დიმიტრი უზნაძე - ხელოვნების მკვლევარი
რუსუდან მირცხულავა
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დიმიტრი უზნაძემ ხელოვნებისა და ესთეტიკის პრობლემათა თეორიულემპირიული კვლევით საფუძველი ჩაუყარა ქართული ხელოვნების ფსიქოლოგიას და განწყობის ფსიქოლოგიის პოზიციებიდან ხელოვნების შესწავლის
ძირითადი მიმართულებები დასახა. განწყობის ფსიქოლოგია ხელოვნებას იმ
მხატვრული ფორმების ქმნადობას თან აკავშირებს, რომლებიც ხელოვანის
არარეალიზირებულ
განწყობათა
ობიექტივაცია-რეალიზაციასემსახურება.
კათარზისის ფენომენი მხატვრული აქტივობის პროცესსა თუ მხატვრულ
პროდუქტში სწორედ განწყობათა რეალიზაციას ეფუძნება; განწყობების
მხატვრულ სფეროში განხორციელება კათარზისს, ესთეტიკურ განწმენდას
უკავშირდება. დ. უზნაძე ადიფერენცირებს სპეციფიკურ თანდაყოლილ განწყობას,
ე.წ. თამაშის განწყობას, რომელიც მხატვრული აქტივობის (მხატვრული
კრეაციული და რეცეპციული პროცესების) სტიმულს წარმოადგენს. თამაში,
როგორც ინტროგენულიან ფუნქციონალური ტენდენციით აღძრული ქცევა,
ფსიქიკის თავისუფალ ითვით გამოვლენის ფორმაა, რომლის კერძო სახეებია
მხატვრული შემოქმედება და ესთეტიკური ტკბობა. დ. უზნაძე მხატვრულ
აქტივობას მხოლოდ ვიწროდ-სუბიექტური არარეალიზებული განწყობებისა თუ
ფუნქციონალური ტენდენციის ჭრილში არ განიხილავს. განწყობის თეორიის
ავტორს
მხატვრული
აქტივობის
ფუნდამენტად
ზოგად-ადამიანური
ეგზისტენციალური პრობლემის (სამყაროშია დამიანის ადგილისა და როლის
პრობლემის) სუბიექტური განცდის სიმძაფრე და მისი მხატვრული ფორმებით
რეალიზების ტენდენცია (ან სხვა სიტყვებით, უნივერსალურის სუბიექტურ,
ინტენსიურ განცდადან სუბიექტურ განწყობად გარდაქმნა) ესახება.
მეორე მსოფლიო ომის ბოლო წელს ლადო გუდიაშვილი დიმიტრი უზნაძის
პორტრეტს ხატავს და მეცნიერს რომანტიული რაინდის ან შთაგონებული პოეტის
სახით გამოსახავს. „მთლიანობაში მხოლოდ სახე დარჩა რეალისტური“- წერს
პორტრეტზე გუდიაშვილი; უზნაძის სამოსი და გარემო, რომელშიც მხატვარმა
მეცნიერი მოაქცია სიმბოლოებითაა დატვირთული; მოსასხამი და აბჯრისებურად
არეკლილი, თეთრსაყელოიანი კამზოლი, წიგნები, რომლებსაც უზნაძე ეყრდნობა,
მაგიდაზე ბროწეული და დანა, უკან მძიმე ფარდა, თეატრის ასოციაციას რომ
იწვევს, უცნაური რელიეფებით ამოტვიფრული კედელი და მათ მითმა
ოქროსფერ-ნაცრისფერი, ამღვრეული ცა. „ეს ტრადიციული პორტრეტი არ იქნება.
იქნებ, ზუსტი მსგავსება ვერც იპოვოთ, მაგრამ ეს იქნება ჩემი თვალით დანახული
თქვენი ზოგადი პორტრეტი“- ასე უთხრა მხატვარმა მეცნიერს.
