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ნა თია ფი ფია
ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის 
თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი

კა რი კა ტუ რა, რო გორც სა ის ტო რიო წყა რო სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ 
ბრი ტა ნუ ლი კა რი კა ტუ რე ბის მა გა ლით ზე

კა რი კა ტუ რა, რო მე ლიც შარ ჟის ნა ირ სა ხე ობაა, ვი ზუ ალ ური წყა რო ებ იდ ან შე და რე ბით ახ ალია. ის პირ ვე ლად და სავ -
ლურ ცი ვი ლი ზა ცი აში რე ნე სან სი სა და რე ფორ მა ციიის ეპ ოქ აში გა მო იყ ენ ეს. შარ ჟის, რო გორც ის ტო რი ული წყა როს, შეს -
წავ ლის ის ტო რი აც შე და რე ბით მოკ ლე ხანს ით ვლის. ემ პი რი ული მა სა ლის სა ფუძ ველ ზე შარ ჟს ჯერ კი დევ მე ოცე სა უკ უნ ის
და საწყი სი დან სწავ ლობ დნენ. ად რე ული ნაშ რო მე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია ედ ნა ჰა ინ სის (Edna Hines) „Cartoons As a means of
Social Control“ (1933), იზ აბ ელ სი მე რალ ჯონ სო ნის (Isabel Simeral Johnson) „Cartoons“ (1937), ემ ორი ბო გარ დუ სის   (Emory
S. Bogardus) „Sociology of the Cartoon“ (1945) და სხვ.

ად რე ულ ნაშ რო მებ ში მე თო დი კის და მუ შა ვე ბას ნაკ ლე ბად აქ ცევ დნენ ყუ რადღე ბას. 60-იან წლებ ში ჟურ ნალ „Comparative
Studies in Society and History“ ფურ ცლებ ზე გა იმ არ თა ფარ თო პო ლე მი კა შარ ჟის, რო გორც ის ტო რი ული წყა როს, შეს წავ -
ლის მე თო დი კას თან და კავ ში რე ბით. იმ დრო ის თვის არ სე ბობ და ემ პი რი ული   მა სა ლის   შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე და წე რი -
ლი რამ დე ნი მე ნაშ რო მი, თუმ ცა მე თო დი კა ნაკ ლე ბად იყო დახ ვე წი ლი. ამ ჟურ ნალ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი რამ დე ნი მე პუბ -
ლი კა ცი ის წყა ლო ბით ეს ხარ ვე ზი შე ივ სო.

