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მადლიერების ნიშნად

სულ ცოტა ხნის წინ მივხვდი, რომ ქვეყნად ყველაზე მცირე 
ოპუსიც ბოლოს მაინც ერთი დიდი წიგნის ფურცელი ხდება, რო-
გორც პირდაპირი, ისე – ფიგურალური მნიშვნელობით.

ამის დასტურია ეს კრებული, რომელში გაერთიანებული სტა-
ტიებიც სხვადასხვა დროს დავწერე ან ჯერ მოხსენებად წარვად-
გინე სამეცნიერო კონფერენციებზე და შემდეგღა გარდავქმენი 
წერილობით ტექსტად.

იმის კვალდაკვალ, რომ ისტორიულ მეცნიერებაში ბევრი რამ 
შეიცვალა და გადაფასდა, წიგნში გამოთქმულ დებულებებს დრო 
და დრო ლექციებზე, ჩემს სტუდენტებთან ვაჭაშნიკებდი, რისთ-
ვისაც დიდად ვემადლიერები თითოეულ მათგანს, განსაკუთრე-
ბით კი მათ, ვინც არ იზარებდა და საკუთარ დამოკიდებულებას 
არგუმენტირებულად გამოხატავდა.

მადლიერი ვარ ჩემი კოლეგებისა და მეგობრებისა, რომელ-
თა დადებითი გამოხმაურება, შენიშვნები თუ კრიტიკა საკუთარი 
ნაშრომის გადახედვასაც მაიძულებდა და დებულებების აწონვა-
გაზომვასაც.

მადლობას ვუხდი პროფესორებს: ჟერარ დედეიანს, იზაბელ 
ოჟეს, ტიმოთი კევინ ბლოუველტს, დოდონა კიზირიას, მზაღო 
დოხტურიშვილს, ბელა წიფურიას, ზურაბ კიკნაძეს, ნინო ფირც-
ხალავას, რევაზ მარსაგიშვილს, თამარ ტალიაშვილს, ნინო დო-
ბორჯგინიძეს, თამარ ბერეკაშვილს, ათინათ მამაცაშვილს, თა-
მარ ლომიძეს, ნინო აბაკელიას, ქეთევან ხუციშვილს, თინათინ 
ბოლქვაძეს, ცირა ბარბაქაძეს, ზაზა აბზიანიძეს, პაატა ჩხეიძეს, 
პაატა ბუხრაშვილს, მერაბ ღაღანიძეს, ბეჟან ჯავახიას, მანანა 
ჯავახიშვილს, ეკა ჭყოიძეს და მრავალ სხვა გულშემატკივარს.

წიგნი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის შედარებითი ლი-
ტერატურის ინსტიტუტში მომზადდა, რისთვისაც მადლობას იმ-
სახურებს ინსტიტუტის ყველა წევრი და თანამშრომელი.
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სუვერენული ისტორია

წინასიტყვაობა

ისტორია, როგორც სრულყოფილი მეცნიერება, მე-19 ს. მე-2 
ნახევარში ფორმირდება: ამავე დროს, საბუნებისმეტყველო მეც-
ნიერებათა რიგს გამოეყოფა ცოდნის დამოუკიდებელი ტიპი – სო-
ციალური მეცნიერებანი. მე-19 ს. მიწურულს ისტორია მიიჩნევა 
სამეცნიერო ცოდნის ცალკეულ სფეროდ, რომელიც სოციალური 
რეალობის წარსულს შეისწავლის მაშინ, როცა სხვა საზოგადოებ-
რივი მეცნიერებანი, ძირითადად, აწმყოს აანალიზებენ. ისტორია 
სრულყოფილ აკადემიურ სტატუსსა და სამეცნიერო ორგანიზა-
ციას ჰპოვებს: იხსნება კათედრები (ბერლინის უნივერსიტეტში – 
1810 წ; სორბონში – 1812 წ; ოქსფორდსა და კემბრიჯში – 1866 
და 1869 წწ. და სხვ.), ფაკულტეტები, ფუძნდება საზოგადოებანი, 
გაიცემა დიპლომები...

