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იმედით,  რომ  ეს  ყოველთვის  იქნებოდა  

თანამედროვე“.   

პ. პიკასო

XX სა უ კუ ნის ხე ლოვ ნე ბა ის ტო რი ის კუთ ვ ნი ლე ბა გახ და. დღე
ვან დე ლი გა და სა ხე დი დან ნათ ლად ჩანს ის უზარ მა ზა რი გავ ლე ნა, 
რაც პაბ ლო პი კა სომ მო ახ დი ნა ეპო ქის მხატ ვ რულ კულ ტუ რა ზე, მის 
სუ ლი ერ გან ვი თა რე ბა ზე. იგი მრა ვალ ფე რო ვა ნი შე მოქ მე დე ბი თი 
ცხოვ რე ბით გა მო ირ ჩე ო და: იყო ფერ მ წე რი, გრა ფი კო სი, მო ქან და
კე და კე რა მი კო სი. პი კა სომ თა ვი სი სა უ კუ ნის ყვე ლა ეს თე ტი კურ 
სი ახ ლე ში შე ი ტა ნა წვლი ლი, ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში იდ გა 
მხატ ვ რუ ლი აღ მო ჩე ნე ბის ავან გარ დ ში. მან მთე ლი ცხოვ რე ბა და 
ენერ გია ხე ლოვ ნე ბას შე ა ლია და არას დ როს შე უწყ ვე ტია შე მოქ მე
დე ბი თი თა ვი სუფ ლე ბის გზე ბის ძი ე ბა. 

პაბ ლო რუ ის პი კა სო და ი ბა და 1881 წლის 25 ოქ ტომ ბერს მა ლა
გა ში.  ბავ შ ვო ბა იქ ვე გა ა ტა რა, ყმაწ ვი ლო ბა კი ბარ სე ლო ნა ში, სა
დაც მა მა მი სი – მხატ ვა რი ხო სე რუ ის ბლას კო ნა ტიფ ხე ლოვ ნე ბა
თა სკო ლის დი რექ ტო რად და ი ნიშ ნა. თოთხ მე ტი წლის პი კა სო ამ 
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სკო ლის მო წა ფედ ჩა ი რიცხა, ხო ლო ორი წლის შემ დეგ, მი სა ღე ბი 
კონ კურ სი დრო ზე ად რე გა ი ა რა და მად რი დის სა მე ფო აკა დე მი
ის სტუ დენ ტი გახ და – მა მა შვილს სიმ ბო ლუ რად გა დას ცემს თა ვის 
ფუნჯს მი სი ხა ლა სი ნი ჭის წი ნა შე ქე დის მოხ რის ნიშ ნად. პი კა სო 
ად რე უ ლი ასა კი დან ვე და ე უფ ლა XIX სა უ კუ ნის და სას რუ ლის სა უ
კე თე სო მხატ ვ რე ბის ტექ ნი კურ ოს ტა ტო ბას. სულ რამ დე ნი მე წელ
ში ის აღ მო ა ჩენს და შე ით ვი სებს და სავ ლუ რი მხატ ვ რო ბის დიდ 
გაკ ვე თი ლებს – ელ გრე კოს, ვე ლას კე სის, გო ი ას ეს პა ნურ სკო ლას, 
რო მე ლიც პრა დოს მუ ზე უმ ში იხი ლა. 

კლა სი კუ რი გა ნათ ლე ბის მი ღე ბის შემ დეგ, პი კა სო ბო ჰე მურ 
ცხოვ რე ბას ეც ნო ბა. ხში რად სტუმ რობს ბარ სე ლო ნის ხე ლო ვან თა 
კა ფეს „ოთხი კა ტა“ (Els Quatre Gats), სა დაც პირ ვე ლად მო ეწყო 
მი სი ნა მუ შევ რე ბის გა მო ფე ნა. იმ ხა ნად ბარ სე ლო ნა ეს პა ნე თის 
რე ვო ლუ ცი ურ ა ნარ ქის ტუ ლი მოძ რა ო ბის ცენ ტ რი იყო, სა დაც უხ
ვად მო ე დი ნე ბო და ახა ლი იდე ე ბი ევ რო პის სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი
დან, გან სა კუთ რე ბით საფ რან გე თი დან. სრუ ლი ად  ახალ გაზ რ და 
პი კა სო ხვდე ბა მწერ ლებს, პო ე ტებს, მხატ ვ რებს, ტო რე ა დო რებს; 
ამ მე გობ რულ  გა რე მო ში ყა ლიბ დე ბა მი სი ზნე ობ რი ვი პრინ ცი პე ბი 
და მსოფ ლ მ ხედ ვე ლო ბა. 1900 წელს პი კა სო პირ ვე ლად ჩა დის პა
რიზ ში, ეც ნო ბა ლუვ რის და ლუქ სემ ბურ გის მუ ზე უ მებ ში და ცულ შე
დევ რებს. ამ დროს პა რიზ ში მო დერ ნის ტუ ლი ატ მოს ფე რო სუ ფევს, 
იმ პ რე სი ო ნის ტე ბის გა მო ფე ნე ბის, გო გე ნის, ვან გო გის და ტუ ლუზ 
 ლოტ რე კის შემ დეგ, აქ ნამ დ ვი ლი კულ ტუ რუ ლი შო კი ა. სა კუ თა რი 
მა ნე რის და სამ კ ვიდ რებ ლად, პი კა სო ცდი ლობს თა ვი და აღ წი ოს 
მხატ ვ რულ გავ ლე ნებს. თან და თან ის შორ დე ბა პირ ვან დელ აკა
დე მი ურ რე ა ლიზმს და 1900 წლის ფე რა დო ვან პა რი ზულ სტილს. 
მო ნოქ რო მუ ლი ცის ფე რი, შემ დეგ კი ვარ დის ფე რი სა შუ ა ლე ბას 
აძ ლევს გა და ხე დოს თა ვის შე მოქ მე დე ბას და პლას ტი კო სის მიღ მა 
კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ხე ლო ვა ნი გა მო ავ ლი ნოს.1 

190104 წლებს პი კა სო უმე ტე სად ბარ სე ლო ნა ში ატა რებს, ხა
ტავს სი დუხ ჭი რეს და სი მარ ტო ვეს, მი უ სა ფარ თა ცხოვ რე ბას და 
სა ა მი სოდ ცივ, ექ ს პ რე სი ულ ცის ფერ პა ლიტ რას იყე ნებს. მა თი უჩ
ვე უ ლო მო ლურ ჯო მო ცის ფ რო  კო ლო რი ტის გა მო პი კა სოს შე მოქ
მე დე ბის ამ მო ნაკ ვეთს „ცისფერი პე რი ო დი“ უწო დეს. ამ დროს 
მხატ ვა რი მი სი პერ სო ნა ჟე ბის გან წყო ბით ცხოვ რობს, რა საც ადას

1 ტენეზი, პიკასო, 2009, გვ. 56.
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ტუ რებს ფსი ქო ლო გი უ რი „ავტოპორტრეტი“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა
რი ზი. 1901). აქ ნათ ლად იკითხე ბა მე ლან ქო ლი ა, ნაღ ვე ლი, გა რი
ყუ ლო ბა. დრა მა ტუ ლი გა მო მეტყ ვე ლე ბა, სე რი ო ზუ ლი სა ხე, სა კუ
თა რი სუ ლის კენ მი მარ თუ ლი მზე რა ახალ გაზ რ და კაცს ეკუთ ვ ნის, 
რო მე ლიც „მსოფლიო სევ დას“ ატა რებს. ამ ეტა პის მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნი ნა წარ მო ე ბე ბი ა: „ხაიმე სა ბარ ტე სის პორ ტ რე ტი“ (პუშკინის სახ. 
სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი, მოს კო ვი. 1901), „აბსენტის მოყ ვა
რუ ლი“ (ერმიტაჟი, პე ტერ ბურ გი.1901), „მოხუცი ებ რა ე ლი ბიჭ თან 
ერ თად“ (პუშკინის სახ. სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი, მოს კო
ვი. 1903), „მოხუცი გი ტა რის ტი“ (ჩიკაგოს ხე ლოვ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტი. 
1903), „სელესტინა“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1904) და სხვ. დი
დი სო ცი ა ლუ რი ჟღე რა დო ბის მა ტა რე ბე ლია სუ რა თი „გლახაკები 
ზღვას თან“ (ვაშინგტონის ნა ცი ო ნა ლუ რი გა ლე რე ა, 1903), მნახ ვე
ლი უნ და შეძ რას ამ უბად რუ კი ადა მი ა ნე ბის გა ჭირ ვე ბამ, უიმე დო
ბის გან ც დამ, გა ყი ნულ მა შიშ ველ მა ფე ხებ მა თუ ცივ მა გა რე სამ ყა
რომ. „ცისფერი პე რი ო დის“ ერ თ ერ თი სა უ კე თე სო ნა წარ მო ე ბია 
„ცხოვრება“ (კლივლენდის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი, 1903), რო მელ შიც 
მა მა კა ცის როლს პი კა სოს მე გო ბა რი კარ ლოს კა სა ხე მა სი გა ნა სა
ხი ე რებს. უიღ ბ ლო სიყ ვა რუ ლის გა მო, მან თა ვი მო იკ ლა, რა მაც 
ძლი ერ იმოქ მე და მხატ ვარ ზე. ალე გო რი უ ლი ხა სი ა თის მო ნუ მენ
ტუ რი ტი ლოს მარ ცხე ნა მხა რეს სა კუ თარ ფიქ რებ ში წა სუ ლი, გა
უცხო ე ბუ ლი წყვი ლია გა მო სა ხუ ლი. სევ დი ა ნი ქა ლი მთლი ა ნად ეკ
ვ რის  მა მა კაცს, ის კი თი თით ანიშ ნებს სუ რა თის მარ ჯ ვე ნა მხა რეს 
ცალ კე მდგომ  ქალ ზე, რო მელ საც ხელ ში ჩვი ლი ბავ შ ვი უჭი რავს. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ „ცისფერი პე რი ო დის“ პერ სო ნაჟ თა უტ რი რე
ბუ ლი ფორ მე ბი, წაგ რ ძე ლე ბუ ლი ფი გუ რე ბი, გამ ხ და რი სი ლუ ე ტე ბი 
თუ მა ნე რუ ლი ჟეს ტი კუ ლა ცია თა ვი სე ბუ რად ეხ მი ა ნე ბა სა უ კუ ნის 
და სას რულს გა მე ფე ბულ სიმ ბო ლიზმს და ავ ლენს პი კა სოს გა ტა ცე
ბას ელ გრე კოს შე მოქ მე დე ბით,  რო მე ლიც იმ ხა ნად თა ვი დან იქ ნა 
აღ მო ჩე ნი ლი ავან გარ დის ტი პო ე ტე ბის და მხატ ვ რე ბის მი ერ. 

