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თეა ჭანტურია,
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, სადოქტორო 
პროგრამა: აუდიო-ვიზუალური რეჟისურა 

„ტელერეჟისურა“,
ხელმძღვანელი: პროფ. ალექსანდრე ვახტანგოვი

ვირტუალური რეალობა პოსტმოდერნულ ეპოქაში

საკვანძოსიტყვები: ვირტუალური რეალობა,პოსტმოდერნიზმი,კომ
პიუტერული ტექნოლოგიები, ვირტუალურობის ცნება, მულტიმედიური
ტექნოლოგიები, ონლაინ პლატფორმები, ტოტალური ეკრანიზაცა, ჰი
პერრეალობა,ელექტრონულისამყარო,ჟ.ბოდრიარი,მ.მაკლუანი.

თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ რო ლო გე ბის, სო ცი ო ლო გე ბის, ფი ლო-
სო ფო სე ბის, ფსი ქო ლო გე ბის,  მა თე მა ტი კო სე ბის, პროგ რა მის ტე-
ბის, თე ო ლო გე ბის და სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბის ხე ლოვ ნე ბათ-
მ ცოდ ნე ე ბის წი ნა შე დღეს ჩნდე ბა კითხ ვე ბი: რო გო რი რე ა ლო ბა 
უყა ლიბ დე ბა ადა მი ანს კომ პი უ ტე რის მო ნი ტო რის მიღ მა ელექ ტ-
რო ნუ ლი სამ ყა როს ციფ რულ სივ რ ცე ებ ში? რა ად გი ლი უჭი რავს 
ამ სამ ყა რო ში მის ახალ ეს თე ტი კურ გა მოც დი ლე ბას? რა გა გე ბით 
არის ეს გა მოც დი ლე ბა ეს თე ტი კუ რი? რა კა ტე გო რი ებ ში შე იძ ლე ბა 
მი სი აღ წე რა?

ამ კითხ ვებ ზე სა პა სუ ხოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხად მიგ ვაჩ ნია 
პოს ტ მო დერ ნულ ეპო ქა ში ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის (VR), რო გორც 
მხატ ვ რუ ლი ფე ნო მე ნის გან ხილ ვა.

ცნე ბა „პოსტმოდერნიზმი“ შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ, რო გორც 
მო დერ ნიზ მის იდე ებ სა და ღი რე ბუ ლე ბებ ზე რე აქ ცი ა. ასე ვე, იგი 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს იმ პე რი ო დის აღ წე რად, რო მე ლიც მოჰ ყ-
ვა მო დერ ნიზ მის დო მი ნი რე ბას კულ ტუ რულ თე ო რი ა სა და პრაქ-
ტი კა ში, მე ო ცე სა უ კუ ნის და საწყის ში. ტერ მი ნი „პოსტმოდერნიზმი“ 
ასო ცირ დე ბა სკეპ ტი ციზ მ თან, ირო ნი ას თან, უნი ვერ სა ლუ რი ჭეშ მა-
რი ტე ბი სა და ობი ექ ტუ რი რე ა ლო ბის ცნე ბე ბის ფი ლო სო ფი ურ და 
არა ფი ლო სო ფი ურ კრი ტი კას თან.

და მა ინც რა არის პოს ტ მო დერ ნიზ მი? პოს ტ მო დერ ნი არის მო-
დერ ნის, რო გორც „სიახლის“ გა მე ო რე ბა, რაც გუ ლის ხ მობს ახალ, 
გან ს ხ ვა ვე ბულ გა მე ო რე ბას. 



98

სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი #1 (88), 2022

პოსტმოდერნიზმი, რომ განუსაზღვრელია - ტრუიზმია. თუმცა, 
ის შეიძლება შეფასდეს, როგორც კრიტიკული, სტრატეგიული და 
რიტორიკული პრაქტიკის ერთობლიობა, რომელიც იყენებს ცნებებს, 
როგორებიცაა განსხვავება, კოპირება, კვალი, სიმულაკრუმი 
და ჰიპერრეალობა, ისეთი ცნებების დესტაბილიზაციისთვის, 
როგორებიცაა ყოფნა, იდენტობა, ისტორიული პროგრესი, 
ეპისტემური სიზუსტე და მნიშვნელობის ერთიანობა.1 

