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1921 წელს ბოლშევიკების მიერ საქართველოდან გაძევებული ქართველი მამულიშვილები ევროპაშიც
განაგრძობდნენ მოღვაწეობას. აარსებენ ბოლშევიკების მიერ დაპყრობილი ხალხების მოღვაწეთა ერთიან
მოძრაობას - „პრომეთე“, რომლის მიზანი ყოფილი რუსეთის იმპერიის ტერიტორიაზე ბოლშევიკების მიერ
დათრგუნული ეროვნული ცხოვრების აღდგენა გახლდათ. სხვებთან ერთად მასში მონაწილეობდნენ ქართველებიც,
მათი პარტიული კუთვნილების მიუხედავად. ევროპაში ქართული ჟურნალ-გაზეთებიც გამოდიოდა. ქართველები
ემიგრაციაშიც ცდილობდნენ ქართული ეროვნული მეობის შენარჩუნებას. ამ მოძრაობაში აქტიურად ჩაერთო
დავით ვაჩნაძეც. პარიზში «კავკასიურ კვლევათა წრე» (Cercle des Etudes Caucasiennes) არსებობდა,
რომლის ერთ-ერთ სხდომაზე, 1933 წლის 17 იანვარს, ამ წრის გამგეობის თხოვნით დავით ვაჩნაძემ მოხსენება
- «ერთაშორისი ერთიანობის ტრადიცია კავკასიის ისტორიაში» (რუსულ ენაზე) წაიკითხა. ეს მოხსენება იმავე
წელს, პარიზში, ბროშურის სახით სახელწოდებით «კავკასიის პრობლემა» რუსულად გამოსცა დიმიტრი ხელაძემ.
ნაშრომი წარმოადგენს ქართული ისტორიულ-პოლიტიკური აზრის ძვირფას ძეგლს და ქართველ მოღვაწეთა
საქმიანობის მნიშვნელოვან საბუთს. საქართველოში მისი კითხვა აკრძალული იყო.

კავკასიის პრობლემა
ფოტოზე: დავით ვაჩნაძე

kavkasiis problema – 3
axalma epoqam, romelmac kavkasiaSi imperiuli ruseTis batonoba moitana,
bevri masala mogvca Cveni ZiriTadi
debulebis dasadastureblad. kavkasiuri masebis erTaSorisi daaxloebisa
da gaerTianebis survili arc axal
pirobebSi gamqarala. ruseTis istoriaSi, am ori qveynis SeerTebad wodebul movlenas, istoriuli monacemebis
Tanaxmad, sulac ar Cauvlia umtkivneulod. “me ver vubedav Tqvens imperatorul udidesebulebas vumtkico is,
rom dRevandeli wodebis yvela adamiani gulgrilad uyurebda da uyurebs
saqarTvelos
ruseTTan
SeerTebas.
QqarTuli Tavadaznaurobis naxevari,
mefis yolas da mmarTvelobis uwindeli formis SenarCunebas mainc isurvebda”, atyobinebda imperator aleqsandre I-s 1801 wels ruseTis rwmunebuli
saqarTveloSi, generali knoringi. es
iyo pasuxi imperatoris mier dasmul
kiTxvaze _ erTsulovnad aRiares Tu
ara saqarTvelos umaRlesma wodebebma da xalxma qarTuli samefos qedis
moxra rusuli derJavis winaSe.M1783
wlis ruseT-saqarTvelos traqtatis
darRveviT, saqarTvelos
ruseTTan
SeerTebisadmi TviTon ruseTis imperatoris, aleqsandre pirvelis uaryofiTi damokidebulebis miuxedavad
da gauTvaliswineblad imisa, rom amas
qarTveli xalxis “daaxlovebiT naxevari” uwevda winaaRmdegobas, ruseTis
imperiis umaRlesi sabWos gadawyvetilebiT, saqarTvelo mainc iqna ruseTis
imperiis SemadgenlobaSi CarTuli.
(saqarTvelos ruseTTan SeerTeba nawil-nawil moxda: 1801 wlis 18 ianvars
ruseTs qarTli da kaxeTi SeuerTes,
1803 wlis 3 noembers _ samegrelo, 1804
wlis 4 ivliss _ imereTi da guria, 1810
wlis 11 ivniss _ afxazeTi, 1866 wels
_ svaneTi. saqarTvelom Zaladobis am
aqtebs Semdegi ajanyebiT upasuxa: 18021804 wlebSi _ qarTlSi da mTianeTSi,
1812 wels _ kaxeTSi, 1819-1820 wlebSi _
imereTSi, guriasa da samegreloSi. 1823
wels tfilisSi qarTvel TavadaznaurTa SeTqmuleba moewyo, 1866 wels ajanyda afxazeTi (berJe, kavkasiis arqeografiuli aqtebi, prof. p. i. kovalevski:
“kavkasiis dapyrobaTa istoria” t. II,
1915 w. orive rusulad.) aneqsiis aqtis
gamoqveynebis
(1801 wlis manifesti)
Semdeg, saqarTvelos mefe erekle II-is
Svilma, aleqsandrem, ukmayofiloebTan
erTad, qarTveli xalxis Selaxuli uflebebis aRdgenisaTvis brZolis droSa aRmarTa. am dauRalavma patriotma,
saukunis meoTxedis manZilze mTel
kavkasiaSi daumorCileblobis alami
gaSala. igi gaugonari Zaladobis winaaRmdeg kavkasieli xalxebis gaerTianebas cdilobda. is xan daRestanSi,
xan Aazerbaijanis saxanoebSi da xanac
saqarTveloSi Cndeboda, mas yvelgan
enTuziazmiT xvdebodnen. aleqsandre
batoniSvili zedized awyobda ajanyebebs. is kavkasiaSi patriotul razmebs
aerTianebda da ucxo dampyrobel Zalas fexis myarad mokidebis saSualebas ar Zlevda. mTeli kavkasiis front-

gagrZeleba, publikaciis dasawyisi ixileT: “ai
ze, 25 wlis manZilze, TiTqmis uwyvetad
mimdinareobda gaafTrebuli brZola.
sami dRis ganmavlobaSi mdinare iorTan rusebs kaxur-lekur-nuxis gaerTianebuli Zalebi medgrad ebrZodnen.
xevsurebi da inguSebi erTad moqmedebdnen mTiswineTSi _ saqarTvelos
samxedro gzis maxloblad. aragvisa
da javas xeobebSi erTad ibrZodnen
osebi da qarTvelebi. saqarTveloSi
mimalul rusul nawilebs uxergavdnen gzas, spobdnen rusTa transports
da tyved ahyavdaT isini. rusuli jarebis mTavarsardlebs Tavisi tyveebis
gasaTavisufleblad oseTSi Zlieri
samxedro eqspediciebis gagzavna xSirad uwevdaT. es xana savsea erToblivi gmiruli brZolis uricxvi epizodebiT. CrdiloeTis uzarmazarma
adamianurma resursebma, Zlieri imperiis finansurma da teqnikurma SesaZleblobebma, mefiswuli _ aleqsandres
winaaRmdegoba sabolood gastexes.
xevsureTi sanaxevrod ganadgurebuli
iyo.OoseTi dailewa. mezobeli azerbaijanuli saxanoebi dai pyres. ajanyebisagan gadaqanculi saqarTvelo
gaCumda. saqarTvelos dablobebidan
brZolam mTebSi gadainacvla.Mmoxucebuli, ukanaskneli batoniSvilis xelidan gavardnili droSa, daRestanisa da CeCneTis imamma, Samilma aitaca.
omi grZeldeboda 1864 wlamde. marto
darCenil mTielTa brZolac warumateblad dasrulda. yvelaferi dapyrobiT dasrulda.

