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ეძღვნება საშუალო ფენის ხსოვნას

ტექსტში ნახსენები ყველა სავაჭრო მარკა პატივცემული 
მფლობელების საკუთრებაა და მათი ყველა უფლება დაცულია. 
საქონლის სახელწოდებები და პოლიტიკოსთა გვარ-სახელები 
არ მიანიშნებს რეალურად არსებულ საბაზრო პროდუქტებზე 
და წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ საბაზრო-პოლიტიკური 
საინფორმაციო სივრცის ელემენტთა პროექციებს, ნაძალა-
დევად ინდუცირებულს ინდივიდუალური გონების ობიექ-
ტე ბად. ავტორი გთხოვთ, ისინი აღიქვათ მხოლოდ ამ სახით. 
ყველა დანარჩენი თანხვედრა შემთხვევითია. ავტორის მოსაზ-
რებები, შესაძლოა, არ ემთხვეოდეს მის ხედვას. 

 I’M SENTIMENTAL, IF YOU KNOW WHAT I MEAN;
 I LOVE THE COUNTRY BUT I CAN’T STAND THE SCENE.
 AND I’M NEITHER LEFT OR RIGHT.
 I’M JUST STAYING HOME TONIGHT,
 GETTING LOST IN THAT HOPELESS LITTLE SCREEN.

 Leonard Cohen*

* სენტიმენტალური არსება ვარ, თუ სწორად გესმით ამ სიტყვის აზრი,
 მიყვარს ქვეყანა, თუმც მის სცენაზე არ შემიძლია არაფრით დგომა.
 არც მემარცხენე არა ვარ და არც მემარჯვენე.
 უბრალოდ, ვზივარ ჩემთვის სახლში საღამოთი და
 ვიკარგები ამ უიმედო, მომცრო ეკრანში (ლეონარდ კოენი).
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თაობა „პ“

ოდესღაც რუსეთში მართლა ცხოვრობდა უდარდელი ახალ-
გაზრდობა, რომელმაც გულღიად გაუღიმა ზაფხულს, ზღვასა 
და მზეს – და აირჩია „პეპსი“.

ახლა უკვე ძნელი დასადგენია, რატომ მოხდა ასე. გადამ წყ ვე-
ტი ალბათ არც ამ სასმლის შესანიშნავი გემო იყო და არც კო ფეი-
ნი, რომელიც გოგო-ბიჭებს აიძულებს, გამუდმებით მო ით ხო ვონ 
ახალ-ახალი დოზა და რომელსაც ამ გზით ისინი ბავ შვო ბი დან ვე 
საიმედოდ შეჰყავს კოკაინის ფარვატერში. და თვით ბა ნა ლური 
ქრთამიც კი არა – გვინდა გვჯეროდეს, რომ იმ პარ ტი ულმა ბიუ-
როკრატმა, რომელზეც კონტრაქტის გაფორ მება იყო და მო კი-
დებული, უბრალოდ, ადგა და, კომუნიზ მის რწმენადა კარ გულ მა, 
მთელი თავისი არსებით შეიყვარა ეს მუქი შუშხუნა სითხე.

 მიზეზი ალბათ უფრო ის იყო, რომ სსრკ-ს იდეოლოგებს 
მიაჩ ნდათ – ჭეშმარიტება მხოლოდ ერთია. ამიტომ თაობა 
„პ“-ს მართლაც არ ჰქონდა არავითარი არჩევანი, და საბჭოთა 
სამოც დაათიანების ბავშვები ზუსტად ისევე ირჩევდნენ „პეპ-
სის“, როგორც მათი მშობლები – ბრეჟნევს. 

