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უზარ მა ზა რი, პოს ტ -ინ დუს ტ რი უ ლი და 
პა ტა რა, ანო ნი მუ რი ქა ლა ქე ბის, ცა რი ე ლი 
ბი ნე ბის, თვით ნა კე თი ლა ბო რა ტო რი ე-
ბის, გა მო უ ვა ლი გე ტო ე ბის და საბ ჭო უ რი 
ელექ ტ რო ფი კა ცი ის ან დერ გ რა უნ დის 
მკვიდ რ ნო. საც დე ლი ნარ კო ტი კე ბის 
სინ თე ზა ტო რე ბო, დამ წყე ბო სტრიპ ტი-
ზი ო რო მწერ ლე ბო, ფე მი ნის ტო გე ე ბო, 
სამ გ ზის და ტაბ ლე ტე ბუ ლო ლეს ბო სე ლე-
ბო, სა სო წარ კ ვე თი ლო დი ა სახ ლი სე ბო, 
სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვ ნე ლო ბის წვრილ მა-
ნე ბის ქურ დე ბო, ნორ ჩო უფუ ლო ქი მი კო-
სე ბო, მძი ნა რე თა მე ზობ ლე ბად გა დაც მუ-
ლო უცხოპ ლა ნე ტე ლე ბო, ყვე ლა ქსე ლის 
მუდ მი ვად მი უწ ვ დო მე ლო აბო ნენ ტე ბო, 
სის ტე მის ოზო ნის ხვრე ლე ბო!

თქვენ, რომ ლე ბიც შა ჰი დის ქა მრით და-
დი ხართ სამ სა ხურ ში და პა ე მან ზე, თქვენ 
რომ ლებ მაც აერ წი ნა ღე ბით შე ი ცა ნით 
დე და და გტკი ო დათ შე ხე ბე ბი, ახა ლი 
სი ლა მა ზის იდე ე ბით გუ ლან თე ბუ ლო 
პრო ლე ტა რე ბო, ელი ტის ვი რუ სე ბო, 
მსოფ ლიო სევ დის ბა რი გე ბო, სა შუ ა ლო 
სკო ლებ ში, გე ოგ რა ფი ის მას წავ ლებ-
ლე ბო უც ნა უ რი წი კე ბით და კო კა ი ნით 
გლო ბუ სებ ში, მე ლან ქო ლი კე ბო, პოს ტ -ა-
პო კა ლიფტუ რი ინ ს ტინ ქ ტე ბით, გა და-
ვიწყე ბუ ლი ომე ბის შვი ლე ბო, დას ვ რი ლი 
გე ტო ე ბის იაფად მო ციმ ცი მე დე დოფ-
ლე ბო, სა ეჭ ვო რე პუ ტა ცი ის გა კოტ რე ბუ-
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ლი კლუ ბე ბის მე პატ რო ნე ე ბო, პენ სი ა ში 
გა სუ ლო სა ი დუმ ლო გე ნერ ლე ბო და 
ას ტ რო ფი ზი კო სე ბო, კი ბერ ნე ტი კუ ლო შა-
მა ნე ბო, უბ ნის მა ღა ზი ი დან, არ შემ დ გა რო 
თვით მ კ ვ ლე ლე ბო, სიზ მ რე ბის მკვლე ვა-
რე ბო და ქა ლა ქის კედ ლე ბის ანო ნი მუ რო 
მხატ ვ რე ბო, კო მუ ნა ლუ რი და სახ ლე ბე ბის 
სიღ რ მე ე ბი დან, დო კუ მენ ტა ლუ რად დამ ტ-
კი ცე ბუ ლო მო ქა ლა ქე ე ბო. . .
 
გა და დეთ თქვე ნი მის ტი უ რი ყო ველ დღი უ-
რო ბის 15 წუ თი ამ ტექ ს ტის მო სა ხარ შად.
ჩვე ნი არაც ნო ბი ე რის ფა რუ ლი ფოლ დე-
რე ბი დან ჩვენ ამოგ ვაქვს ახა ლი მეც ნი ე-
რე ბა, ახა ლი წარ მარ თუ ლი დღე სას წა უ ლი, 
ახა ლი იდეა (რ)ევოლუციისთვის. . .
 
1. ოდეს ღაც ჩვენ გვქონ და კოს მო სი. ჩვენ 
გვქონ და უზარ მა ზა რი პლა ნე ტა, ვარ ს კ ვ-
ლა ვე ბის დათ ვ ლის შე უზღუ და ვი უფ ლე-
ბე ბი, თვით ნა კე თი გე მე ბი და ვარ ს კ ვ-
ლა ვე ბის ინ ტე რაქ ტი უ ლი რუ კა. ჩვენ თან 
ჩა მო დი ოდ ნენ მბრწყი ნა ვი ღმერ თე ბი 
კოს მო სი დან და გვას წავ ლიდ ნენ მა თე მა-
ტი კას და ჩვენ გვიყ ვარ და ერ თ მა ნე თი. 
ოდეს ღაც ჩვენ გვქონ და კოს მო სი. მე რე 
ყვე ლა ფე რი შე იც ვა ლა.
 
2. ალ ბათ ოდეს მე ნე ბის მი ერ ჩვენ განს შე-
ეძ ლე ბა სახ ლის ეზო ში მი ნი- კოს მოდ რო მი 
იქო ნი ოს, დღეს დღე ო ბით კი თუ ჩვენ – 

ჩვე უ ლებ რი ვი მო ხა ლი სე–მო ქა ლა ქე ე ბი, 
გა დავ წყ ვეტთ კოს მოდ რო მის აშე ნე ბას, 
ჩვენ გა და ვაწყ დე ბით ბი უ როკ რა ტი ას, 
ფსი ქი ატ რი ას, აკ რ ძალ ვებს ან და ცინ-
ვას. ჩვენ არ  მოგ ვ ცე მენ ში ნა გა ნი და 
გა რე გა ნი კოს მო სის ინ დი ვი დუ ა ლუ რად 
შეს წავ ლის უფ ლე ბას. რა ტომ? მარ თ ვის 
აპა რა ტებს და მის კულ ტუ რას მო ნო პო-
ლია აქვთ კოს მოს ზე. ზე ცის კენ გზე ბი 
პო ლი ტი კა ზე გა დის.
 
ჩვენ არა სო დეს გვეტყ ვი ან მარ თ ლა გაფ-
რინ და თუ არა ადა მი ა ნი მთვა რე ზე. იქ ნებ 
ეს თა ნა მედ რო ვე თე ატ რის უკა ნას კ ნე ლი 
მიღ წე ვა იყო? ან ტო ნენ არ ტოს პი ე სა, 
დად გუმ ლი სა თა ნა დო მას შ ტა ბე ბით? ჩვენ 
ასე უბ რა ლოდ ვე რა ვინ გვეტყ ვის  რა გვე-
ლის კოს მო სის სიღ რ მე ებ ში. შენ ვე რა ვინ 
მო გიყ ვე ბა სი ჩუ მის ჯერ კი დევ უც ნობ 
ხა რის ხებ ზე - თუ თა ვად არ გა მოს ცა-
დე. ლა ივ ს თ რი მე ბი და ბა ლი ორ ბი ტი დან, 
პირ და პი რი ეთე რი მთვა რის ბნე ლი მხა-
რი დან - არ ით ვ ლე ბა. რო დე საც ფრო ი დი 
სა უბ რობ და ლი ბი დო სა და თა ნა ტო სის 
ინ ს ტინ ქ ტებ ზე, მას და ა ვიწყ და ეხ სე ნე ბი-
ნა კოს მო სის ინ ს ტინ ქ ტი. ყვე ლა ზე ღრმა 
და ძლი ე რი ინ ს ტინ ქ ტი, რო მე ლიც არ 
ას ვე ნებს ადა მი ანს.
 
ჩვენ გვინ და მი ნი ციფ რუ ლი კა მე რე ბით 
გა და ვი ღოთ ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის და ბა დე ბა.

ჩვენ გვინ და კო კა ი ნი ვარ ს კ ვ ლა ვუ რი 
მტვე რით.
ჩვენ გვინ და მთვა რე ზე ჩა სა ხუ ლი ბავ შ ვე-
ბი და ყვა ვი ლე ბი.
ჩვენ გვინ და კო მე ტებ ზე აფ რი ა ლე ბუ ლი 
პი რა ტე ბის დრო შე ბი, და ი სე ბი მარ ს ზე და 
უკ ვ და ვე ბა.
ვარ ს კ ვ ლავ თ ბი ჭუ ნე ბი და ვარ ს კ ვ ლავ თ-
გო გო ნე ბი უბ რუნ დე ბი ან ვას რ კ ვ ლა ვებს.
 
3. ჩვენ ძა ლი ან ბევ რ ნი ვართ. ყვე ლა ზე 
მი უწ ვ დო მე ლი აბო ნენ ტე ბი. ყო ველ დღი-
უ რო ბის ანო ნი მუ რი კონ ს ტ რუქ ტო რე-
ბი. მოწყე ნი ლე ბი და ბედ ნი ე რე ბი. ჩვენ 
გან ს ხ ვა ვე ბულ პრო ფე სი ებს ვფლობთ და 
გან ს ხ ვა ვე ბულ პო ზებ ში ვი ძი ნებთ. გვაქვს 
ერ თ მა ნეთის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი უნი კა-
ლუ რი ცხოვ რე ბი სე უ ლი წარ მოდ გე ნე ბი 
და გა მოც დი ლე ბე ბი. ჩვენ ძა ლი ან იშ ვი-
ა თად ვი ყუ რე ბით ზე ვით, მაგ რამ რო დე-
საც ჩვენს მზე რა ში ვარ ს კ ვ ლა ვი ა ნი ცა 
გა მოჩ ნ დე ბა – ჩვენ გვე უფ ლე ბა ოდეს ღაც 
და კარ გუ ლი კოს მო სის შეგ რ ძ ნე ბა. ჩვენ 
დაგ ვა ვიწყ და რომ ჩვე ნი პლა ნე ტა კოს-
მოს ში დაფ რი ნავს, მთვა რე მოქ მე დებს 
ჩვენს სის ხ ლ ში  მოქ ცე ვა ზე, ყვა ვი ლებ ზე 
და ოკე ა ნე ებ ზე, უამ რა ვი მე ტე ო რი დაფ-
რი ნავს ჩვენს გარ შე მო რო გორც წვი მა 
სუბ ტ რო პი კებ ში, ჩვენ და კოს მო სი ერ თი 
და იგი ვე ქსო ვი ლის გან შევ დ გე ბით. 
 



ჩვენ შეგ ვიძ ლია ნე ბარ თ ვის აღე ბის გა-
რე შე და ვიწყოთ ჩვე ნი სა კუ თა რი, და მო-
უ კი დე ბე ლი გა მო ძი ე ბა. გა და ვა მოწ მოთ 
მთე ლი კოს მო ნავ ტი კა. და ვა პი რის პი როთ 
ფაქ ტე ბი. წარ მო ვად გი ნოთ იმ დე ნი თე ო-
რია თი თო სა კითხ ზე რომ სუ პერ კომ პი უ-
ტე რებ საც გა უ ჭირ დეთ მა თი გა ა ნა ლი ზე-
ბა.

რა არის კოს მო სი? ვინ ვართ ჩვენ? სად 
არის და საწყი სი ან და სას რუ ლი? რა 
გვე ლის კოს მო სის სიღ რ მე ებ ში? რო გორ 
შე იძ ლე ბა და ვუბ რუნ დეთ ვარ ს კ ვ ლა ვებს, 
ად გილს სა ი და ნაც მო ვე დით ამ პლა ნე ტა-
ზე? რო გორ არის შე საძ ლე ბე ლი არ სე ბო-
ბა ქა ო სის თე ო რი ის პრინ ცი პებ ზე? სად 
გა დის ცნო ბი ე რე ბის შეს წავ ლის საზღ ვა-
რი? არ სე ბობს თუ არა ცხოვ რე ბის რა ი მე 
ფორ მა სტრა ტოს ფე როს იქით? შე საძ ლე-
ბე ლია თუ არა კულ ტუ რა, კო მუ ნი კა ცი ის 
სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით 
და არ ხე ბით, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ეკო ნო მი კით 
და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მსოფ ლაღ ქ მით? რო-
გო რი შე იძ ლე ბა იყოს ასეთი კულ ტუ რა? 
შე იძ ლე ბა თუ არა გრა ვი ტა ცი ით ინ ფორ-
მა ცი ის გა და წო დე ბა პა რა ლე ლურ სამ ყა-
რო ებ ში? შე იძ ლე ბა თუ არა უიქენ დებ ზე 
ოჯახ თან ერ თად წრე და ვარ ტყა დე და მი-
წას ისე რომ პრობ ლე მე ბი არ შე მექ მ ნეს 
კონ ტი ნენ ტა ლურ კა გე ბეს თან? 
 

შა მა ნე ბი ყო ველ თ ვის ამ ბობ დ ნენ: ხე ლახ-
ლა გა და ხე დე კულ ტუ რას, ის ტო რი ას და 
ფი ზი კას, ის წავ ლე სექ სი და სუნ თ ქ ვა, 
წარ მო იდ გი ნე რომ უცხოპ ლა ნე ტე ლი ხარ. 
შენ უცხო ხარ ამ ის ტო რი ის თ ვის, ამ ორ-
გა ნიზ მე ბის თ ვის, შენ ახა ლი ნა ბი ჯი ხარ 
ევო ლუ ცი ა ში.

4. არა ლე გა ლუ რი კოს მო ნავ ტი კა და იწყე-
ბა ოფი ცი ა ლუ რად აღი ა რე ბუ ლი პო ლი-
ტი კუ რი და ონ ტო ლო გი უ რი რე ა ლო ბის 
აბ სო ლუ ტუ რი, სა ყო ველ თა ო, თუმ ცა 
სა ი დუმ ლო უარ ყო ფით. ეს იქ ნე ბა ყვე ლა-
ზე მა სობ რი ვი და ყვე ლა ზე ჩუ მი გა ფიც ვა 
არ სე ბუ ლი ის ტო რი უ ლი სი ტუ ა ცი ის წი ნა-
აღ მ დეგ. გა რე გა ნი და ში ნა გა ნი კოს მო სის 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი შეს წავ ლა ნე ბის მი ე რი 
ხელ მი საწ ვ დო მი თუ მი უწ ვ დო მე ლი ნივ-
თით, ემო ცი ით, პე ი ზა ჟით, ადა მი ა ნით, 
სი ტუ ა ცი ით.  
 
ში ნა გა ნი კოს მო სის კვლე ვა ში კა ცობ რი-
ო ბას უკ ვე გა აჩ ნია გარ კ ვე უ ლი გა მოც-
დი ლე ბა შა მა ნიზ მის, ბუ დიზ მის და სხვა 
უძ ვე ლე სი პრაქ ტი კე ბის სა ხით. გა მო ი ყე-
ნე ისი ნი. გა რე გა ნი კოს მო სის კვლე ვას 
ნაკ ლე ბი, მაგ რამ ტე ვა დი გა მოც დი ლე ბა 
აქვს. გა მო ი ყე ნე ისი ნიც. შემ დეგ და წე ქი 
სა ხუ რავ ზე პი რაღ მა და იფიქ რე კოს მოს-
ზე. მი ი ღე კოს მო სი. მი ი ღე უსაზღ ვ რო 
თა ვი სუფ ლე ბა, ენ ტ რო პი ა, ევო ლუ ცი უ-

რი მე ტა მორ ფო ზე ბი, კოშ მა რე ბი, ომე ბი, 
ძი ლი, სიზ მ რე ბი. კოს მო სი ჩვე ნი სამ შობ-
ლო ა. ის იმ დე ნად შორ საა რამ დე ნა დაც 
ახ ლოს. ეს არის სა შო, სა დაც მი ლი არ-
დო ბით ვარ ს კ ვ ლა ვი, ცოცხა ლი არ სე ბა, 
ბაქ ტე რია იბა დე ბა, სუნ თ ქავს, ხე დავს 
გრძნობს, გა მოს ცემს ხმას, იც ვ ლის სა-
ხეს და გე ნე ტი კურ კოდს. იფიქ რე შენს 
girlfriend-ზე ან boyfriend-ზე, რო გორც 
კოს მოს ზე. იყი დე ტე ლეს კო პი!
 