fotoze: imam Samili

TavisufalebisaTvis mebrZoli kavkasiis ukanaskneli ariegardi, keTilSobili Cerqezi xalxi aTasobiT ixoceboda da ar nebdeboda. isini jer kidev
Tavisufali Cerqezuli miwis yovel
gojs, gmirulad icavdnen. isini Sav
zRvaSi gadayares. (berJe, kavkasiis arqiegrafiuli aqtebi, proto _ kavkasiuri omebi /rusulad/).
batoniSvil aleqsandres warumatebelobis mizezebi ukve naxsenebi Turqul-sparsuli axlomxedveluri politikis jer kidev cocxal SedegebSi
imaleba. am politikam, es dauZlurebuli da daqsaqsuli kavkasia CrdiloeTidan mowolil organizebul rusul stiqias Caugdo xelSi. marTalia,
droTa manZilze am qveynebma maT mier
daSvebuli didi Secdoma dainaxes da
mzad iyvnen aleqsandresaTvis da Sa-
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milisaTvis ruseTTan brZolaSi daxcrad araCveulebrivi afeTqeba moxda.
mareba gaewiaT, magram ukve dagvianebudaiwyo azerbaijanul-somxuri sisxli iyo. viTareba mkveTrad Seicvala, liani SuRli. uaxloesma mezoblebma,
maT aRarc Zalebi da aRarc saxsrebi
qarTvelebma, maT dasaxmareblad miaaRar hqondaT dampyrobel, Zlier imSures. dabneuli kavkasiuri xelisufperiasTan sabrZolvelad. isinic male
leba iZulebuli gaxda TbilisSi qarruseTis samxedro-politikur miswraTuli partiebisa da sazogadoebrivi
febaTa obieqtad gadaiqcnen.
wreebis saxsrebiT Sedgenil moxaliim xanis kavkasieli xalxebis TaviseTa razmebs dayrdnoboda. saqarTvesuflebisaTvis brZola damarcxda.
los farglebSi es brZolebi Tavidan
magram araTanabar omSi damarcxebul
iqna acilebuli, magram 1906 wels am
kavkasiel erebs iaraRi ar dauyriaT.
Setakebebma sisxliani da xangrZlivi
maT mxolod droebiT Caagdes xmali
xasiaTi miiRo ganjaSi, baqoSi da ereqarqaSSi da Tavisi mTavari WrilovanSi.Qqalaq ganjaSi Seqmnil adglobbis gankurnebaze zrunva daiwyes. am
riv Semrigebel komisiaSi, am sisxliani
iaras yvela kargad xedavda: “gvinda
dramis kulisebs farda aexada, roTu ar gvinda, Cven viyaviT da unda
desac ismail xan ziatxanovma ganjeli
viyoT mezoblebi. vwioT erTi Wapani, somxebis meTaurs _ meriq beglarovs
SevasruloT erTi da igive movaleomimarTa:
bebi, droa gavigoT, rom am mdgomareobas verc erTi CvenTagani ver gaeqceva, rCeba erTaderTi gamosavali: unda
SevuTanxmdeT erTmaneTs, Tu ki gvinda,
rom cxovreba cxovrebas daemsgavsos.
arc erTi Cvengani araa imdenad Zlieri, rom mTel kavkasias daasvas Tavisi
batonobis beWedi. amitom, erTmaneTis
gadaylapvis SiSi ar unda gvqondes.
yoveli xalxi, sanam mas SerCenia Zala,
valdebulia ibrZolos Tavisi miwisTvis, sarwmunoebisTvis, enisTvis, warmomavlobisa da Tavisi erovnebis gadarCenisTvis. gana SveicariaSi frangebs,
italielebs, germanelebs Soris damyarebuli saerTo kanonebi da organizaciebi ar warmoadgenen am xalxisTvis gzis maCvenebel cecxls, romliTac
maT unaTebda aRorZinebis, xolo Semdeg ki ganTavisuflebis gzebs? diax,
bolos da bolos, araa aucilebeli
erTmaneTis siyvaruli. warmoidgineT,
rom xasiaTTa gansxvavebis gamo, Cven
fotoze: sveticxoveli, erekle II-es gansasvenebeli
gvZuls kidevac erTmaneTi. kanonebi,
- “somxebo, didi xnis manZilZe gverdigtradiciebi, organizaciebi, wesrigi da
verd mcxovreb Cvens xalxebs araferi
kargi urTierTobebi xom kacobriobam
msgavsi ar ganucdiaT. piriqiT, isini
moigona maTi meSveobiT adamianebs Soiyvnen kargi mezoblebi da gaWirvebaSi
ris siyvarulis ararsebobis gamo gaCemudam exmarebodnen erTmaneTs. ra moxnili sicarielis Sesavsebad. sakmaod
da axla? vis sWirdeba es samarcxvino
xSirad am damokidebulebaSi mTavar
SinaaSliloba, sasaklao? is arc CvenTrols asrulebs adamianebis mier dadvis da arc TqvenTvis araa saWiro!”.
genili megobruli pirobebi, SeTanxme_“marTali xarT, xan, _ upasuxa beglaba da mtkice organizebuli wesrigi.
rovma,_ esaa Sedegi Sxamisa, romelsac
araerTxel yofila, rom swored aseTi
bolo wlebis manZilze Cvens xalxs viurTierTobebis damyarebas Seurigebia
Racis Zlieri xelebi asmevda, magram es
erTmaneTTan mtrebi, isini erTmaneTis
xelebi kavkasiis gareTaa” (am striqomoyvarul
megobrebad
gadauqcevia.
nebis avtori TviTon iyo 1906 wels
“Cveni Sidakavaksiuri gansxvavebebi da
ganjaSi am Semrigebeli komisiis mouTanxmoebebi waadgeba mxolod garenawile.)
Se Zalebs” _ werda 1895 wels qarTul
Tavadi golicinis xanidan kavkasiaSi
Jurnal “moambeSi” cnobili qarTveli
moqmedi es “Zlieri xelebi” erTaSoris
moRvawe niko nikolaZe da kavkasiel
Tanxmobebs xelovnurad qmnidnen. maSin
xalxebs mouwodebda gaerTianebisaken.
isini umTavresad Zlieri somxuri parTiTqos sapasuxod, 1898 wlis ianvarSi,
tiis _ daSnakcutiunis mzardi gavlerodesac qarTvelebma saqarTvelos
nis winaaRmdeg iyvnen mimarTulni da
mefe erekles gardacvalebis 100 wlisamave dros amierkavkasiis mahmadianTa
Tavis gamo panaSvili gadaixades, mcdasustebas cdilobdnen. Ppeterburgis
xeTis Zveli taZris kedlebma ver daixelisufleba arasdros ar endoboda
ties mTeli kavkasiis warmomadgenlebi,
mahmadianuri saxelmwifoebis gverdiT
romlebic raTa Tavisufali saqarTvemcxovreb mahmadianebs.
losa da kavkasiis emblemad qceuli
10 wlis Semdeg, kavkasiis es gareSe
saxelganTqmuli qarTveli mefis safgavlenebi oficialurma dokumenteblavisaTvis pativis misagebad Camovidmac daadastura; 1916 wlis 3-16 ivliss,
nen. ganjis, erevnis, daRestnis, somxesagareo saqmeTa ministris s. d. sazobis, osebisa da yabardos wargzavnilni
novisadmi mimarTul werilSi kavkaqarTvelebTan erTad viwro wred Semosiis nacvali, didi mTavari nikolai
ertynen erekles akldamas.
nikolaeviCi, Riad acxadebda Semdegs:
“me ver davmalav, rom mxareSi arseme-20 saukunis dasawyisSi da pirveli
bul erovnul uTanxmoebebze didi
revoluciis dros, es ganwyoba kavkagavlena, SeiZleba gaucnobiereblad,
siaSi TiTqmis sayovelTao gaxda. ue-
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samxareo xelisuflebis mimarTulebam
iqonia” (“razdel turcii”, I gamocema, moskovi, 1924, gv.211) es dokumenti
pirveli msoflio omis dros daiwera, rodesac centralur saxelmwifoTa frontSi ukve Sesulma TurqeTma
ruseTs saomari moqmedebebi gauxsna.
dadga kavkasiel mahamdianTa dro. gamoaSkaravda rusuli samxareo xelisuflebis undobloba maT mimarT. arasaimedoobis, jaSuSobis da Ralatis
braldebiT mahmadianebs uangariSod
yridnen cixeebSi, agzavnidnen cimbirSi
da sikvdiliT sjidnen. qarTuli wreebi aqac aqtiurad Caerevian movlenebSi
da samxedro sasamarTloebisaTvis gadacemul kavkasiel mahmadianebs iuridiulad daicves. qarTveli advokatebi
nebayoflobiT Cavidnen baTumSi, yarsSi da sxva qalaqebSi, sikvdilisagan
daicves da katorRisagan gaanTavisufles asobiT kavkasieli Tanamemamule.
“Cven vamayobT keTilmezobluri urTierTobebiT, romlebic ukve didi xania, rac Cvens mxareSi qarTvelebsa da
mahmadianebs Soris damyarda. mahmadianebma gaiges, rom qarTveli mezoblebis saxiT, saqme aqvT xalxTan, romelic
Riad cxovrobs deviziT: “icocxle da
sicocxlis saSualeba mieci sxvas”.
esaa yovelgvari adamianuri Tanaarsebobis didi da brZnuli sawyisi, es
iqneba calkeul pirTa, sazogadoebebis,
wodebebis Tu xalxTa Tanaarseboba,
romelsac ase gulwrfelad misdeven
cxovrebaSi qarTvelebi. es aris wyaro im simpatiebisa, romlebic momavali
Taobebis sakeTildReod qarTveleTa
mimarT aqvT kavkasiel mahmadianebs”.
es sityvebi 1915 wels, qarTveli poetis,
akaki wereTlis kubosTan baqos, ganjisa da tfilisis mahmadianuri kulturul-saganmanaTleblo da saqvelmoqmedo organizaciebis warmomadgenelma,
pirveli saxelmwifo dumis wevrma ali
mardan bek TofCibaSim waemoTqva (“zakavkazkaia reC”, 1915 wlis 9 Tebervali).
aranakleb realuri iyo qarTvelebisa
da mTielebis urTierTsimpaTiebi. maTi
demonstracia 1917 wlis maisSi, vladikavkazSi gamarTul, yvela mTieli
xalxebis warmomadgenelTa yrilobaze moxda, rodesac mTielTa yrilobam
uCveulo ovacia mouwyo tfilisidan
Casul qarTul delegacias, ufrosma
Seixma locva gurjistanisaTvis waikiTxa. man alahs qarTvelebisa da mTielebis
megobruli
urTierTobebis
ganmtkiceba SesTxova.
Zveli kavkasiuri erTaSorisi megobroba sZlevda ucxo mavnebel gavlenebs,
kavkasielebis erTmaneTisagan gasaTiSad agebul yvelanair zRudeebs, ise
Canda, mas TiTqos politikuri nayofi
unda mieca istoriuli texilis ganTavisuflebis win da 1917 wels, didi
rusuli revoluciis dasawyisSi kavkasiuri problemis kvanZi TiTqos unda
gaexsna. magram es ar moxda. jer kidev
arsebobda araxelsayreli pirobebi,
jer kidev ar iyo daZleuli ucxour
gavlenaTa mZime memkvidreoba da miuxedavad imisa, rom kavkasieli erebis
warmomadgenlebma im dros ramdenjerme scades molaparakeba da gaerTianeba,
maT yovelive amis sasurvel bolomde
miyvana ver SeZles. am movlenis mTavari
mizezi aqac kavkasiis gareT iyo: kavkasiel xalxTa orientacia romanovebisa
da osmalebis imperiebis mtrobam sam
mimarTulebad daamsxvria.
kavkasiis mahmadiani xalxebis simpaTiebi TurqeTis mxares iyo. somxebs, romelTac Turqebis mxridan gawyvetis
saSiSroeba emuqrebodaT, ruseTis imedi hqondaT. qarTveli xalxi ar endoboda arc CrdiloeTs, arc samxreTs da
Tavisi erovnuli saxelmwifos aRdgenisaTvis mxardaWeras evropaSi eZebda.
es orientaciebi, sakmaod garkveviT kavkasieli xalxebis xelmZRvanelma partiebmac gamoavlines: “Cven dasavleTis
imperialistebi gvirCevnia aRmosavleTis fanatikosebs”, ganacxada saqarTvelos mTvarobis xelmZRvanelma noe

Jordaniam, saqarTvelos parlamentSi
mis mier warmoTqmul sityvaSi. ase gasca man pasuxi bolSevikuri moskovis
politikosebs.
“erovnuli
moTxovnebis
sakuTari
ZalebiT dakmayofileba Cven uaRresad
araswored da mcdarad migvaCnia. Cven
mTlianad unda vendoT didsulovan rusul demokratias: man gasrisa
TviTmpyrobloba da gadawyvets erovnuli sakiTxsac ise, rogorc amas calkeul erovnebaTa interesebi iTxovs”
- werda 1917 wlis 24 aprils partia
daSnakcutiunis xelmZRvaneli organo “orizon“. es azri, 1917 wlis 24
aprils, xalxuri Tavisuflebis partiis me-8 yrilobaze cnobilma somexma moRvawe, kristofir vermiSvma kidev
ufro garkveulad gamoTqva (gamoqveynda gazeTSi “reC”). “Tavdasxmebi imaze,
rasac rusul imperializms uwodeben,
sruliad gaugebaria. am imperializmma
kavkasiaSi samarTlebrivi wesrigi da
is uzrunvelyofili cxovreba Seqmna,
romelic somxebs manamade ar hqoniaT.
am imperializms uproblemo cxovreba
moaqvs mahmadianuri uRliT gatanjule-

somxebis mowodeba Zveli somxur-qarTuli istoriuli urTierTobebis anarekli gaxldaT, anarekli warsuli Tanamegobrobisa, romelmac wuTiT gaanaTa kavkasieli erebis momavali Taobebis xsnis saimedo da sando gza.
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konfederaciisken mimaval gzaze:

,,Cveni Tavi Cvensave mxrebs unda eyrdnobodes”. ,,Cvens mdgomareobaSi Cavardnili yvela xalxi orive xeliT Tavis
istorias unda moeWidos”. “Cven viyaviT da unda viyoT erTad, Cveni uWkuo
Sidakavkasiuri uTanxmoebebi mxolod
mesame ZalisTvis iqneba sasargeblo”,
werdnen da winaswarmetyvelebdnen me_19
saukuneSi
gamoCenili
qarTvelebi:
ilia WavWavaZe, giorgi wereTeli da
niko nikolaZe. magram me-20 saukunis
dasawyisidan saqarTvelosa da kavkasiis qveynebis politika ar gahyolia
am sando kalapots da CrdiloeTTan
istoriuli gayris dros, kavkasiaSi
bolSevikuri moskovis xelisufleba

tebi? rogoria misi realuri perspeqtivebi?
istoriuli warsulis mdidarma da
mimdinare xanis analogiurma gamocdilebam konfederalistebs garkveviT
daanaxva, rom kavkasiis geografiuli
mdgomareba gamoricxavs misi romelime
nawilis priviligirebul teritoriad
qcevas. cxadia, rom isini mWidrod arian erTmaneTTan dakavSirebulni. erTi
sityviT, mTeli kavkasia Tavisufali
unda iyos. mxolod am SemTxvevaSi moxerxdeba kavkasiis misadgomebisa da
misi xalxebis erovnuli Tavisuflebis dacva. amave dros kavkasieli konfederalistebi mtkiced SeTanxmdnen
imaze, rom yvela sxva saxis orientacia
kategoriulad unda iqnas maT mier uaryofili. kavkasiis erTobis organizacia, mis erovnul dinamikaze dayrdnoba
da konfederatiuli kavkasiis gadaqceva TavisTavad saerTaSoriso faqtorad - ai, kavkasiis problemis gasaRebi,
amtkiceben kavkasiuri konfederaciis
ideologebi.
dasamaxsovreblad gavimeoroT konfederaciuli konstituciis ZiriTadi
princi pebi:

fotoze: 1924 wlis ajanyebis Seficulebi. centrSi zis qaquca ColoyaSvili

bisaTvis. somxeTi mravali weli elodeboda imas, rom rusuli imperializmi somxebs Turqul uRels moaSorebda”.
azerbaijanuli partia musavati ki
Tavis politikur programaSi Semdegnairad gansazRvravda sakuTar mimarTulebas. partia miznad isaxavs Sem-degs:
a)azerbaijanis, Turqestanis, baSkireTis teritoriuli avtonomiis mopovebas; b)volgispireTis, yirimis TaTrebis da saerTod Turqi xalxebis erovnuli avtonomiss mopovebas. is araTurquli wamoSobis mahmadian xalxebsac gauwevs daxmarebas (mTielebs,
aWarlebs, qurTebs), raTa maTac moi povon avtonomia” (gazeTi “kaspii” 1917
wlis maisi).
kavkasiis gareT gamavalma am samma winaaRmdegobrivma orientaciam 1918 wels
amierkavkasiis seimi daSala da 1920
wels san-remos did saxelmwifoTa konferenciaze saerTokavkasiuri SeTanxmeba CaSala.
amierkavkasiis sami damoukidebeli respublikis politikuri SeuTanxmeblobis dramatul istorias im wlebSi, meoTxe mniSvnelovani partnioris - kavkasiis mTielTa qveynis ararseboba
amwvavebda.Mmezoblebis mier CrdiloeTis stiqiis pirispir mitovebuli Crdilo-kavkasiis miwebi male waleka am
stiqiam. mters amierkavkasiaSi mimavali
gzebi gaexsna, rasac am respublikebis
zedized damxoba mohyva. moskovis wiTelma armiam mokle dartymebiT daipyro es qveynebi. saqarTvelo ukansakneli daeca.
qarTuli nawilebis wasvlidan ramdenime dReSi ,axalma batonebma tfilisis mTavar quCaze gaakres plakati
saTauriT _ “daagvianes!”. mis qvemoT
ajanyebuli erevanis mier gamogzavnili depeSis teqsti iyo moyvanili:
- “qarTvelebo gamagrdiT, Cven avjanydiT”, rasac bolSevikebis mier somxeTis ajanyebis CaxSobis ambavi mosdevda.

