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რეზიუმე. პუბლიკაციის თემაა თანამედროვე ესპანური მწერლობის გამორჩეული ავტორის ხუან 

მარსეს (1933-2020) შემოქმედება და მისი ქართულენოვანი თარგმანები (თარგ. ქ. ჯიშიაშვილი, რედ. 

მ. კვაჭანტირაძე). ამ ტექსტების საშუალებით ქართველ მკითხველს იმ ავტორის აღმოჩენის 

შესაძლებლობა ეძლევა, რომლის გარეშეც ძნელად წარმოსადგენია თანამედროვე ევროპული 

ლიტერატურა, ხოლო პუბლიკაცია მისი შემოქმედების კვლევის პირველი მცდელობაა ქართულ 

სალიტერატურო კრიტიკაში. პოსტმოდერნისტული ლიტერატურული ძიებებიდან მარსეს 

შემოქმედება, ალბათ, ყველაზე ახლოს მაგიურ რეალიზმთანაა. ბარსელონაში დაბადებულმა 

მწერალმა ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი ქალაქის ღარიბულ უბანში გაატარა და მისი 

ნაწარმოებების პერსონაჟებიც ძირითადად ამ სამყაროს მკვიდრნი არიან: ადამიანები, რომლებსაც 

ყოველდღიური დაძაბული ბრძოლა უწევთ არსებობისათვის, გადარჩენისათვის. პუბლიკაცია 

იკვლევს პოსტმოდერნისტული ლიტერატურისათვის დამახასიათებელი მხატვრული ხერხების: 

ორმაგი კოდირების მხატვრული პრინციპი, მითოსური ელემენტები, ცნობილი სიუჟეტებისა და 

პერსონაჟების პაროდირება-ინტერპრეტაცია და ა.შ. გავლენას ტექსტზე, რომელთა საშუალებითაც 

ავტორი მკითხველს მინიშნების შესაბამისი სახე-ხატების რემინისცენციებისათვის განაწყობს და 

ინტერაქციაში ჩართვას აიძულებს. პუბლიკაციაში აღნიშნულია, რომ რეალურისა და ილუზორუ-

ლის სიმულაციური აღრევით მწერალი ახერხებს თანამოაზრედ აქციოს მკითხველი, დაანახოს 

როგორ იბადება პერსონაჟის ცნობიერებაში ახალი სინამდვილე, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო 

მის მიერ აპრიორად განსაზღვრულ რეალობასთან და რომელიც შესაძლებელია ყველაზე ახლოს 

დგას ჭეშმარიტებასთან. 

საკვანძო სიტყვები: ხუან მარსე, მაგიური რეალიზმი, ესპანური ლიტერატურა, სიმულაცია 

 

 

XX ს-ის მეორე ნახევარში ლიტერატურაში ხელშესახებად გამოიკვეთა ერთი ტენდენცია - 

მსოფლიომ თითქოს ხელახლა აღმოჩინა ახალი სამყარო ესპანურენოვანი მწერლობის 

სახით. ეს შენიშვნა განსაკუთრებით ლათინოამერიკულ მწერლობას ეხება, თუმცა ამ 

ინტერესმა კვლავ ფოკუსში მოაქცია ზოგადად ესპანურენოვანი ლიტერატურა. მართლაც, 

მხოლოდ იმ სახელების გახსენებაც კი, რომლებიც ამ ლიტერატურამ აჩუქა მსოფლიოს, 

ბუნებრივად ხსნის ამ ინტერესს. თუ თანამედროვე ქართულენოვან გამოცემებს 

გადავავლებთ თვალს, ნათელი გახდება, რომ, საბედნიეროდ, ამ საერთო ტენდენციას 

ქართველი მკითხველიც იზიარებს. უკანასკნელ წლებში შესრულებული მშვენიერი 

თარგმანები კი მას მრავალფეროვანი მხატვრული სამყაროსა და ლიტერატურული 

მემკვიდრეობის გაცნობის შესაძლებლობას აძლევს. და მაინც, შესაძლებელია სწორედ 

ესპანური ლიტერატურის სიმდიდრეს „დავაბრალოთ“, რომ ზოგიერთი მნიშვნელოვანი 

ავტორი ქართულენოვან ბიბლიოთეკებში ჯერ მხოლოდ ერთი ან ორი ტექსტითაა 
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წარმოდგენილი. მეორე მხრივ, ეს შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც შესაძლებლობა, 

რომელიც უამრავ სასიამოვნო სიურპრიზს გვპირდება მომავალში.  

