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კვლევის აქტუალობა: 

გერმანული თეატრის რეფორმატორი ჰაინერ მიულერი 
(1929-1995) მსოფლიოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
ხელოვანია. საერთაშორისო აღიარება მან ჯერ კიდევ თავის 
სიცოცხლეში, მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში მოიპოვა. 
დრამატურგიული მოღვაწეობა საბჭოთა საოკუპაციო 
ზონაში - აღმოსავლეთ ბერლინში (გდრ) დაიწყო და 
გამთლიანებული, გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 
დედაქალაქ ბერლინში დაასრულა.

ჰაინერ მიულერი მთელი ცხოვრების განმავლობაში 
დაინტერესებული იყო მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორიაში 
სხვადასხვა დროს გამოკვეთილი არქაული, კლასიკური 
და თანამედროვე მითოლოგიური სახეების შესწავლით: 
აკეთებდა ასლებს, ქმნიდა ადაპტირებულ თარგმანებს და 
წერდა გადამუშავებულ, პირველწყაროსგან აბსოლუტურად 
დამოუკიდებელ საშემსრულებლო ტექსტებს. დროთა 
განმავლობაში მკვლევრებისა და გამომცემლების მიერ 
დახარისხებული და საგულდაგულოდ შეკოწიწებული 
აუარება მასალის გასაჯაროების შედეგად, სახეზე გვაქვს 
აბსოლუტურად სხვადასხვა პოლიტიკური ვითარებასა და 
სივრცეში შექმნილი დრამატურგიული ტექსტები, ესეები, 
პუბლიცისტური წერილები, ავტობიოგრაფიული ჩანაწერები 
და ინტერვიუები. მასალების გაცნობისას გამოიკვეთა 
ჰაინერ მიულერის განსაკუთრებული დამოკიდებულება 
მითოლოგიისა და, ზოგადად, მითოსური აზროვნების 
მიმართ. 

კვლევის მიზანი, ობიექტი, მეთოდები: 

XX საუკუნის მეორე ნახევარის ევროპული  
კულტურისთვის დამახასიათებელია მითოსთან 
მიბრუნების ტენდენცია. მითოლოგიისადმი გამძაფრებული 
ინტერესი აისახა ფილოსოფიაში, ხელოვნებაში, და თვით 
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პოლიტიკაშიც კი.  მითოსური აზროვნებისკენ ხელახალი 
მიბრუნება მჭიდრო კავშირში აღმოჩნდა იმდროინდელ 
ეპოქაში განვითარებულ ისტორიულ მოვლენებთანაც. 

მითოლოგია ჰაინერ მიულერისთვის კაცობრიობის 
ისტორიის უსაზღვრო ჩარჩოში ჩატეული მეტაფორების 
ერთობლიობა, ერთგვარი მეტა-ენაა, რომელიც საბოლოოდ 
ვლინდება კიდეც ავტორის ფილოსოფიურ-პოეტური 
აზროვნების სტრუქტურაში. მითისა და ისტორიის 
ცნებები ხელოვანისთვის, უმეტეს წილად, ერთიმეორისგან 
განუყოფელი მოცემულობებია, რომლებიც მიუხედავად 
მათი განსხვავებული ხასიათის პოლუსებისა, მუდმივად 
ერთ სააზროვნო სიბრტყეზე თანაარსებობენ. აქედან 
გამომდინარე, კვლევაში მიზნად დავისახე ჰაინერ მიულერის 
სათეატრო ტექსტების გაანალიზების საფუძველზე, 
გამომეკვეთა ერთი მხრივ, მიულერის შემოქმედებაში 
აღბეჭდილი მითოლოგიური მოდელები და მეორე მხრივ, 
დამეკავშირებინა ისინი მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის 
გერმანიაში მიმდინარე პოლიტიკურ-იდეოლოგიური 
და სოციალური ტენდენციების ყველაზე თვალსაჩინო 
თავისებურებებთან. 

ჰაინერ მიულერის ტექსტებს გავაანალიზებ, ერთი 
მხრივ, როლანდ ბარტის სემიოლოგიური მეთოდით, 
რაც მოგვცემს მითოლოგიური მოდელების წაკითხვის, 
გააზრებისა და ინტერპრეტაციის საშუალებას, და მეორე 
მხრივ, ვისარგებლებ მირჩა ელიადეს თეორიული 
ინსტრუმენტებით, რაც დაგვანახებს მიულერის პიესებში 
გამოყენებული მითების ან/და მითიური პერსონაჟების 
„საქციელების“ კავშირს მათსავე არქაულ თუ კულტურულ 
არქეტიპებთან.  

სადისერტაციო ტექსტში წამოჭრილი საკითხები 
დამუშავებულია თვისებრივი და შედარებითი ანალიზის, 
ისტორიულ-ტიპოლოგიური და სტრუქტურულ-
დიალექტიკური მეთოდებით. 
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კვლევის ძირითადი შედეგები და მეცნიერული 
სიახლეეები: 

მივმართე რა როლანდ ბარტისა და მირჩა ელიადეს 
თეორიულ ინსტრუმენტებს, საბოლოოდ შევჯერდი 
შემდეგ დრამატურგიულ ტექსტებზე: „ფილოქტეტესი“, 
„ჰერაკლე 5“, „მედეამასალა“, „ცემენტი“, „გერმანია, 
სიკვდილი ბერლინში“ და „ჰამლეტის მანქანა“. კვლევის 
ინტერესიდან გამომდინარე,  დეტალურად განვიხილე 
ისეთი დამოუკიდებელი პროზაული ჩანართებიც პიესიდან 
„ცემენტი“, როგორებიცაა: „პრომეთეს გათავისუფლება“, 
„ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრა“ და „მედეაკომენტარი“. 

გერმანელმა თეატრმცოდნემ ჰანს თის ლემანმა ჰაინერ 
მიულერი პოსტდრამატული თეატრის ფუძემდებელთა 
ჩამონათვალში შეიყვანა. სულ რაღაც ორი ათეული წლის 
წინ გამოცემულ ნაშრომში „პოსტდრამატული თეატრი“,1 
ავტორი თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების 
გამომსახველობით ფორმებს სწორედ სემიოტიკურ 
ჭრილში განიხილავს და აღნიშნავს, რომ მეოცე საუკუნის 
თეატრალურ ხელოვნებას, თუ ჩვენ მას პანორამულ 
ლანდშაფტად წარმოვიდგენთ, საშუალებას მოგვცემს, 
წავიკითხოთ და გავაანალიზოთ იგი როგორც სურათი, 
როგორც მრავალფეროვან გამომსახველობათა (დრამა, 
სივრცე, სხეული, დრო, მედიასაშუალებები) ერთიანი 
მოცემულობა - „ტექსტი“. ჩვენი ინტერესის საგანი ასევე 
იყო გაგვერკვია, თუ რა გზა გაიარა მე-20 საუკუნის მეორე 
ნახევრის გერმანულმა  თეატრმა, ვიდრე მიულერი ჩემი 
აზრით, ერთ-ერთ თავის საუკეთესო პოსტდრამატულ 
შედევრს - „სურათის აღწერას“ შექმნიდა. შესაბამისად, 
ნაშრომში წარმოდგენილი საკვლევი საკითხები განხილულია 
რა მითოლოგიური და ისტორიული მეცნიერებების 
კონტექსტში, მჭიდრო ურთიერთკავშირშია თანამედროვე 

1 Lehman H. T. Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, Frankfurt a. 
M., 2005
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თეატრალური ენის ფორმირების პროცესებთანაც.  
წინამდებარე ნაშრომში წამოჭრილი საკითხების 

სიღრმისეულად შესწავლის სურვილმა, და მუშაობის 
პროცესში გამოკვეთილმა სირთულეებმა თავისთავად  
მოითხოვა კიდეც ჩემი მხრიდან,  კვლევის მეცნიერულ 
სიახლეებსა და მის შედეგებზე ორიენტირის აღება. 
ვგულისხმობ, იმას, რომ ქართულ ენაზე, დღემდე  არ 
არსებობს ლიტერატურა თანამედროვე გერმანულ სათეატრო 
ხელოვნებაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, კონკრეტულად 
ჰაინერ მიულერის ირგვლივ დაწერილი სამეცნიერო 
შრომების სიმწირის პრობლემაზეც. ეს ყოველივე დიდ 
ბარიერს ქმნის ქართლ თეატრმცოდნეობით სივრცეში 
პოსტდრამატული გერმანული თეატრალური პროცესების 
მიმდინარეობის შესწავლისას. ამდენად, ვფიქრობ, რომ 
წინამდებარე კვლევა მნიშვნელოვნად წაადგება როგორც 
სახელოვნებო თეორიით დაინტერესებულ მკვლევრებს, 
ასევე ქართულ თეატრალურ სივრცეში მოღვაწე ახალგაზრდა 
რეჟისორებსაც, რომლებმაც თავიანთი წვლილი უნდა 
შეიტანონ XXI საუკუნის  ახალი,  ქართული თეატრის 
ფორმირების პროცესში.

ნაშრომის სტრუქტურა: 

ნაშრომი შედგება შესავლის, ოთხი ძირითადი 
ნაწილისა და ბოლოთქმა-დასკვნისგან. შესავალი; 1. 
ლიტერატურის მიმოხილვა: საკვლევი საკითხების 
გააზრება - 1.1.მითოლოგიური მოდელები; 1.1.2 ბრეხტიდან 
მიულერამდე: ეპიკური თეატრი და „პოსტჰეროიკული 
მენეჯმენტი”, 1.1.3 პოსტდრამატული თეატრის ზოგიერთი 
ასპექტი; 2. ანტიკური სისასტიკის არქეტიპები - 2.1. 
ფილოქტეტესის მოდელი; 2.2 ჰერაკლეს მითოლოგიური 
მოდელი: 2.2.1 მითი ჰერაკლეზე - ევრიპიდე (ძვ.წ. 421-
415) ; 2.2.2 „ჰერაკლე 5“, მიულერი  (1958-1964/65); 2.2.3. 
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ჰერაკლეს მოდელი პიესაში „ცემენტი“; 2.2.4 „პრომეთეს 
გათავისუფლება“ ; 2.2.5 ჰერაკლე 2 , ანუ ჰიდრა;  2.2.6 
„ჰერაკლეს მე-13 საქმე“ (1992);  2.3. მედეას მითოლოგიური 
მოდელი  - 2.3.1 მედეა; 2.3.2 იასონი; 2.3.3. ევრიპიდეს 
ტრაგედია „მედეა“ (ძვ. წ. 431);  2.3.4. „მედეაკომენტარი“ 
ჰაინერ მიულერის პიესაში “ცემენტი” (1972); 2.3.5. 
„მედეათამაში“ (1974); 2.3.6 მედეამასალა: „გაპარტახებული 
სანაპირო“/მედეამასალა“/„პეიზაჟი არგონავტებით“ (1949-
1984); 3. .„გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“, ანუ გერმანიის 
ისტორია მითოლოგიური მოდელის ჭრილში - 3.1. 
სურათებად გამოჭედილი პოლიტიკური მითებo „გერმანულ 
ავბედითობასა“ და „ისტორიის ტერორზე“; 4. „ჰამლეტის 
მანქანა“ – „მიულერის“ სახელობის „შექსპირის ფაბრიკაში“ 
გადამუშავებული დანიის პრინცის მითოლოგიური 
მოდელი;  4.1. გამომშვიდობება ბრეხტის სასწავლო 
თეატრთან.  გერმანია არის ჰამლეტი. ბოლოთქმა, ანუ 
მიულერი მიულერის შესახებ: ინტერვიუ, როგორც ერთი 
მსახიობის თეატრი; დასკვნა.  