ასე იყო თუ ისე, ეს ბავშვები იწვნენ ზაფხულობით ზღვის 
პირას, თვალმოუშორებლად გასცქეროდნენ უღრუბლო, ცის-
ფერ ჰორიზონტს, სვამდნენ ქალაქ ნოვოროსიისკში შუშის ბოთ-
ლებში ჩამოსხმულ თბილ „პეპსი-კოლას“, და ოცნებობდნენ, 
რომ ოდესმე ეს შორი, აკრძალული სამყარო ზღვის მეორე ნაპი-
რიდან მათ ცხოვრებაშიც შემოაღწევდა.
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გავიდა ათი წელი და ამ სამყარომ იწყო შემოსვლა – თავი-
დან ფრთხილად და თავაზიანი ღიმილით, მერე კი სულ უფრო 
თამამად და თავდაჯერებით. მისი ერთ-ერთი სავიზიტო ბარა-
თი აღმოჩნდა „პეპსი-კოლის“ სარეკლამო კლიპი, რომელიც, 
როგორც ბევრი მკვლევარი აღნიშნავდა, ამოსავალი წერტილი 
აღმოჩნდა მთელი მსოფლიო კულტურის განვითარებაში. ამ 
კლიპში ერთმანეთს ადარებდნენ ორ მაიმუნს. მათგან ერთი 
სვამდა „ჩვეულებრივ კოლას“ და, შედეგად, პატარა კუბებისა 
და ჯოხების მეშვეობით უმარტივესი ლოგიკური მოქმედე-
ბების შესრულების უნარ-ჩვევებს იძენდა. მეორე კი სვამდა 
„პეპსი-კოლას“, მხიარულად ქშინავდა და ზღვისკენ მიქროდა 
ჯიპით, ლამაზ გოგოებთან ჩახუტებული, რომლებსაც აშკარად 
ფეხებზე ეკიდათ ქალთა თანასწორუფლებიანობა (როდესაც 
მაიმუნებთან ასეთ ახლო ურთიერთობას ამყარებ, უბრალოდ, 
ჯობია, არ იფიქრო ამგვარ თემებზე, ვინაიდან თანასწორო-
ბაც და უთანასწორობაც უეჭველად ერთნაირად დაგიმძიმებს 
სულს). 

თუ კარგად ჩავუკვირდებით, მაშინვე ადვილი მისახვედრი 
იყო, რომ საქმე „პეპსი-კოლა“ კი არა, ფული იყო, რომელსაც ის 
პირდაპირ უკავშირდება. ამ დასკვნამდე მივყავდით, უპირვე-
ლეს ყოვლისა, კლასიკურ ფროიდისტულ ასოციაციას, განპი-
რობებულს პროდუქტის ფერით, მეორე მხრივ კი, იმ ლოგიკურ 
მოსაზრებას, რომ „პეპსი-კოლის“ ყლურწვა ძვირფასი მანქანე-
ბის შეძენის საშუალებას იძლევა. მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ 
კლიპის ღრმად გაანალიზებას (თუმცა კი, შესაძლოა, სწორედ 
აქ გვეპოვა ახსნა იმისა, თუ რატომ მოიხსენიებენ ეგრეთ წოდე-
ბული სამოციანელები ასეთი აჩემებით თაობა „პ“-ს ქაქისმწო-
ველებს). ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მხოლოდ ის, რომ თაობა 
„პ“-ს მთავარ სიმბოლოდ იქცა ჯიპზე ამხედრებული მაიმუნი.

ცოტა გულსატკენი კი იყო იმის გაგება, თუ როგორ წარ-
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მოუდ  გენიათ საკუთარი აუდიტორია, ანუ ეგრეთ წოდე ბული 
target group ბიჭებს მედისონ-ავენიუს სარეკლამო სააგენტო-
ებიდან, მაგრამ ისიც ძნელი იყო, ადამიანი არ გაოგნებულიყო 
ცხოვრების მათი ასეთი ღრმა ცოდნით. სწორედ ამ კლიპმა 
მიახვედრა რუსეთის ყინვასა და თოშში მოძაგძაგე ბევრი მაი-
მუნი, რომ დადგა ჟამი ჯიპებში გადასხდომისა და ადამიანთა 
მოდგმის ქალიშვილებთან მათი დაახლოებისა. 

სიბრიყვეა, ამაში ანტირუსული შეთქმულების კვალი ეძებოს 
კაცმა. ანტირუსული შეთქმულება, ცხადია, არსებობს – პრობ-
ლემა მხოლოდ ისაა, რომ მასში მონაწილეობს რუსეთის მთე-
ლი ზრდასრული მოსახლეობა. ასე რომ, „პეპსი-კოლა“ აქ ნამ-
დვილად არაფერ შუაშია. ის, რაც მოხდა, იყო უთვალავ წიგნში 
აღწერილი მსოფლიო პროცესის ნაწილი (საკმარისია, გავიხ-
სენოთ ანდრეი ბიტოვის1  „მაიმუნების მოლოდინში“ ან უილიამ 
ბოიდის2  „ბრაზავილის პლაჟი“). ეს პროცესი არც ამერიკას 
ასცდა, თუმცა კი იქ ყველაფერი სულ სხვაგვარად წარიმა-
რთა – „კოკა-კოლამ“ საბოლოოდ გააძევა „პეპსი-კოლა“ ფერთა 
წითელი მოედნიდან და ის სრულიად უპერსპექტივოდ დატოვა, 
რაც საქმეში ჩახედული კაცისათვის ვატერლოოს ბრძოლაში 
მოპოვებული გამარჯვების ტოლფასია. მომხდარი დაკავშირე-
ბული იყო იმ რელიგიური მემარჯვენეების საქმიანობასთან, 
რომლებიც ძალიან ძლიერები არიან შეერთებულ შტატებში. 
ისინი არ ცნობენ ევოლუციას. და ამ ხალხისთვის „კოკა-კოლა“ 
უკეთ ეწერება სამყაროს მათეულ სურათში, რადგან მაიმუნი, 
რომელიც მას სვამს, მაიმუნადვე რჩება. მაგრამ მაიმუნებზე 
ლაპარაკი რაღაც გაგვიგრძელდა – არადა, თითქოს ადამიანის 
ძებნას ვაპირებდით.