konstitucieri samarTali konfederaciad miiCnevs, rogorc mis SigniT, ise
gareT Tavisufali saxelmwifoebis gaerTianebas. gamonaklisia mxolod asociisaTvis damaxasiaTebeli SezRudvebi.
yoveli aseTi saxelmwifo inarCunebs
Tavis saxelmwifoebriobas da suverenitets. konfederacias, rogorc aseTs
ar aqvs araviTari suverenuli xelisufleba, is araa saxelmwifo. konfderaciuli kavSiris mizania, zomebis miReba saerTo da yvelaze arsebiTi interesebis dasacavad. es interesebia:
1. konfederaciaSi Semavali saxelmwifoebis damoukideblobis dacva konfederaciisTvis gareSe saxelmwifoebis
agresiisagan. 2. mSvidobis SenarCuneba
konfederaciaSi Semaval saxelmwfoebs
Soris. 3. Careva konfederaciis yvela
saxelmwifoSi Sinagani mSvidobis SesanarCuneblad. 4. mTavari ekonomikuri
procesebis marTva.G

damyarda.
evropis mier aRiarebuli misi politikuri uflebebis safuZvelze mdgomma,
jer kidev evropuli daxmarebis iluziebSi myofma, bolSevikuri moskovis
mZime qusliT gasresilma saqarTvelom,
martom kidev scada ucxouri Zaladobis moreva da 1924 wels ajanyda.
miuxedavad uzarmazari Zalisxmevisa
da ajanyebulTa beladis, qaquca ColoyaSvilis gmirobisa, am cdam marcxi
ganicada. garedan realuri daxmarebis
magivrad saqarTvelom, imave, 1924 wels,
erTa ligis dadgenilebaSi cnobili
rezolucia miiRo: ,,Tvalyuri vadevnoT msoflios am nawilSi mimdinare
movlenebs”. aRniSnulma ,,daxmarebam”
saqarTvelo im ,,petres mdgomareobaSi
Caagdo, romelsac pavles mosvlamde
marto tyavi ki ara, xorcic gaaZvres”.
“es movlenebi dRis wesrigSi saCqarod
svams Cveni xalxebisTvis sasicocxlo
sakiTxs: oTxi kavkasiuri respublikis
politikuri da ekonomikuri erTianobis, maTi keTildReobis am erTaderTi
safuZvlis Seqmnas”. am RirsSesanisnav
xelSekrulebas 1924 wlis seqtemberSi azerbaijanis, somxeTis, saqarTvelos da kavkasiel mTielTa respublikis uflebamosilma pirebma moaweres
xeli. sabolood gamoCnda gza; kavkasiis mTebsa da velebze eqosaviT gaisma Zveli mowodeba ,,davubrundeT Zvel
gzas! xeli gavuwodoT mezobels!” da
im droidan dRemde, Cveni qveynis yovel
kuTxeSi, sxvadaxva formiTa da saxiT,
kavkasiuri, erovnuli Zalebi sastik
mCagvrelebTan sabrZolvelad erTiandebian.Aalaparakdnen faqtebi da maTTan erTad aRorZinda kavkasiuri erTobis tradicia, daiwyo misi xorcSesxma.
mis politikur gamoxmaurebad unda
CaiTvalos
Tanamedrove
istoriul
scenaze kavkasiuri konfederaciuli
ideologiis gamoCena. ra aris am ideologiis arsi? rogoria misi argumen-

gadawyvetileba kavSiris konstituciiT
nebadarTuli saerTo zomebis miRebis
Sesaxeb, miiReba konfederaciuli centris respublikebis deputatebis saerTo krebaze. es zomebi SeiZleba omis
gamocxadebaSi, mSvidobis CamogdebaSi,
di plomatiuri agentebis mivlinebaSi
mdgomareobdes (Dalosa, konstitucuri
samarTlis saxelmZRvanelo). es debulebebi, amboben konfederalistebi, SeiZleba kavkasiuri konfederatuli dawesebulebebis mierac iyos ganxorcielebuli, vinaidan kavkasiis Semadgeneli erovnul-politikuri erTeulebi
dRes sakmaod gakveuli da myaria. ufro
dawvrilebiT ganvixiloT es erTeulebi.
ucxoelebs da Tavis sakuTar istorias CamorCenil zog kavkasielsac ki
hgonia, rom kavkasiel xalxTa gaerTianeba miTia. rasac am xalxTa Soris
arsebuli rasobrivi gansxvavebebi ganapirobebs.Ees ara marTali. ukanaskneli mecnieruli (profesori n. marisa
da sxvaTa) monacemTa Tanaxmad, kavkasiaSi mosaxle xalxebi (somxebi, qarTvelebi da mTielebi) lingvisturad enaTesavebian erTmaneTs. isini iafetidebi
arian. saukuneebis manZilze, maTi cxovrebis gamaerTianebeli mravali da
saerTo kulturul-istoriuli tradiciis garda, Serevis procesebma faqtiuri erTTaSorisi sisxlismieri naTesaobac daamyares.Aam qveynebSi aTasobiTaa ama Tu im erovnul jgufSi aklimatizirebul adamianTa erTi da
igivi Ziris gvari. am uxilavma, magram
mniSvnelovanma procesma didi roli
iTamaSa kavkasieli xalxebis damaaxlovebeli adaTebisa da tradiciebis
SeqmnaSi.
Sesworebas saWiroebsAamave skeptikosTa miTiTebac azerbaijanelebze, rogorc mkveTrad gamokveTil Turqul
Stoze, romelsac TiTqos, sxva kavka-
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siel xalxebTan araferi akavSirebs.
ueWvelia, rom monRoluri Ziris, aRmosavleT kavkasiaSi mcxovreb albanelebTan, sxva kavkasielebTan da Semdeg sparselebTan Sereuli es xalxi,
dRes ukve TavisTavadi, kavkasiasTan
mWidrod dakavSirebuli eria. saerTo
ena TurqebTan, am or monaTesave Turqul Stos Soris arsebul gansxvavebas
ver faravs. religiuri TvalsazrisiT,
azerbaijanelebi sanaxevrod Siitebi
arian. kulturis sferoSi isini Turqebisgan calke dganan. maT musikas,
poezias, wes-Cveulebebs da cxovrebis
wess bevri ram aqvs Rirebuli da
originaluri, romelic saerTo kavkasiurTanaa gadajaWvuli. es gasagebia
imitom, rom azerbaijanis saxanoebis
mTeli istoria saukuneebis manZilze
umWidroesad iyo dakavSirebuli sparsul gavlenasTan, SigniT ki kavkasiel
xalxebTan.
kavkasieli
xalxebis
gaerTianebas
xels ver SeuSlis maTi religiuri sxvaobebi, qristianuli da mahmadianuri
religiebis loializmi erTmaneTis mimarT gansakuTrebulia. mas Rrmad aqvs
gadgmuli fesvebi kavkasiis religiur
istoriaSi. cnobilia qarTveli mefeebis religiuri politika. isini qristianul eklesiebTan erTad, mahmadianur mizgidebsac aSenebdnen. eklesiebSi

somxur-grigorianuli eklesiis warmomadgenlebi iyvnen. swored am sasamarTlom gadawyvita ori somxuri eklesiis
dava.
profesorma n. marma 1904-1907 wlebSi,
kavkasiis somxeTis Zveli dedaqalaqis,
anisis gaTxrisas erTi da igive xanis
nagebobebi aRmoaCina: somxuri kaTedrali, mis gverdiT mahmadianTa mizgiTi
da Soriaxlis qarTuli marTlmadidebluri eklesia. isini sisxliani brZolebisa da religiuri ganxeTqilebebis
periodSi Tanaarsebobas axerxebdnen!

fotoze: wminda giorgi, alaverdis taZris freska

wirvis Semdeg, isini yuranis brZnul
gamonaTqvamebis mosasmenad mizgiTSi
midiodnen.
qarTuli da somxuri wyaroebi erT
mravlismetyvel faqts afiqsireben: me12 saukuneSi, Tamar mefis mefobis xana-

Si or grigorianul eklesias qonebis
gamo dava mouvida. modave mxareebma
daxmarebisTvis dedofals mimarTes.
Tamar mefis gankargulebiT sagangebo
sasamarTlo iqna mowveuli, romlis wevrebic qarTveli marTlmadidebeli kaTalikosi, mahmadiani Seixulislami da

qarTul xalxur legendebs jer ar daviwyebia, rogor gadaarCina erevnis xanma gaavebuli Sah-abasis jariskacebisagan Zveli qristianuli sveticxoveli.
religiuri loializmis cocxali Zegli saqarTveloSi kaxuri taZari “alaverdia”. yovel wels, 14 seqtembers, saeklesio dResaswaulis dros, am eklesiis aTasobiT momlocvels Soris mravali mahmadiania (inguSebi, lekebi,
TaTrebi). miRebuli adaTis Tanaxmad,
mahmadianTa TxovniT, maTi yonaRebi (megobrebi), qristianebi, mahmadianTa mier
SerCeul xatebs sanTlebs unTeben.
RmerTi erTia, dedamiwa erTia da Cveni adaTic erTia – amboben alaverdis
qristianul taZarTan misuli qristianebi da mahmadianebi.
/dasasruli Semdeg nomerSi/

დათუნას ეკლესიის საკვირველი ბედი
ეკლესია რომელიც იმამ შამილის დროს გაცოცხლდა
სტატისტიკის თანახმად, რუსეთის ყოველი
მეორე მიზგითი დაღესტანშია, თუმცა იგი
მისი ისტორიის შუა საუკუნეების პერიოდში
ქრისტიანული იყო. ქრისტიანული გახლდათ კავკასიის ალბანეთიც (ავტორის აზრით სამხრეთ დაღესტნის მიწის ნაწილი.
მთარგმნელი). ქრისტიანული იყო შუა საუკუნეების ავარული სამეფო სარირი, ცენტრით ხუნზახში. თავისი აყვავების ხანაში,
სარირის სამეფო «ბიზანტიის ერთა თანამეგობრობაში» (დიმიტრი ობოლენსკის ტერნი) - აღმოსავლურ ქრისტიანულ ქვეყანათა
კავშირში შედიოდა, რომელსაც ბიზანტია
მფარველობდა. კიდევ უფრო მჭიდრო კავშირი სარირს საქართველოსთან ჰქონდა.
პირველი ავარული წარწერები აქ ქართულადაა გაკეთებული. შემდეგ ავარლები გაამაჰმადიანეს. მათი მიდრეკილება მონოთეისტური ღირებულებებისკენ ავარეთის მიწაზე ათასზე მეტი წლის მანძილზე მსოფლიო მონოთეისტური რელიგიების გავრცეგიორგი მარჯანიშვილი
ლებით აიხსნება.
გთავაზობთ ორ ფრაგმენტს დაღესტნელი
მკვლევარის - პატიმატ ტახნაევას ნაშრომიდან

შუა საუკუნეების ქართული წყაროებით, ამ
პერიოდში დაღესტნის ტერიტორიაზე ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიტროპოლიები - ხუნზახის და ანწუხის ეპარქიები არსებობდა. ალბათ სწორედ ამ დროს
აშენდა ეკლესიები. ერთადერთი მთლიანად
შენახული ეკლესიაა X საუკუნის დასასრულსა და XI საუკუნის დასაწყისით დათარიღებული დათუნას ეკლესიაა.
არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილია VII-XIV საუკუნეების კიდევ რვა
ეკლესია. უეჭველია, რომ X-XIV საუკუნეების
დაღესტანში ეკლესიათა რაოდენობა უფრო
მეტი იყო, ვიდრე ეს დღესაა ცნობილი.
არაა შემთხვევითი, რომ XV საუკუნის ქართულ მატიანეში, ავტორი მწუხარებით აღწერს თემურ-ლენგის შემდგომი ხანის შიდა
დაღესტანის სავალალო მდგომარეობას:
«...ლეკეთში გვხვდება სხვა ტაძრებიც და
მონასტრებიც, ზოგი მათგანი ნაგებია
თლილი ქვებით, ზოგი ნანგრევებადაა ქცეული, ზოგი დაცარიელდა და ზოგი კი
მიზგითებადაა ქცეული».
საერთო ჯამში, ავარეთში, სხვადასხვა წყაროს - ქართულ მატიანეთა, XIX საუკუნის
ავტორთა, ადგილობრივ თქმულებათა თანახმად არქეოლოგიური მასალებით დადასტურებული, 18 ეკლესიის არსებობის შესახებაა ცნობილი.
დათუნას ეკლესია

ხატან-ბუგებ-კალის ხეობის სიღრმეში მდებარე დათუნას ეკლესია უეცრად ჩნდება და
შორიდან მოოქროსფრო-ყვითელი ქვიშა-

