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წი ნათ ქ მა

„ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი” (WISG) წლე ბის მან ძილ-
ზე აკ ვირ დე ბა და აანა ლი ზებს ად გი ლობ რი ვი ქვი არ და ფე მი ნის ტუ რი 
აქ ტი ვიზ მის სტრა ტე გი ებს, ქვი არ და ქალ თა სა კითხე ბის პო ლი ტი კუ რი 
ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბის პრაქ ტი კებს და მათ გავ ლე ნას ქვი არ თე მის ფსი-
ქო ე მო ცი ურ და სო ცი ა ლურ მდგო მა რე ო ბა ზე. რამ დე ნა დაც გვჯე რა, რომ 
მტკი ცე ბუ ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი და სა მარ თ ლი ა ნი აქ ტი ვის-
ტუ რი პო ლი ტი კი სათ ვის ფუნ და მენ ტუ რია აღ ნიშ ნულ სა კითხებ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ცოდ ნის შექ მ ნა და წარ მო ე ბა, კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
მიგ ვაჩ ნი ა, მა თი ინ ტეგ რი რე ბა აკა დე მი ურ კვლე ვა ში. ამ კონ ტექ ს ტ ში, 
ჩვენ თ ვის გან სა კუთ რე ბით ღი რე ბუ ლია ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი კვლე ვის 
ხელ შეწყო ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ლის გა მორ ჩე უ ლი მა გა ლი თი ცაა 
„ქვიარ ტრავ მა და ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცე: სხე უ ლი, ინ ტე რაქ ცია და ყო ველ-
დღი უ რი ცხოვ რე ბა”.

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ქმნის ცოდ ნას ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის, მი სი 
ხა სი ა თი სა და ქვი არ თე მის წევ რე ბის ურ ბა ნულ სივ რ ცე ში ცხოვ რე ბა ზე 
გავ ლე ნის შე სა ხებ. ეს ცოდ ნა, ერ თი მხრივ, დე ფი ცი ტუ რი ა, რამ დე ნა დაც 
სა ჯა რო თუ აკა დე მი ურ მსჯე ლო ბებ ში ხში რად მე ო რე ხა რის ხო ვან ან სრუ-
ლად გა მო რიცხულ ისეთ სა კითხებს ფა რავს, რო გო რი ცაა აქ ტი ვიზ მის 
სხვა დას ხ ვა ფორ მე ბი სა და ყო ველ დღი უ რი გა მოც დი ლე ბე ბის გავ ლე ნა 
ქვი არ თე მის წევ რე ბის პერ სო ნა ლურ, ინ ტერ პერ სო ნა ლურ და სო ცი ა ლურ 
ცხოვ რე ბა ზე. მე ო რე მხრივ კი, მნიშ ვ ნე ლო ვან რე სურსს წარ მო ად გენს 
გენ დე რის, ფსი ქო ლო გი ი სა თუ ურ ბა ნის ტი მკვლევ რე ბის თ ვის, ისე ვე რო-
გორც, ქვი არ და ფე მი ნის ტი აქ ტი ვის ტე ბი სა და მხარ დამ ჭე რე ბი სათ ვის.

„ქალთა ინი ცი ა ტი ვე ბის მხარ დამ ჭე რი ჯგუ ფი” (WISG) მად ლო ბას უხ დის 
ავ ტო რებს, გი ორ გი კან კი ა სა და სა ლო მე ში უ კაშ ვილს; კვლე ვის მო ნა წი ლე-
ებს, რომ ლე ბიც პან დე მი ის რთულ პე რი ოდ ში და თან ხ მ დ ნენ ინ ტერ ვი უ ებ ზე; 
პრო ექ ტის ინი ცი რე ბის თ ვის და ში ნა არ სობ რი ვი მხარ და ჭე რის თ ვის – ნი ნო 
ხარ ჩი ლა ვას; პრო ექ ტის მომ ზა დე ბა ში შე ტა ნი ლი წვლი ლის თ ვის – ნა ტა ლია 
მჭედ ლიშ ვილს; ტექ ს ტის სრულ ყო ფის თ ვის – მა ნა ნა მა ლა ღუ რა ძეს. 

ეკა წე რე თე ლი
დი რექ ტო რი
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აბ ს ტ რაქ ტი

უკა ნას კ ნელ წლებ ში, ქარ თულ სა ჯა რო სივ რ ცე ში ქვი არ აქ ტი ვიზ მი სა 
და ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის კვალ დაკ ვალ, სა ზო გა დო ებ რივ თუ აკა-
დე მი ურ წრე ებ ში გა აქ ტი ურ და მსჯე ლო ბა ხილ ვა დო ბის პო ლი ტი კი სა თუ 
ფე მი ნის ტუ რი დღის წეს რი გის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. მი უ ხე და ვად ამი სა, შე-
და რე ბით ნაკ ლე ბი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა აქ ტი ვიზ მის სხვა დას ხ ვა ფორ მის 
შე დე გებს თე მის წარ მო მად გენ ლე ბის ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა სა და დაგ-
რო ვი ლი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის ქრო ნი კულ ხასიათზე. ყუ რადღე-
ბის მიღ მა ასე ვე რჩე ბა ქვი არ ადა მი ა ნე ბის ინ ტე რაქ ცია იმ ურ ბა ნულ 
გა რე მოს თან, სა დაც მათ უწევთ ცხოვ რე ბა, მუ შა ო ბა და სო ცი ა ლუ რი ურ-
თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და გან ვი თა რე ბა. ამ მხრივ, მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია გა ვი აზ როთ, რა გავ ლე ნა აქვს ქვი არ თე მის წარ მო მად გენ ლებ ზე იმ 
ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებს, რომ ლე ბიც მათ შე ემ თხ ვათ არა მხო ლოდ 17 
მა ისს ან 5 ივ ლისს, არა მედ რასაც აწყ დე ბი ან ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში. 
ამ მიზ ნით, კვლე ვა ეყ რ დ ნო ბა ქვი არ ადა მი ა ნებ თან ჩა ტა რე ბულ სიღ რ მი-
სე ულ ინ ტერ ვი უ ებს და ტრავ მუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის კონ ტექ ს ტ ში გა ნი ხი-
ლავს მათ ურ თი ერ თო ბას ურ ბა ნულ სივ რ ცე ში და მას თან ინ ტე რაქ ცი ის 
ფორ მებს. რო გორც ირ კ ვე ვა, ეს ურ თი ერ თო ბა ორ მ ხ რი ვი ხა სი ა თი სა ა. ერ-
თი მხრივ, სო ცი ა ლუ რი და ნა შე ნი გა რე მო იწ ვევს საფ რ თხის შეგ რ ძ ნე ბის, 
ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის მუდ მივ მოლოდინს და რე ა ლუ რი თავ დას ხ მის 
მსხვერ პ ლად აქ ცევს ქვი არ ადა მი ა ნებს. მე ო რე მხრივ, წარ სუ ლის ტრავ-
მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის შე დე გად, ქვი არ ადა მი ა ნე ბი თა ვად აყა ლი ბე ბენ 
და უც ვ ლი ან ფორ მას რო გორც სა კუ თარ თავს, ასე ვე მათ გარ შე მო არ სე-
ბულ ფი ზი კურ თუ სო ცი ა ლურ სივ რ ცეს. ამ მხრივ, იკ ვე თე ბა უსაფ რ თხო 
სივ რ ცის, ქვი არ სხე უ ლი სა და იმ სტრა ტე გი ე ბის ფლუ ი დუ რი, მუდ მი ვად 
ცვლა დი ხა სი ა თი, რო მელ საც ისი ნი მი მარ თა ვენ სივ რ ცეს თან სო ცი ა ლუ-
რი ინ ტე რაქ ცი ი სას. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ტრავ მა; ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცე; ქვი არ სხე უ ლი; ყო-
ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბა; ფლუ ი დუ რო ბა
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1. შე სა ვა ლი

სა ჯა რო სივ რ ცის კრი ტი კუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბა ად გი ლობ რივ კონ ტექ ს ტ ში 
ქვი არ თე მის ყო ველ დღი ურ თუ სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში უკა ნას კ ნელ 
წლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლად გა მოჩ ნ და. თე მის წარ მო მად გენ ლე ბი, ისე-
ვე რო გორც სა ზო გა დო ე ბის სხვა წევრები, სა კუ თა რი ად გი ლის, რო ლის 
და ზო გა დად, ფი ზი კუ რი არ სე ბო ბის თ ვის ხაზ გა სას მე ლად, ყო ველ დღი ურ 
ცხოვ რე ბა ში იყე ნე ბენ ქუ ჩას, გამ ზირს, მო ე დან სა თუ პარკს. სა კუ თა რი 
იდენ ტო ბის ღი ად გა მო ხატ ვა სა ჯა რო სივ რ ცე ში კი, აქ ტი ვიზ მის სხვა დას ხ-
ვა ფორ მით, გარ კ ვე ულ წი ლად, ამ მი ზან საც ემ სა ხუ რე ბა (ჯანელიძე, 2018).

ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბით გაჟ ღენ თილ სა ზო გა დო ე ბა ში მო ძა ლა დე, 
დო მი ნან ტუ რი ჯგუ ფე ბის მი ერ ქვი ა რო ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თუ ჯგუ ფუ რი 
ექ ს პ რე სია (ან მი სი გაცხა დე ბუ ლი მცდე ლო ბა) ძა ლა დობ რი ვი უკუ რე აქ ცი-
ის გა მა მარ თ ლე ბელ არ გუ მენ ტად გა ნი ხი ლე ბა და ურ ბა ნულ სივ რ ცეს ერ-
თ გ ვარ ბრძო ლის ვე ლად აქ ცევს (Shoshiashvili, 2021; პუბ ლი კა, 20211). ამ 
კუთხით, 17 მა ი სი და 5 ივ ლი სი უკ ვე იქ ცა დო მი ნან ტი ჯგუ ფე ბის მხრი დან 
სა ჯა რო სივ რ ცე ზე ჯგუ ფუ რი კონ ტ რო ლის მო პო ვე ბის მცდე ლო ბის მა გა-
ლი თე ბად, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, ქვი არ თე მის წევ რე ბის თ ვის ჯგუ ფუ-
რი თუ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის ახალ ტალ ღად მოგ-
ვევ ლი ნა. ეს მკა ფი ოდ მი უ თი თებს სა ჯა რო სივ რ ცის სა და ვო ბუ ნე ბა ზე და 
მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ქვი არ ცხოვ რე ბის ტრავ მულ ხა სი ათ ზე. 

2013 წლის 17 მა ისს მცი რე რიცხო ვან ქვი არ აქ ტი ვის ტებ ზე თავ დას ხ მი სა და 
სა პატ რი არ ქოს მი ერ თე მის თ ვის სენ სი ტი უ რი თა რი ღის „ოჯახის სიწ მინ დის 
დღედ~ მო ნათ ვ ლის შემ დეგ, სა ერ თო ტრავ მის მი უ ხე და ვად, სა თე მო ორ გა-
ნი ზა ცი ებ ში გან წყო ბე ბი ქვი არ ხილ ვა დო ბის პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბით 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე იც ვა ლა. კონ ტექ ს ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით და ადა მი ა ნე ბის 
ფი ზი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბის მო ტი ვით, მათ მა ნა წილ მა ხილ ვა დო ბის პო ლი ტი-
კა ზე ფო კუ სი თე მის თ ვის, გან სა კუთ რე ბით კი მოწყ ვ ლა დი წევ რე ბის თ ვის, 
მიზ ნობ რი ვი სერ ვი სე ბის მი წო დე ბით შეც ვა ლა. ამ მხრივ, მთა ვარ არ გუ მენტს 
წარ მო ად გენ და თე მის წევ რე ბის ღირ სე უ ლი ცხოვ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
რო მე ლიც მათ სო ცი ა ლურ თუ ეკო ნო მი კურ გაძ ლი ე რე ბა ზე გა დი ო და. ქვი-

1 იხილეთ სტატია: https://publika.ge/article/homo-bi-transfobia-romelic-quchebshi-grdzeldeba/ 
(ბოლო ნახვა: 20/08/2021).
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არ აქ ტი ვიზ მ ში ამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბის მი უ ხე და ვად, სიღ რ მი სე უ ლი 
დე ბა ტე ბი თემს შიგ ნით თუ მის გა რეთ, ღი ად, მეტ წი ლად არ მომ ხ და რა. შე-
სა ბა მი სად, არ არის გა საკ ვი რი, რომ თე მის წევ რე ბის ჩაგ ვ რის სხვა დას ხ ვა 
ფორ მა ზე მსჯე ლო ბი სას, აქ ცენ ტი ყო ველ თ ვის ქვი არ ხილ ვა დო ბის პო ლი ტი-
კა ზე გა და დის. თუმ ცა, აქ ტი ვიზ მის ამ ფორ მის მიღ წე ვა ზე მეტყ ვე ლებს ის 
ფაქ ტი, რომ თუ კი ად რე „ქართველი გეი არ არ სე ბობ და~, სა ზო გა დო ებ რივ 
ცხოვ რე ბა ში დღეს მეტ წი ლად შედ გა კონ სენ სუ სი, რომ ქვი არ თე მი ნამ დ ვი-
ლად არ სე ბობს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2013 წელ თან შე და რე ბით, თბი ლი სის მო-
სახ ლე ო ბის უმ რავ ლე სო ბა არ ემ ხ რო ბა ფი ზი კურ ძა ლა დო ბას (Sichinava and 
Saldadze, 2021). მი უ ხე და ვად ამი სა, ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბი კვლავ დო მი-
ნი რებს ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა ში (Babunashvili and Gilbreath, 2021).

და კავ ში რე ბუ ლია რა ჯან მ რ თე ლო ბი სა და ფი ზი კუ რი არ სე ბო ბის რის-
კებ თან, ქვი არ სხე უ ლი, რო გორც ბი ო ლო გი უ რი და სო ცი ა ლუ რი ერ თე-
უ ლი, სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია გაქ რეს სა ჯა რო სივ რ ცი დან. ამას ადას-
ტუ რებს რო გორც ნახ სე ნე ბი ორი თა რი ღის გა მოც დი ლე ბა, ასე ვე, ქვი არ 
ადა მი ა ნებ ზე სხვა, ჯგუ ფუ რი თუ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თავ დას ხ მე ბი და მა თი 
მკვლე ლო ბის შემ თხ ვე ვე ბი. ამ მო ცე მუ ლო ბა ში, ქვი არ სხე უ ლის თ ვის არ 
რჩე ბა უსაფ რ თხო საცხოვ რე ბე ლი სივ რ ცე, რო მე ლიც ინ დი ვიდს არა თუ 
თვით რე ა ლი ზა ცი ის, არა მედ ფი ზი კუ რი გა დარ ჩე ნის შე საძ ლებ ლო ბას მა-
ინც მის ცემს. ამ სა კითხებ ზე ნა წი ლობ რივ გაგ ვ ცემს პა სუხს ქვი არ სხე ულ-
სა და სივ რ ცეს შო რის ინ ტე რაქ ცი ა ზე დაკ ვირ ვე ბა. 

ჯუ დით ბათ ლე რი (1993) სხე უ ლის მა ტე რი ა ლურ გან ზო მი ლე ბას აქ ცევს 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ყუ რადღე ბას და მი იჩ ნევს რომ სწო რედ ის უნ და იყოს გენ-
დე რი სა და სექ სუ ა ლო ბის კვლე ვის მთა ვა რი ელე მენ ტი. იგი ხაზს უს ვამს თუ 
რო გორ აყა ლი ბებს ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლო ბა სხე ულ სა და გენ დერს, რო გორც 
მის თ ვის სა სურ ველ მა ტე რი ა ლურ ფორ მებს და მხო ლოდ მათ მი იჩ ნევს სი-
ცოცხ ლი სუ ნა რი ან აქ ტო რე ბად. ქრო ნი კუ ლი დევ ნა, თავ დას ხ მე ბი, გა ძე ვე ბა 
ან სივ რ ცის წი ნას წარ მო კა ვე ბა ის მე ქა ნიზ მე ბი ა, რომ ლე ბიც ქვი არ სხე ულს 
სა ჯა რო სივ რ ცი დან რი ყავს. ბათ ლე რის პერ ს პექ ტი ვი დან, ეს სწო რედ ის ჰე-
ტე რო ნორ მა ტი ვიზ მი ა, რო მე ლიც ცდი ლობს სხე უ ლის, რო გორც ქვი არ იდენ-
ტო ბის მთა ვა რი მა ტე რი ა ლუ რი ელე მენ ტის მარ გი ნა ლი ზე ბას. 

ქვი არ სხე უ ლის დევ ნი სა და მარ გი ნა ლი ზე ბის მცდე ლო ბის მა გა ლი თე ბი 
კი ქარ თულ რე ა ლო ბა ში უკ ვე მრა ვა ლი წე ლია თვალ სა ჩი ნო გახ და: 17 მა-
ი სე ბის ძა ლა დობ რი ვი ქრო ნი კა, ან ტი- გეი გა მოს ვ ლე ბი, რომ ლე ბიც ქვი არ 
ადა მი ა ნე ბის დევ ნას ემ სა ხუ რე ბა, ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნე ბის მკვლე ლო-
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ბე ბი, ლგბტქი სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დისკრედიტაცია და მა თი ოფი-
სე ბის დარ ბე ვა ის მცი რე ჩა მო ნათ ვა ლი ა, რო მე ლიც პირ და პირ თუ ირი ბად 
გავ ლე ნას ახ დენს, პირ ველ რიგ ში, ქვი არ ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა ზე, შემ დ-
გომ კი მთლი ან სა ზო გა დო ე ბა ზე. ამავ დ რო უ ლად, შე საძ ლო ა, გა ცი ლე ბით 
სა ზი ა ნო აღ მოჩ ნ დეს ყო ველ დღი უ რი ძა ლა დობ რი ვი თუ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
გა მოც დი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ლგბტქი ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა ში ქრო ნი კულ 
ხა სი ათს ატა რებს და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის შე უმ ჩ ნე ვე ლი რჩე ბა. 

ად გი ლობ რივ კონ ტექ ს ტ ში, სა ჯა რო სივ რ ცე ში ქვი არ ტრავ მის შე სა ხებ 
აქამ დე არ სე ბუ ლი დის კუ სი ე ბი ძი რი თა დად ხილ ვა დო ბის პო ლი ტი კის და 
მი სი სა ჯა რო ხა სი ა თის შე სა ხებ მსჯე ლო ბას ეთ მო ბა (მელაშვილი, 2014; 
ჰაინრიჰ ბი ო ლის ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნუ ლი ბი უ რო, 2016; 
ნა ხუც რიშ ვი ლი, 2018; ჯა ნე ლი ძე, 2018). მი უ ხე და ვად ამი სა, ტრავ მუ ლი 
გა მოც დი ლე ბე ბის პრიზ მი დან, სა ჯა რო სივ რ ცი სა და ქვი არ სხე უ ლის ინ-
ტე რაქ ცი ა ზე დაკ ვირ ვე ბა შე და რე ბით ნაკ ლე ბად გვხვდე ბა მსგავს დის კუ-
სი ებ ში. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, ასე ვე ბუნ დო ვა ნია რა მო ი აზ რე ბა კონ კ რე ტუ-
ლად რო ცა ვსა უბ რობთ სა ჯა რო სივ რ ცე ზე. მო ი ცავს ეს ონ ლა ინ სივ რ ცეს? 
სო ცი ა ლუ რი მე დი ის პლატ ფორ მებს? ტრა დი ცი ულ მე დი ას? ქუ ჩას, მო ე-
დანს, ქა ლაქს? თუ ყვე ლა ფერს ერ თად აღე ბულს? 

ეყ რ დ ნო ბა რა ქვი არ ტრავ მის, სივ რ ცი სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სხე უ ლის 
გე ოგ რა ფი ულ კონ ცეპ ტუ ა ლი ზა ცი ას ფე მი ნის ტუ რი პერ ს პექ ტი ვი დან, 
კვლე ვა მიზ ნად ისა ხავს, თე მის წევ რე ბის ტრავ მუ ლი ცხოვ რე ბის ანა ლიზს 
ურ ბა ნულ გა რე მო ში. კერ ძოდ, თუ რა გავ ლე ნა აქვს მატ რავ მი რე ბელ მოვ-
ლე ნებს ქვი არ ადა მი ა ნე ბის ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ზე, სივ რ ცის მი მართ 
და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და მას თან ინ ტე რაქ ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბა ზე. სა ჯა რო 
სივ რ ცედ აქ აღ ვიქ ვამთ იმ ურ ბა ნულ გა რე მოს, სა დაც ქვი არ ადა მი ა ნებს 
უწევთ ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თ ვა – სამ სა ხუ რი, ქუ ჩა, პარ კი, 
მე გობ რე ბის სო ცი ა ლუ რი გა რე მო თუ ისე თი ქვი ა რექ ს კ ლუ ზი უ რი სივ რ ცე-
ე ბი, რო გო რე ბი ცაა კა ფე- ბა რე ბი თუ ღა მის კლუ ბე ბი. 

1.1. კვლე ვის სტრუქ ტუ რა
ტექ ს ტი შედ გე ბა რამ დე ნი მე ძი რი თა დი ნა წი ლის გან, რო მე ლიც ეტა პობ-

რი ვად გვა ახ ლო ებს საკ ვ ლევ სა კითხ თან და გაგ ვაც ნობს მის დას კ ვ ნებს. 
მომ დე ვო ნა წი ლი ეთ მო ბა თე ო რი ულ მი მო ხილ ვას ტრავ მის, სხე უ ლი სა 

და სივ რ ცის ურ თი ერ თ კავ ში რის კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ჩარ ჩოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
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მიზ ნით. აქ, პირველ რიგში, განვიხილავთ ტრავ მის ბუ ნე ბას ფე მი ნის ტუ რი 
გად მო სა ხე დი დან. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა ეთ მო ბა ტრავ მუ ლი გა-
მოც დი ლე ბის გან გ რ ძო ბით ეფექტს ინ დი ვი დის ცხოვ რე ბა ზე, და ნა კარ გი სა 
და ტრავ მის დაძ ლე ვის სა კითხებ ზე მსჯე ლო ბით. 

ტრავ მის თე ო რი უ ლი გან ხილ ვის შემ დეგ, ვსა უბ რობთ სხე უ ლი სა და სივ-
რ ცის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და როლ ზე. ქვი არ თე მის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე-
ბი სა და მი სი შე დე გე ბის შე სას წავ ლად ეს ორი კონ ცეფ ცია ძალ ზედ ღი რე-
ბუ ლი ა. გვეხ მა რე ბა რა უკეთ აღ ვიქ ვათ პრო ცე სე ბის დი ნა მი უ რი ხა სი ა თი, 
სხე უ ლი სა და სივ რ ცის კონ ს ტ რუქ ტი ვის ტუ ლი პო ზი ცი ი დან გან ხილ ვი სას 
მე ტი სიცხა დით ჩანს მა თი ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლი ხა სი ა თი. ასე ვე იკ ვე-
თე ბა ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის ზე გავ ლე ნა სხე უ ლი სა და სივ რ ცის ურ-
თი ერ თო ბა ზე. 

თე ო რი უ ლი ჩარ ჩოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის შემ დეგ აღ ვ წერთ სა ვე ლე სა მუ შა-
ო ე ბის ხასიათსა და კვლე ვის დი ზა ინს. ამ ნა წილ ში უფ რო კონ კ რე ტუ ლად 
ვსა უბ რობთ მე თო დო ლო გი ა სა და იმ ხელ საწყო ებ ზე, რომ ლე ბიც გა მო ვი-
ყე ნეთ შეგ რო ვე ბუ ლი ემ პი რი უ ლი მა სა ლის ანა ლი ზის თ ვის და კვლე ვის ნა-
რა ტი ვის გა სა ერ თი ა ნებ ლად. აქ ვე მი მო ვი ხი ლავთ კვლე ვის ეთი კურ გან-
ზო მი ლე ბას და ავ ტო რე ბის პო ზი ცი ო ნი რე ბას. 

მე თო დო ლო გი ის შემ დეგ გა დავ დი ვართ ემ პი რი უ ლი მა სა ლის ინ ტერ პ რე-
ტა ცი ა ზე. ამ ნა წილ ში გან ვი ხი ლავთ კვლე ვის მთა ვარ მიგ ნე ბებს თე ო რი უ-
ლი ჩარ ჩოს კონ ტექ ს ტ ში. რეს პონ დენ ტე ბის მო ნათხ რო ბის ანა ლი ზი ნათ-
ლად გვაჩ ვე ნებს ქვი არ ადა მი ა ნე ბის ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ზე ტრავ მის 
ქრო ნი კულ ზე გავ ლე ნას. თა ვის მხრივ, ეს გან საზღ ვ რავს რო გორ აღიქ ვა-
მენ ისი ნი თა ვი ანთ სხე ულ სა და იმ სივ რ ცეს, სა დაც უწევთ ცხოვ რე ბის 
წარ მარ თ ვა. შეც ვ ლი ლი ქცე ვე ბი, ინ ს ტინ ქ ტე ბი, გა უცხო ე ბა, ში ში სა და 
შფოთ ვის მუდ მი ვი შეგ რ ძ ნე ბა სა ჯა რო სივ რ ცე ში გა და ად გი ლე ბი სას და, 
ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, თუმ ცა საფ რ თხის შემ ც ვე ლი მოვ ლე ნე-
ბი მე ტი სიმ ძაფ რით გვაჩ ვე ნებს იმ სტრა ტე გი ე ბის აუცი ლებ ლო ბას, რო-
მელ საც თე მის წევ რე ბი მი მარ თა ვენ ფი ზი კუ რი თვით გა დარ ჩე ნის მიზ ნით. 
დას კ ვ ნით ნა წილ ში, ასე ვე ვსა უბ რობთ რო გორ აღიქ ვა მენ ქვი არ ადა მი ა-
ნე ბი სო ლი და რო ბას და რა რის კებს ხე და ვენ, რო გორც თე მის გა რე დან, 
ასე ვე თე მის შიგ ნი დან სა კუ თა რი დღის წეს რი გის წარ მარ თ ვის კუთხით.
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2. თე ო რი უ ლი ჩარ ჩო

მო ცე მულ ნა წილ ში წარ მოდ გე ნი ლია თე ო რი უ ლი ჩარ ჩო, რო მე ლიც ეყ რ-
დ ნო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან ცნე ბებ სა და მიდ გო მებს ტრავ მის, სივ რ ცი სა და სხე-
უ ლის ურ თი ერ თ კავ ში რის შე სა ხებ. პირ ველ რიგ ში, მი მო ვი ხი ლავთ ტრავ-
მის რა ო ბას, მის გან გ რ ძო ბით ეფექ ტებ სა და მას თან გამ კ ლა ვე ბის შე სა ხებ 
არ სე ბულ აკა დე მი ურ ცოდ ნას. ამის შემ დეგ კი, გან ვი ხი ლავთ სხე ულ სა და 
სივ რ ცეს შო რის ინ ტე რაქ ცი ის ხა სი ათს. ამ ნა წილ ში სხე ულ სა და სივ რ ცეს 
გან ვი ხი ლავთ რო გორც სო ცი ა ლურ კონ ს ტ რუქ ტებს და ყუ რადღე ბას ვა მახ-
ვი ლებთ ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბი სა და ში შის როლ ზე ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცის 
უსაფ რ თხოდ აღ ქ მის კუთხით. 

2.1. ტრავ მის ბუ ნე ბა
აკა დე მი ურ თუ სა ხე ლოვ ნე ბო სივ რ ცე ებ ში ტრავ მის კვლე ვა სხვა დას-

ხ ვა მი მარ თუ ლე ბით ვი თარ დე ბა. ტრავ მა, ერ თი მხრივ, გა ნი ხი ლე ბა რო-
გორც ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბის შე საძ ლო მი ზე ზი, მე ო რე მხრივ, მას აქვს 
კო ლექ ტი უ რი და ტრან ს გე ნე რა ცი უ ლი, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი და სო ცი ა ლუ-
რი, კულ ტუ რუ ლი და პო ლი ტი კუ რი გან ზო მი ლე ბე ბი. მო ცე მულ კვლე ვა-
ში ტრავ მის ტრა დი ცი ულ გა გე ბას ვეყ რ დ ნო ბით. ტრავ მა ბერ ძ ნუ ლი დან 
სიტყ ვა სიტყ ვით ჭრი ლო ბას (ავტ.) ნიშ ნავს, მე-19 სა უ კუ ნი დან კი ტრავ მის 
გა გე ბა და უ კავ შირ და ადა მი ა ნის ფსი ქი კურ ჯან მ რ თე ლო ბას. ამავ დ რო უ-
ლად, ფსი ქოტ რავ მის თე ო რი ის ფე მი ნის ტუ რი პერ ს პექ ტი ვა გვაჩ ვე ნებს 
თუ რო გო რია ტრავ მის კვა ლი უმ ცი რე სო ბის ჯგუ ფებ ში და სა ზო გა დო ე ბის 
მარ გი ნა ლი ზე ბულ ნა წი ლებ ში.

ტრავ მის შე დე გე ბის გა აზ რე ბა ში გვეხ მა რე ბა ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო-
ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი ცოდ ნა მის შე სა ხებ. მა გა ლი თად, ფსი ქი კურ აშ-
ლი ლო ბა თა სა დი აგ ნოს ტი კო და სტა ტის ტი კუ რი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მე-
ხუ თე გა მო ცე მის თა ნახ მად, ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა 
რო გორც ინ ცი დენ ტი, რო დე საც ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლეს საფ რ თხე და ე მუქ-
რა ან სე რი ო ზუ ლად და ზი ან და. თა ვად ინ ცი დენ ტი კი შე საძ ლოა შე ფას დეს 
რო გორც ტრავ მუ ლი მოვ ლე ნა ან პო ტენ ცი უ რად მატ რავ მი რე ბე ლი მოვ-
ლე ნა (American Psychiatric Association, 2013).
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ამ დრო ის თ ვის, პოს ტ ტ რავ მუ ლი სტრე სუ ლი აშ ლი ლო ბა სა უ კე თე სო დაა 
შეს წავ ლი ლი, რო მე ლიც თა ვი სი სიმ პ ტო მე ბის ში ნა არ სით დაგ ვა ნახ ვებს 
ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის ზე გავ ლე ნის არე ალს, თუმ ცა ეს არ არის ერ თა-
დერ თი მდგო მა რე ო ბა, რო მე ლიც ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ შე იძ-
ლე ბა გან ვი თარ დეს. პოს ტ ტ რავ მულ სტრე სულ აშ ლი ლო ბას სა მი ძი რი თა დი 
გან ზო მი ლე ბა აქვს: 1. ტრავ მუ ლი მოვ ლე ნის გან მე ო რე ბი თი გან ც და, თით-
ქოს ის აწ მ ყო ში ხდე ბო დეს; 2. ტრავ მუ ლი მეხ სი ე რე ბის თ ვის თა ვის არი დე ბა; 
3. საფ რ თხის მუდ მი ვი მო ლო დი ნი ან შეგ რ ძ ნე ბა აწ მ ყო ში (Rothblum, 2020).

ცხრი ლი 1: პოს ტ ტ რავ მუ ლი სტრე სუ ლი აშ ლი ლო ბის ძი რი თა დი სიმ პ ტო-
მე ბი. წყა რო: გელ დე რი და სხვ., 2006).

პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის ძირითადი სიმპტომები:
1. ტრავმული გამოცდილების შემოჭრა აწმყოში:

ინტენსიური, შემოჭრითი ხატები; „ფლეშბექი~;
განმეორებითი დისტრესული სიზმრები.

2. ტრავმული მეხსიერებისთვის თავის არიდება:
სტრესული მოვლენების საკუთარი ნებით გახსენების სირთულე;
სტრესულ მოვლენასთან დაკავშირებულ სხვა მოვლენებისთვის 
თავის არიდება;
გაუცხოება;
ემოციების განცდის უუნარობა;
ინტერესების დაკარგვა.

3. საფრთხის მუდმივი მოლოდინი ან შეგრძნება აწმყოში:
მუდმივი შფოთვა;
გაღიზიანებადობა;
ძილის დარღვევები;
კონცენტრაციის სირთულე.

თა ნა მედ რო ვე შე ფა სე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტებ ში, სიმ პ ტომ თა სამ გან ზო მი-
ლე ბას ემა ტე ბა მე ოთხე, რო მე ლიც ადა მი ა ნის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის ხა რისხს 
გან საზღ ვ რავს, რად გან ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი სირ-
თუ ლე ე ბი გავ ლე ნას ახ დენს ფუნ ქ ცი ურ უნა რებ ზე, მა გა ლი თად, შრო მის 
უნარ ზე, ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბის შეს რუ ლე ბის უნარ ზე, ურ თი ერ თო-
ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და შე ნარ ჩუ ნე ბის უნარ ზე და სხვა. 

ტრავ მის თე ო რი ის და სავ ლუ რი პრე დო მი ნან ტუ რი პა რა დიგ მა ფრო ი დი-
ა ნუ ლი ანა ლი ზის ძლი ერ ზე გავ ლე ნას გა ნიც დის, რად გან ტრავ მის თავ-
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და პირ ვე ლი თე ო რე ტი ზა ცია სწო რედ ფრო ი დის სა ხელს უკავ შირ დე ბა, 
რო დე საც ის, ბრო ი ერ თან ერთად, კვლე ვა ზე მუ შა ობ და (Nemiah, 1996). 
ფრო ი დი ა ნუ ლი ანა ლი ზის თა ნახ მად, ტრავ მა უფ რო მე ტად ადა მი ა ნის ში-
ნა გან კონ ფ ლიქ ტებ თან არის კავ შირ ში, იგი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა მოც დი-
ლე ბაა და კულ ტუ რა ლუ რი თვალ საზ რი სით, გარ კ ვე ულ წი ლად, ტენ დენ-
ცი უ რია ევ რო პე ლი თეთ რ კა ნი ა ნე ბის მი მართ. ფე მი ნის ტი მკვლევ რე ბი 
ფიქ რო ბენ, რომ ამ გ ვა რი გა გე ბა ყუ რადღე ბის მიღ მა ტო ვებს ტრავ მის 
ის ტო რი ულ და პო ლი ტი კურ მდგე ნე ლებს (Fassin and Rechtman, 2007). 
ამავ დ რო უ ლად, ყუ რადღე ბის მიღ მა რჩე ბა ტრავ მის უწყ ვე ტი ბუ ნე ბა, გან-
სა კუთ რე ბით, მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის შემ თხ ვე ვა ში და ოჯა ხუ რი 
თუ გენ დე რის ნიშ ნით ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვებ ში. ამის სა პი რის პი როდ, 
მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის შეს წავ ლით, 
და ვი ნა ხავთ თუ რო გორ ხდე ბა ძა ლა დო ბის ეტა პობ რი ვი ლე გი ტი მა ცია და 
ნორ მა ლი ზე ბა (Pain, 2019).

ფე მი ნის ტუ რი თე ო რია ასე ვე გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას უთ მობს 
ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის კო ლექ ტი ურ ბუ ნე ბას, რაც არ სე ბი თია სო ცი-
ა ლუ რი ძა ლა დო ბის გან მე ო რე ბი თი და ხან გ რ ძ ლი ვი ფორ მე ბის მატ რავ მი-
რე ბე ლი შე დე გე ბის ხა რის ხი სა და მას შ ტა ბის გა სა აზ რებ ლად, მა გა ლი თად 
მო ნო ბის, კო ლო ნი ა ლიზ მი სა და რა სიზ მის შემ თხ ვე ვებ ში (Pain, 2019). აღ-
ნიშ ნუ ლი კრი ტი კა პოს ტ საბ ჭო თა სივ რ ცე ებს ანა ლო გი უ რად მი ე სა და გე ბა, 
მა სობ რი ვი ტე რო რი სა და დევ ნის წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, რაც სწო რედ კო ლექ ტი უ რი ტრავ მის ჭრილ ში უნ და გა ა ნა ლიზ-
დეს (ჯავახიშვილი, 2018).

ფსი ქი ატ რი და მკვლე ვა რი ჯუ დით ჰერ მა ნი (1994) აღ ნიშ ნავს, რომ 
ტრავ მის გა გე ბა წარ სუ ლის ხე ლა ხა ლი აღ მო ჩე ნით იწყე ბა. იგი ფსი ქო ლო-
გი ურ ტრავ მას ახა სი ა თებს რო გორც დრო ში და კარ გ ვას, რო დე საც რთუ-
ლია გა არ ჩიო წარ სუ ლი და აწ მ ყო, თით ქოს ორ მაგ რე ა ლო ბა ში ცხოვ რობ-
დე. ჰერ მა ნი ამ მდგო მა რე ო ბას „პოსტტრავმულ გო ნე ბა საც~ უწო დებს. 
მან გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა მი აქ ცია გენ დე რის ნიშ ნით ძა ლა დო ბის 
გა მოც დი ლე ბებს და ტრავ მა და უ კავ ში რა ძა ლა დო ბის ისეთ ფორ მებს, რო-
გო რე ბი ცაა ოჯახ ში ძა ლა დო ბა, ბავ შ ვ ზე ძა ლა დო ბა, პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით 
ძა ლა დო ბა. ჰერ მა ნი ფსი ქო ლო გი უ რი ტრავ მის შეს წავ ლის ის ტო რი ულ 
კონ ტექსტს მი მო ი ხი ლავს და მი უ თი თებს, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით კვლე-
ვის წარ მო ე ბა პო ლი ტი კუ რი სა კითხი ა, რად გან ფსი ქო ლო გი უ რი ტრავ მა 
უმე ტეს წი ლად ჩაგ რუ ლი ჯგუ ფე ბის გა მოც დი ლე ბი სად მი ყუ რადღე ბის 
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მიქ ცე ვას მო ითხოვს. ტრავ მის კვლე ვის ის ტო რია თა ვა დაც თვალ სა ჩი ნო 
ნი მუ შია თუ რო გორ შე იძ ლე ბა იჩაგ რე ბო დეს ესა თუ ის ჯგუ ფი/ თე ო რია 
დო მი ნან ტუ რი პო ლი ტი კის გავ ლე ნით (1994, გვ. 7). მა გა ლი თად, მთავ რო-
ბე ბის მი ერ, მა სობ რივ ძა ლა დო ბა ში მო ნა წი ლე დამ ნა შა ვე თა ამ ნის ტი ას, 
ჰერ მა ნი უწო დებს ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის პო ლი ტი კურ ამ ნე ზი რე-
ბას, რო მე ლიც ხელს უშ ლის სა ზო გა დო ე ბის გა ჯან სა ღე ბა სა და ტრავ მის 
და მა ზი ა ნე ბე ლი შე დე გე ბის გან აღ დ გე ნის პრო ცესს, რად გან ტრავ მუ ლი 
მეხ სი ე რე ბის გა აზ რე ბა ამი სათ ვის ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან პი რო ბას წარ-
მო ად გენს. 

მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის გა მოც დი ლე ბის კვა ლო ბა ზე ნათ ლად გა-
მოჩ ნ და ტრავ მის ქრო ნი კუ ლი ბუ ნე ბა, რად გან ამ ჯგუ ფე ბის თ ვის ტრავ-
მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი ყო ველ დღი ურ ხა სი ათს ატა რებს. ქრო ნი კუ ლი 
ტრავ მის ცნე ბის გან ვი თა რე ბის შე დე გად, ფსი ქი კუ რი ჯან მ რ თე ლო ბის 
სფე რო ში გაჩ ნ და კომ პ ლექ სუ რი პოს ტ ტ რავ მუ ლი სტრე სუ ლი აშ ლი ლო ბის 
დი აგ ნო ზი, რო მე ლიც გუ ლის ხ მობს პოს ტ ტ რავ მუ ლი სტრე სუ ლი აშ ლი-
ლო ბის „დროში გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბულ, და მა ზი ა ნე ბე ლი ზე გავ ლე ნის მქო ნე, 
პროგ რე სი რე ბად ფორ მას~. ქრო ნი კუ ლი ტრავ მის გავ რ ცე ლე ბუ ლი შე დე-
გე ბი მო ი ცავს დე ჰუ მა ნი ზე ბის გან ც დას, იდენ ტო ბის ცვლი ლე ბას, ბრაზს, 
დეპ რე სი ას, თვით სი ძულ ვილ სა და სუ ი ცი და ლო ბას. ამ გ ვა რად, ეჭ ვ ქ ვეშ 
დად გა ტრა დი ცი უ ლი გა გე ბა, რომ ტრავ მა ერ თ ჯე რა დი, დრა მა ტუ ლი 
წყვე ტაა ინ დი ვი დის წარ სულ სა და აწ მ ყოს შო რის. 

ჰერ მა ნის თა ნახ მად (1992), გენ დე რის ნიშ ნით ძა ლა დო ბით გა მოწ ვე უ ლი 
ქრო ნი კუ ლი ტრავ მის შე ნარ ჩუ ნე ბას / გან გ რ ძო ბი თო ბას ხელს უწყობს სხვა 
სის ტე მე ბის გან ზე დგო მა, რაც სხვა დას ხ ვა ჯგუფ ზე ძა ლა დო ბის ნორ მა-
ლი ზე ბას ახ დენს. ჰერ მა ნის თა ნახ მად, ტრავ მის ქრო ნი კულ ბუ ნე ბას ქმნის 
სა მი ძი რი თა დი ფაქ ტო რი: 1. ძა ლა დო ბა გან მე ო რე ბი თი ხა სი ა თი სა ა; 2. მო-
ძა ლა დე მჭიდ როდ აკონ ტ რო ლებს მსხვერპლს, მო ძა ლა დის ძა ლა უფ ლე ბა 
მზარ დი ა; 3. მსხვერპლს აქვს მო ძა ლა დის გან თა ვის დაღ წე ვის შემ ცი რე-
ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა, მსხვერ პ ლის ძა ლა უფ ლე ბა კლე ბა დია (Pain, 2019). 

ამ დაშ ვე ბებს ქვი არ თე მის გა მოც დი ლე ბებს თუ მი ვუ სა და გებთ, გა მოჩ-
ნ დე ბა ქრო ნი კუ ლი ტრავ მის ძი რი თა დი ნიშ ნე ბი: 1. გან მე ო რე ბი თი ძა ლა-
დობ რი ვი ეპი ზო დე ბი, მზარ დი სი ძულ ვი ლი და მი უ ღებ ლო ბა, უსაფ რ თხო 
სივ რ ცის მო პო ვე ბის სირ თუ ლე (ძალადობის უწყ ვე ტი ხა სი ა თი); 2. მუდ მი ვი 
ძა ლა დობ რი ვი გა რე მო ქვეყ ნის და ტო ვე ბის სურ ვილს აძ ლი ე რებს და ერ თ-
გ ვარ მა ხე ში ყოფ ნის შეგ რ ძ ნე ბას ქმნის (მოძალადისგან თა ვის დაღ წე ვის 
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სირ თუ ლე, მსხვერ პ ლის ძა ლა უფ ლე ბის შემ ცი რე ბა); 3. ორ თო დოქ სუ ლი 
ეკ ლე სი ის ძა ლა უფ ლე ბის ზრდა, ულ ტ რა მე მარ ჯ ვე ნე ჯგუ ფე ბის მომ რავ-
ლე ბა და მა თი ფორ მი რე ბა პო ლი ტი კურ პარ ტი ე ბად (მოძალადის მი ერ 
კონ ტ რო ლის ზრდა). 

ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან აღ დ გე ნის პრო ცე სი კი ბუნ დო ვა ნი ა, რად-
გან ამ გა მოც დი ლე ბე ბის და საძ ლე ვად ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან კომ პო-
ნენტს სო ლი და რო ბა, ადა მი ა ნუ რი მხარ და ჭე რა წარ მო ად გენს, რო გორც 
თე მის შიგ ნით, ასე ვე ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან. თა ნა მედ რო ვე 
კვლე ვე ბი აქ ცენტს სვამს სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თ ვის აუცი ლებ ლო ბა ზე 
ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გა და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, გან სა კუთ რე ბით, 
რო დე საც ტრავ მა რო მე ლი მე სო ცი ა ლურ ჯგუფს უკავ შირ დე ბა. ემ პი რი უ-
ლი მო ნა ცე მე ბი მოწ მობს, რომ სო ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის არარ სე ბო ბა და 
კონ ტექ ს ტუ ა ლუ რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი სტრე სო რე ბი (მაგ. სტიგ მა, ბუ ლინ გი, 
მიკ რო აგ რე სი ა) წარ მო ად გენს ორ გა მორ ჩე უ ლი რის კ - ფაქ ტორს, რომ ლის 
არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა შიც იზ რ დე ბა ტრავ მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ფსი ქი-
კუ რი აშ ლი ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის ალ ბა თო ბა (Brewin, et al., 2000)

ტრავ მის ერ თ -ერ თი ძი რე უ ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი, რო მე ლიც ადა მი ა ნის 
ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ზე ახ დენს გავ ლე ნას, ძა ლა უფ ლე ბი სა და კონ-
ტ რო ლის და კარ გ ვა ა, რო გორც სა კუ თარ სხე ულ ზე, ისე გა რე სივ რ ცე ებ ზე. 
ადა მი ა ნი, რო გორც წე სი, თავს ვერ გრძნობს უსაფ რ თხოდ სა კუ თარ სხე-
ულ შიც, კარ გავს კონ ტ როლს სა კუ თარ აზ რებ სა და ემო ცი ებ ზე. მუდ მი ვი 
საფ რ თხის მო ლო დი ნი და ზე სიფხიზ ლე სწო რედ ამ გ ვა რი გა მოც დი ლე ბის-
თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. ადა მი ა ნი ნდო ბას კარ გავს სამ ყა როს მი მართ 
და ხშირ შემ თხ ვე ვა ში სო ცი ა ლურ გა უცხო ე ბას გა ნიც დის. ასე ვე, ნდო ბა 
სა კუ თა რი თა ვის მი მარ თაც იკარ გე ბა; ასეთ დროს, დი დია რის კი იმი სა, 
რომ ინ დი ვიდ მა დათ მოს აგენ ტო ბა და სხვებს მი ან დოს თა ვი სი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბი, რაც მის მდგო მა რე ო ბას კი დევ უფ რო აუარე სებს, რად გან სულ 
უფ რო მცირ დე ბა კონ ტ რო ლი სა და ძა ლა უფ ლე ბის შეგ რ ძ ნე ბა (Herman, 
1994, გვ. 74).

ქრო ნი კუ ლი ტრავ მა უხი ლა ვი ხდე ბა გა რე თვა ლის თ ვის; მი სი ნორ მა-
ლი ზე ბის ხარ ჯ ზე. ამ გ ვარ ძა ლა დობ რივ გა მოც დი ლე ბებ ში კი გან სა კუთ-
რე ბულ როლს თა მა შობს ფსი ქო ლო გი უ რი ძა ლა დო ბა, რო მე ლიც მთა ვა რი 
კომ პო ნენ ტია მო ძა ლა დი სა და მსხვერ პ ლის ურ თი ერ თო ბის დი ნა მი კა ში და 
თა ნა ბარ, ან უფ რო მეტ შიშ სა და ტრავ მას აწარ მო ებს, ვიდ რე ფი ზი კუ რი 
ძა ლა დო ბა (Pain, 2019).
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2.1.1. ტრავ მა და და ნა კარ გი
ტრავ მა გარ და უვ ლად და კავ ში რე ბუ ლია და ნა კარ გ თან. მი უ ხე და ვად იმი-

სა, ტრავ მუ ლი მოვ ლე ნა მო ი ცავს ფი ზი კურ და ნა კარგს თუ არა, ფსი ქო ლო-
გი უ რი და ნა კარ გი ყო ველ თ ვის სა ხე ზე ა. ამის მა გა ლი თი თუნ დაც ნდო ბის, 
უსაფ რ თხო სივ რ ცის და სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბის და კარ გ ვა ა. და ნა კარ გის 
აღი ა რე ბა და გა მოგ ლო ვე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეტა პია ტრავ მუ ლი გა მოც დი-
ლე ბის გა და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, თუმ ცა, ტრავ მი რე ბუ ლი ადა მი ა ნი ხში-
რად შე საძ ლოა თავს არი დებ დეს გლო ვის პრო ცესს, რად გან მას აღიქ ვამ-
დეს რო გორც და მარ ცხე ბას / და ნე ბე ბას.

გლო ვა, რო გორც წე სი, და კავ ში რე ბუ ლია ისეთ ემო ცი ებ თან, რო გო რე-
ბიც არის სევ და, მწუ ხა რე ბა, დარ დი და მო ი აზ რებს და ნა კარ გის აღი ა რე-
ბას. ამ პრო ცე სის სირ თუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ხში რად ტრავ მი რე ბუ ლი 
ადა მი ა ნი ავი თა რებს ფან ტა ზი ებს გლო ვის შე სა ნიღ ბად თუ უარ სა ყო-
ფად. შე დე გად, გლო ვის ეტა პი, თუ იგი უარ ყო ფი ლი ა, ხში რად ხდე ბა ე.წ. 
„გაჭედვის~, სტაგ ნა ცი ის პე რი ო დი ტრავ მის გან აღ დ გე ნის პრო ცეს ში. 
მა გა ლი თად, შე საძ ლოა ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ, ადა მი ანს 
გა უჩ ნ დეს შუ რის ძი ე ბის, პა ტი ე ბის ან კომ პენ სა ცი ის ფან ტა ზი ე ბი. შუ-
რის ძი ე ბის ფან ტა ზია გუ ლის ხ მობს წარ მოდ გე ნას, რომ ტრავ მი რე ბუ ლი 
ადა მი ა ნი მო ძა ლა დეს გა ნაც დე ვი ნებს იმას, რა საც თვი თონ გა ნიც დი და. 
ამ გ ვა რად, იგი იდენ ტი ფი ცირ დე ბა მო ძა ლა დეს თან და ტრავ მუ ლი მეხ სი-
ე რე ბა სარ კი სე ბუ რად ტრი ალ დე ბა. ფან ტა ზია პა ტი ე ბის შე სა ხებ სა პი-
რის პი როა შუ რის ძი ე ბის ფან ტა ზი ი სა. ამ გზით ადა მი ა ნი გვერდს უვ ლის 
სა კუ თარ რის ხ ვას მო ძა ლა დის მი მართ და ცდი ლობს მას სიყ ვა რუ ლი შე-
უ პი რის პი როს. იგი ფიქ რობს, რომ თუ აპა ტი ებს მო ძა ლა დეს და სიყ ვა-
რულს გა მო ი ჩენს მის მი მართ, ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის გან გა თა ვი-
სუფ ლ დე ბა. თუმ ცა ტრავ მა არ გა ნი დევ ნე ბა არც სიყ ვა რუ ლით და არც 
სი ძულ ვი ლით. ხში რად პა ტი ე ბის ფან ტა ზი ა ში ყოფ ნა წა მე ბად იქ ცე ვა 
ადა მი ა ნის თ ვის, რად გან ეს ურ თუ ლე სი ამო ცა ნა ა. რე ლი გი უ რი თვალ საზ-
რი სი თაც კი, პა ტი ე ბა არ არის უპი რო ბო და იგი მო ძა ლა დის გან / დამ ნა შა-
ვის გან სი ნა ნულს მო ითხოვს. კომ პენ სა ცი ის ფან ტა ზია კი გუ ლის ხ მობს 
მდგო მა რე ო ბას, რო დე საც ტრავ მი რე ბუ ლი ადა მი ა ნი ელო დე ბა, რომ მი სი 
და ნა კარ გი ანაზღა ურ დე ბა. სი ნამ დ ვი ლე ში, ეს შე უძ ლე ბე ლია და ტრავ მი-
რე ბულ ადა მი ანს კი დევ უფ რო აჯაჭ ვებს მო ძა ლა დეს, რად გან თუ მო ძა-
ლა დე მას და ნა კარგს არ „აუნაზღაურებს~, ტრავ მი რე ბუ ლი ადა მი ა ნი ამ 
გა მოც დი ლე ბას ვერ გა და ა მუ შა ვებს. შე საძ ლოა ასეთ დროს კომ პენ სა ცი-
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ის ფან ტა ზია არამ ხო ლოდ მო ძა ლა დის მი მართ გაჩ ნ დეს, არა მედ ყვე ლა 
გარ შე მომ ყო ფის მი მარ თაც. სა მი ვე ტი პის ფან ტა ზია გვა შო რებს რე ა ლო-
ბის გან და ხელს უშ ლის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის დაძ ლე ვის პრო ცესს, 
რო მელ შიც და ნა კარ გის აღი ა რე ბა და გა მოგ ლო ვე ბაა სა ჭი რო, რად გან 
გლო ვას სწო რედ აღ დ გე ნი სა და გა ნახ ლე ბის ფუნ ქ ცია აქვს (Herman, 
1994, გვ. 175).