თუმცა ჯერ კიდევ მე-18 ს. მიწურულსა და მე-19 ს. დამდეგს 
თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში არსებობს უამრავი 
ისტორიული პერიოდული გამოცემა, მე-19 ს. მეორე ნახევარში კი 
პირველი პროფესიული ნაციონალური ისტორიული ჟურნალებიც 
არსდება.

სათავეებთან

სხვა კოლეგებისაგან განსხვავებით, მე-19 ს. გერმანელი ის-
ტორიკოსები უკვე უნივერსიტეტებში მუშაობენ, რამაც ძალიან 
იმოქმედა ისტორიული ცოდნის სციენტიზაციაზე, წარსულის 
რეპრეზენტაციის „სამეცნიერო“ ფორმის ჩამოყალიბებაზე...

ანალიტიკური ისტორიის მიმდევარი გერმანელები მიზნად 
ისახავდნენ წარსულის – ლოკალურისა თუ უნივერსალურის – 
„ჭეშმარიტი სურათის“ აღდგენას, ძალზე სერიოზულად უდგე-
ბოდნენ ისტორიკოსის პროფესიულ გარჯას, მსჯელობდნენ ის-
ტორიული მეცნიერების ამოცანებსა და სპეციფიკაზე... სწორედ 
მათ შექმნეს ისტორიული კვლევის „სკოლა“, გამოაქვეყნეს გა-
ანალიზებულ დოკუმენტთა და ისტორიულ თხზულებათა მთელი 
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სერია, რომელთაც დღეს, შესაძლოა, ნაკლებად კითხულობდნენ, 
მაგრამ კვლავაც დიდი პიეტეტით ეკიდებიან.

ყოველივე ამან გერმანულ ისტორიულ სკოლებს მე-19 ს. მე-2 
ნახევარში ლიდერის პოზიცია გაუნაღდა. ისინი პოზიტივისტურ 
კონსტრუქციაში დამკვიდრდნენ. გერმანული ისტორიოგრაფია 
ერთგვარ „ნიმუშადაც“ კი იქცა სხვა ნაციონალურ სკოლათათვის 
(რუსული, ამერიკული და სხვ.). გერმანელ მკვლევართა მიერ პო-
პულარიზებული სამეცნიერო კრიტერიუმები (წყაროს პრიმატი) 
პროფესიული კულტურის ნიშან-თვისებად აღიქმებოდა.

მეთოდთა ანექსია

დეტერმინიზმი. ისტორიის წერის მთავარ მიზნად გამოცხად-
და წარსულის რაციონალური ახსნა, მოვლენათა თანმიმდევ-
რობის მიზეზშედეგობრივი ანალიზი, ისტორიულ პიროვნებათა 
ქმედების მოტივთა დადგენა, ისტორიულ ეპიზოდთა კანონზომი-
ერებისა და შემთხვევითობის განსაზღვრა, ისტორიული დროის 
სტრუქტურირება...

ჯერ კიდევ რენესანსის დროიდან მოყოლებული, მიზეზის, შე-
დეგის, წინააღმდეგობის, შემთხვევითობის, შესაძლებლობისა და 
სხვ. გაგებანი ისტორიული ანალიზის ფუძემდებლურ კატეგორი-
ებად მიიჩნევა, რომელთაგან მეტ-ნაკლებად ყველა მიზეზშედე-
გობრიობას უკავშირდება.

განმანათლებლობამ, შესაძლოა, უნებლიეთ, ჩამოაყალიბა 
კაუზალურობის პრინციპი. წარსულის მისეულ კონსტრუქციებ-
ში კაუზალურმა ახსნამ დეტერმინიზმის ფორმა შეიძინა – სა-
პირისპიროდ ფატალიზმისა და ვოლუნტარიზმისა, რომლებიც 
ისტორიას, მარტივად რომ ვთქვათ, მოვლენათა ჯაჭვად და შემ-
თხვევითობათა ქაოსად მიიჩნევდნენ. განმანათლებელთა მიერ 
ინტერპრეტირებული დეტერმინიზმი კი პრაქტიკულად უადგი-
ლოდ ტოვებდა ისტორიულ შემთხვევითობას, როგორც ასეთს. 
ისტორიასაც, მათი აზრით, ხან ბუნების „მარადიული“, „უცვლელი“ 
კანონები მართავდა, ხან – „გონება“, „პროგრესი“ და „აბსოლუ-
ტური გონი“... განვითარების იდეა, რომელშიც ყოველი შემდეგი 
სტადია წინასწარგანჭვრეტილია, ესადაგებოდა საზოგადოებრივ 
ცხოვრებას, ადამიანთა ფიქრებსა და საქციელს, ქვეყნებს, კულ-
ტურას, ეკონომიკას... განმანათლებელთა დეტერმინიზმი აწმყოს 
არა მხოლოდ წარსულთან, არამედ მომავალთანაც აკავშირებდა: 
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კანონთა ცოდნა გვეხმარება არსებული რეალობის წვდომაში, 
მისი სამომავლო ევოლუციის განჭვრეტასა და გენეზისის რეკონ-
სტრუირებაშიო.