ქვით ნაგებ პატარა სახლს ჰგავს. მას დაუნდობლად ანგრევს დრო, კიდევ უფრო
მეტად კი გულმავიწყობა და სიველურე.
სკოლის მოწაფეებმა ეკლესიის კედლები
წარწერებით დაფარეს და თეთრი ბათქაშით
შეაბათქაშეს. ამ არაჩვეულებრივად მსუბუქი
და დახვეწილი ნაგებობის ბედი უცნაურია.
ჯერ კიდევ X საუკუნეში, დაღესტნის მთებში ქრისტიანობის გავრცელების ხანაში
აგებული და მაჰმადიანობის დამკვიდრებასთან ერთად დავიწყებული ეს ეკლესია,
იმამ შამილის დროს, კავკასიის ომის პერიოდში (XIX საუკუნის პირველი ნახევარი)
ისევ გაცოცხლდა.
ცნობილი შეიხის და შამილის მოძღვრის
შვილის, აბდურახმან ყაზიყუმუხელის, მოგონებებში «ხულასატ ატ ტაფილ» (1868) ეს
საოცარი ისტორია ცოცხლდება: «ჩეჩნეთში,
დარგო-ვედენოში, რუსი ჯარისკაცებისა და
სტაროვერების მთელი სოფელი გაქცეული
იყო. მისმა მოსახლეობამ შამილს მის მიწებზე დასახლების უფლება სთხოვა. იმამი
დათანხმდა. სახლები მათ ააშენეს დარგოსთან ახლოს სიმაღლეზე, ტყეში, სადაც ბევრი
სიმწვანე და ცივი, სასიამოვნო წყალია. ააგეს
სალოცავის მსგავსი შენობა, კუთხეებში
დაკიდეს საკუთარი ხატები; სახლებთან
დარგეს და დათესეს ცოტა კომბოსტო, ხახვი,
სიმინდი და ასე ცხოვრობდნენ წყნარად...
სალოცავში შესვლის უფლება მე დამრთეს,
ჩემი ამხანაგები კი არ შეუშვეს. შევედი და
ვნახე ბევრი ხატი, სასანთლეები, ბერებს
გრძელი ბალახონები ეცვათ. რამოდენიმე
თვეში ისინი გოგოთის მდინარესთან (ე.ი.
დათუნას ეკლესიასთან, ავტორი) გადავიდნენ».
ეს ნამდვილი ისტორიაა

თერგის კაზაკებიდან გამოსული სტაროვერები, რომელთაც მთავრობა სდევნიდა, 1849
წელს თერგზე გადავიდნენ, მთებში ავიდნენ
და იმამ შამილს განმარტოებით დამკვიდრების უფლება სთხოვეს. მათ უბრალოდ მშვიდობიანად და თავისი სარწმუნოების შესაბამისად ცხოვრება სურდათ.
იმამის ისტორიოგრაფი ჰაჯი-ალი ჭოხელი,
თავის ჩანაწერებში საუბრობს ჯარისკაცებზე, რომლებიც ცოლ-შვილით და ორ
მღვდელთან
ერთად
დარგო-ვედენოში
მივიდნენ და შამილს დასასახლებლად მიწა
სთხოვეს. იმამმა მიწა და ადგილი მიუთითა, სადაც მათ ეკლესია ააგეს. მოგვიანებით,
როდესაც სტაროვერების ნაწილი დათუნას
ეკლესიასთან გადასახლდება, იმამ შამილი
თავის ადგილობრივ ნაიბს «მათ დასახლებას,
ნათესებისთვის ადგილის მიცემას და
დაცვას» უბრძანებს. ცნობილია, რომ ეს თემი
1852 წლამდე არსებობდა.
ადგილობრივი გადმოცემებით, მთიან და-

ღესტანში, სოფლებს - ბაცადას, უანტის, შაულანის და კულაბის მიმდებარე ტერიტორიებით, რომლებიც საზოგადოება კარახს
ეკუთვნოდნენ, ძველად სიტყვა-სიტყვით
«ქართველობა» (რუსულად «გრუზინსტვო»)
ერქვა. მათი მოსახლეობა ქრისტიანი იყო.
ამ სოფლების სასაფლაოებზე ქრისტიანთა
საფლავები და ჯვრის მრავალი გამოსახულებაა. აღნიშნული საზოგადოების ქრისტიანული კულტურის ყველაზე გამორჩეული და სრულებით უკვლევი ძეგლია
ზიარათი - «თამარის საფლავი», რომელიც
ამ სოფლებიდან 10-15 კილომეტრის მოშორებით მთის თხემზე მდებარეობს. საფლავებთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებები
დღემდე ნაწილობრივ შემორჩენილია. მლოცველები მათ მაჰმადიანური დღესასწაულების დღეებში აკითხავენ. მათთანაა დაკავშირებული წვიმის მოხმობის, ადამიანთა
და პირუტყვის გამოჯანმრთელების თხოვნასთან დაკავშირებული მაგიური წესჩვეულებები.
ამ ადგილების გვერდით თეთრი და მწვანე
ნაჭრის ბაფთიან მაღალ ჭოკებს ასობენ.
ზიარათს მაჰმადიანური ხასიათი აქვს. მას
თაყვანს სცემენ მაჰმადიანები (ალბათ სუფიები, ვინაიდან შარიათის მკაცრად მიმდევრები ამ რიტუალს ებრძვიან. მთარგმნელი). მისი სახელი გვაფიქრებს.
ზოგადი დათვალიერებითაც ცხადია, რომ
ზიარათი გადააკეთეს ან აღადგინეს. კედლის წყობის ქვედა იარუსში, IV საუკუფოტოზე: დათუნას ეკლესია, დაღესტანი, X-XI საუკუნეების მიჯნა

ფოტოზე: ქართული წარწერა, დაღესტანი

ნის ქართველი მისიონერი წმინდა ნინოს
ჯვრის გამოსახულებით ქვაა დარჩენილი.
ესაა თანაბარმკლავიანი ქრისტიანული ჯვარი, რომელიც დიაგონალზე «გადახაზულია» მეორე ჯვრით. გადმოცემით, წმინდა
ნინომ, ჯვარი ვაზის ორი შტოსგან გააკეთა და
ერთმანეთზე თავისი თმებით შეჰკრა. ჩვენს
მიერ აღმოჩენილ ქვაზე, რომელიც ვიღაც
თამარის საფლავისაა, მისი სიმბოლური გამოსახულებაა. ამ საფლავს მეზობელი სოფლები, რომელთაც ყველას ერთად «გურჯიხლის» უწოდებენ, დიდ პატივს მიაგებენ.
რაც გვაფიქრებინებს, რომ აქ ქრისტიანი
მისიონერი უნდა იყოს დაკრძალული,
რომლის სახეც მოგვიანებით მაჰმადიანურ
სახედ გადაიქცა ...».
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დავით გურამიშვილი

ათთა სახმართა საქმეთა ჩაგონება ყრმათათვის
ისმინე, სწავლის მძებნელო! მოყევ დავითის მცნებასა,
ჯერ მწარე ჭამე; კვლავ ტკბილი, თუ ეძებ გემოვნებასა;
თავს სინანული სჯობია ბოლოჟამ დანანებასა, ჭირს მყოფი, ლხინში შესული, შვებად მიითვლი ვნებასა.

ხუცესი უნდა მამაცი, არ თუ ჯაბანი, მხრდალია.
ხუცესს არ ეთქმის: „ჭირშიგან ვერ შევალ, სარიდალია“.
ხუცესმან უნდა დამარხოს, თუ კაცმან სული დალია,
ხუცესიც ბევრს რიგს დანაკლებს, თუ მეტი ღვინო დალია.

დედამ რა შვას ძე, პირველთა ჭირთ აღარ მოიხსენებსა,
ძის სიხარულით დაჰკარგავს ილაოს მზგავსთა სენებსა;
მაშინ იხარებს მწიდნავი, ოდეს მოისთვლის მტევნებსა,
ეგრეთ მოსწავლე სწავლასა რა სრულყოფს, განისვენებსა.

ოსტატი, უფლის მოშიში, დავითმან ქებით შამოსა:
ნეტარ არს, ვინცა ნაშრომი ნაყოფთა თვისთა ჭამოსა:
ცოლით არს ვით მსხმო ვენახი კიდესა სახლ-მიდამოსა
შვილნი ხედ ზეთისხილადა ურგს ტაბლის გარეშამოსა.

სწავლა სიკვდიმდე შენია, მუდამ შენთანა მყოფელი;
მას გეცილების ვერავინ, არ არის გასაყოფელი.
სხვას ყველას მახე უგია, თავისა გასაყოფელი;
თუ კაცსა ცოდნა არა აქვს, გასტანჯავს წუთისოფელი.

აწ ბრძენი უნდა სოფელში ეგრეთ, ვით წმინდა ბერია.
ცხოვრებდეს, ერთ ასწავლიდეს, გახადოს მეცნიერია;
ბრძენმან არ უნდა იკადროს ურიგო რაც რამ ფერია,
ბრძენის ურიგოდ ქცევითა ბაძით წახდების ერია.

ცოდნა თან დასდევს მცოდნელსა, რაზომსაც დაეტარების,
აქვს უხილავი საუნჯე, ხელი არ შაეკარების;
არც ცხადით ძალით წაერთმის, არც მალვით მოიპარების,
ჭკუვა უხმარ არს ბრიყვთათვის, ჭკვა ცოდნით მოიხმარების.

ათივ ეგ იყო, მოგითხარ სხვა არა მისგან კიდია.
რომელიც გინდა, ირჩიე, აიღე, ხელი ჰკიდია:
გერჩიოს, გლახათ იარე, გერჩიოს, ყანას მკიდია,
მე შენთვის აღარ მცალიან, ყმაწვილის ვალი მკიდია.

ჩემის უცებით შევატყევ, ბრიყვთათვის რაც შემიტყვია.
ავი და კარგი გარჩევით, ვხედავ, რომ ახლოს მიწყვია.
მინდა და სწავლის სიმოკლით ცალ-ცალკე ვერ გამიყვია.
ჰგავს უხორთუმოს სპილოსა ჭკვიანი კაცი ბრიყვია!

ვით ძნიად წნორი ბერფუყი და იგრიხების წნელადა,
ეგრეთვე კაცი მხცოვანი განისწავლების ძნელადა,
ვით ახალ მორჩი ვაზისა ხელს მიყვეს საფურჩნელადა,
ეგრეთ ახალი მოზარდი ყრმა ოსტატს - გასაწვრთნელადა.

ვით უსაჭურლოდ მამაცი ომშიგან გულად ლომობდეს,
გაცოფებული გულ-ბრაზად ვეფხვი უკლანჭოდ ომობდეს,
ვერ აღასრულოს საწადი, რაც ნებავს, მისთვის ღონობდეს, ეგრეთ ჭკვიანი უწვრთელი ვერ მიხვდეს, რასაც ნდომობდეს.

ერთს სიტყვას გეტყვი, მისმინე, ყმაწვილო, შენს მორჩენასა!
თვალს ნუ ახეხებ ბნელთათვის, ნუ ჰკარგავ ნათლით ჩენასა;
ნუ ეშურები ფეხითა უკეთურთაყე რბენასა,
ხმა მოუდაბლე ორღანოს, აშიყ-მაშიყად სტვენასა.

ვსძებნე და ვერა ჰვპოე რა მჯობი ამ სწავლა-მცნებისა:
ბრძენსა აქვს თავის უფლება, სოფელში ყოფნა ნებისა;
ბრძენი სადაც არს, დარჩების, საუნჯე თან ექნებისა:
ბრძენი პურთათვის ჩემსავით მუხლთ არვის მოექნებისა!

იქმოდე გულის თქმისასა გემოვნებისა თმენასა,
თავს თაფლი, ბოლოს ძირმწარე ნუ გეტკბილების ენასა;
გულით უფრთხოდე, ყურითა, სასაფრხოს სიტყვის სმენასა,
მით შაეყრები საყვარელს, შენს ლამაზს სულის ლხენასა.

ბრძენი სიტყვითა დარჩების, ოსტატი თავის ხელითა,
ხუცესი წირვით, ვაჭარი შორს წასვლით-მოსვლით ძნელითა.
მოლაშქრე სისხლის ქცვვითა, მხვნელი ოფლითა ცხელითა,
გლახა კარის-კარ თხოვნითა, - შენა გწადს აწ რომელითა?

ალაბულათი ნუ ავსებ წმინდად გარცხილსა მენასა,
გაგიჭირდების გარეცხა, შეიქ ოხვრას და ქშენასა;
იტყვი: „რა უყავ ჩემ თავსა“, - დაიწყებ კბილთა ღრჭენასა,
„დავით რომ კარგათ მასწავლა, მე იგი რასთვის მენასა!“

ზოგი ხომ ძოღან გაჩვენე მშვიდიოდ სარჩოს ძირობა;
მერვე - ხელმწიფე დარჩების, ვისაც აქვს ქვეყნის მჭირობა,
მეცხრეა - არჩენთ მწყემსობა, უქნიათ მენახირობა,
მეათე - მიჯნურთ სურვილი, ტრფიალთა შენამზირობა.

ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო:
ვინ არის, სიდამ მოსულა, სად არის, წავა სადაო?
ვინცა ქმნა თიხა ჭურჭელად, რას უძღვნის ხელფასადაო?
ვით რემა ხნარცვს არ ჩავარდეს ულაგმო და უსადაო?

