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Zurab Karumidze’s novel “Dagny or a Love Feast” is about the tragedy 
of the XIX century’s Norwegian famous poet and playwright woman, who 
went far from her homeland, and came to Georgia, the decision that finally 
led to her death. The queen of Berlin bohemia and the muse of many famous 
creators (including Edward Munch, August Strundberg, Gustav Vigeland, Knut 
Hamsun, etc.), Dagny was murdered by her friend Vladislav Emerik when she 
was sleeping in the room of the “Grand Hotel” in Old Tbilisi.

Zurab Karumidze tells us about details from Dagny Juel’s biography, 
how she arrived in Georgia. Moreover, he tries to show the actual reason 
that motivated her to come to Tbilisi, this mysterious city. Interestingly, the 
author introduces a second story plan too, where he simultaneously de-
scribes the historical, cultural, literary past of Georgia. With the mixture of 
themes, the writer shows that the events reflected in the text are influenced 
by cosmic forces in order to perform an occult ritual (religious-creative ritual 
- “a Love Feast”). The author presents real facts, famous figures and a set of 
characteristics of Tbilisians, which he unites in a fictional artistic world. Ev-
erything in the novel is interpreted according to the writer’s imagination, the 
real and the fiction facts merge, through which the completely independent 
stories form a single chain. Moreover, the narration is accompanied by the 
writer’s comments and remarks, which clearly reveal his attitude towards 
the described stories. 

We think that Zurab Karumidze has interestingly connected the history 
of Dagny Juel with the past and present of the country, which has deep po-
litical, religious, mystical, mythological, and cultural roots at the crossroads 
of West and East. According to the author that is the reason why this place 
is chosen from the supernatural forces, it is the homeland of the creators, 
where the “Holy Grail Tile - the Sacred Tile with the Secret Code of the Gold-
en Fleece” was hidden, which is kept in the poem “The Man in The Panther 
Skin” today.

ზუ რაბ ქა რუ მი ძე თა ნა მედ რო ვე პოს ტმო დერ ნიზ მის თე-
ო რე ტი კო სი, ის ტო რი კო სი და მკვლე ვა რი ა, რო მე ლიც ამ მიმ-
დი ნა რე ო ბის არა ერ თი პრო ზა უ ლი ნა წარ მო ე ბის ავ ტო რა დაც 
გვევ ლი ნე ბა. ასე ვე, იგი ეწე ვა მთარ გმნე ლო ბით საქ მი ა ნო ბას, 
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ინ გლი სუ რად თა ვად თარ გმნა სა კუ თა რი მოთხ რო ბე ბი, რომ-
ლე ბიც ამე რი კულ Clockwatch review-ში გა მოქ ვეყ ნდა. პოს ტმო-
დერ ნის ტუ ლი რო მა ნი „დაგნი, ანუ სიყვარულის აღაპი“ (Dagny 
or a Love Feast) 2006 წელს ინგლისურ ენაზე დაწერა და მალევე 
პრემია „საბას“ ლა უ რე ა ტი გახ და. ამის შემ დგომ ნა წარ მო ებ მა 
დი დი ყუ რადღ ე ბა მი იპყ რო და 2020 წელს, თა მარ ჯა ფა რი ძის 
თარ გმა ნით, ქარ თულ ენა ზე გა მო ი ცა.

რო მა ნის მთავ რი პერ სო ნა ჟი, დაგ ნი იუ ე ლი, XIX სა უ კუ-
ნის ნორ ვე გი ე ლი პო ე ტი და დრა მა ტურ გი, ცნო ბი ლი პო ლო-
ნე ლი მწერ ლის, სტახ პში ბი შევ სკის, ცო ლი იყო. მშვე ნი ე რი 
შე მოქ მე დი ქა ლი არა ერ თი ხე ლო ვა ნის მუ ზა და შთა გო ნე ბის 
წყა რო გახ ლდათ, მაგ.: ედ ვარდ მუნ კი, აუ გუსტ სტრუნ დბერ-
გი, გუს ტავ ვი გე ლან დი, კნუტ ჰამ სუ ნი და ა.შ. იგი 1890-ი ა ნი წე-
ბის ბერ ლი ნუ რი ბო ჰე მის დე დოფ ლად მი იჩ ნე ო და. 1901 წელს 
დაგ ნი იუ ე ლი ვლა დის ლავ ემე რიკ სა და ხუ თი წლის შვილ თან 
ერ თად თბი ლის ში ჩა მო ვი და და მის თვის ეს ნა ბი ჯი სა ბე დის-
წე რო აღ მოჩ ნდა. ქა ლი ძვე ლი თბი ლი სის სას ტუმ რო „გრანდს 
ოტელში“ ემე რიკ მა, რო მე ლიც დაგ ნის ეტ რფო და და ღვთა ებ-
რივ არ სე ბად მი აჩ ნდა, მძი ნა რე მოკ ლა. ქა ლის ქმარს, შვილ-
სა და სას ტუმ როს მფლო ბელს წე რი ლე ბი და უ წე რა. შემ დგომ 
კი თა ვი მო იკ ლა. სა ზა რე ლი ამ ბა ვი მთელ ქა ლაქს მო ე დო და 
ლე გენ დად იქ ცა. მომ ხდა რი აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბო და ქარ-
თულ პე რი ო დი კა სა და სა ზო გა დო ე ბა ში. ნორ ვე გი ე ლი მწერ ლის 
მი ვიწყ ე ბუ ლი ამ ბა ვი კვლავ ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრში მო ექ ცა მას 
შემ დეგ, რაც დაგ ნის საფ ლა ვი აღ მო ა ჩი ნეს და ნეშ ტი კუ კი-
ის პან თე ონ ში გა და ას ვე ნეს. მას მი ეძღ ვნა ა. კარ ბე ლაშ ვი ლის 
ამა ღელ ვე ბე ლი წე რი ლე ბი, ლია ელი ა ვას ესე „სიყვარულის 
მისტერიები“ (კნუტ ჰამ სუ ნის პერ სო ნაჟ დაგ ნი სა და პო ე ტი 
დაგ ნის მი მარ თე ბებს ად გენს), თა მარ კვი ჟი ნა ძის ნარ კვე ვი 
„შეხვედრა ბედისწერასთან“, ლაშა იმედაშვილის მხატვრული 
ნაწარმოები „პანი პრეს პი შევ სკაია“ (მოთხრობათა კრებულში 
„სამი მკვლელობა ძველ თბილისში“ შევიდა და „საბას“ პრემია 
მოიპოვა). დაიწერა ზურაბ კანდელაკის პიესა „მელოდ რა-



ანა მინდიაშვილი

68

მის ჩვე უ ლებ რი ვი ხიბლი“, რო მე ლიც პო ლო ნეთ შიც და იდ გა 
და რო მელ მაც ბერ ლი ნის სა ერ თა შო რი სო რა დი ო ფეს ტი ვალ-
ზეც მო ი პო ვა წარ მა ტე ბა. გა საკ ვი რი არ არის, რომ დაგ ნი იუ ე-
ლით და ინ ტე რეს და ქარ თვე ლი მწე რა ლაი ზუ რაბ ქა რუ მი ძე და 
მას რო მა ნი უძღ ვნა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ არ ცერ თი ამ ნა-
წარ მო ე ბი დან რე ა ლის ტუ რი პრინ ცი პით არაა შეს რუ ლე ბუ ლი 
(ლორია, 2009:464).