ცნობილი ფილოსოფოსი ჟ. ბოდრიარი პოსტმოდერნიზმის 
ეპოქას მოიხსენიებს, როგორც ჰიპერრეალობის ფენომენს, რადგან 
მას რეალობის დაკარგვის გრძნობა ახასიათებს - მედიის მიერ 
შექმნილ ვირტუალურ რეალობას, რომელშიც ქრება განსხვავება 
რეალურსა და წარმოსახვითს შორის – აქ ცენტრალურ ადგილს 
იკავებს სიმულაციისა და სიმულაკრას ცნებები. სიმულაკრუმი არის 
არარსებულის წარმოდგენა, ნიშანი აღმნიშვნელის (რეფერენციის) 
გარეშე, „ასლი ორიგინალის გარეშე“ და იგი პოსტმოდერნიზმის 
ესთეტიკაში ისეთივე როლს ასრულებს, როგორსაც მხატვრული 
სახე კლასიკურ ესთეტიკაში. მისი აზრით თანამედროვე სამყარო, 
არის „სიმულაკრას“ ინდუსტრიული მოდელების სამყარო, 
რომლებიც აწარ მო ე ბენ სა კუ თარ თავს, ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბენ სიმ-
ბო ლუ რი გაც ვ ლის პრინ ცი პით, არ სე ბო ბენ  მხო ლოდ მა თი არ-
სე ბის კონ ვენ ცი ებ ში და მი მარ თა ვენ მხო ლოდ სა კუ თარ რე ა ლო-
ბას. ჩვენ თ ვის ყვე ლა სხვა რე ა ლო ბა, მათ შო რის ის ტო რი უ ლი, იმ-
პ ლან ტი რე ბუ ლია მე დი ის სფე რო ში და ახა სი ა თებს ზე დე ნა დო ბა, 
ზე გამ ტა რო ბა, კონ ტა მი ნა ცი უ რო ბა და გა და ჭარ ბე ბუ ლო ბა.2

დღეს მსოფ ლიო გა ნიც დის სი ნამ დ ვი ლის ტო ტა ლუ რი ეკ რა ნი-
ზა ცი ის სინ დ რომს: ლა პა როს კო პი ა, უსაფ რ თხო ე ბის კა მე რე ბი მეტ-
რო ში, ოფი სებ ში, მა ღა ზი ებ ში, ფა რუ ლი გა და ღე ბა მო ბი ლუ რი ტე-
ლე ფო ნის გა მო ყე ნე ბით, ომი, ტრან ზაქ ცი ე ბი, სა ტე ლე ვი ზიო შო პინ-
გი, ტე ლე კონ ფე რენ ცი ე ბი, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა, სწავ ლე ბა სხვა-
დას ხ ვა პლატ ფორ მა ზე და ა.შ. ამან არა მარ ტო მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა-
ა ფარ თო ვა გე ოგ რა ფი უ ლი და სო ცი ა ლურ - კულ ტუ რუ ლი სივ რ ცის 
კო ორ დი ნა ტე ბი, არა მედ ეკ რან მა გარ დაქ მ ნა თა ნა მედ რო ვე ადა-
მი ა ნის „ემოციური დი ა პა ზო ნი, შეც ვა ლა ადა მი ა ნის ხედ ვის სივ რ-

1 Postmodernism, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2015
https://plato.stanford.edu/entries/postmodernism/ (15.02.2022).
2 Baudrillard, Simulacra and Simulation. 1994. pp 20-23.
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ცე, შე მეც ნე ბის სივ რ ცე“.1 მართლაც, ეკრანი გახდა საზოგადოების 
განუყოფელი ნაწილი.

ზო გი ერ თი თა ნა მედ რო ვე ფი ლო სო ფო სი და კულ ტუ რო ლო გი 
თვლის, რომ სა გან გა შოა ეკ რა ნის სა ყო ველ თა ო ო ბა. ჟ. ბოდ რი ა რი 
ამ ბობს, რომ „...გამოსახულებას აღარ შე უძ ლია წარ მო იდ გი ნოს 
სი ნამ დ ვი ლე, რად გან იგი თვი თონ გახ და რე ა ლუ რი, არ შე უძ ლია 
აჯო ბოს მას, გარ დაქ მ ნას, იოც ნე ბოს მას ზე, რად გან ის თა ვად გახ და 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა... რე ა ლო ბა გა ნი დევ ნა რე ა ლო ბი დან. ალ-
ბათ მხო ლოდ ტექ ნო ლო გია რჩე ბა ერ თა დერთ ძა ლად, რო მე ლიც 
კვლავ აკავ ში რებს რე ა ლო ბის გა ფან ტულ ფრაგ მენ ტებს...“2