ასეთი ავტორების რიცხვშია თანამედროვე ესპანური და, ზოგადად, ევროპული 

მწერლობის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა ხუან მარსე (1933-2020 წწ.). მარსეს, როგორც 

მწერლის წარსადგენად საკმარისი იქნება იმის აღნიშვნა, რომ იგი რამდენიმე პრესტიჟული 

ლიტერატურული პრემიის, მათ შორის ხუან რულფოს, პლანეტას (Premio Planeta de 

Novela), სერვანტესის პრემიების ლაურეატი გახლავთ. მის სახელს ატარებს სერვანტესის 

ინსტიტუტის ბიბლიოთეკა (მადრიდი). მისი რომანების დიდი ნაწილი ეკრანიზებულია 

(მათ შორის, „შანხაის შელოცვა“/„შანხაის მოჯადოება“, „უკანასკნელი საღამოები 

ტერეზასთან“, „გოგონა ოქროსფერ საცვლებში“ და ა.შ.) ან თეატრალური დასების 

რეპერტუარშია შეტანილი. მკითხველებმა მარსეს მხატვრული სამყარო „განადგურებულ 

გარემოში ლიტერატული ბრწყინვალების აღმოჩენას“ შეადარეს, თუმცა მისი ქართულ-

ენოვანი თარგმანების ბიბლიოგრაფია საკმაოდ მწირია. 

ცოტა ხნის წინ აღმოვაჩინე თანამედროვე ესპანურენოვანი მწერლების საინტერესო 

თარგმანების კრებული „ესპანურენოვანი მოთხრობა, ესსე, ინტერვიუ“ (თარგ. ქ. ჯიშიაშვი-

ლი, რედ. მ. კვაჭანტირაძე). კრებულის მნიშვნელობას ზრდის ის ფაქტიც, რომ ზოგიერთი 

ავტორისათვის გამოცემაში შესული ტექსტი ქართულ ენაზე შესრულებლი პირველი 

თარგმანია. მთარგმნელი, როგორც ჩანს, გრძნობს ამ გარემოების დელიკატურობას და 

კრებულში შეაქვს თითოეული ავტორის ინტერვიუ, რომელსაც დიდი სიფრთხილით 

არჩევს და რომელიც მკითხველისთვის მწერლის წარდგენის ან უკეთ გაცნობის 

საშუალებაა. ამ ავტორების რიცხვშია ხუან მარსე - ავტორი, რომლის გარეშე რთული 

წარმოსადგენია თანამედროვე ესპანური მწერლობა და მისი მშვენიერი მოთხრობა 

„უჟანგავი ფოლადის ავტომობილი“. მწერლის ინტერვიუ კი მეტაფორული სათაურით - 

„ჩემი სამყარო თითქოს შეჩერებული დროის დეკორაციაა“ - ერთგვარი გზამკვლევი 

შეიძლება აღმოჩნდეს ქართველი მკითხველისათვის, რომელსაც ამ ტექსტების საშუალე-

ბით ძალიან საინტერესო თვითმყოფადი ავტორის აღმოჩენისა და მასთან ურთიერთობის 

შესაძლებლობა ეძლევა. 

1933 წ. ბარსელონაში დაბადებულმა მწერალმა ცხოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილი 