პა რი ზი, მსოფ ლი ოს ლი ტე რა ტუ რუ ლი და ხე ლოვ ნე ბის სამ ყა
როს მა შინ დე ლი ცენ ტ რი, სა ო ცა რი ძა ლით იზი დავს ახალ გაზ რ და 
მხატ ვ რებს, მწერ ლებს, პო ე ტებს მთე ლი მსოფ ლი ო დან. 1904 წელს 
პი კა სო სა ბო ლო ოდ და სახ ლ დე ბა პა რიზ ში და პირ ველ ნავ სა
ყუდ ლად მონ მარ ტ რ ზე მდე ბა რე ძველ სახლს ირ ჩევს, რო მე ლიც 
ფორ მით გემს წა ა გავს – ესაა ცნო ბი ლი „ბატოლავუარი“ (Bateau
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Lavoir – „გემისამრეცხაო“), სა ხე ლოს ნოს კა რებ ზე ასე თი წარ წე
რა ა: „პოეტების შეხ ვედ რის ად გი ლი“. აქ ხში რად იკ რი ბე ბი ან მო
დერ ნის ტე ბი: მაქს ჟა კო ბი, გი ი ომ აპო ლი ნე რი, ან დ რე სალ მო ნი, 
ფერ ნან და ოლი ვი ე, ჰერ ტ რუ და სტა ი ნი, ამე დეო მო დი ლი ა ნი, ან რი 
მა ტი სი, ჟორჟ ბრა კი, რა მონ პი ჩო ტი და სხვ. „ეს იყო სა ოც რად კარ
გი დრო. ჩვენ ვშიმ ში ლობ დით და ვცხოვ რობ დით შე სა ნიშ ნა ვად“ 
 იგო ნებს პო ე ტი მაქს ჟა კო ბი.

პა რიზ ში და სახ ლე ბულ პი კა სოს უჩ ნ დე ბა ახა ლი გა ტა ცე ბა  
ცირ კი. მხატ ვ რის ნა წარ მო ე ბე ბი თან და თან იც ვ ლი ან კო ლო რიტს, 
რო მელ შიც ვარ დის ფე რი დო მი ნი რებს. იწყე ბა მი სი შე მოქ მე დე ბის 
ახა ლი ეტა პი  „ვარდისფერი პე რი ო დი“, იგი ხა ტავს მო ხე ტი ა ლე 
კო მე დი ან ტებს, არ ლე კი ნებს და ჯამ ბა ზებს, აკ რო ბა ტებს თუ  გიმ
ნას ტებს, მა თი ცხოვ რე ბის სი უ ჟე ტებ ზე ქმნის კომ პო ზი ცი ებს, სა
დაც სიყ ვა რუ ლის, სი მარ ტო ვის, ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბის 
თე მაა აქ ცენ ტი რე ბუ ლი.  სა უ კუ ნის პირ ველ ათ წ ლე ულ ში ცირ კის 
მსა ხი ო ბე ბი გავ რ ცე ლე ბუ ლი მო დე ლე ბი ა, მაგ რამ პი კა სო მათ მხი
ა რუ ლე ბის ნი ღაბს ჩა მოხ ს ნის  ამი ე რი დან სევ დი ა ნი არ ლე კი ნი 
შე მოქ მე დის მე ტა ფო რუ ლი ორე უ ლი ა. „ვარდისფერი პე რი ო დი“ 
190406 წლებს მო ი ცავს. ამ ეტა პის სა უ კე თე სო ქმნი ლე ბებს გა
ნე კუთ ვ ნე ბა: „ბიჭი ჩი ბუ ხით“ (კერძო კო ლექ ცი ა. 1905), „დედა და 
შვი ლი“ (შტუტგარტის სა ხელ მ წი ფო გა ლე რე ა. 1905), „აკრობატების 
ოჯა ხი მა ი მუ ნით“ (გიოტებორგის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი. 1905), 
„გოგონა ბურ თ ზე“ (პუშკინის სახ. სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი, 
მოს კო ვი. 1905), Au „Lapin Agile“ („ცქვიტ კურ დღელ თან“. მეტ რო
პო ლი ტენ მუ ზე უ მი, ნი უ ი ორ კი. 1905), „ბიჭი ცხე ნით“ (MoMA, ნი უ 
ი ორ კი. 1906), „არლეკინის სიკ ვ დი ლი“ (კერძო კო ლექ ცი ა. 1906) და 
ა. შ. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ამ სუ რა თებ ში  პი კა სო არ მი მარ თავს 
უშუ ა ლოდ არ ტის ტულ წარ მოდ გე ნებს, ის სა ზო გა დო ე ბი სა გან გა
რი ყულ, სენ ტი მენ ტა ლურ პერ სო ნაჟ თა შე ჭირ ვე ბულ ყო ფა ზე ამახ
ვი ლებს ყუ რადღე ბას. „ვარდისფერი პე რი ო დის“  სა ნი მუ შო ქმნი
ლე ბაა დი დი ზო მის ფერ წე რუ ლი ტი ლო „კომედიანტების ოჯა ხი“ 
(ვაშინგტონის ნა ცი ო ნა ლუ რი გა ლე რე ა. 1905), სა დაც გა თან გულ, 
უსი ცოცხ ლო გა რე მო ში მდუ მა რედ მდგო მი ხუ თი აკ რო ბა ტია გა
მო სა ხუ ლი, მე ექ ვ სე – უც ნა უ რად გან ცალ კე ვე ბუ ლი მა ლი ორ კე ლი 
ქა ლი სუ რა თის მარ ჯ ვე ნა კუთხე ში ზის და სცე ნა ში ერ თ გ ვა რი იდუ
მა ლე ბა შე მო აქვს. ფი გუ რე ბი ერ თ მა ნეთს უყუ რე ბენ, მაგ რამ არ 
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ლა პა რა კო ბენ, თით ქოს ერ თ მა ნეთ თან არც კი აქვთ ურ თი ერ თო ბა. 
ყო ვე ლი მათ გა ნი  სა კუ თარ თავ შია ჩა კე ტი ლი, ისე ვეა გან ყე ნე ბუ
ლი, რო გორც მა თი გა რე მომ ც ვე ლი უნა ყო ფო ბუ ნე ბა. აქ ცირ კი არ
სად არის,  არის მხო ლოდ სი ცა რი ე ლე და ნაღ ვე ლი. პო ე ტი რა ი ნერ 
მა რია რილ კე ასე ეხ მი ა ნე ბა ამ სუ რათს: „მითხარით, ვინ არის ეს 
ჩვენ ზე მე ტად ლტოლ ვი ლი ხალ ხი?!“.

შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ „ცისფერი“ და „ვარდისფერი“ პე რი ო
დის ამა ღელ ვე ბე ლი ნა წარ მო ე ბე ბი ფორ მის თვალ საზ რი სით არ 
სცილ დე ბა XIX სა უ კუ ნის და სას რუ ლის სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის ნორ
მებს და სი ახ ლეს არ წარ მო ად გენს თა ნა მედ რო ვე მხატ ვ რო ბა ში, 
თუმ ცა კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად მათ ში ნათ ლად ჩანს მის წ რა ფე ბა გან
ზო გა დე ბის, ალე გო რი უ ლო ბი სა და ქვე ტექ ს ტე ბი სა კენ. 1906 წლი
დან პი კა სოს შე მოქ მე დე ბა ში ჩნდე ბა ახა ლი ნა კა დი. იგი თით ქ
მის ერ თ ბა შად ამ ბობს უარს ად რე ულ პერ სო ნა ლურ სტილ ზე და 
სამ ყა როს მრა ვალ სა ხე ო ბას სრუ ლი ად თა ვი სე ბუ რად ასა ხავს. ამ 
ეტა პის ისეთ ნა მუ შევ რებ ში, რო გო რე ბი ცა ა: „ჰერტრუდა სტა ი
ნის პორ ტ რე ტი“ (მეტროპოლიტენ მუ ზე უ მი, ნი უ ი ორ კი. 1905/06), 
„ავტოპორტრეტი პა ლიტ რით“ (ფილადელფიის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე
უ მი. 1906), „ორი შიშ ვე ლი ქა ლი“ (MoMA, ნი უ ი ორ კი. 1906) და სხვ. 
ირ ღ ვე ვა ფორ მა თა პრო პორ ცი ე ბი, სხე უ ლის ანა ტო მი უ რი აგე ბუ
ლე ბა,  პი რო ბი თია ფე რი და სივ რ ცე – მხატ ვა რი იშო რებს ყო ვე ლი
ვე მე ო რე ხა რის ხო ვანს და ტო ვებს ძი რი თადს, არ სე ბითს. პი კა სოს 
ნა წარ მო ე ბებ ში თან და თან ვლინ დე ბა ფორ მის დაშ ლის, დე ფორ
მა ცი ი სა კენ მიდ რე კი ლე ბა, ფე რის შემ დეგ ის ფორ მას უტევს. 