ზუ რაბ ქა რუ მი ძის რო მა ნი და წე რი ლია პოს ტმო დერ ნის ტუ-
ლი სტი ლით. პოს ტმო დერ ნიზ მის პა რა დიგ მი სათ ვის და მა ხა სი-
ა თე ბე ლია ეს თე ტი კუ რი სის ტე მე ბის მთლი ა ნო ბის, სიმ წყობ-
რის, დას რუ ლე ბუ ლო ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი წარ მოდ გე ნე ბის 
გა მიზ ნუ ლი დარ ღვე ვა, ყვე ლა სტა ბი ლუ რი ეს თე ტი კუ რი კა ტე გო-
რი ის წაშ ლა, ტა ბუ სა და საზღ ვრებ ზე უა რის თქმა. ამა ვე დროს, 
წარ მო უდ გე ნე ლი ა, თუნ დაც ფორ მა ლურ დო ნე ზე, არ სე ბობ დეს 
ნაშ რო მი, რო მელ შიც ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იქ ნე ბა პოს ტმო დერ-
ნის ტუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის წე სე ბი (გაფ რინ დაშ-
ვი ლი ნ., სი მო ნიშ ვი ლი მ., აფ ცი ა უ რი ნ., 2016) გან სა ხილ ვე ლი 
ტექ სტის ში ნა არ სი, სი უ ჟე ტის აგე ბა, ტექ სტის კომ პო ზი ცია და 
წე რის სტი ლი აღ ნიშ ნუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბის თვის და მა ხა სი ა თე-
ბე ლი ა. ავ ტო რი ხში რად იყე ნებს დე კონ სტრუქ ცი ის პრინ ციპს 
(„დაშლა-არმოშლას“ უწო დებს ზუ რაბ ქა რუ მი ძე თა ვის ესე ში 
„პოსტსაბჭოთა საქართველო და პოსტმოდერნიზმი“). ფაქ ტე-
ბის თა ვი სე ბურ ინ ტერ პრე ტა ცი ას გვთა ვა ზობს. სი ტუ ა ცი ის პა-
რო დი რე ბით მოვ ლე ნის სხვა კუთხ ით წარ მო ჩე ნას ცდი ლობს. 
ამა ვე მიზ ნით, ნა წარ მო ე ბის მე ო რე ნა წილ ში ერ თგვარ სარ-
კი სებრ მე თოდს იყე ნებს, რა თა პირ ველ ნა წილ ში აღ წე რი ლი 
ერ თი და იმა ვე მოვ ლე ნე ბის სხვა დას ხვა აღ ქმა გვიჩ ვე ნოს და 
თან ამით ქმნის კონ ტრასტს მხა რე ებს შო რის. რო მა ნი ში ნა-
არ სობ რი ვად ორ მა გი კო დი რე ბის პრინ ციპ ზეა აგე ბუ ლი, რაც 
მას ში ორი სა პი რის პი რო ში ნა არ სის ამო კითხ ვის სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა. მწერ ლის სიტყ ვე ბით, ეს არის „ორი განსხვავებული, 
შეუსაბამო ენობრივი კოდის“ (უ ფარ თო ე სი გა გე ბით), დის-
კურ სის, სტი ლის ტი კის თან ხვედ რა და შერწყმა“ (ქარუმიძე ზ. 



 69

ზურაბ ქარუმიძის რომანი „დაგნი, ანუ სიყვარულის აღაპი“ ...

„პოსტსაბჭოთა საქართველო და პოსტმოდერნიზმი“). ავ ტო რი 
დის ტან ცირ დე ბა აღ წე რი ლი ფაქ ტე ბის გან და თა ნა მედ რო ვე 
პო ზი ცი ი დან გვთა ვა ზობს მოვ ლე ნა თა მი სე ულ აღ ქმას, შე სა-
ბა მი სად, ტექსტს გას დევს მწერ ლის კო მენ ტა რე ბი და შე ფა სე-
ბე ბი. ხში რად იყე ნებს ირო ნი ულ და სკაბ რე ზულ სიტყ ვებ სა თუ 
გა მოთ ქმებს. მო უ ლოდ ნე ლი, ზოგ ჯერ არა ლო გი კუ რი ახ სნე ბით 
ავ ტო რი ახერ ხებს, მის თვის სა ინ ტე რე სო თე მე ბი სა და შტრი ხე-
ბის შე მო ტა ნას. ამას გარ და, ჟან რე ბის მო ნაც ვლე ო ბაც არ არის 
უცხო მწერ ლი სათ ვის, სხვა დას ხვა ეპი ზოდ ში გვხვდე ბა ფენ ტე-
ზის, ლი რი კის, დრა მის ტი პის ფრაგ მენ ტე ბი.

ზუ რაბ ქა რუ მი ძის რო მანს ახა სი ა თებს ინ ტერ ტექ სტუ ა-
ლო ბა (გაფ რინ დაშ ვი ლი ნ., 2012:266). აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ცი-
ტი რე ბა, რო გორც აზ რის გად მო ცე მის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი გზა. ავ ტორს ცი ტა ტე ბი მოჰ ყავს სხვა დას ხვა ტექ სტი დან: 
„ვეფხისტყაოსნიდან“, სახარებიდან, „ქებაჲ და დიდებაჲ ქარ-
თულისა ენისაჲდან“; ვა ჟა- ფშა ვე ლას, თა ვად დაგ ნი იუ ე ლის, 
სტახ პში ბი შევ სკის, ალ ბერტ შვა ი ცე რის შე მოქ მე დე ბი დან; პეტ-
რე იბე რის ანუ ფსევ დო- დი ო ნი სე არე ო პა გე ლის წიგ ნი დან, ლუი 
ქე რო ლის1 ლექ სი დან, მი თო ლო გი ი დან, ოს კარ უა ილ დის ტექ-
სტი დან, „ვეფხისა და მოყმის“ ბალადიდან, ზურაბ ქარუმიძის 
„ღვინომუქი ზღვიდან“ და ა. შ. ნა წარ მო ებ ში გვხვდე ბა ცრუ ცი-
ტი რე ბაც.

