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მარკ ბლოკი

1886-1944

მარკ ბლოკი დაიბადა ლიონის უნივერსიტეტის ან-
ტიკური კულტურის პროფესორის, გუსტავ ბლოკის 
ოჯახში. ოჯახის ინტელექტურმა გარემომ თავიდანვე 
განსაზღვრა მომავალი მეცნიერის მოღვაწეობის სფე-
რო. 1908 წელს, პარიზის უმაღლესი სკოლის დამთავ-
რების შემდეგ, მარკ ბლოკი ორი წელი გეოგრაფიასა 
და ისტორიას სწავლობდა ლაიფციგსა და ბერლინში, 
1912 წლიდან ლექციებს კითხულობდა მონპელიესა და 
ამიენში. 1913 წელს გამოსცა პირველი მონოგრაფია: „ქვეყანა პარიზის 
გარშემო“.

1914 წელს დაწყებულმა პირველმა მსოფლიო ომმა შეცვალა მისი 
ცხოვრების რიტმი, ამასთანავე დიდი გავლენა იქონია ცხოვრებისეული 
მრწამსის ჩამოყალიბებაზე. მარკ ბლოკი გაიწვიეს საფრანგეთის არმი-
აში, საიდანაც იგი კაპიტნის წოდებითა და მრავალი საბრძოლო ჯილ-
დოთი დაბრუნდა. 

ომის შემდეგ მუშაობდა საფრანგეთის ერთ-ერთ წამყვან საგანმა-
ნათლებლო ცენტრში – სტრასბურგის უნივერსიტეტში. 1936 წლიდან 
ბლოკი სორბონის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ისტორიის პროფესო-
რია. 

1919-1939 წლები ყველაზე ნაყოფიერი იყო ისტორიკოს მარკ ბლო-
კისთვის. სწორედ ამ პერიოდში გამოქვეყნდა მისი საუკეთესო ნაშრო-
მები. 1929 წელს ლუსიენ ლე ფევრთან ერთად დააარსა საყოველთაოდ 
ცნობილი ჟურნალი „ეკონომიკური და სოციალური ისტორიის ანალები“. 

ბლოკს ახლებურად ჰქონდა წარმოდგენილი ისტორიული მეცნიერე-
ბის მნიშვნელობა. მეცნიერს აინტერესებდა ისტორიის ხანგრძლივი პე-
რიოდები და მისი სიღრმისეული მიმდინარეობები. იგი უპირატესობას 
ანიჭებდა არა თხრობით დოკუმენტებს, რომლებიც სუბიექტივიზმით გა-
მოირჩევა, არამედ წარსულის სხვა ელემენტებს: მატერიალური კულტუ-
რის ნივთებს, ცვლილებებს, რომლებიც ენებმა, რიტუალებმა, ტრადი-
ციებმა დროთა განმავლობაში განიცადეს; ფოლკლორს, ტოპონიმიკას. 



მარკ ბლოკი

446

მეცნიერის შემეცნების არეალი გაფართოებული იყო ცოდნის სხვა 
სფეროებთან ურთიერთობითაც, როგორიცაა გეოგრაფია, დემოგრა-
ფია, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია. ამგვარად გამდიდრებული ისტორია 
უნდა ყოფილიყო, ბლოკის აზრით, მთავარი გამაერთიანებელი მეცნი-
ერება ადამიანის შესახებ.

თავის გამოკვლევებში ბლოკი ფართოდ იყენებდა შედარებითი ის-
ტორიის მეთოდს, ადარებდა რა სხვადასხვა ქვეყნებისა და რეგიონების 
მონაცემებს. ამ მეთოდის გამოყენებით იგი ადგენდა კვლევის ობიექტის 
საერთო ტიპურ ნიშნებს და იმავდროულად გამოყოფდა მის თავისებუ-
რებასა და განსხვავებულობას. 

მარკ ბლოკი ეკონომიკური, კერძოდ აგრარული ისტორიის სპეცი-
ალისტი იყო, მაგრამ ამასთანავე სწავლობდა ადამიანის ცნობიერების 
პრობლემებსაც. ამასთან, მისი ყურადღების ინტერესს შეადგენდა არა 
ადამიანის აზრის უმაღლესი მიღწევები, არამედ სამყაროს ხედვა ხალხ-
თა ყველაზე ფარო მასების თვალით. ის ისწრაფოდა გარკვეულიყო მა-
სობრივ ცნობიერებაში: რელიგიურ წარმოდგენებსა და ქცევით ნორმებ-
ში, ბუნებასა და ინტიმისთან დამოკიდებულებაში.