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მაგრამ მხოლოდ მხატვარი არ დაინტერესებულა მეცნიერით; ეს მძაფრი ინტერესი
ორმხრივი იყო. ურთიერთშეცნობის პირველი სტიმული დიმიტრი უზნაძეს
აღეძრა; მან მხატვრის ნამუშევრების შესწავლა დაიწყო, ფსიქოლოგიის
ინსტიტუტშიც მოიწვია და ცდები ჩაუტარა; გუდიაშვილს უხილავი ადამიანების
პორტრეტების (სქემატური, ნახევრად სიმბოლური პორტრეტების) დახატვას
სთხოვდა ამ ადამიანების მხოლოდ ხმის მოდულაციის ან მათი ნახატების
საფუძველზე. როგორც აღმოჩნდა, უჩინარი ადამიანების პორტრეტებმა უცნაურად
ზუსტად აირეკლა მათი რეალური ნაკვთები; გუდიაშვილი გაოცებული ყვებოდა,
თუ როგორ შეძლო დ. უზნაძის ცდაში უხილავის დანახვა-დახატვა და როგორი
მეტყველი აღმოჩნდა უცნობი ადამიანების ნახატები მათი „ნაკვთების
ამოკითხვის“ ან უფრო ზუსტად, დისტანციიდან გუმანით, ინტუიციით დანახვის
პროცესში.
დიმიტრი უზნაძემ სახელოვნებო პრობლემათა თეორიულ-ემპირიული კვლევით
საფუძველი ჩაუყარა ქართული ხელოვნების ფსიქოლოგიას
და განწყობის
ფსიქოლოგიის
პოზიციებიდან
ხელოვნების
შესწავლის
ძირითადი
მიმართულებები დასახა.
გადაჭარბების გარეშე შეიძლება ითქვას, რომ ხელოვნებისა და მხატვრული
შემოქმედებისადმი
ინტერესი
ქართული
ფსიქოლოგიური
სკოლის
დამფუძნებელსა და განწყობის ფსიქოლოგიის ავტორს ყოველთვის თან ახლდა და
არასოდეს განელებია. ჯერ კიდევ 1909 წელს, ლაიფციგის უნივერსიტეტის
კურსდამთავრებული, 23 წლის დიმიტრი უზნაძე გაზეთში „დროება“ ბეჭდავს
ესსეს, სათაურით „ნ.ბარათაშვილის ლირის მოტივები“ და პოეტის „მერანს“
მარადიული
პრობლემის
საილუსტრაციოდ
მიმართავს,
როგორიცაა
დაპირისპირება ადამიანის შემოქმედ გონებასა და ვნებებს შორის; უზნაძის
ინტერპრეტაციით, მერანი, მითოლოგიური პეგასის ანალოგიდა მისი ჭენებაშემოქმედი სულის აბსოლუტისკენ ლტოლვის მეტაფორაა, ხოლო შავი ყორანიროგორც მისი ანტიპოდი, წარმავალთან მიჯაჭვულ ვნებებს განასახიერებს.