მიჯნური, მწყემსი, ხელმწიფე, გლახაკი, გინა მხვნელია,
მოლაშქრე, ვაჭარ, ხუცესი, ოსტატი, ბრძენ-მსიტყველია,
ათისავ თვითო მოგითხრა, რომელი რისაც მქნელია.
რომელიც გინდა, იქონე, ერთ-ერთს მოჰკიდე ხელია!

უნდა ქალმან და ყმაწვილმან დაჰხუროს ბაგე კბილოსა,
ფეხი არ ახსნას საბლითა და ენა შებორკილოსა;
არ მისცეს ნება შეძვრისა წარბს, წამწამს, თვალის კილოსა,
არცავინ თვით სხვა გაკილოს, არც სხვისგან გაიკილოსა.

მიჯნურმან უნდა ტრფიალი გულ-მართლა შეიყვაროსა,
მუდამ გვერდთ ახლდეს სურვილით, აროდეს გაეყაროსა;
უმისოდ ჭირად სახევდეს ყოველსა გასახაროსა,
ტკბილად სჩნდეს მისთვის სიკვდილი, სიცოცხლე გაიმწაროსა.

ნუ მეტყვით: ჩვენ რად გვასწავლე, რაც თვით არ გაქვნდა ზრდილობა?
რად გვიქე კაცმან ჯაბანმა მამაცთა ხმალ-მოწვდილობა?
უცოდინრობა ავია, მაქვს მისი გამოცდილობა,
ჩემსავით სიცხით ნუ იწვით, მონახეთ ნიავ-ჩრდილობა.

მწყემსობა უნდა სიფრთხილით, აქვნდეს მცირედი ძილია:
მუდამ მხნედ სამწყსოს უვლიდეს, დღე ყინული თუ თბილია;
„მწყემსმან კეთილმან ცხვართათვის დადვისო სული ტკბილია“,
ვინც ბრძანა, მან მე მარიდოს უხილავთ მხეცთა კბილია!

სოლომან ბრძენი სიბრძნითა თავი არს ყოვლის ბრძნებისა;
ბევრი რამ კარგი დასწერა წიგნები ღვთის ბრძანებისა;
ერთი იმასაც მოუხდა გატეხა რამე მცნებისა,
თუ გიჯობთ, ნურცა მას უსმენთ, სიტყვა დამირთავს ნებისა...

ხელმწიფე უნდა მართალი, ვით ბრძენთა დაუწერია,
ბრძენი, უხვი და მოწყალვ, მრისხველი ზომიერია;
სჯულმტკიცედ, სწორეს სამართლით იყოს და ყვანდეს ერია,
მწყსიდეს, მწყემსობის ნიშანი - ხელთ სკიპტრა - მას უჭერია.

მრუდი ხომ არა მითქვამს რა, ამასაც ვიტყვი სწორსაო,
საქმესა თვალით ნახულსა, არ მოგონილსა, ჭორსაო:
მინახავს ერთი პირუტყვი გორსა თუ ახალგორსაო,
თავისთვის მუტრუკს აკეთებს, სხვათ გაუკეთებს ჯორსაო.

გლახაკი უნდა მდაბალი, ტკბილისა ენაპირისა,
მლოცველი ყოვლის სულისა, სულ დიდისა და მცირისა;
უყვარს, ვით იობ, უფალსა გლახა მომთმენი ჭირისა;
სძულს ღმერთსა ამპარტავნობა მეტადრე გლახა მწირისა.

რაგინდ ბრძენ იყოს მკურნალი, კარგად ატყობდეს მაჯასა,
სხვისას შეიტყობს, თავისას ვერას გაიგებს ხვანჯასა;
თვით სხვას უწამლებს, თავისთვის სხვაზე მიჰყუდებს ბარჯასა, მე ვერ ვირგე და თქვენ გარგე, ამად რად მიზამთ ჯაჯასა?

უნდა მხვნელთა და მთესველთა, მწიდვნელთა, გინა მბარავთა,
მზის აღმოსვლითგან ჩასვლამდე შიგ არ შეხედონ კარავთა,
ცხელის ოფლითა დამწვართა ჩირდილთ ქვეშ მიუკარავთა,
რაც იმუშაკონ, ჭამონ და აჭამონ ქვეყნის მფარავთა.

თუმცა ბრმა ვარ, კიდევ ვხედავ ქვეყნად ჩემგან უფრო ბრმათა;
ბერს გამოცდილთ არა ვჰკადრებ, მოგახსენებ ახალ ყრმათა:
თუ ცურვასა არ ისწავლით, ვერ გაუხვალთ წყალთა ღრმათა,
წკეპლის ცემით დაშუშხვა სჯობს საუკუნოდ ცეცხლში ბმათა!

მოლაშქრე უნდა ჭაბუკი, თამამი, თავ-მდაბლოვანი,
მეპატრონეთა ერთგული, მორჩილი, სამართლოვანი,
მხნე, ამხანაგთა მოყვარე, მამაცი ძალგულოვანი,
გულ-სრულად მებრძოლთ მებრძოლი, არ სუსტი, მაგარ-მკლოვანი.

daviTiani, fragmenti

ვაჭარი უნდა სარფისა, სამთვრალოს არას სვემდესა,
ყომარბაზობას ერიდოს, სიწმიდით თავსა სცევდესა,
მეტად უზომოდ არამსა ალალში არა რევდესა,
სწორეს ადლსა და სასწორსა ხელში არ ამრუდებდესა.

fotoze: დავით გურამიშვილი. მხატვარი უჩა ჯაფარიძე
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ყველასათვის ახსნილი დასავლეთი
gagrZeleba, publikaciis dasawyisi ixileT: “ai ia.„ , Nr.1

თავი II - ოჯახის ისტორიები
რამოდენიმე სიტყვით საკმაოდ რთულია
დაახასიათო
დასავლეთ
ევროპა
და
გასნსაღვრო მისი მსოფლიო მნიშვნელობა.
„ბებერი კონტინენტის“ მახასიათებლები საკმაოდ მრავალფეროვანი და მრავალმხრივია.
თითოეული მათგანი ევროპასთან ერთად
ჩნდებოდა, ვითარდებოდა და ქრებოდა.
თუმცა, ისტორიასა და პირუთვნელ მატიანეს შეუმჩნეველი და შეუფასებელი
ერთი
მნიშვნელოვენი
დეტალიც
კი
არ დაუტოვებია... დასავლეთის განსაკუთრებულობას სამი ძირითადი ფაქტორი განაპირობებს. გავლენის ეს სფეროები დღემდე მეტ-ნაკლებად ისევ განაგრძობენ დასავლეთის ადგილის როლისათვის განსაკუთრებული ხასიათისა და მნიშვნელობის
მინიჭებას. ბერძნები და რომაელები, ებრაელები და ქრისტიანები, მეცნიერები და ინჟინრები; შეგვიძლია სამივე კომპონენტი
თანმიმდევრობით განვიხილოთ, აღვწეროთ
და განვსაზღვოთ რა მისცა დასავლეთს თითოეულმა მათგანმა.

მათი გაზიარება, არის დასავლური ცივილიზაციის ხანგრძლივი და მტკიცე დამახასიათებელი ნიშანი. გაუნათლებელს შეუძლია განათლების მიღება და საკუთარი
თავის გარდაქმნა. ლაპარაკია არა დახურული უპირატესობის გაცხადებაზე, არამედ
სხვებისათვის გასაზიარებელი მოდელის
შეთავაზებაზე. ყველასათვის ვარგისი მოდელის შეთავაზების ეს მანერა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩაითვალოს უჩვეულოდ ქედმაღლობად და თავხედობად. ეს დებატი
არ დამთავრებულა და ახლაც გრძელდება,
ვინაიდან საბოლოო ანგარიშით ის ეხება
დასავლური მიდგომის ერთ-ერთ მუდმივ
ნიშანს.

დასაშვებად მიაჩნდათ მეორე სამშობლოს,
რომის არსებობაც, ყველასათვის სავალდებულო კანონებითა და უფლებებით. ეს ვითარება აშკარად გვაგონებს ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე ცხოვრების წესს, რომლის მიხედვითაც ამერიკელობის ძალიან მძაფრი განცდა ჰარმონიულად თანაარსებობს სპეციფიურ ეთნიკურ ან კულტურულ წარმონაქმნებთან.
რომაელებმა ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი იდეა შეიმუშავეს. ისინი კაცობრიობას
არა ინდივიდთა ერთობლიობას, არამედ
ადამიანთა ბუნებრივ სოლიდარობას უწოდებენ. ზღვაში, მთაში თუ უდაბნოში, გა-

რომის იმპერიამ თავისი ძალაუფლება უსაზღვროდ განავრცო. მან ხმელთაშუაზღვისპირეთი, შუა აღმოსავლეთის ნაწილი მოიცვა. მისი გავლენა ჩრდილოეთსაც მისწვდა. სწორედ რომის იმპერიამ უანდერძა
დასავლეთს მასა და სხვებს შორის საზღვრის
არსებობის იდეა. იმპერიას, რა თქმა უნდა,
შეუძლია გაფართოება, განვრცობა და ახალი
მიწების მიერთება, მაგრამ მიუხედავად
ამისა, მუდამ რჩება დაუმორჩილებელი, «ველური», «ბარბაროსული» ტერიტორიები. ცივილიზებულ დასავლეთსა და «ველურ»
ტერიტორიებს შორის არსებული საზღვარი მობილურია. ის სულ უფრო და უფრო
შორდება ცენტრს, მაგრამ მისი გაუქმება და მოსპობა შეუძლებელია.
ანტიკური ხანის მემკვიდრეობას ძალიან
დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ის შეცვლილი და შეძრულიც იყო ებრაული და
ქრისტიანული მემკვიდრეობით. შეიძლებოდა გვეფიქრა, რომ მახლობელ აღმოსავლეთში ჩასახული და განვითარებული იუდაიზმი ლოგიკურად დასავლეთს არ უკავშირდება. თუმცა, მაშინდელ ევროპულ მორალსა და სულიერებას ებრაული რელიგია
ასაზრდოებდა და ხშირ შემთხვევაში მასზე
მნიშვნელოვან გავლენასაც ახდენდა. ქრისტიანობაშიც კი არის ძველი აღთქმიდან,
მოსეს კანონიდან და იუდაიზმის ეთიკური წესებიდან მომდინარე ფუნდამენტური ღირებულებები.

პირველი ფესვი ანტიკური ხანის ბერძნულ კულტურაშია აღმოცენებული. ბერძნებმა ფილოსოფია, სხვადასხვა მეცნიერებები, რაციონალური კვლევა, დემოკრატია
და სახალხო დებატები გამოიგონეს. თეატრი, ტრაგიკული და კომიკური პიესებიც იმდროიდან იღებენ სათავეს. სწორედ ეს ნიშანი
წარმოადგენს დასავლური კულტურის მთავარ მახასიათებლებს. ისინი არ ყოფილან
მუდამ, საუკუნეთა მანძილზე, მაგრამ მრავალჯერ გამოჩნდნენ. ამიტომ არის, რომ თანამედროვე დასავლურ საზოგადოებას დღესაც არსებითად განსაზღვრავს დემოკრატიისა და საჯარო დებატის, ფილოსოფიური
კრიტიკის, რაციონალური ძიების და მეცნიერული კვლევის შეერთება. დემოკრატიის განმსაზღვრელი ანტიკური ხანისყველა ბერძნული წარმონაქმნი არ გახლავთ.
თუმცა ათენის მოდელმა გადამწყვეტი როლი შეასრულა თანამედროვე ევროპის
არსებობაში. ამ თვალსაზრისით ყველაზე
მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ათენელების
თავისუფლება ღმერთებისაგან დამოუკიდებლობით გამოიკვეთა. პირველად მოხდა
ისე, რომ ადამიანები და მხოლოდ ისინი
წერენ საკუთარ კანონებს, მათ არ იღებან
გარედან. სავარაუდო ღვთაებრივი ნებისადმი მორჩილების ნაცვლად ათენელები თვითონ ადგენენ საზოგადოების წესებს. სწორედ ამას ნიშნავს ცნება «ავტონომია» (ბერძნული სიტყვებიდან «აუტოს», «თვითონ» და
«ნომოს», კანონი). ბერძნებმა პირველებმა
დაიწყეს პოლიტიკის რელიგიისაგან გამოყოფა. ამის ხაზგასმა საჭიროა იმიტომ, რომ
ამ შორეული მემკვიდრეობის არსებობა
დღევენდელ დღეს გამართულ დებატებში
საკმაოდ აქტუალურია. პოლიტიკისა და
რელიგიის ერთმანეთისგან განცალკევება
ღვთისადმი მორჩილების საწინააღმდეგო
რამ არის. მაშინ, როდესაც მაჰმადიანობა საპირისპიროს ქადაგებს.
ბერძნებმა დასავლეთს ასევე უანგაროდ
უანდერძეს განსაკუთრებულობის, სხვასთან
შედარებით მათი უპირატესობის იდეა. ყველა ცივილიზაციას თავი საუკეთესო ჰგონია
და ფიქრობს, რომ სწორედ ის წარმოადგენს
ყველაზე სრულყოფილ მოდელს. ბერძნების
თავისებურება სწორედ ის არის, რომ ისინი
ყველას იდეალის გარკვეული ფორმის გაზიარებას სთავაზობენ. ეს სანიმუშო მოდელი
ეფუძნება განათლებას, რომელიც ამავე დროს
აფასებს ლიტერატურის თუ ხელოვნების
ცოდნას და მთავარ ღირებულებებს (სიმამაცე, პატიოსნება, გულმართლობა და სხვ.),
გადასცემს. უპირველესი კი ის არის, რომ ყოველივე ამის სწავლა შეიძლება. ეს არ
არის დაბადების, სისხლის თუ ეროვნების
საკითხი. 2500 წლის წინ სოკრატე გარკვევით
ამბობდა: «ბერძნები უფრო უნა ვუწოდოთ
იმათ, ვისაც აქვთ ჩვენი განათლება და არა მათ
ვინც ჩვენი წარმომავლობისაა». ბერძნების
წარმოდგენით და განცხადებით მათი განვითარება ცივილიზაციის უმაღლესი ფორმაა, მაგრამ ამავე დროს შესაძლებელია ამ
მოდელის გაზიარება. საკუთარი უპირატესობის და უზენაესობის ეს განცდა და ამავე
დროს იმის ხაზგასმა, რომ შესაძლებელია

