
ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი

ადამიანი და ხალხი

 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თბილისი – 2012 წელი



სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი
თარგმანები

სარედაქციო  
ჯგუფი:   ცირა ბარბაქაძე (მთ.რედაქტორი),  
 თამარ ბერეკაშვილი,  
 გია ჯოხაძე, თამარ ლომიძე

მთარგმნელი  გია ჯოხაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის 3/5, თბილისი, 0162, საქართველო

ILIA STATE UNIVERSITY PRESS 
3/5 Cholokashvili Ave, Tbilisi, 0162, Georgia

©  2012, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ISBN 978-9941-18-120-7

მცდელობის მიუხედავად ვერ მოვიპოვეთ საავტორო უფ-
ლებები წინამდებარე თარგმანზე. მზად ვართ, განვიხილოთ 
და გადავწყვიტოთ ნებისმიერი შესაძლო დავა ამ საკითხთან 
დაკავშირებით.

გარეკანზე გამოყენებულია ცირა ბარბაქაძის ფოტო.



სარჩევი

დეჰუმანიზაციის წინასწარმეტყველი .............................. 4

ენა. შესავალი ახალ ლინგვისტიკაში ..............................11

ადამიანთა გამოთქმანი. „საზოგადოებრივი აზრი“.  

სოციალური მოთხოვნილებანი. სამოქალაქო  

ძალაუფლება .................................................................... 63



5

გია ჯოხაძე

დეჰუმანიზაციის წინასწარმეტყველი

ის, ვინც ნიცშეს დარად, პერსპექტივიზმის ადეპტობას 
განიზრახავს, მცირე ხნით მაინც დაგვაჯერებს, რომ მისი 
ხედვა უნიკალურია, მისი მზერა – შეუმცდარი და მისი 
სიტყვა – ზუსტი.

და ეს „მცირე ხანი“ საუკუნეზე მეტი აღმოჩნდება.
და მაინც, რას გულისხმობს პერსპექტივიზმი?
ეს გახლავთ იდეა, რომ შემეცნების შედეგი არსები-

თად შემმეცნებლის პირად პოზიციას ემყარება. ლეიბნი-
ცის ანალოგიით, სხვადასხვა მხრიდან დანახული ერთი და 
იგივე ქალაქი პერსპექტიულად სრულიად განსხვავებუ-
ლად წარმოგვიდგება. ამგვარადვე, ვინაიდან უსასრულო 
ოდენობის მარტივი სუბსტანცია არსებობს, სამყაროს სა-
კუთარი პერსპექტივიდან რომ ჭვრეტენ, არსებობენ სხვა-
დასხვა სამყაროებიც. თუმც ისინი სხვა არაფერია, თუ არა 
პერსპექტიულად სხვადასხვა შეხედულებანი ერთადერთ, 
უფრო ხისტად – ერთ და მხოლოდ ერთ სამყაროზე.

რადგან სიტყვა სამყაროზე ჩამოვაგდეთ, მინდა წარ-
მოისახოთ მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ესპანე-
თი, რომელიც მონარქიას, რესპუბლიკანიზმსა და დიქ-
ტატურას შორის მერყეობდა. ეს იყო დრო ომებისა და 
რევოლუციებისა, მასობრივი მოძრაობებისა და ტოტალი-
ტარული რეჟიმებისა. ესპანეთის ისტორიაში განსაკუთ-
რებული ადგილი უპყრია 1898 წელს – ესპანეთი აშშ-სთან 
ომში დამარცხდა და ზღვისპირა კოლონიებს გამოემშვი-
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დობა. ოდესღაც ძლევამოსილი ქვეყანა ევროპის რიგით 
პროვინციად იქცა. 1898 წლის თაობამ, რომელსაც უნა-
მუნოს თქმისამებრ, „ესპანეთი სტკიოდა“, სახელმწიფოს 
აღორძინება განიზრახა. ორი – ერთი მხრივ, ტრადიცი-
ული, კონსერვატიული, რელიგიური, და მეორე მხრივ, 
განვითარებული, ევროპული ღირებულებების დამცვე-
ლი, ლიბერალური – ესპანეთის ბრძოლამ სისხლისღვ-
რასთან ერთად გონებათა ჭიდილიც მოიტანა.

