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რედაქტორისგან1

1981 წლის იანვარსა და თებერვლის დასაწყისში მერაბ მამარდაშვილმა 

„ზოგადი და პედაგოგიური ფსიქოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში“ 

(მოსკოვი) წაიკითხა 15 ლექცია ციკლიდან „კარტეზიანული განაზრებანი“, მი-

იღო რა ვ.ვ. დავიდოვის (იმ დროს ინსტიტუტის დირექტორის), ვ.პ. ზინჩენკოსა 

და ვ.მ. მუნიპოვის მოწვევა.

დაახლოებით 1987 წელს მერაბ მამარდაშვილმა კვლავ მიმართა „კარტე-

ზიანულ განაზრებებს“ განზრახვით, რომ შეექმნა წიგნი 1981 წელს წაკითხული 

ლექციების საფუძველზე. ლექციათა აუდიოჩანაწერების გაშიფვრის გარდა, 

რომლებიც ავტორისეული შესწორების კვალს შეიცავს, არქივში შემონახულია 

სატიტულო ფურცლის მონახაზი – იგეგმებოდა წიგნის გამოქვეყნება 1988 წელს 

გამომცემლობაში „მეცნიერება“ (თბილისი). შერჩეული იყო ეპიგრაფებიც: 

ერთი – დეკარტის, მეორე – შექსპირის თანამედროვის, ინგლისელი დრამატუ-

რგის, ჯორჯ ჩეპმენის თხზულებიდან:

„მე ყოველთვის უკიდურესად მსურდა, მესწავლა სიცრუის გარჩევა ჭეშ-

მარიტებისგან, რათა ცხადად მეხილა ჩემი საკუთარი ქმედებები და მყარად 

მევლო ცხოვრებაში... გადავწყვიტე რა, არ მეძიებინა მეტად არანაირი მეცნიე-

რება, გარდა იმისა, რომლის პოვნა საკუთარ თავში ან სინათლის დიად წიგნში 

შეიძლება...“ (რ. დეკარტი)2

„... in this one thing, all the discipline / Of manners and of manhood is con-

tain’d; / A man to join himself with th’Universe / In his main sway, and make (in 

all things fi t) / One with that All; and go on, round as it: / Not plucking from the 

whole his wretched part, / And into straits, or into nought revert; / Wishing the 

1. იგულისხმება რუსული ტექსტის რედაქტორი – მთარგმნელის შენიშვნა.

2. Descartes R. Œuvres et lettres. Bibliothèque de la Pléiade. Paris: Éditions Gallimard, 1953. გვ. 132.
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„არქივიდან“ მასალების კომენტარებისა 
და გამოქვეყნების შესახებ1

მ. მამარდაშვილისეულ შემორჩენილ არქივში „კარტეზიანული განაზრებე-

ბის“ – დეკარტის შესახებ ლექციების – მანქანაზე ნაბეჭდ გაშიფვრაში თითქმის 

არ არის პირდაპირი მინიშნებები დეკარტის ტექსტებისა და მიმოწერის ფრაგ-

მენტთა წყაროებზე, რომლებიც პირდაპირი ციტატის ან ალუზიის სახით არის 

მოტანილი ლექციებში. მართალია, საარქივო დოკუმენტებში არის ფურცელი 

ზოგი გამოცემის ჩამონათვალით, როგორც თვით დეკარტის ნაწარმოებებისა, 

ასევე მისადმი მიძღვნილი კვლევების, რომელიც დამაჯერებლობის მაღალი 

ხარისხით შეგვიძლია განვიხილოთ „კარტეზიანული განაზრებების“ მერაბ მა-

მარდაშვილის მიერ დაგეგმილი გამოცემისთვის თანდართული ლიტერატურის 

წინასწარი სიის სახით.