5. დი ა სახ ლი სი, რო მე ლიც კოს მო სის 
საკ ვ ლე ვად იყე ნებს უთოს ან ფსი ქო დე-
ლურ კაქ ტუ სებს. ავ ტო სამ რეცხა ოს მუ შა, 
რო მე ლიც ფა რუ ლად ყი დუ ლობს მიკ როს-
კოპს და რა მ დე ნი მე სა განს, თვით ნა კე-
თი ბომ ბე ბის და სამ ზა დებ ლად. ფი ზი კის 
ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც 
წვე უ ლე ბი დან დაბ რუ ნე ბუ ლე ბი, დაღ ლი-
ლე ბი აგ რ ძე ლე ბენ მუ შა ო ბას კოს მო სუ რი 
ემიგ რა ცი ის პრო ექ ტ ზე. თი ნე ი ჯე რე ბი, 
რომ ლე ბიც მე დი ტი რე ბენ ტე ლე ვი ზორ-
ზე, რა დი ო ზე და სწავ ლო ბენ სიზ მ რე ბის 
გა და ცე მას ან გა შიფ რ ვას გა მო უ ყე ნე-
ბელ არ ხებ სა და სიხ ში რე ებ ზე. მე თევ ზე, 
რო მე ლიც თევ ზის წყლი დან ამოყ ვა ნით 
გა ნიც დის კოს მოს ში გას ვ ლის გრძნო-
ბას და ამი ტო მაც კარ გი პო ტენ ცია აქვს. 
ინ ტერ ნე ტის მო ქა ლა ქე ე ბი. ჰა კე რე ბი 
ციფ რუ ლი სის ხ ლით.
 



კოს მო სის კვლე ვა სექ სით. კოს მო სის 
კვლე ვა ნარ კო ტი კე ბით. კოს მო სის კვლე-
ვა მუ სი კით. კოს მო სის კვლე ვა სიზ მ რე-
ბით. კოს მო სის შეს წავ ლა ცეკ ვე ბით.

კვლე ვის შე დე გად დი დად შე იც ვ ლე ბა 
ჩვე ნი სამ ყა როს მო დე ლი რე ბის, მე ტაპ-
როგ რა მი რე ბის და სამ ყა როს თან ურ თი-
ერ თო ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი. შე დე გად, ჩვენ 
მი ვი ღებთ სრუ ლი ად ახალ სექსს, სრუ ლი-
ად ახალ ცეკ ვებს და ახალ ნარ კო ტი კებს, 
რაც თა ვის თა ვად ახა ლი კოს მო სუ რი 
ცი ვი ლი ზა ცი ის სა ფუძ ვე ლი ა.

არა ლე გა ლუ რი კოს მო ნავ ტი კა ყო ველ-
დღი უ რო ბის ნე ბის მი ერ ნივთს სა ექ ს პე რი-
მენ ტო ინ ს ტ რუ მენ ტად აქ ცევს. ამ რი გად, 
გა სარ თო ბად გა მოშ ვე ბუ ლი, უსა ხო 
მა სა ზე გათ ვ ლი ლი ნე ბის მი ე რი უაზ რო 
ნივ თიც კი არა ლე გა ლუ რი კოს მო ნავ ტის 
ხელ ში იქ ცე ვა სუ ლი ე რი ძი ე ბე ბის ინ ს ტ-
რუ მენ ტად და პო ტენ ცი ურ ბომ ბად სა-
ხელ მ წი ფო აპა რა ტე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც 
და ფუძ ნე ბულ ნი არი ან ძა ლა დო ბა ზე.

6. რო დე საც და იწყე ბა გა მო ძი ე ბა – შენ 
უკ ვე ახა ლი მეც ნი ე რე ბის მკვლე ვა რი ხარ. 
მთე ლი შე ნი კვლე ვა, მთე ლი შე ნი ცხოვ-
რე ბა ამი ე რი დან უდი დე სი და ულა მა ზე-
სი, მაგ რამ არა ლე გა ლუ რი ხე ლოვ ნე ბა ა. 
კერ ძო კოს მო ნავ ტი კა. შენ სა კუ თა რი 

თა ვის NASA ხარ. გა ავ რ ცე ლე კოს მო სის 
კვლე ვის სა კუ თა რი პროგ რა მა.

არა ლე გა ლუ რი კოს მო ნავ ტი კა უკ ვე ყა-
ლიბ დე ბა რო გორც ემ პი რი უ ლი, არა ავ ტო-
რი ტა რუ ლი მეც ნი ე რე ბა და ხე ლოვ ნე ბა, 
ძა ლი ან მა ლე გა მო ვა ახა ლი კოს მო ნავ ტი-
კის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, მე-12 კლა სე ლე-
ბის თ ვის, სა დაც შე და რე ბით დაწ ვ რი ლე-
ბით იქ ნე ბა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ზო გა დი და 
კერ ძო კოს მო ნავ ტი კის პრინ ცი პე ბი და 
კვლე ვის არა ლე გა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე-
ბის მო პო ვე ბის და გა მო ყე ნე ბის ხერ ხე ბი. 
მო მა ვალ ში კი მას, არა ლე გა ლურ კოს-
მო ნავ ტი კას, ათა სო ბით გან შ ტო ე ბა და 
ცოდ ნა და ე მა ტე ბა.
 
მი ი ღე კოს მო სი. მი ი ღე ეს ან ბა ნი რო-
გორც ახა ლი აღ თ ქ მა, რო გორც ახა ლი 
ნარ კო ტი კი, რო გორც ახა ლი ბიძ გი (რ)
ევოლუციისთვის. 

და იწყე კვლე ვა პირ ვე ლი ვე წერ ტი ლის 
შემ დეგ ამ ტექ ს ტ ში. 



Inhabitants of huge, post-industrial and 
small anonymous cities, of empty apart-
ments, self-made laboratories, and hope-
less ghettos!  Guinea pigs for new drugs, 
amateur stripper writers, feminist gays, 
triple high lesbians, desperate housewives, 
vitally important thieves of trifles, young 
broken chemists, next-door disguised 
aliens of sleepers, permanently unenviable 
customers of all nets, the ozone hole of 
the system!
 
All of you, who go to work and on dates 
clad in suicide belts, you, who compre-
hend your mothers through gas masks, 
you, who felt a painful touch, proletarians 
excited with new ideas of beauty, viruses 
of elite, drug-dealers of world sadness 
from high schools, geography teachers 
with strange tics, keeping cocaine in a 
Globes, melancholics, with post-apoca-
lyptic instincts, children of forgotten wars, 
dirty ghetto queens of cheap glimmer, 
murky owners of bankrupt clubs, retired 
secret generals and astrophysicists, cy-
bernetic shamans from the block’s shop, 
unrealized suicides, researchers of dreams 
and utopian artists of the city walls from 
the depths of communal settlements, 
citizens with approved records...      
 

INTRODUCTION TO ILLEGAL KOSMONAVTIKA
Zura Jishkariani



Devote 15 minutes out of your mystic 
everyday life to digest this text. We fetch 
up a new science, a new pagan holiday, a 
new idea for a (r)evolution from the hidden 
folders of our unconscious... 
 
1. Once upon a time, we had space. We 
had the enormous planet, unlimited rights 
for counting stars, self-made ships and an 
interactive map of stars. Iridescent gods 
visited us to teach us mathematics and 
we loved each other. Once upon a time, 
we had space. Afterwards, everything 
changed.
 
2. Maybe someday each one of us will 
own a mini-cosmodrome in his/her yard. 
Today, if we, ordinary volunteer-citizens, 
decide to build a cosmodrome, we will 
face bureaucracy, psychiatry, prohibitions, 
or mocking. We won’t be given the rights 
to study external and internal space. 
Why? The state power holds monopoly 
on space. The ways towards the sky go 
through politics.
 
We will never be told if a man really has 
flown to the moon. Was it the latest 
achievement of a modern theater? Was it 
a performance of Antonin Artaud staged 
to fit a proper scale? Nobody can sim-

ply tell us what awaits us in the depth of 
space.  Nobody can tell you about the 
unknown degrees of silence. You need to 
experience it. Live streams from a lower 
orbit, live broadcast from the dark side of 
the moon –they don’t count. When Freud 
talked about the libido and instincts of 
Thanatos, he forgot to mention the instinct 
of space - the deepest and strongest 
instinct that every human has.
 
We want to capture the birth of stars with 
mini-digital cameras. We want cocaine out of 
stardust. 
We want children and flowers conceived 
on the moon. We want pirate banners flown 
on comets, mornings on Mars, and eterni-
ty.  Star boys and star girls are back to the 
stars. 
 
3. There are many of us, the unavailable 
customers, the anonymous constructors of 
daily life, both happy and bored. We have 
different professions and sleep in different 
poses.  We are sad and happy. We have 
unique life experiences and imaginations. 
We look at the sky too seldom. However, 
through the starry sky in our eyes, we 
feel the long lost space. We forgot that 
our planet flies in space, that the moon 
influences our blood, flowers, and oceans 

that many meteors fly around us like a rain 
in subtropics, we are made of the same 
tissue as space.
We can start our own independent inves-
tigation without permission. Let’s check 
out all the cosmology. Confront facts. Let 
us imagine as many theories on each issue 
that even supercomputers would find it 
difficult to analyze.
 
What is space? Who are we? Where is the 
beginning or the end? What awaits us in 
the depths of the cosmos? How can we 
get back to the stars or the place from 
where this planet came? How is existence 
possible on the principles of the theory of 
chaos? Where does the boundary of the 
study of consciousness pass? Is there any 
form of life beyond the stratosphere? Can 
a culture be made possible with complete-
ly new modes and channels of communi-
cation, with different economies and differ-
ent world outlooks? What kind of culture 
can it be? Can gravity deliver information 
to parallel worlds? Can I travel around the 
Earth on weekends with my family without 
having problems with continental KGB?
  
Shamans always say: re-examine culture, 
history, and physics, learn sex and breath, 
and imagine that you are an alien. You are 



a stranger to this history to these organ-
isms; you are a new step in evolution.
 
4. The Illegal Kosmonavtika has to start 
with the absolute, universal, albeit secret 
denial of officially recognized political and 
ontological realities. It will be the most 
massive and most silent strike against the 
existing historical situation; the individual 
study of external and internal space in any 
available or inaccessible material, emotion, 
landscape, a person, a situation.
 
In the form of Shamanism, Buddhism 
and other ancient practices, mankind 
already has some experience in the study 
of internal space. Use them. The study 
of external space research contains less, 
but complex of an experience. Use it too. 
Then lie down on the roof and think about 
space. Open up to space. Receive the 
limitless freedom, entropy, evolutionary 
metamorphosis, nightmares, wars, sleep, 
and dreams. Space is our homeland. It 
is as far as it is close to us. This is the 
womb where billions of stars, living crea-
tures, and bacteria are born, where they 
breathe, where they see, where they feel 
and hear; where they change a look and 
a genetic code. Think of your girlfriend or 
boyfriend as space. Get a telescope!

5. The housewife that uses a clothing iron 
or a psychedelic cactus to explore space. 
A car washer who secretly buys a micro-
scope and a few items to construct home-
made bombs. Tired students of Physics 
back from a party continue working on a 
space migration project. Teenagers who 
meditate on TV and radio and study how 
to broadcast dreams through unused 
channels and frequencies. A fisherman 
who experiences space when taking out 
a fish from the water thus has a good 
potential. Citizens of the Internet. Hackers 
with digital blood.
 
Research space through sex, drugs, 
music, and dreams. Learn space through 
dance.
 
As a result of the research, the instruments 
for modeling the universe, meta-program-
ming and attitudes towards the world will 
be greatly changed. As a result, we will 
have completely new sex, completely new 
dances and new drugs, which by itself is 
the basis of a new cosmic civilization.
Illegal Kosmonavtika changes any objects 
of everyday life into tools for an experi-
ment. Therefore, any item that is made for 
fun, even a senseless thing produced for 
a faceless mass of people, will become 

the instrument of spiritual search and a 
potential bomb against state power based 
on violence.

6. When the investigation starts, you be-
come a new scientist. All your researches, 
your entire life is now the art piece that is 
great and beautiful yet illegal. Private Kos-
monavtika. You are the NASA of your-
self.  Spread your own program of space 
research.
 
Illegal Kosmonavtika is already emerging as 
an empirical, unauthorized form of science 
and art. Soon the new textbook will be pub-
lished for students of the 12th grade. It will 
more or less scrupulously introduce general 
and particular laws of Illegal Kosmonavti-
ka, as well as methods of obtaining and 
using illegal research tools. In the future, 
thousands of branches of Illegal Kosmonav-
tika and knowledge will be developed. 
Get space, get this alphabet as the New 
Testament as a new drug as a new push 
for (r)evolution. 

Start the research after the first comma in 
this text.









რა იყო და რა არის და მო უ კი დე ბე ლი ას ტ-
რო ნავ ტე ბის ასო ცი ა ცია (AAA)? 

- 1995 წელს მარ ტი ვი იდე ით და ვიწყეთ, 
რაც იმა ში მდგო მა რე ობ და, რომ კოს მოს ში 
მოგ ზა უ რო ბა ყვე ლას თ ვის შე საძ ლე ბე ლი 
უნ და ყო ფი ლი ყო. მოგ ვი ა ნე ბით, AAA-დან 
(Association of Autonomous Astronauts) 
კომ პ ლექ სუ რი სო ცი ა ლუ რი მოძ რა ო ბა 
და ი ბა და. გან ვი თა რე ბა დი კოს მო სუ რი 
პროგ რა მე ბის კონ ცეფ ცია ხელ საყ რე ლი 
ფორ მა აღ მოჩ ნ და დის კუ სი ის თ ვის, იმ იდე-
ის გარ შე მო, თუ სად იმოგ ზა უ რე ბენ ას ტ-
რო ნავ ტე ბი და მო უ კი დებ ლად და რო გორ 
შე იძ ლე ბა ამის მიღ წე ვა. ოფი ცი ა ლუ რი 
და არ სე ბი დან მა ლე, ნა თე ლი გახ და, რომ 
თით ქ მის ყვე ლა იგი ვე იდე ა ზე ფიქ რობ და. 
2001 წელს AAA-მ შეწყ ვი ტა ოფი ცი ა ლუ-
რი ორ გა ნი ზა ცი ის ფორ მა ტში არ სე ბო ბა, 
მაგრამ დარ ჩა გა მოკ ვ ლე უ ლი მი მარ თუ-
ლე ბე ბი, მოძ რა ო ბე ბი, რომ ლე ბიც ისევ გა-
და იკ ვე თე ბი ან, მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის მი ერ 
შეც ვ ლი ლი და გა ფარ თო ვე ბუ ლი სა ხით. 

რო გორ გან საზღ ვ რავ დი და მო უ კი დე ბელ 
ას ტ რო ნავტს? არ სე ბობს თუ არა რა ი მე 
მოთხო ვე ნე ბი ან აუცი ლებ ლო ბე ბის სი ა, 
იმის თ ვის რომ და მო უ კი დე ბე ლი ას ტ რო-
ნავ ტი გახ დე? 

AAA-ს კოს მო სის კვლე ვის იდეა ლინ გ ვის-

sakuTari kosmosuri programisTvis 

raketa ar gWirdeba!
ივენ შარ დო ნე, არ ტის ტი, და მო უ კი დე ბე ლი 

ას ტ რო ნავ ტე ბის ასო ცი ა ცი ის წევ რი.