ქვი ა რე ბის ცხოვ რე ბა ში გლო ვის პრო ცესს ხში რად და მა ტე ბით სირ თუ-
ლე ე ბი ახ ლავს, რად გან რო გორც წე სი ფა რუ ლად მიმ დი ნა რე ობს, რამ დე-
ნა დაც არ აქვს აღი ა რე ბა და მხარ და ჭე რა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის მხრი დან. 
გარ და ამი სა, მარ გი ნა ლი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის და ნა კარ გი ნაკ ლე ბად იწ ვევს 
თა ნაგ რ ძ ნო ბას სა ზო გა დო ე ბა ში. 

2.1.2. ტრავ მის დაძ ლე ვა
ტრავ მას სტრუქ ტუ რუ ლი ხა სი ა თი აქვს, რაც ნიშ ნავს იმას, რომ გა რე 

სამ ყა როს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი გავ ლე ნა აქვს ტრავ მი რე ბუ ლი მდგო მა-
რე ო ბის გამ წ ვა ვე ბა სა და დრო ში გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბა ზე. ისე ვე რო გორც, 
„პოსტტრავმული გო ნე ბი დან~ გა მოს ვ ლა სწო რედ გა რე სამ ყა როს / სის ტე-
მე ბის დახ მა რე ბით შე იძ ლე ბა მოხ დეს. 

ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბი დან აღ დ გე ნის ძი რე უ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი გაძ-
ლი ე რე ბა და კავ ში რე ბის გა ნახ ლე ბა ა. კავ ში რი აღ დ გე ბა რო გორც სა კუ თარ 
სხეულთან ისე სხვა ადა მი ა ნებ თან. სა ბო ლო ოდ საბოლოოდ კი, ადა მი ა ნის 
ღი რე ბუ ლე ბე ბი და რწმე ნა სამ ყა როს მი მართ. ჯგუ ფის სო ლი და რო ბას 
გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის დაძ ლე ვა ში, 
რად გან სწო რედ ეს არის ტრავ მის ან ტი დო ტი. ტრავ მა ადა მი ა ნის იზო ლი-
რე ბა სა და დე ჰუ მა ნი ზე ბას ახ დენს, იგი ხში რად იწ ვევს სირ ცხ ვი ლი სა და 
და ნა შა უ ლის გან ც დებს, სტიგ მა ტი ზე ბას. ჯგუ ფის მხარ და ჭე რა კი აღად-
გენს და აძ ლი ე რებს სო ცი ა ლუ რი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გან ც დას, რაც ადა-
მი ანს ეხ მა რე ბა ნე გა ტი უ რი გა მოც დი ლე ბის დაძ ლე ვა ში (Herman, 1994, გვ. 
196).

აღ დ გე ნის პრო ცე სი სხვა დას ხ ვაგ ვა რად მიმ დი ნა რე ობს ერ თ ჯე რა დი და 
ქრო ნი კუ ლი ტრავ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ერ თ ჯე რა დი ტრავ მუ ლი გა მოც-
დი ლე ბა რო გორც წე სი არ გა და იზ რ დე ბა ფსი ქო ლო გი ურ პრობ ლე მებ ში, 
თუ ადა მი ანს ჰყავს მხარ დამ ჭე რი სო ცი ა ლუ რი წრე. ქრო ნი კუ ლი ტრავ-
მა, რო გო რიც არის ძა ლა დობ რი ვი გა მოც დი ლე ბე ბი (ოჯახში ძა ლა დო ბა, 
გენ დე რის ნიშ ნით ძა ლა დო ბა და სხვ.) გა ცი ლე ბით რთუ ლად და საძ ლე ვი ა, 
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მით უმე ტეს, თუ ძა ლა დო ბა/ ძა ლა დობ რივ გა რე მო ში ცხოვ რე ბა აწ მ ყო შიც 
გრძელ დე ბა.

აღ დ გე ნი სა და გან კურ ნე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სა ფე ხუ რი სწო რედ ბა ზი-
სუ რი უსაფ რ თხო ე ბის, ნდო ბის აღ დ გე ნაა გა რე მოს მი მართ. ტრავ მის და საძ-
ლე ვად დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს თუნ დაც ნა წი ლობ რივ უსაფ რ თხო სივ რ ცის 
არ სე ბო ბას, სა დაც ადა მი ა ნი შეძ ლებს სა კუ თა რი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის 
რე კონ ს ტ რუქ ცი ას და ინ ტეგ რი რე ბას, რის შე დე გა დაც შეწყ ვეტს ტრავ მუ ლი 
მეხ სი ე რე ბის გან გაქ ცე ვას (Herman, 1994, გვ. 175). ქვი არ ადა მი ა ნე ბის თ ვის 
რთუ ლია რე ა ლუ რად უსაფ რ თხო სივ რ ცე ე ბის მო პო ვე ბა, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლი 
პრო ცე სე ბის გა აზ რე ბა და ინ ტეგ რა ცია მოხ დე ბა. თემ ში ნაკ ლე ბად არ სე-
ბობს კონსენსუსი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის შე სა ხებ, მა გა ლი თად, ერ-
თი ჯგუ ფი შე საძ ლოა 17 მა ი სის თუ 5 ივ ლი სის მოვ ლე ნებს გა მარ ჯ ვე ბად 
მი იჩ ნევ დეს, მე ო რე ჯგუ ფი კი გლო ვობ დეს ამ თა რი ღე ბის გა მო. ამ გ ვა რი 
პო ლა რი ზა ცია იწ ვევს დაბ ნე უ ლო ბასა და დე ზორ გა ნი ზე ბას თე მის შიგ ნით. 
უსაფ რ თხო სივ რ ცე ე ბი კი, სა დაც მსგავ სი გა მოც დი ლე ბე ბის სა ხელ დე ბა 
და ანა ლი ზი მოხ დე ბა, ქა ო ტუ რი ა, ან სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში, ვირ ტუ ა ლურ 
პლატ ფორ მებ ზე ინაც ვ ლებს, რა საც ერ თ გ ვა რად არა ა უ თენ ტუ რი ხა სი ა თი 
აქვს და გულ წ რ ფე ლი ემო ცი ე ბის, ში შე ბის, დაბ ნე უ ლო ბის თუ უნ დობ ლო ბის 
გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბას ნაკ ლე ბად იძ ლე ვა. 

გა ჯან სა ღე ბის /აღ დ გე ნის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პი რო ბა ასე ვე ძა ლა უფ ლე ბი სა 
და კონ ტ რო ლის უკან დაბ რუ ნე ბა ა, რად გან, რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, 
ქრო ნი კუ ლი ტრავ მა მსხვერ პ ლ ში უმ წე ო ბის გან ც დას აძ ლი ე რებს. კონ ტ-
რო ლის დაბ რუ ნე ბა, რო გორც წე სი, სა კუ თა რი სხე უ ლით იწყე ბა. ეს არის 
პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის დაძ ლე ვი სას და ეტა პობ რი-
ვად ვრცელ დე ბა გა რე სამ ყა რო ზე. 

ბო ლოს, ტრავ მის აღ ქ მის კულ ტუ რულ თა ვი სე ბუ რე ბებს ასე ვე მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვთ მის დაძ ლე ვა ში (Pain, 2019). ტრავ მუ ლი გა მოც-
დი ლე ბის სიმ წ ვა ვეს ხში რად დიდ წი ლად გან საზღ ვ რავს და მო კი დე ბუ ლე-
ბე ბი და მო ლო დი ნე ბი გა რე სამ ყა როს მხრი დან: რო გორ გა ნი საზღ ვ რე ბა 
ტრავ მი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის ქცე ვა, რო გორ უნ და უამ ბოს მან თა ვი სი ის ტო-
რია მსმე ნელს, სჯე რა სა ზო გა დო ე ბას ტრავ მი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის მო ნათხ-
რო ბის თუ მას ადა ნა შა უ ლებს მომ ხ დარ ში? ხში რად ტრავ მა გა მოვ ლილ 
ადა მი ა ნებს უჭირთ თავიანთ გა მოც დი ლე ბა ზე სა უ ბა რი, რაც შე საძ ლოა 
სხვა დას ხ ვაგ ვარ რე აქ ცი ებს ან უნ დობ ლო ბას იწ ვევ დეს მსმე ნელ ში. ზოგ-
ჯერ, გა რე სის ტე მე ბი ტრავ მი რე ბულ ადა მი ანს უუნა როდ მი იჩ ნე ვენ, არ-
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თ მე ვენ მას და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დე ბის სა შუ ა ლე ბას, ან მი სი, რო გორც 
მსხვერ პ ლის ეგ ზო ტი ზა ცი ას ეწე ვი ან. ინ დი ვი დის სიმ პ ტო მებ ზე კონ ცენ ტ-
რი რე ბით კი, სიმ ძი მის ცენ ტ რის გა და ტა ნა ტრავ მი რე ბუ ლი ადა მი ა ნის უნა-
რებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებ ზე ხდე ბა, რაც ანა ლი ზის მიღ მა ტო ვებს სის ტე-
მას, რო მე ლიც არ მუ შა ობს ქრო ნი კუ ლი ტრავ მის „შეწყვეტაზე~. ამი ტომ 
არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ამ გა მოც დი ლე ბის გა აზ რე ბა დი აგ ნო ზე ბის მიღ მა, 
მი სი სო ცი ა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი კონ ტექ ს ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

2.1.3. ურ ბა ნუ ლი ტრავ მა და აქ ტი ვიზ მი
რე ი ჩელ პე ი ნის (2019) ურაბ ნუ ლი ტრავ მის თე ო რი ულ ჩარ ჩო ში ურ ბა-

ნუ ლი ტრავ მა გა ნი საზღ ვ რე ბა, რო გორც ქა ლაქ ში მომ ხ და რი ძა ლა დო ბის 
ფსი ქო ლო გი უ რი ეფექ ტი – ქრო ნი კუ ლი, კო ლექ ტი უ რი, სივ რ ცი თი გან ზო-
მი ლე ბა, რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა დო ნე ზე ერ თ დ რო უ ლად ოპე რი რებს. ურ-
ბა ნუ ლი ტრავ მა და კავ ში რე ბუ ლია გლო ვა სა და და ნა კარ გ თან, გან სა კუთ-
რე ბით კი უსაფ რ თხო სივ რ ცე ე ბის, სივ რ ცე ზე კონ ტ რო ლის, სივ რ ცი სად მი 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის და კარ გ ვას თან (Pain, 2019).

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის ფარ თო სა ზო გა დო ებ რივ 
მოძ რა ო ბად გარ დაქ მ ნის შე სა ხებ გვიყ ვე ბი ან ჰარ თა ლი და მის გა ვი (2021). 
ის რა ე ლის მა გა ლით ზე ისი ნი გა ნი ხი ლა ვენ ქვი არ ტრავ მე ბი სა და აქ ტი-
ვიზ მის მი მარ თე ბას, რომ აქ ტი ვიზ მ მა შე საძ ლოა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი 
ითა მა შოს და ნა კარ გის ჯან საღ გა მოგ ლო ვე ბა სა და სივ რ ცე ე ბის დაბ რუ-
ნე ბა ში, თუნ დაც მე მო რი ა ლი ზა ცი ის გზით. აღ ნიშ ნულ კვლე ვა ში, ტრავ მა 
გა ნი ხი ლე ბა ურ ბა ნუ ლი სო ცი ა ლუ რი მოძ რა ო ბის თე ო რი ის პერ ს პექ ტი ვი-
დან და გა ნი მარ ტე ბა, რო გორც სო ცი ა ლურ მოძ რა ო ბებ სა და პო ლი ტი კა ზე 
გავ ლე ნის მქო ნე სივ რ ცი თი კონ ს ტ რუქ ტი. ქვი ა რე ბის ურ ბა ნულ ტრავ მა ში 
მო ი აზ რე ბა ისე თი გა მოც დი ლე ბე ბი, რომ ლებ შიც ლგბტქი ადა მი ა ნე ბი ზი-
ან დე ბი ან თა ვი სი იდენ ტო ბის ან მო ნა წი ლე ო ბის გა მო. 

ლგბტქი თემ ში არ სე ბუ ლი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი გავ ლე ნას ახ დენს 
აქ ტი ვიზ მის სივ რ ცით პო ლი ტი კა ზე, ურ ბა ნულ გა ნა წი ლე ბა სა და უსაფ-
რ თხო სივ რ ცე ე ბის მო პო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. ორი ვე ქა ლაქს, თე ლა-
ვივ სა და იერუ სა ლიმს აქვს ლგბტქი თე მის მი მართ ძა ლა დო ბის მსგავ სი 
გა მოც დი ლე ბა. მის გა ვი გა მო ყოფს აქ ტი ვის ტუ რი რე აქ ცი ის ორ პა ტერნს: 
მყი სი ე რი, რა დი კა ლუ რი, სა დაც ბრა ზი სა და რის ხ ვის ემო ცი ე ბია წამ ყ ვა ნი 
და, ძი რი თა დად, ქვი არ აქ ტი ვის ტე ბის გან შედ გე ბა. ამ გ ვა რი რე აქ ცია, რო-
გორც წე სი, ხან მოკ ლე და მცი რე მას შ ტა ბი ა ნი ა; 2. დრო ში გა და ვა დე ბუ ლი, 
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სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი, სხვა სივ რ ცე ში გა და ტა ნი ლი, ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი 
და ინ კ ლუ ზი უ რი, სა დაც აქ ტი ვის ტებ თან ერ თად ერ თ ვე ბი ან სა ჯა რო პი-
რე ბი და ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა (Hartal and Misgav, 2021). თელ -ა ვივ სა და 
იერუ სა ლიმ ში ქვი არ ადა მი ა ნებ ზე სა სიკ ვ დი ლო თავ დას ხ მებს მოჰ ყ ვა სა-
ზო გა დო ე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი სპექ ტ რის გა აქ ტი უ რე ბა, ქა ლა ქის მერ მა 
თა ვად გახ ს ნა გარ დაც ვ ლი ლი ადა მი ა ნე ბის პა ტივ მი სა გე ბად მე მო რი ა ლი. 
ამ გ ვარ მა მხარ და ჭე რამ არ და ტო ვა ქვი არ თე მი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე-
ბე ბის წი ნა შე მარ ტო, და ნა კარ გი აღი ა რე ბულ იქ ნა და ჯან სა ღი გლო ვის 
პრო ცესს შე ეწყო ხე ლი. 

სა ქარ თ ვე ლოს მა გა ლით ზე, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ქვი არ ადა მი ა ნე-
ბის სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფის მცდე ლო ბე ბი და მკვლე ლო ბე ბიც კი, არა თუ 
თა ნაგ რ ძ ნო ბას არ იწ ვევს, არა მედ პი რი ქით, მო წო ნე ბუ ლი და წა ხა ლი სე-
ბუ ლია სა ზო გა დო ე ბის რი გით წევ რებ ში გავ ლე ნი ა ნი პო ლი ტი კუ რი თუ 
~სასულიერო” პი რე ბის მხრი დან. ასეთ პი რო ბებ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა-
ვი აზ როთ ქვი არ აქ ტი ვიზ მის რო ლი, ერ თი მხრივ რო გორც თე მის უფ ლე-
ბე ბის თ ვის მებ რ ძო ლი, მე ო რე მხრივ, რო გორც ამ პრო ცეს ში მი ღე ბუ ლი 
ზი ა ნის მა ტა რე ბე ლი.

2.2. ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცე
ჰარ თა ლი სა და მის გა ვის (2021) კვლე ვა ნათ ლად წარ მო ა ჩენს ურ ბა ნუ-

ლი სივ რ ცის მნიშ ვ ნე ლო ბას ქვი ა რე ბის ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბა ში. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, უპ რი ა ნია ტრავ მის ბუ ნე ბის შემ დეგ, გან ვ საზღ ვ როთ 
სივ რ ცის თე ო რი უ ლი ჩარ ჩო და შემ დეგ ვი სა უბ როთ სხე ულ სა და სივ რ ცეს 
შო რის ურ თი ერ თო ბის ხა სი ა თის შე სა ხებ. 

სივ რ ცის ტრა დი ცი უ ლი გან მარ ტე ბა, რო გორც მხო ლოდ გე ოგ რა ფი უ ლი 
ტე რი ტო რი ა, 1980-იანი წლე ბი დან გე ოგ რა ფი ულ აზ როვ ნე ბა ში კულ ტუ-
რუ ლი შე მობ რუ ნე ბის სა ხე ლით ცნო ბილ მა პოს ტ მო დერ ნულ მა და პოს ტ-
ს ტ რუქ ტუ რა ლის ტურ მა ტენ დენ ცი ებ მა ჩა ა ნაც ვ ლა. ამ მიდ გო მით, სივ რ ცე 
არ არის იზო ლი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ა, რო მელ საც ერ თი კონ კ რე ტუ ლი, 
უც ვ ლე ლი ფი ზი კუ რი ფორ მა აქვს. რო გორც დო რინ მე სი (1994) მი იჩ ნევს, 
სივ რ ცე და სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბი აყა ლი ბებს ერ თ მა ნეთს. ერ-
თი მხრივ, სივ რ ცე არის სო ცი ა ლუ რი კონ ს ტ რუქ ტი; კონ კ რე ტუ ლი სო ცი ა-
ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი გან საზღ ვ რა ვენ მის ფორ მა სა და ხა სი ათს. მე ო რე 
მხრივ, შე საძ ლოა გარ კ ვე უ ლი გე ოგ რა ფი უ ლი მა ხა სი ა თე ბე ლი აღ მოჩ ნ დეს 
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სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი კავ ში რე ბი სა და კონ კ რე ტუ ლი სო ცი ა ლუ რი სტრა-
ტას რა ო ბის გან მ საზღ ვ რე ლი. მა გა ლი თის თ ვის, ეკო ნო მი კუ რი სივ რ ცე, 
შე საძ ლე ბე ლია გან ვი ხი ლოთ რო გორც „საწარმოო კავ ში რე ბის გე ოგ რა ფი-
უ ლი გა ნა წი ლე ბა~ (Massey, 1994, გვ. 22).

ეიმი ნი და თრიფ ტიც (2002) გვთა ვა ზო ბენ სივ რ ცის პოს ტ მო დერ ნულ 
აღ ქ მას. ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცე არ წარ მო ად გენს სრულ ყო ფილ, მხო ლოდ 
ფი ზი კუ რი ელე მენ ტე ბით დატ ვირ თულ ტე რი ტო რი ას, რო მელ საც ერ თი 
კონ კ რე ტუ ლი ფორ მა აქვს. ქა ლა ქი, ამ მიდ გო მით, გა ნი ხი ლე ბა რო გორც 
მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი ფე ნო მე ნი. იგი არ არის სივ რ ცე ში მკაც რად ჩა მო-
ყა ლი ბე ბუ ლი, სხვა დას ხ ვა ფუნ ქ ცი ე ბი თა და სივ რ ცი თი კა ტე გო რი ე ბით 
გა მიჯ ნუ ლი გა ნა შე ნი ა ნე ბა. ავ ტო რე ბი ხაზს უს ვა მენ მის ელას ტი ურ ბუ-
ნე ბას და ურ ბა ნულ სივ რ ცეს აღიქ ვა მენ რო გორც ყო ველ დღი უ რი ცხოვ-
რე ბის პრაქ ტი კე ბი სა და უწყ ვე ტი მო ბი ლო ბის ერ თი ან სის ტე მას. ამ პრო-
ცეს ში, მიჯ ნა სივ რ ცით და სო ცი ა ლურ ელე მენ ტებს შო რის კი დევ უფ რო 
ბუნ დო ვა ნი და მუდ მი ვად „წელვადი~ ხდე ბა – „ქალაქებს არ გა აჩ ნი ათ 
სრულ ყო ფი ლი ფორ მა, ცენ ტ რი ან ფიქ სი რე ბუ ლი ნა წი ლე ბი~ (2002: გვ. 8). 
პი რი ქით, ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცე წარ მო ად გენს მრა ვალ მ ხ რი ვი კავ ში რე ბის, 
რით მე ბის, მი მარ თუ ლე ბე ბი სა და ღია დი ნე ბე ბის თა ნაკ ვე თის წერ ტილს. 
ქა ლა ქის ეიმი ნი სა და თრიფ ტი სე უ ლი კონ ცეპ ტუ ა ლი ზა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვან 
ყუ რადღე ბას აქ ცევს კოგ ნი ცი ა სა და ქცე ვას. ვნე ბე ბი, ემო ცი ე ბი და ადა მი-
ა ნუ რი ინ ს ტინ ქ ტე ბი ყო ველ დღი უ რად გვხვდე ბა ქა ლაქ ში ჩა ხუ ტე ბის, კოც-
ნის, ბედ ნი ე რად ან დამ წუხ რე ბუ ლად მოძ რა ვი სხე უ ლე ბის სა ხით. შე სა-
ბა მი სად, თუ კი ვცდი ლობთ ქა ლა ქის ანა ლიზს, მის თი თო ე ულ ელე მენტს, 
ინ დი ვი დუ ა ლურ აღ ქ მებ სა თუ გა მოც დი ლე ბებს თა ნაბ რად ღი რე ბუ ლი რო-
ლი ენი ჭე ბა. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ავ ხ ს ნათ, ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცის შე სა ხებ 
წარ მოდ გე ნის შე საქ მ ნე ლად არ უნ და ვე ძი ოთ აბ სო ლუ ტუ რი ჭეშ მა რი ტე ბა. 
იგი თა ნაბ რად შე იძ ლე ბა ამო ვი კითხოთ თი თო ე უ ლი ინ დი ვი დის გა მოც დი-
ლე ბა ში, რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა მო ტი ვით გა და ად გილ დე ბი ან, დრო ე ბით 
იკა ვე ბენ სა ქა ლა ქო სივ რ ცეს და „მომენტალურად ტო ვე ბენ თა ვი ანთ ყო-
ველ დღი ურ კვალს~ (იქვე, გვ. 22). 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა მოც დი ლე ბე ბის კვალ დაკ ვალ, სივ რ ცე ე ბის იდენ ტო-
ბა და ხა სი ა თი ლო კა ლუ რი კონ ტექ ს ტის შე სა ბა მი სად გა ნი საზღ ვ რე ბა და 
იც ვ ლე ბა ნა რა ტი ვე ბის, იარ ლი ყე ბი სა თუ იმ სიმ ბო ლიზ მე ბის მი ხედ ვით, 
რო მელ საც ინ დი ვი დე ბი მას ანი ჭე ბენ. შე სა ბა მი სად, ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცე 
შეგ ვიძ ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ რო გორც ერ თ გ ვა რი პა ლიმ ფ სეს ტი, მრა-
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ვალ შ რო ვა ნი ერ თე უ ლი, სა დაც ყო ველ დღი უ რი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა მოც-
დი ლე ბე ბი, ნაკ ვა ლე ვი თუ მა თი ინ ტენ სი ო ბა ერ თ მა ნეთს ფე ნე ბად ედე ბა 
და ქმნის მუდ მი ვად ცვა ლე ბად გა რე მოს. ამ კონ ტექ ს ტ ში, ურ ბა ნულ სივ-
რ ცე ში ერ თი კონ კ რე ტუ ლი ჯგუ ფის გა მო ხა ტუ ლი დო მი ნა ცია შეგ ვიძ ლია 
გან ვი ხი ლოთ რო გორც პი რო ბი თი, გარ და მა ვა ლი და ის მუდ მივ ხა სი ათს 
არ ატა რებს. ამის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ გა ვიხ სე ნოთ 5 და 6 ივ ლი სის უახ ლე სი 
მოვ ლე ნე ბი თბი ლი სის ცენ ტ რ ში. 

ულ ტ რა მე მარ ჯ ვე ნე, ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მი ერ ქა ლა ქის ცენ ტ რა ლუ-
რი გამ ზი რის და კა ვე ბა, სა კა ნონ მ დებ ლო ორ გა ნოს წინ მე ტა ლის კონ ს ტ რუქ-
ცი ის ჯვრის დე მონ ს ტ რა ცი უ ლი აღ მარ თ ვა და ძვე ლი ეკ ლე სი ის აღ დ გე ნის 
იდე ის გაჟ ღე რე ბა შეგ ვიძ ლია გან ვი ხი ლოთ, რო გორც ერ თი კონ კ რე ტუ ლი 
ჯგუ ფის მი ერ სა ჯა რო სივ რ ცე ზე დო მი ნა ცი ის მცდე ლო ბა სა სურ ვე ლი სიმ-
ბო ლი კე ბის, რე ლი გი უ რი გრძნო ბე ბი სა და ნა რა ტი ვე ბის მეშ ვე ო ბით. ურ ბა-
ნულ სივ რ ცე ზე გარ და მა ვალ დო მი ნა ცი ას გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნოს 
ხდის ორი გა რე მო ე ბა: ერ თი მხრივ, ამ ჯგუ ფის გა მო ჩე ნამ დე, იგი ვე გე ოგ-
რა ფი უ ლი სივ რ ცე მრა ვალ ჯერ გამ ხ და რა მო ქა ლა ქე თა სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფის 
პრო ტეს ტის თუ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბის გა მო ხატ ვის ად გი ლი, სხვა-
დას ხ ვა ფორ მი თა და მე თო დე ბით. ეს სივ რ ცე, ასე ვე მრა ვალ ჯერ გამ ხ და-
რა ხე ლი სუფ ლე ბე ბის სო ცი ო- სივ რ ცი თი დო მი ნა ცი ის ფი ზი კუ რი გა მოვ ლი-
ნე ბის ად გი ლი. ულ ტ რა მე მარ ჯ ვე ნე ე ბის დაშ ლის შემ დეგ კი, იგი ვე სივ რ ცე 
მე ო რე დღეს და ი კა ვა სხვა, მათ გან რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე ხე დუ-
ლე ბის მქო ნე, ლგბტქი აქ ტი ვის ტე ბის ნა წილ მა და მათ მა მხარ დამ ჭე რებ მა.

შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ პარ ლა მენ ტის შე ნო ბის წინ არ სე ბულ სივ რ ცე ზე 
დო მი ნა ცია ეტა პობ რი ვად, ერ თი ჯგუ ფი დან მე ო რე ზე გა და დის და მას არ 
ჰყავს ერ თი მუდ მი ვი „მბრძანებელი~. ეს სივ რ ცე იზი დავს სა ზო გა დო ებ-
რივ ჯგუ ფებს, რად გან წარ მო ად გენს ძა ლა უფ ლე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ის ად-
გილს და იქ სა კუ თა რი სივ რ ცის მო ნიშ ვ ნა, გან სა კუთ რე ბით ღი რე ბუ ლი ა. 
რუს თა ვე ლის გამ ზი რი და პარ ლა მენ ტის წინ მდე ბა რე მო ე და ნი, შე იძ ლე ბა 
გან ვი ხი ლოთ რო გორც ელასტიკური, ფლუ ი დუ რი სივ რ ცის მა გა ლი თი. 

ქვეყ ნის ის ტო რი ა ში მომ ხ და რი სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი თუ პო ლი ტი-
კუ რი პრო ცე სე ბი აისა ხა ამ სივ რ ცის თა ნა მედ რო ვე ფი ზი კურ ფორ მა ზეც 
და იგი სიმ ბო ლიზ მის მა ტე რი ა ლუ რი ელე მენ ტე ბი თაც დატ ვირ თა. ეს სივ-
რ ცე და სა ზო გა დო ებ რი ვი პრო ცე სე ბი გა ნა პი რო ბებს ერ თ მა ნე თის ხა სი-
ათს, რა ო ბას, ვი ზუ ა ლურ მხა რეს, ხო ლო მას ზე „კონტროლი~ მუდ მი ვად 
ცვა ლე ბა დი ა. 



29

ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე: 
სხეული, ინტერაქცია და ყოველდღიური ცხოვრებათე ო რი უ ლი ჩარ ჩო

9 აპ რი ლის მე მო რი ა ლი, ამ ტრავ მულ მოვ ლე ნას თან და კავ ში რე ბით არ-
სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი კონ სენ სუ სის პი რო ბებ ში, ეროვ ნუ ლი გლო ვი-
სა და იმ დღეს, იმ ად გი ლას, და ღუ პუ ლი მო ქა ლა ქე ე ბის მუდ მი ვი ხსოვ ნის 
სივ რ ცე- დ რო ით მა ტე რი ა ლურ სიმ ბო ლოს წარ მო ად გენს. იგი არ მი უ თი-
თებს რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი ჯგუ ფის სივ რ ცე ზე კონ ტ როლს. მის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით, 5 ივ ლისს დად გ მუ ლი ჯვა რი, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ რივ 
ჯგუ ფებს შო რის ძალ თა უთა ნას წო რო ბის შე დე გი ა, აღიქ მე ბა სივ რ ცე ზე 
დო მი ნა ცი ის სიმ ბო ლოდ. იგი შე საძ ლე ბე ლია გან ვი ხი ლოთ რო გორც დო-
მი ნან ტი ჯგუ ფე ბის მი ერ ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცის მო ნიშ ვ ნის მცდე ლო ბა და 
„სუსტის ჩაგ ვ რის~ მატერიალიზებული ელემენტი. ძალ თა ბა ლან სის უწყ-
ვე ტი ცვლის კვალ დაკ ვალ, რო გორც ამას პოსტსტრუქტურალიზმი მი იჩ-
ნევს, ამ არ ტე ფაქ ტ მა უნ და და კარ გოს დო მი ნა ცი ის და ჩაგ ვ რის სიმ ბო ლოს 
აქ ტუ ა ლო ბა. ქვი არ თემს, სწო რედ აქ შე უძ ლია ითა მა შოს მთა ვა რი რო ლი. 
თუ ამ მოვ ლე ნას ქრო ნი კუ ლი ტრავ მის თე ო რი ი დან შევ ხე დავთ, რკი ნის 
ჯვა რი ძა ლა დო ბის / ძა ლა დობ რი ვი ჯგუ ფის „გამარჯვების~ აღ სა ნიშ ნა ვი 
მე მო რი ა ლი ა, რო მე ლიც ამ უკა ნას კ ნე ლის ძა ლა უფ ლე ბი სა და სივ რ ცე ზე 
კონ ტ რო ლის ზრდა ზე მი უ თი თებს, მე ო რე მხრივ ასუს ტებს ქვი არ თე მის 
გავ ლე ნას და გაქ ცე ვის სურ ვილს ამ ძაფ რებს, რად გან მუდ მი ვად ახ სე ნებს 
მას, რომ ძა ლა დო ბის ობი ექ ტად იქ ცა და გა ნი დევ ნა. აღ ნიშ ნუ ლი ზი ა ნის-
გან გა ჯან სა ღე ბი სა და სივ რ ცე ზე კონ ტ რო ლის დაბ რუ ნე ბის ერ თ -ერ თი 
გზა შე საძ ლოა იყოს, პირ ველ რიგ ში, ქვი ა რე ბის მხრი დან და ნა კარ გის სა-
ხელ დე ბა და აღი ა რე ბა, ავთენტური გა მოგ ლო ვე ბა და ყალ ბი გა მარ ჯ ვე ბი-
სა თუ და მარ ცხე ბის პო ზი ცი ებ ზე უარის თქმა.

სივ რ ცე ზე გა მარ ჯ ვე ბა- და მარ ცხე ბის დი ქო ტო მი ა, ემ სა ხუ რე ბა პრობ-
ლე მის მხო ლოდ ზე და პი რულ გა გე ბას. ამ გ ვა რი პერ ს პექ ტი ვა ხელს 
უწყობს არ სე ბუ ლი სტა ტუს - ქ ვოს შე ნარ ჩუ ნე ბას, მის კვლავ წარ მო ე ბას. 
ის ყუ რადღე ბის მიღ მა ტო ვებს ჩაგ რუ ლი ჯგუ ფის მი ერ ამ მო ცე მუ ლო ბის 
გარ ღ ვე ვის შე საძ ლებ ლო ბას. იგი ასე ვე ხელს უწყობს, შა ვი ჯვრის უფ რო 
მე ტად მო ძა ლა დე ჯგუ ფე ბის „გამარჯვების~ სიმ ბო ლოდ აღ ქ მას და შე და-
რე ბით ნაკ ლე ბად, რო გორც თე მის გლო ვის, და ნა კარ გის მა ტე რი ა ლი ზე-
ბულ ფორ მად მიჩ ნე ვას. დღეს დღე ო ბით, ეს კონ ს ტ რუქ ცი აც, ისე ვე რო-
გორც 17 მა ისს და არ სე ბუ ლი „ოჯახის სიწ მინ დის დღე~ და მსვლე ლო ბა, 
კვლავ რჩე ბა თე მის მი მართ გა მოცხა დე ბუ ლი ძა ლა დო ბის შეხ სე ნე ბად და 
მატ რამ ვი რე ბელ ფაქ ტო რად. თუმ ცა, ასე ვე შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ეს 
ჯვა რი, ისე ვე რო გორც „ოჯახის სიწ მინ დის დღე~, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან-
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ს ხ ვავ დე ბა სხვა, მრა ვალ ად გი ლას აღ მარ თუ ლი ჯვრის გან თუ რე ლი გი უ-
რი დღე სას წა უ ლის გან – მა თი არ სე ბო ბა იმ კონ კ რე ტულ სივ რ ცე- დ რო ით 
მო ნაკ ვეთ ში უფ რო მე ტად და კავ ში რე ბუ ლია ქვი არ თე მის არ სე ბო ბას თან, 
ვიდ რე მა თი ვე რე ლი გი ურ დატ ვირ თ ვას თან. აქე დან გა მომ დი ნა რე, არ შე-
იძ ლე ბა ეს არ ტე ფაქ ტი „წაერთვას~ მო ძა ლა დე ჯგუ ფებს და გა მო ყე ნე ბულ 
იქ ნას სა ზო გა დო ე ბის თ ვის თე მის წევ რე ბის ჩაგ ვ რის მუდ მი ვად შე სახ სე-
ნებ ლად? რა მოხ დე ბა, რომ ეს ჯვა რი გა მო ვი ყე ნოთ რო გორც ქვი არ თე-
მის სივ რ ცი დან გა რიყ ვის მანიშნებელი? ამ ფორ მით, ვერ გა მო ვაც ლით 
მას იმ რე ლი გი ურ ლე გი ტი მა ცი ას, რო მელ საც ჩვენ და უ ნე ბუ რად, თით ქოს 
ყვე ლა ნი ერ თად ვა ნი ჭებთ, რო დე საც მი ვიჩ ნევთ მას მო ძა ლა დე ჯგუ ფე ბის 
„გამარჯვების~ სიმ ბო ლოდ სე კუ ლა რულ სა ხელ მ წი ფო სა და ქვი არ თემ ზე? 

ეს კითხ ვე ბი, მარ თა ლია ეხ მა უ რე ბა სივ რ ცე ზე დო მი ნა ცი ის სა კითხს, 
თუმ ცა, ამ ტექ ს ტ ში ვერ იპო ვით მათ ზე გა ცე მულ კონ კ რე ტულ პა სუ ხებს. 
ეს თე მე ბი მხო ლოდ ქვი არ თემ სა და სხვა სა ზო გა დო ებ რივ ჯგუ ფებს შო-
რის უფ რო ფარ თო დის კუ სი ის სა გა ნი შე იძ ლე ბა გახ დეს. 

2.2.1. ქვი არ სხე უ ლის ად გი ლი სივ რ ცე ში
პატ რი არ ქა ლურ სა ზო გა დო ე ბა ში ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი წე სე ბი იმ დე ნად 

ძლი ე რა დაა წარ მოდ გე ნი ლი ურ ბა ნულ სივ რ ცე ში, რომ ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი 
გარ და მა ვა ლი ჯგუ ფუ რი დო მი ნა ცი ის მა გა ლი თის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ინ დი-
ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე იგი მუდ მივ ხა სი ათს ატა რებს. უფ რო მე ტიც, სა ჯა რო 
სივ რ ცე ში მყა რად ფეს ვ გად გ მუ ლი წე სე ბი უბიძ გებს ადა მი ა ნებს ცხოვ რე-
ბის წე სი და სხე უ ლიც კი, მის „მოთხოვნებს~ მოარგონ, ამით და ფა რონ სა-
კუ თა რი იდენ ტო ბა და უზ რუნ ველ ყონ უსაფ რ თხო გა რე მო. 

იდენ ტო ბა და სხე უ ლის ფორ მა გა ნი საზღ ვ რე ბა არა ინ დი ვი დის ბი ო ლო-
გი უ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბით, არა მედ სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბი სა და სა ჯა რო 
სივ რ ცე ში ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბის შე დე გად. სა ვა რა უ დოდ, სწო-
რედ ამას გუ ლის ხ მობს ჯუ დით ბათ ლე რი (1993), რო დე საც ამ ბობს, რომ 
ჰე ტე რო ნორ მა ტი ვიზ მი, იყე ნებს რა მას ზე მორ გე ბულ ძა ლა უფ ლე ბის 
სტრუქ ტუ რებს, ჰე გე მო ნი უ რად, სა სურ ველ ფორ მას აძ ლევს სხე ულ სა და 
გენ დერს და შემ დეგ, სწო რედ ამ ფორ მას წარ მო ად გენს რო გორც ლე გი ტი-
მურ, სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ან ბი ო ლო გი ურ და სო ცი ა ლურ ერ თე ულს. 

ელი ზა ბეთ გრო ში (1995) ქვი ა რო ბას კონ კ რე ტულ სექ სუ ა ლურ პრე ფე-
რენ ცი ებ თან არ აიგი ვებს და მი იჩ ნევს, რომ შე საძ ლე ბე ლია იგი თა ნაბ-
რად აერ თი ა ნებ დეს ჰე ტე რო და ჰო მო სექ სუ ალ ადა მი ა ნებს. ძი რი თად 
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სა ერ თო მა ხა სი ა თებ ლე ბად კი მი იჩ ნევს მრა ვალ ფე რო ვან სექ სუ ა ლურ 
პრაქ ტი კებს, პარ ტ ნი ო რებ სა თუ მიზ ნებ სა და ნივ თებს. შე სა ბა მი სად, ქვი-
ა რო ბა ჰე ტე რო ნორ მა ტი ვიზ მის ან ტი პო და დაც შეგ ვიძ ლია ჩავ თ ვა ლოთ. 
დო მი ნან ტუ რი ჯგუ ფე ბი სწო რედ ამ მა ხა სი ა თებ ლის გა მო მი იჩ ნე ვენ მას 
„დევიანტურ ქცე ვად~, ხო ლო ქვი არ ადა მი ა ნებს „ნორმიდან გა დახ რი ლის~, 
„განსხვავებულის~ (ინგლ. Othering) იარ ლიყს აკ რა ვენ. შე დე გად კი მნიშ ვ-
ნე ლოვ ნად უზღუ და ვენ სა ჯა რო სივ რ ცით სარ გებ ლო ბას, სა კუ თა რი იდენ-
ტო ბის სა ჯა როდ გა მო ხატ ვას; ხშირ შემ თხ ვე ვა ში კი ქვი ა რებს ფი ზი კუ რი 
გა ნად გუ რე ბის საფ რ თხის წი ნა შე აყე ნე ბენ. 

სხე უ ლი, რო მე ლიც არ აკ მა ყო ფი ლებს სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ ნორ-
მებს, უმალ ხდე ბა ჩაგ ვ რის ობი ექ ტი სა ჯა რო სივ რ ცე ში. გრო ში (1995) მი-
იჩ ნევს, რომ მარ თა ლია სხე უ ლი ჩაგ ვ რის მთა ვა რი სა მიზ ნე ა, მაგ რამ ჰე-
ტე რო ნორ მა ტი უ ლი უმ რავ ლე სო ბის თ ვის კი დევ უფ რო მე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა იმას, თუ სა კუ თა რი ქცე ვე ბით რამ დე ნად ჯდე ბა ქვი არ ინ დი ვი დი 
ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის მი ერ და წე სე ბულ ნორ მებ ში. იგი მი იჩ ნევს რომ, 
თუ კი საქ მით არ ეწი ნა აღ მ დე გე ბი მათ დოგ მებს, სა ზო გა დო ე ბა ნაკ ლებ 
ყუ რადღე ბას აქ ცევს ადა მი ა ნის ვი ნა ო ბას. მათ თ ვის მთა ვა რი ა, და მა ლო 
სა კუ თა რი იდენ ტო ბა სა ჯა რო სივ რ ცე ში. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, ჩათვლიან 
რა, რომ მათ ნა ი რი ხარ, ისი ნი თა ვი ან თი ჯგუ ფის წევ რად აღ გიქ ვა მენ. 
სწო რედ ეს გან ს ხ ვა ვე ბა ინ დი ვი დის ვი ნა ო ბა სა და მის ქცე ვას შო რის, გან-
საზღ ვ რავს ადა მი ა ნის პო ზი ცი ას სა ჯა რო სივ რ ცე ში. გრო ში ჰო მო ფო ბი ის 
მთა ვარ მკვე ბავ ძა ლად მსგავს დი ფე რენ ცი ა ცი ას მი იჩ ნევს, რა მე თუ იგი 
„ეფუძნება ჯგუ ფის წევ რე ბის აქ ტი ვო ბას~ (1995, გვ. 225, ხაზ გას მუ ლია 
დე დან ში) და არა მათ პი როვ ნულ ღი რე ბუ ლე ბებს. სა ყო ველ თა ოდ გავ რ ცე-
ლე ბუ ლი გა მოთ ქ მა – „საკუთარ სახ ლებ ში რაც უნ დათ ის გა ა კე თონ, ქუ ჩა-
ში ნუ გა მოვ ლენ~ ამას ეხ მი ა ნე ბა. ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ჯა რო სივ რ ცე ში 
არა დო მი ნან ტი, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იდენ ტო ბის და მალ ვა სა და მის მარ გი ნა-
ლი ზა ცი ას ისა ხავს მიზ ნად და ხელს უშ ლის „პირადი~ და „საჯარო~ სა-
კითხე ბის ჰარ მო ნი ულ თა ნაცხოვ რე ბას – ის აიძუ ლებს ადა მი ა ნებს იცხოვ-
რონ ორ მა გი ცხოვ რე ბით. ის ცდი ლობს განასხვაოს ადა მი ა ნი და მი სი 
ქცე ვა, გა ნი ხი ლავს რა სხე ულს არა რო გორც რა ღაც არ სე ბულს, არა მედ 
მხო ლოდ არა ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი ქცე ვის შე საძ ლო წყა როს. ასეთ შემ თხ-
ვე ვა ში კი, მი სი ად გი ლი სა ჯა რო სივ რ ცე ში არ მო ი ძებ ნე ბა. 

ულ ტ რა კონ სერ ვა ტო რუ ლი ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც სა კუ თარ თავს 
„ღირსეულ, ტრა დი ცი უ ლი ღი რე ბე ბუ ლე ბე ბის დამ ც ველ~ ადა მი ა ნე ბად მი-
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იჩ ნე ვენ, ამარ თ ლე ბენ სა ჯა რო სივ რ ცი დან „არატრადიციული ღი რე ბუ ლე-
ბე ბის მქო ნე~, „ოჯახის სიწ მინ დის წი ნა აღ მ დე გი~ ქვი არ თე მის გა რიყ ვას, 
გა ნი ხი ლა ვენ რა მათ რო გორც „განსხვავებულსა და საფ რ თხის შემ ც ველს~. 
დე ვიდ სიბ ლი მსგავს და მო კი დე ბუ ლე ბას ხსნის სივ რ ცი თი და სო ცი ა ლუ რი 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის სურ ვი ლით. მა შინ, რო დე საც ადა მი ა ნებს სურთ თა ვი-
ან თი თა ვი და უ კავ ში რონ კონ კ რე ტულ ჯგუფს, ცდი ლო ბენ სხვა, მა თი აზ-
რით, „სიწმინდისთვის საფ რ თხის შემ ც ვე ლი~ ადა მი ა ნე ბი გა რი ყონ: 

სივ რ ცი თი გა რი ყუ ლო ბა წარ მო ად გენს სო ცი ა ლუ რი გა მიჯ ვ-
ნის ძი რი თად ინ ს ტ რუ მენტს... ჰე გე მო ნუ რი ჯგუ ფე ბი ახ დე ნენ 
იმ ადა მი ა ნე ბის მარ გი ნა ლი ზე ბას, ვინც არ იზი ა რებს მათ შე ხე-
დუ ლე ბებს ცხოვ რე ბი სა და ქცე ვის სა სურ ვე ლი სტი ლის შე სა ხებ 
და ცდი ლო ბენ მათ ზე კონ ტ რო ლი და ამ ყა რონ... (Hubbard et al., 
2002, გვ. 121).

მი უ ხე და ვად ამი სა, კონ ს ტ რუქ ტი ვის ტუ ლი მიდ გო მით, სა ზო გა დო ე ბის 
მჩაგ ვ რელ და ჩაგ რულ ჯგუ ფე ბად და ყო ფა მხო ლოდ პრობ ლე მის ბი ნა რულ 
აღ ქ მას ემ სა ხუ რე ბა და ხელს უშ ლის სო ცი ა ლუ რი კავ ში რე ბის, ურ თი ერ-
თო ბე ბი სა და ძა ლა უფ ლე ბის სტრუქ ტუ რე ბის ცვა ლე ბა დი, დი ნა მი უ რი 
ხა სი ა თის და ნახ ვას. მით უფ რო, ფუ კო სე უ ლი2 ხედ ვა ძა ლა უფ ლე ბის ჰო-
რი ზონ ტა ლუ რი, გარ და მა ვა ლი და უწყ ვე ტი გა ნა წი ლე ბის შე სა ხებ, რუს თა-
ვე ლის გამ ზი რის მა გა ლი თით, კარ გად ჩანს. ის სივ რ ცე, რო მე ლიც ინ დი-
ვი დი უ ა ლუ რი გად მო სა ხე დი დან მკაც რად დო მი ნი რე ბუ ლია სა ზო გა დო ე ბის 
ერ თი ნა წი ლის მი ერ, შე იძ ლე ბა და ი კა ვოს იმ ნა წილ მაც, ვის მარ გი ნა ლი ზა-
ცი ა საც დო მი ნან ტუ რი ჯგუ ფე ბი ცდი ლო ბენ.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი მი უ თი თებს იმა ზე, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა 
ინ დი ვი დის სხე უ ლი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს სივ რ ცი თი გა რი ყუ ლო ბის ნორ-
მა ლი ზე ბი სა და კვლავ წარ მო ე ბის თ ვის. ძა ლა უფ ლე ბის გა და ნა წი ლე ბა სა-
ზო გა დო ე ბის ჯგუ ფებს შო რის სწო რედ ინ დი ვი დის სხე ულ ზე გა დის. ეს 
უკა ნას კ ნე ლი კი სა ბო ლო ოდ გვევ ლი ნე ბა სივ რ ცით აგენ ტად, ცვლა დად 
გან ს ხ ვა ვე ბის ხაზ გა სას მე ლად (Grosz, 1995; Hubbard et al., 2002). გილ ვა-

2 მიშელ ფუკო, XX საუკუნეში მოღვაწე ფრანგი ფილოსოფოსი. ფუკო მიიჩნევს, რომ ძალაუფლება არ 
არის სტატიკური და ერთი კონკრეტული ჯგუფის ხელში, არამედ ის გარდამავალი და დინამიურია. 
ძალაუფლების დინამიურობას განაპირობებს საზოგადოების წევრების ერთმანეთთან მუდმივი 
ინტერაქცია, რომლის შედეგად იცვლება ქცევები, აღქმები, ჩვევები, კავშირები.
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ლენ ტა ი ნი ერ თ -ერ თია ვინც მიიჩნევს, რომ „ინდივიდის სხე უ ლი სო ცი ა-
ლუ რი ინ ტე რაქ ცი ე ბის ნა ყო ფია და, შე სა ბა მი სად, უნ და შე ვის წავ ლოთ იმ 
სივ რ ცეს თან მი მარ თე ბით, სა დაც ისი ნი გვხვდე ბა~ (ვალენტაინი, ცი ტი რე-
ბუ ლია Hubbard et al., 2002, გვ. 115). ამ ურ თი ერ თო ბე ბის შე დე გად კი კონ-
კ რე ტუ ლი ტი პის და ფორ მის სხე უ ლი ნორ მა ლი ზე ბუ ლი და „დაშვებული~ 
ხდე ბა სა ჯა რო სივ რ ცე ში, ხო ლო მის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მი იჩ ნე ვა რო-
გორც მარ გი ნა ლუ რი და არა სა სურ ვე ლი. მო რა ლუ რი გე ოგ რა ფი ის ასე თი 
აღ ქ მა კი სივ რ ცი თი გა რი ყუ ლო ბის წი ნა პი რო ბად იქ ცე ვა. 

ამ პი რო ბებ ში გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ვი აზ როთ ქვი არ გა-
მოც დი ლე ბა სხე უ ლი სა და სივ რ ცის ურ თი ერ თ კავ ში რის კონ ტექ ს ტ ში. 
მსგავ სი გა აზ რე ბის თ ვის კი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რეპ რე ზენ ტა ტუ ლო ბა და 
პრობ ლე მის სწო რი არ ტი კუ ლა ცი ა. გრო შის აზ რით, სწო რედ აქ წარ მო იქ-
მ ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა. ეყ რ დ ნო ბა რა ქვი არ მის წ რა ფე ბებ სა და 
სექ სუ ა ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ ემო ცი ურ და ფი ზი კუ რი სი ა მოვ ნე ბის 
ას პექ ტებს, იგი მი იჩ ნევს რომ არ სე ბობს იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ თე ო-
რი ზე ბი სას „სიტყვებმა ადეკ ვა ტუ რად ვერ გა მო ხა ტოს [სექსუალური] სი-
ა მოვ ნე ბის ყვე ლა ზე ინ ტენ სი უ რი მო მენ ტე ბი~ (Grosz, 1995, გვ. 222). ამ 
პო ზი ცი ის კვლა დაკ ვალ, რად გა ნაც ტრავ მას გან ვი ხი ლავთ ფი ზი კურ და 
ემო ცი ურ მოვ ლე ნად, მი სი პრობ ლე მა ტი ზე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია პი რად 
გა მოც დი ლე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ნა რა ტი ვე ბის აწყო ბა. 

2.2.2. სხე უ ლი სა და სივ რ ცის ინ ტე რაქ ცია
ვი ნა ი დან სივ რ ცე და სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბი გან საზღ ვ რა ვენ 

ერ თ მა ნე თის ხა სი ათს, ხო ლო ეს პრო ცე სე ბი წა რი მარ თე ბა ადა მი ა ნის მი-
ერ, მის ბი ო ლო გი ურ სხე ულს ცენ ტ რა ლუ რი რო ლი ენი ჭე ბა სივ რ ცის აღ-
ქ მა სა და მას თან ურ თი ერ თო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. სხე უ ლი შეგ ვიძ ლია 
აღ ვიქ ვათ რო გორც სივ რ ცი თი ერ თე უ ლი, რო მე ლიც იკა ვებს კონ კ რე ტულ 
ტე რი ტო რი ას; იყე ნებს და ქმნის სივ რ ცეს. სხე უ ლის ამ გ ვა რი გა გე ბაც და-
კავ ში რე ბუ ლია კულ ტუ რუ ლი შე მობ რუ ნე ბის ტენ დენ ცი ებ თან. გე ოგ რა ფი-
უ ლი კვლე ვე ბის გან სა კუთ რე ბულ მა ყუ რადღე ბამ კონ სი უ მე რიზ მი სა და 
ცხოვ რე ბის სტი ლის სა კითხე ბის მი მართ, თან და ნო ბით ხე ლი შე უწყო სხე-
უ ლის საკ ვ ლევ ობი ექ ტად ჩა მო ყა ლი ბე ბას (Hubbard et al., 2002).

სივ რ ცის მსგავ სად, სხე უ ლი და იდენ ტო ბა სო ცი ა ლურ კონ ს ტ რუქ ტად 
გა ნი ხი ლე ბა და უარ ყოფს ტრა დი ცი ულ ბი ო ლო გი ურ დე ტერ მი ნიზმს, რომ-
ლის მი ხედ ვით, სხვა დას ხ ვა ტი პი სა და ფორ მის სხე უ ლი გა ნი ხი ლე ბო და 
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მხო ლოდ კონ კ რე ტუ ლი საქ მი ა ნო ბის თ ვის ხელ საყ რე ლად. ტრა დი ცი უ ლი 
მიდ გო მა, გა ნა სახ ვა ვებ და რა ადა მი ა ნის შე საძ ლებ ლო ბებს მა თი ბი ო ლო-
გი უ რი სხე უ ლის მი ხედ ვით, ამარ თ ლებ და და ხელს უწყობ და არა ჰე ტე-
რო ნორ მა ტი უ ლი სხე უ ლის მქო ნე ადა მი ა ნე ბის მარ გი ნა ლი ზა ცი ას, უთა-
ნას წო რო ბას გენ დე რუ ლი, რა სი სა და სექ სუ ა ლუ რი პრე ფე რენ ცი ე ბი სა და 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის საწყი სებ ზე. კონ ს ტ რუქ ტი ვის ტუ ლი მიდ გო მა არ აღი-
ა რებს კონ კ რე ტუ ლი ტი პის სხე უ ლის თუ იდენ ტუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის უპი რა-
ტე სო ბას და მი იჩ ნევს, რომ ეს მხო ლოდ დო მი ნან ტუ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის ნა ყო ფი ა, რო მე ლიც სო ცი ა ლი ზა ცი ის პრო ცე სით იქ მ-
ნე ბა. 

