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The period from the end of the 19th century up to the beginning of 
the 20th century must be considered extremely important in the history of 
literature. We mean the abundance of various literary groups, manifestos, 
declarations, and theoretical presentations that certainly is not a phenome-
non of the literary life of only one specific country. 

Poetry, naturally, most of all, gives rise to a variety of associations but 
it should be taken into account that all literary associations to some degree 
are related to each other and to other branches of art (painting, music, and 
cinema) where similar processes take place.

In December 1913 a student of the Petersburg University Viktor Shk-
lovsky delivered a speech entitled “The Place of Futurism in the History of 
Language” at the “Stray Dog” cabaret”, Boris Pronin’s fashionable literary 
and artistic café. On the basis of the aforementioned report, in February 1914 
V. Shklovsky published a book entitled the “Resurrection of the Word” which 
become the most known in the history of philology and gave start to the 
high-sounding trend- Formalizm, which encompasses the formation of the 
method of Formalism as well as the process of its research. the Russian For-
malist movement consisted of two scholarly groups,: Petersburg “Opoiaz” - 
“Society for the Study of Poetic Language” and the Moscow Linguistic Circle.

Boris Eichenbaum, one of the outstanding members of the Russian 
Formalism in his essay “The theory of formal method (1925)” tries to system-
atize the Formalist principle to present the Formalist’s studies of literature 
as a social problem. Eichenbaum’s essay is an attempt to summarize the 
movement’s achievements during ten years.

1913 წელს პეტერბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტმა, 
ვიქტორ შკლოვსკიმ, ცნობილ და გახმაურებულ ლიტერატურულ-
არტისტულ კაფეში - „ბროდიაჩაია სობაკა“, წაიკითხა მოხსენება 
„ენის როლი ფუტურიზმის ისტორიაში“. აღნიშნული მოხსენების 
საფუძველზე, 1914 წელს ვ. შკლოვსკიმ გამოსცა წიგნი „სიტყვის 
აღდგენა“ .სწორედ ეს წელი ითვლება ცნობილი და ხმაურიანი 
მიმართულების - ფორმალიზმის დასაწყისად. „სიტყვის აღ-
დგე ნის“ შემდეგ, 1916 და 1917 წლებში, გამოიცა „პოეტური ენის 
ის ტორიის კრებულის“ ორი ნო მე რი, ხო ლო 1919 წელს კრე-



ბორის ეიხენბაუმის ერთი მნიშვნელოვანი ნაშრომის შესახებ

 207

ბუ ლი - „პოეტიკა“, სწო რედ ამ სამ მა კრე ბულ მა გან საზღ ვრა 
ფორ მა ლიზ მის მო მა ვა ლი ბე დი. ეს კრე ბუ ლე ბი პო ე ტუ რი ენის 
შემ სწავ ლე ლი სა ზო გა დო ე ბის - „ოპოიაზის“ მიერ იყო გა მო ცე-
მუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბა 1916 წელს პე ტერ ბურ გში და-
არ სდა. მის შექ მნა ში დი დი წვლი ლი ვ. შკლოვ სკის მი უძღ ვის. 
სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი და და უ ღა ლა ვი წევ რე ბი იყ ვნენ: ბ. ეი-
ხენ ბა უ მი, ვ. ჟირ მუნ სკი, ი. ტი ნი ა ნო ვი, რ. ია კობ სო ნი, დ. პო ლი-
ვა ნო ვი, ო. ბრი კი, ბ. ტო მა შევ სკი და სხვ. სა ზო გა დო ე ბა თა ნამ-
შრომ ლობ და მოს კო ვის ლინ გვის ტურ წრეს თან და მათ სა ერ თო 
წევ რე ბიც ჰყავ დათ. 

ფორმალისტები „უარყოფდნენ გან წყო ბი ლე ბებ სა და შთა-
ბეჭ დი ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბულ იმ პრე სი ო ნის ტულ და სიმ ბო ლის-
ტურ კრი ტი კას, ეს წრა ფოდ ნენ ლი ტე რა ტუ რის ში ნა გა ნი არ სის 
ამოც ნო ბას, სწავ ლობ დნენ მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის, ჟან რე ბის 
სი უ ჟე ტის სტრუქ ტუ რას, მაგ რამ გან სა კუთ რე ბით აინ ტე რე სებ-
დათ სა ლექ სო ენის პრობლემა“ (სიგუა, 1994:238).

