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ჩვენ, ქვემორე ხელისმომწერნი, ვადასტურებთ, რომ გავეცანით მარიამ იაშვილის
სადოქტორო ნაშრომს „მითოლოგიური მოდელები ჰაინერ მიულერის შემოქმედებაში“ და ვაძლევთ
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საავტორო უფლებები
ფიზიკური პირების ან სხვა დაწესებულებების მიერ, მარიამ იაშვილის სადოქტორო
ნაშრომის - „მითოლოგიური მოდელები ჰაინერ მიულერის შემოქმედებაში“ - გაცნობის მიზნით
მოთხოვნის შემთხვევაში, მისი არაკომერციული მიზნებით კოპირებისა და გავრცელების უფლება
მინიჭებული აქვს საქართველოს შოთა

რუსთაველის თეატრისა და

კინოს სახელმწიფო

უნივერსიტეტს. ავტორი ინარჩუნებს დანარჩენ საგამომცემლო უფლებებს და არც მთლიანი
ნაშრომის და არც მისი ცალკეული ნაწილის გადაბეჭდვა ან სხვა რაიმე სახით რეპროდუქცია
დაუშვებელია ავტორის წერილობითი ნებართვის გარეშე.
ავტორი ირწმუნება, რომ ნაშრომში გამოყენებულ საავტორო უფლებებით დაცულ მასალებზე
მიღებულია შესაბამისი ნებართვა და ყველა მათგანზე იღებს პასუხისმგებლობას.
მარიამ იაშვილი
ავტორის ხელმოწერა: _________________

დამატებითი კითხვებისა და წინადადებებისთვის მოვვმართეთ
შემდეგ საკონტაქტო მისამართებზე:
If you have additional questions or suggestions, please contact
us on the following contact addresses:
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
თბილისი, 0108, საქართველო
Shota Rustaveli Theatre and Film Georgia State University
Tbilisi, 0108, Georgia
info@tafu.adu.ge

ავტორის ელ-ფოსტის მისამართი:
Author’s e-mail address
miashvili@tafu.edu.ge
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მითოლოგიური მოდელები ჰაინერ მიულერის შემოქმედებაში
რეზიუმე
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.
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.
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
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„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“ 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 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.
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Mythological Models in Heiner Müller’s Legacy
Summary
Reformer of the German theatre, Heiner Müller (1929-1995) is one of the most important
artists of the world. He gained the international recognition yet in his lifetime, in the 90s of the 20 th
century. He started dramaturgic activities in the zone occupied by the Soviets, in the East Berlin
(DDR) and finished in Berlin, the capital of the united Germany, Federal Republic of Germany
(Bundesrepublik Deutschland).
During his whole life, Heiner Müller was interested in the study of archaic, classical and
modern mythological images shaped in various times in the history of the world civilization: he used
to make copies, adapted translations and used to write elaborated performing texts absolutely
independent from the primary origin. Resulting from the publication of huge quantity of materials,
scrupulously collected and sorted by the publishers and researchers during all the time available, we
now possess dramaturgic texts, essays, publicist letters, autobiographical records and interviews
created in absolutely distinct political circumstances and spaces. Getting acquainted with the
materials, there becomes obvious that Heiner Müller had a special attitude towards the mythology,
and, generally speaking, towards the mythological way of thinking.
Mythology for Heiner Müller is a unity of metaphors inserted into the boundless framework
of the history of the mankind, it is a certain meta-language that is finally revealed into the structure
of the author’s philosophical-poetic way of thinking and judgement. The notions of a myth and the
history for the artist are mostly the phenomena that are inseparable, which, despite their poles of
distinct characters, constantly coexist onto the same thinking plane. Hence, I have made an objective,
on one hand, to shape, based on the analysis of Heiner Müller’s theatrical texts, mythological models
imprinted in Müller’s legacy and, on the other hand, connect them to the most evident peculiarities
of the political-ideological and social tendencies taking place in Germany of the second half of the
20th century.
I shall analyze Heiner Müller’s texts, on one hand, using Roland Barthes’s semiological method,
that will enable us to read, rethink and interprete mythological models, and, on the other hand, I
shall use Mircea Eliade’s theoretical instruments that might show the connections of the “behavior”
of myths and/or mythic personages utilized in Müller’s plays with their own archaic or cultural
archetypes.
Having applied to Roland Barthes and Mircea Eliade’s theoretical instruments, I have finally
chosen the following dramaturgic texts: “Philoctetes” (in original, “Philoktet”), “Hercules 5,” “Medea
Material,” “Cement” (in original, “Zement”), “Germania, Death in Berlin” (“Germania, Tod in
Berlin”) and “Hamlet/Machine” (“Hamlet/Maschine”). Proceeding from the interests of the research,
6

I have discussed in details such independent prosaic inclusions from the play “Cement” as:
“Prometheus Unbound,” “Hercules 2 or Hydra” and “MedeaComment.”
The German theatre scientist Hans-Thies Lehmann has included Heiner Müller into the list of
the founders of the Post-dramatic Theatre. In his work “Post-dramatic Theatre,” published as
recently as just two decades ago, the author discusses expressive forms of modern theatrical art
exactly through the semiotic cross-section and makes an interesting remark: if we represent the
theatrical art of the 20th century as a panorama landscape, it will enable us to read and analyze it as
a picture, as an integral “text” of diverse imageries (drama, space, body, time, media). The object of
our interest has also been to find out, what route has the German theatre of the second half of the
20th century passed, until Müller was able to create his one of the best post-dramatic chef-d’oeuvres,
“Description of the picture.” Accordingly, the objectives of research presented in the dissertation
work are discussed in the context of mythology and historical science, and stay in the tight
connection with the processes of formation of the modern theatrical language, too.
The wish to study in depth the issues suggested in the present work as well as the difficulties
encountered during the process of work have demanded from my part to take an orienteer onto the
scientific novelties and the possible results of the research. I imply here the fact that in the Georgian
language there still does not exist any literature concerning the German theatrical art, not saying
anything of the problem of scarceness of scientific works written about Heiner Müller in particular.
All of the above-listed makes a considerable barrier for the study of consequence of post-dramatic
German theatrical processes in the Georgian space of theatrical studies. Thus, I think that the present
research will be largely useful both for the researchers interested in the art theory as well as for the
young directors working in the Georgian theatrical space, who need to make their impact into the
process of formation of the new Georgian theatre of the 21st century.
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შესავალი
ჰაინერ მიულერი (Heiner Müller, 1929-1995) გერმანული თეატრის რეფორმატორი და მეოცე
საუკუნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დრამატურგია. საერთაშორისო აღიარება მან ჯერ კიდევ თავის
სიცოცხლეში, მეოცე საუკუნის 90-იან წლეში მოიპოვა. დრამატურგიული მოღვაწეობა მიულერმა
საბჭოთა საოკუპაციო ზონაში - აღმოსავლეთ ბერლინში (გდრ) დაიწყო და გამთლიანებული
გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის დედაქალაქ ბერლინში დაასრულა. დაიბადა და ბავშვობა
გაატარა ზაქსების რეგიონში (ეპენდორფი). წლების შემდეგ გაიხსენებს, რომ „აღიზარდა ეროვნული
მენტალობის მუშათა კლასის არისტოკრატულ ოჯახში“.1 მამა, კურტ მიულერი, იმდროინდელი
გერმანიის რეჟიმის მსხვერპლი - იყო სოციალისტური მუშათა პარტიის წევრი და, შესაბამისად,
წლების განმავლობაში იმყოფებოდა ჰიტლერის პოლიტიკური და იდეოლოგიური წნეხის ქვეშ. ამ
ფაქტმა

უდიდესი

გავლენა

იქონია

დრამატურგის

შემოქმედებაზეც

და

მის

პიროვნულ

განვითარებაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ მიულერის სათეატრო შემოქმედება საკმაოდ ნაყოფიერია,
იგი ასევე ცნობილია, როგორც პუბლიცისტი, ესეისტი, პოეტი, თეატრ „ბერლინერ ანსამბლის“
ხელმძღვანელი და „ბერლინის (აღმ) ხელოვნების აკადემიის“ პრეზიდენტი, მიღებული აქვს არა
ერთი საპატიო ტიტული.
ჰაინერ მიულერს, როგორც დრამატურგს, სამოღვაწეო ასპარეზზე მაშინ უწევს გამოსვლა,
როდესაც მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, საოკუპაციო ზონებად გახლეჩილი გერმანიის
ტერიტორიაზე გაბატონებული კომუნისტური და ფაშისტური იდეოლოგიები ნებისმიერი
საშუალებით ცდილობენ პოლიტიკური, სოციალური და კულტურული ამინდის შექმნას. ერთი
ქვეყნის ტერიტორიაზე ორივე იდეოლოგიის ლიდერები თანაბრად ინაწილებენ ერთმანეთისგან,
ერთი შეხედვით, აბსოლუტურად ურთიერთგამომრიცხავ გულდასმით შეკოწიწებულ „კავშირებს“,
„იზმებს“.

ყალიბდება

ტოტალიტარული

სისტემა,

რომელსაც

„ახალ

სახელმწიფოებში“

დამყარებული „წესრიგი“ თავიდან ბოლომდე უნდა უზრუნველეყო. და აი, ამ ახალდაბადებულ
სახელმწიფოებში, კომუნიზმიც და ფაშიზმიც „ახალი“ და „განსხვავებული“ ადამიანების
ასეულობით ყალიბის ჩამოსხმას ერთდროულად მთელი ორმოცი წლის განმავლობაში გულდასმით
ახორციელებდა. მითოლოგიური მოდელები, რომლებიც ჰაინერ მიულერის შემოქმედების
კვლევისას

ჩემთვის

მთავარ

სამიზნო

კომპონენტს

წარმოადგენდა,

სწორედ

ამ

„ახალ

Müller H., Krieg ohne Schlacht. leben in zwei Diktaturen, Eine Autobiographie, Kiepenheuer& Witsch, Köln, 1992, s.
29
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სახელმწიფოებში“, ამ „ახლად დაბადებული ადამიანების“ ქცევებსა და არქაულ საზოგადოებაში
ჩამოყალიბებულ საქციელთა ფორმის ასლებში უნდა მეძია. ჰაინერ მიულერი თავისი პერსონაჟების
ორიგინალებს და მათი ასლების ნიშნულებს მართლაც საუკუნეების მიღმა დარჩენილ „რჩეულ
არსებებში“ ეძებს, პოულობს და სიგნიფიკატების დარად, მათ სხვადასხვა სახის პოლიტიკურ
ნიღაბში „ამწყვდევს“.
მითოლოგია ჰაინერ მიულერისთვის კაცობრიობის ისტორიის უსაზღვრო ჩარჩოში ჩატეული
მეტაფორების ერთობლიობა, ერთგვარი მეტა-ენაა, რომელიც საბოლოოდ ვლინდება კიდეც ავტორის
ფილოსოფიურ-პოეტური აზროვნების სტრუქტურაში. საგულისხმოა, რომ ხშირად, მითისა და
ისტორიის ცნებები ხელოვანისთვის ერთიმეორისგან განუყოფელი მოცემულობებია, რომლებიც
მიუხედავად

მათი

განსხვავებული

ხასიათისა,

მუდმივად

ერთ

სააზროვნო

სიბრტყეზე

თანაარსებობენ. სწორედ ამიტომ, კვლევაში მიზნად დავისახე - ჰაინერ მიულერის სათეატრო
ტექსტების გაანალიზების საფუძველზე გამომეკვეთა, ერთი მხრივ, ავტორის დრამატურგიაში
გამოვლენილი მითოლოგიური მოდელები და, მეორე მხრივ, დამეკავშირებინა ისინი მეოცე
საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანიაში მიმდინარე პოლიტიკურ-იდეოლოგიური და სოციალური
ტენდენციების ყველაზე თვალსაჩინო თავისებურებებთან. აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ

გასული

საუკუნის მეორე ნახევრის ევროპული კულტურისთვის ზოგადად დამახასიათებელია მითოსთან
მიბრუნების ტენდენცია. მითოლოგიისადმი გამძაფრებული ინეტერესი აისახა ფილოსოფიაში,
ხელოვნებაში და თვით პოლიტიკაშიც კი. მითოსურ აზროვნებასთან მიბრუნების ფაქტორი მჭიდრო
კავშირში აღმოჩნდა იმდროინდელ ეპოქაში განვითარებულ ისტორიულ მოვლენებთანაც.
ჰაინერ მიულერი 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 სწორედ კლასიკური ნაწარმოებების ფაბულების
ხელახალი გადააზრებისა და მათი ექსპერიმენტული ინტერპრეტაციების ფონზე დაიწყეს. ამ
ფაქტორების

გათვალისწინების

შესაბამისად,

საჭირო

გახდა

საკვლევი

მასალა

მომექცია

პოსტდრამატული თეატრისთვის დამახასიათებელი ნიშნების ფოკუსში. ამიტომ, კვლევაში
გამოყენებული თეორიების - სამეცნიერო აპარატისა და დრამატურგიული ტექსტების საშუალებით,
ხშირად ყურადღებას მივმართავ მიულერის სათეატრო ნიშანთა სისტემის ისეთ მახასიათებლებზე,
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როგორებიცაა - ტექსტი და თეატრი, დრო და სივრცე, სხეული და მედია და ა.შ. მივმართე რა
როლანდ

ბარტისა

დრამატურგიულ

და

მირჩა

ტექსტებზე:

ელიადეს

თეორიულ

„ფილოქტეტესი“,

ინსტრუმენტებს,

„ჰერაკლე

5“,

შევჯერდი

„გაპარტახებული

შემდეგ
სანაპირო

მედეამასალა პეიზაჟი არგონავტებით“, „ცემენტი“, „გერმანია. სიკდილი ბერლინში“ და „ჰამლეტის
მანქანა“.
შესავლისა და დასკვნითი ნაწილის გარდა, ნაშრომი წარმოდგენილია ოთხ მთავარ ნაწილად.
ნაშრომის პირველი ნაწილი - ლიტერატურის მიმოხილვა: საკვლევი საკითხების გააზრება
დაყოფილია შემდეგ თავებად - 1.1. მითოლოგიური მოდელები, 1.2. ბრეხტიდან მიულერამდე:

ეპიკური თეატრი და „პოსტჰეროიკული მენეჯმენტი“, 1.3 პოსტდრამატული თეატრის ზოგიერთი
ასპექტი.
ნაშრომის ამ ნაწილში განხილულია ტერმინ „მითოლოგიასთან“ დაკავშირებული ცნებების
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 (მარინე) 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. კვლევის ეს
ნაწილი ეთმობა იმ საბაზისო შრომების მიმოხილვას, როგორებიცაა: ჰანს თის ლემანის
სახელმძღვანელო - „პოსტდრამატული თეატრი“, ალექსანდრე კლუგესა და ჰაინერ მიულერის
ინტერვიუების

ციკლი,

რომლებიც

„პოსტდრამატული

თეატრის“

წარმოშობის

და

მისი

განვითარების ძირითად საკითხებს ეხმიანებიან. ლაიპციგის უნივერსიტეტის (გერმანია) ემერიტუსი
პროფესორის, ჰაინერ მიულერის საერთაშორისო საზოგადოების2 წევრის, თეატრმცოდნე გიუნთერ
ჰეგეს კვლევის მაგალითზე მიმოვიხილავთ, თუ რას წარმოადგენს ბრეხტის ეპიკური თეატრის
მოდელი ჰაინერ მიულერისთვის და რა ფუნქციური მნიშვნელობების მატარებელია არადრამატული - „ახალი ტიპის“ დრამატურგია მეოცე საუკუნის თეატრის პრაქტიკულ ველში.
ნაშრომის მეორე ნაწილში - ანტიკური სისასტიკის არქეტიპები - გაანალიზებულია პიესები:
„ფილოქტეტესი“, „ჰერაკლე 5“, „ცემენტი“, „გაპარტახებული სანაპირო/მედეამასალა/პეიზაჟი
არგონავტებით“. ნაშრომის ეს ნაწილი ძირითადად კონცენტრირებულია ჰაინერ მიულერის

Günther Heeg, Theaterwissenschaftler, Professor Für Theaterwissenschaft An Der Universität Leipzig
https://Www.Internationale-Heiner-Mueller-Gesellschaft.De/Gesellschaft/Mitglieder/Guenther-Heeg
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შემოქმედების იმ ეტაპებზე, როდესაც დრამატურგი განსაკუთრებულ ინტერესს ავლენს ანტიკური
მითოლოგიის მიმართ. კვლევის პროცესში გამოიკვეთა ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული
მითოლოგიური ასპექტები, რომლებიც დამუშავებული და წარმოდგენილია შემდეგი თავების
საშუალებით: 2.1. ფილოქტეტესის მოდელი, 2.2. ჰერაკლეს მითოლოგიური მოდელი, 2.3. მედეას
მითოლოგიური მოდელი.
ფილოქტეტესი პირველი მითოლოგიური მოდელია, რომელსაც ჰაინერ მიულერი სათეატრო
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.3 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.4
კიდევ ერთი მითოლოგიური სახე, რომლითაც ჰაინერ მიულერი ფილოქტეტესის
პარალელურად ინტერსდება, არის ჰერაკლე.5 ფილოქტეტესისგან განსხვავებით, დრამატურგი ამ
არქაული გმირით თავისი ცხოვრების განმავლობაში სხვადასხვა დროს ინტერესდება და სხვა
დანარჩენ

მითოლოგიურ

სახეთა

მსგავსად,

არაერთმნიშვნელოვნად

ამუშავებს

და

ურთიერთგანსხვავებული ფორმისა და სახის სტრუქტურაში სვამს. მასალების შესწავლილსას,
საბოლოოდ, ვღებულობთ ჰერაკლეს მითოლოგიურ მოდელს. სადისერტაციო ნაშრომის ამ თავში
გაანალიზებულია 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 „საქართველოს სულიერი მისსია“ შედარებითი ანალიზი
ჰერაკლეს მითის „წაკითხვის“ პრობლემასთან დაკავშირებით.
მედეას მითოლოგიური მოდელი, ჰერაკლეს მსგავსად, მიულერმა სხვადასხვა წელს
დამუშავბულ თეატრალურ ტექსტებში გააბნია. პირველი ტექსტი – ეს არის “მედეაკომენტარი”
(1972), რომელიც დრამატურგმა გამოიყენა დრამაში „ცემენტი”, მეორედ - სადადგმო ვარიანტში,
ალბათ უფრო პერფორმანსის ფორმატში გადაწყვეტილ თეატრალური წარმოდგენაში “მედეათამაში”
Müller H., Drei Punkte zu Fhiloktet (Brief an den Regisseur der Uraufführung Hans. Lietzau), in: Theater heute 9,
1968
4 სოფოკლე - ფილოკტეტესი, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და განმარტებანი დაურთო
ნანა ტონიამ, გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბ., 2017, გვ. 19
5 პიესები „ჰერაკლე“ და „ფილოკტეტესი“ მიულერმა ერთდროულად გამოაქვეყნა 1966 წელს.
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(1974) და მესამე - სრული თეატრალური ტექსტი - ე.წ. „მედეამასალა” (1948-1984), პიესა, რომელიც
მიულერმა სამი ძირითადი ქვეთავისგან: „გაპარტახებული სანაპირო/მედეამასალა/სანაპირო
არგონავტებით“ - შეკრა.
ჰაინერ მიულერი, მედეას მითოლოგიურ მოდელს არა მხოლოდ არქაული სისასტიკის
არქეტიპის

-

ევრიპიდეს

გმირის

თანამედროვე

ინტერპრეტაციებში

განავრცობს,

არამედ

ინტერტექსტუალობის მეშვეობით, თამამად იჭრება მეოცე საუკუნის სემიოტიკური და სოციალური
თეორიების საზღვრებშიც. ნაშრომის ამ თავში იკვეთება მიულერის მიდგომა მედეას არქეტიპთან
მიმართებაშიც, რომლის არსი - გენდერის პრობლემა მედეას მითში - ავტორის ხანგრძლივი და
მრავალფეროვანი შემოქმედებითი ძიებების მიუხედავად, ფაქტობრივად, უცვლელი დარჩა.
მესამე ნაწილი - „გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“, ანუ 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,
იკრძალება. ამ თვალსაზრისით, ტექსტი საინტერესო პროცესებს გადის. და მეორეც, პიესაში
მოცემული

სურათები

მეორე

მსოფლიო

ომის

შემდგომ

აღმოცენებული

პოლიტიკურ-

ფილოსოფიური და იდეოლოგიური „იზმების“ იმ განზოგადებულ სახე-ხატებს - მითებს
წარმოაჩენს, რომლებიც დროთა განმავლობაში ეროვნულ ნიადაგზე ტრანსფორმირდებიან.
ნაშრომის ეს ნაწილი მხოლოდ ერთი თავისგან შედგება: 3.1. სურათებად გამოჭედილი პოლიტიკური
მითები „გერმანულ ავბედითობასა“ და „ისტორიის ტერორზე“. ეს ნაწილი დაყოფილია ქვეთავებად,
რომლებიც ზემოხსენებული პიესის თავების სახელწოდებების იდენტურია. ჰაინერ მიულერი
ისტორიულ ქრონიკებს, მითებს და ლეგენდებს მიმართავს იმისთვის, რომ ისტორიის ციკლურობის
თეორია ფილოსოფიურად და იდეოლოგიურად „გააშიშვლოს“. ამ დრამატურგიული ხერხით, კიდევ
ერთხელ ვრწმუნდებით, რომ კაცობრიობის ისტორიას, თუ გნებავთ, ცივილიზაციის ისტორიასაც,
„მუდმივად განმეორებადი იგივეობის“ პრინციპის ძალა „ამოძრავებს“. მეოცე საუკუნის ისტორიაში
ეს „ძალა“, ფაქტობრივად, პოლიტიკური მითის არა ერთ ინტერპრეტაციაში ვლინდება.
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.
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ესაა ერთგვარი ექსპერიმენტული პროექტების ნაწილი, სადაც, ჩემი აზრით, ყველაზე მეტად
„ჰამლეტის“ მითმა გაამართლა. თანამედროვე ჰამლეტის მითოლოგიურ მოდელს ავტორი
განსაკუთრებული მიდგომით ეკიდება. როგორც დრამატურგი და რეჟისორი, მიულერი მას გასული
საუკუნის 90-იანი წლების გერმანიაში განვითარებულ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენასთან „ბერლინის კედლის დანგრევასთან“ და იმდროინდელი გერმანიის პოლიტიკურ პროცესებთან
აკავშირებს. ნაშრომის დასკვნითი ნაწილის სახელწოდებაა 4.1. გამომშვიდობება ბრეხტის სასწავლო
თეატრთან. გერმანია არის ჰამლეტი, სადაც, მიულერის საჯარო წერილის განხილვის გარდა, თავად
პიესის სათაურში „ჰამლეტის მანქანა“ ჩადებულ კოდურ მნიშვნელობებზე იქნება საუბარი. ამ მხრივ,
ქართველი მეცნიერის, ფილოსოფოს კახა კაციტაძის თეორიული ინსტრუმენტი ჩემთვის
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. პიესის ტექსტზე მსჯელობისას, დავინახავთ, რომ ჩემი
მხრიდან მსგავსი მიდგომა საკვლევ მასალასთან, უდავოდ ამართლებს და ასევე ხნსის პიესაში
გამოყენებული „საკვანძო“ მეტაფორების მნიშვნელობებში კოდირებულ ავტორისეულ მინიშნებებს.
„ჰამლეტის მანქანა“, მიულერის მანამდე დაწერილ პიესებთან შედარებით, აბსოლუტურად
განსხვავებული სტრუქტურითა და ფორმით გამოირჩევა. აქ ვერ მიაგნებთ პერსონაჟთა ხასიათებს,
ვერც მათ მოქმედებებს მიადევნებთ თვალს. ტექსტი, სადაც მთლიანად უარყოფილია დიალოგები,
თავიდან ბოლომდე აგებულია ჰამლეტის პერსონაჟის მონოლოგურ ბლოკებზე. შეიძლება ითქვას,
რომ აშკარავდება კლასიკური დრამის აბსოლუტურად განსხვავებული და
ხელოვნების

პოსტდრამატული

ტექსტისთვის დამახასიათებელი მეტად რთული სადადგმო ექსპერიმენტის

მიულერისეული ვარიანტი.
დაბოლოს, დღესდღეობით, გერმანიაში, როცა სათეატრო ხელოვნება გათავისუფლებულია
ცენზორის ზედამხედველობისგან და შემოქმედს აქვს არჩევანის თავისუფლება - სცენაზე
გამოიტანოს პიესა სასურველი შინაარსითა და გამომსახველობითი ფორმით; როცა კლასიკური
დრამატურგია მსოფლიო თეატრალურ წრეებში დღითიდღე განიცდის მოდერნიზებას, წამყვანი
ხელოვანები კი ცდილობენ ნოვატორული და ექსპერიმენტული მეთოდებით, მულტიმედიალობითა
და სათეატრო ენის მრავალფეროვნებით თეატრში მისული მაყურებლის გული მოინადირონ პოსტდრამატული ხელოვნებისადმი ინტერესი ჩვენთანაც უფრო და უფრო აქტუალური ხდება.
სათეატრო ენის პარადიგმის ცვლილებებთან ერთად კვლევის ვექტორი სცენიდან - დარბაზში,
მაყურებლისკენ ბრუნდება და „ახალი ტიპის თეატრის“ შესწავლის ერთ-ერთ მთავარ ობიექტად მისი
აღმქმელი და შემფასებელი - რეციპიენტი ხდება. უნდა აღინიშნოს, რომ თეატრის ენის წაკითხვაგააზრების თეორიული ფაქტორები რეციპიენტთან მიმართებაში ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში
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განისაზღვრა. ამ მხრივ, მეოცე საუკუნის გერმანულ თეატრში გატარებული რეფორმების უდიდესი
წილი ბერტოლტ ბრეხტისა და ჰაინერ მიულერის შემოქმედებით ექსპერიმენტებზეც მოდის. მათ
მიერ სცენაზე შემოთავაზებულმა სათეატრო ფორმებმა, თეორიულმა და დრამატურგიულმა
ტექსტებმა მკვეთრად შეუწყვეს ხელი პოსტდრამატული - ახალი თეატრალური ენის ჩამოყალიბების
პროცესებს.
საკამათო არც არის, რომ ცვლილებები, რომლებსაც ხელოვნების დარგები ამა თუ იმ ეპოქაში
განიცდიან, მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ იმკვიდრებენ ადგილს. როგორც წესი, ნებისმიერი
სიახლის დანერგვაც სახელოვნებო
გადავლის

შემდეგ

პოსტდრამატული

ხერხდება.
თეატრის

წრეებში, მხოლოდ დიდი კრიტიკისა და ქარტეხილების
ბუნებრივია,

დამკვიდრებას

აღნიშნული
ჩაუვლია

-

ქარტეხილების
იყო

გარეშე

აკრძალვაც,

არც

კრიტიკაც,

წინააღმდეგობებიც და მაყურებლის მოუმწიფებლობაც, რომლის სამოქმედო ველსაც თავიდან
ბოლომდე, გასული საუკუნის მეორე მსოფლიო ომიდან მოყოლებული ტოტალიტარული
მმართველობის სექტორში არსებული ერთ-ერთი რგოლი - ე.წ. ცენზურა აკონტროლებდა.
სადისერტაციო ნაშრომში დასმული საკითხები კი, რომლებიც ჰიპოთეზების სახით, კვლევაში
მიულერის შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი ასპექტის - მითოლოგიური მოდელების საძიებო
პროცესის პარალელურად იყრიან თავს მსოფლიო თეატრის ისტორიაში, დღესაც არ კარგავენ
თავიანთ აქტუალობას. ჰაინერ მიულერი ხომ, მეოცე საუკუნის სხვა არაერთი თეორეტიკოსისა და
რეჟისორის მსგავსად, უდიდესი ძალისხმევით იღვწოდა არა მხოლოდ დრამატურგიაში, არამედ
სცენაზეც მიეღწია თეატრალური ფორმების განვითარებისა და მათი ეპოქალური ცვილებებისთვის.
ვფიქრობ, წინამდებარე ნაშრომი მნიშვნელოვნად წაადგება როგორც სახელოვნებო თეორიით
დაინტერესებულ მკვლევრებს, ასევე ქართულ თეატრალურ სივრცეში მოღვაწე რეჟისორებსაც.
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1. ლიტერატურის მიმოხილვა: საკვლევი საკითხების გააზრება
1.1 მითოლოგიური მოდელები
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 - საინტერესო მიდგომა მითოლოგიისა და, ზოგადად, მითოსური აზროვნების
მიმართ.
წინამდებარე ნაშრომში, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გამოყენებულია ჰაინერ მიულერის მიერ
სხვადასხვა წელს შექნილი

ტექსტები, სახელდობრ: პიესები „ფილოქტეტესი“, „ჰერაკლე 5“,

„ცემენტი“ „გაპარტახებული სანაპირო მედეამასალა პეიზაჟი არგონავტებით“, „გერმანია. სიკვდილი
ბერლინში“

და

„ჰამლეტის

მანქანა“.

კვლევის

ინტერესიდან

გამომდინარე,

დეტალურად

განვიხილავთ ისეთ დამოუკიდებელ პროზაულ ჩანართებსაც პიესიდან „ცემენტი“, როგორებიცაა:
„პრომეთეს გათავისუფლება“, „ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრა“ და „მედეაკომენტარი“.
ჰაინერ მიულერის ტექსტებს გავაანალიზებთ, ერთი მხრივ, როლანდ ბარტის სემიოლოგიური
მეთოდით, რაც მოგვცემს მითოლოგიური მოდელების წაკითხვის, გააზრებისა და ინტერპრეტაციის
საშუალებას და, მეორე მხრივ, ვისარგებლებთ მირჩა ელიადეს თეორიული ინსტრუმენტებით, რაც
დაგვანახებს

მიულერის

პიესებში

გამოყენებული

მითების

ან/და

მითური

პერსონაჟების

„საქციელების“ კავშირს მათსავე არქაულ თუ კულტურულ არქეტიპებთან.
სანამ უშუალოდ ჰაინერ მიულერის შემოქმედებას განვიხილავდეთ, თავდაპირველად,
საჭიროა გავერკვეთ, თუ რას ვგულისხმობთ ტერმინში „მითოლოგიური მოდელები“. ეს
მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ ამ სიტყვათა შეთანხმებაზე დგას სადისერტაციო ნაშრომში
განსახილველი საკითხების მთელი წყობა. ამ პრობლემის გადასაჭრელად კი, აუცილებელია ჩვენ
ხელთ არსებულ სამეცნიერო აპარატზე - სამეცნიერო ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით,
მიმოვიხილოთ ტერმინ „მითოლოგიასთან“ დაკავშირებული ზოგიერთი ცნება.
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ხშირად ცნებას „მითი“ დღევანდელ ყოფაშიც, არარეალური – მოგონილი ამბის, ზღაპრის, ან
ადამიანის ფანტაზიის ნაყოფის გამომსახველად იყენებენ. არადა, ჯერ კიდევ XIX-XX საუკუნეებში
ჩატარებულმა არქეოლოგიურმა და მეცნიერულმა კვლევებმა, მანამდე არსებული ყველა თეორია და
აზრი, რაც კი „მითს“ უკავშირდებოდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ოდნავ მოგვიანებით,
მოდერნიზმის ეპოქაში, კულტურული პროცესები ისე წარიმართა, რომ თვისებრივად შეცვალა
მითოლოგიასთან დაკავშირებულ ტერმინთა კლასიკური შინაარსები.
როგორც ვიცით, მითოლოგიასთან დაკავშირებული ცნებებია - „მითი“, მითოსი“, „მითოსური
აზროვნება“.
დავიწყოთ

იქიდან,

რომ

„მითოლოგია“

დღეს

უკვე

მკვეთრად

განსაზღვრული

დამოუკიდებელი მეცნიერებაა, რომელსაც ფილოსოფოსები, ენათმეცნიერები, ანთროპოლოგები,
ისტორიკოსები და კულტუროლოგები იკვლევენ. ანტიკური მითოლოგიის ქართველი მკვლევარი,
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი და თსუ-ის კლასიკური
ფილოლოგიის,

ბიზანტისტიკისა

და

ნეოგრეცისტიკის

ინსტიტუტის

დირექტორი

რისმაგ

გორდეზიანი საუბრობს რა „მითების სიბრძნეზე“, საფუძვლიანად მიმოიხილავს მითოლოგიის
საკითხებზე არსებულ სამეცნიერო ლიტერატურას. მეცნიერი თავს უყრის მსოფლიოს მასშტაბით
არსებულ მითოლოგიის საკითხებთან დაკავშირებულ უახლეს თეზებს და მათზე დაყრდნობით
დეტალურად განიხილავს ისეთ ცნებებს, როგორებიცაა: „რა არის მითი და მითოლოგიური
აზროვნება“, „მითი, მითოსი, მითოლოგია, მითოგრაფია“.
„მითის“ განხილვისას, რისმაგ გორდეზიანი სიტყვის ეტიმოლოგიურ საწყისებზე მსჯელობს
და წერს, რომ „თანამედროვე ტერმინოლოგია ადის ძველბერძნულ ლექსიკურ ფორმატივამდე
მითოს, რომლის პირველადი მნიშვნელობაც არის „სიტყვა“. თუმცა, საკმაოდ ადრე, მან „მოთხრობის“
მნიშვნელობაც შეიძინა. უკვე ჰომეროსი იყენებს ამ ფუძისაგან ნაწარმოებ ზმნას „მოყოლის“
მნიშვნელობით“.6
მსოფლიო მასშტაბით 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“. რუმინელი მკვლევარი, კულტურის ისტორიის ფილოსოფოსი და
ანთროპოლოგი წიგნში „მითის ასპექტები“ ერთ-ერთ თავში, „მითის ერთ-ერთი შესაძლო
6

გორდეზიანი რ., მითების სიბრძნე, თბ., ,გამომცემლობა „ლოგოსი“, 2005, გვ. 19.
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განსაზღვრა“ აღნიშნავს: „იმის გამო, რომ მითი ზებუნებრივ არსებათა საგმირო საქმეებსა და მათ
საკრალურ ძლიერებას წარმოაჩენს, იგი ყველა უმნიშვნელოვანესი ადამიანური ქცევის სანიმუშო

მოდელად გვევლინება“.7 ხოლო მითის მთავარი დანიშნულება, მისივე აზრით, არის „წარმოაჩინოს
ყველა რიტუალისა და უმნიშვნელოვანესი ადამიანური ქმედებების სანიმუშო მოდელები: იქნება ეს
ქორწინება, მუშაობა თუ აღზრდა, ხელოვნება თუ სიბრძნის დაუფლება“.8
ცნობილი ფრანგი ლიტერატურის კრიტიკოსი, სოციალურ მეცნიერებათა თეორეტიკოსი და
ფილოსოფოსი როლან ბარტი (1915-1980), 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.
„სამყაროს ყოველ საგანს, - წერს ფრანგი სემიოლოგი, - შეუძლია დახურული, მუნჯი
არსებობიდან გადავიდეს სიტყვიერ მდგომარეობაში, გაიხსნას საზოგადოებაში დანერგვისთვის,
რადგან არავითარი ბუნებრივი ან სხვა კანონი არ კრძალავს ნებისმიერ თემაზე საუბარს... ეს სიტყვა
არის შეტყობინება. ის შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ზეპირი თქმულება, არამედ შეიძლება იყოს
გადმოცემული წერილობითი ან გამოსახულებითი ფორმით; მითური სიტყვის მატარებელი
შეიძლება იყოს ყველაფერი - წერილობითი დისკურსი თუ ფოტოგრაფია, კინო, რეპორტაჟი, სპორტი,
სპექტაკლი, რეკლამა“.9
როლან ბარტის მიდგომამ მითთან, როგორც სემიოლოგიურ სისტემასთან, მეოცე საუკუნის
მეორე ნახევრიდან მოყოლებული, აბსოლუტურად შეცვალა ცნება „მითის“ ტრადიციული გაგება.
დღეს მითს განიხილავენ როგორც სიტყვას, რომელიც მასალად იყენებს ენას, როგორც ნიშანთა
ერთობლიობას და როგორც კომუნიკაციის სისტემას, რომელიც გარკვეულ იდეას ატარებს თავის
თავში. ამდენად, მითის თანამედროვე გაგებას წინამდებარე კვლევაში ჩვენც სემიოლოგიური
მეთოდით

ვუდგებით

და

ვთანხმდებით

იმაზე,

რომ

„ის

(მითი)

შედის

სემიოლოგიის

ელიადე მ., მითის ასპექტები, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2009,
გვ.11
7

8

იქვე, გვ. 12

9

ბარტი რ., მითოლოგიები, გამომცემლობა „აგორა“, თბ., 2011, გვ. 183
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შემადგენლობაში როგორც მეცნიერება ფორმების შესახებ და იდეოლოგიის შემადგენლობაში,
როგორც ისტორიული მეცნიერება. მისი (მითის) საგანია იდეების გაფორმება“.10
რაც შეეხება თავად ტერმინს „მითოლოგია“, სამეცნიერო წრეებში იგი აღინიშნება, როგორც
ზოგადად მითების ერთობლიობა, როგორც სისტემა და გულისხმობს ამ სისტემაში გაერთიანებული
მითების ინტერპრეტაციას. აქედან გამომდინარეობს სიტყვათა შეთანხმებაც „მითოლოგიური
აზროვნება“. მითი სწორედ მითოლოგიური აზროვნების სიტყვიერი გამოხატულებაა, რომელიც
მჭიდრო კავშირშია კაცობრიობის უძველეს დროში ჩამოყალიბებულ მსოფლმხედველობასთან.
შეიძლება ვთქვათ, რომ სწორედ მითოსური აზროვნება მიიჩნევა ადამიანური ცნობიერების
თავდაპირველ ფორმად. აი რას წერს ამასთან დაკავშირებით რ. გორდეზიანი, როდესაც ამ ტიპის
აზროვნებას „ძველ სამყაროში“ ჩამოყალიბებულ კრიტიკულ-ანალიტიკურ, ანუ „რაციონალური
აზროვნების პრინციპის ოპოზიციად“ მოიხსენიებს: „მითოლოგიური და კრიტიკულ-ანალიტიკური
აზროვნების ყველაზე მასშტაბური და საინტერესო სინთეზი ძველ საბერძნეთში მოხდა. ამან
ადამიანური

შემოქმედების

ცალკეული

სფეროების

ავტონომიისა

და

საკუთარი

კანონზომიერებებით განვითარების მხრივ რადიკალური ცვლილებები განაპირობა. ფაქტობრივად,
ანტიკურ

საბერძნეთში

ლიტერატურამ,

სახვითმა

ხელოვნებამ,

მეცნიერულმა

აზროვნებამ

დამოუკიდებლობის იმ ხარისხს მიაღწია, როდესაც შესაძლებელი გახდა ჩამოყალიბებულიყო და
მთელი სრულყოფით წარმომდგარიყო მხატვრული კულტურის სულ სხვადასხვა ჟანრი.“11
ამდენად, რ. გორდეზიანის კვალდაკვალ, მიუხედავად იმისა, რომ მითის შესახებ მეცნიერების
ძირეული განვითარება შედარებით გვიანი ეპოქების, XIX საუკუნის პერიოდის არქეოლოგიურმა
აღმოჩენებმა და XX საუკუნის სამეცნიერო კვლევებმა განაპირობეს, მითის თავდაპირველი შესწავლა
ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დაიწყო და ის უძველესი ლიტერატურული ძეგლების შემქმნელებს
უკავშირდება. სწორედ აქედან გამომდინარეობს სიტყვაც მითოსი, რაც ზოგადად მითოლოგიური
აზროვნების

პრინციპით,

შემოქმედებას,

ანუ

მითოლოგიური

აზროვნების

შესაბამისობას

აღნიშნავს.12
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, წინამდებარე კვლევაში გამოყენებული სამუშაო
ტერმინი - „მითოლოგიური მოდელები“ ჩვენთვის დღემდე არსებულ სხვადასხვა თეორიაში
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ბარტი რ., მითოლოგიები, გამომცემლობა „აგორა“, თბ., 201, გვ. 187
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გორდეზიანი რ, მითების სიბრძნე, გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბ., 2005, გვ. 17
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იქვე;
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განმარტებული ტერმინების იდეური და კოდური ნაერთია. სიტყვა „მოდელი“ კონკრეტულ
მითოსურ პერსონაჟთან და, ზოგადად, მითოლოგიასთან კავშირში, თავად ჰაინერ მიულერმა
თავისივე თეატრალური ტექსტის გასაანალიზებლად პირველად გამოიყენა 1968 წელს. მან დაწერა
მცირე მოცულობის ესსე „სამი საკითხი ფილოქტეტესზე“. ტექსტი იმავე წელს დაიბეჭდა ჟურნალში
„თეატერ ჰოითე“ (Theater heute).
ჰაინერ მიულერი აღნიშნავს, რომ: „სიუჟეტი - ესაა მოდელი და არა ისტორია

(ამბავი,

ნარატივი). უნდა აისახოს ქცევები და არა მათი მნიშვნელობები. თითოეული ქმედება ციტირებს
სხვა, იმავე ან მსგავს ისტორიულ მოვლენას, რადგანაც ის ფილოქტეტესი-მოდელის მიხედვით
ხდება ან მომავალში მოხდება... ციტატის თანამდევი უნდა იყოს ასევე ისტორიული (მოვლენების)
ერთი და იგივეობის განმეორებადობის პრინციპი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელი
გახდება მოდელის შეცვლა, შევძლებთ ისტორიიდან რაიმეს სწავლასაც“.13
როგორც უკვე აღვნიშნე, ჰაინერ მიულერმა ეს ტექსტი თავის პიესა „ფილოქტეტესის“
წაკითხვის, გააზრებისა და გასცენიურების გასათვალისწინებლად დაწერა. თუმცა, შესაძლოა, ეს
ფორმულირება კვლევაში განვაზოგადო და მის სხვა ტექსტებსაც მივუსადაგო, რადგან:
1) ტერმინი „მითოლოგიური მოდელები“ უფლებას გვანიჭებს ვიმსჯელოთ მითოლოგიაზე,
როგორც მითების ინტერპრეტაციაზე არქეტიპების საშუალებით და გავიაზროთ იგი, როგორც ყველა
უმნიშვნელოვანესი ადამიანური ქცევის მოდელთა ერთობლიობა (ელიადე);
2) „მითოლოგიური მოდელები“, თუ მათ კონცეპტუალურ დატვირთვას მივანიჭებთ, თავიანთი
არსით და შინაარსით, უფლებას გვაძლევს გავყვეთ როლან ბარტის სემიოლოგიურ კონცეფციას და
გავაანალიზოთ ისინი, როგორც კომუნიკაციურ სისტემაში მოქცეული საკითხების ერთობლიობა.
ფრანგი სემიოლოგის თვალსაზრისით, ეს გახლავთ სხვადასხვა სახის ფილოსოფიური თუ
მხატვრული კონცეპტი, მარადიული არქეტიპი, იდეური ნაერთების კოლაჟი, ან უბრალოდ
სხვადასხვა

იდეოლოგიით

დატვირთული

ნაწარმოები.

ანუ,

„მითოლოგიურ

მოდელებს“

განვიხილავ, როგორც უნივერსალურ გამომსახველობით საშუალებას თავისი ფორმითა და
შინაარსით. ვთანხმდებით იმაზეც, რომ კვლევაში მითი ხშირად არის გაგებული როგორც
თეატრალური პროდუქტის სახით მოწოდებული ფორმისა და შინაარსის რთული, კონცეპტუალური
ნარატივი.

13

Müller H., Drei Punkte zu Fhiloktet (Brief an den Regisseur der Uraufführung Hans. Lietzau), in: Theater heute 9,

1968, 28.
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3) „მითოლოგიური მოდელები“ საუკუნეების განმავლობაში ისტორიულად დაგროვილ და
დღემდე აქტუალურ საკაცობრიო საკითხებად აღქმულ უკვდავ იდეებს მოიცავს. ამ იდეების
გაფორმების მთავარი ატრიბუტი კი მითოლოგიურ მეცნიერებაში არის - „სიტყვა“, ანუ ადამიანის
ცნობიერება, რომელიც მერაბ მამარდაშვილის აზრით, სიმბოლოებში გვეძლევა. აი, რას წერს იგი ამ
საკითხთან დაკავშირებით: „სიტყვა“, ანუ ცნობიერება ისეთი რამაა, რაც გვეძლევა სიმბოლოებში, ე.ი.
ისეთ ნივთებში, რომლებიც სინამდვილეში შეიცავენ სხვა არაფერს, თუ არა უსასრულო
ინფორმაციას თვით ცნობიერებაზე, მის სტრუქტურაზე. სიმბოლო არის ნივთიერი მეტაფორა
ცნობიერების თვისებებისა, მასში ჩადებული კოდებისა“.14 ამდენად, ტერმინი „მითოლოგიური
მოდელები“ თავის თავში მრავალმნიშვნელოვან, მაგრამ ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებულ
კონტექსტებს მოიაზრებს. ამ კონტექსტებს ჩვენ წინასწარ შერჩეული პიესების გაანალიზების
პარალელურად გამოვავლენთ.
რაც შეეხება მითოლოგიისა და ისტორიული ასპექტების ერთ სიბრტყეზე განხილვის საკითხს,
რომელზე მინიშნებასაც ჰაინერ მიულერი ჯერ კიდევ „ფილოქტეტესის“ ესეიში აკეთებს, ჩვენთვის
მნიშვნელოვანი

დატვირთვა

შეიძინა

უშუალოდ

კვლევის

პროცესში

გაანალიზებულმა

ინტერვიუებმა და სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებულმა ავტორის წერილებმა. ჰაინერ მიულერი
დაინტერესებულია

რა

ისტორიის,

კერძოდ

კი,

ჟამთააღმწერლობის

შენახვა-გადმოცემის

სტრუქტურული ტექნიკებით, თვლის, რომ თანამედროვე სამყაროში საყოველთაოდ აღიარებული
მედიასაშუალებების ნაცვლად, ჟამთააღმწერლობის ფუნქცია ლიტერატურამ (და ჩვენს შემთხვევაში
- დრამატურგიამ) უნდა იტვირთოს. ჰაინერ მიულერი თანამედროვე ისტორიას სწორედ
მითოლოგიური მოდელების საშუალებით ჰყვება, იყენებს რა მათ, ერთი მხრივ, როგორც პროფანულ
დროში

მომხდარ

ამბებად

და

მეორე

მხრივ,

მათი

განმეორებით

ამ

მოდელთა

სიცოცხლისუნარიანობას, ისტორიაში მათ მარადიულობას უსვამს ხაზს.
თუ დავუკვირდებით, ისტორიული თემატიკის ვარიაციულობა, ერთი და იმავე მოვლენების
ციკლური განმეორებადობა გარდაუვალი მოცემულობაა ზოგადად კაცობრიობის კულტურული და
ინტელექტუალური

განვითარების

თვალსაზრისით.

აქედან

გამომდინარე,

სამყაროს

ე.წ.

ციკლურობის თეორიას, საუკუნეების განმავლობაში, სწორედ ის მეცნიერები და ის მოაზროვნე
ხელოვანნი ავლენდნენ, რომლებიც რაიმე ნიშნით მაინც იყვნენ დაინტერესებულნი მითოლოგიის
ინტერპრეტაციით. უძველეს მითოლოგიასთან მიბრუნების და ახალი მითების შექმნის სურვილის

მამარდაშვილი მ., საუბრები ფილოსოფიაზე, ფილოსოფიის საფუძვლები (ლექციების ციკლი),
გამომცემლობა „მეცნიერება“ თბ., 1992, გვ. 33
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გარდაუვალობას აბსოლუტურად ყველა ეპოქა თავისებურად უსვამდა ხაზს და ალბათ, ამიტომაც
არც არის საკვირველი, რომ დღეისთვის ინტერპრეტაციებისკენ მარადმიდრეკილი მითოლოგიური
მეცნიერება, მეოცე საუკუნის მოდერნულ და პოსტმოდერნულ ეპოქაშიც, თავისთავად აღმოჩნდა
კულტურული ცნობიერებისა და მსოფლაღქმის გამოხატულების ერთ-ერთი ადეკვატური ფორმა.
მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის ხელოვნების, და მათ შორის, თეატრალური ხელოვნების,
უმთავრეს მახასიათებელ ფაქტორს სწორედ ინტერპრეტაციებისკენ გაუთავებელი სწრაფვა
წარმოადგენს. მანამდე (მეცხრამეტე საუკუნეში) დაწყებულმა სახელოვნებო ექსპერიმენტებმა,
გამომსახველობითი საშუალებების ძიებების წყურვილმა და ახალაღმოჩენილმა მეცნიერულმა
მიღწევებმა, თავისთავად მოიცვა კლასიკური ფილოსოფიური ტექსტებისა და მანამდე შექმნილი
სახელოვნებო ნიმუშების ხელახალი გადააზრების საკითხები. მსოფლიო ომებისა და გაუთავებელი
კატასტროფების შემყურე „სასოწარკვეთილმა ინტელიგენციამ“ ნაცნობი სიუჟეტების გამოყენების
ჩვეულ ხერხს მიმართა და მათი ინტერპრეტაცია სრულიად ახლებური მიდგომით, თუმცა მანამდე
ყველასთვის კარგად ნაცნობი და პოპულარული მითების რეცეფციების ხარჯზე დაიწყო.
თავისუფლად მოაზროვნე ხელოვანებმა მეოცე საუკუნის ტოტალიტარული მმართველობების,
ომების, კატაკლიზმების და მკაცრი ცენზურის პირობებშიც კი იპოვეს გამოსავალი: მათმა
უმრავლესობამ „მარადიული თემების“ ადაპტირებული ვარიანტების შეთავაზება, მითოლოგიური
აზროვნების ჭრილში დანახული უახლესი მეცნიერული აღმოჩენების და მათი გააზრების
თანამედროვე ისტორიულ პრიზმაში მოქცევით სცადა. ამ ყველაფრის ფონზე, განსაკუთრებით
თვალში საცემია ზოგადად მსოფლიო ისტორიასა და ცალკეული ინდივიდის ბედს შორის არსებული
კავშირის პრობლემატიკა. თითქოს ყველა იმდროინდელი ინტელექტუალი ერთხმად მივიდა იმ
დასკვნამდე, რომ ადამიანი უსუსურია მსოფლიოში მიმდინარე ისტორიული ძვრების წინაშე, და ეს
ბუნებრივად თუ ხელოვნურად შექმნილი კატაკლიზმები პირდაპირ აისახებიან თითოეული
ინდივიდის ცნობიერებაზე, წყვეტენ რა თითოეული მათგანის როგორც ცხოვრების, ისე ზოგადად
სამყაროს კეთილდღეობის „სტაბილურობის“ ხანგრძლივობის საკითხსაც კი.
რელიგიური ეგზისტენციალიზმის ერთ-ერთმა ფუძემდებელმა ნიკოლოზ ბერდიაევმა ამ
პერიოდში მომხდარ პოლიტიკურ, ისტორიულ გადატრიალებებს „აპოკალიფსური“ უწოდა და
განმარტა, რომ „აპოკალიფსი არ არის მარტოოდენ სამყაროს დასასრულის გამოცხადება, რადგან იგი
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თვით ისტორიის შიგნით მომხდარი მოვლენების, ისტორიისათვის შინაგანი მსჯავრდების
გამოცხადებასაც გულისხმობს“.15
კაცობრიობის ისტორიაში გამოკვეთილ „აპოკალიფსურ“ მოვლენებსა და „ახალი ეპოქის
დასაწყისის“ გაუთავებელ მოლოდინზე საუბრობს მირჩა ელიადეც ნაშრომში „კოსმოსი და
ისტორია“. მკვლევარი მიიჩნევს, რომ ეს პროცესი არ არის უცხო მსოფლიო ისტორიის ევოლუციის
თვალსაზრისით და იგი არც გერმანული ხალხური წარმოდგენებისათვის ყოფილა უცნობი.
დასავლეთ ევროპაში სწორედ გერმანული ფოლკლორული ელემენტების შესწავლის შედეგად
გამოიკვეთა თეორია, რომლის თანახმად, ხალხში ყოველთვის არსებობდა რწმენა-წარმოდგენები
მსოფლიოს პერიოდული განადგურებისა და მისი კვლავ, ხელახალი შექნმის თაობაზე.16
მირჩა ელიადე ზემოაღნიშნული აპოკალიპტური თეორიის არსებობას ანთროპოლოგიური
თვალსაზრისით ხსნის. სხვადასხვა ერის ცივილიზაციებზე დაკვირვებით, მეცნიერი ამ საკითხის
აქტუალობას, თითქმის ყოველთვის, ისტორიული ციკლის მონაცვლეობის გარკვეულ პერიოდს
ამთხვევს და ე. წ. ოქროს ხანას უკავშირებს. „დიდებული დროის“ ამ მონაკვეთის გააქტიურების
საკითხს კი სწორედ მითის სტრუქტურისა და ფუნქციის გაგებასთან აკავშირებს და თვლის, რომ:
თანამედროვე სამეცნიერო კვლევებში არსებული და დამკვიდრებული კონცეფციის თანახმად,
თავდაპირველად პრეისტორიულ დროში გამოვლენილი „ოქროს ხანა“, შესაძლოა, უსასრულოდ
მეორდებოდეს და სახეცვლილი ფორმით ხელახლა იბადებოდეს.17 მითოლოგიის მკვლევარი უფრო
შორს მიდის და „თანამედროვე მსოფლიოს მითების“ კვლევისას ცდილობს ყველასთვის გასაგები
ენით ახსნას კომუნისტურ და ფაშისტურ იდეოლოგიებში კოდირებული მითოსური აზროვნების
ანთროპოლოგიური ნიშნები. იგი წერს: „თანამედროვე მსოფლიოს გარიჟრაჟზე „საწყისს“ თითქმის
მაგიური პრესტიჟი ჰქონდა. კარგად დადგენილი „საწყისის“ ქონა კეთილშობილურ წარმომავლობას
ნიშნავდა. [...] მე-19 საუკუნის დასაწყისში „კეთილშობილური წარმომავლობის“ მირაჟი მთელ
ცენტრალურ ევროპასა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში ნამდვილ ვნებათაღელვას იწვევს
ეროვნული ისტორიის მიმართ, მეტადრე ამ ისტორიის უძველესი შრეების მიმართ. [...] ამ
ვნებათაღელვას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ყველა ეროვნულ ისტორიოგრაფიაში
ვხვდებით. ამგვარი გატაცება, ცხადია, ევროპის ამ ნაწილში ეროვნებათა გამოღვიძების შედეგი იყო
ბერდიაევი ნ., ადამიანის ბედი თანამედროვე სამყაროში: ჩვენი ეპოქის გაგებისთვის, გამომცემლობა
„ლოგოს პრესი“, თბ., 2001, გვ. 6
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ელიადე მ., მითის ასპექტები, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2009, გვ. 159
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იქვე;
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და იგი სულ მალე პროპაგანდისა და პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად იქცა. [...] „კეთილშობილური
წარმომავლობისაკენ“ სწრაფვით აიხსნება აგრეთვე, „არიულობის“ რასისტული მითიც, რომელიც
პერიოდულად იცვლიდა სახეს დასავლეთში, განსაკუთრებით - გერმანიაში. [...] რაც შეეხება
მარქსისტულ კომუნიზმს, არაერთხელ ნათელჰყვეს მისი ესქატოლოგიური და მილენარისტული
სტრუქტურები. [...] მარქსმა აზია-ხმელთაშუაზღვის სამყაროს ერთ-ერთი ესქატოლოგიური მითი
გაიმეორა: როლი მართლის მთქმელისა, რომელიც მოწოდებულია ტანჯვის გზით მსოფლიოს
ონტოლოგიური სტატუსი შეცვალოს“.18
აქვე დავეთანხმები, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორისა და თეატრის მკვლევარ თამარ
ბოკუჩავას აზრსაც, რომელიც მიიჩნევს, რომ: „ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი ლინეარული კულტურა,
როგორც

დროში

„განვითარებათა“

გაშლილ
სინთეზად

ციკლურ

პროცესთა

წარმოვიდგინოთ.

ერთობლიობა,
აქედან,

ლინეარულ

თითოეული

და

ციკლი,

ციკლურ
ზოგადი

სტრუქტურული ორგანიზაციის მსგავსების პირობებში, „განახლებული თუ ახალი სიცოცხლის“
„ინდივიდუალური“ თვისებებით გამოირჩევა.... ამ დაშვებიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას,
რომ

თითოეულ

ეტაპზე, კულტურამ ამ პერიოდზე „გათვლილი“ და მისთვის ადეკვატური

„მითოლოგია“ უნდა შექმნას ... ასეთი „მითოლოგია“ კი სამყაროს იმ გლობალური სურათის შექმნაში
მდგომარეობს, რომელიც ყოველი კერძო კულტურის
სამყაროს

წარმომადგენელთათვის მათი საარსებო

გრძნობადსა და სიმბოლურ საზღვრებს შემოფარგლავს და მას შინაგან საზრისსა და

მიზნობრიობას მიანიჭებს; იმ ბადეს ქმნის, რომელიც რეალობისადმი ღირებულებით და შემეცნებით
მიდგომებს არეგულირებს“. 19 ამდენად, მითოლოგიას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია
ახასიათებს - ესაა მარადიული მიბრუნება და სწრაფვა ხელახალი გამეორებისაკენ, რაც კაცობრიობის
განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე გამოვლენილი და ჩამოყალიბებული უნივერსალური ენობრივი
სისტემის (ფორმის), იმავე მითოსური აზროვნების გააქტიურებას უწყობს ხელს. თუ მითი ფორმაა,
მაშინ თეატრალური ხელოვნება თავისთავად არის ამ უნივერსალური ენობრივი სისტემის ერთერთი ყველაზე სახიერი და მარად ბეჯითი გამტარი სტრუქტურა. თეატრი ხომ თავისი არსით,
ყველაზე უკეთ გამოხატავს მარადიული მიბრუნების ტენდენციის მრავალმნიშვნელობასაც,
ეფუძნება რა ერთი და იმავე ამბის უსასრულო განმეორებადობისა და მისი ხელახალი დაბადების
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ელიადე მ., მითის ასპექტები, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2009, გვ.160

ბოკუჩავა თ., „მითოსი და ქართული თეატრი“, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებათა კანდიდატის
სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია, სამეცნ. ხელმ. პროფ: ნ. გურაბანიძე;
საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2006,
ელ. ვერსია. გვ. 20-21, იხ.: http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/coll/0002/000038/ ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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პრინციპებს. მითოლოგიასა და თეატრალურ ხელოვნებას შორის არსებულ კავშირებს თუ გავყვებით,
დავინახავთ, რომ მათ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აერთიანებთ: ესაა შემოქმედებითობა
(ქმნადობა) და ინტერპრეტაცია (სახეცვლილი განმეორებადობა).
ანტიკური ხანიდან მოყოლებული დღემდე, მითის ინტერპრეტაციების ნიმუშების საუკეთესო
მაგალითები სათეატრო ლიტერატურაში უხვად მოგვეპოვება. მაგალითისთვის, მხოლოდ შექსპირის
გახსენებაც კმარა, რომელსაც ჰაინერ მიულერი თავის შემოქმედებაში ასევე უდიდეს ყურადღებას
უთმობს

და

ვრცელ

დრამატურგიულ

ციკლს

გვთავაზობს

„შექსპირის

ფაბრიკის“

და

„გადამუშავებული მასალების“ სახელწოდებებით. თუმცა მანამდე უნდა ითქვას, რომ თავად
შექსპირიც, ისტორიული პიესების დამუშავებისას პირდაპირ თუ ირიბად, ხაზს უსვამდა ზემოთ
განხილული პრობლემის - სამყაროსა და ისტორიული მოვლენების „ციკლურობის“ იდეას.
ჰამლეტის ავტორისთვის, როგორც „ისტორიული ფაქტების“ , ისე ერთი და იმავე მოვლენების
განმეორებადობის გარდაუვალობა, იმდროინდელი ქრონიკების გამოაშკარავების საფუძვლებზე,
აბსოლუტურად ნათელი და ბუნებრივი დრამატურგიული მიდგომა, თუ გნებავთ - ხერხი,
გახლდათ.
ბერძნული მითოლოგიის ტრანსფორმაციის შექსპირისეული მიდგომა, შესაძლოა, ყველაზე
ნათელ მაგალითადაც კი მივიჩნიოთ მითისა და ისტორიის, ასევე მითისა და თეატრალური
ხელოვნების

უწყვეტი

და

მათი

განსაკუთრებულად

მჭიდრო

ურთიერთკავშირების

დასადასტურებლად. ამდენად, ვეთანხმები ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორს, თეატრმცოდნე
ლევან ხეთაგურს, რომელიც განმეორებადობის ამ იდეას რიტუალთან და მითოლოგიურ
ცნობიერებასთან კავშირში ეძებს. მკლევარი თავის ნაშრომში „ისტორია, მითოსი და იგავი
ინგლისურ დრამაში“ მიიჩნევს, რომ „გლობუსის“ თეატრის ცნობილი დევიზი - „სამყარო თეატრია,
ხოლო ადამიანები – მსახიობები“, სწორედ პარადიგმული ისტორიული მოვლენების ინიციაციის
თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი. ეს არ არის შემთხვევითი, რამეთუ სამყაროს და საერთოდ, იმ
მოვლენების გააზრება, რაც ჩვენ გარშემო ხდება და რაც მანამდეც ხდებოდა, სწორედ თამაშის
მეშვეობით ვლინდებოდა.20 ამ შემთხვევაში ჩემთვისაც ისევე, როგორც ავტორისთვის, თეატრი ისეთ
ინსტიტუციას წარმოადგენს, სადაც განსაზღვრული „მოდელის“ - სპექტაკლის შექმნა წლიდან
წლამდე, ყოველდღიური განმეორებადობის მეშვეობით – მსახიობების ჩართულობით ხდებოდა
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შესაძლებელი. სავარაუდოა, რომ შექსპირი ისტორიულ დრამას, სწორედ ყოფიერების ზედროულ
მოდელად აღიქვამდა.21
მეოცე საუკუნეში მოღვაწე ჰაინერ მიულერი შექსპირისეულ მოდელს საკუთარი თეატრალური
კონცეფციის ჩამოყალიბებისას მნიშვნელოვან ადგილს უთმობს. თუმცა, ბრეხტის სასწავლო
პიესებზე აღზრდილ დრამატურგს ისიც მშვენივრად მოეხსენება, რომ თანამედროვე ეპოქა სულ
მალე დააყენებს თეატრალურ ხელოვნებაში მანამდე გამოხატული ეროვნული იდენტობისა და
უახლესი ისტორიული ფაქტებისადმი დისტანციური მიდგომის აუცილებლობის საკითხს.
გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, ჰაინერ მიულერი „ბერლინელ ანსამბლის“ მსახიობთა
დახმარებით

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თეატრალურ მოვლენას ქმნის უახლესი გერმანული

ხელოვნების ისტორიაში. ესაა სპექტაკლი „არტურო უი“. თუმცა მანამდე მას უკვე ჰქონდა დიდი
ხმაურის გამომწვევი გამოცდილება. დრამატურგმა შექმნა გამორჩეული, ექსპერიმენტული ხასიათის
თეატრალური პროექტი „ჰამლეტის მანქანა“. შექსპირის „ჰამლეტის“ მიულერისეული გაგრძელება
გერმანული თეატრის სცენაზე 1989 წლის მოვლენების შემდეგ, გაერთიანებული გერმანიის
სიმბოლოდ იქნა აღქმული. ამდენად, ჰაინერ მიულერი, რომელიც მთელი თავისი შემოქმედების
განმავლობაში ამუშავებდა და შემდგომ უკვე სათეატრო დადგმებში გამიზნულად მიმართავდა
მითოსური აზროვნების ხელოვნური ტრანსფორმაციის გზით მიღწეულ გამომსახველობით
ფორმებს - იმავე სიგნიფიკატებს, საბოლოო ჯამში, ხელს უწყობდა იმდროინდელ ხელისუფლებაში
დამკვიდრებული იდეოლოგიის, გაბატონებული ტოტალიტარული სისტემის ნგრევას.
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1.2 ბრეხტიდან მიულერამდე: ეპიკური თეატრი და „პოსტჰეროიკული მენეჯმენტი“
ცხოვრების უკანასკნელ, 1995 წელს, პეტერ ფონ ბეკერთან ჩაწერილ ინტერვიუში, მიულერი
თითქოს საკუთარი შემოქმედების ანალიზს აკეთებს. თომას ელიოტის „შაბლონის-თეორიას“
ციტირებს და ხაზს უსვამს, რომ „ყოველი ახალი ხელოვნების ნაწარმოები არის ძველის ახლებური
ხედვა (გააზრება). და ყოველი ახალი ხელოვნების ნაწარმოები, როგორც დიდი ნიმუშის ერთი
ნაწილი, მოიცავს წარსულ ხელოვნებას. მით უმეტეს თეატრში ეს სავსებით ნორმალურია.
დრამატული ფაბულის მხოლოდ ერთეული ციფრი არსებობს, და როდესაც აქედან რომელიმეს
ირჩევთ, აწყდებით უკვე არსებულ მოდელებს და შეუძლებელია რომელიმე სცენის დაწერა, მსგავსი
სცენებისა და მსგავსი სტრუქტურების გადახედვის გარეშე. იმ სცენებისა, რომლებიც უკვე
დაწერილია“.22
მიულერი თვლიდა, რომ დაიწყო იქიდან, სადაც ბრეხტმა შეწყვიტა, რომ თეატრში ბერტოლტ
ბრეხტის შემდეგ შეუძლებელია ბევრი რამის გაკეთება და თუ შეძლებ, ეს სხვანაირად უნდა გააკეთო.
ხშირად აღნიშნავდა - ღალატია ბრეხტის გამოყენება, მისი კრიტიკის „გადაღებვის“ გარეშეო. სწორედ
ამიტომ, შეუძლებელია დღეს რაიმე ნიშნით იკვლიო ჰაინერ მიულერის შემოქმედება და გვერდი
აუარო ბრეხტის თეორიულ და მხატვრულ ლიტერატურას. გვერდი აუარო ავტორს, რომელიც
ერთგვარი ქვაკუთხედია ჰაინერ მიულერის შემოქმედებითი ძიებების და იდეების განხორციელების
თვალსაზრისით. სწორედ ამიტომ, შემდეგი ლიტერატურული ტექსტი, რომელზედაც ყურადღების
გამახვილება გადავწყვიტე,

გახლავთ

ბერტოლტ ბრეხტის ახსნა-განმარტებითი სათეატრო

კონცეპტი: „ქუჩის სცენა, როგორც ეპიკური თეატრის ძირითადი მოდელი“.
გერმანული თეატრის რეფორმატორმა ზემოაღნიშნული წერილი ჯერ კიდევ XX საუკუნის 20იანი წლების ბოლოსა და 40-იანი წლების დასაწყისში გამოაქვეყნა.23 ბრეხტის მოყვანილი
მაგალითის მიხედვით, საგზაო ავარიის მოწმე შემთხვევის ადგილზე ცდილობს ხალხის თავშეყრას
და უბედური შემთხვევის მიზეზებს უკეთებს დემონსტრირებას. ბრეხტი ტექსტის დასაწყისშივე
გვთავაზობს წარმოდგენილი „თამაშის“ მთავარ წესებს. კერძოდ: „ქუჩის სცენაში“ ამ დემონსტრაციის
დანიშნულების მთავარი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ თვითმხილველმა მძღოლის დაკავებისა და
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Müller H., Gesammelte Irrtümer III: Texte und Gespräche:, Frankfurt a. M. ,Verl. der Autoren 1994 s.562

წინამდებარე ფორმულირება 1938 წლის ივნისში გამოქვეყნდა, თუმცა ბრეხტს ჯერ კიდევ მანამდე ჰქონდა
საკუთარი მოსაზრებები შემუშავებული დრამატულსა და ეპიკურ თეატრებს შორის არსებული სპეციფიკური
განსხვავებების თაობაზე. აღნიშნული აზრი მან მკაფიოდ გაატარა 1929 წელს ლექსში: „ყოველდღიურ
თეატრზე“
23
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დაზარალებული პირების ისტორია ისე აღწეროს, რომ გარშემომყოფებს საგზაო შემთხვევაზე
გარკვეული წარმოდგენა შეექმნათ.24
„ქუჩის

სცენის“

მნიშვნელოვანი

მახასიათებელი,

რომელიც

მკვეთრად

განსხვავდება

დრამატული თეატრალური ფორმებისგან, ე.წ. ილუზორულობისგან გათავისუფლების პრინციპია.
ამ შემთხვევაში, ბრეხტი თავადვე მიანიშნებს, რომ დემონსტრანტის „ქცევის მოდელში“
განმეორებადობის პრინციპს უპირატესობა ენიჭება. ამ საკითხთან დაკავშირებით, ლაიპციგის
უნივერსიტეტის პროფესორი, თეატრის მკვლევარი გიუნთერ ჰეგე 2014 წლის სამეცნიერო
სიმპოზიუმზე სახელწოდებით „განმეორებითი თეატრი“ (Das Theater der Wiederholung) აქვეყნებს
სტატიას, სათაურით „განმეორებითი სცენები, დანაშაულის ჟესტები“.25 ავტორი ბრეხტის ამ
თეატრალურ მოდელზე საუბარს სწორედ „ქუჩის სცენების“ ტექსტით იწყებს.
პროფ. გიუნთერ ჰეგე სტატიას დემონსტრანტის მხრიდან „თვითმხილველობის“ პროცესის
არსში

ჩაწვდომით

იწყებს.

ეპიკური

თეატრის

მოდელის

პრინციპი,

მისი

აზრით,

ამ

თვითმხილველობის ჭრილში განხილვისას, სავსებით ნათელია: დემონსტრანტმა ყოველდღიური
და „ნაცნობი“ სცენები, რომლებიც პერმანენტულად მეორდება ცხოვრებაში - ყოველგვარი
ემოციურობის გარეშე ისე უნდა გაითამაშოს, რომ ეს „ნაცნობი“ სურათი შეკრებილ ადამიანთა ჯგუფს
„უცხოდ“ ეჩვენოთ. პროფ. ჰეგე ამ მოცემულობაში ერთ უმნიშვნელო დეტალს აქცევს ყურადღებას:
მისი აზრით, ბრეხტის მხრიდან შემოთავაზებული პროცესი ისეთი თეატრალიზებული ფორმით
უნდა განვითარდეს, რომ სურათებით მოყოლილი და იმიტირებული ამბავი „ტრანსში ჩავარდნილი“
შემთხვევითი გამვლელისთვის, ერთი მხრივ, თვალში საცემი გახდეს, ხოლო მეორე მხრივ, მის
გონებაში მოხდეს გარკვეული აზრის, ან მკვეთრად გამოხატული პოზიციის ჩამოყალიბება.26 თუმცა
ბერტოლტ ბრეხტი, „განმეორებადობის“ პარალელურად, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს
ასევე თვითმხილველი დემონსტრანტის მიერ შესრულებული დავალების შედეგად გამოკვეთილ
„ქცევის ნორმებს“, ესენია: „მოყვარული“ ან „არაპროფესიონალი“ მსახიობის თამაშის შედეგად
გამოკვეთილი მოქმედებები და ქცევის ხარისხი. ქცევის ნორმები აუცილებელია იმ მხრივაც, რომ -

24

Brecht B. Die Strassenszene, GBA 22.1, S. 371

Heeg G., Szenen der Wiederholung, Gesten der Überschreitung. In: Das Theater der Wiederholung, hg. von Günther
Heeg, Andrea Hensel, Tamar Pollak, Helena Wölfl und Jeanne Bindernagel. Open-access-Publikation zum
wissenschaftlich-künstlerischen Symposium „Das Theater der Wiederholung“ (Oktober 2014), - http://www.unileipzig.de/~theaterderwiederholung/onlinepublikation/ ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
25

26

იქვე: http://www.uni-leipzig.de/~theaterderwiederholung/onlinepublikation/ ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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მათ სადემონსტრაციო ადგილზე შემთხვევით შეკრებილი ადამიანების გადაწყვეტილებაზე „დარჩნენ თუ არა შემთხვევის ადგილას“ - შეუძლიათ გავლენის მოხდენა.
ბრეხტი ეპიკური თეატრისთვის დამახასიათებელ კიდევ რამდენიმე მოთხოვნას აწესებს. ერთერთი წესია „ნამდვილობა“. ბრეხტი თვლის, რომ „ქუჩის სცენის“ მიხედვით, შემოთავაზებული
ამბავი არ უნდა იყოს ხელოვნურად შეთხზული და მოწოდებული თვითმხილველის მიერ.
შესაბამისად, არც „დემონსტრანტი“ უნდა იყოს „პროფესიონალი“ მსახიობი და ამბის გადმოცემა არ
უნდა მოხდეს იმ პირისგან, ვინც ნებსით თუ უნებლიეთ ჩათრეულია ამ უბედურ შემთხვევაში.
„დემონსტრანტს“ უფლება აქვს, სუბიექტურ დასკვნებზე აგებული ამბავი წარმოადგინოს
ვერბალურად,

აკუსტიკური შესაძლებლობებით,

გამოიყენოს სხეულის ჟესტიკულაცია და

საჭიროებისამებრ დაიხმაროს შესაბამისი რეკვიზიტი. ბრეხტის მიხედვით, ე. წ. კომენტირებულდემონსტრაციული მხარე განსაკუთრებულად მკაფიო და ნათელი უნდა იყოს დამსწრეთათვის.
ამდენად, „ეპიკური თეატრი“, მისივე სიტყვებით, - არის მაღალოსტატური ორგანული სივრცე,
თავისი რთული შინაარსით, რომლისთვისაც დამახასიათებელია სხვადასხვა სოციალური მიზნების
დასახვა.27
ჰაინერ მიულერი არაერთ წერილსა თუ ინტერვიუში ავლენს საკუთარ დამოკიდებულებას
ბრეხტის სათეატრო მოდელის და მისი მრავალფუნქციური მნიშვნელობის შესახებ ახალი ტიპის
თეატრის განვითარებაში. თუმცა, ჩემი აზრით, ყველაზე ორიგინალურად და საინტერესოდ, მან ეს
შეხედულებები ალექსანდრე კლუგესთან მიცემულ ინტერვიუში ჩამოაყალიბა. წინამდებარე
ქვეთავის სათაური - „ეპიკური თეატრი და პოსტჰეროიკული მენეჯმენტი“ - სწორედ ამ
ვიდეომასალიდან გადმოვიღე.28
ვიდეოინტერვიუდან ვიგებთ, რომ ცხოვრების უკანასკნელ პერიოდში ჰაინერ მიულერი დირკ
ბეკერის

პატარა

ბროშურით

-

„პოსტჰეროიკული

მენეჯმენტი“

ინტერესდება

და

მეტად

მოხიბლულია ტექსტში ამოკითხული „მოხარშული ბაყაყის“ მეტაფორით. კლუგესთან დიალოგი
სწორედ ამ მეტაფორის ეპიკურ თეატრთან კონტექსტში განხილვით იწყება.
ჩარლზ ჰენდის მიერ ფილოსოფიურად გააზრებული ამბავი „მოხარშული ბაყაყის“ შესახებ,
ინტერვიუს მიხედვით, მენეჯმენტისა და ზოგადად მმართველების ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი
ისტორიაა, რომელსაც ისინი სიამოვნებით ყვებიან ხოლმე. ეს კი, უმეტესწილად, იმ მომენტში ხდება,

27

Brecht B. Das epische Theater, in: ders.: Schriften zum Theater 3, Frankfurt/M. 1963

Müller H. & Kluge A.– 22 Gespräche, 1990-1995, Episches Theater & postheroisches Management: წყარო:
https://kluge.library.cornell.edu/conversations/mueller ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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როდესაც მომხსენებლებს აუდიტორიისთვის იმის დამტკიცება სურთ, თუ რა რთულია
ორგანიზაციის მართვა ანუ - სწორი მენეჯმენტი. ჰაინერ მიულერი სწორედ ამ მოხარშული ბაყაყის
პარაბოლას ციტირებს: „წარმოიდგინეთ, რა დაემართება ბაყაყს, თუ მას ადუღებულ წყალში
ჩავაგდებთ. ბაყაყი ყველა ძალ-ღონეს იხმარს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე დააღწიოს თავი
ადუღებულ წყალს და თავი გადაირჩინოს. მაგრამ, რა მოხდება იგივე ბაყაყი თბილ წყალში რომ
მოვათავსოთ და თანდათან გავზარდოთ ტემპერატურა?! გაგიკვირდებათ და არც არაფერი: - ბაყაყი
კომფორტის ყველა ნიშან-თვისებას გაითავისებს და ცოცხლად დაიწყებს მოხარშვას ისე, რომ თავად
ვერც კი მიხვდება ამას“. 29
მოხარშული ბაყაყის ისტორიას მიულერი თეატრთან კავშირში აანალიზებს და განმარტავს,
რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ეპიკური თეატრის მოდელთან. „ბაყაყმა არ იცის, რა მოხდება.
წარმოდგენა არა აქვს, რა დაემართება. რადგან, მას რომ სცოდნოდა, ქვაბში მოთავსების გამო რა
მოუვიდოდა, დრამატულ მასალასთან გვექნებოდა საქმე. და რადგანაც ჩვენს ბაყაყს წარმოდგენაც კი
არა აქვს, თუ რა მოელის - ამიტომ ეპიკურ სარჩულამდე მივდივართ“.
მოხარშული ბაყაყის მეტაფორის აღქმა, ამ ინტერვიუში მრავალმხრივ იშლება და ჩვენც
არაერთი ასოციაციისკენ გვიბიძგებს. რა თქმა უნდა, სიტყვა მენეჯმენტის გაგებისას, პირველ რიგში,
გონებაში

ზოგადად

მმართველობითი

სისტემა

ამოგიტივტივდება.

გახსენდება

ისეთი

მმართველობითი სისტემები, სადაც დამსაქმებელსაც და დასაქმებულსაც ერთნაირად ეკისრებათ
შესრულებული თუ გასაკეთებელი სამუშაოს მიმართ შესაბამისი წილი პასუხისმგებლობა. ამ
შემთხვევაში ვგულისხმობ, თანამედროვე ადამიანის მხრიდან საკუთარი თავის მართვის, საკუთარი
თავის ფლობის მეთოდსაც. მეორე მხრივ, უკვე დამტკიცებული ფაქტია, რომ დღევანდელ სამყაროში
ადამიანი საკუთარი ნებით არის ტექნიკური მოწყობილობების ტყვე. კლუგესთან საუბარისას,
მიულერი სწორედ ამ პრობლემებს ეხება, ოღონდ საკმაოდ შორიდან უვლის საკითხს - „თუმცა, რაც
ჩემთვის ასევე არსებითია და ასევე მკაფიოდ იგრძნობა, - ამბობს დრამატურგი, - არის ცინიკური
მიდგომა ფრაზასთან - „კოლექტიური მუშაობის დედლაინი“, - ეს ძალიან კარგია, მომწონს. ეს
გარკვეული ღირებულებები, რომლებიც დღემდე ხელშეუხებლად, ასე ვთქვათ, „წმინდად“ ითვლება,
მხედველობაში მაქვს საზოგადოებაში ჩამოყალიბებული და გათავისებული ინდივიდისა და
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პიროვნულობის ცნებები, აქ მხოლოდ იგულისხმება, რადგანაც მათ უკვე კარგა ხანია დაკარგეს
მნიშვნელობა“. 30
ძნელია, არ დაეთანხმო მიულერის მხრიდან ღირებულებების გადაფასებაზე ყურადღების
გამახვილების აუცილებლობას, რაც, ერთი შეხედვით, მეტად ბანალური, მაგრამ, იმავდროულად,
რთული საკითხია და მრავალმნიშვნელოვან პრიზმაში განიხილება. ჩვენ იმ ჰიპოთეზას მივყვებით,
რომლის მიხედვითაც, თანამედროვე სამყაროში, წინა საუკუნეებისგან განსხვავებით, ევოლუციის
თვალსაზრისით

აბსოლუტურად

განსხვავებული

პროცესები

მიმდინარეობს.

ციფრული

ტექნოლოგიების პროგრესმა თანამედროვე ადამიანი ზღვა ინფორმაციული ნაკადის მორევში
ჩაძირა. უკვე რა ხანია ისიც დამტკიცდა, რომ კომპიუტერს, ანუ ხელოვნურ მეხსიერებას უფრო უკეთ
შეუძლია ინფორმაციის ტრანსპორტირება, ვიდრე ადამიანის ტვინს და ამდენად, ადამიანის
გონებრივი შესაძლებლობა აღარ კმარა იმისათვის, რომ საჭირო ინფორმაციის საფუძვლიანი მიღება
და თუნდაც მისი ანალიზი დიგიტალიზაციის გარეშე მოხდეს. შეიძლება ითქვას, დროისა და
სივრცის აბსოლუტურად განსხვავებული შეგრძნების ფონზე, კომპიუტერულმა მეხსიერებამ
გარკვეულწილად შთანთქა ადამიანი. მაგრამ ამ გარემოებათა მიუხედავად, უცვლელი დარჩა მისი
არსი, არაცნობიერი სამყარო, რომელიც არსებობს ადამიანში ამ ინფორმაციული მეხსიერებისა და
ხელოვნურ ინტელექტთან მიჯაჭვულობის მიღმა. ეს მეტად მნიშვნელოვანი საკითხებია,
რომლებსაც, უმეტეს წილად, პოსტმოდერნული ხელოვნება სვამს.
ჰაინერ მიულერი და ალექსანდრე კლუგე ამ ურთულეს პროცესს მორალურ ასპექტში
განიხილავენ და ასკვნიან, რომ კაცობრიობის გაუთავებელმა დაცვამ ტექნიკისგან არ უნდა
მიგვიყვანოს კომპიუტერული/ტექნიკური სამყაროს კატაკლიზმამდე. რადგან ტექნიკური ბუმის
მიუხედავად, ადამიანი, მთელი თავისი არსით, მაინც რჩება ბოლომდე ამოუხსნელ, უნივერსალურ
მოვლენად. სწორედ ამიტომაც არის იგი ცენტრალური ფიგურა, ის ამოუცნობი ობიექტი, რომლის
კვლევის ინტერესი არასდროს განელდება და გაგრძელდება მანამ, სანამ ეს უკანასკნელი იარსებებს
დედამიწაზე.
ამ თვალსაზრისით, თეატრის დანიშნულება, მიულერისთვის საუკუნეების განმავლობაში
დაგროვილი და დღემდე ამოუცნობი თუ ნაცნობი კითხვების ერთდროულად დასმაში ვლინდება...
კითხვების სათავსოს იგი ტანსაცმლის კარადას ადარებს და ამბობს, რომ ადამიანს ერთდროულად
იმდენი სამოსი უნდა გადმოულაგო, რომ დაიბნეს, მაგრამ არჩევანი თავად გააკეთოს. ასევეა
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კითხვებზე პასუხებიც. ადამიანის ცხოვრებაში აუცილებლად დგება დრო, როდესაც დახვავებულ
კითხვებზე პაუხის გაცემა საკუთარ თავთან მოუწევს. ამ კითხვებს პრიორიტეტების მიხედვით
ირჩევს და საკუთარი ემოციებისა და ინტელექტის შესაბამისად პასუხობს.
„ქუჩის სცენაში“ წარმოდგენილი ამბის გადმოცემისა და ინფორმაციის განვრცობის საბოლოო
მიზანი - ადამიანში მორალული ასპექტების „გაღვიძებაა“. ესაა ზოგადად ადამიანური კომფორტის
ზონის გაღიზიანება, რომელსაც მიულერი „მოხარშული ბაყაყის“ პარაბოლას უსადაგებს.
შესაბამისად, ბრეხტის შემოქმედების ძირითადი მოტივი, რომელიც, ავტორის აზრით, გაუცხოების
ეფექტის მეშვეობით მიიღწევა, შეიძლება ერთ წინადადებაში მოვაქციოთ - შეცვალე სამყარო და
ადამიანი

შეიცვლება;

მეცნიერული

ჰაინერ

სიახლეების

მიულერისთვის

ორომტრიალში,

დროთა

განმავლობაში,

თანდათან

იკვეთება

პოლიტიკური

კაცობრიობის

და

ქცევის

აბსოლუტურად საპირისპირო მოდელი: საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ინფორმაციის
მიუხედავად, ადამიანი შეუცვლელი ფენომენია: „ადამიანი არასდროს შეიცვლება, ამიტომ შეეშვით
მას“,31 - მიულერის ეს ცნობილი სლოგანი, ვფიქრობ, მთელი მისი შემოქმედებითი აზრის
მწვერვალია.
თუ

ბრეხტთან

თვითმხილველი,

ფოკუსში

რომელიც,

ექცევა
საკუთარი

შემთხვევით
გონებრივი

დაინტერესებული
და

ფიზიკური

გამვლელი

-

ე.წ.

