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შესავალი

ებერი1 თავისი „მამილო დუშონის“ (Le Père Duchesne) 
ნებისმიერ ნომერს ისე არ დაიწყებდა, რაიმე უშვერი, მა-
გალითად, „ეშმაკმა დალახვროს“, ან კიდევ უფრო მკვა-
ხე ლანძღვა არ მოეყოლებინა. ეს მაგარ-მაგარი სიტყვე-
ბი არაფერს ნიშნავდა. სამაგიეროდ, ამოსაცნობი ნიშნის 
ფუნქციას ასრულებდა. რისი ნიშანი იყო ეს? იმდროინ-
დელი მთელი რევოლუციური სიტუაციისა. ჩვენს წინაშეა 
წერის2 ისეთი ნიმუში, რომლის ფუნქცია მხოლოდ რაიმეს 
შეტყობინება ან გამოხატვა კი არ არის, არამედ ისიც, რომ 
გაამყაროს რეალობა – ისტორია და ამ ისტორიაში ჩვე-
ნი მონაწილეობა. 

ნებისმიერი დაწერილი სიტყვა გამოირჩევა მსგავსი 
იარლიყით, და ის, რაც სწორია „მამილო დუშონის“ შემ-
თხვევაში, სწორია ლიტერატურის მიმართაც. მასშიც 
უნდა იყოს რაიმეს გამოსაცნობი ნიშანი, რაც განსხვავე-
ბულია მისი შინაარსისა და კონკრეტული ფორმისაგან, 
და ეს „რაღაც“ მისი დახშულობაა, რომლის წყალობითაც 
ის საკუთარ თავს ლიტერატურად წარმოგვიდგენს. აქე-
დან მომდინარეობს იმ ნიშნების ერთიანობა, რომლებიც 
კონკრეტული იდეის, ენისა და სტილისაგან დამოუკი-
დებლად არსებობენ და მოწოდებულნი არიან, გამოხატ-

1  ჟაკ რენე ებერი (1757 – 1794) – ფრანგი ჟურნალისტი. საფ-
რანგეთის რევოლუციის დროს დაარსა რადიკალური გა-
ზეთი “Le Père Duchesne“. 

2 Esciture – ფრანგულ ენაში ნიშნავს მხოლოდ ხელით წერას 
ან წერის ხელოვნებას, აქ ის გამოყენებულია მკაცრად ტექ-
ნიკური გაგებით ახალი კონცეპტის აღსანიშნად და თარგ-
მნილია, როგორც წერა ანდა წერის ტიპი. 
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ვის სხვა შესაძლო ხერხებისგან ამ რიტუალური სიტყ-
ვის იზოლაცია აღმოაჩინონ. წერილობითი ნიშნების ეს 
რიტუალური სტატუსი აყალიბებს ლიტერატურას, რო-
გორც განსაკუთრებულ ინსტიტუტს და აშკარად ცდი-
ლობს, იგი ისტორიას ჩამოაცილოს, რადგან რიტუალის 
ნებისმიერი დახშულობა მუდმივ უცვლელობაზე წარმოდ-
გენების გარეშე ვერ იარსებებს. თუმცაღა, სწორედ მა-
შინ, როცა ისტორიას უარყოფენ, ის უფრო აშკარად მოქ-
მედებს; აი, რატომ ძალგვიძს ლიტერატურული სიტყვის 
ისტორიისათვის თვალის დევნება, რომელიც ვერ იქნება 
ვერც ენის, ვერც სტილების და ვერც ლიტერატურულო-
ბის ნიშნების ისტორია. შეიძლება ვივარაუდოთ კიდეც, 
რომ ფორმის ასეთი ისტორია, თავისებურად, მაგრამ საკ-
მაოდ ნათლად, შეძლებს ჩაღრმავებულ ისტორიასთან თა-
ვისი კავშირის აღმოჩენას. 

