისი) – 
სიყვარული ქმნის შემეცნებას (თეზისი პავლე მოციქულისა)...  

ეხლა „ლამარა”. მინდია ხვდება ერთს ხრამთან ლამარას, ქისტეთის ერთ ლამაზ ქალაის. ვაჟი 
იხიბლება. ქალაის გულსაც ხიბლი იფლობს. მოკლე გასაუბრება. ჩემად გთვლიდე – ეუბნება ვაჟი. 
მთვლიდე, თუ შესძლებ ჩემს მოტაცებას – მიუგებს ლამაზი მაცდური ღიმილით და გავარდება. მოიტაცებს 
ლამარას თორღვაი, ძმა მინდიასი, არა დედით. ძმები გვანან ერთი-მეორეს ვითარ ორეულნი. ლამარას 
ჰგონია, მინდიამ მოიტაცა. ერკვევა, იმღვრევა. მოსწონს კი ორივე. მინდია გულია, თორღვაი მკლავი, 
თორღვაი გმირია, მინდია მისანი. გაორება ეწვეთება მოტაცებულს. მინდია მალული ტრფობით არის 
აყვანილი: იტანჯება. თორღვაი ამჩნევს ამას: იღრინება. ქისტები თავს ესხმიან ხევსურებს შურისგებისათვის, 
ხევსურნი მაგრად ხვდებიან თავდაცემით. ორ ტომთა შორის უფსკრული ითხრება. ლამარა ხედავს: 
მოტაცებულის კვალი არ ამოიშლება მის ტომში: მწუხარება. მოჰკლეს თორღვაის მეგობარი ლეგაი: 
თორღვაი ხელდება. მინდიას ტრფიალი თანდათან „მენ”-ის ზუმელში კერძოვდება. მისანს ერთმევა 
თანდათან მისნური ძალა. მის ტანჯვას ამით სხვა ტანჯვაც ემატება. შეხლა-შემოხლა ორ ტომთა მატულობს. 
თორღვაის შემოაკვდება ლამარას ძმა: მურთაზ. ლამარას არ რჩება ამ სოფლად აღარაფერი: ავად ხდება. 
მურთაზის მოკვლით თორღვაი ლამარას ჰკარგავს: განადირებული ველად იჭრება. ახლა ლამარას მამა 
ემზადება ხევსურების ამოსაჟლეტად: იჩო, დიდი იჩო, რისხვააყვანილი. მინდია ხედავს: ხევსურები 
ცდილობენ, დაასწრონ იჩოს შემოვარდნას. საშველი აღარაა. „არა, დარჩა კიდევ ერთი”: ესმის მისანს 
შინაგანი ხმა. მინდია გაეშურება ქისტეთისაკენ. გამოცხადდება იჩოს წინ: ვითარ თორღვაი. იჩო მზადაა 
მოჰკლას იგი: ლამარას მომტაცებელი, მურთაზის მკვლელი. მინდია თავს არ იცავს. იჩო გაოცებულია. თუ 
როგორ თავდება დრამა – ეს მოვიტოვოთ. 

ხედავთ „გველისმჭამელითგან” „ლამარაში” არა დარჩენილა რა, გარდა მითიური თქმულების 
შუაგულისა, ისიც გარდაქმნილის: იქ დაცოლშვილება, აქ – ტრფობა, იქ – თავმოკლვა, აქ – თავშეწირვა. 

ვსახავდი მინდიას, თვალწინ მიდგა მისი მომღერალი: ვაჟა. გავბედე ცდა: მგოსანი „ლამარაში” 
მისნის თანადროვედ შემეყვანა. როგორ, ისტორიული პიროვნება – თანამედროვე ზეისტორიულის, 
მითიურისაა? ავტორი – გვერდით მისი გმირისაა? რა საკვირველია, ეს შეუსაბამობა ვიცოდი...  

დიდმა ხანამ განვლო, სანამ კ. მ. მზადებას შეუდგებოდა დრამის დადგმისათვის. ალბათ ნათლივ 
ხედავდა სიძნელეთ. 

„ლამარას” სიტყვიერ განშლისათვის მოვიმარჯვე ფშავ-ხევსურული ფშანი ქართულისა, რომლითაც 
გამართულია ყოველი შაირი თუ პოემა ვაჟასი. გამოსათქმელს აქ მისი შესაფერი სიტყვა უნდა ჰგუებოდა. 
... ერთი სცენა „ლამარას” მესამე კამარაში. თორღვაი იღრინება და მზადაა შეუტიოს ძმას, მინდიას: რაიბულ 
ერთი მოკვეთილი შერისხვით აჩერებს მას. (მესამე კამარა შაირითა გამართული.) აი ამ მოქნევით: 

„ჯერ არ მიხილავ ცდუნება 
ჩემი დაშნა და ფარისა 
სახელ მიქვიან რაიბულ 
მინდოდაურის გვარისა!” 

წარმოვიდგინოთ: ვინმე რისხავს სცენაზე თავისს შვილს ამავე სიტყვებით, ხოლო ჩვეული 
ქართულით, აი ასე: „მე მქვია სახელად რაიბულ და გვარი ჩემი არის მინდოდაური”. ნაძლევს ვდებ, თუ 
რომელიმე მსმენელმა წამსვე არ მოახალოს მრისხავს: „მერე რა!” იქ კი უბრალო თქმა იგი ლახვარია 
თვითონ. ხედავთ დევ-კაცს, შემმართებელს. 

აღარ გავაგრძელებ. ხევსურული ძნელია სცენისათვის. ბარის ქართველისათვის საჭიროა აქ 
ხევსურად ქცევა. ამ სიძნელეს ხედავდა კ. მ. დავუმატოთ ამას ისიც, რომ ქართული სცენითგან მანამდე 
არავის სმენია ხევსურული, ამის გამო სიძნელე იგი სახიფათოდაც ეჩვენებოდა მას. ერთი უეცარი 
წაბორძიკება მსახიობისა და: სიტყვა მყისვე სიცილს გამოიწვევდა. 
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მეორე სიძნელე, ბევრად, ბევრად უფრო რთული. ვიეთნს შეუმჩნევიათ, რომ აღნაგი ჩემს 
შემოქმედებაში მუსიკალური პრინციპითაა გამოყვანილი. ქართველთა შორის აღნიშნა ეს აქ, უცხოეთში, 
მიხეილ წერეთელმა, იქ საქართველოში, ვუკოლ ბერიძემ. პირველად ვუკოლს წავუკითხე „ლამარა”, 
როგორც მცოდნეს ხევსურულისა: მწადდა არ შემპარებოდა რაიმე აბრუნდი. ყოველი კამარის დათავების 
შემდგომ სიტყვა მისი ეს იყო: „სიმფონიაა, სიმფონია!”  

არც ერთს ჩემს ნაქმში ეს „მუსიკალური არქიტეტურა” არაა მძლეობით მოზმული, როგორც სწორედ 
„ლამარაში”. ყოველი მოქმედი პირი, მთავარი თუ თანმყოლი, შესულია აქ დრამაში ისე, როგორც 
რომელიმე ინსტრუმენტი ორკესტრში. წარმოიდგინეთ, რა სიძნელე აღიმართა რეჟისსურის წინ...  

ერთ მშვენიერ დღეს, ხანგრძლივი აწონ-დაწონვის შემდეგ, შეუდგა იგი მზადებას. როგორი იყო ჩემი 
განცვიფრება, როცა მითხრა: მეოთხე კამარა განზე დავტოვე, მხოლოდ ბოლო სცენა მივაბიო. მოსაზრება? 
მეოთხე კამარა ხელს უშლის მოქმედების დრამატიულ მაღლამაღლა ვითარებასაო. გავშტერდი. ხელს 
უშლიდა მართლა? დღესაც ვერ გამიგია ეს. გვხიბლავს ანკარა წყარო ამონაკადებული. კიდევ უფრო 
ვიხიბლებით, როცა მის ფსკერში თვალს მოვკრავთ ცინცხალ თვალს: მოჩუხჩუხე „წყაროსთვალს”. მეოთხე 
კამარა „ლამარასი” სწორედ ეს წყაროსთვალია. სულიერი დრამა როგორც ლამარასი, ისე მინდიასი ამ 
კამარაში იშლება. გარედან აქ მოქმედება მინელებულია – მით უფრო დინამიურია იგი შინაგან. ეს 
შეუშლიდა ხელს დრამის რიტმიულ დენას? მაგრამ ვის შეეძლო კოტეს გადაჯერება! დავუთმე 
გულდაწყვეტილმა. 

„ამპუტაცია” მეოთხე კამარისა ჩემთვის სხვა მხრითაც იყო მტკივნეული. იმ დღეებში, როცა „ლამარას” 
ვქმნიდი, გარდაიცვალა ორფეოსი ქართველთა: ვანო სარაჯიშვილი. მამული გლოვამ მოიცვა, დედული 
აცრემლდა. დასაფლავება – კოტეს მიერ განრიგებული – მისტერიად იქცა ჭეშმარიტად. დავასაფლავეთ 
ბაღში საოპერო თეატრისა. დავბრუნდი შინ დამწუხრებული. მწუხარება ნათელი იყო. ვიწყე განგრძობა 
„ლამარასი”. მეოთხე კამარა სწორედ ამ ღამეს იშვა. და მერმე როგორ? ვწერდი ისე, თითქო ვიღაც 
მიკარნახებდა. არ დამჭირვებია: არც სიტყვის შენაცვლება, არც თქმის სხვაგვარი მოზმევა, შესვენებითი 
ნიშანიც რაა. ისიც უცვლელი დარჩა. ასე შევიდა ეს კამარა მთელს ნაქმში: ვითარ ნაყოფი ხალასი 
ინსპირაციისა. სამუდამოდ დადუმებულმა ორფეოსმა თუ მარგუნა ეს უნათლესი მადლი! მკითხველი 
წარმოიდგენს ჩემს ტკივილს, გამოწვეულს იმა „ამპუტაციით”. 

მზადება გაჩაღდა. კოტესთან ერთად მუშაობდა რეჟისორი ალ. ახმეტელი (დახვრიტეს 1937 წელს): 
ნიჭით უხვად დაჯილდოვებული. მოათავეს ორი კამარა. უეცრად ავად გახდა კოტე: ბრმა-ნაწლევის ანთება 
დაემართა. ოპერაცია არ გამოვიდა სასურველი. დიდ ხანს იწვა კლინიკაში. დრამა დაგეგმილი იყო 
ბოლომდე. ახმეტელი ეხლა მარტო მუშაობდა შემუშავებული გეგმის მიხედვით. მოათავა მზადება. 

29.1.1926. პირველი დადგმა. ვზივარ პირველ ლოჟაში, სცენითგან მარცხნით. ირგვლივ მეგობრები. 
თეატრში ტევა არაა. ვღელავ. მარცხის მეშინიაა? არა: ვღელავ, თითქოს მათრობელი პაემანისათვის 
ვემზადებოდე. თეატრი ნაბვითაა დაძაბული. ფარდა აიხადა. 

სცენაზე ბიჭები, მწყემსები. მათ შორის ლაგაზ. თამაშობენ, ცელქობენ, მღერიან. გაისმის ძველი 
ქართული სიმღერა: „აი, მთაზედა – თოვლიანზედა – ია დავთესე – ვარდი მოსულა”. აგრძელებენ. 
სიმღერაში ქართულ გენიას სიბრძნე „შეუპარებია”: რომ სიცოცხლე ხალისია, ხოლო წინააღმდეგობით 
სავსე („ია დავთესე, ვარდი მოსულა”). წინააღმდეგობა უბედურებით იშლება: „სიძე, სიმამრი მთას 
ნადირობდენ”, განაგრძობენ ბიჭები. „ესროლა სიძემ, მოჰკლა ირემი – ახლა სიმამრმა, მოჰკლა მან სიძე”. 
სიმღერა გრძელდება. მღერიან არა ერთად: ...სიმღერა ორკესტრალურ ხსნის დრამას. 

... გამოჩნდა მინდია. ხედავს: ჩიტის ბუდე აუნგრევიათ. ახლა ჩიტისგულია თვითონ. ბავშვები გარს 
ეხვევიან – ესენი ჩიტის ბარტყებია. ამას მოსდევს გველის სცენა. მინდია ცხადდება, როგორც მესაიდუმლოვე 
გველისა. უეცრად, იქითა ნაპირს ხრამისა, ქისტი-გოგოები გამოჩნდებიან: წყაროსკენ მიდიან. მათ შორის 
ლამარა: კენარი ტანი, თმა მწიფე უნაბისფერი, თვალებში ზღვის ტალღის ციალი, ბიჯი ნელი. თვალს ვერ 
აცილებენ. გოგოები აღარ სჩანან. ბიჭები ხარებისკენ გაეშურებიან, მინდია მარტო რჩება. გოგოები 
ბრუნდებიან, სავსე დოქებით მხრებზე მიდიან. ლამარა უკანაა. შეჩერდება. გასაუბრება მინდიასთან. 
პირველი ისარი ეროტისა: ორივეს გულში. „ჩემად გთვლიდე!” აღმოხდა მინდიას გულს. „შენი ვიქნე, 
მომიტაცებდე!” ეს ლამარას ღიმილია, მაცდურ გამომწვევი. გარბის ქალაი. 

..... 
ფარდა ეშვება. ფეხზე დგება მთელი თეატრი. მეც ვდგები. ტაშის გრიალი სცენის მიმართ. მეც მივყვები 

გრიალს. ფარდა იხდება. ვხედავ: სცენითგანაც ტაში მოდის. გაოცებული ვარ. ერთი მეგობრის ხელი ჩემს 
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მარჯვენა მხარზე. ვერკვევი: სცენითგან მოშვებული ტაში ჩემკენ აბრუნებს მისადმი მიზვავებულ ტაშს მთელი 
თეატრისა. ეხლა კი ბრუ მესხმის: თითქო მე სხვა ვიყვე, ნათელი ნეტარებით ტანაყვანილი. 

........ 
ზვიადას შემოჰყავს ლამარა. იჩო გულში იხუტებს, ღანიშ მუხლებზე ეხვევა. ლამარა მოიხმობს 

რაიბულს მამასთან. ნიშანს აძლევს მათ: ხელი ხელს გაუწოდონ. სრულდება. შემდეგ მოიხმობს თორღვაისა 
და მინდიას. ნიშანი იმგვარივე. ესენიც ხელს ართმევენ ერთიმეორეს. აღარაა განხეთქილება ორ ტომთა 
შორის. შუღლიც ძმათა შორის გამქრალია. ლამარა, უნებური კვანძი შეხლისა, თვითონვე ხსნის ამ კვანძს. 
გახსნას თან გადაჰყვება: ვითარ მსხვერპლი. ტრაგედია მისტერიაში იხსნება. ლამარა სულს განუტევებს. 
სურათი: ერთი მხრით იჩო და რაიბულ, ხელიხელგადაჭდობილნი – მეორე მხრით მინდია და თორღვაი, 
ესენიც გადაჭდობილნი ხელიხელ. მკლავებზე: დასვენებული საუკუნოდ განსვენებული. მიჰყავთ, მაღლა 
აზიდული. გალობენ ძველთა-ძველ ჰიმნს ქართველთა. ჰიმნში კიაფობს სახელი: ლამარა, ლამარა. 

თეატრი, მისტერიას ზიარებული, ცრემლია ახლა, ხოლო ცრემლი შვების ნაკადი. თვალი თვალს 
ეხსნება და ყოველ თვალში ერთი თვალი ციალა: ეს ლანდია ლამარასი, ღვთიურ ცოცხალი. რა ემართება 
თეატრს ფარდის დაშვებისას, არ აგიწერთ, არცაა საჭირო. 

ორიოდე სიტყვა ირგვლივ შემსრულებელთა. ლამარა: თამარ ჭავჭავაძე. დიაღ შესაფერი, ოდნავ 
ტანსრული, ვიდრე ლამარა წარმოსახული. სიტყვა, გამოთქმა. მიმოხრვა, იერი – ნამდვილი ქალაის 
ქისტისა. თამარს აქ ხელს უწყობდა მისი წარმოშობა კახეთითგან. მინდია: გიორგი დავითაშვილი. არც 
ერთს როლში არ გვინახავს იგი ეგზომ დასრულებული. თორღვაი: უშანგი ჩხეიძე. მოვჭრათ ერთი სიტყვით: 
მეხმოხვედრილი, ხოლო მეხს გადარჩენილი და ამით: მეხი თვითონ. მურთაზ: აკაკი ვასაძე. რასსიულ 
დახვეწილი ჩერქეზი. მსახველი გმირისა ისეთი წნევით, რომ სახვა ბიოლოგიურ სხმად იკვეთებოდა. იჩო: 
აკაკი ხორავა. მოვჭრათ ესეც ერთი სიტყვით: ნამდვილი შამილი. დავუმატოთ: შეუდარებელი ხმა, ბანი 
ბარიტონული ტემბრით. რაიბულ: შალვა ღამბაშიძე. განსვენებული ვახტანგის ძმისწული, როგორც ყოველი 
ნაშიერი ღამბაშიძეთა: ახოვანი და ბრგე და როგორც ასეთი: მოხდენილი რაიბულ: ქავთარ ადამიძე. დიაღ 
შესაფერი თამადა ღრეობის გაშლაში. ვაჟა: პლატონ კორიშელი. გრიმით: ნამდვილი ვაჟა. მისი როლი: 
მხოლოდ „ის” გადმოძახება და შაირის წარმოთქმა. პირველი: მარჯვე, მეორე: გულს-მხვედრი. ჰიდდირ, 
იჩოს მამა: დათიკო ჩხეიძე მოყვარული სცენის და მსახიობად ვერქცეული, მოულოდნელად და 
სასიხარულოდ ამ ნათელი მოხუცის კარგად მსახიერებელი. მუსიკა: ახალგაზრდა კომპოზიტორის 
თურქიასი, დრამის შინაგან დენას მშვენივრად შეხმატკბილებული. სცენის მორთულობა: ლადო 
გუდიაშვილის. ეს ფრიად თავისებური ხელოვანი ვერ გამოდგა როგორც სცენის-მომრთველი. (შემდეგ 
ირაკლი გამრეკელმა მორთო სცენა: მისი მორთულობა ბევრად უფრო შესაფერი გამოდგა). 

კოტე მარჯანიშვილი ვერ დაესწრო წარმოდგენას: ჯერ კიდევ კლინიკაში იწვა. 
გაიმარჯვა თეატრმა. თეატრის გამარჯვება უმთავრესად ამაში გამოიხატებოდა: „ლამარათი” მან 

შექმნა სრულიად ახალი სტილი, წმინდა-ქართული. თუ რა მინდა ამით ვთქვა, გაიგებს ყოველი მცოდნე 
თეატრისა, თუ მას უნახავს ებრაელთა თეატრი „გაბიმა” ან გაუგონია იაპონელთა „კაბუკი”. 

პროვინციაში „ლამარას” კიდევ უფრო მეტი გამარჯვება ერგუნა. ამის აღწერას აქ არ აქვს ადგილი. 
ვახსენებ ერთ დეტალს მრავალმეტყველს. ბათუმში ეთქვათ აჭარლებს მსახიობთათვის: იქ, საცა ვაჟა 
მიესალმება ხევსურებს – „ფშავ, ხევსურ, თუშ, კახ, ქართ, იმერ, გურ, მეგრ, სვან” – ჩაუმატებდეთ ერთს 
სახელსაო. რომელს? „აჭარ!” ხედავთ როგორ მოხვედრიათ „ლამარა” ჩვენს მუსულმან ძმებს! 

სახელი „ლამარა” მოეფინება მთელს საქართველოს. დაარქვეს იგი სადოღე ცხენებს, დაარქვეს 
ერთს რესტორანსაც ტფილისში. საითგან მოდის ეს სახელი? მოვიგონოთ ერთი წარმართი ღმერთქალი, 
ცნობილი სახელით „ლაგამარ” – გავიხსენოთ „ლამარია”, სახელი სვანთა ერთი პატარა სალოცავისა. 
ქართველ ქალს არაოდეს რქმევია „ლამარა” – დრამის განფენის შემდგომ ამოციალდენ მრავალნი 
„ლამარანი”, ცქრიალი ცირანი. დღეს დაქალებულნი იქნებიან. ერთი „ლამარა” ევროპაშიც იმყოფება. ვინაა 
იგი? ცნობას მოგცემთ პარიზში მცხოვრები თამარ ბერეჟიანი, ქართველი ქალის სილამაზის დედოფლური 
წარმომადგენელი.  

საუბედუროდ მარჯს მარცხიც მოჰყვა – არა „ლამარასი”. თავი იჩინა ქართველთა თანდაყოლილმა 
სენმა, უკეთ: შინაგან ვერძლეულმა საფრთხემ. მარჯანიშვილისა და ახმეტელის შუა შუღლი ჩამოვარდა. 
მარჯანიშვილმა მიატოვა თეატრი და საკუთარი დააარსა. მას თან გაჰყვა ერთი მცირე ჯგუფი მსახიობთა. 
ამათ შორის: თამარ ჭავჭავაძე, უშანგი ჩხეიძე და შალვა ღამბაშიძე. ნაცვალი თამარისა ვერ გამოდგა 
„ჭავჭავაძური”. ვერც უშანგისა „უშანგური” და ვერც შალვასი „ღამბაშიძური”. განსაკუთრებით მტკივნეული 
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იყო უშანგის გაშორება. უშანგი, აკაკი ვასაძე და აკაკი ხორავა განუყრელ სამეულს წარმოადგენდნენ – არა 
მარტო თეატრში, ნადიმშიაც. უნდა მოგესმინათ მათი სიმღერა უხვად გაშლილ ქართულ სუფრაზე: ვასაძის 
აელვარებული დაწყება, უშანგის მეხური მოძახილი და ხორავას ნელი გუგუნით განფენილი ბანი. აი, აქ 
იყო სიმღერა: ქართული სიმღერა! ვა, ბედო ქართლისა: უშანგი უნდა ამოვარდნილიყო ამ სამეულითგან 
და განაპირებულიყო? 

წლებმა განვლეს. 1930 წელს ზაფხულში გაიმართა მოსკოვში სათეატრო ოლიმპიადა ყველა 
ხალხთა საბჭოეთისა. რუსებმა გამოუშვეს შეჯიბრში, სხვათა შორის, „პრინცესა ტურანდოტ”, რომელმაც, 
რამდენადაც მახსოვს, პირველი ჯილდო მიიღო 1926 წელს პარიზში. ჩვენმა თეატრმა გამოუშვა სამი პიესა: 
„ნგრევა” ლავრენიევისა, „ანზორ”, გადმოკეთებული სანდრო შანშიაშვილის მიერ ვსევილიდ ივანოვის 
„ბრონეპოეზდ”-ითგან და „ლამარა”. ახმეტელს არ ეშინოდა: შიში რაა, მან საერთოდ არ იცოდა. მე 
დარწმუნებული ვიყავი: „ლამარა” თუ პირველ გავარდნისას თავში მოექცეოდა, ვერარომელი ფაშატი 
ვოლგის გადატრუსულ ველებითგან დაეწეოდა. ხოლო ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს მზე-ნაშვი ფაშატი, 
ვთქვათ სპორტის ენით: სხვებს ასი მეტრით უკან მოიტოვებდა. 

ვაუბნოთ მხოლოდ ფაქტები. ყოველი პიესა საცდელად ორჯერ უნდა დაედგათ. „ლამარა” დადგეს 
რვაჯერ ზედიზედ: „გამოცდა” მცდელთათვის თრობად იქცა. საგულისხმიერო თანვე: ამ რვაში ერთხელ 
დადგეს საგანგებოდ მოსკოვში მცხოვრებ უცხოელთათვის და მეორეხელ მხოლოდ მსახიობთა და 
რეჟისსორთათვის მოჯიბრე თეატრებისა. ერთხელ, ივნისის 26 – არის ეს აღნიშნული თეატრის დღიურში 
– ოვაცია ოვაციაზე გაგრძელდა მესამე აქტის შემდგომ ნახევარ საათზე მეტი: 35 წუთი. პრესსა დიდი ქებით 
შეხვდა „ლამარას”. ერთგან ეწერა – „შექსპიროვსკიე ობრაზი”, ამავე დროს ხაზს უსვამენ: შინაგან ეს „ჩვენი” 
არააო. ეს ჩამატება – რა საკვირველია – ქებას კიდევ უფრო აძლიერებდა. ერთმა გერმანულმა ჟურნალმა, 
რომელიც მაშვინ მოსკოვში გამოდიოდა, მიმოხილვა ოლიმპიადისა ამ სათაურიდ გამოაქვეყნა: 
„ლამარრრრრრრა”. დეტალი, რომელიც მონოგრამმად ჰკვეთს მთელს სურათს. ბოლოს ყველაზე 
უმნიშვნელოვანესი ფაქტი. ერთს წარმოდგენას თვით „იგიც” დასწრებოდა: სტალინი. (მე ოლიმპიადას არ 
დავსწრებივარ.) მოსულიყო, როცა ბოლო აქტი მიდიოდა. ფარდის ჩამოშვების შემდეგ, სურვილი 
გამოეთქვა: თავითგან ბოლომდე განემეორებინათ წარმოდგენა. რა საკვირველია, განემეორებინათ 
დაცარიელებულ თეატრში – ახლა მეტი ტემპერამენტით, ესეც რა საკვირველია. შეირხენ სტალინში 
საქართველოს ფესვებიი? 

30 წელი შესრულდება მომავალ შემოდგომაზე დღითგან „ლამარას” დასრულებისა. ამ ხნის 
განმავლობაში არ მომსვლია ფიქრად აი რა: 

მომქმედ პირთა შორის ლამარა თვითონ ლანდურ არის გადმოყვანილი – ამავე დროს ყველაზე 
უფრო ნამდვილია. ვთქვათ: საგზნები, სუნნელოვანი. დღეს ვუფიქრდები ამ საცნაურ დეტალს. მგონია, აქ 
უნდა იმალებოდეს საიდუმლო ძალა „ლამარასი”.  

 
იანვარი, 1954, ჟენევა 

 
მინაწერი: ზოგი რამ კიდევ მომავალ რვეულში. 
 
ერთი აღსარება თანამემამულეთა წინაშე. „ლამარა” მოვლენილია საქართველოს შუაგულითგან. მე 

როგორც ავტორი მხოლოდ-და-მხოლოდ „მომყვანი” ვარ მისი. არავის გაუკვრდეს სათაური: „ბიოგრაფია” 
– „ლამარა” ჩემთვის პიროვნული არსია. 

 
გ. რ.  
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მოდერნიზმის ესთეტიკურ პლატფორმას, ბუნებრივია, 
ჰქონდა გარკვეული დასაყრდენი. კერძოდ, სამყაროს ძველი სურათის რღვევა და ახლის დასაწყისი მას 
ბაროკოსთან აახლოებს, ბაროკოსეული მელანქოლია მოდერნისტულ მელანქოლიას ჰგავს. 
გარკვეულწილად, მოდერნიზმი რომანტიზმის მემკვიდრეცაა. ისიც პიროვნების თვითშეფასების 
აბსოლუტიზაციას უახლოვდება, მოდერნიზმის ადამიანიც მოწყვეტილია საზოგადოებას და ხშირად სრულადაა 
გაუცხოებული. სუბიექტური თვითჩაღრმავება და სოციალური რეალობისგან გარიდება მისი არსებითი ნიშანია.  

ტერმინი მოდერნიზმი გამოხატავს ფართო, ერთიან კულტურულ პროცესს, რომელიც 
ქრონოლოგიურად დასაზღვრულია, მაგრამ შინაგანად მეტად მრავალფეროვანი. იგი აერთიანებს არაერთ 
ლიტერატურულ მიმდინარეობას, სკოლას, დაჯგუფებას თუ ინდივიდუალურ ავტორს. ამ დიდი კულტურულ-
ესთეტიკური პროცესის დაწყება უკავშირდება სიმბოლიზმს, ხოლო „მოდერნიზმის პირველი გმირი“ არის 
შარლ ბოდლერი (1821-1867). მისი ლექსების კრებული „ბოროტების ყვავილები“ (1857) მოიცავს მთელი 
ეპოქისთვის დამახასიათებელ პრობლემათა თუ თემათა სპექტრს.  

მოდერნიზმის ისტორია იცნობს, ერთი მხრივ, რომელიმე კონკრეტული მიმდინარეობის გავრცელებას 
სხვადასხვა ნაციონალურ და ენობრივ არეალში (მაგალითად, სიმბოლიზმი ან ფუტურიზმი), მეორე მხრივ კი, 
იყო ისეთი შემთხვევებიც, როცა გარკვეული მიმდინარეობა ყალიბდებოდა ერთ რომელიმე ქვეყანაში, 
ერთიანი მოდერნისტული ინტერესების ფონზე (მაგალითად, ექსპრესიონიზმი უწინარესად გერმანული 
მოვლენაა, მიუხედავად მისი ფართო ევროატლანტიკური არეალისა), ასევე პირველ ინგლისურ 
მოდერნისტულ მიმართულებად იმაჟიზმი გამოცხადდა, ხოლო რუსული იმაჟინიზმი მხოლოდ ამ ერთი 
ნაციონალური კულტურის არეალში მოქმედებდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ მოდერნიზმის ფარგლებში უამრავი დაჯგუფება თუ სკოლა ჩამოყალიბდა, 
არსებობდნენ ისეთი ავტორებიც, რომელთაც არავინ შემოუკრებიათ გარს და არც თვითონ გამხდარან 
რომელიმე დაჯგუფების წევრები, თუმცა მათი ესთეტიკური და მსოფლმხედველობრივი იდეალები წმინდად 
მოდერნისტულია. მათ გააცნობიერეს იმდროინდელი საზოგადოების პრობლემები და დილემების ფონზე 
შექმნეს ისეთი შემოქმედება, რომელსაც დღეს ლიტერატურათმცოდნეობა „მაღალ მოდერნიზმს“ 
განაკუთვნებს. ეს ავტორები, უმეტესად, პროზაიკოსები არიან და მათ ნარაციის ახალ მოდელებს დაუდეს 
სათავე (მაგალითად, ცნობიერების ნაკადი), ესენი არიან: ფრანც კაფკა (1883-1924), რობერტ მუზილი (1880-
1942), ჰერმან ჰესე (1877-1962), მარსელ პრუსტი (1871-1922), ჯეიმს ჯოისი (1882-1941).  

ვაკვირდებით რა გასულ საუკუნეს, ვხედავთ, როგორ დაირღვა „დროთა კავშირი” ორი საუკუნის მიჯნაზე. 
ამაში ბრალი პროგრესს მიუძღოდა. ჰემინგუეი წერდა, რომ მხოლოდ მას შემდეგ ჩასწვდა კუბისტების 

ხელოვნებას, რაც აეროპლანიდან გადმოხედა დედამიწას 
და დაინახა, თუ როგორ გამოიყურებოდა იგი. XX საუკუნის 
ტექნოლოგია ბადებდა ახალ აღქმას. ერთი თაობის 
სიცოცხლეში იცვლებოდა იმდენი, რამდენიც არ დასიზმრებია 
ისტორიას არც მანამდე და არც მის შემდეგ. ტელეფონისა და 
ტელეგრაფის ზეობა, გრამჩანაწერისა და რადიოს 
გამოგონება, ავიაციისა და კინოს დაბადება – ყველაფერი ეს 
ცვლიდა ჩვენი ყოფის ისეთ ფუნდამენტურ კოორდინატებს, 
როგორებიცაა: ცხოვრების სიჩქარე, საარსებო სივრცის 
სიმჭიდროვე, კონტაქტების ინტენსიურობა, აზრის ფორმა და 
მიმართულება.   

XX საუკუნეში სამყარო სხვანაირი გახდა. 
ობივატელური ტრადიციებით დახუნძლულ პატრიარქალურ 
გარემოში იბადებოდა სწორედ იმ ხელოვანთა გაბედული 
შემოქმედება, რომლებმაც მოახერხეს და მიაღწიეს იმას, 
რისკენაც მოუწოდებდა მათ მოდერნიზმის მოციქული, დიდი 
ამერიკელი პოეტი ეზრა პაუნდი – „განვაახლოთ სამყარო“. 
ასე მოამზადა ტექნიკურმა პროგრესმა საუკუნეთა ნანგრევებზე 
ყველაზე რევოლუციური გადატრიალება, რომელიც კი 
მომხდარა მსოფლიო ხელოვნების მთელი ისტორიის 
მანძილზე.  
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XX საუკუნემ შვა თავისი სტილი, რომელსაც ჰქვია 
მოდერნიზმი. დღევანდელი ადამიანისთვის შესაძლოა, რთული 
იყოს ამის წარმოდგენა, მაგრამ ეს ნამდვილად ასეა: მოდერნიზმი 
უფრო რადიკალურად დაუპირისპირდა თავის წინამორბედ 
მიმდინარეობას, ვიდრე წარმართული კულტურა – ქრისტიანულს. 
ბოლოს და ბოლოს, ვისი ძეგლიც არ უნდა აგვეღო მაშინ, 
ოლიმპიური გმირის თუ წმინდა მოწამისა, ხელ-ფეხი ხომ მაინც 
აუცილებლად ექნებოდა? ძნელია, იგივე თქვა მოდერნისტ 
მხატვარზეც.  

პაბლო პიკასოს ნახატმა „ავინიონელი გოგონები” (1907), 
რომელიც იქცა XX საუკუნის პირველივე შედევრად, დღეს კი 
მოდერნიზმის აღიარებული ძეგლია, იმთავითვე გამოავლინა 
ახალი ხელოვნების პრინციპული შეუთავსებლობა კლასიკურ 
სახეებთან. ახალი ფერწერის რევოლუციური პრინციპი 
ახალგაზრდა პიკასომ ჩამოაყალიბა ასე: ჩვენ უნდა გამოვხატოთ 
არა ორიგინალი, არამედ ჩვენი დამოკიდებულება მისდამი. 
პიკასოსათვის რეალობა წარმოადგენდა მხოლოდ და მხოლოდ 
პრიზმას, რომლის ჭრილშიც აღიქვამდა იგი სამყაროს. მის 
პორტრეტებზე ადამიანები ხშირად გადმოიღვრებიან ხოლმე საკუთარი სხეულებიდან, მოედებიან მათ 
ახლომახლო ყველაფერს, იქნება ეს დივანი, სავარძელი თუ შპალერი. არ დარჩენილა რამე ისეთი, პიკასოს 
მოდელად რომ არ გამოეყენებინა, ამიტომ სრულიადაც არ იწუხებდა ხოლმე თავს მათთან უბრალო 
მსგავსების მიღწევით. პიკასოს აინტერესებდა პრიმიტიული ხელოვნება, მან მოახერხა იმ პირველყოფილი 
მხატვრის მსოფლმხედველობის გადმოღება, რომლისთვისაც ყველაფერ ამქვეყნიურს თავისი სული აქვს. 
მხოლოდ ასეთ შეხედულებას ძალუძს საგანთა გარეგნულ ფორმებში შეღწევა და სამშვინელის იქ პოვნა, 
სადაც სხვები მხოლოდ მკვდარ ნატურას ხედავენ. XIX საუკუნესთან კავშირის გაწყვეტით პიკასომ აღმოუჩინა 
XX საუკუნეს სილამაზე იმ ადგილას, სადაც მას ადრე არავინ ეძებდა – აფრიკელ პრიმიტივთა არქაულ 
ხელოვნებაში. მოდერნიზმის ხანის ესთეტიკის დაპირისპირებას წინარე პერიოდთან კარგად წარმოაჩენს 
ესპანური ბაროკოს წარმომადგენლის დიეგო ველასკესის „მენინებისა“ (1656) და პაბლო პიკასოს „მენინების“ 
(1957) შედარება.  

                        
                 დიეგო ველასკესი. მენინები. 1656                                         პაბლო პიკასო. მენინები. 1957 

სტილთა ისტორიაში მოდერნიზმს განსაკუთრებული ადგილი უკავია. თუკი რეალისტური ხელოვნების 
ტრადიციული ფორმები ცდილობდნენ, „ცხოვრების ნაგლეჯის” გამოსახვის მეშვეობით შეექმნათ სინამდვილის 
ილუზია, მოდერნიზმმა საეჭვო გახადა რეალობის არა მარტო გამოსახვა, არამედ მისი არსებობაც კი. ნიცშეს 
ცნობილი გამონათქვამით − „ფაქტები არ არსებობენ, არსებობს მხოლოდ მათი ინტერპრეტაცია” – 
შეიარაღებული მოდერნიზმი სამყაროს გამოსახავდა ისე, როგორც იგი მხოლოდ აღმქმელი სუბიექტის 
ცნობიერებაში არსებობდა.  

მოდერნიზმის მიზანს არ წარმოადგენდა გარემომცველ სამყაროზე მაყურებლის წარმოდგენის 
გაფართოება, მას უნდოდა, ზემოქმედება მოეხდინა მაყურებლის აღქმის სისტემასა თუ იმ მენტალურ აპარატზე, 
რომელიც ქმნის სამყაროს სურათს. ამიტომაცაა მოდერნიზმი რთული ხელოვნება. იგი გათვლილია აქტიურ 
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თანაშემოქმედებაზე. პურის ნაცვლად მხატვარი იძლევა მარცვალს, რომელიც ჩვენში უნდა გაღვივდეს. 
მხატვარი კი არ ასახავს ან კი არ ცვლის რეალობას, არამედ ამუქებს მას. მოდერნიზმი კი არ ანგრევდა 
რეალიზმს, არამედ ორთქლში ატარებდა მას და თითოეული მის გენიალურ ოსტატთაგანი მოქმედებდა 
თავისებურად. 

მოდერნიზმის დრამატიზმი მალე ჩაანაცვლა გაცილებით რადიკალურმა ეტაპმა, რაც ავანგარდიზმის 
განვითარების დასაწყისი იყო. სანამ მხატვრები ტილოსა თუ ყველანაირ ფურცელზე, მათ შორის სანოტოზეც, 
ქმნიდნენ ახალ სამყაროს, მათ ერქვათ მოდერნისტები. მაგრამ როგორც კი მათმა რევოლუციურმა 
აქტიურობამ ესთეტიკური სფეროდან გადაინაცვლა სოციალურში, ისინი გახდნენ ავანგარდისტები. თეორიული 
განსხვავება არცთუ ისე დიდია, სამაგიეროდ პრაქტიკული განსხვავებაა უზარმაზარი. ავანგარდისტული 
მიმდინარეობების (ფუტურიზმი, დადაიზმი, კუბიზმი, სიურრეალიზმი) განვითარება მოდერნიზმის ახალი ფაზაა. 
ავანგარდი ისეთი აგრესიული და უკიდურესობამდე მისული ფორმებით ხასიათდება, რომ დღეს სამეცნიერო 
ტერმინოლოგიში მის აღსანიშნავად გამოიყენება რადიკალური ავანგარდი. მისი ისტორია ფუტურიზმითა და 
ფილიპო ტომაზო მარინეტის პირველი ფუტურისტული მანიფესტით (1909) იწყება, აქედან კი მთელ ევროპულ 
ხელოვნებას – ლიტერატურას, მხატვრობას, სკულპტურას, კინოსა და თეატრს – მოედო. ავანგარდმა უარყო 
ყველა მანამდე არსებული ესთეტიკური მოდელი: ფიგურატულობა ვიზუალურ ხელოვნებაში, აზრის 
ლოგიკურობა პოეზიაში, მოვლენათა მიზეზ-შედეგობრიობა თხრობით სტრუქტურაში, თანაც ყველაზე 
აგრესიული ფორმით. მან უარი თქვა წარსულის ყველა გამოცდილებაზე და წარსულის მთელი კულტურული 
მემკვიდრეობის დეკონსტრუქცია დაისახა მიზნად. ამ ყველაფერმა ავანგარდი უკიდურეს წერტილამდე – 
აქამდე არსებული ყოველგვარი პარადიგმული მოდელის და სახელოვნებო გამოცდილების სრულ 
უარყოფამდე – მიიყვანა. ამავე დროს, სრულიად ნათელია, რომ თანამედროვე ადამიანის ხედვას სწორედ 
ასეთი ხელოვნება შეესაბამებოდა, სწორედ რადიკალური ავანგარდიზმი პასუხობდა მათ მოთხოვნას, 
ეჩვენებინა ძველი სამყაროს დასასრული და ახალი სამყაროს დასაწყისი (ავანგარდი, მართალია, მე-20 
საუკუნის დასაწყისის კულტურული პროცესია, თუმც რაღაც ფორმით იგი დღემდე აგრძელებს არსებობას, 
საუკუნის დასაწყისის ხელოვნებისაგან გასამიჯნად მას თანამედროვე ავანგარდად მოიხსენიებენ).   

კაზიმირ მალევიჩი კიდევ უფრო რადიკალური იყო, ვიდრე 
პაბლო პიკასო. პიკასო ხელოვნებას უბრუნებდა არქაულობას, 
წინარეისტორიულობას, კულტურამდელ გამომსახველობას. მალევიჩს 
კულტურა მიჰყავდა არა უკან, არამედ წინ – ინტეგრალის გეომეტრიულ 
სამეფოში. მალევიჩის სუპრემატიზმი არის ნათელი წერტილი 
უტოპიისაკენ მიმავალ ხანგრძლივ გზაზე. ამიტომაც გამოასხივებს 
ამხელა ენერგიას მისი „შავი კვადრატი თეთრ ფონზე“, მასში 
კონდენსირებულია უზარმაზარი სოციალური, მხატვრული და 
ფილოსოფიური გამოცდილება. მალევიჩმა კულტურის ისტორია 
შეამცირა ელემენტარულ, მაგრამ უნივერსალურ კვადრატამდე – 
ბუნებამ ხომ არ იცის სწორი კუთხეები. ამაში მდგომარეობს 
მალევიჩისეული არა იმდენად სოციალური ან მხატვრული, არამედ 
ანთროპოლოგიური გადატრიალების არსი. დასრულდა ისტორია 
ადამიანისა, როგორც ქმნილების გვირგვინისა. დაიწყო ადამიანი-
შემოქმედის ისტორია – ხელთქმნილი აპოკალიფსი.   

მოდერნიზმის ტრაგიკული მსოფლაღქმის სათავე თუ მისი 
გადაცდომის ფესვები მდგომარეობს XX საუკუნის ისეთ მთავარ 
შეცდომაში, როგორიც იყო პირველი მსოფლიო ომი. მოდერნისტები 

მას მიიჩნევდნენ კიდევ უფრო საშინელი დაავადების სიმპტომად, კერძოდ, იმ კულტურული ერთობის დაშლის 
მაჩვენებლად, რომელსაც საუკუნეების განმავლობაში წარმოადგენდა დასავლეთი. როგორც ისინი 
ამბობდნენ, ისტორიულ კატაკლიზმებს საფუძვლად ედო არა პოლიტიკური მიზეზები, არამედ შინაგანი 
ღირებულებების დაკარგვა: მსოფლიო, რომელიც ივიწყებს სილამაზეს და მადლს, იქცევა მორალური 
განზომილებებისა და სულისაგან დაცლილი პროგრესის მსხვერპლად. ახალმა დროებამ შვა ახალი ხალხები. 
საერთო ენის, კულტურის, რწმენის დამკარგავთ კი სხვა რაღა დარჩენოდათ, თუ არა ომი. 

მოდერნისტული ხელოვნების მსოფლმხედველობის განმსაზღვრელი ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი 
რწმენასთან დამოკიდებულება გახდა. ამის შესახებ წერდა ანგლოამერიკული მოდერნიზმის მამამთავარი 
ტომას სტერნზ ელიოტი: ,,ახლა ბევრს ლაპარაკობენ რელიგიურ რწმენათა კრიზისზე, მაგრამ იშვიათად თუ 
გაიგონებ რამეს ცხოვრების რელიგიური აღქმის კრიზისის შესახებ. დაავადება, რომლითაც შეპყრობილია 
თანამედროვე ეპოქა, მდგომარეობს იმ უნარის დაკარგვაში, რომელსაც ღვთისა თუ ადამიანის მიმართ 

კაზიმირ მალევიჩი.  
შავი კვადრატი თეთრ ფონზე 



 
4 

განიცდიდნენ ჩვენი წინაპრები. რელიგიური გრძნობის გაქრობასთან ერთად აზრი ეკარგება იმ სიტყვებსაც, 
რომელთა მეშვეობითაც ადამიანები ცდილობდნენ მის გამოხატვას. ის, რაზედაც მე ვლაპარაკობ ახლა, არის 
სიკვდილის მომასწავებელი“.  

ამ დიდ თემას ეძღვნება მოდერნიზმის ყველაზე დიდი პოემა – ელიოტის „უნაყოფო მიწა“. ეს ჩანაფიქრის 
მიხედვით გრანდიოზული, ვირტუოზულად განხორციელებული და განსამარტებლად უჩვეულოდ რთული 
თხზულება გამოვიდა ზუსტად იმავე 1922 წელს, როცა დაიბეჭდა ჯოისის „ულისე“. ამ უკანასკნელთან ერთად 
„უნაყოფო მიწაც“ იქცა მოდერნიზმის მწვერვალად, მის ირონიულ თუ ტრაგიკულ შედეგად.  

„უნაყოფო მიწაში“ ელიოტი ავითარებს მოდერნიზმის ცენტრალურ თეზისს: XX საუკუნის უბედურება 
მდგომარეობს იმ უნივერსალური მითის არარსებობაში, რომლის გარეშეც ჩვენ ვერ ავიცილებთ თავიდან 
სულიერ მარტოობასა თუ სულიერ გაველურებას. მითი არის ყოფიერების რუკა, რომელიც ნებისმიერ 
შეკითხვაზე იძლევა პასუხს. მითით ახსნილი სამყარო შეიძლება აღიქვა გონების თვალით, გაიგო, იცხოვრო 
მასში. კულტურისათვის მითის წართმევა იგივეა, რაც ხალხის დატოვება საერთო ენის გარეშე, მათი გაწირვა 
დაპირისპირებულობისა და თვითგანადგურებისათვის.  

ამ დასკვნის გამოტანის შემდეგ მრავალი თანამედროვე ხელოვანი, რომ აღარაფერი ვთქვათ 
პოლიტიკოსზე, შეეცადა, შეექმნა ახალი მითი. ელიოტი არ შედიოდა მათ რიცხვში. მას არ სჯეროდა, რომ 
ხელოვნებას ძალუძს ამით შემოქმედებასთან გამკლავება და ამიტომაც, განუდგა რა თავის მიერვე 
წამოწყებულ მოდერნიზმის რევოლუციას, კვლავ დაუბრუნდა ეკლესიისა და ტრადიციების წიაღს.  

სულ სხვა გზით წავიდა ჯეიმს ჯოისი. დაწერა რა ახალი „ოდისეა“, მან შექმნა ყოველდღიურობის 
დემოკრატიული ეპოსი, ეპოსი უფერული ობივატელისა. ჯოისი ყვება სახლში დაბრუნებული ულისეს 
ისტორიას. ,,ულისეს“, კრიტიკოსების მიერ XX საუკუნის საუკეთესო რომანად შერაცხული წიგნის, დასაწერად 
ჯოისმა შექმნა წერის ახალი ხერხი. როგორც ელიოტი წერდა, ჯოისმა თავის შედევრში თხრობის 
ჩვეულებრივი, ნარატიული სტილი შეცვალა მითოლოგიურით და ამით თანამედროვე სამყარო კვლავ გახადა 
ვარგისი ხელოვნებისათვის. 

პირველად ჰომეროსის შემდეგ „ულისეში“ კვლავ ვეჯახებით ისეთ ფრონტალურ რეალობას, რომელმაც 
არ იცის შერჩენა და მიჩუმათება. ამ სამყაროში ყველაფერი ერთნაირად მნიშვნელოვანია. ლეოპოლდ ბლუმი 
არის არა რომანის გმირი, არამედ ახალი ლიტერატურის პირველი, ჭეშმარიტად გამთლიანებული პიროვნება. 
„ულისეს“ პათოსს შეადგენს გათავისუფლება სოციალური, ეროვნული და რელიგიური ქიმერებისგან. იგი 
გვასწავლის, თუ როგორ ავაშენოთ ისეთი ცხოვრება, რომელიც იქნება არა სახელმწიფოს, იდეის, ხალხის, 
არამედ იმ კონკრეტული ადამიანის თანაზომიერი, რომელსაც ოდესღაც „ქმნილების გვირგვინს“ უწოდებდნენ. 

მოდერნიზმმა, საუკუნის ამ წამყვანმა იდეამ, თავისი გამოხატულება პოვა ერთნაირად ძლიერ, მაგრამ 
ერთმანეთის არამსგავს გენიოსთა შემოქმედებაში. მათ შორის იყვნენ: მხატვრები – ანრი მატისი (1869-1954), 
პაბლო პიკასო (1881-1973), პოლ სეზანი (1839-1906), პიერ ოგიუსტ რენუარი (1841-1919), კლოდ მონე (1840-
1926), ვინსენტ ვან გოგი ( 1853-1890), პოლ გოგენი (1848-1903), ანრი დე ტულუზ ლოტრეკი (1864-1901), 
ჟორჟ ბრაკი (1882-1963), ედვარდ მუნკი (1863-1944), გუსტავ კლიმტი (1862-1918)... მწერლები – თომას მანი 
(1875-1955), მარსელ პრუსტი (1871-1922), ჯეიმს ჯოისი (1882-1941), ფრანც კაფკა (1883-1924), ჰერმან ჰესე 
(1877-1962), უილიამ ფოლკნერი (1897-1962), პოლ ვალერი (1871-1945), ტომას სტერნზ ელიოტი (1888-
1965), ეზრა პაუნდი (1885-1972), რაინერ მარია რილკე (1875-1926), ფედერიკო გარსია ლორკა (1898-1936), 
უოლეს სტივენსი (1879-1955), ავგუსტ სტრინდბერგი (1849-1912), ლუიჯი პირანდელო (1867-1936)... 
კომპოზიტორები – გუსტავ მალერი (1860-1911), ალექსანდრ სკრიაბინი (1872-1915), მორის რაველი (1875-
1937), რიჰარდ შტრაუსი (1864-1949), იგორ სტრავინსკი (1882-1971), ჯორჯ გერშვინი (1898-1937), კარლოს 
ჩავესი (1899-1978) ... 

იმპრესიონიზმი წარმოიშვა საფრანგეთში 1860-70-იანი წლების 
მიჯნაზე. პარიზის ოფიციალურმა სალონმა არ მიიღო 
იმპრესიონისტთა ნახატები, რადგან ისინი მკვეთრად 
დაუპირისპირდნენ ტრადიციას, ამიტომ 1874 წლის 15 აპრილს 
კაპუცინების ბულვარზე მათ გამართეს გამოფენა, რომელზეც 
კლოდ მონემ გამოიტანა ფერწერული ტილო „შთაბეჭდილება. 
ამომავალი მზე“ („Impression. Soleil levant“, 1872). 
მიმდინარეობის სახელწოდებაც ამ ნახატისგანაა აღებული. 
იმპრესიონიზმს, როგორც კულტურის ახალ ფორმას, საწყისი 
მისცა ფრანგულმა ფერწერამ: კლოდ მონე, კამილ პისარო, 
ალფრედ სისლეი, ედუარდ მანე, ედგარ დეგა, ოგიუსტ 
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რენუარი... 1874-86 წლებში პარიზში შვიდი იმპრესიონისტული 
გამოფენა მოეწყო, რაც გახდა აკადემიზმისგან თანამედროვე 
ხელოვნების გამყოფი ზღვარი. პოლ სეზანმა და ედუარდ მანემ უარი 
განუცხადეს რენესანსული პერსპექტივის სისტემას, რომელიც ბრტყელ, 
ორგანზომილებიან ტილოზე სამგანზომილებიანი სიღრმის ილუზიას 
ქმნიდა(ეს ტენდენცია კიდევ უფრო გაღრმავდა შემდგომ კუბიზმში). მათ 
შექმნეს უჩვეულო რაკურსები, უეცარი კომპოზიციები, შუქისა და ჰაერის 
მირაჟი. ფიგურები გაბუნდოვანდა, რადგან მათ უარყვეს კონტური. 
ამიტომაც ამბობდა ცნობილი ნატურალისტი მწერალი ემილ ზოლა, 
იმპრესიონისტების სურათებზე მხოლოდ ლაქებს ვხედავო. 
იმპრესიონისტული ფერწერა და მთლიანად ხელოვნება შემოქმედის 
განცდებსა და შთაბეჭდილებებზეა აგებული და მის გადმოცემას ისახავს 
მიზნად. ფერის საშუალებით ის გამოხატავს საგნების არსს, მათ 
ესთეტიკურ ღირებულებას. ფერწერამ აითვისა სინათლე და გამოსახა 
სინათლის, ბინდის, ნისლის ფერი. 1891 წელს შექმნილ ფერწერულ 
ტილოს „თივის ზვინი მზის ჩასვლისას“ მოჰყვა მთელი სერია – იგივე თივის ზვინი დღის სხვადასხვა 
მონაკვეთში. ამ ტილოებზე მხატვარმა მოგვცა ფერისა და სინათლის უსასრულო ვარირება ამინდისა და 
საკუთარ განწყობილებათა ცვალებადობის მიხედვით. იმპრესიონისტი მხატვრები თავიანთი ნაწარმოებების 
სიუჟეტებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ეძებდნენ. უმეტესწილად ისინი სუფთა ჰაერზე, ბუნებაში ხატავდნენ, 
მათთვის სინათლე ნახატის ძირითადი ელემენტი იყო. იყენებდნენ ნათელ ფერებს და ცალკეულ ფენებად 
დებდნენ ტილოზე. იმპრესიონისტის ტილო წამიერ, ცვალებად სილამაზეს გადმოსცემს, იგი არ ეძებს 
მარადიულ და იდეალურ მშვენიერებას, რაც კლასიკური ხელოვნებისათვის იყო მთავარი. იმპრესიონიზმის 
თეორეტიკოსები ამბობენ, რომ ზოგჯერ სურათი იმდენად თვალწარმტაცია, რომ მისი აზრი აღარც 
გვაინტერესებსო. იმპრესიონიზმის ეპოქა აპოლიტიკურია, მხოლოდ კულტურის პრობლემებით 
შემოსაზღვრული, იდეალია მარტოხელა ცხოვრება და თავისუფალი სიყვარული, მორალი – 
ინდივიდუალიზმი, ეთიკა – არისტოკრატიზმი. 

იმპრესიონიზმს ხშირად ენაცვლება სიმბოლიზმი. იმპრესიონისტთა ცხოვრებაში ხშირია ალკოჰოლი 
(პოლ ვერლენი, ოტო ერიხ ჰარტლებენი), ოპიუმი და ჰაშიში (ჰიუსმანსი, ოსკარ უაილდი), მათ ნაწერებში 
ხშირია ეროტიკა, ორგიები და სქესობრივი ექსცესები (ჯოზეფ კონრადი, სტანისლავ პშიბიშევსკი).   

ფერწერიდან იმპრესიონიზმი  მოედო თეატრს,  სკულპტურას, განსაკუთრებით კი განვითარდა მუსიკაში. 
იმპრესიონისტული მუსიკის ყველაზე ცნობილი წარმომადგენლები არიან კლოდ დებიუსი (1862-1918) და 
მორის რაველი (1875-1937). კლოდ დებიუსი მუსიკალური იმპრესიონიზმის ფუძემდებელია. თავისი მუსიკის 
ხასიათით იგი ნათლად მიუთითებს, რომ ურთიერთმიმართება ეპოქის სახვითი ხელოვნებისა და მუსიკალური 
ხელოვნების უმნიშვნელოვანეს მიმართულებათა შორის აქტუალურია (როგორც ბაროკოსა და რომანტიზმში). 
იმპრესიონისტულ მუსიკაში ბგერით, ხოლო მხატვრობაში ფერით გადმოცემული შთაბეჭდილებანი საკმაოდ 

ახლოსაა ერთმანეთთან. ზოგადად, დებიუსის  წყლის აღწერა ძალიან 
ჰგავს მონეს დახატულ წყალს, რომელიც მსუბუქი, და ლივლივაა. 
დებიუსი თავის ერთ-ერთ ნაწარმოებში „ბაღები წვიმის ქვეშ“ 1 
გადმოგვცემს პეიზაჟს, სადაც ხან თქეში მოდის, ხან კი სუსტდება. ხოლო 
„მთვარის შუქში“ 2  ის სინაზე იგრძნობა, რომელიც მთვარის სხივს 
შეიძლება ჰქონდეს, მის ლიცლიცს ღამის სიბნელეში. კომპოზიტორი 
ორივე შემთხვევაში ამბავს ყვება, უეცარი, წამიერი შთაბეჭდილებით 
ნაგრძნობსა და აღქმულს. იმპრესიონიზმის პრინციპებს 
ავითარებდა თავის შემოქმედებაში მორის რაველიც. ამ მხრივ 
აღსანიშნავია მისი საფორტეპიანო ნაწარმოებები: სიმფონიური პიესა 
„ბოლერო“3 და საფორტეპიანო პიესა „წყლის თამაში“4. 

იმპრესიონიზმი მე-19 საუკუნის დასასრულიდან ფართოდ 
გავრცელდა ლიტერატურაში. ლიტერატურული იმპრესიონიზმის 

                                                           
1 „ბაღები წვიმის ქვეშ“ - https://www.youtube.com/watch?v=w-1ERRRUM-c 
2 „მთვარის შუქი“ - https://www.youtube.com/watch?v=-LXl4y6D-QI 
3 „ბოლერო“ - https://www.youtube.com/watch?v=Q4wb11w0ZHQ 
4 „წყლის თამაში“ - https://www.youtube.com/watch?v=J_36x1_LKgg 

კლოდ მონე.  
თივის ზვინი მზის ჩასვლისას 

კლოდ მონე. გუბურები დუმფარებით 
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ფუძემდებლები იყვნენ ძმები ედმონ და ჟიულ გონკურები. იმპრესიონისტები (ედმონ და ჟიულ გონკურები, 
კნუტ ჰამსუნი, ოსკარ უაილდი (ადრეულ ლექსებში), ჰუგო ფონ ჰოფმანსტალი (ლექსები)...) ინტერესდებიან 
ირაციონალურითა და ქვეცნობიერით. მისი მხატვრული გამომსახველობის არეალი ფართო იყო: ცინცხალი, 
უშუალო შთაბეჭდილება, მინიშნებები, ქვეტექსტები, მოულოდნელ იმპროვიზაციათა და რეფლექსიათა 
სიმრავლე, ბუნდოვანი თხრობა, ლაკონიური, დაუმთავრებელი ფრაზები, ამავე დროს მეტ-ნაკლები 
ალოგიზმი, ზღაპრული სახეები, მცირდება მოქმედება, იზრდება განსჯა და ლირიკული მონოლოგები. 
„დანახვა, გრძნობა, გამოხატვა – ესაა მთელი ხელოვნება“, – წერდნენ ძმები გონკურები თავიანთ ნაწარმოებში 
„დღიური“. იმპრესიონიზმის კლასიკურ მაგალითადაა მიჩნეული ფრანგი პოეტის, პოლ ვერლენის 
შემოქმედება, რომელმაც პოეზიაში მუსიკა შემოიტანა. 1874 წელს დაწერილ ლექსში „პოეტური ხელოვნება“ 
მან ჩამოაყალიბა იმპრესიონიზმის პროგრამა: „მუსიკა უპირველეს ყოვლისა“, „არავითარი ფერები, მხოლოდ 
შუქ-ჩრდილები“, „აიღე მჭევრმეტყველება და მოუგრიხე კისერი“. მის პოეზიაში („მწუხარე პეიზაჟები“, „დაისები“, 
ბელგიის პეიზაჟები“, აკვარელები“) წინა პლანზეა პეიზაჟი, სიტყვიერი ფერწერა. ლექსში „მთვარის შუქი“ პოეტი 
წერს (მთარგმნელი გ. გეგეჭკორი): 

რა უსიტყვო ნაღველს მალავს 
სული, ჩემი მეუფე, 
სულსაც აწვიმს, როგორც ქალაქს, 
ანდა მის გარეუბნებს. 
აწვიმს მიწას და სახურავს 
და შრიალით ავივსე, 
სევდა სულში ჩასახული  
უკრავს წვიმის კლავიშზე.               

ამ ლექსში აშკარად ჩანს გარეგნულისა და შინაგანის შერწყმა, წვიმიანი პეიზაჟი მხოლოდ ბიძგია 
სევდიანი შინაგანი განწყობილების გადმოსაცემად.  

თუკი ფრანგი იმპრესიონისტებისთვის ეს მხოლოდ შემოქმედებითი სტილი იყო და ისინი შეგნებულად 
გაურბოდნენ თეორიული ბაზისის შექმნას, გერმანიაში პირიქით მოხდა. მათ იგი მსოფლმხედველობად აქციეს, 
რისთვისაც გამოიყენეს ერნსტ მახის ფილოსოფია, ე. წ. მახიზმი, რომელიც მიუსადაგეს იმპრესიონიზმს. მახი 
წერდა: „სამყარო არის მხოლოდ ჩვენი შეგრძნებების კომპლექსი. ჩვენ შეგვიძლია შემეცნება მხოლოდ 
გრძნობების საშუალებით“.  

იმპრესიონიზმი, როგორც მსოფლმხედველობა, სრულყოფილად გამოვლინდა დრამატურგიაში. ამის 
საუკეთესო ნიმუშებია არტურ შნიცლერი და ჰუგო ფონ ჰოფმანსტალი. იმპრესიონიზმმა თავისი სიტყვა თქვა 
კრიტიკაშიც. იმპრესიონისტული კრიტიკის ფუძემდებელია ანატოლ ფრანსი. რადგან სამყაროს აღვიქვამთ 
მხოლოდ გრძნობების საშუალებით, ამიტომ კრიტიკაც არის ემოციური და არა რაციონალური აქტი. 
კრიტიკოსმა ნაწარმოები კი არ უნდა გააანალიზოს, არამედ უნდა გვიამბოს საკუთარი სულის მოგზაურობის 
შესახებ შედევრებს შორის, – მიაჩნდა მას. იმპრესიონისტული კრიტიკის წარმომადგენლები არიან ასევე: ანრი 
დე რენიე, რემი დე გურმონი („ლიტერატურული გასეირნებების“ ციკლი), იული აიხენვალდი, ინოკენტი ანენსკი 
(„ანაბეჭდები“). 

 ევროპული სიმბოლიზმი წინა ეპოქისთვის დამახასიათებელ სამყაროსეულ ხედვასა და 
„კლასიკურ“ მორალს დაუპირისპირდა. ეს ანტაგონიზმი კარგად ჩანს მათ გარეგნულ იმიჯშიც, მაგალითად, 
მაიაკოვსკის ყვითელი შარფი, თეოფილ გოტიეს წითელი ჟილეტი, ოსკარ უაილდის მწვანე თუ ტიციან ტაბიძის 
წითელი მიხაკი თავისი ექსცენტრიულობით მასობრივ გემოვნებასთან დაპირიპირების მიმანიშნებელია. გარდა 
ამისა, ეს დაპირისპირება მამების თაობის მიმართ ნიჰილისტურ დამოკიდებულებასა და ამბოხშიც გამოიხატა.  

სიმბოლიზმი პარიზში იშვა, 1886 წლის 18 სექტემბერს ჟან მორეასმა გაზეთ „ფიგაროში“ დაბეჭდა 
„სიმბოლიზმის მანიფესტი“. მან პირველმა უწოდა ახალ მიმდინარეობას სიმბოლიზმი (თუმც პოლ ვერლენიც 
აცხადებდა, რომ სახელწოდება სიმბოლიზმი მას ეკუთვნოდა). სიმბოლიზმის მსოფლმხედველობის 
ჩამოყალიბებაში დიდი წვლილი მიუძღვის პლატონის, არტურ შოპენჰაუერისა და ანრი ბერგსონის 
იდეალისტურ თეორიებს. პლატონის მოძღვრება იდეებზე, როგორც სამყაროს პირველსაწყისებზე, 
შოპენჰაუერის შეხედულება, რომ უპირველესია არა მატერიალური სამყარო, არამედ ის, რაც საგნის 
მარადიულ ფორმებსა და იდეებს ქმნის, ბერგსონის გნოსეოლოგიური თეორია, რომელიც სამყაროს 
შემეცნების საშუალებად ინტუიციას მიიჩნევს, ძალზე მიმზიდველი და ახლობელი აღმოჩნდა 
სიმბოლისტებისათვის. მედიუმი ორ სამყაროს შორის არის პოეტი, რომელიც მატერიალური საგნების მიღმა 
ჭვრეტს მათ ჭეშმარიტ სახეს ანუ იდეალურ საწყისს, ხელოვნება კი ის საკრალური რიტუალია, რომელსაც 
ადამიანი მიღმურ სამყაროში გადაჰყავს. უზარმაზარი მნიშვნელობა ჰქონდა ასევე შოპენჰაუერის მიერ მუსიკის 
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აღიარებას ხელოვნების უმაღლეს დარგად, რომელიც ინტუიტური წვდომის 
საუკეთესო საშუალებაა („მუსიკა, მუსიკა უპირველეს ყოვლისა“ – ვერლენი). 
სიმბოლისტთა პოეზიაზე დიდი გავლენა მოახდინეს ლეკონტ დე ლილიმ 
(„ანტიკური ლექსები“, 1852), თეოფილ გოტიემ („მინანქრები და კამეები“, 
1852), მაგრამ ახალი პოეზიის თავფურცელი მაინც შარლ ბოდლერის 
„ბოროტების ყვავილებია“ (1857), იგი განცდათა და განწყობილებათა 
წიგნია. „თრობას მიეძალე, თრობაა ყველაფერი“, რათა არ იგრძნო დროის 
ამაზრზენი ტვირთი, სულ ერთია, რითი დათვრები – ესაა ბოდლერის 
მთავარი ანდერძი. სიმბოლიზმის ესთეტიკის ჩამოყალიბებაში ასევე დიდი 
როლი ითამაშა ამერიკელი მწერლის ედგარ ალან პოს მისტიციზმით 
აღსავსე პოეზიამ და გერმანელი კომპოზიტორის რიჰარდ ვაგნერის 
შემოქმედებამ, კერძოდ კი მისმა იდეამ, რომლის თანახმადაც ფერის, 
სიტყვისა და მუსიკის სინთეზის საშუალებით ხელოვნების ახალი დარგი უნდა 
შექმნილიყო.  

 სიმბოლისტები ხელოვნებაში სილამაზის დაბრუნებას ცდილობდნენ 
და არა სინამდვილის ასახვას. მათთვის მთავარი საყრდენი სიმბოლო იყო, 
იგი ბუნდოვანია, ირაციონალური, ლოგიკის მიხედვით არ იშიფრება და აქვს არა ერთი გარკვეული 
მნიშვნელობა, არამედ ამოუწურავი შინაარსი.  

ფრანგი სიმბოლისტი პოეტი არტურ რემბო ლექსში „ხმოვნები“ ენაში არსებულ ხმოვნებს ფერის, სუნის 
და ხმის შეგრძნებებს უკავშირებდა:  

ა – შავი, სიცივე 
ე – თეთრი, ყინულოვანი მთები ან ნისლი, 
უ – მწვანე, მინდორ-ველები, შიში 
ი – წითელი, ჭრილობიდან გადმოღვრილი მაწამული სისხლი 
ო – ლურჯი, ფლეიტის ხმა, ნაღველი 

სტეფან მალარმეს ლექსებში სიტყვას აზრის გამოხატვის ფუნქცია კი არ აქვს, არამედ გრძნობის, 
განწყობილების. მან უარყო სიტყვათა „საგნობრივი“ შინაარსი და ისინი იდეალური სფეროს გამომხატველ 
სიმბოლოებად აქცია. მისი ლექსი რთული იყო, მრავალპლანიანი და მრავალმნიშვნელობიანი. 
ნევრასთენიული უძილობით გატანჯული მალარმე ხშირად ათენებდა ხოლმე ღამეებს თანამოაზრეებთან 
ერთად საუბრებში.  

პოლ ვერლენმა მუსიკალობა გააფეტიშა ლექსში. ლექსს სტიქიური, გაურკვეველი სახეები უნდა 
ჰქონოდა, რომლებშიც მთავარი ბგერითი ასოციაციური ჟღერადობა უნდა ყოფილიყო.  

საფრანგეთის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი  სიმბოლისტური სკოლა რუსეთში შეიქმნა და 
იგი ვალერი ბრიუსოვის სახელს უკავშირდება (1894-95). რუსულ სიმბოლიზმს ბევრი საერთო ჰქონდა 
ფრანგულთან, თუმც ნაციონალური თავისებურებებიც გააჩნდა, რაც მჭიდროდ დაუკავშირდა ეპოქის 
დრამატიზმს. რუსულ სიმბოლიზმში ორი ჯგუფი განირჩევა: ძველი თაობა (ვალერი ბრიუსოვი, დიმიტრი 
მერეჟკოვსკი, კონსტანტინ ბალმონტი...) და ახალი თაობა (ანდრეი ბელი, ვიაჩესლავ ივანოვი, ალექსანდრ 
ბლოკი...).  

სიმბოლიზმი სწრაფად მოედო მთელ ევროპას: ინგლისს (ოსკარ 
უაილდი), ბელგიას (მორის მეტერლინკი, ემილ ვერჰარნი), ავსტრიას 
(რაინერ მარია რილკე), გერმანიას (ჰუგო ფონ ჰოფმანსტალი, შტეფან 
გეორგე), რუსეთს (ვალერი ბრიუსოვი, ალექსანდრ ბლოკი, ანდრეი 
ბელი, კონსტანტინ ბალმონტი, ზინაიდა გიპიუსი), უკრაინას (ლესია 
უკრაინკა, ნიკოლაი ვორონი), ნორვეგიას (ჰენრიკ იბსენი), 
საქართველოს (პაოლო იაშვილი, ტიციან ტაბიძე, ვალერიან 
გაფრინდაშვილი...).  

სიმბოლიზმი გავრცელდა თეატრშიც. სიმბოლისტური თეატრის 
კონცეფციის მიხედვით, იგი უნდა შემდგარიყო სცენაზე ხელოვნების 
ყველა დარგის ორგანული შერწყმით. თეატრალურ წარმოდგენაში 
სიტყვის, ფერისა და მუსიკის შეხამებას მაყურებელზე უნდა მოეხდინა 
ისეთივე ზემოქმედება, როგორსაც მოახდენდა მუსიკა, ე. ი. უნდა 
შექმნილიყო სახეები, რომლებიც კონკრეტულ აზრობრივ გაშიფვრას არ 

მიხაილ ვრუბელი. 
პრინცესა-გედი 

ოდილონ რედონი. პეგასი 
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დაექვემდებარებოდა (მორის მეტერლინკი, ემილ ვერჰარნის, ჰენრიკ იბსენი და ა. შ.).  
სახვით ხელოვნებაში სიმბოლიზმს არ გააჩნდა ჩამოყალიბებული სახე. მის წარმომადგენლებს (გუსტავ 

მორო, ოდილონ რედონი, მიხეილ ვრუბელი...) არ აერთიანებდათ არც საერთო თეორიული პროგრამა, არც 
სტილური ნიშნები. საწყის ეტაპზე სიმბოლიზმს სახვით ხელოვნებაში ჰქონდა ტენდენცია, ნაწარმოების სიუჟეტი 
დაეტვირთა რამდენიმე მნიშვნელობით, ალეგორიებითა და მისტიკური სიმბოლოებით. ხშირად ეს 
სიმბოლოები ისეთი უცნაური იყო, ძნელი სათქმელია, რას გამოხატავდა, ისინი მხოლოდ გრძნობებსა და 
შთაბეჭდილებებს აღძრავდა. რუსული სიმბოლისტური მხატვრობა («Мир Искусства»-ს ხელოვნება) ცნობილია 
ნიკოლას რერიხის, ბორისოვ-მუსატოვის, მიხაილ ვრუბელის სახელებით, თუმცა არც ერთი მათგანი არ იყო 
სიმბოლისტი. მიხაილ ვრუბელმა შეძლო, გადმოეცა სიმბოლიზმი მხატვრობაში, როგორც მწყობრი 
ესთეტიკური და ფილოსოფიური სისტემა: სტილიზაცია, მისწრაფება სინთეზურობისკენ, სილუეტის როლის 
აქცენტირება, ცივი ფერთა გამა.  

მუსიკაში სიმბოლიზმის წარმომადგენლად მიჩნეულია ალექსანდრ სკრიაბინი. მისი მუსიკა ძალზე 
თვითმყოფადია, რომელშიც ერთდროულად იგრძნობა დაძაბულობა, იმპულსურობა, მისტიციზმი. მისი 
საუკეთესო ნაწარმოებებია „ექსტაზის პოემა“ და „პრომეთე“5.  

 ექსპრესიონიზმი (ლათინური სიტყვიდან 
expressio – გამოხატვა) აღმოცენდა მე-20 საუკუნის 10-20-იან წლებში 
და განვითარდა ხელოვნების ისეთ დარგებში, როგორებიცაა: 
მხატვრობა, ლიტერატურა, თეატრი, კინო, არქიტექტურა, მუსიკა და 
ცეკვა. მას სათავე ორმა მხატვარმა, ვინსენტ ვან გოგმა და ედვარდ 
მუნკმა, დაუდო. ექსპრესიონიზმი არის ავადმყოფური რეაქცია 
თანამედროვე ცივილიზაციის სიმახინჯეზე.  

ვან გოგს სწამდა, რომ ფერებით შეეძლო გრძნობების 
გადმოცემა. ექსპრესიონიზმს იმპრესიონიზმის ანტითეზად 
გაიაზრებდნენ, აქ სინამდვილე მისმა დეფორმაციამ ჩაანაცვლა. 
ექსპრესიონიზმს „ყვირილის ხელოვნებასაც“ უწოდებენ. მის საწყისად 
მიჩნეულია ნორვეგიელი მხატვრის, ედვარდ მუნკის „ყვირილის“ 
(1893) შექმნა. მუნკმა ამ ნახატის 4 ვარიანტი შექმნა 1893-1910 წლებში 
(თავიდან მისი სახელწოდება იყო „სასოწარკვეთა“). სურათებზე 
გამოსახულია საშინელებით შეპყრობილი ადამიანი. ექსპრესიონიზმის 
კრიტიკოსი, ავსტრიელი მწერალი ჰერმან ბარი წერს: „არასდროს არ 
ყოფილა ასეთი დრო; საშინელებით, მომაკვდინებელი შიშით 
შეპყრობილი დრო. არასდროს არ ყოფილა სამყარო ასეთი 
მკვდარივით მდუმარე. არასდროს არ ყოფილა ადამიანი ასეთი 

უსუსური. არასდროს არ ყოფილა ის ასეთი დაშინებული. გასაჭირი ღრიალებს, ადამიანი საკუთარ სულს 
უხმობს, დრო გასაჭირის გამომხატველ ღრიალად იქცევა. ხელოვნების ღრიალი წყვდიადში უერთდება ამ 
ყველაფერს. ეს ღრიალი დახმარებისკენ მოწოდებაა, ის სულს უხმობს. ეს არის ექსპრესიონიზმი“. 

მიმდინარეობამ თავიდან გერმანიასა და ავსტრიაში მოიკიდა ფეხი (გორფრიდ ბენი, გეორგ თრაკლი, 
ფრანც ვერფელი, ალფრედ დიობლინი…), შემდეგ კი გავრცელდა მთელს ევროპაში (გეო მილევი, თადეუშ 
მიჩინსკი, კარელ ჩაპეკი ლეონიდ ანდრეევი...). იგი ძირითადად 
ფრანგული იმპრესიონიზმის საწინააღმდეგოდაა მიმართული და 
ძირითადი აქცენტი შემოქმედის სულიერ მდგომარეობაზე 
გადააქვს. გაცილებით აგრესიული და მკვეთრია მისი ხაზები და 
ფერები. ექსპრესიონიზმი არის სუბიექტურობის გამოვლინება, რაც 
მიზნად ისახავს რეალობის დეფორმირებას, რათა ემოციური 
რეაქცია გამოიწვიოს. რეალობა სტილიზებულია, მისი ფორმები 
შეცვლილია და ამგვარად აღწევს ძლიერ ექსპრესიას. ეს 
ყველაფერი კი იმ პესიმისტური ხედვის შედეგია, რომელიც I 
მსოფლიო ომის შემდეგ გაჩნდა.  

I-მა მსოფლიო ომმა ბევრი ტრაგედია მოიტანა, ბევრი 
მწერალი იმსხვერპლა. დადგა გადარჩენისთვის ბრძოლის დრო. 
ადამიანებს მომავლის ეშინოდათ. ექსპრესიონიზმი ცხოვრებაა, 

                                                           
5 „პრომეთე“ - https://www.youtube.com/watch?v=6osJBtQRjoY 

ედვარდ მუნკი. ყვირილი 

ფრანც მარკი. ცხოველთა ბედი 
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რომელსაც კანონზმიერებები არ გააჩნია და სტიქიურობით ხასიათდება. ხელოვნებისა და ლიტერატურის 
მთავარ თემად იქცა ადამიანი, რომელსაც საკუთარი დაავადებული და გაწამებული სულის დაკარგვა არ სურს. 
ექსპრესიონისტისთვის მნიშვნელოვანია ცისა და მიწის დაპირისპირება («Бог – слишком Бог, червь – слишком 
червь», М. Цветаева; „მიწა ვით მიწა და არა ზეცა, ზეცა ვით ზეცა და არა მიწა“, გალაკტიონის „რიცა“).  

ექსპრესიონიზმი შინაგანი გამოცდილების ზედაპირზე ამოტანას ითვალისწინებდა და არა სინამდვილის 
აღწერას.  პოეტი და ექსპრესიონისტი თეორეტიკოსი კაზიმირ ედშმიდი წერს: „სამყარო არსებობს. უაზრობა 
იქნებოდა მისი გამეორება. ფაქტებს იმდენად აქვთ მნიშვნელობა, რამდენადაც მხატვარი მათ მიღმა იჭერს 
იმას, რაც ფაქტებს უკან იმალება“. ხელოვნებისა და ლიტერატურის მთავარი თემაა არასრულყოფილ 
სამყაროში მცხოვრები ადამიანი, რომელსაც საკუთარი დაავადებული და გაწამებული სულის დაკარგვა არ 
სურს. აქედან მომდინარეობს მისი ტრაგიკული ყოფაც. ექსპრესიონისტთა შემოქმედებაში მუდმივად 
კატასტროფის მოლოდინი იგრძნობა. ისინი უარყოფენ საყოველთაოდ აღიარებულ სილამაზეს და 
უპირატესობას სიმახინჯეს, დეფორმაციას, ავადმყოფურობას ანიჭებენ. განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა 
მითმა. მითის ნიცშესეული გაგებაც – სწრაფვა განახლებისაკენ, მითი, როგორც სიცოცხლის მომტანი და 
ადამიანების გამაერთიანებელი – ქრისტიანული მითის საპირისპიროდ რესენტიმენტულ კონოტაციას 
ატარებდა. ექსპრესიონისტული  ლიტერატურის ძირითადი მოტივებია დიდი ქალაქი (თანამედროვე 
ცივილიზაციის სიმბოლო), სამყაროს აღსასრული, შიში და ომი; ყველაზე გავრცელებული თემა კი შვილების 
აჯანყება მამების წინააღმდეგ. ექსპრესიონისტები თანამედროვე ცხოვრების ხმაურსა და ჭუჭყს, სიმახინჯესა და 
ავადმყოფობას გროტესკულად აზვიადებენ, რითაც მკითხველზე შოკის მოხდენა სურთ. ექსპრესიონისტულ 
ტექსტებში სინამდვილის ნაცვლად მხოლოდ მისი ფრაგმენტები გვხვდება, რომლებსაც არაფერი აკავშირებთ 
ერთმანეთთან. ექსპრესიონიზმის სტილისტური მახასიათებლებია აფექტური მეტყველება (ყვირილი), 
ტრადიციული გრამატიკის წესების დარღვევა, მონტაჟის ხერხების ხშირი გამოყენება. ექსპრესიონიზმის 
მწვერვალად ითვლება გერმანულენოვანი „ფრანგული სკოლის“  მწერალთა შემოქმედება: ფრანც კაფკა, 
გუსტავ მაირინკი...  

ექსპრესიონიზმი, როგორც აღვნიშნეთ, თავიდან მხატვრობაში გაჩნდა. ექსპრესიონიზმის მიმდევარმა 
გერმანელმა მხატვრებმა – ერნსტ ლუდვიგ კირხნერმა, ფრიც ბლეილმა, ერიხ ჰეკელმა და კარლ შმიდტ-

როტლუფმა – 1905 წელს დრეზდენში ჩამოაყალიბეს შემოქმედებითი გაერთიანება „ხიდი“ (Die Brücke). 
მათი პირველი გამოფენა 1906 წელს დრეზდენში, სანათების მაღაზიაში, გაიმართა. 1911 წელს ჯგუფი 
ბერლინში გადავიდა, 1913 წელს კი – დაიშალა. 1911 წელს მხატვრებმა ვასილი კანდინსკიმ და ფრანც 
მარკმა დააარსეს ალმანახი „ლურჯი მხედარი“ (Der Blue Reiter), 1912 წელს კი ამავე სახელწოდების 
გაერთიანებაც შექმნეს, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე დაიშალა. 

1928 წელს პარიზში გაიმართა გამოფენა „ფრანგული ექსპრესიონიზმი“, რომელზეც ხაიმ სუტინის, 
ამადეო მოდილიანის, მორის ვლამინკის, მორის უტრილოს და მარკ შაგალის ნამუშევრები იყო 
წარმოდგენილი. ექსპრესიონისტი მხატვრების ნამუშევრები გაჟღენთილია შიშით, დარდით, მარტოობით, 
დათრგუნულობის განცდით. ადამიანის მძაფრი ემოციის გადმოსაცემად ისინი „ანგრევენ“ ფორმას, 
სილამაზის დეფორმაცია მათ ნამუშევრებში ხშირად გამიზნულად ხდება. ესაა პირველი მსოფლიო ომით 
ტრავმირებული თაობის განწყობა. ექსპრესიონისტი მხატვრისთვის სინამდვილის გადმოცემაზე უფრო 

მნიშვნელოვანია საკუთარი ემოციური განწყობის გამოხატვა. ისინი იყენებენ 
აქტიურ, მძაფრ ფერადოვან შეხამებას. გარდა ფერისა, ადამიანის მძაფრი 
ემოციის გადმოსაცემად ექსპრესიონისტები არად აგდებენ ფორმის 
სილამაზეს და „ანგრევენ“ მას, დეფორმაცია მათ ნამუშევრებში გამიზნულად 
ხდება. ცნობილი ექსპრესიონისტი მხატვრები არიან: ედვარდ მუნკი, ოტო 
მიულერი, ამადეო მოდილიანი, ვასილი კანდინსკი, ვინსენტ ვან გოგი, ერნსტ 
ლუდვიგ კირხნერი, ფრენსის ბეკონი (მხატვარი)...  

ექსპრესიონიზმმა არქიტექტურაშიც (ერიხ მენდელსონი, ერო 
საარინენი) მოიკიდა ფეხი, განსაკუთრებით გერმანიასა და ჰოლანდიაში. 
მისთვის დამახასიათებელია ტრადიციული არქიტექტურული ფორმების 
დამახინჯება, მაქსიმალური ემოციური ეფექტის მისაღწევად. ხშირად 
უპირატესობა ეძლეოდა ისეთ არქიტექტურულ ფორმებს, რომლებიც 
ბუნებრივი ლანდშაფტის ფორმას იმეორებდა (კლდეები, გამოქვებულები, 
სტალაქტიტები...). მაგრამ მათი ნამუშევრების უმეტესობა ქაღალდზე 
რჩებოდა ქვეყნის მძიმე ფინანსური მდგომარეობის გამო და ძირითადად 

 

გრუნდტვიგის ეკლესია 
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თეატრალურ დეკორაციებსა და კინემატოგრაფიულ დადგმებში ხორციელდებოდა. ეს სტილი გავრცელდა 
ქანდაკებაშიც, აქაც ვხვდებით დრამატულ სიუჟეტებს, ძლიერი ემოციების გადმოცემას და ფორმის 
დეფორმაციას. 

მნიშვნელოვანია ექსპრესიონისტული მუსიკაც. იგი უკავშირდება არნოლდ შონბერგის6 სახელს და 
ახალ ვენურ სკოლას (ანტონ ვებერნი, ალბან ბერგი, თეოდორ ადორნო...), ექსპრესიონისტული მოტივები 
ჭარბობს რიჰარდ შტრაუსის, ჰანს აისლერის, ბელა ბარტოკის, კარლ ორფისა და სხვათა მუსიკაში. ესაა მე-
20 საუკუნის პირველი და მეორე ათწლეულები. ექსპრესიონისტულმა მუსიკამ კრიტიკოსთა საწინააღმდეგო 
რეაქცია გამოიწვია. ამ მუსიკის მახასიათებელი იყო მარტოსული ინდივიდის სუბიექტური ემოციის 
უკიდურესად მძაფრი გამოხატვა, როცა მარტოობა ისეთი ყოვლისმომცველია, რომ ადამიანი სრულად 
წყდება სოციუმს და მისი ყოფა მტანჯველ მარტოობად აღიქმება. ადამიანური მეტყველების ენერგია მისულია 
კივილამდე, მელოდია სავსეა დისონანსური სვლებით. მუსიკალური ექსპრესიონიზმის მიერ შემუშავებული 
სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური იყო 1900-1910-იან წლებში. მუსიკის ერთ-ერთი კრიტიკოსი მის 
შესახებ წერდა: „ეს მუსიკა თვითნებურია, ღრმა, მისტიკური, საშიში, მასზე საშინელი მუსიკა ამქვეყნად ჯერ 
არცერთ კომპოზიტორს არ შეუქმნია“.     

ამავე პერიოდში ყალიბდება ექსპრესიონისტული თეატრი და კინო. 
ექსპრესიონიზმის თეატრი, რომლის ჩამოყალიბების ადგილად ბერლინს 
მიიჩნევენ, წინ აღუდგა სინამდვილისკენ მიდრეკილებას. მათ უარყვეს 
მტკიცე მოქმედების ჩარჩო და განმსაზღვრელი გახადეს სიტყვამრავალი 
მონოლოგები, უარი თქვეს მოქმედებების აქტებად დაყოფაზე და 
უპირატესობა ცალკეულ სცენათა მონტაჟით დაკავშირებას მიანიჭეს. 
ამგვარი დრამატურგიით შექმნილ სპექტაკლებში დიდი ადგილი 
ეთმობოდა ჟესტებს, ცეკვასა და პანტომიმას, ენა მიისწრაფვოდა 
გამოსახვისაკენ, ტექსტი კი უაღრესად ექსპრესიული იყო.  

1920-25 წლებში კი ექსპრესიონიზმმა კინოშიც შეაღწია. მისი 
წარმომადგენლები არიან: ფრიდრიხ ვილჰელმ მურნაუ, ფრიც ლანგი, 
პაულ ლენი, პაულ ვეგენერი. ძირითადი მხატვრული პრინციპის თანახმად, 
დეკორაციები რაც შეიძლება შორს უნდა ყოფილიყო რეალიზმისაგან. 
ფანარი, ჩრდილი და საგნები უშუალოდ ნაგებობის კედელზე იყო 
დატანილი. გმირის ფსიქიკური მოშლილობა და არასტაბილურობა 
გადმოიცემოდა მახვილი კუთხიდან მოძრავი კამერით. ამგვარ ფილმებში 
რეჟისორები ხშირად მიმართავდნენ იმ დროისათვის საკმაოდ 

პოპულარულ ფსიქოლოგიური ზემოქმედების მეთოდებს (ტრანსი, 
ჰიპნოზი), რაც ხშირად განაპირობებდა გმირის საქციელს. აქ 
ფროიდის „ფსიქოანალიზის“ გამოძახილსაც ვპოულობთ, რადგან 
გმირი ქმედებას არაცნობიერად ახორცილებს და შესაბამისად, მას 
ეხსნება მათზე პასუხისმგებლობაც. მსახიობთა თამაში 
ეგზალტირებული იყო, მიმიკა და ჟესტიკულაცია – უტრირებული, 
გამოიყენებოდა ფართო პლანი. სახასიათოა სივრცის გროტესკული 
დამახინჯება. ექსპრესიონისტული კინოს შედევრებად ითვლება: 
„დოქტორ კალიგარის კაბინეტი“ (რეჟ. რობერტ ვინე, 1924), 
„გოლემი, როგორ მოვიდა იგი სამყაროში“ (რეჟ. კარლ ბეზე, პაულ 
ვეგენერი, 1920), „დაღლილი სიკვდილი“ (რეჟ. ფრიც ლანგი, 1921), 
„დოქტორი მაბუზე, მოთამაშე“ (რეჟ. ფრიც ლანგი, 1922), 
„ნოსფერატუ. საშინელების სიმფონია“ (რეჟ. ფრიდრიხ ვილჰელმ 
მურნაუ, 1922), „უკანასკნელი ადამიანი“ (რეჟ. ფრიდრიხ ვილჰელმ 
მურნაუ, 1924), „მერტოპოლისი“ (რეჟ. ფრიც ლანგი, 1926)... 

 
 

                                                           
6 არნოლდ შონბერგი „განათებული ღამე“ - https://www.youtube.com/watch?v=vqODySSxYpc 

დოქტორი მაბუზე, მოთამაშე 

 

ნოსფერატუ, საშინელების სიმფონია 
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ხოსე ორტეგა ი გასეტი7 

ხელოვნების დეჰუმანიზაცია 

(შემოკლებით) 

თუ ახალი ხელოვნება ყველასთვის გასაგები არ არის, ეს იმიტომ, რომ მისი საშუალებანი 
ზოგადადამიანურნი არ არიან. ხელოვნება ყველასათვის კი არა, მხოლოდ ადამიანთა ძალზე მცირერიცხოვანი 
კატეგორიისთვისაა განკუთვნილი. ეს ადამიანები, შესაძლოა, სხვებზე უფრო უმნიშვნელონიც არიან, მაგრამ 
აშკარად არ ჰგვანან დანარჩენებს.  

რას უწოდებს ადამიანთა უმრავლესობა ესთეტიკურ ტკბობას? რა ხდება ადამიანის სულში, როცა 
ხელოვნების ნაწარმოები, ვთქვათ, თეატრალური წარმოდგენა, მოსწონს? პასუხი ეჭვს არ იწვევს: ადამიანებს 
მოსწონთ დრამა, თუკი ამ უკანასკნელმა შეძლო, მოეხიბლა ისინი კაცთა ბედ-იღბლის ასახვით. ისინი 
გულშეძრულნი რჩებიან გმირთა სიყვარულით, სიძულვილით, სვედავსილობითა და სიხარულით. მაყურებლის 
აზრით, პიესა კარგია, თუ მან მოახერხა ცხოვრებისეული სიმართლის, წარმოსახულ გმირთა რეალურობის 
ილუზიის გამოწვევა. ლირიკაში მკითხველი დაეძებს ადამიანურ სიყვარულსა და სევდას, რომლებიც თითქოს 
პოეტის სტრიქონებში არიან ჩაწნულნი. ფერწერაში მაყურებელს მხოლოდ ის სურათები იზიდავს, ქალებსა თუ 
კაცებს რომ გამოხატავენ, რომლებთან ურთიერთობაც, გარკვეული აზრით, საინტერესო იქნებოდა მისთვის. 
პეიზაჟი მას მომხიბლავი მოეჩვენება, თუ ის საერთოდ სასიამოვნოა, როგორც სასეირნო ადგილი.  

ეს ნიშნავს, რომ ადამიანთა უმრავლესობისათვის ესთეტიკური ტკბობა, არსებითად, არ განსხვავდება იმ 
განცდებისაგან, რომლებიც განუყრელად თან ახლავს მათ ყოველდღიურ ყოფას. განსხვავება მხოლოდ 
მეორეხარისხოვან წვრილმანებშია: ეს ესთეტიკური განცდა არც ისე უტილიტარისტულია, უფრო მეტად 
გაჯერებული გახლავთ და არავითარ მძიმე შედეგს არ იწვევს. მაგრამ, საბოლოო ანგარიშით, საგანი, ობიექტი, 
რომლისკენაც მიმართულია ხელოვნება და, ამასთან, მისი დანარჩენი ატრიბუტებიც, – ადამიანთა 
უმრავლესობისთვის იგივეა, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში: ადამიანები და მათი ვნებები. ამიტომ 
ხელოვნებას ისინი უწოდებენ იმ საშუალებათა ერთობლიობას, რომელთა მეშვეობითაც მიიღწევა მათი 
კონტაქტი ყოველივე იმასთან, რაც საინტერესოა ჩვენს ცხოვრებაში. ამნაირ მაყურებლებს შეუძლიათ, 
მხოლოდ იმდენად დაუშვან წმინდა მხატვრული ფორმები, ირეალურობა თუ ფანტაზია, რამდენადაც ეს 
ფორმები არ არღვევენ ადამიანთა სახეებისა თუ კაცთა ბედ-იღბლის მათთვის ჩვეულ აღქმას. როგორც კი ეს 
პირწმინდად ესთეტიკური ელემენტები მოჭარბებას იწყებენ და პუბლიკა ვეღარ ცნობს ხუანისა თუ მარიამის 
ჩვეულ თავგადასავალს, თავგზა ებნევა და აღარ იცის, რა უყოს პიესას, წიგნსა თუ სურათს. გასაგებია რატომაც: 
მისთვის საერთოდ უცხოა საგნებისადმი ყველა სხვაგვარი დამოკიდებულება, პრაქტიკული, ე. ი. იმნაირი 
დამოკიდებულების გარდა, რომელიც გვაიძულებს, განვიცდიდეთ და აქტიურად ვერეოდეთ საგანთა 
სამყაროში. ნაწარმოები, რომელიც ამგვარი ჩარევისთვის არ აღგვძრავს, გულგრილს გვტოვებს.  

ამ საკითხში სრული სიცხადეა საჭირო. პირდაპირ ვიტყვი, რომ გახარებდეს ან გაღელვებდეს ადამიანთა 
ბედ-იღბალი, რაზედაც მოგვითხრობს ხელოვნების ქმნილება, – ეს ჭეშმარიტად მხატვრული ტკბობისაგან 
რაღაც არსებითად განსხვავებული გახლავთ. მეტიც, ხელოვნების ნაწარმოებში მხოლოდ ადამიანური ყოფით 
დაინტერესება პრინციპულად შეუთავსებელია ნამდვილ ესთეტიკურ ტკბობასთან...   

მე-19 საუკუნის განმავლობაში მხატვრები ძალზე უსუფთაოდ მუშაობდნენ. მათ მინიმუმამდე დაჰყავდათ 
პირწმინდად ესთეტიკური ელემენტები და ცდილობდნენ, თავიანთი ქმნილებები თითქმის მთლიანად 
ადამიანური ყოფის ასახვაზე დაუფუძნებინათ. აქ უნდა შევნიშნოთ, რომ გასული საუკუნის ხელოვნება, ასე თუ 
ისე, რეალისტური იყო. ... ამნაირი ქმნილებები მხოლოდ ნაწილობრივ გვევლინებიან ხელოვნების 
ნაწარმოებებად, მხატვრულ საგნებად. მათი კითხვით, სმენითა თუ ჭვრეტით რომ დატკბე, სულაც არ არის 
აუცილებელი, მგრძნობიარე იყო არაცხადისა და მჭვირვალის მიმართ, რასაც გულისხმობს მხატვრული აღქმა. 
საკმარისია, გქონდეს ჩვეულებრივი ადამიანური აღქმის უნარი და საშუალება მისცე მოყვასის ტანჯვას თუ 
სიხარულს, გამოძახილი ჰპოვონ შენს სულში. აქედან გასაგებია, თუ რატომ იყო მე-19 საუკუნის ხელოვნება 
ასეთი პოპულარული: მას იმნაირი პროპორციით გაზავებულს სთავაზობდნენ მასას, რომ უკვე ხელოვნება კი 

                                                           
7 (1883-1955) უდიდესი ესპანელი მოაზროვნე, ფილოსოფოსი, სოციოლოგი და ესეისტი. 



 
12 

აღარ იყო, არამედ ცხოვრების ნაწილი. გავიხსენოთ, რომ ყველა ეპოქაში, როცა არსებობდა ორი სხვადასხვა 
ტიპის ხელოვნება – ერთი უმცირესობისთვის, მეორე კი უმრავლესობისთვის – ეს უკანასკნელი ყოველთვის 
რეალისტური იყო.  

მოდით, ნუ ვიდავებთ იმაზე, შესაძლებელია თუ არა წმინდა ხელოვნება. ალბათ, არა; მაგრამ აზრის 
მსვლელობა, რომელიც ამნაირ უარყოფამდე მიგვიყვანს, ძალზე გაჭიანურებული და რთული იქნება. ამიტომ, 
უმჯობესია, თავი ვანებოთ ამ თემას. წმინდა ხელოვნება შეუძლებელი რომც იყოს, ეჭვს გარეშეა, რომ დიახაც 
შესაძლებელია მისი გაწმენდის ბუნებრივი ტენდენცია. ეს ტენდენცია ადამიანური, მეტსიმეტად ადამიანური 
ელემენტების თანდათანობით გამოძევებამდე მიგვიყვანს, ელემენტებისა, რომლებიც ჭარბობდნენ 
რომანტიკულსა და ნატურალისტურ მხატვრულ პროდუქციაში. ამ პროცესის მსვლელობაში დადგება ისეთი 
მომენტი, როცა ნაწარმოების ადამიანური შინაარსი იმდენად მწირი გახდება, რომ შეიძლება ვეღარც კი 
შევნიშნოთ. მაშინ ჩვენ წინაშე იქნება საგანი, რომელიც შეიძლება აღქმულ იქნეს მხოლოდ მათ მიერ, ვინც 
მხატვრული აღმქმელობის განსაკუთრებული ნიჭითაა დაჯილდოებული. ეს იქნება ხელოვნება 
ხელოვნებისათვის და არა მასისათვის; ეს იქნება ხელოვნება კასტისა და არა დემოსისა. აი, რატომ ყოფს 
ახალი ხელოვნება პუბლიკას ორ კლასად, რომელთაგანაც ერთს ესმის, მეორეს კი არ ესმის იგი; ერთის მხრივ 
– მხატვრებად, მეორეს მხრივ – არამხატვრებად. ახალი ხელოვნება პირწმინდად მხატვრული ხელოვნებაა... 

აგერ უკვე ოცი წელი იქნება, რაც უკანასკნელი ორი თაობის ყველაზე ალღოიანმა ახალგაზრდა 
წარმომადგენლებმა პარიზსა თუ ბერლინში, ლონდონსა თუ ნიუ იორკში, რომსა თუ მადრიდში 
მოულოდნელად აღმოაჩინეს, რომ ოდნავადაც აღარ აინტერესებთ ტრადიციული ხელოვნება, მეტიც, ის 
აშკარა ზიზღსა გვრის მათ. ამ ახალგაზრდებს შეიძლება ორნაირად მოექცე: ან უნდა დახვრიტო, ანდა ეცადო, 
გაუგო მათ. მე უყოყმანოდ ავირჩიე მეორე შესაძლებლობა და სულ მალე შევნიშნე, რომ მათში ისახება 
ხელოვნების ახლებური გაგება, ახალი მხატვრული გრძნობა, რომლისთვისაც ნიშნეულია სრული სიწმინდე, 
სიმკაცრე და რაციონალურობა.... 

ხელოვნებაში ყოველგვარი განმეორება უაზროა. ისტორიულად აღმოცენებულ ნებისმიერ სტილს 
შეუძლია, შექმნას ნაირგვარ ფორმათა გარკვეული რაოდენობა ერთი ზოგადი ტიპის ფარგლებში. მაგრამ 
გადის დრო და ოდესღაც ცხოველმყოფელი წყარო იწრიტება. ასე დაემართა, მაგალითად, რომანტიკულ-
ნატურალისტურ რომანს და დრამას. მიამიტური შეცდომაა, ვივარაუდოთ, თითქოს ჩვენს დროში ორივე ამ 
ჟანრის უნაყოფობა ტალანტთა ნაკლებობით იყოს გამოწვეული. არა, შეიქმნა იმნაირი სიტუაცია, რომ ამ 
ჟანრების წიაღში ნებისმიერი შესაძლო კომბინაცია ამოიწურა. ამიტომ დიდ წარმატებად უნდა მიგვაჩნდეს, 
თუკი ამნაირი სიმწირის გვერდით თავს იჩენს სრულიად ახალი აღქმა, ახალგაზრდა ტალანტების გაფურჩქვნას 
რომ უწყობს ხელს.... 

[წინა ეპოქის ნახატზე] ადამიანი, სახლი თუ მთა ერთი შეხედვით იცნობა: ისინი ჩვენი ძველი ნაცნობები 
არიან. თანამედროვე სურათზე კი მათი ცნობა, პირიქით, გარკვეულ ძალისხმევას მოითხოვს; მაყურებელს 
ჰგონია, რომ მხატვარმა, როგორც ჩანს, ვერ შეძლო, მიეღწია მსგავსებისთვის. ძველი სურათიც შეიძლება, 
ცუდად დახატული იყოს, ე. ი. მასზე გამოსახულ საგნებსა და სინამდვილეში არსებულ საგნებს შორის აშკარად 
იგრძნობოდეს მკვეთრი სხვაობა. და მაინც, რაგინდ დიდიც უნდა იყოს დისტანცია ობიექტსა და სურათს შორის, 
ეს შეცდომები რეალობისაკენ სწრაფვის გზაზე მაინც დიდი დაბრკოლება არაა... ახალი სურათის მიხედვით 
თუ ვიმსჯელებთ, საპირისპირო მოვლენასთან გვექნება საქმე: მხატვარი არც შეცდომას უშვებს და არც 
შემთხვევით გადაიხრება ნატურიდან, ცოცხალი, ანუ ადამიანური რეალობიდან და მისდამი მსგავსებიდან; არა, 
მისი გადახვევები მოწმობენ, რომ მან აირჩია იმ ორიენტაციის საპირისპირო მიმართულება, რომელსაც 
ობიექტის ჰუმანიზებამდე მივყავართ.  

ნაცვლად იმისა, რომ შეძლებისდაგვარად მიუახლოვდეს რეალობას, ხელოვანი, პირიქით, მის 
წინააღმდეგ ილაშქრებს: ცდილობს, შემუსროს რეალობის ადამიანური ასპექტი, მოახდინოს მისი 
დეჰუმანიზაცია. ვინ მოთვლის, რამდენი ინგლისელი ეტრფოდა ჯოკონდას, მაგრამ თანამედროვე სურათებზე 
გამოხატული საგნების შეთვისება კი შეუძლებელია: ცოცხალი რეალობისაგან რომ განძარცვა იგი, მხატვარმა 
დაანგრია ყველა ხიდი, დაწვა ყველა ხომალდი, რომელთაც შეეძლოთ, ჩვენთვის ჩვეულ სამყაროში 
გადავეყვანეთ. ამიერიდან ის ცდილობს, პირქუშსა და ჩვენთვის გაუგებარ სამყაროში გამოგვამწყვდიოს. 
ამიტომ ისღა დაგვრჩენია, სახელდახელოდ გამოვჩხრიკოთ, ან იმპროვიზებულად გამოვიგონოთ მათთან 
ურთიერთობის ახალი, ძირეულად განსხავავებული ფორმა. ეს ახალი, გამოგონილი ცხოვრება უშუალო 
ცხოვრების გაუქმებას გულისხმობს და სწორედ ესაა მხატვრული გაგება და მხატვრული ტკბობა..... 
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ხელოვნება, რომელზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, არა ადამიანურია არა მარტო იმიტომ, რომ ადამიანურ 
რეალიებს არ შეიცავს, არამედ იმიტომაც, რომ პრინციპულად დეჰუმანიზაციისკენაა მიმართული. 
ადამიანურობას რომ გაურბის, მისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი ტერმინი როდია “ad quem”8, რამდენადაც 
ტერმინი “a quo”9, ის ადამიანური ასპექტი, რომელსაც თვითონვე ანგრევს. საქმე ის კი არაა, დახატო რაღაც 
ისეთი, რაც სრულიად არ ჰგავს ადამიანს, არამედ ის, რომ დახატო ადამიანი, რაც შეიძლება ნაკლებად რომ 
ემგვანებოდა ადამიანს. ახალი მხატვრისთვის ესთეტიკური სიხარული ადამიანურობის ამ ტრიუმფალური 
ძლევიდან იღებს დასაბამს; ბრბოს ჰგონია, რომ ადვილია მოსწყდე რეალობას მაშინ, როდესაც სინამდვილეში 
ამაზე ძნელი არა არის რა. ადვილია იმის წარმოთქმა ან დახატვა, რაც სრულიად უაზროა, არაფრისმთქმელი 
– მაგალითად, ყოველგვარი კავშირის გარეშე წავილუღლუღოთ ორიოდე სიტყვა ან ალალბედზე გავავლოთ 
რამდენიმე ხაზი – მაგრამ შექმნა რაღაც ისეთი, რასაც ნატურის ასლად ვერ მივიჩნევდით, მაგრამ გარკვეული 
შინაარსის შემცველი კი იქნებოდა, ეს ნიჭიერების უფრო მაღალ დონეს გულისხმობს. „რეალობა“ 
ჩასაფრებულია და გამუდმებით უთვალთვალებს მხატვარს, რომ გაქცევის საშუალება არ მისცეს. მაინც 
რამდენი ცბიერება სჭირდება გენიალურ გაქცევას!....... 

ვაგნერის მუსიკაში მელოდრამა უსაზღვრო ეგზალტაციას აღწევს. და როგორც ყოველთვის,  მიაღწევს 
რა განვითარების უმაღლეს წერტილს, ფორმა თავის საპირისპიროში გადადის. თვით ვაგნერის ქმნილებებში 
ადამიანის ხმა უკვე აღარ არის ყურადღების ცენტრი და კოსმიურობაში ინთქმება. ამ გზაზე გარდაუვალი იყო 
კიდევ უფრო რადიკალური რეფორმა. აუცილებელი იყო მუსიკიდან პიროვნული განცდების განდევნა, მისი 
განწმენდა და ობიექტურობის ნიმუშად ქცევა. ამ მისიის აღსრულება დებიუსს ხვდა წილად. მხოლოდ მას 
შემდეგ გახდა შესაძლებელი აუმღვრევლად, ნეტარებით თრობისა თუ ქვითინის გარეშე გვესმინა მუსიკა. 
დებიუსმა მოახდინა მუსიკის დეჰუმანიზაცია და ამიტომ მისი სახელით იწყება მუსიკალური ხელოვნების ახალი 
ერა. იგივე მოხდა ლირიკაშიც. საჭირო იყო გათავისუფლება პოეზიისა, რომელიც ადამიანური მასალის 
სიმძიმის ქვეშ მოკაკვული და დასუსტებული ძლივსღა დალასლასებდა დედამიწაზე, ან ხეებსა თუ სახურავებს 
ეხლებოდა, როგორც დაზიანებული საჰაერო ბურთი. აქ განმათავისუფლებლად მოგვევლინა მალარმე, 
რომელმაც პოეზიას დაუბრუნა ფრენის უნარი და ზეაღმტაცი ძალა.  

გავიხსენოთ, როგორი იყო რომანტიკული საუკუნის თემა. პოეტი შეძლებისდაგვარი დახვეწილობით 
გვიზიარებდა თავის პირად გრძნობებს, თავის საშინელ გასაჭირს თუ მცირეოდენ სიმძიმილს, გვიმხელდა 
თავისი მჭმუნვარების მიზეზს, თავის პოლიტიკურსა თუ სარწმუნოებრივ სიმპათიებს... პოეტი ძალ-ღონის 
დაუზოგავად ცდილობდა, გული აეჩუყებინა ჩვენთვის თავისი ყოველდღიური არსებობით. მართალია, 
დროდადრო მოვლენილი გენიოსი შესაძლებელს ხდიდა, რომ ადამიანური ბირთვის ირგვლივ 
გაბრწყინებულიყო უფრო ნატიფად ორგანიზებული მატერიისაგან შემდგარი ფოტოსფერო (ასეთი იყო, 
მაგალითად, ბოდლერი), მაგრამ ამნაირი შარავანდედი შემთხვევით თუ იჩენდა თავს. პოეტს არასდიდებით 
არ ეთმობოდა ადამიანი.  

ჩემის აზრით, ახალი თაობის პოეტი ცდილობს, მხოლოდ პოეტი იყოს. ცხოვრება ერთია, პოეზია კი – 
მეორე, ასე ფიქრობენ ამჟამად ან, ყოველ შემთხვევაში, გრძნობენ. ერთმანეთში ნუ ავურევთ ამ ორ სხვადასხვა 
რამეს. პოეტი იწყება იქ, სადაც მთავრდება ადამიანი. ერთის ბედი ადამიანის გზით სიარულია, მეორის მისია 
– არარსებულის შექმნა. ესაა მელექსის ხელობის გამართლება. გასულ საუკუნეში მალარმე იყო პირველი 
კაცი, რომელმაც მოისურვა, პოეტი ყოფილიყო. მალარმე ლექსებიდან აძევებს ყველაფერს, რაც ცხოვრების 
თანახმიერია და იმდენად არამიწიერ მხატვრულ სახეებს გვთავაზობს, რომ მათი უბრალო ჭვრეტაც კი 
თავისთავადაა უდიდესი ნეტარება.  

ყოველი მხრიდან ჩვენ ვუახლოვდებით ერთსა და იმავეს – ადამიანისგან გაქცევას. არსებობს 
დეჰუმანიზაციის მრავალი საშუალება. ჩვენი თანამედროვე, რომელიც ოცდაათისა არ გამხდარა, ძალზე 
ძნელია, დააინტერესო წიგნით, რომელშიც ხელოვნების სახით გადმოცემულია იდეები და მოთხრობილია 
ვიღაც ქალისა თუ კაცის ყოფა-ცხოვრება. ყოველივე ამას სოციოლოგიისა და ფსიქოლოგიის სუნი უდის... 
ხელოვნება ყმაწვილი კაცისთვის სულ სხვა რამეა. დღევანდელი პოეზია მეტაფორების უმაღლესი ალგებრაა.  

... იდეასა და საგანს შორის ყოველთვის გადაულახავი უფსკრული ძევს. საგანი ყოველთვის მეტია 
ცნებაზე და სულაც არ ჰგავს მას. ეს უკანასკნელი მხოლოდ უბადრუკი სქემაა, ხარაჩო, რომლის მეშვეობითაც 
რეალურობის მიწვდომას ვცდილობთ... ტრადიციონალისტი მხატვარი პორტრეტის ხატვისას იმის პრეტენზიას 

                                                           
8 ვისთვის (ლათ.) 
9 რისგან, რითი (ლათ.) 
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აცხადებს, რომ ტილოზე გადასატანი სახის რეალობაშია დანთქმული მაშინ, როდესაც სინამდვილეში 
აღბეჭდავს ცალკეული ნაკვთის სქემატურ ერთობლიობას, ნაკვთებისა, რომლებსაც მისი ცნობიერება 
თვითნებურად ირჩევს იმ უსასრულობიდან, რადაც გვევლინება რეალური ადამიანი. კი, მაგრამ მხატვარს რომ 
ეცადა, ადამიანის დახატვის ნაცვლად დაეხატა თავისი წარმოდგენა ამ ადამიანზე, თავისი იდეა, თავისი სქემა? 
მაშინ სურათი თვით სიმართლე იქნებოდა და მხატვარი თავიდან აიცილებდა გარდაუვალ მარცხს. სურათი, 
რომელიც უარს იტყოდა რეალობასთან შეჯიბრზე, იმად იქცეოდა, რაც არის სინამდვილეში, ე. ი. ირეალობად. 

ექსპრესიონიზმი, კუბიზმი და ა. შ. სხვადასხვა მასშტაბურობით ცდილობდა, გადაეჭრა ეს ამოცანა და 
ამრიგად ქმნიდა ხელოვნებაში რადიკალურ მიმართულებას. საგნების გამოხატულებიდან იდეების 
გამოხატვაზე გადავიდა. მხატვარი დააბრმავა გარე სამყარომ და მან შიგნით ჩაიბრუნა გუგა სუბიექტური 
ლანდშაფტის ჭვრეტად..... 

ადვილია ამტკიცო, ხელოვნება მხოლოდ მაშინაა შესაძლებელი, როცა ტრადიციული კალაპოტით 
მიედინებაო. მაგრამ ეს გაცვეთილი ფრაზა არაფერს აძლევს ხელოვანს, რომელიც ხელში ჩაბღუჯული 
ფუნჯით თუ კალმით კონკრეტულ შთამაგონებელ იმპულსს ელის.  

1925 წ.    
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„ევროპის დაისი“ (Der Untergang des Abendlandes) (არის თარგმნილი ასეთი 

სახითაც: „დასავლეთის მზის ჩასვენება“) გერმანელი ისტორიკოსისა და ფილოსოფოსის ოსვალდ არნოლდ 

გოტფრიდ შპენგლერის (Oswald Arnold Gottfried Spengler) ყველაზე პოპულარული ფილოსოფიურ-

ისტორიული ნაშრომია იმდროინდელ ევროპაში, რომლის 1-ლი წიგნიც 1918 წელს გამოვიდა ვენაში, მე-2 კი 

− 1922 წელს მიუნხენში. შპენგლერი პოპულარული იყო საქართველოშიც.  

