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გიგი თევზაძე 

 
 

თვითგამოხატვა, კომუნიკაცია, 
კოოპერაცია და გაცვლა - რას 

გვასწავლიან და რას ვსწავლობთ 
  
 

1. რამდენიმე იდეა, თუ რა არის სა-
ერთო უმაღლესი ნერვული სის-
ტემის მქონე არსებების განათ-
ლებით ურთიერთობებში 

 
როდესაც განათლების შესახებ მსჯე-

ლობენ და მსჯელობდნენ, ყოველთვის 
იყო და არის დავიწყებული ზედაპირზე 
მყოფი ფაქტი, რომ განათლებითი ურთი-
ერთობები არის ის, რაც ჩვენ, ისევე, რო-
გორც სოციალური სტრუქტურა, ინსიტუ-
ტები და იერარქია, ინდივიდების ურთი-
ერთდამოკიდებულება, ემოციური ცხოვ-
რება, სექსუალობის მნიშვნელობა და ბევ-
რი სხვა რამ, მემკვიდრეობით გადმოგვე-
ცემა სხვა ცხოველების სამყაროდან და 
რაზე დაკვირვებითაც მეცნიერები (და არა 
მარტო) იქმნიან წარმოდგენას, თუ როგო-
რი შეიძლება ყოფილიყო ჩვენი უშუალო 

 
 
 

 
 
 
 

ფილოსოფიურ 
მეცნიერებათა 

დოქტორი 
 

ქართველი სოციოლოგი 
და ფილოსოფოსი 

 
ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 
პროფესორი და  

4D კვლევების 
ინსტიტუტის 
დირექტორი 
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წინაპრების, მესამე შიმპანზეების1 თუ homo-ების ქცევა2. 
განათლებითი ურთიერთობებიც ისეთივე მემკვიდრეობით 

მიღებული ქცევაა, როგორც ყველა ზემოდჩამოთვლილი: უმაღლე-
სი ნერვული სისტემის მქონე ცხოველების ყოველდღიურობაში გა-
ნათლებით ურთიერთობებს ისეთივე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭი-
რავთ, როგორც ჩვენს ცხოვრებაში: კომუნიკაცია, იერარქია, საკვე-
ბის მოპოვება,  თამაში - ისევე ისწავლება მაღალგანვითარებული 
ძუძუმწოვრების საზოგადოებაში, როგორც ჩვენთან3. შესაბამისად, 
სავარაუდოა, რომ განათლებითი ურთიერთობები ერთი და იგივე 
სტრუქტურის უნდა იყვნენ. 

პირველი, რასაც ჩვენ, ძუძუმწოვრები, განსაკუთრებით კი მტა-
ცებელი სახეობების წარმომადგენლები4 ვასწავლით ჩვენს ნაშიე-
რებს, მას მერე, რაც ისინი კვების და საკვების მოთხოვნის ელემენ-
ტარულ უნარს ითვისებენ, არის თვითგამოხატვა, ანუ,  როგორ უნ-
და გააგებინო გარშემომყოფებს რა უნდა მას. თვითგამოხატვის 
სწავლება მოიცავს არა მარტო პოზიტიურ, არამედ, ნეგატიურ, აკ-
რძალვით დასწავლასაც: როგორ არ უნდა გამოხატო შენი სურვილი 
და რა სასჯელს მიიღებ სურვილის არასათანადო გამოხატვისას5.  

მეორე, რასაც ძუძუმწოვრის ნაშიერი სწავლობს, არის კომუნი-

                                                 
1 Jared diamond, The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human 
Animal. 1991 Hutchinson Radius, 1991.  
2 Gigi Tevzadze. Evolution of social behavior to Homo and after. Tbilisi, Ilia 
University press 2013; 
3 Giada Cordoni, Elisabetta Palagi, Ontogenetic Trajectories of Chimpanzee Social 
Play: Similarities with Humans; November 16, 2011;  
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027344 
4 კარგა ხანი ეგონათ, რომ ადამინის წინაპარი შიმპანზე ისეთივე ვეგე-
ტარიანელი იყო, როგორც სხვა შიმპანზეები და პრიმატები. თუმცა, 
ბოლოდროინდელმა კვლევებმა გაარკვია, რომ ჩვენი უშუალო წინაპ-
რების რაციონში ხორცს დიდი ადგილი ეკავა: Rapid changes in the gut 
microbiome during human evolution, Andrew H. Moeller et al. 
PNAS November 18, 2014 111 (46). https://doi.org/10.1073/pnas.1419136111 
5 McGreevy, Paul; Boakes, Robert (2011). Carrots and Sticks: Principles of Animal 
Training. Darlington Press. pp. xi–23. ISBN 978-1-921364-15-0. Retrieved 9 Sep-
tember 2016. 
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კაცია სხვებთან6. კომუნიკაციის სწავლა კვლავ, დაშვებების და აკ-
რძალვების ერთიანობაა: როგორ შეიძლება კომუნიკაცია სხვებთან 
და როგორ არ შეიძლება. 

მესამე, რასაც ნაშიერი სწავლობს თვითგამოხატვის და კომუ-
ნიკაციის შემდეგ, არის კოოპერაცია:  როგორ უნდა ინადირო გუნ-
დში, როგორ უნდა დაიცვა თავი საფრთხისას7. 

მეოთხე და ბოლო ეტაპი, რასაც ძუძუმწოვარი სწავლობს, 
არის გაცვლა: სხვა ცხოველების სამყაროში, ისევე, როგორც ჩვენ-
თან, ყველას არ შეუძლია ინდივიდისთვის და სოციუმისთვის ყვე-
ლა საჭირო ფუნქციის შესრულება: ყველას არ შეუძლია თანაბრად 
ინადიროს, დაიცვას სოციუმი, ყურადღება მიაქციოს სოციუმში წესე-
ბის დაცვას და აღზარდოს ნაშიერები. ამისთვის ძუძუმწოვარი სწავ-
ლობს გაცვლას: როგორ უნდა გაუცვალოს ის, რაც მას ყველაზე კარ-
გად შეუძლია, სხვას იმაში რაც ამ სხვას შეუძლია ყველაზე კარგად. 
ასე, ნადირობის შედეგი,  ნაშიერების აღზრდა, ტერიტორიის დაც-
ვა, წესრიგის დაცვა იცვლება ერთმანეთში და საბოლოოდ ეს გაც-
ვლა განაპირობებს სოციუმის მდგრადობას და კეთლდღეობას8. მა-
გალითად, მგლების, ისევე, როგორც დიდი მაიმუნების, სპილოების 
და აფთრების საზოგადოებაში ფუნქციების განაწილებას დიდი 
მნიშვნელობა აქვს: არსებობენ ნაშიერების აღმზრდელების, მონა-
დირეების, გარე საფრთხის მცველების და წესრიგის დამცველების 
სოციალური სტატუსები9. 

შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ეს ოთხი კომპონენტი მეორდება 
უმაღლესი ნერვული მოქმედების მქონე ყველა არსებაში, სხვადას-
ხვა მოცულობით: რაც უფრო ნაკლები ინდივიდია სოციუმში ჩარ-
თული, მით უფრო ინაცვლებს თითოეული კომპონენეტის წონის 

                                                 
6 Keeley, Brian L. (2004). "Anthropomorphism, primatomorphism, mammalo-
morphism: understanding cross-species comparisons" York University. Decem-
ber 2008. 
7 Rubenstein, D. & Kealey, J. (2010) Cooperation, Conflict, and the Evolution of 
Complex Animal Societies. Nature Education Knowledge 3(10):78; 
8 Noa Pinter-Wollman, et al. The dynamics of animal social networks: analytical, 
conceptual, and theoretical advances, Behavioral Ecology, Volume 25, Issue 2, 
March-April 2014, Pages 242–255, https://doi.org/10.1093/beheco/art047 
9 Бадридзе Ясон Константинович, "О волке: что, как и почему", Изд. В. 
Секачев, 2019 г. 
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სიდიდე გაცვლიდან თვითგამოხატვისკენ: რაც უფრო დიდი და 
რთულია სოციუმი, მით უფრო დიდი წონა აქვს გაცვლას და გაც-
ვლის სწავლებას და რაც უფრო პატარაა სოციუმი და რაც უფრო 
მარტივი ამოცანები აქვს შესასრულებელი სტაბილურობის შესა-
ნარჩუნებლად, მით ნაკლები სოციალური მნიშნველობა აქვს გაც-
ვლას და მის სწავლებას.  

სავარაუდოა, რომ განათლებითი ურთიერთობის ეს ოთხი 
კომპონენტი უნივერსალურია: თვითგამოხატვის, კომუნიკაციის, 
კოოპერაციის და გაცვლის სწავლება ხდება (უნდა ხდებოდეს) ყვე-
ლა სოციუმში, ცხადია, სხვადასხვა წონით და დოზით, რომლებსაც 
უმაღლესი ნერვული მოქმედების მქონე ინდივიდები შეადგენენ.  
 

2. იდეა, თუ რა უნდა დაედოს საფუძვლად ჩვენი, ადამიანე-
ბის მიერ მოწყობილ განათლების სისტემებს: 

 
თანამედროვე სამყაროში თითქოსდა საყოველთაოდაა ცნო-

ბილი, თუ როგორ არ უნდა იყოს მოწყობილი განათლების, მით 
უმეტეს, ბავშვთა (ჩვენი ნაშიერების) განათლების სისტემა: ვიცით, 
რომ არ უნდა იყოს აუცილებელი შინაარსით გადატვირთული, არ 
უნდა იყოს ოირენტირებული დაზეპირებაზე, არ უნდა იყოს მასწავ-
ლებლების მხრიდან ავტორიტარიზმზე დამყარებული და ა.შ.  

ასევე, ვიცით, რომ უნდა იყოს ბედნიერებისათვის და წარმა-
ტებისათვის აუცილებელი უნარების განვითარებაზე ორიენტირე-
ბული, ვიცით, რომ მოსწავლეს უნარების აღმოჩენა-განვითარებას 
უნდა ემსახურებოდეს, ვიცით, რომ უნდა დაეხმაროს მოსწავლეს 
ყოველდღიურობაში გაერკვეს და არ მიიღოს საკუთარი თავის საზი-
ანო გადაწყვეტილებები. 

ყოველივე ზემოდთქმულიდან გამომდინარე, დღევანდელი 
სამყარო სავსეა სხვადასხვა რეკომენდაციებით, თუ როგორ უნდა 
ასწავლო თანამედროვე ბავშვს: პირველი კლასიდან ნებისმიერი 
სასურველი პროფესიის სწავლებიდან (ფინური განათლება), კონ-
კრეტული უნარების მკაცრ ტრენინგამდე (აზიური განათლების სის-
ტემები). 

თუმცა, თუკი განათლების სისტემის შინაარსს დავიყვანთ 
ოთხი უნივერსალური კომპონენტის სწავლებაზე (თვითგამოხატვა, 



  
თვითგამოხატვა, კომუნიკაცია, კოოპერაცია და გაცვლა... 
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კომუნიკაცია, კოოპერაცია და გაცვლა), სავარაუდოა, რომ ბევრი არ-
სებული პრობლემის გადალახვა მოხდება და ასევე, ბევრი საკამა-
თო საკითხი აღარ იქნება საკამათო: მაგალითად, თუკი ამ ოთხ კომ-
პონენტს ასწავლი, ხომ ცხადია, რომ თითოეული კომპონენტის ში-
ნაარსი კონკრეტული მოსწავლიდან და კონკრეტული სოციუმიდან 
გამომდინარე უნდა იყოს, არ აქვს მნიშვნელობა, ბავშვი სახლში ის-
წავლის, კერძო სკოლაში, თვითმმართველობის კუთვნილ დაწესე-
ბულებაში თუ განათლებითი ურთიერთობის რაიმე ახალ, პანდემი-
ებიდან გამომდინარე ფორმაში.   

შესაბამისად, თუკი ეს ოთხი პრინციპი განათლებითი ურთი-
ერთობის უნივერსალური ფორმაა, მაშინ ისიც მნიშვნელოვანია, გა-
ნათლების რა ეტაპი რას უნდა მოჰყვეს: ალბათ, მათი არევა არ იქ-
ნება შედეგიანი და ამ შემთხვევაში კომპონენტების მიმდევრობა 
მკაცრად უნდა იყოს დაცული. თუმცა, ცხადია, ყოველი მოსწავლის 
შემთხვევაში, თითეულ ეტაპს სხვადასხვა დრო დასჭირდება. 

კიდევ ერთხელ, რას მოიცავს ამ ოთხი უნივერსალური კომპო-
ნენტიდან თითოეული: 

1. თვითგამოხატვა: რა სურვილები და შესაძლებლობები აქვს 
მოსწავლეს; 

2. კომუნიკაცია: როგორ უნდა მოახდინოს ურთიერთობა 
სხვებთან, გამომდინარე სურვილებიდან და შესაძლებლო-
ბებიდან; 

3. კოოპერაცია: როგორ უნდა ითანამშრომლოს სხვებთან თა-
ვისი სურვილების განხორციელების გზაზე;  

4. გაცვლა: როგორ უნდა გაცვალოს საკუთარი (თვითგამოხატ-
ვის, კომუნიკაციის და კოოპერაციის) შედეგი იმ შედეგზე, 
რომლის მიღწევაც თვითონ (თვითგამოხატვით, კომუნიკა-
ციით და კოოპერაციით) არ შეუძლია. 

დღევანდელი სკოლებიდან თითქმის ყველა ასწავლის თვითგა-
მოხატვას10, უფრო ნაკლები - თვითგამოხატვას და კომუნიკაცი-
ას, კიდევ უფრო ნაკლები - თვითგამოხტვას, კომუნიკაციას და 
კოოპერაციას, და, როგორც ვიცი, არცერთი - გაცვლას. თუმცა 

                                                 
10 ასეთ სწავლებაში შედის ტოტალიტარული რეჟიმების სკოლებიც, სადაც 
კონკრეტულ, დაშვებულ და სანქცირებულ თვითგამოხატვას ასწავლიან.  
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ჩვენ, ადამიანები, გაცვლას ყოველდღიური ურთიერთობებიდან 
ვსწავლობთ.  
შესაბამისად, როგორც ჩანს, განათლებითი ურთიერთობის მე-
ოთხე უნივერსალური კომპონენტი ამოვარდნილია სასკოლო 
განათლების სისტემიდან. თუმცა, ადამიანების შემთხვევაში 
გაცვლას, ყველა სხვა ცხოველის სოციუმის შემთხვევასთან შე-
დარებით ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს.  

 
3. რატომ განსხვავდებიან ადამიანები სხვა ცხოველებისგან, 

რატომ არის მათთვის გაცვლა მნიშვნელოვანი, და რა-
ტომ არ ასწავლიან გაცვლას საკუთარ ნაშიერებს ადამია-
ნები თავიანთი განათლების ფორმალურ სისტემებში 

 
ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა სურვილების და წარმოსახვის 

ფიზიოლოგიური მექანიზმის მოკლე მიმოხილვით უნდა დავიწ-
ყოთ: 

ბოლო წლებში ტვინის ფიზიოლოგიის კვლევებში განსაკუთ-
რებული ყურადღება ექცევა ე.წ. ნაწლავები-ტვინის ღერძს11: ამ მი-
მართულების მიხედვით, ნაწლავებში მდებარე მიკრობიოტას, ანუ, 
ბაქტერიების კომპლექსს განსაკუთრებული როლი აქვს ტვინის 
ფუნქციონირებაში. შეიძლება ითქვას, რომ უკვე საკმარისი ექსპე-
რიმენტული მასალა არსებობს, რომ ვივარაუდოთ მთელი რიგი 
მენტალური დისფუნქციების შემთხვევაში ნაწლავების მიკრობიო-
ტის გადამწყვეტი როლი12: მიკრობიოტის დისბალანსი, როდესაც 
ნაწლავებში გამომუშავებული ნივთიერება დიდი დოზით მიეწოდე-
ბა ტვინს, შესაძლოა იწვევდეს აუტიზმს და ეპილეფსიას ბავშვებ-
ში13, ხოლო ნივთიერერბის მიწოდების ფარდობითი დისბალანსის 
არარსებობის შემთხვევაში მენტალური აშლილობის და დისფუნ-
ქციის მთელ სპექტრს ზრდასრულებში, ალცჰაიმერის და პარკინსო-
                                                 
11 John F. Cryan et al. The Microbiota-Gut-Brain Axis, The American Psychological 
Society, https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/physrev.00018.2018 
http://dx.doi.org/10.1152/physrev.00018.2018  
12 Gigi Tevzadze et al. Effects of a Gut Microbiome Toxin, p-Cresol, on the 
Susceptibility to Seizures in Rats, April 2019, Neurophysiology 50(30). 
13 Gigi Tevzadze et al. Effects of a Gut Microbiome Toxin, p-Cresol, on the Indices 
of Social Behavior in Rats, October 2018, Neurophysiology 
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ნის ჩათვლით14. თვითონ მიკრობიოტაში გამომუშავებული ნივთი-
ერთების ტვინზე ზემოქმედების პროცესი სქემატურად ასე გამოი-
ყურება: ნივთიერება გადალახავს სხეული-ტვინის ბარიერს, აღწევს 
ტვინში და აღაგზნებს რეცეპტორებს. რეცეპტორების აღგზნებას 
ტვინი და მთლიანად ორგანიზმი პასუხობს ამ აღგზნების ჩამქრო-
ბის (ქცევა, რომელიც სიამოვნებას ანიჭებს) ძებნით. სიამოვნების 
მიმნიჭებელი ქცევა15 შეიძლება უამრავი იყოს და სხვადასვა ასაკში, 
კულტურაში და ცივილიზაციაში სხვადასხვანაირია. თუმცა, მოქმე-
დების ეფექტი ერთი და იგივეა: სიამოვნების მიღება ადამიანის 
ტვინში გამოიხატება იმ ნივთიერების გამოყოფით, რომლეიც აღ-
გზნებული რეცეპტორები გადაჰყავს „განვითარებაში“ და ტვინი 
„მშვიდდება“.  

ყველა ეს მონაცემი და დღეს მიმდინარე სხვა ექსპერიმენტები 
ადასტურებს ჯერ კიდევ ანტიკურ საბერძნეთში წარმოშობილ თეო-
რიას, რომ დიეტას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს არა მარტო მენტა-
ლური აშლილობების მკურნალობისას, არამედ, ყოველდღიური ხა-
სიათის და განწყობის განსაზღვრაში. შესაბამისად, რთული არ 
არის იმ იდეამდე მისვლა, რომ რაც უფრო მეტია მიკრობიოტის მი-
ერ გამომუშავებული ნივთიერება ორგანიზმში და შესაბამისად, 
ტვინში, მით უფრო მეტი სიამოვნების ძებნა უწევს სხეულის მფლო-
ბელს. 

ახლა, ცოტა ხანი შევეშვათ ტვინის ფიზიოლოგიას და მის 
პროექციას სოციალურ სამყაროში და ჰომო საპიენსის ევოლუციის 
თემაში გადავინაცვლოთ: 
 

3.1. ევოლუციური პერსპექტივა 
 

ცნობილია, რომ ჩვენი ერთ-ერთი წინაპარი, ჰომო საპიენს ნე-
ანდერტალელი, აფრიკიდან ევრაზიაში დაახლოებით 500 000 

                                                 
14 Nangyeon Lim, Cultural differences in emotion: differences in emotional 
arousal level between the East and the West, Integr Med Res. 2016 Jun; 5(2): 
105–109. 
15 შეიძლება ასეთი ქცევა აგრესიაც იყოს. 
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წლის წინ გადმოვიდა16. თანამედროვე გენეტიკური კვლევები ახალ 
მონაცემებს აქვეყნებენ, რომლის მიხედვითაც, ჩვენი უშუალო წინა-
პარი, ჰომო საპიენს საპიენსი მხოლოდ 50 000 წლის წინ არ გადმო-
სულა აფრიკიდან ევრაზიის კონტინენტზე, არამედ მანამდეც იყო 
გადმოსვლის და უკან დაბრუნების შემთხვევებიც. თუმცა, ის ცხა-
დია, რომ ჰომო საპიენს საპიენსების აფრიკის კონტინენტიდან მა-
სიური გადმოსვლა და ნეანდერტალელებთან შეჯვარება 50 000 
წლის წინ დაიწყო, რამაც გამოიწვია ის, რომ ყველა თანამედროვე 
ადამიანში 4%-მდე ნეანდერტალელის გენებია, სულ კი ამ, ჩვენში 
შემორჩენილი გენების რაოდენობა 20%მდეა. 

მაგრამ, ნეანდეტალელების და ჰომო საპიენსების შეჯვარე-
ბამდეც და მერეც, როგორც ნეანდერტალური, ასევე ჰომო საპიენ-
სის (და ასევე, სხვა ჰომინიდების, რომლებიც დრო და დრო გადმო-
დიოდნენ ევრაზიის კონკტინენტზე და ხანდახან უკან ბრუნდებოდ-
ნენ) კულტურა საოცრად მდგრადი იყო: ის შეიცავდა ჩვენთვის და-
მახასიათებელ ძირითად ელემენტებს (გამოსახვითი კულტურა, 
დასაფლავების რიტუალები, ექიმობა, სანადირო იარაღების დამ-
ზადება, რიტუალები, ზოგი ვერსიით, მიჩვეული, თითქმის მოშინა-
ურებული ცხოველები და მცენარეები და სხვა), მაგრამ, ათასეულო-
ბით წლების განმავლობაში ეს კულტურა არ ივლებდა, ან იცვლე-
ბოდა ძალიან მცირედ.  

რადიკალური ცვლილება მოხდა დაახლოებით 8 000 წლის 
წინ, როდესაც ჰომო საპიენს საპიენსმა დაიწყო მუდმივი დასახლე-
ბების ფორმით (პირველი ქალაქები) ცხოვრება და მისი რაციონი 
მკვეთრად შეიცვალა ნანადირევიდან მცენარეულ საკვებისკენ. ამის 
მერე იწყება ცივილიზაციების ის ისტორია, რომელსაც წიგნებიდან 
თუ სხვა წყაროებიდან ვიცნობთ. 
 

3.1.1. რა მოხდა?  
 

ვფიქრობ, ეს ცვლილება და შემდეგ ხილული ისტორიის ინ-
ტენსიფიკაცია ყოველდღიური დიეტის რადიკალური ცვლილების 
                                                 
16 Dennell, R.W. (2003). "Dispersal and colonisation, long and short chronologies: 
how continuous is the Early Pleistocene record for hominids outside East 
Africa?". Journal of Human Evolution. 45 (6): 421–440. doi:10.1016/j.j 
hevol.2003.09.006. PMID 14643672. 
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შედეგია: ცნობილია, რომ ცხიმებზე დამყარებული დიეტა აბალან-
სებს მიკრობიოტას და ამცირებს გამოყოფილი ნივთიერების რაო-
დენობას, რომელიც ტვინს აღწევს. ამიტომაცაა,  რომ როგორც აუ-
ტიზმის, ასევე ეპილეფიის და ალჰაიმერის მკურნალობისას წარმა-
ტებით გამოიყენება ცხიმოვანი (ე.წ. კეტო) დიეტა17. შესაბამისად, 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მცენარეულ საკვებზე გადასვლამ გა-
ზარდა ადამიანის ნაწლავებში გამოყოფილი ნივთიერების რაოდე-
ნობა, შესაბამისად, მისი რაოდენობა გაიზარდა ტვინში და ადამია-
ნის ტვინის რეცეპტორები უფრო მეტად აღიგზნენ, ვიდრე იღგზნე-
ბოდნენ მაშინ, როდესაც ჰომო საპოიენსი ძირითადათ ხორცით იკ-
ვებებოდა. 

შესაბამისად, მცენარეული საკვების მჭამელ ადამიანს უფრო 
მეტი სიამოვნების ობიექტი უნდა ეძებნა, შესაბამისად, უფრო მეტი 
სურვილი უნდა ჰქონოდა. ასევე, უფრო მეტად უნდა განვითარებო-
და წარმოსახვა, როგორც სიამოვნების მინიჭებელი და სურვილე-
ბის დამაკმაყოფილებელი ობიექტების ძებნაზე მიმართული უნა-
რი.  

ვფიქრობ, სწორედ ამ დროიდან გადაიქცა გაცვლა ადამიანის 
მთავარ უნარად: თუკი შენ ვერ აკეთებ ყველა იმ ობიექტს, რომე-
ლიც სიამოვნებას განიჭებს, ვერც ინდივიდუალურად, ვერც კო-
მუნიკაციით და ვერც კოოპერაციით, მაშინ უნდა გაუცვალო შენს 
მიერ გაკეთებული ოპიექტი სხვას მის მიერ გაკეთებულ იმ ობიექ-
ტში, რომელიც შენ გინდა. ხოლო შენ უნდა აკეთო ის ობიექტი, 
რომელიც შენც გინდა, მაგრამ სხვასაც მოუნდება, იმისათვის, რომ 
გაცვლა შედგეს.  
 

3.2. სურვილების ობიექტების გაცვლის დასაწყისი 
 

სწორედ ამ დროიდან, მცენარეულ საკვებზე გადასვლიდან და 
დასახლებების გაჩენიდან უნდა დაწყებულიყო სურვილის ობიექ-
ტების ინტენსიური გაცვლა და შესაბამისად, წარმოსახვის ინტენსი-
ური განვითარებაც. 

                                                 
17 Ryan W.Y. Lee, A modified ketogenic gluten-free diet with MCT improves 
behavior in children with autism spectrum disorder, Physiol Behav. 2018 May 1; 
188: 205–211. 
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სწორედ ეს უნდა იყოს ის მთავარი, რაც განასხვავებს ადამი-
ანს სხვა ცხოველებისგან: წარმოსახვის ძალის და სურვილების ინ-
ტენსიფიკაციის გამო, გაცვლა დგას ადამიანის საზოგადოებს ცენ-
ტრში, მაშინ, როდესაც სხვა, ყველაზე მაღალორგანიზებული ცხო-
ველების საზოგადოებაშიც კი, განათლებითი ურთიერთობის ოთ-
ხივე კომპონენტი მეტ-ნაკლებად თანაბარია. 

დავუშვათ ასეა, რატომ არ ვასწავლით ერთმანეთს გაცვლას? 
რატომ არ ვასწავლით ბავშვებს, რომ გაცვლის უნარის განვითარე-
ბა მთავარია ბედნიერებისათვის და წარმატებისათვის? ალბათ 
იმიტომ, რომ განათლებითი ურთიერთობების ოთხივე კომპონენ-
ტი გაცვლა გვგონია: თუკი დავფიქრდებით, მართლაც ასეა: თვით-
გამოხატვა გაცვლა გვგონია, იმიტომ რომ ველოდებით საზღაურს 
ამისათვის, კომინიკაცია გვგონია გაცვლა, იმიტომ, რომ ვიღებთ 
ჩვენი კომუნკაციის შედეგს, კოოპერაცია მით უმეტეს გვგონია გაც-
ვლა, იმიტომ, რომ ჩვენთვის კონკრეტული შედეგი აქვს ამ მოქმე-
დებას. ამიტომაცაა, რომ სოციუმის შესახებ დომინანტურ ნარატი-
ვებში ეკონომიკური ურთიერთობებია მთავარი.  

სინამდვილეში კი გაცვლას არ ვასწავლით. გაცვლას ვსწავ-
ლობთ სპონტანურად, პრაქტიკით, პირადი გამოცდილებით. ამის 
გამო კი ხშირია შეცდომებიც და იმედგაცრუებებიც: ჩვენს საგანმა-
ნათლებლო სისტემებში თვითგამოხატვა, კომუნიკაცია და კოოპე-
რაცია წარმოდგენილია, როგორც გაცვლა, თვითონ გაცვლა კი არ 
ისწავლება. ამიტომ, მნიშვნელოვანია გაცვლის რეინსტალაცია ბავ-
შვების განათლებაში. 
 

4. როგორ ვასწავლოთ გაცვლა? 
 

ვფიქრობ, ამ კითხვაზე პასუხი არც ისე რთულია, როგორც ერ-
თი შეხედვით შეგვიძლია მოგვეჩვენოს. თვითგამოხატვა, კომუნიკა-
ცია და კოოპერაცია კარგ, წარმატებულ სკოლებში და საგანმანათ-
ლებლო სისტემებში ისედაც ისწავლება. ასევე, ისწავლება გაცვლის 
ელემენტებიც, თუკი ბანკის, ბირJის თუ სხვა ფინანსური ინსტიტუ-
ტების (მაგ. ფულის) მოქმედების პრინციპების სწავლას ვიგულის-
ხმებთ. 



  
თვითგამოხატვა, კომუნიკაცია, კოოპერაცია და გაცვლა... 
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მაგრამ არ ისწავლება ის, რასაც შეიძლება სამუშაო ცნებად 
ნეგატიური თვითრეფლექსია დავარქვათ: ანუ ის, რომ არსებობს 
სურვილები, რასაც გაცვლის გარეშე ვერ აისრულებ და როგორ უნ-
და მოახდინო ამ სურვილების იდენტიფიკაცია, იმისათვის, რომ 
ზედმეტად დიდი ან შეუძლებელი ფასის გადახდა არ მოგიწიოს.  
 

5. შეუძლებლობის სწავლება 
 

როგორც ჩანს, ის, რაც აკლია და სჭირდება თანამედროვე 
წარმატებულ განათლების სისტემას, არის თვითრეფლექსიის იმ 
ტექნიკის სწავლება, რომელიც უზრუნველჰყოფს სწავლებას არა შე-
საძლებლობების, არამედ, შეუძლებლობების შესახებ: იმ ტექნიკის 
სწავლებას, რომელიც უზრუნველჰყობს იმის გაცნობიერებას, თუ 
რისი გაცვლა არის აუცილებელი და რისი არა, რა არის სასურველე-
ბიდან პირველი რიგის (ყველაზე მნიშსველოვანი) სასურველი და 
რა არა. ბოლო ბოლო, იმის გაცნობიერებას, რომ ყველაფრის მიღ-
წევა შეუძლებელია და რომ ის, რაც გინდა, მაგრამ შენ ვერ აკეთებ, 
ექვემდებარება გაცვლას. 

 
 



 
 

 
 
 

ცირა ბარბაქაძე 
  
 

თანამედროვე განათლების  
სისტემა მეტაფორებში ანუ  

სწორხაზოვანი განათლების 
სისტემიდან განათლების 
ინდივიდუალიზაციამდე 

  
საკვანძო სიტყვები: #განათლება, #სტე-
რეოტიპები, #მონობა, #ინდივიდუალური 
განათლება #კონცეპტუალური მეტაფორა  
  

განათლება – მეტაფორებში 
 

„თუკი საზოგადოება ისეა მოწყობილი, 
რომ მასში მხოლოდ ერთი ტიპის, გან-

საზღვრული და დადგენილი სურვილების 
შეთავაზება ხდება, ხოლო სხვა, ამ სურვი-

ლებიდან განსხვავებული სურვილების 
აღსრულება მკაცრად ისჯება, ადრე თუ 

გვიან მთელი საზოგადოება იქნება მომარ-
თული იმაზე, რომ მხოლოდ შემოთავაზე-
ბული სურვილების სიმრავლეში მიმოიქ-
ცეს და არ დაუშვას სხვა სურვილების შე-

მოჭრა. ეს ხდება, უპირველეს ყოვლისა, გა-
ნათლების სისტემის მეშვეობით, რომე-

ლიც სადამსჯელო-პრევენციულ აპარატად 
გარდაიქმნება: განათლების სისტემა აწ-

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

მეცნიერებათა 
დოქტორი,  

პროფესორი,  
ქართულ-ამერიკული 

უნივერსიტეტი  
GAU 

 



  
თანამედროვე განათლება მეტაფორებში 
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ვდის ბავშვებს სურვილების იმ ლეგალურ შკალას, რომელზეც მათ 
შეუძლიათ იმოძრაონ.“  

გიგი თევზაძე „ათი წერილი მკითხველს მონობისა და ჩვენ შესახებ“1  
  

საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ საქართველოში განათლე-
ბის სისტემის გრძელვადიანი კრიზისია; ციფრულ სამყაროში გა-
ნათლების სისტემა დაშორებულია ცხოვრების გამოწვევებს: სკოლა 
ამზადებს უმაღლესი განათლების მისაღებად, ხოლო რისთვის და 
როგორ ამზადებს უმაღლესი განათლების სისტემა ახალგაზრდას, 
– სულ უფრო გაურკვეველი ხდება;  

განათლებაში შეთავაზებული შაბლონებით ცნობიერების 
დაშტამპვა დღემდე წარმატებით მიმდინარეობს. კოლექტიურ 
არაცნობიერში ჩაჭედილი კონცეპტუალური სტერეოტიპები უკვე 
ჩვენგან დამოუკიდებლად აგრძელებენ მოქმედებას და ქარხნუ-
ლად „ჭრიან და კერავენ“ თავის ნებაზე.  

მას შემდეგ, რაც ჩვენი ცნობიერი ცხოვრება იწყება, ყველაზე 
მძაფრად ჩვენში იჭრება „შიში“ – დაუპატიჟებლად აღებს ცნობიე-
რების კარს და იქ სამუდამოდ სახლდება. განათლება და კულტურა 
ყოველდღე კვებავს ამ შიშის ნერგს, უსხამს წყალს და აძლიერებს, 
ამიტომაც „შიშს დიდი თვალები“ უხდება და ის იწყებს ჩვენს მარ-
თვას და კონტროლს.  

ეკლესია ნერგავს – ღვთის შიშს, სკოლა ნერგავს – შეცდომის 
შიშს, ოჯახი ნერგავს – მომავლის შიშს, პოლიტიკა – გაურკვეველ 
და ათასგვარ შიშს...  

იზრდებიან, მრავლდებიან და ყვავილობენ ჩვენში შიშის მცე-
ნარეები, სარეველებივით მოსდებიან ცნობიერებას და გასაქანს არ 
აძლევენ.  

პატარებს აშინებენ „ბუათი“, „გუდიანი კაცით“, „შავი კაცით“, 
რომლებიც მოდიან და „მიჰყავთ ბავშვები“, – თუ დროზე არ ჭამენ, 
თუ დროზე არ დაიძინებენ, თუ კარგად არ მოიქცევიან...  

შიშის ბუდეა თანამედროვე სკოლა, ხოლო მასწავლებლები – 
შიშის დამნერგავები, დამშინებლები (უმეტესად)... „კარგად მოიქე-

                                                 
1 გიგი თევზაძე, ათი წერილი მკითხველს მონობისა და ჩვენ შესახებ, 
გვ.22-23 – https://5160a234-41a6-49cb-a4d8-372b00b8-
b368.filesusr.com/ugd/1b8510_bb0fb850db1f4ad0b948818507241cd4.pdf 



  
ცირა ბარბაქაძე 20 

ცი, თორემ მშობელს ვეტყვი, ისწავლე, თორემ...“ სისტემა, რომე-
ლიც დღემდე ძალადობას და იძულებას ეფუძნება (ფიზიკური ძა-
ლადობის ჩათვლით: ყურის აწევა, თავში წამორტყმა, სახეში შემო-
ლაწუნება და სხვა).  

სისტემა, რომელიც ცოდნის გადაცემაზე კი არა, შეცდომებ-
ზეა ორიენტირებული. სკოლის მთავარი ფრაზებია: „შეცდომა არ 
დაუშვა“, „უშეცდომოდ დაწერეთ“, „შეცდომების გასწორება“ და 
სხვა.  

გამოცდის შიში – ეს კიდევ უფრო სხვა ფენომენია, იმდენად 
ძლიერი და უნივერსალური, რომ მეტაფორა „ცხოვრება – გამოც-
დაა“ – სწორედ სასკოლო გამოცდების სიმწარეს ეფუძნება. ქრის-
ტიანული სარწმუნოებაც ხომ ამაში გვეხმარება, დაგვარწმუნოს, 
რომ ყველაფერი გამოცდაა, – სამოთხეში მოსახვედრად დაწესებუ-
ლი... სამოთხე რა არის, არავინ იცის, მაგრამ იციან, რომ  

„რაღაც კარგი ადგილია“, რომელიც შეიძლება „იყიდო“ „სუ-
ლიერი ცხოვრებით“.  

და რა არის ასეთი სისტემის შედეგი, პროდუქტი? – შიშზე 
დამყნობილი კოლექტიური ცნობიერება ანუ მომავალი მართვა-
დი და მორჩილი მოქალაქე.  

და ისმის კითხვა: სად არის ცხოვრება და ადამიანი ამ შიშით 
მართული ავტომატიზმის პირობებში? სად არის სიხარული და 
ცოდნის ზეიმი? რატომ იდევნება სისტემიდან?  

ამგვარი განათლება წარმოშობს ტანჯვაზე დაფუძნებულ 
კულტურას და ორივე ერთად განაპირობებს ჩვენს მოსაწყენ და 
შეზღუდულ რეალობას, რომელშიც ყველას სული ეხუთება.  

   
„მხსნელის“ კონცეპტი და აუსრულებელი  

ოცნებების კვლავწარმოება 
  

ჩვენი სახელმძღვანელოების შინაარსი რომ დროსთან შეუსა-
ბამოა და არა მხოლოდ დროსთან, ეს უკვე აღარ წარმოადგენს სი-
ახლეს.  

ილია ჭავჭავაძის „ბაზალეთის ტბა“ ალბათ ყველას გახსოვთ 
– ბაზალეთის ტბის ძირას აკვანია, რომელშიც მხსნელი იზრდება:  

„ბაზალეთისა ტბის ძირას  
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ოქროს აკვანი არისო, და მის გარშემო წყლის ქვეშე უცხო წალ-
კოტი ყვავისო“....  

  
ერთხელ სტუდენტები გამოვკითხე (დაახლოებით 100-მდე 

სტუდენტი), რა შთაბეჭდილება გამოჰყვათ სკოლიდან ამ ლექსზე. 
ბევრმა მიპასუხა, რომ ბაზალეთის ტბის შიში გაუჩნდათ – ეგონათ, 
მის ფსკერზე მართლა ცხოვრობდა ვიღაც. იცით, რამდენ ბავშვს 
აწუხებს ტბის ძირას აკვანში მწოლიარე ბავშვის ბედი? „ეს ხომ მი-
თია, მეტაფორა“, – იტყვით თქვენ და მართალიც იქნებით, მაგრამ 
მოდით და აუხსენით ბავშვს, რომ რომ სინამდვილეში ასე კი არ 
არის…. და ავტორს იმის თქმა სურდა, რომ…  

  
მაინც რისი თქმა სურდა ავტორს? რომ ერი გამუდმებით 

მხსნელის მოლოდინში უნდა იყოს, რომ მოვა ის, „ვისი სახელიც არ 
ითქმის“ და ვისაც „დღე და ღამ ნატრულობს ჩუმის ნატვრითა ქარ-
თველი“… მანამდე კი… მანამდე სუფრაზე „3 ჩ“-ს სადღეგრძელო 
უნდა ვსვათ. ხომ იცით, რასაც ნიშნავს „3 ჩ“? – დიახ, დიახ… „ჩვენს 
ჩუმ ჩანაფიქრს“… გვიყვარს „ჩუმი ჩანაფიქრები“, აბა, ღმერთი ხომ 
არ გაგვიწყრება და მათ ასრულებას ხომ არ დავიწყებთ? ის მეორე 
სადღეგრძელო გახსოვთ? „ჩვენს ნეტას“ გაუმარჯოსო! ესეც „3 ჩ“-ს 
ციკლიდანაა.  

  
ოცნებები და ჩანაფიქრები თუ ავისრულეთ, რამდენ სადღეგ-

რძელოს დავკარგავთ სუფრაზე? განა ყველა ოცნების ახდენა შეიძ-
ლება? ხომ უნდა იყოს რაღაც ხელუხლებელი და მიუღწეველი? ოც-
ნებების ასრულებით ხომ ცხოვრებას აზრი დაეკარგება?  

  
„აწმყო თუ არა გვწყალობს, მომავალი ჩვენია“. ჩვენია, აბა, 

ვისი იქნება? წარსული და ტკბილი მოგონებებიც ჩვენია, მომავა-
ლიც… და დიდი ამბავი, ორი დროის მფლობელებს თუ აწმყო დაგ-
ვეკარგება. აწმყო ხომ დროც კი არ არის… ჰოდა, ვართ ასე… აწმყო-
დაკარგულები, მომავლის იმედით… სამაგიეროდ, სანუგეშოდ ყო-
ველთვის შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ ბაზალეთის ტბის ძირას ოქ-
როს აკვანია და რომ ერთხელაც გამოჩნდება გმირი, რომელიც იმ 
აკვნიდან მხსნელს ამოიყვანს… აი, მაშინ კი გვეშველება!  
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ამ ლექსით გამოხატული იდეა ილიას ეპოქისთვის იქნებ ბუ-
ნებრივიც იყო, მაგრამ რამდენად სჭირდება ქართულ ცნობიერებას 
ამ მითის თანამედროვეობაში გამყარება? არა და, სასკოლო ტექ-
სტებს იმაზე მეტი ძალა აქვს, ვიდრე წარმოგვიდგენია. ეს უკვე მითი 
არ არის, დაწყევლილი პროგრამაა – უმოქმედობისა და ცრუ მო-
ლოდინისა, რომელსაც ასე ხელაღებით ნერგავს პოსტსაბჭოთა 
სკოლა.  

ილია ჭავჭავაძის მთელი ცხოვრება და შემოქმედება უმოქმე-
დობის დაძლევისკენ იყო მიმართული და რა მივიღეთ? ლუარსაბ 
თათქარიძე გაიხსენეთ და სარკის მეტაფორა. სარკეში თქვენი თავი 
დაინახეთო, – პირდაპის გვითხრა ილიამ და ჩვენ რა გავაკეთეთ? 
დღემდე ქებათაქებას ვუძღვნით უმოქმედო, უქნარა და „უწყინარ“ 
პერსონაჟს, ლუარსაბს.  

იქნებ ახალი მითების შექმნის დროა? ან იქნებ ერთი კომპიუ-
ტერული თამაშით ეს მითიც დაგვეძლია? მაგალითად, როგორ 
ამოჰყავს გმირს მხსნელი ბაზალეთის ტბიდან და როგორ გაბ-
რწყინდება ივერია. ის ბავშვიც გაიხარებდა, მამას რომ ეხვეწება: 
„ამოვიყვანოთ, ბაზალეთის ტბიდან ბავშვი, ცოდოაო“ და ის მამაც, 
შეწუხებული რომ კითხულობდა: რა ვქნა, როგორ ავუხსნა ბავშვს, 
რატომ წევს ბაზალეთის ტბის ძირას ის ყრმაო?  

  
სახემძღვანელო, სანიმუშო და „რისი თქმა უნდოდა ავტორს“? 

  
სასკოლო ცხოვრების კიდევ ერთი სტერეოტიპული ფრაზა: 

„თემას არ გადაუხვიო“, „თემას არ აცდე“... თითქოს ყველაფერი 
სწორხაზოვანი იყოს, ხოლო გადახვევა – დროის კარგვას ნიშნავ-
დეს და შეშინებული სულ სიტყვებს ზომავ, რომ მასწავლებელს ამა 
თუ იმ პერსონაჟზე საუბრისას არ მოეჩვენოს, რომ „თემას გადაუხ-
ვიე“, – რაც კარგს არაფერს მოასწავებდა.  

არა და, სწორედაც რომ „თემიდან გადახვევა“ არის ძალიან 
მნიშვნელოვანი შემეცნებისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ავითარებ ასო-
ციაციურ აზროვნებას და შეგიძლია ანალოგია დაძებნო, მაგალი-
თად, ცხოვრებასა და ლიტერატურას შორის, – ეს ეხმარება ადამი-
ანს ახალი გამოცდილებების მიღებაში და სამყაროსა და ცხოვრე-
ბის ფართო რაკურსით ხედვაში, რაც მომავალში მის სწორ არჩე-
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ვანს განაპირობებს. ფართო გაგებით, ეს მეტაფორაცაა: აღმოაჩინო 
კავშირი საგნების, მოვლენებისა და ფაქტებისა ცხოვრებასა და ლი-
ტერატურას შორის.  

„თემიდან არ გადაუხვიო“ – ეს სასკოლო შტამპი ვრცელდება 
მერე ცხოვრებაზე და ანაცვლებს იმავე შინაარსის სტერეოტიპი: 
„გზიადან არ გადაუხვიო“, „გზას არ აცდე“.  

კონცეპტუალური მეტაფორის ძალა განისაზღვრება მის გა-
უცნობიერებელ გამოყენებაში. ლაკოფის მიხედვით, მეტაფორათა 
თვისებაა, რომ ისინი კი არ ქრებიან, არამედ რჩებიან ადამიანთა 
ცნობიერებაში, მათი მოქმედების ლოგიკური შედეგები კი ვლინ-
დება ჩვენ მიერ სამყაროს აღქმის თავისებურებებში.2  

თუ არც თემიდან გადაუხვიე და არც გზიდან გადაუხვიე, რო-
გორ უნდა შეიმეცნოს ახალგაზრდამ ცხოვრება? ამიტომ არის, რომ 
„გზიდან გადახვევა“ ჩვენს კულტურაში მაინცდამაინც ნეგატიური 
ასპექტით გაიგება და ნიშნავს: „თავი დაიღუპა“. არა და, როგორ შე-
იძლება, რომ ასეთი ცალსახა იყოს გაგება? თუ იტყვით, რომ გამოც-
დილების საფუძველზე, მაშინ უნდა ახსნათ, რომელი გამოცდილე-
ბის? სკოლაში რომ გვასწავლიდნენ, რომ „თემისთვის არ გადაგვეხ-
ვია“? ხშირად ე.წ. გამოცდილება ეფუძნება შიშსა და წინასწარგან-
წყობას, „რა იცი, რა ხდებას“ ფილოსოფიას და არა რეალობას. გზი-
დან რომ არ გადაუხვიო, ჯერ უნდა იცოდე, საით მიდიხარ და რომე-
ლი გზა მიდის იქ, საითაც მიდიხარ და სანამ ეს გზა არ გიპოვნია და 
არ აგირჩევია, მანამდე „გადახვევები“ არის ბუნებრივი ძიების პრო-
ცესი.  

კიდევ ერთი დამღუპველი ფრაზეოლოგიზმი – „შეჩვეული ჭი-
რი სჯობს შეუჩვეველ ლხინსო“. აი, რამდენად უქნარა უნდა იყოს 
ადამიანი, რომ ცვლილებების ისეთი შიში ჰქონდეს, შეუჩვეველი 
ლხინის ეშინოდეს.  

გაინტერესებთ, საიდან მოდის, ეს ყველაფერი? – რა თქმა უნ-
და, სკოლებიდან და მთლიანად, თანამედროვე განათლების სის-
ტემიდან!  

                                                 
2 Lakoff, George, and Mark Johnson. 1980. Metaphors We Live By. 
Chicago, London: Chicago University Press.  
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ყველაზე დიდი სიბრძნე იმაშია, რომ მისცე მოსწავლეს „თე-
მიდან გადახვევის“ და საკუთარი გზის არჩევის უფლება, მაგრამ 
ეს ჩვენი სისტემისთვის უცხო ხილია.  

ერთი შეხედვით, რა შუაშია ეს ორი ფაქტი ერთმანეთთან, 
მაგრამ თუ უფრო ღრმად დავუკვირდებით, მათ შორის მეტაფო-
რულ კავშირსაც აღმოვაჩენთ. თუ ცნობიერებაში რაღაც შტამპს ჩავ-
ნერგავთ, ის შტამპი შემდეგ ავტომატურ რეჟიმში იწყებს მოქმედე-
ბას და კვლავწარმოებას. სკოლაში თუ ეს შეეხებოდა ტექსტიდან 
და თემიდან არ-გადახვევას, ცხოვრებაში ეს შტამპი სრულიად 
ახალ შინაარსებს მოძებნის, რაკი ძალიან ადვილია სასკოლო ასაკ-
ში ცნობიერების პროგრამირება. გაცილებით რთულია შემდეგ ამ 
პროგრამების წაშლა და ზოგჯერ შეუძლებელიც. ამის გამო ადამია-
ნი ხდება არარეალიზებული, განუხორციელებელი სურვილებით, 
მუდმივად უკმაყოფილო, წარსულს გამოკიდებული, ოცნებებს ჩა-
მოკონწიალებული, უმოქმედო მენტალურად და ასე შემდგ... ამ ყვე-
ლაფრის შედეგი კი არის ის ცხოვრება და ის საზოგადოება, რო-
მელშიც ახლა ვართ და არ/ვერ ვცვლით.  

მხოლოდ განათლების სისტემა არ არის ასე... ასეთივეა ეკო-
ნომიკური სისტემაც, რადგან ყველაფერი ურთიერთგანპირობებუ-
ლი და ერთ პარადიგმაშია მოქცეული.  

  
განათლებასთან დაკავშირებული ენობრივი მეტაფორებიდან 

განსაკუთრებით საინტერესოა – სახემძღვანელო და სანიმუშო-ს 
კონცეპტუალური ანალიზი.  

რას ნიშნავს დღემდე სკოლებში აქტუალური „სახელმძღვანე-
ლო“? ეს ნიშნავს ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის შეხედულებათა 
სტანდარტიზაციას და ყველაზე მორგებას. სამყარო, რომელიც ყო-
ველდღე იცვლება, ათეული წლების წინ დაწერილი წიგნებიდან უნ-
და აღვიქვათ. და რომ ყველაფერი უნდა ვისწავლოთ „სახელძღვა-
ნელოს“ მიხედვით; მაგალითად, ლიტერატურის სწავლება საჯარო 
სკოლებში ეფუძნება ძირითადად ლიტერატურის შეუცვლელ ტექ-
სტებს.  

და რა არის ლიტერატურის სწავლების მიზანი? კონკრეტული 
ტექსტების შინაარსი თუ ტექსტების საფუძველზე რეფლექსია?  
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და ვინ არის სანიმუშო მოსწავლე სკოლაში? ის, ვინც ნიმუშე-
ბის მიხედვით, სახელმძღვანელოს მიხედვით სწავლობს და მოქმე-
დებს, ვინც „თემას არ გადაუხვევს“ და ვინც მომავალში „გზას არ 
აცდება“.  

ჯერ კიდევ მოსწავლეს, ეჭვი შემქონდა სასკოლო სახელმძღვა-
ნელოების „ქრესტომათიულ ჭეშმარიტებებში“, სკოლის მოსწავ-
ლისთვის ხომ მაგიური სიტყვაა: „წიგნში ასე წერია“ და მასწავ-
ლებლების მკაცრი და სამართლიანი ხმაც ხომ ჩაგესმის ამ დროს: 
„წიგნში ვინც დაწერა, შენ ასწავლი?“. ჰოდა, ჩვენც ვიზუთხავდით 
„წიგნში დაწერილს“ და ვყვებოდით, მასწავლებელი კი „თითის გა-
ყოლებით“ მიჰყვებოდა წიგნში სტრიქონებს და თუ აბზაციც არ გა-
მოგრჩებოდა, ხუთიანი ზედ გქონდა.  

აი, მხატვრული ტექსტის იდეა კი ერთგვარად გამოცანაც იყო 
და ამოცანაც. ამოცანა იმდენად, რამდენადაც, გვქონდა რაღაც მო-
ცემულობა: ტექსტი, რომელიც გვიყვება რაღაცის შესახებ და უნდა 
ამოგვეხსნა – სიუჟეტი, პერსონაჟების ქცევები და ასე შემდეგ... რო-
მელ იდეას ემსახურებოდა, „რისი თქმა სურდა ამით ავტორს“? – 
აი, ეს იყო მომაკვდინებელი შეკითხვა. პროზაული ტექსტები კიდევ 
ჰო, რაღაცას იცოდვილებდი, წიგნში ამოიკითხავდი, მაგრამ აი, ლი-
რიკის შემთხვევაში, კიდევ უფრო რთულდებოდა საქმე. მაგალი-
თად, რისი თქმა უნდოდა ავტორს ტექსტებით: „ქარი ქრის, ქარი 
ქრის, ქარი ქრის...?“ ან: „უცებ მოჰყვება ჭარხალი ხარხარს?“  

სკოლაში მხატვრული ტექსტის სწავლებისას დღესაც ისმის 
აქტუალური კითხვა: „რისი თქმა უნდოდა ამით ავტორს“ და ახლაც 
ბევრი მოსწავლე ფიქრობს, „სწორ პასუხს“ მიაგნოს, რადგან ჰგო-
ნია, რომ სწორი პასუხი ერთადერთია.  

თავსმოხვეული სურვილების სტანდარტიზაცია მონობის ფი-
ზიოლოგიამდე დაიყვანება. ამის შესახებ კარგად წერს თანამედ-
როვეობის ყველაზე უფრო გამორჩეული განათლებვის ექსპერტი, 
პროფესორი და მწერალი გიგი თევზაძე ზემოდასახელებულ წიგ-
ნში: „ათი წერილი მკითხველს მონობისა და ჩვენ შესახებ“. მაგ-
რამ რა ხდება შემდეგ? ისევ ამ წიგნს თუ გავყვებით:  

„მაგრამ ტექნოლოგიების შემოსვლას ახალი სურვილებიც 
მოჰყვება, რომლებიც ნელ-ნელა დომინანტური ხდება. ამის შემდეგ 
მალე დგება დრო, როდესაც ტექნოლოგიებით შემოსული სურვი-
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ლების დიაპაზონი რადიკალურად განსხვავდება მმართველების 
მიერ წლების წინ დადგენილისგან: შესაბამისად, საზოგადოების 
ყოველ წევრს უკვე მნიშვნელოვნად განსხვავებული სურვილები 
აქვს იმისგან, რასაც მმართველობა სთავაზობს. შესაბამისად, სა-
ზოგადოების წევრებს, ასევე აქვთ სურვილი, რომ მსგავსი შემოთა-
ვაზება არ მიიღონ და რომ სურვილების შემოთავაზება მათ საზო-
აგდოებაში გამრავალფეროვანდეს.“3  

 
რა არის განათლების მიზანი? 

 
დავიწყოთ იქიდან – რა გვგონია ჩვენ ცოდნა? რა არის ცოდნა 

და რა მიზანს ვუსახავთ განათლებას? უმრავლესობა თვლის, რომ 
ცოდნა ჯერ უნდა „დააგროვოს“ და მერე უნდა გამოიყენოს... მერე... 
როდესმე... „ცოდნის დაგროვების“ პროცესი ძალიან ჰგავს პირველ-
ყოფილ შემგროვებლობას, მომავალში გამოკვების მიზნით. 
მიღებულ და დაგროვებულ ცოდნას  

„ვახმობთ“, „ვამწნილებთ“ და მომავალში გამოსაყენებლად 
„ვაკონსერვებთ“.  

ეს მეტაფორები ზუსტად გამოხატავს თანამედროვე განათ-
ლების სისტემის არსს. ფრაზეოლოგიზმი „კარგად დაამწნილე, 
არსად დაგეკარგოს!“ – შეიძლება ამ მეტაფორების  

  
ფინალად მოვიაზროთ. ისეც ხდება, რომ შეგროვებულ და და-

კონსერვებულ ცოდნას მოხმარების ვადა გასდის და საკვებადაც 
უვარგისი და მომწამვლელი ხდება.  

თუ ცოდნას ვაგროვებთ მომავალში გამოსაყენებლად, გამო-
დის, რომ ცოდნა – საკვებია, ოღონდ ისეთი საკვები, რომელსაც მა-
შინვე კი არ მივირთმევთ და ვამუშავებთ, არამედ სახვალიოდ ვინა-
ხავთ. ამ აზრს კლასიკოსებიც გვიმყარებენ:  

„სწავლის ძირი მწარე არის, კენწეროში გატკბილდებისო...“, 
ან: „ჯერ მწარე ჭამე, კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასაო“... და 

                                                 
3 გიგი თევზაძე, ათი წერილი მკითხველს მონობისა და ჩვენ შესახებ, გვ.28 
– https://5160a234-41a6-49cb-a4d8-372b00b8b368.filesusr.com/ugd/-
1b8510_bb0fb850db1f4ad0b948818507241cd4.pdf 
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სხვა. სწავლის კენწერო არავინ იცის, როდის დადგება და, სავარაუ-
დოდ, არასდროს.  

ცოდნის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება არის მხოლოდ შე-
დეგზე ორიენტირებულობა; ვთქვათ, 20-30 წლის შემდეგ მართლაც 
მიაღწიე გარკვეულ შედეგს და ამ შედეგით გაიხარე 2 დღე და რუტი-
ნაში იცხოვრე 3 ათეული წელი... არ ვიცი, ალბათ ჯერ კიდევ არსე-
ბობენ თანამედროვე განათლებაში სადო-მაზოხისტები, რომლებ-
საც მოსწონთ ტანჯვით მოპოვებული „გამარჯვება“, მაგრამ უნდა 
ვაღიაროთ, რომ ახლმა ტექნოლოგიურმა საუკუნემ სულ სხვა გა-
მოწვევების წინაშე დააყენა ქართული საგანმანათლებლო სივრცე 
და აუცილებელი გახადა მენტალური (რ)ევოლუცია, რაც განათლე-
ბის სისტემის ძირეული შეცვლის გარეშე წარმოუდგენელია.  

გამოსავალი ერთადერთია: ცოდნა კი არ უნდა დავაგროვოთ, 
არამედ მიღებისთანავე გადავამუშავოთ და მოვიხმაროთ, (მო)ქმე-
დებად ვაქციოთ:  

„არა ვიქმ, ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა“ – 
ყოველ ჯერზე შემიძლია გავიმეორო რუსთაველის ეს ფრაზა.  

დიახ, ეს არის ფუნდამენტური ცვლილება, მსოფლმხედვე-
ლობის ცვლილება, სამყაროს სურათის შეცვლა, ხედვის განსხვავე-
ბული პარამეტრები.  

ცოდნის დაგროვებიდან ცოდნის მოხმარებაზე უნდა გადა-
ვიდეთ, მაგრამ ვინ შექმნის ასეთ განათლების სისტემას?  
 

სწორხაზოვანი განათლებიდან განათლების  
ინდივიდუალიზაციისკენ –  

მონობიდან თავისუფლებისკენ 
  

„ადამიანები სხვადასხვანაირები არიან. შესაბამისად, მათი სწავ-
ლაც და სასწავლებლად  

„მიღებაც“ სხვადასხვანაირად უნდა მოხდეს. ესეც, თანამედროვე, 
წარმატებული განათლების თეორიის და პრაქტიკის ქვაკუთხედია. 

თუმცა, ჩვენში ამას არ აქცევენ ყურადღებას და ისევ,  
მე-19 საუკუნის „ქარხნული“, „კონვეირული“ პრინციპით ასწავლიან 

და იღებენ სკოლებში და უნივერსიტეტებში.“  
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გიგი თევზაძე, რატომ აღარ არის საჭირო  
ერთიანი ეროვნული მისაღები გამოცდები.4  

  
ჩვენ ძალიან ხშირად ვმოძრაობთ, ვმოქმედებთ, ვესწრაფვით 

რაღაცას და ხშირად არ ვიცით, საით მივდივართ. ეს შეიძლება ით-
ქვას კონკრეტულ ადამიანზეც, ადამიანთა ჯგუფზე, პოლიტიკურ 
პარტიებზე, ქვეყანაზე და სხვა. შესაძლოა, წლების „მოძრაობის“ 
შემდეგ აღმოვაჩინოთ, რომ ეს ყველაფერი ცრუმოძრაობა და, უბ-
რალოდ, ვირთხების რბოლაში მონაწილეობა იყო… რომ არსაითაც 
არ წავსულვართ და რომ ერთ ადგილს ვტკეპნიდით, ზუსტად ისე, 
როგორც სიმულაციურ სარბენ ბილიკზე სირბილი არ არის სვლა 
რაიმესკენ; რა თქმა უნდა, ამ ბილიკზეც იღლები, უმატებ ან უკლებ 
სიჩქარეს, მაგრამ არსაით არ მიდიხარ.  

თანამედროვე განათლების სისტემა სიმულაციურ ბილიკზე 
სირბილს მაგონებს; თანამედროვე სკოლამ უნდა გააცნობიეროს, 
რომ უბრალოდ ფაქტებისა და მოვლენების დასწავლა და თუნდაც, 
გარკვეული უნარების შეძენა – არაფერია, თუ არ იცი, საით მიდი-
ხარ. უფრო ფილოსოფიურად თუ მივუდგებით საკითხს, შეგვიძლია 
ვაღიაროთ, რომ ჩვენი შინაგანი (შესაბამისად, გარეგანი) სვლა 
არის ორი ძირითადი (და მათ შორის გარდამავალი) მიმართულე-
ბით. ჩვენ ვმოძრაობთ ან თავისუფლებისკენ და ან – მონობისკენ 
(როგორც თითოეული ადამიანი, ასევე – მთელი ერი);  

შემდეგი კითხვაა: რა არის თავისუფლება და რა არის მონობა? 
აი, სწორედ ამ ფუნდამენტური კონცეპტების გააზრება-გაცნობიერე-
ბაში დაეხმარება საზოგადოებას და განათლების სისტემას გიგი 
თევზაძის წიგნები, რომლებიც თავისუფლედ შეგიძლიათ ელექტრო-
ნული სახით მოიპოვეოთ ამ ლინკზე: https://www.criticallog.org/blank 
ლექსიკონებში ამოკითხული განმარტებები ასეთ დროს ვერაფერს 
აგიხსნით, დაგეხმარებათ მხოლოდ თქვენივე რეფლექსია ამ საკით-
ხებზე, რომ აღმოაჩინოთ თქვენი მოძრაობის წერტილი გრაფიკზე – 
თავისუფლებასა და მონობას შორის, ანუ მოვახდინოთ ჩვენი მოძრა-
ობის იდენტიფიკაცია. დიახ, ეს მთელი ცხოვრების საფიქრალია და 
ეს ფიქრი სწორედაც რომ სკოლიდან უნდა დაიწყოს, რომ მერე მია-
დევნოთ თვალი ცხოვრებაში თქვენს ნავიგაციას.  
                                                 
4 სტატია სრულად იხილეთ აქ: https://www.criticallog.org/blank-5/ 
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ფიზიოლოგიის დონეზე განხილული თავისუფლება და მონო-
ბა და მისი გააზრება, ძალიან ბევრ საკუთარ ქცევასაც აგვახსნევი-
ნებს და შესაძლოა, აღმოვაჩინოთ, რომ ჩვენ რომ გვეგონა, ერთგუ-
ლები და სანიმუშოები ვიყავით, თურემ ვყოფილვართ „მონები“. 
„მონობა“ ამ შემთხვევაში მეტაფორაა და მაინცდამაინც იმას არ გუ-
ლისხმობს, რასაც ტრადიციულად აღნიშნავს. ძალიან ხშირად ჩვე-
ნივე ნებით ვხდებით მონები და საძიებელი სწორედ ისაა, ვიპოვოთ 
პასუხი კითხვაზე: რატომ?  

თუ განათლების სისტემამ არ გვასწავლა, რომ გავარჩიოთ ერ-
თმანეთისაგან თავისუფლება და მონობა, სხვა ამას ვერ შეძლებს! 
შესაბამისად, საზოგადოება, რომელიც ხელს უწყობს ადამიანების 
სურვილების იდენტიფიკაციას და განხორციელებას, არის თავი-
სუფლების მოძრაობაში და პირიქით… და თქვენ როგორ ფიქრობთ 
ახლა, რომელ ნაკადში ვართ?  

„ჩვენი გარემო, რომელშიც ჩვენ დაბადაბისთანავე ვხვდე-
ბით, გვასწავლის, როგორ უნდა მივაღწიოთ სურვილების აღსრუ-
ლებას. ასევე, როგორც უნდა მოვახდინოთ ჩვენი სურვილების 
იდენტიფიკაცია – გავარკვიოთ, რა და როგორ გვინდა. ზოგი სა-
ზოგადოება/თემი ამ გზაზე წარმატებულია, ზოგი – არა. ეს სწავ-
ლება აუცილებელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ჩვენ დავიზია-
ნებთ საკუთარ თავს და დავაზიანებთ სხვებს.“5  

  
გიგი თევზაძის აღწერით, ამ შინაარსის განხორციელებას შე-

საბამისი სტრუქტურებით უნდა ახდენდეს სახელმწიფო და, პირ-
ველ რიგში, რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ეს არის საგანმა-
ნათლებლო დაწესებულებების განსახელმწიფოებრიობა. გარ-
კვეულ ბერკეტებს სახლემწიფო ამ შემთხვევაშიც ინარჩუნებს, რა 
თქმა უნდა, მაგრამ არა იმდენს და ისე, როგორც დღეს. ეს კი საჭი-
როა იმისათვის, რომ საზოგადოებაში ადამიანებმა რაც შეიძლება 
მრავალფეროვანი სურვილების იდენტიფიკაცია მოახდინონ და ის-
წავლონ მისი შესრულება, სხვაგვარად, ვერც ადამიანი იქნება რეა-
ლიზებული და ბედნიერი.  

„ნებისმიერ ადამიანს უნდა ჰქონდეს უფლება, ასწავლოს სა-
კუთარი შეხედულებების მიხედვით (ცხადია, იმ საერთო შეთანხმე-
                                                 
5 გიგი თევზაძე, ათი წერილი მონობისა და ჩვენ შესახებ“, გვ. 9   
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ბების გათვალისწინებით, რომლის შესახებაც წინა წერილებში ვი-
ლაპარაკეთ) და ყველა ადამიანს უნდა მიეცეს უფლება, აირჩიოს 
რომელიმე სწავლება.“ (გ.თ.)  

  
მრავალფეროვანი შეთავაზება ინდივიდუალური ადამიანე-

ბის ინტერესებზე მორგებული სისტემაა, შესაბამისად, განვითა-
რება და შემოქმედებითობა სწორედ ამ მიდგომით განხორციელ-
დება;  

ამ ტიპის სწავლების გამოცდილების დანერგვა ჯერ კიდევ 
ილიას უნივერსიტეტში დაიწყო გიგი თევზაძემ რექტორობის პერი-
ოდში. ეს მიდგომა აისახა სილაბუსებზე და სწავლების ფორმებზე. 
პროფესორი ვალდებული იყო, ყოველწლიურად ახალი კურსები შე-
ეთავაზებინა სტუდენტებისთვის, ისეთი თემები, რომელთა კვლე-
ვაზე მუშაობდნენ თავად პროფესორები; ეს აუცილებელი იყო იმის-
თვის, რომ პროფესორისთვისაც საინტერესო და სახალისო ყოფი-
ლიყო სწავლება, ამავე დროს პროფესორს ჰქონდა საშუალება, თა-
ვის კვლევაში სტუდენტებიც ჩაერთო… აი, ამას ნიშნავდა „სწავლე-
ბა კვლევით“ და კიდევ: არავითარი რაოდენობით განსაზღვრული 
ჯგუფები არ არსებობდა, 2-3 სტუდენტი თუ აირჩევდა რომელიმე 
კურსს, პროფესორი ჩვეულებრივად მუშაობდა ამ მცირე ჯგუფთა-
ნაც; ამ დამოკიდებულებამ სასწავლო პროცესი მართლაც შემოქმე-
დებითი და საინტერესო გახადა, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს ფორმა-
ტი იყო წარმატებული და თუ გვინდა, პროგრესული განათლება, ის 
მაქსიმალურად უნდა მოვარგოთ სტუდენტების სურვილებს და ამ 
სურვილების ასრულებას (ამ შემთხვევაში, სწავლების გზით). წარ-
მოიდგინეთ, რამდენად მრავალფეროვანი გახდება ადამიანების 
შემოქმედებითობა, რამდენად განსხვავებული და საინტერესო 
იდეები დაიბადება ასეთი სწავლების შედეგად. განსხვავებულ თე-
მებზე ფიქრი ჯაჭვურად ახალ იდეებს წარმოქმნის სინერგიის სა-
ფუძველზე და ეს პროცესი შეუქცევადი გახდება, სწორედ ასე შეგ-
ვიძლია ვიმოძრაოთ თავისუფალი საზოგადოებისკენ, რომელშიც 
ადამიანები ერთმანეთს ეხმარებიან მიზნების მიღწევაში, სურვი-
ლების ასრულებაში.  

ასე  გადავალთ  სწორხაზოვანი  განათლების  სისტემიდან 
განათლების ინდივიდუალიზაციაზე.  
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The modern education system in metaphors, i.e. from the linear 
education system to the individualization of education 
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Education - in metaphors 

"If the society is arranged in such a way that it offers only one type 
of defined and established desires, and the other, the fulfillment of 
desires different from these desires are severely punished, sooner or 
later the whole society will be inclined to circulate only in the abundance 
of proposed desires and not allow other desires invasion. This is done 
primarily through the education system, which is transformed into a 
punitive-preventive apparatus: the education system provides children 
with the legal scale of desires on which they can move. ” 

Gigi Tevzadze "The ten letters to readers about slavery and us" 
It is no secret that there is a long-term crisis in the education 

system in Georgia; The education system in the digital world is far from 
the challenges of life: the school prepares for higher education, but for 
what and how the higher education system prepares young people - it 
becomes increasingly unclear;  

The stamping of consciousness with templates offered in education 
is still going on successfully till now. Conceptual stereotypes embedded 
in the collective unconscious continue to operate independently of us 
and are "cut out and sew" at will. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

კონსტანტინე ბრეგაძე 
 
 
განათლების საკითხები გოეთეს  

“ფაუსტში” 
(ნაწილი პირველი: სცენა – “სამუშაო 
ოთახი II”; ნაწილი მეორე, მოქმედება  

მეორე: სცენა – “მაღალთაღოვანი, ვიწ-
რო გოთიკური სტილის ოთახი) 

 
საკვანძო სიტყვები: გოეთე, “ფაუსტი”, 
ფაუსტი, მეფისტოფელი, განათლება, 
Bildung-ი 
 

შესავალი 
 

გოეთეს “ფაუსტი”, როგორც უნივერ-
სალური ტექსტი, რომელიც თავის თავში 
მოიცავს მთელს ვერსიფიკაციულ და მეტ-
რულ არსენალს, დაწყებული ანტიკური 
ბერძნული, გაგრძელებული შუა საუკუნეე-
ბის ევროპული და დამთავრებული, სა-
კუთრივ, გერმანული სალექსო საზომე-
ბით (დაქტილი, იამბი, იამბური ტრიმეტ-
რი, ტროხეა, ტროხეული ტეტრამეტრი, 
ადონიუსი, სადაც კომბინირებულია დაქ-
ტილი და ტროხეა, ძვ. ფრანგული ეპოსის 
ალექსანდრიული საზომი 12-13 მარ-
ცვლოვანი გარითმული სტრიქონითა და 
ცეზურით, ტერცინა, მადრიგალი, ხუთ-
ტერფიანი გაურითმავი იამბი, კნიტელ-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ფილოლოგიის  
დოქტორი,  

ასოცირებული  
პროფესორი, თსუ,  

გერმანული  
ფილოლოგიის  

კათედრა 
 

ძირითადი შრომები: 
“მოდერნი და მოდერ-
ნიზმი” (2018), “ნიცშეს 
ფილოსოფია ჩვენი გა-
მოცდილების ჭრილში 
(სამი ლექცია)” (2016), 

“ქართული მოდერნიზმი: 
გრ. რობაქიძე, კ. გამსა-

ხურდია, გ. ტაბიძე” 
(2013), “გერმანული რო-
მანტიზმი. ჰერმენევტი-

კული ცდანი” (2012). 
 



  
განათლების საკითხები გოეთეს „ფაუსტში“ 

 

 

33 

ვერსი, თავისუფალი რიტმები), რომელიც თავის თავში მოიცავს 
მრავალფეროვან გარითმვას (სრული რითმა ან სრულხმოვანი 
რითმა, სადაც ტაეპთა ბოლოკიდური სიტყვების ორივე მარცვლი 
ერთმანეთს ერითმება; დაწყვილებული რითმა, სადაც ტაეპში დაწ-
ყვილებული სიტყვების ორივე მარცვალი ერთმანეთს ერითმება; 
სამმარცვლოვანი რითმა, შიდა რითმა, რკალური რითმა და ა. შ.) 
(Schmidt 2011: 334-337; Gaier 2004: 343-347), უნივერსალური ტექ-
სტი, რომელიც თავის თავში მოიცავს ფილოსოფიურ, თეოლოგი-
ურ, პოლიტიკურ, სოციოლოგიურ, სციენტისტურ, კულტუროლოგი-
ურ და კულტურის ისტორიის, ესთეტიკის თეორიისა და ესთეტიკის 
ისტორიის საკითხებს, საკითხავებსა და კითხვებს, უნივერსალური 
ტექსტი, სადაც უკუფენილია გოეთეს თანამედროვე მოდერნის 
ეპოქის, კერძოდ, მოდერნის ეპოქის ადრეული ფაზის, მე-18 საუკუ-
ნის განმანათლებლობისა და მე-19 საუკუნის პირველი მესამედის 
ისტორიული და ეპოქალური მოვლენები, ცხადია, რომ განათლე-
ბის საკითხებსაც მოიცავს.  

გოეთემ “ფაუსტში” მწვავედ გააკრიტიკა თავისი თანამედრო-
ვე განათლების სისტემა და ეს კრიტიკა განავითარა მეფისტო-
ფელსა და სტუდენტს (შემდგომ, მეორე გაბაასებაში უკვე ბაკა-
ლავრს) შორის გამართულ ორ გაბაასებაში, რასაც დისპუტაციის 
ფორმა აქვს. ეს სცენებია: ტრაგედიის პირველი ნაწილიდან სცენა 
“სამუშაო ოთახი II” (Goethe 2000: 53-57) და ტრაგედიის მეორე ნა-
წილის მეორე მოქმედებიდან სცენა “მაღალთაღოვანი, ვიწრო გო-
თიკური სტილის ოთახი” (Goethe 2001: 61-65).  

ვფიქრობ, აქ წამოჭრილი საკითხები და აქ განვითარებული 
განათლების სფეროს კრიტიკა დღესაც აქტუალურია, ვინაიდან ამ 
სცენებში ორმაგად და მწვავედ დაისმის შემდეგი კითხვა: განათ-
ლების სისტემის ამოცანაა, აღზარდოს ვინ, თუ განათლების სის-
ტემამ უნდა გამოიყვანოს რა. ანუ: განათლების მიზანია, აღზარ-
დოს პიროვნება, მოქალაქე, თუ გამოყვანოს დარგის პროფესიონა-
ლი, ან სახელმწიფო სისტემის მორჩილი არსება. ვფიქრობ, განათ-
ლების სისტემა, ყოველ შემთხვევაში, ჩვეში, დღემდე ამ ვინ და რას 
დუალიზმშია გადავარდნილი და ეს დუალიზმი დღემდეა განათ-
ლების სისტემის პრობლემა: (ჩვენში) ჯერ კიდევ კარგად ვერ გარ-
კვეულა, რა არის განათლების მიზანი – მხოლოდ კვალიფიკაციის 
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მიცემა თუ აღზრდაც და პირიქით. ამ თვალსაზრისით, საინტერე-
სოა გერმანული ცნება “ბილდუნგ” (Bildung), რომლის სემანტიკა-
შიც დაძლეულია ეს დუალიზმი, ვინაიდან გოეთეს, შილერის და 
ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის მიერ ხშირად ხმარებული ეს ცნება 
თავის თავში ამთლიანებს და ითვალისწინებს ამ ორივე მომენტს – 
a) აღზრდასაც, ანუ პიროვნების განვითარება-ჩამოყალიბებას და 
b) კოკნრეტულ სფეროში ფუნდამენტური განათლებისა და პროფე-
სიული კვალიფიკაციის მიცემას.  

თავად ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტმა სწორედ “ბილდუნგ”-ის 
იდეა დაუდო საფუძვლად თავის მიერ 1810 წელს დაარსებულ და 
დღეს უკვე მისი სახელობის ბერლინის უნივერსიტეტს, რომლის 
პირველი რექტორიც დიდი იოჰან გოტლიბ ფიხტე იყო და რომელ-
საც თანამედროვე გერმანელი “აპოლონები” და “პრომეთეები” უნ-
და აღეზარდა და “გამოეშვა”. მაგრამ საბოლოოდ ისე აღმოჩნდა, 
რომ ამის ნაცვლად “რკინის კანცლერ” ოტტო ფონ ბისმარკის მიერ 
გაერთიანებული გერმანიის რაიხის განათლების სისტემას, – “კერ-
პების დაისში” (“Götzen-Dämmerung”) (1888) ფრიდრიხ ნიცშეს მიერ 
გამოთქმული სარკასტული და პარაბოლური დაკვირვებით, – ძი-
რითადად ხელისუფლების უპირობოდ მორჩილი სახელმწიფო 
აპარატის ჩინოვნიკები გამოჰყავდა: “ერთი დისერტაციის ჩანაწე-
რიდან. >>რა არის სასკოლო სისტემის უმაღლესი ამოცანა?<< – 
>>ადამიანისგან შევქმნათ მანქანა.<< – >>როგორ უნდა მივაღწიოთ 
ამას?<< – >>ადამიანმა უნდა ისწავლოს, მოიწყინოს და ის სულს უნ-
და ღაფავდეს სწავლისას.<< – >>როგორ მიიღწევა ეს?<< – >>მოვა-
ლეობის ცნების საფუძველზე.<< >>ვინ არის სრულყოფილი ადამია-
ნი?<< – >>სახელმწიფო მოხელე.<< – >>რომელი ფილოსოფია 
გვთავაზობს უმაღლეს ფორმულას სახელმწიფოს მოხელეთათ-
ვის?<< – >>კანტის: სახელმწიფო მოხელე, ვითარცა საგანი თავის 
თავად, სახელმწიფო მოხელეზე, ვითარცა გამოვლინებაზე, წამოს-
კუპებული მსაჯული და გეზის მიმცემი.<<” (თარგმანი ჩემია – კ. ბ.) 
(Nietzsche 2012: 793). 

მეფისტოსა და სტუდენტის დიალოგში სწორედ აღნიშნული 
დილემა იკვეთება: განათლება ოდენ დაგროვილი თეორიული თუ 
პრაქტიკული ცოდნის (ან ორივეს ერთად) მიცემა-გადაცემაა, რომ-
ლის საფუძველზეც ადამიანი იღებს მხოლოდ თეორიულ და გამო-
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ყენებით ცოდნას ამა თუ იმ სამეცნიერო სფეროსა თუ პროფესიულ 
დარგში; თუ განათლება, უპირატესად, აღზრდაა, ადამიანის ადამი-
ანად განვითარება-ჩამოყალიბების (გერმ. Bildung) პროცესია, რაც 
გულისხმობს ცხოველმყოფელი, ცოცხალი ცოდნის, ერთგვარი 
“სიბრძნის” გადაცემის პროცესს, როდესაც ადამიანს ეძლევა ცოდ-
ნა (ანუ, ცოდნა, როგორც “სიბრძნე”) სიცოცხლის შესახებ, სიცოც-
ხლის არსის შესახებ, ეგზისტენციის საკითხების შესახებ, გულის-
ხმობს პროცესს, რომელიც ასევე ზოგადი ეთიკის საკითხებსაც მოი-
ცავს და მიზნად ისახავს აღზარდოს ადამიანი, მაგ., კანტიანური კა-
ტეგორიული იმპერატივისა თუ გოეთეანური კრძალვის (გერმ. 
Eherfurcht) ეთიკის პათოსით. 

ამგვარად, აღნიშნული დიალოგების თემაა: რა არის განათ-
ლების არსი და რა არის განათლების მიზანი – გამოიყვანოს დარ-
გის სპეციალისტები, სფეროს პროფესიონალები (განათლება, რო-
გორც სპეციალიზაცია), თუ მისი არსი და მიზანი ამაზე მეტია, ანუ, 
აღზარდოს დამოუკიდებელი, ჩამოყალიბებული პიროვნებები (გა-
ნათლება, როგორც ჰუმანიზაცია), თუ ორივე ერთად, ანუ განათლე-
ბა თავისი სრული ფორმით, ე. ი. განათლება, ვითარცა “ბილ-
დუნგ”-ი. 
 

1. “ფაუსტი I”: სცენა – “სამუშაო ოთახი II” 
 

ვინ არის თავის მომავალ პროფესორთან, ფაუსტთან ვიზი-
ტად მყოფი სტუდენტი? (აქვე შევნიშნავ, რომ ტექსტში ამ პერსო-
ნაჟს   ჰქვია   არა   საკუთრივ   “სტუდენტი”,   არამედ   “მოწაფე”  
(“Schüler”), რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ ის ახლახან ჩაირიცხა   უნი-
ვერსიტეტში და პირველ სემესტრზე სწავლას ეს-ესაა უნდა შეუდ-
გეს – Gaier 2001: 113. თუმცა, პრაქტიკული მოსაზრებით, ჩვენ ამ 
პერსონაჟს ქვემოთ სტუდენტად მოვიხსენიებთ, სტატიის მეორე 
თავში კი – ბაკალავრად, ისე როგორც ეს თავად “ფაუსტის” ტექ-
სტშია, ვინაიდან ტრაგედიის მეორე ნაწილში აწ უკვე  ყოფილი 
სტუდენტი ბაკალავრის აკადემიური ხარისხით მოგვევლინება). 
თავდაპირველად უნდა ითქვას, რომ ეს ვიზიტი წინასასემესტრო 
საკონსულტაციო გასაუბრებაა, ე. წ. მიღების საათია (გერმ. “შფრეხ-
შთუნდე”, Sprechstunde). თუმცა, სტუდენტს ფაუსტის კაბინეტში  
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ფაუსტის ნაცვლად ფაუსტის  გრძელ ლაბადაში გამოწყობილი, 
ხუმრობისა და შაყირის  განწყობაზე მყოფი  მეფისტო დახვდება. 
თავად ფაუსტმა კი ამასობაში ხელშეკრულებაც   გააფორმა მეფის-
ტოსთან, მასთანვე სანაძლეოც დადო და თავისი ცნობილი “წყევ-
ლაც” (გერმ. Fluch), ანუ  “ახალი” ნიჰილისტური “დოქტრინა” გააც-
ხადა, რითაც მან მთლიანად უარყო თავისი აქამომდელი ღირებუ-
ლებები და მოღვაწეობა, მათ შორის, უნივერისტეტის პროფესო-
რობა, პედაგოგობა, ექიმობა, დოქტორის ხარისხი, თავისი აქამომ-
დელი მეცნიერული კვლევები და მეცნიერული კარიერა. ამიტომაც     
ამბობს ის უარს სტუდენტის მიღებაზე და სანამ სტუდენტი ვიზი-
ტად მოვა, მანამადე გადის თავისი სამუშაო ოთახიდან და გას-
ვლის წინ ამას ამბობს აპათიით – “ახლა მე მისი მიღების თავი            
ნამდვილად არ მაქვს” (“Mir ist’s nicht möglich ihn zu sehn”) [V. 1843] 
(Goethe 2000: 52).1 ასე რომ, სტუდენტს საკონსულტაციო საათს, 
რომელიც, ფაქტიურად, დისპუტაციაში გადაიზრდება, მეფისტო 
ჩაუტარებს და სწორედ აქ მოგვევლინება იგი იმჟამინდელი 
უმაღლესი განათლების სისტემისა და სწავლების მეთოდიკის და-
უნდობელ კრიტიკოსად, უფრო მეტიც, უარმყოფელად, რითაც ის, 
ფაქტიურად, გოეთეს  პოზიციას ახმოვანებს.2  

შეხვედრის დასაწყისში სტუდენტი თავის თავს ასე წარად-
გენს: “აქ მოვსულვარ სითამამით, მცირე ფულითა და მჩქეფარე 
სისხლით” (“Ich komme mit allem guten Mut / Leidlichem Geld und 
frischem Blut”) [V. 1876-1877] (Goethe 2000: 53). ამგვარად, სტუდენ-
ტის ნათქვამიდან ირკვევა, რომ ის მოწადინებული, სწავლას მოწ-
ყურებული ენთუზიასტი სტუდენტი იქნება, ზედმეტადაც კი (ასე-
თებს გერმ. ეწოდებათ “შტრებერ”/“Streber”) (შდრ.: “მჩქეფარე სის-
ხლით”); ამავდროულად, ის კარგ კარიერასაც უმიზნებს (“აქ მოვ-
                                                 
1 აქ და ყველგან „ფაუსტის“ ციტატების პროზაული თარგმანი სტატიის 
ავტორს ეკუთვნის. (კ. ბ.) 
2 სავარაუდოდ, მეფისტოფელისა და, შემდგომ, გაბაკალავრებული სტუ-
დენტის კრიტიკაში (იხ. ქვემოთ სტატიის მეორე თავში) უკუფენილია თა-
ვად გოეთეს უარყოფითი გამოცდილება, რაც მან მიიღო ლაიპციგისა და 
სტრასბურგის უნივერსიტეტებში სწავლისას (1765-1768, 1770-1771). ამ ნე-
გატიურ საგანმანათლებლო გამოცდილებაზე დაწვრილებით იხ.   რ. ფრი-
დენტალისა და რ. ზაფრანსკის სტანდარტადქცეულ და საეტაპო გოეთეს 
ბიოგრაფიებში (Friedentahl 1968: 40-59; Safranski 2013: 38-59, 100-101). 
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სულვარ სითამამით”). და ბოლოს, ის სოციუმის მესამე კლასის 
წარმომადგენელი უნდა იყოს და ან მცირე ბიურგერის ან გლეხის 
ოჯახიდანაა, რადგან ფული მუდამ ცოტა აქვს (“მცირე ფულით”), 
ხოლო დედამისს არ ემეტებოდა, რომ ის ფრანკფურტში სასწავ-
ლებლად გაეშვა და ერჩივნა, აქვე, სახლშივე ესწავლა რაიმე ხე-
ლობა – “დედაჩემს კი ჩემი გაშვება სულ არ ეწადა” [V. 1878] (Goethe 
2000: 53). ამგვარად, საქმე გვაქვს პროვინციიდან ჩამოსულ, ერ-
თდროულად, არიფ და ამბიციურ მომავალ სტუდენტთან. 

სტუდენტის სიტყვებიდან ისე ჩანს, რომ მისთვის უმაღლესში 
სწავლა ერთგვარი გარანტიაა მომავალში კარგი სამუშაოს საშოვ-
ნელად, სოციალური სტატუსის ასამაღლებლად და მუდმივი შემო-
სავლის გასაჩენად. შესაბამისად, განათლების მიღებას ეს ჩვენი 
სტუდენტი სწორედ ამ პრაგმატული პერსპქტივიდან უყურებს და 
შესაბამის უნარებსაც ფლობს: ის თამამია, ანუ თავხედობა და მი-
ძალება ახასიათებს, სისხლი უდუღს, ანუ ნებისყოფა და ენერგია 
არ აკლია. თუმცა, გარდა ამ პრაგმატული მიზნებისა, ფაუსტის მო-
მავალ სტუდენტს, ამავდროულად, ხარისხიანი განათლების 
მიღება საწდია, რამაც მას ფართო შემეცნებით-შემოქმედებითი და 
მეცნიერული ინტერესები უნდა აღუძრას და დაუკმაყოფილოს: 
კერძოდ, ფაუსტის არ იყოს (და ფაუსტი მისი კუმირია), მასაც სურს 
მთლიანად, სრულად ჩასწვდეს და შეიცნოს, თუ რა არის ეს უსას-
რულო სამყარო თავის არსში და ამიტომაც სურს აირჩიოს ფილო-
სოფიის ფაკულტეტი, რათა სამყაროსა და ბუნებაზე შეიძინოს და 
დააგროვოს ფილოსოფიური, ნატურფილოსოფიური და საბუნე-
ბისმეტყველო ცოდნა. ამგვარად, ამ ენთუზიაზმითა და ამბიციე-
ბით აღვსილ სტუდენტს დიდი მოლოდინები აქვს:  
 

მეფისტოფელი: 
რომელ ფაკულტეტს ირჩევთ? 
სტუდენტი: 
ვისურვებდი სიღრმისეულად განვისწავლო და ვწვდე (“erfas-
sen”) იმას, რაც ცათა შინა არს და მიწასა ზედა მდებარებს. 
ამიტომაც მინდა ვისწავლო მეცნიერებანი (“Wissenschaft”) 
(ანუ, საგანი ცოდნის შესახებ, ე. ი. ფილოსოფია – კ. ბ.) და ბუ-
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ნება (“Natur”) (ე. ი. ბუნებისმეტყველებანი – კ. ბ.) [V. 1897-
1901] (Goethe 2000: 53).  