საკითხი, რა თქმა უნდა, ეხება ისეთ კავშირს, რომ-
ლის ფორმებსაც შეუძლიათ თვით ისტორიის ცვლასთან 
ერთად შეიცვალონ. სულაც არ არის აუცილებელი, პირ-
დაპირი დეტერმინიზმის იდეას მივმართოთ იმისათვის, 
რომ შევიგრძნოთ ისტორიის გავლენა სხვადასხვა ტი-
პის წერის ბედზე: ამა თუ იმ ფუნქციონალური ფრონტის 
მოძრაობა, რომელიც მოვლენებს, სიტუაციებს და იდეებს 
ისტორიული დროების დინებაში რთავს, განხორციელე-
ბული არჩევანის არა იმდენად შედეგებს განსაზღვრავს, 
რამდენადაც – მის საზღვრებს. ისტორია მწერალს სთავა-
ზობს, გააკეთოს აუცილებელი არჩევანი რამდენიმე ენობ-
რივ მორალს შორის; ისტორია აიძულებს მას, განსაზღ-
ვროს ლიტერატურა იმ არსებული შესაძლებლობებიდან 
გამომდინარე, რომლებსაც ის ვერ განაგებს. ამგვარად, 
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ვამჩნევთ, რომ ბურჟუაზიის იდეოლოგიურმა ერთიანო-
ბამ მიგვიყვანა წერის ერთიანი ტიპის წამოქმნამდე და 
რომ ბურჟუაზიულ (ანუ კლასიკურ და რომანტიკულ) ეპო-
ქაში ფორმას არ შეეძლო გაყოფილიყო რამდენიმე შესაძ-
ლებლობას შორის, ვინაიდან თვითონ მწერლის ცნობი-
ერება არ იყო გაყოფილი. იმ მომენტიდან (1850 წ.), როცა 
მწერალი უკვე აღარ იყო უნივერსალური ჭეშმარიტების 
გამომხატველი და უბედური ცნობიერების მატარებლად 
გადაიქცა, მისი პირველი აქტი ფორმის არჩევა გახდა: ის 
კისრულობს მოვალეობას, ანგაჟირდება, როცა ეთანხმება 
ან ურყოფს ისეთ წერას, რომელიც მის წარსულს ეკუთვ-
ნის. ასე დაიმსხვრა კლასიკური წერილი, და მთელი ლი-
ტერატურა – ფლობერიდან ჩვენს დრომდე – სიტყვის ერთ 
დიდ პრობლემატიკად გადაიქცა. 

სწორედ ამ მომენტში ლიტერატურა (თვით სიტყვა 
ოდნავ უფრო ადრე წარმოიშვა) საბოლოოდ გარდაიქმნა 
რეფლექსიის საგნად. კლასიკურ ხელოვნებას არ შეეძლო 
თავი ენად აღექვა, რადგან ხელოვნება თვით იყო ენა, ანუ 
რაღაც გამჭვირვალე სითხე, რომელიც შეუჩერებლივ გა-
დაედინებოდა და ნალექს არ იკიდებდა, ის იყო უნივერ-
სალური გონისა და დეკორატიული ნიშნების იდეალური 
შერწყმის საშუალება, რომელსაც არ გააჩნდა საკუთარი 
სხეული და არავითარ პასუხისმგებლობას არ გაკისრებ-
და; ეს ენა, სოციალური, და არა ბუნებრივი მიზეზების 
გამო, საკუთარ თავში იყო ჩაკეტილი. ცნობილია, რომ 
მეთვრამეტე საუკუნის მიწურულს ეს გამჭვირვალობა 
აიმღვრა; ლიტერატურულმა ფორმამ დამატებითი ძალა 
განავითარა, რომელიც არ იყო დაკავშირებული არც მის 
წყობასთან და არც მის კეთილხმოვანებასთან; იგი აცდუ-
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ნებს, აცბუნებს, აჯადოებს; იგი ანგარიშგასაწევი ხდება; 
ამიერიდან ლიტერატურას მიიჩნევენ არა სოციალურად 
პრივილეგირებული განზოგადების საშუალებად, არამედ 
გამყარებულ, ჩაღრმავებულ სიტყვად, მას ერთდროულად 
ოცნებადაც აღიქვამენ და საშიშროებადაც. 

აქედან გამომდინარეობს შემდეგი: ლიტერატურულმა 
ფორმამ, როგორც ობიექტმა, შეიძინა უნარი, თავის მი-
მართ ისეთივე ეგზისტენციალური შეგრძნებები გამოეწ-
ვია, რომლებიც შეუღლებულია ნებისმიერი ობიექტის 
ღრმა საზრისთან. ესენია გაუცხოება, სიახლოე, ზიზღი, 
კეთილგანწყობა, ჩვეულებრიობა, ბოროტება. აი, რატომ 
არის, რომ უკვე ასი წელია, ნებისმიერი მწერლობა გვევ-
ლინება ცდად, მიიღოს ან უარყოს ფორმა-ობიექტი, რო-
მელსაც მწერალი გარდუვალად ხვდება თავის გზაზე, 
რომელსაც უნდა დააკვირდეს, რომელსაც უნდა ებრძო-
ლოს ან შეეგუოს და რომელსაც მისი განადგურება არ 
ძალუძს, თუ საკუთარ თავს, როგორც მწერალს, არ გა-
ანადგურებს. ფორმას, როგორც ობიექტს, მუდმივად დას-
ტრიალებს მისი მზერა. როგორც უნდა მოექცე, ის მაინც 
სკანდალს იწვევს: თუ ფორმა ელვარეა, მაშინ ის მოძვე-
ლებულად გვეჩვენება, თუ ანარქიულია, მაშინ ანტისა-
ზოგადოებრივი ხდება, თუ ის უჩვეულოა თავისი დრო-
ისა და თანამედროვეებისთვის, მაშინ განხორციელებულ 
მარტოობად გადაიქცევა. 