ოსვალდ შპენგლერი დაიბადა 1880 წლის 29 მაისს გერმანიაში, ბლანკენბურგში, ბერნარდ 

შპენგლერის და პოლინ გრანცოს ტიპურ კონსერვატორულ ოჯახში. დაახლოებით 10 წლის ასაკში მისი ოჯახი 

საცხოვრებლად გადავიდა საუნივერსიტეტო ქალაქ ჰალეში. აქ მან მიიღო კლასიკური განათლება. 

დაამთავრა გიმნაზია, შეისწავლა ბერძნული, ლათინური, მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო საგნები, 

აინტერესებდა პოეზია და მუსიკა. სკოლის პერიოდშივე მოექცა გოეთესა და ნიცშეს ზეგავლენის ქვეშ. 1901 

წლიდან ის ესწრებოდა ლექციებს სხვადასხვა ქალაქის (ბერლინი, მიუნხენი, ჰალე) სხვადასხვა 

უნივერსიტეტში. 1904 წელს მიიღო დოქტორის ხარისხი ნაშრომში „მეტაფიზიკური იდეა ჰერაკლიტეს 

ფილოსოფიაში“. 1911 წელს დედის გარდაცვალების შემდეგ გადავიდა მიუნხენში, სადაც ცხოვრობდა 

სიცოცხლის ბოლომდე. 1914 წლისათვის დაასრულა მუშაობა „ევროპის დაისის“ პირველ ნაწილზე, მაგრამ 

1-ლი მსოფლიო ომის დამთავრებამდე ვერ გამოაქვეყნა. წიგნი გამოქვეყნებისთანავე გახდა პოპულარული 

არა მარტო გერმანიაში, არამედ საზღვარგარეთაც, იგი 1919 წელს რამდენიმე ენაზე ითარგმნა.  

კოლეგების კრიტიკა წინააღმდეგობრივი აღმოჩნდა, თუკი ზოგი არაკომპეტენტურობასა და 

პოპულიზმში სდებდა მას ბრალს, მეორე ნახევარი მისი ნააზრევით აღტაცებული იყო. ისტორიკოსებს არ 

მოსწონდათ „ევროპის დაისის“ წინასწარმეტყველური ტონი და წიგნი მათთვის მიუღებელიც კი გახდა იმის 

გამო, რომ ავტორი დამწყები იყო და არა პროფესიონალი. თუ ვალტერ ბენიამინი „ევროპის დაისის“ ავტორს 

„ტრივიალურ ქეციან ძაღლს“ უწოდებდა, გეორგ ზიმელისთვის იგი „ჰეგელის ფილოსოფიის შემდეგ ყველაზე 

უფრო მნიშვნელოვანი“ ავტორი იყო. მოკლედ „ევროპის დაისი“ გახდა საზოგადოების ფართო განხილვის 

საგანი. 

მეორე ნაწილში, რომელიც 1922 წელს გამოქვეყნდა, შპენგლერი ამტკიცებდა, რომ გერმანული 

სოციალიზმი განსხვავებულია მარქსიზმისაგან და მისი შედარება მხოლოდ გერმანულ კონსერვატიზმთან 

შეიძლებაო.  

1931 წელს გამოაქვეყნა ახალი ნაშრომი „ადამიანი და ტექნიკა“, რომელშიც საუბრობდა იმ 

საფრთხეზე, რომელსაც ტექნოლოგიისა და ინდუსტრიალიზაციის განვითარება მოუტანდა კულტურას. 

მიუხედავად იმისა, რომ 1932 წელს არჩევნებში ხმა მისცა ჰიტლერს, შპენგლერი მას ვულგარულ პიროვნებად 

მიიჩნევდა და არც 1933 წელს მასთან შეხვედრის შემდეგ შეუცვლია ამგვარი დამოკიდებულება. მისი რწმენით, 

გერმანიას სჭირდებოდა ნამდვილი გმირი და არა ჰიტლერის მსგავსი “ჰეროიკული ტენორი”.  

1934 წელს გამოქვეყნებული „გადაწყვეტილების წლები“ გახდა ბესტსელერი, მაგრამ შემდეგში 

აკრძალეს ნაცისტებმა ნაციონალური სოციალიზმის კრიტიკის გამო. შპენგლერის ლიბერალიზმის კრიტიკა 

ნაცისტებმა მიიღეს, მაგრამ ოსვალდი არ ეთანხმებოდა მათ ბიოლოგიურ იდეოლოგიას და ანტისემიტიზმს. 

წიგნში ასევე იყო გაფრთხილება მოსალოდნელი მსოფლიო ომის შესახებ, რომლის შედეგადაც დასავლური 

ცივილიზაცია დიდი რისკის ქვეშ მოექცეოდა, ამის გამო ის ფართოდ გავრცელდა საზღვარგარეთ, მაგრამ 

აიკრძალა გერმანიაში. 

ოსვალდ შპენგლერმა სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა მიუნხენში, უსმენდა ბეთჰოვენს, 

კითხულობდა მოლიერს და შექსპირს, ყიდულობდა ათასობით წიგნს და აგროვებდა ძველ თურქულ, სპასულ 

და ინდურ იარაღს, მოგზაურობდა. გარდაიცვალა 1936 წლის 8 მაისს გულის შეტევით. სიცოცხლეში მისი 
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მხოლოდ რამდენიმე ნაშრომი გამოქვეყნდა, დანარჩენი კი ფილოსოფოსის სიკვდილის შემდეგ გაიცნო 

ფართო საზოგადოებამ. 

„ევროპის დაისი“ მისი ერთ-ერთი ცნობილი ნაშრომია, რომელიც საკმაოდ პოპულარული იყო 

საქართველოშიც. მისი ნააზრევის პოპულარიზაციას კონსტანტინე გამსახურდია ეწეოდა XX საუკუნის პირველ 

ნახევარში ქართული პრესის ფურცლებზე.  

მეცნიერები თანხმდებიან, რომ სიტყვა Untergang, რაც გერმანულად დაცემას ნიშნავს, მეტად 

გადაჭარბებული იყო, მაგრამ თავად შპენგლერი ამტკიცებდა, რომ ეს სიტყვა გამოიყენა არა პირდაპირი 

მნიშვნელობით, არამედ „მზის ჩასვლის“ ანუ „დაისის“ გაგებით, ასე რომ, მისი ქართული თარგმანი უფრო 

ახლოსაა ავტორის მიზანთან. „ევროპის დაისი“ „ეპოქის ფილოსოფიაა“, მისი თემაა მსოფლიო ისტორიის 

ბიოგრაფია, დიდი კულტურების შედარებით-მორფოლოგიური ანალიზი, რომელიც მოიცავს ძველ 

სამყაროს, შუა საუკუნეებსა და ახალ დროს.  

შპენგლერის შემოქმედებაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს კულტურისა და ცივილიზაციის 

ცნებებს. მისი აზრით, „კულტურა – ეს არის სიმბოლურად გამოხატული აზრობრივი მთლიანობა (სისტემა), 

ყოველ კულტურას აქვს ისტორიის საკუთარი ტიპი, რომლითაც იგი უშუალოდ შეიგრძნობს და განიცდის 

ზოგადსა და კერძოს, მსოფლიო-ისტორიულსა და ბიოგრაფიულს. კულტურა ცოცხალი ორგანიზმია, 

რომელიც სულიერი ცხოვრების იდუმალი ჭაობიდან იბადება და ცოცხალი ორგანიზმისთვის 

დამახასიათებელ ყველა საფეხურს გადის: ბავშვობას, სიმწიფეს, სიბერეს და სიკვდილს. კულტურა კვდება 

მაშინ, როცა მისი სული განახორციელებს თავის ყველა შესაძლებლობას ხალხთა, ენათა, რწმენა-

წარმოდგენათა, ხელოვნებათა, სახელმწიფოთა, მეცნიერებათა სახით და დგება ცივილიზაციის ეპოქა. ყველა 

კულტურას თავისი ცივილიზაცია აქვს. იგი მოსდევს კულტურას, როგორც სიკვდილი – სიცოცხლეს, გაქვავება 

– განვითარებას, სულიერი მოხუცებულობა – სულის ბავშვობას. ცივილიზაცია გარდაუვალი დასასრულია; 

ღრმა შინაგანი აუცილებლობით ამ საფეხურს აღწევს ყველა კულტურა“.   

როგორც ნაწყვეტიდან ჩანს, შპენგლერი უარყოფს ისტორიის განვითარების ლინეალურ მოდელს და 

გვთავაზობს ციკლურ დროს: თითოეული კულტურა წარმოადგენს რაღაც დახურულ ორგანიზმს, რომელიც 

იბადება და კვდება, მათ შორის კი გადის ბავშვობის, ახალგაზრდობის, სიმწიფისა და სიბერის პერიოდებს. 

„ევროპის დაისის“ კულტურული ორგანიზმები – შპენგლერი ჩამოთვლის 8 მათგანს: 1. ბაბილონური, 2. 

ეგვიპტური, 3. ჩინური, 4. ინდური, 5. მექსიკური (მაია და აცტეკები), 6. კლასიკური (საბერძნეთი და რომი), 7. 

არაბული, 8. დასავლური ანუ ევროპულ-ამერიკული – არ ეკუთვნიან ქრონომეტრულად ერთიან სივრცეს, 

არამედ არსებობენ ყველა საკუთარ, მათ მიერ შექმნილ სივრცესა და დროში. ამიტომ რეალურია არა 

კულტურა, არამედ კულტურები, რომელთაც შპენგლერი გაიაზრებს, როგორც ერთმანეთისაგან 

ჰერმეტულად იზოლირებულებს. კულტურები არსებობენ არა დროსა და სივრცეში ერთმანეთის „წინ“ ან 

„შემდეგ“, არამედ ერთდროულად. ეს ნიშნავს: ერთი კულტურის ფენომენს შეესაბამება მეორე კულტურის 

ფენომენი, მაგალითად, ინგლისურ პურიტანიზმს დასავლეთში შეესაბამება არაბული სამყაროს ისლამი. 

„ერთდროულობის“ ცნება, თავის მხრივ, განპირობებულია „ჰომოლოგიურობის“ ცნებით, ესაა არა უბრალოდ 

თანაარსებობა ყველა კულტურული ფენომენისა, არამედ მოვლენათა მორფოლოგიური 

თანაბარღირებულება მიმდინარე სხვადასხვა კულტურაში. შესაბამისად, „ჰომოლოგიურად ფორმირებული 

არიან... ანტიკური პლასტიკა და დასავლური ინსტრუმენტული მუსიკა, მე-4 დინასტიის პირამიდები და 

გოთიკური ტაძრები, ინდური ბუდიზმი და რომაული სტოიციზმი (ბუდიზმი და ქრისტიანობაც კი არ არიან 

ანალოგიურნი)...“ ყოველი კულტურის საფუძველში დევს რაღაც პრესიმბოლო, რომელიც ვლინდება მის 

ყველა წარმონაქმნში (პროდუქტში) და მათი მთლიანობის გარანტიაა. ასე მაგალითად, თუკი ანტიკური 

(შპენგლერი მას უწოდებს აპოლონურს) კულტურის პრესიმბოლო არის სივრცეში სტატიკურად მოხაზული 

სხეული, მაშინ მასთან კავშირში შეიძლება საუბარი აპოლონური რიგის კანონზე, რომელიც მოიცავს 

ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებულ ისეთ გამოვლინებებს, როგორებიცაა, ანტიკური ტრაგედია და 

ევკლიდეს გეომეტრია. ანალოგიურად, თუკი დასავლური (შპენგლერის მიხედვით, ფაუსტური) კულტურის 

პრესიმბოლო არის უსასრულო სივრცე, მაშინ საუბარია ფაუსტური რიგის კანონზე, რომელიც თავის თავში 



 
3 

მოიცავს გოთიკურ შენობებს, აფროსნობას (საიალქნო ცურვა), წიგნის ბეჭდვის გამოგონებას, ფულს, 

როგორც ჩეკს და ვექსილს და ა. შ.  

შპენგლერი იყენებს ბაბილონურ, ეგვიპტურ, ჩინურ, ინდურ და მექსიკურ ცივილიზაციებს დასავლური 

კულტურის დაცემის ასახსნელად. ამასთანავე, ავტორის აზრით, ისინი მჭიდროდ არიან დაკავშირებული 

კლასიკურ და არაბულ (მაგიურ) კულტურებთან. ეს წიგნი იკვლევს მსოფლიოს, როგორც ისტორიას, და არა 

მსოფლიოს, როგორც ბუნებას, რომელიც კაცობრიობას, ძირითადად, შესწავლილი აქვს. შპენგლერი 

აკეთებდა აქცენტს დასავლურ და კლასიკურ მოაზროვნეებს შორის სხვაობაზე. ცოცხალი ორგანიზმების 

მსგავსად, კულტურა განწირულია სიბერისა და სიკვდილისათვის. კულტურის სიბერეს შპენგლერი გაიაზრებს 

ცივილიზაციად. იგი კულტურის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობად მიიჩნევს ათასწლეულს, რის 

შემდეგაც ისინი იწყებენ გადაგვარებას, აღწევენ რა უშინაარსო ცხოვრების წმინდა ვეგეტაციური სტადიის 

საზღვარს. ამ თვალსაზრისით „ევროპის დაისი“ აცხადებს დასავლეთის გადაგვარებას და მის საბოლოო 

ფელაშიზაციას („პირველყოფილი მდგომარეობის თანდათანობითი გამეფება მაღალცივილიზებულ 

სასიცოცხლო პირობებში“). წიგნის სათაური, „ევროპის დაისი“, პირდაპირ გვთავაზობს მის მთავარ თეზისს, 

შპენგლერს უნდა გვაჩვენოს, რომ მის კულტურას, დასავლურ კულტურას, გავლილი აქვს საკუთარი 

კულტურული ეტაპი, შესულია ცივილიზაციის პროცესში და გადის სიცოცხლის ბოლო ეტაპს.  

რა გარემოებებმა და ფაქტებმა განაპირობა ასეთი სქემის შექმნა, რომელიც შპენგლერმა 

შემოგვთავაზა?  უპირველესად, ეს იყო აშკარა დეკადანსი დიდი ევროპული კულტურისა მე-19-მე-20 

საუკუნეთა მიჯნაზე, 1-ლი მსოფლიო ომი, რომელიც თავს დაატყდა ცენტრალურ ევროპას, ასევე 

სოციალისტური რევოლუცია რუსეთში. მან ეს დიდი და მნიშვნელოვანი პროცესები – კაპიტალისტური 

ფორმაციის ბოლო და კომუნისტურის დასაწყისი – მიიჩნია დასავლეთის დაცემის ნიშნად. 

1920 წელს გამოვიდა მაქს ვებერის ცნობილი წიგნი „პროტესტანტული ეთიკა და კაპიტალიზმის სული“, 

რომლითაც „დასავლეთის დაცემაზე“ საუბარიც კი არ შეიძლება იყოს. ევროპული კულტურის ბირთვი 

(სახელმწიფოსა და უფლებების, მუსიკის, არქიტექტურის,  ლიტერატურის თეორიები) არის უნივერსალური 

რაციონალიზმი, რომელმაც უნივერსალური მნიშვნელობა სწორედ რომ მე-20 საუკუნეში მიიღო. 

რაციონალიზმი ევროპული კულტურის საფუძველია, უპირველესად კი, მათემატიკის, ფიზიკის, ქიმიის, 

მედიცინის... თუმცა შპენგლერი სწორედ ამ უნივერსალურ რაციონალიზმსა და ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ძალაუფლების ნებას მიიჩნევდა დასავლეთევროპული კულტურის დაისად, ანუ მის გადასვლას 

ცივილიზაციის ეტაპზე.  

დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვათ, რომ ოსვალდ შპენგლერი იყო ერთ-ერთი პირველი, ნიკოლაი 

დანილევსკისთან და არნოლდ ჟოზეფ ტოინბისთან ერთად, ვინც შექმნა ლოკალური ცივილიზაციის თეორია 

და ამით აშკარად დაუპირისპირდა ევოლუციონიზმსა და ევროპოცენტრიზმს. ის არ აღიარებდა 

კონკრეტული, რომელიმე ცივილიზაციის უპირატესობას და უპირისპირდებოდა მას თავისი „მსოფლიო 

ისტორიის პერსპექტივით“. მისმა და მისი თანამოაზრეების თეორიებმა შექმნეს თანამედროვე მსოფლიოს 

ცივილიზაციური ხედვა. თავად შპენგლერი განიცდიდა ისეთი დიდი მოაზროვნეების ზეგავლენას, 

როგორებიცაა: ჰერაკლიტე, ჰეგელი, გოეთე და ნიცშე. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ნაშრომები ხშირად 

სერიოზული კრიტიკის ობიექტი ხდებოდა, მაინც სერიოზული ზეგავლენა იქონია XX საუკუნის საზოგადო 

მოღვაწეებზე, მათ შორის იყვნენ: პოლ ნიცშე (აშშ-ის ცივი ომის სტრატეგიის ხელმძღვანელი), ჯოზეფ 

კემპბელი (ამერიკელი პროფესორი), ჰენრი კისინჯერი (აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი), შამილ ბასაევი (ჩეჩენი 

მეომარი). კისინჯერი იმდენად იყო შპენგლერის ზეგავლენის ქვეშ, რომ ნიქსონს წააკითხა „ევროპის დაისი“ 

და მისი იდეების გათვალისწინება ურჩია. შამილ ბასაევს „ევროპის დაისი“ აჩუქა რუსული რადიოს 

ჟურნალისტმა, მან ერთ ღამეში წაიკითხა ის და დააწყო გეგმები, თუ როგორ ემართა ქვეყანა. 

შპენგლერის გარშემო დაწყებული კამათი თანდათან მინელდა და თანამედროვე დასავლური 

ინტელექტუალური საზოგადოების ყურადღებას საერთოდ აღარ იქცევს. შესაძლოა, ეს ავხსნათ შპენგლერის 

კონცეფციის მოძველებითა და არააქტუალობით. მაგრამ შესაძლებელია, ამაში დავინახოთ მისი 

პროგნოზების თავისებური დადასტურებაც; თუკი ევროპა მართლაც მიუახლოვდა ზღვარს, რომელიც 
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ცივილიზაციას ყოფს ბოლო, ფელაშური სტადიისაგან, მაშინ საინტერესო იქნებოდა ყურადღება მიგვექცია ამ 

ვიზიონერის წინასწარმეტყველებისთვის. 

ფილოსოფოსი, მწერალი, ესეისტი და ჟურნალისტი პოლ ვალერი დაიბადა 1871 წელს 

საფრანგეთში, ქალაქ სეტში. მამამისი ფრანგი იყო, დედა კი – იტალიელი. ბავშვობა მონპელიეში გაატარა. 

თავიდან მან ტრადიციული კათოლიკური განათლება მიიღო. აი, რას იგონებს იგი ამ პერიოდის შესახებ: 

„მასწავლებლები შიშზე აფუძნებენ თავიანთ ძალაუფლებას. ლიტერატურაზე მათ ყოვლად ბრიყვული 

წარმოდგენა აქვთ. სიბრიყვე და უგრძნობლობა, მე მგონია, პროგრამაშია შეტანილი. სულიერი სიმწირე და 

წარმოსახვის სრული სიჩლუნგე ნიშნეულია კლასის საუკეთესო მოწაფეებისთვის. ერთიცა და მეორეც მე 

სასკოლო წარმატების საწინდრად მესახება. აქედან – სულის კოშმარული მდგომარეობა, წინააღმდეგობა, 

გამომწვევი პოზიცია განათლების დაკანონებული სისტემის მიმართ“. სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ 

კი უნივერსიტეტში აგრძელებს სამართლის შესწავლას. გარეგნულად მისი ცხოვრება ჩვეულებრივად 

მიდიოდა, თუმცა სულის სიღრმეში ნანობდა, რომ მეზღვაური არ გახდა.  

21 წლის პოლ ვალერი 1892 წელს პარიზში მიემგზავრება და პარიზის ლიტერატურულ წრეებს 

უახლოვდება, სადაც გაიცნობს სტეფან მალარმეს, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა მის 

ინტელექტუალურ განვითარებაზე. პოლ ვალერიმ ლიტერატურული მოღვაწეობა 1889-90 წლებიდან დაიწყო 

სიმბოლისტურ ჟურნალებში გამოქვეყნებული ლექსებით. 1895 წლიდან მოყოლებული კარჩაკეტილად 

ცხოვრობს აბსოლუტურ მდუმარებაში. იგი შეპყრობილია ყოფნა-არყოფნის ფიქრებით და 

შესაძლებლობათა შეზღუდულობა სასოწარკვეთილებაში აგდებს. ედგარ პოს კითხვამ მას ჩაუნერგა აზრი, 

რომ ხსნა თვითშემეცნებაში ეძებნა. ამიტომ იწყებს პიროვნების განვითარებაზე ზრუნვას. უამრავ რვეულს 

ავსებს თავისი აზრებით დროის, წარმოსახვის, ყურადღების, მეცნიერული ჭეშმარიტების, ზოგადად, 

ადამიანის გონების ფუნქციონირების შესახებ. ამავდროულად, თავის სარჩენად სამუშაოს ძებნაც უხდება. 

სესილ როდსთან ერთად მსახურობს ბეჭდვით ბიუროში, შემდეგ – სამხედრო სამინისტროში, ბოლოს კი 

ხდება ედუარდ ლებეს პირადი მდივანი სააგენტო „ჰავასში“.  

25 წლის ასაკში, როცა მან დაწერა „საღამო ბატონ ტესტთან“ (1896), საკუთარი თავი და გზა ნაპოვნი 

ჰქონდა, იგი უკვე ვალერი იყო. ჟურნალ „კენტავრში“ მას შეუკვეთეს რაღაც ტექსტი და ასე დაიბადა „საღამო 

ბატონ ტესტთან“. ფაქტობრივად, ესაა პლატონის ფილოსოფიური საუბრების რესტავრაცია. ტექსტი თვით 

ვალერის ახალგაზრდობის პროექციაა, სრულქმნილი ზრდასრული ჭაბუკი, რომელსაც ჯერ კიდევ ვერ 

შეუგნია ადამიანურ პირობითობათა მნიშვნელობა. „რასაც ისინი უზენაეს არსებას უწოდებენ, არის მხოლოდ 

არსება, რომელიც შეცდა. მის წინაშე რომ განცვიფრებით აღივსო, საჭიროა მისი დანახვა. ხოლო მის 

დასანახად საჭიროა, რომ იგი გეჩვენოს. და ის მიჩვენებს, რომ შეპყრობილია საკუთარი სახელის ბრიყვული 

მანიით. ასე ყოველი დიდი კაციც შეცდომითაა დაღდასმული. ყოველი გონება, რომელსაც ძლევამოსილი 

ჰგონია თავისი თავი, შეცდომით იწყებს, რაც სახელს უხვეჭს მას“, – წერდა იგი.  

როგორც ჩანს, პოლმა გააწყვიტა, უჩინარი დარჩენილიყო, მაგრამ ეს ასე სრულიადაც არ იყო. 

უნივერსიტეტებისა და ლიცეუმების სტუდენტები დაეძებდნენ, იწერდნენ და ზეპირად სწავლობდნენ მის 

ლექსებს, კითხულობდნენ თხზულებას „საღამო ბატონ ტესტთან“...  

1900 წლიდან მოყოლებული პოლ ვალერი თავს ანებებს ლიტერატურულ საქმიანობას, იმავე 1900 

წელს ქორწინდება კიდეც. ასე გაიარა ოცმა წელმა. 

დაგროვილი ჩანაწერები რომ მოეწესრიგებინა, რამდენიმე სქელტანიანი წიგნისთვის ეყოფოდა 

მასალა და ფრანგები განცვიფრებულნი დარჩებოდნენ იმ მოულოდნელი აღმოჩენით, რომ კიდევ ერთ 

კლასიკურ საუნჯეს ფლობდნენ. ომამდე ცოტა ხნით ადრე ანდრე ჟიდმა სთხოვა, ნება მომეცი, შენი ლექსები 

შევკრიბო და ერთ ტომად დავბეჭდოო, რაზეც უარი მიიღო. ბოლოს მაინც შეაგროვეს ყველა ის ჟურნალი, 

სადაც გამოქვეყნებული იყო მისი ლექსები და ერთად გადაბეჭდილი რედაქტირებისთვის აჩვენეს პოლს. 

„შეხვედრა ჩემს ურჩხულებთან. ზიზღი. ვიწყებ მათ ჩხრეკას, სწორებას“ , – წერდა ვალერი საკუთარი 

ლექსების შესახებ, მაგრამ უკვე 1913 წელი იდგა, მალე ომიც დაიწყო. იგი დიდი ხანი მოუნდა ამ ტექსტების 
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რედაქტირებას, გადაწყვიტა, ერთი პატარა პოემაც დაემატებინა, რითაც საბოლოოდ დაემშვიდობებოდა 

პოეზიას. ბოლოს, 1917 წელს, პოემაც დაასრულა და ასე დაიბადა „ნორჩი პარკა“, რომელიც მიჩნეულია 

ვალერის ყველაზე მნიშვნელოვან პოემად. წარმატება გრანდიოზული იყო. ამ წიგნმა მას ჭეშმარიტი პოეტის 

სახელი მოუხვეჭა მეგობრებსა და პოეზიის მოტრფიალეთა შორის. შემდეგ გამოქვეყნდა ძველი ლექსები, 

გაიხსნა ჩანაწერებით სავსე საქაღალდეები, დაიბეჭდა დიალოგები, ესეების 2 ტომი, მრავალი მომცრო წიგნი 

და ლიტერატურულ-ფილოსოფიური ხასიათის ფრაგმენტები. ფრანგები მიხვდნენ, რომ მათ ერთდროულად 

დიდი პოეტი და დიდი პროზაიკოსი მოევლინათ. 

 1925 წელს ვალერი არჩეულ იქნა საფრანგეთის აკადემიის წევრად, სადაც დაიკავა ანატოლ ფრანსის 

ადგილი. იყო ლისაბონის მეცნიერებათა აკადემიისა და ე. წ. მწერალთა ნაციონალური ფრონტის წევრი. 1931 

წელს დააფუძნა საერთაშორისო კოლეჯი, არასახელმწიფო დაწესებულება, რომელსაც ფრანგული ენა და 

კულტურა უნდა შეესწავლა (აღნიშნული კოლეჯი დღესაც არსებობს). მეორე მსოფლიო ომის დროს 

რამდენიმე თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, რადგან უარი თქვა ვიშის რეჟიმთან1 თანამშრომლობაზე. 

პოლ ვალერის ადარებდნენ სპინოზასა და დეკარტეს, რადგან მათი ბიოგრაფია თუ სულიერი სივრცე 

არაერთ წერტილში ავლენს მსგავსებას და ზოგან იკვეთება კიდეც. მას უწოდეს „ახალი გოეთე“, სერჯო 

სოლომიმ მასზე დაწერა: „თანამედროვეობის ყველაზე მაღალი და მნიშვნელოვანი ხმა მე ვალერისგან 

მესმის“. როდესაც რაინერ მარია რილკემ ვალერის „ზღვის სასაფლაო“ თარგმნა, აღნიშნა, რომ ისეთი 

აღფრთოვანებული, როგორიც იგი ვალერის შემოქმედებითაა, ძალზე იშვიათად თუ ყოფილა. მასთან 

მეგობრობდნენ: ანდრე ჟიდი, ანრი ბერგსონი და ალბერტ აინშტაინი, რომელთა დაჟინებითაც პოლმა 

არაერთი სტატია გამოაქვეყნა.  

პოლ ვალერი გარდაიცვალა პარიზში 1945 წელს, დაკრძალულია მშობლიურ ქალაქ სეტში, ზღვის 

პირას მდებარე სასაფლაოზე.   

ვალერის სისტემა – ესაა ულმობელი სიზუსტე, სწრაფვა ყველაფრის თავიდან დაწყებისა და ხელახლა 

აგებისაკენ, არა მარტო გონების თამაში, არამედ მიზანსწრაფული კვლევა-ძიება. დეკარტესი არ იყოს, 

ვალერისთვისაც მისი სისტემა იგივე სიცოცხლეა.  

თავისებური შეხედულება აქვს ვალერის ისტორიაზე. მისი აზრით, არაფერია უფრო სასაცილო, ვიდრე 

„ისტორიის გაკვეთილებზე“ მსჯელობა, რადგან მათგან შეიძლება გამოიყვანო ნებისმიერი მორალი, 

ნებისმიერი ფილოსოფია. სიშლეგეა იმაზე ფიქრი, რომ ისტორია ოდესმე დაგეხმარება მომავლის 

განჭვრეტაში. „ისტორია მუდმივი განმეორებაა“ – გვასწავლიან წინაპრები. უპირველეს ყოვლისა, სწორედ 

ამაზე შეგვიძლია ვიდავოთ. მაგრამ თუ მაინც დავუშვებთ, რომ ეს აზრი „ზოგადად“ სწორია, დეტალებში ის 

მაინც იმდენად არაზუსტია, რომ ყოველგვარი წინასწარხედვა სასაცილო ხდება“, – მიაჩნია ვალერის. იგი 

ერთხელ ლიცეუმის მოწაფეებს შეხვდა და შეეცადა გაეხსენებინა, როგორი იყო მათ ასაკში, ანუ 1887 წელს. 

განა 1887 წელს შეეძლო წარმოედგინა უდიდეს სწავლულსაც კი ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ ამჟამად, სულ რაღაც 

უბადრუკი 25 წლის შემდეგ? წარსულის ყველაზე სრულყოფილი წვდომის შედეგად, თუნდ უტლანქესი 

მიახლოებით გამოეყვანა ის, რადაც გვევლინება ჩვენ 1923 წელი? ისტორია მეცნიერება კი არა, ხელოვნებაა 

და მისი ადგილი მუზებს შორისაა. ამნაირად გაგებულ ისტორიას ვალერი სასიამოვნოდ თვლის. ბონაპარტე, 

– წერს იგი, – ცეზარის მაგალითს რომ არ აჰყოლოდა, შესაძლოა იმპერატორადაც არ გამოეცხადებინა თავი, 

იგი ისტორიული თხზულებების ვნებიანი მკითხველი იყო და, შემოქმედად დაბადებული, წარსულის 

პერსპექტივებში გაიხლართა.  

საინტერესო შეხედულება აქვს მას მეცნიერებაზეც. ესაა ფორმულებისა და მეთოდების ერთობლიობა, 

რომლებსაც ყოველთვის გზა ხსნილი აქვთ. ამდენად, იგი სასარგებლოა და პატივისცემის ღირსია. მაგრამ 

                                                           
1 ვიშის რეჟიმი (ვიშის მთავრობა) – საფრანგეთის მთავრობა 1940-დან 1944 წლამდე, რომელიც შეიქმნა საფრანგეთის 

მარცხის შემდეგ ნაცისტურ გერმანიასთან. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ვიშის რეჟიმის 

წარმომადგენელთა უმრავლესობას დახვრეტა მიესაჯა. 
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„ყოველივე დანარჩენი ლიტერატურაა“. იგი არ იძლევა სამყაროს ახსნას, ვერც ვერასოდეს შეძლებს ამას, 

ვერავინ ვერ ახსნის სამყროს, რადგან იგი მხოლოდ და მხოლოდ მითოლოგიური ტერმინია.  

მაშ რაღა გვრჩება? – კითხულობს ვალერი, – საღი აზრი? საღი აზრი – ეს სრულიად თავისებური და 

კონკრეტული ინტუიციაა, ყოველდღიური მეცნიერული მიღწევებით გაოგნებული, ჩიხში მომწყვდეული, 

მისტიფიცირებული... ამიერიდან საღ აზრს მხოლოდ უმეცრება თუღა მიმართავს. ყოველდღიური სიცხადის 

მნიშვნელობა ნულამდეა დაყვანილი... მრავალმა განსაცვიფრებელმა მიღწევამ, რომლებიც ადრე 

სიზმრადაც არ მოლანდებია ადამიანს, დღეს უკვე შეუძლებლის სფეროდან შემეცნების სფეროში 

გადმოინაცვლა. საღ აზრს ჩვენს დროში აშკარად აღარ უღიმის ბედი... – ფიქრობს პოლ ვალერი.  

ვალერის ნაააზრევის გაცნობა ტოვებს კითხვას: ხომ არ ახასიათებს მის ცნობიერებას ერთგვარი 

ნიჰილიზმი? მაგრამ არა. ვალერი თავის სიმარტოვეში აგებს საკუთარ თავშესაფარს, რომელიც, 

იმავდროულად, ყველა ცივილიზებული ადამიანის თავშესაფარიც არის.  

 

 

ოსვალდ შპენგლერი 

ევროპის დაისი 

(ნაწყვეტები) 

არსებობს კი ისტორიის ლოგიკა?  

არსებობს კი შემთხვევითსა და გაუთვალისწინებელ ცალკეულ მოვლენებში რაღაც, ასე ვთქვათ, 

ისტორიული კაცობრიობის მეტაფიზიკური სტრუქტურა?.. აქვს კი მთელის ორგანულ ცნებებს: „დაბადება“, 

„სიკვდილი“, „სიჭაბუკე“, სიბერე“, „სიცოცხლის ხანგრძლივობა“ და ასეთებს – რაღაც მკაცრი და 

გაუმჟღავნებელი მნიშვნელობა? მოკლედ, ინდივიდუალური სიცოცხლისათვის დამახასიათებელი თვისებები 

ხომ არ დევს მთელი ისტორიული პროცესის საფუძველში? 

... ევროპის დაისი – ფენომენია, უპირველესად, სივრცესა და დროში შეზღუდული, როგორც მასთან 

შესატყვისი ანტიკურობის მზის ჩასვენება აღმოჩნდა ფილოსოფიური თემა, რომელიც თავის თავში შეიცავს 

ყოფიერების ყველა დიდ საკითხს.  

რათა გავერკვეთ, თუ როგორ მიმდინარეობს დაშრეტა დასავლური კულტურისა, უწინარესად, 

აუცილებელია გამოკვლევა: რა არის კულტურა, როგორ მიემართება იგი ხილულ ისტორიას, ცხოვრებას, 

სულს, ბუნებასა და გონს, როგორ ფორმებში გამომჟღავნდება და ეს ფორმები –  ხალხები, ენები და ეპოქები, 

ბრძოლები და იდეები, სახელმწიფოები და ღმერთები, ხელოვნება და ხელოვნების ნაწარმოებები, 

მეცნიერებანი, სამართალი, სამეურნეო ფორმები და მსოფლმხედველობები, დიდი ადამიანები და დიდი 

მოვლენები – თვითონ წარმოადგენენ სიმბოლოებს და როგორც ასეთი, ექვემდებარებიან ახსნას.  

... ასეთ გამოკვლევაში, როგორიც ჩვენ დავიწყეთ, ლაპარაკია არა იმაზე, რომ მივიღოთ, როგორც 

ასეთი, ადვილად შესასწავლი სულიერ-პოლიტიკური რიგის მოვლენები, მოვიყვანოთ ისინი სისტემაში 

მიზეზისა და მოქმედების პრინციპის მიხედვით და გამოვიკვლიოთ მათი გარეგნული, გონებით გასაგები 

ტენდენცია... საქმე ის კი არაა, თავისთავად რას წარმოადგენს ყველა დროის ისტორიული ფაქტები, არამედ 

ის, თუ რას აღნიშნავს ან რაზე მიუთითებს მათი გამოჩენა... ხილული ისტორია მხოლოდ გამოხატვაა, ნიშანია, 

ფორმამიღებული სულიერი სტიქიაა... ვისთვისაა ცნობილი, რომ არსებობს ფორმათა ღრმა ერთობა 

ანტიკური პოლისის სახელმწიფოებრივ მოწყობასა და ევკლიდურ გეომეტრიას შორის, დასავლური 

ფერწერის სივრცით პერსპექტივასა და სარკინიგზო გზებით, ტელეფონებითა და შორსმსროლელი 

ქვემეხებით სივრცის გადალახვას შორის, კონტრაპუნქტულ ინსტრუმენტულ მუსიკასა და კრედიტის 

ეკონომიკურ სისტემას შორის? ამ პერსპექტივაში შესწავლისას თვით პოლიტიკის რეალური ფაქტორები 

მიიღებენ უაღრესად ტრანსცენდენტურ ხასიათს და ჩვენ ვხედავთ, რომ ისეთი მოვლენები, როგორებიცაა: 

მართვის ეგვიპტური სისტემა, ანალიზური გეომატრია, ჩეკი, სუეცის არხი, წიგნის ჩინური ბეჭდვა, პრუსიული 



 
7 

არმია და გზათა აგების რომაული ტექნიკა – ყოველივე თანაბარი ხარისხით აღიქმება სიმბოლოებად და 

ახსნას ექვემდებარება. 

... ის, რასაც ბერძნები „კოსმოსს“ უწოდებდნენ, იყო სამყაროს სურათი, არა ქმნადი, არამედ ყოფნადი. 

მაშასადამე, თვით ბერძენი იყო ადამიანი, რომელიც არასოდეს არ ყალიბდებოდა, არამედ ყოველთვის 

იმყოფებოდა. არც პლატონს და არც არისტოტელეს არ ჰქონდათ ობსერვატორია. პერიკლეს 

მმართველობის უკანასკნელ წლებში ათენის სახალხო კრებამ მიიღო კანონი, რომელიც ასტრონომიული 

თეორიის ყველა გამავრცელებელს ემუქრებოდა ბრალდების მძიმე ფორმით – ეისანგელიით2. ეს იყო 

უღრმესი სიმბოლიკის აქტი, რომელშიც გამოიხატა ანტიკური სულის ნება, თავისი მსოფლჭვრეტიდან 

ამოეშანთა შორეთზე ყოველგვარი წარმოდგენა.  

... ინდუსი ივიწყებდა ყველაფერს, ეგვიპტელს არაფრის დავიწყება არ შეეძლო. ინდური პორტრეტული 

ხელოვნება არასოდეს არ არსებობდა, ეგვიპტური პლასტიკა მხოლოდ ამით იყო დაკავებული. უაღრესად 

ისტორიულად განწყობილი ეგვიპტური სული, უსასრულობისაკენ პირველყოფილი მგზნებარებით 

მლტოლველი, მთელ თავის სამყაროს წარსულისა და მომავლის თვალით აღიქვამდა, ხოლო ფხიზელი 

ცნობიერების იდენტური აწმყო მას მხოლოდ ვიწრო საზღვარი ეგონა ორ განუზომელ სივრცეს შორის. 

ეგვიპტური კულტურა მზრუნველობის განხორციელებაა – ზრუნვა მომავალზე, რომელიც გამოიხატებოდა 

პლასტიკისათვის მასალად გრანიტისა და ბაზალტის შერჩევაში, ამოკვეთილ დოკუმენტებში, მართვის 

ოსტატური სისტემის შემუშავებასა და სარწყავი არხების ქსელში, აგრეთვე, წარსულზე ზრუნვაში. ეგვიპტური 

მუმია უმაღლესი მნიშვნელობის სიმბოლოა. უკვდავყოფდნენ მკვდრის სხეულს და ამგვარად ინახავდნენ მისი 

პიროვნების ხანგრძლივობას, მის „კა“-ს. 

არსებობს ღრმა კავშირი დაკრძალვის ადათ-წესებში გამოხატული ისტორიული წარსულისა და 

სიკვდილის გაგების ურთიერთობას შორის. ეგვიპტელი უარყოფს განადგურებას. ანტიკური ადამიანი 

ამტკიცებს მას თავისი კულტურის ენის ფორმით. ეგვიპტელები კონსერვაციას უკეთებდნენ თავისი ისტორიის 

მუმიასაც, სახელდობრ, ქრონოლოგიას – თარიღებსა და რიცხვებს. ხანგრძლივობის ნების შემზარავი 

სიმბოლო დღემდე დევს ჩვენს მუზეუმებში – დიდი ფარაონების სხეულები, რომლებიც ინარჩუნებენ 

პიროვნული სახის იერს. ეს გამარჯვებაა განადგურებაზე, აწმყოზე და უაღრესად არაანტიკურია.  

სიცოცხლის ეგვიპტურ სიმბოლოთა ძლიერი ჯგუფის საპირისპიროდ ანტიკური კულტურის ზღურბლზე 

იმ დავიწყების შესაბამისად, რომელსაც იგი გადაშლის თავისი შინაგანი და გარეგანი წარსულის ყოველგვარ 

მოვლენაზე, დგას მკვდრის დაწვა. მიკენური დროისათვის საერთოდ უცხო იყო საკრალური უპირატესობის 

მინიჭება ამ სახეობის დაკრძალვისათვის. თვით მეფეთა საფლავებიც კი მიუთითებენ საფლავში დაკრძალვის 

მნიშვნელობის უპირატესობაზე. მაგრამ ჰომეროსის ეპოქაში, ისევე როგორც ვედურში, აღმოჩნდა ეს 

მოულოდნელი, მატერიალურად აუხსნელი გადასვლა დაკრძალვიდან დაწვაზე, რომელიც, „ილიადის“ 

თანახმად, სრულდებოდა სიმბოლური მოქმედების სრული პათოსით, რაც მოასწავებდა საზეიმო მოსპობას 

და ისტორიული ხანგრძლივობის უარყოფას.  

... მხოლოდ ანტიკურობა და დასავლეთი ევროპა, აგრეთვე, ინდოეთი, ბაბილონი, ჩინეთი, ეგვიპტე, 

არაბული და მაიას კულტურა განიხილება, როგორც ცვალებადი გამოვლენა და გამოხატვა სიცოცხლის 

ცენტრში მყოფი მთლიანობისა და არც ერთ მათგანს არ უკავია უპირატესი მდგომარეობა: ყველა ესენი 

ქმნადი ცალკეული სამყაროა, ყველა მათგანს თანაბარი მნიშვნელობა აქვს, თანაც სულიერი კონცეფციის 

სიდიადითა და აღმავლობის სიძლიერით ხშირად აღემატება ელინობას. 

სწორხაზოვანი მსოფლიო ისტორიის მონოტორული სურათის ნაცვლად მე ვხედავ მრავალი ძლიერი 

კულტურის ფენომენს, პირველყოფილი სიძლიერით ზრდადს მათი დამბადებელი ქვეყნების წიაღიდან, 

რომელთანაც ისინი მკაცრად არიან მიბმულნი თავისი არსებობის მრავალი წლის მანძილზე. 

ცივილიზაცია კულტურის გარდაუვალი ბედია... ცივილიზაცია სწორედ ის უკიდურესი და ხელოვნური 

მდგომარეობაა, რომლის განხორციელება მხოლოდ ადამიანთა უმაღლეს სახეობას ძალუძს. ... 

იმპერიალიზმი წმინდა ცივილიზაციაა... კულტურული ადამიანის ენერგია მიმართულია შიგნით, 

ცივილიზებულის ენერგია კი – გარეგნულზე... 

                                                           
2 ეისანგელია – ანტიკური სამართლის მიხედვით, სახელმწიფო მოხელის ბრალდება განსაკუთრებული სახის 

დანაშაულში ან ქმედებაში, რომელიც საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს უსაფრთხოებას.  
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ისტორია არის შესაძლებელი კულტურის განხორციელება... კულტურები ორგანიზმებია. კულტურის 

ისტორია – მათი ბიოგრაფიაა. ყოველი კულტურა გამოივლის ცალკეული ადამიანის ასაკს. თითოეულს აქვს 

თავისი ბავშვობა, სიჭაბუკე, მოწიფულობა და სიბერე... რაც უფრო მეტად უახლოვდება კულტურა თავისი 

არსებობის შუადღეს, მით უფრო ვაჟკაცური, მძაფრი, მბრძანებლური, გაჯერებული ხდება მისი საბოლოოდ 

განმტკიცებულ ფორმათა ენა, მით უფრო დარწმუნებული ხდება თავის ძალებში, მით უფრო მკაფიო ხდება 

მისი თვისებები. ადრეულ პერიოდში ეს ყოველივე ბნელია, ბუნდოვანია, ძიებაშია, აღსავსეა სევდიანი 

მისწრაფებებითა და ამავდროულად შიშით... ბოლოს, სიბერის დადგომისას, ცივილიზაციის დასაწყისში, 

სულის ცეცხლი ქრება. ქრობადი ძალები კიდევ ერთხელ შეეცდებიან ნახევარი წარმატებით... თავი 

გამოიჩინონ დიდი გაქანების შემოქმედებაში. სული კიდევ ერთხელ ნაღვლიანად იგონებს თავის ბავშვობას. 

საბოლოოდ დაღლილი, უსიცოცხლო და გულაცრუებული, იგი კარგავს ყოფიერების სიხარულს და 

მიისწრაფვის ათასწლოვანი სინათლიდან უკანვე, თავდაპირველი მისტიკის წყვდიადში, უკან – დედისეულ 

წიაღში, საფლავში... 

... ყოველ კულტურას თავისი საკუთარი ეთიკური მასშტაბები აქვს, რომელიც დასაზღვრულია. არ 

არსებობს ზოგადსაკაცობრიო ეთიკა... ყოველგვარი კულტურის არსი რელიგიაა, მაშასადამე, ყოველგვარი 

ცივილიზაციის არსი არარელიგიურია.  

 
(ო. შპენგლერი, ევროპის დაისი, ქუთაისი, 2005, თარგმნა ნ. კუჭუხიძემ) 

 

 

პოლ ვალერი 

სულის კრიზისი 

ჩვენ, ცივილიზაციებმა, ახლა კი ვიცით, რომ მოკვდავნი ვართ. 

ჩვენ ვიცნობთ უგზო-უკვლოდ დაკარგულ სამყაროებს. მთელი თავიანთი მოსახლეობითა და 

ტექნიკით, თავიანთი ღმერთებითა და კანონებით, თავიანთი აკადემიკოსებითა და წმინდა თუ გამოყენებითი 

მეცნიერებებით, თავიანთი გრამატიკოსებით, თავიანთი ლექსიკონებით, თავიანთი კლასიკოსებით, თავიანთი 

რომანტიკოსებითა და სიმბოლისტებით, თავიანთი კრიტიკოსებითა და კრიტიკოსთა კრიტიკოსებით, ზღვებში 

ჩაძირულსა თუ საუკუნეთა უსასრულო უფსკრულში დანთქმულ იმპერიებს.  

ელამი, ნინევია, ბაბილონი მშვენიერი და ბუნდოვანი სახელები იყვნენ. და ამ ძველ სამყაროთა 

ტოტალური ნგრევა ისევე ცოტას ნიშნავდა ჩვენთვის, როგორც თვით მათი არსებობის ფაქტი. მაგრამ 

საფრანგეთი, ინგლისი, რუსეთი... ხომ შეიძლება, ერთ მშვნეიერ დღეს ესენიც მარტოოდენ მშვენიერ 

სახელებად იქცნენ.  

ეს კიდევ არაფერი. გაკვეთილი უფრო მწარეა. ჩვენმა თაობამ პირადი ცდით შეიცნო არა მარტო ის, თუ 

როგორ შეიძლება იქცეს შემთხვევითობის მსხვერპლად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ყველაზე უფრო 

ორგანიზებული; არა, მან თავისი თვალით იხილა ისიც, თუ როგორ იჩინა თავი გონების, კეთილგონიერებისა 

და გრძნობელობის სფეროში ყველაზე უჩვეულო ფენომენთა სიმრავლემ, პარადოქსთა ანაზდეულმა 

რეალიზაციამ, სიცხადისა და სიაშკარავის უხეშმა რღვევამ.  

მოვიტან მხოლოდ ერთ მაგალითს: გერმანული მოდგმის ხალხთა ყველა სიქველემ უფრო მეტი 

ბოროტება მოუტანა კაცობრიობას, ვიდრე მცონარობისაგან შობილმა ათასმა ბიწმა. ჩვენ ვიხილეთ, საკუთარი 

თვალით ვიხილეთ, როგორ დგებოდა შემზარავ ზრახვათა სამსახურში უკეთილსინდიერესი შრომა, უღრმესი 

განსწავლულობა, უსერიოზულესი დისციპლინა და გულმოდგინება.  

ამდენი საშინელება შეუძლებელი იქნებოდა ამდენივე სიქველის გარეშე. უთუოდ საჭირო იყო დიდი და 

მრავალმხრივი ცოდნა, რათა ესოდენ მოკლე დროში გაგეწყვიტა ამდენი ხალხი, იავარგეყო ამდენი სიკეთე, 

მიწასთან გაგესწორებინა ამდენი ქალაქი. მაგრამ ასევე საჭირო იყო არანაკლები მორალური თვისებანიც. და 

აი, ცოდნავ და მოვალეობავ, დღეს თქვენც საეჭვო ღირებულებათა როლში გვევლინებით.  

უჩვეულო ჟრუანტელმა დაუარა ევროპის ტვინს. მთელი თავისი მოაზროვნე კვანძებით მან შეიგრძნო, 

რომ უკვე ვეღარ სცნობს, უკვე აღარ ჰგავს თავისსავე თავს, და რომ მას თვითშემეცნების უნარის დაკარგვა 
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ემუქრება, – უნარისა, რომელიც მან მხოლოდ ამდენი საუკუნის მანძილზე დათმენილი ათასგვარი 

უბედურების, ათასობით პირველხარისხოვანი მოაზროვნის ძალისხმევისა და ურიცხვი გეოგრაფიული, 

ეთნიკური თუ ისტორიული სპეციფიკის წყალობით შეიძინა.  

და ამ ინტელექტუალურ ქაოსში, იმავე სასოწარკვეთილების ზემოქმედების შედეგად, ევროპამ 

განიცადა თავისი მრავალწახნაგოვანი აზრის ყველა ასპექტის უსწრაფესი აღორძინება: ათასგვარი დოგმები, 

ფილოსოფიური სისტემები, ჰეტეროგენული იდეალები; სამყაროს ახსნის სამასი გზა და საშუალება, 

ქრისტიანიზმის ათას ერთი ნიუანსი, პოზიტივიზმის ორი დუჟინი სახეობა − ინტელექტუალური სინათლის 

მთელი სპექტრი აელვარდა თავისი ურთიერთშეუთავსებელი ფერების გამით და უცნაური და ცვლადი შუქით 

გაანათა ევროპული სულის აგონია... 

სამხედრო კრიზისი, შესაძლოა, დასასრულს უახლოვდება; ეკონომიკური კრიზისი, ჯერჯერობით, 

კვლავ ძალაშია; მაგრამ ინტელექტუალური კრიზისი, უფრო ტოტალური და თავისი ბუნებისამებრ, უკეთ 

შენიღბული, მეტისმეტად გვიძნელებს მთელი მისი ჭეშმარიტი მასშტაბურობის, მთელი დღევანდელი ფაზის 

შეცნობას. . . 

რა განაპირობებს სულის კრიზისის მთელ სიღრმესა და სიმძიმეს? მდგომარეობა, რომელშიც მან 

ავადმყოფს მოუსწრო. 

მე არც დრო მაქვს და არც ძალა შემწევს იმისათვის, რომ 1914 წლის ევროპის ინტელექტუალური 

მდგომარეობის სურათი დავხატო. ან კი ვინ გაბედავს ამ მდგომარეობის თუნდაც ზოგად დახასიათებას? თემა 

გრანდიოზულია. ის მოითხოვს ათასგვარ ცოდნას, უსასრულო ინფორმაციას, და მართლაც, როცა საქმე 

ესოდენ რთულ კომპლექსს ეხება, მაშინ თუნდაც უახლესი წარსულის აღდგენის ცდა თითქმის ისეთივე 

სიძნელესთანაა დაკავშირებული, როგორც მომავლის, თუნდაც ყველაზე უახლოესი მომავლის აგების ცდა; 

ან, უკეთ რომ ვთქვათ, ორივე ეს სიძნელე ერთმანეთის ტოლფასია. წინასწარმეტყველი და ისტორიკოსი 

ერთსა და იმავე ჭურში სხედან. გაუშვი, ისხდნენ! 

მე კი ამჟამად მმართებს, მხოლოდ გაკვრით, მხოლოდ ზოგადად გავიხსენო ის, რასაც ფიქრობდა 

ევროპა ომის წინადღით, რასაც იკვლევდა ან აქვეყნებდა.  

და თუ მე გვერდს ავუვლი ყოველგვარ დეტალს და შემოვიფარგლები მარტოოდენ პირველადი 

შთაბეჭდილებებითა და იმ ბუნებრივი მთლიანობით, რომელსაც მომენტალური აღქმა იძლევა, თამამად 

შემიძლია განვაცხადო, რომ მე ვერაფერს ვერ ვხედავ! ვერაფერს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არაფერი, 

შესაძლოა, უსასრულოდ მდიდარიც იყოს. 

ფიზიკოსები გვასწავლიან: ჩვენს თვალს რომ გავარვარებულ ღუმელში ხედვის უნარის შენარჩუნება 

შეეძლოს, ის ვერაფერს დაინახავდა. იქ წაშლილია ყოველგვარი სინათლისმიერი უთანაბრობა, რაც თვალს 

სივრცის წერტილთა განსხვავების საშუალებას აძლევს. ამ უზარმაზარ, ღუმელის სივიწროვეში მომწყვდეულ 

ენერგიას უხილავობისკენ, შეუგრძნობელი თანასწორობისკენ მივყავართ. მაგრამ ამგვარი თანასწორობა 

სხვა არა არის რა, თუ არა სრულყოფილი მდგომარეობის ხარისხში აყვანილი უწესრიგობა.  

რა განაპირობებდა ჩვენი სულიერი ევროპის ამ უწესრიგობას? − ერთმანეთისაგან უკიდურესად 

განსხვავებული იდეების, სიცოცხლისა და შემეცნების აბსოლუტურად ურთიერთსაპირისპირო პრინციპების 

თავისუფალი თანაარსებობა, ასეთია მოდერნის ეპოქის დამახასიათებელი ნიშანი. 

... 1914 წელს ევროპამ თითქმის უკვე მიაღწია მოდერნიზმის ამ უკიდურეს წერტილს. მაღალი რანგის 

ყოველი ტვინი ის გზაჯვარედინი იყო, სადაც თავს იყრიდნენ ათასგვარი აზრები და კონცეფციები. ყოველი 

მოაზროვნე იდეების მსოფლიო გამოფენას მოგაგონებდათ...  

ამ ეპოქის ერთ-ერთ თვალსაჩინო ნაწარმოებში ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე შეგიძლიათ 

აღმოაჩინოთ: რუსული ბალეტის გავლენა, პასკალის პირქუში სტილის ნატამალი, რაღაც ნიცშესეული, რაღაც 

რემბოსეული, რაღაც კიდევ − მხატვრების ხშირი ვიზიტებით განპირობებული, აქა-იქ მეცნიერული შრომების 

ტომი, და ყველაფერი ეს მთლიანად გაჟღენთილი ერთგვარი ბრიტანული ნელსურნელებით, რომლის დოზა 

საკმაოდ ძნელი დასადგენია!..  

და აი, ელსინორის უზარმაზარ ტერასაზე, რომელიც ბაზელიდან კელნამდეა გადაჭიმული და 

ნიუპორის ქვიშრობებს, სომის ჭაობებს, შამპანის ცარცის შრეებსა და ელზასის გრანიტოვან კლდეებს უწევს, 

ევროპელი ჰამლეტი მწუხარედ უმზერს მირიად აჩრდილს. 
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მაგრამ ეს ჰამლეტი ინტელექტუალისტია. ის კაცთა ყოფნა-არყოფნის პრობლემებზე კი არა, 

ჭეშმარიტებათა სიკვდილ-სიცოცხლის საკითხზე ფიქრობს. მისი აჩრდილები − ჩვენი მუდმივი პაექრობის 

ყველა საგანია, ხოლო მისი სინდისის ქენჯნა − ჩვენი დიდების ყველა საფუძველი. ის წელში წყდება ათასგვარი 

აღმოჩენისა თუ შემეცნების სიმძიმისაგან... ის ფიქრობს, რა მოსაწყენია წარსულის თავიდან დაწყება და 

რაოდენ არაგონივრულია განახლებისაკენ მუდმივი სწრაფვა. ის მერყეობს ორ უფსკრულს შორის, რადგან 

სამყაროს გამუდმებით ემუქრება ორი საფრთხე: წესრიგი და უწესრიგობა.  

მისი შემზარავი ნათელმხილველი სული მთელი სიცხადით ჭვრეტს ომიდან მშვიდობაზე გადასვლის 

გზებს. მაგრამ ეს გადასვლა უფრო ძნელია და უფრო სახიფათო, ვიდრე მშვიდობიდან ომზე გადასვლა. მან 

ყველა ხალხი შესძრა, შეარყია. − მაგრამ მე? − კითხულობს ის, − რა მომელის მე, ევროპის ინტელექტს? რა 

არის მშვიდობა? შესაძლოა, მშვიდობა სხვა არა არის რა, თუ არა საგანთა ისეთი მდგომარეობა, რომლის 

დროსაც კაცთა ბუნებრივი ურთიერთმტრობის გრძნობა შემოქმედებით შეჯიბრში იჩენს თავს, ნაცვლად იმისა, 

რომ ამ შემოქმედების ნაყოფთა ნგრევაში გამოვლინდეს, რასაც ჩვენ ვხედავთ ომის დროს. ეს 

შემოქმედებითი კონკურენციის, ქმნილებათა ურთიერთბრძოლის დროა. მაგრამ, ბოლოს და ბოლოს, ხომ 

არ დავიღალე ამდენი ქმნადობით? ხომ არ ამოვწურე შლეგურ მიზანდასახულობათა ყველა სურვილი და 

ხომ არ გადავამლაშე მეცნიერულ მიღწევათა ეგზომ ბოროტად გამოყენებით? როგორ მოვიქცე? 

ვუერთგულო ჩემს მძიმე მოვალეობებს და ტრანსცენდენტურ მისწრაფებებს? თუ ფეხდაფეხ მივსდიო დროს... 

მშვიდობით აჩრდილნო! სამყაროს თქვენ აღარ სჭირდებით, ისევე როგორც აღარ ვჭირდები მე. 

სამყარო, რომელიც თავის სწრაფვას საბედისწერო სიზუსტისაკენ პროგრესის სახელით ნათლავს, 

თავგამოდებით ცდილობს, სიცოცხლის ყველა სიკეთეს როგორმე სიკვდილის სარგებლიანობაც მიუსართოს. 

ჯერ კიდევ ერთგვარი გაურკვევლობა სუფევს, მაგრამ მალე მთელი ბურუსი გაიფანტება და ჩვენ, ბოლოს და 

ბოლოს, ვიხილავთ გამოცხადებულ სასწაულს − ცხოველურ საზოგადოებას − სრულყოფილსა და თავის 

თავში დასრულებულ ჭიანჭველეთს. 

დიქტატურისათვის 

ყოველი პოლიტიკა, თვით ყველაზე ტლანქი და უხეში პოლიტიკაც კი, შეიცავს ადამიანისა და 

საზოგადოების გარკვეულ იდეას. შეუძლებელია, გავიაზროთ საზოგადოება – მისი განვითარების 

ხანგრძლივობა, მისი შინაგანი კავშირი, მისი თავდაცვის საშუალებები გარეგან თუ შინაგან მიზეზთა 

წინააღმდეგ, რომლებიც მის გადაგვარებას ცდილობენ – იმ სახეების, იმ ხატების გარეშე, რომლებსაც ჩვენ 

მატერიალური სისტემებისა თუ ცოცხალი ორგანიზმებისა და მათი ფუნქციების ცოდნისაგან ვსესხულობთ. 

ხშირად მეტ-ნაკლებად გაცნობიერებული სახით იყენებენ მეტ-ნაკლებად მეცნიერულ წარმოდგენასა თუ 

ცნებას მანქანებისა და ორგანიზმების, ამ რთული მთლიანობების შესახებ, რომლებსაც ჩვენ ვანიჭებთ ან 

ვარაუდით მივაწერთ გარკვეულ მიზანს. სახელმწიფოს ეტლსა თუ ხომალდს ადარებენ ხოლმე; 

ლაპარაკობენ ბერკეტებზე, ძალებზე, გორგოლაჭებზე; ან კიდევ მოქმედებაზე, კოორდინაციაზე, 

ხელისშემშლელ მიზეზებზე, საშუალებებზე, მატებასა თუ კლებაზე და ამ გზით სურთ, გამოხატონ გარკვეული 

კავშირ-ურთიერთობანი და გარკვეული მოვლენები, რომლებიც ადამიანთა ურიცხვ სიმრავლეზეა 

დამოკიდებული.  

სახეების ფასი ის არის, რაც არის (მაგრამ როგორ ვიაზროვნოთ ამ საშუალებების გარეშე?). მათ 

შემოაქვთ წესრიგისა და უწესრიგობის, უნაკლო თუ მანკიერი ფუნქციონირების იდეები და, ამრიგად, 

საშუალებას გვაძლევენ, მსჯელობისა თუ კრიტიკის საგნად ვაქციოთ ხან სავარაუდო მექანიზმის სტრუქტურა, 

ხან პიროვნება თუ პიროვნებები, რომლებიც თვალყურს ადევნებენ ან მართავენ მას... ხანდახან ისედაც ხდება, 

რომ გარემოებანი შიშს გვინერგავენ ზემოხსენებული მანქანებისა და ორგანიზმების არსებობის გამო. 

კონსტრუქციის მანკიერება, მუშაობის პროცესში გამოვლენილი ნაკლოვანებები, გაუთვალისწინებელი 

მოვლენები, რომელთა წინააღმდეგობის უნარიც მათ არ გააჩნიათ, არყევენ მათ წესრიგს და საფრთხეს 

უქმნიან ადამიანების სიცოცხლეს და კეთილდღეობას, ადამიანებისა, რომლებიც მათ ელემენტარულ 

ნაწილაკებად გვევლინებიან. ისინი მოწმობენ, რომ ყველაფერი უვარგისი და უმაქნისი ხდება, რომ საფრთხე 

იზრდება, რომ უმწეობისა და გარდუვალი აღსასრულის შეგრძნება თანდათანობით გვეხვევა თავს და სულ 
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უფრო და უფრო მძაფრდება; და ბოლოს ყველა ისე გრძნობს თავს, როგორც დასაღუპად განწირული 

ხომალდის მგზავრი. 

სწორედ ამ დროს გარდაუვლად ყალიბდება სულებში იდეა იმის საპირისპიროსი, რაც არის 

დაბნეულობის, არეულ-დარეულობის, საყოველთაო ყოყმანის მაკომპენსირებელი იდეა...  

როგორც შიმშილი იწვევს ნუგბარი ხორაგით დაზვინული ხონჩების წარმოდგენას, ხოლო წყურვილი – 

სანუკვარი სასმელებისას, ასევე კრიზისის, წინასწარ საგრძნობი საფრთხის მტანჯველი მოლოდინი ბადებს 

იმის მოთხოვნილებას, რომ ბოლოს და ბოლოს, იხილო ძალაუფლების მოქმედება, ჩასწვდე ამ მოქმედების 

შედეგთა არსს. და იგი უმრავლესობის სულში აყალიბებს ძლევამოსილი, სწრაფი, გადამჭრელი, 

ყოველგვარი დაბრკოლებისა თუ პირობითობის, ყოველგვარი პასიური წინააღმდეგობისაგან თავისუფალი 

ქმედითობის ხატებას. ეს ქმედითობა შეიძლება მიეწერებოდეს ერთს და მხოლოდ ერთს. მხოლოდ ერთ 

თავში შეიძლება აღიძრას ცნებების საქმედ ქცევის, უსრულქმნილესი კოორდინაციის წმინდა ხილვა. არის 

მსჯელობის ფაქტორთა გარკვეული ერთობლიობა და ორმხრივობა, ერთგვარი მძლეთა-მძლე ძალა იმ 

ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებში, რაც მიუღწეველი და მიუწვდომელია მოთათბირე სიმრავლისათვის. 

ამრიგად, როცა დიქტატურა მყარდება, როცა ერთადერთი ხელში იღებს ძალაუფლებას, საზოგადოებრივი 

საქმეების მთელ მსვლელობას კონკრეტული, მიზანსწრაფული ნებელობა განაპირობებს და მართვა-

გამგებლობის ყველა აქტი ერთი გარკვეული პიროვნების სტილით აღიბეჭდება... 

მართლაც რა უჩვეულო ტკბობის წყარო უნდა იყოს (როგორც მომნუსხავი და მომაჯადოებელი 

სპექტაკლის მაყურებლისათვის) აზრისა და ძალმოსილების ურთიერთშერწყმა. შეგნება იმისა, რომ მთელ 

ხალხს აიძულებ, აღასრულოს ის, რაც განკერძოებით დაისახე მიზნად, და რომ ხანდახან მარტოდმარტო და 

დიდი ხნით ცვლი მთელი ერის ხასიათს, როგორც ეს შეძლო ოდესღაც ყველაზე დიდმა დიქტატორმა 

კრომველმა3... 

დიქტატორი, ბოლოს და ბოლოს, მოქმედებათა მთელი სირთულის ერთადერთი მფლობელი ხდება. 

ის ისრუტავს და ითვისებს ყოველგვარ ფასეულობას, საკუთარ თვალსაზრისამდე დაჰყავს ყველა 

თვალსაზრისი. სხვა პიროვნებებს ის თავისი აზრის იარაღად აქცევს, აზრისა, რომელიც, მისი წარმოდგენით, 

ყველაზე სწორ და ყველაზე გამჭრიახ აზრად მიაჩნია ხალხს, რაკიღა ის ყველაზე თამამი და ყველაზე 

ბედნიერი აზრი აღმოჩნდა საყოველთაო მღელვარებისა და დაბნეულობის დროს. მან დაამხო უმწეო და 

მიხრწნილი ხელისუფლება, განდევნა უღირსი და უუნარო ხალხი და მათ თან მიაყოლა კანონები და 

ჩვეულებები, რომლებიც იწვევდა უთავბოლობას, სიზანტეს, უსარგებლო პრობლემებს, ასუსტებდა 

სახელმწიფო ზამბარებს. განდევნილთა შორისაა თავისუფლებაც. ბევრი ადვილად ეგუება ამ დანაკარგს. 

უნდა ვაღიაროთ, რომ თავისუფლება ყველაზე ძნელი გამოცდაა, რომლის წინაშეც შეიძლება დააყენო 

ხალხი. თავისუფლებით სარგებლობის უნარი ყველა კაცსა და ყველა ხალხს როდი შესწევს და, ალბათ, 

შეუძლებელი როდი იქნებოდა, ამ უნარის მიხედვით დაგვეჯგუფებინა ისინი, მეტიც: თავისუფლება ჩვენს 

დროში არ არის და კაცთა უმრავლესობისათვის არც შეიძლება იყოს სხვა რამე, მოჩვენებითობის გარდა. 

თავისი აზრითა თუ მტკიცებით ყველაზე უფრო ლიბერალურ სახელმწიფოსაც კი არასოდეს ესოდენ ვიწრო 

ჩარჩოში არ მოუმწყვდევია და განუსაზღვრავს, ყალიბში არ მოუქცევია, ჩხრეკის საგნად არ უქცევია, არ 

შეუზღუდავს და განაწესების პარაგრაფებად არ ჩამოუწერია კაცთა სიცოცხლე... თუ ჩვენი ვნებების 

ურთიერთჭიდილით გამოწვეულ ამ ყველა ძალადობას დავუმატებთ შრომის თანადროული დისციპლინებით 

თავსმოხვეულ ძალადობათა სიმრავლეს, დავინახავთ, რომ დიქტატურა მხოლოდ აგვირგვინებს იძულებისა 

და კავშირ-ურთიერთობის სისტემას, რომლის მსხვერპლნიც არიან თანამედროვე ადამიანები 

პოლიტიკურად ყველაზე თავისუფალ ქვეყნებში, თუმცა ზოგს მეტად, ზოგს კი ნაკლებად აქვს 

გაცნობიერებული თავისი ხვედრი.  

ასეა თუ ისე, დიქტატორული ხელისუფლება დამყარებისთანავე ხალხის ორგანიზაციის მარტივი 

დაყოფით ამოიწურება – ერთი კაცი თავის თავზე იღებს სულის ყველა უმაღლეს ფუნქციას: ამიერიდან 

მხოლოდ მას ეკითხება ხალხისა და სახელმწიფოს „კეთილდღეობა“, „წესრიგი“, „მომავალი“, 

                                                           
3 ოლივერ კრომველი (1599-1658) – ინგლისის, შოტლანდიისა და ირლანდიის ლორდ-პროტექტორი; ოპოზიციის 

ლიდერი. მის მიერ დაარსებულმა უზენაესმა სასამართლომ ინგლისის მეფე ჩარლზ I 1649 წელს სიკვდილით დასაჯა. 

ლორდ-პროტექტორი კრომველი დიქტატურულად ახორციელებდა ძალაუფლებას. 



 
12 

„ძალმოსილება“, „პრესტიჟი“. მოკლედ, ყოველივე ის, რისთვისაც ძალაუფლების ერთობა, ავტორიტეტი, 

სიმყარე უთუოდ აუცლებელია. ის უფლებას იტოვებს, უშუალოდ იმოქმედოს ყველა სფეროში და 

ერთპიროვნულად გადაწყვიტოს ყველა საკითხი. მეორე მხრივ, ყველა სხვა კაცი, მათი ღირსებისა თუ პირადი 

კომპეტენტურობის მიუხედავად, ამ ერთპიროვნული ქმედითობის იარაღისა თუ მასალის მდგომარეობამდე 

დაიყვანება.  

...დიქტატურის შენარჩუნება მუდმივ ძალისხმევას მოითხოვს, ვინაიდან დიქტატურას, ყველასთვის 

აშკარა კრიტიკული სიტუაციის საპირისპირო უმოკლესი და უქმედითესი პასუხის ამ ერთგვარ სახეს, 

გამუდმებით ემუქრება საფრთხე იმისა, რომ ფუჭი და, გარკვეული თვალსაზრისით, ზედმეტიც კი აღმოჩნდეს 

იმ მისიის წარმატებით განხორციელების შედეგად, რომელიც მის მიზანს შეადგენს. ზოგიერთი დიქტატორი 

დროულად ახერხებს ძალაუფლებაზე უარის თქმას. ზოგი ცდილობს, შეძლებისდაგვარად შეარბილოს 

თავისი ძალაუფლების სიმკაცრე და უფრო ზომიერ რეჟიმზე გადავიდეს. ეს უფრო დელიკატური ოპერაცია 

გახლავთ. ზოგი პირიქით, არავითარ საშუალებას არ ერიდება თავისი მდგომარეობის განსამტკიცებლად. 

უშუალოდ იძულებითი ღონისძიებებისა და მუდმივი მეთვალყურეობის გარდა, ისინი პოულობენ საკმაოდ 

ქმედით საშუალებებს ახალგაზრდობის დრესირებისა და ზარ-ზეიმის სახით, რითაც თვალს სჭრიან და თავს 

აწონებენ ხალხს ყოველი ახალი წარმატებისა თუ სისტემის ყველა თვალსაჩინო უპირატესობის გამო. ამ 

საქმეს ალევენ ისინი მთელ თავიანთ ნიჭსა და ენერგიას, რომლის წყალობითაც შესძლეს ძალაუფლების 

ხელში ჩაგდება. მაგრამ ამნაირი პოლიტიკა შეიძლება არასაკმარისი აღმოჩნდეს ან მხოლოდ ძალზე 

შორეულ მომავალში გვპირდებოდეს ნაყოფის გამოღებას. მაშინ იწყება ოცნება იმაზე, თუ როგორ 

დაუბრუნდნენ საწყის პირობებს და როგორ მოახდინონ საყოველთაო სურვილისა და თვით იმ საფრთხის 

ორგანიზება, რომელთა წყალობითაც შეიქმნა დიქტატურა. ამ მომენტში შეიძლება ძალზე მაცდური 

აღმოჩნდეს ომის ხატება.  

ჩვენ ვიხილეთ, რომ რამდენიმე წელიწადში შვიდი, დიახ, თუ არა ვცდები, შვიდი მონარქია დაემხო და 

თითქმის ამდენივე დიქტატურა დამყარდა. ხოლო ბევრ ქვეყანაში, სადაც რეჟიმი არ შეცვლილა, არსებულიც 

საგრძნობლად შეირყა და შეტორტმანდა, როგორც ფაქტებით, ისე ათასგვარი მოსაზრებითა და შედარებით, 

რასაც მეზობელ ქვეყნებში მომხდარი ცვლილებები იწვევდა ადამიანთა სულში. უნდა აღინიშნოს, რომ 

დიქტატურა ამჟამად ისევე გადამდებია, როგორც თავისუფლება იყო ოდესღაც.  

თანადროული სამყარო, რომელმაც დღემდე ვერ შეძლო, ახალი ორგანიზმისა და ახლად შექმნილი 

ორგანოებისათვის მიესადაგებინა თავისი სული, თავისი მეხსიერება, თავისი სოციალური ჩვეულებები, 

გამუდმებით იხლართება კონტრასტებსა და წინააღმდეგობებში. ეს წინააღმდეგობები ყოველწლიურად იჩენს 

თავს როგორც ისტორიული ხასიათის კონცეფციებსა და იდეალებს შორის, ისე პოზიტიური და ტექნიკური 

ხასიათის მოთხოვნილებებს, კავშირ-ურთიერთობებს, პირობითობებსა და ცვალებადობებს შორისაც, 

რომლებიც ყველა სფეროში ერთბაშად ავლენენ მის უმწეობასა და გამოუსადეგარს ხდიან მის ძველისძველ 

გამოცდილებას.  

ეძებენ ეკონომიკას, პოლიტიკას, მორალს, ესთეტიკას, ასე განსაჯეთ, თვით რელიგიას და, შესაძლოა, 

თვით... ლოგიკასაც. რა გასაკვირია, რომ ამ უთავბოლო ხელის ფათურში, ამ ძიებებში, რომლებიც მხოლოდ 

იწყებენ რაღაცას და რომელთა წარმატების ან დასასრულის წინასწარ განჭვრეტა სრულიად შეუძლებელია, 

„ინტელექტუალური ტირანის“ სახელგანთქმული ხატება არა მარტო თვალწინ გვიტრიალებს, არამედ თავსაც 

გვეხვევა ხოლმე აქა-იქ.  

 

(პოლ ვალერი, სულის კრიზისი, თბ., „ნეკერი, 1993, ფრანგულიდან 

თარგმნა ბაჩანა ბრეგვაძემ)   
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მე-20 საუკუნის I ნახევრის ესპანეთი მონარქიას, რესპუბლიკელობასა და 

დიქტატურას შორის მერყეობდა. ეს იყო დრო ომებისა და რევოლუციებისა, მასობრივი მოძრაობებისა და 
ტოტალიტარული რეჟიმებისა. 1898 წელს ესპანეთი აშშ-თან ომში დამარცხდა და ზღვისპირა კოლონიებს 
გამოემშვიდობა. ოდესღაც ძლევამოსილი იმპერია ევროპის რიგით პროვინციად იქცა. ახალმა თაობამ 
სახელმწიფოს აღორძინება განიზრახა. ერთი მხრივ, ტრადიციულ-კონსერვატიულ-რელიგიური და, მეორე 
მხრივ, განვითარებულ-ლიბერალური ესპანეთის ბრძოლამ სისხლისღვრასთან ერთად აზრთა ჭიდილიც 
მოიტანა. ამ ჭიდილში კი ერთ-ერთი უპირველესი სახელი ხოსე ორტეგა ი გასეტია. 

ხოსე ორტეგა ი გასეტი 1883 წლის 9 მაისს დაიბადა მადრიდში, მამამისი ხოსე ორტეგა მუნილი 
ლიტერატორი გახლდათ. იგი, ამავდროულად, იმ გაზეთის რედაქტორიც იყო, რომელიც ხოსეს დედის, 
დოლორეს გასეტის, ოჯახს ეკუთვნოდა. ყმაწვილი  გასული საუკუნის ლიბერალური იდეების 
ატმოსფეროში იზრდებოდა. სწორედ ჟურნალისტობამ და ლიბერალიზმმა გამოიწვია გასეტის პოლიტიკით 
დაინტერესება. 

ორტეგა იეზუიტი ბერების სკოლაში სწავლობდა მალაგაში, რომლის დასრულების შემდეგაც  ჯერ 
ბილბაოს, შემდეგ კი მადრიდის ცენტრალურ უნივერსიტეტში განაგრძო სწავლა ფილოსოფიისა და 
ლიტერატურის განხრით. მადრიდშივე მიანიჭეს ფოლოსოფიის დოქტორის ხარისხი. ამის შემდეგ მან 7 
წელი გაატარა გერმანიის (ლაიფციგი, ნიურნბერგი, კელნი, ბერლინი, მარბურგი) უნივერსიტეტებში.  

ესპანეთში დაბრუნების შემდეგ  გასეტის საპროფესორო კარიერა იწყება, რომელიც 1936 წლამდე 
(სამოქალაქო ომის დაწყებამდე) გაგრძელდა. მისი პირველი წიგნი „ფიქრები დონ კიხოტზე“ 1914 წელს 
გამოქვეყნდა. 1917 წლიდან გაზეთში იწყებს თანამშრომლობას, სადაც აქვეყნებს თავის პირველ 
სერიოზულ ესეებს, მათ შორის აღსანიშნავია ,,უხერხემლო ესპანეთი“ (1921). „ფიქრები დონ კიხოტზე“ და 
„უხერხემლო ესპანეთი“ ახალგაზრდა ესპანელისა და ევროპელის შეხედულებებს გადმოგვცემს.  

 1923 წელს გასეტმა ჰუმანიტარული გამოცემა – „დასავლური ჟურნალი“ (Revista de Occidente) 
დააარსა, რომელშიც იბეჭდებოდა ფილოსოფიური აზროვნების თვალსაჩინო წარმომადგენელთა 
(შპენგლერი, ჰაიზინგა, ჰუსერლი, ზიმელი, რასელი და სხვ.) ტექსტების თარგმანები და კომენტარები. 

1925 წელს გამოდის მისი მისი ყველაზე ცნობილი ნაშრომი ესთეტიკაში „ხელოვნების 
დეჰუმანიზაცია“, რომელშიც მოდერნიზმის თეორია, მოდერნისტული ხელოვნების გააზრებაა მოცემული.  

გასეტს საერთაშორისო აღიარება მოუტანა 1930 წელს გამოქვეყნებულმა წიგნმა ,,მასების ამბოხმა“. 
ეს ორტეგა ი გასეტის მეტაფიზიკაა, რომელსაც იგი რაციოვიტალიზმს უწოდებს.  

ესპანეთის მეორე რესპუბლიკის პერიოდში გასეტი დამფუძნებელი კრების წევრად აირჩიეს, 
ფრაქციასაც კი ხელმძღვანელობდა, არჩეული იყო მადრიდის სამოქალაქო გუბერნატორადაც, მაგრამ 
პოლიტიკით მალევე განიხიბლა. 1931 წელს დებატებში გამოსვლისას, როდესაც მეორე რესპუბლიკის 
კონსტიტუციის პროექტს განიხილავდნენ,  აღნიშნა პროექტის ღირსებებიც, თუმც იქვე მიუთითა, რომ მასში 
„შენელებული მოქმედების ნაღმები“ იყო ჩადებული, კერძოდ, რელიგიურ საკითხებზე. სამოქალაქო ომის 
დროს (1936-1939) კომუნისტებმა მას მოსთხოვეს, ხელი მოეწერა მიმართვაზე და ამით მხარდაჭერა 
გამოეხატა სახალხო ფრონტის მმართველობისათვის. ორტეგამ უარი განაცხადა ამაზე, მან შეძლო, 
დაერწმუნებინა ისინი, რომ შეედგინათ უფრო მოკლე და ნაკლებად პოლიტიზებული ტექსტი, რომელზეც 
სხვა ინტელექტუალებთან ერთად მან ხელი მოაწერა. იმავე თვეში ორტეგა ესპანეთიდან წავიდა და ჯერ 
ევროპაში (პარიზში, ნიდერლანდებში), შემდეგ კი არგენტინაში გაემგზავრა და 1942 წლამდე იქ 
ცხოვრობდა, ბოლოს კი პორტუგალიაში გადავიდა. ესპანეთის სამოქალაქო ომის დროს ფაქტობრივად 
მან მხარი არ დაუჭირა არცერთ ძალას (კომუნისტებს, სოციალისტებს, ანარქისტებს, რესპუბლიკელებს, 
ფრანკოს მხარდამჭერ ფალანგისტებს). იგი მკაცრად აკრიტიკებდა სახალხო ფრონტის მხარდამჭერ 
დასავლელ ინტელექტუალებსაც, მიაჩნდა რა, რომ ისინი ესპანეთის ვერც ისტორიასა და ვერც 
თანამედროვე რეალიებში ვერ ერკვეოდნენ.    

1948 წელს გასეტი ესპანეთს უბრუნდება. მალე იგი ჰუმანიტარულ ინსტიტუტს აარსებს ხულიან 
მარიასთან ერთად, სადაც ასწავლის იმას, რაც და როგორც ესმის და რაც თვითონ სურს. ესპანური 
ფილოსოფიური სკოლის ჩამოყალიბებაში დიდი როლი აქვს მის ლექციათა კურსს „რა არის ფილოსოფია“, 
რომელსაც იგი 1929 წელს კითხულობდა მადრიდის უნივერსიტეტში და რომელიც წიგნად გამოქვეყნდა 
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მისი გარდაცვალების შემდეგ, 1957 წელს. იგი სიცოცხლის ბოლომდე ღიად აკრიტიკებდა ფრანკიზმს ისევე, 
როგორც კომუნიზმს.  

ხოსე ორტეგა ი გასეტი 1955 წლის 18 ოქტომბერს გარდაიცვალა. მისი ნეშტი მადრიდის სან-
ისიდროს სასაფლაოზე განისვენებს. 

ქართულად თარგმნილია ხოსე ორტეგა ი გასეტის რამდენიმე თხზულება: ,,ხელოვნების 
დეჰუმანიზაცია“, ,,მასების ამბოხი“, ,,ორი დიდი მეტაფორა“, ,,იდეები და რწმენები“, „ადამიანი და ხალხი“.  

გასეტმა თავისი პირველი წიგნი „ფიქრები დონ კიხოტზე“ 1914 
წელს გამოაქვეყნა და წაიკითხა ცნობილი ლექცია „ძველი და ახალი პოლიტიკა“, რომელშიც ჩანდა 
მაშინდელ ახალგაზრდა ინტელექტუალთა პოზიცია ესპანეთის პოლიტიკური და მორალური 
პრობლემებისადმი. ბევრი ამ მიმართვას უმნიშვნელოვანეს ფაქტად თვლის იმ მოვლენათა განვითარებაში, 
რომელთაც ქვეყანა მონარქიის დაცემამდე მიიყვანეს. „ფიქრები დონ კიხოტზე“ უკვე შეიცავს მისი 
ფილოსოფიის უმთავრეს იდეებს, აქ გვხვდება პირველად თეზისიც: „მე ვარ „მე“ და ჩემი გარემოცვა“, 
რომელიც შემდეგში მისი ფილოსოფიის მთავარი საკითხი ხდება. თეზისის თანახმად, ადამიანი არ 
განიხილება ცალკე, მისი გარემომცველი ისტორიული გარემოებებისგან დამოუკიდებლად.  

ხელოვნების დეჰუმანიზაცია (1925) ხოსე ორტეგა ი გასეტის ყველაზე ცნობილი შრომაა ესთეტიკაში. 
ესაა მოდერნიზმის თეორია ხელოვნებაში. აღნიშნულ ნაშრომში ფილოსოფოსი ესთეტიკის საკითხებს 
განიხილავს საზოგადოების მიერ ხელოვნების სოციალური აღქმის პრიზმიდან. მისი თქმით, მე-19 საუკუნეში 
მხატვრები ძალზე უსუფთაოდ მუშაობდნენ. მათ მინიმუმამდე დაჰყავდათ პირწმინდად ესთეტიკური 
ელემენტები და ცდილობდნენ, თავიანთი ქმნილებები თითქმის მთლიანად ადამიანური ყოფის ასახვაზე 
დაეფუძნებინათ. ამნაირი ქმნილებები მხოლოდ ნაწილობრივ გვევლინებიან ხელოვნების ნაწარმოებებად, 
მხატვრულ საგნებად. ამიტომაც გასაგებია, თუ რატომ იყო მე-19 საუკუნის ხელოვნება ასეთი პოპულარული: 
მას იმნაირი პროპორციით გაზავებულს სთავაზობდნენ მასას, რომ უკვე ხელოვნება კი აღარ იყო, არამედ 
ცხოვრების ნაწილი. მაგრამ აგერ უკვე 20 წელიწადია, – წერს გასეტი, – რაც ხელოვნების გაგებაში 
ცვლილებები შეინიშნება: „უკანასკნელი ორი თაობის ყველაზე ალღოიანმა ახალგაზრდა 
წარმომადგენლებმა პარიზსა თუ ბერლინში, ლონდონსა თუ ნიუ იორკში, რომსა თუ მადრიდში 
მოულოდნელად აღმოაჩინეს, რომ ოდნავადაც აღარ აინტერესებთ ტრადიციული ხელოვნება, მეტიც, ის 
აშკარა ზიზღსა გვრის მათ“. ფილოსოფოსისა და ესთეტის თქმით, ამ ახალგაზრდებს ახალი მხატვრული 
გრძნობა აქვთ; თუკი წინა ეპოქის ნახატზე ადამიანი, სახლი თუ მთა ერთი შეხედვით იცნობა, თანამედროვე 
სურათზე მათი ცნობა გარკვეულ ძალისხმევას მოითხოვს. მაყურებელი შეიძლება ფიქრობდეს, რომ 
მხატვარმა ვერ შეძლო, მიეღწია მსგავსებისთვის, სინამდვილეში კი საქმე სულ სხვაგვარადაა: მხატვარი 
არც შეცდომას უშვებს და არც შემთხვევით გადაიხრება ნატურიდან. ნაცვლად იმისა, რომ 
შეძლებისდაგვარად მიუახლოვდეს რეალობას, ხელოვანი, პირიქით, მის წინააღმდეგ ილაშქრებს: 
ცდილობს, შემუსროს რეალობის ადამიანური ასპექტი, მოახდინოს მისი დეჰუმანიზაცია. მხატვარმა 
ცოცხალი რეალობისაგან განძარცვა ხელოვნება, „დაანგრია ყველა ხიდი, დაწვა ყველა ხომალდი, 
რომელთაც შეეძლოთ, ჩვენთვის ჩვეულ სამყაროში გადავეყვანეთ. ამიერიდან ის ცდილობს, პირქუშსა და 
ჩვენთვის გაუგებარ სამყაროში გამოგვამწყვდიოს... ეს ახალი, გამოგონილი ცხოვრება უშუალო ცხოვრების 
გაუქმებას გულისხმობს და სწორედ ესაა მხატვრული გაგება და მხატვრული ტკბობა... „ხელოვნების 
დეჰუმანიზაციაში“ უკვე შეინიშნებოდა მასების მხატვრულ გემოვნებასთან დაპირისპირება, ეს საკითხები კი 
უფრო ღრმად გაიაზრა და სოციალურ პრიზმაში განიხილა მან „მასების ამბოხში“.  

გასეტს 30-იან წლებში საერთაშორისო აღიარება მოუტანა ნაშრომმა „მასების ამბოხმა“ (1930). იგი 
სოციალურ-ფილოსოფიური ტრაქტატია, რომელიც ევროპის სოციალურ, კულტურულ და სულიერ კრიზისს 
აღწერს, რაც საზოგადოებაში  მასის როლის ცვლილებითაა გამოწვეული.   

„ხელოვნების დეჰუმანიზაციასა“ და „მასების ამბოხში“ მეცნიერი პირველად დასავლურ 
ფილოსოფიაში განსაზღვრავს მასობრივ საზოგადოებას – ესაა ის სულიერი ატმოსფერო, რომელიც  
დასავლეთში გამოიწვია ბურჟუაზიული დემოკრატიის კრიზისმა, საზოგადოებრივი ინსტიტუტების 
ბიუროკრატიზებამ, ფულის გაფეტიშებამ და პიროვნული კონტაქტების დევალვაციამ. ამრიგად იქმნება 
საზოგადოებრივი კავშირების სისტემა, რომლის შიგნითაც თითოეული ადამიანი გრძნობს თავს სტატისტად, 
მისთვის გარედან თავსმოხვეული როლის შემსრულებლად, უპიროვნო საწყისის – ბრბოს ნაწილად.  
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„მასების ამბოხში“ გასეტი განმარტავს ცნება მასას: „ადამიანი-მასა“ ისაა, ვისაც არ შეუძლია როგორც 
კარგი, ისე ცუდი მხრით შეაფასოს საკუთარი თავი; ვინც თავის თავს აღიქვამს „ისეთად, როგორიცაა ყველა“ 
და სულაც არ განიცდის ამას, პირიქით, მოსწონს კიდეც ეს. მასის წევრი მიჰყვება დინებას, მას არ აქვს 
ორიენტირები. ავტორი „ადამიან-მასას“ უპირისპირებს „რჩეულ უმცირესობას“. მისი აზრით, საზოგადოებაში 
მიჩნეულია, რომ ასეთები ქედმაღალნი, კადნიერნი, ამპარტავანნი არიან და თავს ყველაზე მაღლა 
აყენებენ, მაგრამ ეს ასე არ არის. „რჩეული“ ყველაზე მეტს მოითხოვს საკუთარი თავისგან, თუმცა ვერ 
ახერხებს, ცხოვრებაში განახორციელოს ეს მაღალი მოთხოვნები...“  

გასეტი იქვე შენიშნავს, რომ საზოგადოების ამგვარი დაყოფა მასად და უმცირესობად კლასებად 
დაყოფას როდი ნიშნავს. ესაა დაყოფა ადამიანთა ტიპების მიხედვით, რომელიც, თავის მხრივ, შესაძლოა 
არც დაემთხვეს მაღალ და დაბალ კლასებად დანაწევრებას. ყოველი კლასის წარმომადგენლებში მასაცაა 
და რჩეული უმცირესობაც.  

ფილოსოფოსი აღნიშნავს მასის როლის ცვლილებას საზოგადოებაში, ანუ ელიტა ქრება და მასა 
გადმოდის წინა პლანზე. „ყველაფერი იმას გვიმოწმებს, რომ მასებმა მტკიცედ გადაწყვიტეს, რადაც არ უნდა 
დაუჯდეთ, წინა პლანზე გადმოინაცვლონ და დაეუფლონ ყოველივე იმას, რაც უწინ უმცირესობის 
კუთვნილება იყო“, თუმცა ისინი მაინც მასად რჩებიან. მათ ეზიზღებათ ცოდნა, სწავლული ხალხი. მასა 
დარწმუნებულია იმაში, რომ რეალურად მთავარი ძალაა. მასა გამოდევნის მოქალაქეს და მის ადგილზე 
აყენებს ხალხს.  

ისტორიულად მასა იყო საზოგადოების უდიდესი შემადგენელი ნაწილი. დღეს მასაა საზოგადოების 
წამყვანი, რადგან მის ხელში სერიოზული იარაღია. მისი წყალობით მოვიდნენ ხელისუფლებაში 
სოციალიზმის თუ ფაშიზმის ლიდერები (სტალინი, მუსოლინი, ჰიტლერი), რომლებსაც ძალიან ადვილად 
ემორჩილება მასა. გასეტი იყო ერთადერთი დიდი მოაზროვნე, რომელიც არ მიემხრო არც კომუნიზმსა და 
არც ფაშიზმს.  

კაცობრიობის მთვარი მონაპოვარი იყო კულტურა, – ამბობს გასეტი, – კაცობრიობამ უნდა 
იბრძოლოს ამ იდეის გადასარჩენად, ანუ უნდა გადარჩეს ინდივიდი და არ წაშალოს ამორფულმა, უსახო 
მასამ.   

მასის ამბოხმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა მორალის საკითხიც. „ევროპა დღეს ღრმად 
დემორალიზებულია, რისი ერთ-ერთი მიზეზიც მასების ამბოხია“. ავტორის აზრით, ამის მიზეზი ის კი არაა, 
რომ ადამიანმა-მასამ მიწის პირისაგან აღგავა ძველი მორალი, როგორც ფუჭი და უსარგებლო, არამედ 
ის, რომ ადამიან-მასას კატეგორიულად არ სურს, თავისი არსებობა ამა თუ იმ მორალურ კანონს 
დაუმორჩილოს.  

„მასების ამბოხის“ ერთი თავი ეძღვნება თანამედროვე სახელმწიფოს, როგორც ყველაზე საშინელ 
საფრთხეს. „სახელმწიფო თავისი საცეცებით შემოჭდობილია საზოგადოების გიგანტურ სხეულს... ადამიანი-
მასა გრძნობს, რომ სახელმწიფო ყოველთვის მასთანაა, მის გვერდითაა, და აღტაცებულია ამით. იცის, 
რომ სახელმწიფო იცავს მის სიმშვიდეს, ისიც ესმის, რომ სახელმწიფო ადამიანის მიერაა შექმნილი და 
ეფუძნება გარკვეულ პრინციპებსა და ადამიანურ ფასეულობებს, რომლებიც დღეს არის, მაგრამ ხვალ 
შეიძლება უკვალოდ გაქრეს. მაგრამ თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გარკვეული პრობლემები და 
კონფლიქტური სიტუაციები იჩენს თავს, საშუალო ადამიანი დაუყოვნებლივ ითხოვს სახელმწიფოსაგან, 
რომ გამოიყენოს ყველა საშუალება, რაზეც ხელი მიუწვდება და თვითონვე იკისროს ამ კონფლიქტის 
მოგვარება.“  

ესპანელმა ფილოსოფოსმა შექმნა სისტემა, რომელშიც ,,რადიკალური რეალობა“ არის ,,ჩემი 
ცხოვრება“. მე არ ვარსებობ საგნების გარეშე და საგნები არაფერია უჩემოდ: ,,მე“ (ადამიანი) ვერ 
დასცილდება ,,ჩემს გარემოცვას“: ,,მე ვარ მე და ჩემი გარემოცვა“ – აი, გასეტის ფილოსოფიის მთავარი 
ფორმულა. ამასთან, ეს გარემო დამთრგუნავია. მაშასადამე, არსებობს მუდმივი დიალექტიკური 
ურთიერთობა, მუდმივი ინტერაქცია პიროვნებასა და გარემოს შორის, რომლის შედეგადაც  ვიღებთ 
სიცოცხლეს, როგორც აუცილებლობასა და თავისუფლებას შორის მოქცეულ დრამას. 

გასეტმა გაარღვია დეკარტეს ცნობილი დებულების – ,,ვაზროვნებ, მაშასადამე, ვარსებობ“ – 
დახშული წრე და განაცხადა: ,,ვცოცხლობ, მაშასადამე, ვფიქრობ“. მან შემოიტანა ცნება ,,სიცოცხლის 
მიზეზი“, რათა მიეთითებინა ახალი ტიპის მიზეზზე. სასიცოცხლო მიზეზი, ამავდროულად, ,,ისტორიული 
მიზეზიცაა“: ვერც ინდივიდი, ვერც საზოგადოება ვერ მოწყდება საკუთარ წარსულს. რეალობის გასაგებად 
მის ისტორიას უნდა ჩაწვდე. ადამიანს ბუნება კი არა, ისტორია აქვს, – მიაჩნდა ხოსე ორტეგა ი გასეტს.   
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 იყო რუსი მოაზროვნე, რელიგიური და პოლიტიკური ფილოსოფოსი, 

რომელმაც ექსისტენციალიზმის მოთხოვნილებებთან ქრისტიანული ხედვის მიახლოება სცადა. იგი 
დაიბადა 1874 წელს ობუხოვოში, კიევის გუბერნიაში. მისი ოჯახი ცნობილი იყო სამხედრო ტრადიციებით – 
მამამისი ოფიცერი იყო, ბაბუა კი – გენერალ-ლეიტენანტი. დაწყებითი განათლება ოჯახში მიიღო, შემდეგ 
კი კიევის კადეტთა კორპუსში შეიყვანეს. მეექვსე კლასში მიატოვა კორპუსი და უნივერსიტეტში სწავლის 
გაგრძელება გადაწყვიტა. თავიდან კიევის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტზე სწავლობდა, 
ერთი წლის შემდეგ კი იურიდიულზე გადავიდა. 1897 წელს სტუდენტურ ამბოხებაში მონაწილეობისათვის 
უნივერსიტეტიდან გარიცხეს და ვოლოგდაში გადაასახლეს. მისი პირველი სტატია 1899 წელს დაიბეჭდა 
მარქსისტულ ჟურნალ „ახალ დროში“ (Die neue Zeit).  

1901 წელს ნიკოლაი ბერდიაევმა გამოაქვეყნა სტატია „ბრძოლა იდეალიზმისათვის“, რომელშიც 
პოზიტივიზმიდან მეტაფიზიკურ იდეალიზმზე გადასვლა ჩანს. იგი მალე იქცა ერთ-ერთ წამყვან ფიგურად იმ 
მოძრაობისა, რომელიც აკრიტიკებდა რევოლუციური ინტელიგენციის მსოფლმხედველობას. ისინი 
მკვეთრად უარყოფითად ახასიათებდნენ რადიკალების როლს 1905 და 1917 წლების რევოლუციებისას.  

1903-1904 წლებში ბერდიაევი მონაწილეობდა „განმათავისუფლებელი კავშირის“ დაარსებაში. მას 
უნდოდა, რაიმე მონაწილება მიეღო განმათავისუფლებელ მოძრაობაში, რისთვისაც მიემხრო ამ 
ორგანიზაციას. საზღვარგარეთ კავშირის ორ ყრილობასაც კი დაესწრო, რომლებზეც ჩამოყალიბდა 
ფაქტობრივად ეს გაერთიანება. ყრილობის დელეგატების დიდი ნაწილი სახელმწიფო დუმის ოპოზიციური 
ფლანგის წევრები იყვნენ, რომლებიც შემდეგ 1917 წლის დროებითი მთავრობის შემადგენლობაში 
შედიოდნენ. მათ შორის ბევრი ღირსეული ადამიანი იყო, მაგრამ თავს მაინც უცხოდ ვგრძნობდიო, – 
აცხადებდა ბერდიაევი. იგი თავს უფრო სოციალისტად მიიჩნევდა. მიუხედავად იმისა, რომ მონაწილეობდა 
განთავისუფლების კავშირის კომიტეტის მუშაობაში კიევში და შემდეგ პეტერბურგში, მაინცდამაინც აქტიური 
არ ყოფილა და ლიბერალურ-რადიკალურ წრესთან გაუცხოებას განიცდიდა. სიახლოვეს და საერთოს 
უფრო სოციალ-დემოკრატებთან პოულობდა, მაგრამ ეს უკანასკნელნი მას „რეაქციონერობას“ 
აბრალებდნენ, რაც, მათი აზრით, მის რელიგიისა და ტრანსცენდენტურისკენ სწრაფვაში მდგომარეობდა. 

1913 წელს იგი წერს ანტიკლერიკალურ სტატიას ათონელი ბერების დასაცავად, რისთვისაც 
ციმბირში გადასახლებას უსჯიან, მაგრამ პირველმა მსოფლიო ომმა და რევოლუციამ განაჩენის სისრულეში 
მოყვანას ხელი შეუშალა. მან მხოლოდ სამი წელი გაატარა ვოლოგდის გუბერნიაში. სსრკ-დან 
გასახლებამდე ბოლო წლებში მან ბევრი სტატია და რამდენიმე წიგნი დაწერა. იგი მოღვაწეობდა 
პეტერბურგის ლიტერატურულ წრეებში, მოსკოვის რელიგიურ-ფილოსოფიურ საზოგადოებაში, 
რევოლუციის შემდეგ, 1917 წელს, დააფუძნა „სულიერი კულტურის თავისუფალი აკადემია“, რომელმაც 
სამი წელი იარსება. 1920 წელს ბერდიაევი მოსკოვის უნივერსიტეტის ისტორია-ფილოლოგიის 
ფაკულტეტის პროფესორად აირჩიეს.  

საბჭოთა წყობის დროს ბერდიაევი ორჯერ მოხვდა ციხეში. პირველად 1920 წელს, მეორედ კი – 
1922-ში, რის შედეგადაც საბჭოთა კავშირიდან გასახლება მიუსაჯეს მკაცრი პირობით – უკან დაბრუნების 
შემთვევაში აუცილებლად დახვრეტდნენ. ამის შემდეგ გაათავისუფლეს და 2 თვეში დატოვა კიდეც 
სამშობლო.  

1922 წლის 29 სექტემბერს ნიკოლაი ბერდიაევი მიემგზავრება ბერლინში, სადაც იგი ეცნობა 
რელიგიურ მისტიკას, 1924 წელს კი პარიზში გადადის და სიცოცხლის ბოლომდე პარიზთან ახლოს, 
კლამარში, ცხოვრობს. იგი აქ „რუსული სტუდენტური ქრისტიანული მოძრაობის“ ერთ-ერთი მთავარი 
იდეოლოგი ხდება, არის რუსული რელიგიური მიმართულების ჟურნალის – „გზის“ (Путь) რედაქტორი, 
აქტიურად მონაწილეობს ევროპულ ფილოსოფიურ პროცესში.  

1942-48 წლებში ნიკოლაი ბერდიაევი შვიდჯერ იყო ნომინირებული ნობელის პრემიაზე 
ლიტერატურის დარგში. იგი წერდა: „მე ჩემი ქვეყნისა და მთელი მსოფლიოსთვის კატასტროფულ დროში 
მომიწია ცხოვრება. ჩემ თვალწინ დაინგრა სამყარო და აშენდა ახალი. მე ვუყურებდი ტრანსფორმაციას, 
ადამიანების გარდაქმნას, და ეს იყო ყველაზე მძიმე ცხოვრებაში. იმ განსაცდელიდან, რომელიც 
გადავიტანე, მივხვდი, რომ დამიფარა და გადამარჩინა უზენაესმა ძალამ... მე გადავიტანე სამი ომი, 
რომელთაგან ორს შეიძლება ეწოდოს მსოფლიო, ორი რევოლუცია რუსეთში, პატარა და დიდი, 
გადავიტანე მე-20 საუკუნის დასაწყისის სულიერი რენესანსი, შემდეგ რუსული კომუნიზმი, მსოფლიო 
კულტურის კრიზისი, გერმანიის გადატრიალება, საფრანგეთის კრახი და ოკუპაცია, ძალზე მტკივნეულად 
განვიცადე ომი რუსეთის წინააღმდეგ. ფილოსოფოსისთვის მეტისმეტად ბევრი რამ შემემთხვა: ოთხჯერ 
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ციხეში ვიჯექი, ორჯერ – ძველი რეჟიმის, ორჯერ კი – ახლის დროს, სამი წელი გადასახლებული ვიყავი 
ჩრდილოეთში, მქონდა სასამართლოები, ჯერ სამუდამოდ გადამასახლეს ციმბირში, მერე კი 
სამშობლოდან გამომაძევეს და ალბათ სიცოცხლეს დევნილობაში დავასრულებ“. 

1946 წელს ბერდიაევმა საბჭოთა მოქალაქეობა მიიღო. გარდაიცვალა 1948 წელს საწერ 
მაგიდასთან თავის სამუშაო კაბინეტში, კლამარში, გულის შეტევით. დაკრძალულია იქვე, ქალაქის 
სასაფლაოზე.  

ემიგრაციაში გამოქვეყნებულ წიგნთაგან აღსანიშნავია: „ახალი შუა საუკუნეები“ (1924), „ადამიანის 
დანიშნულება. პარადოქსული ეთიკის გამოცდილება“ (1931), „ადამიანის ბედი თანამედროვე სამყაროში 
(ჩვენი ეპოქის გაგებისათვის)“ (1934), „ადამიანის მონობისა და თავისუფლების შესახებ“ (1939), „რუსული 
იდეა“ (1946), „ესქატოლოგიური მეტაფიზიკის გამოცდილება. შემოქმედება და ობიექტივაცია“ (1947), 
„თვითშემეცნება“ (1949)...  

 ნიკოლაი ბერდიაევი თავდაპირველად სოციალისტური 
აზროვნების წარმომადგენელი იყო, შემდეგ კი გახდა მისტიკოსი და სოციალიზმის დაუძინებელი მტერი. 
მისი ფილოსოფია სულის ფილოსოფიაა. სული მისთვის თავისუფლებაა, შემოქმედებითი აქტი. იგი 
მიიჩნევს, რომ თავისუფლება ყოფიერებაზე მაღლაა და ყოფიერება მეორეულია მასთან შედარებით.  

ბერდიაევი მარქსიზმის გავლით („მარქსს მე გენიალურ ადამიანად ვთვლიდი და ვთვლი ახლაც“, – 
წერდა იგი) მივიდა პიროვნებისა და თავისუფლების ფილოსოფიამდე. მისთვის საკვანძო მნიშვნელობა აქვს 
თავისუფლებასა და შემოქმედებას: შემოქმედების ერთადერთი წყარო თავისუფლებაა. თავისუფლება 
განსაზღვრავს სულის მეფობას. ბერდიაევის თანახმად, თავისუფლების თემა ყველაზე მნიშვნელოვანია 
ქრისტიანობაში – „თავისუფლების რელიგიაში“: ირაციონალური, „ბნელი“ თავისუფლება გარდაიქმნება 
ღვთაებრივ სიყვარულად და ქრისტეს „შინაგან“ მსხვერპლად.        

ფილოსოფოსი მიიჩნევდა, რომ ნამდვილი ეგზისტენციალიზმი ეს არის პიროვნების ფილოსოფია, 
ამიტომ  ყოველი საკითხი – ყოფიერებაა, შემეცნება, ჭეშმარიტება თუ სხვა – მის  ფილოსოფიაში წყდება 
პიროვნებიდან ამოსვლით, მე-სთან მიმართებით. ძირითადი ფენომენი, რომელიც ახასიათებს სუბიექტს, 
„მე“-ს, არის თავისუფლება. ბერდიაევის ფილოსოფიის მთავარი საკითხი სუბიექტის თავისუფლების 
საკითხია, ამ თავისუფლების  განხორციელების პირობები.  

ბერდიაევის აზრით, ფილოსოფიური გააზრების ძირითადი ობიექტი ადამიანია, ფილოსოფია კი უნდა 
იყოს ეგზისტენციალური, იგი ადამიანის არსებობას უნდა გაიაზრებდეს: „დადგა ფილოსოფიური 
ანთროპოლოგიის დრო, რომელიც აქამდე არ არსებობდა, ადამიანმა დაიწყო შემეცნებისეულად წუხილი 
თავის თავზე. ადამიანის შესახებ ფსიქოლოგიურმა, ბიოლოგიურმა, სოციოლოგიურმა გამოკვლევებმა 
ვერავითარი ამოცანები ვერ ამოხსნა და ფილოსოფიური ანთროპოლოგია ვერ ააგო. ადამიანის 
პრობლემა არის ფილოსოფიის ძირითადი პრობლემა... ყოფიერების გამოცნობა ადამიანისათვის 
დაფარულია“, – წერდა ბერდიაევი ნაშრომში „ადამიანის დანიშნულების შესახებ“ 1931 წელს. 

ბერდიაევის ფილოსოფიის ძირითად ცნებას ასევე წარმოადგენს გაუცხოება (რომელსაც ის 
ობიექტივაციას უწოდებს). ეს არის ის, რაც გასდევს ადამიანს მისი მოღვაწეობის ყველა სფეროში, 
დაწყებული მეცნიერებით და დამთავრებიული რელიგიით; თუმცა ბერდიაევი გაუცხოებას არ მიიჩნევს 
საბოლოო მდგომარეობად, მისი აზრით, ამ საფეხურზე კი არ უნდა დავრჩეთ, არამედ უნდა ვეძებოთ 
გამოსავალი, ამ გამოსავალს კი ის ხედავს ადამიანის ღმერთთან შეერთებაში. წიგნში „ესქატოლოგიური 
მეტაფიზიკის შექმნის ცდა“ ბერდიაევი აყალიბებს გაუცხოების ძირითად ნიშნებს: ა) ობიექტის გაუცხოება 
სუბიექტთან; ბ) ინდივიდუალურის, პიროვნულის შთანთქმა ზოგადით, უპიროვნო-უნივერსალურით; გ) 
აუცილებლობის ბატონობა და თავისუფლების დათრგუნვა... 

ბერდიაევის ფილოსოფიის ერთ-ერთი ძირითადი ნიშანია პიროვნების წინ წამოწევა და მისთვის 
განმსაზღვრელი მნიშვნელობის მინიჭება. ეს პიროვნება კი აღმოჩნდება შემდეგ არა მხოლოდ ადამიანური, 
არამედ ღვთაებრივიც, რადგან ის არის ღმერთ-კაცი. ბერდიაევის აზრით, „Cogito ergo sum“-ის 
(„ვაზროვნებ, მაშასადამე ვარსებობ“) შეცდომა „მე“-ს აზროვნებიდან გამოყვანაშია. სინამდვილეში „მე: 
ვარსებობ არა იმიტომ, რომ ვაზროვნებ, არამედ „მე“ ვაზროვნებ იმიტომ, რომ ვარსებობ“. „მე“ უპირველეს 
ყოვლისა არსებულია. ამიტომ „მე“ „თავდაპირველია, არაფრიდან არ გამოიყვანება და არაფერზე არ 
დაიყვანება“, „მე“  არის ყველაფერი და ყველაფერი არის „მე“, „არა-მე“ შემდგომი მოვლენაა. „მე“ 
არსებობის განსაკუთრებული სამყაროა, რომელიც ვარაუდობს სხვებს, მაგრამ არ ჰგავს მათ.  
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ბერდიაევთან „მე“-ს ძირითადი პრობლემა, რომელიც აშუქებს მთელ მის არსებობას, არის 
მარტოობის პრობლემა. მარტოობის საკითხი ბერდიაევს ესახება, როგორც „ძირითადი ფილოსოფიური 
პრობლემა“, მასთანაა დაკავშირებული „მე“-ს პიროვნების, საზოგადოების, შემეცნების და სხვა საკითხები. 
მარტოობის პრობლემა განსაკუთრებით მწვავე ხასიათს იღებს ეპოქაში, როდესაც ადამიანის ჩვეულებრივი 
შეზღუდული საარსებო სივრცე იცვლება კოსმოსური მასშტაბებით, როდესაც ის ფართოვდება; ასეთია 
თანამედროვე ვითარება, ამჟამად ადამიანები ცხოვრობენ სამყაროს ჰორიზონტით, განსხვავებით 
სოფლისა და ქვეყნის ჰორიზონტისაგან, და ეს აძლიერებს მარტოობის და მოტოვებულობის გრძნობას“. 
მარტოობა, ბერდიაევის აზრით, წარმოადგენს წინააღმდეგობას, რადგან „მე“-ს სურს, გადალახოს 
მარტოობა და, ამავე დროს, გრძნობს ამის შეუძლებლობას. მარტოობის განცდა მრავალფეროვანია, მის 
ერთ-ერთ სახეს წარმოადგენს იმგვარი მდგომარეობა, როცა „მე“-ს ვერ უგებენ „სხვები“. არადა მას 
სჭირდება, რომ გაუგონ, აღიარონ, რათა ამით ის დამტკიცდეს, ამიტომ მიმართავს „მე“ მარტოობის 
გადალახვის მრავალ გზას: შემეცნებას, სიყვარულს, მეგობრობას, სოციალურ ცხოვრებას, ხელოვნებას... 
მისი გადალახვის ცდა ყოველგვარი ობიექტურის გზით ბერდიაევს შეუძლებლად მიაჩნია. მარტოობა 
მოითხოვს გაზიარებას, ნუგეშს, იმედს, ეს კი მხოლოდ სუბიექტიდან შეიძლება მომდინარეობდეს, ამიტომ 
სუბიექტურად არსებული მარტოობა სუბიექტურის სიღრმიდან უნდა იქნეს დაძლეული. ადამიანის 
ყოველგვარი საქმიანობა მიმართულია მარტოობის დაძლევისაკენ, მაგრამ ყოველივე ეს საქმე 
საზოგადოებაში ხორციელდება, საზოგადოება კი ბერდიაევის ინდივიდუალიზმთან შეუთავსებელია, ის 
საზოგადოებას უცხოდ აცხადებს და ამიტომ საზოგადოებაში ყოფნას, სოციალიზაციას მიიჩნევს 
ობიექტივაციად (გაუცხოებად).  

ბერდიაევის აზრით, არსებობა ობიექტურ სამყაროში, „მე“-ს ცხოვრება არის მარადიული ბრუნვა უცხო 
სამყაროში და ამდენად შიში ამ სამყაროს წინაშე: „შიში ძევს ამ სამყაროს ცხოვრების საფუძველში“. აქედან 
გამომდინარე, შეიძლება ადამიანი განისაზღვროს, როგორც შიშის განმცდელი არსება. ობიექტურ 
სამყაროში მყოფი ადამიანი დგას არარას უფსკრულის წინაშე, განიცდის შიშსა და ძრწოლას, იმიტომ რომ 
ის გამოყოფილია ღმერთისაგან, შიში არის გათიშულობის, გაუცხოებულობის, მიტოვებულობის შედეგი. 
ბერდიაევის აზრით, ყოველივე სამყაროსეული შიშზეა აგებული, რადგანაც „შიში მართავს სამყაროს“. შიში 
თავისუფლებისა და ჭეშმარიტების საპირისპიროა, ამიტომ ის ართმევს ცხოვრებას საზრისს. 