1939 წლის აგვისტოში ბლოკი კვლავ გაიწვიეს საფრანგეთის არ-
მიაში. ამჯერად იგი დიუნკერკთან საფრანგეთ-ინგლისის ჯარების სა-
მარცხვინო ევაკუაციის მოწმე გახდა. საფრანგეთის ისტორიის სავალა-
ლო ფაქტები, როგორც თვითმხილველმა, 1940 წელს აღწერა შრომაში 
„უცნაური დამარცხება“. საფრანგეთი დაეცა. ბლოკი სტრასბურგის უნი-
ვერსიტეტში დაბრუნდა, მაგრამ ნაცისტური რეჟიმის პირობებში ამ 
ქვეყანაში ებრაელებისთვის ადგილი აღარ იყო. მათ აუკრძალეს უნი-
ვერსიტეტებში მუშაობა, ნაშრომების პუბლიკაცია. რეპრესიების 
მსხვერპლი გახდა საფრანგეთის წამყვანი ისტორიკოსი მარკ ბლოკიც. 
გაიძარცვა და განადგურდა მისი ბიბლიოთეკა, „ანალებიც“ კი იძულე-
ბული იყო ფსევდონიმით გამოექვეყნებინა. ამ პერიოდში ისტორიკოსი 
წერდა: „მე ებრაელი ვარ, მაგრამ ამაში ვერ ვხედავ ვერც სიამაყის, ვერც 
სირცხვილის მიზეზს და ვიცავ ჩემს ჩამომავლობას მხოლოდ ანტისემი-
ტის წინაშე“. 

მეგობრების და ახლობლების რჩევის მიუხედავად, ბლოკმა ევაკუ-
აციაზე უარი განაცხადა. ცნობილი კაპიტან დრეიფუსის შთამომავალმა 
არ ისურვა ქვეყნის მიტოვება, რომლის მიწაზეც საუკუნეების წინ მისი 
წინაპრების სისხლი დაიღვარა. ამაზრზენი რეალობისაგან შვებას იგი 
მუშაობაში პოულობდა. 1941-42 წლებში ბლოკი წერდა თავის ერთ-ერთ 
საუკეთესო ნაშრომს: „ისტორიის აპოლოგია“, რომელიც შემდგომში ის-
ტორიკოსთა არაერთი თაობის სამაგიდო წიგნად იქცა. 

წიგნი დაუმთავრებელი დარჩა. 
1944 წლის მარტში მარკ ბლოკი გესტაპოს ჩაუვარდა ხელში. წამებამ 

და დამცირებამ ვერ გატეხა შესანიშნავი პიროვნება, მეცნიერი და პატ-
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რიოტი. ბოლო წერილებში ვკითხულობთ: „მე ვკვდები, როგორც ვცხოვ-
რობდი – როგორც ჭეშმარიტი ფრანგი“.

მისი საფლავის ქვაზე ამოტვიფრულია: ”Delixit veritatem“ (მას უყ-
ვარდა ჭეშმარიტება).
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ისტორიის აპოლოგია