მთელი მეცხრამეტე საუკუნე ფორმის გამყარების დრა-
მატული პროცესის მოწმე იყო. შატობრიანთან ეს ჯერ კი-
დევ უმნიშვნელო ნალექი, ენობრივი ეიფორიის თითქმის 
უწონო ტვირთი, ერთგვარი ნარცისიზმია, როცა წერილი 
ჯერ მხოლოდ შეუმჩნევლად დასცილდა თავის ინსტრუ-
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მენტალურ დანიშნულებას და საკუთარ თავს ჩააცქერდა. 
ფლობერმა (ჩვენ ზემოაღნიშნული პროცესის მხოლოდ 
ყველაზე სახასიათო მომენტებს ვუთითებთ), რომელმაც 
წერის სამუშაო ღირებულება შექმნა, ლიტერატურა სა-
ბოლოოდ გადააქცია ობიექტად: ფორმა, ქოთნის ან იუვე-
ლური ნაკეთობის მსგავსად, „წარმოების“ საბოოლო პრო-
დუქტი გახდა (ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითონ წარმოების 
აქტი „აღინიშნა“, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, იგი პირვე-
ლად გადაიქცა სანახაობად და მაყურებლის ცნობიერებაში 
დაინერგა). და ბოლოს, ლიტერატურა-ობიექტის კონსტრუ-
ირების ეს პროცესი მალარმემ საბოლოო აქტით დააგვირ-
გვინა; იმ აქტით, რომელიც ყველა ობიექტივაციას ამთავ-
რებს – მკვლელობით: ცნობილია, რომ მალარმეს მთელი 
ძალღონე მიმართული იყო იმ სიტყვის განადგურებისაკენ, 
რომლის გვამიც თითქოს ლიტერატურა უნდა გამხდარიყო. 

ასე და ამგვარად, წერამ თანდათანობითი გამყარების 
ყველა ეტაპი განვლო, როცა იგი ჯერ თვალიერების, მერე 
წარმოების, და ბოლოს – მკვლელობის ობიექტი გახდა. 
საბოლოოდ, მან თავისი მეტამორფოზის ბოლო წერტილს 
– გაქრობას – მიაღწია: წერის იმ ნეიტრალურ ტიპებში, 
რომელთაც „წერის ნულოვან დონედ“ მოვიხსენიებთ, 
იოლად გავარჩევთ, ერთი მხრივ, უარყოფისაკენ სწრაფ-
ვას, და მეორე მხრივ – ამის პრაქტიკულად განხორცი-
ელების შეუძლებლობას; ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, 
თითქოს, ლიტერატურა, რომელიც აგერ უკვე საუკუნეა, 
ცდილობს იმ ფორმად გადაიქცეს, მემკვიდრეობის ნასა-
ხიც რომ არ დაემჩნევა, შეძლებს, ასე უფრო წმინდა გახ-
დეს, ვიდრე ლიტერატურის ის სახეობა, რომელსაც ძა-
ლუძს წერას ყველანაირი ნიშნის არარსებობა მიანიჭოს 
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და საბოლოოდ აახდინოს ორფეოსის ოცნება: ვიხილოთ 
მწერალი ლიტერატურის გარეშე.

თეთრი წერა – მაგალითად, კამიუს, ბლანშოს3, 
კეიროლის4 ანდა კენოს5 სალაპარაკო ჟანრის წერილი – 
ეს არის წერის ვნებათა ბოლო ეპიზოდი, რომელიც ნაბიჯ-
ნაბიჯ მიჰყვება ბურჟუაზიული ცნობიერების გახლეჩას. 