შესაძლებლობებით

მანიპულირებს აუდიტორიაზე და ირგვლივმყოფთ, დიალექტიკური წინააღმდეგობის ხარჯზე
ახალი გადაწყვეტილების მიღებისკენ უბიძგებს; მიულერთან, - ადამიანი, ამ კონკრეტულ
შემთხვევაში, იმ კოსმოსის ერთი პატარა ნაწილია, რომელიც თანამედროვე სამყაროში ხელოვნური
ინტელექტის – ტექნიკური მოწყობილობების ტყვე გახდა და რაც ყველაზე მთავარია - დაკარგა
წინააღმდეგობის გაწევის უნარი. ამ წინააღმდეგობის გაწევის სურვილი კი სწორედ თეატრმა,
როგორც ცოცხალმა ორგანიზმმა, უნდა გაუღვიძოს.
„ბაყაყმა გაღიზიანება უნდა ისწავლოს“ - მიულერი დირკ ბეკერის პერიფრაზირებას აკეთებს
და ასკვნის, რომ „ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე გასაოცარი თვისება - ბრძოლაა; ბრძოლა ცუდად
აწყობილი სისტემის დასანგრევად“.32 და აქვე, გავიხსენებ, 1977 წელს ნათქვამ ფრაზას, სადაც ჰაინერ
მიულერი კვლავ წინააღმდეგობის გაწევის აუცილებლობაზე საუბრობს: „ყველაფერი, რაც
გერმანიაშია გასაკეთებელი, ბრძოლით უნდა ხდებოდეს, აღიქმებოდეს როგორც ომი. და თეატრის
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იქვე;

32

არსებობაც შეუძლებელია გერმანიაში, მაყურებელთან ბრძოლის გარეშე. ჩვენთან არ არსებობს
დემოკრატიკული ტრადიცია. მაყურებელს მხოლოდ ომის ესმის. და ეს არის ის მცირეოდენი იმედი,
რაც მაყურებელს იპყრობს და წინააღმდეგობის სურვილს უღვიძებს. ეს არის ერთადერთი იმედი“.33
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. როდესაც საუბარი
თეატრს ეხება, - ამბობს ის, - ჩვენ, როგორც წესი, ისეთ სისტემას, ისეთ ორგანიზაციას მოვიაზრებთ,
რომელიც თითქოსდა ვალდებულია ჩვენ ნაცვლად მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები.
შესაბამისად, ეს სტრუქტურა მიეჩვია, რომ „მუდამ გამოსავლის ძიებაში“ იყოს. მიულერი ამის
წინააღმდეგია, მოძველებულ „სანაგვე ყუთს“ უწოდებს და ასკვნის, რომ ესაა „უამრავ გამოსავალთა
წყება, რომლებიც პრობლემებს ეძებენ“. ა. კლუგეც არ აყოვნებს და ეკრანზე კაფკას ცნობილი
მეტაფორა გამოაქვს - „გალია, რომელიც ჩიტებს ეძებს“. ესაა ცხოვრებისეული „გამოცდილების
შესაბამისი გარემოებები“, რომლებიც მუდმივად დაშვებული „შეცდომების გამოსწორებას“ ჩვენ
მაგივრად ემსახურება.34
ამდენად, მიულერისთვის თეატრი, ბრეხტის კვალდაკვალ, დაუსრულებელი პროცესია,
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 იქვე 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.
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ამ მოსაზრებასთან პარალელებს ჩვენ ბრეხტის „ქუჩის სცენასთან“ ვპოულობთ. მიულერს
მიაჩნია, რომ შეუძლებელია „ცნობიერების ნაკადის ამოფრქვევა“, ანუ შეცნობის გზა მხოლოდ ერთი
დემონსტრანტის მეშვეობით, ერთმნიშვნელოვანი აზრის გამოტანისთანავე, მყისიერად რომ მოხდეს.
„ამას ხომ არაფრამდე მივყავართ, შეცნობასთან ამას ხომ საერთო არაფერი აქვს, - ამბობს მიულერი
და განაგრძობს - ეს იგივეა, როდესაც ვინმე რაღაც მოცემულობას უბრალოდ თავისთავად იღებდეს“.
ვფიქრობ, გამოსავლის ძიების შემთხვევაშიც იმავე პრობლემას ვაწყდებით. რადგან არ არსებობს
მხოლოდ ერთი ჭეშმარიტება, ერთი დასკვნა და ერთმნიშვნელოვანი აზრი ნებისმიერ საკითხთან და
მით უმეტეს სახელოვნებო პროდუქტთან დაკავშირებით. ასეთი ერთჯერადი ანდა მიკერძოებული
აზრის განმტკიცება საზოგადეობაში ყოველთვის მცდარია, რადგან - ამით არავის არაფერი წაადგება.
შეცნობის გზა ცხოვრებაში ყველამ თვითონ უნდა გაიაროს. ასეთ შემთხვევაში, თითოეულ მათგანს
ხომ თავად უკეთ ეცოდინება, ამ გზაზე რა იპოვა.35

Müller H. & Kluge A.– 22 Gespräche, 1990-1995, Episches Theater & postheroisches Management:
https://kluge.library.cornell.edu/conversations/mueller ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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1.3 პოსტდრამატული თეატრის ზოგიერთი ასპექტი
ჰაინერ მიულერი დღეს უკვე გერმანული პოსტდრამატული თეატრის წარმომადგენლად
ითვლება. თავის დროზე კი, იგი, სხვა ნოვატორთა მსგავსად, იბრძოდა ახალი თეატრალური
ფორმების სცენაზე დასამკვიდრებლად. მისი ტექსტი „სურათის აღწერა“ კი, ეგრეთ წოდებული
ახალი ტიპის თეატრის ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენს. 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

საუბრობდა

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.
ვეცდები

მოკლედ გამოვკვეთო ამ სათეატრო მიმართულების ის ძირითადი ასპექტები,

რომელთა ირგვლივაც დებატები ევროპაში ჯერ კიდევ გასული საუკუნის პირველ ნახევარში
მიმდინარეობდა. ამ დისკურსის წარმოქმნას მეოცე საუკუნის სხვადასხვა ქვეყნის თეატრალურ
წრეებში თავისი ლოგიკური საფუძველი ჰქონდა. თუმცა, არა-დრამატული თეატრისთვის
დამახასიათებელ პირველ გამომსახველობით ნიშნებს ჰანს თის ლემანი ჯერ კიდევ პრეისტორიულ
ხანაში ეძებს. უძველეს რიტუალებთან მიბრუნება ავტორს ისეთი ფუნდამენტური საკითხების
გაანალიზებაშიც ეხმარება, როგორებიც არის „თეატრისა“ და „ტექსტის“ ურთიერთმიმართების
პრობლემა თანამედროვე თეატრში. ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ ამ უმთავრეს სათეატრო
კომპონენტებს სემიოლოგები დღეს უკვე საკომუნიკაციო სისტემაში განიხილავენ და „სახელოვნებო
ენის ნიშნებით“ მოიხსენიებენ .
ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, თეატრმცოდნე მაკა (მარინე) ვასაძე ამ საკითხთან
დაკავშირებით წერს, რომ: „თანამედროვე სემიოტიკაში ყურადღება გადატანილი იქნა ვერბალური
ნიშნებიდან არავერბალურ ნიშნებზე. ამის შედეგად მეცნიერები ყველაფერს მოიაზრებენ როგორც
ტექსტს, დისკურსს, ხოლო მთელი კაცობრიობის კულტურას - როგორც ჯამს ტექსტებისა, როგორც
ინტერტექსტს, რომელიც შეიძლება წაკითხული იქნას გრამატიკის შესაბამისი წესების მიხედვით.
ხელოვნების თანამედროვე მკვლევრები ამტკიცებენ, რომ ხელოვნება ერთგვარი (მეორადი) ენაა,
ხოლო ხელოვნების ნიმუში - ამ ენაზე შექმნილი ტექსტი. სემიოტიკა ენას განიხილავს, როგორც
ნიშანთა სისტემას, კომუნიკაციის საშუალებას. ავტორი, შემოქმედი მის მიერ შექმნილი ენობრივი
35

სისტემით გადასცემს ინფორმაციას მკითხველს, მაყურებელს, მსმენელს და ა. შ. სწორედ ამ ენის
მეშვეობით მყარდება კონტაქტი ინფორმაციის გადამცემსა და მიმღებს შორის. თეატრის სემიოტიკა
მნიშვნელოვანი და დღემდე ჯერ ისევ ნაკლებად შესწავლილი ნაწილია ამ რთული პრობლემისა.“36
ავტორი იქვე განაგრძობს: „თეატრი ანსამბლური ხელოვნებაა. თეატრში - გრიმითა და მიმიკით
დაწყებული და დარბაზში მაყურებლის ქცევის ნორმებით დამთავრებული, თეატრალური
სალაროდან - რიტუალიზებულ „თეატრალურ ატმოსფერომდე“ - ყველაფერი სემიოტიკაა.
სათეატრო ენა, უპირველეს ყოვლისა, არის თეატრალობა, რომელიც წარმოადგენს ნაკრებს
სხვადასხვა ნიშნებისა, კოდებისა - მსახიობთა თამაში (სხეულის პლასტიკა, ხმის ჟღერადობა,
სივრცეში მოძრაობა და ა. შ.), დეკორაციები, შუქი, მუსიკა (მელოდია, ტონალობა, რიტმი), დუმილი,
სიჩუმე, პაუზა, მეტაფორები, სიმბოლოები და ა. შ. ყველაფერი ეს ქმნის სათეატრო ენას“.37
ჰანს თის ლემანი სათეატრო ენიდან სწორედ ამ ორ მთავარ კომპონენტს - „თეატრს“ და
„ტექსტს“ გამოჰყოფს და მათი მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთმიმართების პრობლემაზე ამახვილებს
ყურადღებას. საუკუნეების განმავლობაში ისინი ერთ კონკრეტულ სიტყვაში, ტრადიციულ
„დრამაში“ ერთიანდებოდნენ. გერმანელი მკვლევრის აზრით, სათეატრო ენის პირველადი ნიშნები
უძველესი ხალხის რიტუალებში უნდა ვეძებოთ. როდესაც „თეატრალური ქმედებები“ რიტუალურ
პროცესებთან იყო მიბმული, ადამიანთა ქცევებს, ლემანის მტკიცებით, გარკვეულწილად, უკვე
ჰქონდათ წინასწარ მომზადებული და დახვეწილი სქემა, ე.წ. სცენარი, რომელიც საკმაოდ
ორგანიზებულ საქციელთა თანმიმდევრობით ხასიათდებოდა. ეს „თეატრალური“ ქმედებები,
ლემანის აზრით, იმთავითვე ცხადყოფნენ, რომ ისინი უძველესი ადამიანების ყოფა-ცხოვრებაში
დაგროვილი გამოცდილების შენახვა-ფიქსირებას ემსახურებოდა და მათ ძალიან პრაქტიკული
დანიშნულება ჰქონდათ. კულტურის ანთროპოლოგების მიერ შესწავლილმა უძველესი ხალხების
რიტუალებმა თეატრის მკვლევრებს უძველესი სანახაობების „რეკონსტრუქციული მცდელობების“
საშუალება მისცა. ლემანი ამ აზრს ამყარებს და აღნიშნავს, რომ ანთროპოლოგია საშუალებას
გვაძლევს წარმოვიდგინოთ და აღვადგინოთ იმდროისთვის ჩამოყალიბებული პირველი სათეატრო
ფორმის ნიშნები, სადაც ამბის გადმოცემა რიტუალებში გამოყენებული ნიღბების, კოსტიუმების და
სხვადასხვა

დანიშნულების

ნივთების,

ანუ

„რეკვიზიტის“

საშუალებებით

ხდებოდა.

ამ

ვასაძე მ., რობერტ სტურუას „სათეატრო ენის“ ზოგიერთი მახასიათებლის შესახებ. სემიოტიკა, 2012 №12.
იხ.: http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0periodika--00-1----0-10-0---0---0prompt10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-800&a=d&cl=CL4.1&d=HASH01751877723531a71c2f3e95.2.4 ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
37 იქვე;
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„გამომსახველობით ფორმებს“ თან ახლდა შესაბამისი მუსიკა, ცეკვა და როლებით გადანაწილებული
„თამაშები“, რომელთა გარეშეც შეუძლებელია სარიტუალო პროცესების განხორციელება.38 ამდენად,
ლემანის ჰიპოთეზის მიხედვით, -

უძველესი ადამიანის ქცევებში გამოხატული პლასტიკური

ჟესტები, რომლებსაც თავდაპირველად სარიტუალო სანახაობების შესრულების პროცესში
პრაქტიკული დანიშნულება ჰქონდათ, შესაძლებელია წარმოვიდგინოთ, როგორც განსაზღვრული
სქემის მიხედვით შექმნილი და

პრე-ლიტერატურული სისტემა. ეს უძველესი ფაბულა კი

დღევანდელი „სათეატრო ტექსტის“ ერთგვარ ნაირსახეობად გვევლინება.
არა-დრამატული თეატრის ნიშნებზე საუბრისას ლემანი სწორედ ამ პრეისტორიულ დროში
ჩამოყალიბებულ სათეატრო ტრადიციებს უსვამს ხაზს და აღნიშნავს, რომ თეატრის მკეთებლებს
საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი და დიდი ძალისხმევა დასჭირდათ იმისათვის, რათა საბოლოოდ
დაეღწიათ თავი კლასიკური დრამატული თეატრის ბატონობისგან. ანტონენ არტოს თეორიული
შრომების არსებობა და ბერტოლტ ბრეხტის თეატრალური ფორმით სამეცნიერო ექსპერიმენტების
ჩატარების გამძაფრებული მოთხოვნილება ამის ნათელი მაგალითია. ლემანი ამ საკითხთან
დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ მეოცე საუკუნის ევროპის სათეატრო კულტურას ერთი ძირითადი
პარადიგმა განსაზღვრავდა. ეს პარადიგმა, უმეტეს წილად, გარე-ევროპული ტრადიციებიდან
გამომდინარეობდა. ინდური - კათჰაკალური და იაპონური - ნო-თეატრების პრინციპების შესწავლამ
თეატრის რეჟისორს, გარესამყაროზე განახლებული ხედვის პარალელურად, სათეატრო ნიშანთა
სისტემის ფუნქციური დატვირთვაც შეაცვლევინა.39
დღეს უკვე აღარავინ დავობს იმაზე, რომ XX საუკუნის გერმანული თეატრის რეფორმატორმა
ბრეტოლტ ბრეხტმა ეპიკური, ანუ დიალექტიკური თეატრი სწორედ ინტელექტუალური
თვალსაზრისით გაიაზრა. იგი შეეცადა უკვე გაცვეთილი, მაგრამ ჯერ კიდევ საზოგადოებაში
განმტკიცებული იმ ცოცხალი მითის დანგრევას, რომ შემოქმედება და რეფლექსია, ბუნება და
სისტემა,

სპონტანურობა

და

გააზრება,

გული

და

გონება,

ერთმანეთთან

ყოველთვის

ურთიერთდაპირისპირებაში თანაარსებობდნენ. რ. ბარტი ამ საკითხთან დაკავშირებით ფიქრობს,
რომ: „მნიშვნელობათა პრობლემა ბრეხტის შემთხვევაში, ძალიან რთულად დგას. ერთი მხრივ,
როგორც უკვე ვთქვი, ის ძალიან კარგად იცნობდა მნიშვნელობების ტექნიკას (და ამ მხრივ ის ძალიან
ორიგინალური გახლდათ, რადგან მარქსიზმი, ზოგადად, როგორც წესი, ფორმის როლს არ სცნობს
ხოლმე). ის თავიდან ბოლომდე აცნობიერებდა ისეთი უბრალო აღმნიშვნელების როლსაც კი,
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როგორებიცაა კოსტიუმის ფერი და პროექტორის ადგილმდებარეობა. ჩვენ ასევე ვიცით, როგორ
აღაფრთოვანებდა მას აღმოსავლური თეატრი, სადაც მნიშვნელობები ძალიან დაშიფრულია, ან
უკეთ რომ ვთქვათ - კოდირებული. შესაბამისად, ასეთი თეატრი მაინცდამაინც ანალოგიური
ხასიათის არაა. და ბოლოს, ცნობილია ისიც, თუ რა რუდუნებითა და დაკვირვებით მუშაობდა ის
(იმავეს ითხოვდა სხვებისგანაც) „სინტაგმათა“ სემანტიკურ როლზე (ეპიკური ხელოვნება, რომელსაც
ბრეხტი დიდ პატივს სცემდა, ასევე სინტაგმური ხელოვნებაა); ასევე მთელი ეს რეფლექსიები
ტექნიკაზე, მიმართული იყო პოლიტიკური მნიშვნელობის შესაძენად. და სწორედ აქ ჩანს ბრეხტის
ნაწარმოებთა ამბივალენტურობა. ჩემს თავსვე ვეკითხები, არის თუ არა ბრეხტის ნამუშევრებში
მნიშვნელობა,

შეჩერებული

მნიშვნელობა.

გახსოვთ

ალბათ,

მისი

დრამატული

თეორია

აუდიტორიისა და სცენის ფუნქციურ დაშორიშორებას მოითხოვდა: ნამუშევრის მოვალეობაა
კითხვების დასმა , ხოლო მაყურებლისა - პასუხის გაცემა (რასაც ბრეხტი უწოდებდა დაბოლოებას).
მნიშვნელობა (პოზიტიური გაგებით) ტოვებს სცენას და ქვემოთ ეშვება, აუდიტორიაში. მოკლედ
რომ ვთქვათ, ცხადია, რომ ბრეხტის თეატრში ყოველთვის არის მნიშვნელობა და ძალიან ძლიერი
მნიშვნელობაც, უბრალოდ, მას ყოველთვის შეკითხვის ფორმა აქვს. შესაძლოა ამით აიხსნას ის, რომ
თეატრი არის კრიტიკული, პოლემიკური, თავდადებული ხელოვნება, მაგრამ არა მებრძოლი
(militant)“.40
ჰაინერ მიულერი თითქოს როლან ბარტის ამ რეზიუმეს აგრძელებს, განავრცობს და საკუთარი
თეატრალური კონცეფციის შემუშავებით, ერთი მხრივ, უპირობოდ იღებს და, მეორე მხრივ,
თავისებურად უპირისპირდება ბრეხტის ეპიკური თეატრის მოდელს. იგი თვლის, რომ თეატრი
უნდა განვითარდეს, გეზი უნდა შეიცვალოს და სწორედაც რომ ყველაზე მებრძოლი, ყველაზე
გამომწვევი სახელოვნებო მედიუმი უნდა გახდეს მეოცე საუკუნის ევროპულ კულტურაში.
გავიხსენოთ მისი ფრაზა: „ყველაფერი, რაც გერმანიაშია გასაკეთებელი, ბრძოლით უნდა ხდებოდეს,
აღიქმებოდეს როგორც ომი. და თეატრის არსებობაც შეუძლებელია გერმანიაში, მაყურებლთან
ბრძოლის გარეშე. ჩვენთან არ არსებობს დემოკრატიული ტრადიცია. მაყურებელს მხოლოდ ომის
ესმის. და ეს არის ის მცირეოდენი იმედი, რაც მაყურებელს იპყრობს და წინააღმდეგობის სურვილს
უღვიძებს. ეს არის ერთადერთი იმედი“.41 სწორედ ამიტომ, მიულერის დრამატურგიაში
გამოყენებული ნებისმიერი დეტალი, მაყურებლის გაღიზიანებას, მის პროვოცირებას ემსახურება.

ინტერვიუ როლან ბარტთან, კაიე დუ სინემა, 1963, იხ.: http://gennariello1927.blogspot.com/2014/03/1963.html
ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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არა სცენაზე დასმული პრობლემების გადაჭრა, ან პასუხების გაცემა, არა სცენაზე წარმოდგენილი
ისტორიების უპირობოდ მიღება და არჩევანის გაკეთება ამ საკითხების გატარების, ანდა რეაგირების
მიმართ, არამედ მაყურებლის გამოწვევა, გაღიზიანება, პროვოცირება, ინტელექტუალური შერკინება
და კრიტიკული აზროვნების გაღვივების უნარი ქაოტურ და რთულ, უჩვეულოდ დამაბნეველ
ისტორიებში. ესაა მიულერის პოზიცია თეატრის დანიშნულების საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა
ერთი რამ ნათელია: მან ისიც მშვენივრად უწყის, რომ თეატრში ამ გზამდე, ბრეხტის
რეფორმატორული ძიებების საშუალებით

მივიდა.

სწორედ

მისი წინამორბედი ბრეხტის

თეორიული და დრამატურგიული ტექსტების დახმარებით განვითარდა, ჩამოყალიბდა როგორც
ხელოვანი. ბრეხტის ტრადიციებზე გაიზარდა, სწორედ იმ ბრეხტის, რომელმაც თავის დროზე
ბოლომდე გააცნობიერა გამომსახველობითი ხერხების მნიშვნელობა თეატრში, რომელმაც კარგად
გათვალა, რომ მის დროში დრამის ფორმები პოლიტიკურად საპასუხისმგებლო იყო, რომ სცენაზე
თითოეული ნათურის განთავსება, და იქ გამოტანილი თითოეული პლაკატი, კოსტიუმი, თუ
თითოეული მსახიობის დიქცია რეჟისორის მკვეთრად განსაზღვრულ პოზიციას გამოხატავდა.
მაგრამ ბრეხტთან ეს პოზიცია მხოლოდ უშუალოდ ხელოვნებასთან კავშირში კი არ ვლინდება,
არამედ თითოეული ადამიანის სამყაროსადმი დამოკიდებულებასაც განსაზღვრავს. ამიტომაა, რომ
მსახიობის ე. წ. „ბუნებრივობა“ ან „თამაშის ნამდვილობა“ ბრეხტისეულ თეატრში უკვე
გამომსახველობითი ფორმის ანუ თეატრალური ენის გამოხატულების მხოლოდ და მხოლოდ ერთერთ შესაძლო ვარიანტად გვევლინება, რეჟისორის მიერ დაშიფრულ სახე-ხატად, რომელიც
მთლიანობაში, სცენაზე წარმოდგენილ ამა თუ იმ ისტორიას (ამბავს) განსაზღვრავს.
შესაძლებელია ითქვას, რომ ბრეხტმა გერმანულ თეატრში დაიწყო ის პროცესი, რომელიც
შემდგომში უკვე მიულერმა დაასრულა. ჯერ კიდევ „ქუჩის სცენების“ ავტორმა ე. წ. მეცნიერების
ეპოქის თეატრში სპექტაკლის მატერიალური ფორმა სათეატრო ნიშანთა სისტემის ტექნიკური
მხარის წარმოჩენით, მათი ამოცნობისა და წაკითხვიდან გამომდინარე განსაზღვრა. ამავე ნიშანთა
სისტემის შეცვლის გზით, თეატრში მისულ მაყურებელს საშუალება მისცა, რომ თითოეული
სათეატრო ნიშნის ზოგადი მნიშვნელობა, ავტორის მიერ მკვეთრად განსაზღვრული და ყოველმხრივ
შემოფარგლული ტექსტის გარეშე - საკუთარი შემეცნებიდან გამომდინარე გაეშიფრა.
რაც შეეხება როლან ბარტს, ლოგიკურია, რომ მანაც სწორედ ბრეხტის მაგალითზე ახსნა
„თეატრალური
პოლიფონიური

ტექსტის“

მნიშვნელობა.

თანამიმდევრობა“

სცენაზე

სხვადასხვა

მოცემული
ნიშანთა

„ინფორმაციული

სისტემის

ნაკადის

ერთობლიობას

–

გამომსახველობით ელემენტებს – თამაშის წესებს - ენისა და მეტყველების, იმავე სიტყვის
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წარმოთქმის „ორიგინალურ“ საშუალებებს დაუკავშირა და ისინი ერთ კონკრეტულ ფრაზაში „ნიშნულთა მოდელების ერთიან სისტემაში“ გააერთიანა.
„ბრეხტმა, – წერს ფილოსოფოსი, – ბრწყინვალედ დაადასტურა თეატრის სემიოტიკური
სტატუსი,

როდესაც

მან

პირველ

რიგში

გააცნობიერა,

რომ

თეატრალურობის

ფენომენი

შესაძლებელია აიხსნას მხოლოდ და მხოლოდ შემეცნების ტერმინით და არა ემოციურობის
ზეგავლენის საშუალებით“.42
რამდენადაც საქმე თეატრალური ენის გამომსახველობითი ფორმების „უფლებებზე“, მათი
დამოუკიდებლად არსებობის აუცილებლობაზე მიდგა, ვფიქრობ, ურიგო არ იქნება, თუ ამ
საკითხთან დაკავშირებულ ანტონენ არტოს მოსაზრებასაც მოვიშველიებთ წიგნიდან „თეატრი და
მისი ორეული“. მით უმეტეს, რომ პოსტდრამატული თეატრის და მათ შორის ჰაინერ მიულერის
კონცეფცია ძალიან ახლოსაა არტოს მანიფესტებში დასმულ პრობლემებთან. არტოსეული ე. წ.
სისასტიკის თეატრის იდეის არსებობა, 80-90-იანი წლების დასავლეთ ევროპული, კერძოდ,
გერმანული თეატრის ისტორიის განვითარებისთვისაც მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს.
საფრანგეთში დაბადებულმა ა. არტომ, გერმანელი ბ. ბრეხტის მსგავსად, ჯერ კიდევ XX
საუკუნის 30-იან წლებში, დასვა საკითხი თეატრალური ენის გამომსახველობითი ფორმების
შეცვლისა და თეატრში მისი „სხვაგვარად“ გამოყენების აუცილებლობის თაობაზე. „პრობლემა, –
წერს ანტონენ არტო, – რომელიც, ჩემი აზრით, ახლა უნდა გადაიჭრას, ის არის, რომ თეატრს მიეცეს
უფლება - მისი ნამდვილი ენა იპოვოს... ენა სივრცობრივი, ენა ჟესტების, პოზების, გამოსახვის და
მიმიკის... ენა ყვირილის, ენა ჟღერადობის, სადაც ყველა ობიექტური ელემენტი ვიზუალური ან
ბგერადი ნიშნისაკენ იქნება მიმართული და ამავე დროს, ინტელექტუალური და გრძნობადი
მნიშვნელობები მიენიჭებათ“.43
XX საუკუნის სათეატრო ლიტერატურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი „ღია“ წერილებისა თუ
ხმაურიანი მანიფესტების საშუალებით, უკვე თამამად საუბრობს იმდროინდელი თეატრის სასცენო
ენის პრობლემებზე და, რაც მთავარია, თავდაუზოგავად მოითხოვს ე. წ. სათეატრო ნიშანთა
სისტემის - თეატრალური ტექსტის, როგორც „დასრულებული და ხელშეუხებელი მასალის“
გადაფასების აუცილებლობას; „პირველ რიგში, – აღნიშნავს ავტორი ერთ-ერთ წერილში, –
აუცილებელია,

რომ

დაიძლიოს

თეატრის

დამოკიდებულება

ტექსტზე

და

თავისებური,

Арто А, Театр и его двойник / Le Théâtre et son double, 1938, сборник статей, 2000, http://teatrlib.ru/Library/Artod/Doubl/ ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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იქვე;
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განსაკუთრებული ენა მოიძებნოს ჟესტებსა და აზრებს შორის“.44 ანტონენ არტო თავის ნაშრომში ე.
წ. თეატრის მკეთებელთ, ანუ

რეჟისორებსა და მსახიობებს სთხოვდა „განსაკუთრებული და

თავისებური ენის“ მოძებნას, რისი საშუალებითაც, მაყურებელი უკვე იძულებული გახდებოდა ეფიქრა

წარმოდგენილ

სპექტაკლზე.

ამდენად,

არტო

დრამატული

თეატრის

შემდგომი

განვითარების იდეასაც გვთავაზობს, რაც იმაში მდგომარეობდა, რომ თეატრალური ხელოვნების
ნამდვილი შემფასებელი (მაყურებელი) შემეცნებისა და ინტელექტის საშუალებით შეეცდებოდა „სასტიკი“, მაგრამ მის ირგვლივ არსებული რეალური სამყარო „ნამდვილად“ დაენახა.
როგორც ვხედავთ, „პოსტდრამატული” (არა-დრამატული) თეატრის იდეის ნიშნები ჯერ
კიდევ გასული საუკუნის სათეატრო ხელოვნების ლიტერატურაში - სწორედ არტოს წერილებიდან
იღებს სათავეს და თავის პრაქტიკულ განხორციელებას, პირველად ბრეხტის დიდაქტიკური
თეატრის გამომსახველობით ელემენტებში ჰპოვებს. მიუხედავად იმისა, რომ არტო იდეოლოგიაზე
ღიად არ

სვამს აქცენტებს, მაინც მიმაჩნია, - მისი მანიფესტები და ბრეხტის თეორიული და

პრაქტიკული ექსპერიმენტები ძალიან ახლოს არიან ერთმანეთთან, რადგან მათ ზოგადად მეოცე
საუკუნის თეატრალური ენის გამომსახველობითი ფორმების განვითარებისა და ამ ნიშნების
ფუნქციური დანიშნულების გამდიდრებისკენ სწრაფვა აერთიანებთ.
ამდენად, ნათელია, გამომსახველობითი სათეატრო ნიშნების კლასიფიკაცია, რომლებსაც ჰანს
ლემანი XX საუკუნის მიწურულს უკვე „პოსტდრამატული თეატრის“ სახელმძღვანელოში
განიხილავს და ერთ კონკრეტულ სახელწოდებაში აერთიანებს, დასავლეთ ევროპაში ჯერ კიდევ XX
საუკუნის პირველ 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 „არადრამატული თეატრი“, რომელმაც პოსტმოდერნულ ეპოქაში ერთიანი სათეატრო სისტემის
ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი.45

Арто А, Театр и его двойник / Le Théâtre et son double , 1938, сборник статей, 2000, http://teatrlib.ru/Library/Artod/Doubl/ ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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Haase M., Postdramatisches Theater (p.Th.), in.: Zusatzmaterial zu Bose et al., Einführung in die Sprechwissenschaft,
Kap. F.1.1 http://meta.narr.de/9783823367703/F11_postdramat_theater.pdf ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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„პოსტ-დრამატული თეატრი“, ლემანის მიხედვით, არის იგივე არა-დრამატული თეატრი,
რომელიც სახელწოდებითაც კი მიგვანიშნებს სასცენო ხელოვნების ისეთ გამომსახველობით
ფორმაზე,

სადაც

გვაქვს

დრამატული

თეატრისა

და

ლიტერატურული

ტექსტის

ურთიერთმიმართების აბსოლუტურად განსხვავებული გაგება. ესაა ერთგვარი სააზროვნო სივრცე,
სადაც მკვლევრები აქცენტს აკეთებენ იმაზე, რომ დრამა, როგორც თეატრის ძირითადი მოკარნახე
მოცემულობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი სადადგმო ელემენტი, აღარ კისრულობს სასცენო
ფორმებისადმი გაუთავებელი მბრძანებლობის, ანუ იმპერატივის მოვალეობის ფუნქციას.46 ამ
საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ უკვე ვახსენეთ ბერტოლტ ბრეხტისა და ანტონენ არტოს
ექსპერიმენტული თეორიები, რომლებმაც უდიდესი როლი ითამაშეს მეოცე საუკუნის მეორე
ნახევარში ჩამოყალიბებული „ახალი ტიპის“ ევროპული თეატრის განვითარებაში, სადაც
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სათეატრო ენის სტრუქტურულ ცვლილებებს.
პოსტდრამატულ თეატრში, თავად დრამატურგები მივიდნენ იმ აზრამდე, რომ თეატრალური
ტექსტი, ეს არის ჟესტის, მუსიკალური და ვიზუალური ნაწილის, ანუ საერთო კონტექსტის
თანაბარმნიშვნელოვანი კომპონენტი და მისი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი. ლიტერატურული
ტექსტი თავის პირველად მნიშვნელობას კი არ კარგავს, არამედ თანაბარმნიშვნელოვნად ნაწილდება
თეატრში. სიტყვა კავშირშია ხმასთან, ჟღერადობასთან და მაყურებლის დაკვირვებულობასთან.
მედიის ენის ანალოგიურად, ეს უკანასკნელი არა დიალოგით, არამედ მრავალხმიანობით
ფორმირდება. ტრადიციული დრამა გადადის დისკურსში, ტემპში, დიალექტიკაში, დებატებსა და
გადაწყვეტილებებში.

პოსტდრამატულ

თეატრში

ვერბალური

გამოსახულების

(სცენაზე

წარმოთქმული სიტყვა, გაჟღერებული მუსიკა, მედიტაცია ან თუნდაც აგრესიული კონცეპტები)
მეშვეობით ჩიხში შესული მოსაზრების უკან, დგას დრამატული კონფლიქტი, მთელი თავისი
მნიშვნელობით. ამბის, ისევე როგორც ფაბულის დრამატურგიული აგებულება დრამატული
ერთხაზოვნების ნაცვლად, დამოუკიდებელი სახელოვნებო სტრუქტურაა. ესაა ენობრივი სივრცე,
რომელიც ვირტუალურ მოცემულობაში დრამატურგიული მონტაჟის მეშვეობით კონოტაციაში
გადადის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, არა-დრამატულ თეატრში განსაკუთრებულად მძაფრდება
მეტაფორული აზროვნება.
ამ თვალსაზრისით საინტერესოა თავად მიულერის დამოკიდებულება თანამედროვე
დრამატურგიის მიმართ. 1970-იან წლებში იგი უკვე საჯაროდ ილაშქრებს ე.წ. დიდაქტიკური და
ეპიკური თეატრის ფორმების წინააღმდეგ და წერს „ჰამლეტის მანქანას“. მცირე მოცულობის ტექსტს,
46

Lehman H. T., Postdramatisches Theater, Verlag der Autoren, 2005
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პერსონაჟთა დიალოგების ნაცვლად, იგი „მონოლოგური ბლოკებით“ აგებს. აკონკრეტებს კიდეც:
დიალოგების საჭიროებას ვეღარ ვხედავ, რადგანაც გაქრა ისტორია, ამბავი. აუცილებელია, რომ
რაღაც სხვა საშუალება ვიპოვო პრობლემების რესტავრირებულ ფაზაში წარმოსაჩენადო. ამისთვის
კი, მისი აზრით, საჭიროა ახალი დრამატურგიის განვითარება. მიულერი მზადაა თეატრალური
ფორმაციის ცვლილებებისა და ექსპერიმენტებისთვის, თუნდაც ამისთვის მას, როგორც „თეატრის
მკეთებელს“, კლასიკურ დრამატურგიაზე უარის თქმა დასჭირდეს. ამ მხრივ, „ჰამლეტის მანაქანის“
გარდა, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მის პროზაულ ექსპერიმენტს და ჩემი აზრით, 70-90იანი წლების პოსტდრამატული თეატრის ერთ-ერთ თვალსაჩინო ნაწარმოებს „სურათის აღწერას“.
მცირე მოცულობის ტექსტში არათუ დიალოგებს, არამედ კლასიკური დრამატურგიის ნიშნებსაც კი
ძნელად ამოიკითხავთ.
დასკვნის სახით, შესაძლოა, თავად ავტორის მოსაზრება გამოვიყენოთ. ერთ-ერთ საუბარში იგი
აღნიშნავს - „ჰამლეტის მანქანის“ შექმნამდე ჩემი შემოქმედება ერთი მთლიანი ისტორია იყო,
რედუქციის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც, ფაქტობრივად, ამ პიესით დასრულდაო. წინამდებარე
კვლევაში შევეცდები „მითოლოგიური მოდელების“ შესწავლით, გავაანალიზო ჰაინერ მიულერის
შემოქმედების ხანგრძლივი და მრავალფეროვანი პროცესი - ანტიკური სისასტიკის არქეტიპებიდან
დაწყებული, მეოცე საუკუნის ცნობილი ფიგურების მითოსური ნიღბებით დამთავრებული.
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2. ანტიკური სისასტიკის არქეტიპები
ის, რასაც ადამიანი ახლა აკეთებს, მანამდეც გაკეთებულა. მისი სიცოცხლე იმ ქმედებების მუდმივი
განმეორებების უწყვეტი ჯაჭვია, რომელსაც მანამდე სხვები სჩადიოდნენ.

მირჩა ელიადე „მარადიული დაბრუნების მითი“47
მითები ჩვენი კოლექტიური გამოცდილების უძველესი ფორმულირებებია. უფრო მეტიც, რადგან
ადამიანური ღირებულებები საუკუნეების განმავლობაში არ შეცვლილა, ისინი დღესაც აქტუალურნი არიან.
ადამიანის, როგორც ანთროპოლოგიის ობიექტის, განვითარება, აბსოლუტურად მინიმალურია და
ამიტომაცაა, რომ ეს მოდელები კვლავ სიმართლეს ამბობენ.
მიულერი, 1985. ინტერვიუ ოლივერ ორტოლანთან48

2.1 ფილოქტეტესის მოდელი
ფილოქტეტესი პირველი მითოლოგიური მოდელია, რომლითაც მიულერი, როგორც
დრამატურგი, დაინტერესდა.49 ჯერ კიდევ ბრეხტის „დიდაქტიკური“ პიესების გავლენით
დაწერილი ტექსტი, რომელიც 1958-1964 წლებით თარიღდება, ჟურნალში „აზრი და ფორმა“ („Sinn
und Form“) 1965 წელს გამოქვეყნდა, ხოლო პირველად 1968 წელს, მიუნხენის რეზიდენც-თეატრის
სცენაზე განხორციელდა.50 დრამატურგის განცხადებით, პიესის წერის პერიოდში მას ყველაზე
მეტად ისეთი საკითხები აინტერესებდა, რომლებიც სტალინის პიროვნებასთან დაკავშირებულ
ილუზიებს იდეოლოგიურ ჩიხში შეიყვანდა.51
ტოტალიტარული სისტემა, რომელშიც დრამატურგს ცხოვრება და მოღვაწეობა უხდებოდა,
გამუდმებით უწევდა აგიტაციას პარტიულ და სახელმწიფოებრივ ერთგულებას. სწორედ ამიტომ,
საჭირო იყო „ოქროს შუალედის“ პოვნა, რომელიც დრამატურგს ამ მკაცრად ორგანიზებულ,
იერარქიულ სტრუქტურაში არსებობას გაუადვილებდა და ამასთან, მოქალაქეობრივი მრწამსის
გამოხატვასაც შეაძლებინებდა. ამ საკითხთან დაკავშირებით, მიულერი წერდა: როდესაც დღის

47
48

იხ.: ელიადე მ. „მარადიული დაბრუნების მითი“, თბ., გამომცემლობა „ალეფი“ 2016
Müller H., Gesammelte Irrtümer I: Interviews und Gespräche:, Frankfurt a. M. ,Verl. der Autoren, 1986, s. 149

მიულერს ამ მითთან მანამდეც ჰქონდა შეხება. 1950 წელს მან ჯერ კიდევ სიჭაბუკეში დაწერა ლექსი
„ფილოქტეტესი“.
49

50

ბერლინელმა მაყურებელმა სცენაზე ფილოქტეტესი მხოლოდ 1974 წელს იხილა.

51

Мюллер Х., Проза, Драмы, Эссе, Диалоги, Перевод В. Колязина, М., 2012, с.493
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წესრიგში დგას კლასობრივი საზოგადოების განადგურება, საინტერესოა ამ კოლიზიის ახლებურად
აღქმა. ეს მნიშვნელოვანია ისევე, როგორც ინტერპრეტაცია იმ კოლექტიური გამოცდილებისა, რაც
ჩადებულია ძველ ტექსტებში.52
ავტორმა პიესას პროლოგი წაუმძღვარა და წარმოდგენა ჯამბაზის ნიღაბში გამომწყვდეული
ფილოქტეტესის მონოლოგით დაიწყო:
ქალბატონებო და ბატონებო

ჩვენ არც ცხოვრებისთვის საჭირო რჩევებს

ჩვენ წარგიძღვებით ღრმა წარსულისკენ

ვიძლევით

იმ დროში, როცა ერთი ადამიანი მეორეს მტრობდა

და ამიტომ, ვისაც არ გსურთ დარჩენა, ჩვენ

ხოცვა-ჟლეტა - ჩვეულებრივი მოვლენა,

გირჩევთ -დაგვტოვოთ, სანამ დროა

ცხოვრება კი - უდიდესი საფრთხე იყო
ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ამ საბედისწერო და

(დარბაზში შემოსასვლელი კარი იღება)

ჩვენ გაგაფრთხილეთ.

ფატალურ ამბებს,

(დარბაზის კარი იხურება. ჯამბაზი იხსნის

რასაც ჩვენ სცენაზე წარმოგიდგენთ - მორალთან

ნიღაბს, მსახიობს თავის ქალის გრიმი უკეთია)

არაფერი აქვს საერთო

არაფერია სასაცილო იმაში, რასაც ახლა ჩვენ
ერთმანეთის მიმართ ჩავდივართ.53
(თარგმანი - ჩემია)

პიესის პროლოგი რამდენიმე ასპექტით არის ჩვენი კვლევისთვის მნიშვნელოვანი. ერთი მხრივ,
თვალშისაცემია ტექსტის გამომსახველობითი ფორმა: როცა ავტორი თავიდანვე გვთავაზობს თავისი
თეატრის თამაშის წესებს და ამასთან, ბრეხტის დიდაქტიკური პიესების გავლენაზე გვაფიქრებინებს;
ხოლო მეორე მხრივ, ყურადღებას იპყრობს მონოლოგის შინაარსი, რომელიც მიგვანიშნებს ავტორის
დამოკიდებულებაზე მითის თანამედროვე ინტერპრეტაციასთან. სწორედ პროლოგის საშუალებით
ვრწმუნდებით, რომ მიულერი იძულებული იყო ერთდროულად ეფიქრა როგორც „ფილოსოფოსიმოაზროვნის ლოგიკით“, ისე „სახელმწიფო აპარატის“ პოზიციიდან გამომდინარე54. სწორედ ამ
მიზნით, მან გამოიყენა ანტიკური მითი და მასზე დაყრდნობით, საკუთარი მითოლოგიური
მოდელი შექმნა; გასული საუკუნის 60-70-იანი წლების გერმანიაში გაბატონებული იდეოლოგიის
თავისებურებებზე სასაუბროდ მიულერმა სოფოკლეს მიერ გადამუშავებული ფილოქტეტესის
მითის მოდელს მიმართა.

სოფოკლე, ფილოქტეტესი, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და განმარტებანი დაურთო
ნანა ტონიამ. გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბ., 2017, გვ. 19
52

Müller H., Werke - Werke 3. Hg. Von Frank Hörningk. Frankfurt A.M.: Suhrkamp Verlag, 1998
Texte Von/Zu Heiner Müller, Philoktet (2005) https://www.internationale-heiner-muellergesellschaft.de/archiv/texte/2005/auswahl-bitte-praezisieren-philoktet ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
53
54
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აღსანიშნავია, რომ პროლოგის შემდგომ, პიესის პასაჟები მიულერთან არა თანამედროვე
დროსა და სივრცეში, არამედ, უძველეს ეპოქაში კუნძულ ლემნოსზე ვითარდება. მისი სიუჟეტიც
ჩვენამდე მოღწეული სოფოკლეს „ფილოქტეტესის“ ტექსტს ეხმიანება და თითქოს ზედმიწევნით
მიჰყვება ბერძნულ ტრაგედიას. ერთი სიტყვით, შეიძლება ითქვას, რომ პიესა თანამედროვე
გერმანულ ენაზე დაწერილი ადაპტირებული თარგმანია და ავტორიც ფილოქტეტესის მითის
ფაბულას არ ღალატობს. თუმცა, ჰაინერ მიულერი სწორედ ამ ადაპტირებული თარგმანის
დამუშავებით

ასლის

სახეშეცვლილ

ვარიანტს

გვათავაზობს.

ტექსტის

გაცნობისთანავე

თვალშისაცემია სოფოკლესეულ ქოროსა და ზოგიერთ სხვა პერსონაჟზე უარის თქმა. გერმანელი
დრამატურგი ეყრდნობა რა ბერძნული ტრაგედიის პერსონაჟთა ტიპაჟების თავისებურებებს,
თანამედროვე ეპოქაში მათ ქცევებზე ამახვილებს ყურადღებას.
მეოცე საუკუნის „ფილოქტეტესის“ სამივე პერსონაჟმა: ფილოქტეტესმა, ოდისევსმა და
ნეოპტოლემოსმა კარგად იციან მათ არქაულ ტიპაჟებში ჩადებული კოდები. სწორედ ამიტომ, სხვა
ეპოქის ენაში „გაცოცხლებულები“ უკვე რაციონალურად და გააზრებულადაც კი მიჰყვებიან
წინასწარ დაწერილ „როლურ თამაშებს“, დავალებებს, რომელთაც უახლესი ისტორია, სისტემა და
მისი წარმომადგენელი კარნახობს. ვფიქრობ, ამის გამოა, რომ მთელი პიესის განმავლობაში, ჰაინერ
მიულერის პერსონაჟების ქმედებები მათსავე არქაული და ისტორიული არქეტიპების მოდელებს
ამართლებენ.
საინტერესოა, რომ ჰაინერ მიულერს სწორედ ფილოქტეტესის მოდელზე მუშაობამ აპოვნინა ის
შემოქმედებითი მიდგომა, ის ხელწერა, რომელიც ძალიან მალევე ერთგვარი „სავიზიტო ბარათი“
გახდება მთელი გერმანიის ტერიტორიაზე „სამოგზაუროდ“. ამ სავიზიტო ბარათით ავტორს
შესაძლებლობა მიეცა სცენაზე ეჩვენებინა პროცესი - თუ რა ემართებოდა ადამიანის სხეულს,
რომელიც სახელმწიფო აპარატის ლოგიკას „დიადი და საერთო მიზნების გამო“ ემორჩილებოდა;55
ეჩვენებინა მითოლოგიის მოდელში შენიღბული პოზიციაც - რომელიც ფილოქტეტესის ტექსტის
საშუალებით, მმართველობით სისტემებს ოსტატურად ამხელდა (შეგვიძლია ასევე გავიხსენოთ
ცნობილი პარაბოლა მოხარშული ბაყაყის შესახებ, რომელზედაც მიულერი კლუგესთან ინტერვიუში
საუბრობს); სამაგიეროდ, მითოლოგიური მოდელი იმის საშუალებას იძლეოდა, რომ ავტორს,
სათეატრო ენის მეშვეობით ღიად ესაუბრა ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სახელმწიფო

Texte Von/Zu Heiner Müller, Philoktet(2005) https://www.internationale-heiner-mueller-gesellschaft.de/muellermaterial/texte-von-zu-mueller/2005/auswahl-bitte-praezisieren-philoktet ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
55
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სტრუქტურასა და პიროვნებას შორის არსებული დამოკიდებულება. ხმამაღლა ელაპარაკა იმაზეც,
თუ რა ემართებოდა არა ცალკე აღებულ „ბოროტებას“, არამედ ამ ბოროტების მიღმა მდგომ
ცალკეულ პირს... ეჩვენებინა, თუ რა პროცესს გადიოდა ადამიანი, ინდივიდი, რომელიც საკუთარი
გადაწყვეტილების შედეგად „მომთმენ პოზიციაში“ იმყოფებოდა; საჯაროდ ემხილა ისეთი
მდგომარეობა, ისეთი საბედისწრო არჩევანი, რომელსაც ტოტალიტარულ ეპოქაში, არა თავად
ადამიანი, არამედ „სახელმწიფო უსაფრთხოების აპარატი“ უზრუნველყოფდა, რადგან ამ არჩევანზე
ხომ სწორედ ეს აპარატი იყო პასუხისმგებელი. ადამიანი, ზოგადად, თითქოს თავისთავად აღმოჩნდა
არქაულ დროში, როდესაც საკუთარი გადაწყვეტილება, უმეტეს შემთხვევაში, ბედისწერასა და
ღმერთების ნება-სურვილზე იყო დამოკიდებული, ოღონდ მეოცე საუკუნეში უზენაესი ნება
ტოტალიტარულმა სისტემამ და მათმა ლიდერებმა ჩაანაცვლეს.
მიულერისთვის ასეთი მკაცრად გაწერილი ცენზურის პირობებში ცხოვრებაც თამაში იყო. ეს
გახლდათ მისი ბრძოლის ერთგვარი აზარტი, რომელშიც დემონსტირებული იყო დამოკიდებულება
არსებული სისტემის მიმართ. დიქტატურა დრამატურგისთვის დემოკრატიაზე უფრო მეტად
აუცილებელი პირობააო - ხშირად იმეორებს მიულერი ინტერვიუებში.
საბჭოთა სოციალიზმის ეპოქის სტრუქტურული ანალიზის განხორციელება კი, დრამატურგმა
თეატრში ბერძნებისთვის დამახასიათებელი კრიტიკულ-ანალიტიკური აზროვნების ახლებური
რეცეფციით სცადა და მას ეს გამოუვიდა კიდეც:

„ანტიკური სისასტიკის არქეტიპის“ -

ფილოქტეტესის მოდელი მან ბრეხტის ეპიკური „სასწავლო-დიდაქტიკური“ თეატრის ესთეტიკურ
ფორმებს მოარგო და სწორედ ამიტომ „ფილოქტეტესის“ ტექსტი იმდროინდელი გერმანიის მთელ
ტერიტორიაზე

უპირობოდ

მომგებიანი

აღმოჩნდა.

„ეს

(იგულისხმება

„ფილოქტეტესი“)

სრულყოფილი ტრაგედიაა, რომელსაც აქვს სრულყოფილი სტრუქტურა და დაწერილია ასევე
სრულყოფილი ენით“ - ამ სიტყვებით ეხმაურება პიტერ ჰაკსი თავის კოლეგას და თანამოაზრეს
ჟურნალში: „ზინ უნდ ფორმ“ გამოქვეყნებული პიესის წაკითხვის შემდეგ.56
2017 წელს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა
ანტიკური ლიტერატურისა და ბერძნული მითოლოგიის მკვლევრის, ნანა ტონიას ბერძნული ენიდან
ქართულად თარგმნილი „ფილოქტეტესი“ გამოსცა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მთარგმნელი
ერთდროულად გვევლინება წინასიტყვაობის ავტორადაც და, რაც მთავარია, შესავალი სიტყვა „ისტორიაში არსებული სამი ფუნდამენტური ხასიათი“ - თავიდან ბოლომდე ეთმობა ჰაინერ

56

Мюллер Х., Проза, Драмы, Эссе, Диалоги, Перевод В. Колязина, Москва, 2012, c.494
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მიულერის იმავე სახელწოდების პიესის ანალიზს. თარგმანის წინასიტყვაობის სათაური სწორედ
ჰაინერ მიულერის სიტყვების პერიფრაზირებაა.
ქართველი მეცნიერი და ბერძნული მითოლოგიის მკვლევარი, რისმაგ გორდეზიანი
სოფოკლეს „ფილოქტეტესს“ უმსხვერპლოს უწოდებს და წერს: „ეს ტრაგედია, იმითაც არის
ყურადღების ღირსი, რომ იგი სოფოკლეს ჩვენამდე მოღწეული ერთადერთი პიესაა, რომელშიც ქალი
საერთოდ არ მონაწილეობს. ტრაგედია გამოიყენებს უკვე ჰომეროსისთვის კარგად ცნობილ
ლეგენდას აქაველი გმირის ფილოქტეტესის შესახებ“.57
თუმცა, ჩვენი კვლევისთვის, „ფილოქტეტესი“ იმ მხრივაც საინტერესოა, რომ იგი სოფოკლეს
ერთადერთი ტრაგედიაა, სადაც ავტორს არ ჰყავს გამოყვანილი არც ერთი პროტაგონისტი და სამივე
პერსონაჟი თანაბრად ინაწილებს მთავარ როლს. პროფ. რ. გორდეზიანი ამასთან დაკავშირებით
აღნიშნავს, რომ: „კუნძულზე ეულად და ვერაგულად დატოვებული ფილოქტეტესი წარმოგვიდგება
თავისი შელახული ღირსების უკომპრომისო დამცველად და საზოგადოებრივ ინტერესებზე მაღლა
თავისი პირადი, სავსებით სამართლიანი განაწყენების დამყენებლად. [...] თუმცა, სახელწოდების
მიხედვით, მისი ცენტრალური გმირი ფილოქტეტესია, არსებითად პიესაში ამ ფუნქციას
ნეოპტოლემოსი ასრულებს. [...] ოდისევსი ტრაგედიაში არ წარმოადგენს მაცდუნებელ ბოროტ
ძალას, იგი არსებითად, მოქმედებს პრინციპით: მიზანი (თუკი იგი თავისთავად კეთილშობილური
და თანამოძმეთათვის სასარგებლოა) ამართლებს საშუალებას (თუნდაც იგი საოცრად არაეთიკური
და სულაც ვერაგული იყოს ცალკეული პიროვნების მიმართ). ოდისევსს აქვს არა მარტო უნარი,
იმოქმედოს ამ პრიციპით, არამედ ძალაც, სიტყვით დაარწმუნოს სავსებით სხვა ფსიქიკის მქონე
ადამიანი თავის სისწორეში“.58
სოფოკლეს პიესა ჩვ. წ. აღ. 409 წლის გაზაფხულზე, დიონისეს ფესტივალზე წარმოადგინეს და
ტრაგედია

„ფილოქტეტესი“

პირველი

ადგილის

მფლობელი

გახდა.

თუმცა

ათენელი

მაყურებელისთვის ეს მითი უკვე კარგად ცნობილი იყო, რადგან წყაროების მიხედვით, იგი
სხვადასხვა ავტორის ინტერპრეტაციით დაიდგა. ლიტერატურაში ფილოქტეტესს ვხვდებით
ჰომეროსთანაც, თუმცა პიესის სახით, ჩვენამდე მხოლოდ სოფოკლეს ტრაგედიამ მოაღწია.
დრამატურგი მაშინ 85 წლის იყო. ათენში გათამაშებული წარმოდგენის თარიღს, ზოგიერთი

გორდეზიანი რ., ბერძნული ლიტერატურა, ელინური ეპოქის ეპოსი, ლირიკა, დრამა, მეორე გამოცემა,
„ლოგოსი“, თბ. 2009, გვ. 376
57

58

იქვე, გვ. 379
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მკვლევარი სპარტელების წინააღმდეგ მიმართული ტროას ომის 22-ე წლისთავსაც ამთხვევს. თუმცა
პროფ. ნანა ტონია წარმოდგენის თარიღთან დაკავშირებით წერს, რომ იმ ხანებში: „ათენში ბევრი რამ
შეიცვალა. „დიდი ორმოცდაათწლეული“ მიილია და დაიწყო სამოქალაქო ომი. წარსულში დარჩა ის
ჰეროიკული

იდეალები,

რომლებიც

კეთილშობილებას

ანიჭებდნენ

სოფოკლეს

გმირებს.

პელოპონესის ომმა შეცვალა ადამიანური ბუნება, რაც შეუმჩნეველი არ დარჩენია ხანდაზმულ
დრამატურგს და მან ცნობილ მითში ფილოქტეტესის შესახებ ადამიანური კეთილშობილების თემა
წამოსწია წინ“.59 ამ საკითხთან კავშირში პროფ. რისმაგ გორდეზიანი ხაზს უსვამს სოფოკლეს მიერ
დასმულ მნიშვნელოვან აქცენტებს. იგი წერს, რომ დრამატურგმა „ძირითადი ყურადღება გმირის
ტანჯვის ჩვენებაზე კი არ გადაიტანა, არამედ საკუთარი პოზიციის გამოხატვაზე ჩვ.წ.ა. მეხუთე
საუკუნის მეორე ნახევრის საბერძნეთში მიმდინარე დისკუსიის ზოგიერთ მორალურ-დიდაქტიკურ
თეზისთან დაკავშირებით. ამისთვის მან შეარჩია სამი ხასიათის ურთიერთშეპირისპირების
პრინციპი, ოდისევსის, ფილოქტეტესის და ნეოპტოლემოსის“.60
საინტერესოა, რომ ჰაინერ მიულერის ამ პიესის დაწერის თარიღიც (1958-1964 წწ.), მკვლევართა
აზრით, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდის გერმანიის ისტორიულ ფაქტთან - „კედლის
აშენების“ მომდევნო პერიოდთან ასოცირდება.61 სოფოკლეს „ფილოქტეტესის“ პერსონაჟების მიმართ
მიულერის

ინტერესს

იმ

პოლიტიკურ

მოვლენებს

უკავშირებენ,

რომლებთანაც

ავტორს

ყოველდღიურად უწევდა შეხება. ეს აზრი, რა თქმა უნდა, სრული ჭეშმარიტებაა, რადგანაც
ისტორიულ ნარატივთან მკვეთრად გამოხატული განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰაინერ
მიულერს

არც

არასოდეს

დაუმალავს.

მიულერისთვის

იდეოლოგია

მითოლოგიური

მოდელებისადმი მისი ინტერესის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ესაა ასევე პასუხი იმაზეც, თუ
რატომაა იგი შეპყრობილი მითოლოგიით, და როგორ იყენებს ფილოქტეტესის მითს, როგორც
„ანტიკური

სისასტიკის

არექტიპს“,

თანამედროვე

დიქტატურის

თუ

ტოტალიტარული

მმართველობის ასახსნელად.

სოფოკლე, ფილოქტეტესი, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და განმარტებანი დაურთო
ნანა ტონიამ. გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბ., 2017
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გორდეზიანი რ., ბერძნული ლიტერატურა, ელინური ეპოქის ეპსი, ლირიკა, დრამა, მეორე გამოცემა,
გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბ., 2009.
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Texte Von/Zu Heiner Müller, Philoktet (2005) Https://Www.Internationale-Heiner-MuellerGesellschaft.De/Archiv/Texte/2005/Auswahl-Bitte-Praezisieren-Philoktet ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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პროფ. ნანა ტონია, სოფოკლეს ტრაგედიის პერსონაჟებზე მსჯელობისას წერს, რომ
„ტრაგედიაში სამი გმირია და სამივე თავისებურად მართალი: ფილოქტეტესი - თავისი სიძულვით
მათდამი, ვინც იგი ასე გაიმეტა; ოდისევსი - პასუხისმგებლობის გრძნობით აქაველთა მთელი
ლაშქრის წინაშე; ნეოპტოლემოსი - მცდელობით, შეინარჩუნოს ბუნებით მომადლებული
კეთილშობილება“.62 მკვლევრის აზრით, ბერძნულ „ტრაგედიაში ყველაფერი კეთილად მთავრდება,
სისხლი არ იღვრება, არავინ კვდება და ღმერთებისაგან არც არავინ განიწირება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს,
რომ წარმოდგენილი პრობლემა არ არის ტრაგიკული“.63 აქედან გამომდინარე, საფიქრებელია, რომ
ამ ისტორიული ფუნქციით აღჭურვილი პერსონაჟების ტრაგედია სწორედ მათი „სიმართლიდან“
გამომდინარეობს.

ერთმანეთისგან

განსხვავებული

ხასიათისა

და

მრწამსის

მატარებელი

პერსონაჟებიდან სამივე გმირი ორთავე ავტორთან ბოლომდე იბრძვის საკუთარი სამართლიანობის
დასაცავად.

გავიხსენოთ,

რომ

სოფოკლესთან

სიუჟეტის

ერთ-ერთი

მთავარი

პერსონაჟი

ფილოქტეტესი საკუთარ ჯანმრთელობას საზოგადოების ინტერესს სწირავს. ჰაინერ მიულერი
„ფილოქტეტესის“ მითის ძირითად ფაბულას ეყრდნობა, ამუშავებს ტექსტს და სოფოკლეს მიერ
შემოთავაზებული „ანალიტიკურ-კათარტიკული“ კონცეფციის ძირითად ხაზთან კვეთს, ოღონდ
„კათარსისს“ მე-20 საუკუნეში მოღვაწე დრამატურგი ბრეხტისეული „გაუცხოების“ ეფექტით ცვლის.
ფილოქტეტესის პერსონაჟი, ისევე როგორ სოფოკლესთან, მიულერთანაც განზოგადებული
ფიგურა და გარემოებების მსხვერპლია. თუმცა იმ განსხვავებით, რომ თანამედროვე სამყაროში მას
მთის თხემზე აღმართული ძველი მეგობარი ჰერაკლე მხსნელად აღარ ევლინება. მეოცე საუკუნის
პირმშო,

უმწიკვლო

ინტერესების

გამო

ნეოპტოლემოსის
ნადგურდება.

ხელით,

ფიზიკურად

მიულერთან

ფინალში

და

სულიერად

სახელმწიფო

ფილოქტეტესის

სხეული

ლიკვიდერებულია სიქველითა და ღირსების გრძნობით სახელმოხვეჭილი აქილევსის ძის მიერ.
ნეოპტოლემოსის პერსონაჟი კი მიულერთან დიქტატორის მსხვერპლის როლს ირგებს და
სწორედ ამიტომ, მიულერი ამ კეთილშობილებით გამორჩეულ პერსონაჟს „უბიწო მკვლელს“ ეძახის.
რაც შეეხება ოდისევსს, მიულერთან იგი დიქტატურას განასახიერებს - იგი უმოწყალო და ვერაგი
სახელმწიფო მოღვაწეა, რომელსაც მხოლოდ პოლიტიკური ინტერესები ამოძრავებს და მზადაა
გზიდან ჩამოიცილოს ყველა, ვინც კი მის მსოფლმხედველობას არ იზიარებს.

სოფოკლე, ფილოქტეტესი, ძველი ბერძნულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და განმარტებანი დაურთო
ნანა ტონიამ. გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბ., 2017, გვ. 15
62

63

იქვე;

50

„ანტიკური

სისასტიკის

არქეტიპი“,

რომელიც

„ფილოქტეტესი-მოდელის“

იდეურ-

ანალიტიკურ ქარგას განსაზღვრავს, წინა რიგში წამოსწევს ანტიკური და თანამედროვე ისტორიული
ასპექტების ციკლურობის საკითხსაც. სწორედ ამიტომ, მიულერთან ეს არქეტიპი უძველესი
ქმედებების ე. წ. სტერეოტიპებსაც აყალიბებს და დრამატურგიული ინტერპრეტაციის საშუალებით,
თანამედროვე მაყურებელს „კოლექტიური გამოცდილებების“ გაანალიზებისკენ უბიძგებს.
მითოსური აზროვნება, როგორც კაცობრიობის განვითარების უძველეს ეტაპზე გამოვლენილი
სისტემა და ამ სისტემის, როგორც მითების ერთობლიობის ციკლურობის გარდაუვალი პროცესი მიულერთან განსაკუთრებულ დატვირთავს იძენს. დრამატურგისთვის „ისტორიაში არის სამი
ფუნდამენტური როლი: როლი ცბიერი სახელმწიფოებრივი კაცისა, როლი უბიწო მკვლელისა და
როლი მსხვერპლისა, რომელიც ისტორიის ნაწილია და რომელიც თამაშობს კიდეც ამ ისტორიაში
თავის როლს“.64
მიულერმა ამ უძველესი მითის ინტერპრეტაცია ზემოხსენებული სამი ისტორიული ფიგურის
სამკუთხედში გააერთიანა და მათი „გამართლებული“ ქმედებები ფილოქტეტესის თანამედროვე
მოდელს მოარგო. დრამატურგმა ჯერ კიდევ ძვ.წ. მეხუთე საუკუნის საბერძნეთში დაწყებული
„ანალიტიკურ-კათარტიკულ“ კონცეფციაში გაშლილი საკითხები თანამედროვე მაყურებლისთვის
გასაგებ, ეპიკურ-თეატრალურ ფორმაში გამოსახა. გდრ-ის მაყურებლისთვის კი ყველაზე ნაცნობი
გამომსახველობითი ხერხი ბრეხტისეული თეატრის მოდელი გახლდათ. თუმცა, მიუნხენური
პრემიერის შემდეგ, ჰაინერ მიულერს მაინც მოუწია პიესის „წაკითხვასთან“ დაკავშირებით,
საკუთარი პოზიციის გამოკვეთა. იმავე 1968 წელს ქვეყნდება მიულერის წერილი „სამი საკითხი
„ფილოქტეტესზე“, სადაც ავტორი კონკრეტულ მითითებებს იძლევა სადადგმო ელემენტებზე და,
რაც მთავარია, საუბრობს „მითოლოგიური მოდელების“ დანიშნულებაზე დრამატურგიაში.
მიულერი ამ ესეიში საკუთარი ხედვის, საკუთარი მითოსური აზროვნების, ასე ვთქვათ, ახსნაგანმარტებით კონცეპტსაც გვთავაზობს. ტექსტში, რომელიც თან ერთვის მიუნხენის რეზიდენც
თეატრის პროგრამას („ფილოქტეტესი“, 1968 წ. რეჟ. ჰანს ლიტცაუ, Hans Lietzau), ვკითხულობთ:
1.

სიუჟეტი არის მოდელი და არა ისტორია (ამბავი, ნარატივი). იქ უნდა აისახოს ქცევები

და არა მათი მნიშვნელობები. თითოეული ქმედება ციტირებს სხვა, იმავე ან მსგავს ისტორიულ

Müller H., Gedichte und Material./H. Müller. – Rostok: Universität, 1997, იხ.: სოფოკლე, ფილოქტეტესი, ძველი
ბერძნულიდან თარგმნა, შესავალი წერილი და განმარტებანი დაურთო ნანა ტონიამ, გვ. 18.
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მოვლენას, რადგანაც ის ფილოქტეტესი-მოდელის მიხედვით ხდება ან მომავალში მოხდება. [...]
ციტატის თანამდევი უნდა იყოს ასევე ერთი და იმავე ისტორიული მოვლენების განმეორებადობის
პრინციპი. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც შესაძლებელი გახდება მოდელის შეცვლა, შევძლებთ
ისტორიიდან რაიმეს სწავლას.
2.

ფილოქტეტესის მოდელი განისაზღვრება მხატვრულ ნაწარმოებში წარმოდგენილი

საზოგადოების კლასობრივი სტრუქტურით. მიულერს მაგალითისთვის მოჰყავს არმია, როგორც
მხედართმთავრის

ფუნქციის

მატარებელი.

დრამატურგის

აზრით,

ესაა

სწორედ

ისეთი

დამოკიდებულება, რომელიც დიალექტიკის გავლენისგან მხოლოდ ოდეოლოგიის საშუალებით
გათავისუფლდება. იდეოლოგიაზე უარის თქმა კი მხოლოდ ცვლილებების (ინვერსია) გზითაა
შესაძლებელი. მიულერი აქვე ახსენებს საკუთრების ფორმას, მაგალითად - იარაღს, საშუალებას,
როგორც ამ საკუთრების ფორმის გამოხატულებას. მისი აზრით, იარაღი ამ შემთხვევაში მოქმედების
ელემენტია და არა რეკვიზიტი.
3.

პროცესი, დრამატურგის აზრით, გარდაუვალია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც

სისტემა არაა დაყენებული კითხვის ნიშნის ქვეშ. კომიზმი პროვოცირებს დისკუსიას სისტემის
გამომწვევ მიზეზებზე. მხოლოდ ჯამბაზი აყენებს ცირკს კითხვის ნიშნის ქვეშ. ფილოქტეტესი,
ოდისევსი, ნეოპტოლემოსი - ესაა სამი ჯამბაზი, რომლებიც საკუთარი მსოფლმხედველობის
გლადიატორები არიან (მიულერი, 1968 ).65
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვხედევათ, რომ ჰაინერ მიულერი ჯერ კიდევ მისი
შემოქმედების ადრეული პერიოდიდანვე ავლენს მკვეთრ დამოკიდებულებას საკუთარი ტექსტების
გააზრებასთან დაკავშირებით და თუ შეიძლება ითქვას, მკაცრად გაწერილი თამაშებრივი წესებით
„ურთიერთობს“ ნებისმიერ კომუნიკატორთან, ვისაც კი მისეულ სამყაროში შესვლა და მოგზაურობა
გადაუწყვეტია. ეს წესები თანაბრად ვრცელდება როგორც მკითხველზე, ისე პიესის დამდგმელსა თუ
სპექტაკლის მაყურებელზეც კი, რომელიც „დიდაქტიკური“ წარმოდგენის გავლენის ქვეშ
თავისდაუნებურად მოექცეოდა სპექტაკლის მსვლელობისას.

მოგვიანებით აღიარებს, რომ

ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი მან ორი დიქტატურის პირობებში გაატარა, რამაც
უზარმაზარი კვალი დატოვა ავტორის შემოქმედებაზე.

Müller H., Drei Punkte zu Fhiloktet (Brief an den Regisseur der Uraufführung Hans. Lietzau), in: Theater heute 9,
1968
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მითოლოგიური მოდელი,

პიესის ავტორისთვის აღმოჩნდა

ის სწორად

მიგნებული

დრამატურგიული ხერხი, რომელიც მას საჭირო და აუცილებელი კითხვების დასმის საშუალებას
ცენზურის შემთხვევაშიც კი აძლევდა. ასე იყო თუ ისე, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, ე. წ.
დათბობის პერიოდში, ჰაინერ მიულერი იმ ერთეულ შემოქმედთა ნუსხაში აღმოჩნდა, რომელთა
მსოფლმხედველობა

და

იდეოლოგია

გახლეჩილი

გერმანიის

ნებისმიერ

ტერიტორიაზე

არაფორმალურად, მაგრამ მაინც - თანაბრად იყო აღიარებული იმდროინდელი ხელისუფლების
მხრიდან.66
ამდენად, მიულერის მიერ ურთიერთდაკავშირებული ბერტოლტ ბრეხტის ცნობილი
„დიდაქტიკური

პიესების“

დრამატურგიული

მოდელი

და

სოფოკლესეული

„მორალურ-

დიდაქტიკური“ ტრაგედიის კონცეფცია არაერთმნიშვნელოვანი დასკვნებისკენ გვიბიძგებს:
1) ისტორიული ნარატივის პარალელები ავტორს საშუალებას აძლევდა ემუშავა მითის
ინტერპრეტაციაზე და ეფიქრა თანამედროვე თეატრის გამომსახველობითი ფორმების განახლებაზე;
2) ბრეხტის ეპიკური დრამის ნორმების გამოყენება „დამწყები“ ხელოვანისთვის საკმაოდ
„მომგებიანი“

იყო

როგორც

აღმქმელისთვის,

ისე

ხელისუფლებისთვის

იდეოლოგიური

თვალსაზრისით.
ჰაინერ მიულერს ეპიკური თეატრის დიდაქტიკურ მოტივებზე აგებულმა „ფილოქტეტესის
მოდელმა“ სახელმწიფოებრივი ცენზურის მიერ წლების წინ „გადაკეტილი“ გზა ფაქტობრივად
გაუხსნა, ხოლო მითოლოგიური აზროვნების გამოყენებამ ხელი შეუწყო გდრ-ის ცენზურის მიერ
დაწესებული აკრძალვების, მათ შორის „კრიტიკულ-ანალიტიკური აზროვნების“ შენიღბვაში.

გერმანელი მწერალ ანა ზეგერსის (Anna Seghers) მოთხრობის მიხედვით დაწერილი პიესის Die
Umsiedlerin სცენურ ვერსიას (1961 წ.) მძაფრი კრიტიკა მოჰყვა და ჰ. მიულერი მწერალთა კავშირიდან
გარიცხეს. შედეგად დრამატურგის ტექსტები გარკვეული წლების განმავლობაში გერმანიის დემოკრატიული
რესპუბლიკის ტერიტორიაზე იკრძალებოდა და მიულერს სხვადასხვა ფსევდონიმის მოფიქრება უხდებოდა.
მიუხედავად ამისა, ბენო ბესონი (წარმოშობით შვეიცარიელი რეჟისორი, რომელიც გდრ-ში მოღვაწეობდა) ჰ.
მიულერს „ოიდიპოს ტირანის“ (სოფოკლეს მიხედვით) თარგმანს უკვეთავს და ბერლინის გერმანული
თეატრის სცენაზე 1967 წელს ახორციელებს. სოფოკლეს ტრაგედიის მიხედვით დაწერილი „ფილოქტეტესის“
სცენური (ჩასწორებული) ინტერპრეტაცია ბერლინელმა მაყურებელმა მხოლოდ მოგვიანებით - 1974 წელს
„გერმანული თეატრის“ სცენაზე იხილა.
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2. 2 . ჰერაკლეს მითოლოგიური მოდელი
კიდევ ერთი მითოლოგიური სახე, რომლითაც ჰაინერ მიულერი ფილოქტეტესის
პარალელურად

ინტერსდება,

არის

ჰერაკლე.67

თუმცა,

ფილოქტეტესისგან

განსხვავებით,

დრამატურგი ამ არქაულ გმირს თავისი ცხოვრების განმავლობაში სხვადასხვა დროს იხმობს და სხვა
დანარჩენ

მითოლოგიურ

სახეთა

მსგავსად,

არაერთმნიშვნელოვნად

ამუშავებს,

ურთიერთგანსხვავებული ფორმისა და სახის სტრუქტურაში სვამს. საბოლოოდ, ამ მასალების
გაცნობისას ვღებულობთ ე. წ. ჰერაკლეს მიულერისეულ მოდელს, სადაც გაერთიანებულია
დრამატული პიესა „ჰერაკლე 5“ (1964 წ.), პროზაული ჩანართები „პრომეთეს გათავისუფლება“,
„ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრა“ - პიესაში „ცემენტი“ (1972) და ევრიპიდეს მიხედვით ადაპტირებული
თარგმანი - „ჰერაკლე 13“, რომელსაც გამომცემლები ლირიკად მოიხსენიებენ.

2.2.1

მითი ჰერაკლეზე - ევრიპიდე (ძვ.წ. 421-415)

ბერძნულ მითოლოგიაში ჰერაკლე ღვთაებრივი გმირია, რომლის საოცარი თავგადასავლების
შესახებაც უძველესი თქმულებებიდან ვიგებთ. საუკუნეების განმავლობაში ეს ათლეტური
აღნაგობის ჭაბუკი ფიზიკური მშვენიერებისა და არაადამიანური სიძლიერის განსახიერებად იყო
მიჩნეული. მითის თანახმად, ჰერაკლე უძლეველი ღმერთის, ზევსის შვილი გახლდათ, რომელიც
დედამისს, - მოკვდავ ალკმენეს მაშინ ჩაესახა, როდესაც მისი მეუღლე ამფიტრიონი (შემდგომში ჰერაკლეს მამობილი) საბრძოლველად იყო წასული.68
ჰერაკლეს მითოლოგიური სახე წარმოუდგენელია უზენაესი ქალღმერთის, ზევსის დისა და,
იმავდროულად, მისივე ცოლის ჰერას - გარეშე. ზევსი ხშირად ღალატობდა მეუღლეს და ალბათ,
სწორედ ამიტომ, ჰერას მუდამ ეჭვიან და მზაკვარ ქალღმერთად მოიხსენიებენ ხოლმე. ბერძნულ
მითოლოგიაში განსაკუთრებული სიშმაგით, ჰერა სწორედ მაშინ გამოირჩევა, როცა საქმე ზევსის
შვილებს და ახალ-ახალ რჩეულებს ეხება. ამ მხრივ, ქალღმერთისთვის გამონაკლისი არც ზევსის
ვაჟიშვილი - ჰერაკლე აღმოჩნდა. უფრო მეტიც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჰერაკლეს ბავშვობის, მისი
აღზრდისა

და

ჭაბუკის

ყურადღების მიღმა

საბრძოლო

გმირობების

დაგრჩეს ჰერას სურვილების,

ისტორიების

გაცნობისას,

შეუძლებელია

მზაკვრული გეგმებისა და ზევსისგან

დამოუკიდებლად განზრახული „ჩარევების“ არაერთი პრეცენდენტი. „ქალღმერთ ჰერამ საზარელი

67

პიესები „ჰერაკლე“ და „ფილოქტეტესი“ მიულერმა ერთდროულად გამოაქვეყნა 1966 წელს.

ვრცლად იხ.: ბერძნული მითების სამყარო, ასპარეზზე გამოდიან გმირები, თხრობა და კომენტარები ნანა
ტონიასი, პროგრამა „ლოგოსი“, 2003.
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სენი შეჰყარა ზევსის რჩეულ ძეს: გონება წარტაცა და სიგიჟე მოუვლინა“ - ვკითხულობთ „ბერძნული
მითების სამყაროში“. თუმცა, საგულისხმოა, რომ ჰერა ის ქალღმერთია, რომელიც, ყველა ვერსიის
თანახმად, მცირე ხნით, მაგრამ, მაინც ჰერაკლეს ძიძად მოიხსენიება. ამიტომ თებელები მას ჰერას
ძედ მიიჩნევდნენ... ზოგიერთი გადმოცემის თანახმად, ჰერაკლეს სწორედ ჰერასგან მიენიჭა კაცთა
შორის უკვდავი დიდება...69 ზოგიერთი იმასაც ამტკიცებს, რომ სახელი „ჰერაკლე“ ნიშნავს: „ჰერას
წყალობით განდიდებულს“. თუმცა, ასე იყო თუ ისე, არავინ დავობს იმ ფაქტზე, რომ სწორედ ჰერას
მონდომებას - ჰერაკლეს „შეშლილობას“ შეეწირა ჰერაკლეს ცოლი და სამი (ზოგან ოთხი, ექვსი და
ზოგიერთი წყაროს მიხედვით, რვაც კი) მცირეწლოვანი შვილი. საგულისხმოა, რომ ჰერაკლეს
ცნობილი გმირობების ციკლი ამ საზარელი ფაქტის მონანიების ფაზის შემდგომ იწყება.
ნანა ტონიას ინფორმაციით: „ჰერაკლეს თავგადასავალი, რომელიც მიკენის ეპოქიდან უნდა
იღებდეს დასაბამს, ანტიკური ხანის მწერალთა საყვარელ თემად იქცა. მას კარგად იცნობდა
ჰომეროსი, აგრეთვე „ჰერაკლეს ფარის“ ავტორი (ჰესიოდეს წრე); ყურადღებას იპყრობს ძვ.წ. VI
საუკუნის ეპიკური პოემა „ექალიის აღება“ (ავტორი უცნობია) და პისანდროს როდოსელის
„ჰერაკლეა“. ჰერაკლეს მითებს ხშირად მიმართავდნენ ლირიკოსები, განსაკუთრებით კი ბერძნული
ტრაგედიის წარმომადგენლები - სოფოკლე („ტრაქსიკელი ქალები“) და ევრიპიდე („ჰერაკლე“,
„ალკესტისი“), კომედიოგრაფოსები (ეპიქარმოსი, რინტონი, სოფრონი, არისტოფანე).... ჰერაკლეს
წარმოადგენდნენ როგორც კომიკურ პერსონაჟს, მსუნაგსა და უბრალოდ კუნთმაგარ მოჩხუბარს...
ჰერაკლეს კულტი ფართოდ იყო გავრცელებული მთელ ბერძნულ სამყაროში. მას მსხვერპლს
სწირავდნენ როგორც ღმერთსაც და როგორც გმირსაც. ჰერაკლე ითვლებოდა სიჯანსაღის,
ათლეტიზმისა და სპორტულ სანახაობათა მფარველად “.70
ზემოაღნიშნულ

წყაროზე

დაყრდნობით,

როგორც

დავინახეთ,

დრამატურგიული

ლიტერატურის სახით, ელინური ეპოქის ხანაში, ცალკე აღებულ, უშუალოდ ამ გმირზე დაწერილ
ტექსტს, მხოლოდ ევრიპიდესთან ვხვდებით, პიესაში - „ჰერაკლე“. თუმცა ევრიპიდეს უკვე მანამდე
აქვს დაწერილი პიესა „ჰერაკლიდები“, ტრაგედია, რომელიც ძვ.წ. 430-427 წლებში დადგმულა და
მოგვითხრობს ძლევამოსილი გმირის შთამომავალთა ბედზე ჰერაკლეს გარდაცვალების შემდგომ.
რისმაგ გორდეზიანთან ვკითხულობთ, რომ ევრიპიდეს ტრაგედიაში „ჰერაკლე“, რომელიც

ბერძნული მითების სამყარო, ასპარეზზე გამოდიან გმირები, თხრობა და კომენტარები ნანა ტონიასი,
პროგრამა „ლოგოსი“ 2003, გვ. 192-193
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შესაძლოა ძვ.წ. 421-415 წლებს შორის იყოს შექმნილი, „ჰერაკლეს თავგადასავალის რამდენიმე
ეპიზოდი ერთ დრამატულ ორგანიზმად არის გამთლიანებული“.71
ტექსტი პროლოგით იწყება. დრამატურგმა ჰერაკლეს მამობილის, ამფიტრიონის მონოლოგის
საშუალებით, მოკლედ გადმოგვცა საქვეყნოდ ცნობილი ოჯახის პრეისტორია. მონათხრობიდან
ვიგებთ, რომ ჰერაკლე ზევსისა და ჰერას კანონიერი შვილის, ევრისთევსის დავალებით ჰადესში
იმყოფებოდა, სადაც იმდენხანს მოუწია გაჩერება, რომ მთელ თებეს მკვდარი ჰგონია. ჰერაკლეს
ცოლად ჰყავს ქალაქის მმართველ კრეონის ქალიშვილი მეგარა და სამი მცირეწლოვანი შვილი.
მოხუცი ამფიტრიონი წუხს, რადგან მის ოჯახს უბედურება ელის: სახელმწიფოში ვითარება
დაძაბაულია, კრეონი მოკლულია და ახალ მმართველ ლიკოსს კი მისი და ჰერაკლეს ცოლ-შვილის
სასახლეში ამოხოცვა განუზრახავს. ტრაგედიაში ვითარება მას შემდეგ იძაბება, როდესაც უეცრად
ჰადესიდან დაბრუნებული ჰერაკლე გამოჩნდება და ლიკოსსა და მის ამალასაც სასახლეშივე
ამოჟლტს.
„ევრიპიდეს ამ ტრაგედიაში, - ვკითხულობთ გორდეზიანთან, - კონკრეტულ სიტუაციათა,
განწყობილებათა სული მეუფებს. ერთმანეთს ცვლიან: ჰერაკლეს ოჯახის უიმედო მდგომარეობა
სასტიკი ლიკოსის წინაშე და გმირის დაბრუნება, სიხარული, ლიკოსზე შურისგება, ოჯახზე
მზრუნველი, შვილების მოყვარული ჰერაკლე და სიგიჟით გონებადაბინდული ულმობელი
მკვლელი საკუთარი ცოლ-შვილისა; თავის თავში დარწმუნებული უძლევლი გმირი და მთლად
გატეხილი, ცხოვრებაზე ხელჩაქნეული დამნაშავე; შიში, ძრწოლა და სიხარული, გამარჯვება;
საშინელი დანაშაულის შემდეგ ცხოვრების აზრის დაკარგვა და მეგობრის (თესევსის - მ.ი. )
გამხნევების შემდეგ, კვლავ ცხოვრების ფერხულში დაბრუნება“.72
ნანა ტონია წიგნში „ბერძნული მითების სამყარო - ასპარეზზე გამოდიან გმირები“, კომენტარებში აღნიშნავს, რომ „ჰერაკლე თითქოს ატარებს ჰერას სახელს საკუთარ სახელში, თუმცა
ბოლომდე მის დევნას განიცდის“. ესეც მისი სახის ერთ-ერთი პარადოქსიაო - წერს ბერძნული
მითოლოგიის ქართველი მკვლევარი და იქვე ასკვნის, რომ „ეს წინააღმდეგობებით აღსავსე გმირი
კიდევ ერთი თვალსაზრისით იქცევს ყურადღებას: იგი პროტოტიპია, ერთი მხრივ, იმ მმართველისა,
რომლის ძალასაც ღვთაებრივი ნება ადამიანთათვის სიკეთის მისანიჭებლად წარმართავს, მეორე

გორდეზიანი რ., ბერძნული ლიტერატურა, ელინური ეპოქის ეპოსი, ლირიკა, დრამა, მეორე გამოცემა,
გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბ., 2009, გვ. 412
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მხრივ, იმ ჩვეულებრივი ადამიანისა, რომელსაც შეუძლია იოცნებოს, იშრომოს, იტანჯოს და ამ გზით
უკვდავებას ეზიაროს. ჰერაკლემ დაძლია სიკვდილის შიში“.73
სიკვდილის დაძლევის შიშსა და, ზოგადად, გარდაცვალების მეტაფორას ჰაინერ მიულერის
მითოლოგიურ

ტექსტებში

განსაკუთრებული

ყურადღება

ექცევა.