მწე რა ლი იყე ნებს პა ლიმ ფსეს ტის პრინ ციპს, სა დაც უკ ვე 
არ სე ბულ ტექ სტებ ზე ხდე ბა გა და წე რა და მი სი ფრაგ მენ ტე ბი 
რჩე ბა ნა წარ მობ ში. სხვა ტექ სტე ბი ისეა შე რე უ ლი მწერ ლის 
თხრო ბას, რომ რთუ ლია მა თი გა მორ ჩე ვა, მით უმე ტეს, რო დე-
საც ჩვენ გვაქვს ნა წარ მო ე ბის არა ორი გი ნა ლი, არა მედ ინ გლი-
სუ რი დან ნა თარ გმნი ვერ სი ა. 

ზურაბ ქარუმიძის რომან „დაგნი, ანუ სიყვარულის აღაპ-
ში“, გვხვდე ბა ახა ლი სიტყ ვე ბის გა მო გო ნე ბის ტენ დენ  ცია 

1 ანიმალისტურ სიმბოლიკას ლუი ქეროლის ლექსის სტრიქონის 
თავისებურ ინტერპრეტაციაზე აგებს: „ლომი და რქაცხენა ტახ-
ტისთვის შეიბნენ“. ამ სახეებით, შემდგომ ყველა ადამიანის ტიპს 
ახასიათებს.
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(„ასკონინი“)1 ან უკ ვე არ სე ბუ ლის ინ ტერ პრე ტა ცია („პარდიმემი“). 
ახა სი ა თებს უცხ ო უ რი ლექ სი კი სა თუ ფრა ზე ბის შე მო ტა ნა; ზოგ-
ჯერ არარ სე ბუ ლი, უში ნა არ სო ტექ სტე ბის შექ მნაც (ე ნა თა ქა ო სის 
გად მო სა ცე მად). ხში რად ამ გზით ავ ტო რი ირე ა ლურ მხატ ვრულ 
სივ რცეს ხა ტავს. სიტყ ვე ბის შექ მნი სა თუ ძვე ლის ინ ტერ პრე ტი-
რე ბის პრო ცე სი მო ცე მუ ლი ტექ სტის ზო გა დი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, 
მაგ რამ გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნია რო მა ნის მე ო რე ნა წი ლი, 
რო მელ შიც უცხ ოპ ლა ნე ტელ თა აღ ქმა ში დე და მი წელ თა დარ-
ქმე უ ლი სა ხე ლე ბი იც ვლე ბა და სრუ ლი ად სხვაგ ვარ ფორ მას 
იძენს, მათ თვის ადა მი ა ნე ბი „ორფეხა უბუმბულო არსებები“ 
არიან. სატურნელებში თავისებურია, მაგ., უფროსისადმი მი-
მართვა - „თქვენო ყოვლადმართებულებავ“. მე ზო ბე ლი პლა-
ნე ტი დან და ნა ხუ ლი დე და მი წელ თა ყო ფა სრუ ლე ბით გა მო გო-
ნი ლი სა მეც ნი ე რო ტერ მი ნო ლო გი ი თა წარ მოდ გე ნი ლი. მათ 
შო რის, შექ მნი ლია რე ა ლუ რად არარ სე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბა, რო-
მე ლიც დე და მი წი დან კოს მოს ში გაგ ზავ ნილ ვიბ რა ცი ებს აღ-
წერს და ამ დარ გსაც თა ვი სე ბუ რი ტერ მი ნე ბი გა აჩ ნი ა. 

„დაგნი, ანუ სიყვარულის აღაპი“ - ეს სა თა უ რიც მიგ ვა ნიშ-
ნებს, რომ ნა წარ მო ებ ში ორ გვა რი, ერ თმა ნე თი სა გან სრუ ლი-
ად გან სხვა ვე ბუ ლი, სი უ ჟე ტუ რი პლა ნი ვი თარ დე ბა, რო მელ თა 
ერ თმა ნეთ თან შე კავ ში რე ბა პოს ტმო დერ ნის ტუ ლი წე რის ხე-
ლოვ ნე ბით ხერ ხდე ბა და მა თი მთა ვა რი მა კავ ში რე ბე ლი დაგ ნი 
იუ ე ლია2, რო მელ შიც ორ სა ხეს ხე დავ დნენ: ქა ლი - დე მო ნი და 
ღვთი უ რი არ სე ბა. სამ ყა როც ორ სა პი რი სი რო თა თა მა შად, ორი 
გან სხვა ვე ბუ ლის და პი რის პი რე ბად (კე თი ლი და ბო რო ტი, არ-
სე ბო ბა და არარ სე ბო ბა, დე მო ნი და ან გე ლო ზი და ა.შ.) გა ი აზ-
რე ბა, ამ მი მარ თე ბა თა ჭი დილ ში ვი თარ დე ბა სი უ ჟე ტი. 

1 ნაწარმოებში ნიშნავს სიყვარულს, რომელიც დედამიწას ატრია-
ლებს (ქარუმიძე, 2020).

2 ლეგენდად ქცეული მითიური არსება და ბერლინური ბოჰემის 
ქურუმი, იმ საზარელი მშვენიერების ბებიაქალი, რომელიც იქ 
იბადებოდა ( ქარუმიძე, 2020).
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ავ ტო რი ქალს აღ წერს1 და წარ მოგ ვი ჩენს ცნო ბილ შე მოქ-
მედ თა მუ ზას, არის ტოკ რა ტუ ლი ოჯა ხის გა ნათ ლე ბულ შვილს, 
შე მოქ მე დე ბი თი სუ ლის პატ რონს. მას ქმარ მა ცხოვ რე ბა გა-
უმ წა რა და ძა ლი ან მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში ჩა აგ დო, რო დე საც 
უსა ბუ თოდ უცხო მხა რე ში და ტო ვა და წე რი ლებ ზე პა სუხ საც არ 
სცემ და. გარ შე მომ ყოფ თა მი ერ ერო ტი კუ ლად აღ ქმულ ქალს, 
სი ნამ დვი ლე ში დარ დით სავ სე დე დად და ცო ლად წარ მო ა-
ჩენს, რო მელ საც სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბა და მე ო რე შვი ლის 
ნახ ვა ენატ რე ბა.