ტუ რი თა მა შის წე სებს იმე ო რებს, რო მე-
ლიც ერ თ დ რო უ ლად რამ დე ნი მე მი მარ თუ-
ლე ბით ვი თარ დე ბა. სიტყ ვის გა მო ყე ნე ბა 
ყვე ლას შე უძ ლია სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის წარ მო სად გე ნად და შე საქ მ ნე ლად. 
სიტყ ვა შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იყოს იმ 
სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბის 
წი ნა აღ მ დეგ, რომ ლის თა ნა ხმა დაც კოს-
მოს ში მოგ ზა უ რო ბას დი დი რა ო დე ნო ბით 
ფუ ლი ესა ჭი რო ე ბა. ამ კონ ცეფ ცი ას AAA-მ 
სიტყ ვა და უ პი რის პი რა, რა მაც თა ვის 
მხრივ დი დი მას შ ტა ბის კო ლექ ტი უ რი ფიქ-
ცია გა ნა ვი თა რა. სა ბო ლო მი ზა ნი მსოფ-
ლი ო ში AAA-ს ქსე ლის შექ მ ნა იყო, რაც 
ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის მი ერ სა კუ თა რი 
კოს მო სუ რი ხო მალ დის აშე ნე ბას ით ვა ლის-
წი ნებ და. წი ნა სა უ კუ ნის ბო ლოს, AAA იყო 
ყველ გან, სა დაც კი ამ თე მა ზე ხე ლოვ ნე ბის 
არა ო ფი ცი ა ლუ რი ნი მუ შე ბი იქ მ ნე ბო და. 
ეს იყო ექ ს პე რი მენ ტე ბი გან მე ო რე ბა დი, 
“ნოიზის”, კლი მა ტის, ინ დუს ტ რი უ ლი, 
აკუს ტი კუ რი და ელექ ტ რო ნუ ლი მუ სი-
კის კომ პო ზი ტუ რი მო ნა ცე მე ბით, ახა ლი 
მოძ რა ო ბე ბის პროგ რა მუ ლი “ხეტიალი”, 
თე ატ რი და ცეკ ვე ბი ნუ ლო ვა ნი გრა ვი ტა-
ცი ის პი რო ბებ ში. და მო უ კი დე ბე ლი ას ტ-
რო ნავ ტე ბი ავან გარ დულ ეს პე რი მენ ტებს 
ატა რებ დ ნენ. AAA ახა ლი კლი მა ტის და 
ახა ლი სი ტუ ა ცი ე ბის გრძნო ბი თი გან ც დის 
სტუ მუ ლი იყო. ეს იყო უც ნო ბი ატ მოს ფე-
რო ე ბის და გან წყო ბე ბის გზაჯ ვა რე დი ნი. 

შე საძ ლე ბე ლია თუ არა ადა მი ა ნებ მა არც 
თუ ისე მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ ქვე ყა ნა ში 
სა კუ თა რი კოს მო სუ რი პროგ რა მა წა მო-
იწყონ? რა იქ ნე ბო და თქვე ნი რჩე ვა ასეთ 
შემ თხ ვე ვა ში? 

პირ ველ რიგ ში, უნ და და იბ რუ ნო ცა, რო-
მე ლიც შენს თავ ზე ა. უფ რო სე რი ო ზუ ლად 
კი, შე ნი კითხ ვე ბი ლა თი ნურ ამე რი კულ 
“Movimiento de los sin satélite”-ს მა გო ნებს. 
უამ რა ვი სა ინ ტე რე სო ადა მი ა ნი უს მენ და 
და ეძებ და სა ტე ლი ტებს, მა თი “დაჰაკვის” 
მიზ ნით, მათ შო რის მი ვიწყე ბუ ლებს ან 
“მკვდრად” გა მოცხა დე ბუ ლებს, ან ცდი-
ლობ და აეშე ნე ბია სა კუ თა რი სატელიტი, 
და მო უ კი დე ბე ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსე-
ლის გა სან ვი თა რებ ლად. ისი ნი თა ვი ან თი 
კვლე ვე ბის დი კუ მენ ტი რე ბას სპეციალურ 
მა ნუ ალ ში ახ დენ დ ნენ და ბო გო ტას 1976 
წლის, და ვიწყე ბუ ლი დეკ ლა რა ცი ის აღ დ-
გე ნა ზე მუ შა ობ დ ნენ. 1976 წელს ბო გო ტა-
ში, რვა ქვე ყა ნამ, რო მელ თაც ეკ ვა ტო რი 
კვეთს – კო ლუმ ბი ამ, კონ გომ, ეკ ვა დორ მა, 
ინ დო ნე ზი ამ, კე ნი ამ, უგან დამ, ზა ირ მა 
და ბრა ზი ლი ამ ხე ლი მო ა წე რეს დეკ ლა-
რა ცი ას, გე ოს ტა ცი ო ნა რუ ლი ორ ბი ტის, 
რო გორც ბუ ნებ რი ვი რე სურ სის, მათ თ ვის 
გა და ცე მის შე სა ხებ. გე ოს ტა ცი ო ნა რუ-
ლი ორ ბი ტა, ეს არის ეკ ვა ტო რის თავ ზე, 
36.000 კი ლო მეტ რის სი მაღ ლე ზე არ სე-
ბუ ლი ორ ბი ტა, რო მელ ზეც სა ტე ლი ტი 

დე და მი წის ბრუნ ვის სიჩ ქა რით მოძ რა ობს. 
ამი ტომ, სა ტე ლი ტი გე ოს ტა ცი ო ნა რულ 
ორ ბი ტა ზე ყო ველ თ ვის ერ თი და იგი ვე 
ეკ ვა ტო რუ ლი ლო კა ცი ის თავ ზეა და სა ტე-
ლი ტურ ტე ლე ვი ზი ას ორი ვე ნა ხე ვარ ს ფე-
რო ში გა დას ცემს. დეკ ლა რა ცია ამ ბობ და, 
რომ გე ოს ტა ცი ო ნა რუ ლი ორ ბი ტა მწი რი 
რე სურ სია და რად გან ორ ბი ტის მხო ლოდ 
360 გრა დუ სის გა მო ყე ნე ბაა შე სა ძლე-
ბე ლი, ეს სა ტე ლი ტე ბი ერ თ მა ნე თის გან 
რამ დე ნი მე გრა დუ სით უნ და იყონ და შო-
რე ბუ ლი, ერ თ მა ნე თის ჩახ შო ბის – ინ-
ტერ ფე რენ ცი ის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, 
რად გან სა ტე ლი ტის პო ზი ცია ლი მი ტი რე-
ბუ ლი ა. სა ტე ლი ტის ის სექ ცი ე ბი, რომ-
ლე ბიც მი წას “ფარავენ” გან სა კუთ რე ბულ 
მნიშ ვ ნე ლო ბას ატა რე ბენ. შე სა ბა მი სად, 
ეკ ვა ტო რის ქვეყ ნებს ლე გი ტი მუ რი მი ზე ზი 
აქვთ იმა ზე სა და ვოდ, რომ გე ოს ტა ცი-
ო ნა რუ ლი ორ ბი ტის ეს სექ ცი ე ბი მა თი 
კონ ტ რო ლის ქვეშ გა და ვი დეს, რო გორც 
ამას 1976 წლის დეკ ლა რა ცი ა, 1976 წლის 
“გარე კოს მო სის შე თან ხ მე ბა” ით ვა ლის-
წი ნებ და. დღეს, ახა ლი ქსე ლი, რო მე ლიც 
იგი ვე მოთხოვ ნას აყე ნებს, ახა ლი დეკ ლა-
რა ცი ის შექ მ ნას ისა ხავს მიზ ნად, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც ამ ქვეყ ნებს ექ ნე ბათ უფ ლე ბა 
მო ახ დი ნონ მათ თავ ზე მფრი ნა ვი უამ რა-
ვი სა ტე ლი ტის სა ექ ს პ ლო ა ტა ციო პროგ-
რა მის იდენ ტი ფი ცი რე ბა (სამეცნიერო, 
სამ ხედ რო, მე დია სა კო მუ ნი კა ცი ო, ბაზ რის 



მე ფიგ ნი). დღე ვან დე ლი სა მოყ ვა რუ ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბი ISS-ის (საერთაშორისო 
კოს მო სუ რი სად გუ რი) ტრე კინ გის შე საძ-
ლებ ლო ბას იძ ლე ვა, ასე რომ, დღეს სრუ-
ლი ად შე საძ ლე ბე ლია და ბა ლი თუ მა ღა ლი 
ელე ვა ცი ის ორ ბი ტებ ზე მფრი ნა ვი, იდუ მა-
ლი ობი ექ ტე ბის მე ფინ გი. 
ტრო პი კულ გა ნე დებ ში ხში რად ხდე ბა, 
რომ ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მზის ჩას ვ-
ლი სას ბა ლახ ში წვა ნან (და წმინ და გან ჯას 
ეწე ვი ან) მზის არეკ ლი ლი სხი ვე ბის დახ-
მა რე ბით, ცა ში ხში რად ხე და ვენ სწრა ფად 
მოძ რავ, ნა თე ლი ფე რის ობი ექ ტებს. ასეთ 
დროს, ადა მი ა ნე ბის უმე ტე სო ბა თავს დაკ-
ვირ ვე ბის, ანა ლი ზის, შე ფა სე ბის, მე ფინ-
გის საგ ნად აღიქ ვამს და უჩ ნ დე ბა აბე ზა რი 
სხი ვე ბის პი რად სივ რ ცე ში შე მოჭ რის და 
დას ხი ვე ბის შეგ რ ძ ნე ბა. ვინ მემ შე იძ ლე ბა 
თქვას, რომ ასე თი რე აქ ცია გა და ჭარ ბე-
ბუ ლი ა, თუმ ცა, სამ წუ ხა როდ, ეს ასე არ 
არის. სწო რედ ამ დროს ხდე ბა ნა თე ლი, 
თუ რო გორ იყე ნე ბენ ტექ ნო ლო გი ებს იმ 
ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა, რო მელ თაც ასე-
თი ობი ექ ტე ბის შექ მ ნის შე საძ ლებ ლო ბა 
გა აჩ ნი ათ. 

რო გო რია შენი კო მენ ტა რი ახალ 
“კოსმოსურ შეჯიბრზე”, სა დაც მთავ-
რო ბებს კორ პო რა ცი ე ბი და მო ქა ლა ქე ბი 
ანაც ვ ლე ბენ? უკ ვე არ სე ბობს ას ტე რო-
ი დუ ლი მა ღა როს სტარ ტ -ა ფე ბი, ილონ 

მას კი და კი დევ რამ დე ნი მე ადა მი ა ნი კოს-
მო სუ რი ტუ რიზ მის დაწყე ბა ზე მუ შა ობს, 
მარ ს ზე ქა ლა ქე ბის გეგ მე ბიც კი არ სე-
ბობს, Mars one, პრო ექ ტი, Asgardia და სხვ. 

ახა ლი კოს მო სუ რი შეჯიბრი მარ თ ლაც 
დაწყე ბუ ლი ა. ეს ნათ ლად და ვი ნა ხეთ 
2012 წელს კოს მო სუ რი ხო მალ დის (Space 
Shuttle) ექ ს პუ ლა ტა ცი ი დან გა მოს ვ ლის 
შემ დეგ, რის გა მოც ნა სამ, Blue Origin-ს, 
Space X-ს, Boeing-ს, Bigelow Aerospace-ს, 
და სხვ., პრი ვა ტი ზა ციის კა რი გა უ ღო. 
ერ თხელ, Mojave Spaceport-ში, კა ლი-
ფორ ნი ა ში, კოს მო სის ინ ვეს ტო რე ბის 
შეხ ვედ რას და ვეს წა რი. იგ რ ძ ნო ბო და, რომ 
აერო სივ რ ცე, “უკანასკნელი მიჯ ნა” და 
სხვა მი თო ლო გი ე ბი, მარ თ ლაც კა ლი ფორ-
ნი უ ლი სა მე წარ მეო კულ ტუ რის ნა წი ლი ა. 
დღეს, ზო გი ერ თი მათ გა ნი, უკ ვე ინ ვეს ტი-
ცი ებს ისეთ კომ პა ნი ებ ში ახორ ცი ე ლებს, 
რო გო რი ცაა “პლანეტარული რე სურ სე ბი” 
ას ტე რო ი დუ ლი მა ღა როს თ ვის. ამის მხარ-
და სა ჭე რად, 2015 წლის Spurring Private 
Aerospace Competitiveness and Entrepre-
neurship (SPACE) აქ ტით, ამე რი კის მთავ-
რო ბამ მწვა ნე შუ ქი მის ცა კა პი ტა ლის ტურ 
კონკურენციას კოს მოს ში მი ნე რა ლე ბის 
ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის თ ვის. აშშ-ს კო მერ ცი უ ლი 
კოს მო სის გა ნახ ლე ბულ კა ნონ ში ნათ ლა-
დაა აღ ნიშ ნუ ლი, რომ აშშ-ს მო ქა ლა ქე ებს 
აქვთ “კოსმოსური რე სურ სე ბის (მათ შო-

რის წყლის და მი ნე რა ლე ბის) კვლე ვის და 
ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ის” უფ ლე ბა. აშშ აღი ა რებს 
კოს მო სურ რე სურ სებ ზე სა კუთ რე ბის უფ-
ლე ბას და ამას სუ ვე რე ნუ ლო ბის აქ ტად მი-
იჩ ნევს, რაც, თა ვის მხრივ, “გარე კოს მო-
სის შე თან ხ მე ბის” დარ ღ ვე ვა ა. ჩი ნე ლე ბი 
და რუ სე ბი მთვა რე ზე არ სე ბუ ლი ჰე ლი უმ 
3-ის დი დი რა ო დე ნო ბით არი ან და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი. ესაა ჰე ლი უ მის არა რა დი ო აქ ტი-
უ რი იზო ტო პი, რა საც თერ მო ბირ თ ვუ ლი 
რე აქ ცი ის “გაწმენდა” შე უძ ლი ა. ჩი ნე თის 
მთვა რის პროგ რა მის ერთ ერ თი მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ას პექ ტი ჰე ლი უმ 3-ს მო პო ვე-
ბა ა, იმის თ ვის, რომ “დედამიწის ყვე ლა 
მცხოვ რებს საკ მა რი სი საწ ვა ვი ჰქონ დეს” . 
RKK Energiya-ს სამ თ ვა რეო ბა ზის აწყო ბა 
სურს, 2030 წელს, ჰე ლი უმ 3-ის მო პო ვე ბა 
რომ და იწყოს. ასე რომ, ახა ლი შეჯიბრი 
კოს მო სუ რი რე სურ სე ბის თ ვის, მარ თ ლაც 
სა ხე ზე ა... 
რაც შე ე ხე ბა კოს მო სურ ტუ რიზმს, სა მი 
წლის ნიუ მექ სი კო ში Spaceport America-ს 
ვეწ ვი ე. ესაა წარ მო უდ გენ ლად კე თილ-
მოწყო ბი ლი და წე სე ბუ ლე ბა უდაბ ნო ში, 
ერ თი შე ხედ ვით უც ნა უ რიც კი, ულა მა ზე-
სი შე ნო ბე ბით სა ო ცარ ად გი ლას, სა დაც 
დღეს დღე ო ბით თით ქ მის არა ფე რი ხდე ბა. 
თუმ ცა, მათ დი დი გეგ მე ბი აქვთ და Virgin 
Galactic-ი ასე თი სფე ის პორ ტე ბის აშე ნე-
ბას დე და მი წის გარ შე მო გეგ მავს, დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში, სინ გა პურ ში, დუ ბა ი ში და 