ცნობილ მეცნიერს, ბორის ეიხენბაუმს, ეკუთვნის გამო-
კვლევა ფორმალური მეთოდის თეორიის შესახებ (1925). სა -
ინ ტერესოა, რომ ამ სტატიაში ბ. ეიხენბაუმი ფორმა ლის  ტებს 
უწოდებს მხოლოდ იმ მეცნიერებს, რომლებიც გაერ თია-
ნებულნი იყვნენ „ოპოიაზში“ - პო ე ტუ რი ენის შემ სწავ ლელ სა-
ზო გა დო ე ბა ში. ეი ხენ ბა უ მის სტა ტი ის მი ზა ნი არ არის პო  ლე-
მი კის გა მარ თვა ფორ მა ლიზ მის მო წი ნა აღ მდე გე ებ თან, მი სი 
მი ზა ნია იმის ჩვე ნე ბა, თუ რო გორ ევო ლუ ცი ას გა ნიც დის ფორ-
მა ლუ რი მე თო დი, რო გორ აფარ თო ებს საკ ვლევ სფე როს და 
სცილ დე ბა იმ საზღ ვრებს, რომ ლებ საც მე თო დო ლო გია გუ ლის-
ხმობს. ფორ მა ლიზ მი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მეც ნი ე რე ბის გან-
სა კუთ რე ბულ სა ხედ, რო მე ლიც შე ის წავ ლის ლი ტე რა ტუ რას.

ბო რის ეი ხენ ბა უ მი თვლის, რომ „ფორმალური მეთოდი“ 
არ შეიძლება ზუსტ განსაზღვრებად მივიჩნიოთ, ეს მისი 
ისტორიული ტერმინია.

იგი წერს: „ჩვენთვის დამახასიათებელია არა „ფორმალიზ-
მი“, რო გორც ესთეტიკური თეორია, და არა „მეთოდოლოგია“, 
რო გორც დას რუ ლე ბუ ლი მეც ნი ე რუ ლი სის ტე მა, არა მედ მხო-
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ლოდ სწრაფ  ვა და მო უ კი დე ბე ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი მეც ნი ე რე ბის 
შექ მნი სა კენ ლი ტე რა ტუ რუ ლი მა სა ლი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი თვი სე ბების საფუძველზე“ (Эихенбаум, 1987:376). ავტორის 
აზრით, როდესაც ფორმალისტები ლიტერატურულ ასპარეზზე 
გამოვიდნენ, ე.წ. „აკადემიური“ მეცნიერება უგულებელყოფდა 
თეორიულ პრობლემებს და იყენებდა მოძველებულ ესთეტიკურ, 
ფსიქოლოგიურ და ისტორიულ „აქსიომებს“. არავინ ცდი ლობ და 
დი დი მეც ნი ე რე ბის - ა. პო ტებ ნი ა სა და ა. ვე სე ლოვ სკის ძალ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი თე ო რი უ ლი ნა აზ რე ვის გაც ნო ბას. თუმ ცა 1907-
1912 წლებ ში დი დი ინ ტე რე სით ეც ნო ბოდ ნენ ვი აჩ. ივა ნო ვის, ვ. 
ბრი უ სო ვის, ა. ბე ლის, დ. მე რეჟ კოვ სკის, კ. ჩუ კოვ სკის სტა ტი ებს 
და გა მოკ ვლე ვებს. ბ. ეი ხენ ბა უ მი სწო რედ ამ პე რი ოდს თვლის 
ფორ მა ლიზ მის სა ბო ლოო მომ წი ფე ბის ხა ნად. მი სი აზ რით, 
სიმ ბო ლის ტებს მრა ვა ლი შეც დო მა ჰქონ დათ დაშ ვე ბუ ლი პო-
ე ტი კას თან და კავ ში რე ბით, მათ არ სურ დათ ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ფაქ ტის მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვა. ფორ მა ლის ტე ბის თვის და საყ-
რდე ნი კი ფუ ტუ რიზ მი იყო, ხოლო აკ მე ის ტე ბის ლი ტე რა ტუ რულ 
ას პა რეზ ზე გა მოს ვლა მათ თვის გარ დამ ტე ხი აღ მოჩ ნდა.

„ისტორია ჩვენგან მოითხოვდა ნამდვილ რევოლუციურ 
პათოსს - კატეგორიულ თეზისებს, შეუწყნარებელ ირონიას, 
უხეშ უარს ყოველგვარ შეთანხმებაზე (Эйхенбаум, 1987:379). 
ამას თან ერ თად, სა ჭი რო იყო სიმ ბო ლის ტე ბის ეს თე ტი კუ რი 
პრინ ცი პე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც, ფორ მა ლის ტე ბის აზ რით, სუ-
ბი ექ ტუ რი იყო, ლი ტე რა ტუ რუ ლი ფაქ ტის ობი ექ ტუ რი, მხო ლოდ 
მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის და პი რის პი რე ბა.