რასაკვირველია, მამარდაშვილის მიერ ლექციებში მოტანილი ფრაგმე-

ნტები დეკარტისა და სხვა ავტორთა ნაწარმოებებიდან უდავოდ ცნობილია 

თანამედროვე მკითხველისთვის, და თვით ლექციების ჟანრიც არ გულისხმობს 

ზუსტ ცნობებს ციტატის, მარჯვე მეტაფორის ან მოულოდნელად გამოძებნილი 

შედარების წყაროების შესახებ, თუმცა ჩვენ მართებულად ჩავთვალეთ წინა-

მდებარე გამოცემისთვის შეძლებისდაგვარად დეტალური კომენტარების თა-

ნდართვა ციტირებული წყაროების მითითებით. სამწუხაროდ, ვერ მოხერხდა 

ლექციების ტექსტის შეთანაფარდება ყველა გამოცემასთან, რომელიც ლიტე-

რატურის ნავარაუდევ სიაშია ჩამოთვლილი. მაგრამ შეგვიძლია დაბეჯითებით 

ვთქვათ, რომ ციტატების უმრავლესობა მოტანილია დეკარტის თხზულებებისა 

და წერილების ფრანგულენოვანი ერთტომეულიდან, რომელიც 1953 წელს გა-

მოიცა გამომცემლობა გალიმარის „პლეადის ბიბლიოთეკის“ სერიაში. ამ ტო-

მის ეგზემპლარი მამარდაშვილის საოჯახო ბიბლიოთეკიდან მრავალრიცხო-

ვან ჩანანიშნებს შეიცავს: ხაზგასმებს, დამახასიათებელ ნიშნებს მინდვრებზე, 

კომენტარებს, რომლებიც გახდა კიდეც საფუძველი ჩვენი სამუშაოსთვის.

1. წინასიტყვაობა რუსული გამოცემიდან – მთარგ. შენ.
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განაზრება პირველი

იმ მღელვარებასთან როგორმე გასამკლავებლად, რომელიც ამ აუდიტო-
რიაში მიპყრობს, მსურს ჩემი სიჭაბუკის ერთი ეპიზოდი გავიხსენო, როდესაც 
ამავე აუდიტორიაში 1950-51 წლებში გვიკითხავდნენ ლექციებს უახლეს ისტო-
რიაში – კითხულობდა ვინმე ტოლმაჩოვი, მეტისმეტად მყვირალა და აგზნებული 
ადამიანი. ერთ მშვენიერ დღეს გრიგალივით შემოქანდა კარში, პორტფელი აი, 
ამ კათედრაზე დააგდო და მთელი აუდიტორიის გასაგონად იყვირა: „ყველანი 
ფეხზე, დღეს პარიზის კომუნის შესახებ წავიკითხავ!“ მე თავი უნდა ავარიდო 
მსგავსი ფრაზის წამოძახების ცდუნებას...

პირველი, რაც მსჯელობას იხმობს და მოითხოვს (საქმის მსვლელობასთან 
ერთად მივხვდებით თუ რატომ) – ეს თვით დეკარტია, მისი ხატი და პიროვნება. 
მედიტაციის ასეთი საგანი, რასაკვირველია, სიფრთხილესა და დიდ დელიკა-
ტურობას მოითხოვს. არ შეიძლება თვითნებურად, მის ტონალობასთან აუ-
წყობლად, განკარგო ცხოვრება გმირისა, რომელიც თვითონ ერთობ მზრუნვე-
ლად იცავდა თავის სულსა და შინაგან სამყაროს რაიმე გარეგანი ხელყოფის 
ან წარმოდგენათა გალიისგან, რომელიც დასახურად იყო მზად მის აზრებსა 
და ქმედებებს უკან. აუცილებელია თავის შეკავება ცდუნებისგან, ვაწვალოთ 
დეკარტის სხეული, ასე მივამაგროთ ხელი, ფეხი კი ისე ან მისი სახელით გავ-
ლახოთ წარმოსახვითი ან რეალური მტრები, რადგან უნებურად გესმის მომა-
კვდავი დეკარტის ხმა, როდესაც ის ცხელებისგან იწვოდა, ექიმები კი სისხლს 
უშვებდნენ (წარმომიდგენია, რა შეეძლო ეფიქრა დეკარტ-ფიზიოლოგს ასეთი 
ექიმების შესახებ!) – ის ირონიულად ამბობდა: „ბატონებო, გაუფრთხილდით 
ფრანგულ სისხლს“.

