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The translation is of special significance for the history of culture, 
since it implies not only overcoming of lingual borders, but it serves as the 
breakthrough in cultural, historic and social dams and the intellectual „con-
quest” of new geographical area. The principle of “intercultural” translation is 
based on a transfer of cultural tradition. Back in the old world, it was called 
“translatio”. European culture developed three major modifications of “trans-
latio”: translation - 1) translatio religionis, that is translation of true religion; 
2) translatio imperii - that is translation of ideal state management and 3) 
translatio studii – translation of science and true wisdom. Thus, the idea of 
translation is interpreted as a transfer of spiritual inheritance, translation of 
definite spiritual values. 

In the history of the world, there are persons, whose life and activity 
stimulate others, whose strength and unwavering position inspires, and their 
ideas strengthen and fill others with the hope for the future. Vaclav Havel, 
Czech drama playwright, essayist, and a poet belongs to namely such group 
of people, who passed his life road from dissidence to the post of a president 
and whose ideas are especially urgent for present day society. 

The author of the present report has been publishing translations of Va-
clav Havel’s works of various genres – essays, plays, interviews from the Czech 
language from the 90s of the 20th century. In the present report, the author 
offers her observations on the specificity of her translation on Vaclav Havel’s 
texts. She makes emphasis on the peculiarities of Havel’s language, which in 
his works often bears a function of expression of a pressure of totalitarian 
regime on a man. 

თარ გმანს გან სა კუთ რებ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს კულ ტუ რის 
ის ტო რი ის თვის, რად გან იგი გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ ენობ-
რი ვი საზღ ვრე ბის გა და ლახ ვას, არა მედ ემ სა ხუ რე ბა კულ ტუ რუ-
ლი, ის ტო რი ულ და სო ცი ა ლუ რი ჯე ბი რე ბის გარ ღვე ვას და ახა-
ლი გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლის ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ „დაპყრობას“. 
„კულტურათშორისი თარგმანის“ პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ში კულ-
ტუ რუ ლი ტრა დი ცი ის გა და ცე მა ძევს. ჯერ კი დევ ძველ სამ ყა-
რო ში მას translatio ეწო დე ბო და. ევ რო პულ მა კულ ტუ რამ trans-
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latio-ს სა მი ძი რი თა დი მო დი ფი კა ცია შე ი მუ შა ვა: translation 
‒ 1) translatio religionis, ანუ ჭეშ მა რი ტი რე ლი გი ის გა და ცე მა; 2) 
translatio imperii, ანუ იდე ა ლუ რი სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის 
გა და ცე მა და 3) translatio studii - მეც ნი ე რე ბის და ჭეშ მა რი ტი 
სიბ რძნის გადაცემა (Проскурин, 1996). მაშასადამე, translatio-ს 
იდეა სულიერი მემკვიდრეობითობის, გარ კვე უ ლი სუ ლი ე რი ღი-
რე ბუ ლე ბე ბის გა და ცე მის თვალ საზ რი სით გა ნი მარ ტე ბა. სწო-
რედ ასე თი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა ტა რე ბე ლია ვაც ლავ ჰა ვე ლის 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი შე მოქ მე დე ბა, რომ ლის თარ გმნაც გარ კვე უ-
ლი სუ ლი ე რი და, იმავ დრო უ ლად, სა ზო გა დო ებ რი ვი და მო ქა-
ლა ქე ობ რი ვი გა მოც დი ლე ბის გა და ცე მის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

ვაც ლავ ჰა ვე ლი (5 ოქ ტომ ბე რი 1936 – 18 დე კემ ბე რი 2011) 
მე–20 სა უ კუ ნის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე გა მო ჩე ნი ლი და გა მორ-
ჩე უ ლი ფი გუ რა ა: დრა მა ტურ გი, ესე ის ტი, ადა მი ნის უფ ლე ბა თა 
დამ ცვე ლი, დი სი დენ ტი, პო ლი ტი კო სი, ჩე ხოს ლო ვა კი ის უკა ნას-
კნე ლი და ჩე ხე თის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი, ერ თი სიტყ ვით, ადა-
მი ა ნი არა ორ დი ნა რუ ლი ცხოვ რე ბი თა და შე მოქ მე დე ბით. მი სი 
ცხოვ რე ბა და მოღ ვა წე ო ბა გა ნუყ რე ლად არის და კავ ში რე ბუ ლი 
მი სი სამ შობ ლოს ბედ თან, მთე ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბის გან მავ-
ლო ბა ში იგი, ნებ სით თუ უნებ ლი ეთ, მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა-
მა შობ და თა ვი სი ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ, კულ ტუ რულ და ლი ტე-
რა ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში და მის მა საქ მი ა ნო ბამ თან და თა ნო ბით 
ფარ თო სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნა. 