ნაშრომი მოიცავს 206 ნაბეჭდ გვერდს.

ნაშრომის მოკლე შინაარსი:

შესავალი: ჰაინერ მიულერი დღეს უკვე გერმანული 
პოსტდრამატული თეატრის ფუძემდებლად მოიაზრება. 
თუ ამ საკითხს ზოგად ჭრილში განვიხილავთ, იმ 
დასკვნამდეც მივალთ, რომ მისთვის ორგანული აღმოჩნდა 
ზოგადად მე-20 საუკუნის სათეატრო ხელოვნებისთვის 
დამახასიათებელი პროცესი - გამძაფრებული მოთხოვნა 
ახალი გამომსახველობითი ფორმების დამკვიდრებისა და 
თეატრალური ენის უნივერსალურობის წარმოჩენისა. 

პოსტმოდერნულ ეპოქაში დრამატურგებმა და 
რეჟისორებმა თეატრალური რეფორმების განხორციელება 
კლასიკური ნაწარმოების ფაბულების, ასევე უძველესი 
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ტექსტების ხელახალი წაკითხვის, მათი გადააზრების და 
უჩვეულო ინტერპრეტაციების ფონზე დაიწყეს. მითოლოგია 
და ზოგადად ამ ცნებასთან დაკავშირებული უახლესი 
კვლევები ამ სახელოვნებო ექსპერიმენტების თეორიულ 
და პრაქტიკულ ველში, დაინტერესების თვალსაზრისით, 
მართლაც რომ ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზე აღმოჩნდა.

ნაშრომის პირველი ნაწილი - ლიტერატურის მიმოხილვა: 
საკვლევი საკითხების გააზრება  დაყოფილია შემდეგ 
თავებად - 1.1. მითოლოგიური მოდელები, 1.2. ბრეხტიდან 
მიულერამდე: ეპიკური თეატრი და „პოსტჰერიუკული 
მენეჯმენტი“, 1.3 პოსტდრამატული თეატრის ზოგიერთი 
ასპექტი. 

ნაშრომის ამ ნაწილში განხილულია სიტყვა 
„მითოლოგიასთან“ დაკავშირებული სიტყვების თეორიული 
მნიშვნელობები. ერთი მხრივ, როლან ბარტის, მირჩა 
ელიადეს, იური ლოტმანის, ნიკოლაი ბერდიაევის, და 
მეორე მხრივ, რისმაგ გორდეზიანის, ნანა ტონიას, ხათუნა 
თავდგირიძის, ლევან ცაგარელის, თამარ ბოკუჩავას, 
ლევან ხეთაგურის, მაკა ვასაძის, სამეცნიერო აპარატზე 
დაყრდნობით, კომპლექსურად განხილულია კვლევაში 
გამოყენებული საკვანძო ცნებების თეორიული განმარტებები. 
ამას გარდა, მოცემულია ჰაინერ მიულერისა და ბერტოლტ 
ბრეხტის სათეატრო კონცეფციის ურთიერთმიმართების 
საკითხების ისტორიული ბმული. ავტორის სააზროვნო 
პრიზმიდან გამომდინარე, კვლევის ეს ნაწილი ეთმობა იმ 
საბაზისო შრომების - ჰანს თის ლემანის სახელმძღვანელოს 
- „პოსტდრამატული თეატრი“, ალექსანდრე კლუგესა და 
ჰაინერ მიულერის ინტერვიუების ციკლის - მიმოხილვას, 
რომლებიც „პოსტდრამატული თეატრის“ წარმოშობის, 
მისი განვითარების ძირითად საკითხებს ეხმიანებიან. 
ლაიპციგის უნივერსიტეტის პროფესორის, ჰაინერ 
მიულერის საერთაშორისო საზოგადოების (Internationale 
Heiner Müller Gesellschaft) წევრის, თეატრმცოდნე გიუნთერ 
ჰეგის კვლევის მაგალითზე მიმოვიხილავთ, თუ  - რას 
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წარმოადგენს ბრეხტის ეპიკური თეატრის მოდელი ჰაინერ 
მიულერისთვის, და რა ფუნქციური მნიშვნელობების 
მატარებელია არადრამატული - „ახალი ტიპის“ დრამატურგია 
მეოცე საუკუნის თეატრის პრაქტიკულ ველში. 

მითოლოგიური მეცნიერების ერთ-ერთი საუკეთესო 
წარმომადგენელი მირჩა ელიადე (1907-1986), რომელიც 
მითის ასპექტებს ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში იკვლევდა, 
მითს „საკრალურ ამბად“ მოიაზრებს და უდიდეს 
დატვირთვას სძენს ამ ამბავში მონაწილე „პერსონაჟების“ 
„ქმედებებს“. ცნობილი ფრანგი ლიტერატურის კრიტიკოსი, 
სოციალურ მეცნიერებათა თეორეტიკოსი და ფილოსოფოსი 
როლან ბარტი (1915-1980) კი, რომელიც პოსტმოდერნულ 
ეპოქაში წამყვან სემიოლოგად მიიჩნევა და ამასთან 
თანამედროვე „მითოლოგიების“ ავტორადაც გვევლინება, 
მითს უფრო ფართო კონტექსტში განიხილავს. მითს ბარტი 
კომუნიკაციის სისტემის, „შეტყობინების“ მნიშვნელობით 
იყენებს. მითი მეცნიერის აზრით, შეიძლება იყოს 
ყველაფერი, რადგან სამყარო, მისივე სიტყვებით, რომ 
ვთქვათ - დაუსრულებლად შთამაგონებელია. კვლევის 
განმავლობაში მითს ჩვენც მივაკუთვნებთ ლინგვისტურ, 
კერძოდ - სემიოტიკურ მეცნიერებას და ვჯერდებით 
იმაზე, რომ „ის შედის სემიოლოგიის შემადგენლობაში 
როგორც მეცნიერება ფორმების შესახებ და იდეოლოგიის 
შემადგენლობაში, როგორც ისტორიული მეცნიერება. 
მისი საგანია იდეების გაფორმება“.2 რაც შეეხება 
კვლევის სათაურშივე გამოყენებულ სამუშაო ტერმინს - 
„მითოლოგიური მოდელები“, ჩემთვის იგი დღემდე არსებულ 
სხვადასხვა თეორიაში განმარტებული ტერმინების იდეური 
და კოდური ნაერთია. სიტყვა „მოდელი“ კონკრეტულ 
მითოსურ პერსონაჟთან და, ზოგადად, მითოლოგიასთან 
კავშირში, თავად ჰაინერ მიულერმა თავისივე თეატრალური 
ტექსტის წაკითხვის, გააზრებისა და გასცენიურებისთვის, 

2 ბარტი რ., მითოლოგიები, გამომცემლობა „აგორა“, თბ., 2011, გვ. 
187
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პიესა „ფილოქტეტესის“ გასაანალიზებლად გამოიყენა 
1968 წელს.3 თუმცა შესაძლოა ავტორის ეს ფორმულირება 
ანტიკურ გმირთან კავშირში  განვაზოგადოთ და კვლევის 
განმავლობაში მის სხვა, დანარჩენ ტექსტსაც მივუსადაგოთ, 
რადგან: 

ა) ტერმინი „მითოლოგიური მოდელები“ უფლებას 
გვანიჭებს ვიმსჯელოთ მითოლოგიაზე, როგორც მითების 
ინტერპრეტაციაზე არქეტიპების საშუალებით და გავიაზროთ 
იგი, როგორც ყველა უმნიშვნელოვანესი ადამიანური ქცევის  
მოდელთა ერთობლიობა (მირჩა ელიადე);  

ბ) „მითოლოგიური მოდელები“ თუ მათ კონცეპტუალურ 
დატვირთვას მივანიჭებთ, თავიანთი არსით და შინაარსით, 
საშუალებას გვაძლევს  გავყვეთ როლან ბარტის 
სემიოლოგიურ კონცეფციას და გავაანალიზოთ ისინი, 
როგორც კომუნიკაციურ სისტემაში მოქცეული საკითხების 
ერთობლიობა. ფრანგი სემიოლოგის მიხედვით, ესენია 
სხვადასხვა სახის ფილოსოფიური თუ მხატვრული კონცეპტი, 
მარადიული არქეტიპები, იდეური ნაერთების კოლაჟი, 
ან უბრალოდ სხვადასხვა იდეოლოგიით დატვირთული 
ნაწარმოები. ანუ „მითოლოგიურ მოდელებს“  განვიხილავ, 
როგორც უნივერსალურ გამომსახველობის საშუალებას 
თავისი ფორმითა და შინაარსით. ვთანხმდებით იმაზეც, 
რომ კვლევაში მითი ხშირად არის გაგებული როგორც 
თეატრალური პროდუქტის სახით მოწოდებული - ფორმისა 
და შინაარსის რთული, კონცეპტუალური  ნარატივი. 

მიულერი  თვლიდა, რომ დაიწყო იქიდან, სადაც 
ბრეხტმა შეწყვიტა, რომ თეატრში ბერტოლტ ბრეხტის 
შემდეგ თითქმის შეუძლებელია რაიმეს გაკეთება და 
თუ შეძლებ, ეს სხვანაირად უნდა გაკეთდეს. ხშირად 
აღნიშნავდა - ღალატია ბრეხტის გამოყენება, მისი კრიტიკის 
გარეშეო. ამიტომ, შემდეგი ტექსტი, რომელზედაც კვლევაში 
ყურადღების გამახვილება გადავწყვიტე გახლავთ ბერტოლტ 

3 Müller, Drei Punkte zu Fhilokter (Brief an den Regisseur der Uraufführung 
Hans. Lietzau), in: Theater heute 9, 1968, 28. 
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ბრეხტის ახსნა-განმარტებითი სათეატრო კონცეპტი: „ქუჩის 
სცენა, როგორც ეპიკური თეატრის ძირითადი მოდელი“. 