ქალაქის ღარიბულ უბნებში გაატარა და მისი ნაწარმოებების პერსონაჟებიც ძირითადად ამ 

სამყაროს მკვიდრნი არიან: ადამიანები, რომლებსაც ყოველდღიური დაძაბული ბრძოლა 

უწევთ არსებობისათვის, გადარჩენისათვის. კრებულში შეტანილი მოთხრობის პერსონაჟე-

ბიც ამ სამყაროდან არიან - სამყაროდან, რომელსაც, როგორც თავად ავტორი აღნიშნავს, 

ყველაზე უკეთ იცნობს. ზუსტად, ალბათ, ძნელია განსაზღვრო ჟანრი, რომლის 

კონტექსტშიც შეიძლება ამ მოთხრობის გააზრება. მთარგმნელი მას მაგიურ რეალიზმს 

მიაკუთვნებს და პოსტმოდერნისტული ლიტერატურული ძიებებიდან მარსეს მოთხრობას, 

ალბათ, ყველაზე უფრო სწორედ ეს ფორმა მიესადაგება. მით უმეტეს, თხრობის 

მიმდინარეობისას რთული იქნება, თავი დავაღწიოთ განცდას, რომ ორმაგი კოდირების 

მხატვრულ პრინციპთან გვაქვს საქმე. დაკვირვებულ მკითხველს შეუმჩნეველი არც ის 

დარჩება, რომ ავტორისათვის, რომელიც ყველა დეტალს საგულდაგულოდ ამუშავებს, არ 
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შეიძლება შემთხვევითობად ჩაითვალოს, რომ მისი მოთხრობის ერთ-ერთი პერსონაჟი 

თორმეტი წლის ბიჭია, ხოლო მეორე - 1945 წლის ლინკოლნ-კონტინენტალი. 1945 წ. მარსე 

ხომ სწორედ ამ ასაკის იქნებოდა! მით უმეტეს, ინტერვიუში იგი გულახდილად საუბრობს 

მისი - 1945-იანი წლების 12 წლის მოზარდისა და სამყაროს ურთიერთმიმართების, 

საკუთარი რეფლექსის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის თაობაზე. 

ტექსტის რიტმი და პერსონაჟების მინიმალური რაოდენობა ავტორისაგან მათი 

განსახიერებისას მეტ ძალისხმევას მოითხოვს, რასაც იგი მშვენივრად აცნობიერებს. 

გასაოცარია მისი სტილის გრძნობა: მინიმალისტური ხერხებით, სადა შტრიხებით, 

მდიდარი პალიტრის გამოყენების გარეშე შექმნას პერსონაჟები, რომლებიც საოცარი 

სიცხადით იხატებიან მკითხველის თვალწინ და აღარც ქრებიან. „ჩემთვის მთავარია, 

მკითხველი ნაწარმოებში ჩავითრიო და მახეში გასაბმელად ნებისმიერი ხერხი გამოდგება. 

ლიტერატურა ხომ კარგად მოყოლილი ტყუილია. მაგრამ თუკი შეძლებ, მკითხველი 

დაარწმუნო იმაში, რასაც ყვები, მიზანი მიღწეულია“1 - აცხადებს მწერალი და ფაბულისა-

თვის მისი ტექსტებისათვის დამახასიათებელ პარადიგმას ირჩევს: ამბავი ორი დიამეტრუ-

ლად განსხვავებული სამყაროს პირობითი გადაკვეთის წერტილში ვითარდება. როგორც 

ჩანს, მარსესთვის მნიშვნელოვანია ადგილისა და სივრცის პირობითობა, განუსაზღვრე-

ლობა. ქალაქის პრესტიჟული გარეუბანი: ქვის გალავანი, ცხიმის ლაქები ასფალტზე, 

დამწვარი ბენზინის სუნი... - არაფერი ისეთი, რაც კონკრეტიკაზე მიუთითებს. ეს 

პირობითობა ერთგვარი მინიშნებაა მკითხველისათვის, რომ ეს სივრცე, ეს ამბავი მის 

მიღმაც შეიძლება იყოს და მასთანაც - მის ქალაქში, მის უბანში, მისი სახლის მესერთან... 

მეტიც, შეიძლება იყოს და არც იყოს... 

ავტორი მოკლე დროში ახერხებს პერსონაჟების რადიკალურად განსხვავებული ხასიათები 

შექმნას და ამ კონტრასტის სრულიად მოულოდნელ ექსპოზიციამდე მიიყვანოს მკითხვე-

ლი: მოულოდნელობების კასკადი, რომელიც კიდევ უფრო მოულოდნელ ფინალთან 

გვაახლოებს. შესაძლებელია სწორედ მხატვრული ხერხების მინიმალიზაცია აძლევს 

მწერალს საშუალებას, მოთხრობაში განვითარებულ ამბავს განსაკუთრებული დამაჯერებ-

ლობა შესძინოს და თითოეული გმირის დრამა მკითხველისათვის ახლობელი გახადოს. 