მაშ ასე, შევასრულოთ ეს თხოვნა, გავუფრთხილდეთ ფრანგულ სისხლს – 
სისხლს ახალი დროის გმირისა, ჰეგელის გამონათქვამის მიხედვით, მთელი 
თანამედროვე ევროპული ფილოსოფიის მამისა, იმ სააზროვნო აპარატის 
შემოქმედისა, რომლის ჩარჩოებში, ვიცით ჩვენ ამის შესახებ თუ არა, დღე-
ვანდელ დღემდე ბრუნავს ჩვენი აზრი. სამწუხაროდ, უფრო ხშირად ჩვენ ეს 

არ ვიცით, ამიტომ საჭიროა ამის გახსენება, რასაკვირველია, დღევანდელი 
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დილემების გათვალისწინებით – არა მხოლოდ თეორიულის, არამედ თითო-

ეული ჩვენგანის ეგზისტენციალური, ადამიანურისაც. ამ დამატებითი შენიშ-

ვნებითა და გაფრთხილებებით – ღმერთით, წინ. შევუდგეთ ჩვენს კარტეზია-

ნულ მსჯელობებს.

ამგვარად, ჩვენ წინაშე დეკარტია. მაგრამ უბედურება ისაა, რომ ჩვენ 

წინაშე ის წარმოდგება ერთობ მაცდუნებელ გარკვეულობასა და თითქოს 

კრისტალურობაში. ჩემი აზრით, ის ახალი დროის ან სულაც, ზოგადად, ფილო-

სოფიის მთელი ისტორიის ყველაზე იდუმალი ფილოსოფოსია. ის ერთგვარი 

საიდუმლოა სრულ სინათლეში.

ზუსტად ისევე, როგორც ფილოსოფიის ისტორიაში არ არის ტექსტები, 

რომლებიც უფრო გამჭვირვალედ, გასაგებად, მარტივად და ელეგანტურადაა 

დაწერილი, ასევე არ არის უფრო გაუგებარი ტექსტები – მათი გაუგებრობა 

მათი მოჩვენებითი გასაგებობის პროპორციულად იზრდება – ვიდრე დეკა-

რტისა. თითქოს სრულიად გამჭვირვალე სიღრმეში ყვინთავ, იქ კი ბნელი, 

თვალშეუვალი ლოდებია, თუმცა კი მკაფიო მოხაზულობა გააჩნიათ, მათი 

დაძვრა ვერაფრით ხერხდება. დეკარტის თვით სტილი ავლენს ერთგვარ ეგ-

ზისტენციალურ პათოსს. ერთი მხრივ, ის მაქსიმალურად უბრალოა. სიკვდი-

ლის პირასაც კი, დეკარტმა, განსხვავებით სხვა მოაზროვნეებისა და ფილო-

სოფოსებისგან, რომლებმაც დიადი ფრაზები დაგვიტოვეს შემდეგი ტიპისა: 