1980-ი ა ნი და 1990 წლე ბის მიჯ ნა ზე ჩე ხოს ლო ვა კი ა სა და 
და სავ ლეთ ში ვაც ლავ ჰა ველს იც ნობ დნენ, რო გორც აკ რძა ლულ 
დრა მა ტურგს და დი სი დენტს. სწო რედ ამ პე რი ოდ ში, რო დე საც 
ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ შირ სა და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ-
ნებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი ძვრე ბი და იწყ ო, ვაც ლავ 
ჰა ვე ლი ფარ თო პო ლი ტი კურ ას პა რეზ ზე გა მო ვი და. მრა ვალ-
წლი ა ნი აკ რძალ ვის შემ დეგ პირ ვე ლად და ი ბეჭ და მი სი მი სი 
ეს სე ე ბი სა და სხვა ნაშ რო მე ბის კრე ბუ ლი მრა ვალ მიშ ვნე ლო-
ვა ნი სა ხელ წო დე ბით „ადამიანის იდენტობის შესახებ“ (Havel, 
1990). წიგნი 1990 წელს და ის ტამ ბა და იგი ამა ვე წელს შე ვი ძი-
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ნე კარ ლო ვი- ვარ ში. მი სი პი როვ ნე ბის შე სა ხებ საკ მა ოდ მწი რი 
ინ ფორ მა ცია მქონ და და ამი ტომ ინ ტე რე სით და ვიწყე წიგ ნის 
კითხ ვა. ჩემ ზე უდი დე სი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა მის მა ეს სემ 
„წერილი დოქტორ ჰუსაკს“ (1975). იგი „არათავისუფლების“ კონ-
კრე ტუ ლი გა მოვ ლი ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ცდი ლობ და მი ეკ ვლია 
იმ დამ მო ნე ბე ლი წნე ხის ფეს ვე ბის თვის, რომ ლებ საც ტო ტა ლი-
ტა რიზ მი ემ ყა რე ბო და. სწო რედ მი სი პირ ვე ლი ასე თი ტექ სტია 
„წერილი გუსტავ ჰუსაკს“, რომელიც „ნორმალიზაციის“ შე მაშ-
ფო თე ბე ლი შე დე გე ბის ღრმა ანა ლიზს შე ი ცავს. ჰა ვე ლი გა ნი-
ხი ლავს ჰუ სა კის მთავ რო ბის მი ერ სა ზო გა დო ე ბა ში და ნერ გი ლი 
ში შის ფე ნო მენს, რო მელ მაც ადა მი ა ნებ ში წარ მოშ ვა გულ გრი-
ლო ბა, აპა თი ა, ფა რი სევ ლო ბა და შე დე გად - შემ გუ ებ ლო ბა. იგი 
ეხე ბა და აა ნა ლი ზებს ისეთ სა კითხ ებს, რო გო რე ბი ცაა მო რა-
ლუ რი ნორ მე ბის კო რო ზი ა, ცხოვ რე ბის რი ტუ ა ლი ზა ცი ა, ის ტო-
რი ის და ფსევ დო ის ტო რი ის მი მარ თე ბა პოს ტტო ტა ლი ტა რულ 
სა ხელ მწი ფო ში და მის დამ ღუპ ველ შე დეგს - ადა მი ა ნის იდენ-
ტო ბის კრი ზისს. ნაშ რომ ში ჰა ვე ლი გა ნი ხი ლავს ადა მი ა ნის ყო-
ფი ე რე ბის ძი რე ულ სა კითხ ებს და ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის 
ბრწყინ ვა ლე, უნი ვერ სა ლურ ანა ლიზს იძ ლე ვა, ავ ლენს მი სი 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბის მე ქა ნიზ მებს და მი სი ტო ტა ლუ რი წნე ხით გა-
მოწ ვე ულ დამ ღუპ ველ შე დე გებს ადა მი ა ნი სათ ვის. ეს სე ში იმ-
დე ნად შთამ ბეჭ და ვად იყო და ხა სი ა თე ბუ ლი ტო ტა ლი ტა რიზ მის 
მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, მი სი მოქ მე დე ბის უნი ვერ სა ლუ რი კა-
ნო ნე ბი, რომ მა შინ ვე გაჩ ნდა პა რა ლე ლე ბი ჩვენს რე ა ლო ბას-
თან. სწო რედ ამან გა ნა პი რო ბა ჩე მი არ ჩე ვა ნი, მე თარ გმნა ეს 
ტექ სტი, რა თა მას ქარ თვე ლი მკითხ ვე ლიც გას ცნო ბო და. თუმ-