სენიორ ალკონი პირველი პერსონაჟია, რომელიც ტექსტში ჩნდება და რომლის პრეზენ-

ტაციასაც მწერალი ერთგვარი ირონიით, პომპეზურობის ხაზგასმით, რამდენიმე შტრიხის 

გამოყენებით ახდენს: „თეთრ კოსტუმში გამოწყობილი ეს ბატონი, ხელში შავი კეისი რომ 

ეჭირა და ერთიანად თვითკმაყოფილებას აფრქვევდა, არა მხოლოდ აღნაგობითა და პეწით 

გამოირჩეოდა, არამედ კოლეგებს შორის ფინანსური ზვიგენის სახელით სარგებლობდა“. 

მარსესთვის მნიშვნელოვანია, მისი პერსონაჟი „დაინახოს“ მკითხველმა, დაიჯეროს მისი 

არსებობა, რომ შემდეგ მასთან ურთიერთობა გაუადვილდეს: „პერსონაჟებს იქამდე 

ვამუშავებ, სანამ მკითხველი საკუთარი თვალით არ დაინახავს მათ მოძრაობას, სიარულს, 

 
1 მარსე ხ. 2009. „ჩემი სამყარო თითქოს შეჩერებული დროის დეკორაციაა“ (ინტერვიუ). 

ესპანურენოვანი მოთხრობა, ესსე, ინტერვიუ. თბ. გვ. 189. 
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ჟესტიკულაციას, ამა თუ იმ ფიზიკურ ქმედებას, რადგან, ჩემი აზრით, ნებისმიერ 

ფსიქოლოგიურ აღწერას ყოველთვის საკუთარი თვალით ნანახი სჯობს“.2  

ძუნწი, მოზომილი ფრაზები, დიალოგები, პორტრეტები, თითქოს ერთი სიტყვაც კი 

ზედმეტი იქნებოდა ამ სურათებში. პერსონაჟების ვიზუალიზაცია რამდენიმე სახასიათო 

შტრიხით, მინიშნებით - მკითხველის თვალწინ ცოცხლდება „ფინანსური ზვიგენი“ 

თეთრი კოსტიუმითა და შავი კეისით, რომელსაც „სიარულის დროს ჭრაჭუნი გაუდის“ და 

სრულიად ბუნებრივად აღძრავს იმ განცდებს, რასაც ჩვეულებრივ თვითკმაყოფილებით, 

საკუთარი გამორჩეულობის შეგრძნებით გაჟღენთილი ადამიანები აღძრავენ ხოლმე – 

ერთგვარი გაუცხოების, დისტანცირების. ალკონი ტიპური საქმოსანია. მისი მიმართება 

სამყაროსთან სრულიად განსაზღვრულია და კონკრეტულ ერთეულში – ციფრებში 

გამოიხატება. ნავთობის მაგნატი ადამიანთა იმ კატეგორიას ეკუთვნის, რომლებსაც 

გარემოს აღქმის, შეფასების სრულიად ხელშესახები კრიტერიუმები ჩამოუყალიბდათ და 

რაიმე კორექტივის შეტანას ამ მიმართებაში არც გეგმავენ. ამაზე მიგვანიშნებს ავტორის, 

ერთი შეხედვით, უწყინარი რეპლიკა ტექსტის ფინალურ ნაწილში, როდესაც პერსონაჟი 

უკანასკნელი 50 წლის მანძილზე პირველად არღვევს საკუთარი დღის განრიგს. მწერალი 

ახერხებს, მკითხველი თანამოაზრედ აქციოს და მით უფრო საინტერესოა თვალის 

მიდევნება, სულ რამდენიმე გვერდის მანძილზე როგორ ვითარდება ამ პერსონაჟის 

ტრანსფორმაცია.  