სივ რ ცე სა და სხე ულს შო რის ურ თი ერ თ კავ შირ სა და როლ ზე ორი ვე 
მათ გა ნის იდენ ტო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან ყუ რადღე ბას ამახ-
ვი ლებს ჰუ მა ნის ტუ რი მიდ გო მე ბი გე ოგ რა ფი ულ ანა ლიზ ში. სივ რ ცე ში 
ფი ზი კუ რად ყოფ ნის აღ ქ მა, ად გი ლის გან ს ხე უ ლე ბუ ლი შეგ რ ძ ნე ბა და გა-
მოც დი ლე ბა ერ თი მხრივ, აყა ლი ბებს ურ თი ერ თო ბებს ინ დი ვი დებს შო რის, 
ხო ლო მე ო რე მხრივ, გვეხ მა რე ბა და ვი ნა ხოთ რო გორ ყა ლიბ დე ბა კონ კ რე-
ტუ ლი სივ რ ცე ამ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა მოც დი ლე ბე ბის მეშ ვე ო ბით (Hubbard 
et al., 2002). ამ მიდ გო მას ეხ მი ა ნე ბა ეიმი ნი სა და თრიფ ტის მი ერ შე მო თა-
ვა ზე ბუ ლი კონ ცეფ ცი აც ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცის რა ო ბის შე სა ხებ. დე ვიდ სი-
მო ნი (1979) გა მო ყოფს ინ დი ვი დი სა და სივ რ ცის თა ნაკ ვე თის სამ ძი რი თად 
ფო კუსს: 

1. გა და ად გი ლე ბა – რო გორ გა და ად გილ დე ბა ინ დი ვი დი (სხეული) ურ ბა-
ნულ გა რე მო ში;

2. დას ვე ნე ბა – რო გორ პო უ ლობს ინ დი ვი დი (სხეული) სივ რ ცეს გან სატ-
ვირ თად; 

3. შეხ ვედ რა – რო გორ ურ თი ერ თო ბენ ინ დი ვი დე ბი (სხეულები) ერ თ მა-
ნეთ თან ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში. 

„გარემოს აღ ქ მის ტრი ა დის~ ეს ვერ სია ხაზს უს ვამს სხე უ ლის აგენ ტო-
ბას შე ი მეც ნოს გა რე მო სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ და აღი ა რებს მის 
ეპის ტე მი ო ლო გი ურ უპი რა ტე სო ბას სივ რ ცი სა და ად გი ლის შეს წავ ლი სას. 
სხე უ ლი, ამ მხრივ, გარ კ ვე ულ წი ლად მოწყ ვე ტი ლია გო ნე ბას და წი ნას წა რი 
შეც ნო ბის გა რე შე, რუ ტი ნუ ლად გა და ად გილ დე ბა და ამ ყა რებს ურ თი ერ-
თო ბებს სივ რ ცე ში. ლგბტქი+ თე მის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბით თუ ვი-
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ხელ მ ძღ ვა ნე ლებთ, სი მო ნის ეს კონ ცეპ ტუ ა ლი ზა ცია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სხე-
უ ლი სა და სივ რ ცის ურ თი ერ თო ბის შე სა ხებ, ყუ რადღე ბის მიღ მა ტო ვებს 
რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან ას პექტს. წარ სულ ში, კონ კ რე ტულ ურ ბა ნულ 
სივ რ ცე ში, მი ღე ბულ მა ტრავ მულ მა გა მოც დი ლე ბამ, შე საძ ლოა, ინ დი ვი დი 
და ა ფიქ როს და, შე სა ბა მი სად, მან რუ ტი ნუ ლი ქცე ვის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად 
იმოქ მე დოს იმ ლო კა ცი ა ზე ხე ლახ ლა მოხ ვედ რის შემ თხ ვე ვა ში, ან მი ზან-
მი მარ თუ ლად აარი დოს თა ვი მის სი ახ ლო ვეს მოძ რა ო ბას. 

სი მო ნის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ ხედ ვას სხე ულ სა და სივ რ ცეს შო რის ინ-
ტე რაქ ცი ის შე სა ხებ მა ინც დაჰ კ რავს პრი ვი ლე გი რე ბუ ლის პო ზი ცი ი დან 
და ნა ხუ ლის ელ ფე რი. ფე მი ნის ტუ რი პერ ს პექ ტი ვი დან ტრი ა დის ეს ორი 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი შეგ ვიძ ლია გან ვავ რ ცოთ რო გორც ქვი არ ინ დი ვი-
დე ბის მი ერ ე.წ. „უსაფრთხო სივ რ ცის~ პოვ ნის (დასვენება/განტვირთვა) 
მე თო დე ბი და სო ცი ა ლი ზა ცი ის სივ რ ცის (შეხვედრა) შე საქ მ ნე ლად გა მო ყე-
ნე ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბი. სხე უ ლი გან საზღ ვ რავს რო გორ აღიქ ვამს კონ კ რე-
ტულ სივ რ ცეს ადა მი ა ნი – ჩაც მუ ლო ბის თუ სხე უ ლის ფორ მა მნიშ ვ ნე ლო-
ვან როლს თა მა შობს რო მელ სივ რ ცე ში გრძნობს ის თავს კომ ფორ ტუ ლად, 
მი ღე ბუ ლად, და ფა სე ბუ ლად და რო მე ლი სივ რ ცე ცდი ლობს მის მარ გი ნა-
ლი ზა ცი ას, გა რიყ ვას და უქ მ ნის და უც ვე ლო ბის გან ც დას (Hubbard et al., 
2002). თრიფ ტი (1996, 2008) სწო რედ სივ რ ცის ამ ინ დი ვი დუ ა ლი ზე ბულ 
გა მოც დი ლე ბას აქ ცევს კვლე ვის ცენ ტ რა ლურ საგ ნად და მი იჩ ნევს, რომ 
ერ თი შე ხედ ვით ბა ნა ლუ რი, ყო ველ დღი უ რი პრაქ ტი კე ბი გან საზღ ვ რავს 
ინ დი ვიდ სა და მის ქცე ვას სხვე ბის მი მართ კონ კ რე ტულ ად გი ლებ ში (Thrift, 
1996, 2008; Hubbard et al., 2002).

პოს ტ სო ცი ა ლის ტურ კონ ტექ ს ტ ში, ყირ გი ზე თის მა გა ლით ზე დაყ რ დ ნო-
ბით, ქვი არ თე მის ყო ველ დღი ურ პრაქ ტი კებ ზე სა უბ რი სას, ფონ ბომ კე ნი 
და სხვა ნი (2018) გა ნი ხი ლა ვენ მათ მი ერ გა მო ყე ნე ბულ მი ზან მი მარ თულ 
სტრა ტე გი ებს სა ჯა რო სივ რ ცე ში კონ ფ რონ ტა ცი ის თ ვის თა ვის ასა რი დებ-
ლად. ქვი არ ადა მი ა ნებს უწევთ უარი თქვან სა კუ თა რი სხე უ ლით ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი იდენ ტო ბის გა მო ხატ ვა ზე და სა ნაც ვ ლოდ, იყე ნე ბენ ადაპ ტა-
ცი ი სა და მი მალ ვის ტაქ ტი კებს. ეს შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს მიმ ბაძ ვე ლო ბას 
ჰე ტე რო ნორ მა ტი ულ ქცე ვებ სა და ჩაც მუ ლო ბა ზე ან ჩა კე ტი ლი, სტე რი ლუ-
რი ნა ხევ რად სა ჯა რო სივ რ ცის შექ მ ნას, სა დაც მხო ლოდ თე მის წევ რე ბი 
და ახ ლო მე გობ რე ბი, ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის გან ფა რუ ლად იკ რი ბე ბი ან. 
კვლე ვა ასე ვე გა ნას ხ ვა ვებს თე მის სხვა დას ხ ვა წარ მო მად გენ ლის მი ერ სა-
კუ თა რი სხე უ ლით იდენ ტო ბის და ფარ ვის სტრა ტე გი ას. მა გა ლი თის თ ვის, 
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ურ ბა ნულ არე ა ლებ ში ლეს ბო სელ ქა ლებს არ უჭირთ მო ერ გონ ჰე ტე რო-
ნორ მა ტი ულ სტილს, რა მე თუ გარ კ ვე უ ლი თა ნაკ ვე თა ჩაც მუ ლო ბის მხრივ 
არ სე ბობს მათ სა და და ნარ ჩენ სა ზო გა დო ე ბას შო რის. გეი კა ცე ბი ცდი ლო-
ბენ სა ჯა რო სივ რ ცე ში სი ა რუ ლის მა ნე რე ბი მი ამ საგ ვ სონ სხვა, ჰე ტე რო 
კა ცე ბის სხე უ ლის ენას; რე გუ ლა რუ ლად სტუმ რო ბენ ფიტ ნეს ცენ ტ რებს 
„დაკუნთული, მა მა კა ცუ რი სხე უ ლის მი საღ წე ვად~ (von Boemcken et al., 
2018, გვ. 78).

კა ცის სხე უ ლი გეი კულ ტუ რა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან ად გილს იკა ვებს. მი სი 
ესთეტიკური მნიშ ვ ნე ლო ბა ხაზ გას მუ ლია და კუნ თუ ლი ფიზიონომიის მეშ-
ვე ო ბით და გეი იდენ ტო ბის ერ თ -ერთ ცენ ტ რა ლურ ელე მენტს წარ მო ად-
გენს. თუმ ცა, გან ს ხ ვა ვე ბულ სო ცი ო- გე ოგ რა ფი ულ კონ ტექ ს ტ ში, და კუნ-
თუ ლი სხე უ ლის ესთეტიკური ხა სი ა თი უკა ნა პლან ზე გა და დის და პირ ველ 
რიგ ში გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ინ ს ტ რუ-
მენ ტი. ამ ფორ მით, ქვი არ სხე უ ლი უფ რო პრაგ მა ტულ დატ ვირ თ ვას იძენს. 
ერ თი მხრივ, ჰე ტე რო ნორ მა ტი ულ სხე ულ ზე მიმ ს გავ სე ბა ამ ცი რებს დო-
მი ნან ტუ რი ჯგუ ფე ბის მი ერ მა თი ვი ზუ ა ლუ რი იდენ ტი ფი ცი რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, ზრდის გეი ადა მი ა ნე ბის თავ დაც ვი სუ ნა-
რი ა ნო ბას – ისი ნი მას კუ ლი ნუ რი ვი ზუ ა ლის დე მონ ს ტ რი რე ბით ცდი ლო ბენ 
თა ვი დან ვე აირი დონ პო ტენ ცი ურ მო ძა ლა დე ებ თან ინ ტე რაქ ცი ა, ხო ლო 
ფი ზი კუ რი თავ დას ხ მის შემ თხ ვე ვა ში, შეძ ლე ბენ სა კუ თა რი თა ვის მე ტად 
დაც ვას. 

2.2.3. ში ში და ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბა სივ რ ცე ში
მო რა ლურ მო ტი ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი არ გუ მენ ტე ბით ურ ბა ნუ ლი სივ რ-

ცის და კა ვე ბი სა და იქი დან ულ ტ რა კონ სერ ვა ტი უ ლი ჯგუ ფე ბის თ ვის მი უ-
ღე ბე ლი, „განსხვავებული~ სხე უ ლი სა თუ იდენ ტო ბის მქო ნე თა ნა მო ქა ლა-
ქე ე ბის გა რიყ ვის მა გა ლი თი ემ სა ხუ რე ბა ქვი არ სხე უ ლის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცხოვ რე ბის თ ვის საფ რ თხის შემ ც ველ ელე მენ ტად წარ მო ჩე ნას. ეს ხელს 
უწყობს ში შის კვლავ წარ მო ე ბას ორი მი მარ თუ ლე ბით: ერ თი მხრივ, სა-
ზო გა დო ე ბის ფარ თო ფე ნე ბის და ში ნე ბას, რომ ქვი არ თე მი „გადაშენებით 
ემუქ რე ბა ქვე ყა ნა სა და მის ქრის ტი ა ნულ ღი რე ბუ ლე ბებს~, რა მე თუ უარ-
ყოფს გა ბა ტო ნე ბულ ჰე ტე რო პატ რი არ ქატს. მე ო რე მხრივ, ქვი არ თემ ში, 
ძა ლა დო ბის მუ ქა რით გა მოწ ვე უ ლი ში შით ცდი ლობს ჩა ახ შოს თე მის წევ-
რე ბის სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი გა რი ყუ ლო ბით წარ მოქ მ ნი ლი პრობ ლე მე ბის 
აქ ტუ ა ლი ზე ბა. ამ გზით, დო მი ნან ტუ რი ჯგუ ფე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ ჩაგ ვ-
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რი სა და ძა ლა უფ ლე ბის სის ტე მე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას. შე სა ბა მი სად, ში ში იქ-
ცე ვა სა ჯა რო სივ რ ცე ში ინ დი ვი დე ბის ქცე ვის ერ თ -ერთ მო ტი ვა ტო რად. ის 
წარ მო შობს უკუ რე აქ ცი ას იმ მო ტი ვით, რომ „დაიცვას და გა ა კონ ტ რო ლოს 
სა კუ თა რი სივ რ ცე და მას მო ა რი დოს, უარ ყოს და გა რი ყოს სა ეჭ ვო, უცხო 
ინ დი ვი დე ბი~ (Sparks et al., 2001, გვ. 885). შე დე გად, ში ში გან საზღ ვ რავს 
თე მის წევ რე ბის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბას, მათ სა მომ ხ მა რებ ლო და სა-
ყო ფაცხოვ რე ბო პა ტერ ნებს. 

სპარ კ სი და სხვა ნი (2001) მი იჩ ნე ვენ, რომ ში შის ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცის 
კონ ტექ ს ტ ში თე ო რი ზე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პი რად გა მოც დი ლე-
ბებ სა და ფარ თო სო ცი ა ლურ წეს რიგს შო რის კავ ში რე ბის გავ ლე ბა. მე-
თო დო ლო გი უ რად, აუცი ლე ბე ლია ამ გა მოც დი ლე ბე ბის პირ და პირ მიბ მა 
კონ კ რე ტულ ლო კა ცი ებ თან, რომ ლე ბიც გვევ ლი ნე ბა ინ დი ვი დუ ა ლი ზე-
ბუ ლი ში შის, გა ურ კ ვევ ლო ბის, ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის პირ ველ წყა-
როდ. ეს, მა თი აზ რით, გა ნა პი რო ბებს რეპ რე ზენ ტა ტუ ლო ბის გარ კ ვე ულ 
ხა რისხს და ამას თან, წარ მო ად გენს გარ კ ვე ულ პა სუხს გრო შის (1995) მი-
ერ აქ ტუ ა ლი ზე ბულ სა კითხ ზე ქვი არ გა მოც დი ლე ბე ბის არ ტი კუ ლა ცი ის 
შე სა ხებ. ავ ტო რე ბი ერ თი კონ კ რე ტუ ლი უბ ნის და იქ კრი მი ნა ლის დო ნის 
შე სა ხებ ად გი ლობ რივ და ფარ თო სა ზო გა დო ებ რივ გან წყო ბებს შო რის 
არ სე ბუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბე ბის შეს წავ ლით ამ ტ კი ცე ბენ, რომ აუცი ლე ბე ლია 
სივ რ ცის სპე ცი ფი უ რი ცოდ ნა. მა შინ, რო დე საც სა ზო გა დო ე ბა ში ფარ-
თოდ იყო გავ რ ცე ლე ბუ ლი აზ რი კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლის მძი მე კრი მი-
ნა ლუ რი სი ტუ ა ცი ის შე სა ხებ და სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცი ის და მოწ-
მე ბით, მას აღიქ ვამ დ ნენ რო გორც საცხოვ რებ ლად საფ რ თხის შემ ც ველ 
ად გილს, სა კუთ რივ იმ უბ ნის მაცხოვ რებ ლე ბი თა ვი ანთ საცხოვ რე ბელ 
გა რე მოს უსაფ რ თხოდ მი იჩ ნევ დ ნენ. ისი ნი ხაზს უს ვამ დ ნენ ად გი ლობ რი-
ვებს შო რის ჩა მო ყა ლი ბე ბულ მჭიდ რო სო ცი ა ლურ კავ ში რებს, რაც მათ 
და ცუ ლო ბის და ად გი ლის მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბას უჩენ და. ამა ვე 
ლო გი კით, უნ და გან ვას ხ ვა ვოთ ში ში თუ ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბა ქვი არ 
თემ ში. გრო ში (1995) სვამს კითხ ვას თუ რამ დე ნად ერ თ ნა ი რია ჩაგ ვ რი სა 
და დის კ რი მი ნა ცი ის გა მოც დი ლე ბა თე მის სხვა დას ხ ვა წევ რის თ ვის. და 
მარ თ ლაც, არის გან ს ხ ვა ვე ბა თუ რო გო რი ტი პის შე ვიწ რო ე ბის ან თავ-
დას ხ მის ობი ექ ტი ხდე ბა ლეს ბო სე ლი, გეი თუ ტრან სი ადა მი ა ნი სა ჯა რო 
სივ რ ცე ში? რა სა ერ თო და /ან გან მას ხ ვა ვე ბე ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი აქვს 
მათ ჩაგ ვ რას? ჰო მო ფო ბია თა ნაბ რად მჟღავ ნ დე ბა ქვი არ თე მის ყვე ლა 
წევ რის მი მართ? რამ დე ნად ერ თ ნა ი რად სა ში შად ან ტრავ მუ ლად აღიქ-
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ვა მენ თე მის წევ რე ბი კონ კ რე ტულ ლო კა ცი ას? რა გა ნას ხ ვა ვებს მათ და-
მო კი დე ბუ ლე ბებს? 

სივ რ ცე სა და პერ სო ნა ლურ გა მოც დი ლე ბა ზე რეფ ლექ სი ი სას აუცი ლე-
ბე ლია გა ვით ვა ლის წი ნოთ ის, რომ ინ დი ვი დე ბი კონ კ რე ტუ ლი გა მოც დი-
ლე ბის მეშ ვე ო ბით ახ დე ნენ სივ რ ცეს თან იდენ ტი ფი კა ცი ას და, შე სა ბა მი-
სად, წარ მო იდ გე ნენ სა კუ თარ როლს. რო გორც და საწყის ში აღ ვ ნიშ ნეთ 
მე სი ზე (1994) დაყ რ დ ნო ბით, სივ რ ცე წარ მო ად გენს მრა ვა ლი იდენ ტო ბის 
მქო ნე ადა მი ა ნე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა მოც დი ლე ბე ბის თა ნაკ ვე თის წერ-
ტილს. ეს გა რე მო ე ბა სივ რ ცეს სა და ვო ხა სი ათს სძენს და, ხშირ შემ თხ ვე-
ვა ში, კონ ფ ლიქ ტის წყა რო დაც შე იძ ლე ბა იქ ცეს. მაგ რამ, ამავ დ რო უ ლად, 
სწო რედ ასე თი სივ რ ცე ე ბი გვევ ლი ნე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბუ ლი მრა-
ვალ ფე როვ ნე ბის მა ნი ფეს ტა ცი ად. თუმ ცა, სივ რ ცე ზე სა უბ რი სას მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნია გა ვით ვა ლის წი ნოთ დრო ი თი ას პექ ტიც. რო მე ლი მე ლო კა ცი-
ის უსაფ რ თხო ე ბა შე საძ ლოა დღე- ღა მის გან მავ ლო ბა ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლად 
იქ ნეს აღ ქ მუ ლი. მა გა ლი თის თ ვის, ბევ რი ტრან გენ დე რი ქა ლი იხ სე ნებს 
ღა მის გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბულ ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებს, რაც ძი რი თა-
დად, და კავ ში რე ბუ ლია სექს სამუშაოსთან. თუმ ცა, ამას თა ნა ვე, სა რის კოდ 
აღიქ ვა მენ სა ჯა რო სივ რ ცე ში დღი სით გა მო ჩე ნა საც, თუ კი არ აქვთ კონ-
ფორ მუ ლი გა რეგ ნო ბა.3 მათ გა მოც დი ლე ბა ში, საფ რ თხე ე ბი ერ თ მა ნეთს 
ანაც ვ ლე ბენ დღე- ღა მის გან მავ ლო ბა ში და ამ გა რე მო ე ბას კვლე ვის მიგ ნე-
ბებ ში უფ რო ვრცლად გან ვი ხი ლავთ. 

3 იხილეთ აუდიო ტრანსნარატივები – პროექტი „ტყის ვარდი“, რომელიც ქვიარ ისტორიასა და 
მეხსიერებას აკავშირებს ურბანულ სივრცესთან. იხ. https://narratives.wisg.org/ka/rose-garden
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3. მე თო დო ლო გია და მე თო დე ბი

კვლე ვის მი ზა ნია ქვი არ თე მის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი სა და ურ-
ბა ნუ ლი სივ რ ცის გა დაკ ვე თის წერ ტი ლე ბის პოვ ნა და მა თი ანა ლი ზი. ეს 
მო ი აზ რებს ქვი არ ადა მი ა ნე ბის ტრავ მე ბის და ნახ ვას სივ რ ცე ში. უფ რო 
კონ კ რე ტუ ლად, კვლე ვა კონ ცენ ტ რირ დე ბა ნე გა ტი უ რი/ პო ტენ ცი უ რად 
მატ რავ მი რე ბე ლი მოვ ლე ნე ბის გავ ლე ნა ზე მათ ყო ველ დღი ურ არ ჩე ვან ზე, 
სივ რ ცი სად მი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა ზე, მის მი მართ და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და 
ურ თი ერ თო ბის ხა სი ათ ზე.

ამ მიზ ნით, კვლე ვა ცდი ლობს პა სუ ხი გას ცეს რამ დე ნი მე კითხ ვას საკ ვ-
ლე ვი ჯგუ ფის გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით:

1. რო გო რია ქვი არ ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი და რა გზით აისა ხე ბა 
იგი ქვი არ ინ დი ვი დის ყო ველ დღურ ცხოვ რე ბა სა და ქცე ვა ზე? 

2. რას ნიშ ნავს უსაფ რ თხო გა რე მო და რო გო რი სივ რ ცე ე ბი მი იჩ ნე ვა ასე-
თად ქვი არ ადა მი ა ნე ბის თ ვის? 

3. რა ტი პის ურ თი ერ თო ბა ყა ლიბ დე ბა ქვი არ სხე ულ სა და ურ ბა ნულ გა-
რე მოს შო რის და სივ რ ცე ში ლა ვი რე ბის რა ფორ მე ბი იკ ვე თე ბა? 

4. რო გორ აღიქ ვა მენ სო ლი და რო ბას /აქ ტი ვიზმს ქვი არ ადა მი ა ნე ბი და რა 
როლს თა მა შობს ის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის დაძ ლე ვა ში? 

3.1. შერ ჩე ვა
ჩა მოთ ვ ლილ კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბის სა ძი ებ ლად, ემპირია ეყ რ დ ნო ბა 16 

მო ნა წი ლეს თან ჩა ტა რე ბულ სიღ რ მი სე ულ ინ ტერ ვი უ ებს. კვლე ვის თი თო-
ე ულ მა ავ ტორ მა რეს პონ დენ ტე ბის თა ნა ბარ რა ო დე ნო ბას თან ჩა ა ტა რა 
პი რის პირ და ონ ლა ინ ინ ტერ ვი უ ე ბი, რო მელ თა სა შუ ა ლო ხან გ რ ძ ლი ო ბა 
მერ ყე ობ და 1-2 სა ათს შო რის. მო ნა წი ლე თა შერ ჩე ვა მოხ და მიზ ნობ რი ვად 
და აერ თი ა ნებს ქვი არ თე მის წევ რებს და მათ მე გობ რებს. მათ გან სა მი 
რეს პონ დენ ტი შე ირ ჩა „თოვლის გუნ დის~ პრინ ცი პით. მო ნა წი ლე ე ბი, პი-
რო ბი თი სა ხე ლე ბით, წარ მოდ გე ნი ლე ბი არი ან ცხრილ ში. ასა კით ყვე ლა ზე 
პა ტა რა მო ნა წი ლე გვყავ და 21 წლის, ხო ლო ყვე ლა ზე ხნი ე რი 43 წლის. 
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3.2. ავ ტო რე ბის პო ზი ცი ო ნი რე ბა და კვლე ვის ეთი კუ რი გან ზო მი ლე ბა
წი ნამ დე ბა რე ტექ ს ტი თა ვი სი ხა სი ა თით თვი სებ რივ კვლე ვა თა კა ტე-

გო რი ას მი ე კუთ ვ ნე ბა და, შე სა ბა მი სად, ეპის ტე მი ო ლო გია ეფუძ ნე ბა ემ-
პი რი უ ლი მა სა ლის ინ ტერ პ რე ტა ცი ას. ემპირიის ინ ტერ პ რე ტა ცია და მას-
ზე და ფუძ ნე ბით ახა ლი ცოდ ნის შექ მ ნა თვი სებ რი ვი კვლე ვის ერ თ -ერ თი 
მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა. ამ პრო ცეს ში მკვლევრის პო ზი ცია გა დამ წყ-
ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა ა, ვი ნა ი დან თა ვად ავ ტო რის მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა, 
ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა გა ნა პი რო ბებს მის მი ერ სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის 
და გეგ მ ვის ხა სი ათს და შეგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შე მეც ნე ბას (Mc-
Dowell, 2010). შე სა ბა მი სად, ტექ ს ტის ავ ტო რებს არ გვაქვს პრე ტენ ზია 
რომ მო ცე მუ ლი კვლე ვა წარ მო ად გენს აბ სო ლუ ტურ ჭეშ მა რი ტე ბას. ის 
მხო ლოდ ცდი ლობს გა ა ცოცხ ლოს კვლე ვის მო ნა წი ლე თა ნა რა ტი ვე ბი იმ 
თე ო რი უ ლი მი მარ თუ ლე ბით, რო მე ლიც ტექ ს ტის პირ ველ ნა წილ შია გან-
საზღ ვ რუ ლი. 

კვლე ვის ავ ტო რე ბი სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბის სფე რო ში ვმოღ ვა წე ობთ, 
თუმ ცა, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი პრო ფე სი უ ლი მი მარ თუ ლე ბი თა და გა მოც დი ლე-
ბით. ეს გა რე მო ე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო ცე მუ ლი კვლე-
ვის თ ვის. სა ლო მე ში უ კაშ ვი ლი, ტექ ს ტის თა ნა ავ ტო რი, ფლობს თე მის წევ-
რებ თან მუ შა ო ბის პრაქ ტი კულ და კვლე ვით გა მოც დი ლე ბას. იგი იც ნობს 
თე მის შიგ ნით არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას და მის წევ რებ თან გა ცი ლე ბით ახ ლო 
ურ თი ერ თო ბა და, შე სა ბა მი სად, მე ტი ურ თი ერ თ ნ დო ბა აკავ ში რებს. სა ლო-
მეს, რო გორც პრაქ ტი კო სი (კონსულტანტი) ფსი ქო ლო გის გა მოც დი ლე ბა 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ტრავ მის ირ გ ვ ლივ სა კითხებ ზე მსჯე-
ლო ბი სას. 

თა ნა ავ ტო რის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, გი ორ გი კან კი ა, რომ ლის პრო ფე სი უ ლი 
გა მოც დი ლე ბა უკავ შირ დე ბა ურ ბა ნულ გე ოგ რა ფი ას, ქა ლაქ გეგ მა რე ბა სა 
და სივ რ ცით ანა ლიზს ამ მხრივ აუთ სა ი დე რად გვევ ლი ნე ბა კვლე ვის პრო-
ცეს ში. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა პირ ველ რიგ ში კვლე ვის სა ვე ლე ნა-
წი ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის კუთხით. მო ნა წი ლე ებ სა და მკვლე ვარს შო რის 
არ სე ბობს მე ტი გა უცხო ე ბის გრძნო ბა და, არა საკ მა რი სი პი როვ ნუ ლი ნდო-
ბის პი რო ბებ ში, შე საძ ლე ბე ლი ა, რეს პონ დენ ტ მა არ ისურ ვოს სენ სი ტი უ რი 
თე მის სიღ რ მი სე უ ლი გან ხილ ვა. ეს გრძნო ბა მეტ ნაკ ლე ბად იჩენ და თავს 
რეს პონ დენ ტებ თან ურ თი ერ თო ბი სას. მე ო რე მხრივ, ეს შე საძ ლოა და დე-
ბით ფაქ ტო რა დაც აღ ვიქ ვათ, რა მე თუ იძ ლე ვა პრობ ლე მა ზე რეფ ლექ სი ის 
შე საძ ლებ ლო ბას გა რე პერ ს პექ ტი ვი დან. ეს გა რე მო ე ბა კი შე საძ ლო ა, დო-
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მი ნან ტუ რი ჯგუ ფე ბის თ ვის ქვი არ თე მის პრობ ლე მე ბის უფ რო მკა ფი ოდ 
საჩ ვე ნებ ლად მე ტად სარ წ მუ ნო წყა როდ იქ ცეს. 

სიღ რ მი სე უ ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი და ე ფუძ ნა ჩვენ მი ერ შერ ჩე ულ რამ დე-
ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან თე მას თან და კავ ში რე ბულ ღია კითხ ვებს. ამ პრო-
ცეს ში, რო დე საც კვლე ვის ერ თ -ერ თი ავ ტო რი ე.წ. აუთ სა ი დე რის პო-
ზი ცი ი დან ერ თ ვე ბა პრო ცეს ში, გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ღია 
კითხ ვე ბის არ სე ბო ბა. ეს იძ ლე ვა კვლე ვას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე 
არაფორმალური სა უბ რის წარ მარ თ ვის სა შუ ა ლე ბა საც იმ მიზ ნით, რომ 
გარ კ ვე უ ლი სან დო ო ბა გაჩ ნ დეს მო ნა წი ლე სა და მკვლე ვარს შო რის. ამ მე-
თო დის ძლი ერ მხა რეს წარ მო ად გენს რეს პონ დენ ტის თ ვის სა კუ თა რი შე ხე-
დუ ლე ბი სა და გა მოც დი ლე ბის ღი ად და ფიქ სი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა (Flick, 
2018). ამ პრო ცეს ში ძალ თა ბა ლან სი კვლე ვის მო ნა წი ლის სა სარ გებ ლოდ 
იხ რე ბა, რა მე თუ იგი ფლობს მკვლე ვა რის თ ვის სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი-
ას. კვლე ვის ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, აუცი ლე ბე ლი იყო მო ნა წი ლე ე ბის-
თ ვის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის პრინ ცი პის გაც ნო ბა. ამ მიზ ნით კვლე ვა ში 
ცი ტი რე ბუ ლი ყვე ლა მო ნა წი ლის სა ხე ლი შეც ვ ლი ლია პი რო ბი თი სა ხე ლე-
ბით. მო ნა წი ლის მი ერ დათ მო ბი ლი დრო ის, ენერ გი ის და სენ სი ტი ურ, ხშირ 
შემ თხ ვე ვა ში, პი რად თე მებ ზე სა უბ რით გა მოწ ვე უ ლი დის კომ ფორ ტის ასა-
ნაზღა უ რებ ლად, კვლე ვის პრო ექ ტ ში ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო მათ-
თ ვის ადეკ ვა ტუ რი მა ტე რი ა ლუ რი წა ხა ლი სე ბა. 

აქ ვე უნ და ვახ სე ნოთ სა ვე ლე პრაქ ტი კის კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლის ონ ლა ინ ინ ტერ ვი უს შე სა ხებ. ეს მე თო დი, ერ თი მხრივ შე საძ ლე-
ბე ლია უფ რო უსაფ რ თხოდ აღ ვიქ ვათ პან დე მი ის პი რო ბებ ში და ზო გა დად, 
უცხო ადა მი ან თან სენ სი ტი ურ თე მებ ზე სა უბ რი სას. ასე ვე უნ და და ვა მა-
ტოთ, რომ რო გორც გა მოც დი ლე ბამ აჩ ვე ნა, ამ ფორ მით მე ტად რთუ ლია 
მო ნა წი ლე სა და მკვლე ვარს შო რის თავ და პირ ვე ლი ბა რი ე რე ბი სა და უხერ-
ხუ ლო ბის გრძნო ბის გა ქარ წყ ლე ბა, რაც სა ბო ლო ოდ, ხში რად გა ნა პი რო-
ბებს შეგ რო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ზე და პი რულ ხა სი ათს. 

სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის დაწყე ბამ დე შერ ჩე ულ მო ნა წი ლე ებს წი ნას წარ გა-
ვა ცა ნით კვლე ვის ხა სი ა თი, პი რო ბე ბი და სა სურ ვე ლი ფო კუ სი, რო მელ ზეც 
მათ წე რი ლო ბი თი თან ხ მო ბა გა ნაცხა დეს. უშუ ა ლოდ ინ ტერ ვი უს დაწყე-
ბამ დე კი ვთხო ვეთ ნე ბარ თ ვა, ჩაგ ვე წე რა სა უ ბა რი, რომ ლის ერ თა დერ თი 
მი ზა ნი ინ ტერ ვი უს ტრან ს კ რიპ ტის მომ ზა დე ბა იყო, მი სი სა მო მავ ლო ანა-
ლი ზის მო ტი ვით. მკვლე ვა რე ბის ამ თხოვ ნას ისი ნი ინ ტერ ვი უს დაწყე ბამ-
დე სიტყ ვი ე რად და თან ხ მ დ ნენ.
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3.3. ანა ლი ზი
კვლე ვის ავ ტო რე ბის მი ერ ჩა წე რი ლი ინ ტერ ვი უ ე ბი გა ციფ რულ და ტრან-

ს კ რიპ ტე ბის სა ხით. ამის შემ დეგ, თვი სებ რი ვი ანა ლი ზის კომ პი უ ტე რუ-
ლი პროგ რა მის მეშ ვე ო ბით მოხ და შეგ რო ვი ლი ინ ფორ მა ცი ის კო დი რე ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მე ბის მი ხედ ვით. კო დი რე ბის პრო ცე სი გან მე ო რე ბა დია 
იმ მხრივ, რომ ტრან ს კ რიპ ტე ბის გაც ნო ბის პა რა ლე ლუ რად ხდე ბა მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი თე მე ბის გა და ხა რის ხე ბა და კო დე ბის ცვლი ლე ბაც. ამ ეტა პის 
შემ დეგ, პირ ვე ლა დი ანა ლი ზის ფორ მით, ემ პი რი ულ მა მა სა ლამ მი ი ღო 
სინ თე ზი რე ბუ ლი ფორ მა, რო მე ლიც შემ დეგ აისა ხა ტექ ს ტ ში ავ ტო რე ბის 
ინ ტერ პ რე ტა ცი ას თან ერ თად კვლე ვის შე დე გე ბის სა ხით. 

ცხრი ლის სა ხით ქვე მოთ მო ცე მუ ლია სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბის შე მა ჯა მე-
ბე ლი ინ ფორ მა ცია რესპონდენტების, ინ ტერ ვი უს ჩა ტა რე ბის და მათ თან 
სა უბ რი სას გა მოკ ვე თი ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მე ბის მი ხედ ვით. უნ და აღი-
ნიშ ნოს, რომ ამ თე მებ ში ასა ხუ ლია რო გორც ავ ტო რე ბის მი ერ ინ ტერ ვი-
უს თ ვის წი ნას წარ გან საზღ ვ რუ ლი სა კითხე ბი, ასე ვე ინ ტერ ვი უს პრო ცეს ში 
რეს პონ დენ ტის გად მო სა ხე დი დან გა მოკ ვე თი ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თე მე ბი.

რესპონდენტი იდენტობა ასაკი ინტერვიუს 
თარიღი მნიშვნელოვანი თემები

1 – ნინო ქვიარ ქალი 32 11/09/2021

გარეგნობა; გამკლავება; 
უსაფრთხო სივრცის 

ფლუიდურობა; ტრავმული 
გამოცდილება.

2 – ქეთი ქვიარ ქალი 26 15/09/2021

ტრავმული გამოცდილება; 
სოლიდარობა; უსაფრთხო 
სივრცის ფლუიდურობა; 

ჰეტერონორმატიული 
გარეგნობა; გამკლავება.

3 – მაია ქვიარ ქალი 34 16/09/2021
ტრავმული გამოცდილება; 
სექსუალური შევიწროება 

გენდერული ნიშნით.

4 – ანდრეა ტრანსგენდერი 
კაცი 21 28/09/2021

მუდმივი შიში და შფოთვა; 
თავდასხმის მოლოდინი; 
ფლუიდური გარეგნობა; 

გამკლავება.

5 – ასმათი ქვიარ ქალი 43 01/10/2021

თვითდამკვიდრება; 
ტრავმული გამოცდილება; 
გარეგნობა; ფლუიდური 

სივრცე.
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6 – სანდრა ქვიარ ქალი 30 16/09/2021

ოჯახი; თვითდამკვიდრება; 
გარეგნობა; ფლუიდური 

სივრცე; ტრავმული 
გამოცდილება.

7 – ევა ტრანსგენდერი 
ქალი 32 02/10/2021

ტრავმული გამოცდილება; 
ფლუიდური სივრცე; 
თვითდამკვიდრება; 

ფლუიდური გარეგნობა.

8 – ირაკლი ქვიარ კაცი 33 04/10/2021
ოჯახი; თვითდამკვიდრება; 

გარეგნობა; ტრავმული 
გამოცდილება; გამკლავება.

9 – თიკო ქვიარი ქალი 35 18/09/2021

ხილვადობის პოლიტიკის 
კრიტიკა; სოლიდარობის/

თანაგრძნობის 
პრობლემატიკის ანალიზი.

10 – თეა ქვიარი ქალი 21 12/10/2021

სექსუალური შევიწროება; 
სოლიდარობა თემში; 

სახლის განცდის დაკარგვა; 
ქამინგაუთი როგორც 
ქრონიკული ტრავმა.

11 – ია ტრანსგედერი 
ქალი 25 18/09/2021

სხეულის ზიზღი; 
შეზღუდული სივრცე; 

არაბინარული სხეული; 
სივრცის გაფართოება 

ტრანზიციის პროცესში.

12 – მიხეილი ტრანსგენდერი 
კაცი 42 18/09/2021

თავდასხმები/ტრავმული 
გამოცდილებები; სხეულის 

დამალვა, როგორც 
გამკლავება; კაცის სხეულში 

ყოფნის პრივილეგიები.

13 – ზურა ტრანსგენდერი 
კაცი 35 24/09/2021

სხეულის დამალვა, როგორც 
გამკლავება; ტრავმული 
გამოცდილება; სივრცის 

გაფართოება ტრანზიციის 
პროცესში.

14 – ნიკა ქვიარი კაცი 29 30/09/2021

ფლუიდური სივრცე; 
ფლუიდურობა, როგორც 

რესურსი; აქტივიზმი; 
ქვიარის სტანდარტიზაცია; 

ექსკლუზიური სივრცე.

15 – მარიამი არაბინარული 23 30/09/2021

სექსუალური ძალადობა; 
სხეულის ზიზღი; ფლუიდური 

სივრცე; ფლუიდური 
გარეგნობა.

16 – ნატალია ქვიარი ქალი 25 29/09/2021

ტრავმული გამოცდილება; 
ქამინგაუთი როგორც 
ქრონიკული ტრავმა; 

გამკლავება; აქტივიზმი.
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4. კვლე ვის მიგ ნე ბე ბი

ქვე მოთ დე ტა ლუ რად ვი სა უბ რებთ ქვი არ სხე უ ლის ტრავ მულ გა მოც დი-
ლე ბებ ზე ურ ბა ნულ სივ რ ცე ში. შე ვე ხე ბით ტრავ მის ინ დი ვი დუ ა ლურ აღ-
ქ მას, მის სიმ პ ტო მებს, გენ დე რულ გან ზო მი ლე ბას, მას თან გამ კ ლა ვე ბის 
სტრა ტე გი ებს და ტრავ მის ზე გავ ლე ნას ქვი არ ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა სა 
და ურ თი ერ თო ბებ ზე. ამას თა ნა ვე, თე მის წევ რე ბის გად მო სა ხე დი დან, შე-
ვეც დე ბით გად მოვ ცეთ, რას ნიშ ნავს სო ლი და რო ბა და აქ ტი ვიზ მი და რა 
ფორ მა შე იძ ლე ბა მი ი ღოს მან. ქვი არ ადა მი ა ნე ბის უსაფ რ თხო სივ რ ცე ზე 
სა უბ რი სას შე ვე ხე ბით უსაფ რ თხო ე ბის შეგ რ ძ ნე ბი სა და სივ რ ცის მუდ-
მი ვად ცვა ლე ბად, ფლუ ი დურ ხა სი ათს. ვახ სე ნებთ იმ სტრა ტე გი ებ სა და 
მიდ გო მებ საც, რომ ლებ საც ისი ნი იყე ნე ბენ მუდ მი ვად საფ რ თხის შემ ც ველ 
სივ რ ცე ში ნა ვი გა ცი ის მიზ ნით. ამ პრო ცეს ში, აღ მო ვა ჩენთ რა რო ლი უჭი-
რავს მათ სხე ულს, რო გორც ქვი არ იდენ ტო ბის გან ს მაზღ ვ რელს და რო-
გორც პრაგ მა ტულ ინ ს ტ რუ მენტს, შე იქ მ ნას უსაფ რ თხო გა რე მო. ქვი არ 
სხე უ ლებ სა და სივ რ ცე ებ ზე სა უბ რი სას კი ვი ხი ლავთ, რო გორ შე იძ ლე ბა 
ქა ლაქ მა და ფი ზი კურ მა გა რე მომ შეც ვა ლოს მა თი ქცე ვა, ვი ზუ ა ლი და პი-
რი ქით, რო გორ ყა ლიბ დე ბა გარ კ ვე უ ლი წარ მოდ გე ნე ბი ქა ლა ქის შე სა ხებ 
ქვი არ პერ ს პექ ტი ვი დან. 

4.1. ქვი არ ტრავ მა – ძა ლა დობ რი ვი გა მოც დი ლე ბე ბის ჯაჭ ვი

რას შე ვა და რებ დი ტრავ მას? ტრავ მას შე ვა და რებ დი რო გორ რა-
ღა ცას იცი... მარ ც ვალს, რო მელ საც რო ცა ჩარ გავ, თუ არ მი ხე-
დავ, გა იზ რ დე ბა და მო გი ცავს და მო ვა შე ნამ დე რა ღაც სა ხით, 
რო მე ლიც არ არის მარ ც ვ ლის სა ხე... შეც ვ ლი ლია უკ ვე. . . და მა-
ხინ ჯე ბუ ლი, გა დი დე ბუ ლი..~. (ინტერვიუ ნი ნოს თან, 11/09/2021).

ამ ნა წილ ში, ქვი ა რე ბის ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებ სა და მას თან გამ კ ლა ვე-
ბის გზებს მი მო ვი ხი ლავთ. ინ ტერ ვი უ ებ ში ჩანს, რომ სექ სუ ა ლო ბა სა და გენ-
დე რულ იდენ ტო ბას თან ან მის გა მო ხატ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ტრავ მუ ლი 
მოვ ლე ნე ბი და ში ში მცი რე ასა კი დან იღებს სა თა ვეს, და თვით გა მორ კ ვე ვის 
პრო ცეს სა და ინ ტი მურ ურ თი ერ თო ბებს უკავ შირ დე ბა. ამ ასა კი დან მო ყო ლე-
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ბუ ლი, ტრავ მუ ლი და ძა ლა დობ რი ვი გა მოც დი ლე ბე ბი არ წყდე ბა ზრდას რუ-
ლო ბა ში, არა მედ უფ რო სე რი ო ზულ სა ხეს იღებს, მა გა ლი თად, ქა მინ გა უ თის 
შემ დეგ ადა მი ა ნე ბი კარ გა ვენ მე გობ რებს, ირი ყე ბი ან ოჯა ხე ბი დან, თავ დას ხ-
მის ობი ექ ტე ბი ხდე ბი ან სა ჯა რო თუ კერ ძო სივ რ ცე ებ ში და სხვა. თუმ ცა, ასე-
ვე იც ვ ლე ბა გამ კ ლა ვე ბის ხერ ხე ბიც და გა მო მუ შავ დე ბა გარ კ ვე უ ლი სტრა-
ტე გი ე ბი, რომ ლე ბიც ამ გ ვა რი გა მოც დი ლე ბე ბის შემ ცი რე ბა ზეა მი მარ თუ ლი. 
რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მუდ მი ვი ძა ლა დობ რი ვი გა მოც დი ლე ბე ბის 
ფონ ზე, მათ მო დუ ნე ბის სა შუ ა ლე ბა არ ეძ ლე ვათ, რაც, თა ვის მხრივ, აიძუ-
ლებთ ახა ლი უნა რე ბი და სტრა ტე გი ე ბი გა ნი ვი თა რონ.

ინ ტერ ვი უ ებ ში, მო ნა წი ლე ებს ვე კითხე ბო დით, თუ რას ნიშ ნავს მათ თ ვის 
ტრავ მა, რა ასო ცი ა ცი ე ბი უჩ ნ დე ბათ ამ სიტყ ვა ზე და რო მე ლი გა მოც დი ლე ბე-
ბი ან მოვ ლე ნე ბი მი აჩ ნი ათ მატ რავ მი რებ ლად. ვი სა უბ რეთ რო გორც პი რად გა-
მოც დი ლე ბებ ზე, ასე ვე სა თე მო დო ნე ზე, პო ტენ ცი უ რად მატ რავ მი რე ბელ მოვ-
ლე ნებ ზე, რო გო რე ბიც იყო, მა გა ლი თად, 2013 წლის 17 მა ი სი, ტრან ს გენ დე რი 
ქა ლე ბის მკვლე ლო ბე ბი, 2021 წლის 5 ივ ლი სი და სხვა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
რეს პონ დენ ტებს ამ მოვ ლე ნებ ში ჩარ თუ ლო ბის სხვა დას ხ ვაგ ვა რი გა მოც დი ლე-
ბა აქვთ – ზო გი ერ თ მა სა კუ თარ თავ ზე იგ რ ძ ნო სი ცოცხ ლის ხელ შე სა ხე ბი რის-
კე ბი, ზო გი ერ თ მა კი ეკ რა ნი დან ან სა ერ თო დაც სხვა ქვეყ ნი დან ადევ ნა თვა ლი 
მოვ ლე ნებს, მა თი ემო ცი უ რი რე აქ ცი ე ბი საკ მა ოდ ჰგავს ერ თ მა ნეთს. ტრავ მის 
სუ ბი ექ ტურ აღ ქ მებ სა და გან მარ ტე ბებ ში კი გა მოჩ ნ და სა ერ თო ნიშ ნე ბი, რომ-
ლე ბი თაც მო ნა წი ლე ე ბი ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებს ახა სი ა თე ბენ. 

4.1.1. ტრავ მა და იძუ ლე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი
რეს პონ დენ ტე ბი ტრავ მას უკავ ში რე ბენ ცვლი ლე ბებს, რომ ლე ბიც ნე ბით 

თუ უნებ ლი ედ მოხ და მათ ცხოვ რე ბა ში და აისა ხა, რო გორც მათ პი როვ ნულ 
თვი სე ბებ ზე, ასე ვე ურ თი ერ თო ბებ ზე გარ შე მომ ყო ფებ თან. კითხ ვა ზე თუ 
რას ნიშ ნავს მათ თ ვის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბა, ხში რად ჩნდე ბო და ასო ცი-
ა ცი ე ბი, რო გო რე ბიც არის უმ წე ო ბა, ში ში, ემო ცი უ რი სტრე სი, იძუ ლე ბი თი 
ცვლი ლე ბა, გან დევ ნი ლი მეხ სი ე რე ბა, მო უ ლოდ ნე ლო ბა, ნე გა ტი უ რი ემო ცი ა, 
„მარცვალი, რო მე ლიც იზ რ დე ბა და მა ხინ ჯ დე ბა, თუ არ მი ხე დავ~. 

ნა ტა ლია ტრავ მას აღ წერს, რო გორც ნე გა ტი ურ მოვ ლე ნას, რო მე ლიც 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში გცვლის სა კუ თა რი სურ ვი ლის სა წი ნა აღ მ დე გოდ. 
მა გა ლი თად, ბავ შ ვო ბა ში გან ც დილ მა შიშ მა შეც ვა ლა მი სი გა მო ხატ ვის თა-
ვი სე ბუ რე ბე ბი, ურ თი ერ თო ბე ბი, გა ხა და უფ რო ფრთხი ლი და ეჭ ვი ა ნი. ამ 
ცვლი ლე ბე ბის გა აზ რე ბა კი მხო ლოდ ზრდას რულ ასაკ ში შეძ ლო. 
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პა ტარ - პა ტა რა რა ღა ცე ბი სა ბო ლოო ჯამ ში გცვლის, ესაა უფ რო 
ჩემ თ ვის ტრავ მუ ლი.. თან აი, წლე ბის მე რე იაზ რებ, რომ რა ღა-
ცის გა მო სა ერ თოდ შე იც ვა ლე, სხვა გადაწყვეტილება მი ი ღე და 
სა ერ თოდ არ გინ დო და ეგ რე ყო ფი ლი ყო... (ინტერვიუ ნა ტა ლი ას-
თან, 29/09/2021). 

ტრავ მის მუდ მი ვი გა ნახ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე სა უბ რი სას ნი ნო აღ-
ნიშ ნავს, რომ ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბა შე საძ ლოა სხვა ფორ მით დაბ რუნ-
დეს ცხოვ რე ბის სხვა დას ხ ვა ეტაპ ზე. 

[ტრავმა] რა ღაც პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში რჩე ბა შენს გო ნე ბა ში 
რა ღაც სა ხით. შე იძ ლე ბა ვთქვათ, არ იყოს სულ აქ ტი უ რი, მაგ რამ 
რჩე ბა და მი სი გა ახ ლე ბა არის შე საძ ლე ბე ლი (ინტერვიუ ნი ნოს-
თან, 11/09/2021)

ანა ლო გი უ რად, თე ას თ ვის, ტრავ მა არის ის, რაც და ვიწყე ბუ ლი გაქვს, 
მაგ რამ, რო გორც წე სი, მა ინც გახ სენ დე ბა მო უ ლოდ ნე ლად და ხელს გიშ-
ლის ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში:

ტრავ მა არის ისე თი რა ღაც გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე-
ბა მე არ მე ხე ბო დეს პი რა დად, შე ვეს წ რო უბ რა ლოდ, ნე გა ტი ურ 
ემო ცი ებს იწ ვევს მა შინ ვე და მე რე ტვინ ში რა ღაც ნა ი რად, არას-
წო რად ილე ქე ბა. მა გა ლი თად, ჩე მი ტრავ მე ბი, ბავ შ ვო ბის ტრავ-
მე ბი დღეს მახ ს ნებს ხოლ მე თავს, შე იძ ლე ბა საჭ მელს ვა კე თებ დე 
და შე იძ ლე ბა რა ღაც ფაქ ტე ბი ამო მი ტივ ტივ დეს, გა მახ სენ დეს 
(ინტერვიუ თე ას თან, 12/10/2021). 

