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აბსტრაქტი 

 

ნაშრომის ძირითად საკვლევ თემას წარმოადგენს ხელოვნების არსის გადააზრების 
საკითხი, რომელშიც წარმოდგენილი იქნება ხელოვნების არსის შესახებ 
წარმოდგენილი შეხედულებები, კონკრეტულად კი  ფრანკფურტის სკოლის 
წარმომადგენლების მ. ჰორკჰაიმერისა და თ. ადორნოს „განმანათლებლობის 
დიალექტიკა ფილოსოფიური ფრაგმენტები“ და ვ. ბენიამინის ტექსტის „ხელოვნების 
ნაწარმოები მისი ტექნიკური რეპროდუცირებადობის ეპოქაში“ მიხედვით. მოვახდენ 
ამ ტექსტების ინტერპრეტაციას, მათ გაგებას და  შესაბამის ისტორიულ კონტექსტში 
გააზრებას.  თუ როგორ განიხილავდნენ და ესმოდათ ხელოვნების არსის 
დანიშნულება და თავად ხელოვნება.   კვლევის სფეროდან გამომდინარე ნაშრომში 
გამოყენებულ იქნება ჰერმენევტიკული მეთოდოლოგია. ნაშრომის  ძირითადი 
მიზანია წარმოაჩინოს ბენიამინისა და ადორნო-ჰორკჰაიმერს შორის 
ტექნოლოგიურად კვლავწარმოებულ ხელოვნებასთან მიმართების განხილვა, ზემოთ 
წარმოდგენილი ნაშრომების საფუძველზე. 
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Abstract 

 

The purpose of the research article is to re-think the essence of art; more precisely through 

the discussion of the views of representatives of the Frankfurt School, M. Horkheimer and T. 

W. Adorno “Dialectic of Enlightenment. Philosophical Fragments” and W. Benjamin “The 

Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”. Through the interpretation of these 

works, I will demonstrate their understanding within their relevant historical context; the 

way they analyzed and understood the objective of the essence of art and of art itself. 

Hermeneutical methodology will be used due to the specificity of the research topic.  The 

main objective of the research is to show the relationship between Benjamin and Adorno-

Horkheimer in relation to technologically reproduced art according to the above theoretical 

works.   
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