ცა ტექ სტის გა მოქ ვეყ ნე ბა ად ვი ლი არ აღ მოჩ ნდა, სა ქარ თვე-
ლო ში ჯერ კი დევ კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მი იყო, თუმ ცა 1990 წლის 
28 ოქ ტომ ბერს ტარ დე ბო და პირ ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე-
ბი. მი უ ხე და ვად ამი სა, არც ერ თმა ოფი ცი ა ლურ მა ბეჭ დვით მა 
ორ გა ნომ არ ისურ ვა ამ ტექ ტის გა მოქ ვეყ ნე ბა მი სი სიმ წვა ვის 
გა მო. მა შინ ჰა ვე ლის ამ ტექ სტის გა მოქ ვეყ ნე ბა შე მომ თა ვა ზა 
„მრგვალი მაგიდის“ გაზეთის - „თავისუფალი საქართველოს“ 
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რედაქტორმა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ამ გა ზე თის 1990 წლის პი რე-
ლი ვე ნო მერ ში და ი ბეჭ და ჰა ვე ლის ტექ სტი, თუმ ცა ეს არ იყო 
„წერილი გუსტავ ჰუსაკს“. ეს იყო ვაც ლავ ჰა ვე ლის მომ ცრო ეს სე 
„ადამიანის იგივეობის კრიზისი“ (ჰა ვე ლი, 1990 A:8), რო მე ლიც 
მან პა ტიმ რო ბა ში და წე რა და რო მელ შიც სა უ ბა რია პი როვ ნე-
ბის კრი ზის ზე, პი როვ ნე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბის კრი ზი სი დან 
რომ მომ დი ნა რე ობს და სრულ დე ბა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი აზ რით: „ვფიქრობ რა, რო გორც ის, რა დაც გა და მაქ ცია ამ 
გა რე მომ - ანუ რო გორც გი გან ტუ რი აგ რე გა ტის ადა მი ა ნურ იგი-
ვე ო ბას მოკ ლე ბუ ლი ჭან ჭი კი - მე მარ თლაც არაფ რის გა კე თე-
ბა არ შე მიძ ლი ა. დე და მი წის გა ნად გუ რე ბას, ერე ბის გაბ რიყ-
ვე ბას, ათა სო ბით ახა ლი თერ მო დი ნა მი კუ რი ბომ ბის შექ მნას, 
რა თქმა უნ და, ვერ შევ წყვეტ. მაგ რამ ვფიქ რობ რა, რო გორც ის, 
რაც ყო ვე ლი ჩვენ გა ნი და ბა დე ბით არის - ანუ რა დაც გახ დო-
მის ძი რე უ ლი შე საძ ლებ ლო ბა აქვს ყო ველ ჩვენ განს გა რე მო 
ვი თა რე ბი სა გან და მო უ კი დებ ლად, ე.ი. რო გორც სრუ ლუფ ლე ბი-
ა ნი ადა მი ა ნუ რი არ სე ბა, რო მელ საც შეს წევს ძა ლა, პა სუ ხი აგოს 
სამ ყა რო ზე და სამ ყა როს წი ნა შე - მა შინ მე, ცხა დი ა, ბევ რი რა-
მის გა კე თე ბა შე მიძ ლი ა. მა გა ლი თად, შე ვე ცა დო მო ვიქ ცე ისე, 
რო გორც ვფიქ რობ, რომ სწო რია და რო გორც, ჩე მი ღრმა რწმე-
ნით, უნ და იქ ცე ო დეს ყვე ლა - სრუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბით. შე-
კა მა თე ბა ზე, რომ ამას არა აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, ვპა სუ ხობ ძალ ზე 
მარ ტი ვად - ა ქ ვ ს !“ (ჰაველი, 1990 A:8). ხო ლო გა ზე თის შემ დეგ 
ნომ რებ ში უკ ვე გაგ რძე ლე ბე ბით და იწყო ჰა ვე ლის ვრცე ლი ეს-
სეს - „წერილი დოქტორ ჰუსაკს“- ბეჭ დვა და იგი რამ დე ნი მე ნა-
წი ლად ქვეყ ნდე ბო და 1990 და 1991 წლე ბის ნომ რებ ში (ჰა ვე ლი, 
1990 B:8; ჰა ვე ლი, 1990 C:8; ჰა ვე ლი, 1990 D:7; ჰა ვე ლი, 1991 A:7; ჰა-
ვე ლი, 1991 B:7; ჰა ვე ლი, 1991 C:7; ჰა ვე ლი, 1991 D:8). ეს იყო ჰა ვე-
ლის თხზუ ლე ბის ჩე ხუ რი დან შეს რუ ლე ბუ ლი პირ ვე ლი ქარ თუ-
ლი თარ გმა ნი. 