„მერანში“ შემოქმედის ფსიქოლოგია აისახა; პოეტის მიერ „გრძნეულ გრძნობათა“
ან ბიოლოგიური საწყისის ძლევა შემოქმედებითი, აქტიური საწყისის
განთავისუფლებით („შენს ჭენებას არა აქვს სამძღვარი“). (1)
მომდევნო წლებშიც დ. უზნაძე არა ერთხელ დაბრუნებია სახელოვნებო
თემატიკას თხზულებებში: „განდგომილობის პრობლემა ილია ჭავჭავაძის
„განდეგილში“ (1911წ), „აბაშელის პოეზია“ (1913 წ), „ომის ფილოსოფია“ (1914წ),
„ნ. ბარათაშვილის შემოქმედების განვითარება“ (1922წ) და სხვ. ამ თხზულებებს
წითელ ხაზად გასდევს ისევ და ისევ ადამიანად ყოფნის დრამა- ფილოსოფიური
პრობლემის- წარმავალისა და მარადიულის, ბიოლოგიურისა და გონითსულიერის შეპირისპირება
და ბრძოლა. ადამიანის თავისუფალ ნებას ან
ადამიანის აქტიურ- ქმედით (ან შემოქმედებით) საწყისს- ესთეტიკური, ეთიკური
და ინტელექტუალური ღირებულებებისადმი (როგორიცაა მშვენიერება, მორალი
და ჭეშმარიტება) ლტოლვა გამოარჩევს. ადამიანის თავისუფალი ნება სწორედ
ესთეტიკურ, მორალურსა და ინტელექტუალურ სფეროებში ვლინდება. ნებისგან
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განსხვავებით, გრძნობა პასიურია და თავისი პასიურობით,
ბოჭავს ნების
აქტივობას. სწორედ ამიტომაც ნება თავისი
აბსოლუტური აქტივობით
სრულყოფილებას ვერ წვდება, რაც ადამიანის არსებაში ძირითადი
წინააღმდეგობის აღმოცენების პირობად იქცევა. მე-19 საუკუნის გერმანული
ფილოსოფიით შთაგონებული ეს იდები ახალგაზრდა უზნაძის ხელოვნებისა და
კულტურისადმი დამოკიდებულების ქვაკუთხედად იქცა. (2,3,4,5,)
განწყობის
ფსიქოლოგიის
ჩამოყალიბებასთან
ერთად
ფორმირდებოდა
ხელოვნებისადმი დ. უზნაძის ორიგინალური მიდგომა; კერძოდ, განწყობის
ფსიქოლოგია მხატვრულ შემოქმედებას ხელოვანის არარეალიზირებულ
განწყობათა ობიექტივაცია-რეალიზაციას უკავშირებს; ხელოვნება ერთის მხრივ,
ასახავს
და
აშუქებს
შემოქმედის
(და
ასევე
აღმქმელ-რეციპიენტის)
არარეალიზირებულ, არაცნობიერ მზაობებს და მეორეს მხრივ, ამ მზაობათა
დაკმაყოფილება-რეალიზების ასპარეზსაც ქმნის. შესაბამისად, მხატვრული
პროდუქტი (ფერწერული ტილო, ლიტერატურული თუ მუსიკალური ნაწარმოები
და სხვა) არა მხოლოდ ასახავს ინფორმაციას მისი შემოქმედისა თუ აღმქმელინტერპრეტატორის განწყობების შესახებ, არამედ ასევე, ამ განწყობათა ქცევაში
გამოვლენისა
და
ამით,
ობიექტივირება-რეალიზების
„ინსტრუმენტსაც“
წარმოადგენს (6,7,).
ნაშრომში „ძილი და სიზმარი“ (1936) დ.უზნაძე პოლემიკაში შედის ფსიქოლოგიის
ისეთ კორიფეებთან, როგორიც არიან ზიგმუნდ ფროიდი, კარლ იუნგი, ალფრედ
ადლერი და სიზმრის საკუთარ თეორიას აგებს. სწორედ ამ ნაშრომში აღინიშნა
პირველად არაცნობიერი განწყობის განმსაზღვრელი როლი შემოქმედებითი
ფანტაზიის სტიმულირება-რეალიზების პროცესში; სუბიექტური განწყობა ქმნის
თავის საგანს,- სიზმრის ან წარმოსახული ხატებისა და წარმოდგენების შინაარსი
თუ
მიმართულება
სწორედ
სუბიექტური,
არარეალიზებული,
განუხორციელებელი განწყობების ფუნქციაა და მათი ამსახველი (8).
ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს თავად დ. უზნაძის მიერ მითითებული მისი
თეორიული მოდელის უპირატესობა (იხილეთ „შრომები“, ტომი 6);
ფსიქოანალიზი ზოგადად ქცევისა და კონკრეტულად, მხატვრულ მოქმედების
საფუძვლად ცნობიერიდან განდევნილ, არაცნობიერ განცდებსა და კომპლექსებს
აღიარებს. არაცნობიერი განცდა ცნობიერი პროცესებისგან მხოლოდ ცნობიერების
დეფიციტით განსხვავდება; ის განცდაა განცდის გარეშე, - რაც დ. უზნაძის
განმარტებით,
ნონსენსია!
