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                                                შესავალი 
 

ლექციაში  „განსხვავებულ სივრცეებზე“ მიშელ ფუკო საუბრობს სივრცეებზე, 

რომელთა ადგილმდებარეობის განსაზღვრა  რეალობაში შესაძლებელია, მაგრამ, 

მიუხედავად ამისა, ისინი ემიჯნებიან სხვა სივრცეებს. „ანტი-ადგილებს“, 

რომლებზეც ხორციელდება კულტურაში ნამდვილად არსებული ადგილების 

რეპრეზენტაცია, კითხვის ნიშნის  ქვეშ დასმა და შეტრიალება, ფუკო 

ჰეტეროტოპიას უწოდებს.1  ჰეტეროტოპიის მაგალიტებად ფუკოს მოყავს ციხე, 

კლინიკები, საროსკიპოები და სხვა.  

ფუკო გვთავაზობს ჰეტეროტოპიისთვის დამახასიათებელ ექვს პრინციპს: 

1. ის განკუთვნილია საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, რომელნიც განიცდიან 

კრიზისს.  

2. მისი ფუნქცია დროთა განმავლობაში იცვლება 

3. ის იქმნება სივრცეთა შეპირისპირებითა და გარკვეული განლაგებით. 

4. დაკავშირებულია დროის სხვადასხვა მონაკვეთთან 

5. წარმოადგენს დახურულ სისტემას 

6. აქვს კავშირი ფართო საზოგადოებასთან 

დღესდღეისობით აქტუალური გახდა სოციალური ქსელის (Facebook) სხვადასხვა 

დანიშნულებით გამოყენება, მათ შორის, თვალშისაცემი გახდა ისეთი 

ღონისძიებები, რომლებიც მოკლებულია ლოგიკას, შეიძლება იყოს ირონიული ან 

აგრესიული, წარმოადგენდეს პროტესტს ან  პიარის ნაირსახეობას, თუმცა ამ 

ღონისძიებათა მთავარი ნიშანი მათი ალოგიკურობაა. სავარაუდოა ასევე, რომ ეს 

ღონისძიებები, თავიანთი შინაარსითა თუ მოწოდებით ქმნიან სხვა, არარეალურ 

სივრცეს, უტოპიას, რომელსაც , შეიძლება ითქვას, ესწრება ან მისით 

დაინტერესებულია გარკვეული რაოდენობის წევრი. 

ჩემს კვლევაში შევეცდები დავამტკიცო სოციალური ქსელის გარკვეული ტიპის 

ღონისძიებათა ჰეტეროტოპიულობა, რისთვისაც გამოვიყენებ ფუკოს პრინციპებს, 

ასევე საილუსტრაციოდ მოვიყვან ღონისძიებათა ამსახველ ფოტოებს სოციალური 

ქსელიდან. 

 
1 ცაგარელი ლევან, კულტურის კვლევების შესავალი, 2016,  გვ290 
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                                    ძირითადი ნაწილი 
 

                                                    ექვსი პრინციპი 

პირველი პრინციპის განმარტებისას მიშელ ფუკოს მოყავს საავადმყოფოს 

მაგალითი, სადაც პაციენტები „გარდაიქმნებიან“. საავამდყოფოს ის უწოდებს 

კრიზისულ ჰეტეროტოპიას, ანუ ადგილს, რომელიც ჭირდებათ გარკვეულ 

მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს.  

რთულია ამ პრინციპის მორგება ზემოთქმულ ღონისძიებებზე, თუმცაღა 

ანალოგიის მოყვანის მიზნით, შეიძლება ვახსენოთ ის ღონისძიებები, რომლებიც 

იქმენა ქველმოქმედების მიზნით. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ 

ღონისძიებები, რომლებიც მოუწოდებენ ავამდყოფისა თუ გაჭირვებულისთვის 

თანხის გაცემას. ეს ღონისძიებები იქმნება, მათ გააჩნიათ განსაზღვრული დრო და 

ხორციელდება სოციალური ქსელის მომხმარებელთა მიერ  „დაგოინგ-

დაინტერესება“.  

შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ მსგავსი ღონისძიება ასრულებს სწორედ იმ სივრცის 

როლს, რომელიც ეხმარება კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ინდივიდს. 