 
თავდაპირველად აქ ყურადღება უნდა მივაქვიოთ სტუდენ-

ტის მიერ თქმულ სიტყვას “ერფასსენ” (“erfassen”), რასაც პრინცი-
პული მნიშვნელობა აქვს: კერძოდ, სიტყვით “ერფასსენ”, “წვდომა” 
სტუდენტი მიანიშნებს, რომ მას სამყაროს თეორიული და მიახ-
ლოებითი  შემეცნება კი არ უნდა, რომ მას შემეცნების ობიექტზე 
ცნებითი წარმოდგენების შემუშავება კი არ სურს, რაც გერმანულში 
აღინიშნება სიტყვით “ბეგრაიფენ” (“begreifen”), არამედ მიანიშ-
ნებს, რომ სურს შეიძინოს ისეთი ცოდნა, რომელიც მას მისცემს შე-
საძლებლობას კიდევ უფრო სიღრმისეულად და ცოცხლად სწვდეს 
(“ერფასსენ”) სამყაროს ფენომენებს, ვიდრე აქამდე (Gaier 2001: 
113-114). ეს კი ნიშნავს იმას, რომ სტუდენტისთვის სამყარო და ბუ-
ნება იმთავითვე ცოცხალი ფენომენია და არა საგნობრივი მონაცე-
მი. ამიტომაც არ ამბობს მომავალი სტუდენტი, მინდა (ცნებებით) 
შევიმეცნოო (“ბეგრაიფენ”, “begreifen”), არამედ ამბობს, მინდა 
ვწვდეო (“ერფასსენ”, “erfassen”), ანუ მას სურს ცხოველმყოფელ გა-
ნიცადოს შესწავლისა და კვლევის ობიექტი, ვინაიდან მომავალი 
სტუდენტის აღქმაში ის იმთავითვე ცოცხალი, დინამიური მოცემუ-
ლობაა, რაზეც მიუთითებს სწორედ ზმნა “წვდომის” (“erfassen”) სე-
მანტიკა, სადაც გამოხატულია: 1. რაიმე ცოცხალი არსისთვის, სუ-
ლიერი არსებისთვის ხელის ჩავლება, ხელის დავლება, 2. რაიმე 
განცდისაგან, შეგრძნებისაგან მოულოდნელი შეპყრობილობა, 3. 
საგნის, საკითხის ბოლომდე, სიღრმისეულად, არსებითად წვდომა 
(Wahrig 2000: 428). ამგვარად, ზმნა “ბეგრაიფენ”-ისაგან განსხვავე-
ბით, რომლის სემანტიკაც ობიექტის აბსტრაქტულ შემეცნებასა და 
შემეცნებულის მკაცრ ცნებათსისტემაში მოქცევას გულისხმობს 
(შდრ.: თავად ამ ზმნის ფუძიდან “ბე-გრაი-ფ-”/“be-grei-f-” ნაწარმო-
ებია სიტყვა “ცნება” – “ბე-გრი-ფფ”/ “Be-gri-ff”), ზმნა “ერფასსენ” 
ყურადღებას ამახვილებს რაიმეს ცოცხლად წვდომის პროცესზე, 
რაიმეს სისხლხორცეულად გათავისების პროცესზე. აღსანიშნავია, 
რომ ბუნების შეცნობის, წვდომის პროცესს ფაუსტიც აღნიშნავს 
არა ზმნით “ბეგრაიფენ”, არამედ ზმნით – “(ერ)ფასსენ”: “მაშ სადა 
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გწვდები/სადღა შეგწვდები უსასრულო ბუნებავ?” (“Wo fass ich dich, 
unendliche Natur?”) [V. 455] (Goethe 2000: 15).  

აქ კი ვლინდება სტუდენტის ერთგვარი “შელინგიანური” 
მიდგომა ბუნებისა და სამყაროს შეცნობის საკითხში და ცხადი 
ხდება, რომ ბუნება და სამყარო მისთვის, პირველყოვლისა, სუ-
ლია, მარადმოძრავი სულია, რომ ბუნება მისთვის მუდამ ქმედება-
ში მყოფი ცოცხალი არსია და არა “მკვდარი”, მატერიალური წარ-
მონაქმნი. შესაბამისად, მომავალი სტუდენტის მიზანია ბოლომდე 
სწვდეს სამყაროს თავის მთლიანობაში, თავის მრავალგანზომი-
ლებაში და ცხოველმყოფელ სრულად განიცადოს სამყაროს სუ-
ლის უსასრულო მიმოქცევანი – ერთი მხრივ, შეისწავლოს სამყა-
როს ემპირიული მონაცემები (“მიწა”, “Erde”) და, მეორე მხრივ, 
სწვდეს მის ტრანსცენდენტურ არსს (“ზეცა”, “Himmel”), ერთი 
მხრივ, შეისწავლოს ქმნილი ბუნება (natura naturata), ე. ი. გამოიკ-
ვლიოს ბუნების ემპირიული მხარე და, მეორე მხრივ, სწვდეს 
მქმნელ ბუნებას (natura naturans), ე. ი. სწვდეს მის არაემპირიულ, 
დაფარულ, მეტა-ფიზიკურ საწყისებს.  

ამგვარად, აქ ჩანს, რომ სტუდენტის წყურვილი და სურვილია 
შეიძინოს ფუნდამენტური ცოდნა, “სიბრძნე”: კერძოდ, შეისწავ-
ლოს ფილოსოფია (“Wissenschaft”) და ამის საფუძველზე შეიცნოს, 
სინამდვილეში, რა არის სამყარო თავის არსში (ონტოლოგია), შე-
ისწავლოს ნატურფილოსოფია, რომ ბოლომდე ჩასწვდეს ბუნების 
დაფარულ არსს და ამის საფუძველზე გაერკვეს და გაარკვიოს, რა 
არის ადამიანის ეთიკური საყრდენი, ფიხტეს სიტყვით რომ 
ვთქვათ, განსაზღვროს ადამიანის საბოლოო “დანიშნულება” 
(გერმ. “ბეშთიმმუნგ”, “Bestimmung”); ასევე, სურს შეისწავლოს ბუ-
ნებისმეტყველებანი (“Natur”) და ბუნების შესახებ შეიძინოს ფარ-
თო ემპირიული და პრაქტიკული ცოდნა, რაზეც მიანიშნებს სიტ-
ყვა-კონცეპტი “მიწა” (“Erde”).  

აქ კი ცხადი ხდება ისიც, რომ მომავალი სტუდენტი თავის სა-
განმანათლებლო მისწრაფებებში ამჟღავნებს სურვილს, თვისობ-
რივად და რაოდენობრივად იმაზე მეტი ცოდნა და განათლება შეი-
ძინოს, ვიდრე აქვთ მის მომავალ ლექტორ დოქტორ ფაუსტს, ფა-
უსტის ფამულუს (და შემდგომ გადოქტორებულ)  ვაგნერსა და შარ-
ლატან ავტოდიდაქტ მეფისტოფელს (შდრ.:  მეფისტოფელი ფა-
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უსტს სწორედ “მოხეტიალე სქოლასტიკოსის” (“ein fahrender 
Scholasticus”), ანუ, თვითმარქვია, თვითგანსწავლული თაღლითი 
მწიგნობრის სამოსით გამოეცხადება – Goethe 2000: 38).  

მაგრამ ეს ყველაფერი ამაო მოლოდინია, არსებული განათ-
ლების სისტემა ამ ცოდნას არ/ვერ მისცემს ენთუზიასტ სტუდენტს, 
მას ეს მოლოდინები გაუცრუვდება და განათლების სისტემა და 
სწავლების მეთოდიკა მისი კრიტიკის საგანი გახდება. ეს კრიტიკა 
კი შეგვიძლია გოეთესეულ კრიტიკადაც გავიაზროთ: “ამ კედლებში, 
ამ დარბაზებში რაა სიამე? აქ არაფერი არ გამახალისებს. აქ ვიწრო 
სივრცეა (“Es ist ein gar beschränkter Raum”), აქედან ხომ სიმწვანე 
არ ჩანს, ხე არ მოჩანს და დარბაზებში მერხებთან მსხდომს სმენაც 
(“Hören”) დამიქვეითდება, მხედველობაც (“Sehn”) და აზროვნებაც 
(“Denken”)”. [...] ამადაც, რომელი მასწავლებელი გვეუბნება ჭეშმა-
რიტებას პირდაპირ სახეში?” (“denn welcher Lehrer spricht die 
Wahrheit uns direkt ins Angesicht?”) [V. 1882-1887; 6750-6751] (Goethe 
2000: 53; Goethe 2001: 63). 

ამგვარად, სტუდენტის ეგზისტენციურ და საგანმანათლებ-
ლო გამოცდილებაში ერთმანეთს უპირისპირდება ორი ტოპოსი: 
ერთ მხრივ, უნივერსიტეტის აუდიტორიების დავიწროებული სივ-
რცე (“beschränkt”), მეორე მხრივ, ვრცელი გარესამყარო, ბუნება. 
ფრაზა - “ეს ვიწრო სივრცე” (“Es ist ein gar beschränkter Raum”) - ცხა-
დი მეტაფორაა იმისა, რომ ეს საუნივერსიტეტო, სააუდიტორიო 
სივრცე განასახირებს შეზღუდული, არასრული ცოდნის სივრცეს, 
ვინაიდან აქ მიღებული ცოდნა არ აძლევს სტუდენტს არამც თუ 
სრულ, არამედ არც დამატებით ცოდნას სამყაროზე, ყოფიერება-
ზე, ეგზისტენციაზე, მაშინ როცა სტუდენტმა ემპირიული გამოცდი-
ლებით, “სამოყვარულო დონეზე” მეტ-ნაკლებად უკვე იცის სამყა-
როში ეგზისტენციის მახასიათებლები: იგია ლაღი, ხალისიანი 
ცხოვრების სფერო, იგია ცხოვრება, ვითარცა ერთგვარი როკოკო. 
საბოლოოდ კი, სტუდენტს სურს ამაზე მეტი შეიცნოს, ანუ მეტი შე-
იცნოს სამყაროზე, სიცოცხლეზე და მიიღოს ცხოველმყოფელი 
ცოდნა, სიბრძნე: “ვისურვებდი სიღრმისეულად განვისწავლო და 
ვწვდე (“erfassen”) იმას, რაც ცათა შინა არს და მიწასა ზედა მდება-
რებს” [V. 1897-1899] (Goethe 2000: 53).  
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ამასათან, დოქტორ ფაუსტად   გადაცმულ მეფისტოსთან გა-
ბაასებისას სტუდენტი საკუთარი კოგნიტური და აპერცეფციული 
უნარების, ანუ გონებრივი და აღქმითი უნარების – “ფიქრი” 
(“Denken”), “მხედველობა” (“Sehn”) და “სმენა” (“Hören”) – მოჩლუნ-
გებასა და დაქვეითებაზე მიუთითებს: “და დარბაზებში მერხებთან 
მსხდომს სმენაც (“Hören”) დამიქვეითდება, მხედველობაც (“Sehn”) 
და აზროვნებაც (“Denken”)” (“Und in den Sälen, auf den Bänken, / 
Vergeht mir Hören, Sehn und Denken”) [V. 1886-1887] (Goethe 2000: 
53). ეს  ნიშნავს იმას, რომ განათლების არსებული სისტემა და 
სწავლების მეთოდიკა სტუდენტებს აზროვნების, რეფლექსიისა და 
გრძნობადი აღქმის უნარებს კი არ უვითარებს, არამედ, პირიქით, 
იმასაც უჩლუნგებს, რაც მათ უნივერსიტეტში სწავლის დაწყებამდე 
თანდაყოლილი თუ შეძენილი აქვთ. 

ეს ყველაფერი თავად მეფისტოსაც კარგად მოეხსენება და 
ამიტომაც ირონიით ეუბნება მას მიღებაზე ფაუსტად გადაცმული 
მეფისტო: “მაშ, სწორედ რომ შესაფერის ალაგსა ხართ. [...] ნამდვი-
ლად სწორ გზაზე დგახართ” (“Da seid Ihr eben recht am Ort. […] Da 
seid Ihr auf der rechten Spur”) [V. 1880, 1902] (Goethe 2000: 53, 54). 
ამით მან მიანიშნა, რომ ფაუსტთან ის იმ ცოდნას (“სიბრძნეს”), იმ 
განათლებას, უფრო ზუსტად, ორმაგი გაგებით “ბილდუნგს” ვერ 
მიიღებს, რაც მას უნდა რომ მიიღოს, ვინაიდან ფაუსტიც სწორედ 
იმ “ვიწრო” (“beschränkt”) საუნივერსიტეტო სივრცის წარმომადგე-
ნელია და მომავალი სტუდენტი მასთან  მხოლოდ “მკვდარ” ცოდ-
ნას მიიღებს, რაც მას არაფერში გამოადგება. ამიტომ ჯერ კიდევ 
სტუდენტის ვიზიტამდე მეფისტოფელი ასეთ რამეს ეუბნება ფა-
უსტს: “ამას გეტყვი: კაცი, რომელიც სპეკულირებს (“spekuliert”) იმ 
ცხოველსა ჰგავს, რომელიც ბორტ სულს გაუდაბურებულ საძოვარზე 
შეუტყუებია, გარშემო კი ამწვანებული, მშვენიერი საძოვრები გადა-
ფენილა” [V. 1830-1833] (Goethe 2000: 52). ამგვარად, მეფისტო ხაზს 
უსვამს, რომ თანამედროვე განათლების სისტემა სტუდენტებს აწ-
ვდის არაფერში გამოსადეგ თეორიულ “ცოდნას”, აჩვევს სქოლას-
ტიკურ აზროვნებას, განყენებულ სპეკულაციას: მაგ., ფილოსოფიის 
პროგრამა, რისი სწავლაც მოწადინებულ სტუდენტს უნდა, დიდწი-
ლად ლოგიკის საგანს მოიცავს; შესაბამისად, ფილოსოფიის საგ-
ნის სწავლება თითქმის ლოგიკის სწავლებამდეა დაყვანილი. ამი-
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ტომაც, ისევ და ისევ ირონიით განაგრძობს მეფისტოფელი: “ძვირ-
ფასო მეგობარო, გირჩევთ ჯერ ლოგიკა აიღოთ საგნად (“Colegium 
Logicum”). ეს საგანი თქვენს სულს (“Geist”) ჯერ კარგად გაწრთვნის 
(“dressiert”) და მერე ესპანურ ჩექმებშიც მოახრჩობს (“ესპანურ ჩექ-
მებში” (“spanische Stiefel”) იგულისხმება სალტესებრი საწამებელი 
იარაღი, რომლითაც ფეხებს მთელი ძალით ერთმანეთზე მობო-
ჭავდნენ, ერთმანეთზე პრესავდნენ, Gaier 2001: 114 – კ. ბ.), რომ მე-
რე თქვენი სული აზრთასვლას ჭკუით მიუყვეს და ცთომილ შუქსა-
ვით აქეთ და იქით არ იფარფატოს” [V. 1910-1918] (Goethe 2000: 54).  

ამგვარად, ფილოსოფიის საგნის არსებული კურუკულუმი 
სტუდენტებს მხოლოდ აბსტარქტულ, სქემატურ და დოგმატურ აზ-
როვნებას აჩვევს (“სპეკულირება”, “სულის ესპანურ ჩექმებში მოხ-
რჩობა” და ა. შ.) (Goethe 2000: 52, 54), მათ მორჩილების ინსტინქტს 
გამოუმუშავებს (“წრთვნა”) (Goethe 2000: 54) და, საბოლოოდ, ასე 
“გაწვრთნილი” სტუდენტების ცნობიერება დომინანტი დისკურსი-
სა თუ გაბატონებული იდეოლოგიის სამუდამო გავლენისა და კონ-
ტროლის ქვეშ აღმოჩნდება. ამით კი ცოდნას მოწყურებული ახალ-
გაზრდა ორმაგ დარტყმას იღებს: ის არც გნოსეოლოგიურად და 
არც ეგზისტენციურად არ ვითარდება, ვინაიდან, მხოლოდ ცარიე-
ლი აბსტრაქტული ფილოსოფიური ცნებებისა და მშრალი ლოგი-
კური აზროვნების ამარა დარჩენილი, იგი ვერც მრავალგანზომი-
ლებიან და მუდმივად დინამიკაში მყოფ სამყაროს შეიცნობს თა-
ვის მთლიანობაში და ცხოვრებასაც წყდება. შედეგად, ახალგაზ-
რდა ადამიანებში სიცოცხლე კვდება და ესთეტიკური აღქმებიც 
ჩლუნგდება. საბოლოოდ კი, მათში კვდება სიყვარული, ეროსი, 
რადგან სიცოცხლის სრული განცდა და შეგრძნება იმთავითვე 
ტრფობასთანაა წილნაყარი, რაც, პლატონის თანახმად (იხ. მისი 
“ნადიმი”), შემდგომ გზას უხსნის როგორც ღრმა ესთეტიკურ გან-
ცდებსა და შეგრძნებებს, ისე აფართოებს ცხოველმყოფელი შემეც-
ნების თვალსაწიერს. ამგვარად, არსებული საგანმანათლებლო 
სისტემა ტრაგიკულ პერპსექტივას უქადის ენთუზიასტ სტუდენტს: 
ეს სისტემა მასში სამუდამოდ ჩაახშობს სიცოცხლესა და ეროსს.  

შესაბამისად, ამ გარემოში ვერც ლაღი და ეთიკურად 
ამაღლებული პიროვნება ჩამოყალიბდება, ვერც კრიტიკული   აზ-
როვნება განვითარდება და ვერც თავისუფალი და შეგნებული მო-
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ქალაქე ჩამოყალიბდება, არამედ გამოიყვანება დათრგუნული არ-
სება, რომელიც მხოლოდ მოვალეობის გრძობით იქნება შეპყრო-
ბილი და ეს, ზემდგომისადმი მორჩილების მოვალეობის კატეგო-
რიული იმპერატივი მას საბოლოოდ გადააქცევს სიცოცხლედაკარ-
გულ ადამიანად. ეს კი იმ ყმადქცეული ადამიანების   ტიპია (გერმ. 
“Knechte”), რომელთაც შემდგომ, ტრაგედიის მეორე ნაწილში ფა-
სუტი თავის დესპოტურ სამფლობელოში, თავის ზღვისპირა კო-
ლონიაში, ფაქტიურად, მონებად ამუშავებს პორტებისა და სანაპი-
რო ჯებირების მშენებლობებსა და ზღვისთვის გამოტაცებული მი-
წის სადრენაჟო სამუშაოებზე. 

  
2. “ფაუსტი II”: მოქმედება მეორე, სცენა –  

“მაღალთაღოვანი, ვიწრო გოთიკური სტილის ოთახი“ 
 

თუ წინა გაბაასებაში მეფისტოს ეპყრა ხელთ კრიტიკული 
დისკურსი, როგორც გამოცდილ “განათლების ექსპერტს”, ეს დის-
კურსი მეორე გაბაასებაში უკვე ყოფილი სტუდენტისა და აწ უკვე 
ბაკალავრის ხელში გადავიდა, რომელმაც მისი თანამედროვე გა-
ნათლების სისტემისაგან ერთდროულად მიიღო როგორც ნეგატიუ-
რი, ისე პოზიტიური გამოცდილება და ახლა სწორედ ბაკალავრი 
აგრძელებს მეფისტოსეულ კრიტიკულ ხაზს, ვინაიდან ახლა უკვე 
სწორედ ისაა “განათლების ექსპერტი”, ვითარცა ახალი “ხელდას-
ხმული”, ხოლო მეფისტო უკვე “ექსპერტად” აღარ ვარგა, ვინაიდან 
ის, უბრალოდ, ჩამორჩა აქტუალურ მოვლენებს და ეს გამოჩნდება 
კიდეც მისსა და ბაკალავრის გაბაასებაში.  

ამგვარად,გამოცდილებამ ბაკალავრი დაარწმუნა იმაში, რომ 
არსებული საგანმანათლებლო სისტემა a) ყალბ ცოდნას გადას-
ცემს – “ამადაც, რომელი მასწავლებელი გვეუბნება ჭეშმარიტებას 
პირდაპირ სახეში?”(“denn welcher Lehrer spricht die Wahrheit uns 
direkt ins Angesicht?”) [V. 6750-6751] (Goethe 2001: 63), b) ადამიანში 
კლავს სიცოცხლეს, c) ადამიანს ხდის აეროტიულს:  

 
       ბაკალავრი:  

ეს კედლები, ეს თაღები, ეს გალავნები ერთიანად გადმოემ-
ხობა და თუ დროულად განზე არ გავდექით, დაცემა და გადა-
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ჩეხვა არ აგვცდება. თავში მიქრის, ისე როგორც არავის, მაგ-
რამ შორს მე ვერვინ წამიყვანს და მიწინამძვრებს. [...] ამ ძვე-
ლი, გაქვავებული წიგნებიდან თავში იმას მიდებდნენ, რაც 
თავად იცოდნენ და რაც იცოდნენ, იმის თავად არ სწამდათ. 
ამადაც, მე და საკუთარ თავს სიცოცხლე წარსტაცეს. [...] მარ-
თალია, ამ აკადემიურ ბილიკებს გამოვლილი აღფრთოვანე-
ბული სტუდენტები მასთან (ე. ი. ფაუსტთან – კ. ბ.) ვიზიტად 
ხშირად დადიან და მას აღიარებენ, მაგრამ ამ მოხუც კაცს თა-
ვისი ბრტყელი, მოტვლეპილი და ცარიელი თავი ლეთეს 
მღვრიე წყლებში ღრმად ჩაურგავს და მით თავი განუბანია. 
ამიტომაც, მე მას ისევ ისეთსა ვხედავ, როგორიც იყო, მე კი 
ამასობაში სულ სხვად ვიქეცი. [...] ეს საცდელი არსებანი 
(“Erfahrungswesen”)! მხოლოდ ქაფი, ნისლი და ბურუსი. და 
არა სულისა (“Geist”) მსგავსნი. აღიარეთ! რაც აქამდე იცო-
დით, ცოდნად არა ღირს! [V. 6696-6700; 6707-6710; 6721-6726; 
6758-6761] (Goethe 2001: 61-62, 62, 63). 
 
როგორც ვხედავთ, აქ ისევ და ისევ აქცენტირებულია გოეთეს 

თანამედროვე განათლების სისტემის სრული კრახი და არაეფექ-
ტურობა და ჩანს ისიც, რომ ბაკალავრი უნივერისტეტში სწავლისას 
ზუსტად იმ პრობლემებს გადააწყდა, რაც მას პირველ გაბაასებაში 
მეფისტომ უწინასწარმეტყველა – ლექტორების არაკომპეტენტუ-
რობა, მათი დაბალი კვალიფიკაცია, მეთოდოლოგიური სწორხა-
ზოვნება და ჰერმენევტიკული უნარების დეფიციტი. აქ ჰერმენევ-
ტიკულ უანრებში ვგულისხმობ არა ტექსტის გაგება-გაგებინების 
ხელოვნებასა და ცოდნას, არამედ ვგულისხმობ დიდაქტიკურ ნიუ-
ანსს, როდესაც მასალის ახსნა და გაგებინება ზოგადი ონტოლოგი-
ური თუ საზრისისეული პუქნტიდან ამოსვლით უნდა დაიწყოს, რაც 
(ანუ, ეს ამოსავალი პუნქტი) ჰერმენევტიკული თვალსაზრისით 
უზუსტესად უნდა იყოს შერჩეული: მაგ., საუბარია რომანტიზმის 
მსოფლმხედველობასა და შემეცნების მეთოდზე, საუბარს ვიწ-
ყებთ ნოვალისის ცნობილი “გარომანტიულების ფრაგმენტით”; ან, 
ვსაუბრობთ რომანტიზმის რომანის პოეტიკაზე, საუბარს ვიწყებთ 
ფრ. შლეგელის “ათენეუმის” ცნობილი # 116-ე ფრაგმენტის ახ-
სნით და ა.შ..  
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გარდა ამისა, ბაკალავრის თანახმად, თანამედროვე ლექტო-
რების პრობლემა არის ის, რომ ისინი არ ფლობენ ცოდნას, ვითარ-
ცა სიბრძენს: კერძოდ, მათ არ გააჩნიათ არანაირი პარადიგმატუ-
ლი და ანაბაზისური (მეხსიერებითი, ხსოვნითი) ცოდნა სამყაროს, 
ყოფიერების ონტოლოგიურ და მეტაფიზიკურ საწყისებზე და, რაც 
მთავრია, მათ ამ ონტოლოგიური პირველსაწყისების არც არანაი-
რი ცხოველმყოფელი განცდა აქვთ აქ და ახლა და არც არანაირი 
ეთიკური სიახლოვე გააჩნიათ მათთან, ვინაიდან ამ პროფესორ-
ლექტორებს ხსოვნის, მეხსიერების, მოგონების სულიერი უნარი 
სრულიად დაჩლუნგებული და მოშლილი აქვთ, ანუ, არ გააჩნიათ 
ანაბაზისური ცოდნა. ამიტომაც, ახსენებს ბაკალავრი მითოსურ 
მდინარე ლეთეს, რომელიც ადამიანში სწორედ ხსოვნის, მეხსიე-
რების გადარეცხვის, წაშლის სიმბოლოა და ამით ბაკალავრი მია-
ნიშნებს, რომ თანამედროვე პროფესორ-ლექტორებს სამყაროს მე-
ტაფიზიკურ პირველსაწყისებზე არ გააჩნიათ არანაირი ხსოვნა, 
რაც მათი განათლების, ცოდნის დაბალ დონესა და ეთიკურ სიმ-
დაბლეზე მეტყველებს. ამიტომაც, ეს ლექტორები თავიანთ სტუ-
დენტებს, ერთი მხრივ, არ უღვიძებენ და არ უღვივებენ ამ ონტო-
ლოგიურ მეხსიერებას, მეორე მხრივ, მათ ვერ გადასცემენ ანაბაზი-
სურ ცოდნას. შესაბამისად, ისინი არ ფლობენ ცოდნას სიცოცხლე-
ზე და სტუდენტებში ახშობენ სიცოცხლის განცდას. 

ამიტომაც, ბაკალავრის, როგორც იდეა-ლისტის, ეთიკური 
ქცევის ამოსავალი პუნქტია სიცოცხლის ცნება, სიცოცხლის იდეა, 
რის საფუძველზეც ის საკუთარ ამქვეყნიურ ცხოვრებას, საკუთარ 
“დაზაინ”-ისეულ ყოფასა და ყოფნას გადააქცევს ესთეტიკურ ფე-
ნომენად, ანუ საკუთარ სიცოცხლეს გადააქცევს მუდმივი შემოქმე-
დებითი და ეგზისტენციური ექსპერიმენტის ობიექტად. ეს კი ნიშ-
ნავს ეგზისტენციური რისკის გაღებას, საკუათარი სიცოცხლის მუ-
დამ ექსტრემალურ მდგომარეობაში ჩაყენებას, ცხოვრების დიონი-
სურ გაგებას, რის საფუძველზეც ის შემდგომ ვითარდება როგორც 
პიროვნება, ადამიანი.3 ამასთან, სიცოცხლის ცნების წინ წამოწე-

                                                 
3 შდრ.: “ის, თუ რისთვის არიან ადამიანები აქ, რისთვის არის <ადამიანი> 
აქ, ეს სულაც არ გვაღელვებს. მაგრამ ის, თუ რისთვის ხარ შენ აქ, ეს შეეკით-
ხე შენს თავს: და თუ შენ ამის შეტყობა (“erfahren”) არ შეგიძლია, მაშინ შენ 
თავად დაუსახე შენს თავს მიზნები, დიადი და კეთილშობილი მიზნები და 
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ვით ის თავის თავში აღვივებს და აღვიძებს ონტოლოგიურ მეხსიე-
რებას, ანაბაზისურ ცოდნას, რის საფუძველზეც ის აქ და ახლა ცხო-
ველმყოფელ განიცდის მეტაფიზიკურ პირველსაწყისებს და ამით 
მომავლისთვისაც შეიმუშავებს შესატყვისი ეთიკური ქცევის წესს, 
კერძოდ, რომ უნდა გამოიმუშაოს კრძალვის, მოკრძალების, მოწი-
წების, დაზოგვის კატეგორიული იმპერატივი ადამიანის, ბუნებისა 
და სამყაროს მიმართ. ბაკალავრი აქ უკვე “სიცოცხლისმცოდნეა”, 
ნიცშეანური თუ ბერგსონისეული “სიცოცხლის ფილოსოფიის” ერ-
თგვარი წინამორბედია, ამასთან, ფიხტეანური ქმედების პრინცი-
პის (გერმ. Tathandlung) გამტარებელია:  

 
       ბაკალავრი:  

გვიანღა მივხვდი: იქ, სადაც არარა ხარ, რაიმე ვერ იქნები და 
თუ გინდა რაიმე იყო, რამედ უნდა ვარგოდე. ადამიანის სი-
ცოცხლეს ხომ სისხლი ამოძრავებს და ყველაზე მეტად სადა 
ჩქეფს იგი, თუ არ ახალგაზრდას ძარღვებში? ესე არს ცხო-
ველმყოფელი სისხლი, რომელიც ახალ ძალებს გვანიჭებს, 
სიცოცხლიდნ ახალ სიცოცხლეს ქმნის. ის ამოძრავებს ყვე-
ლაფერს, ისა ქმნის და ისა ქმედებს. ვინც სუსტია, ის დაეცემა 
და ვინც მარჯვეა, მარჯიც მისია, გზა გახსნილია. ამასობაში 
კი ჩვენ ნახევარი მსოფლიო დავიპყარით და თქვენ რას იქმო-
დოთ? თავს იკატუნებდით და თავსაც აკატუნებდით, სპეკუ-
ლირებდით, ფიქრობდით, ბჭობდით, ოცბებობდით და გეგ-
მებზე გეგმებს აწყობდით [V. 6774-6784] (Goethe 2001: 64). 
 
ამგვარად, ყოფილი სტუდენტი და აწ უკვე ბაკალავრი, ფაუს-

ტის მსგავსად, ენტელექიურ არსად გვევლინება და ის, რომ მან ეს 
“ბილდუნგ”-ი მიიღო და საკუთარ თავში სიცოცხლე განავითარა, 
ცხადია, ეს, პირველ რიგში, საკუთარივე ძალისხმევით მოხდა და 
არა იმ ჩამორჩენილი ანტივიტალისტური და ანტიჰუმანური საგან-

                                                                                                               
მათთან ერთად დაიღუპე! ცხოვრებაში უკეთეს მიზნად სხვა არაფერი მიმაჩ-
ნია, თუ არ დიადისა და შეუძლებლის გამო დაღუპვა: animae magnae 
prodigus” (ფრაგმენტები, ფრ. 29/54, 1873) (თარგმანი ჩემია – კ. ბ.) 
(Nietzsche 2000: 651). 
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მანათლებლო სისტემის წყალობით, რომლის წიაღშიც ეს ბაკა-
ლავრი 3-4 წლის მანძილზე სულს ღაფავდა. 

განათლების სისტემის კრახზე ასევე მიანიშნებს ისიც, რომ 
ფაუსტის დაბზარული და გავერანებული სამუშაო ოთახი და სახ-
ლი (“ეს კედლები, ეს თაღები, ეს გალავნები ერთიანად გადმოემ-
ხობა”), რაც სიმბოლურად სწორედ ამ ჩამორჩენილ განათლების 
სისტემას განსახიერებს, როგორც ეს ტრაგედიის პირველ ნაწილში 
იყო, ახლაც ისევ მტვერსა და ნაცარშია ჩაფლული, სამუშაო და სა-
ექსპერიმენტო ხელსაწყოები ახლაც ისევ ისე მოუვლელია და 
აქეთ-იქით მიყრილი, წიგნებს კი ისევ ძველებურად სქელი მტვერი 
ადევს: მეფისტო – “ზემოთ ვუმზერ, აქეთ და იქით, ყველაფერი უც-
ვლელი და ხელუხლებელია (“Allunverändert  ist  es,  unvershert”). 
სარკმლის ეს ჭრელი ვიტრაჟი კიდევ უფრო ჭუჭყიანია, ობობის ქსე-
ლი და აბლაბუდებიც გაბევრებულა, მელანი ჩაქვავებულა, ფურ-
ცლები გაყვითლებულა, ყველაფერი ისევ თავ თავის ალაგს დევსა 
და დგას. თვით ეს ფრთაც კი ისევ იმ ადგილზე დევს, რომლითაც 
ფაუსტმა ეშმას ხელი მოუწერა” [V. 6570-6577] (Goethe 2001: 58).4  

ამგვარად, ფაუსტის სამუშაო ოთახის ეს სამუდამო სტატიკუ-
რი და უცვლელი ანტურაჟი სწორედ საბოლოო ნიშანია და, ამას-
თან, გოეთეს განაჩანია, მისი თანამედროვე ჩამორჩენილი და არა-
ეფექტური განათლების სისტემისათვის. მეორე გაბაასებისას ბაკა-
ლავრთან დისკუსიაში დამარცხებული და კვლავ დოქტორ ფაუს-

                                                 
4
 შდრ., ტრაგედიის პირველ ნაწილშიც ზუსტად ასე გამოიყურება ფაუს-

ტის სამუშაო ოთახი: “ფაუსტი – მრავალი შუაღამე ამ პულტთან გამიტარე-
ბია, წიგნებისა და ფოლიანტების გროვაზე. [...] შემომიზღუდავს თავი 
(“beschränkt”) ამ მტვრითდაფარულ და ჭიებისაგან გამოხრულ წიგნების 
გროვაში, რომელიც აგერ სარკმლის თაღამდე აზიდულა. ეს მინის ჭურჭე-
ლი, ეს უამრავი კოლბა გარშემო, ეს ერთმანეთზე მიწყობილი და დახვავე-
ბული ათასგვარი ინსტრუმენტი, წინაპართაგან დანატოვარი (ეს ყოველივე 
შეზღუდულ ემპირიულ-პოზიტივისტურ მეცნიერებათა ატრიბუტებია, რო-
მელთა გამოყენებითაც წარიმართება ცალმხრივი ემპირიული კვლევები - 
კ. ბ.), აი, ეს არის შენი სამყარო, აი, ეს გიჩანს სამყაროდ! [...] და ნაცვლად 
ცხოველმყოფელი ბუნებისა, რომელშიც უფალმა ადამის მოდგმა გამოძერ-
წა, გარემოგიცავს კვამლი, შმორი, ცხოველთა ძვლები და გარდაცვლილთა 
ჩონჩხი” [V. 388-390, 402-409, 414-417] (Goethe 2000: 14). 
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ტად გადაცმული მეფისტოფელი აღიარებს თანამედროვე საუნი-
ვერსიტეტო განათლების სისტემის სრულ კრახს: “უკვე კარგა ხანია, 
მეც ასე ვგონებ. ბრიყვი (“ein Tor”) ვიყავ და ახლა კი ვარ გადამწიფე-
ბული, მოსაწყენი, ყოველგვარ ხიბლს მოკლებული (“schal”) და უმ-
ნივნელო, სრული არარაობა (“albern”). [...] ვეძებდი დამარხულ ოქ-
როს განძს და სინამდვილეში ნაცარსა და ნახშირს დავატარებდი” 
[V. 6762-6763; 6766-6767] (Goethe 2001: 63). აქ საინტერესოა, რომ 
მეფისტო ამ თავის შემაჯამებელ სიტყვაში ზუსტად ფაუსტის ლექ-
სიკას იყენებს (მაგ., კონცეპტუალური შინაარსის სიტყვა “ბრიყვი”), 
იგი ზუსტად იმავე მელანქოლიურ განწყობაზეა, რაზედაც ფაუსტი 
იყო თავის პირველ მონოლოგში. ამით კი მინიშნებულია, რომ მე-
ფისტოფელი იზიარებს განათლების საკითხებში ფაუსტის კრიტი-
კასა და კვლავ ადასტურებს პირველ გაბასებაში მომავალ სტუდენ-
ტთან და ბაკალავრთან გამოთქმულ თავისივე კრიტიკულ პოზიცი-
ას. ამით კი გოეთემ არა მარტო სტრუქტურულად შეკრა თავისი 
ტრაგედიის ტექსტი, არამედ ტრაგედიის ტექსტში წამოჭრილი 
უმაღლესი განათლების სისტემისა და საუნივერსიტეტო საგანმა-
ნათლებლო პროცესის კრიტიკით შემოიტანა განათლების სისტე-
მის ახალი გაგება და ამით აღნიშნულ პრობლემაზე შემოხაზა და 
შეკრა პირველი ჰერმენევტიკული წრე. 

მეორე გაბაასებაში ასევე გამოჩნდება, რომ ბაკალავრის ხა-
რისხმოპოვებული სტუდენტი გადაურჩება და თავს დააღწევს ამ 
ჩამორჩენილ განათლების სისტემას:“ჩემო მოხუცო ბატონო, ჩვენ 
ახლა ძველს ალაგსა ვართ (ანუ, ისევ ფაუსტის სამუშაო ოთახში –  
კ. ბ.), მაგრამ გაიხსენეთ, რომ ახლა განახლებულ დროთა სრბოლის 
ჟამია (ანუ, მოდერნის ეპოქის ჟამია – კ. ბ.) (“Mein alter Herr! Wir sind 
am alten Orte, / Bedenkt jedoch erneuter Zeiten Lauf”)” [V. 6738-6739] 
(Goethe 2001: 63). შესაბამისად, ეს ბაკალავრი არც კარიერისტ 
ფსევდო-მეცნიერად, არც ყოვლადმორჩილ ჩინოვნიკად და არც 
ვულგარულ “ეპიკურეელად” არ ჩამოყალიბებულ-“განვითარებუ-
ლა”, არამედ მისმა “ბილდუნგმა”, ანუ განათლებამ ის უმალ იდეა-
ლისტად (არა მეტაფიზიკური ფილოსოფიის გაგებით) ჩამოაყალი-
ბა: აღმოჩნდა, რომ მან თავისი განათლება მაღალ იდეაზე დაა-
ფუძნა, რომელიც თავადვე დაუსახა თავის თავს და თავადვე შეიმუ-
შავა “ტრანსცენდენტალური კონსტრუირების” (ვ.ი.ჰ. შელინგი), 
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“სამყაროს გარომანტიულების” (“die Welt muß romantisiert 
warden”) (ნოვალისი, ანუ ფრიდრიხ ფონ ჰარდენბერგი), “რომან-
ტიკული ირონიისა” (“die romantische Ironie”) (ფრ. შლეგელი) და სა-
კუთარი წარმოსახვის ძალის (გერმ. Einbildungskraft) მაქსიმალური 
გაინტენსივების საფუძველზე. შემდგომში სწორედ ამ საკუთარ 
იდეაზე ორიენტირებითა და საკუთარსავე მეთოდოლოგიაზე დაყ-
რდნობით აპირებს ბაკალავრი საკუთარი პიროვნების უსასრულოდ 
განვითარებას სიცოცხლის ექსტატიურ-დიონისური განცდის მაქსი-
მალური გაღრმავების საფუძველზე, საკუთარივე “სიცოცხლის-
მცოდნეობის” საფუძველზე. ამ შემთხვევაში მისი განათლებისა და 
განვითარება-ჩამოყალიბების (“Bildung”) გზა ერთგვარად ჩა-
მოჰგავს გერმანული რომანტიზმის ფარგლებში შემუშავებულ პი-
როვნული წრთვნის, სრულყოფისა და თვითშემეცნების გზას, რაც, 
ერთი მხრივ, გულისხმობს ყველა ტიპის შემეცნებითი უნარების – 
რეფლექსიური, ჭვრეტითი, ინტუიტიური, ემპირისტული, ექსტატი-
ურ-სუგესტიური უნარების – თავის მთლიანობაში ამუშავებას, მეო-
რე მხრივ კი, საკუთარი შემოქმედებითი წარმოსახვის ძალისათვის 
უსასრულო გასაქანის მიცემას:  

 
       ბაკალავრი: 

სწორედ ეს არის ახალგაზრდების უპირველესი კეთილშობი-
ლი მოწოდება!  ეს სამყარო მანამ არ იქნება, სანამ მას მე არ 
შევქმნი (აქ იკვეთება ფიხტეანური ნაკადი: მინიშნება სუბიექ-
ტური წარმოსახვის ძალასა და შემეცნებით ნებელობაზე, რაც 
შემდგომ საფუძვლად უდევს სამყაროზე სუბიექტური წარმოდ-
გენების შემუშავებას, რომელთაც სწორედ ამ >>სუბიექტურო-
ბის<< გამო აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე აქვთ პრეტენზია – კ. 
ბ.). მზე მე ამომყავს ზღვიდან. მე დავაწყებინე მთვარეს თავი-
სი სვლის მონაცვლეობა, ნათელი დღე ჩემს გზებს ამკობს, 
სიმწვანით შემოსილი და აყვავებული მიწა მე მეგებება. მხო-
ლოდ ერთი ჩემი თითის აქნევა და ვარსკვლავებით შეიმოსე-
ბა დიდებული ღამე. ვინ, თუ არა მე თავი დაგაღწევინეთ ყო-
ველგვარ ჩარჩოებს, ფილისტერულ შეზღუდულ აზრებსა და 
იწროობას (“Philisterhaft einklemmender Gedanken”. მე თვი-
სუფალი ვარ, ყურს მივუგდებ ჩემი სულის (Geist) თქმას, 
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ლაღად მივუყვები ჩემს შინაგან შუქს (“mein innerliches 
Licht”) (მინიშნება გერმანელ რომანტიკოს მწერალსა და ფი-
ლოსოფოს, რომანტიზმის ერთ-ერთ თეორეტიკოს ნოვალის-
ზე, Gaier 2004: 88 – კ. ბ.) და აღტყინებული წამისყოფით ნა-
თელსა მოვფენ ქვეყნიერებას, ზურგს უკან კი მოვიტოვებ 
უკუნსა და ბნელს [V. 6793-6806] (Goethe 2001: 64-65).5  

 
დასკვნა:  განათლების  პოლიტიკისა და სასწავლო პროცესის      
            ამოცანები გოეთეს მიხედვით 
 
1.  სწავლებისას “ბილდუნგ”-ის პრინციპის გატარება: მრავალ-

მხრივ განვითარებული ადამიანის აღზრდა, პროფესიული გა-
ნათლებისა და მეტა-ფიზიკური ცოდნის (“სიბრძნის”) მიცემა; 

2.  სამყაროსა და ყოფიერებაზე ფართო ცოდნის მიცემა, რაც გუ-
ლისხმობს მეტა-ფიზიკური ხსოვნის, მეხსიერების გაღვივებას;  

3.  ფილისტერობისა და მეშჩანობის სულისაგან, მომხმარებლური 
აზროვნებისაგან გათავისუფლება (შდრ.: „მე თავი დაგაღწევი-
ნეთ ყოველგვარ ჩარჩოებს, ფილისტერულ შეზღუდულ აზრებ-
სა და იწროობას (“Philisterhaft einklemmender Gedanken”); 

4.  თავისუფალი შემოქმედებითი და შემეცნებითი უნარების გან-
ვითარება, კრიტიკული სულის განვითარება, დოგმატური აზ-
როვნებისაგან გათავისუფლება;  

5.  კრძალვის, მოწიწების (გერმ. Eherfurcht) ეთიკისა და ეთოსის 
გაღვივება 

6.  მწიგნობრულ-კაბინეტური ცოდნის უარყოფა და “პროქტოფან-
ტაზმისტობის” (გოეთე) უკუგდება; 

7.  ე. წ. ენციკლოპედიური ცოდნის, ენციკლოპედიზმის (შდრ., “აზ-
რთა ფაბრიკა”, “აზრების საწარმო”, “Gedanken-Fabrik”) (Goethe 

                                                 
5 შდრ., ნოვალისის (ფრიდრიხ ფონ ჰარდენბერგი, 1772-1801) თეორიულ-
საპროგრამო ნაშრომის, “ყვავილთა მტვერის” (“Blütenstaub”) [1798] #16 
ფრაგმენტი: “ჩვენ ვოცნებობთ სამყაროში (“Weltall) მოგზაურობაზე. და გა-
ნა სამყარო ჩვენში არაა? ჩვენ არ ვიცით ჩვენი სულის სიღრმეები. – ჩვენს 
სულში შემოდის იდუმალი გზა. ჩვენშია, ან სხვაგან არსადაა, მარადისობა 
თავის სამყაროებით, წარსულითა და მომავლით. გარესამყარო აჩრდილთა 
სამყაროა (“Schattenwelt”), ის გადააფარებს თავის ჩრდილს სინათლის სა-
უფლოს (“Lichtwelt”)” (თარგმანი ჩემია – კ. ბ.) (Novalis 1996: 103). 
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2000: 54) უარყოფა, რაც სინამდვილეში მხოლოდ ინფორმაცი-
ულ-ტერმინოლოგიური სტატიკური ფსევდო-ცოდნაა და არაფე-
რი აქვს საერთო არც რაიმე დარგში პროფესიულ კვალიფიკაცი-
ასთან და არც ფუნდამენტურ სამეცნიერო თუ ფილოსოფიურ გა-
ნათლებასთან: მაგ., მსუბუქი მრეწველობის ტერმინოლოგიის 
ცოდნა არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმეს საქსოვი დაზგის გამოყენე-
ბით ქსოვა შეუძლია, ფილოსოფიური ტერმინებისა და მათი დე-
ფინიციების ცოდნა არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა ფილოსოფო-
სია, ან სალექსო საზომების ცოდნა არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცა 
პოეტია და ა. შ.  

8.  საკუთარი ეგზისტენციის “ესთეტიკურ”-შემოქმედებით ექსპე-
რიმენტად, ერთგვარ “ხელოვნების ობიექტად” გადაქცევა; 

9.  სიცოცხლის გზნების, ესთეტიკური განცდის გაღვივება და  გა-
ფართოება; 

10. განათლება, როგორც სიცოცხლისმცოდნეობა. 
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     Thus, the topic of these dialogues is: what is the essence of 
Education and what is the purpose of Education – to bring out spe-
cialists in the field, professionals in the field (Education as a spe-
cialization), or its essence and purpose is far more than that,  to 
raise independent, established individuals (Education as huma-
nism). 

The Objectives of the Education Policy and Learning Process 
according to Goethe were the following:  

1. Applying the principle of "Bildung" in teaching: raising a 
multifaceted person, providing vocational education and metaphy-
sical knowledge (Wisdom); 2. Giving extensive knowledge about 
the world and existence, which means stimulating metaphysical 
memory, remembrance; 3. Liberation from the spirit of philistinism 
and greed, from consumerist thinking; 4. Development of free 
creative and cognitive skills, development of the critical spirit, 
liberation from dogmatic thinking; 5. Stirring up the ethics of 
prohibition, fear (German: Eherfurcht), and ethos. 6. Turning one's 
existence into an "aesthetic" – creative experiment, a kind of 
"object of art"; 7. Stimulating and expanding the passions of life, 
the aesthetic feeling; 8. Education as life science. 



 
 
 
 
 

ელიზბარ ელიზბარაშვილი 
 

 
ცოდნის (სიბრძნის)  

თავდაპირველი გაგება 
 
საკვანძო სიტყვები: მითოლოგია, სიბ-
რძნე, ცოდნა, ისტორია, თავდაპირველი.  

 
კაცობრიობის ცივილიზაციის საწყის 

ეტაპზე უკვე ჩამოყალიბებული იყო სიბ-
რძნის მყარი გაგება, რომელიც საუკუნეე-
ბის და ათასწლეულების მანძილზე თაო-
ბიდან თაობას გადაეცემოდა ზეპირსიტ-
ყვიერად, სანამ წერილობითი დაფიქსირე-
ბის საშუალება იქნებოდა გამოგონებული. 
სიბრძნის, ანუ ცოდნის უძველესი გაგება 
რადიკალურად განსხვავდებოდა ცოდნის 
იმ გაგებისაგან რომელიც ცნობილია ჩვენ-
თვის, თანამედროვე ცივილიზაციის თეო-
რეტიკოსებისათვის. ეს გაგება იყო უცვლე-
ლი და ადამიანის და სამყაროს ხედვის 
სრულებით სხვა პარადიგმას ეყრდნობო-
და. მეორე მხრივ სიბრძნის თავდაპირვე-
ლი გაგება გავრცელებული იყო მსოფლი-
ოს ყველა ხალხებში, ყველა რეგიონში და 
ყველა მატერიკზე. ჩვენი სტატიის მიზანი 
არის მსოფლიოს უძველესი ხალხების მი-
თოლოგიური ტექსტების მიხედვით წარ-
მოვაჩინოთ სწორედ ეს - ნათქვამი კონ-
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კრეტული მითოლოგიური სახეებით და მითოლოგიური ფაბულე-
ბით გადმოვცეთ.  

ჩვენ ვსაუბრობ სიბრძნის, ცოდნის თავდაპირველ, უძველეს 
გაგებაზე, რომელიც გვეუბნება თუ რა არის და როგორი დამოკიდე-
ბულება უნდა გვქონდეს ჩვენ სიბრძნის მიმართ: ვინ არის სიბრძნის 
შემქმნელი, მისი მატარებელი და მიმღები და როგორი ხასიათი 
აქვს მას. არის თუ არა სიბრძნე, ცოდნა ის, რასაც ადამიანი ქმნის 
და ავითარებს. არის თუ არა ცოდნა ადამიანური ისტორიის მიერ 
აკუმულირებული ფენომენი, რომელიც მუდმივ ზრდა-გამდიდრე-
ბას და სრულყოფას განიცდის თუ იგი ერთხელ და სამუდამოდ მო-
ცემული სიდიდეა, რომელიც მხოლოდ შენახვას და განმარტებას 
საჭიროებს? ამ საკითხებს განვიხილავთ უძველესი მითოლოგიების 
რეტროსპექტული წარმოდგენისას: 

შუამდინარული მითოლოგიის მიხედვით სიბრძნეს ფლობენ 
ღმერთები. სიბრძნე არის ის, რაც ღმერთების გონების მიერაა შექ-
მნილი და გადაეცემა ადამიანებს. უმთავრესი ღმერთი, პირველშე-
მოქმედი – ეა (იგივე ენქი) არის სიბრძნის, ხელოვნების და მაგიის 
ღმერთი. იგი ითვლება კაცობრიობის მფარველად და ცივილიზაცი-
ის მომტანად. ენქის უკავშირდება კაცობრიობაში არსებული მიწათ-
მოქმედების, მეცხოველეობის, მებაღეობის, მკურნალობა-მედიცი-
ნის, ტექნოლოგიების ცოდნა, მას უკავშირდება კულტურის სხვა-
დასხვა დარგის დაწყება, მაგიური ცოდნა – მთლიანობაში სიბ-
რძნის დაწყება. ეა არის სიბრძნის მატარებელი, მისი შემქმნელი, 
ხოლო ადამიანი არის ამ სიბრძნის მიმღები. ეას ეს სიბრძნე კაცობ-
რიობაში შეაქვს თავისი შვილების – აფქალების საშუალებით 
(რომლებიც საბერძნეთში უკავშირდებიან შვიდ ბრძენს, ხოლო ინ-
დოეთში შვიდ რიშას), რომლებიც ისტორიამდელ ხანაში ევლინე-
ბიან შუმერის ქალაქებს და ცივილიზაცია შეაქვთ მათში. ისინი ცი-
ვილიზაციის “დიდი მამები” არიან. ადამიანს არ შეუძლია სიბ-
რძნის შექმნა, მას შეუძლია ღმერთისაგან გადმოცემული სიბრძნის 
მიღება და “შენახვა”. სიბრძნეს ადამიანთა ხელში უცვლელი ხასია-
თი აქვს – მას ადამიანები ვერ განავითარებენ, ვერ სრულყოფენ, 
რადგან ადამიანის გონების ნაყოფი არასოდეს იყო ის. ადამიანის 
დანიშნულებაა მისი მიღება, გაგება და თაობიდან თაობისათვის 
მისი უცვლელად გადაცემა. სიბრძნე არსებობს უცვლელ ტრადიცი-
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აში. “მატრიცა”, რაზეც მე ვსაუბრობდი სწორედ სიბრძნის პარადიგ-
მაა, წარსულზე ცოდნის ძირითადი “კარკასი”, რომელიც ღმერთე-
ბისგან გადმოეცათ ადამიანებს და თაობიდან თაობაში იყო შენახუ-
ლი მითების წიაღში. “მითოლოგემური მატრიცის” ხუთივე ფიგუ-
რანტი ადამიანებს გადმოეცათ ღმერთებისგან ან ღმერთებთან და-
ახლოებული ადამიანებისგან, ან ნახევრადღმერთებისგან.  

“მითოლოგემური მატრიცა” არის დედამიწის და ადამიანის 
ისტორიის და გლობალური მოვლენების შესახებ სიბრძნის ძირი-
თადი “კარკასი”. “მატრიცის” შემადგენელ ყოველ აზრ-ელემენტს 
გილგამეში ღმერთებისგან ან ღმერთებთან ახლოს “მდგარი” ადა-
მიანებისგან ღებულობს. ქალღმერთი, მეღვინე სიდურისგან შეიტ-
ყოობს გილგამეში, რომ ღმერთებმა ადამიანები შექმნეს უკვდავე-
ბის გარეშე; ღმერთების მიერ გაუკვდავებული ადამიანი – უთანა-
ფიშთისგან შეიტყობს გილგამეში წინარეცივილიზაციის არსებობა-
ზე და შემდეგ - წარღვნაზე - ამ ცივილიზაციის განადგურებაზე; მის-
განვე შეიტყობს გილგამეში რომ წარღვნას უკავშირდება ომი (“მო-
ვარდა ნინურთა”). სწორედ უთანაფიშთისგან მიიღებს გილგამეში 
ჩემს მიერ წარმოდგენილი “მითოლოგემური მატრიცის” მეხუთე 
აზრ-ფიგურანტს. უთანაფიშთი ეუბნება -  

“განგიცხადებ, გილგამეშ, იდუმალ სიტყვას, 
ღმერთების განგებას განგიმარტავ”(გილგამეში. გვ.80). 
ამ ფრაგმენტში ჩანს, რომ “იდუმალი სიტყვა”, იდუმალი ცოდ-

ნა წარღვნაზე, რომელიც გილგამეშმა არ იცის და მას უთანაფიშთმა 
უნდა “განუცხადოს”, “ღმერთების განგების” “განმარტებაა”, ანუ 
იდუმალი ეს ცოდნა, ეს სიბრძნე ღმერთებიდან მოდის. უთანაფიშ-
თი ამ “იდუმალი სიტყვის” გადამტანია, მედიუმია, გილგამეში კი 
მიმღები, რომელიც შემდგომ თავად გადაიქცა გადამტან-მედიუმად 
ადამიანებისათვის. გილგამეში “ორი მესამედი” ღმერთია, ღმერ-
თებიდან მომდინარე სიბრძნეს ეუფლება და მოაქვს იგი ადამიანე-
ბისათვის. გილგამეში თავად სიბრძნეს არ ქმნის – ის მედიუმია. 
ამიტომ წარმოგვიდგება ეპოსის დასაწყისში მეფე-გმირი იმად, ვინც 
“სიღრმე იხილა”, “შეიცნო, შთაიბეჭდა”, “იდუმალებანი ვინც სრუ-
ლად განჭვრიტა”, რომლის შედეგადაც ის გვევლინება “სიბრძნის 
მფლობელად”. ამ სიბრძნის დაუფლება არის “დაფარულის გახ-
სნა”. ეს სიბრძნე იყო დაფარული, როგორც “საუნჯე”. და ეს სიბ-
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რძნის “საუჯე” გამოამზეურა-გახსნა მან ადამიანებისათვის. ის, რაც 
გადმოეცა ღმერთებისგან, მოუტანა ადამიანებს. სხვანაერად რომ 
ვთქვათ – “მცნება მოიტანა წარღვნამდელ დღეთა.” ეს “მცნება” 
ადამიანებს არ შეუქმნიათ.  

“მითოლოგემური მატრიცის” მეხუთე ფიგურანტი – სიბრძნის 
ღვთაებრივი გენეზისი და მისი “შენახვა” ადამიანების მიერ, ორგა-
ნულად ერწყმის “მატრიცის” დანარჩენ, ოთხივე აზრ-ფიგურანტს. 
რახანც ღმერთებმა შექმნეს ადამიანები და ყველა ცივილიზაცია, 
რახანც არსებობდა წინარეცივილიზაცია, რომელიც დაიღუპა და 
რომლის დაღუპვის პროცესში იყო ამ ცივილიზაციის შიდა ომები – 
ღმერთების ომები, ცოდნა ამ ყოველივეზე მხოლოდ იმ წინარეცი-
ვილიზაციიდან წამოვიდოდა, ანუ მხოლოდ ღმერთებიდან თუ წა-
მოვიდოდა, რომელსაც ათასწლეულების მანძილზე უცვლელად 
ინახავდნენ ადამიანთა თაობები. “მატრიცის” თითოეულ აზრ-ფი-
გურანტში იგულისხმება სიბრძნის, ცოდნის ღვთაებრივი წარმომავ-
ლობა. 

მითოლოგემური მატრიცის მეხუთე ელემენტი - სიბრძნეს 
ფლობენ ღმერთები. სიბრძნე არის ის, რაც ღმერთების გონების მი-
ერაა შექმნილი და გადაეცემა ადამიანებს. ეს მითოლოგემაც კარ-
გად არის გამოხატული სხვა ძველი ხალხების მითოლოგიებში.  

ეგვიპტეში ღმერთი თოტი იყო დამწერლობის, ცოდნის, მეც-
ნიერების, მაგიის და მედიცინის მფარველი. ის ასევე ითავსებდა 
ღმერთების ჟამთააღმწერლის სტატუსს. სწორედ მან გამოიგონა 
გეომეტრია, დამწერლობა, ასტრონომია, არითმეტიკა და გადასცა 
ადამიანებს.  

ინდურ მითში ვიშნუ ელაპარაკება უდიდეს ბრძენს – მარკან-
დეიას, რომელსაც გადასცემს ცოდნას სამყაროს აგებულებაზე და 
მის წარმოშობაზე; უყვება ბრაჰმას დღესა და ღამეზე; სამყაროს 
ციკლურობაზე; “მახა-იუგაზე”, რომელიც თავის მხრივ შედგება ოთ-
ხი იუგისაგან – ადამიანური ეპოქებისაგან. ინდრა კი მასთან ცაში 
სტუმრად ასულ არჯუნას ჩუქნის იარაღს – ცეცხლოვან ისრებს, ას-
წავლის მის გამოყენებას და ასევე ასწავლის ყველა ხელოვნებას. 

ღმერთები უდიდესი ბრძენების და გმირების გზით გადასცემ-
დნენ ადამიანებს სიბრძნეს და ყველა ხელოვნების ცოდნას. ინდურ 
ტრადიციაში რიშები არიან ის ადამიანები, რომლებსაც გადაეცათ 
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ღმერთებისგან ეს ყოველივე, რათა შემდეგ გაევრცელებინათ და-
ნარჩენ ადამიანებში, ისევე როგორც შუამდინარულ ტრადიციაში ამ 
ფუნქციას ატარებდნენ აფქალები. 

საერთოდ, ღვთაებრივი სიბრძნის ჩაწერას და შენახვას წარ-
მოადგენს ძველ ინდოეთში ისეთი ტექსტები რომლებიც ჯერ ბო-
ლომდეც არაა გაშიფრული და ამოხსნილი: ვედების ოთხწიგნეუ-
ლი, “იოგა-სუტრა”, “ვიმანა-შასტრა”, “ბრაჰმასტრა”.  

სპარსეთში ტექსტი – “ავესტა” არის გამოცხადება, რომელიც 
მიიღო ზარატუსტრამ სინათლის და სიკეთის ღმერთისაგან – აჰურა 
მაზდასაგან. “ავესტა” არის “ძირითადი ტექსტი”, სადაც ღმერთის 
მიერ გადმოცემული სიბრძნე არის წარმოდგენილი და რომელიც 
ზარატუსტრამ უნდა გაავრცელოს ადამიანებში. აჰურა მაზდა ასევე 
ესაუბრა ადამიანს – იიმას და გადასცა მას თავისი რელიგია. იიმამ 
კი უპასუხა, რომ მისი შესწავლა არ შეეძლო, რადგან სწავლული არ 
იყო. ამიტომ მთავარმა ღმერთმა მას სამყაროს დამცველის, მაყუ-
რებელის და შემნახველის ფუნქცია დააკისრა და გადასცა იარაღი – 
ოქროს ისარი და ოქროთი გაწყობილი მოსასხამი, რომელსაც იიმა 
იყენებდა თავისი მეფობის სრულ პერიოდში ადამიანების კე-
თილდღეობისათვის.  

ბიბლიაში სწორედ წინასწარმეტყველები არიან ისინი, რომ-
ლებიც ღვთაებრივი გამოცხადებით მიღებულ სიბრძნეს გადასცე-
მენ ადამიანებს.  

აღსანიშნია, რომ “ენოხის წიგნის” VI თავში საუბარია იმაზე 
რომ ღმერთმა ენოხს გადასცა სიბრძნე, რომელიც მან ადამიანებში 
უნდა გაავცელოს. 

ძველ საბერძნეთში ათენა სწორედ ის ქალღმერთია, რომელ-
მაც ადამიანებს გადასცა სიბრძნე, მეცნიერება, კანონები და სხვა-
დასხვა საყოფაცხოვრებო ცოდნა. ასევე გავიხსენოთ პრომეთე, რო-
მელმაც ადამიანებს ცეცხლის გამოყენების ტექნოლოგიები მოუტა-
ნა. ჰომეროსთანაც და ჰესიოდესთანაც მუზები ადამიანებს მიამად-
ლებდნენ სიმღერის, ხელოვნებათა, მჭერმეტყველებათა ნიჭს; 
ცოდნას სამყაროს წარმოშობაზე და აგებულებაზე. 

წარმოდგენილი და სხვა ხალხების მითოლოგიებიდან კიდევ 
ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, რომელიც ადასტურებს სიბ-
რძნის ღვთაებრივ წარმომავლობას, რომ ცოდნა არ არის და არც 
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შეიძლება იყოს ადამიანის მიერ შექმნილი და ადამიანის მიერ მო-
დიფიცირებული. უძველესი სამყარო არ იცნობდა ცოდნის იმ გაგე-
ბას, რაც ჩვენთვის არის ერთადერთი შესაძლებელი გაგება.  

მაშასადამე ძველი ხალხების მითიურ წარმოდგენებში სიბ-
რძნე, ცოდნა და ტექნოლოგიები არის ის, რასაც ადამიანები ღებუ-
ლობენ ღმერთებისგან და ინახავენ მას უცვლელად საუკუნეების 
მანძილზე, ჯერ ზეპირსიტყვიერად და მოგვიანებით - წერილობი-
თი ფორმით დაფიქსირებულს. ცივილიზაციის არსებობა სწორედ 
ამას ეყრდნობოდა. ამ სიბრძნის დაკარგვა ცივილიზაციის დასას-
რულს და პირველყოფილ, ველურ მდგომარეობაში დაბრუნებას 
წარმოადგენდა. ადამიანი ახალს ვერაფერს გამოიგონებს, ის სიბ-
რძნეს ვერ შექმნის, შესაძლებელია მხოლოდ მისი ღმერთებისგან 
მიღება. ეს არის სწორედ დედამიწის ისტორიაში ცოდნის თავდა-
პირველი გაგება.  
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სიტყვიერად, სანამ წერილობითი დაფიქსირების საშუალება იქნე-
ბოდა გამოგონებული. სიბრძნის, ანუ ცოდნის უძველესი გაგება რა-
დიკალურად განსხვავდებოდა ცოდნის იმ გაგებისაგან რომელიც 
ცნობილია ჩვენთვის, თანამედროვე ცივილიზაციის თეორეტიკოსე-
ბისათვის. ჩვენი სტატიის მიზანი არის მსოფლიოს უძველესი ხალ-
ხების მითოლოგიური ტექსტების მიხედვით წარმოვაჩინოთ სწო-
რედ ეს - კონკრეტული მითოლოგიური სახეებით და მითოლოგიუ-
რი ფაბულებით გადმოვცეთ. ძველი ხალხების მითიურ წარმოდგე-
ნებში სიბრძნე, ცოდნა და ტექნოლოგიები არის ის, რასაც ადამია-
ნები ღებულობენ ღმერთებისგან და ინახავენ მას უცვლელად საუ-
კუნეების მანძილზე. ეს არის სწორედ დედამიწის ისტორიაში ცოდ-
ნის თავდაპირველი გაგება.  
 
საკვანძო სიტყვები: მითოლოგია, სიბრძნე, ცოდნა, ისტორია, თავ-
დაპირველი.  
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Resume 
 

A solid understanding of wisdom had already been established in 
the early stages of human civilization, which was transmitted orally from 
generation to generation for centuries and millennia before written 
fixation was invented. The ancient understanding of wisdom, or 
knowledge, was radically different from the understanding of knowledge 
known to us, the theorists of modern civilization. Our article aims to 
present this according to the mythological texts of the world's ancient 
peoples - to convey it with specific mythological images and mythological 
fabulas. In the mythical notions of ancient peoples, wisdom, knowledge, 
and technology are what people receive from the gods and keep them 
unchanged for centuries. That is the original understanding of knowledge 
in the history of the earth. 
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ტი, ინფორმაციული საზოგადოება, მედია.  
 

მოდერნიზაციის პროცესები, რომ-
ლებიც ციფრული რევოლუციის ზემოქმე-
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დი თუ პატარა ეკრანები თითქმის ყველ-
გან თან ახლავს; იგი განსაზღვრავს ჩვენს 
ყოველდღიურობას, კომუნიკაციის რეჟიმს 
და როგორც აღვნიშნეთ, დამატებით რეა-
ლობას წარმოშობს. ამიტომაც, მედიისა 
და ზოგადად, ეკრანული ტექნოლოგიების 
კვლევა დიდ ინტერესს იწვევს მთელ 
მსოფლიოში. მედიის არსის, მისი დანიშ-
ნულების, განვითარების მიმართულებისა 
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და ადამიანზე ზემოქმედების საკითხები უშუალოდ უკავშირდება 
თანამედროვე პოლიტიკის, საზოგადოებრივი ცხოვრების, კულტუ-
რის, განათლების თემებს. რაც შეეხება საგანმანათლებლო საკით-
ხებს, ის ისტორიულადაც ყოველთვის უკავშირდებოდა კომუნიკაცი-
ისა და მედიის განვითარებას და მუდამ იყო მოაზროვნეთა და ფი-
ლოსოფოსთა დაკვირვების საგანი1, საილუსტრაციოდ წიგნის ბეჭ-
დვა და კაცობრიობაზე მისი ზემოქმედება შეგვიძლია მოვიყვანოთ. 
ცივილიზაციის ისტორიაზე დაკვირვება ცხადყოფს, რომ კაცობრი-
ობის განვითარების მნიშვნელოვანი ეტაპები უშუალოდ უკავშირ-
დება ტექნიკის სფეროში მომხდარ გარდატეხებს. მაგალითად, რო-
დესაც ათენში სტანდარტიზებული ანბანური ტექსტი გაჩნდა, სწო-
რედ მაშინ აღმოცენდა ფილოსოფია; ანბანს უკავშირდება ანტიკურ 
პერიოდში რიტორიკის ზენიტი; სწორედ ანბანმა შეამზადა ნიადა-
გი ლოგიკისა და დიალექტიკისთვის; რიტორიკამ, გრამატიკამ და 
ლოგიკამ, რომლებიც ერთგვარ „ტრივიუმს“ შეადგენედნენ, საფუძ-
ველი ჩაუყარეს შუასაუკუნეების საუნივერსიტეტო პროგრამას; შემ-
დგომ, XIX საუკუნეში, პირველი ბეჭდური ტექსტისა და ტელეგრა-
ფის წარმოშობამ, თანამედროვე გაზეთისა და ჟურნალისტიკის, 
როგორც სასწავლო დისციპლინის წარმოშობა განაპირობა; სამაუწ-
ყებლო მედიამ, რადიოს, გაზეთის, ჟურნალების, კინოს მეშვეობით, 
საფუძველი ჩაუყარა მასობრივი კომუნიკაციის შემსწავლელ მეცნი-
ერებებს, ხოლო ფოტოგრაფიამ, ვიდეომ და ხმოვანმა ჩანაწერმა 
განაპირობა კვლევები პიროვნებათშორისი და არავერბალური კო-
მუნიკაციის კუთხით. ასე რომ, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მითი-
თებულ პროცესებზე რეფლექსიიდან გამომდინარე, კულტურულ-
საგანმანათლებლო საკითხები თამამად შეგვიძლია მედიების გან-
ვითარების საკვანძო ეტაპების კონტექსტში გავიაზროთ და აქედან 
გამომდინარე, გავაფართოვოთ საკითხი კაცობრიობის კულტუ-
რულ-ჰუმანისტურ აზროვნებამდე.  

                                                 
1 აღ ნიშნულ საკითხებზე მსჯელობს მ. მაკლუენი ერთ-ერთ ინტერვიუში: 
„როცა ტექნოლოგია აფართოვებს ჩვენს გრძნობათაგან ერთ-ერთს, ახა-
ლი ცვლილება კულტურაში ისევე სწრაფად ხდება, როგორც ახალი ტექ-
ნოლოგიის ათვისება.“ https://www.nextnature.net/2009/12/the-playboy-
interview-marshall-mcluhan (გადამოწმებულია 16.12.2021) 
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ჰუმანისტური იდეები, როგორც კლასიკური პედაგოგიკის ფუნ-
დამენტი, სამყაროს ცენტრად ადამიანს წარმოადგენს, რომელმაც 
ორი საწყისის მეშვეობით - გონითი და სულიერით უნდა შეიმეცნოს 
და განიცადოს სამყარო. ამ ჰარმონიულ კონცეფციას დაეფუძნა რე-
ნესანსის პედაგოგიკა, რომლის მიხედვითაც ყოველი ბავშვი, უნიკა-
ლურია და შესაბამისად, მისი აღზრდა-განათლებისთვის ინდივი-
დუალური მიდგომაა საჭირო. ჰუმანისტების ბევრი თეზისი დღეს, 
ინფორმაციული საზოგადოების ეპოქაში, განსაკუთრებული მნიშ-
ვნელობით შეიძლება გავიაზროთ, რათა ზეჭარბი ინფორმაციული 
ნაკადების პირობებში სწავლებისა და აღზრდისთვის შევინარჩუ-
ნოთ გონებისა და სულის ანტიკური ჰარმონიული მოდელი, რათა 
ინფორმაციული ინტოქსიკაციისგან დავიცვათ ადამიანი. ჰუმანის-
ტების ემპირიული დაკვირვებებიც ამასვე ადასტურებს, რომ დიდი 
მოცულობის ინფორმაციის მიღებისას ადამიანს ეზღუდება მცირე 
ინფორმაციის აღქმის უნარიც კი, რადგან მრავალფეროვანი ინ-
ფორმაცია ათვისების პროცესის უმთავრეს ხელისშემშლელ ფაქ-
ტორად გვევლინება (იმედაძე 2009:86). სწორედ ჰუმანისტური პე-
დაგოგიკიდან მოდის მოსწავლის/ადამიანის შემეცნებითი უნარე-
ბის მრავალფეროვნებაზე აქცენტი, რომლის თანახმადაც, მნიშვნე-
ლოვანი პირველადი იმპულსია - პირველადი შეგრძნება, რომელიც 
შემდგომ მსჯელობითა და ანალიზით აბსტრაჰირდება (გააზრებუ-
ლი სწავლების პრინციპი).  

ჰუმანისტური პედაგოგიკის მცირე ექსკურსი იმისთვის დაგ-
ვჭირდა, რომ თანამედროვე პედაგოგიკის პრინციპებთან მივიდეთ, 
რადგან ეს უკანასკნელი, ხშირ შემთხვევაში, იდეალად სწორედ რე-
ნესანსის ჰუმანისტური პედაგოგიკის პრინციპებს სახავს, მიუხედა-
ვად იმისა, რომ განათლების განვითარების ისტორიაში სხვადას-
ხვა პრინციპი (ე.წ. ცალმხრივი რაციონალიზმი (გრძნობიერი სფე-
როს: გრძნობის, ესთეტიკის, მშვენიერების ჭვრეტის გარეშე), მატე-
რიალიზმი) დომინირებდა. გრძნობიერი და სულიერი სფეროს ატ-
როფია პირდაპირ უკავშირდება თანამედროვე ადამიანის სულიე-
რების კრიზისს. კულტურულ-ჰუმანისტური განათლების მიზანი კი, 
განათლების სწორედ რაციონალური და ემოციური საწყისების ჰარ-
მონიული განვითარებით, თანამედროვე მედიარეალობაში ადამია-
ნის გონისმიერი და სულიერი კრიზისის დაძლევაა, რაც ადამიანში 
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ზოგადსაკაცობრიო კულტურასთან ზიარებით, კულტურათა დია-
ლოგით მიიღწევა.  

გასული საუკუნის დასასრულისთვის, ტელევიზია და სხვა მე-
დიები უკვე საკმაოდ ფართოდ შემოიჭრა ადამიანთა ცხოვრებაში, 
ხოლო XXI საუკუნის დასაწყისისთვის, ის სოციალურ-კულტურული 
გარემო, რომელშიც თანამედროვე ადამიანს უხდება ყოფნა, უკვე 
მეტისმეტად დიდი დოზით მედიატიზებულია. პროცესი დიგიტა-
ლიზაციამ კიდევ უფრო დააჩქარა. ტრადიციული მედიის ციფრულ 
მედიად ტრანსფორმაციამ, კარდინალურად შეცვალა ადამიანის 
ურთიერთობა მედიარეალობასთან - იგი გაცილებით მიაჯაჭვა მე-
დიებს. თანამედროვე მედიასაშუალებებიდან სხვადასხვა ინფორ-
მაციის ვიზუალური ფრაგმენტების ერთმანეთთან დაუკავშირებე-
ლი აურაცხელი რაოდენობა მოედინება. მედიით, ხშირ შემთხვევა-
ში, ვიზუალურ გამოსახულებათა სახით მოწოდებული ინფორმა-
ცია, მოზარდის/ადამიანის გონებაში უწყვეტად ენაცვლება ერთმა-
ნეთს, რის გამოც მათი ერთმანეთთან ლოგიკურად დაკავშირება 
რთულია, ამიტომაც მოზარდი/ადამიანი, ხშირად, რეალობას კლი-
პურად აღიქვამს, რის გამოც აზროვნების პროცესიც დისკრეტულია, 
ამიტომ აზროვნების შედეგი ვერ გარდაიქმნება რთულ ინტელექ-
ტუალურ პროდუქტად და იგი ადამიანის ტვინში ე.წ. ინფორმაციულ 
ხმაურად რჩება. ეს უკანასკნელი კი, თავისი მასშტაბურობისა და 
მუდივი ზრდის თვისების გამო, აქვეითებს მოვლენათა კრიტიკული 
აღქმის, ანალიზისა და რეფლექსიის უნარს, რაც საბოლოოდ, 
კვლავ იქითკენ მიემართება, რომ ინდივიდს არ შეუძლია შექმნას 
რთული ინტელექტუალური პროდუქტი. აღნიშნული თეზისიდან 
გამომდინარე, შეგვიძლია ვისაუბროთ ადამიანის/მოზარდის ჰარ-
მონიული განვითრების შეუძლებლობაზე, აზროვნებით ვერ გან-
ცდილ ბედნიერებაზე. ამიტომ საკვლევი სფეროებიდან გამომდი-
ნარე, მედიაგანათლება (media education) იკვეთება მედიაფსიქო-
ლოგიასთან, ანთროპოლოგიასთან, ლინგვისტიკასთან, სემიოტი-
კასთან, მედიაფილოსოფიათან და სხვა კოგნიტურ მეცნიერებებ-
თან, რომლებიც სწავლობენ ადამიანს ინფორმაციულ საზოგადოე-
ბაში და მედიარეალობაში მისი შემეცნების მექანიზმებს. მეცნიერ-
თა ყურადღება მიპყრობილია სწორედ იმ ეფექტურ ტექნოლოგიებ-
ზე, რომლის მეშვეობითაც უნდა მომზადდეს ახალი თაობა ადაპ-
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ტირებული მედიარეალობასთან ინფორმაციულ საზოგადოებაში, 
რადგან შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მედიის ყველა სახეს თავისი 
წიგნიერება ახლავს. წერილობით ტექსტს უკვე ვეღარ გავიაზრებთ, 
როგორც დომინანტურ მედიას, რადგან დღეს სიტყვა და გამოსახუ-
ლება გათანაბრდა, უფრო მეტიც, გამოსახულება დომინანტურიც კი 
გახდა, ტექსტი კი, ჰიპერტექსტად იქცა. ასე რომ, კითხვა, როგორც 
კულტურის წარმომქმნელი ღერძი, დღეს ყოველდღიურობის უტი-
ლიტარული დანიშნულების გახდა. ეს ცვლილება ლიტერატურის 
დანიშნულების ცვლილებასაც შეგვიძლია მივუდასაგოთ, რადგან 
მეოცე საუკუნეში ლიტერატურამ დაკარგა სულიერი და გრძნობიე-
რი ცოდნისა და განცდების მიღების ფუნქცია და იგი მასობრივი, სა-
მომხმარებლო კულტურის ნაწილი გახდა. სწორედ პრაგმატიზმისა 
და კულტურისგან გაუცხოებულ გარემოში ხდება კაცობრიობის მო-
რალურ-ესთეტიკური ფასეულობების გადაფასება, სულიერების 
კრიზისი, რამაც თანამედროვე ადამიანის/ახალი თაობის ცნობიე-
რების დეჰუმანიზაციის ნიშნები გამოკვეთა. ამიტომაც სასურვე-
ლია, კულტურულ-ჰუმანისტურ პრიზმაში გავიაზროთ მედიაგანათ-
ლების მხატვრული/ესთეტიკური თეორიის დანიშნულება, რათა 
რეციპიენტისთვის საცნაური იყოს თანამედროვე მედიაკონტენ-
ტის/მეტიატექსტის ძირითადი კანონი და ენობრივი სპექტრი, რო-
მელიც მოიაზრებს ხელოვნებას, ლიტერატურას და სწორედ აღნიშ-
ნული აღქმისა და პრაქტიკის აქტუალიზებით გამოიმუშავოს ანა-
ლიზის უნარი. ამ თვალსაზრისით უნდა აღინიშნოს მედიაგანათ-
ლება, როგორც ერთ-ერთი გზა, თუ როგორ უნდა განვითრდეს ადა-
მიანში შემოქმედებითი და ჰუმანური პიროვნება, რაც კულტურათა 
დიალოგის კონცეფციის პედაგოგიური მიმართულების კონტექ-
სტშია შესაძლებელი. 

აღნიშნულ მსჯელობას შეგვიძლია დავუკავშიროთ „კულტუ-
რათა დიალოგის“ მ. ბახტინისეული კონცეფციაც2, როგორც საგან-
მანათლებლო პროცესში პიროვნული ზრდისა და განვითარების, 
კულტურასთან და საზოგადოებასთან ჰარმონიული ურთიერთობის 
გარანტი, ვინაიდან ბახტინისთვის დამახასიათებელია ადამიანის 
კულტუროლოგიური აღქმა, კულტურის მთლიან ქრონოტოპში მისი 

                                                 
2 „კულტურათა დიალოგის“ თეორიის შემუშავება დაიწყო მ. ბახტინმა და 
განაგრძო ვ. ბიბლერმა.  
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გააზრება. ХХ საუკუნის პირველ ნახევარში, მსოფლიოში კულტურის 
კრიზისის3 დასაძლევად მეცნიერებს სურდათ გადაეაზრებინათ ყო-
ფიერების საფუძვლები, რათა კრიზისიდან კულტურულ-ჰუმანის-
ტური გზით გამოსულიყვნენ. სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა 
ბახტინის აღნიშნული კონცეფციაც. ადამიანის მსგავსი მოდელით 
გააზრება აქტუალურად შეიძლება მივიჩნიოთ დღესაც, როდესაც 
მას, თანამედროვე ტექნიკის მეშვეობით, საშუალება აქვს კაცობრი-
ობის მთელ კულტურულ მეხსიერებას ეზიაროს და ამ მთლიანობა-
ში აღიქვას/შეიგრძნოს საკუთარი თავი. აღნიშნული ფილოსოფიუ-
რი კონცეფციის თანახმად, „ახალი დროის აზროვნების კულტურა 
ეს არის კულტურა, რომელიც შეინივთებს ყველა წინარე და მომა-
ვალ კულტურებს და ერთ ცივილიზაციურ კიბედ გარდაქმნის.“ (ბიბ-
ლერი 1991:8). ამ კონცეფციის მიხედვით, კულტურა სხვადასხვა 
კულტურის ადამიანთა დიალოგია, ურთიერთობა ტექსტებითა და 
ხელოვნების ნაწარმოებებით. ყოველი ტექსტი4 ეფუძნება წინარე 
და მის შემდგომ ტექსტებს. ტექსტი, მათ შორის მედიატექსტი, დია-
ლოგური ბუნებისაა. ტექსტის დიალოგური ფორმით აღქმა - მედია 
სივრცეში პიროვნების ინდივიდუალობის თავჩენას გულისხმობს. 
ყველა კულტურის ობიექტი თავისებური ტექსტია, რომელსაც თა-
ვისი ენა, სიმბოლოები და კოდები აქვს. ამ კოდების დეკოდირება, 
ტექსტის წაკითხვა შესაძლებელია სწორედ დიალოგურობით. 
აღნიშნულ თვალსაზრისს შეგვიძლია დავუკავშიროთ მედიაგანათ-
ლების დანიშნულება, რადგან სწორედ მედიაგანათლების მიზანია 
კოდების დეკოდირების სწავლება, ინტერპრეტირება, კრიტიკული 
აზროვნება და არა ვირტუალურ სივრცეში არსებული კონტენტის 
ბრმად მიღება. ამიტომ, თუკი ახალგაზრდა თაობას მედიაკულტუ-

                                                 
3 მსოფლიოში კულტურის კრიზისს სხვადასხვა საფუძველი ჰ ქონდა, ბახ-
ტინის მიზეზი კი, პროლეტარიატის თავსმოხვეული იდეისა და კომუნის-
ტურ/მარქსისტული იდეოლოგიისგან სახეცვლილ ადამიანთა მსოფ-
ლმხედველობის შეცვლა იყო. (სწორედ ამას უკავშირდება ბახტინის დევ-
ნა სამშობლოში1920-1950-იან წლებში). 
4 იგულისხმება ტექსტი ფართო გაგებით, ტექსტი, როგორც შემოქმედების 
პროდუქტი. ბახტინის მიხედვით, ტექსტს სამგვარი განმარტება აქვს: 1. 
ტექსტი, როგორც ქაღ ალდზე ჩანაწერი, მეტყველება „ზედაპირზე“; 2. 
ტექსტი, როგორც ნებისმიერი ნიშნური სისტემა; 3. ტექსტი, როგორც ცოც-
ხალი მეტყველება. 
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რას მივაკუთვნებთ, მაშინ მედიაგანათლება პირველივე სასკოლო 
წლებიდან უნდა დავიწყოთ სწორედ ეკრანული კულტურის მეშვეო-
ბით, ორმხრივი დიალოგის პრინციპზე დაფუძნებით. სწორედ ეს 
დიალოგიური ურთიერთობაა ადამიანის მას-მედიასთან ურთიერ-
თობის უმაღლესი ფორმა. ბახტინისეული ადამიანი - აქტიური ადა-
მიანია. ამიტომაც, კულტურის დიალოგური კონცეფიცია, როგორც 
მეთოდოლოგიური საფუძველი, ოპტიმალურია. აღნიშნული მოდე-
ლი შეგვიძლია დავავიწროვოთ უშუალოდ მედიასაგანმანათლებ-
ლო პროცესში და მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის დიალო-
გურ ურთიერთობამდე, აღქმისა და აზროვნების სრულფასოვან გა-
მოვლინებამდე დავიყვანოთ და შემდგომ კვლავ მოვახდინოთ მისი 
გენერალიზება. დღეს, თანამედროვე მედიარეალობაში, სწორედ 
დიალოგურობაა მედიასთან ურთიერთობის სწორი, უსაფრთხო და 
ოპტიმალური ფორმა.  

XXI სუკუნის დასაწყისისთვის მთელ მსოფლიოში და ასევე სა-
ქართველოშიც შეინიშნება ეკონომიკური არასტაბილურობა, სოცი-
ალური პრობლემები, რაც აუცილებლად ისახება მოსახლეობის, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობის, თვითშემეცნებაში. ამას 
თან ერთვის თანამედროვე განათლების სისტემასთან 
დაკავშირებული პრობლემები: კულტურულ-ჰუმანისტური თუ შე-
მოქმედებითი და კრიტიკული აზროვნების, სულიერების (როგორც 
ინტელექტის შემედგენელი ნაწილის) და ა.შ. დაბალი მაჩვენებე-
ლი. განათლების თანამედროვე პარადიგმა ერთგვარი 
ცალმხრივობით შეიძლება დავახასიათოთ, რადგან იგი ორიენტი-
რებულია, ძირითადად, მზა მეცნიერულ დასკვნებზე, ფაქტებზე, კა-
ნონზომიერებებზე, პრინციპებზე, წესებზე და არა, დიალოგურ 
შემოქმედებითობაზე. თუკი ბახტინისა და ბიბლერისეულ „კულტუ-
რათა დიალოგის“, როგორც საგანმანათლებლო გარემოს მოდელს 
ავიღებთ, მივიღებთ თავისუფალ ადამიანს, აქტიურ ინდივიდუუმს, 
რომელსაც მედიების მიერ უწყვეტად წარმოებად ინფორმაციულ 
ნაკადებში შეუძლია პიროვნული თვითგამორკვევაც და მედიის მავ-
ნე გავლენებისგან თავის დაცვაც.  

მედიაგანათლება, ერთდრულად, გულისხმობს არა მხოლოდ 
იმის შემეცნებას, თუ როგორ იქმნება და ვრცელდება მედიაკონტენ-
ტი, არამედ იმასაც, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ადამიანის ანა-



  
კულტურულ-ჰუმანისტური აზროვნება და მედიაგანათლების სტრატეგიები 

 

67 

ლიტიკური შესაძლებლობები სწორედ მედიაკონტენტის შეფასები-
სა და ინტერპრეტაციისთვის. აღნიშნული მსჯელობა შეგვიძლია 
ლოგიკურად დავუკავშიროთ მარშალ მაკლუენის ცნობილ თეზისს: 
„თუკი გსურთ ჭეშმარიტად განათლებული იყოთ, მაშინ მედიის 
სფეროში უნდა იყოთ განათლებული“ (მაკლუენი 1994:244). მედია-
ინფორმაციის ეპოქაში აღნიშნული თეზისი განსაკუთრებულ აქტუა-
ლობას იძენს. ამ თვალსაზრისით მსჯელობა მედიაგანათლებისკენ 
უნდა მივმართოთ, თუ რა არის მისი არსი და მახასიათებლები, ბო-
ლო ათწლეულის პედაგოგიკის სფეროში თუ რატომ გახდა განსა-
კუთრებით დომინანტური მედიაგანათლების დაუყოვნებელ და-
ნერგვაზე საუბარი. საკითხის აქტუალობა ორმაგდება, როდესაც სა-
უბარი კონკრეტულად ახალ თაობას ანუ მედიათაობას ეხება. ინ-
ფორმაციული საზოგადოების პირობებში მნიშვნელოვანია გავიაზ-
როთ მედიის როლი და გავლენები, მედიის მანიპულაციური ბუნე-
ბა, რაც სვამს საზოგადოების მედია წიგნიერების (media literacy) 
საკითხს, რათა კრიტიკულ-ანალიზური მეთოდებით ინდივიდმა 
შეძლოს დომინანტურსა და ინდივიდუალურად ღირებულ ინფორ-
მაციას შორის განსხვავების პოვნა და მათი რეალიზაციის მექანიზ-
მების გააზრება. სწორედ ეს არის მსოფლიოში მედიაგანათლების, 
როგორც დამოუკიდებელი დისციპლინის, აქტუალობის გამოკვე-
თის მიზეზი. უახლესი კვლევები იმას ცხადყოფს, რომ აუცილებე-
ლია მედიაგანათლების პედაგოგიკის სისტემაში დანერგვა, რადგან 
სახელმწიფოს მიერ შეუძლებელია გაკონტროლდეს ტენდენციური 
თუ მანიპულაციური ინფორმაცია, რომლითაც გაჯერებულია ინ-
ტერნეტი და მედიასივრცე. ტენდენციური და ხშირ შემთხვევაში, 
პროპაგანდისტული ინფორმაცია კი, აუდიტორიაზე მყისიერი თუ 
ხანგრძლივი მრავალგვარი ზემოქმედებით ხასიათდება. ამიტომ, 
სწორედ მედიაგანათლებას, როგორც დამცავ მექანიზმს, გამორჩეუ-
ლი ყურადღება უნდა მიექცეს, განსაკუთრებით ბავშვებთან, მოს-
წავლეებთან და სტუდენტებთან მიმართებით. როგორც მედიაგა-
ნათლება, ასევე მედიის შესწავლაც მიმართულია მედიაწიგნიერე-
ბის მიზნების მისაღწევად, რადგან მედიაწიგნიერი ადამიანი 
ფლობს მედიაკონტენტის აღქმის, ანალიზის, შეფასებისა და შექ-
მნის უნარებს, რომელსაც ამასშტაბურებს მედიის მანიპულაციური 
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სისტემების დეკოდირებითა და სოციოკულტურულ თუ პოლიტი-
კურ კონტექსტში გააზრებით.  