„ქუჩის სცენაში“ წარმოდგენილი ამბის გადმოცემისა 
და ინფორმაციის განვრცობის საბოლოო მიზანი - 
ადამიანში მორალული ასპექტების „გაღვიძებაა“. ესაა 
ზოგადად ადამიანური კომფორტის ზონის გაღიზიანება, 
რომელსაც მიულერი ერთ-ერთ ინტერვიუში4 „მოხარშული 
ბაყაყის“ პარაბოლას უსადაგებს. თუ ბრეხტთან ფოკუსში 
ექცევა შემთხვევით დაინტერესებული გამვლელი - ე.წ. 
თვითმხილველი, რომელიც, საკუთარი შესაძლებლობებით 
მანიპულირებს აუდიტორიაზე და დიალექტიკური 
წინააღმდეგობის ხარჯზე, ირგვლივმყოფთ ახალი 
გადაწყვეტილების მიღებისკენ უბიძგებს; მიულერთან - 
ადამიანი, იმ კოსმოსის ერთი პატარა ნაწილია, რომელიც 
თანამედროვე სამყაროში ხელოვნური ინტელექტის ტყვე 
გახდა და რაც ყველაზე მთავარია - დაკარგა წინააღმდეგობის 
გაწევის უნარი. ამ წინააღმდეგობის გაწევის სურვილი 
კი სწორედ თეატრმა, როგორც ცოცხალმა ორგანიზმმა 
უნდა გაუღვიძოს. მიულერი, რომელიც ცხოვრების 
უკანასკნელ წლებში თავად იყო თეატრ „ბერლინერ 
ანსამბლის“ ხელმძღვანელი და შესანიშნავად ფლობდა 
მენეჯმენტის „კანონებს“, მიიჩნევს რომ მეოცე საუკუნის 
თანამედროვე თეატრმა, დროა ახალი ფუნქცია შეიძინოს. 
მიულერისთვის თეატრი, ბრეხტის კვალდაკვალ, ესაა 
დაუსრულებელი პროცესი, რომელიც გამოსავლის ძიების 
ნაცვლად, უამრავ კითხვას უნდა სვამდეს. თეატრის 
მთავარი ფუნქცია, კი იმაში მდგომარეობს, რომ მან 
„საზოგადოება საკუთარ ფესვებთან მიიყვანოს“. ძიების 
პროცესში შეცდომების დაშვებას, თეატრის რეფორმატორის 
აზრით, განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს  - „დაუშვით 
შეცდომები და დაუშვით რაც შეიძლება სწრაფად“ -  ამბობს 
4 Heiner Müller & Alexander Kluge – 22 Gespräche, 1990-1995, Episches 
Theater & postheroisches Management: https://kluge.library.cornell.edu/
conversations/mueller
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მიულერი და იმავდროულად ხელოვანის ალტერნატიულ 
გზასაც გვახსენებს: მნიშვნელოვანი, გარემოება, რომელსაც 
ყოველთვის შეგიძლია ჩაეჭიდო ისაა, რომ ხელოვნება, და 
განსაკუთრებით კი თეატრი უალტერნატივოა თავისუფალი 
აზრის გამოხატვისა და აღქმის თვალსაზრისით. 
ხელოვნება ხომ ყოველთვის გაძლევს შანსს მეტაფორულად 
გამოხატო შენი სათქმელი. ხელოვანი, მიულერის 
აზრით, „მეტაფორების მტყორცნელია“, და მისი მთავარი 
დანიშნულებაა აღმქმელი ყოველგვარი შტამპებისგან 
გაათავისუფლოს. გაათავისუფლოს ისე, რომ თითოეულმა 
მიმღებმა საკუთარი ინტელექტის და შესაძლებლობების, 
ასოციაციების მიხედვით, საბოლოო დასკვნა ამ მეტაფორების 
გაშიფვრიდან, თავადვე  გააკეთოს. 

ჰაინერ მიულერი დღეს უკვე გერმანული პოსტდრამატული 
თეატრის წარმომადგენელად ითვლება. „სურათის აღწერის“ 
ავტორი, თავის დროზე, სხვა ნოვატორთა მსგავსად, იბრძოდა 
ახალი თეატრალური ფორმების სცენაზე დასამკვიდრებლად. 
უნდა აღინიშნოს, რომ ავტორი წლების განმავლობაში 
ატარებდა დრამატურგიულ ექსპერიმენტებს და ეძებდა 
ახალ გამომსახველობით ფორმებს გერმანული თეატრის 
სცენაზე. იგი სხვადასხვა დროს მიცემულ ინტერვიუებსა 
და გამოქვეყნებულ წერილებშიც საუბრობს მანამდე 
დამკვიდრებული თეატრალური და ლიტერატურული 
ტექსტების ახლებურად გადააზრების გზებზე, მათი 
გამომსახველობითი ფორმების იმ ძირითად ასპექტებსა და 
უფლებებზე, რომლებმაც „პოსტდრამატული“, ანუ, „არა-
დრამატული“ თეატრის სახელწოდებაში მოიყარეს თავი. 

გამომსახველობითი, სათეატრო ნიშნების კლასიფიკაცია, 
რომლებსაც ჰანს თის ლემანი XX საუკუნის მიწურულს 
უკვე „პოსტდრამატული თეატრის“5 სახელმძღვანელოში 
განიხილავს და ერთ კონკრეტულ სახელწოდებაში აერთიანებს, 
დასავლეთ ევროპაში, ჯერ კიდევ XX საუკუნის პირველ 

5  იხ.: Hans Thies Lehman. Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, 
2005
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ნახევარში დაიწყო. მაგ., ისეთი მკვლევრები, როგორებიც 
არიან: პატრის პავი (Patrice Pavis,Toronto), გერდა პოშმანი 
(Gerda Poschmann,Tübingen) და სხვ. თავიანთ შრომებში, 
სწორედ ამ საკითხებზე მსჯელობენ და სწორედ „არა-
დრამატული თეატრის“ ირგვლივ წამოჭრილ პრობლემებს 
ეხმიანებიან, განიხილავენ რა თეატრალური ენისა და მისი 
გამომსახველობითი ფუნქციის თვისებრივად ახლებური 
მიდგომის გზებს.  სწორედ მათი სამუშაო ტერმინი იყო 
„არა-დრამატული თეატრი“, რომელმაც, პოსტმოდერნული 
ეპოქის ერთიანი სათეატრო სისტემის ჩამოყალიბებას 
შეუწყო ხელი. ამიტომ, პრეისტორიულ საკითხებთან 
მიმართებისას კვლევის ამ ნაწილში მოკლედ მიმოვიხილავ 
ანტონენ არტოს თეორიულ მანიფესტებს და როლან ბარტის 
წერილებს, სადაც ფრანგი სემიოლოგი ბერტოლტ ბრეხტის 
ახალი თეატრალური ენის  გამოწვევებზე საუბრობს. 

საინტერესოა თავად მიულერის დამოკიდებულებაც 
თანამედროვე დრამატურგიასთან დაკავშირებით. 1970-
იან წლებში უკვე თვითონაც საჯაროდ ილაშქრებს ე.წ. 
დიდაქტიკური და ეპიკური თეატრის ფორმების წინააღმდეგ 
და წერს „ჰამლეტის მანქანას“. მცირე მოცულობის ტექსტს, 
რომელსაც დიალოგების ნაცვლად, „მონოლოგური 
ბლოკებით“ აგებს. აკონკრეტებს კიდეც: დიალოგების 
საჭიროებას ვეღარ ვხედავ, რადგანაც გაქრა ისტორია, 
ამბავი. აუცილებელია, რომ რაღაც სხვა საშუალება ვიპოვო 
პრობლემების რესტავრირებულ ფაზაში წარმოსაჩენადო.6 
ამისთვის კი, მისი აზრით, საჭიროა ახალი დრამატურგიის 
განვითარება. მიულერი მზადაა თეატრალური ფორმაციის 
ცვლილებებისა და ექსპერიმენტებისთვის, თუნდაც ამისთვის 
მას, როგორც, „თეატრის მკეთებელს“, ტრადიციულ, 
კლასიკურ დრამატურგიაზე უარის თქმა დასჭირდეს.

ნაშრომის მეორე ნაწილში - ანტიკური სისასტიკის 
არქეტიპები - გაანალიზებულია  პიესები „ფილოქტეტესი“, 

6 იხ.: Мюллер Х., проза, драмы, эссе, диалоги, Перевод В. Колязина, 
Москва, 2012
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„ჰერაკლე 5“, „ცემენტი“, „გაპარტახებული სანაპირო/
მედეამასალა/პეიზაჟი არგონავტებით“. 

ნაშრომის ეს ნაწილი ძირითადად ფოკუსირებულია 
ჰაინერ მიულერის შემოქმედების იმ ეტაპებზე, როდესაც 
დრამატურგი განსაკუთრებულ ინტერესს ავლენს ანტიკური 
მითოლოგიის მიმართ. გამოიკვეთა ერთმანეთისგან 
სრულიად განსხვავებული მითოლოგიური ასპექტები, 
რომლებიც დამუშავებული და წარმოდგენილია შემდეგი 
თავების საშუალებით: 2.1. ფილოკტესესის მოდელი, 
2.2. ჰერაკლეს მითოლოგიური მოდელი, 2.3. მედეას 
მითოლოგიური მოდელი.  

ფილოქტეტესი ერთ-ერთი პირველი მითოლოგიური 
მოდელია, რომელსაც ჰაინერ მიულერი თეატრალური 
ტექსტის სახით 1958-1964 წლებში ამუშავებს. დრამატურგის 
განცხადებით, პიესის წერის პერიოდში მას ყველაზე მეტად 
ისეთი საკითხები აინტერესებდა, რომლებიც, სტალინის 
პიროვნებასთან დაკავშირებულ ილუზიებს იდეოლოგიურ 
ჩიხში შეიყვანდა. მიულერის აზრით, როდესაც დღის 
წესრიგში დგას კლასობრივი საზოგადოების განადგურება, 
საინტერესოა ამ კოლიზიის ახლებურად აღქმა. ეს 
მნიშვნელოვანია ისევე, როგორც ინტერპრეტაცია იმ 
კოლექტიური გამოცდილებისა, რაც ჩადებულია ძველ 
ტექსტებში.7 

მიულერმა ამ უძველესი მითის ინტერპრეტაცია სამი 
ისტორიული ფიგურის - ფილოქტეტესი-ოდისევსი-
ნეოპტოლემოსი - სამკუთხედში გააერთიანა და მათი 
„გამართლებული“ ქმედებები  ფილოქტეტესის თანამედროვე 
მითოლოგიურ  მოდელს მოარგო. დრამატურგმა ჯერ კიდევ 
ძვ. საბერძნეთში დაწყებული „ანალიტიკურ-კათარტიკულ“ 
კონცეფციაში გაშლილი საკითხები8 თანამედროვე 

7 იხ.: Мюллер Х., проза, драмы, эссе, диалоги, Перевод В. Колязина, 
Москва, 2012
8 იხ.: გორდეზიანი რ. ბერძნული ლიტერატურა, ელინური ეპოქის 
ეპოსი, ლირიკა, დრამა, მეორე გამოცემა, ლოგოსი, თბ. 2009 
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მაყურებლისთვის გასაგებ, ეპიკურ-თეატრალურ ფორმაში 
გამოსახა. თუმცა, მიუნხენური პრემიერის შემდეგ, 
ჰაინერ მიულერს მაინც მოუწია პიესის „წაკითხვასთან“ 
დაკავშირებით, საკუთარი პოზიციის გამოკვეთა. იმავე 1968 
წლის ჟურნალში „თეატერ ჰოითე“ ქვეყნდება მიულერის 
წერილი „სამი საკითხი „ფილოქტეტესზე“, სადაც ავტორი 
კონკრეტულ მითითებებს იძლევა სადადგმო ელემენტებზე 
და რაც მთავარია საუბრობს „მითოლოგიური მოდელის“ 
დანიშნულებაზე თეატრში.9

ბრეხტის „დიდაქტიკური პიესების“ დრამატურგიული 
კონცეფციისა და სოფოკლესეული „მორალურ-დიდაქტიკური“ 
ტრაგედიის ურთიერთკავშირები ფილოქტეტესის მოდელთან 
მიმართებისას, არაერთმნიშვნელოვანი დასკვნებისკენ 
მიბიძგებს: 

ისტორიული-  ნარატივის პარალელები ავტორს 
საშუალებას აძლევდა ემუშავა მითის ინტერპრეტაციაზე 
და, იმავდროულად, ეფიქრა გამომსახველობითი ფორმების 
განახლების მნიშვნელობაზე გერმანულ თეატრში. 