მთავარი გარანტი და დასავლეთის მისია არის
მსოფლიოში სამართალისა და ინდივიდთა
პატივისცემის პრინციპების დამკვიდრება.

fotoze: ernst barlaxi, sulis mebrZoli, 1927, kilis/germania wm. nikolas eklesia

რაც შეეხება რომაელებს, მათ მხოლოდ
ნაწილობრივ შექმნეს ძალზედ განსხვავებული; ზედმიწევნით გადაიღეს ბერძნული
კულტურის იდეალები, ღირებულებები და
განათლება, დასავლეთის ისტორია აგრეთვე
გაამდიდრეს მნიშვნელოვანი სახასიათო
ნიშნებით. რომაელები იყვნენ ინჟინრები,
მათ პირველებმა შექმნეს დიდი საგზაო
თუ საპორტო ინფრასტრუქტურები, ააგეს
აკვედუკები, თერმები, ხიდები, საწყობები...
მათ მსოფლიოს მართვა სურდათ. ამ
სურვილში ინჟინერთა და ურბანისტთა
ძალა იკვეთებოდა, რამაც ღრმა კვალი
დაამჩნია დასავლურ სტილს. რომაელებმა
ასევე გამოიგონეს მთელი იმპერიისთვის
მისაღები იურიდიული წესები. პირველებმა
გაიაზრეს და შექმნეს მმართველობის ახალი მოდელი. მათმა მოაზროვნეებმა «ორმაგი სამშობლოს» საინტერესო თეორია შეიმუშავეს, რის მიხედვითაც ყოველ მოქალაქეს
შეიძლებოდა ჰქონოდა საკუთარი ქვეყანა,
ენა, წეს-ჩვეულებები, რწმენა; ამავე დროს,

ჭირვებაში ჩავარდნილებისთვის დახმარების გაწევა, სპონტანურად მოქმედება იმის
უკითხავად თუ ვინ არიან ისინი, იმსახურებენ თუ არა გადარჩენას - აი რას ნიშნავს ადამიანობა. აქ საუბარია უშუალოდ
თანაარსებობაზე, რომელმაც უნდა მიგვიყვანოს ჩვენს მსგავსებთან ჰარმონიული
ურთიერთობების დამყარებამდე. ამგვარ
მიდგომას ხელს უშლის ბუნებრივი მანკიერებანი, მაგალითად: სხვათა დაჯაბნის,
გამოყენების და სხვა სურვილი. იმისათვის,
რომ სოციალურმა წყობამ დაიცვას ეს
ბუნებრივი ადამიანური დამოკიდებულება
აუცილებელია იურიდიული, პოლიტიკური
და პოლიციური წესების დადგენა. უეცრად
რომაელებმა წარმოიდგინეს, რომ ყოველივე
ამის მიღწევა მხოლოდ პიროვნების რომის
იმპერიის მოქალაქედ გახდომითაა შესაძლებელი. ამ კონცეფციამაც ღრმა კვალი დაამჩნია დასავლეთს. სწორედ რომიდან მიიღო
დასავლეთმა რწმენა იმისა, რომ ის არის
მორალის, უნივერსალობის, საყოველთაობის

ახლა კი გავარკვიოთ რა მიიღო დასავლეთმა
იუდაიზმისგან. ყველაზე მნიშვნელოვანი და
უნივერსალური მორალური წესები. უშუალოდ იუდაიზმიდან
მომდინარეობს
მკვლელობის, ქურდობის, ცოლ-ქმრული ღალატის აკრძალვები, ადამიანის სიცოცხლის,
პიროვნების, ღირსების დაცვა, მშობლების
გამორჩეულად პატივისცემა. დასავლური
მორალის შემადგენელი ეს ელემენტები
უშუალოდ ებრაული ბიბლიიდან იღებს
სათავეს. მათი გადაცემა არ ყოფილა უშუალო და პირდაპირი, ვინაიდან იუდაიზმის
პრინციპები ევროპამ ქრისტიანობის მეშვეობით მიიღო და გადაამუშავა. ქრისტიანობის როლი და მნიშვნელობა უდაოდ გადამწყვეტი ფაქტორია. მთელი შუა საუკუნეებისა და შემდგომი დროის განმავლობაში
დასავლეთის მოსახლეობა ქრისტიანი იყო.
მახლობელ და შუა აღმოსავლეთში მაჰმადიანები ჭარბობდნენ. შორეულ აღმოსავლეთში კი ბუდისტები და ინდუისტები
ცხოვრობდნენ. დასავლეთთან ერთად წინ
მიიწევდა ქრისტიანობაც. ერთ დროს
«დასავლელი» და «ქრისტიანი» სინონიმები
იყო. მაგრამ მხოლოდ ერთ ხანს. ა.წ. I თუ
II საუკუნემდე ვერ ვილაპარაკებთ ქრისტიანულ დასავლეთზე. ყველაზე მოშორებულ სოფლებში ქრისტიანობა მხოლოდ
V თუ VI საუკუნეებში გავრცელდა. ზოგი
ძნელად მისაწვდომი ქვეყანა, მაგალითად
ირლანდია ან სკანდინავია დიდი ხნის მანძილზე არ გაქრისტიანებულა. ქრისტიანულ
დასავლეთზე საუბრის დანამდვილებით
დაწყება მხოლოდ 1000 წლისთვის შეგვიძლია. აღნიშნული პერიოდი მხოლოდ რამოდენიმე საუკუნე გაგრძელდა. ეს სულ უფრო და უფრო პრობლემატური გახდა აღორძინების ხანიდან, როდესაც ანარქისტ
ლიბერალთა, თავისუფლად მოაზრoვნეთა
და ფილოსოფოსთა მხრიდან ქრისტიანობის
კრიტიკა გააქტიურდა. XVIII საუკუნიდან
ქრისტიანობას დაუპირისპირდნენ განმანათლებლები, გავრცელდა ათეიზმი. ქრისტიანობამ ღრმა კვალი დაამჩნია დასავლეთს. ამ რელიგიას უამრავი სხვა რამ
დაუპირისპირეს.
XIX საუკუნიდან დასავლეთში რელიგიის
კრიტიკა განვითარდა. გავრცელდა ათეიზმი, ანტიკლერიკალიზმი, რელიგიურ დოგმათა უარყოფა, ყველაზე მეტად, დასავლეთის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა უარყო პოლიტიკური ხელისუფლების, საზოგადოებივი წყობის ოფიციალურ ღირებულებათა ერთობლიობის არსებობა, რომელიმე ფორმის თუ ნებისმიერი დოგმატი-
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სადმი დამორჩილება. და ბოლოს არ უნდა
დაგვავიწყდეს, რომ ცნება «ქრისტიანი» მეტისმეტად ფართოა, ვინაიდან თვითონ
ქრისტიანობაში არსებობს განხეთქილებები
და უთანხმოებები. ერთიანი ქრისტიანი ევროპა არ არსებობს. არსებობენ ერთმანეთისგან განსხვავებული და ზოგჯერ ერთმანეთის მოწინააღმდეგე ქრისტიანული მიმართულებები. აქ არ ვისაუბრებთ პირველი
საუკუნეებისთვის დამახასიათებელ მრავალ
ერესზე, რომლებიც ხშირად ამ რელიგიის
მნიშვნელოვან მიმდინარეობებს წარმოადგენდნენ. შემდგომში ქრისტიანობა კათოლიკურ და მართლმადიდებლურ მიმდინარეობად გაიყო. ახალი განხეთქილებები წარმოშვეს რელიგიურმა ომებმა, პროტესტანტების გამარჯვებამ ჩრდილოეთ ევროპაში,
შვეიცარიაში, გერმანიაში, სკანდინავიაში და
დიდ ბრიტანეთში. მართლმადიდებლობის,
კათოლიკობის და პროტესტანტობის არსებობა არ გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას,
რომ ქრისტიანული ევროპა ნამდვილად ერთ
მთლიანობას წარმოადგენს. ერთადერთი
პერიოდი, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია უყოყმანოდ საუბარი «ქრისტიანულ დასავლეთზე», ბოლოს და ბოლოს შუა საუკუნეებია. იმ
დროს ძნელი წარმოსადგენი იყო, რომ ევროპა
ოდესმე განვითარებას და მსოფლიოზე
გაბატონებას შესძლებდა.
დასავლეთი შუა საუკუნეებში განუვითარებელი, განვითარებადი იყო. მაშინ არ საუბრობდნენ ამის შესახებ. ეს ჩვენი აზროვნების თანამედროვე მანერაა. უეჭველია,
დასავლეთს განცდილი აქვს უკანდახევის,
რეგრესის, დაცემის და დეზორგანიზაციის
მრავალი საუკუნე. აღმოსავლეთიდან და
ჩრდილოეთიდან მოსული მრავალი ხალხი
თანდათანობით ძველი რომის იმპერიის ტერიტორიებზე, უმთავრესად გალიაში (დღევანდელი საფრანგეთი), იტალიაში, ესპანეთში, ჩრდილოეთ აფრიკაში დამკვიდრდა.
ერთმანეთს მოჰყვნენ გოთები, ვიზიგოთები, ალანები, ვანდალები, ბურგუნდები და
სხვები, რომელთაც საბოლოოდ საკუთარი
სამეფოები შექმნეს. რითაც დასავლეთის
მშენებლობაში საკუთარი წვლილი შეიტანეს. ჩვენ მათგან გერმანული და «ჩრდილოური» წეს-ჩვეულებები და კანონები მივიღეთ. მეტიც, ამ «ბარბაროსებმა« ევროპას
უფრო მნიშვნელოვანი რწმენა უანდერძეს:
ძველი სამყაროს ნანგრევებზე შეიძლება
აიგოს ახალი სამყარო; მაშინაც კი, როდესაც ერთი შეხედვით ის აღარ არსებობს,
სხვა ცივილიზაცია იჩენს თვს. ამ გაკვეთილზე დასავლეთი შემდგომში განუწყვეტლად იფიქრებს. პირველ რიგში თვალში საცემია ნგრევა. ევროპა მრავალი საუკუნის მანძილზე რომაული სამყაროს
განადგურებით გამოწვეულ უარყოფით
შედეგებს განიცდიდა. მოსახლეობა დეზორგანიზებული იყო, გაბატონდა შიში
და დაუცველობა, შემცირდა ვაჭრობა, გაქრა მცირედ დასახლებული ქალაქები. მშიერი, მოძალადე დასავლეთ ევროპა უფრო
უმეცარია 1000 წელს, ვიდრე 1 წელს.
ცხადია, რომ 1000 წელსაც არაფერი განსაკუთრებული მომხდარა, მაგრამ ეს სიმბოლური თარიღია. წარმოვიდგინოთ უცხოპლანეტელი, რომელიც დედამიწას აკვირდება და სხვადასხვა ქვეყნებს სწავლობს.
ის აუცილებლად აღმოაჩენს, რომ ჩინეთში
არის მეცნიერებათა, ტექნიკათა და დიდად დახვეწილ ხელოვნებათა მქონე ცივილიზაცია. ინდოეთშიც შეამჩნევს დიდ
ცოდნას, უნივერსიტეტებს და განვითარებულ ფილოსოფიას. არაბულ ქვეყნებში ის
დაინახავს მედიცინის, მათემატიკის, მეტაფიზიკის, ბერძნებისაგან მემკვიდრეობით
მიღებული ყოველგვარი ცოდნის განვითარებას. 1000 წელს, დედამიწის მჭვრეტელი
უცხოპლანეტელი
უდაოდ
შეამჩნევს
აცტეკებისა და ინკების დიდად განვითარებულ ცივილიზაციებს, დიდი აფრიკული
სამეფოების ძალას, ავსტრალიის აბორიგენების, წყნარი ოკეანის და ამერიკის ხალხების სიბრძნეს. ევროპის მიერ შექმნილ
გეოგრაფიულ დასავლეთში კი აღმოაჩენს ღარიბ, დამშეულ და ავადმყოფ ხალხებს,
უცოდინრობას, სიღატაკესა და ცრურწმენებს. ეს ცნობისმოყვარე უცხოპლანეტელი
დამკვირვებელი უთუოდ აღიარებდა, რომ
ცივილიზაცია ინდოეთში, ჩინეთში, არაბულ
სამყაროში ჩაისახა და არა დასავლეთ ევროპაში.
1000-2000 წლებს შორის დასავლეთმა საკუთარი კონტროლი დააწესა მსოფლიო
ისტორიაზე. მეცნიერება, ტექნიკა, ფინანსები, ინფორმაციათა ნაკადები უმთავრესად
დასავლური გახდა. სხვა ცივილიზაციებმა