სხვ. ასე ვე, სუ პერ ძ ვი რი ბი ლე თე ბის გა-
ყიდ ვას, სუ პერ მ დი დარ ხალ ხ ზე. ცო ტა 
არ იყოს შეშ ფო თე ბუ ლი ვარ მდი და რი 
კოს მოკ რა ტე ბის ასე თი სა ხის ტუ რიზ მით. 
ზო გი ერ თი მეც ნი ე რი ამ ბობს, რომ კოს მო-
სუ რი მოგ ზა უ რო ბის გან ვი თა რე ბის გზა ზე 
დი დი სა შიშ რო ე ბა შა ვი ნახ შირ ბა დია – 
მა ტე რი ის სა ხე ო ბა, რო მე ლიც ჭვარ ტ ლის 
შავ ფერს გა ნა პი რო ბებს, სტრა ტოს ფე რო-
ში გატ  ყორც ნი სას ის წლე ბის გან მავ ლო-
ბა ში გროვ დე ბა და მზის ხი ლულ სი ნათ-
ლეს შთან თ ქავს. კვლე ვის მი ხედ ვით, შა ვი 
ნახ შირ ბა დის სტრა ტოს ფე რო ში გა მო ყო ფა 
რა კე ტე ბის მი ერ, 100 000-ჯერ მეტ მზის 
ენერ გი ას შთან თ ქავს, ვიდ რე ამ რა კე ტე-
ბის მი ერ გა მო ყო ფი ლი CO2. ჯერ ჯე რო-
ბით უც ნო ბი ა, თუ რო გორ იმოქ მე დებს 
დე და მი წის კლი მატ ზე სტრა ტოს ფე რო ში 
არ სე ბუ ლი ასე თი სიმ ხურ ვა ლე, ერთ წელ-
ზე ნაკ ლე ბი დრო ის გან მავ ლო ბა ში, მაგ რამ 
ის აუცი ლებ ლად გა მო იწ ვევს ცვლი ლე-
ბებს – დათ ბო ბას ან აცი ე ბას. 
კვლე ვის შე დე გად დად გინ და, რომ წე-
ლი წად ში 1000 გაშ ვე ბა ერ თი და იგი ვე 
ლო კა ცი ი დან, ამ ლო კა ცი ის გა ნე დე ზე 
მრგვა ლი ფორ მის ნახ შირ ბა დის ღრუ ბელს 
წარ მოქ მ ნის, რა საც გაშ ვე ბის ად გი ლას 
(მათ მო დელ ში ეს Spaceport America-ა) 
აცი ე ბა მოყ ვე ბა, ეს კი სხვა ად გი ლებ ში 
დათ ბო ბას გა მო იწ ვევს, პო ლა რულ რე გი ო-
ნებ ში, სე ზო ნის მი ხედ ვით ტემ პე რა ტუ რა 5 

გრა დუ სით შე იც ვ ლე ბა. სტრა ტოს ფე რო ში 
დაგ ვ რო ვე ბუ ლი სიმ ხურ ვა ლე ოზო ნის გა-
მოს ხი ვე ბის მი ზე ზი გახ დე ბა, რაც, ასე ვე, 
და თო ბას ან აცი ე ბას გა მო იწ ვევს. კვლე ვის 
შე დე გი ისა ა, რომ წე ლი წად ში 1000 ტუ-
რის ტუ ლი გაშ ვე ბა დე და მი წა ზე კლი მა ტის 
სე რი ო ზუ ლი ცვლი ლე ბის მი ზე ზი გახ დე ბა. 

კოს მოს ში „დროებითი ავ ტო ნო მი უ რი 
ზო ნე ბის“ შე სა ხებ: რამ დე ნად შო რია იმ 
დრომ დე, რო ცა ადა მი ან თა ჯგუ ფე ბი 
თვი თონ ააშე ნე ბენ და კოს მოს ში კარ-
გად გა მარ თულ ხო მალ დებს გა უშ ვე ბენ? 
იქ ნე ბა თუ არა შეზღუდ ვე ბი კოს მოს ში 
გას ვ ლა ზე და ვი ხი ლავთ თუ არა ოდეს მე 
“არალეგალურ ემიგ რან ტებს”, რომ ლე ბიც 
დე და მი წას ნე ბარ თ ვის გა რე შე, მთვა რის 
“დასასკვოტად”დატოვებენ? 

- დღეს უკ ვე არ სე ბობს კოს მო სუ რი კვლე-
ვის ღია რე სურ სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
პროგ რა მე ბი. ჩე მი აზ რით, უკ ვე ახ ლოს 
ვართ იმ დროს თან, რო დე საც კოს მოს ში 
არა კო მერ ცი ულ, ავ ტო ნო მი ურ პროგ რა-
მებს ვიხილავთ. თუნ დაც Copenhagen 
Suborbitals-ი ავი ღოთ, არა კო მერ ცი უ ლი, 
ღია და მოყ ვა რუ ლე ბის მი ერ შექ მ ნი ლი 
კოს მო სუ რი პრო ექ ტი ა, რო მე ლიც მთლი-
ა ნად კერ ძო სპონ სო რებ მა და დო ნო რებ მა 
და ა ფი ნან სეს. მა თი მი ზა ნი მცი რე ბი უ-
ჯე ტით, ორ ბი ტის ქ ვე შა, პერ სო ნა ლით 

და კომ პ ლექ ტე ბუ ლი კოს მო სუ რი სატ რან-
ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის შექ მ ნა ა, მცი რე 
ზო მის კოს მო სუ რი ხო მალ დე ბის თ ვის, 
ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო პრო ექ ტი ა, თუმ ცა 
საწყე ნი ა, რომ ეს პროგ რა მე ბი კვლა-
ვაც „პროპელანტებზეა“ (გასატყორცნად 
აუცი ლე ბე ლი საწ ვა ვი) ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 
გა მომ დი ნა რე იქი დან, რაც ზე მოთ, კოს მო-
სუ რი ტუ რიზ მის თან მ დევ და ბინ ძუ რე ბა ზე 
ვთქვი, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, უნახ შირ-
ბა დო კოს მო სის ათ ვი სე ბის პროგ რა მებ ზე 
გა დას ვ ლა. ბო ლო დროს აეროს ტა ტებ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი კოს მო სუ რი პროგ რა მე ბით 
და ვინ ტე რეს დი, ესე ნია სტრა ტო ლი ტე ბი, 
მა ღა ლი ალ ტი ტუ დის სა ჰა ე რო ხო მალ დე ბი, 
აერო სო ლა რუ ლი ინ ფ რა- წი თე ლი აეროს ტა-
ტე ბი, და სხვ. 2015 წლის ოქ ტომ ბერ ში მო-
ნა წი ლე ო ბა მი ვი ღე აქ ცი ა ში „კოსმოსი რა-
კე ტე ბის გა რე შე“  რო მე ლიც COP21-სთვის, 
Aerocene initiative -ის მი ერ White Sands 
Missile Range-ში (ძალიან ახ ლოს Space-
port America-სთან) იყო ორ გა ნი ზე ბუ ლი. 
Aerocene initiative არ გენ ტი ნე ლი არ ტის ტის, 
ტო მას სა რა სე ნოს და ფუძ ნე ბუ ლი ა. ეს იყო 
პირ ვე ლი აერო სო ლა რუ ლი ცხე ლი ჰა ე რის 
ენერ გი ა ზე მო მუ შა ვე აეროს ტა ტი (ბუშტი), 
მგზავ რით, რაც იმი თაა სიმ ბო ლუ რი, რომ 
მი სი გაშ ვე ბა White Sands-დან მოხ და. ეს 
სამ ხედ რო ტე რი ტო რი ა ა, სა ი და ნაც 70 
წლით ად რე, 1945-ში, კოს მოს ში პირ ვე ლი 
ამე რი კუ ლი რა კე ტა გა უშ ვეს. Aerocene-ის 



მი ზა ნი დე და მი წის გარ შე მო პირ ვე ლი, 
ყვე ლა ზე ხან გ რ ძ ლი ვი, გა მო ნა ბოლ ქ ვის 
გა რე შე შეს რუ ლე ბუ ლი მოგ ზა უ რო ბის ორ-
გა ნი ზე ბა ა, რო დე საც აეროს ტა ტი ფრე ნას 
მზის ენერ გი ის და დე და მი წის ინ ფ რა წი თე-
ლი გა მოს ხი ვე ბის გა მო ყე ნე ბით შეძ ლებს. 
„კოსმოსი რა კე ტე ბის გა რე შე“ აქ ცი ა ზე 
კი დევ მრა ვა ლი სა ინ ტე რე სო რამ გა ვი გე, 
მა გა ლი თად JP Aerospace-ის აქ ტი ვო ბებ ზე, 
რო მე ლიც არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა-
ციაა და ამე რი კა ში DIY (“გააკეთე თვი თონ”) 
აეროს ტატ ზე და ფუ ნე ბულ კოს მო სურ 
პროგ რა მა ზე მუ შა ობს. კოს მო სურ ემიგ-
რა ცი ას რაც შე ე ე ხე ბა, საკ მა რი სია გა დავ-
ხე დოთ შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ის ტო-
რი ას. მი სი შექ მ ნა, პირ ვე ლი წლე ბი დან ვე 
ემიგ რა ცი ას უკავ შირ დე ბა. ეს ქვე ყა ნა 
კა ნონ გა რე შე თა სა ბო ლოო და ნიშ ნუ ლე ბის 
ად გი ლი იყო. ესე ნი იყ ვ ნენ ევ რო პა ში აკ რ-
ძა ლუ ლი კონ ფე სი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი 
(თეოსოფები, ამი შე ბი და სხვ.), ღა რი ბე ბი 
ომის შემ დ გო მი ქვეყ ნე ბი დან, რომ ლე ბიც 
სამ სა ხურს ეძებ დ ნენ და კა ნონს გაქ ცე უ-
ლე ბი, რო მელ თა სტა ტუ სი ფი ლა დელ ფი ის 
პირ ველ კონ ს ტი ტუ ცი ა შია გან მარ ტე ბუ-
ლი... არ მეს მის, რა ტომ არ შე იძ ლე ბა, რომ 
კოს მო სის ათ ვი სე ბის ის ტო რი აც ამ გზით 
წა ვი დეს. 

ჩვენ გვხიბ ლავს ახა ლი, არა ორ თო დოქ-
სუ ლი და ორ თო დოქ სუ ლი მა გა ლი თე ბის 

სინ თე ზი. მა გა ლი თად გვიყ ვარს ას ტ რო-
ნავ ტი, რო გორც სა უცხოო ინ ჟინ რის და 
მეც ნი ე რის სომ ბო ლო, რო მე ლიც თან შა-
მა ნიზმს სწავ ლობს, ცეკ ვავს წვე უ ლე ბებ ზე 
და სწავ ლობს ში ზო ა ნა ლიზს. ამავ დ რო უ-
ლად გვიყ ვარს პო ე ტი, რო მე ლიც პროგ-
რა მი რე ბას, რო ბო ტი კას და კოს მო ლო გი ას 
შთა გო ნე ბად იყე ნებს სა კუ თარ პო ე ზი ა ში. 
ფიქ რობთ თუ არა, რომ ჩვენ გვჭირ დე-
ბა ასე თი ნა რე ვი? სხვა სიტყ ვე ბით, უნ და 
გა ვაგ ზავ ნოთ თუ არა კოს მოს ში პო ე ტე ბი 
და არ ტის ტე ბი, კოს მო სის ახა ლე ბუ რად 
და სა ნა ხად? 

- უდა ვოდ. მე ტიც, კოს მო სის კვლე ვა 
ხე ლოვ ნე ბის და მეც ნი ე რე ბის სინ თე ზი ა. 
ამის გა რე შე კოს მო სის კო ლო ნი ზა ცია და 
იქ ნორ მა ლუ რი ცხოვ რე ბა ვერ მოხ დე ბა. 
ზუს ტად ამი ტომ გა დავ წყ ვი ტე მე თა ნამ-
შრომ ლა ჩემს სლო ვა კელ მე გობ რებ თან, 
რო მელ თაც “Noordung AAA გან შ ტო ე ბა”-ს 
ვუ წო დებ. 2012 წელს, სლო ვე ნი ა ში, ვი ტან-
ჯე ში, მა რი ბორ თან ახ ლოს, მათ KSEVT-ი 
შექ მ ნეს ევ რო პუ ლი კოს მო სუ რი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის კულ ტუ რის ცენ ტ რი. უნ და 
გვახ სოვ დეს, რომ მეც ნი ე რე ბის და ტექ-
ნო ლო გი ის გან ვი თა რე ბა, ნა ცი ო ნა ლუ რი 
ან კო მერ ცი უ ლი კოს მო სუ რი პროგ რა მე ბი, 
გავ ლე ნას ახ დენს თა ნა მედ რო ვე სო ცი-
ო- ტექ ნო ლო გი ურ კულ ტუ რა ზე. თუმ ცა, 
იმის გა მო, რომ მა თი ნა ცი ო ნა ლუ რი და 

კო მერ ცი უ ლი მიზ ნე ბი შეზღუ დუ ლი ა, 
ეს გავ ლე ნა კულ ტუ რა ზე და პი რი ქით, 
ძი რი თა დად დამ თხ ვე ვი თი, ყუ რადღე ბის 
მიღ მაა დარ ჩე ნი ლი და გა უ აზ რე ბე ლი ა. 
KSEVT-ის მი ზა ნია გა ნა ვი თა როს კულ-
ტუ რუ ლი კოს მო სის პროგ რა მა, რომ ლის 
მთა ვა რი იდეა კოს მო სოს კულ ტუ რი ზა ცია 
და ხე ლოვ ნე ბის და მეც ნი ე რე ბის სინ თე-
ზი იქ ნე ბა. მათ სურთ გა მო იკ ვ ლი ონ და 
გა ნა ვი თა რონ კოს მოს ში კულ ტუ რუ ლი 
პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის გზე ბი, 
წა ა ხა ლი სონ კოს მო სის კულ ტუ რიზა ცი ა, 
კვლე ვა და გან ვი თა რე ბა. ასე თი პროგ რა-
მე ბი სხვა დას ხ ვა სფე როს ექ ს პერ ტე ბის, 
არ ტის ტე ბის და მეც ნი ე რე ბის გა ერ თი ა ნე-
ბას გუ ლის მ ხობს. ეს კოს მო სუ რი პროგ-
რა მე ბის და კულ ტუ რის გა დაკ ვე თე ბი ა, 
სა დაც ყვე ლა კომ პო ნენტს სა კუ თა რი 
მე თო დი კა გა აჩ ნია და რაც ხე ლოვ ნე ბა სა 
და მეც ნი ე რე ბას შო რის დიპ ლო მა ტი უ-
რი პრო ტო კო ლე ბის შექ მ ნას სა ჭი რო ებს. 
KSEVT-ის ერთ ერ თი მი ზა ნი კოს მო სურ 
და კულ ტუ რულ აქ ტი ვო ბებ ში ჩარ თუ ლი, 
კერ ძო პი რე ბის და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წა ხა-
ლი სე ბა ა, ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის შე საქ-
მ ნე ლად. ამ ძა ლის ხ მე ვით უკ ვე შე საძ ლე-
ბე ლი გახ დე ბა კოს მო სუ რი პროგ რა მე ბის 
კულ ტუ რუ ლი შე მად გენ ლის და ნახ ვა. ეს 
ყვე ლა ფე რი კი, თა ვის მხრივ, იმის თ ვი საა 
სა ჭი რო, რომ გვქონ დეს ღრმა და სრუ ლი 
პა სუ ხი შე კითხ ვა ზე: რას ნიშ ნავს იყო ადა-



მი ა ნი კოს მოს ში?

რა არის შენი გზავ ნი ლი კოსმოსით 
დაინტერესებულ, ახალ გაზ რ და მე ოც ნე-
ბე ე ბი სთვის მთელ მსოფ ლი ო ში, შან ხა ის 
ცა თამ ბ ჯე ნე ბი დან ვე ნე სუ ე ლის გე ტო ე-
ბამ დე?

