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„სულში ვერ გაბრწყინდება ცისარტყელა,  
თუ თვალი არ აივსო ცრემლით...“

ეს სიტყვები მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში ერთმა კანადელ-
მა გოგომ – „ყვავილების შვილმა“, ანუ ჰიპიმ დაწერა.

დღეს, ამ ძნელბედობის ჟამს, ეს თითქოს მარტივი ჭეშმა-
რიტება ჩემთვის რაღაც ძირეულის გამომხატველად იქცა. 

თუ ცხოვრების სიმწარე არ იგემე, ვერც მის მშვენიერებას 
შეიგრძნობ.

სიცოცხლე ათასგვარ განსაცდელს გთავაზობს. განსაც-
დელი სასოწარკვეთილებაში გაგდებს. 

გეუფლება უიმედობა...
აქედან ორი გამოსავალი არსებობს. 
ან: ჩაიკეტო საკუთარ თავში, საკუთარ ტკივილში.
ან: შენმა ტკივილმა სხვათა ტკივილი დაგანახოს. 

ამასწინათ ფეისბუკზე იტალიელი ექიმის პოსტს გადა-
ვაწყდი:

„ინფიცირებულები საავადმყოფოში მარტონი შემოდი-
ან. ოჯახის წევრებს თანხლების უფლება არა აქვთ. მათ არ 
იციან, როდის დგება უკანასკნელი საათი. 

ადამიანები მარტოობაში კვდებიან ისე, რომ ოჯახებს 
ვერ ემშვიდობებიან. გლოვის გარეშე, როგორც ცხოველები.“
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მას მერე ვეღარ ვიცილებ ამ შემზარავ ხატს: ადამიანები 
კვდებიან მარტო. გლოვის გარეშე. ახლობელთა დატირების 
გარეშე. და ექიმის კომენტარი: „როგორც ცხოველები“ (აქ 
პირველად დავფიქრდი, რომ გლოვა, დატირება მარტო ადა-
მიანის პრეროგატივაა, რომ არცერთ სხვა სულიერ არსებას 
არ ძალუძს იგლოვოს, დაიტიროს მისი მსგავსის სიკვდილი.). 

რა არის შენი ამწუთიერი ტკივილი ამ უბედურებასთან 
შედარებით?

უცებ მთელი არსებით შეიცნობ შენთვის უცნობი ადამი-
ანის სასოწარკვეთას.

და შენ ივიწყებ შენს თავს, შენს დარდს.
სამყარო ფართოვდება. 
ხედავ შენს ადგილს ადამიანთა შორის.
მერე იმასაც აღმოაჩენ, რისთვის მოხვედი ამქვეყნად.
რომ ეს შენი დანიშნულებაა – შეიგრძნო ადამიანი, მოყ-

ვასი. 
გაიზიარო მისი ტკივილი. 
მაშინ თვალი აგევსება თანაგრძნობის ცრემლით.
ცრემლით გაიწმინდება მზერა;
და სულში გაბრწყინდება ცისარტყელა.

ვაჟამ ეს აზრი სხვაგვარად თქვა: „სიცოცხლემ შხამი 
მასმია, მე კახურ ღვინოდ შავირგე.“

კაცობრიობის დღევანდელი შხამი ეს ეპიდემიაა. 

საყოველთაო კატასტროფას გავყავართ პლანეტარულ 
დონეზე. თავდება ცნებები – ქალაქი, სახელმწიფო, კონტი-
ნენტი. უეცრად აღმოვჩნდით ძალიან პატარა დედამიწაზე. 
ცნებამ – კაცობრიობა – შეიძინა რეალური შინაარსი. საჭი-
როა, ჩავწვდეთ ამ ახლებურ შინაარსს.
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კორონავირუსი – საკუთარ სახლებში გამოკეტილი კაცო-
ბრიობა. 

დაკეტილი საზღვრები. გაწყვეტილი ურთიერთობები. 
ხალხთა შორის. ადამიანთა შორის. 

კორონავირუსი – ადამიანთა დიდი მარტოობა. 