ფსიქოანალიზისგან
განსხვავებით,
განწყობის
ფსიქოლოგიაში ზოგადად ქცევისა და კონკრეტულად, მხატვრული მოქმედების
ფუნდამენტად
მიიჩნევა
ცნობიერისგან
თვისობრივად
განსხვავებული,
მთლიანპიროვნული განწყობები. განწყობა არც ერთ ცალკე აღებულ ფსიქიკურ
განცდაზე არ დაიყვანება. ფილო და ონტოგენეტურად განწყობა წინ უსწრებს
ცნობიერი ფსიქიკურის განვითარებას და როგორც მთლიან პიროვნული მოდუსი,
ასტიმულირებს და განსაზღვრავს ცალკეულ ფსიქიკურ განცდებსა და ქცევებს.
შესაბამისად, მხატვრულ მოქმედებასა და მხატვრულ პროდუქტს საფუძვლად არა
ცალკეული განცდები (სიყვარული თუ სიძულვილი), არამედ არაცნობიერი,
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მთლიანობითი მზაობები ედება, რომლებშიც არეკლილია ერთიანი, მთლიანი
პიროვნება.
ნაშრომში „ძილი და სიზმარი“ დ.უზნაძემ თავისუფალი ფანტაზიის მოქმედებას
კათარზისის
ფენომენი დაუკავშირა; კათარზისის ფენომენი მხატვრული
აქტივობის პროცესსა თუ მხატვრულ პროდუქტში კრეატორისა და რეციპიენტის
არაცნობიერ განწყობათა რეალიზაციას ეფუძნება; განწყობების მხატვრულ
სფეროში განხორციელება კათარზისს, ესთეტიკურ განწმენდას უკავშირდება, რაც
ემოციურად სასიამოვნო შვების, დაკმაყოფილების სახით განიცდება. შესაბამისად
უნდა აღინიშნოს, რომ განწყობის ფსიქოლოგიის მიხედვით, კათარზისი ერთი
კონკრეტული ემოციის განმუხტვა-აბრეაქცია არაა. კათარზისი რთული
ფსიქოლოგიური ფენომენია, რომელიც მთლიან პიროვნული განწყობების
მხატვრულ ქცევაში გამოვლენასა და განწყობების ობიექტივირება-გაცნობიერებას
გულისხმობს. ამ მხრივ უნდა ცალკე აღინიშნოს მხატვრული პროდუქტის
(მხატვრული ტილო, ლიტერატურული თუ მუსიკალური ნაწარმოები და სხვა)
მნიშვნელობაც; ახდენს რა არაცნობიერი გან წყობების მატერიალიზაციას,
მხატვრული პროდუქტი ერთგვარ „ხიდად“ იქცევა სუბიექტურსა და ობიექტურს,
ან ფსიქოლოგიურსა და ფიზიკურს შორის.
უნდა აღინიშნოს, რომ განწყობის ფსიქოლოგიის ავტორი მხატვრულ აქტივობას
მხოლოდ ვიწროდ-სუბიექტური
და აქტუალური განწყობების ჭრილში არ
განიხილავს. ნაშრომში „ადამიანის ქცევის ფორმები“(1944)უზნაძე მიუთითებს
ზოგადი, თანდაყოლილი განწყობის ანდა შემოქმედებითი აქტივობის
უნივერსალური მოტივის თაობაზე - ეს ე.წ. თამაშის განწყობაა, რომელიც
მხატვრული
აქტივობის
(კრეაციული
თუ
რეცეპციული
პროცესების)
სტიმულატორს
წარმოადგენს.