იუნესკოს განმარტებით „მედიაგანათლება ყველა ტიპის მე-
დიასა (ბეჭდურს, გრაფიკულს, ხმოვანს, ეკრანულსა და სხვა ფორ-
მებს) და ტექნოლოგიას უკავშირდება. მისი მეშვეობით საზოგადო-
ებას საშუალება ეძლევა გაიგოს, მათსავე სოციუმებში როგორ ფუნ-
ქციონირებს მასობრივი კომუნიკაციები და ფლობდეს შესაძლებ-
ლობებს, რათა მედია გამოიყენოს სხვა ადამიანებთან კომუნიკაცი-
აში ისე, რომ უზრუნველყოს ადამიანისთვის ის ცოდნა: თუ როგორ 
მოახდინოს ანალიზი, კრიტიკულად გაიაზროს და შექმნას მედია-
ტექსტები; განსაზღვროს მედიატექსტების წყარო, მათი პოლიტი-
კური, სოციალური, კომერციული და/ან კულტურული ინტერესები, 
მათი კონტექსტი [...]მედიაგანათლება ნებისმიერი მოქალაქის უფ-
ლებებისა და თვითგამოხატვის თავისუფლების განუყოფელი ნაწი-
ლი და დემოკრატიის მხარდამჭერი ინსტრუმენტია. მედიაგანათ-
ლება რეკომენდებულია განხორციელდეს ყველა სახელმწიფოს 
ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, არაფორმალურ, დამატებით და უწ-
ყვეტი განათლების სისტემებში.“5  

სწორედ მედიაგანათლება მოიცავს სისტემური საგანმანათ-
ლებლო საქმიანობის ერთობლიობას, რომლის მიზანია პიროვნე-
ბის ჰარმონიული ადაპტირება საინფორმაციო გარემოში, რაც ჰუმა-
ნისტურ იდეალებსა და ღირებულებებზე დაფუძნებული გაცნობიე-
რებული მედიაქცევით უნდა განხორციელდეს. ამ კონტექსტში გასა-
გებია, რომ მედია-ინფორმაციული წიგნიერება როგორც XXI საუკუ-
ნის ახალი წიგნიერება - არათუ მეტაფორა, არამედ აუცილებლო-
ბაა, რომელიც ცივილიზაციის განვითარების გლობალური პროცე-
სებით არის განპირობებული. ადამიანში თავდაპირველად მოცემუ-
ლი ინტელექტუალური რესურსი მედიაგანათლების შედეგად აქტუ-
ალიზდება პიროვნული დონის გავლით მედიაწიგნიერებამდე, მე-
დიაინფორმაციულ კულტურამდე და მედიაინფორმაციულ მსოფ-
ლხედვამდე.  
 

                                                 
5 UNESCO [Recommendations Addressed to the United Nations Educational 
Scientifi c and Cultural Organization UNESCO] // Education for the Media and 
the Digital Age. Vienna: UNESCO, 1999. გვ. 273-274.) 
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In the context of the information society, it is important to 
understand the role and influence of the media, the manipulative nature 
of the media, which highlights the problem of public readiness to use 
critical-analytical methods to distinguish between dominant and 
individually valuable information and understand its implementation 
mechanisms. This is the reason why the urgency of media education as 
an independent discipline is evident all over the world today. Based on 
worldwide studies, it is necessary to introduce media education in the 
pedagogical system, because it is impossible for the goverment to control 
the tendentious and manipulative information that saturates the Internet 
and the entire media space. Biased and, in many cases, propaganda 
information is characterized by instant or long-lasting multiple effects on 
the audience. Therefore, special attention is paid to media education as a 
protective mechanism, especially for vulnerable categories such as 
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children, pupils, students. It is media education that encompasses a set 
of systematic educational activities aimed at harmoniously adapting the 
individual to the information environment, which must be accomplished 
through conscious media behavior based on humanistic ideals and 
values. In this context, it is clear that media-information literacy as a new 
literacy of the XXI century - not a metaphor, but a necessity, driven by 
the global processes of civilization. The intellectual resource originally 
given to man is actualized through media education through the personal 
level to media literacy, media information culture, and media 
information worldview. 

 



 
 
 
 
 

სოფიო ჯაფარიძე 
თინა ჩხაიძე 

 
„განძის“ პარადიგმა და  

თანამედროვეობა 

 
საკვანძო სიტყვები: განძი, პარადიგმა, 

ნამდვილი პატრონი, ფოლკლორის  
სწავლება, ეროვნული სული  

 
მიწაში დაფლული განძი ყველასია 

და არავისი. ჭეშმარიტი პატრონი მას საქ-
ვეყნო საქმისთვის მოიხმარს, ცრუ მიმთვი-
სებელი კი – დაისჯება.  

ვახუშტი ბატონიშვილი წერს: „...აქ 
ფშავსა შინა არიან მრავალნი ხატნი და 
ჯვარნი ოქრო-ვერცხლისანი, ჭურჭელნი 
და წიგნნი, და უწოდებენ ლაშას ჯვარს, და 
აქუთ სასოება მას ზედა ფრიად, რამეთუ 
ვერცა ფშავი, ვერცა ხევსური, უკეთუ იშოვ-
ნოს ოქრო ანუ ვერცხლი, ვერარაიდ იხმა-
რებენ თავისად, არამედ მიუძღვნის ლა-
შას-ჯვარსა“ (ვახუშტი 1973, 533). ვახუშტის 
ამ აღწერიდანაც კარგად ჩანს, როგორი 
იყო მთიელთა საყმოების და საზოგადოდ, 
პარადიგმული დამოკიდებულება განძი-
სადმი. საფარველდებული და მიუვალ ად-
გილებში დაუნჯებული განძი არამხოლოდ 
უცხო თვალისთვის, თვით საყმოსთვისაც 
დაფარულია. მხოლოდ გარკვეულ დროს, 

 
 
 
 
 

სოფიო ჯაფარიძე,  
ფილოლოგიის დოქტორი, 

ფოლკლორისტი. 
სსიპ „დავით ბააზოვის  

სახელობის საქართველოს 
ებრაელთა და ქართულ- 

ებრაულ ურთიერთობათა 
ისტორიის მუზეუმი“,  

დირექტორის თანაშემწე. 
ძირითადი ნაშრომი  

ლიტერატურულ-ფოლკლო-
რული წერილების კრებული 
– „სულის პური“ (2016), ლი-

ტერატურულ პრემია „საბას“ 
2017 წლის ფინალისტი ნო-

მინაციაში „დებიუტი“. 
კვლევის სფერო – გროტეს-

კული ასპექტები ლიტერატუ-
რულ და ფოლკლორულ ნა-

რატივში. 
 

თინა ჩხაიძე,  
ფილოლოგიის აკადემიური 
დოქტორი, ფოლკლორისტი. 

ძირითადი ნაშრომი –  
„მიბრუნება წარმართობის-

კენ“, მონოგრაფია 
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განსაკუთრებული დღესასწაულებისას ხდება ჯვარის განძის გამომ-
ზეურება, როდესაც ჯვარს უნჯ ყმათათვის საკრალური სათქმელი 
აქვს გადასაცემი. ეს ის „სამოქმედო გეგმაა“, რომლის მიხედვითაც 
საყმომ უნდა განაგრძოს ცხოვრება თუნდაც წლის შემობრუნებამ-
დე. ჯვარში დაცული განძი ის წმიდათაწმიდაა, ის საკრალური სივ-
რცეა, სადაც განსაკუთრებული მოწმინდარობით, სულიერებითა და 
რჩეულობით უნდა შეაბიჯო, სხვა შემთხვევაში, განძი, „კვრივი მა-
ტერიის ეს უმაღლესი გამოხატულება“ (კიკნაძე 1996, 152) თავს არ 
გაგიცხადებს. განძის პარადიგმას ზ. კიკნაძემ დაუმატა ცრუ და ნამ-
დვილი პატრონის პარადიგმა და გვიჩვენა, რა სასწაული შეიძლება 
მოხდეს, როცა განძს ნამდვილი პატრონი გამოუჩნდება და რა კა-
ტასტროფულია ცრუპატრონი. ამ კუთხით სრულად ახლებურად 
არის წაკითხული ფარნავაზის სიზმარი და აღნიშნულია, რომ `ფარ-
ნავაზმა მიაგნო უხსოვარი დროის განძს და ამ განძმა გაამარჯვები-
ნა მას, რადგან ის იყო შთამომავალი „თავთა მათ ქართლისათა“ 
(კიკნაძე 1996, 154). 

მითოსური მოდელის მიხედვით, განძი და საბრძოლო ია-
რაღი „კულტურულმა გმირებმა“ ხთონური სამყაროდან წამოიღეს 
და ადამიანებს ასწავლეს მათი მოხმარება (ცანავა 1983, 24). ჩვენს 
მწერლობაში ალღოთი, ინტუიციით, ადრეული პერიოდიდან არის 
შეცნობილი განძის პარადიგმის მნიშვნელობა. რუსთველთან დევე-
ბის განძი ტარიელის გამოჩენამდე გამოქვაბულშია (ქვესკნელშია) 
გამოკეტილი. ტარიელს ეს განძი ამარცხებინებს ქაჯებს (ბოროტე-
ბას) გრძნეული აბჯრით. პოემაში აღწერილი მითოსური განძი და 
საბრძოლო იარაღი ქართულ მითოლოგიაში წარმოდგენილია 
სხვადასხვა ასპექტით: ამირანს საგანგებოდ ნაწრთობი ხმალი აქვს; 
კოპალას, იახსარს, თერგვაულს, თორღვას აქვთ არაჩვეულებრივი 
ჯაჭვი, ლახტი, დელამფარი და სხვ., რომელთა გამოყენებით ამარ-
ცხებენ ხთონურ ძალებს, დევებსა და ქაჯებს (ცანავა 1983, 26).  

„ვეფხისტყაოსნის“ სამი რაინდი ნამდვილი პატრონის პარა-
დიგმაა. 

ცრუპატრონის პარადიგმა კი ვარიაციულია და თავისი ტრაგი-
კული შედეგით თავზარდამცემი ქართული თვითმყოფადობის-
თვის. დავიწყოთ ოქროს საწმისის გასხვისებით. გასული საუკუნის 
20-30-იანი წლების ლიტერატურამ გაააქტიურა ეს პარადიგმა, რად-
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გან ბოლშევიზმის ტერორი „კრულვითა დაღდასმულის“ აღზევების 
ყალბი პათოსით ანადგურებდა თვითმყოფადობას, ქვესკნელიდან 
თხრიდა განძს, მარგალიტს ღორთა წინაშე ყრიდა. 

 ქართველი გლეხი ბათა ქექია წუხს: „ – ის ოხერი ოქროს თხა 
რომ გამახსენდება, – ხომ უხსოვარ დროს მოხდა ეს? მაინც გული 
მიკვდება და სულ დედ-მამის სულს ვაგინებ იმ წუწკ ბერძნებს“ 
(შენგელაია 1968, 290). 

 ქართველი სიმბოლისტები კრულვით გასცქერიან „არგოს, 
ოქროს საწმისის წარმტაცებელს“. 

 განძის პარადიგმა ქართულ ლიტერატურაში ვრცელი და 
ღრმად საკვლევი თემაა და მასში ჩაღრმავება ამჯერად ჩვენი მიზა-
ნი არ არის. ამ პარადიგმის აქტუალობის წარმოჩენას კი ოთარ ჭი-
ლაძის ჩანაწერით შევეცდებით. წერილში „ნოეს კიდობანი“, იგი შე-
ნიშნავს: „ზოგიერთი ხალხის ადათ-წესების მიხედვით, ყველა ოჯა-
ხი ვალდებულია, თავისი დამარხული განძი ჰქონდეს, რომელსაც 
ვერ მოიხმარს ყველაზე დიდი გასაჭირის დროსაც კი, მიწაში და-
მარხული სიმდიდრე უკვე მხოლოდ თავისი, თუნდაც ხელშეუხებე-
ლი არსებობით, გაცილებით მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს, 
ვიდრე თუნდაც შიმშილის მოკვლაა, ანდა სიშიშვლის დაფარვა... 
რადგან განძი იმედს უნარჩუნებს პატრონს, შველის, ავრცელებს 
თავის მაგიურ ძალასა და ენერგიას იმიტომ, რომ არსებობს“ (ჭილა-
ძე 2009, ინტერნეტრესურსი). ამდენად, განძის პარადიგმაში მწე-
რალმა დაინახა მარადიულისა და წარმავალის მიმართება და მი-
თოსის ამგვარი აღქმით სხვა დინამიკა შესძინა თავის შემოქმედე-
ბაში. 

განძის არსის ჭილაძისეულმა ხედვამ, შეუძლებელია, არ გა-
გახსენოს გოდერძი ჩოხელის მცირე ნოველა – „ანაბარი“. ავტორი 
უდიდესი ექსპრესიითა და ოსტატობით აღწერს მთიული ბასილას 
ამბავს, რომელმაც საოცნებო საღარის საყიდლად დიდი ვალი დაი-
დო, მაგრამ ცოლის მუდარის მიუხედავად, ხელი არც კი წასცდენია 
დუმაცხოელი აკას მიერ მიბარებული ოქროთი სავსე ქოთნისკენ:  

„ – მერე რა ვუთხრა?  
– ვის? ხომ გითხარი, აღარ არის-მეთქი.  
– იმის არყოფნას რა ვუთხრა, ანაბარი გაგინიავე-მეთქი?“ (ჩო-

ხელი 2010: ინტერნეტ რესურსი). ასეთია ნანატრი ცხენით სასიკ-
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ვდილოდ დაშავებული ბასილას მტკიცე და ურყევი პასუხი. გათავ-
დნენ ბასილა და მისი ცოლი, განქარდა მათი სამოსახლო, ოქროთი 
სავსე ქოთანსაც გამოუჩნდა ცრუპატრონი, მაგრამ მთავარი ის იყო, 
რომ მიბარებულმა განძმა, დაფლულმა, უხილავმა, ხელშეუხებმა, 
შეასრულა თავისი მისია – ის ბასილას ღირსებისა და სინდისის საწ-
ყაოდ იქცა.  

თუმცა, ეს ნოველა განგაშის ზარია სულიერებისა და საკრა-
ლურისაგან განძარცული, პროფანირებული რეალობის გამო, რო-
მელშიც აღმოჩნდა თანამედროვე სამყარო. იმ ცრუ მეგანძურთა გა-
მო, რომელთაც არც კი უწყიან, რეალურად რისი მფლობელები 
არიან და ისე დააყრიან ქვებს ოქროთი სავსე ქოთანს, როგორც ბა-
სილას განძს დაპატრონებული ჭიკნიაის კაცაი.  

განძი სუბსტანციაა, მაგრამ არასუბსტანციაც მარადისობას 
ისე ეხება, როგორც პლატონის ეიდოსები, რომლებიც არა მარტო 
ზესკნელში ინახებოდა, არამედ ქვესკნელშიც – მეფეთა გრანდიო-
ზულ სამარხებში, ტერაკოტულ ფიგურებში, ძვირფას ლითონებში, 
ტაძრებსა თუ საკრალურ საფლავებში (თამარი). უკვდავების იდეის 
უხრწნელ მატერიალურ საგნებში განთავსება ძველი ხალხების სიბ-
რძნის გამოვლენა იყო და არა გულუბრყვილობის. განა ვერ ხედავ-
დნენ, მათი წინაპრები არასოდეს ბრუნდებოდნენ „დიდი დაძინე-
ბის ხახიდან“ და სიღრმისეული მითოლოგიაც (მირჩა ელიადე) 
ძალზე სცილდებოდა რეალობას. მაშ, სხვაგვარად როგორ უნდა შე-
ენახათ მარადისობა, თუ არა ქვესკნელში დამარხული განძით, რო-
მელსაც მსხვერპლშეწირვის რიტუალით მცველებსაც მიუჩენდნენ... 

განძის პარადიგმა ქართული ფოლფკლორისა და ეთნოგრა-
ფიის ორგანული ნაწილია. მრავალი თქმულებაა, როგორ ინახებო-
და განძი სამარხებში, ქილისებში, უმძრახ ადგილებში, მთების 
გულში... მითოლოგიაში არსებული განძის უნივერსალური პარა-
დიგმა ასეთია: განძს იცავს გველი (სიბრძნის სიმბოლო) და, თუ გა-
ვიხსენებთ „გველის ზონას“ რეალობაში, ეს სამ სკნელში მოძრავი 
არსება არავის შეუშვებს კუთვნილ საკრალურ სივრცეში.  

ისე კი, ფოლკლორი და მითოლოგია თვითონვეა განძი და სა-
კითხავია, ახლა, დღევანდელობაში, რა ემართება ამ განძს, მას 
სტატიკურ მონაცემად აღვიქვამთ თუ დინამიკაში ვხედავთ, ვინა-
ხავთ, ვავითარებთ, იქნებ, სამუდამოდ დავასამარეთ? 
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მირჩა ელიადესთან ვკითხულობთ, რომ ინდურ მითოლოგია-
ში ღმერთები ციდან ვარდებინ, როცა მეხსიერება ღალატობთ ან 
ებინდებათ. „დავიწყება“ „ძილს“ უდრის, ამასთან, იგი საკუთარი 
თავის დაკარგვის, ე. ი. დეზორიენტაციის ტოლფასია. 

„ანტიკურ საბერძნეთშიც ლეთეს შადრევანი – „დავიწყება“, 
სიკვდილის განუყოფელი ნაწილია. გარდაცვლილები ისინი არიან, 
ვინც მეხსიერება დაკარგა“ (ელიადე 2009, 103-106). 

შესაშურად ეხმიანება ინდურ თუ ანტიკურ მითოლოგიას ქარ-
თველი ხალხის რწმენა იმის შესახებ, რომ არ შეიძლებოდა, „არ 
ხამდა“ ხალხში არსებული ცოდნის დავიწყება, „თან წაღება“, „საფ-
ლავში ჩატანა“. ეთნოლოგ ნანული აზიკურის მიერ თუშეთში ჩაწე-
რილი მთქმელის, მარე ქითიძე-ხაჩიძის ნაამბობს მოვიხმობთ: 
„დედამ გვასწავლის ჩვენ, რომევ არ ხამავ ლექსების, ანდაზების მი-
წაში ჩაყოლებაივ. თუა’ეც მომიხვედი, არავისად მიწერიებავ, წუხად 
ვიყვიდი“. 

„გძინავსო, ღამე ბებო დამიძახებდა, ყველა რო დავწვებო-
დით, – ახლა რაღაც მომაგონდა, თან წაღება არ ხამად, მინდ რო 
გიამბო“ და დაიწყებდა მოყოლას, – ქრისტინე ბუქვაიძე-გოგოთიძი-
სა. 

ლექსის, ამბის... „თან არწაღების“ ეს რწმენა უკვდავყოფდა 
ამბის „მზეზე დარჩენას“.  

„თუ ეგედ მზეზე არ ითქვას, 
ცოდვამც გექნებათ მკვდრისია“, 
– ამბობს ხალხური მელექსე.1 
ჩვენი სათქმელის ნიშანდებას გიორგი ლობჟანიძის ჩანაწე-

რით განვაგრძობთ: „მკვდარი ენა ვარ... ილაპარაკე და გავცოც-
ხლდები“. გაუქმებული და დავიწყებული განძი კი ასე გვიხმობს: მი-
პატრონე და გამოვბრწყინდები. 

ვპატრონობთ განძს? 
დავიწყოთ იმით, რომ ყველაზე დიდი განძი ახალგაზრდობაა. 

როგორ ვექცევით მათ, როგორ ვზრდით, რას შევამეცნებინებთ? 
უპირველესად, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასკოლო სა-
ხელმძღვანელოებზე უნდა ითქვას, რომლებიც, მართალია, პროფე-

                                                 
1 მადლობას ვუხდი ეთნოლოგს, ქ-ნ ნანული აზიკურს, პირადი არქივიდან  
მასალის მოწოდებისთვის.  
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სიონალთა შედგენილია და მათ არც ფოლკლორული ტექსტები 
დავიწყებიათ, აქა-იქ გააბნიეს დაწყებით კლასებში, მაგრამ მაღალ 
კლასებში თითქმის აღარ გვხდება. ჩვენ კი ვფიქრობთ, რომ ფოლ-
კლორი ფუნდამენტურად სწორედ ყმაწვილებთან უნდა ისწავლე-
ბოდეს, რადგან ფოლკლორზე უკეთ თვით ლიტერატურაც კი ვერ 
ინახავს თვითმყოფადობის სულს. რატომ მიაკითხა ვაგნერმა პარ-
ციფალს, ზიგფრიდს, ლოენგრინს, გრაალის თასს? მისი მუსიკის 
სული ხომ მითოლოგიის გულისგულში იდო. 

ფოლკლორი ერთდროულად ეროვნულიც არის და უნივერსა-
ლურიც და მისი სწავლება გლობალისტურ ხანაში აუცილებელია 
სწორი აზროვნების ჩამოსაყალიბებლად. იმისათვის, რომ „ხან-
გრძლივად დასტურდებოდეს მამის ხმა თაობებში, როგორც სიბ-
რძნე თაობათა მოდენილობის, მუდმივად ღიად ყოფნა წარსულის 
მიმართ, დამიწებული მამა-პაპის მიმართ, როგორც განუხრელი 
გზა, თაობებისათვის სიცოცხლის მომტანი“ (კიკნაძე 2001, 246). 

ფოლკლორის შემეცნებითი მნიშვნელობა, თვითმყოფადო-
ბის თვალსაზრისით, ძალიან კარგად ესმოდა დემნა შენგელაიას, 
რატომღაც დღეს მივიწყებულ მწერალს. ბათა ქექია ქართველი 
გლეხის მარადიული სახეა. მოსწავლე ქართველ გლეხს მხოლოდ 
ოთარაანთ ქვრივით და მისი ერთადერთი ვაჟით იცნობს. გლეხის 
ფენომენთან კი მათ ცოტა რამ აქვთ საერთო – ორივე სახე-იდეაა. 
ბათა ქექია კი სულ სხვანაირია. უპირველესად, იუმორითაა სავსე 
(შევნიშნავთ, რომ სახელმძღვანელოებს ბუნებრივი იუმორიც ძა-
ლიან აკლია); ბათას დამოკიდებულება მიწასთან სრულიად სხვაგ-
ვარია და, რაც მთავარია, ბათას ვერ მიაწებებ სოციალურ იარლიყს, 
ის ნამდვილად არის კოლა ბრონიონის ტყუპისცალი. ქართველი 
მოზარდისთვის აუცილებელია, რომ ორივეს იცნობდეს, რადგან 
დღევანდელ ბიზნესურ-კარიკატურულ გარემოში მიწასთან ურთი-
ერთობა მომხმარებლურია და არა მოვლა-პატრონობითი. დაბერ-
წებული და დასნეულებული მიწა კი, საკადრის პასუხს აძლევს არა 
მარტო აწმყოს, მომავალსაც. 

ფოლკლორის ფუნდამენტური სწავლების აუცილებლობას 
სხვა კუთხითაც განვამტკიცებთ. ახლა ყველაზე აქტიური სტერეო-
ტიპი, რომელსაც ყოველდღე ვაწყდებით, არის ეპატაჟური, მომ-
თხოვნი, ამბიციური, „საქმიანი ქალი“. ამ გაქონდრისკაცებულმა 
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იდეამ სრულებით შეცვალა დღევანდელი ქალი: დედობა სპეკულა-
ცია გახადა; საილუსტრაციოდ უბრალო, ყოფითი მაგალითებიც 
კმარა: წუწუნი, ბავშვისთვის ტელეფონის მიჩეჩება, დაუსრულებე-
ლი მოთხოვნები და დაბეჩავებული მამაკაცები, რაც კარგად შენიშ-
ნა ჯემალ ქარჩხაძემ თავის „სოლომონიანში“. 

დედის არქეტიპი თვალს მიეფარა, ამორძალის პარადიგმამ 
კი იმ მასშტაბს მიაღწია, რასაც გულივერმა ქონდრისკაცების ქვეყა-
ნაში (სინამდვილეში ხომ გულივერი არ შეცვლილა). არადა, ნატუ-
რალური ქალისა და მამაკაცის არქეტიპები ფოლკლორში ერთ-ერ-
თი უნივერსალიაა. იქ ჩვილიანი დედაცაა და ისარმომარჯვებული 
ამორძალიც. ერთი გამრავლების არქეტიპია, მეორე – გადაშენების. 
ფოლკლორს შეუძლია ამის ჩვენება, უფრო სწორად, ფოლკლორის 
დემოკრატიულ სულს. 

ფოლკლორი დაკვეთაა. მის დინამიკას და სიცოცხლეს ის გა-
ნაპირობებდა, რომ ის ხალხიდან მოდიოდა. ახლა დაკვეთა ტელე-
ვიზიიდან ხალხში მიდის. ეს გაუკუღმართებული პროცესია, სიყალ-
ბეა, რომლითაც უქმდება იდეის ცხოველმყოფლობა. ამგვარი გაუ-
კუღმართების ერთ-ერთ ნიშნად მივიჩნევთ უგემოვნო შოუებში ისე-
თი მარგალიტების მოხმარებას, როგორიცაა კაფიების გაშარჟება, 
ვეფხისტყაოსნის პაროდირება, მუსიკალური ფოლკლორის ვულგა-
რული კონტექსტით გამოყენება. ფოლკლორში კი ვარიანტული 
იყო სწორედ დაკვეთილი ტექსტები, ხალხის გემოვნების შესატყვი-
სი.  

ისიც უნდა ვთქვათ, ფოლკლორის გაყინვას, დაკონსერვებას 
ისევ პროცესის შებრუნება სჯობს: ქალაქიდან სოფლებში გატანა, 
რაც ამჯერად მუსიკალურ ფოლკლორში ხდება (ფესტივალები, ან-
სამბლების შექმნა). მუსიკალურ ფოლკლორს ამის გასაქანი აქვს. 
შეიძლება ითქვას, აქ გადამწყვეტი მაინც ბიზნესია, რადგან ტუ-
რისტს შეუფუთავი მუსიკალური ფოლკლორიც იზიდავს. გროშების 
შემყურე ქართველისთვის კი ესეც ხეირია.  

სიტყვიერი ფოლკლორის ნაპერწკალი კი ჯერ ისევ ბჟუტავს 
სოფლებში შემორჩენილ ოჯახებში, ეს ნაპერწკალი რომ არ ჩაინავ-
ლოს, ჩვენც შებრუნებულ პროცესს უნდა მივმართოთ, შევქმნათ 
ფოლკლორის ცოცხალი და საინტერესო სახელმძღვანელო, ქარ-
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თველი ბავშვის მეგზური პირველიდან მეთორმეტე კლასის ჩათ-
ვლით. ეროვნული სულის ინპლანტაცია ასეცაა შესაძლებელი. 
 
 

* * * 
ყველაზე დიდი ლიტერატურის – ზღაპრის, მთავარი პარადიგ-

მა ხომ გმირის სახლიდან გამოსვლა, განსაცდელებიანი ხეტიალი 
და შინ დაბრუნებაა. სახლი კი ის ადგილია, რომლის საძირკველში 
მარადიული განძი ინახება, სხვენში კი – ეიდოსები.  

ერთი თქმულებით, ინდიელები თავიანთი ხეტიალისას დაა-
ტარებდნენ ესენციას, რომლის სურნელი მოგონებებს აღვიძებდა 
და ეს იყო ხსნა დავიწყების ცოდვისაგან. „არქეტიპები სამაგალითო 
ქმედებააო“, წერს ელიადე (ელიადე 2017, 122) – თუკი, ჩვენც გავა-
აქტიურებთ ენასა და ფოლკლორს, თუ მოწიწებით მოვუვლით და 
მის სუბსტრატულ მნიშვნელობას ახალგაზრდებსაც დავანახვებთ, 
მაშინ შესაძლებელი იქნება, ჩვენც დავბრუნდეთ შინ, თანაც არა 
განძარცულნი, არამედ გამდიდრებულნი, ესენციით ხელში. 
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Sophio Japaridze 
 

The „Treasure“ Paradigm and Modernity 
Abstract  

 
Keywords: Treasure, Paradigm, True Owner, Teaching of Folklore, 

National Spirit 
 
The „Treasure“ Paradigm is an organic part of Georgian folklore 

and ethnography. 
There are many legends about how treasures were kept in tombs, 

in temples, in the heart of the mountains... 
Folklore and mythology are treasures in themselves and the 

question is, what is happening to this treasure nowadays. Do we perceive 
it as static data or do we see it in dynamics, do we keep and develop it? 
Or have we buried it forever? 

In Mircea Eliade’s works we read that in Indian mythology the gods 
fall from the sky when the memory is betrayed or obscured. 
„Forgetfulness“ is equal to „sleep“, however, it is equivalent to losing 
oneself, so it is equivalent to disorientation. 

„In ancient Greece as well the fountain of Lette – „Oblivion“ is an 
integral part of death. The dead are those who have lost their memory“. 
Very well responds to Indian and ancient mythology the belief of 
Georgian people that they couldn’t forget the knowledge of ancestors 
and they couldn’t „take and bury it with them“.  
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Abandoned and forgotten treasures call us like this: Possess me 
and I will shine. Let's start with the fact that the greatest treasure is 
youth. How do we treat them, how do we raise them, what do we teach 
them? First of all, we should say that the textbooks of Georgian language 
and literature are barely found in high classes. But we think that folklore 
should be fundamentaly tought in school, because even literature 
doesn’t keeping the spiritual identity. 

Folklore is an order. Its dynamics and life were determined by the 
fact, that it came from people. Nowadays the order comes to people 
from televison. It is a perverted process, a falsity that abolishes the 
animality of the idea. The processes that are actively taking place in our 
country on the background of world globalization, convince us of the 
necessity of fundamental teaching of folklore. 

One of the signs of such a perversion is the consumption of 
Georgian Folklore pearls in tasteless TV shows. In folklore, the ordered 
texts were appropriate, to suit the tastes of the people. 

The spark of verbal folklore still flickers in the surviving families in 
the villages, in order, that spark would not be extinguished, we must turn 
to the reverse process, we need to create a lively and exciting school 
book of folklore for Georgian children, from the first to the twelfth grade. 
Implantation of the national spirit is possible in this way as well. 

The main paradigm of the greatest literature – fairy tale – is to 
leave the hero's house, wander through trials and return home. The 
house is the place where the eternal treasure is kept, and in the attic – 
the Eidos. 

According to one legend, the Indians, while wandering, carried an 
essence, whose scent evoked memories, and it was salvation from the sin 
of oblivion. „Archetypes are an exemplary action“, writes Eliade. If we 
activate language and folklore, if we take care of it and show its substrate 
meaning to young people, then it will be possible for us to return home 
too, not robbed, but enriched, with the essence in hand. 

 



 
 

 

ნინო დვალიძე 
  

 
ინგლისურის ენის სწავლება 

ამბის მოყოლით 
 

საკვანძო სიტყვები: ფოლკლორული ამბე-
ბი; წერა, კითხვა, საუბარი და მოსმენის 
უნარების განვითარება; კულტურათაშორი-
სი განსხვავებები; ღირებულებები. 
  
რთული წარმოსადგენია ადამიანი, რომე-
ლიც არ იზრდებოდა, ბებიასა თუ მშობ-
ლების მოყოლილ ამბებსა თუ ზღაპრებზე, 
რომელსაც მათ ძილის წინ უყვებოდნენ. 
ეს ამბები ყველას აღუძრავდა ფანტაზიებს 
და ამ ხალხური თქმულების, ლეგენდისა 
თუ ამბების გმირებთან ერთად ამოგზაუ-
რებდა ხოლმე წარმოსახვით სამყაროში, 
როგორც ალისას, საოცრებათა ქვეყანაში, 
ან ჰარი პოტერს, უკიდეგანო სივრცესა და 
დროში... 

მთელი ცხოვრება გაყვება ხოლმე, 
გონებაში ღრმად და წარუშლელად ჩამ-
ჯდარი იმდროინდელი მოსმენილი ამბე-
ბი, ადამიანებს. არანაკლებ შთამბეჭდავია 
და ეფექტურიც, ამბები და ფოლკლორუ-
ლი მოთხრობები, რომელსაც ვუყვებით 
ხოლმე ენის შემსწავლელებს მოზრდილ 
ასაკში, რათა მათ გაიუმჯობესონ ენობრი-
ვი კომპეტენციები.  

 

 
 

 
 

 
 

 

ფილოლოგიის 
დოქტორი, 

პროფესორი. 
 

ბათუმის შოთა 
რუსთაველის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
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თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ ინგლისურის ენის სწავლე-
ბა ამბების მოყოლით, არის მსოფლიოში კარგად აპრობირებული 
მეთოდი. ცნობილია ბევრი საუკეთესო ამბის მთხრობელი, მათ შო-
რისაა, მაიკლ ბერმანი, ქართველებისა დიდი მეგობარი, რომელ-
თან ერთად 2012 წელს გამოვეცი ფოლკლორული ამბების კრებუ-
ლი, თავისი სავარჯიშოებით: „ინგლისური ენის სწავლება ამბის 
მოყოლით“. Teaching English Through Story-telling”. 

ამბების მოყოლით ინგლისური ენის სწავლა ავითარებს ენის 
შემსწავლელში ოთხივე უნარს: მოსმენა, წაკითხვა, წერა და საუბა-
რი. ამასთანავე ეს მეთოდი, კარგად აცნობს მსმენელს მსოფლიო 
ხალხთა ფოლკლორს, ეთნოკულტურას, რითაც მას არა მარტო 
თვალსაწიერი უფართოვდება, არამედ ეხმარება თავი დააღწიოს 
გაუცხოებას, რაც ხელს უშლის ხოლმე, რომ კულტურათაშორისი 
დიალოგი წარმატებულად შედგეს. 

სანიმუშოდ მოვიყვან ერთ-ერთ სარკასტულ ამბავს ადგილობ-
რივი ინდიელების ფოლკლორიდან, რომელსაც ჰქვია „ძაღლები 
ატარებენ არჩევნებს“.  
 
The Dogs hold an Election 
Once a long time ago, the dogs were trying to elect a president. So one of 
them got up in the big dog convention and said: “I nominate the bulldog 
for president. He’s strong. He can fight.” ”But he can’t run,” said another 
dog. “What good is a fighter who can’t run? He won’t catch anybody.” 
Then another dog got up and said: “I nominate the greyhound, because 
he can definitely run. But the other dogs objected: ”He can run all right 
but he can’t fight. When he catches up with somebody, what happens 
then? He gets beaten up, that’s what! So all he’s good for is running 
away. 
Then an ugly little mongrel jumped up and said: “I nominate that dog for 
president who smells good underneath his tail.” 
And immediately an equally ugly mongrel jumped up and yelled: “I 
second the motion.” At once all the dogs started sniffing underneath 
each other’s tails. A big chorus went up:  
“Phew, he doesn’t smell good under his tail.” 
“No, neither does this one.” 
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“He’s certainly no presidential prospect!” 
“No, he’s no good, either.” 
“This one certainly isn’t the people’s choice.” 
When you go out for a walk, just watch the dogs. They’re still sniffing 
underneath each other’s tails. They’re still looking for a good leader, and 
they still haven’t found him. 
ძაღლები ატარებენ არჩევნებს 
ერთხელაც დიდი ხნის წინ ძაღლები პრეზიდენტის არჩევას ცდი-
ლობდნენ. ასე რომ, ერთ-ერთი მათგანი ადგა დიდი ძაღლების 
კონგრესზე და თქვა: „მე ვასახელებ ბულდოგს პრეზიდენტად. ის 
ძლიერია. მას შეუძლია ბრძოლა.” ”მაგრამ მას არ შეუძლია სირბი-
ლი”, – თქვა სხვა ძაღლმა. „რა სარგებლობა მოაქვს მებრძოლს, 
რომელსაც სირბილი არ შეუძლია? ის ვერავის დაიჭერს." 
შემდეგ კიდევ ერთი ძაღლი ადგა და თქვა: ”მე ვასახელებ ამ მწე-
ვარსს, რადგან მას ნამდვილად შეუძლია სირბილი. მაგრამ სხვა 
ძაღლებმა გააპროტესტეს: ”მას შეუძლია კარგად ირბინოს, მაგრამ 
არ შეუძლია ბრძოლა. როცა მას ვიღაცა გაეკიდება, მერე რა ხდება? 
სცემენ, აი რა! ასე რომ, ის მხოლოდ გაიქცევა და ვერ იბრძოლებს... 
შემდეგ პატარა მახინჯი შერეული ჯიშის ძაღლი წამოხტა და თქვა: 
„მე ვასახელებ იმ ძაღლს პრეზიდენტად, რომელსაც კუდის ქვეშ 
კარგი სუნი ასდის“. 
თან მაშინვე წამოხტა და დაიყეფა: „მე ვაპირებ ახლავე მოქმედე-
ბას“.მისი მიბაძვით, ერთბაშად ყველა ძაღლმა დაიწყო ერთმანე-
თის კუდის ქვეშ ყნოსვა. საკმაოდ დიდი გუნდი შეიკრიბა ძაღლების: 
”ფუ, მას კუდის ქვეშ კარგი სუნი არ აქვს.” 
”არა, არც ეს ივარგებს.” 
"ის ნამდვილად არ არის საპრეზიდენტოდ კარგი ვარიანტი!" 
”არა, არც ის არის კარგი.” 
”ეს, რა თქმა უნდა, არ არის ხალხის არჩევანი.” 
როცა სასეირნოდ გადიხართ, უბრალოდ დააკვირდით ძაღლებს. 
ისინი ჯერ კიდევ ერთმანეთის კუდის ქვეშ ყნოსავენ. ისინი ჯერ კი-
დევ ეძებენ კარგ ლიდერს და ჯერ კიდევ ვერ იპოვეს იგი. 
 

პირველ ეტაპზე, როგორც კითხვისწინა აქტივობა, (pre-reading 
acitivities) ვაკეთებთ მინიშნებას, რათა სწორად გამოიცნოს ენის 
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შემსწავლელმა, თუ რის შესახებ შეიძლება იყოს წარსადგენი ამბა-
ვი. მინიშნება შეიძლება იყოს იმ ქვეყნის,საიდანაც არის ეს ამბავი, 
ჰიტად ქცეული მუსიკა,ან ნახატი. ან ანდაზა,ან თქმულება, რის შემ-
დეგაც ხდება „გონებრივი იერიშის“ მიტანა, ე.წ. Brainstorm ….შემ-
დეგ, მცირე ჯგუფებად ვყოფთ მსმენელებს და მიმდინარეობს დის-
კუსია,რის შესახებ შეიძლება მოვისმინოთ ამბავი. ვარაუდების 
(prediction) შეჯერებას როცა ვასრულებთ, ვიწყებთ ამბის მოყოლას 
ზეპირად, ვცდილობთ მივიპყრო მსმენელის ყურადღება გამოკვე-
თილი, გამართული მეტყველებით. ზოგჯერ შეიძლება ჩავურთო 
ჩანაწერი, სადაც თავად მაიკლ ბერმანი მოუყვება ერთერთ ამბავს, 
თავისი შედგენილი ფოლკლორული მოთხრობების კრებულიდან. 
ამ ეტაპზე ხდება მოსმენის უნარის განვითარება. (Listening) 

ამის შემდეგ, ვაძლევთ სტუდენტს, მოსმენილი მოთხრობის 
სრულ ტექსტს წასაკითხად. (While- reading activities) შეიძლება რამ-
დენიმე უცხო სიტყვა და ფრაზა განვუმარტოთ ენის შემსწავლე-
ლებს წინასწარ, აგრეთვე მივცეთ სავარჯიშოები, რომელიც დაეხმა-
რებათ საჭირო ლექსიკური ერთეულების ადვილად დამახსოვრება-
ში... ეს იქნება სიტყვისა და მისი შესატყვისი მნიშვნელობის არეუ-
ლად მიცემა და მათ უნდა მოარგონ სწორი განმარტება ერთმა-
ნეთს, (Matching) თუ ტექსტში, გამოტოვებულ ადგილებში, კონტექ-
სტის მიხედვით სიტყვების ჩასმა. აგრეთვე შეიძლება არეულად 
მივცეთ პარაგრაფები,და მათ სწორად დაალაგონ ამბავი.(Jigsaw) 

მოგეხსენებათ წაკითხვის პროცესიც მრავალფეროვანია. გა-
დაკითხვა და დეტალებით წაკითხვა (skimming and scanning). ჩვენ 
ვაკეთებთ ორთავეს. 

წაკითხვის შემდგომ კი ვატარებთ ანალიზს. (A er-reading 
activities) ვემზადებით წაკითხვის შემდგომი დისკუსიისთვის. თი-
თოეულ მცირე ჯგუფს ჰყავს,თავისი წარმომადგენელი, მომხსენებე-
ლი, ე.წ. „სპიკერი“  

სადისკუსიო შეკითხვები შეიძლება იყოს შემდეგნაირი: 
1. ვინ არიან მსოფლიოში ცნობილი პრეზიდენტები, რომელ-

თაც დიდი როლი შეასრულეს თავისი ქვეყნის განვითარებასა და 
გაძლიერებაში. 
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2. ჩამოთვალეთ თქვენი ქვეყნის პრეზიდენტები,რომელთა 
შესახებ ბევრი გსმენიათ, ან თქვენ დროს მოღვაწე პრეზიდენტი, 
რითი გამოირჩევა სხვებისგან. 

3. როგორი უნდა იყოს ზოგადად ქვეყნის პრეზიდენტი და 
პარლამენტი.  

4. როგორი უნდა იყოს საპრეზიდენტო კანდიდატების საარ-
ჩევნო კომპანია და როგორ უნდა გახადონ მათ თავიანთი პროგრა-
მები თქვენთვის საინტერესო 

5. როგორ უნდა გახადოს პრეზიდენტმა თავისი ქვეყანა და შე-
საბამისად თქვენი ცხოვრება უკეთესი.რა შედის მის მოვალეობაში 
და რა არის თქვენი პირადი პასუხისმგებლობა, რომ იყოთ,წარმა-
ტებული ქვეყნის, წარმატებული მოქალაქე. 

6. იქნებით თუ არა კონსტრუქციულად კრიტიკული, თუკი 
თქვენი ქვეყნის პრეზიდენტი ვერ გაამართლებს თქვენს იმედებს.  

7. მე რომ პრეზიდენტი ვიყო.... 
ზემოაღნიშნული საკითხების განხილვის შემდეგ, სახლში ვაძ-

ლევთ ენის შემსწავლელს დავალებას, (Home assessment) მან უნდა 
დაწეროს რამდენიმე გვერდიანი ესე, რომელიც იქნება გამოხმაურე-
ბა იმ თემებისა, რაც განვიხილეთ აუდიტორიაში. დასკვნის სა-
ხით,ესეს უნდა ახლდეს, ავტორის საკუთარი დამოკიდებულება და 
მოცემული მოთხრობის მორალის გააზრება, ანალიზი -სინთეზი და 
უკუგება. (Rreflection-feedback). 

ამგვარად, ინგლისური ენის სწავლა/სწავლება ამბების მოყო-
ლით,არის ერთი ერთი საუკეთესო და კარგად ადაფტირებადი მე-
თოდი, ამავე დროს ეს არის სასიამოვნო პროცესი, როდესაც მსმე-
ნელს კიდევაც გავართობთ და კიდევაც ვასწავლით,ისე რომ მას არ 
უწევს მოსაწყენი,სტანდარტული თემების წაკითხვა, გრძელი ტექ-
სტებისა თუ ცალკეული სიტყვების გაზეპირება და მალევე დავიწყე-
ბა.რაც მთავარია, ახალგაზრდობას ენობრივ კომპეტენციებთან ერ-
თად ვეხმარებით იმ ღირებულებების დადგენაში,რომელსაც ის უნ-
და ფლობდეს, რათა მისგან დადგეს არამხოლოდ კარგი სპეცია-
ლისტი, არამედ ადამიანი, რომელსაც გააჩნია მუდმივი ღირებულე-
ბები და აგრეთვე არის ლოიალური სხვა კულტურების მიმართ. 
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„Teaching English Through the Story-telling” 
 
Key-words: benefits of story-telling; Increase verbal and written 
proficiency; provides the bridge across the cultural gap 
 
Stories provide a common thread that can help unite cultures and 
provide a bridge across the cultural gap… 
The presented article deals with the benefits of using storytelling in the 
classroom, which is based mainly on the shared experience with a 
famous story-teller and teacher-trainer Michael Berman. 
Other benefits of using storytelling in the classroom Stories… 
 Promote a feeling of well-being and relaxation 
 Increase student's willingness to communicate thoughts and feelings 
 Encourage active participation 
 Increase verbal and written proficiency 
 Encourage use of imagination and creativity 
 Encourage cooperation between students 
 Enhance listening and reading skills 

Commonalities of cultures around the world Stories reveal 
universal truths about the world. Through stories we see how very 
different people share the same life experiences and how human nature 
can transcend culture.  

Performance techniques Telling a story can captivate an audience… 
that is, with the right techniques and a little practice:create your own 
version of the story (adapt, improvise and write down it in your journal of 
essays) prepare your story for a presentation. 
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რი სტილის შემოქმედის, მარგერიტ იურ-
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ნია საკუთარი თავისა და სამყაროს შემეც-
ნების გზების ძიება (ფრანგულიდან შესა-
ნიშნავად თარგმნა მერაბ ფიფიამ და 2017 
წელს ჯემალ ქარჩხაძის გამომცემლობამ 
გამოსცა).  

ცნობილ მეფეთა თუ იმპერატორთა 
სახეებით მდიდარია მსოფლიო ლიტერა-
ტურა. მწერლები ისტორიისა და გამოგო-
ნილის თავისებური სინთეზით, ინტერ-
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პრეტაციითა თუ გადათამაშებით ქმნიან შთამბეჭდავ ამბებს, რო-
მელთა საშუალებითაც აცოცხლებენ წარსულს და თანამედროვეო-
ბის პრობლემებს, წარმავალსა თუ უნივერსალურს, ამ გზითაც გა-
მოხატავენ. ქართულ ლიტერატურაში ისტორიული რომანის კარგი 
ტრადიციაა (ვასილ ბარნოვი, კონსტანტინე გამსახურდია, ლევან 
გოთუა, გრიგოლ აბაშიძე, რევაზ ჯაფარიძე, გურამ გეგეშიძე და 
სხვა). მონანიე მეფეთა რეალურ და მხატვრულ სახეებს შორის გა-
მორჩეულია ბიბლიური დავითი (50-ე და სხვა ფსალმუნები), დავით 
აღმაშენებელი („გალობანი სინანულისანი“), აშოტ კურაპალატი 
(გიორგი მერჩულეს „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“, ვასილ ბარ-
ნოვის „ტრფობა წამებული“, ოთარ ჩხეიძის „მეფე აშოტ დიდი კუ-
რაპალატი“), გიორგი პირველი (კონსტანტინე გამსახურდიას „დი-
დოსტატის მარჯვენა“) და სხვა.  

ადრიანე ისტორიული პიროვნებაა (76-138), რომის იმპერატო-
რი, რომლის შესახებ ქრონიკები მოგვითხრობენ. მარგერიტ იურსე-
ნარმა კი გადაწყვიტა ადრიანეს სულიერი სამყაროს გადმოშლა. 
მწერლის მიერ შერჩეული წერილის ფორმა გმირის მონათხრობს 
აღსარებას ამსგავსებს, გულწრფელობასა და დამაჯერებლობას მა-
ტებს. რომანში ადრიანე წერილს სწერს მარკუს ავრელიუსს (121-
180), ცნობილ რომაელ იმპერატორს, მწერალსა და მოაზროვნეს და 
ამგვარად აშიშვლებს საკუთარ „მეს“, რომელიც რომანში სხვადას-
ხვა მედ დაშლილი, უამრავი როლითა თუ ნიღბით წარმოგვიდგება 
(ქართველი მკითხველი იცნობს მარკუს ავრელიუსის „ფიქრებს“ 
(ბაჩანა ბრეგვაძის თარგმანს).  

მსოფლიო ლიტერატურაში დღიურებისა თუ წერილების 
ფორმით არაერთი ნაწარმოებია დაწერილი, მათ შორისაა ეს რომა-
ნი. ადრიანე იხსენებს თავისი ცხოვრების ძირითად ამბებს და ფი-
ლოსოფიურად მსჯელობს სხვადასხვა თემაზე. თხრობაში იკვეთე-
ბა გზა, რეალური და მეტაფორული თვალსაზრისით, რომელიც სა-
შუალებაა პიროვნული ცვლილებისა, ზრდისა, სულიერი მეტამორ-
ფოზისა. მოგზაურობს თუ აშენებს – ადრიანე არა მხოლოდ მატე-
რიალურ სამყაროს უცვლის ფორმას, არამედ აყალიბებს შინაგან 
სულიერ განზომილებას, რეალურზე აღმატებულსა და მრავალფე-
როვანს. მარგერიტ იურსენარის ეს რომანიც დახვეწილი პოეტური 
სტილით გამოირჩევა, რაც დამახასიათებელია მისი სამწერლობო 
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მანერისათვის. ქართველი მკითხველი მას იცნობს „აღმოსავლური 
ნოველებით“ (მანანა გიგინეიშვილის არაჩვეულებრივი თარგმანი). 
ვფიქრობ, სტილური თვალსაზრისით, ესთეტიკით, ყველაზე უფრო 
ვირჯინია ვულფს მოგვაგონებს. 

ამ რომანში, რომელიც მონოლოგი-აღსარებაა, მწერალს აინ-
ტერესებს, როგორ გადააფასებს ადამიანი მოახლოებული სიკვდი-
ლის წინ მთელ თავის ცხოვრებას. როგორ განიცდის საკუთარ სულ-
სა და სხეულს, როგორ აღიქვამს მათ გამუდმებულ ჭიდილს, რა არ-
ჩევანს აკეთებს, როდესაც სული და სხეული სხვადასხვა მხარეს 
ეწევა, როგორ ეთხოვება სიცოცხლეს და ეგებება სიკვდილს. მწერ-
ლისთვის ადრიანე გამორჩეული იმპერატორია თავისი ჰუმანიზ-
მით, გონიერებით, სიმტკიცით და თან უბრალო ადამიანია, სიყვა-
რულის წყურვილით, იმედგაცრუებით, სასოწარკვეთით. მისი მოგო-
ნებები თანაბრად მოიცავენ ადამიანური ყოფის ჯოჯოხეთსა და სა-
მოთხეს. 

რომანს, მრავალშრიან აღსარება-მონოლოგს, ეპიგრაფად 
უძღვის თვით ადრიანეს მიერ დაწერილი საკუთარი ეპიტაფია:  

„ო, სულო ჩემო, ნაზო ყარიბო,  
ჩემი სხეულის მგზავრო და მდგმურო,  
მიეხეტები სამარადისოდ,  
პირქუშ, ცივსა და უდაბურ მხარეს, 
სად ვეღარავის მოჰგვრი სიხარულს...“ (ბაჩანა ჩაბრაძის თარ-

გმანი), (იურსენარი 2017: 3). ეს ერთგვარი კამერტონივითაა და გან-
საზღვრავს პერსონაჟის ფიქრის ნაკადებს. მწერალი ყველაზე მნიშ-
ვნელოვანი ფიქრით იწყებს რომანს: ეს არის ფიქრი სიკვდილზე, 
ერთგვარ ეგზისტენციალურ ზღვარზე, რომელიც ადამიანს აიძუ-
ლებს განვლილ ცხოვრებას გადახედოს და შეაფასოს. ეს მსოფლიო 
მწერლობაში გამოცდილი ხერხია. „მე მივაღწიე ასაკს, როდესაც 
ადამიანისთვის ცხოვრება სხვა არაფერია, თუ არა აღიარებული 
მარცხი. ამას ვერავინ გაექცევა“, – წერს ადრიანე ძვირფას მეგო-
ბარს, მარკუს ავრელიუსს, რომელსაც აკვნიდანვე იცნობდა, მის 
მშობლებთან მეგობრობდა, მერე გონიერ ბიჭუნას სწავლა-განათ-
ლების მიღებაში დაეხმარა. ადრიანეს მარტოსულობა კარგად წარ-
მოჩნდება სიტყვებში: „შესაძლოა შენ იყავი ის ერთადერთი არსე-
ბა, რომელსაც ჩემი მოტყუება არასდროს გაუვლია გულში“ (იურსე-
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ნარი 2017: 370); მას სჯეროდა, „სამყარო ბევრად უკეთესი და კე-
თილშობილი გახდებოდა, თუ ეს ხალასი ნიჭი უზენაეს ძალაუფლე-
ბას შეერწყმებოდა“. ამიტომ ყველაფერი მოიმოქმედა, რომ მარკუს 
ავრელიუსს გზა გაეკვალა რომის იმპერატორობისკენ და განეხორ-
ციელებინა პლატონის ოცნება_ სახელმწიფო ემართა გულსუფთა 
ფილოსოფოსს. ადრიანეს სჯეროდა, რომ ჭეშმარიტი ადამიანური 
მემკვიდრეობითობა სისხლით არ გადაიცემოდა, ამიტომ ალექსან-
დრე მაკედონელის მემკვიდრედ კეისარი მიაჩნდა. ავრელიუსი 17 
წლისაა რომანის მიხედვით, ამიტომ ადრიანე თავის დიდაქტიკურ 
სურვილსაც ამჟღავნებს: მინდა, წერილით „გაგანათლო და შეგძრა 
კიდეც“. იგივე ფუნქცია აქვს მკითხველისთვისაც, რომელიც „ნათ-
ლდება“ კიდეც და შეიძვრება კიდეც. მთელი რომანი მოგზაურობაა 
არა მხოლოდ ფიზიკურ-გეოგრაფიულ სივრცეებში, არამედ, უპირვე-
ლესად, სულში, ამიტომაც ემსგავსება ადრიანე ოდისევსს, ოღონდ 
ითაკა, რომელსაც უნდა დაუბრუნდეს, საკუთარი „მეა“. მე, რომე-
ლიც ღვთაებრივისა და მატერიალურის ჭიდილში იხვეწება და სრუ-
ლიყოფა. იგი ფიქრობს: „ჭეშმარიტი ადამიანის დაბადებაზე მეტად 
ნელი და გაჭიანურებული არაფერია“ (იურსენარი 2017: 217). ამი-
ტომაც არცერთ ადგილს არ არის მიჯაჭვული, ყველგან უცხოდ და 
ეულად გრძნობს თავს. მეოცნებე, რომანტიკოსი პოეტი ესთეტი ად-
რიანე სამყაროსა და ადამიანის სულის მშვენიერებას თანაბრად 
აღიქვამს. მისი მაძიებელი სული ხან ასტრონომიას, ხან ელევსინის 
მისტერიებს მიმართავს ჭეშმარიტებასთან მისაახლოებლად. ის 
მრავალმნიშვნელოვან დასკვნამდე მიდის: „ვიყავი ღმერთი ისე უბ-
რალოდ, რომ ვიყავი ადამიანი“ (იურსენარი 2017: 168).  

ადრიანეს აზრით, ადამიანური არსებობის შესაფასებლად, 
საკუთარი თავისა და სამყაროს შესამეცნებლად, მხოლოდ სამი სა-
შუალებაა: საკუთარი თავის შესწავლა, სხვებზე დაკვირვება და წიგ-
ნების კითხვა. რომანში ეს სამივე გზაა მოსინჯული. ადრიანე ბევრს 
კითხულობდა, „წიგნები-სამშობლოდ“ მიაჩნდა, აღიარებდა, რომ 
„პოეზიამ გარდაქმნა“. მან კარგად იცოდა ანტიკური ხანის მწერ-
ლობა და ფილოსოფია, მეცნიერება და ცდილობდა ყოფიერების 
საზრისს ჩასწვდომოდა. ადრიანე ამ რომანში წარმოჩნდება, რო-
გორც მცოდნე და დამფასებელი ხელოვნებისა, განსაკუთრებით, 
ძველი ბერძნული კულტურისა, რომლის დაცვასაც ცდილობდა, 
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რადგან თავისი იმპერიის უმნიშვნელოვანეს ნაწილად მიიჩნევდა: 
ბერძნულმა ხელოვნებამ არჩევანი ადამიანზე გააკეთა: „ვცხოვრობ-
დი და ვაზროვნებდი ბერძნულად“. ცხოვრებაში უამრავ ადამიანს 
ხვდებოდა, აკვირდებოდა, მაგრამ მხოლოდ თვითშემეცნებას მიიჩ-
ნევდა ყოფის საიდუმლოში ჩაწვდენის გასაღებად. რომანში არის 
რეფლექსიები მოვლენებზე, ფაქტებზე, ყოველივეზე, რასაც ხე-
დავს, შეიგრძნობს იმპერატორი, რითაც სუნთქავს. ხან ჰამლეტს 
მოგვაგონებს, ყოფნა-არყოფნაზე დაფიქრებულს, ხან ფაუსტს-ეშ-
მაკთან ხელშეკრულებისთვის მზადმყოფს. ადრიანე იხსენებს წარ-
სულს, მშობლებს, პაპას, სწავლა-განათლების წლებს, იმ გზას, რო-
მელმაც ის იმპერატორობამდე მიიყვანა. რომანის სიუჟეტის მიხედ-
ვით, ადრიანე იტალიკაში დაიბადა, 12 წლისა რომში გააგზავნეს. 
რომის არმიის მეხუთე ლეგიონის ტრიბუნად დანიშვნის შემდეგ იწ-
ყება მისი საბრძოლო მოგზაურობა რომის იმპერიის სხვადასხვა 
მხარეში. ის ეცნობა ადამიანებს, სახელმწიფო მოღვაწეებს, სწავ-
ლობს მართვას. ის ცდილობს ჭრელი სამყაროს შეცნობას. მისი 
მზერა თავდაპირველად გარეთ არის მიმართული. წარმატებულმა 
სამხედრო-საომარმა კამპანიებმა რომის იმპერიის პირველი კონსუ-
ლის წოდება მოუტანა. რაც უფრო მნიშვნელოვანი პიროვნება ხდე-
ბოდა იმპერიაში, მით უფრო იხლართებოდა მის გარშემო ინტრი-
გები, იზრდებოდა მეტოქეებთან პაექრობა. ავადმყოფი ტრაიანე არ 
ჩქარობდა მემკვიდრის დასახელებას. ადრიანეს ჰქონდა დამარცხე-
ბისა და სასოწარკვეთის წუთები, მან ექიმს გულმკერდზე ადგილიც 
კი მოანიშვნინა, რათა თვითმკვლელობისას არ აეცდინა იარაღი. 
მას სწყუროდა ძალაუფლება, რათა სრული ბატონ-პატრონი გამ-
ხდარიყო იმპერიისაც და საკუთარი თავისაც. ძალაუფლების ხელში 
ჩაგდება მისთვის იყო ერთგვარი რიტუალი, რომლის გარეშეც სი-
ცოცხლე აზრს კარგავდა. თუმცა იმასაც აღნიშნავს: „უფრო თავი-
სუფლებას ვეძებდი, ვიდრე ძალაუფლებას“, სჯეროდა, ამგვარად 
„ბედისწერაზე ზემოქმედებას შეძლებდა“. იმპერატორობამ საკუ-
თარი პოლიტიკური ოცნებების ფრთაშესხმის საშუალება მისცა, იმ-
პერია მოაწყო ისე, როგორც თვითონ მიაჩნდა უკეთესად. მწერალი 
კარგად წარმოაჩენს ხელისუფლებისა და ხელისუფლის ანატომი-
ას. ადრიანესთვის პოლიტიკაც ერთგვარი თამაშია, „თამაშის წესი 
კი ნიღაბთა მუდმივ მონაცვლეობას, გადაცმისა და გარდასახვის 
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დახვეწას, აღსარებისა და წუწუნის ნიაღვარს ითხოვდა“. ადრიანე 
კარგად ახერხებდა ამ „თამაშს“. იგი იმპერატორი 40 წლის ასაკში 
გახდა ტრაიანეს შემდეგ, რომელმაც იშვილა. ადრიანე გამორჩეუ-
ლი პოლიტიკოსი იყო. არ მოსწონდა იმპერიული სულისკვეთება, 
ამიტომაც გაუჩნდა „პროტესტი დამპყრობლური იმპერიული პო-
ლიტიკის მიმართ“- ეს მარგარეტ იურსენარის შეხმიანებაა თანა-
მედროვე მსოფლიოსთანაც, რომელიც სწორედ ამ იმპერიული სუ-
ლისკვეთების პოლიტიკოსებით იმართება. „ჰუმანურობა, ბედნიე-
რება, თავისუფლება“- ეს სიტყვები ეწერა ადრიანეს მოჭრილ მონე-
ტებზე. ის ცდილობდა, ადამიანთა „ყოველდღიური ყოფის 
უღიმღამობა“ შეეცვალა, უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოებრივი 
რეფორმები გაატარა, კანონები გადააფასა, შეცვალა. მაგალითად, 
გლადიატორობა თუ როსკიპობა – ნებაყოფლობითი გახადა, გათ-
ხოვება ქალის თანხმობით უნდა მომხდარიყო: „ქალს ქონების მარ-
თვის მეტი შესაძლებლობა მიანიჭა“, სოციალური უთანასწორობის 
გამოსწორებაზეც იზრუნა, შეეცადა ღარიბსა და მდიდარს შორის 
უფსკრულის ამოვსებას. იგი ფიქრობდა: „ჩვენ კეისრები კი არ 
ვართ, არამედ მაღალჩინოსნები, რომლებიც სახელმწიფოს ემსახუ-
რებიან“ (იურსენარი 2017: 254).  

ეკონომიკურმა გარდაქმნებმა, გადასახადების შემცირებამ, 
სოფლის მეურნეობის განვითარებამ, საკანონმდებლო ცვლილე-
ბებმა, ცხოვრების ყველა სფეროში რეფორმებმა ქვეყანა განავითა-
რა. იგი შეეცადა, საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის ზრუნვა ყვე-
ლას შეეგნო. რაც მთავარია, ადრიანეს იმპერიული პოლიტიკის მი-
ზანი იყო: „მრავალფეროვნება ერთიანობაში“, რაც ყველა ეთნოსს, 
რასას, სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფს თანაბარი განვითარების პი-
რობებს უქმნიდა. ადრიანემ უარი განაცხადა საპატიო წოდებებზე, 
მათ შორის, „სამშობლოს მამაზე“. მისი მთავარი ამოცანა იყო: 
„ჯერ გავმხდარიყავი, შემდეგ კი, რაც შეიძლება უფრო მეტად, მთე-
ლი სისავსით ვყოფილიყავი ადრიანე“. მისი აზრით, „მორალი სა-
კუთარ თავთან დადებული პირობითი ხელშეკრულებაა, ხოლო წე-
სიერება და ზრდილობა_ საჯარო საქმე“ (იურსენარი 2017: 330). სა-
ხელმწიფოში იმპერატორისთვის განკუთვნილი ხარჯები შეამცირა, 
შეებრძოლა მექრთამეობას, წესრიგის დამყარებას ცდილობდა 
ყველგან. ფეხზე მდგომი იღებდა მეგობრებს, აუდიენციის დროსაც 



  
საკუთარი თავისა და სამყაროს შემეცნების გზები 

 

93 

ფეხზე იდგა, მოურიდებლობად მიაჩნდა ვინმეს მოსმენა მჯდომა-
რე ან მწოლარე მდგომარეობაში. ერთადერთი ადამიანი, რომლის 
გულიც ვერაფრით დაიპყრო, მისივე ცოლი იყო: „ყოველთვის მოი-
ძებნებიან ადამიანები, რომლებიც ჩვენი სისუსტეების დაგმობას 
არა დაიზარებენ“. რომანში კარგად წარმოჩნდება შვიდ ბორცვზე 
გაშენებული ქალაქი-სახელმწიფო-რომი, რომელიც ადრიანემ „მა-
რადიულ ქალაქად“ მონათლა. 

მარგერიტ იურსენარი რომანში შესანიშნავად წარმოაჩენს, გა-
ნუსაზღვრელმა და ერთპიროვნულმა ძალაუფლებამ ადრიანეს არ-
სებაში დაფარულ ბნელ ინსტიქტებს გასაქანი როგორ მისცა: „თავს 
ღმერთის თანამოაზრედ და თანამებრძოლად მივიჩნევდი“. მისმა 
სინდისმაც თითქოს დროებით მიიძინა: „ყველა სხვა ადამიანურ 
მანკიერებასთან ერთად, არც სისასტიკეს ვიყავი მოკლებული“, 
„ერთი დანაშაული შობს მეორეს“, „დავემსგავსე ცხოველს, რომელ-
მაც სისხლს გემო გაუსინჯა“, „ის, რაც ადრე ჩემში სძულდათ, ახლა 
ამაღლებული ეჩვენებოდათ. მხოლოდ წარმატება აძლევს ადამი-
ანს საშუალებას, გამოამზეუროს თავისი ღირსება და სათნოება“ 
(იურსენარი 2017: 337).  

ადრიანე წერილში უღრმავდება ძალაუფლების არსს და მის 
გავლენას ადამიანზე. მისი აზრით, ნადირობა, პირუტყვის ხოცვა 
და ადამიანებზე მბრძანებლობა თანაბარი „სიშმაგით“ ეუფლებო-
და. ის უცნაურად განიცდიდა ერთდროულად თავს სასტიკ მონადი-
რედაც და შეშინებულ მსხვერპლ-გეპარდადაც. ადრიანეს მარტოსუ-
ლობა კარგად წარმოჩნდება ცხენების სიყვარულში. მეგობარს უწო-
დებს ცხენს, ბორისთენს და იმდენ საერთოს ხედავს, რომ კენტავ-
რობაზე ოცნებობს. მისი დაკვირვებით, ცხენი მას ემორჩილებოდა, 
როგორც საკუთარი ტვინი, ეს კი, „აბსოლუტური ძალაუფლება“, ად-
რიანეს არცერთ ადამიანთან არ განუცდია. ადრიანე არა მხოლოდ 
საკუთარ ღირსებებსა და ნაკლოვანებებზე მსჯელობს, არამედ რო-
მაელ ხალხზეც, მაგალითად, მათ „მუცელღმერთობაზე“, თუმცა 
თვითონ ზომიერებით გამოირჩეოდა: „მიირთვა ხილი, ნიშნავს, და-
თანხმდე შენში რაღაც მშვენიერისა და ცოცხლის შემოღწევას“. იგი 
წერილში ყურადღებას ამახვილებს ადამიანის სწრაფვაზე სიამოვ-
ნებისაკენ. ჭამას კი „უმარტივეს სიამოვნებას“ უწოდებს.  
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ადრიანეს ძალაუფლებით ტკბობის „ძილი“ დიდხანს არ გაგ-
რძელდა, „გამოიღვიძა“ და უფრო მეტად ჩაუღრმავდა საკუთარ 
თავს. საგულისხმოა, რომ შიშსა და იმედს, ორივეს ქიმერას უწო-
დებს ადრიანე. იგი ცდილობს რაციონალურად იფიქროს და არ და-
ნებდეს არცერთ ქიმერას: „ყოველმა ადამიანმა გამუდმებით უნდა 
აკეთოს არჩევანი იმედსა და უიმედობას შორის“. იგი ძალიან საინ-
ტერესოდ მსჯელობს ძილზე, „სიკვდილის ძმაზე“, როდესაც ადამი-
ანი ხვდება „არარას“. ადრიანეს აღსარებაში გამოიკვეთება ონტო-
ლოგიური და ეგზისტენციალური თემები, საკითხები, მათ შორის, 
ბედისწერის თემაც. ადრიანეს სჯერა, რომ „ბედ-იღბალს“ ვერაფე-
რი შეცვლის. რა თქმა უნდა, მწერალი ითვალისწინებს ანტიკური 
სამყაროს წარმოდგენებს მოირაზე. მარგერიტ იურსენარი თავისი 
შთამბეჭდავი თხრობის სტილით, ნათელი ფრაზებით, თანვე ქვე-
ტექსტურობით წარმოაჩენს, ჰედონისტი ადრიანეს ცხოვრებაში 15 
წლის ანტინოე როგორ გამოჩნდა და მთლიანად შეცვალა მისი წარ-
მოდგენა სიყვარულზე. მას აქამდე ცოლიც ჰყავდა და საყვარლე-
ბიც, მაგრამ სიყვარულის არსი შეუცნობელი რჩებოდა, ანტინოემ კი 
თვალი აუხილა, ამიტომ „ოქროს ხანად“ იქცა ამ ბიჭთან ურთიერ-
თობა, რომელიც თითქოს მის ხელებში „იძერწებოდა“. ბერძნული 
ხელოვნების შედევრებივით სრულყოფილი ანტინოე სულიერი 
სიმდიდრითაც გამოირჩეოდა. ადრიანე სამყაროს მშვენიერებასა 
და სისავსეს ამ ფავორიტთან ურთიერთობაში გრძნობდა. იგი მის-
თვის ორფეოსის ხატებად იქცა. ამიტომაც იგრძნო: „ყველა შესაქცე-
ვიდან ერთადერთი სიყვარულია, სულის შეძვრა და ყველაფრის 
თავდაყირა დაყენება რომ ძალუძს“. მისთვის სიყვარული „იდუმალ 
თამაშად“ იქცა. სამწუხაროდ, ანტინოე ნილოსის წყალსაცავში გარ-
დაცვლილი ნახეს, ეს იყო თვითმკვლელობა, ერთგვარი მსხვერ-
პლი, რადგან მას სჯეროდა, რომ ამგვარად ადრიანეს სასიცოცხლო 
ძალებს შემატებდა. ანტინოე „უეჭველად იმედოვნებდა, რომ 
გაღებული მსხვერპლით ბედის უკუღმართობისაგან დამიცავდა“. 
ადრიანესთვის „ყველაფერი სიცარიელემ შთანთქა“. იგი კიდევ უფ-
რო ჩაღრმავდა საკუთარ თავში: „სიკვდილი ნამდვილი სიმახინჯეა, 
მაგრამ არც სიცოცხლე უდებს ტოლს – ისიც შემზარავი და გულის 
ამრევია“ (იურსენარი 2017: 367). ადრიანემ გარდაცვალებიდან 2 
თვის თავზე დაკრძალა ანტინოეს დაბალზამირებული სხეული. თა-
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ვიც დაიდანაშაულა: „არ მიყვარდა საკმარისად, რომ მეიძულებინა 
დიდხანს ეცოცხლა“. ადრიანემ იგი ღმერთად გამოაცხადა, მისი 
„კულტი“ შექმნა, მის სახელზე დღესასწაულები და სხვადასხვა რი-
ტუალი დააარსა: „ჩემი ნამოქმედარიდან ყველაზე გიჟურად ანტი-
ნოეს კულტი მეჩვენება – უსაზღვრო ტკივილი, რომელიც მხოლოდ 
მე მეხებოდა“ (იურსენარი 2017: 340). ადრიანემ მისი სახელობის 
ქალაქიც დააარსა – ანტინოპოლისი. დღემდე ანტინოეს ქანდაკებე-
ბი, ბიუსტები უფრო მეტია შემორჩენილი, ვიდრე ნებისმიერი ის-
ტორიულად ცნობილი ადამიანისა. 

ადრიანე ადამიანს აღიარებდა ფასდაუდებელ ღირებულე-
ბად: „ადამიანის ხატში ვპოულობ ყველაფერს, უკვდავსა და მარა-
დიულსაც კი“. ხელოვნება იყო მისი ერთადერთი თავშესაფარი: 
„ადამიანში ღვთიური საწყისის შენარჩუნებას ვცდილობდი, თანაც 
ისე, რომ ადამიანურისთვის არ მევნო. ამ ყველაფრისთვის საზღაუ-
რად ბედნიერება მერგო“ (იურსენარი 2017: 115). საბოლოოდ, ერ-
თადერთი რამ სურდა, „მარტოობის ფუფუნება“. ამ ერთგვარი 
აღსარებისას გამოიკვეთება სხვადასხვა დაავადებისაგან გატანჯუ-
ლი ადრიანეს სახე, რომელიც ცდილობს ირონიულად შეხედოს 
სხეულს, რომელიც ნელ-ნელა უძლურდება. თავიდანვე ყუ-
რადღებას იქცევს, როგორ განიცდის ადრიანე სიბერეს, 60 წელთან 
მიახლოებას, ის, ერთი მხრივ, ძლევამოსილი იმპერატორია, მეორე 
მხრივ კი, მორჩილი და უსუსური. იგი ცდილობს ექიმის თვალით შე-
ხედოს საკუთარ სხეულს, ამგვარად, უფრო ხელშესახებად შეიგ-
რძნობს დაუნდობელ წარმავლობას: „ჰერმოგენე ჩემში მხოლოდ 
სითხეთა გროვას, ლიმფისა და სისხლის უბადრუკ და სევდის მომ-
გვრელ ნარევს თუ ხედავდა“. იგი მუდმივად დაეძებდა „საკუთარ 
თავთან შერიგებისა და თანხმობის გზას“, რომელსაც ხან აგნებდა 
და ხან კარგავდა. სჯეროდა: „სიკვდილამდე უკეთ მაინც მეცოდინე-
ბა, ვინ ვარ“ (იურსენარი 2017: 468). ადრიანემ ცხოვრებაში უამრავი 
დაბრკოლება გადალახა, მაგრამ გულის წყალმანკს ვერ „გაუმკლავ-
და“. რომანი მისი ბოლო სიტყვებით მთავრდება: „ვეცადოთ, სიკ-
ვდილში ფართოდ გახელილი თვალებით შევაბიჯოთ“. მარგერიტ 
იურსენარმა ადრიანეს სახით მსოფლიო ლიტერატურა გამორჩეუ-
ლი მაძიებელი პერსონაჟით გაამდიდრა, რომელმაც ცხოვრება 
ტკბილ-მწარე შემეცნების გზად აქცია. 
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Ways to Know Yourself and the World (Marguerite Yourcenar's 
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The article analyzes the most important and difficult phenomenon 

of human life - the ways of cognition. This problem is discussed in the 
context of the novel "Memoirs of Adrian" by the famous writer 
Marguerite Yourcenar. The writer uses historical material to present, on 
the one hand, eternal and, on the other hand, the most acute existential 
themes of contemporaneity. According to the writer, there are only three 
ways to assess human existence: to study oneself, to observe others, and 
to read books. In the novel, all three paths are drawn in the context of 
the character's spiritual development, the search for truth. 

Numerous works have been written in the form of diaries or letters 
in world literature, including this novel. Adrian recalls the main stories of 
his life and philosophically discusses various topics. There is a path in the 
narrative, in real and metaphorical terms, which is a means of personal 
change, growth, spiritual metamorphosis. Travels or builds - Hadrian not 
only changes the form of the material world, but also forms an inner 
spiritual dimension, higher and more diverse than the real one. 

Economic transformations, tax cuts, agricultural development, 
legislative changes, reforms in all walks of life have developed the 
country. He tried to make everyone aware of caring for the public 
interest. Most importantly, the goal of Hadrian's imperial policy was 
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"diversity in unity", which created equal conditions for the development 
of all ethnic groups, races, and different religious groups. Adrian refused 
the honorary titles, including "Father of the Fatherland". He reduced the 
expenses for the emperor in the state, fought against bribery, tried to 
establish order everywhere. The novel depicts a city-state-Rome built on 
seven hills, which Hadrian called the „Eternal City“. Adrian recognized 
man as an invaluable asset. With her impressive storytelling style, vivid 
phrases, and subtext, Marguerite Yourcenar describes how 15-year-old 
Antinoe appeared in the life of the hedonist Adrian and completely 
changed her perception of love. The novel shows how the emperor came 
to know the main meaning of life, its function and purpose. 
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ონტოლოგიური პრობლემატიკა  
დიაქრონიულ ჭრილში 

(ბექა ქურხულის „თვალდაკარგული ყივ-
ჩაღის ჩანაწერები ანუ დეშთი-ყიფჩაღი“) 
 
საკვანძო სიტყვები: ონტოლოგიური 
პრობლემები, ბექა ქურხული, ღმერთის ძი-
ება, სიყვარული, ყივჩაღი 
 

ხილული სამყაროს გააზრება-შემეც-
ნება, ამ სამყაროს ნაწილად თავის წარ-
მოდგენა და მასში საკუთარი ადგილის 
განსაზღვრა ადამიანს საუკუნეების მან-
ძილზე აწვალებს. განსაკუთრებით მნიშ-
ვნელოვანია ეს პრობლემები მხატვრული 
ლიტერატურისთვის. საუკუნეთა განმავ-
ლობაში უცვლელი რჩებოდა მარადიული 
პრობლემატიკა – მიმართება სამყაროს-
თან, ადამიანთან, ღმერთთან, რაც გან-
საზღვრავდა კიდევაც ინდივიდის ყოფიე-
რებას. ონტოლოგიურ დონეზე ადამიანი 
მუდმივად ცდილობს, გადაჭრას ყოფიერე-
ბასთან დაკავშირებული საკითხები: რა 
არის სამყარო? ვითარდება თუ არა იგი? 
თუკი ვითარდება, არსებობს თუ არა მისი 
განვითარების გარკვეული კანონზომიერე-

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ფილოლოგიის  
დოქტორი. 

 ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  
უნივერსიტეტი.  

შოთა რუსთაველის  
სახელობის ქართული 

ლიტერატურის  
ინსტიტუტი. 

უფროსი მეცნიერ- 
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იდენტიფიკაციის პრობ-
ლემა ოთარ ჭილაძის 

რომანებში. თბილისი: 
„მწიგნობარი“, 2009, 

129 გვ. 
ორი საუკუნე (თანამედ-

როვე ლიტერატურაზე). 
თბილისი: „მწიგნობა-

რი“, 2021, 450 გვ.  
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ბა? სამყარო მთლიანი სისტემაა თუ არა? ბუნებრივად წარმოიშვა 
იგი თუ ღვთაებრივი შემოქმედების აქტია? და ა. შ.  

ონტოლოგიურ პრობლემატიკაზე საუბრისას გერმანელი ფი-
ლოსოფოსი იოზეფ შმუკერ-ჰარტმანი თავის ნაშრომში „ფილოსო-
ფიის დიდაქტიკის საფუძვლები“ 1 წერს:  

მარადიული ფილოსოფიური კითხვა ადამიანის ადგილის შესა-
ხებ სამყაროში გულისხმობს მის მიერ საკუთარი საიმედო, შესა-
ფერისი ადგილის განსაზღვრას ყოფიერების ამა თუ იმ პლას-
ტში. ადამიანი არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საკუთარ თავს ყო-
ფიერებით, არამედ, პირიქით, თავი მის ნაწილად უნდა მიიჩნი-
ოს. როგორც ყოფიერების ელემენტი, ის იღებს ამ უკანასკნელის 
მთლიანობას, რამდენადაც მისი ინდივიდუალობა თავად შეი-
ცავს ყოფიერების თვისებებს, როგორც ასეთს (კუზნეცოვი... 
2019: 170).  

სწორედ ეს გაცნობიერების პროცესი გულისხმობს უმთავრე-
სი, საბაზო საკითხების გარკვევას: მიმართება უსულო თუ ცოცხალ 
ბუნებასთან, საზოგადოებასთან, ცალკეულ ინდივიდთან, ღმერ-
თთან.  

რა არის უფრო ძლიერი – სიყვარული თუ სიძულვილი? რომე-
ლი დომინირებს ადამიანის საქციელში – შურისძიების წყურვილი 
თუ ვნება? რა უფრო სჭირდება მას სიცოცხლის გასაგრძელებლად – 
პატიება და სამყაროსთან ჰარმონიული ურთიერთობის აღდგენა 
თუ სამაგიეროს მიზღვა? რატომ ვერ ახერხებს სიყვარული ბორო-
ტების, სიკვდილის, სისხლისღვრის წყურვილის დათრგუნვას? რა-
ტომ ვერ ერევა ადამიანი თავს? დრო და ცივილიზაციის ხარისხი 
ამაზე მოქმედებს თუ ვერა? – ეს ის კითხვებია, რომლებიც ბექა ქურ-
ხულის რომანის, „თვალდაკარგული ყივჩაღის ჩანაწერები ანუ დეშ-
თი-ყიფჩაღის“, წაკითხვის შემდეგ ჩნდება. შევეცდებით, ამ კით-
ხვებზე პასუხები ვიპოვოთ ტექსტში, რისთვისაც წამოვწევთ რამდე-
ნიმე პრობლემას: სიყვარული, რწმენა და ღმერთის ძიება, მიტევე-
ბა. 

რომანი ორი პარალელური, ყივჩაღური და თბილისური, ნა-
რატივისაგან შედგება. ყივჩაღური ნაწილი უფრო ფილოსოფიურია, 

                                                 
1 Schmucker-Hartmann J. Grundzege einer Didaktik der Philosophie. Bonn, 1980. 
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მეტად უღრმავდება ყოფის, არსებობის, სიკვდილ-სიცოცხლისა და 
სიყვარულის საკითხებს. შვიდი საუკუნის წინათ, როცა ცივილიზა-
ციის განვითარებით, ტექნიკური პროგრესითა და დროის მიერ მო-
ტანილი გაუცხოებით გამოწვეული ათასი პრობლემა არ არსებობს, 
თითქოს უფრო მეტია ცხოვრების სიყვარული, უფრო ვნებიანია 
ადამიანური არსებობა, არაა გადანაწილებული უამრავ უსარგებლო 
და არასაჭირო, ხელოვნურად შექმნილ საზრუნავზე, არსებობაზე 
ფიქრებიც უფრო ღრმაა და კავშირი ბუნებასთანაც უფრო მჭიდრო. 
ვაჟკაცობის ერთადერთი ასპარეზი ბრძოლა და სათარეშოდ წას-
ვლაა, ბედნიერების ერთადერთი წყარო კი – ქალი და სიყვარული; 
თითქოს დროც მეტია თვითჩაღრმავებისა და დასკვნების გამოტა-
ნისთვის. ფიქრი სიკვდილზე მისი არსის ამოსაცნობად სწორედ 
ყივჩაღთანაა უფრო ღრმა და არა ცივილიზებულ 21-ე საუკუნეში:  

[...] მივხვდი, როდესაც პირველად მოვკალი კაცი და დავლიე 
ადამიანის, თუნდაც მტრის სისხლი, რომ მკვლელობა თვით უც-
ხოსი და მტრის მკვლელობაც კი, და მით უმეტეს, შენიანის, ადა-
მის ძის მკვლელობა და მისი ყოვლადმოწყალე ალლაჰის სამ-
სჯავროზე შენი უსუსური ნების მიხედვით დროზე ადრე გაგზავ-
ნა სხვა არა არის რა, თუ არა თვითმკვლელობა, რომელსაც ყვე-
ლა ჯამაათსა და თემს ასე მკაცრად გვიკრძალავს ჩვენი ერთა-
დერთი შემოქმედი და დამბადებელი მაღალი ალლაჰი (ქურხუ-
ლი 2020: 22).  

ყივჩაღი აღიარებს, რომ ადამიანი ჩადენილი მკვლელობით 
არამარტო ცოდვილი ხდება, არამედ ანადგურებს საკუთარ თავსაც. 
ამის შემდეგ ფიქრი სიცოცხლის მნიშვნელობაზე უფრო მაღალ გან-
ზომილებაში გადადის და ძალიან საინტერესო ონტოლოგიურ (ზო-
გადად, ფილოსოფიურ) პრობლემას მივადგებით. ესაა ურთიერთო-
ბა სხვასთან.  

ნაშრომში „არსებობიდან არსებულისკენ“ (Levinas Е. De 
l’Existence à l’existant) ემანუილ ლევინასი წერს:  

ადამიანის სამყაროში ყოფნა რეალიზდება მისი ურთიერთო-
ბით სხვასთან. აქ სხვა არ ინტერპრეტირდება, როგორც საგანი, 
თუმც იგი არასოდეს არის განცალკევებული საგნებისგან. [...] პი-
როვნებები სამყაროში უბრალოდ კი არ მიემართებიან ერთმა-
ნეთს, არამედ ეწყობიან რაღაცის ირგვლივ. ეს „რაღაც“ არის სა-
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განთა სამყარო, რომელიც მათ არ ჰყოფს, არამედ, პირიქით, აი-
ძულებს ერთიანობას. ერთობლივი საქმეებისა და საგნების მი-
ხედვით ადამიანს უჩნდება გარკვეული მოვალეობანი, ის პასუ-
ხისმგებელია სხვაზე (გრიცანოვი 2001: 550).  

ანუ ფილოსოფიური თვალთახედვით, ინდივიდები ჯერ ერ-
თმანეთთან, შემდეგ კი უკვე არსებულ საგნობრივ სამყაროსთან 
კავშირით ქმნიან მთლიანობას. შესაბამისად, სიკვდილი (მკვლე-
ლობა) პირდაპირ ეწინააღმდეგება სამყაროსთან ჰარმონიული ურ-
თიერთობის დამყარების შესაძლებლობას და ბუნებრივად შემო-
დის მიტევების კონცეპტიც. ყივჩაღი ამასაც ახერხებს მას შემდეგ, 
რაც საბედისწერო ბრძოლაში მიღებული ჭრილობების მოშუშების 
დროს იღებს მამის ნაქონ წმინდა წიგნს და იწყებს კითხვას. აქამდე 
კი იგი ბრძენ ჰაქიმს, ჰაფიზულლა დურანაჰმადს, მიჰყავს. 

ბაბურის მკურნალი ბრძენი ჰაქიმი რეალურად მისი სულიერი 
მკურნალი უფროა, ვიდრე ხორციელი. იგი რომანში ღვთის სიტყვის 
გამხმოვანებელია, ახალგაზრდა ყივჩაღის საზოგადოებისაგან გა-
მოცალკევებისა და ყოფიერებაზე ფიქრის დასაწყისის ერთადერთი 
ინსპირატორია. სანამ ჰაფიზულლა საუბარს დაიწყებს, ავტორი 
პერსონაჟს ერთდროულად ირაციონალური და რაციონალური აზ-
როვნებისთვის ამზადებს: „ყურადღებით ვუსმენდი, მერე წამოვჯე-
ქი, ორივე თვალი მოვიფშვნიტე, გამოთხრილიცა და ხილულიც...“ 
(ქურხული 2020: 234). აქ ეს ორი თვალი სამყაროს სიღრმისეული 
ჭვრეტის სიმბოლოა, ხილული რეალობისა და უხილავი ჭეშმარიტე-
ბის. თუკი ბაბურმა ფიზიკური თვალით გარემო უნდა აღიქვას და 
ადამიანი დაინახოს, მეორე დაბრმავებული თვალით, რომელიც 
სინათლის დაკარგვის შემდეგ მეტაფიზიკურ თვალად იქცევა, მზე-
რა შიგნით უნდა ჩაიბრუნოს, ყოფიერების პრობლემები გაიაზროს 
და სამყაროს უხილავი საიდუმლო შეიცნოს, რაც მთლიანობაში მის 
ამაღლებასა და ცნობიერების სხვა საფეხურზე გადასვლას განაპი-
რობებს.  

ჰაფიზულლა დურანაჰმადი ხვდება, რომ ახალგაზრდა ყივ-
ჩაღი უკვე მზადაა სამყაროს ფილოსოფიურ პრობლემატიკაზე და-
საფიქრებლად და პირველად სიკეთისა და ბოროტების არსზე ჩა-
მოუდგებს საუბარს. ამ დიალოგში დომინანტური ჰაქიმის საუბა-
რია, ბაბური მხოლოდ ორიოდე კითხვას სვამს. შაითანი კითხვებს 
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არ გისვამს და ფიქრისთვის არ განგაწყობს, – ამბობს ბრძენი, – ამი-
ტომაცაა უფრო ადვილი მისი გზა და ამიტომაც ირჩევს მას ადამია-
ნი. სიკეთე კი პირიქითაა, უამრავ საფიქრალს აღძრავს გადაწყვეტი-
ლების მისაღებად: რა გააკეთო და როგორ, ვის შეეწინააღმდეგო და 
ვის მიემხრო, ვის ებრძოლო და ვის მოურიგდე და ყველაზე მთავა-
რი – საკუთარი თავი როგორ იპოვო.  

აზრი! გესმის, ბაბურ?.. აზრი! ვისთვის და რისთვის ვებრძვით 
საკუთარ თავს, გარშემომყოფებს, ყველას და არავის, მთელ სამ-
ყაროს? ვის ვიცავთ, რომელ სიკეთეს და ვისგან ვიცავთ? იქნებ 
საკუთარი თავისგანაც? ა, ბაბურ, გიფიქრია მაგაზეც? თუ სხვე-
ბისგან?.. თუ იმ სხვებს ისევ საკუთარი თავისგან, საკუთარი შეუ-
კავებელი და გიჟური მრისხანებისა და შურისმაძიებლობისა-
გან?.. (ქურხული 2020: 239).  