იყვნენ მოწინააღმდეგენიც: მაგ., ა. დე ტოკვილი, რომლის 
აზრითაც, მოვლენათა ერთი რიგი ზოგადი ხასიათისად უნდა მი-
ვიჩნიოთ, მეორე კი უაღრესად განსაკუთრებული, კონკრეტული 
მიზეზით ავხსნათ.

მე-19 ს. ისტორიოგრაფიის ლიდერის მანტია პოლიტიკურმა 
ისტორიამ მოირგო. პოლიტიკური თეორია, დიდწილად, განსაზ-
ღვრა ისტორიული დეტერმინიზმის ბატონობამ. ამას დაემატა 
ნაციონალურ სახელმწიფოთა და კაპიტალიზმის ჩამოყალიბებაც, 
რომელთა გააზრებამ ნაციონალური იდენტობისა და სოციალუ-
რი უთანასწორობის პრობლემათა კვლევის მოთხოვნილება წარ-
მოშვა. შესაბამისად, იდეოლოგიური კონცეფციებიც (მარქსიზმი, 
ფაბიანელობა, ლიბერალიზმი, კონსერვატიზმი, ნაციონალიზმი) 
დიდად ზემოქმედებდა ისტორიაზე. მათთან ერთად ვითარდე-
ბოდა სოციალურ-პოლიტიკურ პრობლემათა სამეცნიერო-ისტო-
რიული ანალიზი, რასაც უზრუნველყოფდა სახელმწიფოსა და 
სამართლის, ეთნოგენეზის, ფეოდალიზმისა და კაპიტალიზმის 
განვითარების, კლასობრივი ბრძოლის სხვადასხვა თეორიათა 
წარმოქმნა.

ისტორიზმი. მიზეზშედეგობრივი ანალიზის შემდგომ გავრცე-
ლებას მოჰყვა ისტორიისათვის გენეტიკური მეთოდის მისადაგე-
ბა, რომელიც სოციალურ-ჰუმანიტარულ სფეროში „ისტორიზმად“ 
ჩამოყალიბდა. ზოგჯერ ისტორიზმს იყენებდნენ დეტერმინიზმის 
ევოლუციურ ვარიანტად, რაც საშუალებას იძლეოდა, ისტორია 
და კულტურა სამყაროს უნივერსალური კანონებით განგეხილა.

აზროვნების ეს პრინციპი გულისხმობს ნებისმიერი მოვლენის 
თანდათანობით ორგანულ განვითარებას: აქ ისტორიის ნებისმი-
ერი ეტაპი ისტორიული პროცესის განსაზღვრული და აუცილე-
ბელი რგოლია. არა მხოლოდ წარსული, არამედ აწმყოც მხოლოდ 
ისტორიის მეშვეობით გაიგება. ის, ვინც არ იცის, რა ხდებოდა 
წარსულში, ვერც აწმყოს ჩაწვდება.