ავ ტო რი სვამს კითხ ვებს: რას უნ და ჩა მო ეყ ვა ნა დაგ ნი თბი-
ლის ში? რა ძა ლა აი ძუ ლებს ცხო ვე ლებს დე და მი წის პირ ზე ხე-
ტი ალს, მა გა ლი თად ლე ო პარ დებს? ეს კითხ ვე ბი ცალ -ცალ კეა 
ნა წარ მო ებ ში დამ სუ ლი, მაგ რამ რე ა ლუ რად ორი ვე დაგ ნის მი ე-
მარ თე ბა, რად გან სტა ლი ნის მშობ ლი ურ გორ თან მოკ ლულ ვეფ-
ხვში, ავ ტო რი ქალს რე ინ კარ ნი რე ბუ ლი სა ხით ხე დავს. რა თქმა 
უნ და, ამ სიმ ბო ლი კას „ვეფხისტყაოსნამდე“ მივ ყა ვართ და ზო-
გა და დაც იგი ტექ სტში ქა ლის სა ხეს გა მო ხა ტავს. სა ქარ თვე ლო-
ში არა ამ ქვეყ ნი უ რი გა რე უ ლი კა ტა ხში რად გვხვდე ბა, ყვე ლა ზე 
ცნო ბი ლი კი ტა რი ე ლის შე სა მო სე ლი ვეფ ხის ტყა ვი ა. ამ ყო ვე-
ლი ვეს უკავ ში რებს სტა ლინს, რო მელ საც და უ რე დაქ ტი რე ბია 
პო ე მის რუ სუ ლი თარ გმა ნი, თუმ ცა რა არის დაგ ნი მის თვის და 
თვი თონ ეგ დაგ ნის თვის? სვამს ამ მე სა მე და თით ქოს უად გი-
ლო კითხ ვას, მაგ რამ, სი ნამ დვი ლე ში, იგი სი უ ჟე ტის მე ო რე 
პლა ნის გა მო ძა ხი ლი ა, სიყ ვა რუ ლის აღა პის, რომ ლი საც რე ვო-
ლუ ცი ო ნე რებს მარ თლაც არა ფე რი ეს მო დათ. იმ დროს 21 წლის 
სტა ლი ნი უკ ვე ჩარ თუ ლი იყო „პროტოკომუნისტირ ალქიმიაში“ 

1 სურდათ ის ბოტიჩელი-რემბრანტ-როსეტისული სულის ვამ-
პირი – თმახუჭუჭა, ნაზი დიდებული, ამოუცნობი, ჰაეროვანი, დამ-
თრგუნველი, არისტოკრატული, შთამბეჭდავი, სისხლიანი, მო-
მაკვ დინებელი, დამამცრობელი, მაღალი, სიფრიფანა, დამყოლი, 
მშრალი, მტკიცე, აჯაგრული და საკუთარ, ბნელ სარკეში არეკ-
ლილი ეგოიზმის უმანკოებაზე ხელის ამღები...ჰოდა, მოკლეს კი-
დეც – ერთმა ნევროტულმა ახალგაზრდა მეტრფემ მოკლა და მერე 
თავიც მოიკლა (ქარუმიძე, 2020)
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და ბოროტი „წინასწარმეტყველების“ აღსასრულებლად ემზა-
დებოდა. 

რე ა ლუ რად იმარ თე ბა შეკ რე ბა, რომ ლის გარ შე მოც ყვე ლა-
ფე რი ერ თი ან დე ბა. ესაა ნე მენ ცე ბის, ანუ გერ მა ნე ლე ბის, ბაღ-
ში ჯინ მო რი სის მი ერ და გეგ მი ლი სამ ნა წი ლი ა ნი წარ მოდ გე ნა, 
სა დაც ბუნ დო ვან სუ რა თე ბად აჩ ვე ნებ დნენ მი ხაი ზი ჩის მო ხა-
ტულ შო თა რუს თა ვე ლის „ვეფხისტყაოსანს“, იქ ვე და უკ რავ და 
გერ მა ნე ლი კომ პო ზი ტო რის, ბა ხის „ვნებანი იოანეს მიხედვით“, 
ლე იფ ცი გი სა ვე ორ კეს ტირ სა და გუნ დის შეს რუ ლე ბით. აქ ვე ნა-
ხავ დნენ სუ რა თებს ინ გლის -ტრან სილ ვა ნი ის ომ სა და ჩი ნე თის 
ომ ზე. სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ ღო ნის ძი ე ბის ფი ნან სურ შემ-
წე თა შო რის არის სა თა ვა დაზ ნა უ რო ბან კი და წე რა- კითხ ვის 
გამავრცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბა. აქ სტა ლი ნი, ილია ჭავ ჭა ვა ძე 
და ოლი ვერ უორ დრო პიც გვხვდე ბი ან სხვა ცნო ბილ ქარ თველ 
მოღ ვა წე თა შო რის. ღო ნის ძი ე ბა, მე ო რე მხრივ, ტექ სტში შე-
მოქ მედ თათ ვის გა აზ რე ბუ ლია, რო გორც სიყ ვა რუ ლის აღა პის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ად გი ლი და გან წი რუ ლი ადა მი ა ნე ბი სათ ვსი 
ზე ცი უ რი სიყ ვა რუ ლის და ნა წი ლე ბის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა, 
რო მე ლიც ერ თა დერთ ხსნად გა ი აზ რე ბა მო მა ვა ლი სა ში ნე-
ლი წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბის შე სა ჩე რებ ლად. „შამანური ძალის“ 
მქო ნე ვა ჟა- ფშა ვე ლამ უნ და წა ი კითხ ოს „ვეფხისტყაოსანი“, 
გურ ჯი ევ მა საკ რა ლუ რი ცეკ ვე ბი შე ას რუ ლოს, დაგ ნი იყოს შუ ა-
მა ვა ლი და გამ ტა რი კოს მოს სა და დე და მი წას შო რის, ესაა რი-
ტუ ა ლის მთა ვა რი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი კოს მი ურ ძა ლებ თან 
ერ თად. წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა კი, რო მელ საც მხო ლოდ შე მოქ-
მე დე ბი გრძნო ბენ, ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დამ ყა რე ბა ა.

ტექ სტის მი ხედ ვით, სიყ ვა რულ საც ორ გვა რი გა აზ რე ბა შე-
იძ ლე ბა ჰქონ დეს, ისე ვე, რო გორც ყვე ლა ფერს. ში შით და მო-
ნე ბუ ლე ბის სიყ ვა რულს მო ი პო ვებს სტა ლი ნი. მის თვის ხე ლო-
ვან თა შრო მა აღა პის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, მარ თლაც რომ 
უინ ტე რე სო „მაღალო-კოსმიური სისულელეებია“, რო გორც ერ-
თგან რე ვო ლუ ცი ო ნერ მა კა მომ თქვა. შე მოქ მდე ბი თი სა ზო გა-
დო ე ბა, რო მელ საც ზე ცი ურ ძა ლებ თან აქვს კავ ში რი და მა თი 
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კარ ნა ხით მოქ მე დე ბეს, კო ბას თვის მხო ლოდ და მხო ლოდ ბურ-
ჟუ ა ზი ა ა, ოინ ბა ზე ბით, ლო თე ბით, შარ ლა ტა ნე ბი თა და მე ძა ვე-
ბით წარ მოდ გე ნი ლი. ზე მოთ ნახ სე ნე ბი წვე უ ლე ბა, მის თვის 
უზ ნეო სუ რა თე ბის ჩვე ნე ბა ა, რაც ხალხს და ზაფ რავს, და აქ ვე 
უნ და, რომ პრო ვო კა ცია მო აწყ ოს და პროკ ლა მა ცი ე ბიც გად მო-
ყა როს. 