1965 წელს ლო ურ ენს შტრა იხ ერ მა (Lawrence H. Streicher) გა მო აქ ვეყ ნა ნაშ რო მი „David Low and the Sociology of
Caricature“, რო მელ შიც ემ პი რი ული მა სა ლის სა ფუძ ველ ზე დე ვიდ ლო უს მი ერ გა მო ყე ნე ბულ ერთ  მე თოდ ზე,  სი ნექ დო კი -
ულ ალ ეგ ორი აზე, იყო სა უბ არი, კერ ძოდ, ერ თი პერ სო ნა ჟის, პოლ კოვ ნიკ ბლიმ პის, რო გორც წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ხა სი -
ათ ის ინ გლი სე ლის სიმ ბო ლო ზე. შტრა იხ ერი აღ ნიშ ნავს, რომ ეს პერ სო ნა ჟი მოგ ვი ან ებ ით (1942 წ.) გა ზეთ „პრავ დის“ კა რი -
კა ტუ რის ტმა, ბო რის ეფ იმ ოვ მაც, გა მო იყ ენა. 1967 წელს შტრა იხ ერ მა მე თო დუ რი სტა ტია გა მო აქ ვეყ ნა „On a Theory of
Political Caricature“. მან ვიქ ტორ ალ ბას (Victor alba) ნაშ რო მი „The Mexican revolution and the Cartoon“ (1967) გა აკ რი ტი -
კა თეორიის ნაკლებად ჩამოყალიბებისთვის და პა სუ ხად თა ვის სტა ტი აში კა რი კა ტუ რის შეს წავ ლის თე ორი ული მიდ გო მე -
ბი წარ მო ად გი ნა, კერ ძოდ: მან გა მო ხატ ვის მე თო დე ბი გა მო ყო, რო გორც და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დე ბი, მი უთ ითა, რომ შეს -
წავ ლის თვის სა ჭი როა ემ პი რი ული მა სა ლის თე მა ტუ რად და ყო ფა; ას ევე აღ ნიშ ნა, რომ ან ალ იტ იკ ოს ებ ის თვის აუც ილ ებ -
ელია სხვა დას ხვა ტი პის ინ ფორ მა ცი ის შეკ რე ბა კა რი კა ტუ რის ტის გა ნათ ლე ბის, სა მუ შაო გა რე მოს, სა მიზ ნე აუდ იტ ორი ისა
და ჟურ ნა ლის სა გა მომ ცემ ლო პო ლი ტი კის შე სა ხებ (Streicher 1967). 1969 წელს მას იმ ავე ჟურ ნა ლის ფურ ცლებ ზე გა მო ეხ -
მა ურა ვ.ა. კუ პე (W.A. Coupe) სტა ტი ით „Observations on a Theory of Political Caricature“, რო მელ შიც ავ ტორ მა და მა ტე ბი -
თი რე კო მენ და ცი ები შე იმ უშ ავა მე თო დი კას თან და კავ ში რე ბით  და  აღ ნიშ ნა:  დ. ლო უს  შე ფა სე ბა,  რომ „პირ ველ  მსოფ -
ლი ოს  ომს მის  გა რე შე ვერ მო იგ ებ დნენ“, მცი რედ გა და ჭარ ბე ბუ ლია, რად გან ზუს ტად იმ ის დად გე ნა, თუ რამ დე ნად გავ -
ლე ნი ანია ესა თუ ის კა რი კა ტუ რის ტი, პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლია (Coupe 1969). 1973 თო მას მილ ტონ კემ ნიც მა (Thomas
Milton Kemnitz) გა მო აქ ვეყ ნა მე თო დუ რი ნაშ რო მი „The Cartoon As a Historical Source“, რო მელ შიც აღ ნიშ ნა, რომ ამ
კუთხით ჯერ კი დევ არ სე ბობ და პრობ ლე მე ბი. მან   ორი   ტი პის   შარ ჟი   გა მო ყო:   „მო საზ რე ბის გა მომ ხატ ვე ლი“ და
„სა ხუ მა რო“. მო საზ რე ბის გა მომ ხატ ვე ლი შარ ჟის ფუნ ქცი ად ვი თა რე ბის შე ჯა მე ბა და ას ახ ელა, ხო ლო სა ხუ მა როს ფუნ -
ქცი ად, თა ვის თა ვად ცხა დია - ვი თა რე ბის გა მას ხრე ბა და იუმ ორი. „სა ხუ მა რო შარ ჟის“ ჩვე ნი დრო ის „შვი ლე ბად“ კი და ას -
ახ ელა კო მი კუ რი სტრი პი (სვე ტი) და კო მი კუ რი   წიგ ნი   (კო მიქ სე ბი). „მო საზ რე ბის გა მომ ხატ ველ შარ ჟებ ში“ კემ ნიც მა გა -
მო ყო სა მი ჯგუ ფი: სა ში ნაო პო ლი ტი კის, სო ცი ალ ური თე მე ბი სა და სა გა რეო საქ მე ებ ის ამ სახ ვე ლი შარ ჟე ბი და აღ ნიშ ნა,
რომ ეს და ყო ფა იმ დე ნად თე მა ტუ რი არ არ ის, რამ დე ნა დაც გა მო ხატ ვის ტექ ნი კის ამ სახ ვე ლი: პო ლი ტი კურ  შარ ჟებ ში  კა -
რი კა ტუ რის ტის  ინ დი ვი დუ ალ ურ ცოდ ნა სა  და შე ხე დუ ლე ბებს დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება, ხო ლო სტე რო ტი პებს - ნაკ ლე -
ბი, მა შინ რო დე საც სო ცი ალ ური პრობ ლე მე ბის ამ სახ ველ კა რი კა ტუ რებ ში სტე რე ოტ იპ ები უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია. სა -
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კითხის  შეს წავ ლით  და ინ ტე რე სე ბულ  პი რებს  ემ პი რი ულ  მა სა ლა ზე მუ შა ობ ის ას მეც ნი ერ მა ურ ჩია კვლე ვის ექ ვსი არე -
ალი და ემ უშ ავ ებ ინ ათ: ხე ლო ვა ნი (კა რი კა ტუ რის ტი), შარ ჟის აუდ იტ ორი ამ დე მიღ წე ვის მე თო დი, ენა და სიმ ბო ლო ები, კო -
მუ ნი კა ცი ის სხვა სა შუ ალ ებ ებ თან კავ ში რი, გა მიზ ნუ ლი ფუნ ქცია და აუდ იტ ორია (Kemnitz 1973).

სა ქარ თვე ლო ში შარ ჟის შეს წავ ლას ას ევე გარ კვე ული ის ტო რია აქ ვს. რ. მიშ ვე ლა ძემ გა მო აქ ვეყ ნა „ქარ თუ ლი სა ტი -
რუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კა“ (1971), გი ზო ნიშ ნი ან იძ ემ -  „სი ცი ლის არ ქი ვი დან: სა ტი რა რე ვო ლუ ცი ის სამ სა ხურ ში“ (1971), გრ.
კიკ ნა ძემ - „ქარ თუ ლი სა ტი რი სა და იუმ ორ ის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ის ათ ვის“ (1972). ამ სა კითხის შეს წავ ლას სა ქარ თვე -
ლო ში, შე იძ ლე ბა ით ქვას, პე რი ოდ ული აღ მას ვლა  ახ ასი ათ ებს. შარ ჟი მე თო დი კის და მუ შა ვე ბის თვალ საზ რი სით 60-70-იან
წლებ ში იყო პო პუ ლა რუ ლი მსოფ ლიო ის ტო რი ოგ რა ფი აში და სა ქარ თვე ლო შიც ზუს ტად ამ პე რი ოდ ში სწავ ლობ დნენ.
დღეს სა ქარ თვე ლო ში ივ ანე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტეტ ში პრო ფე სორ ბ. კუ პა ტა ძის
ხელ მძღვა ნე ლო ბით ამ სა კითხზე უახ ლო ეს წლებ ში რამ დე ნი მე სა ბა კა ლავ რო და სა მა გის ტრო ნაშ რო მი შეს რულ და, თუმ -
ცა სტუ დენ ტე ბის ყვე ლა ნაშ რო მი ემ პი რი ული  მა სა ლის  შეს წავ ლას  ის ახ ავ და  მიზ ნად  და  მე თო დუ რი მიდ გო მე ბიც ნაკ ლე -
ბად იყო გან ხი ლუ ლი. ჩვე ნი ნაშ რო მი მე თო დურ სა კითხსაც გა ნი ხი ლავს კონ კრე ტულ ემ პი რი ულ მა სა ლას თან და კავ ში რე -
ბით, კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ ბრი ტა ნუ ლი კა რი კა ტუ რე ბის მა გა ლით ზე.