თა ვის ეს სე ებ ში ჰა ვე ლი სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი ტი კურ სი-
ტუ ა ცი ას აა ნა ლი ზებ და, ხო ლო მი სი პო ლი ტი კუ რი და ფი ლო-
სო ფი უ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი მის დრა მა ტურ გი ა ში, მის პერ სო ნა-
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ჟებ ში ირეკ ლე ბო და. იგი ამ ბობ და, რომ სა კუ თა რი ტექ სტე ბის 
პო ლი ტი კუ რო ბა მას ეს მის, რო გორც მხო ლოდ ინ ტე რე სი მის 
ირ გვლივ არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის პო ლი ტი კუ რი მხა რი სად მი: „მე 
გარს მარ ტყავს სამ ყა რო და მე მის შე სა ხებ ვიძ ლე ვი ჩვე ნე ბას, 
ჩვე ნე ბას, რო მე ლიც ლო გი კუ რად შე ი ცავს ჩვე ნე ბას სამ ყა როს 
პო ლი ტი კუ რი მხა რის შესახებაც“ (ლეიჰემი, 1988:315).

ქარ თულ ენა ზე ვაც ლავ ჰა ვე ლის რვა პი ე სა ვთარ გმნე. პი-
ე სე ბის პირ ვე ლი კრე ბუ ლი მო ი ცავს სამ პი ე სას: „ზეიმი ბაღში“, 
„ვერნისაჟი“ და „ასენიზაცია“. თარ გმა ნე ბი 2011 წელს გა მოს ცა 
გა მომ ცემ ლობა „სიესტამ“ (ჰაველი, 2011). 

ცხადია, ყველა პიესას არ შევეხები, ყურადღებას შევა-
ჩერებ მის ყველაზე მნიშვნელოვან პიესაზე - „ზეიმი ბაღში“. 
პი ე სა 1963 წელს და იდ გა და მან ჰა ვე ლი აღ მო სავ ლე თევ რო პუ-
ლი აბ სურ დის თე ატ რის წამ ყვან წარ მო მად გენ ლად აქ ცი ა. სა-
ზო გა დო ე ბას სურ და სცოდ ნო და, რა ში იყო საქ მე, ამას კი ჰა ვე-
ლის პი ე სე ბი დან, რაც დრო გა დო ი და, სულ უფ რო უკეთ იგებ და, 
რად გან თე ატრს იმ დროს პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და, 
იგი სუ ლი ერ კლი მატს ქმნი და.

პი ე სა ში ასა ხუ ლია ჩე ხოს ლო ვა კი ის ვი თა რე ბა მე-20 სა-
უ კუ ნის 60-ი ან წლებ ში. მას ში ნაჩ ვე ნე ბია მა შინ დე ლი ჩე ხის 
ფსი ქო ლო გი ა, რაც იმა ში მდგო მა რე ობ და, რომ არა ფერ ში ჩა-
რე უ ლი ყო, არ გა მო ეთ ქვა სა კუ თა რი აზ რი, შე ნიღ ბუ ლი ყო ფრა-
ზე ბით, მაგ რამ მო ე ხერ ხე ბი ნა სი ტუ ა ცი ის თა ვის სა სარ გებ ლოდ 
გა მო ყე ნე ბა. პი ე სა გვიჩ ვე ნებს ადა მი ანს, რო მე ლიც კარ გავს 
სა კუ თარ იდენ ტო ბას. ჰა ვე ლი ამ პი ე სით მი უ თი თებს არ სე ბუ-
ლი რე ჟი მის უაზ რო ბა სა და ბი უ როკ რა ტი ულ უსუ სუ რო ბა ზე და 
აჩ ვე ნებს იმას, რომ ასეთ რე ჟიმ ში ადა მი ა ნის სა კუ თარ თავ-
თან გა უცხ ო ე ბა გარ და უ ვა ლი ა. აქ, ისე ვე რო გორც ჰა ვე ლის სხვა 
პი ე სებ შიც, მთა ვა რი მოქ მე დი პი რი ფრა ზა ა. პლუ დე კი, პი ე სის 
მთა ვა რი გმი რი, ისე ვე რო გორც და ნარ ჩე ნი მოქ მე დი პი რე ბი, 
მხო ლოდ სა შუ ა ლე ბა, მხო ლოდ მე დი უ მი ა, რომ ლის მეშ ვე ო ბი-
თაც ლა პა რა კობს და მოქ მე დებს პრო ტა გო ნის ტი. ფრა ზამ ისეთ 
გან ვი თა რე ბას მი აღ წი ა, რომ იგი აღარც კი არის და მო კი დე ბუ-
ლი მის წარ მომ თქმელ ტუ ჩებ ზე, ფრა ზამ ადა მი ა ნებს მხო ლოდ 
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ფრა ზის მა ტა რებ ლის და მი სი არ ტი კუ ლა ტო რის ფუნ ქცი ა ღა 
და უ ტო ვა.

ჰა ვე ლის პი ე სე ბი გო ნე ბა მახ ვი ლუ რად აშარ ჟებს სა ზო გა-
დო ე ბას და ამის თვის იგი ადა მი ა ნის მეტყ ვლე ბის დე ფორ მა-
ცი ას იყე ნებს. ჰა ვე ლის თვის მეტყ ვლე ბა სა კო მუ ნი კა ციო ფუნ-
ქცი ას კარ გავს და იგი ემ სა ხუ რე ბა არა მარ ტო ენის, რო გორც 
ასე თის, პა რო დი რე ბას, არა მედ უმ თავ რე სად ამით ავ ტო რი ტო-
ტა ლი ტა რუ ლი მეტყ ვლე ბის მე თო დის და სიტყ ვათხ მა რე ბის პა-
რო დი რე ბას ახ დენს. ჰა ვე ლი პი ე სე ბის ენა მკვდა რი კლი შე ე ბის 
ენაა (ტო მა სი, 1995:145).

სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ გან საზღ ვრე ბას აძ ლევს ვაც ლავ 
ჰა ვე ლი აბ სურ დის თე ატრს. იგი წერს: „პირადად მე ვფიქ რობ, 
რომ ეს არის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მოვ ლე ნა XX სა უ კუ ნის თე ატ-
რა ლურ კულ ტუ რა ში, რად გა ნაც იგი თა ნა მედ რო ვე კა ცობ რი-
ო ბას ასა ხავს მის „კრიზისულ მდგომარეობაში“, ანუ უჩ ვე ნებს 
კა ცობ რი ო ბას ადა მი ანს, რო მელ მაც და კარ გა ძი რი თა დი მე-
ტა ფი ზი კუ რი რწმე ნა, აბ სო ლუ ტის გრძნო ბა, და მო კი დე ბუ ლე ბა 
მა რა დი უ ლო ბი სად მი, საზ რი სის შეგ რძნე ბა, ანუ – მტკი ცე სა-
ფუძ ვე ლი ფეხ ქვეშ. ეს არის ადა მი ა ნი, რო მელ საც ყვე ლა ფე რი 
ხე ლი დან ეც ლე ბა, მი სი სამ ყა რო ინ გრე ვა, იგი გრძნობს, რომ 
რა ღაც სა მუ და მოდ და კარ გა, მაგ რამ არ ძა ლუძს აღი ა როს თა-
ვი სი მდგო მა რე ო ბა და ემა ლე ბა მას. ელო დე ბა, მაგ რამ არ 
შეს წევს უნა რი გა ი გოს, რომ ამა ოდ ელო დე ბა. .... ამ პი ე სებ ში 
არ ხდე ბა ფი ლო სო ფო სო ბა, რო გორც, ვთქვათ, ეს სარ ტრთან 
არის, მათ ში პი რი ქით, ბა ნა ლუ რო ბებს ამ ბო ბენ. მაგ რამ თა ვი სი 
არ სით ეს ფი ლო სო ფი უ რი თე მე ბი ა. მა თი თა მა ში არ შე იძ ლე-
ბა ბუკ ვა ლუ რად, ისი ნი არაფ რის ილუს ტრი რე ბას არ ახ დე ნენ, 
ისი ნი მხო ლოდ ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლე ბენ ჩვე ნი უკა ნას კნე ლი 
ერ თობ ლი ვი ჰო რი ზონ ტე ბის სა ერ თო თე მა ზე. ისი ნი არც ემ ფა-
ტი კუ რი ე ბი არი ან, არც პა თე ტი კუ რე ბი და არც დი დაქ ტი კუ რე-
ბი. პი რი ქით, რა ღაც ნა ი რად დე კა დენ ტუ რად სა ხუ მა რო ნი გახ-
ლავთ. მათ თვის ნაც ნო ბია ფე ნო მე ნი უსას რუ ლო სიმ ძი მი ლი სა. 
ამ პი ე სებ ში ხში რად სუ ფევს დუ მი ლი და ბრიყ ვუ ლი ლაყ ბო ბა. 
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ვი საც სურს, შე უძ ლია და ეს წროს მათ, რო გორც ცა რი ელ კო მე-
დი ებს. ეს პი ე სე ბი არ არის ნი ჰი ლის ტუ რი და ეს მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ა. .... აბ სურ დის თე ატ რი არ გვამ შვი დებს და არ გვი სა ხავს 
იმედს. იგი მხო ლოდ იმას გვახ სე ნებს, თუ რო გორ ვცხოვ რობთ. 
იმე დის გა რე შე. ამა შია მა თი გა მაფ რთხი ლე ბე ლი მი სი ა. ვფიქ-
რობ, რომ აბ სურ დის თე ატ რი თა ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი (და ძა-
ლი ან მარ ტი ვად აღ სა წე რი) მე თო დით ახ დენს თა ნა მედ რო ვე 
ადა მი ა ნის ყო ფი ე რე ბის ძი რი თა დი სა კითხ ე ბის თე ა მა ტი ზა ცი-
ას. აბ სურ დის თე ატრს არ მი აჩ ნი ა, რომ აქ იმის თვის არის, რომ 
მა ყუ რე ბელს აუხ სნას, რო გო რაა სი ნამ დვი ლე ში ყვე ლა ფე რი. 
ეს ქედ მაღ ლო ბა მას არ აქვს და და რი გე ბებს ბრეხტს უტო ვებს. 
აბ სურ დის დრა მა ტურგს არაფ რის გა სა ღე ბი არ აქვს. თავს არ 
თვლის მა ყუ რე ბელ ზე უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლად ან შეგ ნე ბუ-
ლად. თა ვის ამო ცა ნას იმა ში ხე დავს, რომ პლას ტი კუ რად მო ახ-
დი ნოს იმის ფორ მუ ლი რე ბა, რაც ყვე ლას აწუ ხებს და და მა ჯე-
რებ ლად შე ახ სე ნოს ის სა ი დუმ ლო, რომ ლის წი ნა შეც ყვე ლა ნი 
ერ თნა ი რად უმ წე ო ე ბი ვართ (ჰა ვე ლი, 2019:60-61).