ფორ მის და ნა წევ რე ბა ლო გი კუ რად სრულ დე ბა „ავინიონელ 
ქა ლიშ ვი ლებ ში“, რო მელ საც წინ ასო ბით ეს კი ზი უძღ ვის. ეს სუ რა
თი  პი კა სოს ახ ლობ ლებ შიც კი გა უ გებ რო ბას იწ ვევს. დიდ ტი ლო ზე 
გა მო სა ხუ ლი ხუ თი შიშ ვე ლი ქა ლი ურ ცხ ვად შე მო თა ვა ზე ბულ სხე
ულ თა და კუთხუ ლი ფორ მე ბით, ვე ლუ რად ფეთ ქე ბა დი, გა მომ წ ვე
ვი პო ზე ბით, სქე მა ტუ რად მო ხა ზუ ლი, და სე რი ლი სა ხე ე ბით წი ნა 
სა უ კუ ნის მხატ ვ რო ბას თან კავ ში რის  გაწყ ვე ტის და თა ნა მედ რო ვე 
ხე ლოვ ნე ბა ში შეს ვ ლის ნი შა ნია – კუ ბის ტუ რი რე ვო ლუ ცია დაწყე
ბუ ლი ა. „ავინიონელი ქა ლიშ ვი ლე ბი“ (MoMA, ნი უ ი ორ კი. 1907) 
ის საპ როგ რა მო ნა წარ მო ე ბი ა, რო მელ მაც სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა 
კუ ბიზ მის გან ვი თა რე ბას. პი კა სომ ხე ლახ ლა გა ი აზ რა მას შ ტა ბუ
რი, აკა დე მი უ რი სუ რა თის იდეა და ახა ლი დატ ვირ თ ვა მო უ ძებ
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ნა ტრა დი ცი ულ თე მას – ინ ტე რი ერ ში გა მო სა ხულ ქა ლის შიშ ველ 
ფი გუ რას. აქ და სავ ლუ რი ხე ლოვ ნე ბის სხვა დას ხ ვა გა მო ძა ხილს 
ვხე დავთ: კომ პო ზი ცი ის ცენ ტ რ ში მო ცე მუ ლი ორი ხე ლე ბა წე უ ლი 
პერ სო ნა ჟი ზღვის ქა ფი დან ამო მა ვალ ვე ნე რას წა ა გავს, მარ ცხე
ნა კუთხე ში მდგო მი ქა ლი, წინ ფეხ გად გ მუ ლი გა ხე ვე ბუ ლი პო ზით, 
არ ქა ულ კუ როსს გვა გო ნებს, მარ ჯ ვე ნა მხა რეს მჯდო მი ფი გუ რა კი 
ასო ცი ა ცი ას იწ ვევს ედუ არდ მა ნეს სუ რათ თან „საუზმე ბა ლახ ზე“. 
აქ ვე შე იძ ლე ბა და ვი ნა ხოთ იბე რი უ ლი ქან და კე ბის გავ ლე ნაც, რაც 
სა მი მარ ცხე ნა კი დუ რა ფი გუ რის გაბ რ ტყე ლე ბულ ფორ მებ სა და 
მა თი თვა ლე ბის  ნუ ში სე ბურ ჭრილ ში იკითხე ბა, ორი მარ ჯ ვე ნა ფი
გუ რის ნიღ ბი სე ბურ სა ხე ებ ში კი აფ რი კუ ლი ხე ლოვ ნე ბით გა ტა ცე ბა 
იგ რ ძ ნო ბა.1 

XX სა უ კუ ნის და საწყის ში წარ მოქ მ ნილ მიმ დი ნა რე ო ბა თა შო
რის კუ ბიზ მი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. სა უ კუ ნე ე ბის გან მავ ლო
ბა ში ევ რო პულ მხატ ვ რო ბა ში დო მი ნი რებ და ხედ ვის ერ თი ფიქ
სი რე ბუ ლი წერ ტი ლი. კუ ბიზ მ მა გა ნა ვი თა რა აზ რი, რომ ერ თი და 
იგი ვე სა გა ნი ერ თ დ რო უ ლად სხვა დას ხ ვა მხრი დან შე იძ ლე ბა იყოს 
ნაჩ ვე ნე ბი. ამის საწყი სე ბი უკ ვე პოლ სე ზან თან ჩანს, რო მე ლიც ერ
თ სა და იმა ვე ნა ტურ მორ ტ ში ვაშ ლებს ხედ ვის სხვა დას ხ ვა წერ ტი
ლი დან უჩ ვე ნებს და 1904 წელს ის ტო რი ულ სიტყ ვებს სწერს ემილ 
ბერ ნარს: „შეეცადე ასა ხო ბუ ნე ბა ცი ლინ დ რის, სფე როს, კო ნუ სის 
სა შუ ა ლე ბით!..“ 1907 წელს პო ეტ მა გი ი ომ აპო ლი ნერ მა პი კა სოს 
ჟორჟ ბრა კი გა აც ნო. ამ დროს ბრა კი სე ზა ნის  გავ ლე ნის ქვეშ იყო, 
რომ ლის რეტ როს პექ ტუ ლი გა მო ფე ნაც შე მოდ გო მის სა ლონ ში ნა
ხა. მან ენ თუ ზი აზ მით მი ი ღო პი კა სოს რა დი კა ლუ რი იდე ე ბი, რო
მელ შიც ახა ლი სახ ვი თი ექ ს პე რი მენ ტე ბის პო ტენ ცი ა ლი და ი ნა ხა. 
ეს ორი წყა რო – სე ზა ნის ფერ წე რა და პრი მი ტი უ ლი ხე ლოვ ნე ბა 
კუ ბიზ მის გე ნე ზი სი სათ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნ და. პი
კა სოს და ბრა კის მჭიდ რო შე მოქ მე დე ბით მა თა ნამ შ რომ ლო ბამ, 
რო მელ მაც პირ ველ  მსოფ ლიო ომამ დე გას ტა ნა, დი დი შე დე გი გა
მო ი ღო – მათ ერ თობ ლი ვად გა ნა ვი თა რეს კუ ბიზ მის ფორ მა ლუ რი 
ინო ვა ცი ე ბი: უფ რო გა აბ რ ტყე ლეს სახ ვი თი სივ რ ცე, შე არ ყი ეს მო
წეს რი გე ბუ ლი პერ ს პექ ტი ვის ტრა დი ცი ა, და ა ნა წევ რეს ფორ მა და 
ერთ ნა მუ შე ვარ ში გა ა ერ თი ა ნეს მრა ვალ რიცხო ვა ნი ხედ ვის წერ
ტი ლე ბი. ბრა კის სიტყ ვე ბით, ამ გზა ზე ისი ნი ორ მთამ ს ვ ლელს ჰგავ

1 სთოქსთედი, ხელოვნების, 2017, გვ. 123.
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დ ნენ, რომ ლე ბიც ერ თი თო კით იყ ვ ნენ გა დაბ მულ ნი.
სა ხელ წო დე ბა კუ ბიზ მის დამ კ ვიდ რე ბა კრი ტი კოს ლუი ვოქ

სელს უკავ შირ დე ბა, რო მელ მაც  ბრა კის გა მო ფე ნი სად მი მიძღ ვ
ნილ სტა ტი ა ში აღ ნიშ ნა: „ყველაფერი – პე ი ზა ჟე ბი, ფი გუ რე ბი და 
სახ ლე ბი და წე რი ლია გე ო მეტ რი უ ლი ფორ მე ბით – კუ ბე ბით“. კუ
ბიზ მ მა გან ვი თა რე ბის რამ დე ნი მე სტა დია გა ი ა რა: ად რე უ ლი ე. წ. 
სე ზა ნუ რი ფა ზა (190709), ანა ლი ტი კუ რი ფა ზა (1909/10 – 12), სინ თე
ტი კუ რი ფა ზა (191215).1 

ად რე ულ ეტაპ ზე ბრა კი და პი კა სო მთა ვარ ამო ცა ნად ფე რი სა და 
ნა ხევ რად მო ცუ ლო ბი თი ფორ მე ბის მეშ ვე ო ბით საგ ნე ბის სტრუქ
ტუ რულ არ ქი ტექ ტო ნი კუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის გა მოვ ლე ნას მი იჩ ნე ვენ, 
გა მო სა ხუ ლე ბა სივ რ ცე ში პერ ს პექ ტი ვის კა ნო ნე ბის და შუქ  ჩ რ დი
ლის გა რე შეა რეპ რე ზენ ტი რე ბუ ლი: „ავტოპორტრეტი“ (პრაღის 
ეროვ ნუ ლი გა ლე რე ა. 1907), „სამი ქა ლი“ (ერმიტაჟი, პე ტერ ბურ გი. 
1908/09), „სახლები გო რაკ ზე, ჰორ ტა დე ებ რო“ (MoMA, ნი უ ი ორ
კი. 1909), „ხილიანი ლარ ნა კი და პუ რი მა გი და ზე“ (ბაზელის ხე ლოვ
ნე ბის მუ ზე უ მი. 1908/09).

ანა ლი ტი კურ ფა ზა ში ძი რი თად ამო ცა ნას მო ცუ ლო ბე ბი სა და 
ფორ მე ბის ანა ლი ზი წარ მო ად გენს. კვლე ვის ძი რი თა დი ობი ექ ტი 
ამ დროს სივ რ ცე ა, ფე რი კი უპი რა ტე სად ჩამ ქ რა ლი ნაც რის ფე
რი, ყა ვის ფე რი ტო ნე ბით შე მო ი ფარ გ ლე ბა. საგ ნის არ სის ძი ე ბის 
პრო ცეს ში მი სი ფორ მა დე კონ ს ტ რუ ი რე ბას გა ნიც დის და მხატ ვ რის 
პრიზ მა ში უამ რავ გე ო მეტ რი ულ ელე მენ ტად იშ ლე ბა. ანა ლი ტი კურ 
ფა ზა ში წამ ყ ვან მნიშ ვ ნე ლო ბას ერ თ დ რო უ ლი ასახ ვის პრინ ცი პი 
იძენს – გა მო სა ხუ ლე ბა საგ ნის სხვა დას ხ ვა წახ ნა გის, რა კურ სის 
ჯა მურ სა ხეს ქმნის. ამ გ ვა რად ნა ხევ რად აბ ს ტ რაქ ტუ ლი დე კო რა
ტი უ ლი კომ პო ზი ცი ე ბი, რომ ლე ბიც გე ო მეტ რი უ ლი ფორ მე ბის კონ
გ ლო მე რატს წარ მო ად გენს, ხე ლო ვა ნის მი ერ შექ მ ნილ ახალ რე
ა ლო ბად გვევ ლი ნე ბა: „ამბრუაზ ვო ლა რის პორ ტ რე ტი“ (პუშკინის 
სახ. სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი, მოს კო ვი. 1910), „დანიელანრი 
კან ვა ი ლე რის პორ ტ რე ტი“ (ჩიკაგოს ხე ლოვ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტი. 1910), 
„Ma Jolie“ („ჩემი მშვე ნი ე რი გო გო ნა“. MoMA, ნი უ ი ორ კი. 1911/12), 
„ტორერო“ (ბაზელის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი. 1912). 