მეორე პრინციპის მიხედვით,  ჰეტეროტოპიის ფუნქცია იცვლება დროის 

მიხედვით, რაც შეიძლება ითქვას აისახა კიდეც სოც. ქსელის ღონისძიებებზე. 

თავდაპირველად ღონისძიებები გამოიყენებოდა მხოლოდ იმისთვის, რომ სოც. 

ქსელის მომხმარებელს მიეღო ინფორმაცია ამა თუ იმ კულტურულ-გასართობი 

მოვლენის შესახებ,  ასევე მსგავსი „ივენთები“ წარმოადგენს ინფორმაციის 

გავრცელებისა და მონაწილეთა სავარაუდო რაოდენობის განსაზღვრის 

საშუალებას. მალევე  განხორციელდა ღონისძიების პირადი მოხმარებისთვის 

გამოყენება, თუ თავდაპირველად ის გამოიყენებოდა დიდი მასებისთვის და 

შინაარსიც ადეკვატური ქონდა, შემდგომ პერიოდში დაიწყო  „ივენთების“ 

გამოყენება „ხუმრობის“, პროტესტისა და პიარის მიზნით.  ასევე ხშირია 

შემთხვევები, როცა ღონისძიების „მიმზიდველი“ სახელწოდება დიდი 

რაოდენობის მომხმარებელტა ყურადღების მიქცევის შემდგომ გადაკეთებულა 

რომელიმე კომპანიის ან „გაგეხუმრე“-ს შინაარსის მქონე სახელით. 

ღონისძიების ფუნქციის ცვლილების ნათელი უცხოური მაგალითია „Storm area 

51, they can’t stop all of us” , რომლის მიხედვითაც  მონაწილეები უნდა 
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შევარდნილიყვნენ  ამერიკის  საჰაერო ძალებისთვის განკუთვნილ სივრცეში, 

ნევადაში, 

  

(ილუსტრაცია 1) 

ანიმეს პერსონაჟისთვის (ნარუტო) დამახასიათებელი სირბილის სტილით და 

დაეხსნათ იქ მყოფი უცხოპლანეტელები. ამ ღონისძიებას, მიუხედავად მისი 

კომიკურობისა, დიდი გამოხმაურება მოჰყვა  და მისი ანალოგები გვაქვს 

საქართველოშიც, სადაც მოუწოდებდნენ კარფურში შევარდნას და მოპარვას იმის 

იმედით, რომ ყველას ვერ დაიჭერდნენ.  

ასევე გახშირდა „ივენთის“, როგორც პროტესტის სახის გამოყენება. მისი შინაარსი 

შეიძლება იყოს რომელიმე თანამდებობის პირის გადაყენება თუ სახელმწიფოდან 

გაძევება, ზოგი მხოლოდ რამე ნიშან თვისებას მიაწერს ამა თუ იმ პირს და 
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ავრცელებს ამ ღონისძიებას, რომელზე დასწრება ფიზიკურად შეუძლებელია, 

რამდენადაც ის არც მოითხოვს დასწრებას. 

ამრიგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სოც. ქსელში ღონისძიების ფუნქციამ 

ცვლილებები განიცადა. 

ჰეტეროტოპიის მესამე პრინციპი გულისხმობს სივრცეთა შეპირისპირებას, 

რამდენიემ სივრცის ერთდროულად არსებობას ისე, რომ ცალკეაღებულად ისინი 

ვერ ფუნქციონირებდნენ. ღონისძიების, განსაკუთრებით კი „არარეალური“ 

ღონისძიების შემთხვევაში მნიშვნელოვანია სამი სივრცის არსებობა. ერთი ესაა 

სივრცე, რომელშიც არის მომხმარებელი, მეორე ვირტუალური სივრცე, რომელშიც 

მომხმარებელი ხვდება ამ ღონისძიებას და მესამე არის ღონისძიებაში 

მისათითებელი სივრცე, რომელიც რეალურად არსებობს, მაგრამ მისი არსებობა 

მხოლოდ ფორმალურია, რამდენადაც ემსახურება არარეალურ ქმედებასა თუ 

მოწოდებას. თითოეული ელემენტის არსებობის გარეშე ეს ღონისძიება კარგავს 

თავის მნიშვნელობას.  