ჰერაკლეს

მოდელის

ჩამოყალიბების შემთხვევაშიც იგივე ვითარებაა: სიკვდილისა და ხელმეორედ დაბადების - იგივე
„ახალ ადამიანად“ გარდასახვის პრობლემა 1960-70-იანი წლების გდრ-ში მოღვაწე ავტორთან უფრო
მეტი სიმძაფრით შემოდის, რასაც, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, თავისი ლოგიკური ახსნაგანმარტებებიც აქვს.
დავიწყოთ იქიდან, რომ ჰერაკლე, მედეას მსგავსად, შვილების მკვლელი მშობელია.
განსხვავებით მედეასგან, ჰერაკლეს ამ საქცილს ათენელები ერთმნიშვნელოვნად მის დროებით
„შეშლილობას“ აწერდნენ და, სავარაუდოდ, თანაუგრძნობდნენ მას. ევრიპიდეს მიხედვით,
გონმოსული

ჰერაკლე

ხანგრძლივი

დროის

განმავლობაში

იტანჯება

და

ერთი

პირობა,

თვითმკვლელობასაც კი გეგმავს. „სიცოცხლის გაგრძელების სურვილი აღარ აქვს. სურს ზღვაში
გადახტომა, ან ხმლის გულში ჩაცემა, რომ სახელგატეხილის ცხოვრებას თავი აარიდოს. სიკვდილი
მისთვის სასჯელია ჩადენილი დანაშაულისთვის. საკუთარ თავს უწმინდურს უწოდებს და რცხვენია
საკუთარი ქმედებების“, - წერს ფილოლოგიის დოქტორი ნინო დიანოსაშვილი.74

ცხადია, რომ

ჰერაკლე ტრაგიკული პერსონაჟია, იმდენად ტრაგიკული, რომ ერთი ტრაგიკული მდგომარეობიდან
მეორეში გადადის, ხელმეორედ იბადება: ჩადენილი საქციელის გამო, ჰერაკლეს მონანიების ფაზა
ეწყება და სწორედ საკუთარი ცოლ-შვილის მკვლელობის შემდგომ განვითარებულ მოვლენებთან
იკვეთება გმირად გახდომის მოტივაცია. ჰერაკლეს ხელახალი დაბადების პროცესი მისი გმირული
საქმეების მრავალნაწილიან (უმეტეს შემთხვევაში 12) ციკლს უკავშირდება. რაც შეეხება ჰერაკლეს

ბერძნული მითების სამყარო, ასპარეზზე გამოდიან გმირები, თხრობა და კომენტარები ნანა ტონიასი,
პროგრამა „ლოგოსი“ 2003, გვ. 220
73

იხ.: დიანოსაშვილი ნ., შეშლილობის ფენომენი ევრიპიდეს ტრაგედიებში. ფილოლოგიის დოქტორის
აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია. სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფ.
ქეთევან ნადარეიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
კლასიკური ფოლოლოგია და სიძველეთმცოდნეობა, თბ., 2016 (პდფ ვერსია) გვ. 168-214
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დანარჩენ თავგადასავლებს და მის აპოთეოზს, რომლის ისტორიაც75 მისსავე წარსულში, კერძოდ კი
- ჰიდრასთან და მის ერთგულ მეგობარ ფილოქტეტესის სახელთან გვაბრუნებს, იმდენად არის
ჩვენთვის საინტერესო, რამდენადაც ჰერაკლეს, ერთი მხრივ, „ზეცად ამაღლების“, ხოლო მეორე
მხრივ, მისი ფიზიკური „აღსასრულის“ თქმულებას პირდაპირ მივყავართ ჰაინერ მიულერის
„არქაული სისასტიკის არქეტიპების“ მითოლოგიურ მოდელებთან.
ჰერაკლეს ხშირად ფილოქტეტესისა და პრომეთეს გვერდით მოიხსენიებენ. ეს შედარება არაა
ლოგიკას მოკლებული, ვინაიდან ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, ორივე პერსონაჟის ამბავში,
ჰერაკლე ,ზევსის დავალებით, მათ მხსნელად გვევლინება.
რისმაგ გორდეზიანის მიხედვით, ჰერაკლეს გამოცხადებას „ფილოქტეტესის“ ფინალურ
სცენაში „მარტოოდენ ტექნიკური ფუნქცია არ აკისრია - გამოიყვანოს მოქმედება ჩიხიდან, არამედ
მას კონცეპტუალური დატვირთვა აქვს - მოახდინოს ჰუმანიზმის იდეის რეაბილიტაცია“.76 ამ მეტად
მნიშვნელოვან კონცეპტზე ყურადღების გამახვილება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჰაინერ მიულერის
ინტერესებში არ შედის. დრამატურგი პიესის სამივე პერსონაჟს საკუთარი საქციელისა თუ ქმედების
წინაშე პასუხისმგებლობას ყოველგვარი ზებუნებრივი ძალების „ჩარევის“ გარეშე აკისრებს.
მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ამ შემთხვევაში „ცალკეული ინდივიდის“ მორალური პასუხიმგებლობის
სიმძიმეს თავიდან ბოლომდე სისტემა „იღებს თავის თავზე“. უფრო მეტიც, ფილოქტეტესი
„გულუბრყვილო“ ნეოპტოლემოსის ხელით, თანაც ზურგში მახვილის ჩაცემით, იღუპება. ამ
შემთხვევაში ხომ, უზენაესი გამგებელი არა ღმერთი - არამედ თავად ადამიანის ნების გამტარებელი
ოდისევსია. ამ ფინალით დრამატურგი აბსოლუტურად ცვლის პიესის იდეოლოგიურ ქარგას და
ფილოქტეტესის

მოდელში

რესპუბლიკაში

გატარებულ

მეორე

მსოფლიო

პოლიტიკურ

ომის

შემდგომ,

მოვლენებს და

გერმანიის

დემოკრატიულ

ტოტალიტარულ

სახელმწიფოში

პიროვნული თავისუფლების პრობლემას ეხმიანება.
რაც შეეხება პრომეთეს, რომელიც, ჯერ კიდევ ბერძნულ მითოლოგიაში, დამოკიდებულია
ჰერაკლეს გმირობაზე - გაუსაძლის ტანჯვა-წამებისგან გაათავისუფლოს კავკასიონის ქედზე

ბერძნული მითების სამყარო, ასპარეზზე გამოდიან გმირები, თხრობა და კომენტარები ნანა ტონიასი,
პროგრამა „ლოგოსი“, 2003, თბ., გვ. 119-123
75

გორდეზიანი რ., ბერძნული ლიტერატურა, ელინური ეპოქის ეპოსი, ლირიკა, დრამა, მეორე გამოცემა,
გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბ., 2009, გვ. 379
76
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მიჯაჭვული მსხვერპლი, - ჰაინერ მიულერი ამ მოტივს უცვლელს ტოვებს. ჰერაკლეს მიერ პრომეთეს
გათავისუფლების იდეა, ვფიქრობ, ჰაინერ მიულერისთვის უდიდეს მნიშვნელობას იძენს. ჰერაკლეს
მოდელის კვლევისას პიესაში „ცემენტი“ ქვეთავის „ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრა“ გარდა, მოცემული გვაქვს
კიდევ ერთი დამოუკიდებელი ნაწილი, რომელსაც აგრეთვე ჰერაკლეს მოდელთან მივყავართ. ესაა „პრომეთეს გათავისუფლება“, რომლის კითხვისას რწმუნდები, რომ ტექსტი თავიდან ბოლომდე
ალეგორიულია და ჰერაკლეს როლს, კონცეპტუალური ხედვის თვალსაზრისით, უდიდესი ფუნქცია
ეკისრება. თუ პიესაში „ჰერაკლე 5“ ჰერაკლე ე. წ. სოციალისტური შრომის გმირის პროტოტიპს
განასახიერებს, მოგვიანებით დაწერილ დრამაში „ცემენტი“ - ჰერაკლეს მოდელში ე.წ. პირველი
სამამულო ომის გმირის ცხოვრებისეული ისტორია იშლება, რომელიც, საბოლოო ჯამში, საბჭოთა
ადამიანის კოლექტიური სახის ყალიბში ერთიანდება.

2.2.2 „ჰერაკლე 5“ (1958-1964/65)
სულ რამდენიმე გვერდიანი პიესა „ჰერაკლე 5“ ჰაინერ მიულერმა პირველად 1966 წელს,
„ფილოქტეტესთან“ (1964) ერთად გამოაქვეყნა. სწორედ იმ პერიოდში იგი სოფოკლეს „ოიდიპოს
ტირანის“ თარგმანზეც77 მუშაობდა. სათაურში მითითებული ციფრი მიანიშნებს, რომ საქმე გვაქვს
ჰერაკლეს მეხუთე გმირობასთან, რომელიც „ავგიასის თავლების“ სახელწოდებით არის ცნობილი.78
პიესაში მოქმედი პირები არიან: ჰერაკლე, ავგიასი, ზევსი და ორი თებელი მოქალაქე.
მიულერი აღნიშნული პიესის დადგმას სატირულ ჟანრში მოიაზრებს და განმარტავს, რომ
ჰერაკლეზე პიესის წერა უკვე დასრულებული ჰქონდა, როდესაც 1967 წელს ბერლინის გერმანული
თეატრის სცენაზე, ბენო ბესონთან ერთად, ოიდიპოსის რეპეტიციებს გადიოდა... ოიდიპოსის
დადგმისას, „ჩვენ დიდხანს ვსაუბრობდით და ვბჭობდით კანალიზაციის პრობლემაზე“, - წერს
ჰაინერ მიულერი თავის ავტობიოგრაფიაში და იქვე აგრძელებს, - რადგან, მაშინ იმ მნიშვნელოვან
დასკვნამდე მივედით, რომ „მთელი ჭირი და უბედურება (die Pest), სწორედ საკანალიზაციო
პრობლემებთან იყო კავშირში“.79

ჰაინერ მიულერმა წარმოშობით შვეიცარიელი რეჟისორ ბენო ბესონის დაკვეთით თარგმნა „იოდიპოს
ტირანი“. პრემიერა შედგა 1967 წელს ბერლინის გერმანულ თეატრში.
77

ქართულ გამოცემაში აღნიშნული გმირობა, რიგით მეექვსეა. იხ.: ბერძნული მითების სამყარო, ასპარეზზე
გამოდიან გმირები, თბ., „ლოგოსი“, 2005, გვ. 80
78

Müller H., Krieg ohne Schlacht. leben in zwei Diktaturen, Eine Autobiographie, Koln: Kiepenheuer& Witsch, 1992, ,
Köln 1992 (erweiterte Ausgabe 1994) s. 209
79
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სატირის ჟანრის გამოყენება ტოტალიტარული მმართველობის სახელმწიფოში, ისეთი
სახელოვნებო სტრუქტურისთვის, როგორიც თეატრია, ვფიქრობ, ბეწვის ხიდზე გავლის ტოლფასი
უნდა ყოფილიყო ახალბედა ავტორისთვის. მხედველობაში მაქვს ავტორის ტენდენციურობა და მისი
ინტელექტუალური გემოვნება (რომელიც მოგვიანებით უფრო მძაფრი და რადიკალური გახდა)
უფრო ძნელად გამოსახატი იყო კომედიაში, ვიდრე ტრაგედიაში. ბრეხტის სასწავლო პიესების
გავლენით დაწერილი „ფილოქტეტესის“ პარალელურად, ჰერაკლეს მითოლოგიური სახის ამ
კუთხით გადააზრება80 მიულერის მრავალფეროვან და ექსპერიმენტატორულ მიდრეკილებებზე
მეტყველებს. ცხოვრებაშიც მიზანმიმართულად სარკასტული, ირონიული და იმავდროულად
მაღალინტელექტუალი ხელოვანი ცენზურის პირობებშიც კი არ ეპუება აკრძალვებს. პირიქით, იგი
აზარტით

შედის

ჩაკეტილ

სისტემაში

სამოღვაწეოდ

და

„გემოს

უსინჯავს“

სხვადასხვა

გამომსახველობით ხერხებსა და საშუალებებს. ასე ახერხებს მიულერი იმ პერიოდის გდრ-ში
საკუთარი არაერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულის გამოხატვას არსებული სახელმწიფოებრივი
სისტემის მიმართ. მან ხომ ყველაზე უკეთ იცის, სატირის ჟანრს, ჯერ კიდევ ძველ საბერძნეთსა და
განსაკუთრებით კი რომში, ოლიმპიურ დღესასწაულებზე რომ მიმართავდნენ.
ჰერაკლე, როგორც უკვე ვთქვით, სწორედ იმ გმირთა ნუსხას მიეკუთვნება, რომლის
სახელზეც საბერძნეთის სხვადასხვა ქალაქში „ნემეური ასპარეზობანი“ იმართებოდა. ჰერაკლეს
სახელით

გამართულ

დღესასწაულებთან

დაკავშირებით

ვკითხულობთ,

რომ:

„ნემეური

ასპარეზობანი, რომელთა დაწესებაც ჰერაკლეს მიეწერება, იმართებოდა ნემეას ველზე, ზევსის
სამისნოსთან, ოლიმპიადის ყოველ მეორე და მეოთხე წელს. ეს იყო სპორტული (ძირითადად,
ათლეტური და საცხენოსნო) თამაშობანი, რომელთაც მოგვიანებით დაემატა მუსიკალური აგონებიც.
გამარჯვებულებს აჯილდოვებდნენ ზეთისხილის რტოებით. მათ განადიდებდნენ პოეტები და
თაყვანს სცემდნენ თანამოქალაქენი.81
მიულერი ჰერაკლეს ხასიათის პოლარულ ნიშნებს ჩაეჭიდა. ჰერაკლეს პერსონაჟში ხომ
ერთმანეთს

ერწყმის

როგორც

მისი

დრამატული,

ისე

კომიკური

თვისებები.

ბერძნულ

წარმოდგენებში მას კარგი სმა-ჭამის მოყვარულ, „მსუნაგ“ პერსონაჟადაც იცნობდნენ. ამ აზრს არც

გავიხსენოთ, რომ ამ ორ პიესას („ფილოქტეტესი“, „ჰერაკლე 5“) მიულერი ერთსა და იმავე პერიოდში
აქვეყნებს და იმავდროულად დაკავებულია „ოიდიპოს ტირანის“ თარგმანის დამუშავებით, რომელსაც ბენო
ბესონი უმოკლეს პერიოდში განახორციელებს ბერლინის „დოიჩე თეატრში“.
80

81

ბერძნული მითების სამყარო, ასპარეზზე გამოდიან გმირები, თბ., „ლოგოსი“, 2005, გვ.206
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ნანა ტონია უარყოფს: „ვითარცა ბუნების შვილი, ჰერაკლე იძენს გროტესკულ ნიშნებსაც“82 - წერს
ქართველი მკვლევარი და მეც მიმაჩნია, რომ ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჭეშმარიტებას არ
იქნება მოკლებული მოსაზრება, რომლის თანახმადაც, ვფიქრობ, ჯერ კიდევ უძველეს ხანაში უნდა
მომხდარიყო,

ჰერაკლესადმი

თაყვანისცემის

მიუხედავად,

მისი

პერსონაჟის

სატირული

დახასიათებაც.
მეოცე საუკუნის მეორე ნახევარში მოღვაწე დრამატურგი პიესას „თეატრში თეატრის“
პრინციპით და ბრეხტის სასწავლო პიესების მოდელის ერთმანეთთან შერწყმით ამუშავებს. ქოროს
როლი აქ რემარკით არის ჩანაცვლებული, ხოლო პიესის პერსონაჟები თავადვე აფასებენ
დრამატურგის მიერ დაკისერებულ მოვალეობებს. ჰაინერ მიულერი ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს,
რომ ჰერაკლეს დამუშავების დროს, სენეკას ინტერპრეტაციაზე ფიქრობდა. დრამატურგის აზრით, ამ
შემთხვევაში მისთვის მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ბერძნული თეატრის ტრადიციისგან
განსხვავებით, „სენეკასთან პიესები ჩაფიქრებულია როგორც საკითხავი დრამები. სენეკას პიესები
იკითხებოდა ... არ თამაშდებოდა სცენაზე“,83 ანუ მიულერი, სენეკას მსგავსად, ჰერაკლეს (ისევე
როგორც

ფილოქტეტესის

შემთხვევაში)

ე.წ.

სიტყვების

თეატრს

გვთავაზობს.

ოღონდ

„ფილოქტეტესისგან“ განსხვავებით, აქ იცვლება ჟანრი და ავტორის დამოკიდებულება თითოეული
პერსონაჟის მიმართ. ეს ის პერსონაჟები არიან, რომლებიც მხოლოდ ავტორის მიერ დაკისრებული
როლის კარგად შესრულებით თუ განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ერთადერთი მკვეთრად
გამოხატული „ხასიათი“, რომელიც პიესის განმავლობაში მრავალმნიშვნელოვნად ვითარდება ჰერაკლეა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ მიულერი აქ შეგნებულად ამბობს უარს
ფსიქოლოგიური თეატრის პრინციპებზე. მისთვის გაცილებით საინტერესო და აზარტულია მზა
მოდელების დამუშავება, როგორც თვითონ უწოდებს - დრამატურგიული „გადაღებვა“ და ზოგჯერ
ამ მზა მოდელებით მანიპულირებაც კი.
„ჰერაკლე 5-ის“ ტექსტი ორი უსახელო პირის დიალოგით იწყება. დიალოგს წინ უსწრებს
რემარკა, რომლის მიხედვითაც ვიგებთ, რომ ჰერაკლე დახოცილი ცხოველების ძვლების გროვაში
წევს და სძინავს. მძინარეს ძროხის ძვალი ხელში დაუჭერია და არხეინად ხვრინავს. სცენაზე

82

ბერძნული მითების სმაყარო, ასპარეზზე გამოდიან გმირები, თბ., „ლოგოსი“, 2005, გვ.203

Kluge A: Kulturgeschichte im dialog, 100 Minuten mit Heiner Müller, THEATER DER FINSTERNISSE https://kluge.library.cornell.edu/de/conversations/mueller/film/120/transcript
83
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შემოდის ორი თებელი მოქალაქე, რომლებიც ეძებენ და ეძახიან ჰერაკლეს. მათ ცხვირზე ხელები
აქვთ მოჭერილი და საუბარს ამ მდგომარეობაში განაგრძობენ.
პირველი:
კვლავ გამოძღა!
მეორე:
ჩუმად, ნუ ყვირი
პირველი: (ხმადაბლა, უფრო მეტი სიბრაზით )
თითოეული წარმატებული საქმის შემდეგ, უფრო მეტი მონდომება!
მეორე:
შენ რა, საქმის კეთება გინდა?
პირველი:
და შენ გინდა?
მეორე:
ისე რა. დითირამბები ვიმღეროთ?
პირველი: (შეშინებული)
ყველა სტროფი?
მეორე : (შეწუხებული)
ცხვირის გარეშე?84
ამის შემდეგ ორივე ერთ ხმაში იწყებენ ჰერაკლეს „დიდებას“ და მის მიერ ჩადენილი
გმირობების გახსენებას. ისინი ინფორმაციას გვაწვდიან ჰერაკლეს წარმომავლობის შესახებაც და
გმირს შველას სთხოვენ. სთხოვენ, რომ თებე სიმყრალისგან იხსნას. ამ საქმის განსახორციელებლად
ისინი ჰერაკლეს მეხუთე გმირობისაკენ, ანუ მორიგი დიდებისაკენ უხმობენ. საინტერესოა, რომ
თებელების ამ მცირე მოცულობის სიტყვაში ჰაინერ მიულერი მოკლე, ერთსიტყვიან რემარკებს
რთავს ტექსტში, სადაც „დითირამბების“ პარალელურად, ამ პერსონაჟების რეაქციები და
ჰერაკლესადმი

დამოკიდებულებაა

გადმოცემული.

ორი

უსახელო

თებელი

მოქალაქის

არაერთმნიშვნელოვან დამოკიდებულებაში ირონია და სარკაზმცი იგრძნობა.
ჰაინერ მიულერის შემოქმედების მკვლევრების - ჰანს თის ლემანისა და პატრიკ პრიმავერსის
ერთობლივ

84

გამოცემაში,

სახელწოდებით

-

„ჰაინერ

მიულერი:

ცხოვრება,

შემოქმედება,

Мюллер Х., Геракл, Перевод Э. Венгеровой. Проза. Драмы. Эссе. Диалоги, М., 2012 с. 218-219
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მემკვიდრეობა“, თეატრმცოდნე მარკუს კრაიკებაუმი 85 განიხილავს რა აღნიშნულ პიესას, წერს, რომ
ჰერაკლე არის ანტიკური გმირი, რომელიც ფიზიკურ ძალასა და გონებრივ შესაძლებლობას იყენებს
იმისთვის,

რომ

მონსტრების,

ბუნებრივი

კატასტროფებისა

და

ტირანებისგან

იხნას

(გაათავისუფლოს) მსოფლიო. იგი ფიზიკურად ძლიერი, პროდუქტიული და შემოქმედი ადამიანია,
რომელიც სოციალისტურ პროგრესს განასახიერებს. ჰიდრა კი, ვკითხულობთ იმავე ავტორთან,
მსოფლიო კაპიტალიზმის პროტოტიპია.86
მარქსისტული თეორიის ვარიაციასთან ჰერაკლეს მითოლოგიური მოდელის კავშირზე წერს
აგრეთვე ცნობილი გერმანელი თეატრმცოდნე, ჰაინერ მიულერის შემოქმედების მკვლევარი
ნორბერტ ოტო ეკე. „ჰერაკლე 5, - აღნიშნავს ავტორი წიგნში „ჰაინერ მიულერი“, - იკითხება როგორც
ვარიაცია მარქსისტული თეორემის იმ საფუძვლისა, რომლის თანახმადაც ამბავი (იგულისხმება
ჰერაკლეს გმირობა - მ.ი.) წარმოდგენილია როგორც ადამიანის წარმოების, ადამიანის შექმნის
ისტორია, მისივე საქმისა და შესრულებული სამუშაოს საშუალებით“.87
თუ ზემოაღნიშნულ ჰიპოთეზას დავეყრდნობით, მაშინ ჰერაკლე შეგვიძლია განვიხილოთ,
როგორც მუშათა კლასის წარმომადგენელი და სოციალისტური შრომის გმირი, რომელიც ფიზიკური
შესაძლებლობების გამოყენების საშუალებით, ამარცხებს მსოფლიო კაპიტალიზმს. რა თქმა უნდა, ამ
აზრს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, არც მიულერი უარყოფს და სწორედ ამ იდეოლოგიაზე აგებს
მთელ პიესას. თუმცა, ჩემი აზრით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმ ფაქტორს ენიჭება, რომ
დრამატურგი ამ „რეალობას“ სწორედ სატირის ყალიბში ათავსებს და შესაბამისად, აბსოლუტურად
განსხვავებულ ფოკუსში წარმოგვიდგენს. ჩვენ მიერ ზემოთ მოყვანილი პასაჟიდანაც კი
(ვგულისხმობ პიესის დასაწყისს) ნათლად იკვეთება ავტორის დამოკიდებულება როგორც
კონკრეტულად ჰერაკლეს პერსონაჟთან, ისე იმდროინდელ სახელმწიფო სისტემასთან მიმართებაში.
ამ პიესაში მიულერი გვიხატავს იდეოლოგიის აჩრდილს, სისტემას, რომელიც დიდი მონდომებით
უწევდა პროპაგანდას ადამიანთა ფიზიკურ აქტივობას, განსაკუთრებით კი ჯანმრთელი ადამიანის
ფიზიკურ აქტივობას საზოგადეობისთვის. „ზემოდან მოცემული“ დავალებების დროულად და
Kreikebaum M., Herakles 5. in.: Hans-Thies Lehmann und Patrick Primavesi (Hrsg.) Mitarbeit: Olaf Schmitt Heiner
Müller Handbuch Leben – Werk – Wirkung, Verlag J.B. Metzler Stuttgart · Weimar, 2005, s.227-230
85

86

vgl. Drachenoper, W3, 411-448; Marcus Kreikebaum, Herakles 5. in.: Hans-Thies Lehmann und Patrick Primavesi

(Hrsg.) Mitarbeit: Olaf Schmitt Heiner Müller Handbuch Leben – Werk – Wirkung, Verlag J.B. Metzler Stuttgart ·
Weimar, 2005, s.227
87

Eke N. O., Heiner Müller, Philipp Recllam jun. Stuttgart, 1999, s. 116
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სანიმუშოდ შესრულებისას, ჰერაკლეს მსგავსად, თითოეული მათგანი „სოციალისტური შრომის
გმირის“ წოდებას ჯილდოდ იღებდა. ინტელექტუალი დრამატურგი, ვფიქრობ, სწორედ მსგავს
სისტემას დასცინის. და დასცინის იმავე ენით, რა ენითაც სახელმწიფო ამყარებს „ამხანაგურ“
დამოკიდებულებას თავის მოქალაქეებთან.
ჰერაკლეს მეხუთე გმირობა სწორედ მსგავს საქმეს, მსგავს საგმირო დავალების შესრულებას
ეხება. ჰერაკლეს ფიზიკური შრომა დროშია შეზღუდული: მან ერთი დღის განმავლობაში უნდა
მოახერხოს მრავალი წლის განმავლობაში დაგროვილი ნაკელისა და ჭუჭყისგან დაბინძურებული
ავგიასის თავლის გაწმენდა. ავგიასი კი აუარებელი სიმდიდრის პატრონი და მრავალრიცხოვანი
რემებისა და ჯოგების მფლობელი მეფე გახლდათ, რომლის სამეფოც ყარს. პიესაში ვკითხულობთ:
„ავგიასი: ჩემი ხორცი კარგია თქვენი მუცლებისთვის, მაგრამ თქვენი ცხვირები ზედმეტად
მგრძნობიარეა ამ ნაკელის სუნისადმი. და მაშინაც კი, თუკი ჩემი თავლა ყარს ამ ჭირისგან და
უბედურებისგან - განა თქვენ რა უკვდავნი ხართ?!. თქვენ ჭირის გარეშეც გაწყდებით... ნებისმიერ
დასაწყისს აქვს დასასრული; ვინც ჩაისახა, ის უკვე იმთავითვეა განწირული სასიკვდილოდ. ხელს
გიშლის ნაკელის სუნი? შეეჩვევი. ოღონდ არ მოიჭირო ცხვირზე ხელი. პირველ დღეს მოგეჩვენება,
რომ ცხირი დაგეფლითა ნაწილებად. სამი დღის შემდეგ კი უკვე ვეღარც კი გაძლებ ამ მყრალი სუნის
გარეშე. რაც მეტია ნაკელი, მით უფრო მძაფრია სუნი. მაგრამ არა შენთვის: რადგან შენ ამ სუნში
ცხოვრობ. გსურს ჩაიდინო მეხუთე გმირობა? (ჰერაკლე ხელის თითებზე ითვლის, თავს უქნევს
თანხმობის ნიშნად). სიზიფეს იცნობდი? გესმის, როგორ ისაქმებენ ჩემი ძროხები ნაკელს? (მუსიკა)
და ასე უსასრულოდ. მეექვსე გმირობამდე შენ ვერ იცოცხლებ. სადაც ხორცია, იქ სიმყრალეც არის.
სიბინძურე

უკანასკნელი

ფორმაა

ყველანაირი

ხორცეულისა.

მხოლოდ

გარდაცვლილების

დემოკრატიაშია გამოსავალი იმ საზოგადოებისთვის, რომელიც საკუთარ ჭუჭყსა და სიბინძურეს
აღებინებს. აი, ორი მდინარე. ამოირჩიე ნებისმიერი. მდინარე ყველაფერს წალეკავს - ხორცსაც და
მძღნერსაც ერთად ჩაიტანს ზღვაში“.88

ამ მონოლოგის ბოლომდე ჩაკითხვისას ვიგებთ, რომ

ჰერაკლეს საკმაოდ მწირი გონებრივი შესაძლებლობა ჰქონია. მას თითებზე მხოლოდ ხუთამდე
შეუძლია დათვლა. საკმაოდ გონიერ ავგიასს კი მის ფიზიკურ შესაძლებლობებშიც ეპარება ეჭვი.
ავგიასს ისიც მშვენივრად მოეხსენება, რომ მუცელღორა ჰერაკლე მხოლოდ და მხოლოდ მამამისის ზევსის - შთაგონებით არის ძლევამოსილი. მიუხედავად იმისა, რომ ავგიასი ბოლომდე
დარწმუნებულია საკუთარ „გამარჯვებაში“, მზადაა გამოსცადოს ჰერაკლე (აძლევს რა სამუშაო
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იარაღად ვარცლს და ნიჩაბს) - გმირობების ჩამდენი და საქვეყნოდ განთქმული ჭაბუკი, რომლის
„დანა“ თვალს ჭრის, მაგრამ „ყარს მისი თევზი“.89
მიუხედვად იმისა, რომ ავგიასის ტექსტი, პერსონაჟის თავისებურებიდან გამომდინარე,
კონცეპტუალური მახასიათებლების მხრივ, საკმაოდ ღია და თამამია, მიულერი საკუთარი აზრის
ბოლომდე დასაშიფრად მეტაფორებს მიმართავს. მითოლოგიური ამბავი, დრამატურგს არსებული
სისტემის განხილვის საშუალებასაც აძლევს და თანაც იცავს ცენზურის კლანჭებისაგან. ავგიასის
აყროლებული გარემო, რომელსაც მიულერი ამ პიესაში აღწერს, ხომ პირდაპირი მინიშნებაა
ატმოსფეროზე, რომელშიც თავად უწევდა ცხოვრება და შემოქმედება. ჰერაკლეს სამუშაო პირობების
„გასაადვილებლად“ ავტორის მიერ „გათამაშებული“ ორად ორი სამუშაო იარაღი - ვარცლი და
ნიჩაბი კი აუცილებლად მიგიყვანს საბჭოეთის ცნობილი სიმბოლიკის - ნამგალისა და უროს ასოციაციებამდე. თუმცა, მიულერი საკუთარი საქმის დიდოსტატია და ასოციაციების ნაკადს
უსაზღვროდ გაქანების საშუალებას არ აძლევს - დრამატურგიული ხერხების სწორად გამოყენებით
მას არაჩვეულებრივად გამოსდის ტექსტში მოწოდებულ ინფორმაციაზე მომართული აღმქმელის
იმწუთიერ ასოციაციებზე მანიპულირება. ჰერაკლეს საპასუხო გამოსვლა ამ მანიპულაციის
გამოვლენის არაჩვეულებრივი მაგალითია.
ჰერაკლეს მონოლოგი, ავგიასის მსგავსად, საკმაოდ ვრცელია და მრავალმნიშვნელოვანი
აზრითაა დატვირთული. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სიტყვა სავსეა დრამატიზმითა და პათოსით,
ჰაინერ მიულერი შიგადაშიგ ისეთ რემარკებს ურთავს, რომ მსახიობის თამაშით მთელი ეს
დრამატულობა, მთელი ეს პათოსი აბსურდში გადადის და ბათილდება.
ჰერაკლეს მონოლგი სწორედ „სიმყრალისადმი“ მიმართვით იწყება. მან ხომ ეს სიმყრალე
უნდა დაამარცხოს და ამიტომ გმირობისათვის მომართული „ვაჟკაცი“ მას ბრძოლაში უხმობს:
„გამოდი და დამანახე შენი სახე. შენ რა სიცარიელეში ცხოვრობ? თუ ყველგან ხარ, მე ყველგან
მოგძებნი (ბრაზმორეული ისვრის ისრებს ყველა მიმართულებით, შემდეგ გვერდზე აგდებს მშვილდს და
კომბალს სწვდება). მე და შენ მტრები ვართ, ნაგავო. გირჩევნია, საკუთარი ნებით გაემართო

მდინარისკენ. მდინარე თუ კომბალი? (იცდის, რომ მისმა სიტყვებმა მოქმედება დაიწყონ. სიტყვები არ
მოქმედებენ) შენი არჩევანი გაკეთებულია (კომბალს ნაკელში იქნევს, ყვირის, თვალებში მოხვედრილი
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ნაკელის გამო ვეღარ ხედავს, მაგრამ ეს მოქმედება გრძელდება ჰერაკლეს დაცემამდე. რასაც მოჰყვება
თებელთა აპლოდისმენტები და სიცილი. ისმის ხმები: „ბრავო, აი ესაა ნომერი. გაუმარჯოს ჰერაკლეს. ბის...“)“.90

რემარკის სახით ჩართული კომიკური ნომრების სიუხვის მიუხედავად, რომლებიც, ვფიქრობ,
მსახიობის იმპროვიზაციის უნარსა და ინტელექტზეა გათვლილი, მიულერი ძალიან ოსტატურად,
ძალიან ფრთხილად უყენებს წყალს ტექსტში ჰერაკლეს მითოლოგიური გმირის, მისი სახის რაობის
საკითხს იმდროინდელ ეპოქაში. „ვინ არის ჰერაკლე“ -

ორაზროვნად

კითხულობს გმირი და

თავადვე სცემს პასუხს:
- „ნუთუ ეს მე ვარ - სხეული სახელის გარეშე, აუარება ნაკელით შეთითხნილი, სახის გარეშე“.
აპლოდისმენტები ძლიერდება. ხმა: ხედავთ მის ნიღაბს?, აი სტილი. ჰერაკლე ლომის ტყავში იმალება,
ღრიალებს ... მე შევჭამე იგი, თქვენი ჰერაკლე... მე ნემეას ლომი ვარ... - აგრძელებს ჰერაკლე თავის

მონოლოგს, რომელსაც კვლავ რემარკა მოჰყვება: აპლოდისმენტები ძლიერდება. ხმა: ის არ თამაშობს
ლომს. იგი თავადაა ლომი. სიცილით მოვკვდი. ჩემი ქმარი სიცილით მოკვდა. აი მსახიობი. აი რას ნიშნავს
ხელოვნება. ჰმ, ხელოვნება: ოთხი შვილი მყავს. შეწყვიტეთ. გააგრძელეთ... მკვლელო. მორჩით. ბის.
შეწყვიტეთ.

91

მონოლოგი გრძელდება... საინტერესოა, რომ მოგვიანებით ჰერაკლე თითქოს მზადაა
აღუდგეს ბედისწერას და პროტესტს გამოთქვამს, თითქოს ნანობს კიდეც თითოეულ საქციელს, რაც
კი აქამდე გმირობების მოტივით ჩაუდენია. „კიიიიიიიიიიიიიიიიი. მე ვარ ნაკელის გროვა და ეს ხმაც
ნაგვიდან მოდის. ეს ხმა, ნაგვისა და სიბინძურიდან - ჩემი ხმაა, ნაკელის ნიღაბ ქვეშ - ჩემი სახეა. აი,
მეხუთე გმირულმა საქმემ რად გადააქცია ჰერაკლე. ოჰ, მე რომ პირველი გმირობა არ ჩამედინა,
მეხუთე საქმეს ხელს ხომ არ მოვკიდებდი... ჩემი დიდება, ჩემივე ციხეა... ერთი საქმიდან
გათავისუფლებული უმალ შემდეგ საქმეში ვიხლართები. თითოეული თავისუფლება შესაბამისი
სიმძიმის უღელს მადგამს, გამარჯვებულზე მისივე გამარჯვებები იმარჯვებენ. ჰერაკლეს ჰერაკლეში
პრესავენ. [... იხსენებს მანამდე ჩადენილ გმირობებს: ლომზე გამარჯვებასა და ჰიდრასთან შებმას] მე
ვემიჯნები ჩემს გმირობებს. დროვ, შეჩერდი. დატრიალდი უკან, დროვ... შენ ტყავს დაუბრუნდი,
ლომო, შენი თავები ამოიყარე, ჰიდრა. და ა. შ. ისმის აპლოდისმენტები თებედან, ხმა: გესმით, როგორ
აზროვნებს. აი ესაა დიალექტიკა, ჰერაკლე - მოაზროვნე. ჰერაკლე ნაკელს დარბაზისკენ ისვრის.
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იქვე;

66

აპლოდისმენტები გადადის ოვაციაში. ხმები: შეხედეთ, როგორ მუაშობს. ჰერაკლე მუშაკი. დაიშალეთ
სახლებში. ნუ უშლით ხელს მუშაობაში“.92

ჰერაკლე, როგორც ვხედავთ, თითქოს აცნობიერებს თავისი არსებობის, თავისი ბედისწერის
ტრაგიკულობას, რომელიც თვითონ არ აურჩევია და ვერც სხვა გზას ხედავს შესაჩერებლად, რადგან
უსუსურია არსებული რეალობის წინაშე. ამ მდგომარეობას მიულერი ზევსის გამოჩენით ამძაფრებს,
როდესაც ძლევამოსილი მამა განწირულ შვილს ეუბნება: „ჰერაკლე, ჩემო შვილო, შენ უნდა იშრომო“.
და იქვე მორიგი საქმის შესრულების სანაცვლოდ, ჯილდოდ ულამაზეს შიშველ ჰებეზე ქორწინებას
ჰპირდება. მარადიული სიჭაბუკის ქალღმერთის დანახვა ჰერაკლეს უმალ შეაცვლევინებს აზრს და
საბოლოოდ, მეხუთე დავალებასაც ბრწყინვალედ შეასრულებს.
საინტერესოა ვიდეოინტერვიუ ა. კლუგესთან,93 საიდანაც ვიგებთ, რომ მიულერისთვის
ჰერაკლეს სახე უშრეტი ენერგიის წყაროსთან, იმავე ენერგოინტელექტთან (KraftIntelligenz) ასოცირდება. ანუ ჰერაკლეს მოდელი, ისეთ ფიზიკურ მოცემულობასთანაა კავშირში, რომელიც
გონებრივი და სულიერი ძალმოსილების ნაკლებობას განიცდის და თავიდან ბოლომდე ფიზიკურად
ძლიერ მასას განასახოვნებს. ეს ფიზიკურად ძლიერი ადამიანი-მასა სხვების მიერ გაცემულ
ურთულეს შრომით დავალებებს ასრულებს იმისთვის, რომ მოიპოვოს გმირის წოდება. „მან
მონასავით უნდა იმუშაოს, იმისთვის რომ მეფის ძალაუფლებისა და ნების სასიკეთოდ წავიდეს, ანუ
გამოისყიდოს ის, რაც თავად, ანუ საკუთარი ნებით არ ჩაუდენია, არამედ ჰერამ ჩაუნერგა თავში,
როგორც სიგიჟე“.94 ნათქვამია ინტერვიუში.
ჰერაკლეს პერსონაჟთან დაკავშირებით, მსგავს მოსაზრებას ნანა ტონიას განმარტებებშიც
ვეცნობით: „მუდამ ძლიერი, დაუმარცხებელი, დიდი სექსუალური პოტენციის მქონე გმირის სახე
ზღაპრულ პერსონაჟთა ასოციაციასაც იწვევს. მაგრამ ეს უძლეველი გმირი შეიძლება იქცეს
მსახურად, მონად, ქალად და შლეგადაც კი. ზევსის ძე სულაც არ არის საკადრისი პატივით მოსილი
მეფე. იგი თავდაპირველად მსახურია მიკენის მეფის, ევრისთევისა, რომლის მიღმაც არგოლისის
მფარველი ღვთაება ჰერა მოიაზრება“.95
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Мюллер Х., Геракл, Перевод Э. Венгеровой. Проза. Драмы. Эссе. Диалоги, М., 2012 с. 223

Kluge A. Kulturgeschichte im dialog, 100 Minuten mit Heiner Müller, THEATER DER FINSTERNISSE https://kluge.library.cornell.edu/de/conversations/mueller/film/120/transcript ბოლოს გადამოწმდა 28/10/2019
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იქვე;
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ბერძნული მითების სმაყარო, ასპარეზზე გამოდიან გმირები, თბ., „ლოგოსი“, 2005, გვ. 220
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ჰაინერ მიულერი ჰერაკლეს მითოლოგიურ მოდელზე მუშაობისას თავდაპირველ მასალად
ჰერაკლეს თავგადასავლების ციკლიდან რიგით მეხუთე საქმეს იღებს. ამ შემთხვევაში, პიესის
„ჰერაკლე 5“ ფაბულას არანაირი საერთო არა აქვს ევრიპიდეს ტრაგედიასთან.96 როგორც გვახსოვს,
ბერძენ დრამატურგს (ისევე როგორც მომავალში სენეკას, ძვ. წ. 24- ახ.წ. 65) ჰერაკლეს ცხოვრებიდან
მხოლოდ და მხოლოდ შეშლილი ჰერაკლეს ამბავი და მასთან დაკავშირებული ისტორიები
აინტერესებს; 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 (ჩვენს 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 საუკუნის გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში დაბადებული ჰერაკლეს სახით ჩვენ
ვიღებთ

„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 ჰერაკლეს ყალიბში ჩასმით მილიონობით „ახალ ადამიანს“
ბადებდა.

თუმცა, 1992 წელს ჰაინერ მიულერი კვლავ მიუბრუნდება ჰერაკლეს მითოლოგიურ 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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2.2.3 ჰერაკლეს მოდელი პიესაში „ცემენტი“
როდესაც საუბარია ჰერაკლეს მითოლოგიური მოდელის კვლევაზე ჰაინერ მიულერის
შემოქმედებაში, შეუძლებელია გვერდი აუარო დრამატულ პიესას „ცემენტი“, რომელიც ავტორმა
რუსი მწერლის, თეოდორ გლადკოვის (1889-1958) იმავე სახელწოდების რომანის საფუძველზე
დაწერა. რომანი 1925 წელს გამოქვეყნდა და 1927 წელს უკვე გერმანიაში გავრცელდა. მიულერი
თეატრალურ ტექსტზე მუშაობას 1972 წელს იწყებს. თუმცა წლების შემდეგ ამ პიესას
„დაგვიანებულს“ უწოდებს.
პიესა „ცემენტი“ რამდენიმე დასათაურებული ქვეთავისგან და შიგ ჩართული პროზაული
ჩანართების - ე. წ. სურათებისგან შედგება. მიუხედავად იმისა, რომ თითოეული თავი ლოგიკურად
ებმის ერთმანეთს და რომანის სიუჟეტის დრამატურგიულ ქარგას შინაარსობრივადაც მიჰყვება,
ვფიქრობ, შესაძლოა, რომ ისინი ზოგჯერ ცალკეულ ან დამოუკიდებელ ნაწილებად აღვიქვათ,
ზოგჯერ კი გადავაადგილოთ, ერთმანეთს იდეურად დავუკავშიროთ და ისე ავაწყოთ. საბოლოო
ჯამში, ვღებულობთ დასურათებული ნაწილებისგან აწყობილ თეატრალურ ტექსტს, სადაც მთავარ
ამბავს - ომიდან შინდაბრუნებული სამამულო გმირის ისტორიას - დრამატურგი ტექსტში
ჩამონტაჟებული სხვადასხვა მითოლოგიური პერსონაჟისა და მათი ისტორიების ინტერპრეტაციამოდელირების საშუალებით აცოცხლებს.
პიესაში, გარდა მასობრივ სცენებში დაკავებული სხვადასხვა სოციალური და ასაკობრივი
(მაგ., „ახალგაზრდა“) პირების, მათ შორის კაზაკების, გლეხების და მუშებისა, - ცხრამეტ მოქმედ
პირს დაითვლით. თვალში მოგხვდებათ ისეთი სათაურები, როგორებიცაა: „ოდისევსის დაბრუნება“,
„პრომეთეს გათავისუფლება“, „აპარატი ანუ ქრისტე ვეფხვი“, „ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრა“,
„მედეაკომენტარი“, „შვიდნი თებეს წინააღმდეგ“, „მიცვალებულების გათავისუფლება“, და ა.შ.
თუმცა, პიესის კითხვისას დარწმუნდებით, რომ ამ ყველასათვის ნაცნობი ბერძნული მითების
კავშირი სიუჟეტის შინაარსთან, ძირითადად, მაინც მთავარი პერსონაჟების - გლებ ჩუმალოვისა
(ჰერაკლე) და მისი მეუღლე დაშას (მედეა) სახეების დრამატურგიულად გადამუშავებასთან, მათ
შესაბამის მითოლოგიურ მოდელებში ჩასმასთან კავშირდება.
ამდენად, სახეზე გვაქვს დრამატურგიულად აბსოლუტურად განსხვავებული წყობისა და
ფორმის პიესა, რომელიც, ზემოთ ხსენებული პიესებისგან განსხვავებით,

„ახალ

გამომსახველობით

შესაძლებლობებს

„ფილოქტეტესი“ და „ჰერაკლე 5“
იძლევა“.

როგორც

გერმანელი

დრამატურგი, მწერალი და კრიტიკოსი ჰორსტ ლაუბე 1975 წელს ჰაინერ მიულერთან საუბრისას
აღნიშნავს - უფლება გვაქვს, ტექსტში მოცემული მოქმედებები განვიხილოთ არა მხოლოდ
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ვერტიკალურ დონეზე (შრეზე), არამედ გავიაზროთ ისინი ჰორიზონტალურად, ანუ ლინეალურ
ჭრილში.97 ეს ეხება ტექსტში გამოყენებულ როგორც აბსტრაქტულ (ანუ მითოლოგიური თემატიკის
ჩანართებს, კომენტარებს, სურათებს და ა. შ) დონეებს, ისე სხვადასხვა პერსონაჟის მიერ
რეალისტურად გაცოცხლებულ სცენებს (ანუ ყოფითი ხასიათის ამბებს).
პიესის

თემატიკის

მთავარი

ღერძი,

როგორც

უკვე

ვახსენეთ,

სამამულო

ომიდან

შინდაბრუნებული გმირის, გლებ ჩუმალოვის სოფლად ადაპტაციისა და მისი ცოლის - დაშას
ისტორიის გარშემო ტრიალებს. პროლოგიდან, რომელსაც „მანქანების ძილი“ ჰქვია, ვიგებთ, რომ
ომში წასვლამდე გლები, რუსეთის ერთ-ერთ პატარა სოფელში ცხოვრობდა და, სხვა დანარჩენ
მოსახლეთა მსგავსად, ცემენტის უზარმაზარ ქარხანაში მუშაობდა, ჰყავდა ცოლი დაშა და ერთი
შვილი - ნურკა. შინდაბრუნებულ სამამულო ომის გმირს ყველაფერი შეცვლილი ხვდება: ქარხანა
გაჩერებული და გაძარცვული, სოფელი გაპარტახებული და გავერანებული, ირგვლივ მხოლოდ
შიმშილი და გაუსაძლისი სიღატაკე მეფობს. ფრონტზე სამწლიანი ბრძოლის შედეგად გმირული
„საქმეების კეთებას“ შეჩვეული გლებ ჩუმალოვი გადაწყვეტს, რომ ცემენტის ქარხანა ხელახლა
აამუშაოს. პიესის მსვლელობისას იგი ხან ოდისევსად, ხან აქილევსად, ხანაც „პროლეტარ“ მესიად
გვევლინება. აღსანიშნავია, რომ მიულერი მთავარ პერსონაჟად ისეთ პროტოტიპს ირჩევს, რომელსაც
არ გააჩნია (არც სჭირდება) ინფორმაციული ან, თუ გნებავთ, აკადემიური განათლება. შესაბამისად,
მას არანაირი წარმოდგენა არა აქვს ბერძნული მითოლოგიის და, მით უმეტეს, მითოლოგიური
პერსონაჟების ცხოვრების დეტალების, მათი საგმირო საქმეებისა და დანიშნულების შესახებ. თუმცა,
როცა საჭიროა, არაჩვეულებრივად ითავისებს და ირგებს სხვადასხვა მოთოლოგიურ ნიღაბს,
განსაკუთრებით კარგად გამოსდის „ჰერაკლეობა“. გლებ ჩუმალოვი სხვის თვალშიც გმირია (მას
ასედაც მიმართავენ საუბრისას), რომელიც ამ სოფლის მოსახლეთა კეთილდღეობისთვის იბრძვის
და მზადაა, სწრაფად განვითარებული პოლიტიკური მოვლენების შედეგად გამოწვეულ, არაერთ
„ცხოვრებისეულ დავალებას“ გმირულად გაუმკლავდეს.
2.2.4 „პრომეთეს გათავისუფლება“
ჰერაკლეს

გმირობებს

შორის

(გარდა

12

ციკლისა),

როგორც

ვიცით,

პრომეთეს

გათავისუფლების ამბავიცაა მოხსენიებული. მიულერი ამ მითოლოგიურ მოვლენას პიესაში
პერსონაჟების - გლებ ჩუმალოვისა და ინჟინერ კლაისტის ურთიერთობაში შლის. თავი, რომელსაც

Müller H., „Literatur muss dem Theater Widerstand leisten“ 1975. 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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„პრომეთეს გათავისუფლება“ ეწოდება, ურთიერთშელაპარაკების სცენით იწყება. გლები ინჟინერს
პოლიტიკურ წარსულს უხსენებს: კლაისტი „თეთრებს ემეგობრებოდა“ და „ცივილიზაციაზე“
საუბრობდა. ერთ დროს „ბატონად“ (Herr) წოდებული ინტელიგენტი, ახლა აღარავის სჭირდება.
მიუხედავად იმისა, რომ გლებ ჩუმალოვის იდეური მტერია (გამუდმებით „ცივილიზაციის
აღსასრულზე“ ესაუბრება), პირველი სამამულო ომის გმირი ჯერ მის მოკვლას (ორივე ხელით მის
დახრჩობას) გადაწყვეტს, ხოლო შემდეგ გადაიფიქრებს და საბოლოოდ - „ათავისუფლებს“ კიდეც.
ჩუმალოვის აზრით, კლაისტი მას ცემენტის ქარხნის ამუშავებაში დაეხმარება და ამიტომაც
სჭირდება „მტრის“ უვნებლად დატოვება.
საინტერესოა, რომ „პრომეთეს გათავისუფლების“ თავში მიულერი ბერძნულ მითოლოგიას
ორჯერ მოიშველიებს. პირველად ზემოხსენებული „დახრჩობის მცდელობის სცენის“ დროს,
როდესაც დრამატურგი რემარკაში „ცოცხალი სურათის“ (Tableau) გამოყენების ტექნიკას (პრინციპს)
მიმართავს და ჰომეროსის ეპიკური პოემიდან „ილიადა“ მკითხველს აქილევსის მითოლოგიური
სახის ერთ-ერთ სახასიათო შტრიხს ახსენებს: „ბრმა ჰომეროსი ილიადაში ჰყვება, თუ როგორ იძია
შური ოთხი ათასი წლის წინ ბერძენმა აქილევსმა ტროელ ჰექტორზე - მეგობარ პატროკლოსის გამო,
რომელიც ჰექტორმა ომში ბრძოლისას მოკლა. აქილევსმა განაახლა შეწყვეტილი ომი“ - წერს
ჰომეროსი/მიულერი და იქვე განმარტავს, რომ აქილევსის მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ ბრძოლაში
მდგომარეობდა და არა ჰექტორის სიკვდილშიო. რადგან - „როდესაც აქილევსმა მიზანს მიაღწია,
ყველას, ჰექტორის გარდა, ჯარისკაცები და ძაღლები მიუსია“. შემდეგ ავტორი აღწერს, თუ რა
სისასტიკით ეპყრობოდა აქილევსი მკვდრებსაც და ცოცხლებსაც. ნაწამები მიცვალებულების
დამარხვაზე უფლების მოპოვება კი ოჯახს თითოეული გარდაცვლილის წონა ოქროს ფასად
უჯდებოდა. „მისი (აქილევსის) ჯარისკაცები ოქროს მიათრევდნენ თავიანთი კარვებისკენ.“98 ამ
დეტალური სიზუსტით ასრულებს ავტორი ე.წ. სურათის აღწერას.
ამ სურათოვანი ჩანართის შემდეგ ვიგებთ, რომ გლებ ჩუმალოვმა კლაისტის მოკვლა
გადაიფიქრა. საინტერესოა, რატომ იხსენებს დრამატურგი სწორედ ამ დრამატიზმით აღსავსე
მომენტში, აქილევსის სახეს. სწორედ მაშინ, როდესაც გლები ორთავე ხელს ყელში უჭერს თავის
„მტერს“ და შენც, კითხვისას, ძალაუნებურად, სიკვდილის სცენას ელოდები. ამ კითხვაზე პასუხის
გასაცემად, კვლავ რისმაგ გორდეზიანის სახელმძღვანელოს „ბერძნული ლიტერატურა“ მივმართოთ,
სადაც მითოლოგიის ბრწყინვალე მცოდნე წერს: „რასაკვირველია, განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს

98

Müller H., Werke - Werke 4: Die Stücke 2, Herausgegeben von Frank Hörnigk, Suhrkamp Verlag, 2001, s. 401
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„ილიადას“ ცენტრალური ფიგურა აქილევსის სახე. უკვე ანტიკურ ეპოქაში იყო დავა იმაზე, თუ
რამდენად თანმიმდევრულია იგი. არისტოტელეს ფორმულირებას თუ მოვიშველიებთ, იგი

თანმიმდევრულად არათანმიმდევრული იყო. [...] თუკი „ილიადაში“ გმირის ყველა სიტყვასა და
ქმედებას შევისწავლით, შეიძლება აღინიშნოს, რომ თითქმის არ არსებობს შემთხვევა, აქილევსს
ბოლომდე სისრულეში მიეყვანოს თავისი მუქარა თუ მუქარანარევი დაპირება. მისი პირველი
რეაქცია იმაზე, რაც ხდება, ყოველთვის რადიკალურია: ... იგი ჰექტორს გადაჭრით უცხადებს, რომ
მის სხეულს არავითარ შემთხვევაში არ დაუბრუნებს ტროელებს, მაგრამ აქილევსი არც სამშობლოში
ბრუნდება, არც აქაველთა ხომალდების გადაწვას უცდის ბრძოლაში ჩასაბმელად, არც ჰექტორის
გვამის დაბრუნებაზე ეუბნება უარს თესისსა და შემდეგ პრიამოსს... აქილევსის სიფიცხე, რომელიც
თავიდან ყოველთვის იმგვარი რადიკალური გადაწყვეტილების საფუძველი ხდება, რომელსაც,
ფაქტობრივად, არაკეთილგონიერება ან უაზრობა შეიძლება ვუწოდოთ, ბოლოს და ბოლოს იცვლება
კომპრომისთ, შერიგებით, კეთილგონიერებაზე გადასვლით. ამდენად, თავდაპირველად გამოჩენილ
სისასტიკეს, დაუნდობლობას, სიფიცხეს მასში, ბოლოს და ბოლოს, ყოველთვის ანეიტრალებს
გულჩვილობა, თანალმობის ძლიერი გრძნობა და მზადყოფნა შესარიგებლად“.99
ძველბერძნული გმირის სახასიათო შტრიხები, რომლებსაც რისმაგ გორდეზიანი აქილივსის
მითოლოგიური სახის აღწერისას იყენებს, ვფიქრობ, აბსოლუტურად ზედმიწევნით მიესადაგება
გლებ ჩუმალოვის პიროვნების ფსიქილოგიურ პორტრეტს. ამ ჩანართის გაკეთება ჰაინერ მიულერს,
ჩემი აზრით, სწორედ ამ ერთ-ერთი დონის წარმოსაჩენად დასჭირდა. ეს ის იშვიათი გამონაკლისია
გერმანელი

დრამატურგის

შემოქმედებაში,

როდესაც

ავტორი

საკუთარი

პერსონაჟების

„დახასიათების“ საშუალებასაც გვაძლევს. გლებ ჩუმალოვის შემთხვევაში, მიულერი თითქოს
მთელი პიესის განმავლობაში მიჰყვება გმირის სახეში გამოკვეთილი მზა ხასიათის „ყალიბის“
კონტურებს და იმავდროულად, შინაარსში მოცემული გარემოებისდა მიხედვით ახდენს მის
იდენტიფიცირებას სხვადასხვა მითოლოგიურ ნიღაბთან, რომელთა შორისაც საბოლოოდ ჰერაკლეს
მოდელი „იმარჯვებს“. რაც შეეხება კლაისტის პერსონაჟს,

ამ თავში იგი თავადვე, თანაც

გაცნობიერებულად, ირგებს პრომეთეს „როლს“. მას შემდეგ, რაც გლებ ჩუმალოვი კლაისტის
დახრჩობას გადაიფიქრებს, მათ შორის მანამდე დაწყებული ურთიერთშელაპარაკების დაძაბული
ვითარება შედარებით განიმუხტება. გლები ინჟინერს ცემენტის ქარხნის ამუშავების პერსპექტივაზე

გორდეზიანი რ., ბერძნული ლიტერატურა, ელინური ეპოქის ეპოსი, ლირიკა, დრამა, მეორე გამოცემა,
გამომცემლობა „ლოგოსი“, თბ., 2009, გვ.116
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და საბჭოთა ხელისუფლების „ხვალინდელი დღის“ უკეთესობაზე ესაუბრება, რაზეც განსწავლული
კლაისტი პასუხობს: „თქვენ მართალი ხართ: მე ჩემი სამარე გავითხარე. მაცალეთ, დაე

ჩემი

კუთვნილი სამარე მევე მეკუთვნოდეს. რისთვის უნდა ვიცხოვროთ წარსულის შემდეგ. რისთვის
უნდა ვაშენოთ ახალი საფლავები. ცემენტი. ხვალინდელი დღიდან... ცემენტი, რომელიც
ხვალინდელ დღეს ეკუთვნის/ დღევანდელი მიცვალებულების საკუთრებაა. ძვლები, ჩუმალოვ,
კირქვა. საბჭოთა ხელისუფლება. ჩვენი ქარხანა. რევოლუცია. [...] ჩვენ ჩვენსავე კავკასიონზე ვართ
მიჯაჭვულები... თითოეული ჩვენგანი... არწივები გვასკინტლავენ თავებზე და მათი სკინტლი
ჩვენივე შიგნეულობააა [...] თქვენი საბჭოთა ხელისუფლება ვერ შეცვლის მსოფლიოს, ჩუმალოვ. [...]
მაცალეთ, რომ მოვკვდე ჩემთვის კუთვნილი ბორკილებით შებოჭილი/ არ მსურს რომ
გამათავისუფლოს თქვენმა საბჭოთა ხელოსუფლებამ... ჩუმალოვ, თქვენ მე ყველაფერი წამართვით,
ყველაფერი, რაც კი მებადა. ჩვენ მტრები ვართ, ჩუმალოვ“. რაზეც ჩუმალოვი მიუგებს: „ძალიან ცოტა
გცოდნიათ საკუთარი თავის შესახებ, კლაისტ. ჩვენ გაჩვენებთ, ვინ ხართ თქვენ... ჩვენ გვესაჭიროება
მუშახელი ქარხნისთვის. ... ჩვენ ახალ მსოფლიოს ვაშენებთ... ამხანაგო კლაისტ. თქვენი თავი ჩვენ
გვეკუთვნის. არანაირი მონა და არანაირი ბატონი“.100
და აი, სწორედ ამ სიტყვების შემდეგ, იწყება ჰერაკლეს მიერ „პრომეთეს გათავისუფლების“
თემაზე აგებული „სურათის“ აღწერა. ესაა ვრცელი პროზაული ტექსტი, სადაც ჰაინერ მიულერი
საკუთარი ინტერპრეტაციით გვთავაზობს ბერძნული მითის ვარიაციას. იგი აღწერს პრომეთეს
გათავისუფლების ხანგრძლივ პროცესს, რომელიც, მისივე აზრით, საუკუნეების განმავლობაში
გრძელდებოდა. და გრძელდებოდა მანამ, სანამ პრომეთე, ჰერაკლეს უშუალო დახმარებით, მიწამდე
დაეშვებოდა, ხოლო შემდგომ, უკვე „გამარჯვებულ პოზიციაზე მყოფი“ ადამიანებამდე მიაღწევდა.
სცენა მიჯაჭვული პრომეთესა და ზევსის მიერ მის საჯიჯგნად მიჩენილი არწივის
მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობის აღწერით იწყება. ეს ტექსტი 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
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ფეკალიების სუნისგან აყროლებულ მთაზე ჰერაკლეს არ დაადგმევინეს ფეხი. ყველასგან უარყოფილ
მიჯაჭვულ პრომეთეს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი „ჩიტის სკინტლისგან
თეთრად ბრწყინავდა“, მიულერის თანახმად, ავგიასის თავლაგამოვლილი გმირი ჰერაკლე
მოევლინა მხსნელად. „შეჭამე არწივი“ - უთხრა ჰერაკლემ, მაგრამ პრომეთეს არ შეეძლო მისი
სიტყვების აზრის გაგება.101 არ შეეძლო, რადგან იცოდა: რომ „არწივი ღმერთებთან დაკავშირების
უკანასკნელი საშუალება იყო..“.102
მიულერის აზრით, „პრომეთეს ადვილად შეეძლო საკუთარი თავის გათავისუფლება, იმ
შემთხვევაში, თუ იგი არწივის გამოკვებაზე იტყოდა უარს. [...] ის, რომ მას თავისუფლების მიმართ
უფრო მეტი შიში ჰქონდა, ვიდრე ჩიტის მიმართ, ამაზე, მისივე (შემდგომი) საქციელი მეტყველებს“.
ავტორი

დეტალურად

წინააღმდეგობებით

აღწერს

აღსავსე

ჰერაკლეს

გზას;

აღწერს

მიერ
თუ

მისი

ჯაჭვებიდან

როგორი

ახსნის

გამეტებით

რთულ

და

ღრიალებდა

და

ეწინააღმდეგებოდა პრომეთე მრავალსაუკუნოვანი ტყვეობიდან თავდახსნის მომენტს. საბოლოოდ,
როდესაც გათავისუფლებული მიხვდა - სიარულიც შემიძლიაო, - გახევდა ერთ ადგილას, ზუსტად
ისე, როგორც ამას მსახიობები აკეთებენ, სცენიდან გასვლა რომ არ უნდათო, - წერს მიულერი. მაშინ
ჰერაკლე იძულებული გახდა, კიდევ

მომდევნო სამი ათასი წლის განმავლობაში „საკუთარი

ზურგით“ ეთრია პრომეთე, საკუთარი ზურგით ეტარებინა ეს „ტვირთი“ იმისათვის, რომ ბოლოს და
ბოლოს დანიშნულების ადგილამდე - ანუ, ადამიანებამდე მიეყვანა. ჰაინერ მიულერს არც ეს
ხიფათით სავსე მოფენილი გზა რჩება ყურადღების მიღმა და აღნიშნავს, რომ განმათავისუფლებლის
კისერზე მკლავებშემოხვეული პრომეთე ჰერაკლეს გზად ყურში ჩურჩულით მიანიშნებდა
„ჭურვებისკენ“; ისე ჩუმად მიანიშნებდა, რომ ამ ხიფათებისგან თავის დაღწევა შეძლებოდა.
დროდადრო კი, ხმამაღლა, საკუთარ უდანაშაულობაში ღმერთების დასარწმუნებლად, მთელი
მონდომებით ღრიალებდაო, ისე, რომ, მისი სასოწარკვეთილი ხმა ცას მისწვდომოდა. პროტესტის
ნიშნად, თურმე სიტყვებიც კი ქვავდებოდა, - რამაც, დრამატურგის აზრით, საბოლოოდ ღმერთების
თვითმკვლელობის პროცესი გამოიწვია: „ერთი მეორეს მიყოლებით ცვიოდნენ ღმერთები ციდან“, წერს მიულერი - „ჰერაკლეს ზურგზე ეცემოდნენ და ნაწილებად იშლებოდნენ“. პრომეთემ, რომელიც
„ჰერაკლეს ზურგს უკან“ იჯდა, და გამუდმებით „საკუთარ თავზე მუშაობდა“, - მოახერხა, რომ
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გამარჯვებულის პოზიცია დაეკავებინა. მიულერი მას „გახვითქულ ულაყზე“ შემომჯდარ მხედარს
ადარებს, რომელიც „სახალხო დღესასწაულზე ცხენს უკუმიმართულებით მიაჭენებს.103
„პრომეთეს გათავისუფლებაში“ მიულერის მიერ გაკეთებული მინიშნებები და მეტაფორები,
რომლებიც თავიდან ბოლომდე პოლიტიკურ სარჩულს ატარებს, იმდენად პირდაპირი და ნათელია,
რომ ვფიქრობ, მათი ვიზუალური ნიშნების ახსნა-განმარტება, ზედმეტია. თუმცა, მიულერისეულ
ინტერპრეტაციასთან კავშირში ამ მითოლოგიურ სახეებზე ფიქრისას, მახსენდება 1990-იანი წლების
„დამოუკიდებელი

საქართველო“

და

მრავალწლიანი

„ეროვნულ

განმათავისუფლებელი

მოძრაობები“. მახსენდება, მედეას მითოლოგიური სახის მსგავსად, რა სათუთი დამოკიდებულება
გვაქვს პრომეთეს მითთან (იმავე ამირანთან) ქართველებს. და რადგან პრომეთე იმდროინდელი
პოლიტიკური მდგომარეობის, ანუ - „დატყვევებული“ თავისუფლების სიმბოლოდაც გახლდათ
მიჩნეული, დავიმოწმებ საქართველოს პირველი პრეზიდენტის, ბატონ ზვიად გამსახურდიას 1990იან წლების თბილისში ჩატარებულ ფესტივალზე გაკეთებულ მოსხენებას. „სახისმეტყველების“
ავტორი და ენათმეცნიერი ზ. გამსახურდია, სხვა საჭირბოროტო საკითხებთან ერთად, იქ დამსწრე
აუდიტორიას (რომელთა შორისაც სხვადასხვა ქვეყნის სახელმწიფო მოხელეებიც გახლდნენ)
დეტალურად განუმარტავს პრომეთესა და ჰერაკლეს მითოლოგიურ სახეთა მნიშვნელობებს
მსოფლიო ცივილიზაციის ისტორიაში:
„ერთ-ერთი მთავარი ახსნა, პრომეთეს მითისა კაცობრიობის ევოლუციაში, აზროვნების
ევოლუციაში, - თვლის ბატონი გამსახურდია, - არის ის ეტაპი, როდესაც აზროვნება მიეჯაჭვება
ადამიანის ფიზიკურ სხეულს ადამიანის სულის ფიზიკურ სხეულში ჩამოსვლასთან ერთად და არის
დატყვევებული

ამ

ფიზიკურ

სხეულში.

ხოლო

განთავისუფლება

პრომეთესი,

რომელიც

მიჯაჭვულია კავკასიონის ქედზე, არის განთავისუფლება ამ აზროვნებისა სხეულებრივი
საწყისისგან. განთავისუფლებული პრომეთე არის განთავისუფლებული წინასწარმეტყველური
აზროვნება, ხოლო მიჯაჭვული პრომეთე - ადამიანის სხეულზე მიჯაჭვული აზროვნებაა. ეს არის
ეტაპი კაცობრიობის ევოლუციაში, რომელიც ცნობილია ადამიანური არსების, სულის ჩაძირვად
ფიზიკურ სხეულში, ხოლო შემდეგ ხდება მატერიისგან სულის განთავისუფლება. ეს არის ერთი
ასპექტი პრომეთეს მითისა, მისი სპირიტუალური, ფილოსოფიური ასპექტი”.104
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გამსახურდია ზ., „საქართველოს სულიერი მისსია“, ლექცია წაკითხული „იდრიატის“ ფესტივალზე
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მეორე ასპექტი, კვლავ ზ. გამსახურდაის თუ დავიმოწმებთ, - არის ეთნოლოგიური ასპექტი.
კერძოდ, „პრომეთე არის სიმბოლო იმ მოდგმისა, იმ ხალხისა, რომელმაც უნდა განავითაროს
მისტერიათა კულტურა, რომელიც არის შემქმნელი მისტერიათა კულტურისა და ყოველივე იმისა,
რაც მოდის ამ მისტერიათა კულტურიდან. სახელდობრ, სულიერი განვითარებისა, ინიციაციისა და
სულიერი აზროვნებისა. ასეთია ეს მოდგმა. ხოლო ზევსი, ამ თვალსაზრისით, განასახიერებს იმ
მოდგმას, რომელიც უფრო გვიან არის მოსული საბერძნეთში და რომელიც ძალადობით ამკვიდრებს
თავის კულტს და მიაჯაჭვავს პრომეთეს კავკასიის კლდეზე“105 (აქვე გაგახსენებთ, რომ
მიულერისთვის ზევსს განასახიერებდა სტალინი - მ.ი. ).
რა იყო მიზეზი პრომეთეს მიჯაჭვისა კავკასიის ქედზე? - კითხულობს ზ. გამსახურდია და
თავადვე პასუხობს: „მიზეზი იყო ის, რომ კორინთოში ურთიერთს შეხვდნენ ორი კულტურის, ორი
რასსის წარმომადგენელნი- ერთნი პრომეთესთან, ხოლო მეორენი ზევსთან დაკავშირებულნი. ე.ი. აქ
სიმბოლურად აირეკლა შეხვედრა ორ კულტურას შორის, ორ რასსას შორის; ერთი იყო მკვიდრი,
პირველადი

მოსახლეობა

იმჟამინდელი

საბერძნეთისა,

ხოლო

მეორე

-

მოსული,

ანუ

ინდოევროპული, ელინური. პრომეთე და მისი მიმდევარი ქურუმები ამ შეხვედრის დროს
მოატყუებენ ზევსს და მის ქურუმებს სამსხვერპლო ხარის დანაწილებისას. მოატყუებენ იმ გაგებით,
რომ მათი ინტელექტი, მათი აზროვნება იყო უფრო წინ წასული, ამიტომ მათ შესძლეს ზევსის
ქურუმთა

მოტყუება.

ეს

მოტყუება

სიმბოლოა

იმისა,

რომ

მათი

ინტელექტი

უფრო

განვითარებულია, რომ ის კულტურა, რომელიც მოსულ ინდოევროპელებს დახვდათ - პელაზგური
კულტურა - უფრო მაღლა იდგა მათზე. უფრო მაღლა იდგა შესაბამისად აზროვნებითი კულტურაც.
შემდეგ კი ინდოევროპელებმა ელინური აზროვნებითი კულტურა უმაღლეს საფეხურამდე
განავითარეს, მაგრამ ჯერ ის პერიოდია, როდესაც პირველად შეხვდა ეს ორი რასსა, ორი მოდგმა
ერთმანეთს და პრომეთეს ქურუმები დაანაწილებენ ხარს იმგვარად, რომ ზევსის ქურუმებს და
ზევსს შეხვდებათ ძვლები და ქონი, ხოლო მათ ხარის საუკეთესო ნაწილები. ესეც სიმბოლურია.
სიმბოლურია, ვინაიდან აქ მსხვერპლის ორგვარ გაგებასთან გვაქვს საქმე და ამ დროს ზევსის
ქურუმები ისე წარმოსახავენ საქმეს, თითქოს მათ შეგნებულად მოიტყუეს თავი. შემდეგ ზევსი
მიმართავს

პრომეთეს: - იაპეტოსის ძეო, უკეთილშობილესო ყველა მეუფეთა შორის, ყველაზე

დიდო მცნობო მომავლისა, მეგობარო, რად დაანაწილე

ხარი ამგვარად?

გამსახურდია ზ., „საქართველოს სულიერი მისსია“, ლექცია წაკითხული „იდრიატის“ ფესტივალზე
თბილისში 1990 წლის 2 მაისს, იხ.: თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია,
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ზევსი გვიან ხვდება იმას, რაც პრომეთემ ქმნა. აქედან გამომდინარე, განსაზღვრულია
პრომეთეს რაობა და შემდგომ ამისა ზევსი აღარ აძლევს ცეცხლს კაცობრიობას და პრომეთეს
მიაჯაჭვავს კავკასიის ქედზე, ვინაიდან მან კაცობრიობას მისცა ის ცეცხლი. ცეცხლი ამ შემთხვევაში
არის სიმბოლო ადამიანის "მე"-სი. თქვენ იცით, რომ ოთხ ელემენტს შორის - ცეცხლი, წყალი, მიწა,
ჰაერი - ადამიანის "მე"-ს, თვისებას, მეობას შეესაბამება ცეცხლი. ის, რომ ზევსი აღარ აძლევს მეობას
კაცობრიობას, რომ კაცობრიობა მოკლებულია "მე"-ს, ხოლო პრომეთე აძლევს ცეცხლს კაცობრიობას,
ე.ი. მეობას, ასახავს მისტერიალური კულტურის განვითარების გარკვეულ საფეხურს, როდესაც
ადამიანებმა მიიღეს "მე" ფიზიკურ სხეულში ჩამოსვლით და პრომეთეს მიჯაჭვა არის სწორედ ის
ეტაპი (სხვათა შორის, ამას ნიშნავს აგრეთვე ტიტანების დამარხვაც ტარტაროსში ღმერთებისა და
ტიტანების ბრძოლის შემდეგ), როდესაც ადამიანის სული და მისი "მე" ჩამოდის სულიერი
სამყაროდან ფიზიკურ სხეულში და ადამიანს ებადება "მე" - ცნობიერება. აი, ეს არის პრომეთეს მიერ
კაცობრიობისათვის ცეცხლის მიცემა, ვინაიდან "მე"-სგან მოდის ყოველგვარი კულტურა, ისევე
როგორც ცივილიზაცია მოდის ცეცხლის გამოყენების სწავლისაგან და ამგვარი სიმბოლოებით ჩვენ
ვხვდებით, რომ პრომეთე ასახავს მისტერიათა კულტურას, რომელიც იყო პირველადი ძველ
საბერძნეთში და შემდეგ ლოკალიზებული კავკასიაში, რაც სიმბოლურად ასახულია პრომეთეს
მიჯაჭვით კავკასიის ქედზე.
პრომეთეს აწამებს ზევსის არწივი. არწივი, ერთი მხრივ, სიმბოლოა სულიერი აღმაფრენისა
და შემეცნებისა, ხოლო მეორე მხრივ, ეს არის სიმბოლო ომპერიული ძლიერებისა და
ძალმომრეობისა, რომელიც აწამებს პრომეთეს. კლდეზე მიჯაჭვული პრომეთე, ანუ ფიზიკურზე
მიჯაჭვული აზროვნება გაანთავისუფლა ჰერაკლემ“.106
„რა არის ჰერაკლე?“ - ბატონ გამსახურდიას, რა თქმა უნდა, არც ეს საკითხი რჩება
ყურადღების მიღმა. ბერძნული კულტურისა და მითოლოგიის ქართველი მკვლევრსითვის,
ჰერაკლე ინიაციის ახალ კულტურასთან ასოცირდება. მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ: ესაა
„ნებელობითი ინიციაცია, ჰეროიკული ინიციაცია, რომელიც არის წინასახე ქრისტიანული
ინიციაციისა. საერთოდ, ძველბერძნული მისტერიები თავისი ხასიათით პროფეტური იყო. ძველი
საბერძნეთის ცენტრალური მისტერიები „ელოიზისის“ მისტერიები იყო. სიტყვა „ელოიზის“
ძველბერძნული სიტყვაა, ნიშნავს მოწევნადს, მოვლინებადს, წინასწარ განჭვრეტას მომავლისას.

გამსახურდია ზ., „საქართველოს სულიერი მისსია“, ლექცია წაკითხული „იდრიატის“ ფესტივალზე
თბილისში 1990 წლის 2 მაისს, იხ.: თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია,
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ჰერაკლეს

სახე

არის

წინასახე

ქრისტიანული

ინიციაციისა,

რომელიც

დაკავშირებულია

ნებელობასთან, სულის აქტივობასთან და კერძოდ იმასთან, რასაც ქრისტიანობაში სასუფევლის
ძალით აღება ჰქვია, ვინაიდან ქრისტიანული ინიციაციის არსი იესო ქრისტემ განმარტა როგორც
სასუფევლის აღება ძალისხმევით („სასუფეველი იძულების“). ამრიგად, ჰერაკლეს გმირობანი
სიმბოლურად

უნდა

გავიგოთ როგორც ინიციაციის სხვადასხვა საფეხურები, სულიერი

განვითარების სხვადასხვა დონეები, რომლის კულმინაციაც არის პრომეთეს განთავისუფლება, ანუ
აზრის განთავისუფლება ფიზიკური სხეულის ტყვეობისაგან
ჰერაკლე,

როგორც

მოგახსენეთ,

არის

სიმბოლური

და კაცობრიობის გამოხსნა. [...]

გამოხატულება

ახალი

ინიციაციური

კულტურისა, კერძოდ, ქრისტიანული კულტურისა და, სხვათა შორის, ეს არა მხოლოდ
თანამედროვე სულიერ მეცნიერებაში არის ასე, არამედ შუასაუკუნოებრივ ღვთისმეტყველებაშიც.
ბიზანტიურ ღვთისმეტყველებაშიც კი ვხვდებით ჩვენ ისეთ ძეგლებს, სადაც მინიშნებულია, რომ
ჰერაკლე არის წინასახე ქრისტესი“.107
ზვიად გამსახურდიას ეს ვრცელი ციტატა, ვფიქრობ, „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 მოღვაწეობდნენ (1930-1995)108 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 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 რომ სამუდამოდ „დარჩებოდა კავკასიონის ქედზე მიჯაჭვული“. ორივე მათგანი
ბერძნული მითოლოგიის გმირებს საკუთარი კულტურული, რელიგიური და ნაციონალური
კოდებიდან გამომდინარე განიხილავს. ჰაინერ მიულერისთვის, რა საკვირველია, ნაცნობია ის
გამსახურდია ზ., „საქართველოს სულიერი მისსია“, ლექცია წაკითხული „იდრიატის“ ფესტივალზე
თბილისში 1990 წლის 2 მაისს, იხ.: თანამედროვე სამეცნიერო კვლევის ასოციაცია,
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ზვიად გამსახურდია: დ. 31 მარტი, 1939 - გ. 31 დეკემბერი, 1993; ჰაინერ მიულერი: დ. 9 იანვარი, 1929 - გ.
30 დეკემბერი, 1995.
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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 „აწყობდა“. მრავალსაუკუნოვან დასავლეთევროპულ 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 გატაცებულია ჰერაკლეს სახით, რადგანაც მისი მთავარი
განმასხვავებელი ნიშანი სხვა მითოლოგიური გმირებისგან არის - შრომა, თავდაუზოგავი შრომა
(თუნდაც ფიზიკური) 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. სწორედ ამიტომ, ამ ლექციის წაკითხვიდან რამდენიმე
დღეში ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და საქართველოს ეროვნულ-განმათავისუფლებელი
მოძრაობის (1973-1990) ერთ-ერთი ლიდერი საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებელი საქართველოს
პირველი პრეზიდენტი ხდება...
იმ დროს, როდესაც ჰაინერ მიულერი ჰერაკლეს მოდელზე მუშაობს პიესაში „ცემენტი“,
ბერლინის კედელი უკვე აღმართულია, ხოლო პიროვნული და ინტელექტუალური თავისუფლების
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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

დამუშავებაშიც,

ერთი

კი

მხრივ,

საბჭოთა
ფრთხილი

იდეოლოგიასთან
და

თითქოს

დაკავშირებულ

საკითხებთან

არაერთმნიშვნელოვანია,

მაგრამ,

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
ანგრევს

საბჭოთა

მითოსურ

აზროვნებას,

„ამიწებს“

საკუთარ

ნაწილებად შლის და

პერსონაჟებს,

რომლებიც

მითოლოგიური გმირები არიან. საბოლოო ჯამში, უკვე წლების შემდეგ, ვღებულობთ საბჭოთა
მითოსური აზროვნების კრიტიკული ანალიზის მიულერისეულ ვერსიას. ვფიქრობ, ყოველივე ამის
ფონზე,

ლოგიკურია,

ლიდერისგან

თუ

რატომ

განსხვავებით,

ისმება,

„ეროვნულ-განმათავისუფლებელი

ემოციურად

აბსოლუტურად

მოძრაობის“

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“.