1  შავგულიძე, ავანგარდი, 2007, გვ. 7-8.
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სინ თე ტი კურ ფა ზა ში შექ მ ნი ლი კომ პო ზი ცი ე ბი დაშ ლი ლი რე
ა ლუ რი სი ნამ დ ვი ლის ცალ კე უ ლი ელე მენ ტე ბის მეშ ვე ო ბით არის 
აგე ბუ ლი. ფაქ ტუ რუ ლი ეფექ ტის მიღ წე ვის მიზ ნით კუ ბის ტურ ნა მუ
შევ რებ ში ჩნდე ბა სიტყ ვე ბი, ასო ე ბი, ციფ რე ბი, მოგ ვი ა ნე ბით კი გა
ზე თე ბის, ნო ტე ბის, აფი შე ბის ფრაგ მენ ტე ბი, მხატ ვ რე ბი სა ღე ბავ ში 
ურე ვენ ქვი შას, ნა ხერხს და ა. შ. – ეს კო ლა ჟის  ტექ ნი კაა (ფრანგ. 
Collage), რო მელ საც 1912 წლი დან პი კა სო და ბრა კი სის ტე მა ტუ რად 
მი მარ თა ვენ. სინ თე ტი კურ სტა დი ა ზე შექ მ ნილ ნა მუ შევ რებ ში უტი
ლი ტა რუ ლი კონ ტექ ს ტი დან ამო ღე ბუ ლი „ელემენტები“ ფერ წე რუ
ლი ნა წარ მო ე ბის სტრუქ ტუ რა ში ჩარ თ ვის თა ნა ვე კარ გავს ყო ფით 
ფუნ ქ ცი ას და გან სა კუთ რე ბულ მხატ ვ რულ და ნიშ ნუ ლე ბას იძენს, 
რაც თა ვი სე ბუ რი ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის შექ მ ნას უწყობს ხელს: 
„ვიოლინო/ლამაზი ევა“ (შტუტგარტის სა ხელ მ წი ფო გა ლე რე ა. 
1912), „ნატურმორტი დაწ ნუ ლი სკა მით“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი
ზი. 1912), „გიტარა“ (MoMA, ნი უ ი ორ კი. 1913), “ვისკის ბოთ ლი Vieux 
Marc, ჭი ქა და გა ზე თი“ (ჟორჟ პომ პი დუს ცენ ტ რი, პა რი ზი. 1913). ამა
ვე პე რი ოდ ში პი კა სო ინო ვა ცი ურ  სამ გან ზო მი ლე ბი ან  ობი ექ ტებს 
ქმნის, რომ ლებ შიც მო ცუ ლო ბით დე ტა ლებს (ლითონი, ხე, მავ თუ
ლი, ბა წა რი) იყე ნებს – ესაა ე.წ. ასამ ბ ლა ჟი (ფრანგ. Assamblage). 
კომ პო ზი ცი ა ში „მანდოლინა და კლარ ნე ტი“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა
რი ზი. 1913) მო ხა ტუ ლი, ნა ხევ რად შე ღე ბი ლი ხის კონ ს ტ რუქ ცია ერ
თ მა ნე თის მი მართ მარ თი კუთხით გან თავ სე ბულ ორ მუ სი კა ლურ 
ინ ს ტ რუ მენტს აჩ ვე ნებს, ასე თი ვეა „ვიოლინო და ბოთ ლი მა გი და
ზე“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1915/16), რო მე ლიც შე ღე ბი ლი ხის, 
ლურ ს მ ნე ბი სა და თო კე ბის კონ ს ტ რუქ ცი ას წარ მო ად გენს.

1916 წელს დრა მა ტურ გი და კი ნო რე ჟი სო რი ჟან კოქ ტო პი კა სოს 
სთა ვა ზობს შექ მ ნას დე კო რა ცი ე ბი, კოს ტი უ მე ბი და ფარ და სპექ
ტაკ ლი სათ ვის „პარადი“ („Parade“). სა ხელ გან თ ქ მუ ლი „რუსული 
სე ზო ნე ბის“ იმ პ რე სა რი ოს თან სერ გეი დი ა გი ლევ თან შე სახ ვედ
რად ისი ნი იტა ლი ა ში ჩა დი ან და პი კა სო ეს კი ზებ ზე იწყებს მუ შა
ო ბას.  1917 წელს „პარადის“ პრე მი ე რას პა რი ზის თე ატრ შატ ლე ში 
(Theatre du Chatelet) მა ყუ რებ ლის შე უ რაცხ მ ყო ფე ლი შე ძა ხი ლე
ბი და დი დი აურ ზა უ რი მოჰ ყ ვა, ეს ავან გარ დის ტუ ლი წარ მოდ გე
ნა (კომპოზიტორი – ერიკ სა ტი, ქო რე ოგ რა ფი – ლე ო ნიდ მა სი ნი) 
აუდი ტო რი ი სათ ვის მი უ ღე ბე ლი აღ მოჩ ნ და.  გი ი ომ აპო ლი ნერ მა 
ბა ლე ტის პროგ რა მი სათ ვის შე სა ვა ლი სტა ტია და წე რა, სა დაც პირ
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ვე ლად ახ სე ნა სიტყ ვა „სიურრეალიზმი“ (ფრანგ. Surrealisme) და 
ბგე რის, ნა ხა ტი სა თუ ქო რე ოგ რა ფი ის ამ უც ნა ურ ნა ზავს ეპო ქის 
ახა ლი სუ ლი (L’esprit nouveau) უწო და. „რუსული ბა ლე ტი სათ ვის“ 
შექ მ ნილ  ნა მუ შევ რებ ში („სამკუთხა ქუ დი“, „პულჩინელა“, „ოთხი 
ფლა მენ კო“, „მერკური“ და სხვ.) პი კა სო წარ მა ტე ბით უხა მებს სცე
ნას თა ვის კუ ბის ტურ და ფი გუ რა ტი ულ ფორ მუ ლებს, უბ რუნ დე ბა 
ეს პა ნურ ფოლ კ ლორს და კო მე დია დელ არ ტეს პერ სო ნა ჟებს. 

1917 წელს რომ ში, ნე ა პოლ სა და პომ პე ი ში დი ა გი ლე ვის დას
თან ერ თად მოგ ზა უ რო ბა პი კა სოს ან ტი კურ ძეგ ლებ თან უშუ ა ლოდ 
შე ხე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს; აქ ვე გა იც ნობს ოლ გა ხოხ ლო ვას, 
ბა ლე ტის მო ცეკ ვა ვეს, რო მელ საც ცო ლად შე ირ თავს. ეს ერ თ გ ვა
რი „თეატრალური დე ბი უ ტი“ მხატ ვ რის კა რი ე რის და ცხოვ რე ბის 
ახა ლი გზის და საწყი სი ა. იდი ლი უ რი პი რა დი ცხოვ რე ბის, სიმ შ ვი
დი სა და წარ მა ტე ბის ამ პე რი ოდ ში პი კა სო „წესრიგის აღ დ გე ნა ზე“ 
მუ შა ობს, ის კლა სი კუ რი ხე ლოვ ნე ბის ფორ მებს უბ რუნ დე ბა, რო
მელ საც XX სა უ კუ ნის პრიზ მა ში ატა რებს. პი კა სოს მი ერ კლა სი ციზ
მის ახ ლე ბუ რი გა აზ რე ბა (191624) ერ თი მხრივ,  ნი კო ლა პუ სე ნის 
და დო მი ნიკ ენ გ რის ფო ტოგ რა ფი ულ რე ა ლიზმს, მე ო რე მხრივ 
კი „ხმელთაშუაზღვისპირული“, ბერ ძ ნულ  რო მა უ ლი კულ ტუ რის 
ტრა დი ცი ებს ემ ყა რე ბა. ასე თე ბი ა: „ოლგა სა ვარ ძელ ში“ (პიკასოს 
მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1917), „სამი ქა ლი წყა როს თან“ (MoMA, ნი უ ი ორ
კი. 1921), „ქალი ბავ შ ვით ზღვის სა ნა პი რო ზე“ (ჩიკაგოს ხე ლოვ ნე
ბის ინ ს ტი ტუ ტი. 1921), „პანის სტვი რი“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 
1923), „მჯდომარე არ ლე კი ნი/ მ ხატ ვა რი ხა სინ ტო სალ ვა დო“ (ჟორჟ 
პომ პი დუს ცენ ტ რი, პა რი ზი. 1923), მხატ ვ რის შვი ლის პოლ პი კა სოს 
ძალ ზე ეფექ ტუ რი პორ ტ რე ტე ბი – „პოლი არ ლე კი ნის კოს ტი უმ
ში“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1924), „პოლი პი ე როს კოს ტი უმ ში“ 
(პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1925) და სხვ. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კლა
სი ციზ მის სა ფარ ქ ვეშ პი კა სო თა ვი სუფ ლად მა ნი პუ ლი რებს ფორ
მე ბით, ზო გი ერთ სუ რათ ში მხატ ვა რი არ ღ ვევს ანა ტო მი ას, მი მარ
თავს უტ რი რე ბას და ქმნის „გაბერილ“, „გიგანტურ“ ფი გუ რებს, 
რომ ლე ბიც მო ნუ მენ ტუ რი და შთამ ბეჭ და ვი არი ან. 

კლა სი ცის ტუ რი ნი მუ შე ბის პა რა ლე ლუ რად, პი კა სო არ ივიწყებს 
წარ სუ ლის გა ტა ცე ბებს. ის ქმნის მრა ვალ რიცხო ვან ნა ტურ მორ
ტებს, არ ლე კი ნე ბის ციკლს, „სამი მუ სი კო სის“ ორ ვერ სი ას (1. 
MoMA, ნი უ ი ორ კი. 2. ფი ლა დელ ფი ის ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უ მი. 1921), 
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რომ ლე ბიც სინ თე ტი კუ რი კუ ბიზ მის გა მო ძა ხილს წარ მო ად გენს. 
„მუშაობის დაწყე ბი სას უმე ტე სად არ ვი ცი რა მა ნე რა ში დავ ხა ტავ; 
ყო ველ შემ თხ ვე ვა ში, ყო ველ თ ვის ვხა ტავ ისე, რომ უკეთ გად მოვ ცე 
ის, რაც მსურს“ – ამ ბობს მხატ ვა რი. აქე დან მო ყო ლე ბუ ლი პი კა სო 
არას დ როს მუ შა ობს ერთ სტილ ში, ამი ტომ მი სი შე მოქ მე დე ბის და
ყო ფა პე რი ო დე ბად საკ მა ოდ პი რო ბი თი ა. 