ჩვენ გვინდა, აქ ეს კავშირი აღვნიშნოთ და ასევე, გარ-
კვეული ფორმალური წარმონაქმნის არსებობა დავადას-
ტუროთ, რომელიც არ არის დამოკიდებული არც ენაზე 
და არც სტილზე; ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ, რომ ფორმის ეს 
მესამე განზომილება – თუმცა ტრაგიზმის თანხლებით – 
ასევე აკავშირებს მწერალს საზოგადოებასთან; და ბო-
ლოს, ვაპირებთ ხაზი გავუსვათ იმას, რომ არ არსებობს 
ლიტერატურა ენობრივი მორალის გარეშე. ამ ნაშრომის 
მოცულობა (რომლის ფრაგმენტები იბეჭდებოდა გაზეთ 
„კომბაში“ 1947 და 1950 წლებში) ნათლად აჩვენებს, რომ 
საუბარია მხოლოდ წიგნის შესავალზე, რომელიც შეიძლე-
ბოდა წერის/მწერლობის ისტორია გამხდარიყო. 

3 მორის ბლანშო (1907-2003) – ფრანგი მწერალი, ფილოსო-
ფოსი და ლიტერატურის თეორეტიკოსი. მის ნაშრომებს 
დიდი გავლენა ჰქონდა პოსტ-სტრუქტურალისტ ფილოსო-
ფოსებზე, მათ შორის – ჟაკ დერიდაზეც.

4 ჟან კეიროლი (1911-2005) – ფრანგი პოეტი და გამომცემელი.
5 რაიმონდ კენო (1903-1976) – ფრანგი ნოველისტი, პოეტი 

და “Ouvroir de littérature potentielle“ (Oulipo)  თანადამაარ-
სებელი.
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პირველი ნაწილი 

I. რა არის წერა? 

ცნობილია, რომ ენა წესებისა და ჩვევების ერთიანობაა, 
რომელიც ერთი ეპოქის ყველა მწერლისათვის საერთოა. 
ეს იმას ნიშნავს, რომ ენა, რომელიღაც ბუნების მსგავსად, 
მწერლის სიტყვას ერთიანად მსჭვალავს, თუმცა, ამავე 
დროს, იგი არ აძლევს მას რაიმე ფორმას და არც რამენა-
ირად ასაზრდოებს: ის განსხვავებული ჭეშმარიტებების 
აბსტრაქტულ წრეს ჰგავს; მხოლოდ მის საზღვრებს მიღ-
მა ხდება ცალკეული მწერლური სიტყვის თავისებურება-
თა შედედება. ენა მოიცავს ლიტერატურის მთელ სფეროს 
ისევე, როგორც ის ხაზი, რომელთანაც თავს იყრის ცა და 
დედამიწა, და ადამიანისთვის ნაცნობი სამყაროს საზღ-
ვრებს მოხაზავს. ენა იმდენად მასალის მარაგი როდია, 
რამდენადაც ჰორიზონტი, უფრო სწორად, იგი ერთდრო-
ულადაა ტერიტორიაცა და მისი საზღვრებიც; ერთი სიტყ-
ვით, ის ენობრივი სამფლობელოა, სადაც შეგიძლია თავი 
გულდაჯერებულად იგრძნო. მწერალი, პირდაპირი მნიშ-
ვნელობით, ენისაგან ვერაფერს იძენს; ენა უმალ ზღვარს 
ჰგავს, რომლის გადალახვამაც, შესაძლოა, სიტყვის ზე-
ბუნებრივი თვისებები აღმოაჩენინოს; ენა მოედანია, რო-
მელიც წინასწარაა მომზადებული მოქმედებისთვის, ის 
ერთდროულადაა შეზღუდვაც და შესაძლებლობების დი-
აპაზონის აღმოჩენაც. ენა ის სფერო როდია, სადაც ადა-
მიანი სოციალურ ვალდებულებებს კისრულობს; ეს მხო-
ლოდ რეფლექსია, რომელმაც არაფერი იცის არჩევანის 
შესახებ, ის ყველა ადამიანის, და არა – მხოლოდ მწერ-
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ლის განუყოფელი საკუთრებაა; ის არ მონაწილეობს სიტ-
ყვიერების რიტუალურ ქმედებაში; ენა თავისი ბუნები-
თაა სოციალური ობიექტი, და – არა ადამიანის არჩევანის 
შედეგად.არც ერთ მწერალს არ ძალუძს, თავისი თავი-
სუფლება დაუბრკოლებლად შეიტანოს ამ თვალშეუვალ 
ენაში, რადგან მას ემყარება მთელი ისტორია, რომელიც 
ბუნების მსგავსად უწყვეტი და ერთიანია. აი, რატომ არის 
ენა მწერლისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანური ჰო-
რიზონტი. სადღაც შორს იკვეთება სიახლოვის შესაძლებ-
ლობა, რომელიც, ამავე დროს, სავსებით ნეგატიურად გა-
ნისაზღვრება: იმის თქმა, რომ კამიუ და კენო ერთსა და 
იმავე ენაზე საუბრობენ, ნიშნავს, რომ მხოლოდღა გამორ-
ჩევის ოპერაციის მეშვეობით გავიხსენოთ წარსულისა თუ 
მომავლის ყველა ენა, რომლებზეც ისინი არ ლაპარაკო-
ბენ. ვინაიდან ენა შუალედურ მდგომარეობას იკავებს 
უკვე გამქრალ და აქამდე უცნობ ფორმებს შორის, მწერ-
ლის ენა არა იმდენად ნიადაგია, რამდენადაც – საბოლოო 
ზღვარი; ეს გეომეტრიული საზღვარია, რომლის იქითაც 
მას არაფრის თქმა არ ძალუძს, თუ გარდაქმნილი ორფე-
ოსივით არ დაკარგავს თავისი ენობრივი ქმედების მყარ 
აზრს და საზოგადოებისადმი მიკუთვნებულობის ძირი-
თად ნიშანს.