რაც შეეხება დროის სხავდასხვა მონაკვეთთან კავშირს. არის ღონისძიებები, 

რომელთა მონაწილეთა მოთხოვნას წარმოადგენს რაიმე წარსული ქმედების 

განხორციელებას მომავალში.  მაგალითად, 

            
(ილუსტრაცია 2)        
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„რუის ურბნისის საეკლესიო კრების მოდელირება“ მოუწოდებს ხალხს 2104 წლის 

17 მარტს მოაწყონ კრება გელათის მონასტერში, რომელიც, როგორც ცნობილია 

განხორციელდა 1104 წელს დავით აღმაშენებლის მიერ. მოწოდება იყო როგორც 

კომიკური, ასევე პროტესტის შემცველი. აღსანიშნია, რომ პირველთან კავშირში 

შეიქმნა მეორე ღონისძიებაც, რომელიც ითხოვს თარიღის გადმოწევას.  თვითონ 

ღონისძიება არსებობს 2015 წლიდან და ჯერ კიდევ არ არის გაუქმებული. თუ 

ვისპეკულირებთ და ჩავთვლით, რომ ის 2104 წლამდე იარსებებს, მაშინ მისი 

კავშირი სხვადახვა დროის მონაკვეთთან უფრო რეალურ სახეს იღებს. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ღონისძიებაზე „დაგოინგება“ თუ „დაინტერესება“  

აპრიორი არ წარმოადგენს მასში მონაწილეობას, ცხადია, რომ ის წარმოადგენს 

დახურულ სისტემას, ამავე დროს კონკეტულად ირონიული თუ პროტესტის 

შემცველი ღონისძიებები ღიაა ფართო საზოგადოებისთვის. 

ზემოთქმული ტიპის ღონისძიებები, იუმორნარევიც კი განაპირობებს 

საზოგადოების რაღაც ნაწილის ენთუზიაზმს რეალობაში განახორციელონ ის 

ქმედებები, რაზეც მოუწოდებს ღონისძიება და მოხვდნენ დასახელებულ 

სივრცეში. ამის კარგი მაგალითია ზემოთქმული არეა 51-ში შეჭრის ღონისძიება, 

რომელსაც რეაგირება მოჰყვა მედიისა და ამერიკის მთავრობისგანაც.  

დაფიქსირდა არეა 51-ში შეჭრის 150მდე წარუმატებელი მცდელობა, ასევე 

ჩატარდა მუსიკის ფესტივალები დასახელებულ სივრცესთან ახლოს, შეიქმნა 

მუსიკა, რომელიც მიუძღვნეს ამ ღონისძიებას, გამკაცრდა არეა 51-ის დაცვაც.
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(ილუსტრაცია 3) 

აღმოჩნდა, რომ რობერტსის მიერ განხორციელებულმა ღონისძიებამ ხორცი 

შეისხა და ის, რაც თავად მას მიაჩნდა შეუძლებლად, უტოპიად, ზოგი 

მონაწილისთვის სრულიად რეალური აღმოჩნდა და რიგ შემთხვევებში ხდება ამ 

უტოპიისთვის ახალი ელემენტების მიმატება მონაწილეთა მხრიდან, რაც 

ძირითადად პოპ-კულტურაში გამოიხატება. 
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                                                         დასკვნა 
 

ამრიგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სოციალური ქსელის გარკვეული ტიპის 

ღონისძიებები წარმოადგენენ ჰეტეროტოპიებს,  რამდენადაც ისინი 

აკმაყოფილებენ ფუკოს პრინციპებს. მათ იყენებენ ქველმოქმედების, დაცინვისა 

თუ პროტესტისთვის, საზოგადოებაში სწრაფი გავრცელებისთვის. მათი 

„დაგოინგება“ თუ „დაინტერესება“ არ ნიშნავს უშუალოდ მონაწილეობას, ისინი 

ღიაა ფართო მასებისთვის და განაპირობებენ ახალ სივრცეთა არსებობას. 
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გამოყენებული ლიტერატურა: 
 

Michael Foucault, “Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias”, 1984 

ცაგარელი ლევან, კულტურის კვლევების შესავალი, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 2016. 

 

გამოყენებული ილუსტრაციები 

1. https://www.facebook.com/events/932562217115075/ 

2. https://www.facebook.com/events/1109146242622959/ 

3. https://vidmid.com/news/man-spotted-naruto-running-near-area-51-during-live-

news-coverage?uid=146773  
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