ბრეხტის-  ეპიკური დრამის ნორმების გამოყენება 
პიესაში საკმაოდ „მომგებიანი“ იყო როგორც აღმქმელისთვის, 
ისე ხელისუფლებისთვის იდეოლოგიური კუთხის 
თვალსაზრისით. 

ეპიკური-  თეატრის დიდაქტიკურ მოტივებზე 
აგებულმა „ფილოქტეტესის-მოდელმა“ ხელი შეუწყო 
მიულერს გდრ-ის ცენზურის მხრიდან აკრძალული 
მეთოდის - „კრიტიკულ-ანალიტიკური აზროვნების“ - 
ნიშნების „გადაფერვაში“.

მითოლოგიურ-  მოდელზე მუშაობამ გარკვეულწილად 
ხელი შეუწყო და „გზა გაუხსნა“ ავტორს წლების 
„გადაკეტილ“ მის სამოღვაწეო საქმიანობასაც გერმანულ 
სათეატრო სივრცეში.  

კიდევ ერთი მითოლოგიური სახე, რომლითაც ჰაინერ 

9 Müller H.,, Drei Punkte zu Fhilokter: Brief an den Regisseur der 
Uraufführung Hans. Lietzau, in: Theater heute 9, 1968, 28. 
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მიულერი  ფილოქტეტესის პარალელურად ინტერსდება, არის 
ჰერაკლე.10 ფილოქტეტესისგან განსხვავებით,  დრამატურგი 
ამ არქაული გმირით თავისი ცხოვრების განმავლობაში 
სხვადასხვა დროს ინტერესდება და სხვა დანარჩენ 
მითოლოგიურ სახეთა მსგავსად, არაერთმნიშვნელოვნად 
ამუშავებს, ურთიერთგანსხვავებული ფორმისა და სახის 
სტრუქტურაში სვამს. მასალების შესწავლისას,  საბოლოოდ, 
ვღებულობთ ჰერაკლეს მითოლოგიურ მოდელს. 
სადისერტაციო ნაშრომის ამ თავში დამუშავებულია 
მიულერის დრამატული პიესა „ჰერაკლეს 5“ (1964 წ.) 
და პროზაული ჩანართები „პრომეთეს გათავისუფლება“, 
„ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრა“ - პიესიდან „ცემენტი“ (1972). ამ 
ნაწილში მოცემულია საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, 
ენათმეცნიერისა და მკვლევარ ზვიად გამსახურდიას 
1992 წლის მოხსენების „საქართვლოს სულიერი მისსია“ 
შედარებითი ანალიზი ჰერაკლეს მითის „წაკითხვის“ 
პრობლემასთან დაკავშირებით. 

კვლევის მეორე ნაწილი, თავის მხრივ, მოიცავს შემდეგ 
ქვეთავებს: „მითი ჰერაკლეზე - ევრიპიდე (ძვ.წ. 421-415)“, 
„ჰერაკლე 5 (1958-1964/65)“, „ჰერაკლეს მოდელი პიესაში 
„ცემენტი“, „პრომეთეს გათავისუფლება“, „ჰერაკლე 2, ანუ 
ჰიდრა“ (1972), „ჰერაკლე 13“ (1992). 

ჰერაკლეს მითოლოგიურ მოდელზე მუშაობისას 
ჰაინერ მიულერი თავდაპირველ მასალად ჰერაკლეს 
თავგადასავლების ციკლიდან რიგით მეხუთე საქმეს იღებს. 
ამ შემთხვევაში, პიესის „ჰერაკლე 5“ ფაბულას არანაირი 
საერთო არა აქვს ევრიპიდეს ტრაგედიასთან.11 როგორც 
10 პიესები „ჰერაკლე“ და „ფილოქტეტესი“ მიულერმა 
ერთდროუალდ გამოაქვეყნა 1966 წელს.
11 თუმცა, 1992 წელს ჰაინერ მიულერი კვლავ მიუბრუნდება 
ჰერაკლეს მითოლოგიური მოდელს და კიდევ ერთ სცენური 
ინტერპრეტაციის ვარიანტზე მუშაობს. ლირიკულ ჟანრში 
გადაწყვეტილი ტექსტი „ჰერაკლე 13“  სოფოკლესა და სენეკას 
მიხედვით დაწერილი ადაპტირებული თარგმანია. 
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გვახსოვს, ბერძენ დრამატურგს (ისევე როგორც მომავალში 
სენეკას, ძვ.2.4- ახ.წ. 65) ჰერაკლეს ცხოვრებიდან მხოლოდ 
შეშლილი ჰერაკლეს ამბავი და მასთან დაკავშირებული 
ისტორიები აინტერესბს; თუმცა საუკუნეების წინ, 
საბერძნეთის ოლიმპურ დღესასწაულებზე წარმოდგენილ 
ტრაგედიაში აღმოცენებული მოტივი, როდესაც, გორდეზიანის 
სიტყვებით რომ ვთქვათ: „სიგიჟის შედეგად ჩადენილ 
უსაშინლეს დანაშაულზე მორალური პასუხისმგებლობა 
არავის ეკისრება“ - მიულერს ყურადღების მიღმა არ რჩება 
და ჩემი აზრით, სწორედ ამ მოტივზე აგებს თანამედროვე 
სოციალისტური შრომის გმირის - ჰერაკლეს კრებით სახეს. 
სატირის ჟანრის გამოყენებით კი, ვფიქრობ, მიულერი 
დასცინის არა ჰერაკლეს ტიპაჟს, როგორც ასეთს, არამედ, 
ზოგადად სისტემას, რომელიც „ჰერაკლეებზე“ აგებს ქვეყნის 
მომავალს, სადაც ხაზგასმულად წინა პლანზე ტივტივებს 
ფიზიკურად ძლიერი აღნაგობის პერსონაჟის გმირული 
ქმედებები, ე. წ. მათი საქმეები - ჩადენილი „გიჟური 
(ჩვენ შემთხვევაში პათოსური - მ.ი.) მდგომარეობის“ 
ზემოქმედების ქვეშ და რომელთაც ჰერაკლე ყოველთვის და 
მხოლოდ და მხოლოდ „ზემდგომი პირების“ დავალებით, 
შესაბამისი ჯილდოს მიღების სანაცვლოდ, პირნათლად და 
მთელი მონდომებით ასრულებს. 

XX საუკუნეში დაბადებული ჰერაკლეს სახით 
ვღებულობთ „გმირს“, რომელსაც იმხანად ნებისმიერ 
ადგილას შეხვდებოდით: პლაკატების, ტელევიზიის, 
ლიტერატურის თუ უბრალოდ, ხალხში მოარული 
„უტყუარი ამბების“ სახით. ამიტომ, მიულერი წერს არა 
ტრაგედიას ძლევამოსილი გმირის უბედურებაზე, არამედ 
- სატირას, სადაც სიტყვებს ისეთსავე კონცეპტუალურ 
ფუნქციას ანიჭებს, როგორც მაგ., სცენურ მოქმედებას და 
სხვა გამომსახველობით საშუალებებს. წერს თეატრალურ 
ტექსტს საბჭოთა მითოლოგიის, ზოგადად ტოტალიტარული 
მმართველობის სისტემის აგიტაციის ისეთ ფორმებზე, 
რომელთა მიღმაც ოსტატურად დასცინის იმათ, ვინც 
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ჰერაკლეს ყალიბში ჩასმით მილიონობით „ახალ ადამიანს“  
ბადებდა.

როდესაც საუბარია ჰერაკლეს მითოლოგიური მოდელის 
კვლევაზე ჰაინერ მიულერის შემოქმედებაში, შეუძლებელია 
გვერდი აუარო დრამატულ პიესას „ცემენტი“ (1972), 
რომელიც ავტორმა თეოდორ გლადკოვის (1889-1958) იმავე 
სახელწოდების რომანის საფუძველზე დაწერა. სახეზე 
გვაქვს დრამატურგიულად აბსოლუტურად განსხვავებული 
წყობისა და ფორმის პიესა, რომელიც, ჩვენ მიერ ხსენებული 
პიესებისგან - „ფილოქტეტესი“ და „ჰერაკლე 5“ განსხვავებით, 
კიდევ უფრო საინტერესო და „ახალ გამომსახველობით 
შესაძლებლობებს იძლევა“.12 

პიესის ქვეთავში - „პრომეთეს გათავისუფლება“ 
მიულერის  მინიშნებები და მეტაფორები, რომლებიც 
თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურ სარჩულს ატარებს - 
საკმაოდ პირდაპირი და ნათელია. ტექსტი მიჯაჭვული 
პრომეთესა და ზევსის მიერ მის საჯიჯგნად მიჩენილი 
არწივის მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობის აღწერით 
იწყება. ეს მითოლოგიური ჩანართი თავიდან ბოლომდე 
ავტორისეული ინტერპრეტაციაა და მხოლოდ მისთვის 
მნიშვნელოვან დეტალებზე არის კონცენტრირებული. მაგ., 
პრომეთეს სხეულის ნაწილები, მიულერთან ძაღლისთავიანი 
არწივის ყოველდღიური კვების მთავარი ინგრედიენტი 
გახლდათ. განსაკუთრებით ეს ეხებოდა ღვიძლს, რომელიც 
ყოველ ჯერზე კვლავ მთელდებოდა. პრომეთე კი 
შიმშილის გრძნობას  ფრინველის სკინტლით იკლავდა. 
ასე გრძელდებოდა სამი ათასი წლის განმავლობაში, მანამ 
სანამ ამ ძაღლისთავიანი არწივის ფეკალიების სუნისგან 
აყროლებულ მთაზე ჰერაკლეს არ დაადგმევინეს ფეხი. 
ყველასგან უარყოფილ მიჯაჭვულ პრომეთეს, რომელიც 
საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი „ჩიტის სკინტლისგან 
12 Heiner Müller 1975: »Literatur muss dem Theater Widerstand leisten.« 
Gespräch mit Horst Laube. In: Heiner Müller im Verlag der Autoren. 
Gesammelte Irrtümer. Interviews und Gespräche. Frankfurt/M. 1986. S.18
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თეთრად ბრწყინავდა“, მიულერის თანახმად, ავგიასის 
თავლაგამოვლილი გმირი ჰერაკლე მოევლინა მხსნელად. 
ნათელია, რომ ჰერაკლეს მიერ პრომეთეს გათავისუფლების 
იდეას კონცეპტუალური ხედვის თვალსაზრისითაც, 
უდიდესი ფუნქცია აქვს დაკისრებული. 

ჰერაკლეს მოდელის კვლევის პროცესში ჩემდაუნებურად 
გამახსენდა 1990-იანი წლების „დამოუკიდებელი საქართველო“ 
და მრავალწლიანი „ეროვნულ გამათავისუფლებელი 
მოძრაობები“. გამახსენდა მედეას მითოლოგიური სახის 
მსგავსად, თუ რა სათუთი დამოკიდებულება გვაქვს 
პრომეთეს მითთან (იგივე ამირანთან) ქართველებს. 
და რადგან პრომეთე იმდროინდელი პოლიტიკური 
მდგომარეობის, ანუ - „დატყვევებული“ თავისუფლების 
სიმბოლოდაც გახლდათ მიჩნეული, კვლევის ამ ნაწილში 
ვიმოწმებ საქართველოს პრეზიდენტის, ბატონ ზვიად 
გამსახურდიას 1990-იან წლების თბილისში ჩატარებულ 
ფესტივალზე გაკეთებულ მოხსენებას.13 ვიმოწმებ, რადგან, 
ზვიად გამსახურდიას ეს ტექსტი, ჩემი აზრით, „ბნელ“ 
1990-იანებში ქართულ სააზროვნო სივრცეში გაცხადებული 
ის ერთ-ერთი სახიერი მესიჯია, რომელმაც საბოლოოდ 
განსაზღვრა ქართული სახელმწიფოებრივი ცნობიერება. 