ლევინასი აღიარებს, რომ სამყაროს აქვს „ანაზღაურების 
უსაზღვრო შესაძლებლობა“. საკმარისია, კარის სახელურის შემობ-
რუნება და ჩვენ ვხსნით ყოფიერების მთელ ტოტალურობას (გრი-
ცანოვი 2001: 550). ბაბურის ჩაღრმავება საკუთარ თავში და ძიების 
დასაწყისი სწორედ ამ გზაზე დადგომაა. ჰაქიმმა მას კარის სახელუ-
რი უჩვენა და მისი გაღებისკენ უბიძგა. აქედან შეაბიჯებს პერსო-
ნაჟი ახალ სამყაროში, ყოფიერების მისთვის იმ დრომდე უცნობ 
სივრცეში, სადაც მას სულ სხვაგვარი განზომილებები ეხსნება. ყუ-
რანის წაკითხვის შემდეგ მთელი დღე-ღამე ფიქრის შედეგად კი და-
ასკვნის: „მივხვდი, რომ ჭეშმარიტად მთავარი ის კი არ არის, რასაც 
თვალახელილი ხედავ, არამედ ის, რასაც თვალდახუჭული დაინა-
ხავ და რაც შენს დახურულ თვალის ქუთუთოებზე დაიხატება“ 
(ქურხული 2020: 307). აი, სწორედ ამიტომ რომანის დასაწყისში, 
პირველივე გვერდზე, მარჯვენა თვალის გამოთხრის სცენა უმთავ-
რესი კონცეპტუალური პასაჟია, რადგან ერთდროულად გვევლინე-
ბა სიყვარულისთვის შურისძიების აქტადაც (პირველადი სემიოტი-
კური სისტემით) და ქვეცნობიერი თვალის ახელის, შესაბამისად, 
სამყაროს სიღრმისეული ჭვრეტისა და ონტოლოგიური პრობლემა-
ტიკის ამოხსნის შესაძლებლობადაც (მეორეული სემიოტიკური სის-
ტემით, აქვე შევნიშნავთ, რომ უმთავრესი სწორედ ტექსტის ეს ქვე-
და შრეა).  
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„ცნობიერებას ყოველთვის აქვს „ძილში გაქცევის“, „არაცნო-
ბიერში გაქცევის“ შესაძლებლობა. ლევინასი ნაშრომში „არსებობი-
დან არსებულისკენ“ არაცნობიერს, როგორც სიზმარს, შემდეგნაი-
რად განმარტავს – „ცხოვრებაში მონაწილეობა მასში არმონაწილე-
ობით“ (გრიცანოვი 2001: 550). მხატვრულ ტექსტში ავტორები ხში-
რად გვთავაზობენ სიზმრისა და წარმოსახვის მეშვეობით ამ არაც-
ნობიერის აქტუალიზაციას. განსახილველ რომანშიც, ვიდრე ბაბუ-
რი ჰაქიმთან ზემოხსენებულ დიალოგს გამართავს, ხედავს სიზ-
მარს. ეს მისი ცნობიერების არაცნობიერში გაქცევაა (რაზეც ლევი-
ნასი საუბრობს). ფაქტობრივად, იმ სიზმრის შემდეგ, რომელშიც 
ერთმანეთს ორი მთავარი პერსონაჟი (სიუჟეტის მიხედვით ორი, 
მაგრამ კონცეპტუალურად ერთი) ხვდება, იწყება დაფარული სამყა-
როს შეცნობაზე ფიქრი. ახალგაზრდა ყივჩაღს ცხოვრების ახალი 
გზის პოვნამდე მოეჩვენება თბილისელი ბიჭი გიორგი ასათიანი, 
მისი „ორეული“, ოღონდ 7 საუკუნის შემდეგ, და ცხოვრებაში გასაკე-
თებელ არჩევანზე, ქალსა და სიყვარულზე, შურისძიებასა და 
მკვლელობაზე ესაუბრება მისთვის უცნობი და გაუგებარი ეპოქის 
პოზიციიდან. ფაქტობრივად, ამ სიზმრით ბაბური გადამწყვეტ გზა-
ზე გადის, უმთავრეს არჩევანს აკეთებს, ანუ როგორც ლევინასი ამ-
ბობს, „ცხოვრებაში მონაწილეობს მასში არმონაწილეობით“. ყვე-
ლაფერთან ერთად აქ საინტერესო კიდევ ერთი დეტალია: ლიტე-
რატურაში ხშირად გვხვდება წარსულში მოგზაურობა – ეს თავის-
თავად რეალურ, მომხდარ და გამოცდილ ამბავში მონაწილეობას 
ნიშნავს, რაც გარკვეულ სიბრძნეს აძლევს და გზაზე აყენებს გმირს. 
მაგრამ „თვალდაკარგული ყივჩაღის ჩანაწერებში“ სხვა სურათია – 
სიზმარში პერსონაჟი მომავალში, ანუ არარეალურ სამყაროში, გა-
დადის. რას უნდა ნიშნავდეს შორეულ, გაუგებარ მომავალში გადას-
ვლა? რაზე შეიძლება მიანიშნებდეს ტექსტის ეს პლასტი? ვფიქ-
რობთ, აქ ავტორს სწორედ იმ ძირითადი ონტოლოგიური საკითხის 
გამოკვეთა სურს, რითაც დავიწყეთ, ცვლის თუ არა ეპოქა მთავარ 
ადამიანურ ფასეულობებსა და სამყაროსთან მის დამოკიდებულე-
ბას. როგორც ჩანს, გარკვეულწილად კი, ოღონდ მნიშვნელოვნად 
არა. ყივჩაღს უკვირს ტახტზე მჯდომი უცნაურად ჩაცმული ბიჭის 
თავისუფალი ქცევა და საუბარი. მაგრამ ბაბურის დამოკიდებულება 
ძირითად ადამიანურ ფასეულობებთან (სამშობლო, სიყვარული, 
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ვაჟკაცობა) დიდად არ განსხვავდება გიორგი ასათიანის პოზიციის-
გან. სხვაობა აქ მხოლოდ გარეგნულია და არა კონცეპტუალური.  

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სიზმრისა და ჰაფიზულლასთან სა-
უბრის შემდეგ ბაბურის ცხოვრებაში გარდატეხის ხანა დგება, იგი 
მამის ნაქონ „ყურანს“ იღებს და იწყება ღმერთის ძიების, ადამიანუ-
რი არსებობისა და ღვთაებრივ არსში ჩაღრმავების პროცესი. სწო-
რედ აქედან ავითარებს ავტორი მისი, როგორც მაძიებელი გმირის 
სახეს და თანდათანობით სულიერებისა და ცნობიერების სხვა სა-
ფეხურზე აჰყავს. „ყურანის“ წაკითხვის შემდეგ სინანულის გზაზე 
დამდგარი ბაბური ფიქრობს კაცის კვლის ცოდვაზე და საბოლოოდ 
პერსონაჟის რელიგიური განცდები ისე ღრმავდება, რომ გადაწ-
ყვეტს, მოსისხლე მტრის, ნურ მუჰჰამედ ბანის, მოკვლაზეც კი 
აიღოს ხელი და მასთან შერიგება სცადოს, ანუ მაძიებელი გმირი ამ 
გზაზე ხდება მიმტევებელი. ცოტა ხნის შემდეგ ბაბურს თანასოფ-
ლელი ჯიგიტები მოაკითხავენ და სათარეშოდ წასვლას სთავაზო-
ბენ. მიუხედავად იმისა, რომ ყოყმანობს, მოსულები თავისას გაი-
ტანენ და ახალგარდა ყივჩაღსაც ძველებურად აუდუღდება სისხლი 
ძარღვებში, ამ დროს იგი ჯერ კიდევ ინიციაციის პირველ საფეხურ-
ზე იმყოფება, რომელიც ჩვეული სამყაროსგან გამოცალკევებას გუ-
ლისხმობს. თუმც პროცესი შეუქცევადად ვითარდება და ბრძოლის 
დროს უკვე შესამჩნევია შიდაპიროვნულ სტრუქტურაში მიმდინარე 
ძვრები, რომელიც პიროვნების განვითარებას იწვევს და შერიგება-
სა და მიტევებას ცალსახად შურისძიებაზე მაღლა აყენებს.  

უცნაური ის იყო, რომ მოწინააღმდეგისადმი, ალალად, არანაირ 
სიძულვილს არ ვგრძნობდი და მანსურისა და ჩემი სხვა თანა-
მებრძოლებისაგან განსხვავებით, მტრებად არც აღვიქვამდი. 
უფრო რაღაც შეჯიბრივით იყო, ვინ ვის?.. თითქოს დოღზე, ისინ-
დზე ან კიუკ ბიურეზე ვიყავით და ერთმანეთს ნასუქ შავ თხას 
ვგლეჯდით ხელიდან (ქურხული 2020: 334-335).  

საბოლოდ კი ყველაფერზე მაღლა ადამიანის სიცოცხლე 
ინაცვლებს. ავტორი ნაბიჯ-ნაბიჯ ამაღლებს პერსონაჟს ამ გადაწ-
ყვეტილებამდე. ეს არაა წმინდა წიგნის წაკითხვით აღძრული უბრა-
ლო ან წამიერი ემოციური განწყობილების საფუძველზე დაბადებუ-
ლი ფიქრი, ეს უკვე წაკითხულის ღრმად გააზრებისა და ცხოვრები-
სეული გამოცდილების სინთეზით მიღებული გადაწყვეტილებაა. 
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ამ დროს ბაბური უკვე ინიციაციის მეორე საფეხურზე იმყოფება, 
როდესაც მან უნდა გაუძლოს გამოცდას, გამოავლინოს წინააღმდე-
გობის გაწევის უნარი და გადავიდეს საბოლოო ეტაპზე – შეაბიჯოს 
სხვა ცხოვრებისეულ მდგომარეობაში. მაძიებელი გმირი მზადაა 
სამყაროს სხვაგვარად ჭვრეტისა და აღქმისთვის, მაგრამ, როგორც 
ჩვეულებრივ ხდება ხოლმე, ასეთ გზაზე შემდგარი პერსონაჟი უეცა-
რი და მოულოდნელი ცხოვრებისეული განსაცდელის წინაშე 
აღმოჩნდება და საბოლოოდ ეს ამაღლებული ადამიანის იდეა 
მიუღწეველი რჩება.  

რწმენა – ღმერთისკენ მიბრუნება და მარცხი ამ გზაზე – უშუა-
ლოდ უკავშირდება სიყვარულს რომანის თბილისურ ნაწილშიც. 
ერთ დღესაც, დიდი ფიქრის შემდეგ, გიო ეკლესიის კარს მიადგება, 
უკანასკნელი იმედის ადგილს. დიალოგი მღვდელთან, უფრო სწო-
რად, ძირითადად მამა ათანასეს მონოლოგი, მხილებაა ყველა იმ 
უბედურებისა, რაც გიორგის და ზოგადად მთელი ერის (მსოფლი-
ოს) თავს ხდება. მამა ათანასე ამ არეულ სამყაროში ერთადერთი 
ადამიანია, რომელიც გზააბნეულ ახალგაზრდას მთელ თავის 
ცხოვრებას თვალწინ დაუხატავს, სარკესავით ააფარებს სახეზე და 
სხვა არჩევანს არ უტოვებს, გარდა იმისა, რომ საკუთარი რეალური 
სახე დაინახოს.  

ვერაფერს ვეღარ უხერხებ საკუთარ თავს და გატყდი, შეგეშინდა. 
[...] უკვე ლამის ცხოველურ დონეზე გერთვება თავის გადარჩე-
ნის ინსტინქტი, [...] მაგრამ შენ თავის მოტყუებას ამაოდ ცდი-
ლობ! საკმაოდ გონიერი ხარ საიმისოდ, რომ თავი მოიტყუო, არ 
გჯერა, ერთი წამით არ გჯერა საკუთარი თავის, საკუთარი ტყუი-
ლების და ამის გამო კიდევ ათასჯერ უფრო უბედური, დათრგუნ-
ვილი და შეშინებული ხარ... (ქურხული 2020: 403).  

მოძღვარი ერთდროულად მკაცრიცაა და უაღრესად ლმობიე-
რიც, სხვის ცოდვებზეც თამამად საუბრობს და თავისასაც აღია-
რებს, ამიტომ მისი მონოლოგი იმ სიმართლისთვის თვალის გას-
წორებაა, რომელიც ბევრი ტრაგედიისა და უბედურების გადამტან 
ქვეყანას აუცილებლად სჭირდება, წარსული რომ სწორად შეაფა-
სოს. მამა ათანასეს სიტყვები მთელი ამ ძიების პროცესის შეჯამე-
ბაა, დასკვნაა და შემთხვევითი აქ არც ავტორის გადაწყვეტილება 
უნდა იყოს, ამას სწორედაც რომ სასულიერო პირი აკეთებს და თან 
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ეკლესიის კედლებში. ყივჩაღისგან განსხვავებით გიორგის უჭირს 
ღვთის ნდობა, ტაძარში კი მიდის, მაგრამ რწმენით ვერა. წარმოუდ-
გენელიცაა, გადარჩენაში დაგეხმაროს ღმერთი, როცა მის არსებო-
ბას ჯერ კიდევ ეჭვის თვალით უყურებ და თუკი არსებობს, გგონია, 
„ცინიზმამდე მისული იუმორის გრძნობა აქვსო“. ეს მისი თაობის 
კიდევ ერთი ტრაგედიაა, რწმენის კრიზისი, რომლის დაძლევაც 
დიდ სულიერ ძალებს მოითხოვს, თუკი საერთოდ შეძლებს ადამია-
ნი. ეკლესიიდან მომავალი გიორგი ცხოვრების ახალ გზაზე გადას-
ვლას აპირებს კიდეც, მაგრამ აქაც სიყვარული ამთავრებს ყველა-
ფერს თვით მისი სიცოცხლის ჩათვლით. 

ორ ერთმანეთისაგან დაშორებულ ქრონოტოპულ სივრცეში 
გადატანილი ამბავი საკუთრივ ეპოქათა პრობლემებს ააშკარავებს 
და აქ პირველ რიგში სიყვარულზე უნდა ვისაუბროთ, როგორც ონ-
ტოლოგიური ნდობა-უნდობლობის მთავარ მიზეზზე. გულწრფე-
ლი, უძლიერესი და საოცრად ვნებიანია ყივჩაღის გრძნობა, ვერ 
აჩერებს ვერც მტერი, ვერც მოყვარე და ვერც საფრთხე, ეს აკრძა-
ლული სიყვარულია, სიცოცხლის რისკის ფასია მიჯნურთა ყოველი 
შეხვედრა ორივესთვის, მაგრამ ამაზე არცერთი არ ფიქრობს. ამ 
მხრივ ყივჩაღს ეგზისტენციის პრობლემა არ აქვს და სამყაროში 
თავს მყარად გრძნობს. მეორე მხრივ კი, სრულიად სხვაგვარი გაგე-
ბა მოუტანია დროს 21-ე საუკუნის ადამიანისთვის. გიოს თითქოს 
ორი ქალი უყვარს ერთდროულად, ერთი მიუწვდომელია, მეორე კი 
გვერდითაა, თითქოს ორივესთან კარგად გრძნობს თავს, იმის ფიქ-
რიც კი უჩნდება, ვითომ რატომ არ შეიძლება, ორივე უყვარდეს ერ-
თდროულად:  

იქნებ არანაირი სიყვარული და გრძნობები არ მაქვს და უბრა-
ლოდ ამოვიჩემე და ავიხირე ბავშვობიდან?.. კლასიკური ორი 
წლით უფროსი თანშეზრდილი გოგოს სიყვარული. და ნატა არ 
მიყვარს? მიყვარს და თან ძალიან მაგრად მიყვარს. ვინც ისა 
თქვას, ორის ერთად სიყვარული და გამოუვალი სიტუაციები არ 
არსებობსო, იმის სულელი დედა ვატირე მე... (ქურხული 2020: 
195).  

ეს ერთგვარი გაორება თანამედროვე ეპოქის ნიშანია, მყარ 
ფასეულობათა მორღვევის პირობებში ბევრმა რამემ განიცადა 
მოშლა და ტრანსფორმაცია. საკუთარ ღვთიურ საწყისს მოგლეჯი-
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ლი ადამიანი თითქოს ბრმასავით დადის სამყაროში, სადაც ჭეშმა-
რიტებასაც ეძებს და თავშესაფარებელ ადგილსაც, მაგრამ ამაოდ. 
ასე ცხოვრობს გიორგი ასათიანიც. ღმერთისკენ მიმავალ გზას მთე-
ლი თავისი შეგნებული ცხოვრება გვერდს უვლის და სხვაგან მიდის. 
ის ქალაქური თუ ძველბიჭური უცნაური კოდექსი, რომელიც მეგობ-
რის დის შეყვარებას კრძალავს, ბედნიერების უფლებასაც არ-
თმევს. ამიტომაც საბოლოოდ ეს მრავალწლიანი საიდუმლო 
გრძნობა, რომელიც ნატას სიყვარულზე გაცილებით მძაფრია, სა-
ბედისწეროც აღმოჩნდება. როგორც პარალელურ ამბავში, აქაც სიყ-
ვარულმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა.  

სიყვარული სამყაროს მამოძრავებელი ძალაა და მის გადასარ-
ჩენად ყველაფერი უნდა მოიმოქმედოს ადამიანმა – ესაა რომანის 
ძირითადი კონცეფციაც და მთავარი ონტოლოგიური დილემის გა-
დაჭრის გზაც. ყველა პრობლემიდან მაინც ამ უმთავრესთან მოვდი-
ვართ, წაგებული ბრძოლიდან დაბრუნებული თბილისელი ბიჭიც, 
საკუთარი ადგილი რომ ვერა და ვერ უპოვია ამ არეულ ქვეყანაში, 
სიყვარულში ეძებს ხსნას და თარეშიდან გმირის სახელით დაბრუ-
ნებული ყივჩაღიც სიცოცხლის რისკის ფასად თავის ზულეიას და-
საბრუნებლად მიდის მეზობელ ყიშლაღში. რომანში სიყვარული 
არამარტო ადამიანის უმაღლეს მოვალეობად, არამედ ღვთის სამ-
სახურად, სიცოცხლის გაგრძელებისა და სამყაროს ჰარმონიისათ-
ვის აუცილებელ ერთადერთ პირობადაა მიჩნეული. სწორედ ის აძ-
ლევს ადამიანს ღმერთამდე ამაღლების საშუალებას, რადგან „სი-
ყუარული ღმრთისგან არს და ყოველი, რომელსა უყუარდეს, 
ღმრთისგან შობილ არს და იცის ღმერთი“ (I იოანე 4, 9). ამავე 
დროს, აქ ამ გრძნობის ფილოსოფიური გააზრებაც იკითხება, რომ-
ლის მიხედვითაც სიყვარული საკუთარი თავის ძებნა და პოვნაა 
სხვაში, რაც ორ სხვადასხვა ადამიანს (მე და შენ) კი არ გულის-
ხმობს, არამედ ორის ერთიანობას – „მე შენ ხარ“ და „შენ მე ვარ“. 
სიყვარულის ასეთი კონცეფცია განსაკუთრებით მძაფრად იმ გან-
ცდაში ვლინდება, რომელიც ბაბურსა და ზულეიას აკავშირებთ. აქ 
უკვე მთავარი ფიზიკური მიკუთვნებულობა კი აღარაა, არამედ იმ 
ერთიანობის შეგრძნება, რომელიც ერთდროულად სხეულებრივიც 
არის და სულიერიც.  
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ყივჩაღურ და თბილისურ ნარატივებს შორის არის ერთი 
მნიშვნელოვანი სხვაობაც, ბაბურს ყოფის აბსურდულობის, უიმე-
დობის განცდა არასოდეს იპყრობს. მისთვის სიცოცხლე აზრს არ 
კარგავს, ვიდრე საყვარელი ქალი ეგულება მეზობელ ყიშლაღში. 
21-ე საუკუნეში კი ცივილიზაციით მოტანილ პრობლემებს ზედ 
ეროვნული სატკივარი და საკუთრივ ქართული, გარდატეხის ეპოქის 
ტკივილები დაერთო, ამან ერთიანად ამოსწია და ამოამზეურა ყვე-
ლა მიმალული ჭირი და სიბინძურე. გიოს ზოგჯერ სრული აპათია 
იპყრობს და ასეთ დროს ადამიანური ყოფის აბსურდულობა, ყვე-
ლაფრის – სიცოცხლის, სიყვარულის, ქალის, სექსის – აბსოლუტუ-
რად ყველაფრის უაზრობის განცდა ეუფლება. ასეთ პასაჟებში 
თვალსა და ხელს შუა იკარგება ღვთის გვირგვინად შექმნილი არსე-
ბა და თვითონ ეს ქმნადობის აქტიც დიდი ეჭვის ქვეშ დგება, რად-
გან სულგამოცლილი ადამიანი ცხოველისგან აღარაფრით გან-
სხვავდება. „საშინლად ეზიზღებოდა თავისი სხეული, რადგან სუ-
ლისგან თითქმის აღარაფერი დარჩენილიყო“ (ქურხული 2020: 29). 
უსულოდ კი ქალიც მხოლოდ სექსია და ჭამაც მხოლოდ ცხოველუ-
რი აქტი, მათ სიამოვნებისა და აღტაცების იმპულსები აღარ ახ-
ლავს.  

ადამიანი ერთდროულად ცხოვრობს როგორც საგნობრივ, 
ობიექტურ, ისე გრძნობებისა და გამოცდილებების სამყაროში და 
უმთავრესი – იგი ცხოვრობს საზოგადოებაში, რაც აჩენს სამყაროს-
თან მისი დამოკიდებულების დამატებით თავისებურებებს. რო-
გორც ტექსტის ორი პარალელური ამბის შედარება ცხადყოფს, ონ-
ტოლოგიური პრობლემატიკის გადაჭრისათვის მნიშვნელოვანია, 
ინდივიდმა შეძლოს ხიდის გადება სამყაროსთან, მისი მიღება და 
საკუთარი ადგილის სწორად განსაზღვრა, რასაც იწვევს ყველა ზე-
მოჩამოთვლილი კომპონენტის ერთობლიობა – ყოფიერება ნივ-
თებთან, ადამიანებთან, სულიერი და სოციალური ყოფიერება; შე-
დეგად კი ვიღებთ ბედნიერების, ჰარმონიულობისა და სისავსის 
შეგრძნებას, რაც ონტოლოგიური კრიზისის გადაჭრის მაჩვენებე-
ლია. როგორც ბექა ქურხულის რომანის ანალიზმა ცხადყო, ამ ყვე-
ლაფერს ბევრად უკეთესად ახერხებს მეცამეტე საუკუნეში ადამია-
ნი, თანამედროვე ეპოქა და მის მიერ მოტანილი პრობლემები კი 
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უამრავ გადაულახავ თუ ძნელად გადასალახ ბარიერს ქმნის, რაც 
ბედნიერების შეგრძნებას თითქმის მიუღწევლად წარმოგვიდგენს.  
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Ontological problems in Beka Kurkhuli's novel  

Notes of a Kipchak who Lost One Eye or Deshti-Kipchak  
 

Abstract 
 

Key words: Ontological problems, Beka Kurkhuli, seek God, love, kipchak 
 
Beka Kurkhuli’s Notes of a Kipchak who Lost One Eye or Deshti-

Kipchak is one of the distinguished texts in modern Georgian literature, 
interesting from many perspectives. Plot of the literary work are the two 
stories about the adventures of two young men of different religious 
beliefs, taken place in different times and spaces. Division of the story 
into two can be understood as a certain experiment by the author, based 
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on which he outlined both similarities and differences between the 
epochs.  

The primary topic of the novel is love, which is perceived as the 
highest duty for humans, service of God is the only condition for the 
continuation of life and happiness; and in both stories it is the main 
motive.  

This very interesting and tragic novel ends with the hope. Love is 
the only way to the continuation of life and it will by all means win – this 
is the starting point of the writer’s concept of love. 

As the comparison of two parallel stories in the text shows, in 
order to solve the ontological problem, it is important to cross the bridge 
with the world, accept it and define your place in it. The characters even 
begin to do this, but fail, because in this they are hindered by a tragic 
story. 
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არაერთი „ნიშნითა“ და სახელწოდება/განსაზღვრებით აღინიშნე-
ბა. 

XXI საუკუნე წინამორბედის ლოგიკური და დინამიკური გაგ-
რძელებაა, არსებული მიღწევების (ხაზგასმით - ტექნოლოგიების 
მხრივ) განვითარებისა და სრულყოფის ეტაპი. და განსაკუთრებუ-
ლი, სპეციფიკური თავისებურებებით, „პირადი“ მიგნებებით (იშვი-
ათი გამონაკლისების გარდა) არ ხასიათდება.  

ცხოვრებაც „ტრადიციულ“ მსვლელობას აგრძელებდა, ვიდ-

რე, ორი წლის წინათ, მისი, ასე თუ ისე, მდორე დინება კოვიდმა - 
ახალმა და ბუნდოვანმა რეალობამ - რადიკალურად არ შეცვალა. 
დღეს ყველაფერში, საქმიანობის ყველა სფეროში, მედიცინაშიც, 
ექსპერიმენტების, ცდების, „სამაგიდო“ რეპეტიციებს დროა. ასეთ 
რეალობაში აღმოვჩნდით და არსებობის თავიდან სწავლა გვიწევს. 

პლანეტის მოსახლეობის 99 პროცენტმა (ინტერნეტითა და 
კომპიუტერით აქტიურად სარგებლობის მიუხედავად) პირველად 
გაიგო, რომ არსებობს „ზუმი“, „გუგლ მითი“ და გარესამყაროსთან 
სხვა მსგავსი „კავშირები“. უმეტესობამ პირველად გამოიყენა „ლაი-
ვი“, „ლაივსთრიმინგი“ - სწავლა/სწავლების პროცესისთვისა და შე-
მოქმედებითი იდეების გამოსააშკარავებლად. ამ ფონზე განსაკუთ-

რებით მნიშვნელოვანი ხდება სურვილი, გამოიყენო ეს შესაძლებ-
ლობები და შემოქმედებით პლატფორმაზე გადაიტანო, მოძებნო 
ახალი სახელოვნებო მოედანი, „ტერასა“ და იქ აჩვენო მოჰყვე ამ-
ბავი, ახალი გამომსახველი, მხატვრული ხერხების, პირადი აღქმე-
ბის შესატყვისი ახალი ფორმებისა და ინდივიდუალური სტილის-
ტიკის მეშვეობით.  

სწორედ იმიტომ, რომ მომავალი ჯერჯერობით კვლავ გაურ-

კვეველია, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ხდება ის ინიციატი-
ვები თუ წამოწყებები, ძიებები, რომლებსაც ადამიანები „ახლა და 
აქ“ მიმართავენ და ამისთვის, თანამედროვე მოცემულობებს, შე-
საძლებლობებს იყენებენ. სწორედ არსებულ პირობებში ეძებენ გა-
მოსავალს. არ ჩერდებიან და მოქმედებენ. თეატრიცა და კინოც 
სწავლობენ ახალ „სიტყვებს“ და ახალ ენაზე ცდილობენ მეტყვე-
ლებას. 

ყურადღებას იქცევს, პანდემიის საწყის პერიოდშივე დაწყებუ-
ლი მოძრაობები, ახალი პროცესები, რომლებიც თეატრსა და კინოს 
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– ახალ „რეგულაციებთან“ მორგებულ პროექტებს – რეალურიდან 
ვირტუალურ სივრცეებში გადანაცვლებას უკავშირდება. 

ეს ყველაფერი იმდენად ახალია, რომ ჩვეულ მიდგომასა და 
ანალიზს არ ექვემდებარება. ახალი ფორმების, ხერხების, შესაძ-
ლებლობების, ახალი გამომსახველი საშუალებების ძიებას გულის-
ხმობს. შეფასების კრიტერიუმები, ნორმები, წესები კი ჯერჯერო-

ბით, არ არსებობს. ეს, შეიძლება ითქვას, ახალი ვიზუალური ხე-
ლოვნების დარგია, რომელიც ახლა ყალიბდება და აერთიანებს - 
კინოს, ტელევიზიას, თეატრს, ლიტერატურას, მხატვრობას და მა-
თი კავშირის სრულიად ახალ სისტემებსა და მოდელებს. 

კორონავირუსის გავრცელების პირველივე ეტაპზე, ორმა 
ახალგაზრდამ - დავით თარბამ და ქეთევან სამხარაძემ - საქართვე-
ლოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის სარეჟისორო ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტებმა - 
„პიესების ონლაინ კითხვის პლატფორმის“ დაანონსება დაიწყეს 
და მალევე, ერთი-მეორის მიყოლებით, პატარა ინტერვალით, სო-

ციალურ ქსელებში, ორი ონლაინ სპექტაკლი წარმოადგინეს.  
ეს „წაკითხული და გათამაშებული“ სპექტაკლებია: „ASAP“ - 

დრამატურგი - გურამ მაცხონაშვილი, რეჟისორი - დავით თარბა, 
ტექნიკური რეჟისორი/მონტაჟი - ქეთევან სამხარაძე, კომპოზიტო-

რი - ლევან ბაშარული, მხატვარი - ბექა ჩხაიძე. მონაწილეობენ: 
TSIRA - ეთო (ცოი) ალექსაშვილი, I კურატორი - ანი იმნაძე, II კურა-
ტორი - მარიამ ჯოლოგუა, III კურატორი - ნინო კასრაძე. და „შემდე-
გი გაჩერება „დიაგონალი“ - პიესის ავტორი - ანა სანაია, რეჟისორი 
- ქეთევან სამხარაძე, კომპოზიტორი - ლევან ბაშარული, მხატვარი - 
ანინა ლებანიძე. „პროგრამაში“ - ასეა მითითებული - კითხულო-

ბენ და თამაშობენ: ინანო - სოფო ლეჟავა, დაჩი - ნიკუშა ფაიქრიძე, 
დემნა - ბექა ლემონჯავა, დეა - ანკა დიდმანიძე. 

კრიტერიუმებს, რომლებიც ნებისმიერ სპექტაკლს ნებისმიერ 
სივრცეში მოეთხოვება, ASAP-იც და „შემდეგი გაჩერება „დიაგონა-
ლიც“ აკმაყოფილებენ. ორივე შემთხვევაში ნაპოვნია ფორმა, რო-

მელიც ზუსტად იმ ადგილისა და პირობებისთვისაა ორგანული, 
რომლისთვისაც ისინი შეიქმნა.დავით თარბა და ქეთევან სამხარა-
ძე იყენებენ ინტერნეტტექნოლოგიების შესაძლებლობების, თეატ-

რალური, კინო და ტელეხერხების სინთეზს. რომელიც მოცულობი-
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თობასა და მხატვრულ გამომსახველობას აძლიერებს და ქმედი-
თობას ანიჭებს, კომპიუტერის ეკრანითა და ონლაინ ჩართული მსა-
ხიობების იძულებით სტატიკურობას.  

„ბოლო გაჩერება „დიაგონალი“ – სხვადასხვაფერ „ფანჯრებ-
ში“ „ჩასმული“ 1, 4 და 7 ეკრანი/მონიტორის ერთიანობით ეწყობა, 
რომლებზეც მსახიობებთან ერთად, დრამატურგი, კომპოზიტორი 
და ზოგჯერ რეჟისორიც ჩანან (ანა სანაია წამყვანის როლს/ფუნქცი-
ას ასრულებს, ლევან ბაშარული ცოცხლად აფორმებს მოქმედებას 
და ქეთი სამხარაძეს სპექტაკლი მიჰყავს), მკვეთრი და ნათელი გა-
მოსახულება, მხატვრული წესრიგი ქმნის სივრცობრიობის, თავი-
სუფლების, „სიცოცხლის“ ეფექტს, რაც მდიდრდება რეჟისორული 
კონცეფციის სახეობრიობით, ფრაგმენტულობით, „კლიპურობით“, 
ობიექტების გაელვებით; მკაფიო და ჩარჩოებით „მოწესრიგებუ-
ლი“ ერთიანი სივრცით, რომელიც საკუთარი კანონების მიხედვით 
მოქმედებს.  

ASAB-ში - სამი ან ოთხი „ეკრანია“ - „მოჭრილი“ სახეები, კად-

რებში მოქცეული მსახიობები ინკრუსტაციის, ჩაბნელებულ-ამონა-
თებულ ფონზე, დეფორმირებული გამოსახულებითა თუ ბუნებრივ 
გარემოში; საერთო, საშუალო, ახლო ხედები და დეტალები; ტიხ-
რები, ქმედითი, გრაფიკული ნახატი; ცარიელი, ობიექტებისგან გა-
თავისუფლებული და ფერებით შეცვლილი „კადრების“ მონაცვლე-
ობა, გამოსახულებისა და ფერების ცვალებადობა, კონტურითა და 
ლოკალური და მჭახე ტონების ლაქებით გამოკვეთილი სხვადასხვა 
ობიექტი, აბსტრაქტული ხაზებისა და ფერების მოძრავი ერთიანო-

ბა; დინამიკური სილუეტები, კოლაჟურობა, მოძრაობის დინამიკა, 
დიაგონალზე, ვერტიკალზე, ჰორიზონტალურად, თუ პარალელუ-
რად. ქაოსი და წესრიგი, როგორც სამყაროში არსებული მოვლენე-
ბის ერთობლიობა. ანიმაციური კადრები თეატრის საზღვრებში კი-
ნოს „ჩართულობის“, ონლაინ სივრცის შესაძლებლობების გაფარ-

თოებისა და გამოყენების კიდევ ერთი შედეგიანი ნაბიჯია. 
შემდეგ, ასევე ახალგაზრდების ჯგუფმა, დრამატურგებმა და 

რეჟისორებმა - თემო რეხვიაშვილმა, დავით ხორბალაძემ, ვალერი 
ოთხოზორიამ, ანა სანაიამ, ალექსანდრე გოგოლაძემ (თემურ ჩხეი-
ძის სახელოსნოდან), დრამატურგ დავით გაბუნიასა და რეჟისორ 
დათა თავაძის კურატორობით, სამ მსახიობ - ქეთა შათირიშვილის, 
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მაგდა ლებანიძისა და იოსებ ხვედელიძის მონაწილეობით, სამეფო 
უბნის თეატრში, ტექსტების, შეიძლება ითქვას, უნიკალური, რე-
კორდული და შემოქმედებითად არანაკლებ აღსანიშნი, 9-საათია-
ნი ნონ სთოფ კითხვა მოაწყეს, სახელწოდებით, „იქ დრამაა“, 
დღევანდელობის რიგ საკითხებსა თუ განწყობა-შეგრძნებებზე გა-
მოძახილით, მოქმედების ორ „განზომილებაში“ მოქცევით - „ცოც-
ხლად“ - სამეფო უბნის თეატრის ქუჩაში გამავალ, სპეციალურ თე-
ატრალურ სივრცედქცეულ ფოიეში (სივრცის დიზაინი - ქეთი ნადი-
ბაიძე), მაყურებლისა და ქუჩიდან მინით გამიჯნულ სივრცეში და 
„ლაივში“ - ონლაინ. 

ეს სპექტაკლები, საგანგებოდ დაწერილ და ვირტუალურ სივ-
რცესმორგებულ პიესებზე დაიდგა. თუმცა, ამგვარ „მორგებას“ ხე-
ლი არც ერთისთვის შეუშლია, ყოფილიყო თანადროული, შეიძლე-
ბა ითქვას, ზეთანადროულიც, პრობლემებისა და მათი გამოხატვის 
კუთხით და არ ყოფილიყო ხელოვნური ან ნაძალადევი. 

სულ ახლახან, ასევე ვირტუალურ სივრცეში, მსახიობმა და 
რეჟისორმა ნინო ბურდულმა, მწერალ და რეჟისორ ნინო ხარატიშ-
ვილის პიესა „კოლონია“, სახელწოდებით, „მარსზე“ (ადაპტირება - 
ნინო ბურდული, კომპოზიტორი - ერეკლე გეწაძე, ანიმაცია ანდრო 
ჭიაურელი, მხატვრობა - ნუცა ჭყონია, ნინო ბურდული, ოპერატორი 
- კახა ბუხრაშვილი, ხმა - თორნიკე ბუხრაშვილი, მონტაჟი - საბა 
შენგელია) დადგა. პიესა რეალური თეატრისთვის დაწერა, თუმცა, 
კინოსცენარის ფორმითა და საარაუდო კინოხერხების გათვალის-
წინებით. დროსა და გარემოში შეზღუდულობამ რეჟისორს მოქმე-
დების ადგილის ახალ განზომილებაში გადატანა უკარნახა. გა-
დაღებები სტუდიაში, თეთრი კედლის ფონზე მიმდინარეობდა. 
მსახიობები (ნინო თარხან-მოურავი, ნინო ბურდული, სალომე მაი-
საშვილი, ლელა ახალაია, ნიკა წერედიანი, ილია ჭეიშვილი, ოთო 
აშკარელი) პირდაპირ კამერაზე - „ერთი ერთზე“ - მუშაობდნენ, 
ფაქტობრივად, პარტნიორისა და მაყურებლის გარეშე - გახსნილ 
და „უწონადო“ სივრცეში. 

ტექნოლოგიური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რო-

დესაც მონიტორზე ერთდროულად რამდენიმე „ეკრანი“ ჩანს და 
თითოეული, მონაწილეების ჩართულობით, ტექსტის წარმოთქმი-
სას, თავისით აქტიურდება (გამოსახულებისა და სცენების სიმ-
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წყობრის მართვა, საკუთარი სურვილითა და ჩანაფიქრით, ასეთ პი-
რობებში ვერ ხერხდება), სწორედ პოსტპროდუქციის ეტაპზე 
აღწევს სისრულესა და მხატვრულობას. მოქმედების გადაღება-ჩა-
წერისა და ეკრანზე დემონსტრირების ასეთ ხერხს, შეიძლება პანო-

რამული და „სამეკრანიანი“ კინოს პრინციპი ვუწოდოთ.  
აქედან გამომდინარე, თავისთავადი მონტაჟით, თავისთავა-

დი საერთო კომპოზიციური გადაწყვეტითა და კადრების თანაფარ-

დობით, ანიმაციის, ინკრუსტაციისა და მულტიმედიის გამოყენე-
ბით, ახალი სივრცობრივი და ვიზუალური სისტემა ყალიბდება. რა-
საც ორგანულად და სახიერად სდევს და ააქტიურებს მუსიკა. ხმო-

ვანების თავისებურება და ზუსტად მოძებნელი ჰარმონია თუ 
დისჰარმონია. ისევ და ისევ, სამყაროში არსებული განადგურების 
პროცესზე ექსპრესიული პასუხი. 

ეს ყველაფერი, სპექტაკლების წარმოდგენის ასეთი ფორმა 
და „ადგილი“ (როგორც აღვნიშნე) მართლა იმდენად ახალია, რომ 
ჩვეული მიდგომით ვერ შეაფასებ. ესაა ახალი ფორმების, ხერხე-
ბის, შესაძლებლობების, გამომსახველი საშუალებების ძიება. ავ-
ტორები ცდილობენ ბუნებრივად დაცილდნენ ტრადიციულ სცენას. 
სცენებად - მონაწილეების ბინები და თეატრის ფოიე „გადაკეთდა“. 
თითოეული ინტერიერი (როგორიც ისინი არის), საიდანაც მსახიო-

ბები მოქმედებაში ერთვებიან, თეატრალური დეკორაციის ნაწი-
ლად იქცევა, რომლებსაც ვირტუალური სივრცე აკავშირებს და აერ-

თიანებს. 
ამ შემთხვევაში, ეს სპექტაკლები ახალ რეალობას მორგებუ-

ლი ახალი თეატრალური და კინემატოგრაფიული ფორმებისა და 
მისი ადექვატური სტილისტიკის, გამომსახველი ხერხებისა და სა-
მეტყველო ენის ძიების გზებია, თამამი ექსპერიმენტები, რომლე-
ბიც წარმატებით დასრულდა.  

ჩვენთვის კი, მნიშვნელოვანი სწორედ ისაა, რომ იდეის, პიე-
სების ავტორები, რეჟისორები, კომპოზიტორი, მსახიობები - შემოქ-
მედებითი და ტექნიკური ჯგუფის წევრები, უმეტეს შემთხვევაში, 
ახალგაზრდები არიან და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ „პლატ-

ფორმის“ ჩანაფიქრმა გაამართლა.  
სამყარო კი ახალი რეალობის წინაშეა. თეატრიც/კინოც/ზო-

გადად ხელოვნებაც, ძველ და უკვე მრავალსაუკუნოვანი გამოცდი-
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ლების გარდა, ახალ ფორმებსა თუ არსებობის გზებსა და ბილი-
კებს ეძებს. ჯერ დასკვნების გამოტანა, სრულფასოვანი შეფასებები 
და განსაზღვრებები, ადრეცაა და არასაკმარისიც იქნება. 

რა თქმა უნდა, თეატრი არასდროს დაკარგავს „თავის ად-

გილს“, ჭერს. ისევე, როგორც ინტერნეტსივრცეში განხორციელებუ-
ლი დადგმები ვერ შეცვლიან „ცოცხალ“ თეატრს, სადაც უნდა თა-
მაშდებოდეს ის. რადგან ყველა თანხმდება, რომ თეატრი, კინოს-
გან განსხვავებით, უშუალო ურთიერთობაა, პირდაპირი კონტაქტი 
მაყურებელსა და მსახიობებს შორის და არა ეკრანის, მონიტორისა 
თუ პლასტიკატის ბარიერით გამიჯნული ორი განზომილება. ესაა 
მისი მთავარი ძალა, მიმზიდველობა და მაგია. 

მე მაინც ოპტიმისტი ვარ და იმედიანი. ამიტომ მჯერა, რომ, 
როდესაც ყველა სივრცე, ყველა კარი, ყველა გზა და ყველა დარბა-
ზი გაიხსნება, ბარიერებიც გაქრება და აკრძალული აღარაფერი იქ-
ნება, პანდემიის პერიოდი კი მოგონებად იქცევა, ამ დროში, გამო-

სავლის ძიების მიზნით ამოქმედებული ყველა პლატფორმა, ყველა 
განზრახვა და „მოძრაობა“, ყველა ექსპერიმენტი და პროექტი, ყვე-
ლა ახალმიღებული გამოცდილება, პირველადი თუ ტრანსფორმი-
რებული სახითა და ფორმით, ქართული თეატრის, კინოსა და მათი 
მომავლისთვის შედეგს გამოიღებს.  

დარწმუნებული ვარ, რომ უკვალოდ და უშდეგოდ არაფერი 
გაქრება და ეჭვი არც იმაში მეპარება (როგორ პათეტიკურადაც უნ-
და ჟღერდეს - ასე ვხედავ და თან, მინდა მოხდეს), რომ განახლე-
ბული, ახალი ქართული ხელოვნების დასაწყისთან, პირველ რიგში, 
ახალგაზრდები, ახალბედა და ინიციატივიანი ენთუზიასტები უკვე 
დგანან და ახალი ქართული ხელოვნებაც სწორედ მიღებული 
სტრესების, ტრავმების, კარჩაკეტილობის, პირადად დაგროვილი 
მარაგებისა და უკვე მიღებული გამოცდილებით დაიწყება. ეს არაა 
ბოლო გაჩერება. პირველი - საწყისი გაჩერებაა, საინტერესო და 
მრავლისაღმთქმელი მოგზაურობის წინ.  
 

 



  
ლელა ოჩიაური 

 

118 

Lela Ochiauri 
 

Article 
New Systems and Models - of Theatre,  

Film and TV - As Visual World 
 
Keywords - New Reality, Pandemic, Digital Communication Platforms, 
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Under Covid-19, in a space bordered by visible or invisible walls, 

the world, faced with an uncertain present and an uncertain future, is in 
the process of searching for new art forms and spaces, among many 
other concerns.  

The creation of new art - synthetic forms - began in the very first 
stage of the pandemic. Modern technologies, virtual space and format, 
online platforms allow to create new art forms.  

In front of a movie camera and / or using zoom, myth or other 
similar computer spaces, creative groups make this or that history, story, 
idea - with a computer, telephone or other digital "lens". They put special 
lighting or use natural light and then turn it into a new form with musical 
decoration, already involved in editing. It is no longer theater, no more 
TV staging, no more cinema and at the same time, everything is together.  

Authors themselves find it difficult to define what constitutes what 
they create. Some call it online reading of plays, some - filming, some - 
TV theater, some - film, and some - a play that is filmed with several 
cameras.  

Some of these works are created - in the flats of online participants 
and specially arranged "scenes," in open spaces - on living, specially 
explored atmospheric nature, or also in specific - natural pavilions, or in 
an environment in which life flows and sometimes "invades" into action.  

Filming is done with several cameras, with the participation of 
professional actors, from different points of view, using different views 
(even details) and all the methods that are inaccessible to the theater 
and are specific to the cinema.  
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At the beginning of the pandemic, especially during the first and 
second waves, several such projects were implemented in the Georgian 
virtual space. Most of the participants, for the first time, left the stage 
and stood in front of the camera. For the first time, they set the stage 
mise en scène for the film shot.  

Such a fusion of technology and art is not new in the sense that 
when cinema first appeared, theater directors tried to use cinematic 
techniques and methods, means of filmmaking (editing, splitting and 
inserting several frames into one scene, screens and projections) in the 
theatrical space. Cinema started its existence using the experience of 
literature and theater.  

 



 
 
 
 
 

ნინო მინდიაშვილი 
 

 
ტრავმული მეხსიერება  

ლიტერატურაში 
(თეორიული დისკურსი) 

 
1980 წელს ამერიკის ფსიქიატრთა 

ასოციაციამ ოფიციალურად აღიარა პოს-
ტტრავმული სტრესული აშლილობა 
(PTSD), აღნიშნულმა მოვლენამ საკითხი 
გააქტიურდა სამეცნიერო დისკურსში და 
მეცნიერების არაერთი დარგი მოიცვა, მათ 
შორის ლიტერატურათმცოდნეობითი და 
კომპარატივისტული დისკურსებიც. 

აღსანიშნავია, რომ ტრავმის კვლევა, 
თავდაპირველად, ფსიქოლოგების შესწავ-
ლის ობიექტი იყო, ამ თვალსაზრისით სა-
ინტერესოა ზიგმუნდ ფროიდისა და ჯო-
ზეფ ბროიერის ნაშრომები, რომლებშიც 
შესწავლილია ფსიქიკური აშლილობის 
მქონე ადამიანების ნევროზული დარღვე-
ვების ტრავმული ბუნება. ფროიდის თავ-
დაპირველი შეხედულებით, ადამიანებში 
სტრეული აშლილობის მიზეზი წარსულში 
განცდილი სექსუალური ძალადობის შე-
დეგად ჩამოყალიბებული სტიგმა იყო, 
თუმცა, პაციენტებზე დაკვირვებამ ექიმს 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

კავკასიის  
საერთაშორისო  
უნივერსიტეტი 
ფილოლოგიის  

დოქტორი,  
ასოცირებული  

პროფესორი 
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ტრავმის მრავალფეროვანი ბუნების ინტერპრეტაციის საშუალება 
მისცა. 

ტრავმის თეორიის განვითარებამ ინტენსიური ხასიათი 
მიიღო და ფსიქოლოგიურ დისკურსში ჩამოყალიბდა პოსტტრავმუ-
ლი სინდრომის სახელწოდებით, რაც დაკავშირებული იყო ტრაგი-
კული მოვლენების (პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო 
ომი, ჰოლოკოსტი...) მონაწილე ადამიანების ფსიქიკურ მდგომარე-
ობასთან.  

თავდაპირველად, ტრავმა აღიქმებოდა როგორც სხეულის და-
ზიანება (ძველბერძნული სიტყა, ჭრილობას ნიშნავს), თუმცა ზიგ-
მუნდ ფროიდის, პიერ ჟანეტის, ჟოზეფ ბროერის შრომების გათვა-
ლისწინების შედეგად ორი მნიშვნელობით ჩამოყალიბდა:  

1)სხეულის ქსოვილების ან ორგანოების დაზიანება რაიმე გა-
რეგანი ზემოქმედების (დაჭრის, დაჟეჟვის, დაწვის....) შედეგად. 

2)სულიერი (ფსიქიკური) ტრავმა-ნერვული შერყევა, ელდა. 
(ფროიდი, 1995) 

მიუხედავად იმისა, რომ კოლექტიური ტრავმისა და ტრავმუ-
ლი მეხსიერების სინდრომი, თავდაპირველად, ფსიქოლოგების 
შესწავლის ობიექტი გახდა, საკითხის მასშტაბურობამ და მრავალ-
წახნაგოვნებამ განაპირობა სხვადასხვა დარგის მეცნიერის დაინტე-
რესება, რაც სრულიად ბუნებრივია იმდენად, რამდენადაც ისტო-
რიული მეხსიერების გააზრება და კვლევა ვერ იქნება კონკრეტუ-
ლად ერთი დარგის შესწავლის ობიექტი (მინდიაშვილი, 2021), 
მკვლევარი ლიზა ხინრიკსენი მიიჩნევს, რომ: „ტრავმების კვლევა 
დისციპლინათაშორისი დიალოგია, რომელიც ითვალისწინებს 
ფსიქიატრების, ფსიქოლოგების, სოციოლოგების, ფილოსოფოსე-
ბის, კინემატოგრაფებისა და ლიტერატურის მკვლევართა ჩართუ-
ლობას“ (Хинриксен, 2017) 

ტრავმის თეორია, როგორც ჰუმანიტარული მეცნიერებების 
შესწავლის ობიექტი, ყალიბდება 1990-იანი წლების დასაწყისიდან. 
უნდა ითქვას ისიც, რომ არაერთი მკვლევრის შეხედულებით კო-
ლექტიური ტრავმისა და კოლექტიური მეხსიერების კონცეფციები 
ჯერ კიდევ იწვევს კამათს და აზრთა სხვადასხვაობას, იმდენად, 
რამდენადაც მასში შეინიშნება გარკვეული ანალიტიკური ხარვეზე-
ბი. ფსიქოლოგიური საკითხების სიმრავლე, ერთგვარად, აძნელებს 
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კვლევის ტრადიციულ გაგებას, იმდენად, რამდენადაც ტრავმის თე-
ორია, როგორც თეორიული ჩარჩო მხატვრული ტექსტების ანალი-
ზისას, ხშირად, თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, ართულებს 
კვლევის საბოლოო შედეგის აღქმას, თუმცა მკვლევართა ნაწილი 
უპირატესად მიიჩნევს არ ჩაუღრმავდეს ტრავმის ბუნებას და წარ-
მოადგინოს ისტორიის საბაზისო ელემენტად (მ. ფუკო, რ. ბარტი, 
ჯ. დელიოზი, ფ. ლიოტარი). 

ტრავმული მეხსიერების კვლევების კონცეპტუალიზაციის 
თვალსაზრისით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანად მიგვაჩნია : 
ჯეფრი ალექსანდერის (JeffreyAlexander), არტურ ნილის (Arthur 
Neal), პოლ ლერნელის (Paul Lerner), როჯერ ლაკხერსტის (Roger 
Lackhurst’), პიოტერ სტომპკას (Piotr Sztompka), ჯენიფერ გრიფიტსი 
(Jennifer L. Griffiths), ჯული გოდსპიდის (Julie Goodspeed), ლიზა ხინ-
რიქსენის (Liza Hinrichsen) ნაშრომები. 

სწორედ აღნიშნული ავტორების კვლევებმა შეუწყო ხელი ახა-
ლი თეორიული ჩარჩოსა და მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბებას. რო-
მელთაგანაც გამორჩეულია ლიტერატურათმცოდნეობითი დის-
კურსი. ლიზა ხინრიკსენის შეფასებით ტრავმული მეხსიერების 
კვლევა ლიტერატურაში ძალიან პერსპექტიულია მიმართულება:  

„სამხრეთის ლიტერატურამ დიდი ხანია აღიარა მეხსიერე-
ბის, ტრავმებისა და ისტორიის როლი კულტურის განვითარებაში“. 
(Хинриксен, 2017) 

 ცნობილი ამერიკელი მკვლევარი, ჯეფრი ალექსანდერი თა-
ვის კონცეფციაში ავითარებს მოსაზრებას, რომ „კულტურული 
ტრავმა წარმოიშობა მას შემდეგ, როდესაც საზოგადოების წევრები 
იაზრებენ, რომ იძულებით გადაიტანეს საშინელი მოვლენები, რო-
მელთა მეხსიერებაში ჩაბეჭდვამ სამუდამოდ და ძირფესვიანად 
შეცვალა მათი ცნობიერება (Alexander, 2004) 

მკვლევარნი თანხმდებიან, რომ კოლექტიური ტრავმა არის 
შეგრძნებების კომპლექსი, რომელიც უყალიბდება ტრაგიკული 
მოვლენების თვითმხილველებსა თუ მონაწილეებს, რომლებსაც 
არა მარტო არსებულ სიტუაციაში უწევთ გადარჩენა, არამედ - მთე-
ლი სიცოცხლის განმავლობაში - ფსიქოლოგიურ სტიგმასთან გამ-
კლავება (Alexander, Sztompka, Anikin, Golovashina). 
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პიოტრ შტომპკას თვალსაზრისით, „ტერმინი „ტრავმა“ სოცი-
ალურ სფეროს უკავშირდება, რომელსაც გააჩნია დესტრუქციული 
ზემოქმედების ძალა სოციალურ სხეულზე“ (Штомпка, 2001) 

მსოფლიოში მიმდინარე ომებმა და კონფლიქტებმა მილიო-
ნობით ადამიანი სამშობლოს/სახლს მოწყვიტა და დევნილად აქ-
ცია, რამაც მათ ჯგუფურ ცნობიერებას წარუშლელი დაღი დაასვა. 
ერთი მხრივ, ტრავმის შემცველმა მოგონებებმა და, მეორე მხრივ, 
სრულიად ახალმა გარემომ, რომელმაც ვერ გააქარწყლა დევნილო-
ბით გამოწვეული სტიგმა, განსხვავებული, უჩვეულო ვითარება შექ-
მნა (მინდიაშვილი, 2021). ჯეფრი ალექსანდერი ავითარებს მოსაზ-
რებას, რომ XX საუკუნეში მიმდინარე ომებმა ვიეტნამსა და კორეაში 
წარმოშვა ე.წ. „ვიეტნამის სინდრომი“, რამაც აუცილებელი გახადა 
ზემოთ კონსტატირებული - ტრავმის შემცველი მოგონებების გააზ-
რება და მათ წინააღმდეგ ბრძოლა (Alexander, 2004). 

 აღსანიშნავია, რომ ტრავმული მეხსიერებისა და პოსტკოლო-
ნიალიზმის თეორიებს დაეფუძნა ცნობილი ფრანგი მკვლევრის - 
კლაირ გალიენის თეორია დევნილების შესახებ, რაც გულისხმობს 
მხატვრულ ლიტერატურაში დევნილის, როგორც ტრავმირებული 
ობიექტის კონცეპტის გააზრებას. 

 ლიზა ხინრიკსენის შეხედულებით, ტრავმის შემცველი კო-
ლექტიური მეხსიერება აყალიბებს იმ მოვლენების ლიტერატუ-
რულ რეპრეზენტაციას, რომლებმაც საზოგადოების ჯგუფური ცნო-
ბიერი შეცვალეს. მკვლევარი მაგალითისთვის ასახელებს სამხრეთ 
ამერიკის ლიტერატურას, რომელიც (ისტორიული წარსულის გათ-
ვალისწინებით) გამორჩეულია ძალადობასთან დაკავშირებული 
მოგონებებით, რაც თავისთავად ისახება კულტურულ პროცესზე. 
(Хинриксен, 2017) 

აღსანიშნავია, რომ მკვლევრები ლიტერატურათმცოდნეო-
ბით დისკურსში ტრავმული მეხსიერების ასახვის რამდენიმე რა-
კურსზე ამახვილებენ ყურადღებას: 

1. სისტემური ძალადობის ასახვა ლიტერატურაში; 
2. ტრავმა ლიტერატურაში - ნაციონალური, პოლიტიკური, იმ-

პერიალისტური რეფლექსიები; 
3. ჰოლოკოსტის ტრავმული ისტორიები ლიტარატურაში; 



  
ნინო მინდიაშვილი  124 

4. ქალების ტრავმული ისტორიები ლიტერატურაში (სექსუა-
ლური ძალადობა, ინცესტი, სასტიკი მოპყრობა); 

5. პოსტკოლონიალური ტრავმა ლიტერატურაში; 
6. დევნილობის ტრავმა ლიტერატურაში; 
7. ტრავმა და რასიზმი ლიტარატურაში; 
8. ტრავმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები 

ლიტარატურაში; 
9. ვიეტნამის ომის ვეტერანთა ლიტერატურა; 
10. ტრავმა, გენდერი და სექსუალური ორიენტაცია ლიტერატუ-

რაში; 
11. ტრავმა და სამხრეთ ამერიკული ლიტერატურა. 

ტრავმული ლიტერატურის განხილვისას აღსანიშნავია კიდევ 
ერთი ტენდენცია, ბოლო პერიოდში კოლექტიური ტრავმისა და 
ტრავმული მეხსიერების თემები ჩაანაცვლა ავტობიოგრაფიული 
ხასიათის თხზულებებმა (პიროვნული ტრავმა), რომლებშიც მთავა-
რი პერსონაჟები ახერხებენ ტრავმის შემცველი მოგონებებისგან გა-
თავისუფლებას, ამ ტიპის ნაწარმოებების მთავარი მარკერი მასობ-
რივ მკითხველში პოპულარობის მოპოვებაა. 

ავტორის პიროვნების დესაკრალიზაცია ახალი ეტაპია ლიტე-
რატურის განვითარებაში იმდენად, რამდენადაც მწერალი აღარ 
არის ხელშეუხებელი პერსონა, ის ჩვეულებრივი ადამიანია, რომე-
ლისთვისაც უცხო არ არის ადამიანური განცდები და ტრაგედიები, 
რაც მთავარარია, ამ საკითხებზე წერით მკითხველს არწმუნებს, 
რომ ისიც ისეთივეა, როგორიც სხვები. 

როგორც წესი, აღნიშნული ტიპის ტექსტებში თხრობა პირ-
ველ პირში მიმდინარეობს, გულახდილად ყვება რა ტრავმული მეხ-
სიერებისა და განცდილი შთაბეჭდილებების შესახებ, ავტორი 
ახერხებს მკითხველის განუსაზღვრელი ნდობის მოპოვებას. ამ ტი-
პის ლიტერატურა აქცენტირდება ავტორის პირად ტრავმულ გა-
მოცდილებასა და მისგან გათავისუფლების საშუალებებზე.  

აღსანიშნავია, რომ ტაბუდადებული თემების წამოწევა ქალმა 
ავტორებმა დაიწყეს მაგ: ქალწულობის დაკარგვა, წარუმატებელი 
სექსუალური შთაბეჭდილებები და აბორტების თემებია   ცნობილი 
მწერლის ანნი ერნოს რომანებისა „გოგონას მოგონებები“, „მოვ-
ლენები“, გაუპატიურების შედეგად განცდილ ტრავმასა და რთულ 
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ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე უყვება მკითხველს ვირჯინია დე-
პატი რომანში „კინგ-კონგ-თეორია“. 

ცნობილი უკრაინელი მკვლევრის, კატია ტარასიუკის, შეფასე-
ბით „თანამედროვე ფრანგი მწერლები არ მოერიდნენ საკუთარი 
განცდების სააშკარაოზე გამოტანას რადგან გარკვეულ მომენტში 
მათ ვეღარ შეძლეს გაჩუმება და საკუთარი ტკივილები მკითხველს 
გაანდეს“ (Тарасюк, 2020). 

უნდა აღინიშნოს ისიც, ტრავმული მეხსიერების რეპრეზენტა-
ცია ფართოდ არის წარმოჩენილი ქართულ ლიტერატურაში, მე-20 
საუკუნის 90-იანი წლების შემდგომი მოვლენები არაერთი ქართვე-
ლი მწერლის შთაგონების წყარო გახდა (გურამ დოჩანაშვილი, ნაი-
რა გელაშვილი, ოთარ ჩხეიძე, როსტომ ჩხეიძე, აკა მორჩილაძე, გუ-
რამ ოდიშარია, რეზო თაბუკაშვილი, გიორგი სოსიაშვილი, ზეინაბ 
მეტრეველი, ზაზა ბურჭულაძე, შოთა იათაშვილი.......), რაც სრული-
ად ბუნებრივად მიგვაჩნია იმდენად, რამდენადაც ეპოქალურმა 
კრიზისმა ლიტერატურაში ახალი თემების დამკვიდრებას შეუწყო 
ხელი. „სოციოკულტურული პრობლემების აქცენტირება, ამ პერიო-
დის თანამედროვე ქართული პროზის (პოეზიის ნ. მინდიაშვილი) 
ერთ მთლიან და არსებით ტენდენციად შეიძლება ჩაითვალოს“ 
(იმნაიშვილი, 2010). ამ რთულ ვითარებაში, ბუნებრივია, რომ სრუ-
ლიად სხვა ფორმა და შინაარსი შეიძინა ლიტერატურამაც, იქცა რა 
ქართული სოციალური, პოლიტიკური თუ მენტალური მოცემულო-
ბის ანარეკლად. (მინდიაშვილი, 2021) 

მსოფლიო ლიტერატურათმცოდნეობითი დისკურსი ქართულ 
სივრცეშიც პროეცირდება, ამდენად, საქართველოშიც, რომელმაც 
საკუთარ თავზე იწვნია იმპერიის მიერ ინსპირირებულ ეთნოკონ-
ფლიქტთა ტრაგიზმი, აქტუალური ხდება „ტრავმული მეხსიერე-
ბის“ კონცეპტის გააზრება რაც არაერთი ქართველი მკვლევრის-
თვის არის საინტერესო (ბელა წიფურია, ირმა რატიანი, მანანა კვა-
ჭანტირაძე, ანა იმნაიშვილი, ნანა კუცია, კლარა გელაშვილი...) 

განსხვავებით საბჭოთა ეპოქისაგან, პოსტსაბჭოთა ეპოქა 
ღიად აანალიზებს ტრაგედიის მიზეზ-შედეგებს.  

ლიტერატურათმცოდნე მანანა კვაჭანტირაძე მწერლობას 
იაზრებს „საიდუმლო ტრავმული მეხსიერების შემნახველ მონუმენ-
ტად. ტრავმა ხსოვნაში ინახავს ემოციურ ხატებს. თუ ცნობიერებამ 
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ტრავმის გადალახვა შეძლო, ეს მეხსიერების დადებით გამოცდი-
ლებაზე მეტყველებს“ (კვაჭანტირაძე, 2010). 

წარმოდგენილი დისკურსი იმის თქმის საშუალებას გვაძლევს, 
რომ ტრავმის, ტრავმული მეხსიერების შესწავლა მთელს მსოფლი-
ოში დიდი ინტერესით მიმდინარეობს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ 
ეტაპზე იკვეთება კვლევების კონცეპტუალიზაციის თვალსაზრისით 
გარკვეული ხარვეზები, არაერთი მეცნიერი აღიარებს მის მრავლის-
მომცველ და მრავალწახნაგოვან ბუნებას, რომელიც, ერთი მხრივ, 
გარკვეული ინტერპრეტაციების საშუალებას იძლევა, ხოლო, მეორე 
მხრივ, სხვადასხვა დარგის მკვლევართათვის კულტურათაშორისი 
დიალოგის საშუალებაა, რაც შეეხება ლიტერატურათმცოდნეობით 
თეორიულ დისკურსს, თუ გავითვალისწინებთ თანამედროვე ლი-
ტერატურის სპეციფიკას, თემატურ თავისებურებებსა თუ ჟანრობ-
რივ მოდელებს, ცალსახაა, რომ სწორედ ტრავმული მეხსიერების 
თეორიული ჩარჩო და მოდელები ქმნის იმის შესაძლებლობას, 
რომ აღნიშნული საკითხების ძირეული შესწავლა მოხდეს მულტი-
დისციპლინური მიდგომების გათვალისწინებით.  
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Traumatic Memory in Literature  

(Theoretical Discourse) 
 

Theoretical Discourse 
  

Literary-analytical discourse concerns number of interesting issues, 
among which especially interesting and relevant is the research of 
traumatic memory, historical trauma and concepts of collective trauma.  

Researches of traumatic memory are closely related to modernity 
to the extent that when in 1980, the American Association of 
Psychiatrists officially recognized the Post-Traumatic Stress Disorder 
(PTSD), the topic was activated in the scientific discourse and covered 
number of scientific fields, including the literary studies and comparative 
discourses.  

It is noteworthy that research of trauma initially was the object of 
study for psychologists and in the given context interesting are the works 
by Sigmund Freud and Joseph Breuer which discuss the traumatic nature 
of nervous disorders of individuals with mental problems.  

The theory of trauma, as a subject of study for humanitarian 
sciences, started forming from the 1990s. It should be noted that in 
literary study discourse researchers focus on several angles of traumatic 
memory:  

1. Reflection of systemic violence in literature;  
2. Trauma in literature – national, political, imperialistic 

reflections;  
3. Holocaust traumatic stories in literature;  
4. Women’s traumatic stories in literature (sexual abuse, incest, 

violent treatment);  
5. Post-colonial trauma in literature;  
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6. Trauma and racism in literature;  
7. Trauma and people with disabilities in literature;  
8. Vietnam war veterans’ literature;  
9. Trauma, gender and sexual orientation in literature;  
10. Trauma and South American literature.  
Subject of our interest is the analytical discourse of the viewpoints 

of those researchers who have especially contributed to the formation of 
traumatic memory theories in humanitarian sciences.  

We pay attention to the works by Jeffrey Alexander, Piotr Stumpka, 
Lisa Heinrichsen, Arthur Neal, Paul Lernell, Roger Lackerst and others.  
 
Keywords: trauma, literature, theory, memory, discourse 
  



 
 
 
 
 
 

ციური ახვლედიანი,  
გიორგი ყუფარაძე, 

 ქეთევან გაბუნია   

 
 
 

ენის ინტეგრაცია სემიოტიკური  
თვალსაზრისით 

 
საკვანძო სიტყვები: ინტეგრაცია, სე-

მიოტიკა, ინტეგრალური ენობრივი ნიშა-
ნი. 

ინტეგრაცია, როგორც კატეგორია, 
შეიქმნა შემეცნების ისტორიული განვითა-
რების პროცესში, საზოგადოებრივი პრაქ-
ტიკის საფუძველზე და მის ყოველ ეტაპზე 
hქონდა თავისი მნიშვნელობა. ტერმინი 
“ინტეგრაცია” მომდინარეობს ლათინური 
სიტყვიდან: integer (‘სრული, მთლიანი’) 
და აRნიშნავს “რაიმე ელემენტთა გაერთი-
ანებას მთლიანობაში”. 

ნაშრომი ეძღვნება ინტეგრაციის ცნე-
ბის ანალიზს სემიოტიკის თვალსაზრი-
სით. სემიოტიკა გვთავაზობს ენობრივი 
ნიშნის იმ სინტაქსურ, სემანტიკურ და 
პრაგმატიკულ განზომილებათა შესწავ-
ლას, რის შედეგადაც ხორციელდება ინ-
ფორმაციის გაჩენა, გადაცემა და შენარჩუ-
ნება გარემომცველი სამყაროსა და საზო-

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის 

პროფესორები 
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გადოების შესახებ. სემიოტიკური მიდგომის თვალსაზრისით, ინ-
ტეგრაცია წარმოადგენს იმ ნიშანთა ურთიერთქმედებისა და გაერ-
თიანების პროცესს, რომლებიც თავისთავად წარმოადგენენ ფორ-
მისა და შინაარსის ერთიანობას, გადმოსცემენ რა ენის ერთეულთა 
ინფორმაციის ყველა ტიპის ერთიანობას, რაც განსაზRვრავს მათ 
ფუნქციონირებას მთლიანი სისტემის სახით.  

ენობრივი ნიშნის სტრუქტურული განსაკუთრებულობა მდგო-
მარეობს იმაში, რომ ნიშნის მატერიალური მხარე შეიძლება წარ-
მოდგენილ იქნეს სიტყვით, მორფემით, სიტყვაშეერთებით ან წინა-
დადებით, რაც წარმოადგენს ორმხრივ ისეთ ენობრივ ნიშანს, რო-
მელიც ფლობს გამოხატვის პლანსაც და შინაარსის პლანსაც. ამი-
ტომაც, ენობრივი ნიშანი, წარმოდგენილი ფორმისა და შინაარსის 
ერთობით, მიიჩნევა ინტეგრალურ ენობრივ ნიშნად.  

ამგვარად, დავასკვნით, რომ სემიოტიკური ასპექტით ინტეგ-
რაცია ენაში განიხილება როგორც ნიშანთა ურთიერთქმედებისა და 
გაერთიანების პროცესი, რაც წარმოადგენს ფორმისა და შინაარსის 
ერთიანობას, რომელიც გადმოსცემს ენის ერთეულთა ყველა ტიპის 
ინფორმაციას, ეფუძნება სინტაქტიკურ, სემანტიკურ და პრაგმატი-
კულ ურთიერთობებს და განსაზRვრავს მათ ფუნქციონირებას ერ-
თიან სისტემად. 

 
 

ინტეგრაცია, როგორც კატეგორია, შეიქმნა შემეცნების ისტო-
რიული განვითარების პროცესში, საზოგადოებრივი პრაქტიკის სა-
ფუძველზე და მის ყოველ ეტაპზე hქონდა თავისი მნიშვნელობა. 
ტერმინი “ინტეგრაცია” მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან 
integer (‘სრული, მთლიანი’) და აRნიშნავს “რაიმე ელემენტთა გაერ-
თიანებას მთლიანობაში”.  

Petit Robert –is mixedviT: Intégration – 1. Incorporation de 
nouveaux élements à un système. 2. Assimilation à une communauté. 3. 
(math.) Opération par laquelle on détermine la grandeur limite de la 
somme de quantités infinitésimales en nombre indéfiniment croissant (2, 
р. 572) 

Integration - 1. Incorporation of new elements into a system. 2. 
Assimilation into a community. 3. (math.) Operation by which we 
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determine the limiting quantity of the sum of infinitesimal quantities in 
indefinitely increasing number – ინტეგრაცია – 1. ახალი ელემენტების 
ჩართვა სისტემაში. 2. ასიმილაცია საზოგადოებაში. 3. (მათ.) ოპე-
რაცია, რომლის დახმარებითაც განისაზRვრება უსასრულოდ მცირე 
შესაკრებთა უსასრულო რიცხვის ჯამი.  

ინტეგრაციის საშუალებით, ყველა შესაძლებელი ობიექტი 
ერთიანდება მთლიან სურათში. ასეთი ინტეგრაციის შედეგად, 
ხორციელდება სხვადასხვა მოვლენათა და ცოდნათა (ინფორმაცია-
თა) კონცენტრაცია ერთიან ენობრივ სისტემაში. ენა, როგორც სო-
ციალურად ნიშნობრივი სისტემა, თავისი სტრუქტურიდან გამოh-
ყოფს ახალშექმნილი ცნებისათვის შესაბამის ნიშანს. ენის ინტეგ-
რაციის ფენომენი განიხილება სემიოლოგიის თვალსაზრისით. რო-
გორც ცნობილია, არსებობს სემიოტიკის განვითარების ორი მიმარ-
თულება: პირველი მათგანი ემყარება ჩარლზ პირსის კვლევებს, მე-
ორე კი – ფერდინანდ დე სოსიურის კვლევებს. ამ ორი მიმართულე-
ბის განსხვავება მდგომარეობს “ნიშნის” ცნების განხილვა-განმარ-
ტებაში. ჩ. პირსისათვის ნიშანი – ეს არის კონკრეტული ობიექტი, 
რომელიც წარმოადგენს სხვა ობიექტს, ნიშანთა შესახებ მეცნიერე-
ბა კი – ეს არის “ურთიერთობათა უნივერსალური ალგებრა”, ანუ 
უფრო მეტად, მათემატიკის ნაწილია. ჩ. პირსის ცნობილი გამონათ-
ქვამია: “ნიშანი იქცევა ნიშნად, თუ ის გადადის მეორე ნიშანში, რო-
მელშიც იRებს უფრო სრულ განვითარებას”, ანუ ინტერპრეტირდე-
ბა სხვა ენაში (Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков, გვ. 
205). 

სემიოტიკური მიდგომის მეორე ვარიანტი ეკუთვნის ფ. დე სო-
სიურს; სიტყვა, სოსიურის მიხედვით, უშუალოდ უკავშირდება სი-
ნამდვილის ამა თუ იმ ელემენტს: “სიტყვა ასახელებს საგანს; ენობ-
რივი ნიშანი აკავშირებს არა საგანსა და მის სახელწოდებას, არა-
მედ ცნებასა და აკუსტიკურ ხატს” (Соссюр Ф. де. Курс общей 
лингвистики, გვ. 69). სოსიურისათვის ნიშანი – ეს არის აბსტრაქტუ-
ლი (იდეალური) ობიექტი, რომელიც რეპრეზენტირებულია ხმოვან 
მატერიაში (მეტყველებაში); ეს არის კომპლექსი, განუყოფადი ერ-
თობა აRნიშნულისა და აRმნიშვნელისა. სოსიური ასევე აცხადებს, 
რომ “ენა არის ნიშანთა სისტემა, რომელშიც არსებითია აზრისა და 
აკუსტიკური ხატის ერთობა და ამასთანავე ნიშნის ეს ორივე კომპო-
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ნენტი თანაბრად ფსიქიკურია” (Соссюр Ф. де. Труды по 
языкознанию, gv. 696); ანუ a priori ენობრივი ნიშანი არის ინტეგრა-
ციის შედეგი.  

ჩ. პირსის იდეის გამგრძელებლად ითვლება ამერიკელი ფი-
ლოსოფოსი, ლოგიკოსი და სემიოტიკოსი ჩარლზ მორისი. ჩ. მორი-
სის მიხედვით, პროცესს, რომელშიც რაRაც ფუნქციონირებს ნიშნის 
სახით, შეიძლება ეწოდოს სემიოზისი, რომლის ფაქტორებიც დაიყ-
ვანება სემიოტიკის სამ ძირითად განზომილებად: სინტაქტკა, სე-
მანტიკა და პრაგმატიკა. როლან ბარტიც ლაპარაკობს ნიშნით ნავა-
რაუდევ სამ ურთიერთობაზე, მაგრამ ამ ურთიერთობებს ის უწო-
დებს სიმბოლურებს, სისტემურებს და სინტაგმატურებს. რ. ბარტის 
მიხედვით, ეს ურთიერთობები აერთიანებენ ნიშნებს ერთმანეთს 
შორის თვით მეტყველების დონეზე: სიმბოლური ურთიერთობები 
– “ვირტუალურებია, ისინი მიაკუთვნებენ ნიშანს სხვა ნიშანთა გან-
საზღვრულ სიმრავლეს, საიდანაც ის გამოიყოფა მეტყველებაში ჩა-
სართავად”; სისტემური ურთიერთობები – “აქტუალურებია, ისინი 
აერთებენ ნიშანს გამონათქვამის იმ სხვა ნიშნებთან, რომლებიც 
მას წინ უსწრებენ ან მოსდევენ სამეტყველო ჯაჭვში და ვარაუდო-
ბენ თითოეული ნიშნისათვის ფორმათა (“მეხსიერების”) განსაზ-
Rვრული მოწესრიგებული სიმრავლის არსებობას”; სინტაგმატური 
ურთიერთობებია ისეთი ურთიერთობები, რომლებშიაც “ნიშანი შე-
ესაბამება უკვე არა თავის “ძმებს” (ვირტუალურებს), არამედ თავის 
“მეზობლებს” (აქტუალურებს). ერთ-ერთი დომინირებული ურთი-
ერთობის არჩევა ყოველთვის ვარაუდობს განსაზRვრულ იდეოლო-
გიას; ამასთანავე ნიშნის (სიმბოლურის, პარადიგმატულის თუ სინ-
ტაგმატურის) თითოეულ გაცნობიერებას “შეესაბამება ინდივიდუა-
ლური ან კოლექტიური რეფლექსიის რაRაც მომენტი” (Барт Р. 
Избранные работы: Семиотика; Поэтика, გვ. 135).  

განვიხილოთ ნებისმიერი ნიშნობრივი სისტემის დონეთა მა-
ხასიათებლები: 

1. სინტაქსური დონე (სინტაქტიკა) წარმოადგენს ნიშანთა ურ-
თიერთობას ერთმანეთის მიმართ, როდესაც ნიშანთა სის-
ტემის შიდა სტრუქტურა არაფარდობითია შესასრულებელ 
ფუნქციებთან. სინტაქსური ურთიერთობები – ეს არის აღ-
ნიშვნის პროცესში იმ ნიშანთაშორისი ურთიერთობები, 
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რომლებშიც გამოიყოფა სინტაგმატური (უშუალო მეტყვე-
ლებისას, თანამიმდევრულად განლაგებულ ერთეულთა შო-
რის, წარმოგვიდგება ერთი ნიშნის ინტეგრაცია სხვებთან) 
და პარადიგმატული ურთიერთობები, რომლებიც ეფუძნება 
ნაწილობრივ მსგავსებასა და განსხვავებას და არის სიტყვა-
წარმოებითი პროცესის (აფიქსაცია, კონვერსია, სიტყვათშე-
თანხმება და ა. შ.) შედეგი. მოვიყვანოთ მაგალითები:  

1). Les autorités américaines étudient la possibilité de trainer en 
justice des banquiers de JPMorgan Chase et de Royal Bank of Scotland 
(RBS) pour avoir élaboré des produits financiers adossés à des prêts 
subprime / US authorities are investigating the possibility of suing 
bankers from JPMorgan Chase and Royal Bank of Scotland (RBS) for 
developing financial products backed by subprime loans / ამერიკის ხე-
ლისუფლება ეძებს შესაძლებლობას, რომ სასამართლოში წარად-
გინოს ის ბანკირები, ვინც რისკისმქონე კრედიტების საფუძველზე, 
აწარმოა ფინანსური საქმეები;  

2). Ce «happy end» n’est malheureusement guère répandu ces 
temps-ci aux Etats-Unis. Les défauts de paiement se multiplient, surtout 
sur les «subprime mortgages», les prêts hypothécaires à risque / This 
"happy ending" is unfortunately not very common these days in the 
United States. Payment defaults are on the increase, especially on 
"subprime mortgages", subprime mortgages containing risk 

 / ამ « ბედნიერმა დასასრულმა », სამწუხაროდ, ვერ hპოვა 
ფართო გავრცელება ამ დRეებში, შეერთებულ შტატებში. გადაუხ-
დელი თანხის რაოდენობა იზრდება, განსაკუთრებით, რისკისშემ-
ცველი hიპოთეკური სესხების გამო;  

3). Le département de la Justice (DoJ) et des Etats fédérés 
accusaient Morgan Stanley d’avoir vendu à des investisseurs un 
portefeuille titrisé de prêts hypothécaires résidentiels (RMBS) dont il 
savait être toxiques [11] / Department of Justice (DoJ) and Federal States 
accused Morgan Stanley of selling a securitized portfolio of residential 
mortgages (RMBS) to investors, the bank was informed about that risk / 
იუსტიციის სამინისტრომ და ფედერაციულმა შტატებმა ბრალი წა-
უყენეს Mმორგან სტანლეი –ს hიპოთეკური კრედიტების პორტფე-
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ლის ინვესტორებისათვის მიყიდვის თაობაზე, რისი რისკის შესახე-
ბაც ბანკმა იცოდა;  

4). Emmanuel Macron a annoncé ce matin,… de nouvelles mesures 
autorisant le prêt de trésorerie entre entreprises via le crowdfunding: …à 
partir d’octobre 2016, les entreprises pourront utiliser les plateformes de 
financement participatif pour prêter leur trésorerie à d’autres 
entreprises / This morning Emmanuel Macron announced, ... new 
measures authorizing the lending of cash between companies via 
crowdfunding: ... from October 2016, companies will be able to use 
crowdfunding platforms to lend their cash to other companies / დRეს 
დილით, ემანუელ მაკრონმა გამოაცხადა ახალი ნებადამრთველი 
ზომები საწარმოთაშორისი კრედიტების შესახებ: 2016 წლის ოქ-
ტომბრიდან, საწარმოებს შეეძლებათ გამოიყენონ crowdfunding 
სხვა საწარმოების კრედიტირებისათვის.  

პირველ, მეორე და მესამე მაგალითებში სინტაგმატური ურ-
თიერთობები წარმოდგენილია შეწყობა-შეთანხმების სხვა ნიშნებ-
თან (prêts + subprime, prêts + hypothécaires + à risque, prêts + 
hypothécaires + toxiques) (loans + subprime, loans + mortgages + at risk, 
loans + mortgages + toxic); პირველ, მეორე და მესამე მაგალითებში 
სინტაგმატიკური ურთიერთობებია, წარმოდგენილია რა prêts ნიშ-
ნის შეერთება-შეხამება სხვა ნიშნებთან (prêts + subprime, prêts + 
hypothécaires + à risque, prêts + hypothécaires + toxiques); მეოთხე მა-
გალითში კი – პარადიგმატული ურთიერთობაა, წარმოდგენილია 
რა ერთი აზრობრივი კომპონენტი, რომლისგანაც ნაწარმოებია მე-
ორე ნიშანი - prêt + + -er → prêter. 

2. სემანტიკური დონე – ნიშნის მიმართება იმასთან, რაც მი-
სით აRინიშნება, ანუ ნიშნის ფორმისა და მისი აზრის ინტეგ-
რაცია; ამ დონეზე, ნიშნობრივი სისტემები განიხილება რო-
გორც აზრის გამოხატვის საშუალება და წარმოდგენილია 
მათი სემანტიკური ინტერპრეტაცია; მაგალითად: 

5). «Nous devons nous interroger sur le rôle exact que doivent 
jouer ces agences dans la cartographie des risques», a précisé le 
président français Nicolas Sarkozy. «Dans la crise actuelle, leur position 
est plus fragile car elles ont aussi un rôle de conseil auprès des banques 
dans la création des véhicules hybrides» /"We must specify the exact 
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role that these agencies should play in risk mapping," French President 
Nicolas Sarkozy said. "In the current crisis, their position is more fragile 
because they also have an advisory role to banks in the creation of hybrid 
vehicles" / « ჩვენ უნდა დავაზუსტოთ ის როლი, რომლებიც უნდა 
ითამაშონ ამ სააგენტოებმა რისკთა კარტოგრაფირებაში », თქვა 
საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ. « ახლანდელი 
კრიზისის პირობებში მათი პოზიცია დიდად არამყარია, რადგან 
ისინი ასევე ასრულებენ ბანკების კონსულტაციურ როლს ტოქსიკუ-
რი აქტივობების შექმნაში ». ამ მაგალითში, ნიშანი ჰიბრიდს აღ-
ნიშნავს ‘ტოქსიკურ აქტივობებს’ – აქტივობებს, რომლებიც ვეღარ 
გაიყიდებიან მეორად ბაზარზე, რადგან მათი შეძენა უმეტესად 
ნიშნავს ფულის გარანტირებულ დაკარგვას. თუმც, იგივე სიტყვაშე-
ერთება შეიძლება აღნიშნავდეს ‘ეკოლოგიურად სუფთა ავტომო-
ბილს’. 

6). Les véhicules hybrides essence rechargeables sont en effet 
particulièrement tendance. Depuis deux ans, tous les nouveaux modèles 
proposés par les marques automobiles sont mis en avant équipés de 
cette technologie / Plug-in hybrid gasoline vehicles are indeed 
particularly trendy. For two years, all new models offered by car brands 
have been equipped with this technology. / hიბრიდული ავტომობი-
ლები, ალტერნატიული საწვავით, ნამდვილად ტრენდებს წარმო-
ადგენენ. ორი წლის მანძილზე, საავტომობილო მარკებით შემოთა-
ვაზებული ყველა ახალი მოდელი აRჭურვილია ამ ტექნოლოგიით. 

3. პრაგმატიკული დონე – ნიშანთა ურთიერთობა მათთან, 
ვინც მათით სარგებლობს. ეს არის მოლაპარაკესა და მსმენელს შო-
რის ურთიერთობის ნიშნობრივი სისტემის დონე: ამ დონეზე სემი-
ოტიკა იყენებს იმ კანონებს, რომლებიც დამოკიდებულია დამკვირ-
ვებლის პოზიციებზე და ამიტომაც პრაგმატული დონის ინტეგრა-
ცია შეიძლება წარმოვადგინოთ როგორც ადამიანი - ნიშანი, რაც 
ადასტურებს ენობრივი ნიშნის სოციალურობას, მაგალითად:  

7). «La main mise des plus grands argentiers du monde sur la 
politique américaine et sur la politique de régulation financière semble 
plus forte que jamais. Il faudra malheureusement attendre encore 
longtemps pour voir un gouvernement qui aura la volonté de s’attaquer 
à ce problème / “The most aggressive influence of the world's greatest 
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banks on American policy and on financial regulation policy seems 
stronger than ever. Unfortunately, it will take a long time to see a 
government that will have the will to tackle this problem. / მსოფლიოს 
ყველაზე მსხვილი ბანკების აგრესიული გავლენა ამერიკის პოლი-
ტიკასა და ფინანსური რეგულირების პოლიტიკაზე გაცილებით 
ძლიერია, ვიდრე ოდესმე. სამწუხაროდ, საკმაოდ დიდი დროა საჭი-
რო, რომ რომელიმე ხელისუფლებამ გამოავლინოს ნება ამ პრობ-
ლემის გადასაჭრელად.  

ამ მაგალითში, გამონათქვამით la volonté de s'attaquer à ce 
problème - the will to tackle this problem ექსპლიცირდება აზრი, რო-
მელიც სავარაუდოთ, მკითხველებს დაhყოფს (‘აუცილებლობა ამ 
პრობლემის გადაწყვეტისა’). იმავდროულად, გამოყენება ზმნიზე-
დისა malheureusement - unfortunately ხაზს უსვამს ავტორის არადა-
მაჯერებლობას ამ გადაწყვეტილების განხორციელების შესაძლებ-
ლობაში. 

ნიშნის სტრუქტურა ქმნის ინტეგრაციულ სივრცეს, რომელიც 
შეიძლება წარმოდგენილ იქნეს ლოგიკური სამკუთხედით « დენო-
ტატი – კონცეპტი – საგანი », რომლის იდეაც ეკუთვნის გერმანელ 
მათემატიკოსსა და ფილოსოფოსს, მათემატიკური ლოგიკის ფუ-
ძემდებელს ფ. ფრეგეს. შემდგომში ლოგიკური სამკუთხედი, ამერი-
კელი სემასიოლოგების ჩ. ოგდენისა და ა. რიჩარდსის მიერ, გარდა-
იქმნა სემანტიკურ სამკუთხედად «სიტყვა – ცნება – საგანი».  

ენობრივი ნიშნის სტრუქტურული განსაკუთრებულობა მდგო-
მარეობს იმაში, რომ ნიშნის მატერიალური მხარე შეიძლება წარ-
მოდგენილ იქნეს სიტყვით, მორფემით, სიტყვაშეერთებით ან წინა-
დადებით, რაც წარმოადგენს ორმხრივ ისეთ ენობრივ ნიშანს, რო-
მელიც ფლობს გამოხატვის პლანსაც და შინაარსის პლანსაც. ამი-
ტომაც, ენობრივი ნიშანი, წარმოდგენილი ფორმისა და შინაარსის 
ერთობით, მიიჩნევა ინტეგრალურ ენობრივ ნიშნად.  

ამგვარად, დავასკვნით, რომ სემიოტიკური ასპექტით ინტეგ-
რაცია ენაში განიხილება როგორც ნიშანთა ურთიერთქმედებისა და 
გაერთიანების პროცესი, რაც წარმოადგენს ფორმისა და შინაარსის 
ერთიანობას, რომელიც გადმოსცემს ენის ერთეულთა ყველა ტიპის 
ინფორმაციას, ეფუძნება სინტაქტიკურ, სემანტიკურ და პრაგმატი-



  
ენის ინტეგრაცია სემიოტიკური თვალსაზრისით 

 

137 

კულ ურთიერთობებს და განსაზRვრავს მათ ფუნქციონირებას ერ-
თიან სისტემად.  
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Tsiuri Avlediani, Giorgi Kuparadze, Ketevan Gabunia  
Language Integration in terms of Semiotic 

 Resume 
 

Integration, as a category, was created in the process of historical 
development of cognition, based on social practice, and had its 
significance at every stage of it. The term "integration" comes from the 
Latin word: integer ('complete, whole') and means "the union of any 
elements as a whole". 

The present paper deals with the analysis of the concept of 
integration in terms of semiotics. Semiotics offers the study of the 
syntactic, semantic and pragmatic dimensions of a linguistic sign, which 
itself results in emergence, transmission and preservation of information 
about the surrounding world and society. In terms of the semiotic 
approach, integration is the process of interaction and unification of 
signs, which in themselves represent the unity of form and content, 
conveying the unity of all types of information of language units that 
determine their functioning as a whole system. 

The structural peculiarity of a linguistic sign is that the material side 
of the sign can be represented by a word, morpheme, word combination 
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or sentence, which is a two-sided linguistic sign that possesses both an 
expressing and a content plans. Therefore, the linguistic sign, with the 
unity of the presented form and content, is considered as an integral 
linguistic sign. 

Finally, we can conclude that integration from the view-point of 
the semiotic aspect in the language is to be considered as the process of 
interaction and unification of signs, which is the unity of form and 
content that conveys information of all types of language units, is based 
on syntactic, semantic and pragmatic relationships and defines their 
functioning. 

 
Key words: integration, semiotics, integral linguistic sign 

 



 
 
 
 
 

თამარ ცაგარელი 
 

 
კათარზისის ცნება დრამის  

თეორიაში 
 

საკვანძო სიტყვები: ფილოსოფია, დრა-
მის თეორია, ცნება, კათარზისი, მედიცინა 
 

დრამის თეორიის ძირათადი ცნებე-
ბი, კატეგორიები და სტრუქტურული ელე-
მენტები წარმოადგენენ რთულ სისტემას, 
რომელიც უნივერსალურია თავისი ხასია-
თით და ამიტომაც ითხოვს თანმიმდევ-
რულ და ლოგიკურ განხილვას. „პოეტი-
კის“ ყველაზე „ბნელ“ და იდუმალებით 
მოცულ ადგილს წარმოადგენს კათარზი-
სის ანუ (განწმენდის) ცნება, რომელსაც 
არისტოტელე ეხება მხოლოდ ერთი წინა-
დადებით - „შიშისა და თანაგანცდის მეშ-
ვეობით (ტრაგედია) გვანთავისუფლებს 
ამგვარ აფექტებისაგან.“1  

ერთი ფრაზა - კათარზისი, რომელ-
მაც გამოიწვია თეორიული „ბუმი“, ქარიშ-
ხალი, ინტერპრეტაციების უამრავი მცდე-
ლობა და, რაც მთავარია, თეორიების სიმ-
რავლე - „ეთიკური“, „ინტელექტუალური“, 
                                                 

1 არისტოტელე, პოეტიკა, თბ., გამომცემლო-
ბა: პეგა, 2013. გვ.21 

 
 
 

 
 
 
 
 

თეატრმცოდნე,  
ხელოვნებათმცოდნეობის 

დოქტორი, 
საქართველოს შოთა  

რუსთაველის თეატრისა 
და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის სახელოვნებო მეცნიე-

რებების,  
მედიისა და მენეჯმენტის 

ფაკულტეტის ასოცირებუ-
ლი პროფესორი 

 
ძირითადი შრომები: 

სახელმძღვანელო: მსოფ-
ლიო თეატრის ისტორია (II 

– IV წიგნი)  
ავტორი (ავტორთა ჯგუ-

ფის წევრი. 2018-2021 წ.წ.);  
ავტორი დამხმარე სა-

ხელმძღვანელოსი: „სათე-
ატრო ხეოვნება და ან-

თროპოლოგიია“ (2016 წ.) 
მთარგმნელი წიგნისა: 

„ეჟი გროტოვსკის წერი-
ლები“ (2015) 

 არა ერთ საერთაშორისო 
და ადგილობრივი კონფე-

რენციების მონაწილე,  
სამეცნიერო და პუბლი-

ცისტური სტატიების  
ავტორი 
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„სამედიცინო“, „ესთეტიკური“, „სტრუქტურული“ და მრავალი სხვა.  
არისტოტელე ტრაგედიის საბოლოო მიზნად განსაზღვრავდა 

განწმენდას, კათარზისს, რომელიც უნდა მიღწეულიყო თანაგრძნო-
ბისა და შიშის განცდის შედეგად. დრამატული ნაწარმოების ეს უძ-
ველესი ფორმა, თავიდანვე ჩამოყალიბდა, როგორც სერიოზული 
გამოცდის მოდელი ადამიანის ცხოვრების გზაზე; როგორც ბედის 
ცვალებადობის და პიროვნების მიერ მასზე რეაგირების ინდივიდუ-
ალური არჩევანი. ტრაგედიის სტრუქტურა, ფაბულის ძირითადი 
ელემენტები ემსახურებიან ტრაგედიის გმირის ღირებულებათა 
პრეზენტაციას, მის მოჩვენებითი, ღია და ჭეშმარიტ არსს, რომე-
ლიც ადამიანის ცხოვრების ეტაპზე აუცილებლად გამჟღავნდება.  