შევეხები კიდევ ერთ პიესას, რომელიც ჰაველის დისი-
დენტური პიესების, ე.წ. „ვანკოვკების“, ციკლს განეკუთვნება და 
მასში გაერთიანებულია პიესები „აუდიენცია“, „პროტესტი“ და 
„ვერნისაჟი“. ამ სამ პი ე სას აერ თი ა ნებს ინ ტე ლექ ტუ ა ლის, დი-
სი დენ ტი მწერ ლის, ბედ რჟი ხის, პერ სო ნა ჟი. პი ე სა „ვერნისაჟი“ 
გარკვეულწილად ავტობიოგრაფიულია, ისევე, როგორც „ვერ-
ნი საჟის“ მთა ვა რი გმი რი, დი სი დენ ტი მწე რა ლი ბედ რჟი ხი, 
ვაც ლავ ჰა ვე ლიც ერთ დროს ლუდ სა ხარშ ქარ ხა ნა ში მუ შა ობ-
და დამ ხმა რე მუ შად. ეს იყო ე. წ. „ნორმალიზაციის“ პე რი ო დი 
ჩე ხოს ლო ვა კი ა ში, რო მე ლიც 1968 წლის „პრაღის გაზაფხულს“ 
მოჰ ყვა. მა შინ ხე ლი სუფ ლე ბამ გან სა კუთ რე ბულ წნეხ ქვეშ მო-
აქ ცია ყვე ლა, ვინც არ იზი ა რებ და ან ეწი ნა აღ მდე გე ბო და მთავ-
რო ბის პო ლი ტი კას.

მთა ვარ გმირს თა ვის თან პა ტი ჟებს ცოლ -ქმა რი, რო მე ლიც 
აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლია თა ვი სი მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბით. 
ცოლ -ქმა რი სტუ მარ ზე შთა ბეჭ დი ლე ბის მოხ დე ნას ცდი ლობს 
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თა ვი სი ბი ნის რე მონ ტით, ავე ჯით, საკ ვე ბით, ცხოვ რე ბის წე-
სით. ეს პი ე სა არის პრო ტეს ტი მომ ხმა რებ ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის 
წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც დაც ლი ლია ყო ველ გვა რი ადა მი ა ნუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის გან. მათ თან სტუმ რო ბით თავ მო ბეზ რე ბულ და 
შეძ რწუ ნე ბულ ბედ რჟიხს წას ვლა სურს, მაგ რამ იძუ ლე ბუ ლი 
ხდე ბა დარ ჩეს, რაც კი დევ უფ რო თვალ სა ჩი ნოს ხდის იმას, თუ 
რა ცა რი ე ლია ამ ოჯა ხის ცხოვ რე ბა, რო მე ლიც დამ ყა რე ბუ ლია 
არა გრძნო ბებ ზე, არა მედ მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის კენ 
სწრაფ ვა ზე. მათ ცა რი ელ ცხოვ რე ბას კარ გად გად მოგ ვცემს პი-
ე სის შემ დე გი პა სა ჟი:

„ბედრჟიხი: სერიოზულად, უნდა წავიდე –
ვერა: არ მესმის! ჩვენ ხომ ვერნისაჟი გვაქვს -
მიხალი: გვინდოდა ჩვენი ბინა დაგეთვალიერებინა –
ვერა: გვეჩვენებინა ყველაფერი, რაც გვაქვს – (....)
ვერა: გაჩვენებდით, რა არის ბედნიერება –
მიხალი: სიყვარული –
ვერა: ოჯახური ჰარმონია –
მიხალი: აზრიანი ცხოვრება –
ვერა: ხომ იცი, რომ შენთვის კარგი გვინდა – (...)
მიხალი: ხომ არ შეიძლება, ასე უმადურად მოგვექცე!
ვერა: იმის სანაცვლოდ, რასაც შენთვის ვაკეთებთ, ამას 

ნამდვილად არ ვიმსახურებთ!
მიხალი: როგორ ფიქრობ, მთელი ნაშუადღევისთვის 

ამზადებდა ვერა „გრუმბლზს”?
ვერა: როგორ ფიქრობ, ვისთვის იყიდა მიხალმა ვისკი?
მიხალი: როგორ ფიქრობ, ვისთვის მინდოდა მომესმე-

ნინებინა ის ფირფიტები, ვისთვის გადავყარე მაგაში ვალუტა 
და ვისთვის ვათრიე ამ სიშორიდან?