ერ თი შე ხედ ვით, „ვირტუალური რე ა ლო ბა“ მოვ ლე ნაა კომ პი-
უ ტე რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სფე რო ში, მაგ რამ ვირ ტუ ა ლუ რო ბის 
ცნე ბა ჯერ კი დევ ცი ცე რო ნის, პლა ტო ნის და არის ტო ტე ლეს ნაშ-
რო მებ შია აღ წე რი ლი. და ახ ლო ე ბით 1700 წელს ამ ცნე ბას იყე ნებ დ-
ნენ ოპ ტი კა ში: „ვირტუალური გა მო სა ხუ ლე ბა“ - ანა რეკ ლი სარ კე-
ში. ოდ ნავ მოგ ვი ა ნე ბით, კლა სი კურ მე ქა ნი კა ში, „ვირტუალურობა“ 
აღ ნიშ ნავ და მა თე მა ტი კურ ექ ს პე რი მენტს, რო მე ლიც შეს რუ ლე ბუ-
ლია გან ზ რახ, მაგ რამ შეზღუ დუ ლი რე ა ლო ბით. კერ ძოდ, და წე სე-
ბუ ლი შეზღუდ ვე ბით და გა რე ურ თი ერ თო ბე ბით: „ვირტუალური 
მო მენ ტი“, „ვირტუალური სა მუ შა ო“ რე ა ლუ რად არ არ სე ბობს, მაგ-
რამ პო ტენ ცი უ რად შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს.3

თა ნა მედ რო ვე ცნო ბი ე რე ბა, მა სობ რი ვი და სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი, 
აქ ტი უ რად იყე ნებს „ვირტუალური“ და „ვირტუალური რე ა ლო ბის“ 
ცნე ბებს, რომ ლე ბიც წარ მო შობს კითხ ვებს რე ა ლურ სა მეც ნი ე-
რო პრობ ლე მებ თან და კავ ში რე ბით. კითხ ვე ბი შემ დე გი ა: რა არის 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა? რა სა ხის ან ტი პის ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა-
ლო ბა არ სე ბობს? რა არის მი სი რო ლი ადა მი ა ნის და სა ზო გა დო ე-
ბის ცნო ბი ე რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში? 

„ვირტუალური რე ა ლო ბის“ ცნე ბა ნიშ ნავს გან სა კუთ რე ბულ 
რე ა ლო ბას, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს რო გორც შე საძ ლო, 
ასე ვე მოქ მედ მდგო მა რე ო ბა ში. მი სი გა აზ რე ბი სას შე იძ ლე ბა გა-
მოვ ყოთ:

1 Agafonova, Screen Art, 2009. p 52.
2 იქვე Baudrillard.
3 Mankovskaya, Bychkov, Contemporary Art as a Phenomenon of Technogenic 
Civilization. 2011. pp 51-53.
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•	 ონ ტო ლო გი უ რი სა კითხე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა „რეალობის“ და 
„ვირტუალური რე ა ლო ბის“ ცნე ბე ბის ის ტო რი ულ ანა ლიზს;

•	 ეპის ტე მო ლო გი უ რი - ცნო ბი ე რე ბი სა და ენის შეც ნო ბის პრობ-
ლე მი დან გა მომ დი ნა რე;

•	 სო ცი ო ლო გი უ რი, რაც გუ ლიხ მობს ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის 
გავ ლე ნას ადა მი ან სა და სა ზო გა დო ე ბა ზე.
ვირ ტუ ა ლურ რე ა ლო ბას ახა სი ა თებს: წარ მო სახ ვა, ხილ ვა დო-

ბა, პო ტენ ცი ა ლი, ჭეშ მა რი ტე ბა. არ სე ბი თად, ხე ლოვ ნე ბის მი ერ 
შექ მ ნი ლი მთე ლი ფი გუ რა ლუ რი და სიმ ბო ლუ რი სამ ყა რო შე იძ-
ლე ბა აღ ვიქ ვათ, რო გორც ვირ ტუ ა ლუ რი სფე რო ე ბის ერ თ გ ვა რი 
კოს მო სი, რო მელ თა გან თი თო ე უ ლი უნი კა ლუ რია და სრუ ლად რე-
ა ლი ზე ბუ ლია მხო ლოდ კონ კ რე ტუ ლი მიმ ღე ბის და ნა წარ მო ე ბის 
ეს თე ტი კუ რი აღ ქ მის აქ ტ ში. მხატ ვ რუ ლი ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის 
სპე ცი ფი კა მო ი ცავს მას ში მა ყუ რებ ლის შეგ ნე ბულ მო ნა წი ლე ო ბას 
(ხელოვნების ეს თე ტი კუ რი შე ფა სე ბის გან წყო ბას), ხში რად გა მოც-
დი ლე ბის და ემო ცი ე ბის უფ რო მა ღალ დო ნეს, ვიდ რე რე ა ლურ 
სი ნამ დ ვი ლე ში ადა მი ა ნის საქ მი ა ნო ბის დროს და რაც მთა ვა რი ა, 
ეს თე ტი კურ სი ა მოვ ნე ბას, რო მე ლიც ახ ლავს ამ შექ მ ნი ლი სივ რ ცის 
აღ ქ მის / ყოფ ნის მთელ აქტს.1