2.2.5 ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრა
პიესაში „ცემენტი“, როგორც უკვე აღვნიშნე, ჰაინერ მიულერი კიდევ ერთხელ მიმართავს
ჰერაკლეს მითოლოგიურ სახეს და წერს კიდევ ერთ პროზაულ ჩანართს, სახელწოდებით - „ჰერაკლე
2 ანუ ჰიდრა“. ავტორი, აქაც უარს ამბობს დიალოგებზე და მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტში ე. წ.
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ცოცხალ სურათზე არ მიუნიშნებს (მისთვის ჩვეული რემარკის სახით), თავისი ფორმით და
სტრუქტურით, იგი მაინც გაცოცხლებული, „მოლაპარაკე სურათების“ ასოციციას ბადებს.
ამდენად, პიესის ფაბულისგან აბსოლუტურად დამოუკიდებელი „ჩანართი“,109 ჰერაკლეს
რიგით მეორე გმირობის, „ლერნეს ჰიდრასთან ბრძოლის“ შთაგონებით დაწერილი პროზაული
ტექსტია. დრამატურგს ამჯერად, საერთოდ არ აინტერესებს არქაული მითის შინაარის მოყოლა და
არც ჰერაკლეს მორიგი, გმირული საქციელის დემონსტრირებაზე ხარჯავს დროს. მიულერი
მრავალთავიან ჰიდრასთან საბრძოლველად მიმართული ჰერაკლეს მრავალსაუკუნოვან გზას თავად
გმირის პოზიციიდან აღწერს. ჰერაკლე ამჯერად ის „განმათავისუფლებელი“ გმირია, რომელიც
საკუთარ

თავს

კითხვების

დასმის

უფლებას

აძლევს.

კითხვები

ეგზისტენციურია

და

„თავისუფლების“ და განსაკუთრებით კი „მოჩვენებითი თავისუფლების“ პრობლემას ეხმიანება.
საუკუნეების განმავლობაში ჰიდრასთან საბრძოლველად წასული და ტყე-ტყე „მოსიარულე“
ჰერაკლე ერთ მშვენიერ წამსაც მიხვდება - აღმოაჩენს, რომ იგი თავადაა მრავალთავიანი ურჩხული.
თავადაა ის საშინელი მონსტრი, რომელსაც „განმათავისუფლებლის“ ნიღაბამოფარებული და მუდამ
გამარჯვებული გმირი - აქამდე ებრძოდა. საუკუნეების განმავლობაში

საკუთარი სხეულიდან

გამოზრდილი მკლავები კი, რომელთა დახმარებითაც იგი მტრებს ამარცხებდა - ხეების მოშრიალე
ტოტები ეგონა. საკვირველი არცაა, რომ მკვლევრები ამ პროზაულ ტექსტს პოლიტიკურ კონტექსტში
განიხილავენ, ხოლო რეჟისორები და არტისტები მას ცალკეულ პროექტებად ახორციელებენ და
სხვადასხვა სახელოვნებო მედიუმებში გადამუშავებით მრავალმნიშვნელოვანი აქცენტებით
ინტერპრეტირებენ.
„ხანგრძლივი დროის განმავლობაში სჯეროდა მას, რომ იგი გაივლიდა თბილი ქარით
გაჟღენთილ ტყეს, სადაც ყოველი მხრიდან იგრძნობოდა ხეების გამაყრუებელი შრიალი, იმ ხეებისა,
რომლებიც გველებივით ირხეოდნენ“, - წერს მიულერი და იქვე ვიგებთ, რომ ეს გზა ჰერაკლესთვის
განკუთვნილი „სისხლიანი“ იყო, რომელიც დროთა განმავლობაში ცხოველთან შერკინების სადარი
აღმოჩნდა.
„ჰერაკლეს არ შეეძლო დროის გაზომვა, რადგან ცას ვერ ხედავდა, მხოლოდ ხანდახან,
საკუთარ თავს ეკითხებოდა - რა შეიძლებოდა ყოფილიყო მიწაზე, რაც მის ფეხქვეშ, სიარულისას
ტალღებს წარმოქმნიდა, რაც მას სუნთქვის საშუალებას აძლევდა. როდესაც ის უფრო მეტ

„ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრა“ არა ერთ გამოცემაში დამოუკიდებელ, ლიტერატურულ ნაწარმოებადაა
გამოქვეყნებული.
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სიფრთხილეს იჩენდა, ეჩვენებოდა, რომ ის თავად იყო მიწა, რომლისაც მას ასე სწამდა, რომ იგი
მინდობილი იყო თავისსავე სიმძიმეს, რომელიც მისი ფეხებიდან ამოდიოდა, და უკვე მიჩვეოდა იმ
უნებლიე მოძრაობებს, რომლებიც ფეხებს ძალას აცლიდნენ. მას ჰქონდა მძაფრი შეგრძნება იმისა,
რომ ფეხები მძიმდებოდნენ, რასაც რამდენიმე მიზეზი განაპირობებდა: 1) მისი ფეხები მძიმდება და
ნიადაგი მის ფეხებს იწოვს. 2) იგი გრძნობდა, რომ მისი ფეხები დამძიმდნენ, რადგან ნიადაგი მის
ფეხებს იწოვდა. 3) მის წარმოსახვაში ნიადაგი მის ფეხებს იწოვდა, რადგან ისინი უფრო და უფრო
მძიმდებოდნენ. ეს კითხვები მას გარკვეული დროის (საუკუნეები, საათები, წუთები) განმავლობაში
აწვალებდნენ. და მან იპოვა პასუხი მომძლავრებულ თავბრუსხვევაში, რომელიც გამოწვეული იყო
ნიავის დაბერვით: მისი ფეხები არ იყო მძიმე, და ნიადაგიც არ იწოვდა მის ფეხებს. რომ მისი
მოჩვენებები გამოწვეული იყო არტერიული წნევის დაცემით. ეს მას ამშვიდებდა და ფეხს
უჩქარებდა. ან, შესაძლოა, რომ ის მხოლოდ ფიქრობდა, რომ მან ფეხს აუჩქარა. რამდენადაც ქარი
მატულობდა, ის უფრო მეტად ეჭიდებოდა ტოტებს და მისი სახის, ყელისა და ხელების შეხება
ხეებსაც კი შეეძლოთ. მათთან სიახლოვე და შეხება ალერსიანი და სასიამოვნო იყო. ან, შესაძლოა,
ისინი მას ცდიდნენ და მათი დამოკიდებულება იყო ზედაპირული - არ გააჩნდათ მისდამი
არავითარი ინტერესი. აი მაშინ კი ეჩვენებოდა, რომ ტყე იყო უფრო მკაცრი, უფრო უხეში და იგი
მათი ურთიერთობის საზომი გამხდარიყო ... ტოტები მოიცავდნენ ჯერ მის თავს, შემდეგ მხრებს,
შემდეგ მკერდს, წელს და ა. შ. ისიც კი ეჩვენებოდა, რომ თავად მისი ნაბიჯები ინტერესდებოდნენ
ტყით... ეს ავტომატური პროცესი მას აღიზიანებდა. ვინ ან რა ხელმძღვანელობდა ამ ხეების,
ტოტების მოძრაობებს ... საერთოდ შეიძლებოდა კი ეს ტყე, რომელიც მას უნდა გაევლო,
შესაბამისობაში ყოფილიყო იმ მოცემულობასთან, რასაც იგი ტყეს ეძახდა. შესაძლოა, ის დიდხანს
იყო გზაში, დიდხანს მოგზაურობდა და საერთოდ ტყეებიც იმაზე მრავლად იყო, ვიდრე მხოლოდ
მის მიერ ამორჩეული ეს ერთი კონკრეტული ტყე. შესაძლოა, მხოლოდ და მხოლოდ თავად ანიჭებდა
იგი ამ ტყეს მნიშვნელობას და სხვა დანარჩენი თვისებები, სხვა ტყისთვის განკუთვნილი ფუნქციები
დიდი ხანია მხოლოდ შემთხვევითობა იყო და დროთა განმავლობაში მათ (ფუნქციებმა) ფორმა
იცვალეს. იმ ცხოველმაც კი, რომელსაც იგი ჯერ ისევ კლავდა, ან თუნდაც, მონსტრმა, რომელიც მას
უნდა გაენადგურებინა, დროთა განმავლობაში სახე და ადგილმდებარეობა იცვალეს და აღარ
არსებობდნენ. საერთო აღარაფერი ჰქონდათ იმასთან, რაც მან თავის დროზე წიგნში ამოიკითხა.
მხოლოდ ის უსახელო არსება, ვინც თავად იყო, არსებობდა და მხოლოდ იგი დარჩა უცვლელი,
მისთვის განკუთვნილ ბრძოლაში მიმავალი. ამ ფიქრებში გართულს, კვლავ დაეკარგა ტყეზე
კონტროლი. მოჩვენებითი მოცემულობა მისი ჩონჩხის აგებულებას სწავლობდა, ზომავდა მის ძალას,
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სწავლობდა მისი სხეულის ნაწილების განლაგებას, ძვლების და მათი შემაკავშირებელი ხრტილების
ფუნქციებს. ოპერაცია მტკივნეული იყო. თუმცა მას იმდენი ძალა აღმოაჩნდა - არ ეყვირა. უკვე
იცოდა, რომ არ შეეძლო სწრაფად სიარული. არ შეეძლო არც ერთი ნაბიჯის გადადგმა. ტყე მისი
სიარულის ტემპს აგდებდა და რჩებოდა გაყინულ მდგომარეობაში. გრძნობდა - როგორ უჭერდნენ
თითოეულ ძვალს. დიდი მოთმინებით ეწინააღმდეგებოდა მისკენ წამოსულ წნეხს და დისტანციური
პანიკით ხვდებოდა, რომ: ტყე თავად იყო ის ცხოველი, რომელსაც იგი ებრძოდა, რომ ის გასავლელი
ტყე აღმოჩნდა ცხოველი, რომელიც მისსავე ნაბიჯების ტემპს აკონტროლებდა. და რომ ნაკვალევი,
რომელსაც ის მიუყვებოდა, მისივე საკუთარი სისხლი იყო, რომ ტყე, რომელიც ასევე ცხოველი იყო,
ცდას ატარებდა იმაზე, თუ რამდენი სისხლი ჰქონდა ადამიანს, რომ მან ეს ყოველთვის იცოდა,
მხოლოდ არ იცოდა მისი სახელი. [...] მას ესმოდა როგორ იცინოდა, როდესაც ტკივილი აღემატებოდა
მისი სხეულის კონტროლს. თითქოს ამოისუნთქა: აღარანაირი ეჭვი, ეს იყო ბრძოლა. ეს იყო
წინააღმდეგობა საკუთარ მტერთან, ეს იყო თანხვედრა. მასთან ადაპტაცია, მიჩვევაც და
მიუჩვევლობაც. თანდათანობითი რეგულაცია შეუთანხმებლობასთან. [...] ხანდახან ანელებდა
თვითაღდგენის პროცესს. დიდი მოთმინებით ელოდა სრულ განადგურებას იმ იმედით, რომ
მიაღწევდა - არარაობამდე. შემდეგ უსასრულო პაუზა, ან შიში გამარჯვების წინ, მხოლოდ სრული
განადგურება ცხოველისა, რომელიც იყო მისი არსებობის საზომი, რომლის გარეშეც მას შესაძლოა
არც არაფერი გადახდენოდა თავს, და არც არავინ და არაფერი ელოდა. აი, ამ გაცისკროვნებულ
მდუმარებაში, რომელმაც აუწყა ფინალური რაუნდის დაწყება, მიხვდა, რომ საჭირო იყო, მას
ყოველთვის შესძლებლოდა მანქანის გეგმის ცვალებადობის წაკითხვა, რის შემდეგაც იგი
გახდებოდა სხვა და კვლავ იქნებოდა თითოეული წამის ნაბიჯი, და იგი აფიქრებინებდა, რომ
შესძლებდა სიკვდილისა და საქმეების კეთების მისივე ხელწერის შეცვლას“.110
უკეთესი იქნებოდა, ეს კითხვები „ცემენტის“ მთავარ პერსონაჟ გლებ ჩუმალოვს საკუთარი
თავისთვის პიესის განმავლობაში დაესვა. იმ გლებ ჩუმალოვს, რომელიც თავისდაუნებურად და
გაუცნობიერებლად ირგებს „ჰერაკლეობის“ ნიღაბს. მას ხომ სხვადასხვა „გმირის“ წოდებით
მოიხსენიებენ. მაგრამ, საქმეც ესაა: ჰაინერ მიულერს ასეთი „რეალისტური“ პირდაპირობა
ნამდვილად არ აინტერესებს. პიესის ფაბულაში გამოკვეთილი სოციალისტური რეალიზმის ფონზე,
დრამატურგს სხვა შრეებში გადააქვს ის, რისი სცენაზე ჩვენებაც არ შეიძლებოდა. ამიტომ ჰერაკლეს
ჰალუცინაციათა სურათის გაცოცხლებით, იგი იმ მთავარ კითხვებს ახსენებს ადამიანებს, რომლებიც

110

Müller H., Werke - Werke 4: Die Stücke 2, Herausgegeben von Frank Hörnigk, Suhrkamp Verlag, 2001, s. 425-428

83

ზოგადად თავისუფლების და პიროვნების თავისუფლების იმ პრობლემას წარმოაჩენს, რომლებსაც
მთელი მონდომებით ჩქმალავდა ტოტალიტარული მმართველობითი სისტემა. კითხვებს, რომელთა
ხმამაღლა დასმას ვერავინ ბედავდა, ან უბრალოდ აღარავის ახსოვდა, შესაძლოა, არც აღარავის
აინტერესებდა: ადამიანთა უმრავლესობა ხომ უფრო მთავარი და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი
საქმეების კეთებით იყო დაკავებული. „ჰერაკლეობა“ საბჭოთა პერიოდში, პირველი მსოფლიო
ომიდან მოყოლებული, თანდათან თითქმის ყველა ადამიანში იდგამდა ფესვებს. ჰერაკლეს
მითოლოგიური მოდელის ჩვენებით, მიულერი კიდევ ერთხელ

ხაზს უსვამს, რომ მსგავსი

„არქაული სისასტიკის არქეტიპი“ ნებისმიერ ადამიანში დაბადებიდანვე ჩადებული მოცემულობაა.
ბერძნულ მითოლოგიაში ნაპოვნი „კოლექტიური არაცნობიერი“, რომელიც დროთა განმავლობაში,
ისტორიული საჭიროებისდა მიხედვით წარმოჩნდებოდა, მრავლდებოდა და საბოლოოდ ერთ
განზოგადებულ ისტორიულ მოდელში - „საბჭოთა რეალიზმში“ ერთიანდებოდა, მეოცე საუკუნის
ომებით დახუნძლულ ეპოქაში აბსოლუტურად ადეკვატურ გარემოში ხვდება, ნაყოფიერდება და
მზადაა ხელახალი რეცეფციისა და გადამუშავებისთვის.
აღსანიშნავია, რომ ჰაინერ მიულერი, ფაქტობრივად, აქ ასრულებს ჩუმალოვის ჰერაკლეს
მითოლოგიურ მოდელში მომწყვდევას. შესაბამისად, „ჰერაკლე 2 ანუ ჰიდრაში“ დასმული
კითხვებიც ხელუხლებელი და პასუხგაუცემელი რჩება. უპასუხოდ რჩება, რადგან სამამულო ომისა
და სოციალისტური შრომის გმირ გლებ ჩუმალოვს, სხვა მისნაირ ადამიანთა მსგავსად, საკუთარი
თავის წინაშე აბსოლუტურად ახალი გამოწვევა ელოდება: შინ დაბრუნებული მეუღლე დაშა,
რომელსაც იგი აგერ უკვე სამი დღეა ელოდება, უარს ეუბნება სარეცლის გაყოფაზე. მომდევნო თავში,
დაშასთან გამართულ დიალოგშივე ირკვევა, რომ მათი ერთადერთი შვილი, პატარა ნურკა,
რომელიც დედას გლების ომში ყოფნის დროს, ბავშვთა სახლში მიუბარებია - მკვდარია. ნურკა
უპატრონობას და შიმშილობას შეეწირა. პიესის მომდევნო ნაწილს მიულერი სათაურად
„მედეაკომენტარს“ არქმევს და, ამ ერთი შეხედვით, აბსოლუტურად ბანალურ ცხოვრებისეულ
სცენასაც, წინა ამბების მსგავსად, შესაბამის მითოლოგიურ „ყალიბს“ უსადაგებს.111 თუმცა მიულერის
მხრიდან ინტერპრეტირებული „ჰერაკლეს“ არქაული არქეტიპი, მის შემოქმედებაში ამ პროზაული,
„პასუხგაუცემელი“ ჩანართით არ სრულდება.

„მედეაკომენტარი“ პიესიდან „ცემენტი“ ჩვენი მომდევნო თავის - „მედეას მოდელის“ კვლევის ერთ-ერთი
შემადგენელი ნაწილია.
111
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2.2.6 „ჰერაკლე 13“ (1992)
ჰაინერ მიულერი გარდაცვალებამდე სულ რაღაც სამი წლით ადრე, ჰერაკლეს მითოლოგიურ
მოდელს კიდევ ერთხელ მიმართავს, ამჯერად სოფოკლეს მიხედვით ადაპტირებული თარგმანის
„ჰერაკლე 13“ სახით. ალექსანდრე კლუგესა და ჰაინერ მიულერს შორის ჩაწერილ ვიდეოინტერვიუში, 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 საქმე “.112
ეს ტექსტი თითქოს ერთ წინადადებაში აჯამებს ჰერაკლეს მოდელის კონცეფციას. ჰაინერ
მიულერი ჰერაკლეს მე-13 საქმეზე მუშაობას იმ წელს ამთავრებს, როდესაც დრამატურგი და
ბერლინის ხელოვნების აკადემიის (ჩრდ) პრეზიდენტი ცნობილი გერმანული თეატრის „ბერლინელ
ანსამბლის“ ხელმძღვანელად ინიშნება. ზემოთ მოყვანილი ინტერვიუს ჩაწერა ალექსანდრე კლუგემ,
ჩემი აზრით, სწორედ ამ პერიოდს დაამთხვია.
ინტერვიუ, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჰერაკლეს მითოსზე საუბრით იწყება და მსოფლიო
ცივილიზაციის ისტორიაში ამ მითის მნიშვნელობის ანალიზს ეთმობა. ეს ჩანაწერი კიდევ ერთხელ
უსვამს ხაზს, თუ რამხელა მნიშვნელობას ანიჭებდა დრამატურგი ჰერაკლეს მითოლოგიურ
მოდელზე მუშაობას. ქრონოლოგიურად თუ გავყვებით, დავრწმუნდებით, რომ თითქმის მთელი
მისი აქტიური მოღვაწეობის პერიოდში, ანუ 1966 წლიდან დაწყებული 1992 წლამდე, ჰაინერ
მიულერი სწორედ ამ ანტიკური პერსონაჟის რეცეფციით და მისი მხატვრულად დამუშავების
ინტერპრეტაციებით იყო დაინტერესებული.
მირჩა ელიადეს თუ დავიმოწმებთ, „ნებისმიერი საგანი თუ ქმედება რეალური მაშინ ხდება,
როდესაც ის ბაძავს ან იმეორებს რომელიმე არქეტიპს. რეალობა მხოლოდ განმეორების ან
მონაწილეობის შედეგად მიიღწევა, იმას, რასაც მისაბაძი მაგალითი არ გააჩნია - „არც აზრი არ
გააჩნია, ანუ ის რეალობა არც არის. ამგვარად ადამიანები მიისწრაფვოდნენ მოქმედების რაღაც
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 ბოლოს
გადამოწმდა 28/09/2019
112

85

ეტალონური და პარადიგმული ქმედებისაკენ“.113 მითოლოგიის მკვლევარი, იმავე თავში „მითი და
ისტორია“, ასკვნის, რომ კაცობრიობას მითოლოგიური მოდელი სწორედ იმისთვის სჭირდება, რათა
მან საკუთარი არსებობა და ნამდვილობა დაამტკიცოს. ეს ჰიპოთეზა განსაკუთრებით მყარდება,
ისტორიული პირების შემთხვევაში, როდესაც მათი სახეების მითოლოგიზირება ხდება საჭირო...
ელიადე განმარტავს: „იმ ისტორიული პერსონაჟის ნამდვილობა, რომელსაც ეპიკურ პოეზიაში
უმღერიან, ეჭვს არ იწვევს. მაგრამ მათი ისტორიულობა მითოლოგიის გამანადგურებელ
ზემოქმედებას

დიდხანს

ვერ

უძლებს.

თავისთავად

ისტორიული

მოვლენა,

როგორი

მნიშვნელოვანიც არ უნდა იყოს ის, ხალხის მეხსიერებაში დიდხანს ვერ ჩერდება და მის შესახებ
მოგონებები პოეტურ შთაგონებას მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმდენად გამოიწვევს, თუ რამდენად
ახლოს იქნება ეს მოვლენები მითიურ მოდელთან. [...] ეს იმით აიხსნება, რომ ხალხური მეხსიერება
ძნელად ინარჩუნებს თავის წიაღში „ინდივიდუალურ“ მოვლენებს ან „ავთენტურ“ სახეებს.
მეხსიერება სხვადასხვა სტრუქტურის მეშვეობით ფუნქციონირებს: მოვლენების ნაცვლად ჩნდება
კატეგორიები, ისტორიული პერსონაჟების ნაცვლად კი არქეტიპები. ისტორიული პერსონაჟი თავის
მითიურ მოდელთან არის გაიგივებული (გმირი ან სხვა), მოვლენა კი - მითიურ ქმედებათა
კატეგორიაში ინტეგრირდება (გველეშაპის წინააღმდეგ ბრძოლა, მტრადქცეული ძმები და ა. შ)“.114
სწორედ ამიტომ იმეორებს (მეორდება) დრამატურგი. იმდენჯერ იმეორებს, ვიდრე თავად ეს
მოცემულობა არ გაბათილდება და დაიშლება ნაწილებად. ჰერაკლეს მითოლოგიურ მოდელზე
მუშაობის ფინალურ ეტაპზე, იგი შეშლილი ჰერაკლეს მეცამეტე საქმეს წერს, რომლის მეშვეობითაც
საბოლოოდ ახორციელებს გერმანიაში გაბატონებული ორმოცწლიანი საბჭოთა მითოლოგიის
დემონტაჟს. და ამას აზროვნების, კერძოდ კი თავისუფალი აზროვნების გამარჯვების სასარგებლოდ
აკეთებს.
კლუგესთან მიცემულ ინტერვიუში მიულერი ჰერაკლეს მითს „სიბნელის თეატრთან“
კავშირში ხედავს. სხვანაირად ვერც იქნებოდა. შეშლილი ჰერაკლე, რომელიც საკუთარ ოჯახს,
მცირეწლოვანი

ბავშვებითურთ,

შეიწირავს,

მომდევნო

გმირობების

წყალობით

მრავალპერსპექტიული გმირი ხდება. მისი სისასტიკე არც არავის ახსოვს, საბოლოო ჯილდოს
სანაცვლოდ კი ყოვლისშემძლე ზევსი უკანონოდ შობილ ვაჟს თავისთან იხმობს: ცად აღამაღლებს.
„სიბნელის თეატრის“ კონცეფციაში „ბერლინელ ანსამბლის“ ხელმძღვანელი, შესაძლოა იმ
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ელიადე მ., „მარადიული დაბრუნების მითი“, გამომცემლობა „ალეფი“, თბ., 2017, გვ. 58.
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დაბნელებასაც გულისხმობს, რასაც მერაბ მამარდაშვილი „დაჩრდილვას“ უწოდებს. ქართველი
ფილოსოფოსის აზრით, ადამიანს საკუთარ თავში „დაბნელება“ სწორედ იმისთვის სჭირდება, რომ
მასში სინათლე დაინახოს, ანუ იაზროვნოს. აი რას წერს იგი: „ჩრდილის კრიტერიუმი საზოგადოდ
ძალიან ბევრის მთქმელია. მე ვიტყოდი, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ სამყაროში, რომელიც
შევსებულია უამრავი არსებით, ჩრდილს რომ არ იძლევა - როგორც, მაგალითად, ზომბი არ იძლევა
ჩრდილს. იცით, ალბათ, ზომბი რა არის, ადამიანური იმიტაციაა, გვამი, რომელიც მექანიკურად
ასრულებს

ცოცხალი

ადამიანის

აქტებსა

და

ჟესტებს.“115

მიულერის

აზრით,

თეატრმა

მიცვალებულები უნდა დამარხოს. ანუ, მისსავე სიტყვებს რომ გავყვეთ, გვამებს იმდენჯერ უნდა
მივუბრუნდეთ, სანამ ისინი თავიანთ საიდუმლოს არ გასცემენ, ანუ ვიდრე საზოგადოებაში
კითხვებს არ დაბადებენ და აზრს გაანათებენ.
მამარდაშვილი სტალინს სწორედ სიბნელის მეტაფორასთან აიგივებს და თვლის, რომ „20იანი და 30-იანი წლების საბჭოთა ადამიანის მთელი სულიერი და ზნეობრივი ცხოვრების ერთ-ერთი
ღერძი იყო ძიება ინსტანციისა, რის წინაშეც კაცს შეუძლია თავი იმართლოს და რომელსაც შეუძლია
დაუმტკიცოს, რომ დანაშაული არ ჩაუდენია. ის (ანუ სტალინი, ანუ სიბნელე) გვიყურებს, მაგრამ ვერ
ხედავს ჩვენს სიკეთეს, სიწმინდეს, ლოიალურ გრძნობებს, ჩვენ კი როგორმე უნდა დავუმტკიცოთ მას
ჩვენი ერთგულება. ... მოკლედ, ადამიანის პრობლემა იმის გარკვევაა, თუ სინამდვილეში სადა
ვდგავართ სამყაროსა და ჩვენი წარმოდგენების ტრიალში“.116
ჰაინერ მიულერმა თავის დროზე ჰერაკლეს ჰიდრასთან ინდენტიფიცირებაც კი მოახდინა.
მტრის ძალასთან გაიგივებით, დრამატურგი ჯერ კიდევ გდრ-ში ცხოვრებისას 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, 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

მამარდაშვილი მ., საუბრები ფილოსოფიაზე, (ლექციების ციკლი ფილოსოფიის საფუძვლები), თბილისი,
1992, გვ. 51
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ხარჯზე მიიღწევა. სწორედ ამიტომ, ზევსის მითოლოგიური სახე, მიულერის რწმენით - სტალინთან
იდენტიფიცირდება, უზენაეს სისტემურ მოცემულობასთან, რომლის ბრძანებებზეც, იგება ჰერაკლეს
გმირული საქმეების მთელი წყობა.
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2.3. მედეას მითოლოგიური მოდელი
„მითის მიმზიდველობა, თავად მითშივე ძევს“.
რისმაგ გოდრეზიანი117

მედეა იმ მითოლოგიურ გმირთა სიაში მოხვდა, რომლებმაც საუკუნეებს გაუძლეს. უფრო
მეტიც: რაც უფრო გადის დრო, ამ მითზე მოთხოვნა მით უფრო მეტად იზრდება. არსებობს უამრავი
კვლევა, არაერთი ინტერპრეტაცია, არაერთგვაროვანი მოსაზრება ამ იდუმალი ქალის შესახებ,
მაგრამ რამდენნაირი ვერსიაც არ უნდა არსებობდეს კოლხეთის მეფის ასულზე, დღეს თითქმის
ყველა ერთმნიშვნელოვნად თანხმდება იმაზე, რომ მედეას მითის პოპულარობა ევრიპიდეს დრამას
უკავშირდება, - იმ უძველეს თეატრალურ ტექსტს, სადაც სამშობლოს მოღალატე, თავდავიწყებით
შეყვარებული მიტოვებული გრძნეული ქალი, ქმარზე შურისძიების მიზნით, შვილების მკვლელად
გვევლინება.
ჩვენ უკვე შევთანხმდით იმაზე, რომ მითები „კაცობრიობის გარკვეულ ეტაპზე“ წარმოიშვნენ,
არქაული შინაარსის მატარებლები არიან და, იმავდროულად, ახასიათებთ „ისტორიული დრო“.
ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ მითები განსაზღვრავდნენ ადამიანური ურთიერთობების ნორმებს ამ
სამყაროში.
მითის სიცოცხლისუნარიანობა არაა დამოკიდებული მისი თხრობის ფორმისა და შინაარსის
გადაცემის უწყვეტობაზე, ამბის, ასე ვთქვათ - განვრცობაზე. მითებისთვის ყველაზე მეტად
დამახასიათებელია მუდმივი განახლება... ეს ის მოცემულობაა, რაც განაპირობებს კიდეც
პერიოდულად სხვადასხვა ეპოქაში ერთი და იმავე მითის ახლებურად, თავიდან შეთხზვას. მითის
გადაწერის ინტერესი განსაკუთრებით აქტუალურია თანამედროვე ეპოქაში, როდესაც იგი
აყვანილია ადამიანური კონფლიქტების ისეთ ხარისხობრივ მაჩვენებლამდე, სადაც თხრობა
ამჯერად უკვე „ღმერთების ცენზურის“ გარეშე ხდება. აქ საქმე გვაქვს ისეთ შემთხვევასთან, როდესაც
„მითების შემქმნელები“ თავისუფალად ახორციელებენ მათ ინტერპრეტაციას და ზებუნებრივი
არსებების

თანამონაწილეობით,

ამჯერად,

უკვე

სრულიად

ადამიანურ

საქციელებზე

მოგვითხრობენ.
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2.3. 1 მედეა
ბერძნულ მითოლოგიაში მედეა ერთ-ერთი ყველაზე სახელგანთქმული მკვლელის სახელთან
ასოცირდება. მისი ისტორია არგონავტების ლეგენდის ნაწილია და მასაც, უმეტესწილად ბერძენ
გმირთან - იასონთან კავშირში მოიხსენიებენ ხოლმე.
მედეა არგონავტების წინამძღოლის - იასონის მეუღლე იყო, რომელმაც ოქროს საწმისი
ჯადოქრობით განთქმული მეფის ასულის დახმარებით კოლხეთიდან საბერძნეთში გაიტაცა. ოქროს
საწმისს შეეწირა მედეას ძმაც, რომელიც კოლხმა ასულმა არგოს დადევნების დროს მოკლა და მისი
სხეულის ნაწილები ხომალდის გადასარჩენად ზღვაში გადაყარა. მედეას სახელს უკავშირდება,
აგრეთვე, მისი ქმრის კუთვნილი ტახტის დაბრუნების მიზნით, იასონის ბიძის - უსამართლო
ტირანის, მოძალადის, იასონის დედ-მამის დამღუპველისა და ტახტის მიმტაცებლის - პელიასის
სიკვდილიც. მედეამ მოახერხა და პელიასის ქალიშვილები დაარწმუნა იმაში, რომ მათი მამის
გაახალგაზრდავების უებარი ჯადოსნური წამლის საიდუმლო მათი ხელით ძილში მოკლული
მშობლის სხეულის ნაწილების მოხარშვაში მდგომარეობდა.
მედეას ბავშვობაზე არაფერი ვიცით. იგი მაშინ „შემოდის“ ისტორიაში, როდესაც იასონი ოქროს
საწმისის წასაღებად კოლხეთის სანაპიროს მიადგება. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ იგი კოლხეთის
სახელგანთქმული მეფე აიეტის უმცროსი ქალიშვილი იყო. წარმოშობით უმდიდრესი ქვეყნიდან,
სადაც ცივილიზაციის აბსოლუტურად განსხვავებული კანონები არსებობდა. ზოგიერთი მკვლევარი
მედეას სამშობლოში გაბატონებულ მატრიარქატზე საუბრობს და ხაზს უსვამს აიეტის მეუღლის
საქმიანობას.118 მოსაზრების თანახმად, მედეა ჯადოქარ კირკეს ძმისშვილი იყო, ხოლო მისი დედა
ქალღმერთ ჰეკატესთან მეგობრობდა, რომელიც ჯადოსნური ბალახებისა და უებარი წამლების
მომზადებას ასწავლიდა დედოფალს. მთვარის ღმერთთან გაიგივებული ჰეკატე ქალთა უფლებების
დამცველად და მფარველადაც შეიძლება მივიჩნიოთ. თუმცა, როგორც მითიდან ვიგებთ, ქალღმერთ
ჰერას (რომელიც იასონს მფარველობდა) ერთი გადაწყვეტილება მედეას მომავალს სამუდამოდ
ცვლის. სწორედ ჰერას დამსახურებაა მეფე აიეტის ქალიშვილის უსაზღვრო, ბრმა სიყვარული
ბერძენი იასონის მიმართ. ლეგენდის მიხედვით, მედეა ჰერასგან მიგზავნილი ეროსის გულის
განმგმირავი ისრის მსხვერპლი ხდება. კოლხეთის მეფის ასულს ისე ძლიერ შეუყვარდება
არგონავტების წინამძღოლი, რომ ჯადოსნურ მალამოს მისცემს, რისი შემწეობითაც იასონი

Ullrich R. Die Macht der Frauen. Oder: Warum Medea ihre Kinder tötete https://www.linksnet.de/artikel/23688#*4 ბოლოს გადამოწმდა 28/10/2019
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უძლეველი გმირი გახდება, მეფე აიეტის ურთულესი დავალებების შესრულებას შეძლებს და
საწმისსაც მოიპოვებს.
უძველესი თქმულების თანახმად, ოქროს საწმისს კოლხეთში გველეშაპი დარაჯობდა და მეფე
აიეტის სამეფო კუთვნილებაში შედიოდა. იასონს, რომელიც ესონის ძე იყო, და ჰერას მფარველობის
ქვეშ იზრდებოდა, ბიძამის პელიასისგან ტახტის დაბრუნების სანაცვლოდ კოლხეთიდან ოქროს
საწმისის დაბრუნება დაევალა. იასონმა არგოსს მრავალნიჩბიანი ხომალდის აგება სთხოვა და
კოლხეთში გასამგზავრებლად ძლევამოსილ მებრძოლ მეზღვაურთა ჯგუფი შეკრა. ხომალდსაც
„არგო“ დაარქვეს, შესაბამისად, ექსპედიციის წევრებს არგონავტების სახელი ეწოდათ, ხოლო იასონი
ამ ექსპედიციის ხელმძღვანელად დაინიშნა.
არაერთი სახიფათო თავგადასავლის შემდეგ119 არგონავტების ხომალდი კოლხეთის სანაპიროს
მიადგა. აიეტის სასახლეში შეხვდა იასონი მომავალ მეუღლეს - მეფის უმცროს ქალიშვილ მედეას,
რომელიც ჰერასა და აფროდიტეს თხოვნით, ეროსის ჯადოსნური ისრით დაიჭრა. მედეას
იასონისადმი საოცარი ვნება აღეძრა და იასონს ოქროს საწმისის მოპოვებაში დახმარება აღუთქვა.
მეფე აიეტის დავალება კი, ჩვეულებრივი მოკვდავისთვის ზებუნებრივი ძალების ჩარევის
გარეშე, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იყო. იასონს არესის ველზე საბალახოდ გაშვებული ჰეფესტოს
მიერ გამოჭედილი ორი სპილენძისფეხება ცეცხლისმფრქვეველი ხარი უღელში უნდა შეება და
„არესის ოთხი დღიური ხოდაბუნისაკენ“ გაერეკა. ხოდაბუნი სასწრაფოდ, ბოლომდე გუთნით
მოეხნა და ხნულებში, ხორბლის ნაცვლად, გველეშაპის კბილები დაეთესა. იქიდან ამოსული
იარაღასხმული

ვაჟკაცი

მეომრები

დაემარცხებინა

და

ეს

ყველაფერი

ერთ

დღეში

განეხორციელებინა.120
ეროსის ისრით აფორიაქებულმა და გრძნობააშლილმა მედეამ დაამზადა ჯადოსნური მალამო,
რომელსაც, რ. გორდეზიანის თქმით, პრომეთეს წამალს უწოდებდნენ, რადგან კავკასიონზე
დაღვრილ პრომეთეს სისხლზე აღმოცენებული მცენარისგან მზადდებოდა. ჯადოსნურმა მალამომ
იასონს ძალა და მხნეობა შეჰმატა, დააძინა გველეშაპი და მომავალ მეუღლეს ოქროს საწმისის
მოპარვაში დაეხმარა. მეფე აიეტმა გაქცეულებს არაერთ ბრძოლაში სახელგანთქმული ვაჟი, მედეას
ძმა - აფსირტოსი დაადევნა. მედეამ კი თავისი ძმაც სიყვარულს შესწირა.

არგონავტები, ბრძნული მითების სამყარო, თხრობა და კომენტარები რისმაგ გორდეზიანისა, ლოგოსი,
1999, გვ. 30
119

120

იქვე;
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გაქცეულებმა მრავალი ფათერაკისა და თავგადასავლის შემდეგ, იოლკოსს შეაფარეს თავი.
სადაც სულ სხვა ხიფათი ელოდათ. იასონს სახელგანთქმულ ტირანზე და მამამისის ტახტის
მიმტაცებელ პელიასზე შური უნდა ეძია. მედეამ საყვარელ მეუღლეს ამ მიზნის განხორციელებაშიც
გაუმართა ხელი. როგორც ითქვა, მედეა ვერაგულად აკვლევინებს მოძალადე მეფეს მამის
გაახალგაზრდავების სურვილით შეპყრობილ ქალიშვილებს. ერთადერთი ასული, რომელმაც,
ღვთისმოშიშობის გამო, ვერ აღმართა მამაზე ხელი, გახლდათ ალკესტისი. რისმაგ გორდეზიანის
თანახმად, ხომალდი „არგო“, რომელმაც მრავალი განსაცდელი გამოიარა, იასონმა ისთმოსზე ღმერთ
პოსეიდონს უძღვნა, ხოლო ოქროს საწმისი ორქომენოსში - ზევსის ტაძარში დაკიდა. თავად
მედეასთან ერთად კორინთოს შეაფარა თავი, სადაც დასახლდნენ კიდეც და შვილებიც შეეძინათ. 121
კორინთოს მიწაზე სრულდება ცოლ-ქმრის ოჯახური იდილია და აქვე ინასკვება მედეას
ტრაგიკული ბედის ამბავიც: მეფე კრეონი იასონს სამეფო გვირგვინს და საკუთარი ქალიშვილის
ხელს სთავაზობს. იასონისთვის ეს ქორწინება პოლიტიკურად სასარგებლო იყო და ამიტომ ბევრიც
არ უფიქრია, - მედეასთან განშორება დაუყოვნებლივ გადაწყვიტა და ცოლს ტერიტორიის
დასატოვებლად მცირე დრო მისცა. აი სწორედ ამ წუთებიდან იწყება ევრიპიდეს ტრაგედიაში მედეას
მითის ფინალის ცნობილი ინტერპრეტაციაც: შურისმაძიებელი მედეა კლავს საკუთარ შვილებს,
მანამდე კი მომაკვდინებელი საჩუქრით სასიკვდილოდ წირავს საქორწილოდ გამზადებულ
პატარძალს. მეფე კრეონი შვილის დამწვარ ცხედარს დაეკონება და იქვე სულს განუტევებს.
მედეას ისტორიაში, შვილების სიკვდილის ტრაგიკული თემა, არგონავტების თქმულებიდან
აღებული, მხოლოდ ერთ-ერთი მოტივია, რომელიც ევრიპიდემ მოგვიანებით დრამატულ ფორმაში
მოაქცია და მას აბსოლუტურად სხვა დატვირთვა მისცა. თუმცა, არსებობს კიდევ ერთი ვერსიაც,
რომლის თანახმადაც, მედეამ თავისი შვილები ჰერას ტაძარს შეაფარა, სადაც განრისხებულმა
კორინთოელებმა შური იძიეს მედეაზე - მას შვილები ჩაუხოცეს. არსებობს ზოგიერთი მკვლევრის
მოსაზრებაც, - კორინთოს თავისუფალმა მოქალაქეებმა ევრიპიდეს ქრთამი მისცეს დრამის ფინალის
შესაცვლელად. ასეა თუ ისე, საბოლოოდ, ევრიპიდესგან ვიღებთ მითის პირველწყაროსგან
აბსოლუტურად განსხვავებულ „აგრესიულ მონათხრობს“122 - ახალ ინტერპრეტაციას, რაც პირდაპირ

არგონავტები, ბრძნული მითების სამყარო, თხრობა და კომენტარები რისმაგ გორდეზიანისა, ლოგოსი,
1999, გვ. 45
121

Renate Ullrich in UTOPIEkreativ (09.10.2008), Die Macht der Frauen. Oder: Warum Medea ihre Kinder
tötete - https://www.linksnet.de/artikel/23688#*4 ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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კავშირშია

იმ

რეალობასთან,

რომელიც

საბერძნეთში

დამკვიდრებულ

პატრიარქალურ

კანონმდებლობასა და ქალთა უფლებების დაუცველობაზე მეტყველებს.
ევრიპიდესთან მედეა სჩადის ზუსტად ისეთ საქციელს, რომლითაც იგი თავის მეუღლეს
ყველაზე მწარედ სჯის: ცოლი ქმარს შვილებს უკლავს, რითიც იასონს მთელ მომავალს - ჯიშსა და
ჯილაგს უსპობს (როგორც ცნობილია, ბერძნებისთვის უმემკვიდროდ დარჩენა დიდი სასჯელი იყო).
ამ საკითხთან დაკავშირებით, გერმანელი მკვლევარი რენატე ულრიხი ხაზს უსვამს ძველბერძნული
თეატრის სამსახიობო წესჩვეულებასაც. ნუ დაგვავიწყდება ის ფაქტიც, - აღნიშნავს მკვლევარი, - რომ
იმდროინდელი საბერძნეთის თეატრის დასი თავიდან ბოლომდე მამრობითი სქესის მსახიობებით
იყო დაკომპლექტებული. შესაბამისად, ქალების როლსაც თავად მამაკაცები ასრულებდნენ.
მაყურებელთა

რაოდენობაშიც

მამაკაცები

დომინირებდნენ.

ჰოდა,

რასაკვირველია,

თუ

მაყურებელთა მხრიდანაც სიმპათია სწორედ იასონზე იქნებოდა მიმართული.123 შესაძლოა, სწორედ
ამიტომაც იყო, რომ მედეამ მაყურებელთა მოწონება ვერ დაიმსახურა და რისმაგ გორდეზიანის
სიტყვებით რომ ვთქვათ - „მხოლოდ მესამე ადგილი მოიპოვა, ე. ი. - დამარცხდა“.124
ჩვენს კვლევაში ეს ფაქტორი, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. რადგან მედეა, როგორც ქალი და დედა, ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში, უზარმაზარი აუდიტორიის თვალწინ, ახერხებს
ზუსტად ისეთივე საქციელის ჩადენას, რასაც იმ დროში მხოლოდ გმირი ვაჟკაცები თუ გააკეთებდნენ
(გავიხსენოთ თუნდაც ჰერაკლე, რომელმაც, აგრეთვე, საკუთარი შვილები დახოცა). საკამათო არცაა,
რომ, რაღა თქმა უნდა, სწორედ ევრიპიდეს დრამაში განხორციელებულმა ქალისთვის ამ
უკიდურესად არაორდინარულმა საქციელმა გახადა მედეას მითი ასეთი აქტუალური. ჰაინერ
მიულერი მეოცე საუკუნის მედეას მოდელს სწორედ ამ კუთხით ამუშავებს, რაზედაც ოდნავ
მოგვიანებით გვექნება საუბარი. მანამდე კი, ორიოდ სიტყვით - იასონზე. ადამიანზე, რომლის
არსებობის გარეშეც, ფაქტობრივად, წარმოუდგენელია მედეასა და არგონავტების მითზე საუბარი.

2.3.2 იასონი
ლიტერატურული წყაროების მიხედვით, არგონავტების თქმულების ერთ-ერთი ძირითადი
თემა და მოტივი - ფათერაკებით აღსავსე ხანგრძლივი მოგზაურობაა. ესაა მიზნის მისაღწევად

Renate Ullrich in UTOPIEkreativ (09.10.2008), Die Macht der Frauen. Oder: Warum Medea ihre Kinder
tötete - https://www.linksnet.de/artikel/23688#*4 ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
123

გორდეზიანი რ., ბერძნული ლიტერატურა, ელინური ეპოქის ეპოსი, ლირიკა, დრამა, გამომცემლობა
„ლოგოსი“, თბ., 2009 (მეორე გამოცემა), გვ. 394
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განვლილი გზა, რომლითაც მან, არგონავტებთან ერთად, შავ ზღვაში შეაღწია. იასონს სწორედ ამ
მოგზაურობამ გაუთქვა სახელი. ამ შემთხვევაში მიზნის მიღწევა, რა თქმა უნდა, სიძნელეების
გადალახვას,

ვაჟკაცობასა

და

მოხერხებულობასთან

ერთად,

ერთგვარ

ცხოვრებისეულ

გამოცდილებასთანაც იგივდება. ანტიკური გმირებისთვის დამახასიათებელი ეს სახასიათო
შტრიხები,

საუკუნეების

განმავლობაში

ერთმნიშვნელოვნად

მამაკაცურობის

სიმბოლოდ

მიიჩნეოდა. იასონი სხვადასხვა დავალებას ასრულებს, რათა მან საკუთარი თავის გამოცდის ფასად,
დაიმსახუროს მთავარი: ღირსება, პატივისცემა და ტახტი. ჩვენს შემთხვევაში, მიზნის მისაღწევი ეს
სამივე ფაქტორი ერთ კონკრეტულ დავალებაში - „ოქროს საწმისის“ მოპოვებაში ერთიანდება.
თუ ამ საკითხს, ოდნავ განსხავებული რაკურსით, ანუ დღევანდელი გადასახედიდან,
განვიხილავთ, გამოდის, რომ იასონი, როგორც კლასიკური „მამრი“ - საკუთარ ძალებში
„დამარცხებული“ პერსონაა. გავყვეთ თანამიმდევრულობას. პირველ რიგში ავიღოთ - „მისია ოქროს
საწმისი“. სავსებით ნათელია, რომ, თუ არა მედეას ჯადოქრობა და თავგანწირვა - აიეტის
ქალიშვილის

სიყვარულით

გაღებული

დახმარება,

ბერძენი

არგონავტი

კუდამოძუებული

გაუყვებოდა უკანა გზას სამშობლოში. ასევე - მედეასთან კოლხეთში წამოწყებულ სასიყვარულო
ურთიერთობას, იმდროინდელი გმირების საქციელთან, მათ ე. წ. „ვაჟკაცობასთან“ საერთო არაფერი
აქვს: ეს არ იყო საცოლესთან ერთად ღირსეული წასვლის შემთხვევა, არამედ - ეს გახლდათ
მომავალი ცოლის მოფიქრებულ გეგმაში - გაპარვაში მონაწილეობის მიღება. ეს იყო ქმედება,
რომელსაც მედეას ძმის სიცოცხლე შეეწირა. რაც შეეხება იასონის „გმირობას“, ერთადერთი, რაც მას
ყველაზე კარგად გამოუვიდა, ისიც სიყვარულის ღმერთების დახმარებით, მედეას გულის დაპყრობა
იყო. გრძნობა, რომელმაც კოლხეთის ასულს დაავიწყა საკუთარი თავი, მამაც, ძმაც და სამშობლოც.
დაავიწყა მანამ, სანამ ერთ მშვენიერ დღეს იასონის ღალატის შესახებ არ შეიტყო. მანამ, სანამ
საგულდაგულოდ მიძინებულმა მოგონებებმა მთელი წარსული არ გაახსენეს. იასონი, ამ
შემთხვევაშიც, დამარცხებულია: მედეა მას ყველაზე ძვირფასს - შვილებს და მომავალ დიდებას
უსპობს.
2.3.3. ევრიპიდეს ტრაგედია „მედეა“ (ძვ. წ.ა 431)
ბერძენი დრამატურგის დღემდე უკვდავი ტრაგედია მნიშვნელოვანი ლიტერატურული
წყაროა. კვლევაში დავინახავთ, რომ ის საკვანძო საკითხები, რომლებსაც ჰაინერ მიულერი თავის
შემოქმედებაში მედეას მითოლოგიურ მოდელში განავრცობს, სწორედ ბერძნული ტრაგედიის
ინტერპრეტაციიდან იღებს სათავეს. თუმცა, როგორც თავად ინტერვიუებში აღნიშნავს, მასზე
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უდიდესი გავლენა იქონია რომაელი ოვიდიუსის „მეტამორფოზებმაც“, ვფიქრობ, იმ მონაკვეთმა,
სადაც მედეას მონოლოგია წარმოდგენილი.125
რისმაგ გორდეზიანი წერს, რომ - ტრაგედია შექმნილი უნდა იყოს ძვ. წ. 431 წლისათვის და
მასში „საოცრად რელიეფურად არის გამოკვეთილი ყველა ის ნიშანი, რომელიც ევრიპიდეს ესოდენ
განასხვავებს თავის წინამორბეთთაგან“.126 ბატონი რ. გორდეზიანის ეს შეფასება ჩემთვის
განსაკუთრებით საინტერესო აღმოჩნდა, რადგან ლიტერატურული წყაროების ძიების პროცესში
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებულ
„ბიზანტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის“ მკვლევრის ქეთი ნადარეიშვილის ფუნდამენტურ
ნაშრომს, „ქალი კლასიკურ ათენსა და ბერძნულ ტრაგედიაში“ (მონოგრაფია, 2008)127 მივაკვლიე.
შესაბამისად, დავინტერესდი იმავე ავტორის სტატიით „მედეას არსის პრობლემატური საკითხები
მითოსის ე. წ. ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ტრადიციით“.128 მონოგრაფიის ქვეთავში „ჯადოქარი, ბარბაროსი, მიტოვებული ცოლი და შვილთა მკვლელი დედა: ევრიპიდეს „მედეა“ –
პარადოქსული

თანაარსებობა“

-

ავტორი

კლასიკოს

და

თანამედროვე

მეცნიერთა

ურთიერთგამომრიცხავი კვლევების განხილვის პარალელურად, გულმოდგინედ იკვლევს მედეას
მითოსურ სახეს და ევრიპიდეს ტრაგედიიდან მოყვანილი ციტატების მოშველიებით, მნიშვნელოვან
დასკვნებამდე მიდის.
ქეთი ნადარეიშვილის აზრით - „თანამედროვე მკვლევრებს ევრიპიდე სწორედ მედეას მითის
მხატვრულად გააზრების გამო ჰყავდათ მიჩნეული ე. წ. „ფემინისტური იდეების“ შემომტან
მწერლად ანტიკურობაში. მედეა ხომ, არა მარტო წარმოთქვამს საპროგრამო სიტყვას ქალთა
მდგომარეობის შესახებ, არამედ ანტიკური სამყაროს ლიტერატურულ გმირთა შორის ყველაზე

იხ.: ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია, რომაული ლიტერატურა, წიგნი III, შეადგინა, წინათქმანი და
საკუთარ სახელთა განმარტებანი დაურთო ეკატერინე კობახიძემ, „ლოგოსი“, თბ., 2009
125

გორდეზიანი რ., ბერძნული ლიიტერატურა, ელინური ეპოქის ეპოსი, ლიტიკა, დრამა, გამომცემლობა
ლოგოსი, 2009 (მეორე გამოცემა), გვ. 394
126

ნადარეიშვილი ქ., ქალი კლასიკურ ათენსა და ბერძნულ ტრაგედიაში, თბილისი 2008 (მონოგრაფია) იხ.:
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2-civil2-01-1--0-10-0--0-0---0prompt-10-.%2e-4----4---0-0l--11-en-00---10-ru-50--00-3-help-00-0-00-11-1-0utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-810&a=d&c=civil2&cl=CL3.13.1 ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
127
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იქვე;
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ხმამაღლა და მძაფრად გამოთქვამს კიდეც პროტესტს ამგვარი მდგომარეობის მიმართ“.129 ავტორი
ევრიპიდეს ციტირებს:
„ამა ქვეყნიურ არსებათ შორის
ქალზე საცოდავს ვერაფერს ნახავ;
ჯერ არის და ქმარს ყიდულობ ფულით,
მერე ბატონად მოგევლინება,
პირველს ჭირს სჭარბობს ჭირი მეორე.
ძნელი ის არის, რომ ბრმად ყიდულობს,
მისი ავკარგის არა იცის რა.
ქალს ხომ თავს მოჭრის ქმრისაგან წასვლა.
არც უფლება აქვს გააგდოს ქმარი.
ქალი ქმრის სახლში უცხო წესს ხვდება,
გონს ვერ მოსულა, სად, ვისთან მიდის.
არაფრის მცოდნეს, არრას გამგებს
ის დარჩენია, რომ იმკითხაოს.
ბედნიერია ხომ მაშინ ცოლი,
ყველა შენატრის იმ ქალის ხვედრსა,
როდესაც ქმარი ერთგულობს უღელს.
და თუ არადა, სიკვდილი გვიჯობს,
რადგან ქმარს, სახლში თავმობეზრებულს,
ხომ ძალუძს გარეთ გულს მოულხინოს,
დრო გაატაროს ტოლ-მეგობრებში.
ჩვენ კი მას უნდა ვუცქერდეთ მხოლოდ.
ამბობენ, ქალი შინ ზისო მშვიდად,
როს ქმრები ბრძოლის ველზე მიდიან.
რა სიბრიყვეა! ერთხელ დედობა
არ სჭარბობს სამგზის ომში შესვლასა?
მაგრამ ჩვენ შორის დიდი ზღვარია,

129
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თქვენ გაქვთ სამშობლო, თქვენ გაქვთ სახლ-კარი
ლხინში სიამედ, ჭირში - იმედად,
მე კი მარტო ვარ ქმრისგან გვემული,
გადმოხვეწილი უცხო ქვეყნიდან,
და განუკითხველს, უჭირისუფლოს
არავინა მყავს შემწედ, დამხმარედ:
არც დედა, არც ძმა, არც ნათესავი.
მხოლოდ ერთი მაქვს მე სათხოვარი,
თუ ვპოვე ღონე ქმრის დასასჯელად,
რომ გავუსწორდე ავის მოქმედსა
და შური ვაგო ღალატისათვის;
დავსაჯო ქალიც, მამაც და ქმარიც,
გთხოვთ, რომ არ გამცეთ. სუსტია ქალი,
მას აფრთხობს რკინის ოდენ დანახვა,
მაგრამ სარეცელს თუ შეუბღალვენ,
შურს მისებრ მწარედ ვერვინ იძიებს“. 130
ამას ისიც ემატება, რომ ტრაგედიის ინტერპრეტაცია, რისმაგ გორდეზიანის აზრით, დიდ
სირთულეებს იწვევს.131 სათეატრო ლიტერატურაში ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
მედეას მოდელის გააზრების პრობლემა თანამედროვე ეპოქაში, რასაც ჩვენ დეტალურად
განვიხილავთ ჰაინერ მიულერის „მედეა:მასალის“ კვლევისას. მანამდე კი უნდა ითქვას, რომ ქეთი
ნადარეიშვილის ერთ-ერთ ჰიპოთეზას, რომლის თანახმადაც, პიესის მთავარი კონფლიქტი
მთლიანად „ოიკოსის თემის“ – სიყვარულის, ქორწინების, შვილების ირგვლივ ტრიალებს, ჩვენ არაერთხელ შევხვდებით გერმანელი პოსტდრამატული თეატრის წარმომადგენლის სათეატრო
ტექსტებში, განსაკუთრებით კი ერთგვერდიან „მედეათამაშში“.
ქეთევან

ნადარეიშვილი

ოიკოსის

თემის

პრობლემას

ბერძენ

ქალთა

უფლებებიდან

გამომდინარე განიხილავს და ასკვნის, რომ მედეა სწორედ იმდროინდელ კანონებს უპირისპირდება:

130

ნადარეიშვილი ქ., დასახელებული ნაშრომი

გორდეზიანი რ., ბერძნული ლიტერატურა, ელინური ეპოქის ეპოსი, ლირიკა, დრამა, გამომცემლობა
„ლოგოსი“, თბ., 2009 (მეორე გამოცემა) გვ. 395-4001
131
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„მედეა მხოლოდ ქალთა ცხოვრების აღწერით არ კმაყოფილდება. მისი სიტყვა სავსეა
შეფასებებით, დამოკიდებულებებით ქალის საოჯახო ცხოვრების თითოეული ასპექტის მიმართ.
განსაკუთრებით რევოლუციური კი მედეას ბოლო განაცხადია – იგი არ თვლის, რომ მამაკაცთა
საზოგადო საქმე, კერძოდ საომარი საქმიანობა, უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო რთულია და
შესაბამისად, უპირატესია ქალთა საქმეზე – შვილების გაჩენაზე. ამ საპროტესტო სიტყვას
შესანიშნავად ეხმიანება ქოროს შემდეგი ოდა, ქალთა „რევოლუციურ სიმღერად“ აღიარებული
სტასიმონი (მედეა, 410-430). ისიც, მედეას სიტყვის მსგავსად, ერთგვარ „საპროტესტო მანიფესტს“
წარმოადგენს. ოღონდ ეს სიმღერა ილაშქრებს არა ქალთა მდგომარეობის, არამედ მათ მიმართ
არსებული დამოკიდებულების წინააღმდეგ:
„ჩემს ცხოვრებას შეცვლის ქება-დიდება,
პატივს დასდებენ ამიერიდან ქალთა მოდგმას,
მეტი აღარ ექნებათ ქალებს ავი სახელი.
ძველად მუზები ჰყვებოდნენ და მღეროდნენ ჩვენი ვერაგობის შესახებ.
არ უბოძებია ჩვენთვის ნიჭი ფოიბოსს, პოეტთა სიტყვის მეუფეს,
თორემ საპასუხოდ მეც ვიმღერებდი ჰიმნს კაცთა მოდგმაზე.
ხანგრძლივ წლებს იმდენი აქვთ სათქმელი ჩვენ ცხოვრებაზე,
რამდენიც კაცებისაზე“ (მედეა, 410-430).“132
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ქართველი მკვლევრების მიერ წამოჭრილმა საკითხებმა
ფუნდამენტური

მნიშვნელობა

შეიძინა.

თამამად

შეიძლება

ითქვას,

რომ

მიულერის

სახელგანთქმული და ყველასთვის კარგად ცნობილი მედეაკომენტარი, პიესიდან „ცემენტი“,
სწორედ ევრიპიდეს ტრაგედიაში გაჟღერებული ამ უძველესი „რევოლუციური მანიფესტებიდან“
გამომდინარე ან მათგან გამოწვეული იმპულსების წყალობით დაიწერა.
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2.3.4. „მედეაკომენტარი“ ჰაინერ მიულერის პიესაში „ცემენტი“ (1972)
„კიდევ რამდენი ხანი დასჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ ადამიანად იქცეს“
დაშა პიესიდან „ცემენტი“, ჰაინერ მიულერი

ჰაინერ მიულერი თავისი ცხოვრების განმავლობაში რამდენჯერმე მიუბრუნდა მედეას მითს.
პირველი – იყო

„მედეაკომენტარი“ (1972), რომელიც ავტორმა გამოიყენა დრამაში „ცემენტი“,

მეორედ - სადადგმო ვარიანტი, ალბათ უფრო პერფორმანსის ფორმაში შეფუთული თეატრალური
წარმოდგენა „მედეათამაში“ (1974) და მესამე სრული თეატრალური ტექსტი - „მედეამასალა“ (19481984),

პიესა,

რომელიც

მიულერმა

სამი

ძირითადი

ქვეთავისგან

-

„გაპარტახებული

სანაპირო/მედეამასალა/სანაპირო არგონავტებით“ - შეკრა.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჰაინერ მიულერმა დრამატული პიესა „ცემენტი“ თეოდორ
გლადკოვის (1889-1958) იმავე სახელწოდების რომანის საფუძველზე დაწერა. რომანი 1925 წელს
გამოქვეყნდა და 1927 წელს უკვე გერმანიაშიც გავრცელდა. მიულერი თეატრალურ ტექსტზე
მუშაობას 1972 წელს იწყებს.
გერმანელი თეატრმცოდნე რენატე ურლიხი სტატიაში: „ქალების ძალაუფლება, ანუ რატომ
მოკლა მედეამ საკუთარი შვილები“ ფემინიზაციის კონტექსტიდან ამოდის, ოღონდ მედეას საკითხს
არა პიროვნულ ჭრილში, არამედ სოციალურ ფაქტორებთან კავშირში განიხილავს. ავტორი
ყურადღების მიღმა არ ტოვებს მნიშვნელოვან თარიღებს და მათთან დაკავშირებული მოვლენებით
ინტერესდება. რ. ურლიხის აზრით, გდრ-ის ისტორიაში 1970-იანი წლები პოლიტიკური
ცვლილებებით ხასიათდება: ერიხ ჰონეკერი ვალტერ ულბრიხთს ცვლის. ეს ის დროა, როცა კითხვა,
თუ „ვინ არის ბოლოს და ბოლოს, სინამდვილეში ჭეშმარიტი რევოლუციონერი“ ყველაზე მწვავე და
პოპულარულ სადისკუსიო თემათა ნუსხაში შედიოდა. სწორედ ამ პერიოდში დაიწერა არაერთი
სახელმძღვანელო ე. წ. ახალ ადამიანებზე, თანასწორობაზე, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა
ქალთა როლზე, - ამ ისტორიულად საპასუხისმგებლო დიად საქმეებში მათი თანამონაწილეობის
მნიშვნელობაზე.133

Renate Ullrich in UTOPIEkreativ (09.10.2008), Die Macht der Frauen. Oder: Warum Medea ihre Kinder
tötete - https://www.linksnet.de/artikel/23688#*4 ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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გლადკოვის რომანის ისტორია ჰაინერ მიულერისთვის სწორედ ამ თემატიკის გამო ხდება
საინტერესო. თუმცა ჰაინერ მიულერს ამასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია აქვს.
„პერსონაჟები არ იმყოფებიან იმ სიტუაციაში, იმ მდგომარეობაში, რომ გავიგოთ: თუ რა არის მათი
ისტორიული ღირსება და რა როლს ასრულებენ ისინი ამ თამაშში. ამიტომ მე თავად უნდა
დავეხმარო და როგორმე, რამენაირად გამოვძერწო ისინი“.134
პიესაში „ცემენტი“ მთავარი მოქმედი პირი ქალის დაშას ამბავი, მთელი მისი ისტორია და
დანიშნულება, თავისუფლად შეგვიძლია „მედეაკომენტარში“ ჩავატიოთ. „მედეაკომენტარი“ პიესის
ერთ-ერთი საკვანძო ქვეთავია, რომელიც გვიამბობს ისტორიას ომიდან დაბრუნებულ მუშა გლეხ
ჩუმალოვზე, მის გაკომუნისტებულ, მოწინავე ცოლ დაშაზე და მათ საერთო შვილზე, რომელიც
დაშამ ბავშვთა სახლს გადასცა. დედის მიერ მიტოვებული ბავშვი 1921 წლის ცნობილ შიმშილობას
ეწირება.
მედეას „ისტორია“ პიესაში სექსუალურ ნიადაგზე აღმოცენებული ხმაურიანი კონფლიქტის
სცენით იწყება. სამწლიანი განშორების შემდეგ, ომიდან დაბრუნებული ქმარი ჩუმალოვი საყვარელ
ცოლს – დაშას უკვე მესამე დღეა ელოდება. სამსახურიდან შინმისული ცოლი დაღლილია და არ
სურს ქმართან საწოლის გაზიარება. დაძაბულობა ცოლ-ქმარს შორის, სწორედ ამ მომენტიდან იწყება.
ოჯახის კერის სიმყუდროვესა და თბილ საწოლს მონატრებული ჩუმალოვი დაშას წლების წინ
ერთად განცდილ წუთებზე, მათ წრფელ გრძნობებზე ესაუბრება, სურს, მეუღლეს ტკბილი
მოგონებები აღუძრას, რაზეც ერთ დროს ერთგული და მორჩილი, ახლა კი საოცრად სახეშეცვლილი,
თავისთავში დარწმუნებული, გაჭირვებაში „გამობრძმედილი“ ცოლი ცივად პასუხობს: „სულელი
ვიყავი, ჩვენი სახლი ჩემი ციხე იყო...“. უარით გაღიზიანებული ქმარი დაშას გულგრილობაზე
უხეშად რეაგირებს დამასზე ფიზიკური ძალის გამოყენებასაც ლამობს. თუმცა, ცოლისგან
საპასუხოდ, სახეში გაწნილი სილა მოხვდება. დაშა ახლა აბსოლუტურად სხვა ქალია, ადამიანი,
რომელსაც აღარაფერი აქვს საერთო წარსულთან, ადრეგანცდილ გრძნობებთან, სიყვარულთან,
ერთგულებასთან. ერთადერთი არსებაც კი, რომელიც მათ წარსულთან აკავშირებდათ, გააშვილა,
ბავშვთა სახლს მიაბარა. ჩააბარა იმიტომ, რომ დრო არ ჰქონდა შვილის მოსავლელად, - ახალმა
დროებამ ახალი საზრუნავი გაუჩინა, ცხოვრების ახალი კანონები დაუწესა: სამუშაო, კოლექტივი და
ამხანაგობა! აი, ის ერთობა, რომლითაც მთლიანად იკვებება დაშას ცნობიერება, სულიც და სხეულიც.
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დაშას ვრცელი მონოლოგი ცხადყოფს, რომ ქმრისადმი მისი სიყვარულის მიუხედავად, რაც
მარტოდ დარჩენილმა ქალმა თავგანწირვით დაამტკიცა, ახლა უკვე გულგრილია ოჯახის მიმართ.
მას არც დრო და აღარც სურვილი აქვს მის შესანარჩუნებლად. ჩუმალოვი ის ადამიანი იყო,
რომელსაც მთელი სამი წლის განმავლობაში ელოდებოდა და ახლა... ახლა იგი უბრალოდ სხვა
ადამიანია, ის დროც ვეღარ დაბრუნდება, რადგან „ახალმა დროებამ ურთიერთობის ახალი
ადამიანური ფორმების შექმნა მოითხოვა“.135
მიუხედავად იმისა, რომ ცოლ-ქმრის კონფლიქტური სცენა და „მედეაკომენტარი“ ერთმანეთს
თანმიმდევრულად არ ებმის, პიესის კითხვის დროს მეხსიერებაში ადვილად აკავშირებ, გრძნობ,
როგორ იკვეთება ამ ორი აბსოლუტურად განსხვავებული პასაჟის ხაზები ერთმანეთთან.
წინამდებარე ქვეთავი საკმაოდ პოზიტიური განწყობით იწყება. ცემენტის ქარხნის ამუშავებით
გახარებული ჩუმალოვი ცოლს საბუთს აჩვენებს, რის საფუძველზეც, მისი სიტყვებით რომ ვთქვათ:
„ოჯახი ქარხნის ხელახლა ამუშავებას შეძლებს“. სიხარულისგან აცეკვებული გლები დაშასაც
აიყოლიებს. ცოლი, ჩვეული გულგრილობით, მექანიკურად ჰყვება ქმრის მოძრაობებს. სწორედ
ცეკვის ფონზე იშლება მათი დიალოგი, რომელიც დაშას შემზარავი ფრაზით იწყება: „ნურკა
მკვდარია“.
ევრიპიდეს „მედეას“ მსგავსად, ბავშვის სიკვდილი, ამ ეპიზოდშიც კონფლიქტის მთავარი
ღერძია. ოღონდ განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ ამ შემთხვევაში ცოლ-ქმრის ერთადერთი
შვილი ქმრის ღალატს, მამაკაცისადმი შურისძიებას არ ეწირება. ამ სცენაში დედაც და მამაც შვილის
დაკარგვის სიმძიმეს თანაბრად ინაწილებენ. თუმცა პასუხისმგებლობა თავიდან ბოლომდე დედას
ეკისრება, რადგან მან საკუთარი ნებით მოიშორა ღვიძლი ჩვილი თავიდან. საზოგადოებრივი
მორალის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დაშა, როგორც მშობელი და მზრუნველი დედა
ვალდებული იყო, საკუთარ შვილზე ეზრუნა და არა რომელიმე სახელმწიფო აპარატისთვის
დაეკისრებინა პატრონობა.
ვფიქრობ, დაშას ისტორიაში ყველაზე საინტერესო სწორედ ქალის პოზიციაა, - დაშა, როგორც
ქალი, როგორც ცოლი და როგორც დედა თავისდაუნებურად, სწორედ საუკუნეების განმავლობაში
დანერგილი სტერეოტიპების ნგრევის მსხვერპლი ხდება. იმ სტერეოტიპებისა, რომელთა
დამსხვრევასაც, ჯერ კიდევ ძვ. წ.431 წელს ევრიპიდეს მედეა ცდილობდა ათენის სცენაზე. სწორედ
ამიტომაც აკეთებს მიულერი მედეას მითის პერიფრაზირებას. დაშამ ხომ არც მედეას მითის

135

Müller H., Werke - Werke 4: Die Stücke 2, Herausgegeben von Frank Hörnigk, Suhrkamp Verlag, 2001, s.428-429

101

მნიშვნელობა იცის და არც ანტიკური პერიოდის ათენელ ქალთა მდგომარეობაზე აქვს რაიმე
წარმოდგენა. ამ სცენით ავტორი პირდაპირ ევრიპიდეს მედეასთან ავლებს პარალელს, ოღონდ იმ
განსხვავებით, რომ დედა აქ თავისი ხელით კი არ კლავს შვილს, არამედ გულუგრილობით თავიდან იშორებს. თუმცა ამჯერად, ის არაა ერთადერთი ქალი. დაშა აქ კრებითი სახეა, იმ
მრავალთავიანი კოლექტივის ნაწილია, რომელიც, სხვა ქალების მსგავსად, როგორც ყველა
დანარჩენი პროლეტარი, საკუთარ შვილს „წითლების“ ბავშვთა სახლში აბარებს. პატარა 1921 წლის
ცნობილ შიმშილობას ვერ გადაურჩება და უპატრონოდ შეეწირება ომის სასტიკ კანონებს.
დაშა აქაც (ევრიპიდეს მედეას მსგავსად) საკუთარ ისტორიას ყვება - როგორ შესწირა თავი
სიყვარულს და ქმრის გადასარჩენად ყველაფერი გააკეთა. ამ მონათხრობში იგი მსხვერპლია,
რომელმაც საკუთარი სხეულის ხარჯზე ომში წასული ქმარი სიკვდილისგან გადაარჩინა. როდესაც
თავად ჩავარდა „თეთრების“ ტყვეობაში, პირველად მაშინ შეიცნო საკუთარი თავის დანიშნულება.
მიხვდა, რომ იგი ქალია, მისი სხეული სჭირდებოდათ, როგორც ხორცის ნაჭერი, რომელიც
უკლებლივ ყველას ეკუთვნოდა. აკი თავად უყვება ჩუმალოვს: „შენი ნაცნობები, შენი კლასელები –
მათ მე ვჭირდებოდი. ჩემთვის ეს ერთგვარი ვალდებულებაც იყო: „ჩამეხუტე სიცოცხლის
უკანასკნელ წუთებში“, - ამ სიტყვებით ისინი უფრო ადვილად მიდიოდნენ ომში“. დაშა ამ
ყველაფერს, სწორედ ქმრისადმი სიყვარულის გამო აკეთებდა. „თეთრებს რომ მოვეკალი, ახლა შენ
მშვიდი ძილი გექნებოდა“ - ეუბნება იგი თავის ქმარს და მთელი თავისი სამწლიანი გამოცდილების
ხარჯზე, მეტად მწვავე განაჩენი გამოაქვს კაცობრიობის მიმართ: „მე რომ კაცი ვყოფილიყავი,
შემეძლო ყველა ჩამომერეცხა, ოღონდ ეს არ მოხდებოდა სისხლით. [...] კიდევ რამდენი ხანი
დასჭირდება ადამიანს იმისთვის, რომ ადამიანად იქცეს... რას ეძებთ თქვენ, როდესაც ერთიმეორეს
ანადგურებთ ისევე, როგორც ბავშვი - საკუთარ სათამაშო თოჯინას. გინდათ თქვენც დაიჯეროთ, რომ
მას სისხლი არ აქვს?“ ... საპასუხოდ მისი ყოფილი მეუღლე კითხულობს: „ვინ დაიწყო ტერორი, ჩვენ?
თავი უნდა შეგვეკლა? რა გინდა?“. დაშა პასუხობს: „მე ვიცი, გლებ, რომ ამაზე არ უნდა ვილაპარაკო.
ეს ხომ უბრალოდ ქალის ლაყბობაა. კაცმა ეს არ უნდა იცოდეს მანამ, სანამ სიკვდილი უფრო
ადვილია, ვიდრე სიცოცხლე. რამდენი შრომა და გარჯა სჭირდება ადამიანს“.136 დაშა საჯაროდ
აცხადებს პროტესტს დედობაზე, ცოლობასა და ქალობაზეც კი. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ
ახალგაზრდაა, აღარ სურს შვილების ყოლა და აღარც ოჯახი: „აღარ ვარ დედა და აღარც ვიქნები.
ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი შვილები სახლებში ნახშირზე აღარ დაიძინებენ“ - საჯაროდ

136

Müller H., Werke - Werke 4: Die Stücke 2, Herausgegeben von Frank Hörnigk, Suhrkamp Verlag, 2001, s. 435

102

აცხადებს ის. აღსანიშნავია, რომ ჰაინერ მიულერი სწორედ ამ სცენაში აკეთებს მედეაკომენტარს
შემოსწრებული სტუმრის - „ინტელექტუალი ოვაგინის“

მონოლიგით: „მე თქვენ ყოველთვის

მაოცებდით, დაშა, თქვენ ხართ მედეა და სფინქსი მამაკაცების თვალში . . . მედეა უძლიერესი კოლხი
მეფის ქალიშვილი იყო. მას დამპყრობელი უყვარდა, რომელმაც მამამისს ფარა წაართვა. იგი იყო მისი
საწოლი და საყვარელი მანამ, სანამ სხვა ხორცის გამო არ გახდა უარყოფილი. და როცა მან ქმრის
თვალწინ შვილები დახოცა, ბავშვები, რომლებიც მან გაუჩინა და შემდეგ ნაკუწებად დაუყარა
ფეხებთან, აი, მაშინ დაინახა კაცმა პირველად, რომ მისი ბრმა სიყვარულის გრძნობათა უკან და
დედობრივი გრძნობის უკანაც – ქალი იდგა...“
დაშა, რომელმაც საერთოდ არ იცის, ვინაა მედეა და არც ამ ქალის ისტორია სმენია,
განცვიფრებული უსმენს ინტელექტუალ ოვაგინს, აბუჩად იგდებს და ირონიით პასუხობს:
„ვფიქრობ, თქვენი ადგილი სცენაზეა, ამხანაგო ოვაგინ“.
მედეაკომენტარი, ანტიკური პირველწყაროსგან განსხვავებით, იმით მთავრდება, რომ აქ კაცი
კი არა, ქალი ტოვებს ქმარს. ოღონდ დაშა ამ საქციელს აბსოლუტურად განსხვავებული მიზეზებისა
და გარემოებების გამო სჩადის: „მე მარტო უნდა ვიყო, გლებ. მე შენ მიყვარხარ, მაგრამ უკვე აღარ
ვიცი რა არის სიყვარული... ყველაფერი, რაც ჩვენ გარშემო ბრუნავს... ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ჩვენი
სიყვარული ... არ მინდა მივიღო ჩემი თავი ისეთად, როგორიც ვარ. არც შენ მინდა მიგიღო...
გადაწყვეტილია – მე მივდივარ ... მე არ შემიძლია პასუხი გაქცე იმაზე, რაც თავადაც არ ვიცი“
(დაშა)“.137
ევრიპიდეს „მედეას მანიფესტის“ მსგავსად, მიულერთანაც რევოლუცია ძველისაგან თავის
დაღწევის საუკეთესო საშუალებაა, საშუალება, რომელიც შანსს აძლევს ადამიანს - რაღაც „ახალი
მოძებნოს“. მოგვიანებით, 1973 წელს, ჰაინერ მიულერი პიესის შესახებ დაწერს: „რაც მე ამ ისტორიაში
მაინტერესებს, არის ცეცხლი და არა ფერფლი“,138 მიუხედავად ამისა, თავის ავტობიოგრაფიაში „ომი
ბრძოლის გარეშე“ ეს დრამა მან „დაგვიანებული პიესის“ სახელწოდებით მოიხსენია. 139
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2.3.5 „მედეათამაში“ (1974)
გამომცემლებმა ეს მეტად მოკლე თეატრალური ტექსტი სახელწოდებით „მედეათამაში“ 1974
წლით დაათარიღეს. ერთგვერდიან წარმოდგენაში მხოლოდ პროექციაა მოცემული. შესაძლოა ეს
იყოს

პერფორმანსი,

რომელსაც

მსახიობები უსიტყვოდ

ასრულებდნენ.

სხეულის

ენა აქ

უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს. ტექსტში პირობითად მოცემული რამდენიმე პერსონაჟი
იკვეთება: ორი ქალის ფიგურა სიკვდილის ნიღბებით, პატარძალი; ორი კაცის ფიგურა სიკვდილის
ნიღბებით, ქმარი და ახალშობილი ბავშვი. თეატრმცოდნე რენატე ულრიხი სამართლიანად
აღნიშნავს, რომ „მედეათამაში“ სამი ძირითადი მოქმედებით - ქორწინება - დაბადება - სიკვდილი იკვრება.140 ქორწინების სცენა, რომელიც აგრესიულ ხასიათს ატარებს, გორგოლაჭებიან საწოლზე
თამაშდება: „პატარძლის შემოსვა. საპატარძლო კაბის სარტყელით ქალს საწოლზე აბამენ. ორ
მამრობითი სქესის ფიგურას, რომლებსაც სიკვდილის ნიღბები უკეთიათ, სცენაზე შემოჰყავთ ნეფე
და მას დედოფლის პირისპირ აყენებენ. ნეფე ყირას ჭიმავს. ხელებზე მდგომი სცენას წრეს არტყამს
და ა. შ. იგი (დედოფალი) ჩუმად იცინის. ის (ნეფე) დედოფალს საპატარძლო კაბას ტანზე შემოახევს
და ზემოდან გადააწვება. პროექცია: სქესობრივი აქტი. საპატარძლო კაბის ნაგლეჯებით მოარული
მამრობითი სქესის ფიგურები, რომლებსაც სიკვდილის ნიღბები უკეთიათ, პატარძალს ხელებით
საწოლზე აბამენ. მდედრობითი სქესის ფიგურები, რომლებსაც სიკვდილის ნიღბები აქვთ სახეზე
ჩამოცმული, პატარძალს ფეხებით საწოლზე აბამენ. საპატარძლო კაბის ნარჩენები პირში
ჩასაჩრელად გამოიყენება“. როგორც ვხედავთ, თამაშის მთელი სტრუქტურა ქალისა და მამაკაცის
როლის, ორი ურთიერთგანსხვავებული თუ ურთიერთსაპირისპირო მოცემულობის ბრძოლაზეა
აგებული. ორივე პირობითი პერსონაჟი - ქალიც და მამაკაციც - ასევე პირობითად მოცემული
მდედრი და მამრი სიკვდილის ნიღბიანი ფიგურების მეშვეობით იმართებიან. სცენაზე ძალადობის
ის კლასიკური აქტი თამაშდება, რომელიც უცვლელია მრავალი საუკუნის განმავლობაში.
ეს უძველესი მოდელი, რომელიც კაცობრიობის მთელ ისტორიას თან გასდევს, თანამედროვე
სამყაროში უკვე ახალ ტერმინოლოგიებში - გენდერის, ფემინიზმის და ქალთა უფლებების ცნებებში
ტრანსფორმირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ პირობით თამაშში არ იკვეთება კონკრეტული
პერსონაჟები, მედეას არქეტიპზე მხოლოდ და მხოლოდ სახელწოდება მიგვანიშნებს და სავსებით

Renate Ullrich in UTOPIEkreativ „Die Macht der Frauen. Oder: Warum Medea ihre Kinder
tötete“ (09.10.2008) https://www.linksnet.de/artikel/23688 ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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ნათელი ხდება, რომ წინამდებარე პროექციით სწორედ მედეას მოდელთან, არქაული მედეას
არქეტიპის თანამედროვე ინტერპრეტაციასთან გვაქვს საქმე.
მედეას მოდელის პროექტი ჰაინერ მიულერმა მრავალმხრივ განავრცო და დრამატურგიულად
დაამუშავა

სამნაწილიან

პიესაში:

„გაპარტახებული

სანაპირო

/მედეამასალა/

პეიზაჟი

არგონავტებით“.
2 3.6. მედეამასალა (1949-1984)
მედეამასალა (1949-1984) სინამდვილეში მხოლოდ შუანაწილია თეატრალური ტექსტისა,
რომელიც

ჰაინერ

მიულერმა

ერთი

პიესის

ვრცელ

სათაურში

-

„გაპარტახებული

სანაპირო/მედეამასალა/ პეიზაჟი არგონავტებით“ 141 - გააერთიანა.