„ალბათ, ყველაფერი იმის ბრალია, რომ ჩემმა ცხოვრებამ ხელმოცარულების გვერდით 

გაიარა. დიახ, შესაძლოა, ქვეცნობიერად ისინი ჩემთვის უფრო მომხიბვლელნი არიან 

ადამიანური და ლიტერატურული თვალსაზრისით. რატომღაც მგონია, რომ გამარჯვებები 

და წარმატებები ყალბია და მოჩვენებითი“ - აცხადებს მწერალი ინტერვიუში3. ალკონის 

პერსონაჟიც სწორედ იმ სამყაროს ნაწილია, რომელიც ავტორს ნაკლებად დამაჯერებლად 

ან ნაკლებად ბუნებრივად მიაჩნია. მით უმეტეს, რომ მას ფრანკოს მმართველობის ხანაში 

მოუწია ცხოვრება, რომლისთვისაც უცხო არ იყო წარმატება-წარუმატებლობის პირობი-

თობის განცდა. სიუჟეტის განვითარება ლოგიკურად მოითხოვს თხრობაში მეორე - 

მარსესათვის უფრო „ნამდვილი“ პერსონაჟის გამოჩენას და ისიც სენტ ეგზიუპერის პატარა 

უფლისწულივით მოულოდნელად „არსაიდან“ ჩნდება და ნამდვილ პერფორმანსს 

შემოგვთავაზებს!  

ავტორი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ პერსონაჟი ბუნებრივია, გრიმისა და დეკორაციის 

გარეშე და, თითქოს საგანგებოდ, ძლევამოსილი ფინანსისტის სრული ანტიპოდია: 

„ღარიბულად ჩაცმული ბიჭი ჩამომჯდარიყო და ჭუჭყიანი ხელებითა და მომღიმარი 

სახით უცქეროდა სენიორ ალკონს. ფეხზე რეზინის სანდლები ეცვა, პერანგი კი იმდენად 

დაძონძილიყო, რომ აბლაბუდას ქსელი გეგონებოდათ. თორმეტი წლისაც არ იქნებოდა. 

 
2 მარსე ხ. 2009. „ჩემი სამყარო თითქოს შეჩერებული დროის დეკორაციაა“ (ინტერვიუ). 

ესპანურენოვანი მოთხრობა. ესსე. ინტერვიუ. თბ. გვ. 191. 
3 მარსე ხ. 2009. „ჩემი სამყარო თითქოს შეჩერებული დროის დეკორაციაა“ (ინტერვიუ). 

ესპანურენოვანი მოთხრობა. ესსე. ინტერვიუ. თბ. გვ. 190. 
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არც თეთრი კანი ჰქონდა, არც აბრეშუმის თმა და არც პაწუა ცხვირი, ანუ არაფერი ისეთი, 

რითაც გამოირჩევიან დახვეწილი ბავშვები დახვეწილ მოთხრობებში“. ავტორი პოსტმო-

დერნისტული ლიტერატურისათვის დამახასიათებელ კიდევ ერთ მხატვრულ ხერხზე 

მიგვანიშნებს - მკითხველისათვის კარგად ცნობილი სიუჟეტებისა და პერსონაჟების 

პაროდირება-ინტერპრეტაცია, რომელიც მკითხველს ამ მინიშნების შესაბამისი სახე-

ხატების რემინისცენციებისათვის განაწყობს, ინტერტექსტუალური ძიებებისაკენ 

უბიძგებს და ინტერაქციაში ჩართვას აიძულებს. თუმცა მოთხრობას თავისი დინამიკა 

აქვს, მწერალს - საკუთარი მხატვრული ამოცანა და ილუზიებმა ძალიან რომ არ შეგვიყო-

ლიოს, ავტორი მალევე თხრობის სივრცეში გვაბრუნებს: პატარას აქვს რაღაც, რაც მას იმ 

ჩვეულებრივი ბავშვებისაგანაც გამოარჩევს, რომლებიც ფინანსისტს თავისი ცხოვრების 

გზაზე, სავარაუდოდ, უამრავი შეხვედრია და დახვეწილი მოთხრობების დახვეწილი 

პერსონაჟებისაგანაც: „სამაგიეროდ, დიდ შავ თვალებში ცოცხალი შუქი უელავდა და მის 

ღიმილში უცნაურად მშვიდი თავდაჯერება იგრძნობოდა“, თუმცა, ერთი შეხედვით, 

ბიჭუნას გარეგნულ იერში ამ თავდაჯერების საფუძველს არაფერი იძლევა. უცნაურად და 

ეპატაჟურად გამოიყურება მისი შეთავაზებაც: „იყიდება ლინკოლნ-კონტინენტალი“. 