„ვირტუალური რე ა ლო ბის“ ხე ლოვ ნე ბა ემ ყა რე ბა ოპო ზი ცი ის 
უარ ყო ფას; რე ა ლუ რი - წარ მო სახ ვი თი, მა ტე რი ა ლუ რი - სუ ლი ე რი, 
ცოცხა ლი - უსუ ლო, ორი გი ნა ლი - მე ო რა დი, ბუ ნებ რი ვი - ხე ლოვ-
ნუ რი, გა რე გა ნი - ში ნა გა ნი, მა მა კა ცი - ქა ლი, აღ მო სავ ლუ რი - და-
სავ ლუ რი და ა.შ. შე დე გად, წარ მო იქ მ ნე ბა ფსევ დო ავ თენ ტუ რო ბის 
ეფექ ტი, რო მე ლიც სა ფუძ ვ ლად უდევს კი ბერ სივ რ ცის, კი ბერ რე ა-
ლო ბის მრა ვალ ფე რო ვან ეს თე ტი კურ გა მოც დი ლე ბას. ვირ ტუ ა ლუ-
რი რე ა ლო ბა არ ისა ხე ბა მხო ლოდ პოს ტ მო დერ ნულ მსოფ ლ მ ხედ-
ვე ლო ბა ში. მი სი ინ ს ტა ლა ციაა ვერ ბა ლუ რი, ვი ზუ ა ლუ რი, წიგ ნის, 
ეკ რა ნის, ელი ტუ რი და მა სობ რი ვი კულ ტუ რე ბის ფუნ და მენ ტუ რი 
თა ნას წო რო ბა. ის ასე ვე თა ვად მოქ მე დებს, რო გორც სა კუ თა რი 
ფორ მი რე ბის ერ თ -ერ თი წყა რო.2

თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ რა ში აღ ქ მი თი რე ა ლო ბა, რო მე ლიც შუ ა-
მა ვა ლია ადა მი ა ნის ურ თი ერ თო ბა ში სამ ყა როს თან, წარ მოდ გე ნი-
ლია ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის ნაკ რე ბით. მათ შო რის არის კი ნო, 

1 Mankovskaya, Bychkov, Contemporary Art as a Phenomenon of Technogenic 
Civilization. 2011. pp 51-53.
2 იქვე, p 87.
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ტე ლე ვი ზი ა, ვი დე ო, კომ პი უ ტე რუ ლი სის ტე მე ბი და ა.შ. 
დღე ვან დე ლი პოს ტ მო დერ ნუ ლი სამ ყა რო არის ვი ზუ ა ლუ რად 

ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ვირ ტუ ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და ინ ფორ-
მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის სამ ყა რო. ეკ რა ნუ ლი და ტრა დი ცი უ ლი 
ხე ლოვ ნე ბის მუდ მი ვი ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის შე დე გად ჩნდე ბა ახა ლი  
შე საძ ლებ ლო ბე ბი. მა გა ლი თად, თა ნა მედ რო ვე ეკ რა ნუ ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის წყა ლო ბით ჩა მო ყა ლიბ და ახა ლი ტი პის ვირ ტუ ა ლუ რი 
მუ ზე უ მი, ელექ ტ რო ნუ ლი (ეკრანული) ბიბ ლი ო თე კა და ა.შ. ელექ-
ტ რო ნულ სამ ყა რო ში არა მარ ტო კი ნო და ტე ლე- ფილ მებ მა და იმ კ-
ვიდ რეს ად გი ლი, არა მედ თე ატ რა ლურ მა სპექ ტაკ ლებ მა, შე მოქ მე-
დე ბით მა სა ღა მო ებ მა, მუ სი კა ლურ მა შო უ ებ მა, ფი ლარ მო ნი ულ მა 
და სა ო პე რო კონ ცერ ტებ მა, რომ ლე ბიც სულ უფ რო მე ტად ვირ ტუ-
ა ლუ რი და მოთხოვ ნა დი ხდე ბა.

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის ფსი ქო ლო გი უ რი და ტექ ნი კუ რი ას-
პექ ტე ბის ერ თი ა ნო ბა კარ გად არის გა მო ხა ტუ ლი ვ. ბა ბენ კოს გან-
მარ ტე ბა ში: „ვირტუალური რე ა ლო ბა არის ერ თ გ ვა რი ხე ლოვ ნუ რი 
სამ ყა რო, რო მელ შიც ადა მი ა ნი იძი რე ბა და ურ თი ერ თ ქ მე დებს, ეს 
სამ ყა რო იქ მ ნე ბა ტექ ნი კუ რი (ძირითადად ელექ ტ რო ნუ ლი) სის ტე-
მით, რო მელ საც შე უძ ლია შექ მ ნას სტი მუ ლე ბის შე სა ბა მი სი ნაკ რე-
ბი ადა მი ა ნის სენ სო რულ ველ ში და აღიქ ვას მი სი რე აქ ცი ე ბი მო-
ტო რულ ველ ში“.1