„გაპარტახებული სანაპირო“
„აკრძალულია აკრძალვა!“

ლოზუნგი, 1968 წელი
„გაპარტახებული სანაპირო“, რომელიც მთლიანი ტექსტის პირველი ნაწილია, დაახლოებით
გვერდნახევარს მოიცავს. აგებულია ინტერტექსტუალური მეთოდით სასვენი ნიშნების გარეშე და
გარკვეული აზრის, ან ემოციის ხაზგასასმელად გამოყენებულია განსხვავებული შრიფტი მარკირება.
მოქმედება თანამედროვე დროში ვითარდება. „გაპარტახებული სანაპირო“ - კაცობრიობის
ცივილიზაციის იმ „გარკვეულ“ ეტაპს და მის ზოგად თავისებურებებს აღწერს, რომელიც
ომისშემდგომი

ნაქალაქარის

პეიზაჟს

შეეფერება.

განსაკუთრებით

თვალშისაცემია

ისეთი

ცხოვრებისეული დეტალები, რომლებიც თანამედროვე ადამიანის ყოფას განსაზღვრავს, დეტალები,
რაც დღესდღეობით ჩვენს „განვითარებულობას“ განაპირობებს და, იმავდროულად,

ჩვენივე

„მიღწევების“ ტყვეობაში გვამყოფებს. აქ ყველაფერი - ტექსტში მოცემული თითოეული უმნიშვნელო
დეტალიც კი - ერთმანეთთან კავშირშია. თანამედროვე ცხოვრების ყოველდღიური ტემპი,
გადანათებული კაზინოს აპარატები, პროსტიტუცია, აბორტი, ალკოჰოლი, მეძავი ქალი, რომელიც
კლიენტს უხმობს, სისხლი, რომელიც შიდსის სახით თანამედროვე ცივილიზაციაში პირდაპირ ცივ
ომთანაა დაკავშირებული, „კოლექტიური გამრავლება“ - აბორტს გადარჩენილი შემთხვევითი
არსებები, ქუჩაში ტრანსპარანტებით გამოსული აქციის მონაწილეები, წარწერით: - „მე ერთი
ჰაინერ მიულერი, 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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მხდალი კაცი ვარ“ - თითქოს მეოცე საუკუნის სარეკლამო რგოლით - ნატურალიზმში გადასული
სისასტიკით ჭრელ ფერებში გვიხატავს „პეიზაჟს“. საინტერესოა, რომ „გაპარტახებული სანაპიროს“
აღწერისას სწორედ ამ მამრობითი სქესის „სიმხდალეს“ მივყავართ მედეას პერსონაჟამდე: „მე ერთი
მხდალი კაცი ვარ /ხოლო ფსკერზე მედეა... /გულში ჩაუკრავს მოკლული ძმა.../ ქალი, რომელმაც იცის
რა არის საწამლავი“. და აქვე ჩნდება კითხვა: რატომ აკავშირებს ჰაინერ მიულერი ამ თითქოსდა
ურთიერთგამომრიცხავი სურათების ლანდშაფტის ხაზს - მედეას მითოლოგიური მოდელის
სახესთან? გერმანელი მკვლევარი რენატე ურლიხი, იკვლევს რა მედეას საკითხს მიულერის
შემოქმედებაში, ამ დასმულ კითხვაზე პასუხს ბოლომდე არ სცემს, თუმცა ისევე, როგორც მიულერის
მკვლევართა უმრავლესობა, პიესის დაწერის თარიღზე მიგვითითებს. ავტორი არ აკონკრეტებს, თუ
რა დეტალებმა განსაზღვრეს თარიღზე ყურადღების გამახვილების ასეთი მნიშვნელობა. თუმცა
დადასტურებით აღნიშნავს, რომ „მედეამასალას“ სცენარი მიულერმა 1968 წელს დაწერაო.
მკვლევარი არც ამ შემთხვევაში აკონკრეტებს წყაროს, რის მიხედვითაც შეიძლებოდა ამ თარიღზე ასე
ზედმიწევნით ყურადღების გამახვილება. ჩვენი კვლევის ერთ-ერთი ამოცანაა, სხვადასხვა წყაროზე
დაყრდნობით, გავერკვეთ, მართლაც არსებობს თუ არა მედეას მითის კავშირი იმ 1968 წლის
ისტორიულ მოვლენებთან და დადებითი პასუხის შემთხვევაში, ვეძებოთ მასთან გადამკვეთი
შტრიხები.
„გაპარტახებული სანაპირო“ - თანამედროვე ცივილიზაციის მხოლოდ „ლანდშაფტური“
აღწერით შემოიფარგლება. სამყაროს გლობალიზაცია და ტექნიკური პროგრესი, რომელიც
დასავლეთ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში მცხოვრები თითოეული მოქალაქის არჩევანია, ომის
თაობაზე სახელმწიფოების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს აპროტესტებს. აპროტესტებს, რადგან
მეორე მსოფლიო ომის შედეგები ჯერაც სახეზეა: მსოფლიო სისხლში, შარდსა და ფეკალიებშია
გათხვრილი.
სპერმა, ნარწყევი და ფურთხი,

გაზეთი, ფარდული

და საპირფარეშო - აქ ისეთივე

მნიშვნელოვან დატვირთვას იძენენ, როგორც მაგ., „აბორტის მანქანები“ ან „ბავშვთა ჯარი მატლების
ლაშქრის წინაშე“. ამ საერთო ლანდშაფტში წითელი ფერი განსაკუთრებით დომინირებს: „ნაკვალევი
ყველგან/წითელჩაფხუტიანი არგონავტები“, სიგარეტი „მარლბორო“, პრეზერვატივი „სიკო“,
„ჰიგიენური პაკეტები/ ნაკუწები/ სისხლი კოლხი ქალებისა“, „სისხლი მორგებში“.
პიესის ეს ნაწილი, გამოსახვის თვალსაზრისით, წაკითხვისას პოპ-არტის ასოციაციას იწვევს,
სადაც ადამიანის წარმოსახვა - „სიზმარი“ და „რეალობა“ -

„აი, როგორია მიწა ცოცხლად

გადარჩენილთაგან ნეხვად ქცეული“ - ტექსტის სემიოტიკურ სტატუსს განსაზღვრავს. შეიძლება
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ითქვას, რომ ჰაინერ მიულერი პოსტსტრუქტურალიზმის აღიარებულ ხერხს მიმართვას და ტექსტი
მეტაფიქციურ დატვირთვას იძენს. სემიოლოგიის ქართველი მკვლევარი, პროფ. ლევან ცაგარელი ამ
საკითხთან დაკავშირებით წერს: „პოსტსტრუქტურალიზმის ფარგლებში სინამდვილესა და ფიქციას
შორის საზღვარი კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახდა. პოსტსტრუქტურალისტების აზრით, ყველაფერი
– როგორც ხელოვნება, ისე ისტორია და სინამდვილე – მხოლოდ ტექსტია. ყოველივე ამან გამოიწვია
ერთი მხრივ, შემოქმედი სუბიექტის სრული უგულებელყოფა (ე. წ. „ავტორის სიკვდილი“), ხოლო
მეორე მხრივ, მკითხველის წინა პლანზე წამოწევა. მკითხველი მიიჩნიეს გადამწყვეტ ინსტანციად
ნაწარმოებისთვის აზრის მინიჭების პროცესში, კითხვა კი სრულიად გაუტოლეს წერას, რადგან
კითხვის დროს მკითხველი ტექსტს ახალ-ახალ მნიშვნელობებს ანიჭებს და შესაბამისად, ტექსტის
ყოველი განმეორებითი წაკითხვისას წარმოიქმნება ახალი ტექსტი. ხოლო მნიშვნელობა, როგორც
სტაბილური, მყარი კავშირი აღსანიშნსა და აღმნიშვნელს შორის, პოსტსტრუქტურალიზმის
კონცეფციის

მიხედვით,

საერთოდ

არ

მოიპოვება.

აღნიშნული

მიმართება

ხასიათდება

ნებისმიერობით და, შესაბამისად, ნებისმიერი სიგნიფიკატი შეიძლება დავუკავშიროთ ნებისმიერ
სიგნიფიკატს. ამრიგად, კომუნიკაცია გვევლინება ერთგვარ თავისუფალ თამაშად, თამაშად
სიგნიფიკატებით“.142 ამ სემიოტიკური ნიშნების/სიგნიფიკატების თამაშს კი „გაპარტახებული
სანაპიროს“ ფინალამდე მივყავართ, რომელიც ლოზუნგის ხასიათს ატარებს: „ენაგადმოგდებული მუცელზე პატარა დაფით, მე ერთი მხდალი კაცი ვარ“. ამ თვითაღიარების, თუ გნებავთ თვითდესტრუქციის აქტის ხაზი პირდაპირ იკვეთება მედეას მოდელთან. არქეტიპთან, რომელიც
იქვე მიყუჩებულა და თავისი როლის დაწყებას ელოდება: „ხოლო ფსკერზე მედეა/გულში ჩაუკრავს
მოკლული ძმა/ქალი რომელმაც იცის რა არის საწამლავი“.
1960-იანი წლები, მთელი ევროპის მასშტაბით, მართლაც რომ ისტორიული გარდატეხის
შემცველი მოვლენებით ხასიათდება. საქმეც, რაღა თქმა უნდა, ცნობილ რევოლუციურ ამბოხებებს
ეხება, რომლებმაც მთელი იმდროინდელი მსოფლიო, მათ შორის გერმანიის ნაწილიც მოიცვა.
„თქვენ მე მატყუებდით!“- ეს ის ერთ-ერთი მთავარი მესიჯია, რომელმაც მთელ იმდროინდელ
მსოფლიო პოლიტიკურ ცხოვრებას მომავალი თაობის პირით რადიკალური პასუხი გასცა.
გერმანიაში წამოწყებული სახალხო ამბოხი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პოლიტიკური
მოვლენებისადმი გამოხატული პროტესტიც გახლდათ. ეს იყო ქვეყნის დემოკრატიული და

ლევან ცაგარელი, მეტაფიქცია – როგორც სემიოტიკური ფენომენი.სემიოტიკა (2). 2007, გვ.. 208-222. იხ.:
HTTP://EPRINTS.ILIAUNI.EDU.GE/87/ ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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სისტემური

ღირებულებების

მოთხოვნის,

არსებული

პოლიტიკური

და

ეკონომიკური

მდგომარეობის გადაფასების მცდელობა, რომელიც იმთავითვე ემსახურებოდა ზოგადად ადამიანის
თავისუფლებისა და მსოფლიოში საყოველთაო მშვიდობის დამყარების სამართლებლივ მესიჯებს.
ემსახურებოდა წარსულის გადააზრებას, აწმყოს კრიტიკას და მომავლის შეცვლის პოლიტიკას. რა
თქმა უნდა, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში განვითარებულმა 60-იანი წლების მოვლენებმა
რევოლუციურად გადაატრიალეს და ფუნდამენტურად შეცვალეს იმდროინდელი ადამიანის
სააზროვნო სივრცე. თუმცა, პოლიტიკური ასპექტით, მათი შეფასება ერთმნიშვნელოვანი
პასუხებით, დღევანდელი გადასახედიდან, ჩემი აზრით, შეუძლებელია. და ვფიქრობ, საინტერესო
სწორედ ისაა, რომ რადიკალ მოაზროვნედ შერაცხული მიულერიც კი არ ცდილობდა გაეცა
ერთმნიშვნელოვანი და ზედაპირული პასუხები. მიულერის მედეას მითოლოგიურ მოდელში, ისევე
როგორც მიულერის შემოქმედებაში, რევოლუციის იდეური შინაარსის მარცვლები მართლაც რომ
თვალში საცემია. ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ გერმანელი მკვლევარი რენატე ურლიხი არ
აკონკრეტებს თარიღის ირგვლივ განვითარებულ ისტორიულ და პოლიტიკურ დეტალებს, ვფიქრობ,
სავსებით

სამართლიანია,

როდესაც

საკითხს

მკვლევარი,

პოლტიკური

თარიღების

მნიშვნელობასთან აკავშირებს.
გავიხსენოთ, რომ „ცემენტში“ გაკეთებული „მედეაკომენტარიც“ სწორედ რევოლუციას და
დაშას 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“ წინააღმდეგ და ტოვებს ოჯახს. მიდის, რომ არ იცხოვროს
სიცრუეში, „ციხეში“, რომელსაც იგი „სახლს“ ეძახის...
და მაინც: „ფსკერზე მედეა/გულში ჩაუკრავს მოკლული ძმა/ქალი რომელმაც იცის რა არის
საწამლავი“.


„მედეამასალა“
„Episch ist die EXPLOSION, dramatisch ist die IMPLOSION“
Kluge, Müller

„მედეამასალა“, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პიესის მეორე ნაწილის სახელწოდებაა. ტექსტის
ერთხელ თვალის გადავლებითაც კი ნათელია, რომ იგი გამოირჩევა პირველი და მესამე თავებისგან,
რადგან

მისი

სტრუქტურა

კლასიკური

დრამატურგიის

პრინციპზეა

აგებული.

ამასთან,

„მედეამასალა“ ის ერთადერთი ნაწილია პიესაში, რომელიც ევრიპიდეს ტრაგედიის ფაბულასთანაც
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გვაახლოვებს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც, უარყოფილია ქოროს მნიშვნელობა, თუმცა
განსაკუთრებული ყურადღება, ქოროს ჩანაცვლების თვალსაზრისით, ძიძის პერსონაჟს ეთმობა.
მიულერი პიესაში მხოლოდ ერთადერთხელ მიმართავს დიალოგის ფორმას და ისიც ამ ეპიზოდშია
გაშლილი. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ დიალოგშიც მოცემული ტექსტის უდიდესი ნაწილი, მედეას
მონოლოგზეა აგებული. ავტორს სამი მთავარი ფიგურა – ძიძა, იასონი და მედეა შემოჰყავს. პიესაში
სურათი იმ მომენტიდან იწყება, როდესაც მედეა იასონის გადაწყვეტილებას ძიძისაგან შეიტყობს:
მედეას უღალატეს და სხვა ქალში გაცვალეს.
„მედეა: იასონ, ჩემო დასაწყისო და დასასრულო, ძიძავ, სადაა ჩემი მეუღლე?
ძიძა: კრეონის ქალიშვილთან, ქალბატონო...“
სწორედ ამ პასუხს მოჰყვება ძიძასა და მედეას შორის გამართული დიალოგი, სადაც თვალს
ვადევნებთ მედეას გარდასახვის პროცესს - სულ რამდენიმე ფრაზის განმავლობაში ვგრძნობთ,
როგორ ხდება ჩვენ თვალწინ მედეას სახის სრული გარდაქმნა, მისი სულ სხვა ადამიანად გადაქცევა.
„როგორ ცხოვრობ შენი სხეულის ნანგრევებში. შენი დროის ლანდებთან ერთად ძიძა/ერთი
სარკე მომიტანე ეს მედეა არ არის/იასონ“ - ამ სიტყვებით ეგებება მივიწყებული და
უგულებელყოფილი მედეა შინდაბრუნებულ ქმარყოფილს, რომლისთვისაც მოულოდნელი
აღმოჩნდა ერთგული ცოლის ასეთი რადიკალური გარდასახვა და ცინიკურად კითხულობს:
„იასონი: რა იყავი ჩემამდე დიაცო
მედეა: ჩემი ძმა გაწევს ვალად იასონ
იასონი: ორი ვაჟი მოგეცი ერთი ძმის სანაცვლოდ...
მედეა: შენი შვილებია განა შეიძლება რომ მე შენს მონას რაიმე მეკუთვნოდეს
ყველაფერი ის რაც ჩემია შენი იარაღია მთელი ჩემი არსება
შენთვის მოვკალი და შენთვის დავბადე/მე შენი ძუკნა და შენი მეძავი მე
ერთი საფეხური შენი დიდებისკენ მიმავალი კიბისა
მე მოთხვრილი შენი მტრების სისხლით
ჩემს ლამაზ ხალხზე ჩემს ქვეყანაზე მოპოვებული შენი გამარჯვების
ანუ ჩემი გამცემობის დღესასწაულზე
თუ მოისურვებ რომ
მათი ნაწლავების გვირგვინით შეიმკო თავი
მოდი წაიღე ეს ნაწლავებიც შენია
ჩემი სასაკლაოს ხატება
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წამებულთა გოდება მხვდა წილად
მაშინ როცა სამშობლოს ჩემს კოლხეთს ვტოვებდი...“ 143
ეს მხოლოდ დასაწყისია იმ ვრცელი მონოლოგისა, რომელიც ამ ნაწილის მთელ სააზროვნო
სივრცეს იკავებს. დაშას პრეისტორიის მსგავსად (პიესა „ცემენტი“), დრამატურგი აქაც მედეას
მოდელის თავისებურ ინტერპრეტაციას გვთავაზობს. ესაა ტექსტი, რომელიც მედეას წარსულის
გადააზრების მცდელობითაა გაჯერებული. მეტაფორული თვალსაზრისით, ესაა მიულერისეული
„წარსულის გახსენების“ პრინციპი - იმისთვის, რომ საკუთარი იდენტობა დაადგინო... აქ
თითოეული სიტყვა აყვანილია ქმედების ხარისხამდე, რადგან სწორედ სიტყვებით ხდება მედეას
მთელი „ტრაგედიის“ იდეური განხორციელება - მედეას მოდელის გადათამაშება.
საინტერესოა, რომ მედეას მონოლოგის წარმოთქმისას შვილებთან დამოკიდებულებაში
მიულერს პირველად შემოაქვს „ღალატის“ ცნება. ღალატის არსში ჩაწვდომა ამ მონოლოგის აგების
მთავარი ღერძი ხდება. ღალატი მედეასთვის ის უმთავრესი მოცემულობაა, რომელიც ადამიანს
ქმედებისკენ უბიძგებს... სწორედ იასონის ღალატის ფაქტი აღუდგენს მედეას მთელ თავის წარსულს
და ხვდება, რომ იასონის სიყვარულის გამო, თვითონაც მოღალატე იყო. მედეას ბუმერანგივით
მოუბრუნდა წლების წინ ჩადენილი ბოროტება - აიეტის ქალიშვილმა ჯერ მამას, შემდეგ ძმას და
ბოლოს, საერთოდ მთელ თავის მოდგმას - ქვეყანას უღალატა და სანაცვლოდ, თვითონაც ღალატის
გამო დარჩა საკუთარი თავის და საკუთარი ფიქრების ამარა, დარჩა სრულიად მარტო,
„გაპარტახებულ სანაპიროზე“...
„ჩემი ძმა გადევს ვალად იასონ“ - ამ ფრაზას მედეა მთელი პიესის განმავლობაში არაერთხელ
გაიმეორებს.... ჩვენ კი გვაფიქრებინებს, რომ ეს „ძმა“, რომელიც საკუთარი მამის ღვიძლი „შვილია“,
და რომელიც - მედეამ წარსულში მოაკვლევინა, ამჯერად გაცნობიერებულად უტივტივდება
გონებაში. ესაა ცოდვა, რომელიც არ ასვენებს და საყვარელი ადამიანისგან მიტოვებულ ქალს
შურისძიებისკენ უბიძგებს. საკუთარი შვილების მკვლელობაში მედეა ძმისადმი ჩადენილი ცოდვის
გამოსყიდვის შესაძლებლობასაც ხედავს... თუმცა, ეს მოცემულობა, მედეას მხრიდან, შვილების
მსხვერპლშეწირვის - შურისძიების მიზეზის მხოლოდ ერთ-ერთი და არა მთავარი ვერსიაა:
მედეა: „... მადლობას გიხდი ამ ღალატისთვის
მე რომ თვალები ამიხილა
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რათა კვლავ ვხედავდე იმას რასაც ვხედავდი იასონ
შენი ეკიპაჟის ჩექმებით
როგორ გადათელე კოლხეთი სმენა დამიბრუნდა
რომ კვლავ ვისმინო მუსიკა
რომელიც შენი მეგობრებისა და ჩემი ხელით შეასრულე
მაშინ შენი ძუკნა და შენი მეძავი რომ ვიყავი
სხეულებით ძვლებით საფლავებით ჩემი ხალხისა
და ჩემი ძმისა ჩემი ძმისა იასონ
რომელსაც ნაწილ-ნაწილ ვესროდი შენს მდევრებს
საკუთარი ხელით
თავი რომ დაგეღწია მამისთვის რომელიც გავაპარტახეთ
მამა იყო მისი და ჩემი
შენი შვილები გიყვარს იასონ
გინდა ისინი შენი შვილები უკან დაგიბრუნო
ჩემი ერთი ძმა ვალად გაწევს იასონ“.144
როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ღალატის თემა აქ თამაშდება როგორც ერთ-ერთი აუცილებელი
მოცემულობა შავ-ბნელი წარსულის გასანათებლად. თითქოს, აქ მედეას გაუცხოებაც ხდება საკუთარ
თავთან. ისიც კი, რაც მედეამ იასონისთვის წარსულში გააკეთა, რაც მისი სიყვარულის გულისთვის
ჩაიდინა - ესეც კი ერთგვარი ღალატი იყო მისი მხრიდან და რაც მთავარია, ეს იყო, უპირველეს
ყოვლისა, - ღალატი საკუთარი თავის მიმართ.
ღალატის მოტივი ძალიან მნიშვნელოვანია მიულერისთვის, რადგან მედეამ სწორედ იასონის
სიყვარულის გამო თქვა უარი საკუთარ თავზე და შეწყვიტა არსებობა, როგორც მედეამ. იგი
საკუთარი ნებით დათანხმდა ეთამაშა სხვადასხვა როლი, დათანხმდა, რომ ყოფილიყო - მონა,
სათამაშო, ძაღლი, ბოზი, მეწველი ძროხა და კიბის საფეხურიც კი (იასონის ნაშიერის გამჩენი),
რომელზედაც იასონი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე საკუთარი მიზნების მისაღწევად მიაბიჯებდა.
იასონის სიყვარულის ფონზე იგი იყო ყველაფერი - მედეას გარდა. და აი, სწორედ ღალატმა აუხილა
მას თვალი და სწორედ ახლა აქვს მას შანსი, რომ დაიბრუნოს საკუთარი „მე“. კვლავ გახდეს მედეა.
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მედეა: „... არ შემიძლია მძულდეს ის რაც შენ გიყვარს
სიყვარული მოდის და მიდის სიყვარული ეს რომ არ მახსოვდა
უგნური ვიყავი სიძულვილი არ არსებობს ჩვენს შორის
ჩემი საქორწინო კაბა აიღე საჩუქრად მიართვი
ვერაფრით ვერ ვამბობ სიტყვას საცოლეს
იმ ქალს რომელიც ამიერიდან შენს სხეულს ჩაეკონება
შენს მკერდზე იქვითინებს და ვნებისგან იკვნესებს
ჩემი სიყვარულის სამოსელი ჩემი მეორე ტყავი
ამ ნაჯაფარი ხელებით მოქარგული
კოლხეთის ოქროთი სისხლით შეღებილი
საქორწინო სუფრიდან მამათა შვილთა და ძმათა
ჩემი ხელით რომ მოვქარგე
დაე შენი ახალი სიყვარული დაამშვენოს ამ სამოსელმა თითქოს
ჩემს ტყავს ატარებდეს
ასე (ამგვარად) მეც შენს მახლობლად ვიქნები
შენი სიყვარულის მახლობლად ძალიან შორს ჩემგან
მაშ წინ ახალ-ახალი ქორწილებისკენ იასონ
შენს საცოლეს მე საქორწინო კელაპტრად დაგინთებ“.145
ასე და ამგვარად, ჰაინერ მიულერთან (და, არა მატრო მიულერთან) მედეა არა მხოლოდ
შვილებს, არამედ იასონის მომავალ ცოლსაც კლავს - ცეცხლს უკიდებს პატარძალს, რომელსაც
„სხეულზე თავის პიესას აწერს“ და წირავს საკუთარ შვილებსაც, რომლებმაც, მისი აზრით, იასონის
მსგავსად უღალატეს:
მედეა: „... ახალგაზრდა პატარძალი რა ნაზი კანი აქვს
წლებსა და მშობიარობას მისთვის არაფერი უვნია
ახლა მას სხეულზე ვაწერ მე ჩემს პიესას
თქვენი სიცილი მინდა მესმოდეს როცა კივილს მოჰყვება იგი
შუაღამემდე სულ ერთიანად ცეცხლმოდებული

ჰაინერ მიულერი, გაპარტახებული სანაპირო/მედეამასალა/ პეიზაჟი არგონავტებით, თარგმნა ირინა
დარჩიამ, საქართველო-გერმანიის საზოგადოების დაკვეთით. საავტორო ხელნაწერის უფლებით. ©
საქართველო-გერმანიის საზოგადოება (Georgisch-Deutsche Gesellschaft), 2001 წელი.
145

112

კორინთოს ცაზე ჩემი მზე გამოანათებს
თქვენი სიცილი მინდა მომესმას როგორც კი ამოიწვერება მზე ჩემთვის
ჩემს შვილებს სიხარული მინდა გავუზიარო
სასიძო ახლა დარბაზში შედის
საცოლეს ფერხთით დაუფენს
საქორწინო საჩუქარს ბარბაროსი ქალის კაბას
დანამულს ჩემი ოფლით მორჩილებისა
ახლა სარკის წინ კეკლუცობს მეძავი
ახლა კოლხური ოქრო მას ფორებში ნელ-ნელა ეწვეთება
მის სხეულში მახვილებს რგავს მახვილთა ტყე
ბარბაროსი ქალის კაბა ქორწილებს ზეიმობს
იასონ შენ ქალწულ პატარძალთან ერთად
ჩემი ღამე პირველი უკანასკნელი
ახლა უკვე ის ქალი მოთქვამს გესმით გოდება
ასე ჰგოდებდა კოლხეთიც მაშინ როცა თქვენ მუცლით გატარებდით
და ჯერ კიდევ ჰგოდებს გესმით გოდება“.146
როგორც ვხედავთ, მედეას მონოლოგში დროის ცნება პირობითია, ისევე როგორც
წარმოსახვითია მთელი მისი ისტორია: წარსულიც, აწმყოც და მომავალიც. როგორც ზემოთ
აღვნიშნეთ, ამ ნაწილში სიტყვას უდიდესი ფუნქცია აქვს მინიჭებული - ისევე, როგორც მთელი
პიესის განმავლობაში, იგია მთავარი მოქმედი პირი, რომელიც „თამაშობს“, რომელიც „კლავს“,
რომელიც „ღალატობს“, რომელიც „იწვის“ და ამასთან თითოეული სიტყვის, როგორც მეტაფორის,
ყოვლისმომცველ შინაარსსაც ატარებს თავის თავში. თითოეული ფრაზა ქმედითია, რადგან ისინი,
მოქმედების გარდა, მკითხველში განცდებს, განწყობებს და მძაფრ ემოციემს ბადებენ.
საინტერესოა, რომ ჰაინერ მიულერი ა. კლუგესთან საუბარში მედეას მითს პოლიტიკურ
დატვირთვას აძლევს. აღნიშნული ვიდეოინტერვიუ, სახელწოდებით - „ დრამატურგი, როგორც
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მეტაფორების მტყორცნელი“147 - თბილისის ხედების ჩვენებით იწყება. საქართველოს დედაქალაქის
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 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 ფორმულირებების 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,

დაცლილია

ამ

სარჩულისგან..“.148
მედეას ტრაგედიის პოლიტიკურ 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. ტრაგედია ძვ.წ. 431 წელს უჩვენეს ათენის
მაყურებელს. ამ საბედისწერო წელს საბერძნეთში ძმათამმუსვრელი პელოპონესის ომი დაიწყო.
ევრიპიდემ თითქოს იწინასწარმეტყველა ის კატასტროფა, რაც თავის თავში ესოდენ დაჯერებულ
ათენის სახელმწიფოს და, საერთოდ, მთელ საბერძნეთს ელოდა სწორედ იმ ეპოქაში, როდესაც
ბერძნების პრაგმატიზმმა უმაღლეს საფეხურს მიაღწია და ელადამ საბოლოოდ ირწმუნა თავისი
უპირატესობა მთელი დანარჩენი ბარბაროსული სამყაროს წინაშე. ახლა ძნელი სათქმელია,
რამდენად აირეკლა ტრაგედიაში იმ პერიოდის პოლიტიკური სიტუაცია, მაგრამ სავსებით ნათელია
ის, რომ სწორედ „მედეასა“ და მისი პათოსის მქონე დრამების გათვალისწინებით უწოდა

Alexander Kluge: Kulturgeschichte im dialog, 100 Minuten mit Heiner Müller, Heiner miuler: Dichter als
Metapherschleuder - https://kluge.library.cornell.edu/conversations/mueller/film/101 ბოლოს გადამოწმდა
28/09/2019
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იქვე;
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არისტოტელემ ევრიპიდეს „ყველაზე მეტად ტრაგიკული“ . ანტიკური ეპოქის არც ერთ სხვა
ნაწარმოებს არ მოუხდენია მთელ ანტიკურ ხელოვნებაზე, ხოლო, შემდგომ კი ევროპულ
კულტურაზე ისეთი გავლენა, როგორიც „მედეამ“ იქონია“.149
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 „საჩუქარი“ - „ტვირთი“, რომელიც
ქალიდან ქალზე გადადის.
მედეა უარს ამბობს ყველაფერზე, რაც მან იასონთან თანაცხოვრების 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.
პიესაში, სადაც მოქმედება, მხოლოდ სიტყვებით - მეტაფორული „ენით“ ვითარდება, ტექსტი
იდეურ დატვირთვას ღებულობს. მედეას მონოლოგი ამჯერად უკვე უძველეს არქეტიპში ჩადებული
კოლექტიური არაცნობიერის შრეებში მოგზაურობად გადაიქცევა. ჰაინერ მიულერი თავად
აღიარებს, რომ, როგორც შემოქმედს, მას უფრო მეტად აინტერესებს, რაც დროთა განმავლობაში
„იწვის“ და არა ის, რაც „ამ წვის შედეგად რჩება“. ხიბლავს „ცეცხლი“ და არა „ფერფლი“. რა თქმა
უნდა, ამ შემთხვევაში, ცეცხლიც და ფერფლიც მხოლოდ მეტაფორებია. მეტაფორები, რომელთაც,
მიულერის აზრით - „შეუძლიათ ჩვენს ეპოქაში შეანელონ მოძრაობა“.150

გორდეზიანი რ., ბერძნული ლიტერატურა, ელინური ეპოქის ეპოსი, ლირიკა, დრამა, გამომცემლობა
„ლოგოსი“, თბ., 2009 (მეორე გამოცემა), გვ. 400
149

Alexander Kluge: Kulturgeschichte im dialog, 100 Minuten mit Heiner Müller, Heiner miuler: Dichter als
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„პეიზაჟი არგონავტებით“
„სულ ერთი და იგივე ერთი და იგივე სულ ერთი და იგივე მე
სიზმრების კოშმარი
რომელსაც ჩემი შემთხვევითი სახელი ქვია მე შიში
ჩემი შემთხვევითი სახელის წინაშე ...
მე ჩემი სიკვდილი“.
ჰაინერ მიულერი, პეიზაჟი არგონავტებით

„ქვა - პროლეტარიატის იარაღი“;
ლოზუნგი 1968 წლის ამბოხებიდან

პიესის მესამე ნაწილის - „პეიზაჟი არგონავტებით“ ტექსტობრივი მასალა, როგორც
დასაწყისში ვახსენეთ, პირველის ნაწილის მსგავსად, პოსტდრამატული თეატრის ნიშნებს ატარებს
და

სემიოტიკური

ცივილიზაციის,

სტრუქტურით

ხასიათდება.

არქაული

არქეტიპი

ისტორიული ციკლის კანონზომიერების დასტურად

თითქოს

მსოფლიო

გვევლინება.

მედეას

მითოლოგიური მოდელი საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი „კოლექტიური არაცნობიერის“
ამოხეთქვა - „ისტორიული გამოცდილებაა“. ამ ნაწილში ვერ შეხვდებით ვერც ერთ კონკრეტულ
პერსონაჟს, თავად მედეას სახელიც კი არსად ჟღერს. მიულერს პირობითი პროტაგონისტი

- „მე“

შემოჰყავს, რომელიც თავისი ამბოხით საკუთრივ ავტორსაც სწვდება. როლანდ ბარტის სიტყვებით
რომ ვთქვათ: „ლაპარაკობს არა ავტორი, არამედ ენა, როგორც ასეთი“.151 სწორედ ამ მოდელში
განსხეულებულ მედეას „ენას“, პირველ პირში გამოაქვს განაჩენი მთელი მსოფლიოსთვის.
მოქმედება, აქაც - სიტყვაა:
„მე ვილაპარაკო ჩემს თავზე მე რომელიც
მე რომელზეც ლაპარაკობენ მაშინ როდესაც
ისინი ჩემს შესახებ ლაპარაკობენ მე ვინ რა
ჩიტის სკინტის წყალდიდობა აზბესტის ნაჭუჭში
ან სხვაგვარად ერთი დროშა ერთი
სისხლიანი ჭინჭი გაკიდული გარეთ ერთი თრთოლვა
არავისა და არაფერს შორის თუკი ქარი ქრის
ნარჩენები ერთი კაცისა მე ნარჩენები
ერთი ქალისა ერთი და იგივე ერთი და იგივე სულ ერთი და იგივე მე
151

ბარტი რ., ავტორის სიკვდილი, მთარგმნელი მალხაზ ხარბედია. საზოგადოებრივ-ლიტერატურული

ჟურნალი „არილი“, ელ. ვესრია, იხ.: http://arilimag.ge/index.html ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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სიზმრების კოშმარი
რომელსაც ჩემი შემთხვევითი სახელი მქვია მე შიში
ჩემი შემთხვევითი სახელის წინაშე
პაპაჩემი ერთი ჭკუამხიარული კაცი იყო ბეოტიაში152
მე ჩემი მგზავრობა ზღვით
მე ჩემი გადმოსვლა ხმელეთზე
ჩემი ტრიუმფალური სვლა ქალაქის გარეუბნებში მე ჩემი სიკვდილი
ჩიტის სკინტის წყალდიდობა აზბესტის ნაჭუჭში
ღუზა უკანასკნელი ჭიპლარია
ჰორიზონტზე იკარგება ხსოვნა სანაპიროსი
ჩიტები ერთი დამშვიდობებაა ერთი მისალმებაა
მოჭრილი ხე ოკეანეს კვეთს გველი
წყალხაზი ერთი წვრილი ხაზი მესა და უკვე არა მეს შორის
მეზღვაურის საცოლე ზღვაა“.
ჰაინერ მიულერი მედეას მითოლოგიურ მოდელში ბუნების მთავარ ელემენტებს - სხვადასხვა
სტიქიურ მოვლენებს - წყალს, ცეცხლს, მიწას და ჰაერს აერთიანებს. სტიქიური მოვლენები
(უბედურებები) სამყაროს განვითარების ბუნებრივი პროცესია, რომლის მართვაც თავის დროზე
მხოლოდ ზებუნებრივი ნიჭით დაჯილდოებულ ადამიანებს თუ შეეძლოთ. დღესდღეობით,
მსოფლიო ასევე განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ადამინების მხრიდან, ოღონდ
ტექნიკური მოწყობილობების საშუალებით იმართება და ამიტომაც, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ
მედეას „საიდუმლო საწამლავი“ მეოცე საუკუნეში გასცდა იმ ვიწრო სამედიცინო მეცნიერულ
სფეროს და მაღალტექნოლოგიური მიღწევების საიდუმლო ფაზაში გადაინაცვლა. პიესის ამ
ნაწილში გაშლილი „მეს“ მონოლოგი, ამ მხრივ, სავარაუდოდ, ისტორიის განმავლობაში დაგროვილი
პასუხგაუცემელი

კითხვების

გამოძახილიცაა.

ბუნებრივი

კატაკლიზმები

და

სტიქიური

უბედურებები, სიყვარულის დეფიციტი ადამიანებში და შიმშილი, რომელიც ყოველდღიურად,
მედიასაშუალებების მიერ, „ახალი ამბების“ სახით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ვრცელდება და
ადამიანის სულსა და გონებას კვებავს - ტრაგიზმამდეა აყვანილი. დრო, რა თქმა უნდა, პირობითი
მოცემულობაა: წარსული, აწმყო და მომავალი ერთმანეთს კვეთს. ისევე, როგორც ტექსტის
აქ მიულერი ხმარობს ასომთავრულ შრიფტს, გამუქებული ასოები პიესის ტექსტში სწორედ ამის
მიმანიშნებელია
152
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დასაწყისშივე მოცემული შეტყობინება: „სულ ერთი და იგივე ერთი და იგივე სულ ერთი და იგივე
მე /სიზმრების კოშმარი/რომელსაც ჩემი შემთხვევითი სახელი მქვია მე შიში/ ჩემი შემთხვევითი
სახელის წინაშე ... /მე ჩემი სიკვდილი/“. სიკვდილი, რომელიც გარდაუვალია. სიკვდილი აქ, ამ ომში
თამაშგარე მდგომარეობაში იმყოფება, რადგან არც ერთ ადამიანს არ აძლევს არჩევანის საშუალებას...
სიკვდილი, რომელიც ყველას და ყველაფერს ეხება... ეხება თვით შემთხვევით სახელს - შიშსაც კი...,
რომელიც ქალაქის გარეუბნებსაც სწვდება და ტრიუმფალური სვლით მიიწევს სამშენებლო ნაგავსა
და ნანრგევებს შორის.
პიესის ფინალური სცენა მედეას ღალატისა და მისი ძმის მკვლელობის სიუჟეტის
ასოციაციურ ჯაჭვთანაც გვაბრუნებს და, იმავდროულად, გვახსენებს გასული საუკუნის ცნობილი
ამბოხების პოლიტიკური ლოზუნგების ტექსტებს. იმ ლოზუნგებს, რომლებიც სწორედ სხვადასხვა
სახელმწიფოს შორის გაჩაღებული ომის წინააღმდეგ იყო მიმრთული:
„დღევანდელი ახალგაზრდობა აჩრდილები
იმ ომში დაღუპულნი ხვალ რომ უნდა მოხდეს
ის რაც გადარჩება ბომბების ბრალია
პროტეინისა და თუნუქის ბრწყინვალე შეხამებით
ბავშვები ნაგვისგან პეიზაჟს ქმნიან
ქალი სინათლის გაცვეთილი სხივია
ბარძაყებს შორის
სიკვდილს კიდევ აქვს იმედი
ან იუგოსლავური ოცნება
დამსხვრეულ ქანდაკებებს შორის გაქცევა
უხილავი კატასტროფისკენ“.153
საინტერესოა, რომ მიულერთან სიკვდილის ცნება ადამიანების მხრიდან გამოვლენილი
ღალატის - არაბუნებრივი აქტის შედეგია. მედეას შემთხვევაში იგი ძმის მოკვლით დაიწყო და აქედან
მოყოლებული შეიძინა ამ მითოლოგიური მოდელის მთავარი საძიებო სიტყვის მნიშვნელობა...
მკვლელობის აქტი ხომ მედეამ არაერთხელ განახორციელა სხვადასხვა მიზნის მისაღწევად, ოღონდ
მისი წარმომავლობიდან გამომდინარე, თითოეულ მის პირად მოტივს პოლიტიკური სარჩული

ჰაინერ მიულერი, 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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დაედო და ამიტომაც არაა საკვირველი, რომ მიულერი სწორედ ამ ჭრილში ამუშავებს მედეას
მოდელს. აქ სიკვდილის აქტი - ომშიც კი პირადი და საჭირო მიზნების მისაღწევი - საბოლოო
გამარჯვების ხარისხის, მისი ფასის უმთავრესი საზომია.
„ჩემი სიკვდილის სპექტაკლი
უკვე დაწყებული იყო, მთებს შორის რომ შევჩერდი
ჩემს გარდაცვლილ
თანამგზავრთა წრეში ქვაზე
და ჩემს თავზე გამოჩნდა მომლოდინე თვითმფრინავი
ამაზე არც მიფიქრია ეს ისე ვიცოდი
ეს ის მანქანა იყო
ბებიაჩემი ღმერთს რომ ეძახდა
ქარბორბალამ წამოგავა გარდაცვლილთა სხეულები
ტყვიის ჯერი მომდევდა ბარბაცით გაქცეულს
ვიგრძენი როგორ წვეთავდა ჩემი საკუთარი სისხლი ჩემი საკუთარი ძარღვებიდან
და ვიგრძენი როგორ იქცა ჩემი სხეული
ადგილად ჩემი სიკვდილისა
ზურგშია დაჭრილი ეს ღორი
დანარჩენი პოეზიაა რომელს უფრო მაგარი კბილები აქვს
ქვას თუ სისხლს“ .154
სიკვდილის თემატიკასათან დაკავშირებულ ასოციაციურ ნაკადს კი ამ კვლევაში, რომელიც,
უპირველეს ყოვლისა, თეატრალური ხელოვნების გამომსახველობით ფორმებთანაა კავშირში,
მიულერის ცნობილი პერიფრაზირების - „მიცვალებულთან დიალოგი“ - განხილვის საჭიროებამდე
მივყავართ.
„მიცვალებულთან

დიალოგის“

მეტაფორა

მიულერისთვის

თანამედროვე

სამყაროში

ტრანფორმირებული მითოსური აზროვნების გამოხატულების ერთ-ერთი ფორმაა, რომელიც
სახელოვნებო

პროცესში

ავტორის

მიერ

გამოყენებულ

ხერხებს

აერთიანებს:

პირველი

გამომსახველობითი ხერხი - საშუალებას აძლევს მიულერს, ისაუბროს განყენებული ფორმით, ანუ

ჰაინერ მიულერი, 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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მეტაფორებით, მეორე კი მიგვითითებს დაწერილი ტექსტსა და ავტორს (აქ იგულისხმება
მკითხველიც) შორის არსებული დისტანციის გაქრობაზე. სათეატრო ხელოვნებაში, მიულერისვე
აზრით, ყველაზე არსებითი, სწორედ გარდაცვალების აქტია. აქტი, რომელიც პირდაპირ კავშირშია
გარდასახვასთან.
აი რას ფიქრობს ამ საკითხთან დაკავშირებით მიულერი: „უკანასკნელი გარდასახვა სიკვდილი,
ანუ - გარდაცვალებაა. და ამ უკანასკნელი გარდასახვის წინაშე არსებული შიში არის საყოველთაო,
რომელსაც შეგიძლიათ დაეყრდნოთ, რომელზედაც შეგიძლიათ რაღაცა ახალი ქვაკუთხედი
დააშენოთ“.155 ეს შიში თანაბრად ეხება მსახიობსაც და მაყურებელსაც. რადგან შიშის სპეციფიკურობა
თეატრში (ისევე როგორც ცხოვრებაში), მიულერის აზრით, ვლინდება არა ცოცხალი მსახიობის ან
ცოცხალი მაყურებლის ანუ ზოგადად, ადამიანის იმწუთიერ არსებობაში (Präsenz), არამედ
თითოეული ინდივიდის მიერ საკუთარ თავში პოტენციური მიცვალებულის თანა-არსებობის (Präsenz) გაცნობიერებაში.156
საინტერესოა, რომ მიულერი პიესის ტექსტში რამდენჯერმე ხმარობს სიტყვას „მსახიობი“ და
თითქმის

ყოველთვის

უარყოფით

კონტექსტში

მოიხსენიებს

მას.

პირველად

შვილებთან

მიმართებაში, როდესაც სიტყვა მსახიობი ღალატთან იგივდება: „მსახიობები აი რა ხართ თქვენ
ღალატის შვილები/კბილები ჩამასეთ გულში და აქედან დამეკარგეთ/იმ კაცთან ერთად რომელმაც
ეს თქვენამდე გააკეთა“ და მეორედ როდესაც ბრეხტის დედილო კურაჟის პერიფრაზირებას აკეთებს:
„დედილო კურაჟი დედაბერი ურიკით/მის გვერდით აბჯარასხმული მიქრის მომავალი/ერთი
პატარა დასი კომედიანტები მწყობრში/არ შეგინიშნავთ რომ /სახიფათონი არიან მსახიობები / სკამის
თითოეული ფეხი ერთი ცოცხალი ძაღლია /სიტყვების ჭუჭყი“.
ადამიანის ამქვეყნიური და იმქვეყნიური ცხოვრება გარდასახვას უკავშირდება. მსახიობობა
თავისთავად გარდასხვაა. თითოეულ ჩვენგანს არაერთი როლი აქვს ცხოვრებაშიც მორგებული და
მუდმივად „თამაშის“ რეჟიმში იმყოფება, ვიდრე სიკვდილი არ მიუკაკუნებს კარზე: „სულ ერთი და
იგივე ერთი და იგივე სულ ერთი და იგივე მე /სიზმრების კოშმარი/რომელსაც ჩემი შემთხვევითი
სახელი მქვია მე შიში/ ჩემი შემთხვევითი სახელის წინაშე ... /მე ჩემი სიკვდილი/“.
ჰაინერ მიულერის მედეა-მოდელის წაკითხვის, მისი გააზრების ერთ-ერთ შესაძლო
ვარიაციად, შეგვიძლია ორადორ სიტყვაში ჩატეული მიულერისეული კონცეპტი გამოვიყენოთ. ესაა
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ერთობ პოეტური და საკმაოდ დემოკრატიული მეტაფორა „სიტყვების ჭუჭყი“, რომელიც ჩემი
აზრით,

მრავალმნიშვნელოვან

სახეს

იღებს.

ამ

სიტყვების

ბმულს

არქაული

სისატიკის

არექტიპებთანაც მივყავართ და როლან ბარტისეული თეორიის მიხედვით დადგენილი მითის
თანამედროვე გაგების ფორმულირებასთანაც: „რადგან მითი არის სიტყვა, მითი შეიძლება იყოს
ყველაფერი, რაც ექვემდებარება დისკურსს“.157
ინტერტექსტუალობას აქ განსაკუთრებული დატვირთვა ენიჭება, რადგან არც „შექსპირის
ერთი ნაგლეჯი/მიკრობების სამოთხეში“, არც ბრეხტის „დედილო კურაჟი“ და არც ერთი სარეკლამო
ბრენდი, იქნება ეს სიგარეტი MARLBORO, პრეზერვატივი - SICO თუ ცნობილი ბრენდი - CODAC

COLOR, აქ შემთხვევით ნახსენები არაა... მიულერი არა მხოლოდ მედეას მითს უკეთებს
ინტერპრეტაციას, არამედ ცვლის მისი წაკითხვის და გააზრების ფოკუსს, ფიქრობს ტექსტის
გამომსახველობით - ანუ პიესის დრამატურგიულ ფორმებზე. ამ მხრივ მიულერის „მედეამასალა“
პოსტდრამატული თეატრის მოთხოვნებსაც აკმაყოფილებს.
გავიხსენოთ, რომ ჰანს თის ლემანის მიხედვით, „ახალი ტიპის“ არა-დრამატული თეატრის
მოდელში

სიტყვა

პირდაპირ

დაკვირვებულობასთან.
მრავალხმიანობით
დიალექტიკაში,

მედიის

ფორმირდება.

დებატებსა

და

კავშირშია
„ენის“

ხმასთან,

ანალოგიურად,

ტრადიციული

ჟღერადობასთან
ტექსტი

დრამა

გადაწყვეტილებებში.

არა

გადადის

და

მაყურებლის

დიალოგით,
დისკურსში,

„მედეამასალაში“,

ისევე,

არამედ
ტემპში,
როგორც

პოსტდრამატულ თეატრში, წარმოთქმის, ვერბალური გამოხატულების, ჟღერადობის, მედიტაციის
ან თუნდაც აგრესიული კონცეპტების მეშვეობით ჩიხში შესული მოსაზრების უკან დგება
დრამატული კონფლიქტი. დრამატული კონფლიქტი მთელი თავისი მნიშველობით, სადაც ამბის
აგებულება დრამატული ერთხაზოვნების ნაცვლად - პოეტური სფეროა. პოეტური სფერო კი
ვირტუალურ სივრცეში მონტაჟის მეშვეობით კონოტაციაში გადადის. ანუ ხაზი ესმება მეტაფორულ
აზროვნებას. არადრამატულ თეატრალურ ტექსტში ხომ, როგორც ვიცით, განსხვავებულია თავად
სალიტერატურო ფორმებიც. ამ თვალსაზრისით, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია დიალოგის
გაქრობა. ამ საკითხთან დაკავშირებით, თავად მიულერიც გააკეთებს აღიარებით ჩვენებას:
„დიალოგების საჭიროებას ვეღარ ვხედავ, რადგანაც გაქრა ისტორია, ამბავი. აუცილებელია, რომ
რაღაც სხვა საშუალება ვიპოვო პრობლემების რესტავრირებულ ფაზაში წარმოსაჩენად. ამისთვის კი
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ბარტი რ., მითოლოგიები, გამომცემლობა აგორა, თბ., 2011, გვ. 183
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საჭიროა, რომ ახალი დრამატურგია განვითარდეს, ან, თუ გნებავთ, უარი უნდა ვთქვათ
დრამატურგიაზე“.158
ლევან ცაგარელი იკვლევს რა სემიოტიკის უახლეს თეორიებს,159160 ცალკე სტატიას უთმობს
ლიტერატურაში მიზანმიმართულად გამოყენებულ ინტერტექსტუალობის საკითხს. აღნიშნული
სტატია „ინტერტექსტუალობა, როგორც ფიქციონალობის სიგნალი“ გამოგვადგება იმდენად,
რამდენადაც, აღნიშნული კვლევა საშუალებას გვძლევს გავიაზროთ და, როგორც როლან ბარტი
იტყოდა, „ვითამაშოთ“161 ჰაინერ მიულერის „არა-დრამატულ“ ტექსტებთან სემიოლოგიური
თეორიის გამოყენებით.
ლევან ცაგარელი ტექსტს მიხეილ ბახტინის მიერ შემოღებული ცნების „დიალოგურობა“ ახსნაგანმარტებით იწყებს: „მ. ბახტინის აზრით, - წერს ქართველი მკვლევარი, - ყველა გამონათქვამი,
რომელიც ლიტერატურულ ტექსტში გვხვდება, უშუალო კავშირშია დიალოგსა და ციტატასთან.
მასში ისმის ერთგვარი ექო სხვა გამონათქვამებისა. რადგანაც ენა სოციალური ფენომენია, ჩვენს მიერ
ხმარებული სიტყვები გაჯერებულია სხვა მოუბართა ინტენციებითა და აქცენტებით. გამონათქვამის
მნიშვნელობა წარმოიქმნება უცხო სიტყვებისა და ღირებულებების, სხვადასხვა სოციალური და
პროფესიული ენების ურთიერთქმედების შედეგად“.
ამდენად, როდესაც ჰაინერ მიულერი დრამატურგიაში დიალოგის გაქრობაზე საუბრობს, რა
თქმა უნდა, იგი არ გულისხმობს ზოგადად დიალოგურობის გაქრობას. არამედ ავტორი
ითვალისწინებს

და

შეგნებულად

მიმართავს

კიდეც

მეოცე

საუკუნის

მეორე

ნახევრის

პოსტმოდერნულ ხელოვნებაში დაწყებულ და დღესდღეობით უკვე წამყვან საშემსრულებლო
ტენდენციას. კერძოდ, იგულისხმება სახელოვნებო ტექსტის სტრუქტურისა და ფორმების მჭიდრო
158

Müller H., Gesammelte Irrtümer I: Interviews und Gespräche:, Frankfurt a. M. ,Verl. der Autoren, 1986, s.54.

იხ.: ცაგარელი ლ., „ინტერტექსტუალობა, როგორც ფიქციონალობის სიგნალი“:
http://eprints.iliauni.edu.ge/view/creators/==10EA==10D0==10D2==10D0==10E0==10D4==10DA==10D8=3A==10DA==
10D4==10D5==10D0==10DC=3A=3A.html; ბოლოს გადამოწმდა: 28/09/2019
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იხ.: ცაგარელი ლ., „მეტაფიქცია - როგორც სემიოტიკური ფენომენი“: იხ.:
HTTPS://SEMIOTICSJOURNAL.WORDPRESS.COM/2010/08/25/%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1
%83%90%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%A5%E1%83%AA/
ბოლოს გადამოწმდა: 28/09/2019
161 ბარტი რ., S/Z, ფრანგულიდან თარგმნა ნინო გაგოშაშვილმა, გამომცემლობა „სეული“, თბილისი, 2013, გვ.
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კავშირი თანამედროვე გამომსახველობით მედიასაშუალებებთან. დრამატურგიულ ტექსტში
დამკვიდრებული კლასიკური ფორმა - პერსონაჟთაშორისი დიალოგური სტრუქტურა, ამ
შემთხვევაში, ჰაინერ მიულერთან ტრანსფორმირდება სხეულისა და ენის, მედიასაშუალებებისა და
სივრცის ერთიან ველში. სხვაგვარად რომ ვთქვა, გადაინაცვლებს სხვადასხვა „სოციალური და
პროფესიული ენების“, ან სხვადასხვა სახელოვნებო ტექსტების ერთიან დისკურსში. ამდენად,
შეიძლება დავასკვნათ, რომ სახეზე გვაქვს ინტერტექსტუალობის ის მოდელი, როდესაც
ნაგულისხმევია შეგნებული, წინასწარ განზრახული და მარკირებულ მიმართებათა ერთობლიობა
ერთ ტექსტსა და წინარეტექსტებს ან ტექსტთა ჯგუფებს შორის.162
მედეას მითოლოგიური მოდელის გადააზრება ჰაინერ მიულერთან, როგორც დავინახეთ,
სწორედ ავტორის მხრიდან მიზანმიმართული ინტერტექსტუალობის ანუ ლევან ცაგარელის
კვლევაზე დაყრდნობით რომ ვთქვათ - „მეტაფიქციის“ საშუალებით ხდება. აქედან გამომდინარე,
მიულერის „მედეამასალა“ საშუალებას გვაძლევს რა ვიკვლიოთ თანამედროვე თეატრალური ენის
ფორმირების

პროცესები

მიულერის

შემოქმედებაში,

და

ასევე

შესაძლოა,

ვისაუბროთ

ლიტერატურული ტექსტის (პიესის) აგების სპეციფიკაზეც. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ
დრამატურგიული ნიშნების ფორმირების თვალსაზრისით, ავტორს უკვე დაწერილი აქვს „ჰამლეტის
მანქანა“ - შექსპირის ტრაგედიის ცნობილი რეცეფცია (ამ პიესას ჩვენ კვლევის მომდევნო ნაწილში
დაწვრილებით განვიხილავთ), რომელმაც, ჩემი აზრით, გარკვეული როლი ითამაშა მედეას
მითოლოგიური მოდელის ამ კუთხით გააზრებაში. როგორც დავინახეთ, ზემოაღნიშნული პიესის:
„გაპარტახებული სანაპირო/მედეა:მასალა/პეიზაჟი არგონავტებით“ დრამატურგიულ ტექსტში
გადმოცემული ამბის შინაარსი და თხრობის ფორმა ერთსა და იმავე სიმაღლეზეა აყვანილი. და
რადგან, ორივე კომპონენტი ავტორს ერთ საკომუნიკაციო სისტემაში - „Signifikation“ აქვს
გაერთიანებული, ჩვენ შესაძლებლობა გვეძლევა, მოცემული მოდელი სემიოტიკურ ჭრილში
გავიაზროთ.
შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ჰაინერ მიულერი, მედეას მოდელს არა მხოლოდ არქაული
სისასტიკის არქეტიპის - ევრიპიდეს გმირის თანამედროვე ინტერპრეტაციაში განვრცობს, არამედ
ინტერტექსტუალობის

მეშვეობით,

ავტორი

სემიოტიკური

და

სოციალური

თეორიების

ლევან ცაგარელი, ინტერტექსტუალობა, როგორც ფიქციონალობის სიგნალი,
იხ.:http://eprints.iliauni.edu.ge/view/creators/==10EA==10D0==10D2==10D0==10E0==10D4==10DA==10D8=3A==10D
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საზღვრებშიც იჭრება. მედეას ტრაგედიის რეცეფცია თანამედროვე სამყაროში, რომელიც ყოვლის
მომცველია და თვით რევოლუციურ პათოსსაც კი მოიცავს, ბუნებრივია, რადგან ხელოვნური
კატაკლიზმებისა

და

„ადამიანთა,

განსაკუთრებით

კი

-

ქალთა,

უფლებების

დამცველ“

ორგანიზაციათა ჩამოყალიბების ხანაში, სხვაგვარად შეუძლებელიც იქნებოდა. ამ შემთხვევაში
სახეზე გვაქვს, არა მხოლოდ მედეას მითის ინტერპრეტაციის შინაარსობრივ დეტალებში
ცვლილებების შეტანა, არამედ თვალშისაცემია თავად მიულერის მიერ პიესის ფორმასა და
სტრუქტურის ხასიათზე გაკეთებული აქცენტები. ამ შემთხვევაში სიტყვა „ტრაგიკულის“
მნიშვნელობაც

„დრამატულის“

გაგებით

იკითხება

და

მედეას მოდელის

მიულერისეულ

ჰიპოთეზასაც ამართლებს, როდესაც ავტორისვე აზრით, მედეას მითში თავად სტრუქტურაა
დრამატული და არა უშუალოდ სიუჟეტში განვითარებული მომენტები. 163

Alexander Kluge: Kulturgeschichte im dialog, 100 Minuten mit Heiner Müller, Heiner miuler: Dichter als
Metapherschleuder - https://kluge.library.cornell.edu/conversations/mueller/film/101 ბოლოს გადამოწმდა
28/10/2019
163
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3. „გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“, ანუ გერმანიის ისტორია
მითოლოგიური მოდელის ჭრილში
„ტერორი, რომელზედაც მე ვწერ - გერმანიიდან მოდის“
ჰაინერ მიულერი

ჰაინერ მიულერმა ამ პიესის წერა 1956 წელს დაიწყო და 1971 წელს დაასრულა. ბერლინის
ერთ-ერთმა ცნობილმა გამომცემლობამ Rotbuch Verlag ტექსტი 1977 წელს დაბეჭდა. იმდროინდელმა
ცენზურამ არათუ გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის თეატრებში განხორციელება, არამედ
ბეჭდური სახით მისი გავრცელებაც კი აკრძალა. თუმცა პიესა გასცდა საზღვრებს და მალევე დაიდგა
მიუნხენის კამერულ თეატრში (Münchner Kammerspiele, 1979) ერნსტ ვენდტის რეჟისორობით. იმავე,
1979 წელს, პიესამ მიულჰაიმის ფესტივალზე მოწონება დაიმსახურა და პრიზიც კი მიიღო.
დრამატურგმა ფესტივალის ორგანიზატორებს და ჟიურის წევრებს სამადლობელი სიტყვა
გაუგზავნა, რომელიც დაიბეჭდა ჟურნალში „თეატერ ჰოითე“ (Theater Heute). 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“.164
დრამატურგის აზრით, ასევე

შეუძლებელია გასული საუკუნის გერმანიის და, მით უმეტეს,

გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ისტორიის ერთიანი სურათის შექმნა გერმანიის
ფედერაციული რესპუბლიკის კონტექსტის გარშე. ამ ფილოსოფიურ-ისტორიულ კონტექსტს თავად
მიულერი „გერმანული ავბედითობის“ (Deutsche Misere) ტერმინით ხსნის. ამისთვის მან საგანგებოდ
დაამუშავა სხვადასხვა ანთროპოლოგიურ წყაროზე დაყრდნობილი მასალა, მოიძია უძველესი
გერმანული მითები და გასული საუკუნეების ქრონიკები ისტორიულ თემატიკაზე. დრამატურგიულ
ტექნიკად, ანაქრონიზმისა და გადაფარვის ხერხს მიმართა და შედეგმაც გაამართლა: თითქმის
ნახევარ საუკუნეზე მეტი დროის გასვლის შემდეგაც კი, ფურცელზე დაწერილი ტექსტი, ჩვენ
თვალწინ ჩავლილი საუკუნისთვის დამახასიათებელ ისტორიულ რეალიებს, ტერორის უმძიმეს
სურათებს აცოცხლებს. თავადაც ამ საუკუნის პირმშო, და უამრავი პოლიტიკური მოვლენის შემსწრე
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დრამატურგი თავის შემოქმედებაში, რა თქმა უნდა, სწორედ იმ რეალური ეპოქის მოდელს, იმ
მოვლენებს აღწერს, რომლებმაც მისი მსოფლაღქმა განაპირობეს.
ჰაინერ მიულერი მთელი ცხოვრების განმავლობაში განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა
სუბიექტურ პრიზმაში დანახული რეალური ფაქტებისა და ისტორიული მოვლენების გააზრებას.
მაგალითად, მოგონებები, რომლებთაც დრამატურგი ყველაზე ხშირად ციტირებს სხვადასხვა
წყაროებში, მისი ღრმა ბავშვობიდან მოდიან:
„პირველი სურათი, რომელიც ბავშვობიდან შემომრჩა, - აღნიშნავს დრამატურგი, უკავშირდება 1933 წლის მოვლენებს. მეძინა, როცა მეზობელი ოთახიდან შემოსულმა ძლიერმა
ხმაურმა გამაღვიძა. კარების ჭუჭრუტანიდან დავინახე, რამოდენიმე კაცი მამაჩემს როგორ
ურტყამდა. იმავე ღამეს მამა ნაცისტებმა დააპატიმრეს. მე კვლავ საწოლს დავუბრუნდი და თავი
მოვიმძინარე. მალე კარიც გაიღო და შევძელი კარის ზღურბლზე მდგომი მამის დანახვა. ორივე კაცი
ბევრად დიდები იყვნენ, ვიდრე მამაჩემი. (...) ერთ-ერთმა მათგანმა შემოიხედა ოთახში და თქვა: „მას
ძინავს“. ასე რომ, ამ სიტყვების შემდეგ, მათ წაიყვანეს მამა. ეს ჩემი ბრალია. (...) არსებითად, ეს
გახლავთ ჩემი პირველი სცენა ჩემი საკუთარი თეატრიდან.
(...) ჩემს მეხსიერებაში არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოგონება, რომელიც 1936-1937
წლებში გადამხდა თავს. სკოლაში დავალებად გვქონდა ავტოსტრადაზე მოთხრობის დაწერა.
გვითხრეს, რომ საუკეთესო ნაშრომი ბერლინში გაიგზავნებოდა, ანუ, მე იმის შესაძლებლობა
მქონდა, რომ რაიმე პრიზი ან სულაც მედალი მიმეღო სკოლიდან. სახლში მოსულს შინ უმუშევარი
მამა დამხვდა. მან მითხრა: რა პრობლემაა, შეგიძლია თავი არ შეიწუხო, მედლის მოპოვება შენ
ნამდვილად არ გაგიჭირდება. არ ინერვიულო. მე დაგეხმარები მოთხრობის წერაში. მან მითხრა: „შენ
უნდა დაწერო, რომ შესანიშნავი საქმე კეთდება ქვეყანაში, როცა ფიურერის შეკვეთით გზის
მშენებლობის სამუშაოები მიმდინარეობს, რადგანაც ჩემ უმუშევარ მამას საშუალება მიეცემა სამუშაო
ადგილი იშოვოს მშენებლობაზე“. - ჩემთვის ეს იყო ყველაზე დიდი გამოცდილება ადამიანის მიერ
საკუთარი თავის ღალატის, საკუთარი თავის გაცემისა და სისუსტის გამოვლენისა“. 165
გახსენებების (მოგონებების) ამ „ნაკადს“ ავტორი უდიდეს დატვირთვას სძენს და ხშირად
მიმართავს მას მხატვრულ ნაწარმოებში ჩადებული იდეის ინსპირაციის განხორციელებისას. ის
მოგონებები, რომლებიც ამ პიესის იდეური მიმართულების წარმოსაჩენად ავარჩიე, კარგად ხსნის
„გერმანული ავბედითობის“ თუ „გერმანული უიღბლობის“ იმ კონცეფციას, რომელსაც მიულერი
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სხვადასხვა სახელოვნებო ფორმით ამუშავებს. როგორც მირჩა ელიადე იტყოდა, - „წინარე
არსებობათა, ანუ, პიროვნული და ისტორიული მოვლენების მეხსიერებასთან“ ურთიერთკავშირი,
მათი ხელახლი აღმოჩენა და ცნობიერ დონეზე გამოაშკარავება, მიულერისთვის შემოქმედებითი
აზროვნების წყაროა. თავადაც აღიარებდა, რომ დაინტერესებული იყო უშუალოდ გერმანულ
მითოლოგიაში ისეთი ნაპრალების, ისეთი ღრიჭოების ძიებით, რომლებიც ჯერ კიდევ არ იყვნენ
უიმედოდ მივიწყებულნი. მირჩა ელიადეს თანახმად, მითები ხომ სასარგებლო ცოდნის ჯამია და
„ინდივიდუალური არსებობა ღირებულ, პასუხისმგებელ და ადამიანურ არსებობად ყალიბდება და
მყარდება, იმდენად, რამდენადაც იგი ერთხელ უკვე განხორციელებული ქმედებების დაგროვილი
მარაგით

და

უკვე

ჩამოყალიბებული

აზრებით

საზრდოობს.

ტრადიციით

შექმნილი

ამ

„კოლექტიური მეხსიერების“ უგულებელყოფა, ან მისი შინაარსის დავიწყება „ბუნებრივ“
მდგომარეობამდე დაქვეითებას ან ცოდვას, ან უბედურებას ნიშნავს.166 მირჩა ელიადეს ეს მოსაზრება
სავსებით მიესადაგება მეოცე საუკუნის გერმანიაში მცხოვრები დრამატურგის მსოფლმხედველობას.
მიულერი პიესის „გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“ სტრუქტურასაც ერთგვარი „გახსენებების“
ფორმას აძლევს. ოღონდ ისტორიები აქ, როგორც უკვე ვახსენეთ, „ანაქრონიზმის“ პრინციპითაა
გადამუშავებული, რადგან ავტორი თვლიდა, რომ შეუძლებელია ისტორიების აღწერა ანაქრონიზმის
პრინციპის გამოყენების გარეშე.
თუ,

ჩვენ

„გაპარტახებული

მიერ

განხილულ

პიესებში

-

სანაპირო/მედეა:მასალა/პეიზაჟი

„ფილოქტეტესი“,

„ჰერაკლე“,

არგონავტებით“

-

ჰაინერ

„ცემენტი“,
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 ხერხს მიმართავს და ამგვარად
ქმნის გერმანიის ერთიანი, მითოლოგიური მოდელის მხატვრულ ანალოგს. ერთ სიბრტყეზე
განთავსებული გერმანული ისტორიისა და სხვადასხვა მითური ამბების ურთიერთკავშირები კი
საუკუნეების წინ მცხოვრებ მეფეთა თუ ისტორიულ პირთა ქმედებებსა და უბრალოდ, ადამიანთა
ყოველდღიური ცხოვრების რიტუალებში უნდა ვეძებოთ. სწორედ ამიტომ, ვფიქრობ, რომ ჩვენთვის
ხელმოსაჭიდი „ნიშნების“ ძიება, უკეთესია, სათაურიდანვე დავიწყოთ.

ელიადე მ., მითის ასპექტები, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2009. გვ.
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„გახსენებათა ნაკადს“ თუ გავყვებით, სიკვდილის სიმბოლოს გააზრება მითოლოგიაში
უმნიშვნელოვანეს ადგილს იკავებს. სიკვდილის ცნება მიულერმა სათაურშივე გამოიტანა და
სწორედ ამიტომ, პიესაზე საუბარს, მირჩა ელიადეს თეორიებზე დაყრდნობით, ამ სიტყვის
მითოლოგიური

რწმენა-წარმოდგენების

თეორიული

და

პრაქტიკული

მნიშვნელობების

დაზუსტებით შევუდგები.
ბერძნული მითოლოგიიდან ცნობილია, რომ ძილი და სიკვდილი, ჰიპნოსი და თანატოსი
ტყუპი ძმები არიან. სიკვდილის მოტივს მირჩა ელიადე სხვადასხვა ასპექტით განიხილავს.
ტრადიციულად მას „დავიწყებასთან“ და „უმეცრებასთან“ აკავშირებს, თუმცა მეცნიერი არ
უგულებელყოფს, რომ ჯერ კიდევ მრავალი საუკუნის წინ მოღვაწე პლატონისთვის სიტყვა
„დავიწყება“ სიკვდილის განუყოფელი ნაწილი როდი იყო, არამედ, პირიქით, იგი განახლებულ
ცხოვრებას, რეინკარნაციას უკავშირდებოდა.
ელიადე აღნიშნავს, რომ: მიწიერ ცხოვრებასთან დაბრუნებისას სულს „იდეები“ ავიწყდება და
აქ, წინარეარსებობათა, ე.ი. პიროვნული გამოცდილებებისა და „ისტორიის“ დავიწყება კი არ
იგულისხმება, არამედ „დავიწყება“ ისეთი ტრანსპიროვნული და მარადიული ჭეშმარიტებისა,
როგორიც იდეებიაო. „ფილოსოფიური ანამნეზისი, - განაგრძობს მკვლევარი, -

აღადგენს

ჭეშმარიტებებს, რეალობის სტრუქტურებს და არა წინარეარსებობაში შემავალი მოვლენების
გახსენებას. ეს ფილოსოფიური პოზიცია ტრადიციული საზოგადოების პოზიციას შეიძლება
შევადაროთ: მითები ხომ, მეცნიერის აზრით,

ზებუნებრივ არსებათა შექმნილ პარადიგმულ

მოდელებს წარმოადგენენ“.167
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ჩვენთვის სავარაუდოდ ნათელი ხდება, თუ რატომ
ანიჭებდა ჰაინერ მიულერი ჯერ კიდევ „არც თუ ისე მივიწყებული გერმანული მითოლოგიის“
კვლევისას, სიკვდილისა და გახსენებების ცნებას ასეთ დიდ მნიშვნელობას და რატომ იმეორებდა
ხშირად, რომ: საიდუმლოებები გარდაცვლილებთან უნდა ვეძებოთო. უდავოა, რომ სიკვდილის
მოტივს იგი სწორედ პლატონის ანამნეზისის - დავიწყების გახსენების და მოგონებების სიმბოლოს
ანალოგიით ხსნიდა. ეს სიმბოლო კი, თავისთავად, არქაული ისტოროგრაფიის მითოლოგიის
მოდელსაც მოიაზრებს თავის თავში.

ელიადე მ., მითის ასპექტები, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2009. გვ.
110
167

128

ანტიკური ხანის ისტორიკოსები, - წერს ელიადე, - თავიანთ ნაშრომებს სხვადასხვა მიზნით
ქმნიდნენ: „თუკიდიდე, მაგალითად, იმ მიზნით, რომ ძალაუფლებისათვის ბრძოლა აღწეროს, რაც
მისი აზრით, ადამიანის ბუნების დამახასიათებელი ნიშანია; პოლიბი - იმისათვის, რომ ცხადყოს
რომაული იმპერიის ირგვლივ მსოფლიო ისტორიის ტრიალი, და კიდევ იმიტომ, რომ ისტორიის
შესწავლით მიღებული გამოცდილება საუკეთესო გაკვეთილია; ტიტუს ლივიუსი - იმისათვის, რომ
ისტორიაში მოიძიოს „მოდელები ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნისათვის“.168 ელიადე ამ დასკვნას
ისტორიოგრაფების მისამართით აკეთებს. ჰაინერ მიულერი კი თვლიდა, რომ „მეოცე საუკუნის
გერმანიაში საერთოდ იგნორირებული იყო ჟამთააღმწერლობითი სტრუქტურების არსებითი
მნიშვნელობა. მით უმეტეს ამ ცივილიზაციის ხანაში, სადაც ეს უკანასკნელი ექსცენტრიკულ
ხასიათს ღებულობს, და მთლიანად არის მიმაგრებული თანამედროვე მედიის ქსელთან. ეს კი, ყველა
შემთხვევაში აფერხებს და ხელს უშლის გამოცდილების მიღებას. მედია ხომ ყველა მნიშვნელოვან
ფაქტს აქტუალურს ხდის და აქედან გამომდინარე - ზედაპირულსაც... სწორედ ამიტომაც ვამბობ,
რომ აღარ

არსებობს ჟამთააღმწერლობის კულტურა, რომლის ფუნქციაც, ვფიქრობ რომ

ლიტერატურამ უნდა იტვირთოს...“.169
დრამატურგი ზემოთ მოყვანილი მაგალითის შემთხვევაშიც თავის საყვარელ მასწავლებელს
- ბ. ბრეხტს იხსენებს, რომელიც, მისივე თქმით, ABF ანუ მუშათა სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტის
სტუდენტებთან იყო მიწვეული ლექციების წასაკითხად. მსგავსი ფაკულტეტის არსებობა, განმარტავს მიულერი, - იმით აიხსნებოდა,

რომ სისტემა არჩეული პროფესიის სწრაფად და

ხარისხიანად დაუფლებას უზრუნველყოფდა.
„თუ არ ვცდები, ეს 1948-49 წლები გახლდათ. სტუდენტებს ბრეხტისთვის უკითხავთ, თუ
რატომ არ წერდა იგი თანამედროვე პიესებს, რაზედაც ბრეხტს ასეთი პასუხია გაუცია: არსებობენ
მწერლები, რომლებიც სწრაფად წერენ და არსებობენ მწერლები, რომლებიც ნელა წერენ. მე იმ
მწერლებს მივეკუთვნები, რომელთაც მხოლოდ ნელა წერა შეუძლიათო. ბრეხტის ამ პასუხით
უკმაყოფილოდ დარჩენილ სტუდენტებს თავად ჩამოუთვლიათ ის ავტორები, რომლებიც, მათი
აზრით, იმ დროისათვის, სწორედ რომ თანამედროვე პრობლემებზე წერით იყვნენ დაკავებულნი. და

ელიადე მ., მითის ასპექტები, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2009. გვ.
117-118
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აი, მაშინ კი უთქვამს ბრეხტს: მოგეხსენებათ, რომ ამ ბოლო დროს საშინლად ცოტა რამ არის
შეცვლილი, მაგრამ ჩვენ ამ წუთას წარმოდგენაც კი არ გვაქვს იმაზე, თუ ამ წამს, თქვენ წინაშე
რამდენი რამე შეიცვალაო. ... ეს,

აგრძელებს მიულერი, ისტორიული დანიშნულებისა და

საზოგადოებრივი ინსტინქტის ურთიერთობის საუკეთესო მაგალითია, რომელიც შეუძლებელია
კაპიტალისტურად ორიენტირებულმა სტრუქტურებმა მოგვცენ“.170
ამ ინტერვიუს ფონზე, მხოლოდ იმის დამატება შეგვიძლია, რომ ბრეხტმა, როგორც ვიცით,
სწორედ 1948/49 წლებში დაწერა „ანტიგონეს 1948 წლის მოდელი“. ამერიკიდან ახალდაბრუნებულმა
დრამატურგმა იმდროინდელ გერმანიაში მიმდინარე ისტორიული თუ პოლიტიკური ცვლილებების
მხატვრული ანალიზის გაკეთება, სწორედ მითოსური მსოფლმხედველობის ძირითადი ასპექტების
ჭრილში მოქცევით სცადა და ცნობილი სიუჟეტის კლასიკური მაგალითის თანამედროვე
ინტერპრეტაცია, როგორც არქაული შინაარსის მატარებელი ერთგვარი ფორმულა - სხვაგვარად რომ
ვთქვათ, ყოფიერებაში არსებული რეალური მოვლენები, ანტიგონეს მითოლოგიური მოდელის
საშუალებით წარმოუდგინა ბერლინელ მაყურებელს.
ბ. ბრეხტის სასწავლო პიესების პრაქტიკაზე აღზრდილ ჰაინერ მიულერი, როგორც უკვე არა
ერთხელ

აღვნიშნეთ,

გასული

საუკუნის 60-იანი

წლების

ბოლოსა

და

80-იანი წლების

დასაწყისისათვის, ჯერაც ბრეხტისეული თეატრის გამოცდილებას ეყრდნობა, თუმცა სრულიად
თავისებურად ხსნის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი გერმანიის ისტორიის საკითხებს. მიულერი
მთელი

თავისი

ცხოვრების

განმავლობაში

დაინტერესებულია

როგორც

კლასიკური,

ისე

თანამედროვე მითოლოგიებით, აქტიურად მიმართავს მათ ნაწარმოებთა დამუშავებისას და
შესაბამისად, თავადაც ეწერება „ნელად მოაზროვნე ავტორთა“ მეტად მცირერიცხოვან სიაში. მაგრამ
დავუბრუნდეთ

კვლავ

პიესის

სათაურს,

რომელშიც,

ჩემი

აზრით,

მითოლოგიასა

და

ისტორიციზმთან დამაკავშირებელი, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიმბოლოა ჩადებული. ესაა
სათაურში გამოტანილი ეროვნული იდენტობის აღმნიშვნელი არქეტიპი და ასევე, მითიური
შინაარსის მატარებელი სიტყვა - „გერმანია“ (Germania).
„გერმანიას“ დუდენის ლექსიკონი ქალის სახესთან აკავშირებს და განმარტავს, რომ სიტყვა,
რომელიც ქალის ფორმას გულისხმობს, გერმანული რაიხის სიმბოლო ყოფილა.171 გერმანული
„დოიჩლანდის“ ნაცვლად, არქაული სიტყვა „გერმანიის“ სათაურში გამოტანით, ვფიქრობ, მიულერი
170
171
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თავიდანვე უშვებს მითისა და ისტორიის საუკუნოვან ურთიერთკავშირებში გამოვლენილ
ციკლური თეორიების არსებობას და იმავდროულად, გვიბიძგებს ერთ-ერთი მითოლოგიური
პარადიგმის - „პოლიტიკური მითის“ საკითხის გაანალიზებისაკენაც.
ჩვენ უკვე შევთანხმდით, რომ მითს განვიხილავთ როლან ბარტის სემიოლოგიური
თეორიების სამეცნიერო აპარატზე დაყრდნობთ. ფრანგი მეცნიერი „მითოლოგიებში“ აღნიშნავს,
რომ: „მითი ისტორიაში შედის ორი თვალსაზრისით: თავისი ფორმით, რომელიც ფარდობითადაა
მოტივირებული და თავისი ცნებით, რომელიც ბუნებით ისტორიულია. მითების შესწავლა
შესაძლებელია დიაქრონულად, ის ექვემდებარება აგრეთვე რეტროსპექტულ განხილვას (ეს არის
ისტორიული მითოლოგიის დაფუძნება), ანდა გარკვეული ადრინდელი მითების კვლევა მათი
დღევანდელი ფორმის ჩათვლით (ეს კი იქნება პროსპექტული ისტორიის შექმნა)“.172
ბარტის ციტატის კვალდაკვალ, დავრწმუნდებით, რომ ჰაინერ მიულერის პიესის „გერმანია.
სიკვდილი ბერლინში“ წაკითხვისას, ჩვენ სწორედ სემიოტიკური თეორიის პრინციპებით
ხელმძღვანელობა დაგვჭირდება, რადგან, უპირველეს ყოვლისა, მიულერი
გამორიცხავს

თანამედროვე

მითოლოგიისადმი

მსგავს

მეცნიერულ

თავადაც არ

მიდგომებს

და

მათ

დრამატურგიულ ფორმაში გადამუშავებული მასალის ფორმით გვაწვდის.
დრამატული პიესა ცამეტი ერთმანეთისგან განსხვავებული ისტორიულ-მითოლოგიურ
მოტივებზე დაფუძნებული სცენური სურათების კოლაჟია. თითოეულ სცენას ავტორი, ხშირად, ორი
პარალელური ისტორიით კრავს. მაგრამ საინტერესო ისაა, რომ მათი სათაურები ერთმანეთის
იდენტურია. მაგ,: „ქუჩა 1“, ქუჩა 2“; „ბრანდერბურგის კონცერტი 1“, „ბრანდერბურგის კონცერტი 2“;
“Hommage á Stalin 1”, “Hommage á Stalin 2”, „ძმები 1“, „ძმები 2“; „სიკვდილი ბერლინში 1“, „სიკვდილი
ბერლინში 2“. გვხვდება ასევე სცენურ ჩანართები: „წმინდა ოჯახი“, „მუშის მემორიალი“
(Arbeiterdenkmal) და „ნოქტიურნი“ (Nachtstück) მიულერი. შეიძლება ვთქვათ, რომ ბრეხტის
„დიდაქტიკური“ თეატრის პრინციპზე აგებული დრამატული მასალა ერთგვარი ფოტო-კოლაჟია,
რომელიც საკმაოდ მრავალრიცხოვან პერსონაჟთა პორტრეტებისა და სიტუაციური სცენების
სურათთა „გალერეას“ იტევს. ერთსა და იმავე სახელწოდების ქვეშ, პარალელური თანმიმდევრობით
მოწოდებული ისტორიები, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პიესაში ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორით ანაქრონისტული მიდგომით ხასიათდება. ეს ფაქტორი სხვადასხვა ისტორიულ დროსა და სივრცეში
მომხდარი მოვლენების (ამბების, თქმულებების, ანეკდოტების, მითური ისტორიების) იდეური
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ბარტი რ., მითოლოგიები, გამომცემლობა „აგორა“, თბ., გვ. 214

131

ნაერთია, რომელიც ემოციური მეხსიერების დახმარებით, გერმანიის სხვადასხვა მითოლოგიური
მოდელების ძიების პროცესსაც ითვალისწინებს.
პიესაში „გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“ გადმოცემული ამბავი, როგორც სათაურიდან
ვიგებთ, მეოცე საუკუნის გერმანიის „შუაგულ ცენტრად“ აღიარებულ, ქალაქ ბერლინში ვითარდება.
იმ მეტად მნიშვნელოვან და ისტორიულად

გამოკვეთილ ადგილას, სადაც მთელი ორმოცი-

ორმოცდაათი წლის განმავლობაში ერთდროულად იყრიდა თავს ორი, ერთი შეხედვით,
ურთიერთგანსხვავებული

და

(ვითომდა)

ურთიერთგამომრიცხავი

პოლიტიკური

და

იდეოლოგიური მიმდინარეობები; ბერლინი მეოცე საუკუნის სახალხო ისტორიების საასპარეზო
ცენტრად იქცა.
მირჩა ელიადესთვის ცენტრის სიმბოლიკა ერთ-ერთი განსაკუთრებული საკითხია. იგი
თვლის, რომ „ცენტრი“ ის უზენაესი საკრალური ზონაა, სადაც „აბსოლუტური რეალობა სუფევს“ და,
პარალელურად, ეს „აბსოლუტური რეალობის ყველა სხვა სიმბოლო“ ერთ ცენტრში იყრის თავს.173
საინტერესოა, რომ „თანამედროვე მითოლოგიის“ ასპექტების საკითხებზე საუბრისას, მირჩა ელიადე
სწორედ კომუნისტური და ნაცისტური იდეოლოგიის თავისებურებებზე ამახვილებს ყურადღებას
და ამ ორ ისტორიულ მოვლენას „საწყისისაკენ მიბრუნების“ ლტოლვით ხსნის. იმავე მკვლევრის
თანახმად, მეოცე საუკუნეში გამოვლენილი გამძაფრებული მოთხოვნა მითოსური აზროვნებისა და
ზოგადად მითური ქცევების მიმართ, იმის მანიშნებელია, რომ გარკვეული საზოგადოებისთვის
მითური აზროვნების ზოგიერთი ასპექტი და ფუნქცია არა არქაული მენტალობის გადმონაშთად,
არამედ ზოგადად ადამიანური არსების ნიშან-თვისებად აღიქმებოდა.
„საწყისისა“ და „ისტორიის“ ფილოსოფიურ და ინტელექტუალურ დონეზე გადაკვეთას
გერმანიის

ისტორიის

მაგალითებშიც

ვხვდებითო,

წერს

ელიადე

და

განავრცობს,

რომ

„კეთილშობილური წარმომავლობისაკენ“ სწრაფვით აიხსნება, აგრეთვე, „არიულობის“ რასისტული
მითიც, რომელიც პერიოდულად იცვლიდა სახეს დასავლეთში, განსაკუთრებით - გერმანიაში. ამ
მითის სოციალურ-პოლიტიკური კონტექსტები იმდენად კარგად არის ცნობილი, რომ მასზე აქ არ
შევჩერდები. „ჩვენ მხოლოდ ის გვაინტერესებს, - წერს მეცნიერი, - რომ არიელი, ერთდროულად
ნიშნავს ყოველგვარი ღირსებით დაჯილდოებულ, „დასაბამიერ“ წინაპარს და კეთილშობილ
„გმირს“.