თითქოს უკანა პლანზე გადაინაცვლეს. ზოგი მათგანი, მაგალითად ინკები და აცტეკები
დასავლეთმა მოსპო, აფრიკული სამეფოები
თუ ინდოეთის სამთავროები ევროპამ დაიპყრო, მათი სრული კოლონიზაცია მოახდინა
და გარდაქმნა. უმარავი კითხვა იბადება.
მაშ რა მოხდა? ასპარეზზე სავსებით ახალი ელემენტები გამოჩნდა? იქნებ ბერძნული და რომაული საზოგადოებების მიერ
უკვე ჩაყრილი და მიძინებული საფუძვლების განვითარება მოხდა? რა თქმა უნდა,
ორივეს ერთად აქვს ადგილი. დასავლეთის
ექსპანსიას ბერძნული და რომაული აზრის
სქემების გააქტიურებამ შეუწყო ხელი, რასაც სავსებით ახალი ფაქტორები დაემატა.
გარდა ამისა, ეკონომიკურ, ტექნიკურ და
სამხედრო განვითარებას სხვადასხვა ფაქტორების გაერთიანებამ მისცა ბიძგი.
ვაჭრობის განვითარებას ხელი შეუწყო
ზღვა-ოსნობის ინტენსიურობამ. პირველი
ცენტრი ვენეცია იყო, მას როტერდამმა და
ამსტერდამმა აჯობეს. ეს ქალაქები კომერციულ და ფინანსურ ცენტრებად იქცნენ.
გაუმჯობესდა საბანკო საქმე, gგამოიგონეს
თამასუქი, ამას დაემატა მეცნიერების, ტექნიკის, სოფლის მეურნეობის და ხელოსნობის
განვითარება. გადამწყვეტი ტეხილი ფიზიკური სამყაროს მიმართ მათემატიკის გამოყენება გახდა. დიდი ხნის აღმოჩენილი იყო
ისეთი იარაღი, როგორიცაა განტოლეbა,
რაც თანაზომიერად აჩქარებულ მოძრაობას
გამოსახავდა, თუმცა მას რეალურ სამყაროს
ჯერ არ უქვემდებარებდნენ. ერთის მხრივ
თეორიული ობიექტების აღმწერი განტოლებები არსებობდა, თუმცა მათი რეალური
არსებობაც კი ვერ წარმოედგინა ვერავის.
მეორეს მხრივ, იცნობდნენ ფიზიკურ რეალობებს, მაგალითად ზარბაზნის ყუმბარას
ან ისარს, მაგრამ არ სჯეროდათ, რომ შესაძლებელი იყო მათი ტრაექტორიის მათემატიკურად დაანგარიშება. ამ შეცდომაზე პასუხისმგებელი თავად არისტოტელე გახლდათ. სწორედ მან წარმოიდგინა ერთმანეთისგან განსხვავებული ორი სამყარო. თუ
ვარსკვლავების სისტემაში სრულყოფილი
და რეგულარული მოძრაობის გამოანგარიშება უკვე შესაძლებელი გახლდათ და
ასტრონომიას შესაბამისი პროგნოზის გაკეთება შეეძლო, ჩვენი, მიწიერი სამყაროს ფენომენები ისევ შემთხვევით მოვლენებად
ითვლებოდა. ზარბაზნის ერთი და იგივე
წონის ორი ბირთვის სროლისას, ერთი
შეიძლებოდა ცოტა უფრო შორს დაცემულიყო, მეორე კი უფრო ახლოს. ეს ფაქტი
არავის აოცებდა, შეუძლებლად მიიჩნევდნენ მათი დაცემის ადგილის და სიჩქარის
ზუსტად დაანგარიშებას. ყველაფერი რადიკალურად შეიცვალა მაშინ, როდესაც მიხვდნენ, რომ მათემატიკური იარაღი ანგარიშს უწევდა ფიზიკურ ფენომენს, ხოლო
გეომეტრიისა და სამყაროს სივრცე ერთმანეთს ემთხვეოდა. შემდეგში დაიანგარიშებენ როგორც ზარბაზნის ყუმბარის
ტრაექტორიებს, ისე ხრახნების ძალას, აფრების ზედაპირს და მანქანების ამწევ უნარს.
მუშაობას შეუდგებიან ინჟინრები, ისინი
უსასრულოდ განავითარებენ ბუნებაში ჩარევის საშუალებებს.
მაგრამ მარტო ტექნიკა ვერ ახსნის ყველაფერ გარემომცველს. ის ერთმანეთის
გამაძლიერებელი ელემენტებისგან შემდგარი მთლიანობის ერთი ნაწილია. მისმა
განვითარებამ ცოდნის განვითარება გააძლიერა და პირიქით, ცოდნის განვითარებამ
დიდად შეუწყო ხელი ტექნიკის სრულყოფას. კრიტიკის და ანალიზის განვითარებამ გააღრმავა ცოდნა და პირიქით,
მეცნიერულმა პროგრესმა უფრო ინტენსიური გახადა ტრადიციების, რწმენათა,
ზნე-ჩვეულებათა რაციონალური კვლევა.
ფილოსოფიური კრიტიკა ხელს უწყობს თავისუფლებათა განვითარებას და ეს თავისუფლებანი უფრო ააქტიურებენ ფილოსოფიას. აი ამგვარად ამუშავდა დასავლეთის
ექსპანსიის მანქანა; ყოველი ელემენტი აძლიერებს დანარჩენს, რითაც განუწყვეტლად
ძლიერდება მთლიანობა. ეს ძლიერება ეფუძნება კითხვას და ცვლილებას.
დასავლეთის ზრდას მსჭვალავს და ხელს
უწყობს მუდმივი დებატი ჭეშმარიტების
რაობაზე; როგორი უნდა იყოს ხელისუფლებათა ორგანიზაცია, რა ადგილი უნდა
გააჩნდეთ ინდივიდებს საზოგადაოებაში,
რა ურთიერთობები უნდა ჰქონდეთ ქვეშევრდომებს მათ მონარქთან, რა ურთიერთობა
უნდა არსებობდეს ღმერთსა და ადამიანებს
შორის, რელიგიასა და ხელისუფლებას შო-
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რის. შუა საუკუნეების დასასრულიდან
დღემდე დასავლეთი იყო არაჩვეულებრივი
დისკუსიებისა და აზრთა გაცვლა-გამოცვლის
მოწმე. რამაც შესაძლებელი გახადა მეცნიერული კვლევის განთავისუფლება თეოლოგების ავტორიტეტისა და ეკლესიის
ძალაუფლებისაგან. მეცნიერული ცოდნის
რელიგიური გამოცხადებისაგან და იმავდროულად პოლიტიკური ხელისუფლების
რელიგიური ავტორიტეტისაგან თანდათანობითი გამოყოფით დასავლეთი სრულებით განსაკუთრებული ისტორიული სიახლის მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მან ბოლოს
და ბოლოს გამოიგონა ინდივიდების რელიგიური ავტორიტეტისაგან თუ პოლიტიკური ჩაგვრის ნებისმიერი ფორმისაგან
სრული განთავისუფლების იდეა. ინდივიდების ეს სუვერენიტეტი პირველად საფრანგეთის რევოლუციის დროს, 1789 წელს
განცხადებულ ადამიანის და მოქალაქის
უფლებათა საყოველთაო, უნივერსალური
დეკლარაციის გამოცხადებასთან ერთად
გაცხადდა.
ამ რევოლუციას გადამწყვეტი როლი გააჩნია
საფრანგეთისა და ევროპის ისტორიისთვის.
იგი მთელი მსოფლიოსთვის მთავარი ისტორიული მოვლენაა დასავლეთის წარმოსადგენად, რასაც მრავალი მიზეზი ხსნის.
სწორედ მან განაცხადა, რომ ადამიანთა
საზოგადოებებს აქვთ თვითმმართველობის,
საკუთარი კანონების, კონსტიტუციების მიღების, ღვთაებრივი წარმომავლობად მიჩნეული კანონების და წარსულისადმი სავალდებულო მორჩილების უარყოფის უფლება.
ეს ავტონომია ხელახლა აღმოაჩენს და განაახლებს ანტიკურ ხანაში, ათენში, ბერძნული
დემოკრატიის გაჩენასთან ერთად გაჩენილ
მოძრაობას. თუმცა შედეგი განსხვავებულია,
მას ბევრად უფრო ძლიერი ექო გააჩნია. 1789
წლის რევოლუცია, უწინარეს ყოვლისა, ადამიანის უფლებათა საყოველთაოობას, უნივერსალობას აცხადებს. უბრალოდ, ამქვეყნად
გაჩენის გამო ადამიანს აქვს უფლებები,
რომლებსაც ის ვერავის ვერ დაუთმობს და
რომლებსაც მას ვერავინ წაართმევს. ეს
ფუნდამენტური უფლებები ურღვევად არის
დაკავშირებული ადამიანის არსებობასთან. აღნიშნული თვალსაზრისით, როდესაც
ვამტკიცებთ, რომ მსოფლიოს ამა თუ იმ
ადგილას, ამა თუ იმ ცივილიზაციაში, ამა
თუ იმ რეჟიმის პირობებში ეს უფლებები «არ
არსებობს», ჩვენ ვცდებით. უნდა ითქვას,
რომ ეს უფლებები არსებობს, მაგრამ არაა
აღიარებული, მათ პატივს არ სცემენ. მაგალითად, ქალთა უფლებები მრავალ ქვეყანაში აღიარებული არაა. ამ ვითარების საწინააღმდეგოდ ჩვენ როგორც ასეთი, გააჩნით.
და ბოლოს, ეს უფლებები აქვს პიროვნებას,
ინდივიდს და არა რომელიმე ჯგუფს,
კლასს თუ კასტას. სწორედ ამ გაგებით საფრანგეთის რევოლუციამ ინდივიდის უფლებათა პირველი ტრიუმფი აღნიშნა.
თანამედროვე დასავლეთის სწორედ ეს
დამახასიათებელი ნიშანი ყველაზე მეტ
კითხვას და დაძაბულობას აჩენს მასა და
ინდივიდზე მეტად კოლექტივზე კონცენ-

ტრირებულ სხვა კულტურებს შორის.
ამჯერად ყველაფერი მზადაა დასავლეთის
ექსპანსიისთვის. რომელიც შემდგომი ორი
საუკუნის მანძილზე ელვისებრი იქნება
ყველა ფრონტზე - ეკონომიკურზე, მეცნიერულზე, ტექნიკურზე, სამხედროზე და
პოლიტიკურზე. მაშინდელი დასავლეთის
შემადგენელმა ევროპის და ამერიკის რამოდენიმე ქვეყანამ, კაცობრიობის ისტორიაში
ყველაზე შემტევი და არაჩვეულებრივად
ეფექტური ძალა შექმნა. XIX-XX საუკუნის
ისტორია ემთხვევა დასავლეთის ძალის
მსოფლიო ექსპანსიის ისტორიას. ამ ექსპანსიის იარაღი კოლონიზაცია, სხვა ცივილიზაციების დაპყრობა-დამორჩილება, ბუნებრივი რესურსების ექსპლუატაცია გახლდათ. დასავლეთის მიერ კოლონიზებულმა

fotoze: რაფაელი, ათენის სკოლა, დეტალი: პლატონი, 1510-1511

ქვეყნებმა, საკუთარი დამოუკიდებლობა
პოლიტიკური უფლებების გამოთქმის, თავისუფლების და ავტონომიის დასავლურ
კონცეფციათა გამოყენებით დაიბრუნეს.
ამგვარად დასავლეთის მიერ გამოჭედილი
ინტელექტუალური იარაღი მისივე ბატონობის წინააღმდეგ იქნა გამოყენებული. არა
მგონია, რომ ეს ისტორია დამთავრებული
იყოს. ის ისევ განიცდის ევოლუციას. ამის
გასაგებად კიდევ ბევრი რამ არის ასახსნელი, ვინაიდან ჩვენ არ განგვიხილავს დასავლეთის ყველა სახე, თუმცა მისი მრავალი უკვე ვიხილეთ, მაგრამ არა ყველაზე
უარესი. დიდებათა და მიღწევათა გვერდით
არის სასაკლაოებიც, ნანგრევებიც, ნათელი
სახის გვერდით არსებობს ბნელიც, ვისაუბროთ მასზე.
/gagrZeleba Semdeg nomerSi/
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ესეც ევროპაა: კლოდ ლევი-სტროსი იაპონიის შესახებ

ნიკო ბაგრატიონის
სახელობის
თავად-აზნაურთა
სკოლა-ლიცეუმი
სასწავლო პროგრამა მოიცავს 12 წლიან
ციკლს. (აქვე ფუნქციონირებს მოსამზადებელი განყოფილება - 4-5 წლიანთათვის). სწავლების მესამე საფეხურიდან
(მე-11, მე-12 კლასები) გათვალისწინებულია სპეციალიზაცია ჰუმანიტარული,
იურიდიულ-ეკონომიკური

მიმართუ-

ლებით. ლიცეუმის ყველა კურსდამთავრებული წარმატებით აბარებს ეროვნულ
გამოცდებს.