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის ტექ ნი კუ რი ინ ტერ პ რე ტა ცია წარ მოგ-
ვიდ გენს მას, რო გორც ერ თ გ ვარ პი რო ბით სამ ყა როს, რო მე ლიც 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა მო ნა ცე მით და ტექ ნი კუ რი პრო-
ცე სით. VR-ის ტექ ნო ლო გია მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა შობს ტე-
ლე სენ სი ა ცი ის რე ა ლი ზე ბა ში. შე სა ბა მი სად, მულ ტი მე დი უ რი ტექ-
ნო ლო გი ე ბი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს ავი ნაზღა უ როთ თა ნა მედ რო ვე 
ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბის სის რუ ლის ნაკ ლე ბო ბა და ამო ვიც ნოთ არა-
ჰერ მე ნევ ტუ ლი თვით წარ მოდ გე ნის გზე ბი. 

დღეს დღე ო ბით მულ ტი მე დი უ რი ტექ ნო ლო გი ა, რო მე ლიც იყე-
ნებს ადა მი ა ნის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის ვი ზუ ა ლურ, აუდი ტო რულ და 
ტაქ ტი ლურ პრინ ცი პებს, სწრა ფად ვი თარ დე ბა. ერ თი მხრივ, ეს გა-
მოწ ვე უ ლია ადა მი ა ნე ბის ყო ველ დღი ურ მუ შა ო ბა ში კომ ფორ ტის 
მიღ წე ვის სურ ვი ლით. მე ო რე მხრივ, სა ინ ფორ მა ციო და მულ ტი მე-
დი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა კონ კ რე ტუ ლად წარ მო ა ჩენს 
სამ ყა როს აღ ქ მის ას პექ ტე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას. 

1 Babenko,  Virtual Reality, 1996. pp 10–13.
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სე მი ო ტი კუ რი მიდ გო მით ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა შე იძ ლე ბა 
ავ ხ ს ნათ, რო გორც კომ პ ლექ სუ რი სიმ ბო ლი კა, რო მე ლიც თა ნა-
მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის დახ მა რე ბით შექ მ ნი ლი 
სამ ყა რო ა. ამ მიდ გო მით VR აქ ტუ ა ლუ რი და პერ ს პექ ტი უ ლი ა. შე სა-
ბა მი სად, იგი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ნი შან თა სის ტე მა. თა ვის თა ვად 
ნი შა ნი კი ცვლის და ნიშ ნულ ობი ექტს მთლი ა ნად ან ნა წი ლობ რივ. 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა არის ფაქ ტობ რი ვი რე ა ლო ბის შემ ც ვ ლე-
ლი სხვა დას ხ ვა გზით.1

თა ნა მედ რო ვე ეპო ქა ში ელექ ტ რო ნუ ლი მე დია მხარს უჭერს 
კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის თა ნა ბარ ღრმა ტრან ს ფორ მა ცი ას. ტე-
ლე ფო ნის, რა დი ოს, კი ნოს, ტე ლე ვი ზი ის, კომ პი უ ტე რის, რო გორც 
„მულტიმედიის“ ინ ტეგ რა ცი ა, აკო რექ ტი რებს სიტყ ვებს, ბგე რებს და 
სუ რა თებს. ავი თა რებს მათ ინ დი ვი დუ ა ლო ბის ახალ კონ ფი გუ რა-
ცი ებს. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ხელს 
უწყობს ინ დი ვიდს, რო მე ლიც არის რა ცი ო ნა ლუ რი, ავ ტო ნო მი უ რი, 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი და სტა ბი ლუ რი. სწო რედ მა შინ ჩნდე ბა პოს ტ მო-
დერ ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც ავი თა რებს იდენ ტო ბის ფორ-
მებს და ელექ ტ რო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი კი მნიშ-
ვ ნე ლოვ ნად აძ ლი ე რებს ამ პოს ტ მო დერ ნულ შე საძ ლებ ლო ბებს. 
შე იძ ლე ბა ჩავ თ ვა ლოთ, რომ პოს ტ მო დერ ნულ კულ ტუ რას ვირ ტუ-
ა ლუ რი რე ა ლო ბა ანი ჭებს სპე ცი ფი კურ ხა სი ათს. 