ან დ რეა აღ წერს ფი ზი ო ლო გი ურ შეგ რ ძ ნე ბებს ტრავ მულ მოვ ლე ნებ ზე 
ფიქ რი სას, იგი ამ ბობს, რომ სწო რედ ეს შეგ რ ძ ნე ბე ბია სიგ ნა ლი იმი სა, რომ 
რა ღაც არ არის დას რუ ლე ბუ ლი:

ფი ზი კუ რად, რა ღაც ის მაქვს ხოლ მე... შეგ რ ძ ნე ბა სა ვით მაქვს ზო-
გა დად, გუ ლის არე ალ ში თით ქოს რა ღაც მა წევს და და მუ ღა მე ბუ ლი 
მაქვს რომ, ასე რომ ხდე ბა, რა ღაც ისე ვერ არის და რა ღაც ტრავ-
მე ბი ისევ მახ სე ნებს თავს (ინტერვიუს ან დ რე ას თან, 28/09/2021).
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მაია გა მო ყოფს ში ში სა და უმ წე ო ბის გან ც დებს, რომ ლე ბიც ყოვ ლის მომ-
ც ვე ლია და ხელ - ფეხს უბო ჭავს ადა მი ანს იმი სათ ვის, რომ ტრავ მუ ლი მოვ-
ლე ნა თა ვი დან აირი დოს ან წი ნა აღ მ დე გო ბა გა უ წი ოს მას:

პირ ველ რიგ ში ეს არის ში ში... სა ერ თოდ არა ფე რი არ მახ სენ-
დე ბა... ში შის... ხო, უძ ლუ რე ბის გან ც და, უსუ სუ რო ბის გან ც და, 
აბ სო ლუ ტუ რი უსუ სუ რო ბის გან ც და მქო ნია ეგეთ შემ თხ ვე ვებ ში 
(ინტერვიუ მა ი ას თან, 16/09/2021)

4.1.2. ქვი არ ტრავ მა
ინ ტერ ვი უ ებ ში ვი სა უბ რეთ, თუ რით შე იძ ლე ბა გა მო ირ ჩე ო დეს ქვი არ 

ტრავ მე ბი სხვა ჯგუ ფე ბის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გან. რეს პონ დენ-
ტე ბი ორ ძი რი თად მო მენტს გა მო ყო ფენ. პირ ვე ლი, ეს არის თვით გა მორ-
კ ვე ვის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი, რომ ლე ბიც შე საძ-
ლოა სა კუ თა რი თა ვის უარ ყო ფი თაც დას რულ დეს და ადა მი ა ნი მი იყ ვა ნოს 
თვით დეს ტ რუქ ცი ულ ქცე ვამ დე. ამ თვალ საზ რი სით, ზო გი ერ თ მა მო ნა წი-
ლემ ახ სე ნა თვით და ზი ა ნე ბის პრაქ ტი კა და ალ კო ჰო ლის ჭარ ბი მოხ მა რე-
ბა, ან სო ცი ა ლუ რი წრის გან სრუ ლად იზო ლი რე ბა. მე ო რე ას პექ ტი, რა საც 
მო ნა წი ლე ე ბი გა მო ყო ფენ, რო გორც ქვი ა რე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ 
პო ტენ ცი უ რად მატ რავ მი რე ბელ მოვ ლე ნას, ეს არის სხვა ადა მი ა ნებ თან 
ქა მინ გა უ თი, რაც ასე ვე მრა ვალ ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბას თან არის კავ-
შირ ში:

არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა ახ ლა ის ქვი ა რის რო მელ კონ კ რე ტულ 
ჯგუფს გა ნე კუთ ვ ნე ბა ის ადა მი ა ნი, და ვუშ ვათ იგი ვე ქვი არ ერ-
თი ა ნო ბა ში... ჩვე ნი ყვე ლა ზე მძი მე სი ტუ ა ცია იწყე ბა ბავ შ ვო ბი-
დან. ჯერ პირ ველ რიგ ში, ალ ბათ სა კუ თა რი თა ვის აღ ქ მი დან. 
მე იმ დე ნად არ მქონ და ეს ტრავ მუ ლად, მაგ რამ ძა ლი ან ბევრს, 
ვი ცი, რომ ძა ან ტრავ მუ ლად ჰქონ და სა კუ თა რი თა ვის მი ღე ბის 
მო მენ ტი. აი, იქი დან იწყე ბა ყვე ლა ფე რი და მე რე ეს მო დის უკ-
ვე მთე ლი ცხოვ რე ბა და ამას რო ცა ემა ტე ბა უკ ვე სო ცი უ მი და 
ძა ლი ან ბევ რი ფაქ ტო რი, სულ ფიქ რობ რო გორ არ გავ გიჟ დით 
აქამ დე (ინტერვიუ ას მათ თან, 01/10/2021)
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სო ცი უ მის გავ ლე ნა ზე კი ნა ტა ლია სა უბ რობს და იხ სე ნებს ბავ შ ვო ბა ში 
მომ ხ დარ ინ ცი დენტს, რო დე საც პირ ვე ლად შე უყ ვარ და თა ვი სი სკო ლე ლი 
გო გო და ამის შე სა ხებ მე გო ბარს გა ან დო. მე გო ბარ მა კი, ჯაჭ ვი სე ბუ რად, 
მთელს სკო ლას. ნა ტა ლია იხ სე ნებს, რომ ყო ველ დღე და ძა ბუ ლი და შე ში ნე-
ბუ ლი ელო დე ბო და, რო დის მო ვი დო და ეს ამ ბა ვი მი სი მშობ ლე ბის ყუ რამ დე. 

სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის ან გენ დე რუ ლი იდენ ტო ბის გამ ჟ ღავ ნე ბა 
საკ მა ოდ რთუ ლი და ემო ცი უ რი გა მოც დი ლე ბა ა, რად გან ამას ნე გა ტი უ რი 
შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა მოჰ ყ ვეს, მა გა ლი თად, გაწყ დეს კავ ში რე ბი ან ადა მი-
ა ნი იქ ცეს თავ დას ხ მის მსხვერ პ ლად. გან სა კუთ რე ბით ეს სა კითხი შე საძ-
ლოა მატ რავ მი რე ბე ლი აღ მოჩ ნ დეს ოჯა ხის წევ რებ თან და ახ ლო ბელ ადა-
მი ა ნებ თან ურ თი ერ თო ბა ში, თუ ისი ნი უარ გ ყო ფენ. 

ია, ამის მა გა ლი თად იხ სე ნებს, რომ ქა მინ გა უ თის შემ დეგ სახ ლი დან მო-
უ წია წა მოს ვ ლა, რად გან ან მას უნ და და ე ტო ვე ბი ნა სივ რ ცე, ან მის ძმას. 
იამ ამ ჯო ბი ნა, თა ვად ექი რა ვე ბი ნა ბი ნა, რად გან უმ ც რო სი ძმა ამას არ გა-
ა კე თებ და. ქრო ნი კულ ზე წო ლა ზე სა უბ რობს თე ა, რომ ლის თ ვი საც ქა მინ-
გა უ თი ერ თ გ ვა რი წყალ გამ ყო ფი ხა ზი ა, რო დე საც ერთ ცხოვ რე ბას ას რუ-
ლებ და მე ო რეს იწყებ, თუმ ცა ეს საკ მა ოდ რთუ ლი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს: 

რო ცა იმა ლე ბი, ეს არის რა ღაც გან გ რ ძო ბი თი ფსი ქო ლო გი უ რი 
ზე წო ლა, შენს თავს უქ მ ნი ამ ყვე ლა ფერს. რო ცა ქა მინ გა უ თი 
გაქვს გა კე თე ბუ ლი და ეს ერ თი დი დი დრა მა რომ გა და ივ ლის, მე-
რე უფ რო ბევ რად თა ვი სუფ ლად გრძნობ თავს და მარ თ ლა მთე-
ბის გა დად გ მა შე გიძ ლია და ვე ღა რა ფე რი შე გა ჩე რებს, იმი ტომ 
რომ იცი ან და იმის იქით აღა რა ფე რი ა. ოღონდ უნ და გქონ დეს 
ის მენ ტა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბა და მდგო მა რე ო ბა, რე სურ სი, რომ 
ამ ერთ დიდ დრა მას, რა ღაც ნა ი რად ამ ცხოვ რე ბის გა დატ რი ა-
ლე ბას, ჯერ თავ ზე ჩა მონ გ რე ვას და მე რე აღ დ გე ნას რომ გა უძ-
ლო რა, იმი ტომ რომ, რე ა ლუ რად, თავ ზე გენ გ რე ვა, ის ილუ ზი ა, 
რა შიც ცხოვ რობ დი ამ დე ნი წე ლი შე ნი ხე ლით უნ და და ან გ რი ო, 
ამ სი მარ თ ლით უნ და და ან გ რიო უცებ დე და შე ნის ცხოვ რე ბა ში, 
მა მა შე ნის ცხოვ რე ბა ში და მი თუ მე ტეს, პი რად ცხოვ რე ბა შიც 
(ინტერვიუ თე ას თან, 12/10/2021).

მე ო რე მხრივ, ქა მინ გა უ თი გა ნი ხი ლე ბა ქრო ნი კუ ლი ტრავ მის დაძ ლე ვის შე-
საძ ლებ ლო ბა დაც, თუმ ცა იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ მხარ დამ ჭე რი წრე არ სე ბობს.
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ზუ რა გვიყ ვე ბა, რომ თავ და პირ ვე ლად ძა ლი ან ში შობ და თა ვი სი გენ დე-
რუ ლი იდენ ტო ბის გამ ჟ ღავ ნე ბის გა მო, რად გან არ სურ და, რომ ადა მი ა-
ნე ბი და ე კარ გა და მარ ტო დარ ჩე ნი ლი ყო. თუმ ცა, მას შემ დეგ რაც სხვა 
ქვი არ ადა მი ა ნებ თან და იწყო კო მუ ნი კა ცია და მა თი გა მოც დი ლე ბე ბი გა-
ი ზი ა რა, ამან გა აძ ლი ე რა და ქა მინ გა უ თის პრო ცე სი დე დას თან და იწყო. 
ასე ვე, ქა მინ გა უთს გა ნი ხი ლავს ძლი ერ ინ ს ტ რუ მენ ტად მა რი ა მი, იგი აღ-
ნიშ ნავს, რომ მე ტად შეძ ლო სა კუ თა რი თა ვის დაც ვა, მას შემ დეგ რაც მე-
გობ რებ თან გა ამ ჟ ღავ ნა თა ვი სი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის შე სა ხებ: 

მე გობ რე ბის თ ვის ად რე თუ მი პა ტი ე ბია ჰო მო ფო ბი ა, ან მი უ ღებ-
ლო ბა, ამის [ქამინგაუთის] მე რე აღარ მი პა ტი ე ბია და უბ რა ლოდ 
გა მიწყ ვე ტია ურ თი ერ თო ბა, რაც აქამ დე შე უძ ლებ ლად მი მაჩ ნ და. 
ყო ველ თ ვის თავს ვი კა ვებ დი ხოლ მე და შემ დ გომ უფ რო შე მეძ-
ლო, რომ ჩე მი თა ვი და მეც ვა (ინტერვიუ მა რი ამ თან, 30/09/2021). 

მო ნა წი ლე ე ბი ასე ვე აღ ნიშ ნა ვენ, რომ პი რი ქი თაც, ზოგ ჯერ მხარ და-
ჭე რის მი ღე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს ქა მინ გა უ თი, რად გან 
ოჯა ხის წევ რე ბი და მე გობ რე ბი სხვაგ ვა რად იწყე ბენ მათ აღ ქ მას, რო-
დე საც ქვი ა რი არ არის ვი ღაც უცხო და შორს მყოფი, არა მედ სა კუ თა რი 
ოჯა ხის წევ რი ან მე გო ბა რი ა. თუმ ცა, რამ დე ნა დაც დის კ რი მი ნა ცი უ ლი 
და აგ რე სი უ ლია გა რე მო, მით მე ტად არის რის კი, რომ ქვი არ ადა მი ა ნებ-
მა ტრავ მულ და ძა ლა დობ რივ გა მოც დი ლე ბებ ში იცხოვ რონ, გან სა კუთ-
რე ბით ქა მინ გა უ თის შემ თხ ვე ვა ში.

4.1.3. გენ დე რი და ტრავ მა
ნა რა ტი ვებ ში გა მოჩ ნ და, რომ ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა 

გენ დე რის ნიშ ნით. გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი აქვთ ქვი არ ქა ლებს, 
სხვაგ ვა რი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე დამ დ გა რან ქვი ა რი კა ცე ბი. ტრან ს გენ-
დე რი და არა ბი ნა რუ ლი ადა მი ა ნე ბის გა მოც დი ლე ბე ბი კი დევ უფ რო გა მო-
ირ ჩე ვა დანარჩენებისგან. ასე ვე, ევა ინ ტერ ვი უ ში მი უ თი თებს ტრავ მუ ლი 
გა მოც დი ლე ბე ბის ინ ტერ სექ ცი ურ ჭრილ ში გა აზ რე ბის აუცი ლებ ლო ბა ზე, 
რად გან რო დე საც ადა მი ა ნი რამ დე ნი მე უმ ცი რე სო ბის ჯგუფს მი ე კუთ ვ ნე-
ბა, მი სი გა მოც დი ლე ბე ბი გა ცი ლე ბით მძი მეა და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია გამ კ-
ლა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბიც. ევა რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბას წარ მო ად გენს 
და ტრან ს გენ დე რი ქა ლი ა, ისე ვე რო გორც მი ხე ი ლი ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო-
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ბის წარ მო მად გე ნე ლია და ტრან ს გენ დე რი კა ცი ა. ეს ჩაგ ვ რის ერ თ გ ვარ 
იერარ ქი ას ქმნის თე მის შიგ ნი თაც. 

ქვი არ ქალ რეს პონ დენ ტებს აერ თი ა ნებთ სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის, 
ადევ ნე ბი სა და გა უ პა ტი უ რე ბის გა მოც დი ლე ბე ბი, რის შე დე გა დაც აღ წე-
რენ მრა ვალ ცვლი ლე ბას, რო მე ლიც გა ნი ცა და მათ მა სხე ულ მა, გო ნე ბამ, 
სივ რ ცი სა და დრო ის აღ ქ მამ. მა გა ლი თად, გაჩ ნ და ად გი ლე ბი, სა დაც მოხ-
ვედ რას თავს არი დე ბენ, შე იც ვა ლა მა თი გა მო ხატ ვის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და 
და მო კი დე ბუ ლე ბა სხე უ ლის მი მართ. 

მა რი ა მი იხ სე ნებს სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის მცდე ლო ბის ეპი ზოდს, რო-
მელ მაც მრა ვალ წ ლი ა ნი შე დე გე ბი მო ი ტა ნა მის ცხოვ რე ბა ში. იგი გან სა-
კუთ რე ბით ხაზს უს ვამს ნე გა ტი ურ ემო ცი ებს სა კუ თა რი და სხვი სი სხე უ-
ლე ბის მი მართ, შე ხე ბის აუტან ლო ბას, სხე უ ლის „გამოცვლის~ სურ ვილს, 
რა მაც, სა ბო ლოო ჯამ ში, პარ ტ ნი ო რულ ურ თი ერ თო ბა ზე ათ ქ მე ვი ნა უარი: 

მთვრა ლი მა მა კა ცი ამე დევ ნა, ოღონდ ყურ სას მე ნე ბი მე კე თა და 
ვერ გა ვი გე რომ ამე დევ ნა... თავს და მეს ხა.. თავს და მეს ხა და, 
მარ თა ლი ა, თა ვი და ვაღ წიე მაგ სი ტუ ა ცი ას სა ბო ლო ოდ, მაგ რამ 
რა ტომ ღაც იმ დღის მე რე ძა ლი ან დი დი ხა ნი დამ ჭირ და, რომ 
სა კუ თა რი სხე უ ლი, არ ვი ცი, ძა ან ისე ვგრძნობ დი თავს.. დამ-
ცი რე ბუ ლად ვგრძნობ დი თავს და მრცხვე ნო და, მაგ რამ რის 
მრცხვე ნო და წარ მოდ გე ნა არ მქონ და. (ინტერვიუ მა რი ამ თან, 
30/09/2021). 

ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის მი ერ სექ სუ ა ლუ რი რეპ რე სი რე ბის შე დე გებ-
ზე სა უბ რობს ირაკ ლიც: 

ყვე ლა ზე მე ტად, მგო ნი ა, რომ [ტრავმის შე დე გე ბი] აისა ხა, რამ-
დე ნი მე თვის გან მავ ლო ბა ში, სექ სუ ა ლურ ცხოვ რე ბა ზე. ალ ბათ, 
ეს ცო ტა გვი ან გა ვაც ნო ბი ე რე... რამ დე ნი მე თვის გან მავ ლო ბა-
ში, სა ერ თოდ სურ ვი ლიც კი არ მქონ და და თით ქოს, რა ღაც ძა ან 
გა უც ნო ბი ე რებ ლად, გა და სუ ლი იყო თვით ცენ ზუ რა ში (ინტერვიუ 
ირაკ ლის თან, 04/10/2021). 

მას მი აჩ ნი ა, რომ სა ბო ლოო მი ზა ნი, ქვი არ ადა მი ა ნებ ზე თავ დას ხ მე ბის, 
სწო რედ მა თი სექ სუ ა ლო ბი სა და მას თან ასო ცი რე ბუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის 
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შეგ რ ძ ნე ბის დაქ ვე ი თე ბა ა. ეს, ირაკ ლის მტკი ცე ბით, ხელს უწყობს ძა ლა-
უფ ლე ბის უთა ნას წო რო სტრუქ ტუ რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა და თე მის ჩაგ ვ-
რის კვლავ წარ მო ე ბას:

ესე თი რეპ რე სი უ ლი აქ ტე ბი, ეს ძა ლა დობ რი ვი აქ ტე ბი, უკ ვე მგო-
ნი ა, რომ მთლი ა ნად მა გის კენ არის მი მარ თუ ლი რომ ამ სექ სუ ა-
ლუ რი იმ პულ სე ბის მაქ სი მა ლუ რი ჩახ შო ბა მო ახ დი ნოს. იმი ტომ, 
რომ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც სექ სუ ა ლუ რად გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია და 
სა კუ თარ სხე ულ თან, თავ თან და სექ სუ ა ლო ბას თან არის კომ ფორ-
ტ ში და ამით სი ა მოვ ნე ბის მი ღე ბა და ტკბო ბა შე უძ ლი ა, ასე თი 
ადა მი ა ნე ბი მგო ნი ა, რომ სის ტე მის თ ვის არის სა ხი ფა თო ადა მი-
ა ნე ბი და მა გი ტომ მგო ნი ა, რომ აი ეს მთე ლი რე ლი გი უ რი და პო-
ლი ტი კუ რი ის ტებ ლიშ მენ ტის ნა რა ტი ვი დგას სექ სუ ა ლო ბის რეპ-
რე სი ა ზე ყვე ლა ზე მე ტად (ინტერვიუ ირაკ ლის თან, 04/10/2021). 

ნი ნო გვიყ ვე ბა უნი ვერ სი ტეტ ში თავ დას ხ მის მცდე ლო ბის ფაქტს, რო დე-
საც ის და მი სი პარ ტ ნი ო რი ალ ყა ში მო აქ ცი ეს იქ ვე მყოფ მა ბი ჭებ მა. ნი ნო 
აღ ნიშ ნავს, რომ ამ ამ ბის შემ დეგ უნი ვერ სი ტეტ ში სი ა რუ ლი ძა ლი ან გა უ-
ჭირ და, რად გან ყოველ ჯერზე უხ დე ბო და იმა ვე სივ რ ცე ში მოხ ვედ რა და 
პო ტენ ცი უ რი თავ დამ ს ხ მე ლე ბის გა რე მოც ვა ში ყოფ ნა. ნი ნო ინ ტერ ვი უ ში 
აღ ნიშ ნავს, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აგ რ ძე ლებ და უნი ვერ სი ტეტ ში 
სწავ ლას და სამ სა ხურ ში სი ა რულს, სა დაც მას ასე ვე ჰქონ და გენ დე რუ-
ლი გა მო ხატ ვის ნიშ ნით შე ვიწ რო ე ბის გა მოც დი ლე ბე ბი, სი ა მოვ ნე ბი სა და 
კარ გად ყოფ ნის გან ც დამ იკ ლო, თუმ ცა კი ფუნ ქ ცი უ რო ბა შე ი ნარ ჩუ ნა:

სწავ ლის მხრივ თვი თონ უნი ვერ სი ტეტ ში წას ვ ლა გახ და ცუ დი 
და არა სა სურ ვე ლი ჩემ თ ვის... სა მუ შა ოს მხრივ, თვი თონ საქ-
მე რა საც ვა კე თებ დი ძა ლი ან მიყ ვარ და, მაგ რამ აი სი ა მოვ ნე-
ბის „ლეველი~ [ქართ. დო ნე], კარ გად ყოფ ნის „ლეველი~ [ქართ. 
დო ნე], სამ სა ხურ ში, ვთქვათ იმის გა მო რომ ვი ცო დი, რომ ჩე მი 
გა რეგ ნო ბის გა მო ვი ყა ვი გან დევ ნი ლი? არ ვი ცი რა სიტყ ვა ვიხ-
მა რო... ანუ, გა უცხო ე ბუ ლი მათ მი ერ, შე სა ბა მი სად, ჰქონ და, რა 
თქმა უნ და, გავ ლე ნა იმა ზე, თუ რამ დე ნად მინ დო და წას ვ ლა სამ-
სა ხურ ში ან ხო... რამ დე ნად კარ გად ვგრძნობ დი თავს იმა ვე სამ-
სა ხურ ში (ინტერვიუ ნი ნოს თან, 11/09/2021).
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ფი ზი კუ რი თავ დას ხ მის ეპი ზოდს იხ სე ნებს მი ხე ი ლი, რო დე საც ის ტრან-
ზი ცი ამ დე პე რი ოდ ში, ქა ლის სხე ულ ში, შეყ ვა რე ბულ თან ერ თად იყო სა-
ჯა რო სივ რ ცე ში. მი ხე ი ლი ამ ბობს, რომ მსგავ სი შემ თხ ვე ვე ბი მრავ ლად 
ჰქო ნია ცხოვ რე ბა ში, რის შემ დე გაც მან მკაც რად შეზღუ და თა ვი სი სო ცი-
ა ლუ რი წრე და ცხოვ რე ბა იქ ცა „სახლი-სამსახურად~, იგი თავს არი დებს 
სა ჯა რო გარ თო ბის სივ რ ცე ებ ში ყოფ ნას, ზო გა დად ხალ ხ მ რავ ლო ბას:

დე და ე ნის ბაღ ში ვი ჯე ქით, სი გა რეტს ვე წე ო დით და ხე ლი მქონ-
და გა დახ ვე უ ლი, თან სკამ ზე მე დო, ისე კი არა რომ ვე ხუ ტე ბი 
და რა ღა ცა. ხე ლი მქონ და გა და დე ბუ ლი და სი გა რეტს ვე წე ო დი. 
„თქვენი ლეს ბო სე ლი დე და~ და ... სამ მა კაც მა ისე წა მა ყა რა, რომ 
ვერ მივ ხ ვ დი სად ვარ, რას ვა კე თებ და რა უნ დათ. ძა ლი ან სე რი-
ო ზუ ლად ნა ცე მი, ორ ჯერ და ნა დარ ტყ მუ ლი, ფე ხი გა მიჭ რეს და 
ნეკნს გა და ა ტა რეს, ნუ ღრმა ჭრი ლო ბა არ იყო... (ინტერვიუ მი-
ხე ილ თან, 18/09/2021)

აქ ვე, მი ხე ი ლი აღ ნიშ ნავს, რომ ტრან ზი ცი ის შემ დეგ, კა ცის სხე უ ლი თა-
ვის თა ვად ქმნის და ცუ ლო ბის გან ც დას და ნაკ ლე ბი საფ რ თხის ქვეშ ამ ყო-
ფებს მას. იგი ამ ბობს, რომ მას მე რე რაც მი სი სხე უ ლი გახ და აშ კა რად მას-
კუ ლი ნუ რი და პო ზი ცი ო ნი რებს რო გორც კა ცი, თავ დას ხ მი სა და ჩაგ ვ რის 
გა მოც დი ლე ბებ მა იკ ლო: 

დღე ვან დელ დღეს რო ცა გი ყუ რე ბენ რო გორც კაცს, ძა ლი ან ბევ-
რი უკ ვე ფრთხი ლობს, რომ კაც მა შე იძ ლე ბა სხვა ნა ი რი პა სუ ხი 
გას ცეს, შე იძ ლე ბა ძა ლით გა ჯო ბოს, აღარ მო დის აგ რე სი ულ 
კონ ტაქ ტ ზე ადა მი ა ნი (ინტერვიუ მი ხე ილ თან, 18/09/2021).

4.1.4. ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებ თან გამ კ ლა ვე ბა
ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად მო ნა წი ლე ე ბი სხვა დას-

ხ ვაგ ვარ მიდ გო მებს მი იჩ ნე ვენ ეფექ ტუ რად, ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ეს შე იძ ლე-
ბა ჩა ით ვა ლოს კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი გამ კ ლა ვე ბის გზად, ხო ლო ზოგ შემ თხ-
ვე ვა ში უფ რო მე ტად თვით გა ნად გუ რე ბა ზე იყოს მი მარ თუ ლი. 

თა ვად ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბა შე საძ ლოა იყოს დაძ ლე ვის გზაც, ერ-
თ გ ვა რი სის ხ ლის გა ღე ბა შემ დ გო მი უსაფ რ თხო ე ბის თ ვის. ევა იხ სე ნებს 
თავ დას ხ მის ფაქ ტებს სა ჯა რო სივ რ ცე ში, რომ ლის შემ დე გაც რა ღაც შე-
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იც ვა ლა მას ში და მის მი მართ მო ძა ლა დე ე ბის მხრი დან და მო კი დე ბუ ლე ბა-
ში. თით ქოს, მან მსხვერ პ ლი გა ი ღო და უსაფ რ თხოდ გავ ლის სა შუ ა ლე ბა 
მო ი პო ვა თავ დას ხ მის ეპი ზო დე ბის შემ დეგ:

დღეს დღე ო ბით, კი არ არის ჩემ თ ვის უსაფ რ თხო გა რე მო ქუ ჩა, 
თუმ ცა აღარ არის ის, „ფორტ ბო ი არ დის~ ელე მენ ტე ბი, რომ უნ-
და გა დავ ლა ხო ეტა პე ბი, აღარ მე ში ნი ა. იგი ვე, ის ბავ შ ვე ბი, ვინც 
მე მცემ დ ნენ და შე უ რაცხ ყო ფას მა ყე ნებ დ ნენ, ან „ნივიჟუს~ მირ-
ტყა მენ, ან და ჟე არის ხალ ხი, ვინც მე სალ მე ბა კი დეც. წარ მო-
იდ გი ნე, ვინც 2013 წლის 18 მა ისს [საჯარო სივ რ ცის ლო კა ცი ა] 
ტი პებ მა მცე მეს, სის ხ ლი მქონ და, ნი აღ ვა რი ცხვი რი დან და... 
დღეს დღე ო ბით, რომ მხვდე ბი ან იგი ვე სას ტა ვი [საჯარო სივ რ-
ცის ლო კა ცი ა], „ზდაროვას~ (ავტ. მი სალ მე ბის ფორ მა) რომ მე უბ-
ნე ბი ან, „ააა, ბა ტო ნო?~ და ჩა ვუვ ლი. ჩა ვუვ ლი, არ მე ში ნი ა, რომ 
იქ ჩა ვი ა რო, იმ „ტოჩკაზე~ (ავტ. ად გი ლას) სა დაც მცე მეს რა... 
ანუ, ხო ხვდე ბი რა, ცვლი ლე ბე ბი რა ღაც, შენ ში უფ რო ხდე ბა და 
ის გარემოება დღეს თუ ჩემ თ ვის სა ში ში ა, ხვალ შე იძ ლე ბა არ 
იყოს და იგი ვე ად გი ლი დღეს თუ ჩემ თ ვის უსაფ რ თხო ა, ხვალ შე-
იძ ლე ბა აღარ იყოს უსაფ რ თხო (ინტერვიუ ევას თან, 02/10/2021).

ნა ტა ლია უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში შე ტა კე ბის სტრა ტე გი ას ირ ჩევს და საფ-
რ თხეს საფ რ თხით ვე პა სუ ხობს, ეს მის გა მოც დი ლე ბა ში ყვე ლა ზე ეფექ ტუ-
რი გზა აღ მოჩ ნ და ნე გა ტი უ რი გა მოც დი ლე ბე ბის თა ვი დან ასა რი დებ ლად. 
იგი ამ ბობს, რომ მა გა ლი თად სამ სა ხურ ში, იცი ან, უპა სუ ხოდ არა ვის და-
ტო ვებს, ამი ტომ ერი დე ბი ან მის შე ვიწ რო ე ბას – „რა ენა ზეც მე ლა პა რა კე-
ბი ან, იმ ენით ვპა სუ ხობ~, ამ ბობს ნა ტა ლი ა. 

მა რი ა მი ჰყვე ბა, რომ ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის შემ დეგ გა უმ ძაფ რ-
და გა რე მოს კონ ტ რო ლის სურ ვი ლი, კონ ტ რო ლი მი სი სტრა ტე გი ა ა, რა თა 
საფ რ თხე ე ბი აირი დოს თა ვი დან. ეს მას ეხ მა რე ბა შფოთ ვის შემ ცი რე ბა ში, 
თუმ ცა დიდ ენერ გი ას მო ითხოვს მის გან:

ყო ველ თ ვის ყველ გან სულ ძა ლი ან ფხიზ ლად ვარ და გარ შე მო სი-
ტუ ა ცი ას ვა კონ ტ რო ლებ... ქუ ჩა ში ყო ველ თ ვის უკან ვი ხე დე ბი და 
არას დ როს აღარ მი კე თია ყურ სას მე ნე ბი, ყო ველ თ ვის ვცდი ლობ ვა-
კონ ტ რო ლო ირ გ ვ ლივ რა ხდე ბა (ინტერვიუ მა რი ამ თან, 30/09/2021). 
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სო ცი ა ლუ რი გამ კ ლა ვე ბა
ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბად 

მო ნა წი ლე ე ბი მი იჩ ნე ვენ სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბებ ზე სა უ ბარს მათ თ ვის 
სან დო ადა მი ა ნებ თან ან პრო ფე სი უ ლი დახ მა რე ბის სერ ვი სებს – „მესმის 
რომ მძი მე ა, თუმ ცა უნ და ჩარ თო სპე ცი ა ლის ტე ბი და ა.შ. ამა ზე არ უნ და 
იყო და ციკ ლე ბუ ლი~, გვე უბ ნე ბა ევა. 

თეა აღ ნიშ ნავს, რომ ფსი ქო ლო გი უ რი სერ ვი სი მის თ ვის დამ ხ მა რე რე-
სურ სი აღ მოჩ ნ და ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებ თან გამ კ ლა ვე ბის პრო ცეს ში 
– „ფსიქოლოგთან სი ა რულ მაც შე უწყო ამ ყვე ლა ფერს ხე ლი, რომ ბევ რი 
რა ღაც გა მე აზ რე ბი ნა და მა გა ლი თად, რა საც გა ვურ ბო დი, თვალს ვხუ ჭავ-
დი და მა წუ ხებ და, ყვე ლა ეს და მარ ხუ ლი თე მა ზე და პირ ზე ამო ვი ტა ნე და 
სხვა ნა ი რად შევ ხე დე…~

მა რი ა მი ასე ვე ამ ბობს, რომ თვით გა მორ კ ვე ვის პრო ცეს ში მი სი მთა ვა რი 
მხარ დამ ჭე რი მი სი ქვი არ მე გო ბა რი აღ მოჩ ნ და, რო მე ლიც იგი ვე პრო ცესს 
გა დი ო და. გან სა კუთ რე ბით ცხოვ რე ბის ისეთ მო ნაკ ვეთ ში, რო დე საც მათ 
ხე ლი არ მი უწ ვ დე ბო დათ ინ ფორ მა ცი ა ზე და არც სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის შე სა ხებ იცოდ ნენ რა მე: 

ჩე მი სა უ კე თე სო მე გო ბა რი ვინც არის.. ორი ვე ვართ ქვი არ ადა-
მი ა ნე ბი და რო ცა ერ თ მა ნეთ თან დავ ქა მინ გა უთ დით, ამ ყვე ლა-
ფერ მა ძა ლი ან და აჩ ქა რა ეგ, იმი ტომ რომ ერ თ მა ნეთ ში აზ რე ბის 
გაც ვ ლა, ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლაც... ერ თი ადა მი ა ნიც რომ გყავს, 
რო ცა შე გიძ ლი ა, რომ და ე ლა პა რა კო, ეგ ძა ლი ან ბევრს ნიშ ნავ და 
(ინტერვიუ მა რი ამ თან, 30/09/2021). 

იზო ლი რე ბა და სა კუ თა რი თა ვის „გადაკეთება~
თვი თი ზო ლი რე ბის კენ მიდ რე კი ლე ბა ამ ცი რებს რე ა ლი ზა ცი ის შე საძ-

ლებ ლო ბებს, აკარ გ ვი ნებს ადა მი ა ნებს გან ვი თა რე ბის, ზრდის შანსს, შე მო-
საზღ ვ რავს რა მათ ერთ სივ რ ცე ში. რო დე საც ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებს 
ქრო ნი კუ ლი ხა სი ა თი აქვთ, შე საძ ლო ა, ამან ჩა კე ტილ წრე ში შეგ ვიყ ვა ნოს. 
ქვი არ ადა მი ა ნე ბის თ ვის ეს გა მოც დი ლე ბა ნაც ნო ბი ა. მა გა ლი თად, სივ-
რ ცი სა და კონ ტაქ ტე ბის შეზღუდ ვა, გა მო სავ ლად მი აჩ ნია მი ხე ილს. იგი 
ამ ბობს, რომ წლე ბის მან ძილ ზე, მას მე რე, რაც ბევ რი მტკივ ნე უ ლი გა-
მოც დი ლე ბა გა მო ი ა რა, მათ შო რის ტრან ზი ცი ის პრო ცეს ში, და კარ გა ახ-
ლო მე გობ რე ბი, გაწყ ვი ტა ძმას თან ურ თი ერ თო ბა, ბევ რ ჯერ და ზი ან და, 
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სა ბო ლო ოდ მი ვი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ დე, რომ მკაც რად შე მო ე საზღ ვ რა 
სო ცი ა ლუ რი წრე:

მე ჩემ თ ვის ვი პო ვე ყვე ლა ზე სწო რი გა მო სა ვა ლი, რომ მე ვარ 
ცალ კე... მე ვი პო ვე ჩე მი ოქ როს გა ლი ა, სა დაც ვარ მშვი დად და 
და ვი ტო ვე მარ ტო ისი ნი, ვის გა ნაც ვი ცი უეჭ ვე ლი, რომ არა ფე რი 
არ მომ ხ ვ დე ბა ზურ გ სუ კან (ინტერვიუ მი ხე ილ თან, 18/09/2021).

მსგავ სი გამ კ ლა ვე ბის გზას მი მარ თა ზუ რა მაც, მის შემ თხ ვე ვა შიც ურ-
თი ერ თო ბე ბი სა და ხელ მი საწ ვ დო მი სივ რ ცე ე ბის შეზღუდ ვა იდენ ტო ბის 
ცვლი ლე ბას და ტრან ზი ცი ის პე რი ოდს უკავ შირ დე ბა. იგი ამ ბობს, რომ მას 
მე რე რაც აქ ტი ვიზ მ ში ჩა ერ თო და ონ ლა ინ სივ რ ცე ში გა ამ ჟ ღავ ნა სა კუ თა-
რი გენ დე რი, ავ ტო მა ტუ რად გაწყ და კავ ში რე ბი:

ჩე მი გა რე მო რა საც ჰქვი ა, გარ შე მომ ყო ფე ბი, შე მო ი ფარ გ-
ლე ბა თე მის წევ რე ბით, მა თი მე გობ რე ბით, მხარ დამ ჭე რე ბით 
და მორ ჩა. ოჯა ხი და ძა ლი ან ახ ლო ნა თე სა ვე ბი: ორი დე ი და, 
ორი დე ი დაშ ვი ლი და სა მი მე გო ბა რი. (ინტერვიუ ზუ რას თან, 
24/09/2021)

ნა ტა ლი ა, სხვა მო ნა წი ლე ე ბის მსგავ სად, ვე რა ნა ირ გა მო სა ვალს ვერ 
ხე დავს სა ქარ თ ვე ლო ში ბედ ნი ე რე ბის მო პო ვე ბის თვალ საზ რი სით და აქ-
ტი უ რად გა ნი ხი ლავს ქვეყ ნის და ტო ვე ბის სა კითხს. იგი ამ ბობს, რომ მი სი 
ბევ რი მე გო ბა რი წა ვი და სა ქარ თ ვე ლო დან და თა ვა დაც ამ სამ ზა დის ში ა:

მხო ლოდ გა ჭირ ვე ბა ზეც არ არის [ქვეყნის და ტო ვე ბის სურ ვი ლი]... 
ალ ბათ, ბედ ნი ე რე ბაც უნ დათ [ქვიარ ადა მი ა ნებს], რო მე ლიც აქ რომ 
გქონ დეს ძა ლი ან რთუ ლი ა, შე იძ ლე ბა არა ვინ გცე მოს, მაგ რამ ბედ-
ნი ე რიც არ იყო, იმი ტომ რომ ვერ იყო ისე თი რო გო რიც ხარ ამ ბევ-
რი წვრილ მა ნის გა მო. ალ ბათ, ბედ ნი ე რე ბის გა მო მი დი ან, ვიდ რე 
სხვა რა მის თ ვის... (ინტერვიუ ნა ტა ლი ას თან, 29/09/2021).

ან დ რე ამ, კი ბერ ბუ ლინ გის მძი მე გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ, გაც ნო ბი ე რე-
ბუ ლად და იწყო სა კუ თარ თავ ში კონ კ რე ტუ ლი პიროვნების შექმნა, რო მე-
ლიც აღარ გახ დე ბო და მსგავ სი თავ დას ხ მის მსხვერ პ ლი: 
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ჩე მი თა ვი ავი ღე და სა სურ ვე ლი ადა მი ა ნის პრო ტო ტი პი შევ ქ მე-
ნი, რო მელ შიც მთლი ა ნად ჩავ ჯე ქი და რაც ამ პრო ტო ტიპ ში არ 
ჯდე ბო და, უბ რა ლოდ გავ რი ყე ის თვი სე ბე ბი. ეს იყო, ყვე ლა ზე 
დი დი ცვლი ლე ბა, რაც ტრავ მას გა მო უწ ვე ვია (ინტერვიუს ან დ-
რე ას თან, 28/09/2021).

ან დ რეა ასე ვე იხ სე ნებს პე რი ოდს, რო დე საც პრაქ ტი კუ ლად „გაიყინა~ და 
ეცა და მი უწ ვ დო მე ლი ყო ფი ლი ყო სხვე ბის თ ვის, რა თა თა ვი დან აერი დე ბი-
ნა თავ დას ხ მე ბი – „ადამიანებს ჩემს გან ც დებს და ემო ცი ებს არ ვა ნა ხებ დი 
და ქვა სა ვით ადა მი ა ნად ვა სა ღებ დი თავს~, ამ ბობს იგი.

ტრავ მულ მეხ სი ე რე ბას თან შეხ ვედ რა
ტრავ მულ მეხ სი ე რე ბებს, ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებ ზე ფიქრს, რო მე ლიც 

ზოგ ჯერ იძუ ლე ბით იჭ რე ბა გო ნე ბა ში, მო ნა წი ლე ე ბი სხვა დას ხ ვაგ ვა რად 
უმ კ ლავ დე ბი ან. ტრავ მუ ლი მეხ სი ე რე ბის გან გაქ ცე ვა, მი სი და ვიწყე ბა, ნე-
გა ტი ურ ემო ცი ებ თან გამ კ ლა ვე ბის ერ თ -ერ თი გზა ა. ტრავ მულ მეხ სი ე რე-
ბას თან გა სამ კ ლა ვებ ლად, ადა მი ანს უსაფ რ თხო სივ რ ცე ესა ჭი რო ე ბა, სა-
დაც სა უ ბარს ან რა ი მე ფორ მით მის გა მო ხატ ვას შეძ ლებს. ამ მხრივ, კი 
ქვი ა რე ბი უფ რო რთულ სი ტუ ა ცი ა ში არი ან, რად გან მათ თ ვის უსაფ რ თხო 
სივ რ ცე ე ბი ხში რად შეზღუ დუ ლი ა. 

მა გა ლი თად, ია ამ ჯო ბი ნებს, რომ და ი ვიწყოს რაც იყო – „მე ვცდი ლობ 
ჩე მი ცხოვ რე ბი დან ის წარ სუ ლი ამოვ შა ლო~. ამის სა პი რის პი როდ, კი ნა-
ტა ლი ას თ ვის ღი რე ბუ ლი აღ მოჩ ნ და ნე გა ტი უ რი გა მოც დი ლე ბე ბის გახ სე-
ნე ბა და აღი ა რე ბა, ეს მას პა სუ ხე ბის მი ღე ბა ში ეხ მა რე ბა:

უბ რა ლოდ დავ ფიქ რ დი და ეგ იყო, რა ტომ მინ დო და ეგ, თუ მინ-
დო და რა ტომ ვერ ვაგ რ ძე ლებ დი ისე ცხოვ რე ბას რო გორც მინ-
დო და და სა ბო ლო ოდ ესეთ დას კ ვ ნამ დე მი ვე დი. სა ერ თოდ არც 
ვიხ სე ნებ დი ისეთ რა ღა ცას ბავ შ ვო ბი დან რაც ტრავ მუ ლი იყო და 
ვფიქ რობ დი რომ ეგ იყო ჩე მი გა და ფარ ვის თუ თავ დაც ვის სა შუ ა-
ლე ბა; ვცდი ლობ დი, რომ არ გა მეხ სე ნე ბი ნა, ახ ლა ნელ - ნე ლა მახ-
სენ დე ბა მძი მე რა ღა ცე ბი, ვერც ვხვდე ბი ხოლ მე ეგ მარ თ ლა მე 
და მე მარ თა თუ სხვას.. მი ჭირს ხოლ მე აღი ა რე ბა სა კუ თარ თავ-
თან, რომ კი ეს შენს ცხოვ რე ბა ში იყო... უბ რა ლოდ ესე და მა ვიწყ-
და... (ინტერვიუ ნა ტა ლი ას თან, 29/09/2021).
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მა რი ა მი ცდი ლობს არ და აჩ ქა როს პრო ცე სე ბი და ეტა პობ რი ვად დაძ-
ლი ოს ტრავ მუ ლი მეხ სი ე რე ბის ზე გავ ლე ნა მის ყო ველ დღი უ რო ბა ზე, ცდი-
ლობს ისა უბ როს ამა ზე სხვა ადა მი ა ნებ თან, ეს ნელ - ნე ლა ამ ცი რებს ნე გა-
ტი ურ ემო ცი ებს:

იმა ზე კი ვბრაზ დე ბი, რომ ამ მო მენ ტებს ვაძ ლევ უფ ლე ბას, რომ 
ამ ხე ლა გავ ლე ნა ჰქონ დეს ჩემ ზე, მაგ რამ ჩემს თავს არ ვაჩ ქა-
რებ და ნელ - ნე ლა ამ ყვე ლა ფერს მი ვეჩ ვე ვი და რო ცა შე მეძ ლე-
ბა, მა შინ შე მეძ ლე ბა. იმი ტომ რომ ად რე სულ ის პა ნი კა მქონ-
და, რომ სულ მექ ნე ბო და ეს ში შე ბი, მაგ რამ შემ დ გომ ვის წავ ლე, 
რომ ვა ცა დო ჩემს თავს, შე გუ ე ბა ვა ცა დო (ინტერვიუ მა რი ამ თან, 
30/09/2021). 

ტრავ მის შე სა ხებ მო გო ნე ბებ თან შეხ ვედ რა, მა თი გახ სე ნე ბა, ამ ბის მო-
ყო ლა, რო გორც წე სი, საკ მა ოდ რთულ ემო ცი ებ თან არის და კავ ში რე ბუ-
ლი. თუმ ცა ეს აუცი ლე ბე ლი კომ პო ნენ ტია ტრავ მას თან გამ კ ლა ვე ბა ში. 
მაგ რამ, ამ პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბამ შე საძ ლოა მოჩ ვე ნე ბით შე დე გე ბამ დე 
მიგ ვიყ ვა ნოს. ამი ტომ, ალ ბათ, ეს ორი სტრა ტე გია – გახ სე ნე ბა და დრო ის 
დათ მო ბა, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად დამ ხ მა რე იქ ნე ბო და ქვი არ ადა მი ა ნე ბის თ ვის, 
რა თა მათ ინ დი ვი დუ ა ლურ თუ სა თე მო დო ნე ზე, შეძ ლონ ტრავ მე ბის გა-
დაქ ცე ვა გა მოც დი ლე ბად, ერ თ გ ვარ გაკ ვე თი ლად. 

საზრისი, როგორც გამ კ ლა ვე ბა
მნიშ ვ ნე ლო ბის, საზ რი სის ჩა დე ბა იმა ში, რაც მოხ და შე საძ ლოა დიდ რე-

სურსს მო ითხოვ დეს ადა მი ა ნის გან და ამის თ ვის დრო იყოს სა ჭი რო. ზო-
გი ერ თი რეს პონ დენ ტი იხ სე ნებს აქ ტი ვის ტებ ზე ძა ლა დო ბის ამ ბებს და 
მსჯე ლობს ტრავ მის გავ ლე ნა ზე, თუ რო გორ შე ეც ვა ლათ ხედ ვის კუთხე 
და შეძ ლეს გა დარ ჩე ნა და გაძ ლი ე რე ბა. 

სან დ რა, 2013 წლის 17 მა ის ზე სა უბ რი სას, რო დე საც მის სი ცოცხ ლეს 
რე ა ლუ რი საფ რ თხე და ე მუქ რა, ამ ბობს, რომ ამ შემ თხ ვე ვამ გა ა აზ რე ბი ნა 
სა კუ თა რი რო ლი ცხოვ რე ბა ში, ერ თ გ ვა რი საზ რი სი და ი ნა ხა იმა ში, თუ რა 
არ ჩე ვანს აკე თებს ყო ველ დღი უ რად და ვის გვერ დით დგას: 
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ამ გა მოც დი ლე ბამ და მა ნა ხა ის, რომ რე ა ლუ რად სა კუ თა რი თა ვი 
ამა ნაც მა პოვ ნი ნა, სად უნ და ვყო ფი ლი ყა ვი და იმ დღი დან და-
ვიწყე სამ სა ხუ რე ბის შერ ჩე ვაც კი... სად არ უნ და ვყო ფი ლი ყა-
ვი, სად არ უნ და მე მუ შა ვა, ვის თან არ უნ და მე მუ შა ვა და ვის თან 
უნ და მე მუ შა ვა, ვის გუნ დ ში უნ და ვყო ფი ლი ყა ვი და ვის გუნ დ ში 
არა... (ინტერვიუ სან დ რას თან, 16/09/2021). 

იგი, ასე ვე დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს ამ გა მოც დი ლე ბას, რო გორც 
მეხ სი ე რე ბის შე ნახ ვას, რად გან სწო რედ ეს მეხ სი ე რე ბა აძ ლევს მო ტი ვა-
ცი ას, რომ სხვა ადა მი ა ნებ ზე იზ რუ ნოს.

ირაკ ლი აღ ნიშ ნავს, რომ ტრავ მებს არ აღიქ ვამს რო გორც ტრა გე დი ას, 
და ფიქ რობს, რომ ამ გა მოც დი ლე ბებ მა არ უნ და ჩაგ ვით რი ოს, არ უნ და 
ჩა ვი კარ გოთ მათ ში. თუ გა და ურ ჩე ბი ამ „სიკვდილს~ პირ და პი რი და გა და-
ტა ნი თი მნიშ ვ ნე ლო ბით, მე რე ყვე ლა ფე რი უკე თე სად მი დის. იმ დე ნა დაც 
კი, რომ შე იძ ლე ბა სწო რედ ეს გა მოც დი ლე ბა გახ დეს მთა ვა რი მა მო ტი ვი-
რე ბე ლი სხვა საქ მე ე ბის კე თე ბა ში: 

ამ სა ში ნელ გა მოც დი ლე ბას რომ გა ექ ცე და იქი დან რომ გა მოხ-
ვი დე, იმ ხე ლა უნა რე ბის გან ვი თა რე ბას იწყებ და არ ცერ თი წა მი 
მო დუ ნე ბის სა შუ ა ლე ბას და უფ ლე ბას არ აძ ლევ შენს თავს, რომ 
პი რი ქით, ეგ ძა ან დიდ ენერ გი ა ში გარ და იქ მ ნე ბა ხოლ მე, რო მე-
ლიც სულ სადღაც, შენს სფე რო ში, საქ მი ა ნო ბა ში, სწო რად ოდ ნავ 
მა ინც მი მარ თუ ლე ბა თუ მი ე ცი, იმ ხე ლა ენერ გი ად გარ და იქ მ ნე-
ბა… ის, რაც შე ნი გან ვი თა რე ბის და სრულ ფა სო ვა ნი გან ვი თა-
რე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რი ა, ხდე ბა შე ნი გან ვი თა რე ბი სა 
და სრულ ფა სოვ ნად ცხოვ რე ბის მთა ვა რი ძრა ვი (ინტერვიუ ირაკ-
ლის თან, 04/10/2021).

მსგავ სი მო საზ რე ბა აქვს თე ა საც, იგი ჰყვე ბა, რომ ტრავ მი დან ორი გა-
მო სას ვ ლე ლი არ სე ბობს, ერ თი ისევ შიგ ნით გაბ რუ ნებს, მე ო რეს უკე თეს 
გზებ ზე გა დაჰ ყავ ხარ. თეა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი იჩ ნევს ტრავ მის გა და მუ-
შა ვე ბის პრო ცესს, მას ზე სა უბ რის აუცი ლებ ლო ბას, რად გან წი ნა აღ მ დეგ 
შემ თხ ვე ვა ში წრე ზე იწყებ სი ა რულს ემო ცი უ რი თვალ საზ რი სით. მეხ სი ე-
რე ბა ტრავ მის შე სა ხებ კი მო უ ლოდ ნე ლად, უკან ბრუნ დე ბა და თით ქოს 
გი ჭერს, წარ სულ ში გაბ რუ ნებს: 
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ორ ნა ი რად შე იძ ლე ბა ამის გა მო ყე ნე ბა, ან გაძ ლი ე რებს, რომ 
მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში უფ რო ძლი ე რად იყო, მაგ რად დად გე და მა-
გი ტომ ცდი ლობ ამ ტრავ მის გა და მუ შა ვე ბას, ანუ ასე მყა რად ვი-
ყო და ძლი ე რად ვიგ რ ძ ნო თა ვი, ან რაც გა და ხარ შუ ლი არ გაქვს 
ის და მსგავ სი სი ტუ ა ცი ე ბი ისევ ხდე ბა, ისევ ცუ დად გაგ რ ძ ნო-
ბი ნებს თავს და ისევ ცუ დად ხდე ბი, ისევ რა ღაც კა ტას ტ რო ფაა 
და ისევ რა ღაც ცუ დი ხდე ბა, ისევ შფოთ ვე ბი, პა ნი კე ბი ირ თ ვე ბა 
(ინტერვიუ თე ას თან, 12/10/2021). 

4.1.5. კო ლექ ტი უ რი ტრავ მა და მი სი წრებ რუნ ვა
აქ ტი ვიზ მი ერ თ გ ვა რად მიბ მუ ლია კო ლექ ტი უ რი თუ პი რა დი ტრავ მე ბის 

წარ მო ე ბა ზე. მო ნა წი ლე ე ბი იხ სე ნე ბენ ძა ლა დო ბი სა და დარ ბე ვის შემ თხ-
ვე ვებს. ეს გა მოც დი ლე ბე ბი გან სა კუთ რე ბით სა ჯა რო მა ნი ფეს ტა ცი ებს 
უკავ შირ დე ბა. შე დე გად კი, ისი ნი ირი ბად აისა ხე ბა მთლი ან თემ ზე და შე-
საძ ლო ა, კო ლექ ტი ურ ტრავ მე ბად გან ვი ხი ლოთ. 

მაია იხ სე ნებს 2013 წლის 17 მა ისს და ამ ბობს, რომ სხვა ქვეყ ნი დან 
ადევ ნებ და თვალს ამ დღეს. ფიქ რობს, რომ დღემ დე არ აქვს ბო ლომ დე 
გა აზ რე ბუ ლი რა მოხ და. იგი აღ წერს იმ ნე გა ტი ურ გან ც დებს, რაც ამ შემ-
თხ ვე ვის შემ დეგ გა უჩ ნ და: 

ძა ლი ან ბევ რ ჯერ ვე ცა დე იმათ (ავტ. იქ მყო ფი აქ ტი ვის ტე ბის) 
ტყავ ში შეძ რო მა, მაგ რამ მა ინც ვერ ახერ ხებ ბო ლომ დე ადა მი-
ა ნი... ამან, რა ღაც ნა ი რად, ალ ბათ, ყვე ლა ზე იმოქ მე და, მთელს 
თემ ზე იმოქ მე და, გარ კ ვე ულ წი ლად და ყვე ლას სა ერ თო გა მოც-
დი ლე ბა ა... მახ სოვს, რომ უახ ლო ეს პე რი ოდ ში, მოვ ლე ნი დან უახ-
ლო ე სი თვე ე ბის მან ძილ ზე შფოთ ვე ბიც მქონ და, და უც ვე ლო ბის 
გან ც დაც ცო ტა უფ რო გაღ რ მა ვე ბუ ლი მქონ და (ინტერვიუ მა ი ას-
თან, 16/09/2021).