192536 წლებ ში პი კა სოს შე მოქ მე დე ბა ახალ ფორ მა ლურ 
აფეთ ქე ბას გა ნიც დის და სი ურ რე ა ლიზმს უახ ლოვ დე ბა. ნა მუ შევ
რებ ში ჩნდე ბა „დიონისური თა ვი სუფ ლე ბის“ ის ელე მენ ტე ბი, რო
მე ლიც  მხატ ვ რის სა ფირ მო ნიშ ნად იქ ცე ვა – ერო ტი კუ ლი შთა გო
ნე ბა თუ ძა ლა დო ბის ენერ გია არა სო დეს ყო ფი ლა ასე თვალ ში
სა ცე მი. „ცეკვა“ (ტეიტის გა ლე რე ა, ლონ დო ნი. 1925) ამ პე რი ო დის 
ერ თ ერ თი ცნო ბი ლი ტი ლო ა, სა დაც მუ სი კის მომ ნუს ხ ველ რიტ
მებს სა ში ნე ლი პერ სო ნა ჟე ბი ბაკ ქა ნა ლი ურ, ერ თ გ ვარ ექ ს ტა ზურ 
ტრან ს ში გა დაჰ ყავს. კომ პო ზი ცი ა ში „ხვევნაკოცნა“ (პიკასოს მუ
ზე უ მი, პა რი ზი. 1925) ორი ადა მი ა ნის შე კო წი წე ბუ ლი ნა წი ლე ბი ერ
თ მა ნე თი სა კენ აგ რე სი უ ლად მი ილ ტ ვის, რაც ვე ლურ ინ ს ტინ ქ ტ ში 
გა და დის. სა ინ ტე რე სოა „დიდი ნიუ წი თელ სა ვარ ძელ ში“ (პიკასოს 
მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1929), რო მე ლიც სხე უ ლის უკი დუ რე სი დე ფორ
მა ცი ით გა მო ირ ჩე ვა; ერ თ გ ვა რი მიმ ღებ ლო ბის პო ზით,  პა ტა რა 
თა ვით და დაკ რე ჭი ლი კბი ლე ბით ის ქა ლუ რი ხიბ ლის  ირო ნი უ
ლი ტრან ს ფორ მა ცი ა ა. ამ ტრა დი ცი უ ლი თე მის ნორ მი დან გა დახ
რი ლი, სუ ბი ექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტით ხა სი ათ დე ბა ისე თი ნა მუ შევ რე
ბიც, რო გო რე ბი ცა ა: „მჯდომარე მო ბა ნა ვე“ (MoMA, ნი უ ი ორ კი. 
1930), „ფიგურები ზღვის სა ნა პი რო ზე“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 
1931), „ქალი წი თელ სა ვარ ძელ ში“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1932), 
„დიდი მო ბა ნა ვე წიგ ნით“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1937), სა დაც 
ქა ლის გა მო სა ხუ ლე ბა პრი მი ტი ულ  მონსტრს ემ ს გავ სე ბა. 

1930იანი წლე ბის და საწყის ში პი კა სოს შე მოქ მე დე ბა ში მა
რი ა ტე რე ზა ვალ ტე რი ჩნდე ბა, რო მე ლიც მხატ ვ რის საყ ვა რე ლი 
და მუ ზა გახ დე ბა. ხე ლო ვა ნი ქმნის ამ ახალ გაზ რ და, მიმ ზიდ ვე ლი 
ქა ლიშ ვი ლის მრა ვალ რიცხო ვან ნი უს, რომ ლის დე კო რა ტი უ ლო
ბით აღ ბეჭ დილ, ბი ო მორ ფულ ფორ მებ ში მო დე ლის ერო ტი კუ ლი, 
გრძნო ბად  სენ სუ ა ლუ რი საწყი სი ვლინ დე ბა: „მძინარე შიშ ვე ლი 
ქა ლი“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1932), „შიშველი ქა ლი წი თელ 
სა ვარ ძელ ში“ (ტეიტის გა ლე რე ა, ლონ დო ნი. 1932) და სხვ. ახა ლი 
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ურ თი ერ თო ბე ბი ფო ტოგ რაფ დო რა მა არ თან პი კა სოს მო რი გი 
გა ტა ცე ბა ა. ამი ე რი დან მხატ ვ რის ნა მუ შევ რებ ში მა რი ა ტე რე ზას 
სა სი ა მოვ ნო, მრგვალ ფორ მებს დო რა მა ა რის და კუთხუ ლი ელე
გან ტუ რო ბა ენაც ვ ლე ბა. ამ პე რი ოდ ში პი კა სოს ექ ს პე რი მენ ტე ბი 
უკი დუ რე სო ბამ დე, სრულ დე კონ ს ტ რუქ ცი ამ დე მი დის – მხატ ვა რი 
ქმნის პორ ტ რე ტებს, რომ ლებ შიც ასახ ვის ობი ექ ტი ერ თ დ რო უ ლად 
ან ფას სა და პრო ფილ შია წარ მოდ გე ნი ლი. ამ გ ვა რად, ერთ სიბ რ
ტყე ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ორ მა გი სა ხე პი კა სოს სტი ლის უმ თავ რეს 
ნიშ ნად გა და იქ ცე ვა: „წითელი სა ვარ ძე ლი“ (ჩიკაგოს ხე ლოვ ნე
ბის ინ ს ტი ტუ ტი. 1931), „გოგონა სარ კის წინ“ (MoMA, ნი უ ი ორ
კი. 1932), „მარიატერეზას პორ ტ რე ტი“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 
1937), „მჯდომარე დო რა მა ა რი“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1937), 
„მტირალი ქა ლი“ (ტეიტის გა ლე რე ა, ლონ დო ნი. 1937) და ა. შ.. 

პი კა სო ინ ტენ სი უ რად მუ შა ობს გრა ფი კა ში, ხატ ვა მი სი ხან გ
რ ძ ლი ვი ცხოვ რე ბის მუდ მი ვი თა ნამ გ ზავ რია – „არ ვი ცი, ვარ თუ 
არა კარ გი ფერ მ წე რი, მაგ რამ კარ გი გრა ფი კო სი რომ ვარ, ვი ცი“. 
ამ დროს მან შექ მ ნა ილუს ტ რა ცი ე ბი ან ტი კუ რი ავ ტო რე ბის ნა წარ
მო ე ბე ბი სათ ვის – ოვი დი უ სის „მეტამორფოზები“ (1931) და არის
ტო ფა ნეს „ლისისტრატე“ (1934), რომ ლე ბიც წიგ ნის გრა ფი კის სა
უ კე თე სო ნი მუ შე ბად არის მიჩ ნე უ ლი. კლა სი კუ რი კონ ტუ რუ ლი 
ნა ხა ტი ამ სცე ნებ ში მო დე ლი რე ბის გა რე შე არის შეს რუ ლე ბუ ლი 
და ძველ ბერ ძ ნუ ლი ლარ ნა კე ბის მო ხა ტუ ლო ბას ემ ს გავ სე ბა. 1934 
წელს კო ლექ ცი ო ნერ მა ამ ბ რუ აზ ვო ლარ მა გა მოს ცა ოფორ ტე ბის 
ორი ციკ ლი – „მხატვარი და მი სი მო დე ლი“ და „მინოტავრი“, რო
მე ლიც „ვოლარის სი უ ტის“ სა ხელ წო დე ბით გა ერ თი ან და. პი კა სოს 
ხა ზი ენერ გი უ ლი, ამა ვე დროს, უაღ რე სად პო ე ტუ რი და გა მომ სახ
ვე ლი ა, მხატ ვა რი თით ქოს აღად გენს კლა სი კურ ნა ხატს, მაგ რამ 
მას ეპო ქის მღელ ვა რე ბას ანი ჭებს. 

