
ვასილი კანდინსკი

სულიერების შესახებ 

ხელოვნებაში
თარგმანი ლევან ღამბაშიძისა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2013



პოსტ / კლასიკა 

ISSN 2298-061X     UDK(უაკ) 050:1 
      პ-658

სერიის რედაქტორები:

გიგა ზედანია და სერგო რატიანი

სერიის II წიგნი

ვასილი კანდინსკი

სულიერების შესახებ ხელოვნებაში

მთარგმნელი ლევან ღამბაშიძე

კორექტორი ხათუნა ხაბულიანი

კომპიუტერული
უზრუნველყოფა ქეთევან გოგავა

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

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



სარჩევი

მთარგმნელის წინათქმა ............................................................. 5

წინასიტყვაობა პირველი  
გამოცემისათვის .................................................................................... 13

წინასიტყვაობა მეორე გამოცემისთვის ........... 13

ა. ზოგადი 

I.   შესავალი ........................................................................................... 17

II.  მოძრაობა .......................................................................................... 29

III. შემობრუნება სულიერებისკენ ......................... 39

IV. პირამიდა ........................................................................................... 64

ბ. მხატვრობა

V.  ფერის მოქმედება ................................................................. 70

VI.   ფორმებისა და ფერების ენა.................................. 80

VII.  თეორია ............................................................................................... 145

VIII.  ხელოვნების ქმნილება  
და ხელოვანი .............................................................................. 170

ბოლოთქმა ................................................................................................... 180



5

მთარგმნელის წ ინათქმა

რა არის ხელოვნების ნიმუში? რა კრიტერი-
უმი არსებობს იმის დასადგენად თუ რომელი 
„საგანი“ არის ხელოვნების ნიმუში და რომელი 
არა? მსგავსი შეკითხვები ყოველთვის აქტუ-
ალური იყო, თუმცა ალბათ დღევანდელობაში 
ხელოვნების „მომხმარებელი“ ყველაზე დაბნე-
ულია. როგორ შეიძლება ოსტატურად შესრუ-
ლებული პეიზაჟი ან პორტრეტი ერთ ცნებაში 
მოვაქციოთ მაგალითად საყოფაცხოვრებო 
ნივთებთან ან ტილოზე ქაოტურად დატანილ 
ლაქებთან ერთად? ან როგორ შეიძლება ურ-
თულესად დასაკრავი ბეთჰოვენის კომპოზიცია 
გავუიგივოთ კეიჯის მიერ „შესრულებულ“ სი-
ჩუმეს? მსგავს საკითხებზე კამათისას, როგორც 
წესი თანხმდებიან იმაზე, რომ „გემოვნებაზე არ 
დავობენ“. ასეთ შემთხვევაში აღარ ისმება მთა-
ვარი შეკითხვა: რა საჭიროა ხელოვნება? რა 
არის მისი დანიშნულება? ვასილი კანდინსკის 
წინამდებარე წიგნი არის ერთგვარი მცდელობა 
პასუხი გაეცეს ამ შეკითხვას. 

თავად კანდინსკი ყოველთვის არ იყო და-
კავებული ხელოვნებით. გადაწყვეტილებას, 
მხატვრობას მიუძღვნას საკუთარი ცხოვრება 
იმ დროისათვის ტარტუს უნივერსიტეტის სა-
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მართლის პროფესორი კანდინსკი იღებს მას 
შემდეგ, რაც 1895 წელს ესწრება მოსკოვში 
ფრანგი იმპრესიონისტების გამოფენას. მისივე 
თქმით, მასზე მომაჯადოვებლად იმოქმედა 
კლოდ მონეს ნამუშევარმა „თივის ზვინები“. 
სწორედ ამ შთაბეჭდილების შედეგად, ერთი 
წლის შემდეგ იგი უარს ამბობს პროფესურაზე 
და გადადის მიუნხენში საცხოვრებლად. აქ იგი 
უახლოვდება და სახელს ითქვამს სხვადასხვა 
სახელოვნებო წრეში, თუმცა 1914 წელს, პირ-
ველი მსოფლიო ომის დაწყებასთან ერთად იგი 
იძულებულია დატოვოს ევროპა და დაბრუნ-
დეს რუსეთში. 