ჟან ბოდ რი ა რი აკე თებს გა ნაცხადს, რომ ინ ფორ მა ცი ის დღე-
ვან დე ლი ნა კა დი ქმნის „თეთრ ხმა ურს“, რო მე ლიც ანად გუ რებს 
რე ა ლო ბას, გარს ეკ ვ რის მას, ბა დებს უამ რავ ასლს და სი მუ ლაკ-
რას, რაც ქმნის ჰი პერ რე ა ლო ბას და ცვლის რე ა ლო ბას. ინ დი ვი დი 
და სა ზო გა დო ე ბა დი დი ხა ნია არ სე ბო ბენ ჰი პერ რე ა ლო ბა ში, ეს 
ერ თ გ ვა რი ხარ კია გლო ბა ლი ზა ცი ის და პოს ტ მო დერ ნუ ლი ეპო ქის-
თ ვის. რე ა ლო ბის ჰი პერ რე ა ლო ბით ჩა ნაც ვ ლე ბის პრო ცე სი არის 
ეპო ქე ბის (მოდერნი/პოსტმოდერნი) რეფ რაქ ცი ის ეტა პი ადა მი ა ნე-
ბის გო ნე ბა ში...2

დღეს ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა გა მო ი ყე ნე ბა სწავ ლე ბის და 
პრაქ ტი კის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში, რო გორც დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბა. 
გა ნათ ლე ბა ში, მე დი ცი ნა ში (ქირურგია), არ ქი ტექ ტუ რა ში და ბევრ 
სხვა დის ციპ ლი ნა ში VR უზ რუნ ველ ყოფს ინ ს ტ რუ მენტს, რო მე ლიც 

1 Nosov, Virtual Reality. 1989. pp.152–164.
2 Baudrillard, Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2019. 
https://plato.stanford.edu/entries/baudrillard/ (15.02.2022).
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მომ ხ მა რებ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს გა ნი ცა დონ სი ტუ ა ცი ე ბი, რო-
მელ თა რეპ რო დუ ცი რე ბა რე ა ლურ სამ ყა რო ში შე უძ ლე ბე ლი ა.

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის სა ბო ლოო მი ზა ნი არის გა მო სა ხუ-
ლე ბის ძალ ზე მა ღა ლი გარ ჩე ვა დო ბა. შე სა ბა მი სად სცე ნე ბი უნ და 
იყოს დახ ვე წი ლი, დე ტა ლუ რად რე ა ლის ტუ რი, სამ გან ზო მი ლე ბი ა ნი 
მო დე ლი რე ბით. ტერ მი ნო ლო გი ის გა სარ კ ვე ვად და შემ დ გო მი გან-
ხილ ვის ჩარ ჩოს შე საქ მ ნე ლად, ჩვენ გან ვი ხი ლავთ VR სის ტე მას, 
რო მე ლიც შედ გე ბა სა მი ქვე სის ტე მის გან: თვალ თ ვა ლი, რენ დე რი 
და ჩვე ნე ბა. გარ და ამი სა, „მონაცემთა ნა კა დი“, ძი რი თა დად, რე ა-
ლუ რი სამ ყა როს მოვ ლე ნის გან შედ გე ბა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხე ლოვ ნე ბა ში ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო-
ბის და თა ვად ხე ლოვ ნე ბის არ სე ბო ბის სა კითხი ახა ლი არ არის 
მეც ნი ე რე ბა ში, დღეს ის სრუ ლი ად ახ ლე ბუ ლად არის წა მოჭ რი ლი 
და გან ხი ლუ ლი. პირ ვე ლი, ხე ლოვ ნე ბა, კლა სი კი დან ავან გარ დის 
გავ ლით, ტრან ს ფორ მირ და მო დერ ნიზ მის და პოს ტ მო დერ ნიზ მის 
ციფ რუ ლი ქსე ლე ბის ხე ლოვ ნე ბის პრაქ ტი კამ დე. მე ო რე, კომ პი უ-
ტე რუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის წყა ლო ბით, თა ვად ვირ-
ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის იდეა შე იც ვა ლა რა დი კა ლუ რად.

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა, რო გორც მხატ ვ რუ ლი ფე ნო მე ნი, 
არის რთუ ლი თვი თორ გა ნი ზე ბუ ლი სის ტე მა, ერ თ გ ვა რი სპე ცი ფი-
კუ რი სენ სუ ა ლუ რად (ვიზუალურ-აუდიო-ჰაპტიკურად) აღ ქ მუ ლი 
გა რე მო, რო მე ლიც შექ მ ნი ლია ელექ ტ რო ნუ ლი კომ პი უ ტე რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის სა შუ ა ლე ბით და რე ა ლი ზე ბუ ლი და აქ ტი უ რია 
აღ ქ მის ფსი ქო ლო გი ა ში. ერ თი შე ხედ ვით შე იძ ლე ბა ჩან დეს, რომ 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის გან ვი თა რე ბა პოს ტ მო დერ ნულ ეპო ქა-
ში ული მი ტოა (მინიმუმ ტექ ნი კუ რად). მაგ რამ მთა ვა რი პრობ ლე მა, 
რო მე ლიც აწე სებს მნიშ ვ ნე ლო ვან და ფუნ და მენ ტურ შეზღუდ ვებს 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბის, მას ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ხე ლოვ ნე ბის პრაქ-
ტი კი სა და ახა ლი ეს თე ტი კუ რი გა მოც დი ლე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, 
მდგო მა რე ობს ადა მი ა ნის ფსი ქი კის რე ა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებ ში, 
მი სი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის და საშ ვებ ზღვარ ზე, ელექ ტ რო ნუ ლი ვირ ტუ-
ა ლუ რი სამ ყა როს კვა ზი რე ა ლო ბის პრაქ ტი კუ ლად უსაზღ ვ რო სფე-
რო ში.1