ბრი ტა ნუ ლი კა რი კა ტუ რე ბის კა ტა ლო გი შექ მნა კენ ტის უნ ივ ერ სი ტეტ მა და ხელ მი საწ ვდო მია ვებ გვერ დზე: https://archive.car-
toons.ac.uk/Default.aspx? მას ზე მო ცე მუ ლია ყვე ლა კა რი კა ტუ რის პას პორ ტი: მი თი თე ბუ ლია ავ ტო რი, სა თა ური, გა მომ ცე -
მე ლი, შარ ჟის ტექ სტი, გა მო სა ხუ ლი პი როვ ნე ბე ბი, და კავ ში რე ბუ ლი ტექ სტი (მაგ. სე რი ალი ან სიმ ღე რა), სუ ბი ექ ტე ბი და
სა ავ ტო რო უფ ლე ბა. ჩვენს ნაშ რომ ში კონ კრე ტუ ლი კა რი კა ტუ რე ბი და მოწ მე ბუ ლია და მა თი მო ძი ება შე საძ ლე ბე ლია სწო -
რედ ბრი ტა ნუ ლი კა რი კა ტუ რე ბის ელ ექ ტრო ნუ ლი არ ქი ვის ნომ რე ბით.

ბრი ტა ნულ პრე სა ში ქარ თულ მა თე მა ტი კამ რამ დენ ჯერ მე მი იქ ცია ყუ რადღე ბა. არ ქივ ში წარ მოდ გე ნი ლია სულ 25 შარ -
ჟი, რომ ლე ბიც თა რიღ დე ბა 1956, 1988-91, 1998, 2005, 2008, 2014 წლე ბით. ამ მა სა ლის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა და მო უკ იდ ებ -
ელი ცვლა დის გა მო ყო ფა ბრი ტა ნულ კა რი კა ტუ რებ ში ქარ თულ თე მა ტი კას თან და კავ ში რე ბით, კერ ძოდ, ბრი ტა ნულ პრე -
სა ში გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას იქ ცევ და რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბა, უფ რო ნაკ ლე ბად, აშშ-სა ქარ თვე ლოს
ურ თი ერ თო ბა. და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დია კონ კრე ტუ ლი სა კითხი - რაც უფ რო აქ ტუ ალ ური იყო თე მა, მით უფ რო მე ტი კა -
რი კა ტუ რა მი ეძ ღვნა მას.

შარ ჟე ბის უმ ეტ ეს ობა, კემ ნი ცის გან საზღვრე ბით, „მო საზ რე ბის გა მომ ხატ ვე ლია“, მხო ლოდ მცი რე დი ნა წი ლია სა ხუ მა -
რო. მა თი ფუნ ქცია პო ლი ტი კუ რი თვალ თა ხედ ვის წარ მოდ გე ნაა  და,  შე სა ბა მი სად,  პო ლი ტი კუ რი  კა რი კა ტუ რის  ხა სი ათ -
იდ ან გა მომ დი ნა რე, ნაკ ლე ბად სა ხა ლი სოა.

ყვე ლა ხე ლო ვა ნი ბრი ტა ნე ლია და, შე სა ბა მი სად, რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს ურ თი ერ თო ბას თან და კავ ში რე ბით - მეტ-ნაკ -
ლე ბად ობი ექ ტუ რი, ის ინი და სავ ლე თის იმ დრო ინ დელ პო ზი ცი ას გა მო ხა ტავს კონ კრე ტულ სა კითხზე. შარ ჟის აუდ იტ ორი -
ამ დე მიღ წე ვის გზა ყვე ლა შემ თხვე ვა ში გა ზე თია, რო მე ლიც ფარ თო ტი რა ჟით ვრცელ დე ბა, კერ ძოდ, ეს გა მო ცე მე ბია:
New Statesman (1956), Evening Standard (1988), The Independent (1989-90), Daily Star (1991), Daily Telegraph (1991-1992,
2008), The Times (1998, 2005, 2008), Daily Mail (1998), Sunday Telegraph (1998), Sunday Express (2008), The Guardian (2008),
The Independent (2008), Observer (2014).

სი ნექ დო კი ულ ალ ეგ ორი ად გა მო ყე ნე ბუ ლია დათ ვი, რო გორც რუ სე თის სიმ ბო ლო. სხვა სიმ ბო ლო ები ერ თჯე რად ხა -
სი ათს ატ არ ებს, მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლო, რო გორც დათ ვის სა თა მა შო ბურ თი. ამ კა რი კა ტუ რე ბის ფუნ ქცია იყო ბრი ტა -
ნუ ლი აუდ იტ ორი ის ინ ფორ მი რე ბა, ზუს ტად ამ მი ზე ზით მა თი უმ ეტ ეს ობა არ არ ის სა ხუ მა რო ხა სი ათ ის, უფ რო მო საზ რე ბას
გა მო ხა ტავს, ხში რად ნაკ ლებ მწვა ვედ. კონ კრე ტუ ლი პო ლი ტი კის კრი ტი კა ჩანს მხო ლოდ 1998 წლის შარ ჟებ ში, რომ ლე ბიც
ბირ თვუ ლი   საწ ვა ვის   ტრან სპორ ტი რე ბას ეხ ება. ამ შემ თხვე ვა ში სიმ წვა ვე თა ვად ბრი ტა ნე ლე ბის აქ ტი ურ მა ჩარ თვამ გა -
ნა პი რო ბა. ბრი ტა ნე ლე ბი სა ქარ თვე ლო დან ტრან სპორ ტი რე ბუ ლი საწ ვა ვის შოტ ლან დი აში გა და ტა ნას ფიქ რობ დნენ, თუმ -
ცა, სა ვა რა უდ ოდ, ბრი ტა ნუ ლი სა ზო გა დო ებ ის წნე ხის ფონ ზე, თა ვად ვე თქვეს უარი და ორი წლით გა და იდო შე თან ხმე ბის
შეს რუ ლე ბა.