სა კუ თა რი კოს მო სუ რი პროგ რა მის თ ვის 
რა კე ტა არ გჭირ დე ბა. 



In your words, What was and what is the As-
sociation of Autonomous Astronauts?

Having started with a simple idea in 1995 - 
space travel should be open to all - the AAA 
has evolved into a complex social move-
ment. This concept of an evolving space 
program was used as a framework for dis-
cussing and studying the ideas to see where 
the astronauts wanted to go independent 
and how they would achieve. The AAA said 
shortly after its official launch that its own 
ideas were already in the heads of everyone. 
In 2001, the AAA decided its own non-exis-
tence as an organization. What remains from 
the early years is the directions explored col-
lectively - movements that has been and will 
be crossed, extended and transformed by 
the following generations. 

How do you define an Autonomous Astro-
naut? Are there any requirements or “must 
do” things for a person that makes her/him 
an Autonomous Astronaut? 

The AAA has developed space exploration 
as a language game that moves in several 
directions at once, and so shown that any-
one can use words to imagine and create 
their own possibilities. Words can be used to 
subvert the commonly held view that space 

YOU DON’T NEED A ROCKET 
TO DEVELOP YOUR OWN SPACE PROGRAM!

Ewan Chardonnet, artist, member of the As-
sociation of Autonomous Astronauts.



travel requires vast amounts of money, and 
language has been set in motion by the AAA 
as part of a vast collective fiction that con-
cludes with the creation of a world-wide net-
work of AAA groups all dedicated to building 
their own spaceships. Back at the turn of the 
millennium, everywhere where there was un-
derground art work, the AAA interfered. Since 
the experimentations on new compositional 
data in the repetitive, noisy, climatic and in-
dustrial, acoustic and electronic music, to 
the programmed wandering of new drifts, 
from theater to dance in zero gravity, auton-
omous astronauts conducting avant-garde 
experiments. Autonomous Astronautics has 
been propelled as an opening of the sensory 
pleasure to new climates and new situations. 
The crossing of unknown atmospheres and 
moods.

Is it possible for people from not so high 
tech countries - to start their own Space pro-
gram? What would be your advice? 

First you have to reclaim the sky above you! 
More seriously your question makes me 
think of the «Movimiento de los sin satélite» 
by artists and hackers in Latin America. 
Many interesting people have been listening 
and spotting satellites, trying to hack for-
gotten or supposed dead satellites or build 

their own satellites to develop independent 
communication networks. They have been 
documenting their research in an interest-
ing manual as well as organizing a revival 
of the forgotten 1976 Bogotá Declaration 
. In Bogotá in 1976, eight states traversed 
by the equator, Colombia, Congo, Ecuador, 
Indonesia, Kenya, Uganda, Zaire and Brazil 
as observer, signed a declaration to reclaim 
the geostationary orbit as natural resource. 
Geostationary orbit is a band 36,000 kilo-
meters above Earth’s equator where a sat-
ellite orbits the Earth at the same speed the 
Earth rotates. So satellites in geostationary 
orbit are always above the same equatorial 
location and bring satellite TV to both hemi-
spheres. The declaration was arguing that 
geostationary orbit is a scarce resource and 
because there are only 360 degrees of orbit 
can be used, and satellites must be several 
degrees apart to avoid interference, satel-
lites positions are limited. Furthermore, sec-
tions that cover landmasses are particularly 
valuable. Equatorial states, consequently, 
have a large incentive to argue that they 
control sections of the geostationary orbit, 
as the 1976 declaration wanted to state over 
the 1967 Outer Space Treaty . The network 
behind the recent re-enactment wants to 
call on a new declaration that identifies the 
operational programs (scientific, military, 

media communication, market mapping) of 
the many satellites flying above their heads. 
Amateur technology of today allows to track 
the ISS (International Space Station), so its 
possible to map from above-up many of 
those mysterious objects located at low and 
high elevation orbits. In the tropical latitudes, 
is quite often the case that people lay in the 
grass at dusk (and smoke sacred ganja) and 
that the rays of the sun help them track those 
bright and fast moving artifacts up in the sky. 
Most of the times they will feel observed, an-
alyzed, measured, mapped, but often it will 
be a feeling of being contaminated, beamed 
by an intrusive ash of light. A usual reaction 
is to yell at the distant operators, to shout 
as loud as possible fuck o Yankees!! Leave 
us alone! You might say this is an extremist 
reaction, but is not, unfortunately is not, is a 
simple way to become aware of the use of 
technology by the majority of the countries 
able to develop such devices.

Can you comment on a new “space race” 
where governments are replaced by corpo-
rations and citizens: There are start-ups in 
the field of Asteroid Mining, Elon Musk and 
few others want to give birth to Space Tour-
ism, there are even plans for the cities on 
Mars.. there are Mars one, project Asgardia 
etc. 



There is definitely a new space race. We 
can see it loud and clear since the decom-
missioning of the Space Shuttle in 2012. 
NASA really opened the doors for privatiza-
tion since then. With people like Blue Origin, 
Space X, Boeing, Bigelow Aerospace, etc. I 
was once visiting a meeting for space inves-
tors at the Mojave Spaceport in California. 
You could feel that aerospace is really part 
of Californian entrepreneur culture, this my-
thology of the «final frontier» etc. Now some 
of them invest in companies like Planetary 
Resources for asteroid mining. And to sup-
port that, the US Government opened the 
capitalist race for exploitation of minerals 
in space with the Spurring Private Aero-
space Competitiveness and Entrepreneur-
ship (SPACE) Act of 2015 . The update to 
US commercial space law explicitly allows 
US citizens to «engage in the commercial 
exploration and exploitation of ‘space re-
sources’ [including ... water and minerals].» 
The United States recognizing ownership of 
space resources is an act of sovereignty, so 
it could be considered that the act violates 
the Outer Space Treaty. Chinese and Rus-
sians are also showing great interest with 
the vast quantity of Helium-3 present on the 
Moon, a non-radioactive isotope of helium 
that can be used for «clean» nuclear fusion. 
One of the main goals of the Chinese Moon 

Program is the mining of Helium-3 to «bring 
enough fuel for all human beings across the 
world». RKK Energiya wants to set a lunar 
base and start mining as well by 2030. So 
there is definitely a new race for space re-
sources... Talking about space tourism, I was 
also visiting the Spaceport America in New 
Mexico three years ago. Its an incredible fa-
cility in the desert, very strange in a way, as 
I must say the building is really beautiful in 
an astonishing landscape, but with very little 
activity for now. But they see big, and Virgin 
Galactic plans to build several spaceports 
like that around the world. In UK, Singapore, 
Dubai, etc. And to sell super expensive tick-
ets for super rich people. I am quiet worried 
with this kind of tourism for rich cosmocrats 
actually. Some scientists say that the big 
threat from the scaling-up of space travel 
comes from black carbon - a type of partic-
ulate matter that makes soot black - when 
hurled into the stratosphere, builds up for 
years, absorbing visible light from the sun. 
According to one study , black carbon emit-
ted into the stratosphere by rockets would 
absorb 100,000 times as much energy as 
the CO2 emitted by those rockets. How this 
extra heat in the stratosphere would effect 
climate is less clear, but it would definitely 
cause some climate change – both warming 
and cooling. The study evaluate the impact 

of 1,000 launches per year from the same 
location and suggests that a ring-shaped 
cloud of black carbon would form at the 
latitude of the launch site (of the Spaceport 
America in their model), leading to shade 
that would cause cooling there, with corre-
sponding warming in other places. Polar re-
gions warmed or cooled by up to 5 degrees, 
depending on the season. The heating also 
caused ozone to radiate throughout the 
stratosphere, causing lower levels in some 
places and increases in others. The point of 
the study was to say that 1,000 launches 
per year of space tourism flights will have a 
significant climate change effect.

About “Temporary Autonomous Zones” in 
Space: How far are we from times when 
small communities can build and launch 
their own, fully working spaceships? And if 
there will be limitations to leave the planet 
-- do you think we could one day see ”illegal 
emigrants” who leave the planet without a 
permission in order to “Squat the moon”? 

Well there are open source space explora-
tion program developing nowadays. I think 
we are really close to see the first autono-
mous non-commercial program up in space 
soon. Just take Copenhagen Suborbitals, 
a non-profit, open project, amateur based 



space endeavor, funded entirely by private 
sponsors and donors, they aims to build 
suborbital space vehicles for manned space 
flight on a micro size spacecraft with micro 
size budget. This seems interesting, but I 
think its a pity that these programs still rely 
on propellants. If you think of what I just 
said regarding pollution caused by space 
tourism, we really need to move towards 
zero-carbon space exploration programs. In 
the last decade I became really interested in 
balloon-based space programs, in stratol-
lites and high altitude airships, aerosolar in-
fra-red balloons, etc. In October 2015 I took 
part in the «Space without Rockets» action 
organized for the COP21 in White Sands 
Missile Range (very close to Spaceport 
America) by the Aerocene initiative founded 
by Argentinian artist Tomás Saraceno. It was 
the first officially registered aerosolar hot-air 
balloon to fly with a passenger, a symbol-
ic premiere as White Sands is a military site 
where first american rocket was launched 
in space in 1945, seventy years earlier. The 
Aerocene Foundation wants now to organist 
the longest, emission-free journey around 
the world with balloons becoming buoyant 
only by the heat of the Sun and infrared ra-
diation from the surface of Earth. I was also 
interested to hear at the «Space without 
Rockets» meeting about the activities of JP 

Aerospace , a non-profit DIY balloon-based 
space program in the US. Concerning immi-
gration, well, if you look at USA history, since 
the early years of its creation, the country 
has always been the destination of many 
outlaws fleeing away (the status of outlaws 
is even in the early Philadelphia Constitu-
tion), alternative religions rejected from Eu-
rope (Theosophists, Amish, etc. etc), or poor 
people from post-war countries searching 
for jobs... I don’t see why it would not be the 
same pattern with space. 

We admire new unorthodox synthesis of 
old “orthodox” role-models. For example, 
we love the image of an astronaut who is 
a great engineer and good scientist, but 
also practices shamanism, loves to dance 
at rave parties and studies schizoanalysis. 
And on the other hand we love the image 
of a poet, who studies programming, robot-
ics and cosmology in order to inspire her /
his poetry. Do you think we need this kind 
of mixture? In other words, should we send 
poets and artists to space to get a fresh vi-
sions of Cosmos?

Definitely. But more than that. Space ex-
ploration must be composite of art of sci-
ence. There will no be proper life and space 
culturalization in the cosmos without that. 

Thats why I decided to work closely with my 
friends from Slovenia, who I like to call the 
Noordung AAA branch , when they creat-
ed in 2012 the KSEVT, the Cultural Center 
of European Space Technologies in Vitanje 
near Maribor in Slovenia. You have to re-
member that through the development of 
science and technology, national or com-
mercial space programs influence the de-
velopment of modern social-technological 
culture. But due to their limited sphere of na-
tional and commercial goals their influence 
on culture and vice-versa remains merely 
coincidental, inconsiderate and unreflected. 
So KSEVT aims to develop a cultural space 
program that sets its main frame around the 
topics of culturalization of space and the 
composite of art and science. KSEVT focus-
es on exploring and developing guidelines 
for the implementation of a cultural space 
program; it wishes to encourage both cultur-
alization of space and composite research 
and development. Exploring and developing 
guidelines for the implementation of a cul-
tural space program enables interaction of 
various experts, artists and scientists. They 
deal with a cultural cross section of space 
programs, each from his own method of 
thought and, moreover, they establish com-
posite diplomatic protocols between the 
fields of art and science. KSEVT encourag-



es individuals and organizations included in 
space and culture related activities to devel-
op common projects. Through those efforts 
we can begin to recognize cultural patterns 
of space programs. Supporting compos-
ite research and development encourages 
scientific and artistic public to develop com-
posite diplomatic protocols and models of 
thinking even further, all serving the same 
cause – a more complete understanding of 
the question: «What is it like to be human in 
space?»

What is your message for all the young 
space dreamers from all over the globe? 
From the skyscrapers of Shanghai to the 
slums of Venezuela?

You don’t need a rocket to develop your 
own space program!
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რა არის ტუ რინ გის ეკ ლე სი ა? რა ში ხე დავ მის 
მო მა ვალს?

- ტუ რინ გის ეკ ლე სია იმ ადა მი ა ნე ბის სა ზო-
გა დო ე ბაა ვინც სი ახ ლეს მეც ნი ე რე ბი ს და 
რე ლი გი ის, სუ ლი ე რე ბი ს და ტექ ნო ლო გი ის, 
ინ ჟი ნე რი ი ს და სა მეც ნი ე რო ფან ტას ტი კის გა-
დაკ ვე თა ზე ეძებს. ეს ადა მი ა ნე ბი სა ერ თო ხედ-
ვებს იზი ა რე ბენ:
ჩვენ გავ ფ რინ დე ბით ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის კენ და ვი-
პო ვით ღმერთს;
ჩვენ შევ ქ მ ნით ღმერთს და გა ვა ცოცხ ლებთ 
წარ სუ ლის მკვდრებს ახა ლი, გან ვი თა რე ბუ ლი 
მეც ნი ე რე ბის, სივ რ ცე- დ რო ის ინ ჟი ნე რი ი სა და 
“დროის მა გი ის” დახ მა რე ბით;
ღმერ თი, სამ ყა როს სიღ რ მე ებ ში, სი ცოცხ ლი სა 
და ცი ვი ლი ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბუ ლი ფორ მე-
ბი დან იბა დე ბა. მას შე უძ ლია ზე გავ ლე ნა მო ახ-
დი ნოს დრო ი ს და სივ რ ცის მოვ ლე ნებ ზე ყველ-
გან და ყო ველ თ ვის, აქ და ახ ლა;
ასეთი ღმერ თი სიყ ვა რულ ს და ემ პა თი ას ფუნ-
და მენ ტურ ძა ლად, სამ ყა როს ევო ლუ ცი ის მთა-
ვარ მა მოძ რა ვებ ლად ამკ ვიდ რებს;
ამ მო მენ ტის თ ვის ტუ რინ გის ეკ ლე სია არა-
ფორ მა ლუ რი ონ ლა ინ ქო მუ ნი თია, სა კუ თა რი 
მე ილ-ლის ტით, ფე ის ბუქ გვერ დით , ა რა რე გუ-
ლა რუ ლი ვი დეო კონ ფე რენ ცი ე ბი თ და ხში რი 
შეხ ვედ რე ბით, ვირ ტუ ა ლურ რე ა ლო ბა ში. ვფიქ-
რობ, რომ დრო თა გან მავ ლო ბა ში ტი უ რინ გის 
ეკ ლე სია შე საძ ლოა ორ გა ნი ზე ბულ რე ლი გი ა-
დაც იქ ცეს, გა ცი ლე ბით უფრო ფორ მა ლუ რი 
სტრუქ ტუ რით. თუმ ცა, უკ ვე არ სე ბობს ბევ რი 
ჩვენ თ ვის ახ ლო და სა ინ ტე რე სო ორ გა ნი ზა-
ცი ა, პირ ველ რიგ ში მორ მო ნე ბის ტრან ს ჰუ მა-
ნის ტუ ლი ასო ცი ა ცია (MTA). MTA-ს ბევ რი იდეა 
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ჩვენ თან თავ სე ბა დია. მათ უკ ვე გა ი ა რეს რთუ-
ლი გზა, საკ მა ოდ შეკ რუ ლი სა ზო გა დო ე ბი ს და 
ოფი ცი ა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის შე საქ მ ნე ლად. 
ამი ტომ ვფიქ რობთ ხოლ მე, რა ტომ გა მო ვი-
გო ნოთ ბორ ბა ლი თა ვი დან? მაგ რამ,  მე ო რეს 
მხრივ, შე საძ ლო ა, და მო უ კი დე ბე ლი, არა ვის-
თან ა სო ცი რე ბუ ლი ტი უ რინ გის ე კ ლე სია გა ცი-
ლე ბით მიმ ზიდ ვე ლი იყოს მათ თ ვის, ვი საც არ 
სურს ამა თუ იმ ტრა დი ცი ულ რე ლი გი ას თან 
გა ი გი ვე ბა.