მაშ ასე, ენა თითქოს ლიტერატურის გამოღმაა. სტილი 
კი, ამასობაში, მის გაღმა მდებარეობს: სპეციფიკური ხა-
ტოვანება, გამომხატველობითი მანერა, მწერლური ლექ-
სიკონი – ყველაფერი ეს მისი სხეულის ცხოვრებითა და 
მისი წარსულითაა განპირობებული, რომლებიც ნელ-ნე-
ლა მისი ოსტატობის ავტომატურ ხერხებად იქცევიან. ამ-
გვარად „სტილის“ სახელწოდებით წარმოიქმნება ავტო-
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ნომიური სიტყვა, რომელიც ჩაძირულია ავტორის პირად, 
ინტიმურ მითოლოგიაში, მისი სამეტყველო ორგანიზმის 
სფეროში, სადაც იბადება სიტყვებისა და საგნების პირ-
ველსაწყისი კავშირი, სადაც ერთხელ და სამუდამოდ ყა-
ლიბდება მისი არსებობის მთავარი ვერბალური თემები. 
რაოდენ დახვეწილიც უნდა იყოს სტილი, მასში ყოველ-
თვის არის რაღაც ნედლი: სტილი ის ფორმაა, რომელსაც 
დანიშნულება არ გააჩნია; მას ზემოდან ცნობილი ჩანა-
ფიქრი თავისკენ კი არ ექაჩება, არამედ ქვევიდან აგდებს 
რაღაც ძალა; სტილი ადამიანური აზრია, თავისი ვერტი-
კალური და გამორჩეული განზომილებით. ის გვგზავნის 
ადამიანის ბიოლოგიურ საწყისთან ანდა მის წარსულთან, 
და არა – ისტორიასთან: ის არის მწერლის ბუნებრივი „მა-
ტერია“, მისი სიმდიდრე და მისი საპყრობილე; სტილი მისი 
მარტოობაა. საზოგადოებას, რომლისთვისაც სტილი სრუ-
ლიად უმნიშვნელოა, სწორედ მისი საშუალებით შეუძ-
ლია ჭვრეტა. სტილი თვითკმარი პიროვნული აქტია და 
არა – მწერლის არჩევანისა და რეფლექსიის პროდუქტი. 
სტილი ლიტერატურულ წეს-ჩვეულებაში კერძო უფლე-
ბით სარგებლობს, ის მწერლის ინდივიდუალური მითო-
ლოგიის სიღრმეებიდან ამოიზრდება და მისი პასუხისმ-
გებლობების მიღმა იფურჩქნება. ეს იდუმალი, უხილავი 
სხეულის წარმტაცი ხმაა; ის მოქმედებს თვით უცილობ-
ლობის მსგავსად ისე, თითქოს, ამოსვლისაკენ სწრაფვა-
ში ბრმა და შეუპოვარი მეტამორფოზის ბოლო სტადია 
იყოს, რომელიღაც მდაბალი ენის ნაწილი, რომელიც წარ-
მოიქმნება სხეულსა და გარე სამყაროს ზღვარზე. სტილი 
მცენარეული განვითარების რომელიღაც ფენომენია, პი-
როვნების ორგანული თავისებურებების გარეგანი გამო-