თავდაპირველად რუსეთში ყოფნა კანდინ-
სკისათვის პროდუქტიული გამოდგა, თუმცა 
რევოლუციის შემდგომ წლებში ნელ-ნელა საგ-
რძნობი გახდა სოციალისტური იდეოლოგიის 
წნეხი. კანდინსკის აბსტრაქტული ხელოვნება 
ვერ თავსდებოდა სოც-რეალიზმთან, რომელიც 
საბოლოოდ საბჭოთა კავშირში ხელოვნების 
დამტკიცებულ ფორმად იქცა. 1921 წელს კან-
დინსკი კვლავ ევროპაში ბრუნდება. 

ამჯერად იგი იღებს მოწვევას ბაუჰაუსის 
დამფუძნებლისაგან ვალტერ გროპიუსისაგან, 
რაზეც ის თანხმდება და რჩება მასწავლებლად 
1933 წლამდე, სანამ ბაუჰაუსი არ უქმდება ნა-
ციონალ სოციალისტური პარტიის წნეხით. ამის 
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შემდეგ იგი ემიგრირებს საფრანგეთში, სადაც 
გარდაიცვლება 1944 წელს.  

„სულიერების შესახებ ხელოვნებაში“, რომე-
ლიც 1910 წელს დაიწერა ერთგვარი პროგრა-
მული ნამუშევარია აბსტრაქციონიზმისათვის, 
თუმცა განხილულია არა მხოლოდ მხატვრობის 
ეს მიმართულება. კანდინსკი ცდილობს დაინა-
ხოს ძირითადი პრინციპი, რაც ხელოვნებას 
ამოძრავებს, რათა ახსნას კონკრეტულად მისთ-
ვის თანამედროვე მოთხოვნა აბსტრაქციონიზ-
მისა. ერთ-ერთი ამგვარი ძირითადი პრინციპი 
სულიერებაა. სულიერება, რომელიც მუდმივ 
მოძრაობაშია, ვინაიდან თავად ადამიანის სუ-
ლია მოძრაობაში. ხელოვნება კი ერთგავარი 
მაჩვენებელია იმისა, თუ სად იმყოფებოდა სული 
დროის ამა თუ იმ მონაკვეთში, რა იყო მისი მოთ-
ხოვნა და რა აღელვებდა მას. ხელოვნება კან-
დინსკისათვის არის უპირველესი სფერო, სადაც 
სულში მიმდინარე ეს ცვლილებები აისახება. 
მაგრამ საინტერესოა, რომ სულში მიმდინარე 
ცვლილების შეგრძნება ყველას არ შეუძლია. ეს 
ხელოვანის მოწოდებაა. ჭეშმარიტი ხელოვანი, 
რომელიც არ უშინდება ფართო მასების უკმაყო-
ფილებას, მიჰყვება „შინაგან აუცილებლობას“ და 
ახალ ფორმებს ქმნის, რომელიც ხშირად ფართო 
მასებისათვის მარტივად აღქმადი არ არის. კან-
დინსკის აზრით, სწორედ ამიტომ  ხშირად ხელო-
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ვანი განწირულია გალანძღულ იქნას საზოგა-
დოების მხრიდან იმის გამო, რომ ჭეშმარიტება, 
რომელსაც ის ახალი ფორმით გადმოსცემს ვერ 
თავსდება უკვე აღიარებულ ფორმებთან. მიუხე-
დავად საზოგადოებასთან დაპირისპირებულო-
ბისა ხელოვანს არ აქვს უფლება უარი თქვას 
საკუთარ მისიაზე. მან უნდა გადმოსცეს ის რაც 
კონკრეტული დროის შესაბამისია ადეკვატური 
ფორმითვე. მას არ აქვს უფლება თავი შეიკავოს 
ამისაგან, ვინაიდან გადმოცემის ნიჭი სწორედ 
მას გააჩნია და არა სხვას. 

შეამჩნევდით ალბათ, რომ ხელოვნებაზე საუბ-
რისას ჯერ არ გამომიყენებია სიტყვა „მშვენიერი“, 
რაც ალბათ ხელოვნების ქმნილების შეფასების 
ერთ-ერთ ძირითად კატეგორიად მოიაზრება. 
საქმე იმაშია, რომ კანდინსკი მშვენიერების ცნე-
ბას იმავე „შინაგან აუცილებლობას“ უკავშირებს, 
რაც ხელოვნების ქმნილების შექმნის საფუძ-
ველია. მისთვის „მშვენიერია ის, რაც შინაგანი 
სულიერი აუცილებლობიდან გამომდინარეობს. 
მშვენიერია ის, რაც შინაგანად მშვენიერია.“