ბერდიაევის ფილოსოფიის მნიშვნელოვან ცნებას წარმოადგენს აგრეთვე ტანჯვა. ტანჯვის 
კატეგორიას იგი უკავშირებს შიშს – „შიში განიცდება, როგორც ტანჯვა და შიში ესაა ტანჯვის შიში“. ტანჯვა 
უფრო არსებითია ადამიანის სამყაროსათვის, იმდენად არსებითი, რომ ტანჯვის კატეგორია შიშზე მაღლა 
დგას, რადგან ის დაკავშირებულია არა მხოლოდ არსებობის დაბალ ფორმასთან, სოციალობასთან, 
არამედ გონით არსებობასთანაც. 

ბერდიაევისთვის ფილოსოფიის ღირებულება უმნიშვნელოვანესია: გონება კი არ უნდა 
გამოირიცხოს, არამედ უნდა გადაილახოს რწმენისა და თავისუფლების საშუალებით, რომლებიც ღმერთის 
სიცოცხლეში თანამონაწილეობას გვაძლევენ. მისი აზრით, არსებობა სწორედ ღმერთის აბსოლუტურ 
თავისუფლებაში ადამიანური თავისუფლების მზარდი მონაწილეობაა. 

 

 

 

სემინარისათვის 

ხოსე ორტეგა ი გასეტი 

მასების ამბოხი 

 

ვინ იცის, კარგია ეს თუ ცუდი, მაგრამ ამჟამად ევროპის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩვენ ვხედავთ 
უაღრესად დიდმნიშვნელოვან მოვლენას, კერძოდ, საზოგადოებაში მასების შეუზღუდავი ძალაუფლების 
დამყარებას. რაკიღა მასებს თავიანთი ბუნებით არ შეუძლიათ და ამიტომ არც უნდათ, მართავდნენ საკუთარ 
არსებობას და, მით უმეტეს, საზოგადოებას, ეს მოვლენა იმის მომასწავებელია, რომ დღეს ევროპა ყველაზე 
მძიმე კრიზისს განიცდის, რამაც შეიძლება მოიცვას ხალხები, ერები და კულტურები. ისტორიისთვის უცხო 
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როდია ამნაირი კრიზისები. ცნობილია მათი ბუნება და შედეგები; ცნობილია მათი სახელიც: ეს სახელია 
„მასების ამბოხი“.  

ამ მოვლენის არსში საწვდომად ამთავითვე უნდა დავაზუსტოთ, რომ ჩვენ მარტოოდენ პოლიტიკურ 
მნიშვნელობას როდი ვანიჭებთ სიტყვებს – „ამბოხი“, „მასები“, „საზოგადოებრივი ძალა“. საზოგადოებრივი 
ცხოვრება მარტო პოლიტიკა კი არა, იმავდროულად, ან უფრო ზუსტად, უწინარეს ყოვლისა, 
ინტელექტუალური, მორალური, ეკონომიკური და რელიგიური ცხოვრებაცაა. ის მოიცავს ადამიანთა 
თანაცხოვრების ყველა თავისებურებას, მათ შორის, ჩაცმულობის მანერასაც.   

საზოგადოება ყოველთვის ორი ფაქტორის – უმცირესობისა და მასების – დინამიკური ერთობაა. 
უმცირესობა ინდივიდუუმთა ჯგუფია, თვისებრივად რომ განსხვავდება ბრბოსგან. მასა კი ადამიანების 
ბრბოა, ადამიანებისა, რომელთაც არავითარი სპეციფიკურად განსხვავებული თვისებები არ გააჩნიათ. 
მაგრამ ტერმინში „მასები“ მარტოოდენ „მუშათა მასები“ არ უნდა ვიგულისხმოთ. მასა „საშუალო ადამიანია“. 
ყველას კარგად მოეხსენება, რომ ბრბოები, ჩვეულებრივ, ყალიბდებიან ადამიანთაგან, რომლებსაც 
საერთო სურვილები, იდეები და ცხოვრების წესი აქვთ. 

„მასა“ შეიძლება დახასიათებულ იქნეს, როგორც ფსიქოლოგიური რიგის მოვლენაც. ის ყოველთვის 
ადამიანთა სიმრავლე როდია. ერთი, ერთადერთი ადამიანის შეხედვისას ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, არის 
თუ არა იგი „ადამიანი-მასა“. არა ერთი და ორი მიზეზის ძალით, „ადამიანი-მასა“ ისაა, ვისაც არ შეუძლია 
როგორც კარგი, ისე ცუდი მხრითაც შეაფასოს თავისი თავი; ვინც თავის თავს აღიქვამს „ისეთად, 
როგორიცაა ყველა“ და სულაც არ განიცდის ამას, მას მოსწონს, ისეთი იყოს, როგორიცაა ყველა. 
წარმოიდგინეთ უბრალო ადამიანი, რომელიც ცდილობს ამა თუ იმ მიზეზის გამო შეაფასოს თავისი თავი, 
ვთქვათ, იმის გასაგებად, აქვს თუ არა რაიმე ნიჭი, ან რაღაცით მაინც თუ განსხვავდება სხვებისგან. და, აი, 
ის რწმუნდება, რომ არავითარი განსაკუთრებული თვისება არ გააჩნია. ეს ადამიანი შეიძლება თავს 
გრძნობდეს უნიჭოდ, უგერგილოდ, მაგრამ არა „ადამიან-მასად“.  

როდესაც საქმე ეხება „რჩეულ უმცირესობას“, ყოველდღიურ ყოფაში, ჩვეულებრივ, მახინჯდება ამ 
გამოთქმის აზრი: ამბობენ, რომ „რჩეული უმცირესობის“ წარმომადგენელი ქედმაღალია, კადნიერი, 
ამპარტავანი და ყველაზე მაღლა აყენებს თავს, მაგრამ ეს ასე არ არის. „რჩეული“ ყველაზე მეტს მოითხოვს, 
მაგრამ ვერ ახერხებს, ცხოვრებაში განახორციელოს ეს მაღალი მოთხოვნები. ეჭვსგარეშეა, რომ 
კაცობრიობა რადიკალურად იყოფა ორ ნაწილად: ერთის მხრივ, ისინი, უამრავ მოთხოვნას რომ უყენებენ 
თავიანთ თავს, რითაც ირთულებენ ცხოვრებას და ყოველნაირად ცდილობენ, მოიხადონ თავიანთი ვალი; 
მეორე მხრივ კი ისინი, რომელნიც არავითარ ძალისხმევას არ მოითხოვენ საკუთარი თავისგან.  

ამრიგად, საზოგადოების დაყოფა მასად და უმცირესობად კლასებად დაყოფას როდი ნიშნავს. ესაა 
დაყოფა ადამიანთა ტიპებად. ის შეიძლება არ დაემთხვეს მაღალ და დაბალ კლასებად დანაწევრებას. 
ცხადია, მაღალი კლასის წარმომადგენელთა შორის, თუ ისინი მართლაც მაღალნი არიან, უფრო მეტად 
სავარაუდოა იმნაირი ადამიანების არსებობა, რომელნიც რთულ გზას ირჩევენ. მიუხედავად ამისა, ყოველი 
კლასის წარმომადგენლებში მასაცაა და რჩეული უმცირესობაც. დღეს თვით რჩეულ ჯგუფებშიც კი 
„ადამიანი-მასები“ ჭარბობენ. მაგალითად, იმ ინტელექტუალთა წრეში, რომელნიც თავიანთი არსით 
მოწოდებულნი არიან, მაღალი ინტელექტუალური დონის ადამიანებად გვევლინებოდნენ, ჩვენ სულ უფრო 
და უფრო მეტ ფსევდოინტელექტუალს – არაპროფესიონალსა და არაკომპეტენტურ ხალხს ვხედავთ, 
რომელთაც ინტელექტუალისთვის ნიშნეული არცერთი თვისება არ გააჩნიათ. იგივე მოვლენა შეინიშნება 
დღემდე შემორჩენილ არისტოკრატთა წრეშიც. მეორე მხრივ, დღევანდელ მუშათა შორის ცოტა როდია 
სულის მაღალი დისციპლინის მქონე ხალხი. არადა, უწინ ხომ სწორედ მუშები შეადგენდნენ ბრბოს.  

საზოგადოებაში საქმიანობის არაერთი სახე არსებობს. ზოგიერთი, თავისი არსით, სპეციფიკური 
ბუნებისაა და, მაშასადამე, მათ თავს ვერ გაართმევს ის ხალხი, რომელსაც საამისოდ სპეციფიკური 
მიდრეკილება არ გააჩნია; ასეთია, მაგალითად, ხელოვნების ზოგიერთი დარგი ან მართვისა და 
საზოგადოებრივ საქმეებზე პოლიტიკური მსჯელობის სფერო. უწინ ამ ფუნქციებს ე. წ. „კეთილშობილნი და 
წარჩინებულნი“ ასრულებდნენ, ყოველ შემთხვევაში, თავი ისე ეჭირათ, თითქოს მართლაც 
„კეთილშობილნი“ იყვნენ. მასები თავს არიდებდნენ ამნაირ საქმიანობას. ისინი გუმანით გრძნობდნენ, რომ 
თუ ხელს მოჰყოფდნენ ამ საქმეს, აუცილებლად უნდა შეეძინათ სპეციალური ცოდნა და სათანადო 
მიდრეკილებებიც ჰქონოდათ, მაგრამ მაშინ ხომ მასებიც აღარ იქნებოდნენ? 

 უწინ მასამ ზეპირად იცოდა საკუთარი როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ახლა კი ნათლად ჩანს, 
როგორ შეიცვალა მისი ადგილი საზოგადოებრივ ძალთა განლაგებაში. ყველაფერი იმას გვიმოწმებს, რომ 
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მასებმა მტკიცედ გადაწყვიტეს, რადაც არ უნდა დაუჯდეთ, წინა პლანზე გადმოინაცვლონ და დაეუფლონ 
ყველაფერ იმას, რაც უწინ უმცირესობის კუთვნილება იყო. ცხადია, ზოგიერთი საზოგადოებრივი ადგილი 
აშკარად არ იყო გამიზნული ხალხის ამნაირი სიმრავლისათვის და თანაც, მათი მასშტაბები არც ისე 
განუზომლად დიდია, ასე რომ, ბრბოს მოზღვავებამ ლამის დახეთქოს ყველაფერი, რაც თვალნათლივ 
გვიმოწმებს ახალი მოვლენის სპეციფიკას: მასა, რომელიც კვლავ მასად რჩება, დაუნდობლად აძევებს 
უმცირესობას.    

 

 

მაინც რა განასხვავებს ადამიან-მასას, რომელიც დღეს განაგებს საზოგადოებრივი ცხოვრების 
ყოველნაირ გამოვლინებას როგორც პოლიტიკური, ისე არაპოლიტიკური ხასიათისას? რატომაა ისეთი, 
როგორიც არის? სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როგორ წარმოიშვა იგი? ადამიანი, რომელიც დღეს 
ცდილობს, სათავეში ჩაუდგეს ევროპულ ცხოვრებას, ბევრი რამით განსხვავდება ადამიანთა იმ ტიპისგან, 
რომელიც მბრძანებლობდა მე-19 საუკუნეში. 

... მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე ადამიანს არასოდეს უცხოვრია ამნაირი ცხოვრებით, ამნაირ 
ვითარებაში. მაშასადამე, საქმე გვაქვს თვისობრივად ახალ მოვლენასთან, რომელიც გადამწყვეტ 
ზემოქმედებას ახდენს მთელი კაცობრიობის ბედზე და რომელმაც მე-19 საუკუნის წიაღში იჩინა თავი. სამმა 
პრინციპმა შეუწყო ხელი ამ ახალი სამყაროს შექმნას: ლიბერალურმა დემოკრატიამ, მეცნიერულმა 
ექსპერიმენტირებამ და ინდუსტრიალიზაციამ; ეს ორი უკანასკნელი კი ერთ პრინციპზე დაიყვანება, რასაც 
ტექნიციზმი ჰქვია სახელად.  

მე-19 საუკუნე რევოლუციური საუკუნე იყო. რევოლუციურ გადატრიალებად იმას კი არ უნდა 
ვთვლიდეთ, რომ ის ამბოხებაა საგანთა არსებული წესრიგის წინააღმდეგ, არამედ იმას, რომ ის ამყარებს 
ტრადიციულის საპირისპირო ახალ წესრიგს. ამიტომ გადაჭარბებული არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ 
ადამიანი-მასა, რომელსაც დასაბამი დაუდო მე-19 საუკუნემ, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სულ სხვანაირად 
ავლენს თავს, ვიდრე წინარე ეპოქათა ადამიანები.  

ადამიანი-მასისთვის მისი დაბადების დღიდანვე გარემომცველ სამყაროში აღარ არსებობს 
არავითარი დაბრკოლება, არავითარი შეზღუდვა, არავითარი აკრძალვა. პირიქით, მთელი გარემომცველი 
სინამდვილე კიდევ უფრო ამძაფრებს მადას, რომელიც დღითი დღე იზრდება. მე-19 საუკუნის დასასრულსა 
და მე-20 საუკუნის დამდეგს ცხოვრება არა მარტო უკეთაა აღჭურვილი ტექნიკური თვალსაზრისით, არა 
მარტო უფრო მეტ შესაძლებლობას ანიჭებს ადამიანს, არამედ იმის ურყევ რწმენასაც უნერგავს, რომ 
ხვალინდელი დღე უფრო მდიდარი, უფრო უკეთესი და მრავალფეროვანი იქნება, ვიდრე დღევანდელი. 
და ადამიანს ჰგონია, რომ არსებობის სამყარო უსასრულოდ ფართოვდება. დღესაც კი, როცა 
ხვალინდელი დღის ურყევ რწმენას პირველი ბზარი გაუჩნდა, ძალზე ცოტას თუ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ 
ავტომობილი ხუთი წლის შემდეგ უფრო იაფი ეღირება და უფრო კომფორტულიც იქნება, ვიდრე დღეს. 
პროგრესის გარდაუვალობა ისევე სწამთ, როგორც მზის ჩასვლა თუ ამოსვლა. მაგრამ ეს მსგავსება 
პირწმინდად ფორმალურია. როგორც ტექნიკური, ისე სოციალური თვალსაზრისით ესოდენ სრულყოფილ 
სამყაროში რომ აღმოჩნდა, ადამიან-მასას ჰგონია, თითქოს ეს სამყაროც ბუნების მიერაა შექმნილი და 
ერთხელაც არ დაუფიქრდება იმას, თუ რა დაუჯდათ ეს პროგრესი გენიალურ მარტოსულებს. მისთვის 
კიდევ უფრო ნაკლებად დასაშვებია აზრი იმის შესახებ, რომ ყველა გამოგონება თუ გაუმჯობესება, ყველა 
სიახლე თუ მიღწევა, მოკლედ, მთელი ის სიკეთე, რაც უზრუნველყოფს მის კეთილდღეობას, მაღალი 
ადამიანური ფასეულობების ცხოვრებაში განხორციელების შედეგია, და რომ საკმარისია მცირეოდენი 
შეცდომა თუ შეცოდება, რომ ტექნიკური პროგრესის მთელი ეს დიდებული შენობა ჰაერში აფრინდეს და 
ნამსხვრევებად მიმოიფანტოს.  

აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია, თანამედროვე ადამიანი-მასის ფსიქოლოგიურ დიაგრამაზე 
ორი პირველი წერტილი აღვნიშნოთ: პირველი, მისი სასიცოცხლო მისწარფებების თავისუფალი 
გავრცელება, ანუ პიროვნების რეალიზაცია, და მეორე, სრული უმადურობა ყოველივე იმის მიმართ, რამაც 
შესაძლებელი გახადა მისი არსებობა. ერთიცა და მეორეც დამახასიათებელია განებივრებული 
ბავშვისთვის; ეს ბავშვი თანამედროვე ადამიანია. ვისიმე განებივრება ხომ იმას ნიშნავს, არაფრით 
ზღუდავდე მის სურვილებს, ყველაფრის საშუალებას აძლევდე და არაფერს ავალდებულებდე. ამნაირი 
აღზრდის შედეგია ის, რომ ადამიანი საკუთარი ძალის შესაფების უნარს კარგავს. რაკი არც ვინ რას 
აიძულებს და არც სერიოზულად უპირისპირდება ვინმე, ადამიანი თანდათანობით უკიდურესად 
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თავდაჯერებული ხდება, როგორც იტყვიან, ცა ქუდად აღარ მიაჩნია და დედამიწა ქალამნად. არავითარ 
ანგარიშს აღარ უწევს სხვებს და ყველაზე უკეთესი ჰგონია თავი... ადამიანი-მასა თავის წინაშე უსაზღვრო 
შესაძლებლობათა ჰორიზონტს ხედავს, რაღაცის მიღწევას არავითარი ძალისხმევა არ სჭირდება, 
ყველაფერი გარანტირებულია და ადამიანის განკარგულებაში გადაცემული; ასე მზე ყოველდღე თავისით 
ამოდის ცის თავანზე, ჩვენ როდი გვჭირდება მისი ამოყვანა. არცერთი კაცი მადლობას არ უხდის მეორეს 
ჰაერის გამო, რომლითაც სუნთქავს... განებივრებული მასები ეტყობა ძალიან ბრიყვები არიან, რახან 
ჰგონიათ, რომ საზოგადოების მთელი ეს ურთულესი მატერაილური და სოციალური ორგანიზაცია ისეთივე 
ბუნებრივი წარმომავლობისაა, როგორც ჰაერი, რაკიღა ყოველთვის არსებობს, ისეთივე მუდმივი და 
თითქმის ისევე სრულქმნილი.  

ახლა კი შეგვიძლია ავხსნათ მასების სულის სულელური მდგომარეობა: მათ აღელვებთ მხოლოდ 
საკუთარი კეთილდღეობა. ცივილიზაციის სიკეთეს არ აღიქვამენ, როგორც დიად აღმოჩენათა თუ 
გამოგონებათა ნაყოფს და ხანგრძლივი აღმშენებლობითი საქმიანობის რეზულტატს. მასების 
წარმოდგენით, მათი საკუთარი ისტორიული როლი იმაზე დაიყვანება, რომ გამუდმებით მოითხოვდნენ 
სულ უფრო და უფრო მეტ კეთილდღეობას, თითქოს ეს მათი ბუნებით თანდაყოლილი უფლება იყოს.  

 

 

  დღეს ადამიან-მასას ყოვლის ნებადართულობა ბუნებრივ, თუმცა, იმავდროულად, კანონით 
დადგენილ მდგომარეობადაც მიაჩნია. აქ უკვე ლაპარაკიც კი ზედმეტია გარემოებათა უჩვეულო 
დამთხვევაზე. აღარაფერი აღარ აიძულებს ადამიან-მასას, აღიაროს რაიმე შეზღუდვის არსებობა და 
ანგარიში გაუწიოს სხვების, უწინარეს ყოვლისა კი, იმ ხალხის აზრს, ვისაც საზოგადოებაში მასთან 
შედარებით უფრო დიდი გავლენა აქვს. ეს ადამიანი მხოლოდ საკუთარ ავტორიტეტს მიმართავს. 
კმაყოფილია საკუთარი თავით; მას მოსწონს იყოს ისეთი, როგორიც არის. და რაკი არ ეშინია, ვაითუ 
უგუნური და უბადრუკი გამოვჩნდეო, ის თავდაჯერებული იერით დაუწყებს ქებას ყველაფერს, რაც კი რამ 
არის ამქვეყნად... გარემოებები რომ არ აიძულებდნენ, ადამიანი-მასა არასოდეს მიმართავდა ვინმეს, 
გარდა საკუთარი თავისა. და რაკი ამჟამად გარემოებები არ აიძულებენ ასე მოიქცეს, ადამიანი-მასა 
საერთოდ აღარ მოუხმობს ვინმეს და საკუთარი ცხოვრების სრულ ბატონ-პატრონად მიაჩნია საკუთარი 
თავი.  

ადამიანი-მასისგან განსხვავებით, კაცი, რომელიც რჩეულ უმცირესობას ეკუთვნის, გამუდმებით 
გრძნობს შინაგან მოთხოვნილებას, მაღალ ეთიკურ ფასეულობებს მიუსადაგოს თავისი სიცოცხლე და 
ნებაყოფლობით ემსახუროს მათ. მსჯელობის დასაწყისში ჩვენ უკვე დავადგინეთ განსხვავება რჩეულ 
უმცირესობასა და ადამიან-მასას შორის (რჩეული უმცირესობა ყოველთვის ბევრს მოითხოვს საკუთარი 
თავისაგან, მაშინ, როცა ადამიანი-მასა არავითარ მოთხოვნას არ უყენებს საკუთარ თავს). თავს ნებას 
მივცემ, ერთი აზრი გაგიზიაროთ, რომელიც აშკარად უპირისპირდება საყოველთაოდ გავრცელებულ 
შეხედულებას: მონობა მასისთვის კი არაა ყოფიერების არსი, არამედ „რჩეულთათვის“, რომელთაც ფუჭი 
ეჩვენებათ მთელი თავიანთი ცხოვრება, თუკი ვერ შეძლეს, მაღალი მოთხოვნებისათვის 
დაექვემდებარებინათ იგი. ამიტომ კეთილშობილი კაცი კირთებად როდი აღიქვამს მაღალი 
იდეალებისადმი სამსახურის მოთხოვნილებას. როცა ის ვერ პოულობს საკმარის პრინციპებს, 
რომლებისთვისაც შეეძლო თავისი სიცოცხლე მიეძღვნა, მანამდე ვერ მოისვენებს, სანამ ახალ, კიდევ 
უფრო ძნელად განსახორციელებელ მოთხოვნებს არ გამოუგონებს საკუთარ თავს და მათ სამსახურში არ 
ჩააყენებს მთელ თავის უნარსა და შესაძლებლობას. „განცხრომისთვის ცხოვრება პლებსსა სჩვევია, 
კეთილშობილი კაცი ცდილობს, მაღალ მოთხოვნებსა და კანონს დაუმორჩილოს თავისი სიცოცხლე“ 
(გოეთე). არისტოკრატიამ თვითონვე მოიპოვა თავისი პრივილეგიები; ეს ბედის წყალობა კი არ ყოფილა, 
არამედ – განსაკუთრებით მნიშვნელოვან დამსახურებათა საზღაური.  

... რაც უფრო დიდხანს ცხოვრობ და უკვირდები სხვის ცხოვრებას, მით უფრო ხშირად ამჩნევ, რომ 
ადამიანთა უმრავლესობას ნებელობისმიერი ძალისხმევის არავითარი უნარი არ გააჩნია, გარდა იმისა, რაც 
გარეგანი აუცილებლობის უშუალო საპასუხო რეაქციად გვევლინება. სწორედ ამიტომაა ესოდენ 
შთამბეჭდავი და მეხსიერებიდან ამოუშლელი ნებისმიერი ამაღლებული სწრაფვა თუ კეთილშობილური 
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საქციელი. ასე იქცევიან მხოლოდ რჩეულნი, ჭეშმარიტად კეთილშობილი ადამიანები. მათთვის „ცხოვრება“ 
აქტიურ მოქმედებას ნიშნავს და არა იმას, რომ უკუქმედებით პასუხობდნენ ზემოქმედებას. მათი ცხოვრება 
მუდმივი დაძაბულობაა და საკუთარი თავის განუწყვეტელი სრულყოფა. საკუთარი თავის სრულყოფა 
იგივეა, რაც ასკესისი. ეს ადამიანები ასკეტები არიან.  

მე-19 საუკუნემ ადამიანს თვალწინ გადაუშალა ურიცხვი შესაძლებლობანი და თავისი თავის ამარა 
მიატოვა იგი. და მაშინ საშუალო ადამიანი თავისი ბუნებრივი მიდრეკილებისამებრ საკუთარ თავში ჩაიკეტა. 
დღეს მასა გაცილებით დიდი ძალაა, ვიდრე ოდესმე. ტრადიციული ბრბოსგან განსხვავებით, ის იმდენად 
კმაყოფილია თავისი თავით, რომ საერთოდ აღარ შერჩა უნარი, ყური ათხოვოს სხვის აზრს, ჰერმეტულად 
ჩაიკეტა თავის თავში და აღარავის ემორჩილება. თუ ასე გაგრძელდა, ევროპაშიც და მთელ მსოფლიოშიც 
მასები საერთოდ უარს იტყვიან ყოველნაირ მორჩილებაზე. თუმცა ამ რთულ ვითარებაში, რომელშიც დღეს 
იმყოფება მთელი ევროპა, ისინი შეიძლება ერთხანს მაინც დაემორჩილონ რჩეულ უმცირესობას, 
განსაკუთრებით, ზოგიერთი უმწვავესი საკითხის გადასაჭრელად. მაგრამ ეს მორჩილება დიდხანს არ 
გასტანს, რადგან მასების ბუნების არსი ურჩობა და თვითკმაყოფილებაა. ისინი დაბადებითვე მოკლებულნი 
არიან იმის უნარს, რომ ყურადღება მიაქციონ სხვა რამეს – გნებავთ ადამიანებსა და გნებავთ მოვლენებს – 
გარდა იმისა, რაც უშუალოდ მათ ეხება.  

ილუზია იქნებოდა გვეფიქრა, რომ, რაკი თანამედროვე ადამიანი-მასის ცხოვრების დონე 
წარსულთან შედარებით განუზომლად უფრო მაღალი გახდა, ეს ადამიანი თვითონვე შეძლებს 
ცივილიზაციის პროცესის წარმართვას. ცივილიზაციის დღევანდელი დონის შესანარჩუნებლად 
აუცილებელია, ეყრდნობოდე მრავალმხრივსა და ყოვლისმომცველ ცოდნას. ადამიანი-მასა ვერ 
წარმართავს ამ პროცესს, რადგანაც, მართალია, მან შეითვისა უახლესი ტექნიკის მართვის ჩვევა, მაგრამ 
ვერ შეძლო, ჩასწვდომოდა იმ პრინციპებს, რომლებსაც ემყარება ცივილიზაცია.  

 
(ხოსე ორტეგა ი გასეტი, მასების ამბოხი, ესპანურიდან თარგმნა ბაჩანა ბრეგვაძემ)     

 

 

ნიკოლაი ბერდიაევი 

ადამიანის ბედი თანამედროვე სამყაროში 

 

1 
დღეს ყველა კულტურის კრიზისზე ლაპარაკობს და შიშით შეჰყურებს მომავალს. ეს მოარულ თემად 

იქცა. კულტურის კრიზისი იმასთანაა დაკავშირებული, რომ ნებისმიერი მაღალი კულტურისათვის 
ნიშნეულია არისტოკრატიული თვისობრივი საწყისი, რომელსაც უდიდესი საფრთხე ემუქრება 
დემოკრატიზაციისა და გათანაბრების პროცესის, მასების მბრძანებლობის მხრივ. ჩვენ ვცხოვრობთ 
კულტურის არისტოკრატიული საწყისის წინააღმდეგ პლებეური ჯანყის ეპოქაში. ახალი ავტორიტარული 
სახელმწიფოები კულტურის მიმართ აშკარად პლებეურ დამოკიდებულებას იჩენენ, რაც რაოდენობის 
თვისებაზე მბრძანებლობას ნიშნავს. ანტიკური ბერძნულ-რომაული კულტურა თავისი პრინციპით 
თვისობრიობის დამცველი და ხელშემწყობი კულტურა იყო. არისტოკრატიული იყო რენესანსის კულტურაც. 
კულტურა მოცლილობისა და იმის წყალობით ვითარდებოდა, რომ შესაძლებელი იყო შემოქმედებით 
ძალთა სიჭარბის გამოვლენა; ის გულისხმობდა არათანასწორობას. კულტურა არასოდეს არ არსებობდა 
კაცობრიობის მთელი მასისთვის, არასოდეს არ აკმაყოფილებდა მის მოთხოვნებს თუ მოთხოვნილებებს. 
კულტურის ხალხურობა არასოდეს არ ნიშნავდა იმას, რომ ხალხის მასების დონე შეესაბამებოდა მათი 
დაკვეთის შესრულების დონეს. ხალხურობა ხალხის სულის გამოხატულება იყო, გენიოსს შეეძლო, უკეთ 
გამოეხატა იგი, ვიდრე მასას. მაგრამ დღეს კულტურისაგან სულ უფრო და უფრო მეტად მოითხოვენ 
ხალხურობას ხალხის მასების მოთხოვნებსა თუ მოთხოვნილებებთან შესაბამისობის თვალსაზრისით. ეს 
იწვევს კულტურის გადაგვარებას და მას სხვა რიგის ფენომენად აქცევს, რომელსაც სხვა სახელი უნდა 
ვუწოდოთ. ზოგჯერ ამ ფენომენს ცივილიზაციის სახელს არქმევენ, მაგრამ ეს ტერმინოლოგია, რა თქმა 



 
11 

უნდა, პირობითია. მასებისა და უპიროვნო სიმრავლეთა მბრძანებლობა, რომელიც ხან ბურჟუაზიული 
დემოკრატიისა და ფულის დიქტატურის – ყოველთვის ფარული და შენიღბული დიქტატურის, ხან კი 
ავტორიტარული სახელმწიფოებისა და ბელადების აშკარა დიქტატურის სახეს იღებს, ძალიან მძიმე 
მდგომარეობაში აყენებს კულტურის შემოქმედთა ფენას, კულტურულ ელიტას. ეს კულტურული ელიტა 
სასიკვდილო აგონიას განიცდის, მისი მორალური და მატერიალური მდგომარეობა სულ უფრო და უფრო 
აუტანელი ხდება. ლიბერალურ დემოკრატიაში ის კაპიტალისა და ბრბოს ვულგარულ გემოვნებაზეა 
დამოკიდებული, ავტორიტარულ, ანუ კომუნისტურ დემოკრატიაში კი – სულის დამთრგუნველ 
მსოფლმხედველობრივ დიქტატურაზე, სულის ორგანიზების პრეტენზიას რომ აცხადებს. ჩვენ „სოციალური 
დაკვეთის“ ეპოქაში ვცხოვრობთ. მასების სოციალური დაკვეთა განსაზღვრავს, რა უნდა იყოს კულტურა, 
ხელოვნება, ლიტერატურა, ფილოსოფია, მეცნიერება და თვით რელიგია. მაგრამ არ არსებობს დაკვეთა, 
უმაღლესი ხარისხის კულტურას, სულიერ კულტურას, ნამდვილ ფილოსოფიასა და ნამდვილ ხელოვნებას 
რომ მოითხოვდეს. სოციალური დაკვეთა, უპირატესად, ტექნიკას, გამოყენებით ბუნებისმცოდნეობას, 
ეკონომიკას ეხება და არა იმას, რაც სულსა და სულიერებას უკავშირდება. სულიერი ენერგია გადაირთვება 
და იმისკენ მიიმართება, რაც სრულიადაც არ ეკუთვნის სულიერების სფეროს. ინტელექტუალურ-
კულტურული ფენა სოციალურად სრულიად დაუცველია, მისი არსებობა მოკლებულია ყოველგვარ 
მატერიალურ ბაზას, ჰაერშია გამოკიდებული და ძალიან ხშირად გრძნობს, რომ არავის არ სჭირდება; ის 
იძულებულია, ვითარებას მიესადაგოს, რათა საბოლოოდ არ დაინთქას უფსკრულში. სულიერი კულტურის 
ინიციატორთა და შემოქმედთა მდგომარეობა არასოდეს ყოფილა მსუბუქი, ის მსუბუქი და ნორმალური არ 
იყო რენესანსის ეპოქაშიც. კულტურის მოღვაწენი გამუდმებით იღვწოდნენ ღმერთმა იცის, ვისთვის, მაგრამ 
მათი შემოქმედება შედარებით თავისუფალი იყო. მწერლები, მხატვრები, მუსიკოსები, სწავლულები 
მატერიალურად დამოკიდებულნი იყვნენ მეცენატებზე. მაგრამ ისინი რთულ, დიფერენცირებულ, 
არაუნიფიცირებულ საზოგადოებაში ცხოვრობდნენ, სულის დამთრგუნველ დიქტატურას არ 
ექვემდებარებოდნენ და ლავირება შეეძლოთ. XIX საუკუნის კაპიტალიზმმა თავისი ეკონომიზმითა და 
ფულის ფარული დიქტატურით შერყვნა და შებღალა კულტურის სიწმინდე და ბურჟუაზიული კლასების 
ინტერესებს მიუსადაგა იგი. კულტურის მოღვაწეებს ფორმალურად სრული თავისუფლება მიენიჭათ, 
მაგრამ მატერიალურად მონობის უღელი ედგათ და ამ მარტოსულთა ხვედრი აღიარება კი არ იყო, არამედ 
გაჭირვება. ბევრი მათგანი ლიბერალურ-ბურჟუაზიული ეპოქის პირობებში გამუდმებით ჭმუნავდა საერთო-
სახალხო, „ორგანული“ კულტურის გამო. კულტურის შემოქმედთა სოციალური სიმარტოვე ბურჟუაზიული 
ეპოქის დამახასიათებელი მოვლენაა. ამ სიმარტოვით ხშირად ამაყობდნენ და ცდილობდნენ კიდეც, 
მარტოსულებად დარჩენილიყვნენ. ეს სიმარტოვე ზოგჯერ ჯგუფური, ელიტის სიმარტოვე გახლდათ. შუა 
საუკუნეებსა თუ ძველ საბერძნეთში კულტურა რელიგიური, ხალხური, „ორგანული“ იყო. ეს ხალხურობა 
სრულიად სხვაგვარი იყო, ვიდრე ჩვენს დემოკრატიულ საუკუნეში, რადგანაც მასები რელიგიურად 
საკრალიზებულ ჰიერარქიულ ორგანიზმში ცხოვრობდნენ. მაშინ ჯერ კიდევ არ ეჩინა თავი ნაპრალს 
კულტურის შემოქმედ ინტელექტუალურ ფენასა და ხალხის ცხოვრებას შორის. ეს იყო სოციალური 
დაკვეთის ეპოქა, ამ სიტყვის კეთილშობილური გაგებით, დაკვეთისა, რომელიც ჰგუობდა და კიდევაც 
გულისხმობდა კულტურის თვისობრივ, არისტოკრატიულ საწყისს. მაგრამ ამ კულტურისთვის უცხო იყო 
რენესანსული და ბურჟუაზიული ეპოქის ინდივიდუალიზმი, ეს კოლექტიური კულტურა იყო. ბერძნული 
კულტურა გაცილებით უფრო მეტად იყო სოციალური დაკვეთის კულტურა, ვიდრე ჰგონიათ; ხელოვნება 
სულაც არ ყოფილა „წმინდა“, ის სოციალურად დამხმარე როლს ასრულებდა. ბერძნული კულტურა 
საერთო-სახალხო და, იმავდროულად, არისტოკრატიული იყო. ძველი, „ორგანული“ ეპოქებისთვის 
ნიშნეულია კულტურის წიაღში ხალხურობისა და ორგანულობის შერწყმა. ჩვენს ეპოქაში, რომელიც 
კოლექტივიზმისკენ ისწრაფვის, ყველაფერი იცვლება. მასა კულტურას ეზიარება. ეს აუცილებელია და 
სამართლიანი. მასებს არ შეუძლიათ სიბნელეში დარჩენა. ძველად მასები რელიგიის მეშვეობით 
ეზიარებოდნენ კულტურას. ხალხური ფენის კულტურა თითქმის მთლიანად რელიგიური კულტურა იყო. 
მასში ხალხური ფენა არისტოკრატიულ ფენას ერწყმოდა. მხოლოდ რელიგიას შეუძლია ამნაირი ნაერთის 
შექმნა. ამის უნარი არც ფილოსოფიასა და მეცნიერებას შესწევს, არც განათლებას, ხელოვნებასა და 
ლიტერატურას. რელიგიურ საფუძველს მოკლებული მაღალი კულტურა აუცილებლად შორდება ხალხის 
ცხოვრებას და წარმოიქმნება განკერძოებული კულტურული ელიტა, რომელიც გრძნობს, რომ ის ხალხს 
არ სჭირდება. ჰუმანიტარული კულტურა არასოდეს ყოფილა ხალხური, ის სოციალურ ბაზისს მოკლებული 
მაღალი ინტელექტუალური ფენის კულტურა იყო. დემოკრატიზაციის სამართლიანობა, კულტურას რომ 
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აზიარებს ხალხის უზარმაზარ მასებს, იმავდროულად, კულტურის თვისობრივი დონის დაწევასა და 
დადაბლებას იწვევს. ეს პროცესი მარტო იმას კი არ ნიშნავს, რომ მასების კულტურული დონე მაღლდება 
და მათში კულტურული მოთხოვნილებები იღვიძებს, არამედ იმასაც, რომ მასები უკვე კულტურის 
მბრძანებლებად გვევლინებიან და მას თავიანთ დონეს უსადაგებენ. კულტურა, ფართო გაგებით, მასების 
ყოველდღიური ცხოვრების ფერხულში ებმება. ელიტის კულტურა კიდევ უფრო შორდება ხალხს, 
რაფინირდება, სიკვდილის ნიშნით აღიბეჭდება და მისი წარმომადგენლები კიდევაც მიელტვიან სიკვდილის 
გემოს. ეს კულტურის დეკადანსია, სიცოცხლის წყაროს დაწრეტა. კულტურის მოღვაწეთა მეორე ნაწილს 
თავის გადარჩენა სურს, მასებს, მათ გემოვნებასა და მოთხოვნებს ესადაგება და სოციალური დაკვეთის 
შესრულებას ცდილობს. მაგრამ ხალხის ცხოვრებას მოწყვეტილი კულტურული ელიტის არსებობა სულ 
უფრო და უფრო უსარგებლო და არანორმალური ხდება. მას მომავალი არა აქვს. მაღალი კულტურის ეს 
კრიზისი და ინტელექტუალური ელიტის სავალალო ხვედრი, როგორც ჩანს, გარდაუვალია მსოფლიოში 
სულიერი რევოლუციისა და რელიგიური აღორძინების გარეშე. პირწმინდად კულტურული აღორძინება 
უკვე შეუძლებელია მსოფლიოს ხანდაზმულობის გამო. შესაძლებელია მხოლოდ რელიგიური 
აღორძინება, რადგანაც მხოლოდ მას შეუძლია გადაწყვიტოს კულტურაში არისტოკრატიულ და 
დემოკრატიულ, პიროვნულ და საზოგადო საწყისთა ურთიერთშესაბამისობის საკითხი. 

რუსული კომუნიზმი და გერმანული ნაციონალ-სოციალიზმი სულის დამთრგუნველ 
მსოფლმხედველობრივ დიქტატურებად გვევლინებიან. ამიტომ როგორც კომუნისტური, ისე ნაციონალ-
სოციალისტური კულტურა სოციალური დაკვეთის კულტურაა, რაც მახინჯ ფორმებს იღებს რუსეთშიც და 
გერმანიაშიც. კულტურის მოღვაწეებს სული ეხუთებათ. ასე ისხამს ხორცს კოლექტიური, საერთო-სახალხო 
კულტურის იდეა, რაზედაც ოცნებობდნენ XIX საუკუნეში და XX საუკუნის დამდეგს კულტურის ზოგიერთი 
შემოქმედნი: რ. ვაგნერი, ჩვენში – ვ. ივანოვი და სიმბოლისტები. ასე გადაილახება ინდივიდუალიზმი 
კულტურაში. ახლოვდება რენესანსის დასასრული, რის შესახებაც ბევრს ვწერდი. არის თუ არა ამაში 
სიმართლის ნაწილი და შეიძლება თუ არა დავუპირისპიროთ ამას ძველი ინდივიდუალიზმი და 
ლიბერალიზმი? მე მგონია, სიმართლის დიდი ნაწილი არის და ამას ვერ დავუპირისპირებთ 
ინდივიდუალიზმსა და ლიბერალიზმს, რომლებიც მთლიანად მოიშალნენ და გამოიფიტნენ. კულტურული 
შემოქმედება ზეპიროვნული მიზნის მსახურებაა. ინტელექტუალური ფენის ეგოიზმს გამართლება არ 
მოეძებნება. მსახურების იდეა თითქმის მთლიანად გაქრა რენესანსულსა და ლიბერალურ ეპოქაში. მაგრამ 
ზეპიროვნული მსახურების იდეა არამცთუ არ უპირისპირდება სულსა და შემოქმედებით თავისუფლებას, 
არამედ მისი რეალიზაცია მხოლოდ ამ თავისუფლების მეშვეობითაა შესაძლებელი. შემოქმედებითი 
მსახურება თავისუფალი მსახურებაა, მას ვერ მივუსადაგებთ შრომითსა თუ სამხედრო ვალდებულებებს. 
სულის დამთრგუნველი დიქტატურა არა მარტო თავისუფლებას ართმევს შემოქმედს, არამედ ცდილობს, 
მოისყიდოს კულტურის მოღვაწეებიც და მათგან გამცემლობას მოითხოვს, მონურ მორჩილებას აჩვევს და 
აიძულებს რეპრესირების შიშით სახელმწიფო დაკვეთა შეასრულონ. მსოფლმხედველობრივი დიქტატურა 
ადამბლავებს სინიდისს და მხოლოდ თავისუფალი სინიდისის გმირულ შემართებას თუ შეუძლია მას 
წინააღმდეგობა გაუწიოს. კულტურის მოღვაწეთა მოსყიდვა მით უფრო ადვილდება, რომ მათი 
მდგომარეობა სულიერადაც და მატერიალურადაც ძალიან მძიმე გახდა; ისინი სოციალურად დაუცველნი 
იყვნენ და უმუშევრებად იქცნენ. ინტელექტუალურ ფენას ან დაღუპვა ემუქრება, ან გაქრობა იმის შედეგად, 
რომ ის აღარავის სჭირდება, ანდა იდეოკრატიული სახელმწიფოს მორჩილ მოხელეებად ქცევა, 
სახელმწიფოსი, რომელიც სულის დამთრგუნველ დიქტატურას ამკვიდრებს. ყოველგვარ მყარ სოციალურ 
ბაზისს მოკლებული და ხალხის ცხოვრებისაგან განაპირებული მაღალკულტურული ინტელექტუალური 
ფენა დიდი ხანია კარჩაკეტილი, იზოლირებული ცხოვრებით ცხოვრობს. თავი იჩინა არა მარტო გათიშვამ, 
არამედ განხეთქილებამაც თეორიულ და პრაქტიკულ გონებას, ინტელექტსა და მოქმედებას, „სულსა“ და 
„მატერიას“ შორის. ამან უმწეობასა და დეკადანსამდე მიგვიყვანა. ჰუმანიზმმა, როგორც ევროპული 
კულტურის საფუძველმა, ვერ შეძლო აღედგინა ერთობა, ვერ შეძლო ხელი შეეწყო კულტურული 
ფენისათვის, როცა ამოვარდა კოსმიური ქარი. ჰუმანიზმს არ შესწევს იმისი ძალა, რომ ცხოვრების 
ტექნიზაციას, მასების შემოჭრას, დემოკრატიზაციასა და სხვა მისთანათ გაუძლოს. როგორც უკვე ითქვა, მას 
არ შეუძლია გადაარჩინოს კულტურისა და პიროვნული ორიგინალობის არისტოკრატიული საწყისი. 
ერთობის დამკვიდრებას დეჰუმანიზაციაზე დაფუძნებული დიქტატურები ცდილობენ; XIX-XX საუკუნეებში 
ორგანული კულტურისა და ორგანული საზოგადოებრივი წყობილების იდეა რომანტიული იდეაა და 
ტექნიკის მზარდი ძალა გამანადგურებელ დარტყმებს აყენებს მას. მსოფლიო ორგანული, მცენარეული 
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ერთობისკენ კი არა, ორგანიზებული, ტექნიკური ერთობისაკენ მიდის. მაგრამ როცა მიმდინარე კოსმიურსა 
და სოციალურ პროცესებში ისმის საკითხი თვით ადამიანის ბედისა, ადამიანის ხსნისა და მთელი ცხოვრების 
დეჰუმანიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, ჩვენ გარდუვალად მივადგებით რელიგიურ პრობლემას, 
სულიერ კრიზისსა და მსოფლიოში ახალი სულიერების აღმოცენებას. 
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შემზარავი და აუტანელია მსოფლიოს ეკონომიური და პოლიტიკური მდგომარეობა, მაგრამ, 
უწინარეს ყოვლისა, მისი სულიერი მდგომარეობაა აუტანელი. უდიდესი საფრთხე ემუქრება თვით სულიერი 
ცხოვრების არსებობას, თვით მისი არსებობის შესაძლებლობას. ჩვენ შეშლილ სამყაროში ვცხოვრობთ. 
ვერც კი შევნიშნეთ, რომ ადამიანი შეიშალა. ცხოვრებისადმი სიხარბის, ამ ქვეყნისადმი სიყვარულის გამო 
მან დაკარგა წონასწორობა და გადაყირავდა. სამყაროს კვლავ დაემუქრა პოლიდემონიზმი, რისგანაც 
ქრისტიანობამ გაათავისუფლა კაცობრიობა. დექრისტიანიზაციამ დეჰუმანიზაცია გამოიწვია, დეჰუმანიზაციამ 
კი შეშლილობამდე მიგვიყვანა, რადგანაც დააზიანა თვით ადამიანის სახე. ადამიანი გაიხსნა ყოველგვარი 
სიშლეგისათვის, ყოველგვარი დემონიურობისათვის, მას დემონიური კოსმიური და სოციალური ძალები 
დაეუფლნენ. და ადამიანმა თავისი თავისუფლება დაინახა იმაში, რომ საბოლოოდ დამორჩილებოდა ამ 
დემონიურ კოსმიურსა თუ სოციალურ ძალებს და შერწყმოდა მათ. თანამედროვე დეჰუმანიზაცია 
სიშლეგისა და შეშლილობის ნიშნის ქვეშ აყენებს ადამიანს. ჩვენი დროისათვის დამახასიათებელია სწორედ 
სიშლეგე და შეშლილობა. როცა გონი უკვე აღარ ფლობს ადამიანის სულიერსა და სხეულებრივ ბუნებას, 
მაშინ ადამიანი შინაგან მთლიანობასა და წონასწორობას კარგავს. კოსმიური და სოციალური სტიქიური 
ძალები ადამიანის შინაგან სამყაროში იჭრებიან და შეგონებით ახდენენ მის ორგანიზებას. ამ შეგონებათა 
წყალობით ადამიანს სიშლეგე იპყრობს ან დედამიწის, რასის, ერის, სქესის ელემენტარული ტელურიული 
ძალების, ან ეკონომიური ინტერესების, ფულის, კლასის, სოციალური ჯგუფებისა თუ პარტიების 
ელემენტარული სოციალური ძალების ზემოქმედების შედეგად. მაგრამ სულიერად ადამიანი სრულიად 
დეზორგანიზებულია. მან დაკარგა იმის უნარი, რომ სულიერი წინააღმდეგობა გაუწიოს შეგონებას და 
სიშლეგეს. ესაა დაკარგვა თვით პიროვნების პრინციპისა, რადგანაც პიროვნება სულია, სულიერი 
წინააღმდეგობა ყოველგვარი დემონური სიშლეგის მიმართ, რასაც კოსმიური თუ სოციალური ძალები 
იწვევენ, გონის მუშაობა ადამიანის სულიერი და ფიზიკური განათლებისთვის. თანამედროვე კოლექტიურ 
პოლიდემონიზმსა და კერპთთაყვანისმცემლობას შეიძლება დავუპირისპიროთ მხოლოდ სულიერ ძალთა 
მობილიზაცია. სოციალურ ორგანიზაციას თავისთავად არ შეუძლია, წინ აღუდგეს მსოფლიოსა და 
ადამიანის ქაოსურ დაშლას. მსოფლიო შეიძლება ორგანიზებულ და ტექნიზებულ ქაოსად იქცეს, რისი 
შესატყვისიც იქნება იდოლატრიისა და დემონოლატრიის უსაზარლესი ფორმები. ადამიანს მოუწევს კვლავ 
მონოთეიზმს დაუბრუნდეს, ან საბოლოოდ დაიშალოს, კოსმიურ ელემენტებად თუ ძალდატანებით 
ორგანიზებულ სოციალურ კოლექტივებად დაქუცმაცდეს. ადამიანი ორი მიმართულებით დაიშლება – 
ცხოველურობის ან მანქანურობის მიმართულებით. 

სამყაროში უნდა გაიშალოს ახალი ქრისტიანული სულიერება, რაზედაც დამოკიდებული იქნება 
მსოფლიოსა და ადამიანის ბედი. ეს სულიერება შეუძლებელია განყენებული, ქვეყნიერებისა თუ 
ადამიანისაგან გაქცევა იყოს. ეს იქნება სულის მუშაობა სამყაროში და ადამიანში, სამყაროზე და ადამიანზე. 
ახალი სულიერება არ დაუშვებს იმას, რომ ადამიანი სოციალურსა თუ ტექნიკურ ძალებს დაემონოს. ის 
სამყაროს სამეუფო მდგომარეობაა და შემოქმედებითი შრომისათვის მოუხმობს ადამიანს. ახალი 
სულიერების ადამიანი არ შეაჩვენებს სამყაროს, არ განიკითხავს და არც ანათემას დაატეხს თავზე შლეგთა 
და კერპთაყვანისმცემელთ; ის გაიზიარებს სამყაროს ტანჯვას და თვითონვე იტვირთებს ადამიანის 
ტრაგიკულ ხვედრს. ის ეცდება სულიერად განმათავისუფლებელი საწყისი შეიტანოს მთელ ადამიანურ 
ცხოვრებაში. სულიერად განმტკიცებული და დაცული პიროვნება თავს არ დააგლეჯინებს ამქვეყნიურ 
ძალებს და არც დემონურ ძალებს მისცემს მისი შებოჭვის ნებას. მაგრამ ის იზოლირებული და თავის თავში 
ჩაკეტილი როდია; ის გახსნილია უნივერსალური შინაარსის, ყველა ზეპიროვნული ფასეულობისათვის. ესაა 
პიროვნულისა და ზეპიროვნულის თანაფარდობის ძალიან რთული სულიერი პრობლემა: როგორ 
გამოდის პიროვნება თავისი თავიდან და ურთიერთობაში გადადის, მაგრამ ეს არასოდეს არაა უპიროვნოში 
გადასვლა. ახალი სულიერება არის არა მარტო გზა ქვეყნიდან და ადამიანიდან ღმერთისაკენ, არამედ 
გზაც ღმერთიდან ქვეყნისა და ადამიანისაკენ, არა მარტო აღმასვლა, არამედ დაღმასვლაც, ე.ი. მთელი 
სავსებით დატევა ჭეშმარიტებისა განღმრთობილი ადამიანის, ღმერთკაცური ცხოვრების შესახებ. ძველებურ 
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სულიერებაში ღვთისადმი სიყვარული ხშირად ადამიანებისადმი არასიყვარულს, ადამიანისათვის ზურგის 
შექცევას და ქვეყნის შეჩვენებას ნიშნავდა. შეიძლება გვიხსნას მხოლოდ ახალმა სულიერებამ, რომელშიაც 
ღვთის სიყვარული ადამიანის სიყვარულიც იქნება, ამქვეყნიური ძალაუფლებისაგან განთავისუფლება – 
სიყვარული უფლის ყოველი ქმნილების მიმართ, ხოლო ადამიანის სულიერი ცხოვრება არა მარტო 
გამოხსნად თუ გამოსყიდვად, არამედ ამ ქვეყნად შემოქმედებით შრომადაც წარმოგვიჩნდება. 
ქრისტიანობა, უწინარეს ყოვლისა, სიყვარულისა და თავისუფლების რელიგიაა. მაგრამ სწორედ იმიტომ, 
რომ თავისუფლების რელიგიაა, ის ფატალურად დეტერმინებული როდია სიკეთის ან ბოროტების 
მიმართულებით. ასე რომ, წინ გვიძევს ტრაგიკული ბრძოლა. ახალმა სულიერებამ კვლავ უნდა შეძლოს 
ადამიანის, საზოგადოების, კულტურის, ქვეყნის ჰუმანიზაცია. მაგრამ ქრისტიანობისათვის ეს პროცესი არა 
მარტო ადამიანური, არამედ ღმერთკაცური პროცესიცაა. მხოლოდ განღმრთობილ კაცობრიობაში, 
მხოლოდ ქრისტეში და ქრისტეს სხეულში შეიძლება ადამიანის ხსნა. არადა, მას დაგლეჯენ დემონური 
ძალები, ის საბოლოოდ დაიშლება სიძულვილისა და ბოროტების, სიშლეგისა და შეშლილობის დემონთა 
მიერ. ადამიანის პრობლემას უპირატესობა ენიჭება საზოგადოებისა და კულტურის პრობლემის წინაშე. 
ადამიანი აქ აღებულია არა როგორც განყენებული სულიერი არსება, არამხოლოდ მის პირად შინაგან 
ცხოვრებაში, არამედ როგორც მთლიანი სოციალური და კოსმიური არსება. ქრისტიანობისათვის ამ 
ქვეყნად ახალი დღე დგება. ქრისტიანობას სოციალურად შეიძლება შეესაბამებოდეს მხოლოდ 
პერსონალისტური სოციალიზმი, ერთმანეთთან რომ აერთებს პიროვნებას და საზოგადო პრინციპს. დაჰკრა 
ჟამმა, როცა, სასტიკი ბრძოლის, მსოფლიოს არნახული დეჰუმანიზაციისა და ამ პროცესის ყველა შედეგის 
ამოძირკვის შემდეგ, ქრისტიანობა თავისი წმინდა სახით წარმოგვიჩნდება. მაშინ ცხადი გახდება, რისთვისაა 
ქრისტიანობა და რის წინააღმდეგაა იგი. ქრისტიანობა კვლავ იქცევა ადამიანის ერთადერთ და უკანასკნელ 
თავშესაფრად. განწმენდის შემდეგ გაცხადდება, რომ ქრისტიანობა ადამიანისა და ადამიანურობის, 
პიროვნების ღირსებისა და ფასეულობის, თავისუფლების, სოციალური სამართლიანობის, განათლებისა 
და ახალი ცხოვრების შექმნისთვისაა; მხოლოდ და მხოლოდ ამისთვის. ქრისტიანობის მსჯავრი 
ქრისტიანობისადმი ჩადენილი გამცემლობის, მისი შერყვნისა და შებღალვის მსჯავრია და ამ მსჯავრის 
სიმართლე დაცემული სამყაროსა და მისი ცოდვილი ისტორიის მსჯავრის სიმართლეა. მაგრამ ნამდვილი 
სულიერი აღორძინება ამ ქვეყნად, ალბათ, დაიწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გადაჭრილ იქნება 
ადამიანური არსებობის ყველა ელემენტარული არსებითი საკითხი ყველა ადამიანისა და ხალხისათვის, 
მას შემდეგ, რაც დაიძლევა ადამიანის საშინელი გაჭირვება და ეკონომიური მონობა. მხოლოდ მაშინ იჩენს 
თავს სულიწმიდის ახალი და უფრო მძლავრი მანიფესტაცია სამყაროში. 

( პარიზი. 1934 წ. 
თარგმნა ბაჩანა ბრეგვაძემ) 
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ქართული მოდერნიზმის განვითარება 

პოლიტიკურად მეტად აქტიურ და რთულ პერიოდს დაემთხვა, როგორც ვიცით, ამ დროს საქართველო 
ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერიის ნაწილია.  

1905 წლის რევოლუცია დეკემბერში მარცხით დამთავრდა, რასაც მთელს რუსეთსა და მის 
კოლონიებში თვითმპყრობელობის რეაქციის გაძლიერება მოჰყვა. 1907 წლის 3 ივნისს იმპერატორმა 
გარეკა მე-2 სახელმწიფო სათათბირო, რომელიც თავისი ლიბერალური შეხედულებებით მთავრობის 
კურსს უპირისპირდებოდა. რევოლუციური სიტუაცია ქვეყანაში თანდათან ძლიერდებოდა და ახალი 
შეიარაღებული გამოსვლა მხოლოდ დროის საკითხი იყო. 1917 წლის თებერვალში რუსეთში 
ბურჟუაზიული რევოლუცია მოხდა, იმპერატორი ნიკოლოზ II ტახტიდან ჩამოადგეს, რითაც რომანოვების 
მმართველობა დასრულდა. შეიქმნა დროებითი მთავრობა – ლიბერალური და სოციალისტური ძალების 
ალიანსი – რომელსაც ქვეყანაში პოლიტიკური რეფორმების გატარება სურდა. მაგრამ განვითარებული 
მოვლენები არ მოსწონდათ ბოლშევიკებს, ამიტომ მათ იმავე 1917 წლის ოქტომბერში მოაწყვეს 
შეიარაღებული სახელმწიფო გადატრიალება და ძალაუფლება ხელში ჩაიგდეს. შეიქმნა ახალი მთავრობა 
ვ. ი. ლენინის მეთაურობით.  

1907 წლის 30 აგვისტოს საქართველოს ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია მოხდა – 
სოფელ წიწამურთან მოკლეს ილია ჭავჭავაძე. ილიას მკვლელობა ქართველი ხალხის ეროვნული 
მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული ვერაგულად გამიზნული პოლიტიკური აქტი იყო.  

1917 წლის თებერვლის რევოლუცია საქართველოში დეპეშით შეიტყვეს: სოციალ-დემოკრატიული 
პარტიის თბილისის კომიტეტს ამავე პარტიის წევრმა გოგიტა ფაღავამ პეტროგრადიდან დეპეშით აცნობა: 
„მთავრობაძე გარდაიცვალა, შეატყობინეთ ნათესავებს და ნაცნობებსო“. საქართველოში დაიწყო ახალი 
ხელისუფლების ფორმირება, ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხალხში იმ დროისათვის პოლიტიკურ პარტიებს 
შორის სოციალ-დემოკრატ მენშევიკებს ჰქონდათ. ნელ-ნელა იწყებოდა თვითგამორკვევის პროცესიც.  

ქვეყნის დამოუკიდებლობისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი იყო 1917 წლის 12 მარტს მცხეთის 
სვეტიცხოვლის ტაძარში საზეიმოდ გამოცხადებული ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია. 8-17 სექტემბერს 
კი თბილისში გაიმართა სრულიად საქართველოს საეკლესიო კრება, რომელმაც საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქად აირჩია ეპისკოპოსი კირიონი (საძაგლიშვილი).  

ვიდრე რუსეთში ეს პროცესები ვითარდებოდა, ამიერკავკასია ფაქტობრივად თავისუფალი 
აღმოჩნდა რუსული ძალისაგან. თავიდან შეიქმნა ამიერკავკასიის სეიმი, რომელიც არ გამოდგა ეფექტური 
და მალევე დაიშალა. 1918 წლის 26 მაისის საღამოს 5 საათზე მთავრობის სასახლის სარკეებიან დარბაზში 
გაიმართა საქართველოს ეროვნული საბჭოს გაფართოებული სხდომა, რომელზეც ნოე ჟორდანიამ 
საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. დასრულდა 117-წლიანი მონობის პერიოდი, საქართველო 
გათავისუფლდა.  

1920 წლის 7 მაისს საქართველოსა და რუსეთს შორის დაიდო ხელშეკრულება, რომლითაც რუსეთი 
საქართველოს დამოუკიდებლობას აღიარებდა. რამდენიმე თვეში კი რუსეთმა დაარღვია სამშვიდობო 
ხელშეკრულების პირობები და 1921 წლის თებერვალში საქართველოს საზღვრებს სამი მხრიდან – 
ლორეს, აზერბაიჯანისა და დარიალის უღელტეხილიდან – მოადგა ბოლშევიკური არმია. გააფთრებული 
ბრძოლები მიმდინარეობდა თბილისის მისადგომებთან, კოჯრის მხრიდან. 24 თებერვალს გაიცა 
საბედისწერო ბრძანება მცხეთისკენ უკან დახევისა და თბილისის დატოვების შესახებ. 25 თებერვალს 
თბილისში უბრძოლველად შემოვიდა წითელი არმია. ბაქოდან სერგო ორჯონიკიძემ ლენინს უდეპეშა: 
„თბილისზე ფრიალებს საბჭოთა ხელისუფლების წითელი დროშა – გაუმარჯოს საბჭოთა საქართველოს!“ 
ასე დამთავრდა დიდხანს ნალოდინევი თავისუფლების 3-წლიანი პერიოდი. 

„წიწამურში რომ მოჰკლეს ილია, მაშინ ეპოქა 

გათავდა დიდი“, – გალაკტიონის ამ სიტყვებმა ყველაზე ზუსტად გამოხატა იმდროინდელი ქართული 
რეალობა. ილიას მკვლელობით დასრულდა ერთი დიდი მონაკვეთი არა მხოლოდ პოლიტიკური ან 
სოციალური თვალსაზრისით, არამედ საზოგადოებრივი განწყობებითა თუ სამყაროს მიმართ 
დამოკიდებულებით, სრულიად ახლებურ რელსებზე გადავიდა მსოფლმხედველობა და კულტურა.  
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მე-20 საუკუნის დასაწყისში ჯერ კიდევ ძლიერია წინა საუკუნის ინერცია. ჯერ კიდევ აქტიური 
შემოქმედებითი ცხოვრებით ცხოვრობენ აკაკი და ვაჟა (1915 წლამდე). ამასთან, XIX-XX საუკუნეთა მიჯნაზე 
მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა დემოკრატიული ფრთის შემოქმედებასაც. ესენი იყვნენ მარქსისტული 
ყაიდის პარტიების თანამოაზრე პოეტები (ხშირად ამ პარტიათა წევრებიც), რომელთაც პოეზია 
რევოლუციის, მუშათა და გლეხთა კლასობრივი ბრძოლის სამსახურში ჩააყენეს. მათ გვერდით კი ჩნდება 
ახალი სახელები, ცოტა ხანში ქართული ხელოვნების განახლების იდეას რომ აიტაცებენ და შესაშური 
თავგამოდებითა და ნიჭიერებით განახორციელებენ კიდეც, ესენი არიან: ლიტერატურაში – სანდრო 
შანშიაშვილი, იოსებ გრიშაშვილი, ალექსანდრე აბაშელი, გალაკტიონი, ტიციან ტაბიძე, პაოლო იაშვილი, 
ვალერიან გაფრინდაშვილი, კოტე მაყაშვილი, გიორგი ლეონიძე, დემნა შენგელაია, ლეო ქიაჩელი, ნიკო 
ლორთქიფანიძე... მხატვრობაში – დიმიტრი შევარდნაძე, ლადო გუდიაშვილი, დავით კაკაბაძე, ირაკლი 
გამრეკელი, პეტრე ოცხელი... თეატრში – კოტე მარჯანიშვილი, სანდრო ახმეტელი, ნიკოლოზ 
შენგელაია... მუსიკაში – დიმიტრი არაყიშვილი, ზაქარია ფალიაშვილი, ვიქტორ დოლიძე, ევგენი 
მიქელაძე...  

ქართულ მოდერნიზმს თეორიული საფუძველი მოუმზადა არჩილ ჯორჯაძის, კიტა აბაშიძის, გრიგოლ 
რობაქიძისა და გერონტი ქიქოძის ფილოსოფიურ-ესთეტიკურმა წერილებმა.  

1914 წელს გალაკტიონის პირველი კრებულით და 1915-16 წლების მიჯნაზე „ცისფერი ორდენის“ 
დაარსებით იწყება თვისობრივად ახალი ხანა მე-20 საუკუნის ქართულ პოეზიაში. „საქართველოს 
რენესასნსი უკვე დაიწყო, – წარმოვთქვი ერთხელ, – და ამ სიტყვის სიმართლეს დღითიდღე უფრო 
ვგრძნობ. მაგრამ რენესანსი ჯერ კიდევ ქაოსისა და ფორმის ბრძოლაში აშკარავდება და კიდევ დიდი 
დროა საჭირო, რომ ფორმამ სავსებით სძლიოს ქაოსს. ეს ფიქრი მებადება, როცა შევსცქერი ჩვენი უახლესი 
ხელოვნების ზრდას“, – წერდა გრიგოლ რობაქიძე 1913 წელს ჟურნალ „ოქროს ვერძში“. 

ქართულ მოდერნიზმს განვითარების საწყის გზაზე რამდენიმე ნიჭიერი მწერალი ჰყავდა, რომელთაც 
გაარღვიეს კრიტიკული რეალიზმის ფარგლები და პირველებმა შემოიტანეს სიახლეები შემოქმედებაში. ეს 
ნოვაციები, უპირველესად, ფორმის გადახალისებასა და სამყაროს ახლებურ წარმოჩენას გულისხმობდა. 
შიო არაგვისპირელს ვარშავაში სწავლისას მიეცა ევროპული მწერლობის ტენდენციების გაცნობის 
საშუალება და სამშობლოში დაბრუნებულმა ფილოსოფიურ-ფსიქოლოგიურ ნოველას ჩაუყარა 
საფუძველი. რიტმული პროზის დიდოსტატად, პროზის თითქმის ყველა ჟანრის განმავითარებლად და 
სტილურ ნოვატორად მოგვევლინა ვასილ ბარნოვი. ჭოლა ლომთათიძემ კი ლირიკული პროზა, 
ასოციაციური აზროვნების ელემენტები, ადამიანის უჩვეულო სულიერი მდგომარეობის დეტალური ანალიზი 
შემოიტანა პროზაში, რითაც დაარღვია თხრობის ტრადიციული სტილი. მე-19 საუკუნის მდიდარი 
ლიტერატურული ტრადიციებიდან ამოზრდილი ეს სამი მწერალი, ამასთანავე, მოდერნიზმის 
მესაძირკვლის ფუნქციასაც ტვირთულობს ქართულ მწერლობაში. 

 „ქართული მოდერნიზმი 

უშუალო კონტაქტს ამყარებს ევროპულ მოდერნიზმთან... ეს არ იყო სტიქიური და გაუცნობიერებელი 
მოვლენა, ერთგვარი მოდის აყოლა... ქართული მოდერნიზმის ჩასახვასა და განვითარებას ჰქონდა თავისი 
ფუნდამენტური საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და სოციოკულტურული წანამძღვრები, ესთეტიკურ-
კონცეპტუალური და ფილოსოფიურ-თეორიული ბაზისი“ (კონსტანტინე ბრეგაძე). ქართველი მოდერნისტი 
ავტორები – გრიგოლ რობაქიძე, კონსტანტინე გამსახურდია, ტიციან ტაბიძე, ვალერიან გაფრინდაშვილი, 
პაოლო იაშვილი, ნიკო ლორთქიფანიძე და სხვ. – მოდერნისტულ ესთეტიკასა და მსოფლმხედველობას 
იმთავითვე უკავშირებენ ქართული კულტურის „ევროპული რადიუსით გამართვას“ (ტიციან ტაბიძე), მის 
გამოყვანას რუსული კულტურის ტირანიიდან და დასავლურ კულტურასთან კვლავ ინტეგრირებას. ამის 
დასტურია ის, რომ ქართველი მოდერნისტები ინტენსიურად აქვეყნებენ ესეებსა და ლიტერატურულ-
კრიტიკულ წერილებს მიმდინარე ევროპული სოციოკულტურული თუ პოლიტიკური ცხოვრების შესახებ; 
წერენ საპროგრამო ლიტერატურულ მანიფესტებს, რომლებშიც საჯაროდ აცხადებენ ამა თუ იმ 
ლიტერატურული მიმდინარეობის დაფუძნებას (მაგალითად, „ცისფერყანწელები“ – სიმბოლიზმის, H2SO4 
– ფუტურიზმის და ა. შ.), მეორე მხრივ, ქართველი მოდერნისტები აწყობდნენ საჯარო ლექციებს 
(მაგალითად, გრიგოლ რობაქიძის ლექციების ციკლი, როდესაც მან ქართულ სინამდვილეში პირველად 
იქადაგა მოდერნიზმის ესთეტიკა და ქართული კულტურის განახლების აუცილებლობა), ლიტერატურულ 
შეკრებებს (მაგალითად, „აკადემიური ასოციაციის“ მიერ მოწყობილი ლიტერატურული საღამოები), 
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აფუძნებდნენ და გამოსცემდნენ საკუთარ ლიტერატურულ ორგანოებს („ცისფერი ყანწები“, „მეოცნებე 
ნიამორები“, „რუბიკონი“, ბარრიკადი“, „ლომისი“, „ილიონი“, „საქართველოს სამრეკლო“, „H2SO4“ და ა. 
შ.). ამიტომ სრულიად ბუნებრივია, რომ ქართულ სინამდვილეში სწორედ მოდერნიზმი, კერძოდ 
ლიტერატურული მოდერნიზმი აღმოჩნდა ის სულიერი და ესთეტიკური სივრცე, სადაც კატეგორიულად 
დაისვა დასავლურ, ევროპულ ღირებულებებზე ორიენტაციის საკითხი. აქვე ერთი გარემოებაც უნდა 
აღინიშნოს, ისინი მარტო ლიტერატურის განახლებას კი არ ისახავდნენ მიზნად, მათი მიზანი იყო როგორც 
კულტურული, ისე პოლიტიკური ორიენტაცია ევროპაზე. 

ქართულ ლიტერატურაში მოდერნიზმის წარმოქმნას ჰქონდა ობიექტური პოლიტიკური და 
სოციალურ-კულტურული წინაპირობები: კოლონიური პოლიტიკური მდგომარეობა; კულტურისა და 
ლიტერატურის ჩამორჩენილობა რუსული კოლონიური პოლიტიკის „წყალობით“; 20-იანი წლების რუსული 
ბოლშევიზმის პოლიტიკურ-იდეოლოგიური აგრესია – ოკუპაცია, ანექსია, პოლიტიკური ტერორი, 
ქართული სამოციქულო ეკლესიის ტერორიზება, ათეიზმის ძალადობრივი პროპაგანდა, ადამიანის 
ცნობიერებაზე ბოლშევიკური მატერიალისტური იდეოლოგიის ძალადობა.  

„ჩვენში მზადაა ნიადაგი მოდერნიზმისთვის... მომავალ დიდ ქართველ მხატვარში უნდა შეხვდეს 
რუსთაველი და მალარმე...“ – წერდა ტიციან ტაბიძე საპროგრამო წერილში „ცისფერი ყანწებით“. ეს 
განაცხადი გულისხმობს იმას, რომ ერი მზადაა როგორც მოდერნისტული ესთეტიკური პარადიგმის, ისე 
თანამედროვე ევროპული სოციალურ-პოლიტიკური იდეების მისაღებად. ამან კი უნდა გამოიწვიოს 
„საქართველოს რენესანსი“. მსგავსი სულისკვეთებაა გამოვლენილი პაოლო იაშვილის მანიფესტში 
„პირველთქმა“, რომელშიც კულტურულ ცენტრად უკვე არა რუსეთი (პეტერბურგი ან მოსკოვი), არამედ 
ევროპაა (პარიზი) გამოცხადებული, ოღონდ საქართველოს შემდეგ: „საქართველოს შემდეგ უწმინდესი 
ქვეყანა არის პარიზი... შევერთდით და ერთხმად საქართველოს მომავლის მტრებს შევძახეთ, „არული, 
არული, არული“. გათენდა... ჩვენი სახეები გადაჰკოცნა ცისფრად შემოსილმა ბედნიერებამ. ჩვენ მზად 
ვიყავით მრისხანე ბრძოლისათვის“. თანაც მნიშვნელოვანია ერთი გარემოება: ქართველი მოდერნისტები 
არ აღიარებენ მეტროპოლიის კულტურისადმი დაქვემდებარებულ დამოკიდებულებას, რაც არის ზოგადად 
პერიფერიის დამახასიათებელი ნიშანი. ევროპა არის კულტურული ცენტრი, მაგრამ საქართველოს 
ევროპაში შესასვლელად ჰყავს რუსთაველი („მომავალ ქართველ მხატვარში უნდა შეერთდეს რუსთაველი 
და მალარმე“). მივაქციოთ ყურადღება – რუსთაველისა და მალარმეს ერთ სიბრტყეზე დაყენება უკვე არის 
ამბიციური განაცხადი ერისა, რომელიც ეს-ესაა იხსნის მონობის უღელს, თავისი კულტურული წარსული კი 
ერს აძლევს იმის ხმამაღალი თქმის უფლებასაც, რომ პარიზი არის უწმინდესი ქვეყანა, ოღონდ 
საქართველოს შემდეგ.  

ამ პრობლემას ეხება კონსტანტინე გამსახურდიაც. ისიც მიიჩნევდა, რომ საქართველოს 
პოლიტიკური, სოციალური თუ კულტურული განვითარება მხოლოდ ევროპული ორიენტაციით იყო 
შესაძლებელი: „ქართველობას დიდი ამოცანები მოელის წინ. დასავლეთის დიდი ცივილიზაციისა და 
კულტურის ცეცხლოვანი ეტლი უახლოვდება ჩვენი სამშობლოს საზღვრებს“. კონსტანტინე გამსახურდიას 
20-იანი წლების პუბლიცისტიკასა და ესეისტიკაში აზია არის კულტურული და პოლიტიკური 
ჩამორჩენილობის სიტყვა-მარკერი, ამ სიტყვით იგი მიუთითებდა საქართველოს კოლონიურ ყოფაზეც. მისი 
შეხედულებით, ჩამორჩენილია არა მარტო მე-19 საუკუნის რუსული იმპერიალისტური კულტურა, არამედ 
ახალი რუსულ-ბოლშევიკური კულტურაც. ეს, ფაქტობრივად, ჩანაცვლება იყო, რითაც ძირეულად 
არაფერი შეცვლილა. საქართველოს მიერ რუსული კოლონიური უღლის გადაგდების წინაპირობას იგი 
გერმანიაზე საქართველოს ორიენტაციაში ჭვრეტს: „გერმანია ევროპის ხერხემალი იყო, არის და იქნება“.  

ქართულ მოდერნიზმს სწორედ ის ფილოსოფიურ-მსოფლმხედველობრივი საფუძველი ჰქონდა, 
რაზეც ევროპული მოდერნიზმი იყო დაფუძნებული: არტურ შოპენჰაუერის ნების ფილოსოფია, სიორენ 
კირკეგორის ეგზისტენცფილოსოფია, ფრიდრიხ ნიცშეს სიცოცხლის ფილოსოფია და აპოლონურისა და 
დიონისურის კონცეფცია, ზიგმუნდ ფროიდის ფსიქოანალიზი, ოსვალდ შპენგლერის კულტურფილოსოფია.        

20-იან წლებში, როდესაც საქართველო ბოლშევიკურმა რუსეთმა დაიპყრო, სრულიად ბუნებრივი 
იყო, რომ აგრესია როგორც რეპრესიული, ისე იდეოლოგიური ფორმით ქართულ ეკლესიასა და 
არისტოკრატიასთან ერთად ქართულ მოდერნიზმსაც დაატყდებოდა თავს. აშკარა გახდა, რომ რუსული 
ბოლშევიზმის, როგორც ახალი ტოტალიტარული სისტემისთვის, უდიდეს საფრთხეს წარმოადგენდა, ერთი 
მხრივ, ანტიკოლონიური დისკურსი, მეორე მხრივ კი, ახალი ევროპული ესთეტიკურ-კულტურული 
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პარადიგმა, ამიტომ მის წინააღმდეგ დაუნდობელი ბრძოლა უნდა გამოეცხადებინა, გამოაცხადა და 
გააჩაღა კიდეც.  

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ შემდეგი: ქართული მოდერნიზმი უნიკალური მოვლენაა 
ევროპულ კულტურაში. იგი არის ევროპული მოდერნიზმის ორიგინალური ინვარიანტი, რომელმაც 
გააფართოვა და განავრცო იგი.  

ყველაზე გამოკვეთილი სახის 

დაჯგუფება ქართულ რეალობაში იყო ქართველ სიმბოლისტთა ჯგუფი „ცისფერი 
ყანწები“, რომელიც 1915-16 წლების მიჯნაზე შეიქმნა ქუთაისში, როცა 
ფრანგული სიმბოლიზმი უკვე ისტორიის კუთვნილება იყო, ხოლო რუსული 
არსებობის უკანასკნელ დღეებს ითვლიდა. ფრანგული სიმბოლიზმი კომუნის 
დამარცხების შემდეგ ჩაისახა, რუსული სიმბოლიზმის პიონერს, ვალერი 
ბრიუსოვს, 80-იანი წლების რუსული ლიტერატურა კლასიკური პოეზიის 
კრიზისად მიაჩნდა, 10-იან წლებში გაღარიბებული და დაქვეითებული იყო 
ქართული ლექსიც. ასე რომ, სიმბოლიზმი თითქმის ყველგან კრიზისულ ფონზე 
აღმოცენდა.  

ქართულ სივრცეში სიმბოლიზმის შემოსვლას თან შემოჰყვა ფრანგ 
სიმბოლისტთა „წმინდა“ სახელები: შარლ ბოდლერი, პოლ ვერლენი, არტურ 
რემბო, სტეფან მალარმე, დიდი მოწიწებით ახსენებდნენ ასევე ოსკარ უაილდის 
სახელს თუ რუს თანამოკალმეებს – ვალერი ბრიუსოვს, კონსტანტინ ბალმონტს, ვიაჩესლავ ივანოვს, 
ანდრეი ბელის, ალექსანდრ ბლოკს, ბორის პასტერნაკს... ვალერი ბრიუსოვი – აზიური ტემპერამენტითა 
და ევროპული ნიღბით – ადიდებდა თავისუფლებას, ეტრფოდა ქალაქის სტიქიას, იყო ახალი რუსული 
ლექსის შემქმნელი, თეორეტიკოსი, იცოდა მრავალი ენა, თარგმნიდა. შედარებით გვიან შემოვიდა 
ქართულ პოეზიაში ალექსანდრ ბლოკი, გალაკტიონმა მას „პოეტი-მეფეც“ კი უწოდა. საქართველოში მაინც 
ყველაზე პოპულარული კონსტანტინ ბალმონტი იყო. ამ მოგზაურსა და პოლიგლოტს დიდი აღტაცებით 
ხვდებოდნენ ყველგან. იგი დიდი ხანი ემიგრაციაში ცხოვრობდა, რადგან რუსეთში ციხე ელოდა. ესეც 
ზრდიდა მის პოპულარობას. 1915 წლის ოქტომბერში იგი ქუთაისს ეწვია, შეხვდა ქართველ პოეტებს. იმავე 
წელს მან „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმნა დაიწყო.  

ასეთ ვითარებაში შეიქმნა და ჩამოყალიბდა ქართველი სიმბოლისტების ჯგუფი, რომელიც უფრო 
ახლოს იყო ფრანგულ სიმბოლიზმთან, ვიდრე რუსულთან, მიუხედავად რუს მოდერნისტ ავტორებთან 
პირადი კავშირებისა. აღსანიშნავია, რომ ეს ჯგუფი უფრო ნოვატორობისაკენ მსწრაფი გაერთიანება იყო, 
ვიდრე თანმიმდევრული, მწყობრ ესთეტიკურ და მსოფლმხედველობრივ მრწამსზე დაფუძნებული ერთობა. 
ამიტომ მათ წმინდა სიმბოლისტებად ვერ მივიჩნევთ, მიუხედავად განაცხადისა.  

კორპორაციის პირველი ბეჭდური ორგანო იყო ჟურნალი „ცისფერი ყანწები“ (1916) (I – 1916 წლის 
28 თებერვალი, II – 1916 წლის დეკემბერი, ქუთაისი, რედ. პაოლო იაშვილი). ახალგაზრდული სითამამითა 
და წინაპართა ღვაწლის დაუფასებლობით აღბეჭდილი ალმანახის გამოსვლას იმდროინდელ ქუთაისში 
მოწმენდილ ცაზე მეხის გავარდნის ეფექტი ჰქონდა. თუმც იქვე გამოუჩნდნენ დამფასებლებიც, რომელთაც 
განჭვრიტეს ახალგაზრდა მეამბოხეების ნიჭიერება და შემოქმედებითი პოტენციალი, ესენი იყვნენ მათი 
უფროსი მეგობარი და მაესტრო გრიგოლ რობაქიძე და იმჟამად ღვაწლმოსილი და გავლენიანი კიტა 
აბაშიძე. იგი თამამად გამოვიდა ახალგაზრდების დასაცავად, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი არ 
მოსწონდა მათი. მისი აზრით, ახალი ყოველთვის ბრძოლით შემოდის, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ მათ 
მიერ შემოტანილ სიახლეში დავინახოთ და დავაფასოთ კარგი, ხოლო რაც დასაგმობია, დავგმოთო. 
საჯარო გამოსვლებმა, „წმინდა ხელოვნებისადმი“ აღვლენილმა ხოტბამ, ახალგაზრდულმა ეპატაჟმა, 
მკრეხელურმა გამონათქვამებმა კლასიკოსთა მიმართ ჯგუფი მალე გახადა ცნობილი. „ცისფერყანწელთა“ 
აღმავლობის პერიოდი საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებს დაემთხვა. 1918 წელს ქუთაისიდან 
თბილისს მოაშურა ქართულმა შემოქმედებითმა ინტელიგენციამ, რომელსაც „დიდი გადმოსახლება“ უწოდა 
სერგო კლდიაშვილმა. დიდი წარმატებით ჩაიარა მათმა პირველმა საღამომ კონსერვატორიის დიდ 
დარბაზში.  

20-იანი წლების დასაწყისში ყველა აღიარებდა „ცისფერყანწელების“ ჰეგემონიას ქართულ პოეზიაში. 
ისინი საკმაოდ მრავალფეროვან ბეჭდვით ორგანოებს ფლობდნენ („ცისფერი ყანწები“, „მეოცნებე 

ჟურნალის გარეკანი 
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ნიამორები“, „ბარრიკადი“, „ბახტრიონი“, „რუბიკონი“...), თანამშრომლობდნენ სხვა გამოცემებთანაც. მათი 
ჯგუფის ზუსტი შემადგენლობა ძნელი სათქმელია, რადგან სხვადასხვა რიცხვს ასახელებდნენ სხვადასხვა 
დროს. პაოლოს თქმით, ძირითადი 10 კაცი იყო: გრიგოლ რობაქიძე, ტიციან ტაბიძე, ვალერიან 
გაფრინდაშვილი, კოლაუ ნადირაძე, სანდრო ცირეკიძე, ალი არსენიშვილი, ნიკოლო მიწიშვილი, გიორგი 
ლეონიძე, შალვა აფხაიძე და პაოლო იაშვილი. ტიციანის თქმით, ორდენში 13 წევრი იყო. ჯგუფში 
შედიოდნენ ასევე: სერგო კლდიაშვილი, რაჟდენ გვეტაძე, შალვა კარმელი, ივანე ყიფიანი, ლელი 
ჯაფარიძე, გიონ საგანელი და კიდევ რამდენიმე სხვა. გრიგოლ რობაქიძე უშუალოდ წევრი ამ ჯგუფისა არ 
ყოფილა, თუმცა მას „ცისფერყანწელები“ თავიანთ უფროს მეგობრად და მასწავლებლად მიიჩნევდნენ. 
თვითონაც აღნიშნავდა ამას, რომ მისი როლი ამ ჯგუფის შექმნასა და ჟურნალის გამოცემაში გაზვიადებული 
იყო. ამ ჯგუფის წევრი არ ყოფილა არც გალაკტიონი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ყველაზე გამოკვეთილი 
სახის სიმბოლისტია ქართულ პოეზიაში.   

„ცისფერყანწელებს“ ძალიან უნდოდათ, მათ ორდენში ერთი ქალიც ყოფილიყო, ამიტომ 
გამოიგონეს იგი. ეს იყო მათი პირველი პოეტური მისტიფიკაცია. გამოგონილი პოეტი ქალის, ელენე 
დარიანის სახელით მათ გამოცემებში იბეჭდებოდა ლექსები, რომელთაც სინამდვილეში ორდენის 
მეთაური, პაოლო იაშვილი წერდა.  

„ყანწელებმა“ თავიანთ წინაპრებად გამოაცხადეს რუსთაველი, ბესიკი, დავით გურამიშვილი, 
ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ვაჟა-ფშაველა. „ჰაფიზის ვარდი მე პრუდომის ჩავდე ვაზაში, / ბესიკის ბაღში 
ვრგავ ბოდლერის ბოროტ ყვავილებს“, – წერდა ტიციანი. „ჩვენ პოეზიას ჰყავს თავისი ვერლენი, სევდის 
და რელიგიის ორგიასტობით, სიკვდილის ესთეტიკით... სათუთი და კეთროვანი, ტკბილი და შხამიანი, 
უსახლკარო და უსამშობლო, რუხი და ყვითელი, პრინცი და მათხოვარი...“ – ამბობდა ვალერიან 
გაფრინდაშვილი დავით გურამიშვილზე. ვაჟამ თარგმნა ედგარ პოს „ყორანი“ და ფრიდრიხ შილერის 
„ორლეანელი ქალწული“. ვაჟას ისინი დაღუპულ ჰომეროსად მიიჩნევდნენ, რომელიც ვერ იცნეს და ვერ 
დააფასეს. „ვაჟა-ფშაველაზე ძლიერი პოეტური სტიქია არ ახსოვს საქართველოს... მას ჰქონდა ღმერთების 
ენა და ჰომეროსის ნოყიერება. დადიოდა თვალჩამოხეული, ყველის სუნით გაჟღენთილი, დაკონკილი 
ჩოხით, ფრჩხილებში მიწაგამოგლესილი, ნარმის საცვლებში, მიუღებელი, უგვირგვინო...“ – წერდა პაოლო 
იაშვილი. მოდერნისტებს კარგი არაფერი უთქვამთ აკაკიზე, თუმცა იგი არაცნობიერად მათი პირველი 
მასწავლებელი და გზის გამკვალავი იყო პოეზიაში.  

მაინც რა თქვეს ასეთი, რომ მთელი ქვეყანა შეაზანზარეს თავიანთი პირველივე გამოსვლით? 
პაოლო ჟურნალის „პირველთქმაში“ წერდა: „ვცოცხლობთ სიმთვრალეში და გვწამს ყოველგვარი ორგია... 
ვადიდებთ დამსხვრევის მშვენიერებას... უარვყოფთ წარსულს... საქართველოს ლანდურ არსებას 
მოვევლინეთ ჩვენ ახალ სხივმოსილებით და ოცნებადაკარგულ ხალხს ვასწავლით განწმენდილ გზას 
მომავლის ცისფერ ტაძრისაკენ“. მათი მანიფესტი იტალიური ფუტურიზმის მანიფესტთან სიახლოვესაც 
ამჟღავნდებდა, რის გამოც ერთმა კრიტიკოსმა „პირველთქმას“ „სიმბოლისტური მართლწერის მიხედვით 
შესწორებული მარინეტიც“ კი უწოდა. სამშობლოს სიყვარულითა და მისი წინსვლისა და განახლების 
სურვილითაა გაჟღენთილი „პირველთქმა“, რაც, ასევე, წმინდა ქართული მოვლენაა. რამდენიმე თვის 
შემდეგ, ერთ-ერთ საჯარო გამოსვლაში, პაოლო იაშვილი აღიარებდა, „პირველთქმაში“ გადაჭარბებას 
ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ეს მოხდა იმისათვის, რომ იარაღის სახე მისცემოდა ჩვენს გამოსვლას. 

...საზოგადოების ყურადღება მიგვეპყროო“ (გაზეთი „მეგობარი“, 1916, №79). საზოგადოების აღშფოთების 
ერთ-ერთი საბაბი პაოლო იაშვილის ლიტერატურული მისტიფიკაციაც აღმოჩნდა, ქართული საზოგადოება 
აღაშფოთა „ქართველი ქალის“ „ურცხვმა“ ლექსებმა, რადგან იმ დროს ეჭვიც კი არავის შეუტანია ელენე 
დარიანის რეალურობაში. შეიძლება ითქვას, რომ დასაწყისში „ცისფერყანწელებს“ უდიდესი პოპულარობა 
უფრო იმდროინდელი პრესის გაუთავებელმა და წრეგადასულმა გამოხდომებმა მოუტანა, ვიდრე თავად 
პოეზიამ.       

„ცისფერი ორდენი“ 1924 წლამდე ქართული პოეზიის ჰეგემონიას ფლობდა, მაგრამ ამიერიდან მათი 
ჯგუფი, ფაქტობრივად, ინერციით ცოცხლობდა. ამაზე დიდი გავლენა იქონია აჯანყების სისხლიანმა 
ანგარიშსწორებამ, რომელსაც შეეწირა პაოლოს ძმა. ჯგუფის თავკაცსა და ყველაფრის სულისჩამდგმელს 
უმწვავესი შემოქმედებითი კრიზისი დაუდგა. 30-იანი წლების დასაწყისში კი ჯგუფი იურიდიულადაც გაუქმდა. 
1931 წელს ალი არსენიშვილმა დაწერა დადგენილება ჯგუფის თვითლიკვიდაციის შესახებ. რამდენიმე 
წელში კი ბოლშევიკურმა რეპრესიულმა მანქანამ შეიწირა 3 მთავარი „ცისფერყანწელის“, პაოლოს, 
ტიციანისა და ნიკოლო მიწიშვილის, სიცოცხლე. 
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„ყანწელებმა“ უდიდესი როლი შეასრულეს ქართული ლექსის განახლების საქმეში. ევროპული 
ორიენტაციის მიღებით ისინი ცდილობდნენ, ბოლო მოეღოთ მშობლიური ლიტერატურის 
ჩამორჩენილობისა და „შინჩაკეტილობისათვის“. ქედმოხრა დასავლური ახალი პოეზიის მიმართ ნიშნავდა 
არა „მონურ მიბაძვას“, არამედ ქართული მწერლობის წინსვლას ევროპული პოეზიის სიახლეთა 
ათვისებით. „აშკარაა, წინა აზიაში ევროპა შემოაღებს კარებს და ამ დროს ჩვენ უნდა დავხვდეთ შეჭურვილი 
ეროვნული შემეცნებით, ეროვნული კულტურის ყველა ფოლაქებშეკრული, რომ იყოს მთავარი მორგვი, 
რომელზედაც მოეხვევა ახალი იდეები“, – წერდა ტიციანი 1916 წელს წერილში „ცისფერი ყანწებით“. მათ 
აზროვნებაში იკვეთებოდა მესიანური სულისკვეთებაც, ნიცშეანური აპოლონური და დიონისური საწყისებიც, 
ურბანიზმის აპოლოგიაც. ერთადერთი, რაც შეუბღალავი დარჩა „სამუდამოდ: წარსულშიც, აწმყოშიც და 
მომავალშიც“, იყო რუსთაველი. უკვე 20-იანი წლებიდან „ცისფერყანწელებმა“ უარყვეს ახალგაზრდული, 
მკრეხელური გამოხდომები ქართული კლასიკური ლიტერატურის წინააღმდეგ, ევროპული პოეზიის 
უახლეს მიღწევათა გაცნობა-გადმოტანის შემდეგ მათ კვლავ ქართულ მწერლობას მიაპყრეს თვალი, რაც 
შეუმჩნეველი არ დარჩათ ქართველ ფუტურისტებს და „წამოაძახეს“ კიდეც ეს „ფერისცვალება“. 

საბოლოოდ, დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ შემდეგი: „ცისფერყანწელებმა“ მოახდინეს 
ქართული სალექსო ტრადიციისა და უახლესი ევროპული მიღწევების ორგანული შერწყმა, მართალია, 
ისინი უფრო მოდერნისტები იყვნენ (გადახრა ფუტურიზმისა თუ დადაიზმისაკენ), ვიდრე სიმბოლისტები, 
მაგრამ ამას ხელი არ შეუშლია მთავარი მიზნის მიღწევაში – „ევროპული რადიუსით გაემართათ ქართული 
ლექსი“. ქართული ლექსის უახლესი რეფორმის ავტორები და განმახორციელებლები სწორედ ისინი არიან 
გალაკტიონთან ერთად.  

სიმბოლიზმმა თავი იჩინა XX საუკუნის პირველი ათეული წლების ქართულ დრამატურგიასა და 
თეატრშიც. იგი წარმოდგენილია პიესებით: სანდრო შანშიაშვილის „შვების თავადი“ (1908-1911), „მეფე-

მგოსანი“ (1912); სანდრო ცირეკიძის „პირიმზე“ (1918), 
პოლიკარპე კაკაბაძის „სამი ასული“ (1919). ამ 
წარმოდგენებში შეიმჩნეოდა ის წინააღმდეგობანი, რაც 
საერთოდ დამახასიათებელია სიმბოლისტური 
მწერლობისათვის: რეალისტური ხელოვნების 
ტრადიციებისაგან ირაციონალობისა და 
მისტიკურობისაკენ გადახრა, პროტესტი თანამედროვე 
სინამდვილისადმი, უსამართლობის სასტიკი მხილება 
ახალი მხატვრული გამომსახველობითი საშუალებების 
მეოხებით. ქართველი რეჟისორების მიერ დადგმული 
სიმბოლისტური პიესებიდან აღსანიშნავია: მორის 
მეტერლინკის „მარიამ მაგდალინელი“ (სპექტაკლის 
რეჟისორი ლადო ალექსი-მესხიშვილი, ხოლო მისი 
გარდაცვალების შემდეგ დაამთავრა შალვა 
ბერიშვილმა, 1921), ოსკარ უაილდის „სალომე“ 

(რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი, 1922), სანდრო შანშიაშვილის „ბერდო-ზმანია“ (რეჟისორი სანდრო 
ახმეტელი, 1920) და სხვ.  

სიმბოლიზმი არ ჩამოყალიბებულა ქართულ სახვით ხელოვნებაში 
თავისთავადი მიმართულების სახით და არც მიმდევრები ჰყოლია, მხოლოდ 
რამდენიმე მხატვრის ცალკეულ ნაწარმოებში შეიმჩნევა მიმართულებისათვის 
დამახასიათებელი ნიშნები, მაგალითად, შალვა ქიქოძის „დაღუპული მეგობრის 
მოსაგონრად“ (1921). 

ქრონოლოგიურად მეორე ლიტერატურული გაერთიანება იყო „აკადემიური 
მწერლობის ასოციაცია“, თუმც ეს ჯგუფი ერთი რომელიმე ლიტერატურული 
მიმდინარეობის მიმდევარი არ ყოფილა. „ასოციაცია“ 1921 წელს შეიქმნა და 
სხვადასხვა თაობისა და გემოვნების საუკეთესო ქართველ მწერლებს აერთიანებდა: 
ალექსანდრე აბაშელი, კონსტანტინე გამსახურდია, პავლე ინგოროყვა, კოტე 
მაყაშვილი, ნიკო ლორთქიფანიძე, მიხეილ ჯავახიშვილი, ლეო ქიაჩელი, გერონტი 

 

ჟურნალის გარეკანი 

შალვა ქიქოძე. დაღუპული მეგობრის მოსაგონრად 
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ქიქოძე, შალვა დადიანი, სანდრო შანშიაშვილი, ვახტანგ კოტეტიშვილი, ტერენტი გრანელი და ა. შ. მათ 
გამოცემებში ბეჭდავდნენ გალაკტიონი და „ცისფერყანწელებიც“. 1921 წელსვე გამოვიდა მათი პირველი 
ჟურნალი „ხომალდი“, რასაც მოჰყვა „ილიონი“, „ლომისი“, „საქართველოს სამრეკლო“, „კავკასიონი“, 
„ახალი კავკასიონი“, „ქართული სიტყვა“.  

ძირითადი ბირთვი ამ ჯგუფისა ქართული მწერლობის ევროპეიზაციისათვის იბრძოდა და საკმაოდ 
კრიტიკულად იყო განწყობილი „სოციალისტური აღმშენებლობისადმი“. ისინი არათუ არ მისალმებიან 
ოქტომბრის რევოლუციასა და ახალ საქართველოს, არამედ არც დაუმალავთ თავიანთი უარყოფითი 
დამოკიდებულება, გაემიჯნენ პოლიტიკას და მიზნად მხოლოდ ლიტერატურული საქმიანობა დაისახეს. მათ 
„ცისფერყანწელთა“ ან „ფუტურისტ-ლეფელთა“ მსგავსად არ უარუყვიათ კლასიკური მწერლობის 
ტრადიციები, პირიქით, მის პოპულარიზაციასაც კი ეწეოდნენ. ასოციაციამ და განსაკუთრებით მისმა 
ჟურნალებმა საუკეთესო მწერლებსა და კრიტიკოსებს მოუყარა თავი. მათ რომ მიმდინარეობის შექმნის 
მიზანი არ ჰქონიათ, ეს პირველივე ჟურნალში განაცხადეს: „მიმართულებას არსად შეუქმნია მწერალი, 
პირიქით კი. ჩვენც მოვითხოვთ მწერლისგან არა მიმართულებას, არამედ შემოქმედებას უპირველეს 
ყოვლისა“. შესამნჩნევი იყო მათი ჟურნალების ეროვნული სულისკვეთებაც: 

„... და ერის ტანჯვის გამომხატველი  
იზრდება გულში ორი მწვერვალი – 
ერთი ნაღველის ორი სახელი:  
კრწანისის ველი და თებერვალი“. 
                                   (ალექსანდრე აბაშელი)  

ეს ტენდენცია შეუმჩნეველი არ დარჩენია ხელისუფლებას და ასოციაციას ჯერ 
„კავკასიონი“ დაუხურა, მერე კი ზედ არა მხოლოდ ჟურნალ-გაზეთები მიაყოლა.  

 „აკადემისტებიც“, „ცისფერყანწელების“ მსგავსად, ქართული მწერლობის 
მოდერნიზაციას მოითხოვდნენ. ჟურნალ „კავკასიონის“ რედაქტორი პავლე 
ინგოროყვა წერდა: „ჟურნალი დგას ყოველგვარ ვიწრო ლიტერატურულ-ჯგუფური 
ინტერესების გარეშე... „კავკასიონი“ აერთიანებს ყველა ქართველ მწერლებს; 
ყველა თანამედროვე ლიტერატურულ დაჯგუფებებსა და სკოლებს...“. ამგვარმა 
პოზიციამ განსაზღვრა კიდეც ჟურნალის სახე და ლიტერატურული სიმაღლე. და 
ყველაფერ ამის გამო, როდესაც მას საფრთხე დაემუქრა, გადასარჩენად პავლე 
ინგოროყვამ ახალი სახელი – „ახალი კავკასიონი“ უწოდა და განმარტებაც 
მიაყოლა: „ქართველი შემოქმედი ინტელიგენციის წრეები ერთგვარ გაორებას 

განიცდიდნენ ახალშექმნილ პირობებში; თუ, ერთის მხრივ, ის სოციალური იდეები, რომლის მატარებლად 
გამოდიოდა ახალი ხელისუფლება, არ იყო უცხო ქართული მწერლობისთვის, მეორეს მხრივ, უნებლიედ 
იბადებოდა შიში, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლების მიერ აღიარებული 
ეროვნულ-კულტურული დამოუკიდებლობის პრინციპები ვერ მიიღებდნენ სრულ 
განხორციელებას: რომ ეროვნული პოლიტიკის ხაზი თანდათან გადაიხრებოდა 
საქართველოს საზიანოდ, რომ რუსული ენა სტიქიურად დასჩაგრავდა 
ქართულს“. ადვილი გამოსაცნობია, ასეთი განწყობილების მქონე ჟურნალს რა 
ბედიც ეწეოდა ბოლშევიკური ხელისუფლების პირობებში. თუმც დიდი დღე არც 
თვით „ასოციაციას“ ეწერა. 

1924 წლის აჯანყების შემდგომმა ტერორმა, ფაქტობრივად, განაჩენი 
გამოუტანა „აკადემიური მწერლობის ასოციაციასაც“. 1925 წელს გამოცემული 
„ახალი კავკასიონის“ ორი გაერთიანებული ნომერი (№1-2) უკანასკნელი 
აღმოჩნდა. ოფიციალურად კი „აკადემიური ასოციაცია“ დაშლილად გამოაცხადა 
ალექსანდრე აბაშელმა 1930 წლის 15 დეკემბერს მწერალთა ფედერაციის 
პლენუმზე.  

 



 
8 

ქართული ალფაბეტი – მითხრა ერთმა უცხოელმა ქართულის მცოდნე ორიენტალისტმა – ,,ჩემთვის 
ჯერაც გამოუცნობი სფინქსია”. ,,მარტო ესთეტიური თვალსაზრისით რომ ავიღოთ, ვერც გოთიური, ვერც 
ლათინური და ვერც სანსკრიტული ენების ანბანი შეედრება თქვენს სადასა და ლამაზს, კოხტა ასოებს. 
ქართველები ალბათ, ვერც კი ამჩნევთ ამას. არც ერთი თქვენი ისტორიული მეზობლის, არც სხვა, თქვენგან 
მოშორებით მცხოვრებ რასსათა ალფაბეტის გავლენა არ ატყვია მას. იგი სრულიად თავისებურია და 
საოცარი”. 

რაც ზემოთ ნახსენებ მეცნიერმა მითხრა ჩვენს ალფაბეტზე, იგივე შეიძლება ზოგადად ჩვენს 
კულტურაზეც ითქვას. ქართული კულტურის სახეც ჩვენთვის ჯერაც ამოცანაა. 

კარგა მანძილი გაგვივლია. 
დღევანდელმა ქართველმა რომ უკან მოიხედოს, ვგონებ თვალსაც ვერ მიაწვდენს ჩვენი 

ისტორიული ცხოვრების პირველ საფეხურებს. ერთი თვალის გადავლებით ვერც კი გაარჩევს წარსულის 
ნისლში ჩვენი ისტორიული ცხოვრების კონტურებს. 

არ ვყოფილვართ ახალ იდეათა ჯვაროსანნი, – არც თუ რეფორმატორული მისსია დაუკისრებია 
ჩვენთვის ისტორიას. ჩვენი ეროვნული ცხოვრების დუღილი ჩვენივე ქვეყნის ზღუდეებს არ გასცილებია. 
იტყვიან: ამის მიზეზი ქართული ეროვნული ოჯახის ქართველთა ნათესავის სიმცირეაო. მართალია, ერთ 
სისხლის თანამოზიარეთა სიმრავლეს დიდი წილი უძევს ერის კულტურულ-ცივილიზაციურ მუშაობის 
განაყოფიერებაში, მაგრამ აქ უბრალო პროპორციის კანონების მობოდიშებით ვერას დავამტკიცებთ. განა 
ძველი ელადა ყველა თავის მეზობელ ერზე უფრო მცირე რიცხოვანი არ იყო? მაგრამ ილიონის ბჭეებთან 
აქაველების გამჭრიახობამ ტროელთა მრავალრიცხოვნობასა სძლია. რელიგია უმიროსის, მოსეს, 
ქრისტესი მცირერიცხოვანმა ერებმა არ წარმოშვეს? მრავალრიცხოვანი და პოლიტიკურად ძლიერი იყო 
რომაელთა საკეისრო. მისი გზატკეცილები დღევანდელ რუმინიამდე უწევდა, მაგრამ უძლიერეს და თავის 
დროზე ყველა ერებზე მრავალრიცხოვან ერის უდიდესი მგოსანი ვირგილიუსი მხოლოდ საცოდავი ეპიგონი 
იყო, შედარებით სუსტისა და მცირერიცხოვანი ელლენთა ბრმა ნათელმხილველისა (ვგულისხმობ 
უმიროსს) აგრეთვე კულტურის სხვა დარგებში: ხუროთ-მოძღვრებაში, სათეატრო-სასცენო ხელოვნებაში, 
მწერლობასა და ფილოსოფიაში რომაელები უბადრუკი მიმბაძველები და პლაგიატორები იყვნენ. 

ჩვენ კულტურულ ზრდას დიდი ხნის ისტორია აქვს, მაგრამ ჩვენი ისტორიული გზა, ნათელსა და 
სწორ გზატკეცილს როდი ჰგავს, იგი უფრო უღრან ტყეებში და კლდე-ღრეებში მავალ შარას მოგაგონებთ, 
უფსკრულებით რომაა გაწყვეტილი აქა-იქ. 

სხვა, ჩვენზე უფრო დაწინაურებულ ქვეყნებში თაობა თაობას მისდევდა, თაობა თაობას გადასძახებდა 
ხოლმე თავის ანდერძს, თაობა თაობის მხრებზე იდგამდა ფეხს. ერთ საუკუნეში დაწყებულ სოციალურს, 
პოლიტიკურს, რელიგიურს და არტისტულ ზრახვათ მომდევნო საუკუნეში გამოუჩნდებოდნენ ხოლმე 
მემკვიდრენი. ერთი თაობის, ერთი გენერაციის მიერ ჩაყრილ დუღაბსა და კირს მახლობელი გენერაცია 
აწყობდა აგურს. ამ მხრივ ძველი საბერძნეთის, საფრანგეთის ისტორიული ცხოვრება სათეატრო დრამასა 
ჰგავს, მოქმედება მოქმედებას რომ მისდევს თანდათანობით და ერთი მეორის შევსებით, გაძლიერებით, 
სადაც ფინალი დრამისა ლირიკული დასკვნაა ყველა აქტების. 

ჩვენი ისტორიული ყოფა კი კინემატოგრაფიის სეანსებს მოგაგონებთ, თვალის დახამხამებაზე რომ 
სწყდება ერთი სურათი და მას სულ სხვა შინაარსი მოსდევს. აბა რა აქვს საერთო XII და XIV საუკუნის ან 
XII და XVII-XVIII საუკუნის ქართველების კულტურულ ყოფას? „ვარდბულბულიანსა“ და „ვეფხისტყაოსანს“, 
„ქაცვია მწყემსს“ და ჩახრუხაძის ოდებს? იშვიათად თუ არსებულა სხვა რომელიმე კულტურულ ერის 
ისტორიაში ასეთი უფსკრული ორ დიად ისტორიულ ეპოქათა შორის, როგორც იყო მე-12 და მე-17 საუკუნე 
ჩვენს წარსულში. ხუროთმოძღვრებას, კაზმულ ხელოვნებასა და საეკლესიო მხატვრობას რომ თავი 
ვანებოთ, თვით ქართული ენის განვითარებაშიაც საშინელ რეგრესს ვხედავთ. 

* * * 
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ჩვენი ტერიტორია „ხალხთა ხიდი” იყო. ჩვენი ისტორიული მისსიაა: ორ შეურიგებელ უკიდურესობათა 
და კონტრასტთა შერიგება-შეგუება, ორი დიდი სამყაროს ევროპის და აზიის სულის, ექსპრის შეხამება. 
მთელი ჩვენი კულტურა ამ ორ დიდ სამყაროსგან გადმოსროლილ ჩრდილისა და სინათლის ნიუანსების 
ნათელყოფაა. 

„ვეფხისტყაოსანი“ ერთადერთი ქმნილებაა, რომელშიაც ქართული სული სავსებით განსახიერდა – 
აქილევსის ფარი, რომელზედაც მთელი მისი თანამედროვე კულტურის სახე მინიატურულადაა ჰეფესტოს 
ოსტატურ ხელით გადმოცემული. ეს დიადი სარკეც ქართული კულტურის ისეთივე სინთეზია ზემოთ 
ნახსენებ სამყაროთა, როგორიც გოეთეს „ფაუსტი“ ელლინიზმისა და ქრისტიანიზმის; – „ვეფხისტყაოსანში“ 
იპოვით როგორც წმინდა უპანიშადების, ვედანტას ფილოსოფიისა, საკუნტალას, მაჰაბ-ჰარათას, სპარსული 
პოეზიის, ისე ნეოპლატონიკოსების, უმიროსის და ღვთაებრივ პლატოს სუნთქვას, განა მარტო 
,,ვეფხისტყაოსანი”, ყველაფერი, რასაც ქართული კულტურა ეწოდება არითმეტიკულ საშუალებას 
წარმოადგენს ელენურ-ბიზანტიურსა და სპარსულ, აღმოსავლურ ექსტრემებს შორის, ვიდრე მუსულმანური 
სპარსეთი და ქრისტიანული ბიზანტია დაემხობოდნენ, ჩვენ უმაშვალოდ ვღებულობდით ამ კულტურულ 
გოლფშტრომებს. 

როცა სამხრეთითა და დასავლეთით ბჭეები დაგვემხო და მხოლოდღა დარიალით მომქროლავ 
სუსხს შევაჩერდით, ჩვენი სულიერი კულტურაც თვალსაჩინოდ ჩამოქვეითდა. 

როგორც ზევით ვთქვით, ჩვენ, ქართველებს, ნოვატორების სახელებს ვერავინ მოგვაკუთვნებს, 
მაგრამ ადამიანობის, კაცობრიობის ისტორია მითაა საინტერესო, რომ ერთა ოჯახში სხვადასხვა ნიჭის 
ერები შედიან. წარმოიდგინეთ ქარხანა, სადაც მრავალ სხვადასხვა უნარის ოსტატებს თავი მოუყრიათ; 
ერთს საქმის დაწყება აბარია – მეორე მესაშვალის როლს ასრულებს. ერთი ინიციატორია – მეორე 
კომბინატორი. ერთი ანალიზს აკეთებს, მეორე – სინთეზს. ჩვენი ისტორიული როლი შემაერთებლისას 
ჰგავს: სპარსულ, მცირე აზიურ კულტურას ელლინურ-ბიზანტიურთან დაკავშირებით და ჩვენს ეროვნულს, 
სპეციფიურ ქართულ სახესა და ხატს ვაძლევდით ხოლმე. ორ ძუძუთა ვსწოვდით. ჩვენი სამშობლო ორ 
კულტურულ ნაკადის შემრთველ აუზს წარმოადგენდა. 

რელიგია და მისი გაგება ერთგვარი გამოცდაა კულტურული ერისა. ყოველი კულტურული ერი 
რელიგიური იყო. ყოველ მაღალხარისხოვან კულტურას რელიგიურ ფუძეზე ჰქონია საძირკველი.  

თუმცა ქრისტიანული რელიგია, ჩვენთვის სრულიად არა ნათესავ და უცხო რასის შექმნილი იყო, 
მაგრამ ქართველი ერის შემოქმედებითი ძალის თავისებურება და სიძლიერე აქაც გამოიხატა. არც ერთ 
ერს ქრისტიანიზმი ისე არ გაუგია, როგორც ჩვენ. ჩვენთვის ქრისტიანიზმი პოეზია იყო. წაიკითხეთ ბატონ 
ინგოროყვას გამოცემული „ქართული საეკლესიო პოეზია“. რომელი იოჰანესს ლიუტერის ან ფრანცისკო 
ასისსელის საგალობელნი შეედაროს მას. 

როგორც ზევით ვამბობდით, ჩვენს წარსულ ცხოვრებაში ამა თუ იმ პერიოდს, ამა თუ იმ საუკუნეს 
მეორესთან არ ჰქონია მჭიდრო კავშირი, რადგან ჩვენი ისტორიული ყოფა ერთ სწორ კალაპოტის დენას 
არ გაჰყოლია, შინაგან დუღილში დაგროვებული ძალა-ენერგია როდი ეწეოდა წინ ჩვენი ცხოვრების 
მიმდინარეობას, არამედ შემთხვევითი, სრულიად მოულოდნელი გარეგანი ფაქტორები ამოძრავებდნენ 
ქართული აზროვნებისა და გრძნობის მექანიზმს. ავიღოთ თუნდაც ჩვენთან უახლოესი საუკუნე. 
საფრანგეთის, გერმანიის, ინგლისის მეცხრამეტე საუკუნის ყოფას თვით ერის შინაგან ცხოვრების დუღილმა 
ჩაუყარა საფუძველი, ამ საუკუნის ცხოვრებას წინა საუკუნეში ჰქონდა ფესვი მოკიდებული. წინა საუკუნეში 
მცხოვრებ თაობათა ნაჭირნახულევის ტრაპებზე იკვებებოდა ამ საუკუნის თაობა. 

მეთვრამეტე საუკუნის მიწურულში ქართულ ცხოვრებას ისეთი მოულოდნელი დამბლა დაეცა, რომ 
მთელი სამერმისოდ მოკრეფილი შემოქმედებითი ენერგია დასწვა და გაანადგურა ამ გარედგან 
შემოჭრილმა ფაქტორმა. მეცხრამეტე საუკუნის ბჭეებში შემავალ თაობათ ხიდი ჩატეხილი დახვდათ. 
ქართველობამ ხელმეორედ დაიწყო „ან ბანი”. 

ამ საუკუნის პირველი ნახევრის მწერლები ენას ძლივს აბრუნებენ, განა ამაზე უფრო ძლიერი 
დეკადანსი წარმოსადგენია ერის ცხოვრების, როცა ეროვნული კულტურის ყოველ ძარღვში ჩერდება 
ცხოველმყოფელ სისხლის ჩქეფა, მხოლოდ სიტყვაწყობილი მწერლობაღა დარჩა ერთადერთ ორგანოდ 
ისეთ ერს, რომელსაც წინა საუკუნეებში მდიდარ რელიგიურ კულტურასთან ერთად უკიდურესად 
განვითარებული ხუროთმოძღვრება და საეკლესიო მხატვრობა გააჩნდა. ერთის დაკვრით მოჩლუნგდა სხვა 
ორგანონი ჩვენი კულტურული მეტყველებისა. სიტყვაწყობილი ლიტერატურა ამერიკელ წითელ კანიანებსა 
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და აფრიკელ ზულუს და ცუცუტუს ხალხებსაც აქვთ, მაგრამ ეს ხომ არ კმარა კულტურულობის 
არგუმენტაციად. 