ამა ვე დღეს იხ სე ნებს ას მა თი. იგი გან მარ ტავს, რომ სა ჯა რო მსვლე-
ლო ბებ ში არ მო ნა წი ლე ობს, რად გან ამით თა ვის შვილს აყე ნებს რის კე ბის 
წი ნა შე. ას მა თი მა ნი ფეს ტა ცი ებ ში ჩარ თ ვას გარ კ ვე ულ პრი ვი ლე გი ა დაც 
მი იჩ ნევს, რად გან თა ვად მას არ შე უძ ლია თა ვი სუფ ლად მი ი ღოს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა სა ჯა რო მსვლე ლო ბის მცდე ლო ბებ ში ჩარ თ ვა ზე: 
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დღემ დე ძა ლი ან მწა რედ მახ სენ დე ბა და კად რებს ვერ ვუ ყუ რებ. 
იმ მო მენ ტ ში, მე სამ სა ხურ ში ვი ყა ვი და ფი ზი კუ რად ვე რა ნა ი რად 
ვერ წა მო ვი დო დი და პრინ ციპ ში მე მაგ აქ ცი ებ ზე ზუს ტად მა გი-
ტომ გა ვურ ბი ვარ დას წ რე ბას რომ არ მაქვს ფუ ფუ ნე ბა ჩე მი თა ვი 
გავ წი რო, შვი ლი მყავს, რო მელ საც მე ვჭირ დე ბი (ინტერვიუ ას-
მათ თან, 01/10/2021). 

ნა ტა ლია გვიყ ვე ბა 2021 წლის 5-6 ივ ლი სის ამ ბავს, რო დე საც „თბილისი 
პრა ი დის~ ღო ნის ძი ე ბა ში მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა. იგი იხ სე ნებს, რო გორ მო უ წია 
სივ რ ცის იძუ ლე ბით და ტო ვე ბა და თით ქოს არა რე ა ლურ სამ ყა რო ში ამო ყო 
თა ვი, რად გან საზ რი სი და კარ გა, თუ რის გა მო ხდე ბო და ეს ყვე ლა ფე რი:

იმის მი უ ხე და ვად რომ ძა ლი ან დიდ გულ ზე წა ვე დი, რა ღა ცა ისე 
რა... რო გორ ვთქვა... „ვინ რა უნ და დაგ ვი შა ვოს~... შიგ ნით ხომ 
ვი ყა ვით და რა ღაც სა ში ნე ლი ხა ვი ლის ხმა ის მო და, არ ვი ცი სა-
ი დან მო დი ო და და სა ბო ლოო ჯამ ში, მოგ ვი წია გაქ ცე ვა ზე და 
მხრი დან და ისე თი უაზ რო იყო ეგ გაქ ცე ვა, უკ ნი დან რომ ვი ღა-
ცე ბი მორ ბოდ ნენ და ნუ რა ღაც სა ში ნე ლე ბა... რომ გავ რ ბო დით 
მა გის არ მე ში ნო და, მაგ რამ აი, უაზ რო ბის გა მო, რა ღაც ელე მენ-
ტა რუ ლის გა მო, რომ სადღაც გარ ბი ხარ და თან ვერ ხვდე ბი რა-
ტომ გარ ბი ხარ ან ვი ღაც რა ტომ მოგ ს დევს... ანუ, ეგ მა წუ ხებს 
ყვე ლა ზე მე ტად მაგ დღეს თან და ზო გა და დაც... (ინტერვიუ ნა-
ტა ლი ას თან, 29/09/2021).

ძა ლა დო ბის შემ თხ ვე ვე ბის ყო ველ წ ლი უ რი მოზღ ვა ვე ბა მა ი სის თვი დან 
გვი ან ზაფხუ ლამ დე, თით ქ მის ყვე ლა ინ ტერ ვი უ ში ჩანს. ვინც აქ ტი ვიზ მ ში 
არ ერ თ ვე ბა, მათ თ ვი საც გა მოწ ვე ვაა წე ლი წა დის ამ პე რი ოდ თან გამ კ ლა-
ვე ბა. მო ნა წი ლე ე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ამ დღე ებ ში ძა ლი ან ფხიზ ლად არი ან, 
ერი დე ბი ან ქუ ჩა ში გას ვ ლას, იც ვა მენ მუქ ფე რებ ში, იხ ს ნი ან პირ სინ გებს 
და ნე ბის მი ერ სიმ ბო ლი კას და ისე გა და ად გილ დე ბი ან ქუ ჩა ში, რა თა საფ-
რ თხე აირი დონ თა ვი დან. პრაქ ტი კუ ლად, ხილ ვა დო ბის დღე ე ბი ყო ველ-
დღი უ რო ბა ში ქვი ა რე ბის და მალ ვის დღე ე ბად იქ ცე ვა. ამ პე რი ოდ ში, თე მის 
წევ რე ბი ყვე ლა ზე მე ტად მოწყ ვ ლა დად მი იჩ ნე ვენ თავს, რად გან აგ რე სი ის 
ობი ექ ტი ხდე ბა არა მხო ლოდ ქვი არ იდენ ტო ბა და სხე უ ლი, არა მედ ნე ბის-
მი ე რი არა ნორ მა ტი უ ლი გა რეგ ნო ბა. 
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ნი კა სა უბ რობს ამ პე რი ო დებ ში არ სე ბულ მო რა ლურ წნეხ ზეც, რომ ლის 
ქვე შაც ექ ცე ვი ან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აზ რის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი თე მის შიგ ნით. 
მა გა ლი თად, ვინც არ ემ ხ რო ბა სა ჯა რო მსვლე ლო ბებს ან აქ ტი უ რად არ 
ერ თ ვე ბა სხვა დას ხ ვა ღო ნის ძი ე ბა ში. იგი გან სა კუთ რე ბით გა რე აქ ტო-
რე ბის მხრი დან მო წო დე ბებს და ქვი არ ადა მი ა ნე ბის კრი ტი კას მი იჩ ნევს 
პრობ ლე მად, რად გან, რო გორც წე სი, ესე ნი არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც 
ყვე ლა ზე მე ტად პრი ვი ლე გი რე ბუ ლე ბი და და ცუ ლე ბი არი ან ამ ქვე ყა ნა ში: 

ერ თხელ ცხა დად თქვა ერ თ მა პო ლი ტი კოს მა ქალ მა, რო მე ლიც 
ტე ლე ვი ზორ ში არა ერ თხელ ამ „რეინბოუ~ (ავტ. ცი სარ ტყე-
ლა) დრო შას აფ რი ა ლებ და, რომ ის ვინც... ანუ ზუს ტად ცი ტი-
რე ბა შე იძ ლე ბა ვერ გა ვა კე თო, მაგ რამ... გუ ლის ხ მობ და ქვი არ 
თემს... „ის, ვინც არ იბ რ ძ ვის თა ვი სი უფ ლე ბე ბის თ ვის და თა-
ვი სუფ ლე ბის თ ვის~ არც ერთს იმ სა ხუ რებს და არც მე ო რე სო. 
ანუ რე ა ლუ რად ის ადა მა ნი ე ბი, ვინც უარი თქვა სა ჯა რო მა ნი-
ფეს ტა ცი ა ზე მო ი ნიშ ნენ „ქვეშაჯვიებად~, ოღონდ ამას მარ თ ლა, 
მარ თ ლა „ქვეშაჯვიებად~ ასა ხე ლებ დ ნენ და მე არ მო მი ფიქ რე ბია 
და ამ მო რა ლუ რი სა სა მარ თ ლოს წი ნა შე გი წევს ხოლ მე ყოფ ნა 
(ინტერვიუ ნი კას თან, 30/09/2021).

ირაკ ლი ფიქ რობს, რომ ზო გი ერ თ მა მოვ ლე ნამ ბევრ რა მე ზე და ა ფიქ რა 
რო გორც ქვი არ თე მი, ასე ვე ფარ თო სა ზო გა დო ე ბა. 2013 წლის 17 მა ის ზე 
სა უბ რი სას, იგი აღ ნიშ ნავს: 

შე იძ ლე ბა დი დი, ეროვ ნუ ლი კა თარ ზი სი არ მომ ხ და რა, მაგ რამ 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, ის რაც ბირთვს წარ მო ად გენს ჩვე ნი 
სა ზო გა დო ე ბის, პო ლი ტი კუ რი, კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე ბის, მაგ 
ნა წი ლის რა ღაც ნა ი რად... იმ პულ სი, მოგ ვ ცა მაგ დღემ რომ... 
ის მა ინც ვნა ხეთ, რო გო რე ბი არ უნ და ვყო ფი ლი ყა ვით და სა ერ-
თოდ, რო გო რი არ უნ და იყოს ადა მი ა ნი და სა ერ თოდ, რო გო რი 
არ უნ და იყოს პო ლი ტი კა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბა და 
რო გორ ქვე ყა ნა ში არ გვინ და ცხოვ რე ბა, ეგ მა ინც ვნა ხეთ მაგ 
დღეს. მაგ დღემ ცო ტა გან წ მენ დის, გა მოფხიზ ლე ბის ბიძ გი მოგ-
ვ ცა (ინტერვიუ ირაკ ლის თან, 04/10/2021).
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კო ლექ ტი ურ დო ნე ზე, ტრავ მას თან გამ კ ლა ვე ბა მო ი აზ რებს სა ზო გა დო-
ე ბის ჩარ თუ ლო ბას გამ კ ლა ვე ბის პრო ცეს ში. ქვი არ თე მის თ ვის ეს რე სურ-
სი შე საძ ლოა იყოს აქ ტი ვიზ მ ში, რო მე ლიც გა ა ჩენ და სივ რ ცეს ტრავ მულ, 
ნე გა ტი ურ გა მოც დი ლე ბებ ზე სა სა უბ როდ, წვლილს შე ი ტან და გა მოგ ლო-
ვე ბა სა და მე მო რი ა ლი ზა ცი ა ში, რომ ლის მცდე ლო ბის შე სა ხე ბაც ირაკ-
ლიმ მოგ ვითხ რო. იგი იხ სე ნებს ბო ლო პე რი ოდ ში გა კე თე ბულ მე მო რი ა-
ლურ ვებ გ ვერდს 17 მა ის ზე, რო მელ მაც გარ კ ვე ულ წი ლად და ას რუ ლა 2013 
წლის 17 მა ი სის გლო ვის პრო ცე სი, თა ვი სი ად გი ლი მი უ ჩი ნა იმ სივ რ ცე ში 
და დრო ში, რო მელ შიც ის მოხ და. რაც შე ე ხე ბა, 2021 წლის 5-6 ივ ლი სის 
მოვ ლე ნებს, ალ ბათ ეს სა მო მავ ლოდ სა ჭი რო ებს გა აზ რე ბას: 

სა მი თვე, რაც ამ ყვე ლა ფერ ზე ვი მუ შა ვეთ და მარ თ ლაც, თით-
ქოს და თვით გან კურ ნე ბის ეფექ ტი ჰქონ და... მოხ და, რომ დავ ძ-
ლი ეთ, ჩემს თავ ში ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში და ბევ რ მა ადა მი ან მა აღ-
ნიშ ნა იგი ვე, რომ თით ქოს... დავ ძ ლი ეთ რამ დე ნად, იცი, თით ქოს 
წარ სუ ლის ნა წი ლი გახ და იცი... ჩვე ნი დღე ვან დე ლო ბის ნა წი ლი 
აღარ იყო ეს 17 მა ი სი (ინტერვიუ ირაკ ლის თან, 04/10/2021). 

4.2. სო ლი და რო ბა – ქრო ნი კუ ლი ძა ლა დო ბის შეწყ ვე ტის ინ ს ტ რუ მენ ტი

„Recovery can take place only within the context of relationships, 
it cannot occur in isolation~ 

(Judith Herman, 1992)

ეს ნა წი ლი ყუ რადღე ბას გა ა მახ ვი ლებს ქვი არ ადა მი ა ნე ბის პერ ს პექ ტი ვი-
დან სო ლი და რო ბის რა ო ბა ზე, აქ ტი ვიზ მის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე და მათ როლ სა 
და ფორ მებ ზე ძა ლა დო ბის უწყ ვეტ ხა სი ათ თან გა სამ კ ლა ვებ ლად. 

4.2.1. სა თე მო მხარ და ჭე რა
სო ლი და რო ბა სა და ადა მი ა ნურ, მხარ დამ ჭერ კავ ში რებს აუცი ლე ბე ლი 

წვლი ლი შე აქვთ ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებ თან გამ კ ლა ვე ბა ში. ტრავ მა ინ-
დი ვი დის მარ გი ნა ლი ზე ბა სა და იზო ლი რე ბას უწყობს ხელს, სო ცი ა ლურ 
კავ ში რებს კი სწო რედ ამის სა წი ნა აღ მ დე გო ეფექ ტი აქვთ. ინ დი ვი დუ ა-
ლუ რი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის დაძ ლე ვა ში, ქვი არ თე მის შიგ ნით 
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არ სე ბუ ლი კავ ში რე ბი დიდ როლს ას რუ ლებს. ეს მხარ და ჭე რა არ სე ბი თია 
მათ თ ვის, ვი სი სო ცი ა ლუ რი წრეც ძლი ერ და ვიწ როვ და ქა მინ გა უ თის შემ-
დეგ, ან ვინც ფა რავს სა კუ თარ სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას ან იდენ ტო ბას 
და მხო ლოდ თემ ში ახერ ხებს თა ვი სუ ფალ გა მო ხატ ვას. მო ნა წი ლე ე ბი იხ-
სე ნე ბენ თე მის შიგ ნით სო ლი და რო ბის ფაქ ტებს კრი ტი კულ დროს, მა გა-
ლი თად ქუ ჩა ში ჩხუ ბის ან თავ დას ხ მე ბის მო გე რი ე ბის გა მოც დი ლე ბებს. 

თეა გვიყ ვე ბა თა ვი სი გან ც დე ბის შე სა ხებ, რო დე საც სა თე მო ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ში, ქვი არ შეკ რე ბებ ზე და იწყო სი ა რუ ლი. იგი ამ ბობს, რომ ეს გა მოც-
დი ლე ბა და ეხ მა რა მარ ტო ო ბი სა და გა რი ყუ ლო ბის გან ც დის დაძ ლე ვა ში, 
რად გან და ი ნა ხა, რომ მხო ლოდ მას არ ჰქო ნია სირ თუ ლე ე ბი, რომ ლე ბიც 
უშუ ა ლოდ ქვი ა რო ბას უკავ შირ დე ბო და: 

რა ღაც და ცუ ლო ბა, პა ტი ვის ცე მა არის... სა ერ თო გა მოც დი ლე-
ბე ბის ქო ნა არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, იმი ტომ რომ ადა მი ანს თუ არ 
აქვს გა მოვ ლი ლი ის, შენ ვე რა ნა რად ვერ გა გი გებს კარ გად და 
შე იძ ლე ბა გითხ რას, რომ უი, რა ცუ დი ა, მაგ რამ ისე ვერ გა გი-
გებს, რო გორც ადა მი ა ნი, რო მელ საც მსგავ სი რა ღა ცა აქვს გა-
მოვ ლი ლი. (ინტერვიუ თე ას თან, 12/10/2021)

მე ო რე მხრივ, პერ სო ნა ლურ გა მოც დი ლე ბებ ში, ია და ზუ რა იხ სე ნე ბენ 
მხარ და ჭე რის ეპი ზო დებს არაქ ვი ა რი ადა მი ა ნე ბის გან, მა გა ლი თად, კლა-
სე ლე ბის, ბავ შ ვო ბის მე გობ რე ბის მზა ო ბას მათ მხარ და სა ჭე რად უკ ვე დი-
დო ბა ში, რაც ცალ სა ხად პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს მათ კე თილ დღე ო-
ბა ზე:

ჩე მი ბავ შ ვო ბის და ქა ლებს მო უ წე რი ათ ჩემ თ ვის, არ ვი ცი რო გორ 
მი პო ვეს ფე ის ბუქ ზე, უკ ვე ახა ლი სა ხე ლი, გვა რი და მიც ნეს, მო-
უ წე რი ათ, რომ „აბსოლუტურად მხარს გი ჭერ, ყო ველ თ ვის ჩე მი 
დახ მა რე ბის იმე დი გქონ დეს~ (ინტერვიუ იას თან, 18/09/2021).
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4.2.2. სა ზო გა დო ებ რი ვი სო ლი და რო ბა

„სოლიდარობის და ხალ ხ ში ემ პა თი ის გა მოწ ვე ვით 
სა ქარ თ ვე ლო ში ვე რა ვინ ვერ გაძ ლი ერ დე ბა, 

იმი ტომ რომ ემ პა თი ას ვერ გა მო იწ ვევს უბ რა ლოდ, 
ფი ზი კუ რად ემ პა თია არ არ სე ბობს..~. (ინტერვიუ თი კოს თან, 

18/09/2021).

ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე იზო ლა ცი ის და საძ ლე ვად, თე მის წევ რე ბის თ-
ვის, ერ თ მა ნე თის მხარ და ჭე რა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე სურ სი ა. თუმ ცა, გა რე 
მხარ და ჭე რის არარ სე ბო ბა, მთლი ან თემს აქ ცევს იზო ლა ცი ა ში. ინ ტერ-
ვი უ ებ ში, ორაზ რო ვა ნი მო საზ რე ბე ბი გა მო ით ქ ვა არაქ ვი ა რი ჯგუ ფე ბის 
მხრი დან მხარ და ჭე რის შე სა ხებ. მა გა ლი თად, თი კო ფარ თო სა ზო გა დო ე-
ბის სო ლი და რო ბას შე უძ ლებ ლად მი იჩ ნევს, რად გან ფიქ რობს, რომ სა ზო-
გა დო ებ რივ დღის წეს რიგ ში არ დგას ქვი არ სა კითხე ბი და, შე სა ბა მი სად, 
არ არ სე ბობს თა ნაგ რ ძ ნო ბა ქვი არ ადა მი ა ნე ბის მი მართ და პი რი ქით. ამ 
მო ცე მუ ლო ბას იგი ხსნის ცხოვ რე ბის და ბა ლი ხა რის ხით, რომ ადა მი ა ნებს 
თვით გა დარ ჩე ნის რე ჟიმ ში უწევთ ცხოვ რე ბა და, შე სა ბა მი სად, მა თი მხედ-
ვე ლო ბის ველ ში არ ხვდე ბა გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბი სა და სექ სუ ა ლო-
ბის სა კითხე ბი. თი კო ფიქ რობს, რომ ასეთ ვი თა რე ბა ში აჯო ბებს ქვი არ 
აქ ტი ვის ტებ მა სა ერ თოდ არა ფე რი გა ა კე თონ სა ჯა რო სივ რ ცე ში, გარ და 
ში და ქსე ლის გაძ ლი ე რე ბი სა, რად გან, რაც არ უნ და გა ა კე თონ, ამით ქვი-
ა რე ბის ყო ველ დღი უ რო ბას აუარე სე ბენ, აქ ცე ვენ რა მათ აგ რე სი ის ობი ექ-
ტე ბად და „ტრავმებს აწარ მო ე ბენ~: 

არ აქვს უმ რავ ლე სო ბას ემ პა თი ა, არ სცა ლია ემ პა თი ის თ ვის, 
სხვა ამო ცა ნე ბი დგას მათ ცხოვ რე ბა ში და ეს ყვე ლა ფე რი არის 
ცო ტა მო მა ბეზ რე ბე ლი და ცო ტა ზედ მე ტი მათ თ ვის [ფართო სა-
ზო გა დო ე ბის თ ვის] (ინტერვიუ თი კოს თან, 18/09/2021). 

ორაზ რო ვა ნი მო საზ რე ბე ბია ასა კობ რივ კა ტე გო რი ებ ში მხარ და ჭე რის 
გა მო ხატ ვის თვალ საზ რი სით. რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ახალ გაზ-
რ დე ბი უფ რო მე ტად მხარ დამ ჭე რე ბი არი ან ქვი არ თე მის მი მართ, თუმ-
ცა, ასე ვე იხ სე ნე ბენ გა მოც დი ლე ბებს, რო დე საც სწო რედ ახა ლაზ რ დებს 
გა მო უ ჩე ნი ათ ნე გა ტი უ რი და უფ რო მე ტად სას ტი კი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი. 
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ზო გა დად კი, გა რე ჯგუ ფე ბის მხრი დან მხარ და ჭე რის გა მოც დი ლე ბა მწი-
რია და მო ნა წი ლე ებს გა უ ჭირ დათ კონ კ რე ტუ ლი მოვ ლე ნე ბის გახ სე ნე ბა, 
რო დე საც სხვა ჯგუ ფე ბის გან სო ლი და რო ბა იგ რ ძ ნეს. ისი ნი, უფ რო მე ტად 
მოჩ ვე ნე ბი თი სო ლი და რო ბის ეპი ზო დებს იხ სე ნე ბენ. პო ლი ტი კუ რი პარ-
ტი ე ბის მხარ და ჭე რა ზე სა უბ რი სას, ნა ტა ლია ამ ბობს, რომ მა თი იმე დი არ 
აქვს, რად გან რო დე საც სა ჭი რო ე ბა დგას, პარ ტი ე ბი „იმალებიან~, ქვი არ 
სა კითხე ბი კი კვლავ უხი ლა ვი რჩე ბა ან გა და ი ფა რე ბა სხვა თე მე ბით: 

პარ ტი ე ბი რომ ლე ბიც პარ ლა მენ ტ ში არი ან თუ არ არი ან, აი, ეგ 
ადა მი ა ნე ბი არას დ როს არ ლა პა რა კო ბენ ამ თე მა ზე, ვთქვათ 
ყვე ლა ზე დი დი პარ ტია რაც არის ოპო ზი ცი ა ში, რო ცა იყო ეს 
მოვ ლე ნე ბი, და ი მა ლა 5-6 ივ ლისს (ინტერვიუ ნა ტა ლი ას თან, 
29/09/2021).

ამავ დ რო უ ლად, ზუ რა ფიქ რობს, რომ პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი-
ლე ო ბას და არ ჩევ ნებ ზე სი ა რულს აზ რი არ აქვს, რად გან მი სი ხმა ყო ველ-
თ ვის იკარ გე ბა. ნი კა კი იხ სე ნებს პარ ტი ე ბის ხელ მო წე რილ დო კუ მენტს 
ორ გა ნი ზა ცია „თბილისი პრა იდ თან~4. მა თი მოჩ ვე ნე ბი თი მხარ და ჭე რის 
არ გუ მენ ტად იგი ასა ხე ლებს 5 ივ ლი სის მოვ ლე ნე ბის შე დე გად პო ლი ტი კუ-
რი ფი გუ რე ბის საქ ცი ელს. მი სი აზ რით, ამ დროს აქ ცენ ტი ქვი არ სა კითხე-
ბი დან გა და ვი და კვლა ვაც რუ სე თი სა და და სავ ლე თის და პი რის პი რე ბა ზე 
და მთავ რო ბის პრო რუ სუ ლი პო ლი ტი კის კრი ტი კა ზე, მა შინ, რო დე საც 
ქვი არ თე მი რე ა ლუ რი სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის წი ნა შე დგას და ითხოვს, 
რომ და ნა ხუ ლი იყოს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში. რე ა ლუ რად, თე მის 
სა ჭი რო ე ბე ბი პარ ტი ებ მა სა ერ თა შო რი სო პარ ტ ნი ო რე ბის თვალ ში სა კუ-
თა რი თა ვის პროგ რე სუ ლე ბად მო სა ნიშ ნად გა მო ი ყე ნეს: 

სო ლი და რო ბა სარ გე ბელ ზეა ჩა მო კი დე ბუ ლი. ოპო ზი ცი ურ მა პარ-
ტი ებ მა, რო ცა „პრაიდს~ ხე ლი მო უ წე რეს, რე ა ლუ რად ევ რო პას 
აუფ რი ა ლეს, რომ აი, ჩვენ ვართ დე მოკ რა ტე ბი. რე ა ლუ რად კი, 
რამ დე ნი მე წლის წინ ვა შან ტა ჟებ დით და კა მე რე ბით ვუთ ვალ თ ვა-
ლებ დით და უცებ გავ ხ დით „ფრენდლი~ (ავტ. მე გობ რუ ლი), მაგ რამ 
ახ ლა ხო ო... ასე არის ხო~. (ინტერვიუ ნი კას თან, 30/09/2021). 

4 დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: https://netgazeti.ge/news/542381/
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ასე ვე, ნი კა მი უ თი თებს ყალბ სო ლი და რო ბა ზე გა სარ თობ სივ რ ცე ებ ში. 
იგი აქაც სარ გებ ლის მი ღე ბის მო ლო დი ნით ხსნის არაქ ვი ა რე ბის მხრი დან 
სო ლი და რო ბას.

აი, ჰე ტე რო სექ სუ ალ გო გოს რომ უნ და რომ ყავ დეს გეი ძმა კა ცი, 
რო მე ლიც გაყ ვე ბა ხოლ მე „ზარაში~ ტან საც მ ლის ასარ ჩე ვად. ან 
„პოსტბაბულიკა~ ბი ჭებს რომ ეძა ხი ან ხოლ მე, ანუ ერ თი გეი რომ 
„უგდიათ~ საძ მა კა ცო ში რომ, აი, სად მე „ვოუქებში~5 არ შევ რ ცხ-
ვე, იმი ტომ რომ სათ ქ მე ლად მქონ დეს, აგერ ერ თი გეი მყავს და 
თან ამან კარ გი „ფართი~ (ავტ. წვე უ ლე ბე ბი) იცის, და ამას კარ გი 
და ქა ლე ბი ჰყავს (ინტერვიუ ნი კას თან, 30/09/2021).

ნა ტა ლი ას ყალ ბი სო ლი და რუ ლო ბის მა გა ლი თად მოჰ ყავს თა ვი სი სა მუ შაო 
სივ რ ცე, სა დაც, ღი ად არა ვინ გა მო ხა ტავს მი უ ღებ ლო ბას ან სი ძულ ვილს სო-
გი-ს ნიშ ნით, თუმ ცა დე ტა ლებ ში ჩანს მა თი რე ა ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი:

ჰო მო ფო ბად არა ვინ არ იდენ ტი ფი ცირ დე ბა იმ გა რე მო ში სა დაც 
ვარ. არ სურთ, რომ ესე გა მოჩ ნ დეს. რა ი მე სე რი ო ზულ კითხ ვას თუ 
და უს ვა მენ, ვთქვათ, რას ფიქ რობ უმ ცი რე სო ბებ ზე, სწო რი პო ზი-
ცია აქვთ. მაგ რამ, რო ცა მიდ გე ბა საქ მე რე ა ლუ რად, ხუმ რო ბა ში 
ხომ ზო გა დად ჩანს ადა მი ა ნის და მო კი დე ბუ ლე ბა და ანუ ესე თე ბი 
არი ან, ჰო მო ფო ბე ბიც არი ან, ქსე ნო ფო ბე ბიც არი ან, მაგ რამ ამის 
აღი ა რე ბა არა ვის არ უნ და. თით ქოს ეს ხუმ რო ბა არის, მაგ რამ ხუმ-
რო ბა არც ერთ შემ თხ ვე ვა ში არ არის, რო ცა შე უ რაცხ ყო ფას გა ყე-
ნებს ადა მი ა ნი (ინტერვიუ ნა ტა ლი ას თან, 29/09/2021).

ია მი იჩ ნევს, რომ იზო ლა ცი ის ხა ზი უნ და მო ი შა ლოს თემ სა და ფარ თო 
სა ზო გა დო ე ბას შო რის. იგი აკ რი ტი კებს იდენ ტო ბის პო ლი ტი კას და ფიქ-
რობს, რომ ამით მყარ დე ბა ქვი ა რე ბის იზო ლა ცია სა ზო გა დო ე ბის გან. 
თუმ ცა, იგი ასე ვე ხაზს უს ვამს თა ვად სა ზო გა დო ე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბას 
ამ პრო ცეს ში და ფიქ რობს, რომ სა კუ თა რი ქვი ა რი შვი ლე ბის თ ვის თვა ლის 
გას წო რე ბაა აუცი ლე ბე ლი:

5 Woke – ზედსართავი სახელია და ნიშნავს ფხიზლად ყოფნას რასობრივი დისკრიმინაციისა და 
განწყობების წინააღმდეგ.
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სა ზო გა დო ე ბამ ეს იზო ლა ცი ის ხა ზი უნ და მო შა ლოს ჩვენ თან 
და მა შინ და იძ ლე ვა ალ ბათ ჰო მო ფო ბი ა. სა ნამ სა ზო გა დო ე ბას 
აქვს ის გან ც და, რომ ეს სხვა ხალ ხი ა, ეს სხვა კუნ ძუ ლი ა, ჩვენ-
გან გან ს ხ ვავ დე ბი ან, და ამავ დ რო უ ლად ჩვენ ამას უფ რო გა ვამ-
ყა რებთ ჩვე ნი სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის და იდენ ტო ბის იმით 
[პოლიტიკით]... (ინტერვიუ იას თან, 18/09/2021).

ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის „შეწუხების~ აუცი ლებ ლო ბა ზე სა უბ რობს ნი კა. 
იგი ამ ბობს, რომ სა ნამ ყვე ლას არ შე ე ხე ბა ძა ლა დო ბა, მა ნამ დე სო ლი და-
რუ ლიც არა ვინ იქ ნე ბა: 

ერ თი კვი რის გან მავ ლო ბა ში, ეს წი ო კე ბი რომ მი დი ო და, აღ მოჩ ნ-
და რომ ვი ღა ცებს, ვი საც ჰყავს ჰე ტე რო შვი ლე ბი, ბი ჭებს, რომ-
ლებ საც აქვთ გრძე ლი თმა და სა ყუ რე და გო გო ებს, რომ ლებ საც 
აქვთ მოკ ლე თმა, ისი ნი შეშ ფოთ დ ნენ იმა ზე, რომ ვა ი მე, ჩე მი 
შვი ლიც არ გახ დეს ამის მსხვერ პ ლი. ანუ რე ა ლუ რად, სა ნამ დი დი 
სა ზო გა დო ე ბა არ შე წუხ დე ბა რა ღა ცით, რომ აი, მათ არ შე ექ მ ნე-
ბათ, მათ შვი ლებს არ შე ექ მ ნე ბათ პრობ ლე მა, მა ნამ დე აზ რი არ 
აქვს (ინტერვიუ ნი კას თან, 30/09/2021). 

4.2.3. აქ ტი ვიზ მი და აღ დ გე ნა
აქ ტი ვიზ მი შე საძ ლოა მო ვი აზ როთ ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებ თან გამ კ-

ლა ვე ბის ერ თ -ერთ ინ ს ტ რუ მენ ტად. რად გან რო დე საც ხდე ბა ისე თი ნე გა-
ტი უ რი მოვ ლე ნე ბი, რომ ლებ საც მთლი ან თემ ზე და სა ზო გა დო ე ბა ზე აქვს 
გავ ლე ნა, აქ ტი ვიზ მი გე ზის მიმ ცე მი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნ დეს, რო გორც სა-
ზო გა დო ე ბი სა და თე მის მა კავ ში რებ ლის პო ზი ცი ი დან, ასე ვე ჯან სა ღი გამ-
კ ლა ვე ბის, გა მოგ ლო ვე ბი სა და მე მო რი ა ლი ზა ცი ის თვალ საზ რი სით. 

ინ ტერ ვი უ ებ ში ჩანს ორაზ რო ვა ნი და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი აქ ტი ვიზ მის რო-
ლის მი მართ ამ პრო ცე სებ ში. ფაქ ტობ რი ვად, ქვი არ აქ ტი ვიზ მი ტრავ მუ ლი 
გა მოც დი ლე ბე ბის წარ მო ე ბას უფ რო უკავ შირ დე ბა, ვიდ რე მათ თან გამ კ-
ლა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. რეს პონ დენ ტე ბი, სხვა დას ხ ვა მი ზე ზით აკ რი-
ტი კე ბენ რო გორც ქვი არ აქ ტი ვის ტებს, სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ებს, ასე ვე 
პო ლი ტი კო სებს, სა ჯა რო აქ ტო რებს, ვინც ირი ბად მა ინც არის და კავ შირ-
დე ბუ ლი ქვი არ სა კითხებ თან.



68

ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე: 
სხეული, ინტერაქცია და ყოველდღიური ცხოვრებაკვლე ვის მიგ ნე ბე ბი

თი კო ამ ბობს, რომ რე ა ლო ბის თ ვის თვა ლის გას წო რე ბა ყვე ლა ზე კარ გი 
გა მო სა ვა ლი ა, რა საც ქვი არ თე მი და სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ აკე თე ბენ 
და ამის გა მო გა უ გებ რო ბებ ში ვარ დე ბი ან. იგი მი იჩ ნევს, რომ აქ ტი ვის ტე ბი 
არ აღი ა რე ბენ იმ რე ა ლო ბას, რო მელ შიც ცხოვ რო ბენ და ილუ ზი ა ში ეპა ტი-
ჟე ბი ან მთლი ან თემს. რე ა ლო ბა არის ემ პა თი ის გან, თა ნად გო მის გან დაც-
ლი ლი, სი ცოცხ ლე არ აღიქ მე ბა ღი რე ბუ ლე ბად, შე სა ბა მი სად, ზედ მე ტია 
მო ითხო ვო სო ლი და რო ბა რო მე ლი მე ჯგუ ფის მხრი დან: 

ვარ დის ფე რი სათ ვა ლით არ უნ და უყუ რებ დე გა რე მოს რომ მე-
რე არ აღ მოჩ ნ დე გა უ გებ რო ბა ში, რომ ეს რა ტომ და მე მარ თა, მე 
ხომ პო ლი ცია მი ცავს. მოკ ლედ, რე ა ლო ბის გაც ნო ბი ე რე ბა ყვე-
ლა ზე კარ გი რა ღა ცაა ნე ბის მი ერ სა კითხ ში, მა გას ვურ ჩევ დი ქვი-
არ თემს... ხო და გა მი ხარ დე ბო და თუ ქვი არ თემ ში იქ ნე ბოდ ნენ 
ადა მი ა ნე ბი, ვინც ასე ფიქ რობს, ჩემ ნა ი რად... და თუ მო ახ დენ-
დ ნენ რე ვო ლუ ცი ას... თუ გა ე მიჯ ნე ბოდ ნენ ვი ღაც პა რა ზი ტებს, 
ვინც მა თი იდენ ტო ბით მა ნი პუ ლი რებს (ინტერვიუ თი კოს თან, 
18/09/2021).

ნი კა აკ რი ტი კებს აქ ტი ვიზმს და სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ებს იმი ტი რე ბუ ლი 
პო ლი ტი კის წარ მო ე ბის გა მო და ფიქ რობს, რომ ეს შე დე გი ა ნი ვერ იქ ნე-
ბა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მუ შა ო ბა იმის თ ვის, რომ ად გი ლობ რი ვად და ი ბა დოს 
ავთენტური, მკვიდ რი პერ ს პექ ტი ვე ბი ქვი არ დღის წეს რი გის ირ გ ვ ლივ: 

სა ქარ თ ვე ლო ში და და სავ ლეთს აყო ლილ ქვეყ ნებ ში ჯერ კი დევ 
არის შან სი, რომ რა ღაც ლო კა ლუ რი და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე იქ მ ნას 
და არა მიყ ვეს, რომ აი Stonewall თუ მოხ და, ჩვენც მო ვახ დენთ აქ 
Stonewall-ს6, იმან თუ იქ Glitter-ის7 ტყვია გა ის რო ლა, ჩვენც გა-
ვის ვ რით აქ და გა ვა ფე რა დებთ აქა უ რო ბას (ინტერვიუ ნი კას თან, 
30/09/2021)

6 Stonewall Riots – სტოუნვოლის აჯანყება იყო სპონტანური დემონსტრაციების სერია გეი თემის 
მიერ, პოლიციის რეიდების საპასუხოდ, რომელიც დაიწყო 1969 წლის 28 ივნისს, დილით, Stonewall 
Inn-ში, ნიუ იორკში.
7 Glitter – ინგლ. ბრჭყვიალა ფხვნილი.
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ნა ტა ლი ას კრი ტი კაც ანა ლო გი უ რად მი ე მარ თე ბა აქ ტი ვიზმს და აქ ტი-
ვიზ მის მო ნო პო ლი ზე ბას. იგი ფიქ რობს, რომ გა მო სა ვა ლი შე საძ ლოა იყოს 
„არააქტიური~ ადა მი ა ნე ბის გა აქ ტი უ რე ბა, რად გან დრო თა გან მავ ლო ბა-
ში ქვი არ პო ლი ტი კა და უ კავ შირ და კონ კ რე ტულ სა ხე ებს, რომ ლე ბიც, რო-
გორც წე სი, სა ჯა რო სივ რ ცე ებ ში წარ მო ად გე ნენ თემს, თუმ ცა თე მის წევ-
რებს ეს შე იძ ლე ბა არც სურ დეთ და არც აფი ლა ცი ას გა ნიც დიდ ნენ მათ 
მი მართ. სა თე მო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის როლს ნა ტა ლია სწო რედ ამა ში ხე დავს, 
რომ გან ზე გამ დ გა რი ქვი ა რე ბი ჩარ თოს პო ლი ტი კის წარ მო ე ბა ში, ელა პა-
რა კოს მათ: 

ზო გა დად ქვი არ თე მის აზ რი არ ჩანს ხოლ მე არ სად... ჩე მი აზ-
რით, ეგ არის ხოლ მე პრობ ლე მა, რომ სადღაც, ვი ღაც კო მენ-
ტარს თუ აკე თებს, ვი ღაც, სადღაც თუ სა უბ რობს, ყო ველ თ ვის 
სა უბ რობს აქ ტი ვის ტი, რო მე ლიც არის ჰე ტე რო და რა ტომ? თით-
ქოს აი, ვი ღაც კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნე ბის სიყ ვა რუ ლის ხარ ჯ ზე 
ცდი ლო ბენ, რომ ვი ღაც კონ კ რე ტულ მა ადა მი ა ნებ მა მო ის მი ნონ 
ეს ინ ფორ მა ცი ა. აი, ეგ რა ღაც არ მომ წონს... (ინტერვიუ ნა ტა ლი-
ას თან, 29/09/2021).

მა რი ა მი ამ ბობს, რომ მო მა ვალ ზე, გა მო სა ვალ ზე, სო ლი და რო ბა ზე ფიქ-
რი ვე რაფ რით ეხ მა რე ბა მას, რა ი მე კარ გის წარ მოდ გე ნა ში. რაც მკვლე ვა-
რებს გვაგ რ ძ ნო ბი ნებს პრო ტესტს მი სი მხრი დან, რომ თით ქოს ვთხოვთ, 
რე ცეპ ტი მოგ ვ ცეს პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად. ბო ლოს და ბო ლოს, ფო-
ბი ე ბი და ძა ლა დობ რი ვი ქცე ვა სი ნამ დ ვი ლე ში ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის / გა-
რე ჯგუ ფე ბის პრობ ლე მაა და არა თა ვად ქვი არ თე მის, პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
და სიმ ძი მის ცენ ტ რი არა მხო ლოდ ქვი არ თემ ზე მო დის. უბ რა ლოდ, ეს სა-
ზო გა დო ე ბას უფ რო ნაკ ლე ბად აწუ ხებს ვიდ რე ქვი არ ადა მი ა ნებს. 

ზო გა დად ყო ველ თ ვის ცუ დი სი ტუ ა ცი ის წარ მოდ გე ნას ვცდი-
ლობ ხოლ მე თავ ში და რო ცა მო მა ვალ ზე ვფიქ რობ, თუნ დაც 
ქვი არ თემ ში, სა ქარ თ ვე ლო ში, ჩვენს ტე რი ტო რი ა ზე, მო მა ვალს, 
მა ინ ც და მა ინც, კარ გი კუთხით შეც ვ ლილს ვერ ვხე დავ და მო მა-
ვა ლი, ჩე მი ცხოვ რე ბის ბო ლომ დე, ვერ წარ მო მიდ გე ნი ა, იმ დე-
ნად კარ გად, რომ ქვი არ თემ მა აქ თა ვი კარ გად იგ რ ძ ნოს და ისე 
იცხოვ როს, რო გორც უნ და რომ იცხოვ როს, ანუ სრულ ფა სოვ-
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ნად ვერ იცხოვ რე ბენ, ანუ ჩე მი აზ რით ვერ მოხ დე ბა ეს უახ ლო ეს 
მო მა ვალ ში. მო მა ვალს ზო გა დად ძა ან ცუ დად ვუ ყუ რებ და ვერ 
აღ ვიქ ვამ, რომ, მა ინ ც და მა ინც, კარგს მო ას წა ვებ დეს (ინტერვიუ 
მა რი ამ თან, 30/09/2021).

ინ ტერ ვი უ ე ბის ანა ლი ზის პრო ცეს ში ქვი არ აქ ტი ვიზ მი დაქ საქ სულ სხე-
უ ლად წარ მო ჩინ დე ბა, თით ქოს მას ბევ რი სხვა მი მარ თუ ლე ბით ერ თ დ რო-
უ ლად ექა ჩე ბი ან. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც ერ თი ა ნო ბის გან ც და არ 
არის, რთუ ლი ა, აქ ტი ვიზმს მა კურ ნებ ლის ფუნ ქ ცია მი ა ნი ჭო. ქვი არ აქ ტი-
ვიზ მის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ მსჯე ლო ბა მო ცე მუ ლი 
კვლე ვის ფარ გ ლებს სცდე ბა, თუმ ცა მი სი გა აზ რე ბა კვლა ვაც მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებ თან გამ კ ლა ვე ბის ჭრილ ში. 

4.3. უსაფ რ თხო სივ რ ცე – მყი ფე და ფლუ ი დუ რი
 „ყველა ად გი ლი რამ დე ნა დაც უსაფ რ თხო ა, 

იმ დე ნად საფ რ თხის შემ ც ვე ლი ა~ 
(ინტერვიუ სან დ რას თან, 16/09/2021).

წი ნა ნა წილ ში მოთხ რო ბილ მა გა მოც დი ლე ბებ მა, ტრავ მუ ლი შემ თხ ვე-
ვე ბის სივ რ ცი თი და დრო ი თი გან ზო მი ლე ბაც გვაჩ ვე ნა. თე მის წევ რე ბის 
ტრავ მულ მა გა მოც დი ლე ბებ მა ურ ბა ნულ სივ რ ცე ში, ყო ველ დღი უ რი ცხოვ-
რე ბი სა თუ სა ჯა რო აქ ტი ვიზ მის წარ მარ თ ვი სას, გა მო სა ხა ამ მოვ ლე ნე ბის 
შე დე გად, სივ რ ცე- დ რო ით სიბ რ ტყე ში, სხე უ ლის რო ლის და მა თი, რო გორც 
ინ დი ვი დე ბის ქცე ვის გა რე სამ ყა როს თან, ადა მი ა ნებ თან და სივ რ ცე ებ თან 
ცვლი ლე ბის კონ ტუ რე ბიც. 

ამ ნა წილ ში უფ რო დე ტა ლუ რად მი მო ვი ხი ლავთ ამ ას პექ ტებს და იმას, 
თუ რო გორ აღიქ ვა მენ ქვი არ ადა მი ა ნე ბი უსაფ რ თხო სივ რ ცის რა ო ბას. 
ინ ტერ ვი უ ე ბის პრო ცეს ში, გა მო იკ ვე თა მრა ვა ლი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც 
გან საზღ ვ რავს რამ დე ნად უსაფ რ თხოდ აღიქ ვა მენ ადა მი ა ნე ბი იმ სო ცი ა-
ლურ და გე ოგ რა ფი ულ სივ რ ცეს, სა დაც უწევთ ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბა. 
ნათ ლად გა მოჩ ნ და, რომ უსაფ რ თხო ე ბის გან ც და არ ებ მის კონ კ რე ტულ 
გე ოგ რა ფი ულ ლო კა ცი ას და ის მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი ა. არ არ სე ბობს ურ-
ბა ნუ ლი გა რე მო, რო მე ლიც აბ სო ლუ ტუ რი და ცუ ლო ბის და უსაფ რ თხო ე ბის 
გან ც დას იწ ვევს: 
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ყვე ლა ად გი ლი რამ დე ნა დაც უსაფ რ თხო ა, იმ დე ნად საფ რ თხის 
შემ ც ვე ლი ა. ასე თი კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლი არ არ სე ბობს, იმი-
ტომ რომ შენ არ იცი რო მელ კუთხე ში ვინ დაგ ხ ვ დე ბა ან ვის 
არ მო ე წო ნე ბი, ან ვინ გა გიხ სე ნებს, სა ი დან გა გიხ სე ნებს არ იცი 
(ინტერვიუ სან დ რას თან, 16/09/2021).

ქვი არ ადა მი ა ნე ბი უსაფ რ თხო სივ რ ცედ შე იძ ლე ბა მო ი აზ რებ დ ნენ სო ცი-
ა ლურ სი ტუ ა ცი ას, მა გა ლი თად, მე გობ რებ თან ერ თად ყოფ ნას, წვე უ ლე-
ბას, და ხუ რულ ივენ თებს და ა.შ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, უსაფ რ თხო სივ-
რ ცე, შე საძ ლოა აღ ვიქ ვათ რო გორც ფლუ ი დუ რი გა რე მო. იგი დრო ე ბი თი 
ხა სი ა თი საა და მუდ მი ვად იც ვ ლე ბა. ამ სივ რ ცე ში უსაფ რ თხო ე ბის შეგ რ ძ-
ნე ბა ფარ დო ბი თი ა. ეს დიდ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია გა რე ფაქ ტო რებ ზეც. 
კონ კ რე ტუ ლი შეკ რე ბის თუ თავ შეყ რის შემ დეგ, ადა მი ა ნებს უწევთ იმ სივ-
რ ცე ში დაბ რუ ნე ბა, რო მე ლიც მა თი მუდ მი ვი შფოთ ვის წყა როა (ქუჩა, პარ-
კი, სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტი, სახ ლიც კი). ამ გან წყო ბას ამ ყა რებს 
თე მის წევ რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თუ ჯგუ ფუ რი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე-
ბე ბი და, შე სა ბა მი სად, გა ნა პი რო ბებს მათ მი ერ უსაფ რ თხო ე ბის გან ს ხ ვა-
ვე ბულ აღ ქ მას: 

ფი ზი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბა არ არის ერ თა დერ თი, რაც გჭირ დე ბა 
ადა მი ანს, რო დე საც რა ღაც სივ რ ცე ში ხარ. ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ა, რომ მი ღე ბუ ლი იყო „ჯაჯმენთის~ (ავტ. გან კითხ ვის) გა-
რე შე, არ გჭირ დე ბო დეს რა მის დამ ტ კი ცე ბა იმის თ ვის, რომ შენც 
ჩვე უ ლებ რი ვი ხარ, ნორ მა ლუ რი ხარ, არა ფე რი არ გჭირს და ა.შ. 
(ინტერვიუ ნი ნოს თან, 11/09/2021).

ეს მი უ თი თებს იმა ზე, რომ ადა მი ა ნე ბის თ ვის, ფი ზი კუ რი უსაფ რ თხო ე-
ბის გარ და, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია თა ნად გო მა, აღი ა რე ბა და მიმ ღებ ლო ბა. ამ 
კონ ტექ ს ტ ში, უსაფ რ თხო სივ რ ცის სიმ ყი ფეს გან სა კუთ რე ბით მკა ფი ოდ 
წარ მო ა ჩენს ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის მოძ ლი ე რე ბა ქვი არ სენ სი ტი უ-
რი თა რი ღე ბის მო ახ ლო ე ბი სას. რეს პონ დენ ტე ბი მი იჩ ნე ვენ, რომ 17 მა ი სის 
მო ახ ლო ე ბას თან ერ თად, იზ რ დე ბა თავ დას ხ მე ბის რის კი და შემ თხ ვე ვე ბი, 
შე სა ბა მი სად, ამ პე რი ოდ ში, თე მის წევ რებს შო რის მა ღა ლია და უც ვე ლო-
ბის გან ც და. ასეთ დროს, ისე თი სივ რ ცე ე ბიც კი, რომ ლე ბიც შე საძ ლე ბე-
ლი ა, ერ თი შე ხედ ვით უსაფ რ თხოდ აღიქ მე ბო დეს, მა ლე ვე იქ ცე ვა მათ თ ვის 
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საფ რ თხის შემ ც ვე ლად. ეს კი დევ ერ თხელ მი უ თი თებს იმა ზე, თუ რამ დე-
ნად მყი ფეა თე მის წევ რე ბის უსაფ რ თხო ე ბა და ხაზს უს ვამს ურ ბა ნუ ლი 
სივ რ ცის, ამ თით ქოს და ქვა ში ნაკ ვე თი, ფი ზი კუ რად მდგრა დი, მკაც რად 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი გა რე მოს ამორ ფუ ლო ბას. ქვე მოთ გან ვი ხი ლავთ უსაფ-
რ თხო სივ რ ცის რამ დე ნი მე მა გა ლითს. 

4.3.1. სახ ლი 
გა საკ ვი რი არ იქ ნე ბა თუ კი ვიტყ ვით, რომ სახ ლი, ან შინ ყოფ ნის გრძნო-

ბა, თე მის წევ რე ბის თ ვის, ასო ცირ დე ბა უსაფ რ თხო ე ბის, კომ ფორ ტის, 
პრი ვა ტუ ლო ბი სა და მყუდ რო ო ბის შეგ რ ძ ნე ბას თან. მი უ ხე და ვად ამი სა, პი-
რად ის ტო რი ებ ზე და ფუძ ნე ბით, შე საძ ლე ბე ლია და ნამ დ ვი ლე ბით ვთქვათ, 
რომ მა თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი თა ვი დან ვე მოკ ლე ბუ ლია ამ შეგ რ ძ ნე-
ბას და მრა ვა ლი დაბ რ კო ლე ბის გა და ლახ ვა უწევს უსაფ რ თხო საცხოვ რე-
ბე ლი გა რე მოს შე საქ მ ნე ლად. არ სე ბო ბენ ისე თე ბიც, რომ ლებ მაც ოჯა ხის 
წევ რებ თან ქა მინ გა უ თის შემ დეგ, შეძ ლეს მათ თან სრულ ყო ფი ლი ურ თი-
ერ თო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. თუმ ცა, შინ ყოფ ნა ქვი ა რე ბის ნა წი ლის თ ვის შე-
საძ ლოა მუდ მი ვი შფოთ ვის და ში შის წყა როც იყოს, რად გან ეში ნი ათ ოჯა-
ხის წევ რე ბის რე აქ ცი ე ბის და თან მ დე ვი შე დე გე ბის. მათ, რო გორც წე სი, 
ნაკ ლე ბად აქვთ კონ ტ რო ლი სი ტუ ა ცი ა ზე და ოჯა ხის გან ეკო ნო მი კუ რი და-
მო უ კი დებ ლო ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, შე-
საძ ლე ბე ლია საცხოვ რებ ლის და სა არ სე ბო გა რე მოს გა რე შე დარ ჩეს. ამას 
ერ თ ვის უახ ლო ე სი ადა მი ა ნე ბის გა რე მოც ვი დან გა რიყ ვის და ძა ლა დო ბის 
საფ რ თხეც. შე სა ბა მი სად, ისი ნი დგე ბი ან რო გორც ეკო ნო მი კუ რი, ასე-
ვე სო ცი ა ლუ რი გა რი ყუ ლო ბის რის კის ქვეშ. ეს ას პექ ტე ბი ნათ ლად იჩენს 
თავს რეს პონ დენ ტე ბის ინ დი ვი დუ ა ლურ ნა რა ტი ვებ ში.

სახ ლ ზე სა უბ რი სას, ევა პირ ველ რიგ ში აკავ ში რებს მას და ცუ ლო ბას თან, 
სა დაც არ ში შობს იმა ზე, რომ „შეიძლება ვინ მემ შე უ რაცხ ყო ფა მი ა ყე ნოს, 
თავს და ეს ხას და ფი ზი კურ ძა ლა დო ბას ჰქონ დეს ად გი ლი~. თუმ ცა, იქ ვე 
ახ სე ნებს, რომ შინ ყოფ ნის გან ც და მის თ ვის არა მთლი ა ნად ის სახ ლი ა, 
სა დაც იგი ოჯახ თან ერ თად ცხოვ რობს, არა მედ ის ოთა ხი, სა დაც ოჯა ხის 
და ნარ ჩე ნი წევ რე ბის გან გან ცალ კე ვე ბუ ლა და ა:

მი შე ნე ბა ზე, რო მე ლიც ჰქონ და კორ პუსს, ცალ კე ოთა ხი ვა ლე-
ბით, სეს ხე ბით და პი რა დი ძა ლე ბით... მო ვახ დი ნე და აი, ის აღ-
მოჩ ნ და შემ დ გომ ჩე მი სივ რ ცე და ჩე მი სახ ლი. ჩე მი ოთა ხი არის 



73

ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე: 
სხეული, ინტერაქცია და ყოველდღიური ცხოვრებაკვლე ვის მიგ ნე ბე ბი

ჩე მი სახ ლი, სა დაც შე მიძ ლია ჩა ვი კე ტო და სრუ ლი ად ვიგ რ ძ ნო 
თა ვი და ცუ ლად... ამო ვი სუნ თ ქო და ის ტვირ თი, რო მელ საც დღის 
გან მავ ლო ბა ში ვა ტა რებ, მო ვი შო რო და მე ტად თა ვი სუფ ლად, გა-
ბე დუ ლად ვიგ რ ძ ნო თა ვი... ეხ ლა, ბო ლო პე რი ოდ ში ა, რაც უფ-
რო და მეხ მა რა ჩე მი ცუ გა რომ მყავს გვერ დით, ჩემ თან გვერ დით 
წევს, მე ფე რე ბა, მე ვე ფე რე ბი და აი, ეს არის სახ ლი (ინტერვიუ 
ევას თან, 02/10/2021). 