პოზიტივიზმი. მე-19 ს. ისტორიოგრაფიის კონცეპტუალურ 
რეპერტუარს განასახიერებს პოზიტივიზმიც. პოზიტივისტურად 
სახელდებული ისტორიოგრაფიის ტიპი საბუნებისმეტყველო 
მეცნიერებისათვის ნიშანდობლივი მიდგომით განვითარდა, რო-
მელიც გულისხმობდა ფაქტების უშუალოდ გრძნობითი აღქმის 
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შედეგად დადგენას, მათ განზოგადებას ინდუქციის მეშვეობით 
და დაკანონებას. სოციალური პოზიტივიზმის პირველ თეორე-
ტიკოსთა აზრით, საზოგადოება მატერიალური ორგანიზმი იყო, 
სოციალური ცხოვრება კი ბიოლოგიის ანალოგიით უნდა ახსნი-
ლიყო.

ამის კვალდაკვალ, მე-19 ს. მე-2 ნახევრის ისტორიკოსები ის-
ტორიულ მეცნიერებაში ობიექტური ფაქტის პრიმატს ამკვიდ-
რებენ: წარსული რეალობაა, რომელიც ისტორიკოსს ნარჩენების 
– ისტორიული დოკუმენტებისა და ნივთიერი კულტურის სახით 
ეძლევა. ისტორიკოსმა, შეუძლებელია, იმაზე მეტი იცოდეს, რაც 
დოკუმენტებშია მოცემული. მან წარსული დოკუმენტის თანახ-
მად უნდა აღადგინოს და რეფლექსიაზე ხელი აიღოსო.

პოზიტივიზმმა ისტორია ფაქტოგრაფიად აქცია. ისტორი-
კოსი-პოზიტივისტები მიზნად ისახავდნენ, შეექმნათ წარსულის 
ისეთი „ლოგიკური და მართალი“ სურათი, რომელშიც ფაქტები 
(დოკუმენტები) თავისთავად არ არსებობს. ემპირიზმი გამოიხა-
ტებოდა არა იმით, რომ ისტორიკოსი კმაყოფილდებოდა ოდენ 
ფაქტების პრეზენტაციით, არამედ იმით, რომ ხსნიდა რომელიმე 
ფაქტს, ემპირიული მონაცემების ინტერპრეტირებას ცდილობდა 
და არ ავითარებდა აპრიორულ სოციალურ თეორიებს. ყურად-
ღების მიღმა რჩებოდა წარსულის ისეთი სფეროები, რომლებიც 
უკავშირდებოდა მასობრივი განწყობის გამოვლენას, სოციალურ 
ნორმათა დარღვევას, განსხვავებულ, ზოგადად რომ ვთქვათ, 
მკვეთრად ინდივიდუალურ ქცევას, რომლის რაციონალური ახს-
ნაც ვერ ხერხდებოდა.

რეფლექსიური ვარიაციები 

იდეურ-პოლიტიკური პრიორიტეტები სამეცნიერო კრიტე-
რიუმებმა შეცვალა. პოზიტივისტური პარადიგმის თანახმად, 
ისტორიკოსები იყოფიან არა – ნაციონალური, პოლიტიკური ან 
იდეოლოგიური კუთვნილების, არამედ სამეცნიერო პოზიციის 
გათვალისწინებით. თუ ისტორიკოსმა-რომანტიკოსებმა თა-
ვიანთი პოლიტიკური შეხედულებებით გამსჭვალეს როგორც 
მსოფლიო, ისე – ნაციონალური ისტორია, ისტორიკოსმა-პოზი-
ტივისტებმა უარი თქვეს ნაციონალურ თუ პარტიულ ტენდენ-
ციურობაზე: ისტორია უნდა იყოს არა გერმანული, ფრანგული, 
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კათოლიკური, პროტესტანტული, ლიბერალური თუ მარქსისტუ-
ლი, არამედ – „ჭეშმარიტი“.

პოზიტივისტების „დამსახურებაა“, რომ, ერთი მხრივ, ისტო-
რია ფილოსოფიას დააცილეს, მეორე მხრივ კი, ისტორიის მხო-
ლოდ ემპირიული მასალით დაინტერესების გამო, ისტორიული 
ანალიზი სოციალურმა მეცნიერებებმა იტვირთეს.

