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 იმპერიების მართვის პროცესში უმნიშვნელოვანესი ადგი-
ლი უჭირავს იდეოლოგიური მანქანის „გამართულ“ მუშაობას. 
ისეთი ადმინისტრაციული ერთეულების მართვა, რომლებიც 
სხვადასხვა ეროვნების, ენისა და კულტურის მატარებელი ადა-
მიანებისაგან შედგება, ბევრად უფრო ადვილი ხდება, როცა ამ 
საქმეში ერთვება ფიქციის ენა და საერთო მითები. ამ მითებს, 
როგორც წესი, რეალობასთან კავშირი ნაკლებად აქვს და ამი-
ტომაც ეწოდებათ „სოციალური კონსტრუქცია“ თუ „წარმოსახ-
ვითი რეალობა“. 

 საქართველომ, სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მსგავსად, 
გამოიარა კოლონიური ეპოქის უკანასკნელი ეტაპი ტოტალი-
ტარული კომუნისტური სისტემის პირობებში და, შესაბამისად, 
მხატვრული ლიტერატურით ტირაჟირებული საბჭოთა მითები 
კოლონიური ეპოქის ქართული სალიტერატურო სინამდვილი-
სათვისაც ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. 

 საბჭოთა ეპოქის მითების კვლევა იძლევა კოლონიური 
ეპოქის სულისკვეთების, საბჭოთა ცხოვრების მხატვრულ-ე-
სთეტიკური თავისებურებების საინტერესო კუთხით დანახვისა 
და გაშუქების შესაძლებლობას. 

 ქართულ სოცრეალისტურ ლიტერატურაში, ანუ “სახელ-
მწიფო მითების ოფიციალურ საცავში” (კატერინა კლარკი) უმ-
ნიშვნელოვანესი ადგილი ეჭირა მითს დიდი საბჭოთა ოჯახის 
შესახებ, სადაც უმნიშვნელოვანესი ადგილი ეკავა მამის/ბე-
ლადის/სტალინის/ლენინის სახეს. 

 ამ მითების ათვისება და მხატვრული ხორცშესხმა მეტად 
შთამბეჭდავად მოხდა ქართულ საბჭოთა პოეზიაში, უამრავი 
ლექსი მიეძღვნა ბრძენი მამის, სტალინის/ლენინის, არქე-
ტიპს. ისინი სოციალისტური რეალიზმის იდეალებისა და ესთე-
ტიკის, პროლეტარული მწერლობის ფასეულობების ამსახველი 
ტიპური ნიმუშებია. პოეტები თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიან, 
ვინ უფრო შთამბეჭდავად, ამაღელვებლად, მსუყე პოეტური სა-
მკაულებით შეამკობს ბელადს.

 ადამიანების საბჭოთა მითებთან ზიარებას სოცრეა-
ლისტური ლიტერატურა საბავშვო ბაღის ასაკის ბავშვებიდან 
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იწყებდა, რათა მარტივად და ორგანულად შეერთებოდნენ 
ისინი მომავალში კომუნიზმის მშენებელთა რიგებს. სოცრეა-
ლისტური საყმაწვილო ლიტერატურა ერთგვარად ძალადობდა 
ბავშვების სათუთ ფსიქიკაზე, კომუნისტურ იდეებს უნერგავდა 
მათ და ასე ამახინჯებდა მათ სულიერ სამყაროს. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ ბელადის თემა ოფიციალურ თემად 
იყო მიჩნეული და მას ცენზურა უმკაცრესად აკონტროლებდა. 
ოფიციალური სქემის ზედმიწევნით დაცვა ყველა მწერალს მო-
ეთხოვებოდა.

 საბჭოთა ლიტერატურა, სოცრეალიზმის კანონიდან გამო-
მდინარე, ვალდებული იყო აქტიური მონაწილეობა მიეღო საბ-
ჭოთა მითების მხატვრულ ხორცშესხმასა და გავრცელებაში. 
ასე ყალიბდებოდა საბჭოური ნარატივი. საბჭოთა მითოლო-
გიის მთავარი დანიშნულება იყო, მითებით ჩაენაცვლებინათ 
სინამდვილე და ხალხს ბედნიერად ეცხოვრა არა რეალურ, 
არამედ ილუზიურ, მითების სამყაროში. 
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სი, სულაკაურის გამომცემლობა. 

In Georgian Socialist Realism, the most important place in the 
process of ruling empires is the “proper” work of the ideological ma-
chine. Ruling administrative units made up of people of different na-
tionalities, languages and cultures becomes much easier when the 
language of fiction and common myths is involved. These myths are 
not connected with reality and therefore are referred to as the “so-
cial construction” or “imaginary reality”. 

Georgia, like other post-Soviet countries, went through the last 
stage of the colonial era under a totalitarian communist system and, 
consequently, Soviet myths reproduced in fiction were a common 
occurrence in the Georgian literary reality of the colonial era. 

The study of the myths of the Soviet epoch provides an opportu-
nity to observe the spirit of the colonial era, the artistic and aesthet-
ic peculiarities of Soviet life from an interesting angle.

In Georgian Socialist Realism, or the “Official Repository of State 
Myths” (Katerina Clark), the most important place was occupied by 
the myth of the great Soviet family, where the image of father/ lead-
er / Stalin / Lenin was especially prominent. 

The assimilation and artistic embodiment of these myths took 
place in Georgian Soviet poetry with numerous poems dedicated 
to the archetype of the wise father, Stalin / Lenin. They are typical 
examples of the ideals and aesthetics of socialist realism and the 
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values of proletarian literature. Poets seem to compete with each 
other over who will adorn the leader with more impressive, exciting, 
rich poetic jewellery. 

Literary works in Socialist Realism were presented to kindergar-
ten-age children so that they could easily and organically join the 
cohort of communism builders in the future. Socialist realism liter-
ature for children somehow abused the tender psyche of children, 
instilled communist ideas in them, and thus distorted their spiritual 
world. 

It should be noted that the theme of the leader was considered 
an official topic and it was strictly controlled by censorship. Strict 
adherence to the official scheme was required by all writers. 

Soviet literature, under the law of Socialist realism, was obliged 
to take an active part in the artistic embodiment and dissemination 
of Soviet myths. This is how the Soviet narrative was formed. The 
main purpose of Soviet mythology was to replace reality with myths 
and make people live happily in a world of myths, but not in reality. 
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