ვერა: რო გორ ფიქ რობ, ვის თვის გა მო ვეწყე და და ვი ხა ტე, 
ვის თვის გა ვი კე თე ვარ ცხნი ლო ბა და ვის თვის და ვის ხი სუ ნა მო?

მი ხა ლი: რო გორ გგო ნი ა, სა ერ თოდ რა ტომ მო ვაწყ ეთ ბი ნა, 
ვის თვის ვა კე თებთ ამ ყვე ლა ფერს? ჩვენ თვის? (...)

ვე რა: (ა ღელ ვე ბუ ლი) ბედ რჟიხ! ასე რო გორ დაგ ვტო ვებ? 
ამას რო გორ გვი ზამ! ასე ვერ დაგ ვტო ვებ, კი დევ იმ დე ნი რამ 
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გვაქვს შენ თვის სათ ქმე ლი! აქ უშე ნოდ რა უნ და ვა კე თოთ? 
ეს რო გორ არ გეს მის? დარ ჩი! გეხ ვე წე ბი, დარ ჩი ჩვენთან!“ 
(ჰაველი, 2011:145-147).

კო მუ ნი კა ცია დარ ღვე უ ლი ა, მას პინ ძლე ბის ფრა ზე ბი ხე-
ლოვ ნუ რი ა, სტუმ რად მო სუ ლი ბედ რჟი ხი კი მხო ლოდ მოკ ლე 
პა სუ ხე ბით იფარ გლე ბა და ეს კი დევ უფ რო ამ წვა ვებს აბ სურ დუ-
ლო ბის გან ცდას. 

პიესა „ვერნისაჟი“ 2017 წელს დადგა ილიაუნის თეატრმა 
სათაურით „იდეალური ოჯახი“. დისიდენტური ცხოვრების 
ამსახველი სხვა ორი პიესა 2014 წელს გამოსცა გამომცემლობა 
„მწიგნობარმა“ სხვა პიესებთან ერთად. ამ გამოცემაში შევიდა 
ჰაველის შემდეგი პიესები: „აუდიენცია“, „პროტესტი“, „ცთუნება“, 
„ლარგო დესოლატო“ და ჰაველის ბოლო პიესა - „წასვლა“ 
(ჰაველი, 2014). 

2019 წელს გა მო ი ცა ვაც ლავ ჰა ვე ლის კი დევ ერ თი წიგ-
ნის ქარ თუ ლი თარ გმა ნი. ეს არის „დაუსწრებელი დაკითხვა“ 
(ჰა ვე ლი, 2019), რო მე ლიც ჰა ვე ლის ვრცელ ინ ტერ ვი უს წარ მო-
ად გენს და მო ი ცავს მის შე ხე დუ ლე ბას სხვა დას ხვა სა კითხ ზე. 
„დაუსწრებელ დაკითხვაში“ ვაც ლავ ჰა ვე ლი აცოცხ ლებს მთელ 
ეპო ქას, ჩე ხოს ლო ვა კი ის სა ზო გა დო ებ რივ, კულ ტუ რულ და პო-
ლი ტი კურ ცხოვ რე ბას მე-20 სა უ კუ ნის 50-ი ა ნი წლე ბი დან 80-ი ა-
ნე ბის შუა წლე ბამ დე. შემ დგომ ში პრე ზი დენ ტი, იმ დროს ჯერ 
კი დევ დი სი დენ ტი, მოგ ვითხ რობს თა ვის ცხოვ რე ბა ზე, მე გობ-
რებ ზე, ოჯახ ზე, ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლებსაც შეხ ვედ რია და რომ-
ლებ თან ერ თა დაც უმუ შა ვი ა. სა უბ რობს თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ-
რა ზე, თე ატ რსა და სა ზო გა დო ე ბის გარ დაქ მნის გზე ბის მი სე ულ 
ხედ ვა ზე, ჩე ხე თის უახ ლე სი ის ტო რი ის მოვ ლე ნებ ზე. 

წიგ ნის შექ მნის ის ტო რია კი ამ გვა რი ა: 1985 წე ლის შე მოდ-
გო მა ზე ემიგ რა ცი ა ში მყოფ მა ჩეხ მა ჟურ ნა ლის ტმა, კარლ ჰვიჟ-
დი ა ლამ, ვაც ლავ ჰა ვე ლი და ი თან ხმა ინ ტერ ვი უ ზე, რო მელ საც 
თავ და პირ ვე ლად მი მო წე რის ფორ მა ჰქონ და: ჰა ველ მა ჟურ-
ნა ლის ტის გან შე კითხ ვე ბი მი ი ღო, რომ ლებ საც წე რი ლო ბით 
უპა სუ ხა, თუმ ცა, რად გან ასე საქ მე ნე ლა მი დი ო და, გა დაწყ და, 
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ჰა ველს მაგ ნი ტო ფო ნის ფირ ზე ჩა ე წე რა თა ვი სი პა სუ ხე ბი. ასე 
შე იქ მნა თოთხ მეტ სა ა თი ა ნი ჩა ნა წე რი მაგ ნე ტო ფო ნის ფირ ზე, 
რო მელ საც შემ დგომ კი დევ და ე მა ტა შე კითხ ვე ბი. ასე და ი ბა და 
წიგ ნი „დაუსწრებელი დაკითხვა“.