მიუხედავად იმისა, რომ მიულერიც და გამსახურდიაც 
ერთსა და იმავე პერიოდში ცხოვრობდნენ (1930-1995) 
და ორივეს სხვადასხვა გზით მოუწია  სახელმწიფო, 
ტოტალიტარულ სისტემებთან როგორც შეგუება, ისე მათ 
წინააღმდეგ ბრძოლა, მათი მიდგომა მითიურ გმირებთან, 
და ზოგადად, მითოსურ აზროვნებასთან თვისებრივად 
განსხვავებულია. 

გამსახურდიაც და მიულერიც ერთმნიშვნელოვნად 
თანხმდებიან ჰერაკლეს მითოლოგიური სახის 
13 Zviad Gamsakhurdia, The Spiritual Mission Of Georgia, A lecture 
delivered at the “idriart” festival In tbilisi philharmonic house 2 
may, 1990. pdf.: https://elibrary.sou.edu.ge/ge/books/saqartvelos-sulieri-
missia/679 
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პრეროგატივასა და მის უპირატეს მნიშვნელობაზე 
პრომეთეს ფიგურასთან მიმართებაში. ორივე თვლის, რომ 
- თუ არა ჰერაკლე, ერთ დროს „ადამიანთა ინტერესების 
დამცველი“, „ოლიმპოს მთიდან ცეცხლის მომტაცებელი“ და 
„ღმერთებთან მებრძოლი“, პრომეთე მართლაც სამუდამოდ 
დარჩებოდა მიჯაჭვული „კავკასიონის ქედზე“. ორივე 
მოაზროვნე ბერძნული მითოლოგიის გმირებს საკუთარი 
კულტურული, რელიგიური და ნაციონალური კოდებიდან 
გამომდინარე განიხილავს. 

ჰაინერ მიულერისთვის, რა საკვირველია, ნაცნობია 
ის ფილოსოფიური და ანთროპოლოგიური ასპექტები, 
რაზედაც ბატონი გამსახურდია საუბრობს და არც ჰერაკლეს 
რელიგიური დოგმების ჭრილში არსებულ განაზრებანს 
ტოვებს ყურადღების მიღმა. მაგრამ, ჰერაკლეს მითოლოგიურ 
მოდელში გაერთიანებული თეზები, რომლებსაც ჩვენ 
უხვად ვხვდებით პიესაში „ცემენტი“, იმდენად არის გმირის 
„ინიციაციის სხვადასხვა საფეხურით“, განვითარების 
სხვადასხვა დონით გაჯერებული კატეგორიები, რამდენადაც 
ეს ტოტალიტარული მმართველობის სისტემის ქვეშ 
მოღვაწე, მაგრამ „თავისუფლად მოაზროვნე“ დრამატურგს 
იმდროისთვის გაცნობიერებულად და გააზრებულად 
სჭირდებოდა, „აწყობდა“. მრავალსაუკუნოვან დასავლეთ-
ევროპულ წიაღს და ფილოსოფიას შეზრდილი მოაზროვნე, 
რომელიც ასევე გახლდათ ბერძნული მითოლოგიის 
უბადლო მცოდნე და მისი ინტერპრეტატორი, მთელი 
თავისი შეგნებით გათავისუფლებულია რელიგიური 
დოგმატებისგან და შესაბამისად, უფრო ადვილად ახერხებს 
წაიკითხოს და გაიაზროს ჰერაკლეს გმირობები კრიტიკულ-
ანალიტიკურ ჭრილში. უფრო მეტიც, მისთვის ჰერაკლე 
ისეთივე საშიში და „ბნელი“ ძალების მატარებელი გმირია, 
როგორც მისი მამა - ყოვლისშემძლე ზევსი. მიულერი 
მოხიბლულია ჰერაკლეს სახით, რადგანაც მისი მთავარი 
განმასხვავებელი ნიშანი სხვა მითოლოგიური გმირებისგან 
არის - შრომა, თავდაუზოგავი შრომა (თუნდაც ფიზიკური) 



22

საკუთარი მიზნების მისაღწევად. მაგრამ, ვერ ვიტყვი, 
რომ მიულერი მასში სულიერ და გონებაზე დაფუძნებულ 
ინტელექტუალურ შრომას ხედავდეს. იგი ბრმად ენდობა 
მამამისის ბრძანებებს და ამიტომაც არის საშიში ძალის 
მატარებელი.

 ბატონ გამსახურდიასთვის - „ჰერაკლეობა“ უმაღლესი 
სულიერი კატეგორიაა, ქრისტეს სადარია და ამიტომ 
აქვს დაკისრებული მხსნელის ფუნქცია. გამსახურდია 
მართლმადიდებელი ქრისტიანია და ამიტომ „ძალით 
დამყარებული სასუფეველიც“ მისთვის მისაღებია. როგორც 
პოლიტიკოსისთვის, როგორც მეცნიერისთვის და როგორც 
„დიდი ქართველი ოჯახიშვილისთვის“  ჰერაკლეობა 
უდიდესი პატივია. „თავისუფლებას მოწყურებულმა“ 
ქართველმა ხალხმა კი ეს საუკუნეებგამოვლილი მითოსური 
აზროვნების არქაული ფორმულა მთელი თავისი შეგნებით 
აიტაცა,  უპირობოდ მიიღო და გაითავისა. 

იმ დროს, როდესაც ჰაინერ მიულერი ჰერაკლეს მოდელზე 
მუშაობს პიესაში „ცემენტი“, ბერლინის კედელი უკვე 
აღმართულია, ხოლო პიროვნული და ინტელექტუალური 
თავისუფლების თემა - მთელი გერმანიის დემოკრატიული 
რესპუბლიკის მასშტაბით - ტაბუირებული და აბსურდულიც 
კია. იმ დროისთვის მიულერი ჯერ მხოლოდ ერთ-ერთ 
რიგით და არც თუ ისე პოპულარულ დრამატურგად 
ითვლება. თუმცა მას უკვე მოსინჯული აქვს ცენზურის 
„ბასრი კბილების გემო“ და მაინც... მიუხედავად ყველაფრისა, 
იგი ბოლომდე რჩება საკუთარი პრინციპების დამცველი 
და შემოქმედებითი ექსპერიმენტების შეუპოვრობით 
ინარჩუნებს თავისუფალი მოაზროვნის სტატუსს. 
დრამატურგი ირონიითა და სარკაზმით უდგება ნებისმიერი 
„მესიანური“ კატეგორიის გამოვლინებებს ისტორიაში და 
ამიტომ, თეოდორ გლატკოვის რომანში წამოჭრილ საკვანძო 
თემებთან, განსაკუთრებით კი საბჭოთა იდეოლოგიასთან 
დაკავშირებულ საკითხებთან დამუშავებაშიც ერთი მხრივ, 
ფრთხილი და თითქოს არაერთმნიშვნელოვანია, მაგრამ, 
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იმავდროულად - რადიკალურად ლაღია იდეოლოგიური 
ნიშნების გააზრებისას. მაღალი ინტელექტისა და 
ცენზურასთან დიპლომატიურობის გამოვლენის ხარჯზე, 
მისთვის მტკივნეული საკითხების ირგვლივ გამართულ 
„დიალოგებში“ მუდამ ახერხებს მიუკერძოებული 
პოზიციის შენარჩუნებას, პოულობს რა „საერთო ენას“ 
მითოლოგიური აზროვნების სახით - მასსა (თეატრი) 
და ტოტალიტარულ მმართველობას (ცენზურა) შორის. 
მიულერი თითქოს  ნაწილებად შლის და ანგრევს საბჭოთა 
მითოსურ აზროვნებას, „ამიწებს“ საკუთარ პერსონაჟებს, 
რომლებიც მითოლოგიური გმირები არიან. საბოლოო ჯამში, 
უკვე წლების შემდეგ, ვღებულობთ საბჭოთა მითოსური 
აზროვნების კრიტიკული ანალიზის მიულერისეულ 
ვერსიას. ვფიქრობ, ყოველივე ამის ფონზე, ლოგიკურია, 
თუ რატომ ისმება „ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 
მოძრაობის“ ლიდერისგან განსხვავებით, ემოციურად 
აბსოლუტურად ნეიტრალური, მაგრამ ინტელექტუალურად 
და შემოქმედებითად, გაცილებით მწვავე პოლიტიკური 
აქცენტები ჯერაც გდრ-ში მოღვაწე მიულერთან. იგრძნობა 
როგორც ჰერაკლეს, ისე პრომეთეს მითოლოგიური 
სახეების არა ინტერპრეტაციების წაკითხვაში, არამედ 
ამ ინტერპრეტაციებთან მათი დამოკიდებულების 
გამოხატვაში, მათი ავტორისეული პოზიციის ფიქსირებაში. 
ეს „თვისებრივად განსხვავებული მიდგომა“ ჰერაკლეს 
მოდელთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით მაშინაა 
საგრძნობი, როდესაც საქმე ისეთ მნიშვნელოვან კატეგორიას 
ეხება, როგორიცაა „თავისუფლება“.

პიესაში „ცემენტი“, როგორც ვახსენეთ, ჰაინერ მიულერი 
კიდევ ერთხელ მიმართავს ჰერაკლეს მითოლოგიურ სახეს 
და წერს კიდევ ერთ პროზაულ ჩანართს, სახელწოდებით - 
„ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრა“.  პიესის ფაბულისგან აბსოლუტურად 
დამოუკიდებელი „ჩანართი“,14 ჰერაკლეს რიგით მეორე 

14 „ჰერაკლე 2, ანუ ჰიდრა“ არა ერთ გამოცემაში დამოუკიდებელ, 
ლიტერატურულ ნაწარმოებადაა გამოქვეყნებული.
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გმირობის, „ლერნეს ჰიდრასთან ბრძოლის“ შთაგონებით 
დაწერილი თხრობითი ტექსტია. დრამატურგს ამჯერად, 
საერთოდ არ აინტერესებს არქაული მითის შინაარსის 
მოყოლა და არც ჰერაკლეს მორიგი, გმირული საქციელის 
ჩვენებაზე ხარჯავს დროს. მიულერი მრავალთავიან 
ჰიდრასთან საბრძოლველად მიმართული ჰერაკლეს 
მრავალსაუკუნოვან გზას თავად გმირის პოზიციიდან 
აღწერს. ჰერაკლე ამჯერად „განმათავისუფლებელი“ გმირია, 
რომელიც საკუთარ თავს კითხვების დასმის უფლებას 
აძლევს. კითხვები ეგზისტენციურია და „თავისუფლების“ 
და განსაკუთრებით კი „მოჩვენებითი თავისუფლების“ 
პრობლემას ეხმიანება. 