ვავილენ ტატარსკი წითლის წითელზე ისტორიულ გამარ-
ჯვებამდე კაი ხნით ადრე დაიბადა, ამიტომ ავტომატურად 
მოხვდა თაობა „პ“-ში, თუმცა კარგა ხნის განმავლობაში ამის 
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ბაიბურშიც არ იყო. იმ შორეულ წლებში ვინმეს რომ ეთქვა 
მისთვის, როცა გაიზრდები, კოპირაიტერი გამოხვალო, გან-
ცვიფრებისგან ალბათ „პეპსი-კოლის“ ბოთლი პიონერული 
პლაჟის გახურებულ ქვიშაზე დაუვარდებოდა. იმ დროში ბავ-
შვებს, წესით და რიგით, სწრაფვა უნდა ჰქონოდათ მეხანძ-
რის ლაპლაპა ჩაფხუტის ან ექიმის თეთრი ხალათისკენ. თვით 
ისეთი უწყინარი სიტყვაც კი, როგორიცაა „დიზაინერი“, დიად 
რუსულ ენას ლინგვისტიკური ლიმიტით მიკედლებულ საეჭვო 
ნეოლოგიზმად მიაჩნდა საერთაშორისო მდგომარეობის პირ-
ველ სერიოზულ გამწვავებამდე.

თუმცა მაშინ ენაშიც და ცხოვრებაშიც ძალიან ბევრი რამ 
იყო საეჭვო და უცნაური. აი, თუნდაც სახელი „ვავილენი“, რომ-
ლითაც ტატარსკი დააჯილდოვა მამამ, რომელ საც სულის 
სიღრმეში გაერთიანებული ჰქონდა კომუნიზმის რწმენა და 
სამოციანელების იდეალები*. ეს სახელი შედგებოდა სიტყვე-
ბისაგან „ვასილი აქსიონოვი“3  და „ვლადიმირ ილიჩ ლენინი“4. 
ტატარსკის მამას, როგორც ჩანს, იოლად შეეძლო წარმოედგინა 
ერთგული ლენინელი, რომელიც აქსიონოვის ლაღი სტრი-
ქონების მეშვეობით მადლიერად იმეცნებს, რომ მარქსიზმი 
თავდაპირველად თავისუფალი სიყვარულის მხარეს იდგა, ანდა 
ჯაზზე გარეკილი ესთეტი, რომელსაც საქსოფო ნის განსაკუთ-
რებით გაწელილი რულადა უცებ მიახვედრებს, რომ კომუნიზმი 
გაიმარჯვებს. მაგრამ ასეთი იყო არა მხოლოდ ტატარსკის 
მამა – ასეთი იყო ორმოცდაათიანი და სამოციანი წლების მთე-
ლი საბჭოთა თაობა, რომელმაც მსოფლიოს აჩუქა საავ ტორო 

* სამოციანელები – საბჭოთა ინტელიგენციის სუბკულტურა. თაობა, რომელიც 
სცენაზე გამოვიდა მე-20 ს-ის 60-იან წლებში. მათი შეხედულებები ჩამოყალიბდა 
სტალინიზმის, მეორე მსოფლიო ომისა და „ოტტეპელის“ (დათბობის) წლების 
ისტორიულ კონტექსტში. მათ მიზნად არ ჰქონიათ კომუნისტური რეჟიმის 
დამხობა. მათი ამოცანა იყო ამ რეჟიმის „გაადამიანურება“. 
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სიმღერა* და პირველი ხელოვნური თანამგზავ რით** კოსმოსის 
შავ სიცარიელეში გაათავა თავისი ოთხკუდიანი სპერ  მატო ზო-
იდით, თანაც ისე, რომ ეგრევე არდამდგარ მომა ვალს მაინც 
ვერ მისწვდა. 