პრი ვა ტუ ლო ბას ევას თ ვის დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს და შინ ყოფ ნის 
გრძნო ბა მას შემ დეგ მო ი პო ვა, რაც სა კუ თა რი ოთა ხი მო აწყო. ეს შე საძ-
ლოა გან პი რო ბე ბუ ლი იყოს იმ გა რე მო ე ბი თაც, რომ ოჯახ ში ცხოვ რო ბენ 
ტრან ს ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის მქო ნე წევ რე ბიც. ევას თ ვის, ამ პი რო ბებ ში, 
სწო რედ სა კუ თა რი ოთა ხი და მი სი ძაღ ლი ქმნი ან იმ და ცულ და მყუდ რო 
გა რე მოს, რო მელ საც იგი სახლს უწო დებს. ევას ეს ცი ტა ტა ასე ვე ხაზს უს-
ვამს ქა ლაქ ში საცხოვ რი სის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მას, რო მე ლიც 
ქვი არ თე მის თ ვის გან სა კუთ რე ბით სენ სი ტი უ რი შე იძ ლე ბა იყოს.

ევას მსგავ სად, ირაკ ლიც მი იჩ ნევს, რომ სახ ლი არის სივ რ ცე, სა დაც 
არა ფე რი აწუ ხებს და შე უძ ლია მოშ ვე ბუ ლი იყოს, „როგორც ვი ზუ ა ლუ რად, 
ისე სუ ლი ე რად~. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მრა ვალ ჯერ მო უ წია საცხოვ-
რებ ლის შეც ვ ლა ზრდას რუ ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე, ყო ველ თ ვის უბ-
რუნ დე ბო და ოჯახს, რად გან მის სრულ ყო ფილ წევ რად გრძნობს თავს და 
ოჯახ თან მუდ მი ვი მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გან ც და აკავ ში რებს. ამის ერ თ -ერთ 
უმ თავ რეს მი ზე ზად შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ ოჯა ხის მი ერ ირაკ ლის იდენ-
ტო ბის სრულ ყო ფი ლი მი ღე ბა და უპი რო ბო აღი ა რე ბა. შე სა ბა მი სად, ოჯა-
ხი, მის თ ვის არის „ადამიანების ერ თო ბა, რომ ლე ბიც ერ თად ცხოვ რო ბენ, 
ერ თ მა ნე თის თ ვის ცხოვ რო ბენ~. სწო რედ ეს გა რე მო ე ბე ბი უქ მ ნის მას შინ 
ყოფ ნის გრძნო ბას, სა დაც გარ და იმი სა, რომ და ცუ ლად გრძნობს თავს, 
ასე ვე შე უძ ლია იყოს ის, ვინც იგი რე ა ლუ რად არის.

სან დ რას თ ვის სახ ლი და ოჯა ხი ნიშ ნავს „ურთიერთგაგებას, სა უ ბარს, 
გეგ მე ბის, იდე ე ბის, სი ხა რუ ლი სა და ბედ ნი ე რე ბის გა ზი ა რე ბას~, თუმ ცა, 
ირაკ ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, მოკ ლე ბუ ლია ამ გა რე მოს უახ ლო ე სი ადა მი ა-
ნე ბის მხრი დან. იგი სა კუ თარ სახ ლად ვერ აღიქ ვამს ისეთ სივ რ ცეს, სა დაც 
მას თან კო მუ ნი კა ცი ის სურ ვი ლი არ აქვთ ოჯა ხის წევ რებს. იდენ ტო ბის გა-
მო ოჯახ თან შექ მ ნი ლი უკ მა ყო ფი ლე ბის შე დე გად, ხში რად ჰქო ნია შემ თხ-
ვე ვა, რო ცა არ სურ დათ მი სი მოს მე ნა: 
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ჩემს ოჯახ ში თვლიდ ნენ რომ ერ თ მა ნე თის მე გობ რე ბი ვი ყა ვით. 
ეს რო ცა სა ჭი რო იყო ხოლ მე, არ ჩან და. ალ ბათ, სა სი ა მოვ ნო ა, 
გქონ დეს ისე თი ოჯა ხი, რო მე ლიც ყვე ლა ფერს ის მენ დეს შენ სას 
და თუ არ გე თან ხ მე ბა იზი ა რებ დეს მა ინც და რა ღაც მხარ და ჭე-
რის იმე დი გქონ დეს. ჩემს შემ თხ ვე ვა ში უფ რო იყო ხოლ მე, „არ 
მინ და, არ და მე ლა პა რა კო, არ მა ინ ტე რე სებს, ეგ არ მითხ რა, ეგ 
არ გა მა გე ბი ნო” ან „რატომ მიშ ლი ნერ ვებს?~ და ასე თი რა ღა ცე-
ბი და მე რე, რო გორც ყვე ლა ადა მი ანს, მეც მიქ რე ბო და თან და-
თან იმის სურ ვი ლი, რომ ვინ მეს დავ ლა პა რა კე ბო დი (ინტერვიუ 
სან დ რას თან, 16/09/2021). 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სან დ რას, ოჯა ხის წევ რე ბის გან ფი ზი კუ რი ზი ა-
ნის საფ რ თხე არ ემუქ რე ბა, იგი მა ინც ვერ პო უ ლობს იმ ერ თი ა ნო ბის გან-
ც დას, რო მე ლიც ოჯახ თან მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის და შინ ყოფ ნის გრძნო ბას 
გა უ ჩენ და. მის თ ვის სახ ლის უსაფ რ თხო, კომ ფორ ტულ სივ რ ცედ აღ საქ მე-
ლად, ფი ზი კურ უსაფ რ თხო ე ბას თან ერ თად, აუცი ლე ბე ლი ა, არ სე ბობ დეს 
ისე თი გა რე მო, რო მელ შიც, მი სი პი როვ ნუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბი თა ნას წო რად 
და ფა სე ბუ ლი და გა ზი ა რე ბუ ლი იქ ნე ბა ოჯა ხის წევ რებს შო რის. 

ასე თი ვე გა რე მოს სა ჭი რო ე ბა ზე სა უბ რობს კი დევ ერ თი რეს პონ დენ ტი, ან-
დ რე ა. მის თ ვის შინ ყოფ ნის გრძნო ბა არ უკავ შირ დე ბა უშუ ა ლოდ სა კუ თარ 
ოჯახ თან თა ნაცხოვ რე ბას. საცხოვ რე ბე ლი სივ რ ცის გა ზი ა რე ბა მას სა კუ თარ 
ნა თე სავ თან უწევს, რო მელ თა ნაც ასო ცი რე ბუ ლია ბავ შ ვო ბის ტრავ მე ბიც და 
ამ ჟა მინ დე ლი პრობ ლე მე ბიც. შე სა ბა მი სად, ის სიმ შ ვი დე და პრი ვა ტუ ლო ბა, 
რაც ზო გა დად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შინ ყოფ ნის შე საგ რ ძ ნო ბად, ან დ რე ას არ 
აქვს. ამას ერ თ ვის ისეთ გა რე მო ში ცხოვ რე ბა, რო მელ ზეც მას არა ნა ი რი კონ-
ტ რო ლი არ აქვს და მუდ მი ვი შფოთ ვის წყა რო ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში, ევას მსგავ-
სად, თავს იჩენს საცხოვ რი სის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მაც:

ნაკ ლე ბად მაქვს ისე თი გან ც და, რომ მშვი დად ვარ. თან ემა ტე-
ბა ამ ყვე ლა ფერს ის, რომ ძაღ ლი გვყავს, ეხ ლა მო იყ ვა ნეს და ის 
მიქ მ ნის ხოლ მე სულ ქა ოსს. ჩე მი დე ი დაშ ვი ლი გა და დი ო და სხვა-
გან და შე მომ თა ვა ზა მეც სხვა გან გა დავ სუ ლი ყა ვი, მე გო ბარ თან 
ერ თად, თუმ ცა ბო ლო მო მენ ტ ში გა დაწყ ვი ტეს, რომ ქი რა არის 
ფუ ლის ყრა და ჯო ბი ა, რა მე ვი გი რა ო თო (ინტერვიუ ან დ რე ას-
თან, 28/09/2021).



75

ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე: 
სხეული, ინტერაქცია და ყოველდღიური ცხოვრებაკვლე ვის მიგ ნე ბე ბი

შინ ყოფ ნას თან ასო ცი რე ბულ სიმ შ ვი დე სა და მყუდ რო ო ბას ან დ რეა თა-
ვის მე გობ რებ თან ურ თი ერ თო ბი სას პო უ ლობს. ან დ რე ას თ ვის, ასე თად შე-
იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს გა რე სივ რ ცეც, სა დაც მე გობ რებ თან ერ თად თა ვი-
სუ ფა ლი კო მუ ნი კა ცი ის და ერ თად ყოფ ნის სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა. შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ მის თ ვის სახ ლი არის არა რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი სივ რ ცე, 
სა დაც ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს ატა რებს, არა-
მედ ეს სწო რედ ის ფლუ ი დუ რი სივ რ ცე ა, რო მელ ზეც სხვე ბიც სა უბ რო ბენ. 
ამ სივ რ ცე ში, ფი ზი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბის გარ და, ადა მი ანს ასე ვე სჭირ დე-
ბა ჰქონ დეს მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბის გრძნო ბა, რო მე ლიც მას მი ღე ბუ ლად და 
და ფა სე ბუ ლად აგ რ ძ ნო ბი ნებს თავს. რო დე საც ინ დი ვი დი ვერ ამ ყა რებს 
ასეთ კავ ში რებს ოჯა ხის წევ რებ თან, ან სა ერ თოდ არ ამ ჟ ღავ ნებს სახ ლ ში 
თა ვის იდენ ტო ბას, ცხა დი ა, სახ ლი არ აღიქ მე ბა უსაფ რ თხო სივ რ ცედ და 
ყოფ ნას ამ ჯო ბი ნე ბენ არ ჩე ულ ოჯა ხებ ში8. თეა სწო რედ ამას უს ვამს ხაზს 
და მი იჩ ნევს, რომ სახ ლი და ოჯა ხი სტა ბი ლუ რო ბის, სიმ შ ვი დი სა და თვით-
გა მოვ ლე ნის სა შუ ა ლე ბას უნ და აძ ლევ დეს ადა მი ანს. თუმ ცა, მის შემ თხ ვე-
ვა ში, პი რი ქით, არ სე ბობს ოჯა ხის გან გა რიყ ვის საფ რ თხე: 

შე იძ ლე ბა სახ ლი დან არ გა მაგ დონ ან რა ღა ცა, იმი ტომ რომ და- 
ძ მა ამო მიდ გეს გვერ დ ში... მაგ რამ, ზუს ტად ვი ცი, რომ რო გორც 
ავად მ ყოფს ისე აღ მიქ ვა მენ, გამ რი ყა ვენ ყვე ლაფ რი დან. შე იძ-
ლე ბა ერთ სახ ლ ში ვიცხოვ როთ, მაგ რამ ოჯა ხურ შეკ რე ბებ ზე 
ჩემ თ ვის ად გი ლი არ იქ ნე ბა. ერ თ -ერ თი წევ რის გან შე იძ ლე ბა 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლიც კი გავ ხ დე, თუ ვინ მე არ გა და მე ფა-
რა. ლან ძღ ვა და ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის საფ რ თხეც არის და გა-
რიყ ვაც. გა რიყ ვას ვე ლო დე ბი ძი რი თა დად (ინტერვიუ თე ას თან, 
12/10/2021). 

ამ შემ თხ ვე ვა ში, თეა მი იჩ ნევს რომ აუცი ლე ბე ლია „ეს და ნაკ ლი სი ამო ივ-
სო და პო უ ლობ ისეთ ადა მი ა ნებს, რომ ლებ საც უყ ვარ ხართ ისე თი, რო გო-
რიც ხარ~. თე ას თ ვის ამ გა რე მოს მი სი პარ ტ ნი ო რი ქმნის – „სახლში თავს 
რომ ჰე ტე როდ ასა ღებ (იცინის) და უც ბად პარ ტ ნი ორ თან არც ორი ენ ტა ცი-

8 არჩეულ ოჯახს უწოდებენ მეგობრებისგან და პარტნიორებისგან შემდგარ ერთობას. ხშირად 
ქვიარებისთვის არჩეული ოჯახები არის გაცილებით უფრო მხარდამჭერი და მნიშვნელოვანი 
საყრდენი, ვიდრე ბიოლოგიური ოჯახები/სისხლით ნათესავები.
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ის და ფარ ვა გი წევს, არც ხა სი ა თის, ყვე ლაფ რის მო ყო ლა შე გიძ ლი ა~. თუმ-
ცა, სახ ლ ში უსაფ რ თხო ე ბის გან ც და შე საძ ლოა და არ ღ ვი ოს არა ოჯა ხის 
წევ რებ თან არას ტა ბი ლურ მა ურ თი ერ თო ბებ მა, არა მედ მე ზობ ლებ მაც. ამ 
ე.წ. კონ ტ რო ლის წრი დან მომ დი ნა რე ჩა რე ვა პი რად სივ რ ცე ში, შე საძ ლოა 
შფოთ ვი სა და შიშის წყა როც გახ დეს. 

ეს ას პექ ტი იკ ვე თე ბა ას მა თის შემ თხ ვე ვა ში. საცხოვ რე ბე ლი სახ ლის 
ხში რი ცვლის შემ დეგ, რო მე ლიც ნაკ ლე ბად უკავ შირ დე ბო და მის იდენ ტო-
ბას და გან პი რო ბე ბუ ლი იყო სხვა სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი თა 
და პი როვ ნუ ლი ტრა გე დი ე ბით, იგი იძუ ლე ბუ ლი გახ და დე დის გან მემ კ ვიდ-
რე ო ბით მი ღე ბუ ლი სახ ლიც და ე ტო ვე ბი ნა და სხვა გან გა და სუ ლი ყო. ამის 
მი ზე ზი კი მე ზობ ლე ბის გან მომ დი ნა რე ზე წო ლა იყო: 

ძა ლი ან და ი ძა ბა სი ტუ ა ცია და ერ თი მე ზო ბე ლი მო ვი და და არა-
პირ და პი რი ტექ ს ტით მითხ რა ყვე ლამ ყვე ლა ფე რი იცი სო და 
საკ მა ოდ ისე თი, ძა ლი ან აგ რე სი უ ლი გა რე მოც ვა იყო. მა ში ნაც, 
ჰო მო ფო ბია ძა ლი ან პიკ ზე იყო და მივ ხ ვ დი, რომ ჯო ბია წა მო ვი-
დე, სა ნამ ძვლე ბი ცოცხა ლი მაქვს, ჯო ბია დავ ტო ვო იქა უ რო ბა 
(ინტერვიუ ას მათ თან, 01/10/2021).

მე ზობ ლე ბის მი ერ პრი ვა ტულ სივ რ ცე ში შეჭ რის მცდე ლო ბებ სა და ჰო-
მო ფო ბი ურ თავ დას ხ მებს იხ სე ნებს ევაც – „[მეზობლების მხრი დან] გარ კ-
ვე უ ლი აქ ტი ვო ბე ბი ყო ველ თ ვის იყო... გა მო ვარ დ ნა და კა რებ ზე ბრა ხუ ნი... 
მე კი არ მე ლა პა რა კე ბი ან, დე და ჩემს შეს ჩი ვი ან ჩემ ზე~. ამ მა გა ლი თე ბით 
კარ გად იკ ვე თე ბა ის კონ ტუ რე ბი, რომ ლე ბიც გან საზღ ვ რა ვენ სახ ლის, 
რო გორც უსაფ რ თხო გა რე მოს რა ო ბას ქვი არ ადა მი ა ნე ბის თ ვის. ის ერ თ -
-ერ თი ისე თი სივ რ ცე ა, რო მე ლიც დატ ვირ თუ ლია ქვი არ იდენ ტო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბით. თი თო ე უ ლი რეს პონ დენ ტის შემ თხ ვე ვა 
ერ თ მა ნე თის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია და და მო კი დე ბუ ლია მრა ვალ ინ დი ვი-
დუ ა ლურ თუ გა რე, სო ცი ო -ე კო ნო მი კურ ფაქ ტორ ზე. მთა ვა რი სა ერ თო 
მა ხა სი ა თე ბე ლი კი, ფი ზი კურ უსაფ რ თხო ე ბას თან ერ თად, არის ისე თი გა-
რე მოს ძი ე ბა, სა დაც მი ღე ბუ ლი და და ფა სე ბუ ლი იქ ნე ბი ან ისეთ ადა მი ა-
ნე ბად, რო გო რე ბა დაც თვი თონ აღიქ ვა მენ სა კუ თარ თავს და არ დას ჭირ-
დე ბათ ზედ მე ტი ძა ლის ხ მე ვა სა კუ თა რი თა ვის, რო გორც სრულ ფა სო ვა ნი, 
თა ნას წო რი ინ დი ვი დე ბის და სამ კ ვიდ რებ ლად. 
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4.3.2. სამ სა ხუ რი 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მა თი წარ სუ ლი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბი სა 

და უსი ა მოვ ნე ბის ნა წი ლი სა მუ შაო სივ რ ცეს უკავ შირ დე ბა, გა მო კითხუ-
ლი რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა ინ ტერ ვი უს დროს და საქ მე ბუ ლი იყო 
თა ვი სი პრო ფე სი ით, ან აკე თებ და იმ საქ მეს, რო მე ლიც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
მი აჩ ნ და და, შე სა ბა მი სად, თვით რე ა ლი ზე ბულ ინ დი ვი დე ბად ით ვ ლე ბი ან. 
მათ ნა წილს სამ სა ხურ ში უკ ვე შექ მ ნი ლი აქვს უსაფ რ თხო სივ რ ცე. თუმ-
ცა, ეს მდგო მა რე ო ბა თა ვი სით არ მო სუ ლა და სხვებ თან შე და რე ბით, 
და მა ტე ბი თი ბა რი ე რე ბი სა და, ხან და ხან, პი როვ ნუ ლი შე უ რაცხ ყო ფე ბის 
გა და ლახ ვა მო უ წი ათ გა რეგ ნო ბი სა და ვი ზუ ა ლუ რად გა მო ხა ტუ ლი იდენ-
ტო ბის გა მო:

`თომ ბო ის” სტი ლი მქონ და, შე და რე ბით ცო ტა უფ რო მას კუ ლი-
ნუ რი. რა ღაც პე რი ო დი აერო პორ ტ ში ვმუ შა ობ დი და ბუ ლინ გი 
მო დი ო და თვი თონ თა ნამ შ რომ ლე ბის მხრი დან იმის გა მო თუ რო-
გორ გა მო ვი ყუ რე ბო დი და რამ დე ნად მას კუ ლი ნუ რი ვი ყა ვი სხვა 
გო გო ებ თან შე და რე ბით. უფ რო, რა ღაც ან დ რო გე ნუ ლი ვი ყა ვი, 
არც იქით ვი ყა ვი და არც აქეთ... აი, რა ღა ცებ ზე... „რატომ არ 
მაქვს ფრჩხი ლე ბი~, „რატომ არ ვი კე თებ მა კი აჟს~, მსგავ სი რა-
ღა ცე ბი, ხშირ - ხ ში რად, ზურგს უკან, სი ცილ - კის კი სით და რა ღა-
ცე ბით იყო ძა ან აქ ტი უ რად (ინტერვიუ ნი ნოს თან, 11/09/2021).

ასეთ სივ რ ცე ში ყვე ლა ზე მე ტად უწევთ აკონ ტ რო ლონ ყვე ლა ფე რი, 
„იმისთვის, რომ ჩაჯ დე გა რე მო ში~. ნი ნოს შემ თხ ვე ვა ში ეს გან სა კუთ რე ბუ-
ლად თვალ სა ჩი ნოდ გა მოჩ ნ და. სამ სა ხუ რის შეც ვ ლის შემ დეგ, იგი იძუ ლე-
ბუ ლი გახ და მორ გე ბო და სა მუ შაო ად გილ ზე წა მო ყე ნე ბულ მოთხოვ ნებს 
და ფი ზი კუ რი გა რეგ ნო ბა „უფრო მე ტად ფე რა დი~, ფე მი ნუ რი გა ე ხა და მა-
კი ა ჟი სა და ჩაც მუ ლო ბის მეშ ვე ო ბით. ნი ნოს გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა პი რის-
პი როდ მოქ მე დებს ას მა თი. ამ ჟა მინ დელ სამ სა ხურს ისიც უსაფ რ თხოდ 
აღიქ ვამს, თუმ ცა მის გა მოც დი ლე ბა ში, ყო ფი ლა შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც 
გა რეგ ნო ბა სა და ვი ზუ ა ლურ სა კითხ ზე შე უ თან ხ მებ ლო ბის გა მო, შე იც ვა-
ლა სა მუ შაო ად გი ლი. ეს ძი რი თა დად უკავ შირ დე ბა უკ ვე უსაფ რ თხო სივ რ-
ცედ ჩა მო ყა ლი ბე ბულ გა რე მო ში ახა ლი მოთხოვ ნე ბის და წე სე ბა სა და მათ-
თან შე უ გუ ებ ლო ბას: 
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რო გორც უკ ვე შემ დ გა რი ადა მი ა ნი იმ კონ კ რე ტულ სივ რ ცე ში, 
ვგრძნობ დი რო დე საც იწყე ბო და რა ღაც მოთხოვ ნე ბის წა მოჭ რა 
და ვფიქ რობ დი, რომ რად გან ჩემ მი ერ გა წე უ ლი სა მუ შა ოს მი უ-
ხე და ვად მა ინც და მა ტე ბით რა ღა ცას მთხო ვენ, რაც ჩემს საქ მეს-
თან კავ შირ ში შე იძ ლე ბა არც იყო, იძუ ლე ბუ ლი ვყო ფილ ვარ რომ 
წა მოვ სუ ლი ყა ვი. ძი რი თა დად, დრეს კო დის, ვი ზუ ა ლუ რი თე მის 
გა მო (ინტერვიუ ას მათ თან, 01/10/2021).

იმის მი ხედ ვით, თუ რო გორ გა რე მო ში იმ ყო ფე ბი ან, რეს პონ დენ ტე ბი შე-
სა ბა მის სტრა ტე გი ას ირ ჩე ვენ უსაფ რ თხო ე ბის მი საღ წე ვად. ეს მიდ გო მე ბი 
საკ მა ოდ ინ დი ვი დუ ა ლუ რია და იც ვ ლე ბა კონ კ რე ტუ ლი სი ტუ ა ცი ის მი ხედ-
ვით. ერ თი შე ხედ ვით უსაფ რ თხო სივ რ ცე, შე საძ ლოა არა კომ ფორ ტუ ლად 
იქ ცეს, თუ კი იქ ახა ლი პი რო ბე ბი ჩნდე ბა იმის თ ვის, რომ „ჩაჯდე გა რე მო-
ში~. სტრა ტე გი ე ბიც, შე სა ბა მი სად, იც ვ ლე ბა და ერ გე ბა ამ ფლუ ი დურ გა-
რე მოს. მათ მსგავ სე ბა სა და სხვა ო ბა ზე უფ რო ვრცლად ქვე მოთ ვი სა უბ-
რებთ.

სამ სა ხურ ზე სა უბ რი სას სან დ რა გუ ლახ დი ლად ჰყვე ბა, რომ ის ფუნ ქ ცი ა, 
რო მელ საც ოჯა ხი და მი სი წევ რე ბი უნ და ას რუ ლებ დ ნენ, მეტ ნაკ ლე ბად, 
სა მუ შაო სივ რ ცემ და კო ლე გებ მა შე ი თავ სეს. უსაფ რ თხო და კომ ფორ ტულ 
სივ რ ცედ მი იჩ ნევს სამ სა ხურს ან დ რე აც, რო მე ლიც ერ თ -ერთ სა თე მო ორ-
გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა ობს. მათ მსგავ სად, ამ ჟა მინ დელ სამ სა ხურს უსაფ რ-
თხოდ აღიქ ვამს ევაც, თუმ ცა ასე ვე იხ სე ნებს ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბას:

2014 წელს, რო დე საც ჩე მი ტრან ზი ცია და იწყო, ტრან ს ფე მი ნურ 
როლს ვას რუ ლებ დი და ცხოვ რე ბის საკ მა ოდ გრძე ლი მო ნაკ ვე-
თი ვცხოვ რობ დი რო გორც სის გენ დე რი ქა ლი, კა ბით, ქუს ლე ბით, 
მა კი ა ჟით, გრძე ლი თმი თა და ა.შ. ეს იწ ვევ და ყუ რადღე ბას, გან-
სა კუთ რე ბით დღი სით, თუმ ცა მე ძი რი თა დად ღა მით გა მოვ დი ო-
დი, იმი ტომ, რომ სექ ს მუ შა კად ვმუ შა ობ დი. ერ თ -ერთ სა ღა მოს 
შვი დი ადა მი ა ნი და მეს ხა თავს და სა სიკ ვ დი ლოდ გა მი მე ტეს. სას-
ტი კად მცე მეს და ის დღემ დე მაქვს ნა ი ა რე ბი ხე ლებ ზე, სა ხე ზე, 
სხე ულ ზე (ინტერვიუ ევას თან, 02/10/2021).

ევას შემ თხ ვე ვა გან სა კუთ რე ბით სა გუ ლის ხ მოა იმ კუთხი თაც, რომ იგი 
აჩ ვე ნებს რამ დე ნად გა დამ წყ ვე ტი და, ამ შემ თხ ვე ვა ში, უარ ყო ფი თი რო-
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ლიც კი შე იძ ლე ბა ითა მა შოს ინ დი ვი დის იდენ ტო ბის ვი ზუ ა ლურ მა ექ ს პ-
რე სი ამ მი სი ვე უსაფ რ თხო ე ბი სა და ჯან მ რ თე ლო ბის თ ვის. გე ოგ რა ფი უ ლი 
ლო კა ცი ა, ურ ბა ნუ ლი სივ რ ცეც ცენ ტ რა ლურ როლს თა მა შობს ევას მი ერ 
უსაფ რ თხო ე ბის აღ ქ მა ში. მის თ ვის ე.წ. პლეშ კა, რო მე ლიც მრა ვა ლი ტრან-
ს გენ დე რი ქა ლის თ ვის სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გა დარ ჩე ნის მთა ვა-
რი წყა რო ა, ასე ვე შე იძ ლე ბა იქ ცეს ფი ზი კუ რი ზი ა ნი სა და სიკ ვ დი ლის მი-
ზე ზიც კი, რო გორც ამას მრა ვა ლი სხვა შემ თხ ვე ვა მოწ მობს. უსაფ რ თხო 
სივ რ ცის ფლუ ი დუ რო ბა აქაც ნათ ლად იკ ვე თე ბა.

4.3.3. ემო ცი უ რი ბმა სივ რ ცეს თან და მი სი გენ დე რუ ლი ას პექ ტი
ქვი ა რე ბის თ ვის ღი ა, სა ჯა რო სივ რ ცის უსაფ რ თხო ე ბა ზე მსჯე ლო ბი სას, 

პირ ველ რიგ ში გვახ სენ დე ბა ის თავ დას ხ მე ბი თუ ჯგუ ფუ რი ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტე ბი, რომ ლე ბიც მათ, რო გორც ინ დი ვი დებ მა და თემ მა, მრა ვალ ჯერ 
გა მოს ცა დეს სა კუ თარ თავ ზე. ეს ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი ილე ქე ბა 
თე მის წევ რე ბის მეხ სი ე რე ბა ში და გან საზღ ვ რავს მათ მი ერ სა ზო გა დო-
ებ რივ სივ რ ცე ებ ში ყოფ ნი სას უსაფ რ თხო ე ბის აღ ქ მას. ეს კი, სა ბო ლო ოდ, 
აისა ხე ბა ცხოვ რე ბის ხა რის ხ სა და ურ ბა ნულ სივ რ ცეს თან ყო ველ დღი ურ 
ინ ტე რაქ ცი ა ში. მა გა ლი თის თ ვის, თბი ლის ში, ვაჩ ნა ძის ქუ ჩა ზე გავ ლი სას 
სან დ რას დღე საც უჩ ნ დე ბა ზიზღის და და უც ვე ლო ბის გრძნო ბა, რო მე ლიც 
2013 წლის 17 მა ისს და ე უფ ლა, რო დე საც ამ ქუ ჩა ზე ქვი არ აქ ტი ვის ტე ბის-
თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი მიკ რო ავ ტო ბუ სი თავ დამ ს ხ მელ თა ჯგუ ფებ მა და ლე-
წეს და ამის შე დე გად ფი ზი კუ რი და ზი ა ნე ბა თვი თო ნაც მი ი ღო. მის თ ვის ეს 
ად გი ლი, რვა წლის შემ დე გაც ნე გა ტი ურ ემო ცი ებს აღ ძ რავს და იმ ტრავ-
მულ გა მოც დი ლე ბას ებ მის, რო მე ლიც თა ვის მე გობ რებ თან და თა ნა მო აზ-
რე ებ თან ერ თად გა დახ და თავს. თუმ ცა, სა ინ ტე რე სოა ის გა რე მო ბა, რომ 
სან დ რა აღ მოჩ ნ და ერ თა დერ თი რეს პონ დენ ტი, რო მელ მაც ხა ზი გა უს ვა იმ 
ემო ცი ურ კავ შირს, დღემ დე რომ ინარ ჩუ ნებს ქა ლა ქის ამ კონ კ რე ტულ მო-
ნაკ ვეთ თან.

ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო აღ მოჩ ნ და ან დ რე ას ურ თი ერ თო ბა სა ქა ლა ქო გა რე-
მოს თან და მის მი ერ, სივ რ ცი სა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი უსაფ რ თხო ე ბის 
ფლუ ი დუ რი აღ ქ მა. მის თ ვის, და ცუ ლო ბის გრძნო ბა ებ მის საცხოვ რე ბე ლი 
სახ ლის ახ ლო მახ ლო ტე რი ტო რი ას, თა ვის უბანს. ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ იქ მას იც ნო ბენ და „არ აქვთ აგ რე სი უ ლი და-
მო კი დე ბუ ლე ბა~. კონ კ რე ტულ სივ რ ცეს თან ფა მი ლა რუ ლი კავ ში რი მის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რომ უსაფ რ თხოდ იგ რ ძ ნოს თა ვი და უფ რო მე ტიც, თავს 
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უფ ლე ბა მის ცეს ატა როს სა ყუ რე და ჩა იც ვას არა ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლად. ამ 
ურ თი ერ თ კავ შირ მა 5 ივ ლი სის მოვ ლე ნე ბის შემ დე გაც შე ახ სე ნა თა ვი:

მანდ იყო... ზუს ტად, აი ჩემს უბან ზე, სა ბურ თა ლო ზე... რომ თუნ-
დაც, რუს თა ვე ლი დან რომ მოვ დი ო დი, სულ და ძა ბუ ლი ვი ყა ვი და 
სა ბურ თა ლოს კენ ამო ვუხ ვევ დი თუ არა გზას, მანდ მეხ ს ნე ბო და 
ხოლ მე მთე ლი შფოთ ვა და აი ის შეგ რ ძ ნე ბა მქონ და, რომ გა დავ-
რ ჩი (ინტერვიუ ან დ რე ას თან, 28/09/2021).

მი უ ხე და ვად ამი სა, ან დ რეა ამ ბობს რომ, მარ თა ლი ა, ქა ლა ქის სხვა ნა წილ-
თან, გან სა კუთ რე ბით კი, გა რე უ ბან თან შე და რე ბით, ნაკ ლე ბად, მაგ რამ მა-
ინც აქვს მუდ მი ვი შფოთ ვა, რომ სა კუ თარ უბან შიც შე იძ ლე ბა და ეს ხან თავს: 

ირა ცი ო ნა ლუ რად მგო ნია ხოლ მე, ნე ბის მი ერ ად გი ლას, შე იძ ლე-
ბა ჩემს უბან შიც... უცებ მომ დის აზ რად... რომ მივ დი ვარ, წინ ვი-
ღაც რომ მი დის, მგო ნია რომ და ნას ჩა მარ ტყამს. აი ეს გან ც და 
მა ინც სულ არის (იქვე).

ცენ ტ რა ლურ უბ ნებ თან შე და რე ბით, გა რე უბ ნებს იგი უფ რო სა ხი ფა თოდ 
აღიქ ვამს და ამას სა კუ თა რი და მე გობ რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი გა მოც დი-
ლე ბე ბით ხსნის. ამ ას პექტს მოგ ვი ა ნე ბით და ვუბ რუნ დე ბით, მა ნამ დე კი 
სივ რ ცის გენ დე რულ გან ზო მი ლე ბას შე ვე ხე ბით.

ქა ლაქ ში სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბებ სა და უსაფ რ თხო ე ბის ხა რის ხ ზე სა-
უბ რი სას, ან დ რეა ხაზს უს ვამს სივ რ ცის გენ დე რულ ას პექტს. მის თ ვის 
კონ კ რე ტულ სივ რ ცე ში ქა ლე ბის დო მი ნი რე ბა ასო ცირ დე ბა უფ რო მეტ და-
ცუ ლო ბას თან, ვიდ რე ამას იგ რ ძ ნობ და კა ცე ბით დო მი ნი რე ბუ ლი სივ რ ცის 
შემ თხ ვე ვა ში. ერ თ -ერ თი ცენ ტ რა ლუ რი უბ ნის მა გა ლით ზე დაყ რ დ ნო ბით, 
იგი იხ სე ნებს რო გორ იგ რ ძ ნო თა ვი უსაფ რ თხოდ მა შინ ვე, რო გორც კი მა-
მა კა ცე ბით დო მი ნი რე ბულ პარ კ ში რამ დე ნი მე ქალ მა გა მო ი ა რა. 

გენ დე რუ ლი ას პექ ტი იკ ვე თე ბა მრა ვა ლი რეს პონ დენ ტის მი ერ ურ ბა ნუ-
ლი სივ რ ცის კე თილ მოწყო ბის ხა რის ხის ხაზ გას მი სას. მა გა ლი თად, ცუ დად 
გა ნა თე ბუ ლი ქუ ჩა გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რია ქვი არ ქა ლე ბის თ ვის, 
რომ ლე ბიც მი იჩ ნე ვენ, რომ ღა მით, ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლოვ ნად, ყველ გან საფ რ-
თხე ემუქ რე ბათ. ამ მხრივ, ღა მით გა და ად გი ლე ბას ცენ ტ რა ლურ უბ ნებ შიც 
საფ რ თხის შემ ც ვე ლად აღიქ ვა მენ. ასე თი თავ დას ხ მე ბი არა ქვი არ იდენ-
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ტო ბით, არა მედ გენ დე რუ ლი მო ტი ვი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი და გა მო ი ხა ტე-
ბა სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბით:

ის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მე მახ სენ დე ბა, ჩემს 
სექ სუ ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას, თით ქ მის არა ფერს არ ვუ კავ ში რებ. 
აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლა უკავ შირ დე ბა არა ჩემს იდენ ტო ბას, არა-
მედ ჩემს გენ დერს (ინტერვიუ მა ი ას თან, 16/09/2021).

მაია იხ სე ნებს სექ სუ ა ლუ რი შე ვიწ რო ე ბის რამ დე ნი მე მა გა ლითს, რომ-
ლე ბიც თით ქ მის იდენ ტუ რია ყვე ლა იმ ქა ლის ცხოვ რე ბა ში, ვინც გამ-
ხ და რა გენ დე რუ ლი ნიშ ნით ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლი ღია თუ და ხუ რულ 
სა ჯა რო სივ რ ცე ებ ში. ეს გა მოც დი ლე ბე ბი აერ თი ა ნებს რო გორც ქუ ჩას, 
ასე ვე სა ზო გა დო ებ რივ ტრან ს პორტს. მა გა ლი თად, მეტ რო გან სა კუთ რე-
ბით სა ხი ფა თოდ აღიქ მე ბა, რო გორც ქვი არ იდენ ტო ბის პრიზ მი დან, ასე-
ვე გენ დე რუ ლი გად მო სა ხე დი დან. ჩა კე ტილ სივ რ ცე ში ყოფ ნა და იქი დან 
გარ კ ვე უ ლი დრო ით თა ვის დაღ წე ვის შე უძ ლებ ლო ბა ცენ ტ რა ლურ როლს 
თა მა შობს ამ სა ჯა რო სივ რ ცის პრობ ლე მუ რად აღ ქ მა ში.

4.3.4. ცენ ტ რი და პე რი ფე რია
ზო გა დად, ურ ბა ნუ ლი არე ა ლი, პე რი ფე რი ას თან შე და რე ბით უსაფ რ-

თხოდ აღიქ მე ბა ქვი არ ადა მი ა ნე ბის თ ვის და ამის შე დე გი ა, რომ მრა ვა ლი 
მათ გა ნი ტო ვებს სოფ ლებს და ჩა მო დის ქა ლაქ ში საცხოვ რებ ლად. გან ს ხ-
ვა ვე ბა კი პე რი ფე რი ა სა და ცენტრს შო რის ქა ლა ქის შიგ ნი თაც შე სამ ჩ ნე-
ვი ა. ცენ ტ რა ლურ უბ ნებ ში, თავ მოყ რი ლია მრა ვა ლი ურ ბა ნუ ლი ფუნ ქ ცი ა, 
რო მე ლიც თა ვის მხრივ, გა ნა პი რო ბებს რო გორც ეკო ნო მი კურ, ასე ვე სო-
ცი ა ლურ მრა ვალ ფე როვ ნე ბას. შე სა ბა მი სად, ტო ლე რან ტო ბაც „ნორმისგან 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლის~ მი მართ ქა ლა ქის ამ ნა წილ ში უფ რო მე ტი იქ ნე ბა, რად-
გან სო ცი ა ლუ რი ინ ტე რაქ ცია აქ უფ რო მა ღა ლი ა.

მოსახლეობისა და ურ ბა ნუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის სიმ ჭიდ რო ვის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, ხალ ხ მ რავ ლო ბა ის ერ თ -ერ თი ას პექ ტი ა, რომ ლი თაც ქა ლა ქის ცენ-
ტ რა ლუ რი უბ ნე ბი უფ რო გა მო ირ ჩე ვა. ამ სა კითხს რამ დე ნი მე მო ნა წი ლე-
მაც გა უს ვა ხა ზი, რო გორც უსაფ რ თხო ე ბის შეგ რ ძ ნე ბის გან მა პი რო ბე ბელ 
ერ თ -ერთ ფაქ ტორს. სივ რ ცე ში მო ქა ლა ქე თა მა ღა ლი კონ ცენ ტ რა ცია ქმნის 
მე ტად კონ ტ რო ლი რე ბულ სი ტუ ა ცი ას და, შე სა ბა მი სად, ასეთ არე ა ლებ ში 
სა ჯა რო სიმ შ ვი დეც მე ტად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ა. თუმ ცა, რო გორც უკ ვე 



82

ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე: 
სხეული, ინტერაქცია და ყოველდღიური ცხოვრებაკვლე ვის მიგ ნე ბე ბი

ვნა ხეთ, თე მის წევ რე ბი ხში რად არი დე ბენ კი დეც თავს ხალ ხ მ რავ ლო ბას, 
რო მე ლიც ყო ველ თ ვის არ არის და ცუ ლო ბის გა რან ტი ა, გან სა კუთ რე ბით გა-
რე უბ ნებ ში. რო დე საც ას მა თი გლდან ში, ხალ ხ მ რა ვალ ქუ ჩა ზე შვილ თან ერ-
თად მოძ რა ო ბი სას, არა ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი ვი ზუ ა ლის გა მო ჰო მო ფო ბი უ-
რი თავ დას ხ მის ობი ექ ტი გახ და, „დღისით-მზისით, კა ციშ ვი ლი არ ჩა რე უ ლა, 
არა ვის არა ფე რი უთ ქ ვამს [თავდამსხმელისთვის] რომ თა ვი და ე ნე ბე ბი ნა~.

ცენ ტ რა ლურ უბან ში და ცუ ლო ბის მეტ ხა რის ხ ზე მი უ თი თებს ნი კაც. იგი 
მი იჩ ნევს, რომ ვა კე ში საცხოვ რებ ლად გა დას ვ ლით, გარ კ ვე ულ წი ლად, 
პრი ვი ლე გი რე ბუ ლა დაც კი გრძნობს თავს, რად გან სხვა უბან ში ყო ველ-
დღი ურ ცხოვ რე ბას თან და კავ ში რე ბულ უსი ა მოვ ნე ბებ სა და ინ ცი დენ ტებს 
ირი დებს თა ვი დან. ქვი არ იდენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ცი დენ ტე ბი 
რომ მრავ ლად ხდე ბა გა რე უ ბან ში მცხოვ რე ბი თე მის წევ რე ბის ყო ველ-
დღი უ რო ბა ში, ნათ ლად დას ტურ დე ბა ას მა თის გა მოც დი ლე ბით:

გლდან ში, მე და ჩე მი პარ ტ ნი ო რი, ერ თ -ერთ სა შა ურ მე ში ვის ხე-
დით. უცებ, ბი ჭე ბის რა ღაც ჯგუფ მა ჩაგ ვი ა რა, შე მოგ ვ ხე დეს და 
ერ თ მა მე ო რეს დე მონ ს ტ რა ცი უ ლად გას ძა ხა: ~შენ ხუთ ივ ლისს 
იყა ვი ხო აქ ცი ა ზე?” მივ ხ ვ დი, რომ ჩვენს გა სა გო ნად ამ ბობ დ-
ნენ... სა ერ თოდ არ მი ვაქ ციე ყუ რადღე ბა, აზ რი არ აქვს... ეგე თი 
რა ღა ცე ბი ყო ველ თ ვის ხდე ბა, წა მო ძა ხე ბე ბი... (ინტერვიუ ას მათ-
თან, 01/10/2021).

სტრე სულ გა მოც დი ლე ბა ზე გვიყ ვე ბა ევაც, რო მე ლიც ავ ჭა ლა ში ცხოვ-
რე ბის პე რი ოდ ში, ჰო მო ფო ბი უ რი თავ დას ხ მე ბის გან თა ვის არი დე ბის მიზ-
ნით, იძუ ლე ბუ ლი იყო სახ ლამ დე შე მოვ ლი თი გზით მი სუ ლი ყო, რაც და მა-
ტე ბით დის კომ ფორ ტ თან და შიშ თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი:

სახ ლამ დე მი სას ვ ლე ლად ან ქუ ჩით უნ და გა მევ ლო, სა დაც სულ 
ბირ ჟე ბი ა, ან სა საფ ლა ოს მხრი დან გავ სუ ლი ყა ვი, იმი ტომ რომ 
სახ ლი იყუ რე ბო და სა საფ ლა ოს კენ და წარ მო იდ გი ნე, ღა მით მი-
წევ და სა საფ ლა ოს გავ ლა. არა ერ თხელ, ეს უბ ნის ბირ ჟე ბი... ბი-
ჭე ბი, კა ცე ბი, ხან ფეხ ბურთს თა მა შობ დ ნენ და გან ზ რახ ბურთს 
მეს როდ ნენ და სიტყ ვა ~პიდარასტი” იყო ძა ან ჩვე უ ლებ რი ვი მო-
მენ ტი... დი დი ხა ნი ვერ გავ ჩერ დი. ლო გი კუ რი ა, ში ში მქონ და 
(ინტერვიუ ევას თან, 02/10/2021).
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ამ გა მოც დი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სუ ლაც არ არის გა საკ ვი რი, 
რომ ნი კა თავს პრი ვი ლე გი რე ბუ ლად მი იჩ ნევს ვა კე ში საცხოვ რებ ლად გა-
დას ვ ლის შემ დეგ, რად გან იქ უფ რო „თავისუფლად გა და ად გილ დე ბა~. მა ი-
ას აზ რით, და უც ვე ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბის ასე მძაფ რად აღ ქ მა, პე რი ფე რი ებ ში 
„ნორმასთან შე უ სა ბა მო~ ვი ზუ ა ლე ბის ნაკ ლე ბად მიმ ღებ ლო ბი თაა გან პი-
რო ბე ბუ ლი. თუმ ცა, ზო გი ერ თი რეს პონ დენ ტი აღ ნიშ ნავს, რომ იქ, სა დაც 
„ძველი ბი ჭე ბი~ იყ რი ან თავს, არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა გლდან ში თუ მთაწ-
მინ და ზე, პრაქ ტი კუ ლად, ერ თ ნა ი რი მენ ტა ლო ბაა და თა ნაბ რად საფ რ თხის 
შემ ც ვე ლი ა.

აქ ვე გან ვი ხი ლოთ ურ ბა ნუ ლი მრა ვალ ფუნ ქ ცი უ რო ბის კი დევ ერ თი გან-
ზო მი ლე ბაც. რო გორც უკ ვე ით ქ ვა, ქა ლა ქის არ ცერთ ნა წილ ში, მათ შო-
რის, არც ცენ ტ რა ლურ უბ ნებ ში, არა ვი ნაა და ცუ ლი ჰო მო ფო ბი უ რი თავ-
დას ხ მე ბის გან. ამის მი ზე ზი, ირაკ ლის აზ რით არის ის, რომ „ქუჩა უფ რო 
შიშ ვე ლი ად გი ლი ა, ყვე ლა ნა ირ ადა მი ანს უყ რის თავს და მანდ არ ხარ 
დაზღ ვე უ ლი ვინ შეგ ხ ვ დე ბა და ვის შეხ ვ დე ბი~. ასეთ დროს, ისე თი ქუ ჩის-
პი რა და წე სე ბუ ლე ბე ბი, რო გო რე ბი ცაა ბან კი, აფ თი ა ქი თუ მა ღა ზი ა, ქვი ა-
რე ბის თ ვის ერ თ გ ვა რი თავ შე საფ რის ფუნ ქ ცი ა საც ას რუ ლე ბენ, გან სა კუთ-
რე ბით ღა მის სა ა თებ ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ცხოვ რე ბა ში ერ თ -ერ თი 
ყვე ლა ზე და უნ დო ბე ლი თავ დას ხ მის მსხვერ პ ლი სა ბურ თა ლო ზე გახ და, 
შე საძ ლო ა, სწო რედ ურ ბა ნუ ლი მრა ვალ ფუნ ქ ცი უ რო ბის გა მო ფიქ რობს 
ევა, რომ ბახ ტ რი ონ ზე ან ცინ ცა ძის ქუ ჩა ზე ღა მით ფე რა დი ტან საც მ ლით 
გავ ლი სას უფ რო და ცუ ლა და ა, ვიდ რე რო მე ლი მე გა რე უ ბან ში, ვულ კა ნი ზა-
ცი ის გვერ დით ჩავ ლის შემ თხ ვე ვა ში იქ ნე ბო და.

ზე მოთ ვახ სე ნეთ ან დ რე ას გა მოც დი ლე ბა 5 ივ ლი სის პე რი ოდ ში. რო-
გორც ირ კ ვე ვა, ეს გან წყო ბა სხვა რეს პონ დენ ტებ შიც არ სე ბობს. ქა ლა-
ქის ცენ ტ რ სა და პე რი ფე რი ას შო რის გან ს ხ ვა ვე ბა უსაფ რ თხო ე ბის აღ ქ მის 
კუთხით სრუ ლი ად ქრე ბა ქვი არ სენ სი ტი უ რი თა რი ღე ბის მო ახ ლო ე ბი სას, 
ჰო მო ფო ბი უ რი ჯგუ ფე ბის მო ბი ლი ზე ბი სა და გან წყო ბე ბის კვალ დაკ ვალ. 
ასეთ დროს, ცენ ტ რა ლურ უბ ნებ ში და მათ შო რის, ისეთ სივ რ ცე ებ შიც, 
რომ ლებ საც რეს პონ დენ ტე ბი სა კუ თარ უბ ნად აღიქ ვა მენ, ფი ზი კუ რი გა-
მო ჩე ნა ისე თი ვე სა ხი ფა თოდ მი იჩ ნე ვა, რო გორც გა რე უ ბან ში. ირაკ ლი იხ-
სე ნებს შემ თხ ვე ვას, რო დე საც 5 ივ ლისს, სა კუ თარ უბან ში, ქა ლა ქის ცენ ტ-
რ ში, სამ სა ხურ ში მი სას ვ ლე ლად რამ დე ნი მე ასე უ ლი მეტ რის გა სავ ლე ლად 
ტაქ სი გა მო ი ძა ხა:
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წელს, პირ ვე ლად იყო ჩემს ცხოვ რე ბა ში, სახ ლი დან რომ გა მო-
ვე დი, სა მი ქუ ჩის გა დაღ მა, სამ სა ხურ ში რომ უნ და ჩავ სუ ლი ყა-
ვი, ტაქ სი გა მო ვი ძა ხე. ეხ ლა მგო ნი ა, რომ ძა ლი ან პა რა ნო ი დუ-
ლი იყო ეს ფიქ რი და რე ა ლო ბას თან კავ ში რი არ ჰქონ და, მაგ რამ 
ანუ... ეს მან ძი ლი რომ წარ მო ვიდ გი ნე, თუნ დაც ამ პა ტა რა ქუ ჩა-
ზე, სა კუ თარ უბან შიც კი, უცებ გან ც და მქონ და, რომ არ იცი რა 
მოხ დე ბა. ცენ ტ რა ლურ ქუ ჩებ ზე ვი ღა ცებს ხო ცა ვენ... (ინტერვიუ 
ირაკ ლის თან, 04/10/2021).

ეს გა მოც დი ლე ბე ბი ნათ ლად გვიჩ ვე ნებს, რომ ცენ ტ რ სა და პე რი ფე რი-
ას შო რის არ სე ბუ ლი სხვა ო ბა სივ რ ცე ში და ცუ ლო ბის კუთხით, გარ კ ვე ულ-
წი ლად მოჩ ვე ნე ბი თი ცა ა. ინ დი ვი დუ ა ლურ აღ ქ მებ სა და გა მოც დი ლე ბებს 
ცენ ტ რა ლუ რი რო ლი უჭი რავს ქა ლა ქის ამა თუ იმ უბ ნის ქვი ა რე ბის თ-
ვის უსაფ რ თხო სივ რ ცედ მო ნათ ვ ლა ში. პე რი ო დუ ლო ბა გან სა კუთ რე ბით 
თვალ ში სა ცე მი ფაქ ტო რია სივ რ ცის უსაფ რ თხოდ აღ ქ მა ში და იგი მუდ მი-
ვად ცვა ლე ბა დი ხა სი ა თი სა ა, დღი სით თუ ღა მით, ქვი არ სენ სი ტი უ რი თა-
რი ღე ბის დროს თუ ნე ბის მი ერ სხვა კა ლენ და რულ დღეს. 

4.3.5. ექ ს კ ლუ ზი უ რი სივ რ ცე ე ბი
ქა ლა ქის ცენ ტ რის უსაფ რ თხოდ აღ ქ მის კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი შე საძ-

ლოა იყოს ის, რომ აქ შე ი ნიშ ნე ბა ქვი არ ინ კ ლუ ზი უ რი ბა რე ბის, ღა მის 
კლუ ბე ბის და გარ თო ბის სივ რ ცე ე ბის კლას ტე რუ ლი კონ ცენ ტ რა ცი ა. ქვი-
ა რე ბის თ ვის ექ ს კ ლუ ზი უ რად შექ მ ნილ ღო ნის ძი ე ბებ საც ცენ ტ რა ლუ რი 
ად გი ლი უჭი რავს თე მის თ ვის უსაფ რ თხო სივ რ ცის შექ მ ნა ში. ზო გი ერ თი 
აღ ნიშ ნავს, რომ ღა მის კლუ ბე ბი რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა საც ემ სა ხუ რე ბო და 
თე მის ამა თუ იმ წევ რის და სახ მა რებ ლად. გარ თო ბის სივ რ ცე ე ბი დან გა-
მო ყო ფენ მე გობ რულ ბა რებს, რომ ლე ბიც მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შო-
ბენ თე მის ცხოვ რე ბა ში, რად გან იძ ლე ვი ან თა ვი სუ ფა ლი სო ცი ა ლი ზა ცი ის 
სივ რ ცეს. რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ამ გ ვა რი სივ რ ცე ე ბი და ეხ-
მა რათ მე ტი თავ და ჯე რე ბის, და ცუ ლო ბის გან ც დის მო პო ვე ბა ში, რად გან 
მიხ ვ დ ნენ, რომ არ იყ ვ ნენ მარ ტო:

სულ პირ ვე ლად რო ცა ვი ყა ვი [ღამის კლუბ ში, ქვი არ ღო ნის ძი ე-
ბა ზე], მახ სოვს, რომ ბო ლო რამ დე ნი მე სა ა თი ვი ჯე ქი და ვუ ყუ-
რებ დი, რომ იმ დე ნად ახა ლი სამ ყა რო აღ მო ვა ჩი ნე, ეგ რე მე გო ნა, 
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იმი ტომ რომ, იმ პე რი ოდ ში 19 წლის ვი ყა ვი და არას დ როს მქო-
ნია შე ხე ბა ამ დენ ქვი არ ადა მი ან თან და ეგე თი სივ რ ცე არ სად 
მე ნა ხა, არ ყო ფი ლა ჩემ ირ გ ვ ლივ. უბ რა ლოდ ბედ ნი ე რე ბის შეგ-
რ ძ ნე ბა მქონ და იმ მო მენ ტ ში, რომ აი, არ სე ბობს ად გი ლი, სა დაც 
შე მეძ ლე ბა რომ თა ვი და ცუ ლად ვიგ რ ძ ნო (ინტერვიუ მა რი ამ თან, 
30/09/2021).