რანკეს სკოლა

ისტორიულ სკოლათაგან ყველაზე თანმიმდევრული აღმოჩნ-
და ლეოპოლდ ფონ რანკესთან (1795-1886) ასოცირებული სკოლა, 
რომელიც 1830-40-იან წწ.-ში წარმოიქმნა და მალე ევროპული 
ისტორიოგრაფიის წინამძღვრად იქცა. თავიანთ ფუძემდებლურ 
პრინციპებად მისმა ადეპტებმა ისტორიზმი და პოზიტივიზმი გა-
მოაცხადეს და უარყვეს რომანტიზმის ელემენტები: მისტიციზმი, 
სენტიმენტალიზმი, მხატვრული რიტორიკა...

ჯერ კიდევ თავისი პირველი ნაშრომის „რომანელ და გერმა-
ნელ ხალხთა ისტორია 1494-დან 1535 წლამდე“ წინასიტყვაობაში 
რანკე აცხადებდა, რომ ისტორიული ნაშრომის ამოცანა ფაქტე-
ბის ზუსტი პრეზენტაციაა“ და სიმართლე ნებისმიერ ფანტაზიაზე 
საინტერესოა. მან მიზნად დაისახა, თავი დაეღწია ნებისმიერი 
გამონაგონისა და წარმოსახვითი თამაშებისათვის.

რანკეს სტრუქტურას წარმოქმნიდა ცნება „ნაცია“, რომელსაც 
ერთადერთ შესაძლო პრინციპად მიიჩნევდა კაცობრიობის ორ-
განიზაციისათვის. იგი ცდილობდა, არასოდეს მომწყდარიყო ნა-
ციონალურ ისტორიათა ნიადაგს. ამასთან, რანკეს ისტორიული 
აზროვნება ფართო დროით და სივრცით საზღვრებს ეხლებოდა. 
მას აინტერესებდა არა იმდენად ვიწრო თემათა სკრუპულოზური 
ანალიზი, რამდენადაც – დიდი ისტორიული სიუჟეტები და გრძე-
ლი პერიოდები.

რანკე იყენებდა ისტორიათმთხზველობის ტრადიციას, რომე-
ლიც თუკიდიდეს მიერ ფუძეყრილიყო და გიბონამდე გაგრძელე-
ბულიყო:

1. ჭეშმარიტების იმგვარი თეორია, რომლის თანახმადაც, 
ისტორიკოსი აღწერს რეალურად არსებულ ადამიანებსა და რე-
ალურად მომხდარ მოვლენებს.

2. ადამიანის ქმედება ასახავს ადამიანთა ზრახვებს, ისტო-
რიკოსის მიზანი კი ამ ზრახვათა გაგებაა.
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3. ისტორიული დრო დიაქრონიულია.
სწორედ რანკეს დამკვიდრებულია შეხედულება საზოგადო-

ების უწყვეტ განვითარებაზე დროში, ეპოქიდან – ეპოქამდე.
რანკე პროვიდენციალისტი იყო, თუმცა სწამდა, რომ ყოველ 

ისტორიულ პერიოდს წარმართავს რომელიღაც იდეა და, რელი-
გიურთან ერთად, მნიშვნელოვან ადგილს იჭერს პოლიტიკური 
იდეაც.

რანკე არ ცდილობდა, წარსული პრაქტიკულ გაკვეთილთა 
წყაროდ ექცია. მისი ცნობილი ციტატაა:

„ისტორიამ იკისრა წარსულის განსჯა, აწმყოს დამრიგებლობა 
მომავლის სასიკეთოდ. ეს გარჯა აგრერიგად ამაღლებული მიზ-
ნების შთაგონების წყაროდ ვერ გამოდგება. მისი მიზანი მხოლოდ 
ის არის, ის აჩვენოს, რაც ნამდვილად ხდებოდა“ (wie es eigentlich 
gewesen ist).

რანკეს კვლევის მეთოდიკა ამ დებულებებს ეყრდნობოდა:
ობიექტური ფაქტების მოძიება, ძირითადად, საარქივო მა-

სალებშია შესაძლებელი; რაც დოკუმენტში არ მოიპოვება, არც 
ისტორიისთვის არსებობს; წყაროს სწორი გამოყენება მოითხოვს 
ფილოლოგიურ ანალიზს, ავთენტიკურობის დადგენას და ტექს-
ტის შიგა და გარეკრიტიკისათვის სხვა ოპერაციებს.