როგორ დავძლიოთ მარტოობა? 
როგორ მოვერიოთ ამ შხამს? 
როგორ შევირგოთ ის, როგორც კახური ღვინო? 
ყოველმა ჩვენგანმა და ყველამ ერთად, მთელმა კაცობრი-

ობამ?
ვფიქრობ, განკურნებისთვის აუცილებელი ერთადერთი 

წამალი ჩვენს სულებში საყოველთაო სოლიდარობის იდე-
ის გამარჯვებაა. მე მაიმედებს ამის მაგალითები ჩვენთანაც 
და მსოფლიოშიც. თუნდაც ასეთი პატარა ფაქტი: თბილისში 
ტაქსის მძღოლმა არ გამოართვა ფული „ლუგარის ლაბორა-
ტორიის“ თანამშრომელს, – „თქვენ ჩვენ გადარჩენაზე ზრუ-
ნავთ და ერთადერთი, რითაც მე შემიძლია გიპასუხოთ, არის 
ეს უბრალო რამ – არ გამოგართვათ მგზავრობის ფული“... 
ისიც დამაიმედებელია, რომ შეიქმნა მოხალისეთა ჯგუფები, 
რომლებიც ეხმარებიან უმწეო მოხუცებს...

ამგვარი გამოვლინებები მართლაც ძალიან ბევრია მსო-
ფლიოში.

 
ფეისბუკში ამოვიკითხე: თურმე ნეაპოლში არსებობს 

ტრადიცია, რომელსაც „დამახსოვრებული ყავა“ ჰქვია: ადა-
მიანი შედის კაფეში, უკვეთს ყავას, იხდის ორმაგს (იქნებ 
სამმაგსაც, არ ვიცი)... და მერე სხვა ვიღაც, ვისაც ფულის 
გადახდის შესაძლებლობა არა აქვს, ითხოვს „დამახსოვრე-
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ბულ ყავას...“ პატარა, მაგრამ ანონიმური, ანუ ჭეშმარიტი 
ქველმოქმედების აქტი!

და მე გავიფიქრე, ჩვენთანაც შეიძლებოდა ასეთი ტრა-
დიციის დაწესება, ოღონდ, ადგილობრივი მოთხოვნილების 
გათვალისწინებით, ალბათ, უნდა დაგვერქმია „დამახსოვრე-
ბული ხინკალი“. და მოხდებოდა ასე: 

ერთი ადამიანი მიირთმევდა ხინკალს, გადაიხდიდა მეო-
რე ულუფის ფულს, მერე სხვა ვინმე მოითხოვდა „დამახ-
სოვრებულ ხინკალს“ და ღირსების ყოველგვარი შელახვის 
გარეშე, შეექცეოდა საყვარელ კერძს. 

მაგრამ, სახალისო ისტორიებს რომ თავი დავანებოთ:
სოლიდარობა ნიშნავს, რომ ძლიერი იცავს სუსტს, რომ 

საზოგადოება ერთიანდება ერთის დასაცავად. 
პიროვნება ძლიერდება მაშინ, როდესაც მას იცავს სამო-

ქალაქო სოლიდარობა. 
საყოველთაო სოლიდარობა კი საყოველთაო განწმენდაა. 
თანაგრძნობის ცრემლით ავსებული თვალები.
შხამი, გადაქცეული კახურ ღვინოდ. 
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დამშვიდდი, ტალღებს მიანდე ნავი

თუ სოლიდარობის განცდა რეალურად გახდება კაცობ-
რიობის მამოძრავებელი, ამან მთელი ჩვენი არსებობის 
გადააზრება უნდა მოიტანოს. 

მანამდე კი, უძილო ღამის ფიქრები...
შუაღამისას ხან რომელი ლექსის სტრიქონები მომეძა-

ლებოდა, ხან – რომელი.
ჯერ:

„წვიმამ და ქარმა დაარბიეს ჩემი წალკოტი

და დამრჩა ბაღი ნაყოფის და ხილის გარეშე...“

ბოდლერის გაწვალებულ გონებაში დაბადებული „ბორო-
ტების ყვავილები!“

და მეც, უძილო ღამის აშლილ ფიქრებში ჩაფლულს, მეჩ-
ვენება, რომ პოეტმა ამ ხატის შექმნით კორონავირუსის 
მოვლინება უწინასწარმეტყველა კაცობრიობას.