ბავშვობის
ასაკში
თამაშის
განწყობას
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ასაკის მატებასთან ერთად, თამაშის
განწყობა თავის პირველად მნიშვნელობას კარგავს. თუმცა, აღნიშნავს დ. უზნაძე
- ძალთა თავისუფალი თამაში სრულიად აუცილებელია ადამიანისათვის.
„ნამდვილი თამაში“ ყოველთვის ილუზიის თამაშია;- მიუთითებს დ. უზნაძე,
რადგანაც ის ფანტაზიასა და სიმბოლოებს უკავშირდება . ყველაზე მარტივი
ფორმით ილუზიებით თამაში ბავშვის მოქმედებაში იჩენს თავს; მაგალითად
„მანქანობანას“ თამაშის დროს სკამი- ავტომობილია, ბურთი - საჭე, სათამაშო
დათვი - მგზავრი . . . წარმოსახვასთან და სიმბოლოებთან აქტიური კავშირის გამო,
თამაში თავისით, ბუნებრივად გადადის მხატვრულ მოქმედებაში. თამაშის
განწყობით ან ფუნქციონალური ტენდენციით (ერთერთი განმარტებით,
ფუნქციონალური განწყობით) აღძრული ე.წ. ინტროგენული ქცევები ფსიქიკის
თავისუფალ თვითგამოვლენას ემსახურებიან, რომელთა კერძო სახეებიცააა
მხატვრული შემოქმედება და ესთეტიკური ტკბობა.
ამავე ნაშრომში („ადამიანის ქცევის ფორმები“) დ. უზნაძე ავითარებს მოძღვრებას
ფუნქციონალური ტენდენციის შესახებაქტივობისკენ უნივერსალური და
დიფუზური ტენდენციის შესახებ. ექსტეროგენული ქცევისგან განსხვავებით,
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ინტროგენული (სიტყვა-სიტყვით, „შინაგანად აღძრული“) ქცევა აქტივირდება არა
საგნობრივი მოთხოვნილებით, არამედ ფუნქციონალური ტენდენციით; ის
ერთგვარად, „თვითკმარი“ ქცევაა, „ქცევაა- ქცევისთვის“, უზნაძის სიტყვებით,
„ძალთა თავისუფალი გამოვლენაა“ , რადგანაც ფუნქციონალური ტენდენციის
(აქტივობის მოთხოვნილების) რეალიზაცია-დაკმაყოფილებას გულისხმობს და
აქტუალური საგნობრივი მოთხოვნილებისაგან თავისუფლია. უზნაძე აღნიშნავს,
რომ
ფუნქციონალური ტენდენცია თავს ყველაზე სრულად თამაშის დროს
ავლენს. საგულისხმოა, რომ ინტროგენულ ქცევებს ზოგადად, უზნაძემ თამაში
უწოდა და ფუნქციონალური ტენდენციის მოძღვრება ააგო სწორედ თამაშის
თეორიების კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე.
აქვე უნდა მივუთითოთ უზნაძისეული მოდელის ფილოსოფიურ ბაზისზე- ეს
კანტის დილემაა: ბუნება თუ თავისუფლება? სწორედ ამ ბაზისს ეფუძნება
ფრიდრიჰ შილერის თამაშის თეორიაც, რომლის მიხედვითაც თავისუფლება
ესთეტიკის (ხელოვნების) სფეროსთანაა დაკავშირებული; თანამედროვე ადამიანი
რეალურ ცხოვ რებაში თავისუფლებას მხოლოდ ესთეტიკური, მხატვრული
რეალობის ფორმირებით აღწევს. ანალოგიური შეხედულებები სხვა ავტორებმაც
განავითარეს, მაგრამ ჩვენ შევჩერდით შილერზე, რადგანაც სწორედ ამ ავტორთან
შედის პოლემიკაში დ. უზნაძე. შილერის კულტუროლოგიის ცენტრალურ ცნებად
იქცა „თამაში“, რომელიც ავტორს ესმის, როგორც რეალური საჭიროებებისგან,
ფიზიკური თუ მორალური იძულებისგან და რაც მთავარია, ადამიანის საკუთარი
მოთხოვნილებებისა და ვნებებისგან თავისუფალი აქტივობა. თავისუფლდება რა
„ბუნების“ იმპერატივისგან, ადამიანი ხელოვნების, როგორც თავისუფალი
თამაშის სფეროში გადაინაცვლებს. უზნაძე იზიარებს შილერის აღნიშნულ
შეხედულებას, მაგრამ გერმანელი ავტორისაგან განსხვავებით, მიუთითებს იმ
მოტივზეც, რომელიც საფუძვლად ედება ადამიანის ამ „გადანაცვლებას“
„ბუნებიდან“- „თავისუფლებისაკენ“- ეს მოტივი ფუნქციონალური ტენდენციაა,
აქტივობის უნივერსალური და დიფუზური (დაუკონკრეტებელი) მოთხოვნილება.