1930იან წლებ ში პი კა სო მი მარ თავს კო რი დის სცე ნებს, რომ
ლე ბიც ზედ მი წევ ნით მძაფრ გრძნო ბებს აღ ძ რავს – ხა რე ბი, ცხე ნე
ბი, კა ცე ბი თუ ქა ლე ბი აქ ერ თ მა ნეთ ში გა დახ ლარ თუ ლან და სამ
კ ვ დ რო სა სი ცოცხ ლოდ იბ რ ძ ვი ან. ბავ შ ვო ბა ში, მა მას თან ერ თად, 
ის ხში რად ეს წ რე ბა კო რი დას, მი სი პირ ვე ლი სუ რა თე ბიც ხა რე ბის 
ბრძო ლას ეძღ ვ ნე ბა, რაც მხატ ვ რის ვნე ბად გა და იქ ცე ვა: „ქალი
ტორერო“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1933), „ხარების ბრძო ლა – 
კო რი და“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1934), ამ სე რი ის ერ თ ერთ 
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შთამ ბეჭ დავ ნა წარ მო ებ ში „ტორეადორის სიკ ვ დი ლი“ (პიკასოს 
მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1933) ძალ მომ რე ო ბა კულ მი ნა ცი ას აღ წევს, სა
დაც ტო რე ა დო რიც და ცხე ნიც სა ში ნელ აგო ნი ა ში იღუ პე ბა. მო ძა
ლა დის და მსხვერ პ ლის თე მა არა ერ თ გ ვა რო ვან შე ფე რი ლო ბას 
იძენს პი კა სოს ცნო ბილ ციკ ლ ში, სა დაც მძვინ ვა რე მი ნო ტავ რი ხან 
და უცხ რო მე ლი სექ სუ ა ლუ რი ენერ გი ის სიმ ბო ლურ პერ სო ნი ფი კა
ცი ას წარ მო ად გენს, ხან კი ადა მი ა ნუ რად სუს ტი და უნუ გე შო ა, ასე
თია მხატ ვ რის რო გორც ფერ წე რუ ლი, ისე გრა ფი კუ ლი, სუ რა თე ბი: 
„მინოტავრი და შიშ ვე ლი ქა ლი“ (ჩიკაგოს ხე ლოვ ნე ბის ინ ს ტი ტუ ტი. 
1933), „მჯდომარე მი ნო ტავ რი ხან ჯ ლით“ (MoMA, ნი უ ი ორ კი, 1933), 
„მინოტავრომაქია“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1935), „მინოტავრი 
კლავს ცხენს გა მოქ ვა ბუ ლის შე სას ვ ლელ თან და ქა ლიშ ვი ლი ვუ ა
ლით“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1936) და სხვ., სა დაც ეს მი თო სუ რი 
არ სე ბა – ნა ხევ რად ხა რი, ნა ხევ რად კა ცი, მხატ ვ რის მშფოთ ვა რე 
სა ხე ხა ტი ა. „მე ვცდი ლობ აღ ვ ბეჭ დო ძლი ე რი მსგავ სე ბა, რე ა
ლურ ზე გა ცი ლე ბით რე ა ლუ რი, სი ურ რე ა ლის ტურს მი ახ ლო ე ბუ ლი“ 
– აცხა დებს პი კა სო.  სი ურ რე ა ლის ტი მწერ ლე ბი, მხატ ვ რე ბი და პო
ე ტე ბი, რომ ლე ბიც შე მოქ მე დე ბით პრო ცეს ში ქვეც ნო ბი ე რის რო
ლის, გო ნე ბი სა  თუ ხე ლის სპონ ტა ნუ რი ქმე დე ბე ბის დამ კ ვიდ რე ბას 
ცდი ლო ბენ, მას თა ვი სი ა ნად მი იჩ ნე ვენ – „სიურრეალიზმი უნ და 
მი ვი დეს იქ, სა დაც პი კა სო უკ ვე მი ვი და და სა დაც სა მო მავ ლოდ შე
ა ბი ჯებს“ ჯერ კი დევ 1925 წელს და წერს დაჯ გუ ფე ბის ლი დე რი პო
ე ტი ან დ რე ბრე ტო ნი; პოლ ელუ ა რი, ჟორჟ ბა ტაი და ლუი არა გო ნი 
მი სი ხე ლოვ ნე ბის აბ სო ლუ ტურ თა ვი სუფ ლე ბა ში სი ურ რე ა ლიზ მის 
სა ფუძ ვ ლე ბის ერ თ ერთ მა გა ლითს ხე და ვენ,  1933 წელს კი მა თი 
ახა ლი ჟურ ნა ლი „მინოტავრი“(„Minotaure“) პი კა სოს ეგი დით გა
მო დის. ასე იკ ვ რე ბა წრე – „არლეკინიდან მი ნო ტავ რამ დე“.1. 

1936 წელს ეს პა ნეთ ში, რეს პუბ ლი კე ლებ სა და ნა ცი ო ნა ლის ტებს 
შო რის, სა მო ქა ლა ქო ომი და იწყო. 1937 წელს ეს პა ნე თის რეს პუბ
ლი კურ მა მთავ რო ბამ პი კა სოს დი დი ფერ წე რუ ლი ტი ლო შე უკ ვე
თა პა რი ზის მსოფ ლიო გა მო ფე ნის ეს პა ნუ რი პა ვი ლი ო ნი სათ ვის. 
მხატ ვარ მა ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში შექ მ ნა შე დევ რი – „გერნიკა“ 
(დედოფალ სო ფი ას ხე ლოვ ნე ბის ნა ცი ო ნა ლუ რი ცენ ტ რი, მად რი
დი. 1937), რო მე ლიც მსოფ ლიო გა მო ფე ნის ერ თ ერთ უმ ნიშ ვ ნე ლო
ვა ნეს ექ ს პო ნა ტად იქ ცა. 1937 წლის 26 აპ რილს, ნა ცი ო ნა ლის ტე ბის 

1 Лесли, Пабло Пикассо, 1996, стр. 75.
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მხარ დამ ჭერ მა გერ მა ნულ მა ბომ ბ დამ შე ნებ მა ეს პა ნე თის ბას კურ 
რე გი ონ ში მდე ბა რე პა ტა რა ქა ლაქ გერ ნი კას შე უ ტი ეს. გერ ნი კა სა
მი დღე იწ ვო და, მო სახ ლე ო ბის 1/3 და ი ღუ პა ან და იჭ რა, შე ნო ბე ბის 
70% კი მი წას თან იქ ნა გას წო რე ბუ ლი. ამ სის ხ ლი ან მა თავ დას ხ მამ 
შოკ ში ჩა აგ დო ევ რო პა, 1ელ მა ისს პა რი ზის ქუ ჩებ ში მი ლი ო ნამ დე 
ადა მი ა ნი გა მო ვი და საპ რო ტეს ტო მარ შ ში მო ნა წი ლე ო ბის მი სა ღე
ბად, პი კა სო პირ ვე ლი ჩა ნა ხა ტე ბის კე თე ბას იწყებს.1

თა ვი სი შა ვი, რუ ხი და თეთ რი კო ლო რი ტით „გერნიკა“ ქა ო სი სა 
და ტე რო რის გან ც დას ამ ძაფ რებს. რთუ ლი სტი ლის ტუ რი გა დაწყ
ვე ტის თუ მე ტა ფო რუ ლი ჟღე რა დო ბის მი უ ხე და ვად, რაც მრა ვალ 
ნი უ ანსს შე ი ცავს, გრან დი ო ზულ პა ნო ზე (350X780) თავ მოყ რი ლი 
ბევ რი გა მო სა ხუ ლე ბა ცხა დად იკითხე ბა – კომ პო ზი ცი ის ცენ ტ რ ში 
დაჭ რი ლი,  აჭიხ ვი ნე ბუ ლი ცხე ნი თით ქოს იმ პერ სო ნა ჟებს ეხ მი ა ნე
ბა, რო მელ თა გმინ ვა და ყვი რი ლი ცას სწვდე ბა. დე და, რო მელ საც 
ხელ ში მკვდა რი ბავ შ ვი უკა ვი ა, არა ა და მი ა ნურ ტან ჯ ვას გა მო ხა
ტავს; მის ზე მოთ, მარ ცხე ნა კუთხე ში, მძლავ რი ხა რია გა მო სა ხუ ლი. 
სუ რა თის წი ნა პლან ზე და ცე მულ მა მა კაცს დაფ ლე თი ლი ხე ლით 
გა და ტე ხი ლი  ხმა ლი უჭი რავს; აქ ვე იკ ვე თე ბა მკაც რი პრო ფი ლი,  
ხელ ში ჩაბღუ ჯუ ლი ლამ ფა, ერ თ გ ვარ „ყოვლისმხილველ“ თვალს 
მიმ ს გავ სე ბუ ლი დი დი ნა თუ რა და ცეცხ ლის ენე ბი, რო მე ლიც იმ პი
რო ბი თი სივ რ ცის მარ ჯ ვ ნივ მო ჩანს, სა დაც  ეს გა მა ნად გუ რე ბე ლი 
ქმე დე ბა ვი თარ დე ბა. 

„გერნიკას“ თა ნად რო უ ლო ბა მო მა ვა ლი გან საც დე ლის იმ სა
ერ თო შეგ რ ძ ნე ბით გა ნი საზღ ვ რე ბა, რო მე ლიც მუ დამ ცოცხ ლობს 
ადა მი ა ნის გო ნე ბა ში. სუ რათ ში ფაქ ტობ რი ვად არა ფე რია სა ერ თო 
კონ კ რე ტულ ად გილ თან თუ მოვ ლე ნას თან. თვით ფორ მა ამ ნა
წარ მო ე ბი სა ბა დებს ტრა გიზ მის გან ც დას –და ნა წევ რე ბუ ლი, ექ ს პ
რე სი უ ლი, კონ ვულ სი უ რი მოძ რა ო ბე ბით აღ სავ სე სცე ნა, რო მე ლიც 
და უს რუ ლე ბელ კადრს მოგ ვა გო ნებს,  ომის სა ში ნე ლე ბა თა წი ნა
აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი მძაფ რი პრო ტეს ტი ა. 

1937 წელს პი კა სო ას რუ ლებს სა ტი რუ ლი ხა სი ა თის ოფორ ტე ბის 
სე რი ას „გენერალ ფრან კოს ოც ნე ბა და სი ყალ ბე“, რო მე ლიც დი დი 
ტი რა ჟით გა მო დის და სა ფოს ტო ბა რა თე ბის სა ხი თაც ვრცელ დე ბა. 
რე ა ლი ზა ცი ის შე დე გად შე მო სუ ლი თან ხა (300 ათა სი ფრან კი) დახ
მა რე ბის მიზ ნით, მხატ ვარ მა ეს პა ნე თის რეს პუბ ლი კურ მთავ რო ბას 