ასე ჩნდება მოთხრობის თეთრ-ნაცრისფერ სივრცეში ცისფერის ესთეტიკა, რომელიც 

ისეთივე კონტრასტს ქმნის გარემოსთან, სადაც პერსონაჟების გზები იკვეთება, როგორც 

თავად ეს პერსონაჟები ერთმანეთთან. ბიჭუნა დაჟინებით ცდილობს, ფინანსისტი 

„ოცნებისფერი“ ავტომობილით დააინტერესოს, რომელსაც მის გარდა ვერავინ ხედავს, რაც 

თავდაჯერებული ნავთობის მაგნატის სრულიად ბუნებრივ რეაქციას იწვევს, თუმცა 

უცნაურ - მაპროვოცირებელ სტუმარს, რომელიც დაჟინებით ცდილობს ალკონი ჩვეული 

„კომფორტის ზონიდან“ გამოიწვიოს, საპასუხოდ მტკიცე არგუმენტი აქვს: „დანახვა არ 

გინდათ და იმიტომ“.  

პერსონაჟებს შორის, პრაქტიკულად, რაღაც მისტიკური თამაშია გამართული, სადაც 

მთავარი იარაღი თავდაჯერება და რწმენაა - საკუთარი სამყაროს, საკუთარი ოცნების 

რწმენა და უპირატესობაც იმის მხარესაა, ვისაც საკუთარი სამყაროს მეტი რწმენა გააჩნია. 

რეალურისა და ილუზორულის სიმულაციური აღრევით მწერალი ახერხებს ოდნავ 

თავბრუ დაახვიოს ამ იდუმალებით მოცული შეჯიბრების მაყურებელს - მკითხველს და 

თუ იგი (მკითხველი) გადაწყვეტს ლოგიკას დაეყრდნოს და ამ ხერხით იწინასწარმეტყვე-

ლოს შედეგი, ავტორი მოთხრობის ძირითად ღერძს სწორედ ამ დაპირისპირების 

ირაციონალურობაში ხედავს. 

შესაძლებელია თუ არა რაიმე ჰქონდეთ საერთო ერთმანეთისაგან რადიკალურად 

განსხვავებულ ორ პერსონაჟს, პირობითად, „ყოვლისმქონესა“ და „არაფრისმქონეს“? 

მოულოდნელ ეფექტს ქმნის აღმოჩენა, რომ მათ რაღაც აერთიანებთ – სრულიად 

განსხვავებული სტატუსის, ასაკის, მისწრაფებების მიუხედავად, ორივეს აქვს ერთი 

თვისება – თავდაჯერება. თუ პირველ შემთხვევაში ამის ახსნა იოლია და ობიექტური 

სინამდვილიდან გამომდინარეობს, აჰმედის შემთხვევაში მხოლოდ ტექსტის „ამოცნობის“ 

შემდეგ ვხვდებით, რა უდევს საფუძვლად ჩამოძონძილი ბიჭუნას მშვიდ თავდაჯერებას, 

რომელსაც შვიდი და-ძმა და ბებია ელოდება საჰარაუის ლტოლვილთა თავშესაფარში.  
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ბიჭის დაჟინება და რწმენა იმდენად მაცდუნებელი აღმოჩნდება, რომ სენიორ ალკონიც, 

მკითხველთან ერთად, რაციონალური დამკვირვებლის როლიდან გამოდის და მისდაუნე-

ბურად აყვება ამ თამაშს: „იმავ წამს მანქანის დაქოქვის ხმა შემოესმა“ - რბილი, ხავერდო-

ვანი, თითქოს აბრეშუმის ქსოვილი ირღვევაო“. თუმცა ეს მხოლოდ წამიერი სისუსტეა და 

„ფინანსური ზვიგენიც“ ჩვეულ რიტმს უბრუნდება, სადაც არც აჰმედია და არც მისი 1945 

წლის ღია ცისფერი ლინკოლნ-კონტინენტალი.  