„სინათლე, მეტი სინათლე“ ან რაიმე ამავე სახის, უმარტივესი ფრანგული 

ენით, თანაც, აირჩია რა ყველაზე უბრალო, ფამილარული – ფაქტობრი-

ვად ოჯახში მოხმარებული – კონსტრუქცია, წარმოთქვა: „ამჯერად წასვლის 

დროა“. მეორე მხრივ, დეკარტის თვით გაუგებრობა იმას შეესაბამება, რაც 

მან თავის თავში ძალიან ადრე გაიგო და რისი ერთგული მთელი სიცოცხლე 

რჩებოდა. დეკარტის პირად დღიურსა ან პარტიკულარულ მსჯელობებში შე-

საძლოა შევხვდეთ ლათინურ ფრაზას: „Larvatus prodeo“ – „გამოვდივარ ნი-

ღბით“, რომელსაც ის დევიზის მსგავსად მიჰყვებოდა.1

ქვემოთ მე შევეცდები ეს „ნიღბით გამოსვლა“ გავშიფრო არა როგორც 

უბრალოდ ლამაზი ფრაზა, რომელიც ლათინური პროზის ოქროთია გამოჭე-

დილი, არამედ როგორც რაღაც ერთობ შინაარსიანი დეკარტის მთელ სულიერ 

სტრუქტურაში და რაც ერთგვარ ინდივიდუალურ სიმბოლოს წარმოადგენს. და 

დეკარტი ასეც ცხოვრობდა. იმავე დღიურის სხვა ადგილას შეგვიძლია წავი-

1. (AT, X:213) Cogitationes privatae (01.1619) – Ut comoedi, moniti ne in fronte appareat pudor, 
perfonam induunt: sie ego, hoc mundi theatrum conscensums, in quo hactenus spectator exstiti, 
larvatus prodeo. (1:573) – მსგავსად იმისა, როგორც მსახიობები, საკუთარ სახეზე სირცხვილის 
დასაფარად, ნიღაბს ირგებენ, მეც, ვაპირებ რა ავიდე სცენაზე სამყაროულ თეატრში, რო-
მელშიც აქამდე მხოლოდ მაყურებელი ვიყავი, გამოვდივარ ნიღბით [larvatus prodeo]. (აქ და 
შემდეგ შენიშვნების ტექსტის კვადრატულ ფრჩხილებში მოთავსებულია კომენტარების შემ-
დგენლის ჩანართები – რედ. შენ.)
აქ და შემდგომ რედაქტორის შენიშვნით (რედ. შენ.) აღნიშნული სქოლიოები ეკუთვნის რუსული 
ტექსტის რედაქტორს – მთარგმნელის შენიშვნა.
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კითხოთ, რომ კარგად იცხოვრა მან, ვინც კარგად იმალებოდა.2 და აი, ასეთ 

ფარულობაში თითქოსდა თვით ყველაზე გულწრფელ ტექსტებში, წარმოდგება 

ჩვენ წინაშე დეკარტი, თუმცა თვით ტექსტში თითქოს არავითარი საიდუმლო 

იყოს. თუნდაც დეკარტის ეგზისტენციალური იერის აღწერით დავიწყოთ.

საქმე ისაა, რომ ჩვენ წინაშე არა მხოლოდ თეორიული ტექსტია, რომელიც 

შეიძლება ზოგი იდეის გადმოცემას წარმოადგენდეს ან ცოდნას, მოპოვებულს 

ავტორის მიერ, არამედ რეალურ გამოცდილებას, მედიტაციის პროდუქტს, რო-

მელიც რთულად შესრულდა, მთელი ძალით, შეგრძნებით, რომ ფსონად სიცო-

ცხლეა ჩამოსული და რომ სრულიად ის დამოკიდებულია მისი აზრის მოძრა-

ობისა და სულიერ მდგომარეობათა, მეტაფიზიკური ტანჯვის გადაწყვეტაზე. ეს 

კი – სიცოცხლის ფასად (ან სიცოცხლით, რომელიც ფსონად არის ჩამოსული) 

– დეკარტის მიერ ნებისა (როგორც ძველ დროს იტყოდნენ, გულისხმობდნენ 

რა თავისუფლებას, მაგრამ ამ სიტყვის უფრო მდიდარი ელფერით) და სულის 

სიმშვიდის ძიებაა, ტანჯვისა და მთელი ეგზისტენციის გადაწყვეტა უმაღლეს სი-

ხარულში. რადგან, რა შეიძლება იყოს უფრო მაღლა?!