ჩვენს ჰი პერ რე უ ლურ გა რე მო ში, პოს ტ მო დერ ნის ტულ ეპო-
ქა ში, სა დაც ყვე ლა ფე რი ვირ ტუ ა ლუ რი ა, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 

1 Mankovskaya, Bychkov, Virtual Reality as a Phenomenon of Contemporary Art, 
2006. pp. 36-42.
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დე და მი წა ერთ დიდ ეკ რა ნად გა და იქ ცა. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ 
დღე ვან დელ პან დე მი ა საც, სწო რედ მარ შალ მაკ ლუ ა ნის ტერ მი ნი 
„გლობალური სო ფე ლი“ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ფლაგ მა ნად, იმ 
ახა ლი სამ ყა რო სი რო მელ შიც ჩვენ ვცხოვ რობთ. მარ შალ მაკ ლუ-
ან მა გა ცი ლე ბით ად რე იწი ნას წარ მეტყ ვე ლა „გლობალური სო ფე-
ლი“, პო პუ ლა რი ზა ცია გა უ წია ამ ტერ მი ნის კონ ცეფ ცი ას და გა ნი ხი-
ლა მი სი სო ცი ა ლუ რი ეფექ ტი. მაკ ლუ ა ნი ამ ბობ და, რომ „კავშირის 
ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის წყა ლო ბით დე და მი წა სოფ ლის 
ზო მე ბამ დე შემ ცირ და, შე საძ ლე ბე ლი გახ და ინ ფორ მა ცი ის წა მებ ში 
გა და ცე მა ნე ბის მი ე რი კონ ტი ნენ ტი დან დე და მი წის ნე ბის მი ერ წერ-
ტილ ში. გლო ბა ლუ რი სო ფე ლი ერ თ დ რო უ ლად არის პლა ნე ტა სა-
ვით ფარ თო და ვიწ რო, ქა ლა ქი ვით პა ტა რა, სა დაც ყვე ლა მავ ნებ-
ლუ რა დაა და კა ვე ბუ ლი სხვის საქ მე ში ცხვი რის ჩა ყო ფით“.1

რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, ყო ველ დღი უ რო ბა გა და ვი და 
ვირ ტუ ა ლურ სამ ყა რო ში: გა ნათ ლე ბა - ონ ლა ინ სწავ ლე ბა, მე დი-
ცი ნა - ონ ლა ინ კლი ნი კე ბი, ომი - ვირ ტუ ა ლუ რი მო ლა პა რა კე ბე ბი, 
კი ბერ შე ტე ვე ბი და ა.შ. „ყველაფერი ინაც ვ ლებს ვირ ტუ ა ლურ სფე-
რო ში, და ის, რას თა ნაც ახ ლა გვაქვს საქ მე წმინ და ვირ ტუ ა ლუ რი 
აპო კა ლიფ სი ა, თა ვი სი შე დე გით ბევ რად უფ რო სა ში ში, ვიდ რე რე-
ა ლუ რი აპო კა ლიფ სი“ (ჟ. ბოდ რი ა რი).2

სა ბო ლო ოდ შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა 
პოს ტ მო დერ ნულ ეპო ქა ში არის და მაბ ნე ვე ლი, იმ დე ნად და მაბ-
ნე ვე ლი, რომ მეც ნი ე რე ბი ჯერ კი დევ ვერ ად გე ნენ, რა არის ეს - 
პროგ რე სუ ლი თუ რე აქ ცი უ ლი, სუ ლე ლუ რი თუ სე რი ო ზუ ლი? ის შე-
იძ ლე ბა გა ვი გოთ, რო გორც აბ სო ლუ ტუ რი ჭეშ მა რი ტე ბის გან თა ვის 
დაღ წე ვა, მოძ რა ო ბა ჩვე ნი სამ ყა როს გა სა გე ბად ტრა დი ცი ე ბი დან 
საზღ ვ რებს მიღ მა, მაგ რამ ის, ასე ვე არის კულ ტუ რუ ლი ბმუ ლე ბი 
და საზღ ვ რე ბის რღვე ვის სა თა მა შო მო ე და ნი ხე ლოვ ნე ბის სამ ყა-
რო ში, თა ნა მედ რო ვე აზ როვ ნე ბის გაგ რ ძე ლე ბა სხვა რე ჟიმ ში.

ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა მუდ მი ვად არის ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბა-
ში და საქ მი ა ნო ბა ში. შე სა ბა მი სად ის მზარდ გავ ლე ნას მო ახ დენს 
მო მა ვალ ში ჩვენს ცხოვ რე ბა ზე, რაც ნა წი ლობ რივ გა მოწ ვე უ ლია 
კომ პი უ ტე რუ ლი გრა ფი კის რე ა ლიზ მის პროგ რე სუ ლი მიღ წე ვე ბით 
და გა ფარ თო ე ბუ ლი რე ა ლო ბის ტექ ნო ლო გი ე ბით. აშ კა რა ა, რომ 

1 McLuhan, The Global Village, 1992. pp. 12-15.
2 Бодрийяр, Эмиль Мишель Сиоран, 2015 
https://andrewrosdolsky.blogspot.com/2015/11/blog-post_28.html (15.02.2022).
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ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა გუ ლის ხ მობს სრუ ლი ად ახალ ეს თე ტი კურ 
გა მოც დი ლე ბას, რო მე ლიც ადა მი ანს აქამ დე არ შეხ ვედ რია და შე-
სა ბა მი სად დას ჭირ დე ბა სრუ ლი ად ახა ლი, ადეკ ვა ტუ რი მე თო დე-
ბი მი სი შეს წავ ლის, გა აზ რე ბი სა და აღ წე რის თ ვის. ფაქ ტობ რი ვად, 
ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბა ხდე ბა XXI სა უ კუ ნის ადა მი ა ნის თ ვის გან-
სა კუთ რე ბუ ლი სუ ლი ე რი სფე რო, რო მელ შიც იგი თავს მა ტე რი ა-
ლუ რი სამ ყა როს მა ტე რი ა ლურ არ სე ბად გრძნობს.
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VIRTUAL REALITY IN THE POSTMODERN ERA

Summary

The questions that arise nowadays for modern researchers are: 
What kind of reality does a person form in the digital spaces of the 
electronic world beyond the computer monitor? What place does her 
new aesthetic experience have in this world? In what sense is this 
experience aesthetic? In what categories does it belong? This paper 
discusses the postmodern era of virtual reality (VR) as an artistic 
phenomenon.

Our research can conclude that day to day life has moved into the 
virtual world: education - online trainings, medicine - online clinics, 
war - virtual negotiations and even cyber-attacks, etc.

It can be assumed that virtual reality in the postmodern era is 
confusing, so confusing that scientists still cannot figure out what it 
is - progressive or reactionary, stupid or serious? It can be understood 
as an escape from the absolute truth, a movement to understand our 
world outside the boundaries of tradition, but it is also a cultural 
link and a playground for breaking boundaries in the art world, a 
continuation of modern thinking in a different mode.

Virtual reality is constantly present in human life and 
activities. Consequently, it will have a growing impact on our lives in 
the future, which is partly due to the progressive advances in computer 
graphics realism and augmented reality technologies. It is obvious 
that virtual reality implies a completely new aesthetic experience 
that a person has never encountered before and therefore will require 
completely new, adequate methods for its study, comprehension and 
description. In fact, virtual reality becomes a special spiritual realm 
for 21st century man in which he feels like a material being of the 
material world.
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STAGE INTERPRETATION OF THE PLAY „OUR CLASS“ BY 
TEMUR CHKHEIDZE AT THE ROYAL DISTRICT THEATER

Summary

Keywords: Stage interpretation, RoyalDistrict Theater, psychological

theater.

Temur Chkheidze in his performance „Our Class“ shows 
universal, super-epochal problems and relationships that cannot be 
contained in a space-time frame and, therefore, gives an artistically, 
creatively thought-out version of an event as an inspiring process 
of humanization of the reader or viewer. The tragedy of existence, 
the rational purposefulness of a person, the ephemerality of 
psychological balance and relationships, the activation of actions 
not as an external factor of narration, but the emphasis on internal 
dynamism, the movement of the soul, the focus on creative vision are 
unambiguously expressed in the work of Temur Chkheidze. 

The play „Our Class“ reflects all the tragedies that the Jewish 
people had to go through during the period of fascism. Structurally, 
the work consists of 14 lessons telling the story of ten people from 
the school period to their death. From the Bolshevik regime to the 
Nazi regime, realistic images alternate with such dynamism that it 
even seems to the reader that he becomes an accomplice to this 
cruel story.

In my work, I reviewed the play by Tadeusz Słobodzianek „Our 
Class“ staged by director Temur Chkheidze at the Royal District 
Theater, which vividly reflects the search for a person’s inner life, 
resistance, deep and thoughtful psychology, the ideological struggle 
of a person who is in captivity of everyday life, epoch, and ideologies. 
All this may be interesting to such an outstanding creator as director 
Temur Chkheidze.