თუ ამ კონვულსიების მოშთობა საერთოდ შესაძლე-
ბელი გახლდათ, მაშინ ეს, უწინარესად, ხოსე ორტეგა-ი-
გასეტის ფიგურასა და აზროვნებას თუ ხელეწიფებოდა.

* * *

ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი 1883 წლის 9 მაისს დაიბადა, 
მადრიდში, გაზეთის რედაქტორის ოჯახში, თუმც თვით 
გაზეთი დედის, დოლორეს გასეტის ოჯახს ეკუთვნოდა. 
ყმაწვილი გასული საუკუნის ლიბერალური იდეების ატ-
მოსფეროში იზრდებოდა. პრინციპში, ამასაც იმიტომ ვამ-
ბობთ, რომ სწორედ ჟურნალისტობამ და ლიბერალიზმმა 
იმოქმედა გასეტის პოლიტიკით დაინტერესებაზე.

ორტეგა იეზუიტი ბერების სკოლაში სწავლობდა, მა-
ლაგაში, რომლის დასრულების შემდეგაც ჯერ ბილბაოს 
უნივერსიტეტში, შემდეგ კი მადრიდის ცენტრალურ უნი-
ვერსიტეტში განაგრძო სწავლა ფილოსოფიისა და ლიტე-
რატურის განხრით. მადრიდშივე მიანიჭეს ფოლოსოფიის 
დოქტორის ხარისხი. 1905-დან 1907 წლამდე ორტეგა გერ-
მანიის (ლაიფციგი, ნიურნბერგი, კელნი, ბერლინი, და 
რაღა თქმა უნდა, მარბურგი) უნივერსიტეტებში სრულ-
ყოფს განათლებას. მარბურგში მასზე დიდი ზეგავლენა 
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მოახდინა ჰერმან კოენისა და პაულ ნატორპის ფილოსო-
ფიურმა მრწამსმა: ორივე ნეოკანტიანელი გახლდათ.

ესპანეთში დაბრუნების შემდეგ გასეტის საპროფე-
სორო კარიერა იწყება. 1917 წლიდან გაზეთში იწყებს 
თანამშრომლობას, სადაც აქვეყნებს თავის პირველ სე-
რიოზულ ესსეებს: „უხერხემლო ესპანეთი“ და „მასების 
ამბოხი“. ამ უკანასკნელმა გასეტს საერთაშორისო აღი-
არება მიჰგვარა.

1923 წელს გასეტმა ჰუმანიტარული ჟურნალი დაარსა 
(Revista de Occidente), რომელშიც იბეჭდებოდა ფილოსო-
ფიური აზროვნების მწვერვალთა (შპენგლერი, ჰეიზინგა, 
ჰუსერლი, ზიმელი, რასელი და სხვ.) ტექსტების თარგმა-
ნები და კომენტარები.

ესპანეთის მეორე რესპუბლიკის პერიოდში გასეტი 
დამფუძნებელი კრების წევრად აირჩიეს, ფრაქციასაც კი 
ხელმძღვანელობდა, მაგრამ პოლიტიკით მალევე განი-
ხიბლა. სამოქალაქო იმის დროს ესპანეთიდან წავიდა და 
ევროპაში დაბრუნებამდე ანუ 1942 წლამდე არგენტინა-
ში ცხოვრობდა. 1948 წელს გასეტი ესპანეთს უბრუნდება. 
მალე იგი ჰუმანიტარულ ინსტიტუტს აარსებს, სადაც ას-
წავლის იმას, როგორც ესმის და იმას, რაც თვითონ სურს: 
აქ წაკითხულ ლექციათა კურსი საფუძვლად დაედება მის 
წიგნს „რა არის ფილოსოფია“.

გასეტის მთელი ფილოსოფიური შესაძლებლობანი და 
უნარი, შეიძლება ითქვას, რეალობის ახსნას მიეძღვნა. ამ 
მიზნის მისაღწევად ფილოსოფოსმა უკან უნდა მოიტოვოს 
ცრურწმენანი, ადრინდელი შეხედულებანი და სამყაროს 
არსობრივი სინამდვილე იკვლიოს. გასეტის აზრით, ფი-
ლოსოფიამ უნდა გადალახოს როგორც იდეალიზმის (სი-
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ნამდვილეს ეგო განაპირობებს), ისე ანტიკურ-შუა საუკუ-
ნეობრივი რეალობის (სინამდვილე სუბიექტის მიღმაა) 
საზღვრები, რათა უმზიროს მხოლოდ ჭეშმარიტ სინამდ-
ვილეს ( ანუ „ჩემს ცხოვრებას“ – თითოეული ინდივიდის 
ცხოვრებას). მე არ ვარსებობ საგნების გარეშე და საგნე-
ბი არაფერია უჩემოდ: „მე“ (ადამიანი) ვერ დასცილდება 
„ჩემს გარემოცვას“ („მე ვარ მე და ჩემი გარემოცვა“ – აი, 
გასეტის ფილოსოფიის მთავარი ფორმულა).

