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მოკლედ დევიდ ჰერბერტ ლოურენსის შესახებ

XX საუკუნის დასაწყისის დიდი ინგლისელი მწერალი დე-

ვიდ ჰერბერტ ლოურენსი 1885 წელს დაიბადა ისტვუდში და 

გარდაიცვალა 1930 წელს ვანსში (საფრანგეთი). წერდა რო-

მანებს, მოთხრობებს, ლექსებს, ესეებს. მისი ყველაზე ცნო-

ბილი რომანებია: „ვაჟები და საყვარლები“, „ცისარტყელა“, 

„შეყვარებული ქალები“, „ლედი ჩატერლეის საყვარელი“. 

ლოურენსი თავის ნაწარმოებებში ილაშქრებს ვიქტორია-

ნული მორალის წინააღმდეგ. ავტორის მიხედვით, ადამი-

ანის სიმწიფე და სიბრძნე არის უარის თქმა XIX საუკუნის 

რაციონალიზმზე. მწერლის რამდენიმე წიგნის, მათ შორის 

„ლედი ჩატერლეის საყვარელი“-ს გამოცემა ხანგრძლივი 

დროის განმავლობაში აკრძალული იყო, იმ დროისთვის მე-

ტისმეტად ღია სექსუალური სცენების გამო. 

ფილოსოფიური ესეებით – „პორნოგრაფია და უხამსობა“ 

და „ფსიქოანალიზი და არაცნობიერი“ დიდი ინგლისელი 

მწერალი სრულიად მოულოდნელი კუთხით წარმოგვი-

დგება. მკითხველზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, ლოუ-

რენსის ესეები დამაჯერებელი არგუმენტებითა და გამბედა-

ობით ტოლს არ უდებს მის სახელგანთქმულ რომანებს. ეს 

ტექსტები გვაკვირვებს, თავზარს გვცემს და კიდევ ერთხელ 

ადასტურებს ლოურენსის, როგორც მწერლის რეპუტაციას, 

რომელსაც მუდამ აქვს მკითხველისთვის სათქმელი რაღაც 

ახალი და ორიგინალური. 

მთარგმნელი
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წინასიტყვაობა

ჩვენი ცოდნის საუკეთესო ნაწილი, ეს არის ცოდნა შე-

უცნობლისა და ჩაუწვდომლის შესახებ. ჩვენ ვიცით, რომ 

მზე არსებობს, მაგრამ არ შეგვიძლია მას ჩავწვდეთ, თუმცა  

მოიფიქრეს თეორია რაღაც ალმოდებულ გაზებსა და სხვა 

მიზეზ-შედეგობრივ აბდაუბდაზე. მაშინაც კი, თუ ჩვენ ჩამო-

გვიყალიბდა მეტ-ნაკლებად მწყობრი სისტემა თეორიული 

ცნებებისა მზის, როგორც მდუღარე გაზის სფეროს შესახებ, 

მაინც ვერაფრით შევძლებთ თუნდაც შორეულად წარმოვი-

დგინოთ ეს დუღილი, ეს ბობოქარი ალი.    

საკმარისია, ფსიქოანალიზის სატყუარა ჩავყლაპოთ, რომ  

ამორალობის  ანკესზე  აღმოვჩნდებით. 

ცოდნა, რომელიც მხოლოდ განსჯით წარმოდგენებს ემყა-

რება, უკეთეს შემთხვევაში, შეიძლება იყოს მხოლოდ ისეთი 

სახის ცოდნა, რომელსაც პავლე მოციქული „ნაწილობრივ 

ცოდნას“ ეძახდა. უპირისპირებდა რა მას სრულ, „სრულყო-

ფილ“ და გამოცდილების სისრულესთან მისვლის შეუძლებ-

ლობის გამო, მუდამ მიუწვდომელ ცოდნას. ეს უდავოდ გა-

ხლავთ ნებისმიერი სრული ცოდნის ნიშანი: ის ძირითადად 

არაცნობიერის სფეროში იმყოფება, მისი ის ნაწილი კი, რო-

მელიც გონების თუ ცნობიერების ზედაპირზე „ამოდის“, არის 

უბადრუკი გამონაწური მისგან, მისი მკრთალი აჩრდილი.

ავტორი
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კითხვას, თუ რას ნიშნავს ეს ორი სიტყვა, ადამიანები ბუ-

ნებრივია სხვადასხვანაირად უპასუხებენ. რაც ერთისთვის 

პორნოგრაფიაა, მეორისთვის შეიძლება გენიოსის ჩაცი-

ნება იყოს.