1 იქვე სთოქსთედი, ხელოვნების, 2017, გვ. 162-163.
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გა დას ცა. „მე ომი არ და მი ხა ტავს იმი ტომ, რომ არ ვარ იმ ტი პის 
მხატ ვა რი, რო მე ლიც ფო ტოგ რა ფის მსგავ სად უსაფ რ დე ბა თე მას. 
მაგ რამ ეჭ ვ გა რე შე ა, რომ ომი არ სე ბობს იმ ტი ლო ებ ში, რომ ლე
ბიც მა შინ შევ ქ მე ნი“. „გერნიკას“ დრა მის თა ვი სე ბურ გაგ რ ძე ლე ბას 
წარ მო ად გენს „აკლდამა“ (MoMA, ნი უ ი ორ კი. 1944/45.), რო მელ
შიც შა ვი და თეთ რი ფე რე ბი დო მი ნი რებს. სუ რათ ზე გა მო სა ხუ ლია 
ოთა ხის იატაკ ზე დაყ რი ლი უამ რა ვი გვა მი, ძვლე ბის გრო ვა და 
კომ პო ზი ცი ის ზე მოთ კონ ტუ რუ ლად მო ხა ზუ ლი მა გი და, რო მელ ზეც 
დო ქი და ქვა ბი აწყ ვი ა. ეს მე მო რი ა ლუ რი ტი ლო, რო მე ლიც ფა შის
ტუ რი სა კონ ცენ ტ რა ციო ბა ნა კე ბის ამ სახ ვე ლი ფო ტო ე ბის ზე გავ
ლე ნით შე იქ მ ნა, მე ო რე მსოფ ლიო ომის მრა ვალ რიცხო ვან უდა
ნა შა უ ლო მსხვერ პ ლ თა ხსოვ ნას ეძღ ვ ნე ბა. სხვა დას ხ ვა ის ტო რი
უ ლი მოვ ლე ნი სად მი მგრძნო ბი ა რე, თა ვი სი მშობ ლი უ რი ქვეყ ნის 
მი მართ  ფრან კოს დამ თ რ გუნ ვე ლი დიქ ტა ტუ რის სიმ ძი მით და პა
რი ზის ოკუ პა ცი ის წლე ბით შეძ რუ ლი პი კა სო საფ რან გე თის კო მუ
ნის ტურ პარ ტი ა ში შე დის. გა ზეთ „ლ’იუმანიტესთვის“ (L’Humanite) 
მი ცე მულ ინ ტერ ვი უ ში მხატ ვარ მა აღ ნიშ ნა: „კომუნისტურ პარ ტი ა ში 
გა წევ რი ა ნე ბა ჩე მი ცხოვ რე ბის ლო გი კუ რი გაგ რ ძე ლე ბა ა. სი ა მა ყით 
შე მიძ ლია ვთქვა, რომ მხატ ვ რო ბა არა სო დეს მი მაჩ ნ და მხო ლოდ 
სი ა მოვ ნე ბის მი ღე ბის სფე როდ. ფუნ ჯი ჩე მი იარა ღი იყო და ყო
ველ თ ვის ვცდი ლობ დი ფე რე ბი სა და ფორ მე ბის სა შუ ა ლე ბით ისე 
შე მეღ წია ადა მი ა ნე ბის ცნო ბი ე რე ბა ში, რომ ოდ ნავ თა ვი სუფ ლად 
გვეგ რ ძ ნო თა ვი“. 

ომის შემ დეგ პი კა სომ სა ერ თა შო რი სო დი დე ბა მო ი პო ვა. მი სი 
შე მოქ მე დე ბა გარ კ ვე ულ სა ხეც ვ ლი ლე ბას გა ნიც დის, რო მელ საც, 
ზო გა დად, პი კა სოს სტილს (The Picasso Style) უწო დე ბენ – მხატ ვა
რი მი მარ თავს სიბ რ ტყობ რივ  დე კო რა ტი ულ ას პექ ტ ში გა აზ რე ბულ, 
მო ნუ მენ ტა ლი ზე ბულ კომ პო ზი ცი ებს და თან და თან გა მომ სახ ვე
ლო ბი თი სა შუ ა ლე ბე ბის უაღ რეს გა მარ ტი ვე ბამ დე მი დის.1 ბავ შ ვ
თა ნა ხა ტე ბის ერ თ ერ თი გა მო ფე ნის ნახ ვი სას ხე ლო ვან მა ასე თი 
შე ნიშ ვ ნა გა ა კე თა: „როცა მა თი ასა კის ვი ყა ვი, რა ფა ე ლი ვით ვხა
ტავ დი, მაგ რამ მთე ლი ცხოვ რე ბა დამ ჭირ და, რომ ბავ შ ვი ვით ხატ ვა 
მეს წავ ლა“. 1946 წელს პი კა სო ქმნის ცნო ბილ ფრიზს „პასტორალი. 
სი ცოცხ ლის სი ხა რუ ლი“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, ან ტი ბი), რო მე ლიც 
მხატ ვ რის შე მოქ მე დე ბის ახა ლი ეტა პის და საწყი სად ით ვ ლე ბა. სუ

1 Warnske, PICASSO, 2006, p. 403.
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რა თის ცენ ტ რ ში გა მო სა ხუ ლია გამ ხ და რი, დიდ მ კერ დი ა ნი, ფე ხებ
გა დაჯ ვა რე დი ნე ბუ ლი ქა ლი გაშ ლი ლი თმით და ზე მოთ აწე უ ლი 
ხე ლე ბით; ის თავ და ვიწყე ბით ცეკ ვავს, ფავ ნი და კენ ტავ რი ფლე
ი ტას უკ რა ვენ, თხე ბი ცეკ ვა ვენ, უკა ნა პლან ზე კი იალ ქ ნი ა ნი ნა ვი 
მი ცუ რავს. ეს ლა ღი, ფე რა დო ვა ნი კომ პო ზი ცი ა, თა ვი სი ხა ლი სი ა
ნი გან წყო ბი ლე ბით, მარ თ ლაც მი ა გავს ბავ შ ვ თა ნა ხა ტებს. ახალ
გაზ რ და მხატ ვ რის ფრან სუ ა ზა ჟი ლოს სიყ ვა რულ მა, ორი შვი ლის 
– კლო დის და პა ლო მას და ბა დე ბამ პი კა სოს ცხოვ რე ბა ში ნა თე ლი 
ფე რე ბი შე ი ტა ნა. 1948 წელს ოჯა ხი საფ რან გე თის ლაჟ ვარ დო ვა ნი 
სა ნა პი როს პა ტა რა  ქა ლაქ ვა ლო რის ში და სახ ლ დე ბა, რო მე ლიც 
მე თუ ნე ო ბით არის გან თ ქ მუ ლი, პი კა სო კე რა მი კა ზე იწყებს მუ შა ო
ბას. ვა ლო რის ში შეს რუ ლე ბუ ლი მრა ვალ რიცხო ვა ნი ვა ზე ბი, თეფ
შე ბი, შე რე უ ლი ტექ ნი კით შეს რუ ლე ბუ ლი ორი გი ნა ლუ რი სკულ პ
ტუ რე ბი, რომ ლებ შიც ერ თი შე ხედ ვით უსარ გებ ლო ნივ თებს – სა
თა მა შო ებს, კა ლა თებს, ზამ ბა რებს იყე ნებს, უსაზღ ვ რო ფან ტა ზი ის, 
იმ პ რო ვი ზა ცი უ ლო ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი ასო ცი ა ცი უ რი აზ როვ ნე ბის 
უტყუ ა რი ნი მუ შე ბი ა: ვა ზა „ფლეიტისტი და მო ცეკ ვა ვე“ (კერძო კო
ლექ ცი ა. 1950), თეფ ში  „თხის თა ვი პრო ფილ ში“ (ბაიელერის გა ლე
რე ა, ბა ზე ლი. 1950), ქან და კე ბე ბი: „თხა“, „გოგონა სახ ტუ ნაო თო
კით“, „პავიანი შვი ლით“ (სამივე პი კა სოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 195051) 
და სხვ. ახა ლი სიტყ ვაა თა ნა მედ რო ვე დე კო რა ტი ულ ხე ლოვ ნე ბა
ში. 1949 წელს პი კა სო ქა ლაქს სა ჩუქ რად გა დას ცემს ცნო ბილ ქან
და კე ბას „მამაკაცი ვერ ძით“, რომ ლის ბრინ ჯა ო ში ჩა მოს ხ მუ ლი 
სა ავ ტო რო ვერ სია ვა ლო რი სის  მო ე დან ზე დგას (1943 წ. შეს რუ ლე
ბუ ლი ორი გი ნა ლი პა რი ზის პი კა სოს ნა ცი ო ნა ლურ მუ ზე უმ შია და
ცუ ლი). პა რა ლე ლუ რად მხატ ვა რი მუ შა ობს ფერ წე რულ სუ რა თებ
ზე, რომ ლებ შიც ოჯა ხურ სიმ ყუდ რო ვეს და იდი ლი ას გად მოს ცემს: 
„კლოდი ბურ თით“ (მაია რუ ის  პი კა სოს კო ლექ ცი ა, პა რი ზი. 1948), 
„მჯდომარე შიშ ვე ლი ქა ლი/ ფ რან სუ ა ზა“ (სენტ ლუ ი სის ხე ლოვ
ნე ბის მუ ზე უ მი. 1953), „კლოდი ხატ ვი სას, ფრან სუ ა ზა და პა ლო მა“ 
(პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1954) და ა. შ.  

პი კა სო აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს მშვი დო ბი სათ ვის სა ერ თა
შო რი სო მოძ რა ო ბა ში. 1949 წელს, პა რიზ ში გა მარ თუ ლი მშვი დო
ბის მომ ხ რე თა მსოფ ლიო კონ გ რე სი სათ ვის, მხატ ვა რი ქმნის სა
ყო ველ თა ოდ ცნო ბილ პლა კატს „მშვიდობის მტრე დი“, რო მე ლიც 
სიმ ბო ლოს კლა სი კურ სრულ ყო ფი ლე ბას იძენს. 1951 წელს პი კა სომ 
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შე ას რუ ლა ის ტო რი უ ლი ჟან რის დი დი ფერ წე რუ ლი ნა წარ მო ე ბი 
„ხოცვაჟლეტა კო რე ა ში“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი), იგი კო რე ის 
ომის გა მო ძა ხი ლი ა, რის შე დე გა დაც ქვე ყა ნა კო მუ ნის ტურ ჩრდი
ლო ეთ და კა პი ტა ლის ტურ სამ ხ რეთ ნა წი ლე ბად გა ი ყო. კომ პო ზი
ცია შთა გო ნე ბუ ლია ფრან სის კო გო ი ას შე დევ რით – „აჯანყებულთა 
დახ ვ რე ტა 1808 წლის 3 მა ი სის ღა მეს“ (პრადო, მად რი დი. 1814). სუ
რათ ზე გა მო სა ხუ ლია შე ი ა რა ღე ბუ ლი ჯა რის კა ცე ბი ადა მი ა ნი რო
ბო ტე ბის სა ხით, რომ ლე ბიც მათ პი რის პირ მდგომ ბავ შ ვებს და 
ფეხ მ ძი მე ქა ლებს ეს ვ რი ან. 1950იან წლებ ში მხატ ვა რი მო ნუ მენ
ტურ დაკ ვე თებ ზე მუ შა ობს, ესე ნი ა: ვა ლო რი სის ძვე ლი კა პე ლის – 
ე.წ. „მშვიდობის ტაძ რის“ მო ხა ტუ ლო ბა (1952), რომ ლის ორი სცე ნა 
„ომის“ და „მშვიდობის“ ალე გო რი ულ გან სა ხი ე რე ბას წარ მო ად
გენს და პა რიზ ში იუნეს კოს (UNESCO) შტაბ  ბი ნის ვეს ტი ბი ულ ში 
ექ ს პო ნი რე ბუ ლი გრან დი ო ზუ ლი პა ნო „იკაროსის და ცე მა“ (1958).