ვფიქ რობთ, თვალ სა ჩი ნო დაა ასა ხუ ლი ნა წარ მო ე ბის ორი 
პლა ნის შე პი რის პი რე ბა - მის ტი კუ რი და რე ა ლუ რი პლა ნე ბის. 
ამას თან, ავ ტო რი ცდი ლობს, ტექ სტი მრა ვალ გვა რი ინ ტერ-
პრე ტა ცი ით წარ მოგ ვიდ გი ნოს. მწერ ლის მი ზა ნი ა, მხატ ვრუ ლი 
გა მო ნა გო ნით და ფენ ტე ზის ჟან რით გად მოს ცეს სათ ქმე ლი, 
თუ კი მკითხ ვე ლი მას ჩას წვდე ბა. სიტყ ვა „განსაკუთრებულის“ 
ხში რი გა მე ო რე ბით ხაზს უს ვამს მის წარ მოდ გე ნას ქალ ზე, სიყ-
ვა რულ სა და იმ ე.წ. „სარჩოზე“, რო მელ საც სიყ ვა რუ ლის აღა პი 
უწო და და მკითხ ვე ლიც მი იწ ვი ა. ნა წარ მო ებ ში ქა ლი არის გამ-
ტა რი, მე დი უ მი კოს მი ურ სა და ამ ქვეყ ნი ურს შო რის. ავ ტო რი ამ-
ბობს, რომ არ აპი რებს დაგ ნი ზე წე რას, მას სურს ქა ლის „შეჭმა“, 
„ხორცის დაჯიჯგვნა“ და „სისხლის დალევა“. ამა ში იგუ ლის ხმე-
ბა დაგ ნის გზით მიღ მი ე რი დან წა მო სუ ლი სიყ ვა რუ ლის ზი ა რე-
ბა1. სიყ ვა რუ ლის აღა პის აღ სრუ ლე ბით შე მოქ მე დი ადა მი ა ნე ბი 
სამ ყა როს და ადა მი ა ნებს აზი ა რე ბენ ქვეყ ნი ე რე ბის იმ საზ-
რისს (სიყ ვა რულს), რო მე ლიც დე და მი წას ატ რი ა ლებს და ამით 
ბო როტ წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბას, ანუ ტო ტა ლი ტა რულ რე ჟიმს, 
რეპ რე სი ებს თა ვი დან აა ცი ლე ბენ კა ცობ რი ო ბას. შე მოქ მე დე-
ბა უპი რის პირ დე ბა მე ქა ნი ზე ბას, სი კე თე - ბო რო ტე ბას, მაგ რამ 
მა ინც ბნე ლი მხა რე იმარ ჯვებს და ხალ ხთა მა სე ბის „ჭკუიდან 
შეშლა“ გარდაუვალია.

მწერალს სიუჟეტის მეორე პლანში პაროდირების გზით2 
შემოაქვს „პარდიმემი“ შამანების წინათგრძნობა, რომ ცრუ-
შამანების (სტალინი) მეთაურობით მასები („ნახირი“) ჭკუიდან 
შეცდებიან და მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა დაიწყება, ეს მოვლენა 

1  სისხლისა და ხორცის სიმბოლური გააზრებაა.
2 ანიმალისტური სიმბოლიკის გამოყენებით.
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„მთვარეზე ძროხის გაფრენას“1 გუ ლის ხმობს. ესაა მა სა, რო-
მელ საც არ ეცო დი ნე ბო და, რა იყო ხე ლოვ ნე ბა. გა ნად გურ დე-
ბო და გა მო ნა გო ნი, რო გორც შე მეც ნე ბის სა შუ ა ლე ბა. ავ ტო რი 
კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის დამ ყა რე ბა სა და მის სი სას ტი კეს ამ გვა-
რი სა ხით გა მო ხა ტავს2. 

თა ვი დან ვე არ სე ბობს შე უს რუ ლე ბე ლი პი რო ბა, რო მე ლიც 
ტექ სტის და საწყ ის ში ვე გვე უბ ნე ბა, რომ მარ ცხი გარ და უ ვა-
ლი ა. რი ტუ ა ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა მხო ლოდ „თაურ-ლეოპარდს“ 
შეეძლო. აღაპი „ლეომემებს“ და „პარდიმემებს“ ერ თად უნ და 
შე ეს რუ ლე ბი ნათ, რა საც კა ტას ტრო ფა უნ და მოჰ ყო ლო და და 
მოჰ ყვა კი დეც. 

დაგნი გააზრებულია, როგორც თავისუფალი შემოქმე დე-
ბითი სულის ადამიანი. მისი შემოქმედება „თავისუფალ სიყ-
ვარულსა“ და სა სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხ ე დებს აღ წერ და და ამის 
გა მოც დი ლე ბაც ჰქონ და. სწო რე დაც დაგ ნი დეს ტრუქ ცი უ ლი იყო 
იმ დრო ინ დე ლი „პატიოსანი საზოგადოებისათვის“. ავ ტო რის 
ახ სნით, ერო ტი კულ სა სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხ ედ ში ფე ხის შედ გმა 
გუ ლის ხმობ და მი სი, რო გორც ქა ლის, ცო ლი სა და დე დის დეს-
ტრუქ ცი ას და მას ში ბუ ნებ რი ვი დე მო ნუ რი ქმნი ლე ბის არ სის 
აღ დგე ნას. XIX სა უ კუ ნე ში დაგ ნი სვამ და, ეწე ო და და რო გორც 
მას სა კუ თა რი მე გო ბა რი უწო დებ და, „პირში სიგარეტგაჩრილ 
ანგელოზს ჰგავდა“. ესაა ქა ლი, რო მე ლიც იდენ ტო ბა ზე უარს 
ამ ბობს და გან სხვა ვე ბუ ლო ბი სა კენ ის წრაფ ვის. ავ ტო რის აზ-
რით, ამ სა სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხ ედს დაგ ნის დრო საც ექ ნე ბო და 
მე ოთხ ე, ცვლი ლე ბი სა და ტრან სფორ მი რე ბის გან ზო მი ლე ბა. 
დაგ ნის ადა რებს ღა მუ რას, რო მე ლიც არის უბ რა ლო მღრღნე-
ლად, თაგ ვად დარ ჩე ნა სა და, მე ო რე მხრივ, ფრთო სა ნის სი-
ლა ღეს შო რის გა ო რე ბუ ლი. მუნ კის მი ერ და ხა ტულ „მადონას“ 

1 ტოტალიტარიზმს დამორჩილებული ადამიანები, მასები ანუ 
ბრბო.