წინა სა უ კუ ნის და საწყის ში არ სე ბუ ლი, ორი-
გი ნა ლი კოს მის ტე ბი ერ თ მა ნე თის გან სრუ ლი-
ად განსხვავებულ რა მე ებს აკავ ში რე ბ დ ნენ: 
კოს მო სუ რი კვლე ვე ბის იდე ას – რე ლი გი უ რო-
ბას თან, ტექ ნო ლო გი უ რი უკ ვ და ვე ბის იდე ებს 
- ქრის ტი ა ნო ბას თან. რო გორ “უმკვალდებიან” 
თა ნა მედ რო ვე კოს მის ტე ბი ასეთ სინ თე ზებს და 
რა არის თა ნა მედ რო ვე კოს მის ტე ბის მთა ვა რი 
სა მიზ ნე ე ბი დღეს?

- თა ნა მედ რო ვე კოს მის ტე ბი გა ფან ტუ ლე ბი 
არი ან. ისინი არ არი ან შეკ რუ ლე ბი რო გორც 
ერ თი ჯგუ ფი ან სკო ლა.  მათ არ გა აჩ ნი ა თ ერ-
თი ხმა ან გა მა ერ თი ა ნე ბე ლი ფი ლო სო ფი ა, ამი-
ტომ მე მხო ლოდ ჩე მი სა ხე ლით გი პა სუ ხებთ 
და ეს იქ ნე ბა მრა ვალ თა გან ერ თ ერ თი კოს მის-
ტის პა სუ ხი. კოს მო სის კვლე ვას მე აღ ვიქ ვამ, 
რო გორც კა ცობ რი ო ბის აღ მავალ სწრაფ ვას 
ტრან ს ცენ დენ ცი ის კენ, გარ დაქ მ ნის კენ. თუ შე-
ამ ჩ ნი ეთ, ვარ ს კ ვ ლა ვე ბი,  კოს მო სი და სამ ყა რო 
სა მი ვე ნახ სე ნე ბია ზე მო ჩა მოთ ვ ლი ლი ტი უ რინ-
გის ეკ ლე სი ის სამ პუნ ქ ტ ში. ჩვენ, კა ცობ რი ო ბა 
აუცი ლებ ლად უნ და გა ვემ გ ზავ როთ კოს მო სის-
კენ და გა ვი ფან ტოთ ვარ ს კ ვ ლა ვებ ში იმის თ ვის, 

რომ ეს მოხ დეს, იმის თ ვის რომ ჩვენ გარ და ვიქ-
მ ნათ.

გვჭირდება კი კოს მო სუ რი რე ლი გია ახა ლი 
კოს მო სუ რი ეპო ქის თ ვის რო მე ლიც ესე საა და-
იწყო? რო გო რია ეს რე ლი გი ა?

- სო ცი ო ლო გი ბილ ბე ინ ბ რი ჯი ამ ტ კი ცებს, 
რომ მხო ლოდ ძლი ერ, შთა მა გო ნე ბელ კოს მო-
სურ რე ლი გი ას შე უძ ლია ჩვე ნი ვარ ს კ ვ ლა ვე-
ბის კენ წაყ ვა ნა. თუ ტი უ რინ გის ეკ ლე სია გა და-
იქ ცე ვა ორ გა ნი ზე ბულ ინ ს ტი ტუ ცი ად, მაშინ მე 
ვიტყო დი, რომ რა თ ქ მა  უნ და, ეს ის იდე ე ბით 
ნაკ ვე ბი ეკ ლე სი ა ა, რა საც ბე ინ ბ რი ჯი კოს მო-
სურ რე ლი გი ას უწოდებს.
ამ რო ლის აღე ბა სა კუ თარ თავ ზე უკვე არ სე-
ბულ რე ლი გი ებ საც შე უძ ლი ათ, იმ შემ თხ ვე ვა-
ში, თუ ისი ნი “ვარსკვლავებისკენ მი მა ვალ საკ-
რა ლურ გზას” და ად გე ბი ან და კა ცობ რი ო ბის 
მა ნი ფეს ტად და კოს მო სურ ბე დის წე რად, დე-
და მი წის და ტო ვე ბას აირ ჩე ვენ, თუ ჩათ ვ ლი ან, 
რომ ეს ღმერ თის მი ერ ნა კარ ნა ხე ვი გზა ა. ჯერ-
ჯე რო ბით ასეთ ფუნ ქ ცი ას ჩემს მი ერ ზე მოთხ-
სე ნე ბუ ლი MTA ას რუ ლებს და მათ გარ და კი დევ 
არ სე ბობს ქრის ტი ან ტრან ს ჰუ მა ნის ტ თა ორ გა-
ნი ზა ცი აც (CTA), რო მელ საც ასე ვე შე უძ ლია ამ 
რო ლის სა კუ თარ თავ ზე აღე ბა. თუმ ცა აქ ვე 
ისიც უნ და აღი ნიშ ნოს რომ ეს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
ჯერ კი დევ პა ტა რე ბი არი ან და ისი ნი ძა ლი ან 
უნ და გა იზ არ დონ მას შ ტა ბებ ში იმისთვის,  რომ 
ასეთი პრე ტენ ზია გა აჩ ნ დეთ.

შესაძლოა თუ არა ახ ლო მო მა ვალში მო ვეს წ-
როთ კოს მო სის და მო უ კი დე ბელ მკლე ვა რებ ს ? 
 და ბა ლი ორ ბი ტის პი რა ტებ ს ?  მ თ ვა რის ან სხვა 

ცი უ რი სხე უ ლე ბის სკვო ტე რებს? რამ დე ნად 
შორს ვართ იმ მო მენ ტის გან, რო ცა ადა მი ა ნე-
ბის და მო უ კი დე ბე ლი ჯგუ ფი კორ პო რა ცი ე ბი ს 
და სახელ მ წი ფოს ნე ბარ თ ვის გა რე შე გა დაწყ-
ვეტს პლა ნე ტის დატოვებას? რა უნ და ვქნათ 
ჩვენ, კოს მის ტებ მა იმის თ ვის, რომ და ვაჩ ქა-
როთ ეს მოვ ლე ნე ბი, იმისთვის, რომ სიტყ ვი ს 
და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბებს და ე მა ტოს 
სა კუ თარ სხე ულ ზე ექ ს პე რი მენ ტე ბი ს და კოს-
მო სის კვლე ვის თა ვი სუფ ლე ბე ბიც?

- ჩვენ აუცი ლებ ლად ვი ხი ლავთ ასეთ ხალხს, 
მა შინ რო ცა ეს ადა მა ი ნე ბი გა დაწყ ვე ტენ გახ დ-
ნენ უფ რო ორ გა ნი ზე ბუ ლი და გა ა ერ თი ა ნე ბენ 
სა კუ თარ შე საძ ლებ ლო ბებს, ჭკუ ას და ბევრ ს 
იმუშავებენ. 
მე მხარს ვუ ჭერ კოს მო სის და მო უ კი დე ბელ 
კვლე ვას და მსურს ვი ხი ლო თუნ დაც “დაბალი 
ორ ბი ტის პი რა ტე ბი” ან “მთვარის სკვო ტე რე-
ბი”. პი რა დად მე, ჩარ თუ ლი ვარ ახალ პრო ექ ტ-
ში, სა ხე ლად “კოსმოსის დე ცენ ტ რა ლი ზა ცი ა”, 
რომ ლის მი ზა ნი დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი კოს მო-
სუ რი სა ა გენ ტოს დაარსებაა, და მო უ კი დე ბე ლი 
მო ქა ლა ქე ე ბის მი ერ. მისი მი ზა ნი იქ ნე ბა წას ვ-
ლა ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის კენ და მათ მიღ მა.
ჩემ თ ვის ეს უპირ ვე ლე სი და უმ თავ რე სი ამო ცა-
ნა ა, რო მე ლიც დრო ზე უნ და გა კეთ დეს იმი სთ-
ვის, რომ ეს იდე ე ბი რე ა ლო ბად იქ ც ნენ.



What is Turing Church? How do you see the 
future of this concept?

Turing Church is a community of seekers 
at the intersections of science and religion, 
spirituality and technology, engineering and 
science fiction, mind and matter, with shared 
cosmic visions:
We will go to the stars and find Gods, build 
Gods, become Gods, and resurrect the 
dead from the past with advanced science, 
space-time engineering and “time magic.”
God is emerging from the community of ad-
vanced forms of life and civilizations in the 
universe, and able to influence space-time 
events anywhere, anytime, including here 
and now.
God elevates love and compassion to the 
status of fundamental forces, key drivers for 
the evolution of the universe.
At this moment Turing Church is an informal 
online community with a mailing list, a Face-
book group, video talks, and meetings in vir-
tual reality. At times I think that Turing Church 
should become an organized religion, with 
a more formal structure. But excellent affine 
organizations already exist, first and fore-
most the Mormon Transhumanist Associ-
ation (MTA). The MTA is totally compatible 
and has already done the hard work of build-
ing an excellent community and formal orga-

SACRAL ROAD TO STARS
Giulio Prisco, information technology 
virtual reality consultant, writer, futur-
ist, and transhumanist.



nization, so why re-invent the wheel? At the 
same time, perhaps an independent, unaffili-
ated Turing Church could be more appealing 
to those who prefer to stay away from tradi-
tional religions.

Original Cosmists mixed religion with space 
exploration, dreams of immortality with 
Christianity. How contemporary Cosmists 
are dealing with this issues, and what is the 
main agenda of contemporary Cosmists?

Contemporary Cosmists are not organized 
in a single group, and don’t speak with a 
single voice, so I can only answer as one of 
many contemporary Cosmists. I consider 
space exploration as an integral part of the 
ascent of humanity toward transcendence. 
Note that space, the stars, and the universe 
appear many times in the three short Turing 
Church bullet points above. We must go to 
space and spread to the stars to make all 
that happen.

Do we need Space Religion for new Space 
Age? And how do you see this religion?

Bill Bainbridge said that only a strong, vibrant 
space religion can take us to the stars. If Tur-
ing Church becomes an organized religion, 
that I will say (of course) that Turing Church 

is Bainbridge’s strong space religion.

Otherwise, this role could be played by ex-
isting religious organizations that choose 
to embrace the “Sacred Road to the stars” 
as the manifest destiny and cosmic duty of 
humankind, mandated by God. The MTA 
mentioned above is one, and there is also a 
Christian Transhumanist Organization (CTA) 
that could play a role. However, all these or-
ganizations must grow by several orders of 
magnitude before playing this role.

Can we see the rise of Independent space 
explorers, Pirates of low orbit, Squatters of 
Moon or other celestial objects? How soon 
can we see the independent group of peo-
ple who decides to leave the planet without 
a permission from governments or corpo-
rations. And what we need to do to move 
to that direction – Freedom of speech, free-
dom of experimenting on your own body 
and Freedom to explore the Space

We will see an independent group of peo-
ple leave the planet without permission from 
governments or corporations, when an inde-
pendent group of people will decide to leave 
the planet without permission from govern-
ments or corporations, get organized, and 
make it happen with smart thinking and hard 

work!

I support independent space exploration 
and wish to see groups called “Pirates of 
low orbit” and “Squatters of the Moon.” I 
am working at the preliminary design of a 
new organization called “Space Decentral” 
a decentralized autonomous space agency 
by-the-people, for-the-people, aimed at the 
stars and beyond.

To me, this is really the preliminary work that 
needs to be done to get going on the Sacred 
Road to the stars.







მოგ ზა უ რო ბა იწყე ბა. 
აიღე კა მე რა, მაგ რამ რუ კა სახ ლ ში და ტო ვე.    

“დაცულობოს შეგ რ ძ ნე ბა მო საწყე ნი ა, რად გან გა მო რიცხავს 
კვლე ვის შე საძ ლებ ლო ბას.” 
უც ნო ბი ავ ტო რი

ამის თა მა ში ყველ გან შე იძ ლე ბა, სა დაც კი მან ქა ნე ბი მოძ რა-
ო ბენ.

გა ურ კ ვე ვე ლი კვლე ვის ინ ს ტ რუქ ცი ა:  

ნა ბი ჯი 1: გა ყე ვი პირ ვე ლი ვე ავ ტო ბუსს ავ ტო ბუ სის პირ ვე ლი-
ვე გა ჩე რე ბი დან. 
ნა ბი ჯი 2: ჩა მო დი X გა ჩე რე ბის შემ დეგ. X, ავ ტო ბუ სის ნომ რის 
ციფ რე ბის მი მა ტე ბით მი ღე ბუ ლი რიცხ ვი ა. მა გა ლი თად თუ 
ავ ტო ბუ სის ნო მე რი 57-ა, მა შინ ავ ტო ბუ სი დან 5+7=12 გა ჩე-
რე ბის შემ დეგ ჩა მო დი ხარ. 
ნა ბი ჯი 3: მი მო ი ხე დე ირ გ ვ ლივ. თუ ად გი ლი უც ნო ბი ა, და იწყე 
ყვე ლაფ რის კვლე ვა: შე აგ რო ვე საგ ნე ბი, ბგე რე ბი, სუ ნე ბი, 
ფო ტო ე ბი, ჩა ი წე რე სა კუ თა რი ემო ცი ე ბი და სხვ. იპო ვე ის, 
არც ამ ად გი ლას უყ ვე ლა ზე მე ტად გა ინ ტე რე სებს და შე ე-
ცა დე უკეთ გა ი გო ის. თუ ეს შე ნო ბა ა, სთხო ვე გამ ვ ლელს 
გითხ რას ყვე ლა ფე რი, რაც კი მის შე სა ხებ იცის. რო გორც კი 
სა ინ ტე რე სო პი როვ ნე ბას ან სი ტუ ა ცი ას იპო ვი, შე ე ცა დე გა-
ა ხან გ რ ძ ლი ვო კონ ტაქ ტი. და საწყის ში უც ნო ბებ თან სა უ ბა რი 
შე იძ ლე ბა უხერ ხუ ლი იყოს, მაგ რამ მა ლე აღ მო ა ჩენ, რომ მა თი 
უმე ტე სო ბა მზა დაა გა გი ზი ა როს თა ვი სი ცოდ ნა, გა მოც დი ლე-
ბა და ის ტო რი ე ბი.  
ნა ბი ჯი 4: რო დე საც შე ნი პირ ვე ლი ლო კა ცი ის კვლე ვას და ას-
რუ ლებ, და იწყე მე ო რე, ინ ს ტ რუქ ცი ის პირ ვე ლი ნა ბი ჯი დან.      

iRbliani dRe
ვატო ურუშაძე



You’re about to make a journey. 
Grab a camera
but leave your map at home.

“The moment things are secure you
will feel bored, because there is no
possibility for exploration.”
Unknown Author

This game can be played anywhere
one would find local traffic. 

Uncertain Exploration Instructions:

1. Go to the closest bus stop and catch the first bus.
2. Get off after X stops. Calculate X by adding the bus numbers.
For example, if the number of the bus is 57 then you must stay
in the bus for 5 + 7 = 12 stops.
3. Look around you, if the place is unfamiliar, start a random ex-
ploration of everything: collect things, sounds, smells, photos,
write down emotions etc. Find what interests you the most in
that place and try to understand it better. If it is a building,
ask a passer-by to tell you everything he or she knows about
it. Once You find an interesting person or situation try to get
involved. In the beginning it might seem a bit awkward to
start conversations with strangers, but you’ll find most of them
will be eager to share their knowledge, experience, and
stories.
4 When you’ve finished exploring your first location, start again
from Step 1.