თვითონ, სიტყვა „პორნოგრაფია“, როგორც ლექსიკო-

ნები გვიხსნიან, „მეძავებთან დაკავშირებულს“ ნიშნავს, 

ანუ, უფრო ზუსტად, „მეძავების აღწერას“, მაგრამ რას 

ნიშნავს „მეძავი“ ჩვენს დროში? თუ ეს ის ქალია, რომე-

ლიც ფულს იღებს იმისთვის, რომ კაცს ლოგინში ჩაუწვეს, 

ცოლების უმეტესობა სწორედ ამას აკეთებენ, ანუ მათი 

ქორწინება არსებითად ქმრისთვის თავის მიყიდვაა. მე-

ორე მხრივ, მეძავი ქალები, როცა თვითონ სურთ, ამას 

უსასყიდლოდ აკეთებენ. საერთოდ, თუ ქალს რაღაც მაინც 

მეძავის, მაცდუნებლის არა სცხია, როგორც წესი, მშრალია 

და უინტერესო. ამასთან, ალბათ, კარგი ადამიანური თვი-

სებების მქონე მეძავიც ბევრია. მაშ, რატომ უნდა ვიყოთ 

ასეთი ცალმხრივი და შეუვალი? კანონი საკმაოდ მოსა-

წყენი და ერთფეროვანი რამ არის და მის პუნქტებს ბევრი 

არაფერი აქვთ საერთო ცხოვრებასთან.
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იმავე შეიძლება ითქვას სიტყვა „უხამსობასთან“ და-

კავშირებით. არავინ იცის მისი მნიშვნელობა. ვთქვათ, 

ეს სიტყვა „obscena“-სგან მოდის: – ის, რაც არ შეიძლება 

სცენაზე იქნეს ნაჩვენები. ბევრი რამ გაიგეთ ამ განმა-

რტებიდან? ვერაფერი! ის, რაც ტომს უხამსობად მიაჩნია, 

ლუსის და ჯოს აზრით სრულებითაც არაა ასეთი. და სა-

ერთოდ, უმრავლესობა წყვეტს, რას ნიშნავს ესა თუ ის 

სიტყვა. თუ სპექტაკლი ათ მაყურებელს აგდებს შოკში, 

დანარჩენ ხუთასს კი არა, მაშასადამე ის უხამსი ყო-

ფილა ათი მაყურებლისთვის, დანარჩენი ხუთასისთვის 

კი – სრულიად უწყინარი რამ. აქედან კი ის გამოდის, 

რომ უმრავლესობის აზრით, სპექტაკლი უხამსი არ არის. 

კრომველის დროს, შექსპირის „ჰამლეტი“ პურიტანებს 

შოკში აგდებდა, ახლა კი ასეთ ზეგავლენას არავისზე 

ახდენს. სამაგიეროდ, ახლანდელი მაყურებლისთვის 

არისტოფანეს ზოგიერთი პიესა შოკისმომგვრელია, ბერ-

ძენ მაყურებელზე კი, როგორც ჩანს, ასეთ ზემოქმედებას 

არ ახდენდა. ადამიანი ცვალებადი არსებაა და სიტყვები 

მასთან ერთად იცვლიან მნიშვნელობას. ახლა ბევრი რამ 

განსხვავებულად აღიქმება, ვიდრე წარსულში, ბევრი რამ 

კი საერთოდ ქრება და სხვა რაღაცაში გადადის. თუ ჩვენ 

გვეჩვენება, რომ ვიცით როგორ სამყაროში ვცხოვრობთ, 

მხოლოდ იმიტომ, რომ ცვლილებებს გარდაქმნილ სა-

მყაროში სწრაფად და შეუმჩნევლად გადავყავართ. ჩვენ 

იძულებული ვართ შევეგუოთ იმას, რომ ყველაფერს უმ-

რავლესობა წყვეტს – უმრავლესობა, ბრბო, ბრბო და კი-

დევ ერთხელ ბრბო. მათ იციან, რა არის უხამსობა და რა 

არა. მათ ყველაფერი იციან. თუ დაბალ კლასებში მყოფი 

მოსწავლეების ათმა მილიონმა ნაწილმა რაღაც უკეთ არ 

იცის, ვიდრე მაღალი კლასის ათიოდე წარმომადგენგენე-
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თავი I

ფსიქოანალიზი  მორალის წინააღმდეგ

ფსიქოანალიზმა სიურპრიზების მთელი რიგი შემოგ-

ვთავაზა. ჩვენი გაოცებული მზერის წინაშე გადაიშალა შე-

ხედულებების მძვინვარე ევოლუცია, რაც სულაც არ ხდება 

მისი გავლენის გარეშე. და ჩვენ, არცთუ მალე, აღარ გაგვი-

კვირდება, რომ ის, ვინც გუშინ ერთს ამბობდა, დღეს სრუ-

ლიად მის საპირისპიროს ამტკიცებს. 