ბოდლერის ბოროტების ყვავილი, ბნელით მოსილი მტე-
რი, საფლავად ქცეულ დედამიწაზე დაეძებს მისტიკურ საზ-
რდოს და პოულობს კიდეც მას ჩვენი სისხლის სახით:

„და მე არ ვიცი, სად იპოვის მისტიკურ საზრდოს

უცხო ყვავილი, ბოროტი და სრულიად მარტო,

საფლავად ქცეულ დედამიწის ბნელი სტუმარი? 
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დრო ჭამს სიცოცხლეს, ო ტანჯვავ, ტანჯვავ,

დრო ჭამს სიცოცხლეს, საშველი არ ჩანს

და ჩვენი სისხლით იკვებება მტერი მდუმარე.“

განა ეს დღევანდელობის სურათი არ არის?

მერე გამახსენდა გიიომ აპოლინერის უიმედობით გამ-
სჭვალული სტრიქონები:

„ზარი ჩამოკრა განგებამ,

ქარი ჩასახლდა ყანაში,

უიმედობის თარეშში

დასრულდა ყველა თამაში,

ზარი ჩამოკრა განგებამ.“

ეს სიტყვები დღეს განსაკუთრებით მძაფრად ჟღერს, 
რადგანაც მათი ავტორი 1918 წელს, 38 წლისა, ჩვენი დღე-
ვანდელი კორონას მსგავსი სენით – „ისპანკით“ – გარდაი-
ცვალა! 

ეს ნამდვილად ასეა: მაშინაც, დღესაც ამ ამოუცნობი 
საფრთხის მოძალება იწვევს განცდას, რომ დადგა აღსას-
რული, განგებამ დარეკა ზარი და უიმედობის თარეშში ყველა 
თამაში დასრულდა! 

აპოლინერის მერე მახსენდება პოლ ვერლენის „ჩამავალ 
მზეთა მელანქოლია“:

„ფარფატებს ტყესთან, 

თითქოს ბოლია,

ჩამავალ მზეთა 

მელანქოლია.
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იღვრება ველად,

სხივებთან ერთად,

და გული ტყვეა

ჩამავალ მზეთა...

და უცნაური სინათლით სავსე

აჩრდილთა როკვა გარემოს ავსებს,

დახეტიალობს ჩრდილი ვეება,

როგორც მზეები, 

ჩამავალნი საფლავთა თავზე.“

მერე გალაკტიონის სტრიქონები ამომიტივტივდა:

„მთვარეში შავი შრიალებს ჩალა,

შავი ლეჩაქი დაეცა შარებს,

დამშვიდდი, სძინავს ალაზნის ჭალებს,

მთვარეში შავი შრიალებს ჩალა.

შენს მოგონებას, როგორც ეს ჭალა, 

მთების დუმილი ამინანქარებს,

მთვარეში შავი შრიალებს ჩალა,

შავი ლეჩაქი დაეცა შარებს...“

ნეტავ, რა ხილვა ჰქონდა პოეტს ამ დროს, რაღაცით ფრა-
ნგი პოეტების ხილვის მსგავსი?

ბოროტების ყვავილები, რომლებიც მოეფინნენ სამარედ 
ქცეულ დედამიწას, საფლავთა თავზე ჩამავალი მზეები და 
მათი მელანქოლია, რომელიც ავსებს გარემოს, უიმედობის 
თარეშში დასრულებული ყველა თამაში... აქ, ჩვენთან, მთვა-
რის შუქზე მოშრიალე შავი ჩალა და შარაზე დაცემული შავი 
ლეჩაქი...

აპოკალიფსური სურათები... ქვეყნიერების დასასრული...
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ლოგიკური იქნებოდა, ამ ლექსების კითხვისა თუ გახსე-
ნებისას, სასოწარკვეთაში ჩავარდნილიყავი. 

მაგრამ ხდება საპირისპირო: ეუბნები შენს თავს ამ სტრი-
ქონებს და გრძნობ, როგორ გეუფლება ნეტარების განცდა.