რამდენადაც დაბლა დგას საზოგადოება, იმდენად მარტივი და სადაა მისი ფსიქიური ლაბირინთი. 
აქ ღრმა ძიებით თავს არავინ იტკიებს, აქ გამომგონებლებს და ნოვატორებს ადგილი არა აქვთ. 
მიმბაძველები შეადგენენ ცხოვრების ღერძს.  

ერი, რომელიც ორ კულტურულ სამყაროთა, ორ დიდ მიმდინარეობათა ქროლვას განიცდიდა თავის 
სხეულზე, რომელიც ორ ძუძუსა სწოვდა, იძულებული შეიქმნა, ერთს უკულტურო კულტურტრეგერს 
შესჩერებოდა ცარიელა კალოებზე. „მეცხრამეტე საუკუნეში დაიწყო ქართველი ერის ევროპეიზაცია“, 
ამბობს ერთი ქართველი მწერალი. ევროპეიზაციის რა მოგახსენოთ და ქართული სულის რუსიფიკაციას 
კი ამ საუკუნეში ჩაეყარა საფუძველი. თითქმის მთელი სიტყვაკაზმული და სიტყვაწყობილი ლიტერატურა, 
ჟურნალისტიკა და პუბლიცისტიკა პისარევი, ჩერნიშევსკი, მიხაილოვსკისა და ლერმონტოვ-ბელინსკების 
ზეგავლენით წარმოიშვა. 

რუსულ სახელმწიფოებრივ იერიშს, ჩვენს ეროვნულ ცხოვრებაზე მიტანილს, რუსის მწერლებისა და 
მოაზრეთა მოძახილი უმაგრებდა ზურგს. ამ საუკუნის ქართველობისთვის ქვეყნად არც კი მოსულან არც 
კანტი, არც ნიცშე, არც შტირნერი, არც სვედენბორგი, არც ვოტერი, არც მონტენი, არც რუსსო, არც 
შოპენჰაუერი. მეცხრამეტე საუკუნეში კაცი არ გამოჩენილა, რომელიც ჩვენში უკვე თვალსაჩინოდ 
ფეხმოკიდებულ რუსულ უკულტურო ნიღილიზმს შებრძოლებოდა. თვით უძლიერესმა წარმომადგენელმა 
ამ საუკუნის ქართული შემოქმედებისა – ილია ჭავჭავაძემ – ვერ იკისრა ლესსინგობა. პისარევისებური 
მეჩექმეების ესთეტიკა სარწმუნოების სიმბოლოდ გაიხადეს დასელებმა და „ევროპეიზმის” ნიღაბით 
შემოგვეპარა სლავიანურ-მონგოლური გონებისა და გრძნობის სიჩლუნგე... 

მიუხედავად მრავალი საუკუნის არსებობისა, თანამედროვე ქართველობას თავისი კულტურული 
შინაარსი ვერ გამოუმჟღავნებია სავსებით. ჯერ თანამედროვე ქართველობას ვერ გაგვითვალისწინებია, 
სადაა „ჩვენისა” და „უცხოს” საზღვარი. ჯერაც არ ვიცნობთ ქართულ აზრს, ქართულ გრძნობას. 

ჩვენ ცხოვრებაში ქართული ფსიხიური ტიპიც არ ჩასახულა და კვლავ უცხოთაგან ამართულ კერპებზე 
ვლოცულობთ... 

 

ერთ დროს ჩვენი სამშობლო ჯვარედინ გზაზე იდგა.  ერთი გზა რომ დასავლეთისაკენ მიდიოდა, 
მეორე სამხრეთ-აღმოსავლეთისაკენ იყო მიმართული და ევროპიელ ჯვაროსანთა რაზმები თუ არაბ-
სპარსელ სოვდაგართა ქარავნები ერთიმეორეს ხვდებოდნენ საქართველოს მიწა-წყალზე. ამ ხშირი 
მიმოსვლისა და ხანგრძლივი ურთიერთობის კვალი დღესაც ატყვია ჩვენს ქვეყანას. ჩვენი ეროვნული 
კულტურა დასავლეთ ევროპიული და წინააზიური ელემენტების თავისებური შეუღლებაა. ეს ყველაფერი 
კარგად ჩანს ხუროთმოძღვრებასა, მხატვრობასა, ლიტერატურასა, ხალხურ ჩვეულებებსა და ზნეობრივ 
შეხედულებებში. დედამიწის ზურგზე სხვაგან იშვიათად დაიძებნება ასეთი ორიგინალური სინთეზი.  

ჩვენ გვაქვს წვეტიანი კოშკები და ციხე-სიმაგრეები, როგორც ევროპიელებს და ჩვენ გვაქვს თაღიანი 
ქარვასლები, როგორც არაბებს, სპარსელებსა და მცირე აზიელებს. ჩვენი საეკლესიო კედლების 
მხატვრობა ბიზანტიურ ფრესკებს წააგავს, ჩვენი წიგნების სამკაულები – სპარსულ-ინდურ მინიატურებს. 
ჩვენს კულტურას, ევროპული კულტურის მსგავსად, ძველი ბერძნული განათლება უძევს საფუძვლად და 
ჩვენც ევროპიელებთან ერთად რაინდობისა და ფეოდალური წესწყობილების საფეხური განვვლეთ. 
მაგრამ ინდოელების სიბრძნესა, სპარსელების პოეზიასა და არაბების ფხიზელ მეცნიერებას სხვებზე ადრე 
დავეწაფეთ და სხვებზე უფრო ადვილად დავაღწიეთ თავი საშუალო საუკუნეებრივ ვიწროობას. ჩვენი დიდი 
მწერლები ერთნაირად იცნობდნენ ბერძენ ფილოსოფოსებსა და სპარსელ მგოსნებს და ჩვენი დიდი 
მთარგმნელები გულმოდგინედ აქართულებდნენ როგორც არისტოტელესა და ნეოპლატონიკოსებს, ისე 
ფირდოუსისა და ფახრედინის ნაწარმოებებს...  
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ჩვენი ეროვნული სახე ძალდატანებულად ყოველთვის დასავლეთისა და სამხრეთისაკენ იყო 
მიმართული. ზურგი, პირიქით, დიდ ბუნებრივ ზღუდეზე გვქონდა მიბჯენილი. ეს იყო მაღალი მთაგრეხილი, 
რომელსაც ჩრდილოეთით ცივი და ნაკლებ სტუმართმოყვარე ქვეყნები ეკრა. აქ თითქმის დღესაც 
ყველაფერი უცხოა ქართველებისათვის. ნიადაგის ზედაპირი ჩვენი ქვეყნის ზადაპირს არა ჰგავს, არც ჰავა 
ჰგავს ჩვენს ჰავას. აქ ცოტაა ისტორიული ნაშთი და მათ შორის არ მოიპოვება არც ჩვენებური მოღუშული 
ციხეები, არც ჩვენებური ნათელმარმარილოსებური ტაძრები. მკვიდრთათვის გაუგებარია ჩვენი რაინდული 
და ინდივიდუალისტური შეხედულებები. ჩვენ კიდევ მათი ბუნდოვანი მისტიციზმი და მათი უპიროვნო 
მორალი გვეუცხოება. 

უბედურმა შემთხვევამ დაგვაახლოვა ამ უცხო ქვეყანასთან და ჩვენი სულიერი შეუღლება უკანონოა. 
მეცამეტე საუკუნეში სპარსეთის კულტურა ველურმა მონგოლებმა დაამხეს, მეთხუთმეტე საუკუნეში 
ოსმალებმა ბიზანტიის იმპერია დაიპყრეს. ჯვარედინი გზა გადაიჩეხა და საქართველო კულტუროსან 
კაცობრიობას მოსწყდა. ერთი ბილიკი-ღა დაგვრჩა, კავკასიის მთაგრეხილისაკენ მიმავალი. და 
საქართველო დიდი ყოყმანის შემდეგ იძულებული გახდა ამ გზისთვის მიემართა, მაგრამ ამ გზით სიარულმა 
ყველაფერი მოგვიტანა, გარდა ბედნიერებისა და კულტურული აყვავებისა. 

დღეს მსოფლიო ომის ცეცხლში ხელახლა იცვლება ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო მდგომარეობა. 
ადვილი შესაძლებელია, რომ ჩვენმა ეროვნულმა კულტურამ ხელახლა თავი დააღწიოს ვიწრო ბილიკებსა 
და ფართო ჯვარედინ გზაზე გამოვიდეს. როგორც არ უნდა დამთავრდეს დღევანდელი ომი, წინა აზიის 
გამოღვიძება უეჭველად მოსალოდნელია. რუსეთი და გერმანია ერთგვარი ენერგიით მიისწრაფვიან 
შუამდინარისაკენ, სადაც, ბიბლიური გადმოცემის მიხედვით, ერთ დროს ამქვეყნიური სამოთხე იყო. დღეს 
თუ არა, ხვალ უსათუოდ დამთავრდება ბაღდადის რკინიგზა, რომელსაც გერმანელები აშენებენ და 
ტრაპიზონისა და ერზრუმის შტოები, რომლებიც რუსებმა დაიწყეს. ჩვენი უახლოესი ევროპიელი მეზობელი 
ბალკანეთიც იღვიძებს და ევროპიული პროგრესის გზას ადგება. ეს გარემოება ჩვენს საუკეთესო იმედებს 
უნდა ასაზრდოებდეს. თუ საქართველოს მოსაზღვრე ქვეყნებში ბარბაროსობის წყვდიადი გაიფანტა, ჩვენს 
თვალწინ ძველი დიდი გზები გამოჩნდებიან და ხანგრძლივი გათიშვის შემდეგ იმ კულტუროსან ოჯახს 
დავუბრუნდებით, რომელსაც დიდი ხანია ვეკუთვნით ჩვენის სულითა და ჩვენი წარსულით. 

1916 წ.

მოდერნული ხელოვნება ღვიძლი შვილია ქალაქის. მთვრალი გოლიათის სუნთქვით გაიზარდა იგი, 
მის აკვანზე ნიმფების მაგიერ მოხეტიალე მემუსიკენი მღეროდენ ნანას, ბუნებას არ უწოვებია მისთვის ძუძუ, 
შავი ქალაქის ნისლით და მკთომარე გაზით იზრდებოდა. ამიტომ დასაბამითვე მას თან დაყვა ნაღველი 
პირველყოფილი ლაღი ცხოვრების მოგონებისა, ქალაქის ელექტრონის ფარნებზე წარმოუდგებოდა 
ნანატრი წარსული. სარწმუნოება მკვდარია, მაგრამ უამისოდ არ შეიძლება ცხოვრება, აქ იწყება მითის ქმნა, 
გაძარცულ სამსხვერპლოზე ჩნდებიან მითის მქნელნი. 

ძველი პატრიარქალური კულტურა ირღვევა. ეს სიკვდილი ძველი ქვეყნის გამოიტირა ბელგიელმა 
პოეტმა ემილ ვერჰარნმა წიგნში: „სოფელნი აჩრდილნი“. ქალაქი მბრძანებლობს. 

ახალი ფუტურისტების ტერმინოლოგიით თანამედროვე კულტურა წარმოადგენს უზარმაზარ ქალაქს, 
ლონდონს, ნიუორკს, ჰამბურგს, სადაც ტრუბები მაღალია ტაძრებზე, სადაც ცოფიანად მიჰქრიან 
ავტომობილები და გასაფრენად დარაზმულან ცეპელინები. აქ დრო არ არის უკან მოხედვის, აქ შეიქმნა 
წუთის კულტი. პოეტის შეგნება დამძიმდა რუხრკინის ქალაქით და ამოხეთქა ახალ უცნობ სიმღერაში; პოლ 
ვერლენის „კოჭლი სონეტი“, ალ. ბლოკის „ბალაგანჩიკი“ ასახვაა ამ ახალი შეცნობის. ასე იქმნება 
თანდათან ახალი სახე ვიზიონერების. 
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და მოდერნიზმი სიმღერაა ამ ვიზიონერების... 
კანტორის წიგნებმა ვერ დაფარეს, მართალია, პოეზია, ბაირონის და შელლის პოემებს მოჰყვენ: 

სტეფანე მალარმეს „იროდიადა“, პ. ვერლენის „სატურნიული პოემები“ და ალ. ბლოკის „თოვლის 
ქალწული“, მაგრამ აქ უფრო მხილდება, როგორ დაშორდენ ერთმანეთს მხატვარი და ბუნება. 

აქ ჩნდება ორი პოლიუსი, რომელნიც არასოდეს არ შეერთდებიან. 
მხატვრული მაგალითით ეს შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ: 
ერთი მხრივ: ვაჟა-ფშაველა პანის ღვთაებრივი მჭვრეტელი, ხევის ნიაღვრით დასოლებული მუზით, 

რომლისთვისაც ბუნება ემბაზიც იყო, საქორწინო საწოლიც და კუბოც. ვაჟაში არ არის სტილიზაცია ბუნების, 
როგორც ფრანგ პოეტ დიუჟარდენში, რომელიც აცოცხლებს ბუკოლიკას. ვაჟა ხელუხლებელი ბუნებაა. 

მეორე მხრივ: ოსკარ უაილდი, რომელმაც ბუნებას ხელოვნების მოსამსახურის როლი აკისრა. 
მართალია სატუსაღოში გაზრდილი უაილდი ამბობდა: თავის დიდებულ წყალში გამბანს ბუნება და 
მომარჩენს მწარე ბალახებითო, მაგრამ ახალ ცხოვრებისთვის ამდგარ უაილდს ვერ გაიგებდა ბუნება. 
იმდენხანს იყო მისთვის ბუნება დეკორაცია, რომ არ ეყოფოდა ჯადოქრობა მისი გაცოცხლებისთვის… 

2 
ქალაქმა შეჰქმნა ახალი სახეები, აქ ჩაეყარა საფუძველი ლიტერატურულ სკოლას, რომელიც 

ცნობილია სიმბოლიზმად. სიმბოლიზმი, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მომწიფდა, კლასიკურ შკოლად იქცა 
და ერთი თვალით უყურებს კიდეც თავის საფლავს. სიმბოლიზმის საინტერესო ახსნას იძლევა ფრანგი 
მწერალი რემი დე გურმონი: 

– რა არი სიმბოლიზმი? – კითხულობს გურმონი: „თუ დავეყრდნობით სწორ გრამატიკულ 
მნიშვნელობას სიტყვისას, თითქმის არაფერი. თუ კითხვას გავწევთ განზე, მაშინ იმას შეუძლია აღნიშვნა 
იდეათა მთელი რიგის: ინდივიდუალიზმი ლიტერატურაში, შემოქმედების თავისუფლება, დასწავლილ 
ფორმულების უარისყოფა, ლტოლვა ყოველივე არაჩვეულებრივისადმი, უცნაურისადმიც კი. ის ნიშნავს 
კიდევ იდეალიზმს, სოციალურ რიგის ფაქტების უგულებელ ყოფას, ანტინატურალიზმს, ტენდეციას, 
მიმართულს იქით, რაც არი ცხოვრებაში დამახასიათებელი, ტენდეციას მხოლოდ იმ ხაზების გადმოცემისას, 
რომელიც ერთ ადამიანს მეორისაგან ანსხვავებს. სურვილს, დაიჭირო, ის რაც არსებითია“… ჩვენ ვიღებთ 
ამ ფორმულას და გვინდა ვცადოთ გარკვევა, როგორ გამოიხატა ის ქართულ მწერლობაში. პირველად 
უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ კრიტიკაში ირევა ორი მცნება: სიმბოლიზმი, როგორც მეთოდი და 
სიმბოლიზმი, როგორც შკოლა; ეს, რასაკვირველია, შეცდომაა, მაგრამ უფრო უარესია, როცა ირევა 
ერთმანეთში სიმბოლიზმი და ალეგორია. ამას რომ ხშირად აქვს ადგილი, ეს იქედანაც სჩანს, რომ თითქმის 
ყველა იდეოლოგი სიმბოლიზმის აღნიშნავს ამის შერევას (კ. ბალმონტი, წიგნი „მთათა მწვერვალნი“. ვ. 
ბრიუსოვი, წიგნი „შორეულნი და ახლობელნი“). 

ამას ჩვენში უფრო ბევრჯერ ქონია ადგილი. სწორედ აქედან დაიბადა ლეგენდა ვაჟა-ფშაველას 
სიმბოლისტობის. 

სიმბოლიზმი ჩვენში შემოიტანა გრ. რობაქიძემ. ბ. რობაქიძეზე არ გამართლდა საერთო დებულება, 
რომ ყოველ ნოვატორს წინ ეღობება გაუგებრობის გალავანი. იმას არაფრად დაჯდომია ძველ 
ღირებულებათა გადაფასების კადნიერება, ახალ ძიებათა ფეიერვერკების გასროლა. ოსკარ უაილდი 
პიროვნების თავისუფლების და მეშჩანურ მორალის დაპირდაპირებამ რედინგის ციხემდი მიიყვანა. 
რედინგი მისთვის ძალიან ადრე დაიწყო და საფლავშიც არ გათავებულა. ვის არ ახსოვს პარიზის აღელვება 
„ციმბალისტების“ პირველ ლაშქრობაზე, ვ. სოლოვიოვის და ნ. მიხაილოვსკის რისხვა რუსეთელ 
სიმბოლისტთა გამოჩენაზე. საფიქრელი იყო, რადგან სხვაგან ასეთი აღელვება გამოიწვია სიმბოლიზმმა, 
ჩვენშიც მონახავდენ ფიჩხებს ინკვიზიციის ცეცხლის დასანთებად. მაგრამ გრ. რობაქიძეს უთხრეს თავის 
დასტური არჩილ ჯორჯაძემ და კიტა აბაშიძემ. ამ ორი პიროვნებით იწურება ქართული ესტეტიური 
კულტურა გრ. რობაქიძემდი. 

3 
პირველი მოციქული სიმბოლიზმის სიტყვიერად ქადაგებდა მოდერნიზმის სახარებას. გრ. რობაქიძის 

აქაფებული სიტყვა, აღმაფრენი ფანტაზია, თვალისმჭრელი სახეები ძვირფასი მოგონებაა ჩვენი 
ახალგაზრდობისა. პირველად იმან შეგვახედა იოჰანაანის მოჭრილ თავს, პირველად იმან მოგვასმინა 
ნიცშეს მწვალებელი სიტყვა. ამ ბრწყინვალე ტურნირზე ძალიან ცოტანი იყვნენ რჩეულნი და მოწვეულნი, 
რომელთა გულშიც მოხვედროდესთ მისი სიტყვები. მაგრამ გრ. რობაქიძეს ეს მაინც არაფერს უშლიდა, 
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ერთი ფრაზაც არ შეუცვლია, ერთი მხატვრული სახეც არ მიუტანია მსხვერპლად იმისთვის, რომ უფრო 
გასაგები ყოფილიყო, რაც იმაში უთუოდ ხაზს უსვამს დიდ მხატვარს. როგორც პირველი მოციქულები 
სახარების ქადაგების დროს არ კარგავდენ თავიანთ პიროვნებას და თავისებურად ამხელდენ ქრისტეს 
(გერმანულ ფილოსოფიაში არის ტერმინი – პავლიანიზმი ანალოგიური ქრისტიანიზმის), გრ. რობაქიძეც 
ამბობდა თავისას. ჯერ კიდევ არ არის გამოქვეყნებული ეს ძვირფასი ნაშრომები და ისინიც, რომელნიც 
დაიბეჭდენ, მოითხოვენ შესწავლას და ამ წერილში, რომელიც სახელდახელოდ იწერება, კადნიერება 
იქნებოდა მათი შეხება... 

გრ. რობაქიძის ლექსები პირველი სიმბოლისტური ლექსებია. 
„კოცონში“ პირველად იკივლა ვნებით მთვრალმა მენადამ ქართულ მწერლობაში. ანტიური სულის 

გაგებით და ლექსის ინსტრუმენტაციით ამ ლექსში გრ. რობაქიძე უახლოვდება რუს პოეტ ვიაჩესლავ 
ივანოვს, რომელიც ლექსის საუკეთესო ოსტატად არის მიჩნეული რუსეთში. მაგრამ გამოჩნდა, რომ 
ერთხელ სიტყვის ბატონად აღიარებულს სინტაქსისი დაუწუნეს, გამხილდა თუ რამდენად მიღებულია 
სიმბოლიზმის პრინციპები, თუნდა იმ ახალგაზრდობაში, რომელსაც ეკუთვნის გრ. რობაქიძის კრიტიკოსი 
ბ. კასრაძე. გრ. რობაქიძის ავტორული თავმოყვარეობა იმითაც შეიძლება დაკმაყოფილდეს, რომ მისი 
„მარცხი“ რუს სიმბოლისტებსაც გააზიარებიეს, როგორც არიან „ჯაგლაგა ცხენები“: ვალერი ბრიუსოვი, 
ვიაჩესლავ ივანოვი, ინოკენტი ანენსკი. ამ ჯაგლაგა ცხენებს მეეტლედ დ. კასრაძე არ გამოადგება, და ეს 
წერილიც ქართულად არის დაწერილი… 

4 
ერთ ჩემს წერილში ვწერდი, რომ ჩვენში სიმბოლიზმს ღამეც არ გაუთევია მეთქი. მე ამას ახლაც 

ვიმეორებ. მხოლოდ ახლა იწყება ხაზების გახსნა, მხოლოდ დღეს ხდება ეს შეჯგუფება. მართალია, ჯერ 
კიდევ ბინდია, მაგრამ ეს ბინდია საგარიჟრაჟო. 

საზოგადოდ ჩვენ მწერლობაზე ფიქრი ვერ დააყენებს მოყვარულ გულს კარგ იმედებზე. გ. 
მაიაშვილმა ერთ თავის წერილში „მეგობარში“ მრისხანე ხელით მილურსმა ერთი მეპრესე, დაარქვა რა 
იმას ბატონი შაბლონი. მე არ მახსოვს ამ მეპრესეს გვარი და რომ მახსოვდეს კიდეც, არ გავიმეორებდი, 
რადგან არ არი ღირსი მიეწებოს გ. მაიაშვილის დიდ სახელს, მხოლოდ ეს თქმა დიდხანს დარჩება ჩვენს 
მწერლობაში. ბატონი შაბლონი დღეს მალაყიას გადადის ჩვენს ლიტერატურაში. იგი მრავალსახიანია, 
მრავალ ფეხიანი და კოშმარივით აწევს ქართულ სინამდვილეს. მარტო პოლიტიკური ცხოვრება არ არი 
მისი მოედანი, ჭრიალა „დროგით“ მწერლობაშიც შემოდის. 

და გგონია კიდეც, რომ ის „ბედის ქუდია“ ჩვენ საზოგადოებრივ აზროვნებას თანდაყოლილი. თუ 
რამდენად არი ჩვენი მწერლობა სიმბოლიზმისაგან კვალდამჩნეული, ეს შეიძლება აქედან დავინახოთ: 
ავიღოთ ძვირფასი სამება ჩვენი პოეზიის: 

სანდრო შანშიაშვილმა უკვე ნახა თავისი სახე. ცალკე წერილში მე შევეხები მის ახლანდელ 
შემოქმედებას. აქ ჩემ თავს ნებას ვაძლევ მის წარსულს შევეხო. მისი პირველი გამოსვლა და სიმბოლისტად 
მონათვლა მაშინ მოხდა, როცა ის ერთი ხელით სთარგმნიდა ნადსონის და რატგაუზის იაფ რომანსებს, 
მეორეთი მეტერლინკს, კ. ბალმონტს, ედგარ პოს. როგორ აბამდა ის ამ შეუდარებელ მწერლებს 
ერთმანეთს? 

ეს სეკრეტია, და თუ გინდა სასწაულიც. მე ეს თარგმანები ახლაც მახსოვს. აქედანაც შეიძლებოდა 
დანახვა მგოსნის დიდი ნიჭის. რასაკვირველია, პირველი მწერლები არას დროს არ ნახავენ ადგილს ს. 
შანშიაშვილის წიგნში, მე ბოდიშს ვიხდი იმათ გახსენებისთვისაც, მაგრამ ამაზე თავის დროს არავის 
მიუქცევია ყურადღება და აშკარაა, როგორ იოლად იძლეოდა სიმბოლისტობის პატენტი. 

გ. ტაბიძეზე ჩემი აზრი გამოვთქვი „საქართველოში“. ის ახალგაზრდაა ამ სამებაში და ყველაზე მეტად 
ეტყობა სიმბოლიზმისკენ გადახრა. „მე და ღამე“ გვიჩვენებს, რომ მისი სული უძიროდ ღრმაა, მგოსანიც 
შორს იყურება შიგ და გრძნობასაც დაკრავს საბედისწერო ელფერი. პირველი წიგნის ნერვების ტოკვაზე 
ეტყობა, რომ გაზრდის შხამიან ყვავილს სიმბოლიზმისას. რაც ძვირად არ დავაფასოთ ის, რაც იმან მოგვცა, 
მაინც იმაზე მეტი მომავალშია. 

ი. გრიშაშვილი უსათუოდ გაშორდა ბესიკს, როგორც დღევანდელი თბილისი ერეკლეს დროის 
თბილისს. მაგრამ შორია ეს გზა? განა დაშორდენ ისინი ერთმანეთს ისე, რომ ვერ იცნონ? მე ვიცი – თქვენ 
მეტყვით გრიშაშვილის თვალის მჭრელ მეტაფორაზე, მაგრამ ვისი ბრალია, რომ თქვენ ბესიკი დაივიწყეთ? 

შენის ბაგისა ორნივ მეცა: ტკბილი და მწარე, 
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ორკეცად შენი სიყვარული თავს დამაფარე… 
ეს ლექსი ბესიკის არი. შეადარეთ, რომელიც გინდათ პოეტური სახე ი. გრიშაშვილის და მაშინ 

დარწმუნდებით, რომ ბევრს ნიშნავს წარსულის უცოდინარობა. ი. გრიშაშვილი ძალიან დამთავრდა და 
ეხლა თავის თავს დაუწყო გადამღერება და უნდა მოხდეს ძირითადი ტეხილი მისი შემოქმედების, რომ არ 
დააჭკნეს გვირგვინები. თუმცა იმ გვირგვინების ღირსი, რომელსაც იგი ატარებს, უსათუოდ არი. 

ბელეტრისტებში ნ. ლორთქიფანიძე იპყრობს ყურადღებას. ნ. ლორთქიფანიძე ძუნწი თავადია, 
ძალიან ძვირად სწერს… მის ეტიუდებში მოსჩანს მხატვარი, მის ძვირფას ოფორტებს ჩვენ გულით 
ვატარებთ. ეტიუდებში ისეთი ხვეულებია აზრების და გრძნობების, ისეთი გადასავალი ტრაგიულის 
გულუბრყვილოზე, ხანდისხან დოსტოევსკისებური ავხორცობაც, რომ გრძნობ ჯადოქარის ხელსა და გინდა, 
რომ დახაზოს დიდი სურათი, რომლის დახატვა ჯერ მარტო იმას შეუძლია. არის აგრეთვე ჭუმბაძე და 
სხვები, მაგრამ არ არის არც ერთი მწერალი, რომელიც ასახავდეს უნაკლულოდ სიმბოლიზმის „L’Art 
Poetique“-ს… 

სრულიად მოულოდნელად ამ წერილში მოხვდა თითქმის ყველა მწერალი, რომელიც აჩერებს 
ყურადღებას. ამიტომ მინდა მივუმატო კიდევ ორი: ვ. გაფრინდაშვილი და პ. იაშვილი. ამათ მოაქვთ რაღაც 
ჩვენს პოეზიაში და იმაში, რაც მათ მოაქვთ, არის გრძნობა, არის სიახლე. ვ. გაფრინდაშვილის „ძაღლის 
სიმღერა“ და „ოცნება წვიმაში“ უჩვეულოა ჩვენი პოეზიისთვის. „მეფის ქორწილი“ პ. იაშვილის იმის გარდა, 
რომ გაბრმავებს ნათელი ფერადებით, პირველი ლექსია ქართულად ტრიოლეტებით დაწერილი. მე 
ვუცდი, რომ იმათ შეკრან თაიგული და უფრო გამოაჩინონ თავიანთი პოეტური სახე… ამათ მოაქვთ ჩვენში 
ნამდვილი მოდერნიზმი… 

5 
არის ნიადაგი ჩვენში სიმბოლიზმისთვის? 
ქართველ ხალხში სცხოვრობს უკვდავი აქტიორული სული. იმას უნდა მუდამ სხვა იყოს, იმას უყვარს 

თეატრალიზაცია ცხოვრების; რატომ იღებება ქართველი ქალი? ესეც ხომ მოდის ბრალი არ არი. ამას 
ჩვენში ხომ დიდი ისტორია აქვს. მიზეზი აქაც იგივეა, ეს აქტიორობა და თეატრალიზაცია ცხოვრების. ეს 
ბუნება შეუსწავლელია ჯერ სრულიად. 

ქართველ ხალხს უყვარს ნიღაბი, სიმბოლიზმი სწორედ ფილოსოფიაა ამ ნიღაბის. და ამიტომ 
სიმბოლიზმი ჩვენში აუცილებელია. 

ჩვენში მზადაა ნიადაგი მოდერნიზმისთვის. 
გრიგოლ რობაქიძე ერთ თავის ლექციაში სამი წლის წინად ამტკიცებდა, რომ არსებობს ერთგვარი 

„ატმოსფერული გავლენა იდეების“, რომელიც შეუცნობლად იპარება სულში. მერეჟკოვსკის ერთ 
შარშანდელ ფელეტონში ეს ამგვარი აფორიზმით გამოითქვა: ბევრს ჩვენგანს არ წაუკითხავს კანტის 
„კრიტიკა წმინდა გონების“, მაგრამ სიკვდილის დროს უსათუოდ იგრძნობს იმის გავლენასო… 

ამნაირად ყველა არგუმენტი იქეთკენ არის, რომ სიმბოლიზმი აუცილებელია. 
მართალია დღეს ჩვენში მეფობს სუმბური და გაურკვევლობა. 
ერთი ჩვენში უკვე სახელიანი კრიტიკოსი ურჩევს ახალგაზდა მწერლებს რაფიელ ერისთავს მიბაძონ, 

მაგრამ ეს გადავა თავისით. 
ცხოვრება თავისას მოითხოვს და წაიღებს კიდეც. უჭკუო რეცეპტებს არ ემორჩილება იგი. მწერლობა 

თავისით დაიხვეწება, კათაკმეველნი თვითონ მიხვდებიან წასვლის დროს და არ მოუცდიან შეძახებას… 

6 
სიმბოლიზმი ჩვენში რომ უცხოეთიდან მოდის, ამაში არაფერი საფრთხე არ არი. ჩვენ ვიცით, რომ 

ისტორიულ დროში საქართველო იმყოფებოდა ბევრ სხვა და სხვა კულტურის გავლენის ქვეშ. ბევრი 
გადმოუღია იმას ბერძნულ, არაბულ, სპარსულ კულტურის, ბევრი იმათთვისაც გაუტანებია. ამას არაფერი 
დაუშლია რუსთაველისთვის, შეექმნა „ვეფხის ტყაოსანი“, რომელშიაც უაღრესად არი გამოჩენილი 
ქართული სული. უკანასკნელ დროს ჩვენში დამკვიდრდა ერთგვარი ცვლა ლიტერატურულ შკოლათა, იმ 
გეგმით, როგორც ევროპაში. 

აქ იდეები სამუდამო ცვლაშია. როცა ხალხი იღებს სხვისაგან რამეს, იმას თავის ბრძმედში ატარებს. 
ნაციონალური აპერცეპციის ძალით ერი ითვისებს იმას, რაც მის ეროვნულ თავისებურობას ეგუება, რასაც 
იმასთან ახლობელი კავშირი აქვს. 

სიმბოლიზმს ამ შემთხვევაში ბევრი შეუძლია მოუტანოს ქართველ ერს. 
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პირველ ყოვლისა ჩვენში დავიწყებულია სიტყვა. არ არსებობს ერთი შრომა, ქართული ლექსის 
ბუნებას არ იკვლევდეს. 

გეუბნებათ თქვენ რამეს ბესიკის და აკაკის ანბანთა ქება?.. 
სიმბოლიზმის, როგორც ფორმის გაღმერთების გაგება, როგორც პრიმატი „როგორის“ „რაზე“ – 

გაუგებრობაა. ამგვარი დასმა საკითხის მიუღებელია, რადგან იგი გულისხმობს განცალკევებას იქ, სადაც 
კონკრეტულად არსებობს მხოლოდ ერთიანობა. მაგრამ ფორმას უნდა მიექცეს დიდი ყურადღება, ვიტყვი 
კიდეც ჩვენში, სადაც სიტყვა კარგავს თავის თვითმთმობ ღირებულებას, განსაკუთრებით დიდი 
მნიშვნელობა უნდა მიექცეს, და სრული გატაცებაც მითი საჭირო არის. ქართულ სიტყვის გაღატაკებას 
მიაპყრეს ყურადღება გრ. რობაქიძემ, არჩილ ჯორჯაძემ. 

გერონტი ქიქოძემ ნათლად დაგვანახა, თუ სანამდი მიიყვანა ვაჟამ სიტყვა. 
მე ვათავებ წერილს. 
გრ. რობაქიძის ბარათში, რომელიც „ოქროს ვერძს“ მისწერა, ის ამბობდა: 
– „საქართველოს რენესანსი დაიწყო, წარმოვთქვი ერთხელ და ამ სიტყვების სიმართლეს დღითი 

დღე ვგრძნობ. მაგრამ რენესანსი იგი ჯერ კიდევ ქაოსისა და ფორმის ბრძოლაში აშკარავდება და კიდევ 
დიდი დროა საჭირო, რომ ფორმამ სძლიოს სავსებით ქაოსსა. ეს ფიქრები მებადება, როცა შევსცქერი 
უახლოესი ხელოვნების ზრდას“. 

ჩვენ გვინდა დავიჯეროთ, რომ რენესანსი დაიწყო, მხოლოდ ძალიან დიდხანს გასტანს ფორმისა და 
ქაოსის ბრძოლა. 

მომავალ დიდ ქართველ მხატვარში უნდა შეხვდეს რუსთაველი და მალარმე. რუსთაველი მე მესმის 
როგორც ქართული სიტყვის შემკრები ერთეული და მალარმე ამავე აზრით ევროპის პრეზენტიზმისა და 
ფუტურიზმის. 

ეს გზა აუცილებელია. როგორც უნდა გათავდეს ომი, აშკარაა, წინა აზიაში ევროპა შემოაღებს კარებს 
და ამ დროს ჩვენ უნდა დავხვდეთ შეჭურვილი ეროვნული შემეცნებით, ეროვნულ კულტურის ყველა 
ფოლაქებ შეკრული, რომ იყოს მთავარი მორგვი, რომელზედაც მოეხვევა ახალი იდეები. 

ჩვენ ვიზამთ ამას. მაშინ იქნება ნამდვილი რენესანსი და ამ ეროვნულ აღორძინების სადღეგრძელოს 
სრულიად სერიოზულად ვსვამ „ცისფერ ყანწებით“. 

ქ. მოსკოვი, 26 იანვარი, 1916 წ. 
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 საბჭოთა იმპერიისათვის 30-იანი წლები სოციალური გარდაქმნების დროა. 
შეიქმნა ილუზია, რომ სოციალისტურმა სექტორმა გაიმარჯვა სოფლად და ამით მყარი საფუძველი ჩაეყარა 
სოციალიზმს. საბჭოთა სახელმწიფო უკვე მსოფლიო არენაზეც გადის და ანგარიშგასაწევი ძალა ხდება. 
დასავლეთის სახელმწიფოებში მისდამი უკვე არა სკეპტიკური (როგორიც იყო 20-იან წლებში), არამედ 
შიშნარევი მტრობით აღსავსე დამოკიდებულებაა, რაც ზრდის ომის საფრთხეს. ამრიგად, საშინაო 
მდგომარეობა ქვეყანაში დღითიდღე მტკიცდებოდა, საგარეო კი უფრო და უფრო დაძაბული ხდებოდა. 
ქვეყნის შიგნით კვლავ შეუპოვრად მიმდინარეობდა „სოციალიზმის ბაზის განმტკიცება“ და ეს ფაქტი უდიდეს 
ზეგავლენას ახდენდა ხელოვნების ყველა სფეროზე, მათ შორის, ლიტერატურის განვითარებაზე.  

საქართველოს არც ისე დიდი ხანი ჰქონდა ევროპული მოდერნიზმის გასათავისებლად. 1921 წელს 
შემოსულმა და დამკვიდრებულმა ბოლშევიკებმა რამდენიმე წელი შედარებით თავისუფლება მისცეს 
კულტურას, რადგან ჯერ მისთვის არ ეცალათ, ჯერ თავისუფლებანაგემები ერი ჰყავდათ 
დასამორჩილებელი. ხოლო როცა 1924 წლის აჯანყება სისხლში ჩაახშეს და ფესვები ასე თუ ისე 
მოიმაგრეს, კულტურაც გაახსენდათ. დაიწყო მასობრივი შეზღუდვა და დიქტატი. ნელ-ნელა წაართვეს 
პრესა და გამომცემლობები ყველას, გარდა პროლეტარული მწერლობისა. საბჭოთა ხელისუფლებას 
არათუ მოდერნიზმი ან ავანგარდიზმი, არამედ რეალიზმიც კი არ სჭირდებოდა, თუ იგი სოციალისტური არ 
იქნებოდა. ასე აიკრძალა შემოქმედებითი თავისუფლება (პოლიტიკური უკვე ისედაც აკრძალული იყო). 
დასავლეთის კარი გადაიკეტა, როგორც გალაკტიონმა თქვა, „მოკვდა უნაზესი რომანტიზმი“. 
ლიტერატურასა და ხელოვნებაში ევროპეიზმი დამარცხდა.  

კიდევ უფრო გართულდა საქმე 30-იან წლებში. 1934 წლის 1 დეკემბერს მოკლეს პარტიის 
ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს წევრი სერგეი კიროვი. როგორც ირკვევა, ეს საიდუმლოებით 
მოცული მკვლელობა მოწყობილი იყო, რათა რეპრესიების გაძლიერებისა და მასობრიობისათვის 
გამართლება მოეძებნათ. 1935 წლიდან იწყება საუბარი ლევ ტროცკის და მის მომხრეთა მავნებლობისა 
და ანტისაბჭოთა განწყობილების შესახებ, თითქოს არსებობდა ე. წ. „ტროცკისტ-ზინოვიევის ტერორისტული 
ცენტრი“, რომელიც საბჭოთა კავშირის დამხობას ისახავდა მიზნად. ამას უამრავი ადამიანის დაპატიმრება 
და დახვრეტა მოჰყვა მთელს საბჭოთა კავშირში, ბუნებრივია საქართველოშიც. ამ რეპრესიებს შეეწირნენ 
როგორც მაღალი თანამდებობის პარტიული მუშაკები (მარიამ და მამია ორახელაშვილები, მიხეილ 
კახიანი, ლევან ღოღობერიძე და ა. შ.), ისე ინტელიგენცია, რომელსაც ეჭვის თვალით უყურებდა 
ხელისუფლება. საქართველოს პარტიული მესვეური ამ დროს იყო ლავრენტი ბერია, რომელმაც 
გაანადგურა არა მხოლოდ ქართული შემოქმედებითი ინტელიგენციის საუკეთესო ნაწილი, არამედ ბევრი 
სრულიად უდანშაულო უბრალო მშრომელი ადამიანიც შეეწირა ამ სასტიკ ანგარიშსწორებას. არაზუსტი 
ცნობით, 1937-38 წლებში საქართველოდან დაახლოებით 11 000-დან 20 000-მდე დახვრიტეს და 63 000 
ადამიანი გადაასახლეს.    

1924 წლის შემდეგ „ცისფერყანწელებს“ არცერთი პერიოდული ორგანო აღარ გამოუციათ. პავლე 
ინგოროყვას სასოწარკვეთილი მცდელობა იყო „კავკასიონის“ გამოცემა, რომელიც 1925 წელს „ახალ 
კავკასიონად“ გადანათლა, მაგრამ ამაოდ, ეს ნომერი პირველი და უკანასკნელი აღმოჩნდა.  

ბოლშევიკური რეაქცია ქართულ მოდერნიზმზე ჯერ კიდევ 1926 წელს „სრულიად საქართველოს 
მწერალთა პირველ ყრილობაზე“ გამოვლინდა (21-24 თებერვალი), რომელიც გასაბჭოების ხუთ 
წლისთავს დაამთხვიეს. გამოაცხადეს რა პირველ ყრილობად, ამით ხაზი გადაუსვეს ქართველ მწერალთა 
მიერ მანამდე ჩატარებულ ხუთივე ყრილობას, რათა ათვლა სწორედაც რომ პროლეტმწერლობიდან 
დაეწყოთ. სოცრეალიზმის ოფიციალურ დოქტრინად გამოცხადებამდე (1932) ბევრად ადრე ქართული 
მოდერნისტული ესთეტიკა ანტისაბჭოთა მოვლენად მოინათლა და დაისვა საკითხი მისი საბოლოო 
უარყოფის შესახებ, ხოლო მოდერნისტები ანტისაბჭოთა ელემენტებად შერაცხეს. ამ ზეწოლის შედეგი იყო 
ის, რომ 1929 წელს უკვე აღარ არსებობდა „არიფიონი“, 1931 წელს კი „ცისფერყანწელებმა“ 
თვითლიკვიდაცია გამოაცხადეს და იძულებული გახდნენ, თავიანთი მოღვაწეობისთვის „შეცდომა“ 
ეწოდებინათ.  

1932 წლის 23 აპრილს ცენტრალურმა კომიტეტმა გამოსცა დადგენილება, რომლის თანახმად 
ყველა შემოქმედებითი გაერთიანება, მათ შორის სახელმწიფო კურსის აქტიურად მხარდამჭერი 
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პროლეტარული ასოციაციაც, კანონგარეშედ გამოცხადდა და აიკრძალა. ყველა მწერალი უნდა 
გაერთიანებულიყო ერთიან მწერალთა კავშირში. ყველა რესპუბლიკაში შექმნილ ამ კავშირებს უნდა 
გაეკონტროლებინათ მხატვრული პროდუქცია. უნდა შექმნილიყო სპეციალური საცენზურო ორგანიზაციები, 
რომლებიც შეამოწმებდნენ მხატვრულ ნაწარმოებს, რათა მასში რაიმე ოპოზიციური ან ხელისუფლების 
საწინააღმდეგო აზრი არ ყოფილიყო გატარებული, და ამის შემდეგ გასცემდნენ თანხმობას დაბეჭდვაზე. 
იმავე წლის მაისში მაქსიმ გორკის თავმჯდომარეობით შეიქმნა საორგანიზაციო კომიტეტი, რომელსაც 
დაევალა სრულიად საკავშირო მწერალთა I ყრილობის მომზადება. ივლისის სხდომაზე მოხსენებით 
გამოვიდა მწერალი ალექსანდრე ფადეევი, რომელმაც აღნიშნა, რომ მწერლები სახელმწიფოს უნდა 
დახმარებოდნენ დასახული გეგმების განხორციელებაში. ამიერიდან „ყველა საბჭოთა შემოქმედი მუშაკი“ 
ერთიან „შემოქმედებით კავშირებში“ უნდა გაერთიანებულიყო. პარტიის ეს დადგენილება ითვალისწინებდა 
პარტიისთვის ხელოვნების დაქვემდებარებას, რაც საბჭოთა კულტურის ახალი, სტალინური ფაზის 
დასაწყისზე მიუთითებდა. ასე დაიწყო „სოციალისტური რეალიზმის“ ეპოქა. ხელოვნების სფეროდან 
ყველაზე მნიშვნელოვნად მიჩნეული იყო ლიტერატურა. სოციალისტური რეალიზმის მეთოდი საბოლოოდ 
ჩამოყალიბდა მწერალთა კავშირის I კონგრესზე 1934 წელს და შემდეგ ხელოვნების სხვა დარგებზეც 
გავრცელდა (ანალოგიური პრინციპითა და მიზანდასახულობით იქმნებოდა მხატვართა  კავშირი, 
არქიტექტორთა კავშირი, კომპოზიტორთა კავშირი...).  

სოციალისტური რეალიზმი კლასიკური გაგებით იყო საბჭოთა სახელმწიფოს კულტურული 
სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებდა ხელოვანთა ჩართვას კომუნიზმის მშენებლობის საქმეში. 
მმართველ წრეებში მოფიქრებული ეს სახელოვნებო თეორია ეფუძნებოდა ლენინის ცნობილ სტატიას 
„პარტიული ორგანიზაცია და პარტიული ლიტერატურა“, რომელიც 1905 წელს გამოიცა და ერთგვარ 
სახელმძღვანელოდ იქცა. ლენინი უარყოფდა ხელოვნების, როგორც „ზეკლასობრივი“ და „უტენდენციო“ 
მოვლენის არსს. პირიქით, მას მიაჩნდა, რომ ლიტერატურა არის არა კერძო მოვლენა, ინდივიდუალური 
საქმე, არამედ ესაა პროლეტარიატის საერთო საქმის ორგანული ნაწილი, ერთი მთლიანი მექანიზმის 
„ბორბალი“ და „ხრახნი“. ამიტომ ლიტერატურა მჭიდროდ და განუყრელად უნდა დაკავშირებოდა სოციალ-
დემოკრატიულ მუშათა მოძრაობას. ამ ყველაფრის მიზანი კი იყო ხელოვანის იდეოლოგიურ ჩარჩოში 
მოქცევა.  

ხელისუფლება მიხვდა, რომ საჭირო იყო ერთიანი პლატფორმა, საბჭოთა ლიტერატურის საერთო 
პრინციპების შემუშავება. ამ მიზნით 1932 წლის 22 ოქტომბერს მაქსიმ გორკის ბინაზე შეიკრიბნენ მწერლები 
და პარტიული მუშაკები. კამათში გამოიკვეთა რამდენიმე თვალსაზრისი, როგორი უნდა ყოფილიყო ახალი 
მეთოდის სახელწოდება. დასახელდა „დიალექტიკური მატერიალიზმი“, „ტენდენციური რეალიზმი“, 
„კომუნისტური რეალიზმი“, კამათში ჩაერია სტალინი და მწერლებს ურჩია, პოლიტიკური ტერმინით არ 
განესაზღვრათ მწერლობის მეთოდი. მწერლობამ უნდა ასახოს ჩვენი სოციალისტური სინამდვილე 
შეულამაზებლად და დაუმახინჯებლადო. მისი ვარიანტი იყო „სოციალისტური რეალიზმი“, რაც მიღებულ 
იქნა. 1932 წლის 24 ოქტომბერს საორგანიზაციო კომიტეტის გაფართოებულმა სხდომამ მიიღო 
დადგენილება: საბჭოთა მწერლობის შემოქმედებით მეთოდად აღიარებულ იქნას ტერმინი 
„სოციალისტური რეალიზმი“.  

1933 წლის 12 თებერვალს ანტონ ლუნაჩარსკიმ სსრკ საბჭოთა მწერლების საორგანიზაციო 
კომიტეტის მე-2 პლენუმზე წაიკითხა მოხსენება „სოციალისტური რეალიზმი“. მარქსისტული 
ხელოვნებათმცოდნეობა და ლიტერატურათმცოდნეობა უარყოფდა პრინციპს „ხელოვნება 
ხელოვნებისათვის“, როგორც ცხოვრებისაგან დაშორებულს და ყალბს. იგი იზიარებდა მარქსის 
თვალსაზრისს, რომ სინამდვილე არა მხოლოდ უნდა შევიცნოთ, არამედ უნდა გარდავქმნათ. მისი აზრით, 
სოციალისტური რეალიზმი რეალობას აღიქვამს, როგორც განვითარების პროცესში მყოფს, როგორც 
მოძრაობას, რომელიც მიმდინარეობს მოწინააღმდეგეებთან ბრძოლაში. გარდა ამისა, სოციალისტური 
რეალიზმის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა პროლეტარიატის ბელადის სახის შექმნა. ამ საქმეს კი სჭირდება 
მსოფლმხედველობის მაღალი დონე და ტალანტი. ასე დაიწყო ლექსების, მოთხრობებისა და რომანების 
შექმნა ლენინზე, სტალინზე, ბერიაზე და სხვებზე. სამწუხაროდ, ამ დაკვეთის შესრულება უწევდა ყველას, 
მათ შორის, ნიჭიერ შემოქმედთაც. მაგალითად, ლადო გუდიაშვილს აქვს გრიგოლ რობაქიძის ორი 
პორტრეტი: პირველში მწერალს არწივის თავი აქვს, რომლიდანაც გადმოსდის ტვინი ბალღამივით, 
მეორეში კი გრიგოლ რობაქიძის თავს ქვეწარმავლის ტანი აქვს გამობმული. როდის იყო მწერალი 
გულწრფელი? რა თქმა უნდა, პირველ შემთხვევაში, ხოლო მეორეში მან კომპარტიის განკარგულება 
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შეასრულა, რადგან სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, მისი სიცოცხლე 
ბეწვზე ეკიდა. გრიგოლ ხოფერიამ გვარი მუშიშვილად შეიცვალა, რათა 
ყოფილ ფედერალისტს კომპარტიისათვის ერთგულება დაემტკიცებინა. 
მეტიც, გრიგოლ რობაქიძეზე დაწერა და 1934 წელს გამოსცა პამფლეტი 
„გველის პერანგოსანი“, რომელიც მიზნად ისახავდა იმხანად 
ემიგრაციაში მყოფი და ხალხის მტრად შერაცხული გრიგოლ რობაქიძის 
დაცინვა-გაქილიკებას, წიგნი მხატვრულად გააფორმა ლადო 
გუდიაშვილმა (სწორედ ამ ბროშურის ყდაზე იყო გველისტანიანი 
რობაქიძე გამოსახული). ეს მცირე პამფლეტი ასე სრულდება: „რაყიფის 
ყეფით“ უყეფს გრიგოლ რობაქიძე კომუნიზმს. მიხაკისფერი ყანწით, 
ფაშისტური ნიშნით – ჰაკენკრიოცით – შუბლის შუაგულზე, სვამს იგი 
ფაშიზმის სადღეგრძელოს. გონებით ვჭვრეტ მიხაკისფერ ყანწის 
რიტმულ მოძრაობას და თავს არ ვიკავებ ენერგიულ შეძახებისგან: – 
გრიგოლ პრობკა! გრიგოლ პრობკა!!!“, მაგრამ ვერც ამან უშველა, 1937-
მა იმსხვერპლა;  1924 წელს დახვრიტეს პაოლო იაშვილის ძმა, ბასილ 
მელიქიშვილის მამა, დააპატიმრეს თავად ბასილ მელიქიშვილი, 
ვანლერ დაისელი (ივანე ბაბუაძე), 

კონსტანტინე გამსახურდია, იოსებ გრიშაშვილი... 1937 წელს დახვრიტეს 
გალაკტიონის ხუთი ცოლისძმა ტროცკისტობის ბრალდებით, ხოლო 
გალაკტიონის მეუღლე ოლია ოკუჯავა, რომელიც ლენინის 
პოლიტიკური მხარდამჭერი გახლდათ და ძალიან სძულდა სტალინი, 
ჯერ გადაასახლეს, 1941 წელს კი სწორედ სტალინის ხელმოწერით 
გაიყვანეს და მედვედევის ტყეში დახვრიტეს. 1937 წელს დახვრიტეს 
მწერლები: ტიციან ტაბიძე, მიხეილ ჯავახიშვილი, ნიკოლო მიწიშვილი, 
გიორგი ლეონიძის ძმა ლევან ლეონიძე, ჟანგო (ივანე) ღოღობერიძე, 
რეჟისორი სანდრო ახმეტელი, მუსიკოსი ევგენი მიქელაძე, მხატვრები 
დიმიტრი შევარდნაძე და პეტრე ოცხელი, კრიტიკოსი, 
ხელოვნებათმცოდნე, მოქანდაკე და მეცნიერი, „რენესანსული მასშტაბის 
მოაზროვნე“ (როგორც პავლე ინგოროყვა უწოდებდა) ვახტანგ 
კოტეტიშვილი, საკუთარი სანადირო თოფით მოიკლა თავი პაოლო 
იაშვილმა დღევანდელ მწერალთა სახლში...1 გერმანიაში 
სამკურნალოდ წასული გრიგოლ რობაქიძე უკან აღარ დაბრუნდა და 
ამით გადაირჩინა თავი (რა თქმა უნდა, ამისთვის ხალხის მტრად შერაცხეს და მისი ხსენებაც კი აკრძალეს). 
სულიერად გატეხილმა და ამდენი შიშით ნევრასთენიით დაავადებულმა გალაკტიონმა ჯერ უამრავი 
სახოტბო ლექსი დაუწერა პარტიას (რომლებშიც სარკაზმსაც ოსტატურად მალავდა), საბოლოოდ კი 
თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე (სუიციდისკენ მიდრეკილება მას ისედაც ჰქონდა). 
ბოლშევიკური ტერორის გარდა, სნეულებაც არანაკლებ მუსრს ავლებდა მოდერნისტებს. ჭლექმა 
იმსხვერპლა სანდრო კარმელი, სანდრო ცირეკიძე, ლელი ჯაფარიძე, ბასილ მელიქიშვილი... გიონ 
საგანელმა მორფით მოიწამლა თავი, ტერენტი გრანელი შიზოფრენიით დაავადდა და უპატრონოდ 
გარდაიცვალა, ვალერიან გაფრინდაშვილი ასთმამ შეიწირა... ვინც გადარჩა, ისინი სასტიკმა დრომ ეპოქის 
აპოლოგეტებად აქცია, მაგრამ ყველაზე მთავარი და ღირებული სწორედ მოდერნისტობის დროს შექმნეს. 
ეპოქის ასახვამ და იდეოლოგიამ მათში ხელოვანი მოკლა. 

1934 წლის 17 აგვისტოს მოსკოვში გაიხსნა საბჭოთა მწერლების I ყრილობა, რომელზეც მოხსენებით 
გამოვიდა მაქსიმ გორკი და ჩამოაყალიბა სოციალისტური რეალიზმის მთავარი პრინციპები. ეს უნდა 
ყოფილიყო ფორმით ნაციონალური და შინაარსით სოციალისტური ხელოვნება. ლიტერატურას უნდა 
გამოეხატა საბჭოთა ადამიანი, კოლმეურნეობებისა და სხვა საბჭოთა ორგანიზაციების სტრუქტურების 

                                                           
1 უფრო ნათელი რომ გახდეს 30-იანი წლების რეპრესიების მასშტაბი, მივმართოთ სტატისტიკას: ინკვიზიციის დროს 
ევროპაში თვეში სიკვდილით სჯიდნენ დაახლოებით 10 კაცს, მეფის რუსეთში სიკვდილით დასჯილთა რიცხვი თვეში 
17 კაცამდე აღწევდა, ხოლო ბოლშევიკური რეპრესიებისას საბჭოთა კავშირში სიკვდილით დაახლოებით 40000 კაცი 
ისჯებოდა.   

გრიგოლ მუშიშვილის  
„გველის პერანგოსანი“ 

(გარეკანი) 

„გველის პერანგოსანი“ 
(გრიგოლ რობაქიძის პორტრეტი) 
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საქმიანობა. მისი მიზანი უნდა ყოფილიყო ახალი – საბჭოთა ადამიანის (როგორც საბჭოთა რეჟიმის 
ოპოზიციონერებმა უწოდეს მოგვიანებით Homo Sovieticus) შექმნა. როგორც სტალინი ამბობდა, მწერლები 
„სულის ინჟინრები“ იყვნენ და მათ შეეძლოთ ახალი ადამიანის იდეოლოგიური ჩამოყალიბება. ახალი 
სახელმწიფოს აღმშენებლობის გმირული სულისკვეთების გვერდით უნდა გამოეხატათ საზოგადოების 
მანკიერებებიც, ის, რაც ხელს უშლიდა სოციალიზმის მშენებლობას; ასევე უნდა წარმოეჩინათ 
კაპიტალისტური, ბურჟუაზიული ხელოვნების ანტიჰუმანური, ანტიხალხური და ფორმალისტური 
მანკიერებანი. სოცრეალისტური მწერლობა უნდა გასჯიბრებოდა კლასიკურ მწერლობას, როგორც ახალი 
და ნოვატორული. შრომით, ოფლით, შიმშილით შექმნილ და აშენებულ სოციალისტურ საზოგადოებას 
მისი შესაფერისი მხატვრული ძალის ნაწარმოებები უნდა შეექმნა.  

ეს იყო სოციალისტური რეალიზმის მხატვრული მეთოდის ძირითადი ამოცანები. მისი, როგორც 
ახალი დისკურსის, პრინციპები ასე ჩამოყალიბდა:  

1. პარტიულობა (იდეურობა); 
2. ხალხურობა; 
3. ისტორიული ოპტიმიზმი; 
4. სოციალისტური ჰუმანიზმი; 
5. ინტერნაციონალიზმი. 

ამ მეთოდის არსს მწერალთა წესდება ასე განსაზღვრავდა: სოცრეალიზმი გულისხმობს „ცხოვრების 
მართალ კონკრეტულ-ისტორიულ ასახვას მის რევოლუციურ განვითარებაში“, ანუ კომუნიზმისკენ 
სწრაფვაში. სოცრეალიზმის დადებით გმირს, რომელიც კომუნიზმისკენ მიისწრაფოდა, ნათლად უნდა 
ეჩვენებინა მკითხველისთვის მიზანი და მისი მიღწევის გზები. ამით განისაზღვრებოდა დადებითი გმირის 
აღმზრდელობითი მნიშვნელობა. სოცრეალიზმს არ ახასიათებდა „დაკარგული ილუზიები“, „დამსხვრეული 
იმედები“ ან „აღუსრულებელი ოცნებები“. მწერალი, რომლის ნაწარმოებშიც სევდა ან მელანქოლიური 
განწყობა გაიელვებდა, კრიტიკის საშინელ რისხვას დაიტეხდა თავს. სოცრეალისტური კრიტიკისთვის 
გაურკვეველი იყო, რა ატირებდა კაცს ან რით იყო იგი უკმაყოფილო, როცა ქვეყანა ბედნიერი 
მომავლისკენ, კომუნიზმისკენ მიიჩქაროდა.  

სოციალისტური რეალიზმი, ერთი მხრივ, სიახლისკენ სწრაფვით წარსულის მემკვიდრეობას 
უარყოფდა, მეორე მხრივ კი, წარსულის მემკვიდრეობიდან ისეთ ნაწარმოებებს აღიარებდა ღირებულად, 
რომლებიც მისთვის ხელსაყრელ ინტერპრეტაციას ექვემდებარებოდა. ანუ მათში ე. წ. „ჩაგრული მასის“ 
ცხოვრება იკითხებოდა და ამ ფონზე პროგრესულისა და რეგრესულის დაპირისპირება ხდებოდა 
შესაძლებელი. მათ ასეთი პრინციპით შერჩეულ ლიტერატურას და ხელოვნების ნიმუშებს „კულტურული 
მემკვიდრეობის კრიტიკულად ათვისება“ უწოდეს. ისინი კონტექსტიდან ამოჭრილ ციტატებს იყენებდნენ 
საკუთარი სათქმელის განსამტკიცებლად (ისევე, როგორც უცხოურ ფილმებს ამონტაჟებდნენ, სანამ მათ 
ფართო საბჭოთა საზოგადოებას უჩვენებდნენ).   

სოცრეალიზმი ჟანრებისა და თემატიკის მკაცრი იერარქიითაც ხასიათდება: ფასობს პათეტიკური 
სახოტბო ჟანრი, უპირატესობა ენიჭება სახელმწიფო მნიშვნელობისა და საწარმოო თემებს, ადამიანის 
პირადი ცხოვრების ასახვა კი წვრილმან ყოფითობად ითვლება; კონფლიქტი მოვალეობასა და გრძნობას 
შორის აუცილებლად მოვალეობის გამარჯვებით უნდა დამთავრდეს; ამიტომაც პერსონაჟთა ხასიათები 
ძირითადად სწორხაზოვანია, მათი მონოლოგები და დიალოგები დეკლარაციულია, აღარსადაა 
გულწრფელობა, საკუთარ მე-ზე საუბარი, მოქმედებებს დარაზმული ხალხი – კოლექტივი ასრულებს, რაც 
თითქმის ყოველთვის მშენებლობაზე, ქარხანაში, კოლმეურნეობაში მიმდინარეობს. უარყოფითი 
პერსონაჟი ძალიან მკრთალია და ისიც ნაწარმოების ბოლოს აუცილებლად გამოსწორდება და ჩაებმება 
აღმშენებლობის ფერხულში.   

30-იანი წლებიდან დაიწყო მთელ კავშირში მწერლობისა და ზოგადად ხელოვნების ტოტალური 
კონტროლი. ბევრი ნებით და ბევრიც იძულებით ჩაერთო ამ სიყალბის პროცესში. თუ შემოქმედს სურდა, 
მზის სინათლე ეხილა მის ნაწერს, ნახატს და ა. შ., აუცილებელი იყო, შეექმნა პარტიისა და ბელადების 
სახოტბო ქმნილებები. ეს ერთადერთი გზა იყო არსებობისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას 
საზოგადოებისაგან გარიყვა ან გაცილებით უარესი – დაპატიმრება და დასჯა ელოდა. ასე შეიქმნა უამრავი 
ტექსტი, რომელთაც საერთო არაფერი ჰქონდათ მხატვრულობასთან: „ძირს სიმინდის რესპუბლიკა“ 
(კონსტანტინე ლორთქიფანიძე), „ძლევის ქედი“ (გრიგოლ აბაშიძე), „სტალინი. ბავშვობა და ყრმობა“ 
(გიორგი ლეონიძე), „იდეა“ (გალაკტიონი)... მწერლები საგანგებო მისიით მიდიოდნენ ქარხნებში, 
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მშენებლობებზე, კოლმეურნეობებში, რათა დაეთვალიერებინათ და დაეწერათ უბრალო მშრომელი 
ხალხის ცხოვრებაზე მზიურ საბჭოეთში, მაგალითად, კონსტანტინე გამსახურდიას მოგზაურობა უკრაინაში 
(„უკრაინის თემიდი“), ტიციან ტაბიძის მოგზაურობა სომხეთში (ლექსები და ნარკვევების ციკლი „სომხეთზე“), 
კონსტანტინე ლორთქიფანიძისა („ბელორუსული მოთხრობები“) და რაჟდენ გვეტაძის („ბელორუსული 
ნოველები“) მოზაურობა ბელორუსიაში და ა. შ. ნაწარმოები იდეურად გამართულად იმ შემთხვევაში 
ითვლებოდა, თუ მხატვრული ნაწარმოების მთავარი გმირი, უბრალო ადამიანი, წარმატებას მიაღწევდა 
მხოლოდ საკუთარი შრომისა და თავგამოდების ფასად. თვით დამნაშავეც კი უნდა გამოსწორებულიყო 
ბოლოს და სოციალისტური შრომის ფერხულში ჩაბმულიყო. ამგვარი მოთხრობების, რომანების, 
კინოფილმების, სპექტაკლების, მხატვრული ტილოების დასახელება დღეს დაუსრულებლად შეიძლება. 
ყალბი პათოსით გამსჭვალული ამგვარი უხარისხო ხელოვნება დღეს ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. 
ბევრს ვერც ამან უშველა, თავის გადასარჩენად დაწერილმა ლექსებმა თუ რომანებმა (პაოლო იაშვილისა 
და ტიციან ტაბიძის ლექსები ლენინზე, ახალ საქართველოზე, მიხეილ ჯავახიშვილის რომანი „ქალის 
ტვირთი“...).  

ნამდვილი ვითარება და ადამიანის ჭიდილი საკუთარ თავთან, სინდისისა და შინაგანი წესიერების 
ტრაგიკული დაპირისპირება შიშსა და უძლურებასთან მთელი სიღრმით ისევ მწერლობამ ასახა, ოღონდ, 
ბუნებრივია, არა საბჭოთა კავშირში. 1932 წელს გერმანიაში გრიგოლ რობაქიძე ქმნის რომან „ჩაკლულ 
სულს“ და 1933 წელს აქვეყნებს ქ. იენაში (ქართულად იგი 1991 წელს თარგმნა გერმანისტმა ალექსანდრე 
კარტოზიამ). მთავარი პერსონაჟი თამაზ ენგური სწორედ ბოლშევიკური ექსპერიმენტის მსხვერპლია. ერთი 
შეხედვით, ისეთი ძლიერი პიროვნება, როგორიც იგია, თითქოს არ უნდა დაჰყოლოდა სისტემის 
მოთხოვნებს. მაგრამ მწერალი აქ ზუსტად ხატავს იმ ატმოსფეროს, რომელთან ჭიდილში პიროვნება 
აუცილებლად მარცხდება და იქცევა ზომბად, რადგან არ არსებობს ძალა, რომელიც ამას წინ აღუდგება. 
როგორც ავტორი წერს, ამ რომანში მას „ბოლშევიზმის ქვესკნელური გამხრწნელი ძალის“ ჩვენება 
უნდოდა. ჯერ კიდევ წინა საუკუნეში დიდმა რუსმა მწერალმა ფიოდორ დოსტოევსკიმ რომან „ეშმაკნში“ 
იწინასწარმეტყველა ეს საფრთხე, როცა რევოლუცია სახარებისეული პარადიგმით სნეულის სხეულში 
შეფარებულ ეშმაკს შეადარა. გრიგოლ რობაქიძის დასახელებული რომანიც ამ პარადიგმას იზიარებს. 
რომანში არის რამდენიმე დეტალი, ცალკეული პასაჟი, რომლებიც უშუალოდ და უაღესად რეალისტურად 
ასახავენ იმდროინდელ ვითარებას, მაგალითად: „ერთმა ფიზიკოსმა განუცხადა კოლეგას: „მას შემდეგ, 
რაც ამხანაგ სტალინის ბოლო თეზისები მივუყენე ფიზიკას, ჩემთვის ბევრი რამ საოცრად ნათელი შეიქმნა“. 
კოლეგამ გაოგნებულმა შეხედა, მაგრამ თვითონაც დაფიქრდა, მართლაც ნაყოფიერი ხომ არ იქნებოდა 
ამ თეზისების გამოყენება და მხოლოდ გაურკვეველი „ჰმ“ ჩაიბურდღუნა. საკვირველი ეს იყო: ფიზიკოსს 
მართლაც სჯეროდა თავისი სიტყვებისა. შეკითხვაზე, თუ რომელ წიგნებს კითხულობდა უპირატესად, ერთმა 
პოეტმა დამცინავად მიუგო: „წიგნებს? წიგნებს საერთოდ არ ვკითხულობ, განა უკეთესი საკითხავი არ 
მოიპოვება?! ცენტრალური კომიტეტის ნებისმიერი სხდომის სტენოგრამასავით წარმტაც და საინტერესო 
რასმე ვერც შეჰერაზადას ზღაპრებში პოვებთ, ვერც რობინზონის დღიურებში“... ერთმა მკვლევარმა 
„ფეოდალური ჟღერადობები“ აღმოაჩინა ბახისა და ბეთხოვენის მუსიკაში.  მეორემ „ბურჟუაზიულ პასაჟებს“ 
მიაგნო ვაგნერის ოპერებში. მესამემ საკითხი დასვა, გოგენის ფერებში საფრანგეთის კოლონიური 
პოლიტიკა ხომ არ ცნაურდებაო...“ (გრიგოლ რობაქიძე, „ჩაკლული სული“). ამგვარ აბსურდში იყო 
ჩართული მთელი საბჭოთა ხალხი და, რაც ყველაზე შემაშფოთებელია, ბევრს ამის ნამდვილად სწამდა. 
ხოლო ვისაც არ სწამდა, ერთი მხრივ, საკუთარ თავთან კონფლიქტი ტანჯავდა, მეორე მხრივ კი, მუდმივი 
და დაუძლეველი შიში სიცოცხლის მოსპობისა.  

კომუნისტური ახალი ადამიანი, აკაკი ბაქრაძის აზრით, უღირსებო კაცია. იგი მოჯამაგირეა 
კოლექტივისა და ამ კოლექტივის სასარგებლოდ მზადაა ყველაფრისთვის, შეუძლია მოკლას, გაძარცვოს, 
მას არ აწუხებს სინდისის ქენჯნა. სოციალისტური რეალიზმის სამაგალითო გმირი ასეთია (რაც ძალიან 
კარგად ასახა კონსტანტინე გამსახურდიამ თავის საუკეთესო რომან „მთვარის მოტაცებაში“, მის 
თავდაპირველ ვარიანტში ბოლშევიკი არზაყან ზვამბაია კლავს მამას, კაც ზვამბაიას, რაც საბჭოთა 
პერიოდში ამოიღეს ტექსტიდან და მხოლოდ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გახდა შესაძლებელი 
ავტორისეული ვარიანტის გამოცემა).  

სოციალისტური რეალიზმი ებრძვის რელიგიას. ახალმა იდეოლოგიამ ქრისტიანობა ხალხის 
„ოპიუმად“ გამოაცხადა და ახალი „რელიგიით“ – მარქსიზმ-ლენინიზმით ჩაანაცვლა იგი. ასე მიეცა დასაბამი 
ე. წ. „კომუნისტურ აგიოგრაფიას“ (აკაკი ბაქრაძე). და დაიწყო ლენინიადა, სტალინიადა, ხრუშჩოვიადა, 
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ძერჟინსკიადა, ბრეჟნევიადა. ახალი „წმინდანი“ ისეთივე უდრეკი, ძლიერი, შეუპოვარი, იდეისთვის 
თავდადებული, ერთგული, ტანჯვის მომთმენია, როგორიც იყო ქრისტიანი წმინდანი. როგორც 
ქრისტესათვის სიკვდილი იყო უდიდესი ბედნიერება, ასევე კვდებოდნენ პარტიისა და რევოლუციისათვის. 
მაგრამ განსხვავება ისაა, რომ ქრისტიანი აგიოგრაფოსი რწმენით წერს, კომუნისტი აგიოგრაფოსი – 
დაფარული ირონიით. 

სოციალისტურ რეალიზმს მკაცრი კანონები ჰქონდა არა მარტო მწერლების, არამედ 
კრიტიკოსებისთვისაც. მათ ამა თუ იმ ტექსტის განხილვისას აუცილებლად უნდა დაემოწმებინათ მარქსის, 
ენგელსის, ლენინის თუ სტალინის ციტატები (ეს კი არა, დისერტაციისთვისაც სავალდებულო იყო, 
შესავალში მკვლევარს საკვლევ თემაზე ჯერ რომელიმე კომუნისტი ბელადის ციტატა დაემოწმებინა, 
მიუხედავად დარგისა, და შემდეგ დაეწყო არსობრივი მსჯელობა-ანალიზი). რაც შეეხება გაკრიტიკებას თუ 
შექებას, ესეც მიღებული წესებით ხდებოდა. მოწონების შემთხვევაშიც კი კრიტიკოსი ვერ იტყოდა კარგს იმ 
ნაწარმოებზე, რომელიც არ ჯდებოდა სოციალისტური რეალიზმის ჩარჩოებში. ხანდახან ისეთ 
აბსურდამდეც მიდიოდა საქმე, რომ წინა საუკუნეების ლიტერატურაშიც კი კრიტიკოსი „პოულობდა“ 
სოციალიზმის, ინტერნაციონალიზმისა და თანასწორობის იდეებს. მაგალითად, დავით გურამიშვილი 
განიხილებოდა, როგორც ინტერნაციონალიზმის, ხალხთა მეგობრობის მომღერალი პოეტი 
(იგულისხმებოდა ქართველი და უკრაინელი ხალხის მეგობრობა) და სიტყვა არ იყო თქმული მის 
უაღრესად რელიგიურ პოეზიაზე, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ლექსებში პოულობდნენ ხალხთა თანასწორობის 
(!) იდეებს და ა. შ. და ა. შ. კრიტიკის გათავისუფლება საკმაოდ გვიან, მე-20 საუკუნის 80-იან წლებამდე 
შეუძლებელი გახდა.    

სოციალისტურ რეალიზმში მიზანმიმართულად მოიშალა საკუთარი, ნაციონალური სამშობლოს 
ცნება. იგი ადამიანის შეგნებაში აყალიბებდა საბჭოთა კავშირის, როგორც საერთო (!) და ერთადერთი 
სამშობლოს ცნებას და ამგვარად ანაცვლებდა ტრადიციულ ღირებულებებს ფსევდოფასეულობებით. ეს 
კარგად გამოჩნდა საბჭოეთში გავრცელებულ ერთ სიმღერაში (ტექსტი ვლადიმერ ხარიტონოვის, მუსიკა 
დავით ტუხმანოვის):  

«Мой адрес не дом и не улица, 
Мой адрес – Советский Союз!» 
(„ჩემი მისამართია არა სახლი და ქუჩა, 
ჩემი მისამართია – საბჭოთა კავშირი!“) 

ასე ცდილობდა საბჭოთა იდეოლოგია, ხელოვნების საშუალებით შეეცვალა ცხოვრება და შეექმნა 
ახალი ადამიანი, რაც ნებისმიერი ტოტალიტარული სისტემის უმთავრესი მიზანია. აღნიშნული მეთოდი, 
რომელიც დაჟინებით და მიზანმიმართულად ინერგებოდა 30-იანი წლებიდან, მთლიანად ხელოვნურად 
იყო შექმნილი, 60-იან წლებში მან სავსებით ამოწურა საკუთარი თავი და, ფაქტობრივად, არსებობა 
შეწყვიტა. სინამდვილეში სოციალისტური რეალიზმი იყო დროებითი და სპეციფიკური მეთოდი, რომელმაც 
ფართოდ გაუღო კარი მედროვეებს, ჭეშმარიტი მწერლები კი, მიუხედავად დევნა-შევიწროებისა, მაინც 
ახერხებდნენ, გვერდი აევლოთ მისთვის.    

საინტერესოა ამ პერიოდის სალიტერატურო პერიოდიკის საკითხიც. უნდა აღინიშნოს, რომ 
უმდიდრესი მოდერნისტული პერიოდის ფონზე (10-20-იანი წლები) მკვეთრად შეიზღუდა ლიტერატურული 
ჟურნალ-გაზეთების რიცხვი. 30-იან წლებში რამდენიმე მათგანი გამოდიოდა მხოლოდ: 

1. „სალიტერატურო გაზეთი“ – გამოდიოდა 1931-1934 წლებში, 1934-35 წლებში კი გამოიცა 
შეცვლილი სახელწოდებით – „ლიტერატურული გაზეთი“, 1936 წლიდან მისი მემკვიდრეა 
„ლიტერატურული საქართველო“ (1936-1943);  

2. ჟურნალი „მნათობი“ – ჟურნალ „შვიდი მნათობის“ გაგრძელება, გამოდიოდა 1924 წლიდან;  
3. ჟურნალი „ახალგაზრდა მწერალი“ – დაარსდა 1934 წელს, 1935-41 წლებში გამოდიოდა „ჩვენი 

თაობის“ სახელით;  
4. „დროშა“ – გამოდიოდა 1923 წლიდან, თავიდან როგორც გაზეთ „კომუნისტის” ორკვირეული 

სამხატვრო-ლიტერატურული დამატება; 1929-1935 წლებში კი გამოდიოდა, როგორც მასობრივი 
ლიტერატურულ-მხატვრული ჟურნალი;  

5. „სიტყვა და საქმე“ – გამოდიოდა ქუთაისში მცირე ხნით (1924-35 წლები).  
სულ ეს იყო 30-იანი წლების ლიტერატურული პრესა.  
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ასევე მნიშვნელოვანი იყო 30-იან წლებში ფართოდ აღნიშნული „ვეფხისტყაოსნის“ დაწერის 750 
წლისთავი და 1937 წელს გამართული ილია ჭავჭავაძის 100 წლის იუბილე. ამ დროიდან წყდება ბრძოლა 
ილია ჭავჭავაძის წინააღმდეგ, რომელიც ჯერ კიდევ ბოლშევიკებმა დაიწყეს 900-იან წლებში და შემდეგ 
საბჭოთა სახელმწიფომ გააგრძელა.    

საბჭოთა სახელმწიფო აპარატი 20-იანი წლებიდანვე, 
განსაკუთრებით კი 1924 წლის აჯანყების შემდეგ, მკვეთრად დაუპირისპირდა მოდერნიზმის კულტურას. 
ჩნდება კითხვა: რაში სჭირდებოდა მას ხელოვნების წინააღმდეგ წასვლა? რა საფრთხეს ხედავდა მასში? 
საქმე ისაა, რომ ყველა ტოტალიტარული სახელმწიფოსთვის უპირველესი საფრთხე არის 
ინდივიდუალური თავისუფლება და სამყაროში ჭეშმარიტების მაძიებელი ადამიანი. ამის გათვალისწინებით 
აღარაა საკვირველი, რატომ დაუპირისპირდა საბჭოთა მმართველობა კულტურისა და ხელოვნების 
მოღვაწეებს და რატომ დასრულდა ეს დაპირისპირება საბოლოოდ მათი დიდი ნაწილის ფიზიკური 
განადგურებით. მიუხედავად იმისა, რომ ქართველი მოდერნისტების სამუშაო ასპარეზი ძირითადად 
კულტურულ-ესთეტიკური სფერო იყო, როგორც ჩანს, ისინი თავიანთი აზროვნებით მიუღებელნი და 
ხშირად საშიშნიც აღმოჩნდნენ ახალი მმართველობისათვის. ეს იყო მწერლობის ის ფრთა, რომელიც უარს 
ამბობდა სოციალისტურ რეალიზმზე და იზიარებდა პროგრესულ დასავლურ სულისკვეთებასა და 
მოდერნისტულ ფილოსოფიას. მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული იყო მიხეილ ჯავახიშვილი.  

მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედებაში სრულად შეიგრძნობა ის განხეთქილება, რაც არსებულ 
სინამდვილესა და მის პიროვნულ მისწრაფებებს შორის სუფევდა. მის რომანებს, მოთხრობებსა და 
წერილებში ჩანს ტოტალიტარულ და ინდუსტრიულ სახელმწიფოში მოქცეული ადამიანის სრული 
გაუცხოება სამყაროსთან და თვითლოკალიზაციისაკენ სწრაფვა ამ მტანჯველი შეგრძნებისგან 
გასათავისუფლებლად. ადამიანსა და გარემოს შორის დიალოგი დაირღვა. ნდობა სკეპტიციზმმა შეცვალა, 
ამიტომ ლიტერატურის ნონკონფორმისტი გმირი მიისწრაფის მარტოობისაკენ, რათა ჩაუღრმავდეს 
საკუთარ არსებობას და შექმნას საკუთარი ალტერნატიული სივრცე. აღსანიშნავია, რომ, ზოგადად, 
მოდერნისტული სამყაროსთვის დამახასიათებელ მარტოობის განცდას ქართულ რეალობაში დაემატა 
ეროვნული ტრაგედიაც, რამაც კიდევ უფრო გაამძაფრა პიროვნების ტრაგიკული ყოფა. ამ პათოსითაა 
გაჟღენთილი მისი მოთხრობები: „დამპატიჟე“, „ლამბალო და ყაშა“, განსაკუთრებით კი რომანი „ჯაყოს 
ხიზნები“. რომანის ანტიგმირი ჯაყო ჯივაშვილი გამოკვეთილად ატარებს იმ დროის სიმბოლურ ნიშნებს: 
ოსური ქუდი და ჩოხა, თათრული წინდები, დაბახანური ჩუსტები, ქართული ხმალი და რუსული თოფი. 
თანაც იგი სოფლის რწმუნებულია. ამ პასაჟით მწერალმა სხვა რაღაცებთან ერთად იმ დროისათვის 
ნიშანდობლივ ანტინაციონალურ ხელისუფლებაზეც მიანიშნა. „ახალი დროების“ ნაშიერი ჯაყო ე. წ. 
„საბჭოური ინტეგრაციის“ შედეგია, ტიპური „უგვარტომო“. ვის სჭირდება ამგვარი მახინჯი ინტეგრაცია? რა 
თქმა უნდა, კოლონიზატორს, ამჯერად საბჭოეთის ნიღაბს ამოფარებულ რუსეთის იმპერიას. ტექსტის 
სიღრმეში აშკარად იკითხება მოდერნიზებული იმპერიის პირობებში ხელახლა წამოჭრილი კავკასიელი 
ხალხების ნაციონალური იდენტობის პრობლემა.  

პიროვნებისა და სამყაროს ურთიერთობის იმპრესიონისტულ მოდელს ქმნის ნიკო ლორთქიფანიძე. 
პიროვნებაში სულიერი განხეთქილების თემას უღრმავდებიან ლეო ქიაჩელი და ვასილ ბარნოვი. 
ექსპრესიონისტულ მანერას იყენებენ კონსტანტინე გამსახურდია და გრიგოლ რობაქიძე. ისინი წამოწევენ 
კავკასიის თემას, მის პრობლემატიკას, კულტურული ღირებულებებისა თუ ლოკალური სატკივარის 
მოდერნიზმის ლიტერატურულ ჩარჩოში ჩასმით აჩვენებენ საზოგადოებას რეალობას. არანაკლებ როლს 
ასრულებენ ამ პროცესში ქართველი პოეტები: გალაკტიონი, ტერენტი გრანელი, ტიციან ტაბიძე, პაოლო 
იაშვილი, ვალერიან გაფრინდაშვილი, კოლაუ ნადირაძე, ნიკოლო მიწიშვილი და სხვები.  

1921 წელს რუსულ ბოლშევიკურ არმიასთან ბრძოლისას დაღუპულ 18 წლის მოწყალების დას, 
მარო მაყაშვილს, ლექსი მიუძღვნა რაჟდენ გვეტაძემ – „ტირილი პროსპექტზე მთვარიან ღამეში (მარო 
მაყაშვილს)“: 

„მე არ გიცნობდი, ამორძალო, სწორო თამარის, 
მაქვს სანანებლად თქვენი სახის უნახველობა. 
მაგრამ ამბობენ: რაფაელის უნდა ხელობა 
თქვენს ნამდვილ პორტრეტს, დღეს რომ ვარდი ფარავს სამარის“. 
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არც 1921 წელს ჟურნალ „ხომალდში“ გამოქვეყნებულ ალექსანდრე აბაშელის ამ ლექსს („შორეული 
ნაპირი“) იცნობდა ქართული საზოგადოება წლების განმავლობაში:  

„დაჰკრავს საათი კერპთა დასეტყვის, 
მიწას მოივლის ცეცხლის მოდება 
და ძველ ქვეყანას ეტყვის რეკვიემს 
ჩემი ნაღვლიან სულის გოდება... 

... და ერის ტანჯვის გამომსახველი 
იზრდება სულში ორი მწვერვალი, 
ერთი ნაღველის ორი სახელი: 
კრწანისის ველი და თებერვალი.“  

ხოლო იოსებ გრიშაშვილმა, რომლის შემოქმედებაც მხოლოდ ცალმხრივად შუქდებოდა საბჭოთა 
პერიოდში და რომელიც ახალი თბილისისა და საბჭოთა ხელისუფლების მომღერლად იყო აღიარებული, 
1921 წელს ბოლშევიკურ ინტერვენციასა და ოკუპაციას ასეთი ლექსი უძღვნა: 

                        ახალ ხელისუფლებას 
თქვენ ამბობდით: საქართველომ რაც უნდ ბევრი გაიბრძოლოს, 
დიდ რუსეთის კომუნისტად გადიქცევა იგი ბოლოს. 
ჰა, აღსრულდა! თქვენ მოხვედით, ჩვენც დაგიხვდით ორივ ხელით, 
მაგრამ ხალხი არ შეგინდობს, რომ სხვის ხიშტით შემოხვედით. 
განა ჩვენ აქ გვქონდა ტახტი ან ზედ დავსვით ვინმე მეფედ, 
 რომ ქართველთა წმინდა სისხლი დაღვარეთ და ააშხეფეთ? 
განა ჩვენი არწივები გაურბოდნენ დროშას წითელს, 
რომ დღეს ჩვენზე ახარხარებთ ყველა ბილწს და ყველა სკვითელს?! 
ოჰ! ჩვენ ისე შევეჩვიეთ ჩვენს მიწა-წყალს, ჩვენს ფერს, ჩვენ ხმას,  
რომ ვერასდროს ვერ ავიტანთ გამარჯვებულ რუსის ჩექმას. 
ზეინაბათ გადვიქცევით, გულს ჩავიკლავთ აღთქმას შმაგურს, 
და უსისხლოდ მტერს არ მივცემთ არცერთ კუთხეს, არცერთ აგურს. 
მაგრამ თქვენში თუ ვიპოვით ჩვენზე მძლავრს და ჩვენზე ძლიერს, 
უანგარო მამულიშვილს, სასახელო ივერიელს, 
 თუ დაიცავთ ჩვენი ერის სილამაზეს, ენას, დოვლათს, 
თუ ჩვენს ცხელ მზეს არ გარდაქმნით ჩრდილოეთის მსუსხავ თოვლად, 
თუ აღადგენთ საქართველოს ისტორიულ მთლიან ხაზად, 
მაშინ ჩვენს გულს... სულს... სიყვარულს ქვეშ დაგიფენთ ფიანდაზად. 
მაგრამ ვინმემ თუ გაბედა, რომ მოგვსპოს და გადაგვთელოს, 
ვიტყვი: მოკვდა საქართველო! გაუმარჯოს საქართველოს! 

 გასაგებია, რომ ეს ლექსი ვერ გამოქვეყნდებოდა იმ 
პერიოდში, როგორც ჩანს, იგი ხელნაწერით გავრცელდა ხალხში. 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცულ რეპრესირებულთა 
საქმეებში არაერთხელ გვხვდება აღნიშნული ლექსის ხელნაწერი, 
რაც ანტისაბჭოთა განწყობილების გამომხატველ ნივთიერ 
მტკიცებად აქვს დართული აღნიშნულ საქმეებს (აქვე გთავაზობთ 
ერთ-ერთ მათგანს ნიმუშად, რომელიც ნაპოვნია გიორგი დავითის 
ძე გიუნაშვილის სისხლის სამართლის საგამოძიებო საქმეში, შსს 
არქივი, ფონდი №6, საარქივო №22243).  

დამოუკიდებლობა-თავისუფლების იდეის გადარჩენისა და 
შენახვის მიზნით 20-იანი წლების ქართულ მწერლობაში შემოდის 
ალექსანდრე ბატონიშვილის მხატვრული სახე. ერეკლე მეორის 
შთამომავლობაში ალექსანდრე ბატონიშვილი გამორჩეულია, იგი 
არაფრით შეეგუა საქართველოს სამეფოს გაუქმებას. მანამდე 
ებრძოლა რუსეთს, სანამ პირში სული ედგა. სადაც რუსეთის 
წინააღმდეგ თოფი გავარდებოდა, ქართველი ბატონიშვილიც იქ 

იოსებ გრიშაშვილი. „ახალ ხელისუფლებას“ 
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იყო, ერთადერთ ვნებას, რუსეთის დამარცხების ვნებას ჰყავდა შეპყრობილი. აღარ ახსოვდა აღარაფერი, 
არც ოჯახი, არც და-ძმა, არც ნათესავ-ახლობლები. ჯარსაც აყალიბებდა, მაგრამ რუსეთის დამარცხება 
მაინც ვერ შეძლო. ყველა ბრძოლა უშედეგოდ წააგო, თუმც ჯიუტად სჯეროდა, რომ სპარსეთის დახმარებით 
რუსეთს საქართველოდან განდევნიდა, სამეფოს აღადგენდა და მამაპაპეულ ტახტს დაიბრუნებდა.  

მამულის თავისუფლებისთვის დაუღალავი მებრძოლი პირდაპირ და აშკარადაა დასახელებული 
ტიციან ტაბიძის ლექსშიც: 

„რომ არ მესმოდეს არაგვზე ოხვრა 
ბატონიშვილის ალექსანდრესი; 
რომ წიწამურზე ძვლების მაგიერ 
არ იყოს ქვები სისხლით ნალესი.“ 

ალექსანდრე ბატონიშვილია ვასილ ბარნოვის პატარა მოთხრობა „ისკანდარის“ (1933) გმირი, 
ხოლო მეორე მოთხრობის, „საარაკო განძის“ (1934), მთავარი პერსონაჟი ალექსანდრეს ერთგული 
თანამებრძოლის – მელიტონ ბარნაველის სიძე ფიდაროა. დაახლოებით ასეთივე აზრია გატარებული 
იოსებ მჭედლიშვილის პიესაში „ალექსანდრე ბატონიშვილი“. დემნა შენგელაიას მოთხრობა „ყაზავათის“ 
პერსონაჟი თენგიზ დარბაშია რუსის ჯარშია, მაგრამ ერთი ფიქრი ტვინს უბურღავს: „განა იმის მამას არ 
ამოხდა სული სიმბირსკის გადასახლებაში 1832 წლის შეთქმულებისათვის? ახლა ამ კაცის შვილი და 
სელიმბეკ ცადასტას ძმადნაფიცი მტრებს ამოუდგა გვერდით და ჩრდილოეთის თეთრი ხელმწიფის, 
„კულტურის“ და მამულის სახელით ებრძვის უსწორო ომში იმ ხალხს, რომელიც უკანასკნელ სისხლის 
წვეთამდე იცავს თავის მარჩენალ ყანებს, საძოვრებს, თავისუფლებას და თოხუმის ადათს. იქნებ ვაჟკაცობა 
არ შესწევს, ეშინია და იმიტომ? მაშ რა ძალაა ის ძალა, რომელმაც იგი აქ, ამ ლუსკუმეთში მოიყვანა 
სიკვდილთან და სინდისთან სათამაშოდ?“  

როგორც ჩანს, ქართულ მოდერნისტულ ლიტერატურაში, მართალია, შეფარულად, მაგრამ მაინც 
მაშინვე გაჩნდა ანტიბოლშევიკური დისკურსი. 1921 წლის თებერვალ-მარტის დამარცხების შემდეგ 
აუცილებელი იყო ხელახალი ბრძოლისაკენ მოწოდებაც და ამისთვის მომზადებაც. ამ მიზნით იყენებდა 20-
30-იანი წლების ქართული მწერლობა ალექსანდრე ბატონიშვილისა და შამილის მხატვრულ სახეებს. ისინი 
კავკასიაში ანტირუსული მოძრაობის რელიეფურად გამოკვეთილი ფიგურები იყვნენ, თუმცა ორივე 
დამარცხებული. 

ქართულ მოდერნისტულ ხელოვნებაში განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია გალაკტიონის 1919 
წელს გამოსული კრებული „თავის ქალა არტისტული ყვავილებით“, რომელიც არა მარტო პოეზიაში 
აღმოჩნდა გარდამტეხი, არამედ პიროვნების ინდივიდუალობა და თავისუფლება მთელი სიღრმით 
გადმოგვცა. ამ წიგნით გალაკტიონმა „ხელოვნების სასარგებლოდ დაძლია პოეზიისადმი უტილიტარული 
მიდგომა და სალექსო კულტურის დონე დასავლურ სტანდარტებს შეუთანადა“ (თეიმურაზ დოიაშვილი). 
არანაკლები მნიშვნელობისა იყო „ცისფერყანწელთა“ მიერ განხორციელებული ამოცანა: მათ 
მოდერნიზმის კულტურულ ცენტრად საქართველოს გამოცხადებით უარი თქვეს, მიეღოთ საქართველო, 
როგორც პერიფერია (რუსულ იმპერიულ ცენტრთან მიმართებით). პაოლო იაშვილის განაცხადი, რომ 
„საქართველოს შემდეგ უწმინდესი ქვეყანა არის პარიზი“, პირდაპირი ანტისაბჭოთა/ანტირუსული 
გალაშქრება იყო, რადგან მოსკოვისა თუ სანკტ-პეტერბურგის სრულ იგნორირებას გულისხმობდა.  

ამრიგად, აშკარაა, რომ ქართული მოდერნიზმი თავისი სიღრმით, სუბიექტივიზმით, სააზროვნო 
საზღვრების გახსნილობით სერიოზულ საშიშროებას წარმოადგენს საბჭოთა იდეოლოგიური 
სისტემისათვის. მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების ბოლომდე, მიუხედავად საბჭოთა იდეოლოგების მიერ მისი 
გარიყვისა, ქართული მოდერნიზმი მსოფლიო ლიტერატურული პროცესების ნაწილია და მის მაჯისცემას 
შეიგრძნობს.  

არანაკლები საფრთხე შეუქმნა საბჭოთა კულტურულ პოლიტიკას ქართულმა ავანგარდმაც, 
რომელიც მხატვრულ-ესთეტიკურ ნათესაობას ამჟღავნებდა როგორც რუსულ, ისე ევროპულ 
ავანგარდთან. ცნობილია, რომ იგი თაყვანს სცემდა ურბანიზაციას, ინდუსტრიულ პროგრესს, მატერიალურ 
ღირებულებებს, ნერგავდა აგრესიასა და ნგრევის ენერგიას, სწორედ ამ „პოლიტიკური და არტისტული 
რადიკალიზმის ალიანსმა“ (რენატო პოჯიოლი2) განაპირობა ის ფაქტი, რომ ავანგარდი გასცდა ევროპის 

                                                           
2 მკვლევარი, ავტორი წიგნისა „ავანგარდის თეორია“ (1981). 
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ფარგლებს და მოედო ამერიკასა და იაპონიასაც. ეს მსოფლიო ლიტერატურასთან თანაზიარობა საბჭოური 
იდეოლოგიის სტანდარტებისათვის საკმაოდ საფრთხის შემცველი აღმოჩნდა.  

ამრიგად, ქართული მოდერნიზმი და ავანგარდიზმი თავისი არსით, კულტურულ-ესთეტიკური 
მსოფლმხედველობითა და ზოგჯერ უშუალო კონტაქტებითაც ევროპულ მოდერნიზმსა და ავანგარდთან 
ნამდვილად იყო ანტისაბჭოთა დისკურსი. იგი თავისთავად იყო საპასუხო რეაქცია კულტურულ იზოლაციასა 
და სოციალისტური რეალიზმის თავსმოხვეულ დოქტრინაზე და სწორედ ამის გამო წარმოადგენდა 
საფრთხეს ახალი სახელმწიფოსათვის, რომელსაც ჩანასახშივე ემჩნეოდა ტოტალიტარიზმის ნიშნები. 
ამიტომაც საბჭოთა ხელისუფლებამ შეგნებულად გადაანაცვლა იგი მარგინალურ პოზიციაზე. ის, რაც 
ღირებულია, მაგრამ იდეოლოგიურად მიუღებელი, მარგინალურად ცხადდება, ხოლო მდარე, მაგრამ 
იდეოლოგიურად მისაღები, დომინანტური ხდება. თანდათან იწყება იდეოლოგიურად მიუღებელ 
შემოქმედთა შევიწროება, მათზე ცილისმწამებლური ჭორების გავრცელება, რაც 1937 წელს ბევრი 
მათგანის ლიკვიდაციით სრულდება. ამ დიდი „პოლიტიკური წმენდის“ შედეგად ქართული ლიტერატურა 
და კულტურა მთლიანად იზოლირებული აღმოჩნდა საერთაშორისო კულტურული პროცესებისაგან.  

თუმცა ლიტერატურამ მაინც გამონახა გარკვეული გზა თავისუფალი სიტყვის გამოსახატავად. 
ამისთვის მან მიმართა ისეთ მხატვრულ იარაღს, როგორიცაა: ალეგორია, სატირა, ირონია, სიმბოლო, 
აბსურდი, ამბისა და სიუჟეტის გაუცხოება, მისი გადატანა ისტორიულ წარსულში (კონსტანტინე 
გამსახურდიას „დიდოსტატის მარჯვენა“, 1939), კომიკურ-გროტესკული პერსონაჟის შექმნა (პოლიკარპე 
კაკაბაძის „ყვარყვარე თუთაბერი“, 1929), რეალობის სატირულ-იუმორისტული ასახვა (შალვა დადიანის 
„კაკალ გულში“, 1928)... ქართველმა მწერლებმა რისკის ფასად ნაწილობრივ მოახერხეს საკუთარი 
სათქმელის გადმოცემა, თუმცა ეპოქის სისასტიკემ უამრავი ტექსტი და ჩანაფიქრიც შეიწირა, რომელთაც 
განხორციელება არ დასცალდათ.  

... ასე ნელ-ნელა ახლოვდებოდა პოსტსტალინური ეპოქა, რომელშიც აუცილებლად უნდა 
შეცვლილიყო რაღაც.    

  

    

 

 

(მცირეოდენი შემოკლებით) 

ლენინმა განსაკუთრებული სახელი უწოდა სტალინს – „ლეგენდარული ქართველი“. ლეგენდარული 
ჭარბად იყო სტალინში, ოღონდ ქართული – მეჩხრად. საქართველოში სტალინის ხასიათის 
თავისებურებებს მისი წარმომავლობით ხსნიან: მამამისი წარმოშობით ოსი იყო. შესაძლოა, რომ საქმე აქ 
სხვა ფენომენთან გვქონდეს. ყოველი ხალხი თავის წიაღში უცხოსაც, თვით საკუთარი თავის 
საწინააღმდეგოდ მიმართულსაც კი ჰბადებს. ეს ბიოლოგიური საიდუმლო უნდა იყოს: ალბათ ხალხს უნდა 
შეეძლოს, უცხო შობოს, რათა სხვარასისეულს სძლიოს. სტალინი მხოლოდ იმდენად იყო ქართველი, 
რამდენადაც საპირისპირო პოლუსი იყო ქართველობისა. 

პრეისტორიული ხვლიკის გაქვავებული თავი – ასე დაახასიათა იგი ერთმა ყოფილმა 
თანამშრომელმა, რომელმაც, მგონი, არც კი იცოდა, როგორ ზუსტად მოარტყა მიზანს. ვიწრო, 
უკანგადაქანებული, მცირედ განვითარებული შუბლი. სტალინის აზრისმიერი ხერხემალი ძლიერია. მას 
რეპტილიის მგრძნობელობა აქვს. ბავშვობაში ყვავილი მოეხადა და ამ სნეულების ძლივს შესამჩნევი კვალი 
კიდევ უფრო ამკვეთრებდა პრეისტორიულობას თავისას; ასევე ჭორფლი, რომელიც მისი სახის ფერს 
ციცარს ამსგავსებდა. ულვაშებქვეშ მიმალული ირონია, დაცინვა, თითქოს მას სურს, გითხრას: მე უკვე 

                                                           
3 არიმანი (აჰრიმანი) - ბოროტი სული ზოროასტრიზმში, უარყოფითი სულიერი საწყისის განსახიერება, დადებითი 
სულიერი საწყისის, აჰურა მაზდას, საპირისპირო საწყისი. 
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ვხვდები, შენ რისი დამალვა გსურს. სუსხიანი, პატარა გაუმჭვირვალე თვალები გაქვავებულად, 
დადარაჯებულად იმზირებიან. მთელს მის არსებაში უბედურების მომტანის ცივი სისხლი იგრძნობოდა, 
რომელიც მზაკვრობით ყველას აჯობებს. მისი მზერის წინაშე ყოველი ნება უკან იხევდა. 

სტალინი ნაბიჯებს კატასავით ნელა, რბილად ადგამდა, თითქოს სურდა, რაღაცას დამალვოდა ან 
ვინმეს შეუმჩნევლად თავს დასხმოდა. ტიბეტში რეალობაა იდუმალი ჯადოქრობა, რომელსაც ადამიანის 
გაუჩინარება შეუძლია. ტიბეტელი, რომელსაც ვინმეს თვალში მოხვედრა არ სურს, საკუთარ თავს 
აუჩინარებს: ნებისყოფის საშინელი დაძაბვით ის საკუთარ გარსში იმალება და ამით გამომააშკარავებელ 
ელემენტებს ამცირებს. ამგვარივე გახლდათ სტალინიც უკვე იმ დროისათვის, როცა მას, როგორც 
რევოლუციონერს, ოხრანკა დასდევდა. ის მთვარეულივით ქუჩებში დარბოდა და ყველა კუთხე-კუნჭულს 
ზვერავდა. თუ მას ვინმე შენიშნავდა, შეშინდებოდა არა მთვარეული, არამედ მდევარი, რადგან ფიქრობდა, 
რომ რეალობის ნაცვლად მოჩვენებას ხედავდა. პიროვნება კი არა, უმალ ნიღაბი იყო. მხოლოდ 
არალეგალური ცხოვრების გამო როდი ატარებდა სტალინი ამდენ ფსევდონიმს. სტენდალის მსგავსად, 
ფსევდონიმები მისთვისაც ნამდვილი სახელები იყო. სახელით იხელთებ პიროვნებას, ასე ფიქრობდნენ 
ძველი ეგვიპტელები. სტალინი გამუდმებით იცვლიდა სახელებს, ამიტომ მუდამ მოუხელთებელი და 
გამოუცნობი რჩებოდა, ხოლო თუ დააპატიმრებდნენ, მარჯვედ უსხლტებოდა შემპყრობთ. მან ბევრი ციხე 
მოიარა, ბათუმში, ტფილისში, ბაქოში, ცენტრალურ რუსეთში და ციმბირში – ხშირად გარბოდა ციხეებიდან. 
რამდენჯერმე გადაასახლეს – ისევ და ისევ გარბოდა და სულ სხვა ადგილას ამოყვინთავდა ხოლმე ახალი 
სახელით, ახალი ნიღბით. შესამჩნევ კვალს არსად ტოვებდა. უეცრად აღიმართებოდა უსახელო მოგზაური, 
მსგავსი გოლემისა, რომელიც, ებრაული გადმოცემით, 30 წელიწადში ერთხელ სამყაროს ეწვევა ხოლმე: 
მასთან შეხვედრისას კრთები – გონს მოდიხარ და უკვე ვეღარ ხედავ.  

სტალინი გველივით იცვლიდა კანს და ამით ხელშეუხებლად ინახავდა შინაგან არსებას. მაგრამ 
თავდაცვის სხვა ხერხიც ჰქონდა: სინამდვილის გაბიაბრუება. ერთხელ ბაქოს ციხეში პოლიტიკური 
პატიმრები აიძულეს, როზგებმომარჯვებული ჯარისკაცების მწკრივებს შორის გაევლოთ. სტალინმაც გაიარა 
– მაგრამ როგორ? ხელში ბროშურა ეჭირა – უთუოდ მარქსისტული – კითხულობდა და ისე მიაბიჯებდა, 
თითქოს მას არაფერი ეხებოდა. დამსჯელების აბუჩად აგდებით საკუთარი პიროვნება მორალური 
შეურაცხყოფისაგან იხსნა. აქ უკვე ნაპოვნი ჰქონდა თავისი ნამდვილი სტიქია. 

ვინ იყო ეს ანონიმი? მამამისი მეწაღე გახლდათ, ლოთი, სასტიკი და გესლიანი, დედამისი – მკერავი, 
წყნარი, მორჩილი, გულკეთილი. მამა სიმთვრალისას დედას სცემდა. ის თავის ერთადერთ პატარა ვაჟსაც 
სცემდა ხოლმე. საცხოვრებელ ქოხში სიღარიბე, ცოფიანის დორბლი და ცრემლები მეფობდა. მამის 
დაბრუნებაზე ფიქრის დროსაც კი შვილს სხეულის ყველა ნაწილით აკანკალებდა. თვით ქმნადობაში ის 
მხოლოდ სიძულვილს ხედავდა და მამა ურჩხულად ეჩვენებოდა.  

აღმოსავლეთმა იცის, რას ნიშნავს მამა. ის თესლია, კოსმიურად გამანაყოფიერებელი... სტალინში 
ეს ხსოვნა დაირღვა. შვილი წყევლიდა მამას, თესლს, გაბოროტებულს სძულდა თავად ქმნადობა. მისთვის 
არ იყო სიყვარული. მისთვის მეტად არ არსებობდა სიხარული. სიცოცხლის სხეული მამისადმი 
აღმოუფხვრელი სიძულვილით მოიწამლა.  

ამგვარად, უმამობისას – თუ ის მისტიურად დაძლეული არაა – ადამიანს თავიდანვე მუდამ აკლია 
რაღაც არსებითი: სიცოცხლისადმი სიხარული. მას აღარაფერი ახარებს. მის გულს აღარ ძალუძს, 
სიღრმეებამდე კოსმიურად გაიხსნას. ის არ არის ანთებული, ხორცადქმნილი ნაწილი მისტიკურად 
დაფლეთილი ღმერთისა: ის ცივი, მტკიცე და მკაცრია. ამგვარი ყაიდის ადამიანს ექსტაზი არ ეძლევა. ასეთ 
უმამოს ბეთხოვენის მეცხრე სიმფონია რომ მოესმინა, განსაკუთრებით დასასრული, სადაც მქუხარე 
ორკესტრში დიონისოთი მთვრალი ადამიანების ხმები ერთმანეთს ეხლართება, ხმები, რომლებიც სხვა 
ცხოვრებას, მეცხრეს, ადამიანურს ან ზეადამიანურს აცხადებენ, ის (უმამო ადამიანი) ვერ შეძლებდა 
საკუთარი ვიწრო გარსიდან ამოძრომას, ის ცივი, მტკიცე, მკაცრი დარჩებოდა, თავად უექსტაზოს სხვების 
ექსტაზი არ გადაედებოდა... 

ამას შედარება გააცხადებდა. 1849 წლის დრეზდენის გადატრიალების წინ ვაგნერი სწორედ მეცხრე 
სიმფონიას დირიჟორობდა. ბოლო ნაწილის შესრულებისას ანარქისტი მიხეილ ბაკუნინი ორკესტრის წინ 
გამოვარდა და ანთებულ ვაგნერს დაუყვირა: „როცა მოახლოებული მსოფლიო ხანძრის ჟამს ყოველგვარი 
მუსიკა მოისპობა, მაშინ ჩვენი სიცოცხლის საფრთხის ფასად ეს სიმფონია უნდა გადავარჩინოთ!“ ბაკუნინი 
მთლად ანთებული იყო. სხვაგვარია ლენინი. ცნობილია მისი სიტყვები აპასიონატაზე: „არაფერს ვიცნობ 
უფრო მშვენიერს, ვიდრე აპასიონატაა, მე შემიძლია, მას ყოველდღიურად მოვუსმინო. როდესაც ეს 
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ბგერები მესმის, ყოველთვის სიამაყით და ალბათ ბავშვური გულუბრყვილობით ვფიქრობ: და მაინც 
საოცარია, რისი სრულქმნაც ადამიანებს ძალუძთ. მაგრამ მუსიკის ხშირად მოსმენა არ შემიძლია, ის ჩემს 
ნერვებზე მოქმედებს. მე ვისურვებდი, საყვარელი სისულელეები მელაპარაკა და თავზე ხელი გადამესვა 
იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც ჭუჭყიანი გამოქვაბულის შიგნით ამგვარი მშვენიერების შექმნა შეუძლიათ. 
მაგრამ დღეს ადამიანების თავზე ხელის გადასმის დრო არ არის. დღეს ეს ხელები დაბლა ეშვებიან, რათა 
თავის ქალა გაგიხეთქონ.“ აქ ლენინი ფხიზლადაა. სტალინს ამგვარი ნახევრადექსტაზიც არ ძალუძს... 

ამგვარი არსება გადამწყვეტ ადგილას იმთავითვე მისტიკურად ნაკლოვანია და საფრთხე ემუქრება. 
თქმულება კაენსა და აბელზე სტალინსაც მიესადაგება. ღმერთმა აბელის მსხვერპლი მიიღო და უარყო 
კაენის მსხვერპლი. რატომ? თქმულება არ იძლევა ამის არავითარ ახსნას. იქნებ კაენის მსხვერპლი გულით 
არ იყო შეწირული? ალბათ, მას ეს სურდა, მაგრამ ის სურვილად დარჩა. ერთი ახსნაღა რჩება: ჩანს, რომ 
კაენს თავიდანვე სიცოცხლის მადლი აკლდა. ეს ეჭვი უშუალოდ „შესაქმის“ სტრიქონებიდან გვიჩნდება: 
იაჰვეს კაენის მსხვერპლი რომ მიეღო, განა კაენი ძმის მკვლელობას ჩაიდენდა? არა. ვისაც სიცოცხლის 
მადლი აკლია, მისი გული წმინდა გრძნობათათვის დახშულია... 

სტალინის გული არასოდეს განუმსჭვალავს პოეტურ აღტკინებას, მიუხედავად იმისა, რომ ის 
მოწაფეობისას საეპისკოპოსო გუნდში ხავერდოვანი რბილი ალტით მღეროდა. მაგრამ ეს უთუოდ 
დაცემული ანგელოზის ხმა იყო, რადგან ამ ანგელოზსაც მომაჯადოებლად სიმღერა ისევ შეუძლია. 
სტალინი ლექსების წერასაც ეცადა – საოცარია: პატრიოტული ლექსებისას – თუმცა, ამავე დროს ის 
ესპერანტოსაც სწავლობდა. უკვე იმ დროს მას სწამდა მსოფლიო ენისა, ბუნებრივია, მექანიკურად 
შექმნილისა. ჩანს, მას სამყაროს ორგანული მრავალფეროვნება სტანჯავდა. უფრო მეტიც: თვით 
სიცოცხლის ატანა არ შეეძლო. მას ბოროტმოქმედივით ნგრევა იზიდავდა...  

ამისთვის ნიჰილიზმი მისწრებასავით გახლდათ. ვლადიმერ სოლოვიოვმა, დიდმა რუსმა 
მოაზროვნემ და მისტიკოსმა, რუსი ნიჰილისტი ინტელექტუალების მთელი ნაცოდვილარი ერთი ირონიული 
წინადადებით შეაჯამა: ადამიანი მაიმუნისაგან წარმოიშვა, მაშასადამე, გაუმარჯოს თავისუფლებას!.. თუ 
დამტკიცდებოდა ის, რომ ადამიანი მაიმუნების გვარს ეკუთვნის, მაშინ თვით რჩეულნიც ყოველგვარ ხიბლს 
კარგავდნენ, ნაპოლეონი არასოდეს იქნებოდა „ვინმეზე“ არაჩვეულებრივი და კლეოპატრა სხვა არავინ 
იქნებოდა, თუ არა რომელიღაც რიგითი ქალი. უპირატესობასთან ერთად პატივისცემაც გაქრებოდა. ეს 
ნიჰილისტების შეხედულება გახლდათ... 

ნიჰილისტების ზეგავლენას სტალინიც ვერ ასცდა და გზნებით შეუდგა საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებათა შესწავლას. მას მტკიცედ სწამდა, რომ ეს შტუდიები უღმერთობამდე მიიყვანდა. თუმცა 
არსებითი ეს იყო: ღმერთი მოკვდა, მაშ, თავისუფლება მოპოვებულია. ის ნათლად ვერ ითვისებდა, რომ 
ღვთისგან გამოყოფილ უღმერთო ადამიანს, ღმერთთან ერთად სამყაროსთან კავშირიც სამარადისოდ 
უნდა დაეკარგა. შესაძლოა, სტალინს ქვეცნობიერად ზუსტად ეს სურდა. თუ საგნებს შორის საკრალური 
ურთიერთკავშირი დაირღვეოდა, ამგვარად თვით სიცოცხლე საფრთხეში აღმოჩნდებოდა. გათვლა სწორი 
გახლდათ მისთვის, ვისთვისაც სიცოცხლე იმთავითვე ტანჯვა იყო. სტალინს ბასრი მეხსიერება ჰქონდა (და 
არა მახსოვრობა!) და ძლიერი, ცივი ლოგიკა. ის ყველგან ნეგატიურს ხედავდა და გამორჩეულს თუ 
შეხვდებოდა, იქედნურად იღიმებოდა. ცივსისხლიანი, ულმობელი და მკაცრი ხდებოდა. ყვებიან, რომ 
ერთხელ ვიწრო შუკაში მიმავალმა, ფეხი წიწილას დაადგა. წიწილას ფეხი მოტყდა და წიოკით 
წაფარფატდა. სტალინი დაეწია და ბოლომდე გასრისა. „სულ ერთია, შენ მეტად აღარაფრად ვარგიხარ“, 
– დაუყვირა მან, უცნაურად გაცხარებულმა.    