2 ეს წინასწარმეტყველება ჯოჯოხეთში ნამყოფისთვისაც კი 
შემზარავი აღმოჩნდა, მას ყველა შამანმა ვერ გაუძლო, ზოგი 
გაგიჟდა (ნიცშე), ზოგმა თავი მოკილა.
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ზურაბ ქარუმიძის რომანი „დაგნი, ანუ სიყვარულის აღაპი“ ...

პორ ტრეტ ში სწო რედ ღა მუ რას აგო ნებს დაგ ნი. ორ სა პი რის პი-
რო მხა რეს ხე დავ და ქალ ში მი სი მკვლე ლი ემე რი კიც და ამან 
უბიძ გა სას ტი კი ნა ბი ჯის გა დად გმის კენ. ამას თან, იე სოს ვნე ბაც 
იდენ ტო ბის გან სხვა ვე ბუ ლო ბა ში ტრან სფორ მი რე ბად გა ი აზ-
რე ბა. გან სხვა ვე ბუ ლო ბას კი პუ რი ტა ნი სა ზო გა დო ე ბა აღიქ ვამს 
საფ რთხედ.

გან სა ხილ ველ პოს ტმო დერ ნის ტულ ნა წარ მო ებს ახა სი ა-
თებს ტექ სტის მრა ვალ გვა რი ინ ტერ პრე ტა ცი ით წარ მოდ გე ნა. 
მათ შო რის კარ ნა ვა ლი ზე ბის, ირე ა ლურ სამ ყა რო ში გა და ტა ნის, 
პა რო დი რე ბის გზით. მწე რალს შე მო აქვს 1. ანი მა ლის ტუ რი სიმ-
ბო ლი კა, სამ ყა რო სა და ადა მი ა ნე ბის აღ სა წე რად. 2. დე და მი წა-
ზე მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს უმ ზერს სხვა პლა ნე ტი დან, კერ ძოდ, 
სა ტურ ნე ლი მეც ნი ე რის თვა ლით. 3. შემ დგომ ასე ვე სა ტურ ნე-
ლი პო ლიგ ლო ტი ყო რა ნის ინ ტერ პრე ტა ცი ა საც გვთა ვა ზობს 
სიყ ვა რუ ლის აღა პის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 4. ამას მოს დევს 
სტა ლი ნი სა და მი სი ბავ შვო ბის მე გო ბა რი კა მოს პი როვ ნე ბი-
სა და მი სი პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის გა აზ რე ბა, რაც მთლი ა ნად 
სა ტი რულ -ი უ მო რის ტულ ჭრილ შია გად მო ცე მუ ლი და არც სკაბ-
რე ზულ გა მოთ ქმებს იშუ რებს ავ ტო რი მა თი მოღ ვა წე ო ბის აღ-
სა წე რად. ირო ნი უ ლა დაა წარ მოდ გე ნი ლი კა მოს მი ერ აღ ქმუ ლი 
სა ი დუმ ლო აღა პი, რად გან შიკ რი კად შეგ ზავ ნილ მა აზ რი ვერ 
გა მო ი ტა ნა ბურ ჟუ ა ზი ის წარ მო მად გე ნელ თა სა უბ რი დან.

დაგ ნის სა ხის, იდენ ტო ბა ზე უა რის თქმი სა და გან სხვა ვე-
ბუ ლო ბი სა კენ სწრაფ ვის გა სა აზ რებ ლად შე მო აქვს ანი მა ლის-
ტუ რი სიმ ბო ლი კა: ესაა ლო მი სა1 და ფო რე ჯე ბი ა ნი ვეფ ხის2 შე-
პი რი პი რე ბა. იყე ნებს ყვე ლა სათ ვის ცნობილ ე.წ. „მემების““, 
რომ ლე ბიც ადა მი ან თა ღი რე ბუ ლე ბებ სა და შე ხე დუ ლე ბებს 

1 ლომი იდენტურობას განასახიერებს; გონიერების, სახელ მწი-
ფოებრივი ძალაუფლებისა და კანონის პერსონიფიკაციაა (ქა-
რუმიძე, 2020)

2 ვეფხი გამოხატავს განსხვავებულობას; იმ სიყვარულის პერ-
სონიფიკაციაა, დროსა და სივრცეში საზღვრები რომ არ იცის (ქა-
რუმიძე, 2020).
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გა მო ხა ტა ვენ. შე სა ბა მი სად, კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ას დი ა-
ლექ ტი კურ თა მაშს უწო დებს: ორი მე მის1 მე ტო ქე ო ბას. ისი ნი 
„თაურ-ლეოპარდის“ „მემისგან“ წარ მო იშ ვნენ. ამით ავ ტო რი 
გა მო ხა ტავს, თავ და პირ ვე ლი, სა მოთხ ის დრო ინ დე ლი ერ თო-
ბის დან გრე ვას. 

აქვე გამოყოფს „ცრუ-შამანებს“ - მათ შა მა ნუ რი ხე ლოვ ნე-
ბა ძა ლა უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად მი ი სა კუთ რეს და ასე თი მო-
ღა ლა ტე ობ რი ვი ქმე დე ბის თვის ან გე ლოზ მა „პოესისმა“ ისი ნი 
შე აჩ ვე ნა. ასე თე ბი იყ ვე ნენ ლე ნი ნი, ჰიტ ლე რი, სტა ლი ნი, მაო 
და ა.შ.

„ლეომემებისა“ და „პარდიმემების“ დაპირისპირება „ძრო-
ხამემით“ მყარ დე ბა, რო მე ლიც პა სი ურ სა ზო გა დო ე ბას წარ-
მო ად გენს და მას ზე „ნადირობენ“. წარ მოდ გე ნი ლი ორი მხა-
რის ერ თო ბის აღ დგე ნა შე უძ ლე ბე ლია და ყო ვე ლი მცდე ლო ბა 
- წა რუ მა ტე ბე ლი. საფ რთხის წი ნათ გრძნო ბის შემ თხვე ვა შიც 
კი შა მა ნე ბის შეკ რე ბა, რო მელ შიც „ლეომემი“ გა მო ე რე ვა, კა-
ტას ტრო ფით მთავ რდე ბა. ასე თი შეკ რე ბე ბი არ ეწყ ო ბო და 1901 
წლამ დე. აქ სიმ ბო ლუ რად სიყ ვა რუ ლის აღაპ ში მო ნა წი ლე თა 
სა ხე ე ბია ასა ხუ ლი. სწო რედ შე უძ ლე ბე ლი ერ თო ბის აღ დგე-
ნის მცდე ლო ბაა აღ წე ი ლი მო ცე მულ რო მან ში, „დაგნი, ანუ 
სიყვარულის აღაპი“.