ვიმეორებ, ეს რთულად შესრულებული მედიტაციაა, რომლის შინაგანი 

ღერძი საკუთარი თავის გარდაქმნა, გარდახორციელება გახდა ან, როგორც 

რელიგიური ენით ამბობდნენ: ახალი ადამიანის დაბადება ძველი ადამიანის 

მასალაზე (ან ბიოლოგიურ სხეულში). საკუთარი თავის ეს გარდაქმნა და გა-

რდახორციელება – შემდგარი ფაქტია, ის იყო, მისი კვალი კი დეკარტისეულ 

ტექსტშია დაფიქსირებული, ამიტომ ის უნდა ავიღოთ არა როგორც მზა შეხე-

დულებებისა და ჭეშმარიტებების განყენებული, ლოგიკურად მწყობრი გადმო-

ცემა, არა როგორც განსჯითი, უხორცო და თვითნებური მოსაზრებები („რა-

ციონაციები3“, თუ ლათინური სიტყვის კალკს გამოვიყენებთ) – თითქოს ჩვენ 

თავში, ვითარცა ჰომუნკულუსი განმუხტულ, თავის ქალის ქვედა სივრცეში, 

იჯდა რაღაც რაციო, ცივი და უსისხლო, და, აკვირდებოდა რა სამყაროს, რაღა-

2. (Pl. 927) (1:586-587) À Mersenne (15.04.1630) – მე შემდგომშიც არ დავივიწყებ თქვენს შე-
ტყობინებას ჩემი ადგილმდებარეობის შესახებ, გთხოვთ, მხოლოდ, იზრუნოთ, რომ ამის შესა-
ხებ სრულიად არავინ იცოდეს. ასევე, გთხოვთ, უმალ იმედი გაუცრუოთ, ვიდრე დააიმედოთ, 
საკუთარი შეხედულების გამომთქმელები იმის შესახებ, რომ მე თითქოსდა გადაწყვეტილი 
მქონდეს, დავწერო, რადგან, ვფიცავ, ადრე რომ არ დამემოწმებინა ასეთი განზრახვის არ-
სებობა – ამან შესაძლოა საბაბი შექმნას საუბრებისთვის, რომ მე არ ვარ დარწმუნებული მის 
ბოლომდე მიყვანის შესაძლებლობაში – ამას ვერასოდეს გავბედავდი.
მე არც იმდენად უკარება ვარ, რომ არ მიხაროდეს, როდესაც ჩემ შესახებ ფიქრობენ და რო-
დესაც ჩემ შესახებ კარგი აზრი აქვთ. მაგრამ ვამჯობინებდი, რომ ჩემ შესახებ საერთოდ არ 
ფიქრობდნენ. მე უმალ ვუფრთხი რეპუტაციას, ვიდრე არ მსურს იგი, რადგან, ჩემი აზრით, მის 
შემძენთათვის მას ყოველთვის თავისუფლებისა და მოცალეობის გარკვეული შემცირება მოჰ-
ყვება შედეგად – ორი რამის, რომლებსაც სამყაროს ვერცერთი მონარქი იყიდის ჩემგან რაიმე 
თანხად. ეს არ შემიშლის ხელს ჩემ მიერ დაწყებული მცირე ტრაქტატის დასრულებაში. მაგრამ 
არ მსურს, რომ მის შესახებ იცოდნენ, რათა ყოველთვის მქონდეს მასზე უარის თქმის შესაძ-
ლებლობა.

3. Ratiocinatio – განსჯა, მსჯელობა, აწონ-დაწონა.
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გამომცემლობა „აქტი“-ს მიერ გამოცემული წიგნები