სიცოცხლის მიმართ მტრულად იყო განწყობილი და ყველგან მტრები ელანდებოდა. მტრის 
დასაძლევად ორი რამ არის საჭირო: თავდაჭერა და ირონია. სტალინის თავდაჭერა იოგებისას ჰგავდა, 
ხოლო მისი ირონია უბადლო იყო. ნელა, გაუნძრევლად, გულგრილად აღიზიანებდა იგი მოწინააღმდეგეს, 
აქეზებდა, დასცინოდა, წყობიდან გამოჰყავდა. ის ცილისწამებითა და დამცირებით სპობდა თავის მტრებს... 
იყო თუ არა ბოროტი ჩვეულებრივი აზრით? არა. ის არ ყოფილა მკვლელი, არც ყაჩაღი, არც არანაირი 
დამნაშავე. პირიქით: საუკეთესო სურდა ადამიანებისათვის – და მაინც: მის ხასიათში იმთავითვე რაღაც 
უცხო გვარის ბოროტი თესლი ბუდობდა. იქნებ პირად სიამოვნებას მიელტვოდა? სულაც არა. მიწიერი 
სიამოვნებანი – ქალი, ღვინო, აზარტული თამაში, ფული – არ არსებობდა მისთვის. აღსანიშნავია, რომ 
ქართულ ლხინში, სადაც მუდამ დიონისეს ადიდებენ, როცა ყველა სხვა თვრებოდა, ის ერთადერთი 
ფხიზელი რჩებოდა. ის გულუხვი იყო, რამდენადაც კი შეეძლო ასეთი ყოფილიყო და დახმარებისთვის 
მუდამ მზად იყო, ვითარცა სულიერი მოძღვარი და მაინც არავისთან იყო ახლო. არ ჰყოლია არც ერთი 
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მეგობარი, რადგან ასეთი ვინმე – მეგობარიც რომ ყოფილიყო – სამუდამოდ მის ქვეშევრდომად უნდა 
დარჩენილიყო. შესაძლოა, ეს გულის სიღრმეში აწუხებდა კიდეც. შეიძლება ხანდახან თრგუნავდა საკუთარი 
ხასიათი. ასეთ წუთებში იქნებ ღრმა კაეშანი იპყრობდა. მაგრამ ძნელი დასაჯერებელია, რომ ეს კაეშანი 
თუნდაც ერთი წამით სხვებისთვის გაემხილა. მუდამ რაღაც ხელს უშლიდა, გული გაეხსნა. 

ის ძველ სამყაროს უკვე გამოემშვიდობა. მისთვის მეტად არ არსებობდა არც სისხლით ნათესაობა, 
არც ხალხი, არც სულიერი კავშირი, არც რწმენა. ხალხი მასამ შეცვალა, სული კი – კლასმა. აქ ის თავის 
სტიქიაში იყო... სტალინი ბოლშევიკად გახლდათ დაბადებული. უწინდელ დროში ალბათ ვინმეზე 
იტყოდნენ: ის წინაქრისტიანული ქრისტე იქნებოდაო. სტალინისთვის ბოლშევიზმამდელი ბოლშევიკი 
შეიძლებოდა გვეწოდებინა.  

არალეგალური მარქსისტული ლიტერატურა იმდროინდელი რუსეთიდან საქართველოშიც  
შემოდიოდა და მოულოდნელად ლენინის სტატიებიც ჩნდებოდა ხოლმე... ლენინი გამოჩნდა, ვითარცა 
ქარიშხლის შეკუმშული ენერგია. როდესაც ის ჯავშნოსანი მატარებლით გერმანიის მხარეს გადმოკვეთდა, 
რათა რუსეთში რევოლუციის ცეცხლი გაეჩაღებინა, კაცობრიობა ვერც კი ხვდებოდა, თუ რა ვულკანური 
ძალები იყო აქ თავმოყრილი. ლენინი რუსეთში გამოჩნდა, ვითარცა რევოლუციის ბედისწერა. მასში 
განსახიერებული იყო ორი სტიქია: ნახევრად რუსის და ნახევრად მონღოლის... სტალინი ლენინს 1903 
წელს ფინეთში, პარტიის კონფერენციაზე შეხვდა. დიდმა რევოლუციონერმა მდუმარე ქართველში საიმედო 
მებრძოლი ამოიცნო...  

 სტალინის სტიქია მასა იყო, იგი აქ გახლდათ ჭეშმარიტი. იგი ხვდებოდა და უახლოვდებოდა 
როგორც რუსებს, პოლონელებს, უკრაინელებს, ასევე ქართველებს, სომხებს, აზერბაიჯანელებს, 
ლატვიელებს, ლიტველებს და მრავალი სხვა ხალხის წარმომადგენლებს. ის მუშების კლასის ჯერ კიდევ 
მთვლემარე ფსიქოლოგიას სწავლობდა, მასებს პულსს უსინჯავდა და პროლეტარულ ინსტინქტს 
უღვივებდა. მას მეგობარი არ ჰყავდა, ჰყავდა მხოლოდ ურიცხვი ამხანაგი. ის ოხრანკას კვალს არ 
უტოვებდა, მუშებში კი მისი კვალი წარუშლელი გახლდათ. საიდუმლო ორგანიზაციაში ის ჩნდებოდა, 
როგორც მასების სულის იდუმალი ანონიმი... 1917 წელს შედგა პარტიის კონფერენცია. ლენინმა 
მონაწილეობა არ მიიღო, რადგან იგი ამ დროს იმალებოდა. ტროცკიც4 არ იყო. ამ კონფერენციას სტალინი 
ხელმძღვანელობდა. იქ მან ისტორიული სიტყვა წარმოთქვა: „გამორიცხული არ არის შესაძლებლობა, 
რომ რუსეთი ალბათ მთლად განსაკუთრებული რანგის ქვეყანა გახლავთ, რომელიც სოციალიზმის გზას 
მოამზადებს... საჭიროა მოვიშოროთ სამარცხვინო შეხედულება, რომ მხოლოდ ევროპას შეუძლია, გზა 
გვაჩვენოს“. კონფერენციის მონაწილეები დაეჭვდნენ, თანხმობაშია თუ არა ეს თეზა დოგმატურ 
მარქსიზმთან. ჩანს, სტალინმა ეს შენიშნა და დაამატა: „მე ვცნობ შემოქმედებით მარქსიზმს“. უკვე აქ იგი 
თავისი მომავალი სიდიადით წარმოჩნდა.  

სტალინს მხოლოდ ლენინის სწამდა. მაგრამ ლენინის გვერდით მეორე ფიგურა წამოიმართა – 
ტროცკი. თუ ლენინი რევოლუციის ბედისწერა გახლდათ, ტროცკი მას ნახევარბედისწერად მოევლინა. 
გენია ლენინში მეტად იყო განსხეულებული, ტალანტი კი – ტროცკიში. ტროცკის მოხსენება ორატორობის 
შედევრი გახლდათ: ის აქაფებულ და მღელვარე ტალღებს ჰგავდა, მსმენელს სივრცეში რომ მიაქანებს. 
ლენინის სიტყვა იყო უბრალო, მარტივი, პათოსის გარეშე, მაგრამ ზუსტი და უფრო ძლიერად 
ზემოქმედებდა. ტროცკის სტილი დახვეწილი გახლდათ, მარქსის დროიდან არც ერთი მარქსისტი ასე 
მარჯვედ არ წერდა. ლენინს არ ჰქონდა სტილი, მისი წინადადებები დახლართული და მძიმე იყო, მაგრამ 
მკითხველს უფრო არწმუნებდა. ტროცკი, რევოლუციურის გარდა, სხვა მრავალი პრობლემით 
(ხელოვნების, ლიტერატურის, თეატრალურის) გახლდათ დაკავებული. ლენინს მხოლოდ ერთი 
პრობლემა ჰქონდა: რევოლუციის გზით პროლეტარიატის გამარჯვება. ის, როგორც მარტორქა, შეკუმშული 
ნებისყოფით მხოლოდ ერთადერთ გზას ეძებდა. ტროცკი, როგორც რევოლუციონერი, ზიგზაგისებურად 
მიდიოდა, ხანდახან არასწორი გზით. ალბათ, აქ იყო მისი ნახევრად ბედისწერულობა. მას ყველაფერი 
ჰქონდა, რათა დიდი რევოლუციონერი ყოფილიყო, მაგრამ ბოლშევიკური სული აკლდა.  

...თუ ინდიელის თავიდან ღვთაებრივ ცეცხლს ამოვგლეჯთ და მის ნაცვლად ინტელექტს 
გადავნერგავთ, ბოლშევიკურ ტიპს მივიღებთ. რაციო და ინსტინქტი: რევოლუციონერისთვის უკეთეს 
შერწყმას ვერც მოიფიქრებ. ლენინს ჰქონდა ეს შერწყმა, ტროცკის – არა. მას აკლდა ბოლშევიკის რასიული 

                                                           
4 ლევ ტროცკი (დაბ. ბრონშტაინი) (1879-1940) – საბჭოთა მარქსისტი, რევოლუციონერი, თეორეტიკოსი, წითელი 
არმიის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი.  
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სული. ანდერძში ლენინმა ტროცკი თავის მიმდევრებს შორის პირველ ადგილზე დაასახელა, თუმცა 
დაამატა: ტროცკი ბოლშევიკი ვერ იქნება... 

სტალინი იმთავითვე ლენინის ნატეხი გახლდათ. მასშიც ასევე რაციო და ინსტინქტია შერწყმული, 
ოღონდ იმ განსხვავებით, რომ მეორე სტიქია მასში უფრო განვითარებულია. ეს ლენინთან შედარებით 
სტალინს უპირატესობას აძლევს. ცხოველური ინსტინქტით ის მუდამ გრძნობდა, რომ ნახევრად ფატალური 
რევოლუციის ხელმძღვანელობას ვერ შეძლებდა. ის ნახევრად ბედისწერულ ტროცკის მუდამ ალმაცერად 
უყურებდა: სრულიად არ ენდობოდა მას... 

ტროცკი ლენინის გვერდით იზრდებოდა: ნახევრად ბედისწერული აქ სრულად ბედისწერული 
ხდებოდა. ლენინის გარეშე კი მან დაკარგა ის, რასაც ფატალურ გაბედულებას უწოდებენ. ტროცკი ბუნებით 
არ იყო მშიშარა: სამოქალაქო ომში მან დემონური მამაცობა გამოავლინა – გენერალ იუდენიჩის 
დაპყრობისაგან პეტროგრადის გადარჩენა მისი დამსახურება გახლდათ. აქ სიმამაცეს იმდენად დიდი 
მნიშვნელობა ჰქონდა, რომ თავიდან ლენინი მზადაც კი იყო, ქალაქი მტრისთვის ჩაებარებინა... ტროცკიმ 
ის პეტროგრადის დაცვის საჭიროებაში დაარწმუნა და ქალაქს უკანასკნელი ზეადამიანური გაბედულებით 
იცავდა. და მაინც: ამ სიმამაცის უკან ურყევ კლდესავით სრული ბედისწერა – ლენინი იდგა. საკმარისი იყო, 
ლენინს ტვინის დამბლა მიეღო, რომ ტროცკის სიმამაცე სრულად დაეკარგა.  

დადგა რევოლუციის გადამწყვეტი, საბედისწერო მომენტი. ტროცკიმ ფიასკო განიცადა და ეს 
სწორედ ქართული საკითხი იყო. ქართველი კომუნისტების ერთი ნაწილი ბუდუ მდივნის 
ხელმძღვანელობით საქართველოს ფართო ეროვნულ თავისუფლებას ითხოვდა. ამ მოთხოვნის 
წინააღმდეგ ყველაზე მწვავედ სტალინი გამოვიდა: მამის სიძულვილმა ის შინაგანად სამშობლოს 
წინააღმდეგ განაწყო. ლენინი მიხვდა, რომ საქართველო ძალზე თავისებური ქვეყანა გახლდათ და ბუდუ 
მდივნის ჯგუფის მხარე დაიჭირა, თუმცა სუფთა კომუნისტური პოზიციით აქ ალბათ სტალინის ცენტრისტული 
ხაზი უფრო გამართლებული იყო... დამბლის დაცემის შემდეგ ლენინის გვერდით მხეცის ინსტინქტი 
გაძლიერდა. დაცემული უკეთ ხედავდა, მდუმარე და შეუმჩნეველი კატა – სტალინი – ვეფხვში როგორ 
გადაიზარდა. ის შინაგანად თავს იდანაშაულებდა, რომ ეს აქამდე ვერ შენიშნა. ის ცდილობდა, ძალა 
მოეკრიბა და შურისძიების მუქარით ვეფხვი ისევ საკუთარ კატის ტყავში გამოემწყვდია. მაგრამ... გვიანღა 
იყო.  

...ლენინის ტვინში სისხლის ჩაქცევის შემდეგ ტროცკიმ დაკარგა ისტორიული სიმამაცე, Amor fati-ს5 
ძალა. მას საკუთარი თავის რწმენა ეკარგებოდა. მან არ იცოდა, რომ ქართულში „ბედს“, „გამბედაობას“ და 
„ბედნიერებას“ ერთი და იგივე ძირი აქვს. სტალინმა კი ეს იცოდა და არა მხოლოდ ბგერათა მიხედვით, 
არამედ მესამის – ბედნიერების – აღსაქმელად მას იმთავითვე ორგანო აკლდა. ჯერ კიდევ ლენინის 
აღსასრულამდე მან გაბედა, ლენინი ყოფილიყო. რაც შემდგომ მოხდა, ოდენ გაღვივება იყო ჩანასახისა.  

ტროცკის გავლენამ პარტიული ფენების შიგნით დაცემა დაიწყო. 1925 წელს მან გამოაქვეყნა წიგნი 
„ოქტომბერზე“, რომელშიც ზინოვიევი6 და კამენევი7 გამანადგურებლად არიან დახასიათებულნი, როგორც 
მხდალები, რომელთაც ოქტომბრის რევოლუციაში მონაწილეობა არ მიუღიათ. ეს წიგნი სტალინისათვის 
ფასდაუდებელი მონაპოვარი აღმოჩნდა ტროცკის წინააღმდეგ. კამენევი და ზინოვიევი ამჯერად მძვინვარე 
მონდომებით ეცდებოდნენ, ტროცკი ბოლომდე გაენადგურებინათ. ისინი სამკვდრო-სასიცოცხლო 
ბრძოლაში ჩაებნენ. სტალინი სიხარულისგან ხელებს იფშვნეტდა. 1925 წელს ტროცკი სამხედრო კომისრის 
თანამდებობიდან „გაათავისუფლეს“... ტროცკი განადგურდა... 

ზინოვიევმა და კამენევმა ახლაღა გააცნობიერეს, რომ ისინი სტალინის ხელში უბრალო იარაღები 
იყვნენ, მაგრამ გვიანღა იყო. ისინი ახლაღა მიხვდნენ, რომ სწორედ ის კაცი გაანადგურეს, რომელსაც 
ერთადერთს შეეძლო სტალინის ძლევა. მათ გადაწყვიტეს, კავშირი შეეკრათ ტროცკისთან სტალინის 
წინააღმდეგ, მაგრამ ტროცკი ის ტროცკი აღარ იყო, რაც ადრე... და მოხდა ის, რაც მოსალოდნელი იყო... 
ტროცკი და კამენევი ცენტრალური კომიტეტის სხდომაზე პოლიტბიუროდან გარიცხეს და ზინოვიევი, 
როგორც კომინტერნის ხელმძღვანელი, თანამდებობიდან დააქვეითეს... ლენინური გვარდიის მარცხენა 

                                                           
5 Amor fati - ლათ. „ბედისწერის სიყვარული“ ან „საკუთარი ბედის სიყვარული“, აღნიშნავს ადამიანის განწყობას, მიიღოს 
ყველა მოვლენა, რაც ცხოვრებაში ხდება, როგორც კარგი ან, უკიდურეს შემთხვევაში, აუცილებელი, რადგან ისინი მისი 
ცხოვრების ნაწილია. 
6 გრიგორი ზინოვიევი (დაბ. რადომისლსკი) (1883-1936) - რუსი რევოლუციონერი, ბოლშევიკი, საბჭოთა პოლიტიკური 
და სახელმწიფო მოღვაწე, ლენინის უახლოესი თანამებრძოლი. 
7 ლევ კამენევი (დაბ. როზენფელდი) (1883-1936) - რუსი რევოლუციონერი, საბჭოთა პოლიტიკური და სახელმწიფო 
მოღვაწე, ლენინის თანამებრძოლი.  
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ფალანგა დამარცხებული ჩანდა... 1927 წელს ოქტომბრის გადატრიალების 10 წლისთავს 
დღესასწაულობდნენ. ოპოზიცია კიდევ ერთხელ გამოჩნდა: მათ ცენტრალური ხელმძღვანელობის 
წინააღმდეგ მასობრივი დემონსტრაციები მოაწყვეს, მაგრამ დაავიწყდათ, რომ სსრკ აღარ იყო ცარისტული 
რუსეთი, სადაც ამგვარ საშუალებას კვლავ აზრი და გავლენა ჰქონდა. ამჯერად შედეგად მხოლოდ ის 
მიიღეს, რომ ტროცკი და ზინოვიევი პარტიიდან გარიცხეს. მსგავსი ბედი ეწიათ სხვებსაც. ასე დაამარცხა 
სტალინმა მემარცხენე ოპოზიცია... 

გადიოდა დღეები, კვირები, თვეები, წლები. ოპოზიციური ჯგუფები მარჯვნიდან და მარცხნიდან თავს 
ესხმოდნენ სტალინს. სტალინი, მრავალმხრივ გამოცდილი, მუდამ იმარჯვებდა. დამარცხებულნი ქედს 
იხრიდნენ მის წინაშე, იჩოქებდნენ და ცოდვებს ინანიებდნენ. ყველას უკვირდა „ლეგენდარული 
ქართველის“ გამარჯვებები და ლენინის მიერ შერქმეულ ამ მეტსახელს ახლა ყველა ყურადღებით 
აკვირდებოდა. უკვირდათ და ვერ გაეგოთ: როგორ? საიდან ასეთი ძალა ამ ველურ, უხეშ კავკასიელში? 
მათ ვერ გაეგოთ, რომ სტალინის ბოლშევიკურ ფსიქიკაში დაუშრეტელი ინსტინქტები კვებავდნენ რაციოს. 
სწორედ ეს იყო გადამწყვეტი გამარჯვებისთვის. გამარჯვება გამარჯვებას მოსდევდა, სტალინი დღითი დღე 
იზრდებოდა და ვერავითარი ძალა ვეღარ აჯობებდა მას. მითისაგან გაძარცვულ დროში ყოფილ რუსეთის 
იმპერიას მოევლინა კაცი არნახული ტოტემური ძალით.  

რევოლუციის ბედი, ლენინი, კუბოში იწვა ბალზამირებული – მითოსი ახალი ფარაონისა. 
რევოლუციის მებრძოლი ტროცკი, გაგდებული, ბოსფორის ნაპირებზე მემუარებს წერდა. რევოლუციის საჭე 
ხელთ ეპყრა სტალინს. ის იჯდა კრემლში, როგორც ადამიანად ქცეული რადიომიმღები: საბჭოთა ქვეყნის 
კიდით კიდიდან უთვალავ ტალღას იღებდა. ის ამ ტალღების მხოლოდ მიმღები კი არ იყო, არამედ მათი 
შემოქმედი და განმსჯელი... თვითონ უცნაური მოლეკულა თვრამეტი წლის განმავლობაში განუწყვეტლივ 
მუშათა მასების მოლეკულურ პროცესებში ყვინთავდა და არც ერთი მოლეკულა ხელშეუხებელი არ 
დარჩენია. სხვა თანამებრძოლნი რევოლუციამდე რუსეთიდან შორს ცხოვრობდნენ: რუსეთის 
განვითარებას ევროპის ემიგრანტული მანსარდებიდან ადევნებდნენ თვალს. სტალინი კი მუდამ მუშათა 
მასების ქარბორბალაში ცხოვრობდა – მუდამ უჩინარი, მაგრამ ქმედითი ელემენტი. ძველ დროში ტომის 
ბელადში მთელი ტომის ძალა იყრიდა თავს, სტალინში შეგროვდა პროლეტარული ენერგია და როცა 
რევოლუცია ძლევამოსილად გაიშალა, მან ამოყვინთა: ის რევოლუციის განხორციელებად იქცა. ის უკვე 
აღარ იყო ადამიანი, ის იყო არსება, ან არაარსება, სასტიკი და საშინელი. 

ზოგიერთები მას ჩინგიზ-ხანს და თემურს ადარებდნენ. შედარება მცდარია: მონღოლ დამპყრობლებს 
ჰქონდათ ცეცხლი, გაქანება და სიშმაგე. სტალინს კი ცეცხლი არა აქვს, იგი ცივსისხლიანია. ეს რაღაც სახით 
მის ძალმოსილებას ალბათ აძლიერებს კიდეც. ნიცშეს სიტყვები გენიის სიმწიფის შესახებ – „კვლავ 
პოულობს სერიოზულობას, რომელიც მას ბავშვობაში თამაშისას ჰქონდა“ – სტალინს არ შეეფერება. 
ბავშვობის ასაკში მას ბავშვობაც არ ჰქონია. მას იმთავითვე რაღაც ამძიმებდა და თამაში არ უყვარდა.  

... სტალინს არ შეეძლო, შურიანი ყოფილიყო. თუმცა სხვისი გამორჩეულობა მისთვის აუტანელი იყო, 
მაგრამ არა იმიტომ, თითქოს მას სურდა, თავად ყოფილიყო გამორჩეული. ის გამორჩეულობას საერთოდ 
ვერ იტანდა, საკუთარი იქნებოდა თუ სხვისი. საკუთარი გამორჩეულობის შეგრძნება თრობის ნიჭია. 
სტალინში კი დიონისოს, თუნდაც გადატანითი მნიშვნელობით, არასოდეს უცოცხლია. საერთოდ, ეს 
თვისება ჯავშანია საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის. სტალინი არ იცნობდა გამარჯვების 
თრობას.   

ყველა აღტაცებული იყო იმით, რომ მას არ იზიდავდა მიწიერი სიამოვნებანი: არც ქალი, არც თამაში, 
არც ღვინო. საერთოდ ვერ ამჩნევდნენ, რომ სტალინს სრულებით არ სჭირდებოდა ასკეტიზმი: ასეთი 
რაღაცეებისთვის მას უბრალოდ ორგანო აკლდა. უნდა გიყვარდეს, სიხარული რომ შეიგრძნო – 
თავდავიწყებამდე. სტალინი კი თავის თავს არასოდეს ივიწყებდა და დოსტოევსკის სიტყვებს ჯოჯოხეთის 
შესახებ (თუმცა სტალინს არც ჯოჯოხეთისა სწამდა და არც სამოთხისა) – „ჯოჯოხეთი არის ტკივილი იმის 
გამო, რომ აღარ ძალგიძს სიყვარული“ – ყველაზე მეტად იგი უნდა დაეფიქრებინა. მას არ ჰქონდა 
სიყვარულის ნიჭი. აქ დაეღო ხახა უღრმეს სიცარიელეს მისი კაეშნისას, დამნაშავეობის შეუვალ ნიღაბს რომ 
ამოჰფარებოდა.  

საქმეებში ჩაფლული სტალინი კრემლში იჯდა, ძალაუფლების პატრონი, მაგრამ არა ხელმწიფე, 
არსება და არა ადამიანი, რევოლუციური ძალების ელექტროგაყვანილობა გამაფრთხილებელი წარწერით 
– „მომაკვდინებელია!“ მასთან ტელეფონით საუბარიც კი ყველას თრგუნავდა. მისი საშიში 
ზემოქმედებისაგან არავინ იყო დაზღვეული. სისასტიკით აღსავსე ძლევამოსილად აღმართულიყო, 
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როგორც საბჭოეთის – და, შესაძლოა, მთელი მსოფლიოს – ცივი და ბრმა ბედისწერა. როცა ხანდახან 
იდუმალი კონტაქტი გადაირთვებოდა, როცა ის – შეუდრეკელი – დროებით დენის ქსელიდან 
გამობობღდებოდა დარეტიანებული და გაუცხოებული, როცა შეშინებული გრძნობდა, როგორ ეცლებოდა 
ღონე, აი, მაშინ სტალინი მხოლოდ სოსო ჯუღაშვილი იყო, უბრალო ქართველი. მაშინ ახსენდებოდა 
შორეული საქართველო, რომლისგანაც ესღა შემოენახა: „საცივისა“ და კახური ღვინის გემო, 
„მრავალჟამიერის“ ჰანგი და ქართული გინება: „მაგათი დედა კი ვატირე!“ 

 
(ესეების კრებულიდან „დემონი და მითოსი“, დაიბეჭდა 1935 წელს გერმანულ ენაზე ქ. იენაში.  

გერმანულიდან თარგმნა მანანა კვატაიამ) 
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20-30-იანი წლების რეპრესიების უმძიმესი 

ელდიდან ჯერ კიდევ არ იყო ქვეყანა გამოსული, რომ ახალი განსაცდელი, მეორე მსოფლიო ომი, 
დაატყდა თავს, რომელიც საქართველოს ძალიან ძვირი დაუჯდა (ომში, როგორც ცნობილია, დაახლოებით 
700 000 ქართველი გაიწვიეს და მათი თითქმის ნახევარი უკან არ დაბრუნებულა). მთელ საბჭოთა კავშირში 
დაიწყო იდეოლოგიის ახალი ტალღა მიმართული ფაშიზმის წინააღმდეგ. საბჭოთა კულტურა, და მათ 
შორის ქართულიც, გადაერთო მკვეთრი პატრიოტული სულისკვეთების ამსახველი ნაწარმოებების 
შექმნაზე, რათა მას თავისი როლი შეესრულებინა ომის წლებში. აღსანიშნავია, რომ აპელირება ხდებოდა 
ქართველთათვის მეტად მტკივნეულ და მგრძნობიარე საკითხზე – უცხო ქვეყნის მიერ ჩვენი სამშობლოს 
შესაძლო დაპყრობაზე. ამიტომაც 40-იანი წლების ლიტერატურში ძლიერდება ომის თემატიკა. სამშობლოს 
დამცველთა განდიდება და ანტიფაშისტური განწყობილებების გამოხატვა იქცა ქართველ ხელოვანთა, მათ 
შორის მწერალთა, შემოქმედების ერთ-ერთ მთავარ თემად, რაც გამოიხატა გალაკტიონ ტაბიძის, იოსებ 
გრიშაშვილის, გიორგი ლეონიძის, სიმონ ჩიქოვანის, ლადო ასათიანის, ალიო მირცხულავას, მირზა 
გელოვანის და სხვათა პოეზიაში, ასევე პროზასა და დრამატურგიაში: კონსტანტინე გამსახურდიას „დავით 
აღმაშენებელი“, აკაკი ბელიაშვილის „ბესიკი“, ალექსანდრე ქუთათელის „პირისპირ“, ლეო ქიაჩელის „მთის 
კაცი“, სერგო კლდიაშვილის „ირმის ხევი“, გიორგი შატბერაშვილის „ფიქრის გორა“, სანდრო შანშიაშვილის 
„კრწანისის გმირები“, „იმერეთის ღამეები“ და ა. შ.  

ომმა არა მარტო ეკონომიკას, ქართულ მწერლობასაც აუნაზღაურებელი დანაკლისი მიაყენა: 
დაიხურა ჟურნალი „ჩვენი თაობა“; შემცირდა წიგნების გამოცემა; ომიდან აღარ დაბრუნებულა ბევრი 
ახალგაზრდა და ნიჭიერი ქართველი შემოქმედი: მირზა გელოვანი, გიორგი ნაფეტვარიძე, ალექსანდრე 
საჯაია, სევერიან ისიანი და ა. შ. ბევრი ტყვედ ჩავარდა და სამუდამოდ ემიგრაციაში დარჩა ან ანტისაბჭოთა 
განწყობილებების გამო ხანგრძლივი დროით ციმბირისა და შუა აზიის საკონცენტრაციო ბანაკებში იქნა 
გადასახლებული: ლევან გოთუა, ლადო სულაბერიძე, გიორგი კალანდაძე და სხვანი.  

მიუხედავად 20-30-იანი წლების სასტიკი რეპრესიებისა, როგორც ჩანს, ეროვნული მუხტი და 
თავისუფლებისაკენ სწრაფვა  მაინც ვერ ჩაკლეს ბოლშევიკებმა ხალხში, რასაც ადასტურებს 40-იან წლებში 
მომხდარი ერთი ტრაგიკული ამბავი. 1941 წელს საბჭოთა წითელი არმიის, კერძოდ განჯის (იგივე 
კიროვაბადის) 83-ე პოლკის, რიგებში მყოფ გიორგი იმერლიშვილსა და ახალგაზრდა მწერალ კოტე 
ხიმშიაშვილს საბჭოთა ხელისუფლების წინააღმდეგ შეთქმულების მოწყობის იდეა გაუჩნდათ. შეადგინეს 
სამოქმედო პროგრამა, რომლის მიხედვითაც, თუკი გერმანია მოსკოვს აიღებდა (ამის იმედს მათ აძლევდა 
გერმანიის ჯარის წინსვლა ომის დასაწყისში), საქართველოში მოაწყობდნენ შეიარაღებულ აჯანყებას, 
დააპატიმრებდნენ ხელისუფლებისა და მთავრობის წევრებს და გამოაცხადებდნენ საქართველოს 
დამოუკიდებლობას გერმანიის პროტექტორატის ქვეშ. 1941 წლის ბოლოსთვის მათ უკვე 62 ადამიანი 
ჰყავდათ გადაბირებული საიდუმლო ორგანიზაციაში კიროვაბადის 83-ე და ავჭალის 35-ე პოლკებში. 
უკეთესი კოორდინაციისათვის შეუქმნიათ არალეგალური კომიტეტიც. ერთ-ერთ წევრს, კოტე ჯოგლიძეს, 
პაროლიც მოუფიქრებია – „ვარ უმტკიცესი რვალისა!“ აქტიურად ქმნიდნენ არალეგალურ კომიტეტებს 
დუშეთსა და კახეთში. დაკავშირებიან თბილისში პარალელურად არსებულ ანტისაბჭოთა ორგანიზაციასაც. 
მაგრამ 1941 წლის დეკემბერში მთავრობამ შეიტყო ორგანიზაციის არსებობის შესახებ და რეპრესიებიც 
დაიწყო, დააპატიმრეს 33 კაცი და წაუყენეს ბრალი: სამშობლოსთვის ძირგამომთხრელი საქმიანობა 
ქვეყნისთვის განსაკუთრებულად მძიმე პერიოდში. შეთქმულთა ნაწილი (17 კაცი) დახვრიტეს, დანარჩენები 
კი სხვადასხვა დროით გადაასახლეს. ამ პროცესების პარალელურად შეთქმულთა ნაწილმა (ადამ 
ბობღიაშვილი, ფანცალე იმედიძე...) თბილისიდან გაქცევა მოახერხა, მათ ჯერ თელავის ტყეს შეაფარეს 
თავი, შემდეგ კი თუშეთში გაიხიზნენ და ახალი ორგანიზაცია ჩამოაყალიბეს, რომელსაც „სამანი“ 
(საქართველოს აყვავებისათვის მებრძოლი ახალგაზრდა ნაციონალისტები) უწოდეს. ბრძოლის 
გასაფართოებლად უნდოდათ, ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე არსებულ იდრის მაგომედოევის შეიარაღებულ 
რაზმსაც კი დაკავშირებოდნენ... მაგრამ 1942 წლის ბოლოსთვის მთავრობამ უკვე მათ შესახებაც 
ყველაფერი იცოდა და, როგორც კი ამინდმა საშუალება მისცათ, თბილისიდან შინსახკომის ჯარი გაგზავნეს 
და შეთქმულებს სასტიკად გაუსწორდნენ. 1942 წლის შეთქმულთა და „სამანელთა“ შორის (დღეს მათ 
ყველას საერთო სახელით – სამანელებად მოიხსენიებენ) იყო რამდენიმე ნიჭიერი ახალგაზრდა 



 
2 

შემოქმედი: ადამ ბობღიაშვილი (დაიღუპა დამსჯელ რაზმთან შეტაკებისას თუშეთში), კოტე ხიმშიაშვილი, 
გიორგი ძიგვაშვილი, გიორგი კალანდაძე  და სხვანი (ზოგი  დახვრიტეს, ზოგი გადაასახლეს). მათ 
შემოქმედებასა და დამსახურებაზე საუბარი მხოლოდ 90-იან წლებში გახდა შესაძლებელი. 

საბჭოთა სახელმწიფო ომის წლებში განსაკუთრებული გულმოდგინებით ეძებდა მტერს ქვეყანაში და, 
აი, კიდევ ერთი იპოვა. 1944 წლის შემოდგომაზე პოეტმა პეტრე ბაგრატიონმა ჩამოაყალიბა 
ლიტერატურული სალონი „ანათემა“, რომელიც ახალგაზრდა პოეტებსა და მათ მეგობრებს აერთიანებდა: 
პეტრე გრუზინსკი, მარი აბრამიშვილი, შალვა მჭედლიშვილი, თამარ შანშიაშვილი და სხვანი. ისინი 
აწყობდნენ შეკრებებს, საუბრობდნენ, ორი ნომერი ხელნაწერი ჟურნალიც კი გამოსცეს. 1945 წლის მარტში 
ჯგუფის წევრები დააპატიმრეს და ბრალად დასდეს კონტრრევოლუციური ლექსების წერა და 
საქართველოში მონარქიის აღდგენის სურვილი. ახალგაზრდები გაასამართლეს, პეტრე ბაგრატიონს 7, 
დანარჩენებს კი ზოგს 6 და ზოგს 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს და საქართველოდან 
გადაასახლეს (მოგვიანებით პეტრე ბაგრატიონი გაათავისუფლეს, როგორც ფსიქიკურად 
გაუწონასწორებელი, რადგან რამდენჯერმე უცდია თავის მოკვლა ციხეში).  

მაგრამ არც ომის დამთავრების შემდეგ დამდგარა ბედნიერი და მშვიდობიანი ხანა. მეორე 
მსოფლიო ომის შემდეგ იწყება რეპრესიების ახალი ტალღა. ეს პროცესი უამრავ ადამიანს შეეხო მთელს 
საბჭოთა კავშირში და, მათ შორის, საქართველოშიც. ახალ განსაცდელში აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, 
რომლებიც ტყვედ ჩაცვივდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს, მოუწიათ ყოფნა საკონცენტრაციო ბანაკებში, 
ხოლო ომის დამთავრების შემდეგ ეღირსათ გათავისუფლება და დაბრუნდნენ სამშობლოში. საბჭოთა 
სახელმწიფომ ისინი ოჯახებიანად გადაასახლა შუა აზიაში იმ ბრალდებით, რომ მათ ტყვეობაში 
გააგრძელეს სიცოცხლე ნაცვლად იმისა, რომ მაშინვე მოეკლათ თავი (სტალინის ცნობილი ფრაზა: 
საბჭოთა ჯარისკაცს არ აქვს ტყვედ ჩავარდნის უფლება!). ასე სასტიკად და არაადამიანურად მოექცა მათ 
საბჭოთა სამშობლო. 1948 წელს ანტისაბჭოთა განწყობისათვის დააპატიმრეს თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 11 სტუდენტი (მათ შორის ოტია პაჭკორია, გივი მაღულარია, თენგიზ ზალდასტანიშვილი...), 
რომელთაც 25 წლის ვადით პატიმრობა მიუსაჯეს. ასევე, ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, ყველა პირი, 
რომლებიც 20-იან წლებში დაპატიმრებულნი ან გადასახლებულნი იყვნენ, როგორც „ხალხის მტრები“ და 
მოცემული დროისათვის გაუთავდათ პატიმრობის ვადა, ხელახლა გასამართლდნენ და მუდმივ 
გადასახლებაში გაიგზავნენ თავიანთ ოჯახებთან ერთად (გაატანეს მხოლოდ სრულწლოვანი შვილები, 
არასრულწლოვნები კი ბავშვთა სახლებში ჩააბარეს). რეპრესიები შეეხოთ იმ ადამიანების ოჯახის წევრებსა 
და ნათესავებსაც, რომლებიც 20-იან წლებში სხვადასხვა მიზეზით ემიგრაციაში წავიდნენ. აქვე უნდა 
ვახსენოთ ე. წ. „მეგრელთა საქმეც“, რომელიც საიდუმლოდ მომზადდა კრემლში სტალინის ინიციატივით. 
მეგრული წარმოშობის ზოგიერთ თანამდებობის პირს, რომლებიც მაღალ თანამდებობებზე მუშაობდნენ, 
ბრალი დასდეს იმაში, რომ მათ სურდათ სამეგრელოს გამოყოფა საბჭოთა კავშირიდან და შეერთება 
თურქეთთან. ამას არაერთი პირის დაპატიმრება და გადასახლება მოჰყვა. 1950-იან წლებში ყაზახეთსა და 
შუა აზიაში გადაასახლეს დაახლოებით 20 000 ადამიანი. 

 

მთლიანად საომარ-პროპაგანდისტულ 

ყაიდაზე გარდაიქმნა კულტურა. თეატრებში ძირითადად იდგმებოდა 
ანტიფაშისტური, სამხედრო-პატრიოტული და ისტორიულ-საგმირო 
თემატიკაზე შექმნილი პიესები. გარდა ამისა, თეატრებთან 
ჩამოყალიბდა სამხატვრო ბრიგადები, რომელში შემავალი 
მომღერლები და მუსიკოსები მართავდნენ კონცერტებს ჯარის 
ნაწილებსა და ჰოსპიტლებში.  

ომის თემამ მოიცვა ხელოვნების სხვა დარგებიც: მუსიკა – 
გარდა იმისა, რომ იქმნებოდა სიმღერები ომის თემაზე დაწერილ 
ლექსებზე, იწერებოდა ოპერებიც: ივანე (ვანო) გოკიელის „პატარა 
კახი“, ალექსი მაჭავარიანის „დედა და შვილი“; ქანდაკება – თამარ 
აბაკელია „შურს ვიძიებთ“, ვალენტინ თოფურიძე „პარტიზანი“; 
ფერწერა – ირაკლი თოიძე „დედა-სამშობლო გვეძახის!“ (რომელმაც 

ირაკლი თოიძე.  
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უდიდესი აღიარება მოიპოვა), მოსე თოიძის „წერილი ფრონტიდან“, ირაკლი 
თოიძის „ფაშისტების მხეცობა“, უჩა ჯაფარიძის „დედის ფიქრები“ და ა. შ. კინო 
– კონსტანტინე პიპინაშვილის „ხიდი“, მიხეილ ჭიაურელის „გიორგი სააკაძე“, 
ნიკოლოზ შენგელაიას და დიომიდე ანთაძის „ის კვლავ დაბრუნდება“, შოთა 
მანაგაძის „ჭირვეული მეზობლები“, ასევე გადაიღეს ბევრი დოკუმენტური 
ფილმი, რომლებშიც ქართული დივიზიების საბრძოლო გზა აისახა.  

ომის წლებში, მართალია, მნიშვნელოვნად შეიკვეცა პრესა, მაგრამ არ 
შეწყვეტილა, გარდა ამისა, ზოგიერთ სამხედრო შენაერთში (მაგ. 414-ე, 406-ე, 
224-ე...) გამოდიოდა ე. წ. ფრონტული გაზეთები ქართულ ენაზეც. 

ამრიგად 40-იანი წლების პირველი ნახევრის ქართული კულტურა 
ძირითადად პროპაგანდისტული იყო, თუმც, ამისგან დამოუკიდებლად, 
ზოგიერთმა მწერალმა, კომპოზიტორმა, მხატვარმა თუ რეჟისორმა მაინც 
შეძლო მაღალმხატვრული ნიმუშების შექმნა. ბუნებრივია, ამგვარ პირობებში 
მოდერნისტული ტენდენციები სამუდამოდ დასამარდა.  

საბჭოთა სისტემა მალე მიხვდა, რომ მას ამ რთულ პოლიტიკურ 
ვითარებაშიც კი არ ჰქონდა დასამშვიდებლად საქმე – ინტელიგენცია კვლავ 
მის თავსატეხად რჩებოდა. ამიტომ იდეოლოგიური და პოლიტიკური 
კონტროლი, რომელიც ომის წლებში გარკვეულწილად შესუსტდა, კვლავ 

უნდა გაძლიერებულიყო. 1946 წლის ზაფხულიდან ფართოდ შეუტიეს ე. წ. „მედასავლეთეობას“, ყველა 
თავისუფალი აზრი, რომელიც კომუნისტური იდეოლოგიის ჩარჩოებში არ თავსდებოდა, ინათლებოდა 
„საზღვარგარეთის გავლენად“, „დასავლეთის წინაშე ქედის მოხრად“, „წვრილბურჟუაზიულ იდეოლოგიად“  
და ა. შ.  

მხატვრულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში რეპრესიები იწყება 1946 წლის 14 აგვისტოს 
დადაგენილებით ჟურნალების „ზვეზდასა“ და „ლენინგრადის“ შესახებ. მათ ბრალი ედებოდათ 
აპოლიტიკურობაში, უიდეობაში, განსაკუთრებით შეუტიეს მწერალ მიხეილ ზოშჩენკოსა (მოთხრობა 
„მაიმუნის თავგადასავალი“) და პოეტ ანა ახმატოვას, როგორც უშინაარსო, უიდეო, მტრული ნაწარმოებების 
შემქმნელთ. პარტიულ ფუნქციონერთა ამგვარ შეფასებებს, წესისამებრ, უნდა მოჰყოლოდა 
„პროფესიონალ“ კრიტიკოსთა წერილებიც, რომლებშიც დასაბუთებული იქნებოდა ამა თუ იმ მწერლისა და 
მისი ნაწარმოების მავნე ხასიათი, შეუსაბამობა ეპოქასთან და წყობასთან, საბჭოთა ადამიანის სულიერ 
მოთხოვნილებებთან, კლასთა ბრძოლასთან და ა. შ. ფაქტობრივად, კრიტიკა მხატვრული ნაწარმოების 
ღირსებებსა და ნაკლზე კი არ საუბრობდა მისადმი კეთილგანწყობილი პოზიციიდან, არამედ იქცა 
ჩვეულებრივ ჟანდარმად, სუკ-ის (სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტი, КГБ – Комитет Государственной 
Безапасности) თანამშრომლად, რომლის მიერ გამოტანილი „განაჩენი“ ხელოვანის მომავალი უბედურების 
მიზეზი ხდებოდა. ბუნებრივია, ამგვარი პროცესები არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ ყველა საბჭოთა 
რესპუბლიკაში მიმდინარეობდა.  

 1946 წლის 27 აგვისტოს ჩატარდა თათბირი ჟურნალ „მნათობის“ სარედაქციო კოლეგიისა და 
მწერალთა კავშირის ხელმძღვანელთა მონაწილეობით. „აღმოჩნდა“, რომ „მნათობსაც“ ისეთივე 
„შეცდომები და ნაკლოვანებები“ ჰქონდა მუშაობაში, როგორიც „ზვეზდასა“ და „ლენინგრადს“. ამის გამო 
შეიცვალა ჟურნალების – „მნათობი“, „ლიტერატურა და ხელოვნება“ – რედკოლეგიები. „ქართულ საბჭოთა 
ლიტერატურაში ადგილი არ ჰქონია ზოშჩენკოსებურ პასკვილებს და ახმატოვასებურ დაცემულობისა და 
უიმედობის გამოხატულებას“, – აღნიშნავდა ჟურნალი „მნათობი“ 1946 წელს (№9-10), მაგრამ მაინც საჭირო 
იყო, გამოენახათ ვინმე, ვისაც კრიტიკის ქარ-ცეცხლს დაატეხდნენ თავზე. იპოვეს კიდეც კოლაუ ნადირაძე 
და კონსტანტინე გამსახურდია, კბილი გაჰკრეს გიორგი შატბერაშვილს, აკაკი ბელიაშვილს, ალიო 
მირცხულავასა და იაკინთე ლისაშვილსაც კი. მაშინდელმა კრიტიკამ გამსახურდიას ნოველები 
„კაცთმოძულეობის გრძნობის გამჩაღებელ წიგნად“ გამოაცხადა და შეაჩერა მისი ბეჭდვა. მას ბრალი 
დასდეს ნაციონალიზმსა და თანამედროვე სოციალისტური კულტურისთვის ცილისწამებაში. „საბჭოთა 
ლიტერატურაში შეიძლება იყვნენ მხოლოდ საბჭოთა შეხედულების ადამიანები, რომელთაც ორგანულად 
აქვთ შეთვისებული საბჭოთა კულტურა და რომელთაც უნარი შესწევთ, ასახონ საბჭოთა ადამიანის 
საქმიანობა და მისი მორალური სახე“, – წერდა გაზეთი „ლიტერატურა და ხელოვნება“ 1947 წლის 28 
სექტემბერს. მდგომარეობის გამოსასწორებლად და მწერლობის სწორ გზაზე დასაყენებლად მწერალთა 
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კავშირს მიეცა მითითება, გაეგზავნა მწერლები მსხვილ საწარმოებში, კოლმეურნეობებში, 
ახალმშენებლობებზე, რათა მათ თავიანთ ნაწარმოებებში აღეწერათ სოციალისტური აღმშენებლობა.    

დეკონსტრუქცია მხატვრულ ლიტერატურაში გამოიხატა არა მხოლოდ ევროპული, არამედ 
ეროვნული, წინა საუკუნეების ლიტერატურული ტრადიციების რღვევითაც. კომუნისტმა ფუნქციონერებმა 40-
იან წლებში იერიში მიიტანეს ქართულ კლასიკურ ლიტერატურაზე და ყველანაირად შეეცადნენ მის 
დამცრობასა და ღირებულების გაუფასურებას. მოვიყვანთ რამდენიმე ნაწყვეტს მათი შეფასებებიდან:  

კ. მელაძე: „ვეფხისტყაოსანი“ თავიდან ბოლომდე ფეოდალური არისტოკრატიის საგალობელს 
წარმოადგენს“; „ბარათაშვილი რომანტიკოსია წარმავალ, მომაკვდავ კლასის და არა აღმავლის. 
მისი „მერანი“, რომელიც ცხოვრებიდან გაქცევის საუკეთესო ნიმუშია, არც იმდენად დიდი სოციალური 
ღირებულებისაა... ბარათაშვილი არ შეიძლება იყოს რევოლუციონერი და მასზე ლაპარაკიც კი 
უაზრობაა...“; „აკაკის არსად არ ამოუღია ხმა ბატონყმობის საწინააღმდეგოდ, მას არსად არ მოუცია 
ყმები ბატონყმობის წინააღმდეგ აქტიურად მებრძოლები...“ (კ. მელაძე, კლასიკოსების შესახებ, 
1935);  
ფილიპე მახარაძე: „ილია ჭავჭავაძე... იყო მუშებისა და გლეხების ექსპლოატატორი, როგორც 
მწერალი, ი. ჭავჭავაძე იყო რეაქციონერი, მემამულეების ინტერესების უერთგულესი დამცველი, 
ფეოდალური საქართველოს მათაყვანებელი და მონარქისტი“ („ბრძოლა კლასიკოსებისათვის“, 
1931, ფ. მახარაძის წინასიტყვაობა).  
პლატონ ქიქოძე: ვაჟა არის „ყველაზე უფრო უკულტურო, რეტროგრადიული, მისტიური, 
ანტისაზოგადოებრივი და ჩვენი კლასიური ბრძოლის გაცხარებული პერიოდისათვის სრულიად 
მიუღებელი და დღევანდელი ინდუსტრიალური ეპოქისათვის ყველაზე უფრო შეუფერებელი 
მწერალი, რომელიც, არ ვიცით, რა მოსაზრებით ატარებს კლასიკოსის სახელს“ („ბრძოლა 
კლასიკოსებისათვის“, 1931).  
ბუნებრივია, იქ, სადაც ასეთი დამოკიდებულება იყო კლასიკოსებისადმი, ნათელია, რა დღესა და 

ვითარებაშიც აღმოჩნდებოდნენ მოდერნისტი მწერლები და ხელოვანები, რომლებიც იძულებულნი იყვნენ, 
სიცოცხლის ფასი თავიანთი შემოქმედებით გადაეხადათ.   

რეპრესიებმა მალე ხელოვნების ყველა დარგი მოიცვა, უპირველესად კი ისინი, რომლებიც უფრო 
მისაწვდომი იყო მასებისათვის. შეუტიეს კინოსა და თეატრს და ბრალად დასდეს იგნორირება საბჭოთა 
ავტორების მიერ თანამედროვე თემატიკაზე დაწერილი იმ ნაწარმოებებისა, რომლებშიც საბჭოთა 
საზოგადოების ცხოვრება და განუწყვეტელი წინსვლა იყო აღწერილი. რეპერტუარებიდან მოხსნეს ბევრი 
სპექტაკლი.  

რეპრესიები მისწვდა მუსიკასაც. 1948 წლის 10 თებერვალს მიიღეს დადგენილება „საბჭოთა მუსიკაში 
დეკადენტური ტენდენციების შესახებ“. უსამართლოდ და მკაცრად გააკრიტიკეს კომპოზიტორები: 
შოსტაკოვიჩი, პროკოფიევი, მურადელი... როგორც წესი, ეს განმეორდა საქართველოშიც – 13 მარტს უკვე 
საქართველოს კომპარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა მიიღო დადგენილება „ქართველი საბჭოთა 
კომპოზიტორების მუშაობის შესახებ“, რომლის მიხედვით უნდა გადასინჯულიყო თბილისის ყველა თეატრის 
(მუსიკალური თუ არამუსიკალური) რეპერტუარი, მუსიკალური სასწავლებლების სასწავლო პროგრამები. 
კრებებზე, რომლებსაც იწვევდნენ აღნიშნულ სახელოვნებო დაწესებულებებში, მკაცრად აკრიტიკებდნენ 
ცალკეულ კომპოზიტორს, კრიტიკის ქარ-ცეცხლში გაატარეს ანდრია ბალანჩივაძე, შალვა მშველიძე, 
ოთარ თაქთაქიშვილი, იონა ტუსკია და სხვანი. ბრალდება კი სრულიად აბსურდული იყო – „ახალი 
ფორმებისა და საშუალებების ძიება“. ამის გამო ზოგიერთი მათგანი გარიცხეს კიდევაც კომპოზიტორთა 
კავშირიდან.     

იმავე წლის 22 მაისს კი მსგავსი დადგენილება უკვე ქართველ მხატვრებს დაატყდათ თავს. დავით 
კაკაბაძესა და ლადო გუდიაშვილს ბრალი დასდეს დასავლური „ფორმალიზმისა“ და „პრიმიტივიზმის“ 
წინაშე ქედის მოხრაში, ეს კი „დანაშაული“ იყო, რადგან იმ წლებში „დასავლური“ გაიგივებული იყო 
„იმპერიალისტურ, კაპიტალისტურ, მტრულ სამყაროსთან“, რაც უნდა დასჯილიყო. რა თქმა უნდა, ლადო 
გუდიაშვილის ბრალს ისიც ამძიმებდა, რომ მან თავის დროზე მოხატა ქაშუეთის ტაძარი (ამგვარ პირობებში 
როგორ აიძულებდნენ თავისუფალ შემოქმედთ კომპრომისზე წასვლას, ამის კარგი მაგალითია ჩვენთვის 
უკვე ცნობილი ლადო გუდიაშვილის მიერ დახატული გრიგოლ რობაქიძის ორი პორტრეტის ამბავი).     

40-იანი წლების რეპრესიებს კიდევ უფრო ამძიმებდა ის გარემოება, რომ მას სრულიად 
არაპროფესიონალი, არაკვალიფიციური კადრები ხელმძღვანელობდნენ. მართალია, 1958 წლიდან 
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მთავრობამ აღიარა, რომ ბევრი ხელოვანის მიმართ კრიტიკა უსამართლო იყო, ხოლო მათ წინააღმდეგ 
გატარებული ღონისძიებები – მკაცრი, რასაც აღნიშნული დადგენილებების გაუქმება მოჰყვა, მაგრამ 
ცხადია, ეს ვერ აანაზღაურებდა იმ ზარალს, რაც ცალკეული ადამიანის პირად თუ შემოქმედებით 
ცხოვრებასა და მთლიანად ქართულ კულტურას მიადგა. ბუნებრივია, ამგვარი რეპრესიების პირობებში 
ხელოვნებისა და კულტურის თავისუფალ განვითარებაზე ლაპარაკიც კი ზედმეტია.     

ომისშემდგომი პერიოდის ქართულ კულტურაში კვლავ გრძელდება იდეოლოგიური დიქტატურა, 
მწერლობის „სოციალისტური რეალიზმის“ ჩარჩოებში იძულებითი მოქცევა. სწორედ ამის შედეგია ეპოქის 
სახოტბო, ე. წ. სოციალისტური სინამდვილის ამსახველი ნაწარმოებები. კონსტანტინე გამსახუდია წერს 
„ვაზის ყვავილობას“, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე „ნატვრისთვალს“, ლადო ავალიანი „ახალ 
ჰორიზონტს“, მიხეილ მრევლიშვილი „ხარატაანთ კერას“, რევაზ ჯაფარიძე „ჯარისკაცის ქვრივსა“ და „ხევის 
პატარძალს“. თუკი, ერთი მხრივ, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე წერდა:  

„მე ბოლშევიკის გარდა სხვა ვინმე  
არც მიმაჩნია ადამიანად...“  

რითაც, ფაქტობრივად, არა მარტო ბევრი თანამედროვე, არამედ მთელი წინა საუკუნეების 
კაცობრიობა ამორიცხა ადამიანთა სიიდან, მეორე მხრივ, შედარებით გვიან, 70-იან წლებში დაწერილი 
ლექსით „კომუნისტები“ შოთა ნიშნიანიძე (მრავალი შესანიშნავი ლექსის ავტორი და ერთ-ერთი 
გამორჩეული პოეტი) ყველა გამოჩენილ ადამიანს კომუნისტად მოიაზრებდა: 

ვერ დაიცავდა მაღალ ღირსებას, 
მართალი რომ თქვას კაცმა, – 
ვერ ივარგებდა კომუნისტებად 
ხერხეულიძე ცხრა ძმა? 

ან არაგველნი, ან გმირი ცოტნე, 
ანდა დემეტრე თავდადებული... 
ცოდვა კი არის, ღმერთმანი, ცოდვა, – 
ადრე არიან დაბადებულნი. 

 ასეთ აბსურდამდე მიდიოდა იდეოლოგიით დათრგუნული ადამიანის აზროვნება, ნებით თუ ნების 
წინააღმდეგ. მეტიც და უარესიც შეიძლება ითქვას, თუკი გავიხსენებთ კალე ფეოდოსიშვილის ცნობილ 
ლექსს, „ქალაქის ბაღში“ ან ფრიდონ ნაროუშვილის „პოლიტიკური პოეტის დეკლარაციას“ (1931): 

ვაშა – გ. პ. უ. – შენი განაჩენი 
ბოლშევიკურად არის დაწერილი! 
როგორც პოეტმა – პოლიტიკურმა 
უნდა შეასრულო შენი გაკვეთილი: 
სოციალიზმის ყველა მავნებელი 
დიქტატურის ტყვიით იყოს დახვრეტილი! 
ვაშა, გ. პ. უ. შენი განაჩენი 
ბოლშევიკურად არის დაწერილი! 

(სხვათა შორის, ეს სწორედ ის „გპუ“ (ГПУ – Государственное Полотическое Управление, სახელმწიფო 
პოლიტიკური სამმართველო) არის, რომელზეც გრიგოლ რობაქიძე თავის „ჩაკლულ სულში“ დაკითხვიდან 
გამოსულ თამაზ ენგურს ათქმევინებს: „არა, ადამიანის შექმნილი არ უნდა ყოფილიყო გპუ, ფიქრობდა 
თამაზი“).  

მახინჯი სისტემა ადამიანს თავის გადასარჩენად მახინჯ ფორმებს სთავაზობს და ადამიანიც, ზოგი 
ნებით და ზოგიც იძულებით, ერგება ამ ახალ რეალობას: მღვდლის შვილი მამასთან კავშირს წყვეტს, რომ 
ცხოვრება „აიწყოს“, მეორე კულაკ მამას გმობს, რომ მასაც არ გაუსწოროს ანგარიში სისტემამ, მესამე 
საკუთარ მენშევიკ მამას პარტიაში აბეზღებს, კლასობრივი შეგნების გამოსავლენად და ა. შ. ესაა 
ბოლშევიკური პარტიულობის პრინციპი ლიტერატურაში. განსხვავებული იდეოლოგიის მქონე მამის 
გამყიდველი სამაგალითო ადამიანია, ხოლო ასეთი მშობლის მოყვარული ჩამორჩენილი და თვითონაც 
კლასობრივი მტერი. საბჭოთა მწერლობამ ისე დაკარგა ყოველგვარი ჰუმანიზმი, რომ საჭირო გახდა 
ნიღბის მორგება. ამიტომ დაიწყო იდეალის ძებნა წარსულში. იტალიელმა კომუნისტმა მწერალმა და 
კინორეჟისორმა პიერ პაოლო პაზოლინიმ გადაიღო ფილმი „მათეს სახარება“, როდესაც ჰკითხეს, 
კომუნისტმა კაცმა ქრისტეზე ფილმი რატომ გადაიღეო, უპასუხა: პირველი კომუნისტი ქრისტე იყო და 
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იმიტომო. ასე დაიკარგა კრიტერიუმი, ვინ არის კომუნისტი (გავიხსენოთ ბაჩანასა და მღვდლის დიალოგი 
საავადმყოფოში ნოდარ დუმბაძის „მარადისობის კანონიდან“, როდესაც ბაჩანა ეუბნება მღვდელს, რა 
კარგი კომუნისტი იქნებოდითო, მღვდელი კი პასუხობს: თქვენც კარგი მღვდელი იქნებოდით, ბატონო 
ბაჩანაო). ცხადია, რასაც გულისხმობს კომუნისტური იდეოლოგია: საზოგადოებაში გააჩინოს მყარი რწმენა 
იმისა, რომ ამაღლებული, მშვენიერი, გმირული, კეთილშობილი არის არა ადამიანის სულიერი თვისება, 
არამედ პარტიული ან კლასობრივი (თუმცა კარგი მწერლები რისკის ფასად, მაგრამ მაინც ახერხებდნენ, 
იდეოლოგიის სამსახურთან ერთად არ დაევიწყებინათ და მკითხველამდე მიეტანათ ძირითადი სათქმელი: 
სამყაროში მთავარი ადამიანია და მისი ფასი მხოლოდ ადამიანობით იზომება). საბოლოოდ კი მივიღეთ 
შემდეგი: „სიტყვით არც ერთი ქვეყნის ლიტერატურაში არ ებრძოდნენ ფორმალიზმსა და აბსტარქციონიზმს 
ისე, როგორც საბჭოურ ლიტერატურაში, ხოლო საქმით არც ერთი ქვეყნის ლიტერატურა არ ყოფილა ისე 
ფორმალისტური და აბსტრაქციული, როგორც საბჭოური“ (აკაკი ბაქრაძე).  

ნამდვილი ხელოვნების დეკონსტრუქცია სწორედ ამას გულისხმობს. „შემოქმედებითი გაიოლება“ 
წახალისებულია და მხარდაჭერილი მმართველობის მიერ. „ახალი ადამიანის“ შექმნა წარმატებით 
ხორციელდება ხელოვნების სხვადასხვა დარგში. საკმარისია კომპარტიის ცეკას დადგენილების გარითმვა 
და ლექსი მზადაა, ან კოლმეურნეობის ცხოვრების ასახვა კინოში თუ ტილოზე. პარტიის დავალებაც 
შესრულებულია და კეთილდღეობაც მოპოვებული. აქ ნიჭი არაა საჭირო, მხოლოდ პათეტიკა და საჭირო 
სიტყვების კორიანტელი. იცვლება სამშობლოს ცნებაც – ეს უკვე საქართველო კი არაა, არამედ „მზიური 
საბჭოეთი“. და თუკი შეატყობს, რომ ამ „სამშობლოს“ საფრთხე ემუქრება ვინმესგან, ან შეიძლება საფრთხე 
არც ემუქრება, უბრალოდ მასზე ცუდს ამბობენ, დაუფიქრებლად უნდა აცნობოს ყველაფერი შესაბამის 
ორგანოებს. სამშობლოს ცნების ამგვარი გააზრება იყო კიდევ ერთი დეკონსრუქცია, რომელიც საბჭოთა 
იდეოლოგიამ შესთავაზა თავის მოქალაქეებს. 20-30-იან წლებში ჩვენი მწერლობა საკმაოდ ხმამაღლა 
საუბრობდა გარუსების პრობლემაზე (მიხეილ ჯავახიშვილი, დემნა შენგელაია...), რაც თანდათანობით 
მინელდა და მიიჩქმალა. ოღონდ არა იმიტომ, რომ პრობლემა მოგვარდა, არამედ იმიტომ, რომ 
მწერლობას ამაზე წერა აუკრძალეს! „სანამდე ელავს გაბასრული ხმალი კომუნის, / მე ჩემს სამშობლოს 
ქვეყანაზე ყველგან ვიშოვი!“ – ეს უკვე სახელმწიფოს მიერ შემუშავებულ ახალ ეროვნულ პოლიტიკას 
ნიშნავს. ამ პოლიტიკის მიხედვით კი სამშობლო ყველგანაა. ქართველისთვის თუკი რუსეთიც ისეთივე 
სამშობლოა, როგორიც საქართველო (ასეთივეა ყაზახეთიც, უკრაინაც და სხვებიც), მაშ როგორღა გამოვა 
იგი მჩაგვრელი და გამრუსებელი? რა თქმა უნდა, იგი მოძმე და გულშემატკივარია, ამიტომაც პრობლემა 
მოგვარებულია. ხოლო ისინი, ვინც ამას მაინც განიცდიდა და პრობლემას ხედავდა, საბჭოთა ქვეყნისთვის 
მიუღებელთა სიაში აღმოჩნდნენ და სასტიკადაც დაისაჯნენ. ფრიდონ ნაროუშვილი ჯერ კიდევ 1931 წელს 
„პოლიტიკური პოეტის დეკლარაციაში“ წერდა:  

მოსპო საზღვარი „ტეტია“ გლეხმაც, 
გლეხმაც გადაჭრა მიჯნის პრობლემა, 
მაგრამ პროფესორს აწუხებს ეხლაც, 
მიჯნა სომხეთთან სად იმყოფება. 
თვით პროფესორი ჯავახიშვილი, 
და სხვა მრავალი ჯურის „ისტები“, 
კაციჭამია კოტეტიშვილი –  
პლეადა წუნკალ შოვინისტების.    

ასეთმა დისკურსმა, მისმა წახალისებამ და გავრცელებამ ეროვნული ცნობიერების რღვევის 
საშიშროება შექმნა. ნოდარ წულეისკირის „თუთარჩელას“ პერსონაჟი გუჩა კალანდარია გაორებულია, ვერ 
გაუგია, რა ჩათვალოს სამშობლოდ: „...ახლა სათ იწყება ჩვენი სამშობლო და სათ თავდება, კაცმა არ იცის. 
რომელია ახლა ჩემი სამშობლო, ეს პატარა საკალანდარიო, მთელი საქართველო თუ მთელი საბჭოთა 
კავშირი? შენ მეტყვი, რომ ჩვენი სამშობლოა მთელი საბჭოთა კავშირი პოლშის საზღვრებიდან ეგერ, ჰე, 
იაპონიამდეო. შეიძლება ჩვენი სამშობლო ხვალ მთელი ევროპა იყოს, ან ისე დაპატარავდეს, კვლავ 
სადადიანოს დავუძახოთ სამშობლო, აი, ამიტომ არ მჯერა მე თქვენი. თქვენ დღეს ერთს ამბობთ, ხვალ 
მეორეს. მეტიც, ერთს ამბობთ, მეორეს აკეთებთ და მესამე გამოდის“. მეტსაც აკეთებდა ძმურ საფუძველზე 
შექმნილი საბჭოთა სახელმწიფო, ცენტრი აქცენტს აკეთებდა რუსული კულტურის გამორჩეულობაზე, რუსი 
სარდლების გმირობაზე, რუსი მეცნიერების მიღწევებზე, რუსი სპორტსმენების განსაკუთრებულ უნარებზე 
და ა. შ. მოძმე რუსეთის ან საბჭოთა სამშობლოს სიყვარულზე ლექსის დაწერა სამაგალითო საქმე იყო, 
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საკუთარ სამშობლოზე კი – შოვინიზმი. მაგალითად, საშინლად გააკრიტიკეს სიმონ ჩიქოვანი, როცა „ვინა 
სთქვა“ დაწერა, ანალოგიურად უკრაინელი ვლადიმერ სოსიურა ლექსისთვის „გიყვარდეს უკრაინა!“ 
ბოდიშებიც ახდევინეს საჯაროდ ორივეს, გალაკტიონს კი „ეფემერაში“ „ქართული სისხლის“ ხსენება 
„ეროვნულ შეზღუდულობაში“ ჩაუთვალეს... მსგავსი მაგალითების მოყვანა დაუსრულებლად შეიძლება. ეს 
ყველაფერი მხოლოდ ერთი რამისკენ იყო მიმართული: ჩაეკლათ არარუს ერებში ეროვნული ღირსების 
გრძნობა, მოეშალათ ფასეულობათა შკალაზე ერთ-ერთი უმთავრესი ფასეულობა. ეროვნული ცნობიერება 
საუკუნეების მანძილზე ყალიბდება და განპირობებულია ენით, ისტორიით, რელიგიით, ზნე-ჩვეულებებით, 
ფსიქიკით, ტერიტორიით, მსოფლაღქმით და ა. შ. ყველაფერ ამას ამთლიანებს სამშობლოს ცნება. როცა 
სამშობლოს ცნება ირღვევა, ყველაფერი დანარჩენი იშლება და ერი ეროვნული კატასტროფის წინაშე 
შესაძლოა აღმოჩნდეს. სწორედ ესაა საბჭოეთის მმართველთა მიზანი, ასეთ ვითარებაში ისინი უფრო 
ადვილად შეასრულებდნენ საკუთარ იმპერიულ ზრახვებს.   

 სოცრეალისტურ ლიტერატურას სწორედ ასეთები თემები და იდეები სჭირდება. ეს 
ერზაცლიტერატურაა1, რომელიც სინამდვილეში მაკულატურაა და არა ხელოვნება. ეს ერთგვარი 
ლიტერატურული ნარკოტიკია, რომელიც აავადებს ადამიანის გონებას. ლიტერატურული ნარკოტიკი 
ყველაზე მძიმე სენს იწვევს: საზოგადოების გონებრივ გადაგვარებას (ერთეულებს ძალუძთ მხოლოდ მის 
წინაშე მყარად დგომა). აკაკი ბაქრაძე ასეთ საზოგადოებას „განჯგონებულთა საზოგადოებას“ უწოდებს 
(„განჯგონებულთა ბოროტი კეთილი ეგონოს“ - საბა). ლიტერატურის პარტიულობის პრინციპმა გააღატაკა 
მწერლობა და მწერალი. უნაყოფო გახადა მისი შრომა. თუკი მწერლობა ადამიანის ზნეობრივ 
ღირებულებას მხოლოდ იმით შემოფარგლავს, რომ მან ააშენა ქარხანა, ამოაშრო ჭაობი, გაიყვანა გზა, 
დიდი ჭირნახული მიიღო და ა. შ. ეს ადამიანის სულიერ ამაღლებას ვერ შეუწყობს ხელს, პირიქით. არ 
შეიძლება ადამიანის ზნეობრივი ღირებულება მხოლოდ მისი პრაქტიკული საქმიანობით ფასდებოდეს. 
ხელოვნებისთვის მთავარია არჩევანის გაკეთება მორალურ ოპოზიციურ კატეგორიათა შორის: 
სიკეთე/ბოროტება, სილამაზე/სიმახინჯე, გონიერება/უგუნურება, სიყვარული/სიძულვილი, 
პატიოსნება/უსინდისობა... ამის გარეშე დარჩენილი ლიტერატურა მხოლოდ მაკულატურაა და მეტი 
არაფერი.        

 ამ ყველაფრის მიუხედავად, ქართული მწერლობა ძნელად, მაგრამ მაინც ახერხებდა, რაღაც 
ხარისხით მაინც ერთგული დარჩენილიყო ეროვნული თუ ისტორიული ტრადიციებისა და შეექმნა 
რამდენიმე გამორჩეული ნაწარმოები. აღსანიშნავია აკაკი ბელიაშვილის ტრილოგია „თავგადასავალი 
ბესიკ გაბაშვილისა“ და „ოქროს ჩარდახი“ და ლევან გოთუას „გმირთა ვარამი“, რომელიც გადასახლებაში, 
საოცარ პირობებში საიდუმლოდ და უდიდესი რისკის ფასად იწერებოდა... ცოტა ადრე კი ბოლშევიკური 
იდეოლოგიის ნამდვილი სახე დახატა კონსტანტინე გამსახურდიამ თავის „მთვარის მოტაცებაში“, ასევე, 
ლეო ქიაჩელმა „ჰაკი აძბას“ პირველი ვარიანტში, სადაც კუზმა კილგა საკუთარი ხელით კლავს მისივე 
კლასის ადამიანს, გლეხ ჰაკი აძბას, მხოლოდ განსხვავებული იდეოლოგიის გამო.  

მეორე გზა კი სოცრეალიზმისა და საბჭოთა იდეოლოგიის მწვავე, თუმც შეფარული დაცინვაა, რაც 
საკმაოდ ხშირია გალაკტიონთან. მას სოციალიზმისათვის მიძღვნილი საკმაოდ ბევრი ირონიული ლექსი 
აქვს, მაგალითად „სვინტრი“ (1954): 

არც დვალეთში, არც ქიზიყში, არც ჰერეთში, 
არც დღეის დღეს, არც ხვალეთში, არც მერეთში, 
არც ბოხოხში, არც ცილინდრში, არც ბერეტში, 
სვინტრი იგი ხარობს თურმე იმერეთში. 
უნდა შუბლით ფიქრთა ნისლი გამერეკა, 
მსურდა სწრაფად მსოფლიოსთვის დამერეკა, 
რომ აღმოჩნდა, რომ აღმოჩნდა ამერიკა 
და რომ სვინტრი ბალახია იმერეთში.  

50-იანი წლებიდან ქართულმა მწერლობამ ზნეობრივი პრინციპების გადასინჯვა დაიწყო. უფრო 
სწორად, ქრისტიანული იდეალისკენ მიბრუნდა. ნოდარ დუმბაძის „კუკარაჩაში“ მილიციელი რომ სახარებას 

                                                           
1 „ისეთი, საქმიანობა, როცა მწერალი გაცვეთილი რითმებისა და გადაცოხნილი აზრების კორიანტელს აჰყვება და 
მესტვირული მონოტონობით წერს ლექსს, ან არა და დასვამს გმირს მოთხრობისა ან დრამისას და ისე აჭარტალებინებს 
ენას, როგორც გამოუცდელი თავმჯდომარე კრებისა – ენა გალექსარებულ, ცრუ ორატორებს“ (კონსტანტინე 
გამსახურდია). 
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კითხულობს და თან მოსწონს იგი, ეს უკვე „ახალი ადამიანის“ შექმნის მცდელობის კრახზე მიგვანიშნებს. 
ჰუმანიზმმა დაამარცხა ხელოვნურად შექმნილი ადამიანი, ქრისტიანულ იდეალთან ბრძოლაში ვერ 
გაიმარჯვა პროლეტარულმა დისკურსმა. ძველი ახალზე უკეთესი აღმოჩნდა. მაშ რიღასთვის დაიღვარა 
ზღვა სისხლი, თუკი კაცობრიობის განახლება ვერ განხორციელდა? ასე მოექცა საბჭოელი ხალხი ჩიხში. 
ადამიანის გადასარჩენად ისევ ადამიანს უნდა გამოენახა რაღაც გზა. ქართულმა კულტურამ ეს დიდი 
ტვირთი კვლავ საკუთარ თავზე აიღო, მე-20 საუკუნის 60-იანი წლები დიდი განახლების დროა.           

1956 წლის 30 დეკემბერს თბილისში პირველი ტელეგადაცემა გავიდა ეთერში. ქართული კულტურის 
ისტორიაში კიდევ ერთი ახალი და მნიშვნელოვანი ეტაპი იწყებოდა. 

ბევრჯერ მომხდარა, რომ წიგნის ბაზრობებსა და მაღაზიებში მავანი მამაკაცი მთხოვს, ავტოგრაფი 
წავაწერო რომელიმე წიგნს და, როგორც წესი, მიხსნის: „ჩემი ცოლისთვის (ქალიშვილისთვის, დისთვის, 
დედისთვის) მინდა. ბევრს კითხულობს და ლიტერატურა ძალიან უყვარს”. მაშინვე ვეკითხები: „კი მაგრამ, 
თქვენ? გიყვართ კითხვა?” პასუხი თითქმის ყოველთვის ამგვარია: „რა თქმა უნდა, მიყვარს, მაგრამ, ხომ 
გესმით, კითხვისთვის ვერ ვიცლი”. რა თქმა უნდა, მესმის, რადგან უამრავჯერ გამიგონია ამგვარი 
განმარტება: ამ კაცს, ისევე, როგორც მრავალ ათას სხვა კაცს, იმდენი მნიშვნელოვანი საქმე და 
საპასუხისმგებლო მოვალეობა აქვს, რომ არ შეუძლია, ძვირფასი დრო დაუთმოს რომანების, ლექსთა 
კრებულებისა ან ესეების კითხვას. გავრცელებული თვალსაზრისის თანახმად, კითხვა – უმნიშვნელო 
საქმიანობაა, უბრალოდ – გართობის ხერხი. რა თქმა უნდა, ის ძალზე კეთილშობილური საქმიანობაა, 
რომელიც აფაქიზებს ჩვენს გრძნობებს და ხვეწს მანერებს, თუმცა, არსებითად, ეს გატაცება, რომელიც 
ცხოვრებას ალამაზებს, მხოლოდ მოცლილთათვისაა ხელმისაწვდომი. დრო, რომელიც შეიძლება 
დაეთმოს სპორტს, კინოს, ბრიჯსა და ჭადრაკს, ასევე, შეიძლება დაეთმოს წიგნების კითხვას, როდესაც 
გარდაუვალი ყოველდღიური საქმეები უკვე მოგვარებულია. 

კითხვა სულ უფრო მეტად იქცევა ქალთა საქმიანობად. წიგნის მაღაზიებში, მწერალთა 
კონფერენციებზე, ლიტერატურულ საღამოებზე და თვით უნივერსიტეტთა ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებზეც 
კაბები ბევრად ჭარბობს შარვლებს. ამას, ჩვეულებრივ, იმით ხსნიან, რომ ბურჟუაზიული კლასის 
წარმომადგენელი ქალბატონები მეტს კითხულობენ, რადგან ბევრი თავისუფალი დრო აქვთ; აგრეთვე 
იმით, რომ ისინი, ძლიერი სქესის წარმომადგენლებისგან განსხვავებით, სათაკილოდ არ მიიჩნევენ იმას, 
რომ გარკვეული დრო დაუთმონ ფანტაზიებსა და ოცნებებს. უნდა ვაღიარო, რომ მძაგს თეორიები, 
რომლებიც ადამიანებს სქესის მიხედვით მიჯნავენ და ყოველ სქესს კოლექტიურ დადებითსა და უარყოფით 
თვისებებს მიაწერენ, ამიტომ არ ვეთანხმები ამგვარ განმარტებას, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ 
მკითხველთა რაოდენობა – რომლებიც ჯერ კიდევ საკმაოდ მრავლად არიან, თუმცა, ძირითადად, 
ყოველგვარ მდარე ლიტერატურას კითხულობენ – ყოველწლიურად იკლებს, და რომ მათ შორის ქალები 
ჭარბობენ. ასე ხდება მთელს მსოფლიოში. ავტორთა და გამომცემელთა ესპანეთის საზოგადოებამ 
ამასწინათ გამოკვლევა ჩაატარა და შემაშფოთებელი ფაქტი დაადგინა: ამ ქვეყნის მოქალაქეთა ნახევარს 
მთელი სიცოცხლის განმავლობაში არც ერთი წიგნი არ წაუკითხავს. აღმოჩნდა, აგრეთვე, რომ 
ლიტერატურის მოყვარულ ქალთა რაოდენობა ამ მკითხველი უმცირესობის საზღვრებში 6,2%-ით 
აღემატება მამაკაცებისას. უახლოეს წლებში ეს განსხვავება გაიზრდება. რა თქმა უნდა, კარგია, რომ ქალები 
კითხულობენ, მაგრამ გულისტკივილს აღმიძრავს მამაკაცთა არჩევანი და, საერთოდ, არჩევანი ყველა იმ 
მილიონობით ადამიანისა, რომლებმაც კითხვა იციან, მაგრამ არ კითხულობენ. ვწუხვარ არა მარტო იმის 
გამო, რომ ეს ადამიანები ვერ იცნობიერებენ, თუ რა სიამოვნებას აკლებენ თავიანთ თავს, არამედ 
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იმიტომაც, რომ – ნაკლებად ჰედონისტურ თვალსაზრისს თუ დავეყრდნობით – დარწმუნებული ვარ: 
საზოგადოება რომანების, ლიტერატურის გარეშე, ისევე, როგორც საზოგადოება, რომელშიც 
ლიტერატურას სოციალური ცხოვრების განაპირას აქვს ადგილი მიჩენილი და კითხვას საძრახის 
ნაცარქექიობად ან სექტანტურ კულტად მიიჩნევს, განწირულია სულიერი ბარბაროსობისა და 
შეზღუდულობისთვის! 

წინამდებარე ესეში ჩამოვაყალიბებ რამდენიმე მიზეზს, რომელთა გამო კითხვა და, კერძოდ, 
რომანების კითხვა, არ უნდა მივიჩნიოთ მოცლილთა ფუქსავატურ საქმიანობად; მოვიყვან რამდენიმე 
არგუმენტსაც, რომლებიც დაგვარწმუნებს, რომ კითხვა არა მარტო ერთ-ერთი საინტერესო საქმიანობაა, 
რომელიც სულიერად ამდიდრებს ადამიანს, არამედ უნიკალურ როლსაც ასრულებს თანამედროვე 
დემოკრატიული საზოგადოების წარმომადგენელთა – თავისუფალ პიროვნებათა – მოქალაქეობრივი 
პოზიციის ჩამოყალიბებაში. ვილაპარაკებ იმაზე, რომ კითხვის ჩვევა ოჯახში ბავშვობიდანვე უნდა 
დაინერგოს, ყველა საგანმანათლებლო პროგრამის აუცილებელ ნაწილად და ძირითად საგნად უნდა 
იქცეს, თუმცა, ამჟამად, უკუპროცესი მიმდინარეობს: სკოლებში ლიტერატურას მინიმალური დრო ეთმობა 
ან სულაც ამოღებულია სასწავლო დისციპლინების ნუსხიდან, თითქოს ის მეორეხარისხოვანი მოვლენა 
იყოს. 

ჩვენი ეპოქა ცოდნის ფრაგმენტაციის ეპოქაა, რომელიც წარმოიშვა მეცნიერებისა და ტექნიკის 
განვითარებაში განხორციელებული უდიდესი ნახტომის, ცალკეულ შენაკადებად და სპეციალობებად მათი 
დანაწევრებისა და კულტურის არსობრივი გარდაქმნის შედეგად, რაც მომავალში უფრო გაძლიერდება. 
რა თქმა უნდა, ფრაგმენტაცია უამრავი უპირატესობით გამოირჩევა. მაგალითად, მისი მეშვეობით 
შესაძლებელია უფრო გაბედული კვლევა და ექსპერიმენტირება, თუ არაფერს ვიტყვით იმაზე, რომ 
სწორედ ისაა პროგრესის ჭეშმარიტი მამოძრავებელი ძალა. მაგრამ მას ნეგატიური შედეგიც მოჰყვება – იმ 
კულტურული მსგავსებების გაქრობა, რომელთა წყალობით მამაკაცებსა და ქალებს შეეძლოთ 
თანაარსებობა, ერთმანეთთან ურთიერთობა და ერთგვარი სოლიდარულობის განცდაც. ფრაგმენტაციის 
შედეგად სოციალური იზოლაცია წარმოიშობა: საზოგადოება ნაწევრდება და ადამიანები იძულებულნი 
არიან, იცხოვრონ ტექნიკოსთა დახურულ დასახლებებში, ვიწრო პროფილის სპეციალისტთა 
ინფორმაციულ გეტოებში, სადაც ენა და კულტურული კოდი წმინდა სექტორული და ფრაგმენტული 
ხასიათისაა. აქ თაყვანს სცემენ დეტალებს, მიუხედავად სავალალო შედეგებისა, რომლებიც დიდი ხნის წინ 
აისახა ცნობილ ანდაზაში: „თუ ხეებს უყურებ, ტყეს ვერ დაინახავ”. ტყის არსებობის გაცნობიერების უნარი 
ემყარება სულიერი ურთიერთთანაზიარობის შეგრძნებას, რომელიც განამტკიცებს სოციალურ კავშირებს 
და ხელს უშლის საზოგადოების დაშლას სოლიფსიზმისადმი მიდრეკილ ჯგუფებად; სოლიფსიზმი2 კი – 
განურჩევლად იმისა, ერთ ადამიანს ახასიათებს თუ მთელ ხალხს – იწვევს პარანოიდულ შიშებსა და 
ბოდვით აზრებს, რომლებიც ამახინჯებენ რეალობას და ხშირად იწვევენ სიძულვილს, ომებსა და გენოციდს. 
ამასთან, მეცნიერება და ტექნიკა ჩვენს დროში უკვე აღარ წარმოადგენს ინტეგრაციის საშუალებას სწორედ 
თავისი ინფორმაციული სიმდიდრისა და სწრაფი განვითარების გამო, რამაც გამოიწვია ცოდნის დაშლა 
ფრაგმენტულ სფეროებად და ჰერმეტული ლექსიკის წარმოშობა. 

ლიტერატურა, მეცნიერებისა და ტექნიკისგან განსხვავებით, იყო, არის და იქნება საერთო მნიშვნელი, 
რომლის წყალობით ადამიანები ეცნობიან ერთმანეთს და ამყარებენ დიალოგურ მიმართებებს 
ერთმანეთთან, რაოდენ განსხვავებულიც უნდა იყოს მათი საქმიანობა და ცხოვრებისეული ზრახვები, 
არსებობის გეოგრაფიული ადგილი ან პირობები, და თვით მათი ჰორიზონტების განმსაზღვრელი დრო და 
ისტორიული მომენტები. ჩვენ, სერვანტესისა და შექსპირის, დანტეს და ტოლსტოის მკითხველთ, 
ერთმანეთისა გვესმის და ერთი და იმავე ჯიშის წარმომადგენლებად მივიჩნევთ თავს, ვინაიდან ამ 
ავტორების ქმნილებები გვასწავლიან იმას, რაც საერთოა ყველა ადამიანისთვის, იმას, რაც მუდმივად 
მყოფობს ჩვენში, უამრავი განმასხვავებელი ნიშან-თვისების მიუხედავად. და არაფერი უქმნის ადამიანს 
ისეთ ურყევ იმუნიტეტს სულელური ცრურწმენების, რასიზმის, ქსენოფობიის, ნაციონალიზმის, აგრეთვე – 
პოლიტიკური და რელიგიური სექტანტების პროვინციული ლაქლაქის წინააღმდეგ, როგორც მორალის ეს 
უჭკნობი „ოქროს კვეთა”, რომელიც ყოველთვის შეიძლება განვჭვრიტოთ დიადი ლიტერატურის პრიზმაში: 
სხვადასხვა წარმომავლობის მამაკაცთა და ქალთა არსობრივი თანაბრობა და მათი დისკრიმინაციის, 

                                                           
2 სოლიფსიზმი  (solus ერთი და ipse თვითონ)  – იდეალისტური ფილოსოფიური თეორია, რომლის მიხედვითაც 
რეალურად არსებობს მხოლოდ ერთი სუბიექტი - „მე“, მთელი დანარჩენი სამყარო კი შექმნილია ადამიანის 
ცნობიერების წარმოდგენათა მიერ; უკიდურესი სუბიექტივიზმი. 
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დაქვემდებარებისა და ექსპლუატაციის ნებისმიერ მცდელობათა უსამართლობა. კარგ ლიტერატურაზე 
უკეთ არაფერი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეთნიკურ და კულტურულ განსხვავებათა მაგალითზე 
შევიგრძნოთ მსოფლიო მემკვიდრეობის სიმდიდრე, – და დავაფასოთ ლიტერატურა იმის გამო, თუ 
რაოდენ შთამბეჭდავად ააშკარავებს შემოქმედების მრავალფეროვნებას. რა თქმა უნდა, კარგი წიგნები 
გვართობს; მაგრამ, გარდა ამისა, უშუალოდ და ენერგიულად გვასწავლის იმ გამოცდილების საფუძველზე, 
რომელიც გამოგონილ ისტორიათა წყალობით ნამდვილად აღიქმება; ეს გამოცდილება გვეხმარება, 
გავიაზროთ, ვინ ვართ და როგორები ვართ – სააშკარაოზე გამოაქვს ჩვენი სისრულეც და ხარვეზებიც, 
ჩვენი ქმედებები, ოცნებები და მოლანდებები მარტოობისას და სხვებთან ურთიერთობის დროს, 
საზოგადოებაშიც და ცნობიერების იდუმალ სიღრმეებშიც, – იმ „წინააღმდეგობრივ ჭეშმარიტებათა მთელი 
ეს ურთულესი ნაზავი” (ისაია ბერლინის3 თქმით), რომელნიც ადამიანის არსს შეადგენს. 

ეს გენერალიზებული ცოცხალი ცოდნა დღესდღეობით მხოლოდ რომანში გვხვდება. ლიტერატურის 
გარდა, არც ერთ ჰუმანიტარულ სფეროს – არც ფილოსოფიას, არც ფსიქოლოგიას, არც სოციოლოგიას, 
არც ისტორიას, არც ხელოვნებას – არ ძალუძს დაიცვას და შეინარჩუნოს ადამიანთა გამაერთიანებელი 
მსოფლგაგება და მრავალფეროვანი ენა, რომელიც გასაგებია ნებისმიერი ჩვენგანისთვის. ამ სფეროთაგან 
ვერც ერთმა ვერ გაუძლო ცოდნის დაშლა-დანაწევრების გამანადგურებელ ზეწოლას, ფრაგმენტაციის 
იერიშს, და მთლიანად მას დაექვემდებარნენ, განკერძოვდნენ, დანაწევრდნენ პაწაწინა სექტორებად, 
რომელთა ენა და იდეები ხელმისაწვდომი არაა ჩვეულებრივი მამაკაცებისა და ქალებისთვის. 
ლიტერატურას კი ყოველივე ეს არ ეხება და არც არასოდეს შეეხება (თუმცა ცალკეული კრიტიკოსები და 
თეორეტიკოსები ჯიუტად ცდილობენ მის გადაქცევას მეცნიერებად), ვინაიდან გამონაგონის დანიშნულება 
ის კი არაა, რომ შესაძლებელი გახდეს რაიმეს გამოკვლევა კონკრეტული სფეროს საზღვრებში, არამედ 
ის, რომ წარმოსახვის მეშვეობით გაამდიდროს ყველა ადამიანის ცხოვრება, – ცხოვრება, რომელსაც ვერ 
დაანაწევრებ, ვერ დააქუცმაცებ, ვერ ჩაატევ სქემასა ან ფორმულაში, თუ არ გაანადგურე. ამიტომაც 
ამბობდა მარსელ პრუსტი: „ჭეშმარიტი ცხოვრება, ბოლომდე მკაფიო და გაცხადებული, ესე იგი, 
ერთადერთი, რომლითაც შეიძლება იცხოვრო – ლიტერატურაა”. ის არ აზვიადებდა ლიტერატურის 
მნიშვნელობას თავისი მოწოდებისადმი სიყვარულის ზეგავლენით, მოწოდებისა, რომელსაც უზადო 
ოსტატობით უძღვნა თავი. პრუსტს, უბრალოდ, სურდა ეთქვა, რომ ლიტერატურის წყალობით სინამდვილე 
უფრო გასაგები და უკეთესი ხდება – ხოლო ცხოვრების გაგება და გაუმჯობესება სხვა არაფერია, თუ არა 
მისი გაზიარება სხვებთან. 

რომანი აახლოებს ადამიანებს, რადგან ავალდებულებს მათ, ესაუბრონ ერთმანეთს და ეზიარონ 
მსოფლიო მემკვიდრეობას; აგრძნობინებს საერთო წარმომავლობას, რადგან წიგნისთვის დროის 
საზღვრები გამჭვირვალეა. ლიტერატურას წარსულში გადავყავართ და გვაერთიანებს იმათთან, ვინც 
ათწლეულებისა და ასწლეულების წინათაც კი ამ ტექსტების კითხვისას ტკბებოდა და ოცნებობდა, 
ტექსტებისა, რომლებიც ახლა ჩვენ ხელთაა და რომლებიც საშუალებას გვაძლევენ, ასევე დავტკბეთ და 
ვიოცნებოთ. კაცობრიობისადმი კუთვნილების (დროისა და სივრცის მიუხედავად) ეს გრძნობა – კულტურის 
უდიდესი მონაპოვარია და არაფერი უწყობს ხელს მის გაცოცხლებას ყოველ ახალ თაობაში ისე, როგორც 
ლიტერატურა. 

ბორხესი ღიზიანდებოდა, როდესაც ეკითხებოდნენ: „რა საჭიროა ლიტერატურა?” ეს სულელურ 
შეკითხვად მიაჩნდა და ასე პასუხობდა: „არავის აინტერესებს, რა სარგებლობა მოაქვს კანარის ჩიტის 
გალობას ან განთიადისას ცაზე მიმოფანტული ღრუბლების ხილვას”. მართლაც, თუ ეს მოვლენები, 
უბრალოდ, არსებობს, და მათი წყალობით ცხოვრება, თუნდაც მცირე ხნით, ნაკლებად უსახურად და 
სევდიანად წარმოგვიდგება, მავნებლობა ხომ არ იქნება, რომ მათ პრაქტიკული სარგებლიანობა 
მოვთხოვოთ? ამასთან, ჩიტის გალობისა და განთიადისგან განსხვავებით, ლექსები და რომანები 
უბრალოდ კი არ არსებობს, შემთხვევით ან ბუნებაში კი არ წარმოიშობა, არამედ ადამიანის ქმნილებებია 
და, ამიტომ, კანონზომიერად ჩნდება კითხვა, თუ როგორ და რატომ გაჩნდნენ ისინი, რა მისცეს ადამიანებს 
და ხელი შეუწყვეს თუ არა იმას, რომ ლიტერატურას, რომლის ღრმა ფესვები დიდი ხნის წინ 
გადაეხლართა, ზოგადად, დამწერლობის ისტორიას, ესოდენ დიდხანს ეარსება. ლექსები და რომანები 
იბადება, – თავდაპირველად როგორც მოლიცლიცე აჩრდილები, – ადამიანის ცნობიერების იდუმალ 

                                                           
3 ისაია ბერლინი – ცნობილი ინგლისელი ფილოსოფოსი, ლიტერატორი, მთარგმნელი, როგორც მას უწოდებენ, 
იდეათა ისტორიკოსი, განმანათლებლობის, რომანტიზმის, სოციალიზმისა და ნაციონალიზმის მკვლევარი.  
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კუნჭულებში, როგორც არაცნობიერის, შთაბეჭდილებებისა და ემოციათა ანარეკლი. სიტყვებთან 
უთანასწორო (ზოგჯერ) ჭიდილის დროს პოეტი, მთხრობელი მათ კონტურებს, სხეულებს, მოძრაობას, 
რიტმს, ჰარმონიასა და სიცოცხლეს ანიჭებს. წარმოსახვისა და მეტყველების მეშვეობით გაცოცხლებული 
ხელთქმნილი სინამდვილე ოდითგანვე რეალობის გვერდით არსებობდა, და მას მიმართავენ ხოლმე 
მამაკაცები და ქალები, – ზოგი ხშირად, ზოგი კი დროგამოშვებით, – როდესაც არ აკმაყოფილებთ 
ჩვეულებრივი ცხოვრება, როდესაც სამყაროში ვერ პოულობენ იმას, რაც სურთ. რომანის არსებობა მისი 
დაწერის შემდეგ კი არ იწყება, ის ჭეშმარიტად იბადება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მას სხვები აღიქვამენ და, 
მაშასადამე, როდესაც, კითხვის მეშვეობით, ტექსტი იქცევა საზოგადოებრივი ცხოვრების ნაწილად, ანუ – 
გამოცდილებად, რომელსაც ადამიანები ერთმანეთს უზიარებენ. 

ლიტერატურის ერთ-ერთი უდიდესი უპირატესობა ენის დონეზე იჩენს თავს. ლიტერატურის გარეშე 
საზოგადოების თვითგამოხატვა ნაკლები გარკვეულობით, აზრობრივი ნიუანსების ნაკლები 
მრავალფეროვნებით და ნაკლები მკაფიოობით ხორციელდება, ვიდრე მკითხველ სოციუმში, რომლის 
წარმომადგენლები ტექსტების მეშვეობით წლების განმავლობაში საგულდაგულოდ ავითარებენ და 
სრულყოფენ კომუნიკაციის ძირითად ინსტრუმენტს – სიტყვას. რომანების გარეშე საზოგადოება, რომელიც 
ლიტერატურული ციებ-ცხელებით არაა დაავადებული, დაემსგავსება მუნჯებისა და ენაბლუების თემს, 
რომელთათვისაც – ტლანქი რუდიმენტული მეტყველების გამო – ურთიერთობა მტანჯველ პროცესს 
წარმოადგენს. ეს ცალკეულ ადამიანებსაც შეეხება. ადამიანმა, რომელიც არ კითხულობს, ცოტას 
კითხულობს, ან კითხულობს მხოლოდ მდარე ლიტერატურას, შეიძლება ბევრი ილაპარაკოს, მაგრამ 
ყოველთვის ცოტას იტყვის, რადგან მის განკარგულებაშია სიტყვების ოდენ უმნიშვნელო, 
თვითგამოხატვისთვის არასაკმარისი მარაგი. და ეს არა მარტო სიტყვიერი მარაგის უკმარისობაა; ესაა, 
იმავდროულად, წარმოსახვისა და გონის შეზღუდულობა, ინტელექტუალური სიღატაკე, ვინაიდან იდეები 
და ცნებები, რომლებიც გარემომცველი სამყაროსა და საკუთარი „მეს” აღქმაში გვეხმარება, არ არსებობს 
სიტყვების გარეშე, რომელთა მეშვეობითაც მათ ვცნობთ და ერთმანეთისგან განვასხვავებთ. ადამიანს 
შეუძლია ისწავლოს სწორად, ღრმად, დახვეწილად და ზუსტად ლაპარაკი მხოლოდ ლიტერატურის 
წყალობით – და მხოლოდ მისი წყალობით. ვერც ერთი სხვა სფერო და ვერც ერთი სხვა ხელოვნება ვერ 
შეენაცვლება ლიტერატურას იმაში, რაც ურთიერთობის ენის ჩამოყალიბებას შეეხება. 

მეცნიერულმა ნაშრომებმა და ტექნიკურმა სახელმძღვანელოებმა შეიძლება ფუნდამენტური ცოდნა 
მოგვაწოდონ, მაგრამ მათი მეშვეობით ვერ დავეუფლებით მეტყველებისა და აზრების მკაფიოდ 
გამოხატვის ხელოვნებას, – პირიქით, ხშირად ამგვარი ტექსტები ულაზათოდაა დაწერილი და ააშკარავებს 
ლინგვისტურ აბდაუბდას, მათი ავტორების გონებაში რომ სუფევს. ვინაიდან მათი უმრავლესობა (თუმცა, 
ზოგიერთმა მათგანმა ნამდვილად გამოიჩინა თავი პროფესიულ სფეროში) ლიტერატურული 
თვალსაზრისით, ხეპრეა, უწიგნური, და არ ძალუძს, სათანადოდ გამოიყენოს ენა თავისი იდეების 
გადმოსაცემად. მწყობრი მეტყველება, მდიდარი და მრავალფეროვანი ლექსიკა, ყოველი აზრისა ან 
გრძნობისთვის შესაბამისი სიტყვის მოძებნის უნარი ნიშნავს, უკეთ იაზროვნო, ასწავლო, ისწავლო, 
ურთიერთობა დაამყარო და, ასევე, იოცნებო. განიცადო და იგრძნო. სიტყვები ქვეშეცნეულად 
მონაწილეობს ყველა ცხოვრებისეულ ქმედებაში – იქაც კი, სადაც მეტყველება თითქოს სრულიადაც 
ზედმეტია. როდესაც ამ ქმედებათა ევოლუცია – ლიტერატურის წყალობით – აღწევდა უმაღლეს 
საფეხურებს, სადაც არსებითია დახვეწილობისა და ნიუანსების ცნებები, ფართოვდებოდა ადამიანისთვის 
ხელმისაწვდომი ტკბობის საზღვრებიც. რაც შეეხება სიყვარულს, ლიტერატურამ ჩვენი სურვილების 
ტრანსფორმირების საშუალება მოგვცა და სქესობრივი აქტი შემოქმედებითი აქტების რანგში აიყვანა. 
ლიტერატურის გარეშე არ იარსებებდა ეროტიკა. სიყვარული და სიამოვნება ძალზე უფერულნი 
იქნებოდნენ, განიძარცვებოდნენ ყოველგვარი სიფაქიზისა და დახვეწილობისგან, ვერ მიაღწევდნენ იმ 
სიმძაფრეს, რომლებითაც ტკბებიან ისინი, ვისი აღქმაც დაიხვეწა ლიტერატურული ფანტაზიების 
წყალობით. გაზვიადება არ იქნება, თუ ვიტყვი: მიჯნურები, რომლებიც კითხულობენ გარსილასოს, 
პეტრარკას, გონგორას და ბოდლერს, უფრო მძაფრად განიცდიან და ტკბებიან, ვიდრე – „საპნის ოპერების” 
ყურებით გამოყეყეჩებული უმეცრები. ლიტერატურის გარეშე სიყვარული და ტკბობა სამყაროში დაეცემა იმ 
დონემდე, რომელსაც განიცდიან ცხოველები თავიანთი ეროტიკული მოთხოვნილებების 
დაკმაყოფილებისას. ისინი ელემენტარული ინსტინქტების – სექსისა და გაძღომის – ტლანქ გრძნობებს 
დაემსგავსება. 
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მასობრივი ინფორმაციის აუდიოვიზუალური საშუალებები ვერ ჩაენაცვლება ლიტერატურას ამ 
სფეროში: ისინი ვერ ასწავლიან ადამიანს, ძალდაუტანებლად და ოსტატურად გამოიყენოს სიტყვის 
უმდიდრესი შესაძლებლობები. პირიქით, ტელევიზია და კინო (რაც სავსებით ბუნებრივია) მიისწრაფვიან, 
უკანა პლანზე გადასწიონ სიტყვა ვიზუალური სახეების – თვითგამოხატვის ამ პირველყოფილი ენის – 
სასარგებლოდ და აიძულებენ, მიიღოს ზეპირმეტყველებითი ფორმა, ეს კი ყველაზე ნაკლებია, რაც კი 
შეიძლება მოვთხოვოთ სიტყვას ვიზუალურ რიგში, და ყველაზე უფრო შორსაა ქაღალდზე დაფიქსირებული 
ლიტერატურული წყაროსგან. ამიტომ მაყურებლები „ლიტერატურული” კინოლენტის ან პროგრამის 
ყურებისას ყოველთვის ამთქნარებენ, განურჩევლად იმისა, თუ რა ზომის ეკრანის წინ სხედან – და ამით 
ზრდილობიანად მივანიშნებენ, რომ სანახაობა მოსაწყენია. ამიტომაა, აგრეთვე, რომ ლიტერატურული 
რადიო ან ტელეგადაცემები ნაკლებპოპულარულია; რამდენადაც ვიცი, ამ წესიდან ერთადერთი 
გამონაკლისი გახლდათ ფრანგი ტელეწამყვანის, ბერნარ პივოს „აპოსტროფები”. ეს მაიძულებს ვიფიქრო 
(თუმცა ბოლომდე დარწმუნებული არა ვარ), რომ მხოლოდ ლიტერატურა როდი ასრულებს საკვანძო 
როლს ერთიანი ცოდნის ჩამოყალიბებასა და მეტყველების ბატონობის დამყარებაში. მთავარია წიგნი, 
რომელთანაც განუყრელადაა შეუღლებული რომანების ბედი, – წიგნი, რომელიც საფაბრიკო (მავანთა 
აზრით, უკვე მორალურად მოძველებული) ნაწარმია. 

ამ მავანთა შორისაა ღირსეული პიროვნება, რომელმაც უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა 
კომუნიკაციათა სფეროში – Microsoft-ის კომპანიის დამფუძნებელი ბილ გეიტსი. ორიოდ თვის წინ ბატონი 
გეიტსი მადრიდში ჩამოვიდა და ეწვია ესპანური ენის სამეფო აკადემიას, რომელთანაც Microsoft-მა 
ახლახან საფუძველი ჩაუყარა ნაყოფიერ (ვიმედოვნებ) თანამშრომლობას. თავისი ვიზიტის დროს ბილ 
გეიტსმა დაარწმუნა აკადემიკოსები, რომ პირადად იზრუნებდა ბგერა «ñ»-ის ბედზე. მისი თქმით, არავინ 
ამოიღებს შესაბამის ასო-ნიშანს საკომპიუტერო კლავიატურებიდან, – და ამ დაპირების შედეგად შვებით 
ამოისუნთქა ხუთსავე კონტინენტზე მცხოვრებმა ოთხასმა მილიონმა ესპანურენოვანმა ადამიანმა, 
რომელთაც ვანდალური დამოკიდებულება ამ მნიშვნელოვან ბგერასთან მართლაც რომ ბაბილონურ 
პრობლემებს წარმოუქმნიდა. და აი, ესპანური ენის მიმართ ამგვარი თავაზიანი დამოკიდებულების 
გამოვლენის შემდეგ – და, როგორც ჩემთვის ცნობილია, ჯერ კიდევ სამეფო აკადემიაში ყოფნის დროს, – 
ბილ გეიტსმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ სიკვდილამდე აისრულებდა თავის ყველაზე სანუკვარ 
სურვილს. იცით, რა სურვილს? მოესპო ქაღალდი და, მაშასადამე, წიგნებიც – ანუ ის საქონელი, რომელიც, 
მისი აზრით, ამჟამად მობეზრებულ ანაქრონიზმად აღიქმება. ბატონმა გეიტსმა აუხსნა შეკრებილთ, რომ 
კომპიუტერის ეკრანებს ძალუძთ წარმატებით ჩაენაცვლონ ქაღალდს ყველა სფეროში, სადაც ის აქამდე 
აუცილებელი იყო, და რომ ვირტუალური „ახალი ამბები” და ვირტუალური ლიტერატურა არა მარტო 
ნაკლებ ადგილს იკავებს და არაფრით ამძიმებს თავის მკითხველებს, არამედ – ეკოლოგიური 
უპირატესობითაც გამოირჩევა, რადგან ხელს შეუწყობს ტყეების გაჩეხვის აღკვეთას – უბედურებას, 
რომელიც, როგორც ჩანს, მთლიანად ქაღალდის მრეწველობის სინდისზეა. პლანეტის მოსახლეობა 
კვლავაც გააგრძელებს კითხვას, განაცხადა მან, რა თქმა უნდა, გააგრძელებს, მაგრამ – კომპიუტერების 
ეკრანების მეშვეობით, დედამიწაზე კი ამ დროისათვის მეტი რაოდენობის ქლოროფილი იქნება. 

ამ პრესკონფერენციას არ დავსწრებივარ და ყველაფერი გაზეთებიდან შევიტყვე. იქ რომ 
ვყოფილიყავი, ბატონ ბილ გეიტსს დავუსტვენდი, რადგან თავხედობა ეყო, საჯაროდ განეცხადებინა: სურს, 
უმუშევრად დაგვტოვოს მეც და ჩემი მრავალი კოლეგაც – მწერლები. შეიძლება თუ არა, რომ ეკრანი 
მთლიანად ჩაენაცვლოს წიგნს, როგორც Microsoft-ის დამფუძნებელი ამტკიცებს? დარწმუნებული არა ვარ. 
არა იმიტომ, რომ უარვყოფ გრანდიოზულ რევოლუციურ ნაბიჯს, რომელიც კომუნიკაციათა სფეროში 
გადაიდგა ახალი ტექნოლოგიების – მაგალითად, ინტერნეტის – მეშვეობით (ის ყოველდღიურად 
ფასდაუდებელ დახმარებას მიწევს მუშაობაში), არამედ იმის მტკიცების გამო, რომ ეკრანი ქაღალდის 
ტოლფასია. როდესაც საუბარია ლიტერატურის შესახებ, არსებობს ზღვარი, რომელსაც ვერ გადავაბიჯებ. 
უბრალოდ, ვერ შევურიგდები აზრს, რომ პრაგმატულ ღირებულებასა და ფუნქციურ სარგებლიანობას 
მოკლებულ ტექსტს – ისეთს, რომელიც არ უკავშირდება ინფორმაციის ძიებასა და დაუყოვნებელ საუბრებს 
– შეიძლება თავისი ადგილი მიეჩინოს ვირტუალურ სივრცეში; რომ ამ სივრცეში შეიძლება ჩაფიქრდე, 
სულიერად განმარტოვდე, ისევე დატკბე და ისეთივე კმაყოფილება განიცადო, როგორც – წიგნის 
კითხვისას. 

შესაძლოა ეს ჩემი პირადი ნაკლია – პრაქტიკის ნაკლებობისა და, უმეტესწილად, ქაღალდზე 
დაბეჭდილი ტექსტების კითხვის შედეგი, მაგრამ (თუმცა დიდი სიამოვნებით ვმოგზაურობ ინტერნეტში 
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ახალი ამბების ძიებისას) აზრადაც არ მომსვლია ამ ქსელის გამოყენება გონგორას ლექსების, ონეტის ან 
კალვინოს რომანების, ან კიდევ – ოქტავიო პასის ესეების წასაკითხად. რადგან მშვენივრად ვიცი, რომ 
ამგვარი კითხვის ეფექტი არასოდეს იქნება ისეთი, როგორსაც მიჩვეული ვარ. იმის წარმოდგენაც კი არ 
ძალმიძს, რაოდენ საზარელი და, შესაძლოა, მომაკვდინებელიც კი შეიძლება იყოს ლიტერატურისთვის 
წიგნების გაუქმება. რა თქმა უნდა, თვით სიტყვა „ლიტერატურა” შენარჩუნდება; მაგრამ, ალბათ, ამ სიტყვის 
აღსანიშნი იმდენადვე განსხვავებული იქნება დღევანდელი ლიტერატურული ტექსტებისგან, რამდენადაც 
მაღალი საზოგადოების ჭორებითა და „დიდი ძმის” შესახებ ყბედობით გართული ტელეგადაცემები 
განსხვავდება სოფოკლესა და შექსპირის ტრაგედიებისგან. 

კაცობრიობის ცხოვრებაში რომანს საკვანძო ადგილი იმის გამოც უნდა მივაკუთვნოთ, რომ მის 
გარეშე კრიტიკულ მიდგომას სინამდვილისადმი – ისტორიული ცვლილებების მამოძრავებელ ძალას და 
თავისუფლების საუკეთესო მეგობარს – გამოუსწორებელი ზარალი მიადგება. მართლაც, კარგ წიგნში 
ყოველთვის დასმულია რადიკალური კითხვები სამყაროსა და ცხოვრების თაობაზე. ნებისმიერ დიად 
გამოგონილ ტექსტში (ხშირად – ავტორის ძალისხმევის გარეშე) აუცილებლად იგრძნობა მეამბოხური 
სულისკვეთება. 

ლიტერატურა არაფრისმთქმელია თავიანთი ბედით კმაყოფილი ადამიანებისთვის. ის მეამბოხეთა 
სულიერი საკვებია, იმათი თავშესაფარია, ვისაც ბედი ზედმეტად, ან სულაც არ სწყალობს. ლიტერატურა 
ტაძარია, რომელშიც არავინ გრძნობს თავს უბედურ ან არასრულფასოვან ადამიანად. მოგზაურობა 
უკაცრიელ ლა-მანჩაში გაძვალტყავებულ როსინანტთან და მის უგუნურ მხედართან ერთად, ზღვების 
დასერვა კაპიტან აქაბთან ერთად თეთრი ვეშაპის დევნისას, დარიშხანით თავის მოწამლვა ემა ბოვარისთან 
ერთად ან მწერად ქცევა გრეგორ ზამზასთან ერთად – ყოველივე ეს ჩვენ მიერვე გამოგონილი მარჯვე 
ფანდია, რათა დავივიწყოთ ცხოვრების სიავეცა და შეზღუდვებიც, რომლებიც გვაიძულებს, დღემუდამ ერთი 
და იგივე ადამიანები ვიყოთ, მაშინ, როდესაც მრავალ განსხვავებულ პიროვნებად ყოფნას ვესწრაფვით 
ჩვენი სურვილებისა და ლტოლვების დასაკმაყოფილებლად. 

რომანი მხოლოდ ცოტა ხნით გვაგრძნობინებს ამგვარ შვებას, მაგრამ კითხვის ჯადოსნურ 
მომენტებში, ცხოვრებისგან დროებითი განდგომის დროს, რის საშუალებასაც ლიტერატურული ილუზიები 
გვაძლევენ, – მათ კი ისტორიიდან გავყავართ, რათა თავი ზედროული ქვეყნის მოქალაქეებად ვიგრძნოთ 
და ამ გზით, უკვდავებას გვაზიარებენ – სხვა ადამიანებად ვიქცევით; უფრო ძლიერ, მდიდარ, საინტერესო, 
ბედნიერ, გონიერ ადამიანებად, ვიდრე ვართ ყოველდღიურობის უმძიმეს ტყვეობაში, რეალურ 
ცხოვრებაში. ვხურავთ წიგნს, ზმანებები იფანტება, ვუბრუნდებით რეალობას და ვადარებთ ყოფით 
ცხოვრებას იმ საოცნებო მხარეებს, რომლებიც ეს-ესაა დავტოვეთ. როგორი იმედგაცრუება გველის! 
შემზარავი აღმოჩენაა – ცხოვრება, რომელიც გვეზმანა რომანის კითხვისას, უკეთესია: უფრო ლამაზი, 
მრავალფეროვანი, მწყობრი და სრული, ვიდრე მოსაწყენი და შეზღუდული (ჩვენივე ცნობიერების 
ზეგავლენით) რეალური ცხოვრება. ამ გაგებით, კარგი ლიტერატურა, ჭეშმარიტი ლიტერატურა – თუმცა 
ავტორები ამისკენ არ მიისწრაფვიან და ამის შესახებ არ გვაფრთხილებენ – ყოველთვის რეალობის 
წინააღმდეგ მიმართული გამოწვევაა: მეამბოხური, შემართებული, მშფოთვარე. ლიტერატურა საშუალებას 
გვაძლევს, ვიცხოვროთ სამყაროში, რომლის კანონები ეჭვქვეშ აყენებს რეალური ცხოვრების ურყევ, 
სივრცისა და დროის დამღუპველი ზეობით განპირობებულ წესებს, რომლებიც დაუსჯელად წარმოშობენ 
უსაზღვრო ძლევამოსილებით აღჭურვილ უამრავ მეუფეს. როგორ არ უნდა იგრძნო იმედგაცრუება მას 
შემდეგ, რაც წაიკითხე „ომი და მშვიდობა” ან „დაკარგული დროის ძიებაში”, შემდეგ კი დაუბრუნდი 
უმნიშვნელო წვრილმანებისა და შემზღუდველი აკრძალვების სამყაროს, რომლებიც ყოველ ნაბიჯზე 
ფრთებს უკვეცენ ჩვენს ოცნებებს? ალბათ, სწორედ ესაა ლიტერატურის მიერ კაცობრიობის განვითარებაში 
შეტანილი ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი, უფრო არსებითი, ვიდრე – კულტურული 
მემკვიდრეობითობის უზრუნველყოფა და ენის გამდიდრება: შეხსენება იმისა (როგორც წესი, უცაბედად), 
რომ ეს სამყარო არაჯეროვნადაა შექმნილი, რომ მასში ცრუობენ ბედნიერნი და ძლიერნი, თუმცა 
საპირისპიროს გვპირდებიან (მაგალითად, ხელისუფლების წარმომადგენელნი), და რომ შეიძლება ამ 
სამყაროს გაუმჯობესება, იმგვარად, რომ დაემსგავსოს ჩვენი წარმოსახვითა და მეტყველებით 
წარმოშობილ ხატებს. 

დემოკრატიულ საზოგადოებას სჭირდება პრინციპული და კრიტიკულად განწყობილი მოქალაქეები, 
რომლებიც კრიტიკულად გაიაზრებენ რეალურ სამყაროს და ეცდებიან მის მიახლოებას იდეალთან – 
თუმცა ეს აუხდენელი მიზანია. და მაინც, სწორედ მიუღწეველ ოცნებასთან მიახლოების – რეალურისა და 
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სასურველის შეუღლების – მცდელობათა წყალობით წარმოიშვა და განვითარდა ცივილიზაცია, ხოლო 
ადამიანმა შეძლო, დაემარცხებინა ლეგიონი დემონებისა (თუმცა, ყველა არა), უწინ მასზე რომ 
ბატონობდნენ. რეალობით უკმაყოფილებისთვის არ არსებობს კარგ წიგნზე უკეთესი დვრიტა. 
დამოუკიდებელ, საღად მოაზროვნე, სულიერად მობილიზებულ და ცოცხალი წარმოსახვით 
დაჯილდოებულ მოქალაქეთა აღსაზრდელად არ არსებობს უკეთესი საშუალება, ვიდრე კარგი რომანების 
კითხვაა. 