ტატარსკის ძალიან რცხვენოდა თავისი სახელისა და, თუკი 
ამის საშუალება მიეცემოდა, ვოვად წარადგენდა ხოლმე თავს. 
შემდეგ დაიწყო მეგობრების მოტყუება, ეუბნებოდა, მამაჩემმა 
ასე იმიტომ დამარქვა, რომ აღმოსავლური მისტიკით იყო გატა-
ცებული და ძველ ქალაქ ბაბილონს გულისხმობდა, მე, ვავილენს, 
მისი საიდუმლო დოქტრინის მემკვიდრეობით მიღება მომიწევს, 
აქსიონოვისა და ლენინის შენადნობი კი იმიტომ შექმნა, რომ 
მანიქეველობისა და ნატურფილოსოფიის მიმდევარი იყო და 
თავს მოვალედ რაცხდა, ნათელი საწყისი ბნელით გაეწონასწო-
რებინაო. მიუხედავად ამ ბრწყინვალე გამონაგონისა, თვრამეტი 
წლის ასაკში ტატარსკიმ დიდი სიამოვნებით დაკარგა თავისი 
პირველი პასპორტი, მეორე კი უკვე ვლადიმირის სახელით აიღო.

ამის მერე მისი ცხოვრება ჩვეულებრივად წარიმართა. ჩაა-
ბარა ტექნიკურ ინსტიტუტში – რა თქმა უნდა, იმიტომ არა, 
რომ ტექნიკა უყვარდა (მისი სპეციალობა იყო რაღაცნაირი 
ელექტროსადნობი ღუმელები), არამედ იმიტომ, რომ ჯარში 
წასვლა არ უნდოდა. მაგრამ ოცდაერთი წლისას დაემართა 
რაღაც, რამაც მისი შემდგომი ბედი გადაწყვიტა.

ზაფხულში სოფელში წაიკითხა ბორის პასტერნაკის პატარა 
კრებული. ლექსებმა, რომელთა მიმართაც ადრე ვერავითარ 

* საავტორო, ანუ ბარდული მუსიკა – სასიმღერო ჟანრი, რომელიც გაჩნდა სხვა-
დასხვა ქვეყანაში და მათ შორის რუსეთში მე-20 ს-ის შუა წლებში. მუსიკისა და 
ტექსტის ავტორი, რომელიც გიტარაზეც უკრავს, ამავე დროს შემსრულებე-
ლიცაა. სსრკ-ში ასეთები იყვნენ, მაგალითად, ბულატ ოკუჯავა და ვლადიმირ 
ვისოცკი. 

** პირველი ხელოვნური თანამგზავრი – საბჭოთა კოსმოსური აპარატი, რომელიც 
გაუშვეს ორბიტაზე 1957 წლის 4 ოქტომბერს.
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მიდრეკილებას ვერ გრძნობდა, ისე შეძრა, რომ რამდენიმე 
კვირას მეტზე ვეღარაფერზე ფიქრობდა. მერე კი თავად დაიწ-
ყო წერა. სამარადჟამოდ დაამახსოვრდა პოდმოსკოვიეში*, 
ტყის პირას, მიწაში დამრეცად ჩაზრდილი ავტობუსის ჟანგიანი 
კარკასი. ამ კარკასის შორიახლო გონებაში გაუელვა პირველ-
მა პოეტურმა ფრაზამ „სამხრეთისკენ მიცურავენ სარდინები 
ღრუბლების“ (შემდგომში შეამჩნია, რომ ამ ლექსს თევზის სუნი 
უდიოდა). ერთი სიტყვით, შემთხვევა იყო ფრიად ტიპური და 
ტიპურადვე დასრულდა – ტატარსკიმ ლიტერატურის ინსტი-
ტუტში** ჩააბარა. თუმცა პოეზიის განყო ფილებაზე ვერ მოხვდა 
და მოუწია საბჭოთა ხალხების ენებიდან თარგმანით დაკმაყო-
ფილებულიყო.*** ტატარსკი თავის მომავალს დაახლო ებით 
ასე ხედავდა: დღისით – ცარიელი აუდი ტორია ლიტინ სტი-
ტუტ ში, პწკარედი უზბეკურიდან ან ყირგიზულიდან, რომე-
ლიც რაღაც დროის განმავლობაში უნდა გაირით მოს მორიგი 
თარიღისთვის****, საღამოობით კი – შრომა მარადი სობის თვის. 