RUN OF GOOD LUCK
Vato Urushadze







გას ქ და შა ვი კლდე,
გა მო ვი და შა ვი კა ცი,
გა დაჯ და შავ სა ცხენ ზე და,
გა დი ხუ რა შა ვი ნა ბა დი,
ამო ი ღო შავ ტა რი ა ნი და ნა,
გას ჭ რა წი თე ლი გვე ლი.
იჯ და დე და მა რი ა მი,
ქსელ სა ჰქსოვ და ძო ძე ულ სა,
თმა სა შლი და ბრო წე ულ სა.
წინ ედ გა ოქ როს ჭურ ჭე ლი,
შიგ ედ გა ვარ დი სა წყა ლი.
გა უ ტე ხე სო დე და მა რი ამ სა
ოქ როს ჭურ ჭე ლი ო,
და უღ ვა რე სო ვარ დი სა წყა ლი ო.
ვინც შე ნაო ავის გუ ლით,
ავის კო ლით,
ავის თო ლით შე მოგ ხე და ო,
გას ქ დეს იმი სი თო ლი ცა,
იმი სი გუ ლი ცა,
იმი სი კო ლი ცა ო, –
კა ცი ა,
დე და კა ცი ა,
ფეხ დი დი ა,

ფეხ ბა ტა რა ი ა,
თოლ ჭ რე ლი ა,
თოლ შავ ნა ი ა,
თმა წი თე ლი ა,
თმა შავ ნა ი ა,
ახა ლი ა,
ძვე ლი ა,
ბე ბე რი ა,
თეთ რ ფე რო ვა ნი ა,
შავ გ ვ რე მა ნი ა,
მკვდა რი ა,
ცოცხა ლი ა, –
იმი სი თო ლი ეკალ სა,
გუ ლი – სა მარ თე ბელ სა,
იმი სი თო ლი ეკალ სა,
გუ ლი – სა მარ თე ბელ სა,
იმი სი თო ლი ეკალ სა,
გუ ლი – სა მარ თე ბელ სა.
დას წყი ოს სა მოც და სამ მა
წმინ დამ გი ორ გიმ
იმი სი თო ლიც,
იმი სი გუ ლიც,
იმი სი კო ლიც!

SEEGEelocva avi Tvalisgan



SPELL TO WARD OFF EVIL Gaskda shavi klde,
Gamovida shavi katsi, 
Gadajda shavsa tskhenszeda,
Gadikhura shavi nabadi,
Amoigho shavtariani dana,
Gaschra tsiteli gveli.
Ijda deda mariami,
Qselsa hqsovda dzodzeulsa,
Tmasa shlida brotseulsa,
Tsin edga oqros churcheli,
Shig edga vardisa tskali.
Gautekheso deda mariamsa
Okros churchelio,
Daughvareso vardisa tskalio.
Vints shenao avis gulit,
Avis kolit,
avis tolit shemogkhedao,
Gaskdes imis tolitsa,
imis gulitsa,
imis kolitsao, -
Katsia, 
Dedakatsia,
Fekhdidia,

Fekhbataraia,
Tolchrelia,
Tolshavniaia,
Tmatsitelia,
Tmashavnaia,
Akhalia, 
Dzvelia,
Beberia, 
Tetrferovania,
Shavgvremania,
Mkvdaria,
Tsotskhalia,-
 Imisi toli ekalsa,
Guli - samartebelsa.
Imisi toli ekalsa,
Guli - samartebelsa.
Imisi toli ekalsa,
Guli - samartebelsa.
Dastkios samocdasamma 
Tsminda Giorgim
Imisi tolits,
Imisi gulits,
Imisi kolits!



moZraobebi  protestis aerobikisTvis

MOVES OF PROTEST AEROBICS
ჯგუფი “ბულიონი”

Group “Boullion”













რაზე მუშაობ და რა გაინტერესებ 
ყველაზე მეტად შენს კვლევებში?

-   ჩემი განსაკუთრებული ინტერესის 
სფეროა ინტერდისციპლინური საგანი – 
ასტრობიოლოგია. ეს არის თანამედროვე 
სამეცნიერო მიმართულება, რომელშიც 
გაერთიანებულია: სამეცნიერო 
ეკოლოგია და გარემოსდაცვითი 
ტექნოლოგიები, ბიოქიმია, 
ბიოტექნოლოგია, კოსმოსურ გარემოთა 
ტექნოლოგია, სამგანზომილებიანი 
ბეჭდვა და სინთეზური ბიოლოგია. 
ასტრობიოლოგია ორი მიმართულების, 
ასტრონომიისა და ბიოლოგიის მიჯნაზე 
მყოფ საკითხებს იკვლევს. ამ მხრივ, 
ჩემი სპეციფიკური ინტერესის სფერო 
პლანეტა მარსი და მის კვლევასა 
და ათვისებასთან დაკავშირებული 
მეცნიერული გამოწვევებია. 
დარწმუნებული ვარ, კაცობრიობის 
მომავალი კოსმოსის, ახალი პლანეტებისა 
და მთვარეების ათვისებაშია. 
დედამიწისეული სიცოცხლის 
ხანგრძლივი მომავლის უზრუნველყოფა 
მხოლოდ კოსმოსში მისი გადატანითა და 
გავრცელებით შეიძლება. ამ მხრივ ჩვენ 
პირველ ნაბიჯებს ვდგამთ და ეს არის 
პლანეტა მარსზე საკაცობრიო მისიების 
განხორციელება.

marsi da saqarTvelos kosmosuri programa
მარიკა ტარასაშვილი, კოსმოსის ბიოტექნოლოგი, 

ბუნებათმეცნიერების მასწავლებელი.



მარსის კოლონიზაციისა და 
ტერაფორმირების განხორციელებისთვის 
საჭირო სამეცნიერო ბიოტექნოლოგიური 
ასპექტები ურთულესია. ჩემი 
დისერტაცია მარსის გრუნტის 
მიკრობიოლოგიურ გარდაქმნას ეხება. 
როგორც აღმოჩნდა, დედამიწაზე 
არსებულ ექსტრემალურ გარემოში 
მცხოვრებ ორგანიზმებს, მარსის 
გრუნტისა და ატმოსფეროს გარდაქმნა 
შეუძლიათ, რის შემდეგაც მასზე 
დედამიწისეული მცენარეების დარგვა 
და მარსისეული აგროკულტურების 
მოყვანა გახდება შესაძლებელი. 
ეს იყო ჩემი პირველი სერიოზული 
ექსპერიმენტული სამეცნიერო ნაშრომი  
ასტრობიოლოგიაში. 

2008 წელს საქართველოს სამეცნიერო 
ფონდმა დაფინანსება გამოგვიყო, რის 
შედეგადაც, წლების განმავლობაში 
მხოლოდ ქაღალდზე არსებული მარსის 
პირობების საიმიტაციო კამერის შექმნა 
რეალობად იქცა. მას შემდეგ ბევრი 
ნაშრომი გამოვაქვეყნეთ, რომელთა 
ინტერნეტში მოძიება სირთულეს არ 
წამოადგენს. მაგალითად, შარშან, 
გერმანიის კოსმოსურ სააგენტოში 
–  DLR, მქონდა სამუშაო შეხვედრა, 
სადაც მარსის ათვისებისთვის და, 
ზოგადად, კოსმოსის პირობებში, 

სინთეზური ბიოლოგიის გამოყენებით, 
გენმოდიფიცირებული მცენარეების 
შექმნის შესაძლებლობები და 
სირთულეები განვიხილეთ.  წელს, მაისში, 
აშშ–ში ჩატარებულ საერთაშორისო 
სამეცნიერო ასტრობიოლოგიურ 
კონფერენციაზე წარვადგინე 
ნაშრომი – მარსზე დედამიწისეულ 
მცენარეთა ფოტოსინთეზის 
მოსალოდნელ თავისებურებათა 
შესახებ. ამ თემებთან დაკავშირებით, 
სამეცნიერო პუბლიკაციები სულ მალე 
გამოქვეყნდება.

 
მარსის კოლონიზაცია - როდის და 
როგორ და შენი აზრით, რამდენ ხანში?

- მარსის კოლონიზაციის დაწყება 
დღესვე შეიძლება. მეცნიერებას 
ამისთვის ყველაფერი აქვს. საქმე, 
როგორც ყოველთვის, ფულშია. მარსის 
ათვისება, ამ ეტაპზე, მხოლოდ ხარჯებს 
უკავშირდება. ეს ინვესტიციაა, რომელიც 
მოგებას ასწლეულების განმავლობაშიც 
კი ვერ მოიტანს. მარსის ათვისების 
აუცილებლობის საწინააღმდეგო 
არგუმენტები რამდენიმე კატეგორიად 
იყოფა. ყველაზე ხშირად, ასეთი რამ 
ისმის: “ამდენი პრობლემაა დედამიწაზე 
და არ ჯობია მთელი ეს თანხა ადამიანებს 

მოვახმაროთ და არა მარსის ათვისებას?”; 
ეს ცინიკოსი ადამიანის კლასიკური 
პოზიციაა, რომელიც სოციალური 
პარაზიტიზმის  პოპულარიზატორია. 
ამ კატეგორიას თუ შევეკითხებით, 
სახელდობრ, როგორი სტრატეგია 
გააჩნია პლანეტაზე ადამიანის 
პრობლემების მოსაგვარებლად – პასუხს 
ვერ მივიღებთ, რადგან, ვითომდა 
ლამაზი და ორიგინალური ფრაზის 
მიღმა, ეს კატეგორია ფინანსებისა 
და თანამედროვე ტექნოლოგიების 
ინტენსიური მომხმარებელია და 
გარემოს დასაცავად არც ძვირი მანქანის 
გამოყენებაზე იტყვის უარს და არც 
მშიერი ადამიანების თუ ცხოველების 
დასახმარებლად დაიხარჯება.

არსებობს სხვა, კიდევ უფრო უცნაური 
პოზიცია, რასაც სამეცნიერო წრეებში 
დაცინვით “მარსის ქალწულობის 
მცველთა პოზიციას” უწოდებენ. 
საოცარია, მაგრამ ამ კატეგორიაში 
მეცნიერებიც არიან.  მათ მიაჩნიათ, რომ 
მარსი ისეთივე უნდა დარჩეს, როგორიც 
დღეს არის, და რომ ადამიანებს არ აქვთ 
უფლება “შერყვნან მისი სილამაზე” და 
იქ სხვა სიცოცხლე შეიტანონ, რადგანაც 
ეს “კოსმოსური მასშტაბის ძალადობის” 
მაგალითია.  სხვა ადამიანების 
ნაცვლად ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ 



ჩემთვის სრულიად წარმოუდგენელია, 
როგორ უნდა “შერყვნან” ადამიანებმა 
ცარიელი ქვები და ქვიშები და რა 
“ძალადობას” აქვს ადგილი არარსებულ 
სიცოცხლესთან მიმართებაში. ბოლოს 
და ბოლოს, სიცოცხლე სამყაროში 
ყველაზე უფრო საოცარი, ლამაზი და 
დასაფასებელი რამაა, და თუ მარსს 
ოდესმე თავისი სიცოცხლე ექნება – ამას 
მხოლოდ მივესალმები. ოდესმე მარსი 
შეიძლება დედამიწისეული სიცოცხლის 
გადარჩენის ერთადერთ შესაძლებლობად 
იქცეს. საბედნიეროდ, მეცნიერთა 
უმეტესობას მიაჩნია, რომ  მსგავსმა 
არარაციონალურმა მიდგომებმა მარსის 
ათვისების გრანდიოზულ პროექტს ხელი 
არ უნდა შეუშალოს. 

თუ მეცნიერების ისტორიას და 
გამოცდილებას გავიხსენებთ, ვფიქრობ 
რომ კაცობრიობის პროგრესულად 
მოაზროვნე ნაწილი, ამ საუკუნეშივე 
წამოიწყებს მარსის კოლონიზაციას და 
ეს პროცესი დაახლოებით 2–3 საუკუნეში 
წარმატებით განხორციელდება. ამ 
საკითხებზე მსხვილი კორპორაციებიც 
მუშაობენ, მაგალითად,  SpaseX, Big-
ellow, Virgin Galactics და სხვა. თუმცა, 
სამეცნიერო ჯგუფების აზრით, მათ არ 
უნდა მიეცეთ საშუალება, სამეცნიერო 
მიღწევები, მხოლოდ საკუთარი 

მიზნებისთვის გამოიყენონ.  კომპანიების 
ერთ ერთი ამოსავალი წერტილი მარსის 
“რაც შეიძლება იაფად” ათვისებაა, 
სამეცნიერო საზოგადოების მიზანი კი 
მარსის მომავალი კოლონისტების – 
ცოცხალი  ადამიანების,  უსაფრთხოება 
და კეთილდღეობის უზრუნველყოფაა. 
ამ საკითხში შესყიდვების ტენდერები 
და სხვა ფინანსური მაქინაციები 
აზრს კარგავს, რადგან ამ სფეროში 
არ არსებობს ტექნიკა, რომელიც 
ერთდროულად იაფიცაა და კარგი 
ხარისხისაც. ასე რომ ფინანსურ მხარეზე 
ზედმეტად ორიენტირებულ წრეებს 
მარკეტინგული პოზიციის დათმობა 
მოუწევთ. კოსმოსური ტექნოლოგიები 
ძალიან ძვირია, ხოლო “არაძვირი” 
ტექნიკა საერთოდ არ მუშაობს და 
უდიდეს საფრთხეს უქმნის ადამიანის 
სიცოცხლეს. 

მარსის კოლონიზაციის პირველი ეტაპი 
უკვე დაიწყო. თამამად შეიძლება 
ითქვას, რომ  მარსის ათვისება და 
ტერაფორმირება უახლოეს 200–300 
წელიწადში მოხდება. რაც შეეხება 
პირველ კოლონიას – ამ საუკუნის 
დასასრულს ის აუცილებლად გვექნება. 
განსაკუთრებული უნარების მქონე 
ფანტასტიც კი ვერ აღწერს ზუსტად, 
მოსალოდნელ ტექნოლოგიურ პროგრესს. 

საქართველოს კოსმოსური სააგენტო  
გაუქმებულია. შეიძლება თუ არა შეიქმნას 
ახალი?  რა კეთდება ამ მიმართულებით?

– დიახ, საქართველოს კოსმოსური 
სააგენტო 2006 წელს გაუქმდა და 
ამაში დამნაშავე ამ ორგანიზაციის 
წარმომადგენელთა უპრინციპო, პოსტ–
საბჭოთა, კორუფციული მართვის 
სტილი, სტრატეგიული ხედვების 
არარსებობა და არასტანდარტულ 
სამეცნიერო იდეათა მიუღებლობაა. 
ძალიან ვწუხვარ, ამას რომ ვამბობ და 
არც კონრეტულ გვარებს დავასახელებ, 
მაგრამ მქონდა შესაძლებლობა 
შევხვედროდი ამ ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელებს, წევრებს და 
მესაუბრა მათთან. ფაქტობრივად, 
ეს იყო რამდენიმე, ერთმანეთთან 
დაახლოებული პიროვნების ჩაკეტილი 
ჯგუფი, რომლებიც არა ხელფასს, 
არამედ, შეიძლება ითქვას, 400–
ლარიან სოციალურ დახმარებას 
იღებდნენ სახელმწიფოსგან, ხოლო 
კანტი–კუნტი ღონისძიებები, 
რომლებსაც ისინი ატარებდნენ, იყო 
სრულიად დახურული და ფასადური 
ხასიათის.  არც ლოკალური პროექტები 
არსებობდა და არც იმის სურვილი, 
რომ საერთაშორისო პარტნიორულ, 
პილოტურ წამოწყებებში მიეღოთ 



მონაწილეობა. არადა, იმ დროს ასეთ 
პროექტებში ჩართვისა და ორგანიზაციის 
სტრატეგიული განვითარებისთვის 
ყველაზე კარგი პერიოდი იყო. სწორედ 
მაშინ ჩამოყალიბდა კოსმოსური 
სააგენტოები პოლონეთში, ჩეხეთში და 
ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანაში, 
რისთვისაც ამ ქვეყნებში მნიშვნელოვანი 
ინვესტიციები ჩაიდო. დღეს ისინი 
ევროპის კოსმოსური სააგენტოს – ESA–ს 
სრულუფლებიანი და ფინანსურად 
უზრუნველყოფილი ორგანიზაციები 
არიან. ბევრი მათგანი NASA–ს 
სტრატეგიული პარტნიორია. ჩვენი 
კოსმოსური სააგენტოს ნარჩენები კი აი, 
ახლახანს, ჯართად გაიყიდა.