ფორ მა ლიზ მის მე თო დო ლო გი ურ ხერ ხად ბ. ეი ხენ ბა უმს 
მიაჩნია „ოპოიაზის“ პირველ კრებულში მეცნიერულად და-
მუშავებული „პოეტური“ და „პრაქტიკული ენის“ შეპირისპირების 
პრინციპი. ამ საკითხის კვლევაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის 
ცნობილ მეცნიერს, ლ. იაკუბინსკის.

სწორედ საკითხისადმი ამგვარმა მიდგომამ გააერთიანა 
ფორმალისტები და ფუტურისტები. ფუტურისტების „ზაუმური“ 
ცდები გარკვეულად სიმბოლიზმის წინააღმდეგ ილაშქრებდა. 
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„ზაუმის“ მეცნიერული გააზრება კი ვიქტორ შკლოვსკის უკავ-
შირდება.

საინტერესოა, როგორია „ფორმის“ აღ ქმა ლი ტე რა ტუ რა-
ში ფორ მა ლის ტე ბის მი ერ. ბ. ეი ხენ ბა უ მის აზ რით, ფორ მა ლის-
ტე ბი ცდი ლობ დნენ, „ფორმის“ ცნება უფრო გაემდიდრებინათ 
და გაეფართოებინათ, თუმცა მათთვის მანამდე არსებული 
„ფორმა“ მხოლოდ ბუნდოვანებას გამოხატავდა, ხოლო „ში-
ნაარსის“ ცნება კიდევ უფრო გაუგებარი იყო.

ფორმალისტებს სურდათ, ტრადიციული თანაფარდობის 
(იგულისხმება ფორმა და შინაარსი) ფონზე სიახლე დაენერგათ. 
მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო „ხერხის“ ჩვენება, რო-
მელიც პოეტური და პრაქტიკული ენების განსხვავების სა-
ფუძველზე გაჩნდა. საჭირო გახდა ლიტერატურული ნაწარ-
მოების დამუშავება, რათა დამკვიდრებულიყო ის თეორიული 
პრინციპები, რომლებსაც ფორმალისტები ავითარებდნენ თა-
ვიანთ სტატიებსა თუ გამოკვლევებში.

ბორის ეიხენბაუმი განსაკუთრებულ ყურადღებას ვიქტორ 
შკლოვსკის სამეცნიერო მოღვაწეობას უთმობს.

ამ მხრივ საინტერესოა ვ. შკლოვსკის ნაშრომები სიუჟეტის 
თეორიისა და რომანის ირგვლივ. მისი საკვლევი სფერო ძალზე 
მრავალფეროვანია: ლ. ტოლსტოის შემოქმედება, ლ. სტერნის 
„ტრისტამ შენდი“, სერვანტესის „დონ-კიხოტი“. მის თვის სა ინ-
ტე რე სოა ზღაპ რის მა სა ლაც.

ბ. ეი ხენ ბა უ მი ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლებს ვიქ ტორ შკლოვ-
სკის კი დევ ერთ მნიშ ვნე ლო ვან სტა ტი ა ზე - „სიუჟეტთწყობის 
ხერხთა კავშირი სტილის საერთო ხერხებთან“, რომელიც 1919 
წელს კრებულ „პოეტიკაში“ გა მოქ ვეყ ნდა. აღ ნიშ ნულ სტა ტი ა ში 
არის ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი დას კვნა:

„ახალი ფორმა წარ მო იქ მნე ბა არა ახა ლი ში ნა არ სის გა-
მო სა ხა ტა ვად, არა მედ იმის თვის, რომ შეც ვა ლოს ის მოძ ვე ლე-
ბუ ლი ფორ მა, რო მელ მაც მხატ ვრუ ლო ბა დაკარგა“ (Эйхенбаум, 
1987:390). 