შემდეგ თითქმის შეუმჩნევლად მოხდა მისი მომავლისათ-
ვის ერთი არსებითი მოვლენა: სსრკ, რომლის განახლება და 
გაუმჯობესება დაიწყეს დაახლოებით მაშინ, როცა ტატარ-
სკიმ პროფესიის შეცვლა გადაწყვიტა, ისე გაუმჯობესდა, რომ 

* პოდმოსკოვიე – სხვაგვარად: მოსკოვის ოლქი. მდებარეობს მოსკოვის ირგვლივ. 
ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ 310 კილომეტრზეა გადაჭიმული, დასავლეთიდან 
აღმოსავლეთისკენ – 340 კმ-ზე.

** მ. გორკის სახელობის ლიტერატურის ინსტიტუტი – უმაღლესი ლიტერა-
ტურული სახელმწიფო სასწავლებელი მოსკოვში. აქ შეისწავლიან ჰუმანიტარულ 
და საზოგადოებრივ დისციპლინებს, მხატვრული ლიტერატურის სხვადასხვა 
დარგებს: პროზას, პოეზიას, დრამატურგიას, თარგმანს და სხვ.

*** თარგმანით დაკმაყოფილება მოუხდა – ტატარსკი ჩაირიცხა საბჭოთა ხალხების 
ენებიდან თარგმანის განყოფილებაზე, რომელიც პრესტიჟულად არ ითვლებოდა. 

**** უნდა გაირითმოს მორიგი თარიღისთვის – სსრკ-ს რომელიმე რესპუბლიკის ან 
მწერლის საიუბილეო თარიღისათვის მთარგმნელები იღებდნენ შეკვეთას და 
ამა თუ იმ ენიდან თარმნილ პწკარედს (სიტყვასიტყვით თარგმანს) რითმავდნენ, 
ანუ სალექსო ფორმას აძლევდნენ.
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არსებობა სულ შეწყვიტა (თუკი სახელმწიფოს აქვს ნირვანაში 
გადასვლის უნარი, ეს სწორედ ისეთი შემთხვევა იყო). ამი-
ტომ საბჭოთა ხალხების ენებიდან არანაირ თარგმანებზე უკვე 
აღარ შეიძლებოდა ლაპარაკი. ეს იყო დიდი დარტყმა, მაგრამ 
ტატარსკიმ გადაიტანა. რჩებოდა მხოლოდ სამუშაო მარადი-
სობისთვის, და ეს საკმარისი იყო. 

მაგრამ მოხდა სრულიად გაუთვალისწინებელი რამ. მარადი-
სობასაც, რომლისთვისაც ტატარსკიმ თავისი დარჩენილი დღე-
ებისა და სამუშაო საათების მიძღვნა გადაწყვიტა, თანდათანო-
ბით რაღაც ემართებოდა. ამის გაგება კი ტატარსკის ძალებს 
ყველანაირად აღემატებოდა. მარადისობა ხომ – ყოველ შემ-
თხვევაში, ის მუდამ ასე ფიქრობდა – იყო რაღაც უცვლელი, 
ურყევი და არანაირად არ იყო დამოკიდებული მსწრაფლწარმა-
ვალ მიწიერ წყობაზე. თუკი, მაგალითად, პასტერნაკის პატარა 
კრებული, რომელმაც მისი ცხოვრება შეცვალა, უკვე მოხვდა 
ამ მარადისობაში, არ არსებობდა არანაირი ძალა, რომელიც 
შეძლებდა მის იქიდან განდევნას.

აღმოჩნდა, რომ ეს მთლად ასე არ არის. აღმოჩნდა, რომ 
მარადისობა არსებობდა მხოლოდ იქამდე, ვიდრე ტატარ სკის 
გულწრფელად სწამდა მისი, ამ რწმენის მიღმა კი, სინამ  დვი-
ლეში, იგი არსადაც არ იყო. იმისათვის, რომ გულ წრფე  ლად 
გჯეროდეს მარადისობისა, საჭიროა, ამ რწმენას სხვე ბიც იზი-
არებდნენ, ვინაიდან რწმენას, რომელსაც არავინ იზიარებს, 
შიზოფრენია ეწოდება. სხვებს კი – მათ შორის იმა თაც, ვინც 
ტატარსკის მარადისობაზე სწორებას ასწავლიდა – რა ღაც 
უცნაური ემართებოდათ.

არადა, ვერ იტყვი, რომ თვალთახედვა შეიცვალეს. თვით ამ 
სივრცემ, საითაც ეს მათი ადრინდელი თვალთახედვები იყო 
მიმართული (მზერა ხომ მუდამ საითკენღაცაა მიმართული), 
იწყო აგორგვლა და გაუჩინარება, სანამ მისგან ერთადერთი 
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პატარა, მიკროსკოპული ლაქა არ დარჩა გონების საქარე მინა-
ზე. ირგვლივ სულ სხვა ლანდშაფტებმა იწყეს კრთომა.