იმის აღ სა ნიშ ნად, რომ კოს მი უ რი აღა პი ჩა ი შა ლა, ზ. ქა რუ-
მი ძეს შე მო აქვს 1901 წლი დან 50 წლის შემ დეგ და ხა ტუ ლი სალ-
ვა დორ და ლის ნა ხა ტი „გეოპოლიტიკური ყრმა უყურებს ახალი 
ადამიანის დაბადებას“, სა დაც თით ქოს თი თი მიშ ვე რი ლია სა-
ქარ თვე ლოს კენ და ეს გა მო ხა ტავს გა ცუ დე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო-

1 ლომი „მემმა“ იმ ადამიანთა თაობებში ჰპოვა განვითარება, რო-
მელთაც გზნება და სიყვარული უარყვეს და თავი ძლე ვამოსილებასა 
და გონებას მიუძღვნეს; ვეფხის „მემმა“ კი იმათ მოდგმაში – რომ-
ლებმაც ძლევამოსილება უარყვეს და თავი ამაღლების ხე-
ლოვნებას, მის ნებისმიერ გამოხატულებას მი უძ ღვნეს. ამ ორ 
თაობათა შთამომავლებს „ლეომემებს“ და „პა რდიმემებს“ (იგივე 
შამანური ინდივიდები) უწოდებს (ქარუმიძე, 2020). 
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ბის სი ნა ნულს, რად გან თბი ლი სის აღა პი ვერ შეს რულ და და უ-
დევ რო ბი სა და „ცრუ-შამანთა“ ბინ ძუ რი ხრი კე ბის გა მო. 

მაშ რიყ -მაღ რი ბის შე სა ყა რი თბი ლი სის ამორ ჩე ვა, რო-
მელ საც მთე ლი თა ვი სი ეთ ნი კუ რი, რე ლი გი უ რი, კულ ტუ რუ ლი, 
ტრა დი ცი უ ლი თუ ის ტო რი უ ლი სიცხ ა დით აღ წერს ავ ტო რი, 
თურ მე „შამანთა“ რჩეული მისი „პარდიმემური“ ტრა დი ცი ე ბის 
გა მო გახ და და აქე დან სამ ეპი ზოდს გა მოჰ ყოფს: 1. მე დე ას მი-
თი (ვეფ ხი ქა ლი) „პარდიმემურ“ ოქროს საწმისსა და „ლეომემ“ 
ტამ პლი ერ არ გო ნავ ტებ ზე; ქალ მა სამ შობ ლოს უღა ლა ტა სიყ-
ვა რუ ლის გა მო. ევ რი პი დეს „მედეა“, სადაც ქალი შვილებს 
ხოცავს, „თაურ-ლეოპარდის“ შეკოწიწების მცდელობად გა-
იაზრება, მას „ლეომემი“ ია სო ნი უყ ვარს; 2. ეხე ბა V სა უ კუ ნის 
მოღ ვა წე პეტ რე იბერს, ანუ ფეს ვდო- დი ო ნი სე არე ო პა გელს, 
„არეოპაგიტული“ კორ პუ სის ავ ტორს. მწე რა ლი სიყ ვა რუ ლის 
მი სე ულ გან მარ ტე ბას გვთა ვა ზობს. დან ტეს კი პეტ რე- დი ო ნი-
სეს მო წა ფედ მო იხ სე ნი ებს. 3. არე ო პა გე ლის მო წა ფედ მი აჩ ნია 
შო თა რუს თა ვე ლიც, რო მელ მაც „პარდიმემური“ პოემა დაწერა 
და ამის გამო გააძევეს სამეფო კარიდან. „თაურ-ლეოპარდული“ 
ერთობისაკენ უიმედო ბრძოლად მოიაზრებს ამ პოემის არსს. 
„პარდიმემები“ არი ან ტა რი ე ლი და ნეს ტა ნი; თი ნა თი ნი და ავ-
თან დი ლი „პარდიმემურ“ გზას ად გე ბი ან, ტა რი ელს ეძე ბენ. (აღ-
სა ნიშ ნა ვია ლომ -ვეფ ხის მოკ ვლის ამ ბა ვი); ეს ყო ვე ლი ვე არის 
გან სხვა ვე ბულ თა ჰარ მო ნი უ ლი ერ თი ა ნო ბის კენ სწრაფ ვა, ანუ 
გან წი რუ ლი სი ყა რუ ლის მდგო მა რე ო ბა. მწერ ლის სიტყ ვე ბით, 
აქ ჩანს ზე ცი სა და მი წის, მოკ ვდავ თა და უკ ვდავ თა კონ ტაქ ტის 
რღვე ვით გა მოწ ვე უ ლი ელ და. რუს თვე ლის პო ე მა შია ჩა დე ბუ ლი 
ოქ როს საწ მი სის საკ რა ლუ რი კო დი1, რო მე ლიც აღა პის მო ნა წი-
ლე ებ მა უნ და ამოხ სნან.

„პარდიმემი შამანია“ ვა ჟა- ფშა ვე ლა, გი ორ გი გურ ჯი ე ვი, 
ფი როს მა ნი, ბა ხის მკვლე ვა რი შვა ი ცე რი და ა.შ. წარ მოდ გე-
ნი ლია მა თი დი ა ლო გე ბი, მათ შო რის მის ტი კუ რი კავ ში რი და 

1 პირვანდელი, ადამის სამოთხიდან გამოძევებამდე არსებული, 
ენა და ნ. მარის იაფეტური თეორია (ქარუმიძე, 2020)
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სა ა ღა პო მზა დე ბა, რო მე ლიც, რა თქმა უნ და, ჩა ი შა ლა. აღ სა-
ნიშ ნა ვია ვა ჟას ნა წარ მობ თა სრუ ლი დე კონ სტრუქ ცია და პოს-
ტმო დერ ნის ტულ ტექ სტზე მორ გე ბუ ლი ინ ტერ პრე ტა ცი ა. მწერ-
ლის შე მოქ მე დე ბა გა აზ რე ბუ ლია მის ხილ ვე ბად სა ში ნე ლი 
მო მავ ლის შე სა ხებ.