ჰაინერ მიულერი გარდაცვალებამდე სულ რაღაც სამი 
წლით ადრე, ჰერაკლეს მითოლოგიურ მოდელს კიდევ 
ერთხელ მიმართავს, ამჯერად სოფოკლეს მიხედვით 
ადაპტირებული თარგმანის „ჰერაკლე 13“ სახით. 
ალექსანდრე კლუგეს ვიდეო-ინტერვიუში, სახელწოდებით 
„გზად სიბნელის (უკუნეთის) თეატრისკენ“, საუბარი 
სწორედ „ჰერაკლე 13“-ის ირგვლივ იშლება. ინტერესს 
იწვევს სათაურის ქვეშ მიწერილი ტექსტი - „თეატრმა 
მკვდრები უნდა დამარხოს“, რომელიც ჰაინერ მიულერსვე 
ეკუთვნის და მის გაგრძელებასაც იქვე, ეკრანზე გამოტანილ 
სლოგანში ვეცნობით: „დრამატურგი ჰაინერ მიულერი 
„ბერლინერ ანსამბლის“ ხელმძღვანელია. თეატრი - ამბობს 
იგი - ნარატივს ქმნის, მას აქვს დავალება  - მიცვალებულები 
დამარხოს/ ეს ოინბაზობა თეატრში იმდენჯერ უნდა 
განმეორდეს, ვიდრე თავად ეს ოინბაზობა არ დაიღლება/
ჰერაკლეს მე-13-ე საქმე“.15 შესაძლოა, სწორედ ამიტომ, 
მეორდება ჰაინერ მიულერი. იმდენჯერ მეორდება, ვიდრე 
თავად ეს მოცემულობა არ გაბათილდება და დაიშლება 
ნაწილებად. ჰერაკლეს მითოლოგიურ მოდელზე მუშაობის 
15 Alexander Kluge, kulturgeschichte im dialog, Auf dem Weg zu einem 
Theater der Finsternisse/”das Theater muss die Toten begraben (Heiner 
Müller) - https://kluge.library.cornell.edu/de/conversations/mueller/film/120 
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ფინალურ ეტაპზე, იგი შეშლილი ჰერაკლეს მეცამეტე 
საქმეს წერს, რომლის მეშვეობითაც საბოლოოდ აკეთებს 
გერმანიაში გაბატონებული ორმოცწლიანი საბჭოთა 
მითოლოგიის დემონტაჟს. და აკეთებს აზროვნების, 
კერძოდ კი თავისუფალი აზროვნების გამოვლინების 
სასარგებლოდ.  

როგორც ვახსენეთ, ჰაინერ მიულერმა თავის დროზე 
ჰერაკლეს ჰიდრასთან იდენტიფიცირებაც კი მოახდინა. 
მტრის ძალასთან გაიგივებით, დრამატურგი ჯერ კიდევ 
გდრ-ის პერიოდში მიანიშნებდა, რომ ამ ერთი შეხედვით 
უწყინარ, მაგრამ ფიზიკურად ძლიერ მითოლოგიურ 
მოდელში არქაული სისასტიკის არქეტიპი იმალებოდა. 
ჰერაკლე, რომელიც მუდამ მზადაა ჯილდოს სანაცვლოდ, 
ურთულესი დავალებების შესრულებით მოიპოვოს გმირის 
წოდება, ყველაზე უზენაესი ღმერთის - ზევსის რჩეული 
ხდება. ზევსი კი გერმანელი დრამატურგის აზრით, ყველაზე 
მოძალადე და დამანგრეველი ძალაა ცივილიზაციის 
ისტორიაში. ზევსის იდეა, - ამბობს მიულერი, - ბიბლიური 
ღმერთის სურვილების სადარია: ესაა ახალი ეტაპის 
დაარსება კაცობრიობის ისტორიაში, რომელიც ძველი 
ცივილიზაციის განადგურების ხარჯზე მიიღწევა. სწორედ 
ამიტომ, ზევსის მითოლოგიური სახე, მიულერის რწმენით 
- სტალინთან იდენტიფიცირდება, უზენაეს სისტემურ 
მოცემულობასთან, რომლის ბრძანებებზეც, იგება ჰერაკლეს 
გმირული საქმეების მთელი წყობა.   

მედეას მითოლოგიური მოდელი, ჰერაკლეს მსგავსად, 
მიულერის მიერ სხვადასხვა წელს დამუშავებულ 
თეატრალურ ტექსტებშია გაბნეული. პირველი ტექსტი – 
ეს არის “მედეაკომენტარი” (1972), რომელიც დრამატურგმა 
დრამაში “ცემენტი” გამოიყენა, მეორედ - სადადგმო 
ვარიანტი, ალბათ უფრო პერფორმანსის ფორმატში 
გადაწყვეტილი თეატრალური წარმოდგენა “მედეათამაში” 
(1974) და მესამე - სრული თეატრალური ტექსტი - 
“მედეა:მასალა” (1948-1984), პიესა, რომელიც მიულერმა 
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სამი ძირითადი ქვეთავისგან: „გაპარტახებული სანაპირო/
მედეამასალა/სანაპირო არგონავტებით“ - შეკრა. ჰაინერ 
მიულერი, მედეას მითოლოგიურ მოდელს არა მხოლოდ 
არქაული სისასტიკის არქეტიპის - ევრიპიდეს გმირის 
თანამედროვე ინტერპრეტაციებში ანვრცობს, არამედ 
ინტერტექსტუალობის მეშვეობით, თამამად იჭრება მეოცე 
საუკუნის სემიოტიკური და სოციალური თეორიების 
საზღვრებშიც. ნაშრომის ამ თავში დეტალურად იკვეთება 
მიულერის მიდგომა მედეას არქეტიპთან მიმართებაშიც, 
რომლის ერთ-ერთი მოტივიც - გენდერის პრობლემა 
მედეას მითში - ავტორის ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი 
შემოქმედებითი ძიებების მიუხედავად, ფაქტობრივად 
უცვლელი დარჩა.

 „მედეაკომენტარი“ პიესის „ცემენტი” ერთ-ერთი 
საკვანძო ქვეთავია, რომელიც ყვება ისტორიას ომიდან 
დაბრუნებულ მუშაზე, მის გაკომუნისტებულ, მოწინავე 
ცოლსა და საერთო შვილზე, რომელიც დედამ ბავშვთა 
სახლს გადასცა. უპატრონოდ მიტოვებული ბავშვი 
1921 წლის ცნობილ შიმშილობას ეწირება. „ცემენტში“ 
გაკეთებული „მედეაკომენტარი“ რევოლუციის სადარია, 
რადგან პათოსით სწორედ  ოჯახურ „ამბოხს“ უკავშირდება. 
პიესაში დაშას ისტორია გააზრებულია სწორედ სოციალურ 
ჭრილში: ქალი, უშიშრად უპირისპირდება „ძველს“ - ომში 
წასულ მეომარ ქმარს, ოჯახს და თვით საკუთარ თავსაც 
კი. ახალგაზრდა ქალი თავისდაუნებურად აწყობს ამბოხს 
სტერეოტიპებით დახუნძლული „ოჯახური იდილიის“ 
მიმართ და ტოვებს ოჯახს. მიდის, რომ არ იცხოვროს 
სიცრუეში, „ციხეში“, რომელსაც იგი „სახლს“ ეძახის... 

გენდერის, ამბოხისა და რევოლუციის თემა მედეას 
მითოლოგიური მოდელის დამუშავებისას კიდევ უფრო 
მძაფრდება და სრულყოფილ სახეს იძენს მომდევნო 
ტექსტში „გაპარტახებული სანაპირო/მედეა:მასალა/
„პეიზაჟი არგონავტებით“. მეტაფორული თვალსაზრისით, 
ესაა მიულერისეული „წარსულის გახსენების“ პრინციპი 
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- იმისთვის, რომ ადამიანმა საკუთარი იდენტობა 
დაადგინოს. აქ თითოეული სიტყვა აყვანილია ქმედების 
ხარისხამდე, რადგან სწორედ სიტყვებით ხდება მთელი 
„ტრაგედიის“ იდეური განხორციელება - მედეას-მოდელის 
გადათამაშება. 

ჰაინერ მიულერი ალექსანდრე კლუგესთან საუბარში 
მედეას მითს პოლიტიკურ დატვირთვას აძლევს. აღნიშნული 
ვიდეოინტერვიუ, სახელწოდებით - „დრამატურგი, 
როგორც მეტაფორების მტყორცნელი“16 - თბილისის 
ხედების ჩვენებით იწყება. საქართველოს დედაქალის 
ვიდეოინსტალაციას ფონად ქართული ცეკვის მუსიკალური 
ხმოვანებაც გასდევს, რადგან ორი გერმანელი მოაზროვნის 
ეს დიალოგი საბჭოთა კავშირის დანგრევის თემატიკას 
ეხება. ეს ინტერვიუ გამოქვეყნებულია 1997 წელს (თუმცა 
გაცილებით ადრეა ჩაწერილი) და მას შემდეგ თითქმის 
ორ ათეულ წელიწადზე მეტია  გასული. საქართველო ჯერ 
კიდევ ცდილობს საბჭოთა კავშირის გადმონაშთებიდან და 
რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მარწუხებიდან თავის 
დაღწევას. ამ მხრივ, ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია 
ის, რომ დრამატურგის აზრით, მედეას მითში პირველად 
ჩნდება კოლონიზაციის პრობლემა. ესაა იდეური 
ფორმულირების მთლიანი ჯაჭვი: „კოლონიზაციის პირველი 
ეპოსი“, „აგრესიული ვაჭრობა“, - გვესმის ინტერვიუდან.  
მიულერის აზრით, მედეას მითოსში არ ხდება კოლხეთის 
დაპყრობა, თუმცა ბერძნულ კულტურას თან მიაქვს ის, 
რაც ყველაზე ძვირფასი იყო კოლხეთისთვის. „მედეა, 
ფაქტობრივად პირველი კოლაბორანტია“ - აცხადებს 
მიულერი და იქვე აკონკრეტებს: - „ეხმარება იასონს 
მოპარვაში, კლავს თავის ღვიძლ ძმას და ა. აშ. ეს მეტად 
პოლიტიკური ამბავია, თუმცა მასალა გათავისუფლებულია, 

16 Alexander Kluge: Kulturgeschichte im dialog, 100 Minuten mit Heiner 
Müller, Heiner miuler: Dichter als Metapherschleuder - https://kluge.library.
cornell.edu/conversations/mueller/film/101
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დაცლილია ამ სარჩულისგან..“.17 მედეას ტრაგედიის 
პილიტიკურ სარჩულზე რისმაგ გორდეზიანიც საუბრობს. 
მითოლოგიის მკვლევარი აღნიშნავს, რომ „ათენელმა 
მაყურებელმა არ დაინახა მასში ის, რაც შემდგომ მსოფლიო 
კულტურისათვის ესოდენ თვალსაჩინო გახდა და რაც ამ 
ტრაგედიას მსოფლიო დრამატურგიის ჭეშმარიტ შედევრად 
აღიარებინებს კაცობრიობას“.18 

კოლონიზაციის თემა და ტექსტის პოლიტიკური სარჩული, 
მედეას ინტერპრეტაციის დრამატურგიულ წყაროებში, 
არსად გვხვდება. ამ მხრივ, მიულერის პიესა, ვფიქრობ, 
გამონაკლისს უნდა წარმოადგენდეს. მიუხედავად იმისა, 
რომ ცენტრალურ ნაწილში ემოციური ფონი, ძირითადად, 
ქმრისგან მიტოვებული ქალის შურისძიების აპოგეაზე 
გადის, შვილების საზარელი მკვლელობის მოტივზე მეტად, 
აქ, მედეას მხრიდან საკუთარი სამშობლოს და ღვიძლი ძმის 
მკვლელობის - ზოგადად, ღალატის მონანიების სურვილია 
თვალშისაცემი. მედეა საკუთარ „ცოდვებს“ შურისძიებით 
ისყიდის და საუკუნეების წინ დაწერილი ტრაგედიის 
სცენარს იასონის მომავალი მეუღლის საქორწილო კაბაზე 
აწერს. ესაა მედეას მხრიდან გაკეთებული „საჩუქარი“, ანუ 
„ტვირთი“, რომელიც ერთი ქალიდან მორე ქალზე გადადის. 
მედეა უარს ამბობს ყველაფერზე, რაც მან იასონთან 
თანაცხოვრობის განმავლობაში მიიღო; უარს ამბობს იმ 
მედეაზეც, რომლადაც იგი იასონთან შეხვედრის შემდეგ, 
ბედისწერის ჩარევის შედეგად „გარდაიქმნა“; უარს ამბობს 
საკუთარ შვილებზეც კი და უბრუნდება აბსოლუტურად 
პირველქმნილ არქეტიპს, რომელსაც მომდევნო ნაწილში  
„შემთხვევითი სახელი“  ერქმევა. 