როდესაც ლიტერატურას მეამბოხურ სულისკვეთებას მივაწერთ, იმის გამო, რომ მშვენიერი 
ფანტაზიების ზეგავლენით ადამიანები უფრო მძაფრად შეიგრძნობენ რეალობის არასრულყოფილებას, ეს, 
რა თქმა უნდა, არ ნიშნავს (როგორც ფიქრობენ ცენზურისადმი მიდრეკილი და წიგნების ქმედითი ძალის 
შესუსტების მსურველი ეკლესია და ხელისუფლება), რომ მხატვრულ ტექსტებს შეუძლიათ, მყისიერად 
გამოიწვიონ სოციალური ძვრები და დააჩქარონ რევოლუციები. ამგვარი საკითხების შესახებ საუბრისას 
სუბიექტურობის მოლიპულ ნიადაგზე გადავდივართ, სადაც სიფრთხილეა საჭირო. პოემის, დრამის ან 
რომანის სოციალური ან პოლიტიკური ეფექტის დადგენა შეუძლებელია, რადგან ის წმინდა 
ინდივიდუალური ხასიათისაა და თითქმის არასოდეს არ ვლინდება კოლექტიურად, ეს კი ნიშნავს, რომ 
სხვადასხვა ადამიანისთვის ის სრულიად სხვადასხვაგვარი იქნება. ამიტომ აქ ძალზე რთული, და, შეიძლება 
ითქვას, შეუძლებელიცაა რაიმენაირი შაბლონების გამოყენება. მეორე მხრივ, ხშირად ხდება, რომ კითხვის 
ამგვარი შედეგები თვალსაჩინოა კოლექტიურ გარემოში, მაგრამ თითქმის არაფერი აქვთ საერთო მათი 
გამომწვევი ტექსტის ესთეტიკურ თვისებებთან: მაგალითად, აშშ-ის მოქალაქეთა მიერ მონობის შემზარავი 
ფენომენის გაცნობიერების პროცესში, როგორც ჩანს, უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა ჰარიეტ ბიჩერ-
სტოუს მდარე რომანმა „ბიძია ტომის ქოხი“. ამგვარი შედეგები ძნელად შესამჩნევია, მაგრამ ისინი 
ნამდვილად არსებობენ, უბრალოდ, ნაირგვარად და არაუშუალოდ იჩენს თავს იმ მოქალაქეთა 
ქმედებებში, რომელთა პიროვნული ჩამოყალიბებაც რომანების ზეგავლენით მოხდა. 

კარგი წიგნები თითქოს დროებით ახშობენ, მაგრამ, ფაქტობრივად, ამძაფრებენ უკმაყოფილების 
გრძნობას და ავითარებენ კრიტიკულსა და ნონკონფორმისტულ დამოკიდებულებას ცხოვრების მიმართ. 
შეიძლება ისიც ითქვას, რომ ლიტერატურა უიღბლობისა და მარცხისთვისაც კი ამზადებს ადამიანებს. ის, 
ვინც გამუდმებით უკმაყოფილოა ცხოვრებით და ებრძვის მას, ბუზს სპილოდ წარმოიდგენს, თუმცა 
მშვენივრად იცის: მის წინაშე მარტოოდენ ბუზია. ასეთი ადამიანები, გარკვეულწილად, განწირულნი არიან 
ამაო ბრძოლებისთვის, ისევე, როგორც პოლკოვნიკი აურელიანო ბუენდია „მარტოობის ას წელიწადში“, 
რომელმაც მშვენივრად იცოდა, რომ ყველა ბრძოლაში დამარცხდებოდა. როგორც ჩანს, სხვა გამოსავალი 
არ არსებობს; მაგრამ ისიც ჭეშმარიტებაა, რომ უფერული და ამაზრზენი გარემომცველი სამყაროთი 
აღშფოთებისა და უკმაყოფილების გარეშე ჩვენ, ადამიანები, ჯერ კიდევ პრიმიტიულ სახელმწიფოებში 
ვიცხოვრებდით: ისტორია ჩაიხერგებოდა, ინდივიდი არ დაიბადებოდა, არც მეცნიერება და არც ტექნიკა არ 
განვითარდებოდა, არავინ აღიარებდა ადამიანის უფლებებს, არავითარი თავისუფლება არ იარსებებდა 
სამყაროში, – ყოველივე ეს ცხოვრებისადმი (რომლის უკმარისობა და ბიწიერება აღიარებულ იქნა) 
დაუმორჩილებლობის მრავალრიცხოვანი აქტების შედეგად მოხდა. ამ სულისკვეთებისთვის, 
რომლისთვისაც მიუღებელია არსებული რეალობა და ალონსო კიხანოს (რომელიც, თუ გახსოვთ, სწორედ 
წიგნების კითხვის შედეგად შეიშალა) სიჯიუტით მიისწრაფვის, ხორცი შეასხას თავის ოცნებას, შეასრულოს 
შეუძლებელი, ლიტერატურა ფენომენალურ საწვავად იქცა. 

ვცადოთ სამყაროს წარმოსახული ისტორიის რეკონსტრუირება და წარმოვიდგინოთ ცხოვრება 
ლიტერატურის გარეშე – კაცობრიობა, რომელიც არ კითხულობს რომანებს. უწიგნურ ცივილიზაციას, მისი 
მინიმალური სიტყვიერი მარაგითა და იმგვარი მეტყველებით, რომელშიც სიტყვებზე უფრო ხშირად ღრენა 
და მაიმუნისებრი მანჭვა-გრეხა გამოიყენება, არ ექნება ლიტერატურული ნაწარმოებების წყალობით 
დამკვიდრებული მრავალი სიტყვა: „დონკიხოტობა”, „კაფკიანური”, „როკამბოლი”, „ორუელისეული”, 
„სადისტი”, „მაზოხისტი” და ათეულობით სხვა. ამ სამყაროში, ეჭვსგარეშეა, მაინც იქნებიან შეშლილები, 
პარანოიდული შიშებისა და დევნის მანიის მსხვერპლნი, ბოროტმოქმედებებისადმი მიდრეკილი ხალხები 
და ორფეხა არსებები, რომელთაც სიამოვნებას ანიჭებთ ტკივილის განცდა ან სხვებისთვის ტკივილის 
მიყენება, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეუსაბამო ქცევის მიღმა (რომელიც ეგრეთ წოდებულ ნორმას 
ეწინააღმდეგება) ვერ განვჭვრეტთ ადამიანის, პიროვნების საკვანძო ნიშან-თვისებებს, ანუ, სხვა სიტყვებით 
რომ ვთქვათ, „ჩვენ”-ს, იმას, რისი დანახვის უნარიც ჰქონდათ მხოლოდ სერვანტესს, კაფკას, რაბლეს, დე 
სადსა ან ზახერ-მაზოხს. „დონ კიხოტის” გამოქვეყნებისას რომანის პირველი მკითხველები ქირდავდნენ მის 
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ექსტრავაგანტურ მეოცნებე გმირს, ზუსტად ისევე, როგორც – რომანის პერსონაჟები. ახლა ჩვენ ვიცით, 
რომ მწუხარე სახის რაინდის სწრაფვა, დაენახა გოლიათები იქ, სადაც სინამდვილეში მხოლოდ 
წისქვილები იყო, და სურვილი, ჩაედინა მთელი ეს უგუნური ქმედებები, – სხვა არაფერია, თუ არა 
გულუხვობის უზენაესი ფორმა, პროტესტი სამყაროს არასრულყოფილების წინააღმდეგ და მისი შეცვლის 
მცდელობა. უცილობელ ფასეულობებად არ იქცეოდა თვით იდეალისა და იდეალიზმის (დადებითი 
მორალური ვალენტობით გამსჭვალული) ცნებები – სერვანტესისეული დამაჯერებლობითა და ძალით რომ 
არ ხორცშესხმულიყო რომანის პერსონაჟში. იგივე შეიძლება ითქვას კაბიან პატარა პრაგმატულ 
დონკიხოტზე – ემა ბოვარიზე (ტერმინი “ბოვარიზმიც” არ იარსებებდა მის გარეშე), – რომელიც მგზნებარედ 
იბრძოდა უფლებისთვის, ეცხოვრა რომანებში აღწერილი, ფუფუნებითა და ვნებებით აღსავსე ცხოვრებით 
და რომელიც ისე დაიწვა ამ სურვილების ალში, როგორც სანთლის შუქით მიზიდული ფარვანა. 

სერვანტესის ან ფლობერის ქმნილებათა მსგავსად, ყველა დიდი ლიტერატურული შემოქმედის 
ნაწარმოებები რეალობის ბრჭყალებიდან გვათავისუფლებენ და ფანტაზიათა სამყაროში გადავყავართ, 
მაგრამ გვაჩვენებენ, აგრეთვე, ჩვენს უცნობსა და იდუმალ თვისებებს, საშუალებას გვაძლევენ, უკეთ 
გამოვიკვლიოთ და გავიაზროთ ადამიანის ფარული არსი. სიტყვა „ბორხესისეული” წამიერად გვაშორებს 
რაციონალიზმის ბორკილებს და ჩვენს შინაგან თვალთახედვას წარმოუდგენს ფანტასტიკურ, მწყობრსა და 
ელეგანტურ აზრობრივ კონსტრუქციას. ამ ლიტერატურული ციტატებითა და ალუზიებით გაჯერებული 
ერთგვარი ლაბირინთის უჩვეულობა სულაც არ გვაცბუნებს, რადგან მასში ვცნობთ ჩვენს იდუმალ 
მიდრეკილებებსა და ფარულ ჭეშმარიტებებს, მხოლოდ ხორხე ლუის ბორხესის ნაწარმოებებში რომ 
აღიჭურვნენ ფორმით. ზედსართავს „კაფკიანური” ჩვენი გონება ძალდაუტანებლად აღიქვამს, როგორც 
ფოტოაპარატის შუქის კაშკაშა ათინათს ერთ-ერთ ძველებურ ფოტოსურათზე, სადაც კამერას 
აკორდეონიანი კაცი აღუბეჭდავს; ვგრძნობთ საშიშროებას, ვიცით, რომ უმწეონი ვართ დამთრგუნველი, 
გამანადგურებელი მექანიზმების – ავტორიტარული რეჟიმების, ძალაუფლების ვერტიკალების, ულმობელი 
საეკლესიო თემების, სულისშემხუთველი ბიუროკრატიის წინაშე, რომლებმაც უახლეს ისტორიაში 
ადამიანებს ამდენი ტკივილი მოუტანეს. ამ მრავალტანჯული პრაღელი ებრაელის (რომელიც გერმანულ 
ენაზე წერდა და მუდმივ დაძაბულობაში ცხოვრობდა) მოთხრობებისა და რომანების გარეშე მკაფიოდ ვერ 
წარმოვიდგენდით, როგორი უმწეობისა და უძლურების გრძნობას განიცდის საზოგადოებისგან 
იზოლირებული ადამიანი ან დისკრიმინებული და დევნილი უმცირესობის წარმომადგენელი 
ყოვლისშემძლე ძალაუფლების წინაშე, რომელსაც ხელეწიფება, გაანადგუროს ის, აღგავოს პირისაგან 
მიწისა ისე, რომ ჯალათებმა თავიანთი სახეებიც კი არ გამოაჩინონ. 

ზედსართავი „ორუელისეული”, რომელიც „კაფკიანურს” ენათესავება, XX საუკუნის დიქტატორული 
რეჟიმების ზეგავლენით წარმოშობილ მძიმე კაეშანსა და უკიდურესი აბსურდულობის შეგრძნებაზე 
მიგვანიშნებს, – ეს რეჟიმები დახვეწილი ხერხებით და ულმობლად აკონტროლებდნენ საზოგადოების 
წევრთა ქცევებს, ხასიათსა და ოცნებებსაც კი. თავის ყველაზე ცნობილ რომანებში „ცხოველთა ფერმა” და 
„1984” ჯორჯ ორუელმა შემზარავი, პირქუში საღებავებით აღწერა „დიდი ძმის” – ყოვლისშემძლე 
მბრძანებლის ნებისადმი დამორჩილებული კაცობრიობა. დიდმა ძმამ ტერორისა და თანამედროვე 
ტექნოლოგიების ეფექტური კომბინაციის მეშვეობით გაანადგურა თავისუფლება, უშუალობა და 
თანასწორუფლებიანობა – თუმცა, ამ სამყაროში ზოგიერთი „სხვებზე უფრო თანასწორუფლებიანი” იყო, – 
და გადააქცია საზოგადოება ადამიანისმაგვარი მანქანებით (რომლებიც რობოტებზე უარესად როდი იყვნენ 
დაპროგრამებულნი) გავსებულ სკად. მოქალაქეთა არა მარტო ქცევა, არამედ ენაც განსაზღვრულია 
ხელისუფალთა მიერ: გაჩნდა ყოველგვარი ინდივიდუალობისა და სუბიექტური ნიუანსებისგან 
განწმენდილი, ბანალური, კლიშირებული გამოთქმების სისტემად ქცეული „ნიუსპიკი”, – და ეს ნაბიჯი 
აუცილებელი იყო ინდივიდის მონური მდგომარეობის ლეგალიზებისთვის. მაგრამ განა შეიძლება, 
„ინდივიდები” უწოდო არსებებს, რომელთაც საკუთარი ცხოვრება არა აქვთ, ამ ფარას, რომელსაც 
დაბადებიდან სიკვდილამდე მართავს ორუელისეული კოშმარი? „1984”-ის ავბედითი წინასწარმეტყველება 
არ ახდა: კომუნისტურმა რეჟიმმა დათმო თავისი პოზიციები სსრკ-ის ტერიტორიაზე, ისევე, როგორც 
ოდესღაც ჩაკვდა ფაშიზმი ევროპაში; დაიწყო რეჟიმის რღვევის პროცესი ჩინეთში, კუბაზე და ჩრდილოეთ 
კორეაში – ამ ანაქრონიულ ქვეყნებში, მაგრამ სიტყვა „ორუელისეული” კვლავ ცოცხლობს და აქტუალობას 
ინარჩუნებს. ეს ხომ შეხსენებაა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამანადგურებელი 
პოლიტიკურ-სოციალური განსაცდელის შესახებ, რომლის ფარული მექანიზმები გამოააშკარავა ჯორჯ 
ორუელის რომანებმა და ესეებმა. 
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როგორ ხდება, რომ ლიტერატურული გამონაგონი და სიცრუე იდუმალი ცხოვრებისეული ძალების 
შემეცნების საშუალებად იქცევა? ისინი ხომ ყოველთვის არ გვანიჭებს სიამოვნებას – რომანებისა და 
პოემების სარკეში ზოგჯერ ურჩხულებად გამოვიყურებით. ასე ხდება, როდესაც ვკითხულობთ საზარელი 
სექსუალური სასაკლაოების შესახებ, რომლებიც აღწერა ღვთაებრივმა მარკიზმა; ტანჯვისა და მსხვერპლთა 
შესახებ, რომელთა შესახებაც საუბარია ზახერ-მაზოხის ან ბატაის წიგნებში; ზოგჯერ მსგავსი სცენები ძალზე 
უსიამოვნო და შემზარავიც კია; და მაინც, ყველაზე უარესი მათში არც სისხლია, არც შეურაცხყოფა, არც 
საშინელი წამება და გარყვნილება; ყველაზე უარესია შეგნება იმისა, რომ ამგვარი სისასტიკე და 
თავაწყვეტილობა ჩვენთვის უცხო არაა და ჩვეული რამაა კაცობრიობისთვის; რომ ჩვენი სულის ყველაზე 
იდუმალ ნაწილში მიმალული მონსტრები ელოდებიან, როდის შეძლებენ მზის სინათლეზე გამოსვლას, 
ჩვენს სურვილებსა და თავისუფლებაზე გაბატონებას, გონის, საზოგადოებრივი ცხოვრების წესებისა და 
თვით პიროვნების განადგურებას. არა მეცნიერებამ, არამედ ლიტერატურამ დაიწყო პირველად ადამიანის 
სულის სიღრმეთა კვლევა და გამოავლინა მისი ლტოლვა განადგურებისა და თვითგანადგურებისკენ. ასე 
რომ, სამყარო ლიტერატურის გარეშე ნაწილობრივ ბრმა იქნებოდა და ვერ შეძლებდა იმ შიშისმომგვრელი 
სიღრმეების გაშუქებას, სადაც უნდა ვეძიოთ ცალკეულ ადამიანთა უჩვეულო ქცევის მიზეზები. 
იმავდროულად, ეს სამყარო ძალზე უსამართლო აღმოჩნდება იმათ მიმართ, ვინც სხვებისგან განსხვავდება, 
– არცთუ შორეულ წარსულში კაცობრიობა ხომ დარწმუნებული იყო, რომ ცაციები, კეთროვნები და 
ენაბლუები დემონთა მიერ შეპყრობილნი გახლავან. უწიგნური ცივილიზაცია გააგრძელებს ამ ბრწყინვალე 
ტრადიციას, როგორც აგრძელებდა მას უკანასკნელ ხანებამდე ზოგიერთი ამაზონელი ტომი, სადაც, 
შემზარავი პერფექციონიზმის ზეგავლენით, ფიზიკური ნაკლის მქონე ჩვილებს მდინარეებში ახრჩობდნენ. 

არაცივილიზებულსა და ბარბაროსულ, უგრძნობელსა და უწიგნურ (ყველაფერში, რაც მეტყველებას 
შეეხება), უმეცარსა და უფერულ, ვნებათუქონელ, კოშმარულ სამყაროს, რომლის აღწერასაც ვცდილობ, 
ექნება ერთი მთავარი თვისება: ყოვლისმომცველი მიდრეკილება შემგუებლობისადმი, ადამიანთა მონური 
დამოკიდებულება საყოველთაოდ აღიარებული მსოფლწესრიგის მიმართ. გარკვეული გაგებით, ეს 
სამყარო ცხოველებით იქნება დასახლებული. საზოგადოებრივი ინსტიტუტების ძალისხმევით მასში 
გამეფდება დრომოჭმული ყოფითი წესრიგი, მუდმივი ბრძოლა თვითგადარჩენისთვის, შიში უცნობის, 
იდუმალის წინაშე და ფიზიკური საჭიროებების დაკმაყოფილების აუცილებლობა. არ მოიძებნება ადგილი 
სულიერი მოთხოვნილებებისთვის. ამგვარი არსებობის სულისშემხუთველ ერთფეროვნებას დაამძიმებს 
პესიმიზმის ავბედითი აჩრდილი და რწმენა, რომ ადამიანის ცხოვრება ისეთია, როგორიც უნდა იყოს, 
სამარადისოდ ასეთი დარჩება და არ არსებობს ძალა, რომელიც მას შეცვლის. 

როდესაც ამგვარ სამყაროს წარმოვიდგენთ, ჩვეულებრივ, მაშინვე გაგვახსენდება თანამედროვეობის 
განაპირას მცხოვრები პრიმიტიული ველური ტომები სამხრეთ ამერიკაში, აფრიკასა და ოკეანიაში. მაგრამ 
სიმართლე ისაა, რომ აუდიოვიზუალური კომუნიკაციების (რომელთაც ნამდვილი რევოლუცია მოახდინეს 
ურთიერთობათა სფეროში) განვითარებამ პლანეტის ყველა ქალი და მამაკაცი არა მარტო მსოფლიოში 
მიმდინარე მოვლენათა მოწმეებად აქცია, არამედ განახორციელა მონოპოლიზაციაც (და განაგრძობს ამას, 
სულ უფრო სწრაფი ტემპით) იმ დროისა, რომელსაც გართობას ვუთმობთ და ლიტერატურას ვართმევთ. 
ამგვარად, ჩვენი მომავალი შეიძლება იყოს საზოგადოება, რომელშიც უხვად იქნება კომპიუტერის 
პლატები, ეკრანები და დინამიკები, მაგრამ არ იქნება წიგნები; საზოგადოება, რომელშიც წიგნები (ესე იგი, 
ლიტერატურა) ისევე აღიქმება, როგორც ალქიმია – ფიზიკის ეპოქაში: საინტერესო ანაქრონიზმად, 
რომელიც ცივილიზაციის სარდაფებში შემონახულია მხოლოდ ცალკეული ნევროტული უმცირესობის 
ძალისხმევის შედეგად. ვშიშობ, რომ ეს კიბერნეტიკული სამყარო, აყვავების, სიმდიდრის, ცხოვრების 
მაღალი დონისა და მეცნიერთა მიღწევების მიუხედავად, იქნება უდრტვინველი ერთობლიობა ღრმად 
არაცივილიზებული, სულიერებისგან განძარცული და ინტელექტუალურ ლეთარგიაში ჩაძირული 
რობოტებისა, რომლებსაც არც კი ემახსოვრებათ, რა არის თავისუფლება. 

რა თქმა უნდა, სავსებით შესაძლებელია, რომ ამ შემზარავმა პერსპექტივამ არასოდეს შეისხას 
სისხლი და ხორცი. კაცობრიობის ისტორია არ დაწერილა. არ არსებობს არავითარი ფატუმი, რომელიც 
ჩვენ მაგიერ წყვეტს, როგორები ვიქნებით. მხოლოდ ჩვენი ნება და შეხედულებები განაპირობებს, 
განხორციელდება თუ არა ეს ჯოჯოხეთური უტოპია. და თუ არ გვსურს, რომ ლიტერატურასთან ერთად 
გაქრეს ან დავიწყებას მიეცეს (მტვრიან სხვენზე მიგდებული უსარგებლო ნივთის მსგავსად) ფანტაზიებისა 
და შთამაგონებელი უკმაყოფილების ეს მაცოცხლებელი წყარო, რომელიც ფაქიზ მგრძნობიარობას 
გვინერგავს და გვასწავლის გასაგებად და მჭევრმეტყველურად საუბარს, აფართოებს ჩვენს თავისუფლების 
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საზღვრებს, ხოლო ცხოვრებას უფრო მრავალფეროვანს და თვალწარმტაცს ხდის, – უნდა ვიმოქმედოთ, 
უნდა ვიკითხოთ კარგი წიგნები, ჩავუნერგოთ კითხვის სიყვარული მომავალ თაობას, – ოჯახებსა და 
აუდიტორიებში, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისა და ყველა საზოგადოებრივი ინსტიტუტის 
მეოხებით, – რათა ლიტერატურა აუცილებელ საქმიანობად გადავაქციოთ, რადგან ის ყველას და 
ყველაფერს მსჭვალავს და ამდიდრებს. 

 
მადრიდი, 2000 წლის 23 თებერვალი  

(თარგმნა თამარ ლომიძემ, არილი, 2014, აგვისტო, #6). 
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50-იანი წლების 

ბოლოდან საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ვითარება იცვლება, საზოგადოება აქტიური ხდება, რაც 
სტალინის გარდაცვალებას უკავშირდება. ამის პირველი პრეცედენტი იყო 1956 წლის 3-9 მარტის სახალხო 
მღელვარება. სტალინის კულტის დაგმობა ქართველობამ ეროვნულ შეურაცხყოფად მიიღო, რასაც 
პროტესტი მოჰყვა. 3 მარტიდან ცალკეული მანიფესტაციები დაიწყო, 5 მარტიდან კი დედაქალაქი 
უმართავი გახდა. ხალხმა თავი მოიყარა მტკვრისპირა სკვერში, სადაც სტალინის ვეებერთელა მონუმენტი 
იყო აღმართული. მალე დედაქალაქის მცხოვრებთ შეუერთდნენ საქართველოს სხვა ქალაქებიც: გორი, 
ბათუმი, ქუთაისი... „გაუმარჯოს ლენინ-სტალინის პარტიას!“ „გაუმარჯოს საქართველოს!“ – ამ ლოზუნგებში 
ანტისაბჭოთა მართლაც არაფერი იყო. კულიმინაციურ ეტაპზე ახალგაზრდების ერთმა ჯგუფმა 
საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნაც კი წამოაყენა, თუმც ანტიკონსტიტუციური არც ეს ყოფილა.  

თავიდან სტალინის კულტის დაგმობით გამოწვეულმა პროტესტის გრძნობამ ნელ-ნელა სხვანაირი 
ხასიათი მიიღო. მასში უეჭველად უნდა დავინახოთ ეროვნული მოძრაობის სერიოზული განაცხადიც. ეს იყო 
მთავრობის წინააღმდეგ მიმართული პირველი მანიფესტაცია საბჭოთა კავშირში. საკავშირო 
ხელისუფლებამ დაინახა პროტესტი ახალგაზრდობისა, რამაც ძალზე შეაშფოთა იგი. ადგილობრივი 
ხელისუფლება უუნარო აღმოჩნდა, მან ვერ შეძლო პროცესების მართვა და მანიფესტაციის დაშლა რაიმე 
მშვიდობიანი საშუალებით. ეს საქმე საკავშირო ხელისუფლებამ ითავა და ხალხის დასასჯელად სამხედრო 
ძალა გამოიყენა, რომელმაც მიტინგის მონაწილეებს ცეცხლი გაუხსნა. დაიღუპა დაახლოებით 150 
ადამიანი, იყვნენ დაჭრილებიც. თუმც ამ რიცხვს ხელისუფლება საგულდაგულოდ მალავდა. დახოცილები 
ახლობლებს მალულად დაამარხვინეს. გამოძიებისას სურდათ, დაზარალებული და დახოცილი 
ახალგაზრდები დაედანაშაულებინათ ძალადობაში, მაგრამ ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ მათ ტყვიები არა 
პირდაპირ, არამედ ზურგიდან ჰქონდათ მოხვედრილი. ყველაფერის მიუხედავად, კომისიამ თავისი 
გაიტანა, ხალხს პირში ბურთი ჩასჩარა და დანაშაული მიაფუჩეჩა. თუმც ამ ფაქტმა ერის გამოფხიზლებასაც 
დაუდო სათავე. სწორედ ამ დროიდან იწყება პირველი ანტისაბჭოური ორგანიზაციების შექმნაც. 
მაგალითად, 1961 წელს შექმნილა ორგანიზაცია, რომლის პირველი წევრები თბილისის პოლიტექნიკური 
და სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტების სტუდენტები იყვნენ. 

1964 წლიდან, როცა ნიკიტა ხრუშჩოვის ვოლუნტარისტული1 მმართველობა ემხობა, ქვეყანაში ნელ- 
ნელა ბატონდება ნეგატიური მოვლენები. დემოკრატიის გაფართოების ნაცვლად ყაზარმული წყობილება 
ინერგება, რაც საბჭოთა ხალხის ერთ ერად შერწყმის თეორიის პრაქტიკული განხორციელებისკენ იყო 
მიმართული. ბუნებრივია, ამგვარი ვითარება იწვევს საწინააღმდეგო მოძრაობის გაძლიერებასაც. ეს 
პროცესი ყველაზე თვალშისაცემად დაეტყო კულტურას. 

სტალინის გარდაცვალების შემდეგ, ხრუშჩოვის მმართველობაში, შემოქმედი ადამიანებისათვის 
ცოტაოდენი თავისუფლება ჩნდება, ოღონდ ეს იყო იმდენად უმნიშვნელო, რომ საერთო საბჭოურ 
იდეოლოგიაში თითქმის არაფერი შეუცვლია. ეს ერთგვარ პოლიტიკურ ნაბიჯადაც კი შეგვიძლია 
ჩავთვალოთ, რომლის მიზანიც სტალინის მკაცრი რეჟიმის შერბილებაზე წარმოდგენის შექმნას უფრო 
ისახავდა მიზნად, ვიდრე რეალურად რაიმეს ცვლილებას. 

მალე გახდა ნათელი, რომ პროლეტარული დისკურსის გაბატონება და ეროვნული პრობლემის 
მიჩქმალვა სერიოზულ კრიზისს გამოიწვევდა. ვის უნდა ეტვირთა ეროვნული ბედის მოგვარება საბჭოთა 
ხელისუფლების პირობებში? ქვეყნის ბედის განმსაზღვრელი კომპარტია იყო. ცხადია, იგი ერის 
წინამძღოლად ვერ გამოდგებოდა. ერი უნდა გათავისუფლებულიყო ხიზნის შეგნებისაგან. მას უნდა ეგრძნო 
თავისუფლება და თავი უნდა გაენებებინა მუდმივად მფარველის ძებნისათვის, უნდა მომხდარიყო „სულის 
რევოლუცია“ (აკაკი ბაქრაძე). ამ პროცესში კი საჭირო იყო ერისა და მწერლობის ერთობლივი მუშაობა. 
მხატვრულ ლიტერატურას უნდა ეთქვა სიმართლე, გუნდრუკი არ უნდა ეკმია ხელისუფლებისთვის. იმ 
პირობებში ეს გამოფხიზლების ერთადერთი თუ არა, ერთ-ერთი მთავარი გზა და საშუალება იყო. 

                                                           
1 თვითნებური, სუბიექტივისტური გადაწყვეტილებანი, რომლებიც უგულებელყოფენ ობიექტურად არსებულ პირობებსა 
და კანონზომიერებებს. 
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60-იან წლებში კიდევ ერთი განსაცდელი ელოდათ არარუს ერებს. ამ პერიოდში ეროვნული 
ინდივიდუალობის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებულ ფორმად იქცა ორენოვნების 
ქადაგება. ბევრი მწერალი და მეცნიერი თავგამოდებით ამტკიცებდა რუსულ ენაზე წერის აუცილებლობას. 
ამ „თეორიის“ მქადაგებელნი მიიჩნევდნენ, რომ მშობლიური ენის სიყვარული „ინტერნაციონალიზმის 
სფეროში შეღწევის ფსიქოლოგიური ბარიერია“, ამიტომ რაც უფრო ადრე განთავისუფლდება ადამიანი 
ამგვარი „ეროვნული შებოჭილობისაგან“ (ე. ი. გარუსდება), მით უფრო მალე მივაღწევთ კომუნიზმსო. 
საბედნიეროდ, ქართულმა ენამ ამ ახალ, კიდევ ერთ დიდ საფრთხესაც გაუძლო.   

50-იანი წლების მეორე ნახევრიდან თანდათან გამოცოცხლდა ქართული თეატრიც. გარდა 
თანამედროვე თემატიკაზე დაწერილი პიესებისა, იდგმებოდა ინსცენირებული ქართული კლასიკური 
ლიტერატურა (ილია, აკაკი, ვაჟა, ყაზბეგი) და უცხოური დრამატურგია (შექსპირი, ბერნარდ შოუ, ჯ. 
ფლეტჩერი). თეატრალური დასები არსებობდა ქუთაისში, ბათუმში, ჭიათურაში, სოხუმში, თელავში, 
ზუგდიდში... ომისშემდგომ წლებში, მართალია, უჭირდა კინოს, როგორც შედარებით მაღალბიუჯეტიან 
დარგს ხელოვნებისას, მაგრამ მაინც შეიქმნა რამდენიმე მაღალმხატვრული ნაწარმოები: „ქეთო და კოტე“ 
(ვახტანგ ტაბლიაშვილი), „ჭრიჭინა“ (სიკო დოლიძე, ლევან ხოტივარი), „ისინი ჩამოვიდნენ მთიდან“ 
(ნიკოლოზ სანიშვილი), „ჩრდილი გზაზე“ (დავით რონდელი), „ჩვენი ეზო“ (რეზო ჩხეიძე), „საბუდარელი 
ჭაბუკი“ (შოთა მანაგაძე), „სხვისი შვილები“ (თენგიზ აბულაძე), „მაგდანას ლურჯა“ (რეზო ჩხეიძე, თენგიზ 
აბულაძე), „ოთარაანთ ქვრივი“ (მიხეილ ჭიაურელი), „ბაში-აჩუკი“ (რეზო ესაკია).  

თანდათან ვითარდებოდა და სამოღვაწეოდ გამოდიოდა ახალი თაობა ხელოვნების სხვა 
დარგებშიც: მუსიკა (შალვა მშველიძე, დავით თორაძე, რევაზ ლაღიძე, ოთარ თაქთაქიშვილი, შალვა 
აზმაიფარაშვილი, დავით გამრეკელი, პეტრე ამირანაშვილი, ბათუ კრავეიშვილი...), ბალეტი (ვახტანგ 
ჭაბუკიანი), სახვითი ხელოვნება (ქეთევან მაღალაშვილი, უჩა ჯაფარიძე, ალექსანდრე ციმაკურიძე, ირაკლი 
თოიძე, თენგიზ მირზაშვილი...) ქანდაკება (ელგუჯა ამაშუკელი, მერაბ ბერძენიშვილი...). 

ქართული პატრიოტული და სახელოვნებო წრეები არ 

ურიგდებოდნენ კრემლის კურსს და სხვადასხვა საშუალებით 
ცდილობდნენ, გამოეხატათ პროტესტი კომუნისტური რეჟიმის 
წინააღმდეგ. ასე მოხდა კულტურის სხვადასხვა სფეროში. 
კინემატოგრაფიაში მოვიდა ახალი თაობა – რეზო ჩხეიძე, თენგიზ 
აბულაძე, ელდარ შენგელაია, გიორგი შენგელაია, მერაბ 
კოკოჩაშვილი, ოთარ იოსელიანი, სერგო ფარაჯანოვი და სხვანი – 
რომელსაც უკავშირდება იმ პერიოდში ქართული კინოს განახლება. 
ამის კარგი მაგალითია რეზო ჩხეიძისა და თენგიზ აბულაძის 
„მაგდანას ლურჯა“ (1955), რომლის ეკრანიზაციისთვის ვიზის მიცემა არ უნდოდა საკავშირო 
ხელისუფლებას. მიუხედავად წინააღმდეგობისა, ფილმის გაშვება მაინც მოხერხდა (პირველი ჩვენება 
საკავშირო ეკრანზე შედგა 1956 წლის 25 მარტს) და მას არნახული წარმატება მოჰყვა მსოფლიო 
მასშტაბით, რაც „რკინის ფარდის“ პირობებში სრულიად მოულოდნელი იყო. კერძოდ, საფრანგეთში, კანის 
საერთაშორისო კინოფესტივალზე 1956 წელს ფილმმა მიიღო პრიზი „საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი 
მხატვრული ფილმის“ ნომინაციაში. ეს იყო არა მხოლოდ ქართული კულტურის, არამედ იმ ახალი თაობის 
პირველი დიდი გამარჯვება.  

1962 წელს გამოვიდა ოთარ იოსელიანის ფილმი „აპრილი“ (სცენარი: 
ერლომ ახვლედიანი და ოთარ იოსელიანი), რომელმაც ასევე დიდი მღელვარება 
გამოიწვია. ფილმი ორი ახალგაზრდის სიყვარულის ამბავს ასახავს. 
ახალდაქორწინებულები ახალ ბინაში სახლდებიან, რომელიც თითქმის ცარიელია, 
მაგრამ სიყვარულითაა სავსე. მეზობლის რჩევით ავეჯის შეძენის შემდეგ კი 
პრობლემებიც ჩნდება, სიყვარული საფრთხეში ვარდება. გონს მოსული 
ახალგაზრდები ბინიდან მოისვრიან ნივთებს და მათთან ერთად ყალბ 
ფასეულობებს, რომლებიც ხშირად ბედნიერების დაკარგვის მიზეზი ხდება. ფილმი 
მომხვეჭელობისა და ქონებით ტკბობის წინააღმდეგ იყო მიმართული, რაც საკმაოდ 
ფეხმოკიდებული იყო იმდროინდელ საზოგადოებაში. ფილმის, რომელიც წმინდა 
ფორმალისტური ხერხებით იყო გადაწყვეტილი, გამოსვლა იმ პერიოდს დაემთხვა, 
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როცა ხრუშჩოვი აწარმოებდა ცნობილ კამპანიას 
აბსტრაქციონისტებისა და ფორმალისტების წინააღმდეგ. 
განსაკუთრებით ბლოკავდა მას საკავშირო ცენზურა მოსკოვში 
და ყველანაირად უშლიდა ხელს მის გამოსვლას ეკრანებზე. 
საბოლოოდ ფილმის ეკრანებზე გასაშვებად ნებართვა 
მხოლოდ 1974 წელს გაიცა.  

ასევე ნეგატიურად შეხვდა ხელისუფლება ოთარ 
იოსელიანის პირველ სრულმეტრაჟიან ფილმს 
„გიორგობისთვეს“ (1966), რომელიც იმ პერიოდის ქართული 
მეღვინეობის პრობლემებსა და ამ მხრივ არსებულ ნეგატიურ 
ტენდენციებს ეხებოდა. გარკვეულმა ძალებმა ფილმში 
შეთქმულებაც კი დაინახეს, ნაწილმა კი ღვინის მეწარმეთა შეურაცხყოფად, ცილისწამებად და სინამდვილის 
გაყალბებად მიიჩნია იგი. გაზეთებში იბეჭდებოდა უარყოფითი რეცენზიები. ითხოვდნენ ფილმის სრულ 
განადგურებასაც. „განა დასაჯერებელია, რომ ქართველი ხალხი ისე ცხოვრობდეს, როგორც ფილმშია 
ნაჩვენები? თუ სცენარისტსა და რეჟისორს დავუჯერებთ, ქარხანაში ყველა – დირექტორიდან დაწყებული 
მუშამდე – სინდისგარეცხილია, შესაძლებელია ეს მდგომარეობა რომელიმე კონკრეტულმა ფაქტმა 
უკარნახა ფილმის ავტორებს, მაგრამ ყველა კონკრეტული შემთხვევა ტიპიური ხომ არ არის“, – წერდა 
გაზეთი „სოფლის ცხოვრება“ 1967 წლის 29 იანვრის ნომერში. მკაცრი იყო პარტიის მთავარი ბეჭდვითი 
ორგანო „კომუნისტიც“: „გიორგობისთვეს“ ჩვენს ცხოვრებაში შესამჩნევ ნაკლოვანებათა აღმოფხვრისათვის 
ბრძოლის პრეტენზია აქვს. ასეთია ავტორთა სუბიექტური მისწრაფება, მაგრამ ამ ჩრდილოვან მხარეს იქით 
არსებული დიდი და მზიანი სამყარო არ სურთ დაინახონ. ავტორები ცდილობენ, არა მარტო ერთი 
კონკრეტული ღვინის ქარხანა წარმოგვიდგინონ უხამსობის ბუდედ, არამედ ჩვენი ცხოვრების ყველა 
დეტალი, ყველა მხარე დახატონ, რაც შეიძლება მუქი, შავი საღებავებით. ამრიგად, ჩვენ წინ დგება 
მხოლოდ სიმახინჯე, უსამართლობითა და სიბილწით აღსავსე ცხოვრება, სადაც კეთილისა და ნათელის 
წარმომადგენლად ერთი უსუსური, უნდილი ბიჭია გამოყვანილი!.. ეს ფილმი კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს 
იმ მცდარ, მავნე გზაზე, რომელსაც ზოგიერთი ჩვენი ახალგაზრდა შემოქმედი არასასურველი 
მიმართულებით მიჰყავს. ეს მიმართულება კი უცხოა საბჭოთა ხელოვნებისათვის, იგი სოციალისტური 
რეალიზმის ყალბად გაგების, ყოფის ზერელე ასახვის, შიშველი ნატურალიზმის ჭაობისკენ მიაქანებს 
შემოქმედს. ...მხატვრული ნაწარმოების ნაცვლად მივიღეთ რაღაც პასკვილის მაგვარი რამ, რომელსაც 
საერთო არა აქვს რა ჩვენი ცხოვრების ამსახველ ჭეშმარიტ ხელოვნებასთან და ამ ფილმის ავტორების 
მოქალაქეობრივ სინდისზე ცუდად ლაპარაკობს“ („კომუნისტი“, 4. 02. 1967). ბუნებრივია, ეს ყველაფერი 
სოცრეალისტური კრიტიკის პოზიციებიდან იწერებოდა, რადგან ფილმში სწორედაც რომ იმდროინდელი 
რეალობა იყო ასახული და თანაც არა იშვიათი შემთხვევა, არამედ ტიპური. ცალკეული ნიშანი და 
მითითებაც ფილმიდან საკმაოდ ადვილად ამოსაცნობი იყო, მაგალითად, უვარგისი ღვინის 49-ე კასრით 
რეჟისორმა საბჭოთა სისტემის უვარგისობაზე მიუთითა (საბჭოთა კავშირს მაშინ სწორედ დაარსებიდან 49 
წლისთავი შეუსრულდა). დღეს უკვე ნათელია, რომ „გიორგობისთვის“ წინააღმდეგ ომი ხელისუფლებამ 
დაიწყო. „მაგრამ პასუხისმგებლობა იმ ადამიანებსაც არ უნდა მოვუხსნათ, რომლებმაც ფილმი, უბრალოდ, 
ვერ გაიგეს და სწორედ ამიტომ, გაღიზიანებულებმა და გაბრაზებულებმა, სასწრაფოდ გამოაცხვეს 
წერილები ქართულ საბჭოთა პრესაში“, – წერს კინომცოდნე ნათია ამირეჯიბი. 1968 წელს საფრანგეთში 
„გიორგობისთვემ“ ცნობილი ფრანგი თეორეტიკოსისა და კინოკრიტიკოსის ჟორჟ სადულის სახელობის 
პრემია მიიღო.  

ახალი თაობის რეჟისორებმა გარემოსთან და სტერეოტიპებთან მებრძოლი გმირი შემოიყვანეს 
კინოში, რის გამოც, ბუნებრივია, 60-70-იანი წლების ქართული კინო დისიდენტურად გამოცხადდა. იგავური 
ჟანრი, მეტაფორები, სიმბოლოები არსებული სისტემის წინააღმდეგ ბრძოლის მოხერხებული ფორმა იყო. 
„საბჭოთა იდეოლოგიისათვის შეუფერებელი“ ფილმების გადაღებას შემდეგშიც აგრძელებს ქართულ 
კინემატოგრაფში მოსული ახალი თაობა, ასეთები იყო: გიორგი შენგელაიას „ალავერდობა“ (1962), 
ელდარ შენგელაიას „არაჩვეულებრივი გამოფენა“ (1968), მერაბ კოკოჩაშვილის „დიდი მწვანე ველი“ 
(1967)...   

კადრი ფილმიდან „გიორგობისთვე“ 
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XX საუკუნის 60-70-იანი წლებიდან ქართულ თეატრში ნოვატორული ძიებებისა და განსხვავებული 
მიმართულებების დამკვიდრება იწყება და იგი უკავშირდება ისეთ გამოჩენილ რეჟისორებს, როგორებიც 
არიან: მიხეილ თუმანიშვილი, რობერტ სტურუა და თემურ ჩხეიძე.  

50-იანი წლების ბოლოსა და 60-იანი წლების დასაწყისიდან ფართოდ გაეხსნა 

გზა გოგი ოჩიაურისა და კობა გურულის შეფერხებულ ჭედური ხელოვნების განვითარებას, მოეხსნა ტაბუ 
ლადო გუდიაშვილისა და დავით კაკაბაძის შემოქმედებას, კონსტანტინე გამსახურდიას აღარ უწოდებდნენ 
„ნაციონალისტსა“ და „ძველის მქადაგებელს“.  

60-იანი წლებიდან სერიოზული ძვრებია ქართველ კომპოზიტორთა შემოქმედებით აზროვნებაშიც. 
დღის წესრიგში დადგა თანამედროვე დასავლურ მუსიკალურ კულტურასთან ინტეგრირების ამოცანა. 
სერიოზული კორექტივები შევიდა ეროვნული და ევროპული ტრადიციების ურთიერთმიმართების 
კონტექსტში, ძირფესვიანად გადახალისება დაიწყო მხატვრული აზროვნების ფორმებმა და ესთეტიკურმა 
კატეგორიებმა. თვალსაჩინო ნოვაციებითაა აღბეჭდილი ქართველ კომპოზიტორთა შემოქმედებითი 
ძიებები. 60-იანელთა ნოვატორულმა პარტიტურებმა განვითარების მაღალ ფაზაში გადაიყვანა ქართული 
მუსიკის წამყვანი ჟანრები და საერთაშორისო რეზონანსიც ჰპოვა.  

კულტურული გადარჩენისა და ეროვნული ფასეულობების შენახვაში განუზომელი 

წვლილი მიუძღვის ქართულ მწერლობას, რომელმაც მოამზადა ნიადაგი შემდგომი წლების პოლიტიკური 
პროცესების განვითარებისათვის: „დღეს ჩვენ ვერ მოვახერხებდით თავისუფლებისათვის ბრძოლას, 
მწერლობას რომ არ ეხსნა ჩვენი სული. ეს ფაქტია და მისი უარყოფა არ მოხერხდება. ვის შეუძლია დღეს 
დაიკვეხოს – უფრო დიდი სულიერი გმირობა ჩამიდენია, ვიდრე ყმაწვილი ანა კალანდაძის ლექსების 
პირველი საჯარო კითხვა იყო მწერალთა კავშირში კომუნისტური იდეოლოგიის მძინვარების დროსო? 
პოეტურ კულტურას რომ თავი დავანებოთ, ეს ხომ საშინელი სილის გაწვნა იყო ყოველნაირი 
იდეოლოგიური დოგმისათვის. ბოლშევიკების დიქტატურის ეპოქაში ქართული მწერლობის საუკეთესო 
ნაწილმა ისე იცხოვრა და იშრომა, როგორც მზვერავები ცხოვრობენ და შრომობენ მტრის ბანაკში. მათი 
სული მთლიანია და იმას აკეთებენ, რაც ევალებათ. მხოლოდ მათი ცხოვრებაა გაორებული. ამის გაძლებას 
რკინის ნებისყოფა და რკინის რწმენა უნდა, რომ შენს ქვეყანას და შენს ხალხს ემსახურები. ქართული 
მწერლობის უკეთესმა ნაწილმა ეს თვისება გამოავლინა. ამიტომ ქართული მწერლობა არც ზედმეტად 
მოთვინიერებული ყოფილა და ყოველთვის იქ იყო, სადაც სინდისი და მამული უხმობდა“ (აკაკი ბაქრაძე).   

პოლიტიკური, იდეოლოგიური და კულტურული სივრცის მთლიან და რადიკალურ დეკონსტრუქციას, 
რომელიც 20-იანი წლების ბოლოს დაიწყო და სტალინის გარდაცვალებით დასრულდა, 50-იანი წლებიდან 
ანაცვლებს ეროვნული იდეოლოგიის მომზადების ხანგრძლივი, მზარდი და ფრთხილი პროცესი, რომელიც 
შესაძლოა განვიხილოთ, როგორც რეკონსტრუქციის ეტაპი და ლოგოცენტრიზმის დაბრუნება. ამ პროცესში 
ერთვებიან რელიგიური თუ პოლიტიკური ჯგუფები, ლიტერატურული გამოცემები, თეატრი, 
კინემატოგრაფი, სტუდენტობა. ძალზე ფრთხილად იწყება ეკლესიის ინსტიტუციური გაძლიერებაც, რასაც 
თან ახლავს რელიგიური კონცეპტების დაბრუნება ქართულ სამოქალაქო ცნობიერებაში (აკაკი ბაქრაძის 
წერილები), ქართული ხასიათის თავისებურებათა კვლევა ფოლკლორული და ლიტერატურული სახეების 
მაგალითზე (გურამ ასათიანის ესეები), ზნეობრივ და ჰუმანისტურ ღირებულებათა რესტავრაცია, 
ლიტერატურული და მითოსური არქეტიპების რეკონსტრუქცია, ისტორიული გზის ხელახალი გააზრება 
ქართულ მწერლობაში (ოთარ ჭილაძე, ოთარ ჩხეიძე, გურამ რჩეულიშვილი...). ერთი სიტყვით, მზადდება 
საფუძველი ტოტალიტარიზმთან რადიკალური დაპირისპირებისათვის.  

„სოვეტური დეკონსტრუქციის“ არსებობა მთელი საბჭოთა იმპერიის მასშტაბით დაადასტურა მიხეილ 
რიკლინმაც ცნობილი დისკუსიისას, რომელიც მოსკოვში გაიმართა 1992 წელს და რომელსაც 
დეკონსტრუქციის თეორიის ავტორი ჟაკ დერიდაც ესწრებოდა.  

რაც შეეხება დაშლილი საზოგადოებრივი ცნობიერებისა და აზროვნების ხელახალ ჩამოყალიბებას, 
ანუ რეკონსტრუქციის პროცესს ქართულ საბჭოთა სოციალურ-პოლიტიკურ და კულტურულ სივრცეში, მისი 
ნიშნების ამოკითხვა რთული არ არის, თუკი 50-იანი წლებიდან მომხდარ მოვლენებს გავიხსენებთ – 
დაწყებული 1956 წლის მარტის აშკარად პოლიტიკური მოვლენებით, გაგრძელებული 1978 წლის 
აპრილის ცნობილი საზოგადოებრივი მოძრაობითა და დამთავრებული 80-იან წლებში დაწყებული 
„პერესტროიკით“. ასე რომ, 50-80-იან წლებში ქართულ კულტურაში აშკარაა რეკონსტრუქციის ნიშნები, 
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ოღონდ თავად ტერმინები დეკონსტრუქცია-რეკონსტრუქცია ცოტა ფრთხილად გამოსაყენებელია და 
საჭიროა, ზუსტად განიმარტოს, რა იგულისხმება მათში ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.     

50-იანი წლების მიწურულიდან ქართულ მწერლობაში მოვიდა ახალი თაობა, რომელსაც 
ახასიათებდა ოფიციალური მსოფლმხედველობის ხუნდებიდან გათავისუფლებისაკენ გაბედული 
მისწრაფება, მაღალი ჰუმანიზმი, ეროვნული სატკივარის წინა პლანზე წამოწევა. 50-70-იანი წლების 
იდეოლოგიურ და სოციალურ-კულტურულ სივრცეში მიმდინარე მსოფლმხედველობრივი და 
ფორმალური სიახლეების აღსანიშნავად სამუშაო ტერმინად გამოიყენება „ნეორეალიზმი“. ამ ყველაფერს 
ბიძგი მისცა, ერთი მხრივ, ახალი შემოქმედებითი ძალების გამოჩენამ, მეორე მხრივ კი, ე. წ. „რკინის 
ფარდის“ შესუსტებამ, რამაც ქართულ კულტურულ-ინტელექტუალურ სივრცეში დასავლური 
ფილოსოფიისა და ლიტერატურის თანდათანობით შემოღწევას შეუწყო ხელი. 50-იანი წლებიდან 
ქართული ლიტერატურა დიდ ძალისხმევას ახმარს საბჭოთა იდეოლოგიური კონიუნქტურის რღვევას, 
სისტემის მიერ დანერგილი აშკარა თუ ფარული ღირებულებების უარყოფას. ამ პერიოდის ლიტერატურას 
ძირითადად ახასიათებს სოციალისტურ რეალიზმთან დაპირისპირება, მნიშვნელოვანი თემატური და 
კონცეპტუალური სიახლეები, ახალი ფორმებისა და გზების ძიება (ანა კალანდაძე, გურამ რჩეულიშვილი, 
გურამ გეგეშიძე, ოთარ ჩხეიძე, არჩილ სულაკაური, ერლომ ახვლედიანი, ნოდარ დუმბაძე,შოთა ჩანტლაძე, 
რეზო ჭეიშვილი, ოტია იოსელიანი, რეზო ინანიშვილი, ნოდარ წულეისკირი, ვლადიმერ (ვოვა) 
სიხარულიძე, გურამ ფანჯიკიძე, ჭაბუა ამირეჯიბი, თამაზ ჭილაძე, ოთარ ჭილაძე, გურამ დოჩანაშვილი, 
ჯემალ ქარჩხაძე...).  

თუკი პროცესს განვიხილავთ საერთო კულტურული რეკონსტრუქციის ჭრილში, აშკარად შევამჩნევთ 
ჰუმანისტურ-ლიბერალური დისკურსის გაძლიერებას. მწერლობა იწყებს ჰუმანიზმის, თანასწორობის, 
თავისუფლების საბჭოურად გააზრებული კონცეპტების გადააზრებას. იწყება წონასწორობის აღდგენა იმ 
ღირებულებათა სვეტში (ვგულისხმობთ ბინარულ ოპოზიციებს – სიკეთე/ბოროტება, სილამაზე/სიმახინჯე, 
პატიოსნება/უსინდისობა, სამართლიანობა/უსამართლობა...), რომელიც მოშალა საბჭოთა სისტემის 
ძალადობრივმა რეჟიმმა.  

ერთ-ერთი პირველი, ვინც ეს ყველაფერი დაიწყო, გურამ რჩეულიშვილი იყო. მის პროზაში 
დასაწყისიდანვე იგრძნობოდა, რომ არ აპირებდა პიროვნულ მე-სა და თავისუფლებაზე უარის თქმას. იგი 
იმთავითვე დაუპირისპირდა გადაგვარებასა და ინდივიდის მასაში ათქვეფის პოზიციას. მან ამისათვის 
იდეოლოგიურად ჯერ კიდევ მოუმზადებელ გარემოში დაიწყო ამ თემებზე წერა, რამაც საზოგადოებაში 
გაოცება და შიშიც კი გამოიწვია. გურამ რჩეულიშვილის ადამიანი აქტიურია, რომელსაც უსიცოცხლო და 
უემოციო სივრცეში ისტორიის, ხსოვნის, კულტურის, დავიწყებული აზრის კონცეპტები შემოაქვს. მისი 
მთავარი ფორმულა მოქმედებაა, რის განხორციელებასაც სამოქმედო სივრცედ თავისუფლება ესაჭიროება. 
გურამ რჩეულიშვილი ამ ქმედებას წერის აქტით ახორციელებს, რაც სწორედაც რომ „მოთვინიერების“ 
წინააღმდეგ დაწყებული ბრძოლაა ლიტერატურაში და ზოგადად ქართულ კულტურაში. 

სწორედ ამ გზას აგრძელებენ და ამრავალფეროვნებენ 50-იანებიდან სამწერლო ასპარეზზე 
გამოსული სხვა მწერლებიც. უსაზღვროდ ფართოვდება ტექსტების საზღვრები, წინა პერიოდისათვის 
დამახასიათებელი ერთმნიშვნელოვანი პერსონაჟების ადგილას ჩნდებიან ღრმა და საინტერესო, რთული 
და წინააღმდეგობრივი ხასიათები. ქართული მოდერნისტული პროზის შეწყვეტილი ტრადიცია ახალ 

ჟღერადობას იძენს.      

60-იან წლებში 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტი იყო ჟურნალ „ცისკრის“ დაარსება, ამავდროულად, 
რამდენიმე იმედისმომცემი ახალგაზრდა პოეტი თითქმის ერთდროულად 
გამოჩნდა ასპარეზზე. 1957 წლიდან გამოსვლა დაიწყო ჟურნალმა „ცისკარმა“ 
და რუსულენოვანმა ჟურნალმა „ლიტერატურნაია გრუზიამ“ („Литературная 
Грузия“), 1958 წელს არსდება „ლიტერატურული აჭარა“, 1969 წლიდან კი – 
„ჭოროხი“. ჯერ კიდევ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა 
მწერალთა წრეში მოიყარეს თავი ნიჭიერმა ავტორებმა, რომლებიც შემდეგ 
სწორედ „ცისკრის“ გარშემო შემოიკრიბნენ, ამიტომ მათ „ცისკრელებს“ 
უწოდებენ. ესენი არიან: მორის ფოცხიშვილი, თამაზ ჭილაძე, ჯანსუღ ჩარკვიანი, 
ტარიელ ჭანტურია, ემზარ კვიტაიშვილი, მედეა კახიძე, გივი გეგეჭკორი, ზურაბ 
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კუხიანიძე, ზაურ ბოლქვაძე, შოთა ნიშნიანიძე, ვახტანგ ჯავახაძე, ოთარ ჩხეიძე, 
გურამ გეგეშიძე, რეზო ჭეიშვილი, არჩილ სულაკაური... მათმა გამოსვლამ 
საკმაოდ დიდი ხმაური გამოიწვია, კრიტიკოსთა ერთმა ნაწილმა (და არა 
მხოლოდ მათ) მათში ქართული მწერლობის ღირსეული მომავალი დაინახა, 
ნაწილმა კი აგრესიული პოზიცია დაიკავა და ეს ახალგაზრდები ტრადიციის 
მოწინააღმდეგეებად შერაცხა. უნდა აღინიშნოს, რომ ახალმა თაობამ თავიდანვე 
უარი თქვა მყვირალა და პათეტიკურ პოეზიაზე და თავის შემოქმედებაში სამყაროს 
ლირიკული ხედვის საწყისი გააძლიერა. ლექსის ინფორმაციულობა და 
პლაკატურობა მეორე პლანზე გადავიდა, წინ უშუალობამ და ინტიმურობამ 
წამოიწია. გაბედულად მკვიდრდება ვერლიბრი (თავისუფალი ლექსი), რომელიც 
შემდგომში დახვეწეს ლია სტურუამ, ბესიკ ხარანაულმა, ჯარჯი ფხოველმა, მამუკა 
წიკლაურმა და სხვებმა.   

არანაკლები გარდატეხა ხდება 60-იანი წლების ქართულ პროზაში. ეს პერიოდი იდეოლოგიური 
მარწუხებიდან გათავისუფლების დროა (თუმცა მცირე მასშტაბით). 60-იანი წლების დასაწყისიდან 
მწერლობამ თანდათან შეძლო გარემომცველ სინამდვილეზე სოციალური წარმოდგენების შეცვლა და 
მორალური საზღვრების მონიშვნა, რის გარეშეც აზრი ეკარგება მე-ზე ყველანაირ ფიქრს. მწერლობა 
სიღრმისეული ხდება, უკვე ახალი რეალობიდანაა დანახული ურბანული თუ პასტორალური ყოფა. ჩნდება 
იმ პრობლემათა რკალი, რომელიც მომდევნო ათწლეულებში მთლიანად იპყრობს მწერლობის ინტერესს: 
ყოფიერების სიმბოლურ-ალეგორიული ასახვა, ფილოსოფიური, მითოსური და ბიბლიური სტრუქტურების 
დამუშავების ტენდენცია (არჩილ სულაკაურის „აბელის დაბრუნება“, ნოდარ დუმბაძის „მარადისობის 
კანონი“, გურამ გეგეშიძის „ცოდვილი“, ვოვა სიხარულიძის „მეათე მოწმე“...). ინგრევა იდეალური გმირი და 
მის მაგივრად შემოდის ახალგაზრდა გმირი – თანამედროვე, თავისებური, არატიპური, ხშირად 
არაორდინარულიც, აუცილებლად მოსაწონი, თუმც შეიძლება სრულიადაც არა მისაბაძი. ამ ახალგაზრდა 
გმირს აღარ აქვს დიდი ეროვნული მიზნები. იგი დახავსებული, დამყაყებული ცხოვრების შეცვლისათვის 
იბრძვის და ხშირად მარცხდება, ზოგჯერ კი იღუპება კიდეც ამ ბრძოლაში. ადამიანი დახატულია 
გაუცხოების, შინაგანი თავისუფლების დაკარგვის რაკურსიდან, შინაგან მე-ში მზერაჩაბრუნებული ცდილობს 
მის ლაბირინთებში გარკვევას (ოთარ ჩხეიძე, გურამ გეგეშიძე, არჩილ სულაკაური, ოთარ ჭილაძე...). 
მკვეთრად შემოისაზღვრა სამშობლოს ცნება („არავითარი სხვა სამშობლო ამაზე მეტი არ გამაჩნია“ – 
მურმან ლებანიძე) და იგი რადიკალურად დაუპირისპირდა გარედან თავსმოხვეულ იდეოლოგიას 
(„სანამდი ელავს გაბასრული ხმალი კომუნის, მე ჩემს  სამშობლოს ქვეყანაზე ყველგან ვიშოვი“ – 
კონსტანტინე ლორთქიფანიძე). იწყება ერის მითოლოგიური ფესვების ძიება, რასთანაც კანონზომიერად, 
თავისთავად მივიდა ლიტერატურა. ეროვნული ენერგიის ძიების პროცესმა პირველწყაროსთან მიბრუნების 
აუცილებლობა განაპირობა. 

თუკი 60-იანელთა შემოქმედება უფრო „ზომიერი რეალიზმისა“ და „სენტიმენტალური ჰუმანიზმის“ 
ტერმინებით შეიძლება დახასიათდეს, უკვე შემდგომ ათწლეულში, 70-იანელთა შემოქმედებაში, უჩვეულოდ 
აქტიურდება მომწიფებული საზოგადოებრივი პრობლემების ასახვის მოთხოვნილება, შესაბამისად, 
განსხვავებულია სიღრმეც, სიმწვავეცა და მასშტაბიც. 

ამ ყველაფერთან ერთად, 60-იან წლებში საქართველოში რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
საზოგადოებრივ-კულტურული მოვლენაც აღინიშნა: 

1) 1965 წელს დაარსდა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემია.  
2) 1966 წელს იზეიმეს შოთა რუსთაველის დაბადების 800 წლის იუბილე, რასაც უამრავი 

მნიშვნელოვანი ფაქტი დაუკავშირდა (პოემის თარგმნა სხვადასხვა ენაზე, გამოცემები...). 
3) 1968 წელს გადაიხადეს ნიკოლოზ ბარათაშვილის 150 წლის იუბილე. 
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მოდელირებული თოქშოუ თემაზე: ოთარ იოსელიანის ფილმები (60-იანი წლების საბჭოთა 

კინოკრიტიკის პოზიციიდან) 
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70-იან წლებში პარტია და ხელისუფლება ისევ 

აგრძელებს აშკარა თუ შენიღბულ ბრძოლას ეროვნული თვითშეგნების დასათრგუნავად, პარტიული 
ლიდერები კვლავ დაბეჯითებით უმტკიცებენ მსოფლიოს, რომ სსრკ-ში ერები სოციალიზმის მეშვეობით 
ბუნებრივად დაუახლოვდნენ ერთმანეთს და მოხდა ერთიანი საბჭოთა ხალხის, როგორც ახალი 
ისტორიული ერთობის ჩამოყალიბება.  

70-იანი წლებიდან იწყება ე. წ. ნეგატიური მოვლენების წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლის მეორე 
ეტაპი. კერძოდ, 1975 წლის 21 ოქტომბერს კომპარტიის ცენტრალურმა კომიტეტმა მიიღო დადგენილება 
„მავნე ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერების შესახებ“. ამ 
დადგენილებით ხელისუფლება ავალებდა პარტიულ ორგანიზაციებსა და სასწავლო-სამეცნიერო 
დაწესებულებებს, ებრძოლათ მავნე ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების (ხალხმრავალი ქორწილები, 
დღეობები, ქელეხები, რელიგიური დღესასწაულები....) წინააღმდეგ. ეწყობოდა სასოფლო ყრილობები, 
ქალაქებში იქმნებოდა ქუჩის კომიტეტები, ირჩევდნენ მავნე გადმონაშთების წინააღმდეგ მებრძოლ 
კომისიებსა და ქვეკომისიებს, რომლებიც შემდეგ სპეციალურ ანგარიშებს ადგენდნენ. პარალელურად 
მიმდინარეობდა მუშაობა ახალი წეს-ჩვეულებებისა და რიტუალების დასანერგად. ამ მიზნითაც იქმნებოდა 
სპეციალური კომიტეტები. ტრადიციად დამკვიდრების ტენდენცია ჰქონდათ შოთაობის, ილიაობის, 
ვაჟაობის, აკაკიობის აღმნიშვნელ თარიღებს, 1979 წელს ჩატარდა პირველად კოლხობა სოფელ სარფში 
და თბილისქალაქობის დღესასწაული, რაც შემდეგ ყოველწლიურ ტრადიციად იქცა. ფაქტობრივად, ეს იყო 
ეროვნული და რელიგიური ტრადიციების წინააღმდეგ ბრძოლა. ამით საქართველოს მთავრობა მხარს 
უჭერდა საკავშირო მთავრობას შორს მიმავალი გეგმის განხორციელებაში, რაც გულისხმობდა ერებს 
შორის განსხავავებების გაქრობას, ეროვნული თვითმყოფადობის მოსპობასა და „ერთიანი საბჭოთა 
ხალხის“ ჩამოყალიბებას, სინამდვილეში კი – რუს ერთან ყველა სხვა ხალხის შერწყმას. ბუნებრივია, 
ხელისუფლების ამ ექსპერიმენტმა სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო და იგი მალე მიეცა დავიწყებას, 
ცხოვრების განვითარება კი თავისი გზით წავიდა. 

ამავე პერიოდს უკავშირდება ეროვნული მოძრაობის დაწყებაც და მისი თანდათანობითი 
გაძლიერებაც: საყოველთაო შიშის დანერგვის მიზანმიმართული მცდელობის მიუხედავად, 1974 წელს 
თბილისში შეიქმნა ადამიანის უფლებათა დაცვის საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც 1976 წელს „ჰელსინკის 
ჯგუფად“ გადაკეთდა (შემდეგში „ჰელსიკნის კავშირი“ – ზვიად გამსახურდია, მერაბ კოსტავა და სხვ.). მათ 
იმავე წლის დეკემბერში გამოსცეს ჟურნალ „საქართველოს მოამბის“ პირველი ნომერი, მას მოჰყვა 
ლიტერატურული ჟურნალი „ოქროს საწმისი“ (1977), „საღვთისმეტყველო კრებული“ და ა. შ. რა თქმა უნდა, 
პარალელურად ოფიციალური ქართული პრესის ფურცლებზე გაიმართა მათ წინააღმდეგ ფართო 
კამპანია. ზვიად გამსახურდიას დისიდენტური საქმიანობის შედეგი იყო 1977 წელს მისი გარიცხვა 
მწერალთა კავშირიდან, შემდეგ კი მისი და მერაბ კოსტავას დაპატიმრება.  

უდიდესი მნიშვნელობის ფაქტი იყო 1978 წლის 12-14 აპრილის ცნობილი დღეები, რომელიც 
კონსტიტუციის პროექტის 75-ე მუხლის შეჩერებას ითხოვდა, რითაც ქართული ენა სახელმწიფო ენის 
სტატუსს კარგავდა. ეს უმნიშვნელოვანესი საფეხური იყო თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის 
ბრძოლის გზაზე.  

კიდევ უფრო იცვლება მდგომარეობა შემდეგ ათწლეულში. 80-იანი წლებიდან აღმოსავლეთ 
ევროპა, კერძოდ კი ევროპის სოციალისტური ნაწილი, ახალ პოლიტიკურ რეალობაში აღმოჩნდა. 
სოციალისტური ბანაკის კრიზისი პოლონეთის ამბებით იწყება, შემდეგ კი აღმოსავლეთ ევროპის სხვა 
სახელმწიფოებშიც გადადის. 80-იანი წლების შუახანებიდან გადაუჭრელი პრობლემების წინაშე 
აღმოჩნდება უკვე საბჭოთა კავშირიც: აქტიურდებიან ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები, რომლებიც ითხოვენ 
საბჭოთა კავშირ-გერმანიის 1939 წლის 23 აგვისტოს ხელშეკრულების ბათილად ცნობას, სომეხ-
აზერბაიჯანელთა შორის ურთიერთობები უკიდურესად იძაბება მთიან ყარაბაღში, ანტირუსული 
გამოსვლები ეწყობა ყაზახეთსა და უზბეკეთში...  

საბჭოთა კავშირის არსებობაში გარდამტეხი ეტაპი 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან იწყება, 
როდესაც საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალური მდივანი 
მიხეილ გორბაჩოვი კავშირის გადასარჩენად პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ რეფორმებს 
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იწყებს. 1985 წელს „პერესტროიკისა“ და „გლასნოსტის“ პოლიტიკით 
სსრკ-მა ფაქტობრივად აღიარა თავისი ძირითადი დოქტრინის 
სრული ფიასკო. წარსულს ჩაბარდა ერთიანი საბჭოთა კულტურისა 
და ერთიანი საბჭოთა ხალხის (ე. წ. homo sovieticus-ის ანუ 
უეროვნებო „საბჭოთა ადამიანის“) ჩამოყალიბების იდეა. საბჭოთა 
იმპერიამ არსებობის საკუთარი რესურსი ამოწურა და დაშლა იწყო. 
ამ პირობებში ეროვნულმა ძალებმა საქართველოსთვისაც 
დამოუკიდებელი არსებობის გზა დაინახეს, რასაც მათი გააქტიურება 
და რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენაც მოჰყვა: 1987 წელს 
შეიქმნა „ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება“, რის შემდეგაც უამრავი 
ეროვნული პარტია და ორგანიზაცია ჩნდება საქართველოში. 

გარდაქმნის პროცესი მძლავრი იმპულსი აღმოჩნდა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობისათვის 
და იგი ახალ ეტაპზე – ლეგალურ მუშაობაზე – გადავიდა. ბოლო აკორდი კი ათწლეულის დასასრულს 
მომხდარი რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო: 1988 წლის ნოემბრის გაფიცვა, 1989 წლის 18 მარტის 
ლიხნის კრება აფხაზეთში (რომელიც იმჟამად მიმდინარე სკკპ მე-19 კონფერენციას სთხოვდა, აფხაზური 
ეთნოსის გაქრობის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად შეეცვალა მისი სტატუსი და მოკავშირე 
რესპუბლიკად გარდაექმნა) და 1989 წლის 9 აპრილი, რომელმაც საბოლოოდ განსაზღვრა ქვეყნის 
მომავალი.  

თადათან იცვლება კულტურულ-საგანმანათლებლო პროცესი და საზოგადოებრივი აზრი. 70-იანი 
წლებიდან ნელ-ნელა გამოიკვეთა სხვადასხვა სოციალური პრივილეგიების მქონე სახელისუფლებო 
ინტელიგენციის გარკვეული ჯგუფი, რომელიც პარტიის ცეკას იდეოლოგიური დასაყრდენი იყო. ცხადია, 
ვითარებას ვერ ცვლიდა ლიტერატურისა და ხელოვნების ცალკეულ მოღვაწეთა შემოქმედებაში 
გაჟღერებული კომუნისტური რეჟიმის მსუბუქი კრიტიკა. თუმც პარალელურად ვითარდებოდა ქართული 
პატრიოტული საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც კრემლის დამთმობ კურსს არ ურიგდებოდა და 
სხვადასხვა საშუალებით ცდილობდა, გამოეხატა პროტესტი კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ.  

აშკარა იყო, რომ 50-70-იანი წლების ისტორიულ-

პოლიტიკურმა ვითარებამ ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრების წინაშე მთელი სიმწვავით დააყენა 
გადარჩენის პრობლემა. საზოგადოებაში უკვე იგრძნობა აუტანლობა არსებული პოლიტიკურ-
იდეოლოგიური სივრცისა, რომელიც ღია თუ ფარული იმპერიული ზეწოლის შედეგად ჩამოყალიბდა. ეს 
იმთავითვე იგრძნო ხელოვნების სფერომ. 80-იანი წლებიდან თანდათან თავისუფლდება საზოგადოებრივი 
აზრი, შედარებით მეტი ინფორმაცია შემოდის დასავლეთიდან, მაღლდება ახალგაზრდობის განათლებისა 
და ინფორმირებულობის დონე, რაც პიროვნული თვითრეალიზაციისაკენ სწრაფვას აძლიერებს. 
დათრგუნული შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენა უფრო ადვილი გახდა, რაც გამოიხატა კიდეც სხვადასხვა 
თვითმოქმედი ჯგუფისა და გაერთიანების შექმნაში.  

თავისუფლება იმთავითვე იგრძო მუსიკამ. უპირველესი 

ხელისშემწყობი აქ ევგენი მაჭავარიანის მუსიკალური გადაცემები იყო, 
რომლებითაც იგი ქართველ მაყურებელს მისთვის აკრძალულ 
მუსიკალურ სამყაროში უწევდა მეგზურობას; 80-იან წლებამდე ძალიან 
პოპულარული იყო ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლების 
კულტურა. ესაა ოფიციალური კულტურა იმ დროს. მაშინდელმა 
ყველაზე სახელმოხვეჭილმა ანსამბლმა „ივერიამ“ (ხელ-ლი 
ალექსანდრე ბასილაია) 1986 წელს გამოსცა თავისი უკანასკნელი 
ფირფიტა – როკოპერა „არგონავტები“. ამავე პერიოდში არსებობდა 
ანდერგრაუნდის კულტურაც. ესენი იყვნენ ის შემსრულებლები, რომლებიც სცენაზე არ ჩანდნენ და 
რომელთაც დაეყრდო შემდეგ 90-იანების მუსიკა. ანდერგრაუნდის პირველი წარმომადგენლები იყვნენ ჯერ 
კიდევ 60-იან წლებში ბაჩი ქიტიაშვილი და „ბერმუხა“, ვალერი ქოჩაროვი, ჯგუფი „კვადრატი“... ისინი 
ასრულებდნენ როკს, ცნობილი ინგლისური სიმღერების ქავერებს და დიდი გავლენა მოახდინეს კიდევაც 
80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან აღორძინებულ ქართულ როკმუსიკაზე. იდეოლოგიური დიქტატურის 
შესუსტების კვალდაკვალ 80-იანი წლებიდან უკვე იქმნება ქართული როკი. ეს იყო თავისუფლების 

ევგენი მაჭავარიანი 

„რეცეპტი“. 1987 
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პირველი ტალღა. იმართება პერფორმანსები სხვადასხვა 
ადგილას, დანგრეულ შენობებში, გამოდიან სცენაზეც. 1987 წელს 
ლადო ბურდულმა და ჯგუფმა „რეცეპტმა“ პირველი სიმღერების 
ჩაწერა დაიწყეს, რითაც ჩვენში როკმუსიკის ახალი ეტაპი და 
პოსტპანკის ეპოქა დაიწყო. 1988 წელს თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის დარბაზში ჩატარდა როკ-ფესტივალი, რომელმაც 
რამდენიმე საინტერესო ჯგუფი გამოავლინა, მათ შორის 
გამოირჩეოდა „ტაქსი“ (დადა დადიანი, ირაკლი ჩარკვიანი, კახა 
კიკაბიძე, ბიჭიკო ოსიპოვი). ჯგუფმა იმავე წელს ჩაწერა პირველი 

მაგნიტოალბომი „ტაქსი“; ასეთი კონცერტები 80-იანი წლების მეორე ნახევარში რამდენჯერმე გაიმართა: 
უცხო ენების ინსტიტუტში, ფილარმონიაში... მონაწილეობდნენ ჯგუფები: „ქიშო“, დადა დადიანის „ტაქსი“ და 
ვოვა მოგელაძის „ბლუზმობილი“. ქართული როკსიმღერების ტექსტები პირველ ეტაპზე იყო პრიმიტიული, 
თუმც შინაარსი ზუსტად იმ პერიოდის პრობლემატიკაზე იყო მორგებული. ზოგადად, როკის ტექსტი 
წარმოუდგენელია თანამედროვეობის პრობლემების გარეშე, რამაც დაარღვია არსებული სქემა. ამ დროს 
გატყდა პირველად ენობრივი ბარიერი. დიდი და ტრადიციული სქემის დარღვევაც პროტესტის ერთგვარი 
გამოვლინება იყო, რამაც არა მარტო შეშფოთება, არამედ მათ მიმართ საზოგადოების დიდი აგრესიაც 
გამოიწვია. მაგალითად, ცნობილია, როგორაა განდიდებული თბილისი ქართულ საესტრადო სიმღერებში, 
თბილისის რომანტიზება ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნიდან მოდის. შემდეგ ამას დაემატა თბილისობის 
დღესასწაულებზე შექმნილი სიმღერებიც. ბუნებრივია, როცა ასეთ დროს „რეცეპტი“ მღერის: „ამ ქალაქში 
ცხოვრობენ მგლები, ამ ნაბოზვარ ქალაქში“, მათ მიმართ გაჩნდებოდა აგრესია. მათ წამოსწიეს ქუჩური 
ცხოვრებაც არა მხოლოდ სიმღერების ტექსტებში, აღმოჩნდა, რომ ქუჩის ფილოსოფიამ აჯობა კულტურის 
ფილოსოფიას. როკმუსიკოსები გამოიჩეოდნენ იმიჯითაც და 
ამის გამოც რთულად ჰქონდათ საქმე პოლიციასთან, 
მაგალითად, ლადო ბურდული რამდენჯერმე დაიჭირეს 
თავისი არატრადიციული გარეგნობის გამო. ამ ყველაფრის 
გათვალისწინებით ეს ახალი კულტურა ნაკლებად აღიარეს 
მაშინდელმა ახალგაზრდა მომღერლებმაც. 

საინტერესოა ქუთაისური ტალღაც. ცნობილია ის 
უდიდესი კულტურული გარღვევა, რაც ქართველმა 
მოდერნისტებმა სწორედ ქუთაისიდან დაიწყეს მე-20 
საუკუნის დასაწყისში. მაგრამ ამ უნიკალური კულტურისა და უაღესად თვითმყოფადი ბეგრაუნდის მქონე 
ქალაქს კომუნისტებმა გადაქცევა დაუპირეს ინდუსტრიულ ცენტრად, ქვეყანაში ტექნიციზმის ერთ-ერთ დიდ 
სივრცედ, რითაც უნდოდათ, ჩაეკლათ მისი საოცარი კოლორიტი და არტისტული ბუნება. სწორედ ამ 
პერიოდში ქუთაისში იქმნება კლუბი „მელომანი“, რომელიც შემდეგ გარდაიქმნა ერთ-ერთ მნიშვნელოვნად 
საპროდიუსერო ცენტრად. ამ კლუბის დამსახურებით რობი კუხიანიძე და მისი „აუტსაიდერი“ გავიდნენ 
საქართველოს  ფარგლებს გარეთ როკკონცერტებზე, რუსეთსა და ბალტიისპირეთში, სადაც მათ 
გამოსვლას დიდი აღიარება და წარმატება მოჰყვა. ჯგუფი ძალიან პოპულარული გახდა მაშინდელ 
საბჭოთა კავშირში. ძალზე მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ ანდერგრაუნდს ყურადღება მიაქცია მედიამ, 

კერძოდ, პრესამ. როკზე წერა პირველად დაიწყო გაზეთმა 
„7 დღემ“, რომელიც სრულიად ახალი მოვლენა, შეიძლება 
ითქვას, გარღვევა იყო საბჭოთა ბეჭდურ მედიაში.   

 XX საუკუნის 60-70-იანი 

წლებიდან ქართულ კინოში დაწყებული ნოვატორული 
ძიებებისა და განსხვავებული მიმართულებების 
დამკვიდრება წარმატებით გრძელდება. ამ პერიოდისთვის 
უაღრესად სახასიათო იყო ელდარ შენგელაიას „ცისფერი 
მთები ანუ დაუჯერებელი ამბავი“ (1983), როგორც საბჭოთა 
რეალობის ზუსტი და მკაცრად ირონიული ასახვა, რომლის 
ფინალში მისი ნგრევაცაა ნაწინასწარმეტყველები. 

კადრი ფილმიდან „ცისფერი მთები ანუ 
დაუჯერებელი ამბავი“ 
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ქართული კინოსკოლის განვითარებაში, ახალი გზებისა და ფორმების 
ძიებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს რეჟისორებმა: ნანა 
მჭედლიძემ, რეზო ესაძემ, ნოდარ მანაგაძემ, ასევე 80-იანებში 
ასპარეზზე გამოსულმა ახალმა თაობამ: დიტო ცინცაძემ, ტატო 
კოტეტიშვილმა, ლევან ზაქარეიშვილმა, გოგიტა ჭყონიამ, თუმც ამ 
თაობას საკუთარი ნიჭის გამოვლენაში ხელი შეუშალა 90-იანი 
წლებიდან დაწყებულმა კრიზისმა.  

ასევე სრულიად განსაკუთრებული მოვლენაა 80-იანი წლების 
ქართული თეატრი (განსაკუთრებით რუსთაველის თეატრი) არა 
მხოლოდ ქართულ, არამედ მსოფლიო თეატრალურ ხელოვნებაში. 
რობერტ სტურუას მიერ შექმნილ თეატრალურ სამყაროში 
ყველაფერი „კარნავალურია“, ისევე როგორც შექსპირის „ცხოვრება-
თეატრში“: ნიღბები, ხასიათები, ვნებები... 1970-იან წლებში უკვე 
გაჩნდა ცნება „რობერტ სტურუას თეატრი“. პოლიკარპე კაკაბაძის 
„ყვარყვარეში“ რეჟისორი სვამს სცენას ბერტოლტ ბრეხტის პიესიდან 
„არტურ უის კარიერა“. აქედან იწყება სტურუას შემოქმედებაში ბრეხტის 
პერიოდი, რაც რეალობის თეატრალურ მოდელირებას გულისხმობს. 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონეა მის მიერ დადგმული სპექტაკლები: ბერტოლტ ბრეხტის 
„კავკასიური ცარცის წრე“ (1975), უილიამ შექსპირის „რიჩარდ III“ (1979), თამაზ ჭილაძის „როლი დამწყები 
მსახიობის ქალისთვის“ (1980)...  1987 წელს სტურუამ დადგა „მეფე ლირი“. მასში გამოიკვეთა რეჟისორის 
მიდრეკილება ფილოსოფიური რეჟისურისადმი, რომელშიც სამყაროს თეატრალური ხედვა ტრაგიკულ 
ფინალს ერწყმის. ამის შემდეგ სტურუას შემოქმედებაში უკვე მეტაფიზიკური რეალობაც შემოდის.  

1987 წელს გაიხსნა რუსთაველის თეატრის მცირე დარბაზიც. გიზო ჟორდანიას ხელმძღვანელობით 
შეიქმნა ახალგაზრდული თეატრი.  

უდიდესი მნიშვნელობის მქონეა თემურ ჩხეიძის მოღვაწეობა ქართულ თეატრში, რუსთაველში მის 
მიერ დადგმული სპექტაკლებიდან აღსანიშნავია: ფედერიკო გარსია ლორკას „ბერნარდა ალბას სახლი“, 
მიხეილ ჯავახიშვილის „ქალის ტვირთი“, სოფოკლეს „ოიდიპოს მეფე“... 1980 წლიდან თემურ ჩხეიძე 
მარჯანიშვილის თეატრში აგრძელებს მუშაობას, სადაც დგამს ლეო ქიაჩელის „ჰაკი აძბას“, შექსპირის 
„ოტელოს“, დავით კლდიაშვილის „დარისპანის გასაჭირს“, მიხეილ ჯავახიშვილის „ჯაყოს ხიზნებს“, 
ფრიდრიხ შილერის „ვერაგობას და სიყვარულს“ და ა. შ. 

 ნოვაცია ხელოვნების სხვა დარგებმაც იგრძნეს. ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან შეინიშნება 

დაპირისპირება სახვით ხელოვნებაში წინა თაობის მხატვრების მიერ დანერგილ ინტენსიური ფერწერის 
ხაზთან (იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი). თანდათანობით საგრძნობი ხდება გამიჯვნა 
კანონიზებული სპექტრული ფერწერის ჩარჩოებთან და მიახლოება არაფიგურატულ ხელოვნებასთან – 
აბსტრაქცია, კოლაჟი (ალექსანდრე (შურა) ბანძელაძე, ავთო ვარაზი), ასეთივე ტენდენციები შეინიშნებოდა 
ქანდაკებასა (გ. ჯაფარიძე, თ. კიკალაშვილი...) და მონუმენტურ-დეკორაციულ ხელოვნებაში (ნიკოლოზ 
(კოკა) იგნატოვი). 70-80-იან წლებში სიახლეს წარმოადგენს თემო ჯაფარიძის მიერ შემოტანილი „სევდიანი, 

სნეული პერსონაჟებით დასახლებული ქალაქის ძველი 
ევროპული რაიონების სტილიზებული სამყარო. 
დაღლილობა, ირონიული სკეფსისი, ნიჰილიზმის ქადაგება, 
სენტიმენტალიზმი და მეტად თავისებურად აღქმული 
რელიგიურობა – ბანალურის მაღალფარდოვნად 
გამეორების პათოსით – აი, ამ მხატვრული სისტემის ნიშნები, 
დამახასიათებელი მუქი, აქრომატული კოლორიტით“ 
(კარლო კაჭარავა). ამგვარი აზროვნება კი იმ დროს 
დისიდენტობასთან იყო გაიგივებული. უფრო მეტი სიახლე 
და თავისუფლება შემოიტანა და დაამკვიდრა 80-იანელთა 
თაობამ. აქედან იღებს სათავეს პოსტმოდერნისტული 
ტენდენციების ქართულ ნიადაგზე გადმონერგვის პროცესი, 

„მეფე ლირი“, რეჟ. რობერტ სტურუა 

სერიიდან „განადგურებული ქართული 
არისტოკრატია“, 

 ლევან ჭოღოშვილი
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იწყება ახალი მასალებისა და ფორმების ძიება, ექსპერიმენტები, პერფორმანსისა1 და ჰეფენინგის2 
დემონსტრირება. ამ პერიოდის თვალსაჩინო წარმომადგენლები არიან: გია ბუღაძე თავისი თეორიული 
პუბლიკაციებითა და ინტენსიური საგამოფენო პრაქტიკით; ირაკლი ფარჯიანი რელიგიურ თემებზე 
შექმნილი ფერწერით; ლევან ჭოღოშვილი XIX-XX საუკუნეთა მიჯნის ქართული ინტელიგენციის 
პორტრეტული სურათებით – 1985 წელს გია ბუღაძემ და ლევან ჭოღოშვილმა მოაწყვეს ერთობლივი 
გამოფენა „ისტორიიდან“, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა; მამუკა ცეცხლაძე თავისი 
სადიპლომო პროექტით „სულხან-საბა ორბელიანის მოგზაურობა ევროპაში“... ბუნებრივია, რომ ამგვარი 
სიახლეები ფართო მასებისა და ოფიციოზისათვის მისაღები არ იყო.  

70-80-

იან წლებში ახალ საფეხურზე ადის „ცისკრელების“ ლიტერატურული მოღვაწეობა. ესაა ქართული პროზის 
არნახული აღმავლობის ხანა, როცა ზედიზედ იწერება ოთარ ჭილაძის, ჭაბუა ამირეჯიბის, ოთარ ჩხეიძის, 
გურამ დოჩანაშვილის, გურამ გეგეშიძის, არჩილ სულაკაურის და სხვათა საუკეთესო რომანები და 
მოთხრობები. ამის მიზეზი, გარკვეულწილად, ოდნავ შესუსტებული იდეოლოგიური მარწუხებიც იყო, რაც 
შვებად დაეტყო მწერლობას. იმისათვის, რომ ამ პერიოდის მხატვრული პროზის სიმაღლეზე წარმოდგენა 
შეგვექმნას, მხოლოდ რამდენიმე სახელისა და სათაურის დასახელებაც კმარა: ოთარ ჭილაძის „გზაზე ერთი 
კაცი მიდიოდა“ (1973), „ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან“ (1976), „რკინის თეატრი“ (1981) და „მარტის 
მამალი“ (1987), ჭაბუა ამირეჯიბის „დათა თუთაშხია“ (1973-75), გურამ დოჩანაშვილის „სამოსელი 
პირველი“ (1975), ოთარ ჩხეიძის „ბორიაყი“ (1974), ნოდარ დუმბაძის „თეთრი ბაირაღები“ (1971) და 
„მარადისობის კანონი“ (1977), გურამ გეგეშიძის „სტუმარი“ (1970), „ხმა მღაღადებლისა“ (1982), არჩილ 
სულაკაურის „თეთრი ცხენი“ (1984) და ა. შ. კიდევ უფრო ძლიერდება ეროვნულ-პატრიოტული 
მიდრეკილებანი პოეზიაში: მუხრან მაჭავარიანი, ბესიკ ხარანაული, ლია სტურუა, გივი ალხაზიშვილი, იზა 
ორჯონიკიძე, დავით მჭედლური, ჯარჯი ფხოველი, თამაზ ბაძაღუა, ბათუ დანელია... მაგალითად, 70-
იანებში დიდი გამოხმაურება ჰქონდა მუხრან მაჭავარიანის ანტისაბჭოთა დისკურსით გაჯერებული ლექსების 
ციკლს „1832 წელი“.    

უმნიშვნელოვანესი ფაქტი კი ამ პერიოდის მწერლობისათვის გახლავთ ისტორიზმის ახლებური, 
თავისებური განცდა, რაც აისახა 70-80-იანი წლების ისტორიულ რომანში. აქ უკვე ისტორიული ამბავი არა 
მხოლოდ პატრიოტულ, ეთიკურ ან ეგზისტენციალურ პრობლემათა ჭრილში, არამედ ბედისწერის 
იდეასთან კორელაციაში განიხილება. მწერლობა იწყებს ისტორიული ამბის გადააზრებას და მხატვრულ 
ტექსტს ამით მნიშვნელოვან ფუნქციას ანიჭებს. ამ პროცესში უმთავრესი ადგილი ოთარ ჭილაძის ახალი 
ტიპის რომან-მეტაფორებს უჭირავთ. გადარჩენა, ოთარ ჭილაძის თანახმად, შეუძლებელია წარსულის 
გარეშე. გზა მომავლისკენ სწორედ წარსულზე გადის. ერი წარსულში ჩადენილი შეცდომების გააზრებისა 
და მათზე პასუხისმგებლობის აღების გარეშე ვერ განსაზღვრავს საკუთარ ადგილს ისტორიულ სივრცეში. 
დაკარგული და გზააბნეული თაობის ხეტიალია გურამ დოჩანაშვილის „სამოსელი პირველის“ ერთ-ერთი 
მთავარი სათქმელი, ეს ხეტიალი კი აუცილებლად მამასთან დაბრუნებით უნდა დასრულდეს, რაც 
გადარჩენის ერთადერთი გზაა. მკვეთრად პატრიოტული ნაკადი შემოაქვს ისტორიული, გმირული თუ 
ტკივილიანი, ტრაგიკული წარსულის გაცოცხლებით ლევან გოთუას. შეუძლებელიც იყო სხვაგვარად. იგი 
15 წლისა იყო, როცა 1921 წელს, იმჟამად უკვე არალეგალურად გამოცხადებულ ეროვნულ-
დემოკრატიულ პარტიაში შევიდა და პირველად მაშინ დააპატიმრეს კიდეც. ამის შემდეგ უამრავი ტანჯვა-
წამება გამოიარა, წლობით იყო გადასახლებული საბჭოთა შრომა-გასწორების ბანაკებში, წლობით ჰქონდა 
აკრძალული დიდ ქალაქებში ცხოვრება, თბილისში კი – სამუდამოდ. ამიტომაც დასახლდა არმაზში და იქ 
სიცოცხლის ბოლომდე დიდი ტკივილით წერდა ერთიმეორეზე უკეთეს მოთხრობებსა თუ რომანებს. 
წარმოუდგენელია მისი ისტორიული პროზის გარეშე 70-იანი წლები. „უგზო ქარავანში“ გიორგი სააკაძე 

                                                           
1 პერფორმანსი (ინგლ. შესრულება, წარმოდგენა) – თანამედროვე ხელოვნების ფორმა, რომელშიც ამბავს ქმნის 
მხატვრის ან ჯგუფის მოქმედება განსაზღვრულ დროსა და განსაზღვრულ ადგილზე. თანამედროვე ხელოვნებაში 
ტერმინი პერფორმანსი გამოხატავს ავანგარდულ ან კონცეპტუალურ ხელოვნებას. 
2 ჰეფენინგი (ინგლ.) – თანამედროვე ხელოვნების ფორმა, მოქმედება, შემთხვევა ან სიტუაცია, რომელშიც 
მონაწილეობს მხატვარი, თუმც ვერ აკონტროლებს მას სრულად. ჰეფენინგი გულისხმობს იმპროვიზაციასაც და, 
პერფორმანსისაგან განსხვავებით, არ აქვს ზუსტი სცენარი. ჰეფენინგის ერთ-ერთი ამოცანაა მხატვარსა და მაყურებელს 
შორის საზღვრის გადალახვა. 
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სიკვდილის წინ ისეთი ხმალს ნატრობს, რომელსაც ქართველის სისხლი არ აცხია. დიდ მოურავს 
ნოსტელმა უბირმა გლეხმა გორგასალ ნასყიდაშვილმა თავისი ხმალი გაუწოდა: 

– „ნასყიდაანთ ხმალია, მაგრამ არ გაყიდულა არასოდეს! 
– მერე ბაზალეთი?! 
– შემინდე, ბატონო, ხმალი არ გამიძვრია ბაზალეთთან. ქარქაშიანად ვირიდებდი მომხდურებს. აბა, 

დახედე! – და ქარქაშზე მრავალი ნაჭდევი აჩვენა. 
წამოდგა გიორგი. მრისხანე თვალი გაუყარა. აღარც გორგასალმა დაჰხარა თავი. საშინელმა 

სიბრაზემ დაუშარნა სახე მოურავს. 
– შენ ჩემზე ბრძენი ყოფილხარ, მოხუცო!“  
გლეხმა ჭკუით აჯობა სარდალსა და სახელმწიფო მოღვაწეს. მწერლის სათქმელიც ცხადია: 

თანამოძმეთა სისხლში გასვრილი ხმლით თავისუფლების მოპოვება არ შეიძლება. ამ სანუკვარ იდეალს 
ზნეობრივად ამაღლებული და წმინდა ადამიანები სჭირდება. ლევან გოთუას ბელეტრისტიკა ძალზე 
მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდის ქართველი მკითხველისათვის.  

80-იანი წლებიდან უკვე იწყება ტრაგიკული უახლოესი წარსულის გააზრებაც. 30-იანი წლების 
სისხლიან პერიოდზე წერს სიმბოლურად არჩილ სულაკაური „თეთრ ცხენში“, სადაც ხაზგასმულია 
მიტევების მოტივი, რათა ერის ერთიანობის აღდგენა მოხერხდეს და შემდეგ კი დარღვეული ეროვნული 
ცნობიერების გამთლიანებაზეც დაიწყოს ზრუნვა.  

70-იანებში უკვე იგრძნობოდა, რომ არა მხოლოდ რეალობიდან, არამედ ლიტერატურიდანაც გაქრა 
ადამიანის ის ტიპი, რომელიც „განსაკუთრებულის“, „გამორჩეულის“, „მარადიულის“ სახელითაა ცნობილი 
ლიტერატურაში. თვით ცნება აღმოჩნდა გაქრობის საფრთხის წინაშე. საირმის მთისა თუ ვირთხების 
ეპიზოდებში, მუშნი ზარანდიასა და გუდუნის სახეებში აშკარად იკითხებოდა კომუნიზმის იდეის გროტესკული 
მოდელები, პოლიტიკურ რეალობაზე მკაფიო მინიშნებები. 70-იანი წლების ლიტერატურამ კიდევ ერთხელ 
დააყენა ადამიანის წინაშე ისტორიული გამოცდილების ხსოვნის, გააზრებისა და გაზიარების 
აუცილებლობა, რაც პირდაპირ იყო მიმართული არსებული იდეოლოგიის წინააღმდეგ, რომელიც 
ერთადერთ ჭეშმარიტებად და ცხოვრებისა და არსებობის საუკეთესო მოდელად ადამიანისთვის 
სოციალიზმს მიიჩნევდა.  

თანამედროვე სოციალური ყოფისადმი მწერლობის აქტიურმა პროტესტმა წარმოშვა ამ პერიოდში 
ირონიულ-პაროდიული ნაკადიც. 70-იანი წლებიდან უკვე შესამჩნევია ის ფაქტი, რომ ე. წ. „შერეკილობის 
მოტივმა“ საფუძვლიანად შეაღწია არა მარტო მწერლობაში, არამედ თეატრალურ და კინოხელოვნებაში. 
შერეკილობამ ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაყოფი გამოიღო: მოვლენათა „არასერიოზულმა“ 
ინტერპრეტაციამ საზოგადოების ყველაზე სერიოზულ პრობლემებზე აუხილა თვალი საბჭოთა ადამიანს. 
ასეთები არიან გურამ დოჩანაშვილის პერსონაჟები კეჟერაძეების ციკლში, რომელიც სამ მოთხრობას 
აერთიანებს სამ ძმაზე, სამ განსხვავებულ და უცნაურ კეჟერაძეზე, დაწერილს. გრიშა კეჟერაძეს სამოქმედო 
ასპარეზი შემოფარგლული აქვს ადამიანთა გარკვეული ჯგუფით და მათ შორის ცდილობს იმ მაღალი, 
ჰუმანისტური იდეალების ხორცშესხმას, რომელსაც ადამიანი ზნეობრივი სრულყოფილებისაკენ მიჰყავს. 
შალვა კეჟერაძეს კრივში არ მოსწონს ის წესი, რომლის თანახმადაც დამარცხებული ნაცემიც რჩება და 
წაგებულიც, იგი ორმაგად იჩაგრება, ფიზიკურადაც და მორალურადაც, რაც ობიექტურად სრული 
აბსურდია, მაგრამ, მეორე მხრივ, ძალმომრეობისა და ადამიანის მიერ ადამიანის ჩაგვრის მამხილებელი 
პაროდიაა. უცნაური ფოტოგრაფი კი, „კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა“, განათლებაში, 
ჭეშმარიტ ფასეულობებზე შექმნილი ლიტერატურის კითხვაში ხედავს საზოგადოების ზნეობის ამაღლებას, 
გაუკეთესებას. ასეთები არიან რეზო გაბრიაძის „უცხო ჩიტის“ (იგივე „შერეკილები“, 1973) პერსონაჟები. აქვე 
აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მისივე სცენარის მიხედვით გიორგი დანელიას მიერ 1986 წელს 
გადაღებული ფილმი „ქინ-ძა-ძა!“, ფილოსოფიურ-სატირული კომედია, რომელმაც გამოსვლიდან მეორე 
წელსვე საბჭოთა კინოგაქირავებაში მე-14 ადგილი დაიკავა. 

70-80-იანი წლები მნიშვნელოვანია ლიტერატურულ-კრიტიკული პერიოდიკის თვალსაზრისითაც. ამ 
დროს დაარსდა ჟურნალები: „კრიტიკა“ (1972), „განთიადი“ (1975) და „საუნჯე“ (1975), რომლებიც ხელს 
უწყობდნენ იმ პერიოდის მწერლობის მიერ დასმული საკითხების სწორ გააზრებასა და მიტანას 
საზოგადოებამდე. გარდა ამისა, კვლავ გამოდიოდა „ცისკარი“, „მნათობი“, „ჭოროხი“, „ნობათი“, „სათავე“, 
„ლიახვი“, „ლიტერატურული საქართველო“.  
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ამრიგად, 70-იანი წლების ბოლოსთვის ქართულ კულტურაში ძირითადად შეიძლება 
დასრულებულად ჩაითვალოს რეკონსტრუქციის პროცესი, რომელიც ბუნებრივად გაგრძელდა და კიდევ 
უფრო გაღრმავდა შემდეგ ათწლეულში.         

აღსანიშნავია, რომ ტოტალიტარული 

რეჟიმის დამთრგუნველი წნეხის ქვეშაც კი ქართველ მწერალთა და შემოქმედთა გარკვეული ჯგუფი არ 
დაემორჩილა „ჯოგურ მორჩილებას“ და ინდივიდუალურობის გამოხატვა მაინც შეძლო. ეს პროცესები 
კიდევ უფრო ძლიერდება 70-იანების მეორე ნახევრიდან და პირდაპირ უკავშირდება დასავლური 
ეგზისტენციალიზმის შემოსვლას. აშკარა ხდება, რომ რაღაც გარდამავალი პერიოდი დგებოდა. ოთარ 
ჭილაძის რომანის „ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან“ ფინალი – „მტვერივით იოლად გაიფანტა საუკუნოვანი 
ეჭვი და ქარში აფარფატებული ფოთოლივით უბრალო და უფესვო აღმოჩნდა საუკუნოვანი ამოცანა: ვინ 
ვარ და რატომ ვარ?“ – ამ პრობლემატიკის ყველაზე მკაფიო და პირდაპირი გამოხატულება იყო. 
აღნიშნული პრობლემატიკა გააგრძელა და მთელი სისრულით წარმოაჩინა 80-იანმა წლებმა.  

ამ დროს წინა თაობის უკვე სახელმოხვეჭილი მწერლების გვერდით ჩნდებიან ახალი, ძირითადად 
70-იანების ბოლოდან მომავალი, სახელები: მერაბ აბაშიძე, გია ლომაძე, მიკა ალექსიძე, თენგიზ ჩალაური, 
ჯემალ თოფურიძე, სოსო პაიჭაძე, ლაშა თაბუკაშვილი, ქეთი ნიჟარაძე, ანა მხეიძე, კოტე ჯანდიერი, გიორგი 
ბაქანიძე, ნაირა გელაშვილი და ა. შ. მათ ბევრი სიახლე შემოიტანეს როგორც სიუჟეტური თვალსაზრისით, 
ისე ფორმის მხრივაც. მათ შემოქმედებაში ჩანს ახალგაზრდული ენერგია, ტრადიციული გზიდან 
გადახვევის, გაბატონებული ლიტერატურული ფორმების მსხვრევისა და სიახლის შემოტანის სურვილი, 
თავისუფლების სურნელიც იგრძნობა... ამ პერიოდის პროზის მთავარი თემატური მარკერი კი სამყაროში 
მარტოდ დარჩენილი ადამიანის ტრაგიკული ბედია, საზოგადოებრივი გულგრილობა, ტკივილამდე 
მისული მარტოობისა და მიუსაფრობის განცდა, რასაც ასე ებრძოდა საბჭოთა პროპაგანდა და იდეოლოგია. 
ამ ახალი ხედვისა და ტენდენციების დამკვირდებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ეგზისტენციალიზმის 
ფილოსოფიამ, რომელიც სწორედ ამ პერიოდში შემოდის ჩვენში.   

XX საუკუნის 20-იან წლებში წინა პერიოდის მყარ ფილოსოფიურ საფუძველზე დაყრდნობით (მარტინ 
ჰაიდეგერი...) საფრანგეთში ვითარდება ეგზისტენციალიზმის რელიგიური ფრთა, რომელიც გაბრიელ 
მარსელის სახელს უკავშირდება, ხოლო 40-იანი წლებიდან ფილოსოფიურ არენაზე ჩნდება ათეისტური 
ეგზისტენციალიზმის ნაირსახეობები (ჟან პოლ სარტრი, ალბერ კამიუ, მორის მერლო-პონტი). მალე ამ 
ახალმა ფილოსოფიურმა მიმართულებამ ლიტერატურაშიც შეაღწია, რაც დღეს ლიტერატურული 
ეგზისტენციალიზმის სახელითაა ცნობილი. იგი, როგორც მიმართულება, მე-2 მსოფლიო ომის დროს 
აღმოცენდა ფრანგულ ლიტერატურაში და აერთიანებდა ორ ფრთას: რელიგიურსა (გაბრიელ მარსელი) 
და ათეისტურს (ჟან პოლ სარტრი, სიმონა დე ბოვუარი, ალბერ კამიუ), ომის შემდეგ კი თითქმის მთელ 
ევროპაში გავრცელდა: ესპანურში, ინგლისურში, დასავლეთგერმანულში, ასევე ამერიკულსა და 
იაპონურშიც კი.  

ეგზისტენციალიზმის გავრცელებას, ბუნებრივია, ჰქონდა თავისი მიზეზები. რამ განაპირობა იგი? XX 
საუკუნის ბურჟუაზიული ცივილიზაციის კრიზისმა დაძაბულობის ზღვარს მიაღწია, გაცვდა სულიერი 
ფასეულობები, ცხოვრებამ კი ამის საპირწონედ ვერაფერი შესთავაზა ადამიანს, აზრდაკარგულმა 
არსებობამ ტრაგიზმი წარმოშვა, გაჩნდა სკეფსისი ღვთის ძალის ყოვლისშემძლეობასა და მის უპირობო 
სიკეთეშიც. ადამიანი ზნეობრივად დაეცა, ღმერთმა მიატოვა და სოციუმისგანაც უღვთოდ გაიწირა – ასე 
შეგვიძლია, მოკლე ფორმულის სახით ჩამოვაყალიბოთ ის უმთავრესი მასაზრდოებელი გარემო, 
რომელმაც ლიტერატურაში ეგზისტენციალიზმის განვითარებას შეუწყო ხელი. რა თქმა უნდა, ამ 
ყველაფერს ისტორიული ნიადაგიც კვებავდა (მეორე მსოფლიო ომისშემდგომი ხანა).   

საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე თითქმის ოთხი ათეული წლის დაგვიანებით შემოვიდა 
ეგზისტენციალური შეხედულებები. ამის უპირველესი ხელისშემწყობი კი „რკინის ფარდის“ შესუსტება და 
ევროპისკენ გაღებული სარკმელი იყო, რომელიც დღითიდღე ფართოვდებოდა. ეგზისტენციალური 
ლიტერატურისა და ფილოსოფიის შემოსვლამ თავისთავად მოიტანა სიახლეებიც, ასახვის განსხვავებული 
ფორმები, წერის თავისებური ტექნიკა, ტრადიციული ეპიკური სიუჟეტური სქემის დემონტაჟი და 
ყურადღების გადატანა ამბიდან პერსონაჟის შინაგანი, სულიერი მდგომარეობის აღწერაზე, მის 
არაცნობიერში მიმდინარე პროცესების გამომზეურების სურვილმა ქართულ პროზაში „ცნობიერების 
ნაკადის“ შემოსვლა და დამკვიდრება გამოიწვია. ამ ყველაფერს კი ლიტერატურის ასპარეზზე 
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ახლადგამოსული თაობა ნიჭითა და ახალგაზრდული ენერგიით დაუხვდა. ამიტომაც დღეს თამამად 
შეგვიძლია ვთქვათ: ყველა იმ სიახლის ფესვები, რაც 90-იანი წლების დასაწყისიდან ჩვენს ლიტერატურაში 
შეინიშნება, სწორედ რომ 80-იანებში (თუ უფრო დავაზუსტებთ, 70-იანების მეორე ნახევარში) დევს.  

80-იანი წლების ქართულმა მოთხრობამ პიროვნული თავისუფლების პრობლემა ერთ-ერთ 
უმთავრეს საკითხად დააყენა და ასახა. ადამიანური ურთიერთობების შეუძლებლობას კამიუ სამყაროს 
აბსურდულობას აბრალებდა: „თუკი სამყარო არ არის ადამიანური, ადამიანებიც ხდებიან 
არაადამიანურები“. ადამიანები, რომელთაც აღარ ესმით არც საკუთარი თავის და არც სხვების, 
განწირულნი არიან მარტოობისათვის. სამყაროსა და პიროვნების ჩაშლილი კომუნიკაციისადმი ასეთი 
დამოკიდებულება ჩანს ქართველ 80-იანელებთანაც. 

80-იანი წლების ქართულ პროზაში სათქმელის სიღრმითა და მნიშვნელობით, ასახვის სპეციფიკური 
ფორმით, ალეგორიულ-სიმბოლური პლანით გამორჩეულია გია ლომაძის „კროსვორდი“ (ჟურნალი 
„განთიადი“, 1987, #4), რომელსაც მძაფრი პოლიტიკური კონტექსტი აქვს. შეიძლება ითქვას, ასეთი 
სიმძაფრე იშვიათია მანამდეც (გურამ დოჩანაშვილთან და ოთარ ჭილაძესთან ტოტალიტარული მოდელი 
სიმბოლურ-ალეგორიულ პლანშია მოცემული). „კროსვორდის“ გამოქვეყნების თარიღი იმაზე მიგვანიშნებს, 
რომ საბჭოთა ცენზურის პოზიციები უკვე საკმაოდაა შესუსტებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი 
მოთხრობის დაბეჭდვას ვიზას ვერცერთი ჟურნალის რედკოლეგია ვერ მისცემდა. „კროსვორდში“ ხომ 
პირდაპირ გაშიშვლებული ტოტალიტარული სახელმწიფოა დახატული, რომელშიც საბჭოთა კავშირის 
ამოცნობა არც ისე ძნელია.  

აქ ამბავი დაგეროიდთა ქვეყანაში ხდება, სადაც ყველაფერი წინასწარაა განსაზღვრული დიადი 
დაგეროიდის მიერ, და ეს ეხება არა მარტო ადამიანებს, არამედ ბუნებასაც (ხეები ხუთი მეტრი სიმაღლისაა, 
რელიეფი – სწორი, მდინარეები – მდორე, ღრუბელი – თხელი და სიფრიფანა, ტემპერატურა – მუდამ 
+20˚, წვიმაც კი – ყოველთვის თბილი და მოსაბეზრებელი...). ადამიანის ყოველდღიური ყოფაც 
დაგეგმილია: ყველასთვის ერთნაირია საჭმელი, სასმელი, ხელფასი, შვილების რაოდენობაც კანონითაა 
განსაზღვრული, იდენტურია თითოეულ კატეგორიაში საცხოვრებელ სახლთა ფართობი და ოთახთა 
განლაგება, ავეჯი თუ საოჯახო ნივთები (გინდა-არ გინდა, გონებაში თავისთავად ამოტივტივდება საბჭოთა 
პერიოდში ელდარ რიაზანოვის ლეგენდად ქცეული ფილმი „ბედის ირონია ანუ გაამოთ“ (1975), რომელშიც 
რომანტიკულად და, იმავდროულად, სარკასტულადაა გადმოცემული სწორედ ეს „ზემოდან“ დაგეგმილი 
ყოფა. საოცარია, როგორ მისცა ასეთი პოპულარობის საშუალება ფილმს რეჟიმმა!), ფიზიოლოგიური 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად საჭირო დროის მინიმალური რაოდენობაც კი ყველასთვის 
ერთნაირია...  

ქართულ სინამდვილეში შექმნილმა ყველა იმ თხზულებამ, რომლებიც იმპერიული მოდელის 
გამოხატვას ისახავდა მიზნად, მოგვცა დიქტატორი ბელადის სახე. მათ შორისაა გია ლომაძის დიადი 
დაგეროიდიც, რომელიც არავის ჰგავს, მიუხედავად იმისა, რომ აქვს დიქტატორის ყველა მახასიათებელი. 
მეტიც, მას ერთი კონკრეტული დიქტატორის ნიშნებიც კი შეიძლება ვუპოვოთ: „უბრალო, სადად შეკერილი 
ნაცრისფერი შარვალი, ყავისფერი პერანგი, სამხედრო ყაიდის ნაცრისფერივე კიტელი, ყოველგვარი 
რანგის და მდგომარეობის აღმნიშვნელი ატრიბუტიკის გარეშე“. მწერალი დაგერიოდთა სახელმწიფოს 
სახით ქმნის ჩაკეტილ სივრცეს, რომელიც მთლიანად მინის ვეება ხუფითაა დახურული, რათა არავინ 
გაიგოს, რა ხდება მის გარეთ, ან რამე ხდება თუ არა. დაგეროიდთა ქვეყანაში ყველაზე დიდ კონტროლს 
შემოქმედებითი უნარის მქონე ადამიანები განიცდიან. აქ ასეთი დევიზია: „გიყვარდეს მწერალი, რომელსაც 
თვითონ ასწავლე წერა და გძულდეს ის, ვინც თავისით ისწავლა“. „კროსვორდის“ დაგეროიდული 
სახელმწიფო სიმახინჯეა, რომელიც არა მარტო თრგუნავს ადამიანის პირად ცხოვრებას, არამედ აზრს 
აცლის ადამიანურობას, ადამიანად არსებობას.    

სრულიად ნათელია, რომ 80-იან წლებში დაწერილი ეს მოთხრობა მაშინდელი საბჭოთა 
საზოგადოების პრობლემების გამომხატველია და იმ სიმახინჯეს აშიშვლებს, რომელსაც ტოტალიტარული 
რეჟიმი ჰქვია და რომლის აღმოცენების საფრთხეც ნებისმიერ დროში ემუქრება სამყაროს.        
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1989 წლის ივნისში დარტმუთ კოლეჯის კურსდამთავრებულების წინაშე წარმოთქმული სიტყვა 

მაგრამ თუ სამეფოს შენარჩუნება ვერ მოახერხე 
და მამაშენის მსგავსად მიხვედ იქ, 

სადაც აზრი ბრალს დებს, გრძნობები კი დაცინვას ემსახურება, 
მაშინ საკუთარ ტკივილს მიუგდე ყური…… 

უ. ოდენი. ,,ალონსო-ფერდინანტს“ 

იმის მნიშვნელოვან ნაწილზე, რაც ამიერიდან წინ მოგელით, მოწყენილობა გამოაცხადებს თავის 
უფლებებს. მიზეზი, რის გამოც ამ საზეიმო დღეს თქვენთან ამაზე საუბრის სურვილი გამიჩნდა, იმაში 
მდგომარეობს, რომ ამგვარი მომავლისთვის – მე ასე ვვარაუდობ – თქვენ არც ერთი კოლეჯი არ 
გამზადებთ, და არც დარტმუთი იქნება გამონაკლისი. არც ზუსტი, არც ჰუმანიტარული მეცნიერებები 
მოწყენილობასთან გასამკლავებელ კურსს არ გთავაზობენ. უკეთეს შემთხვევაში შეიძლება მოწყენილობა 
გაგაცნონ, თან ისე, რომ უფრო დიდ მოწყენილობას შეგყრიან. მაგრამ ეს შემთხვევითი შეხება 
განუკურნებელ სნეულებას როგორ შეედრება? კათედრიდან წამოსული ყველაზე მონოტონური დუდუნი თუ 
სიტყვაუხვი სახელმძღვანელო, რომლის კითხვისას ქუთუთოები გიმძიმდებათ, არაფერია იმ 
ფსიქოლოგიურ საჰარასთან შედარებით, რომელიც თქვენსავ საძინებლებში იწყება და ჰორიზონტს 
ავიწროებს. 