მსგავ სი, ნა ხევ რად სა ჯა რო სივ რ ცის შექ მ ნა, მიზ ნად ისა ხავს თე მის წევ-
რე ბის და ცუ ლო ბის გაზ რ დას, რად გან სა ჯა რო სივ რ ცის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, 
იგი გარ კ ვე ულ სო ცი ა ლურ ფილტრს იყე ნებს. თუმ ცა, ამ ფორ მით ასე ვე 
იქ მ ნე ბა ექ ს კ ლუ ზი უ რი სივ რ ცე, რო მე ლიც შე საძ ლოა მარ ტი ვად ამო საც-
ნო ბი გახ დეს აგ რე სი უ ლი ჯგუ ფე ბის თ ვის და ერ თ გ ვარ უკუ ე ფექტს ქმნის, 
აგ დებს რა მოწყ ვ ლად მდგო მა რე ო ბა ში იქ მყოფ ქვი ა რებს. ან დ რეა და ნი კა 
ექ ს კ ლუ ზი უ რად ქვი არ სივ რ ცე ე ბის ამ ას პექ ტ ზე ამახ ვი ლე ბენ ყუ რადღე-
ბას:

ყვე ლამ ასე თუ ისე იცის, რომ [მაგ ქუ ჩა ზე] ქვი ა რე ბი არი ან და 
ვინ მეს რომ რა მე მო უნ დეს, ყვე ლა ზე მოწყ ვ ლა დე ბი, ალ ბათ, 
მანდ ვართ, იმი ტომ რომ ყვე ლა ზე ხში რად გვი წევს მანდ ყოფ ნა 
ასე სა ჯა როდ და ყვე ლამ იცის. ამ საფ რ თხეს სულ ვგრძნობ, იმი-
ტომ რომ... ნე ბის მი ერს შე უძ ლია შე მო ვი დეს [ბარში] და რა ღაც 
ამ ბა ვი ატე ხოს... ყო ფი ლა მსგავ სი შემ თხ ვე ვე ბიც (ინტერვიუ ან-
დ რე ას თან, 28/09/2021);

რო დე საც გაცხა დე ბუ ლი ა, რომ რა სივ რ ცეა და რას ემ სა ხუ რე ბა, 
პირ და პი რი გა ნაცხა დია რომ მო დი და მარ ტყი. მე ო რე ა, სეგ რე გა-
ცი ის სა კითხი, რომ ამ ადა მი ა ნებს ცალ კე ად გი ლი სჭირ დე ბათ 
(ინტერვიუ ნი კას თან, 30/09/2021).

კი დევ ერ თი ას პექ ტი, რო მელ საც აკ რი ტი კე ბენ რეს პონ დენ ტე ბი ექ ს კ-
ლუ ზი უ რად ქვი არ სივ რ ცე ებ ზე რეფ ლექ სი რე ბი სას, არის ის სტე რე ო ტი პუ-
ლო ბა, რო მელ საც მსგავ სი ად გი ლე ბი ხში რად იძე ნენ. ისი ნი უფ რო მე ტად 
მიჩ ნე უ ლია გე ი მე გობ რულ ად გი ლე ბად და ნაკ ლე ბად არის თე მის მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბის რეპ რე ზენ ტა ტუ ლი:
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ქვი არს ეძა ხი ან, თო რემ რე ა ლუ რად, ჩვე უ ლებ რი ვი გეი ბა რი ა, 
სა დაც რომ მი დი ხარ, არის კაც ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი – დი ჯეი თუ 
არის კა ცი ა. კა ცია სტან დარ ტი, სტე რე ო ტი პუ ლი ა. იდე ა ში პროგ-
რეს თან უნ და იყოს კავ შირ ში, თა ვი სუფ ლე ბას თან, გან ვი თა რე ბას-
თან. რე ა ლუ რად არის ოთხ მო ცი ან წლებ ში შექ მ ნი ლი სტე რე ო ტი-
პუ ლი ჩარ ჩო, რო მე ლიც თუ არ აკ მა ყო ფი ლებს ამ სტან დარ ტებს 
ვერ და უ ძა ხებ ქვი არ ბარს, ანუ რა ღაც სტან დარ ტებ ში უნ და ჯდე-
ბო დეს და მე მგო ნი ა, რომ სწო რედ ქვი არ სივ რ ცე არ უნ და ჯდე-
ბო დეს სტან დარ ტ ში (ინტერვიუ ნი კას თან, 30/09/2021);

ამას თა ნა ვე, ქვი არ სივ რ ცე ებ ში ძა ლა უფ ლე ბის არა თა ნა ბა რი დი ნა მი კაც 
შე ი ნიშ ნე ბა. რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ თე მი ხში რად ვერ იტევს გან ს-
ხ ვა ვე ბულ აზრს, რაც ქმნის ში და და პი რის პი რე ბებს და ფსი ქო ლო გი ურ ზე წო-
ლას. ეს გან სა კუთ რე ბით შე სამ ჩ ნე ვია ხილ ვა დო ბის პო ლი ტი კის წარ მო ე ბას-
თან და კავ ში რე ბით, რა მაც ბევ რი ქვი ა რი გა ხა და თავ დას ხ მის ან დამ ცი რე ბის 
სა მიზ ნე. ეს გა რე მო ბა კი ისევ თე მის წევ რებ ზე აისა ხე ბა უარ ყო ფი თად:

ნა წი ლობ რივ, ალ ბათ, სა უ ბა რი უჭირთ ერ თ მა ნეთ ში 
[აქტივისტებს]. მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო შე იძ ლე ბა რომ იჩხუ ბონ 
ან სა ჯა როდ გა ა კე თონ ეგ და და ა ზი ა ნონ ისე დაც და ზი ა ნე ბუ ლი 
ყვე ლა ფე რი (ინტერვიუ ნა ტა ლი ას თან, 29/09/2021);

კო ლექ ტი ურ უსაფ რ თხო ე ბა ზე თუ ვსა უბ რობთ, ეს ერ თო ბა 
[ქვიარ თე მი], პირ ველ რიგ ში, აზი ა ნებს გან ს ხ ვა ვე ბულ აზრს, იმი-
ტომ რომ შენ თუ რა ღა ცა გან ს ხ ვა ვე ბულს ამ ბობ, ან აკ რი ტი კებ – 
გა ჩუმ დი, ანუ თე მის თ ვის ეს არის უკე თე სი და ახ ლა შენ სა ერ თო 
საქ მეს აზი ა ნებ (ინტერვიუ ნი კას თან, 30/09/2021).

ცენ ტ რა ლუ რი არე ა ლე ბის უსაფ რ თხოდ აღ ქ მა ში ქვი ა რე ბის ნა წი ლი ასე-
ვე მი იჩ ნევს თვი თონ თე მის მი ერ, ქა ლა ქის გან ვი თა რე ბის ზო გა დი ტენ-
დენ ცი ე ბი სად მი ფე ხის აწყო ბას. ურ ბა ნუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის და პირ ველ რიგ-
ში, ქვი არ სივ რ ცე ე ბის ცენ ტ რის კე ნუ ლი გან ვი თა რე ბის მიდ გო მას ისი ნი 
უარ ყო ფი თად აფა სე ბენ და მი იჩ ნე ვენ, რომ შე საძ ლო ა, სწო რედ ეს გა რე-
მო ე ბა უშ ლის ხელს, რომ ქვი ა რე ბის თ ვის გა რე უბ ნე ბი გაზ რ დი ლი საფ რ-
თხის შემ ც ველ ზო ნე ბად რჩე ბა:
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„მთელი [ქვიარ] პო ლი ტი კაა სტე რე ო ტი პუ ლი და მთე ლი პო ლი-
ტი კაა კო პი რე ბის გან მე ო რე ბა. ხო და არ მიკ ვირს, რომ ურ ბა-
ნულ სივ რ ცე ზე ისა ხე ბა ეს და მოთხოვ ნის წა ყე ნე ბის უფ ლე ბა არ 
მაქვს. რა ტომ აკე თებ ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში? დე ცენ ტ რა ლი ზა ცია 
და იწყე და ქვი არ პო ლი ტი კა იქ ნე ბა, თუ სად მე ქა ლაქ გა რეთ იქ-
ნე ბა... მაგ რამ, მე ო რე სა კითხია უსაფ რ თხო ე ბა. (ინტერვიუ ნი-
კას თან, 30/09/2021).

უსაფ რ თხო ე ბა სა და ურ ბა ნუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ას შო რის 
მი ზეზ შე დე გობ რი ვი კავ ში რე ბის დად გე ნა არ წარ მო ად გენს წი ნამ დე ბა რე 
კლე ვის მი ზანს. ქვი არ სივ რ ცე ე ბი ჩნდე ბა იქ, სა დაც უსაფ რ თხო ე ბის გან-
ც და უკ ვე არ სე ბობს, თუ ქვი არ სივ რ ცე ე ბის გა ჩე ნა გა ნა პი რო ბებს კონ-
კ რე ტუ ლი ლო კა ცი ის უსაფ რ თხოდ აღ ქ მას? აშ კა რა ა, რომ ცენ ტ რა ლუ რი 
უბ ნე ბის უსაფ რ თხოდ აღ ქ მა ში ასე თი სივ რ ცე ე ბის ლო კა ლი ზე ბუ ლი არ სე-
ბო ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს. მე ო რე მხრივ, გა რე უბ ნებ ში მა თი 
არ სე ბო ბა რამ დე ნად გაზ რ დი და იქ თე მის წევ რე ბის და ცუ ლო ბის გან ც დას, 
ცალ კე მსჯე ლო ბის სა გა ნი შე იძ ლე ბა გახ დეს. ეს ორი სა კითხი ურ თი ერ თ-
გა დაჭ ვუ ლია და რო მე ლი მათ გა ნი გა ნა პი რო ბებს მე ო რის არ სე ბო ბას, მხო-
ლოდ სპე კუ ლა ცი ის სა გა ნი შე იძ ლე ბა იყოს.

თუმ ცა, ორი გა რე მო ე ბა ამ კუთხით ნათ ლად იკ ვე თე ბა და ვფიქ რობთ, 
ხაზს უს ვამს სივ რ ცის მნიშ ვ ნე ლო ბას სა ზო გა დო ე ბის ფარ თო ნა წილ სა და 
ქვი არ თემს შო რის არ სე ბულ ხიდ ჩა ტე ხი ლო ბა ზე სა უბ რი სას. ერ თი მხრივ, 
იმის გა მო, რომ ქვი ა რე ბი ვერ გრძნო ბენ თავს უსაფ რ თხოდ და მი ღე ბუ-
ლად კონ კ რე ტულ სივ რ ცე ებ ში, ისი ნი ცდი ლო ბენ მო ე რი დონ ასეთ გა რე-
მოს. ისე თი სივ რ ცე ე ბი, რო გო რე ბი ცაა მა გა ლი თად ეკ ლე სი ა, ან ქარ თუ ლი 
რეს ტორ ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი, მათ თ ვის, რო გორც თე მის წარ მო-
მად გენ ლე ბის თ ვის და კარ გუ ლი და მი უწ ვ დო მე ლი ა. ამ სივ რ ცე ებ მა ქვი ა-
რე ბი, რომ ლე ბიც ცხოვ რე ბის კონ კ რე ტულ ეტაპ ზე თავს მი ა კუთ ვ ნებ დ ნენ 
მათ, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბის გა მო და კარ გა:

რაც არ უნ და საკ ვირ ვე ლი იყოს, არა ერ თხელ მო მი ნათ ლავს ბავ-
შ ვე ბი და ეკ ლე სი ა შიც დავ დი ო დი. სა ნამ დავ შორ დე ბო დით, ჩემს 
პარ ტ ნი ორ თან ერ თა დაც მივ სულ ვარ ეკ ლე სი ა ში, რად გან რე-
ლი გი უ რი ტი პი ა. ად რე [უფრო] უსაფ რ თხო იყო იქ მის ვ ლა, იმი-
ტომ რომ ვერ გე ბო დი იმ პი რო ბებს, ვლო ცუ ლობ დი, ვგა ლობ დი, 
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მოძღ ვა რი მყავ და. ახ ლაც შე იძ ლე ბა მი ვი დე ეკ ლე სი ა ში. ტუ რის-
ტად რომ ჩა მო დი ან მე გობ რე ბი და აინ ტე რე სებთ, რა თქმა უნ-
და შე მო ვიყ ვან, ხა ტებს და ვა ნა ხებ, რო მე ლიც ჩემ თ ვის უკ ვე არა 
რწმე ნის ელე მენ ტი ა, არა მედ რო გორც ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ ში და 
მო ვუყ ვე ბი მის შე სა ხებ (ინტერვიუ ევას თან, 02/10/2021).

მე ო რე მხრივ, ექ ს კ ლუ ზი უ რი სივ რ ცე ე ბით, ქვი ა რე ბი იზო ლირ დე ბი ან 
და ნარ ჩე ნი სა ზო გა დო ე ბის გან, სა დაც მხო ლოდ კონ კ რე ტუ ლი ფილ ტ რის 
გავ ლის შემ დეგ არის მოხ ვედ რა შე საძ ლე ბე ლი. უსაფ რ თხო ე ბის გან ც დის 
გარ და, ფარ თოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ჰო მო ფო ბი უ რი გან წყო ბე ბის პი რო ბებ-
ში, შე საძ ლოა ასე თი სივ რ ცე იყოს იმ და ნა კარ გის გარ კ ვე ულ წი ლად მა კომ-
პენ სი რე ბე ლი, რა საც ქვი ა რე ბი ზო გა დად გა ნიც დი ან ცხოვ რე ბის გან მავ-
ლო ბა ში. ექ ს კ ლუ ზი ურ სივ რ ცე ებ ზე წვდო მის წი ნა პი რო ბა ზე სა უბ რი სას კი 
ნი კამ ხა ზი გა უს ვა ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ელე მენტს – „ჯერ ასე თი „ლუქი~ 
(ავტ. სტი ლი, გა რეგ ნო ბა) ააწყ ვე და მე რე..~.

გან ს ხ ვა ვე ბუ ლო ბა აქ პირ ველ რიგ ში გა რეგ ნო ბას, ვი ზუ ალს, სხე ულს, 
ფი ზი ო ლო გი ას გუ ლის ხ მობს და იქ ცე ვა და ნარ ჩე ნი სა ზო გა დო ე ბი სა და 
ქვი არ თე მის და ყო ფის წი ნა პი რო ბად. სწო რედ, სხე ულ სა და გა რეგ ნო ბა-
ზე ვი სა უბ რებთ მომ დევ ნო ნა წილ ში და ვნა ხავთ, რო გორ იქ ცე ვა ეს ბი ო-
ლო გი უ რი ერ თე უ ლი კონ კ რე ტუ ლი სივ რ ცის, სი ტუ ა ცი ი სა და კონ ტექ ს ტის 
შე სა ბა მი სად.

რო გორც მა გა ლი თე ბი თაც ვი ხი ლეთ, ქვი ა რის მი ერ სივ რ ცე ში და ცუ ლო-
ბის შეგ რ ძ ნე ბას სუ ბი ექ ტურ მო საზ რე ბებ თან და ინ დი ვი დუ ა ლურ გა მოც დი-
ლე ბებ თან ერ თად, გა ნა პი რო ბებს მრა ვა ლი ისე თი ფაქ ტო რი, რო გო რე ბი-
ცაა ფუნ ქ ცი ე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, ხალ ხ მ რავ ლო ბა და გან სა კუთ რე ბით, 
ქა ლე ბის მი ერ სივ რ ცის დო მი ნა ცი ა, ქვი არ მე გობ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და 
ექ ს კ ლუ ზი უ რი სივ რ ცე ე ბის კონ ცენ ტ რა ცია და პე რი ო დუ ლო ბა თუ თე მის 
შიგ ნით არ სე ბუ ლი გან წყო ბე ბი და მათ შო რის ურ თი ერ თ და პი რის პი რე ბა. 
და ცუ ლი სივ რ ცის რა ო ბა მრა ვალ წახ ნა გო ვა ნია და და მო კი დე ბუ ლია სხვა-
დას ხ ვა, ხში რად წი ნას წარ გა ნუ საზღ ვ რელ, ფაქ ტო რებ ზე. ეს კი დევ ერ თხელ 
მი უ თი თებს სივ რ ცის, რო გორც გე ოგ რა ფი უ ლი ელე მენ ტის ფლუ ი დუ რო ბა-
ზე, რო მე ლიც მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დია და არ გა აჩ ნია ერ თი კონ კ რე ტუ ლი, 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ფორ მა. უსაფ რ თხო ქვი არ სივ რ ცე ერ თ -ერ თი ასე თი მა-
გა ლი თი ა. შე სა ბა მი სად, და ნამ დ ვი ლე ბით იმის თქმა, რო მე ლი სივ რ ცეა ქვი-
ა რის თ ვის უსაფ რ თხო ან საფ რ თხის შემ ც ვე ლი, შე უძ ლე ბე ლი ა.
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4.4. ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი და ქვი არ სხე უ ლე ბი
„უსაფრთხოდ იყო და ისე თი სტი ლი გქონ დეს, 

რო გო რიც გინ და, ეგ რე არ გა მო დის~
(ინტერვიუ ნი ნოს თან, 11/09/2021)

კვლე ვის მო ნა წი ლე ებ თან ინ ტე რაქ ცი ის პრო ცეს ში, სხე ულ ზე, გა რეგ ნო-
ბა სა და სპეციფიკურ მა ნე რებ ზე სა უ ბა რი ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, მკვლევრის 
პო ზი ცი ი დან კითხ ვის დას მამ დე იწყე ბო და. ამ გა რე მო ე ბამ კი დევ უფ რო 
გა ამ ყა რა რწმე ნა ად გი ლობ რივ კონ ტექ ს ტ ში, სივ რ ცე ში ქვი არ ტრავ მუ ლი 
გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა სა და თე ო რი ზე ბა ში, სხე უ ლის გან სა კუთ რე ბუ-
ლი რო ლის შე სა ხებ. ჰო მო ბი უ რი თავ დას ხ მე ბის ეპი ზო დე ბი უკავ შირ დე ბა 
ჩაც მუ ლო ბას, კა ცე ბის შემ თხ ვე ვა ში ფე მი ნურ გა მო ხატ ვას, არა ბი ნა რულ 
ვი ზუ ალს ან იმ შემ თხ ვე ვებს, რო დე საც თავ დამ ს ხ მე ლებს ეჭ ვი მი აქვთ 
არა ჰე ტე რო ნორ მა ტი ულ წყვილ ზე. უსაფ რ თხო სივ რ ცე ზე სა უბ რი სას ეს 
სა კითხე ბი ზე და პირ ზე ბუ ნებ რი ვად ამო ტივ ტივ და. თავ დას ხ მე ბი ევა სა და 
ას მათ ზე, არა ბი ნა რუ ლი ვი ზუ ა ლით გა მოწ ვე უ ლი ნე გა ტი უ რი და მო კი დე-
ბუ ლე ბე ბი სან დ რა სა და ნი ნოს მი მართ, ნათ ლად მეტყ ვე ლებს სხე უ ლი სა 
და გა რეგ ნო ბის მთა ვარ როლ ზე ქვი ა რე ბის მარ გი ნა ლი ზე ბის მცდე ლო-
ბებ ში. ეს გა მოც დი ლე ბე ბი აისა ხე ბა თე მის წევ რე ბის სო ცი ა ლურ ინ ტე-
რაქ ცი ებ ზე სა ჯა რო სივ რ ცე ში. სხე უ ლი და ვი ზუ ა ლუ რი ექ ს პ რე სია ქვი არ 
იდენ ტო ბის ერ თ -ერ თი ცენ ტ რა ლუ რი ელე მენ ტია და რად გან იგი არ ერ გე-
ბა ჰე ტე რო ნორ მა ტი ულ ჩარ ჩო ებს, შე უ ი ა რა ღე ბე ლი თვა ლის თ ვი საც მარ-
ტი ვი აღ საქ მე ლი ა: 

სხვა სო ცი ა ლურ ჯგუ ფებს გა რეგ ნუ ლად იდენ ტი ფი ცი რე ბას 
ნაკ ლე ბად უკე თე ბენ... ეგ არის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი გან მას ხ ვა-
ვე ბე ლი... [ქვიარები] ფი ზი კუ რად იდენ ტი ფი ცი რე ბა დი არი ან 
(ინტერვიუ ქე თის თან, 15/09/2021). 

ერ თი მხრივ, ეს ზრდის თე მის ხილ ვა დო ბას სა ჯა რო სივ რ ცე ში და ხაზს 
უს ვამს, რომ ისი ნიც სა ზო გა დო ე ბის ნა წი ლი არი ან. თუმ ცა, ამ გა რე მო ე-
ბას თან სდევს რის კე ბიც. ამარ ტი ვებს რა მათ იდენ ტი ფი კა ცი ას, ვი ზუ ა-
ლუ რად გა მო ხა ტულ მა ელე მენ ტებ მა, შე საძ ლოა ადა მი ა ნე ბი სი ძულ ვი ლით 
მო ტი ვი რე ბუ ლი თავ დას ხ მე ბის სა მიზ ნედ აქ ცი ოს. რო გორც უკ ვე ვნა ხეთ, 
ამის გან დაზღ ვე უ ლი ადა მი ა ნე ბი არც ქვი არ მე გობ რულ სივ რ ცე ებ ში არი-
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ან. პი რად გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით, ნი ნო მი იჩ ნევს, რომ სა კუ თა-
რი იდენ ტო ბის გა რეგ ნუ ლად ექ ს პ რე სი ის შემ თხ ვე ვა ში, ქვი არ ადა მი ა ნებს 
უწევთ გაზ რ დი ლი რის კის ქვეშ ცხოვ რე ბა: 

ქვი არ თე მის თ ვის [ეგ] მემ გო ნი ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ-
ლე მა არის რომ თვით გა მო ხატ ვა ასე არ შე გიძ ლი ა. უსაფ რ თხოდ 
იყო და ისე თი სტი ლი გქონ დეს რო გო რიც გინ და, ეგ რე არ გა მო-
დის (ინტერვიუ ნი ნოს თან, 11/09/2021). 

გვახ სოვს ევას გა მოც დი ლე ბა, რო მე ლიც რო გორც ტრან ს გენ დე რი ქა-
ლი, შე სა ბა მი სი ფე მი ნუ რი გა რეგ ნო ბით, გახ და და უნ დო ბე ლი თავ დას ხ-
მის მსხვერ პ ლი სა ჯა რო სივ რ ცე ში? სხე უ ლი, ამ შემ თხ ვე ვა ში იდენ ტო ბის 
აუცი ლე ბე ლი ატ რი ბუ ტი კი დან, შე საძ ლე ბე ლია გა და იქ ცეს ნე გა ტი უ რი 
და ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის მი ზე ზა დაც. რო გორც ნი ნო გვე უბ ნე ბა, 
„დემონსტრაციულად რა მეს კი არ უნ და აკე თებ დე... რა ღაც ნა ი რად, იდენ-
ტი ფი ცი რე ბას თუ მო ახ დენს მე ო რე ადა მი ა ნი, შე იძ ლე ბა რა ღაც მოხ დეს~. 
ცხოვ რე ბის გარ კ ვე ულ ეტაპ ზე მას კუ ლი ნუ რი ვი ზუ ა ლით გა მორ ჩე ულს, 
ნი ნოს უწევ და სამ სა ხურ ში ბუ ლინ გის ატა ნა, რად გან მი სი გა რეგ ნო ბა არ 
ჯდე ბო და ფარ თოდ აღი ა რე ბუ ლი ფე მი ნუ რო ბის ჩარ ჩო ებ ში. მის მსგავ-
სად, ას მა თიც მი იჩ ნევს, რომ ფე მი ნუ რი ვი ზუ ა ლის ქო ნის შემ თხ ვე ვა ში, 
გა უ მარ ტივ დე ბო და იდენ ტო ბის და მალ ვა და ნაკ ლე ბი დაბ რ კო ლე ბა შეხ-
ვ დე ბო და ცხოვ რე ბა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არა ბი ნა რუ ლი ვი ზუ ა ლის 
გა მო გან სა კუთ რე ბუ ლი აგ რე სია არ გა მო უც დი ა, სან დ რას მუდ მი ვად ექ მ-
ნე ბო და ემო ცი უ რი დის კომ ფორ ტი და ში ში სა ჯა რო სივ რ ცე ში ყოფ ნი სას. 
ეს და კავ ში რე ბუ ლი იყო მის გა რეგ ნო ბას თან უცხო პი რე ბის და მო კი დე ბუ-
ლე ბით – ვი ღა ცას შე იძ ლე ბა ეთ ქ ვა „აუ, ნა ხე რა ბიჭს ჰგავს, გო გო ყო ფი-
ლა~. თუმ ცა, სა კუ თა რი ვი ზუ ა ლი ზო გი ერთ სო ცი ა ლურ სი ტუ ა ცი ა ში, შე-
საძ ლე ბე ლია პრი ვი ლე გი ა დაც კი მი ეჩ ნი ა: 

[სახლის ძი ე ბი სას] რო გორც ტრან ს გენ დე რებს ან გეი მა მა კა ცებს 
აქვთ, ესე თი მე არ მქო ნი ა, იმი ტომ რომ რო გორც წე სია ხოლ მე, 
ქა ლე ბის, ლეს ბო სე ლე ბის მი მართ უფ რო შემ წყ ნა რებ ლე ბი არი ან 
და პი რი ქით, გო გო აღიქ მებ და ხოლ მე და დე ბი თა დაც, „აი ვაჟ კა-
ცუ რი ტი პი ა~ და შე იძ ლე ბა უფ რო უხა რო დათ, რომ „კაცებს არ 
მოგ ვიყ ვანს სახ ლ ში~ (ინტერვიუ სან დ რას თან, 16/09/2021).
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ასო ცირ დე ბა რა მებ რ ძოლ ხა სი ათ თან, სან დ რას არა ბი ნა რუ ლი გა რეგ ნო-
ბა და ფა სე ბუ ლი და მი ღე ბუ ლი ა, რო გორც მას კუ ლი ნუ რი და, შე სა ბა მი სად, 
აღიქ მე ბა და დე ბი თად. გენ დე რუ ლი არა ბი ნა რუ ლო ბა, „ნეიტრალური სხე უ-
ლი~ გან სა კუთ რე ბით სა რის კოდ აღიქ მე ბა. ტრან ს გენ დე რი რეს პონ დენ ტე-
ბის გა მოც დი ლე ბა ში ეს გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნო ა. ისი ნი აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ ტრა ნი ზი ცი ის პრო ცე სის დაწყე ბამ დე, რო დე საც ე.წ. „ნეიტრალური 
სხე უ ლი~ ჰქონ დათ, მე ტად ხდე ბოდ ნენ ქუ ჩა ში, სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ-
რის ად გი ლებ ში თავ დას ხ მე ბის, შე ვიწ რო ე ბის მსხვერ პ ლე ბი. მას შემ დეგ 
რაც მა თი ფი ზი ო ლო გია გახ და უფ რო მას კუ ლი ნუ რი ან ფე მი ნუ რი და ჩაჯ-
და კონ კ რე ტულ „საზღვრებში~, შე ვიწ რო ე ბის ფაქ ტებ მა იკ ლო, რად გან 
უფ რო შე უმ ჩ ნევ ლე ბი გახ დ ნენ და მე ტი თავ და ჯე რე ბა იგ რ ძ ნეს, რომ თა-
ვის დაც ვა შე უძ ლი ათ. ასეთ შემ თხ ვე ვას იხ სე ნებს ტრან ს გენ დე რი ქა ლი, 
ია:

ად რე თუ ვინ მე ქუ ჩა ში პი რო ბი თად მეტყო და „ეს კა ცი ა, თუ ქა-
ლი ა~, შე იძ ლე ბო და იმ დე ნად სტრე სუ ლი ყო ფი ლი ყო ეს ყვე ლა-
ფე რი ჩემ თ ვის რომ ერ თი თვე ვყო ფი ლი ყა ვი დეპ რე სი ა ში და 
მა გის გა მო მქონ და სა ში ნე ლი შფოთ ვე ბი. ეხ ლა უკ ვე იმ დე ნად 
თავ და ჯე რე ბუ ლი ვარ რომ ის ვარ, ვინც ვარ, ამ ხე ლა მი ზანს 
მი ვაღ წიე და რა ტომ უნ და მქონ დეს მი ზე ზი შფოთ ვის თ ვის, 
რო ცა უცხო ადა მი ა ნი, რო მე ლიც შენ თ ვის არა ვინ არ არის, რა-
ღა ცას გე უბ ნე ბა ისეთს (ინტერვიუ იას თან, 18/09/2021).

გარ და ამი სა, კა ცის სხე უ ლი უფ რო მეტ და ცუ ლო ბას თან ასო ცირ დე-
ბა და მე ტი წვდო მა აქვს ნე ბის მი ერ სივ რ ცე ზე, ვიდ რე ქა ლის სხე ულს. 
ეს გან სა კუთ რე ბით ტრან ს გენ დე რი კა ცე ბის ნა რა ტივ შია თვალ სა ჩი ნო. 
ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი გა რეგ ნო ბა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრი ვი-
ლე გი ე ბი, რო გორც სა ზო გა დო ე ბა ში თვით რე ა ლი ზა ცი ი სა და უსაფ რ-
თხო ე ბის შეგ რ ძ ნე ბის ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი, 
იკ ვე თე ბა ან დ რე ას (ტრანსგენდერი კა ცი) მო ნათხ რობ ში. ტრან ზი ცი ის 
შე დე გად, მან პი რა დი გა მოც დი ლე ბით იგ რ ძ ნო, რო გორ იც ვ ლე ბა ქა-
ლის მრა ვალ შ რი ა ნი ჩაგ ვ რა პატ რი არ ქატ თან ასო ცი რე ბუ ლი პრი ვი ლე-
გი ე ბით:
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ტაქ სი ში თუნ დაც, რომ ვზი ვარ და და ნა არ მაქვს ხელ ში მო მარ ჯ-
ვე ბუ ლი, ნო მერს არ ვი მახ სოვ რებ და არ მაქვს 112-ის აპ ლი კა ცია 
გახ ს ნი ლი [მობილურში], მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტრანს კა ცი 
ვარ, პატ რი არ ქა ტის პრი ვი ლე გი ი დან მო ვი და ჩე მამ დე (ინტერვიუ 
ან დ რე ას თან, 28/09/2021).

ან დ რე ას მსგავ სად, მი ხე ი ლიც მი უ თი თებს იმ „პრივილეგირებულ~ 
მდგო მა რე ო ბა ზე, რო მელ შიც აღ მოჩ ნ და რო გორც ტრან ს გენ დე რი კა ცი 
– „[კაცის] ვი ზუ ა ლი დან გა მომ დი ნა რე, არ არ სე ბობს სივ რ ცე, სა დაც ვერ 
შე ვალ და შე მე შინ დე ბა და რა ღაც..~. სხე ულ ზე სა უბ რი სას, ან დ რეა აღ ნიშ-
ნავს, რომ ისე ვე, რო გორც სა ჯა რო სივ რ ცის უსაფ რ თხო ე ბის პე რი ო დუ ლი 
აღ ქ მა და კავ ში რე ბუ ლია ქვი არ ხილ ვა დო ბის თა რი ღებ თან, სა კუ თარ ვი ზუ-
ალ თან და კავ ში რე ბი თაც შფოთ ვა უძ ლი ერ დე ბა სე ზო ნუ რად:

ძი რი თა დად, თავს უფ რო უსაფ რ თხოდ ვგრძნობ ხოლ მე ზამ-
თარ ში. გა რე მოს რომ თა ვი და ვა ნე ბოთ, იმ დე ნის ჩაც მა მი წევს, 
რომ მა ინც ძი რი თა დად აღ ვიქ მე ბი სის გენ დერ, ჰე ტე რო სექ სუ ალ 
კა ცად... ზაფხუ ლი რომ მო დის, გარ და იმი სა, რომ გა რეთ ხდე-
ბა ქა ო სი, მა ი სუ რით სი ა რუ ლი რომ მი წევს, სულ მგო ნი ა, რომ 
მკერ დი მა ინც ისე არ მაქვს და ამით რა ღა ცას ატყო ბენ რა... 
ამი ტომ, შე იძ ლე ბა რა ღაც გა მო იწ ვი ოს (ინტერვიუ ან დ რე ას თან, 
28/09/2021). 

ისეთ მა გა რე მო ე ბა მაც კი, რო გო რიც ცი ვი ან თბი ლი ამინ დი ა, შე საძ ლოა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე ნა იქო ნი ოს ქვი არ სხე უ ლის ვი ზუ ალ სა და უსაფ-
რ თხო ე ბის შეგ რ ძ ნე ბა ზე, მის ზო გად სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში მშვიდ 
და უსაფ რ თხო ნა ვი გა ცი ა ზე. ეს ერ თი შე ხედ ვით, შე საძ ლოა მი ა ნიშ ნებ-
დეს ქვი არ სხე უ ლის არამ დ გ რად ხა სი ათ ზე, რო მე ლიც მხო ლოდ გა რე მო 
ფაქ ტო რებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. თუმ ცა, ზე მოთ მო ნათხ რო ბე ბი დან ისიც 
ჩანს, რომ ქვი არ სხე უ ლი გა მო ი ყე ნე ბა სო ცი უმ სა და სივ რ ცე ში ლა ვი რე-
ბის მთა ვარ ინ ს ტ რუ მენ ტად. ლა ვი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა კი ქვი არ სხე ულს 
ანი ჭებს სწო რედ იმ მდგრა დო ბას, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლია ინ დი ვი დის გა-
დარ ჩე ნი სა და გან ვი თა რე ბის თ ვის. 
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4.4.1. ქვი არ სხე უ ლის მდგრა დო ბა და სივ რ ცე ში ნა ვი გა ცია
ვხე დავთ, რომ სხე უ ლი გა მო ი ყე ნე ბა სო ცი უმ სა და სივ რ ცე ში ლა ვი რე ბის, 

უსაფ რ თხოდ ნა ვი გა ცი ის ძი რი თად ინ ს ტ რუ მენ ტად. ქვი არ სხე უ ლი, რო-
გორც სო ცი ა ლუ რი კონ ს ტ რუქ ტი, გან საზღ ვ რავს რამ დე ნად აქვს წვდო მა 
ქვი არ ადა მი ანს კონ კ რე ტულ სივ რ ცე ზე. ექ ს კ ლუ ზი ურ სივ რ ცე ებ ზე სა უბ-
რი სას ვნა ხეთ, რომ იქ მოხ ვედ რის ერ თ -ერ თი ძი რი თა დი წი ნა პი რო ბა, იმ 
სივ რ ცე ში და წე სე ბუ ლი ვი ზუ ა ლუ რი მოთხოვ ნე ბის, ე.წ. ლუ ქის დაკ მა ყო-
ფი ლე ბა ა. ეს „ვიზუალური ფილ ტ რი~ მოქ მე დებს ღია სა ჯა რო სივ რ ცე შიც 
სტან დარ ტი ზე ბუ ლი, ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი სხე უ ლის სა ხით, რო მე ლიც 
მკაც რად მას კუ ლი ნუ რი ან ფე მი ნუ რი ა. ოღონდ აქ, ეს ფილ ტ რი ქვი ა რე ბის 
გა რიყ ვას ცდი ლობს სა ერ თო სივ რ ცი დან. სხე უ ლის „ნორმალიზაცია~ ამ სა-
ერ თო სივ რ ცე ში ჩაჯ დო მის, მის სრულ ფა სო ვან ნა წი ლად გახ დო მის ერ თ -
ერ თი ასე თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შე საძ ლებ ლო ბა ა. ეს სა კითხი გან სა კუთ რე ბით 
აქ ტუ ა ლუ რია მათ თ ვის, ვი სი ფი ზი ო ლო გი აც არ ჯდე ბა ტრა დი ცი ულ მას კუ-
ლი ნურ და ფე მი ნურ გან ზო მი ლე ბებ ში. სხე უ ლის ნორ მა ლი ზე ბა ემ სა ხუ რე ბა 
ზო გა დად ქვი არ ინ დი ვი დის სა ზო გა დო ე ბა ში დამ კ ვიდ რე ბის, „ჩვეულებრივ~ 
ადა მი ა ნად ქცე ვის მი ზანს ტრან ზი ცი ის ხან გ რ ძ ლი ვი და რთუ ლი პრო ცე სის 
შე დე გად, რო მე ლიც ინ ს ტი ტუ ცი ურ გა მოწ ვე ვებ თა ნა ცაა და კავ ში რე ბუ ლი – 
„სანამ სა ხელს არ შე ვიც ვ ლი დი, ცო ტა არ იყოს ვე რი დე ბო დი სამ სა ხუ რის 
მო ძი ე ბა საც კი, იმი ტომ რომ არ იყო ვი ზუ ა ლი და სა ხე ლი თან ხ ვედ რა ში~.

სივ რ ცეს თან და სა ზო გა დო ე ბას თან ინ ტე რაქ ცი ა ში ქვი არ ადა მი ა ნე-
ბის რამ დე ნი მე ძი რი თა დი სტრა ტე გია იკ ვე თე ბა. სა კუ თა რი ვი ზუ ა ლი სა 
და სა ხე ლის შე უ თავ სებ ლო ბის გა მო, ზუ რამ თა ვის არი დე ბის სტრა ტე-
გია აირ ჩია და პო ტენ ცი უ რად უსი ა მოვ ნო სივ რ ცე ში მოხ ვედ რას ამ ჯო ბი-
ნა კონ კ რე ტულ სამ სა ხუ რებ ზე თა ვი დან ვე უარი ეთ ქ ვა. ას მა თი ზუ რას გან 
გან ს ხ ვა ვე ბულ სტრა ტე გი ას არ ჩევს. მის თ ვის ნე ბის მი ერ სივ რ ცე ში თვით-
დამ კ ვიდ რე ბა თა ვი დან ვე სა კუ თა რი იდენ ტო ბის ხაზ გას მა ზე გა დის: 

სა ნამ რა მე მოთხოვ ნებს წა მო მიჭ რიდ ნენ, ყო ველ თ ვის კონ კ რე-
ტუ ლი პე რი ო დი მქონ და იმის თ ვის, რომ ჩე მი თა ვი და მემ კ ვიდ-
რე ბი ნა იმ სი ტუ ა ცი ა ში. რო დე საც, ვამ კ ვიდ რებ დი ჩემს თავს... 
და ვუშ ვათ, რო გორც აი იმ სივ რ ცის თ ვის კომ ფორ ტუ ლი პი როვ-
ნე ბა... იქ ნე ბა სამ სა ხუ რი თუ ა.შ. მე უკ ვე საკ მა ოდ ფეს ვე ბი მქონ-
და გამ დ გა რი, ასე ვთქვათ, რო გორც შემ დ გა რი ადა მი ა ნი იმ კონ-
კ რე ტულ სივ რ ცე ში (ინტერვიუ ას მათ თან, 01/10/2021). 
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სან დ რას სტრა ტე გია ზუ რა სა და ას მა თის მიდ გო მე ბის გარ კ ვე ულ ას-
პექ ტებს აერ თი ა ნებს. მან, ზუ რას მსგავ სად თა ვი დან ვე იცო და რო გორ 
გა რე მო ში უნ დო და მუ შა ო ბა და რა ტი პის კო ლექ ტი ვის გან სურ და თა ვის 
არი დე ბა. და ეჭ ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი, ას მა თის მსგავ სად ღი ად და პირ და-
პირ არ კ ვევ და ვი თა რე ბას – „ვეუბნებოდი, რა და მო კი დე ბუ ლე ბა გაქვთ? 
იმი ტომ რომ, მე რე ხელ შეკ რუ ლე ბის დარ ღ ვე ვას და წას ვ ლას, ჯო ბია ვი-
ცო დე თა ვი დან ვე~. ნი ნოს შემ თხ ვე ვა ში ვი ხი ლეთ, რომ მას მო უ წია გარ კ-
ვე ულ დათ მო ბა ზე წას ვ ლა სამ სა ხურ ში წა მო ყე ნე ბულ მოთხოვ ნას თან და-
კავ ში რე ბით, თა ვი სი ან დ რო გე ნუ ლი გა რეგ ნო ბა უფ რო მე ტად ფე მი ნუ რით 
შე ეც ვა ლა. 

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ ძი რი თად სტრა ტე გი ებს, თან ერ თ ვის რამ დე ნი მე, 
ყო ველ დღი ურ სი ტუ ა ცი ებ ზე მი მარ თუ ლი ლა ვი რე ბის მე თო დე ბი. აქ იგუ-
ლის ხ მე ბა ის მიდ გო მე ბი, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც ქვი არ ადა მი ა ნე ბი ორი ენ-
ტირ დე ბი ან და პო ზი ცი ო ნი რე ბენ სა ჯა რო სივ რ ცე ში ყო ველ დღი უ რად. ურ-
ბა ნუ ლი სა ჯა რო სივ რ ცე, რო გორც უკ ვე ვი ხი ლეთ, შეგ ვიძ ლია აღ ვიქ ვათ 
რო გორც ერ თ გ ვა რი „ბრძოლის ვე ლი~, სა დაც სხვა დას ხ ვა სა ზო გა დო ებ რი-
ვი ჯგუ ფი ცდი ლობს მო ი ნიშ ნოს სა კუ თა რი სივ რ ცე ყო ველ დღი ურ ცხოვ-
რე ბა ში. ეს სივ რ ცე უნ და მი ვიჩ ნი ოთ რო გორც ინ დი ვი დის ყო ველ დღი უ-
რი არ სე ბო ბის ერ თ -ერ თი სა სი ცოცხ ლო ელე მენ ტი, რომ ლის გა რე შეც 
სრულ ყო ფი ლი ცხოვ რე ბის წარ მარ თ ვა შე უძ ლე ბე ლია ადა მი ა ნის თ ვის. მას 
ამ სივ რ ცე ში უწევს სა ყიდ ლებ ზე გას ვ ლა, სამ სა ხურ ში მის ვ ლა, მე გობ რე-
ბის ნახ ვა, პარ კ ში გა სე ირ ნე ბა და ზო გა დად, სო ცი ა ლი ზა ცი ა. ქვი არ ადა-
მი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა შიც, ანა ლო გი უ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ყო ველ დღი უ რი 
სივ რ ცე და იქ გა და ად გი ლე ბა იმის თ ვის, რომ შე ეძ ლოთ ცხოვ რე ბის მეტ-
ნაკ ლე ბად სრულ ყო ფი ლად წარ მარ თ ვა. ამის თ ვის, სა ჭი როა მათ ჰქონ დეთ 
ამ ყო ველ დღი ურ სივ რ ცე ზე კონ ტ რო ლის და უსაფ რ თხო ე ბის შეგ რ ძ ნე ბა, 
ისე ვე რო გორც ეს სა ზო გა დო ე ბის სხვა ჯგუ ფებს აქვთ. ამ მიზ ნით, თე მის 
წევ რე ბი ლა ვი რე ბის მეშ ვე ო ბით ცდი ლო ბენ მო ერ გონ ამ სივ რ ცეს და მო-
ირ გონ იგი კონ ტექ ს ტის, შე სა ბა მი სად. სივ რ ცის ფლუ ი დურ, მუ დამ ცვა ლე-
ბად ხა სი ათს თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, ეს სავ სე ბით რე ა ლის ტუ რი მი ზა ნი ა. 
სივ რ ცე ზე მორ გე ბა აქ არ უნ და გა ვა ი გი ვოთ სრულ კონ ფორ მიზ მ თან იმ 
და წე სე ბულ მოთხოვ ნებ თან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც შე საძ ლოა არ სე ბობ-
დეს დო მი ნან ტუ რი ჯგუ ფე ბის მი ერ სივ რ ცე ზე „ბატონობის დამ ყა რე ბის~ 
შე დე გად. რო გორც ირაკ ლი ამ ტ კი ცებს, ეს სტრა ტე გი ე ბი მხო ლოდ სა ჭი-
რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს და ამ დე ნად, პრაგ მა ტუ ლი ხა სი ა თი სა ა. 
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დათ მო ბა
იყე ნე ბენ რა სა კუ თარ ბი ო ლო გი ურ სხე ულს რო გორც ლა ვი რე ბის ძი-

რი თად ინ ს ტ რუ მენტს, ისი ნი ცდი ლო ბენ ყო ველ დღი ურ სივ რ ცე ში უსაფ-
რ თხო ნა ვი გა ცი ას. ამის მი საღ წე ვად კი მი მარ თა ვენ ერ თ მა ნე თის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბულ მე თო დებს და ირ გე ბენ სხვა დას ხ ვა სო ცი ა ლურ რო ლებს. 
სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ქვი არ თე მის წევ რე ბი თვით გა დარ ჩე ნის-
თ ვის მრა ვალ ფე რო ვან მიდ გო მებს ირ ჩე ვენ და ამის თ ვის, სხე ულ სა და 
მის მოქ ნი ლო ბას იყე ნე ბენ. ამის მა გა ლი თია ევა, რო მე ლიც მრა ვალ ჯერ 
გახ და ჰო მო ფო ბი უ რი თავ დას ხ მის ობი ექ ტი ფე მი ნუ რი გა რეგ ნო ბის გა-
მო. ფი ზი კუ რი თვით გა დარ ჩე ნის მიზ ნით, მან არ ჩია გარ კ ვე ულ დათ მო-
ბა ზე წა სუ ლი ყო და და ებ რუ ნე ბი ნა მას კუ ლი ნუ რი ვი ზუ ა ლი – „ვწუხვარ 
მე, რომ რა ღა ცე ბის დათ მო ბა მო მი წი ა, თუმ ცა მა ინც, ბრძო ლა არ ჩერ-
დე ბა~. დათ მო ბა, ალ ბათ ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი მიდ გო მაა სივ რ ცის 
ყო ველ დღი უ რი ათ ვი სე ბის პრო ცეს ში. ეს სტრა ტე გია გარ კ ვე ულ წი ლად 
ებ მის საფ რ თხის პე რი ო დუ ლო ბის და ცენ ტ რი- პე რი ფე რი ის სა კითხებს, 
რომ ლე ბიც უკ ვე გან ვი ხი ლეთ. თუმ ცა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ვახ სე ნოთ აქაც, 
რად გან ის, თუ რო გორ მა ტე რი ა ლიზ დე ბა „თვითგადარჩენის ინ ს ტიქ ტი~ 
ქვი ა რე ბის ცვლა დი გა რეგ ნო ბი თა და ქცე ვით სა ჯა რო სივ რ ცე ში, მუდ მი-
ვად აქ ტუ ა ლუ რია მათ ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში. ირაკ ლი ასეთ დაკ ვ-
რი ვე ბას აკე თებს: 

რაც არ უნ და ვი ლა პა რა კოთ ამ საფ რ თხის შემ ც ველ გა რე მო ზე, 
ჰო მო ფო ბი ა ზე, რაც ბუ ნებ რი ვია არის, მაგ რამ ბო ლო პე რი ოდ ში 
თბი ლის ში ფაქ ტი უ რად დაძ ლე უ ლი იყო ეგ [გარეგნობის] სტიგ მა. 
მარ თ ლა, სა ჯა რო სივ რ ცე ში, სა დაც დავ დი ო დი, ჩვე უ ლებ რი ვი 
პრა ი დი იყო ყო ველ დღე ლა მის... გან სა კუთ რე ბით ახალ თა ო ბა-
ში – ქვი ა რებ ზე მაქვს ლა პა რა კი... უფ რო თა ვი სუფ ლე ბი, გახ ს-
ნი ლე ბი, აი გა და გი ჟე ბუ ლე ბი რომ არი ან, სა ერ თოდ საფ რ თხის 
გან ც დაც რომ არ ჰქონ დათ იქამ დე (ინტერვიუ ირაკ ლის თან, 
04/10/2021). 

ქვი არ ადა მი ა ნე ბის ნა წი ლის ყო ველ დღი უ რი გა რეგ ნო ბა და ქცე ვა უცებ, 
ერ თი ა ნად შეც ვა ლა 5 ივ ლი სის ტრავ მულ მა გა მოც დი ლე ბამ. „ეგეთი ადა-
მი ა ნე ბი რომ ვნა ხე~, აგ რ ძე ლებს ირაკ ლი თხრო ბას:
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უცებ ზოგ მა რომ შა ვად შე ი ღე ბა თმე ბი, ზოგ მა სა ერ თოდ გა და ი-
პარ სა. ერ თ -ერ თი ადა მი ა ნი, სა მი თვის მე რე ვნა ხე, ჩვე უ ლებ რი-
ვი „ძველი ბი ჭი ვით~ იყო მო სუ ლი. აი ეგ იყო ჩემ თ ვის ტრა გე დი ა, 
რომ უცებ მივ ხ ვ დი, რომ ამ ადა მი ა ნებ მა [მოძალადე ჯგუ ფებ მა] 
თუ ეს მოკ ლეს, ეს რა ღაც, სი ცოცხ ლით სავ სე ენერ გია და ეს თა-
ვი სუფ ლე ბის ძა ხი ლი და ეს რაც ჰქონ დათ იქამ დე თა ვი სი გა მო-
ხა ტუ ლი ქვი ა რო ბით... ამათ თუ მეთ ქი ძვე ლი ბი ჭე ბი ვით და იწყეს 
სი ა რუ ლი და ჩა შავ დ ნენ, მეთ ქი მარ თ ლა მო მა ვა ლი არ აქვს ამ 
ქვე ყა ნას (იქვე). 

იდენ ტო ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რო ლის მორ გე ბა კი დევ ერ თი გავ რ ცე-
ლე ბუ ლი სტრა ტე გიაა საფ რ თხის გან თა ვის ასა რი დებ ლად და კონ კ რე ტულ 
ლო კა ცი ა სა თუ სი ტუ ა ცი ა ზე მო სარ გე ბად. ბი ნის ქი რა ო ბი სას, საკ მა ოდ 
გავ რ ცე ლე ბუ ლია ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი წყვი ლის ან მე გობ რე ბის რო ლის 
თა მა ში ბი ნის მე პატ რო ნის კე თილ გან წყო ბის მო სა პო ვებ ლად: 

ყო ველ თ ვის, რო დე საც პარ ტ ნი ორ თან ერ თად ვცხოვრობდი და 
ვქი რა ობ დი სახლს, და ქა ლე ბის სა ხე ლით და სტა ტუ სით ვქი რა ობ-
დით და ვე გო ნეთ და ქა ლე ბი და არ მქო ნია პრობ ლე მე ბი... თუმ-
ცა, რომ ვთქვათ, რომ ღი ად გვეთ ქ ვა პარ ტ ნი ო რე ბი ვი ყა ვით, არ 
გა მო ვი დო და ეგ ამ ბა ვი... (ინტერვიუ ნი ნოს თან, 11/09/2021). 

ამ სტრა ტე გი ის გა მო ყე ნე ბის სა ჭი რო ე ბა კი დევ ერ თხელ, ნათ ლად წარ-
მო ა ჩენს რამ დე ნად პრობ ლე მუ რია საცხოვ რის ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ქვი-
არ ადა მი ა ნე ბის თ ვის, რო მელ საც ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბის გარ და, 
თან ერ თ ვის ჰო მო ფო ბი ის რის კე ბიც. ბევ რი მათ გა ნის თ ვის ოჯა ხის გან 
და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მა თი იდენ ტო ბის შე ნარ ჩუ-
ნე ბის ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბაც კი შე იძ ლე ბა იყოს. ევაც იხ სე ნებს პე რი-
ოდს, რო დე საც და მო უ კი დებ ლად ცხოვ რე ბის უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად, 
მო უ წია და ქორ წი ნე ბა ქვი არ ადა მი ან ზე. მათ თ ვის, ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი 
ქორ წი ნე ბა იყო ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი ეცხოვ რათ ისე, რო გორც თა ვად 
სურ დათ. კონ ტექ ს ტის, შე სა ბა მი სად, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რო ლის მორ გე ბა 
ევას თ ვის შე საძ ლოა ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბა იყოს სა კუ თა რი უსაფ რ თხო-
ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. მრა ვალ რიცხო ვა ნი ჯგუ ფის მხრი დან ჰო მო ფო-
ბი უ რი თავ დას ხ მის რის კის შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც მარ ტო იმ ყო ფე ბა, იგი 
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ცდი ლობს ითა მა შოს უცხო ე ლის რო ლი, რო მელ საც ქარ თუ ლი არ ეს მის, ან 
მორ წ მუ ნე ადა მი ა ნად წარ მო ა ჩი ნოს თა ვი და ასე აიცი ლოს შე საძ ლო აგ რე-
სი ა. ამ დე ნად, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი რო ლის მორ გე ბაც ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი სტრა ტე გი ა ა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც უწევთ ქვი არ ადა მი ა ნებს იმის თ-
ვის, რომ „ჩაეწერონ~ კონ კ რე ტულ სივ რ ცე სა და სი ტუ ა ცი ა ში. 