ბ. ეი ხენ ბა უ მი თვლის, რომ შკლოვ სკის დაკ ვირ ვე ბებ-
მა დი  დი რო ლი შე ას რუ ლა რო მა ნის შემ დგო მი შეს წავ ლის 
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საქ მე ში. ფორ მა ლის ტე ბი ახ ლოს მი ვიდ ნენ ლი ტე რა ტუ-
რულ ნა წარ მო ე ბებ თან, კერ ძოდ, ეს ეხე ბა რო მანს და ნო ვე-
ლას. ამ გვა რად. მათ თვის ნა წარ მო ე ბის აგე ბის დე ტა ლე ბი 
ნაც  ნო ბი იყო. ამ მხრივ ძალ ზე სა ყუ რადღ ე ბოა ვ. შკლოვ სკის 
„სიუჟეტის გახსნა“ და სტერნის „ტრისტამ შენდი“ აგრეთვე „რო-
მანის თეორია“. სერვანტესის „დონ-კიხოტის“ მაგალითზე ვ. 
შკლოვსკი ამტკიცებს, რომ მისი მთავარი გმირი არის „რომანის 
აგების მოქმედების შედეგი“. ამით ხაზი ესმება სიუჟეტის 
უპირატესობას, მის წარმმართველ ძალას ნაწარმოების 
მასალასთან მიმართებით.

ვ. შკლოვსკის შეეძლო ნაწარმოების სრულიად ახლებური 
დანახვა. ასე მოხდა ლ. სტერნის „ტრისტამ შენდის“ შემ-
თხვე ვაშიც, რომლის კვლევამ შემდეგ დასკვნამდე მიიყვანა: 
„სიუჟეტის ცნებას ძალიან ხშირად მოვლენების აღწერასთან 
აიგივებენ, რასაც პირობითად შეიძლება ფაბულა დავარქვათ. 
სინამდვილეში ფაბულა მხოლოდ სიუჟეტის გაფორმების მა-
სალაა“ (Эйхенбаум, 1987:392) 

რო გორც ვხე დავთ, ფორ მა ლის ტებ მა შეძ ლეს გა ე მიჯ ნათ 
სი უ ჟე ტის, რო გორც კონ სტრუქ ცი ის და ფა ბუ ლის, რო გორც მა სა-
ლის ცნე ბე ბი.

„ოპოიაზის“ არსებობის პერიოდში გამოიცა მრავალი მნიშვ-
ნელოვანი ნაშრომი: „მათ შორის ი. ტინიანოვის „დოსტოევსკი 
და გოგოლი“, „სალექსო ენის პრობლემა“, ბ. ეიხენბაუმის 
„ლექსის მელოდიკა“, „როგორ არის აგებული გოგოლის „ში-
ნელი“. ვიქტორ შკლოვსკის დასახელებული ნაშრომების გარდა, 
ძალზე მნიშვნელოვანი ნაშრომია „როზანოვი“, სადაც რო ზა ნო-
ვის პრო ზა გან ხი ლუ ლი ა, რო გორც ახა ლი ჟან რის რო მა ნი, რომ-
ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი მო ტი ვა ცი ით არ ერ თი ან დე ბა.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ფორ მა ლის ტე ბის ბევ რი სა ინ ტე რე-
სო ნაშ რო მი ცალ კე წიგ ნად არ გა მო სუ ლა და ხში რად მოხ სე ნე-
ბე ბის შემ დეგ ვრცელ დე ბო და. დის პუ ტე ბი და ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სა ღა მო ე ბი კი მრავ ლად იმარ თე ბო და, სა დაც ლი ტე რა ტუ რის 
თაყ ვა ნის მცემ ლე ბი იკ რი ბე ბოდ ნენ.
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საკ მა რი სია თვა ლი გა და ვავ ლოთ ფორ მა ლის ტე ბის ნაშ-
რო მებს და ნა თე ლი გახ დე ბა მა თი გან სა კუთ რე ბუ ლი, შე მოქ-
მე დე ბი თი მიდ გო მა ლი ტე რა ტუ რის კვლე ვის პრო ცე სი სად მი. 
სხვა დას ხვა მწერ ლის შე მოქ მე დე ბის ტი პო ლო გი უ რი გა აზ რე ბა 
კი დევ უფ რო ამ დიდ რებს და სა ინ ტე რე სოს ხდის მათ მეც ნი ე-
რულ ნაღ ვაწს:

ი. ტინიანოვის „დოსტოევსკი და გოგოლი“, „ტიუტჩევი და 
ჰაინე“, „პუშკინი და ტიუტჩევი“, „არქაისტები და პუშკინი“, ბ. 
ტომაშევსკის „პუშკინი და ბუალო“, „პუშკინი - ფრანგი პოეტების 
მკითხველი“, „პუშკინი და ლაფონტენი“, ბ. ეიხენბაუმის „ახალ-
გაზრდა ტოლსტოი“, „პუშკინის პოეტიკის პრობლემები“, ვ. ვი-
ნოგრადოვის „გოგოლი და ჟიულ ჟანენი“, „ეტიუდები გოგოლის 
სტილის შესახებ“, ვ. ჟირმენსკის „ბაირონი და პუშკინი“, კ. შიმ-
კევიჩის „ნეკრასოვი და პუშკინი“.