1. ფრიდრიხ ნიცშე – ანტიქრისტე

2. ფრიდრიხ ნიცშე – ტრაგედიის დაბადება მუსიკის სულიდან

3. ფრიდრიხ ნიცშე – სიკეთისა და ბოროტების მიღმა

4. ფრიდრიხ ნიცშე – კერპების მწუხრი, ანუ როგორ

                                   ფილოსოფოსობენ ჩაქუჩით

5. კარლ იასპერსი – ნიცშე და ქრისტიანობა

6. კარლ იასპერსი – ფილოსოფიის შესავალი

7. სიორენ კირკეგორი – შიში და თრთოლვა

8. სიორენ კირკეგორი – სატანჯველის სახარება

9. ზიგმუნდ ფროიდი – სამი ნარკვევი სექსუალობის თეორიიდან

10. ზიგმუნდ ფროიდი – მასების ფსიქოლოგია და ეგოს ანალიზი

11. ზიგმუნდ ფროიდი – მოსე და მონოთეიზმი

12. ზიგმუნდ ფროიდი – ეგო და ID

13. ლევ შესტოვი – შემეცნების ფილოსოფია და თეორია

14. ლევ შესტოვი – შემოქმედი და დამანგრეველი სამყარო

15. ბერტრან რასელი – ესეები

16. ბერტრან რასელი – ქორწინება და მორალი

17. ედმუნდ ჰუსერლი – ამსტერდამული მოხსენებები

18. მიგელ დე უნამუნო – ქრისტიანობის აგონია

19. ნიკოლაი ბერდიაევი – ყოფიერება, თავისუფლება, ღმერთი

20. იმანუელ კანტი – მარადიული მშვიდობისკენ

21. ერიხ ფრომი – ადამიანის სული
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22. სვამი ვივეკანანდა – კარმა-იოგა
23. სვამი ვივეკანანდა – ბჰაქთი-იოგა
24. სვამი ვივეკანანდა – შთაგონებული საუბრები
25. სვამი ვივეკანანდა – პატანჯალის იოგა სუტრა
26. სვამი ვივეკანანდა – ძველი ინდური ფილოსოფია
27. სვამი ვივეკანანდა – მედიტაცია და მისი მეთოდები

28. მერაბ მამარდაშვილი – კარტეზიანული განაზრებანი
29. მერაბ მამარდაშვილი – ცნობიერება და ცივილიზაცია
30. მერაბ მამარდაშვილი – ლექციები ანტიკურ ფილოსოფიაში
31. მერაბ მამარდაშვილი – რაციონალურობის კლასიკური და
                                              არაკლასიკური იდეალები

32. ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი – ეტიუდები სიყვარულზე

33. გუსტავ ლე ბონი – მასების ფსიქოლოგია
34. გუსტავ ლე ბონი – ერების ფსიქოლოგია

35. ჯიდუ კრიშნამურტი – მედიტაცია
36. ჯიდუ კრიშნამურტი – თავისუფლება ცნობილისგან
37. ჯიდუ კრიშნამურტი – სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობა
38. ჯიდუ კრიშნამურტი – პირველი და უკანასკნელი თავისუფლება

39. ოშო – რა არის მედიტაცია?
40. ოშო – სექსიდან სუპერცნობიერებამდე

41. ემა გოლდმანი – ანარქიზმი, ათეიზმი, ფემინიზმი
42. დევიდ ლოურენსი – ფსიქოანალიზი და არაცნობიერი

43. იულიუს ევოლა – ომის მეტაფიზიკა
44. იულიუს ევოლა – ვეფხვის მორჯულება

45. ჯორჯ ბერკლი – ტრაქტატი ადამიანური შემეცნების
                                 პრინციპების შესახებ
46. მაჰათმა განდი – გზა ღმერთისაკენ

47. გიორგი გურჯიევი – გრძნეულთა ბრძოლა
48. გიორგი გურჯიევი – დანახული რეალური სამყაროდან
49. გიორგი გურჯიევი – ცხოვრება რეალურია მხოლოდ მაშინ,

                                        როცა „მე ვარ“

50. გ. გურჯიევი – ბელზებელის ნაამბობი შვილიშვილისთვის. წიგნი I-IV
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51. ეკჰარტ ტოლე – აწმყოს ძალა

52. ირაკლი ბრაჭული – ზეკაცის ჰერმენევტიკა

53. ნონა ხიდეშელი – მეტამორფოზა

54. ნონა ხიდეშელი – Carpe diem

55. ალექსანდრე ბერკმანი – ანარქიზმის ანბანი

56. ავტორთა ჯგუფი – სპინოზას ფილოსოფია

57. ჟან-პოლ სარტრი – ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმია

58. ჯონ სტიუარტ მილი – სოციალიზმი

59. ჯონ სტიუარტ მილი – თავისუფლების შესახებ

60. ჯონ სტიუარტ მილი – ქალთა დაქვემდებარება

61. დევიდ ჰიუმი – რელიგიის ბუნებრივი ისტორია

62. ლუდვიგ ბინსვანგერი – ეგზისტენციალური ანალიზი

63. გაბრიელ მარსელი – იყო და ფლობდე