მარქსი – Pro et Contra

მე-19 ს. ანალიტიკურ მიდგომათაგან ყველაზე მეტი ძალა 
მარქსისტულმა ისტორიოგრაფიამ მოიკრიბა, გადალახა პოზი-
ტივიზმის ტაბუ „ფილოსოფოსობაზე“, პოლიტიზებასა და მაკ-
როთეორიაზე და მატერიალისტურ ისტორიზმად ჩამოყალიბდა. 
იგი ხელმძღვანელობდა იმ პრინციპით, რომ წარსული მჭიდროდ 
უკავშირდება აწმყოს. მას მიაჩნდა, რომ მოცემული საზოგადო-
ების წარსული ისეთივე რეალური და ობიექტურია, როგორც – 
ცალკეული ადამიანის ახლანდელი ცხოვრება.

ისტორიზმი, როგორც მარქსისტული ისტორიოგრაფიის მე-
თოდოლოგიური პრინციპი, წარსულისა და აწმყოს ნებისმიერი 
მოვლენის წარმოქმნას, განვითარებასა და ცვლილებას განიხი-
ლავდა და ამ ეპოქის სხვა მოვლენებსა და პირობებს უთანადებ-
და; იყენებდა ისტორიის კონკრეტულ გამოცდილებას, რომელიც 
საშუალებას იძლეოდა, დადგენილიყო არა მხოლოდ უშუალო, 
არამედ – შესასწავლი მოვლენისა თუ პროცესის შორეული შედე-
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გებიც. ის გამოყოფდა მათი განვითარების მთავარ პერიოდებსა 
და ხარისხობრივ თავისებურებებს პროცესის სხვადასხვა სტადი-
აში. ნებისმიერი სოციალური სტრუქტურა თავისებური და ერთი-
ანია. მათი ელემენტების გაგება შესაძლებელია მხოლოდ მთელ-
თან მიმართებით. ისტორიზმი ასახავდა ისტორიული პროცესის 
ერთიანობას, მემკვიდრეობითობასა და წინმსწრაფველობას, რო-
მელშიც ნებისმიერი მოვლენა გაიგებოდა არა მხოლოდ წარსულ-
თან, არამედ – მომავალთან შეთანადებითაც: თითქოს მომავალი 
შეასხამდა ხორცს მისი განვითარების ტენდენციას!

მარქსის ისტორიული შეხედულებანი წინააღმდეგობრივია: 
ერთი მხრივ, მას გულწრფელად სწამდა, რომ არსებობდა სა-

ზოგადოებრივი განვითარების „კანონები“ (ის ცდილობდა კიდეც 
მათ აღმოჩენას!), მეორე მხრივ, ამჟღავნებდა შესანიშნავ ისტო-
რიულ ალღოს, რაც თავისსავე პოზიტივისტურ სქემებს უარაყო-
ფინებდა. მაგალითად, მსოფლიო-ისტორიულ დონეზე იგი, ერთი 
მხრივ, ისტორიულ პროცესს იმ შეუქცევად დინებად წარმოიდ-
გენდა, რომელიც გადის განსაზღვრულ სტადიებს „კომუნიზმის 
უცილო გამარჯვებამდე“, მეორე მხრივ, წინააღმდეგი იყო, მისი 
ისტორიული ნარკვევი დასავლეთ ევროპაში კაპიტალიზმის წარ-
მოშობაზე (კაპიტალის დაგროვება და სხვ.) უნივერსალურად 
მიეჩნიათ, რადგან განსხვავებულ ისტორიულ გარემოში მიმდინა-
რე აბსოლუტურად ანალოგიურ მოვლენებს განსხვავებული შე-
დეგი მოსდევს. ამ ევოლუციათა მხოლოდ ცალცალკე შესწავლა 
და ურთიერთშეპირისპირება გვაპოვნინებს მოვლენის გასაღებს 
და არა – რომელიღაც ისტორიულ-ფილოსოფიური თეორია. 