გასეტისათვის სინამდვილის ასახსნელად დეკარტეს 
„ვაზროვნებ, მაშასადამე, ვარსებობ“ საკმარისი არ აღ-
მოჩნდა. ესპანელმა ფილოსოფოსმა შექმნა სისტემა, რო-
მელშიც „რადიკალური რეალობა“ არის „ჩემი ცხოვრება“ 
(პირველი მე). იგი შედგება მე-საგან (მეორე მე) და „ჩემი 
გარემოცვისაგან“. ეს გარემო დამთრგუნავია. მაშასადამე, 
არსებობს მუდმივი დიალექტიკური ურთიერთობა, მუდ-
მივი ინტერაქცია პიროვნებასა და გარემოს შორის, რომ-
ლის შედეგადაც ვიღებთ სიცოცხლეს, როგორც აუცილებ-
ლობასა და თავისუფლებას შორის მოქცეულ დრამას.

სიცოცხლე, ერთდროულად, ბედიცაა და თავისუფლე-
ბაც. ეს უკანასკნელი ბედის შიგნეულში ფუთფუთებს. ბედი 
გვაძლევს დეტერმინებულ შესაძლებლობათა ულმობელ 
რეპერტუარს, ანუ ის გვანიჭებს განსხვავებულ ბედისწე-
რას. გვეძლევა ბედი და ამ მადლთან ერთად, საკუთარ ბე-
დისწერასაც ვირჩევთ. ბედით მოსალტულებმა მაინც უნდა 
ვიაქტიუროთ, გადაწყვეტილებები მივიღოთ და შევქმნათ 
ე.წ. „სიცოცხლის პროექტი“. ეს სრულიად განსხვავდება 
მათი მოდუსისაგან, რომლებიც ხელშეკრულებებით, წეს-
ჩვეულებებითა და მოცემული სტრუქტურებით შემოფარ-
გლულან, რომელთაც ურჩევნიათ უშფოთველად და მშვი-
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დად იცხოვრონ, ვინაიდან აფრთხობთ პროექტის არჩევის 
ვალდებულება.

დავუბრუნდეთ დეკარტეს და მისადმი გასეტის და-
მოკიდებულებას: შეიძლება ითქვას, გასეტმა გაარღ-
ვია დებულების – „ვაზროვნებ, მაშასადამე, ვარსებობ“ 
– დახშული წრე და განაცხადა: „ვცოცხლობ, მაშასადა-
მე, ვფიქრობ“. მან შემოიტანა ცნება „სიცოცხლის მიზეზი“, 
რათა მიეთითებინა ახალი ტიპის მიზეზზე: იგი მუდმივად 
იცავს სიცოცხლეს იმისაგან, რაც მას წალეკვით ემუქ-
რება. გასეტის სააზროვნო რეპუტაციას ამყარებს თე-
ორიაც, რომელსაც მან რაციოვიტალიზმი უწოდა: ცოდნა 
ემყარება სიცოცხლის რადიკალურ რეალობას, რომლის 
ერთ-ერთი არსებითი კომპონენტი არის მიზეზი თავის-
თავად. ამით გასეტი ნიცშეს ვიტალიზმს გაექცა, რომლის 
თანახმადაც, სიცოცხლე იმპულსებზე გაცემული პასუ-
ხია. გასეტისათვის მიზეზი გადამწყვეტია ზემოთ აღნიშ-
ნული სიცოცხლის პროექტის შესაქმნელადა და განსავი-
თარებლად.