რამდენიმე ფსევდონიმით – სევდა, ნაღველი, მოყირჭება, შავნაღვლიანობა, სპლინი, გულდამძიმება, 
აპათია, დათრგუნვილობა, მოთენთილობა, სიცარიელის შეგრძნება, უიმედობა და ასე შემდეგ – 
მოწყენილობა – ცნობილი მოწყენილობა, რთული მოვლენაა და, ზოგადად, განმეორების პროდუქტი 
გახლავთ. ისე ჩანს, თითქოს მისი კურნება გამუდმებული გამომგონებლობის ნიჭსა და ორიგინალობაში 
უნდა იყოს; ანუ იმაში, რისი მოიმედენიც თქვენ ხართ – ნორჩნი და გაბედულებით სავსენი. ვაგლახ, რომ 
ცხოვრება ამგვარ შესაძლებლობას არ მოგცემთ, რადგან სიცოცხლის მექანიკაში მთავარი სწორედ 
განმეორებადობაა. 

რა თქმა უნდა, ამ მოსაზრებასთან შეწინააღმდეგებაც შეიძლება: რომ პროგრესის, მაშასადამე, 
ცივილიზაციის მამოძრავებელი ძალა ორიგინალობის და გამომგონებლობის მუდმივი მაძიებლობაა. თუმცა 
რეტროსპექციული ხედვის უპირატესობაც ამაში მდგომარეობს – ეს სულაც არ გახლავთ მამოძრავებელ 
ძალთაგან ყველაზე ფასეული, ვინაიდან, ეთიკურ კონცეფციებზე რომ არაფერი ვთქვათ, თუ ჩვენი სახეობის 
ისტორიას მეცნიერული აღმოჩენების მიხედვით დავყოფთ, დამაღონებელ შედეგს მივიღებთ. უფრო 
კონკრეტულად რომ ვთქვა, ხელთ მოწყენილობის საუკუნეები შეგვრჩება. თვით ორიგინალობისა და 
სიახლის ცნებები ავლენს სტანდარტული რეალობის, სიცოცხლის, მონოტონურობას, რომლის მთავარი 
რითმა – არა, უფრო სტილი – მოწყენილობაა. სწორედ ესაა, რაც მას, სიცოცხლეს, ხელოვნებისგან 
გამოარჩევს, რომლის ყველაზე მძვინვარე მტერიც, ეგ თქვენც იცით, უეჭველია, კლიშეებია. ამიტომ 
გასაკვირი არაა, რომ მოწყენილობასთან გამკლავებას ვერც ხელოვნება გვასწავლის. ამ თემაზე რამდენიმე 
რომანია დაწერილი; ფერწერული ტილო – კიდევ უფრო ცოტა; რაც შეეხება მუსიკას, მუსიკა უმეტესწილად 
არასემანტიკური რამაა. ერთადერთი ხერხი, რომლითაც ხელოვნება მოწყენილობისგან, კლიშეს ამ 
ეგზისტენციური ეკვივალენტისგან მხსნელ თავშესაფრად შეიძლება აქციოთ, ის იქნება, თუკი თავადაც 
შემოქმედები გახდებით. თუმცა, იმდენი ხართ, რომ ეს პერსპექტივა სწორედ იმდენადვეა ხიბლს 
მოკლებული, რამდენადაც ნაკლებ შესაძლებელი ჩანს. 

მაგრამ საბეჭდ მანქანებს, მოლბერტებს და ფორტეპიანოებს ყველამ  ერთადაც რომ მიაშუროთ, 
მოწყენილობისგან თავს მთლიანად მაინც ვერ მოიზღუდავთ. თუ მოწყენილობის დედა განმეორებაა, მაშინ 
თქვენ, ნორჩებსა და გაბედულებს, უღიარებლობის და დაბალი ანაზღაურების გამო სულის ხუთვა მალევე 
დაგეწყებათ, რადგან ხელოვნებას ერთიცა და მეორეც ქრონიკულად თან სდევს. ამ თვალსაზრისით 
ლიტერატურული შრომა, ფერწერა, მუსიკის თხზვა მნიშვნელოვანწილად ჩამორჩება საადვოკატო 
ბიუროში, ბანკსა თუ ლაბორატორიაში სამსახურს. რასაკვირველია, ხელოვნების მხსნელი ძალაც ამაში 
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მდგომარეობს. რაკი მოგება არ მოაქვს, ერთობ უხალისოდ ხდება დემოგრაფიის მსხვერპლი. ვინაიდან, 
როგორც ვთქვით, თუ განმეორება მოწყენილობის დედაა, დემოგრაფია (რომელსაც თქვენს ცხოვრებაში 
გაცილებით დიდი როლის შესრულება უწევს, ვიდრე თქვენ მიერ შეთვისებულ რომელიმე საგანს) მისი 
მეორე მშობელია. შეიძლება მიზანთროპულად ჟღერდეს, მაგრამ მე თქვენზე ორჯერ უფროსი ვარ და 
დედამიწის მოსახლეობა ჩემ თვალწინ გაორმაგდა. იმ დროისთვის, როცა ჩემს ასაკს მიაღწევთ, მისი 
ოდენობა უკვე ოთხჯერ მეტი იქნება და თან სრულებით სხვანაირად, ვიდრე თქვენ მოელით. მაგალითად, 
2000 წლისთვის იმგვარი კულტურულ-ეთნიკური გადანაწილება მოხდება, რომელიც თქვენს 
კაცთმოყვარეობას გამოცდად მოევლინება. 

თუნდაც მხოლოდ ეს შეამცირებს ორიგინალობის და გამომგონებლობის, როგორც 
მოწყენილობისგან თავდაცვის პერსპექტივებს. მაგრამ ყველაზე მონოქრომულ სამყაროშიც კი 
ორიგინალობასა და გამომგონებლობასთან დაკავშირებული სხვაგვარი გართულებები იმაში 
მდგომარეობს, რომ მათ, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, ანაზღაურებენ. თუკი პირველის ან მეორეს 
ნიჭი გაქვთ, მაშინ საკმაოდ მალე გამდიდრდებით. რაც უნდა სასურველი ჩანდეს ეს, თქვენმა უმეტესობამ 
საკუთარი გამოცდილებით იცის, რომ არავინ იტანჯება მოწყენილობით ისე, როგორც მდიდარი, რადგან 
ფული დროს ყიდულობს, დროს კი განმეორებადობის თვისება გააჩნია. მე ასე წარმომიდგენია, რომ 
სიღარიბისკენ არ მიილტვით – თორემ კოლეჯში ხომ არ შემოხვიდოდით – და ამიტომ მოსალოდნელია, 
რომ მოწყენილობა მაშინვე წამოგეწევათ, როგორც კი თვითდაკმაყოფილების პირველი იარაღი თქვენს 
ხელთ აღმოჩნდება. 

თანამედროვე ტექნიკის წყალობით ეს იარაღი ისევე მრავალრიცხოვანია, როგორც მოწყენილობის 
სინონიმები. მათი დანიშნულების გათვალისწინებით – დროის სიბევრე უნდა დაგავიწყონ – მათი 
რიცხოვნობა მრავლისმეტყველია. ასეთივე მრავლისმეტყველია თქვენი მსყიდველუნარიანობაც, რომლის 
მწვერვალებისკენ აქედან იმ ინსტრუმენტების ტკაცუნისა და ზუზუნის თანხლებით გაემართებით, თქვენს 
მშობლებსა და ნათესავებს ხელში მაგრად რომ უჭირავთ. ეს წინასწარმეტყველური სცენაა, 1989 წლის 
გამოშვების ლედი-ჯენტლმენებო, რადგან თქვენ მალე იმ სამყაროში შეაბიჯებთ, რომელშიაც მოვლენის 
ჩანაწერი თვით მოვლენის მნიშვნელობას ამცრობს – ვიდეოს, სტერეოს, დისტანციური მართვის, 
სპორტული კოსტიუმებისა და ტრენაჟორების სამყაროში, რომლებიც ფორმის შენარჩუნებაში 
დაგეხმარებათ, რათა შემდეგ ხელახლა განვლოთ თქვენი საკუთარი ან ვიღაც სხვისი წარსული: 
კონსერვატიული აღფრთოვანება, რომელიც ცოცხალ ხორცს მოითხოვს. 

რაც რეგულარობისადმი მიდრეკილებას ამჟღავნებს, მოწყენილობის საფრთხესაც შეიცავს. 
დიდწილად ეს ფულსაც ეხება – თვით ბანკნოტებსაც და მათ ქონასაც. რასაკვირველია, მოწყენილობის 
საკურნებლად სიღარიბის გამოცხადებას სულაც არ ვაპირებ – თუმცა, როგორც ჩანს, წმინდა ფრანცისკომ 
სწორედ ეს მოახერხა, მაგრამ გარემომცველი სიღატაკის მიუხედავად, ახალ-ახალი სამონასტრო 
ორდენების შექმნის იდეა ამ ჩვენს ვიდეოქრისტიანობის ეპოქაში მაინცდამაინც მიმზიდველი არ მეჩვენება. 
თანაც თქვენ, ნორჩნი და გაბედულნი, სიკეთის ქმნას სამხრეთ აფრიკის ამა თუ ამ ნაწილში უფრო 
ესწრაფვით, ვიდრე – თქვენსავ მეზობლად, და საყვარელ ლიმონათზე უფრო ადვილად იტყვით უარს, 
ვიდრე ღატაკთა კვარტალში ფეხის შედგმას დასთანხმდებით. ამიტომ სიღარიბის რეკომენდაციას ვერავინ 
გაგიწევთ. ერთადერთი, რაც შეიძლება გირჩიოთ, ფულთან სიფრთხილის გამოჩენა იქნება, რადგან თქვენს 
ანგარიშზე გაჩენილი ნულები შესაძლოა თქვენსავე სულიერ ეკვივალენტად გარდაიქმნას. 

სიღარიბეს რაც შეეხება, მოწყენილობა – მის მიერ მოტანილი უბედობების ყველაზე დაუნდობელი 
ნაწილია და მისგან გაქცევა ყველაზე რადიკალურ ფორმებს: თავაწყვეტილი ამბოხის ან ნარკომანიის 
ფორმას იღებს. ერთიც და მეორეც დროითი უბედურებაა, რადგან სიღარიბის უბედურება უსასრულოა; ამ 
უსასრულო ბუნების გამო ორივე მათგანი ძვირი ჯდება. ზოგადად, ადამიანი, რომელიც ვენაში ჰეროინს 
იშხაპუნებს, ამას უმეტესად იმავე მიზეზით აკეთებს, რომლის გამოც თქვენ ვიდეოს ყიდულობთ:  დროის 
სიჭარბისგან თავდასაღწევად. თუმცა, განსხვავება იმაშია, რომ ის უფრო მეტს ხარჯავს, ვიდრე იღებს, და 
ხსნის ის ხერხები, რომლებიც მის ხელთაა, ისეთივე ზედმეტობებით სცოდავს, როგორც ის, რისგანაც თავის 
დაღწევას ცდილობს. მთლიანობაში, ტაქტილური სხვაობა შპრიცის ნემსსა და სტერეომოწყობილობის 
ღილაკს შორის დაახლოებით ისეთივე ურთიერთმიმართებაშია ერთმანეთთან, როგორი განსხვავებაცაა 
მქონებელთა თუ უქონელთა მიმართ დროის ზეგავლენის სიმძაფრესა და სიტლანქეს შორის. მოკლედ 
რომ ვთქვა, გინდ მდიდარი იყავი და გინდ ღარიბი, ადრე თუ გვიან დროის სიჭარბე მაინც გავნებს. 
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პოტენციურად მქონებელნო, ადრე თუ გვიან თქვენ მოგბეზრდებათ თქვენი სამუშაო, თქვენი 
მეგობრები, თქვენი გულისსწორი, ხედი, რომელიც თქვენი ფანჯრიდან იშლება, ავეჯი ან კედლის ფერი 
თქვენს ოთახში, საკუთარი აზრები, საკუთარი თავი. ამის გამო შეეცდებით, ხსნის გზები იპოვოთ. ზემოთ 
ნახსენები სიამოვნების მომტანი სათამაშოების გარდა, შეგიძლიათ, სამუშაო ან საცხოვრებელი ადგილის, 
ნაცნობების, ქვეყნის, კლიმატის შეცვლა დაიწყოთ. შეგიძლიათ, მიეცეთ პრომისკუიტეტს, მიეძალოთ 
ალკოჰოლს, მოგზაურობას, კულინარიის გაკვეთილებს, ნარკოტიკებს, ფსიქოანალიზს. თუმცა შეგიძლიათ 
ამ ყველაფერს ერთად მოჰკიდოთ ხელი, დროებით ეს ალბათ  გიშველით. იმ დღემდე, რასაკვირველია, 
როცა საკუთარ საძინებელში გაიღვიძებთ, სხვა შპალერით, ახალი ოჯახით გარემოცული, სხვა 
სახელმწიფოსა და კლიმატში, ტურისტული აგენტისა და ფსიქოანალიტიკოსისგან მოსული ანგარიშების 
გროვასთან, ისევ იმ ძველი, გაცვეთილი გრძნობით ფანჯრიდან შემოჭრილი დღის ნათელის მიმართ. მერე 
სპორტულ ფეხსაცმელში ჩაყოფთ ფეხს და უცებ აღმოაჩენთ, რომ მას ზონრები არ ჰქონია, ზონრები, 
რომელთაც მოქაჩავდით და ასე დაიძვრენდით თავს ამ ყველაფრიდან, რასაც კვლავ ასეთი ნაცნობი 
შესახედაობა მისცემია. მერე თქვენს ტემპერამენტს ან ასაკს გააჩნია: პანიკა დაგეწყებათ ან ამ შეგრძნების 
ყოველდღიურობას დანებდებით; ან კიდევ ცვლილებების ახალ რიგს აუტეხთ თავს. 

თქვენს ლექსიკონს ნევროზი და დეპრესია შეემატება, თქვენს საშინაო აფთიაქს – ახალი აბები. კაცმა 
რომ თქვას, ცუდი არაფერია იმაში, რომ ცხოვრება ალტერნატივათა დაუსრულებელ ძიებად აქციოთ, 
სამსახურების, მეუღლეების, გარემოცვის პოვნა-კარგვაში, თუკი ალიმენტების ხდას გაწვდებით და 
მოგონებებში შემოპარულ არეულობას გაუძლებთ. ეს მდგომარეობა საკმარისადაა კულტივირებული 
ეკრანებსა და რომანტიკულ პოეზიაში. მისი სიმუხთლე იმაშია, რომ ძირითად საქმიანობად მალე ეს ძიება 
გადაგექცევათ და ალტერნატივის თქვენეული მოთხოვნილება ნარკომანის დღიურ დოზას გაუტოლდება. 
თუმცა აქედან კიდევ ერთი გამოსავალი არსებობს: შესაძლოა, თქვენი თვალთახედვით – არა საუკეთესო, 
და არც აუცილებლად უსაფრთხო, მაგრამ იაფი და წყალგაუვალი. ვისაც თქვენგან რობერტ ფროსტის 
„მსახურის მსახური“ წაუკითხავს, მისი ეს სტრიქონიც ეხსომება: „საუკეთესო გამოსავალი გამჭოლად სვლაა“. 
ის, რაც მე მინდა შემოგთავაზოთ, ამ თემის ვარიაცია იქნება. 

მოწყენილობა რომ მოგეძალებათ, დაჰყევით მას. დანებდით, თავი გააჭყლეტინეთ, დააძირვინეთ, 
ფსკერამდე ჩაჰყევით. უსიამოვნებებთან გამკლავების წესი ასეთია: ფსკერს რაც მალე შეეხები, მით 
სწრაფად ამოყვინთავ ზედაპირზე. სხვა დიდი ინგლისურენოვანი პოეტის სიტყვებით რომ ვთქვა, აქ 
დედააზრი დევს, რომ უარესს თვალი უნდა გაუსწორო. მიზეზი, რომლის გამოც მოწყენილობა ასეთ 
გამოწვლილვით ყურადღებას იმსახურებს, იმაში მდგომარეობს, რომ ის  სუფთა, გაუზავებელი დროა, მის 
განმეორებად, ნაჭარბევ, მონოტონურ დიდებულებაში. მოწყენილობა, ასე ვთქვათ, ფანჯარაა თქვენი, 
დროის მხარეს გაჭრილი, მისი ისეთი თვისებებისკენ, რომელთა უგულებელყოფა წესად გვექცა, ისე, რომ 
ეს უკვე ჩვენს სულიერ წონასწორობას უქმნის საფრთხეს. შეიძლება მარტოობის გარინდებულ საღამოთა 
შიშის მიზეზიც ეს იყოს, ან იმ მონუსხულობის, რომლითაც ხანდახან მზის სხივში მოტრიალე მტვრის 
ნაწილაკს ვადევნებთ თვალს, – სადღაც კი საათი წიკწიკებს, სიცხე ჩამომდგარა და ნების ძალა ნულთან 
გვაქვს გატოლებული. 

როცა ეს ფანჯარა გაგეხსნებათ, მის მიხურვას ნუ შეეცდებით; პირიქით, ფართოდ გამოაღეთ, რადგან 
მოწყენილობა დროის ენაზე ლაპარაკობს და თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე ძვირფასი გაკვეთილი აქვს 
თქვენთვის ჩასატარებელი – გაკვეთილი, რომელიც აქ, ამ კოლეჯის მწვანე მოლზე არ მიგიღიათ –  და 
რომელიც საკუთარი თავის უკიდურეს უმნიშვნელობას მიგახვედრებთ. ის ძალზე ღირებული იქნება 
თქვენთვის. მათთვისაც, ვისთანაც ოდესმე ურთიერთობა მოგიწევთ. ,,შენ სასრული ხარ“, – გეტყვით დრო 
მოწყენილობის ხმით, – ,,და რაც არ უნდა გააკეთო, ჩემი თვალთახედვით, ამაოებაა“. რასაკვირველია, ეს 
სიტყვები თქვენს ყურთასმენას მუსიკადვე არ ჩაესმება. მაგრამ თქვენი ყველაზე მაღალი, ყველაზე ჟინიანი 
სწრაფვების ამაოებისა და უმნიშვნელობის განცდა გიჯობდეთ მათი ნაყოფიერების ილუზიას და ამის 
თანამდევ მედიდურობას. 

რადგან მოწყენილობა ჩვენი ღირებულების სისტემაში დროის შემოჭრაა, თქვენს არსებობას ის მისი 
– ზოგადად, არსებობისავე პერსპექტივაში ათავსებს, რომლის საბოლოო შედეგი სიზუსტეა და 
ამპარტავნების უქონლობა. პირველი, ესეცა ვთქვათ, მეორეს წარმოშობს. რაც მეტს შეიტყობთ საკუთარი 
სიდიდის შესახებ, მით თვინიერი გახდებით თქვენს მსგავსთა მიმართ, მტვრის იმ ნაწილაკისადმი, მზის 
სხივში რომ ტრიალებს ან უკვე უმოძრაოდ ასვენია თქვენს მაგიდაზე. ეჰე, რამდენი სიცოცხლე შთანუთქავთ 
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ამ ნაწილაკებს! ოღონდ არა თქვენი, არამედ იმათი თვალთახედვით. იმათთვის თქვენ იგივენი ხართ, რაც 
დროა ჩვენთვის; ამიტომაა, რომ ასე მცირენი ჩანან. 

,,მარად გახსოვდე“, 
ჩურჩულებს მტვერი. 

ვერაფერი იქნება თქვენი, ნორჩებისა და გაბედულების სულიერი განაწესისგან ისე შორს, როგორც 
განსვენებული გერმანელი პოეტის, პიტერ ხუხელის ამ ორტაეპედით გადმოცემული გუნება-განწყობა. მისი 
ციტირება იმიტომ კი არ განმიზრახავს, რომ ყველაზე მცირეთა – თესლებისა და მცენარეების, ქვიშის 
მარცვლებისა და მოსკიტების – მცირეთა, მაგრამ მრავალრიცხოვანთა მიმართ გულისხმიერება ჩაგისახოთ. 
ეს სტრიქონები იმიტომ მოვიტანე, რომ მომწონს, იმიტომ რომ მათში საკუთარ თავს  ვცნობ – თავს, და 
რაკი სიტყვამ მოიტანა, ნებისმიერ ცოცხალ ორგანიზმს, რომელიც ოდესმე ამა თუ იმ ზედაპირიდან 
წარიხოცება. ,,მარად გახსოვდე“, ამბობს მტვერი. და მათში ისმის მინიშნება, რომ თუკი დროისგან საკუთარ 
თავზე რამეს შევიტყობთ, მაშინ, საფიქრებელია, რომ, თავის მხრივ, დროც რაღაცას გაიგებს ჩვენგან. რა 
შეიძლება იყოს ეს რაღაც? თუ მას მნიშვნელობით ჩამოვუვარდებით, სამაგიეროდ, გულისხმიერებით 
აღვემატებით. 

რას ნიშნავს ეს უმნიშვნელობა. თუკი ამის გასააზრებლად ნებისყოფის მადამბლავებელი 
მოწყენილობა იქნა საჭირო, მოწყენილობას გაუმარჯოს. თქვენ უმნიშვნელონი ხართ, რადგან სასრულნი 
ხართ. თუმცა, ესეცაა: რაც უფრო სასრულია რამე, მით მეტადაა იგი დამუხტული სიცოცხლით, ემოციებით, 
სიხარულით, შიშებით, თანალმობით. რადგან უსასრულობა მაინცდამაინც სიცოცხლით არ ჟრიამულობს, 
მაინცდამაინც ემოციური არაა. ყოველ შემთხვევაში, თქვენი მოწყენილობა სწორედ ამას მოწმობს. რადგან 
თქვენი მოწყენილობა უსასრულობის მოწყენილობაა. რაკი ასეა, პატივი ეცით მის წარმოშობას – არა იმაზე 
ნაკლებ, თუ მოახერხებთ, ვიდრე საკუთარს. რადგან სწორედ ამ უსულგულო უსასრულობის 
წინათაგრძნობით აიხსნება ადამიანის გრძნობათა სიმძაფრე, რომელიც ხშირად ახალი სიცოცხლის 
ჩასახვის მიზეზი ხდება. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ მოწყენილობისდა გამო ჩაისახეთ, ან რომ 
სასრული სასრულს შობს (თუმცა შეიძლება ერთიცა და მეორეც დამაჯერებლად ჟღერდეს). ეს უფრო იმ 
აზრისკენ გვიბიძგებს, რომ ვნება უმნიშვნელოთა პრივილეგიაა. 

ამიტომ შეეცადეთ ვნებიანობა არ დაკარგოთ, ცივსისხლიანობა თანავარკვლავედებს დაუტოვეთ. 
ვნება, პირველ რიგში, მოწყენილობის კურნებაა. და, რა თქმა უნდა, კიდევ ტკივილი, უფრო ფიზიკური, 
ვიდრე სულიერი – ვნების მუდმივი თანამდევი. თუმცა მე თქვენ არც ერთს გისურვებთ და არც მეორეს. 
მეორე მხრივ, როცა გტკივათ, ის მაინც იცით, რომ მოტყუებული არ დარჩენილხართ (საკუთარი სხეულის 
ან სულის მიერ). ამას გარდა, თუკი რამ ახლავს კარგი მოწყენილობას, ნაღველს და საკუთარი და სხვა 
დანარჩენთა არსებობის უაზრობის განცდას, ეს ისაა, რომ  ტყუილში არ ხართ. 

შეიძლებოდა, დეტექტივები და ტრილერებიც გამოგეცადათ – რაღაც ისეთი, რაც იქ გამყოფებთ, 
სადაც მანამდე ვერბალურად/ვიზუალურად/მენტალურად არასდროს ყოფილხართ – რაღაც ისეთი, რაც 
რამდენიმე საათს გრძელდება. თავი აარიდეთ ტელევიზიას, განსაკუთრებით – არხების ხშირ გადართვას: 
ეს ხორცშესხმული ზედმეტობაა. თუმცა თუ ამ ხერხებმა არ გაჭრა, მაშინ შეუშვით, ,,შეყარეთ სულები მრუმე 
წყვიადში.“ მკლავები გაშალეთ სახვევნელად, ან მოწყენილობის, ნაღველის ხვევნას დანებდით, ასე თუ ისე, 
ყოველთვის თქვენზე დიდი იქნება ორივე.  მხუთველი იქნება მათი ხვევნა, აბა როგორ, მაგრამ შეეცადეთ, 
მცირე ხანს გაუძლოთ ამათ და მერე – ცოტა კიდევ. მთავარია, არ იფიქროთ, რომ სადღაც რაღაც 
შეგეშალათ, უკან არ დაბრუნდეთ და შეცდომის გამოსწორებას არ შეეცადოთ. არა, როგორც პოეტს 
უთქვამს, ,,ენდე შენს ტკივილს“. ეს საშინელი დათვური ხვევნა შეცდომად არ მიიღოთ. არც ის ყველაფერი, 
რაც გულს გიღრღნით. მუდამ გახსოვდეთ, ამ ქვეყანაზე არ არის ხვევნა, რომელიც ბოლოს არ განიხვნება. 

თუ ეს ნათქვამი გეპირქუშებათ, მაშ არ გცოდნიათ, რა არის ბნელი. თუ რაც გითხარით, ძნელად 
შესასრულებელი გეჩვენებათ, იმედი მაქვს, დრო დაგიმტკიცებთ თქვენსავ სისწორეს. ხოლო თუ უადგილო 
გეჩვენებათ ამნაირი საზეიმო ვითარებისთვის, მაშინ მე არ დაგეთანხმებით. დაგეთანხმებოდით, ეს რომ 
თქვენი აქ მოსვლის ზეიმი იყოს, მაგრამ ის თქვენი აქედან წასვლის აღსანიშნავადაა გამართული. ხვალ 
თქვენ აქ უკვე აღარ იქნებით, რადგან თქვენმა მშობლებმა თქვენი აქ ყოფნის ოთხი წლის ფული 
გადაიხადეს, და ეს ვადა ამოიწურა. ამიტომ ხვალ აქედან სხვაგან გაემგზავრებით, კარიერის, ფულის 
საკეთებლად, ოჯახების შესაქმნელად, თქვენი ერთადერთი, უნიკალური ბედის შესახვედრად. არც 
ვარსკლავთა შორის, არც ტროპიკებში, მგონი არც აქვე, გვერდით, ვერმონტში იციან, თუ დარმუთის ამ 
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მოლზე რა ცერემონია იმართება. არა მგონია, ამ თქვენი ორკესტრის ხმები უაით რივერ ჯანქშენამდე მაინც 
აღწევდეს. 

თქვენ ტოვებთ აქაურობას, 1989 წლის კურსდამთავრებულებო. იმ სამყაროში შედიხართ, რომელიც 
თვალსმოფარებულ ამ ადგილებზე გაცილებით მჭიდროდ იქნება დასახლებული და სადაც თქვენთვის 
გაცილებით ნაკლებ ყურადღებას გამოიმეტებენ, ვიდრე უკანასკნელი ოთხი წლის განმავლობაში 
შეჩვევიხართ. ახლა  საკუთარი თავის ბატონ-პატრონები თავადვე ხართ. თუ ამ სამყაროში თქვენს 
მნიშვნელობაზე უნდა ითქვას რამე, ამას სწრაფად წარმოიდგენთ, როგორც კი 1100-ს, თქვენს ოდენობას, 
სამყაროს 4,9 მილიონს მიუსადაგებთ. მაშასადამე, ზომიერება სწორედ ისევე უნდა მოუხდეს დღევანდელ 
მოვლენას, როგორც დაფდაფები. 

არაფერს გისურვებთ სხვას, ბედნიერების გარდა. თუმცა წინ ალბათ ბნელი, და, რაც ამაზე უარესია, 
მოჟამული საათიც ბევრი იქნება; და როგორც გარე სამყაროს, ისე თქვენივე საკუთარი გონებაც იქნება ამის 
მიზეზი. მათთან გასამკლავებლად რაღაცნაირად თავი უნდა მოიმძლავროთ. თქვენს დახმარებას ჩემი 
მცირე ძალით დღეს აქ ვცდილობდი, თუმცა, სრულიად აშკარაა, რომ ეს ვერ იქნება საკმარისი. რადგან 
ის, რაც წინ მოგელით, წარმტაცი, მაგრამ ქანცის გამწყვეტი მოგზაურობა იქნება. დღეს ისეთ მატარებელში 
სხდებით, რომელიც გზას უგანრიგოდ უნდა გაუდგეს. ვერავინ გეტყვით, რა მოგელით. ვერც ისინი, ვისაც 
ზურგს უკან იტოვებთ. ერთადერთი, რაც მათ შეუძლიათ დაბეჯითებით გითხრან, ისაა, რომ მგზავრობა 
ცალმხრივი იქნება, ამიტომ შეეცადეთ, მცირე სარგებელი მაინც გამოიღოთ აზრისგან, რომ რაგინდ უამურიც 
უნდა იყოს ესა თუ ის სადგური, იქ დახანება დიდხანს არ მოგიწევთ. ამიტომ ნურსად გაეხირებით – მაშინაც 
კი, თუ მოგეჩვენათ, რომ გზა მოგეჭრათ; ეს ადგილი დღეს თქვენი წარსული ხდება. ამიერიდან აქაურობა 
თქვენთვის დაპატარავებას დაიწყებს, რადგან ეს მატარებელი გაუჩერებლად ივლის. დაპატარავებას 
განაგრძობს მაშინაც, როცა მოგეჩვენებათ, რომ გზა მოგეჭრათ… ამიტომ უკანასკნელად მოავლეთ თვალი, 
სანამ ჯერ თავდაპირველი სიდიდით ხედავთ, სანამ ეს ყველაფერი ფოტოსურათად არ ქცეულა. ისეთი 
სინაზით მოავლეთ თვალი, როგორის შემძლენიც ხართ, რადგან საკუთარ წარსულს უყურებთ. მოდი, ასე 
ვთქვათ: თვალი გაუსწორეთ იმას, რაც საუკეთესო იყო თქვენს ცხოვრებაში. რადგან ეჭვი მეპარება, ოდესმე 
იმაზე ბედნიერები იყოთ, ვიდრე აქ იყავით. 

თარგმნა ქეთი ქანთარიამ 
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პოსტმოდერნიზმი არის 

ცნება, რომლითაც აღნიშნავენ თანამედროვე დასავლურ კულტურაში, სახელოვნებო თუ ინტელექტუალურ 
სფეროებში მიმდინარე პროცესებს. იგი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც მაღალგანვითარებული 
საზოგადოების ცოდნისა და მსოფლაღქმის თავისებური დონე. პოსტმოდერნიზმი დროის გარკვეულ 
პერიოდში იჩენს თავს, სწორედ ამიტომ მას ხშირად დროის სულისკვეთებად  ან მგრძნობელობად 
განსაზღვრავენ და საუბრობენ პოსტმოდერნულ ეპოქაზე. 

ტერმინ პოსტმოდერნიზმთან დაკავშირებითაც აზრთა სხვადასხვაობაა, როდის გამოიყენეს იგი 
პირველად იმ მნიშვნელობით, რომელსაც მასში ჩვენ დღეს ვდებთ. დღევანდელი მნიშვნელობით მის 
გამოყენებას უკავშირებენ ჟურნალ „ფლეიბოიში“ გამოქვეყნებულ ლესლი ფიდლერის სტატიას 
„გადაკვეთეთ საზღვრები, ამოავსეთ თხრილები“ (1969). უნდა შევნიშნოთ, რომ პოსტმოდერნიზმის 
ქრონოლოგიური საზღვრები მეტისმეტად პირობითია. ზოგჯერ მოდერნიზმისა და პოსტმოდერნიზმის 
ნიშნები თითქმის სინქრონულია და მათ ერთი ავტორის შემოქმედებაშიც კი განიხილავენ, მაგალითად, 
ასეთ გარდამავალ თხზულებად მიიჩნევენ ჯოისის „ფინეგანის ქელეხს“ (1939) და მარსელ დიუშანის 
რედიმეიდსაც. ასე რომ, პოსტმოდერნიზმის დასაწყისს ზოგი 1939 წელს უკავშირებს, ზოგს კი 60-70-იან 
წლებში გადმოაქვს იგი. ალბათ, მაინც უფრო მართებული იქნება, თუ პოსტმოდერნიზმის დასაწყისს მე-20 
საუკუნის 50-იან წლებზე ადრე არ მივიჩნევთ.   

მოდერნიზმმა გამოაცხადა, რომ დასავლური ხელოვნება ჩიხში მოექცა. პოსტმოდერნიზმი არის 
ხელოვნების ის მიმართულება, რომელიც საკუთარ თავს აღიარებს მოდერნიზმის მემკვიდრედ. თუმც ეს 
მემკვიდრეობა არ გულისხმობს მოდერნიზმის სულიერი და ესთეტიკური პრინციპების უპირობოდ მიღებას 
და ყოველთვის უშუალო გაგრძელებას. ნიშანდობლივია, რომ პოსტმოდერნიზმი გამომდინარეობს 
მოდერნიზმიდან, ითვალისწინებს მის გამოცდილებას და აგრძელებს მის მიერ დაწყებულ ძიების პროცესს, 
მაშინაც კი, როცა ეწინააღმდეგება მას.  

პოსტმოდერნიზმმა მოდერნიზმისაგან მიიღო ყველაზე მძიმე მემკვიდრეობა – კრიზისულობა. ეს 
გამძაფრებული სულიერი თუ გამომსახველობითი კრიზისი ვერ დაიძლია წინა (მოდერნისტულ) ეპოქაში. 
ამ ფონზე გრძელდება პოსტმოდერნის ხანაში ადამიანური მოღვაწეობა, მაგრამ როგორ გაგრძელდა და 
რომელ სფეროებში ეს პროცესი? შეიძლება ითქვას, რომ გაგრძელდა არა მხოლოდ ხელოვნებაში, 
არამედ ყოფიერ სფეროშიც. უფრო სწორად, ხელოვნება ხდება ყოფიერების ნაწილი, რაც გამოიხატა 
კიდეც მარსელ დიუშანის რედიმეიდით და რაც სრულიად მიუღებელია მოდერნიზმისთვის.  

თანამედროვე სამყარო, პოსტმოდერნიზმის თეორეტიკოსთათვის, საეჭვო თვისებრიობისაა, უფრო 
სწორად, მას საერთოდ არ გააჩნია თვისებრიობა, არსი და თავისთავადობა. ის არც არაფრის განმეორებაა, 
არც უბრალო არსი. ესაა ასლი ორიგინალის გარეშე ანუ სიმულაკრა. თუკი მოდერნიზმში თავად ადამიანი 
ინარჩუნებდა თუნდაც არასრულფასოვან მიმართებას არსთან, პოსტმოდერნიზმში არსთან, პირველად 
ჭეშმარიტებასთან არანაირი მიმართება აღარ იგულისხმება, მეტიც, თავად ჭეშმარიტების არსებობაც აღარ 
განიხილება, იგი აღარ არსებობს. გარესამყარო არის ჭეშმარიტებას (ორიგინალს) მოკლებული ასლი. 
თანამედროვე ხელოვნების სიმულაკრულობის იდეა ეკუთვნის პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთ 
თეორეტიკოსს, ფრანგ კულტუროლოგსა და ფილოსოფოსს ჟან ბოდრიარს (1929-2007). წიგნში 
„სიმულაკრა და სიმულაცია“ იგი წერს: „თეოლოგიის ხანა დამთავრდა, სიმულაკრისა და სიმულაციის ერაში 
აღარ არის ღმერთი საკუთარი თავის გასაცხადებლად...“ და საერთოდ, ხომ არ იყო ღმერთი მისი 
არსებობის ნიშნების უბრალო სიმულაცია? – კითხულობს იგი. ასე იქცა მოდერნიზმის დაეჭვება ღმერთის 
არსებობაში პოსტმოდერნიზმში ღმერთის არსებობის სიმულაციად. ამგვარი მსოფლმხედველობა 
პოსტმოდერნიზმის ეპოქის ადამიანის მახასიათებელია და სრულად შეესაბამება მის სულიერ ეტაპს. 
ბოდრიარი თავის მსჯელობას აგებს არა ხელოვნების განვითარების, არამედ ცხოვრების 
კანონზომიერებათა საფუძველზე.  

ბოდრიარის სქემიდან გამომდინარე, როგორ შეიძლება დავახასიათოთ ხელოვნების 
პოსტმოდერნისტული ეტაპი? ხელოვნებას აღარ აქვს აღარანაირი მიმართება ჭეშმარიტებასთან, როგორც 
ეს ხდებოდა სარწმუნოებრივ ხელოვნებაში; ვერც ავტორი გამოხატავს და მკითხველი აღმოაჩენს რაიმე 
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ჭეშმარიტებას, როგორც ხდებოდა რეალისტურ ხელოვნებაში; არც მოდერნისტული ეპოქის შესაბამისად 
ჭეშმარიტებისაგან მოწყვეტილად არ გრძნობს თავს პოსტმოდერნისტი ავტორი. ხელოვნება აღარ 
მიემართება რაიმე რეალობას, არ გამოხატავს რომელიმე რეალობის იდეას, პოსტმოდერნიზმი მხოლოდ 
იმეორებს გამომსახველობით ფორმებს ისე, რომ აცლის მას მთავარ შინაარსს. მას აღარაფრის აღარ 
სჯერა, ის დაცლილია იმედგაცრუებისგანაც, რადგან ყველა იმედი უკვე მოდერნიზმში გაცრუვდა. 
პოსტმოდერნისტული ასლი თავის ნორმებს თავად ადგენს, ეს არ არის ორიგინალის კოპირება. ის უფრო 
სრულყოფილია, ვიდრე რეალობა, ამიტომ თავად რეალობა შეიძლება შეიცვალოს ასლის შესაბამისად. 
ამის კარგი მაგალითია უმბერტო ეკოს აღიარებული პოსტმოდერნისტული რომანი „ვარდის სახელი“ 
(1980), სადაც ერთმანეთს ენაცვლება გამომძიებლისა და დამნაშავის ქმედებანი. დანაშაულები წინ კი არ 
უსწრებს გამოძიებას, არამედ გამომძიებლის სქემის მიხედვით ვითარდება, დამნაშავე ცდილობს, 
გაამართლოს სქემა. თანამედროვე ეპოქაში ამგვარი რამ ხდება ყოფაშიც. ახალი ამბების ტელერეპორტაჟი 
შეიძლება უბიძგებდეს რეალური ფაქტების შემდგომ განვითარებას. ის, რაც წესით ამსახველი უნდა იყოს, 
განმსაზღვრელი ხდება. სოციალური მოვლენები კანონზომიერად კი არ ვითარდება, არამედ ადამიანის 
მიერ კონსტრუირებული მოდელების მიხედვით. ხელოვნების, მეცნიერების, მედიის, კომერციის მიერ 
შექმნილი მოდელების შესაბამისად წარიმართება რეალური ადამიანების ბედი თუ საზოგადოების 
ცხოვრება. ის აღარ აღიქმება ღვთის შექმნილად. თუკი მოდერნიზმში ეჭვქვეშ დადგა ღვთიური 
ჭეშმარიტების არსებობა, პოსტმოდერნიზმმა ეჭვქვეშ დააყენა ყოფიერი რეალობის ნამდვილობა, თუმც 
ინტერესი მის მიმართ უკიდურესად გაამძაფრა.  

პოსტმოდერნიზმის თეორეტიკოსები თავიანთ ეპოქას სხვადასხვა სახელს უწოდებენ: 
პოსტინდუსტრიული საზოგადოება, მომხმარებელთა საზოგადოება, მედიასაზოგადოება, ინფორმაციული 
საზოგადოება, მაღალტექნოლოგიური საზოგადოება და ა. შ. თითოეული ეს სახელი გამოხატავს 
გარკვეული პრიორიტეტების სფეროს, რომლებიც წარმართავენ საზოგადოების ცხოვრებას. 
მაღალტექნოლოგიური განვითარება გამოდევნის სინამდვილეს, აღარაა ზემატერიალური სამყაროსადმი 
ინტერესი, პოსტმოდერნიზმის განცხადებით, სინამდვილე აღარსადაა, არც იქ, სადაც აქამდე ეგულებოდათ 
და მის ძიებას საერთოდ აღარ აქვს აზრი. ამიტომ პოსტმოდერნიზმი სხვადასხვა ეპოქის იმიტირებას ახდენს. 
ეს არ არის ნამდვილი სამყარო, ეს ილუზორულობის პოსტმოდერნული ფორმაა, რომელიც ცდილობს, 
მაქსიმალურად მიახლოებულად ასახოს ხილული რეალობა. იმას, რაც გამოსახვის ამგვარი გზით მიიღება, 
ეწოდება ჰიპერრეალობა. მართალია, იგი სიმულაკრულია, მაგრამ შეიძლება კმაყოფილების განცდა 
გამოიწვიოს. ასეთივეა ვირტუალური რეალობაც, რომელიც წარმოსახვის გააქტიურების სანაცვლოდ 
ნამდვილ განცდებს გვთავაზობს. ამ ფუნქციით იქმნება პოსტმოდერნულ ეპოქაში გასართობი პარკები, 
რეტროსპექციული მუზეუმები თუ კომპიუტერული თამაშები. სახვითი ხელოვნება საგამოფენო ექსპონატად 
აქცევს ნებისმიერ ყოფით საგანს, რათა ყოფიერებაზე მიჯაჭვულობა დააფიქსიროს. თუმცა ამ ფორმით 
ხელოვანი შესაძლოა მამხილებელ ფუნქციასაც ინარჩუნებდეს, რათა ამხილოს ამგვარი მომხმარებლობა, 
რაც გულისხმობს არაშემოქმედებით, არასულიერ დამოკიდებულებას ყოფიერი რეალობისადმი. ამის 
კარგი მაგალითია ზურაბ ქარუმიძის „თხა და გიგოში“ ჩართული გალაკტიონის ლექსის ინტერტექსტი: 

მევახშეობით იფქლის მარცვალი არ ღივის 
სამგზის გადახნულ მინდორზე; 
მევახშეობით მზის სიტკბოება არ აღავსებს  
მტევანს ვაზისას; 
მევახშეობით არ დაქალდება ქალწული და 
ყმაწვილკაცი არ დაკაცდება; 
ვერც მეომარი გაიმარჯვებს მევახშეობით, 
და ვერც ქურუმი მოუხმობს წვიმას;  
მევახშეობით არ არსებობს თვით სიყვარული, 
და თვით არარა არ არსებობს მევახშეობით... 

რაც ყველაზე ნიშანდობლივია პოსტმოდერნიზმისათვის, ხელოვნების ნაწარმოები აღარაა 
ესთეტიკური ფასეულობა, არამედ მატერიალური პროდუქტია, კომერციული მნიშვნელობის მქონე. 
კულტურის კომერციალიზაცია პოსტმოდერნიზმის ეპოქის ერთ-ერთი მახასიათებელია. ამიტომ კულტურა 
უნდა შეესაბამებოდეს რაც შეიძლება მეტი მომხმარებლის სურვილს, რადგან მისი ღირებულება მოგებით 
განიზომება. ამიტომ წიგნის შეფასების კრიტერიუმი ხდება ბესტსელერი, ფილმისა – ბლოკბასტერი, 
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მუსიკალური ნაწარმოებისა – ჰიტი. ამ ყველაფერმა გამოიწვია 
კულტურის ახალი ფორმის – პოპულარული კულტურის (პოპკულტურის) 
ანუ მასობრივი კულტურის (მასკულტურის) ჩამოყალიბება. „მასობრივი 
კულტურა არის პოპულარული კულტურა, რომელიც იწარმოება 
მასობრივი პროდუქციის ინდუსტრიული ტექნიკით და მოგების მიზნით 
საღდება მომხმარებელთა საზოგადოებაში“ (დომინიკ სტრინატი). 
პოსტმოდერნიზმში ელიტარული და მასობრივი ხელოვნება თანხვდება 
ერთმანეთს, მათ შორის ზღვარი იშლება. პოპისა და კლასიკის, 
მედიანაგვისა და წარსულის კულტურული ნაშთის მშვიდი თანაარსებობა 
ყოველგვარ ზღვარს შლის მაღალსა და დაბალს შორის. ეს კიდევ ერთი 
კონტრასტია მოდერნისტულ ხელოვნებასთან. შესაძლოა ნახატში 
დაბრუნდეს რეალისტური მხატვრობის კანონი, ტექსტში აღდგეს სიუჟეტი 
და მათ პოპულარობაც მოიპოვონ, მაგრამ ხელოვანისთვის ეს მაინც 

გადაფასებული ნორმებია. ტექსტში ვერ დაბრუნდება ის სულიერი და იდეური პრინციპები, რომელთაც 
ტრადიციული ხელოვნება ეფუძნებოდა. რუსი კულტუროლოგების მტკიცებით, პოსტმოდერნიზმი 
დანაკარგის ლიტერატურაა, იგი ნანგრევებისაგან შედგება, ნგრევა მისი ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია.  

როგორ შეიცვალა პოსტმოდერნიზმში მიმართება გარესამყაროსადმი? მოდერნისტული ხელოვნების 
ინტერესის საგანი ადამიანის შინაგანი კონფლიქტი იყო, შემეცნებითი და სარწმუნოებრივი კრიზისი. მაღალ 
მოდერნიზმში კიდევ უფრო მძაფრდება ეს პრობლემა, როდესაც გარესამყარო ადამიანისთვის ხდება 
მტრული, სადაც იგი კარგავს ორიენტირებს და სულსაც კი. აღარ არის არც ღმერთი, რომელიც ადამიანს 
დაიცავდა და აღადგენდა ამ კანონზომიერებასა და წესრიგს. რა ხდება ამ მხრივ პოსტმოდერნიზმში? რა 
თქმა უნდა, სამყაროსადმი რწმენა არ აღმდგარა. გარემო ისევ ქაოსური და არალოგიკურია. შეიძლება 
განვხილოთ გარკვეული წესრიგი, ოღონდ იგი არის ტექნოლოგიური სამყაროს ადამიანის მიერ 
დამყარებული გარეგნული წესრიგი და არა უზენაესი, რომელიც ინდივიდის შინაგან სამყაროს აწესრიგებს. 
მართალია, პოსტმოდერნიზმში არ დაძლეულა ადამიანის სულიერი პრობლემები და დისჰარმონია, მაგრამ 
იგი არცაა ორიენტირებული ამგვარი პრობლემების მოგვარებაზე. თუკი მოდერნისტული სამყაროს კითხვა 
იყო: „როგორ გავიაზრო ეს სამყარო, რომლის ნაწილიც მე ვარ? ან რა ვარ ამ სამყაროში?“ 
პოსტმოდერნიზმის კითხვაა: „რა სამყაროა ეს? რა უნდა მოვუხერხო მას? ჩემმა რომელმა მე-მ უნდა 
მოახერხოს ეს?“  

  პოსტმოდერნიზმის კულტურა ეკლექტურია. შესაძლოა ეს ერთი ტექსტის ფარგლებშიც კი 
განხორციელდეს. ამიტომ პოსტმოდერნიზმს არ გააჩნია სტილურ-პოეტიკური სისტემა. პოსტმოდერნიზმში, 
მოდერნიზმისაგან განსხვავებით, არ შექმნილა ცალკეული სკოლა თუ მიმდინარეობა, რომლებიც 
შეიმუშავებდნენ და უერთგულებდნენ გარკვეულ პრინციპებს. პოსტმოდერნიზმისათვის საერთოდ აღარ 
არსებობს პრინციპები, რადგან არცერთ ესთეტიკურ სისტემას აღარ აქვს ავტორიტეტი. მაგალითად, 
პოსტმოდერნისტული არქიტექტურის ერთ-ერთი ნიშანია კლასიკური ხუროთმოძღვრების დეტალების 
გამოყენება, მათი კომბინირება თანამედროვეობასთან და გამოყენება არაავთენტურ სტილურ კონტექსტში.  

პოსტმოდერნიზმისათვის კლასიკური შემოქმედება კარგავს ნორმისა და იდეალის ავტორიტეტს და 
განიხილება, როგორც მასობრივი ხელოვნების ნიმუშები. ასეთი ნიმუში შეიძლება მიწოდებულ იქნას 
მხოლოდ ირონიზებული ფორმით, როგორც ბანალური და ყველასთვის მისაწვდომი ფასეულობა. ირონია 
და პაროდია პოსტმოდენისტული ხელოვნების ერთ-ერთი ძირითადი ემოციური ფონია. აქ არაფერი არ 
იქმნება შინაარსთან პირდაპირ შესაბამისობაში. ყოველი მხატვრული თუ სოციალური სახე გაიაზრება 
სისტემასთან ფარულ თუ აშკარა ირონიულ წინააღმდეგობაში.  

პოსტმოდერნიზმის ერთ-ერთი ნიშანია ასევე ინტერტექსტუალობა, რაც გულისხმობს ფართო 
ტექსტობრივი სივრცის არსებობას, რომელშიც ეს ტექსტები ურთიერთქმედებენ ერთმანეთზე. 
ლიტერატურის არსებობის პრინციპი ხდება არა ლიტერატურის მიმართება ღმერთთან (როგორც 
სარწმუნოებრივ ხელოვნებაში), სინამდვილესთან (როგორც რეალიზმში) ან შემოქმედის შინაგან 
არსებასთან (როგორც მოდერნიზმში), არამედ სხვა ტექსტებთან. ერთი ტექსტი იწერება სხვა ტექსტების 
მიერ. აქ აღარაა საჭირო ტექსტური მთლიანობის ან ჩანაფიქრთან ერთიანობის შენარჩუნება, შეიძლება 
მათი დაშლა, დანაწევრება, ფრაგმენტულად გამოყენება, აწყობა. ფაქტობრივად, ტექსტი ხდება კოლაჟი. 
ავტორი „გადაწერს“ (ტერმინ გადაწერის ნაცვლად ხშირად ციტაციასაც იყენებენ) სხვათა მიერ უკვე შექმნილ 

ველოსიპედები. რობერტ 
რაუშენბერგი. ბერლინი, 1998  
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ტექსტებს, ახდენს სხვა ავტორთა ცნობილი ლიტერატურული პერსონაჟების 
არანჟირებას. ეს ყველაფერი ინდივიდს აძლევს ინტერპრეტაციის 
თავისუფლებას. მით უმეტეს, რომ ამ ეპოქაში აღარ არსებობს აბსოლუტური 
ჭეშმარიტების, უნივერსალური იდეისა და ერთიანი სისტემის გაგება, 
შესაბამისად, არაა მათდამი ერთგულების აუცილებლობაც. მთელი 
შემოქმედებითი პროცესი და თავად ტექსტიც თამაშია.  

თამაში ერთ-ერთი მთავარი მარკერია პოსტმოდერნისტული 
ხელოვნებისა. თამაშის თეორიის ავტორი იოჰან ჰაიზინგა თავის უმთავრეს 
ნაშრომში „კაცი მოთამაშე“ (Homo ludens, 1938) ამტკიცებს, რომ კულტურაში 
მონაწილეობს და არსებით როლს ასრულებს თამაშის ელემენტი; მეტიც, 
თამაშის ეს ელემენტია სწორედ კულტურის მაცოცხლებელი სული, მის 
გარეშე კულტურა ვერ იარსებებს, ხოლო თამაშის სულის დაკნინება 
კულტურის დაკნინებასაც ნიშნავს. თანამედროვე სამყაროში საგნები თუ 
მოვლენები სწორედ თამაშის პრინციპით ორგანიზდება. თამაში ერთადერთი 

პირობაა, რომლითაც ადამიანი ადგენს საკუთარ წესებს როგორც გარესამყაროსთან, ისე საკუთარ 
საქმიანობასთან. მთელი სამყარო ერთ დიდ, დაუსრულებელ თამაშშია ჩართული. შოპენჰაუერის იდეა – 
„სამყარო არის ჩემი წარმოდგენა“ – პოსტმოდერნიზმში გადაიზრდება პოზიციაში, რომლის თანახმად 
ადამიანი ჩაბმულია თამაშში საკუთარ წარმოდგენებთან, მატერიალურ მოვლენებთან, დრო-სივრცესთან 
და რაც მთავარია, ენასთან. თამაშის პირობებში, რა თქმა უნდა, აღარაფერი აღარაა ნდობის ღირსი, არც 
ტექსტი და არც ავტორი. ავტორს შეუძლია ითამაშოს არა მარტო სიტყვათა განლაგებით, გმირებითა თუ 
სიუჟეტით, არამედ მკითხველის ან თავად გმირის მსგავსად იქცეს ერთ-ერთ მოთამაშედ და მოირგოს 
ავტორის ნიღაბი. იგი შეიძლება ფიგურირებდეს ტექსტში „ავტორის“ სახელით, მაგრამ ამ დროს სულაც არ 
თანხვდებოდეს რეალური ავტორის პერსონას.  

სიუჟეტური სტრუქტურის ასაგებად ასევე ხშირადაა გამოყენებული პარანოია. იქ, სადაც მკითხველი 
ელის ამბის მიზეზ-შედეგობრივ განვითარებას, ლოგიკურ თანმიმდევრობას, მას შეიძლება დაუხვდეს 
ალოგიკურობა და უსაფუძვლობა. ეს ყველაფერი უკავშირდება გარესამყაროსადმი შიშის, უნდობლობის, 
დაუცველობის განცდებს, რის შედეგადაც მკვიდრდება შფოთვის განცდა ანუ პარანოია. ამგვარ სქემაზე 
დაფუძნებულ ტექსტად განიხილება კენ კიზის „ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა“. მისი გმირი 
ალოგიკურ, მტრულ ვითარებაში ახორციელებს საკუთარ წარმოსახვაში არგუმენტირებულ ქმედებებს. ამ 
შემთხვევაში მოდერნისტული რეალობისა და წარმოსახვის, ლოგიკურისა და ალოგიკურის მიმართებანი 
პოსტმოდერნისტულ მწერლობაშიც აქტუალური რჩება.  

რაც შეეხება პოსტმოდერნიზმის დასასრულს, დასავლურ სივრცეში მას ჯერ კიდევ 90-იან წლებში 
უწინასწარმეტყველეს ეს. ამის მიზეზი ის იყო, რომ 90-იან წლებში იგი მხოლოდ სტილისტურ ხერხად იქცა, 
განსხვავებით 1960-80-იანი წლებისაგან. მიიჩნევენ, რომ 90-იან წლებში დაწერილი ნაწარმოებები უკვე 
პოსტმოდერნიზმი კი არა, პოსტ-პოსტმოდერნიზმია, ანუ როგორ შემოკლებით ამბობენ პოსტპომი. ეს 
პოსტპომი პოსტმოდერნიზმის დაცემის დასასრულია, 90-იანი წლებისთვის დასავლური პოსტმოდერნიზმი 
ფინიშს მიუახლოვდა. ამას არა მარტო დასავლელი ფილოსოფოსები და კულტუროლოგები აღიარებენ, 
ამ აზრს ეთანხმება ქართველი პოსტმოდერნისტი ავტორი ზურაბ ქარუმიძეც: „2001 წლის 11 სექტემბერს 
მანჰეტენზე საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრის ცათამბჯენზე ტერორისტების მიერ გატაცებული „ბოინგის“ 
შეჯახებით დასრულდა პოსტმოდერნიზმი, კულტურის მდგომარეობა, რომელიც 40 წელზე მეტხანს 
გაგრძელდა“. ის, რაც მას შემდეგ ხდება, მხოლოდ 
ინერციაა.  

 მსოფლიოში ცნობილი პოსტმოდერნისტი 
ავტორები არიან: ხორხე ლუის ბორხესი, პატრიკ 
ზიუსკინდი, იტალო კალვინო, ვლადიმერ ნაბოკოვი, 
უმბერტო ეკო, ორჰან ფამუქი და სხვები. 

პოსტმოდერნიზმის ზოგიერთმა 

ყველაზე მკაფიო და თვალსაჩინო იდეამ თავიდან 
არქიტექტურაში იჩინა თავი, რადგან პოსტმოდერნიზმი 

ფრანც  გერი.  გუგენჰაიმის  მუზეუმი.  ბილბაო 

ჯეფი კუნსი. ლეკვი. ბილბაო 
(გუგენჰაიმის მუზუმის წინ), 1992 
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თავიდან არქიტექტურულ მიმდინარეობას 
ეწოდებოდა, რომელმაც უარი თქვა 
მოდერნიზმის პირობითობებზე და ახალი 
ფორმების ძიება დაიწყო. XX საუკუნის 
არქიტექტორებმა უარყვეს ტრადიციული სტილი 
და შექმნეს ახალი, თანამედროვე, 
საზოგადოებისთვის მისაღები ეფექტური დიზაინი. 
1950-იან წლებში ეს სტილი გარდაიქმნა ე. წ. 
„პოსტმოდერნიზმად“. პოსტმოდერნისტული 
არქიტექტურა დღემდე ახდენს გავლენას 
თანამედროვე არქიტექტურაზე. ტექნოლოგიურმა 
განვითარებამ შემოიღო არმატურის წარმოების 
სპეციალური მეთოდი და მშენებლობაში დაიწყო 
გამაგრებული ბეტონის და მასობრივი წარმოების 
მინის გამოყენება. ასეთი მასალების შექმნამ საფუძველი ჩაუყარა ცათამბჯენების მშენებლობას. 
პოსტმოდერნისტული არქიტექტურა იბრუნებს ორნამენტსა და იმ წარსულ ფორმებს, რომლებზეც 
მოდერნიზმმა თქვა უარი. ზოგიერთი არქიტექტორი კლასიციზმსაც კი მიუბრუნდა. სხვებმა თავიანთ 
ნამუშევრებში კლასიკური და ტრადიციული სტილის სინთეზი მოახდინეს: სტილები ერთმანეთს ეჯახება, 
ფორმა საკუთრივ არსებობს, დეკორაციები და წარსულის მოტივები ეკლექტურადაა ერთმანეთთან 
შეზავებული, ნაცნობი სტილების და სივრცეების ვიზუალიზაციის ახალი გზები კი სოკოებივით მრავლდება.  

პოსტმოდერნისტულ არქიტექტურას ასევე ნეოეკლექტურსაც უწოდებენ, სადაც ფასადს თვისებრიობა 
და ორნამენტი უბრუნდება (როგორც ვიცით, მოდერნიზმმა მთლიანად გააცალა არქიტექტურას 
ორნამენტი). პოსტმოდერნიზმმა ასევე შემოიტანა უჩვეულო ზედაპირები და კუთხეები. ამგვარ ფორმათა 
თვალსაჩინო ნიმუშია ტრანსამერიკის პირამიდა სან-ფრანცისკოში, პეტრონასის ტყუპი კოშკი მალაიზიის 
დედაქალაქ კუალა-ლუმპურში, ფრანკ გერის გუგენჰაიმის მუზეუმი ბილბაოში, რიკარდო ბოფილის 
სასტუმრო W ბარსელონაში და სხვა მრავალი. პოსტმოდერნიზმის სინთეზური და ეკლექტური ბუნება 
კარგად ჩანს პიტერ აიზერმანის მიერ იტალიის ქალაქ ვერონაში კასტელვეკიოს მუზეუმის ეზოში მოწყობილ 
ინსტალაციაში, რომელსაც დაკარგული საფეხურების ბაღი ეწოდება.  

პოსტმოდერნიზმმა სივრცის აღქმისა და გამოყენების არნახული მრავალფეროვნება მოგვცა. 
მაგალითად, ერაყელი არქიტექტორი ქალის ზაჰა ჰადიდის მიერ დაპროექტებული ჰეიდარ ალიევის 
სახელობის თანამედროვე კულტურის ცენტრის შენობა ბაქოში. ჰადიდი თითქოს ეთამაშება სივრცეს, 

მთლიანად მისი მბრძანებელია, სპეციალურად გაშლილი ფორმები, 
მოულოდნელი მომრგვალებები, დენადი ფასადები, ამოვარდნები, რიტმის 
არარსებობა, არსად არ მეორდება ფორმა, თითქოს ქარისაგან მოტანილი 
დაჭმუჭნილი ქაღალდია, რომელიც საოცრად ორგანულადაა ჩადგმული 
ურბანულ გარემოში, ქალაქის ახალ თანამედროვე უბანში.  

მოდერნისტი არქიტექტორები პოსტმოდერნისტულ შენობებს 
ვულგარულსა და გადატვირთულს უწოდებენ. პოსტმოდერნისტი 
არქიტექტორები კი მოდერნისტულ სივრცეებს – უსულოსა და უნიათოს. 
შეფასებათა ასეთი განსხვავება ამ მიმდინარეობათა მიზნებითაა 
განპირობებული: მოდერნიზმისთვის მასალის მინიმალური, დანიშნულებისამებრ 
გამოყენება და ორნამენტის ზედმეტობაა მთავარი მახასიათებელი, მაშინ როცა 
პოსტმოდერნიზმი უარყოფს ადრეული მოდერნისტების მიერ შემოღებულ მკაცრ 
კანონებს და სიახლეს ეძებს მშენებლობის სხვადასხვა ტექნიკის, კუთხეებისა და 
სტილისტური თვისებების გამოყენებით. 

პოსტმოდერნისტული მუსიკა თვისებრივად ახალი მოვლენაა. ამაზე მიგვანიშნებს 

მუსიკალური ლექსიკის, განსხვავებული მხატვრული შრეებისა და სტრუქტურის სინთეზი, 
განხორციელებული სიღრმისეული ძვრები... მუსიკალური ხელოვნების სოციალურმა ფუნქციამ 
პოსტმოდერნიზმის ეპოქაში ტრანსფორმაცია განიცადა, კერძოდ, მან განდევნა რეალობა და იგი 

ტრანსამერიკის პირამიდა. 
სან-ფრანცისკო 

ზაჰა  ჰადიდი.  ჰეიდარ  ალიევის  სახელობის  თანამედროვე 
კულტურის  ცენტრი.  ბაქო 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SF_Transamerica_top_CA.jpg?uselang=ka
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ანარეკლითა და რეფლექციით ჩაანაცვლა. მუსიკა კარგავს თავის ჩვეულ ორიენტირებს და მსმენელს 
აქცევს მისი ,,ნიშნების გამშიფრავად“, რაც არ გამორიცხავს კომპოზიტორის მიერ ერთი და იმავე 
მხატვრული კოდის განსხვავებულ გააზრებას. მიუხედავად იმისა, რომ პოსტმოდერნიზმმა 
დასავლეთევროპულ ხელოვნებაში უკვე დაკარგა სიახლის ეფექტი, იგი დღესაც ინარჩუნებს აქტუალობას. 
პოსტმოდერნის ესთეტიკის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ყურადღების გადატანა ნაწარმოების ბგერითი 
იერსახიდან მის ქვეტექსტზე, რაც მუსიკის სულიერ შინაარსს, მის რიტუალურ, მაგიურ მნიშვნელობას 
აღადგენს. ამიტომაც გასაკვირი არაა, რომ ამ ეპოქის კომპოზიტორთათვის ძლიერ შემოქმედებით 
სტიმულად იქცა აღმოსავლური ფილოსოფია.    

პოსტმოდერნისტულ პერიოდს გამოყოფენ იგორ სტრავინსკის შემოქმედებაში. ესაა მისი 
მოღვაწეობის ბოლო ეტაპი, როდესაც მან მიმართა დოდეკაფონიის1 ტექნიკას. ამავე ტექნიკით წერდა 
იტალიელი კომპოზიტორი ლუჩანო ბერიო, რომელიც 50-იანი წლებიდან ელექტრონული მუსიკით 
ინტერესდება და აფუძნებს კიდეც მუსიკალური ფონოლოგიის ექსპერიმენტულ სტუდიას.  

თანამედროვე მუსიკათმცოდნეობაში გამოკვეთილი სახელია ჯონ კეიჯი. იგი იყო მრავალმხრივი 
მოღვაწე. კეიჯი ერთ-ერთი პირველი კომპოზიტორი და მუსიკოსია, რომელმაც წარმოადგინა ახალი და 
განსხვავებული სტილის მუსიკა ფართო საზოგადოებაში. მისი გახმაურებული ქმნილებაა 4’33’’, რომელმაც 
კიდევ ერთხელ წამოჭრა მუსიკის დეფინიციის პრობლემა. ესაა 3-ნაწილიანი ექსპერიმენტული კომპოზიცია, 
რომელიც შეიქმნა 1952 წელს ნებისმიერი ინსტრუმენტისათვის. მასში პარტიტურა შემსრულებელს 
არაფრის დაკვრას არ სთხოვს მთელი ნაწარმოების განმავლობაში. პირველი ნაწილი 30 წამი გრძელდება, 
მეორე – 2 წთ. და 23 წამი, ხოლო მესამე – 1 წუთი და 40 წამი. მიუხედავად იმისა, რომ 4’33’’-ის შესრულება 
გულისხმობს მხოლოდ სიჩუმეს, რეალურად მისი შესრულებისას არაა სრული სიჩუმე, მაგალითად, ისმის 
გარემოს ხმები. წლების განმავლობაში იგი გადაიქცა კეიჯის ყველაზე ცნობილ, მაგრამ, ამავდროულად, 
ყველაზე სადავო ნამუშევრად. კეიჯი ხშირად აღნიშნავდა, რომ 4′33″ მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
„კომპოზიციაა“. 

4'33" წარმოაჩენს კეიჯის ხედვას, იმის შესახებ რომ ყველანაირი ხმა მუსიკაა და სადაც არ უნდა 
ვიყოთ, უმეტესობა იმისა, რასაც ჩვენ ვისმენთ, არის ხმაური. კეიჯი წერდა: „...როდესაც ჩვენ ვაიგნორებთ 
ხმაურს, ის გვაწუხებს, ხოლო როდესაც ჩვენ მას ვუსმენთ, ის მომაჯადოებელი ხდება“. შეიძლება ითქვას, 
რომ მსმენელი უფრო მეტად არის მოწადინებული, ისეთივე ან უფრო მეტი ყურადღება მიაპყროს კეიჯის 
4’33“-ს, ვიდრე ბეთჰოვენის მე-9 სიმფონიას. შესრულების დაწყებამდეც კი წინასწარაა განსაზღვრული 
ხალხის რეაქცია. გარდა ამისა, მსმენელთა ქცევები შეზღუდულია საკონცერტო დარბაზის წესების 
მიხედვით. ისინი ჩუმად უნდა ისხდნენ და მოუსმინონ გარემომცველ ხმებს. თუმც მარტივი არაა, ბევრი 
ადამიანი ამყოფო ჩუმად თუნდაც 5 წუთის განმავლობაში, თუ მათ არ აკონტროლებს საკონცერტო 
დარბაზის ეტიკეტი.    

რა იყო 4’33’’-ის ინსპირაციის წყარო? 1951 წელს კეიჯი ესტუმრა ჰარვარდის უნივერსიტეტს, სადაც 
ერთ ოთახში კედლები, იატაკი და ჭერი იწერდა ყველა ხმას, რომელიც კი ოთახში შეიქმნებოდა და არ 
აბრუნებდა ექოს სახით. ოთახი გარეგან ხმებს შიგნით არ ატარებდა. კეიჯი ოთახში შევიდა და იმის 
ნაცვლად, რომ აბსოლუტური სიჩუმე მოესმინა, მას ორი ხმა ესმოდა: დიდი და პატარა. როგორც მას 
განუმარტეს, მაღალი იყო მისი ნერვული სისტემის ხმა, ხოლო პატარა სისხლის ცირკულაციისა. ამრიგად, 
კეიჯი მივიდა დასკვნამდე, რომ სრული სიჩუმე არ არსებობს. „ჩემ სიკვდილამდე და მერეც იქნება ხმები. 
ადამიანმა არ უნდა ინერვიულოს მუსიკის მომავალზე“. სწორედ აბსოლუტური სიჩუმის შეუძლებლობის 
გათვითცნობიერებამ მიიყვანა იგი ამ კომპოზიიციის შექმნამდე. 

გარდა ამისა, 4’33’’-ის შექმნაზე გავლენა კიდევ ერთმა ამბავმაც იქონია. კეიჯის მეგობარმა და 
კოლეგამ რობერტ რაუშენბერგმა 1951 წელს გამოუშვა თეთრი სურათების სერია, ანუ ცარიელი ტილოები, 
რომელთა ფერებიც იცვლება განათების მიხედვით იმ ოთახში, სადაც ისინი კიდია, მასზე გავლენას ახდენს 
ჩრდილებიც. სწორედ ამან შთააგონა კეიჯს, გამოეყენებინა იგივე იდეა მუსიკაში. მან მოგვიანებით აღნიშნა: 
„რამაც მე მიბიძგა ამისკენ, არ იყო სიმამაცე, არამედ რობერტ რაუშენბერგის მაგალითი. როდესაც მე ისინი 
დავინახე, ვთქვი: ,,აჰ! მე აუცილებლად უნდა გავაკეთო, სხვა შემთხვევაში მე ჩამოვრჩები, მუსიკა 
ჩამორჩება!“ კეიჯის ანალოგი სიჩუმეა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, გავიგოთ და მოვუსმინოთ 
გარემომცველ ხმებს. 

                                                           
1 მუსიკალური კომპოზიციის ტექნიკა, სერიული ტექნიკის მრავალფეროვნება. 
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*   *   * 
კულტურისა და ხელოვნების მკვლევრებს ბუნებრივად უჩნდებათ კითხვა: რა მოხდება მომავალში? 

როგორ გაგრძელდება კულტურისა და ხელოვნების ისტორია? დღეს ყველა ერთხმად აღიარებს 
პოსტმოდერნისტული კულტურის გაორებას: ევროპული მხატვრული ტრადიციის დაკარგვა და მეტისმეტი 
დამოკიდებულება კინოზე, მოდასა და კომერციულ გრაფიკზე. ფაქტობრივად, მან მოშალა საზღვარი 
ხელოვნებასა და ცხოვრების სხვა სფეროებს შორის. ბორის გროისი წერს: „ჩვენ დიუშანის დროიდან ვიცით, 
რომ თანამედროვე ხელოვანი კი არ ქმნის, არამედ არჩევს, კომბინირებას უკეთებს, გადააქვს, ათავსებს 
ახალ ადგილზე...“. ბოდრიარი ამას არა „ხელოვნების სიკვდილს“, არამედ „ხელოვნებაში შემოქმედებითი 
არსის კვდომას“ უწოდებს. პოსტმოდერნისტული ხელოვნების მიმართულება და სტილთა პარადოქსული 
შერევა აფიქრებინებს მკვლევრებს, რომ დაინახონ მასში „არა ხელოვნების აგონიის დადასტურება, არამედ 
შემოქმედებითი ნიადაგი ახალი კულტურული ფენომენის ფორმირებისათვის, რაც სასიცოცხლოდ 
მნიშვნელოვანია ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების გზაზე“ (მორავსკი). 

*  *  * 
რაც შეეხება ხელოვნების თანამედროვე მდგომარეობას, დღეს ათეულობით ახალი სტილი და 

მიმდინარეობა არსებობს მსოფლიო კულტურაში. მათი უმეტესობა რამე ერთი კონკრეტული გამოფენიდან 
ან ერთი მხატვრის შემოქმედებიდან იღებს სათავეს და ძირითადად იქვე რჩება (მაგ. ალტერმოდერნიზმი 
ნიკოლაი ბურიოს 2009 წლის ამავე სახელწოდების გამოფენიდან მოდის, რომელიც რეაქცია იყო 
სტანდარტიზაციასა და კომერციალიზაციაზე), ზოგიერთი კი შედარებით ფართოდაა გავრცელებული (მაგ. 
სტაკიზმი (Stuckism)  – იგივე ანტი-ანტი-ხელოვნება, რომელიც 1999 წელს დააფუძნეს მხატვრებმა ბილი 
ჩაილდიშმა და ჩარლი ტომსონმა, ისინი ფიგურატული ფერწერის ტრადიციის აღორძინებისკენ იყო 
მიმართული და ეწინააღმდეგებოდა კონცეპტუალურ ხელოვნებას. მათ რამდენიმე მანიფესტიც კი გამოსცეს. 
დღეს ეს მიმართულება 50-ზე მეტ ქვეყანაში არის გავრცელებული. სწორედ მათ დაუდეს სათავე 
რემოდერნიზმსაც, რომელიც მოდერნიზმის, განსაკუთრებით კი მისი ადრეული ფორმების აღორძინებას 
ცდილობს, რითაც პოსტმოდერნიზმს ეწინააღმდეგება. 2000 წელს გამოქვეყნდა მათი მანიფესტიც).  

1990-იანი წლებიდან დაიწყო და დღეისათვის უკვე აქტიურად გახილება მეტამოდერნიზმი, 
მეტამოდერნი (ინგ. Metamodernism) – ცნება, რომელმაც ჩაანაცვლა პოსტმოდერნიზმი და რომელიც 
ასახავს კულტურის ახალ ფაზასა და იმ ცვლილებებს, რომლებიც 1990-იანი წლებიდან დღემდე განიცადა 

მან. ტერმინი შემოიტანეს ნორვეგიელმა მედიის თეორეტიკოსმა ტიმოთეუს ვერმეულენმა და 
ჰოლანდიელმა ფილოსოფოსმა რობინ ვან დენ აკერმა თავიანთ ესეში „შენიშვნები 
მეტამოდერნიზმზე“, რომელიც გამოქვეყნდა 2010 წელს „ესთეტიკისა და კულტურის ჟურნალში“ 
(Journal of Aesthetics & Culture). ავტორები პოსტმოდერნული ეპოქის დასასრულს ორი ძირითადი 
მიზეზით განსაზღვრავენ: 1) მატერიალური (კლიმატის ცვლილება, ფინანსური კრიზისი, 
ტერორისტული აქტები, ციფრული რევოლუცია) და 2) არამატერიალური (კრიტიკის მითვისება ბაზრის 
მიერ, განსხვავებულის (დერიდასეული different) ინტეგრაცია მასობრივ კულტურაში). „ისტორია 
გრძელდება მისი წინასწარგამოცხადებული სიკვდილის შემდეგ“, – წერენ ისინი. მეტამოდერნი „ირყევა 
მოდერნიზმის ენთუზიაზმსა და პოსტმოდერნიზის დაცინვას, იმედსა და მელანქოლიას, ერთობასა და 
მრავლობითობას, მთლიანობასა და გაყოფას, სიცხადესა და მრავალმნიშვნელიანობას შორის“, იგი 
ერთგვარი კონცეპტუალური ოქსიმორონია. „მეტამოდერნიზმი ცვლის აწმყოს საზღვრებს უიმედო 
მომავლის საზღვრებით; იგი ნაცნობი ადგილების საზღვრებს უსაზღვროებით ანაცვლებს. სინამდვილეში, 
სწორედ ესაა ადამიანის „ბედი“ მეტამოდერნში: დაიცვას უსასრულოდ უკანდახეული ჰორიზონტები.“ 

2011 წელს ლუკ ტერნერმა საკუთარ საიტზე 8-პუნქტიანი „მეტამოდერნიზმის მანიფესტიც“ კი 
გამოაქვეყნა.  

გარდა ამისა, 1990-იანი წლებიდან სხვა მრავალი მცირე ჯგუფი და სტილიც აღმოცენდა მსოფლიო 
კულტურაში, მაგალითად:  

ვირტუალური ხელოვნება – ეს იყო მასობრივი ინფორმაციის ტექნიკური საშუალებების 
სფეროს ხელოვნება, რომელიც 1980-იანი წლების ბოლოს გაჩნდა და ციფრულ ფერწერას, 
სკულპტურას, და ხელოვნებისა და ტექნიკის სინთეზს დაეფუძნა.   
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ფსევდორეალიზმი – ტერმინი გამოიყენება ისეთ ტიპის კულტურული პროდუქტის აღსაწერად, 
როგორებიცაა კინოპროდუქცია და სატელევიზიო გადაცემები, რომლებიც ყოველდღიურ ცხოვრებას 
გამოხატავენ ზედმეტად რეალისტური დეტალებით, რათა მაყურებელზე ზეგავლენა მოახდინონ.  

მასსიურრეალიზმი – მისთვის დამახასიათებელია მასმედიის, პოპ-არტის, სიურრეალისტური 
ფორმებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიის სინთეზი. იგი 1992 წელს დააფუძნა ჯეიმს სიჰეიფერმა. 
ესაა სიურრეალიზმის თავისებური ევოლუცია ტექნოლოგიისა და მასმედიის გამოყენებით. 

ასევე თოიზმი, კიჩური მოძრაობა, დეფასტენიზმი, პასიონიზმი, ინტენტიზმი, ახალი გოთიკა, 
ჰიბრიდული ხელოვნება, პოსტინტერნეტხელოვნება, ბრენდალიზმი და მრავალი სხვა. 
  
 
 
 

ალბათ იცით, როგორ ასახელა სულ ახლახან ფრანგული კინემატოგრაფი ფილმმა სახელწოდებით 
„სიძულვილი“. ფილმში საშინელი ვნებები მძვინვარებს, ნაჩვენებია მოვლენები, რომლებიც ქალაქის 
განაპირა რაიონებში ვითარდება და მსახიობებადაც (შესაძლოა სტატისტებად?!) იქ ახალგაზრდა 
ადამიანთა ჯგუფები გვევლინებიან. ისინი „ზიზღით არიან აღვსილნი“. გამოთქმა „ზიზღით ვარ აღვსილი“ 
თითქმის უპიროვნოა, იგი არაიმდენად სუბიექტურ ემოციას გამოხატავს, რამდენადაც ქალაქურ უდაბნოში, 
უპირველეს ყოვლისა კი, ნაგავსაყრელად ქცეულ გარეუბნებში შობილ ობიექტურ და უმიზეზო რისხვას 
გვიჩვენებს. ის ფაქტი, რომ გარეუბნულმა „დამნაშავეობამ“ არნახული მასშტაბი შეიძინა, მეტყველებს, რომ 
ჩვენს წინაშეა ერთიანი საზოგადოებრივი მოვლენა, რომელშიც საკუთარ გამოხატულებას პოულობს 
გარკვეული უნივერსალური პროცესი – მოსახლეობის კონცენტრაციისა და ნარჩენთა წარმოების ზრდის 
პროცესი. საუბარია ნარჩენების, ნაგვის მსოფლიო პრობლემაზე, რადგანაც, თუკი ძალადობას ჩაგვრა 
შობს, ზიზღი მაშინ იჩენს თავს, როცა ადამიანს ნაგავსაყრელისთვის იმეტებენ. ნაგვის ცნება უნდა 
მოდიფიცირდეს და გაფართოვდეს. მატერიალური, რაოდენობრივი ნარჩენები, რომლებიც დიდ 
ქალაქებში წარმოებისა და მოსახლეობის კონცენტრაციის შედეგად წარმოიქმნება, მხოლოდ 
ხარისხობრივი, ადამიანური, სტრუქტურული ნაგვის, ნარჩენების სიმპტომია; და ეს ნაგავი გლობალური 
მასშტაბის იდეალური პროგრამირებისას, სამყაროს ხელოვნური მოდელირებისას რჩება. სწორედ 
ფუნქციათა სპეციალიზაცია, ცენტრალიზაცია (თანამედროვე მეტროპოლია ამ პროცესის აშკარა 
სიმბოლოდ გამოდგება) და მთელ სამყაროში ამ ხელოვნური სისტემების გავრცელება ტოვებს აუარება 
ნარჩენს. 

ყველაზე უარესი ის კი არ არის, რომ ჩვენს ირგვლივ სულ ნაგავია, არამედ ის, რომ თავად ჩვენც ამ 
ნაგვად ვიქეცით. მთელი ბუნებრივი გარემო ნარჩენებად იქცა, ანუ გამოუსადეგარ, უსარგებლო 
სუბსტანციად, რომელსაც, როგორც გვამს, ვერ ვიშორებთ. ამასთან შედარებით ორგანული საწარმოო 
ნარჩენების უსასრულო მთები არაფერია. მთელი ბიოსფერო შესაძლოა მალე რაღაც არქაულ ნარჩენად 
იქცეს, რომლის ადგილიც ისტორიის სანაგვეზეა. თუმცა, თავად ისტორია აღმოჩნდა საკუთარ სანაგვეზე 
გადაგდებული, სადაც თავს იყრიან არა მხოლოდ ჩვენ მიერ განვლილი, არამედ მიმდინარე მოვლენებიც; 
ისინი დამთავრებას ვერ ასწრებენ, ისე კარგავენ საზრისს და ეს ყველაფერი მასობრივი საინფორმაციო 
საშუალებების დემპინგის შედეგად, რომლებიც ამ მოვლენებს ჯერ უშუალო მოხმარებისთვის მზა 
სუბსტანციად აქცევენ, შემდეგ კი ნარჩენად. ისტორიის სანაგვე საინფორმაციო სანაგვე გახდა. 

როცა სანიმუშო ქალაქებს აშენებენ, ქმნიან სანიმუშო ფუნქციებს ან სანიმუშო ხელოვნურ ანსამბლებს, 
ყველაფერი დანარჩენი ნაგვად, წარსულის უსარგებლო მემკვიდრეობად იქცევა. ავტოსტრადის გაყვანისას, 
სუპერმარკეტის ან სუპერქალაქის შენებისას თქვენ ავტომატურად გარემოს (ყველაფერს, რაც ამ 
ნაგებობებს გარს აკრავს) უდაბნოდ გარდაქმნით. ზეჩქარული, პროგრამირებადი გადაადგილების 
ავტონომიური ქსელის შექმნით თქვენ ჩვეულებრივი, ტრადიციული ურთიერთობის სივრცეს უდაბურ ზონად 
აქცევთ. სატრანსპორტო არტერიების გასწვრივ გაუდაბურებული ტერიტორიები წარმოიქმნება და 
მომავალშიც, საინფორმაციო არტერიებთან ერთად საინფორმაციო უდაბნოებიც გაჩნდება, ერთგვარი 
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საინფორმაციო მეოთხე სამყარო – თავშესაფარი ყველა დევნილისთვის, ვინც მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებებმა უარყო. ამას დაემატება უმუშევრად დარჩენილი ტვინებით დასახლებული ინტელექტუალური 
უდაბნოები და უნდა აღინიშნოს, რომ ის ტვინებიც უკიდურესად გართულებული საინფორმაციო ქსელების 
„წყალობით“ დარჩნენ უმუშევარნი. ამ სივრცეში დასახლდებიან, აქ ბინას დაიდებს იმ მილიონი უმუშევრის 
შთამომავალი, რომელიც დღეს გამოდევნილია შრომის სამყაროდან. 

სივრცეები, ისევე როგორც ადამიანები, უმუშევრები რჩებიან. ააშენებენ საცხოვრებელი სახლებისა 
და ოფისების მთელ კვარტლებს, მაგრამ ისინი სამუდამო სიცარიელისთვის იქნებიან განწირულნი, 
რომლის მიზეზიც ეკონომიკური კრიზისი ან სპეკულაცია იქნება. ისინი ნაგავია, მხოლოდ ნარჩენი და 
ასეთად დარჩებიან მუდამ. ეს არაა წარსულის კვალი ან ნამუსრევი, ძველი სიდიადის ნანგრევები. ეს 
სახლები მეწარმე ადამიანის უსულგულობის ძეგლებს წარმოადგენენ. და ჩნდება კითხვა, როგორ უნდა 
სძულდეს და ეზიზღებოდეს ცივილიზაციას საკუთარი თავი, რომ დასაწყისშივე (თანაც განგებ) ნაგავს ქმნის 
საკუთარი თავისგან, შრომობს საკუთარ უსარგებლო ნაგებობაზე, ქმნის ქალაქებს და მეტროპოლიებს, 
უზარმაზარ უვარგის მექანიზმებს, რომლებიც უსასრულოდ გაიმეორებენ საკუთარ თავს; ესენი ფანტომები 
არიან – Ghost-towns, ghost-people (ქალაქი-აჩრდილები, ადამიანი-აჩრდილები). თავად ადამიანებიც 
განუწყვეტლივ ქმნიან საკუთარი თავისგან ნარჩენს, ან უბრალო სტატისტებს და მათი ხვედრიც ამ უვარგისი 
მექანიზმის მომსახურებაა, მექანიზმის, რომელიც წარმოების მანკიერი წრის სიმბოლოს წარმოადგენს მაშინ, 
როცა ისტორიის მოთხოვნების მიუხედავად, უკვე შრომა კი არ ქმნის კაპიტალს, არამედ პირიქით. მძიმეა 
ამ მზარდი პერსონალის ხვედრი, ისინი განწირულნი არიან ნაგვად იქცნენ. 

მაშ ასე, ჩვენი კულტურა ნაგვის წარმოებად იქცა. სხვა კულტურები – უბრალო გაცვლითი ციკლის 
შედეგად – ჭარბ პროდუქციას ქმნიდნენ და სიჭარბის კულტურას დაუდეს სათავე, ჩვენი კი აუარება ნაგავს 
აწარმოებს, რომელსაც ნამდვილი საცვლელი ღირებულება ადევს. ადამიანები საკუთარ ნარჩენთა 
ნარჩენები ხდებიან – აი, ასეთია საზოგადოება, რომელიც გულგრილია თავისი ღირებულებებისადმი, 
საზოგადოება, რომელიც თავისივე თავს უბიძგებს გულგრილობისა და სიძულვილისკენ. 

ჩვენი მეგაპოლისები, ჩვენი კოსმოპოლიტური ქალაქები ერთგვარი აბსცესებია, რომლებიც 
აჭიანურებენ უფრო დიდი ჩირქოვანების გაჩენას. არქიტექტურა და ქალაქთმშენებლობა ყველგან 
აფათურებს თავის ამბიციურ საცეცებს, მხოლოდ მონსტრებს შობს, არა ესთეტიკური თვალსაზრისით (თუმცა 
ასეთიც ხშირია ხოლმე), არამედ იმ გაგებით, რომ ეს მონსტრები დანაწევრებულ და არაორგანულ, 
დეზინტეგრირებულ და დეზორგანიზებულ ქალაქზე მეტყველებენ. ისინი აღარ ემორჩილებიან ქალაქის 
რიტმს, მის ურთიერთკავშირებს, არამედ გარკვეულ უცხო ორგანიზმს წარმოადგენენ. სიმბოლური 
მნიშვნელობით აღჭურვილი ქალაქური ანსამბლებიც (ბობური, ფორუმი, ლა დეფანსი, ლა ვილიეტი), 
მხოლოდ ფსევდოცენტრებია, რომელთა გარშემოც ცრუ, ყალბი ფუსფუსი წარმოიშობა. სინამდვილეში 
ისინი ქალაქური ყოფიერების სატელიზაციას მოწმობენ. მათი გარეგნული მომხიბლაობა თითქოს იმისთვის 
შეიქმნა, რომ ტურისტი გააოგნოს, მათი ფუნქცია კი საყოველთაო კომუნიკაციის ცენტრისას წააგავს 
(აეროპორტი, მეტრო, დიდი სუპერმარკეტი), ანუ ესაა ადგილი, სადაც ადამიანები თავიანთ მოქალაქეობას, 
თავიანთ ტერიტორიებს კარგავენ. თუმცა, სწორედ აქ გადმოინაცვლებენ სხვადასხვა ტიპის მარგინალები 
და სუბკულტურის წარმომადგენლები, რომლებიც გამაცამტვერებელი ექსტაზის საძიებლად 
დახეტიალობენ და ამ ექსტაზს სწორედ ამ პარაზიტულ წარმონაქმნში პოულობენ. როცა ასეთი ანსამბლები 
კულტურული მიზნებით იქმნება, ისინი რადიაციის ცენტრებად კი არა, შთანთქმისა და გამოყოფის 
ცენტრებად იქცევიან; ისინი მხოლოდ ნაკადთა გარდამქმნელები არიან. შესასვლელითა და გასასვლელით 
აღჭურვილი მექანიზმები. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ესენი მსოფლიო გამოფენიდან გამოპარული 
ექსპონატები კი არა, ქალაქის ახალი ნაწილია; ისინი ჩვენი საზოგადოების განვითარების კოსმოპოლიტურ 
და დეზორგანიზებულ ხასიათზე მეტყველებენ. 

ურბანისტულ პრობლემატიკას, კონცენტრაციისა და გაუდაბურების ცნებების გავლით, სხვა ცნებამდე 
მივყავართ, რომელსაც, ჩემი აზრით, პირველხარისხოვანი მნიშვნელობა აქვს – ესაა კრიტიკული მასის 
ცნება. 

ეს ცნება მატერიიდან და მისი შემსწავლელი მეცნიერებებიდან, ფიზიკიდან და ქიმიიდან მოდის, ანუ 
კოსმოლოგიიდანაც, რომელიც ნებისმიერ ჰუმანიტარულ მეცნიერებასთან შეიძლება გამოიყენო. ჩნდება 
კითხვა, მართლაც არის თუ არა ადამიანი სოციალური არსება. ამას დარწმუნებით ვერ იტყვი; ყოველ 
შემთხვევაში, ადამიანის სოციალურ არსებას თავისი საზღვრები გააჩნია. მოსახლეობის შემჭიდროვებას, 
მილიონობით ადამიანის თავმოყრას ქალაქის ტერიტორიებზე, მათ თანაცხოვრებას აუცილებლად 
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მივყავართ ძალადობის ექსპონენციალურ ზრდამდე და ეს იმითაა განპირობებული, რომ იძულებითი 
პრომისკუიტეტის პირობებში ადამიანები თითქოს ურთიერთანულირდებიან. ეს კი უკვე რაღაც 
საწინააღმდეგოა სოციალური ყოფიერებისა ან პირიქით, სოციალურობის პიკია, მისი უკიდურესი 
გამოვლინება. თანამედროვე ისტორიის ჰორიზონტზე მასების გამოჩენა სოციალურობის ხანის დადგომასა 
და ამავე დროს მისი კატასტროფული ნგრევის შესახებ გვაუწყებს. ამაში მდგომარეობს კრიტიკული მასის 
პრობლემა. ცნობილია მისი კოსმოლოგიური გადაწყვეტა: თუკი სამყაროს მასა რაღაც ზღვარზე დაბალია, 
სამყარო აგრძელებს გაფართოებას და big bang (დიდი აფეთქება) უსასრულოდ გრძელდება. თუკი ზღვარი 
გადალახულია, იწყება იმპლოზია და სამყარო იკუმშება. ეს უკვე big crunch-ია (დიდი შეკუმშვა). ჩვენი 
საინფორმაციო არტერიები, ინტერნეტი და ახლო მომავალში მოსალოდნელი მსოფლიო 
კავშირგაბმულობა გვაფიქრებინებს, რომ ჩვენ სწორედ ახლა ვლახავთ ინფორმაციის გლობალობის 
ზღვარს, როცა ნებისმიერ მომენტში და ნებისმიერ ადგილას იქნება შესაძლებელი ინფორმაციის მოპოვება. 
ამას კი მოჰყვება ავტომატური შეკუმშვის, მკვეთრი რევერსიის საშიშროება, საინფორმაციო big crunch-ი. 
შესაძლოა უკვე გადავაბიჯეთ ამ ზღვარს, შესაძლოა კატასტროფა უკვე მოხდა, თუკი ინფორმაციის სიუხვე 
(მასობრივი საშუალებების მიერ მოწოდებული) თავისთავად ანულირდება და თუკი ობიექტური 
ინფორმაციის ტერმინებში გამოხატული ბალანსი გარკვეული თვალსაზრისით უარყოფითი აღმოჩნდება 
(ინფორმაციით გადატვირთვის დამახინჯებული ეფექტი). ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აუცილებლად 
გადავლახეთ ეს ზღვარი სოციალურის სფეროში, თუკი გავითვალისწინებთ მოსახლეობის არნახულ ზრდას, 
კონტროლის ქსელის, უშიშროების ორგანოების, კომუნიკაციებისა და ურთიერთკავშირის სისტემების 
გაფართოებას. 

მეგაპოლისში სოციალურობის ყველა ელემენტია წარმოდგენილი, ისინი იდეალურ კომპლექსში 
არიან თავმოყრილნი: სივრცითი სიახლოვე, ურთიერთქმედებისა და ურთიერთგაცვლის სიადვილე, 
ნებისმიერ დროს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. მაგრამ აი, რა ხდება: ყველა ამ პროცესის დაჩქარება 
და ინტენსიფიკაცია ინდივიდებში გულგრილობასა და დაბნეულობას შობს. ამ მეორადი მდგომარეობის 
მოდელად (როცა საყოველთაო გულგრილობის ატმოსფეროში ყველა თავის ორბიტაზე მოძრაობს, 
როგორც თანამგზავრი) ტრანსპორტის მაგალითი გამოდგება. სამოძრაო გზები აქ არასდროს კვეთენ 
ერთმანეთს, თქვენ აღარავის ხვდებით, რადგანაც ყველას მოძრაობას ერთი და იგივე მიმართულება აქვს; 
ასე, მანქანის საქარე მინიდან მხოლოდ ერთი მიმართულებით მოძრავი მანქანები ჩანს. შესაძლოა სწორედ 
ამაში მდგომარეობს კომუნიკაციის არსი? – ესაა ცალმხრივი თანაცხოვრება. მისი ფასადის მიღმა სულ 
უფრო მზარდი გულგრილობა და ნებისმიერი სახის სოციალური კავშირის უარყოფაა დაფარული. 

ხარისხობრივი ცვლილებების შედეგად, რომელიც კრიტიკული მასის გადაჭარბების წყალობით 
ჩნდება, ყველა ეს ინფორმაციითა და ტექნიკით გადატვირთული და ზედმეტად დაცული საზოგადოება 
ერთგვარ უკუენერგიას შობს, ინერციას, რომელიც მომავალში გრავიტაციულ კოლაფსს გვიქადის. 
რადგანაც ხდება ყველანაირი სწრაფვის სრული ინვერსია. 

ყველა დადებითი სწრაფვა, მათ შორის სოციალურობისკენ ლტოლვა, ინვერტირდება და უარყოფით 
„ლტოლვად“, ანუ გულგრილობად იქცევა. ლტოლვა ზიზღით იცვლება. საყოველთაო კომუნიკაციის 
ატმოსფეროში, ინფორმაციული სიჭარბის, ყოფიერების გამჭვირვალობისა და გამჭოლობის, 
პრომისკუიტეტის პირობებში, ადამიანის დამცავ ძალებს საშიშროება ემუქრებათ. სიმბოლური სივრცე უკვე 
აღარაფრითაა დაცული. როცა ტექნიკისთვის ხელმისაწვდომი ხდება აბსოლუტურად ყველაფერი. მე უკვე 
ვეღარ ვარჩევ, რა არის სასარგებლო და რა არა; არადიფერენცირებულ სამყაროში მე ვერ გადავწყვეტ, 
სადაა მშვენიერება და სად სიმახინჯე, ცუდი და კარგი, ორიგინალური და მოძველებული. ჩემი ორგანიზმიც 
კი ვერ არკვევს, რაა მისთვის კარგი და ცუდი. რაღაც გადაწყვეტილების მიღების შეუძლებლობა ნებისმიერ 
საგანს უვარგისს ხდის და დაცვის ერთადერთ ფორმად უკურეაქცია რჩება (ორიგინალში ბოდრიარი 
იყენებს ფსიქოანალიტიკურ ტერმინს abreaction, „რეაგირება“ (ფრ.) – მთარგმნელის შენიშვნა), სიძულვილი 
და ზიზღი. ეს ორგანიზმის იმუნური რეაქციაა, რომლის დახმარებითაც იგი ცდილობს, შეინარჩუნოს თავისი 
სიმბოლური ერთიანობა, ზოგჯერ სიცოცხლის ფასადაც. აი, ამიტომ მგონია, რომ სიძულვილი, როგორც 
გულგრილობისა და ამ არადიფერენცირებული სამყაროს უარყოფის უკიდურესი ფორმა, ორგანიზმის 
ცხოვრებისეული რეაქციის უკიდურესი გამოვლინებაა. 

გაქრნენ ძლიერი მისწრაფებები, რაღაც იდუმალი ფაქტორის მოქმედების შედეგად გაქრა გემოვნება, 
სურვილები, ისევე როგორც ნება. პირიქით, ბოროტი ნება კრისტალიზდა, უარყოფისა და ზიზღის გრძნობა 
კი საგრძნობლად გაიზარდა. რჩება შთაბეჭდილება, რომ სწორედ ეს ვითარება წარმოადგენს უარყოფითი 
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ენერგიის წყაროს, იგი იწვევს ჩვენში ალერგიულ რეაქციას, რომელიც სურვილის ადგილს იკავებს; აქედან 
მოდის ჩვენი ცხოვრებით განპირობებული უკურეაქცია ყველაფერზე, რაც გარშემოა; ადამიანს აღარა აქვს 
რაიმეს შეცვლის სურვილი. ესაა სუფთა, წმინდა წყლის უარყოფა. ჩვენს დროში სიმპათიებმა დაკარგა 
თავისი კონკრეტულობა, გარკვეული და ცხადი მხოლოდ ზიზღის გრძნობაა. აღარ ვიცით, თუ რა გვსურს, 
სამაგიეროდ, შესანიშნავად ვუწყით, რა აღარ გვინდა. ადამიანის საქციელი (და ავადმყოფობაც) სულ უფრო 
კარგავს „ობიექტურ“ მოტივაციას; ყველაზე ხშირად ისინი უარყოფის ამა თუ იმ ფორმიდან მომდინარეობენ, 
რომელიც გვაიძულებს უარი ვთქვათ საკუთარ თავსა და ენერგიაზე ნებისმიერი საშუალებით. შესაბამისად, 
მათ საფუძველში ერთგვარი ეკზორციზმი დევს და არა მოღვაწეობის ესა თუ ის პრინციპი. ეკზორციზმის 
ამგვარი ახალი ფორმა (რომელსაც მაგიური კონოტაცია ახლავს) საკუთარ თავზეა მიმართული და ამავე 
დროს სხვებზეც, ანუ „სხვაზე“. იგი შელოცვის ახალი ნაირსახეობაა და შესაძლოა ბოროტების პრინციპის 
სრულიად ახალ ფორმასაც წარმოადგენს?! 

მოდით ისევ მასებს დავუბრუნდეთ. იგი ერთგვარ სოციალურ შავ ყუთს წარმოადგენს, რომელშიც 
ყველა მიზანი და ამოცანა, ყველა მისწრაფება ინვერტირებულია; იგი უარყოფითი სტატიკური ელექტრობის 
თავისებური წყაროა. სწორედ მასებში უნდა ეძიო სოციალური სიძულვილის, უარყოფის და პოლიტიკური 
გულგრილობის ფესვები. რადგანაც, როგორც ზიმელი ამბობს, „არაფერია უფრო ადვილი, ვიდრე 
უარყოფა… და ფართო მასები – რომელთაც არ ყოფნით ძალა, რათა საკუთარ თავს საერთო მიზანი 
დაუსახონ – უარყოფაში აცნობიერებენ თავიანთ არსებას“. აზრი არა აქვს შეკითხვას, რას ფიქრობენ ისინი, 
ან როგორია მათი ნება. მათ ნება უბრალოდ არ გააჩნიათ. ისინი უარყოფის უკუნში ცხოვრობენ და თავიანთ 
მიზანს ნეგატიურობაში ხედავენ. ისინი გაურკვეველი პოტენციით ხასიათდებიან, მხოლოდ ზიზღი და 
უარყოფაა მათი ძალა, უპირველეს ყოვლისა კი კულტურისა და ორგანიზაციის ყველა იმ ფორმის 
უარყოფა, რომელიც მათ არ ესმით. მათ ეზიზღებათ პოლიტიკური რეჟიმი (რაც კონფორმიზმსაც არ 
გამორიცხავს), პოლიტიკური ამბიციები და ძალაუფლების ტრანსცენდენტულობა. თუკი პოლიტიკურ 
არჩევანსა და პოლიტიკურ განსჯებს ვნება ახასიათებს, პოლიტიკისადმი ზიზღი ძალადობას შობს. სწორედ 
ამაში მდგომარეობს ზიზღის საფუძველი, რომელიც თავის გამოხატულებას არა მხოლოდ დანაშაულსა და 
რასიზმში პოულობს, არამედ ჩვეულებრივ გულგრილობაშიც, რადგანაც ზემოთქმული ეხება არამხოლოდ 
მასას, არამედ ყოველ ინდივიდსაც იმდენად, რამდენადაც იგი, საკუთარ ნიჟარაში გამოკეტილი, თავის 
თავზე ორიენტირდება და დესოციალიზირდება და ამიტომ იქცევა მასად. ტრადიციული ძალადობის მიზეზი 
ჩაგვრა და კონფლიქტი იყო, ზიზღი კი მჭიდრო ურთიერთობასა და კონსენსუსის ატმოსფეროში იშვება. 
ჩვენი ეკლექტური კულტურა – ესაა დაპირისპირებულ საწყისთა პრომისკუიტეტის კულტურა. მაგრამ 
მოდით, თავს ნუ მოვიტყუებთ: სწორედ ასეთი კულტურული მრავალფეროვნება, შემწყნარებლობა და 
სინერგია ახდენს გლობალური უკურეაქციის პროვოცირებას. სინერგია ალერგიას იწვევს. ზედმეტ ზრუნვას 
დამცავი საშუალებების დასუსტებასა და იმუნიტეტის გაქრობამდე მივყავართ; უსაქმოდ დარჩენილი 
ანტისხეულები თავად ორგანიზმს უჯანყდებიან. ასევეა ზიზღის ბუნებაც: როგორც სხვა თანამედროვე 
ავადმყოფობა, იგი თვითაგრესიისგან და ავტოიმუნური პათოლოგიიდან მოდის. ჩვენ უკვე გვიჭირს 
მეტროპოლიებში გამეფებული ხელოვნური იმუნიტეტის ატმოსფეროში ცხოვრება. რაღაც ცხოველს 
დავემსგავსეთ, რომელსაც ბუნებრივი მტერი აღარ ჰყავს და ამიტომ იგი გაქრობისთვის, ან 
თვითგანადგურებისთვის არის განწირული. იმისათვის, რათა როგორმე ავიცილოთ თავიდან „სხვის“, 
მტრის, არასახარბიელო ვითარების გაქრობა, ჩვენ სიძულვილს მივმართავთ, რომელიც გარკვეული სახის 
ხელოვნური, უსაგნო, უშინაარსო გასაჭირის გაჩენას უწყობს ხელს. ამგვარად, სიძულვილი თავისებური 
ფატალური სტრატეგიაა, რომელიც მშვიდი არსებობის წინააღმდეგაა მიმართული. იგი მთელი თავისი 
ორაზროვნების მიუხედავად, ჩვენი სამყაროს გულგრილობის წინააღმდეგ მიმართულ თავგანწირულ 
პროტესტს წარმოადგენს. და თავისი ამ თვისებით, ცხადია, მეტად აკავშირებს ადამიანებს, ვიდრე 
კონსენსუსი ან მჭიდრო ურთიერთობა. 

სიძულვილსა და ძალადობას შორის მკვეთრი განსხვავება არსებობს. ისტორიულ ძალადობას ან 
ვნებებითა და გარკვეული მისწრაფებებით გამოწვეულ ძალადობას თავისი საგანი ანუ მიზანი აქვს, ერთი 
სიტყვით მას მტერი ჰყავს. სიძულვილს კი არაფერი ამდაგვარი არ გააჩნია, იგი სავსებით სხვა მოვლენაა. 
გადასვლა ძალადობიდან ზიზღისკენ მოასწავებს კონკრეტული ვნებებიდან უსაგნო, უშინაარსო ვნებებზე 
გადასვლას. 

კოლექტიური მისწრაფებების, კოლექტიური ძალადობის ძირითადი ფორმები შეიძლება 
შემდეგნაირად დალაგდეს: საკრალური, სამსხვერპლო რისხვა – ისტორიული ძალადობა – სიძულვილი 
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როგორც ძალადობის წმინდა და არადიფერენცირებული, ვირტუალური ფორმა. უკანასკნელი, შეიძლება 
ითქვას, მესამე ტიპის ძალადობას წარმოადგენს, რომელიც ამჟამად მეორე სახის ძალადობასთან, 
ტერორიზმთან თანაარსებობს, ისევე როგორც ყველა სახის ვირუსულ ინფექციებსა და ეპიდემიურ 
ფორმებთან თუ ჯაჭვურ რეაქციებთან ერთად. სიძულვილი უფრო ირეალურია, უფრო მოუხელთებელია 
თავის გამოვლინებებში, ვიდრე უბრალო ძალადობა; ეს კარგად ჩანს რასიზმისა და დამნაშავეობის 
მაგალითზე. აი რატომაა ძნელი მასთან ბრძოლა როგორც პროფილაქტიკური, ისევე რეპრესიული 
ხერხებით. შეუძლებელია ზიზღის მიზეზის მოსპობა, რადგანაც შეუძლებელია მასში რაიმე ექსპლიციტური 
მოტივაცია იპოვო. მას ვერ უძრავჰყოფ, რადგანაც არაფერია სიძულვილის მამოძრავებელი ძალა. ვერ 
დასჯი, რადგანაც უმრავლეს შემთხვევაში მას საკუთარი თავისთვის გამოაქვს განაჩენი. 

რამდენადაც ჩვენს საზოგადოებაში აღარაა რეალური ძალადობა – გარკვეულ ობიექტზე 
მიმართული ისტორიული, კლასობრივი ძალადობა – მასში ვირტუალური, რეაქტიული ძალადობა იქმნება. 
პარადოქსულია, მაგრამ სიძულვილი, რომელიც არქაული, პირველადი მისწრაფება შეიძლება 
მოგვეჩვენოს, სინამდვილეში მოწყვეტილია თავის საგანსა და მიზანს (დღეს მიღებულია კულტურის 
„ქსეროქსულ” დონეებზე საუბარი, იგივე შეიძლება ითქვას „ქსეროქსულ” ძალადობაზეც). ამიტომაა 
სიძულვილი დიდი მეტროპოლების თანადროული მოვლენა. თუმცა, იგი თავისებური სიცივით გამოირჩევა. 
ეს გულგრილობის პირმშო (გულგრილობის, რომელსაც მასობრივი საინფორმაციო საშუალებები 
ავრცელებენ) ასევე განურჩევლად შეიძლება ნებისმიერს გადაედოს. მასში არაა დამაჯერებლობა, 
აღტყინება, acting out (გათამაშება)-ით ამოწურავს თავს და ხშირად საკუთარი ხატის შექმნით 
კმაყოფილდება, ძალადობის ხანმოკლე აფეთქებით; თანამედროვე გარეუბნული დამნაშვეობა ამის 
მაგალითად გამოდგება. 

სიძულვილი, როგორც დამცავი უკურეაქცია, თავად სისტემიდან წამოსული ძალადობის ახალი 
ფორმის საპასუხოა. ამ შემთხვევაშიც შეიძლება გამოიყოს ძალადობის პირველადი ფორმა: ესაა 
აგრესიასთან, დათრგუნვასთან, თვითნებობასთან, ძალის დემონსტრირებასთან, დამცირებასთან და 
ძარცვასთან დაკავშირებული ძალადობა – ერთი სიტყვით, ცალმხრივი ძალადობა, რომელსაც ძლიერი 
ახორციელებს სუსტზე. ამგვარ ძალადობაზე პასუხი შესაძლებელია საპირისპირო ძალადობა იყოს: 
ისტორიული, კრიტიკული ძალადობა, ნეგატიურობის ძალადობა. იქნება სისტემასთან ურთიერთობის 
გაწყვეტა, ტრანსგრესია (ანუ ანალიზის, ინტერპრეტაციის, საზრისის ძალადობა). ყველაფერი ეს 
გარკვეული მიმართულების ძალადობაა, მისი ნაირსახეობები და მათ თავისი დასაწყისი და დასასრული, 
მიზნები და შედეგები აქვს და გარკვეულ შეფარდებაში იმყოფება ძალაუფლების, ისტორიის, საზრისის 
ტრანსცენდენტურობასთან. ყველაფერ ამას უპირისპირდება ძალადობის ამჟამინდელი ფორმა. იგი უფრო 
დახვეწილია, ვიდრე აგრესიის ძალადობა; ესაა გადარწმუნების, დაშოშმინების, ნეიტრალიზაციის, 
კონტროლის ძალადობა – მას უმტკივნეულო განადგურებისკენ მივყავართ. ესაა თერაპიული, გენეტიკური, 
კომუნიკატიური ძალადობა – ძალადობა, რომელიც კონსენსუსიდან და იძულებითი თანაცხოვრებიდან 
იშვება, ესაა გარკვეულწილად სოციალურობის კოსმეტიკური ქირურგია. ესაა გამჭვირვალე და უვნებელი 
ძალადობა; სხვადასხვა საშუალებით, პროფილაქტიკური ზომების მიღებით (ფსიქიკური რეგულაცია იქნება 
ეს თუ მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების მიერ განხორციელებული რეგულაცია) იგი ცდილობს 
ამოძირკვოს ბოროტების ფესვები და ამით ნებისმიერი სახის რადიკალიზმიც აღმოფხვრას. ესაა სისტემის 
ძალადობა, რომელიც ნეგატიურობის გამოვლინებას ახშობს (მათ შორის, ნეგატიურობის უკიდურეს 
ფორმას, სიკვდილს). ესაა საზოგადოების ძალადობა, სადაც ნეგატიურობას, კონფლიქტურობას, 
სიკვდილს უარი ეთქვა. ესაა ძალადობა, რომელიც გარკვეულწილად თავად ძალადობასაც კლავს, 
ამიტომაც ამგვარ ძალადობაზე ვერ უპასუხებ იმავეთი, იძულებული ხარ სიძულვილით უპასუხო. 

თუმცა ყველაზე უფრო მკაცრი აკრძალვა, განსხვავებულობის აკრძალვაა. „სხვის“ ფუნდამენტური 
პრობლემისათვის ერთგვარი „საბოლოო გადაწყვეტილება“ (განადგურება იგულისხმება) მოიძებნა: 
კომუნიკაციის უნივერსალურ ქსელში ჩართვა. ამ ტრანსპოლიტიკურ ახალ წესრიგში გვემუქრება 
არაიმდენად საკუთარი თავის დაკარგვის (Verfremdung „გასხვისება“), არამედ ყველაფერ დანარჩენის, 
ნებისმიერი სახის განსხვავების (Entremdung „განდგომა“) გაქრობის საშიშროება. ჩვენ უკვე აღარ განვიცდით 
გასხვისების პროცესს, არ ვიქცევით სხვად, უკვე აღარ გვართმევენ ჩვენს თავს „სხვის“ სასარგებლოდ, 
არამედ „სხვას“ გვართმევენ „იგივესთვის“; სხვა სიტყვებით, ჩვენ გვართმევენ ნებისმიერ განსხვავებულობას, 
უჩვეულობას და გაიგივების უსასრულო პროცესში „ერთსა და იმავეს“ გამეორებისათვის გვწირავენ; ესაა 
უკვე იგივეობის უნივერსალური კულტურა. 
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აქედან ჩნდება გაბოროტების საშინელი გრძნობა, საკუთარი თავის სიძულვილი. ეს არაა „სხვის“ 
მიმართ სიძულვილი (რასიზმის სტერეოტიპიდან და მისი ზედაპირული ინტერპრეტაციიდან გამომდინარე), 
არამედ სხვაობის გაქრობის გამო გაჩენილი ზიზღი. 

სიძულვილი (რასიზმი და ა. შ.) უფრო განსხვავებულობის ფანატიზმია, ვიდრე „სხვის“ 
უგულვებელყოფა. იგი ცდილობს დაკარგული „სხვის“ კომპენსირებას, მიმართავს ეკზორციზმს და ქმნის 
ხელოვნურ „სხვას“. ლობოტომირებულ სამყაროში, სადაც კონფლიქტები მყისვე ლოკალიზდებიან, 
სიძულვილი ცდილობს, ააღორძინოს განსხვავებულობა თუნდაც იმიტომ, რომ იგი გაანადგუროს, 
ცდილობს თავიდან აიცილოს ფატალური იგივეობა, აუტისტური თავკერძობა, არადა, ჩვენ იძულებულნი 
ვართ, ამ სიტუაციაში ვიცხოვროთ. სხვა გამოსავალი არც არსებობს (მსოფლიო კულტურის განვითარების 
თანამედროვე ეტაპიდან გამომდინარე). რა თქმა უნდა, ესაა გაბოროტების კულტურა, მაგრამ „სხვაზე“ 
გაბოროტების მიღმა, უნდა დავინახოთ საკუთარ თავზე, თვითების დიქტატურაზე და იგივეობაზე 
გაბოროტებაც და ეს გაბოროტება შესაძლოა დამანგრეველიც აღმოჩნდეს. 