მარქსის „ისტორიულმა ნარკვევმა კაპიტალიზმის წარმოშო-
ბაზე დასავლეთ ევროპაში“ კოლოსალურად იმოქმედა იმ ისტო-
რიკოსთა შეხედულებების ჩამოყალიბებაზე, რომლებსაც ჩვენში 
არ სწყალობდნენ. ტყუილად როდი შენიშნავდა ლუსიენ ფევრი, 
რომ პირველმა სწორედ მარქსმა დაუკავშირა ერთმანეთს რე-
ფორმაცია და კაპიტალიზმი!

მატერიალისტური ისტორიზმის სოციალურ-სტრუქტურულ 
დონეზე მთავარი როლი „კლასთა“ კონცეფციამ შეასრულა, თუმ-
ცა მარქსი აღნიშნავდა, რომ მას სულაც არ აღმოუჩენია კლასები 
და მათი ურთიერთბრძოლა!

მარქსი მხოლოდ იმის აღმომჩენად მიიჩნევდა თავს, რომ კლა-
სების არსებობა უკავშირდება წარმოების განვითარების გან-
საზღვრულ ისტორიულ ფაზებს; კლასობრივ ბრძოლას უცილოდ 
პროლეტარიატის დიქტატურამდე მივყავართ; ეს დიქტატურა 
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თვითვე იწვევს ყოველგვარი კლასის განადგურებაზე „გადასვ-
ლასა“ და უკლასო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

საკითხავია, რამდენად რესპექტაბელურია ასეთი ვულგარიზ-
მი კლასობრივი სტრუქტურის ბინარულად – „მჩაგვრელებად და 
ჩაგრულებად“ – დაყოფის საკითხში?!

ანალიზის პროცესი ავლენს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს, 
განსხვავებული საზოგადოებრივი მდგომარეობის მთელ კიბეს: 
პატრიციებს, მხედრებს, მონებს – ძველ რომში, ფეოდალურ 
მთავრებს, ვასალებს, საამქროს ხელოსნებს, შეგირდებს, ყმებს 
– შუა საუკუნეებში, და თითოეული მათგანის განსაკუთრებულ 
გრადაციებსაც!

კიდევ უფრო მრავალფეროვანია მე-19 ს. შუა ხანების ევრო-
პული საზოგადოებრივი სტრუქტურა: სამრეწველო და სავაჭრო 
ბურჟუაზია, ფინანსური არისტოკრატია, მსხვილი მიწათმოქმე-
დები, წვრილი მეწარმენი და ვაჭრები, ხელოსნები, გლეხები, მსა-
ხურეული პირები, პროლეტარები (დაქირავებული მუშახელი), 
ლუმპენ-პროლეტარიატი და ა.შ.

მარქსი აღიარებდა, რომ მას ადამიანები (კაპიტალისტები, 
გლეხები, პროლეტარები) აინტერესებდა როგორც მხოლოდ სო-
ციალურ კლასთა (განსაზღვრულ სპეციფიკურ სოციალურ ჯგუფ-
თა წევრები) წარმომადგენლები, ეკონომიკურ კატეგორიათა 
(წარმოებისა და განაწილების სისტემაში გარკვეული პოზიციის 
მპყრობნი) ან – ისტორიულ ტენდენციათა განსახიერებანი.

თუმცა ინდივიდუალურ ქმედებათა თავისუფლებასაც გახა-
ზავდა, როცა ამბობდა, რომ ნებისმიერ პიროვნებას ძალუძს თა-
ვისი ეკონომიკური ინტერესების წინააღმდეგ ქმედება, ემოციის, 
ტრადიციისა და თვით იდეოლოგიის გამოც!

მარქსის შეხედულება ადამიანის როლზე ისტორიაში მე-19 სა-
უკუნისათვის, ცოტა არ იყოს, ანაქრონისტულადაც კი გაისმის:

„ისტორია რომელიმე განსაკუთრებული პიროვნება როდია, 
რომელიც ადამიანს თავისი მიზნის მიღწევის საშუალებად იყე-
ნებს. ისტორია სხვა არაფერია, თუ არა – იმ ადამიანის ქმედება, 
რომელსაც საკუთარი მიზნის მიღწევა დაუსახავს“.

მემკვიდრეობა

ჯორჯ მ. ენთინი (George M. Enteen), პენსილვანიის სახელმწი-
ფო უნივერსიტეტის პროფესორ-ემერიტუსი, გამოყოფს საბჭო-