17 Alexander Kluge: Kulturgeschichte im dialog, 100 Minuten mit Heiner 
Müller, Heiner miuler: Dichter als Metapherschleuder - https://kluge.library.
cornell.edu/conversations/mueller/film/101
18 რისმაგ გორდეზიანი. ბერძნული ლიტერატურა, ელინური 
ეპოქის ეპოსი, ლიტიკა, დრამა, გამომცემლობა ლოგოსი, 2009 
(მეორე გამოცემა) გვ. 400
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ჰაინერ მიულერის მედეას-მოდელის წაკითხვის, მისი 
გააზრების ერთ-ერთ შესაძლო ვარიაციად, თუ ირინა დარჩიას 
ქართულ თარგმანს გავყვებით, შეგვიძლია ორადორ სიტყვაში 
ჩატეული კონცეპტი „სიტყვების ჭუჭყი“19 გამოვიყენოთ. ესაა 
ერთობ პოეტური და საკმაოდ დემოკრატიული მეტაფორა, 
რომელიც მრავალმნიშვნელოვანი დატვირთვის ფუნქციურ 
სახეს იღებს. ამ სიტყვების ბმულს არქაული სისასტიკის 
არექტიპებთანაც მივყავართ და როლან ბარტისეული 
თეორიის მიხედვით დადგენილი მითოლოგიის 
თანამედროვე გაგების ფორმულირებასთანაც. 

ნაშრომის მესამე ნაწილი - „გერმანია. სიკვდილი 
ბერლინში“ - გერმანიის ისტორია მითოლოგიური მოდელის 
ჭრილში“, - ლოგიკური გაგრძელებაა ჰაინერ მიულერის 
შემოქმედებაში გამოვლენილი მითოლოგიური მოდელების 
ძიებისა. პიესა, სწორედ იმ მხრივაა გამორჩეული, რომ 
ჯერ ერთი, ტექსტი ტოტალიტარული რეჟიმის პერიოდში 
წლების განმავლობაში იწერება, მუშავდება, საბოლოო 
ფორმით ყალიბდება, იკრძალება და ა. შ. ანუ, საინტერესო 
პროცესებს გადის და მეორეც, პიესაში მოცემული 
სურათები მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ აღმოცენებული 
პოლიტიკურ-ფილოსოფიური და იდეოლოგიური „იზმების“ 
იმ განზოგადებულ სახე-ხატებს - მითებს წარმოაჩენენ, 
რომლებიც დროთა განმავლობაში ეროვნულ ნიადაგზე 
ყალიბდებიან, ერთიანდებიან და საბოლოო სახეს იძენენ. 
პიესის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ნაშრომის ეს ნაწილი 
მხოლოდ ერთი თავისგან 3.1 სურათებად გამოჭედილი 
პოლიტიკური მითებo „გერმანულ ავბედითობასა“ 
და „ისტორიის ტერორზე“ შედგება და დაყოფილია 
ქვეთავებად, რომლებიც ზემოხსენებული პიესის თავების 

19 მიულერი ჰ., გაპარტახებული სანაპირო/მედეამასალა/ პეიზაჟი 
არგონავტებით, თარგმნა ირინა დარჩიამ, საქართველო-გერმანიის 
საზოგადოების დაკვეთით. საავტორო ხელნაწერის უფლებით. 
© საქართველო-გერმანიის საზოგადოება (Georgisch-Deutsche 
Gesellschaft), 2001 წელი.
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სახელწოდებების იდენტურია. ჰაინერ მიულერი ისტორიულ 
ქრონიკებს, მითებს და ლეგენდებს მიმართავს იმისთვის, 
რომ ისტორიის ციკლურობის თეორია ფილოსოფიურად 
და იდეოლოგიურად „გააშიშვლოს“. თუ, ჩვენ მიერ 
განხილულ პიესებში - „ფილოქტეტესი“, „ჰერაკლე“, 
„ცემენტი“, „გაპარტახებული სანაპირო/მედეა:მასალა/პეიზაჟი 
არგონავტებით“ - ჰაინერ მიულერი თანამედროვე ისტორიის 
„გამოწვევებს“ ზედმიწევნით კონკრეტული, ყველასთვის 
ნაცნობი და პოპულარული ბერძნული არქეტიპების 
- მითოლოგიური მოდელების დამუშავებით, მათივე 
რეცეფციის ლიტერატურული ფორმით „პასუხობს“, პიესაში 
„გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“ იგი აბსოლუტურად 
განსხვავებულ ხერხს - ისტორიის მოდელირების 
პრინციპს იყენებს და ამგვარად ქმნის გერმანიის ერთიანი, 
მითოლოგიური მოდელის მხატვრულ ანალოგს. ერთ 
სიბრტყეზე განთავსებული გერმანული ისტორიისა და 
სხვადასხვა მითიური ამბების ურთიერთკავშირები კი 
საუკუნეების წინ მცხოვრებ მეფეთა თუ ისტორიულ პირთა 
ქმედებებსა და უბრალოდ, ადამიანთა ყოველდღიური 
ცხოვრების რიტუალებში უნდა ვეძებოთ. ამასთან, 
ბრეხტის „დიდაქტიკური“ თეატრის პრინციპზე აგებული 
დრამატული მასალა, ერთგვარი ფოტო-კოლაჟია, რომელიც 
საკმაოდ მრავალრიცხოვან პერსონაჟთა პორტრეტების 
და სიტუაციური სცენების სურათთა „გალერეას“ იტევს.  
ერთსა და იმავე სახელწოდების ქვეშ, პარალელური 
თანმიმდევრობით მოწოდებული ისტორიები, ერთი 
მნიშვნელოვანი ფაქტორით - ანაქრონისტული მიდგომით 
ხასიათდება. ეს ფაქტორი სხვადასხვა ისტორიულ დროსა და 
სივრცეში მომხდარი მოვლენების (ამბების, თქმულებების, 
ანეკდოტების, მითური ისტორიების) იდეური ნაერთია, 
რომელიც ემოციური მეხსიერების დახმარებით, გერმანიის 
სხვადასხვა მითოლოგიური მოდელების ძიების პროცესსაც 
ითვალისწინებს.  ამ დრამატურგიული ხერხით, კიდევ 
ერთხელ ვრწმუნდებით, რომ კაცობრიობის ისტორიას, 
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თუ გნებავთ, ცივილიზაციის ისტორიასაც, „მუდმივად 
განმეორებადი იგივეობის“ პრინციპის ძალა „ამოძრავებს“. 
მეოცე საუკუნის ისტორიაში ეს „ძალა“ ფაქტობრივად 
პოლიტიკური მითის არა ერთ ინტერპრეტაციაში 
ვლინდება. 

პიესაში მიულერი ოსტატურად გვანახებს კომუნისტური 
რეჟიმის რღვევას საზოგადოებაში და სოციალისტური 
იდეოლოგიის უტოპიაზე მიუნიშნებს. ამ შემთხვევაში 
ტოტალიტარული მმართველობის მითოლოგემა, რომელიც, 
გასული საუკუნის განმავლობაში, წლების მანძილზე, 
ტყუილისა და ილუზიის „განამდვილების“ მნიშვნელობით 
აიხსნებოდა, თავად ხდება განახლებული მითოლოგიური 
მოდელის ქვაკუთხედი. 

1979 წელს, პიესამ მიულჰაიმის ფესტივალზე მოწონება 
დაიმსახურა და პრიზიც კი მიიღო. დრამატურგმა 
ფესტივალის ორგანიზატორებს და ჟიურის წევრებს 
სამადლობელო სიტყვა გაუგზავნა, რომელიც  ჟურნალში 
„თეატერ ჰოითე“ დაიბეჭდა. მეტად მწვავე პოლიტიკური 
შინაარსის შემცველი ტექსტი ავტორმა შემდეგი ფრაზით 
დაასრულა: „ვიმედოვნებ, რომ ვიცხოვრებთ სამყაროში, 
სადაც შეუძლებელი იქნება ისეთი პიესების დაწერა, 
როგორიცაა „გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“, რომ რეალობა 
აწი აღარ მოგვაწვდის საამისო მასალას“.20 

მიუხედავად იმისა, რომ პიესა „გერმანია. სიკვდილი 
ბერლინში“, შეუძლებელია მივიჩნიოთ წმინდა 
პოსტდრამატული ხელოვნების ნიმუშად, ვფიქრობ, 
შეცდომა იქნებოდა გვერდი აგვევლო ავტორის მხრიდან 
უკვე ადრეულ წლებში გამოვლენილ და მოგვიანებით, 
უკვე წერის ტექნიკად ჩამოყალიბებული სპეციფიკისთვის: 
ვგულისხმობ ინტერტექსტუალობას და პოლისემიურობას; 
ტექნიკას, რომელიც უკვე თვალნათლივ იკვეთება ამ 
პიესაში. ბრეხტის დიდაქტიკური პიესების გავლენით 
დაწერილ ტექსტშიც კი, აშკარად იგრძნობა საკუთარი 

20 Heiner müller, Mühlheimer Rede, in “Theater Heute” , 1979, H.10, s. 14



32

მიდგომა დრამატურგიული მასალის მიმართ, ისტორიული 
ქრონიკებისა და მითოლოგიური ამბების გადამუშავების 
ინდივიდუალური სტილი და დაუღალავი შეუპოვრობა - 
ახალი გამომსახველობითი გზების ძიებისა და თეატრის 
ფუნქციური მნიშვნელობის გადაფასების საკითხის 
მიმართ. 

ნაშრომის მეოთხე ნაწილი - „ჰამლეტის მანქანა“ 
– „მიულერის“ სახელობის „შექსპირის ფაბრიკაში“ 
გადამუშავებული დანიის პრინცის მითოლოგიური 
მოდელი - დრამატურგის შემოქმედების იმ პერიოდს  ეხება, 
როდესაც ექსპერიმენტების მოყვარული ავტორი ღიად 
ამბობს უარს ბრეხტის სასწავლო თეატრზე. სახელწოდება 
„შექსპირის ფაბრიკა“ მიულერის მიერ გადაკეთებული და 
გადამუშავებული შექსპირის დრამატურგიის თარგმანების 
ციკლიდან მოდის.