ტატარსკი ცდილობდა, ებრძოლა და თან ისე, თითქოს 
სინამდვილეში არაფერი ხდებოდა. თავიდან გამოსდიოდა. იმ 
ადამიანებთან ახლო ურთიერთობისას, რომლებიც ასევე არა-
ფერს იმჩნევდნენ, რაღაც დროის განმავლობაში შეიძლებოდა 
იმის დაჯერება, რომ არაფერი ხდებოდა. მაგრამ დასასრულის 
მომენტი მოულოდნელად დადგა.

ერთხელ სეირნობისას ტატარსკი შუადღის შესვენებაზე 
დაკეტილ ფეხსაცმლის მაღაზიასთან შეყოვნდა. ვიტრინის 
მიღმა ზაფხულის ხვატში ოფლად იღვრებოდა სასიამოვნო 
გარეგნობის გათქვირებული გამყიდველი, რომელსაც ტატარ-
სკიმ დანახვისთანავე რატომღაც მანკა შეარქვა, ხოლო ჭრელა-
ჭრულა თურქული ნაწარმის გროვაში იდგა ჭეშმარიტად ადგი-
ლობრივი წარმოების ერთი წყვილი ფეხსაცმელი. 

ტატარსკი რაღაც ძალიან ნაცნობთან კვლავშეხვედრის 
მყისიერმა და სულისშემძვრელმა განცდამ შეიპყრო. კარგი 
ტყავისაგან შეკერილი მაღალქუსლიანი, ცხვირწაწვეტებუ-
ლი მაღალყელიანი მოყვითალო-მოწითალო ფეხსაცმელები, 
დაგვირისტებული ცისფერი ძაფით და დამშვენებული არფის 
ფორმის დიდი ოქროსფერი ბალთებით – ეს არ იყო, უბრა-
ლოდ, უგემოვნო ან უხამსი რამ. იგი აშკარად განასახიერებდა 
იმას, რასაც ლიტინსტიტუტის საბჭოთა ლიტერატურის ერთმა 
მთვრალმა მასწავლებელმა „ჩვენი გეშტალტი“ უწოდა, და ეს 
ისეთი საცოდავი, სასაცილო და გულის ამაჩუყებელი (განსა-
კუთრებით არფა-ბალთები) იყო, რომ ტატარსკის თვალზე 
ცრემლი მოერია. ფეხსაცმელზე მტვრის სქელი ფენა იდო – 
ახალ ეპოქას ისინი აშკარად არ სჭირდებოდა.

ტატარსკიმ იცოდა, რომ არც თვითონ სჭირდებოდა ამ 
ეპოქას, მაგრამ მოასწრო შეგუებოდა ამ მწარე ცოდნას და 
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ამაში რაღაცნაირ მწარე სიტკბოებასაც კი პოვებდა. მისთვის 
ეს იშიფრებოდა მარინა ცვეტაევას სიტყვებით: „ლექსებს, 
დახლთ მტვერში რომ მარტვილობენ და ძველდებიან იქ ხელუ-
ხლებლად, ჩემს ლექსებს, როგორც ძვირფას ღვინოებს, მჯე-
რა, თავისი დრო დაუდგებათ!“* თუკი ამ განცდაში იყო რაღაც 
დამამცირებელი, ეს – მისთვის არა, უფრო გარე სამყაროსათ-
ვის. მაგრამ ვიტრინის წინ გაშე შებული ტატარსკი უცებ მიხ-
ვდა, რომ ამ ცის ქვეშ მას ისე კი არ ედებოდა სქლად მტვერი, 
რო გორც ძვირფასი ღვინით სავ სე ამფორას, არამედ ზუსტად 
ისე, როგორც არფა- ბალთებით დამშვენებულ ფეხსაცმელს. 
გარდა ამისა, კიდევ ერთს მიხვდა: მარადისობას, რომლისაც 
მას ადრე სწამდა, შეიძლება ეარსება მხოლოდ სახელმწიფო 
დოტაციებით, ანუ როგორც სახელმწიფოს მიერ აკრძალულ 
ერთგვარ მოვლენას. მეტიც, მას შეეძლო ეარსება, როგორც 
ფეხსაცმლის გამყიდველი ვინმე მანკას შესახებ არსებულ 
ნახევრად გაცნობიერებულ მოგონებას. ამ მანკას, ზუსტად 
ისევე, როგორც თვითონ ტატარსკის, მარადისობას ერთი და 
იმავე კონტეინერით უდებდნენ თავში ბუნებისმეტყველებასა 
და ქიმიასთან ერთად. მარადისობა თვითნებური იყო – მაგა-
ლითად, სტალინს რომ არ მოეკლა ტროცკი5, არამედ პირიქით 
მომხდარიყო, ეს მარადისობა სულ სხვა პიროვნებებით დასახ-
ლდებოდა. თუმცა, ესეც კი არ იყო არსებითი, რადგან ტატარ-
სკის კარგად ესმოდა: ნებისმიერ შემთხვევაში მანკას მარადი-
სობისთვის არ სცხელა, და როცა ის საბოლოოდ დაკარგავს 
მის რწმენას, უკვე არავითარი მარადისობა აღარ იარსებებს, 
რადგან სადღა იქნება მაშინ მისი ადგილი? ანუ, როგორც მან, 
სახლში მისულმა, ჩაიწერა თავის ბლოკნოტში:

„როცა ქრება მარადისობის სუბიექტი, ქრება მისი ყველა 

* რუსულიდან თარგმნა თემურ ჩხეტიანმა.
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ობიექტიც – ხოლო მარადისობის ერთადერთ სუბიექტს წარმო-
ადგენს ის, ვინც ხანდახან მაინც იხსენებს მას“. 

ლექსების წერას შეეშვა: საბჭოთა ხელისუფლების სიკ-
ვდილთან ერთად ლექსმა ღირებულება და აზრი დაკარგა. ამ 
მოვლენის შემდგომ შექმნილი მისი უკანასკნელი სტრიქონები 
ჯგუფ ДДТ*-ს სიმღერით იყო შთაგონებული („შემოდგომა რაა 
– ფოთლებია...“) და ალუზიებით გვიანდელ დოსტოევსკიზე. 
ლექსი ასე მთავრდებოდა:

მარადისი რაა – აბანოა,

აბანოა – სავსე ობობებით,

თუ აბანოს დაივიწყებს მანკა,

ცუდად წავა საქმე თაობების! 

დრაფტ პოდიუმი

როგორც კი მარადისობა გაქრა, ტატარსკი აწმყოში აღმოჩ-
ნდა. გაირკვა, რომ სრულიად არაფერი სცოდნია იმ სამყაროს 
შესახებ, რომელმაც რამდენიმე წელიწადში მოასწრო მის ირგვ-
ლივ აღმოცენება.

ეს სამყარო მეტად უცნაური იყო. გარეგნულად მაინცდა-
მაინც არ შეცვლილა, ერთი ეგ იყო, რომ ქუჩებში მათხოვრები 
მომრავლდნენ, გარშემო კი – სახლები, ხეები, ძელსკამები... 
ყველაფერი ერთი ხელის მოსმით მობერდა და გაუსახურდა. 
ვერც იმას ვიტყვით, რომ სამყარო თავისი არსით შეიცვალა, 
ვინაიდან მას ახლა უკვე არავითარი არსი აღარ გააჩნდა. ყვე-
ლაფერში შემზარავი გაურკვევლობა სუფევდა. მიუხედავად 

* ჯგუფი ДДТ (DDT) – საბჭოთა და თანამედროვე რუსული როკ-ჯგუფი. დაარსდა 
1980 წელს. ხელმძღვანელი – იური შევჩუკი.
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ამისა, ქუჩები მიჰქონდა „მერსედესებისა“ და „ტოიოტების“ 
წამლეკავ ნიაღვარს, რომლებშიც ისხდნენ საკუთარ თავსა 
და რაც ირგვლივ ხდებოდა, იმაში სრულიად დარწმუნებული 
ჯეჯგვი ტიპები; და თუკი გაზეთებს დავუჯერებდით, ერთგვარი 
საგარეო პოლიტიკაც კი არსებობდა.

ამასობაში ტელევიზორში ისევ იმ სიფათებს აჩვენებდნენ, 
რომელთა დანახვაზეც ბოლო ოცი წლის მანძილზე ყველას 
საშინლად ერეოდა გული. ისინი ზუსტად ისევ იმას მიერეკე-
ბოდნენ, რისი გულისთვისაც ადრე სხვებს აყუდებდნენ ციხე-
ებში, ოღონდ ახლა გაცილებით თამამები, მკაცრები და რადი-
კალურები გახდნენ. ტატარსკი ხშირად წარმოიდგენდა ხოლმე 
ორმოცდაექვსი წლის გერმანიას, სადაც დოქტორი გებელსი 
რადიოთი ისტერიულად გაჰკივის იმ უფსკრულის შესახებ, 
საითაც ფაშიზმი მიაქანებს ერს, სადაც ოსვენციმის ყოფი-
ლი კომენდანტი ნაცისტი დამნაშავეების დამჭერი კომისიის 
თავმჯდომარეა, სადაც ესესელი გენერლები მარტივად და 
გასაგებად ლაპარაკობენ ლიბერალურ ღირებულებებზე, ხოლო 
მთელ ამ კანტორას სათავეში უდგას ძლივს თვალახელილი 
აღმოსავლეთ პრუსიის გაულაიტერი*. ტატარსკის, რა თქმა 
უნდა, სძულდა საბჭოთა ხელისუფლება თავის მთავარ გამო-
ვლინებებში, მაგრამ მისთვის მაინც გაუგებარი იყო, ღირდა 
კი ბოროტების იმპერიის შეცვლა ბოროტების ბანანის რეს-
პუბლიკით, რომელიც ბანანის იმპორტს ფინეთიდან ეწეოდა?! 