არ არის გა საკ ვი რი რომ ურ ბა ნულ სივ რ ცე ში ტრავ მუ ლი აქ ტე ბის შე-
დე გად ვხვდე ბით ქვი ა რე ბის შეც ვ ლილ ქცე ვას, თვით გა მო ხატ ვა სა და ვი-
ზუ ა ლურ გა რეგ ნო ბას. ირაკ ლის ნათ ქ ვა მი კარ გად აჩ ვე ნებს თუ რო გორ 
შე იძ ლე ბა ამ დრო ე ბით მა, თუმ ცა ტრავ მულ მა მოვ ლე ნებ მა სრუ ლი ად შეც-
ვა ლოს ქა ლა ქის, ღია სივ რ ცე ე ბის უსაფ რ თხო ად გი ლე ბად აღ ქ მა და რაც 
მთა ვა რი ა, ეს აღ ქ მა გა და ი თარ გ მ ნოს ადა მი ა ნე ბის გა რეგ ნო ბა სა და ქცე ვა-
ში. თუმ ცა, რო გორც ირაკ ლი ამ ბობს, ამ მიდ გო მას ძი რი თა დად დრო ე ბი-
თი ხა სი ა თი აქვს და „[ქვიარ ადა მი ა ნე ბი] ნელ - ნე ლა ისევ იწყე ბენ თა ვი დან 
გა მოს ვ ლას და ხსნი ან ისევ შე კუმ შულ სხე ულს~. მი უ ხე და ვად ამი სა, თე მის 
წევ რე ბის მი ერ ამ ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბა ზე პა სუ ხით ნათ ლად ჩანს რო-
გორ ხდე ბა ქვი ა რო ბის და მალ ვა ქვი არ „სხეულის შე კუმ შ ვა~ თუ გა რეგ-
ნო ბის თვით ცენ ზუ რა საფ რ თხის ასა ცი ლებ ლად. ამას მოწ მობს ან დ რე ას 
მო ნათხ რო ბიც: 

არის ხოლ მე შემ თხ ვე ვე ბი... ბო ლოს ვარ კე თილ ში ვი ყა ვი გა სუ ლი 
და მა შინ მქონ და ღია ცის ფ რად თმა და მთე ლი გზა, სა ნამ იქ მი-
ვი დო დი და იქ ყოფ ნი სას, სულ შფოთ ვა ში ვი ყა ვი, რომ „აი ეხ ლა, 
რა ღაც არ მოხ დეს~. მაგ რამ, ძი რი თა დად, თმა რო ცა ჩვე უ ლებ რი-
ვად მაქვს, მუქ ფერ ზე, ვარ კე თილ ში და უფ რო გა რე უბ ნებ ში რომ 
გავ დი ვარ, სულ ვცდი ლობ ხოლ მე რომ ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლად 
ჩა ვიც ვა და გა მო ვი ყუ რე ბო დე, რომ არ აღიქ ვან, რა ღაც ისე... და 
მა გით გა ვურ ბი ვარ მო სა ლოდ ნელ კონ ფ ლიქტს (ინტერვიუ ან დ-
რე ას თან, 28/09/2021).

ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში სა კუ თა რი ვი ზუ ა ლის „ნორმალიზების~ მო ტი-
ვით მათ გა რეგ ნო ბის სრუ ლი ან სხვა დას ხ ვა ელე მენ ტის შეც ვ ლა უწევთ. შეც-
ვ ლი ლი ვი ზუ ა ლი და ამის შე დე გად „დათმობილი~ ქვი ა რო ბა კი კონ ფ ლიქ ტის 
არი დე ბის სურ ვი ლით აიხ ს ნე ბა. ევას შემ თხ ვე ვაც ანა ლო გი უ რია იმ მხრივ, 
რომ მან უარი თქვა ტრან ს ფე მი ნურ გა რეგ ნო ბა ზე, თუმ ცა ვი ზუ ა ლის გარ კ ვე-
ულ ელე მენ ტებს მა ინც ინარ ჩუ ნებს ყვე ლა ზე კონ სერ ვა ტი ულ სივ რ ცე შიც კი: 



98

ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე: 
სხეული, ინტერაქცია და ყოველდღიური ცხოვრებაკვლე ვის მიგ ნე ბე ბი

აი ხო გა ვი ხა დე კა ბა, თმა შე ვი ჭე რი, „მეიქ-აფი~ [ავტ. მა კი ა ჟი] 
შე ვი ნა ხე, მაგ რამ ფე რა დი ტან საც მე ლი დარ ჩა... ყო ველ დღე შე-
მიძ ლია ჩა ვი ა რო ფე რა დი ტან საც მ ლით, სა ყუ რით და რა ღა ცით 
ეკ ლე სი ის გვერ დ ზე, ან თუნ დაც ეკ ლე სი ა ში შე ვი დე, მაგ რამ თუ 
რა მე ქვი არ თა რიღს ემ თხ ვე ვა დღე ან მარ თ ლ მა დი დებ ლურ რე-
ლი გი ურ დღეს ემ თხ ვე ვა, მა შინ უკ ვე არ არის მთლად უსაფ რ თხო 
ეკ ლე სი ის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ე ბი, სა დაც ხალ ხ მ რავ ლო ბაა 
(ინტერვიუ ევას თან, 02/10/2021). 

ევა აქ პე რი ო დუ ლო ბა ზეც მი უ თი თებს, რაც კი დევ ერ თხელ უს ვამს ხაზს 
ამ ას პექ ტის მნიშ ვ ნე ლო ბას ქვი ა რე ბის გა რეგ ნო ბის, უსაფ რ თხო ე ბის აღ ქ-
მი სა და მიმ ღებ ლო ბის გრძნო ბის მუდ მი ვად ცვა ლე ბად ხა სი ათ ზე. ქვი ა რო-
ბის ყო ველ დღი უ რი დე მონ ს ტ რი რე ბა კვლავ რჩე ბა მის ერ თ -ერთ სურ ვი-
ლად, თუმ ცა რო გორც ქვე მოთ ვი ხი ლავთ, ამას თან სდევს სტრა ტე გი ა თა 
კომ პ ლექ სუ რი კომ ბი ნა ცია იმ მიზ ნით, რომ თა ვი აარი დოს ხილ ვა დო ბის ამ 
აქ ტის შე დე გად გა მოწ ვე ულ საფ რ თხე ებს. 

თვით დამ კ ვიდ რე ბა და პრო ტეს ტი
რო გორც ვნა ხეთ, ტრან ს გენ დე რი ადა მი ა ნი „თმობს~ თა ვი სი იდენ ტო ბის 

უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს, ტრან ს ფე მი ნურ ნა წილს, თუმ ცა ინარ ჩუ ნებს და ამა-
ყობს იმ ვი ზუ ა ლით, რო მე ლიც გარ კ ვე ულ წი ლად აკომ პენ სი რებს ამ და ნა-
კარგს. სა ჯა რო სივ რ ცე ში ევა არ იყე ნებს მხო ლოდ დათ მო ბის ან თუნ დაც 
სა კუ თა რი იდენ ტო ბის და მალ ვის სტრა ტე გი ას სხვა რო ლის მორ გე ბით. 
უფ რო მე ტიც, იგი ცდი ლობს ხა ზი გა უს ვას სა კუ თარ ქვი ა რო ბას ჩაც მუ-
ლო ბის მეშ ვე ო ბით: 

ავ ტო ბუ სით მგზავ რობ და ყვე ლა ზის ნაც რის ფე რი და შენ ყვი-
თე ლი „კურტკა~, იასამ ნის ფე რი ბო ტა სე ბი და ღია ჰუ დი და ავ ტო-
ბუს ში ხარ... რო გრძნობ რომ სხვა ნა ი რი ხარ, რომ შენ ხარ და... 
მზე რე ბი, მზე რე ბი... ნუ, აი დღემ დე მა ინც არა ფე რი შე იც ვა ლა 
და ფე რა დი მიყ ვარს მა ინც. ...საქართველოში სამ წუ ხა როდ, ძა-
ლი ან ცუ დი ტრა დი ციაა და ჟი ნე ბუ ლი მზე რა, რო მელ საც გრძნობ 
და მე რე ხე დავ. რომც კონ ფ ლიქ ტი არ იყოს თუნ დაც, დგას კა ცი 
ან ქა ლი და და ჟი ნე ბუ ლად გი ყუ რებს. შენც ხვდე ბი რომ გი ყუ-
რე ბენ, გრცხვე ნი ა, დის კომ ფორ ტი გექ მ ნე ბა. ად რე ვა რი დებ დი 
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მზე რებს თავს, ეხ ლა, ძა ლი ან ალ ბათ ნა მე ტა ნი გა ქა ნე ბუ ლი ნაგ-
ლი გავ ხ დი და აქეთ ვუ ყუ რებ... მეც და ჟი ნე ბუ ლი მზე რით ვუ ყუ-
რებ (ინტერვიუ ევას თან, 02/10/2021).

და ჟი ნე ბუ ლი მზე რის უკუ რე აქ ცი ას თან ერ თად, მი სი გა მოკ ვე თი ლი ჩაც მუ-
ლო ბა ეხ მა რე ბა ევას კუთ ვ ნი ლი ად გი ლი მო ი ნიშ ნოს სა ჯა რო სივ რ ცე ში. მის 
მსგავ სად, და ჟი ნე ბუ ლი მზე რით ვე პა სუ ხობს გარ შე მომ ყო ფებს ზუ რაც, ტრან-
ს გენ დე რი კა ცი. თავ და ჯე რე ბუ ლო ბი სა და სი ა მა ყის დე მონ ს ტ რი რე ბით ისი-
ნი უზ რუნ ველ ყო ფენ სა კუ თა რი სხე უ ლი სა და იდენ ტო ბის პო ზი ცი ო ნი რე ბას 
სა ჯა რო სივ რ ცე ში, მათ მი მართ გარ შე მომ ყოფ თა შე სამ ჩ ნე ვად უარ ყო ფი თი 
და მო კი დე ბუ ლე ბის მი უ ხე და ვად. ანა ლო გი ურ მიდ გო მას იყე ნებს ირაკ ლიც:

ზო გა დად, არ მაქვს ეს ში შის მო მენ ტი იმ დე ნად... პი რი ქით, ისე 
დავ დი ვარ, რომ თით ქოს აი, აქეთ, შენ გე კუთ ვ ნის ყვე ლა ფე რი 
რა... ძლი ე რად გი ჭი რავს თა ვი. მი დი ხარ და გგო ნი ა, რომ შენს 
ქუ ჩა ზე მი დი ხარ... რო გორც კი ვგრძნობ დი ხოლ მე მზე რას... 
ცო ტა ზიზღით, აგ რე სი ით სავ სე მზე რას, პი რი ქით, თავს ისე ვი-
ჭერ დი ხოლ მე რომ... აი თით ქოს, უსიტყ ვოდ ვე უბ ნე ბო დი, რომ 
„ვაფშე, იმ დე ნად არ მა ინ ტე რე სებს შე ნი აზ რი და იმ დე ნად მკი-
დი ა, რომ ეს უკ ვე საკ მა რი სი მე სი ჯი უნ და იყოს შენ თ ვის რომ 
არც კი გა ბე დო მო ახ ლო ე ბა~. უბ რა ლოდ, თა ვი მი ჭი რავს ხოლ მე 
ისე რომ შე იძ ლე ბა გა რე დან ადა მი ანს მო ეჩ ვე ნოს რომ ჯო ბია არ 
მო მე კა როს (ინტერვიუ ირაკ ლის თან, 04/10/2021). 

ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლოა ქვი არ ადა მი ა ნის გა რეგ ნო ბამ, იდენ ტო-
ბის ხაზ გას მის მეშ ვე ო ბით სივ რ ცე ში დამ კ ვიდ რე ბის პა რა ლე ლუ რად, პრო-
ტეს ტის გა მო ხატ ვის ფუნ ქ ცი აც იტ ვირ თოს. ირაკ ლი იხ სე ნებს, რომ გარ კ ვე-
უ ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში აღარ ატა რებ და სა ყუ რეს პი რა დი არ ჩე ვა ნის 
გა მო. თუმ ცა, 5 ივ ლი სის შემ დეგ, პრო ტეს ტის ნიშ ნად კვლავ და იწყო მი სი 
გა მო ყე ნე ბა. შე სა ბა მი სად, უსაფ რ თხო ე ბის გარ და, ქვი ა რის ვი ზუ ა ლი შე იძ-
ლე ბა შე იც ვა ლოს გარ კ ვე უ ლი სო ცი ა ლუ რი მოვ ლე ნე ბის მი მართ პრო ტეს ტის 
გა მო სა ხა ტა დაც. ირაკ ლის თქმით, მსგავ სი მიდ გო მა, თვით დამ კ ვიდ რე ბა სხე-
უ ლის ენით, ეფექ ტუ რია არა მარ ტო ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში უსაფ რ თხო 
დის ტან ცი ის მო სა ნიშ ნად, არა მედ იმ დრო საც, რო დე საც მას კუ ლი ნურ სივ-
რ ცე ებ ში, შე და რე ბით კონ სერ ვა ტი უ ლი შეკ რე ბე ბის ად გი ლას უწევს ყოფ ნა.
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4.4.2. სენ სო რუ ლი სხე უ ლი
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თუ ჯგუ ფუ რი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბა ასახ ვას ჰპო-

ვებს ქვი არ სხე უ ლის ინსტინქტურ ქცე ვა ზეც სა ჯა რო სივ რ ცე ში. ვი ზუ-
ა ლის ცვლი ლე ბი სა და უსაფ რ თხო ე ბის გა რან ტი ე ბის არარ სე ბო ბის გა-
მო კონ კ რე ტულ სივ რ ცე ებ ზე თა ვის არი დე ბის გარ და, ქვი არ ადა მი ა ნე ბი 
მუდ მი ვად გრძნო ბენ მათ გარ შე მო სივ რ ცის კონ ტ რო ლის სა ჭი რო ე ბას 
სხე უ ლის სხვა დას ხ ვა სენ სო რუ ლი თუ მო ტო რუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის გა მო ყე ნე-
ბით. შე საძ ლო თავ დას ხ მის მუდ მი ვი მო ლო დი ნის შე დე გად გა მო მუ შა ვე ბუ-
ლი ინსტინქტები კარ გად იკ ვე თე ბა ქა ლაქ ში გა და ად გი ლე ბი სას ას მა თის, 
ევას, მა ი ა სა და მა რი ა მის ფი ზი კურ მზად ყოფ ნა ში: 

ქუ  ჩა  ში მოვ   დი  ო  დით, ორი მძი  მე პარ   კი მე  ჭი  რა, ბავ   შ   ვი პა  ტა  რა 
იყო მა  შინ... თა  ვი მაქვს დახ   რი  ლი, ბავშვს რა  ღა  ცას ვე ლა პა რა-
კე ბი, ვერც ვხე  დავ წინ რა ხდე  ბა და რო გავ   ჩერ   დი და გა  ვი  წი  ე, 
გა  მო  ვი  წიე და პე  რი  ფე  რი  უ  ლი მხედ   ვე  ლო  ბით ვხე  დავ რომ ტი  პი 
თან დამ   დევს და თა  ვი რომ ავ   წი  ე, „მეთქი რა გინ   და?!~ ვინ ხა -
რო და მივ   ხ   ვ   დი რომ აქ რა  ღაც ხდე  ბა... (ინტერვიუ ას   მათ   თან, 
01/10/2021);

თბი ლი სი პრა ი დის მოვ ლე ნებ მა ჩა ი ა რა ხომ, უკ ვე ნაკ ლე ბად მეს-
მის თავ დას ხ მებ ზე. კი დევ მეს მის, რა თქმა უნ და, თუმ ცა, ნაკ-
ლე ბად... მე მა ინც და მაქვს ელექ ტ რო შო კი და წი წა კის სპრეი და 
ხე ლით ქუ ჩა ში მი ჭი რავს, მაქვს ჯი ბე ში, რომ თუ რა მე უცებ ამო-
ვი ღო და გა მო ვი ყე ნო (ინტერვიუ ევას თან, 02/10/2021);

უსაფ რ თხო არ ვი ცი რამ დე ნად ჰქვია მაგ რამ, ჰო, მე რომ უფ რო 
და ცუ ლად მეგ რ ძ ნო თა ვი, ვმო ბი ლიზ დე ბო დი ხოლ მე, შე სა ბა მი-
სად, ყო ველ თ ვის ვახ დენ დი ადაპ ტა ცი ას. აი, ელე მენ ტა რუ ლად, 
რო გორც კი სად მე შე და რე ბით ბნელ და მიყ რუ ე ბულ ქუ ჩა ზე მო-
მი წევ და გავ ლა, სა დაც ავ ტო მა ტუ რად გერ თ ვე ბა საფ რ თხის გან-
ც და... მარ ტი ვი თავ დაც ვის მე თო დე ბი რაც არ სე ბობს ისი ნი ყვე-
ლა ფე რი მო მენ ტა ლუ რად მახ სენ დე ბო და, ხელ ში მო მარ ჯ ვე ბუ ლი 
მქონ და მძი მე გა სა ღე ბე ბის აც მა და რა ღაც... თა ვის დაც ვის თ ვის 
ძი რი თა დად ვემ ზა დე ბო დი ასეთ სი ტუ ა ცი ებ ში (ინტერვიუ მა ი ას-
თან, 16/09/2021);
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ყო ველ თ ვის ყველ გან სულ ძა ლი ან ფხიზ ლად ვარ და გარ შე მო 
სი ტუ ა ცი ას ვა კონ ტ რო ლებ. ქუ ჩა ში ყო ველ თ ვის უკან ვი ხე დე ბი 
და არას დ როს აღარ მი კე თია ყურ სას მე ნე ბი, ყო ველ თ ვის ვცდი-
ლობ ვა კონ ტ რო ლო ირ გ ვ ლივ რა ხდე ბა. (ინტერვიუ მა რი ამ თან, 
23/09/2021)

ხელ ში მო მარ ჯ ვე ბუ ლი ელექ ტ რო შო კი და წი წა კის სპრეი თუ სივ რ ცის 
კონ ტ რო ლის გამ ძაფ რე ბუ ლი სურ ვი ლი ქვი არ სხე უ ლის ინ ს ტინ ქ ტუ რი, 
პირ და პი რი რე აქ ციაა იმ მო სა ლოდ ნელ საფ რ თხე ზე, რო მე ლიც მას გა-
რეგ ნო ბი სა და იდენ ტო ბის გა მო შე საძ ლოა სა ჯა რო სივ რ ცე ში შე ემ თხ ვას. 
ევა ამა ტებს, რომ საფ რ თხის მუდ მივ მა მო ლო დინ მა ქვი არ ადა მი ა ნებს 
სწრა ფად სი ა რუ ლის ინ ს ტინქ ტიც კი გა მო უ მუ შა ვა: – „რით გან ვ ს ხ ვავ დე-
ბით [ქვიარ ადა მი ა ნე ბი] სხვა ადა მი ა ნე ბის გან? ჩვენ ჩქა რა დავ დი ვართ. მე 
მა გა ლი თად, ჩქა რა დავ დი ვარ~. ამ შიშ სა თუ მუდ მი ვად ფი ზი კუ რი მზად-
ყოფ ნის სა ჭი რო ე ბას ის ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბი კვე ბავს, რომ ლე ბიც 
მრავ ლად დაგ როვ და სა კუ თა რი თუ მე გობ რე ბი სა და თე მის წევ რე ბის 
ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში. ეს გა მოც დი ლე ბე ბი და ჩაგ ვ რის მეხ სი ე რე ბა 
აიძუ ლებს თე მის მრა ვალ წარ მო მად გე ნელს ქა ლაქ ში გა და ად გილ დეს არა 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტით, არა მედ ტაქ სით. თან მ დე ვი რის კე ბის 
მი უ ხე და ვად, გა და ად გი ლე ბის ეს სა შუ ა ლე ბა ერ თ გ ვარ უსაფ რ თხო ინ ს ტ-
რუ მენ ტად იქ ცა ქვი არ ადა მი ა ნე ბის თ ვის სივ რ ცე ში ნა ვი გა ცი ის თ ვის, პირ-
და პი რი და გა და ტა ნი თი მნიშ ვ ნე ლო ბით. ირაკ ლის მო ყო ლი ლი ის ტო რი აც, 
5 ივ ლისს მოკ ლე მან ძილ ზე ტაქ სით გა და ად გი ლე ბის შე სა ხებ, ნი შან დობ-
ლი ვია ამ მხრივ. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ქა ლა ქის ცენ ტ რა ლურ ნა წილ-
ში მუ შა ობს და უსაფ რ თხო ე ბის აღ ქ მაც აქ შე და რე ბით მა ღა ლი ა, სა მუ შაო 
დღის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ან დ რეა თავს არი დებს გა რეთ გა მოს ვ ლას და 
ქუ ჩა ში მოც დას. იგი მხო ლოდ გა მო ძა ხე ბუ ლი ტაქ სის მოს ვ ლის შემ დეგ 
ტო ვებს სამ სა ხურს. 
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5. დას კ ვ ნა 

სხე ულ სა და სივ რ ცეს შო რის მი მარ თე ბებ ზე მსჯე ლო ბა ში, ტრავ მუ ლი 
გა მოც დი ლე ბე ბი შე საძ ლოა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც შუ ა ლე დუ რი ფაქ ტო-
რი, რო მე ლიც ცვლის რო გორც თა ვად სხე ულს, მის მი ერ სივ რ ცის ათ ვი-
სე ბის უნარ სა და თვით გა მო ხატ ვის თა ვი სე ბუ რე ბებს, ასე ვე აიძუ ლებს მას 
გა მო ი მუ შა ვოს სტრა ტე გი ე ბი, რა თა ნაკ ლე ბად და ზი ან დეს, მა გა ლი თად, 
მუდ მი ვად აკონ ტ რო ლოს სივ რ ცე, შეზღუ დოს და შე მო საზღ ვ როს იგი. გარ-
და ამი სა, ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის შე დე გად იც ვ ლე ბა სივ რ ცი სად მი 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლო ბა და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი. ქვი არ ადა მი ა ნე ბი ტრავ მუ ლი 
გა მოც დი ლე ბე ბის თ ვის თა ვის არი დე ბის მიზ ნით, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ზღუ და-
ვენ სო ცი ა ლი ზა ცი ის სივ რ ცე ებს და რჩე ბი ან ექ ს კ ლუ ზი უ რი სივ რ ცე ე ბის 
ანა ბა რად, რომ ლე ბიც ასე ვე შეზღუ დუ ლია სხვა დას ხ ვა ნიშ ნით, მა გა ლი-
თად, ქა ლა ქის ცენ ტ რ შია თავ მოყ რი ლი ან კონ კ რე ტულ სხე უ ლებ სა თუ 
გა რეგ ნო ბა ზეა მორ გე ბუ ლი და გარ კ ვე ულ მოთხოვ ნებს უყე ნებს მას. ეს 
აჩენს არა თა ნა ბარ ხელ მი საწ ვ დო მო ბას უსაფ რ თხო ე ბა ზე და სო ცი ა ლი ზა-
ცი ის პრო ცეს ზე, ისე ვე, რო გორც ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გა და მუ-
შა ვე ბა სა და გა მოგ ლო ვე ბა ზე, რად გან ამის თ ვის უსაფ რ თხო სივ რ ცე ებს 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფუნ ქ ცია აკის რი ა.

ტრავ მუ ლი მეხ სი ე რე ბა მუ დამ თან სდევს ქვი არ თემს, რაც ინ დი ვი დუ ა-
ლურ დო ნე ზე, მცი რე ასა კი დან იწყე ბა, რო ცა ადა მი ა ნი პირ ვე ლად გა ნიც-
დის რო მან ტი ულ მი ზი დუ ლო ბას სხვა ადა მი ა ნი სად მი. რიგ შემ თხ ვე ვებ-
ში, ქა მინ გა უ თი ქრო ნი კუ ლი ტრავ მის წყა როდ გვევ ლი ნე ბა. შეზღუ დუ ლი 
უსაფ რ თხო სივ რ ცე ე ბი კი არ იძ ლე ვა ამ სა კითხებ ზე რეფ ლექ სი ის სა შუ-
ა ლე ბას, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში, თე მის ცხოვ რე ბა ში იქ ცე ვა ერ თ გ ვარ აჩ-
რ დი ლად და ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში გა მო ი ხა ტე ბა უნ დობ ლო ბის, ინ-
ტერ პერ სო ნა ლუ რი სირ თუ ლე ე ბის, კონ კ რე ტუ ლი სივ რ ცე ე ბის თ ვის თა ვის 
არი დე ბის სა ხით. ჰერ მა ნის თე ო რი ის თა ნახ მად, ქრო ნი კუ ლი ტრავ მა მი-
სი სა მი ვე მა ხა სი ა თებ ლით სა ხე ზეა ქვი არ თე მის ცხოვ რე ბა ში: მო ძა ლა დე 
ჯგუ ფე ბის ძა ლა უფ ლე ბის ზრდა, ქვი არ ჯგუ ფის ძა ლა უფ ლე ბის შემ ცი რე-
ბა მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი თა რი ღე ბის თუ სივ რ ცე ე ბის წარ თ მე ვის გზით 
და ქვი არ თემ ში ემიგ რა ცი ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (ეს უკა ნას კ ნე ლი ცალ-
კე შეს წავ ლის სა განს წარ მო ად გენს). კო ლექ ტი ურ დო ნე ზე, ტრავ მუ ლი 
მეხ სი ე რე ბის გა სა ა ნა ლი ზებ ლად აქ ტი ვიზმს მნიშ ნე ლო ვა ნი რო ლი აქვს. 
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მა გა ლი თად, 2013 წლის 17 მა ი სის მე მო რი ა ლი ზა ცი ამ ვებ გ ვერ დის9 სა ხით, 
ტრავ მის გა მოგ ლო ვე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის ეფექ ტი იქო ნია ამ პრო ცეს ში 
ჩარ თუ ლი ადა მი ა ნე ბის თ ვის. რო გორც ჰარ თა ლი სა და მის გა ვის ანა ლიზ ში 
გვხვდე ბა, ეს არის გრძელ ვა დი ა ნი, და გეგ მი ლი, სხვა სივ რ ცე ში გა და ტა ნი-
ლი პა სუ ხი ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბა ზე, რა საც, რო გორც წე სი პო ზი ტი უ რი 
ეფექ ტი მოჰ ყ ვე ბა. ამავ დ რო უ ლად, ამ პრო ცესს სჭირ დე ბა გარ კ ვე უ ლი ერ-
თო ბის არ სე ბო ბა თე მის შიგ ნით, რად გან მა კურ ნე ბე ლი /აღ მ დ გე ნი ეფექ ტი 
სწო რედ ამ ერ თო ბა ში მდგო მა რე ობს.

სო ლი და რო ბის დე ფი ცი ტი ტრავ მე ბის დაძ ლე ვის გზა ზე, რო გორც პი-
რად ცხოვ რე ბა ში, ასე ვე სა თე მო დო ნე ზე, თვალ სა ჩი ნო ა. გა რე ჯგუ ფე ბის 
სო ლი და რო ბა ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა ნიშ ნით და ხში რად 
მე ო რად სარ გე ბელ ზეა ჩა მო კი დე ბუ ლი, რაც თემ ში ამ ძაფ რებს სი ყალ ბის, 
უნ დობ ლო ბის გან ც დას. ეს კი კვლა ვაც ამ ცი რებს ქრო ნი კუ ლი ტრავ მის 
მდგო მა რე ო ბი დან გა მოს ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბას. ამას თა ნა ვე, ქვი არ სხე-
ულ ში ყოფ ნა თა ვის თა ვად პო ტენ ცი უ რად მატ რავ მი რე ბე ლი შე იძ ლე ბა 
იყოს, რად გან მცი რე ასა კი დან ვე გა რე მო იწყებს მის პრობ ლე მა ტი ზე ბას 
და გან დევ ნას, რაც თა ვის თა ვად ნე გა ტი უ რად აისა ხე ბა ქვი ა რი ადა მი ა ნე-
ბის შემ დ გომ ცხოვ რე ბა ზე. აქ ვე, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, კავ ში რი ქვი არ სხე ულ სა 
და ქა ლის სხე ულს შო რის, რად გან მო ნა წი ლე ე ბი, რომ ლე ბიც აზი ა რებ დ-
ნენ ტრავ მულ გა მოც დი ლე ბებს, ქა ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში ეს ხში რად უფ რო 
მე ტად მათ გენ დერს უკავ შირ დე ბო და და ნაკ ლე ბად ქვი არ იდენ ტო ბას. 
ტრავ მის ქრო ნი კუ ლი ხა სი ა თი კარ გად ჩანს გენ დე რის ჭრილ შიც, რაც 
პირ და პირ ეხ მი ა ნე ბა ჯუ დით ჰერ მა ნის თე ო რი ას გენ დე რის ნიშ ნით ჩაგ ვ-
რის შე სა ხებ. თუმ ცა ეს სა კითხი შემ დ გომ ანა ლიზ სა და გა მოკ ვ ლე ვას სა-
ჭი რო ებს, რად გან ქა ლე ბის ჩაგ ვ რის გა მოც დი ლე ბა ისე ვე მრა ვალ შ რი ა ნი ა, 
რო გორც ქვი ა რე ბის. ქრო ნი კუ ლი ტრავ მა ტი ზა ცია და გან დევ ნა ქა ლის 
სხე ულს ანა ლო გი უ რად აქ ცევს ჩა კე ტილ წრე ში, რო გორც ქვი არ სხე ულს. 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი თუ ჯგუ ფუ რი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბის მი ერ ქვი-
არ სხე ულ სა და გო ნე ბა ზე დას მუ ლი და ღი თვალ სა ჩი ნოდ გა მოჩ ნ და თე მის 
წევ რებ თან ინ ტე რაქ ცი ი სას. შეგ რო ვე ბუ ლი ემ პი რი უ ლი მა სა ლა ადას ტუ-
რებს სივ რ ცი სა და სხე უ ლის ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას 
და კი დევ ერ თხელ თვალ სა ჩი ნოდ წარ მო ა ჩენს ამ ორი, თით ქოს და ერ თ მა-
ნე თის გან გან ცალ კე ვე ბუ ლი სივ რ ცი თი ერ თე უ ლის ერ თი ან ორ გა ნიზ მად 

9 იხილეთ ბმული: https://17maisi.net (ბოლო ნახვა: 01/11/2021)
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გან ხილ ვის სა ჭი რო ე ბას. რო გორც ეიმი ნი და თრიფ ტი ამ ტ კი ცე ბენ ურ ბა-
ნუ ლი სივ რ ცის მუდ მი ვად ცვა ლე ბად ხა სი ათს, ასე ვე მუდ მი ვად ცვა ლე ბა-
დია ქვი არ სხე უ ლიც. მი სი ფლუ ი დუ რო ბა, შე იძ ლე ბა ერ თი მხრივ გან პი-
რო ბე ბუ ლია იმ მის წ რა ფე ბე ბით, სურ ვი ლე ბი თა და პრე ფე რენ ცი ე ბით, რაც 
ქვი არ ადა მი ა ნებს ზო გა დად ახა სი ა თებთ. მე ო რე მხრივ, არ უნ და დაგ ვა-
ვიწყ დეს ის პრაგ მა ტუ ლი მიზ ნე ბი, რომ ლე ბიც გა ნა პი რო ბებს ქვი არ სხე უ-
ლის მუდ მივ ცვლას – უსაფ რ თხო სივ რ ცის სა ჭი რო ე ბა და თვით გა დარ ჩე-
ნა. სხე უ ლი არ უნ და გან ვი ხი ლოთ რო გორც გო ნე ბის გან და მო უ კი დე ბე ლი 
ბი ო ლო გი უ რი ორ გა ნიზ მი. იგი არ გა და ად გილ დე ბა სივ რ ცე ში მე ქა ნი კუ-
რად, და უ ფიქ რებ ლად. ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის ანა ლი ზი პირ ველ 
რიგ ში სწო რედ ქვი არ სხე უ ლი სა და გო ნე ბის კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვებ ში, 
ერ თხ მად, მი ზან მი მარ თუ ლად შეც ვ ლილ თუ შე ნარ ჩუ ნე ბულ ქცე ვა სა და 
გა რეგ ნო ბა ზე მი უ თი თებს.

იდენ ტი ფი ცირ დე ბა რა რო გორც ჰე ტე რო პატ რი არ ქა ტის გან გან ს ხ ვა-
ვე ბუ ლი, ქვი არ სხე უ ლი ირი ყე ბა და ნარ ჩე ნი, ჰე გე მო ნუ რი ჯგუ ფე ბის გან. 
რო გორც წი ნა ნა წილ ში ვი ხი ლეთ, ეს გა რიყ ვა ხდე ბა რო გორც გა რე დან, 
ასე ვე თა ვად თე მის წევ რე ბის სურ ვი ლის შე დე გად. ეს უკა ნას კ ნე ლი შე-
საძ ლოა მეტ წი ლად გან პი რო ბე ბუ ლია პირ ველ რიგ ში დო მი ნან ტი ჯგუ ფე-
ბის მხრი დან მო მა ვა ლი საფ რ თხის შეგ რ ძ ნე ბით. ქვი არ ადა მი ა ნებს უჭირთ 
უსაფ რ თხო სივ რ ცის პოვ ნა ისეთ ად გი ლებ შიც კი, რომ ლე ბიც ერ თი შე-
ხედ ვით, მა თი და ცუ ლო ბის გრძნო ბას უნ და ზრდი დეს – იქ ნე ბა ეს სახ ლი, 
სა მე გობ რო თუ ექ ს კ ლუ ზი უ რად ქვი არ სივ რ ცე ე ბიც კი. შე სა ბა მი სად, ეს 
მუდ მი ვად არას ტა ბი ლუ რი სი ტუ ა ცი ა, აისა ხე ბა მა თი ვე სხე უ ლი სა და გო-
ნე ბის ურ თი ერ თო ბა ზე სივ რ ცეს თან. ქვი ა რე ბის სო ცი ო- სივ რ ცი თი გა რი-
ყუ ლო ბა ხე ლოვ ნუ რად კონ ს ტ რუ ი რე ბუ ლი ა. ისე ვე რო გორც ის სივ რ ცე, 
სა დაც ვცხოვ რობთ. თუ კი და ვე სეს ხე ბით ისევ ეიმინ სა და თრიფტს, გა ნა-
შე ნი ა ნე ბუ ლი ელე მენ ტე ბის გარ და, ქა ლა ქი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი, მათ შო რის 
ქვი არ გა მოც დი ლე ბე ბის ერ თი ა ნო ბით, მა თი თა ნაკ ვე თით იქ მ ნე ბა. თუ კი 
ჰე ტე რო ნორ მა ტი უ ლი ადა მი ა ნის თ ვის, აფ თი ა ქი ან მა ღა ზია ისე თი ლო კა-
ცი ა ა, სა დაც სა ჭი რო წა მალს ან საკ ვებს შე ი ძენს, ქვი არ ადა მი ა ნის თ ვის 
იგი პირ ველ რიგ ში, თავ შე სა ფარს, მო ძა ლა დის გან თავ და სა ცავ ნა გე ბო ბას 
წარ მო ად გენს. ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში, ამ ადა მი ა ნებს, ერ თი და იგი ვე მი ზა-
ნი ამოძ რა ვებთ – შე ი ნარ ჩუ ნონ ჯან მ რ თე ლო ბა და ფი ზი კუ რი სი ჯან სა ღე. 
მათ სტრა ტე გი ებ ში გან ს ხ ვა ვე ბას მხო ლოდ მა თი სხე უ ლი, ვი ზუ ა ლი შე იძ-
ლე ბა გა ნა პი რო ბებ დეს. შე დე გად, ქვი არ გო ნე ბა ში იქ მ ნე ბა საფ რ თხის შემ-
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ც ვე ლი ად გი ლე ბი, რო მე ლიც ინ ს ტიქ ტუ რი ქცე ვის სა ხით, ქვი არ სხე ულ-
ზეც აისა ხე ბა. ჩქა რი სი ა რუ ლი, მო მარ ჯ ვე ბუ ლი წი წა კის სპრე ი, სივ რ ცის 
მუდ მი ვი კონ ტ რო ლის სა ჭი რო ე ბა თუ კონ კ რე ტულ ლო კა ცი ებ ზე თა ვის 
არი დე ბა ან მათ „მოთხოვნებზე~ მორ გე ბა სწო რედ ამის გა მო ძა ხი ლი ა.

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი სტრა ტე გი ე ბი არას რუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლია იმ მიდ-
გო მე ბის, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბაც ქვი არ ადა მი ა ნებს უწევთ ქა ლაქ ში 
ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის უსაფ რ თხოდ წარ სა მარ თად და ფი ზი კუ რი 
თვით გა დარ ჩე ნის მიზ ნით. ისე ვე რო გორც უსაფ რ თხო სივ რ ცის ცნე ბა 
არის არამ დ გ რა დი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ენი ჭე ბა ინ დი ვი დუ ა ლურ 
გა მოც დი ლე ბებ სა და კონ ტექსტს, ამ სივ რ ცის შე საქ მ ნე ლად გა მო ყე ნე-
ბუ ლი სტრა ტე გი ე ბიც ურ თი ერ თ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი, მუდ მი ვად ცვლა დი და 
კონ ტექ ს ტ ზე და მო კი დე ბუ ლი ა. ეს მიდ გო მე ბი შე საძ ლე ბე ლია გა მო ი ყე ნონ 
რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, ასე ვე ჯგუ ფუ რად და სა ვა რა უ დოდ, შე დე გე-
ბიც გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა.

სივ რ ცე- ს ხე უ ლის ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბი დან მხო ლოდ ერ თი მი-
მარ თუ ლე ბა ვახ სე ნეთ. რო გორც გარ შე მო სივ რ ცე აყა ლი ბებს ქვი არ 
სხე უ ლის ვი ზუ ა ლურ თუ ქცე ვით ხა სი ათს, ასე ვე ხდე ბა პი რი ქით. ქვი არ 
სხე უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვან ზე გავ ლე ნას ახ დენს ქა ლა ქის ფორ მა ზე. სწო რედ 
ამ სხე უ ლის და ცუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად იქ მ ნე ბა ის ექ ს კ ლუ ზი უ რი 
სივ რ ცე ე ბი, რომ ლე ბიც ქა ლა ქის სო ცი ო- კულ ტუ რუ ლი თუ ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის მნიშ ნ ვე ლო ვან ცენ ტ რე ბად გვევ ლი ნე ბა ღა მის კლუ ბე ბის, 
გარ თო ბი სა თუ ხე ლოვ ნე ბის სივ რ ცე ე ბის სა ხით. ქვი არ სხე უ ლის არ სე-
ბო ბამ გა ნა პი რო ბა ისიც, რომ დღეს რუს თა ვე ლის გამ ზირ ზე აღ მარ თულ 
ჯვარს უფ რო მე ტი კავ ში რი აქვს თემ თან, ვიდ რე თა ვად მის რე ლი გი ურ 
იდე ას თან. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ არ ტე ფაქტს ამ გად მო სა ხე დი და ნაც შევ ხე-
დოთ და არ აღ ვიქ ვათ აპ რი ო რი ჩაგ ვ რა- ჩაგ რუ ლის დი ქო ტო მი ად. ამ გ ვა რი 
მიდ გო მა ქმნის სტა ტუს ქვოს შე ნარ ჩუ ნე ბის რის კებს, რად გან ჰე ტე რო-
ნორ მა ტი ულ უმ რავ ლე სო ბას თან ქვი არ თე მის მცი რე რიცხო ვა ნი წევ რე ბი 
ვე რა ფერს გახ დე ბი ან სა ჯა რო სივ რ ცე ზე „დაუფლებისთვის~ ბრძო ლა ში. 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ის არ ტე ფაქ ტე ბი თუ წარ თ მე უ ლი ქვი არ სენ სი ტი უ რი თა-
რი ღე ბი გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას თე მის ჩაგ ვ რის მუდ მი ვად შე სახ სე ნებ ლად. 
ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში, წარ სუ ლი ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბი სა თუ მო-
სა ლოდ ნე ლი საფ რ თხის მი უ ხე და ვად, ქვი არ სხე უ ლის მე დე გო ბა ნათ ლად 
ჩანს. იგი აგ რ ძე ლებს სა ჯა რო სივ რ ცის ათ ვი სე ბა სა და იქ თა ვის დამ კ ვიდ-
რე ბას.
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კვლე ვის მან ძილ ზე ასე ვე ნათ ლად გა მოჩ ნ და უფ რო ფარ თო დის კუ სი ის 
სა ჭი რო ე ბა ჩაგ ვ რის მრა ვა ლი ფორ მი სა და მათ თან გამ კ ლა ვე ბის სტრა-
ტე გი ე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც თე მის წი ნა შე დგას. გან სა კუთ რე ბით მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნია ხილ ვა დო ბის პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის 
გან ხილ ვა, პირ ველ რიგ ში თე მის შიგ ნით. აუცი ლე ბე ლია შე ფას დეს თე მის 
ინ ტე რე სე ბის სა ჯა რო პო ლი ტი კა ში ინ ს ტ რუ მენ ტა ლი ზა ცი ის რის კე ბი და 
მა თი შე საძ ლო მავ ნე ზე გავ ლე ნა ქვი არ ადა მი ა ნე ბის უსაფ რ თო ხე ბის აღ ქ-
მა ზე. სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი სას ასე ვე გა მო იკ ვე თა თე მის წევ რე ბის საცხოვ-
რის ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მა, რო მელ საც ჯაჭ ვუ რად ებ მის სხვა 
სო ცი ო -ე კო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბიც. აშ კა რაა ინ ტერ სექ ცი უ რი ჩაგ ვ რის 
არ სე ბო ბა, რო მელ თან გამ კ ლა ვე ბაც თე მის მრა ვალ წევრს უწევს. გა მო-
იკ ვე თა ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბაც. ერ თი მხრივ, ისი ნი შე-
საძ ლე ბე ლია გარ კ ვე ულ წი ლად აკომ პენ სი რებ დეს უსაფ რ თხო სივ რ ცე ე ბის 
სიმ წი რეს ქვი არ ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე ბა ში, თუმ ცა, ამავ დ რო უ ლად, ფაქ-
ტი უ რად და უც ველს ხდის მათ კი ბერ ბუ ლინ გის თუ ონ ლა ინ სივ რ ცეს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სხვა ტი პის რის კე ბის მი მართ. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ-
რადღე ბის დათ მო ბას სა ჭი რო ებს თე მის შე თან ხ მე ბა სო ლი და რო ბის რა-
ო ბა ზე, მის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა და ფორ მებ ზე. ამ მხრივ, გა და სა ფა სე ბე ლია 
აქ ტი ვიზ მის რო ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აქ ტი ვიზ მის წყა ლო ბით, დღეს 
უკ ვე ყვე ლამ გა ი გო თე მის ნამ დ ვი ლად არ სე ბო ბის შე სა ხებ, გარ კ ვე ულ 
მო მენ ტ ში, იგი თე მის წევ რე ბის და მა ზი ა ნებ ლად უფ რო გვევ ლი ნე ბა, ვიდ-
რე ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გა და ლახ ვა ში ხელ შემ წყობ ელე მენ ტად. 
ტრავ მუ ლი გა მოც დი ლე ბე ბის გა და სა მუშ ვებ ლად უსაფ რ თხო სივ რ ცე ე ბი 
სწო რედ აქ ტი ვიზ მის დახ მა რე ბით შე იძ ლე ბა შე იქ მ ნას, შე საძ ლოა აქ ტი-
ვის ტებ მა შე ი ძი ნონ თე მის გა ჯან სა ღე ბის ფუნ ქ ცი ა. აქ ვე აუცი ლე ბე ლია ამ 
პრო ცე სებ ში ჩარ თუ ლე ბი იყ ვ ნენ არა მხო ლოდ ის ადა მი ა ნე ბი, ვინც უშუ-
ა ლოდ მო ნა წი ლე ობ და აქ ტი ვი სი ტურ საქ მი ა ნო ბა ში, არა მედ ე.წ. გან ზე 
მდგო მე ბი, რომ ლებ საც არა ნაკ ლე ბი ზი ა ნი ად გე ბათ.



107

ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე: 
სხეული, ინტერაქცია და ყოველდღიური ცხოვრებადას კ ვ ნა

6. ბიბ ლი ოგ რა ფია
Amin, A. and Thrift, N. (2002) Cities: Reimagining the Urban. Cambridge: Polity.

Babunashvili, G. and Gilbreath, D. (2021) ‘Georgia may be the most homophobic coun-
try in Europe’, Datablog, 27 July. Available at: https://oc-media.org/features/datablog-
georgia-may-be-the-most-homophobic-country-in-europe/ (Accessed: 20 August 
2021).

von Boemcken, M., Boboyorov, H. and Bagdasarova, N. (2018) ‘Living dangerously: 
securityscapes of Lyuli and LGBT people in urban spaces of Kyrgyzstan’, Central Asian 
Survey, 37(1), pp. 68–84. doi:10.1080/02634937.2017.1334627.

Brewin, C.R., Andrews, B. and Valentine, J.D. (2000) ‘Meta-analysis of risk factors for 
posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults.’, Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 68(5), pp. 748–766. doi:10.1037/0022-006X.68.5.748.

Butler, J. (1993) Bodies That Matter: On the Discursive Limits of Sex. Routledge.

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th Edition (2013). Washington 
D.C.; London, England: American Psychiatric Association (DSM Library). doi:10.5555/
appi.books.9780890425596.x00pre.

Fassin, D. and Rechtman, R. (2007) The Empire of Trauma: An Inquiry into the Condi-
tion of Victimhood. Translated by R. Gomme. Princeton and Oxford.

Flick, U. (2018) An Introduction to Qualitative Research. 6th edn. SAGE Publications. 
Available at: https://books.google.se/books?id=P7ZkDwAAQBAJ.

Grosz, E. (1995) Space, Time and Perversion: Essays on the Politics of Bodies. Lon-
don; New York: Routledge.

Hartal, G. and Misgav, C. (2021) ‘Queer urban trauma and its spatial politics: A lesson 
from social movements in Tel Aviv and Jerusalem’, Urban Studies, 58(7), pp. 1463–
1483. doi:10.1177/0042098020918839.

Herman, J.L. (1992) ‘Complex PTSD: A syndrome in survivors of prolonged and repeat-
ed trauma’, Journal of Traumatic Stress, 5(3), pp. 377–391. doi:10.1007/BF00977235.

Herman, J.L. (1994) Trauma And Recovery: From Domestic Abuse to Political Terror. 
New York, NY: Basic Books Press.



108

ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე: 
სხეული, ინტერაქცია და ყოველდღიური ცხოვრებაბიბ ლი ოგ რა ფია

Hubbard, Phil. et al. (2002) Thinking geographically : space, theory, and contemporary 
human geography. London; New York: Continuum.

Massey, D. (1994) Space, Place and Gender. University of Minnesota Press.

McDowell, L. (2010) ‘Interviewing: Fear and Liking in the Field’, in DeLyser, D. et al. 
(eds) The SAGE Handbook of Qualitative Geography. 1st edn. SAGE Publications Inc., 
pp. 156–171.

Nemiah, J.C. (1996) ‘Breuer, Josef and Freud, Sigmund (1895/1995), Studies on Hys-
teria. In James Strachey (Ed.) The Standard Edition of the Complete Psychological 
Works of Sigmund Freud. London: Hogarth Press, Vol.2, xxxii, pp. 1–335’, American 
Journal of Clinical Hypnosis, 38(3), pp. 234–237. doi:10.1080/00029157.1996.10403
343.

Pain, R. (2019) ‘Chronic urban trauma: The slow violence of housing dispossession’, 
Urban Studies, 56(2), pp. 385–400. doi:10.1177/0042098018795796.

Rothblum, E.D. (ed.) (2020) The Oxford Handbook of Sexual and Gender Minority Men-
tal Health. Oxford, UK: Oxford University Press.

Shoshiashvili, T. (2021) ‘Georgia’s ongoing epidemic of homophobic street violence’, 
OC Media, 21 July. Available at: https://oc-media.org/features/georgias-ongoing-epi-
demic-of-homophobic-street-violence/ (Accessed: 20 August 2021).

Sichinava, D. and Saldadze, O. (2021) ‘What do Georgians think about Tbilisi Pride?’, 
Datablog, 28 September. Available at: https://oc-media.org/features/datablog-what-
do-georgians-think-about-tbilisi-pride/ (Accessed: 20 October 2021).

Sparks, R., Girling, E. and Loader, I. (2001) ‘Fear and Everyday Urban Lives’, Urban 
Studies, 38(5–6), pp. 885–898. doi:10.1080/00420980123167.

Thrift, N. (1996) Spatial Formations. London: SAGE Publications Ltd. 
doi:10.4135/9781446222362.

Thrift, N. (2008) Non-Representational Theory: Space, Politics, Affect. Taylor & 
Francis (International Library of Sociology). Available at: https://books.google.ge/
books?id=0LM6UedgqA0C.

ბრძო ლა სა ჯა რო სივ რ ცის თ ვის: რო ცა პი რა დი პო ლი ტი კუ რია (2016). თბი ლი სი: 
ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის სამ ხ რეთ კავ კა სი ის რე გი ო ნუ ლი ბი უ რო. ხელ მი საწ ვ-
დო მი ა: https://ge.boell.org/ka/2016/12/29/brzola-sajaro-sivrcistvis-roca-piradi-politi-
kuria. (ბოლო ნახ ვა: 20/11/2021).



109

ქვიარ ტრავმა და ურბანული სივრცე: 
სხეული, ინტერაქცია და ყოველდღიური ცხოვრებაბიბ ლი ოგ რა ფია

გელ დე რი მა იკლ, ჰა რი სო ნი, პოლ და ქო უ ე ნი ფი ლიპ (2006) ოქ ს ფორ დის მოკ ლე 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ფსი ქი ატ რი ა ში. მე ხუ თე გა მო ცე მა. თარ გ მა ნი: ჭყო ნი ა, ეკა და 
ჩხე ი ძე, თი ნა. თბი ლი სი: ფონ დი ~გლობალური ინი ცი ა ტი ვა ფსი ქი ატ რი ა ში – თბი-
ლი სი”.

მე ლაშ ვი ლი თამ თა (2014) ‘თანამედროვე ფე მი ნის ტუ რი აქ ტი ვიზ მი სა ქარ თ ვე ლო-
ში’, ჰა ინ რიჰ ბი ო ლის ფონ დის ფე მი ნის ტუ რი ვებ გ ვერ დი, 25 ივ ნი სი. ხელ მი საწ ვ დო-
მი ა: https://feminism-boell.org/ka/2014/06/25/tanamedrove-peministuri-aktivizmi-sa-
kartveloshi (ბოლო ნახ ვა: 20/11/2021).

ნახუცრიშვილი ლუკა (2018) ‘ფრაგმენტები და უ წე რე ლი საჩ ვიდ მეტ მა ი სო მა ნი-
ფეს ტის თ ვის’, სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი, გვ. 181–210.

პუბ ლი კა (2021) ‘ჰომო/ბი/ტრანსფობია, რო მე ლიც ქუ ჩებ ში გრძელ დე ბა’, 13 ივ ლი-
სი. ხელ მი საწ ვ დო მი ა: https://publika.ge/article/homo-bi-transfobia-romelic-qucheb-
shi-grdzeldeba/ (ბოლო ნახ ვა: 20/08/2021).

ჯა ვა ხიშ ვი ლი და რე ჯან (ჯანა) (2018) ტო ტა ლი ტა რუ ლი რეპ რე სი ე ბით გა მოწ ვე უ ლი 
ფსი ქო სო ცი ა ლუ რი ტრავ მის გავ ლე ნა და თა ო ბა თა შო რი სი გა და ცე მა სა ქარ თ ვე-
ლოს მა გა ლით ზე. სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მი. ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი.

ჯა ნე ლი ძე ბარ ბა რე (2018) ‘17 მა ი სი: სე კუ ლა რიზ მი, რე ლი გია და სა ჯა რო სივ რ ცე’, 
სო ცი ა ლუ რი სა მარ თ ლი ა ნო ბის ცენ ტ რი, გვ. 136–164.