 ნაშრომის დასკვნით ნაწილში „გამომშვიდობება 
ბრეხტის სასწავლო თეატრთან.  გერმანია არის ჰამლეტი“,  
მიულერის საჯარო წერილის განხილვის გარდა, თავად 
პიესის სათაურში „ჰამლეტის მანქანა“ ჩადებულ კოდურ 
მნიშვნელობებზე იქნება საუბარი. ამ მხრივ, ქართველი 
მკვლევრის კახა კაციტაძის თეორიულმა ინსტრუმენტმა21 
ჩემთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას შეიძინა. ავტორის 
აზრით, მეცნიერებაში არსებობს სამყაროსადმი მექანისტური 
მიდგომა, ამ თეორიაში სიტყვა „მანქანა“ განსაკუთრებულ 
როლს იძენს, რადგან სამყაროს მექანისტური სურათის შექმნა 
საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა ფილოსოფოსების 
თეორიების, მათი იდეების საფუძველზე ხდებოდა. 

21 იხ.: კახა კაციტაძე. VITA ACTIVA versus VITA CONTEMPLATIVA. 
იხ: კრებული ევროპული კულტურის ორი საფუძველი: VITA 
CONTEMPLATIVA და VITA ACTIVA - http://www.nplg.gov.ge/
gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---
0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-
8-00&a=d&c=civil2&cl=CL2.7&d=HASH01f2afaba8ab215fa4f09f5c.3.6#HAS
H01f2afaba8ab215fa4f09f5c.3.6
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ჰაინერ  მიულერი მეოცე საუკუნის ჰამლეტს უიმედობის 
სიმბოლოს უწოდებს, და იმდროინდელ პოლიტიკურ 
პროცესებთან კავშირში განიხილავს. თუმცა, თანამედროვე 
ჰამლეტი მიულერის პიესაში,  ის ადამიანია, რომელიც 
იმაზე უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობს, ვიდრმე მას 
ამის საჭიროება აქვს და ვიდრე მის არსებას ამ ზღვა 
ინფორმაციის გონებაში გაფილტვრა ძალუძს. მიულერის 
ჰამლეტი სასოწარკვეთილი ფიგურაა და მას წარმოდგენა 
არ აქვს როგორ და რაში უნდა გამოიყენოს ეს ზღვა 
ინფორმაციის ნაკადი. პოლიტიკური სტაგნაციის ეპოქაში, 
იმ ისტორიაში, რომელშიც ჰამლეტის ფიგურა ხელახლა 
ეწერება, იგი მანქანადაა გადაქცეული. მეოცე საუკუნის 
ჰამლეტი მექანიკური მოწყობილობაა, რომელმაც კარგა ხანია 
დაკარგა საკუთარ გრძნობებსა და ფიქრებზე კონტროლი. 

გერმანულ ვერსიებში „ჰამლეტის მანქანის“ ტექსტის 
სათაური ძირითადად ორი განსხვავებული ვარიანტით 
გვხვდება. ერთ ვერსიაში პიესის სახელწოდება 
წარმოდგენილია როგორც ერთი მთლიანი შედგენილი 
სიტყვა ანუ, HAMLETMASCHINE. ხოლო მეორე ვერსიაში 
მოცემულია ორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი სიტყვები, 
რომლებსაც სასვენი ნიშანი „დროფი - /“ აერთიანებთ - 
HAMLET/MASCHINE. სინამდვილეში ეს მეორე ვერსია, 
სპექტაკლის სახელოწდებაა. მსგავსი ფორმით მოცემული 
სათაური თავად ავტორმა გამოიყენა 1989 წელს დადგმულ 
სპეტქაკლში, სადაც მან შექსპირის და საკუთარი ტექსტების 
„გამთლიანება“ გერმანელი მაყურებლის თვალწინ 
განახორციელა. საინტერესოა, რომ ნათია მიქელაძემ პიესა 
იდეური ნიშნით თარგმნა22 და ტექსტის ქართულ ვარიანტს 
არა „ჰამლეტიმანქანა“, არამედ „ჰამლეტის მანქანა“ უწოდა. 
პიესის ასეთი სახელწოდება, იმის უფლებას გვაძლევს, 

22 მიულერი ჰ., „ჰამლეტის მანქანა“. თარგმნა ნათია მიქელაძემ 
საქართველო-გერმანიის საზოგადოების დაკვეთით. საავტორო 
ხელნაწერის უფლებით. © საქართველო-გერმანიის საზოგადოება 
(Georgisch-Deutsche Gesellschaft), ნათია მიქელაძე. 
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ვიფიქროთ, რომ სიტყვა „მანქანა“ მიულერის პიესაში 
ჰამლეტის მითოსური პერსონაჟის მთავარ ატრიბუტიკადაც 
გვევლინება. ბუნებრივია ეს მოტივი პიესის სათაურის 
კვლევისას ჩვენი მხრიდან ყურადღებას იმსახურებს. 
სწორედ ამიტომ, საჭირო გახდა გავრკვეულიყავით ამ 
სიტყვა-ნიშანის მნიშვნელობაში. გაგვეგო, თუ რა ნიშნით 
იხმარება ბერძნული წარმომავლობის სიტყვა Machine 
პოსტმოდერნულ ხანაში და რა დატვირთვა მიანიჭა თავად 
დრამატურგმა ამ მეტოფარას ჰამლეტზე მუშაობისას? 

რვაგვერდიანი პოსტ-დრამატული ტექსტი მიულერის 
მანამდე დაწერილ პიესებთან შედარებით, აბსოლუტურად 
განსხვავებული სტრუქტურითა და ფორმით გამოირჩევა. 
აქ ვერ ამოიკითხავთ პერსონაჟთა ხასიათებს, ვერც მათ 
მოქმედებებს მიადევნებთ თვალს. ტექსტში, სადაც მთლიანად 
უარყოფილია დიალოგები, თავიდან ბოლომდე აგებულია 
ჰამლეტის მონოლოგურ ბლოკებზე. შეიძლება ითქვა, 
რომ სახეზე გვაქვს კლასიკური დრამის აბსოლუტურად 
განსხვავებული და პოსტდრამატული ხელოვნების 
ტექსტისთვის დამახასიათებელი მეტად რთული სადადგმო 
ექსპერიმენტის მიულერისეული ვარიანტი. 

„ჰამლეტის მანაქანა“ ეს არაა მხოლოდ ერთი გმირის 
- ჰამლეტის ტრაგედია, რომელიც მხოლოდ შექსპირის 
უკიდეგანო ყალიბში თავსდება. ვფიქრობ, ეს არც შექსპირის 
პიესის ჩვეული ინტერპრეტაციაა, რომელსაც თავისუფლად 
გააკეთებდა მეოცე საუკუნის ნებისმიერი დრტამატურგი. 
მიულერის „ჰამლეტის მანქანა“ - ესაა შექსპირული 
ტრაგედიის მოტივებზე აგებული ტექსტი, რომლესაც 
უდიდესი პრეტენზია აქვს იყოს თვითმყოფადი. ავტორი 
უარყოფს არა მხოლოდ კლასიკურ ჰამლეტსა და ოფელიას 
სახეებს, არამედ პიესის ფინალურ ნაწილში პირდაპირ უარს 
ამბობს მის შემქმნელ ავტორზეც კი. რა თქმა, მიულერი, 
ამ ტექსტით შექსპირისა და ზოგადად ჰამლეტის მითის 
შემქმნელების წინააღმდეგ კი არ ილაშქრებს, არამედ 
პოსტმოდერნი კლასიკოსი,  ამით პირდაპირ მიანიშნებს 



35

მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში გავრცელებულ ერთ-
ერთ პოპულარულ ხერხსა თუ ტენდენციაზე - ავტორის 
სიკვდილზე. ამდენად, „ჰამლეტის მაქანა“ თავისი იდეური 
ნიშნით - რთული კონსტრუქციის მოწყობილობას გავს, 
რომელსაც უკიდეგანოდ ტევადი მეხსიერება გააჩნია. სულ 
ახალ-ახალი მექანიზმების - ახალ-ახალი მითოლოგიების 
მიერთების ხარჯზე ეს მექანისტური სამყაროს მოდელი 
პოსტმოდერნულ ეპოქაში, კიდევ უფრო იხვეწება, კიდევ 
უფრო ფართოვდება. 

დასკვნის სახით, შესაძლოა ითქვას, რომ  სხვადასხვა 
მითოსურ არქეტიპსა და არქაულ ქვაკუთხედზე 
დაშენებული მიულერისეული მითოლოგიური მოდელები, 
რომლებიც თავს იყრიან საუკუნეების განმავლობაში 
გამოვლენილ და დაგროვილ პოლიტიკურ-კულტურული 
მნიშვნელობების მატარებელ, კონცეპტუალურ ნაერთში, 
თავისუფლად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც 
კაცობრიობის ისტორიაში დაგროვილი იდეებისა და 
სურვილების ქარხანა, იგივე ფაბრიკის აგრეგატი, რომელიც 
ინერციის ძალით მუშაობს შეუჩერებლად: აწარმოებს რა 
შესაბამის იდეოლოგემებს, ფილოსოფიურ კლიშეებს და 
ადამიანებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სულიერ 
საკვებსაც კი. შესაბამისად, მიულერის პიესებშიც იზრდება 
რა ამ „მითოლოგიური მოდელის“ ფუნქციური მნიშვნელობა, 
სახეზე გვაქვს როგორც მისი გამომსახველობითი 
ხერხების, ისე მასში მონაწილე პერსონაჟთა სრული, 
მიზანმიმართული დესტრუქცია, ამ პერსონაჟთათვის 
დამახასიათებელი ატრიბუტების მრავალფეროვნება და 
ზოგჯერ, ამ მითოლოგიური ატრიბუტების მნიშვნელობების 
თვისებრივი სახეცვლილებებიც კი.

მიულერს ღრმად სწამდა, რომ მისი თანამედროვეობის 
გერმანული თეატრი კრიზისულ ფაზაში იმყოფებოდა, 
რადგან აღარ შესწევდა სოციალური და საზოგადოებრივი 
ფუნქციის საკუთარ თავზე აღების უნარი. ამ კრიზისის 
დაძლევაზე ფიქრისა და ავტორის ხანგრძლივ 
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შემოქმედებით პროცესში პრინციპული მნიშვენლობა 
შეიძინა ე.წ. დაკარგული ცენტრის ძიებამ. საჭირო გახდა 
ისეთი მყარი იდეური ფორმის „ქვაკუთხედის“ პოვნა, 
რომელიც ომგამოვლილ და ორად გახლეჩილ გერმანულ 
ერს ამ კრიზისულ პერიოდში თვითშემეცნებისა და 
თვითგამორკვევის პროცესში წაადგებოდა. მითოლოგიური 
მოდელების ექსპერიმენტული „საწარმო“ ჰაინერ 
მიულერისთვის შემოქმედებითი ძიებების უსაზღვრო ველში 
სწორედაც რომ იდეალური საყრდენი გამოდგა. ამდენად, 
მეოცე საუკუნის გერმანული პოსტდრამატული თეატრის 
წარმომადგენლის -  დრამატურგის, რეჟისორის, ესეისტის, 
პოეტის, თეატრის რეფორმატორის - ჰაინერ მიულერის 
შემოქმედების ანალიზი მითოლოგიური მოდელების 
გააზრების ჭრილში - არადრამატული - „ახალი ტიპის 
თეატრისკენ“ მიმავალ გზასაც გვიჩვენებს.
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