პირ ვე ლად ბრი ტა ნულ შარ ჟებ ში სა ქარ თვე ლო 1956 წელს (# VY0580) გა მოჩ ნდა. ერ თი შე ხედ ვით, მხო ლოდ მოგ ზა ურ -
ის სა ხელ მძღვა ნე ლოდ გა მოქ ვეყ ნე ბულ პოს ტერს ახ ლავს წარ წე რა: „ულ ამ აზ ესი სა ქარ თვე ლო,   ეწ ვი ეთ   თბი ლის სა   და
გორს,   სა დაც   და იბ ადა   ბი ჭი, რო მელ მაც ცუ დი საქ მე ები ჩა იდ ინა...“ სა ინ ტე რე სოა, რომ ეს პოს ტე რი ხრუშ ჩო ვის ე.წ.
„სა იდ უმ ლო სიტყვის“ წარ მოთ ქმი დან ერთ თვე შია შექ მნი ლი. და სავ ლეთ ში ამ ტექ სტის შე სა ხებ მხო ლოდ 1956 წლის 5 ივ -
ნისს გა იგ ეს, რო დე საც New York Times-მა გა მო აქ ვეყ ნა. შე სა ბა მი სად, ამ შემ თხვე ვა ში ბრი ტა ნე ლი ავ ტო რის და მო კი დე ბუ -
ლე ბა ზე გავ ლე ნა იქ ონია არა საბ ჭო თა კავ შირ ში დაწყე ბულ მა სტა ლი ნის კრი ტი კამ, არ ამ ედ თა ვად და სავ ლეთ ში სტა ლი -
ნი სად მი ის ედ აც უკ ვე არ სე ბულ მა უარ ყო ფით მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ.