როგორც წესი, ტრაგედიას წინ უძღვის ფარული კონფლიქ-
ტით დამუხტული კოლიზიური რეალობა, სიუჟეტური კვანძის წარ-
მოქმნა, პერიპეტია, რომელიც, გმირს, ქმედებისკენ, არჩევანისკენ, 
საკუთარი ღირებულებების გარკვევისკენ უბიძგებს. ტრაგედიის ამ 
ნაწილებიდან, გმირის არჩევანს იზიარებს მაყურებელიც, თანაგ-
რძნობითა და შიშით გულშემატკივრობს, რადგან გმირისგან გან-
სხვავებით, კონფლიქტის მასშტაბები და შესაძლო ქმედებები მის-
თვის უფრო თვალსაჩინოა.  

ამგვარად, მაყურებლისთვის დრამატურგის მიერ წარმოდგე-
ნილი ღირებულებები, ნაწარმოების განვითარებასთან ერთად, 
თანდათანობით უფრო მისაღები და მნიშვნელოვანი ხდება. რამ-
დენადაც მეტის გაღებაა საჭირო მათ შესანარჩუნებლად, მით უფ-
რო მატულობს მათი ფასი. არჩევანის შედეგად მოპოვებულ ტრაგი-
კულ გამოსავალს, კი, გმირის სახე მარადიულის რანგში აყავს. რა 
არის მნიშვნელოვანი – სულიერი ღირებულება, რომელსაც მგზნე-
ბარედ იზიარებს, არა მხოლოდ უშუალოდ შემსწრე მისი თანამედ-
როვე მაყურებელი, არამედ, სხვა დროსა და სხვა ეპოქაში მცხოვრე-
ბი უცხო მსოფლმხედველობის მქონეც, თუ თავგანწირვა ამ ღირე-
ბულებათა უკვდავსაყოფად?!  

კათარზისის თეორიები საუკუნეების მანძილზე ფორმირდე-
ბოდნენ და მათ მნიშვნელობაზე ხელოვნების განვითარების სხვა-
დასხვა ეტაპი მიგვანიშნებს. რენესანსის დროინდელი (ვინჩენცო-
მაჯის) „ეთიკური თეორია“ გვასწავლის, რომ ჩვენ არ უნდა გვეშინო-
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დეს პირადი უბედურების, რადგან იგი ბევრად უფრო იოლი გადასა-
ტანია, ვიდრე ის, რომელიც ტრაგედიაშია აღწერილი.  

კათარზისის „ინტელექტუალური“ თეორია, გვარწმუნებს, 
რომ კათარზისი უნდა გავიგოთ არა როგორც „განწმენდა“ არამედ, 
როგორც განმანათლებლობა – ტრაგედიას არ შეუძლია ყოველ-
თვის მოახდინოს ეთიკური ან ესთეტიკური ზემოქმედება, მაგრამ 
იგი უცვლელად მოქმედებს გონებაზე, რის გამოც მაყურებელი 
ღებულობს სათანადო გაკვეთილს; იგი ხვდება, რომ თუ არ იმოქმე-
დებს ტრაგედიის გმირის მსგავსად, მაშინ მას აღარ ელის ტრაგიკუ-
ლი ბედი. 

ყველაზე პოპულარული კათარზისის თეორია - „სამედიცინო 
თეორიაა“, რომლის მეშვეობითაც, გვარწმუნებენ, რომ ანტიკურ ხა-
ნაში კათარზისის ცნებით კურნავდნენ სულიერად დავადებულებს. 
მათ ამღერებდნენ ჰიმნებს და ამ პროცესში ისინი შეიგრძნობდნენ 
შემსუბუქებას, განწმენდას, რომელიც უკავშირდება სიამოვნებას, 
განთავისუფლებას აფექტებისაგან.  

XX საუკუნის 70-იან წლბში სამედიცინო თეორიამ ევროპის 
რამდენიმე ქვეყანაში (უნგრეთი,პოლონეთი, შვეიცარია) თავისი 
განხორციელება ჰპოვა: იწერებოდა ამა თუ იმ ავადმყოფობის მიმ-
დინარეობის ამსახველი პიესები და პატარა თეატრის დარბაზში 
ეპატიჟებოდნენ სენით დაავადებულებს. არ ვიცი მოყვებოდა თუ 
არა ყოველივე ამას შედეგი, მაგრამ „სამედიცინო თეორიის“ გამო-
ყენების ფაქტს უდაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

ბუთჩერის „ესთეტიკური თეორია“, რომელიც აერთიანებს წი-
ნა სამ თეორიას და უმატებს მათ ესთეტიკურ ეფექტს, გვასწავლის 
რომ კათარზისის ფუნქცია სულაც არ არის მცდელობა გვიმკურნა-
ლოს, გაგვათავისუფლოს შიშისაგან ან თანაგანცდიდან. არა, მან 
უნდა მოგვანიჭოს პირველ რიგში – ესთეტიკური სიამოვნება, განა-
ხორციელოს განწმენდა ხელოვნების მეშვეობით. 

უფრო თანამედროვე ამერიკული კათარზისის თეორია 
„სტრუქტურული ანუ ფორმალური“ (ჯერალდ ელსი) მიუხედავად 
თავისი ორიგინალობის, ნაკლებად დამაჯერებლად მეჩვენება. მი-
სი ავტორი ცდილობს დაგვარწმუნოს, თითქოს არისტოტელე არ 
გულისხმობდა განწმენდაში მაყურებელს. ელსის თვალსაზრისით, 
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კათარზისი ხდება თვით დრამატურგიულ ნაწარმოებში და დაკავ-
შირებულია მხოლოდ პერსონაჟების გრძნობებთან. 

თუ ყოველივე ამას დავუმატებთ ლესინგის, გოეთეს და შილე-
რის კათარზისის გაგებას და განმარტებას, მივიღებთ საკმაოდ 
რთულ და წინააღმდეგობრივ სურათს, რომელიც მოწმობს იმაზე, 
რომ არისტოტელეს ნათქვამმა ერთმა ფრაზამ გამოიწვია „ქარბუ-
ქი“ ხელოვნების თეორიაში.  

ლესინგს მიაჩნდა, რომ არისტოტელეს მხედველობაში ჰქონ-
და შიშისამგვარი გაგება: ეს შიში წარმოიშვება როგორც შედეგი ჩვე-
ნი მსგავსების გმირთან, რომელიც ტრაგედიაში იტანჯება. ანუ – ეს 
ჩვენი შიშია იმის გამო, რომ მალე, შესაძლოა ჩვენც გავხდეთ თა-
ნაგრძნობის ობიექტი. ამიტომაც, კათარზისის ფორმულა, რომელ-
საც ლესინგი გვთავაზობს სიტყვების გადაადგილებაში მდგომარე-
ობს, თუმცა ეს გადაადგილება სულ ახალ და ახალ აზრობრივ დატ-
ვირთვას იძენს – „ტრაგიკული თანაგანცდა – ჩვენი თანაგანცდაა. 
ტრაგიკული შიში – ჩვენი შიშია. ტრაგიკული თანაგანცდა – ჩვენი 
შიშია. ტრაგიკული შიში – ჩვენითანაგანცდაა.“2  

1827 წ. გოეთე წერს ნაშრომს „შენიშვნები არისტოტელეს „პო-
ეტიკის“ შესახებ“, სადაც ამტკიცებს როგორ მარტივად უნდა გავი-
გოთ იდუმალებით მოცული კათარზისის ადგილი „პოეტიკაში“. 
თურმე, როდესაც ტრაგედია ამოწურავს თავის საშუალებებს, რომ-
ლებიც შიშს და თანაგანცდას აღძრავენ, მან უნდა დააბოლოოს საქ-
მე ვნებების შერიგებით. ადვილი ახსნაა, მაგრამ აქ უკვე ლაპარაკია 
არა განწმენდაზე, არამედ შერიგებაზე, მაყურებლის დამშვიდება-
ზე, სიმშვიდეზე და დასრულებლობაზე, რომელიც წინააღმდეგობა-
ში შედის ტრაგედიის ფინალთან, ანუ კატასტროფის აუცილებელ 
მოლოდინთან. 

კათარზისის პრომლემას ეხება ერიკ ბენტლიც თავის შესანიშ-
ნავ წიგნში „დრამის ცხოვრება“. იგი წერს: `იმ შემთხვევებშიც, რო-
დესაც არისტოტელე მსჯელობს ისეთ სიუჟეტურ ხერხებზე, როგო-
რებიცაა „პერიპეტია“ და „გამოცნობა“, რომლებსაც მოიხსენიებს, 
როგორც ემოციური ინტერესის გაღვივების უძლიერეს ხერხებს, მა-
შინაც გასაგები ხდება, რომ მას მხედველობაში აქვს რაღაც ბევრად 

                                                 
2 http://archive.org/details/literaryandphil00mazzgoog/page/n8/mode/ 
1up?view=theater 
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უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ცნობისმოყვარეობის გრძნობა. 
არისტოტელე საუბრობს მაყურებელზე, რომელიც თრთის საშინე-
ლების გამო და ხდება ლმობიერი, „რბილი“ თანაგანცდის მეშვეო-
ბით. შიშის და თანაგანცდის გრძნობები აქ ფიგურირებენ ცნობილ 
და ამავე დროს ყველაზე გაუგებარ არისტოტელეს გამოთქმაში – 
თანაგანცდის და შიშის მეშვეობით ტრაგედიაში ხდება „განწმენდა 
ამგვარ აფექტებისაგან. აქ საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ რაც არ უნ-
და სხვადასხვაგვარი განმარტებები მიეცეს ამ ფრაზას, არავის თავ-
ში არ მოუვა მისი გაგება, როგორც…. . . უბრალო ცნობისმოყვარეო-
ბის აღძვრა.  

ვლადიმირ სახნოვსკი-პანკეევი „განწმენდის“ შესახებ წერს: 
აუცილებელი არ არის რომელიმე კონცეფციის გაზიარება ან ტერ-
მინის (კათარზისის-თ.ც.) ახალი განმარტება…. . . საკმარისია შე-
ვიზღუდოთ იმ მთავარით, რაც უეჭველად დევს ამ ცნებაში. არავი-
თარ ეჭვს არ იწვევს ის, რომ აქ კავშირია ესთეტიკური და ეთიკური 
საწყისების შორის, ხოლო ტრაგედიის უმაღლესი მიზანია – ზნეობ-
რივი ეფექტის მიღეწევა. ეს ეფექტი მზადდება ტრაგიკული კონ-
ფლიქტის მთლიანი გაშლით, რომელიც რეალიზაციას პოულობს 
კვანძის გახსნაში ანუ კონფლიქტის გადაწყვეტაში. კათარზისის 
ცნებას არისტოტელე უკავშირებდა მხოლოდ ტრაგედიას, მაგრამ 
თუ ამ ცნებას გავიგებთ უფრო ფართოდ, იგი უნდაგავრცელდეს 
დრამატურგიის სხვა ჟანრებზეც. 

სრულიად სამართლიანი შენიშვნაა, რადგან ზნეობრივი „გან-
წმენდა“ ახასიათებს კომედიასაც, რომელიც არა შიშის მეშვეობით, 
არამედ სიცილით და დაცინვით აღწევს იგივე შედეგს. მაგალითის-
თვის საკმარისია გავიხსენოთ მოლიერის „ტარტიუფი“: თუ ტრაგე-
დია და კომედია პოლარული ჟანრებია, მაშინ ზნეობრივი განწმენ-
დის ეფექტი უნდა ახასიათებდეს აგრეთვე შუალედურ ჟანრებსაც. 

დღესაც გრძელდება კამათი იმის შესახებ რას ნიშნავს სინამ-
დვილეში სიტყვა კათარზისი, მაგრამ მგონია, დაპირისპირებული 
მხარეები ერთ რაღაცაში უნდა შეთანხმნენ – არისტოტელე უარ-
ყოფს წარმოდგენას, რომლის მიხედვით ჩვენ დავემსგავსებით ნერ-
ვების „გუნდას“..... იგი ფორმულირებას უკეთებს სულ სხვა დას-
კვნას: ტრაგედია არა მხოლოდ აღძრავს აღელვებას, არამედ გვან-
თავისუფლებს ამ აღელვებისაგან. 
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მიხეილ ჯავახიშვილის  

უბის წიგნაკების ხიაზმები 
 
საკვანძო სიტყვები: მიხეილ ჯავა-

ხიშვილი, მიხეილ ჯავახიშვილის უბის 
წიგნაკები, მიხეილ ჯავახიშვილის მხატ-
ვრული ენა, ხიაზმის სტილისტიკური ფი-
გურა, მიხეილ ჯავახიშვილის უბის წიგნა-
კების ხიაზმური სტრუქტურები. 

 
ისევე როგორც ყოველი ავტორის, 

მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედების 
სრულყოფილი შესწავლა, ბუნებრივია, მი-
სი ტექსტების სტილისა და მხატვრული 
ენის ანალიზსაც გულისხმობს. მწერლის 
უფროსმა ქალიშვილმა ქეთევან ჯავახიშ-
ვილმა, რომელმაც მამაზე ძვირფასი მო-
გონებები დატოვა, მკვლევრებს დიდი 
დახმარება იმითაც გაუწია, რომ გამოსაცე-
მად მოამზადა კრებული: „ანდაზები, აფო-
რიზმები და ხატოვანი სიტყვა-თქმანი მი-
ხეილ ჯავახიშვილის თხზულებებში“, 
თუმცა მისი გამოცემა ვეღარ მოასწრო. 
აღნიშნული ნაშრომი მოგვიანებით ოდნავ 
შეცვლილი სათაურით წიგნად გამოსცა 
მისმა ვაჟიშვილმა რამაზ შიშნიაშვილმა. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ისტორიის დოქტორი,  
საქართველოს  

ტექნიკური  
უნივერსიტეტი,  

ასოცირებული  
პროფესორი 
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ამ „თხზულებებად“ წიგნის ავტორმა მამის მხოლოდ მხატვრული 
ტექსტები იგულისხმა და გამოიყენა.  

მიხეილ ჯავახიშვილის ლიტერატურული მემკვიდრეობა მის 
რომანებთან, მოთხრობებსა და სხვა მხატვრულ ტექსტებთან ერ-
თად მოიცავს მწერლის დოკუმენტურ პროზასაც, რომელსაც მისი 
უბის წიგნაკების ჩანაწერებიც მიეკუთვნება. ასეთი ჩანაწერების კე-
თებას იგი სამწერლო საქმიანობის თანმხლებ აუცილებელ პროცე-
სად მიიჩნევდა და დიდი რუდუნებით ეკიდებოდა. „დღეში ათიოდე 
აზრს, ნახულს და გაგონილს ვიწერ უბის წიგნაკში. ეს ამბავი ჩვენს 
მწერლებს სასაცილოდ არ ჰყოფნისთ. ასე იციანიან ზულუსები და 
ბუშმენებიც, როცა ევროპიელი კბილებს იხეხავს“ - ო, დანანებით 
წერდა მწერალი. 

 მიხეილ ჯავახიშვილის უბის წიგნაკების ჩანაწერები ქართუ-
ლი ნონფიქშენის მრავალმნიშვნელოვანი და უნიკალური ნიმუშია. 
ისინი საგულისხმო მასალას გვაწვდიან მისი ბიოგრაფიისა და შე-
მოქმედების შესასწავლად, გვახედებენ ავტორის შემოქმედებით 
ლაბორატორიაში, გვაცნობენ მის დაკვირვებებსა და კომენტარებს 
მეტად ღირებულ „ტემებსა“ და „ტიპებზე“. ამასთან წარმოადგენენ 
უაღრესად საყურადღებო წყაროებს ეპოქალური ფაქტებისა და 
მოვლენების საკვლევად. 

უბის წიგნაკების მნიშვნელობაზე, მათი ჩანაწერების მარგი-
ნალურ ტექსტებად მიჩნევის უმართებულობაზე, არცთუ დიდი ხნის 
წინათ რომ ხდებოდა, ხაზგასმით წერდა ვლადიმირ მაიაკოვსკი: 

 „უბის წიგნაკი“ - ეს არის მთავარი პირობა იმისათვის, რომ 
ნამდვილი რაღაც გააკეთო. 

ეს წიგნაკი, როგორც წესი, მწერლის სიკვდილის შემდეგ ახსენ-
დებათ. მანამდე, წლების განმავლობაში, ნაგავში გდია. მას „დასრუ-
ლებული ნაწარმოებების“ შემდეგ ბეჭდავენ ხოლმე, მაგრამ მწერ-
ლისთვის ის ყველაფერია.  

დამწყებ პოეტებს, ბუნებრივია, „უბის წიგნაკი“ არ გააჩნიათ“ 
(მაიაკოვსკი 2021: 11). 

პოეტის ეს სიტყვები ზუსტად გამოხატავს ჩვენში დამკვიდრე-
ბულ საგამომცემლო ტენდენციასაც, რაც დღეისათვის უკვე სასიკე-
თოდაა შეცვლილი - სხვა ნონფიქშენურ ტექსტებთან ერთად გახ-
შირდა მწერალთა უბის წიგნაკებიც გამოცემებიც, რომელთა რიც-
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ხვში მიხეილ ჯავახიშვილის უბის წიგნაკებიც არის. ისინი ორჯერ, 
ჯერ 2011, შემდეგ კი 2015 წელს გამოიცა გამომცემლობა „ინტელექ-
ტის“ „ჩანაწერების“ სერიით.  

მიხეილ ჯავახიშვილის უბის წიგნაკების ჩანაწერებმა, გარდა 
ზემოთაღნიშნულისა, მხატვრული ენის თვალსაზრისითაც მიიპ-
ყრო ჩვენი ყურადღება. საკითხში ჩაღრმავებამ გვიჩვენა, რომ მწერ-
ლის სტილისა და მხატვრული ენის კვლევის პროცესში მეტად 
მნიშვნელოვანია დასახელებული უბის წიგნაკების ჩანაწერების 
ჩართვაც. წარმოდგენილი მოხსენება სწორედ ერთ-ერთია კვლევის 
ამ მიმართულებაში. ამჯერად ჩვენი დაკვირვების ობიექტია ხიაზ-
მური კონსტრუქციები, რომელთა სიუხვე შეინიშნება ამ ჩანაწერებ-
ში.  

ხიაზმი (ძველბერძნული სიტყვიდან χιασμός, χιάζω, chiázō, 
ასო „X-ს მიმსგავსება“) უძველესი სტილისტიკური ფიგურაა, რო-
მელსაც კლასიკური რიტორიკა გადანაცვლების ფიგურათა ჯგუფს 
აკუთვნებს. ის წარმოადგენს სიტყვათა მწკრივის ორ პარალელურ 
რიგში ელემენტების თანმიმდევრობის ჯვარედინ ცვლილებას. ხი-
აზმი შებრუნებული პარალელიზმია ორ მოსაზღვრე სიტყვათშეწ-
ყობათა თუ წინადადებათა წევრთა სარკისებური ურთიერთგანლა-
გებით:  

A-B 
 B-A. 

ხიაზმის ქვესახედ ასახელებენ ანტიმეტაბოლას, რომელიც 
ასევე მოიცავს გრამატიკული სტრუქტურების შებრუნებას თანმიმ-
დევრულ ფრაზებსა თუ წინადადებებში, მაგრამ ხიაზმისგან გან-
სხვავებით სიტყვების გამეორება ხდება შემდეგი კონფიგურაციით:  

A-B-B-A. 
ხიაზმსა და ანტიმეტაბოლას მეცნიერთა ნაწილი ერთმა-

ნეთთან აიგივებს.  
არსებობს ხიაზმის მრავალგვარი კლასიფიკაცია, რომლებშიც 

აუცილებლად ხვდება მისი ყველაზე გავრცელებული სამი სახეობა: 
1. წმინდა სინტაქსური ხიაზმი; 2. სემანტიკურად გართულებული 
ხიაზმი და 3. ხიაზმური კალამბური. 

წმინდა სინტაქსურ ხიაზმს ახასიათებსს ის, რომ მისი 
სტრუქტურის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილები ურთიერთსიმეტრი-
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ულია და მარჯვენა ნაწილი იმეორებს მარცხენა ნაწილის წინადა-
დების წევრებს მხოლოდ საპირისპირო თანმიმდევრობით;  

სემანტიკურად გართულებულ, იგივე ლექსიკური ხიაზმს 
ემატება ორმაგი ლექსიკური გამეორება და ხდება ამ ელემენტების 
სინტაქსური ფუნქციების გაცვლა; 

ხიაზმურ კალამბურში, გარდა ზემოთქმულისა, შეინიშნება 
მასში შემავალი სიტყვების მნიშვნელობის ცვლილებაც. 

 ერთ-ერთი დეფინიციის მიხედვით, რომელიც ხიაზმის რი-
ტორიკულ ფიგურას ფართო გაგებით განმარტავს, იგი არის ჯვარე-
დინი, ღერძული ან ცენტრალური სიმეტრიის მქონე ნებისმიერი 
სტრუქტურა. წარმოდგენილ კვლევაში ჩვენ ხიაზმის სწორედ ფარ-
თოდ გაგებული შინაარსით ვიხელმძღვანელებთ. 

ხიაზმის სტილისტიკურ ფიგურას, ცხადია, თავისი მხატვრუ-
ლი მიზანდასახულება გააჩნია. მისი უმთავრესი ფუნქციაა სათქმე-
ლის გამოკვეთა, მისთვის პოეტური ფორმისა და მეტი დამაჯერებ-
ლობის მიცემა და მკითხველის (მსმენელის) ყურადღების კონცენ-
ტრაცია ტექსტის ამ ნაწილზე, როგორც სათქმელის ბირთვზე. ასე-
თი ფორმით მიწოდებული აზრი მათზე ძლიერ ესთეტიკურ და ფსი-
ქოლოგიურ ზემოქმედებას ახდენს და ამიტომ დიდხანს და კარგად 
ამახსოვრდება. 

განვიხილოთ მიხეილ ჯავახიშვილის უბის წიგნაკების ხიაზ-
მური კონსტრუქციების ნიმუშები, რომელთა უმრავლესობა, რო-
გორც დაკვირვება გვიჩვენებს, მიეკუთვნება სემანტიკურად გართუ-
ლებული ხიაზმის, იგივე ლექსიკური ხიაზმის ქვესახეობას - მათში 
სიმეტრიული სტრუქტურის მარჯვენა და მარცხენა ნაწილების ელე-
მენტების ურთიერთგაცვლასთან ერთად იცვლება წინადადების ამ 
წევრების სინტაქსური ფუნქციებიც. 

თავდაპირველად ვნახოთ ლექსიკური ხიაზმის გამოყენების 
შედარებით მარტივი და ადვილად საცნაური მაგალითები: 

 „განვითარდეს დებულება: გიჟთა შორის ჭკვიანობა სჯობია, 
ჭკვიანთა შორის გიჟობა ჯობია“ (ჯავახიშვილი 2015: 22) - აქ ადგი-
ლებს ცვლიან ქვემდებარეები: „ჭკვიანობა“ და „გიჟობა“ და ადგი-
ლის გარემოებები: „გიჟთა შორის“ და „ჭკვიანთა შორის“; 

 „ოჯახი ქუჩაში  გავიდა და ქუჩა ოჯახში შეიჭრა“ (ჯავახიშ-
ვილი 2015: 49) - წინა მაგალითის მგავსად აქაც ხდება ადგილების 
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ცვლა ერთი მხრივ ქვემდებარეებისა: „ოჯახი“ და „ქუჩა“ და მეორე 
მხრივ, ადგილის გარემოებებისა: „ქუჩაში“ და „ოჯახში“; 

 „დეკლარაცია: ყოველივე უძრავი მკვდარია,  და მკვდარიც 
უძრავია“ (ჯავახიშვილი 2015: 52) - ერთმანეთს ადგილებს უცვლიან 
ქვემდებარეები: „უძრავი“ და „მკვდარიც“ და შემასმენლები: 
„მკვდარია“ და „უძრავია“. სტრუქტურა სიმეტრიულია მაერთებე-
ლი „და“ კავშირის მიმართ; 

 „ლალის ბეჭედი საფერავს ჰგავს, საფერავი ლალს ჰბა-
ძავს“ (ჯავახიშვილი 2015: 132) - აქ ადგილებს ცვლიან ქვემდებარეე-
ბი: „ლალის ბეჭედი“(=„ლალი“) და „საფერავი“ და ირიბი დამატე-
ბები: „საფერავს“ და „ლალს (=ლალის ბეჭედს)“; 

  „ქალი სპილოს ძვლისა, ხოლო სპილოს ძვლის ქანდაკი 
იმ ქალსა ჰგავს“ (ჯავახიშვილი 2015: 132). წინა შემთხვევის მსგავ-
სად, აქაც ერთმანეთს ენაცვლებიან ქვემდებარეები: „ქალი“ და 
„ქანდაკი“ და ირიბი დამატებები: „ქანდაკს“, რომელიც გამოტოვე-
ბულია, მაგრამ იგულისხმება და „ქალსა“; 

  „თუნდ ქვას ახალე თავი, თუნდ ქვა იხალე თავში - ისევ 
თავს ეტკინება“ (ჯავახიშვილი 2015: 134) - ადგილებს ცვლიან პირ-
დაპირი დამატებები: „თავი“ და „ქვა“ და ირიბი დამატებები: 
„ქვას“ და „თავში“ (=„თავს“); 

 „ჭკუიან ქალს - ამბობს ერთი - მუდამ ორი საყვარელი უნდა 
ჰყავდეს: ერთი მას აცმევდეს და მეორეს ის აცმევდეს“ (ჯავახიშვი-
ლი 2015: 244) - ერთმანეთს ენაცვლებიან ქვემდებარეები: „ერთი“ 
და „ის“ და ირიბი დამატებები: „მას“ და „მეორეს“. 

 „ჰუგენოტებს რომ ჟლეტდნენ ბართლომეს ღამეს - დეო-
ფალმა სთქვა: „დღეს სისასტიკე ადამიანობაა და ადამიანობა სი-
სასტიკეა“ (ჯავახიშვილი 2015: 139) – აქ ადგილებს ცვლიან ქვემდე-
ბარეები: „სისასტიკე“ და „ადამიანობა“ და შემასმენლები: „ადა-
მიანობაა“ და „სისასტიკეა“. სტრუქტურა სიმეტრიულია მაერთებე-
ლი „და“ კავშირის მიმართ; 

 „დეკადენსი იქ არის, სადაც მთელი ქუცმაცდება და ქუცმა-
ცი - ნაწილი მთლიანობს“ (ჯავახიშვილი 2015: 202) - ურთიერთს 
ენაცვლებიან ქვემდებარეები: „მთელი“ და „ქუცმაცი-ნაწილი“ და 
შემასმენლები: „ქუცმაცდება“ და „მთლიანობს“. სტრუქტურა სი-
მეტრიულია მაერთებელი „და“ კავშირის მიმართ. აღსანიშნავია 
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ისიც, რომ შემასმენლებიც და ქვემდებარეებიც ამ შემთხვევაში ერ-
თი ძირისაგან -„ქუცმაცი“ და „მთელი“ - არიან ნაწარმოებნი.  

იგივე ითქმის შემდეგ მაგალითზე: 
 „ქალ-ვაჟის გათანასწორებისათვის საჭიროა რომ ვაჟი გაქა-

ლაჩუნდეს, ხოლო ქალი გავაჟდეს. ერთიც წააგებს და მეორეც“ (ჯა-
ვახიშვილი 2015: 341) - აქაც ადგილებს ცვლიან ქვემდებარეები: 
„ვაჟი“ და „ქალი“ და შემასმენლები, რომლებიც ნაწარმოებია იგი-
ვე ძირებისაგან (ან მათი სინონიმებისაგან): „გაქალაჩუნდეს“ 
(=„გაქალდეს“) და „გავაჟდეს“; 

 „მეგობრებო! ნუ ვიფიქრებთ სიკვდილზე, რამეთუ თვი-
თონ სიკვდილი ფიქრობს დედაღამ ჩვენზე“ (ჯავახიშვილი 2015: 
233) - ენაცვლებიან ქვემდებარეები: „ჩვენ“, რომელიც გამოტოვებუ-
ლია, მაგრამ იგულისხმება, და „სიკვდილი“ და უბრალო დამატებე-
ბი „სიკვდილზე“ და „ჩვენზე“; 

 „ჭეშმარიტება მუდამ სჯობია გამარჯვებას, თუ გამარჯვება 
არა სჯობია ჭეშმარიტებას“ (ჯავახიშვილი 2015: 250) - ადგილებს 
ცვლიან ქვემდებარეები „ჭეშმარიტება“ და „გამარჯვება“ და დამა-
ტებები: „გამარჯვებას“ და „ჭეშმარიტებას“; 

 „ტიპი - განხორციელება გონიერი ზომიერების, შრომის, 
თვმდაბლობის, მომჭირნეობის. ის ჰქმნის ნამდვილ კულტურას. 
პირველს ნიჭი აქვს ერთი ათად მოაჩვენოს, მეორესი კი ათიც ერ-
თად ძლივს მოსჩანს. განვითარდეს“ (ჯავახიშვილი 2015: 152) - მო-
ნაცვლეობენ პირდაპირი დამატებები სახელობით ბრუნვაში „ერ-
თი“ და „ათიც“ და უბრალო დამატებები ვითარებით ბრუნვაში 
„ათად“ და „ერთად“ ანუ, პირველ ნაწილში სიტყვათა რიგია: პირ-
დაპირი დამატება სახელობით ბრუნვაში - უბრალო დამატება ვი-
თარებით ბრუნვაში, ხოლო მეორე ნაწილში მათი რიგია: უბრალო 
დამატება ვითარებით ბრუნვაში - პირდაპირი დამატება სახელო-
ბით ბრუნვაში. შდრ. „იგი გახდის წამის ყოფით ერთსა ასად, ასსა 
ერთად“ (რუსთაველი 1957: 169); 

 „მარად ბედნიერი სულელია, რადგან მარად ბედნიერია. 
სულელიც ბედნიერია, რადგან მარად სულელია“ (ჯავახიშვილი 
2015: 164). გამონათქვამი შედგება ორი ქვეწყობილი წინადადები-
საგან, რომლებშიც გვაქვს მთავარი წინადადებები: „მარად ბედნი-
ერი სულელია“ და „სულელიც ბედნიერია“ და მიზეზის გარემოე-
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ბითი დამოკიდებული წინადადებები: „რადგან მარად ბედნიერია“ 
და „რადგან მარად სულელია“ აქ ხიაზმურ სტრუქტურას ქმნიან 
მთავარი წინადადებების წყვილები: „ბედნიერი სულელია“ და 
„სულელიც ბედნიერია“ - ადგილებს ცვლიან ქვემდებარეები „ბედ-
ნიერი“ და „სულელიც“ და შემასმენლები: „სულელია“ და „ბედნი-
ერია“;  

 ჩანაწერებში გვხდება სიმეტრიული სტრუქტურების 
მსაზღვრელ-საზღვრულისაგან შემდგარი სინტაგმური ხიაზმებიც,  
რომლებშიც ერთმანეთს მსაზღვრელები და საზღვრულები ენაც-
ვლებიან: 

 „ლიტერატურული ფაშიზმი ან ფაშისტური ლიტერატუ-
რა შემოვიდა ჩვენში“ (ჯავახიშვილი 2015: 214); 

 „სქესობრივი მეგობრობა და მეგობრული სექსუალობა - 
აი სიყვარული“ (ჯავახიშვილი 2015: 329);  

  „ვინც ასე მსჯელობს, თავს ვერ დააღწევს სქოლასტიკურ 
პოლიტიკას ან პოლიტიკურ სქოლასტიკას“ (ჯავახიშვილი 2015: 
219).  

ზემოთმოყვანილ სამივე შემთხვევაში სტრუქტურები სიმეტ-
რიულია მაერთებელი „და“ კავშირის მიმართ და ადგილებს ცვლი-
ან მსაზღვრელ-საზღვრულები: პირველ და მეორე მაგალითებში 
ქვემდებარეები და განსაზღვრებები: „ფაშიზმი“ და „ლიტე 
რატურა“ და „ლიტერატურული“ და „ფაშისტური“;  „მეგობრო-
ბა“ და „სექსუალობა“ და „სქესობრივი“(=„სექსუალური“) და „მე-
გობრული“,  ხოლო მესამე შემთხვევაში  -  დამატებები: „პოლიტი-
კას“ და „სქოლასტიკას“ და განსაზღვრებები: „სქოლასტიკური“ 
და „პოლიტიკური“. 

აღსანიშნავია, რომ გამოყენებული ხიაზმის ერთ მაგალითს 
მწერლის კომენტარიც ახლავს. „შებრუნების ნიმუშიო“ - განმარ-
ტავს იგი, რაც გვაფიქრებინებს, რომ მიხეილ ჯავახიშვილი საგანგე-
ბოდ არჩევდა და ამახვილებდა ყურადღებას ამ რიტორიკულ ფიგუ-
რაზე: 

„შებრუნების ნიმუში: I. ჩემი გული შენ მოგიკლავს, სხვისი გა-
გიხარებია. II. სხვისი გული შენ მოგიკლავს, ჩემი გაგიხარებია“ (ჯა-
ვახიშვილი 2015: 106) - აქ ადგილებს ცვლიან კუთვნილებითი ნაც-
ვალსახელებით გამოხატული განსაზღვრებები: „ჩემი“ და „სხვისი“. 
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 ვნახოთ წმინდა სინტაქსური ხიაზმის ერთი ნიმუში: „ბევრი 
მესმის, რადგან ბებერი ვარ, და უკვე ბებერი ვარ, რადგან ბევრი 
მესმის“ (ჯავახიშვილი 2015:125). მოხმობილი მიზეზის გარემოები-
თი დამოკიდებული რთული ქვეწყობილი წინადადების მაგალითი 
პირობითად, გარკვეული გაგებით შეიძლება მივაკუთვნოთ წმინდა 
სინტაქსური ხიაზმის სახეობას, რადგან აქ იცვლება მხოლოდ რიგი 
წყვილებისა „ბევრი მესმის“ (ჯერ მთავარ წინადადებაშია და მერე 
დამოკიდებულში) და „ბებერი ვარ“ (ჯერ დამოკიდებულ წინადა-
დებაშია და შემდეგ მთავარში).  

ლიტერატურათმცოდნეთა დაკვირვებით ხიაზმს ხშირად მი-
მართავენ ანტითეზური გამონათქვამების ფორმულირებისას, რად-
გან „ხიაზმის ფორმით წარმოდგენილ ანტითეზებში თვალსაზრის-
თა დაპირისპირება ხაზგასმულია, გაძლიერებულია იმის შედეგად, 
რომ წინადადების წევრთა გადაჯვარედინების მეშვეობით ანტითე-
ზურობა უფრო მკაფიოდ და, რაც მთავარია, შთამბეჭდავად გამოიკ-
ვეთება ანუ ელემენტთა ჯვარედინი ადგილგადანაცვლების შედე-
გად გამოთქმული აზრის ზემოქმედებითი ძალა იზრდება (ბრეგაძე 
2019: 110, 113).  

ანტითეზურ გამონათქვამებში ხიაზმების გამოყენებას ვხვდე-
ბით მიხეილ ჯავახიშვილის უბის წიგნაკების განსახილველ ჩანაწე-
რებშიც. მათი დეტალური ანალიზი სამომავლოდ გვაქვს განზრახუ-
ლი. ახლა კი მხოლოდ მაგალითების მოხმობით შემოვიფარგლე-
ბით: 

 „ტემა: დიმ. თავდადებული და კომი. „ჩემი თავი გამიწი-
რავს, ოღონდ ერი გადარჩეს“. „ოღონდ მე გადავრჩე, თუნდ ერი 
მოსპობილა“ (ჯავახიშვილი 2015: 184); 

 „დღევანდელ ქართველ მწერალს რწმენა აკლია, და კრიზი-
სის სათავეც სწორედ აქ არის. რასაც ამბობს, არა სჯერა და რაცა 
სჯერა, ვერ სწერს“ (ჯავახიშვილი 2015: 209);  

 რასაც ყიდულობდა - არ იყიდებოდა, რასაც მოითხოვდნენ - 
არა ჰქონდა“ (ჯავახიშვილი 318); შდრ. „კვლა იტყვის: „ვერვინ ვერას 
იქმს, თუ ეტლი არ მოსთმინდების, მით რაცა მინდა, არა მაქვს, რა-
ცა მაქვს, არ მომინდების“ (რუსთაველი 1957: 231). 

 „ქართლელს დაუჩლუნგდა უკეთესის სურვილი, ამიტომ სა-
სიცოცხლო ხალისიც ჩაუნელდა. მას შეუძლიან, მაგრამ აღარა 
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სურს, იმერელს კი სურს, მაგრამ ცოტა შეუძლიან“ (ჯავახიშვილი 
2015: 335); 

 „დედაკაცი კატასავით, არ მოდის, როცა ეძახიან, და მოდის, 
როცა არ ეძახიან“ (ჯავახიშვილი 2015: 91); 

  „ზოგი დუმილით განუწყვეტლივ ლაპარაკობს, მაგ. კრება-
ზე, ზოგი კი ყბედობს და მაინც სდუმს“ (ჯავახიშვილი 2015: 116); 

 „ძილი მირბის, როცა ეძებ, და აღარ გშორდება, როცა გაურ-
ბი“ (ჯავახიშვილი 2015: 147);  

  „ტემა: უყვარს მართალს ცხონება ცოდვილისა. და უყ-
ვარს ცოდვილს წაწყმედა მართლისა“ (ჯავახიშვილი 2015: 167). 

წარმოდგენილ სტატიაში ჩვენ განვიხილეთ ერთი ნაწილი მი-
ხეილ ჯავახიშვილის უბის წიგნაკების ჩანაწერების ხიაზმური 
სტრუქტურებისა. მათი უმრავლესობა მწერლის აფორისტულ გამო-
ნათქვამებში გვხვდება, რაც მის აზრებს ხატოვანებასთან ერთად 
მეტ სიმკვეთრესა და დამაჯერებლობას სძენს და მეტი ეფექტურო-
ბით გამოირჩევა. 

მწერლის მიერ უბის წიგნაკებში ხიაზმის რიტორიკული ფიგუ-
რის გამოყენების სიხშირე მიგვანიშნებს და გვაფიქრებინებს იმას, 
რომ ის მისი მხატვრული აზროვნებისა და ენის სახასიათო თავისე-
ბურებაა. ეს ფაქტი თავის მხრივ გვიბიძგებს ანალოგიური კვლევის 
ჩატარებისა და მიხეილ ჯავახიშვილის უკვე მხატვრულ ტექსტებში 
ხიაზმური სტრუქტურების დაძებნისა და ანალიზისაკენ, რაც, ვფიქ-
რობთ, წაადგება მისი სტილის სრულყოფილად შესწავლის საქმეს.  
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Abstract 

 
The literary heritage of great Georgian writer Mikheil Javakhishvili 

(1880-1837) apart from his novels and stories, includes also his pocket 
notebooks, which can be considered to be part of the “gold fund” of 
Georgian non-fiction. They deserve a scholar’s attention for a number of 
reasons.  
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Firstly, they are remarkable material for studying both, the writers’ 
life and his works. At the same time, due to the historical facts and 
events noted and commented on them by the writer, they become a 
reliable source for exploring the history and society of the epoch of 
Mikheil Javakhishvili, considered as one of the most complex and 
significant periods of the history of Georgia. 

On the other hand, as observations of Georgian scholars - linguists, 
literary critics, or writers show, rich stylistic devices and imagery 
employed by the author in his pocket notebooks are also extremely 
interesting. 

There are many cases of employing a rhetorical figure referred to 
as a chiasmus in the pocket notebooks by Mikheil Javakhishvili.  

Chiasmus is an ancient rhetorical figure. It comes from an ancient 
Greek word χιασμός, χιάζω, and looks like a letter X. 

According to one of the definitions that explain the term in a broad 
sense, chiasmus is a structure with a cross, axial or centralized symmetry. 

Like other stylistic figures, chiasmus also has its own function 
which, as indicated by the researchers, lies in its aesthetic and 
psychological properties. 

This article is dedicated to the structures, systematization, and 
artistic functions of chiasmus emerging in the pocket notebooks by 
Mikheil Javakhishvili.  
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წინამდებარე ნაშრომი ეძღვნება 
უდიდესი ქართველი პოეტის „რუსთვე-
ლის“ პიროვნული იდენტიფიცირების 
პრობლემას. მიუხედავად იმისა, რომ თა-
ნამედროვე მსოფლიო „ვეფხისტყაოსნის“ 
შემოქმედად აღიარებს შოთა რუსთაველს, 
არსებობს საკმაოდ არგუმენტირებული ეჭ-
ვი იმისა, რომ რეალური ავტორი იყო სხვა 
პიროვნება. ამ თემასთან დაკავშირებული 
სირთულეებისა და ღრმად გამჯდარი სტე-
რეოტიპების დასაძლევად კვლევაში გამო-
ყენებულია თანამედროვე ფიზიკასა და 
მათემატიკაში აპრობირებული მეთოდო-
ლოგია და ინფორმატიკის მიღწევები. 
ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ 
პოემის რეალურმა ავტორმა, თამარ მეფის 
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დამ, რუსუდან ბაგრატიონ–კომნენოსმა შეგნებულად არ გაამჟღავნა 
საკუთარი ვინაობა და გამოიყენა ფსევდიონიმი „რუსთველი“. 

The present paper is devoted to the problem of personal 
identification of the greatest Georgian poet "Rustveli". Although Shota 
Rustaveli is worldwidely recognized as the creator of famous poem, there 
is a well-argued suspicion that the real author was another person. 
Taking into account the difficulties and deep-seated stereotypes 
associated with this topic, the methodology of modern physics and 
mathematics and advancements of informatics have been used for 
solving of given task. After investigation it is confirmed that the real 
author, Queen Tamar's sister, Rusudan Bagration-Komnenos, deliberately 
hided her identity under the pseudonym "Rustveli". 

 
თანამედროვე მეცნიერებაში რაიმე უცნობი მოვლენის ექსპე-

რიმენტული შესწავლის პრინციპი ჩვეულებრივ გულისხმობს მის-
თვის დამახასიათებელი რამდენიმე ფიზიკური პარამეტრის პრაქ-
ტიკულ გაზომვას, ამ გზით გარკვეული მონაცემების (ე.წ. ბაზის) 
დაგროვებას, საორიენტაციო ანალიზს და შესაძლო კანონზომიე-
რების თეორიული მოდელის ჩამოყალიბებას. შემდგომ ეტაპზე იგი 
მოწმდება და ზუსტდება ვირტუალური პროცესის სიმულაციისას გა-
მოთვლილ და ექსპერიმენტულად გაზომილ მონაცემთა თანხვედ-
რის ხარისხით. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება იტერაციის 
მეთოდი.  

სემიოტიკური ანალიზის ჩვენ მიერ შემუშავებული მეთოდი 
იგივე პრინციპს ეყრდნობა, ოღონდ ფიზიკური გაზომვა ჩანაცვლე-
ბულია საბაზო ინფორმაციის წინასწარი დახარისხების ფორმალუ-
რი პროცედურით, რასაც ენიჭება ვირტუალური ექსპერიმენტის 
მნიშვნელობა. პრინციპული მიდგომა ისეთივეა, თითქოს მეცნიერი 
პრობლემას იკვლევდეს სხვის მიერ ჩატარებულ გაზომვათა მონა-
ცემების გამოყენებით. თეორიული მოდელის ვარგისიანობა მოწ-
მდება იგივე წესით, სიმულაციისას დაფიქსირებული და ინფორმა-
ციულ ბაზაში არსებული მონაცემების თანხვედრის ხარისხით. 
აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელი ხდება სემიოტი-
კურად ურთიერთდაკავშირებული ისეთი რთული კომპოზიციების 
ლოგიკური გაშიფვრა, რაც მანამდე თითქმის წარმოუდგენელი იყო. 
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მხატვრული ნაწარმოების ამგვარი ანალიზის შედეგად შესაძლებე-
ლია (მაგალითად არაპირდაპირი მოტივაციების მეშვეობით) უცნო-
ბი ავტორის გენდერული კუთვნილების განსაზღვრა. ინგლისურე-
ნოვანი ტექსტებისათვის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა 
არა თუ უკვე შექმნილია, არამედ უფასოდაც კი არის ხელმისაწვდო-
მი ონლაინ რეჟიმში. 

ლიტერატურული ნაწარმოების სემიოტიკური ანალიზისას 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ავტორის ამა, თუ იმ მხატვრული 
გადაწყვეტის (თუნდაც ავტორის ქვეცნობიერი) მოტივაციის გამოაშ-
კარავება. ხშირად ამგვარი მიდგომა მრავალუცნობიან განტოლება-
თა შედგენასა და ამოხსნას ემსგავსება. მაგალითად ვეფხისტყაოს-
ნის ეპილოგში ავტორი თავისთავს მოიხსენიებს რუსთველად და 
საკუთარ სახელს არ ამჟღავნებს. ბუნებრივად იბადება კატეგორიუ-
ლი შეკითხვა – რატომ? (მითუმეტეს, რომ იქვე მოსე ხონელი და 
სარგის თმოგველი სრულად არიან იდენტიფიცირებული). ბუნებ-
რივია ვიგულისხმოთ, რომ ავტორის მიერ საკუთარი ვინაობის და-
მალვას ჰქონდა სათანადო მოტივაცია. ამ გამოცანის ამოსახსნე-
ლად ეპილოგის ლოკალური კონტექსტი არ კმარა და იმისათვის, 
რომ მოიძებნოს პასუხი კითხვაზე, თუ „რატომ“, არაერთი სხვა დამ-
ხმარე პირობა და ინფორმაცია უნდა იქნას კომპლექსურად გთვა-
ლისწინებული. 

ნაშრომში განვითარებული კვლევა ფოკუსირებულია პოეტის 
ვინაობის ახალ ვერსიაზე, რომლის თანახმადაც ვეფხისტყაოსანი 
დაიწერა თამარ მეფის დის, რუსუდან ბაგრატიონ–კომნენოსის მი-
ერ (გორგილაძე 2016: 4) და ასახავს მისი ოჯახის რეალურ ისტორი-
ას. ასეთ ვარაუდს საფუძვლად დაედო ეთერ ბასილაშვილის მიერ 
(ბასილაშვილი 2001: 8) პოემაში აღმოჩენილი ფარული გზავნილე-
ბი (აკროსტიქი და მესოსტიქი „ქვემორე“), სადაც სრულიად გამარ-
თულად და ცალსახად იკითხება, რომ ავტორი პოემას უძღვნის სა-
კუთარ დას, კერძოდ – თამარს. რუსთველის კრიპტოგრაფიული წე-
რის მანერა და ალგორითმები ეყრდნობა X-XII საუკუნეებში მეტად 
პოპულარული აკროსტიქური დაშიფვრის სტილს. პოემაში ავტო-
რის მიერ გამოყენებული მხატვრულ–ლიტერატურული გადაწყვე-
ტების მოტივაცია ლოგიკურად უკავშირდება რუსუდან ბაგრატიო-
ნის პირად ცხოვრებასა და მოღვაწეობას, სწორედ ამ გარემოებათა 
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გამო ვცადეთ ზემოთ მითითებული მეთოდოლოგიის და მოდელის 
გამოცდა. პროცედურის გამარტივების მიზნით ვეფხისტყაოსნის 
ტექსტიდან ამოვკრიბეთ ის კონკრეტული მონაცემები, რაც შეიცავს 
გარკვეულ ინფორმაციას სივრცის და/ან დროის მომენტის შესახებ. 
აღმოჩნდა, რომ ავტორი ყველგან იცავს აუცილებლობა–საკმარი-
სობის პრინციპს, ანუ პოემის ტექსტი შეიცავს სრულიად საკმარის 
ინფორმაციას იმისათვის, რომ ზუსტად იქნას დაფიქსირებული 
მანძილი სიუჟეტში მითითებულ მნიშვნელოვან ობიექტებს შორის. 
იგივე ეხება ხდომილებათა დროში განცალკევებას, თანაც ამგვარი 
ინფორმაცია მინიმიზებულია, რათა არ მოხდეს ნაწარმოების გა-
დატვირთვა მხატვრულად ნაკლებ ღირებული ჩანართებით. ეს კი 
იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული ტექნიკური დეტალების (სივრცისა 
და დროის მარკერების) ნაწარმოებში ჩართვა ავტორის მიერ სის-
ტემურად განხორციელდა და ერთ მიზანს ემსახურება, კერძოდ 
ქმნის ფაბულის სივრცე–დროით ფარდობით საკოორდინატო სის-
ტემას, ოღონდ მას მხოლოდ ლოკალური დანიშნულება აქვს. იმი-
სათვის, რომ მოხდეს პოემის შინაარსის და მასში ნაგულისხმებ რე-
ალურ ისტორიულ ხდომიოლებათა სინქრონიზება აუცილებელია, 
რომ ამ მარკერებიდან რომელიმე ერთი მაინც ზუსტად ასახავდეს 
რეალურ ხდომილებას. 

აღმოჩნდა რომ ვეფხისტყაოსანში უზადო გონებამახვილო-
ბით და სილამაზით არის ჩართული როგორც დროითი სინქრონი-
ზებისათვის აუცილებელი საკვანძო მომენტი, ასევე ავტორის მიერ 
დახატული „ესე ამბავის“ გეოგრაფიული მდებარეობაც. 

„ვეფხისტყაოსანში“ საკმაოდ ვრცელი ადგილი ეთმობა „მნა-
თობთა მიჯნურობას“, ანუ ფაქტობრივად მზის სისტემის გრავიტა-
ციული მოდელის აღწერას. ბუნებრივია, რომ ეს გარემოება ბევრმა 
რუსთველოლოგმა შეამჩნია და სათანადო ყურადღებითაც გამოიკ-
ვლია, თუმცა ამ საქმეში საკვანძო აღმოჩნდა პროფესორ გიორგი 
თევზაძის ინტერპრეტაციები (თევზაძე 1984: 148). აკადემიკოსი აკა-
კი შანიძე, მიუხედავად კრიტიკული შენიშვნებისა, აღფრთოვანე-
ბით ეხმაურება მის პუბლიკაციებს (შანიძე 1979: 167), რამეთუ იქ 
ფაქტობრივად დაფიქსირდა, რომ რუსთველმა საუკუნეებით გაუს-
წრო თანამედროვეებს, პირველმა უარყო პტოლემეუსის გეოცენ-
ტრული სისტემა და სრულიად ცალსახად განაცხადა, რომ პლანეტა 
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მერკური დედამიწის კი არა, მზის გარშემო ბრუნავს: “ოტარიდო, 
შენგან კიდე არვის მიგავს საქმე სხვასა: მზე მაბრუნვებს, არ გამიშ-
ვებს, შემიყრის და მიმცემს წვასა“ (რუსთველი 1957: 962) *ვეფხის-
ტყაოსნიდან ციტირებისას გვერდის ნაცვლად მითითებულია 
სტროფის ნომერი.  

პოემის ფაბულის მიხედვით ტარიელთან განშორების შემდეგ 
ფრიდონთან მიმავალი ავთანდილი თავის ლოცვაში პლანეტებს 
მიმართავს გარკვეული თანმიმდევრობით, რაც გ. თევზაძის ინტერ-
პრეტაციით ზუსტად შეესაბამება პლანეტათა პარადად წოდებულ 
ასტრონომიულ მოვლენას. ინტერნეტ რესურსების გამოყენებით 
ჩვენ მოვიძიეთ ინფორმაცია და აღმოჩნდა, რომ 1186 წლის 18 სექ-
ტემბერს ადგილი ჰქონია იშვიათი სიზუსტით გამორჩეულ პლანე-
ტათა პარადს (რამაც მთელს ევროპაში გამოიწვია სამყაროს აღსას-
რულის პროგნოზირების მძლავრი ტალღა). პლანეტათა პარადად 
წოდებული კონფიგურაციები რამდენადმე მაინც განსხვავებულია 
(იგულისხმება ოპტიმალური ხაზიდან გარკვეული კუთხური გადახ-
რები). ოპტიმიზაციის ის დონე, რასაც ადგილი ჰქონდა 1186 წელს 
მხოლოდ 854 წლის შემდეგ – 2040 წელს განმეორდება. ბუნებრი-
ვია, რომ ვეფხისტყაოსნის სიუჟეტში ამ იშვიათი ასტრონომიული 
მოვლენისადმი მკითხველის ყურადღების მიპყრობას უნდა ჰქონო-
და სათანადო მოტივაცია. ჩვენი ვარაუდით სწორედ ეს მოვლენა გა-
მოიყენა რუსთველმა რეალურ ხდომილებათა და პოემის სიუჟეტში 
გამოკვეთილ საკვანძო მომენტთა სინქრონიზაციის მიზნით.  

„ვეფხისტყაოსნის“ ფაბულა, ანუ რუსთველის მიერ სახელდე-
ბული „ესე ამბავი“, შედგება გარკვეულ, საკვანძო ხდომილებათა 
თანმიმდევრობისაგან. მეხსიერებაში უკეთ დაფიქსირების მიზნით 
ჩამოვთვალოთ ეს მოვლენები და მივცეთ მათ: დადებითი (ზრდა-
დი) და უარყოფითი (კლებადი) გრაფიკული თანმიმდევრობის სახე. 
 

 
 

„ესე ამბავის“ საკვანძო მომენტებია: ფარსადან მეფის საბე-
დისწერო გადაწყვეტილება (რის შედეგადაც დაიკარგა ნესტან–და-
რეჯანი); „უცხო მოყმის“ გამოჩენა; ავთანდილის მიერ „ძებნა“; პოვ-
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ნა; ქორწილი და რამაზ მეფის მეორედ დამორჩილება. 
ფარდობით შკალაზე ამ ხდომილებებს შორის ინტერვალები 

გამოთვლილია პოემის ტექსტიდან ამოკრებილი ინფორმაციის შე-
ჯამებით, მაგალითად: „მე ხუთისა წლისა ვიყავ, დაორსულდა დე-
დოფალი” (რუსთველი 1957: 322); „ყმა მტირალი სამოცდათ დღე 
ზღვისა პირსა მივა გზასა“ (რუსთველი 1957: 969) და უამრავი ამის 
მსგავსი. 

აბსოლუტურ ასტრონომიულ დროით შკალასთან პოემის ფა-
ბულის ხდომილებათა სინქრონიზაცია ხორციელდება ავთანდი-
ლის ანდერძში ნაკიანი წლის ხსენებით: "ნაკად აქვს ჭირი სამისოდ 
ამ წელიწადსა წლეულსა“ (რუსთველი 1957: 804). „პლანეტათა პა-
რადის“ მეშვეობით მონიშნულ ისტორიულ პერიოდში ნაკიანი იყო 
1188 წელი. ბუნებრივად ჩნდება ეჭვი რატომ გამოიყენა რუსთველ-
მა მაინცადამაინც ეს თარიღი და არა იგივე 1186 წლის 18 სექტემბე-
რი? პასუხი მარტივია ასტრონომიულ მოვლენათა ესოდენ ზუსტი 
დათარიღება მხოლოდ ეხლაა შესაძლებელი, როცა თვით „ნასას“ 
მონაცემთა ბაზებიც კი ხელმისაწვდომი გახდა, 1186 წლის პარადი 
გ.თევზაძესაც კი არ უხსენებია თავის კვლევაში და ბუნებრივია არც 
რუსთველის ეპოქაში ექნებოდა აზრი ასეთ მინიშნებაზე დაყრდნო-
ბას. რაც შეეხება ნაკიანი წლების აღრიცხვას იგი იულიუს კეისრის 
რეფორმიდან, ძვ.წ. 45 წლიდან ხორციელდებოდა. 

არსებობს კიდევ ერთი საყურადღებო გარემოება საქართვე-
ლოს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულია უნიკალური კრე-
ბული A-65, რომელიც გამოცემული და კომენტირებულია ა. შანიძის 
მიერ. ასტროლოგიური თხზულება, „ეტლთა და შვიდთა მნათობ-
თათვის“ ზუსტად თარიღდება – 1188წ (შანიძე 1975: 6). დროში ამ-
გვარი დამთხვევა, სხვა გარემოებებთან ერთად კიდევ უფრო საინ-
ტერესო ვერსიებს აჩენს. საქმე იმაშია, რომ თხზულება უხვად არის 
დასურათებული (ქვემოთ მოყვანილია მხოლოდ ტყუპების ზოდია-
ქოს მინიატურის ასლი) და რაც მთავარია, წარმოდგენილ მინიატუ-
რებში დომინირებს სამეფო გვირგვინი. ასეთი რამ არცერთ სხვა 
ანალოგიურ წყაროში არ ფიქსირდება. სამეფო ატრიბუტებს არანა-
ირი კავშირი არა აქვს ზოდიაქოს ნიშნებთან და შესაბამის პიქტოგ-
რამებთან. იმ შემთხვევაში, თუ გავითვალისწინებთ რუსთველის 
მიდრეკილებას საკუთარი ნამუშევრის ერთგვარი კრიპტოგრაფიუ-
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ლი დამღით მონიშვნის მიმართ, ლოგიკურ შინაარსს იძენს დაშვე-
ბა, რომ ნაწარმოები „ეტლთა და შვიდთა მნათობთათვის“ შესაძ-
ლოა სწორედ მის კალამს ეკუთვნოდეს. ა. შანიძე ვარაუდობს, რომ 
მინიატურებიც დამწერის შესრულებულია. მეორე მხრივ იმასაც თუ 
გავიხსენებთ, თუ რამდენად გულმოდგინედ აღწერს პოეტი სამეფო 

სიმბილიკის გრაფიკას, ბუნებრივად 
ჩნდება ვარაუდი, რომ რუსთველი გრაფი-
კული ხელოვნებითაც ყოფილა გატაცებუ-
ლი და შესაძლოა მითითებულ სახელ-
მწიფო სიმბოლოთა დიზაინის ავტორიც 
თვითონ ყოფილიყო. იმ შემთხვევაში, თუ 
ჩვენი ვარაუდი გამართლდა, აღნიშნული 

ხელნაწერი გრანდიოზულ რელიქვიად იქცევა.  
ვეფხისტყაოსანი მთლიანად არის გაჯერებული ბედისწერი-

სადმი რწმენით. საკმარისია თუნდაც იმის ციტირება, თუ რა სიტ-
ყვებით ემშვიდობება ავტორი მკითხველს: „რასა ვინ ეძებთ, რას აქ-
მნევთ? ბედია მაყივნებელი“ (რუსთველი 1957: 1668). ეს იმას ნიშ-
ნავს, რომ ავტორს გულწრფელად მიაჩნდა 1186 წლის პლანეტათა 
პარადი მისი ოჯახის ბედისწერის ბორბლის წაღმა შემობრუნების 
საფუძვლად. ჩანს სწორედ ამ დროს გაემგზავრა დავით სოსლანი 
კონსტანტინიპოლში უკიდურეს საფრთხეში ჩავარდნილ რუსუდან-
თან, რაც იმით დასტურდება, რომ ისინი მალევე დაბრუნდნენ სა-
ქართველოში. 

ზემოთ, მაგალითად მოყვანილი ორი რაოდენობრივი მარკე-
რიდან პირველი მხოლოდ დროის მომენტს აფიქსირებს, მეორე კი 
დროსაც და მანძილსაც, რამეთუ ვეფხისტყაოსანში სიგრძის ერთე-
ულად გამოყენებულია საშუალო მანძილი, რის გავლასაც ფეხით 
მოგზაური ადამიანი ერთ დღეს ანდომებს, ეს დაახლოებით 20–30 
კილომეტრს შეადგენს. პოემაში მხოლოდ სამჯერ არის ნახსენები 
იმ დროისათვის გავრცელებული სიგრძის ერთეული „ეჯი“ 6-7,5 კმ. 
საშუალო მანძილი, რომელსაც აქლემი ფარავს ერთ საათში (რუს-
თველი 1957: 477; 950; 1597). ზოგიერთი მარკერი მხოლოდ მან-
ძილს მიანიშნებს: „ესეა ზღვათა სამეფო თვისა ათისა სავლითა“ 
(რუსთველი 1957: 1065). ათი თვის სავალში იგულისხმება სახელ-
მწიფოს პერიმეტრი და არა რადიალური ზომა, წინააღმდეგ შემ-



  
ბადრი გორგილაძე  164 

თხვევაში სახელმწიფო უზარმაზარი გამოვა (ათ თვეში ფეხითაც კი 
მთელი ევროპის გავლა შეიძლება). 

ფაბულაში მითითებული ლოკაცოები: გულანშარო, 
მულღაზანზარი, ქვაბი, ქაჯეთის ციხე, როსტევანის დარბაზი და 
ა.შ. ქმნის მეორე მონაცემთა ბაზას რის მეშვეობითაც შესაძლებე-
ლი ხდება „ესე ამბავის“ ტერიტორიის კომპოზიციური მონიშვნა, 
თუმცა დროითი კოორდინატის მსგავსად, იმისათვის, რომ ეს სურა-
თი შედარდეს რეალურ ისტორიულ რუკას აუცილებელია მინიმუმ 
ორი ზუსტი საბაზო წერტილის დაფიქსირება. პოემაში ეს ამოცანაც 
უზადოდ და სრულყოფილად არის რეალიზებული. კერძოდ, ულა-
მაზესი მეტაფორებით ცალსახად არის იდენტიფიცირებული რომ 
გულანშაროში იგულისხმება კონსტანტინოპოლი: 

„მან უთხრა: წადით, დაკარგეთ მუნ, სადა ზღვისა ჭიპია; 
წმიდისა წყალი ვერ ნახოს მყინვარე, ვერცა ლიპია” (რუსთვე-
ლი 1957: 581) 
რუსთველი ძალიან ხშირად იყენებს მხატვრული კონტრადიქ-

ციის ოდითგანვე ცნობილ ლიტერატურულ ხერხს. „დავარის“ ციტი-
რებული ბრძანების ნამდვილი შინაარსის გამოცნობა მკითხველი-
საგან სწორედ რომ განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. „ვეფ-
ხისტყაოსნის“ ინტერპრეტატორთა ვერსიით დავარი მონებს ავა-
ლებს შუა ზღვაში დაახრჩონ ნესტან–დარეჯანი. სიტყვა „ჭიპი“ მათ 
შუაგულის მიმანიშნებლად მიაჩნიათ. ამგვარი ტრივიალური წა-
კითხვით მომდევნო ფრაზაში უნდა იგულისხმებოდეს მითითება, 
რომ ტყვეს სასმელი წყალი არ მიაწოდონ, ანუ წყალში კი არა, 
წყურვილით დაახრჩონ? მკითხველმა ეს გაუგონარი სადიზმი რომც 
მიიღოს ვერანაირად ვერ გაიგებს რა შუაშია იქვე ყინულის ხსენება? 
(ნაყინს ნუ აჭმევთო – ცხადია არ გამოდგება) სწორედ აქ იმალება 
ავტორის გათვლა: კარგი მკითხველი უნდა მიხვდეს, რომ სიტყვა 
„ჭიპი“ აქ შუაგულს კი არა „ჭიპლარს“ (Umbilical cord) გულისხმობს. 
ზღვის ჭიპი კი არის სრუტე, რომელიც მას (მშობელ) ოკეანესთან 
აკავშირებს. „ჭიპი“ გარითმულია სიტყვასთან „ლიპი“, რაც იმას 
ნიშნავს, რომ გამოცანის ამოხსნაში ორივე მონაწილეობს. სხვა 
მსგავსი მაგალითებიდან ვლინდება, რომ რუსთველის კრიპტოგრა-
ფიულ ილეთებში გარითმულ სიტყვათა ჩართვას სისტემური ხასია-
თი აქვს. სრუტე ყველა ზღვას აქვს ამდენად მხოლოდ სრუტის მი-
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თითებით ვერ გამოარჩევ კონკრეტულად რომელი ზღვა იგულის-
ხმება დავარის ბრძანებაში. სწორედ აქ ერთვება საქმეში სიტყვა 
„ლიპი“. საქმე იმაშია, რომ შავ ზღვას ორი სრუტე აქვს ბოსფორი და 
შუა საუკუნეებში „ჩრდილოეთის ბოსფორად“ წოდებული ამჟამინ-
დელი „ქერჩის სრუტე“. ეს უკანასკნელი კი ზამთრობით იყინება, 
ანუ დავარის ბრძანების დანიშნულების საბოლოო ადგილია ბოს-
ფორი (ის, რომელიც არ იყინება). სწორედ ამიტომ სიუჟეტის მი-
ხედვით არც არავინ ცდილა დაეხრჩო ნესტან–დარეჯანი და ის სწო-
რედ ბოსფორის ნაპირას გულანშაროში (კონსტანტინოპოლში) 
გადმოსვეს. 

ამგვარ ინტერპრეტაციას მათემატიკურ სიზუსტემდე ამყა-
რებს ფაბულაში მითითებული უამრავი არგუმენტი, ის რომ გულან-
შარო იყო უდიდესი სავაჭრო ცენტრი: „გლახა თვე ერთ გამდიდ-
რდების, სავაჭროთა ყოვლგნით ჰკრებენ“, მასზე გადიოდა რეგულა-
რული სანაოსნო მაგისტრალები: „ესე ქალაქი გზა არის ნავთა, ყო-
ველგნით მავალთა“, „მონახა, პოვა ავთანდილ ნავი მისისა მხარი-
სა (რუსთველი 1957: 1067, 637, 1325)“ და ა.შ. გულანშაროს იდენტი-
ფიკაციას საბოლოო წერტილს უსვამს ოქრის რქის და მასში გან-
თავსებული ფრინველით მდიდარი კუნძულის ხსენება: „ნავითა გა-
ვე, ზღვისაგან შტო რამე გამოვიდოდა" (რუსთველი 1957: 603). 

„ესე ამბავის“ ხდომილებათა ადგილის რეალურ რუკაზე და-
ფიქსირება კონსტანტინოპოლის სახით პრინციპულად საკმარისი 
იყო პოეტის ჩანაფიქრის რეალიზაციისათვის, თუმცა ამ ამოცანას 
ავტორი განსაკუთრებულ პოლიტიკურ დატვირთვას ანიჭებდა და 
ფაბულის სხვა ტერიტორიულ მარკერებსაც მიუძღვნა უზადო მხატ-
ვრული დახასიათება. ასეთებია მაგალითად: „დიდი მთის წვერი“ 
(კარჩხალი); „დევთა ქვაბი“ და „ქაჯეთის ციხე“. 

ფაბულის „ზღვათა სამეფო“ გაიგივებულია ბიზანტიასთან. ეს 
ერთადერთი გამონაკლისია, სადაც ავტორი საერთოდ არ ასახე-
ლებს მოსახლეთა ეროვნულ კუთვნილებას. ყველა სხვა შემთხვევა-
ში, ცხადია პირობითად, მაგრამ მაინც სახელდებიან არაბები, სპარ-
სები და ა.შ. ამის მიზეზი ის არის, რომ ბიზანტია წარმოადგენდა 
პირველ მრავალეროვნულ სახელმწიფოს, სადაც ბერძენთა დომი-
ნანტობა იყო ნომინალური, ხოლო მის პოლიტიკურ მმართველო-
ბაში სხვებთან ერთად დიდი გავლენა ჰქონდათ ქართველებსაც. შე-
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იძლება ითქვას, რომ ოდესღაც ბიზანტია იყო ე.წ. „ამერიკული ოც-
ნების“ იდეის განხორციელების პირველი მცდელობა. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი ისაა, რომ რუსთველი პოე-
მაში საერთოდ არ ახსენებს არც იბერიას და არც სხვა რომელიმე 
ქართულ სახელმწიფოებრივ ერთეულს. 

მოვიდიან შესამკობლად ქვეყნით ყოვლნი სულიერნი: 
კლდით ნადირნი, წყალშიგ თევზნი, ზღვით ნიანგნი, ცით 
მფრინველნი, 
ინდო-არაბ-საბერძნეთით, მაშრიყით და მაღრიბელნი, 
რუსნი, სპარსნი, მოფრანგენი და მისრეთით მეგვიპტელნი 
(რუსთველი 1957: 968) 

მოცემულ სტროფში დახასიათებულია „ქვაბის“ მიმდებარე 
ტერიტორიის ფლორა, ფაუნა და გარშემო განლაგებულ სახელმწი-
ფოთა ეროვნული კუთვნილება. საქართველო მაშინდელ პოლიტი-
კურ რუკაზე უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო იყო. იგი კონკურენცი-
ას უწევდა ბიზანტიასაც, ხოლო სპარსეთის ჩრდილო დასავლეთის 
პროვინციები (და არა მარტო) მისი მოხარკეები იყვნენ. 968–ე 
სტროფის სიაში ქართველების გამოტოვება მხოლოდ იმას ნიშნავს, 
რომ „ესე ამბავის“ ეპიცენტრი სწორედ საქართველო იყო. 

ვეფხისტყაოსნის ფაბულის და მისი ავტორის გაუცხოვება თა-
ვიდანვე იყო პოემის „აქილევსის ქუსლი“. ავტორზე უკეთ ეს ვის უნ-
და სცოდნოდა? რუსთველი თავადვე მიგვანიშნებს, რომ მან ეს იძუ-
ლებითი გადაწყვეტილება პოლიტიკურ გარემოებათა გამო მიიღო: 
„მიბრძანეს მათად საქებრად ... გასტეხს ქვასაცა მაგარსა გრდემლი 
ტყვიისა ლბილისა“ (რუსთველი 1957: 5). ავტორი ცდილობს თა-
ვადვე განახორციელოს მხატვრული გაუცხოების დეზავუირება: 

ვპოვე და ლექსად გარდავთქვი, საქმე ვქმენ საჭოჭმანები 
(რუსთველი 1957: 9,3) 
ვპოვენ და ლექსად გარდავთქვენ, ამითა ვილაყფეთანი (რუს-
თველი 1957: 1667,4) 
რუსთველის სემიოტიკური კოდირების კიდევ ერთი სისტემუ-

რი თავისებურებაა პროლოგისა და ეპილოგის ჯვარედინი ურთიერ-
თდაკავშირება, რაც ასევე მრავალგზის დასტურდება. ციტირებულ 
ორ კომპოზიციას აქვს საერთო გული „ვპოვე და ლექსად გარდავ-
თქვი“ პროლოგში მას წინ უძღვის „ესე ამბავი სპარსული“, ხოლო 
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ეპილოგში – „ესე ამბავნი უცხონი, უცხოთა ხელმწიფეთანი“, რაც 
ფაქტობრიოვად იგივეა. განსხვავებულია მხოლოდ ორი სიტყვა 
„საჭოჭმანები“ და „ვილაყფეთანი“. ორივე კონტრადიქციულია. 
რუსთველის დონის პოეტის მიერ საკუთარი ნაღვაწის ხუმრობად 
აღქმა, ან ეჭვქვეშ დაყენება სრულიად აბსურდულია. ჭოჭმანის ობი-
ექტი შეიძლებოდა ყოფილი მხოლოდ „ესე ამბავის“ სპარსულად 
გამოცხადება, ხოლო ეპილოგში ნახმარი სიტყვა „ვიხუმრე“ მკით-
ხველს მიანიშნებს, რომ ხუმრობაში სწორედ სიუჟეტის სპარსულად 
გამოცხადება იგულისხმება. მხატვრული კონტრადიქციის გამოყე-
ნების კიდევ ერთი შესანიშნავი მაგალითია იმის მინიშნება, თუ ვინ 
უნდა იგულისხმოს მკითხველმა პოემაში არაბებად და ინდოელე-
ბად მოხსენიებულ გმირებში: 

ინდოთა დროშა ტარიელს აქვს და ალამი უბია,  
დროშა არაბთა მეფისა მასთანა შენატყუბია;  
არაბთა იცის ყველამან, მათი აბჯარი შუბია; (რუსთველი 
1957: 1607. 1–3) 

მესამე სტრი-
ქონში ნათქვამია, 
რომ არაბთა დრო-
შას, რომელზედაც 
გამოსახულია შუბი 

და აბჯარი ყველა იცნობს. მართლაც ქვემოთ მოყვანილ სურათზე 
ნაჩვენებ ე.წ. თამარისდროინდელ სახელმწიფო სიმბოლიკას ყვე-
ლა ქართველი უნდა ცნობდეს. პოეტის მიერ „დახატული“ კომპო-
ზიცია აქ უფრო ძლიერია ვიდრე ნახმარი ტოპონიმები, ხოლო მი-
ნიშნება, რომ ინდოთა და არაბთა დროშა „შენატყუბია“ გადატანი-
თი მნიშვნელობით გვამცნობს, რომ ეს ორი დროშა უბრალოდ 
გვერდიგვერდ კი არ არის, არამედ ტყუპებივით ურთიერთმსგავსია. 
ფაქტია, რომ ერთიანი სახელმწოფო სიმბოლიკის მატარებელი ინ-
დოეთი მხოლოდ 1947წ. შეიქმნა, ხოლო ერთიანი არაბეთი დღსე-
საც არ არსებობს. 

 ამრიგად თამარის ეპოქის პოლიტიკურ რუკაზე ვეფხისტყაოს-
ნის ფაბულის სივრცე–დროითი მარკერების პოზიციონირებით 
სრულიად ცალსახად მჟღავნდება როგორც საკვანძო ხდომილება-
თა, აგრეთვე მდებარეობათა სრული თანხვედრა. კონსტანტინოპო-
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ლის (გულანშაროს) იდენტიფიცირება ამყარებს ჩვენს მოსაზრებას 
იმის თაობაზე, რომ სიტყვა „რუსთველი“ არის რუსუდან ბაგრატი-
ონ–კომნენოსის მიერ არჩეული ფსევდონიმი. მიუხედავად ამგვარი 
დადასტურებისა არსებობს კიდევ უფრო მყარი არგუმენტები, რაც 
მათემატიკურ სიზუსტეს ანიჭებს ვეფხისტყაოსნის ავტორის იდენ-
ტიფიცირების ახალ ვერსიას. 

პროლოგისა და ეპილოგის ჯაჭვური კომპოზიციური ურთიერ-
თკავშირი ნათლად ვლინდება რუსთველის კრიპტოგრაფიულ გზავ-
ნილებში (ბასილაშვილი 2001: 7). პროლოგის მეცხრამეტე სტროფ-
ში ავტორი ღიად მიანიშნებს მკითხველს, რომ სადღაც „ქვემორე“ 
მას გაკეთებული აქვს „ფარული მინიშნება“: "მისი სახელი შეფარ-
ვით ქვემორე მითქვამს, მიქია" (რუსთველი 1957: 19). აკროსტიხი 
„ქვემორე“, რომელიც მხოლოდ დამღის ფუნქციას ასრულებს (ანუ 
ზუსტად მიუთითებს საიდუმლო გზავნილის მდებარეობას) და სა-
კუთრივ მესოსტიქი აღმოაჩინა ე. ბასილაშვილმა. მისი კომპოზიცია 
უფრო დახვეწილია ვიდრე რუსთველის წინამორბედთა, ასევე ძა-
ლიან ეფექტური და ლამაზი მატრიცული კრიპტოგრამები (გორგი-
ლაძე 2016: 5), ხოლო შინაარსი კი გვამცნობს, რომ ავტორი პოემას 
უძღვნის საკუთარ დას – თამარს. 

ახლად აღმოჩენილი გარემოება, რომ ვეფხისტყაოსნის ავ-
ტორმა შეგნებულად არ გაამჟღავნა საკუთარი ვინაობა პოემას კი 
არ აკნინებს, არამედ კიდევ უფრო ღრმა შინაარსითა და დრამატუ-
ლობით ავსებს. ვეფხისტყაოსანს ლაიტმოტივად გასდევს 
სიუჟეტის მთავარ გმირთა თავს დატეხილი უბედურება, რომლი-
დან გამოსავალსაც ისინი წარმოუდგენლად მიიჩნევენ. მართლაც 
ბაგრატიონებმა და კომნენოსებმა ზედიზედ დაკარგეს ხელისუფ-
ლება, გაიჟლიტა უფროსი თაობა, ხოლო ახალგაზრდა თამარი სა-
ქართველოში, ხოლო რუსუდანი ბიზანტიაში ფაქტობრივად ტყვეო-
ბაში აღმოჩნდნენ. სწორედ ამ დროს „ივარგა“ მათთან თანაშეზ-
რდილმა დავითმა, ის ჩავიდა კონსტანტინოპოლში რუსუდანთან, 
რომელიც ბავშვობის ასაკიდანვე ლიდერობდა უფლისწულებში და 
იმედი ჩაუსახა მას. რუსუდანმა, რომელიც უკვე კარგად იყო გაწაფუ-
ლი პოლიტიკურ პიარში, მოიფიქრა გეგმა, რომელიც მტრისთვის 
სრულიად მოულოდნელი აღმოჩნდა. „რუს ზედსიძეს“ ისეთი „იმი-
ჯი“ შეუქმნეს, რომ მისი ღიად მხარდაჭერა ვეღარავინ გაბედა და 
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იგი უბრძოლველად გააძევეს ბიზანტიაში. თამარის და დავითის 
შეუღლება რომ რუსუდანის ინიციატივა იყო ვეფხისტყაოსანში რამ-
დენჯერმეა ხაზგასმული (ცხადია გადატანით მნიშვნელობათა გან-
ზომილებაში): 

“მეფესა ქმრითურთ პატივი ჰქონდა ინდოთა ქალისა, სიყვა-
რული და ჩუქება, ვით სიძისა და სძალისა” (რუსთველი 1957: 1557), 
ანუ ავთანდილი სახელდება როგორც ნესტანის სიძე, ხოლო თინა-
თინი რძალი. ობიექტურად შეუძლებელია სიძის ცოლი იმავდროუ-
ლად იყოს რძალი (კვლავ კონტრადიქციაა), ან პირიქით, თუმცა თი-
ნათინის რძლად დასახელება აქ გამართლებულია იმით, რომ ნეს-
ტანი ავთანდილის ხელისმომკიდეს როლში გამოდის: “მუნ დადგა 
ლომი ავთანდილ, დაიდგა მცირე კარავი. ნესტან-დარეჯან მუნვე 
დგას, იგია მჭვრეტთა მზარავი” (რუსთველი 1957: 1513). 

“ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტი შედგება 65 დასათაურებული ამ-
ბისაგან. ფორმალური მთხრობელი 43 შემთხვევაში პოემის ავტო-
რია. ოც ამბავს კი ტარიელი ყვება. ამგვარი დივერსიფიცირება არ 
არის შემთხვევითი, ტარიელის მონათხრობი წარმოადგენს მოვლე-
ნათა განვითარების დავით სოსლანის პოზიციიდან დანახულ სუ-
რათს, რომელიც არანაკლებ დრამატულია ვიდრე თამარისა და რუ-
სუდანის ბედისწერა. გიორგი III უმძიმესი პრობლემის წინაშე 
აღმოჩნდა იმის გამო, რომ წლების განმავლობაში მემკვიდრე არ 
ჰყავდა. ის იძულებული გახდა უკანონოდ გაეჩინა შვილი, რომელ-
საც დაარქვა რუსუდანი (სწორედ ის არის პოემისეული ასმათის 
პროტოტიპი). პრობლემის მოგვარების მიზნით გიორგიმ ჩრდილო 
კავკასიიდან ჩამოიყვანა დავით სოსლანი, რომელიც ბაგრატიონ 
მამაკაცთა გენეტიკურ შტოს აგრძელებდა. მეფეს თავიდანვე ჰქონ-
და გათვლილი, რომ რუსუდანთან მისი შეუღლებით უზრუნველ-
ყოფდა მემკვიდრეობის ლეგიტიმაციას. რამდენიმე წელიწადში 
ბურდუხანიც დაფეხმძიმდა და დიდი ალბათობით გააჩინა ტყუპი 
ქალიშვილი (გორგილაძე 2016: 49). ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით 
ეს ამბავი მხოლოდ ოდნავ აუმჯობესებდა ვითარებას, შესაბამისად 
გიორგიმ ერთ–ერთს კვლავ რუსუდანი დაარქვა იმ განზრახვით, 
რომ უკანონო ქალიშვილი კანონიერით ჩაენაცვლებინა. უმცროსმა 
რუსუდანმა მოულოდნელად ისეთი ნიჭი და ალღო გამოავლინა, 
რომ გიორგიმ განზრახვა შეცვალა და დავითი მშობლებს დაუბრუ-
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ნა: „მეფე ქალსა ვით ხედვიდა მეფობისა ქმნისა მწთომსა, მამასავე 
ხელთა მიმცეს, რა შევიქმენ ამა ზომსა“ (რუსთველი 1957: 328). ცხა-
დია, რომ ამ პერიოდში გიორგი რუსუდანს ამზადებდა სამეფოდ, 
თუმცა პოლიტიკური ვითარება კვლავ შეიცვალა. საქართველოში 
ახალი პოლიტიკური გეგმებით ჩამოვიდა გიორგის მამიდაშვილი 
ანდრონიკე კომნენოსი. როგორც ჩანს ამ ორმა პოლიტიკოსმა 
რაღაც განსაკუთრებული მიზნის მიღწევა განიზრახა. მისი ზუსტად 
გამოცნობა შეუძლებელია, თუმცა დაახლოებით შეიძლება ვივარა-
უდოთ, რომ იგულისხმებოდა საქართველო–ბიზანტიის თანამ-
შრომლობა კონფედერაციის მსგავს ფორმატში და ახალი, პროგრე-
სული პოლიტიკის დანერგვა (ეს ვარაუდი კარგად ჯდება „ამერიკუ-
ლი ოცნების“ პროტოტიპის კონტექსტში, რასთანაც ბიზანტია ისე-
დაც ახლოს იყო). გეგმა იმდენად მიმზიდველი აღმოჩნდა, რომ გი-
ორგიმ კვლავ შეცვალა განზრახვა და ქალიშვილი ანდრონიკეს გაა-
ტანა სარძლოდ. რუსუდანი ბიზანტიის დედოფალი უნდა გამხდა-
რიყო და მინიმუმ მართა მარიამის მისია უნდა გაემეორებინა. და-
ვითი გიორგიმ კვლავ დააბრუნა. ამჯერად ალბათ იმ განზრახვით, 
რომ თავის დროზე თამარისთვის შეერთო. ანდრონიკე ქართველ-
თა მხარდაჭერით ბიზანტიის ტახტს დაეუფლა, თუმცა წარმატება 
ხანმოკლე აღმოჩნდა, როგორც ჩანს გიორგი მოწამლეს, რითაც ან-
დრონიკეს საყრდენი გამოაცალეს. ერთ წელიწადში ისიც მოკლეს 
და რუსუდანის მეუღლე მანუელიც ამ ჟლეტაში მოყვა. სწორედ ასე-
თი სურათი იკვეთება, თუ ჩვენს ვარაუდს დავეყრდნობით და პოე-
მის ავტორად რუსუდანს მივიჩნევთ. ამ შემთხვევაში ისტორიული 
ცნობებისა და პოემის მონაცემთა ექსტრაპოლირებით დასაშვები 
ხდება რუსთველის პიროვნული პორტრეტის აღდგენა, რაც სრული-
ად შეუძლებელი აღმოჩნდა შოთა რუსთაველის ავტორობის პირო-
ბებში, რაც აღრმავებს ეჭვს, საერთოდ არსებობდა, თუ არა ასეთი 
პიროვნება. 
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ანა ლეთოდიანი 

 
 

სიმბოლო-პოლიტიკური  
პროცესების გააზრების  
მნიშვნელოვანი ასპექტი   

("ისტორიანი და  
აზმანი შარავანდედთანი") 

 
საკვანძო სიტყვები – სიმბოლო; ისტო-
რია, პოლიტიკური პროცესი; შუა საუკუ-
ნეები, გვირგვინი, თამარ მეფე; 
 

ისტორიულ მოვლენათა ინტერპრე-
ტაცია შეიძლება იყოს სხვადასხვაგვარი: 
პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, 
კულტურულ-სემიოტიკური და სხვა. ნების-
მიერი ამგვარი გააზრება ეფუძნება ისტო-
რიული პროცესის გარკვეულ მოდელს ანუ 
მოვლენათა არსზე გარკვეულ წარმოდგე-
ნას. ინტერპრეტაციათა მრავალფეროვნე-
ბა ხშირად არ უარყოფს, პირიქით, ავსებს 
ერთმანეთს.  

ისტორიული წარსულის აღქმა გა-
მოცდილებით შეუძლებელია, ამიტომ სა-
ჭიროა მისი გაშიფვრა და რეკონსტრუქცია 
(უსპენსკი. 1996: 10,11). ასეთ დროს მნიშ-
ვნელოვანია ენის კონოტაციური ფუნქციის 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ფილოლოგიის  
დოქტორი (PhD); 

ასისტენტ-პროფესორი, 
თსუ (ზოგადი და  

შედარებითი 
ლიტერატურათმცოდნეო-

ბის სასწავლო  
ინსტიტუტი); 

მეცნიერ-თანამშრომელი, 
შოთა რუსთაველის 

 სახელობის 
ქართული ლიტერატურის 

ინსტიტუტი; 
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გააქტიურება. ნიშნები, კოდები გვეხმარება ისტორიულ ქრონიკებში 
ასახული სხვადასხვა ფაქტის და მოვლენის დაფარული, გაურკვევე-
ლი ადგილების რეკონსტრუირებაში, საკვლევი ტექსტის საზრისის 
უკეთ ამოკითხვაში. ამ კუთხით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კატეგო-
რიაა სიმბოლო.  

„ისტორია დარჩება დალუქულ წიგნად, თუ ისტორიკოსი თავს 
ვერ გაართმევს საკუთარ ძეგლთა სიმბოლური ენის გაშიფვრას. ის-
ტორიკოსი იკვლევს არა მარტო კაცობრიობის ცოცხალსა და 
მკვდარ ენებს, არამედ ცდილობს სხვადასხვა სახის სიმბოლურ ენა-
თა დაფარული აზრის ამოცნობასაც. გარდასულ ეპოქათა სულის 
გაცოცხლება და საერთოდ, ისტორიული ჭეშმარიტების შემეცნება 
სიმბოლოთა გარეშე შეუძლებელია“, – შენიშნავს ე. კასირერი (კასი-
რერი 1983: 277, 303). ჟ. ლე გოფიც მიიჩნევს, რომ „ღრმა პოლიტი-
კური პროცესების ისტორია, უპირველეს ყოვლისა, გარკვეული ში-
ნაგანი ფაქტორების: ნიშნებისა და სიმბოლოების შესწავლით“ იწ-
ყება (ლე გოფი 2001: 11). 

მოვლენათა სიმბოლიზაციის თვალსაზრისით, ერთ-ერთი გა-
მორჩეული ეპოქაა შუა საუკუნეები. ამ პერიოდში სიმბოლიზმი 
მსჭვალავდა ცხოვრების ყველა სფეროს, რელიგიურით დაწყებული 
საზოგადოებრივით დამთავრებული (სირაძე 1982: 76). გამონაკლი-
სი არც პოლიტიკური სფერო იყო.  შუა საუკუნეების ესთეტიკურმა 
აზროვნებამ ის საკრალურად აქცია. ამდენად ბუნებრივია, სიმბო-
ლოს არცთუ იშვიათად ვხვდებით ისტორიულ ქრონიკებშიც. ამ 
კონტექსტში გავიაზრებთ თამარ მეფის პირველ მატიანედ მიჩნეუ-
ლი, უცნობი ავტორის ტექსტის „ისტორიანი და აზმანი შარავან-
დედთანის“ ერთ პასაჟს.  

შუა საუკუნეების ქრისტიანული ეპოქის ქვეყნების ქრონიკები, 
როგორც წესი, შექმნილია საღვთისმეტყველო ისტორიული კონ-
ცეფციის შესაბამისად და წარმოაჩენს ქრისტიანული სახელმწიფოს 
სათავეში მყოფი მეფეების ქმედებათა ქრისტიანულ მოტივებს (ჯა-
ვახია 2005: 129). ამავეს თქმა შეიძლება შუა საუკუნეების ქართული 
ისტორიულ ქრონიკებსა და მათ შორის, „ისტორიანი და აზმანი შა-
რავანდედთანზე“. 