ვერც კი მოვასწარით ფსიქიატრიის შამანების მანიპუ-

ლაციებს შევჩვეოდით, (იმას, თუ როგორ მძვინვარედ და 

დაუცხრომლად ეძებენ ისინი ყველგან სექსის გველს, ნე-

ბისმიერი ჩვენი ქმედებისა და საქციელის ფესვებს რომ შე-

მოხვევია გარს), ვერ მოვასწარით გვეგრძნო უხერხულობა 

ჩვენში ჩამალული ფარული კომპლექსების გამო, რომ მა-

შინვე სცენაზე გამოვიდნენ ბატონი ფსიქიატრები „წმინდა 

ფსიქოლოგიის“ თეორიით. შვებით ამოისუნთქა მედიკო-

სთა საძმომ, ყველა იმ მკურნალმა, რომლებიც ამასწინა-

ნდელი თერაპევტული ინოვაციებისაგან ფართხალებდნენ 

და ტრიალებდნენ, როგორც გველთევზები ტაფაზე. ახლა 

ისინი, გაბოროტებულები, ემზადებიან იმის დასაკვირვებ-
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ლად, თუ როგორ მოიქცევიან პროფესიონალი ფსიქოლო-

გები, როცა მიწა დაიწვება მათ ფერხთქვეშ. მაგრამ, ეს ჯერ 

კიდევ არ არის დასასრული. უკვე ეთნოლოგის ყურებში 

ჟღერს, ფილოსოფოსს პულსი უჩქარდება, გაღიზიანებუ-

ლმა მორალისტმა კი იგრძნო, რომ ვალდებულია ჩხუბში 

ჩაებას, რადგან იმ დროისათვის, როცა მან ეს იგრძნო, ფსი-

ქოანალიზი მართლაც რომ საფრთხედ იქცა საზოგადოებ-

რივი მორალისათვის. მასები აფორიაქდნენ. ოიდიპოსის 

კომპლექსი დიასახლისების ყოველდღიური სალაპარაკო 

თემა გახდა, ინცესტი სუფრასთან სამეტყველო პრაქტიკაში 

დამკვიდრდა, სამოყვარულო ფსიქოანალიზი კი – მოდის 

უკანასკნელ სიტყვად იქცა.    

– დაიცადე, ფსიქოანალიზის მეთოდით ყველაფერს გა-

ვარკვევ შენ შესახებ, – ეუბნება ერთი კაცი მეორეს სხვა-

დასხვა ინტონაციით. ავისმომასწავებელი მზერით გიყუ-

რებენ თვალები „განდობილისა“ – ცნობილის თუ უცნობის 

– ფროიდისტული მზერა. ის გპოულობთ ყველგან, სადაც 

არ უნდა ეცადოთ დამალვას. 

თვითონ, ფსიქოანალიტიკოსებმა მშვენივრად იციან 

საითკენ ისწრაფვიან, საითკენ მიჰყავთ საქმე. თავდაპირ-

ველად, ისინი ჩვენს ცხოვრებაში შემოიჭრნენ, როგორც 

ექიმები და მკურნალები, შემდეგ გათამამდნენ – ავტორი-

ტეტი დაიმკვიდრეს მეცნიერებაში, მოგვიანებით კი, მოცი-

ქულებად იქცნენ. განა, გამუდმებით არ გვესმის და არ ვხე-

დავთ ყველგანმყოფ იუნგს, „მარადიულ ჭეშმარიტებებს“ 

რომ გვიქადაგებს?! განა, აუცილებელია, წინასწარმე-

ტყველი იყო რათა დაინახო ფროიდი უკვე ზღურბლთან 

რომ დგას იმისა, რასაც ეწოდება Weltanschauung
1
 ან, სულ 

ცოტა Menschanschauung
2
 მაინც, რომელიც სინამდვილეში 

კიდევ უფრო სახიფათოა? 