რატომ?
ამას ახსნა არა აქვს. ეს უკვე ლექსის მაგიაა. ზოგადად – 

ხელოვნების მაგია. 
ლექსი ნამდვილი განსაწმენდელია მაშინაც, როცა ის 

თითქოს მხოლოდ სასოწარკვეთას ასხივებს და ეს იმიტომ, 
რომ სიტყვას თავისი, ღვთით მომადლებული ძალა აქვს – 
გაზიაროს სილამაზეს.

სწორედ ასე, სიტყვათა ამ შეხამებით, ამ რიტმით, ამ 
რითმებით, ამ ასოციაციებითა და ალიტერაციებით (მაგა-
ლითად, ბგერა შ-ს და ჩ-ს ჭარბი გამოყენება ამ სტრიქო-
ნებში: „მთვარეში შავი შრიალებს ჩალა, შავი ლეჩაქი დაეცა 
შარებს“) გამოხატული განცდა, ფიქრი ხდება მეორე, მესამე, 
მეათასე ადამიანის სულის ნაწილი.

და ხელოვნება იქცევა იმად, რაც მისი თავდაპირველი 
დანიშნულებაა: იყოს ადამიანის დამაიმედებელი, მისი 
მკურნალი.

და მე მართლაც არ ვიცი, როგორი იქნებოდა ჩემი სული-
ერი სამყარო, ვიღაც ოდესღაც, ერთ პატარა ეკლესიაში, 
ხარაჩოებზე რომ არ შემდგარიყო და ყინწვისის ანგელოზი 
არ დაეხატა!

ან ჩემი რამდენიმე წინაპარი არ დამდგარიყო ერთად, 
ხმები არ შეეწყოთ ერთმანეთისთვის და „შენ ხარ ვენახი“ 
არ ეგალობათ, სამ ხმაზე!

ან იმ შორეულ მეთორმეტე საუკუნეში ერთ სიყვარულით 
აღვსილ ახალგაზრდას არ ეთქვა:



11

„ჰე, ჩემო, ესე უსტარი არს ჩემგან მონაღვაწები,

ტანი კალმად მაქვს, კალამი ნაღველსა ამონაწები...“

ეს პოეტური სახე ცხრა საუკუნის წინაა შექმნილი: ტანი 
ქცეული კალმად, რომელიც ნაღველშია ამონაწები. ეს გასა-
ოცარი, თითქოს დღევანდელობის ამსახველი ხატი – ნაღ-
ველში ამონაწები კალამი...

ან კიდევ, არ გამეგონა სულ ახლახან, მეოცე საუკუნეში, 
ნათქვამი:

„როგორ დავტოვო და წაიღოს დრომ,

რომელიც გზნებათ მრავალთ საწყვია,

იქ რომ კორდია და იმ კორდზე რომ 

გადარჩენილი სამი ცაცხვია?!“

მას, ვინც ოდესმე გაითავისა ეს სტრიქონები, გულის 
სიღრმეში უსათუოდ დაეუფლებოდა განცდა: მეც მაქვს 
ჩემი კორდი მასზე გადარჩენილი სამი ცაცხვით, ან იქნებ 
სამი ნეკერჩხლით, თუ ალვის ხით... ასეთად იქცა ჩემთვის, 
თბილისიდან თელავისკენ მიმავალ გზაზე, გომბორის უღელ-
ტეხილამდე, ერთი ბორცვი – თავზე პატარა ეკლესიით... და 
მეც მენანება, რომ ის როდისმე უჩემოდ დარჩეს, რომ ის 
შთანთქას დრომ, რომელშიც მრავალი გზნებაა ჩამარხული... 

ეს განცდა კი უკვე, თავისთავად, მშვენიერებასთან ზია-
რებაა, ანუ კათარსისი, განწმენდა.

მერე მახსენდება ბელა ახმადულინას ლექსის სტრიქო-
ნები:

„მინდა მოვწყვიტო ხეს ფოთოლი, შევახო სახეს

და განვიცადო თვით ობლობა, ვით ნეტარება!“