როგორც ზემოთ მივუთითეთ, ადრეულ, ფილოსოფიურ თხზულებებში დ. უზნაძე
ხელოვნებისა და ფილოსოფიის საერთო საფუძვლის, საერთო ფუნდამენტის
არსებობაზე მიუთითებს - ეს, ავტორის განმარტებით, სამყაროს პრობლემის
იდუმალებაა და კერძოდ კი, ადამიანის რაობის, სამყაროში ადამიანის ადგილის
პრობლემა. ესსეში „ომის ფილოსოფია“ უზნაძე აღნიშნავს, რომ ხელოვნება და
ფილოსოფია ამ საერთო ამოცანითაა ინსპირირებული, რაც მის გამძაფრებულ
განცდასა და მისი გააზრებისკენ ტენდენციას გულისხმობს. თუკი ფილოსოფია ამ
მიზნით ლოგიკურ აზროვნებას მიმართავს, ხელოვნების იარაღად თვალსაჩინო
ხატების სიმბოლური ენა იქცევა. შესაბამისად, მიუთითებს უზნაძე, მხატვრული
შემოქმედების ანალიზის პროცესში უნდა გათვალისწინებულ იქნეს მასში
„მსოფლიო ფარული ამოცანის“
(ან სამყაროში ადამიანის როლისა და
მნიშვნელობის პრობლემის) განცდის სიძლიერე, რადგანაც ადამიანს შემოქმედად
სწორედ ეს უნიკალური განცდა აქცევს.
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დ. უზნაძის ადრეულ ესსეში („ომის ფილოსოფია“, 1914) და სხვა ფილოსოფიურ
ნაშრომებში წარმოდგენილი ეს შეხედულება არ ეწინააღმდეგება ხელოვნებასთან
დაკავშირებულ იმ მოსაზრებებს, რომლებიც უზნაძემ განწყობის ფსიქოლოგიის
საფუძველზე, მოგვიანებით ჩამოაყალიბა; უნდა ვიგულისხმოთ, რომ ადამიანის
პრობლემის განცდის სიმძაფრე უნივერსალურის სწორედ სუბიექტურ განცდად
გარდაქმნას და უფრო სწორედ კი, ეგზისტენციალური პრობლემის სუბიექტურ
განწყობად (თამაშის განწყობად) ფორმირებას უკავშირდება.
და ბოლოს, უზნაძის სიტყვებით, ხელოვნება, როგორც ადამიანის შინაგანის
განსახიერების
ფორმა,
„ხელოვანის
განწყობათა
ადექვატური
განხორციელებისათვის ბრძოლაში მდგომარეობს“. ავტორი დასძენს, ხელოვნება
არ იძლევა სინამდვილის ფოტოგრაფიულ სურათს და ეს არც წარმოადგენს მის
ამოცანას. ხელოვნება სინამდვილის ახალ ფორმებს ქმნის, როგორც ხელოვანის
განწყობათა ობიექტივაციას.
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