ვფიქრობთ, თამარის გამეფებასთან დაკავშირებული პროცე-
სების გააზრებაში საგულისხმოა მისი გვირგვინის სიმბოლიკაც.  
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ქართული ისტორიული წყაროებში ნაკლებად, თითქმის ვერც 
კი ვხვდებით ინფორმაციას იმის შესახებ, მეფედ კურთხევისას რო-
გორ გვირგვინს ადგამდნენ თავზე მომავალ მმართველს. ამ მხრივ 
გამონაკლისია დავით აღმაშენებლის ისტორია, ასევე „ისტორიანი 
და აზმანი შარავანდედთანი“. დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის 
ცნობით, დავითმა „თჳსითა ჴელითა დასუა საყდართა თჳსთა ძე 
თჳსი დიმიტრი და დაადგა თავსა შუენიერსა გჳრგჳნი ქვათაგან პა-
ტიოსანთა“ (დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსი 1955: 362). „ისტო-
რიანი და აზმანის“ ავტორი კი, გიორგი III-ის მიერ თავისი ასულის, 
თამარის თანამოსაყდრედ გამოცხადების (1178/1179 წ.; ჯავახიშვი-
ლი 1983: 244; მეტრეველი 2002: 471) ცერემონიალის აღწერისას 
აღნიშნავს,-„ განგებითა და გაგონებითა ზენისა მის ხუედრისა, შა-
რავანდედთა მნებებელისათა მეფე ყო თამარ... და დაადგა გჳრგჳნი 
ოქროსა თავსა მისსა, ოქროსა მის ოფაზისა, აღმკული იაკინთთა, 
ზმირთა და სმარაგდოთა მიერ“ (ისტორიანი და აზმანი შარავან-
დედთანი 1959: 20). 

საქართველოში, მეფობის ერთ-ერთი უმთავრესი ატრიბუტი, 
გვირგვინი, სხვადასხვა სახეობისა და მოყვანილობის არსებობდა 
(სამწუხაროდ, ამის შემოწმება შეუძლებელია, რადგან სხვადასხვა 
გარემოების გამო, მეფეთა გვირგვინებს მატერიალური სახით ჩვე-
ნამდე არ მოუღწევია. მეფეთა გვირგვინზე წარმოდგენას, ძირითა-
დად, ფრესკები გვიქმნის, თუმცა, ესეც პირობითია და რამდენადაა 
კედლის მხატვრობაში ზუსტი ასლები გადატანილი, ამაზე რთუ-
ლია მსჯელობა). ივანე ჯავახიშვილი შენიშნავს, რომ როგორც ჩვე-
ნი მეფეების ფრესკებიდან ჩანს, მათი გვირგვინი არაერთხელ უნდა 
შეცვლილიყო (ჯავახიშვილი 1984: 157). ზემოთქმული გვაფიქრები-
ნებს, რომ შესაძლებელია თამარისათვისაც სპეციალურად დაემზა-
დებინათ გვირგვინი. ეს თითქოს არცაა უჩვეულო, რადგან გვირგვი-
ნის კონკრეტული მეფისა და განსაკუთრებით, კორონაციის ცერე-
მონიალისათვის დამზადება არაერთი ქვეყნის ტრადიცია იყო. 
თუმცა, თამარ მეფის გვირგვინი, მისი შემამკობელი ძვირფასი 
თვლების სიმბოლიკის გათვალისწინებით დამატებით აზრობრივ 
ფუნქციას იძენს და ვფიქრობთ იმ პერიპეტიებს უკავშირდება, რომ-
ლებიც მის გამეფებას ახლდა. ვგულისხმობთ ქალი მმართველის 
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გამო დამოკიდებულებათა არაერთგვაროვნებას და ამასთან დაკავ-
შირებულ გამოსვლებს.  

შუა საუკუნეებისათვის სიმბოლიზმი, ერთ-ერთი, ზოგადკულ-
ტურული პრინციპი იყო და როგორც უკვე ითქვა, მან პოლიტიკური 
სფეროც მოიცვა. ამ პერიოდში სამეფო ძალაუფლების გამომხატ-
ველ რეგალიათაგან (გვირგვინი, ტახტი, სკიპტრა...), სიმბოლური 
თვალსაზრისით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდა გვირ-
გვინს, რადგან მასში ფოკუსირდა შუა საუკუნეების სრული პოლიტი-
კური პეიზაჟი (ლე გოფი 2001: 408). 

უცნობი მემატიანის გადმოცემით, თამარ მეფის „ოქრო ოფა-
ზის“ (ანუ ყველაზე მაღალი სინჯის, ბაჯაღლო ოქროს) გვირგვინი 
„აღმკული“ იყო: იაკინთთა, ზმირთა და სმარაგდოთა მიერ. 

თამარ მეფის გვირგვინის შემამაკობელ ძვირფას თვალთა-
გან, პირველ რიგში დასახელებულია იაკინთი. 

მინერალოგიაში იაკინთი კორუნდის სახესხვაობას წარმოად-
გენს (ლათ. Rubber–,,წითელი“. ალმასთან, ზურმუხტთან და საფი-
რონთან ერთად იგი პირველი კლასის ძვირფას ქვად მიიჩნევა). (სან-
სკრიტში იაკინთს უწოდებდნენ ,, რატნარაის“ ანუ ,,ძვირფასი ქვების 
მეფეს“ (ძვირფას ქვათა ენციკლოპედია: https://jewellerymag.ru/ 
gems/precious/ruby/.;https://www.heilstein.info/rubin/). 

IV საუკუნის საეკლესიო მოღვაწის ეპიფანე კვიპრელის ეგზეგე-
ტიკური ხასიათის ნაშრომში „თვალთაი“ სხვადასხვა თვალსაზრი-
სით (მოპოვების გეოგრაფიული არეალი, სამკურნალო თვისებები, 
ლიტურგიკული დანიშნულება, სიმბოლურ-მისტიკური მნიშვნელო-
ბა) განხილულია, ბიბლიური გადმოცემით პირველმღვდელმთავ-
რის, აარონის სამკერდულის შემამკობელი თორმეტი ძვირფასი 
თვალი, რომელთაგან თითოეული იაკობის თორმეტ ძეს, ისრაე-
ლის თორმეტი ტომის პირველწინაპარს შეესაბამება. ამ თორმეტ 
პატიოსან თვალს შორისაა „ისტორიანი და აზანში“ დასახელებუ-
ლი იაკინთის და ზმირი/სამარაგდის ქვებიც. 

თამარ მეფის გვირგვინის შემამკობელ ძვირფას თვალთაგან 
იაკინთი მეწამული ფერის ქვაა. ბიბლიური გადმოცემით, ის ისრაე-
ლის ერთ-ერთი მამამთავრის, იაკობის, მეოთხე ძის, იუდას შესაბა-
მისი თვალია, მასზე იუდას სახელი იყო ამოტვიფრული. 
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ბიბლიის თანახმად, იუდას შტოდან იყვნენ: მეფეები, მთავ-
რები, წინამძღვრები. იუდა იყო დავით წინასწარმეტყველის წინაპა-
რი. დავით მეფის ტომიდან იშვა ხორციელად იესო ქრისტე. დავი-
თის შთამომავლებად მიიჩნევიან ბაგრატიონები, მათ შორის, რა 
თქმა უნდა, თამარიც. 

იაკინთის მისტიკური ძალა ასეთია, ვინც მის ნალესავს და-
ლევს, „განაღვიძის სული სამართალთა სიტყუათა მიმართ“, ხოლო 
ვინც მას პირში ჩაიდებს, სწორ, სამართლიან განაჩენს გამოიტანს 
(ეპიფანე კვირელი 1979: 132; 141). 

თამარ მეფის ისტორიებში საგანგებოდაა აღნიშნული მისი 
სამართლისმოყვარეობა, სამართლებრივი საქმიანობა. თამარის 
ტახტზე ასვლამდე მიღებული იყო სიკვდილით დასჯა და სხვადას-
ხვა მკაცრი სასჯელი. გიორგი III-ის მმართველობის დროს სამეფოს 
წარმომადგენლების კრებამ მეკობრეობის და ავაზაკობის აღსაკვე-
თად, დააწესა სიკვდილით დასჯა ჩამოხრჩობით და ხელ-ფეხის 
მოკვეთა. ისტორიული წყაროების ცნობით, თამარი „მშჳდი, მშჳდო-
ბისა მყოფელი იყო“, მისი მეფობის პერიოდში არც სიკვდილით 
დასჯა, არც დამასახიჩრებელი სასჯელები არ არსებობდა (ჯავახიშ-
ვილი 1983: 292; მეტრეველი 1991: 301). 

„ისტორიანი და აზმანის“ ავტორის გადმოცემით, თამარმა 
„განგებასა ათორმეტსა წელიწადსა შინა არცა თუ ტაჯგანაგი უბ-
რძანა სადმე კრავად“ (ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი 
1959: 34); თამარის მეორე ისტორიკოსი, ბასილი ეზოსმოძღვარი 
აღნიშნავს, „იყო დღეთა თამარისთა სიმართლე, არავინ გამოჩნდა 
მომძლავრებული მეცნიერებითა მისითა, არცა ვინ დასჯილი, 
თჳნიერ ძუელისა სჯულისა, რომელი ძეს ავაზაკთა ზედა ძელსა ზე-
და ჩამორჩობა. თჳთ არც ავის ღირსსა სიკუდილისასა და არცა პა-
ტიჟისასა მიეჴადა თანანადები, არცა-ვინ ბრძანებითა მისითა ასო-
მოკუეთილ იქმნა და არცა სიბრმითა დაისაჯა“. ერთადერთი ადა-
მიანი, ვინც თამარის მმართველობის დროს თვალების „დაწვით“ 

                                                 
 ქართული ისტორიული წყაროების მიხედვით ბაგრატიონთა სამეფო 
დინასტია იწოდება იესიან-დავითიან-სოლომონიანად (იესე დავით მეფ-
სალმუნის მამა იყო, სოლომონი კი მისი ძე). ბაგრატიონთა ებრაული წარ-
მომავლობის თეორია უშუალოდ უკავშირდება თვალსაზრისს ბაგრატი-
ონთა ღვთიური ჩამომავლობის შესახებ. (ლორთქიფანიძე 2003: 17). 
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დასაჯეს, იყო გუზან ტაოელი, რომელიც განუდგა მეფეს და გიორგი 
რუსს მიემხრო. ბასილი ეზოსმოძღვარის ცნობით, გუზანის ამ დანა-
შაულს ისიც ემატებოდა, რომ „კოლას სადმე მთათა შინა ავაზაკობ-
და მალვით“. მთიბავებმა შეიპყრეს გუზანი და დავით სოსლანს 
მიჰგვარეს. დავითმა იცოდა „დიდი მოწყალება თამარისი, ამისთჳს 
მისსა შეკითხვამდის თუალნი დასწუნა, ნაცვლად მრავალთა სის-
ხლთა ქრისტიანეთასა“ (ბასილი ეზოსმოძღვარი 1959: 141). ბასი-
ლი ეზოსმოძღვარისვე უწყებით, თამარი „ბჭედ ჯდა შორის თავისა 
თჳსისა და მეზობელთა მეფეთა, არა მიშუებად ბრძოლისა, არცა 
გარდადებად უღელსა მძლავრობისასა ურთიერთას, და სახედ თავ-
სა თჳსსა მისცემდა და ამისთჳს მათ ზედა მეორე სოლომონ იქმნა 
მეფეთა შორის (ბასილი ეზოსმოძღვარი 1959: 148). თამარ მეფის 
სამართლიანობის შესახებ აღნიშნულია ჩახრუხაძის „თამარიანსა“ 
და იოანე შავთელის „აბდულმესიანშიც“. ის სახელდებულია 
„მართლ-მსაჯულად“ (ძველი ქართველი მეხოტბენი 1957: 215), „სი-
მართლის მსაჯულად“, „პყრობილთა განმათავისუფლებლად“ 
„სიტყვათა სიმართლისათა მეწდედ“ (ძველი ქართველი მეხოტბე-
ნი 1964: 125, 132). 

თამარის გვირგვინს იაკინთს გარდა ამკობდა ზმირი, იგივე 
სმარაგდი. უცნობი მემატიანე თამარ მეფის გვირგვინის ძვირფას 
ქვების დასახელებისას, ზმირსა და სმარაგდს ერთმანეთისაგან 
„და“ კავშირით გამოყოფს („ოქრო ოფაზის გვირგვინი“ „აღმკული“ 
იყო „იაკინთთა, ზმირთა და სმარაგდოთა მიერ“), რაც შთაბეჭდი-
ლებას ტოვებს, თითქოს ის ორ სხვადასხვა თვალზე საუბრობს, 
თუმცა, როგორც კორნელი კეკელიძე აღნიშნავს (ჩვენც ვიზიარებთ 
ამ მოსაზრებას), აქ საქმე უნდა გვქონდეს არა ტერმინთა აღრევას-
თან, არამედ უცნობი ისტორიკოსის მხატვრული სტილის თავისე-
ბურებასთან, რაც სინონიმთა „უხვად“ გამოყენებაში გამოიხატება 
(კეკელიძე 1962: 80). მინერალოგიაში ზმირი//ზმური//ზურმუხ-
ტი//სმარაგდი ერთი და იმავე ძვირფასი ქვის სინონიმურ სახელწო-
დებად მიიჩნევა. მინერალოგიაში ზმირი ანუ ზურმუხტი (სმარაგდი) 
ბერილის სახესხვაობაა. იაკინთთან ერთად ისიც პირველი კლასის 
ძვირფას ქვად მიიჩნევა (https://jewellerymag.ru/gems/precious/ 
emerald/). იგი მწვანე ფერისაა.  

ზმირი იაკობის მესამე ძის, ლევის შესაბამისი თვალია. მასზე 
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ლევის სახელი იყო ამოტვიფრული. იესო ქრისტე ხორციელად იუ-
დას და ლევის ტომთა შერევის შედეგად იშვა, რათა ერთდროულად 
მიეღო მეუფებაც (იუდას ხაზით) და მღვდლობაც (ლევის ხაზით). 
ლევის შტოდან იყვნენ მღვდლები (იპოლიტე რომაელი 1979: 234). 

ზმირი/სმარაგდი უკვდავების, რწმენის, იმედის, მისტიური 
ქალწულების, სიბრძნის სიმბოლოა (ტრესიდერი: 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/JekTresidder/191.php). 
იოანე დამასკელის თანახმად, - „ქალწულება, გვამრთებს უფრო სუ-
ლიერად აღვიქვათ... ის აღორძინებს სულის შვილიერებას და სწი-
რავს ღმერთს ნაყოფს-ლოცვას“ (იოანე დამასკელი 2000: 207). 
ლოცვა ღმერთთან მიახლოების, მასთან კავშირის საშუალებაა 
(ბიბლიის ენციკლოპედია 1998: 140). მეხოტბეებიცა და თამარ მე-
ფის ისტორიკოსებიც, არაერთგზის აღნიშნავენ, რომ თავად ღვთის-
მოსავი თამარი ქვეყანაში ღვთის რწმენას საკუთარი მაგალითითა 
და ქმედებით განამტკიცებდა.  

მატიანეებსა და ხოტბებშიც თამარ მეფე ხშირად იხსენიება 
ბრძენ მმართველად. ის იწოდება „უბრძენედ... ბრძენისა მის (სო-
ლომონისა)...“, „ბრძნივ-გამორჩეულად“,(ისტორიანი და აზმანი შა-
რავანდედთანი 1959: 63, 79), „სიბრძნით სავსედ“ (ძველი ქართვე-
ლი მეხოტბენი 1957: 196), „სიბრძნის ვაზად“ (ძველი ქართველი მე-
ხოტბენი 1964: 150), მეფედ, რომელიც „სიბრძნის წინაძღომითა აც-
ხოვნებდა ერსა თჳსსა“ (ბასილი ეზოსმოძღვარი 1959: 141) და სხვა. 

თუ გავითვალისწინებთ რამდენიმე ფაქტორს, კერძოდ, ა) 
რომ სამეფო რეგალიათაგან, განსაკუთრებით შუა საუკუნეებში, 
გვირგვინს ყველაზე მეტი სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა; ბ)თა-
მარ მეფის გვირგვინის შემამკობელ ძვირფას ქვათა სიმბოლიკას; 3) 
ასევე გავიხსენებთ ივანე ჯავახიშვილის სიტყვებს, რომ თამარის 
პირველ მემატიანეს „წინდაწინვე მოფიქრებული ჰქონია სად, რა 
და როდის ეამბნა... მოუაზრებია, რას და სად უნდა შეჰხებოდა მისი 
წინამდებარე სიტყვა“ (ჯავახიშვილი 1929: 237), მაშინ შემთხვევითი 
არ უნდა აღწერდეს უცნობი ისტორიკოსი თამარ მეფის გვირგვინს. 
ჩვენი აზრით, ამ შემთხვევაში, მემატიანე არაპირდაპირი გზით, 
სიმბოლოთა ენის გამოყენებით მიგვანიშნებს თამარის, მართა-
ლია, ქალის, მაგრამ, რაც მთავარია, ბაგრატიონი მეფის ღვთაებ-
რივ ჩამომავლობასა და შესაბამისად, მეფობის უფლებაზე. ასევე, 
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თითქოს, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ თამარის გვირგვინის შემამ-
კობელ ძვირფას ქვათა სიმბოლიკის გათვალისწინებით, წინდაწინ-
ვეა დასახულია მისი, როგორც ქრისტიანი მეფის მოღვაწეობის 
უმაღლესი მიზანი: გაამართლოს მისი, ღვთისაგან რჩეულობა (რო-
გორც ხელმწიფემ) ანუ განახორციელოს მეფობის ბიბლიური იდეა-
ლი (იყოს ბრძენი და სამართლიანი მმართველი).  

თამარის გამეფების დროისათვის, არც ერთ სხვა ქვეყანას ქა-
ლი არ მართავდა. XII საუკუნეში საქართველო ერთ-ერთ ძლიერ სა-
ხელმწიფოდ მიიჩნეოდა, რომელსაც მეთაურობდა მრავალი და 
ვრცელი ქვეყნის ბატონი, სხვადასხვა მოდგმის, სარწმუნოების 
ხალხთა მბრძანებელი. აქედან გამომდინარე, საჭირო იყო დიდი 
სიფრთხილე, სიბრძნე და წინადახედულება, რომ საქართველოს-
თვის ღირსეული მეფე აერჩიათ... გიორგი III-ის გარდაცვალების 
შემდეგ საგანგებოდ შეკრებილმა დიდებულთა ბჭობამ...თამარი – 
ქალი – მამაკაცის თანასწორი უფლების ღირსად სცნო. ასეთ შემ-
თხვევაში, ბუნებრივად შეიძლება გაჩნდეს შეკითხვა, – იყო კი ერ-
თსულოვნება ფეოდალურ არისტოკრატიას შორის თამარის გამე-
ფების დროს? „უეჭველია, ყველა არ იქნებოდა ამის მომხრე და მო-
მავალში იქნებ უფრო მეტი და საგულისხმიერო ცნობები აღმოჩ-
ნდეს ამ საისტორიო თათბირის შესახებ, მაგრამ, ცხადია, რომ უმ-
რავლესობა, თამარის გამეფების მომხრე ყოფილა“, – აღნიშნავს 
ივანე ჯავახიშვილი (ჯავახიშვილი 1983: 310). 

ზემოთქმულთან დაკავშირებით ისტორიულ წყაროებში 
დღემდე არანაირი კონკრეტული ფაქტი არ აღმოჩენილა, მაგრამ 
საყურადღებოა თამარის უცნობი მემატიანის ცნობები იმის შესა-
ხებ, რომ მისი გამეფებისთანავე სხვადასხვა მოთხოვნით დაიწყო 
დიდებულთა გამოსვლები, რომელთა ერთ-ერთი (თუმცა არა ერთა-
დერთი) მიზეზი ისიც შეიძლება ყოფილიყო, რომ ქვეყანას სათავე-
ში მეფე-ქალი ედგა და გარკვეული ჯგუფები ცდილობდნენ მასზე 
ზეგავლენა ჰქონოდათ. ბუნებრივია, თამარს, მოწინააღმდეგეთა 
გარდა, მხარდამჭერთა დიდი და ძლიერი ჯგუფიც ეყოლებოდა 
(ამის შესახებ ივანე ჯავახიშვილიც აღნიშნავს თხზულებათა II ტომ-
ში), რომელიც, ალბათ, უმთავრესად იდეოლოგიურად განამტკი-
ცებდა მეფე-ქალის პოზიციებს. თამარის მხარდამჭერთა ჯგუფში 
უნდა მოვიაზროთ უცნობი ისტორიკოსიც, რომელსაც მეფე-ქალის 
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ავტორიტეტის განსამტკიცებლად სიმბოლოებისთვისაც მიუმარ-
თავს. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს თუნდაც ის ფაქტი, რომ 
იგი სხვა ქართველ მემატიანეთაგან გასხვავებით, შედარებით 
ვრცლად აღგვიწერს თამარ მეფის, იმ, გვირგვინს, რომელიც კორო-
ნაციის (მეფედ პირველად კურთხევის) დროს თავად მამამ, გიორგი 
III-ემ დაადგა მას თავზე. 

 ვფიქრობთ, „ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანის“ საა-
ნალიზოდ მოხმობილი პასაჟი კიდევ ერთი დასტურებაა იმისა, რომ 
პოლიტიკური პროცესების გააზრება-შეფესაბისათვის, სიმბოლო, 
მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.  
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Symbol: Significant Aspect for  
Understanding of the Political Processes 

(“Histories and Eulogies of the Sovereigns”) 
 

Abstract 
 

Historical past cannot be perceived by the experience and 
therefore, its decoding and reconstruction is required (Uspenski), here 
the signs, codes and symbols help us in reconstruction of the covered, 
unclear points of the historical chronicles. The medieval period is 
particularly distinguished with respect of symbolization of the events. In 
that period the political sphere became sacral as well. In this context, we 
shall consider one of the passages in the work by Queen Tamar’s first 
historian, namely, the symbolic nature of the precious stones (rubies, 
emeralds) decorating Tamar’s crown. 

In the 12th century, there was no country ruled by a woman and 
enthronement of Tamar has not caused uniform response. In our 
opinion, the historian, relying on the symbolic nature of the precious 
stones, makes hint that Tamar, though a woman, but most significantly, 
the descendant of Bagrationi kings, blessed by the Lord, was fully entitled 
to be a ruler. 



 

 

 
 
 
 
 

თინათინ მაჭარაშვილი 
 
 

სატელევიზიო რეკლამის  
სემიოტიკური ანალიზი 

 
საკვანძო სიტყვები: რეკლამა, ტე-

ლევიზია, სემიოტიკა, სიმბოლიზებული 
ვიზუალური კოდი, კონოტაცია. 

 
ტელევიზია დღეს კვლავ რჩება მა-

სობრივი კომუნიკაციის ერთ-ერთ უმთავ-
რეს მედიუმად, რომელიც სხვა მედიასაშუ-
ალებებთან შედარებით რეკლამის გან-
თავსების ყველაზე მომგებიან პლატფორ-
მას წარმოადგენს. ტელევიზიის სპეციფი-
კიდან გამომდინარე, სატელევიზიო რეკ-
ლამაში ერთმანეთთან შერწყმული ვიზუა-
ლური და ვერბალური ინფორმაცია ქმნის 
მრავალშრიან პროდუქტს, რომელიც მომ-
ხმარებელზე ზემოქმედების უნიკალურ სა-
შუალებას იძლევა. ჩვენი მიზანია, შევის-
წავლოთ სატელევიზიო რეკლამის თავი-
სებურებანი სემიოტიკურ ანალიზზე დაყ-
რდნობით, ისტორიულ-პოლიტიკურ, კულ-
ტურულ და სოციალურ კონტექსტთა გათ-
ვალისწინებით.  

 
 
 
 
 
 
 

მასობრივი  
კომუნიკაციის  

დოქტორი 
საქართველოს 

ეროვნული უნივერსი-
ტეტის - სეუს  

ასისტენტ- 
პროფესორი 
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კვლევის ჰიპოთეზა ასე ჩამოვაყალიბეთ: „სატელევიზიო რეკ-
ლამის სიტყვიერ-ვიზუალური ხასიათიდან გამომდინარე, ვიზუა-
ლური ნაწილის ხარჯზე ვერბალურის შემცირება, კი არ ამცირებს ან 
ინარჩუნებს საინფორმაციო ველს, არამედ, პირიქით, აფართოებს 
კიდეც, მასში გადმოცემული იმპლიცისტური ინფორმაცია კი 
ზრდის რეციპიენტზე ფარული ზემოქმედების ხარისხს“.  

თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ წარმოშვა ვი-
ზუალური კულტურის ეპოქა, რომელშიც ვერბალურ ინფორმაციაზე 
დიდი მნიშვნელობა ვიზუალურ ინფორმაციას ენიჭება, ამიტომ 
მით უფრო სატელევიზიო რეკლამის შესწავლა კონოტაციური მნიშ-
ვნელობების გაშიფრვის გარეშე ზედაპირული იქნება.  

კონოტაციური მნიშვნელობების აღმოჩენისას დავეყრდენით 
ფრანგი სემიოლოგის რ. ბარტისეულ მითოლოგიურ სისტემას, რო-
მელიც თავად შვეიცარიელი სტრუქტურალისტის, ფერდინანდ დე 
სოსიურის ლინგვისტურ მოდელს ემყარება. ლინგვისტურ სემიო-
ლოგიურ სისტემაში აღმნიშვნელისა და აღსანიშნის ერთობლიობა 
ქმნის ნიშანს, რომლითაც იწყება ახალი მეორე სემიოლოგიური 
სისტემა - მითი. მითის თვალსაზრისით, რ. ბარტი აღმნიშვნელს 
უწოდებს ფორმას, რადგან ის იგივეა, რაც, ლინგვისტური თვალ-
საზრისით, აზრი, რომელიც არის სახის და ცნების ერთიანი ასოცი-
აციის შედეგი. ბარტი აღსანიშნს ცნებას უწოდებს, ხოლო ნიშანს - 
მნიშვნელობას. უნდა აღინიშნოს, რომ ფერდინანდ დე სოსიურის 
მიხედვით, მნიშვნელობა, ანუ ლინგვისტური სისტემის ბოლო წევ-
რი, ნიშანი არის შერჩევისა და შერწყმის ურთიერთქმედების შედე-
გი. ხოლო ნიშნებით გადმოცემული სამყაროს გააზრება აუცილებ-
ლად დამოკიდებულია კულტურაზე, რომელშიც ვცხოვრობთ. სა-
მიზნე აუდიტორიის კულტურული რეპერტუარის გათვალისწინე-
ბით იქმნება სარეკლამო რგოლები. მაგალითად, საქართველოში 
გავრცელდა იტალიისთვის შექმნილი კარაქი „პრეზიდენტის“ რეკ-
ლამა, რომლის ვიზუალური ნაწილი უცვლელად გადმოიტანეს, 
ცვლილება განიცადა ვერბალურმა ტექსტმა, რომლის ადაპტირე-
ბაც მოხდა ქართულ კულტურასთან. საქართველოსთვის განკუთ-
ვნილი რეკლამა იწყება ცხელი თონის პურის ხსენებით, მართალია, 
ამ დროს იტალიური ჩაბადას შუაზე გადატეხვის კადრს ხედავს 
ქართველი მაყურებელი, მაგრამ მის მეხსიერებაში მისთვის კარ-
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გად ნაცნობი თონის პური რჩება და არა უცხო ჩაბადა. გემო, რო-
მელსაც გრძნობს რეციპიენტი რელკამის ზემოქმედების შედეგად 
არის ცხელი თონის პურზე გადასმული კარაქი. იგივე სარეკლამო 
რგოლი განსხვავებული კულტურული კონტექსტის შესაბამისად ზე-
მოქმედებს იტალიელ რეციპიენტზე, რომელიც ჩაბადასა და კარა-
ქის შერეულ გემოს შეიგრძნობს. 

ფრანგ სემიოლოგ რ. ბარტსვე ეკუთვნის რეკლამის, როგორც 
იმპლიცისტური ინფორმაციის შემცველი ტექსტის, შესწავლის პირ-
ველი მცდელობა. მან ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში „სა-
ხის რიტორიკაში“ შემოგვთავაზა ბინალური სემიოტიკური მოდე-
ლი იტალიური მაკარონი „პანძანის“ რეკლამის ანალიზის სახით 
(ბარტი, 1964)1. წითელ ფონზე სურსათის თეთრი ფერის ღია ბადუ-
რიდან მოჩანდა: ორი კოლოფი მაკარონი, პომიდვრები, ხახვი, წი-
წაკები და სხვა ყვითელ-მწვანე ფერებში გამოსახული პროდუქტე-
ბი. მთავარი გზავნილი მკაფიოდ და ნათლად ჩანდა მაკარონის 
ეტიკეტებსა და გამოსახულების ქვემოთ გაკეთებულ წარწერაზე. მე-
ორე ინფორმაცია, რაც ბადურაში პროდუქტების განლაგებით იყო 
გადმოცემული, მიუთითებდა „პანძანის“ მიერ „ბაზრის დალაშ-
ქვრაზე“, ხოლო მესამე ინფორმაცია სწორედ ფერების საშუალე-
ბით იყო გამოხატული. გზავნილის მიმღებს იტალიის დროშის ფე-
რები პროდუქტის „იტალიურობაში“ არწმუნებდა. 

ვიზუალური კოდის შესწავლისას დავეყრდენით კრისტიან მე-
ცის მოსაზრებას, რომ ვიზუალური სახე არ ქმნის თავის თავში ჩაკე-
ტილ და ავტონომიურ იმპერიას, ერთგვარ დახურულ სამყაროს. პი-
რიქით, მის მნიშვნელობას სწორედ გარშემომყოფი ელემენტები 
განსაზღვრავს, ამიტომაც არავერბალური კოდი მუდმივად იქნება 
სიტყვათა თამაშის და საერთოდ ყველა იმ სიახლის მსხვერპლი, 
რაც მოცემულ სოციუმში ქმნის ნიშნის მნიშვნელობას (მეცი, 1970 
“ანალოგიის მიღმა, სახე“ („Au–delà de l’analogie, l’image“)2. კიდევ 
ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ ერთი და იგივე ნიშანი, ვერბალუ-
რი თუ არავერბალური, სხვადასხვა დროსა და სივრცეში სხვადას-
ხვანაირად იქნება გაგებული და აღქმული, ამიტომ სატელევიზიო 

                                                 
1 Barthes, R. (1964). Rhetorique de l'image. Communications.  
2 Metz, C. (1970). Au-dela de l'analogie, l'image. Communications.  
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რეკლამის შესწავლისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ 
სოციალური და კულტურული კონტექსტი.  

აღნიშნულ კონტექსტთა გათვალისწინებით, „პრეზიდენტის“, 
„სანტინოს“და „სანტისიმოს“ რძის ნაწარმის სატელევიზიო რეკლა-
მების კონოტაციური მნიშვნელობების გაშიფრვამ მიგვიყვანა შემ-
დეგ დასკვნამდე, რომ რეკლამის მწარმოებლები ხშირად საზოგა-
დოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების წახალისებას უწყობენ 
ხელს. რაკი სარეკლამო კომპანიების მიზანი მომხმარებლის ქცევის 
პირდაპირი თუ ფარული მართვის საშუალებით მათი მიზიდვაა, 
ისინი თავს არიდებენ სიახლეების დანერგვის მცდელობას, რომ 
პოტენციურ მომხმარებლთან აზრთა კონფლიქტი არ გამოიწვიონ 
და ურჩევნიათ, სარეკლამო პროდუქტი განათავსონ სოციუმში დამ-
კვიდრებულ გარემოში. მაგალითად, შევადარეთ საფრანგეთში გავ-
რცელებული კარაქი „პრეზიდენტის“ რეკლამა „სანტისიმოს“ რძის 
პროდუქტების ქართულ რეკლამას. აღმოჩნდა, რომ ლოკაცია ერთი 
და იგივე იყო, ორივე რეკლამაში სცენა მიმდინარეობდა სამზარეუ-
ლოში, განსხვავებას ქმნიდნენ მოქმედი გმირები. ფრანგულ რეკ-
ლამაში მამა არის სამზარეულოში და შემოდის დედა-შვილი სა-
ყიდლებით ხელში. ქართულ რეკლამაში კი სამზარეულოში ტრია-
ლებს დედა, მამა საერთოდ არ ფიგურირებს რეკლამაში, ასევე ჩანს 
ბებია, რომელიც ქარგავს და შვილიშვილებს ძველ ფოტოალბომს 
აცნობს. განსხვავებულ მითს ქმნის აღნიშნული რეკლამების კონო-
ტაციური მნიშვნელობები. ფრანგული რეკლამის მითური მნიშვნე-
ლობა ეყრდნობა სოციუმში დამკვიდრებულ შეხედულებას, რომ 
დედა და მამა თანაბრად ინაწილებენ საოჯახო საქმეებს, ხოლო 
ქართულ რეკლამაში შექმნილი მითი ხელს უწყობს საზოგადოება-
ში მიღებული მოსაზრებების წახალისებას, რომ საოჯახო საქმეე-
ბით დატვირთული ყოველთვის არის დედა, ხოლო მამას ევალება 
ფინანსური უზრუნველყოფა, ამიტომ არასდროს არის სახლში, 
რადგან ყოველთვის სამსახურშია. საინტერესოა ასევე, ქართულ 
რეკლამაში ბებიისა და დედის სახე. ბებიის გარშემო დეკორაცია 
ძველი ნივთებით არის შექმნილი, რითაც იქმნება მითი, რომ ბებია 
არის ტრადიციების მატარებელი და გადამცემი მომავალი თაობის-
თვის - შვილიშვილებისთვის. დედა კი ტრიალებს თანამედროვე 
დიზაინით გაფორმებულ სამზარეულოში, შესაბამისად, მითის თა-
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ნახმად, რომელსაც ქმნის ვიზუალური კოდი, ქართულ ოჯახში სიახ-
ლეებს ნერგავს დედა, რომელიც შვილებს თანამედროვეობას აზია-
რებს.  

ესთეტიკური, კონოტაციური, კულტურული და კომუნიკაციური 
ღირებულებების გათვალისწინებით, გრეიმასი მეცის მსგავსად 
გვთავაზობს გამოსახულების შემდეგ განმარტებას: „ვიზუალურ სე-
მიოტიკაში, გამოსახულება მიჩნეულია, როგორც თვითკმარი გა-
მომხატველობითი ერთეული, როგორც მნიშვნელობის მთლიანო-
ბა, რომელიც ექვემდებარება ანალიზს. ამგვარად, სახის სემიოტიკა 
მიემართება რა კომუნიკაციის თეორიას, ზოგადად გამოსახულებას 
განიხილავს, როგორც იკონური ნიშნებით შექმნილ შეტყობინებას“ 
(Greimas, Courtes, 1979, 181)3. აღნიშნულ განმარტებაში საგულის-
ხმოა, რომ სემიოტიკის თვალსაზრისით, გამოსახულება არის მრა-
ვალი მნიშვნელობის მატარებელი ელემენტი, როგორც დენოტაცი-
ური ასევე კონოტაციური მნიშვნელობებით დატვირთული შეტყო-
ბინება. გამოსახულების დენოტაციურ დონეზე აღქმისათვის საკმა-
რისია ნიშანთა საერთო მნიშვნელობების ცოდნა, მაგალითად, გე-
ომეტრიული ფიგურების, ფერების, ცხოველების, ხილ-ბოსტნეუ-
ლის და სხვა. ხოლო გამოსახულების კონოტაციურ დონეზე შესწავ-
ლა საჭიროებს იმ კულტურის ღირებულებების ცოდნას, რომელშიც 
ის შეიქმნა. მაგალითად, „სანტეს“ (რძის პროდუქტები ქართული 
გულით) რეკლამაში კონოტაციურ მნიშვნელობას ქმნის ქართული 
მხატვრული ფილმის „ვერის უბნის მელოდიების“ მოტივებზე შექ-
მნილი ვიზუალური კოდი. კერძოდ, აღნიშნულ სარეკლამო რგოლ-
ში მსახიობთა მოძრაობა ქართველ მაყურებელს ახსენებს „მრეც-
ხავ ვარდოს“, რაც პოტენციურ მომხმარებელს სიმბოლიზებული 
ვიზუალური მასალის დახმარებით არწმუნებს, რომ „სანტეს“ პრო-
დუქტები სუფთა, კრიალა გარემოში იქმნება.  

ვიზუალური სემიოტიკის თვალსაზრისით ჩვენთვის ყველაზე 
საინტერესო აღმოჩნდა საერთაშორისო ბრენდის მერსედესის რეკ-
ლამები, რომელიც მთლიანად დაცლილია აკუსტიკური ვერბალუ-

                                                 
3 Greimas, A.J et Courtes, J. (1979). Semiotique, dictionnaire raisonne de 
la theoris du langages. Paris: Hachette.  
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რი კოდისგან, შეტყობინებას მომხმარებელი მხოლოდ ვიზუალური 
კოდის მეშვეობით იღებს, რომლის აღქმაშიც ეხმარება მუსიკა. რეკ-
ლამა, რომელიც მასაზეა გათვლილი, გასაგები უნდა იყოს პოტენ-
ციური მომხმარებლის უმეტესობისთვის, ამიტომაც რეკლამის 
მწარმოებლები „უმცირესი საერთო მნიშვნელის“ პრინციპს მიმარ-
თავდნენ კონოტაციური მნიშვნელობების შესაქმნელად (გრეიმასი, 
1979). ჩვენ მიერ შესწავლილ მერსედესის ერთ-ერთ რეკლამაში 
ლომისთავიანი მთავარი გმირი, რომელსაც უმაღლესი თანამდებო-
ბა უჭირავს კომპანიაში, სიმბოლიზებული ვიზუალური კოდით 
ქმნის მითს, რომელიც ერევა პოტენციური მომხმარებლის მიერ ინ-
ფორმაციის აღქმის პროცესში და მერსედესს წარმოაჩენს ნომერ 
პირველ, დიად, ძლიერ ბრენდად, რომელსაც მარტივად ვერცერთი 
სხვა ბრენდი ვერ გაუწევს კონკურენციას. აღმნიშვნელი - ლომისთა-
ვიანი მამაკაცი - „უმცირესი საერთო მნიშვნელის“ პრინციპით არის 
შერჩეული, რომელიც ნებისმიერ კულტურაში ერთნაირად იქნება 
აღქმული და გაგებული.  

ამ ტაქტიკის საპირისპიროდ რეკლამის პროფესიონალმა, ჯეკ 
ტრაუტმა „წარმოჩინების იდეა“ წამოაყენა, რაც არა მთელი აუდიტო-
რიის, არამედ სპეციფიური აუდიტორიის მიზიდვაზე იყო ორიენტირე-
ბული. ამგვარი მიდგომის მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ, რეკ-
ლამისთვის მაჩო-დატვირთვის მიცემის მიზნით, სიგარეტი „მალბო-
როს“ კოლოფზე კოვბოის იმიჯის გამოჩენა (ვივიანი, 2013, 303)4.  

აქვე, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბრენდი ზოგჯერ დიდი სოცია-
ლური ერთობის, დროისა და ადგილის სიმბოლოდ, ერთგვარ „მეტა-
სიმბოლოდ“ გვევლინება. მაგალითად, „კოკა-კოლა“, ჩიფსები და 
სხვა, რომელიც ერთდროულად დასავლურობისა და ახალგაზრდო-
ბის სიმბოლოდ დამკვიდრდა. მათ რეკლამებში, რომლებიც ჩვენ შე-
ვისწავლეთ (2015 წლიდან მოყოლებული) მთავარი გმირები ახალ-
გაზრდები არიან, რაც იცვლებოდა წლების მიხედვით ეს გახლდათ 
გარემო. მაგალითად, 2021 წლის რეკლამისთვის თანამედროვე ტექ-
ნოლოგიებით აღჭურვილი სივრცეებია ნაჩვენები: ავტომატიზირებუ-

                                                 
4 ვივიანი, ჯ. (2013). მასობრივი კომუნიკაცია. თბილისი: საქართვე-
ლოს უნივერსიტეტი.  
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ლი საწარმო, სადაც თითოეულ დანადგარს მხოლოდ შესაბამის 
ღილაკზე ხელის დაჭერით მართავს ახალგაზრდა გოგონა, რომლის 
კაბინაც ისე მოწყობილი, რომ დიჯეის საქმიანობას უფრო ჰგავს ვიდ-
რე ქარხნის მუშისას, სადისტრიბუციო მანქანა ქარის წისქვილების 
ფონზე გადაადგილდება. 2019 წლის რეკლამაში კი ნაჩვენებია ახალ-
გაზრდების თავშეყრის სხვადასხვა ადგილები: კაფე-ბარი, ღამის 
კლუბი, ატრაქციონი... მითი, რომელიც იქმნება ვიზუალური კოდით, 
მომხმარებელს არწმუნებს, რომ კოკა-კოლა ყოველთვის პასუხობს 
თანამედროვე მოთხოვნებს, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ფეხს უწყობს 
სიახლეებს და მომხმარებელსაც თანაზიარს ხდის.  

უმბერტო ეკომ კი ნაშრომში „არარსებული სტრუქტურა“ 
სტრუქტურალიზმის ჭრილში განიხილა გამოსახულება და შემოგ-
ვთავაზა მრავალშრიანი მოდელი, რომლის თანახმად, შინაარსი 
წარმოდგენილია, როგორც ინტერპრეტატიული კოდების სტრატი-
ფიკაცია. ამავე დროს, იგი მიიჩნევდა, რომ რეკლამა ყოველთვის 
იყენებდა ვიზუალურ ნიშნებს დამკვიდრებული მნიშვნელობებით, 
რითიც გზავნილის მიმღებში იწვევდა ჩვეულ ასოციაციებს. მაგალი-
თად, ბავშვიანი ახალგაზრდა ცოლ-ქმრის გამოსახულება გვიქმნის 
წარმოდგენას, რომ „არაფერია ოჯახურ ბედნიერებაზე მშვენიერი“ 
და შესაბამისად, გვაძლევს არგუმენტს - „თუ ამ პროდუქტით ბედ-
ნიერი ოჯახი სარგებლობს, რატომ თქვენც არ აკეთებთ ამას?“ (ეკო, 
1972, 107)5. მართლაც, აღმოჩნდა, რომ ჩვენს მიერ შესწავლილ ყვე-
ლა იმ სარეკლამო რგოლში, რომელიც ეხებოდა საოჯახო პრო-
დუქტს (საკვები, ტექნიკა, ჰიგიენა და ა. შ.), ფიგურირებდა ბავშვია-
ნი ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი. 

დასასრულს, უნდა აღვნიშნოთ, რომ სატელევიზიო მრავალ-
ფეროვანი რეკლამების შესწავლის საფუძველზე, გამოიკვეთა სა-
რეკლამო რგოლების სიმბოლიზებული ვიზუალური კოდით დატ-
ვირთვის მზარდი ტენდენცია. როგორც აღმოჩნდა, კონოტაციური 
მნიშვნელობები უმეტეს შემთხვევაში სწორედ ვიზუალური მასა-

                                                 
5 Eco, U. (1972). La srtucture absente: introduction à la recherche 
sémiotique. Paris: Mercure de France.  
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ლით იქმნება, რაც ზრდის პოტენციურ მომხმარებელზე ზემოქმე-
დების ხარისხს ინფორმაციული ველის გაფართოების შედეგად. 
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Abstract 
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Television today remains one of the main means of mass 
communication, which is the most profitable platform for advertising 
compared to other media. Due to the specifics of television, visual and 
verbal information combined in television advertising creates a multi-
layered product that provides a unique way to influence consumers. 

The development of modern technology has given rise to the era of 
visual culture, in which visual information is given more importance than 
verbal information, so the more the study of TV advertising will be 
superficial without deciphering connotative meanings. In discovering 
connotative meanings, we relied on the work of the French semiologist 
R. Barthes mythological system. 

Based on the study of a variety of TV commercials, a growing trend 
of loading commercials with symbolic visual code has been identified. 
Due to the verbal-visual nature of TV advertising, verbal reduction at the 
expense of the visual part does not reduce or maintain the information 
field, but, on the contrary, expands it, and the implicit information 
conveyed in it increases the degree of hidden impact on the recipient. 
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პოსტმოდერნიზმი, ორმაგი კოდი  
და კარლო კაჭარავა 

 
საკვანძო სიტყვები: პოსტმოდერ-

ნიზმი, ორმაგი კოდი, ხელოვნებათმცოდ-
ნე, კარლო კაჭარავა, ფერწერა. 

 
წინარე კულტურათა გამოცდილების 

ახლებურმა გადააზრებამ მსოფლმხედვე-
ლობის ახალი ტიპი წარმოქმნა, რომელ-
მაც „პოსტმოდერნიზმის“ სახელწოდება 
მიიღო. პოსტმოდერნიზმის წარმოშობას, 
როგორც წესი, XX საუკუნის 70-იან წლებ-
თან აკავშირებენ, ანუ შეიძლება ითქვას, 
რომ ის ერთგვარად იმ მოვლენების „შთა-
მომავალია“, რომელთაც ადგილი ჰქონ-
დათ 60-იან წლებში.  

პოსტმოდერნიზმს განსაზღვრავენ, 
როგორც მნიშვნელოვან სტადიას, რო-
გორც მთელ ეპოქას, რომელმაც შთანთქა 
სხვა ტენდენციები და მოვლენები. მას გა-
ნიხილავენ მოდერნიზმის ანტითეზად და 
ახალ, განსაკუთრებულ მიმართულებად. 

მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინ 
„პოსტმოდერნიზმის“ შემოტანას ამერიკე-
ლებს მიაწერენ, როგორც მოვლენა, ის მა-
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ინც საფრანგეთში წარმოიშვა და განვითარდა. თუმცა კი, ეს, დიდ-
წილად, იმ ტექნოლოგიური და საწარმოო ცვლილებების შედეგი 
და ამერიკის განვითარებული მრეწველობის, გლობალიზაციის თა-
ნამდევი ფაქტია, რომელმაც თავისი გამოხატულება ჰპოვა პოს-
ტმოდერნისტულ ხელოვნებასა და ფილოსოფიაში. პოსტმოდერ-
ნიზმი განმტკიცდა და დაფუძნდა საფრანგეთში თითქმის მთლია-
ნად ფრანგული კულტურის და განსაკუთრებით ლიტერატურის მა-
სალების განხილვის მეშვეობით. 80-იანი წლებისათვის ის გადაიქ-
ცა საყოველთაო მიმართულებად, მსოფლიო მნიშვნელობის ფაქ-
ტად (ყოველ შემთხვევაში, დასავლური კულტურის ჩარჩოებში): 
განვითარებული ფილოსოფიური პოსტმოდერნიზმი თანამედროვე 
ხელოვნების იმ საერთო თეორიად დამკვიდრდა, რომელიც უმთავ-
რეს როლს ასრულებს დღემდე არსებულ თეორიებს შორის. პოს-
ტმოდერნიზმი განიხილება, როგორც თანამედროვეობის გამომ-
ხატველი მიმართულება, რომელიც თავს ყველა სფეროში იჩენს. 

ფრანგი კრიტიკოსი როლან ბარტი ყველა მხატვრულ ნაწარ-
მოებში გამოჰყოფს ხუთ კოდს: კულტურულს, ჰერმენევტიკულს, 
სიმბოლურს, სემიოტიკურს და ნარატიულს (ბარტი 1989: 40). პოს-
ტსტრუქტურალიზმის თეორეტიკოსი და პოსტმოდერნიზმის წინა-
მორბედი ბარტი „კოდის“ თავისეულ კონცეფციაში გასცდა ტრადი-
ციულ განსაზღვრებებს, რაც შემდგომში პოსტმოდერნიზმის მიმ-
დევრებმა აიტაცეს. ის ამბობდა, რომ პოსტმოდერნიზმში „კოდი“ 
არ უნდა გავიგოთ მისი მკაცრი სამეცნიერო მნიშვნელობით. კოდს 
ის უწოდებდა ასოციაციურ ველს, რომელიც გვიქმნის წარმოდგენას 
განსაზღვრულ სტრუქტურაზე (ბარტი 1989: 450). 

რას გულისხმობს საკუთარ თავში ტერმინი „ორმაგი კოდი“?  
ეს არის ცნება, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ავხსნათ პოს-

ტმოდერნისტული მხატვრული „ტექსტების“ სპეციფიკური ბუნება 
(„ტექსტის“ ცნების ქვეშ სემიოტიკური თვალთახედვით იგულის-
ხმება ხელოვნების ნებისმიერი ნაწარმოების სემანტიკური და 
ფორმალური ასპექტი). მრავალჯერადი მცდელობისას - განე-
საზღვრათ პოსტმოდერნიზმის სტილური თავისებურებები, რო-
გორც კოდი, თეორეტიკოსები რეალურ სირთულეებს ეჯახებოდნენ. 
იმდენად, რამდენადაც ფორმალურად პოსტმოდერნიზმი ვლინდე-
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ბა, როგორც ხელოვნება, რომელიც გაცნობიერებულად გაურბის 
ყველანაირ წესს და ჩარჩოს. 

პოსტმოდერნისტულ ხელოვნებაში ცხადად იკვეთება ორი 
ძირითადი ტენდენცია: პირველი გვხვდება მასობრივი კულტურის 
ხაზში, ხოლო მეორე დაკავშირებულია სტრუქტურულ-სემიოტიკურ 
მიმართულებასთან და ნაკლებად გამოხატული პოსტმოდერნის-
ტული ხასიათი აქვს. ამ ტენდენციების მიმდევრები აღიარებენ სე-
მიოტიკურ პრინციპს, რომლის თანახმადაც, თითოეულ გამოსახუ-
ლებაში დევს სხვა გამოსახულება. მაგალითისათვის შეიძლება და-
ვასახელოთ ირაკლი ფარჯიანი, რომელიც ერთ-ერთია იმ მცირე-
რიცხოვან ქართველ მხატვართაგან, რომლებიც მისდევენ ამ პრინ-
ციპს (ფხაკაძე 2014: 51). 

კარლო კაჭარავას შემოქმედება მხოლოდ ქრონოლოგიურად 
როდი განეკუთვნება ქართული კულტურის სამიჯნე პერიოდს – 
1980-იანი წლების დასასრულსა და 1990-იანი წლების დასაწყისს; 
უშუალოდ იმ წლებში, სხვა რამდენიმე ხელოვანის მსგავსად, მისი 
გაცნობიერებული ამოცანა იყო, ქართული კულტურა ამ მიჯნის 
მიღმა გადაეყვანა. მსგავსმა ხელოვანებმა უზრუნველჰყვეს, რომ სა-
ქართველოში კულტურული კონტექსტის ცვლილება შინაგანად გან-
პირობებული მოვლენა ყოფილიყო იმის მიუხედავად, თუ როდის 
მოხდებოდა საბჭოური პოლიტიკური კონტექსტის და, შესაბამი-
სად, ოფიციალური კულტურული კონტექსტის შეცვლა. ამავე დროს, 
დღეს კარლო კაჭარავას შემოქმედებისადმი კონკრეტული წრეების 
ძლიერი ინტერესი და, მეორე მხრივ, მსგავსი ხელოვნებისადმი უფ-
რო ფართო გარემოს განურჩეველი დამოკიდებულება ცხადყოფს, 
რომ ახალი კულტურული რეალობის შექმნის ამოცანა ჯერ კიდევ 
საჭიროებს ფართოდ გაზიარებას (წიფურია 2016: 356). 

კარლო კაჭარავას შემოქმედებაზე საუბრისას განსაკუთრე-
ბით საგულისხმოა არა მხოლოდ მისი ნაწარმოებების ზემოქმედე-
ბის ძალა, არამედ თავად ავტორის გამოკვეთილი კულტურული პო-
ზიცია, რომლის საფუძველზეც ის და მისი თანამოაზრეები (არა 
მხოლოდ მხატვართა ჯგუფი „მეათე სართული“, არამედ ხელოვნე-
ბის სხვადასხვა სფეროში მოქმედი ინდივიდები, რომლებიც საერ-
თო ინტერესებს იზიარებენ), 80-იანი წლების ბოლოსვე, საბჭოური 
კონტექსტიდან თავის დაღწევას და თანამედროვე მსოფლიო კულ-
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ტურის კონტექსტში მოქცევას უშუალოდ ავანგარდული ესთეტიკის 
ან, უფრო ზოგადად, თანამედროვე ხელოვნების მეშვეობით ისახა-
ვენ მიზნად. ავანგარდის არეალში მოქცევა იმ პერიოდის ქართვე-
ლი ხელოვანებისთვის უკავშირდება, ერთი მხრივ, ისტორიული 
ავანგარდის ევროპული და, ასევე, ქართული გამოცდილების 
აღდგენას, მეორე მხრივ კი თანამედროვე ავანგარდის სინამდვი-
ლეში ინტეგრირებას (წიფურია 2016: 358-359). 

საყურადღებოა, რომ განათლებით ხელოვნებათმცოდნე კარ-
ლო კაჭარავა საზოგადოებამ გაიცნო, როგორც მხატვარი, ხოლო მი-
სი, როგორც პოეტის აღმოჩენა შედარებით გვიან მოხდა.  

ცალკე კვლევის საგნად შეიძლება იქცეს კარლო კაჭარავას ნა-
მუშევრების ორმაგი კოდირება სემიოტიკური სიმბოლოების კუთ-
ხით. ამ საკითხზე კვლევები ჯერაც მწირია ხელოვნების თეორიაში, 
რამდენადაც ფერწერის სემიოტიკური ანალიზი მხოლოდ ახლა-
ხანს იქცა კვლევის საგნად ხელოვნებათმცოდნეობაში. საყუ-
რადღებოა ის ფაქტიც, რომ მხატვრული პრაქტიკა ბევრად უსწრებს 
თეორიას. 

კარლო კაჭარავა ყოველთვის უკმაყოფილო იყო საკუთარი ნა-
მუშევრებით. ზედმეტად მომთხოვნი იყო საკუთარი თავისადმი, 
რაც მისი სრულყოფილებისაკენ მუდმივი სწრაფვით აიხსნება. ყვე-
ლაზე მეტად გრაფიკული ჩანახატების ალბომი მოსწონდა.  

1993 წლის ოქტომბერში კარლო კაჭარავა მოსკოვში გაემ-
გზავრა, სადაც ერთ-ერთ საღამოს გაძარცვის მიზნით თავში მძიმე 
საგანი ჩაარტყეს, რის გამოც გარკვეული დროის განმავლობაში 
მსუბუქ ტვინის შერყევას მკურნალობდა. 1994 წელს მხატვარი თბი-
ლისში დაბრუნდა. მარტის ბოლოს, მოულოდნელად, თავში ანევ-
რიზმა გაუსკდა. ორი ოპერაციის მიუხედავად, 1994 წლის 9 აპრილს 
მხატვარი 30 წლის ასაკში გარდაიცვალა.  

1992 წელს კარლო კაჭარავა ქმნის ფერწერულ კომპოზიციას 
„Mouchette“ („მუშეტა“). სურათის თემა აღებულია ჟორჟ ბერნანო-
სის რომანიდან „სატანის მზის ქვეშ“. კომპოზიციის ქვედა ნაწილში, 
ცენტრალურ ვერტიკალურ ღერძზე, გამოსახულია ახალგაზრდა ქა-
ლის ფიგურა ქოლგით ხელში. იგი ბუნების ფონზეა წარმოდგენი-
ლი, რაზეც პირობითად მიგვანიშნებს ორი ხე ფიგურის მარჯვნივ, 
წინა პლანზე და მარცხნივ, ოდნავ მოშორებით. სასურათე სიბ-
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რტყის ორი მესამედი ცას უკავია, რის გამოც ფიგურა კიდევ უფრო 
მცირე ჩანს. სურათის მუქი მწვანე და ნარინჯისფერი ფერადოვანი 
გამა მძაფრ ემოციურობას მატებს სურათს. საერთო ფერადოვნებას 
კონტრასტულად უპირისპირდება ქალის თითქმის მონოქრომული 
ფიგურა, რაც კიდევ უფრო ხაზს უსვამს მის მარტოობას. ეს ნამუშე-
ვარი მხატვრის სხვა ნამუშევრებისაგან განსხვავდება. სხვაგან თუ 
ფერი სიბრტყობრივად არის დადებული, აქ ფუნჯის სწრაფი, თავი-
სუფალი მონასმებითაა შესრულებული (არსენიშვილი 2012: 44) 

კარლო კაჭარავას გრაფიკული ნამუშევრებიდან ერთ-ერთი 
ყველაზე საინტერესოა „მეფე და პოეტი“. კომპოზიცია სამი ფიგუ-
რისაგან შემდგარ ჯგუფს წარმოადგენს. ორი მამაკაცის ფიგურა 
თითქმის ერთნაირ პოზაშია გამოსახული. მათი მოძრაობებიც 
მსგავსია. კომპოზიციის ზედა, მარჯვენა კუთხეში ქალის ფიგურაა 
მოცემული. სამივე ფიგურის პროპორციები დეფორმირებულია. 
სხეულები დაუნაწევრებელია, ცალკეული ნაწილები კი დისპრო-
პორციული. ფიგურები ცარიელ ფონზე, გაურკვეველ გარემოში არი-
ან წარმოადგენილნი. მათი, თითქოს ჰაერში გამოკიდებული ფიგუ-
რები მდგრადობას მოკლებულია და მოძრაობაშია გამოსახული, 
რაც დინამიკურობა ანიჭებს კომპოზიციას (არსენიშვილი 2012: 32). 
ფიგურებსა და წარწერებს თითქმის თანაბარი ადგილი უკავიათ და 
სწორედ აქ დგება სემიოტიკური ანალიზის დრო: ერთი შეხედვით, 
მეფე ზის, ხოლო პოეტი დაჩოქილია, მაგრამ რეალურად, ორივე 
ერთნაირ მდგომარეობაში რადგან არის მოცემული, შეიძლება 
დარჩეს განცდა, რომ პირიქით, სწორედ მეფეა დაჩოქილი პოეტის 
წინაშე. რომ არა გვირგვინი, მათ შორის ვიზუალური სხვაობაც არ 
ჩანს სხვა. ერთნაირ მდგომარეობაში, ერთნაირად, ერთი ზომისა 
და ფორმის, ერთი და იგივე შრიფტით მოცემული ფიგურები გვაჩ-
ვენებენ, რომ კარლო კაჭარავასთვის ორივე პერსონა ერთნაირად 
მნიშვნელოვანია, „გაორებულია“ და ეს სწორედ ის ორმაგი კოდია, 
რომელზეც ზემოთ ვისაუბრეთ  

ამგვარად, ორმაგი კოდი აშკარად ავლენს თავს კარლო კაჭა-
რავას შემოქმედებაში, რაც სამომავლო კვლევებში კიდევ უფრო 
ნათლად იქნება წარმოდგენილი. 
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Postmodernism is defined as an important stage as an entire 

epoch that has absorbed other trends and events. It is seen as the 
antithesis of modernism and a new, special direction. Although the 
introduction of the term "postmodernism" is attributed to Americans as 
a phenomenon, it still originated and developed in France. 

What does the term "dual code" mean to itself? 
It is a concept that allows us to explain the specific nature of 

postmodernist artistic "texts" (the concept of "text" semiotically refers to 
the semantic and formal aspects of any work of art). In multiple attempts 
to define the stylistic features of postmodernism as a code, theorists 
encountered real difficulties. So much so that formally postmodernism 
manifests itself as an art that consciously evades all rules and 
frameworks. 
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When talking about Karlo Kacharava's work, it is noteworthy not 
only the power of influence of his works, but also the obvious cultural 
position of the author himself. 

The double code clearly manifests itself in the work of Karlo 
Kacharava, which will be presented even more clearly in future studies. 

 
 

 



 
 
 
 
 

ლევან ხალვაში,  
ლია გორგაძე 

 
 

სახელი პლატონისა და  
არისტოტელეს ფილოსოფიაში 

 
საკვანძო სიტყვები: სახელი, არსი, 

საგანი, არისტოტელე, პლატონი 
 
უძველეს საკრალულ ტექსტებში ასა-

ხული სიტყვის რეფერენციული დანიშნუ-
ლება თავიდანვე იქცა ფილოსოფიური 
მსჯელობის საგნად. უკვე ანტიკურ პერი-
ოდში გამოიკვეთა სახელდების პრობლე-
მა, მაგრამ ძველი ბერძენი მოაზროვნეები 
განიხილავდნენ მას ფილოსოფიურად. 
პლატონის „კრატილში,“ ლინგვისტურად 
რელევანტური ინფორმაცია სიტყვებისა 
და საგნების დაკავშირების შესახებ განპი-
რობებულია სამყაროს მეტაფიზიკური გა-
გებით. პლატონის თანახმად, შეუძლებე-
ლია ვილაპარაკოთ ცოდნაზე, თუ ყველა 
საგანი მარად იცვლება და სამყაროში რა-
მე არ რჩება თავის ადგილზე. მარადცვა-
ლებადი არ შეიძლება იყოს შემეცნებული, 
რადგან დაეწევა თუ არა მას შემმეცნებ-
ლის აზრი, იგი უმალ სხვა გახდება 
(Платон, 1968:479). მაგრამ, რაკი შემეცნება 
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მაინც არსებობს, არსებობს შესამეცნებელიც. მეცნიერება სწავ-
ლობს არა ფიზიკურ საგნებს, არამედ მარადიულ იდეებს. ადამია-
ნის უშედეგო ხეტიალს საგანთა სამყაროში ბოლო ეღება მაშინ, 
როცა სული თავის წმინდა, მარადიულ არსებობას უბრუნდება და 
არსთა ჭეშმარიტ ბუნებას ჭვრეტს. „სულის ამ წვდომასა და ზიარე-
ბას აზროვნებას ვეძახით ჩვენ,“– ამბობს „ფედონში“ სოკრატე 
(პლატონი, 1966:49). სულში (გონებაში) მოცემული მარადიული 
იდეები სულთან ერთად მარადიულ სამყაროს მიეკუთვნებიან. მა-
რადიული არსები (ეიდოსები) თავის მსგავსად ქმნიან ფიზიკურ 
საგნებს. ყოველი საგანი მსგავსებით არის დაკავშირებული თავის 
არსთან (მარადიულ იდეასთან). ბგერებისაგან შემდგარი სიტყვები 
გამოხატავენ მარადიულ არსებს და აღნიშნავენ საგნებს. ამრიგად, 
საკრალურ და მითოლოგიურ წყაროებში მონიშნული სახელდების 
სტრუქტურა პლატონთან იღებს ტრიადულ სახეს. 

სახელი 
 
 
 
 
 

არსი საგანი 
პლატონთან სახელი მხოლოდ გამოხატავს არსს. მარადიული 

არსი არ შეიძლება იყოს ფიზიკური სიტყვის განუყოფელი ნაწილი. 
ამიტომ სახელი არ შეიძლება უკავშირდებოდეს საგანს არსის მეშ-
ვეობით. პლატონს არ ჰქონდა არჩევანი: უშინაარსო, მხოლოდ ბგე-
რებისაგან შემდგარი სახელი საგანს შეიძლება დაკავშირებოდა 
მხოლოდ ფიზიკური მსგავსებით. „თუ სახელი კარგადაა დადგენი-
ლი, ის უნდა შეიცავდეს საგნის შესაფერის ბგერებს“ (Платон, 
1968:479),– ამბობს პლატონის დიალოგების მთავარი გმირი სოკრა-
ტე და „კრატილში“ ცდილობს დაუკავშიროს ბგერები საგანთა თვი-
სებებს. რადგან აკუსტიკურსა (სამეტყველო ბგერები) და ვიზუა-
ლურს (ფიზიკური საგანი) შორის პირდაპირი მსგავსება შეუძლებე-
ლია, სოკრატე იშველიებს ბგერათა არტიკულაციას: ბგერა „r“ მე 
მეჩვენება ყოველგვარი მოძრაობის გამოხატვის საშუალებად. მე 
მგონი, კანონმდებელი ხვდება იმას, რომ ამ ბგერის წარმოთქმისას 
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ენა არ რჩება უძრავად და ძლიერ თრთის, ხოლო “i” მან გამოიყენა 
ყოველგვარი თხელის, წვრილის გამოსახატავად; „d’’, „t’’ წარმოთ-
ქმისას ენა იკუმშება, ამიტომ მათი გამოყენება შეიძლება შებოჭი-
ლობის გამოსახატავად. ბგერა „a’’ კანონმდებელმა მიაკუთვნა 
უზარმაზარს (mega); „e” – მარადიულს (mekos), რადგან ესენი გრძე-
ლი ბგერებია; o– სიმრგვლის გამოსახატავად“ (Платон, 1968:471). 
ამ ჩიხში მოქცეულ ეტიმოლოგიურ ანალიზს პლატონმა შეალია 
მთელი თავისი და სოკრატეს შემეცნების უნარი, მაგრამ ამაოდ. 
ამას მოწმობს სოკრატეს აღიარება: „სასაცილოდ, მგონი, უნდა ჩან-
დეს ის, რომ ბგერათა მიბაძვით საგნები ჩვენთვის სრულიად ნათე-
ლი გახდება. მაგრამ ეს გარდაუვალია, რადგან ჩვენ არაფერი 
გვაქვს უკეთესი პირველადი სახელების მართებულობის გასარკვე-
ვად“ (Платон, 1968, 471). 

 ოცი წელი გაატარა არისტოტელემ პლატონის აკადემიაში, 
მაგრამ უარყო მარადიული ეიდოსების არსებობა ზეცაში და მოაბ-
რუნა ფილოსოფიური ძიება ფიზიკური სამყაროსკენ. „ჩვენ ვეძებთ 
არსებულის საწყისებსა და მიზეზებს“,-გამოაცხადებს არისტოტე-
ლე თავის მიზანს ფილოსოფიაში ( Аристотель,1976:180). მარად-
ცვალებად საგნებში პლატონის ყველაზე განთქმულმა მოსწავლემ 
გამოყო უცვლელი არსებითი ელემენტები– ფორმები და ამით შე-
საძლებელი გახადა საგნების შესწავლა. ფიზიკური საგნების ფორ-
მები წარმოადგენენ გონებაში მოცემული წმინდა იდეების რეალი-
ზაციას. საგანი წარმოიქმნება ფორმისა და მატერიის შეხამებით, 
ამიტომ იგი გაყოფადია. წარმოქმნილი და გაყოფადი არ შეიძლება 
იყოს მარადიული. საგანზე გადადის ფორმის სახელიც. წარმოიქ-
მნება სპილენძის ან ქვის ბურთი და არა თავისთავად ბურთი, სპი-
ლენძი, ქვა. ბურთი არ მიეკუთვნება არც სპილენძს და არც ქვას, ეს 
უკანასკმნელნი არ განსაზღვრავენ ბურთის არსს. ფორმის გარეშე 
მატერიაც გაურკვეველია და შეუმეცნებადი (Аристотель, 1976:207). 
მატერიის გარეშე გონებაში მოცემული ფორმები სამყაროს იდეა-
ლური საწყისებია: ისინი არც გაყოფადია, არც წარმოქმნადი, ამი-
ტომ არიან მარადიული. ფორმები (წმინდა იდეები) ყოველგვარი 
შემეცნების საფუძველია. იდეალური არსების (ფორმების) გარდა 
„კატეგორიებში“ არისტოტელე ლოგიკური ანალიზით ადგენს ფი-
ზიკურ არსებს– არსებულის ისეთ ელემენტებს, რომლებიც არ ით-
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ქმებიან რამეზე. „არსი ძირითადი, პირველადი და პირდაპირი გა-
გებით ისაა, რომელიც არ ითქმის არც ერთ ქვემდებარეზე და არ 
არის მოცემული არც ერთ ქვემდებარეში“ (Аристотель, 1978: 55). 
ასეთი არიან ერთეული ფიზიკური საგნები: ადამიანი, ცხენი, ხე, 
ქვა..., რომლებიც გამონათქვამში ყოველთვის იკავენებ სუბიექტის 
ადგილს. მათთან გამოყენებული ცნება მხოლოდ პრედიკატია. ცნე-
ბა ითქმება კონკრეტულ საგანზე და არა პირიქით. ამიტომ ცნებები 
(სახეები და გვარები) მეორადი არსებია. სახელები არ მიეკუთვნე-
ბიან არც სულიერ (წმინდა იდეები, ცნებები), არც ფიზიკურ (საგნე-
ბი) არსებს. პლატონის მსგავსად არისტოტელესთვისაც სიტყვა არ 
არის განუყრელად დაკავშირებული წმინდა იდეებთან და ცნებებ-
თან. სიტყვა მხოლოდ გამოხატავს მარადიულ იდეებსა და ცნებებს 
და ასახელებს საგანს, ხოლო ფორმები და ცნებები განსაზღვრავენ 
ამ უკანსაკნელის რაობას (Аристотель, 1978:56). პლატონისა და 
არისტოტელეს ფილოსოფიაში არსებულს აქვს ორი– სულიერი და 
ფიზიკური– სახე, პირველი მარადიულია, მეორე (ფიზიკური სამყა-
რო) შექმნილია ადამიანამდე. ადამიანს მიეკუთვნება მხოლოდ 
სიტყვა(ენა). ამიტომ არისტოტელე არ სვამს კითხვას, არის თუ არა 
შესაძლებელი იდეისა და საგნის არსებობა სიტყვის გარეშე. არის-
ტოტელესთვის ენა არის მეტყველება ანუ სამტეყველო ბგერებისა-
გან შემდგარი ფიზიკური ფორმა, რომელიც მხოლოდ ახმოვანებს 
აზრებს და ასახელებს საგნებს. ამას ადასტურებს „მეტაფიზიკის“ 
მეოთხე წიგნში ავტორის მიერ მოყვანილი , დღევანდელი შეფასე-
ბით, უცნაური გრამატიკის განმარტება: „არის რა ერთ-ერთი მეცნი-
ერება, გრამატიკა სწავლობს მეტყველების ყველა ბგერას“ 
(Аристотель 1976:120). აღნიშნულის შემდეგ კანონზომიერად უნდა 
მივიჩნიოდ ის ფაქტიც, რომ „პოეტიკის“ მეოცე თავში დასახელე-
ბულ ყველა მეტყველების ნაწილს არისტოტელე უწოდებს ბგერას: 
ასო-ნიშანი არის გაუყოფელი ბგერა...; მარცვალი არის მნიშვნელო-
ბის უქონელი ბგერა... , სახელი არის რთული ბგერა, რომელიც არ 
გადმოსცემს დროს..., ზმნა არის რთული ბგერა, რომელიც გადმოს-
ცემს დროს..., გამონათქვამი არის რთული მნიშვნელობის მქონე 
ბგერა, რომლის ნაწილებიც მნიშვნელობის მქონეა“ (Аристотель, 
1984:667-668). მხოლოდ ბგერებისაგან შემდგარ ენას არ აქვს სემან-
ტიკა. ამით შეიძლება ავხსნათ ისიც, თუ რატომ არ არსებობდა ან-
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ტიკურ პერიოდში ლექსიკოლოგია, ხოლო გრამატიკაში ჩართული 
იყო ფონეტიკაც.  

პლატონთან სახელების სემიოტიკური ფუნქცია განპირობე-
ბული იყო იდეების, საგნებისა და სახელების ურთიერთმგსავსე-
ბით: მარადიული იდეები (ეიდოსები) თავის მსგავსად წარმოქმნიან 
ფიზიკურ საგნებს, ხოლო “სიტყვის ოსტატები“ ბგერობრივად ამ-
სგავსებენ სიტყვებს საგანებს. ურთიერთმიმართება იერარქიულია: 
იდეები    საგნები    სიტყვები.  

 არისტოტელესთან იდეები (სახეები და გვარები) მეორეული 
არსებია, ხოლო „პირველადი არსები“არიან ფიზიკური საგნები. 
„რომ არ არსებულიყვნენ პირველადი არსები, შეუძლებელი იქნე-
ბოდა სხვა დანარჩენების არსებობაც“,-ამბობს არისტოტელე„კატე-
გორიებში’’ (Аристотель; 1978: 56) და წარმოგვიდგენს იდეების, საგ-
ნებისა და სიტყვების სხვაგვარ იერარქიას:  

საგნები    იდეები      სიტყვები.  
 წარმოდგენის სახით, რომელიც შეგრძნების საფუძველზე 

ჩნდება გონებაში და იკონურია ბუნებით, არისტოტელე გვთავა-
ზობს მაკავშირებელ საშუალებას საგნებსა და იდეებს შორის 
(Аристотель; 1978:425). მისი კონცეფციის თანახმად, ფიზიკური საგ-
ნები წარმოდგენათა მეშვეობით იკონურად აისახებიან ადამიანის 
ცნობიერებაში, სადაც ინდუქციის (განზოგადების) შედეგად გარდა-
იქმნებიან ცნებებად. წარმოდგენა გასაგებს ხდის საგნების, რო-
გორც საწყისების „პირველადობას“ და ცნებების (სახეებისა და გვა-
რების) მეორეულობას. მაგრამ არა მხოლოდ ამას, წარმოდგენა, 
რომელიც გადმოსცემს საგნის იკონურ სახეს, აკავშირებს საგანსა 
და სახელს. სახელებს არისტოტელე განმარტავს როგორც „ბგე-
რათშეხამებებს, რომლებიც სულში არსებული წარმოდგენების ნიშ-
ნებია“, – და დასძენს, – „წარმოდგენების შესახებ ნათქვამი გვაქვს 
თხზულებაში სულის შესახებ, რადგან ისინი სხვა გამოკვლევის სა-
განია“ (Аристотель; 1978: 93). როგორც ვხედავთ, არისტოტელეს-
თან სახელები შედგება მხოლოდ ბგერებისგან, რადგან წარმოდგე-
ნები, რომლებსაც ისინი გამოხატავენ მათ არ მიეკუთვნება. ამრი-
გად, წარმოდგენათა მეშვეობით სამყარო იკონურად აისახება აზ-
როვნბაში, ეს უკანსაკნელი კი ზუსტად გამოიხატება მეტყველებაში. 
ამის გამო არისტოტელე მსჯელობის დროს არ აზუსტებს, რა აქვს 
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მას მხედველობაში კონკრეტულ შემთხვევაში: საგანი, იდეა (აზრი) 
თუ სიტყვა, მაგალითად, „კატეგორიებში“: „კავშირის გარეშე თქმუ-
ლი აღნიშნავს ან არსს, ან „რამდენი“, ან „რომელი“, ან „რაიმესთან 
მიმართებას“, ან “სად“, ან „როდის“ ან „რომელიმე მდგომარეობა-
ში ყოფნას“, ან „ფლობას„ ან „მოქმედებას“, ან „ვნებითო-
ბას“(Аристотель, 1978:55). „კავშირის გარეშე თქმული’’ გულის-
ხმობს როგორც სიტყვას, ისე ცნებასაც. ტერმინებით „სახელი’’ და 
„ზმნა“ არისტოტელე აღნიშნავს როგორც აზრის ნაწილებს „ორგა-
ნონში“: „ის, რაც წარითქმის, ზმნაა; ის, რის შესახებაც წარითქმის, 
სახელია“(Аристотель,1978:102;120), ისე შესაბამის მეტყველების 
ნაწილებსაც „პოეტიკაში’’: „სახელი არის ბგერათშეხამება, რომე-
ლიც არ აღნიშნავს დროს და რომლის ნაწილები ცალკე არაფერს 
ნიშნავენ;ზმნა არის ბგერათშეხამება, რომელიც აღნიშნავს დროს 
და რომლის ნაწილები ცალკე არაფერს ნიშნავენ“ (Аристотель, 
1984). ნაშრომში „მარტივი წინადადების პრობლემა ქართულში“ 
არნ. ჩიქობავა განიხილავს უცნაურ შემთხვევებს, როდესაც არის-
ტოტელე საგნებს ანაცვლებს სიტყვებს: „საგნებიც წარითქმები-
ან“..., აგრეთვე ცნებებს: „საგნები არიან ნაწილობრივ ზოგადნი, ნა-
წილობრივ კერძოობითნი.“ ( ჩიქობავა, 1968:15;16). მოყვანილი მა-
გალითები გვარწმუნებენ იმაში, რომ ადამიანისთვის საგნები არ 
არსებობენ სიტყვებისა და ცნებების გარეშე. ამიტომ ანალიზის 
დროს მკვლევარმა უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ არ დაუშვას საგნე-
ბის, ცნებებისა და სიტყვების აღრევა. არისტოტელეს ეგონა სხვაგ-
ვარად შემდეგი მიზეზების გამო:  

1. პლატონი და არისტოტელე არ უარყოფენ კავშირს სიტ-
ყვებს, იდეებსა და საგნებს შორის, მაგრამ დაუშვებენ მათ 
ცალ-ცალკე არსებობას ადამიანისთვის.  

2. პლატონმა დაიწყო მისტიკური ლოგოსის (სიტყვისა და აზ-
რის ერთიანობის) დესაკრალიზაცია იმით, რომ მისტიკუ-
რად ცნო მხოლოდ აზრი, რომელიც მოსწყვიტა სიტყვას და 
ეიდოსების სახით არსებულად აღიარა მარადიულ ზეცაში. 
არისტოტელემ დაასრულა ლოგოსის დესაკრალიზაცია 
იმით, რომ უარყო აზრის (იდეის) მისტიკურობა.  

3. ორივე ფილოსოფოსს ენა ესმოდა, როგორც ადამიანის მიერ 
წარმართული მეტყველება.  



  
ლევან ხალვაში, ლია გორგაძე  204 

4. მხოლოდ ბგერებისაგან შემდგარ ენას არ აქვს საკუთარი სე-
მანტიკა. ანტიკური ენა მოგვაგონებს ჭურჭელს, რომელიც 
ივსება დროებითი შინაარსით.  

5. ანტიკური ფილოსოფოსებისთვის ენის მთავარი ფუნქცია 
მდგომარეობს აზრების გამოხატვასა და საგნებისა და მათი 
ნიშნების დასახელებაში. ამასთან, აზრებისა და საგნების 
არსებობა არაფრით არის დამოკიდებული ენაზე. 

6. სახელები აღნიშნავენ საგნებს წარმოდგენათა მეშვეობით. 
წარმოდგენები არ მიეკუთვნებიან სახელებს. ცალკე სახელი 
არ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი ან მცდარი.  

7. პირველადი არსები ორგვარია: სულიერი (მარადიული 
ფორმა-იდეები) და ფიზიკური (საგნები). ყოველგვარი არსი 
აღინიშნება სიტყვით. 

8. ფიზიკური პირველადი არსები (საგნები) წარმოდგენათა 
მეშვეობით აისახებიან გონებაში, სადაც ინდუქციის შედე-
გად წარმოქმნიან მეორეულ არსებს-ცნებეს (სახეებსა და 
გვარებს). 

9. ენა არ იღებს მონაწილეობას მეორეული არსების წარმოქ-
მნაში. 

10. ენა, როგორც ბგერითი ფორმა არ არის ერთგვარი მთლია-
ნობა, იგი შედგება რვა ფუნქციურად და სტრუქტურულად 
განსხვავებული მეტყველების ნაწილისაგან.  

11. მეტყველება არის წართქმული და წარუთქმელი: წართქმუ-
ლი მეტყველება შეიცავს მტკიცებას და არის წინადადება, 
მხოლოდ ეს უკანასკნელი შეიძლება იყოს ჭეშმარიტი ან 
მცდარი. წინადადებას წარმოქმნიან სიტყვები, მაგრამ არა 
პირიქით.  
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1. პლატონი, 1966 ფედონი, ნაკადული, თბ. 
2. ჩიქობავა არნ., 1968 – მარტივი წინადადების პრობლემა 

ქართულში, განათლება, თბ.  
3. Аристотель, 1976 – Соч. в 4т.,т.1, Мысль, М. 
4. Аристотель, 1978 – Соч. в 4т.,т.2, Мысль, М. 
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5. Аристотель, 1984 – Соч. в 4т.,т.4, Мысль, М. 
6. Платон 1968– Соч. в 3т., т,1, Мысль, М. 

 
საკრალურ ტექსტებში ასახული სახელის რეფერენციული დანიშნუ-
ლება თავიდანვე იქცა ფილოსოფიური მსჯელობის საგნად. ძველი 
ბერძენი მოაზროვნეები სახელისა და საგნის მიმართების პრობ-
ლემას განიხილავდნენ არა ლინგვისტურად: სიტყვის ანალიზიდან 
ამოსვლით, არამედ ფილოსოფიურად: სამყაროს მეტაფიზიკურ 
მოწყობასთან კავშირში. საგანთა მარადცვალებადობის ქაოსიდან 
თავის დაღწევის მცდელობამ მიიყვანა ბერძენი ფილოსოფოსები 
მარადიული საზრისების აღიარებამდე. პლატონის ფილოსოფიაში 
სიტყვა აღნიშნავს როგორც სამყაროს, ისე მარადიულ საზრისსაც 
(ეიდოსს). ამიტომ გვაქვს სახელდების სამწევრა სტრუქტურა (იდეე-
ბი  საგნები  სახელები), რომელიც საფუძველია სამყაროს 
გაგების. არისტოტელემ უარყო მარადიული იდეები ზეცაში, ხოლო 
არსებულად აღიარა საგანთა უცვლელი ელემენტები– ფორმები. 
იდეალურ არსებთან ერთად „კატეგორიებში“ იგი გამოყოფს „ფი-
ზიკურ არსებსაც“ და გვთავაზობს სახელდების სხვა მიმართებას: 
საგნები  იდეები  სახელები. პლატონი და არისტოტელე 
აღიარებენ კავშირს სიტყვებს, იდეებსა და საგნებს შორის, მაგრამ 
დაუშვებენ მათ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელ არსებობას. 
 
 

The relative purpose of the name, reflected in the sacred texts, 
from the very beginning became the subject of philosophical 
controversy. Ancient Greek thinkers considered the problem of the 
relationship between a name and an object not linguistically: from the 
analysis of speech, but philosophically: in connection with the 
metaphysical structure of the universe. Attempts to avoid the chaos of 
immortality of things led the Greek philosophers to recognize the eternal 
meaning. In Plato's philosophy, this word refers to both the universe and 
the eternal meaning (eidos). This is why we have a three-part structure of 
names (ideas, objects, names), which is the basis for understanding the 
world. Aristotle rejected eternal ideas in heaven while recognizing 
unchanging elements-forms of things. In addition to ideal being, in 
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"categories" he separates "physical beings" and offers a different 
attitude to names: objects, ideas, names. Plato and Aristotle recognize 
the connection between words, ideas, and objects, but allow them to 
exist independently from each other.  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

ნათელა ფოფხაძე  
 

 
ცნება აია-სა და ცნება კოლხეთი-ს  
სემიოტიკის დიდი მნიშვნელობის  

შესახებ ლურსმული  
დამწერლობით  

შემონახული ოთხი ტექსტის  
მოხმობითა და  

გათვალისწინებით 
 
საკვანძო სიტყვები: აია - ქვეყანა და დე-
დაქალაქი; კოლხეთი, აიაკოლხეთი, მეფე 
ზიმრილიმის არქივი; ქარდუნია; სა-ქარ-
თუ-ელო, მოსე ჯანაშვილის მიერ ქართულ 
ენაზე პირელად 1918 წელს თარგმნილი 
„ჰამუბარის სამართალი“  
 

1.შესავალი 
 

ამ სამეცნიერო კონფერენციისათვის 
ჩემი მოხსენების თემის შერჩევისას დავუ-
ცადე 2021 წლის 30 ნოემბერს, რადგან ამ 
დღეს ზუმის სისტემით დილიდანვე უნდა 
მომესმინა და მოვისმინე მოხსენებები 
თბილისში დანიშნული სხვა კონფერენცი-
იდან. იმ კონფერენციის უცხოურ დასახე-
ლებაში წერია ჩვენი სახელმწიფოს სახე-
ლად გეორგია. მანამდე იმ კონფერენციის 
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მომწყობი ჯგუფის წარმომადგენელმა მომწერა ელექტრონული წე-
რილი, რომელშიც ნათქვამია შემდეგი რამ: საქართველოს ინტერ-
ნეტმმართველობის ფორუმის საორგანზიაციო კომიტეტის სახე-
ლით მადლობას გიხდით რიგით მე–7 GEO IGF-ზე რეგისტრაციისა 
და მონაწილეობისთვის.  

ინტერნეტ მმართველობის ფორუმი GeoIGF ყოველწლიური 
კონფერენციაა, რომელიც 2015 წელს ევროპის საბჭოს მხარდაჭე-
რით დაარსდა. 30 ნოემბერს, დღეს ფორუმს 30-ზე მეტი წევრი ჰყავს 
სხვადასხვა სფეროდან. ფორუმის მასპინძელია საქართველოს ეკო-
ნომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, კომუნიკაციე-
ბის კომისია და საქართველოს ინტერნეტ საზოგადოება (ISOC 
Georgia). ფორუმის ორგანიზატორია საქართველოს სატელეკომუ-
ნიკაციო ოპერატორების ასოციაცია. ფორუმის ინსტიტუციური პარ-
ტნიორია ევროპის საბჭო. ფორუმის მხარდამჭერები ასევე არიან 
საერთაშორისო ორგანიზაციები.  

მე, ნათელა ფოფხაძე, ვთვლი, რომ ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვე-
ნი მრავალათასწლოვანი ეთნოსისა და ჩვენი სახელმწიფო ენის სა-
ხელწოდებაში ჩვენი ძველი საამაყო სახელწოდებების - აია, კოლ-
ხეთი - გაუჟღერებლობა ოფიციალურ მიმოწერაში - ჩვენი მრავალა-
თასწლოვანი ეთნიური ისტორიისათვის დამამცირებელია.  

სემიოტიკის კონფერენციის მონაწილეებს ვთხოვ მხარდაჭე-
რას იმაში, რომ გაიზიარონ დასაბუთებული ეს მოსაზრება, რომ უმ-
ჯობესია ჩვენს სახელმწიფოს დავუბრუნოთ და აღვუდგინოთ მისი 
ძველი სახელწოდებაები აია და კოლხეთი და დამკვიდრდეს აია-
კოლხეთის სახით, ან აიაკოლხეთიკარდუგეორგიას სახით. ამ საუ-
კუნეშიცა და წინა საუკუნეებშიც ჩემამდე იყო მცდელობები სახელ-
წოდება აიასა და სახელწოდება კოლხეთის ჩვენი სახელმწიფოს 
ამჟამინდელ სახელად ასაღორძინებლად. 

 
აია-ს შინაარსი 

აია ჩვენი ეთნოსისადმი კეთილად განწყობილი ღვთაების სა-
ხელია და მოხსენიებულია ჯერ კიდევ ლურსმული დამწერლობით 
ოთხი ათასი წელის წინათ დაწერილ მასალებში. 
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აია ნიშნავს მნათობ მზეს. ამ საკითხზე უცხოელ მეცნიერებს 
გამოქვეყნებული აქვთ საყურადღებო კვლევების შედეგები, მაგრამ 
მათი გაცნობა საქართველოში მცხოვრები საზოგადოებისათვის 
ჯერ არ უცდიათ, რამდენადაც ვიცი. 

გარდა ამისა, აია ერქვა ჩვენს დიად სამეფოსაც და მის დედა-
ქალაქსაც, რაზეც წერდა ტფილისის უნივერსიტეტის საპატიო პრო-
ფესორი მოსე გიორგის ძე ჯანაშვილი, რომელიც მთაწმინდის პან-
თეონშია დასაფლავებული მწერალ ლუკა რაზიკაშვილის- ვაჟა 
ფშაველას გვერდით.  

 
კოლოხითი ერქვა ჩვენს სამეფოს მეზობელი ჰამუბარ/ჰამუ-

რაბ მეფის ზეობისას 
ჩაძიებული მრავალწლოვანი შრომის, ძიების შედეგად აღმო-

ვაჩინე, რომ თურმე სიტყვა კოლხეთი ფორმით კოლოხითი/კულუ-
ხითი იხსენიება ქვეყანად ჯერ კიდევ სხვა სახელმწიფოს მეფე ჰამუ-
ბარის ზეობისას და კოლოხითის მმართველი ჰამუბართან მეგობ-
რობდა. წინათ მეცნიერები მეფე ჰამუბარს ახსენებდნენ ფორმით 
ჰამუბარ და მის ზეობას ათარიღებდნენ ძველი (ქრისტემდელი) 
წელთაღრიცხვით 2000-იანი წლებით. ასე მოიქცა პროფესორი მოსე 
ჯანაშვილიც. მან ქართულ ენაზე თარგმნა პირველმა ჰამუბარის სა-
მართალი. 1918 წელს მოამზადა გამოსაქვეყნებლად. განმზადებუ-
ლი მაკეტი დაცულია მოსე ჯანაშვილის არქივში. ის არქივი ორად 
არის გაყოფილი. ერთი ნაწილი განთავსებულია გიორგი ლეონიძის 
სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმში თბილისში სას-
ტუმრო „თბილისი“-ს უკან. მეორე ნაწილი მოსე ჯანაშვილის მემ-
კვიდრეებმა მიჰყიდეს თბილისში მდებარე - საქართველოს ხელნა-
წერთა ინსტიტუტს, რომელსაც ახლა საქართველოს ხელნაწერთა 
ცენტრი ეწოდება. ორივე დაწესებულებაში ჯანაშვილის არქივი დი-
დი მონდომებით ვიკითხე და ვიკვლიე მას შემდეგ, რაც შევიტყვე ამ 
არქივის არსებობის შესახებ. რამდენადაც ვიცი, ჯანაშვილი მიერ 
შესანიშნავად თარგმნილი წიგნი „ჰამუბარის სამართალი“ ჯერ არ 
გამოქვეყნებულა. ეს ძალიან დასანანია. ჰამუბარის ზეობის დროს-
ვე მის მეზობელ სახელმწიფოში ზეობდა ქვეყანა მარი-ს მეფე ზიმ-
რი-ლიმ. სამივენი მეგობრობდნენ. შემდგომში ჰამუბარმა დაგეგმა 
სამეფოს - მარის დაპყრობა. ზიმრი ლიმი შეშფოთდა და მზვერავე-
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ბი მიავლინა ქვეყანა კოლოხითში იმის შესატყობად, თუ მისი 
მმართველისაგანაც ემუქრებოდა საფრთხე თავის სახელმწიფოს. 
მზვერავი ჩავიდა კოლოხითში და იქედან წერილებს უგზავნიდა 
შეტყობინებების სახით. ეს წერილები მეფე ზიმრილიმის არქივში 
თაროებზე დაწყობილი და ბიბლიოგრაფიულად დამუშავებული 
შემოინახა 1934 წლამდე, როდესაც საფრანგეთის მთავრობის მიერ 
ბოძებული თანხით პარიზელმა არქეოლოგმა ანდრე პარროტმა 
(ფრანგულად იკითხება პარრო) გათხარა მდინარე იდიგანას ანუ 
შემდგომში შერქმეული სახელით თუ მოვიხსენიებთ, ტიგრის//ტიგ-
როსის შუა წელზე მდებარე ოთხი ათასი წლის წინათ მიტოვებულ 
სასახლეში არსებულ სამკითხველო დარბაზში თაროებზე ჩამწკრი-
ვებული საბუთები,წიგნები და მიმოწერა.  