173

„არიელი“

იყო

რასობრივი

„სიწმინდის“,

ფიზიკური

ძალის,

კეთილშობილების,

ელიადე მ., მითის ასპექტები, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბ., 2009. გვ.
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შემოქმედებითი და სახელოვანი „დასაბამის“ ჰეროიკული ზნეობის მისაბაძი, სამაგალითო მოდელი.
რაც შეეხება მარქსისტულ კომუნიზმს, განაგრძობს მეცნიერი, - არაერთხელ ნათელჰყვეს მისი
ესქატოლოგიური და მილენარისტული სტრუქტურები. მარქსმა აზია-ხმელთაშუაზღვის სამყაროს
ერთ-ერთი

ესქატოლოგიური

მითი

გაიმეორა:

როლი

მართლის

მთქმელისა,

რომელიც

მოწოდებულია ტანჯვის გზით მსოფლიოს ონტოლოგიური სტატუსი შეცვალოს“.174
საინტერესოა, რომ მეოცე საუკუნეში განვითარებულ კულტურულ და ისტორიულ
პროცესებზე პასუხისმგებლობას როლან ბარტი მთლიანად „ელიტურ“ ბურჟუაზიას აკისრებს და
თვლის, რომ პოლიტიკაში სახელი „ბურჟუა“ „ეროვნულობის“ იდეის საშუალებით იცვლება. მისი
აზრით, „ბურჟუაზია ხალხშია გარეული და ამავე დროს, თავიდან იშორებს იმ ელემენტებს,
რომლებსაც ის დაადგენს, როგორც უცხოს“. სიტყვა „უცხოში“ მკვლევარი „კომუნისტებს“
გულისხმობს, და აღნიშნავს, რომ მიუხედავად ხანგრძლივი ისტორიისა, მაინც ვერ მოხერხდა სიტყვა
„ერის“ ბოლომდე დეპოლიტიზირებაო.175
ჰაინერ მიულერი, რომელიც, ბარტის მსგავსად, პოსტმოდერნულ ეპოქაში ცხოვრობდა და
მოღვაწეობდა, სიცოცხლის უკანასკნელ წელს კვლავ დაუბრუნდება გერმანიის თემას და დაწერს
პიესას,176 სადაც სიტყვა „გერმანია“ კვლავ სათაურშია გამოტანილი. თუმცა, პიესა, „გერმანია.
სიკვდილი ბერლინში“, ჩემი აზრით, სწორედ იმ მხრივაა გამორჩეული, რომ ჯერ ერთი, ტექსტი
ტოტალიტარული რეჟიმის პერიოდში წლების განმავლობაში იწერება, მუშავდება, საბოლოო
ფორმით ყალიბდება, იკრძალება და ა. შ. ანუ, მიულერის ეს ტექსტიც, ამ პერიოდის პიესების
მსგავსად, საინტერესო პროცესს გადის, რაც საშუალებას გვაძვლევს, ვისაუბროთ პიესის
დრამატურგიული ფორმებისა და მისი სტრუქტურის თავისებურებებზე. და მეორეც, პიესაში
მოცემული

სურათები

მეორე

მსოფლიო

ფილოსოფიური და იდეოლოგიური

ომის

შემდგომ

აღმოცენებული

პოლიტიკურ-

მითოლოგემების იმ საერთო სურათს იძლევა, რომლებიც

საუკუნეების განმავლობაში ეროვნულ ნიადაგზე ყალიბდებოდნენ, ერთიანდებოდნენ და საბოლოო
სახეს იძენდნენ. გარდა ამისა, პიესაში მოთხრობილი ამბები იმდენად სახიერია, რომ გასული
საუკუნის 70-იანი წლების გერმანიის პოლიტიკურ თუ სოციალურ ვითარებას დღესაც ჩვენ თვალწინ
აცოცხლებს. დრამატურგი ისტორიულ ქრონიკებს, მითებს და ლეგენდებს იმისთვის მიმართავს, რომ
174

ელიადე მ., მითის ასპექტები, ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2009, გვ. 159-160
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Müller H., Germania 3 Gespenster am toten Mann, Köln, 1996
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ისტორიის ციკლურობის პრინციპი „გააშიშვლოს“, რითიც, კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნებს, რომ
კაცობრიობის ისტორიას, თუ გნებავთ, ცივილიზაციის ისტორიასაც, „მუდმივად განმეორებადი
იმავეობის“ ძალა „ამოძრავებს“. მეოცე საუკუნეში ეს „ძალა“ პოლიტიკური მითის არა ერთ
ინტერპრეტაციაში ვლინდება. ჰაინერ მიულერი პოლიტიკურ მითს სწორედ ისტორიული
რეალობის აღსაწერად იყენებს და, თუ შეიძლება ითქვას, ამ პრინციპით, ჟამთააღმწერლის
ფუნქციასაც საკუთარ თავზე იღებს. ფილოლოგიის დოქტორი, პროფ. ხათუნა თავდგირიძე იკვლევს
რა მითოლოგიურ პარადიგმებს, სხვადასხვა სამეცნიერო აპარატზე დაყრდნობით, საინტერესოდ
ხსნის „პოლიტიკური მითის“ ასპექტებს. ავტორი სტატიაში „ახალი პარადიგმა - პოლიტიკური
მითი“ წერს, რომ: „მყარი აზრობრივი, ლოგიკური საყრდენი უდევს საფუძვლად ყველაზე ძლიერ,
ტოტალიტარულ მითოპოლიტიკურ ნარატივებს, რომლებიც, რა თქმა უნდა, უპირველესად,
ფუძნდებიან არქაული მითების პარადიგმულ სიუჟეტურ ქარგაზე, რაც მათ ანიჭებს საკრალური
მითების თანამედროვე ორეულების სტატუსს“.177

თავდგირიძე ხ., „ახალი პარადიგმა- პოლიტიკური მითი. ელ. ჟურნალი „სემიოტიკა“, იხ.:
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3.1. სურათებად გამოჭედილი პოლიტიკური მითებo „გერმანულ ავბედითობასა“ და
„ისტორიის ტერორზე“
პიესა თავისი კლასიკური ფორმით, დრამატულია და ტექსტიც საკმაოდ ვრცელია.
შევეცდები, ძალიან მოკლედ გადმოვცე პიესის შინაარსი, მისი ორიგინალური, სპეციფიკური
ფორმიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე. წაკითხული მასალის გააზრება „ნაბიჯ-ნაბიჯ“ (როლან
ბარტის ტერმინია) მოხდება.

 „ქუჩა“
პიესის პირველი სცენა, რომელსაც ავტორმა „ქუჩა 1“ უწოდა, პირველი მსოფლიო ომის
შემდგომ, გერმანული რევოლუციის ერთ-ერთ კონკრეტულ სიტუაციას ასახავს. სახელწოდებიდან
გამომდინარე, პირველივე ასოციაცია ბრეხტის „ქუჩის სცენასთან“ გიჩნდება. და ეს ლოგიკურიცაა,
რადგან ბრეხტის დიდაქტიკური პიესების გავლენა მიულერის შემოქმედების დასაწყისში, ჯერ
კიდევ საგრძნობია. თუმცა, წერის განსხვავებული მანერა და გამოყენებული მასალის დამუშავებაში
მიღწეული ორიგინალური, მიულერისეული ტექნიკა, ამ პიესაში უკვე თვალსაჩინოდ იკვეთება.
რემარკიდან

ვიგებთ,

რომ

სიუჟეტი

ვითარდება

1918

წელს,

ბერლინში.

ომიდან

შინდაბრუნებული ქმრის დანახვით აჟიტირებული ცოლი, იმედიანად მიმართავს შვილებს - „მამა
დაგვიბრუნდა, პური გვექნება“, რაზედაც ქმარი შემდეგ პასუხს სცემს: „კი, თუ ეს პურიც და ფაბრიკაც
ჩვენ გვეკუთვნის“. სიტუაციის გასამძაფრებლად და პოლიტიკური ფონის შესაქმნელად მიულერი
სურათში რთავს პერსონაჟებს: „ხმას“ და „აბრას“, იმავე აბრის დამტარებელს, რომელიც - „უფრო
მეტია, ვიდრე სიცოცხლე“ (რემარკა). პოლიტიკური „ხმა“ და „აბრის დამტარებელი“ სხვადასხვა
გამომსახველობითი

საშუალებების,

ანუ

წარმოთქმული

და

დაწერილი

ტექსტების

ურთიერთმონაცვლეობით - კიდევ უფრო მეტად აცოცხლებენ სურათებს და ამბავს უფრო სახიერს
ხდიან. იქვეა მაღაზიის მეპატრონე პურის მცხობელიც, რომელსაც აბრის დამტარებლის მსგავსად,
ასევე უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია აკისრია პიესაში, რადგან რემარკის მიხედვით, ისიც - „უფრო
მეტია, ვიდრე სიცოცხლე“.
სოციალურად გაჭირვებული ოჯახის, ბავშვთა შიმშილობის პრობლემას, ქუჩის ამ მოკლე
სცენაში წამყვანი ადგილი უკავია. თუმცა, სიუჟეტი დაჩქარებულ დროში ნახტომების პრინციპით
ვითარდება და პოლიტიკური ნიშნით დატვირთულ მოვლენებზე სვამს აქცენტებს: ჩემი აზრით,
ესენია: 1) გერმანიის იმპერიის დამარცხება პირველ მსოფლიო ომში; 2) 1918 წლის ბერლინის
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რევოლუციის ეტაპები; 3) „სპარტაკელთა“ ლიდერების ბედი ბერლინის რევოლუციის ერთ-ერთი
ეტაპის დასასრულს;178 4) „ქოფაკი ძაღლის“ იმავე, გუსტავ ნოსკეს სასიკვდილო „ყეფა“ ბერლინის
რევოლუციის წინააღმდეგ „ბრძოლაში“. თუმცა, პოლიტიკური ფაქტების ძიებაზე მეტად, ჩვენთვის
უფრო საინტერესოა სურათის დიალოგებსა და რემარკებში ჩადებული ის ნიშნულები რომლებიც,
განზოგადებულად აღიქმებიან და იმ შეტყობინებების ამოცნობისკენ გვიბიძგებენ, რომლებიც
პოლიტიკური მითის ასპექტების გააზრებას მოითხოვენ. ერთ-ერთი ასეთი შეტყობინება
დრამატურგის მიერ გამოყენებული მეტა-ენაა, რომელსაც მიულერი სურათის „გასაცოცხლებლად“
იყენებს. სიუჟეტის პირველსავე სცენაში ჰაინერ მიულერი, თითქოს მთელი პიესის ემოციური
ხასიათის მთავარ სიგნიფიკატს, ანუ მთავარ ნიშანს იძლევა. ესაა პოლიტიკური მითისმქმნელების
(„მეპურე“, „აბრა“) მხრიდან გამოვლენილი ირონიული მიდგომა ისტორიული ფაქტების მიმართ.
„ქუჩა 1“/ბერლინი 1918-ის მთელი სიუჟეტი „პურისგამყიდველისა“ და „აბრისდამტარებლის“
აუტანელი და ძალზე გამაღიზიანებლი ხმის ტონის - ხარხარის - ფონზე ვითარდება. „აუტანელი და
გამაღიძიანებელი ხარხარი“ გრძელდება და აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკურ დატვირთვას იძენს
შემდეგ სურათში - „ქუჩა 2“/ბერლინი 1949.
„ქუჩა 2“/ბერლინი 1949-ის სცენის ტექსტი ხმისგამაძლიერებლით

იწყება: „გაუმარჯოს

გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკას პირველ მუშათა და გლეხთა სახელმწიფოს გერმანულ
მიწაზე (მქუხარე აპლოდისმენტები

გამაძლიერებლიდან)“. პირველი „ქუჩის“ სიუჟეტისთვის

დამახასიათებელი დინამიკა: დრამატურგიული ენის სისხარტე და ექსცენტრული სიმწვავე, ამ
შემთხვევაში, უფრო სტატიკური და მასშტაბურია თავისი ფორმით. სურათში პერსონაჟებისა და
„ხმათა“ რაოდენობა მომატებულია, ხოლო მოქმედება - მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში
ვითარდება.
სიუჟეტიდან ვიგებთ, რომ უქმე დღეა, რადგან ქვეყანა „სახელმწიფო დღეს ზეიმობს“.
მიულერი არც ამ სურათში ინტერესდება პერსონაჟთა ინდივიდუალობით, მათი სახელებით. აქ
არიან: „კაცები“, „სხვა“, „ხმები“, „ასაკოვანი“, „ცალხელა“, „ქარგაუმტარი პიჯაკი“, „მტვრის პალტო“,
„მეძავები“

და

ა.

შ.

თუმცა,

თითოეულ

პერსონაჟს

თავისი

ხასიათი

და

სუბიექტური

დამოკიდებულება აქვს როგორც კონკრეტული დღის, ისე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური
მოვლენების მიმართ. სწორედ ამიტომ, რთულია წამოჭრილი საკითხების მიმართ ერთი
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კონკრეტული დასკვნის გაკეთება, რომელიც იდეოლოგიური ნიშნით იქნებოდა ყურადსაღები.
თუმცა, ის, რაც ქვეტექსტების საშუალებით უდავოდ იკითხება ამ საერთო სახელწოდებაში „ქუჩა“,
ესაა მიულერის ცინიკური დამოკიდებულება გერმანიაში განვითარებული მოვლენების პათოსისა
და ზეიმურობის მიმართ.
1949 წლის ბერლინის ქუჩის სურათში ახალი სახელმწიფოს დაარსებისადმი მიძღვნილი
„სახელმწიფო დღის ზეიმის“ დროს, ხალხის დარბევის რიტუალია ასახული. აღსანიშნავია, რომ
მიულერი სხვადასხვა ასაკისა და პროფესიის პერსონაჟთა პოზიციიდან აშუქებს მოვლენებს და
მიუხედავად იმისა, რომ დრამატურგს არ აინტერესებს მოვლენების ანალიზი, არ გამოგვეპარება
ისტორიის მოდელირების საკითხისადმი ღია მეტადისკურსული ინტერესი. პოლიტიკა და
იდეოლოგია იმდენადაა შეჭრილი ხალხის ცხოვრებაში, რომ სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებული
დღესასწაული, უქმე დღე, თვით ნამდვილი და ტრადიციული ზეიმის ნიშნებსაც კი კარგავს. რადგან:
უქმე დღე (Feiertag), ანუ სახალხო დღესასწაული, რომელსაც დრამატურგი ამ სურათის იდეის
მთავარ „გასაღებად“, ანუ შეტყობინებად, იყენებს, შესაძლოა თავისუფლად წავიკითხოთ, როგორც
მითოლოგიური მოდელის აღმნიშვნელი სემიოტიკური ნიშანი.
საყოველთაოდაა აღიარებული, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, ამა თუ იმ მიზეზით, ჩატარებული
ყოველი ზეიმი, იდეოლოგიურ კოდურ ნიშნებსაც ატარებს. ის, რომ ეს დღესასწაული გერმანელთა
გარკვეული კატეგორიისთვის „თავსმოხვეული“ და „უცხოა“, ამას დიალოგებში გაფანტული
„მესიჯებიდან“ შეიტყობთ. მიულერი კაფკას ციტირებასაც კი ახდენს: „გალია გამოვიდა ჩიტის
დასაჭერად“, რომელსაც „ქარგაუმტარი პიჯაკიანებისგან“ ადამიანების დარბევის სცენა მოჰყვება.
ჩვენ ხომ უკვე ისიც ვიცით, რომ სწორედ დღესასწაულებზე ხდებოდა იმ ზებუნებრივი, ანდა
საკრალური რიტუალების გათამაშება, რომლებიც სამყაროს სხვადასხვა არქაული მოდელების
ხელახალი შექმნისა თუ იმიტირების ბუნებრივ მოთხოვნილებაში გამოიხატებოდა. სწორედ ამ
მოტივით, მიულერთან, თითქოს ყველა პერსონაჟი „თავისუფალია“ საკუთარ საქციელსა და
სამსახურებრივ ვალდებულებებში. მაგრამ სინამდვილეში, თითოეული მათგანის მოქმედებასა და
სიტყვაში სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის თუ იდეოლოგიის „ზეწოლის“ ნიშნები იგრძნობა. მაგ.,
„ზურგზე ბავშვმოკიდებული მოხუცის“ ნათქვამი ფრაზა: „ჩვენი პრეზიდენტი ისეთივე მუშაა,
როგორებიც ჩვენ ვართ“, სავარაუდოდ, 1918 წლის რევოლუციის „სპარტაკელთა“ ლიდერების როზა ლუქსემბურგისა და კარლ ლიბკნეხტის დახვრეტის მისამართით „გასროლილი ტყვიის“
ანალოგი უნდა იყოს.
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 ბრანდერბურგის კონცერტი
შემდგომი სურათი, რომელსაც ჰაინერ მიულერი „ბრანდერბურგის კონცერტის“ სათაურით
გვთავაზობს, წინა სცენებში მოცემული ე. წ. „პარალელური თამაშის“ პრინციპით გრძელდება.
დრამატურგი ამჯერად გერმანიის არც თუ ისე შორეული წარსულისკენ მიგვიძღვება და მეფეთა
ცხოვრების ისტორიულ თემატიკაზე ანეკდოტების მოყოლით „ირთობს თავს“. სათამაშო სივრცედ
იგი ცირკის არენას ირჩევს და ორი ჯამბაზი გამოჰყავს სცენაზე. პირველი ჯამბაზი თავს პრუსიის
მეფედ აცხადებს, რაშიც მეორე ჯამბაზი ეცილება და ა. შ. მთელი სურათი მათი პაექრობის კომიკური
სცენების ფონზე ვითარდება. პირველი ჯამბაზი, ეპიზოდის დასაწყისშივე, დაკავებულია როლების
გადანაწილებით: საკუთარი არჩევანის თანახმად, მას პრუსიის სამეფო, ხოლო მეორეს - პოტსდამის
წისქვილი ერგება. პრობლემა კი ისაა, რომ წისქვილის ხმა „ბებერ ფრიცს“ ფლეიტის დაკვრასა და
სახელმწიფოს მართვაში უშლის ხელს:
„ჯამბაზი 2: მე ვარ მეწისქვილე პოტსდამიდან. პრუსიის მეფე ჩემი მეზობელია. ჩემი
წისქვილი მისი სასახლის გვერდით დგას. ხმა მომივიდა, რომ ჩემი წისქვილი პრუსიის მეფეს
ფლეიტის დაკვრასა და სახელმწიფოს მმართველობაში უშლის ხელს. რადგან წისქვილი
გაუჩერებლად ზუზუნებს, მას სურს ჩემთან მოსვლა, პრუსიის მეფეს სურს ესტუმროს პოტსდამის
მეწისქვილეს და მიბრძანოს, ჩემს წისქვილს სხვა ადგილი მივუჩინო. მოვიდეს და ის თავისას
მიიღებს. მე ხომ ვაჭრობის და მშენებლობის ნებართვაც მაქვს... ის მხოლოდ მოვიდეს და მე ვანახებ,
ვინც არის... ბერლინში ჯერ კიდევ არსებობს სამართალი... დიახაც... ჯამბაზი 1 ტაშს უკრავს... მე
გერმანელი კაცი ვარ... დიახაც... ჯამბაზი 1 ტაშს უკრავს... რას მიქვია მეფე... მმართველობა ყველას
შეუძლია...
ჯამბაზი 1: გაჩერდი. შენ შენს ნიადაგზე კანონიერად (ლეგალურად) უნდა დარჩენილიყავი.
ჯამბაზი 2: ეს რას ნიშნავს?
ჯამბაზი 1: ეს ფრანგულია და ნიშნავს იმას, რომ ნაგვის დაყრა აკრძალულია. ახლა ჩემი
გამოსვლაა ... მე ვარ პრუსიის მეფე, ჩემი სასახლე შენი წისქვილის გვერდით დგას და მე გიბრძანებ
შენ, პოტსდამის მეწისქვილეს, შენი წისქვილი სადმე სხვაგან გადადგა, რადგან იგი სულ ზუზუნებს,
რაც მე ქვეყნის მართვასა და ფლეიტის დაკვრაში ხელს მიშლის“179 და ა. შ.
სურათი „ბრანდერბურგის კონცერტი 1“ პრუსიის სამეფო გვირგვინოსანთა ოჯახის ყველაზე
ცნობილი წარმომადგენლის, მეფე ფრიდრიხ II დიდის პორტრეტის კარიკატურული ჩანახატია.
179

Müller H., Germania. Tod in Berlin, Rotbuch Verlag, Berlin, 1977 s. 285
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ჰაინერ მიულერი, ხალხში მოარული თქმულებებისა თუ ლეგენდების გახსენებით, გერმანიის
ისტორიის ფილოსოფიურ გზამკვლევსაც იძლევა, ოღონდ ამ პროცესს სატირის ფორმას აძლევს.
ცირკის მანეჟზე „სამასხარაოდ“ და „საკინკლაოდ“ გამოსული ჯამბაზები, რომლებიც „საკუთარი
თამაშის წესებს“ თავადვე ადგენენ, კომიკურ ილეთებს იყენებენ, რამაც მაყურებელს, წესით,
მოწყენის საშუალება არ უნდა მისცეს. სურათის ფინალში კომიკური სიტუაციის გასამძაფრებლად,
როგორც ჯამბაზებს სჩვევიათ, ერთმანეთსაც ურტყამენ, ერთი-მეორეს ძირს ანარცხებენ, კვლავ
ფეხზე დგებიან, კვლავ იატაკზე ეცემიან და ა. შ. მიულერი არ ცდილობს ეპიზოდში წამოჭრილი
პრობლემის გადაწყვეტას და მას „გერმანელი“ ჯამბაზი 2-ის მარშირებით ამთავრებს. აღლუმის
მუსიკა ჯამბაზი 1-ის მიერ, ძაღლის მისამართით ნათქვამ ფრანგულ ტექსტს ET TU, BRUTE! ერწყმის:
რაც ქართულად შემდეგნაირად ითარგმნება: „და შენც, ბრუტუს!“
თეატრის გერმანელი მკვლევარი ნორბერტ ოტო ეკე, თვლის, რომ „ბრანდერბურგის
კონცერტი 1“-ს სიუჟეტი გერმანულ მითოსს ეფუძნება.180 მიულერი მას მრვალსაუკუნოვან
„გერმანული ავბედითობის“ კონცეფციასთან აკავშირებს და ამ ყველაფერს სატირის ფორმით
გამოსახავს. პრუსიის მეფის ფრიდრიხ მეორე დიდის კარიკატურა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ,
გერმანელებისთვის ნაცნობი ძველი ანეკდოტის მოტივებზე იგება. პოტსდამის მეწისქვილეს
ისტორიაც თქმულების ნაწილია. საყოველთაოდ აღიარებული ფაქტია, რომ ფილოსოფიისა და
მუსიკის მოყვარულ „ბებერ ფრიტცად“ წოდებულ მეფე ფრიდრიხ მეორე დიდს განსაკუთრებულად
უყვარდა პოტსდამში მდებარე „სანსუსის სასახლე“.181 მეფის სურვილით დაპროექტებული შენობა
გერმანული ვერსალის სახელსაც კი ატარებს. სანსუსის სასახლე და პარკში გაშენებული ხეივანი
დღეს იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურული მემკვდრეობის ძეგლთა ნუსხაშია შეტანილი. თავის
დროზე კი იგი მეფის დასასვენებელ რეზიდენციას წარმოადგენდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ,
სასახლემ განსაკუთრებული პოლიტიკური დატვირთვა შეიძინა, რადგან 1945 წელს სწორედ აქ
შედგა სამი მთავარი მოკავშირის - სსრკ-ის, აშშ-ის და დიდი ბრიტანეთის უმაღლესი პოლიტიკური
დონის შეხვედრა. „ბერლინის სამი სახელმწიფოს კონფერენციის“ სახელით ცნობილი თავყრილობა
მსოფლიოს სამომავლო გეგმების დასახვას მიეძღვნა. შესაძლოა, სწორედ ამ ფაქტის გამოც, სასახლის
თემისა და ფრიდრიხ II დიდის კარიკატურული ნახატის დამუშავებას, პოლიტიკურ მოტივებზე,
მიულერი, მომდევნო სცენის „ბრანდერბურგის კონცერტი 2” ეპიზოდშიც აგრძელებს. პრუსიის მეფე,
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Eke N.O. Heiner Muller, reclam, Stuttgart,1999, s.174
Sans souci - ფრანგული სიტყვაა და ქართულად უდარდელს ნიშნავს.
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თავისი

საყვარელი

ძაღლითურთ,

უკვე

მეოცე

საუკუნის

სასახლის

„აპარტამენტშია“

გადმობრძანებული და ვამპირის სახეში გარდასახული „პრეზიდენტობის“ ეპოქაში მოგზაურობს.
„ბრანდერბურგის კონცერტი 2“-ის მოქმედება სასახლის „ცივ ბუფეტში“ პრეზიდენტის
თანხლებით ვითარდება. სცენას „ერთი ამხანაგი“ ხსნის. იგი მაყურებელს Stalinallee-დან (სტალინის
ხეივანი) დაპატიჟებულ სტუმარს - ქვისმთლელს წარუდგენს. დღევანდელი დღიდან, - ამბობს ის, ქვისმთლელი შრომის გმირია: „ხიზილილა ინებე, ამხანაგო, მას მხოლოდ აქ თუ შეჭამ. მისი
საფასური შენ უკვე სტალინალეთი გადაიხადე“. ირკვევა, რომ სასახლის „ცივ სასადილოში“
სტუმრებს შესაბამისად - მხოლოდ „ცივი“ საკვებით უმასპინძლდებიან. მაგრამ, ერთი ამხანაგის
თანახმად, „როდესაც ჩვენ კომბოსტოს წვნიანს ვხვრეპთ მოსახლეობასთან ერთად, ისინი ფარშს
აკეთებენ ჩვენგან. ეს გერმანიაა, ამხანაგო. პროლეტარიატის დიქტატურა სამზარეულოზეც
ვრცელდება. ჭამა პარტიის საქმეა. წითელი უკეთესია“.182 როგორც ვხედავთ, გასტრონომიის თემა და
ეპიზოდის პოლიტიკური ქვეტექსტი ამ სურათშიც აქტუალიზებულია: წვეულებაზე მისულ
ქვისმთლელს „ბებერი ფრიტცის“ ვამპირი გამოეცხადება და მასთან ბრძოლაც კი მოუწევს. მეოცე
საუკუნის გმირი იმარჯვებს, რის შემდეგაც, პრეზიდენტი მას, მადლობის ნიშნად, ლუდსა და
კოტლეტებს უგზავნის. მიუხედავად იმისა, რომ იოჰან სებასტიან ბახის ხსენება არც ერთ სურათში
არ გვხვდება, ვფიქრობ, მუსიკა, რომელიც ბრანდერბურგის კონცერტზე ჟღერს, სწორედ ბახის იმავე
სახელწოდების ის „უკვდავი“ ნაწარმოებია, რომელიც დღეს უკვე, ვოიაჯერის ოქროს ფირფიტაზე
ჩაწერილი, კოსმოსშია გადაგზავნილი. თუმცა, საგულისხმოა ისიც, რომ ბახის ბრანდერბურგის
მეორე კონცერტის მეორე ნაწილი, ისევე როგორც გერმანელი გენიოსის მუსიკალურ ნაწარმოებთა
უმრავლესობა, პარალელური ტონალობის პრინციპზეა183 აგებული. აღმოჩნდა, რომ ბახის მიერ ამ
ნაწარმოებისთვის შერჩეული პარალელური ტონალობა, თავისი ფორმით, ძალიან ახლოსაა პიესის
„გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“ ზოგად დრამატურგიულ სქემასთანაც.

 ხარკი სტალინისთვის (Hommage à Stalin)
შემდეგი სურათი, რომელიც ბრანდერბურგის კონცერტს მოსდევს, არის „Hommage à Stalin“
(ხარკი სტალინისთვის), რომელიც „გერმანული ავბედითობის“ თემას ეხმიანება. აღნიშნული
ეპიზოდი, წინა ორის მსგავსად, „პარალელური ტონალობის“ მიულერისეულ დრამატურგიულ
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პარალელური ტონალობები ეწოდება მაჟორული და მინორული ტონალობების წყვილს ერთნაირი
საგასაღებო ნიშნებით, რაც ტონალობებში ერთნაირ ბგერით შემადგენლობას გულისხმობს.
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სქემას მიჰყვება, ოღონდ თემის მთავარ პარტიას ომში (სტალინგრადის) მებრძოლი ჯარისკაცები
ასრულებენ. რემარკიდან ვიგებთ, რომ თოვლიანი ზამთარია. ჯარისკაცებს ერთი ახალგაზრდა
მებრძოლიც ემატება. მიულერი სწორედ მათ შორის გამართულ დიალოგს გვთავაზობს. კითხვისას
რწმუნდები, რომ საქმე მოლაპარაკე მიცვალებულებთან გაქვს და სურათი ჯოჯოხეთის სცენებს
ასახავს. ცისტერნაში ახალი საჭმელი ხორცი ყოველთვის მოიძებნება და ის უკლებლივ ყველასია.
ახალმოსული ჯარისკაცი, რომელიც ჯერ ისევ „მთელია“, ომს გამოქცევია და იქითკენ მიეშურება,
„სადაც ერთმანეთს არ ებრძვიან“. თუმცა მან ჯერ არ იცის, რომ ასეთი ადგილი არსად მოიძებნება,
ისიც ამ უზარმაზარი ცისტერნის ნაწილია და მასაც, სხვა ჯარისკაცების მსგავსად, სულ მალე
დაანაკუწებენ. პირველი ჯარისკაცი ამ საერთო ცისტერნის ქვაბში ცხოვრების წესებს გვაცნობს და იქ
მყოფ ადამიანთა სახეების შესახებ „ხილულ“ ცნობებსაც გვაწვდის. მაგ., ერთ-ერთ სცენაში
მიგვითითებს მსუქან და ფერმკრთალ ნაპოლეონზე, რომელიც ყოველ მესამე ღამეს ეცხადებათ და
თითო-თითო ჯარისკაცს თავის უზარმაზარ არმიაში მიათრევს. ჯარისკაცი განმარტავს, რომ
ნაპოლეონი ამ გვამებს ყოველ ჯერზე დიდი გულმოდგინებით ითვლის, რადგან ძუნწია. მისივე
ინფორმაციით, იქვეა „კეისარიც“, რომელსაც ოცდასამი ჭრილობა აქვს, რადგანაც სულ საკვების
მოსაპოვებლად უხდება ბრძოლა. ეპიზოდიდან ვხვდებით, რომ მას მტაცებლური, ან თუ გნებავთ,
მიმსაკუთრებლის ხასიათი აქვს. ახალმოსული მიცვალებული ჯარისკაცის გვამის ნაწილს ხელს
დასტაცებს და უკანმოუხედავად უჩინარდება. რემარკის მიხედვით, სურათში ჯარისკაცები
თანდათანობით მრავლდებიან, ხოხვით შემოდიან სცენაზე და მთელ იატაკს გვამებით ავსებენ.
მანამდე ჩვენთვის უკვე ნაცნობი უსახელო ჯარისკაცების დიალოგს კი ნიბელუგნების ოთხი
სახელგანთქმული პერსონაჟის: გუნთერის, ჰაგენის, ფოლკერის და გერნოტის სახეების მხიარული
საუბარი ცვლის. ამ პერსონაჟებსაც მიულერი რემარკაში ჩვენთვის უკვე კარგად ნაცნობი ტერმინით
ახასიათებს: „უფრო მეტი, ვიდრე სიცოცხლე“ (überlebensgroß)
მეთორმეტე-მეცამეტე საუკუნეების ლიტერატურული ძეგლი „ნიბელუნგების სიმღერა“,
რომელიც ასევე ცნობილია, როგორც „ნიბელუნგების გასაჭირი“, გერმანული საგმირო ეპოსის
შედევრადაა აღიარებული. მიულერმა არც აქ გადაუხვია „არჩეულ გზას“ და ისიც „გერმანიის
ავბედითობის“ (Deutsche Misere) კონტექსტს დაუკავშირა. შუასაუკუნეების ეპოქაში დაწერილი
ტექსტის დეტალების „გახსენება“ და მათი რეცეფცია თანამედროვე ეპოქაში აღნიშნული სურათის
განვითარებაში თავისებურ დატვირთვას ღებულობს. ამასთან, მსგავსი მიდგომა ძველ ტექსტებთან,
ვფიქრობ, „მიცვალებულებთან დიალოგის“ მიულერისეულ მეტაფორაზეც უნდა მიგვანიშნებდეს.
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სურათს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მიულერმა ფრანგული წარწერა Hommage à Stalin გაუკეთა,
ანუ

„ხარკი

სტალინისთვის“

დაარქვა.

პერსონაჟები,

რომლებიც

თანამედროვე

ეპოქაში

გაცოცხლებული მოსიარულე მკვდრები არიან, პიესაში თითქოს შემთხვევით მოხვდნენ.

მაგ.,

გერნოტი წუხს, არ სურს ყოველ ღამე სიკვდილი, რადგან მისთვის ეს ძალიან მოსაწყენია და ასე ვერ
ერთობა. „მე მსურს კიდევ რაღაც რამით დავკავდე, მაგალითად ქალებთან. მე უკვე დამავიწყდა, ამას
რა ჰქვია“ - ეუბნება ის „მეგობრებს“, რაზედაც ფოლკერი შემდეგ პასუხს აძლევს: „აი ეს არის
დღევანდელი ახალგაზრდობა. მათ აღარ აქვთ სხვა იდეალი“. თუმცა, იქვე ხვდები, რომ
„სერიოზული დიალოგებიც“ მათ ჯამბაზობას ემსახურება. და მართლაც: სულ ცოტა ხანში, სამივე
ნიბელუნგელი აღგზნებული მასტურბირებს ყველას თვალწინ, მათ ხომ ამ საქმეში „იმდენი უნდა
ივარჯიშონ, რომ სიზმარშიც

კი შეძლონ ამის კეთება“. თუმცა, თითოეულს საკუთარი

დამოკიდებულება აქვს ამ ცხოვრებისეულ ფაქტთან. მაგ., ჰაგენისთვის ქალი უკვე ისე ღრმადაა
დამარხული გონებაში, რომ „ხვრელის მდებარეობაც კი არ ახსოვს“. სამაგიეროდ, გუნთერისთვის,
„ომი ყველაზე მამაკაცური საქმეა, ხოლო ხვრელს ამ ქვაბში როგორმე მიაგნებს“. სცენის უკანასკნელი
რემარკა, შემდეგი სიტყვებით სრულდება: „ერთი მეორეს ურტყამს. წამიერი სიჩუმე. შემდეგ გვამთა
ნაწილები ხოხვით (ზლაზვნით) აეწყობიან ერთმანეთზე და მეტალების (ფოლადების) ხმაურით
გამოწვეული აუტანელი ხმაურისა და მათი გამაყრუებელი ხმის ფონზე რკინის

ფოლადის

„მონსტრს“ შექმნიან. იმავე რემარკის თანახმად, გაუსაძლისი ხმაური გრძელდება მომდევნო
სურათის „Hommage à Stalin 2“ დაწყებამდეც.
ფოლადის მონსტრის შექმნას ენაცვლება სცენა ლუდხანაში. ეს ლოკაცია მიულერმა
შემთხვევით არ აირჩია. როგორც აღმოჩნდა, ლუდის ბარებს ისტორიულად გერმანიაში
განსაკუთრებული პოლიტიკური დატვირთავა ჰქონია. ცნობილია, რომ მეოცე საუკუნის დასაწყისში
გერმანიის დიდ ქალაქებში ლუდის ბარებში ასობით და ათასობით ადამიანი იკრიბებოდა
პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემებზე სასაუბროდ. ლუდის სმის გარდა, აქ ხშირად ტარდებოდა
პოლიტიკური პარტიების ყრილობებიც. ისტორიის თანახმად, 1923 წელს, სწორედ ლუდის
დარბაზში გამოაცხადეს პუტჩისტებმა (ერთ-ერთი მეთაური ჰიტლერიც გახლდათ) გერმანიის
მთავრობის გადაყენება და ხელისუფლების მათ ხელში გადასვლა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დღე
ნაცისტებს სახელმწიფო გადატრიალების წარუმატებელ მცდელობად მიაჩნიათ.
მიულერი ლუდის ბარს, ასევე, ფუნქციურ დატვირთვას სძენს. „სტალინი მოკვდა“ - ესაა
შეტყობინება, რომელსაც Hommage à Stalin 2-ის პირველივე ეპიზოდიდან ვიგებთ. რემარკის
მიხედვით, ლუდხანაში ძლიერი და მკვეთრი ხმის გამომცემი სასიგნალო მოწყობილობის, ე. წ.
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„სირენებისა“ და ზარების ხმები იჭრება. ბარში სხედან მეპატრონე, ორი მოქალაქე, და როგორც
მიულერი განმარტავს - ერთი თავისქალების გამყიდველი პერსონაჟი (Eine Gestalt184).
ცნობას ბელადის გარდაცვალებაზე იქ მყოფი ერთ-ერთი მოქალაქე ავრცელებს, რომელიც,
როგორც ცოტა ხანში გაირკვევა, ხელოსნად მუშაობს. დიალოგში ერთვებიან წინა სურათებიდან
ჩვენთვის უკვე ნაცნობი პერსონაჟები. მათ შორისაა სამი მეძავიც. სტალინის სიკვდილი იქ
მყოფთათვის ფრიად სასიხარულო რამ უნდა იყოს, რადგან ლუდის დასალევად ბარში მისულები, ამ
ახალი ამბის გაგების შემდეგ, - შამპანურზე გადადიან. ფაქტობრივად, თუ შევადარებთ ბერლინის
ქუჩის სახალხო აღლუმის სცენას, ამ სურათში გაცილებით მძაფრად იგრძნობა მოქალაქეების ქცევაში
გამოხატული მსუბუქი და ლაღი „სადღესასწაულო“ განწყობა. ჰაინერ მიულერი აღნიშნულ ეპიზოდს
ოთხი მამაკაცის შემოსვლით ავითარებს. ესენი არიან გენერალი, ორი ქვისმთლელი და ერთიც
ჰილზე. ირკვევა, რომ გენერალი თავის დროზე „ერთ რუსს მშენებლობაზე გაუგზავნია“ და,
სავარაუდოდ, ახლაც ამ საქმითაა დაკავებული. მისივე სიტყვებით, „მან, როგორც გერმანელმა, ვალი
მოიხადა“. თვითკმაყოფილი გენერალი, სხვა დანარჩენებთან შედარებით, უფრო გაბედულია,
ყველას ღიად მოუწოდებს მხიარულებისკენ: „ეს უნდა აღვნიშნოთ“ - ამბობს შემოსვლისთანავე და
სასმელს ითხოვს. საინტერესოა, რომ ჰაინერ მიულერი პერსონაჟების დიალოგში „გაპარული“
ნიუანსების საშუალებით, მთელი პიესის სიუჟეტის ქარგას თანდათანობით ძერწავს. მაგ., ერთ-ერთი
„ქალწული მეძავისა“ და ქვისმთლელის დიალოგიდან ვხვდებით, რომ 1948 წლის ბერლინში
ჩატარებული ოქტომბრის აღლუმის დღიდან ოთხი წელია გასული. პოლიტიკური განწყობების
პარალელურად, მიულერი ბუნდოვნად კვეთს სასიყვარულო მოტივსაც და პიესის მთავარ მოქმედ
პირთა სახასიათო შტრიხებზე კონცენტრირდება. პიესის კითხვისას ხვდები, რომ მანამდე მოცემულ,
ერთი შეხედვით აბსოლუტურად სხვადასხვა შინაარსის, ფორმისა და განწყობის სურათებს: „ქუჩა
ბერლინში“ და „ხარკი სტალინისთვის“ საერთო ღერძი აქვთ. ოღონდ საინტერესო ისაა, რომ
მიულერი დრამატურგიული მონტაჟის პრინციპებს არ არღვევს და შეიძლება ითქვას, დროში
ნახტომებით ავითარებს ფაბულას; არც ერთი ეპიზოდი შეგნებულად არ მიჰყავს ფინალურ სცენამდე
და კომიკური პასაჟების მიუხედავად, დრამატული განწყობაც შემოაქვს ტექსტში. ავტორი, თითქოს
რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის გვამზადებს. ერთი სცენა მეორეს მოულოდნელად
გამოჩენილი პერსონაჟის რეპლიკით ებმის და შენც, ძალაუნებურად, იკარგები უამრავ პერსონაჟთა
სახეების ლაბირინთში. ამასობაში, გრძნობ, რომ თავზე დოლბანდშემოხვეული აქტივისტის
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ლუდხანაში გამოჩენით გაღიზიანებულ გენერალს უმალ ტონი ეცვლება: „უმოკლეს დროში,
ადვილად შესაძლებელია რაღაც შეიცვალოს/და ზოგიერთ ადამიანს საქმე სასაცილოდ ნამდვილად
აღარ ექნება. „ადამიანების ხორცის სუნს ვგრძნობ“ - ამბობდა ერთი მონსტრი“ - ამ სიტყვებით
ასრულებს თავის მონოლოგს „გენერალი“ და სცენას ტოვებს.
მიულერს ლუდხანაში კიდევ ერთი პერსონაჟი, მთვრალი კაცი, შემოჰყავს. იგი, როგორც
თავად აღნიშნავს, „თავისუფალი ადამიანია“ და „აქტივისტის“ მაგიდასთან იკავებს ადგილს.
ფაქტობრივად, ნასვამი კაცის გამოჩენიდან და მისი გამაღიზიანებელი ქცევიდან მოყოლებული,
იწყება კიდეც პიესაში ქვეყანაში არსებული წინააღმდეგობების დემონსტრირება და მისი
„პოლიტიკურ-ფილოსოფიური“ ანალიზის მცდელობა. ნასვამი კაცი ამბობს: „შენ ხარ პროლეტარი,
მეც ვარ პროლეტარი/ჩვენ ვალდებულები ვართ ერთიანი ძალებით დავდგეთ კაპიტალიზმის
წინააღმდეგ/სოციალიზმის წინააღმდეგაც კი“. ხაზს უსვამს, რომ 24 წლიდან KJV185-თი ცხოვრობდა
და ისეთი სკოლა გამოიარა, რომ დედამიწის ზურგზე აწი ვეღარავინ მოატყუებს: ომის შემდეგ
სტალინგრადის ცისტერნაშიც კი „გამოხარშეს“. ისეთ პირობებში უწევდა არსებობა, სადაც „ბალახის
მწვანე საფარიც კი არ მოიძებნებოდა“, ამიტომ ყველაფრისთვის გემო აქვს გასინჯული, თვით
ადამიანის ხორციც კი არაა უცხო მისთვის. მაგიდაზე დაღვრილი ლუდი კი, რომელიც რემარკაში
მონოლოგის დასასრულს არის მითითებული, სავარაუდოდ, ჯერაც დაუმთავრებელ ომს უნდა
ნიშნავდეს (არსებობს თქმულება, რომლის თანახმადაც გერმანელი ხალხი დამარცხებულთა
მიცვალებულების თავის ქალებს ლუდის დასალევ „ჭურჭლად“ იყენებდნენ და ამგვარად
აღნიშნავდნენ მტერზე გამარჯვებას - მ. ი.). თუმცა, ვფიქრობ, რომ ზოგადად ნასვამი კაცისთვის
ასეთი რადიკალური ქმედება სავსებით ლოგიკურია და სასმელით გათამამებულმაც საჯაროდ
გამოხატა საკუთარი პოზიცია. თავად ამ პერსონაჟის გამოძერწვა, რასაკვირველია, ავტორისეულ
პოზიციას გამოხატავს. მიულერი მკვეთრად უსვამს ხაზს პერსონაჟის პოლიტიკური არჩევანის
უსუსურობას, და უდავოდ გვაფიქრებინებს მოქალაქეობრივი პოზიციის ღიად გამოვლენის
აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე.

King James Version - In 1604, King James I of England authorized that a new translation of the Bible into English
be started. It was finished in 1611, just 85 years after the first translation of the New Testament into English appeared
(Tyndale, 1526). The Authorized Version, or King James Version, quickly became the standard for English-speaking
Protestants. Its flowing language and prose rhythm has had a profound influence on the literature of the past 400 years.
The King James Version present on the Bible Gateway matches the 1987 printing. The KJV is public domain in the
United States.
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რაც შეეხება მეორე, ასევე მეტად საინტერესო პერსონაჟს - იგი სხვადასხვა საუკუნის, ზომისა
და ფორმის თავი ქალების გამსაღებელია. მისი გამოჩენისთანავე ბარში აჟიოტაჟი ტყდება. აქამდე
უჩინარი და საკუთარი როლის მომლოდინე პერსონაჟი აფრთხობს იქ მყოფ კლიენტებს. თავს
ანტიმატერიალისტ ისტორიკოსად წარადგენს, რომელიც თავის ქალების სუვენირებს უმეტესად
მუქთად, ხანაც არყის სანაცვლოდაც არიგებს. ღრმადაა დარწმუნებული, რომ საზოგადეობას
წარსულზე სასარგებლო ცნობებს აწვდის. ადგილს აქტივისტის მაგიდასთან იკავებს და ისტორიების
თხრობით აბრუებს ირგვლივმყოფთ; შიგადაშიგ „ფილოსოფიურ“ დასკვნებსაც აკეთებს. თავის
ქალების დამტარებელი გლობალურ დათბობასა და სამყაროში ოქროს ხანის დადგომაზე აკეთებს
აქცენტებს. საფლავებისა და მიცვალებულების, ანუ წარსულის „მოტრფიალე“ ისტორიკოსს, არც
ძველი რომაელი პოეტის, ვერგილიუსის მოხსენიება ავიწყდება.
„თავის ქალების დამტარებელი: მას შემდეგ, რაც ისტორიამ სასაფლაოზე გადამისროლა, ასე
ვთქვათ, მისი თეოლოგიური ასპექტით, იმუნიტეტი გამომიმუშავდა ამ პერიოდული დათბობის
დროს გამოყოფილი მიცვალებულთა შხამის წინააღმდეგ. ოქროს საუკუნეა ჩვენს ფერხთქვეშ. იესოც
ხომ მიცვალებულთა პლაცენტაა. იცნობთ თქვენ ვერგილიუსს?“ - კითხულობს იგი და თავადვე სცემს
პასუხს: „უკვე გამოჰყავთ დიდებული ცის ახალი ჯიში მთავრდება ფოლადის ხანა და
თავისუფლდება შიშებისგან ქვეყნები შეხედეთ გზად ყველაფერი როგორ სუნთქავს ახალი საუკუნის
მოლოდინში დაფრთიანებული საჩუქრებით უახლოვდება დედამიწას...“.186
აღნიშნული ტექსტი, შესაძლოა, ვერგილისუსის ციტირებაა გერმანულ ენაზე, რადგან
მართლაც აქვს საერთო ქართულად ნათარგმნ შემდეგ სიტყვებთან, რომლებიც პოეტმა ქრისტეს
დაბადებამდე ოთხი ათეული წლის წინათ „ბუკოლიკებში“ დაწერა: „მოდის ახალი დრო, მოხდება
მოვლენა, რომლისკენაც დიდი ხანია ისწრაფვის ისტორია - კოსმიური, მსოფლიო მასშტაბის,
რომელიც დროს ახლიდან აითვლის“. სწორედ აქედან გამომდინარე, ლოგიკურია, რომ პიესის
მომდევნო სურათს ჰაინერ მიულერი ბიბლიური სიუჟეტიდან იღებს და „წმინდა ოჯახს“ არქმევს.
თუმცა, მანამ, სანამ „წმინდა ოჯახის“ განხილვას შევუდგებოდეთ, ბარტისა და ელიადეს
მოსაზრებებზე დაყრდნობით, შევეცდები თავი მოვუყარო იმ საკვანძო საკითხებს, რომელთაც
მიულერის მიერ შეთხზულ ამ სურათში მორიგ მითოლოგიურ მოდელამდე მივყავართ.
პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ სურათი Hommage à Stalin, ჩემი აზრით,
ერთმნიშვნელოვნად ეხმიანება გერმანელი ხალხისთვის ხელოვნურად თავსმოხვეული სტალინური
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მითის დესტრუქციის პრობლემას. ავტორი პერსონაჟების დიალოგებისა და საქციელების
მეშვეობით, პიესის დასაწყისიდანვე სახიერად ძერწავს სტალინურ მითს და დროთა განმავლობაში
მისი ნგრევის პროცესზეც მიგვანიშნებს. თუმცა აშკარად

გაურბის ამ საკითხის ანალიზს.

დრამატურგი ამჯერად მხოლოდ ზოგადი მოდელის აგებით შემოიფარგლება, რომელშიც იმდენად
ორაზროვანია თითოეული სიტყვა და ქმედება, რომ რთულია ერთი კონკრეტული დასკვნის
გაკეთება. თუმცა, კითხვისას საკუთარ გამოცდილებასთან პარალელების კეთების სურვილს და
სხვადასხვა ასოციაციის ნაკადის მოზღვავებას შენში „განახლებულ“ ამ მითოსურ მოდელთან
აუცილებლად იგრძნობ. სემიოტიკური თეორიის მიხედვით, მითის და განსაკუთრებით კი
პოლიტიკური მითის გამოხატულებისა და მისი ნიშნულების აღქმის პრობლემის თავისებურებაც
სწორედ ამაში მდგომარეობს. მოდერნული ეპოქიდან მოყოლებული, მითს „კითხულობ“ და აღიქვამ
სწორედ ისე, როგორც თავად გესმის ამ „საგნის“ მნიშვნელობა.
ბარტის თეორია „მითოლოგიებში“ სამ ძირითად სემიოტიკურ კომპონენტს - „აღმნიშვნელს“,
„აღსანიშნსა“ და „ნიშანს“ ეყრდნობა. ფრანაგი მეცნიერი თავის ნაშრომში სწორედ ამ კომპონენტთა
თავისებურებასა და მათ ურთიერთდამოკიდებულებებზე კონცენტრირდება; ასკვნის, რომ ეს
დამოკიდებულება ეკვივალენტურია და არა - თანასწორი. ხოლო ეს კომპონენტები განსხვავებულები
და სუბიექტური შინაარსების მატარებლები არიან. მოვიყვანოთ მაგალითი, რომელსაც როლან
ბარტი ლიტერატურასთან კავშირში განიხილავს. იგი წერს: „ლიტერატურა, როგორც დისკურსი,
წარმოშობს აღმნიშვნელს, ხოლო კრიზისის და დისკურსის დამოკიდებულებას გამოხატავს
ნაწარმოები, რომელიც არის გარკვეული მნიშვნელობა. ბუნებრივია, რომ ნიშნის სამსაფეხურიანი
კომპლექსი,

თავისი

ფორმის

მუდმივობით,

სხვადასხვა

შემთხვევაში

სხვადასხვაგვარად

რეალიზდება“. სემიოლოგის აზრით, ამ ერთიანობის არეალი შეზღუდულია და მხოლოდ გარკვეულ
ენებზე ვრცელდება, რომელიც თავს იჩენს მითშიც. თუმცა, როგორც კი მითის სამფლობელოში
მოექცევიან, ბარტის თანახმად, ისინი წმინდა ნიშნურ ფუნქციას იძენენ.187 ამდენად, აღმნიშვნელი,
რომელიც მითში აზრითაც და ფორმითაც რეალიზდება, ჩვენი და ასევე, მიულერის, როგორც თავად
იმ რეალობის აღმქმელის და მასში უშუალო მონაწილის, დაკვირვების წყაროა. „ხარკი
სტალინისთვის“, რომლის საფინალო სცენაშიც მიულერი რომაელი პოეტისა და ფილოსოფოსის,
ვერგილიუსის188

შემოქმედებაზე

პირდაპირ

მინიშნებას

187

ბარტი რ., მითოლოგიები, გამომცემლობა „აგორა“, თბ., 2011, გვ. 188

188

პუბლიუს ვერგილიუს მარო (ძვ. წ. 70 - ძვ.წ. 19).

გვაძლევს,

„თავისი

გარკვეული
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მნიშვნელობით“ შემთხვევითი არ უნდა იყოს. ვფიქრობ,

ეს პატარა დეტალი, ამ სურათის

გასაანალიზებლად საჭირო მთავარი „ნიშანი“ - მითოსური ინსტრუმენტია და, იმავდროულად,
გვამზადებს მომავალი სცენის დასაწყისისთვის.
საყოველთაოდ აღიარებული ფაქტია, რომ ვერგილიუსმა თავისი შემოქმედების ძირითადი
ნაწილი რომის კეისარ ავგუსტუსს მიუძღვნა. „ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგიაში“
ვკითხულობთ, რომ: ძვ.წ. 42-39 წლებში მან დაასრულა „ბუკოლიკები - სამწყემსო სიმღერები,
რომლებიც ათი ელეგიისაგან შედგებოდა. ამ ნაწარმოებით ვერგილიუსს პოპულარობა მოუხვეჭავს
და სულ მალე ახალგაზრდა პოეტი მეცენატის ლიტერატურულ წრეში გაწევრიანებულა. სწორედ ამ
დროს დაახლოვებია იგი ავგუსტუსს, რომელსაც, როგორც ცნობილია, თავისი პოემა „გეორგიკები“
(„მიწათმოქმედებაზე“) მიუძღვნა. „დიდაქტიკური თხზულება“, სადაც უხვადაა მითოლოგიური
ჩანართები, მეცენატისა და ავგუსტუსის განმადიდებელ სტრიქონებსაც შეიცავს“, - ვკითხულობთ
ანთოლოგიაში.189 მკვლევართა აზრით, სწორედ „გეორგიკებმა“ განაპირობეს მეცენატის საგანგებო
დავალება - შეეთხზა ეპოსი რომის დიდებულ წარსულზე, აწყმოსა და მომავალზე. ასე დაიწერა პოემა
„ენეიდა“, რომელიც ტროელ გმირს, ენეასს ეძღვნება. ვერგილიუსმა კი კეისრის დავალებას
ბრწყინვალედ გაართვა თავი. ნაწარმოების გაცნობის შემდეგ, ავგუსტუსი ფრიად მოხიბლული
დარჩენილა, რადგან ვერგილიუსის თხზულება, მისი აზრით, მართლაც რომ ხოტბას ასხამდა რომს,
როგორც განახლებული ტროას სიმბოლოს.190
სახელმწიფოსა და თავისუფალ ხელოვანს შორის ურთიერთობა, ერთ-ერთი მარადიული
საკითხია კაცობრიობის კულტურის ისტორიაში. ზემოთ მოყვანილი მაგალითი იმ მიზეზებზეც
გვაფიქრებინებს, თუ რისთვის დაუკავშირა ჰაინერ მიულერმა ვერგილიუსის შემოქმედება
ტოტალიტარული მმართველობის ეპოქის ხანას და რატომ დაარქვა სურათს „ხარკი სტალინისთვის“.
პასუხი ცალსახაა, - მეტაფორების საშუალებით, დრამატურგი ღიად საუბრობს მკაცრ რეჟიმზე
მთელი გერმანიის მასშტაბით, თუმცა იმისათვის, რომ ბოლომდე გავიაზროთ ამ მეტაფორის
მნიშვნელობა, მოვიხმობ ორ ციტატას ვერგილიუსის შემოქმედებასთან დაკავშირებით. პირველი
ციტატა

ეკუთვნის

კაცობრიობის

ნიკოლაი

ისტორიაში

ბერდიაევს,

პოლიტიკური

რუს

მეცნიერს,

დაკვეთისა

და

ეგზისტენციალისტს,
შემოქმედების

რომელიც

თავისუფლების

ურთიერთკავშირს, ზოგადად პიროვნების თავისუფლების პრობლემატიკას წლების განმავლობაში
189

ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია, რომი, წიგნი III, გამომცემლობა „ლოგოსი, თბ., 2009. გვ. 261.

190

იქვე, გვ. 261.
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იკვლევდა. იკვლევდა იმ ეპოქაში, როდესაც ავტორიტარული, ტოტალიტარული და დიქტატორული
მმართველობის რეჟიმმა მილიონობით ადამიანი, მათ შორის სახელოვნებო მიმართულების
წარმომადგენლები, ერთი ხელის მოსმით შეიწირა.
მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში მოღვაწე ფილოსოფოს ნ. ბერდიაევის აზრით, ნებისმიერ
ეპოქაში, კულტურა შეუძლებელია გავიაზროთ ისტორიასთან, მის წარსულთან და შემოქმედის
ინდივიდუალურ თავისუფლებასთან კავშირის გარეშე. ბერდიაევი სვამს კითხვას: არსებობს თუ არა
შემოქმედებაში ან ფილოსოფიაში „სოციალური დაკვეთა“? და ხომ არ კლავს ეს სოციალური დაკვეთა
ხელოვნებას? და კითხვებზე პასუხს, თავადვე სცემს. მიიჩნევს რა, რომ ამ კითხვების ფორმალურად
განხილვა დაუშვებელია: „აი, მაგალითად, შემთხვევა, რომელმაც შესაძლოა შექმნას სოციალური
დაკვეთის შთაბეჭდილება. თითქოს ეს დაკვეთა „ზევიდან“ მოდიოდა, თუმცაღა უდიდეს
ხელოვნების ნიმუშზეა საუბარი. ვერგილიუსი კეისარ ავგუსტუსის დაკვეთას ასრულებდა, როდესაც
„ენეიდას“ წერდა. ავგუსტუსი რომის აღორძინებისკენ ისწრაფოდა, ცდილობდა გახრწნისგან დაეხსნა
იგი და, უპირველეს ყოვლისა, გამოსავალს რომაული რელიგიის აღორძინებაში ხედავდა. ის შეხვდა
გენიალურ პოეტს, რომელიც როგორც რელიგიით, ისე პატრიოტული განწყობით, ზუსტად
მიესადაგებოდა მის ჩანაფიქრს. ვერგილიუსი ქმნიდა თავისუფლად, სიღრმიდან, რელიგიურპატრიოტული

რწმენიდან

გამომდინარე.

გარეგნულად

თითქოს

ავგუსტუსის

და

მისი

ტოტალიტარული წყობილების დაღი აქვს დასმული. თავად რომაული რელიგიის აღორძინების
ჩანაფიქრი უიმედო იყო, რადგან არ იყო ის მომავლის რელიგია. მიუხედავად ამისა, ვერგილიუსს
ქრისტიანობის

წინამორბედად

აღიარებენ,

რადგან

ყველაზე

ახლოს

მდგომი

აღმოჩნდა

ქრისტიანობასთან წარმართთა შორის. ის იქნება დანტეს თანამგზავრი იმქვეყნად მგზავრობის
დროს. ვერგილიუსის შემოქმედება არ იყო ინდივიდუალური, მისი თანამედროვე, ევროპული
გაგებით, მაგრამ ის თავისუფალი იყო“.191
მეორე მნიშვნელოვანი ციტატა, რომელიც ასევე ვერგილიუსს ეხება, ეროვნებით ებრაელ,
წარმოშობით რუს პოეტსა და ამერიკელ ესეისტ იოსიფ ბროდსკის ეკუთვნის. იგი წერდა: „დასანანია,
რომ იესო ქრისტე არ კითხულობდა რომაელ პოეტებს. თეორიულად, მას შეეძლო ლათინური ენა
სცოდნოდა, ვინაიდან რომის იმპერიის ტერიტორიაზე ცხოვრობდა და ჰქონდა საამისო
შესაძლებლობა. თუმცა, არც პილატე პონტოელი იყო პოეზიის დიდი მოყვარული. მას რომ ლექსები

ბერდიაევი ნ., „შემოქმედების თავისუფლების შესახებ“, ციტატა აღებულია ინტერნეტწყაროდან, თარგმანი
დავით ხოსიტაშვილისა. იხ.: http://www.orthodoxtheology.ge/17022016/
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ეკითხა და ვერგილიუსის ეკლოგებს გასცნობოდა (რომლებიც იერუსალიმის მოვლენებამდე კაი
სამოცდაათი წლით ადრე დაიწერა), უფრო ყურადღებით მოეკიდებოდა იესოს ნათქვამს. პილატეს
შეიძლებოდა შეეცნო მასთან მიყვანილი ადამიანი, რომლის გამოცხადება, ზოგი სწავლულის
სიტყვით, ნაწინასწარმეტყველები იყო ვერგილიუსის „ბუკოლიკების“ მეოთხე ეკლოგაში. პილატეს
რომ ეს ლექსი სცოდნოდა, შეეცდებოდა ქრისტე გადაერჩინა. თვით ქრისტეს რომ სცოდნოდა –
უკეთეს ხვედრს ირგუნებდა. რა გაეწყობა, ასე მოხდა: ვინც უნდა წაიკითხოს, ის არ კითხულობს,
წამკითხველნი კი არაფერს არ წარმოადგენენ. არც იესომ და არც პილატემ არ იცოდნენ მეოთხე
ეკლოგა და ეს ნაწილობრივ აპირობებს ჩვენს ახლანდელ უსიხარულო მდგომარეობას. პოეზიის
კითხვა მრავალი ცდომილებისაგან გვიფარავს. ვერგილიუსის პოეზია ამის საუკეთესო ნიმუშია. მის
გარეშე ჩვენი ცივილიზაცია უბრალოდ წარმოუდგენელია. ჩვენი აზროვნების წესი მეტწილად
შედეგია, მიზეზი კი ამ პოეტის ლექსებშია საძიებელი. იესოს ის, ალბათ, მაინც ვერ უშველიდა,
მაგრამ სწორედ მან, ვერგილიუსმა თავისი „ენეიდას“ მეექვსე წიგნით გამოიხმო სასიცოცხლოდ
დანტეს „ღვთაებრივი კომედია“. ეს კი მრავლისმეტყველი ფაქტია“.192
მეოცე საუკუნის პოეტური და ფილოსოფიური მიმართულებების წარმომადგენელთა
მხრიდან ჩვენ მიერ მოყვანილი ორივე ციტატა ბრწყინვალე „კომენტარია“ ზემოხსენებული
სურათისთვის და თანაბრად ესადაგება „გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“ მოცემული სურათის
Hommage à Stalin როგორც პირველ, ისე მეორე ნაწილებში წამოჭრილ საკითხებს. ბროდსკის ესეიდან
მოყვანილი ციტატა, ისევე, როგორც მიულერის მხრიდან გაკეთებული მინიშნება ვერგილიუსის
შემოქმედებაზე, ვფიქრობ, სწორედ იმის მაუწყებელია, რომ კაცობრიობის ევოლუციაში დაგროვილი
გამოცდილება, ან თუნდაც, ცოდნა/არ ცოდნა მნიშვნელოვანი ისტორიული მოვლენების შესახებ, ვერ ცვლის კაცობრიობის ისტორიას. რომ ძალადობა და ტოტალიტარული მმართველობა უძველეს
დროში გამოვლენილი მოცემულობებია და მათი აღიარება ვერ იცავს დედამიწაზე დასახლებულ
ადამიანებს იმ გარდაუვალი პიროვნული და გლობალური ტრაგედიებისგან, რომელთაც ჩვენ
შემაძრწუნებელს ვუწოდებთ. შესაძლოა, ჰაინერ მიულერიც და ბროდსკიც ერთსა და იმავე
პოზიციაზე იმყოფებიან, იმ გაგებით, რომ ორთავე საკუთარი თუ პირადი ცნობიერების კრიზისიდან
გამოსავალს, მხოლოდ და მხოლოდ ხელოვნების მსახურებაში ხედავენ. ნიკოლაი ბერდიაევის

ბროდსკი ი., ვერგილიუსი, თარგმნა ანდრო ბუაჩიძემ, საზოგადოებრივი ლიტერატურული ჟურნალი
„არილი“; იხ.:
http://arilimag.ge/?s=%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%
E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%98 ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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ეგზისტენციალური თეორიის კვალდაკვალ კი ჰაინერ მიუელერი მხოლოდ და მხოლოდ
ხელოვნების პროდუქტს ქმნის და მისი მეშვეობით გვაფიქრებინებს ზოგადად სამყაროში არსებულ
ძალაუფლების პრობლემებსა და ამ ძალაუფლებას შეჯახებულ ადამიანთა ყოფაზე. ყოფაზე, სადაც
არჩევანის თავისუფლება ისეთ სახელმწიფო სისტემებში, რომელსაც ავტორი წარმოგვიდგენს,
ჩიხშია შესული. მით უმეტეს ისეთ ეპოქაში, როდესაც წლების განმავლობაში მსოფლიო ისტორიული
მოვლენების განვითარება ორ ტირანზე: ჰიტლერსა და სტალინზე იყო დამოკიდებული.

 „წმინდა ოჯახი“
ამ

ერთმნიშვნელოვნად

ბიბლიურ

მეტაფორაში

ჰაინერ

მიულერი

ვერგილიუსის

„წინასწარმეტყველებისა“ და მოგვთა თაყვანისცემის ლიტერატურულ პაროდიას ერთდროულად
ახდენს. სიუჟტს კი თანამედროვე ეპოქაში, რეალური პირების ლიტერატურული პერსონაჟებით
აცოცხლებს. რემარკიდან ვიგებთ, რომ „წმინდა ოჯახი“, ფიურერის ბუნკერში თამაშდება. ამიტომ,
სავარაუდოდ, ჰიტლერის მმართველობის ბოლო დღეებს ეხმიანება. ჰიტლერის პერსონაჟი მის ერთერთ საყვარელ პოზაში გაშეშებულა. მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც საათის ისარი შუაღამეს
ჩამოჰკრავს - ფიურერის ფიგურა იწყებს მოძრაობას, აქეთ-იქეთ გადაადგილდება და თავს
სასურველი პოზის ვარიანტების შერჩევით ირთობს. ენერგიის შესანარჩუნებლად, შიგადაშიგ
კანისტრიდან ბენზინს სვამს, საუზმედ კი სუფთად გაპარსული ჯარისკაცების სხეულის ნაწილებს
მიირთმევს. და მაინც, ჰიტლერის ფიგურა, ფიურერისთვის ჩვეულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში
იმყოფება - ემოციურობის პიკზეა და პარანოიდული შეტევები აქვს - ყველგან და ყველა საქციელში
ღალატს ეძებს და, რაღა თქმა უნდა, ადვილად პოულობს კიდეც. დრამატურგი ჰიტლერის ხასიათის
ამ შტრიხებს ოსტატურად იყენებს პიესის გამომსახველობითი ხერხების დამუშავებისას და მათ
პაროდიის ჟანრში წარმოგვიდგენს. იგი პიესის წინა ეპიზოდებში ერთხელ უკვე შერჩეულ ტონს არ
ღალატობს და მისთვის დამახასიათებელი ენით - „ლაღად“ და „მსუბუქად“ საუბრობს მეტად
მტკივნეულ საკითხებზე.
„წმინდა ოჯახის“ წარმომადგენლებს შორის, საპატიო ადგილი უჭირავს ჰიტლერის საყვარელ
პარტნიორს, მის უახლოეს თანამოაზრეს პოლიტიკურ და სოცალურ საკითხებში, იოზეფ გებელსს.193

იოზეფ გებელსი (1897-1945) - ფაშისტური გერმანიის ერთ-ერთი დიდი სახელმწიფო მოღვაწე, სახალხო
განათლებისა და პროპაგანდის მინისტრი. ომის უკანასკნელ დღეებში (1945 წლის აპრილი) თავის ოჯახთან
ერთად კანცელარიის შენობის ბუნკერში გადადის საცხოვრებლად. გებელსი ბოლომდე ერთგულად დარჩა
ბერლინში. ფიურერის თვითმკვლელობის შემდეგ კი მესამე რაიხის კანცლერის თანამდებობა დაიკავა,
თუმცა ეს პოსტი მას მხოლოდ ერთი დღე ერგო. ისტორიკოსთა მტკიცებით, მან ნება მისცა საკუთარ მეუღლე
193

150

სცენა, რომელსაც წინა სურათების მსგავსად, ამჯერად, ანალოგი არ გააჩნია, ფიურერისა და
გებელსის დიალოგით იწყება. გებელსი ფეხმძიმედაა და ამიტომ განსაკუთრებულ მოპყრობას
იმსახურებს. ჰიტლერის სიტყვებით რომ ვთქვათ, - მან ხომ „გარანტი“ უნდა შვას. გებელსის
მშობიარობას ესწრება უზარმაზარი ზომის ქალი, რომელსაც ჰიტლერი „დედას“ უწოდებს და
რომელსაც სახელად „გერმანია“ ჰქვია. ოჯახის წევრთა ურთიერთდამოკიდებულებიდან ვიგებთ,
რომ „დიდი დედა“ ოჯახის ყველაზე საპატიო და სათაყვანებელი წევრია.
„წმინდა ოჯახის“ სცენის გათამაშება შეუძლებელი იქნებოდა მოგვთა თაყვანისცემის
წარმოდგენის გარეშე. მიულერიც არ აყოვნებს და მეოცე საუკუნის ისტორიაში გადათამაშებული
ბიბლიური ეპოზოდის საკუთარ ვერსიას გვთავაზობს. სამი მოგვი, რომლებსაც ავტორი
„წმინდანებად“ მოიხსენიებს, მომავალი პირმშოს სადიდებლად არიან მოსულნი. მათ არც სცენარის
მიხედვით გაწერილი საჩუქრები დავიწყებიათ, რომელთა შორისაც „ყველაზე საყვარელ სათამაშოს“
– (Kanone) წყლის ჭავლის სათამაშო იარაღსაც იპოვით.
„წმინდა ოჯახის“ სცენას ფონად გასდევს შობის აღსანიშნავად მოსული „საპატიო წევრების“
ლოზუნგები და „ისტორიული ნიშნები“. მაგალითად ისეთები, როგორებიცაა ჰიტლერის ცნობილი
მისალმება Sieg Heil და „ყეფის“ რიტმში წარმოთქმული FREIHAIT DEMOKRATIE ABENDLAND
FRIEDEN, რაც ქართულად ითარგმნება, როგორც: „თავისუფალი ნება დემოკრატიული დასავლეთის
მშვიდობისათვის“. ე.წ. გარანტის დაბადების პროცესში „წმინდა ოჯახის“ ყველა საპატიო წევრი
თანაბრად მონაწილეობს, თუმცა საფინალო სცენა ყოველგვარ მოლოდის აჭარბებს:
„ჰიტლერი: Mein Volk!
საპატიო დელეგაციის წევრები: DEUTSCHLAND ERWACHE! SIEG HEIL!
სამი წმნიდანი: HALLELUJAH ! HOSIANNA ! ალილუია! ოსანა!

ისმის მგლის ყმუილის ხმა. გერმანია და სამი წმინდანი თაყვანს სცემენ მათ წინაშე
წამომართულ Contergan-მგლის194 ფიგურას.
მაგდას, მათი ექვსივე შვილი მოეწამლა, რის შემდეგაც ცოლთან ერთად, სიცოცხლეს თვითმკვლელობით
დაასრულებს.
Contergan – „კონტერგანი“ - 1950-იან წლებში ერთ-ერთი გერმანული ფარმაცევტული კომპანიის Chemie
Grünenthal მიერ შემუშავებული პრეპარატია, რომელიც უმეტესად სხვადასხვა ინფექციით დაავადებულ
ცდისპირზე იყო გათვლილი. აღნიშნული სამკურნალო საშუალება მსოფლიოს მასშტაბით „თალიდომიდის“
(Thalidomid) სახელწოდებით გახდა ცნობილი. პრეპარატს, რომელსაც, იმდროინდელი ექსპერტების აზრით,
ძილის მომგვრელი და დამამშვიდებელი ეფექტი ჰქონდა, ფეხმძიმეებსაც უნიშნავდნენ. პრეპარატის შედეგი „კიდურების გარეშე დაბადებული თაობა“ საყოველთაოდ 1956 წელს გამოაშკარავდა, როდესაც
„თალიდომიდის ტრაგედიამ“ უამრავი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დაბადება ამხილა.
194
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სამი წმნიდანი: ერთხმად : ოჰ!
გერმანია: მიმართავს სამ წმინდანს - იტყვით რამეს?

მგელი ერთ-ერთი წმინდანის ნაჩუქარ - შავკანიან თოჯინას - ნაკუწებად აქცევს. ჰიტლერი
ძალადობს გერმანიაზე, რომელიც „საპატიო დელეგაციის წევრების“ მიერ არის შეპყრობილი და
გაკავებული.
გერმანია კივის. ჰიტლერი იცინის.
გებელსი - მთელი ამ დროის განმავლობაში ცეკვავს და მღერის.

მგელი ყმუის.
სამი წმნიდანი: მაიმუნების პოზაში მყოფნი წარმოთქვამენ: HALLELUJAH! HOSIANNA!
ალილუია! ოსანა!

ჰიტლერი ჭავლს ხსნის. გერმანია საპატიო დელეგაციის წევრების მიერ ამ ჭავლზეა
მიმაგრებული. ფარდა დეტონაციით ეცემა ძირს“.195 ამდენად, როგორც დავინახეთ, ჰაინერ მიულერი
ამ

საფინალო

სცენაში,

იმდროინდელი

გერმანიის

ფედერაციული

რესპუბლიკისათვის

დამახასიათებელ სიმბოლოებს უყრის თავს. სახიერი თუ გამომსახველობითი სცენური ნიშნები,
რომლებიც ჰიტლერის მიერ ინტერპრეტირებული არიული მითოლოგიის მოდელზე მიგვანიშნებს,
პიესაში დრამატურგიული მეტა-ენის საშუალებით იძერწება. აქ ისტორიული სინამდვილის
შტრიხებს ლოზუნგების სახით მოწოდებულ შეძახილებსა და პერსონაჟთა ქმედებების უტრირებულ
ქცევაშიც დაიჭერთ. ამდენად, ჩემი აზრით, სწორედ ეს მეტა-ენა აცოცხლებს და აყალიბებს პიესაში
მითოლოგიურ მოდელს, რომელზედაც მიულერი მიანიშნებდა, რომ გერმანელი ერის ისტორიაშია
საძიებელიო.
როლან ბარტის აზრით, მხოლოდ ადამიანური ისტორია გადააქცევს სინამდვილეს სიტყვად,
რადგან ის და მხოლოდ ის მბრძანებლობს მითიური ენის სიცოცხლეზე. და მიუხედავად იმისა,
ადრეულია თუ არა მითი, შეუძლებელია მას არ ჰქონდეს ისტორიული საფუძველი. მითი არის
ისტორიის მიერ არჩეული სიტყვა196 და სწორედ ეს სიტყვა გვევლინება შეტყობინებად, რომელიც

გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სიკვდილს მხოლოდ რამდენიმე ათასი პირი თუ გადაურჩა.
ვრცლად, იხ.: https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/medizin/pharmaindustrie/pwiederfallcontergan102.html
ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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შესაძლოა გადმოცემული იყოს ნებისმიერი ფორმით. ეს ფორმა-შეტყობინება, რომელზედაც როლან
ბარტი „მითოლოგიებში“ საუბრობს, უმეტესწილად გვეძლევა სხვადასხვა სახელოვნებო მედიუმის
ფორმით, სადაც „სქემა ბევრად მეტ მნიშვნელობას იძენს, ვიდრე ნახატი, მიბაძვა - მეტს, ვიდრე
ორიგინალი, კარიკატურა მეტს, ვიდრე - პორტრეტი. მნიშვნელოვანია, რომ აქ საქმე გვაქვს არა
წარმოდგენის თეორიულ სახესთან, არამედ „ამ“ სახესთან, მოცემულს „ამ“ მნიშვნელობით; მითიური
სიტყვა იქმნება გარკვეული კომუნიკაციის მიზნით შემუშავებული მასალისგან; რადგან მითის
ნებისმიერ მასალაში - გრაფიკულში თუ წარმოდგენითში, უკვე ნაგულისხმევია მათი, როგორც
ნიშნების გაგება, მასალის შესახებ მსჯელობა შესაძლებელი ხდება მისი ნივთიერი საფუძვლის
მიუხედავად. ეს მასალა არ არის ინდიფერენტული: მხედველობითი სახე, რა თქმა უნდა, უფრო
იმპერატიულია, ვიდრე ნაწერი. ის ერთბაშად გვახვევს თავს საკუთარ მნიშვნელობას დანაწევრების
გარეშე“.197
ჰაინერ მიულერი ბრყინვალე დრამატურგია, საქმის დიდოსტატია, რადგან თითოეულ
ფორმა-შეტყობინებას,

რომელსაც

ჩვენ

მეტა-ენის

მნიშვნელობით

განვიხილავთ,

პიესის

სტრუქტურის ასაგებად იყენებს. ხოლო რეპლიკების საშუალებით, იგი ოსტატურად ძერწავს
სადადგმო ტექსტის ვიზუალურ ფაქტურას. თავადაც რეჟისორს ზედმიწევნით აქვს გათვლილი
გამომსახველობითი ტექნიკის თითოეული ნიუანსი და არასდროს ავიწყდება პიესის სადადგმო
ვერსიაზე მინიშნებების გაკეთება. მისი აზრით, სცენაზე წარმოდგენილი სურათები „ხმაურიანად“
უნდა იყოს განხორციელებული. „არც გაფერადებული, არც ინტერპრეტირებული, ... ისე, რომ
სცენაზე დადგმული ისტორიები, მაყურებელთა მხრიდან, უბრალოდ, ერთ კანონიერ ტაშს უნდა
იმსახურებდეს“.

 „მუშის ძეგლი“ (Arbeiterdenkmal)
მომდევნო სურათს „მუშის ძეგლი“ (Arbeiterdenkmal) ეწოდება. სიუჟეტი მშენებლობაზე
ვითარდება, რომელიც, „წმინდა ოჯახის“ მსგავსად, ავტორს „ორეული“ სურათის გარეშე აქვს
წარმოდგენლი. მასში ჩვენთვის უკვე ნაცნობი პიესის მთავარი მოქმედი პირები - ჰილზე და
გენერალი თამაშობენ. აქვეა მშენებლობის სანახავად მისული მინისტრიც, რომელიც ახალ კადრს
წარადგენს. სცენაზე აღმართული კედლისა და კომუნისტური რეჟიმისთვის დამახასიათებელი
პროპაგანდისტული ტექსტების - „ჩვენ ვაჭარბებთ დაკისრებულ ნორმას“, „დიდება სტალინს“ გამომზეურებით დაწყებული საქმიანი პროცესი მუშათა კლასის გაფიცვაში გადაიზრდება.
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სირენების ხმა ამჯერად დასაქმებულ პერსონალს ამბოხებისკენ მოუწოდებს: „კოლეგებო, შეწყვიტეთ
მუშაობა. გაფიცვაა!“; „კოლეგებო. ყველანი ქუჩაში. ჩვენ მსვლელობას ვაწყობთ და სამინიტროსკენ
მივეშურებით“. რის შემდეგაც გენერალი და დანარჩენი დასაქმებულები სამუშაო იარაღს
პროტესტის ნიშნად იატაკზე ყრიან და პროტესტანტებს უერთდებიან.
მუშათა ამბოხს არ უერთდება პიესის მთავარი მოქმედი პირი „წითელი“ ჰილზე, რომელიც
გულმოდგინედ აგრძელებს მიმობნეული ქვის შეგროვებას და დაკისრებული მოვალეობის
შესრულებას. საფინალო სცენაში დრამატურგს ტყავის პიჯაკებში შემოსილი ახალაგზრდა
მეამბოხეები შემოჰყავს, რომლებიც ქვის სროლითა და უხეში, დამცინავი მიმართვების თანხლებით,
აიძულებენ ჰილზეს, აჰყვეს მათ რიტმს - იქაურობას კედლებისკენ ნასროლი ქვებისა და როკმუსიკის ხმა ახშობს.
„მესამე: შენ შეძლებ ამის სწავლას, ბაბუ
პირველი: ცოტა აუჩქარე, ბაბუ
მეორე: ნუ გძინავს
მესამე: მიდი, თავზე ხომ არ დაგვეცემი
მეორე: ბაბუ შეძლებს ამას“.
ცოტა ხანში ჩვენ თვალწინ აღმართული კედელი ინგრევა. ერთ-ერთი აქტივისტი მუშის
ქანდაკებას ემსგავსება, მეორე კი კედლის ნანგრევებზე ძვრება და სხვა მხარეს მიმართავს საკუთარ
მზერას. უეცრად, მისი ყურადღება უბედურ შემთხვევაზე ჩერდება... მშენებლობამ მათი მეგობარიც
შეიწირა.
როგორც გერმანელი ისტორიკოსები, ისე ჰეინერ მიულერის შემოქმედების მკვლევრები ამ
სურათის იდეურ და გამომსახველობით ნიშნებს „სიმეტრიულ ძალაუფლებასთან“„1953 წლის
აღმოსავლეთგერმანული

ამბოხის“

ფაქტებთან

აკავშირებენ.