ლიცეუმში, ზოგადსაგანმანათლებლო პროგრამების გარდა, ლიცეანტები გაძლიერებულად ეუფლებიან:
უცხო ენებს (ინგლისური, გერმანული, რუსული, ბერძნული (შესაძლოა
- იაპონური, ფრანგული)); რელიგიის
ისტორიას; კატეხიზმოს; გალობას;
ხუცურს; ეკლესიის ისტორიას; ოქრომკედს; ქართულ ცეკვას, ხრიდოლს; ჭადრაკს; მუშაობს მუსიკალური სტუდია.

მისამართი: პეკინის №44
(III სართული), თბილისი
ტელეფონი: 51-40-37
(სკოლა-ლიცეუმი)
მობილური:
899/42–30–11; 36–12–58
877/41-44-55; 62-43-55
899/63-22-02; 64-75-91

გაზეთი
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პირადი ნომერი: 404890999
ი. ჭავჭავაძის გამზირი 26/13
0179 თბილისი
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Copyright:

კლოდ ლევი-სტროსი (1908-2009) სახელგანთქმული ფრანგი ეთნოგრაფი,
ეთნოლოგი, ანტროპოლოგი, სოციოლოგი, კულტუროლოგი და ეთნოლოგიაში სტრუქტურალიზმის სკოლის
შემქმნელია. აი რას წერდა იგი იაპონიის შესახებ: «ევროპელებისა და ამერიკელების დღევანდელი აღფრთოვანება იაპონიით გამოიწვია იმან, რომ
ის მტკიცედ შევიდა თანამედროვეობაში
ისე, რომ დღემდე ამის გაკეთება ინდივიდუალობის, მისი თავისებურებების დაკარგვის გარეშე შესძლო... მე
ხაზს ვუსვამ ტრადიციული ცოდნის
და ხელობათა გადარჩენის, დაცვის
აუცილებლობას და საჩქაროობას...».
მისი ეს სიტყვები ადასტურებს, რომ
თანამედროვე ღრმად მოაზროვნე ევროპელებს ესოდენ მღელვარე აწმყოში ეროვნული მეობის დაცვის აუცილებლობა და გადაუდებლობა შესანიშნავად ესმით. იგივე ამოცანა კაცობრიობის წინაშე მუდამ იდგა. მაგალითად აღმოსავლეთიდან მოსულ და
ევროპის ცივილიზატორ ეტრუსკთა
ტრაგიკულ ბედს დავიმოწმებთ. ეს
იდუმალი ხალხი, რომელმაც ბერძნებთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა ევროპულ ცივილიზაციას (მელითონეობას, სოფლის მეურნეობას, ურბანიზმს,
ხელოვნებათა სხვადასხვა დარგს, რომელმაც დაარსა ქალაქი რომი, რომის რესპუბლიკა და შემდეგ იმპერია),
მოულოდნელად გაქრა. ის არ მოუსპიათ, ფიზიკურად არ გაუწყვეტიათ
ევროპაში მოგვიანებით გაბატონებულ
ინდოევროპელებს. ზოგი გადმოცემით,
აღორძინების ხანაში, იტალიელი მედიჩები მათი ეტრუსკული წარმომავლობით ამაყობდნენ, თუმცა ეს უკანასკნელნი უკვე პირისაგან მიწისა აღგვილნი იყვნენ. რა მოხდა? სად წავიდა
ეს ნიჭით და ენერგიით გამორჩეული
ხალხი? თანამედროვე მეცნიერები ფიქრობენ, რომ მოგვიანებით გაბატონებულმა ინდოევროპელმა რომაელებმა
ეტრუსკები დაამარცხეს ცივ, ფსიქოლოგიურ ომში. მათ ისინი დაარწმუნეს
იმაში, რომ ეტრუსკული კულტურა
არქაული, ჩამორჩენილი, თანამედროვეობისთვის შეუფერებელი და თანამედროვე სამყაროს გამოწვევებზე პასუხის ვერ გამცემი იყო, რომ პროგრესის მოტანა მხოლოდ ლათინურ რომაულ კულტურას შეეძლო. ეტრუსკმა
წარჩინებულებმა დაივიწყეს საკუთარი
წინაპრების ღვაწლი, დაკარგეს საკუთარი მეობა და გარომაელდნენ კულტურულად, ფსიქოლოგიურად და ყოფით. მათ მიჰბაძა ხალხმა. ამის და
მსგავსი მაგალითების მცოდნე ღრმად
მოაზროვნე თანამედროვე ევროპელები
ანალოგიური უბედურებისგან თავის
დაზღვევას აქტიურად ცდილობენ.
დღეს ზუსტად იგივე საშიშროება
ემუქრება ქართველებსაც, რომელთაც
ორი საუკუნის განმავლობაში, მათი
ეროვნული კულტურის უსარგებლობაარქაულობაში არწმუნებდნენ ჯერ რომანოვები და ბოლშევიკები, რომლებიც
ქართველი და არა მარტო ქართველი
ერების გარუსება-ბოლშევიზაციის პოლიტიკას ატარებდნენ, დღეს კი არსით იგივეს მოქმედი ზოგიერთი თა-

ნამედროვე ფსევდოლიბერალი თუ
სხვა პოლიტიკური მოძრაობების წარმომადგენელი. ისინი დაუცხრომლად
ქადაგებენ, რომ არქაული და მოძველებული ქართული ეროვნული კულტურა და ათასწლოვანი ისტორიული
გამოცდილება მთლიანად უნდა გადაფაროს, შთანთქას, აქა-იქ მხოლოდ მუზეუმებისთვის დასტოვოს თანამედროვედ და მოწინავედ მიჩნეულმა
კულტურამ. საუკეთესო შემთხვევაში
ესაა ქართველი ერისთვის ეტრუსკთა
სამწუხარო ხვედრის მომზადება.
«... ჩვენ კაცთა, მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს
უთვალავი ფერითა,
მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე სახითა
მის მიერითა...»
ფრაგმენტი წიგნისა: კლოდ ლევისტროსი, ანტროპოლოგი თანამედროვე
სამყაროს პრობლემების პირისპირ,
პარიზი, 2011, თარგმანი ფრანგულიდან.
«…ევროპელების და ამერიკელების
დღევანდელი აღფრთოვანება იაპონიით, არაა გამოწვეული მხოლოდ მისი ტექნიკური პროგრესით და ეკონომიკური წარმატებებით. ის მნიშვნელოვანწილად აიხსნება იმ ბუნდოვანი
გრძნობით, რომ ყველა თანამედროვე
ერიდან ამ (თქვენს) ერს ორ დაბრკოლებას შორის საუკეთესოდ მოძრაობა
შეუძლია. მხოლოდ მათ ძალუძთ სიცოცხლის და აზრის ფორმულების
შემუშავება, რომელთაც XX საუკუნის კაცობრიობის გამტანჯველ წინააღმდეგობათა დაძლევა ძალუძთ.
იაპონია გაბედულად და მტკიცედ
შევიდა თანამედროვე ცივილიზაციაში,
რომ დღემდე ამის გაკეთება ინდივიდუალობის, მისი თავისებურებების დაკარგვის გარეშე შესძლო. მეიჯის რესტავრაციის ხანაში, როდესაც იაპონიამ
გადაწყვიტა გახსნილიყო, ის დარწმუნებული გახლდათ, რომ დასავლეთს
ტექნიკურ პლანში უნდა დასწეოდა თუ
კი მას თავისი საკუთარი ღირებულებების გადარჩენა სურდა. ...იგი უცხოურ
მოდელს ხელფეხშეკრული არ ჩაბარებია
ტყვედ. თავისი სულიერი ცენტრიდან
დროებით გადგა განზე მხოლოდ
იმიტომ, რომ საკუთარი გარემოს უკეთესად დაცვით, უკეთესად დაეცვა თავისი სულიერი ცენტრი.
იაპონიამ საუკუნეთა მანძილზე წონასწორობა შეინარჩუნა ორ მიდგომას
შორის. ის ხან გახსნილი იყო გარეშე
გავლენებისადმი და მზად გახლდათ
მათ მისაღებად და ხან ჩაკეტილი თითქოს იმისათვის, რომ ჰქონდა უცხოური
წვლილის და იმპულსის ასიმილაციისა
და და მათზე თავისი ნიშნის დასმის
დრო. ორნაირ ქცევას შორის, მოძრაობის, როგორც ეროვნული ღმერთებისადმი ერთგულების, ისევე როგორც
«მოწვეული ღვთაებებისათვის ანგარიშის გაწევის» ეს გასაოცარი იაპონური
თვისება, ეს იდეები, (თქვენთვის) უეჭველად ცნობილია. მე არა მაქვს თქვენთვის რაიმეს სწავლების პრეტენზია.
უბრალოდ მსურს რამოდენიმე მაგალითით უფრო ხილული გავხადო, რით
ხიბლავენ დასავლელ დამკვირვებელს
თქვენი ეს თავისებურებები.
...მე ხაზს ვუსვამდი ტრადიციული
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ცოდნისა და ხელობათა გადარჩენის,
დაცვის აუცილებლობას და საჩქაროობას. თქვენ მონახეთ ამ პრობლემის
გადაწყვეტის ხერხი და «ცოცხალ ეროვნულ საგანძურად» (ნინგენ კოკუჰო)
წოდებული სისტემა შექმნით. არ გავთქვამ სახელმწიფო საიდუმლოს იმის
თქმით, რომ ჩემი ქვეყნის ხელისუფლება ახლა, საფრანგეთში თქვენი სისტემის მიერ უშუალოდ შთაგონებული
სისტემის შემოღების საკითხს ამზადებს. თქვენი ისტორიის მეორე ასპექტი განსაკუთრებით ბევრისმთქმელია
ფრანგებისთვის. ესაა ინდუსტრიულ ხანაში შესვლის ორი ერთმანეთისგან
განსხვავებული, მეტიც, მე ვიტყოდი
ერთმანეთთან დაპირისპირებული ხერხი. საფრანგეთში რევოლუცია მცირე
საკუთრების მოსურნე გლეხობასთან
დაკავშირებულმა ადვოკატების და
ბიუროკრატების ბურჟუაზიამ მოახდინა. ამ რევოლუციამ, ამავე დროს,
მოძველებული პრივილეგიები გააუქმა
და ახალშობილი კაპიტალიზმი მოგუდა.
იაპონიამ კი მოახდინა რესტავრაცია,
რომლის მიზანი ეროვნულ თემში
ხალხის ჩართვა იყო. მას არ მოუსპია
თავისი წარსული, მან გამოიყენა ის და
ასე შესძლო ადამიანური რესურსების
ჩაყენება ახალი წყობის სამსახურში
იმიტომ, რომ კრიტიკულ სულს არ
აუოხრებია ქვეყანა და ძველი სიმბოლური წარმოდგენების მთელი საკმაოდ სოლიდურმა აპარატმა იდეოლოგიური საფუძველი შეუქმნა იმპერიულ ხელისუფლებას და შემდეგ
ინდუსტრიულ საზოგადოებას...
საერთო ჯამში, დასავლელთა მიერ დანახული იაპონია ადასტურებს, რომ
კაცობრიობის შემადგენელი ყოველი
კულტურა თუ კულტურათა ერთობლიობა რომ გადარჩეს და განვითარდეს, აუცილებელია გახსნისა და დახურვის ორმაგი რიტმის შესაბამისად
არსებობა. ორიგინალობის, თავისებურების შესანარჩუნებლად და ურთიერთგამდიდრების საშუალების მომცემი დისტანციის შესანარჩუნებლად, ყოველი კულტურა საკუთარი თავის
ერთგული უნდა იყოს; ამის საფასური ერთგვარი სიყრუვეა მათი ღირებულებებისაგან განსხვავებული ღირებულებების მიმართ, მთლიანი თუ
ნაწილობრივი უგრძნობლობა მათთან
მიმართებაში.»
გიორგი მარჯანიშვილი