შვი დი კა რი კა ტუ რა მი ეძ ღვნა საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის პრო ცეს ში სა ქარ თვე ლოს  სა კითხს. ერთ-ერ თზე (#49328)
ას ახ ულია  საბ ჭო თა  ლი დე რე ბის სა უბ არი 1922 წელს საბ ჭო თა კავ ში რის შექ მნი სას ტე რი ტო რი ული გა და ნა წი ლე ბის შე სა -
ხებ და ირ ონი ით მი თი თე ბუ ლია: „1922 წელს სომ ხეთს რა ღაც წა არ თვეს? ბო ლოს და ბო ლოს, ულ სტე რი ხომ არ არ ის?“
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ულ სტე რი უკ იდ ურ ესი ჩრდი ლო ეთი პრო ვინ ციაა ირ ლან დი აში, ცნო ბი ლი იმ ით, რომ ინ გლი სის ინ დუს ტრი ალ იზ აცი ის ად -
რე ულ ეტ აპ ზე „კო ტე ჯე ბის ინ დუს ტრი აში“ (Cottage industry, იგ ივე Putting-out system) ჩარ თუ ლი იყო მი სი მო სახ ლე ობ ის
ერ თი მე ოთხე დი (Kishlansky… 2008:623), რაც იმ დრო ის თვის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი იყო. რო გორც ჩანს, ამ ით კა რი კა ტუ -
რის ტს იმ ის თქმა სურ და, რომ სომ ხე თის ტე რი ტო რი ული და ნა კარ გი ბევ რს არ აფ ერს წარ მო ად გენ და. სა ქარ თვე ლოს თან
ეს კა რი კა ტუ რა მხო ლოდ იმ ით უკ ავ შირ დე ბა, რომ რუ კა ზე, რო მე ლიც კა რი კა ტუ რა ზეა გა მო სა ხუ ლი, სა ქარ თვე ლო ცაა მი -
თი თე ბუ ლი. ნი კო ლას გარ ლან დის 1989 წლის 14 სექ ტემ ბერს „The Independent“-ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ (#NG4011) შარ ჟში
წარ მოდ გე ნი ლია დათ ვი, რო გორც რუ სე თის სი ნექ დო კი ური ალ ეგ ორია. დათ ვი დაბ მუ ლია თო კე ბით და მის გარ შე მო
წარ წე რე ბია: უნ გრე თი, სა ქარ თვე ლო, ლიტ ვა, ლატ ვია, ეს ტო ნე თი, პო ლო ნე თი, ყა ზა ხე თი (სრუ ლად არ ჩანს). გარ ლან დი
მი ან იშ ნებს საბ ჭო თა რუ სე თის უძ ლუ რე ბას, შე აკ ავ ოს რო გორც სო ცი ალ ის ტუ რი ბლო კის, ისე სა კუთ რივ საბ ჭო თა კავ ში -
რის ქვეყ ნე ბი. 1990 წლის 23 იან ვარს ას ევე გარ ლან დის მი ერ იმ ავე ჟურ ნალ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ კა რი კა ტუ რა ზე (#NG4089)
გა მო სა ხუ ლია მი ხე ილ გორ ბა ჩო ვი, რომ ლის კე ნაც ხელს იშ ვერს რამ დე ნი მე ად ამი ანი. კა რი კა ტუ რა ზე მხო ლოდ გაშ ვე რი -
ლი ხე ლე ბი ჩანს და მათ აწ ერია:  რა დი კა ლე ბი (Radicals), ქარ თვე ლე ბი (Georgians), ნა ცი ონ ალ ის ტე ბი (Nationalists), სომ -
ხე ბი (Armenians), კონ სერ ვა ტო რე ბი (Conservators), აზ ერ ები (Azeris), ბალ ტი ელ ები (Balts). გა მო ხატ ვის ფორ მად არ ჩე -
ულია ალ უზია დრე იფ უს ის სკან დალ ზე, კერ ძოდ, კა რი კა ტუ რის ქვეშ წარ წე რაა ფრან გუ ლად: „J’accuse“, ემ ილ ზო ლას
ცნო ბი ლი წე რი ლი ჟურ ნალ „Auror“-ში დრე იფ უს ის და სა ცა ვად სწო რედ ამ სა თა ურ ით გა მოქ ვეყ ნდა. შე საძ ლოა, გარ ლან -
დს ამ ით იმ ის თქმა სურ და, რომ მხო ლოდ გორ ბა ჩო ვი არ არ ის დამ ნა შა ვე და მა თი თავ დას ხმის ობი ექ ტი ასე მწვა ვედ ის
არ უნ და იყ ოს, ან უფ რო შე საძ ლე ბე ლია, რომ ფრა ზა(თუ სიტყვა?) „J’accuse“ მან მხო ლოდ ერ თი მი ზე ზით გა მო იყ ენა: იგი
და კავ ში რე ბუ ლია პო ლი ტი კურ სკან დალ თან და ამ შემ თხვე ვა შიც შარ ჟის მი ზა ნი აქ ტუ ალ ური, სკან და ლუ რი პო ლი ტი კუ რი
მოვ ლე ნის გა მას ხა რა ვე ბაა. გარ ლან დის კი დევ ერ თი კა რი კა ტუ რა გორ ბა ჩოვ ზე გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ მას გორ ბა ჩო ვის
მი მართ სიმ პა თია არ ჰქო ნია, კერ ძოდ, რამ დე ნი მე დღით ად რე, 16 იან ვარს, იმ ავე ჟურ ნალ ში მან გა მო აქ ვეყ ნა კა რი კა ტუ -
რა (# NG4084), რო მელ ზეც გა მო სა ხუ ლია ცალ თვა ლა ვე ლო სი პე დით ბურ თე ბით მო თა მა შე გორ ბა ჩო ვი. ბურ თებ ზე წარ -
წე რე ბია: უკ რა ინა, ლატ ვია, ეს ტო ნე თი, ლიტ ვა, სა ქარ თვე ლო. ბურ თე ბის გარ და, კი დევ ერ თი ნივ თით თა მა შობს - თა ვის
ქა ლით, რო მელ საც აზ ერ ბა იჯ ანი აწ ერია. სა ინ ტე რე სოა, რომ 16 იან ვარს აზ ერ ბა იჯ ან ში ჯერ არ მომ ხდა რა სის ხლი ანი ან გა -
რიშ სწო რე ბა, მაგ რამ 15 იან ვარს სა გან გე ბო მდგო მა რე ობა ქვე ყა ნა ში უკ ვე გა მოცხა დე ბუ ლი იყო და გარ ლან დის სა ტი რა
წი ნას წარ მეტყვე ლუ რი აღ მოჩ ნდა: 19-20 იან ვარს ხალ ხი და არ ბი ეს. გარ ლან დის  ერთ-ერ თი შარ ჟი (#NG4789) ზვი ად გამ -
სა ხურ დი ას არ ჩევ ნებ ში გა მარ ჯვე ბას მი ეძ ღვნა. შარ ჟზე გა მო სა ხუ ლია სკო ლა (იხ. ქვე მოთ), რო მელ საც ჰქვია „საბ ჭო თა
კავ ში რი“, სკო ლის ფან ჯრე ბი დან ჩანს ოთხი ად ამი ან ის ფი გუ რა, ერ თს აწ ერია სა ქარ თვე ლო, მე ორ ეს -  ბალ ტი ის ქვეყ ნე -
ბი, მე სა მე ზე წარ წე რა გა ურ კვე ვე ლია, ხო ლო მე ოთხე გორ ბა ჩო ვია. ორი ად ამი ანი სკო ლას თან ჩა ივ ლის და აკ ვირ დე ბა
მდგო მა რე ობ ას. შარ ჟს ქვე მოთ აქ ვს წარ წე რა: Pindown. ამ წარ წე რის მეშ ვე ობ ით იხ სნე ბა შარ ჟის გზავ ნი ლი. Pindown
1980-იანი წლე ბის ინ გლის ში, კერ ძოდ, სტა ფორ დში რის ერთ-ერთ სკო ლა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ბი ჰე ვი ორ ული მე ნეჯ მენ ტის
ფორ მა იყო: თავ ნე ბა და და უმ ორ ჩი ლე ბელ მოს წავ ლე ებს იზ ოლ აცი აში ამ ყო ფებ დნენ რამ დე ნი მე კვი რით და ზოგ ჯერ მე ტი
ხნი თაც, რი თაც ის ინი ზოგ ჯერ სუ იც იდ ის ზღვარ ზე მი ყავ დათ (Levy… 1991). კა რი კა ტუ რა ზე გორ ბა ჩო ვი პირ ველ სარ თულ -
ზეა, რაც მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ ის სკო ლის ად მი ნის ტრა ტო რია, ხო ლო ზე და სარ თუ ლე ბის ფან ჯრე ბი დან დამ წყვდე ული „ცუ -
დი ყო ფაქ ცე ვის ბავ შვე ბი“ - საბ ჭო თა კავ შირ ში შე მა ვა ლი აჯ ან ყე ბუ ლი რეს პუბ ლი კე ბი - ჩა ნან. კა რი კა ტუ რის ტმა საკ მა ოდ
სა ინ ტე რე სო მე თო დი შე არ ჩია სათ ქმე ლის გად მო სა ცე მად და აქ ვე შევ ნიშ ნავთ, რომ ეს არ ის იმ ის კარ გი მა გა ლი თი, თუ
რამ დე ნად მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ის ტო რი ული კონ ტექ სტის კვლე ვაც, რო მელ შიც კა რი კა ტუ რის ტი მოღ ვა წე ობ და. გარ ლან -
დის კი დევ ერ თი შარ ჟი (#NG4907) ამ თე მა ზე გა მოქ ვეყ ნდა „Daily Telegraph“-ში 1992 წლის 4 იან ვარს. მას ზე გა მო სა ხუ -
ლია დენ თით სავ სე კას რი, რო მე ლიც რუ სეთ თან ახ ლოს მდე ბა რე ობს, იქ ვე წარ წე რე ბით მი ნიშ ნე ბუ ლია უკ რა ინა და ოდ -
ნავ მო შო რე ბით - სა ქარ თვე ლო. სა ქარ თვე ლოს თან იარ აღ ით ხელ ში დგას კავ კა სი ური გა რეგ ნო ბის მა მა კა ცი, რო მე ლიც
მზად არ ის დენ თის კვალს ცეცხლი მო უკ იდ ოს და კას რი ააფ ეთ ქოს. ამ შარ ჟის გზავ ნი ლით სა ქარ თვე ლო ცეცხლის მთა ვა -
რი გამ ჩე ნია, რო მელ მაც რუ სე თის „აფ ეთ ქე ბა“ გა მო იწ ვია. საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის პრო ცესს მი ეძ ღვნა ბი ლი კოლ დვე -
ლის ერ თი კა რი კა ტუ რა (#49475), რო მე ლიც 1991 წლის 6 მარ ტს „Daily Star“-ში გა მოქ ვეყ ნდა.  კა რი კა ტუ რა ზე გა მო სა ხუ -
ლი არი ან ბრი ტა ნე თის იმ დრო ინ დე ლი პრე მი ერ-მი ნის ტრი ჯონ მე იჯ ორი და მი ხე ილ გორ ბა ჩო ვი. ის ინი აივ ნი დან ეს ალ მე -
ბი ან ხალ ხს, რო მე ლიც მა ნი ფეს ტა ცი ას მარ თავს სხვა დას ხვა ქვეყ ნის და მო უკ იდ ებ ლო ბის მოთხოვ ნით. აივ ნის მაღ ლა წარ -
წე რაა გა მოკ რუ ლი: „საბ ჭო თა კავ ში რი ეს ალ მე ბა ჯომ მე იჯ ორს“, ხო ლო მა ნი ფეს ტან ტე ბის პლა კა ტებ ზე ჩანს წარ წე რე ბი:
„თა ვი სუფ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს“, „თა ვი სუფ ლე ბა ლიტ ვას“, „თა ვი სუფ ლე ბა ლატ ვი ას“ და ა.შ. შარ ჟის ქვე მოთ ვკითხუ -
ლობთ მე იჯ ორ ის მი მარ თვას გორ ბა ჩო ვი სად მი: „არ მე გო ნა, თუ ას ეთი თა ვი სუფ ლე ბა გქონ დათ [დაშ ვე ბუ ლი(?)], ბა ტო ნო
გორ ბა ჩოვ“. ეს შარ ჟი მო საზ რე ბის გა მომ ხატ ვე ლია, თუმ ცა რთუ ლია გა დაჭ რით თქმა, რა იყო კოლ დვე ლის გზავ ნი ლი:
გორ ბა ჩოვ მა გა მო იყ ენა საბ ჭო თა კავ შირ ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა და მე იჯ ორ თან შე ეც ადა წარ მო ეჩ ინა, რომ საბ ჭო თა კავ -
შირ ში სიტყვის თა ვი სუფ ლე ბაა, თუ ავ ტო რი ხაზს უს ვამს მე იჯ ორ ის უუნ არ ობ ას, და ინ ახ ოს სი მარ თლე ფა სადს მიღ მა, კერ -
ძოდ ის, რომ გორ ბა ჩო ვი სი ნამ დვი ლე ში ბო ლომ დე არ არ ის სიტყვის თა ვი სუფ ლე ბის მხარ დამ ჭე რი. 
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სა ინ ტე რე სოა 1998 წლის აპ რილ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სა მი კა რი კა ტუ რა ბირ თვუ ლი საწ ვა ვის ტრან სპორ ტი რე ბას თან
და კავ ში რე ბით. რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, აქ უფ რო მე ტად სა კუ თა რი პო ლი ტი კის კრი ტი კაა მო ცე მუ ლი, ვიდ რე მხო ლოდ ფაქ -
ტე ბის  ას ახ ვა. ამ    შემ თხვე ვა ში    მო საზ რე ბა,    შე იძ ლე ბა    ით ქვას,    უფ რო    მკვეთ რა დაა და ფიქ სი რე ბუ ლი.