1954 წელს, მას შემ დეგ, რაც ფრან სუ ა ზამ მი ა ტო ვა, პი კა სო  ჟაკ
ლინ როკს გა იც ნობს, ის ხე ლო ვა ნის  მე ნა ტუ რე და ბო ლო ცო ლი 
გახ დე ბა. ახალ გაზ რ და ქა ლი, რო მე ლიც ყო ველ თ ვის შე სა ნიშ ნავ 
ფორ მა ში ა, ავ სებს მხატ ვ რის ტი ლო ებს: „ხელებშემოჭდობილი 
ჟაკ ლი ნი“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1954), „ჟაკლინის პორ ტ რე
ტი ვარ დე ბით“ (ჟაკლინ პი კა სოს მემ კ ვიდ რე ო ბა. 1954), „ჟაკლინი 
თურ ქულ სა მოს ში“ (ლუიზა ლე ი რი სის გა ლე რე ა, პა რი ზი. 1955) და 
ა. შ. თა ვის ახალ სახ ლ ში, ვი ლა „კალიფორნიაში“, რო მე ლიც კა ნის 
ყუ რეს გა დაჰ ყუ რებს, მხცო ვა ნი მხატ ვა რი მრა ვალ რიცხო ვან სუ
რათს ქმნის, რაც ფერ წე რის ის ტო რი ის პი კა სო სე უ ლი გა და ხედ ვა ა. 
ცხოვ რე ბის სწრაფ ლ მავ ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბით გამ ს ჭ ვა ლუ ლი ამ ჯე
რად ძვე ლი დრო ის დი დოს ტატ თა ნა წარ მო ე ბე ბის ინ ტერ პ რე ტა ცი
ას ახ დენს, რა თა თა ვი სად აქ ცი ოს შე დევ რე ბის მთე ლი სე რი ა. ასე 
შე იქ მ ნა ვა რი ა ცი ე ბი ისეთ თე მებ ზე, რო გო რე ბი ცა ა: ეჟენ დე ლაკ რუ
ას „ალჟირელი ქა ლე ბი“ (195455),  დი ე გო ვე ლას კე სის „მენინები“ 
(1957), ედუ არდ მა ნეს „საუზმე ბა ლახ ზე“ (195962) და ჟაკ ლუი და
ვი დის „საბინელი ქა ლე ბის მო ტა ცე ბა“ (196263). ჩა ნა ფიქ რის სირ
თუ ლით თუ სუ ბი ექ ტუ რი მხატ ვ რუ ლი გა აზ რე ბით გან სა კუთ რე ბით 
სა ინ ტე რე სოა  „მენინების“ სე რი ა, რომ ლის ჭრე ლი გა რე მო ინ
ფან ტა მარ გა რი ტას უმან კო პერ სო ნით არის გას ხი ვოს ნე ბუ ლი. ამ 
გრო ტეს კუ ლი ციკ ლის ორ მოც ზე მეტ ფერ წე რულ ტი ლოს მხატ ვა რი 
ბარ სე ლო ნის პი კა სოს მუ ზე უმს გა დას ცემს. 
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1966 წელს, და ბა დე ბის 85 წლის აღ სა ნიშ ნა ვად, პა რი ზის დიდ 
(Grand Palais) და პა ტა რა (Petit Palais) სა სახ ლე ებ ში პი კა სოს რეტ
როს პექ ტუ ლი გა მო ფე ნა ეწყო ბა. შე კითხ ვა ზე, თუ შე მოქ მე დე ბის 
რო მე ლი ეტა პი მი აჩ ნია სა უ კე თე სოდ, მხატ ვარ მა უპა სუ ხა: „ის, 
რო მე ლიც დად გე ბა“. ბო ლო წლებ ში იგი უბ რუნ დე ბა „მხატვრის და 
მო დე ლის“ მრა ვალ რიცხო ვან სი უ ჟე ტებს, მი მარ თავს ნი უს ჟანრს, 
ერო ტი კულ სცე ნებს, ხა ტავს მო ხუ ცი მხატ ვ რე ბი სა თუ მუშ კე ტე რე
ბის მეტყ ველ პორ ტ რე ტებს, რომ ლე ბიც თვით ჩაღ რ მა ვე ბის, თვი
თი რო ნი ის ნი შანს ატა რებს: „მუშკეტერი ჩი ბუ ხით“ (ლუიზა ლე ი
რი სის გა ლე რე ა, პა რი ზი. 1968), „კოცნა“ (პიკასოს მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 
1969), „მწოლიარე შიშ ვე ლი ქა ლი და გი ტა რის ტი“ (პიკასოს მუ ზე
უ მი, პა რი ზი. 1970), „მჯდომარე მო ხუ ცი /ავ ტო პორ ტ რე ტი“ (პიკასოს 
მუ ზე უ მი, პა რი ზი. 1970/71) და ა.შ.  პი კა სომ ერ თხელ თქვა – „უნდა 
და ხარ ჯო ბევ რი დრო იმი სათ ვის, რომ ბო ლოს და ბო ლოს გახ
დე ახალ გაზ რ და“. მი სი უკა ნას კ ნე ლი სტი ლის ტუ რი გა მოვ ლი ნე
ბა მხატ ვ რუ ლი მა ნე რის უკი დუ რეს გა მარ ტი ვე ბა ში მდგო მა რე ობს 
– თა ვი სუფ ლე ბის შეგ რ ძ ნე ბით, ერ თ გ ვა რი გან ს წავ ლუ ლი უბ რა
ლო ე ბით თუ ახალ გაზ რ დუ ლი და უ დევ რო ბით შეს რუ ლე ბულ სუ რა
თებ ში პი კა სო იყე ნებს ჟღე რად, კაშ კა შა ფე რებს,  დი ნა მი კურ, პას
ტო ზურ მო ნას მებს, რომ ლე ბიც ერ თ მა ნეთ ში იღ ვენ თე ბა, იზი ლე ბა 
და უნი კა ლურ, მხო ლოდ მის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ ექ ს პ რე სი ულ 
ფორ მას პო უ ლობს. 

 XX სა უ კუ ნის გე ნი ა ლუ რი ადა მი ა ნის – პაბ ლო პი კა სოს შე მოქ
მე დე ბა მსოფ ლი ოს უახ ლე სი მხატ ვ რო ბის საწყი სებ თან დგას. მი სი 
მუდ მი ვი მე ტა მორ ფო ზე ბი პოს ტ  მო დერ ნის ტუ ლი ხე ლოვ ნე ბის წი
ნა რე ფორ მე ბია და ეს უსაზღ ვ რო მრა ვალ ფე როვ ნე ბა მხატ ვ რუ ლი 
ენის რე ფორ მი რე ბა შია ფეს ვებ გად გ მუ ლი. 
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ცხოვრება. 1903  
  Life. 1903

 მოხუცი ებრაელი ბიჭთან ერთად. 1903                      
Old Jew and a Boy. 1903

კომედიანტები. 1905    
Comedians. 1905

აკრობატების ოჯახი 
მაიმუნთან ერთად. 1905  

 The Acrobat’s Family with 
a Monkey. 1905
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ავინიონელი ქალიშვილები. 1907                    
Les Demoiselles d’Avignon. 1907

ამბრუაზ ვოლარის პორტრეტი. 1910       
Portrait of Ambroise Vollard. 1910

სამი ქალი წყაროსთან. 1921               
Three Women at the Source. 1921

მხატვარი ხასინტო სალვადო. 1923      
The Painter Jacinto Salvado. 1923
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დიდი ნიუ წითელ სავარძელში. 1929.        
Large Nude in a Red Armchair. 1929

ცეკვა. 1925     
 The Dance. 1925

დორა მაარის პორტრეტი. 1937      
Portrait of Dora Maar. 1937

წითელი სავარძელი (მარია-ტერეზა).       
The Red Armchair (Marie-Therese). 1931
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ხარების ბრძოლა 
ტორეადორის 

სიკვდილი. 1933
 Bullfight Death of the 

Toreador. 1933

მინოტავრი და შიშველი 
ქალი. 1933          
Minotaur and  Naked 
Woman. 1933

გერნიკა. 1937. 
Guernica. 1937
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ჟურნალ „მინოტავრის“ 
ყდის დიზაინი. 1933              

Design for the Cover of  
“Minotaure”. 1933

იკაროსის დაცემა. 1958  
The Fall of Icarus. 1958

სიცოცხლის სიხარული (პასტორალი). 1946                     
La Joie de vivre (Pastorale). 1946
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კლოდი ხატვისას,
ფრანსუაზა და პალომა.1954   

Claude Drawing, 
Francoise and Paloma. 1954

მხატვარი და მისი მოდელი. 1963                   
The Artist and His Model. 1963

მხატვარი და მისი მოდელი. 1963                 
The Artist and His Model. 1963
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Rati Chiburdanidze,
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PABLO PICASSO – 140

Summary

Art of the twentieth century has become the property of history.  
Today’s  review  clearly shows the enormous influence that Pablo 
Picasso had  on  the  artistic culture  of  the  epoch  and  on  its  
spiritual development.  He  was  distinguished  by  the  variety  of  
his  creative life:  he  was  a  painter,  graphic artist, sculptor  and  
ceramist. Picasso contributed  to  all  the  aesthetic innovations  of  
his  century,  for  decades  he  stood  at  the  forefront  of  artistic 
discoveries.  He  dedicated  his  whole life and energy  to  the art and 
never stopped  searching  for  the ways of creative freedom.

The works of Picasso are the basis of the latest painting  of  
the world.  His constant metamorphoses  are  preforms  of  post
modernist art  and this infinite variety  is  rooted  in  the  reform  of  
the  artistic language.
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