მაგრამ ბიჭი არ ნებდება. უცნაურია, რადგან მას უკვე აღმოუჩენია ის, რაც აქამდე 

შეუმჩნეველი დარჩა წარმატების მწვერვალზე მყოფი სენიორ ალკონისათვის: როგორი 

ორაზროვანი შეიძლება იყოს საზღვრები რეალურსა და ირეალურს, სიმართლესა და 

გამოგონილს შორის. ამიტომ იცის, რომ ხილული ყოველთვის არ ნიშნავს რეალურს, ისევე, 

როგორც უხილავი ყოველთვის არ არის არარეალურის სინონიმი: „თქვენ ეგრე გეგონოთ, 

სენიორ, და… ამას წინათ ჩემი მეგობარი დაიღუპა სამხრეთის ტყეში ტყვიით, რომელიც 

არავის არასდროს უსვრია, თანაც თოფით, რომელიც ჯერ აწყობილიც არ იყო“.  

მაგიური რეალიზმისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივობით, გნებავთ, გულუბრყვილო-

ბით ავტორი ისე გადის რეალობა-ილუზორულის ზღვარს, რომ ამბავი არც ბოლომდე 

მისტიკურ შეფერილობას იძენს და არც დამაჯერებლობას კარგავს. დაუჯერებელი 

რეალობად იქცევა, უხილავი ხდება ხილული და პერსონაჟის ცნობიერებაში ასე იბადება 

ახალი სინამდვილე, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო მის მიერ აპრიორად განსაზღვრულ 

რეალობასთან და რომელიც შესაძლებელია ყველაზე ახლოს დგას ჭეშმარიტებასთან.  

ლიტერატურული ნაწარმოების კომპოზიციის თავისებურებების შესახებ მსჯელობისას ი. 

ლოტმანმა შენიშნა, რომ: „...თანამედროვე ტექსტში კოდირების ფუნქცია აკისრია დასაწყისს, 

ხოლო სიუჟეტურ-„მითოლოგიური“ - დასასრულს“4. მარსე თავის ტექსტებში ხშირად 

იყენებს ამ პარადიგმას. „უჟანგავი ფოლადის ავტომობილის“ ფინალიც სწორედ ამ ესთეტი-

კითაა შთაგონებული: ალბათ, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, რომ ფინალის ეფექტის 

შემდეგ მკითხველს ცოტაოდენი დრო დაჭირდება ამ სამყაროში დასაბრუნებლად და 

შესაძლოა, ეს დრო ყველაზე ფასეულია ტექსტისა და მკითხველის ურთიერთობის 

პროცესში. 

ხ. მარსე იმ მწერლების რიცხვს ეკუთვნის, რომლებსაც თანამედროვე სამყაროში ადამიანის 

არსებობის, მისი ძიებების, რეფლექსიის, „მისი ეთიკური საყრდენის ამოცნობის 

საიდუმლო აინტერესებთ, რომლებიც ცდილობენ, საკუთარ მკითხველს აღმოაჩენინონ 

სიახლე იქ, სადაც მას ყველაფერი უკვე ნათელი და გარკვეული ჰგონია“5. ამიტომ 

ძლევამოსილი ფინანსისტი მარცხდება ამ მისტიკურ შეჯიბრებაში, თუმცა მარსესთვის ეს 

მარცხი გამარჯვების ტოლფასია - ეს მარცხი მის პერსონაჟს გამარჯვებულად აქცევს. 

მიუხედავად მწერლის შეფასებისა, რომ ალკონი იმ ადამიანთა კატეგორიას 

განეკუთვნებოდა „საგულდაგულოდ რომ არიან შეფუთული და სიარულის დროს 

 
4 Лотман Ю.М. 1998. Об искусстве. СПб. Санкт-Петербург. ст. 211. 
5 ხაჩიძე მ. 2016. სიცოცხლე, როგორც სასწაული ი. გორდერის შემოქმედებაში. ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რეცენზირებადი ელექტრონული 

ბილინგვური ჟურნალი „სპეკალი“. თბ. #10. 
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ჭრაჭუნი გაუდით“, პერსონაჟი გაარღვევს ამ „შეფუთულობის“ გარსს, რომელშიც ის 