ახალი  სტრუქტურის შესაქმნელად, 
საჭიროა პრინციპული, პროგრესული 
მეცნიერების ჯგუფი, სამთავრობო 
დონეზე შემუშავებული სტრატეგია 
და საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც 
შანსს არ დაუტოვებს ნეპოტიზმს და 
კორუფციას. 

შესაძლებელია თუ არა შეიქმნას 
კოსმოსური სააგენტო, რომელიც არ 
იქნება დამოკიდებული სახელმწიფოზე? 

– რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და 
ვფიქრობ, მალე ასეც მოხდება. ჩემთვის 

ცნობილია  პროფესიონალთა ჯგუფი, 
რომელიც უახლოეს მომავალში 
ჩამოაყალიბებს მსგავს არასამთავრობო 
სტრუქტურას. გამოცდილება გვიჩვენებს, 
რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია 
სამთავრობოზე გაცილებით უკეთ 
მუშაობს.  დღეს არსებული გლობალური 
მნიშვნელობის კოსმოსური სააგენტოები 
სამთავრობო დაწესებულებებია, 
რომლებიც მცირემასშტაბიანი კვლევითი 
ინსტიტუტების სამეცნიერო მიღწევების 
ბაზაზე არსებობენ. გააჩნია ჩვენ, 
ჩვენი შესაძლებლობებით, რომელ 
სტრუქტურაში ვიპოვით საარსებო ნიშას.

სამწუხაროდ, საქართველოში დღეს 
არსებული დაწესებულებები მეცნიერების 
განვითარებისა და დახმარების კი 
არა, მოსპობა–განადგურების რეჟიმში 
მუშაობს. მეცნიერის მუშაობის 
სტილი ძალზე სპეციფიკურია – აქ 
მკაცრად უზრუნველყოფილი უნდა 
იყოს აკადემიური და პიროვნული 
თავისუფლება. მეცნიერს უნდა 
ეხებოდეს მხოლოდ მეცნიერება, რომ 
მისი გენიალური გონება ვიღაცის 
ბიუროკრატიულ–ბუღალტრულ 
ქაღალდებში არ ჩაიხრჩოს. საკუთარი 
გამოცდილებიდან მინდა ვთქვა, 
რომ მაგალითად  NASA და ESA 
მეცნიერებისთვის დედამიწისეული 

სამოთხეა, და იქ მეცნიერის 
მოღვაწეობის ყველა განსაკუთრებული 
ასპექტი გათვალისწინებულია. შედეგიც 
სახეზეა.

საქართველოში კი პირიქით, მეცნიერების 
წინააღმდეგ ამაზრზენი ბიუროკრატიული 
მანქანა მუშაობს, თვალის ასახვევი 
ფასადური ღონისძიებები მომავალ 
თაობებს მეცნიერებისგან განაფრთხობს. 
განსაკუთრებით საშიში კი, ამ 
მხრივ, საქართველოში ბოლო დროს 
გამეფებული მასობრივი რელიგიური 
სიბეცეა. ამ ფონზე ჩემთვის 
საქართველოს კოსმოსური სააგენტოს, 
როგორც სამთავრობო სტრუქტურის 
არსებობა, ძნელი წარმოსადგენია. 
ვფიქრობ აჯობებს, რომ სწორედაც, 
არასამთავრობო სტრუქტურის 
ჩამოყალიბებით დავიწყოთ. 

როგორ ფიქრობთ, “გვიწერია” თუ 
არა ინტერპლანეტარულ არსებებად 
გადაქცევა და რა საფრთხეები 
გვემუქრება წინააღმდეგ შემთხვევაში?

– ვერ ვიტყვი რა “გვიწერია”, მაგრამ, 
საკუთარ პლანეტაზე მოხრჩობა რომ 
გვემუქრება – ეს აშკარაა. მთელი 
დედამიწა გადავჭამეთ, საწვავს 



არანორმალურად მოვიხმართ და 
პარალელურად ხეებს ვანადგურებთ, 
რომლებიც ჟანგბადს გვაწვდიან. 
ნახშირორჟანგის დონემ და საშუალო 
ტემპერატურამ მკვეთრად იმატა. 
დედამიწა ამ უბედურებისგან თავს 
საშინელი მეთოდებით დაიძვრენს და 
ჭკუაზე მოგვიყვანს. მოვა დრო, და 
მზეზე მიმდინარე ცვლილებების გამო 
დედამიწაზე ცხოვრება შეუძლებელი 
გახდება. ვიქნებით თუ არა ამისთვის 
მზად, ჩვენი სიხარბისა და სისულელეების 
რეალურ ზღვარზეა დამოკიდებული. 
ევოლუციას არ ეშლება, ის იდიოტებს არ 
სწყალობს. თუ კაცობრიობას, კოსმოსში 
გასვლისა და ინტერპლანეტარულ 
არსებებად გადაქცევისთვის 
გამჭრიახობა და ნებისყოფა არ ეყოფა, 
მას “დიდი გადაშენება” ემუქრება.

დედამიწაზე ე.წ. “დიდი გადაშენება” 
არაერთხელ მომხდარა. იყო 
პალეონტოლოგიური კვლევებით 
დადასტურებული 5 ეპოქა, როდესაც 
ჩვენს პლანეტაზე თითქმის ყველა 
ცოცხალი არსება ამოწყდა და ეს 
ყველაფერი რეალურად მოხდა. ყველა 
გადაშენება კლიმატის ცვლილებას ან/და 
კოსმოსურ კატაკლიზმებს უკავშირდება, 
რის შემდეგაც, სიცოცხლემ კვლავ 
აღიდგინა თავი,  თუმცა არც ერთ 

შემთხვევაში მეორე შანსი მანამდე 
გაბატონებულ სახეობას არ მისცემია. 
დოკუმენტური ფილმი “კოსმოსი” 
აღწერს ვიტუალურ მუზეუმს, სადაც  
დიდი გადაშენების მოვლენებისადმი 
მიძღვნილი ექვსი საგამოფენო დარბაზია. 
მათგან ხუთში წარსულ ეპოქათა 
ნამარხებია გამოფენილი. მეექვსე 
დარბაზი კი ცარიელია…





What is the subject of your scientific re-
search and what is the topic that interests 
you the most?
 
The subject of my research is astrobiolo-
gy It is the interdisciplinary field of modern 
science that unites several disciplines such 
as scientific ecology, environmental technol-
ogies, biochemistry, biotechnology, space 
environment technologies, 3D printing and 
synthetic biology. Astrobiology studies the 
issues that remain on the verge of astronomy 
and biology. In this matter, the topics of my 
special interest are the scientific challenges 
connected with the research and assimila-
tion of Planet Mars. I am more than sure that 
the assimilation of space, new planets, and 
moons is the future of mankind, since se-
curing the future of the Earthian life is only 
possible through its migration and dissem-
ination into space. Our first steps towards 
this direction are manned Mars missions.

The biotechnological scientific aspects of 
colonization and terraforming of Mars are 
extremely complex. My thesis touched on 
the microbiological transformation of Mars’s 
soil. It turns out that the organisms living 
in extreme conditions on Earth are able to 
transform Mars’s soil and atmosphere. It will 
give us the possibility to develop Martian ag-
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riculture based on the Earthian plants. It was 
my first serious experimental work in scien-
tific astrobiology.

In 2008, the Georgian Scientific Foundation 
allocated findings thanks to which an on-pa-
per project for a chamber simulating Mars 
conditions became a reality. Following this, 
many scientific works got elaborated and 
published on the Internet. Last year I had 
a working meeting at the German Space 
Agency – DLR. The subject of the meeting 
was the issue of using synthetic biology to 
develop genetically modified plants in space 
conditions. In May this year, at the US in-
ternational conference of astrobiology, I 
presented work concerning the possible 
peculiarities of Earth plants’ photosynthesis 
on Mars. A special publication dedicated to 
these issues will soon be published. 

Colonization of Mars – when and how, in 
your opinion?

The colonization of Mars can even be 
launched today. Science has everything for 
that. Money is the obstruction, as always. At 
this stage, the colonization of Mars is con-
nected only with the expenses. It is an in-
vestment, however, the profits of which can’t 
be gained even for centuries. The arguments 

against colonization can be divided into two 
categories. One of them says: “there are 
so many problems on Earth, it is better to 
spend money to solve them”. It is the clas-
sic, cynical position that popularizes social 
parasitism. As a rule, the supporters of this 
argument can’t outline any kind of strategy 
for solving the problems they refer to. This 
is the category which is comprised of active 
consumers of modern technology, who nev-
er reject expensive cars or pay to help the 
poor or animals. 

There is an even stronger position against 
Mars colonization which is mockingly re-
ferred to as the “Mars virginity defenders” 
in scientific circles. Surprisingly, even some 
scientists share this position. According to 
them, Mars should stay as it is and nobody 
owns the right to “pervert its beauty”, as 
placing another kind of life there is the “big-
gest violence of space”. I can’t speak on be-
half of other people, but I can’t understand 
how anyone can “pervert” empty stones 
and sands and exert violence against non-
existent life. In the end, life in the universe is 
something that is the most wonderful, beau-
tiful and precious of things. If some day Mars 
will have its own life it will only be welcome. 
In the future, Mars may be the only solution 
for Earth’s life to survive. Hopefully, the ma-

jority of scientists realize that similar attitudes 
should not obstruct the grandiose plans of 
Mars colonization.

In light of the history of science, I assume 
that the progressive part of mankind can 
start the colonization of Mars as soon as in 
this century, and successfully complete it in 
2-3 hundred years. Big corporations such 
as SpaceX, Bigellow, Virgin Galactics and 
others work on the subject too. However, 
according to the scientists, the corporations 
should not be given any possibility to use sci-
entific achievements solely for profit. One of 
the ideas of the corporations is a “low cost” 
colonization of Mars, while the main goal 
of science is the assurance of safety and 
well-being of the colonists. All financial tricks 
like cutting corners in cost etc. are nonsen-
sical when it comes to space. There are no 
cheap items of high enough quality to be 
used in the field. Thus the business groups 
oriented towards cost efficiency will have 
to abandon their marketing ideas at some 
point. Space technology is extremely expen-
sive, while “cheap” technology doesn’t work 
and, most importantly, is not safe. 

The first stage of the colonization of Mars 
has already launched and will be finalized in 
2-3 centuries. As for the first colony, it surely 



will be on at the end of this century. Even 
the boldest science fiction can’t describe the 
technological progress that is ahead. 

The Georgian Space Agency is canceled. Is 
there a possibility to create a new one, is 
anything being done in this direction?
 
The Georgian Space Agency was canceled 
in 2006 due to the post-Soviet, unprincipled 
representatives of the agency, their corrupt 
work style, nonexistent strategic views, and 
resistance towards nonstandard scientific 
ideas. I am tremendously sorry to say this 
and I am not naming any names, but I had 
the possibility to meet and talk with the lead-
ers of the agency. It was practically a closed 
group of several friends sitting on a 400 Lari 
monthly wage, which for me is more of a so-
cial welfare than salary. Seldom events held 
by the agency were mostly closed and su-
perficial. There were no local projects, nor a 
readiness to take part in international pilot or 
joint projects. Alas, this period was the best 
time for participating and thinking about stra-
tegically developing of the agency. That was 
the time when new space agencies were 
being established in Poland and the Baltic 
countries, when important investments were 
being made. Today those agencies are the 
full-fledged and financially secured members 

of the Europe Space Agency – ESA. Many of 
them are strategic partners of NASA, while 
the remnants of our Space Agency were re-
cently sold as a junk.

A group of progressive scientists with strong 
principles are needed for the establishment 
of a new agency, as well as a strategy which 
will be worked out on the government level, 
along with legislature that excludes nepo-
tism and corruption. 

Is there any possibility for an establishment 
of a space agency that won’t depend on the 
state?
 
Of course, there is a possibility. I even think it 
may happen soon. I know a group of profes-
sionals that are going to found a non-gov-
ernmental organization working on space is-
sues. Experience shows that an NGO works 
better than the state. Despite most of to-
day’s globally important space agencies be-
ing state bodies, they use scientific achieve-
ments of small-scale scientific institutions. It 
depends in which niche we find ourselves. 
Unfortunately, scientific institutions working 
today in Georgia mostly operate in a de-
struction or demolition mode. Scientific work 
style is very specific and requires a huge deal 
of academic and personal freedom. A scien-

tist must be engaged in science only, with-
out plunging into bureaucratic book-keeping 
papers. Based on my own experience, I can 
say that NASA and ESA are kinds of par-
adises for scientists. They envisage all the 
smallest details and peculiarities of scientific 
work. And the results are tangible.

Today, a creepy bureaucratic machine works 
against scientists in Georgia. Superficial 
events are being held that scare the young 
generation away from science. The latest re-
ligious blindness that is commonplace in to-
day’s Georgia is especially alarming. On this 
backdrop, the existence of a space agency 
as a state structure seems unrealistic to me. 
This is why, in my opinion, it is much better 
to start with the establishments of a nongov-
ernmental agency.
 
Do you think that it is our destiny to become 
interplanetary beings? What are the conse-
quences if it never happens? 

 I can’t talk about any destiny. However, it is 
clear that we face suffocation on this plant. 
We have squandered the whole planet, our 
use of fuel is not normal. We cut down trees 
that give us oxygen. The levels of carbon 
dioxide and the average temperature have 
sharply elevated. Earth will get rid of all those 



disasters by some terrible cataclysms. The 
time will come when, because of the chang-
es of the sun, living on the Earth will become 
impossible. Our readiness to deal with it de-
pends on the limits of our greed and stupid-
ity. Evolution is never wrong. It never favors 
idiots. If mankind won’t be able to switch to 
an interplanetary mode of life, it will face the 
“great extinction” that has happened on the 
Earth at least 5 times according to paleon-
tology researches. All the living entities went 
extinct. All those extinctions were connected 
to climate change and/or other space-relat-
ed cataclysms after which the Earth recov-
ered itself, while none of the species living 
before the extinction were given such a 
chance. A documentary named “Space” de-
scribes a virtual museum with six exhibition 
halls dedicated to six “great extinctions”. 
Among them, five are full of remnants of their 
respective destroyed epochs, while the sixth 
one is empty.







ნუ შე გა ში ნებს სა ში ნე ლე ბა ღა მი სა, 
ატო მუ რი ბომ ბი დღი სით გაფ რე ნი ლი.
პო ლი ცია – ბნელ ში მო ა რუ ლი, 
ატ ხად ნ ია კი – შუ ადღის მძარ ც ვე ლი.
და ე ცე მა შენს გვერ დით ათა სი 
და ათი ათა სი შენს მარ ჯ ვ ნივ, 
შენ კი არ მო გე კა რე ბა.
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You will not fear the terror of night,
nor the nuclear bombs that fly by day,
nor the police cars that stalks in the darkness,
nor the hangover that destroys at midday.
A thousand may fall at your side,
ten thousand at your right hand,
but it will not come near you.

PSALM OF ILLEGAL COSMONAUT
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