 
შუმერული ენისათვის და შუმერული დამწერლობისათვის სა-

ხელის შერქმევა და შემდეგ შემრქმეველის მიერვე გადარქმევა და 
სახელწოდება აქადური-ს მინიჭება 

 
ჩემთვის ცნობილია ოთხი ტექსტი, რომელშიც იხსენიება სიტ-

ყვა კოლოხითი ჰამურაბის დროს. ნაწერია ლურსმული დამწერლო-
ბით, რომელსაც პარიზელმა მეცნიერმა ბარრიდამ ჯერ უწოდა სუ-
მერული დამწერლობა, რამდენიმე წელის შემდეგ კი თვითონვე გა-
დაარქვა ის სახელი და უწოდა აქადური დამწერლობა, ხოლო სუმე-
რული დაარქვა მსგავს სხვა ენას და დამწერლობას. ეს შეცვლილი 
სახელწოდებები დღემდე შენარჩუნებულია სამეცნიერო დასახე-
ლებების ნუსხაში. ეს მოვლენა გასათვალისწინებელია ამჟამინდე-
ლი მკითხველებისა და მკვლევარების მიერ, რადგან ამას არ გან-
მარტავენ ხოლმე სტატიებისა თუ წიგნების სხვა ავტორები. 

 
მეფე ზიმრი-ლიმ მეგობრობდა მეფე ჰამბურბთან ოთხი ათა-

სი წელის წინათ. ასევე მეგობრობდა კოლოხითის მეფესთან. ზიმ-
რი-ლიმმა მზვერავი გაგზავნა კოლოხითში და იქედან - კოლხეთი-
დან გამოგზავნილი წერილები დღემდე შემოინახა საფრანგეთის 
მთავრობის მიერ 1934-იან წლებში დაფინანსებული არქეოლოგის - 
მიშელ პარროს (იწერება პარროტ) აღმოჩენის შედეგად. 1968 წელს 
ამ ოთხი წერილისა და სხვა ტექსტბის ლურსმულიდან აქადურიდან 
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ფრანგულ ენაზე თარგმნილი ტექსტების შემცველი წიგნი თბილი-
სის 1918 წელს დაარსებული უნივერსიტეტის მეხუთე კორპუსის 
პირველ სართულზე არსებულ 119-ე ოთახში ყოფილა დაცული, მაგ-
რამ მისმა პატრონმა პროფესორმა გრიგოლ//კუკური გიორგაძემ ამ 
საკითხზე იცოდა თუ არა, არ ვიცით. ამ წერილებს ყურადღება მი-
ვაპყარი საქართველოში პირველად მე და მოხსენება წავიკითხე ბა-
თუმში საერთაშორისო კონფერენციაზე 1919 წელს. სემიოტიკის 
კონფერენციაზე ამ საკითხის წარმოჩენა სასიკეთოდ წაადგება ჩვე-
ნი წარსულის შესახებ არსებული საყურადღებო საბუთების ნუსხის 
გამდიდრებას და წაახალისებს სხვებსაც მივიწყებული საბუთების 
გამოვლენისადმი ყურადღების გაძლიერებაში.  

 
ადგილის სახელწოდება //ტოპონიმი კულხითი/კოლხითი ანუ 

კოლხეთი 2000 წელს ლურსმული დამწერლობით შესრულებულ 
ტექსტებში 1930-იან წლებში აღმოჩენილ არქივში  

 
ჩვენი მრავალათასწლოვანი სახელმწიფო ოთხი ათასი წლის 

წინათ წერილობით იხსენიებოდა არა დღევანდელი სახელწოდე-
ბით - საქართველო, არამედ, იხსენიებოდა სხვა სახელწოდებებით, 
რომელთაგან, ჩვენთვის ყველაზე საპატიოა სახელწოდებები აია 
და კოლხეთი. უმთავრესად ამ სახელებით იცნობდა ჩვენს ძველ-
თაძველ სახელმწიფოს ძველი სამყარო. აიას შესახებ პროფესორი 
მოსე ჯანაშვილი წერდა, რომ აია იყო ჩვენი სახელმწიფოს სახელი, 
თუმცა, იმავე დროს, ჩვენი სახელმწიფო აია-ს დედაქალაქსაც ეწო-
დებოდა აია. ასე ძველ დროშიც ხდებოდა ზოგიერთ სახელმწიფო-
ში და ამჟამინდელ ზოგ სახელმწიფოშიც ხდება. ვოცნებობ ჩვენი 
სახელმწიფოს სახელწოდებად აიაკოლხეთის აღდგენაზე, რადგან 
ეს სახელწოდება უფრო ძველია, ვიდრე ამჟამინდელი სახელწოდე-
ბები: საქართველო, გეორგია, გურჯისტან, გრუზია, რომელნიც 
ძველთაძველ ტექსტებში და რუკებზე არ აისახა, რაც საერთაშორი-
სო საზოგადოებების თანამშრომლებს ხელს უშლის ჩვენი ეთნოსი-
სათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი სწორი დადგენილებების ჩა-
მოყალიბებაში. ამჟამად ქართულ-ქართველურ სამეცნიერო ლიტე-
რატურაში ჩასართავად შემომაქვს პარიზში 1948 წელს დაბეჭდილი 
ლურსმულით ნაწერი აქადური ნაწერების ცნობები კოლხეთზე, 
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რომლებიც ახლახან მოვიძიე უცხოურ სამეცნიერო ლიტერატურა-
ში. ეს ცნობები აქამდე არ ასახულა ქართულენოვან ან საქართვე-
ლოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებულ შრომებში ან ჩემთვის ხელმი-
საწვდომ საქართველოში არსებული არქივების მასალებში, რამდე-
ნადაც შევძელი დამედგინა დარგის სპეციალისტებთან - პროფე-
სორ-მასწავლებლებთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე-
ტის სათანადო დარგის სტუდენტებთან გასაუბრებით.  

კვლევის მეთოდები  
კვლევის დაგეგმვისას შეძლებისამებრ სრულად მოვიძიე, წა-

ვიკითხე, გავაანალიზე მთავარ თემასთან დაკავშირებული სამეცნი-
ერო ლიტერატურა ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, ფრანგულ, იტა-
ლიურ ენაზე. შევარჩიე ყველაზე აუცილებელი ნაბეჭდი და საარქი-
ვო მასალა. თბილისში არ არსებული ზოგი ცნობა მოვიძიე უცხოელ 
მკვლევარებთან ინტერნეტის საშუალებით დაკავშირებისა და მათ-
გან ლურსმულით ნაწერი ტექსტების ფოტოასლების, განმარტებე-
ბისა და დაზუსტებების მიღების საფუძველზე. დარგის სპეციალის-
ტებთან სიღმისეული გამოკითხვა ჩავატარე. მიღებული ჩემი დას-
კვნები და ვარაუდები გავაცანი დარგის სპეციალისტების შეძლე-
ბისდაგვარად ფართო წრეს თბილისში. გავითვალისწინე მათი მო-
საზრებები ამ თემის მომზადებისას.  
 
 

კვლევის ძირითადი ნაწილი 
 

აი, როგორ მივაკვლიე ოთხ ცნობას  
კოლოხითის//კოლხეთის შესახებ 

 
მდინარე ევფრატს ძველად პურანუნუს უწოდებდნენ. მის შუა 

წელზე იყო ქალაქი, სახელად მარი. მისი მეფის, სახელად ზიმრი-
ლიმის სასახლე მხოლოდ 1935 წელს გამომზეურდა პარიზელი არ-
ქეოლოგის - ანდრე პარროს ძალისხმევით. აღმოაჩინა ამ მეფის არ-
ქივი. მისი ნაწილი იკვლიეს, გადაწერეს ლურსმული დამწერლო-
ბითვე ა. პარრომ და მისმა თანამშრომლებმა და გამოაქვეყნეს ტო-
მებად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექტორობისას 
პროფესორ გრიგოლ/კუკური გიორგაძეს ჰქონია მესამე ტომი და 
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თავის სხვა წიგნებთან ერთად უსახსოვრა ლურსმული დამწერლო-
ბის კვლევის კაბინეტს; მდებარეობს უნივერსიტეტის მეხუთე კორ-
პუსის პირველ სართულზე. ის წიგნი რამდენჯერმე გადავათვალიე-
რე, მაგრამ ვერ წავიკითხე, თუ რა ეწერა ლურსმული დამწერლო-
ბით აღბეჭდილ, დანომრილ თიხის ფირფიტებზე.  

 
 
2007 წელს წავიკითხე თბილისში მდებარე ე. წ. საჯარო ბიბ-

ლიოთეკაში გერმანიაში 1992 წელს გამოქვეყნებული ჟურნალი. ყუ-
რადღება მივაპყარი სიტყვა კულუხითუმ-ის მოხსენიებას ვოლფრამ 
ჰერბერტ ვან სოლდტის სტატიაში. წერილით ვთხოვე დამატებითი 
ცნობების მოწოდება. მაცნობა, რომ კულხითუმ იხსენიება ქალაქ 
მარი-ში აღმოჩენილ ლურსმულით ნაწერ სამ ტექსტში და მათი 
ნომრები დამისახელა. იმ ნომრებით მივაკვლიე ტექსტების ფოტო-
ებს სწორედ იმ ერთადერთ ტომში, რომელიც ჰქონია გ. გიორგაძეს 
უნივერსიტეტის ხსენებულ ოთახში. გავარკვიე, რომ სამივე ტექ-
სტში ნამდვილად წერია სიტყვა კულხითუმ და რომ ის არის ქვეყა-
ნა, ლურსმულით წერია სიტყვა ქი , სწორედ ქვეყანას ნიშნავდა იმ 
ძველ დროში და ახლაც ქვეყანას ნიშნავს ქართველურში, კერძოდ, 
მარგალურში/მეგრულში, ანუ შენარჩუნებულია მნიშვნელობა. სა-
ყოველთაოდ ცნობილია დარგის სპეციალისტების წრეში და სტუ-
დენტებს ასწავლიან, რომ ლურსმული დამწერლობით ბგერა უ 
ითავსებდა როგორც ბგერა უ-ს, ისე ბგერა ო-ს თვისებას. ამდენად, 
მაქვს საფუძველი ვივარაუდო, რომ სიტყვა შეგვიძლია წავიკითხოთ 
კოლხითუმ სახით. წერია როგორც ამ სახით, ასევე კულხი-
თიმ/კოლხითიმ სახითაც. შემდგომში ჩამოშორდა სიტყვებს ბოლო 
ბგერა მ და დარჩა კულხითი//კოლხითი. დარჩენილი სახით - კოლ-
ხითი - აშკარაა მსგავსება იმ სიტყვასთან, რომელიც ჩვენი ეთნოსის 
მიერ დაარსებული სამეფოს ერთ-ერთი სახელწოდებაა - კერძოდ, 
კოლხეთი. ვხედავთ, რომ ამჟამინდელ ჩვენს ყოფაში შევინარჩუ-
ნეთ ლურსმულით აღბეჭდილი ძველი სახელწოდება ძველი ფორ-
მით - კოლხითი// კოლხეთი, მაგრამ მხოლოდ ძველი კოლხეთის 
ერთი მცირე ნაწილის აღსანიშნავად, რომელიც მდებარეობს კოლ-
ხეთის ზღვის (ასე იხსენიებდა მას სტრაბო//სტრაბონი პირველ სა-
უკუნეში შედგენილ მსოფლიოს აღწერაში, რომელსაც გეოგრაფიკა 
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უწოდა. კოლხეთის ზღვად// თალასსა კოლხიკედ ამჟამად ქალა-
ქებთან: ნოვოროსსიისკი, სოჭი, ცხუმი// სოხუმი, ბათუმი, ტრაპიზო-
ნი, სინოპი - მიმდებარე ზღვის სივრცეს მოიაზრებდა. აღსადგენია 
ამ ნაწილის ეს სახელწოდება - კოლხეთის//აიაკოლხეთის ზღვა. 
მოსაწონი არ არის მისი მოხსენიება შავ ზღვად. ზოგადად შავი არ 
არის, არამედ, გამჭვირვალეა და მოლურჯოა. ქარიშხალისას კი ყო-
ველი ზღვა შავია და არა მარტო ეს ზღვა. ძვ. წ.-ით 2000-იან წლებში 
ელლინები// ჰელლენები არ არსებობდნენ და მათ ენაში ამიტომ 
ვერ აისახა ძველთაძველი სახელწოდება, სიტყვა კულხითუმ/კოლ-
ხითუმ ამ სახით.  

ახლახან ხელახლა დავინტერესდი ამ თემით. ამჯერად მივწე-
რე ლეიდენის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორს ჯეკ სასსოონს 
და კალიფორნიის უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორს ჯორჯო 
ბუჩჩელატტის. შევატყობინე, რომ თბილისში მხოლოდ მესამე ტო-
მია, ვთხოვე მარის არქივის მეექვსე ტომში დაბეჭდილი ტექსტის 
ასლის გადაღება და გამოგზავნა, რომელშიც სიტყვა კულხითიმ იხ-
სენიება. შემპირდნენ. პროფ. ჯ. ბუჩჩელატტი დიდად დაინტერეს-
და. მომწერა, რომ აშშ-ის იმ ქალაქში, ბოსტონში, სადაც ცხოვრობს, 
არქივზ როიალზ დე მარი - სერიის მეექვსე ტომი არ იყო და თავის 
თანაშემწეს დაავალა გამოეწერა აშშ-ის სხვა ქალაქიდან. ივლისი 
იყო, უნივერსიტეტებში საქმიანობა შენელებული იყო შვებულებე-
ბის, არდადეგების გამო და ამიტომ თვენახევარი გავიდა, ვიდრე მე-
ექვსე ტომს მიიღებდა სხვა ქალაქის ბიბლიოთეკიდან. გადაიღო 
ხსენებული თიხის ფირფიტის ლურსმული დამწერლობით აღბეჭ-
დილი ასლი და გამომიგზავნა ელ-წერილით. ჩემდა გასაკვირად, 
თვითონაც იმ დღეებში ჩამობრძანდა თბილისში მეუღლითურთ, 
რომელიც ამ დარგში გამოჩენილი, აღიარებული არქეოლოგია. 
ორიოდ დღე დაჰყვეს თბილისში. მოინახულეს ჩვენს რესპუბლიკა-
ში მდებარე ქალაქ გორისა და ქალაქ კასპის შუა მდებარე არქეო-
ლოგიური გათხრების ადგილი სახელწოდებით გრაკლიანი. იქ 
ორიოდე წლის წინათ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
უნივერსიტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა, 
პროფესორმა ვახტანგ ლიჩელმა სტუდენტებთან ერთად გათხრები 
ჩაატარა. გამოავლინეს ძველი წელთაღრიცხვით მეთვრამეტე-მე-
თერთმეტე საუკუნის არქეოლოგიური ნივთები: თიხის რამდენიმე 
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ქოთანი, ღუმელი წმინდა პურის გამოსაცხობად, საკურთხეველი. 
რაც მთავარია, საკურთხეველთან გამოჩნდა წარწერა. მისი ამოკით-
ხვა სცადა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრის „აზ-
როვნება, ლოგიკა, ენა“ ხელმძღვანელმა, ფაზისის ეროვნული აკა-
დემიის აკადემიკოსმა, ბატონმა გია კვაშილავამ და ამ საკითხზე 
ნაშრომი გამოაქვეყნა. ზემოხსენებული ოთხი თიხაზე ნაკვეთი ტექ-
სტის გარდა კიდევ ყოფილა თიხაზე აღბეჭდილი სხვა ტექსტები, 
რომლებშიც კოლხითი იხსენიება, რაც კიდევ სხვა მკვლევარების 
სხვა პუბლიკაციებით შევიტყვე ინტერნეტის სისტემის მოშველიე-
ბით. ლურსმული დამწერლობით აღბეჭდილი ზემოხსენებული 
ტექსტები, რომლებშიც გეოგრაფიული სახელი კოლხეთი იხსენიე-
ბა, ვრცელია. ითარგმნა ფრანგულ და ინგლისურ ენაზე. თარგმანე-
ბი ჯერ-ჯერობით ჩემთვის ხელმიუწვდომელია, თბილისში ბიბლი-
ოთეკებში ვერ მოვიძიე, ამიტომ ისევ უცხოეთის ცენტრებთან შეხ-
მიანება მომიწევს მათი შინაარსის გასაცნობად, მეცნიერულად და-
სამუშავებლად, ქართულ ენაზე სათარგმნად და თბილისში გამო-
საქვეყნებლად. ვაგრძელებ ამ თემაზე მუშაობას. ამ წერილს/სტა-
ტიას სხვა ცნობებითაც გავამდიდრებ და შემდგომშიც უფრო ვრცე-
ლი სახით შემოგთავაზებთ.  
 

კვლევის შედეგები 
 

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის 
მეხუთე შენობის 120-ე ოთახში შემონახულმა ზემოხსენებულმა ერ-
თმა პარიზში დაბეჭდილმა წიგნმა, კერძოდ, ქალაქ მარის მეფის 
არქივის მესამე ტომმა, რომელიც ჰქონია გ. გიორგაძეს უნივერსი-
ტეტის ხსენებულ ოთახში, როგორც ვნახეთ, ძვირფასი ცნობები შე-
მოგვინახა ქვეყანა კოლოხითის//კოლხეთის შესახებ. ამ ცნობების 
შესახებ თვითონ პროფ. გრიგოლ გიორგაძეს არაფერი გამოუქვეყ-
ნებია, რამდენადაც შევძელი დამედგინა მისი მაშინდელი სტუდენ-
ტების, მოწაფეების, ამჟამად, უკვე პროფესორების, გამოკითხვით. 
აქვე ვიტყვი, რომ მდინარე პურანუნუს ნაწილის, ახლანდელი სახე-
ლით თუ ვიტყვით, მდინარე ხაბურის მარჯვენა ნაპირზე არსებობს 
საყურადღებო არქეოლოგიური ძველთაძველი კერა, რომელსაც 
ძველი სახელით იხსენიებენ კახათ-ად, ახალი სახელით კი- თელ-
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ბრაქად. კახათი ყოფილა სამეფო ძველი წელთაღრიცხვით მეორე 
ათასწლეულში, ისე როგორც კოლხეთი და ქარდუ//ქარდუნია// 
კარდუნია. მეორე ათასწლეულში არსებული აყვავებული ვრცელი 
სამეფოს, სახელად, კარდუ//კარდუნიას შესახებ არქეოლოგიური 
მასალის გამოვლენის შედეგები ფრანგული და რუსულენოვანი 
სხვა მკვლევარების ნაშრომების საფუძველზე ქართველ მკვლევარ-
თაგან პირველად შეისწავლა და იკვლია ტფილისის უნივერსიტე-
ტის საპატიო პროფესორმა მოსე გიორგის ძე ჯანაშვილმა. გამოაქ-
ვეყნა თავის წიგნში 1906 წელს ქართულ ენაზე. წიგნს უწოდა „სა-
ქართველოს ისტორია უუძველესი დროიდან“. ყდაზე მიაბეჭდა, 
რომ წიგნს ახლავს ოთხი რუკა. ამ წიგნის ერთ-ერთი ცალი, რომე-
ლიც პროფ. ივანე ჯავახიშვილს აჩუქა და ივანე ჯავახიშვილის არ-
ქივშია დაუნჯებული ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში თბილისში, 
მოსე ჯანაშვილის ხელით ფურცელზე არის დახატული რუკა, რო-
მელზეც მდინარე პურანუნუს//ევფრატის მთელს აუზში ანუ მთელს 
მესოპოტამიაში აღბეჭდილია სამეფო, სახელად, კარდუნია//ქარ-
დუნია ანუ კარდუ//ქართუ ანუ სა-ქართუ-ელო. მოსე ჯანაშვილის ეს 
საყურადღებო ცნობები მივიწყებულია, უყურადღებოდ არის მიტო-
ვებული და არ არის ჩართული 1934 წელს მისი გარდაცვალების 
შემდეგ დაბეჭდილ საქართველოს წარსულის ამსახველ სხვა 
მკვლევართა ნაშრომებში. მოსე ჯანაშვილი თბილისში, მთაწმინ-
დაზე არსებულ, საზოგადო მოღვაწეთა განსასვენებელში//პანთე-
ონში//სასაფლაოზე არის დაკრძალული ვაჟა ფშაველას//ლუკა რა-
ზიკაშვილის უკან, იოსებ ჯუღაშვილის დედის, ეკატერინე გელაძე-
ჯუღაშვილისას მახლობლად.  

ქვემოთ მკითხველებს ვთავაზობ სახელმწიფო მარის მეფის 
ზიმრილიმის სასახლის ბიბლიოთეკაში პროფესორ ანდრე პარრო-
ს მიერ მოძიებული იმ თიხის ფირფიტების ლურსმული დამწერ-
ლობით აღბეჭდილი ტექსტების ქართულ თარგმანს, რომლებშიც 
იხსენიება სიტყვა კულხითი/კოლხითი. ფრანგული ენიდან ჩემი 
თხოვნით თარგმნა ანა გვალიამ. იხილეთ ტესტი ნომერი 61-ის ნაწ-
ყვეტი: 
 
61  
ჩემს ბატონს  
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ასრე თქმული:  
ამგვარად (უბნობს) კიბრი-დაგან,  
მსახური შენი.  
დაგან და იკრუბ  
კარგად არიან  
ქალაქი თერქა  
და მთელი მისი რაიონი კარგად არის.  
ასევე გამცნობთ სხვა საქმეს: კულხითიმში  
ღმერთი ანადგურებს  
ხარებსაც და ადამიანებსაც;  
დღეში ორი, სამი ადამიანი კვდება.  
 

 
ჩემი კვლევის დასკვნები 

  
კვლევით წარმოჩინდა შემდეგი: ჩვენი ქვეყნის ყველაზე საპა-

ტიო სახელწოდება კოლხეთი წერილობით აღბეჭდილი ყოფილა 
გაცილებით ადრე, ვიდრე ეს ისწავლება ჩვენი რესპუბლიკის საშუა-
ლო სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში და ისტორიის თე-
მებზე შექმნილ წიგნებში, სტატიებში, სატელევიზიო და ვიდეო გა-
დაცემებში, სამოყვარულო დოკუმენტურ ფილმებში. მკვლევარები 
იყენებენ დრო-ჟამის ორგვარ აღრიცხვას ზემოხსენებული ლურსმუ-
ლი ნაწერების დათარიღებისას. ერთი ჯგუფის თვალსაზრისით, 
ზიმრილიმ მეფის, ჰამუბარ//ჰამურაბ მეფის დრო უნდა დათა-
რიღდეს ძვ. წ.-ით 2000-იანი წლებით. იმ დროს დაიწერა ამ სტატია-
ში მოხმობილი ოთხი ლურსმულით ნაწერი ტექსტი. მკვლევართა 
მეორე ჯგუფის თვალსაზრისით, ზიმრილიმი და ჰამუბარ//ჰამურა-
ბი მეფობდნენ ძვ.წ.-ით 1760-იან წლებში. მკითხველებისათვის აუ-
ცილებლად მიმაჩნია ფაზისის აკადემიის აკადემიკოსის, ბატონ გია 
კვაშილავას ნაშრომის წაკითხვა თემაზე: „აია, აიაია, კოლხეთი“. ის 
წასაკითხად ხელმისაწვდომია ინტერნეტის საშუალებითაც და გა-
მოქვეყნდა 2015 წელს ჟურნალში „ქართველოლოგია“, ნომერი ოთ-
ხი - ილიას უნივერსიტეტში, თბილისში.  
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აუცილებელია ამ ცნობების ჩართვა საინფორმაციო საშუალე-
ბებში მომუშავე პირთა მიერ შექმნილ ნაწარმოებებში, პირველ 
რიგში კი - სასკოლო სახელმძღვანელოებში.  
 
 
გამოყენებული ლიტერატურა:  
1. Archives Royals De Mari, Volume III, tablets No. 61, 66 and 83. Paris. 
Edited by Cooper F. G., 1948. 2. Wolfram Herbert Van Soldt. On old 
Babylonian lu ittum. Zeitschrift fur Assyriology und Vortasianische 
Archaeology, 1992, Vol. 82, No. 1, 60-87. . Wolfram Herbert Van Soldt. 
Information on which tablets in Archives Royals de Mari, Paris, 1948, 
Volume III the name of the country called Kulhitim//Kulhiti is mentioned. 
Personal communication. E-mail dated June 3, 2017. From Vienna to 
Tbilisi. 4. Giorgio Buccelatti. Personal communication concerning 
Archives Royals de Mari. Volume VI. Text where Kulhiti in cuneiform text 
is mentioned. E-mail dated July 12, 2017, from Boston to Tbilisi. 5. Neli 
Zigler and Anne-Babale Langlois. Les toponyms paleo-babyloniennes de 
la Haute-Mesopotamie. Paris. 1996. სურათი1. კოლხეთიდან მარის მე-
ფე ზიმრილიმისადმი მისი ჯაშუშის მიერ გაგზავნილი წერილი. თი-
ხის ფირფიტის აქადური ტექსტი # 61. არქივზ როიალ დე მარი სე-
რიის მესამე ტომი. სურათი 2. აქადური ტექსტის ლათინური ასოე-
ბით გადმოღებული ნიმუში არქივზ როიალ დე მარი სერიის ტომი 
6, წარწერა # 76.სიტყვები კულხითიმ ქი //კულხითი ქვეყანა გამუქე-
ბულია. სურათი 3. კულხითუმ ძველი ჩრდილო-მესოპოტამიის ტო-
პონიმიკის // ადგილების სახელების კრებულში სურათი 4. ძველი 
ჩრდილო-მესოპოტამიის ადგილების სახელწოდებების კრებულის 
ყდა. წიგნში სიაშია კულხითუმ. სურათი 5. ძველი მესოპოტამია. 
პროფ. ნიკოლას პოსტგეიტის 1963 წელს შედგენილი რუკა. ოქ-
სფორდის გამოცემა. კედელზეა თსუ-ს 5-ე შენობის 120 ოთახში გაკ-
რული. ქარდუნია სამეფოში მდებარეობდა ქალაქი ბაბილ//ბაბი-
ლონ. იქვე იწყებოდა კოლხეთი. სურათი 6. კოლხეთის მეფის აიაე-
ტის ასულის, სამკურნალო საშუალებების კვლევაში განსაკუთრებუ-
ლი წვლილის შემომტანი მკვლევარი მეცნიერის, მედეიას ძეგლი 
ბათუმში თავისუფლების მოედანზე. არქიტექტორი ირაკლი ხმა-
ლაძე. საზეიმოდ გახსნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ საა-
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კაშვილმა 2007 წლის 6 აგვისტოს. მნახველების უსაყვარლესი ადგი-
ლია. ინტერნეტით ძეგლის უამრავი ფოტოა ხელმისაწვდომი სანა-
ხავად. ხმალაძემ გამოაქანდაკა თავისი შვილი. მსახიობ დოდო ჭი-
ჭინაძის გამოქანდაკება კინოფილმ ბაში-აჩუკიდან უკეთესი იქნებო-
და, ჩემი აზრით. სურათი 7. მედეიას ძეგლი კოლხების ზღვის// თა-
ლასსა კოლხიკეს პირას; ასე მოიხსენია სტრაბონმა ეს ზღვა პირ-
ველ საუკუნეში მსოფლიოს გეოგრაფიაში. ბიჭვინთა/ პიცუნდა. არ-
ქიტექტორი მერაბ ბერძენიშვილი. დაიდგა 1978 წელს. მის კვარ-
ცხლბეკზე ჩამომჯდარი ბიჭვინთაში ხშირად ვკითხულობდი წიგ-
ნებს ან ვთარგმნიდი სამსახურის დავალებებს ელექტროქიმიის 
დარგში. სურათი 8. რეჯებ თაიფ ერდოგანი საქართველოს პრეზი-
დენტმა ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა 2010 წლის მაის-
ში ბათუმში სასტუმრო შერატონის საზეიმოდ გახსნისას იმ ქართვე-
ლი წარმოშობის თურქი ბიზნესმენებისადმი მადლიერების გამო-
სახატად, რომლებმაც საქართველოს რესპუბლიკაში იმ წლებში ინ-
ვესტიციები განახორციელეს. სურ. 9 კოლხეთის სახელოვანი მეფე 
აიაეტის ძეგლი ქ. ბათუმთან ახლოს მდებარე ქალაქ ქობულეთის 
ავტოგზის პირას. არქიტექტორია მერამ ბერძენიშვილი.  
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Specific importance of the Semiotics of the Geographical Names Aia 
and Kolokhiti///Kolkheti for the Revival of the name Aiakolkheti for 

Our Republic in All Languages 
 
Aia was the name of our Country before it was called Kolkheti 

and/or Kardu//Kartu, Sakartuelo, Gurcistan, Gruzia or Georgia. Aia was the 
name both of the kingdom and of its capital city – as sometimes happened 
in other areas also. Aia was the name of the sun also. Aia was deified as 
Sun in the religion of our ethnic ancistors. Theirfor Aia is a very important 
name to be revived as the modern name of our Republic. Kolkheti is also a 
very important name/word for our people and therefore I seek that the 
participants of this scholarly conference accept and propagate this 
proposition in their spheres of activity. The famous great river Euphrates 
was called Puranunu in ancient times. At the middle of this great river was 
a great city called Mari. The ruins were covered with earth and dust and 
Prof. Andree Parrot was an archaeologist from Paris that excavated the site 
in 1930-s, revealed the cuneiform texts of documents kept in the palace of 
king Zimri-Lim. My attention was aroused to those tablets after I read one 
paper of Prof. Wolfram Herbert Van Soldt mentioning the name of one of 
the countries/ kingdoms known in 2000 BCE as Kulhitum/Kulhitim on clay 
tablets - in a journal published in Germany in 1992. Prof. W. H. van Soldt, 
Prof. Jack Sassoon and Prof. Georgio Buccelatti have been helpful to me in 
supplying precise information on where the texts where the name of the 
country Kulhitum//Kulhiti (Kolkhet) might be found to be read in the 
cuneiform script. There is only one volume of the series Archives Royals de 
Mari in Tbilisi and happily it is volume III where Kulhitim is mentioned on 
three tablets. This volume was the property of Prof. Grigol/Kukuri 
Giorgadze. He taught the Sumerian language and literature to students at 
the Tbilisi State University established in 1918. These are preliminary data 
for my future investigation and publication that will follow after I analyze 
publications of several modern scholars, those that have mentioned 
Kulhitim in tablets made in II millennium BCE in their publications.  
 
Key words:, Aia – a kingdom and its capital, Kolkheti, Archive of Zimrilim 
in Mesopotamia; Kardunia; Sa- kartu-elo, Mose Janashvili.  
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ცოდნა მეტ-ნაკლებად აქვთ, თან არსებობს ტექსტის სხვადასხვა 
გამოცემები, რომლებიც მ ათშინაარსის უკეთ გაგებაში ეხმარება, 
ნაწარმოების ინდივიდუალური გააზრება მთელ რიგ სირთულეებ-
თან არის დაკავშირებული. ,,რუსთველის პოეტური სამყაროს სწო-
რი გაგებისათვის აუცილებელია „ვეფხისტყაოსნის“ სახისმეტყვე-
ლების ღრმა შესწავლა, რაც გულისხმობს პოემის ფაბულისა და 
სჲუჟეტის, მისი მხატვრული სტრუქტურის სიმბოლურ და ალეგო-
რიულ ინტერპრეტაციას. შუასაუკუნეთა როგორც დასავლურ ისე აღ-
მოსავლურ ლიტერატურაში უაღრესად დიდ როლს ასრულებდა 
ალეგორია, რაც ანტიური ეპოქიდან იღებს სათავეს, როდესაც პოე-
ზია, ლიტერატურა ჯერ კიდევ განუყოფელი იყო მითოლოგიისა და 
რელიგიისაგან. (გამსახურდია, 1991:225) 

„ვეფხისტყაოსნის“ ბეჭდური გამოცემა განხორციელდა 250 
წლის წინათ. სწავლულმა მეფემ ვახტანგ მეექვსემ მის მიერვე და-
არსებულ პირველ ქართულ სტამბაში 1712 წელს დაბეჭდა შოთა 
რუსთაველის პოემა. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო სტამბაში დაბეჭდი-
ლი პირველი საერო ხასიათის წიგნი (მანამდე გამოიცა სახარება, 
დავითნი და სხვა სასულიერო დანიშნულების წიგნები). ვახტანგს 
უმთავრესად ორი მიზანი ამოქმედებდა. მან უარყო „ვეფხისტყაოს-
ნის“ გადამწერლების მიერ შემუშავებული მეთოდი, რაც პოემის 
განვრცობაში გამოიხატებოდა. ამ წიგნის გამოცემით – აღნიშნავდა 
ვახტანგი – „გაცუდდეს ყოველნი მჩმახელნი“. ამასთან ვახტანგმა 
მიზნად დაისახა პოემის იდეური შინაარსის განმარტება. მისი აზ-
რით იგი მორალისტური ხასიათის ნაწარმოებია და მასში საღვთო 
მიჯნურობაა გამოხატული. ვახტანგი ამ განმარტებით „ვეფხისტყა-
ოსანს“ იცავდა კლერიკალთა თავდასხმისაგან. მან გამოცემას და-
ურთო ლექსიკონის ტიპის კომენტარები, რითაც საფუძველი ჩაუყა-
რა „ვეფხისტყაოსნის“ მეცნიერულ კვლევას“ (ნათაძე, ცაიშვილი, 
2009: 196-198). 

,,ვეფხისტყაოსნის“ მხატვრული სამყაროს სათანადოდ გააზ-
რებაზე ფიქრი და მისი სასწავლო-საგანმანათლებლო პრობლემა-
ტიკით დაინტერესება ვახტანგ მეექვსის პირველი ბეჭდური გამოცე-
მის კომენტარებთან ერთად დაიწყო. სწორედ სწავლულმა მეფემ 
დაგვიტოვა ანდერძად, რომ ,,ვეფხისტყაოსანი“ მკითხველთ სხვაგ-
ვარად არ უჩნდესთ და ეს სწავლა გაუგონებელი არ დარჩეს“ (ვახ-
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ტანგ VI.1947:53). თუ ხაზგასმულ სიტყვებს დავუკვირდებით, ადვი-
ლად მივხვდებით, რომ ვახტანგი მკითხველთა ყურადღებას პოე-
მის ტექსტის გარკვეული გზით სწავლებასა და ახსნა-განმარტებაზე 
ამახვილებს. რაიმე წასაკითხავი მასალის ახსნა-განმარტების საჭი-
რო გზებისა და ხერხების ძიება კი ჩვეულებრივ პედაგოგიკური მეც-
ნიერების საქმეა; რამდენადაც ,,თარგმანი“ სწორედ ,,ვეფხისტყა-
ოსნის“ ტექსტის შინაარსის გაგებას, მის ახსნა-განმარტებას ისა-
ხავს მიზნად, ამიტომაც იგი ერთგვარად მეთოდიკური ხასიათის 
ნაშრომის იერს ატარებს (ქურდაძე. 1973: 181). 

,,თარგმანის“ შექმნის დროიდან მოყოლებული ,,ვეფხისტყა-
ოსნის“ სწავლების პრობლემატიკა გამუდმებით იყო მკვლევართა 
და მეთოდისტთა მუდმივი საზრუნავი. თუმცა ამ გენიალური პოე-
მის სწავლა-სწავლება ხშირად მეთოდისტთა დავისა და კამათის 
საგანი იყო. ნაწარმოების სწავლების პრობლემურობა გამოწვეული 
იყო რთული ენობრივი, აზრობრივი და მხატვრული კონსტრუქციე-
ბით, მისი შემეცნების სიღრმის და მასშტაბის მიუწვდომლობით და 
შესაბამისად ტექსტის გაგების დაბალი მაჩვენებლებით. საჭირო 
იყო გააზრება იმისა, რომ ,,თანამედროვე რთული ლიტერატურუ-
ლი ხასიათების, წინააღმდეგობრივი რეალისტური სახეების, ლი-
ტერატურაში გადასული ცხოვრებისეული კონფლიქტების ფონზე 
,,ვეფხისტყაოსანი“ ერთგვარად სწორხაზოვნად და, ამდენად, სქე-
მატურად წაიკითხება. ამ გარემოებამ არ შეიძლება შეუცნობელი 
უკმარისობის გრძნობა არ დატოვოს თანამედროვე ახალგაზრდაში, 
რომლისთვისაც ძნელია საკუთარი ინიციატივით გამოვიდეს ამ 
ჩარჩოდან და პოემისეული იდეურ-მხატვრული სამყარო ისტორი-
ულ ასპექტში წაიკითხოს“ (ხინთიბიძე.1993: 42). 

თანამედროვეობის მოთხოვნად და პრობლემად იქცა ყველა 
ასაკის მოსწავლეებს ,,ვეფხისტყაოსნის“ უშუალო აღქმისას დავანა-
ხოთ, რომ ეს არის მხატვრულად სრულფასოვანი ინტელექტუალუ-
რი რომანი, რომელიც მრავალპლანიანი, ქვეტექსტებით მდიდარი 
და დიდი მოცულობისაა. ეს არის გენიალური მხატვრული ქმნილე-
ბა, რომელიც აქტუალობას არასდროს კარგავს და ის მშვენიერი მა-
სალაა მოსწავლეების ცნობიერების გასავითარებლად, ახალი ინ-
ფორმაციის შეფასების, საკუთარი პოზიციის გამოხატვისა და დაც-
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ვის, ზნეობის საკითხებზე მსჯელობის ჩვევების გამოსამუშავებ-
ლად, კრიტიკული აზროვნების უნარის ჩამოსაყალიბებლად. 

სკოლაში ,,ვეფხისტყაოსნის“ სრულ ტექსტს მოსწავლეებს 
ალ. ჭინჭარაულის რედაქტორობითა და ნოდარ ნათაძის კომენტა-
რებით გამოცემული წიგნით ვასწავლით დღემდე. მცდელობა მისი 
გაშინაარსებული ტექსტით სწავლებისა უშედეგო აღმოჩნდა. ბო-
ლო პერიოდში ისევ გართულდა პოემის და (არა მარტო პოემის) 
სწავლება ჩვენს სკოლებში. ამას გარკვეული მიზეზები აქვს, რაც 
,,ვეფხისტყაოსნის“ ახალი კომენტირებული ტექსტისა და ანალი-
ტიკური გზამკვლევის ავტორს ასე აქვს ახსნილი: ,,ჩვენს დროში, 
როცა კლასიკური კულტურის ფენომენები სულ უფრო გვშორდები-
ან და თითქოს გაუცხოებულად დუმდებიან, ამ ფენომენებთან ცოც-
ხალი დიალოგის აღდგენის, თანამედროვე ცნობიერების სივრცეში 
მათი ამეტყველების აუცილებლობა დასაბუთებას არ მოითხოვს. 
ეს წიგნი წარმოადგენს ცდას, ,,ვეფხისტყაოსნის“ კვლევა მიუახ-
ლოვდეს ნაწარმოების კითხვის, უშუალო აღქმის ცოცხალ პროცესს, 
რაც გულისხმობს ნაწარმოების მხატვრულ რეალობაში თანდათა-
ნობით შესვლას, ამ რეალობის თავისებურებათა და კანონზომიე-
რებათა თანმიმდევრულ შეცნობას, მისი ,,ენის“ დაუფლებას“ 
(,,ვეფხისტყაოსანი“, 2011: გვ. 282). 

სკოლაში ადრე ვეფხისტყაოსანი მხოლოდ მეცხრე კლასში ის-
წავლებოდა, ბოლო ოცწლეულში ის სასკოლო სახელმძღვანელო-
ებში მეხუთე კლასიდან შემოვიდა, როგორც სასწავლო მხატვრული 
ნაწარმოები. ადრეული ასაკიდან ,,ვეფხისტყაოსნის სწავლების გა-
მოცდილებაზე დაყრდნობით პედაგოგებმა შეიმუშავეს მეთოდიკუ-
რი მოდელი, რომლის ეფექტურობაც პრაქტიკამ დაადასტურა. ამ 
მოდელით მუშაობა შემდეგი ძირითადი მოთხოვნების დაცვას გუ-
ლისხმობს: 

1. მოსწავლეთა ყოველი ასაკობრივი ჯგუფისთვის მასალის 
წარდგენა მისთვის შესაფერისი და საინტერესო კუთხით; 

2. მოსწავლეთა გააქტიურების მხოლოდ მათი ასაკისთვის შე-
სატყვისი ფორმების გამოყენება; 

3. ტექსტის ყოველი კონკრეტული მონაკვეთის შეძლებისდაგ-
ვარად დაკავშირება თანამედროვეობის აქტუალურ პრობ-
ლემებთან; 
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4. სწავლების პროცესში მოსწავლეთა პირადი გამოცდილების 
ჩართვა; 

5. მოსწავლეთა ინდივიდუალური მონაცემების გათვალისწი-
ნებით, მათთვის საინტერესო, დაძლევადი, დიფერენცირე-
ბული დავალებების მიცემა[თაბორიძე, 2009: გვ.122-123]. 

დაწყებით კლასებში ჩაყრილი საფუძველი ,,ვეფხისტყაოს-
ნის“ სწავლა- სწავლებისა გრძელდება საბაზო საფეხურზეც, სადაც 
ნაწარმოების საინტერესო ნაწილებია წარმოდგენილი. თუმცა პოე-
მის მთლიანი შესწავლა-გააზრება ეროვნული სასწავლო გეგმის მი-
ხედვით მეათე კლასის სასწავლო პროგრამითააა გათვალისწინებუ-
ლი. სასკოლო სახელმძღვანელოთა და მასწავლებლის წიგნების 
ანალიზმა გვიჩვენა, რომ სწორედ ამ ასაკში შეიძლება მოსწავლემ 
სწორედ იმ კუთხით დააფიქსიროს ვეფხისტყაოსნის მხატვრული 
სამყარო და წარმოიდგინოს ის, როგორც მხატვრულად სრულფა-
სოვანი ინტელექტუალური რომანი(თ.ვასაძე). „ვეფხისტყაოსნის“ 
შესწავლას მრავალმა სახელოვანმა მკვლევარმა დაუთმო დრო და 
მიუძღვნა ცხოვრება. ეს პროცესი კი უკვე არაერთ საუკუნეს ითვლის. 
მეოცე საუკუნეში საქართველოში, და ზოგჯერ მის ფარგლებს გარე-
თაც, სამეცნიერო დაწესებულებებში იქმნებოდა „ვეფხისტყაოსნის“ 
ტექსტის დამდგენი კომისიები, პოემის შემსწავლელი კაბინეტები, 
რუსთველოლოგიური განყოფილებები; ტარდებოდა ყოველწლიუ-
რი კონფერენციები, საერთაშორისო სიმპოზიუმები, საზაფხულო 
სკოლები, ფინანსდებოდა სამეცნიერო პროექტები; გამოიცემოდა 
ყოველწლიური სამეცნიერო ჟურნალები, კრებულები და მონოგრა-
ფიები. სწორედ ამის შედეგად საკმაოდ ბევრ რთულსა და მარტივ 
შეკითხვას პასუხი გაეცა, მრავალი იოლი და კომპლექსური პრობ-
ლემა გადაჭრილად გამოცხადდა, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ეს 
დრო (შეიძლება ითქვას, მთელი ეპოქაც კი) და სამეცნიერო პროცე-
სებში ჩართულ მკვლევართა რაოდენობა საკმარისი არ აღმოჩნდა 
იმისთვის, რომ კვლევები დასრულებულიყო. ტექსტის შესწავლა 
დღემდე მიმდინარეობს და ასე გაგრძელდება მომავალშიც, რად-
გან ამის საფუძველს გვაძლევს თავად ნაწარმოები, რომელიც ფას-
დაუდებელ წყაროს წარმოადგენს მრავალი საკითხის გარკვევისას 
და, როგორც აღმოჩნდება ხოლმე, ამოუწურავ მასალას მალავს თა-
ვის წიაღში (რატიანი, 2016). ერთია, ვრცელი რუსთველოლოგიური 
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ლიტერატურა და მეორე, ახალი თაობისთვის შექმნილი, თანამედ-
როვე ტენდენციებითა და ხედვებით გააზრებული, მყარ და ობიექ-
ტურ ცოდნად ქცეული, კლასიკური ნაწარმოების სწორი ინტერპრე-
ტაციის მიწოდება მომავალი მასწავლებლებისთვის. სწორედ ასე-
თი ნაშრომია ელგუჯა ხინთიბიძის თანამედროვე რუსთველოლო-
გიური კვლევებით კომენტირებული ვეფხისტყაოსანი, რომელიც, 
ჩვენის აზრით, სწორ კალაპოტში მოაქცევს თანამედროვე მეთოდი-
კურ ცოდნას და დაეხმარება მასწავლებლებს ვეფხისტყაოსნის 
სწავლებაში. 

როგორც წიგნის წინასიტყვაობა გვაუწყებს ეს ნაშრომი მეცნი-
ერს, მკვლევარს აძლევს აუცილებელ ბაზისს შემდგომი სამეცნიე-
რო კველვისათვის, ხოლო სტუდენტობას და მოსწავლე-ახალგაზ-
რდობას – საჭირო სტიმულს ანალიტიკური აზროვნებისათვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ ,,ნაშრომი წარმოადგენს ვეფხისტყა-
ოსნის ტექსტის მეცნიერულ კომენტარებს. იგი არ წარმოადგენს პო-
ემის შინაარსის თანმიმდევრულ გადმოცემას. ე.ი. იმ ტიპის ნაშ-
რომს, რომელიც ჩვენში ხშირად შესრულებულა (ზოგჯერ პოპულა-
რული სათაურით „რას მოგვითხრობს ვეფხისტყაოსანი“). იგი არ 
არის ვეფხისტყაოსნის ტექსტის დასტამბვა ყველა შინაარსობრივ-
ლექსიკური განმარტებით, რომელიც პოპულარულია ე.წ. სასკოლო 
გამოცემებით. წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს პოემის თან-
მიმდევრობით (პროლოგიდან დასასრულამდე) დალაგებულ კო-
მენტარებს (ანუ მეცნიერულ გამოკვლევებს) დაწერილს ცალკეულ 
ლექსიკურ ერთეულებზე, მხატვრულ სახეებზე, თეოლოგიურ – ფი-
ლოსოფიურ ტერმინებზე, ცალკეულ თემატურ თუ კონცეპტუალურ 
პასაჟებზე ან ეპიზოდურ მონაკვეთებზე.“ (ხინთიბიძე, 2021:19) 

ჩვენი დაკვირვებით ეს დიდი სამეცნიერო ნაშრომი პედაგო-
გებს დაეხმარება სწავლების თანამედროვე მიდგომების, ე.წ. კომ-
პლექსური დავალებების მრავალფეროვანი დაგეგმვისა და გან-
ხორციელების საქმეში. რადგანაც: ვეფხისტყაოსანი კაცობრიობის 
ცივილიზაციის მრავალგვარ გასაყარზე დგას. მასშიშუასაუკუნეობ-
რივს რენესანსული აზროვნება ერწყმის; ქრისტიანულ, და საზოგა-
დოდ რელიგიურ, მსოფლხედვას – ანტიკური ბერძნული ფილოსო-
ფია; მითოსურ და ტრანსცენდენტულ მსოფლაღქმას – ანალიტიკუ-
რი აზროვნება... ეს კი მკითხველის, სუბიექტისასოციაციებს უსას-
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რულოდ დიდ სააზროვნო სივრცეს სთავაზობს. ამიტომაც ბუნებრი-
ვია,რომ პოემის ყველა მკითხველს, და მით უფრო ყველა მკვლე-
ვარს, თავისი ვეფხისტყაოსანი აქვს. ბუნებრივია, რომ დაკარგული 
სატრფოს ძიებისთვის უსასრულო ხეტიალი, სარისკო გადაწყვეტი-
ლების რეალიზების შემდეგ დაშორებული წყვილის ტანჯული გზა, 
ვეფხისტყავით შემოსვა, სამოგზაურო პერიპეტიებში შეხვედრილი 
ურცხვი დიასახლისის სარეცლის გაზიარება – მხატვრული ლიტე-
რატურის და ზეპირსიტყვიერების უზარმაზარი მითოსური, საგმი-
რო და რომანული ნარატივიდან მრავალგვარ რემინისცენციას იწ-
ვევს. ეს დიდი მხატვრული ქმნილების სპეციფიკაა. ამიტომ აქვს 
ყველას თავისი ვეფხისტყაოსანი (ხინთიბიძე, 2021: 20). 

,,ვეფხისტყაოსნის“ სწავლების დიდი გამოცდილების მქონე 
პედაგოგებიც კი, კიდევ ერთხელ, სიამოვნებით გაიაზრებენ პროფე-
სიონალთა მიერ გააზრებულ საჭირო მითითებებს, რაც ამ ნაშრო-
მის ფუნდამენტურ კვლევის მეთოდოლოგიადაა აღირებული: რუს-
თველოლოგია, ისევე როგორც ყველა დიდი ხელოვანის შემოქმე-
დების შემსწავლელი მეცნიერება (ჰომეროლოგია, დანტოლოგია, 
შექსპიროლოგია...), იკვლევს დაეძიებს იმ სათქმელს, რასაც ავტო-
რი დებდა თავის ქმნილებებში და ამ ქმნილებათაობიექტურ რაო-
ბას, ავთენტურობას, მათ ვარიაციებს და ლოკალიზებას დროსა და-
სივრცეში; თვითონ ავტორის მიმართებას საკუთარ შემოქმედებას-
თან; ამდენად, მისი ცხოვრების ყველა ნიუანსს და სხვ. ამ საძიე-
ბელ სფეროთაგან უმთავრესი სწორედ ავტორისეული ქმნილებე-
ბის გაგებაა, გააზრებაა, მისი მხატვრულ-გამომსახველობითი ხე-
ლოვნების წვდომაა; მისი სიტყვის, მისი ფრაზის, მისი ნათქვამის 
ამოცნობაა. ამ ნათქვამის ამოსაცნობად მნიშვნელოვანია იმ სფე-
როს გააზრება, რომელთანაც ეს ნათქვამი ამყარებს მიმართებას. 
მაგრამ ასოციაციათა ამგვარ სიმრავლეთაგან ავტორი იმ აზრს დებ-
და თავის სიტყვაში, რომელზეც მისი ქმნილება ან მიუთითებს, ან 
მიანიშნებს (უშუალოდ ანუ სიტყვიერად, ან კონტექსტის თუ ეპიზო-
დის სათქმელით, ანდა ნაწარმოების მთლიანი იდეურ-მსოფ-
ლმხედველობითი პოზიციით). სხვა შემთხვევაში (ანუ, თუ ამგვარი 
მინიშნების კვალი არ ჩანს) ავტორი ახალს ამბობს, ემიჯნება ტრა-
დიციულს ან ახლებურად მოიაზრებს მას (ხინთიბიძე, 2021: 21). 
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სასკოლო ცხოვრების ახალი ნიუანსებიდან გამომდინარე, 
ჩვენ ძალიან ბევრი, საინტერესოდ ინტერპრეტირებული პროექტე-
ბი და პოემის თანამედროვე დამოკიდებულებებით გააზრების მა-
გალითები გვაქვს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ მეცნიერის ძა-
ლიან ღირებული მითითება იმის შესახებ, რომ ,, რუსთველოლოგი-
ური კვლევები ავტორისეული აზრის, უშუალოდ ნათქვამის თუ მი-
ნიშნებების გასაშიფრად მკაცრ მეთოდოლოგიურ პრინციპზე უნდა 
იყოს დაფუძნებული. თავდაპირველად აუცილებელია საკვლევი 
ფრაზის თუ ცალკეული ტერმინის მნიშვნელობის მართებული 
ამოცნობა, რაც მოითხოვს პოემისეული სიტყვის(თუ სიტყვების) 
მნიშვნელობის გადამოწმებას, როგორც ვეფხისტყაოსნის ყველა 
კონტექსტში, ასევე მთლიანად ძველი და ახალი ქართული ენის 
თხზულებებში. შემდგომში ი – ამ პრინციპით წაკითხული ფრაზის 
პოემის საკვლევ კონტექსტში გააზრებას. დაბოლოს, საჭიროა დაკ-
ვირვება მიღებული დასკვნის შესაბამისობაზე პოემის იდეურ-
მსოფლმხედველობრივ პოზიციასთან და საზოგადოდ, შუასაუკუნე-
ებიდან რენესანსულზე გარდამავალი ეპოქის რელიგიურ-ფილოსო-
ფიური და ლიტერატურული აზრის პროცესთან (ხინთიბიძე, 2021: 
21). 

ელგუჯა ხინთიბიძის ,,თანამედროვე რუსთველოლოგიური 
კვლევებით კომენტირებული ,,ვეფხისტყაოსანი“ წარმოადგენს 
მრავალმხრივ საყურადღებო ნაშრომს და ვთვლით, რომ მასწავ-
ლებლებს დაანახებს ბევრი აქამდე საკამათო პრობლემის სწორი 
გადაჭრის ნიმუშებს და გაუადვილებს მათ მოსწავლეებთან მუშაო-
ბას. 
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რებით, თბ., 2011 
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Rusudan Pipia 
 

A New Resource in the Methodology of Teaching Literature – The 
Knight in the Panther’s Skin with comments of Elguja Khintibidze on 

Modern Rustvelological Studies 
 

Teaching and learning issues related to The Knight in the Panther’s 
Skin are the subject of constant debate and interest of teachers. One is 
the extensive Rustvelological literature and the other is the provision of a 
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correct interpretation of a classical work created for the new generation, 
understood with modern tendencies and visions, turned into solid and 
objective knowledge, for future teachers. Such is the work of Elguja 
Khintibidze – The Knight in the Panther’s Skin with his comments on 
modern Rustvelological studies which, in our opinion, will enrich modern 
methodological knowledge and help teachers in teaching panther skin. 

As the preface of the book tells us, this paper gives the researcher 
the necessary basis for further scientific research, and the students and 
youth – the necessary stimulus for analytical thinking. 

Although, the paper is a scientific commentary on the text of The 
Knight in the Panther’s Skin, it is not a coherent transmission of the 
content of the poem, i.e. the type of work that is often performed in our 
country (sometimes with the popular title "What does The Knight in the 
Panther’s Skin tell us"). It is not the printing of the text of The Knight in 
the Panther’s Skin with all the content-lexical explanations that is popular 
in the so-called school publications. The present work is a series of 
comments (or scientific studies) arranged in sequence of a poem (from 
prologue to end) written on separate lexical items, artistic figures, 
theological-philosophical terms, separate thematic or conceptual 
passages, or numerous episodic sections. This book is a multifaceted 
observational work and we believe that it will show teachers examples of 
correct solution to many hitherto controversial problems and make it 
easier for them to work with students. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ნინო პოპიაშვილი 
 

 
მიგრაციული ლიტერატურის  

ენობრივი მარკერები:  
მშობლიურისა და უცხო ენის  

პარადიგმები1 
 
საკვანძო სიტყვები: მიგრაციული 

ლიტერატურა, ენობრივი პარადიგმები, 
მიგრაცია და ენა. 

მიგრაციული ლიტერატურა ხასიათ-
დება ინტერკულტურული ასპექტებით, 
კონცეფციურობით, იდენტობის პარადიგ-
მათა ცვლილებებით. ამავდროულად, 
მნიშვნელოვანია მიგრაციული ლიტერა-
ტურის ენობრივ ასპექტებზე დაკვირვება, 
რადგან ლიტერატურული ტექსტი სწორედ 
ენობრივ პარადიგმაში იქმნება და ასევე, 
თავის თავში გულისხმობს კომუნიკანტს, 
მკითხველს, რომელიც ამ ენობრივი პარა-
დიგმის ნაწილი შეიძლება იყოს. 

ლიტერატურული პერსპექტივიდან 
თუ ვიმსჯელებთ, ენა იდენტობის რეპრე-
ზენტაციის უმთავრესი კრიტერიუმია და 
სწორედ ენა განსაზღვრავს ავტორის, ამას-
                                                 

1 კვლევა განხორციელდა "შოთა რუსთაველის 
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 
ფინანსური მხარდაჭერით [#DI-18-965]“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ფილოლოგიის 
დოქტორი: 

პროფესორი, კავკასიის 
უნივერსიტეტი/ 

მოწვეული ლექტორი, 
ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
 

ძირითადი შრომები: 
„პოეტური ენის საკითხე-

ბი: პოეტური ლექსიკა, 
ტროპი“ (2019); „სული-

კო“ მსოფლიო ხალხთა 
ენებზე“, ივანე ჯავახიშ-

ვილის სახელობის თბი-
ლისის სახელმწიფო უნი-

ვერსიტეტის გამომცემ-
ლობა (2018);  
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თან, ლიტერატურული ტექსტის ამა თუ იმ ქვეყნის, ჯგუფის ლიტე-
რატურული პროცესების კუთვნილებას. 

მარტინ ჰაიდეგერის შეხედულების თანახმად, ენა „ყოფიერე-
ბის სახლია“, რომლის ბინადარიც ყველა მოაზროვნე ადამიანია: 
„ენა არის ყოფიერების სახლი. მის საცხოვრისში ცხოვრობს ადამი-
ანი. მოაზროვნეები და მოლექსეები არიან ამ საცხოვრისის მცვე-
ლები. მათი სიფხიზლე არის ყოფიერების ღიაობის სისრულეში 
მოყვანა, რამდენადაც ისინი ამ ღიაობას ენაში გამოთქვამენ და ენა-
შივე შეინახავენ“ (ჰაიდეგერი 2012). თუმცა მიგრაციულ ლიტერატუ-
რაზე დაკვირვების შედეგად შეიძლება ითქვას, რომ ჰაიდეგერისეუ-
ლი კონცეპტი: ენა, როგორც სახლი, როგორც თავშესაფარი, სხვა 
დატვირთვას იძენს. „ორ და ზოგჯერ მეტ ენას, ორ ქვეყანას, ორ 
კულტურას შორის აღმოჩენა, მიგრაციული ლიტერატურის პარა-
დიგმის მიხედვით, არის ამ ენებს, ქვეყნებსა და კულტურებს შორის 
დაკარგვა, განსხვავებული ალგორითმის, სისტემის, მოცემულობის 
აღმოჩენა. ენებს შორის დაკარგულობა ახალი, შინაგანი ენის, საკუ-
თარი სათქმელის, სემანტიკური ნიშნების პერსპექტივას წარმო-
შობს, რომლისგანაც მიგრაციული ლიტერატურა იქმნება. ეს ენა არ 
არის მხოლოდ მშობლიური ენა, ან მიმღები ქვეყნის სახელმწიფო 
ენა, რადგან მიგრანტისათვის არცერთი ენა არ არის სრულფასოვა-
ნი, ნამდვილი სახლი. ენები შეიძლება იყოს მხოლოდ დროებითი 
თავშესაფარი. მშობლიურმა ენამ, სიტყვებმა და გრძნობებმა უკვე 
დაკარგეს თავიანთი დიდი და ფართო მნიშვნელობა, ხოლო ახალი 
ენა, უცხო ენა, მეორე ენა, ბოლომდე ვერ იქცევა სრულფასოვან სახ-
ლად. მიგრაციული ლიტერატურისათვის დამახასიათებელია, ერ-
თი მხრივ, ენებს შორის არჩევანი, ხოლო, მეორე მხრივ, ენათა შე-
რევის მოცემულობა. საკუთარ თავზე ორიენტირება არის მიგრაციუ-
ლი ლიტერატურის ერთ-ერთი მახასიათებელი“ (პოპიაშვილი 
2021). 

მიგრაციული ლიტერატურის თვისობრიობაზე დაკვირვება 
გვაჩვენებს, რომ ენობრივი პარადიგმა ცვალებადია, რისი მიზეზიც 
მიგრაციასთან ერთად კულტურული ასპექტების დამატებითი გავ-
ლენებია, რომლებიც ახალ მახასიათებლებსა და პერსპექტივებს 
ქმნის და არ თავსდება არცერთ ენაში. „ენის ცვლილება შეიძლება 
განიხილებოდეს, როგორც დაკარგვის გამოცდილება... ენის შეც-
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ვლით და/ან სხვა ენაზე წერით ტექსტის რეპერტუარი ძირს უთ-
ხრის ენობრივად სწორისა და არასწორის დიქოტომიას და ტექსტე-
ბი თავს არიდებენ ან თამაშობენ გამარტივებულ კულტურულ ატ-
რიბუტებს. რაღაც, რაც არ არის, ყოველთვის ირიბად ახდენს გავ-
ლენას: განსხვავებული სივრცეები ან დროები, ენები, ვარიანტები 
და სიმბოლოები, რომლებსაც ავტორები იყენებენ წერისთვის და 
საორიენტაციოდ” (Thüne, Eva-Maria 2017). მიგრაციული ლიტერა-
ტურის ფუნდამენტური არსი – მულტიკულტურული გარემო, თავად 
წარმოადგენს არაერთგვაროვან და არასწორხაზოვან მოცემულო-
ბას. ადაპტაცია გარემოსთან, რომელიც, თავის მხრივ, არის მრა-
ვალშრიანი და გამოკვეთილად არაკონკრეტული, აყალიბებს დამა-
ტებით ელემენტებს, მახასიათებლებს. „მულტიკულტურული გარე-
მო ქმნის თავისებურებას, რომელიც სხვადასხვა პოზიციიდან გან-
ხსვავებულ აღქმასა და შეფასებას მოითხოვს. მულტიკულტურული 
გარემო, როგორც სუბსტანცია, მუდმივად განახლებადი და ცვლა-
დია, რაც კიდევ უფრო აფერხებს მის ერთმნიშვნელოვან აღქმასა 
და შეფასებას, თუმცა, სწორედ მულტიკულტურულ წიაღშია შესაძ-
ლებელი მსოფლიო სურათის სათანადოდ წარმოდგენა“ (პოპიაშვი-
ლი 2015, გვ. 100). 

მიგრაციული ლიტერატურის ენობრივ პარადიგმაზე დაკვირ-
ვება გვაჩვენებს, რომ „ადგილმდებარეობის შეცვლა ნიშნავს სხვა 
კულტურაში ინტეგრაციას და ასევე ენის შეცვლას. ახალი სახლის 
ძიება ასევე ნიშნავს ახალი ენის ძიებას და ენობრივი მიდგომები 
ხშირად იცვლება“ (Roxana-Sînziana Rogobete 2016).  

თანამედროვე მიგრანტი ავტორების შემოქმედება სხვადას-
ხვა, ხშირად, რამდენიმე ენობრივი პარადიგმით არის მარკირებუ-
ლი. ქართული წარმოშობის გერმანულენოვანი მწერალი, გივი მარ-
გველაშვილი, რომელიც გერმანიაში, ქართველი პოლიტიკური 
ემიგრანტების ოჯახში დაიბადა და 18 წლამდე, ვიდრე საბჭოთა 
სისტემა მოიტაცებდა და საქართველოში დააბრუნებდა, გერმანია-
ში ცხოვრობდა, წერს: „გერმანული ენა ჩემი დედაენაა, რაც შეუსა-
ბამობასავით ჟღერს – დედაჩემი ხომ ქართველი იყო, მაგრამ...“ 
(Margwelaschwili 1993, გვ, 23). მარგველაშვილის სამყარო არის მე-
ტაკონტექსტებით გაჯერებული ტექსტი, ენობრივად გერმანული, 
მაგრამ კულტუროლოგიურად – ენებს, ქვეყნებს, პოლიტიკურ ვითა-
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რებებს, ისტორიულ და თანამედროვე მდგომარეობებს შორის არ-
სებული ტექსტი, როგორც სივრცე, სადაც ენობრივი ექსპერიმენტე-
ბი დიდ მნიშვნელობას იძენს: “ერთი და იმავე თანხმოვნით დაწყე-
ბული ოთხი სიტყვით – ორი ოპოზიციური წყვილით – მონიშნულია 
რომანის სივრცე. „თემი“ უპირისპირდება „თომინოს“, ისევე რო-
გორც „სიკვდილი“ უპირისპირდება “ოცნებას/სიზმარს” ანუ „სი-
ცოცხლეს/ცხოვრებას”. თუ გავიხსენებთ, რომ “ცხოვრება სიზმა-
რია” (კალდერონი), ყველაფერი მარტივი და ნათელია: გაქვავებუ-
ლი ტრადიცია სიკვდილია, შემოქმედება – სიცოცხლე” (კარტოზია 
2016, გვ. 219-220).  

იაპონური წარმოშობის გერმანულენოვანი და იაპონურენოვა-
ნი მწერალი, იოკო თავადა, ენასთან ურთიერთობას ასე განმარ-
ტავს: “გერმანული ფანქარი თითქმის არ განირჩეოდა იაპონურისა-
გან. მაგრამ მას აღარ ერქვა “ენპიცუ” (“Enpitsu”), არამედ - ფანქარი 
(შდრ. გერმ. “Bleis ”). სიტყვა ფანქარი (გერმ. “Bleis ”) ისეთ შთა-
ბეჭდილებას მიქმნიდა, თითქოს რაიმე ახალ ნივთთან მქონდა საქ-
მე. უხერხულობის გრძნობა მქონდა, როდესაც ახალი სახელით უნ-
და მომეხსენიებინა. ეს დაახლოებით იმ გრძნობას ჰგავდა, ჩემი ახ-
ლადგათხოვილი ნაცნობისთვის თავისი ახალი გვარით რომ მიმე-
მართა” (თავადა 2000, გვ. 14). იოკო თავადას მოთხრობა „ლექსიკო-
ნის სოფელი“ ორენოვანია. იაპონურ და გერმანულ ენებზე გამოქ-
ვეყნებული პარალელური ტექსტი ვიზუალურადაც ასახავს იმ გან-
სხვავებებს, რასაც იაპონური და გერმანული ენები და ასონიშნები 
ქმნიან. 

ქართული წარმოშობის გერმანულენოვანი მწერალი, ნინო ხა-
რატიშვილი თანამედროვე მიგრაციული ლიტერატურის გამორჩეუ-
ლი წარმომადგენელია. მის პიესებსა და რომანებს დიდი წარმატე-
ბა ხვდა წილად, მწერალი დაჯილდოებულია რამდენიმე ლიტერა-
ტურული პრემიით. ნინო ხარატიშვილის ლიტერატურული ტექსტე-
ბის სივრცითი ლოკალიზაცია სხვა ქვეყნებთან ერთად, საქართვე-
ლოსაც მოიცავს. იგი საქართველოში დაიბადა, გერმანიაში სწავ-
ლობდა. სამწერლო ენად გერმანული აირჩია, თუმცა, როგორც 
ჩანს, ხარატიშვილისთვის ენობრივი პარადიგმა არ არის უცვლელი. 
„ჩემთვის ენა ძალიან მჭიდრო კავშირშია რეალობასთან, გარემოს-
თან, რომელშიც ვარ. ჩემთვის ფუფუნებაა, რომ აქ ჩამოსულმა გერ-



  
მიგრაციული ლიტერატურის ენობრივი მარკერები... 

 

235 

მანული ვიცოდი. სასრიალოზე რომ ჩამოსრიალდები და სხვა მხა-
რეს მოხვდები, რაღაც ამდაგვარი იყო ჩემი გერმანულ ენაში შეს-
ვლა. ქართულ გარემოში ყოფნით, მგონია, რომ ეს ენა უკან დამიძა-
ხებს. ოღონდ ეს ჩემი თეორიაა და არ ვიცი, ეს ასე მოხდება თუ არა“ 
(რადიო თავისუფლება 2019). 

ოლგა გრიაზნოვა დაიბადა ბაქოში, მისი ცხოვრება დაკავში-
რებულია კავკასიასთან, პოლონეთთან, თურქეთთან, ისრაელთან, 
გერმანიასთან, არის რუსულ-ებრაული წარმოშობის გერმანულენო-
ვანი მწერალი, იგი დაჯილდოებულია ლიტერატურული პრემიე-
ბით, მისი რომანები ადაპტირებულია პიესებად და დაიდგა თეატ-
რის სცენაზეც. ოლგა გრიაზნოვას იდენტობა და ენობრივი სამყარო 
რთული დეფინიციებისა და განსაზღვრებების ერთობლიობაა. 
მხატვრული ენა, როგორც არჩევანი და მისი იდენტობის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი ნიშანი, არ უკავშირდება დედაენას, მშობლიურ 
ენას. ო. გრიაზნოვას შემთხვევაში ენობრივი პარადიგმა კიდევ უფ-
რო რთულია, რასაც ავტორი ასე ხსნის: „ჩემთვის ტერმინი „დედა 
ენა“ რთულია და მირჩევია თარგმანმცოდნეობაზე ორიენტირება, 
სადაც განასხვავებენ A, B და C ენებს, ანუ პირველ ენას, მეორე ენასა 
და მესამე ენას. ასეთ შემთხვევაში, გერმანული ნამდვილად ჩემი 
პირველი ენაა. იქ თავს სრულად სახლში ვგრძნობ“ (Sueddeutsche 
Zeitung, 2017). 

განსხვავებულ, უმეტეს შემთხვევაში, არამშობლურ ენობრივ 
პარადიგმებში, მიგრანტი ავტორები ქმნიან ლიტერატურულ ტექ-
სტებს, რომლებშიც, გარდა ენობრივი თავისებურებებისა, უმნიშ-
ვნელოვანესია ინტერკულტურული კონტექსტი, იდეალები, თავისე-
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სტის ენა იყოს როგორც მშობლიური ენა, ისე მეორე ენა, ან უცხო 
ენა, ან ერთდროულად რამდენიმე ენა. ასეთ შემთხვევაში, ენა გა-
ნიცდის ორმაგ გავლენას: ეს არის, ერთი მხრივ, არჩევანი მშობლი-
ურ ენასა და უცხო ენას შორის, ხოლო, მეორე მხრივ, ნაციონალურ 
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Nino Popiashvili 

 
Linguistic Markers of Migratory Literature: 

Paradigms of native and foreign Languages2 
 

Key words: migratory literature, linguistic paradigms, migration 
and language.  

 
Migratory literature is characterized by intercultural aspects, 

conceptuality, changes in identity paradigms. At the same time, it is 
important to observe the linguistic aspects of migratory literature, 
because the literary text is created in the linguistic paradigm and also, in 
itself, refers to the communicator, the reader, who can be part of this 
linguistic paradigm. 

From a literary perspective, language is the main criterion for the 
representation of identity. It is the language that determines the 
affiliation of the author, at the same time, of the literary processes of a 
particular country or group of literary texts. 

Observations on the linguistic markers of migratory literature show 
that according to the individual choice of the authors, the language may 
not fully determine their identity. In the case of migratory literature, the 
language of the text can be either a native language or a second 
language, a foreign language or several languages at once. 

 

                                                 
2 „This work was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of 
Georgia (SRNSFG) [#DI-18-965]“. 
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უნივერსალური ღირებულებებისა 

და ჩვევების კონცეპტი იაკობ  
გოგებაშვილის საყმაწვილო 
მოთხრობების მიხედვით 

 
საკვანძო სიტყვები: უნივერსაკური, 

ღირებულებები, გოგებაშვილი, საყმაწვი-
ლო მოთხრობები. 

„მთავარი ძალა, რაც გამარჯვებას 
ანიჭებს ერს საარსებო ბრძოლაში, არის 
ცოდნა და განათლება“, – ამბობდა იაკობ 
გოგებაშვილი. უდიდესი ქართველი განმა-
ნათლებელი და მოღვაწე, მთელი თავისი 
ცხოვრების განმავლობაში თავდაუზოგა-
ვად ემსახურებოდა თავის სამშობლოსა 
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დაგოგიკის ფუძემდებელმა, შეუფასებელი 
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როში. გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ 
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თანხვედრაშია ახალი თაობის სწორ აღ-
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მიმართულებით 
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134 გვ. 
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ხმარე სახელმძღვანელოებად. იაკობ გოგებაშვილმა შექმნა აღ-
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რებული აღმზრდელობითი სწავლების იდეის ჩამოყალიბებაც. მან 
ევროპული და რუსული პროგრესული პედაგოგიკა მიუსადაგა და 
მოარგო ქართულ მენტალურ და კულტურულ სივრცეს. მისი უმაღ-
ლესი საგანმანათლებლო პრინციპი გახლდათ რეალური განათლე-
ბის უპირატესობა ფორმალურთან შედარებით. აუცილებელი აღსა-
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შვო ჟურნალებთან თანამშრომლობის პრიზმაში. 

„აი ია“, – ამ საოცრად ევფონიური იაკობისეული ორი ასო-ბგე-
რით შედგენილი წინადადებით იწყება და ყალიბდება ქართველი 
ბავშვის ცნობიერება; ის მშობლიური ენის უკიდეგანო სივრცეში 
ეპატიჟება პატარას და ენით დასაზღვრულ და განპირობებულ მენ-
ტალობას და მსოფლხედვას აზიარებს.  

მოცემულ ნაშრომში ვისაუბრებ მის შესანიშნავ საბავშვო 
მოთხრობებზე, რომლებიც, დროის ცვლილების მიუხედავად, 
კვლავ აქტუალურია. იაკობ გოგებაშვილი, როგორც ქართული სა-
ბავშვო ლიტერატურის ფუძემდებელი, ბავშვებისათვის განკუთ-
ვნილ ტექსტებში განიხილავს ყველა იმ ძირითად უნივერსალურ 
ღირებულებას და ქცევას, რაც ნიშანდობლივია სოციუმისთვის. 
პირველ რიგში, მახსენდება მისი მოთხრობა „იავნანამ რა ჰქმნა“?! 
საიდანაც სამშობლოს და ყოველგვარი მშობლიურის სიყვარული 
იღვრება. ძილის წინ სამღერი ქართული „იავნანა“, რომელსაც დე-
და უმღეროდა პატარა ქეთოს, მაგიურ თვისებას იძენს და, მოტაცე-
ბულ და სხვაგან აღზრდილ გოგონას ახსენდება დედა, ბავშვობა, 
სამშობლო... ქეთოს, რომელიც ძალიან იტანჯებოდა დედ-მამისე-
ულ, მაგრამ, ამჯერად უკვე მისთვის უცხო გარემოში, და ვერანაირ-
მა ცდამ ვერ გაახსენა ბავშვობა, „იავნანამ“ დაუბრუნა სიცხადის 
შეგრძნება და აღუდგინა მეხსიერებაში ღრმად დამარხული მოგო-
ნებები. თუმცა, გოგონამ თავისი დედობილ-მამობილიც არ დაივიწ-
ყა და შეინარჩუნა მათი სიყვარული. „ღმერთმა თქვენს გულშიაც 
აღზარდოს, ჩემო ყმაწვილნო მკითხველნო, მოყვასთა ჩაუქრობე-
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ლი სიყვარული, გაგაძღოთ მათი სიყვარულით თქვენდამი და ქე-
თოსავით ბედნიერად გაცოცხლოთ დიდხანს“, (გოგებაშვილი) – ამ 
სიტყვებით სრულდება მოთხრობა, სადაც, ასევე, საუბარია ხალხთა 
შორის ტოლერანტობაზე, მეგობრობასა და სიყვარულზე; რომ ქარ-
თველებშიც და ლეკებშიც არიან ღირსეული ადამიანები, რომლებ-
საც შეუძლიათ გადააბიჯონ ეროვნულ და აღმსარებლობით ბარიე-
რებს და უყვარდეთ ზოგადად ადამიანი. სწორედ აქ იკვეთება უნი-
ვერსალური ღირებულების უნივერსალობა, რაც ერთნაირად დამა-
ხასიათებელია ყველა ერის ღირსეული წარმომადგენლისათვის.  

„რამდენადაც კულტურის შეძენა არ ხდება ბიოლოგიური 
გზით, ყოველი თაობა ახდენს მის კვლავწარმოებასა და მომავალ 
თაობაზე გადაცემას. ეს პროცესი წარმოადგენს სოციალიზაციის სა-
ფუძველს. ღირებულებების, რწმენების, ნორმების, წესებისა თუ 
იდეალების ათვისების შედეგად მიმდინარეობს ბავშვის პიროვნე-
ბის ფორმირება და მისი ქცევის რეგულირება“. (კაჭკაჭიშვილი 2008: 
42) ამდენად, იკვეთება მშობელთა და მასწავლებელთა უდიდესი 
პასუხისმგებლობა, რათა ბავშვს ჩამოუყალიბდეს სწორი ღირებუ-
ლება, რაც განსაზღვრავს მის სწორ კულტურულ ჩვევებსა და, შესა-
ბამისად, ქცევებს. იაკობ გოგებაშვილის მცირეტანიანი საბავშვო 
მოთხრობები მეტაფორულად კულტურულ აბებს მაგონებს, რომ-
ლის მიღების შემდეგ ჩვენი პატარა შეიძენს უნივერსალური ღირე-
ბულებებისა და ჩვევა-ქცევების ცხოვრებისეულ დოზას.  

ღირებულებას შეისწავლის ფილოსოფიის დარგი აქსიოლო-
გია, რომელიც ბერძნული სიტყვიდან „აქსია“(ღირებულება) მომ-
დინარეობს. „აქსიოლოგია აერთიანებს ეთიკურ და ესთეტიკურ ღი-
რებულებებს. საგულისხმოა აგრეთვე, რომ აქსიოლოგია მათემატი-
კურ მეცნიერებებში მოიცავს მათემატიკურ ჭეშმარიტ პრინციპებს. 
თუკი პარალელს გავავლებთ ფსიქოლოგიასთან, ამ შემთხვევაშიც, 
ღირებულებები არის ის საფუძველი, რომელიც წარმოადგენს ურ-
ყევ საყრდენს პიროვნებისთვის. სწორედ ამიტომ, უაღრესად მნიშ-
ვნელოვანია ბავშვისა და მოზარდის სწორი ღირებულებითი სისტე-
მის ჩამოყალიბება“. (ჩაჩუა 2015: 105) იაკობ გოგებაშვილს სწორედ 
ამგვარი უნივერსალური ღირებულებების ერთგვარი სისტემა აქვს 
შემუშავებული და რელევანტური ლიტერატურული ფორმით უნერ-
გავს მას პატარებს. მოგეხსენებათ, ლიტერატურის მოქმედებისა და 
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შესაძლებლობების დიაპაზონი, – რამდენად მძაფრ გავლენას ახ-
დენს მკითხველზე; და რადგან განსაკუთრებული აღქმისა და წარ-
მოსახვის ნიჭით არიან დაჯილდოებულნი ბავშვები, სწორედ მათ 
კონტიგენტზე მოქმედებისას ლიტერატურის „ძლევამოსილება“ კი-
დევ უფრო იზრდება. იმ მრავალ თეორიათაგან, რომელიც მსჯე-
ლობს ბავშვის ქცევებზე, გამოვყოფთ სოციალურსა და ბიჰევიორის-
ტულ მოდელებს, რომელთა მიხედვითაც, ბიოლოგიური და ბიოსო-
ციოლოგიური მოდელებისგან განსხვავებით, ბავშვის შემდგომი 
ქცევა განპირობებულია სოციალური ზეგავლენით („სუფთა დაფის“ 
კონცეპტი). „თუ ბუნებამც არ უშველა“-ს ფაქტორი, ანუ ინდივიდის 
პირადი გენეტიკური განწყობა, ცხადია, რჩება ადამიანის პიროვნე-
ბად ფორმირების პროცესის მარეგულირებლად, თუმცა, უდიდესი – 
ლომის წილი აღზრდას ეკუთვნის და მოცემულ მოხსენებაშიც აღ-
მზრდელობით სისტემაზე ვისაუბრობ, გონივრულად შეთავაზებუ-
ლი მხატვრული ლიტერატურის თვალსაზრისით.  

უნივერსალურ ღირებულებათაგან გამოვყოფ მოყვასის სიყვა-
რულს, რომელიც პირველ ადგილს იკავებს როგორც რელიგიურ, 
ასევე სოციალური ღირებულებების შკალაზე. „თუ გვერდით მდგო-
მი არ გიყვარს, კარგად ვერ იმღერებ“, – გვახსოვს პერსონაჟის ცნო-
ბილი ფრაზა საყვარელი მულტიპლიკაციური ფილმიდან. მოყვა-
სის სიყვარულს ბავშვი ოჯახის წევრების სიყვარულიდან სწავ-
ლობს. გოგებაშვილის მოთხრობის პატარა გმირი მწიფე მსხალს 
ავადმყოფ დაიკოსთან მიარბენინებს, მას უფრო ეამებაო. პატარა 
მარო კი დედას სთავაზობს, მაგ მწარე წამალს შენს ნაცვლად მე 
დავლევო. კეთილი სანდალას სიკეთე უკვე ოჯახის ფარგლებს 
სცილდება და თანაკლასელს უწილადებს თავის საგზალს, რომე-
ლიც მას სახლში დარჩენია. თანაგანცდა, ალტრუიზმი, ჰუმანიზმი 
იაკობ გოგებაშვილის მოთხრობების მთავარი ღირებულებითი ხა-
ზია; ის კარგად გააზრებული და გაწერილი „რეცეპტით“ კვებავს მო-
მავალ თაობას, რათა, შემდგომში, მათ შექმნან სწორ ფასეულობებ-
სა და ღირებულებებზე დამყარებული ჯანსაღი საზოგადოება, რაც 
ქვეყნისა და კაცობრიობის წინსვლის აუცილებელი პირობაა.  

იაკობ გოგებაშვილის მოთხრობებში დიდი ყურადღება ეთმო-
ბა სწორი უნარ-ჩვევებისა და ქცევების მოდელების მიწოდების 
სტრატეგიას. მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვი თავიდანვე შეეჩვიოს 
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წესრიგს, აითვისოს შრომის კულტურა, გამოიმუშაოს ფიქრისა და 
განსჯის უნარი. მოთხრობებში უარყოფით დატვირთვას იძენს სი-
ზარმაცე, ტყუილი, ამპარტავნება, ფასადურობა, მკვეხარობა, აგრე-
სია, მოუთმენლობა, და მათი ნეგატიური შედეგებიც სახეზეა; სიკე-
თისა და ბოროტების მარტივი, იოლად გასაგები პოლარიზაციით 
ავტორი ადგენს ტექსტების იმგვარ კონსტრუქციებს, რომ პატარა 
მკითხველს ხელისგულზე გადაეშალოს ღირებულებათა შკალა. პო-
ზიტიური ღირებულების ქების გვერდით დაგმობილია ნეგატიური 
გრძნობები, ქცევები და თვისებები. მაგ. მოთხრობებში „მგელი და 
თხა“ და „კრუხი და კაჭკაჭი“ წარმოჩენილია ეშმაკობისა და გამორ-
ჩენის უარყოფითი სპექტრი, მოთხრობაში „მშიშარა ვანო“ – შიში, 
მოთხრობაში „ბებერი და ქათამი“ – სიხარბე, მოთხრობაში „ორი 
სახნისი“ – სიზარმაცე, მოთხრობაში „ირემი“ – ზედაპირული შეფა-
სება, მოთხრობაში „მკილავი ღორი“ – გაკილვა, მოთხრობებში 
„ვაჟკაცობა“ და „მკვეხარა ქოთანი“ – მკვეხარობა; დადებითი ხა-
ზით მოიაზრება მოხერხებულობა, მოთხრობაში „ ლომი, დათვი 
და მელია“, მოთხრობაში „ციხე-დარბაზი“ – ერთობისა და მეგობ-
რობის ძალა, მოთხრობაში „კატა და ძაღლი“ – ერთგულება, მოთ-
ხრობაში „სირცხვილის აშორება“ – შეცდომის აღიარება, მოთხრო-
ბებში „თავის გაწირვა მტრისათვის“, „მეზობლები“, „გულკეთილი 
ქვრივი“ და „ღირსეული სამაგიერო“ – მტრობის წილ სიკეთის მიგე-
ბა. იაკობ გოგებაშვილის ბევრი საბავშვო მოთხრობა შექმნილია სა-
ქართველოს ისტორიულ წარსულსა და მის უკვდავ გმირებზე: 
„ერეკლე მეფე და ინგილო ქალი“, „გიორგი ბრწყინვალე“, „მეფე 
დემეტრე თავდადებული“, „ცოტნე დადიანი“, „ცხრა ძმა ხერხეუ-
ლიძენი“, „სამასი არაგველი“, „თავდადებული მღვდელი თევდო-
რე“, „გლეხი ბოსტაშვილი“, „ასპინძის ომი“, „ივერთა მონასტერი“ 
და სხვა. მის კალამს ეკუთვნის „ბიბლიური ისტორია“, „ახალი აღ-
თქმა“ და „საქართველოს გაქრისტიანება“. ავტორის მიზანია, მო-
ზარდში გააღვიძოს გმირული, კეთილშობილი სული, რომელიც ან-
თებულია ხალხის, მამულის, მოძმის და ღმერთის სიყვარულით. 
ერი ბერდება და კვდება მაშინ, როცა აღარ სჯერა უკვდავი ეროვნუ-
ლი პოტენციალის, რომელიც წარსულის სურათ-ხატებით ცოც-
ხლდება და მაგალითად ეძლევა მომავალ თაობას. დევალვაცია 
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ყოველგვარი ეროვნულისა იწვევს მის გადაგვარებასა და კვდომას, 
რაც კარგად იცოდა და იცის ყველა დროის მტერმა.  

ძალიან მნიშვნელოვანია საბავშვო მოთხრობების მინიმა-
ლისტური ზომა და მარტივი სტილი – ამგვარი ტექსტი ბავშვისთის 
იოლად გასაგები და მისაღები ხდება, რადგან არ ბეზრდება მისი 
კითხვა თუ მოსმენა და, შედეგიც შესაბამისია. ამ თვალსაზრისით, 
იაკობ გოგებაშვილის საბავშვო მოთხრობები მოგვაგონებს ეზოპეს 
– ძველბერძენი მონის იგავებს, რომლებიც, აგრეთვე, დიდაქტიკუ-
რი და აღმზრდელობითი ხასიათის მატარებელია. ეზოპეს საყო-
ველთაოდ ცნობილი იგავი „მელა და ყურძენი“ ამ მორალისტური 
ფრაზით სრულდება: „იოლია ქილიკი იმაზე, რასაც ვერ დაეუფლე“, 
(ეზოპე 2020: 31) და ტექსტის მარტივი ფაბულით ძალიან მნიშვნე-
ლოვან ადამიანურ სისუსტეზე მიგვანიშნებს: სულმდაბლობაზე, 
როდესაც, არ შეგიძლია შენი მარცხის აღიარება. სულხან-საბა ორ-
ბელიანის იგავ-არაკების ტექსტის ზომაც მინიმალისტურ პრინციპ-
ზეა აგებული, რათა უკეთ აღსაქმელი და შესათვისებელი გახდეს 
პატარა მკითხველ-მსმენელისათვის. 