ბუნებრივად კონსტრუირდება და ახალ სინამდვილეს ეზიარება. ამ უცნაური შეხვედრის 

წყალობით სენიორ ალკონი მისდაუნებურად იმ სამყაროს ნაწილი ხდება, რომელშიც 

აჰმედი ცხოვრობს, იმ საგნებისა და მოვლენების დანახვას იწყებს, რომელიც ნახევარ 

საუკუნეზე მეტი ხნის მანძილზე მისთვის უხილავი რჩებოდა. მარსესთვის ეს ახალი, 

იდუმალებით მოცული შესაძლებლობების ფანჯარაა. როგორი შეიძლება იყოს ამ 

აღმოჩენის, შეგრძნების, გნებავთ, ამ მარცხის ფასი? მარსეს „არსაიდან“ მოვლენილი 

პერსონაჟი კვლავ გაუჩინარებამდე მშვიდად გაგვიმხელს: „ვიცი, რასაც მეტყვით, სენიორ..., 

რომ რამდენიც არ უნდა გადაგეხადათ, ასეთი ავტომობილისათვის მაინც ცოტაა“. 

ხ. მარსე თავისი ტექსტებით იმ საოცარი მხატვრული სამყაროს ნაწილია, რომელსაც 

მაგიურ რეალიზმად მოიხსენიებენ. ალბათ, უპრიანი იქნება მის გამოჩეულ წარმომად-

გენელს დავესესხოთ: გაბრიელ გარსია მარკესი ავტობიოგრაფიულ რომანში აღწერს 

ეპიზოდს, როდესაც რომანი „ფოთოლცვენა“ მეგობარსა და მრჩეველს ალფონსო 

ფუენმაიორს აჩვენა და იხსენებს: „მისი დაკვირვებები იმდენად მახვილი იყო, ყველა 

გავითვალისწინე - ერთის გარდა, რომელიც მას ყურით მოთრეული ეჩვენებოდა, მას 

შემდეგაც კი, რაც დავუმტკიცე, რომ ჩემი ბავშვობის რეალური თავგადასავალი იყო. - 

რეალობაც შეიძლება შეცდეს, როდესაც ლიტერატურა არ ვარგა, - სიცილით მითხრა“6. 

მაგიური რეალიზმის, გნებავთ, ზოგადად ლიტერატურის, როგორც მხატვრული 

ინტერპრეტაციის საშუალების, შინაარსის უფრო ნათლად, ზუსტად და ხატოვნად 

გადმოცემა, ალბათ, შეუძლებელია. მხოლოდ ის შეგვიძლია დავამატოთ, რომ ეს თეზა 

საკუთარ თავში ანტითეზასაც გულისხმობს და ამისი დასტური მარსეს მოთხრობაცაა, 

როდესაც არა მხოლოდ მისი პერსონაჟებისათვის, არამედ მკითხველისთვისაც 

დამაჯერებელი, ხელშესახები ხდება გამოგონილიც, როდესაც ლიტერატურა კარგია! 

დაბოლოს, სამადლობელი სიტყვებით გვინდა მოვიხსენიოთ მთარგმნელი ქ-ნი ქ. 

ჯიშიაშვილი, რომლის ძალისხმევითაც მშვენიერი თარგმანებით შეივსო ჩვენი ბიბლიოთეკა 

და რომელსაც, საბედნიეროდ, კარგი ლიტერატურული გემოვნება აღმოაჩნდა.  
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Abstract. The topic of the publication is the work of the outstanding author of modern Spanish literature, Juan 

Marce (1933-2020) and his Georgian translations (translated by K. Jishiashvili, ed. M. Kvachantiradze). Through 

these texts, the Georgian reader is given the opportunity to discover the author, without whom it is difficult to 

imagine contemporary Spanish literature, and the publication is the first attempt to study his work in Georgian 

literary criticism. Among postmodern literature quests magical realism is probably the most appropriate for 

Marse’s work. Born in Barcelona, the writer spent most of his life in a poor district of the city and the 

characters of his stories belong to this world: people who have to struggle for existence, for survival every day. 

The publication examines the text in the context of artistic techniques typical of postmodern literature, which 

disposes the reader for reminiscences of the images, corresponding to this indication, pushes towards 

intertextual searches and forces to get involved in interaction. The publication notes that by simulating a 

mixture of the real and the illusory, the writer manages to make the reader his soulmate, to show how a new 

reality is born in the consciousness of the character, which has nothing in common with the reality a priori 

defined by him and which may be the closest to the truth.  

Key words: Juan Marsé, magic realism, Spanish literature, simulation 
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