სიძულვილი ანორმალური გრძნობაა (იგი უნდა განვასხვავოთ ძალადობისგან, როგორც 
საპირისპირო აქტისგან, რადგანაც ძალადობა სოციალურობისა და ისტორიის შემადგენელ ნაწილს 
წარმოადგენს). სიძულვილს არა აქვს ისტორია. იგი სოციალურობისა და ისტორიის დასასრულისთვისაა 
დამახასიათებელი. როცა სისტემა აღვსების სტადიას, უნივერსალობას მიაღწევს (ანუ მიაღწევს თავისი 
ყველა შესაძლებლობის ამოწურვის ვირტუალურ სტადიას), იგი ავტომატურად გადაიქცევა ანორმალურ 
სისტემად და ჩნდება მძაფრი რევერსიის საშიშროება. როცა თავად სისტემა აღმოჩნდება განდგომილ-
განკერძოებული, უმტროდ დარჩენილი, მას უკვე გრავიტაციული კოლაფსი ემუქრება. სწორედ ამ 
მდგომარეობაში ვიმყოფებით ახლა ჩვენ და სიძულვილი ერთდროულად წარმოადგენს ამ კრახის 
სიმპტომსაც და აგენტსაც; იგია სოციალურობის, განსხვავებულობისა და თავად სისტემის დასასრულის 
ოპერატორი, რადგანაც, ფაქტობრივად, სისტემის მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება სისტემის 
წინააღმდეგვე შემობრუნდება. 

ამგვარად, სიძულვილი, მთელი თავისი ორაზროვნებით უნდა განვიხილოთ, როგორც თანამედროვე 
სამყაროსა და ზოგადად კონფლიქტურობის დასასრულისთვის დამახასიათებელი ბუნდოვანი გრძნობა. ეს 
თითქოს ისტორიის დასასრულიცაა; თუმცა პარადოქსია, მაგრამ ისტორია არასდროს დასრულებულა, 
რადგანაც მის მიერ დასმული პრობლემები საბოლოოდ არასდროს გადამწყდარა. უფრო ისტორიის 
დასასრულს იცილებენ თავიდან, როცა არცერთ პრობლემას არ წყვეტენ. თანამედროვე სიძულვილშიც 
სწორედ ამის გამო იგრძნობა წუხილი. 

ჩვენ ყველას გვძულს, მაგრამ სამწუხაროდ, ჩვენზე არაფერი არაა დამოკიდებული. გვინდა, ეს 
სამყარო, რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს, სასრული გავხადოთ, მიზანი დავუსახოთ მას. სიძულვილს ემატება 
სისტემის დანგრევის სურვილიც, ამით თითქოს გზას გავუკაფავთ რაღაცას, რაც გარედან მოდის; ეს რაღაცა 
კი „სხვაა“. ეს გულცივი ფანატიზმი გამოწვევისა და იმედის მილენარულ ფორმას მოიცავს. მახსენდება 
კოლოკვიუმი სამყაროს დასასრულის შესახებ, რომელიც დაახლოებით ათი წლის წინ გაიმართა ნიუ-
იორკში, მე-5 ავენიუზე. ჩემი პირველი რეაქცია ასეთი იყო: რა შესანიშნავი იდეაა კოლოკვიუმისათვის ნიუ-
იორკის არჩევა, იგი ხომ სამყაროს დასასრულის იდეალური ეპიცენტრია. მეორე რეაქცია: აბსურდულია, 
რომ თემას აქ, ნიუ-იორკში ვარჩევთ. მსოფლიო მეტროპოლია ხომ სწორედ სამყაროს დასასრულის 
რეალურ განხორციელებას წარმოადგენს. ეს პროცესი ჩვენ თვალწინ მიმდინარეობს, რა აზრი აქვს 
განსჯებს მის შესახებ…?! მაგრამ ბოლოს და ბოლოს გაირკვა, რომ ინტელექტუალთა ეს შეკრება, 
სამყაროს დასასრულის ბანალური რეალობის მიუხედავად, მიზნად ისახავდა სწორედ სამყაროს 
დასასრულის „იდეა“ ეხსნა, სამყაროს დასასრულის უტოპია ეხსნა. დღესაც ამას ვაკეთებთ აქ, ახლა, 
საუკუნის დასასრულს. 

აპოკალიფსის ავტორები მეთოდური ადამიანები იყვნენ. ისინი ეპისტოლეებს უგზავნიდნენ 
ერთმანეთს, იმის ნაცვლად, რომ თავად ანტიქრისტეს აზრი გაერკვიათ. 

თარგმნა მალხაზ ხარბედიამ 
© “არილი” 



 
1 

მე-20 საუკუნის 90-იანი 

წლები უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური მოვლენებით აღინიშნა. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების 
ზეგავლენით 1990 წლის 9 მარტს საქართველოს უზენაესმა საბჭომ სპეციალური დადგენილება მიიღო, 
რომლის თანახმად, 1921 წლის თებერვალში რუსეთის ჯარების მიერ განხორციელებული ოპერაცია 
შეფასდა, როგორც ქვეყნის ოკუპაცია და ფაქტობრივი ანექსია. ამავე წლის 25 მარტს დაგეგმილი იყო 
არჩევნები, მაგრამ იგი ჩაიშალა, რადგან ეროვნული მოძრაობის რადიკალური ნაწილი მას საბჭოურს 
უწოდებდა და ბოიკოტი გამოუცხადა.  

პირველი მრავალპარტიული არჩევნების ჩატარება 1990 წლის 28 ოქტომბერს გადაწყდა. ეს იყო 
დემოკრატიული ძალებისა და ეროვნული მოძრაობის დიდი გამარჯვება. არჩევნების შედეგად 
ხელისუფლებაში ეროვნული ძალები მოვიდნენ, გაიმარჯვა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ „მრგვალი 
მაგიდა – თავისუფალი საქართველო“, რომელიც 1990 წლის აპრილში შეიქმნა რამდენიმე 
პოლიტიკური ორგანიზაციის გაერთიანებით. მათ მიიღეს კანონი გარდამავალი პერიოდისა და 
რეფერენდუმის ჩატარების შესახებ. 1991 წლის 31 მარტს ჩატარდა რეფერენდუმი ერთადერთი 
შეკითხვით: უჭერთ თუ არა მხარს ქვეყნის დამოუკიდებლობას? რასაც მონაწილეთა 97%-მა დადებითად 
უპასუხა. ამის საფუძველზე 1991 წლის 9 აპრილს უზენაესმა საბჭომ საქართველოს სახელმწიფოებრივი 
დამოუკიდებლობა აღდგენილად გამოაცხადა. თუმც დიდხანს არ გაგრძელებულა ამ ხელისუფლების 
მოქმედება, 1992 წლის 6 იანვარს ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლება იძულებული გახდა, ქვეყანა 
დაეტოვებინა. სამხედრო საბჭომ კი ქვეყნის მმართველად იმავე წლის მარტში მოსკოვიდან ედუარდ 
შევარდნაძე მოიწვია. 1992 წლის 11 ოქტომბერს ჩატარდა არჩევნები, რომელმაც ლეგიტიმაცია მისცა 
ახალ ხელისუფლებას.  

ამ ამბების პარალელურად დაძაბულობა დღითიდღე მწვავდებოდა აფხაზეთში. 1992 წლის 14 
აგვისტოს დაიწყო ომი, რომელიც 1993 წლის სექტემბერში სოხუმის დაცემითა და ქართული 
ტერიტორიის დაკარგვით დასრულდა. იმავე 1993 წლის დეკემბერში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა 
საქართველოს პირველი პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია.  

ქვეყნის პოლიტიკური კონტურები ჯერ კიდევ არ იყო გამოკვეთილი, თუ რა გზას დაადგებოდა იგი 
და როგორ ჩაეწერებოდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ახალ პოლიტიკურ რეალობაში. ამ 
გაურკვევლობას ისიც ემატებოდა, რომ ქვეყნის შიგნით ძალიან მძიმე სოციალური ვითარება იყო. 
ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკები, რომელთა ეკონომიკური სტაბილურობა მათ ერთობლივ (სინთეზურ, 
ერთმანეთზე დამოკიდებულ) წარმოებაში იყო, მხოლოდ საკუთარი ძალების იმედად აღმოჩნდნენ. ეს 
იყო წლების წინ გათვლილი ვერაგული გეგმა, რომელმაც დააზარალა და რამდენიმე ათეული წლით 
უკან დახია ისედაც არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაში მყოფი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების 
ეკონომიკა.        

მართალია, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 

პოლიტიკური წნეხი მოიხსნა და კულტურა საბჭოური იდეოლოგიისგან გათავისუფლდა, მაგრამ 
სამაგიეროდ სხვა უფრო დიდი ხელისშემშლელი ფაქტორები გამოჩნდა: ეკონომიკური კოლაფსი და 
საზოგადოებაში გამეფებული სიდუხჭირე, ცენტრალური დაფინანსების მოშლა, შიდა თუ გარე ომები, 
ანარქია, საზოგადოებისა და, შესაბამისად, შემოქმედებითი ელიტის გახლეჩა-დაპირისპირება...  

საბჭოური რეჟიმის რყევამ და შემდეგ დასრულებამ გზა გაუხსნა თავისუფალ მასმედიას. 9 
აპრილის შემდეგ არსებული პრესის დიდი ნაწილი ეროვნულ სულისკვეთებაზე გადაერთო. გაჩნდა 
ახალი გამოცემებიც. კერძოდ, სახალხო ფრონტის გაზეთი „საქართველო“ მასობრივ და პოპულარულ 
გამოცემად იქცა. 1990 წლიდან გამოსვლას იწყებს „7 დღე“. 1990-91 წლებში მნიშვნელოვანი გამოცემა 
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იყო „დრონი“, რომელიც დიდ გავლენას ახდენდა პოლიტიკურ პროცესებზე. 1992 წლიდან ახალმა 
გამოცემებმა უკვე მასობრივი სახე მიიღო: ზვიადისტური პოზიციების გამომხატველი „იბერია-სპექტრი“, 
რომელიც არაერთხელ იქნა დარბეული, ამას მოჰყვა „რეზონანსი“, „ახალი თაობა“, „ალია“, „ასავალ-
დასავალი“... ამ პერიოდის ჟურნალისტიკის ძირითადი ნიშნებია: ჟურნალისტთა არასაკმარისი 
პროფესიული დონე, ზოგადი განათლების დეფიციტი, ტენდენციურობა, ინფორმაციული და შეფასებითი 
ნაწილების გაუმიჯნაობა, ჟურნალისტური გამოძიებებისა და ანალიტიკური მასალის სიმწირე. მთავარი 
სატელევიზიო არხი სახელისუფლებოა, რომელიც თავისი საინფორმაციო და პუბლიცისტური 
პროგრამების შინაარსით ხელისუფლების რუპორს წარმოადგენს. ეს პერიოდი დამოუკიდებელი, 
კომერციული არხების შექმნითაც გამოირჩევა. „რუსთავი 2“ და „კავკასია“ პლურალისტურ პოლიტიკას 
ატარებენ.  

ამავე პერიოდის დემოკრატიული პროცესების განვითარების მაჩვენებელია ახალი 
არასამთავრობო ორგანიზაციების შექმნაც („პერესტროიკის“ მიერ მოტანილი ლიბერალური პოლიტიკის 
შედეგი): კავკასიური კლუბი, მწვანეთა მოძრაობა, დასი – დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში, 
თბილისის პოლიტიკური კლუბი და სხვ. 1997 წელს მესამე სექტორის დასახმარებლად იქმნება კონცერნ 
„ქართუს“ საქველმოქმედო ფონდი. ქვეყანაში თანდათან იზრდება მართლმადიდებლური ეკლესიის 
როლი და გავლენა. 

მე-20 საუკუნის ბოლო ათწლეულის საქართველოს კულტურული ცხოვრება შეიძლება 
დავახასიათოთ, როგორც დაქსაქსული, ქაოსური, ფრაგმენტული და არაერთგვაროვანი. 
დასავლეთიდან ფართოდ შემოსულ ნაირგვარ სიახლეს ფარულ იდეოლოგიურ დივერსიად აღიქვამდა 
საზოგადოება. არც კულტურაში იყო სხვანაირად საქმე, თუმც ამ პერიოდში კულტურული ცნობიერება 
უფრო ღია იყო ნოვაციების მიმართ და, გარკვეულწილად, განახლებასაც ცდილობდა. 

90-იანი წლებიდან ტრადიციული სტრუქტურების (მწერალთა კავშირი, ოფიციალური 
გამომცემლობები თუ ინსტიტუციები) გვერდით ჩნდება ახალი სალიტერატურო პერიოდიკა, იქმნება 
მწერალთა ახალი დაჯგუფებები და ასოციაციები. არსებობას აგრძელებს ჯერ კიდევ 80-იან წლებში 
შექმნილი არტგაერთიანება რეაქტიული კლუბი, რომელიც ირაკლი ჩარკვიანმა, კოტე ყუბანეიშვილმა 
და პაატა ქურდაძემ დააარსეს. მათ 90-გვერდიანი ბროშურაც კი შეადგინეს, რომელიც კლუბის 
მანიფესტს წარმოადგენდა. ეს ერთგვარი პოეტური ორდენი გამოდიოდა გაბატონებული 
ლიტერატურული მოდის წინააღმდეგ, განსაკუთრებით „ურაპატრიოტიზმით“ გაჯერებულ საბჭოთა 
პოეზიას უპირისპირდებოდა. მოგვიანებით პაატა ქურდაძე ასე აფასებდა იმ წლებს ერთ-ერთ 
ინტერვიუში: „რეაქტიული კლუბი“ საბჭოთა სიბრიყვის ნაციონალისტურ სიბრიყვედ ტრანსფორმირების 
პროცესის ეპოქაში შეიქმნა. ჩვენ ვგრძნობდით, რომ ერთი საშინელების ადგილს მეორე იჭერდა და 
ვცდილობდით, გარდამავალი პერიოდის ანარქიული თავისუფლებით გვესარგებლა. საქართველო 
მაშინ სალხინებელს ჰგავდა საბჭოთა ჯოჯოხეთსა და დასავლურ სამოთხეს შორის...“  

90-იანი წლების ლიტერატურულ გამოცემათა შორის აღსანიშნავია: „XX საუკუნე“ (1994), 
„პოლილოგი“ (1994, გამოდიოდა ერთი წელი), „ახალი დროება“ (1994, გამოდიოდა ერთი წელი), 
„არილი“ (1994). ეს უკანასკნელი გამოცემები შეძლებისდაგვარად ცდილობდნენ, თანადროული 
საზღვარგარეთული სალიტერატურო პროცესის შესახებ მიეწოდებინათ მასალა ქართული 
საზოგადოებისათვის, ხოლო „XX საუკუნის“ მიზანი ქართული ლიტერატურული სივრცის უწყვეტობის 
დაცვა და ქართულ მწერლობაში მოსული ახალი თაობის წარმოჩენა-ხელშეწყობა იყო. 90-იანი წლების 
მეორე ნახევრიდან ჩნდება ახალი გამოცემები: გაზეთი „კალმასობა“  (1997), ჟურნალი „ალტერნატივა“  
(1998).  

90-იან წლებში მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო ორგანიზაციის Pen-კლუბის დაარსება, 
რომელიც ყოველ წელს მართავდა პენმარათონებს, გამარჯვებულ ავტორებს ფულადი პრემიით 
აჯილდოებდა, ხოლო მათ ნაწარმოებებს წიგნად უშვებდა.  
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1994 წლიდან მოქმედებას იწყებს „კავკასიური სახლი“, რომლის ფუნქციაც ასევე კულტურის 
ხელშეწყობა და კავკასიის ხალხთა კულტურების დაახლოება იყო. 1996 წელს შეიქმნა მწერალთა 
გაერთიანება „ოტარიდი“, რომლის მთავარი ნიშანი ხარისხი იყო, ხოლო ამოცანა – მწერლობის 
ინტერესების დაცვა. 1997 წელს ყალიბდება საზოგადოებრივ-ლიტერატურული ასოციაცია „არილი“, 
რომლის მიზანიც ასევე გათიშულ თაობათა დაახლოება და ლიტერატურული პროცესის ხელშეწყობაა. 
90-იან წლებში რამდენიმე ლიტერატურული პრემიაც დაარსდა (ვაჟა-ფშაველას, აკაკი წერეთლის, 
„ბესტსელერი“ და ა. შ.), მაგრამ უსახსრობის გამო მათ მხოლოდ თითო წელი იარსებეს.  

გასული საუკუნის მეორე ნახევარში 

პოსტმოდერნმა მოიცვა მთელი ინტელექტუალური მსოფლიო და გამონაკლისი არც საქართველო 
აღმოჩნდა. 1989-90 წლებიდან უკვე აშკარაა იმ კულტურული მეთოდის ჩამოყალიბება, რომელსაც 
დასავლური ფილოსოფიური და კულტუროლოგიური აზრი ძირითად სოციოკულტურულ პარადიგმად 
აღიარებს და რომელსაც პოსტმოდერნიზმი ეწოდება.  

 პოსტმოდერნისტული მიმდინარეობის არსის განმარტება ერთმნიშვნელოვანი არ 

არის, პირიქით, ხშირად ურთიერთგამომრიცხავი ცნებებითა და წინააღმდეგობებითაა სავსე. 
პოსტმოდერნის ერთ-ერთი მაკოორდინირებელი ნიშანი ინტერტექსტუალობაა. თუმცა თანამედროვე 
სალიტერატურო კრიტიკაში პოსტმოდერნის დახასიათებისას ხშირად იყენებენ სხვა ტერმინებსაც: 
ორმაგი კოდირება, თხრობის პაროდიული მოდუსი, მეტათხრობა, ავტორიტეტთა კრიზისი, ასევე 
ფორმულებს: „პოსტმოდერნიზმი არის კლასიკური ტექსტის ხელახალი წაკითხვა დეკონსტრუქციის 
გზით“; „პოსტმოდერნი არის ლიტერატურა ლიტერატურის შესახებ“; „პოსტმოდერნის ძირითადი წყაროა 
ობიექტური საწყისების უარყოფა“; „ყველაფერი უნდა მივიღოთ როგორც ხუმრობა“; 
„პოსტმოდერნისტული ტექსტი არის ღია ტექსტი და მკითხველის ინტერპრეტაცია ძალიან 
მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ის არ არის ერთჯერადი ინტერპრეტაციის საგანი“... 

რამდენად მიიღო და გაითავისა ქართულმა კულტურულმა სივრცემ პოსტმოდერნიზმი? ამის 

თაობაზე ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს ჟურნალ „ცისკრის“ (№ 4, 1998) ფურცლებზე გაიმართა 
პოლემიკა. დათო ბარბაქაძის აზრით, ჩვენს კულტურულ-ლიტერატურულ სივრცეში მან ვერ გამოიღო 
სასურველი ნაყოფი, რადგან „დედა-კონტექსტი“ არ იძლეოდა ამის საშუალებას. ნაირა გელაშვილის 
შეფასებით კი, „ქართული პოსტმოდერნი, ესაა პომადა მკვდრის ტუჩებზე!“ ეს შეფასება სავსებით 
შეესაბამებოდა იმ პერიოდის პოლიტიკურ და სოციალურ ვითარებას ქვეყანაში. ამდენად, სრულიად 
ბუნებრივი იყო ის გამოფიტულობა, გადაღლილობა, ღირებულებათა გაუფასურება, რაც ასახა 90-იანი 
წლების ქართულმა ლიტერატურამ.  

 ძველი, უკვე სახელმოხვეჭილი თაობის გვერდით მე-20 საუკუნის 90-იანი წლების ლიტერატურაში 
ერთბაშად ჩნდება რამდენიმე ახალგაზრდა მწერალი, რომელთაც დაამკვიდრეს ახალი მეთოდი 
თავიანთ ტექსტებში. ეს პოსტსაბჭოთა თაობაა. მათ მიერ წამოწეული ზოგადი პრობლემები და თემატიკა 
შემდეგია: აგრესია და დაპირისპირება თაობათა შორის; სამოქალაქო  და აფხაზეთის ომების თემატიკა; 
თბილისელობა და ქალაქური „ხიდჩატეხილობა“, ადამიანურ ღირებულებათა დევალვაცია; 
ნარკომანიის პრობლემა; ზედიზედ სამ ომში დამარცხებული თაობის მიერ საკუთარი თავის ძებნა და ა.შ. 
პოსტმოდერნისტული მხატვრულ-მსოფლმხედველობრივი ტენდენციების გამოხატვის თვალსაზრისით 
საინტერესოა ზურაბ ქარუმიძის, დათო ბარბაქაძის, ზაზა თვარაძის, შოთა იათაშვილის, აკა მორჩილაძის, 
ბესო ხვედელიძის, ლაშა ბუღაძისა და ზაზა ბურჭულაძის პროზა.  

ქართული მწერლობისთვის მეტად უჩვეულო აღმოჩნდა ზურაბ ქარუმიძის ტექსტები, რაც 
საქართველოში პოსტმოდერნიზმის შემოტანის პირველ ცდებს წარმოადგენს. მისი პროზა 
ასოციალურობით ხასიათდება და მკითხველთა ვიწრო წრისთვისაა განკუთვნილი. ასეთებია მისი 
პოსტმოდერნისტული ოპუსების კრებული „Opera“ (1998) და რომანი „ღვინომუქი ზღვა“ (2000). მეტად 
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საინტერესო იყო 2003 წელს გამოცემული „თხა და გიგო“ [დიდი სონატა]: 
თხზულება N 9/11, WTC 20-01, რომელიც ავტორმა ასე ორიგინალურად 
დაასათაურა და მისი ჟანრიც არა ლიტერატურული, არამედ მუსიკალური 
ტერმინით განსაზღვრა. მთავარი მოქმედი პირი გიგო, რომელიც „ერთი 
ჰისპანიელი აზნაურივით იყო დაშტერებული“ ბევრი კითხვით, წიგნებში 
სამოგზაუროდ ემზადება: „რა გაეწყობა, წავალ, ქვეყანას მოვივლი, ამ 
ალყაშემორტყმულ ქალაქში შინ მივიქცევი, ღმერთის თვითმკვლელობის 
ამბავსაც შევიტყობ და დაკარგულ ფასეულობებსაც ვიპოვი“. ტექსტის 
ძირითადი ნაწილი ევრიპიდეს ტრაგედიის, „ბაკხი ქალების“, 
პაროდირებული გადაწერაა, მას ასეც ჰქვია: „ტრაგედიის გადამღერება 
მეორედ გადამღერებული თხათა მიერ „ბაკხი ქალების“ ხმაზე“. ტექსტში 

უამრავი პოსტმოდერნისტული ნიშანი გვხვდება: ირონია, პაროდია, ინტერტექსტი, დროის ვექტორული 
(მიზეზ-შედეგობრივი) ხაზის უარყოფა, ტრადიციისა და ფასეულობების დევალვაცია, ორმაგი კოდირება, 
თამაში და სხვა.  

პოსტმოდერნისტული ხერხებით, ნაცნობი ლიტერატურული და ისტორიული სიუჟეტებისა და 
პერსონაჟების პაროდირება-ინტერპრეტაციებითაა შესრულებული აკა მორჩილაძის პროზა. მისი 
იუმორითა და ირონიით შეზავებული ტექსტები თავიდანვე კარგად მიიღო მკითხველმა. მასთან უხვადაა 
მისტიფიკაცია, ალუზია, ფანტასმაგორია, გადაწერა (ციტაცია), რიმეიკი,  არანჟირება, გადათამაშება, 
ინტერპრეტაცია, ანუ ყველაფერი ის, რაც ახალმა სტილმა მოიტანა. მისი რომანები ერთდროულად 
არის ნოვატორულიც და ტრადიციულიც, კომიკურიც და ტრაგიკულიც, ძველიც და ახალიც, ღრმაც და 
ზედაპირულიც. ამ მხრივ აღსანიშნავია რომანების ციკლი: „გადაფრენა მადათოვზე და უკან“ (1998), 
„გაქრები მადათოვზე“ (2001) და „ვეშაპი მადათოვზე“ (2004), სადაც 
მწერალმა მადათოვის კუნძულით არა მხოლოდ მითი გააცოცხლა, 
არამედ ისტორიისა და ფანტაზიის საზღვარზე მდგომი ახალი რეალობა 
შექმნა. ალუზია, პაროდია და გროტესკი არის ძირითადი ფორმა ლაშა 
ბუღაძისათვის („საუკუნის მკვლელობა“, „ბოლო ზარი“...). ახალი ტიპის 
ნარატივებს ქმნის ზაზა ბურჭულაძე კიჩით, ალუზიით, სკაბრეზულობით, 
ხელოვნური დეკორაციებით და სხვა პოსტმოდერნისტული ნიშნებით. 
რაც შეეხება დათო ბარბაქაძის „ტრფობა წამებულთას“ (1993), ეს ტექსტი 
დღემდე რჩება სკაბრეზისა და ეპატაჟის გაუგონარ მაგალითად. 
რადიკალური ექსპერიმენტაციის ეს ნიმუში ბოლომდე მიუღებელი 
დარჩა ქართული მწერლობისათვის, ტექსტი განსაკუთრებით მძიმედ 
მიიღო მკითხველმა ძველი ქართული სასულიერო მწერლობის ასეთი 
სკაბრეზული პაროდირების გამო.   

თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში პოსტმოდერნისტული 
ტექსტების კლასიკური ნიმუშებია: ზურაბ ქარუმიძის „თხა და გიგო“, 
„ოპერა“, „ღვინომუქი ზღვა“, აკა მორჩილაძის „გადაფრენა მადათოვზე 
და უკან“, „გაქრები მადათოვზე“, ვეშაპი მადათოვზე“, „სანტა ესპერანსა“ (რომლის პირველ გამოცემას 
უაღრესად ორიგინალური ფორმა ჰქონდა – პატარა ჩანთაში ჩაწყობილი 36 რვეული), მოთხრობები – 
„ფრიდონიანი“, „კაპულა ორშაურაშვილის მემუარები“, „აპოკრიფები“ და სხვა, ზაზა ბურჭულაძის 
„მინერალური ჯაზი“ და ა. შ.  

აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს პოსტმოდერნისტული მწერლობის ლიტერატურული 
ღირებულების შესახებ. ერთნი ასეთ მწერლობას „წერილობას“ უწოდებენ, მეორენი კი მიიჩნევენ, რომ 
პოსტმოდერნისტული მიმდინარეობის ფარგლებშიც შეიქმნა ტექსტები, რომლებიც მომავალში 
ღირსეულ ადგილს დაიჭერს ქართული კლასიკური მწერლობის საგანძურში. 
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90-იანი წლებიდან ქართულ კინოს მეტად მძიმე დღე 

დაუდგა. ჯერ კიდევ 60-70-იანი წლებიდან ქართულ კინოში 
დამკვიდრდა იგავი, რომელსაც ჩამოშორებული აქვს დიდაქტიკური 
ხასიათი. იგავის ჩარჩოში მოქცეულმა ქართულმა კინომ შეძლო, 
„ელაპარაკა“ არსებული იდეოლოგიის, ცენზურის, 
სოცრეალიზმისთვის მიუღებელი თემებისა და პრობლემების 
შესახებ; ასევე ეძებნა ახალი ფორმები და მიმართულებები, ამით კი 
შეიქმნა ახალი ქართული კინემატოგრაფიის სახე, რომელსაც დღეს 
„ქართული კინოს ფენომენს“ უწოდებენ. 

 80-იანი წლების ბოლოდან 90-იანი წლების დასასრულამდე 
ქართულ კინოში „შავ-თეთრი“ სინამდვილის რეალური ასახვის 
ტენდენცია ჩნდება. იდეოლოგიური წინაღობა ქრება. „გარდატეხის 
ეპოქის“ საუკეთესო ფილმებია: თემურ ბაბლუანის „უძინართა მზე“, 
ტატო კოტეტიშვილის „ანემია“, მიხეილ კალატოზიშვილის 
„რჩეული“, ალეკო ცაბაძის „ღამის ცეკვა“, ზაზა ილურიძის „ჟამი“. ამ ფილმებმა უკვე 90-იანი წლების 
ბოლოსთვის ამოწურა იგავური კინოს შესაძლებლობები.   

ამის შემდეგ ქართულ კინოს მითოსური და იგავური საბურველი ჩამოსცილდა და მისთვის ასახვის 
თემატიკა შეიცვალა, კინოს ვექტორი ყოფითი რეალობისკენ გადაიხარა: სოციალური და პოლიტიკური 
ვითარება, უპერსპექტივობა, თაობებს შორის ურთიერთობების რღვევა, სამოქალაქო დაპირისპირება, 
სულიერი და მატერიალური სიდუხჭირე და ა. შ. ალაპარაკდნენ ქართული კინოს კრიზისზე, რომელიც 
მართლაც შესამჩნევია (ამისთვის ბევრი ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზი არსებობდა მაშინ) და 
რომელიც 2005 წლიდან თანდათან დაირღვა: ლევან თუთბერიძის „გასეირნება ყარაბაღში“, ლევან 
კოღუაშვილის „ქუჩის დღეები“, გიორგი ოვაშვილის „გაღმა ნაპირი“, ნანა ექვთიმიშვილისა და სიმონ 
გროსის „გრძელი ნათელი დღეები“, რუსუდან ჭყონიას „გაიღიმეთ“ და სხვა. უნდა აღინიშნოს, რომ 
პოსტმოდერნისტული ტენდენციები თანამედროვე ქართულ კინოს ნაკლებად ახასიათებს.   

მუსიკალურ ხელოვნებაში პოსტმოდერნისტულ ესთეტიკას შეესაბამება გია ყანჩელის, 

თემურ ბაკურაძის, იოსებ ბარდანაშვილის, ზურაბ ნადარეიშვილის, დავით ევგენიძის ნაწარმოებები, 
რომელთა არსისა და მნიშვნელობის ადეკვატურად გააზრება მხოლოდ პოსტმოდერნული კულტურის 
კონტექსტშია შესაძლებელი. ინტონაციური საწყისი ყანჩელის შემოქმედებაში მრავალგვარი 
ინტერპრეტაციის წყარო ხდება. „უცხო ტექსტი“ მის ნაწარმოებებში თავისი ორიგინალური სემანტიკითა 
და ესთეტიკით შემოდის და ინტერტექსტუალური მიმართებების სხვადასხვა წყაროთი საზრდოობს 
(იგორ სტრავინსკი, კშიშტოფ პენდერეცკი, ალფრედ შნიტკე, ვერდი-პუჩინი, ჯანსუღ კახიძე, ბიძინა 
კვერნაძე და ა. შ.), რომელთა ურთიერთობიდან მისი ორიგინალური მხატვრული მიდგომა იკვეთება. 
,,ხელოვნება, უპირველეს ყოვლისა ურთიერთობაა და ეს ურთიერთობა უნდა გავიგოთ არა ყოფით 
სიბრტყეში, არამედ როგორც სულიერი ნათესაობის მომასწავებელი, აზრთა გაცვლა-გამოცვლის, მათი 
გაზიარების აუცილებლობა” – ასეთი მიდგომით ხელმძღვანელობს გია ყანჩელი და ცდილობს, მოიცვას 
კაცობრიობის მიერ როგორც სინქრონიულ, ისე დიაქრონიულ ჭრილში დაგროვებული ფასეულობანი 
და საკუთარი – „ყანჩელისეული“ თვითმყოფადობით გამორჩეული სტილი შექმნას „სხვის“ სტილურ 
ნიშან-სიმბოლოთა არეკვლისა და ასიმილირების საფუძველზე. სხვადასხვა სტილურ განზომილებაში 
ქრება „მაღალი“ და „დაბალი“ ჟანრების იერარქია, სადაც თავისუფლად თანაარსებობენ საოპერო 
მონოლოგი და შარჟირებული რეგტაიმი, ვალსი, იტალიური bel canto და საგალობლების 
ამაღლებული სტილი, რაც ქმნის სტილურ სიჭრელესა და მოზაიკურობას (პროექტი „და არს მუსიკა“). 
ეპოქის ასეთი ჭრელი, ინტონაციური ლექსიკონის გამოყენებით გია ყანჩელი ქმნის ერთგვარ 
დამაკავშირებელ არხებს, რაც ხელს უწყობს მუსიკალური ენის „კომუნიკაბელობას“. 
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ამგვარად, თანამედროვე ქართულ მუსიკაში ახალი მხატვრული ენის ჩამოყალიბება, რომელიც 
ემყარება პოსტმოდერნიზმისათვის დამახასიათებელ ახალ ეკლექტიკას, არ ნიშნავს სხვისი სტილური 
ნიშნების პასიურ გამოყენებას ან საყოველთაოდ მისაწვდომი ბგერითი ნორმატივების ფართო 
გავრცელებას (ეს პოპ-კულტურის პრიორიტეტია).  

 უდიდესი გლობალისტური 

პროცესების დასაწყისი, სადაც თითოეულ 
ადამიანს მოუწევდა ბრძოლა საკუთარი 
უფლებების, საარსებო სივრცის დასაცავად, 
ცხადია, გავლენას ახდენდა დრამატურგიის 
განვითარებაზეც (ისევე, როგორც მოგვიანებით 
ორი უდიდესი მსოფლიო ომის გამოძახილი იყო 
დასავლურ დრამატურგიაში აბსურდის დრამის 
გაბატონება). თანამედროვე ქართული 
დრამატურგია ავლენს გარკვეულ პოტენციალს 
და მიმართულია სინამდვილის პრობლემების 
დაჟინებული ანალიზისკენ. ცდილობს, გაერკვეს 
ადამიანის გართულებული ცხოვრების სიღრმისეულ იმპულსებში.  

გასული საუკუნის 80-იანი წლებიდან შეინიშნება სრულიად განსხვავებული, ახალი ტენდენციების 
გამოვლენა ქართულ დრამატურგიაში. ეს, ერთგვარად, უკავშირდება დრამატურგთა ახალი თაობის 
გამოჩენასაც. მათ მკვეთრად ინდივიდუალური, გამორჩეული და თვითმყოფადი ხელწერა გააჩნდათ, 
მაგრამ ყველას აერთიანებდა საერთო სათქმელი, საერთო სატკივარი. „ახალი ტალღის“ (ეს ტერმინი 
შეიძლება პირობითად ჩაითვალოს) დრამატურგთა ქმნილებებში აშკარად იგრძნობოდა გაუცხოებულ-
გათიშული, გათითოკაცებული ადამიანებისაგან შემდგარი საზოგადოების ტრაგიკულამდე მტკივნეული 
აღქმა. მაგალითად შეგვიძლია დავასახელოთ ირაკლი სამსონაძე, რომელიც არაერთი პიესის 
ავტორია. ირაკლი სამსონაძის პიესები აბსოლუტურად დაცლილია ყოველგვარი სიყალბისგან. თითქოს 
დრამატურგი მხოლოდ იმაზე მოგვითხრობს, რაც ნამდვილად გადაუტანია. პრობლემები კი, 
რომლებსაც ყველაზე ხშირად ირჩევს იგი განხილვის საგნად, როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს 
უახლესი ისტორიის რეალობას უკავშირდება („აღდგომა გაუქმებულ სასაფლაოზე“ (1990), „იქ, სადაც 
ღვარად მოედინება“ (1995), „ტელეშოუ მიწისძვრით დაზარალებულთათვის“ (1996). 

პოსტმოდერნისტული ხედვითა და ხელწერით გამოირჩევა რეჟისორ გოჩა კაპანაძის მიერ 
დადგმული „ჯაყო“ (ცხინვალის თეატრი), სადაც რეჟისორს ორი მარგო გამოჰყავს, რომანის პერსონაჟის 
გაორებული ცხოვრების ასასახავად. თეიმურაზის მონოლოგებს ერის გადაგვარებასა და დროის 
ულმობლობაზე რამდენიმე არისტოკრატს ახმოვანებინებს, პიესაში უხვად რთავს მასიურ 
ქორეოგრაფიულ ნომრებს, მთლიანად პოსტმოდერნისტულია სპექტაკლის ფინალიც, როდესაც 
რეჟისორი მიზანმიმართულად ცვლის მწერლისეულ დასასრულს. შურისმაძიებელი მარგო კლავს ჯაყოს 
სიტყვებით: „აგრე ვიცის მარგომა!“ ამ აქტში ბევრი რამის ამოკითხვა შეიძლება: გააქტიურებული 
შურისძიების მომენტისა, რომელიც „ურმით კი აღარ მოდის“, როგორც ეს ჯავახიშვილთანაა, არამედ 
მსხვერპლის ხელით, რაც სამართლიანობის ხანის მშვიდი და უმოქმედო მოლოდინის უარყოფაა; 
იკვეთება თანამედროვე ეპოქისთვის დამახასიათებელი აგრესიულობაც და ქალთა უკიდურესი 
გააქტიურებაც (აგრესიულადაც კი) საზოგადოებრივ ასპარეზზე და ა. შ. პოსტმოდერნისტული 
ესთეტიკისთვის ხომ ინტერპრეტაციათა მრავალფეროვნება ჩვეულებრივი რამაა. 

პოსტმოდერნისტული თვალსაზრისით უაღრესად საინტერესოა რეჟისორ რობერტ სტურუას მიერ 
რუსთაველის თეატრში დადგმული თამაზ ჭილაძის „ნადირობის სეზონი“ და უამრავი სხვა სპექტაკლი, 

სცენა სპექტაკლიდან „ჯაყო“, რეჟ. გოჩა კაპანაძე. 
ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის დრამატული 

თეატრი 
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რომლებშიც უხვადაა გამოყენებული 
პოსტმოდერნისტული ნიშნები: პაროდია, ირონია, 
ინტერტექსტი, ეკლექტურობა, ორმაგი კოდირება, 
სიუჟეტური ხაზის მოშლა და ა. შ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჟერმონი: თქვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმ საშიშროების შესახებ, რაც პოპულიზმის ფართო 
გავრცელებას მოჰყვება, პოპულიზმმა კი, როგორც ჩანს, უკვე მთელი ევროპა მოიცვა. როგორ ახსნიდით 
ამ მოვლენას? 

ეკო: მოდით, ნაჩქარევ დასკვნებს ნუ გავაკეთებთ. ე. წ. ეროვნული იდეების აღორძინება, კერძოდ კი 
ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, საბჭოთა კავშირის დაშლის ლოგიკური შედეგია. 
სამწუხაროა, რომ თანამედროვეობის მორევში საუკუნოვანი ისტორია გვავიწყდება. მე ვთხოვე ჟაკ ლე 
გოფს (Jacques Le Goff), იგი ერთ-ერთ გამომცემლობაში ევროპის ისტორიის სექციას უძღვება, რომ 
ავტორებისთვის შეეკვეთა წიგნი, სადაც შეფასდებოდა ამა თუ იმ იმპერიის ნგრევის შედეგები. ეს იმდენად 
ყოვლისმომცველი სიუჟეტია, რომ სამწუხაროდ ჯერ ვერავინ გარისკა მისი გაშუქება. არადა ასეთი წიგნი 
მართლა საფუძველს ჩაუყრიდა თანამედროვე სამყაროს გაგებას. ბალკანური ქვეყნები, მაგალითად, 
დღემდე იმკიან რომის იმპერიის დაცემის შედეგებს. ახლო აღმოსავლეთზე კი კვლავ აისახება 
ოტომანთა იმპერიის ნგრევის ნაკვალევი. გავა არაერთი ათწლეული, სანამ საბოლოოდ გაირკვევა 
საბჭოთა სისტემის კრახის ნეგატიური შედეგები. თანამედროვე დასავლური ნაციონალიზმი თავისი 
ფესვებით იმპერიალიზმის ტექტონურ დინამიკაში მიდის. ნგრევის მაპროვოცირებელი დარტყმის 
შემდეგ, ხშირად საუკუნეები გადის, ვიდრე ნაციონალური „ტექტონური ფილები” სტაბილიზდება და 
დარტყმის ტალღები მიჩუმდება. 

ჟერმონი: თქვენს ბოლო წიგნში „კიბორჩხალის სვლა” წერთ, რომ თანამედროვე პოპულიზმს არაფერი 
აქვს საერთო ხალხთან. რატომ? 

ეკო: უბრალოდ იმიტომ, რომ ეს „ხალხი” არ არსებობს! ან იგი, უბრალოდ, ენობრივი კაზუსია, რომელიც 
სინამდვილეში ქვეყნის მთელს მოსახლეობას აღნიშნავს და მისი აზრით მხოლოდ არჩევნების დღეს 
ინტერესდებიან. თუმცა აქ საუბარი არა იმდენად ხალხზეა, რამდენადაც ელექტორატზე, მარტივ 

სცენა სპექტაკლიდან „ნადირობის სეზონი“, რეჟ. 
რობერტ სტურუა. 

 შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო 
აკადემიური თეატრი 
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სტატისტიკურ ერთეულზე. პოპულისტი ხალხს კი არ ეყრდნობა, არამედ ადამიანთა ერთობის რაღაც 
იდეალურ, გამოგონილ პროექციას, რომელიც მთლიანად მხარს უჭერს მის იდეებს. მისი მთავარი 
ფუნქცია ამ პოპულისტის მოქმედებათა გამართლებაა. თანაც პოპულისტი სისტემატურად გაურბის 
ნებისმიერ სერიოზულ შეტაკებას ხალხთან. ბერლუსკონი არასდროს გამოსულა პარლამენტში, მისი 
გამოსვლები ყოველთვის მედიასაშუალებებზე იყო გათვლილი. ინტერესი, რომელსაც ფრანგული 
მედიასაშუალებები იჩენენ „ბერლუსკონის საქმის” მიმართ, პირველ რიგში, იმაზე მეტყველებს, რომ ისინი 
ცდილობენ, ასეთი რამ მათთანაც არ განმეორდეს. ახლა ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ 
მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებზე ნიკოლა სარკოზი და სეგოლენ რუაიალი იბრძოლებენ და მათ 
მთავარ იარაღად პრესაში წარმოებული ვირტუოზული კამპანია იქცევა და არა ზუსტი და დამაჯერებელი 
პროგრამა. დაე ბერლუსკონის მაგალითმა ცოტა რამ მაინც ასწავლოს ფრანგებს! 

ჟერმონი: ინფორმაციის სიჭარბე არ იწვევს თქვენში ნდობას? 

ეკო: ეს ჰიპერტროფირებული საჯაროობა მაშინ დაიწყო, როცა კენედიმ არჩევნები მოუგო ნიქსონს, 
ძირითადად არა თავისი აშკარა პოლიტიკური უპირატესობის, არამედ სასიამოვნო გარეგნობის ხარჯზე, 
რომელიც მკვეთრ კონტრასტს ქმნიდა მისი მოწინააღმდეგის გარეგნობასთან – ნიქსონმა გაპარსვაც კი 
არ იცოდა! აი, ათვლის წერტილი, საიდანაც ყველაფერი დაიწყო. ადრე, სამყაროში, სადაც არ იყო 
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, ხალხს არანაირი კონტაქტი არ ჰქონდა თავის ლიდერებთან. 
ხალხი თავის მეფეს ცხოვრებაში ერთხელ ხედავდა, როცა მეფედ კურთხევის შემდეგ იგი თავის 
სამფლობელოებს შემოივლიდა და ქვეშევრდომებს კურნავდა. მაგრამ როგორც კი პოლიტიკოსი 
ხალხში გამოვიდა, იგი მსახიობად იქცა. მართალ პოლიტიკოსს დღეს ძალიან გაუჭირდება, სისტემას 
თავი დააღწიოს. 

დღეს თავიანთ უახლეს იდეებს პოლიტიკოსები ტელევიზიით წარადგენენ და არა პარლამენტში, 
მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში ისინი უფრო გააღრმავებდნენ და უკეთესი არგუმენტებით 
გაამყარებდნენ თავიანთ წინადადებებს. პოლიტიკოსები პრესასთან ურთიერთობას ანიჭებენ 
უპირატესობას და ამიტომ საკუთარი გამოსვლები და პროგრამები ერთადერთ ლოზუნგამდე დაჰყავთ. 
ასეთი სავარჯიშოები აუცილებლობად იქცა და ამგვარ მეთოდებზე უარის თქმა პოლიტიკური კარიერის 
დასასრულს ნიშნავს. მთელი თავისი პრემიერობის მანძილზე ბერლუსკონი განუწყვეტლივ 
წინააღმდეგობაში ვარდებოდა და ყოველთვის ავიწყდებოდა წინა დღის დანაპირები. მაგრამ პრესაში 
დრო ისე სწრაფად მიქრის, რომ ასეთი გულმავიწყობა არავის ადარდებს. სწორედ იმისთვის, რომ ამ 
ტენდენციას დავპირისპირებოდი, მთელი ჩემი ცხოვრება უნივერსიტეტში დავრჩი, ეს ხომ 
განსაკუთრებული ადგილია, სადაც ახალგაზრდობას ხელს ვუწყობთ კარგი მეხსიერება, 
დაკვირვებულობა და ისტორიული ქრონოლოგიის გრძნობა განუვითარდეთ. 

ჟერმონი: ანუ განუვითარდეთ ისტორიის გრძნობა, რასაც, თქვენი სიტყვებით რომ ვთქვათ, ატლანტიკის 
გადაღმა პატივს არ სცემენ, განსაკუთრებით ნეოკონსერვატორები. 

ეკო: თანამედროვე ამერიკას არც ისტორიის საზრისი ესმის და არც როლი, რომელიც ლიდერმა 
ქვეყანამ უნდა შეასრულოს. „გაეროს” კონფორმიზმმაც უკვე მწვერვალებს მიაღწია და იგი სულ უფრო 
ხშირად ანიჭებს უპირატესობას საომარ მოქმედებებს. მისი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ ამერიკის 
იმპერიის პრესტიჟი ლოკალური კონფლიქტების მეშვეობით დანერგოს (ეს ყველაფერი ჩვენთვის უკვე 
კარგადაა ნაცნობი მე-19 საუკუნიდან). თანამედროვე ამერიკამ ძალიან უკან დაიხია, ძირითადად კი 
კულტურის მწვავე უკმარისობისა და თავისი სულმოუთქმელობის გამო (ეს ყველაფერი ლუი ფილიპის 
ხანის ყველა დიდ ევროპულ სახელმწიფოს ახასიათებდა). იდეოლოგიის თვალსაზრისით, ბუშის 
პერიოდში აშშ-მა უზარმაზარი ნაბიჯი გადადგა უკან. ძნელი წარმოსადგენია, რომ სულ რაღაც 
რამდენიმე ათწლეულის წინ, 1940-ში, იაპონელებთან ომის დაწყებამდე, ამერიკის ხელმძღვანელობა 
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ანთროპოლოგ რუთ ბენედიქტს (Ruth Benedict) ეკითხებოდა იაპონელების მენტალური 
თავისებურებების შესახებ. ახლა ისინი ბრიტანეთის ყოფილი იმპერიის დიდებას გამოკიდებულნი 
საჭიროდაც არ მიიჩნევენ, ჭკუა დაეკითხონ ცნობილ აღმოსავლეთმცოდნეებს, სანამ ომს დაიწყებენ 
ახლო აღმოსავლეთში. 

ჟერმონი: რითი აიხსნება ეს უკულტურობა? 

ეკო: ჩვენი ნაკლოვანებებიც ნუ დაგვავიწყდება! აშშ-ისთვის დამახასიათებელი ისტორიის გრძნობის 
დაკარგვა სამწუხაროდ ეპიდემიასავით ვრცელდება ევროპელ ახალგაზრდებს შორის. ჰკითხეთ 
ახალგაზრდა ინგლისელს, ფრანგს ან იტალიელს, ვინ იყო მათი სახელმწიფოს მეთაური 1950-იან 
წლებში… მათ გაუჭირდებათ პასუხის გაცემა, განსხვავებით ჩემი თაობის სკოლის მოსწავლეებისგან, 
რომლებსაც გაცილებით ბევრი რამ ახსოვდათ, რადგან ადრე სკოლა ისტორიას წარმოადგენდა, 
როგორც თაობათა კავშირს. ყველაზე საგანგაშო ისაა, რომ ამ ეპიდემიის სიმპტომები უნივერსიტეტებშიც 
კი ჩანს. პრინსტონში, ფილოსოფიის ფაკულტეტზე, ერთმა ჩემმა კოლეგამ თავისი მსმენელები 
გააფრთხილა, რომ მის ლექციებზე დასწრებას უკრძალავდა „ფილოსოფიის ისტორიკოსებს” – ამით 
ყველაფერია ნათქვამი. ამერიკელებს ჰგონიათ, რომ სამყარო არაფრისგან შეიქმნა და მთელი 
სიტყვიერი მემკვიდრეობა, საუკუნეების მანძილზე დაგროვილი სიბრძნე, წმინდა ევროპული სიმახინჯეა. 
ისევე როგორც ისტორიისადმი ჩვენი სიყვარული. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამერიკელებს უკვე ახლა 
ემუქრებათ კოლექტიური მეხსიერების გაქრობა. ენციკლოპედიის პრინციპები – ანუ ერთიანი ცოდნა, 
რომელიც ნებისმიერ საზოგადოებაში ორმაგ როლს თამაშობს: ინარჩუნებს მეხსიერებას და ავრცელებს 
ისტორიულ ანეკდოტებს, რის შედეგადაც შთამომავლობას მხოლოდ ფაქტები რჩება – აღარ 
მოქმედებს. ინტერნეტის საუფლომ, რომელმაც ხელმისაწვდომი გახადა მოუწესრიგებელი ელემენტების 
მთელი გროვა, მხოლოდ დააჩქარა ისტორიული პერსპექტივის გაქრობა. თუმცა, ინფორმაციის სიჭარბე 
ისევე სახიფათოა, როგორც მისი უკმარისობა. ბორხესმა თავის მოთხრობაში „ფუნესი – მეხსიერების 
სასწაული” აჩვენა, რომ შეიძლება ჰიპერმნეზია მომაკვდინებელი აღმოჩნდეს, რომ გადავსებული 
მეხსიერება ცხოვრებას აუტანელს ხდის. 

ჟერმონი: და მაინც, ინტელექტუალური ცხოვრება აშშ-ში საკმაოდ მრავალფეროვანი და მდიდარია! 

ეკო: მაგრამ ამ ინტელექტუალებს არანაირი გავლენა არა აქვთ! ისინი უმცირეს ჯგუფებად არიან 
დანაწევრებულნი, რომლებიც უნივერსიტეტის კამპუსების მდიდრულ გეტოებში ცხოვრობენ. 
დიდტირაჟიანი ამერიკული გაზეთების ფურცლებზე ვერასდროს ნახავთ პროფესორთა კომენტარებს. 
ხოლო მაშინ, როცა ისინი პოლიტიკაში მიდიან, აკადემიურ საქმიანობას მთლიანად თავს ანებებენ, 
როგორც ბჟეზინსკი და კისინჯერი. გიუნტერ გრასის გარშემო ატეხილი სკანდალი, რომელიც ერის 
სინდისად მიაჩნდათ, წარმოუდგენელია აშშ-ში იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ამერიკაში არც ერთი 
მოაზროვნე არ ფლობს ამგვარ სტატუსს. ვერ იტყვი, რომ ევროპაში ყოველთვის ითვალისწინებენ 
ინტელექტუალების მიერ ხელმოწერილ მანიფესტებს, მაგრამ ისინი არც იგნორირებულები არიან. 

ესაუბრა მარი-ლორ ჟერმონი (Marie-Laure Germon) 

“Le Figaro”, 26 სექტემბერი, 2006 

თარგმნა მალხაზ ხარბედიამ 

© „ლიტერატურა – ცხელი შოკოლადი“ 
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უახლოესმა გამოკვლევებმა ნათელი მოჰფინა სახეთა და ქცევათა მითიურ სტრუქტურებს, 
რომლებმაც მასმედიების საშუალებით გავლენა მოახდინეს საზოგადოების ჯგუფებზე. ეს ფენომენი 
განსაკუთრებით შეერთებულ შტატებში შეინიშნება. ნახატი ფილმების (Comic strips) პერსონაჟები 
მითოლოგიური ფოლკლორული გმირების თანამედროვე ვერსიას წარმოადგენენ. ისინი ისეთი 
სიძლიერით ასულდგმულებენ საზოგადოების დიდი ნაწილის იდეალებს, რომ მათი ქცევებისა და, მით 
უმეტეს, მათი სიცოცხლის შემთხვევითი ხელყოფაც მკითხველებს თავზარს სცემს; ისინი მძაფრად 
რეაგირებენ, პროტესტს აცხადებენ და ათასობით დეპეშას უგზავნიან ნახატი ფილმების ავტორებს და 
გაზეთის რედაქტორებს. ფანტასტიკური პერსონაჟი სუპერმენი საოცრად პოპულარული გახდა თავისი 
ორსახოვანი პიროვნების გამო: კატასტროფის შედეგად გამქრალი, რომელიღაც პლანეტიდან 
ჩამოსული და სასწაულებრივი უნარით აღჭურვილი სუპერმენი თავმდაბალი ჟურნალისტის, კლარკ 
კენტის გარეგნობით ცხოვრობს დედამიწაზე; ის მორიდებულია, თვალში არ გეჩხირება და თავისი 
კოლეგა ქალის ლუა ლეინის გავლენის ქვეშ იმყოფება. ეს დამამცირებელი შენიღბვა გმირისა, 
რომელსაც უსაზღვრო შესაძლებლობები აქვს, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით, კარგად ცნობილ 
მითიურ თემას იმეორებს. თუ უფრო ღრმად ჩავიხედავთ, სუპერმენის მითი თანამედროვე ადამიანის 
ფარული ნოსტალგიის გამოძახილია, ადამიანისა, რომელმაც იცის, რომ იგი დაეცა, რაღაც საზღვრებში 
მოექცა და ახლა „გამორჩეულ პერსონაჟად“, „გმირად“ გამოცხადებაზე ოცნებობს.  

დეტექტიური რომანიც ანალოგიურ შენიშვნებს იმსახურებს: ერთი მხრივ, ჩვენ თვალწინ იშლება 
სამაგალითო ორთაბრძოლა სიკეთესა და ბოროტებას შორის, გმირსა (დეტექტივს) და დამნაშავეს 
(დემონის თანამედროვე განსახიერება) შორის. მეორე მხრივ, იდენტიფიკაციის არაცნობიერი პროცესით 
მკითხველი საიდუმლოებასა და დრამაში მონაწილეობს; მას აქვს შეგრძნება, რომ პიროვნულად არის 
ჩათრეული პარადიგმულ, ე. ი. სახიფათოსა და „გმირულ“ მოქმედებაში.  

ასევე გაამითიურა მასმედიამ პიროვნებები. ისინი სამაგალითო ხატებად აქცია. ლოიდ ვარნერი 
თავისი წიგნის „ცოცხლები და მკვდრები“ (The Living and the Dead) პირველ ნაწილში ამ ჟანრის 
პერსონაჟის შექმნაზე მოგვითხრობს: ბიგი მულდონი, იანკის სიტის პოლიტიკური მოღვაწე, ჰილ 
სტრიტის არისტოკრატიასთან ნაირგვარი წინააღმდეგობების წყალობით ეროვნული გმირი გახდა; 
პრესამ და რადიომ მისგან ნახევრად ღმერთის პოპულარული პორტრეტი გამოძერწეს: მას 
წარმოადგენდნენ ხალხისთვის მებრძოლ ჯვაროსნად, რომელიც სიმდიდრის წინააღმდეგ ილაშქრებდა. 
შემდეგ მაყურებელს მობეზრდა ეს ხატი, მასმედიამ ბიგი იოლად შეცვალა არამზადით, მექრთამე 
პოლიტიკოსით, რომელიც ბოროტად სარგებლობს ხალხის სიღატაკით. ვარნერი წერს, რომ ნამდვილი 
ბიგი საკმაოდ განსხვავდებოდა როგორც ერთი, ისე მეორე ხატისგან, მაგრამ მთავარია, რომ იგი 
იძულებული იყო, შეეცვალა თავისი ქცევა, „რათა მორგებოდა ერთ ხატს და ჩამოეცილებინა მეორე“ 
(Andrew Greeley, Mythes, Symbols and rituals in the Modern World).  

მითიური ქცევები შეიძლება აღმოვაჩინოთ „წარმატებათა მოსაპოვებლად“ გაშმაგებულ 
მისწრაფებებშიც, ასე რომ ახასიათებს თანამედროვე საზოგადოებას და რაც ადამიანური ყოფის 
საზღვრების გადალახვის ფარული სურვილით აიხსნება. ამ ქცევებს შეიძლება მივაგნოთ „სუბურბიასაკენ“ 
მასობრივ ლტოლვაში, რომელშიც „დასაბამიერი სრულყოფილების“ ნოსტალგია იკითხება, აფექტურ 
თავაწყვეტაში, რასაც „საკრალური მანქანის კულტი“ უწოდეს. როგორც ენდრიუ გრილეი აღნიშნავს, 
„საკმარისია დაათვალიერო ავტომანქანების ყოველწლიური სალონი, რათა შეიცნო ღრმად 
რიტუალიზებული რელიგიური გამოხატულება. ფერები, სინათლეები, მუსიკა, თაყვანისმცემელთა 
რევერანსები, ტაძრის ქურუმი ქალების თანხლება (მანეკენები), ზეიმი და ფუფუნება, ფულის ფლანგვა, 
კომპაქტურად შეჯგუფებული ადამიანები – ყოველივე ეს, სხვა რომელიმე კულტურაში ნამდვილ 
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ლიტურგიულ მსახურებას შექმნიდა... საკრალური მანქანის კულტს თავისი მორწმუნეები და თავისი 
ხელდასხმულები ჰყავს. გნოსტიკოსი იმაზე მეტი მოუთმენლობით როდი ელოდა მისნური საიდუმლოს 
გამჟღავნებას, ვიდრე ავტომანქანის თაყვანისმცემელი ახალი მოდელების პირველ გუგუნს. წლიური 
სეზონური ციკლის დროს კულტის უზენაესი ქურუმები – მანქანებით მოვაჭრები – ახალ ღირებულებას 
იძენენ, ამასობაში აღგზნებული ბრბო მოუთმენლად მოელის ხსნის ახალ ფორმას“ (Andrew Greeley, 
Mythes, Symbols and rituals in the Modern World).     

ჩვენ ნაკლებად შევჩერდით ე. წ. რჩეულთა მითებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ხელოვნების 
ქმნილებებთან და კულტურასა და საზოგადოებაში ჰპოვებს გამოძახილს. აქვე დავაზუსტებთ, რომ ამ 
მითებმა მოახერხეს ხელდასხმულთა დახურული წრეებიდან გამოსვლა, საზოგადოების 
არასრულფასოვნების კომპლექსისა და ხელოვნების ოფიციალური ინსტანციების წყალობით. 
საზოგადოების მიერ აგრესიული არგაგება, რემბოსა თუ ვან-გოგის ხელოვნების კრიტიკა ოფიციალურ 
პირთაგან, ამ კრიტიკის სავალალო შედეგები, განსაკუთრებით კოლექციონერებისა და მუზეუმებისთვის, 
გულგრილობა ნოვატორულ მოძრაობათა მიმართ – იმპრესიონიზმიდან დაწყებული კუბიზმამდე და 
სიურრეალიზმამდე – მწარე გაკვეთილად იქცა, როგორც კრიტიკოსთა და საზოგადოებისათვის, ასევე 
სურათებით მოვაჭრეების, მუზეუმების ადმინისტრაციებისა და კოლექციონერთათვის. დღეს მათ 
მხოლოდ ერთი რამის ეშინიათ, ვაითუ საკმაო შორსმჭვრეტელობა ვერ გამოიჩინონ, ვაითუ დროზე ვერ 
აღმოაჩინონ გენია ნაწარმოებში, რომელიც, ერთი შეხედვით, სრულიად გაუგებარია. მთელი ისტორიის 
მანძილზე ხელოვანი არასოდეს ყოფილა დღევანდელზე უფრო დარწმუნებული იმაში, რომ რაც უფრო 
თამამია, აბსურდული, შეუღწეველი, მით უფრო აღიარებული, განებივრებული, ხოტბაშესხმული და 
სათაყვანებელი იქნება. ზოგიერთ ქვეყანაში აკადემიზმს საწინააღმდეგო რეაქცია მოჰყვა, „ავანგარდის“ 
აკადემიზმამდეც მივიდნენ, ამტკიცებენ, რომ ყოველი ცდა ხელოვანისა, რომელიც ანგარიშს არ უწევს 
ამ ახალ კონფორმიზმს, თავს საფრთხეში იგდებს და შეიძლება სულაც გაქრეს, ან შეუმჩნევლად 
ჩაიაროს. 

დაწყევლილი ხელოვანის მითს, რომლითაც მოცული იყო მე-19 საუკუნე, დღეს ყავლი გაუვიდა, 
მეტადრე შეერთებულ შტატებში, თუმცა დასავლეთ ევროპაშიც ხელოვანს დიდი ხანია ზიანს აღარ 
აყენებს შეურაცხყოფა და პროვოკაცია. ხელოვანისგან თითქოსდა მოითხოვენ, შეესატყვისოს თავის 
მითიურ ხატს, იყოს უცნაური, ურჩი, „შექმნას ახალი“. მხოლოდ ხელოვნებაშია შესაძლებელი 
პერმანენტული რევოლუციის აბსოლუტური ტრიუმფი. თითქოს ყველაფერი ნებადართულია: 
ყოველნაირი სიახლე იმთავითვე გენიალურად ცხადდება და გათანაბრებულია ვან-გოგის თუ პიკასოს 
სიახლეებთან, იქნება ეს დანით გადასერილი აფიშა თუ სარდინის კონსერვის ყუთი, რომელსაც ხელს 
აწერს ხელოვანი.  

ეს კულტურული ფენომენი უფრო მნიშვნელოვანია იმით, რომ ხელოვნების ისტორიაში, 
შესაძლოა, პირველად აღარ არსებობს დაძაბულობა ხელოვანთა და კრიტიკოსთა, კოლექციონერთა 
და საზოგადოებას შორის, ყველა მათგანი ყოველთვის მჭიდრო თანხმობაშია ერთმანეთთან, იქამდეც 
კი, სანამ ახალი ნაწარმოები შეიქმნება, ანდა უცნობ ხელოვანს აღმოაჩენენ. მხოლოდ ერთი რამეა 
ანგარიშგასაწევი: ვაითუ ალღომ გიღალატოს და ერთ მშვენიერ დღესაც აღმოჩნდეს, რომ ხელოვნებაში 
ახალი ექსპერიმენტის მნიშვნელობას ვერ ჩასწვდი.  

თანამედროვე ელიტის ამ მითოლოგიაზე ჩვენ მცირეოდენი დაკვირვებით შემოვიფარგლებით. 
უწინარესად უნდა აღინიშნოს იმ „სირთულეთა“ შემწყნარებლური ფუნქცია, რომელსაც მოდერნისტული 
ხელოვნების ქმნილებებში ვხვდებით. თუკი ელიტა აღფრთოვანებულია ფინეგანის ქელეხით (Finnegan’s 
Wake), ატონალური მუსიკით და ტაშიზმით, ეს იმიტომ, რომ ამგვარი ქმნილებები წარმოადგენს 
ჩახურულ, ჰერმეტულ სამყაროებს, სადაც მხოლოდ სიძნელეთა გადალახვით თუ შეაღწევ; ეს 
სიძნელეები კი არქაული და ტრადიციული საზოგადოებების ხელდასხმის გამოცდილებებს გვაგონებს. 
ერთი მხრივ, შეიგრძნობა „ხელდასხმა“, თანამედროვე სამყაროდან თითქმის გამქრალი ხელდასხმა, 
მეორე მხრივ, „სხვების“, „მასის“ თვალში წარმოჩინდები იმით, რომ ფარულ უმცირესობას ეკუთვნი, უკვე 
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არა „არისტოკრატიას“ (ელიტა მამარცხენეობისაკენ იხრება), არამედ გნოსს, რომლის ღირსებაც ის 
არის, რომ ერთდროულად სულიერიც არის, საეროც და ასევე ეწინააღმდეგება ოფიციალურ 
ღირებულებებს, როგორც ტრადიციულ ეკლესიას. ექსტრავაგანტული ორიგინალობის კულტით, 
გაუგებრობით, შეუღწევადობით ელიტა ხაზს უსვამს თავისი მშობლების ბანალური სამყაროსაგან 
განდგომას და ზოგიერთი თანამედროვე სასოწარკვეთლი ფილოსოფოსის წინააღმდეგაც ჯანყდება. 

სინამდვილეში, სირთულის ხიბლი ხელოვნების ქმნილებების გაუგებრობა, ამჟღავნებს სურვილს, 
აღმოაჩინო სამყაროსა და ადამიანური არსებობის აქამდე ფარული, უცნობი ახალი აზრი: ოცნებობ, იყო 
„ხელდასხმული“, ჩასწვდე ხელოვნების ენის ყველა იმ ნგრევის ოკულტურ აზრს, ყველა იმ 
„ორიგინალურ“ გამოცდილებას, რომელსაც, ერთი შეხედვით, თითქოს აღარაფერი აქვს საერთო 
ხელოვნებასთან: დაფხრეწილ აფიშებს, სუფთა ტილოებს, დამწვარ ან დანით დასერილ „ხელოვნების 
საგნებს“, რომლებიც ვერნისაჟის დროს ფეთქდებიან, იმპროვიზებულ წარმოდგენებს, სადაც მსახიობთა 
სიტყვები ალალბედად იბადება, ყოველივე ამას თავისი აზრი უნდა ჰქონდეს, ისევე როგორც „ფინეგანის 
ქელეხის“ გაუგებარი სიტყვები ხელდასხმულებს უმჟღავნებს მრავალ ღირებულებას და უცხო სილამაზეს 
– მაშინ, როცა ჩახვდებიან, რომ ეს სიტყვები ახალი ბერძნული ან სვაილის ლექსიკიდან მომდინარეობს, 
ხმამაღლა და ჩქარა წარმოთქმისას სახეს რომ იცვლიან, ნორმიდან გადახრილია თანხმოვნებით და 
გამდიდრებული კალამბურების საიდუმლო ნიშნებით.  

ამგვარად, მოდერნისტული ხელოვნების ყველა ჭეშმარიტად რევოლუციური გამოცდილება 
სულიერი კრიზისის ზოგიერთ ასპექტს, ან უბრალოდ, შემეცნებისა და ხელოვნების ქმნილებათა კრიზისს 
აირეკლავს. მაგრამ ჩვენთვის ახლა საინტერესოა ის, რომ „ელიტა“ თანამედროვე ქმნილებების 
ექსტრავაგანტურობასა და გაუგებრობაში გნოსისის ერთგვარ ინიციაციურ შესაძლებლობას ჰპოვებს. ეს 
არის „ახალი სამყარო“, რომელიც ხელახლა შენდება ნანგრევებიდან და გამოცანებიდან, თითქმის 
პირადი სამყარო, რომელიც მხოლოდ საკუთარი თავისათვის და რამდენიმე ცალკეული 
ხელდასხმულისათვის უნდათ. თუმცა სირთულისა და გაუგებრობის პრესტიჟი ისეთია, რომ ძალიან 
მალე ხალხიც, თავის მხრივ, ემორჩილება მას და ელიტის აღმოჩენების მიმართ საყოველთაო 
მიმხრობას აცხადებს.  

ხელოვნების ენა დაინგრა კუბიზმით, დადაიზმით, სიურრეალიზმით, დოდეკაფონიზმით და 
„კონკრეტული მუსიკით“, ჯეიმს ჯოისით, ბეკეტით და იონესკოთი. დღეს მხოლოდ ეპიგონები ანგრევენ 
გამწარებით იმას, რაც უკვე დანგრეულია. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჭეშმარიტი შემოქმედი ვერ ჰგუობს 
ნანგრევებში ყოფნას. ყოველივე ეს გვაფიქრებინებს, რომ „ხელოვნების სამყაროს“ დაყვანა materia 
prima-ს დასაბამიერ ვითარებამდე, უფრო რთული პროცესის მხოლოდ ერთი მომენტია. არქაული და 
ტრადიციული საზოგადოებების ციკლური კონცეფციების მსგავსად, ქაოსს, ყველა ფორმის რეგრესიას, 
materia prima-ს გაურკვევლობაში ახალი კოსმოგონიის მსგავსი შექმნა მოყვება.  

თანამედროვე ხელოვნების კრიზისი მხოლოდ ჩვენი მოსაზრების განსამტკიცებლად 
გვაინტერესებს. ამასთან, მცირე ხნით უნდა შევჩერდეთ ლიტერატურის, კერძოდ კი ეპიკური 
ლიტერატურის, როლსა და მდგომარეობაზე, რომელიც უდავოდ უკავშირდება მითოლოგიასა და 
მითიურ ქცევებს. ცნობილია, რომ ეპიკური მოთხრობა და რომანი, როგორც ლიტერატურის სხვა 
ჟანრები, სხვა პლანში და სხვა მიზნებით აგრძელებენ მითოლოგიურ თხრობას. ორივე შემთხვევაში 
საქმე გვაქვს მნიშვნელოვანი ამბის თხრობასთან, იმ დრამატული მოვლენების სერიის გადმოცემასთან, 
რომელიც ასე თუ ისე საარაკო წარსულში მოხდა. საჭირო არ არის, გავიხსენოთ გრძელი და რთული 
პროცესი, რომელმაც „მითოლოგიური მასალა“ ეპიკური თხრობის „თემად“ აქცია. ის კი ხაზგასმით უნდა 
აღინიშნოს, რომ თხრობითმა პროზამ, განსაკუთრებით რომანმა, თანამედროვე საზოგადოებებში იგივე 
ადგილი დაიკავა, რომელიც ტრადიციულ და ხალხურ საზოგადოებებში მითებისა და ზღაპრების 
თხრობას ეკავა. უფრო მეტიც, ზოგიერთი თანამედროვე რომანიდან „მითიური“ სტრუქტურის გამოყოფაც 
ხერხდება; შესაძლოა, დიდი თემებისა და მითოლოგიური პერსონაჟების ლიტერატურული 
გადმონაშთებიც გამოვარჩიოთ (ეს უფრო დასტურდება ხელდასხმის, მხსნელი გმირის მიერ 
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ფათერაკების გადალახვის თემებში, ურჩხულთა წინააღმდეგ მის ბრძოლებში, ქალისა და სიმდიდრის 
მითოლოგიებში). ამ კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვეობის დიდი გატაცება რომანით, 
ამჟღავნებს სურვილს, მოვისმინოთ რაც შეიძლება დიდი რაოდენობის დესაკრალიზებული ან 
უბრალოდ „პროფანული“ ფორმებით შენიღბული „მითოლოგიური ამბები“.  

შეინიშნება მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტიც: მოთხოვნილება – წაიკითხო „ისტორიები“ და 
მოთხრობები, რომელთაც შეიძლება პარადიგმული ეწოდოს, რადგან მათი თხრობის მიმდინარეობა 
ტრადიციულ მოდელზეა აგებული. როგორი სერიოზულიც არ უნდა იყოს თანამედროვე რომანის 
კრიზისი, „უცხო“ სამყაროში შესვლის და „ისტორიის“ პერიპეტიების თვალის მიდევნების მოთხოვნილება, 
როგორც ჩანს, ადამიანური ყოფის ნაწილია და, აქედან გამომდინარე, აუცილებელიც. ეს არის 
განსასაზღვრელად ძნელი მოთხოვნილება: ერთსა და იმავე დროს სურვილი, დაუკავშირდე „სხვებს“, 
„უცნობებს“, გაინაწილო მათი დრამები, იმედები და იცოდე, რა შეიძლება მომხდარიყო უწინ. ძნელი 
წარმოსადგენია ადამიანი, რომელიც არ მოიხიბლება „მოთხრობით“, მნიშვნელოვანი მოვლენების 
მოყოლით, იმით, თუ რა დაემართათ ლიტერატურული პერსონაჟების „ორმაგი რეალობით“ აღჭურვილ 
ადამიანებს (რომლებიც ერთდროულად ირეკლავენ თანამედროვე საზოგადოების წევრთა 
ფსიქოლოგიურ და ისტორიულ რეალობას და წარმოსახვითი ქმნილების მაგიურ ძლიერებასაც 
ფლობენ).  

მაგრამ ყველაზე მეტად ლიტერატურის ფუნქციას მითოლოგიასთან აკავშირებს „დროიდან 
გასვლა“, რომელსაც კითხვა – განსაკუთრებით კი რომანების კითხვა – ახორციელებს. დრო, რომელშიც 
რომანის წაკითხვისას „ცხოვრობ“, არ არის ის დრო, რომელსაც ტრადიციულ საზოგადოებაში მითის 
მოსმენისას განაახლებ. მაგრამ როგორც ერთ, ისე მეორე შემთხვევაში ისტორიული და პიროვნული 
დროიდან „გამოდიხარ“ და საარაკო, ტრანსისტორიულ დროში ეფლობი. მკითხველი უცხო, 
წარმოსახვითი დროის პირისპირ დგება, დროისა, რომლის რიტმი განუსაზღვრელად იცვლება, რადგან 
თითოეულ თხრობას თავისი საკუთარი, სპეციფიკური და განსაკუთრებული დრო აქვს. რომანს ხელი არ 
მიუწვდება მითების დასაბამიერ დროზე, მაგრამ იმდენად, რამდენადაც იგი სარწმუნო ამბავს ყვება, 
რომანისტი მოჩვენებით ისტორიულ, შეკუმშულ ან გავრცობილ დროს იყენებს, რომელიც წარმოსახვითი 
სამყაროს ყველა თავისუფლებას შეიცავს.  

ლიტერატურაში, უფრო მეტად, ვიდრე ხელოვნების სხვა დარგებში, თვალშისაცემია ჯანყი 
ისტორიული დროის წინააღმდეგ, საგრძნობია სურვილი, მოიხელთო სხვა დროული რიტმები, 
განსხვავებული იმ რიტმებისაგან, რომელშიც იძულებული ხარ, იცხოვრო და იმუშაო. იბადება კითხვა: 
ეს სურვილი – გადალახო საკუთარი, პირადი თუ ისტორიული დრო და ჩაეფლო „უცხო“ დროში, 
ექსტაზურსა თუ წარმოსახვითში – იქნება კი ოდესმე ამოწურული? სანამ ეს სურვილი არსებობს, 
შეიძლება იმის თქმაც, რომ ადამიანი ინარჩუნებს „მითოლოგიური ქცევის“ ზოგიერთ ნაშთს მაინც. 
ამგვარი მითოლოგიური ქცევა მოჩანს სურვილშიც – კვლავ მოიპოვო ის სიმძაფრე, რითაც შეიცანი ან 
განიცადე საგანი სულ პირველად, კვლავ გამოიხმო უშორესი წარსული, „დასაწყისების“ ნეტარი ხანა. 

როგორც მოსალოდნელი იყო, ეს არის იგივე მარადიული ბრძოლა დროის წინააღმდეგ, იგივე 
იმედი – დაუსხლტე „მკვდარი“ დროის კლანჭებს, დროისა, რომელიც გსრესს და გკლავს.  

 
 (მირჩა ელიადე, მითის ასპექტები)    

 

 

 

 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

უმნიშვნელოვანესი ეტაპების შესახებ, რადგანაც საუკუნის 

პოლიტიკური პროცესები უშუალოდ განაპირობებს ამა 

თუ იმ ესთეტიკური დოქტრინის წარმოშობასა და მის 

ხასიათს. გაეცნობა ამ საუკუნის ესთეტიკური 

მიმდინარეობების - მოდერნიზმი, ავანგარდიზმი, 

პოსტმოდერნიზმი - წარმოშობას, საზღვრებს, ძირითად 

მახასიათებლებს. ევროპულ კულტურულ პროცესებთან 

კონტექსტში იგი შეისწავლის საბჭოთა გამოცდილების 

ფორმებსაც, როგორც იმ პერიოდის ევროპული 

კულტურის ანტაგონისტურ ინვარიანტს, გაეცნობა 

საუკუნის დასასრულის პოსტსაბჭოთა კულტურული 

სივრცის ნიშნებსა და ორიენტირებს. ესაა ის თეორიული 

ბაზისი, რომლის საფუძველზეც სტუდენტი გაეცნობა 

შესაბამის პუბლიცისტურ ტექსტებსა და ესეებს, როგორც 

ქართული, ისე რუსული, ევროპული და ამერიკული 

ლიტერატურიდან. 

სასწავლო კურსზე დაშვების 

წინაპირობები 

წინაპირობის გარეშე 

სწავლის შედეგები 

აღწერილი დარგობრივი და ზოგადი 

(ტრანსფერული) კომპეტენციებით 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

აღნიშნული კურსის ფარგლებში სტუდენტი აითვისებს 

მე-20 საუკუნის ესთეტიკური მიმდინარეობების შესახებ 

ძირითად ცოდნას: მათ წარმოშობას, განვითარების 

საფეხურებს, ქრონოლოგიურ ჩარჩოებს, თითოეული 

მიმდინარეობის შიგნით არსებულ მრავალფეროვნებას, 

ძირითად ტერმინოლოგიას, ცნებებსა და განსაზღვრებებს, 

თვალსაჩინო წარმომადგენლებს სხვადასხვა დარგში 

(მხატვრული ლიტერატურა, მუსიკა, თეატრი, კინო, 

მხატვრობა, არქიტექტურა, ქანდაკება). სტუდენტი იცნობს 

აღნიშნული პერიოდის სალიტერატურო და სახელოვნებო 

პერიოდიკას და აქვს ცოდნა მედიისა და კულტურის  

ურთიერთმიმართების პრობლემატიკის, მისი 

შემოქმედებითი ფუნქციისა და პრაქტიკული 

მნიშვნელობის შესახებ. შეძენილი ცოდნის საფუძველზე 

სტუდენტი შეძლებს, გაიაზროს ის როლი, რომელსაც 

სახელოვნებო გამოცემები საზოგადოებისათვის 

აქტუალური პრობლემატიკის შესწავლასა და შემეცნებაში 

ასრულებენ. 

უნარი: 

მიღებული ცოდნის შედეგად სტუდენტს შეუძლია 

ესთეტიკურ მიმდინარეობათა თავისებურებების 

გამოკვეთა, ესეისტური და მედიატექსტების დაკავშირება 

ამა თუ იმ სტილთან მათი მახასიათებელი ნიშნების 

საფუძველზე, მსჯელობა მე-20 საუკუნის კულტურის 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ხასიათის შესახებ, რაც გამოადგება მას შესაბამისი 

ბეჭდური თუ ტელე-რადიო მედიაპროდუქტის შექმნისას. 

სალიტერატურო პერიოდიკის მნიშვნელობის შესახებ 

კომპლექსური ცოდნის გამოყენებით სტუდენტი 

აანალიზებს თანამედროვე მედიაგარემოს, იმ მიზეზ-

შედეგობრივ კავშირებს, რაც მას აქვს საუკუნის წინარე 

პერიოდთან; 

სტუდენტს შეუძლია შემოქმედებით სტრატეგიებზე 

დასაბუთებული მსჯელობა და ანალიზი, უცნობ ან 

მულტიდისციპლინურ გარემოში რთული პრობლემების 

გადაწყვეტის ინოვაციური გზების ძიება ან/და კვლევის 

დამოუკიდებლად განხორციელება უახლესი მეთოდებისა 

და მიდგომების გამოყენებით, სფეროსა ან/და 

ინტერდისციპლინური კონტექსტის გათვალისწინებით. 

მიღებული ცოდნით სტუდენტს შეუძლია როგორც 

ზეპირი, ისე წერილობითი კომუნიკაცია, რასაც 

გამოიყენებს ჯგუფური თუ ინდივიდუალური 

მუშაობისას; ასევე შუძლია იდეების გენერირება და 

საკუთარი დასკვნების, არგუმენტებისა და კვლევის 

შედეგების წარდგენა, როგორც აკადემიურ, ასევე 

პროფესიულ საზოგადოებასთან ქართულ და უცხოურ 

ენებზე, აკადემიური ეთიკის სტანდარტების დაცვითა და 

თანამედროვე საკომუნიკაციო თუ საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

მოცემული დისციპლინით მიღებული ცოდნის 

გამოყენებით სტუდენტი ახერხებს, შეაფასოს მე-20 

საუკუნის სალიტერატურო პერიოდიკის თავისებურებანი, 

აქვს სხვადასხვა წყაროსთან (დოკუმენტი, ლიტერატურა, 

მედიისა თუ კულტურის პროდუქტი) მუშაობის უნარი. 

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა: 

ამ ტიპის ცოდნა სტუდენტს უყალიბებს განსხვავებული 

კულტურული ღირებულებების დაფასება-პატივისცემის 

უნარს; სტუდენტს აქვს კრიტიკული აზროვნების უნარი; 

შეუძლია კომპლექსური, არაპროგნოზირებადი ან 

მულტიდისციპლინური სასწავლო/სამუშაო გარემოს 

მართვა და ადაპტირება ახალი სტრატეგიული 

მიდგომების მეშვეობით; კულტურული, 

ლიტერატურული და პუბლიცისტური ტრადიციების 

თავისებურებათა შესწავლა-გაცნობიერება უყალიბებს 

პრაქტიკულ და სამკვლევრო უნარ-ჩვევებს, შეუძლია 

პროფესიული ცოდნისა და პრაქტიკის განვითარებაში 

წვლილის შეტანა; უწყვეტი პროფესიული 

განვითარებისათვის დამოუკიდებლად სწავლის 
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შესაძლებლობების თანმიმდევრულად და 

მრავალმხრივად შეფასება და განვითარება. 

 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდები ლექცია (15 კვირა, 30 აკადემიური საათი) და სასემინარო 

მუშაობა (15 კვირა, 15 აკადემიური საათი). 

გამოყენებული იქნება დისკუსიის მეთოდი, შემთხვევის 

ანალიზი (case study), წახალისდება სტუდენტის ყველა 

იდეა და ინიციატივა, რათა მან საკუთარ თავში 

აღმოაჩინოს და განავითაროს ახალი შესაძლებლობები. 

მასალის მიწოდება მოხდება ახსნა-განმარტებით. 

შეფასების სისტემა და კრიტერიუმები შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

• ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

• ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 

ქულა; 

• კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

• დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 

61-70 ქულა; 

• საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

• (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 

ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

• (F)  ჩაიჭრა  –  მაქსიმალური შეფასების  40  ქულა 

და  ნაკლები,  რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას 

საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საგანმანათლებლო   პროგრამის   კომპონენტში,   FX-ის   
მიღების   შემთხვევაში   დამატებითი  გამოცდა  
დაინიშნება დასკვნითი  გამოცდის  შედეგების 
გამოცხადებიდან არანაკლებ  5  დღეში. 

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე  მიღებულ  
შეფასებას  არ  ემატება  დასკვნით შეფასებაში მიღებული 
ქულათა რაოდენობა. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის 
დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო 
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პროგრამის კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით  გამოცდაზე  მიღებული  შეფასების  
გათვალისწინებით  საგანმანათლებლო  კომპონენტის  
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, 
სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

შეფასების ფორმები და ქულები: 

 

ლექციაზე დასწრება - 5 ქულა. 

 

აქტივობა - 45 ქულა. (15 ქულა - ზეპირი გამოკითხვა, 15 

ქულა - პრეზენტაცია, 5 ქულა - წერითი დავალება, 10 

ქულა - მოდელირებული თოქ-შოუ). სემესტრის 

განმავლობაში ჩატარდება 15 სემინარი  წინასწარ 

მონიშნულ თემაზე. თითოეული სასემინარო აქტივობის 

(ზეპირი ფორმით) ეკვივალენტი უმაღლესი შეფასება 

განისაზღვრება 1 ქულით. 

სასემინარო შეფასების კრიტერიუმები: 

ზეპირი გამოკითხვა ფასდება იმის მიხედვით, თუ 

რამდენად სრულყოფილად აქვს ათვისებული მასალა 

სტუდენტს; რამდენად დამაჯერებლად გადმოსცემს 

სათქმელს; ავლენს თუ არა ანალიზისა და კრიტიკული 

აზროვნების უნარს. მაქსიმალური შეფასება 15 ქულა. 

პრეზენტაცია - სტუდენტს სემესტრის განმავლობაში 

მოეთხოვება 1 პრეზენტაციის მომზადება წინასწარ 

განსაზღვრულ თემაზე. მაქსიმალური შეფასება 15 ქულა. 

წერითი დავალება - სტუდენტს სახლში შესასრულებლად 

მიეცემა ერთი წერითი დავალება განვლილი მასალიდან. 

მაქსიმალური შეფასება 5 ქულა. 

მოდელირებული დისკუსია - ჯგუფს დავალება მიეცემა, 

განვლილი მასალიდან წინასწარგანსაზღვრულ თემაზე 

(ფილმი, წიგნი, სპექტაკლი, ესე...) მოამზადოს დისკუსია 

(თოქშოუ). სტუდენტი შეფასდება გამოვლენილი ცოდნის, 

კრიტიკული თვალთახედვისა და აქტიურობის 

მიხედვით. მაქსიმალური შეფასებაა 10 ქულა. 

 

შუალედური შემოწმება - 20 ქულა. 

სემესტრის განმავლობაში ჩატარდება 1 წერითი 

შემოწმება, საკითხები + ტესტის ფორმატით. 

მაქსიმალური შეფასება 20 ქულა. 

შუალედური შეფასების კრიტერიუმები: 

შუალედური შეფასება ხდება განვლილი თემატიკის 

საფუძვლიანად მომცველი, სპეციალური 5-საკითხიანი ე. 
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წ. ღია და 10-საკითხიანი ე. წ. დახურული  კითხვარით (2 

ვარიანტად); ღია კითხვარის თითოეულ საკითხს 

ვანიჭებთ 2 ქულას, ხოლო დახურულისას - 1 ქულას. 

საბოლოო შეფასებას დაჯამებით გამოვიყვანთ. 

 

დასკვნითი გამოცდა: 30 ქულა 

საბოლოო გამოცდისთვის მაგისტრანტი ვალდებულია 

დაწეროს კვლევითი ნაშრომი, წინასწარ განსაზღვრულ 

თემაზე (პრობლემის ანალიზი ხელოვნების 3 სხვადასხვა 

პროდუქტის განხილვის საფუძველზე), რომელშიც 

გამოჩნდება როგორც მის მიერ სასწავლო კურსის 

ფარგლებში შეძენილი თეორიული ცოდნა, ისე ამ 

ცოდნის პრაქტიკული გამოყენებისა და კრიტიკული 

აზროვნების უნარები. დასკვნითი სემესტრული 

გამოცდა ჩატარდება  წერით. გამოცდის უმაღლესი 

ქულაა 30. 

 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: სტუდენტს 

სემესტრის განმავლობაში დაგროვებული უნდა ჰქონდეს 

არანაკლებ 21 ქულისა. 

 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი: 15 ქულა. 

 

შეფასების კრიტერიუმები: 

 

1) დავალების პირობისა და ტექსტის ადეკვატურად 

გააზრება - 3 ქულა; 

2) პრობლემის გააზრება - 3 ქულა; 

3) მსჯელობის დასაბუთება და მოსაზრებების 

არგუმენტირება (5+5+5) – 15 ქულა; 

4) დამოუკიდებელი აზროვნება და ზოგადი განათლება - 

3 ქულა; 

5) ფაქტობრივი სიზუსტე - 2 ქულა; 

6) ტექნიკური მხარე - 2 ქულა; 

7) ენა და სტილი - 2 ქულა. 

სავალდებულო/ძირითადი 

ლიტერატურა და სხვა სასწავლო 

მასალა 

პროფესორის მიერ ქართული და საზღვარგარეთული 

სამეცნიერო ლიტერატურის მიხედვით მომზადებული 

სალექციო მასალა. სალექციო მასალისთვის ძირითადად 

გამოყენებულია შემდეგი წყაროები: 

 

• ლიტერატურის თეორია. მე-20 საუკუნის 
ძირითადი მეთოდოლოგიური კონცეფციები და                  
მიმდინარეობანი, თბილისი, ლიტერატურის 
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ინსტიტუტის გამ-ბა, 2008. 

• ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, გამომც. 

თბილისი, „მერიდიანი“, 2016. 

• ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, ნაწილი 2, 

თბილისი, საარი, 2016. 

• სოსო სიგუა, მოდერნიზმი, თბილისი, მწერლის 

გაზეთი, 2008. 

• აკაკი ბაქრაძე, მწერლობის მოთვინიერება, 
თბილისი, სარანგი, 1990. 

• აკაკი ბაქრაძე, გადარჩენა, თხზულებანი, ტ. 3, 

თბილისი, მერანი-ლომისი, 2004. 

• ბელა წიფურია, ქართული ტექსტი საბჭოთა / 
პოსტსაბჭოთა / პოსტმოდერნულ კონტექსტში, 
თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამ-ბა, 2016. 

• ელენე მეძმარიაშვილი, ევროპის ქვეყნებისა და 
ამერიკის შეერთებული შტატების XX საუკუნის 
ისტორია, თბილისი, კლიო, 2008. 

• ქეთევან ბოლაშვილი, XX საუკუნის მუსიკის 
ისტორია, თბილისი, ვანო სარაჯიშვილის სახ. 

სახელმწ. კონსერვატორია, 2011. 

• John Baylis and Steve Smith,The Globalization of 
World Politics, Oxsford University Press, 2006. 

• Edward Said, Culture and Imperialism. London: Chatto 

& Windus, 1993. (Саид, Э. Культура и империализм. 

Киев: Критика, 2007.) 

სალექციო მასალა ასევე შეიცავს ცალკეულ სასემინარო 
სავალდებულო წასაკითხ მედიატექტებს, რომლებიც 
სასწავლო კურსის შინაარსშია მითითებული 
თითოეული სალექციო საკითხის გასწვრივ.  
 
პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 
და დამატებითი ლიტერატურა (როგორც 
ორიგინალური, ასევე ქსეროასლების სახით) 
მოიპოვება თსუ-ს ბიბლიოთეკაში; სასწავლო კურსის 
შინაარსში ასევე მითითებულია ცალკეული წიგნისა 
და სტატიის ელექტრონული მისამართები.  

დამხმარე ლიტერატურა და სხვა 

სასწავლო მასალა 

• ხოსე ორტეგა ი-გასეტი, ხელოვნების 
დეჰუმანიზაცია, თბილისი, ლომისი, 1992. 

• ხოსე ორტეგა ი-გასეტი, მასების ამბოხი, თბილისი, 

ხომლი, 1993. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_and_Imperialism
https://en.wikipedia.org/wiki/Chatto_%26_Windus
https://en.wikipedia.org/wiki/Chatto_%26_Windus
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• სოსო სიგუა, კულტუროლოგიის საფუძვლები, III, 
თბილისი, „მწერლის გაზეთი“, 2013. 

• ნინო ნაკუდაშვილი, ლიტერატურული 
მიმდინარეობები, თბილისი, 1997. 

• ლალი ავალიანი, „გიჟი დროის“ ქართული 

მწერლობა, გამომცემლობა „თეთრი გიორგი“, 

თბილისი, 2005. 

• კონსტანტინე ბრეგაძე, ქართული მოდერნიზმი, 
თბილისი, მერიდიანი, 2013. 

• ალ. გენისი, მოდერნიზმი როგორც მე-20 საუკუნის 
სტილი, ჟურნ. „არჩევანი“, 2007, #3. 

• ქართული მოდერნიზმი Georgian Modernism 1910-

1930, თბილისი, 2006. 

• ქართული ავანგარდი 1910-1920, ჟურნ. ცხელი 

შოკოლადი, 2011, #71. 

• მიხეილ კალანდარიშვილი, მოდერნიზმი ქართულ 
თეატრში: XX საუკუნის დასაწყისი, თბილისი, 

კენტავრი, 2007. 

• ნიკოლოზ ბერდიაევი, ადამიანის ბედი 
თანამედროვე სამყაროში, თბილისი, ლოგოსი, 

2001. 

• ოსვალდ შპენგლერი, ევროპის დაისი, ქუთაისი, 

საგამომცემლო ცენტრი, 2005. 

• პოლ ვალერი, სულის კრიზისი, თბილისი, ნეკერი, 

1993. 

• საბა მეტრეველი, კომუნისტური აგიოგრაფია, 
თბილისი, მწიგნობარი, 2015. 

• ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე 
მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1921-
1941), თბილისი, მწიგნობარი, 2019.  

• მაია ციციშვილი, ნინო ჭოღოშვილი, ქართული 
მხატვრობა - განვითარების ისტორია. XVIII-XX 
საუკუნეები, თბილისი, 2013. 

• ჯონ  სთორი, კულტურის კვლევები და 
პოპულარული კულტურის შესწავლა, ილიას 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბილისი, 2007. 

• როლან ბარტი, ავტორის სიკვდილი, ჟურნალი 

„სჯანი“, #2, 2002. 

• ბორის გროისი, ესეები, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014.  

• თეო ხატიაშვილი, „ახალი ტალღები“ 50-60-იანი 
წლების დასავლურ კინოში, თბილისი, ილიას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015. 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

• ანუკი იმნაიშვილი, XX საუკუნის 90-იანი წლების 
პოსტსაბჭოთა თაობის ქართული პროზის 
პოსტმოდერნისტული ტენდენციები. ჟურნალი 

„სემიოტიკა“, #7, 2010. 

• იჰაბ ჰასანი, პოსტმოდერნიზმის კონცეფციისაკენ, 
ჟურნალი „არტიფაქტი“, 2008. 

• ალმანახი „კრიტიკა“, #3 (2007), #7 (2011), #10 (2014), 

თბილისი, ლიტერატურის ინსტიტუტის 

გამომცემლობა. 

• http://www.modernism.ge 

• Е. Юрчук, Теоретические аспекты 
постколониальных студий. Вестник МГЛУ. Серия 1. 

Филология. 2013. № 3. С. 161-166.  

სასწავლო კურსის გავლასთან 

დაკავშირებული დამატებითი 

ინფორმაცია/პირობები (არსებობის 

შემთხვევაში) 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 

უნივერსიტეტის მიერ დანიშნულ საგამოცდო კვირეულში 

საგამოცდო ცენტრში 

 

სტუდენტებთან კონსულტაციები გაიმართება 

ფაკულტეტის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებული 

ცხრილის მიხედვით. 
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სასწავლო კურსის შინაარსი 

 

კვ
ი

რ
ი

ს 
N

 

ლექციის/სემინარის/სამუშაო 

ჯგუფის/პრაქტიკუმის/ლაბორატორ

იული სამუშაოს და ა. შ. თემა 

ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალა 

1 სასწავლო კურსის 

მიზანდასახულობის გაცნობა – მე-20 

საუკუნე, როგორც უაღრესად 

მნიშვნელოვანი და თვითმყოფადი 

პერიოდი, გამორჩეული 

გლობალური პოლიტიკური და 

სოციალური მოვლენებით. ეპოქის 

სოციალური და პოლიტიკური 

კონტექსტი. მოდერნი და 

მოდერნიზმი - კონტექსტი და 

ისტორიული წინაპირობები.  

 

სემინარისთვის:  

1) ნიკოლაი ბერდიაევი - ადამიანის 
ბედი თანამედროვე სამყაროში 
(თავი 1).  
2) მიგელ დე უნამუნო - ჩემი 
რელიგია.  

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

2. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, ნაწილი 2, 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, 2016, 

გვ. 31-34. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-lit-

ist%20II%20naw.pdf 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ქართული მოდერნიზმი Georgian Modernism 1910-1930, 

თბილისი, 2006,  გვ. 8-29. 

2. ნიკოლოზ ბერდიაევი, ადამიანის ბედი თანამედროვე 
სამყაროში, თბილისი, ლოგოსი, 2001, თავი II, გვ. 13-48. 

2 მოდერნიზმის ეპოქის ევროპა - 

მოდერნიზმის შინაგანი 

მრავალფეროვნება: იმპრესიონიზმი, 

ექსპრესიონიზმი, სიმბოლიზმი.   

 

 

სემინარისთვის:  

1) ხოსე ორტეგა ი-გასეტი - 
ხელოვნების დეჰუმანიზაცია 
(ნაწყვეტი)  
2)  ექსპრესიონისტული კინოს 
ნიმუში - „დოქტორი მაბუზე - 
მოთამაშე“ 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

2.  ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თბილისი, 

მერიდიანი, 2016, გვ. 5-18. 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-modern-gaga.pdf 

3. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, ნაწილი 2, 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, 2016, 

გვ. 47-70. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-lit-

ist%20II%20naw.pdf 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ხოსე ორტეგა ი-გასეტი, ხელოვნების დეჰუმანიზაცია, 
თბ., ლომისი, 1992, გვ. 3-103.  

 

3 ევროპული ავანგარდიზმი - 

წარმოშობა და ნიშნები. 

მრავალფეროვნება: ფუტურიზმი, 

დადაიზმი, სიურეალიზმი.  

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

2.  ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თბილისი, 

მერიდიანი, 2016, გვ. 341-347. 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სემინარისთვის:  

1) ბორის გროისი - ხატმებრძოლობა, 
როგორც არტისტული მექანიზმი 
2) სიურეალისტური კინოს ნიმუში - 
„ანდალუსიური ძაღლი“ 
 

წერითი დავალება: ესე ფილმის 
შესახებ 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-modern-gaga.pdf 

3. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, ნაწილი 2, 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, 2016, 

გვ. 47-55. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-lit-

ist%20II%20naw.pdf 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ალ. გენისი, მოდერნიზმი როგორც მე-20 საუკუნის 
სტილი, ჟურნ. „არჩევანი“, 2007, #3, გვ. 59-68. 

 

4 ევროპული ფილოსოფიურ-

ესთეტიკური აზრის 

განვითარებიდან: ოსვალდ 

შპენგლერი, პოლ ვალერი. 

 

 

სემინარისთვის:  

1) ოსვალდ შპენგლერი - ევროპის 
დაისი 
2) პოლ ვალერი - სულის კრიზისი; 
დიქტატურისათვის 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

2. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, ნაწილი 2, 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, 2016, 

გვ. 55-70. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-lit-

ist%20II%20naw.pdf 

3.  ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თბილისი, 

მერიდიანი, 2016, გვ. 18-27, 348-404. 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-modern-gaga.pdf 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ოსვალდ შპენგლერი, ევროპის დაისი, ქუთაისი, 

საგამომცემლო ცენტრი, 2005, გვ. 10-47. 

2. პოლ ვალერი, სულის კრიზისი, თბილისი, ნეკერი, 1993, 

გვ. 3-89. 

5 ევროპული ფილოსოფიურ-

ესთეტიკური აზრის 

განვითარებიდან: ხოსე ორტეგა ი-

გასეტი, ნიკოლაი ბერდიაევი. 

 

სემინარისთვის:  

1) ხოსე ორტეგა ი-გასეტი - მასების 
ამბოხი 
2) ნიკოლაი ბერდიაევი - ადამიანის 
ბედი თანამედროვე სამყაროში 
(თავი 4) 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

2.  ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თბილისი, 

მერიდიანი, 2016, გვ. 41-61, 78-86. 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-modern-gaga.pdf 

3. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, ნაწილი 2, 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, 2016, 

გვ. 71-91. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-lit-

ist%20II%20naw.pdf 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. კონსტანტინე ბრეგაძე, ქართული მოდერნიზმი, 
თბილისი, მერიდიანი, 2013, გვ. 5-21. 

2. ნიკოლოზ ბერდიაევი, ადამიანის ბედი თანამედროვე 
სამყაროში, თბილისი, ლოგოსი, 2001, თავი III, გვ. 49-77. 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

3. ხოსე ორტეგა ი-გასეტი, მასების ამბოხი, თბილისი, 

ხომლი, 1993, გვ. 132-217. 

6 ქართული მოდერნიზმი - მისი 

პოლიტიკური, სოციალურ-

კულტურული და ესთეტიკური 

კონტექსტი. მოდერნისტული 

სკოლები და დაჯგუფებები.  

 

 

 

სემინარისთვის:  

1) კონსტანტინე გამსახურდია - 
ქართველობა და უცხოეთის გენია 
2) გერონტი ქიქოძე - ჯვარედინ 
გზაზე 
3) ტიციან ტაბიძე - ცისფერი 
ყანწებით 
4) გრიგოლ რობაქიძე - ლამარა - 
მოკლე ბიოგრაფია  
 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

2.  ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თბილისი, 

მერიდიანი, 2016, გვ. 62-69. 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-modern-gaga.pdf 

3. სოსო სიგუა, ქართული მოდერნიზმი, თბილისი, 

დიდოსტატი, 2002, გვ. 71-102, 145-154. 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ქართული მოდერნიზმი Georgian Modernism 1910-1930, 

თბილისი, 2006, გვ. 45-68, 94-128. 

2. მიხეილ კალანდარიშვილი, მოდერნიზმი ქართულ 
თეატრში: XX საუკუნის დასაწყისი, თბილისი, 2007, გვ. 

114-182. 

3. ლალი ავალიანი, „გიჟი დროის “ ქართული მწერლობა, 
თბილისი, თეთრი გიორგი, 2005, გვ. 243-286. 

7 მოდერნისტული ჟანრები და 

კაფეების კულტურა. 

მოდერნისტული პერიოდის 

ქართული თეატრი, სახვითი 

ხელოვნება, ქანდაკება, 

არქიტექტურა, კინო, მუსიკა. 

მოდერნისტული პრესა და მისი 

სპეციფიკა. 

 

 

 

სემინარისთვის:  

1) ტიციან ტაბიძე - ქიმერიონი 
2) კონსტანტინე გამსახურდია - Anno 
1923 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

2. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, ნაწილი 2, 

ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, თბილისი, 2016, 

გვ. 111-148. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-lit-

ist%20II%20naw.pdf 

3. სოსო სიგუა, ქართული მოდერნიზმი, თბილისი, 

დიდოსტატი, 2002, გვ. 103-145. 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. სოსო სიგუა, კულტუროლოგიის საფუძვლები, III, 
თბილისი, მწერლის გაზეთი, 2013, გვ. 169-171, 243-257. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/8475/3/Kulturulogiis_

Safudzvlebi_Tomi_III.pdf 

2. ნინო ნაკუდაშვილი, ლიტერატურული 
მიმდინარეობები, თბილისი, 1997, გვ. 71-98. 

3. ქართული ავანგარდი 1910-1920, ჟურნ. ცხელი 

შოკოლადი, 2011, #71, გვ. 64-77, 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/9564/1/CxeliChokola

di_2011_N71.pdf 

4. მაია ციციშვილი, ნინო ჭოღოშვილი, ქართული 

მხატვრობა - განვითარების ისტორია. XVIII-XX 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საუკუნეები, თბილისი, 2013, გვ. 99-145, 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/95314/1/GeorgianPai

ntingHistoryOfDevelopment.pdf  

5. http://www.modernism.ge 

 შუალედური გამოცდა  

8 შეჯამება - ქართული და ევროპული 

მოდერნიზმის საერთო და 

განმასხვავებელი ნიშნები. 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

2.  ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თბილისი, 

მერიდიანი, 2016, გვ. 130-152. 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-modern-gaga.pdf 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. თეო ხატიაშვილი, „ახალი ტალღები“ 50-60-იანი 
წლების დასავლურ კინოში, თბ. ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015, გვ. 7-25, 88-95, 138-

175. 
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მოდერნიზმის დასასრული და 

ახალი დისკურსის - ე. წ. 

სოცრეალიზმის გაჩენა. 

იზოლირებული საბჭოთა სივრცე და 

მისი კულტურული ორიენტირები 

მოდერნიზმის აკრძალვის შემდგომ 

ხანაში. ხელოვნება კულტურული 

იზოლაციის წინააღმდეგ.   

 

სემინარისთვის:  

1) გრიგოლ რობაქიძე - სტალინი, 
ვითარცა არიმანული ძალმოსილება. 

 

 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა. 

2.  ქართული მოდერნიზმის ტიპოლოგია, თბილისი, 

მერიდიანი, 2016, გვ. 87-117. 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-modern-gaga.pdf 

3. სოსო სიგუა, ქართული მოდერნიზმი, თბილისი, 

დიდოსტატი, 2002, გვ. 156-186. 

4. აკაკი ბაქრაძე, მწერლობის მოთვინიერება, თბილისი, 

სარანგი, 1990, გვ. 3-116. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/4458/1/III%20tomi-

1.pdf 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. საბა მეტრეველი, კომუნისტური აგიოგრაფია, 
თბილისი, მწიგნობარი, 2015, გვ. 114-136. 

2. მაია ციციშვილი, ნინო ჭოღოშვილი, ქართული 

მხატვრობა - განვითარების ისტორია. XVIII-XX 

საუკუნეები, თბილისი, 2013, გვ. 147-165, 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/95314/1/GeorgianPai

ntingHistoryOfDevelopment.pdf 
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საბჭოური პერიოდი. 40-50-იანი 

წლები - მეორე მსოფლიო ომისა და 

ომისშემდგომი წლები. 

იდეოლოგიური რეპრესიები და 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა. 

2. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, ნაწილი 2, 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ევროპული კულტურული 

ტრადიციების დეკონსტრუქცია.  

 

 

 

სემინარისთვის:  

1) მარიო ვარგას ლიოსა - სამყარო 
რომანების გარეშე 
 

 

თბილისი, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2016, 

გვ. 149-180. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-lit-

ist%20II%20naw.pdf 

3. აკაკი ბაქრაძე, მწერლობის მოთვინიერება, თბილისი, 

სარანგი,1990, გვ. 117-157. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/4458/1/III%20tomi-

1.pdf 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე 
მსოფლიო ომის დაწყებიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე. 
1941-1956, თბილისი, მწიგნობარი, 2019, გვ. 299-401. 

2. მაია ციციშვილი, ნინო ჭოღოშვილი, ქართული 

მხატვრობა - განვითარების ისტორია. XVIII-XX 

საუკუნეები, თბილისი, 2013, გვ. 167-205, 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/95314/1/GeorgianPai

ntingHistoryOfDevelopment.pdf 
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საბჭოთა პერიოდი. 50-იანი წლების 

მეორე ნახევარი და 60-იანი წლები - 

კულტურული გარღვევის პირველი 

ცდები. ჟურნალი „ცისკარი“ და მე-20 

საუკუნის 60-იანელები. 

 

ევროპული ეგზისტენციალისტური 

დისკურსის შემოსვლის პირველი 

ნიშნები ქართულ კულტურაში. 

აღმავლობის დასაწყისი.    

 

სემინარისთვის: 

მოდელირებული თოქშოუ  
 

 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა. 

2. ქართული ლიტერატურა. ისტორია საერთაშორისო 
ლიტერატურული პროცესების ჭრილში, ნაწილი 2, 

თბილისი, ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, 2016, 

გვ. 181-210, 221-240. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/qart-

lit-ist%20II%20naw.pdf 

4. აკაკი ბაქრაძე, მწერლობის მოთვინიერება, თბილისი, 

სარანგი, 1990, გვ. 157-225. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/4458/1/III%20tomi-

1.pdf 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. კონსტანტინე ბრეგაძე, ქართული მოდერნიზმი, 
თბილისი, მერიდიანი, 2013, გვ. 360-374. 

2. ანა კლდიაშვილი, „ახალი ფიგურაცია“ და 80-იანი 
წლების ქართული მხატვრობა, ჟურნ. „კრიტიკა“, 2015, #10, 

გვ. 209-221, http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/kritika-10.pdf 

12 

 

 

70-80-იანი წლების პოლიტიკური 

კონტექსტი, განახლების დასაწყისი 

ქართულ კულტურაში. დასავლური 

ეგზისტენციალიზმის შემოსვლა.  

 

 

სემინარისთვის:  

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა. 

2. აკაკი ბაქრაძე, გადარჩენა, თხზულებანი, ტ. 3, 

თბილისი, მერანი-ლომისი, 2004, გვ. 145-348. 

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/4458/1/III%20tomi-

1.pdf 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

1) იოსიფ ბროდსკი - ქებათა ქება 
მოწყენილობას 
2) გიორგი დანელია - „ქინ-ძა-ძა“ 

 პრეზენტაციები 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ნატო ონიანი, „რეაქტიული კლუბის“ მესამე ნაპირი, 
ჟურნ. „კრიტიკა“, ლიტერატურის ინსტიტუტის გამ-ბა, 

2012, #7, გვ. 145-147, 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/kritika-7.pdf 
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დასავლური პოსტმოდერნიზმი, 

მისი გაჩენა ევროპულ კულტურულ 

სივრცეში, თეორიული საფუძველი 

და წანამძღვრები,  ძირითადი 

ნიშნები.  

 

სემინარისთვის:  

1) ჟან ბოდრიარი - ქალაქი და 
სიძულვილი 
2) ბორის გროისი - ინტერნეტი და 
რწმენის თავისუფლება 

პრეზენტაციები 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

2. ლიტერატურის თეორია. XX საუკუნის ძირითადი 
მეთოდოლოგიური კონცეფციები და მიმდინარეობები, 
თბილისი, ლიტერატურის ინსტიტუტის გამ-ბა, 2008, გვ. 

259-289. http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/litr-mim-77.pdf 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ჯონ  სთორი, კულტურის კვლევები და პოპულარული 
კულტურის შესწავლა, თბილისი, ი. ჭავჭავაძის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2007, გვ. 

10-15, 37-44, 101-116. 

2. იჰაბ ჰასანი, პოსტმოდერნიზმის კონცეფციისაკენ, 
ჟურნალი „არტიფაქტი“, 2008, გვ. 59-68. 

3. როლან ბარტი, ავტორის სიკვდილი. ჟურნ. „სჯანი“, #2, 

2002, გვ. 51-58. 

14 90-იანი წლების ქართული 

პოლიტიკური კონტექსტი. 

პოსტმოდერნიზმის შემოსვლა 

პოსტსაბჭოთა ქართულ 

კულტურულ სივრცეში და 

ქართული პოსტმოდერნიზმის 

დასაწყისი. 

 

სემინარისთვის:  

1) უმბერტო ეკო - პოპულიზმი, 
მასმედია, კულტურა და 
ინტელექტუალები 
2) მირჩა ელიადე - მითები და 
მასმედია 
 
პრეზენტაციები 

 

 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა. 

2. ბელა წიფურია, ქართული ტექსტი საბჭოთა / 
პოსტსაბჭოთა / პოსტმოდერნულ კონტექსტში, თბილისი, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამ-ბა, 2016, გვ. 118-

148. 

http://eprints.iliauni.edu.ge/4653/1/%E1%83%91.%20%E1%83

%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%A0%

E1%83%90.%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1

%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83

%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A2%E

1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%8

3%AD%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90-

%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%8

3%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%

E1%83%97%E1%83%90-

%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%8

3%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%

E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%20%E1%83%99%E1

%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 5%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A8%E1%83%98.pdf 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. ანუკი იმნაიშვილი, XX საუკუნის 90-იანი წლების 
პოსტსაბჭოთა თაობის ქართული პროზის 
პოსტმოდერნისტული ტენდენციები , ჟურნ. „სემიოტიკა“, 

#7, 2010, გვ. 73-93, მის. 

https://semioticsjournal.wordpress.com/2010/09/15/%E1%83%

90%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98-

%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83

%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E

1%83%98-_-xx-

%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%99%E1%8

3%A3%E1%83%9C/ 

2. ადა ნემსაძე, „თხა და გიგოს“ პოსტმოდერნისტული 
ვერსია, ჟურნ. „კრიტიკა“, #3, 2008, გვ. 124-136. მის. 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/kritika-3.pdf 

3.  მანანა შამილიშვილი, ქართული სამწერლო 
ბლოგინგის ზოგიერთი თავისებურების გამო, ჟურნ. 

„კრიტიკა“, № 7, 2012, გვ. 226-237. მის. 

http://literaturatmcodneoba.tsu.ge/kritika-7.pdf 

4. კონსტანტინე ბრეგაძე, ქართული მოდერნიზმი, 
თბილისი, მერიდიანი, 2013, გვ. 338-418. 
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პოსტკოლონიალიზმი - ახალი 

თეორიის გაჩენა, წარმომადგენლები 

და ძირითადი ნიშნები.  

 

სემინარისთვის:  

1) ჰაროლდ ბლუმი - ფიქრები 
დაისის ქვეყნის შესახებ 
 

პრეზენტაციები 

ძირითადი ლიტერატურა: 

1. პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა. 

2. ბელა წიფურია, ქართული ტექსტი საბჭოთა / 
პოსტსაბჭოთა / პოსტმოდერნულ კონტექსტში, თბილისი, 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამ-ბა, 2016, გვ. 149-

162. 

http://eprints.iliauni.edu.ge/4653/1/%E1%83%91.%20%E1%83

%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%A3%E1%83%A0%

E1%83%90.%20%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1

%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83

%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%A2%E

1%83%98%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%8

3%AD%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90-

%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%8

3%A1%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%AD%E1%83%9D%

E1%83%97%E1%83%90-

%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%8

3%9B%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%

E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%20%E1%83%99%E1

%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

5%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A8%E1%83%98.pdf 

დამატებითი ლიტერატურა: 

1. Е. Юрчук, Теоретические аспекты постколониальных 
студий. Вестник МГЛУ. Серия 1. Филология. 2013. № 3. С. 

161-166. http://eprints.zu.edu.ua/10696/1/E1.pdf 

2. ბორის გროისი, ესეები, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014, გვ. 138-170. 

 დასკვნითი გამოცდა  

 დამატებითი გამოცდა  

 

 

 

 

 

http://eprints.zu.edu.ua/10696/1/E1.pdf