სასიცოცხლო მიზეზი „ისტორიული მიზეზიცაა“: ვერც 
ინდივიდი, ვერც საზოგადოება ვერ მოწყდება საკუთარ 
წარსულს. რეალობის გასაგებად მის ისტორიას უნდა 
ჩაწვდე. ადამიანს ბუნება კი არა, ისტორია აქვს. მიზეზი 
უნდა ფოკუსირდეს არა იმაზე, რაც არის, არამედ იმა-
ზე, რაც ხდება.

სოციალური პრობლემების წვდომის თვალსაზრისი-
თაც გასეტი ერთ-ერთი პიონერია. დასავლურ ფილოსო-
ფიაში იგი პირველად შეეხო მასობრივ საზოგადოებას: ეს 
გახლდათ სულიერი ატმოსფერო, რომელიც დასავლეთ-
ში ბურჟუაზიული დემოკრატიის კრიზისმა, საზოგადოებ-
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რივი ინსტიტუციების ბიუროკრატიზებამ, ფულის გაფე-
ტიშებამ და პიროვნული კონტაქტების დევალვაციამ 
გამოიწვია. ჩამოყალიბდა საზოგადოებრივ ურთიერთო-
ბათა სისტემა, რომელშიც თითოეული ადამიანი თავს 
სტატისტად გრძნობს: იგი ასრულებს მასზე თავმოხვეულ 
როლს, იყოს უპიროვნო საწყისის – ბრბოს ნაწილი. სა-
ჭიროა შეიქმნას არისტოკრატული ელიტა: ადამიანები 
უნდა დაემორჩილონ ნებისმიერ არჩევანს, უნდა ხელ-
მძღვანელობდნენ მხოლოდ სიცოცხლისმიერი სწრაფ-
ვით... მასობრივი საზოგადოების ერთგვარი ინტელექ-
ტუალური სტილი რაციონალიზმია. არადა, საჭიროა, 
დავუბრუნდეთ სამყაროში ორიენტირების მეცნიერებამ-
დელ ფორმებს, ძველ, დაუნაწევრებელ სიბრძნის სიყვა-
რულს...

ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი 1955 წლის 18 ოქტომბერს გარ-
დაიცვალა. მისი ნეშტი მადრიდის სან-ისიდროს სასაფ-
ლაოზე განისვენებს, რაც ნაკლებადაა იმის მიზეზი, მის 
მიერ მითითებულ ორ საფრთხეს თვალი მოვუხუჭოთ: 
არ ვიქცეთ „ადამიან-მასად“, ანუ არ ვიუაროთ საკუთა-
რი ცხოვრების აგება, და „ცივილიზებულ ბარბაროსად“ – 
ვიწრო სპეციალისტად, რომელიც ვერ მაღლდება საკუ-
თარ დრომდე და არ ძალუძს თავისი თაობისათვის თავის 
მიერვე დაკისრებული მისიის აღსრულება.

* * *

რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ხოსე ორტეგა-ი-გა-
სეტის რამდენიმე თხზულება: „ხელოვნების დეჰუმანიზა-
ცია“, „მასების ამბოხი“, „ორი დიდი მეტაფორა,“ „იდეები და 
რწმენები“ ქართულად თარგმნილია.
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სალექციო კურსი „ადამიანი და ხალხი“ 12 ლექციისა-
გან შედგებოდა. მისი ტექსტი ესპანეთში მხოლოდ გასე-
ტის გარდაცვალების შემდეგ, 1957 წელს დაიბეჭდა.

ზემოთ ჩამოთვლილ ქართულ თარგმანებს შეემატება 
კიდევ ერთი: ფრაგმენტი ლექციათა კურსიდან: „ადამი-
ანი და ხალხი“.
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ენა. შესავალი ახალ ლინგვისტიკაში