ლუსიენ ფევრს მიძღვნის მაგიერ

თუ ერთ მშვენიერ დღეს ამ წიგნს გამოსცემენ, თუ იგი უბრა-
ლო შხამსაწინააღმდეგო საშუალებიდან, რომელშიც, საშინელ პი-
რად თუ საერთო ტკივილსა და ტანჯვაში ჩავარდნილი, ცოტაოდენ 
სულიერ წონასწორობას ვეძებ, ნამდვილ საკითხავ წიგნად გადაიქ-
ცევა, მაშინ, ძვირფასო მეგობარო, მის თავფურცელზე სხვა სახელი 
დაიწერება და არა თქვენი. მიხვდებით, რომ ეს სახელი საჭირო იყო 
ამ ადგილზე: ერთადერთი მინიშნება მეტისმეტად ღრმა და მეტისმე-
ტად წმინდა, ნაზ გრძნობაზე, რომლის სიტყვებით გადმოცემა ძალზე 
ძნელია. თუმცა როგორ შევურიგდებოდი იმას, რომ თქვენი სახელი 
მხოლოდ შემთხვევით, რამდენიმე მინიშნებაში გამოჩენილიყო (რაც 
საბოლოო ჯამში მეტისმეტად ცოტაა)? ჩვენ დიდხანს ვიბრძოდით 
ერთად, რათა ისტორია უფრო ფართო და ჰუმანური ყოფილიყო. 
ახლა, როდესაც ამას ვწერ, ჩვენს საერთო საქმეს მრავალი საფრთხე 
ემუქრება, არა ჩვენი მიზეზით. ჩვენ დროებით დაგვამარცხა უსამარ-
თლო ბედისწერამ. დარწმუნებული ვარ, მოვა დრო, როდესაც ჩვენი 
თანამშრომლობა ნამდვილად განახლდება: ღიად, როგორც უწინ და 
უწინდელივით თავისუფლად. მანამდე კი მე, ჩემი მხრივ, ვაგრძელებ 
ამ ფურცლებზე, რომელიც სავსეა თქვენით, ვეცდები შევინარჩუნო 
ის რითმი, ის შინაგანი სიღრმისეული თანხმობა, რომელიც გარეგ-
ნულად ცოცხლდებოდა ჩვენი მეგობრული კამათების სასარგებლო 
თამაშებით. იმ იდეებიდან, რომლის დაცვაც გადამიწყვეტია, არაერ-
თი უშუალოდ თქვენგან მოდის. რაც შეეხება მრავალ სხვა დანარჩენს, 
მიჭირს გაცნობიერება, თქვენ გეკუთვნით ისინი, მე, თუ – ორივეს 
ერთად. ვიმედოვნებ, რომ მოგეწონებათ. ხანდახან სიამოვნებითაც 
წაიკითხავთ. და ყველაფერი ეს კიდევ უფრო გაამყარებს ჩვენ შორის 
კავშირს.

ფუჟერი (კრეზი),
10 მაისი, 1941
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შესავალი

„მამა, ამიხსენი, რა საჭიროა ისტორია?“ – ჰკითხა ჩემთვის მეტად 
ახლობელმა ბიჭმა ისტორიკოს მამას ამ რამდენიმე წლის წინ. ვისურ-
ვებდი, რომ ამ წიგნს შესძლებოდა დასმულ კითხვაზე პასუხის გაცემა, 
რადგან ვერ წარმომიდგენია მწერლისთვის იმაზე დიდი ქება, ვიდრე 
ის, რომ მის ენას მეცნიერებიც და მოსწავლეებიც გასაგებად მიიჩ-
ნევენ. მაგრამ ასეთი მაღალი სისადავე მხოლოდ იშვიათ რჩეულთა 
ხვედრია. ასეა თუ ისე, ამ ყმაწვილის შეკითხვას, რომლის ცნობისწა-
დილიც ალბათ სრულად ვერ დავაკმაყოფილე, სიამოვნებით გამოვი-
ყენებ წიგნის ეპიგრაფად. ზოგიერთს ალბათ ეს ფორმულირება გუ-
ლუბრყვილოდ მოეჩვენება. მე კი, პირიქით, მგონია, რომ სავსებით 
შესაფერისია. პრობლემა, რომელსაც იგი აყენებს ამ ასაკისათვის და-
მახასიათებელი საჩოთირო პირდაპირობით, არაფრით ჩამოუვარდე-
ბა პრობლემას ისტორიული მეცნიერების კანონიერების შესახებ.