თუკი მის ამ მოსაზრებას გავიაზრებთ, ნა-
თელი ხდება აბსტრაქტული ხელოვნების ძი-
რითადი პრინციპიც. შინაარსის გადმოსაცემად 
არ არის აუცილებელი, რომ ზუსტად იქნას გა-
მეორებული გარესამყარო. ხელოვანი კი თა-
ვისუფალია შეარჩიოს ნებისმიერი საშუალება 
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იმისათვის, რომ ეს  შინაგანი აუცილებლობა 
გამოსახოს. ამდენად მაგალითად პეიზაჟისგან 
მიღებული შთაბეჭდილების გამოსახულება 
აღარ არის აუცილებელი იყოს იმავე პეიზა-
ჟის იდენტური. ზუსტ ფორმებთან თანდათა-
ნობით დაშორებამ მხატვრობა დატოვა მისი 
ძირითადი საშუალებების, ფორმისა და ფერის 
ამარა. კანდინსკი სწორედ ამ უკანასკნელთა 
შესაძლებლობლებს გვიხსნის, როგორც ცალ-
ცალკე, ისე ერთმანეთთან კომბინაციაში. მისი 
ამოცანაა დაგვანახოს, რომ თავად ფერი და 
ფორმა ფლობენ უნარებს, ზემოქმედება მოახ-
დინონ ადამიანზე. ხელოვანის ფუნქცია კი ამ 
უნარების ერთ კომპოზიციად შეკვრაა, თანაც 
ისე, რომ ნახატმა მნახველის სული შეძრას.

კანდინსკი თვლის, რომ ხელოვნების ბუნე-
ბის ფორმებისაგან გათავისუფლება, არის ის 
ნიშანი, რომლითაც მისი თანამედროვე ხელოვ-
ნება ხასიათდება.  თუმცა  სრული ემანსიპაცია 
მისთვის მაინც მომავლის პროექტია. 

„ისევე, როგორც მუსიკაში ან მხატვრობაში 
არანაირი „უშნო ჟღერადობა“ და არანაირი გა-
რეგანი „დისონანსი“ არ არსებობს, ანუ ისევე, 
როგორც ორივე ხელოვნებაში თითოეული ჟღე-
რადობა და კავშირი მშვენიერია (მიზანშეწო-
ნილი), თუკი იგი შინაგანი აუცილებლობიდან 
მომდინარეობს, მსგავსადვე მალე ცეკვაშიც თი-
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თოეული მოძრაობის შინაგანი ღირებულებაც 
შეიგრძნობა, და შინაგანი მშვენიერება გარეგ-
ნულს ჩაანაცვლებს. „არამშვენიერი“ მოძრაობე-
ბიდან, რომლებიც დღეს უეცრად მშვენიერი 
ხდებიან, უმალ მომდინარეობს მოულოდნელი 
სიმძლავრე და ცოცხალი ძალა. ამ მომენტიდან 
იწყება მომავლის ცეკვა.“

დღევანდელი გადმოსახედიდან უკვე ნათ-
ლად ჩანს, რომ კანდინსკი არ ცდებოდა. ცვლი-
ლება გარეგნულიდან შინაგანისკენ მოხდა და 
ამას ჩვენ ხელოვნების ყველა სფეროში ვხე-
დავთ. თუკი ჩვენ თანამედროვე ხელოვნების 
შეფასებას მშვენიერების ადრინდელი გაგებით 
შევეცდებით ნამდვილად გაგვიჭირდება რაფა-
ელისა და ვორჰოლის ნამუშევრების ერთი ცნე-
ბის ქვეშ მოქცევა. მაგრამ თუკი ჩვენ კანდინს-
კის მსგავსად ხელოვნების ძირითად პრინციპად 
ხელოვანის თავისუფლებას მივიჩნევთ, აირჩიოს 
ნებისმიერი ფორმა შინაგანი აუცილებლობის 
გადმოსაცემად, მაშინ ჩვენ მოგვეცემა ახალი სა-
ზომი, რომელიც პრინციპულად უარყობს ნების-
მიერ საზღვარს ხელოვნებაში.  ჩვენ, როგორც 
მაყურებლებს აღარ გვაქვს უფლება გარკვეული 
მოთხოვნები წავუყენოთ ხელოვანს, და განუ-
საზღვროთ მას თუ როგორი უნდა იყოს ხელოვ-
ნება. ვინაიდან „არანაირი „უნდა“ არ არსებობს 
ხელოვნებაში, რომელიც მუდამ თავისუფალია.“ 





ვასილი კანდინსკი: 
სულიერების შესახებ ხელოვნებაში