ძნელად მოსაძებნია იმაზე უფრო ადამიანური ურ-
თიერთობა, რომელიც დედა-შვილს ან შეყვარებულებს 
აკავშირებს. უაღრესად უნიკალური არსება – დედა ხომ 
თავისი უნიკალური ქმნილების – შვილის გამო ცხოვ-
რობს. შეყვარებულობის დროს კი სწორედ ამ კონკრე-
ტულ მამაკაცს უყვარს სწორედ ეს კონკრეტული ქალი 
– შეუდარებელი, შეუცვლელი, ერთადერთი. მათი ქცე-
ვა, მათი ერთმანეთისადმი დამოკიდებულება პიროვნე-
ბათშორისი ურთიერთობის ძალზე ნათელი მაგალითია. 
ბარემ აქვე შევნიშნოთ: შეყვარებული წყვილი ყველაზე 
ხშირად და ყველაზე მეტად საუბრითაა დაკავებული. რა 
თქმა უნდა, სასიყვარულო ალერსსაც ეძლევა, თუმც, ესეც 
საუბრის გაგრძელებაა, ოღონდ – სხვა ფორმით. ამას და-
ზუსტება აღარ სჭირდება. სიყვარული, რომელსაც მზე-
რა და ალერსი ასულდგმულებს, უფრო მეტად ცოცხლ-
დება საუბრით, დაუსრულებელი დიალოგით. სიყვარული 
მგალობელი ფრინველივით სტვენს და ჭიკჭიკებს, სიყვა-
რული მჭევრმეტყველია და, თუ რომელიმე შეყვარებუ-
ლი მაინც დუმს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას სხვაგვარად არ 
შეუძლია. ის ბუნებითაა გამორჩეულად მდუმარი.

ეს უაღრესად ინდივიდუალური ქმედება, რომელსაც 
ორივე მონაწილე მთელ თავის პიროვნულ სიღრმეს ახ-
მარს, ორიგინალური შესაქმის ეს უწყვეტი აქტი – სიყვა-
რული – შუამავლად მეტყველებას ირჩევს. ლაპარაკი გარ-
კვეული ენის გამოყენებას ნიშნავს, თუმც, შეყვარებულებს 
არ შეუქმნიათ იგი. ენა, რომელზეც მიჯნურები საუბრობენ, 
მათთან ერთად არსებობდა, საზოგადოებაში ფეთქავდა. 
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ბავშვობაშივე ჩასახლდა მასში ადამიანთა სამეტყველო 
აღქმასთან ერთად. რამეთუ ენას – იმთავითვე და სამუდა-
მოდ მარად მშობლიურს – ითვისებენ არა გრამატიკიდან 
ან ლექსიკონიდან, არამედ – მხოლოდ ადამიანური მეტყ-
ველებიდან. ყველა მიჯნურს სურს რაღაცის თქმა, ბევრის 
გამოთქმა, მაგრამ სინამდვილეში ეს სურვილი მხოლოდ 
ერთს ნიშნავს – გიამბოთ საკუთარ ცხოვრებაზე, თითო-
ეულის განუმეორებლად ინდივიდუალურ ყოფაზე. როცა 
ერთ-ერთ პირველ ლექციაში აღვნიშნე, ადამიანთა ცხოვ-
რება თავიდან ბოლომდე რადიკალური მეტყველებაა-მეთ-
ქი, დავამატე, რომ სიყვარული ორი მარტოობის გაცვლა-
გამოცვლის, ორი იდუმალი შინაგანი სამყაროს შერწყმის 
ცდაა და თუ ის წარმატებით დასრულდა, ორი ნაკადი 
გაერთიანდება, ორი ცეცხლი ერთურთს შეედუღება. აი, 
რატომ ეუბნებიან შეყვარებულები ერთმანეთს: „ჩემო სიყ-
ვარულო!“ ან სხვა მათ დარ სიტყვებს.

მაგრამ ერთმანეთისგან უნდა გავარჩიოთ, რის თქმას 
ლამობენ ამ სიტყვების მეშვეობით და ის, რასაც ამბო-
ბენ. ის, რისი თქმაც შეყვარებულებს სურთ, ერთურთი-
სადმი რომ განიცდიან, ის გრძნობაა – ჭეშმარიტი, აღ-
მვსები, მათი პიროვნული სიღრმიდან მომდინარე, მათ 
მიერ განცდილი და გაცნაურებული. საპირისპიროდ ის, 
რასაც ამბობენ ანუ გამოთქმა, რომლითაც ერთურთს მი-
მართავენ, სიყვარულში უტყდებიან, გრძნობაში არწმუ-
ნებენ – „ჩემო სიყვარულო!“ – მათთან გარედან მოვიდა. 
მათ არ ესმით მისი არსი. აქ ზუსტად იგივე ვითარებაა, 
რაც – მისალმებისას. მშვენივრად მესმის, რომ მისალმე-
ბისას შემხვედრს ხელი უნდა გავუწოდო, მაგრამ სრულე-
ბით ვერ გამიგია, რატომ უნდა მოვიქცე სწორედ ასე და 