ფორ მა ლის ტე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ლი ტე რა ტუ-
რის ევო ლუ ცი ის, რო გორც გან სხა ვა ვე ბუ ლი მოვ ლე ნის, არ-
სე ბო ბა. თა ვი ანთ მოღ ვა წე ო ბას ფორ მა ლის ტე ბი ის ტო რი ულ 
მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებ დნენ და, შე სა ბა მი სად, „ოპოიაზმაც“ 
კოლექტიური სამუშაო ჩაატარა.

ფორ მა ლის ტე ბის დამ სა ხუ რე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს 
პრაქ ტი კუ ლი ენის დი ფე რენ ცი ა ცია მი სი სხვა დას ხვა ფუნ ქცი-
ით, სწო რედ ფორ მა ლის ტე ბი და ინ ტე რეს დნენ ორა ტო რუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბით, რა საც რი ტო რი კის პო ე ტი კის აღორ ძი ნე ბა უნ და 
მოჰ ყო ლო და.

ფორ მის ზო გა დი ცნე ბი დან ისი ნი ხერ ხის ცნე ბამ დე მი-
ვიდ ნენ. აქე დან გა მომ დი ნა რე კი, მის ფუნ ქცი ა საც შე ეხ ნენ.

ლექ სის რით მა მათ გან საზღ ვრეს, რო გორც მთლი ა ნად 
ლექ სის კონ სტრუქ ცი უ ლი ფაქ ტო რი, ხო ლო ლექ სი, მა თი აზ რით, 
არის მეტყ ვე ლე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ფორ მა, რო მელ საც თა-
ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი სინ ტაქ სი, ლექ სი კუ რი და სე მან ტი კუ რი 
მნიშ ვნე ლო ბე ბი გა აჩ ნი ა.

სი უ ჟე ტის ცნე ბი დან ფორ მა ლის ტე ბი მი ვიდ ნენ მა სა ლის 
ცნე ბამ დე, რო მე ლიც გარ კვე უ ლი მო ტი ვა ცი ის მა ტა რე ბე ლი ა. 
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მრა ვალ ფე რო ვა ნი ლი ტე რა ტუ რუ ლი მა სა ლის და მუ შა ვე ბით 
ფორ მა ლის ტებ მა შეძ ლეს დას კვნე ბის გა მო ტა ნა ფორ მა თა 
ევო ლუ ცი ის შე სა ხებ და ამას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე-
ბის კვლე ვის ის ტო რი ულ -ლი ტე რა ტუ რუ ლი კუთხ ით წარ მარ-
თვა.

სწო რედ ეს არის ფი ლო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის ის ძი რი თა-
დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლებ საც ბო რის ეი ხენ ბა უ მი ფორ მა-
ლის ტე ბის დამ სა ხუ რე ბად მი იჩ ნევს და აჯა მებს მათ ნა მოღ-
ვა წარს ფორ მა ლიზ მის არ სე ბო ბის ათი წლის გან მავ ლო ბა ში. 
ნაშ რო მის და სას რულს ბ. ეი ხენ ბა უ მი აღ ნიშ ნავს, რომ მან წარ-
მო ა ჩი ნა ფორ მა ლუ რი მე თო დის ევო ლუ ცი ა, რაც თა ვის თა ვად 
იმას ნიშ ნავს, რომ ფორ მა ლის ტე ბის წი ნა შე ახა ლი გა მოწ ვე ვე-
ბი დგას.

სულ მა ლე, 1927 წლი დან, პო ე ტუ რი ენის შემ სწავ ლე ლი სა-
ზო გა დო ე ბა ფაქ ტობ რი ვად და ი შა ლა, ხო ლო რამ დე ნი მე წე ლი-
წად ში არ სე ბო ბა შეწყ ვი ტა „ფორმალიზმის ბუდედ“ წოდებულმა 
ხელოვნების ისტორიის სახელმწიფო ინსტიტუტმა, რომელშიც 
„ოპოიაზელები“ 1920 წლიდან მოღვაწეობდნენ. 
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