ერ თი კა რი კა ტუ რა (#71499) „The Times“-მა მი უძ ღვნა ჯორჯ ბუ შის ვი ზიტს სა ქარ თვე ლო ში, კა რი კა ტუ რა ზე გა მო სა ხუ -
ლია ჯორჯ ბუ ში უმ ცრო სი, რო მე ლიც ხელს არ თმევს სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენტ მი ხე ილ სა აკ აშ ვილს და თან ეუბ ნე ბა: „ბი -
ჭო, შენ ამ ას არ უნ და ფლობ დე“ (უთ ით ებს რუ კა ზე სა ქარ თვე ლოს).

თე მა ტუ რად ყვე ლა ზე მე ტი შარ ჟი აგ ვის ტოს ომს მი ეძ ღვნა. პირ ვე ლი კა რი კა ტუ რა 10 აგ ვის ტოს „Sunday Express“-ში
გა მო აქ ვეყ ნა დე ვიდ ჰოლ დე ინ მა (#91180). მას ში გა შარ ჟე ბუ ლია კრემ ლის და უს რუ ლე ბე ლი ფიქ რე ბი სა ქარ თვე ლოს შე -
სა ხებ. კა რი კა ტუ რა ზე გა მო სა ხუ ლია ორი მა მა კა ცი, რო მელ თა გან ერ თი მე ორ ეს ეუბ ნე ბა: „I’ve got Georgia on my mind“
(სა ქარ თვე ლო ზე ფიქ რე ბი არ მას ვე ნებს). ქვე მოთ წარ წე რაა „კრემ ლი“. კა რი კა ტუ რა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია ცი ტა ტა ცნო ბი ლი
სიმ ღე რი დან  „Georgia on my mind“.