ამბოხი,

რომელიც

გერმანიის

დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 17 ივნისს კომუნისტური დიქტატურის წინააღმდეგ მოხდა, მეორე
ისე ჩაახშეს, რომ, როგორც ადგილობრივი მედია იუწყებოდა: „18 ივნისს ბერლინში უკვე სიმშვიდე
სუფევდა“. თანამედროვე პრესა დღევანდელი გადმოსახედიდან, უკვე ადვილად თანხმდება იმ
ფაქტზე, რომ ეს ამბოხი, თავისი არაორგანიზებულობის და არასწორად მიმართული პოლიტიკის
გამო, მხოლოდ სავალალო ფაქტად დარჩა გერმანიის ისტორიას. „საბჭოთა კავშირს თავისი
არსებობის მანძილზე ასე არც ერთი სხვა ამბოხის ჩახშობა არ გაადვილებია“ - ვკითხულობთ „რადიო
თავისუფლების“ გვერდზე, სადაც ერთ-ერთი ჟურნალისტი ამ დღესთან დაკავშირებით შემდეგ
ფაქტებს გვაწვდის: „ბერლინში ჯერ მშენებლები გავიდნენ ქუჩაში, შემდეგ კი 700-მდე დასახლებულ
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პუნქტში მილიონზე მეტი ადამიანი ჩაება ერთიანი სოციალისტური პარტიის საწინააღმდეგო
აჯანყებაში. გაიფიცა ათასობით საწარმო, დაიკავეს პარტიის ბიუროები, შეუტიეს ციხეებს.
კომუნისტურმა ხელისუფლებამ საბჭოთა არმიას შეაფარა თავი. გდრ-ის მთავრობა თავის
გადარჩენას უმადლოდა გენერალ-ლეიტენანტ ანდრეი გრეჩკოს, შემდგომში საბჭოთა კავშირის
მარშალს, რომელიც მაშინ ექვს არმიას მეთაურობდა და თავის განკარგულებაში ნახევარი მილიონი
საბჭოთა ჯარისკაცი ჰყავდა. გრეჩკომ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა ქვეყნის ტერიტორიის 70
პროცენტზე. მხოლოდ ბერლინში 600 საბჭოთა ტანკი შევიდა. სამხედრო ტრიბუნალმა 18
ამბოხებული დახვრიტა. დაიღუპა 60-დან 80-მდე მეამბოხე. აჯანყებულთა 13 ათასი მეთაური
დააპატიმრეს“.198
ამდენად, უდავოა, რომ ჰაინერ მიულერი მეოცე საუკუნის ბერლინის შემოგარენში მომხდარ
არც ერთ მნიშვნელოვან ისტორიულ მოვლენას არ ტოვებს ყურადღების მიღმა. იგი მართლაც რომ
ერთ-ერთი პირველი გერმანელი „ჟამთააღმწერელი“ დრამატურგია, რომელსაც უმაღლეს დონეზე
ჰქონდა განვითარებული „დოკუმენტური ფაილების შეგროვების ტექნიკა“. ოღონდ საინტერესო
ისაა, რომ იგი შეგნებულად უარყოფს კლასიკური გაგებით დოკუმენტური თეატრის პრინციპებს.
როგორც შემგროვებელი, ისტორიაში მომხდარი რეალური ფაქტების გახსენებით კი არ
კმაყოფილდება, არამედ, დღითიდღე მუშაობს და ხვეწს ამ მასალის მხატვრულად გამოსახვის
ფორმებს.
ავტორი უამრავ დრამატურგიულ თუ სათეატრო ექსპერიმენტს მიმართავს და ეს ამ
კონკრეტული პიესის მაგალითზეც იგრძნობა. თეატრის მკვლევრებმა მოგვიანებით იგი გერმანული
პოსტდრამატული თეატრის ფუძემდებლად აღიარეს, თუმცა, ვფიქრობ, ავტორი ამ პიესაში მაინც
კლასიკური დრამატურგიის ერთგულია - ვიზუალური ნიშნების ტრანფორმაციის პარალელურად,
ინარჩუნებს „ამბის მოყოლის“ კულტურის ტრადიციას.
ჰაინერ მიულერის შემოქმედების ხაზს, რომელსაც მკვლევრები ხშირად ფილოსოფიურსაც
უწოდებენ, მე მეტაფორულს დავარქმევდი. გერმანელი დრამატურგის „მეტაფორების თეატრში“
მოვლენების შინაარსობრივ დინამიკაზე მეტად, ეს მეტაფორული, მეტა-ენობრივი ნიშნები
მბრძანებლობენ. ეს მეტა-ენობრივი ნიშნები განსაზღვრავენ კიდეც ჩვენს საკვლევ ობიექტს:
ისტორიის მიერ გადარჩეულ შეტყობინებებს, რომელთა მეშვეობითაც ჰაინერ მიულერი სწორედ
ინტერნეტჟურნალი „რადიო თავისუფლება“, რუბრიკა „უხილავი ფარდა“ – 1953 წლის 17 ივნისის
აღმოსავლეთგერმანული ამბოხი“, ავტორი ოქროპირ რუხაძე, 2003 წლის 12 ივნისი. იხ.:
https://www.radiotavisupleba.ge/a/1529005.html ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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თანამედროვე და პოლიტიკურ „მითოლოგიურ მოდელებს“ ქმნის. სხვადასხვა დოკუმენტური
მასალის დამუშავებით, იგი ჯერ კიდევ ადრეულ შემოქმედებით ეტაპზე იწყებს არადრამატული
თეატრის

ნიშნების

გამომსახველობით

ფორმებზე

კონცენტრირებას.

სცენაზე

ჯერაც

განუხორციელებელი, ფურცელზე დაწერილ ნარატივშიც კი თითოეული მკითხველის წარმოსახვაში
სხვადასხვა მიმდინარეობისა და ჟანრის ფერადოვანი სურათები ცოცხლდებიან. ამ მიზანმიმართულ
ეკლექტურობას ვიზუალური ნიშნების ტრანსფორმაციის საეტაპო გზას ვუწოდებდი. ეს გზა
საბოლოოდ პოსტდრამატული თეატრის ცნებამდე მიგვიყვანს, რომელთა სახიერი ნიშნებიც,
ვფიქრობ, ამ პიესის ზოგიერთ ნაწილში უკვე საკმაოდ თვალსაჩინოა.
 ძმები
წარმოსახვითი სურათების ფერადოვნება არც მომდევნო სცენას - „ძმები“ აკლია. მიულერი
უბრუნდება ტექსტის დასაწყისშივე გამიზნულად შერჩეულ პიესის სტრუქტურულ წყობას და
ორნაწილიან სურათს კვლავაც დროის სარკისებური „ტექნიკით“ ამუშავებს.
„ძმები 1“-ის ფაბულა კვლავ რომში გვაბრუნებს.
ვერგილიუსის ნაცვლად, დრამატურგი ამჯერად რომაელი ისტორიკოსის - პუბლიუს (გაიუს)
კორნელიუს ტაციტუსის199 შემოქმედებას მიმართავს და 0016 წლით დათარიღებული ისტორიული
ქრონიკების ციკლს - „ანალებს“ გვაცნობს.
როგორც ცნობილია, 16 წიგნისგან შედგენილ ვრცელ ნაშრომში რომაელი ისტორიოგრაფი
თავს უყრის 14-დან 96 წლამდე რომის იმპერიასთან დაკავშირებულ უმნიშვნელოვანეს მოვლენებს
და მათზე დაყრდნობით, დაწვრილებით ცნობებს გვაწვდის სხვადასხვა წარმოშობისა და
თანამდებობის ისტორიულ პირებზე.
ჰაინერ მიულერი ტექსტის კუპირებას მიმართავს და ტაციტუსის „ანალებიდან“ მეორე წიგნის
მეცხრე და მეათე თავებზე კონცენტრირდება. ფაბულა გერმანული წარმოშობის ორი ძმის ამბავზეა
აგებული და მათი ისტორიული მნიშვნელობის მქონე შეხვედრაზე მოგვითხრობს.
პუბლიუს (გაიუს) კორნელიუს ტაციტუსი, დაახლ. ახ.წ. 55- 120 რომაელი მკვლევარი და ისტორიკოსი, 98
წელს გამოსცა ტრაქტატი: „გერმანელთა წარმოშობისა და ადგილმდებარეობის შესახებ“. 98-116 წლებში
შექმნა თავისი ორი მთავარი ნაშრომი: „ისტორიანი“ და „ანალები“. „ანტიკური ლიტერატურის
ანთოლოგიაზე“ დაყრდნობით, „ისტორიანი“ და „ანალები“, ფაქტობრივად, ერთი მთლიანი ნაშრომია,
რომელშიც ასახულია რომის ისტორია 14-დან 96 წლამდე. ამავე წყაროზე დაყრდნობით, მწერალი ხატოვნად
გადმოგვცემს ამა თუ იმ პერსონაჟის პორტრეტს, რომელთაც ღრმა ფსიქოლოგიური წვდომით გამოსახავს.
მისი გამორჩეული სტილი შთააგონებდა მასთან დროში საკმაოდ დაშორებულ შემოქმედებსაც (პიერ
კორნელი, რასინი). „ანალები“. იხ.: „ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია, რომი, წიგნი III, გამომცემლობა
„ლოგოსი“, თბ., 2009, გვ. 567
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ტაციტუსის მონათხრობის თანახმად, რომაელებისა და ხერუსკების200 დასახლებებს შორის
მდინარე ვეზერი201 ჩამოედინებოდა. რჩეული პირების თანხლებით, ამ მდინარის ნაპირს
არმინიუსი202

მიადგა

და

იკითხა,

კეისარი

ადგილზე

იმყოფებოდა

თუ

არა.

როდესაც

დამაკმაყოფილებელი პასუხი მიიღო, მან თავის ძმასთან მოლაპარაკებაზე წასვლის უფლება ითხოვა.
ეს ძმა, - წერს ტაციტუსი, - რომელიც ნამდვილად ჩვენს ჯარში მსახურობდა, ფლავიუსის სახელს
ატარებდა. იგი იყო ადამიანი, რომელიც უდიდესი ერთგულებით გამოირჩეოდა. თვალში
მოგხვდებოდათ მისი გარეგნობაც: ტიბერიუსთან203 მსახურობდა, ბრძოლაში დაჭრილიყო და ცალი
თვალიც მაშინ დაეკარგა. როდესაც კეისარმა შეხვედრის თაობაზე ნებართვა გასცა, ფლავიუსმა
გადადგა ნაბიჯი ძმისკენ, ხოლო არმინიუსი მისალმების მისაცემად გამოემართა. ამის შემდეგ, მან
გაისტუმრა მხლებლები და მოითხოვა, იქ მყოფ გარეშე პირებს დაეტოვებინათ ტერიტორია, რათა მას
ძმასთან სასაუბროდ პირისპირ დარჩენის შესაძლებლობა მისცემოდა. როდესაც ეს თხოვნაც
დაუკმაყოფილეს, არმინიუსმა ძმას ნაიარევის შესახებ ჰკითხა. მას შემდეგ, რაც ფლავიუსმა ბრძოლის
დრო და ადგილი უთხრა, არმინიუსი ნაიარევის საფასურად მიღებული ჯილდოებითა და ძმის
თანამდებობებით დაინტერესდა. ფლავიუსმა ჩამოუთვალა სამხედრო ტიტულები და მომატებული
ხელფასის ოდენობა დაუსახელა. არმინიუსს ერთგულების სანაცვლოდ მიღებული ჯილდოების
ჩამონათვალი სასაცილოდაც კი არ ეყო, თან ჯიუტად უმეორებდა, რომ ასეთ პირობებზე თანხმობა,
შენი მხრიდან მონობის ტოლფასიაო.
მათი საუბარი კამათში გადაიზარდა: ერთი ხაზს უსვამდა რომის დიდებას, კეისრის
ძალაუფლებას და აუტანლად მძიმე სასჯელებს, რომლებიც დამარცხების შემთხვევაში დაპყრობილ
ხალხს ელოდა; თან მიუთითებდა კეისრის შემწყნარებლობაზეც, რომელიც ყველა პირს შეეხებოდა,
ვინც კი მის წინაშე ქედს მოიხრიდა. უმტკიცებდა, რომ მის ცოლსა და შვილს არ ეპყრობოდნენ ისე,
როგორც მტრებს; მეორე, პირიქით, - ხაზს უსვამდა ვალდებულებას, რომელიც მათ სამშობლოს
წინაშე ჰქონდათ აღებული. რომ წინაპრების ანდერძი - თავისუფლებისადმი სწრაფვა ხელშეუხებელი და წმინდა უნდა იყოს; რომ ფლავიუსს დედაც კი უხმობს და შინდაბრუნებისკენ

ხერუსკები - Cherusker - უძველესი გერმანული ტომები, რომლებიც, ძირითადად, დასახლებულები იყვნენ
მდინარე ვეზერის სანაპიროებზე.
200
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ვეზერი - მდინარე გერმანიაში, ერთვის ჩრდილოეთის ზღვას

202

არმინიუსი -უძველესი გერმანული ტომის, ხერუსკების მეთაური.

203

ტიბერიუსი - რომის იმპერატორი - ახ.წ. 14-37.
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მოუწოდებს; რომ მნიშვნელოვანია, ნათესავებისა და მოდგმის წინაშე იგი მოღალატედ კი არ
მიიჩნეოდეს, არამედ - მათ წინამძღოლად მოიაზრებოდეს.
ძმებს შორის საუბრით დაწყებული კამათი ხელჩართული ჩხუბისკენ იღებდა გეზს, და
როგორც ტაციტუსი წერს, მათ შორის გამავალი მდინარეც კი ვერ შეაჩერებდა ამ ბრძოლას, რომ არა
უეცრად ცხენით მოვარდნილი სტერტინიუსი. ფლავიუსი, უკვე საბრძოლო იარაღსა და ცხენს
ითხოვდა თურმე. ხოლო მეორე ნაპირზე, მოჩანდა არმინიუსი, რომელიც, ისტორიკოსის ცნობით,
მთელი ხმით იმუქრებოდა და რომაელებს ბრძოლაში უხმობდა. მუქარის სიტყვებში, არმინიუსი,
ხშირად ურთავდა ლათინურს, რადგან მეთაურად დანიშნული მხედარი, ერთ დროს რომაელთა
ჯარში მსახურობდაო.204 როგორც ვხედავთ, ჯერ კიდევ მრავალი საუკუნის წინ პოლიტიკურ
ნიადაგზე აღმოცენებულ ძმათა შორის კონფლიქტს ტაციტუსი თავის ნაშრომში ისტორიულ
მნიშვნელობას სძენს. ჰაინერ მიულერი კი ამ ისტორიული ქრონიკის ნაკვესს ყოველგვარი
კომენტარისა და შელამაზების გარეშე, ასე ვთქვათ, ხელშეუხებლად ტოვებს და მას მეოცე საუკუნის
გერმანიაში განვითარეულ საბედისწერო მოვლენებთან აკავშირებს.
ძმათა შორის კონფლიქტის მოტივი, რომელიც სამშობლოს სიყვარულსა და ღალატის
თემატიკაში ვლინდება, საფუძვლიანად გაიშალა და ინტერპრეტაცია მომდევნო სცენაში - „ძმები 2“
მიეცა.
სიუჟეტი საბჭოურ საპყრობილეში ვითარდება. კომფორტულად მოწყობილ ციხის საკანში,
რომელიც, ავტორის მინიშნებით, საპირფარეშოთი და ტელევიზორითაც კი არის აღჭურვილი, ციხის
გუშაგს

„ახალი“

მსჯავრდებული

შემოჰყავს.

მიულერი

კლასიკური

დრამატურგიისთვის

დამახასიათებელ ფორმატს - დიალოგის პრინციპს იყენებს და მისი მეშვეობით ძერწავს ერთ
სივრცეში გამომწყვდეულ პატიმართა სახეებს. ახალმოსული მსჯავრდებულის გარდა, საკანში
იმყოფებიან სხვადასხვა ტიპის დამნაშავეები: ე.წ. ხიდებზე მხტომელი, განდი, კომუნისტი და ნაცი.
აღნიშნული სცენის დიალოგებიდან და ავტორისეული რემარკებიდან ირკვევა, რომ ხიდებზე
მხტომელი

და

განდი

კრიმინალებისთვის

დამახასიათებელი

ლიდერული

თვისებებით

გამოირჩევიან, „საკანში სიტუაციას აკონტროლებენ“ და მთელი სურათის განმავლობაში,
შეხმატკბილებულად დასცინიან იქ მყოფ მსჯავრდებულებს, რომელთა შორისაც - კომუნისტი და
ნაცი - ღვიძლი დედმამიშვილები არიან. სხვადასხვა იდეოლოგიისა და მრწამსის მატარებელი ძმების
კონფლიქტის ფონზე, მიულერი ოსტატურად აცოცხლებს სტალინური რეჟიმის ერთ-ერთ
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Müller H., Germania. Tod in Berlin, Rotbuch Verlag, Berlin, 1977 s. 306-307. თარგმანის სტილი დაცულია.
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მნიშვნელოვან „დანატოვარს“. ესაა მიზანმიმართულად ჩამოყალიბებული საბჭოთა ძალადობრივი
სისტემა, რომელსაც ჩვენ „კანონიერი ქურდული მენტალიტეტის“ სახელით ვიცნობთ. „ხიდებზე
მხტომელის“

კრიმინალური

წარსული

და

განდის,

როგორც

პოლიტიკური

დამნაშავის

კრიმინალური ისტორიები, პიესის წინა სცენებში განვითარებული მოვლენების გამოძახილია.
მიულერი ამ სურათის სიუჟეტს კვლავ 17 ივნისის ცნობილი ამბოხების ფონზე განავითარებს,
ოღონდ სიტუაციას აბსოლუტურად განსახვევბული რაკურსით წარმოაჩენს და უშუალოდ ძმათა
შორის არსებული კონფლიქტის მიზეზებზე გადააქვს ყურადღება.
ციხის ფანჯრებიდან შემოსული ხალხის ხმამაღალი საპროტესტო შეძახილები და ტანკების
ხმაური, საკანში მყოფ პატიმრებს - პოლიტიკური გადატრიალებისკენ უნდა მიუნიშნებდეს.
კრიმინალ

პოლიტპატიმრებს

თითქოს

სისხლი

სწყურიათო

და

გარეთ

შექმნილ

ქაოსი,

ფაქტობრივად, ციხის საკანში თამაშდება. აქ, აღმქმელისაგან წარმოსახული ასოციაციები
ვიზუალური

თამაშის

წესად

მკვიდრდება.

გონებაში

განხორციელებული

ნარატივის

რეპრეზენტაციულობა კი უკვე თანდათან ყალიბდება მიულერის ხელწერად. სწორედ მეოცე
საუკუნის გერმანიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებული ისტორიების გადაფასებაზე
უნდა მიუნიშნებდეს ნაცის მიერ მოყოლილი ამბავიც - დანებზე მომუშავე განდის კრიმინალური
ისტორია და მასთან კავშირში - 20 წლის წინანდელი ისტორიული ქრონიკის „გრძელი დანების
ღამის“205 გახსენება. მიულერი ნაცისტ და კომუნისტ ძმებს შორის არსებული კონფლიტის თემას ამ
ორი ურთიერთდაპირისპირებული იდეოლოგიების კონტექსტში შლის. ტექსტის თითოეულ
სტრიქონში

იგრძნობა,

რომ

სხვადასხვა

პოლიტიკურ

თუ

პარტიულ

ნებას

აყოლილი,

ურთიერთგაუცხოებული და მტრულად განწყობილი დედმამიშვილები, მზად არიან ერთმანეთს
ფიზიკურადაც გაუსწორდნენ.
„კომუნისტი: რატომ არ მაქვს რევოლვერი, რომლითაც მე შენ ოცი წლის უკან არ მოგკალი,
ნეტავ შემეძლოს დროის უკან დაბრუნება.
განდი: დანა აიღე. შეგიძლია ხელითაც მოკლა. ოღონდ ამას ცოდნა უნდა. თუ გნებავს, ჩემი
ხელებით მოგართმევ (ხელებს ადებს ყელზე).

„გრძელი დანების ღამე – რაიხის მკვლელობების კვირა“, თარგმანი მანანა პაიჭაძის, „ქართული
ბიოგრაფიული ცენტრი“. იხ.: https://www.militarium.org/remis-purchi/ ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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ნაცი: სინანული გვიან მოდის. მხოლოდ ერთხელ ვკვდებით და მე ეს უკვე განცდილი მაქვს.
მე მაშინ მოვკვდი, როდესაც გრძელი დანების ღამეს შენი კარიდან გავედი და შენი ხელებიდან
რევოლვერის ხმა გავარდა ოთახში...
ხიდებზე მხტომელი: სამშობლოს მოღალატე. რუსების მსახური.“
ეპიზოდის შემდეგ დრამატურგი კომუნისტი ძმის ვრცელ მონოლოგს გვთავაზობს, სადაც
პერსონაჟი დაწვრილებით აღწერს (SA) მოიერიშე რაზმების მიერ ჩადენილ „სამამულო საქმეებს“.
მონათხრობიდან

ხვდები,

რომ

საუბარი

ნაცისტური

იდეოლოგიის

ნიშნით

აღბეჭდილ

მნიშვნელოვან ფაქტებს ეხება. ერთიმეორის მონაცვლეობით ტივტივდებიან ასოციაციები: „ლუდის
პუტჩზე“ (იგივე ჰიტლერ-ლუდენდორფის სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა 1923 წლის
ნოემბერს ქ. მიუნხენში); გრძელი დანების ღამეზე (იგივე „რაიხის მკვლელობების კვირა“ - 1934 წლის
ივლისს); ბროლის, ანუ დამსხვრეული ვიტრინების ღამეზე, 1938 წელს. და როგორც „სამშობლოს
მოღალატედ“ შერაცხული კომუნისტი ირწმუნება, ეს ყველაფერი გერმანულ მიწაზე გერმანელი
ადამიანების მიერ ხორციელდებოდა. სამამულო საქმეების მხილებით, პერსონაჟი მხატვრულმეტაფორული სიმბოლოებით აღწერს ნაცისტების მიერ მისი დატყვევების და მათი მხრიდან
სამშობლოს მიწასთან გასწორების ფაქტებს.
„კომუნისტი: ყველა გერმანული ჩიტი მძევლად ჰყავდათ, და გერმანული ტყე იყო მწვანე,
როგორც ეს მხოლოდ გერმანულ ტყეს ეკადრება, და მხოლოდ ქარი და ჩვენ ვიყავით უსამშობლოდ
დარჩენილები. ... ვხედავდი გერმანელი ჩიტები როგორ ასკინტლავდნენ გერმანულ მწვანე ტყეს.
როგორ ფეთქდებოდა მათი ქვეგანაყოფი, მათი სკინტლი და მწვანე ტყეც როგორ იფერფლებოდა
მათი გადაფრენისას. (...)
ნაცისტი:

ძველ ფსალმუნებს მიმღერი (აფურთხებს ძმას სახეში. ამბოხებულთა ხმები

თანდათან სუსტდება და შემდეგ საერთოდ წყდება. ისმის მხოლოდ ტანკების ხმაური).“
ამ მიზანსცენით ამთავრებს მიულერი პიესის „გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“ ერთ-ერთ
საკვანძო სურათს „ძმები“ და გადადის ერთნაწილიან საფინალო სცენაზე სახელად - „ნოქტიურნი“
(Nachtstück). აღნიშნული პროექცია იმდენად საინტერესოდ მეჩვენა წინასაუკუნისდროინდელი 6070-იანი

წლების

დრამატული

თეატრის

გამომსახველობითი

ფორმების

განვითარების

თვალსაზრისით, რომ საჭიროდ ჩავთვალე სრული სახით მისი ჩემეული თარგმანის წარმოდგენა.

 ნოქტიურნი Nachtstück
ჰაინერ მიულერი ამ პანტომიმურ ჩანართში პირდაპირ მიუთითებს ბეკეტის ტექსტზე „აქტი
სიტყვების გარეშე“, რომელიც დრამატურგმა 1956 წელს ერთ-ერთი მსახიობის თხოვნით დაწერა და
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რომლის პრემიერაც 1957 წელს შედგა, ბეკეტის „თამაშის დასასრულის“ ერთ-ერთი წარმოდგენის
შემდეგ.206 მკვლევრები ამ მოკლე ტექსტის ფაბულაში ბერძნული მითოლოგიის ერთ-ერთი
პერსონაჟის, ლიდიის მეფე ტანტალოსის მითის207 ფილოსოფიურ ინტერპრეტაციას ხედავენ.
მითოლოგიის ენციკლოპედიაში ვკითხულობთ, რომ ტანტალოსი დაისაჯა ცრუ ფიცისათვის,
ქურდობისათვის და ღმერთების გამოცდისათვის, რის შედეგადაც: „მისი სამეფო განადგურდა,
ხოლო თავად, ჰადესის ბნელ სამეფოში ჩაგდებული ითმენს მუდმივ სატანჯველს: მშიერმწყურვალი დღემდე გამჭვირვალე წყალში დგას. ტალღები ყელამდე სწვდებიან, მაგრამ საკმარისია,
ოდნავ დაიხაროს წყურვილის მოსაკლავად, რომ წყალი ქრება, მხოლოდ ტალახი რჩება ფერხთა ქვეშ.
თუ მოახერხებს და პეშვით აიღებს წყალს, უმალ თითებს შორის გაურბის. სველი ხელით თუ ტუჩს
გაისველებს, წყურვილი უფრო უძლიერდება. ტანტალოსისკენ იხრებიან ტკბილი ნაყოფით
დახუნძლული ვაშლის, ფინიკის, ზეთისხილის თუ ბროწეულის ხეთა რტოები, მაგრამ როგორც კი
ხელს გაიწვდენს მათ მოსაწყვეტად, იმწამს ქარი ამოვარდება და ტოტები მაღლა იწევიან“. სწორედ
ამიტომ, გამოთქმა

„ტანტალოსის ტანჯვანი“, იმავე წყაროზე დაყრდნობით, თანამედროვე

მეტყველებაში სანუკვარი მიზნის მიღწევის შეუძლებლობის გამოსათქმელად დამკვიდრდა.208
ამ უძველესი მითოსის რეცეფციაზე აგებულ ბეკეტის Acte sans paroles და მიულერის პიესაში
„გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“ ჩართულ პანტომიმურ პარტიტურას „ნოქტიურნი“, ფორმითაც და
იდეურადაც ბევრი აქვს საერთო. ფაქტობრივად, ერთსა და იმავე პერიოდში დაწერილი
არადრამატული ტექსტების გაცნობისას, თვალნათელია მათი ურთიერთკავშირები როგორც
თეატრალური ფორმების ძიებების, ისე მეოცე საუკუნის

ეგზისტენციალური ფილოსოფიური

კონტექსტის გაშიფვრის თვალსაზრისით. მიულერი ბეკეტის აბსურდის თეატრს „ციტირებს“ და
ამით, თავადაც ერთვება ვიზუალური ნიშნების სცენაზე ტრანსფორმაციის გზების ძიების პროცესში.
დრამატურგი, თითქოს მომავალი პოსტდრამატული თეატრის ფუნქციურ მნიშვნელობასაც
განსაზღვრავს, სადაც პოსტმოდერნულ ეპოქაში ვიზუალურ ტექსტს და სპექტაკლის წაკითხვის
ფორმას განსაკუთრებული დატვირთვა მიენიჭება. მიულერმა, ამ საფინალო სურათში კიდევ
Beckett S., Acte sans paroles, 1956 - პიესა პანტომიმისთვის, რომელიც ავტორმა მოცეკვავე დერეკ მენდელის
თხოვნით დაწერა.
206

ტანტალოსი - იხ.:
http://www.nplg.gov.ge/wikidict/index.php/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%90%E1
%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98 ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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იქვე;
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ერთხელ მიმართა არქაულ არქეტიპს „ტანტალოსის ტანჯვანის“ მითის სახით და ამ მისი ხელახალი
ინტერპრეტაციის საშუალებით, მეოცე საუკუნის პოლიტიკური მითის მოდელი გამოჭედა.
მიულერისეული მეტაფორა - „უფრო მეტი, ვიდრე სიცოცხლე“ - მონუმენტური ადამიანითოჯინა - საინტერესოა ეგზისტენციური მსოფლმხედველობის ახნის თვალსაზრისითაც, რომელსაც
მიულერი პიესის კულმინაციაში სხეულის ენის მეშვეობით გადმოსცემს. ერთადერთი, რაც ადამიანთოჯინას თვითდესტრუქციის ხარჯზე უვითარდება - პირია. ის სამეტყველო აპარატი, რომელიც
საუკუნეების განმავლობაში აზრის გადმოცემის საშუალებას იძლევა. დრამატურგის მხრიდან,
პიკასოს „გერნიკისა“ და მუნკისეული „კივილის“ განცდით, ადამიანი-თოჯინას სხეულის
განადგურება და ამის სანაცვლოდ განუვითარებელი სხეულის ნაწილის - პირის ჩამოყალიბება,
იმაზე უნდა მიანიშნებდეს, რომ ერთადაერთი იარაღი, რითაც მეოცე საუკუნის ტოტალიტარული
რეჟიმის ეპოქას თითოეული ადამიანი დაუპირისპირდება - ეს სიტყვის თავისუფლებაა, ესაა
კივილის შემზარავი ხმა, რომელსაც მხოლოდ პირის აპარატი თუ გადმოსცემს და გააგონებს შეაწუხებს სამყაროს.


სიკვდილი ბერლინში
კივილის სცენა პიესის დასკვნით ნაწილში სრულდება. ორნაწილიანი სურათის სიკვდილი

ბერლინში პირველი ეპოზოდი გერმანელი პოეტის, გეორგ ჰაიმის სონეტის „ბერლინი“ ციტირებაა.
„ტაძარი ღარიბთა თავშესაფრის ეზოში, ამაღლებული, შავი, ქვა ქვაზე.
მიცვალებულები სევდიანად გასცქერიან წითელ დაისს,
რომელსაც ისეთი გემო აქვს როგორც ძლიერ ღვინოს.
ისინი სხედან კედლის გაყოლებაზე, ქსოვენ.
შიშველი საფეთქლებით და გამურული თავშლებით ღიღინებენ მარსელიოზას, ძველ
მხედრულ სიმღერას (გეორგ ჰაიმი)“.209
ტექსტი,

რომელსაც

მიულერი

ამ

დასკვნით

ნაწილში

ციტირებს,

განვითარებული მოვლენის საპირისპიროდ, კონტრასტად, აღიქმება.

წინა

სურათში

დრამატურგი თითქოს

ერთგვარ პაუზას გვთავაზობს, ან თუ გნებავთ, უკანასკნელ ამოსუნთქვას გვიხატავს, იმ
გარდაუვალი მდგომარეობის წინ, რომელსაც სიკვდილი ჰქვია.
„სიკვდილი ბერლიში 2“ ონკოლოგიურ საავადმყოფოში თამაშდება. სიკვდილის პირას მყოფ
„წითელ“ ჰილზეს მოსანახულებლად, ახალგაზრდა ქვისმთლელია მისული. კითხვაზე: „როგორ ხარ,
209
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ძველო?“ - პაციენტი მიუგებს: „შენ თუ იმას მეკითხები, თავს როგორ ვგრძნობ, გიპასუხებ, რომ შეუძლოდ. მაგრამ, მე ხომ მხოლოდ ჩემი ნახევარიღა ვარ დარჩენილი. მეორე ნახევარი კიბომ
შემიჭამა. და თუ შენ ჩემს კიბოს კითხულობ, იგი სავსებით კარგად გრძნობს თავს“. ამ ირონიული
პასუხის მიღმა ჩანს, რომ პაციენტს ცხოვრების ამაოებაზე ფიქრიც ჭამს, უსიყვარულოდ და
უშვილოდ ტოვებს სამყაროს, მიწას, რომელსაც მთელი თავისი სიცოცხლე შეალია. საკუთარ
ავადმყოფობასაც კი პოლიტიკური თვალსაზრისით აფასებს: „კიბო და მე ერთი პარტია ვართ“, ეუბნება მის სანახავად მისულ მეგობარს და სანუკვარ ოცნებასაც უმხელს: შესვას ის ლუდი,
რომელიც რიზელფელდერზე დარჩა დასალევი. ახალგაზრდა ქვისმთლელის საუბრიდან ირკვევა,
რომ მომაკვდავი ჰილზე როზა ლუქსემბურგის კიდევ ერთხელ ნახვას შენატრის.
ახალგაზრდა ქვისმთლელი:
„რა გავაკეთო. ის მეძავია.
მე კი ვფიქრობდი - ქალწული იყო.
და გამოვუტყდი მას როგორც იდიოტი
და არავის უთქვამს ჩემთვის, არც შენ, არადა ყველამ იცოდით,
იგი რომ მეძავი იყო,
მხოლოდ იცინოდით ჩემზე, როგორც იდიოტზე,
ის კი თევზაობდა და თავს გვაჩვენებდა როგორც ქალწული,
თუმცა ყველა თქვენგანთან იყო ნამყოფი...“.210
ახალგაზრდა ქვისმთლელი ამ დიალოგში მეგობარს გამოუტყდება, რომ ქალი, რომელიც
მეძავია, მისგან შვილს ელოდება და ახლა მას გარეთ ელის. რემარკის თანახმად, გულისცემის ხმა
ისმის,

რის

ფონზეც

ახალგაზრდა

მეგობარი

მომაკვდავს

ბოლო

სურვილს

უსრულებს.

საავადმყოფოში ქალი შემოჰყავს. „გოგონას“, რომელიც, „მეძავია“, წარმოდგენაც კი არა აქვს, რა უნდა
გააკეთოს მომაკვდავთან. თუმცა, საბოლოოდ მის თამაშს ჰყვება.
ჰილზე: ... და მე ახლა კაპიტალიზმი ჩავაქვითკირე. ერთი ქვა და კირი. შენ რომ თვალები
გქონოდა, დაინახავდი - ჩემი ხელების მეშვეობით წითელ დროშას რაინისა და რურის თავზე...
ახალგაზრდა ქვისმთლელი გოგონას: შენ ვალდებული ხარ რაღაც სთქვა. რამე... ახლა
მოკვდება.
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Müller H., Germania.Tod in Berlin, Rotbuch Verlag, Berlin, 1977 s. 314
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გოგონა: ბრმასაც შემიძლია მისი დანახვა. ახალგაზრდა სუფლიორობს: ამხანაგო, წითელი დროშები
რურისა და რაინის თავზე. მომაკვდავი ჰილზე იღიმება....
ჰილზე:

გარეთ, ფრიდრიხსფელდზე სიჩუმეა?

გოგონა:

არა,

ხანდახან

ბავშვების

თამაშის

ხმა

გვესმის.

ისინი

კალატოზობანას

და

კაპიტალისტობანას თანაშობენ ხოლმე.
ჰილზე:

/იღიმის/ და არავის სურს იყოს კაპიტალისტი.

გოგონა:

ჰო. /გულისცემა წყდება. სიჩუმე/

პიესაში „გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“ ჰაინერ მიულერი

გვიჩვენებს კომუნისტური

რეჟიმის რღვევას და სოციალისტური იდეოლოგიის უტოპიურობაზეც მიანიშნებს. ამ შემთხვევაში
ტოტალიტარული მმართველობის მითოლოგემა, რომელიც, გასული საუკუნის განმავლობაში,
წლების მანძილზე, ტყუილისა და ილუზიის „განამდვილების“ მნიშვნელობით აიხსნებოდა, თავად
ხდება განახლებული მითოლოგიური მოდელის ქვაკუთხედი. როლან ბარტის მიხედვით,
„მითოლოგია ერთ-ერთი იმათგანია, ვინც ცდილობს სამყაროს გარდაქმნას. თუ გავიხსენებთ, რომ
ბურჟუაზიულ საზოგადოებაში ადამიანი ყოველ წამს ჩაძირულია მცდარ „ბუნებაში“, ის ცდილობს
ცხოვრების შედარებით მარტივ საფეხურზე არსებული, „უცოდველობის“ მიღმა აღმოაჩინოს ღრმა
გაუცხოება. მის მიერ განხორციელებული მხილება არის პოლიტიკური აქტი; ეყრდნობა რა ენის
პასუხისიმგებლობის იდეას, ამავე გზით, ცდილობს დაადგინოს მისი თავისუფლება. ამ აზრით
მითოლოგია სამყაროსთან თანხმობაშია, მაგარამ არა ისეთთან, როგორიც არის ახლა სამყარო,
არამედ ისეთთან, როგორიც უნდა რომ მან შემნას“.211
ჰაინერ მიულერი, პოსტმოდერნული ეპოქის პირმშოა და ამ პიესაში უკვე მიზანმიმართულად
იყენებს სხვადასხვა ლიტერატურული ტექსტის მონტაჟის, აზრის გადაფერვისა და ფრაგმენტაციის
პრინციპებს. ამ ყველაფერს კი ზედროული მოვლენების ციკლურობის თეორიას უსადაგებს და
დამუშავების პროცესში ქმნის ტოტალიტარული ცნობიერების, ან თუ გნებავთ, იდეოლოგიზებული
მითოლოგიის კლასიკურ მოდელს. ამ პროცესში ნათლად იკვეთება ავტორის დამოკიდებულებაც
ტოტალიტარული

და

მითოსური

აზროვნების

მიმართ,

რაც

ნათელს

ჰფენს

ცენზურის

დამოკიდებულებასაც აღნიშნული ნაწარმოების მიმართ. იმდროინდელი ცენზორების აზრით ხომ „პიესა პოლემიკური იყო ქვეყნის ოფიციალური ისტორიული სურათისადმი“.212
211

ბარტი რ., მითოლოგიები, გამომცემლობა „აგორა“, თბ., 2011, გვ. 233
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Krieg ohne Schlacht: Leben in zwei Diktaturen, Kiepenheuer & Witsch, 1994, S. 256
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მიუხედავად იმისა, რომ პიესა „გერმანია. სიკვდილი ბერლნში“, შეუძლებელია მივიჩნიოთ
წმინდა პოსტდრამატული ხელოვნების ნიმუშად, ვფიქრობ, შეცდომა იქნებოდა გვერდი აგვეარა
ავტორის მიერ უკვე ადრეულ წლებში გამოვლენილი და მოგვიანებით, უკვე წერის ტექნიკად
ჩამოყალიბებული სპეციფიკისთვის: ვგულისხმობ ინტერტქსტუალობას და პოლისემიურობას;
ტექნიკას, რომელიც უკვე თვალნთლივ იკვეთება ამ პიესაში. ბრეხტის დიდაქტიკური პიესების
გავლენით დაწერილ ტექსტშიც კი, აშკარად იგრძნობა ახლებური მიდგომა დრამატურგიული
მასალის მიმართ, ისტორიული ქრონიკებისა და მითოლოგიური ამბების გადამუშავების
ინდივიდუალური სტილი და ავტორის დაუღალავი შეუპოვრობა - ახალი გამომსახველობითი
გზების ძიებისა და თეატრის ფუნქციის გადაფასებისთვის. ამ საკითხზე ჩვენ დაწვრილებით გვექნება
საუბარი წინამდებარე ნაშრომის მომდევნო თავში, როდესაც პოსტდრამატული ტექსტის „ჰამლეტის მანქანის“ დრამატურგიულ თავისებურებებზე ვიმსჯელებთ.
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4 „ჰამლეტის მანქანა“ – „მიულერის“ სახელობის „შექსპირის ფაბრიკაში“
გადამუშავებული დანიის პრინცის მითოლოგიური მოდელი
„ისეთი აწმყოს (Gegenwart) ცნებაზე, რომელიც გადასვლა კი არ არის, არამედ არის ის, სადაც

დრო ჩერდება და შეშდება, ისტორიული მატერიალიზმი უარს ვერ იტყვის. ეს ცნება ხომ
სწორედ იმ აწმყოს განსაზღვრავს, რომელშიც ის საკუთარი პოზიციიდან ისტორიას წერს.
ისტორიზმი წარსულის „მარადიულ“ სურათს წარმოგვიდგენს, ისტორიული მატერიალიზმი
კი წარსულის გამოცდილებას, რაც განუმეორებლის სახით გვეძლევა...
ის საკუთარი ძალის ბატონ-პატრონი რჩება - გამბედაობით,
გაარღვიოს ისტორიის უწყვეტობა“.
ვალტერ ბენიამინი.213

„მე უკან ვიხევ ჩემში, მე მსურს ვიყო მანქანა“
ჰაინერ მიულერი, ჰამლეტის მანქანა

4.1 გამომშვიდობება ბრეხტის სასწავლო თეატრთან. გერმანია არის ჰამლეტი
1977 წლით დათარიღებული „ჰამლეტის მანქანა“214 ჰაინერ მიულერის იმ სათეატრო
ტექსტების კატეგორიას განეკუთვნება, რომლებსაც თავად ავტორი თარგმნილი და გადაკეთებული
„შექსპირის ფაბრიკის“ მასალებს უწოდებს. Schakespeare Faktory იმ პიესების სერიული გამოცემის
სახელწოდებაა, რომელიც პირველად 1985 წელს გამომცემლობამ Rotbuch verlag, ავტორთან
შეთანხმებით დაბეჭდა. ორსერიიანი კრებულის პირველი ნაწილი ანუ Schakespeare Faktory 1 ორ
ფურცელზე დატეული ტექსტია, რომელიც იწყება სათაურით - „სურათის აღწერა“. შექსპირის
„ჰამლეტის“ ადაპტირებული თარგმანი ამ გამოცემაში არ შესულა. ის მხოლოდ მოგვიანებით, 1989
წელს გამოშვებულ Schakespeare Faktory 2, ანუ პიესების მეორე ტომში დაიბეჭდა.
კრებულში Schakespeare Faktory გამოქვეყნებული ტექსტები, როგორც თავად მიულერი
თვლის, „ექსპერიმენტული ლაბორატორიის“ ერთგვარი პროდუქტია, რომლებიც საუკუნეების
განმავლობაში დაგროვილი, მზა მასალის, ანუ მანამდე შექმნილი ორიგინალური ნაწარმოებების

213

ბენიამინი ვ., ისტორიის ცნების შესახებ, XVI, გამომცემლობა „საგა“, თბ., 2008, გვ. 108.

მიულერი ჰ., „ჰამლეტის მანქანა“. თარგმნა ნათია მიქელაძემ საქართველო-გერმანიის საზოგადოების
დაკვეთით. საავტორო ხელნაწერის უფლებით. © საქართველო-გერმანიის საზოგადოება (Georgisch-Deutsche
Gesellschaft), ნათია მიქელაძე. აქ და შემდგომშიც მიულერის „ჰამლეტის მანაქანა“ ტექსტზე მუშაობისას ჩვენ
ვიხელმძღვანელებთ ნათია მიქელაძის თარგმანით.
214
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გადამუშავების შედეგად მიიღებიან. ამ კრებულში შესული პიესებიდან215 ჩვენ „ჰამლეტის მანქანას“
და „სურათის აღწერას“ გამოვარჩევთ. გარდა იმისა, რომ ეს ორი ტექსტი, თანამედროვე
დრამატურგიის ისტორიაში, დღეს უკვე გერმანული პოსტდრამატული თეატრის კლასიკურ
პროდუქტებად მოიხსენიებიან, ისინი პირდაპირ ირეკლავენ წინამდებარე კვლევაში ჩვენ მიერ
წამოჭრილ საკითხებს. „ჰამლეტის მანქანა“ საშუალებას გვაძლევს, ერთი მხრივ, მივყვეთ
მითოლოგიური მოდელების ტრანფორმაციის პროცესს მიულერის შემოქმედებაში; მეორე მხრივ კი,
ვიკვლიოთ, როგორია თავად ავტორის დამოკიდებულება პრობრეხტიანულ თეატრსა და „სასწავლო
პიესების“ შემდგომ განხორციელებულ ექსპერიმენტებზე 1970-90- იანი წლების პიესებში.
1977 წელს ჰაინერ მიულერმა ბ. ბრეხტის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ მკვლევარ რაინერ
შტაინვეგს216 შეტყობინება გაუგზავნა, სათაურით - „გამომშვიდობება სასწავლო პიესასთან“. ტექსტი
პირველად თავად ადრესატმა გამოაქვეყნა 1978 წელს, მის მიერვე გამოცემულ ბრეხტის სასწავლო
პიესებისადმი მიძღვნილ კრებულში.
ჰაინერ მიულერი რაინერ შტაინვეგს სწერდა: „ბრეხტის ერთ-ერთმა ადეპტმა 1957 წელს ჩემს
პიესაზე „კორექტორი“ ასეთი რამ თქვა: ამ ამბებს არ ჰყავს ადრესატიო. თეატრში კი იმის
განხორციელება, რასაც ადრესატი არ ჰყავს - შეუძლებელია. ნუ მივაქცევთ ყურადღებას მსჯელობებს
არაფრისმთქმელ ხელოვნებაზე: ინდუსტრიამდელი საზოგადოების სურათს. ახლა, 1977 წელს 1957
წელთან შედარდებით, კიდევ უფრო ნაკლებად ვიცი - ვინ იქნება ჩემი ტექსტების ადრესატი. დღეს
პიესები უფრო მეტად თეატრისთვის იწერება, ვიდრე მაყურებლისთვის. მე არ ვაპირებ
ხელებდაკრეფილი ჯდომას და არც ლოდინს - როდის შეიქმნება სიტუაცია (რევოლუციური).
მაგრამ თეორია, რომელსაც ბაზისი არ გააჩნია - ჩემი სტიქია არაა. მე არ ვარ ის ფილოსოფოსი,
რომელსაც არ სჭირდება საბაბი მსჯელობისთვის, ზუსტად ასევე - არ ვარ არქეოლოგი. და, ვფიქრობ,
რომ ჩვენ უნდა გამოვემშვიდობოთ სასწავლო (დიდაქტიკურ) პიესებს მომდევნო „მიწისძვრამდე“.
„გადაწყვეტილების“217 დრო ამოიწურა. ისტორიამ პროცესი ქუჩაში გადმოიტანა და განსწავლული
იხ.: Müller H., Shakespeare Factory 1: Bildbeschreibung. Wie es Euch gefällt. Waldstück. Macbeth. Wolokolamsker
Chaussee 1. Broschiert – 1. Januar 1985; Shakespeare Factory 2: Hamlet. Anatomie Titus Fall of Rome Wolokolamsker
Chaussee II-V. Materialien. Heiner Müller Texte 9 Taschenbuch – 1989.
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რაინერ შტაინვეგი, იხ.: http://reinersteinweg.blogspot.com/p/basics.html ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019

მიულერი მითითებას იძლევა ბრეხტის პიესაზე „Massnahme“, სადაც უდიდესი დატვირთვა აქვთ
აგიტატორებს. ისინი ახალგაზრდა ჭაბუკს პირდებიან, რომ მსოფლიო რევოლუცია, რომელიც „დაიწყება
ხვალ, მოიპოვებს გამარჯვებას და შეცვლის სამყაროს“. Мюллер Х., Проза, Драмы, Эссе, Диалоги, Перевод В.
Колязина, Москва, 2012, გვ. 517
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ქოროებიც უკვე აღარ მღერიან. ჰუმანიზმი მხოლოდ ტერორიზმის ფორმით ვლინდება. ბოთლები
ასაფეთქებელი ნარევით (შესაძლოა მიულერი „მოლოტოვის კოქტეილს“ გულისხმობს - მ. ი.) უკანასკნელი არგუმენტია სამოქალაქო აღზრდის საქმეში. ტექსტები ობლად რჩებიან და ისტორიის
მოძრაობას ელოდებიან. წყვეტილი მეხსიერება, მასის მყიფე სიბრძნე, რომელსაც მყისიერი
დავიწყება ემუქრება. იმ მონაკვეთზე, სადაც „დიდაქტიკა“ (სწავლება) ღრმადაა ჩამარხული და თანაც
დანაღმულია, საჭიროა ხანდახან თავით ჩაეფლო ქვიშაში (ქვების გროვაში), რათა დაინახო
პერსპექტივა. ან თხუნელობა - ან კონსტრუქციული მარცხი“.218
ჰაინერ მიულერის ეს საჯარო წერილი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს მისი 1980-90იანი წლების შემოქმედების კვლევისას, განსაკუთრებით კი მაშინ, როდესაც „ჰამლეტის მანქანაზე“
გვიწევს საუბარი. მიულერი სწორედ 1977 წელს ამთავრებს ამ პიესაზე მუშაობას და ბრეხტის
სასწავლო პიესებში გამოხატულ პრინციპებზე უარის თქმა სწორედ ამ თარიღს ემთხვევა. „ჰამლეტის
მანქანა“ ადასტურებს ავტორის პრინციპულ გადაწყვეტილებას: უარი თქვას ბრეხტის სასწავლო
თეატრის

გამოცდილების

გამოყენებაზე

და

თვისებრივად

ახალი

დრამატურგიული

და

რეჟისორული მიდგომით, მოსინჯოს სხვადასხვა მეთოდი როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული
გამოხატულების თავლსაზრისით.
„ჰამლეტის

მანქანა“

მანამდე

დაწერილ

პიესებთან

შედარებით,

აბსოლუტურად

განსხვავებული სტრუქტურითა და ფორმით გამოირჩევა. აქ ვერ ამოიკითხავთ პერსონაჟთა
ხასიათებს, ვერც მათ მოქმედებებს მიადევნებთ თვალს. ტექსტი, რომელშიც მთლიანადაა
უარყოფილი დიალოგები, თავიდან ბოლომდე აგებულია ჰამლეტის პერსონაჟის მონოლოგურ
ბლოკებზე. შეიძლება ითქვა, რომ სახეზე გვაქავს დრამის აბსოლუტურად განსხვავებული და მეტად
რთული სადადგმო ექსპერიმენტის უჩვეულო ვარიანტი.
რვაგვერდიან პოსტ-დრამატულ ტექსტში ხუთი ერთმანეთისგან განსხვავებული პროზაული
ლექსის ფორმის ფრაგმენტია მოცემული. ავტორი ამ ფრაგმენტებს „მონოლოგურ ბლოკებს“ უწოდებს
და შემდეგნაირად ასათაურებს: 1. „ოჯახური ალბომი“, 2. „ევროპა ქალისა“, 3. „სკერცო“, 4. „ჭირი
ბუდაში/ბრძოლა

გრენლანდიისთვის“,

აბჯარში/ათასწლეულები“.

მიულერი

თვლის,

5.

„გაშმაგებულად
რომ

„ჰამლეტის

მომლოდინე/საშინელ

მანქანის“

შექმნამდე

მისი

შემოქმედება ერთი მთლიანი ისტორია იყო - რედუქციის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც,
ფაქტობრივად, ამ პიესით დასრულდა. რაც შეეხება დიალოგებს, მასზე შეგნებულად თქვა უარი.
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დრამატურგი მათ საჭიროებას ვეღარ ხედავს, რადგან ხელოვნებაში აღარ არსებობს სუბსტანცია საერთოდ გაქრა ამბავი.
სანამ

ბლოკების მიმოხილვას შევუდგებოდე, შევეცდები ავხსნა პიესის სათაურშივე

ჩადებული მეტაფორების მნიშვნელობები. სახელწოდება „ჰამლეტის მანქანა“ (HamletMaschine) ორ
განსხვავებულ კოდურ სიტყვას, ორ განსხვავებულ მეტაფორას იტევს თავის თავში. ერთი მხრივ,
ნათელია, რომ ავტორი სათაურშივე გამოტანილი სიტყვით - Hamlet თავიდანვე მიგვანიშნებს
შექსპირის პიესის გადაკეთებულ და ხელახლა თარგმნილი ტექსტის ადაპტირებულ ვერსიაზე.
მეორე მხრივ, მას ისეთი სიგნიფიკატი, ანუ სიტყვა „Maschine“ შემოაქვს სახელწოდებაშივე, რომ
იმთავითვე

ხდები

„საავტორო

სპეკულაციის“

მსხვერპლი.

დრამატურგი

თითქოს პიესის

დასაწყისშივე გითრევს საავტორო თამაშში: გიწვევს, საკუთარი ძალისხმევით ამოხსნა კოდური
ნაერთების „დაშიფრული“ ან თუნდაც „გახსნილი“ სიგნიფიკატების მნიშვნელობები.
 HAMLET/MASCHINE ჰამლეტი/მანქანა
მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში ჰამლეტი, უპირველესად, უილიამ შექსპირის სახელს
უკავშირდება. თეატრალური დრამა, რომელიც 1600 წელს ინგლისში დაიწერა, შემდეგ სათაურს
ატარებს: „ტრაგიკული ისტორია ჰამლეტზე, დანიის უფლისწულზე“. ჰამლეტის ტრაგიკული
ისტორია ეპოქებს გასცდა და მეოცე საუკუნის სათეატრო ხელოვნებაშიც განსაკუთრებული
დატვირთვა შეიძინა. ჰამლეტი, ეს არა მხოლოდ შექსპირის პიესის მთავარი პერსონაჟის სახელი,
არამედ მთელი ეპოქის ფილოსოფიური ტრაქტატია და, შესაბამისად, მას თითოეული მოაზროვნე
სრულიად განსხვავებული პრიზმიდან აღიქვამს. დღესდღეობით მართლაც ძნელია მოძებნო
გასული საუკუნის ცნობილი მსახიობი, დრამატურგი ან/და სახელგანთქმული რეჟისორი, რომელსაც
შემოქმედების განმავლობაში, რომელიმე ეტაპზე მაინც, არ ჰქონდეს ნამუშევარი შექსპირის ამ
პიესაზე.
თავად ჰაინერ მიულერი მეოცე საუკუნის ჰამლეტს უიმედობის სიმბოლოს უწოდებს და
იმდროინდელ პოლიტიკურ პროცესებთან კავშირში განიხილავს. „ინტელიგენცია დაუცველია,
უტოპიაა და პერსპექტივაც არ ჩანს. ... სხვადასხვა ეპოქასა და დროში მომწყვდეულნი კვლავ ძიებაში
ვართ. აი, ამ ჭმუნვის ჟამს გვახსენებს თავს ჰამლეტი, რომელიც ჩვენივე პრობლემების პროეცირების
შესაძლებლობას გვაძლევს. ის, რაც არ გვსურს - იმ საკითხში საკმაოდ ერთსულოვანნი ვართ, მაგრამ,
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სამწუხაროდ, არ გვაქვს ერთიანი პოზიცია... და სწორედ ასეთ სიტუაციაში იმყოფება ჰამლეტი“.219 ამბობს ჰაინერ მიულერი. თუმცა, თანამედროვე ჰამლეტი მიულერის პიესაში, ის ადამიანია,
რომელიც იმაზე უფრო მეტ ინფორმაციას ფლობს, ვიდმე მას სჭირდება 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. ამდენად, სათაურშივე
ჩადებული კიდევ ერთი კოდური ნიშანი, რომლის ახსანაც ვეცდებით, არის სიტყვა - MASHINE ანუ
„მანქანა“.
ქართველი მეცნიერის, ფილოსოფოს კახა კაციტაძის 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. დროთა განმავლობაში გაჩნდა
მოსაზრება, რომ სამყარო, როგორც ერთიანი მთელი, მის ფიზიკურ-სივრცობრივ ელემენტებად და
ელემენტარულ ფუნქციებად არის დაყოფილი. სამყაროს მექანისტური მსოფლაღქმის გამომსახველ
მთავარ სიტყვა-სიმბოლოდ ამ თეორიაში მექანიკური საათი მიიჩნეოდა. ეს გიგანტური მექანიკური
მოწყობილობა მსგავს თეორიებში განიხილება როგორც ღმერთის მიერ შექმნილი მექანიზმი და მისი
თითოეული დეტალი ჰარმონიულ თანხმობაშია სამყაროსთან. ქართველი მეცნიერის აზრით, აქ
„არსებულის

არსებობის

საზომად

გამოიყენება

არა

ორგანული

პროცესი,

როგორც

ამას

არისტოტელესთან ჰქონდა ადგილი, არამედ ხელოვნური, მანქანურ-მექანიკური პროცესი. სამყაროს
აღმწერი

კონცეპტუალური

აპარატი

აღარ

ემყარება

რთულ,

ორგანულ,

physis-ის

მსგავს

ხდომილებებს, არამედ ეფუძნება „მარტივ“ და მექანიკურ პროცესებს. უფრო მეტიც, პირველი
მთლიანად და უნაშთოდ დაიყვანება მეორეზე. თავად სამყარო, როგორც ერთმანეთზე ამგვარად
ურთიერთმოქმედ

არსებულთა

ერთობლიობა,

გაიგება

მექანიზმის

ანალოგიით,

გაიგება

მექანიკურად“. 220

Müller H., Material zu Der Lohndrücker 1988, Hamlet/Maschine 1990, Mauser 1991, am Deutschen Theater Berlin,
Publisher: Zentrum für Theaterdokumentation und –information, 1993;
219

კაციტაძე კ., VITA ACTIVA versus VITA CONTEMPLATIVA. იხ: კრებულის „ევროპული კულტურის ორი
საფუძველი“ ელ. ვერსია - http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0220
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კახა კაციტაძის თეორიული ინსტრუმენტი „ჰამლეტის მანქანის“ კვლევისას განსაკუთრებულ
დატვირთვას იძენს. პიესის ტექსტზე მსჯელობისას, დავინახავთ, რომ ამგვარი მიდგომა უდავოდ
ამართლებს და ასევე ხსნის პიესაში გამოყენებული „საკვანძო“ მეტაფორების მნიშვნელობებში
კოდირებულ ავტორისეულ მინიშნებებს. მაგ., ჰაინერ მიულერმა „ჰამლეტის მანქანაში“, ოფელიას
სახე ევროპის სიმბოლოდ გაიაზრა და აღნიშნა, რომ მისი (ანუ ოფელია /ევროპა) გული საათიაო. ამ
საკითხს ჩვენ მოგვიანებით აუცილებლად დავუბრუნდებით და შეძლებისდაგვარად დეტალურად
გამოვიკვლევთ ძირითად ავტორისეულ მინიშნებებს; მანამდე კი დავუბრუნდეთ ქართველი
ფილოსოფოსის ტექსტს, რომელსაც თითქოს განზრახ მივყავართ ჩვენ მიერ საკვლევი სიტყვების
„მექანიკა“ და „მანქანა“ მნიშვნელობათა ტრანსფორმაციის პრობლემასთან.
კახა კაციტაძის აზრით, „უკვე ლათინურში ბერძნულიდან დასესხებული სიტყვა „მანქანა“
(machine) შეიცავდა არა მარტო ტექნიკურ საზრისს (მაგ. ბალისტა, როგორც საბრძოლო მანქანა),
არამედ უფრო ფართო მნიშვნელობასაც, კერძოდ - „ხრიკს“, „ფანდს“, „ეშმაკობას“. საკუთრივ
ლათინურში ტერმინი უფრო ხშირად ტექნიკური მნიშვნელობით მოიხმარებოდა, მაგრამ
შუასაუკუნეობრივ ლათინურში გამოთქმამ facerunt ballista (ააგეს ბალისტა) ან facerunt machinas
(ააგეს მანქანა) თანდათან შეიძინა ისეთი მნიშვნელობა, როგორიცაა „მიმართეს ხრიკს“, „ჩაიდინეს
ეშმაკობა“ (ეს მნიშვნელობა საფუძვლად უდევს ისეთ თანამედროვე სიტყვებს, როგორებიცაა
machinatio და machinator - „მაქინაცია“ და „მაქინატორი“).
XVI-XVII საუკუნეებში ეს ტერმინი, კახა კაციტაძის თანახმად, თანდათანობით იძენს არა
მხოლოდ „ხრიკის“, არამედ აგრეთვე „რთული მოწყობილობის“, „ნაგებობის“, „ორგანიზმის“ და
„სხეულის“ მნიშვნელობას. ქართველი მკვლევარი ამ ტერმინზე მსჯელობისას სწორედ უილიამ
შექპირის ჰამლეტის ტექსტს იმოწმებს და აღნიშნავს, რომ სიტყვა machine „სხეულის“, „ნაგებობის“
მნიშვნელობით გვხვდება შექსპირთანო. ეს ნამდვილად ასეა, რადგან მიულერის მკვლევრებიც,
განსაკუთრებით კი თეატრმცოდნე ჰანს თის ლემანი221 „ჰამლეტის მანქანაზე“ საუბრისას, სწორედ ამ
ციტატაზე მიგვანიშნებს და აღნიშნავს, რომ მიულერს პიესის ტექსტი, შესაძლოა, სწორედ ამ
სიტყვათა წყობის, ამ წინადადების - Thine evermore, most dear lady, wilst his machine is to him 10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-800&a=d&c=civil2&cl=CL2.7&d=HASH01f2afaba8ab215fa4f09f5c.3.6#HASH01f2afaba8ab215fa4f09f5c.3.6 ბოლოს
გადამოწმდა 28/09/2019
Lehmann: Raum-Zeit. Das Entgleiten der Geschichte in der Dramatik. Lehmann, Hans-Thies: Heiner Müllers und
im französischen Poststrukturalismus. In: Arnold, Heinz-Ludwig (Hg.): Heiner Müller. 1982, S. 80
221
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ქვაკუთხედზე დაეშენებინაო. საუბარია პიესის მეორე მოქმედებაზე (სურათი II), როდესაც
პოლონიუსი კითხულობს ჰამლეტის წერილს ოფელიასადმი. გავიხსენოთ, რომ მაჩაბლის თარგმანის
მიხედვით, დანიის პრინცი ტექსტს შემდეგი სიტყვებით ასრულებს: „შენი საუკუნოდ, ვიდრე ამ
სუსტ სხეულში სული შემრჩება“.222 კახა კაციტაძე კვლევაში სამართლიანად აღნიშნავს: „ცხადია,
მაჩაბლის ეს ჩინებული თარგმანი სიტყვასიტყვითი არ არის. ორიგინალთან უფრო მიახლოებულია:
„ვიდრე ეს სხეული (machine) აბადია“. მაგრამ ეს არსებითი არც არის. მთავარია ის, რომ სიტყვა
„მანქანა“ ამ დროისათვის სიტყვა „სხეულის“ სინონიმის მნიშვნელობას იძენს ან, უფრო ზუსტად,
„სხეული“ „მანქანის“ იგივეობრივად გაიაზრება“.223
ჰამლეტის წერილში მოცემული

ვითომდა ერთი უმნიშვნელო დეტალი - შეყვარებული

გმირის მიერ გამოთქმული შექსპირული მეტაფორა - „სხეული, როგორც მანქანა“, უყურადღებოდ
არ დარჩენილა ფილოსოფოსთა გარკვეული ნაწილისთვის. თუ კაციტაძის მსჯელობას გავყვებით,
შექსპირის ეს მხატვრული შედარება, თავის დროზე სწორედ სამყაროს მექანისტურ თეორიას დაედო
საფუძვლად, რომლის იდეაც ჯერ რენე დეკარტის და შემდგომ უკვე თომას ჰობსის ფილოსოფიურ
კონცეფციებში გამოიკვეთა. დეკარტი ის მეცნიერია, რომელმაც, ფაქტობრივად ყველა მანამდე
არსებული „ფილოსოფიური შეთანხმებები“ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ხოლო ადამიანის მთავარ
მამოძრავებელ ძალად ამ სამყაროში მხოლოდ და მხოლოდ ორჭოფობაზე დაშენებული აზროვნება
აღიარა. იგი ის მოაზროვნეა, რომელმაც სწორედ „მანქანურობა“ და ყოველგვარი „სხეულის
მექანისტური მოძრაობა“ არა მხოლოდ ადამიანის ფიზიკურ მატერიას, არამედ მთელ მატერიალურ
სამყაროს დაუკავშირა. ჰობსი უფრო პრაქტიკულად უდგება მექანისტური თეორიის დამუშავების
საკითხს და ერთ-ერთ ვერსიაში მას სახელმწიფოსთან კავშირში განიხილავს. თუ დეკარტთან, - წერს
ქართველი

მკვლევარი,

-

მანქანურობა

უბრალოდ

განფენილი

სხეულის

სტრუქტურის

მახასიათებელია, ჰობსთან უკვე გვხვდება ხელოვნური სხეულის, მაგ., სახელმწიფოს ცნება. ამგვარი
„სხეულის“ მიმართ, - ვკითხულობთ იქვე, - სიტყვა „მანქანის“ მოხმარება უკვე ჩვეულებრივი
მოვლენა გახდა XVIII საუკუნეში. მაგალითისთვის მკვლევარი ჰენრი ფილდინგის ნაწარმოებს „ტომ
ჟოუნზის, ნაპოვარას ამბავი“ მიმართავს, სადაც ავტორი შემდეგ ფრაზას ციტირებს: „გონება,
რომელიც მეუფეთა კაბინეტებში აღწევს და ააშკარავებს იმ ფარულ ზამბარებს, რომელთაც

ივანე მაჩაბლის თარგმანი, იხ. „ჰამლეტი“, წიგნში უილიამ შექსპირი, ტრაგედიები, გამომცემლობა
„საუნჯე“, თბ., 2009.
222

223

კახა კაციტაძე. დასახელებული ნაშრომი;
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მოქმედებაში მოჰყავთ ევროპის ყველა პოლიტიკური მანქანის სახელმწიფოებრივი ბორბლები...“ (in
all the political machines of Europe). ამ შემთხვევაში, კაციტაძის აზრით, „საქმე არ გვაქვს მხოლოდ
ლიტერატურულ მეტაფორასთან, რომელიც სახელმწიფოებრივ ურთიერთობას საათის ანალოგიით
განიხილავს, არამედ იმასთან, რომ, ჰობსის მსგავსად, სახელმწიფო განიხილება ხელოვნურ
სხეულად, ე.ი. უაღრესად რთულ, მაგრამ მექანიკის კანონებს დაქვემდებარებულ მანქანად“.224
ისტორიული პროცესების გარდა, თანამედროვეობაში ჩამოყალიბებულ ფილოსოფიურ
კონცეფციებსა და შემოქმედის მხრიდან მხატვრულ ნაწარმოებში გაფორმებულ აზრებს შორის
გამოკვეთილი პარალელების არსებობა, როგორც უკვე არაერთხელ დავრწმუნდით, ბუნებრივი
მოვლენაა ხელოვნების ისტორიაში. თუმცა, ამ მხრივ, მეოცე საუკუნე ყველაზე უფრო რთულად სვამს
საკითხს.

იმდენად

რთულად,

რომ

გიძნელდება

მოეჭიდო

მხოლოდ

ერთ

კონკრეტულ

ფილოსოფიურ მიმართულებას, რომელიც ყოვლისმომცველი და ეპოქის ამსახველი იქნება.
ვფიქრობ, ამ აზრს თავად მიულერიც გაითვალისწინებდა, რადგან „ჰამლეტის მანქანაზე“ მუშაობის
დროს კარგად უწყოდა - რა რთული იყო, კომოდში დაგროვილი ტანისამოსის მსგავსად, არჩევანის
მხოლოდ ერთ ლუქზე გაკეთება.225 ამ მხრივ, ჩვენთვის ყველაზე დასაყრდენი ჰიპოთეზა ამ
თეორიათა სიჭრელეში მაინც ისაა, რომ ტექნიკური მიღწევების, განსაკუთრებით კი, ბირთვული
იარაღის ამოქმედების შიშით შეპყობილმა ინტელიგენციამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა
აბსოლუტურად ყველა მანამდე არსებული თეორია, მათ შორის ეჭვის თვალით შეხედა დედამიწის
მარადიულობის, კაცობრიობის ევოლუციის საკითხსაც. სამყაროსადმი გაუცხოების თემა თანდათან
შეეხო თავად ადამიანობის არსის, მისი რაობის და მათ შორის ადამიანური და ტექნიკური
ძალაუფლების საკითხსაც. სწორედ ამიტომ, ვფიქრობ,

აუცილებელია აქვე აღინიშნოს, რომ იმ

ეპოქაში, როდესაც ჰაინერ მიულერს უწევდა ცხოვრება და მოღვაწეობა, დრამატურგი ვერაფრით
აუვლიდა გვერდს იმ საკვანძო საკითხებს, რომლებითაც მოცული იყო თითქმის ყველა
საინფორმაციო წყარო. მეოცე საუკუნის ინტელექტუალთათვის კი განსაკუთრებით თვალშისაცემი
გახდა არა მხოლოდ სამყაროს მექანისტური კონცეფციის ფილოსოფიური კრიტიკა, არამედ მათი
აზრით, კაცობრიობა პირისპირ აღმოჩნდა ეგზისტენციალური კრიზისის პრობლემის წინაშე.
სიტყვებმა - „მანქანა“, „მექანიკა“, „ტექნიკა“ მოიცვეს არა მხოლოდ პრაქტიკული და თეორიული
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კახა კაციტაძე. VITA ACTIVA versus VITA CONTEMPLATIVA. იხ: დასახელებული ნაშრომი;

Müller H., Theater ist kontrollierter Wahnsinn, Ein Reader Herausgegeben und mit einem Vorwort von Detlev
Schneider, Alexander Verlag Berlin, 2014
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მეცნიერებების წამყვანი დისციპლინები, არამედ თავად სამყაროსთან გაუცხოების აღმნიშვნელ
მთავარ ტერმინებად მოგვევლინენ. მეოცე საუკუნის მოაზროვნე ადამიანმა მალევე გააცნობიერა,
რომ თანდათან თავისივე შექმნილი მოწყობილობის ტყვე ხდებოდა. ამ თვალსაზრისით, „ჰამლეტის
მაქანანა“ თავისი ფილოსოფიური და დრამატურგიული კონცეფციით, ძალიან საინტერესო
აქცენტების დასმისკენ გვიბიძგებს.
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 სიტყვა, რომლებსაც სასვენი ნიშანი - „/“
აერთიანებთ - HAMLET/MASCHINE. სინამდვილეში, ეს მეორე ვერსია, სპექტაკლის სახელწოდებაა.
მსგავსი ფორმით მოცემული სათაური თავად ავტორმა გამოიყენა 1989 წელს დადგმულ სპექტაკლში,
სადაც მან შექსპირის და საკუთარი ტექსტების „გამთლიანება“ გერმანელი მაყურებლის თვალწინ
განახორციელა.
საინტერესოა, რომ ნათია მიქელაძემ პიესა იდეური ნიშნით თარგმნა და ტექსტის ქართულ
ვარიანტს არა „ჰამლეტიმანქანა“, არამედ „ჰამლეტის მანქანა“ უწოდა. პიესის სახელწოდების ასეთი
თარგმანი იმის უფლებას გვაძლევს, ვიფიქროთ, რომ სიტყვა „მანქანა“ მიულერის პიესაში ჰამლეტის
მითოსური პერსონაჟის მთავარ ატრიბუტადაც გვევლინება. ბუნებრივია, ეს მოტივი პიესის
სათაურის კვლევისას ჩვენს ყურადღებას იმსახურებს. სწორედ ამიტომ, საჭირო გახდა თავიდანვე
გავრკვეულიყავით ამ სიტყვა-ნიშანის მნიშვნელობაში. გაგვეგო, რა ნიშნით იხმარება ბერძნული
წარმომავლობის სიტყვა Machine პოსტმოდერნულ ხანაში და რა დატვირთვა მიანიჭა თავად
დრამატურგმა ამ მეტოფარას ჰამლეტზე მუშაობისას?
თავად პიესის ავტორი სიტყვა „მანქანის“ მეტაფორულ მნიშვნელობას არაერთგვაროვნად
ხსნის. მისი აზრით, Maschine ეს არის - მანქანა, დაზგა, ან მოწყობილობა, რომელიც მუშაობს
შემგუებლურ რედუქციაში, მიმაგრებულია უბრალო მექანიკურ მოწყობილობასთან და აღიქმება,
როგორც რეალობიდან თავის დაღწევის „სასოწარკვეთილი შესაძლებლობის“ სიმბოლო. ამ
მდგომარეობაში, დრამატურგი თვლის, რომ ტექნიკის გარეშე მარტოდ დარჩენილ ადამიანს აღარ
შეუძლია აზროვნება. გავიხსენოთ დეკარტის ცნობილი გამოთქმა: „ვაზროვნებ, მაშასადამე
ვარსებობ“ და მივხვდებით, რომ ტექნიკის გარეშე დარჩენილ მეოცე საუკუნის ადამიანს, ამ
ლოგიკით, აღარც არსებობა შეუძლია.
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კიდევ ერთი მიულერისეული კონტექსტი სიტყვასთან Maschine მიმართებაში არის
მითოლოგია. დრამატურგის აზრით, მითოსიც შეგვიძლია წარმოვიდგონოთ, როგორც აგრეგატი
(ანუ სხვადასხვა იდეებისა და პრობლემური საკითხების ნაერთი - მ. ი. ), სადაც ყოველთვის სხვა
ახალ-ახალი „მანქანების“ მიერთებაა შესაძლებელი. ჰაინერ მიულერი ამ პროცესში არ გამორიცხავს
თავად „ახალი“ და დაინტერესბული ადამიანების ჩართულობასაც, რადგანაც სიტყვა „მანქანა“
მისთვის, შექსპირის მსგავსად, პირველ რიგში, ადამანაის სხეულის ფიზიკურ და სულიერ
მოცემულობასაც მოიაზრებს. საინტერესოა, რომ სიტყვა Maschine მიულერთან ასევე განიხილება
მითო-პოეტური

ანალიზის

კონტექსტშიც.

„მანქანა“

ამ

გაგებით,

გააზრებულია,

როგორც

უზარმაზარი სურათი (tableau) - „რთული მოწყობილობა“, რომელიც ემსახურება ნარატივების
სხვადასხვა ფაბულის დემონსტრირებას, მის ჩვენებას და მის დაკავშირებას სხვა მოქმედებასთან
(მაგ., დრამატულ კონფლიქტებთან და ა. შ.), მის მიერთებას სხვა დანარჩენ ინსტრუმენტებთანაც
(აპარატებთან, მექანიკურ მოწყობილობასთან).
ამდენად, ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სიტყვა
Maschine საუკუნეების განმავლობაში როგორც ფილოსოფიური, ისე წმინდა მეცნიერული
თვალსაზრისით, მუშავდებოდა და სხვადასხვა მეტაფორულ მნიშვნელობას იძენდა. ჰაინერ
მიულერმა კი ჰამლეტის მითის რეცეფციით ამ მექანიკურ მოწყობილობას კიდევ ერთი ეპოქალური,
კონცეპტუალური მნიშვნელობა შესძინა.
 მონოლოგური ბლოკები

„მონოლოგები ქმნიან დრამას“
ჰაინერ მიულერი, 1989
ხუთნაწილიანი პიესის პირველივე ბლოკი „ოჯახური ალბომი“226 საშუალებას გვაძლევს
შექსპირის „ჰამლეტის“ პერსონაჟებს - სამეფო დინასტიის წევრებსა და მათ ახლობლებს ჰამლეტის
როლის შემსრულებლის მეშვეობით გავეცნოთ. ესაა ჰამლეტის მონოლოგი, რომლის ტექსტი თავისი
ენით, სტილითა და პოსტდრამატული ნაწარმოებისთვის დამახასიათებელი სტრუქტურის
წყალობით,

შექსპირის

„ჰამლეტის“

აბოსულუტურად

თანამედროვედ

ადაპტირებული და

ინტერპრეტირებული „თარგმანის“ ნიმუშს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა პიესის
დასაწყისშივე დავასკვნათ, რომ მოქმედება თანამედროვე დროში მიმდინარეობს. ჰამლეტის
ჰაინერ მიულერი, „ჰამლეტის მანქანა“. თარგმნა ნათია მიქელაძემ საქართველო-გერმანიის საზოგადოების
დაკვეთით. საავტორო ხელნაწერის უფლებით. © საქართველო-გერმანიის საზოგადოება (Georgisch-Deutsche
Gesellschaft), ნათია მიქელაძე.
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პერსონაჟის სახით ჩვენ წინაშე, მეოცე საუკუნის 60-70-იანი წლების ტიპური ევროპელი იკვეთება:
მეამბოხე, ინტელექტუალი, რევოლუციონერი, ჯერაც პრინციპული ახალგაზრდა ადამიანი მაღალი
სოციალური ფენიდან, რომელიც გაბრაზებულია ყველაზე და ყველაფერზე. საკუთარ თავთან ჯანყს
და ამბოხს კი, სამოციანელთა მსგავსად, „ხიბლში მყოფ“ ოჯახის წევრებსა და მათ ახლობლებთან
დაპირისპირებით იწყებს: „ჰამლეტი ვიყავი. ზღვის პირას მდგომი ტალღების ზვირთცემას

ვესაუბრებოდი ბლა-ბლას227, ზურგს უკან ევროპის ნანგრევები. ზარების რეკვა სახელმწიფო
სამგლოვიარო ცერემონიალს მოასწავლის, მკვლელი და ქვრივი ერთი წყვილია, დიდებული ლეშის
სასახლის უკან მწყობრი ნაბიჯით მოაბიჯებენ ჩინოსნები, მოთქმით, ცუდად ანაზღაურებული
მგლოვიარებით ნეტავ ვის ცხედარს მიასვენებენ კატაფალკაზე/ ვის გამო ისმის ასეთი ვაება და
გოდება/ცხედარია დიდის/მოწყალების გამცემისა ხალხის შპალერი, ქმნილება მისი სახელმწიფო
ხელოვნებისა კაციც ეს ყოფილა ყველასგან მხოლოდ ყველაფერს იღებდა. სამგლოვიარო პროცესია
შევაჩერე, კუბოს მახვილით ავხსენი თავი, პირი ჩამიტყდა, თუმცა მისი ბლაგვი ნარჩენით მაინც
ავხადე და მკვდარი მშობელი გავუნაწილე ხორცი ხორცსა მადლი ღმერთსა იქვე მდგარ უბადრუკთ.
გლოვა მხიარულებაში გადაიზარდა, მხიარულება განცხრომით ცმაცუნში, ცარიელ კუბოზე
მკვლელი ქვრივს ჟიმავს ზევიდან შემოჯდომაში ხომ არ დაგეხმარო ბიძაჩემო, ფეხები გაშალე
დედიკო. მიწაზე ვწვები და ვაყურადებ გახრწნასთან შეწყობილ დედამიწის ბრუნვას. [...] კუზივით
დავათრევ ჩემს მძიმე ტვინს /კომუნისტური გაზაფხულის მეორე კლოუნი...“
სავსებით ნათელია, რომ მიულერი „ჰამლეტის“ ცნობილი მითის რეცეფციას პიესის მთავარი
პერსონაჟის მკვეთრად გამოხატული პოზიციის ჩვენებით იწყებს. ეს პოზიცია კი ჰამლეტის მხრიდან
საკუთარ თავთან რადიკალურ დისტანცირებაში მდგომარეობს. დისტანცირების ხერხი აქ ერთერთი საშუალებაა, რათა ჰამლეტის პერსონაჟმა წარსულის გაანალიზება შეძლოს. მას სურს, უარი
თქვას იმ საბედისწერო კანონზომიერებაზე, რაც ჰამლეტის ფენომენთანაა დაკავშირებული და რაც
დანიის პრინცს საუკუნეების განავლობაში ჰქონდა მისჯილი. ჰამლეტის მონოლოგური ბლოკი,
რომელსაც მიულერმა შემთხვევით არ უწოდა „ოჯახური ალბომი“, ვფიქრობ, სწორედ ჰამლეტის
არაცნობიერში

შეღწევის,

მის

შორეულ

წარსულში

დაბრუნების

მცდელობაა,

რომელსაც,

გადატანითი მნიშვნელობით, ფსიქოანალიტიკოსთან ვიზიტსაც კი შევადარებდი. წარმოვიდგინოთ,
რომ ეს ვიზიტი, სპექტაკლის მსგავსად, კონკრეტული დროის მცირე, მკაცრად შემოსაზღვრულ
ჰაინერ მიულერი წერისას ხშირად მიმართავს ასომთავრულ ასოებს, უარს ამბობს სასვენი ნიშნების
გამოყენებაზე. პიესის ციტირებისას გამუქებული შრიფტი, კვლევაში სწორედ ასომთავრული ასოების
მიმანიშნებელია.
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მონაკვეთში ვითარდება. დროის ამ რეგლამენტში პაციენტს ხომ საკუთარი წარსულის, საკუთარი მეს
ისტორიული გამოცდილების გახსენება და არაცნობიერის შრეებსა და ლაბირინთებში ხეტიალი
უწევს. ამ შედარებით მაგალითში კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს დროის მონაკვეთს, რადგან
მნიშვნელოვანია, რომ ეს გამიზნული მოგზაურობა წარსულში, რეალურად, აწმყო დროში
ვითარდება. „ჰამლეტის მანქანის“ ავტორი, პიესის დასაწყისში, თითქოს შექსპირის ცნობილი
მეტაფორის - დროთა დარღვეული კავშირის აღდგენას, მის გაერთიანებას ცდილობს.
„ოჯახული ალბომის“ წევრთა გაცნობას, ჰაინერ მიულერი, კვლავ ჰამლეტის მეშვეობით
აგრძელებს: „აი მოჩვენებაც მოდის, ჩემი შემქმნელი, ჯერ კიდევ თავში ნაჯახჩარტყმული. ქუდს ნუ

მოიხდი, მაინც ვიცი, რომ ერთი ნახვრეტით მეტი გაქვს. ნეტავ დედაჩემს ჰქონოდა ერთით ნაკლები,
შენი ავხორცობისას: საკუთარი თავი დამეზოგებოდა. დიაცების გაკერვა არ იქნებოდა ურიგო:
სამყარო დედების გარეშე. ჩვენ კი ურთიერთს დავხოცავდით წყნარად, რაღაცის რწმენით, როცა
არსება ჩვენი ნამეტანი გაგვიგრძელდება და ან ყელი ისე დაგვიწვრილდება, რომ ვეღარ ვიყვირებთ.
რა გინდა ჩემგან. ნუთუ შენთვის სახელმწიფო დაკრძალვა საკმარისი არ არის. ბებერო
გამომძალველო. ნუთუ არ გცხია სისხლი ლანჩებზე. შენი ნეშთი მე რაში მეხება. კიდევ კარგი, საკიდი
გიჩანს. ეგებ სამოთხეშიც მოხვდე. რაღას ელი. მამლები დაკლულია. განთიადი აღარ შედგება“.228
როგორც ვხედავთ, მეოცე საუკუნის ჰამლეტი მამის აჩრდილის მიმართაც აგრესიულია.
ტრაგედია, რომელმაც მას მსოფლიოს მასშტაბით სახელი გაუთქვა, ჯერ კიდევ საუკუნეების წინაა
გათამაშებული და ამიტომ საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა
უკვე წარსულის გაანალიზების საშუალებასაც აძლევს. თანამედროვე ჰამლეტმა ისიც მშვენივრად
უწყის,

რომ

მითი

ფილოსოფიისა

და

თეატრის

მოყვარული დანიის

პრინცის

შესახებ,

გარკვეულწილად, სწორედ მამის აჩრდილის ფაქტორს მიეწერება. თავის დროზე, ხომ სწორედ ეს
მოჩვენება გახდა სათავე იმ საშინელი კარმისა და საზარელ საქციელთა მთელი რიგი შედეგებისა,
რასაც „ჰამლეტი“ შექსპირის ტრაგედიაში ერთიმეორის მიყოლებით სჩადის. ვფიქრობ, მიულერის
ჰამლეტი ამ მოჯადოებული წრის გარღვევას ცდილობს, რადგან განგება დღესაც იმავე საფრთხის
წინაშე აყენებს: „რა ვქნა/რადგანაც წესი ითხოვს რკინის ნაჭერი/უნდა შევარჭო /შემდეგ ხორცში ან/

ჰაინერ მიულერი, „ჰამლეტის მანქანა“. თარგმნა ნათია მიქელაძემ საქართველო-გერმანიის საზოგადოების
დაკვეთით. საავტორო ხელნაწერის უფლებით. © საქართველო-გერმანიის საზოგადოება (Georgisch-Deutsche
Gesellschaft), ნათია მიქელაძე.
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შემდეგის შემდეგში/მეც ამას მივსდიო, რადგანაც/დედამიწა ტრიალებს/უფალო მომტეხე კისერი
ლუდხანისსკამიდან ჩამოვარდნისას“.229
ოჯახური ალბომის დათვალიერებისას, მიულერს არც ჰორაციუსი ავიწყდება. დანარჩენთა
მსგავსად, ჰორაციუსის „თამაშის წესებსაც“ ჰამლეტი ადგენს: „ჰორაციოს გამოსვლა. თანამცოდნენო

ჩემი სისხლით აღსავსე აზრებისა, მას შემდეგ, რაც რიჟრაჟს ცარიელი ცა ფარავს. გვიან მოდიხარ
მეგობარო შენი გასამრჯელოს ასაღებად / ჩემს დრამაში შენი ადგილი აღარ არის. ჰორაციო, მიცნობ
თუ არა. ხარ თუ არა ჩემი მეგობარი, ჰორაციო. და თუ მიცნობ, როგორ შეგიძლია ჩემთან მეგობრობა.
გინდა პოლონიუსის როლი ითამაშო, რომელსაც საკუთარ ქალიშვილთან დაძინება სურს, მშვენიერ
ოფელიასთან და აი ისიც ხსენებაზე გამოჩნდა, შეხე თეძოებს როგორ არწევს, ტრაგიკული როლია.
ჰორაციო პოლონიუსი. ვიცოდი, მსახიობი ხარ. მეც მსახიობი ვარ, ჰამლეტის როლში. დანია
საპყრობილეა, ჩვენს შორის კედელია აღმართული. შეხედე კედლიდან რა გამოიზარდა.
პოლონიუსის გასვლა“.230
როგორც ვხედავთ, ჰამლეტი, ფაქტობრივად, ახლიდან წერს საკუთარ ტრაგედიას. იგი
თავადაა პირადი დრამის შემოქმედი და მასში მონაწილე პირთა როლების განმკარგავიც. სწორედ
ამიტომაა, რომ ჰორაციუსის მისამართით დასმულ კითხვას: „გინდა პოლონიუსის როლი ითამაშო,

რომელსაც საკუთარ ქალიშვილთან დაძინება სურს“ - უპასუხოდ ტოვებს და ოფელიასაც
მოჩვენებასავით, მხოლოდ წამიერად შემოიყვანს „სცენაზე“. ჰორაციო/პოლონიუსი, ჰამლეტის
მსგავსად, წინასწარ დაწერილი და ასევე განახლებული როლური თამაშების მსხვერპლია. ამ
სამყაროში ყველას თანაბარი მნიშვნელობისა და ხარისხის როლი აქვს შესასრულებელი.
„ოჯახური ალბომის“ ბლოკში ჰამლეტის წარმოსახვითი მოგზაურობა მისი მშობელი დედის
გახსენებით სრულდება. ჰამლეტი განსაკუთრებით შეუბრალებელია დედის მიმართ: „დედაჩემი

პატარძალია. მისი მკერდი ვარდნარი. მისი კალთა გველის ხვრელია. შენი ტექსტი დაგავიწყდა
დედა. მე გაგიწევ სუფლიორობას. სახიდან მკვლელობა ჩამოიბანე ჩემო შვილო/უფლისწულო და
ახალ დანიას გაუსწორე თვალი/ისევ ქალიშვილად გაქცევ დედა, რათა შენს ხელმწიფეს სისხლიანი
ქორწილი მოვუწყო. დედის საშო ცალმხრივი გზა როდია. ახლა კი ხელებს ზურგზე დაგიბამ,
რადგანაც გულს მირევს ხელს რომ მხვევ, შენი პატარძლის ფატით. ახლა საპატარძლო კაბას ვხევ.