მაშასადამე, ისტორიკოსს ანგარიშის ჩაბარებას სთხოვენ. იგი გა-
ბედავს ამას, მაგრამ არცთუ მცირეოდენი შინაგანი მღელვარების გა-
რეშე: თავის საქმეში დაბერებულ რომელ ხელოვანს უკითხავს საკუ-
თარი თავისთვის, გულისკანკალის გარეშე, გონივრულად განვლო თუ 
არა ცხოვრება? მაგრამ საუბრის ეს თემა გაცილებით უფრო მეტია, 
ვიდრე კორპორაციული მორალის წვრილმანები. ამით მთელი ჩვენი 
დასავლური ცივილიზაციაა დაინტერესებული, რადგან სხვა კულტუ-
რებისაგან განსხვავებით, ჩვენი ცივილიზაცია ყოველთვის გაცილებით 
მეტს მოელოდა საკუთარი მეხსიერებისაგან. ამას ხელს უწყობდა ყვე-
ლაფერი: როგორც ქრისტიანული, ასევე ანტიკური მემკვიდრეობა. 
ბერძნები და ლათინები, ჩვენი პირველი მასწავლებლები, ისტორიოგ-
რაფი ხალხი იყო. ქრისტიანობა ისტორიკოსთა რელიგიაა. სხვა რე-
ლიგიურმა სისტემებმა შეძლეს თავიანთი რწმენა და რიტუალები და-
ეფუძნებინათ ადამიანური დროისაგან ცოტა არ იყოს განზე მდგომ 
მითოლოგიაზე. წმინდა წიგნებად ქრისტიანები ისტორიულ წიგნებს 
მიიჩნევენ და მათ ლიტურგიაში ღმერთის მიწიერი ცხოვრების ეპი-
ზოდებთან ერთად მოიხსენიება ეკლესიისა და წმინდანთა ცხოვრე-
ბის ღირსშესანიშნავი მოვლენები. ქრისტიანობა ისტორიულია კიდევ 
სხვა, ალბათ უფრო ღრმა თვალსაზრისითაც: დაცემასა და განკითხ-
ვას შორის მოქცეული კაცობრიობის ბედი მის თვალში გრძელი თავ-
გადასავალია, რომელშიც თითოეული ინდივიდის ცხოვრება, თითო-
ეული მათგანის „ყარიბობა“ არის არეკლილი. სწორედ ისტორიულ 
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დროში ბრუნავს მთელი ქრისტიანული აზროვნების ცენტრალური 
ღერძი, აქ ვითარდება ცოდვისა და სინანულის დიდი დრამა. ჩვენი ხე-
ლოვნება, ჩვენი ლიტერატურული ძეგლები გაჯერებულია წარსულის 
გამოძახილით. ჩვენს შემოქმედ ადამიანებს განუწყვეტლივ პირზე აკე-
რიათ მისი მაგალითები, რეალური თუ წარმოსახვითი.

უეჭველია, საჭირო იქნებოდა არაერთი ნიუანსის გამოყოფა კო-
ლექტიური ფსიქოლოგიიდან. კურნომ დიდი ხანია შენიშნა: ფრან-
გებს ყოველთვის აქვთ მიდრეკილება, აღიქვან სამყარო გონებრივი 
სქემით. საერთო ჯამში, მათ გაცილებით ნაკლებად ახასიათებთ კო-
ლექტიური მეხსიერება, ვიდრე, მაგალითად, გერმანელებს. ცხადია 
ისიც, რომ ცივილიზაციები შეიძლება შეიცვალოს. თავისთავად, არც 
ისაა გამორიცხული, რომ ჩვენმა ცივილიზაციამ ისტორიას გვერდი 
აუაროს. ჭკვიანური იქნება, თუ ჩვენი ისტორიკოსები ამაზე დაფიქ-
რდებიან. ცუდად გადმოცემულმა ისტორიამ, თუ ფრთხილად არ ვი-
მოქმედეთ, შეიძლება, ბოლოს და ბოლოს, კარგად გაგებული ისტო-
რიის დისკრედიტაციაც კი გამოიწვიოს. მაგრამ თუ ოდესმე ეს მაინც 
მოხდება, იგი ყველაზე უფრო მყარ ინტელექტუალურ ტრადიციებ-
თან ჩვენი კავშირის უხეშად გაწყვეტის ფასად დაგვიჯდება.

ამ თვალსაზრისით, ამჟამად მხოლოდ შეგნების გამოცდის სტადი-
აში ვიმყოფებით. ყოველთვის, როცა მუდმივი ზრდის კრიზისში მყო-
ფი ჩვენი საბრალო საზოგადოებები საკუთარ თავში ეჭვის შეტანას 
იწყებენ, სვამენ კითხვას: სწორედ მოიქცნენ თუ არა წარსულს რომ 
დაეკითხნენ, ან სწორად დაეკითხნენ თუ არა. ნახეთ, რას წერდნენ 
ომამდე, რასაც შეიძლება დღესაც კი წერენ: აწმყოს ბუნდოვან წუ-
ხილში თქვენ უეჭველად გამოარჩევთ ამ შეშფოთებულ ხმას, რომე-
ლიც სხვა ხმებს ერთვის. ამ შუაგულ დრამაში საშუალება მომეცა, 
სრულიად შემთხვევით, მომესმინა მისი ექო. ეს იყო 1940 წლის ივ-
ნისში, თუ კარგად მახსოვს, გერმანელების პარიზში შესვლის დღეს. 
ნორმანდიულ ბაღში, სადაც უჯაროდ დარჩენილი ჩვენი შტაბი უსაქ-
მურობდა, კატასტროფის მიზეზებს ვიკვლევდით: „ნუთუ ისტორიამ 
მოგვატყუა?“ – წაიჩურჩულა ერთ-ერთმა ჩვენგანმა. ამგვარად, 
ზრდასრული ადამიანის წუხილი, ოღონდ უფრო მწარედ გამოთქმუ-
ლი, მოზარდის უბრალო ცნობისმოყვარეობას ერწყმოდა. პასუხის 
გაცემას ერთიც საჭიროებს და მეორეც. 