ტექ სტის მე ო რე ნა წი ლი სარ კი სებ რი პრინ ცი პი თაა და წე-
რი ლი, პირ ველ ნა წილ ში აღ წე რილ მოვ ლე ნებს სა კუ თა რი ხედ-
ვით გვიყ ვე ბა სა ტურ ნე ლი მეც ნი ე რი გორ ნა ჰორ ხარ ხარკ IV, 
იგი დე და მი წი დან წა მო სუ ლი ვიბ რა ცი ე ბის შემ სწავ ლე ლი და 
კავ ში რის გამ მარ თვე ლი ა. ესაა გი ორ გი და ნე ლი ას „ქინ-ძა-ძა“ს 
მსგავსი ინ ტერ პრე ტა ცი ით შექ მნი ლი სხვა გან ზო მი ლე ბა. სა-
ტურ ნი დან თბი ლის ში მო სუ ლი პო ლიგ ლო ტი ყო რა ნი ფერ დი-
ნან დიც თა ვი სე ბუ რი ენით ჰყვე ბა ოქ როს საწ მი სის სა ი დუმ ლოს 
და მის ამო სახ სნე ლა დაა გა მოგ ზავ ნი ლი. ნი კო მა რის თავ და-
პირ ვე ლი ია ფე ტუ რი ენის თე ო რი ას, სტა ლი ნის საბ ჭო თა ენათ-
მეც ნი ე რე ბის ინ სტი ტუ ტი უპი რის პირ დე ბა. ესეც პირ ვან დე ლი 
ერ თო ბის აღ დგე ნის შე უძ ლებ ლო ბას გა მო ხა ტავს. პა რა ლე-
ლუ რად, ბურ ჟუ ა ზი ის წარ მო მად გე ნელ თა შეკ რე ბის ში ნა არ სი 
არას წო რი ინ ტერ პრე ტა ცი ით, შეც დო მე ბი თაა გად მო ცე მუ ლი 
სტა ლი ნის შიკ რი კი კა მოს მი ერ, რო მელ მაც ყორ ნის მო ნათხ-
რო ბი მო ის მი ნა. მან ვე რა ფე რი გა ი გო ხე ლო ვან თა სა უბ რი დან. 
მწერ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა აშ კა რად ირო ნი უ ლი ა.

ოქ როს საწ მი სის სა ი დუმ ლო კო დი ბო ლოს სრულ აბ სურ-
დამ დე და დის, ამას თან ერ თად დაგ ნიც იღუ პე ბა. ჩვე ნი აზ რით, 
მე ო რე ნა წი ლის და სას რუ ლი, მა სე ბის შეშ ლის თა ვი დან აცი-
ლე ბის წა რუ მა ტე ბე ლი მცდე ლო ბა და ზე ცი უ რი აღა პის ვერ შეს-
რუ ლე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა ა, რო დე საც ბო რო ტი სძლევს კე თილს 
და კოს მი ურ სამ ყა როს სრუ ლი ად მოწყ ვე ტი ლი ადა მი ა ნი ენარ-
ცხე ბა მი წა ზე. აქ დაგ ნი კვდე ბა სუ ლი ე რა დაც და ფი ზი კუ რა დაც. 
მი სი ფიქ რე ბი ქა ო სუ რი ხდე ბა ზე ცი უ რი კავ ში რის რღვე ვის შემ-
დეგ.

ჩვენ მი ერ გან სა ხილ ვე ლად არ ჩე უ ლი რო მა ნი, შეგ ვიძ ლია 
ვთქვათ, რომ პოს ტმო დერ ნის ტუ ლი ტექ სტის თით ქმის ყვე ლა 
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კრი ტე რი უმს მო ი ცავს და აბ სო ლუ ტუ რად ნა თე ლი ა, რას თან 
გვაქვს საქ მე. თავ სა ტე ხია მკითხ ვე ლი სათ ვის ავ ტო რის წე რის 
მი ზე ზი სა და მიზ ნის ამოც ნო ბა, რად გან თე მა თა მუდ მი ვი მო-
ნაც ვლე ო ბა, ხში რად ერ თმა ნეთ თან შე უ სა ბა მო სა კითხ ე ბის და-
კავ შირ ბა, სტი ლის ცვლა და სა კითხ თა მრა ვალ გვა რი ინ ტერ-
პრე ტი რე ბა, ირი ბად გვაწ ვდის სათ ქმელს, რო მე ლიც არ არის 
ად ვი ლად ხელ შე სა ხე ბი, თუმ ცა არც და ფა რუ ლი ა. 

ტექ სტი კო ლა ჟუ რი ა, დაშ ლილ -და ნა წევ რე ბუ ლი. მას ში, რო-
გორც აღ ვნიშ ნეთ, ერ თმა ნეთს ენაც ვლე ბა ორი ამ ბის თხრო ბა, 
მაგ რამ სა ბო ლო ოდ ნა წარ მო ებს არ აქვს იდე ურ -ეს თე ტი კუ რი 
და ფორ მი სებ რი მთლი ა ნო ბა. მწე რა ლი ყვე ლა ფერ ზე თა მა მად 
სა უბ რობს ისე, რო გორც სურს, და ყვე ლა საზღ ვა რი მოხ სნი-
ლია ამი სათ ვის. ამი ტო მაა, რომ ამაღ ლბულ სა კითხ ებს უეც-
რად სკაბ რე ზუ ლი თუ ერო ტი უ ლი აღ წე რე ბი ცვლის. თა მა მად 
აზა ვებს რე ლი გი ურ, მი თო ლო გი ურ, ლი ტე რა ტუ რულ, ის ტო რი-
ულ თუ უბ რა ლო ყო ფი დან გა მომ დი ნა რე თე მებს ისე, რომ ეს 
არა ვი თარ უხერ ხუ ლო ბას არ უქ მნის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, იქ-
მნე ბა ერ თგვა რი ქა ო სიც. მრა ვალ მო საზ რე ბას შო რის, ძნე ლია 
გარ ჩე ვა მთა ვა რი სა და არამ თა ვა რის.

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ავ ტო რი პოს ტმო-
დერ ნის ტუ ლი ტექ სტის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით, გვთა ვა ზობს სიყ-
ვა რუ ლის შე სა ხებ არ სე ბულ მრა ვალ გვარ გა და აზ რე ბას სხვა-
დას ხვა სფე რო ე ბი დან ამო ღე ბუ ლი პლას ტე ბით, რე ა ლუ რი სა 
და გა მო ნა გო ნის შე რე ვი თა და ინ ტერ პრე ტა ცი ით. სა ბო ლო-
ოდ, ტექ სტი მთავ რდე ბა გაც რუ ე ბუ ლი იმე დე ბით, ხე ლოვ ნე ბის 
„სპილოს ძვლის კოშკში გამომწყვდევით“, ადა მი ა ნის ბუ ნებ რივ 
საწყ ი სებ თან ვერ დაბ რუ ნე ბი თა და მე ქა ნი ზე ბით, აქე დან გა-
მომ დი ნა რე, ლო გი კუ რია დაგ ნის მკვლე ლო ბის გარ და უ ვა ლო-
ბაც. ზე ცი უ რი სიყ ვა რუ ლის აღა პი და ვა მხო ლოდ რე ა ლურ სა-
სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხ ე დის სუფ რამ დე. კოს მი უ რი კავ ში რე ბის 
გა რე შე უფა სურ დე ბა დე და მი წელ თა ყო ფაც, ღვი ნო და პუ რი 
სიმ ბო ლო ე ბი დან საჭ მელ -სას მე ლად გარ და იქ მნე ბა. მა სებს 
სა ბო ლო ოდ ვე რა ვინ იხ სნის გა გი ჟე ბის გან.
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