ჰაინერ მიულერი, „ჰამლეტის მანქანა“. თარგმნა ნათია მიქელაძემ საქართველო-გერმანიის საზოგადოების
დაკვეთით. საავტორო ხელნაწერის უფლებით. © საქართველო-გერმანიის საზოგადოება (Georgisch-Deutsche
Gesellschaft), ნათია მიქელაძე.
230 იქვე;
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ახლა უნდა იყვირო. ახლა კი შენი კაბის ნაფლეთებს იმ მიწით ამოვთხვრი, რომლსაც მამაჩემი
მიაბარეს, ამ ნაფლეთებით კი შენს სახეს, შენს მუცელსა და შენს მკერდს. ახლა წაგიყვან დედაჩემო
მამაჩემის უხილავ კვალზე. ჩემი ტუჩებით ჩავახშობ შენს ყვირილს. ცნობ თუ არა შენივე სხეულის
ნაყოფს. ახლა კი წადი შენს ქორწილში, ბოზო, დანიური მზის გულზე, რომელიც მკვდარს და
ცოცხალს ერთნაირად ანათებს. მინდა გვამი საპირფარეშოში გავჭედო, რათა სასახლე მეფის
მძღნერით აქოთდეს. შემდეგ კი ნება მიბოძე ოფელია, შენი გული მივირთვა, რომელიც ჩემს
ცრემლებს ღვრის“.231
ჰამლეტის წარმოსახვაში გაცოცხლებული დედის პორტრეტი, რეალურად მიულერის
პერსონაჟის ხელით შესრულებული ხატოვანი სურათია. ესაა მოღალატე დედის სახე, რომელიც
დანიის ყოფილმა პრინცმა საკუთარ თავში უნდა დაძლიოს, რათა, თითქოს ერთხელ და სამუდამოდ
გაითავისუფლოს თავი იმ საგვარეულო „ცოდვების“ ტვირთისგან, რომლებმაც, თავის დროზე,
ფაქტობრივად, შექმნეს და საუკუნეების განმავლობაში კიდევ უფრო განამტკიცეს ჰამლეტის
ცნობილი მითის არსებობა. ამიტომ, მიულერისეული ჰამლეტის მონოლოგი, ესაა სასოწარკვეთილი
ადამიანის გოდება, რომელიც გამოსავალს ეძებს. ამ ძიების პროცესში იგი იმასაც სწავლობს, რომ
გამოსავალი მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ

თავში იმალება. იმ პიროვნული ცნობიერების

გალერეაშია მომწყვდეული, სადაც ოჯახის წევრთა და გარდაცვლილ ახლობელთა პორტრეტები
საუკუნეების განმავლობაში თანაარსებობდნენ და მამის მოჩვენების მსგავსად, მოსვენებას არ
აძლევენ. ჰამლეტის მონოლოგი ხომ, ფაქტობრივად, ამ მიცვალებულთა სულების გამოძახებისა და
მათზე გამარჯვების მცდელობას ემსახურება.
ჰამლეტის მეხსიერებაში დალექილი ინფორმაციული ნაკადის ამოფრქვევა და საუკუნეების
განმავლობაში მივიწყებული საოჯახო არქივის გამომზეურების პროცესი კი შემდგომ ქვეთავში,
სახელწოდებით „ევროპა ქალისა“, ოფელიას პორტრეტზე ჩერდება. პიესის ამ ნაწილს ავტორი
ოფელიას მონოლოგს უთმობს: „უზარმაზარი ოთახი. ოფელია. მისი გული საათია“ - წერს მიულერი
და ამ მინიშნებით, შექსპირის იმ ცნობილ სცენასთან გვაბრუნებს, რომლის ციტატაზეც Thine
evermore, most dear lady, wilst his machine is to him დრამატურგი „ჰამლეტის მანქანის“ თანამედროვე
ტრაგედიას აგებს. ამ დეტალზე უკვე ვისაუბრე, და ამიტომ აქ აღარ შევჩერდები. დავძენ მხოლოდ

ჰაინერ მიულერი, „ჰამლეტის მანქანა“. თარგმნა ნათია მიქელაძემ საქართველო-გერმანიის საზოგადოების
დაკვეთით. საავტორო ხელნაწერის უფლებით. © საქართველო-გერმანიის საზოგადოება (Georgisch-Deutsche
Gesellschaft), ნათია მიქელაძე.
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იმას, რომ ჰაინერ მიულერი ამ ბლოკში ადამიანის სხეულს „სამყაროს მექანისტურ თეორიასთან“
აიგივებს და ამით კიდევ უფრო მეტ დატვირთვას ანიჭებს ოფელიას პერსონაჟს, რომელსაც
თანამედროვე ჰამლეტის პოზიციაში აყენებს. ოფელია ხომ ჰამლეტის მსგავსად - მეამბოხე, სამყაროს
მიმართ ამხედრებული ქალია. ქალი, რომელიც ყველას სათქმელს საჯაროდ ამბობს: „ოფელია
(ქორო/ჰამლეტი)/ მე ოფელია ვარ. რომელსაც მდინარემ არ უყო პირი. ქალი ყელზე თოკით ქალი
გადაჭრილი ვენებით ქალი დიდი დოზით ტუჩებზე თოვლი ქალი გაზის ღუმელში შეყოფილი
თავით. გუშინ გადავეჩვიე თვითმკვლელობებს. მარტო ვარ ჩემი მკერდით, ჩემი ლაჯებით, ჩემი
კალთით. ვამტვრევ ჩემი სატუსაღოს ხელსაწყოებს სკამს, მაგიდას, საწოლს. ვანადგურებ ბრძოლის
ველს, რომელიც ჩემი სამყოფელი იყო. ფართოდ ვაღებ კარებს, რომ ქარი შემოვარდეს და მსოფლიოს
ყვირილი. ფანჯარას ვამსხვრევ. ჩემი სისხლიანი ხელებით ყველა იმ კაცის სურათს ვხევ, ვინც
მყვარებია და ვინც მიხმარა საწოლზე, მაგიდაზე, სკამზე, იატაკზე. ჩემს საპყრობილეს ცეცხლს
ვუკიდებ. ჩემს ტანისამოსს ცეცხლში ვყრი. გულმკერდიდან ვითხრი საათს, რომელიც ჩემი გული
იყო. ქუჩაში გავდივარ ჩემივე სისხლით შემოსილი“.232
ოფელიას

მონოლოგი

წარსულის

მიმართ

გამოხატული პროტესტიცაა

და

საჯარო

განაცხადიც, რომელიც თითქოს საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილ კითხვებს პასუხობს. იგი
პასუხს სცემს ყველა იმ ქალის სახელით, რომელიც რაიმე ნიშნით ძალადობის მსხვერპლი ყოფილა,
ან არის, ან მომავალში იქნება. ამიტომ ოფელიას ეს მოკლე და ძალიან ემოციური მონოლოგი პირდაპირი ამბოხია სამყაროში გამეფებული ძალადობის წინააღმდეგ. მიულერმა ოფელიას სახით
პრინციპული და შეუბრალებელი ქალის პორტრეტი შექმნა.
პიესის ავტორი ამის შემდეგ დროებით წყვეტს ჰამლეტისა და ოფელიას პერსონაჟების
მონოლოგური ბლოკების დამუშავებას და პიესის შუა, გახსნით ნაწილზე გადადის. ესაა პიესის
მესამე ბლოკი, რომელიც „სკერცოს“ სახელწოდებას ატარებს და „მიცვალებულთა უნივერსიტეტში“
თამაშდება. ეს ნაწილი საკმაოდ მცირე მოცულობისაა და თავიდან ბოლომდე მონაწილე პერსონაჟთა
მოქმედებაზე - მსახიობთა პლასტიკაზეა აგებული. გარდაცვლილი ფოლოსოფოსები ჰამლეტს
წიგნებს ესვრიან. სარკოფაგიდან გამოსული მიცვალებული ქალები საბალეტო ნომერს ასრულებენ.
მიულერი პირდაპირ მიანიშნებს, რომ ჰამლეტი მათ მოქმედებებს დამკვირვებლის, აღმქმელის

ჰაინერ მიულერი, „ჰამლეტის მანქანა“. თარგმნა ნათია მიქელაძემ საქართველო-გერმანიის საზოგადოების
დაკვეთით. საავტორო ხელნაწერის უფლებით. © საქართველო-გერმანიის საზოგადოება (Georgisch-Deutsche
Gesellschaft), ნათია მიქელაძე.
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გამომეტყველებით უყურებს, სწორედ ისე, როგორც მუზეუმში ან თეატრში მისული მაყურებელი
მოიქცეოდა. სცენაზე შიშვლდებიან მოცეკვავე მიცვალებული ქალები. მათ შორის არის ოფელიაც,
რომელიც სტრიპტიზს ცეკვავს და ჰამლეტს შემდეგი სიტყვებით მიმართავს: „გინდა ჩემი გული
შეჭამო, ჰამლეტ. იცინის/ჰამლეტი სახეზე ხელებაფარებული: „მინდა ქალი ვიყო“. ავტორი აქ
როლების გაცვლის ხერხს მიმართავს, რადგან რემარკის მიხედვით, ჰამლეტი ოფელიას კაბებს
იცვამს. ოფელია მას როსკიპი - ბოზი ქალივით მოუხატავს სახეს. კლავდიუსი, ახლა ჰამლეტის მამა,
უხმოდ იცინის, ოფელია ჰამლეტს კოცნას უგზავნის და კლავდიუსს/ჰამლეტის მამას ჩაყვება კუბოში.
„ჰამლეტი როსკიპი ქალის, პოზაში. ანგელოზი, სახე კისერზე: ჰორაციო. ჰამლეტს ეცეკვება.
ხმა(ები)კუბოდან: „ის რაც მოკალი უნდა გიყვარდეს კიდეც“. ცეკვა სულ უფრო ჩქარი და გიჟური
ხდება. სიცილი კუბოდან. საქანელაზე მკერდის კიბოიანი მადონა. ჰორაციო ქოლგას გაშლის და
ჰამლეტს ხელს გადახვევს. ქოლგის ქვეშ გადახვეულები გაშეშდებიან. მკერდის კიბო მზესავით
ანათებს“.
ეს ბლოკი იმ საკითხების „ლირიკული“ შემზადებაა, რომლებსაც მიულერი პიესის შუა
ნაწილში „ჭირი (PEST) ბუდაში ბრძოლა გრენლანდიისთვის“ ავითარებს. ძნელია გამოყო და
მოეჭიდო რომელიმე პრიორიტეტულ პრობლემას, რადგან ვფიქრობ, აქ ყველა თანაბრად
მნიშვნელოვანია. აქ მოცემულია ტექსტები მედიაზე, ომზე, სამოქალაქო ამბოხზე, პოლიტიკოსებსა
და იდეოლოგიაზე - რომლებიც თანამედროვე სამყაროში მკვლელების როლს თანაბრად
ინაწილებენ. აქაა ლოზუნგებად ქცეული „გაქვავებული იმედები“, რომლებმაც არ გაამართლეს.
ჰამლეტის შემსრულების მიერ წარმოთქმული ტექსტი კი ამბოხს უცხადებს ყველაფერს, უარს ამბობს
საკუთარ თავზეც - იყოს ჰამლეტი. „მსახიობს“ სურვილი აღარ აქვს, მისთვის დაწერილი,
ყველასთვის ნაცნობი დრამა გაითამაშოს: „გულის რევა მახრჩობს და მუშტს ვუღერ ჩემს თავს,
რომელიც ტყვიაგაუმტარი შუშის კარის მიღმა დგას. საკუთარ უნიფორმირებულ ხორცს ფეხებით
ვკიდებ. ჯარისკაცი ვარ ტანკში, მუზარადის ქვეშ ცარიელი თავით, ჯაჭვების ქვეშ ჩახშული
ყვირილით. საწერი მანქანა ვარ. როცა ბუნტისთავებს ახრჩობენ ყულფებს ვაკეთებ, ფეხქვეშ
ტაბურეტს ვაცლი, კისერს ვიტეხ. საკუთარი თავის ტუსაღი ვარ. ჩემი მონაცემებით ვკვებავ
კომპიუტერებს. ჩემი როლები ნერწყვია და საფურთხი ჯამი დანა და ჭრილობა კბილი და ყელის
სავლები და თოკი. მონაცემთა ბანკი ვარ. ბრბოში მდგარი სისხლიანი. შუშის კარის მიღმა
ამოსუნთქვისას. სიტყვათა ფურთხის გამოყოფისას ჩემს ხმაგაუმტარ სალაპარაკო ბუშტში ბრძოლის
ველის თავზე. ჩემი დრამა არ შედგა. ტექსტის წიგნი დაიკარგა. მსახიობებმა თავიანთი სახეები
კარადაში ლურსმანზე მიაკიდეს. სუფლიორი თავის ყუთში ლპება. მაყურებელთა დარბაზში შავი
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ჭირის გვამების ფიტულები ხელსაც არ ანძრევენ. სახლში მივდივარ ჩემს განუყოფელ მესთან ერთად
დროის მოსაკლავად“.
როგორც ვხედავთ, „ჰამლეტის მანაქანა“ ასახავს მხოლოდ ერთი გმირის ტრაგედიას.
ვფიქრობ, ეს არც შექსპირის პიესის ჩვეული ინტერპრეტაციაა, რომელსაც თავისუფლად
განახორციელებდა მეოცე საუკუნის ნებისმიერი დრამატურგი. მიულერის „ჰამლეტის მანქანა“
შექსპირული ტრაგედიის მოტივებზე აგებული ახალი ტექსტია, რომელსაც დიდი პრეტენზია აქვს
თვითმყოფადობაზე. ავტორი უარყოფს არა მხოლოდ პერსონაჟთა კლასიკურ სახეებს, არამედ პიესის
ფინალურ ნაწილში პირდაპირ ამბობს უარს მის შემქმნელ ავტორზეც კი: „ავტორის ფოტო/ აღარ
მინდა ჭამა სმა სუნთქვა მიყვარდეს ქალი კაცი ბავშვი ცხოველი. აღარ მინდა სიკვდილი/აღარ მინდა
მოვკლა/ავტორის ფოტოს დახევა. ჩემს ჩარაზულ ხორცს ვტეხ. მინდა ჩემს ძარღვებში ვიცხოვრო,
ჩემი ძვლის ტვინში, ჩემი თავის ქალის ლაბირინთში. ჩემს შიგნეულობაში ვიმალები. ჩემს მძღნერში,
ჩემს სისხლში ვიკალათებ. სადღაც სხეულებს ტეხენ, იმისათვის რომ ჩემს მძღნერში შევძლო
ცხოვრება. სადღაც სხეულებს ხსნიან, იმისათვის რომ ჩემს სისხლთან მარტო ვიყო. ჩემი აზრები
იარებია ჩემს ტვინში. ჩემი ტვინი იარაა. მინდა მანქანა ვიყო. ხელები ასაღებად ფეხები სასიარულოდ
არა ტკივილი არა ფიქრი“.233
რა თქმა უნდა, მიულერი ამ ტექსტით შექსპირისა და ზოგადად ჰამლეტის მითის
შემქნელების წინააღმდეგ არ ილაშქრებს. როგორც პოსტმოდერნული ეპოქის კლასიკოსი იგი
პირდაპირ მიანიშნებს მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში გავრცელებულ ერთ-ერთ პოპულარულ ხერხსა
თუ ტენდენციაზე, რომელსაც ავტორის სიკვდილს უწოდებენ. გავიხსენოთ, რომ როლან ბარტის
მიხედვით - „ავტორის მოკვეთა (ბრეხტის კვალად, აქ ნამდვილ „გაუცხოებაზეც“ შეგვიძლია
ვისაუბროთ – ავტორი პატარავდება და მხოლოდ მომცრო ფიგურად ჩანს ლიტერატურულ
„სცენაზე“) – არა უბრალოდ ისტორიული ფაქტია, ან წერის ეფექტი: მისი მეშვეობით საფუძვლიანად
იცვლება მთელი თანამედროვე ტექსტი, ანუ – რაც ერთი და იგივეა – ახლა ტექსტი ისე იქმნება და
იკითხება, რომ ავტორი აღარ ჩანს, ტექსტის ყველა დონეზე მისი კვალი ქრება. უპირველეს ყოვლისა,
სხვანაირი გახდა დროითი პერსპექტივა. მათთვის, ვისაც სჯერა ავტორის, იგი ყოველთვის წარსულ
დროში მოიაზრება და წინ უსწრებს თავის წიგნს; წიგნი და ავტორი თავისთავად განლაგდებიან

ჰაინერ მიულერი, „ჰამლეტის მანქანა“. თარგმნა ნათია მიქელაძემ საქართველო-გერმანიის საზოგადოების
დაკვეთით. საავტორო ხელნაწერის უფლებით. © საქართველო-გერმანიის საზოგადოება (Georgisch-Deutsche
Gesellschaft), ნათია მიქელაძე.
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საერთო ღერძზე, რომელიც წინამავალსა და მომდევნოს შორის არის ორიენტირებული“.234 ამდენად,
მიულერი, ამ კონტექსტშიც ვერ უვლის გვერდს ბრეხტის კვალს, მიჰყვება რა თავისი მასწავლებლის
დაწყებულ

რეფორმას

გერმანულ

თეატრში,

უფრო

ამძაფრებს

და

გამომსახველობით

მრავალფეროვნებას სძენს მას. ავტორის მხრიდან ფურცელზე ფიქსირებული პოზიცია, რომელიც
უამრავი „ტექსტისგან“ შედგება,

ნათელი და პირდაპირია. აუცილებელია გავიხსენოთ, რომ

„ტექსტი“, როლან ბარტის თეორიის მიხედვით, სხვადასხვა ნიშანთა კოდური სისტემის
განმსაზღვრელი ერთ-ერთი მთავარი და აუცილებელი ატრიბუტია. ვფიქრობ, მიულერთან თავად
კულტურაც, თეატრიც და იდეოლოგიაც კი, მეოცე სუკუნის მეორე ნახევრისთვის, უკვე სხვადასხვა,
ერთმანეთისგან

დამოუკიდებლად

არსებული

უამრავი

„ტექსტის“

ერთობლიობიდან

გამომდინარეობს. ამიტომაა, რომ მიულერი, არც ბიბლიას ივიწყებს და თანამედროვე „მამაო ჩვენოს“
წერს. წერს, რათა კიდევ ერთხელ გაუსვას ხაზი ადამიანის უსუსურობას, მის სასოწარკვეთილებას.
კიდევ ერთხელ და მძაფრად გააკრიტიკოს არა უზენაესი ჰარმონიის, არამედ პოლიტიკური
მორჩილების სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანი. არჩევანი, რომელიც ბედისწერას განსაზღვრავს
ამ სასტიკ სამყაროში. წერს, რათა გამოხატოს ზიზღი იმ უსამართლობებისადმი, რომლებიც
ყოველდღიურ

ცხოვრებაში

უზენაეს

კანონზომიერებებად

ჩამოყალიბდნენ:

„ტელევიზორი

ყოველდღიური ზიზღი ზიზღი/დამუშავებული ყბედობით გამოწერილი ბედნიერებით/როგორ
იწერება სიმყუდროვე/მკვლელობა ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს/რამეთუ შენი არს არაფრის
ზიზღი/ტყუილებისა
ზიზღი/ტყუილებისა

რომელიც

სჯერათ/მხოლოდ

რომელიც

სჯერათ

ვინც

იტყუება

და

ზიზღი/გამკეთებლების

არავის

სხვას

სიფათებზე

ამოტვიფრული/თანამდებობებისთვის, ხმებისთვის, ფულისთვის ჭიდილისაგან/ ზიზღი ნამგლის
ეტლი, რომლის წვეტებიც ელავს/დავდივარ ქუჩებში, მოლში/ მომხმარებლების ბრძოლაში იარა
მიყენებულ სახეთა შორის, გაჭირვება/ღირსების გარეშე გაჭირვება ღირსების გარეშე/დანისა
კასტეტებისა

მუშტიკრივისა/დამცირებული

სხეულები

ქალებისა/თაობათა

იმედი/სისხლში

ლაჩრობაში სისულელეში ჩახშობილი/ ხარხარი მკვდარი მუცლებიდან/HEIL (გაუ) COCA COLA-ს
/მთელი სამეფო/ერთი მკვლელისათვის“.

ბარტი რ., ავტორის სიკვდილი. საზოგადოებრივ-ლიტერატურული ჟურნალი „არილი“, ელ. ვერსია, იხ.:
http://arilimag.ge/%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1234
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ჰაინერ მიულერი, როგორც გვახსოვს, ზოგადად ტექსტების ფენომენზე მსჯელობისას,
„ჰამლეტის მანქანაში“ გამოყენებული დრამატურგიული მეთოდის მსგავსგად, მის საყვარელ
მეტაფორას - „მიცვალებულთან დიალოგის“ ფორმას იყენებს და ამ მეტაფორით თანამედროვე
ჰამლეტის მითის ხატოვან სურათს, ამ მითის მოდელს გვიხატავს. სიკვდილი, გარდაცვალება და
მიცვალებულთან დიალოგი „ჰამლეტის მანქანაში“ მითოსური აზროვნების გამოხატულების ერთერთი მნიშვნელოვანი ფორმაა. იგი საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი საიდუმლოებების
ამოხსნის პროცესს ემსახურება. მიულერთან, ეს მეთოდი არის ის ერთ-ერთი თეორიული და
პრაქტიკული „გამოსავალი“ თეატრალურ ხელოვნებაში, რომელსაც შეგიძლია დაეყრდნო, როგორც
ქვაკუთხედს, და მასზე რაღაც ახალი დააშენო. ამ მხრივ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს
პიესის ფინალი, რომელსაც მიულერი შემდეგნაირად ასათაურებს: „გაშმაგებულად მომლოდინე/
საშინელ აბჯარში/ათასწლეულები ოკეანის სიღრმეში“.
„ჰამლეტის მანქანა“ ინვალიდის ეტლში მჯდომი ოფელიას სცენაზე გამოყვანით სრულდება.
იქვეა (სავარაუდოდ წარმოსახვითი) თევზები, ნანგრევები, გვამები, და გვამის ნაგლეჯები,
რომლებიც სცენაზე მდინარესავით მიედინებიან. ამასობაში ორი თეთრხალათიანი კაცი ოფელიას
ინვალიდის სკამიანად თავიდან ფეხებამდე დოლბანდში ახვევს. პიესის სულისშემკვრელ ფინალში,
მიულერი კიდევ ერთხელ მიმართავს პროტესტის ფორმას. დრამატურგი აქ იმაღლებს ხმას,
უმხედრდება მთელ სამყაროს, მთელ კაცობრიობას. უკიდურესად რადიკალური ფორმით უარს
ამბობს მომავალზე. იმ მომავალზე, რომელიც ძალადობასა და სიძულვილის ენაზე იქნება
დაფუძნებული.
პიესის ფინალში სახედაბინტული და თავიდანფეხებამდე გაკოჭილი ოფელია რჩება სკამზე,
რომლის სათქმელსაც ავტორიმ ამჯერად, თანამოაზრე ელექტრას მეშვეობით ახმოვანებს:
„ლაპარაკობს ელექტრა. წყვდიადით მოცული. წამების მზის გულზე. მივმართავ მსოფლიო
მეტროპოლიებს. მსხვერპლთა სახელით. ყველა იმ თესლს გამოვდევნი ჩემიდან, რომელიც მიმიღია.
ჩემს მკერდში არსებულ რძეს შხამად ვაქცევ. უკან მიმაქვს სამყარო, რომელიც გამიჩენია. ჩემს ლაჯებს
შორის გავგუდავ სამყაროს, რომელიც გამიჩენია. ჩემს სასირცხვოში ჩავმალავ. ძირს მორჩილების
ბედნიერება. გაუმარჯოს სიძულვილს, ზიზღს, ჯანყსა და სიკვდილს. როცა ის ყასაბის დანით
ჩაივლის თქვენს სასთუმალში, სიმართლეს მხოლოდ მაშინ გაიგებთ. (კაცები გადიან. ოფელია
სცენაზე რჩება, გაუნძრევლად თეთრებში შეფუთული)“.
აღსანიშნავია, რომ ჰაინერ მიულერი ბერლინის დოიჩე თეატრის სცენაზე 1989-90-იან წლებში
მუშაობდა შექსპირის „ჰამლეტის“ სცენურ ინტერპრეტაციაზე, რაც, საბოლოოდ ავტორისეული
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ტექსტის - „ჰამლეტის მანქანის“ თეატრში გაცოცხლებით დაგვირგვინდა. საინტერესოა, რომ
შვიდსაათნახევრიანი სპექტაკლის ასეთი უჩვეულო გადაწყვეტა სავსებით ბუნებრივი აღმოჩნდა
როგორც მაყურებლისთვის, ისე თეატრის კრიტიკოსებისთვის: თავის დროზე, ჰაინერ მიულერს
სწორედ შექსპირის ამ პიესის ტექსტზე მუშაობამ235 შთააგონა „დანიის პრინცის“ ტრაგიკული ამბის
თანამედროვე ვერსიის დაწერა. ჩანაფიქრის მიხედვით, ჰამლეტის დრამა პოსტმოდერნულ ხანაში
საუკუნის ისტორიული მოვლენების ფონზე უნდა გათამაშებულიყო (და ასეც მოხდა..).
როგორც დავინახეთ, პიესაში „ჰამლეტის მანაქანა“ თავმოყრილია ეპოქის თითქმის ყველა
მნიშვნელოვან სოციალურ-პოლიტიკურ და ფილოსოფიურ საკითხებზე არსებული ინფორმაცია.
ჩემი მიზანი, ამ შემთხვევაშიც, ამ ინფორმაციის მოპოვებასა და მის მეცნიერულ დონეზე
გაანალიზებაში

მდგომარეობდა,

რაშიც

ზემოთ

გამოყენებული

სამეცნიერო

აპარატი

გარკვეულწილად დამეხმარა. თუმცა, დრამატურგის მხრიდან პიესაზე და მის სადადგმო ვერსიაზე
მუშაობის ირგვლივ მოპოვებული მასალების შესწავლამ, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის წამოჭრის
წინაშე დამაყენა. საუბარია გასული საუკუნის 70-90-იანი წლების გერმანიის დემოკრატიულ
რესპუბლიკაში მცხოვრებ მაყურებელსა და ამ ტერიტორიაზე მოქმედ თეატრებს შორის საბჭოთა
რეჟიმის დროს ჩამოყალიბებულ ურთიერთობებზე, - თითქმის ორმოცწლიან პროცესზე, რომელმაც
საბოლოოდ დიდი გავლენა იქონია შემდგომში მიულერის, როგორც „ბერლინერ ანსამბლის“
თეატრის ხელმძღვანელის სათეატრო პოლიტიკაში გატარებული ცვლილებების განხორციელების
საკეთილდღეოდ. შემოქმედებითი გარდატეხის ეს პროცესი ჰაინერ მიულერის ბიოგრაფიაში
„ჰამლეტის მანქანას“ უკავშირდება. სწორედ ამიტომ, კვლევაში ამ პიესის ტექსტზე მუშაობის
პარალელურად, გვერდს ვერ ავუვლიდი მის სადადგმო ვერსიასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ
მნიშვნელოვან დეტალზე საუბარს.
კვლევის წინა თავებში გამოიკვეთა, რომ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა თითქმის
მთელი

ნახევარი

საუკუნის

განმავლობაში,

ერთი

მხრივ,

სახელმწიფო

იმპერიალიზმის

ძლევამოსილების იდეით და გამძაფრებული ნაციონალურ-რასობრივი სიმბოლიკის ნიშნით, ხოლო
მეორე მხრივ, მარქსისტული სოციალიზმის ელემენტებითა და კომუნისტური იდეოლოგიის
პროპაგანდით იყო შეპყრობილი. გერმანულ თეატრს წლების განმავლობაში უწევდა პოლიტიკური
და კულტურული ავანგარდის ტყვეობაში თანაარსებობა: იგი ვალდებული იყო, პირნათლად

შექპირის „ჰამლეტის“ ადაპტირებული თარგმანის გაკეთება გერმანულ ენაზე ჰაინერ მიულერს პირველად
გერმანული თეატრის რეჟისორმა ბენო ბესონმა საკუთარი დადგმისთვის დაუკვეთა.
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ემსახურა როგორც „უზენაესის“ - დიქტატორის სოციალურ დაკვეთას, ისე „ემუშავა“ მასობრივი
კლასების შიდა მოძრაობისა და მათი გემოვნების განვითარებაზე. თუმცა, ჰაინერ მიულერის
პიესებმა დაგვანახა, რომ როდესაც თეატრი თავისთავში „პოლიტიკური ინსტრუმენტის“ ფუნქციას
ითავსებდა, როდესაც „სოციალური რეალიზმი“ საბჭოთა ხელოვნების ფორმა-დოქტრინას, მის
გამომსახველობით

სტრატეგიას

განსაზღვრავდა,

მაშინაც

კი,

გერმანიის

რესპუბლიკის მიწაზე იქმნებოდა ხელოვნების ისეთი განსხვავებული

დემოკრატიული

ნიმუშებიც, რომლებიც

ინტელექტუალ მაყურებელს, ყოველდღიური პრობლემებისგან განტვირთვის ნაცვლად, საკუთარ
მანკიერებასა და ისტორიულ წარსულზე ესაუბრებოდა. მსგავსი „თეატრალური დიალოგი“ სცენასა
და მაყურებელს შორის, ხშირად საზოგადეობის უდიდესი ნაწილისთვის, სილის გაწნის ტოლფასი
იყო.
აი, ამ რთული და საპასუხისმგებლო პოლიტიკური ციებ-ცხელების ფონზე, 1990-იანი წლების
დასაწყისისთვის, რამდენად პარადოქსულადაც არ უნდა მოგვეჩვენოს, ჰაინერ მიულერის
თეატრალური ექსპერიმენტი აღმოჩნდა სწორედ ის პირველი „ცოცხალი ლაბორატორია“, რომელმაც
პირნათლად გამოხატა ორად გახლეჩილი, ლამის „მოსისხლე მტრებად“ ქცეული გერმანელი ხალხის
ეროვნული სულისკვეთება - ჟინი და მზადყოფნა ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. 1989
წლის შემოდგომის საპროტეტსტო გამოსვლებზე თეატრალური საზოგადოება ერთ-ერთი ყველაზე
აქტიური მონაწილე გახლდათ ფართომასშტაბიან მომიტინგეთა შორის. ლიდერი და საუკეთესო
ორატორი სწორედ ჰაინერ მიულერი გახლდათ. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, იგი ზუსტად იმ დღეებში
მუშაობდა „ჰამლეტის მანქანის“ სასცენო დადგმაზე. სპექტაკლი, ავტორის აზრით, იმდენივე ხანს
უნდა გაგრძელებულიყო თეატრში, რამდენი დროც ჰქონდა დათმობილი ქუჩაში გამართულ
სახალხო გამოსვლებს. მოგვიანებით მიულერი გაისხენებს, რომ: „ჰამლეტის მანქანის“ ინსცენირება
ჯერ კიდევ 1988 წელს იყო დაგეგმილი. და ახლა, ამ ახალ რეალობაში მათ რაღაც უნდა
მოეფიქრებინათ, თორემ, „როცა თეატრში არაფერი ხდება, მსახიობები სცენას ტოვებენ... ყველაფერი
მოულოდნელად და სპონტანურად განვითარდა... მე გამახსენდა „ჰამლეტი“... ისეთი შეგრძნება
მქონდა, რომ ეს პიესა დროული და აქტუალური იქნებოდა. წინასწარ არაფერი გამითვლია, არანაირი
იდეა არ მქონდა, თუ რატომ და როგორ უნდა დამედგა „ჰამლეტი“.
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ვინ არის ჰამლეტი? - სვამს

კითხვას ჰაინერ მიულერი და თავადვე პასუხობს, - „წარმოდგენა არ მაქვს... მაგრამ... მახსენდება 1844

Müller H., Material zu Der Lohndrücker 1988, Hamlet/Maschine 1990, Mauser 1991, am Deutschen Theater Berlin,
Publisher: Zentrum für Theaterdokumentation und –information, 1993
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წელს, ფერდინანდ ფრეილიგრითის მიერ დაწერილი ლექსი, რომელიც შემდეგნაირად იწყება:
„გერმანია არის ჰამლეტი“. ვფიქრობ, ეს ციტატა ახლაც აქტუალურია...“237
სადისერტაციო ფორმატიდან გამომდინარე, შეუძლებელი იყო დაწვრილებით განმეხილა
ჰაინერ მიულერის რეჟისორული ძიების ყველა დეტალი. თუმცა, „ჰამლეტის“ ისეთ მნიშვნელოვან
სადადგმო გადაწყვეტას, რომელმაც 90-იანი წლების გერმანელი მაყურებელი განაცვიფრა, გვერდი
ვერ ავუარე. „თეატრი თავის ფუნქციას ეძებს“, ხშირად იმეორებდა მიულერი და ჩვენც თამამად
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელოვნებო სივრცე, რომელიც პოსტმოდერნულ ეპოქაში უკვე
„კიბერნეტიკულ

მანქანად“

(როლან

ბარტი)

იყო

აღიარებული,

ადვილად

იტანდა,

არაჩვეულებრივად ითავისებდა კლასიკური დრამის თანამედროვედ ადაპტირებული სათაურის
ამგვარ ფორმას. უფრო მეტიც - „ჰამლეტის მანქანა“ მთლიანობაში, თავად რეჟისორის სათეატრო
კონცეფციის მთავარი დებულების განსაზღვრებასაც ესადაგებოდა: თეატრი, უკვე გაგებული
როგორც - „კიბერნეტიკული მოწყობილობა“, - საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილ და უახლეს
ეპოქაში მიმდინარე ზღვა ინფორმაციას ფლობდა. ეს ინფორმაცია თავის თავში მოიცავდა ფაქტებს
თანამედროვე და უძველესი ისტორიული პროცესების შესახებ. ავტორის სიტყვებით რომ ვთქვათ თეატრს ამ აჩქარებულ, აწყვეტილ დროში ახალი მედიების (იგულისხმება როგორც ტელევიზია, ისე
კომპიუტერი) ყველაზე საშიში კონკურენტის როლი უნდა ეთამაშა. ამიტომ იყო საჭირო, თეატრს
ყველა შესაძლო მედიუმი გამოეყენებინა იმისათვის, რათა ახალ და საინტერესო ამპლუაში
წარმოდგენილიყო თანამედროვე მაყურებლის წინაშე.
მიულერმა შექსპირისა და საკუთარი ჰამლეტის ვერსია ერთ სპექტაკლში გააერთიანა: გააკეთა
ტექსტის კუპიურები და მონტაჟი, მინიმალური დეკორაციის და სპეციალურად შექმნილი ნიღბების
საშუალებით სცენაზე იმდროინდელი პოლიტიკური სახეების მასკარადი მოაწყო. სპექტაკლის
ფინალი, როგორც თავად იხსენებს, მართლაც შთამბეჭდავი და უჩვეულო გამოვიდა. „ჰამლეტზე“
მუშაობისას, ამბობს იგი ერთ-ერთ ინტერვიუში - „თავიდან არ მეგონა, ფორტინბრასის შეყვანა რომ
იქნებოდა შესაძლებელი. არც ახალი როლი მქონდა მისთვის, რადგან ზუსტად არ ვიცოდი, რისთვის
და რაზე უნდა დამეკავებინა ფორტინბრასის პერსონაჟი. ამან მართლაც რთულ სიტუაციაში ჩამაყენა,
თავშიც კი არავინ მომდიოდა, ვერც ვერავის ვამსგავსებდი... მაგრამ... ეს ხომ უმთავრესი საკითხია
ჰამლეტის განხორცილების, ან თუნდაც, მისი ინტერპრეტაციის დროს... პრობლემა „ვინაა

Müller H., Material zu Der Lohndrücker 1988, Hamlet/Maschine 1990, Mauser 1991, am Deutschen Theater Berlin,
Publisher: Zentrum für Theaterdokumentation und –information, 1993
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ფორტინბრასი“, „ვის მხარეზე დგას ფორტინბრასი“, მნიშვნელოვანია... თანაც, მოკლე როლია“.
გავიხსენოთ, რომ შექსპირთან ფორტინბრასს ჰამლეტი პირველად მაშინ ხვდება, როცა იგი
სასწავლებლად მიემგზავრება. მეორედ კი ის პიესის ბოლოს - ფინალში გვევლინება. მიულერმა
ფორტინბრასის ფიგურას ეიჩარის, ანუ კადრების მმართველის ფუნქცია დააკისრა და განმარტა, რომ
შექსპირს ასეთი ფინალი სცენის გვამებისგან გასათავისუფლებლად, სცენის გასაწმენდად
სჭირდებოდაო, რათა - „დასასრულიდან რაიმე ახლის თავიდან დაწყება ყოფილიყო შესაძლებელი...
ფორტინბრასის პერსონაჟი ყოველთვის პრობლემებს ქმნის ხოლმე, ხშირად ყმაწვილად გამოჰყავთ.
მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ შექსპირთან ის სამხედრო პირი იყო...“. 238
ჰაინერ

მიულერმა

ფორტინბრასის

პრობლემა,

სწორედ

მიმდინარე

პოლიტიკურ

მოვლენებთან ურთიერთკავშირში გადაწყვიტა და თეატრში მისულ გერმანელ მაყურებელს,
შეიძლება ითქვას, ყველაზე არაორდინარული გამოსავალი შესთავაზა. რეჟისორმა ფინალში
აჩრდილის როლის შემსრულებელი გამოიყვანა, რასაც იგი, კლუგესთან ჩაწრილ ინტერვიუში,
შემდეგნაირად ხსნის: „ამით მივიღეთ ის, რომ – აჩრდილი თითქოს გაშიშვლდა, ანუ მან თავის
ნამდვილი სახე გამოავლინა - ოქროს ნიღბით და სპეციალურად მისთვის შეკერილი კოსტიუმის
მეშვეობით...“.239 მაგრამ სპექტაკლი ამით არ მთავრდება: მამის აჩრდილში განსხეულებული „ოქროს
ნიღბიანი“ სტალინის პროტოტიპი სცენაზე „ოქროს დაფაზე“ დაწერილ ლოზუნგად „გადაიქცევა“. ამ
ლოზუნგს კი კადრების მმართველი ფორტინბრასი სწორედ გარდაცვლილი ჰამლეტის მისამართით
სკანდირებს და მისი ქართულენოვანი თარგმანი შემდეგნაირად ჟღერს: „იდეებიდან იწყება
მარკეტინგი“ (Aus Ideen werden Märkte).
უნდა აღინიშნოს, რომ ეს სლოგანი „მეტაფორების მტყორცნელი“ ავტორისთვის იმთავითვე
პოეტურად ფორმულირებული წმინდა წყლის კონცეფცია იყო. ეს გახლდათ კარგად მოფიქრებული
ფორმულა, რომელიც ასევე იდეალურად ხსნიდა ადამიანების წარმოდგენას მომავალზე.
საგულისხმოა, რომ ეს ფრაზა არც მიულერს და მით უმეტეს არც შექსპირს ეკუთვნის. პოლონელი
პოეტის, ესეისტის და დრამატურგ ზბიგნევ ჰერბერტის ეს სიტყვები დრამატურგს ქალაქ მიუნხენში
„დოიჩე ბანკის“ შენობაზე ამოუკითხავს. ამ ტექსტით, ამბობს მიულერი, მე

ფაქტობრივად

გამოვემშვიდობე ჰამლეტის პრინციპებს, წმინდა ფილოსოფიურ ცნებებს და ფორტინბრასის
წყალობით არჩევანი პროსტიტუციისა და მათხოვრების სასარგებლოდ დაწერილ ახალ კანონებზე
Kluge A., kulturgeschichte im dialog, Das Garather Gespräch mit Heiner Müller
https://kluge.library.cornell.edu/de/conversations/mueller/film/109/transcript ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
239 იქვე;
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გავაკეთე. ეს კანონი კი დაახლოებით ასე ითარგმნება: „ჰამლეტ, შენ აღარ შეგეძლო გეცხოვრა,
სწორად სუნთქვაც აღარ შეგეძლო, მაგრამ მე ვალდებული ვარ, ახალი კანონები შევიმუშავო...“
(ნაწყვეტი სპექტაკლიდან).240
ზემოთ მოხმობილი ტექსტი კვლავ მითოლოგიური მოდელების ძიების პროცესში
გვაბრუნებს:

კვლევის

დასაწყისში

უკვე

აღვნიშნეთ,

რომ

მითოლოგიურ

მოდელებზე

კონცენტრირებისას ავტორის შემოქმედებაში, ჩვენ არ შემოვიფარგლებოდით მხოლოდ და მხოლოდ
არქაულ დროში გამოვლენილი მითების, ანდა ცნობილი ანტიკური ლიტერატურის ისტორიიდან
აღებული მასალის ინტერპრეტაციებით. მითოლოგიური მოდელები ჩვენთვის, ასევე, მიულერის
შემოქმედებაში მკვეთრად გამოხატული ძიებების იმპულსია; გადამუშავებული, ან როგორც თავად
იტყოდა - „გადაღებვის შედეგად მიღებული“ . ესაა ტექსტების „საპოვნელა“, ან თუ გნებავთ, „საძიებო რუკა“, რომლის საშუალებითაც იკვეთება ავტორის პოზიცია - ნებისმიერ დროს იპოვოს
გამოსავალი მისთვის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი სათქმელის გასაჟღერებლად, აკრძალული
წარმოდგენების განსახორციელებლად, კოლექტიურ მეხსიერებაში დაგროვილი სურათების
გასაცოცხლებლად და ა. შ..
მითოსურ სარჩულსა და არქაულ არქეტიპებზე ყურადღების გადატანა ხომ მიულერისთვის,
მიზანმიმართული ხრიკი იყო იმისთვის, რათა დაბნეული საზოგადოება საკუთარ ფესვებთან,
საწყის, ანუ ნულოვან მოცემულობასთან მიეყვანა. ამ სხვადასხვა მითოსურ არექტიპსა და არქაულ
ქვაკუთხედზე დაშენებული მიულერისეული მითოლოგიური მოდელები თავს იყრიან საუკუნეების
განმავლობაში

გამოვლენილ

და

დაგროვილ

პოლიტიკურ-კულტურული

მნიშვნელობების

მატარებელ, კონცეპტუალურ ნაერთში. სწორედ ამიტომ, ისინი 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.
„ჰამლეტის მანქანა“ - რთული კონსტრუქციის მქონე მოწყობილობას ჰგავს, რომელშიც
უაღრესად ტევადი მეხსიერებაა ჩატვირთული. სულ ახალ-ახალი მექნიზმების, ახალ-ახალი
მითოლოგემების მიერთების ხარჯზე კი, ეს მექანისტური სამყაროს მოდელი - პოსტმოდერნულ

Kluge A., kulturgeschichte im dialog, Gespräch mit Heiner Müller - Das Garather-Gespräch
https://kluge.library.cornell.edu/de/conversations/mueller/film/109 ბოლოს გადამოწმდა 28/09/2019
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ეპოქაში, კიდევ უფრო იხვეწება, კიდევ უფრო ფართოვდება. შესაბამისად, მიულერის პიესებშიც
იზრდება ამ „მითოლოგიური მოდელის“ ფუნქციური მნიშვნელობა და 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. ამ ნიშნით,
„ჰამლეტის მანქანა“ მიულერის პოზიციის გამოხატვის და ამ პოზიციის საჯარო დემონსტრირების
საუკეთესო საშუალებაა.

190

ბოლოთქმა ანუ მიულერი მიულერის შესახებ
ჰაინერ მიულერის შემოქმედების კვლევისას, საკმაოდ რთული აღმოჩნდა მომეძებნა ის
უწყვეტი ძაფი, რომელიც ავტორისეული აზრების ლაბირინთში გზის გაკვლევაში დამეხმარებოდა.
თუმცა, კვლევის პროცესში „გერმანიის გაცვილითი პროგრამის“ (DAAD) ფარგლებში ლაიპციგის
უნივერსიტეტში სწავლის გარდა, წილად მხვდა ბედნიერება შევხვედროდი ადამიანებს, რომელთაც
უშუალოდ ჰქონდათ შეხება ჰაინერ მიულერის შემოქმედებასთან. ესენი იყვნენ სხვადასხვა თაობის
თეატრის

თეორეტიკოსები,

კრიტიკოსები,

რეჟისორები,

სცენოგრაფები,

მთარგმნელები,

რომლებთაც თავად დრამატურგთან ან/და მისგან დამოუკიდებლად, უმუშავიათ ამა თუ იმ
სპექტაკლზე, მის ტექსტებზე. საინტერესოა, რომ ამ ადამიანებთან საუბარი, ძირითადად, ჰაინერ
მიულერის ზედმეტად რთულ სალიტერატურო ენაზე, მის მრავალშრიან სააზროვნო სისტემაზე,
ავტორის ტექსტებისთვის დამახასიათებელ ფილოსოფიურ-პოეტურ კომპონენტებზე და მათი
აღქმისა და გაგების მრავალფეროვნებაზე იყო ორიენტირებული. ჰაინერ მიულერზე საუბრისას,
ჩვენ, ვთანხმდებოდით დრამატურგის ტექსტის სირთულის შეფასებაში და იმავდროულად
ვაანალიზბედით კიდეც, რომ ეს „სირთულე“ ერთგვარი „ბარიერი“ იყო თითოეული ჩვენგანისთვის.
რომ სხვადასხვა კულტურული და მენტალური წარმომავლობის მიუხედავად, მას ერთობ
მრავალფეროვან, ინდივიდულაურ, მაგრამ ძალიან მკაფიო „საერთო“ დასკვნებამდეც მივყავდით.
ახლა, როცა ამ „ბარიერზე“ ვფიქრობ, ვხვდები, რომ მისი გადალახვა ყველაზე დიდი აზარტი იყო
ჩემთვის. სწორედ მიულერის წყალობით, წლების განმავლოვაში, შეუპოვრად ვსწავლობდი
გაურკვევლობის მორევიდან თავის დაღწევას. მისი თეატრალური ტექსტების გაშიფრვის
მცდელობით, უიმედოდ გადაღლილი, აუარება სამეცნიერო აპარატში დაკარგული სრულიად
შემთხვევით გადავაწყდებოდი რომელიმე მის ინტერვიუს და ყველაფერი თითქოს თავის ადგილზე
ლაგდებოდა. იმის გამო, რომ თავად მიულერიც განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა
ინტერვიუს ფორმატს, ნაშრომში ხშირადაა გამოყენებული ავტორის კომენტარები, რომლებიც, რა
თქმა უნდა, კვლევის შესაბამის კონტექსტშია ჩართული ციტატების სახით. პიესის ტექსტებზე
მუშაობისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა ცნობილი კინორეჟისორის, მწერლის და
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ჟურნალისტის, ა. კლუგეს ვიდეო-კოლაჟების ციკლმა,241 რომელიც ჰაინერ მიულერთან თემატურად
ჩაწერილ ინტერვიუებს მოიცავს.


ინტერვიუ, როგორც ერთი მსახიობის თეატრი
ინტერვიუ,

თავად

მიულერისთვის,

გახლდათ

აზრისა

და

ქცევის

თავისუფალი

გამოხატულების ფორმა. აუდიო თუ სხვა ჩანაწერების გაცნობისას, მართლაც თვალნათლივ
წარმოგიდგებათ მიულერის პიროვნული თვისებები, ყოველდღიური ყოფის ამსახველი დეტალები,
მწერლის დამოკიდებულება გარესამყაროსთან და ისიც, თუ რა გავლენას ახდენდა სოციალური და
პოლიტიკური გარემო ხელოვანის მსოფლმხედველობაზე... ამასთან, დიალოგის ფორმატმა
საშუალება მომცა კიდევ უფრო ახლოს მივსულიყავი მიულერის მეტად თავისებურ პოეტურფილოსოფიური აზროვნების კვალთან, იმ ნიშასთან, რომელსაც ავტორი არა მხოლოდ უშუალოდ
თავის შემოქმედებაში, არამედ კამერის ან მიკროფონის წინ, მედიასივრცეშიც ტოვებდა. მიულერთან
აღებული ინტერვიუ, ეს არაა მხოლოდ ღიად საუბარი პირად წარსულზე; პოლიტიკურ და
იდეოლოგიურ პოზიციაზე; ხელოვანისა და მოქალაქის დამოკიდებულებაზე შიდა კულტურულ თუ
გლობალურ პრობლემებზე. თითოეული ეს ჩანაწერი, ვფიქრობ, რომ არის მიულერის მთლიანი
შემოქმედების განუყოფელი ნაწილი. თავადაც აღიარებს: „ინტერვიუს მიცემის შემდეგ, პრინციპში,
ხშირად გაღიზიანებულიც ვარ. თუმცა, უნდა ვაღიარო: ჩემთვის გაცილებით დამღლელია
თეორიული ფორმულირებების წერილობით ფორმატში კეთება, ვიდრე საუბარი. ამიტომაც
ხანდახან ინტერვიუერების საღი აზრისა და ჩემი სურვილის საწინააღმდეგოდაც კი, მზად ვარ გავაბა
დიალოგი. [...] ინტერვიუ - ეს აბსოლუტურად სხვა ჟანრია, დამოკიდებული სიტუაციაზე,
მოსაუბრეზე, ყველაფერი მასთან ურთიერთობიდან გამომდინარეობს. ამგვარად, აქ საქმე უფრო
მეტად გვაქვს პერფორმანსთან და აქედან გამომდინარე, შესაძლოა, ინტერვიუს თეატრთან უფრო
მეტი საერთო ჰქონდეს, ვიდრე ლიტერატურასთან. იმავდროულად, ინტერვიუს დროს საკუთარი
თავის რეალიზებაა შესაძლებელი, იმ გაგებით, როგორც ამას მსახიობები აკეთებენ თეატრში“.242
ამდენად, მეც ვუერთდები მკვლევართა იმ ნაწილს, რომლებიც სამართლიანად მიიჩნევენ ჰაინერ

Kluge A.: Kulturgeschichte im Dialog ist ein Gemeinschaftsprojekt von Cornell University, Universität Bremen und
Princeton University : Heiner Müller & Alexander Kluge – 22 Gespräche, 1990-1995,
https://kluge.library.cornell.edu/conversations/ mueller
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მიულერს იმ თავისუფალ არტისტად, რომელსაც საკუთარი თეატრის წესებით თამაში მსახიობებზე
უკეთ გამოსდიოდა.
• რასაც ტექსტი ამბობს, ამბობს ტექსტი /”Was der Text sagt, sagt der Text”
„ჩემს ენას, - ამბობს ავტორი, - რაღაც გაურკვეველი მიზეზების გამო, ძნელად აღიქვამენ. მაგრამ
ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი ძალიან მარტივია, პირდაპირი და ზუსტი. ჩვენ არ ვართ მიჩვეულნი
ასეთ ტექსტებთან ურთიერთობას: რაც უფრო მკაფიოდ და გამჭვირვალედაა ფორმულირებული
ტექსტი, მით უფრო რთულია მისი გაგება. არავის ჯერა, რომ ტექსტში ზუსტად ისაა ნაგულისხმევი,
რაც მასში წერია. ... სწორედ აქედან მომდინარეობს სიძნელის, ან გაუგებრობის ლეგენდაც, რადგან
მნიშვნელობების ძიებაში ენა რთულდება“.243 საინტერესოა, რომ დრამატურგიულ ტექსტთან
ურთიერობის, სათეატრო ტექსტთან დამოკიდებულების პრობლემებზე საუბრისას, მიულერი
პასუხისმგებლობას თავიდან ბოლომდე რეციპიენტს აკისრებს. მაგ., „ჰამლეტის მანაქანზე“
საუბრისას, პირდაპირ განმარტავს, რომ ძნელად გასაგები ტექსტების სირთულის ლეგენდაზე
რეჟისორებმა უნდა აგონ პასუხი. ანუ, მათ, ვისაც ამ ტექსტების მაყურებლამდე მიტანა ევალებათ.
მიულერის აზრით, სწორედ აქედან წამოვიდა ტექსტზე მუშაობასთან დაკავშირებული სირთულეც:
„კარგი ტექსტი არ საჭიროებს ინტერპრეტაციას რეჟისორის ან მსახიობის მხრიდან. რასაც ტექსტი
ამბობს – ამბობს ტექსტი“ -Was der Text sagt, sagt der Text. მსახიობმა კი არ უნდა იგულისხმოს,
რეჟისორმა კი არ უნდა განმარტოს, ან ინტერპრეტაცია გაუკეთოს ტექსტს, არამედ იგი პირდაპირ
უნდა მიიტანოს მაყურებლამდე [...] ინტერპრეტაცია მაყურებლის საქმეა... ამიტომ არ შეიძლება მას
წაართვა ეს სამუშაო... ეს არის კაპიტალისტური თეატრის მოდელი. და ამის მიღწევა შესაძლებელია
და აუცილებელიც“.244 საკუთარ ტექსტებზე საუბრისას მიულერი ასევე იყენებს ტერმინს

Komsumismus. ეს ტერმინი შესაძლებელია განიმარტოს, როგორც „მომხმარებლური ინტერესების
სტიმულირება“, რაც, მიულერისთვის ნიშნავს, მაყურებლის ნაცვლად, „სხვამ აკეთოს საქმე“, ანუ,
ვიღაცამ მას „დაუღეჭოს“ , მის სააზროვნო ველში შეიჭრას, დაიპყროს და გაანადგუროს. მიულერი ამ
პროცესის სასტიკი წინააღმდეგი გახლდათ.
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„გადაღებვის“ ტექნიკით დამუშავებული ტექსტები
მიულერი

ეწინააღმდეგებოდა

საკუთარი

შემოქმედების

პერიოდიზაციას:

„არ

ვიცი,

რამდენადაა შესაძლებელი პიესების ქრონოლოგიურად დალაგება. ხშირ შემთხვევაში ისინი ძველი
მასალისგან არიან შექმნილნი, ძველ მასალას ეყრდნობიან. ამჟამად, ამ წუთას, უკვე ვიცი, იმ
მომავალი რვა პიესის თემა, რომელთა დაწერასაც ვაპირებ და რომლებსაც უკვე 20 წელია ვწერ.
ოღონდ ერთია, რომ შეუძლებელია ყოველთვის ისე სწრაფად მოგივიდეს თავში აზრი, როგორც ეს
სხვას შეუძლია. ვფიქრობ, ჩვენ იმ წარმოდგენიდან უნდა ამოვიდეთ, რომ არსებობს უწყვეტობა და
არსებობს განვითარება, - ნამდვილი ევოლუცია. ეს, ალბათ, ტექნიკის, საშუალებების განვითარებაა.
ოღონდ მე ბევრს არ ვფიქრობ ლიტერატურული ნაწარმოების განვითარებაზე. ჩემი აზრით, ესაა
დასაწყისში, კონცეფციის სახით მოცემული მასალა. მის სისრულეში მოყვანას კი იმდენი დრო უნდა
დაეთმოს, რამდენიც დასჭირდება“.245 მიულერი ერთსა და იმავე ტექსტს მრავალი წლის
განმავლობაში არაერთხელ უბრუნდება, ამუშავებს, აახლებს. ხშირად ერთი პიესისთვის დაწერილ
პასაჟს აბსოლუტურად სხვა პიესაში იყენებს და ორგანულად უთავსებს ხან ტექსტის ფორმას, ხან სიუჟეტს. მიუხედავად იმისა, რომ დროთა განმავლობაში იცვლებოდა ავტორის როგორც წერის, ისე
ფორმისა და აზრის გადმოცემის ტექნიკებიც, მისი შემოქმედების კონკრეტულ ეტაპებად დაყოფას
მეც გავურბივარ. დაახლოებით ოცდათორმეტი პიესის ავტორია და მათი წარმოშობა/გენეზისი
განვითარების განსხვავებული ნიშნებით გამოირჩევა. როგორც დავინახეთ, მიულერი ხშირად
ეყრდნობა

ცნობილ

მითოლოგიურ

ან

ისტორიულ

ფაბულას,

უფრო

ხშირად

კი

მათი

გადამუშავებისთვის ე.წ. ადაპტირებულ თარგმანებს იყენებს და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს კლასიკური
დრამატურგია იქნება, რომანი, პროზა, პოეზია, ციტატა, რეპორტაჟი, თუ უბრალოდ, ხალხში
მოარული ანეკდოტი. როგორც თავად განმარტავს, ხშირად იყენებს „გადაღებვის“ („გადაფერვის“)
ტექნიკას და არასდროს იზღუდება ტექსტის მოცულობით. „შეუძლებელია მათი ჩამოთვლა, - ამბობს
ერთ-ერთ ინტერვიუში ჰაინერ მიულერი, – ზოგი ერთ-გვერდიანია, ზოგიც - ოცდაათი და
ზოგიერთი კი საერთოდ ასოც გვერდს მოიცავს“.246 „გდრ-ის ცენზურის ქვეშ საჭირო იყო ფანტაზია,
ნაწერის შინაგანი მრწამსის მიხედვით გადამუშავება, აქედან წამოვიდა მეტად კომპლექსური
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ტექსტები“.247 დრამატურგ გრეგორ ედელმანთან საუბრისას, თავის პიესებში მოცემულ ისტორიებს
„სპინალურს“ უწოდებს. დრამატურგის აზრით, ესაა ერთგვარი პროცესი, ქმედება, მოძრაობა,
რომელიც განსხვავებული პლასტითა და განსხვავებული ფორმის გამოყენების ხარჯზე მიიღწევა. ეს
მოძრაობა ყოველთვის რაღაც წერტილამდე მიდის, - აკონკრეტებს, - და შემდეგ კი ისევ უკან
ბრუნდება. ბრუნდება იქ, საიდანაც დაიწყო, ოღონდ, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვა
საფეხურზე, განსხვავებულ შრეზე.248 ამბობს, რომ 1970-იანი წლებიდან მოყოლებული, „მონტაჟურიკოლაჟის“ ტექნიკასაც ეუფლებოდა: „ვფიქრობ, თეატრმა სახვითი ხელოვნების ტექნოლოგიიდან არც
თუ ცოტა რამ გადმოიღო, თუ გნებავთ გამოიყენა. მაგალითად, კოლაჟი, როგორც მეთოდი თეატრში,
ჯერ კიდევ ნამდვილად აუთვისებელია“.249 გვიანდელ ტექსტებში, სადაც უარყოფილია შინაგანი
დინამიკა, დიალოგებს „პინგ-პონგის დრამატურგიის“250 პრინციპით აგებს. 1978 წელს ჰაინერ
მიულერმა უკვე საჯაროდ გაილაშქრა კლასიკური დრამატურგიის წინააღმდეგ. განაცხადა, რომ
დიალოგების საჭიროებას ვეღარ ხედავს, გაქრა ისტორია, ამბავი. აუცილებელია, რომ რაღაც სხვა
საშუალება იპოვოს პრობლემების რესტავრირებულ ფაზაში წარმოსაჩენად. ამისთვის კი საჭიროა,
რომ ახალი დრამატურგია განვითარდეს, ან, თუ გნებავთ, უარი უნდა ვთქვათ დრამატურგიაზე.251
ერთადერთი

ტექნიკა,

რომელიც

არ

შეცვლილა

მიულერის

დრამატურგიაში,

ეს

არის

ინტერტექსტუალობა.


ინტერტექსტუალობა, როგორც „გახსენების პროცესი“
1950-იანი წლებიდან მოყოლოებული გარდაცვალებამდე (1995) მიულერი მუდმივად

მიმართავდა ლიტერატურული ნაწარმოების ტექსტებს, ისტორიულ მოვლენებსა და ფაქტებს,
ცნობებსა და პროტოკოლებს, ამოღებულს გდრ-ის მთავარი საინფორმაციო მედია წყაროებიდან,
ამუშავებდა მათ და სხვადასხვა მითოლოგიური მოდელის ყალიბში აქცევდა. ფიქრობდა, რომ მას
არასდროს აწუხებდა იდეები და რომ ისინი მას არც არასდროს ჰქონია: „მე ხომ არ გამაჩნია არანაირი
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იდეა. არც არასდროს მაწუხებდა.. [...] იმდენი რამ მაქვს გადაწერილი, რომ ამას ვერავინ ხვდება...“.252
მიულერი კიდევ უფრო შორს მიდის და ანდრე მიულერთან საუბრისას ამ პროვოკაციულ აღსარებას
უფრო ამძაფრებს. „ფანტაზიები არ გამაჩნია, მცირედიც კი... და ამას ჩემს ძლიერ მხარედ ვთვლი.
ფანტაზია ჩემთვის ნეგატიურ დატვირთვას ატარებს. ადამიანები, რომლებსაც ფანტაზიები აწუხებთ,
მუდმივ საფრთხეში არიან ყოველდღიური ცხოვრების უბედურებებისგან. მე არ შემიძლია რაიმეს
წარმოდგენა, არ გამაჩნია წარმოსახვის უნარი. შინაარსები შემთხვევითია, დაკავშირებული
რომელიმე კონკრეტულ გამოცდილებასთან ან ცხოვრებისეულ მოცემულობებთან“.253 ჰაინერ
მიულერი აქ ცდილობს კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნოს, რომ თანამედროვე სამყაროში შეუძლებელია
რაიმე სიახლის აღმოჩენა. საუკუნეების განმავლობაში ყველაფერი უკვე ითქვა და დაიწერა. ახლა, ამ
აწყვეტილ დროში მთავარია - სწორად ვმართოთ ჩვენ მიერ პროვოცირებული მოგონებების ნაკადი,
რომელიც კაცობრიობის შორეული ისტორიიდან - მითოლოგიური სამყაროდან - მოდის. ამ
საკრალურ წამს ხომ ყველა დაფარული საიდუმლოს გაშიფვრაა შესაძლებელი. ვფიქრობ, სწორედ
ამიტომაა, რომ მიულერი თავის ტექსტებში უდიდეს როლს ანიჭებს „გახსენების პროცესს“; იმ
მივიწყებულ რიტუალს, რომელსაც წერის სხვადასხვა ტექნიკის მეშვეობით მიმართავს და მას
„მიცვალებულთან დიალოგის“ მეტაფორაში აერთიანებს. „ჩემი მიდგომა ძველ მასალასთან და
ტექსტებთან - ერთგვარი პრიზმაა, რომელიც თაობებმა დამანახეს და ის პირდაპირ კავშირშია
წინაპართა მოდგმასთან. ეს არის, თუ გნებავთ – საუბარი მიცვალებულებთან“.254 სხვა „დანარჩენ“
საკითხებზე კი დასძენს: „მარქსი დასამარებული ისტორიის კოშმარზე ლაპარაკობს, ვალტერ
ბენიამინი - წარსულის გათავისუფლებაზე. მკვდარი ყოველთვის ცოცხლობს ისტორიაში...“. და
იქვეა დასკვნაც - დრამის ფუნქცია, სწორედ გარდაცვლილთა თანადგომას უნდა ემსახურებოდეს.
ამიტომ არ შეიძლება მიცვალებულებთან დიალოგის უგულებელყოფა მანამ, სანამ ისინი გასცემენ იმ
საიდუმლოებებს, რაც მომავალში, მათთან ერთად არის/იქნება დამარხული.255
ალბათ, სწორედ ამიტომაცაა, რომ ჰაინერ მიულერის ტექსტებს არა ერთი, არამედ მრავალი
მნიშვნელოვანი

თემა აერთიანებთ. ამ საერთო დინამიკაში ნათლად იკვეთება - ისტორიული
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სარჩული, ავტორის მეტაფორული აზროვნების სტილი და, რაც მთავარია - სხვადასხვა კლასიკური
და თანამედროვე მითოლოგიური მოდელების სტრუქტურებთან უწყვეტი კავშირის ძიება,
მითოლოგიური არქეტიპებისა და სახეების თანამედროვე ინტერპრეტირება და ერთდროულად
უამრავი კითხვის დასმა.
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დასკვნა
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 გზას გვიჩვენებს.
ჰაინერ 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 ფიქრისას პრინციპული მნიშვენლობა შეიძინა ე.წ.
დაკარგული ცენტრის ძიებამ. საჭირო გახდა ისეთი მყარი იდეური ფორმის „ქვაკუთხედის“ პოვნა,
რომელიც ომგამოვლილ და ორად გახლეჩილ გერმანიას ამ რთულ პერიოდში წაადგებოდა.
მითოლოგიური მოდელების ექსპერიმენტული სამყარო კი ჰაინერ მიულერისთვის ავტორისეული
ძიებების უსაზღვრო ველში სწორედაც რომ იედალური საყრდენი გამოდგა.
ძიების პროცესში გამოვლინდა ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მითოლოგიური
ასპექტები, რომლებიც თემატურად დამუშავდა და კომპლექსურად გაანალიზდა ნაშრომის შესაბამის
ნაწილებში. კვლევაში განსახორციელებლად მივმართე როლანდ ბარტისა და მირჩა ელიადეს
თეორიულ ინსტრუმენტებს და სადისერტაციო ფორმატიდან გამომდინარე, საბოლოოდ შევჯერდი
ავტორის მიერ სხვადასხვა პერიოდაში დაწერილ

რამდენიმე დრამატურგიულ ტექსტზე:

„ფილოკტეტესი“, „ჰერაკლე 5“, „გაპარტახებული სანაპირო მედეამასალა პეიზაჟი არგონავტებით“,
„ცემენტი“, „გერმანია. სიკდილი ბერლინში“ და „ჰამლეტის მანქანა“.


ფილოქტეტესი ჰაინერ მიულერის მითოლოგიურ სამყაროში, ერთ-ერთი პირველი ანტიკური
პერსონაჟია, რომლის დრამატურგიული დამუშავებისა და ადაპტირებული თარგმანის
საშუალებით, მეოცე საუკუნეში გაცოცხლებული მითის თანამედროვე ფილოქტეტესის
მოდელი მივიღეთ. 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. ამ მიზნით, მიულერმა ფილოქტეტესის მითის ინტერპრეტაცია
სამი ისტორიული ფიგურის - ფილოქტეტესი-ოდისევსი-ნეოპტოლემოსი - სამკუთხედში
გააერთიანა და მათი „გამართლებული“ ანტიკური ქმედებები ფილოქტეტესის თანამედროვე
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მითოლოგიურ მოდელს მოარგო. დრამატურგმა ჯერ კიდევ ძვ. საბერძნეთში დაწყებული
„ანალიტიკურ-კათარტიკულ“

კონცეფციაში

გაშლილი

საკითხები

თანამედროვე

მაყურებლისთვის გასაგებ, ეპიკურ-თეატრალურ ფორმაში გამოსახა და ამასთან, ტექსტი
სატირის ჟანრის გამომსახველობითი ელემენტებით დახუნძლა. როგორც თავად აღნიშნავს,
ამ პერიოდში მას ისეთი საკითხები აინტერესებდა, რომლებიც სტალინის პიროვნებასთან
დაკავშირებულ ილუზიებს იდეოლოგიურ ჩიხში შეიყვანდა.


კიდევ ერთი მითოლოგიური სახე, რომლითაც ჰაინერ მიულერი ფილოქტეტესის
პარალელურად

ინტერსდება,

გახლავთ

ჰერაკლე.

ფილოქტეტესისგან

განსხვავბით,

დრამატურგი ამ არქაულ გმირს არაერთხელ უბრუნდება და არაერთმნიშვნელოვნად
ამუშავებს, ურთიერთგანსხვავებული ფორმისა და სახის სტრუქტურაში სვამს. მასალების
შესწავლილსას, საბოლოოდ, მივიღეთ ჰერაკლეს მითოლოგიური მოდელი. ჰერაკლეს
სხვადასხვა საგმირო საქმეების „გადაფერვით“, მიულერი საბოლოოდ ქმნის საბჭოთა
მითოლოგიის, ზოგადად ტოტალიტარული მმართველობის სისტემის აგიტაციის თავისებურ
მოდელს. ავტორი ოსტატურად დასცინის მათ, ვინც ჰერაკლეს ყალიბში სვამდა მილიონობით
ადამიანს და „ახალ ადამიანებს“ ქმნიდა. ჰაინერ მიულერმა თავის დროზე ჰერაკლეს
ჰიდრასთან ინდენტიფიცირებაც 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 ჯილოდოს სანაცვლოდ, ურთულესი დავალებების
შესრულებით მოიპოვოს გმირის წოდება, უზენაესი ღმერთის - ზევსის რჩეული ხდება. ზევსი
კი გერმანელი დრმატურგის 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, სხვადასხვა წელს დამუშავბულ
თეატრალურ ტექსტებშია გაბნეული. ავტორი მედეას მითოლოგიურ მოდელს არა მხოლოდ
არქაული სისასტიკის არქეტიპის - ევრიპიდეს გმირის თანამედროვე ინტერპრეტაციებში
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განავრცობს, არამედ ინტერტექსტუალობის მეშვეობით, თამამად იჭრება მეოცე საუკუნის
სემიოტიკური და სოციალური თეორიების საზღვრებშიც. მეტაფორული თვალსაზრისით,
ესაა მიულერისეული „წარსულის გახსენების“ პრინციპი - იმისთვის, რომ ადამიანმა
საკუთარი იდენტობა დაადგინოს. ჰაინერ მიულერი „მედეამასალაში“ მითს პოლიტიკურ
დატვირთვას აძლევს და კოლონიზაციის პრობლემას წინა პლანზე წამოსწევს. მედეას
მითოლოგიური მოდელი სხვადასხვა იდეური ფორმულირებების მთლიანი ჯაჭვია:
„კოლონიზაციის პირველი ეპოსი“, „აგრესიული ვაჭრობა“ და ა. შ. მიუხედავად იმისა, რომ
მედეას მითოსში არ ხდება კოლხეთის დაპყრობა, ბერძნულ კულტურას მაინც 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, დაცლილია ამ სარჩულისგან“. მიულერს სიტყვა ქმედების ხარისხამდე
აჰყავს, რადგან სწორედ ვერბალურად ხდება მედეას მთელი „ტრაგედიის“ - მედეას-მოდელის
გადათამაშება. მედეამ საკუთარი „ცოდვები“ შურისძიებით გამოისყიდა და საუკუნეების წინ
შექმნილი ტრაგედიის სცენარი იასონის მომავალ მეუღლეს მისსავე საქორწილო კაბაზე
გადააწერა. ესაა მედეას მხრიდან გაკეთებული „საჩუქარი“, ანუ „ტვირთი“, რომელიც ერთი
ქალიდან მეორე ქალზე გადადის. მედეა უარს ამბობს ყველაფერზე, რაც მან იასონთან
თანაცხოვრების განმავლობაში მიიღო; უარს ამბობს იმ მედეაზეც, რადაც იგი იასონთან
შეხვედრის შემდეგ, ბედისწერის ჩარევის შედეგად „გარდაიქმნა“; უარს ამბობს საკუთარ
შვილებზეც კი და უბრუნდება აბსოლუტურად პირველქმნილ არქეტიპს, რომელსაც
მიულერის პიესაში უკვე „შემთხვევითი სახელი“ ჰქვია. მედეას მითოლოგიური მოდელის
წაკითხვის, მისი გააზრების ერთ-ერთ შესაძლო ვარიაციად, თუ ირინა დარჩიას ქართულ
თარგმანს გავყვებით, ასევე შეგვიძლია ორ სიტყვაში ჩატეული კონცეპტი - „სიტყვების ჭუჭყი“
გამოვიყენოთ.

ესაა

პოეტური

მრავალმნიშვნელოვანი

და

დატვირთვას

საკმაოდ
იძენს.

დემოკრატიული
ამ

სიტყვებს

მეტაფორა,
არქაული

რომელიც
სისატიკის

არექტიპებთანაც მივყავართ და როლან ბარტისეული თეორიის მიხედვით დადგენილი
მითოლოგიის თანამედროვე გაგების ფორმულირებასთანაც.


სურათებად გამოჭედილ პოლიტიკური მითების კვლევა გაგრძელდა პიესაში „გერმანია.
სიკვდილი ბერლინში“, სადაც ავტორი ისტორიულ ქრონიკებს, მითებს და ლეგენდებს
მიმართავს, რათა ისტორიის ციკლურობის თეორია ფილოსოფიურად და იდეოლოგიურად
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„გააშიშვლოს“. თუ ზემოთ განხილულ პიესებში ჰაინერ მიულერი თანამედროვე ისტორიის
„გამოწვევებს“

კონკრეტული,

ყველასთვის

ნაცნობი

ბერძნული

არქეტიპების

-

მითოლოგიური მოდელების დამუშავებით, მათივე რეცეფციის ლიტერტურული ფორმით
„პასუხობს“, პიესაში „გერმანია. სიკვდილი ბერლინში“ იგი აბსოლუტურად განსხვავებულ
ხერხს - ისტორიის მოდელირების ხერხს იყენებს. აქ ავტორი გერმანიის ერთიანი,
მითოლოგიური მოდელის მხატვრულ ანალოგს ქმნის. ბრეხტის „დიდაქტიკური“ თეატრის
პრინციპზე აგებული დრამატული მასალა ერთგვარი ფოტო-კოლაჟია, რომელიც საკმაოდ
მრავალრიცხოვან პერსონაჟთა პორტრეტებისა და სიტუაციური სურათების „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, თუ გნებავთ, ცივილიზაციის ისტორიასაც, მირჩა ელიადეს თუ
დავესეხებით, - „მუდმივად განმეორებადი იგივეობის“ პრინციპის ძალა „ამოძრავებს“. მეოცე
საუკუნის

ისტორიაში

ეს

„ძალა“

ფაქტობრივად

პოლიტიკური

მითის

არა

ერთ

ინტერპრეტაციაში ვლინდება. პიესაში მიულერი საზოგადოებაში კომუნისტური რეჟიმის
რღვევასა და სოციალისტური იდეოლოგიის უტოპიაზე მიუნიშნებს. ამ შემთხვევაში
ტოტალიტარული

მმართველობის

მითოლოგემა,

რომელიც

გასული

საუკუნის

განმავლობაში, ტყუილისა და ილუზიის „განამდვილების“ მნიშვნელობით აიხსნებოდა,
თავად ხდება განახლებული მითოლოგიური მოდელის ქვაკუთხედი.


ჰამლეტის მითოლოგიურ მოდელში გავაერთიანე ავტორის არადრამატული ტექსტი
„ჰამლეტის მანქანა“ და მისი სადადგმო ინტერპრეტაცია, რომლებმაც მანამდე გამოკვეთილი
ავტორისეული კონცეფციის ნიშნები გააერთიანა. „ჰამლეტის მანაქანა“ ეს არაა მხოლოდ ერთი
გმირის - ჰამლეტის ტრაგედია, რომელიც მხოლოდ შექსპირის უკიდეგანო ყალიბში
თავსდება. ეს გახლავთ შექსპირული ტრაგედიის მოტივებზე აგებული თვითმყოფადი
ტექსტი, სადაც ავტორი უარყოფს არა მხოლოდ კლასიკურ ჰამლეტსა და ოფელიას სახეებს,
არამედ, უარს ამბობს მის შემქმნელ ავტორზეც კი. რა თქმა, მიულერი, ამ ტექსტით შექსპირისა
და ზოგადად ჰამლეტის მითის შემქნელების წინააღმდეგ არ ილაშქრებს. იგი პოსტმოდერნი
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კლასიკოსია და ამით პირდაპირ მიგვანიშნებს მეოცე საუკუნის ხელოვნებაში გავრცელებულ
ერთ-ერთ პოპულარულ ხერხსა თუ ტენდენციაზე - ავტორის სიკვდილზე. „ჰამლეტის მაქანა“
თავისი იდეური ნიშნით - რთული კონსტრუქციის მანქანა-მოწყობილობას ჰგავს, რომელსაც
უკიდეგანოდ

ტევადი

მეხსიერება

გააჩნია.

ახალ-ახალი

მექნიზმების,

ახალ-ახალი

მითოლოგიების მიერთების ხარჯზე, ეს მექანისტური სამყაროს ჰამლეტისეული მოდელი
პოსტმოდერნულ ეპოქაში, კიდევ უფრო იხვეწება, ფართოვდება და განახლებულ ნიშნებს
იძენს ურთიერთგანსხვავებული მნიშვნელობების ამოსაცნობად.
შესაბამისად, მითოსურ არექტიპებსა და არქაულ ქვაკუთხედზე დაშენებული მიულერისეული
მოდელები, რომლებიც თავს იყრიან საუკუნეების განმავლობაში გამოვლენილ და დაგროვილ
პოლიტიკურ-კულტურული მნიშვნელობების კონცეპტუალურ ნაერთში - კაცობრიობის ისტორიაში
დაგროვილი იდეებისა და სურვილების ქარხანაა. ესაა ქარხანა, რომელიც ინერციის ძალით მუშაობს
და შეუჩერებლად აწარმოებს იდეოლოგემებს, ფილოსოფიურ კლიშეებსა და ადამიანებისთვის
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სულიერ საკვებსაც კი. შესაბამისად, მიულერის პიესებშიც იზრდება
რა ამ „მითოლოგიური მოდელის“ ფუნქციური მნიშვნელობა, თანდათან იკვეთება, 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. ამდენად,
წლების განმავლობაში დამუშავებული მითოლოგიური მოდელები ჰაინერ მიულერისთვის როგორც
დრამატურგისთვის აღმოჩნდა ის სწორად მიგნებული ხერხი, რომელიც მას საჭირო და
აუცილებელი კითხვების დასმის საშუალებას მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ცენზურის
შემთხვევაშიც კი აძლვდა.
ყოველვივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, ჰაინერ მიულერი თანამედროვე
მსოფლიოს სათეატრო სივრცეში, იმ ერთეულ შემოქმედთა ნუსხას მიეკუთვნება, რომელთა
ტექსტები დღეს, უკვე კლასიკად არიან ქცეულნი; ხოლო თავად მისი ავტორისეული ხედვისა და
პრინციპების გაზიარება, ზოგადად ქვეყნის მმართველობით - საზოგადოებრივ და სამოქალაქო
პლატფორმისთვის, მუდმივად ოპოზიციაში ყოფნას უტოლოდება.
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