თუმცა, კიდევ ისიც უნდა ვიცოდეთ, თუ რას ნიშნავს სიტყვა „სა-
ჭიროება“. 
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რასაკვირველია, რომც ვიფიქროთ, თითქოს ისტორია არაფერში 
გვარგია, მის დასაცავად ის შეფასებაც იკმარებდა, რომ იგი თავშე-
საქცევია. ან უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით – რადგან ყოველი ჩვენ-
განი გასართობს იქ ეძებს, სადაც სურს – ადამიანთა დიდი ნაწი-
ლისთვის ისტორია, მართლაც, თავშესაქცევია. პირადად ჩემთვის, 
რაც თავი მახსოვს, იგი ყოველთვის ასეთი იყო. როგორც, ვფიქრობ, 
ყველა ისტორიკოსისთვის. სხვაგვარად რატომ აირჩევდნენ ისინი ამ 
პროფესიას? ნებისმიერი ადამიანისათვის, თუ იგი მართლა სულელი 
არ არის, ყველა მეცნიერება საინტერესოა. მაგრამ მეცნიერი მათგან 
მხოლოდ იმ ერთს ირჩევს, რომლის კვლევაც მოსწონს. ამოარჩიო ის, 
რასაც თავს მიუძღვნი – სწორედ ესაა მოწოდება.

თავისთავად, ამ უდავო მიმზიდველობის გამო ღირს ისტორიაზე 
დაფიქრება.

მისი როლი, თავდაპირველად ჩანასახის, ხოლო შემდეგ ბიძგის 
ფორმით, იყო და არის მთავარი. შეცნობის სურვილს წინ უსწრებს 
უბრალოდ გემოს გასინჯვა, მეცნიერულ კვლევას კი – სავსებით გააზ-
რებული შედეგით – ინსტინქტი, რომელსაც მისკენ მიჰყავს მეცნი-
ერი: ჩვენი ინტელექტის ევოლუციის გზაზე მრავლადაა ასეთი გადას-
ვლები. ფიზიკაც კი თავის პირველ ნაბიჯებს „კუნსტკამერებს“ უნდა 
უმადლოდეს. იმის მომსწრენიც ვართ, ძველებური ნივთებით გამოწ-
ვეული სიხარული როგორ ხდებოდა არაერთი სერიოზული კვლევის 
დასაწყისი. ასეთი იყო არქეოლოგიის გენეზისი და უფრო მოგვიანე-
ბით – ფოლკლორისა. ალექსანდრე დიუმას მკითხველები ალბათ 
პოტენციური ისტორიკოსები არიან, რომელთაც მხოლოდ გაწაფვა 
აკლიათ, რათა ყველაზე სუფთა და, ჩემი აზრით, ყველაზე მძაფრი სი-
ამოვნება, ნამდვილი ფერისაგან მიღებული სიამოვნება განიცადონ. 