რო გორც ავ ტო რი, ვაც ლავ ჰა ვე ლი უაღ რე სად ნა ყო ფი ე რი 
იყო და არა ერთ ჟან რში მუ შა ობ და. ჰა ვე ლის ჟან რებს სა გან გე-
ბო გა მოკ ვლე ვა მი ეძღ ვნა, რო მელ შიც ავ ტორ მა ცხრა ჟან რი გა-
მო ყო, ესე ნი ა: ლი ტე რა ტუ რულ -კრი ტი კუ ლი ესე ე ბი, ვი ზუ ა ლუ რი 
პო ე ზი ა, პი ე სე ბი, ესე ე ბი, წე რი ლე ბი, ერ თობ ლი ვი ავ ტო ბი ოგ რა-
ფი უ ლი ესე, პო ლი ტი კუ რი გა მოს ვლე ბი და სხვ. (Danaher, 2013:31-
39). სა გუ ლის ხმო ა, რომ „დაუსწრებელი დაკითხვა“ გან საზღ ვრუ-
ლი ა, რო გორც ერ თობ ლი ვი ავ ტო ბი ოგ რა ფი უ ლი ესე. ჩვენ მი ერ 
ჩე ხუ რი დან ნა თარ გმნი ჰა ვე ლის ტექ სტე ბი სამ ჟანრს მო ი ცავს: 
ესე ებს, პი ე სებს და ერ თობ ლივ ავ ტო ბი ოგ რა ფი ულ ესეს. 

რო გორც ვთქვით, აბ სურ დის ჟან რის პი ე სებ ში ენა ჰა ვე-
ლის თვის ძა ლა უფ ლე ბის, და მო ნე ბის, დე ჰუ მა ნი ზა ცი ის ინ-
სტრუ მენ ტი ა. მი სი პი ე სე ბი შე სა ნიშ ნა ვად აჩ ვე ნებს იმას, თუ 
რო გორ აღ წევს იდე ო ლო გი უ რი ენა ტო ტა ლი ტა რიზ მის პი რო-
ბებ ში ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში და სა ზო გა დო ე ბას აქ ცევს 
მდუ მა რე მა სად, რო მელ საც არ ძა ლუძს სა კუ თა რი პრობ ლე-
მე ბის გან ხილ ვა. პი ე სებ ში ხში რად არის რეპ ლი კე ბი, რომ ლე-
ბიც უაღ რე სად ხე ლოვ ნუ რი ენი თაა და წე რი ლი და თარ გმნი-
სას ერ თგვარ უხურ ხუ ლო ბას ქმნის, რაც შე ე ხე ბა ესე ებს და 
„დაუსწრებელ დაკითხვას“, აქ სირ თუ ლეს უჩ ვე უ ლოდ გრძე ლი 
წი ნა და დე ბე ბი წარ მო ად გენს, რომ ლე ბიც არ ცთუ იშ ვი ა თად 
გვხვდე ბა ტექ სტში. ამას კი ჰა ვე ლი თვი თონ ხსნის, ცი ხი დან 
გა მოგ ზავ ნი ლი წე რი ლე ბის შე სა ხებ იგი წერს: „მალე მივ ხვდი, 
რომ გა სა გე ბად და წე რი ლი წე რი ლი არ გა ვი დო და, შან სი მხო-
ლოდ რაც შე იძ ლე ბა რთუ ლად და ჩახ ლარ თუ ლად და წე რილ 
წე რილს ჰქონ და. დროს თან ერ თად ამან გან მი ვი თა რა ქვეც-
ნო ბი ე რი ჩვე ვა, აქე და ნაა ის უსას რუ ლოდ გრძე ლი ქვეწყ ო ბი-
ლი წი ნა და დე ბე ბი, ამი ტო მაა იქ ის რთუ ლი ფორ მუ ლი რებები“ 
(ჰაველი, 2017:85).
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დას კვნის სა ხით უნ და ით ქვას, რომ ვაც ლავ ჰა ვე ლის, მე-
20 სა უ კუ ნის ერ თ-ერ თი გა მორ ჩე უ ლი მო აზ როვ ნის, ტექ სტე ბის 
თარ გმა ნი, იქ ნე ბა ეს სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი ტი კუ რი ხა სი ა თის 
ეს სე ე ბი თუ დრა მა ტურ გი ა, გარ კვე უ ლი სუ ლი ე რი ღი რე ბუ ლე ბე-
ბი სა და გა მოც დი ლე ბის გა და ცე მას ემ სა ხუ რე ბა.
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