სხვა ავ ტორ მა, სკოტ კლი სოლ დმა, იმ ავე დღეს იმ ავე ჟურ ნალ ში სა ზო გა დო ება ახ ალი ცი ვი ომ ის და საწყის ზე გა აფ რთხი -
ლა (#77832), ამ შემ თხვე ვა ში გა მო ხატ ვის ფორ მად პუ ტი ნის კა რი კა ტუ რაა არ ჩე ული - რუ სე თის იმ დრო ინ დე ლი პრე მი ერ-
მი ნის ტრი ოლ იმ პი ური ცეცხლით გარ ბის და  ჩი რაღ და ნი მი აქ ვს და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლას, რო მელ საც აწ ერია „ახ ალი ცი ვი
ომი“, ჩი რაღ დანს კი - „სა ქარ თვე ლო“. ეს ეც ალ უზიაა 2007 წლის ივ ლი სის სა ერ თა შო რი სო ოლ იმ პი ური კო მი ტე ტის გა -
დაწყვე ტი ლე ბა ზე, რომ ზამ თრის ოლ იმ პი ური თა მა შე ბი 2014 წელს ჩა ტარ დეს რუ სეთ ში. ამ ით კა რი კა ტუ რის ტი გვაფ რთხი -
ლებს, რომ რუ სე თი მსოფ ლი ოს ეთ ამ აშ ება და ყვე ლას ცდის სა ქარ თვე ლო ში ომ ის დაწყე ბით. 11 აგ ვის ტოს „Daily Tele-
graph“-მა და „The Times“-მა ერ თდრო ულ ად გა მო აქ ვეყ ნა შარ ჟე ბი (#77836 და 77838), რომ ლებ შიც სი ნექ დო კი ური ალ ეგ -
ორიაა - დათ ვი რუ სე თის სიმ ბო ლოდ. პირ ველ მათ გან ზე დათ ვს პუ ტი ნის სა ხე აქ ვს, რი თაც პირ და პირ რუ სე თის პრე მი ერ-
მი ნის ტრს აგ რე სო რად ას ახ ელ ებს. 12 აგ ვის ტოს „The Guardian“-ში სტი ვენ ბელ მა ამ ერ იკ ის იმ დრო ინ დე ლი პრე ზი დენ ტი
ჯორჯ ბუ ში გა აშ არ ჟა და სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტი უფ რო ვაჟ კა ცუ რად წარ მო ად გი ნა (#77844). კა რი კა ტუ რა ზე ჯორჯ ბუ ში
უმ ცრო სი თავს იფხანს, თი თი პირ ში აქ ვს ძუ ძუმ წო ვა რა ბავ შვი ვით და უყ ურ ებს, რო გორ გა მო დის მა ნი ფეს ტა ცი აზე პრე ზი -
დენ ტი სა აკ აშ ვი ლი მარ ტო. სა აკ აშ ვილს ხელ ში უჭ ირ ავს ტრან სპა რან ტე ბი წარ წე რე ბით: „ხე ლე ბი შორს მებ რძო ლი სა ქარ -
თვე ლოს გან“, „ხე ლე ბი შორს სამ ხრეთ ოს ეთ ის გან“, „ჯორჯ, ამ ას ბევ რი ფიქ რი არ უნ და“. 13 აგ ვის ტოს „Daily Telegraph“-ის
კა რი კა ტუ რის ტმა, ქრის ტი ან  ად ამ სმა, ნა ტოს უუნ არ ობ ას გა უს ვა ხა ზი (#77849), კერ ძოდ, კვარ ცხლბეკ ზე პირ ველ ად გილ ზე
მდგო მად წარ მო აჩ ინა რუ სე თი, მე ორ ეზე - სა ქარ თვე ლო, ხო ლო მე სა მე ზე - ნა ტო. 15 აგ ვის ტოს „The Times“-ის ყუ რადღე ბის
ცენ ტრში კონ დო ლი ზა რა ის ის თბი ლის ში ვი ზი ტი მო ექ ცა - კა რი კა ტუ რა ზე გა მო სა ხუ ლია, რო გორ მოფ რი ნავს კონ დო ლი ზა
რა ისი   ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის ყუთ ზე ამ ხედ რე ბუ ლი, ქვეშ კი წარ წე რაა: „ვაგ ზავ ნით ნა თელ გზავ ნილს“. ამ ით კა რი კა -
ტუ რის ტმა აღ ნიშ ნა, რომ კონ დო ლი ზა რა ის ის ვი ზი ტი სა ქარ თვე ლოს მხარ და ჭე რის ნი შა ნი იყო. 17 აგ ვის ტოს ჰოლ დე ინ მა
გა მო აქ ვეყ ნა შარ ჟი, რო მელ ზეც გა მო სა ხუ ლია რუ სუ ლი ტან კი გზის მაჩ ვე ნე ბე ლი წარ წე რით „სა ქარ თვე ლო“ და რუ სი ჯა -
რის კა ცე ბი სიტყვე ბით „უკ ან და სა ხევ გზას ვე რას დროს (ვერ) ვპო ულ ობთ, რო ცა მაჩ ვე ნე ბე ლი ამ ას უთ ით ებს“ (#91185). 18
აგ ვის ტოს „The Guardian“-ის ყუ რადღე ბის ცენ ტრში სა ქარ თვე ლოს ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის სა კითხი მო -
ექ ცა (#77874), 23 აგ ვის ტოს დე ივ ბრა უნ მა „The Independent“-ში რუ სუ ლი აგ რე სია გა აკ რი ტი კა (#77898), კა რი კა ტუ რა ზე
გა მო სა ხუ ლია დათ ვზე ამ ხედ რე ბუ ლი პუ ტი ნი, რო მე ლიც ამ ბობს: „ჩვენ მშვი დო ბას ვი ცავთ“, ხო ლო დათ ვი ჯი უტ ად ზის ერ -
თგან და ამ ბობს: „მშვი დო ბას აქ“. კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში იგ ულ ის ხმე ბა ტე რი ტო რია სა ქარ თვე ლო-რუ სე თის საზღვარ -
ზე. და ბო ლოს, რუ სეთ-სა ქარ თვე ლოს 2008 წლის ომ ის თე მა ზე ნი კო ლას გარ ლან დმა 9 სექ ტემ ბერს „Daily Telegraph“-ის
ფურ ცლებ ზე ნი კო ლა სარ კო ზი სა და ვლა დი მერ პუ ტი ნის   კა რი კა ტუ რა   გა მო აქ ვეყ ნა   სა ტი რით, სარ კო ზი უკ იჟ ინ ებს    ვლა -
დი მერ პუ ტინს: „გა მარ ჯო ბა, ეი, ვლა დი მირ, შე გიძ ლია ბურ თი დაგ ვიბ რუ ნო?“, ხო ლო პუ ტი ნი აფ რთხი ლებს დათ ვს, თითს
უქ ნევს მას, დათ ვი კი თა მა შობს ბურ თით, რო მელ საც აწ ერია „სა ქარ თვე ლო“ (#77978).