1. Weltanschauung (გერმ.) – მსოფლმხედველობა.

2. Menschanschauung (გერმ.) – შეხედულება ადამიანზე.
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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 – ეგო და ID

10. ზიგმუნდ ფროიდი – მოსე და მონოთეიზმი

11. ზიგმუნდ ფროიდი – უკმაყოფილება კულტურით

12. ზიგმუნდ ფროიდი – მასების ფსიქოლოგია და ეგოს ანალიზი

13. ზიგმუნდ ფროიდი – სამი ნარკვევი სექსუალობის თეორიიდან

14. ზიგმუნდ ფროიდი – ყოველდღიური ცხოვრების  

                                        ფსიქოპათოლოგია

15. ლევ შესტოვი – შემეცნების ფილოსოფია და თეორია

16. ლევ შესტოვი – შემოქმედი და დამანგრეველი სამყარო

17. ბერტრან რასელი – ესეები

18. ბერტრან რასელი – ქორწინება და მორალი

19. ედმუნდ ჰუსერლი – ამსტერდამული მოხსენებები

20. მიგელ დე უნამუნო – ქრისტიანობის აგონია
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21. ნიკოლაი ბერდიაევი – ყოფიერება, თავისუფლება, ღმერთი

22. იმანუელ კანტი – მარადიული მშვიდობისკენ

23. ერიხ ფრომი – ადამიანის სული

24. სვამი ვივეკანანდა – კარმა-იოგა

25. სვამი ვივეკანანდა – ბჰაქთი-იოგა

26. სვამი ვივეკანანდა – შთაგონებული საუბრები

27. სვამი ვივეკანანდა – პატანჯალის იოგა სუტრა

28. სვამი ვივეკანანდა – ძველი ინდური ფილოსოფია

29. სვამი ვივეკანანდა – მედიტაცია და მისი მეთოდები

30. მერაბ მამარდაშვილი – კარტეზიანული განაზრებანი

31. მერაბ მამარდაშვილი – ცნობიერება და ცივილიზაცია

32. მერაბ მამარდაშვილი – ლექციები ანტიკურ ფილოსოფიაში

33. მერაბ მამარდაშვილი – რაციონალურობის კლასიკური და

                                              არაკლასიკური იდეალები

34. ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი – ეტიუდები სიყვარულზე

35. გუსტავ ლე ბონი – მასების ფსიქოლოგია

36. გუსტავ ლე ბონი – ერების ფსიქოლოგია

37. ჯიდუ კრიშნამურტი – მედიტაცია

38. ჯიდუ კრიშნამურტი – თავისუფლება ცნობილისგან

39. ჯიდუ კრიშნამურტი – სწრაფი ცვლილებების აუცილებლობა

40. ჯიდუ კრიშნამურტი – პირველი და უკანასკნელი თავისუფლება

41. ოშო – საწყისთა საწყისი

42. ოშო – სიყვარულის ძალა

43. ოშო – რა არის მედიტაცია?

44. ოშო – სექსიდან სუპერცნობიერებამდე

45. ემა გოლდმანი – ანარქიზმი, ათეიზმი, ფემინიზმი

46. დ. ჰ. ლოურენსი – ფსიქოანალიზი და არაცნობიერი
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47. იულიუს ევოლა – ომის მეტაფიზიკა

48. იულიუს ევოლა – ვეფხვის მორჯულება

49. ჯორჯ ბერკლი – ტრაქტატი ადამიანური შემეცნების პრინციპების 

                                  შესახებ

50. მაჰათმა განდი – გზა ღმერთისაკენ

51. გიორგი გურჯიევი – გრძნეულთა ბრძოლა

52. გიორგი გურჯიევი – დანახული რეალური სამყაროდან

53. გიორგი გურჯიევი – ცხოვრება რეალურია მხოლოდ მაშინ, 

                                        როცა „მე ვარ“

54. გ. გურჯიევი – ბელზებელის ნაამბობი შვილიშვილისთვის. 

                              წიგნი I-IV

55. ეკჰარტ ტოლე – აწმყოს ძალა

56. ირაკლი ბრაჭული – ზეკაცის ჰერმენევტიკა

57. ნონა ხიდეშელი – მეტამორფოზა

58. ნონა ხიდეშელი – Carpe diem

59. ალექსანდრე ბერკმანი – ანარქიზმის ანბანი

60. ავტორთა ჯგუფი – სპინოზას ფილოსოფია

61. ჟან-პოლ სარტრი – ეგზისტენციალიზმი ჰუმანიზმია

62. ჯონ სტიუარტ მილი – სოციალიზმი

63. ჯონ სტიუარტ მილი – თავისუფლების შესახებ

64. ჯონ სტიუარტ მილი – ქალთა დაქვემდებარება

65. დევიდ ჰიუმი – რელიგიის ბუნებრივი ისტორია

66. ლუდვიგ ბინსვანგერი – ეგზისტენციალური ანალიზი

67. გაბრიელ მარსელი – იყო და ფლობდე

68. არმინ ნავაბი – რატომ არ არსებობს არავითარი ღმერთი