თუმცა ტატარსკი არასოდეს ყოფილა დიდი მორალისტი და 
ამიტომ მას იმდენად მიმდინარე მოვლენების შეფასება კი არ 
აინტერესებდა, რამდენადაც გადარჩენის პრობლემა აწუხებდა. 
კავშირები, რომლებიც მას ამ საქმის გადაწყვეტაში დაეხმა-
რებოდა, ტატარსკის არ გააჩნდა და ამიტომ საკითხს ძალზე 

* გაულაიტერი – გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტიის საოლქო 
დონის უმაღლესი პარტიული თანამდებობა



16

მარტივად მიუდგა – სახლთან ახლოს ერთ-ერთ კომერციულ 
ჯიხურში მოეწყო გამყიდველად.

სამუშაო მარტივი იყო, მაგრამ ნერვიული. ჯიხურში ბინდ-
ბუნდი იდგა და ისე გრილოდა, როგორც ტანკში; სამყაროს-
თან აკავშირებდა ერთი ციცქნა ფანჯარა, რომელშიც დიდი 
გაჭირვებით ეტეოდა შამპანურის ბოთლი. შესაძლო უსიამოვ -
ნებე ბისგან ტატარსკის იცავდა კედლებზე უხეშად მიდუღე-
ბული რკინის მსხვილი ცხაურა. საღამოობით ის ნავაჭრს მძი-
მე ოქროსბეჭდიან ხანდაზმულ ჩეჩენს აბარებდა; ხანდახან 
უხერ ხდებოდა, ხელფასს ზევით ცოტა რამ კიდევ დარჩენოდა. 
დროდადრო ჯიხურთან მიდიოდნენ დამწყები ბანდიტები და 
გაბზარული ხმით მოითხოვდნენ ფულს მფარველობის სანაც-
ვლოდ. გადაღლილი ტატარსკი მათ ჰუსეინთან გზავნიდა. ჰუსე-
ინი იყო ერთი გამხდარი, დაბალი ბიჭი ოპიატებისაგან სულ 
მუდამ მიბნედილი მზერით; როგორც წესი, იწვა მატრასზე, 
ნახევრად ცარიელ პატარა ვაგონში, რომლითაც ჯიხურების 
რიგი ბოლოვდებოდა და სუფიურ მუსიკას უსმენდა. გარდა მატ-
რასისა, ვაგონში იყო კიდევ მაგიდა და ცეცხლგამძლე კარა და 
შიგ ბლომად ფულით და ავტომატ კალაშნიკოვის ლულის ქვეშა 
ყუმბარმტყორცნიანი რაღაცნაირი რთული მოდელით. 

ჯიხურში მუშაობისას (ეს კი თითქმის ერთ წელიწადს გრძელ-
დე ბოდა) ტატარსკიმ ორი ახალი თვისება შეიძინა. პირ ველი 
იყო ცინიზმი, ისეთივე უკიდეგანო, როგორიც ხედი ოსტან   კინოს 
ტელეანძიდან. მეორე ჩვევა კი გასაოცარი და ძნელად ასახ ს ნელი 
გახლდათ. საკმარისი იყო, ტატარსკის თვალი შეევ  ლო კლიენ-
ტის ხელებისათვის, რომ იმწამსვე ხვდე ბოდა, შეიძ ლებოდა თუ 
არა მისი ხურდაში მოტყუება და, თუკი ჰო, კერძოდ, რამდენით; 
შეიძლებოდა თუ არა მას თან წაუზ რდელება, რამდენად დიდი იყო 
მისგან ყალბი ბანკნო ტის შემოპარების შესაძლებლობა, ანდა – 
პირიქით, იყო თუ არა ხურდასთან ერთად კლიენტისათვის ასე-