იაკობ გოგებაშვილის ბიოგრაფიიდან გვახსოვს, რომ თავად 
მეტად ორგანიზებული, მოწესრიგებული, პუნქტუალური და შრო-
მისმოყვარე ადამიანი ყოფილა. მას მკაცრად ჰქონია გაწერილი 
დღის განრიგი და პირუთვნელად იცავდა მას. მეტი პროდუქტიუ-
ლობისათვის, მან დაისახა მიზნად დროის რაციონალური განაწი-
ლება, იგივე – დროის მენეჯმენტი. ევროპული კულტურაც ხომ სწო-
რედ რაციონალიზმზეა აგებული, – არავინ, არაფერს, პირველ რიგ-
ში კი დროს, არ ფლანგავს და არ ხარჯავს უქმად. ქართული „დროს-
ტარება“ პირდაპირი კონსტრუქტია დროის გატარების, დროის უქ-
მად ხარჯვის, გადაგორების, გაფანტვის. სწორედ ამ უდიდეს ნაკლს 
ებრძოდნენ შეუპოვრად ხალხოსნები, ილიას, იაკობის და აკაკის მე-
თაურობით. მათ, როგორც არავის, კარგად ესმოდათ, რომ თუ არა 
მუდმივი გარჯით და შრომით, დროის რაციონალურად გამოყენე-
ბით, რომელსაც არაჩვეულებრივად მიესადაგება შემდგომში მა-
მარდაშვილისეული „დროში ძალისხმევის“ კონცეპტი, ქართული 
საზოგადოება არათუ ვერ შექმნიდა ახალ კულტურას, არამედ და-
კარგავდა მასაც, რაც წინაპრების მიერ იყო მომუშაკებული. დროის 
გათვლა ნიშნავს მის გაზომვას შრომის, სასიკეთო საქმის კეთების 
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თვალსაზრისით. „ადამიანის უმთავრესი ღირსება შრომაა, ნების-
მიერი შემოქმედებითი შრომა“, (სირაძე 1982: 125) – წერს რევაზ სი-
რაძე. სწორედ შრომის ესთეტიკა ქმნის შრომის კულტურას, რო-
მელზეც, თავის საბავშვო მოთხრობებში, პერმანენტულად გვიყვე-
ბა იაკობ გოგებაშვილი. მისი დიდაქტიკურ-პედაგოგიური მეთოდის 
მთავარი ღერძი თანდათანობასა და თანმიმდევრობაზე გადიოდა. 
შრომის რუტინა აღმზრდელობითი სისტემის უმთავრესი პრინციპი 
გახლდათ, რაც მისი მოთხრობებითაც დასტურდება. მოთხრობებ-
ში „სწავლაში ზარმაცი, ცეკვაში მამაცი“ და „სიზარმაცეს მათხოვ-
რობა მოსდევს“, უარყოფითის ნეგატიური შეფასების მეთოდით, 
წახალისებულია სწავლისა და შრომისადმი სიყვარული; გამომდი-
ნარე იქიდან, რომ ზარმაცი კაცი დასაცინიც ხდება და შესაბრალი-
სიც.  

იაკობ გოგებაშვილის საყმაწვილო მოთხრობებში განსაკუთ-
რებული ყურადღება ეთმობა მინიშნებას, სოციალური წრის სწო-
რად შერჩევის შესახებ. ქართული ანდაზა: „ხარი ხართან დააბი, ან 
ზნეს იცვლის ან ფერსაო“ მისი მოთხრობის – „უსუნო ყვავილი“ აბ-
სოლუტური იდეური ანალოგია, ყმაწვილის ფინალური ფრაზით 
დაგვირგვინებული: -„ახლა კი მივხვდი, რად მირჩევს დედა კარგი 
ამხანაგების ყოლასო“. (გოგებაშვილი 2021:64) 

რენე დეკარტის „ფილოსოფიის საწყისების“ 71-ე თავი ასე სა-
თაურდება: „იმის შესახებ, რომ ჩვენ ცდომილებათა პირველი და 
უმთავრესი მიზეზი ჩვენი ბავშვობისდროინდელი ცრურწმენებია“. 
(დეკარტი 2017: 57) ბავშვობაში მიღებული არასწორი შეგრძნებე-
ბით, ფასეულობებით, გამოცდილებებით ფორმირებული პიროვნე-
ბის მსოფლმხედველობა რამდენადმე დარღვეული და გამრუდებუ-
ლია. მართებული პედაგოგიური მიდგომა განაპირობებს ჯანსაღი 
ადამიანის აღზრდას. გამომდინარე იქიდან, რომ შესაბამისი ლი-
ტერატურის შეთავაზება აღმზრდელობითი სისტემის ერთ-ერთი 
უმნიშვნელოვანესი ნაწილია და ის აუცილებელი პირობაა „ადამია-
ნის ჰარმონიული განვითარებისა“ (იაკობ გოგებაშვილი), საბავშვო 
ლიტერატურას მეტად საპასუხისმგებლო ფუნქცია აკისრია. უნი-
ვერსალური ღირებულებებისა და პოზიტიური ქცევის ნორმების ჩა-
ნერგვა ყველაზე დიდი სიკეთე შეიძლება იყოს პატარა ადამიანის-
თვის, რამეთუ ისინი განსაზღვრავენ მის შემდგომ ცხოვრებას, ანგა-
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რიშგასაწევი ალბათობით. ცხადია, ჩვენ არ შეგვიძლია გავთვა-
ლოთ ყველა ცხოვრებისეული შემთხვევა თუ ხდომილება, თუმცა, 
შეგვიძლია, აღსაზრდელს შევთავაზოთ ფასეულობათა ღირებული 
სისტემა და მივცეთ საშუალება, ჩვევებად ჩამოუყალიბდეს ქცევის 
მართებული ნორმები. იაკობ გოგებაშვილის საბავშვო მოთხრობე-
ბის თემატური ხაზი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც წრფე, 
რომელსაც საკოორდინატო სიბრტყეზე გააჩნია ნულოვანი წერტი-
ლი; ნულის ზევით ჩამოთვლილია მისაღები, საქები, აღმაფრთოვა-
ნებელი ადამიანური თვისებები და ქცევები, ნულის ქვევით კი – მი-
უღებელი, ცუდი და დასაძრახისი. ამგვარი პირობითი „ნულის“ ზე-
ვით, სხვა ღირებულებებთან ერთად, ერთ-ერთ მთავარ ადგილს სი-
კეთე იკავებს; იაკობ გოგებაშვილის მოთხრობებში სიკეთე ყოველ-
თვის ფასდება და „მადლი ქენი, ქვაზე დადე, გაიარე, წინ დაგხვდე-
ბა“-ს პრინციპით ცირკულირებს. ცნობილია, რომ იგი ფოლკლორუ-
ლი ნიმუშების შემგროვებელი და დიდი მოამაგეც გახლდათ. ხალ-
ხური ზეპირსიტყვიერების ულევი მადნიდან და საგანძურიდან ია-
კობი ხშირად იღებს კონცეპტებს, კონტექსტებს, ანდაზებს – მოთ-
ხრობების ფაბულისთვის ან ფინალური – მორალისტური დასკვნა-
ფრაზების გასამყარებლად. მოთხრობებში „ანდროკლე და ლომი“ 
და „ლომი და თაგვი“ სიკეთის უწყვეტობაზეა საუბარი, სამყაროსე-
ულ ბუმერანგის პრინციპზე – სიკეთე სიკეთის მქმნელს უბრუნდება, 
სხვაგვარად, – „რასაცა გასცემ, შენია“ (რუსთაველი). „ლომს სიკე-
თის საოცარი გადახდა შეუძლია. აი, ამისი უტყუარი მაგალითი“: 
(გოგებაშვილი, მოთხრობები, aura.ge) – ამ სიტყვებით იწყება მოთ-
ხრობა „ანდროკლე და ლომი“ და „უტყუარი მაგალითის“ საფუძ-
ველზე ბავშვს აბსოლუტური ნდობა უჩნდება ამბისადმი, სიკეთი-
სადმი, ცხოვრებისადმი. მსგავსი ხასიათის ტექსტების წაკითხვისას, 
პატარაში ირთვება პოზიტივისტული აზროვნების მექანიზმი, რო-
მელიც სიკეთისადმი მუდმივ ნდობასა და მგრძნობელობას განაპი-
რობებს მის სამომავლო ცხოვრების გზაზე.  

დასკვნისათვის, იაკობ გოგებაშვილის საყმაწვილო მოთხრო-
ბები შეუცვლელი ტექსტებია 21-ე საუკუნის ბავშვებისთვისაც, და 
ასე ვიტყოდი – სწორედ, 21-ე საუკუნის ბავშვებისთვის; რადგან, არ-
სებულ დროში გაუფასურებული ფასეულობები და ღირებულებები 
კვლავ მთელი სიდიადით წარმოჩინდება მათ წინაშე! იაკობის სა-
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ბავშვო ტექსტებს თავისუფლად შეგვიძლია „ვანდოთ“ ჩვენი მომა-
ვალი თაობა, რადგან მათში სისტემურად დალაგებული და გათ-
ვლილია ზნეობრივად ჩამოყალიბებული ადამიანის ფასეულობე-
ბი, ჩვევები და ქცევის ნორმები.  

 როგორც უახლესი საინფორმაციო წყაროებიდან გახდა ცნო-
ბილი, ერთ-ერთი პროექტის საფუძველზე შეიქმნა იაკობ გოგებაშ-
ვილის მოთხრობების ანიმაციები, რაც ფრიად მისასალმებელია 
ჩვენს – ტექნოლოგიების და ინტერნეტის საუკუნეში, სასიამოვნოს-
თან ერთად სასარგებლოს პრინციპით. 
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Nino Gogiashvili 
 

The Concept of Universal Values and Habits Based on Childhood Stories 
by Iakob Gogebashvili 

 
Abstract 

 
The greatest Georgian Iakob Gogebashvili devotedly served his homeland 
and people throughout his life. He, as the founder of scientific pedagogy, 
left an invaluable knowledge and heritage in this field. Due to the fact 
that the regulation of public life and the future of the country are in 
absolute harmony with proper upbringing of the new generation, Iakob 
Gogebashvili appears to be one of the foremost Georgians. In addition to 
creating "Mother Tongue", considered as the second " The Knight in the 
Panther's Skin" for Georgians, he composed other books for children as 
well – basic and additional textbooks. Iakob Gogebashvili has created an 
educational system, the analogue of which has not yet been revealed in 
the Georgian reality. Iakob Gogebashvili's name is also associated with 
the formation of the idea of educational teaching. I would like to analyze 
her wonderful children’s stories that, despite the change of time, are still 
relevant. Iakob Gogebashvili, as the founder of Georgian children's 
literature, discusses all the primary universal values and behavior in the 
children’s texts, that are significant and valuable for society. 

 
Keyword: Universal, Values, Gogebashvili, Childhood Stories. 
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განათლება - ექვთიმე ათონელის  
„ვარლაამ და იოასაფის“  

მიხედვით 
 

შესავალი:  
 
სიტყვა „განათლება“ – განათლე-

ბა/განნათლება, სინათლის მიცემა, განა-
თება, „ნათლის მიღება“, მონათვლა, მოქ-
ცევა - ასეა განმარტებული „ძველი ქართუ-
ლი ენის შეერთებულ ლექსიკონში“ (ილ. 
აბულაძის, აკ. შანიძის, ივ. იმნაიშვილის 
და სხვა ავტორთა ლექსიკონური წყაროე-
ბის მიხედვით/ შემდგენელი: გრიგოლ რუ-
ხაძე, რედაქტორი: გვანცა კოპლატა-
ძე/თბილისი, საქ. საპატრიარქოს გამომ-
ცემლობა, 2008/გვ. 6. - ISBN 99940-852-4-7). 

თანამედროვე გაგებით, სიტყვა „გა-
ნათლება“ გულისხმობს სოციალური 
ცხოვრების მთელ პროცესს, რომლის სა-
შუალებითაც ცალკეული ადამიანები და 
სოციალური ჯგუფები სწავლობენ ეროვნუ-
ლი და საერთაშორისო საზოგადოებების 
სასარგებლოდ მათი პიროვნული შესაძ-
ლებლობების, დამოკიდებულებების, მი-
დრეკილებებისა და ცოდნის გააზრებუ-
ლად განვითარებას (იუნესკოს რეკომენ-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ივანე ჯავახიშვილის 
სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  
დოქტორანტი, 

კულტურის კვლე-
ვების მიმართულებით 
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დაცია, 19 ნოემბერი, 1974 წელი/ წყარო: პატრიცია ბრანდე-
რი/2004). 

ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად განათლება გაადვილდა: 
წიგნების ბეჭდვამ და ინტერნეტმა ინფორმაცია ხელმისწავდომი 
გახადა, არსებობს უამრავი ბიბლიოთეკა და საძიებო სისტემა, რაც 
განთლების პროცესს მეტად მოქნილს ხდის.  

განათლება/განათების ძალა განსაკუთრებით მნიშვნელოვა-
ნი იყო იმ პერიოდში, როცა წიგნები მხოლოდ ხელნაწეერების სა-
ხით არსებოდა და  ინფორმაციის ერთი წერტილიდან მეორეში გა-
დასვლას დღეები, თვეები და წლები სჭირდებოდა.  

სემიოტიკის საერთაშორისო კონფერენციაზე, 2001 წელს, რო-
მელიც განათლების სემიოტიკას მიეძღვნა,  მე გადავწყვიტე წარმო-
მედგინა X-XI საუკნის ქართველი  მოღვაწის, ათონის ივერთა მონას-
ტრის წინამძღვრის ექვთიმე ათონელის დიდი დამსახურება არა 
მხოლოდ ქართველთა განთლება/განათებაში, არამედ იმ ეპოქის 
სრულიად ქრისტიანული ევროპისთვის. ექვთიმე ათონელმა შეძ-
ლო გამხდარიყო შემაკავშირებელი რგოლი ევროპასა და აზიას შო-
რის და გაევრცელებინა -  ცოდნა/განათლება „ეროვნული და საერ-
თაშორისო საზოგადოებების სასარგებლოდ“. 

ჩემს სტატიაში განხილულია ექვთიმე ათონელის საგანმანათ-
ლებლო ღვაწლი X საუკუნის დასასრულს ქართული ენიდან ბერ-
ძნულ ენაზე წმინდა ექვთიმეს მიერ ნათარგმ „ვარლაამ და იოასა-
ფის“ მაგალითზე.  
 

1. მოკლე მიმოხილვა „ვარლაამ და იოასაფის“ ბერძნული 
ვერსიის ავტორობის შესახებ 

  
2006-2009 წლებში, ბერლინში, გამოიცა მიუნხენის უნივერსი-

ტეტის პროფესორის რობერტ ფოლკის რედაქციით ორტომეული - 
„იოანე დამასკელის თხზულებანი“, სადაც  წიგნის სათაურის ქვეშ 
მითითებულია სიტყვა - SPURIA.  Spuria - ლათინური სიტყვაა და 
„ქორწინების გარეშე შობილს, ბუშს, ტყუილს“ ნიშნავს. ამ სიტყვით 
აღნიშნავენ ნაწარმოებს, რომელიც რომელიმე ავტორს არასწორად 
მიეწერება.  

ამ ერთმა ლათინურმა სიტყვამ გადაჭრა მედიევისტიკის ათ 
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საუკუნოვანი  პრობლემა, რომელსაც ქართველი მეცნიერები თით-
ქმის 120 წლის განმავლობაში იკვლევდნენ და იცავდნენ: „ვარლაა-
მისა და იოასაფის“ ბერძნული ტექსტის მეტაფრასული ვერსია 
ეკუთვნის X-XI საუკუნის ქართველ მოღვაწეს  - ექვთიმე ათონელს და 
არა VIII საუკუნის ღვთისმეტყელს - იოანე დამასაკელს. 

ეს ნაწარმოები. ჯერ კიდევ XI საუკუნეში - სწორედ ქართული-
დან - ბერძნულ ენაზე თარგმნის შემდეგ იქცა ბესტსელერად და 
გვიანი შუასაუკუნეებისა და მომდევნო ეპოქების მწერლებსა და მო-
აზროვნეებზე მოახდინა შემეცნებითი რევოლუცია.  

ჩვენთვის, ქართველებისთვის კი,  განსაკუთრებით მნიშვნე-
ლოვანია იმით,  რომ სწორედ ექვთიმე ივერმა შეძლო - ქართული-
დან ბერძნულად ეთარგმნა (მეტაფრასირება გაეკეთებინა) წიგნის-
თვის, რომელიც საჭირო, აუცილებელი იყო იმ პერიოდის ქრისტია-
ნული ევროპისთვის. 

ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ გერმანული ფილოლო-
გიური სკოლა ექვთიმე ათონელის ავტორობის აღიარებამდე სწო-
რედ იმ გზით მივიდა, რაზეც სხვადასხვა უცხოურ სამეცნიერო კონ-
ფერენციაზე უკვე წლებია აცხადებდა პროფესორი ელგუჯა ხინთი-
ბიძე.   
 

2. რა მნიშვნელობა ჰქონდა „ვარლაამ და იოასაფის“ ქარ-
თულიდან ბერძნულად თარგმანს შუასაუკუნეების ქრის-
ტიანული აზროვნებისთვის? 

 
1888 წელს,გაზეთ „ივერიაში“ (N 153) დაიბეჭდა ნიკო მარის 

წერილი ბარონ როზენის მოსაზრებაზე, რომელიც ეწინააღმდეგე-
ბოდა პროფესორ ზოტენბერგს „ვარლაამ და იოასაფის“ ავტორო-
ბის შესახებ და მიიჩნევდა, რომ ვარლაამის ბერძული ვერსიის ავ-
ტორი ექვთიმე ათონელი იყო.  

 
მარის წერილის შესავალში ნათლად ჩანს რა მნიშვნელობა 

ჰქონდა ამ წიგნს შუასაუკუნეების ევროპისთვის. ნიკო მარი წერს: 
სიტყვიერების მოყვარეთ ანუ ფილოლოგთა ყურადღება მიუზი-
დავს ზღაპრებისა და ამბების მოგზაურობას აღმოსავლეთიდან და-
სავლეთს და როგორც აღმოსვლეთის ძვირფასნი ლარ-სავაჭრონი 
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და პატიოსანნი სპეკალნი აღტაცებაში მოიყვანდნენ ხოლმე გარა-
ინდებულ ევროპას, ისე აღმოსვლეთის უცხო და კეთილ სასმენნი 
ამბავნი, განსაკუთრებით ინდოეთიდან, წარიტაცებდნენ დასავლე-
თის მკითხველ საზოგადოებას.  

ნიკო მარი ასევე წერს, რომ თანამედროვე ფილოლოგები 
გულმოდგინებით ეძიებენ გზას - რომლითაც უნდა ევლოთ ინდოე-
თიდან გამომგზავრებულ ამბებს დასავლეთისკენ: „თავისდაგვა-
რად საფიქრებელია, რომ ქართველებიც უნდა ყოფილიყვნენ მესა-
შუალენი ამ მხრით დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის განათ-
ლებასა და მწიგნობრობაში“ (ნიკო მარი, „ივერიელი“, 1888, N153). 

სწორედ ასეთი „მესაშუალე“ აღმოჩნდა ექვთიმე ათონელი და 
ქართულ ენაზე მანამდე არსებული „ვარლაამისა და იოასაფის“ 
ცხოვრება ბერძნულ ენაზე გადაიტანა. „გადაიტანა“ ზმნაში არ იგუ-
ლისხემა ტექსტის სიტყვა-სიტყვით თარგმანი, რადგანაც ექვთიმე 
ათონელამდე არსებული ბალავარის რომანის ქართული ვერსია და 
მის მიერ შესრულებული ბერძნული ვერსია არ წარმოადგენს პირ-
დაპირ კოპიოს. 

ექვთიმე ათონელი რიტორიკის აღორძინების ხანის მოღვაწეა 
და მის მეტაფრასულ ნაშრომში უხვადაა მისი ნიჭის ნაკალევი. 
ათონელმა დიდი როლი ითამაშა აღმოსავლური და დასავლური 
სიბრძნის ინტეგრაციაში - ბალავარის რომანი ბუდისტური სწავლე-
ბის ქრისტანული გადამუშავებაა.  

„ვარლაამ და იოასაფზე“ მუშაობის დროს ექვთიმე ათონელი 
საკუთარი ეპოქის მაჯისცემას და მოთხოვნილებებს ითვალისწი-
ნებდა, რაც წიგნის ბერძნული ვერსიის პოპულარობიდანაც სჩანს. 
ექვთიმე ათონელი ბიზანტიის კეისრის კარზე გაიზარდა, შესაბამი-
სად, ბერძნულ ენას მშობლიურ ენასვით ფლობდა და მხოლოდ 
ათონის მონასტერში გადაცხოვრების შემდეგ ამოიდგა ენა ქართუ-
ლად. შესაბამისად, მას თავისუფლად შეეძლო ბერძნულიდან - 
ქართულად  და ქართულიდან ბერძნულ ენაზე თარგმნა.  

ექვთიმე ქართულ ენაზე თარგმნიდა ყველა იმ წმინდა და სა-
ჭირო წიგნს, რომელიც იმ დროის ქართულ განათლებას და აზროვ-
ნებას სჭირდებოდა და შესაბამისად, ქართულიდან ბერძნულად გა-
დაიტანდა იმ წიგნს, რომელიც მისი რწმენით, აუცილებელი და სა-
ჭირო იქნებოდა ბერძნულენოვანი საზოგადოებისთვის. 
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ბალავარის რომანი იგავ-არაკებით არის აგებული და ექვთიმე 
ათონელის მწერლურმა ნიჭმა ბალავარიანის ქართული „მოკლე 
ვერსია“, ექვთიმისეული აზროვნებით გაჯერებულ ბერძნულ „ახალ 
ვერსიად“ აქცია.  ბერძნულენოვანი „ვარლაამი და იოასაფი“ ექვთი-
მეს სიცოცხლეშივე ითარგმნა ლათინურ ენაზე, ხოლო დღემდე (ექ-
ვთიმეს შემდეგ) ჩვენამდე მოღწეულია 175 წიგნის ბერძნული ვერ-
სია. 

რუს ფილოლოგს ვალენტინ ნიკიტინს, სტატიაში  «Иверскии - 
монастырь и грузинская письменность», (გამოქვეყნებულია სამეც-
ნიერო-საღვთისმეტყველო Jურნალში „Богословские Труды“ N23 
(1982), მაგალითად მოჰყავს პროფესორ ელგუჯა ხინთიბიძის მოსაზ-
რება, რომ ექვთიმე ათონელი ტექსტებზე მუშაობდა მეტაფრასული 
პრინციპით, ანუ თარგმნიდა არა verbum ex verbo, sensum ex sensu, 
არამედ თავისული/ჩამატება-მოკლების პრინციპით. გარდა ამისა, 
ბალავარის რომანში დიდი ღვთისმეტყველის იოანე დამასკელის 
გავლენაც ექვთიმეს დამსახურებაა, რადგანაც „ექვთიმე ივერიელი 
ის პიროვნებაა, ვინც ქართული ლიტერატურის კარი ფართოდ გაუ-
ღო იოანე დამასკელს. დამასკელის „ცოდნის წყაროს“ გადამუშავე-
ბა და მისი რამდენიმე ნაწარმოების თარგმნა სწორედ ექვთიმე 
ათონელს ეკუთვნის. ექვთიმე ივერისა და ქართული ეკლესიის 
დოგმატური ხაზი, იოანე დამასკალის ხაზია“ (Хинтибидзе Э. Г. 
Новейшие труды о происхождении греческого романа «Варлаам и 
Иоасаф»,— «Кавказ и Византия», вып. II, Ереван, 1980, стр. 91—97. 
და Хинтибидзе Э. Г. Греческая редакция «Варлаама и Иоасафа» — 
агиографическое произведение метафрастического стиля.— «Труды 
Тбилисского государственного университета. Археология. 
Классическая филология. Византинистика». Т. 162. Тбилиси, с. 125—
136 (на груз. яз.). 

როგორც ნიკო მარი სწერს, გარაინდებულ ევროპას იზიდავდა 
აღმოსავლეთიდან წამოსული ამბები და ზღაპრები. ასეთი იყო - ბუ-
დას ცხოვრება და სწავლებები. იტალიელი  პროფესორი სილვია 
რონჩი  (SILVIA RONCHEY) სტატიაში - „როცა ბუდა იყო ქრისტიანი 
წმინდანი“ (La Stampa/იტალია) წერს,  რომ ბუდიზმს არასოდეს 
ჰქონდა წმინდა წერილი, რადგანაც მისთვის მთავარი იყო არა 
დოქტრინა, არამედ - ქცევის ჰარმონია. ბიზანტიაში - სადაც წიგნი 
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ფასობდა, გაჩნდა ახალი ორიგინალი ტექსტი -  „ამბავი ვარლაამზე 
და იოასაფზე“, რომელიც დაიწერა X საუკუნის ბოლოს და XI საუკუ-
ნის დასაწყისში ექვთიმე ივერიელის მიერ. ის წარმოშობით ქართუ-
ლი დიდებულთა გვარიდან იყო, ბავშვობაში ბერძენი იმპერატო-
რის კარზე მძევლად წაიყვანეს კონსტანტინეპოლში, სადაც დიდე-
ბულად ისწავლა მწიგნობრობა. შემდეგ ის მოხვდა ათონის წმინდა 
მთაზე ივერიის მონასტერში და ბერად აღიკვეცა. აქედან იღებს სა-
თავეს ბუდიზმის კვალი ბიზანტიურ ტექსტებში.   

კლასიკოსი ფილოლოგის, ადრეული შუასაუკუნეების მკვლე-
ვარის ჰოლანდიელი პროფესორისი პიტერ ვილიამ ვან დერ ჰორ-
სტმა (Pieter W. van der Horst) რეცენზიას გამოაქვეყნა გერმანელი 
ფილოლოგის რობერტს ფოლკის ორტომეულზე 
(https://bmcr.brynmawr.edu – 2009). ჰორსტი წერს, რომ ჩვენი წელ-
თაღრიცხვის დასაწყისამდე, როგორც წერითი, ისე ზეპირი სახით, 
ბუდას ცხოვრებისა და სწავლებების შესახებ მოთხრობები ვრცელ-
დებოდა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. ინდოეთიდან ტიბეტში 
გავრცელების შემდეგ, ბუდისტმა მისიონერებმა მისი გავრცელება 
დაიწყეს დასვლეთში. ცენტრალურ აზიაში მანიქეველებმა (ისინი 
გამოირჩევიან  ძველი რელიგიების ელემენტების ეკლექტიკური 
ადაპტაციით) სულიერი კავშირი იპოვნეს საკუთარ რწმენასა და ბუ-
დისტურ გზავნილს შორის.  მოგვიანებით, მანიქეველთა ამ პროპა-
განდისტულმა დოკუმენტმა ბაღდადამდე ჩააღწია, სადაც გაჩნდა 
არაბული ვერსია ნაწარმოებისა სახელწოდებით Bilawhar wa-
Yudasaf (Budhasaf = Bodhisatwa - ბუდასაფ = ბოდჰისატვა/ არაბულში 
B და Y იწერება იდენტურად). არაბულ ვერსიაში ნახსენები - ბუდას 
მოძღვრის სახელი „ბილავჰარი“ კვლავ ჩნდება ბუდას მოთხრობის 
პირველ სრულად გაქრისტიანებულ ვერსიაში, ე.წ. „ბალავარიანში“, 
რომელიც შექმნილია ქრისტიანულ საქართველოში (კავკასიურ იბე-
რიაში). ქართულ ვერსიაში მოსწავლის სახელია  იოდასაფი. მოგვი-
ანებით სახელი ბალავარი Barlaam (ბარლაამი/ვარლაამი - ძვ. ბერ-
ძნული ენის თარგმანებში) გადაიზარდა. ქართული ტექსტი გახ-
ლდათ დაკარგული შემაკავშირებელი რგოლი - აღმოსავლურ ბუ-
დისტურ ლეგენდასა და ბერძნულ ქრისტიანულ ტექსტს შორის, სა-
ხელწოდებით Barlaam et Ioasaph. ქართული ბალავარიანი ბერძნუ-
ლად ითაგმნა (და ბევრად შელამზდა) დახლოებით 985 წელს ქარ-
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თველი ბერის მიერ. მან მრავალი მთარგმნელობითი სამუშაო ჩაა-
ტარა ქართულიდან ბერძნულზე და ბერძნულიდან ქართულ ენაზე 
ათონის მთაზე, კერძოდ, ევთიმიუს ჰაგიორიტმა (Euthymius the 
Hagiorite = კაცი წმიდა მთიდან), რომელიც ცხოვრობდა დაახ. 955-
1028 წლებში.  

როგორც ვხედავთ, ექვთიმე ათონელის საგანმანათლებლო 
მისია არ იყო მხოლოდ ქართველთათვის ბერძნულიდან საჭირო 
წმინდა წიგნების გადმოთარგმნა. წმინდა ექვთიმემ ეპოქალური 
წიგნი თარგმნა ქართულიდან ბერძნულად და სწორედ აქედან 
იღებს ბუდას სწავლებების/ბუდიზმის კვალი ბიზანტიურ ლიტერა-
ტურაში.   
 

3. რას ჰყვება ბარლააამის იგავ-არაკები? 
 

ბალავარის რომანი, იგივე „ვარლაამ და იოასაფი“ - ინდოელი 
მეფისწულის ქრისტეს რჯულზე მოქცევის ამბავს ჰყვება. ბარლაა-
მი/ბალავარი - მასწავლებელია, ქრისტეს მიმდევარი, იოდასაფი 
მისი მოწაფე.  

იოასაფის მამამ, ინდოეთის მეფემ აბენესმა ქრისტეს სჯულის 
მორწმუნეები გააძევა ქვეყნიდან და მათ შორის ბალავარი. ეს კი, 
იმიტომ, რომ ვაJის დაბადების შემდეგ ვარსკვლავთმრიცხველებმა 
და მემარგეებმა უწინასწარმეტყველეს, შენი ვაJი სახელოვანი გახ-
დება, მაგრამ შენს რჯულს დააგდებს და ქრისტეს იწამებსო.  

შეშინებულმა მეფე-აბენესმა ქრისტიანები გადააშენა, ახალ-
შობილ ვაJს ქალაქი აუშენა, აღმზრდელად - ზანდარი დაუყენა და 
ყოველგვარი „ავისგან“ ასე დაიცვა.  

მეფეს არ სურდა უფლისწულ იოდასაფს - სიბერე, ჭირი და 
სიკვდილი სცოდნოდა.  

თუმცა რომანის თავშივე სჩანს რომ მეფე ვაJის განათლებაზე 
ზრუნავს: მამას სურდა არ დაჰკლებოდა „წურთელობა სიბრძნისა“. 
იოდასაფი კი ყრმობიდანვე იყო „ფრიად მიმღებელი და შემწყნა-
რებელ სწავლულობისა“. 

მაგრამ მეფე აბენესის სურვილი ბოლომდე არ აღსრულდა - 
მისი ვაJი ვერ დაიცვა ბარლაამისგან.  ბარლაამს უფალმა აუწყა, 
სად იყო იოდასაფი და ვაჭრის ფორმაში გადაცმული შეიპარა უფ-
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ლისწულის სასახლეში. მათი დიალოგი იგავ-არაკებია და ყოველი 
იგავ-არაკი ერთგვარი სულიერი საფეხურია, მოსამზადებელი ნაწი-
ლია - თუ როგორ უახლოვდება იოდასაფი ქრისტეს რჯულს. ეს ნა-
წარმოები განათლების აღზრდის ერთგვარი სისტემაა, რომელიც 
შუასაუკუნეების ევროპისთვის, ქრისტეს რჯულის გასამყარებლად 
ბერძნულ ენაზე სპეციალურად ითარგმნა. 

ნაწარმოებში ასეთი ეპიზოდია: იოდასაფი ეკითხება ბარლა-
ამს რამდენი წლის ხარო და ბარლაამი პასუხობს თორმეტისო. გა-
იკვირვებს უფლისწული, მოხუცი ხარო და რატომ ამბობო 12-სო? 
მოძღვარი უპასუხებს: მხოლოდ იმდენი წლის ვარ, რამდენიც 
უფალს ვემსახურებიო, დანარჩენ წლებს არ ვითვლიო. 

 „ვარლაამ და იოასაფის“ რომანმა ქრისტიანული ევროპა და-
იპყრო და არა მხოლოდ შუასაუკუნეებში. ამ სულისმარგებელი რო-
მანის ეპიზოდები გამოყენებული აქვს უილიამ შექსპირს „ვენეციელ 
ვაჭარში“, ხოლო ლევ ტოლსტოი „აღსარებაში“ წერდა, რომ ამ რო-
მანმა მისი რწმენა შეცვალა.    

დასკვნა: „თავისდაგვარად საფიქრებელია, რომ ქართველე-
ბიც უნდა ყოფილიყვნენ მესაშუალენი ამ მხრით დასავლეთსა და 
აღმოსავლეთს შორის განათლებასა და მწიგნობრობაში“ - წერს ნი-
კო მარი. „ვარლაამისა და იოასაფის“ ქრთულიდან ბერძნულ ენაზე 
თარგმნითა და მეტაფრასირებით ექვთიმე ათონელმა შეძლო თა-
ვისი ეპოქისთვის მიეცა სინათლე - რაც ასევე ნიშნავს განათლე-
ბა/განნათლებას, „ნათლის მიღებას“, მონათვლასა და მოქცევას. 
 
გამოყენებული ლიტერატურა: 
 
1. „ძველი ქართული ენის შეერთებულ ლექსიკონში“ (შედგენი-

ლია ილ.აბულაძის, აკ. შანიძის, ივ. იმნაიშვილის და სხვა ავ-
ტორთა ლექსიკონური წყაროების მიხედვით/ შემდგენელი: 
გრიგოლ რუხაძე, რედაქტორი: გვანცა კოპლატაძე/თბილისი, 
საქ. საპატრიარქოს გამომცემლობა, 2008/გვ. 6. - ISBN 99940-852-
4-7).  

2. Pieter W. van der Horst - https://bmcr.brynmawr.edu – 2009.  
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3. Хинтибидзе Э. Г. Новейшие труды о происхождении греческого 
романа «Варлаам и Иоасаф»,— «Кавказ и Византия», вып. II, 
Ереван, 1980, стр. 91—97. 

4. Хинтибидзе Э. Г. Греческая редакция «Варлаама и Иоасафа» — 
агиографическое произведение метафрастического стиля.— 
«Труды Тбилисского государственного университета. Археология. 
Классическая филология. Византинистика». Т. 162. Тбилиси, с. 
125—136 (на груз. яз.); 

5. SILVIA RONCHEY - „როცა ბუდა იყო ქრისტიანი წმინდანი“ (La 
Stampa/იტალია); 

 
 

Ecma Kunchulia 
 

The process of medieval education according to Barlaam and Josaphat 
by Euthymius the Athonite. 

 
Each era has its own education system, but for any era - education 

is conscious development of personal knowledge for the benefit of 
national and international communities. After technologicall progress an 
education became easier. Book printing and the internet have made 
information available, there are many libraries and internet search 
systems, which made education available. The power of education was 
especially important at a time when books existed only as manuscripts 
and it took days, months, and years to move information from one point 
to another. 

At the International Conference on Semiotics Dedicated to the 
Semiotics of Education, I decided to present the great merit of Euthymius 
the Athonite, a Georgian monk, translator and scientist of the X-XI 
century, not only for Georgia, but also for the world. Euthymius 
translated this roman from Georgian into Greek language and with this 
he integrated European and Asian philosophy in this work. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

შორენა ბარბაქაძე 
 

 
ელენეს მორალური სახე  
ძველბერძნულ ეპოსსა და  

ლირიკაში 
(ჰომეროსის „ილიადა“ს, საპფოსა და  
ალკეოსის შემოქმედების მიხედვით) 

 
საკვანძო სიტყვები: 
ეპოსი, ლირიკა, ანტიკური, მორალი,  
ელენე,  ეთიკა,  საპფო. 
 

ეპოსის არსის გააზრებისას არისტო-
ტელესთვის მთავარი იყო გავრცელებუ-
ლობა, რომელშიც იგულისხმება: ა) მოქმე-
დების დროის მოცულობა, ანუ წარმოდგე-
ნილი ინფორმაცია ეპოსში არ არის შეზ-
ღუდული სამოქმედო დროით. ამიტომ მან 
შეიძლება დაიტიოს არაერთი მოვლენა; ბ) 
ეპიკოსი პოეტი გვაწვდიდა არა ისტორი-
ულ ამბავს, კონკრეტული ისტორიული პი-
რის ქრონოლოგიურად თანმიმდევრულ 
ბიოგრაფიას, არამედ საკმაოდ ვრცელ, 
მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომლის შე-
მოქმედიც თავად იყო; გ) ეპოსს შეუძლია 
გადმოსცეს ერთსა და იმავე დროს მომ-
ხდარი მოვლენა, რაც მას საშუალებას აძ-
ლევს ასახოს სამყარო მთელი თავისი 
მრავალფეროვნებით. ეს ეპოსის დიდი 
უპირატესობაა; დ) ეპოსი არის მხატვრუ-
ლი ინფორმაციის ვრცელი სისტემა, რომე-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ქუთაისის  
აკაკი წერეთლის  

სახელმწიფო  
უნივერსიტეტის  

ასოცირებული  
პროფესორი;  

ფილოლოგიის  
დოქტორი 
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ლიც გადმოგვცემს საგანთა, მოვლენათა და ცოცხალ არსებათა 
მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი ურთიერთმიმართებების 
პოეტურად მოდელირებულ სამყაროს; დ) აქ შეიძლება იყოს ბევრი 
გმირი და ხანგრძლივი ცხოვრების მანძილზე შეუძლია ეპიკოსს 
გადმოსცეს ამ გმირის თავგადასავალი დაბადებიდან გარდაცვალე-
ბამდე. შესაბამისად, ეპოსს აქვს საშუალება, მთელი ცხოვრება ასა-
ხოს, დაიტიოს გმირის შესახებ ყველანარი ინფორმაცია – ტრაგიკუ-
ლი/კომიკური, მნიშვნელოვანი/ნაკლებმნიშვნელოვანი; მისცეს შე-
ფასება გმირის საქციელს – ღირსეული/უღირსი,  კარგი/ცუდი და ა. 
შ. (შდრ. არისტ. პოეტ.1459b29; არისტ.პოეტ.1459b32....) (მიმოხ. იხ. 
გორდეზიანი 2002: 31–33).       

ანტიკური ეპოსი არის განსჯა ადამიანის მორალურ კანონზე. 
ამდენად, მან დასაბამი მისცა ანტიკურ ეთიკას, რომელიც თვითო-
ნაც იქცა მის ცნებითად გაფორმებულ დასრულებად (საიდი 1999: 
67). მორალური კანონი მოიაზრება, როგორც იდეალური წარმოდ-
გენა სრულყოფილი (ღირსეული, სათნოებით სავსე) ცხოვრების შე-
სახებ. ეს ის არის, რისკენაც უნდა მიმართავდეს ადამიანი თავის 
ცნობიერ ძალისხმევას და რაც წარმოადგენს კიდეც მის ქმედებათა 
შეფასების უმაღლეს კრიტერიუმს (ვიტმარში2001:401).ამ მოცემუ-
ლობამ განაპირობა,მეფიქრა ელენეს სახის დამუშავების საკით-
ხზე,როგორც ანტიკურ ეპოსში ასევე ლირიკაში. ჰომეროსთან, ფაქ-
ტობრივად, ომის მიზეზი (თუ საბაბი?) ელენეა, მაგრამ ძნელი სათ-
ქმელია, იკვეთება თუ არა პოემაში მისი დანაშაული იმდენად, რომ 
შემიძლია მის მორალურ მხარეზე(დადებით/უარყოფით ასპექტებ-
ზე) ვილაპარაკო. დასკვნების გამოსატანად მივყვები მოვლენებს 
თანმიმდევრულად. პირველად ელენე „ილიადაში“ ჩნდება მაშინ, 
როცა მას (ომის სცენების ფარდაგზე მქსოველს) მულის სახით ირი-
სი გამოეცხადება და ამცნობს ტროელთა და აქაველთა გადაწყვე-
ტილებას ბრძოლის შეწყვეტის შესახებ. ამავე დროს, ქალღმერთი 
ელენეს ატყობინებს, რომ მხოლოდ პარისსა და მენელაოსს სურთ 
შეერკინონ რვალის შუბებით, რათა გამარჯვებულს ელენე დარჩეს 
სანუკვარ მეუღლედ (3, 130–138). საინტერესოა ელენეს რეაქცია ამ 
ინფორმაციაზე. მას „ სულში ჩაეღვარა გრძნობა უტკბესი – ფიქრი 
ქალაქზე, პირველ ქმარზე, ნათესავებზე...მდუღარე ცრემლი თვალ-
ზე მოადგა “ (3,139–140, 143). ამის შემდეგ ჰომეროსი, რომელმაც 
კარგად იცოდა, როგორც ჩანს, რომ გემოვნებაზე არ დაობენ, არ აღ-
წერს , როგორი გარეგნობა ჰქონდა ქალს, რომლის გულისთვისაც 
10 წლიანი ომი მიმდინარეობდა, მაგრამ იყენებს ფსიქოლოგიურ 
მომენტს – აჩვენებს, როგორ მოქმედებს მშვენიერი ელენეს სილა-
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მაზე  მოხუც, მრავლის მნახველ ტროელებზე, რომელთაც ბრძოლა 
უკვე არ შეეძლოთ, მაგრამ ბჭობის დროს მძლეობდნენ სიტყვით 
„ვით ჭალებში ჭიჭინობელა“ (3,151). მათი ვერდიქტი ასეთია: „ვერ 
გაამტყუნებ, რომ ტროელნი და აქაველნი ასეთ ქალისთვის ომს და 
ხანგრძლივ ტანჯვას ითმენენ: მართლაც რომ ქალღმერთს შეედრე-
ბა იგი მშვენებით!“ ( 3,156–157). ამ ეპიზოდით ჰომეროსმა არ და-
ტოვა ეჭვი – მართლა მშვენიერი იყო თუ არა ელენე: თუ ასეთ ბევ-
რის მცოდნე მოხუცებზე, ვერაფრით რომ ვეღარ გააკვირვებ და 
აღანთებ, იმოქმედა ქალის სილამაზემ, ესე იგი, მართლა მშვენიე-
რი ყოფილა. ამავე დრო, ეს ეპიზოდი ხსნის, როგორ შეიძლებოდა 
აღმოჩენილიყო ქალი ასეთ გაუგებრობაში, რომ შესაძლოა, ამ 
დროს მისი დანაშაული ამ დავიდარაბის შექმნაში არც არაფერი 
ყოფილიყო – ასეთი ლამაზი ქალები თავისდაუნებურად ხდებიან 
მამაკაცთა ტრფიალებისა და აღფრთოვანების, შესაბამისად, მათ 
შორის დავის და მწვავე კონკურენციის ობიექტები. პოემაში ვერც 
ვიპოვე ისეთი ადგილი, სადაც ავტორი ელენეს ადანაშაულებს . მო-
ხუცი პრიამოსი, უპირველესი ტროელი, ტროას მეფე, რომელსაც 
ყველაზე დიდი სასაყვედურო შეიძლებოდა ქონოდა ქალისადმი, 
თბილად მიმართავს მას (საყვარელო ჩემო ასულო...7, 162) და ასე 
ამშვიდებს: „შენ უბრალო ხარ, ბრალი ღმერთებს მიუძღვით მხო-
ლოდ: შემოგვისიეს აქაველნი, ცრემლის მომტანნი“ (3,164–165). ვე-
რავინ იტყვის, რომ ელენე შეიძლებოდა მოეხიბლა პარისის ქონე-
ბას (ატრიდებს სიმდიდრე დიდძალი ჰქონდათ), ან მეფისწულის 
სილამაზეს – მენელაოსიც არანაკლები იყო. ამაზე მიანიშნებს თუნ-
დაც იმავე პრიამოსის სიტყვები, როცა ბრძოლის ველზე მენელა-
ოსს მოჰკრა თვალი: „დიდებული ყრმა ახოვანი...აქაველთ შორის 
მასზე მაღალი მეომარი სხვაც შეიმჩნევა, მაგრამ ასეთი მშვენიერი 
თვალს არ უნახავს და არც ასეთი სვიანი ყრმა: მეფეს ჰგავს იგი (3, 
169–170). არც იმაზე აკეთებს სადმე ჰომეროსი მინიშნებას, რომ პა-
რისის ერთი ნახვით შეყვარებამ აცდუნა ქალი. ომს აშკარად ორი 
მიზეზი ჰქონდა: 1. ტროელების თავხედობა და ბერძნული ოჯახის 
შეურაცხყოფა; 2. დიდი განძის ხელში ჩაგდების დაუოკებელი Jინი. 
და ელენეს ქმედება აქ არაფერ შუაშია (ელენეს სილამაზისაგან 
განსხვავებით), და აქ ქალის სინდისი შეიძლება სუფთა ყოფილი-
ყო. მთავარი „დამნაშავე“ მხოლოდ მშვენიერი ელენეს მშვენიერე-
ბაა.  მიუხედავად ამისა, ელენე აშკარად განიცდის ყველაფერ იმას, 
რაც მის ირგვლივ ხდება: „ ნეტავ სიკვდილი მღირსებოდა, როცა გა-
მოვყევ შენს შვილს, დავტოვე საქორწინო, ტკბილი საწოლი, ძმები, 
ასული საყვარელი და მეგობრები. ასე არ მოხდა და ამიტომაც 
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ცრემლად ვიღვრები...მაზლი ერქვა (აგამემნონზე) და, ვაგლახ–
უღირსს, მყოლოდა მაზლად“ (3,173–180). ეს აშკარად სინანულია 
იმის გამო, რაც დაკარგა, მაგრამ არა სინდისის ქენჯნა, თუმცა თავს 
უღირსად თავადვე მოიხსენიებს. ელენეს ჯერ კიდევ (10 წლის შემ-
დეგ) ფაქიზი დამოკიდებულება ბერძნებისადმი კარგად ჩანს იმაში, 
თუ როგორ უხასიათებს თითოეულ ბერძენ ბელადს პრიამოსს – 
ყველას მოეფერა, ყველა ღირსეულად წარმოაჩინა, ყველას საკად-
რისი სიტყვა მიაზღო: აგამემნონი – სვიანი მეფე, ძალგულოვანი; 
ოდისევსი – ჭკუაუხვი, მრავალთ მრავალი ხრიკითა და სიბრძნით 
აღსავე; აიანტი _ აქაველთ ბურჯი; იდომენევსი – ქედუხრელი გმი-
რი.....(3, 195–243). როცა ელენემ მეომართა შორის თვალი ვერ 
მოჰკრა საკუთარ ძმებს – პოლიდევკოსსა და კასტორს, აღნიშნა: “ 
იქნებ... არა სურთ ჩაერიონ ქმრების დავაში, ჩემი მტანჯველი, 
მწველ სირცხვილით შეწუხებულებს!“ (3,241–242). უდაოდ, ელენე 
არ გაურბის თავის წილ პასუხისმგებლობას და მისი განცდები სინ-
დისის ქენჯნასა და სინანულს შორის ზღვარზე გადის. ეს მით უმე-
ტეს თვალში საცემია მაშინ, როცა კარგად ვერ გაურკვევია, პარის-
თან უნდა, თუ მენელაოსთან. თავს ერთთანაც კარგად უნდა 
გრძნობდეს და მეორესთანაც. შესაძლოა, ეს მისი ქალური, კეკლუ-
ცი ბუნების ბრალია (შდრ. გორდეზიანი 2003: 35–37), მაგრამ ორად 
გაყოფილი ქალის ბედნიერების საკითხი, რა თქმა უნდა, კითხვის 
ნიშნის ქვეშ დგას და სავარაუდოდ, პარისთან ყოფნით გამოწვეული 
სიხარულის ყოველ განცდას შემდეგ მენელაოსისაგან შორს ყოფ-
ნით გამოწვეული სინანულის გრძნობა ჩაანაცვლებს. ელენე საკუ-
თარ თავს თვითონვე უწოდებს მრავალ ვაების მომგვრელ ქალს 
(3,344) და ნატრობს: „ნეტავ იმ დღესვე, როცა ქვეყნად მშობელმა 
მშობა, მძვინვარე გრიგალს გავეტაცე უდაბურ მთაზე, ან ზათქიანი 
ზღვის ტალღებში ჩავეგდე უმალ, ზვირთი მშთანთქავდა, ეს ამბე-
ბიც არ მოხდებოდა“ (3, 345–348). ხოლო მოგვიანებით საყვედურს 
სწორედ ქმრის უნიათობის გამო გამოთქვამს: „ რა იქნებოდა, უფ-
რო ქველი ქმარი მოეცათ (ღმერთებს), ეგრძნო სირცხვილი, ეცნო 
თავისი მოვალეობა! ეს ბედოვლათი ბედოვლათად დარჩება მუ-
დამ, როდი შერჩება! რაც ეკუთვნის, იმას მოიმკის!“ (3, 350–354). 
მთავარი დამნაშავე, ომის გამომწვევი, რა თქმა უნდა, ალექსან-
დროსია. შესაბამისად, ჩემთვის ელენეს სახის უკეთ აღსაქმელად 
ყველაზე საინტერესო „ილიადას“ პერსონაJებიდან სწორედ მისი 
აზრების, შინაგანი განცდების მიდევნება, მისი „შინაგანი მსაჯუ-
ლის“ არსებობა– არარსებობის საკითხის გარკვევაა. თავდაპირვე-
ლად მინდა ვთქვა იმის შესახებ, როგორ შეფასებას აძლევენ სხვები 
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პარისის საქციელს, შემდეგ კი ვნახავ, როგორ შეფასებას აძლევს სა-
კუთარ საქციელს თავად პრიამოსის ძე. ჰექტორისათვის ძმის საქცი-
ელი სრულიად მიუღებელია. იგი მისთვის მექალთანე, მაცდუნებე-
ლი, მხდალი და უძლურია. მაგრამ გმირისათვის კიდევ უფრო მიუ-
ღებელია ის, რომ ამ მხდალმა და უძლურმა პარისმა მოახერხა, 
ხალხი შეეკრიბა, უცხო ტომებთან შეპარულიყო, მოეტაცა ქალის და 
ოჯახის ღირსება: „ეს შესძელ ხალხის, მამაშენის საუბედუროდ, 
შენს ბედზე შესძელ, შენდა ჭირად, საამოდ მტერთა (3, 40–51). ჰექ-
ტორი უამრავი ჭირის მიზეზად ასახელებს ალექსანდროსს და ეუბ-
ნება, რომ არა აფროდიტეს მადლი – ლამაზი თმები და იერი, 
მტვრად იქცეოდა. მკაცრია და შეუვალი ჰექტორის განაჩენი ძმის 
მიმართ: „მხდალნი ყოფილან ტროელები, თორემ ქვის ქიტონს შე-
მოგავლებდნენ ესოდენი ჭირის მიზეზო!“ (3,50–57). აღსანიშნავია, 
რომ ამ სიტყვების შემდეგაც კი ჰომეროსი ბოლომდე ვერ იმეტებს 
თავის ერთ–ერთ საყვარელ გმირს და მაინც „ღვთაებრივ ალექსან-
დროსად“ მოიხსენიებს მას. პარისის რეაქცია ძმის ამ სიტყვებზე 
რამდენიმე ნიშნითაა გამორჩეული: ა) იგი ეთანხმება ძმას („ჰექ-
ტორ, სწორი ხარ“ 3,59) და აღნიშნავს, რომ მას აქვს პარისის ყვედ-
რების უფლება: „მკერდში შენ გიცემს გული მტკიცე, როგორც სეკი-
რა – ხის მჭრელის ხელით ხეს რომ აპობს და როცა გემის ძელებს 
გამოთლის, ძალას აძლევს მოწადინებას... ასევე ურყევ სულს 
ფლობ“ (3,59–63); ბ) ეთანხმება მხოლოდ ნაწილობრივ, რადგან მი-
სი აზრით, არ შეიძლება ოქროვან აფროდიტეს სასიყვარულო მად-
ლის დამცირება: „ ღვთაების ჯილდო არასოდეს დაიწუნება, რად-
გან თვით გვაძლევს, ვერ მოვიხვეჭთ ჩვენი სურვილით!“ (64–67); გ) 
აქ უფრო თავის მართლებაა, ვიდრე სინანულის განცდა, ან სინდი-
სის ქენჯნა; დ) პარისი თანახმაა მენელაოსს შეერკინოს, ოღონდ არ 
იმიტომ, რომ ეს თავდ სურს, არამედ იმიტომ, რომ ეს ჰექტორის 
მოთხოვნა; ე) პარისი თავის პირად მტერსა და მოწინააღმდეგე მე-
ნელაოსს ღვთაებრივად და გმირად (3, 69) მოიხსენიებს და ამით 
მის ღირსებებს აღიარებს, რაც გმირისაგან ღირსეული საქციელია.  
სხვაგან ჰექტორი ნატრობს, „მიწამ პირი ყოს და პარისი თან ჩაიტა-
ნოს. კრონიდმა შობა ტროის, პრიამეს და მის შვილთა დასაღუპა-
ვად. მას რომ ჰადესის ჯურღმულებში მოვესწრო შთანთქმულს, 
ვგონებ, გულს ყველა სატანჯველი გადამეყრება!“ (6,282–285). მაგ-
რამ არის ადგილები, როცა ჰექტორი ამაყობს თავისი ძმით და გა-
მოთქვამს წუხილს იმის გამო, რომ მასზე აუგ სიტყვას ამბობენ 
ხოლმე ისინი, ვინც მისთვის ღვრის უწყალოდ სისხლს და ოფლს: 
„ალალმართალ კაცს ვის შეუძლია ომში დაგცინოს. მებრძოლი ხარ 
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მართლა მამაცი. მხოლოდ აყოვნებ, გეზარება შრომა“ (6, 521–525). 
ჰექტორისაგან განსხვავებით პრიამოსი არასოდეს აღიარებს საკუ-
თარი შვილის დანაშაულს და გულშემატკივრობს მას შინაც და 
ბრძოლის ველზე. „ილიადაში“ ვერ მოვიძიე თუნდაც ოდნავი მი-
ნიშნება პრიამოსისაგან, პარისის საყვედურს რომ დაემსგავსებოდა. 
პირიქით, მოხუცს ელდა ეცა, როცა მენელაოსისა და ალექსანრო-
დის შერკინების შესახებ შეიტყო და ყოველთვის მოიხსენიებს მას 
„საყვარელ შვილად“ (3,307; 5; 45; 3, 89). პარისს ცოდვილად მოიხ-
სენიებს აგამემნონი (3, 289) და საკუთარი დანაშაულის „ხარკით მა-
ინც“ გამოსყიდვას თავაზობს. მენელაოსისათვის პარისი „ოჯახის 
შემგინებელია“ და ღმერთს საკუთარი ხელებით მის დამარცხებაში 
შემწეობას თხოვს, რომ ამიერიდან „მოერიდოს შორეული შთამო-
მავლობაც კეთილი სტუმარ– მასპინძლობის ბოროტად ზღვევას“ 
(3, 350–356). მიუხედავად შეუბრალებელი საბრძოლო ბატალური 
სცენების სიუხვისა, შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ყველაზე სას-
ტიკი სცენა, ვფიქრობ, აფროდიტესაგან საკუთარი რჩეული გმირის, 
პარისის ხსნის შემდეგ გამარჯვებული, მაგრამ ქალღმერთისაგან 
ძლეული მენელაოსის ნადირივით ველზე გაჭრა და პარისის ძიებაა 
მაშინ, როცა ეს უკანასკნელი ელენეს სამთიობოში  ნებივრობს, ყვე-
ლაზე ლამაზი ქალის, მენელაოსის ყოფილი ცოლის, აწ უკვე პარი-
სის მეუღლის, მშვენიერი ელენეს მკლავებში განცხრომის მოლო-
დინში (3, 380– 385). შესაძლოა, პარისის ყველაზე ნამდვილი, ნი-
ღაბჩამოცლილი სახე სწორედ ეს არის?! ელენეს დამოკიდებულება 
პარისისადმი ორმაგი სტანდარტია. არის მომენტები, როცა ჰომე-
როსი გვიყვება მისი პარისისადმი ტრფიალების მწველი ალის შე-
სახებ,  მაგრამ გვხვდება ამის საწინააღმდეგო ადგილებიც პოემაში. 
მაგალითად, ქალს, ბრძოლის ველის ცქერით გართულს, არ სურს 
სამთიობოში, პარისთან დაბრუნება. აფროდიტე მუქარით აიძუ-
ლებს მას წასვლას („ ხმა გაიკმინდე, უბედურო, თორემ მე ძალმიძს 
ისე უზომოდ შეგიძულო, როგორც მიყვარდი! ორივე ხალხის მძვინ-
ვარებას შენკენ მოვმართავ და არ აგცდება საშინელი სიკვდილი 
ხვედრად!“ 3, 413–416). დაბრუნებული ელენეს პარისისადმი მიმარ-
თული პირველი სიტყვებია: „ბრძოლის ველიდან ნეტა მოსვლა არ 
გღირსებოდა ჩემი ქმრის ხელით დალეწილს და განადგურებულს! 
აკი ტრაბახით აგვიკელი – გმირ მენელაოსს ორთაბრძოლაში დავ-
ჯაბნიო ძალით და შუბით? აბა წადი და ერთხელ კიდევ გამოიწვიე! 
თუმცა არ გირჩევ, გიჯობს სახლში იძინო მშვიდად, არ მიეკარო მე-
ნელაოსს ქერათმებიანს. ასე უგნურად შერკინება არა გაბედო, 
ძრწოდე, ოროლმა არ დაგძლიოს ვინძლო გმირისა!“ (3, 425–435). 
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ვფიქრობ, ელენეს ამ სიტყვებში ყველაფერი ერთადაა თავმოყრი-
ლი: წყენა მშვიდი, ოჯახური ცხოვრების, ღირსების აყრის გამო; სი-
ნანული გმირი მენელაოსის დაკარგვისა და ჯაბანა, უპასუხისმგებ-
ლო პარისის მეუღლეობის გამო; გაცრუებული და თავისდაუნებუ-
რად გაცემული იმედი იმისა, რომ ბრძოლის ველზე მენელაოსი 
ძლევდა ალექსანდროსს და ქალს შინ დაბრუნების საშუალება მიე-
ცემოდა. აქ არ არის შიში ახალი ქმრის დაკარგვის გამო (არ მიეკა-
რო...არ დაგძლიოს...). ეს უფრო დაცინვაა პარისის უნიათობისა და 
უთავმოყვარეობის გამო. ალექსანდროსის რეაქცია ამ ყველაფერზე 
ასეთია: „ნუ დამიღონებ, მეუღლეო, გულს საყვედურით...მო, დავ-
წვეთ ახლა, ვიგრძნოთ სიტკბო ტრფიალებისა! მკერდში არასდროს 
აღმგზნებია ასეთი ალი. არც იმ ბედნიერ დღეს, როდესაც გამოგტა-
ცე ლაკედემონის ქალაქიდან სწრაფი ხომალდით და კრანაეში შეგ-
ვაერთა ტკბილმა ალერსმა...შენი წადილი გულით ახლაც ალამპრე-
ბულა!“ ტროელების დამოკიდებულება მეფისწულის მიმართ კარ-
გად ჩანს ეპიზოდში, როდესაც მენელაოსი მინდვრად გაჭრილი ნა-
დირივით ეძებდა პარისს. ჰომეროსი ხაზგასმით აღნიშნავს, რო 
ტროელებს და მათ მოკავშირეებს არ შეეძლოთ მისი კვალის ჩვენე-
ბა, მაგრამ არც ის სურდათ, რომ „ დაემალათ მეგობრულ გრძნო-
ბით, მათაც კი სძულდათ (პარისი), ვით სიკვდილი აუცდენელი “ ( 3, 
451–454). პარისმა კიდევ ერთხელ აჩვენა უღირსი საქციელი, როცა 
ბრძოლა წააგო, მაგრამ მიცემული პირობის მიხედვით ელენე მენე-
ლაოსს არ დაუბრუნა. არც უფიქრია პირობის შესრულებაზე. უფრო 
მეტიც, მშვიდი სინდისით განაგრძობს ელენესთან ნებივრობას. 
არც საკუთარი ღირსება ადარდებს (ფიცისგამტეხელი), არც ქვეყნი-
სა და ხალხის ბედი. ჰომეროსის გმირთაგან ტროას ომში დანაშაუ-
ლის ყველაზე მეტი წილი პარისზე მოდის. ჰომეროსის გმირთაგან 
საკუთარ დანაშაულს ყველაზე ნაკლებად სწორედ პარისი გრძნობს 
და აღიარებს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეპოსის „პერსონაJებს“, გმი-
რებს ჰქონდათ ქცევის კოდექსი და რელიგიური წესები, რომლებიც 
არეგულირებდა ადამიანთა მოქმედებას და  ეს ხდებოდა გარედან 
და არა შინაგანი გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე.აქ ,ასევე, გა-
დამწყვეტი და განმსაზღვრელი ამბის ინდივიდუალობაა და არა 
გმირის ხასიათი. მაგრამ ზემოთ მოტანილი მსჯელობიდანაც კარ-
გად ჩანს, რომ ეპიკოსებს აინტერესებთ, ვინ არის მათი გმირი და 
ისინი სრულიადაც არ არიან უსახური, ნაკლებად დასამახსოვრებე-
ლი, მოვლენებს, თუნდაც განსაკუთრებულს, „შეწირული“ ადამია-
ნები. მათ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი რჩებიან ტრადიციულ ამ-
ბავთან დაკავშირებული თვისებების მატარებელ პერსონაJებად, 



  
ელენეს მორალური სახე ძველბერძნულ ეპოსსა და ლირიკაში 

 

265 

აქვთ ხასიათი, რომელიც განსაზღვრავს მათივე  ქმედებებს . რაც 
შეეხება,ჩვენთვის საინტერესო საკითხის დამუშავებას ლირიკაში, 
აქ საპფო ცენტრალურ ადგილს იკავებს მთელი თავისი მსოფ-
ლმხედველობით.  (ძვ.წ. მე–7–6 სს.). საპფომ გადატრიალება მოახ-
დინა ყველაფერში. მან შეცვალა მსოფლიო. მსოფლაღქმის სტან-
დარტი. მან შეცვალა ბევრი რამესადმი დამოკიდებულება. მათ შო-
რის მორალისადმიც. მაგალითად, საყოველთაოდ ცნობილია, რომ 
ელენეს საქციელი ხშირად გამხდარა განკიცხვის საგანი. აქ შეიძლე-
ბა ისიც ვიგულისხმოთ, რომ მას ჰქონდა ყველაფერი – სიმდიდრე, 
დიდება, სახელი, მყუდრო ოჯახი, ქმრის პატივისცემა და სიყვარუ-
ლი, ჰყავდა შვილი. მან კი, ვნებისაგან თუ სიყვარულისაგან შეპყრო-
ბილმა, ისარგებლა მენელაოსის შინ არ ყოფნით, უბოდიშოდ მია-
ტოვა ყველა და ყველაფერი და ტროელ პარისს უკანმოუხედავად, 
სინდისის ქენჯნის გარეშე გაჰყვა ტროაში. ამას მოჰყვა ათწლიანი 
ომი, სისხლისღვრა და უამრავი უდანაშაულო ადამიანის დაღუპვა. 
ამ საქციელს, ყველა მორალური კანონის (დაწერილის თუ დაუწე-
რელის) გათვალისწინებით, შეიძლებოდა დარქმეოდა უსინდი-
სო,ამორალური მაგრამ საპფოსათვის იგი მშვენიერია. მერე რა, 
რომ „ მიწიერთაგან რჩეულთა შორის დატოვა ქმარი, თავის ასული, 
საყვარელი დათმო მშობლები, და გაემართა პირველხილვის ცთუ-
ნებით ტროად“. ეს მოხდა კიპრისის ნებით. ხოლო თუ ასეა, „ წმინ-
დაა გრძნობა მინდობილი ღვთაების ნებას...“ . მარტივად რომ 
ვთქვათ, არა თუ არასწორია საპფოსთვის ელენეს საქციელი, არა-
მედ მშვენიერიც, მიუხედავად იმისა, რომ მან „რჩეულთა შორის 
დატოვა ქმარი, თავის ასული, საყვარელი დათმო მშობლები და გა-
ემართა პირველხილვის ცდუნებით ტროად“4 (16ლპ). ამდენად,საპ-
ფო არის ის ერთადერთი პოეტი,რომლის შემოქმედებაშიც პირვე-
ლად ვხვდებით მსჯელობას „მშვენიერებაზე“.მისივე მოსაზრე-
ბით,მშვენიერება სუბიექტურია-ის რაც შესაძლოა,ერთისთვის მშვე-
ნიერია, სხვებთათვის სრულად მიუღებელი შეიძლება აღმოჩ-
ნდეს.ამის ნათელი დადასტურებაა პოეტესას გალაშქრება ანტიკუ-
რი ტრადიციისა და მისი თანამედროვე ალკეოსის საპირისპიროდ 
და ელენეს საქციელს დადებითად, მშვენიერად აფასებს, რადგან 
მას საფუძვლად სიყვარული ჰქონდა: „...მე ვუწოდებდი ამ მელნის-
ფერ დედამიწაზე/უმშვენიერესს,/ ვისდამიც ილტვის სიყვარულით 
ადამიანი...“.(16ლპ). რაც შეეხება,ელენეს მხატვრულ სახეს ალკეოს-
თან,უნდა ითქვას ,რომ აქ ალკეოსი სრულიად გარკვევით და არაო-
რაზროვნად დგას ელენეს გამკიცხველთა მხარეს,რისი დასტური-
ცაა მისი სიმღერა, რომელიც აგებულია ელენესა და თეტისის ურ-
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თიერთდაპირისპირებაზე. იგი ელენეს, უპირისპირებს თეტისს,რო-
მელმაც ღირსეული დედისა და მეუღლის სტატუსი/სახელი დაიმ-
კვიდრა,ხოლო ელენე კი უბედურების მომტანი ქალია. ალკეოსის-
თვის აქ მთავარია თეტისის სიყვარული და ერთგულება აქილევსის 
მამის, პელევსისადმი. ამ სიმღერით იგი პასუხობდა ცნობილ სიმ-
ღერებს ელენეს შესახებ. ალკეოსი საპფოსაგან განსხვავებულ ინ-
ტერპრეტაციას გვთავაზობს. მისთვის ელენეს საქციელი მინიმუმ 
არაგონივრული და არაკეთილსინდისიერია. იგი ასე მიმართავს 
ქალს: „შენ კი ელენე, შეიწირე ფრიგიელები, ტროა დაემხო (ელენე 
და თეტისი). სიმღერაში „ პარისი და ელენე “ ალკეოსი კვლავ ადა-
ნაშაულებს ელენეს, რადგან იგი „ვნებააღვსილი სტუმართმოყვა-
რულ ადათთა დამრღვევს გაჰყვა ხომალდით“; მან „ჩვილი ასული 
სასახლეში ობლად დატოვა, დათმო მეუღლის სარეცელი, ნათელ-
მოსილი“. სავალალო იყო შედეგი – განისვენებენ შავ მიწაში ტროას 
მინდორზე მებრძოლი ძმები. მრავალი ეტლი განადგურდა ბრძო-
ლის ქარცეცხლში, თვალნათიერი ვაJკაცების გმირული მოდგმა 
პირქვე დაემხო გათელილი. აქილევსი კი ხარობდა სისხლით“ (პა-
რისი და ელენე; ძბლ2013:46–50). 

ბერძენ ლირიკოსთა ნაწარმოებები ჩვენამდე საკმაოდ ფრაგ-
მენტულად არის მოღწეული , თუმცა  ალკეოსისა და საპფოს შემოქ-
მედება საკმარის მასალას იძლევა  ჩემთვის საინტერესო საკითხის 
დასამუშავებლად. 

Jანრების(ეპოსი,ლირიკა) სპეციფიკიდან გამომდინარე, ავ-
ტორთა ძირითადი ყურადღება მიმართულია ინდივიდებისა და მა-
თი ყოველდღიურობისაკენ. სარბიელზე გამოდიან პიროვნებები, 
მათი ყოველდღიური ყოფა–ცხოვრების ამსახველი დეტალები, 
გარკვეული ვნებებისაკენ ლტოლვა, საბრძოლო და სპორტული 
თვისებები. სწორედ ამ კონტექსტმა მოგვცა საშუალება გვესაუბრა 
ელენეს მორალურ სახეზე ძველბერძნულ ეპოსსა და ლირიკაში. 
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The article deals with Helen’s moral and ethical issues and patterns 
in Ancient Greek Epos (the genre which was defined as judgment of a 
person’s moral law) and lyrics .As you may know, Homer is considered by 
ancient Greeks and Romans to be the most widely recognized esthetic 
authority and the teacher of life, who brought up Ellada. Thus, it is 
natural to start talking about the subject-matter with Homer’s poem 
“Illiad”. I reviewed his works and also the survived fragments by Sappho 
and  Alcaeus and found out that in archaic, there was an essential 
breakthrough in their psychology(I mean authors  and as well as, their 
characters), their world perception standards changed, many things were 
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revaluated, including attitude to moral, and while discussing this 
phenomenon, the fragments give quite a lot of materials to judge and 
think about it in the context of Helen. For example, Sappho, who 
changed the world from different points of view, considered Helen’s 
betrayal as “wonderful” unlike male poets, as “he who is kind in heart, 
lives properly, and seems wonderful”, and for her, sacrifice for love is 
equal to living with “moral”and conscience. 

 



 
 
 
 
 
 

მიხეილ აბულაძე 
 

 
მეტაფორული აზროვნების 

როლი უსინათლო  
ბავშვების სწავლებისას 

 
,,ნებისმიერ მეტაფორას აქვს თავისი 

ამბავი. მეტაფორა ხედავს საუკუნეებს,  
ავლენს სამყაროს სურათებს და აკავშირებს  

ცივილიზაციის მიერ შექმნილ ცნებებს. 
ამავდროულად მეტაფორა ადვილად ასახავს 

თანამედროვე ცხოვრების სირთულეებს, 
თავისი ორაზროვნებით და წინააღმდეგობით" 

ვლადიმირ კუში 
 

საკვანძო სიტყვები: მეტაფორული რეა-
ლობა, სკოლა, მოსწავლე, თანამედროვე 
განათლება 
 

,,შეზღუდული შესაძლებლობები არ 
არსებობს" – ეს არის ფრაზა, რომელიც 
თანაბრად შეიძლება იყოს სიმართლე და 
ტყუილი. არ არსებობს ადამიანი, რომელ-
საც ყველაფერი შეუძლია და არ არსებობს 
ადამიანი, რომელსაც რაიმე არ შეუძლია. 
ყველაფერს გარემო და შინაგანი პოტენ-
ციალის გამოყენების სურვილი, ამასთან 
ამ სურვილის ხელშეწყობა განსაზღვრავს.  

როგორც დალაი ლამა ამბობდა 
,,ადამიანური პოტენციალი ყველასთვის 
ერთია, თუ გაგაჩნია ნების ძალა, მაშინ შენ 
შეძლებ შეცვალო ყველაფერი". მართლაც, 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ქუთაისის  
აკაკი წერეთლის  
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უნივერსიტეტის  

დოქტორანტი 
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ადამიანების დაყოფა სხვადასხვა უნარის ფლობის მიხედვით 
არასამართლიანია, რადგან ყოველთვის არსებობს ალტერნატივა, 
სხვა გზა რაღაცის მისაღწევად და აღსაქმელად. ყოველი ეს უნარი 
თავის მხრივ უსასრულოდ შეიძლება განვითარდეს, რადგან მათ 
გონება იყენებს, ჩვენი უსასრულო პოტენციალის მთავარი მხარ-
დამჭერი, მაგრამ რეალურად ამ ყველაფრის განხორციელება არც 
ისე მარტივია. თუ გარემო არ ქმნის აუცილებელ პირობებს 
არსებული უნარების იმდენად განვითარებისთვის, რომ მან შეზღუ-
დულ შესაძლებლობებს დაუკარგოს მნიშვნელობა, პოტენციალი 
გამოუყენებელი რჩება, აუთვისებელი. შესაბამისად შეზღუდული 
შესაძლებლობის არსებობა დამოკიდებულია არა ინდივიდზე, 
არამედ მეტწილად გარემოზე. რა თქმა უნდა, არსებობენ ადა-
მიანები, რომლებიც ირგვლივ არსებული რეალობის მიუხედავად, 
ახერხებენ საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებას, პოტენცია-
ლის გამოვლენას, თუმცა ეს პრეცედენტული შემთხვევებია და მათ-
ზე დაყრდნობა ვერ მოგვცემს იმ შედეგს, რომელიც საჭიროა არა-
მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური 
თანასწორობისთვის, ასევე ზოგადად თანასწორი სოციალური 
გარემოს ჩამოყალიბებისთვის.  

უნარშეზღუდული ადამიანებისთვის საჭირო გარემოს ბევრი 
რამ აყალიბებს. ერთი მხრივ, ეს შეიძლება იყოს ტექნიკური საშუა-
ლებები, რომლებიც ეხმარება ადამიანს გარემოსთან ადაპტირე-
ბაში. ტექნიკურ პროგრესთან ერთად იქმნება მოწყობილობები, 
რომელთა გამოყენებაც ადამიანს უადვილებს ცხოვრებას, სულ 
ერთია, რა უნარს ფლობს ის. ტექნოლოგია გვეხმარება უნარების 
გაძლიერებაში, ჩვენ ხელთ არსებულ შესაძლებლობებს არგებს 
გარემოს. ტექნოლოგია არსებული რეალობის გარდაქმნის ერთ-
ერთი გზაა, თუმცა გაცილებით მნიშვნელოვანია, არა ტექნოლო-
გიური, არამედ მორალური მხარდაჭერა. სოციალური სივრცე უმ-
ნიშვნელოვანესი ფაქტორი შეიძლება იყოს. მას შეუძლია დიდწი-
ლად განსაზღვროს ჩვენი აწმყო და მომავალი. ამიტომ ჯანსაღი 
სოციალური გარემოს შექმნა, შესაძლებლობების მაქსიმალური 
გამოვლენის გზაზე, უმნიშვნელოვანესია. 

უსინათლო და მცირედ მხედველ ბავშვთა განათლება საკმა-
ოდ პრობლემურ საკითხად რჩება. უპირველეს ყოვლისა, პრობლე-
მების გადაჭრას, შესაბამისი რესურსების ნაკლებობა უშლის ხელს.  
საქართველოში არსებობს მხოლოდ ერთი უსინათლოთა სკოლა, 
რაც ნიშნავს, რომ რეგიონებში მცხოვრებ ბავშვებს, მოუწევთ დედა-
ქალაქში სასწავლებლად გადმოსვლა ან ადგილობრივ სკოლებში 
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სწავლის დაწყება ან გაგრძელება, რასაც თავის მხრივ სირთულეე-
ბი ახლავს თან.  ამის მაგალითი შეიძლება იყოს ანანო ბუცხრიკიძე 
შემთხვევა თერჯოლაში. ანანომ დაკარგა მხედველობა ავადმყო-
ფობის გამო. რა უნდა გააკეთოს, სკოლამ, როცა სკოლაში შედის 
უსინათლო ბავშვი, რომელსაც მთელი რიგი საჭიროებები აქვს, 
როგორც რესურსების განახლების, ისე მასწავლებლების სწორი 
მიდგომის კუთხით, რადგან არ არსებობს შესაბამისი გამოცდილე-
ბა?  შეიძლება ითქვას, რომ რესურსებით უზრუნველყოფა სახელ-
მწიფოს ვალდებულებაა. ამასთან მასწავლებელსაც შეუძლია შექ-
მნას ისინი ან გაამრავლფეროვნოს საკუთარი შემოქმედებითი 
მიდგომით, მაგრამ მთავარი მაინც სწორი გარემოს შექმნაა, რაც 
ხშირად განსაზღვრავს არამხოლოდ გაკვეთილზე მასალის ათვისე-
ბას ან მთლიანად საგანმანათლებლო პროცესის ეფექტურობას, 
არამედ პიროვნების ცხოვრებას, მის დამოკიდებულებას საკუთარი 
თავისადმი, მაგრამ გარემოზე ამდენი საუბრის მიუხედავად, 
ფაქტია, რომ მხოლოდ სასკოლო გარემო არ არის საკმარისი, როცა 
რეალობა სრულიად განსხვავდება მისგან. მაშ რაშია გამოსავალი? 
როგორც წესი უსინათლო ან მცირედ მხედველი ბავშვების მიმართ 
სკოლა ცდილობს განსაკუთრებული დამოკიდებულების გამოჩენას. 
ხელშეწყობა ასეთ დროს რა თქმა უნდა აუცილებელია, თუმცა 
ვფიქრობთ, რომ სწორი გადაწყვეტილება არის არა კონკრეტული 
ბავშვის გამორჩევა, არამედ თითოეული მოსწავლის, თითოეული 
ბავშვის გამორჩეულობაზე ხაზგასმით, უსინათლო მოსწავლის 
სასკოლო გარემოს ბუნებრივ, თანაბრად გამორჩეულ და თანაბ-
რად მნიშვნელოვან წევრად ქცევა. თანასწორობა უმთავრესი მი-
ზანია, ამასთან საუკეთესო მეთოდი არამხოლოდ ახალი გარემოს, 
არამედ ახალი რეალობის ჩამოსაყალიბებლად, რაც გაცილებით 
უფრო ეფექტურია ვიდრე უბრალოდ სიტუაციის შეცვლა და სასწავ-
ლო პროცესის ტექნიკური ადაპტირება უსინათლო ან მცირედ 
მხედველ მოსწავლესთან. ეს მიდგომი ძალიან მნიშვნელოვან 
პერსპექტივას ქმნის, პერსპექტივას, რომ სკოლა იყოს არა მოსწავ-
ლეების პიროვნული სტანდარტიზაციის ხელშემწყობი, არამედ თა-
ვისუფალი და მრავალფეროვანი საზოგადოების მხარდამჭერი. 
ჩვენი აზრით, არ არსებობს მოსწავლე ინდივიდუალური საჭიროე-
ბების გარეშე. როცა უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლებაში ინდი-
ვიდუალური სასწავლო გეგმის როლზე ვსაუბრობთ, გვავიწყდება, 
რომ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რაღაც დოზით ყველა 
ბავშვს სჭირდება. ამიტომ ახალი სასკოლო რეალობა არ არის 
გეგმა მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. 
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ეს იქნება გზა ყველა ბავშვისთვის გამოხატოს საკუთარი თავი, 
შინაგანი მდგომარეობა და სჯეროდეს, რომ ადამიანები მის 
გარშემო ამას მიიღებენ და დააფასებენ.  საკითხავია როგორი უნდა 
იყოს და რა შეიძლება ეწოდოს ამ ახალ რეალობას.  

მეტაფორული რეალობის ცნება სემიოტიკაში მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს. საინტერესოა, რომ მეტაფორული რეალიზმი 
მხატვრობაშიც ქმნის საინტერესო მიმართულებას. ვლადიმირ კუში 
რუსული წარმოშობის ამერიკელი მხატვარი და მოქანდაკეა. სწო-
რედ მის შემოქმედებაში ჩამოყალიბდა მეტაფორული რეალობა 
მხატვრობის ცალკე ჟანრად და მეტაფორა იქცა არა მხატვრულ 
ხეხრად, აღქმის მთლიან განსაზღვრებად. საინტერესოა, რომ ვლა-
დიმირ კუშის ცხოვრების დიდი პერიოდი ადამიანის შესაძლებლო-
ბების შეზღუდვის მაგალითია. ჩვენ შეგვიძლია მის ისტორიაშიც 
საკმაოდ კარგი მეტაფორა ვიპოვოთ. ის იზრდებოდა რუსეთში იმ 
დროს, როცა მისთვის მოგზაურობის ერთადერთი გზა, დიდი ხნის 
განმავლობაში, მხოლოდ მისივე ფანტაზია იყო, რაც შემდგომში 
მის შემოქმედებაზეც აისახა. მეტიც ამან განსაზღვრა მთლიანად 
მეტაფორული რეალიზმის დაბადება. იგი არ იყო უსინათლო, 
მაგრამ მას უჭირდა იმ სამყაროს დანახვა, რომლის დანახვაც 
ამდენად სურდა. კუშმა საკუთარი შრომით შეძლო გზა გაეკვლია, 
წასულიყო ამერიკაში, სადაც მიაღწია დიდ წარმატებას. სწორედ ეს 
ისტორია გამოხატავს თავად მეტაფორული რეალიზმის არსს, 
რადგან ის არ ეხება ცარიელ, რეალობისაგან მოწყვეტილ ოცნებებს 
და ფანტაზიას. არამედ ფანტაზიის მეტაფორული, სრულიად 
პრაქტიკულ დატვირთვას და უნარს შეცვალოს მოცემულობები და 
დაამყაროს ახალი, უკეთესი რეალობა. თუ კუშის ნახატებს დავა-
კვირდებით, დავინახავთ სამყაროს სრულიად სხვაგვარ აღქმას. 
საგნებში, მოვლენებში, ადამიანებსა და საკუთარ თავში არსებული 
უნარების ამგვარი გააზრება ჩვენი აზრით, შეიძლება იყოს 
საინტერესო და მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო მეთოდი. 
როგორც წესი თანამედროვე სკოლა არ არის ორიენტირებული 
ბავშვის ფანტაზიასა და სურვილებზე. სკოლა ცდილობს ისაუბროს 
ფაქტებით ფაქტებზე. ეს ეხება ყველა საგანს და წარმოდგენს 
მეთოდს,რომელიც ყველას დროში არსებული გამონაკლისების 
მიუხედავად, ძალიან დიდი ხანია უცვლელი რჩება, თუმცა ვფიქ-
რობთ, რომ არაეფექტურია ნებისმიერ საგანთან მიმართებით, 
რადგან მსგავსი მიდგომა ბევრ ბავშვს უკარგავს სწავლის სურვილს, 
თრგუნავს და ხელს უშლის. სწორედ ამიტომ, უამრავი წარმატე-
ბული ადამიანი მსოფლიოს გარშემო ხაზს უსვამს სკოლის უარყო-
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ფით როლს ადამიანის ცხოვრებაში. თანამედროვეობის ისეთ 
ცნობილ პიროვნებებს როგორებიც იყვნენ ბილ გეითსი, მარკ ცუ-
კერბერგი, სტივ ჯობსი... არ დაუსრულებიათ ფორმალური განათ-
ლება. ილონ მასკი ხშირად აკრიტიკებს თანამედროვე სასკოლო 
სისტემას, უწოდებს მას მოსაწყენად და არაეფექტურს. მისი 
თქმით: ,,თუ ბავშვები ამდენად ჩართულები არიან ვიდეო თა-
მაშებში, უნდა იყოს გზა, ისინი ასევე ჩაერთონ სწავლის პროცესში". 
ეს სიტყვები საკმაოდ კარგ დაფიქრებას ითხოვს და პირდაპირ 
კავშირშია ჩვენს თემასთან. რა განაპირობებს ვიდეო თამაშების 
სიყვარულს? რეალურად ვიდეო თამაშებიც სავსეა დავალებებით, 
სირთულეებით, აუცილებელია უამრავი რამის დამახსოვრება, 
ვარჯიში და საკუთარი უნარების გაუმჯობესება.რეალურად ეს არის 
პროცესი, რომელიც ძალიან გავს ან უნდა გავდეს სწავლას, თუმცა 
ვიდეო თამაშებს ბავშვების უმეტესობა სიამოვნებით თამაშობს, 
ხოლო სწავლა ასევე დიდი რაოდენობის ბავშვებს ეზარება და 
უჭირს. ეს პარალელი ააშკარავებს დღევანდელი განათლების 
სისტემის მინუსებს. ბავშვებს თამაშები იმიტომ უყვართ, რომ აქვთ 
მოქმედების თავისუფლება, თამაშებში თითოეული მათგანი 
შეიძლება იყოს საინტერესო უნარებით დაჯილდოებული და 
განსაკუთრებული, განსხვავებით სკოლისგან, სადაც მოსწავლეების 
დაყოფა კარგ და ცუდ მოსწავლეებად ჯერ კიდევ მიღებული 
პრაქტიკაა. სკოლა ვერ ახერხებს ბავშვს თავი მნიშვნელოვნად 
აგრძნობინოს, ვერ ახერხებს მას შესთავაზოს მრავალფეროვნება 
და გართობა სწავლის დროს. სწავლა მოსწავლისთვის არაა 
სირთულე, სირთულეს ქმნის სწავლის მოსაწყენი და ერთფეროვანი 
გზები. ამ ყველაფრის შეცვლის გზა მეტაფორული რეალობის 
შექმნაა. სივრცის სადაც ყველა მოსწავლეს შეეძლება საკუთარი 
ფარული ნიჭის, სურვილების, ფანტაზიის გამოვლენა და ამაში 
სასკოლო გარემო შეუწყობს ხელს.  

როგორი უნდა იყოს ამ იდეის განხორციელების გზები და 
მეთოდი? თუ მეტაფორულ რეალობას ისევე მივუდგებით, როგორც 
სხვა სასწავლო მეთოდს, მაშინ ის ასევე არაეფექტური იქნება. 
სასკოლო მეტაფორული რეალობა უნდა იყოს ერთიანი სივრცე, 
სადაც მოსწავლე თავად უნდა იყოს ცოცხალი მეტაფორა. მას 
შეეძლება თავიდან შექმნას საკუთარი თავი ამ რეალობაში. თუ ეს 
მისთვის საინტერესო იქნება, მოსწავლე უნდა მოვიდეს რომელიმე 
პერსონაჟის ქოსფლეი კოსტიუმით ან კოსტიუმით, რომელსაც 
თავისი ფანტაზიით შექმნის და რომლითაც საკუთარი თავის 
გამოხატვა შეძლებს. თუ მოისურვებს მან თავად უნდა შეარჩიოს 
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მეტსახელი, რომელიც შეიძლება იყოს არსებული ან მის მიერ 
მოფიქრებული სუპერგმირული სახელი, ანიმეს, ანიმაციის, წიგნის 
ფილმის ან თამაშის გმირის სახელი. ბავშვებს უნდა შეეძლოთ 
საუბარი არამხოლოდ სასკოლო მასალაზე, არამედ საკუთარ ინტე-
რესებზე, ჰობიზე, იმ საკითხზე, რომელიც მას ყველაზე კარგად ეს-
მის. სკოლამ უნდა აჩვენოს ბავშვს, რომ მისი აზრი, სურვილი, 
ინტერესები მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა შეიძლება ასეთი 
გარემოს შექმნა სწრაფად და მარტივად შეიძლება ვერ მოხერხდეს, 
მიუხედავად იმისა, რომ ეს იქნებოდა საუკეთესო ვარიანტი, მაგრამ 
პირველ ეპატზე მეტაფორული რეალობა როგორც აქტივობა, რო-
გორც ერთგვარი განტვირთვა და დასვენება რთული სასწავლო 
პროცესისგან, ბევრ ცვლილებებს შეიტანს მოსწავლის დამოკიდე-
ბულებაში სკოლის მიმართ. უსინათლო ბავშვებისათვის, ზოგადად 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, ასეთი დამო-
კიდებულების არსებობა თავიდანვე გაადვილებს ყველაფერს. შშმ 
პირის სკოლაში შევსლის შემთხვევაში მას თავისთავად დახვდება 
რეალობა, რომელიც მას დაეხმარება საკუთარი თავის გამოვლენა-
ში, სადაც მოსწავლე ფასდება ყველა იმ უნარით, ინტერესით, 
აზროვნების ტიპით, რომელიც მას აქვს და არავინ არ ცდილობს ის 
შეადაროს სხვებს. ეს ნიშნავს, რომ სკოლას არ მოუწევს გადაეწყოს 
უსინათლო მოსწავლისთვის შესაბამის გარემოზე, რადგან უკვე 
არსებული რეალობა იქნება მორგებული თითოეულ ბავშვზე.  

და მაინც, რატომ მეტაფორული რეალობა და არა უბრალოდ 
მეტაფორული გარემო? ჩვენ ვიბადებით განსაზღვრულ გარემოში, 
სივრცეში სადაც არსებობს კონკრეტული აღქმები, სტერეოტიპები 
და წესები, რომლებსაც მეტად თუ ნაკლებად ამ გარემოს შემადგე-
ნელი ყველა ობიექტი ემორჩილება. გარემო თავის მხრივ შედგება 
მრავალი შემადგენლისაგან, იგი ერთგვარი ჯამია სხვადასხვა გარე-
მოებების, მაგრამ ისინი ადაპტირებული არიან ძირითად გარემოს-
თან და მიუხედავად განსხვავებისა მაინც იგივე წესებს და კანონებს 
ემორჩილებიან. ჩვენ გვაქვს ტერმინი ,,ვირტუალური რეალობა", 
სივრცე სადაც ყველაფერი დამოკიდებულია არა ფიზიკურ, არამედ 
ციფრულ კანონებზე. თავის მხრივ ამ კანონებით განისაზღვრება 
მისი არსი. ციფრული სოციუმი და რეალური სოციუმი გარკვეულწი-
ლად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ეს იქიდანაც ჩანს, რომ ადა-
მიანურ ცნობიერებაზე დიდი გავლენის მქონე ციფრული რეალობა, 
ნელ-ნელა ცვლის პირად ურთიერთობებს, ჩვენს აზროვნებას, 
მეტყველებას და საბოლოო ჯამში ჩვენს ცხოვრებას. სწორედ ეს 
არის განსხვავებული რეალობის არსი, მცირე გარემოს ძირითად 
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გარემოში უჭირს ცვლილებების შეტანა, რადგან ის განცალკევების 
არასრული ფორმაა და ადრე თუ გვიან, იწყებს შეგუებას ძირითად 
გარემოსთან, მაგრამ როცა გარემო იმდენად ფართო და თავის-
თავადია, რომ იწყებს დამოუკიდებელ არსებობას და ძირითადი 
რეალობის გარდაქმნას, ის უკვე ცალკე რეალობად ყალიბდება, 
ცალკე განზომილებად. ასეთ განზომილებაში ჩვენ ვართ თავისუფ-
ლები და ამასთან სწორედ აქ არის რეალური რესურსი, რომელიც 
ძირითადი რეალობის გადასაწყობად, თავიდან ასაგებად და 
შესაცვლელად შეიძლება გამოვიყენოთ.  
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Mikheil Abuladze 
 

Metaphorical thinking role in blind children learning 
 

Today's school does not meet the demands of modernity. This 
problem puts blind children in an even more difficult situation. We  need 
to create new methods to simplify the learning process, which in turn can 
create a better environment, a new reality for all children. Metaphorical 
reality in school is a method, a way to help each student express 
themselves. Build with your own imagination the environment where 
you have to learn and spend most of the day. This will help him to learn 
more quickly and easily. 
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