სა ქარ თვე ლო ბრი ტა ნულ კა რი კა ტუ რებ ში ჩანს 2014 წელ საც, ამ ჯე რად უკ რა ინ ის კონ ფლიქ ტთან და კავ ში რე ბით. ორი
შარ ჟი გა მო აქ ვეყ ნა „Observer“-მა. ერ თზე (#100410) გა მო სა ხუ ლია რუ სე თი დათ ვის სა ხით, რო მე ლიც კა ტე გო რი ულ ად
აცხა დებს: „სა ქარ თვე ლო არც ახ სე ნოთ“,  რი თაც მი უთ ით ებს რუ სე თის აგ რე სი ულ და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე, რო დე საც უკ რა -
ინ ის კონ ფლიქ ტი სას იხ სე ნე ბენ სა ქარ თვე ლო-რუ სე თის კონ ფლიქ ტს, რო გორც პრო ცე სის და საწყისს და მის გაგ რძე ლე -
ბას, ხო ლო მე ორ ეში ალ უზიაა ცნო ბილ სე რი ალ ზე „Game of Thrones“ და ცნო ბი ლი ფრა ზა ამ სე რი ალ იდ ან „ზამ თა რი მო -
დის“ ცი ნი კუ რად ჟღერს ვლა დი მერ პუ ტი ნის გან, რად გან პა რა ლე ლუ რად მას ხე ლი უდ ევს უკ რა ინ ის გაზ სა დე ნის ღი ლაკ ზე.
ამ ით კა რი კა ტუ რის ტი ხაზს უს ვამს იმ ფაქ ტს, რომ პუ ტი ნი აშ ან ტა ჟებს უკ რა ინ ას გა ზის გა და კეტ ვით, გარ და ამ ისა, რად გან
სე რი ალ ში ეს ფრა ზა და კავ ში რე ბუ ლია მიც ვა ლე ბულ თა არ მი ის და მა თი მე ფის მოს ვლას თან, რო გორც ჩანს, პუ ტი ნი კა რი -
კა ტუ რის ტმა სწო რედ ამ მე ფეს თან გააიგივა. 

ამ გვა რად, ბრი ტა ნუ ლი კა რი კა ტუ რე ბი სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ის თვის სა ინ ტე რე სო სა კითხს წარ მო აჩ ენს და ვი მე დოვ -
ნებთ, ჩვე ნი ნაშ რო მი კა რი კა ტუ რის შეს წავ ლით და ინ ტე რე სე ბულ პირ თათ ვის მე თო დუ რი თვალ საზ რი სი თაც სა ინ ტე რე სო
აღ მოჩ ნდე ბა.
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Caricature as a Historical source about Georgia 
on the Example of British Caricatures

Summary

Study of a caricature as a historical source needs its specific approach. Our paper will pay attention
to some aspects of methodology and discussion will be based on empirical British material about
Georgia. British cartoon archive was created by University of Kent and material for the study is taken
from it. Georgia captures caricaturists’ attention in British press several times. 25 cartoons are stored
herein total. They are dated back to 1956, 1988-91, 1998, 2005, 2008 and 2014. Independent variable
concerning Georgian topic may be established, namely international relations, mostly Russian-Georgian re-
lationships and the USA-Georgian relationships. Specific topic is a dependent variable – the urgent topic
is the more cartoons are dedicated to it. Majority of cartoons belong to the ‘cartoons of opinion’. Only
few of them are joke cartoons. Their function is to represent political attitude and opinion therefore
they are less funny which is quite characteristic to political cartoons. All artists are British and as a
result more or less objective concerning Russian-Georgian relationships. They represent the attitude of
the west at a specific time concerning the specific topic. Bear is used as synecdochical allegory and a
symbol of Russia. Other symbols have random characters, for example playing ball as a symbol of
Georgia. Intended function of these cartoons was to inform the British, transfer opinion, therefore they
must seem less funny and less witty. August war was the most urgent topic for British cartoonists. Thus,
all cartoons related to Georgia are discussed in the paper.
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