მეორე მხრივ, ეს ხიბლი სულაც არ კლებულობს მეთოდური 
კვლევისთვის დამახასიათებელი სიმკაცრის გამო. პირიქით, ყველა 
[ნამდვილი] ისტორიკოსი დამემოწმება, რომ იგი უფრო მეტ ცხო-
ველმყოფელობას და სისრულეს იძენს: გარკვეული თვალსაზრისით, 
აქ არაფერია ისეთი, ნებისმიერი სახის გონებრივ შრომად რომ არ 
ღირდეს. თუმცა ისტორიას, და ამაში ეჭვს ვერავინ შეიტანს, თან ახ-
ლავს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი ესთეტიური სიამოვნებე-
ბი, რაც არც ერთ სხვა დისციპლინას არ გააჩნია. ადამიანური საქმი-
ანობის წარმოდგენა, რაც მის ძირითად საგანს შეადგენს, არის ის, 
რაც ყველაზე მეტად ხიბლავს ჩვენს წარმოსახვას. განსაკუთრებით მა-
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შინ, როდესაც ჩვენგან დაშორებული დროისა და სივრცის წყალო-
ბით ეს საქმიანობა მაცდუნებელი უცნაურობის დახვეწილ ელფერს 
იძენს. ამას თვით დიდი ლეიბნიცი აღიარებდა. როდესაც აბსტრაქ-
ტული მათემატიკური სპეკულაციიდან ან თეოდიცეიდან გადადიოდა 
ძველი ქარტიების ან იმპერიული გერმანიის ძველი ქრონიკების გა-
შიფვრაზე, იგი ჩვენსავით განიცდიდა „გასაოცარი ამბების შეცნობის 
ნეტარებას“. მოდით, ნუ წავართმევთ ჩვენს მეცნიერებას თავის წილ 
პოეზიას. განსაკუთრებით კი, რასაც მე ზოგჯერ ვამჩნევ, ნუ შეგვრ-
ცხვება ამის გამო. გასაოცარი სისულელე იქნებოდა გვეფიქრა, რომ 
ჩვენს მგრძნობელობაზე ასეთი ძლიერი ზემოქმედების გამო იგი ნაკ-
ლებად აკმაყოფილებს გონებას.

და მაინც, ისტორია, რომლისკენაც გვიზიდავს ეს თითქმის სა-
ყოველთაო ხიბლი, მხოლოდ ისტორიითვე რომ გამართლებულიყო, 
მხოლოდ სასიამოვნო გასართობი რომ ყოფილიყო, როგორც ბრი-
ჯი ან თევზაობაა, განა ეღირებოდა იმ ძალისხმევად, რაც მისი დაწე-
რისთვისაა საჭირო? წერაში ვგულისხმობ კეთილსინდისიერად, მარ-
თლად წერას, დაფარული მიზეზების აღმოჩენას, რამდენადაც ეს 
შესაძლებელია და, აქედან გამომდინარე, ძნელადშესასრულებელ სა-
მუშაოს. თამაში, წერდა ანდრე ჟიდი, დღეს ჩვენთვის ნებადართული 
აღარ არის, და დასძენდა: გარდა გონებრივი თამაშისა. ეს 1938 წელს 
ითქვა. 1942 წელს კი, როცა მე ვწერ, რამდენად მეტ აზრობრივ დატ-
ვირთვას იძენს ეს ფრაზა! რა თქმა უნდა, იმ სამყაროში, რომელმაც 
ეს-ესაა ატომის აგებულებაში შეაღწია და რომელიც ახლაღა იწყებს 
ვარსკვლავთა სივრცის საიდუმლოების ამოხსნას, ამ ჩვენს საბრალო 
სამყაროში, რომელიც სამართლიანად ამაყობს თავისი მეცნიერებით, 
მაგრამ მიუხედავად ამისა, თავისთვის მცირედი ბედნიერებაც კი ვერ 
შეუქმნია, ისტორიული ერუდიციის დიდი გულმოდგინება, რომელ-
საც მთელი ცხოვრების შთანთქმა შეუძლია, დაისჯებოდა, როგორც 
ძალების უაზრო და დანაშაულებრივი ფლანგვა, ამ ჩვენს ერთ-ერთ 
გასართობს მხოლოდ ცოტაოდენი სიმართლით თუ შევალამაზებ-
დით. ან ისტორიის კვლევა უნდა გადავაფიქრებინოთ იმ ადამიანებს, 
ვინც თავიანთ გონებრივ შესაძლებლობებს სხვა სფეროში უკეთ 
რომ გამოიყენებენ, ან თვით ისტორიამ, როგორც მეცნიერებამ, უნდა 
დაამტკიცოს თავისი კეთილსინდისიერება.
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მაგრამ აქ ჩნდება ახალი შეკითხვა: სინამდვილეში რა ამართლებს 
გონებრივ ძალისხმევას?

ვფიქრობ, დღეს ვეღარავინ გაბედავს იმის თქმას, მკაცრი პოზი-
ტივისტების ჩათვლით, რომ კვლევის ღირებულება, ყველა სფეროში 
და ყველა სფეროსათვის იზომება მხოლოდ მისი პრაქტიკული ვარ-
გისიანობის მიხედვით. გამოცდილებამ გვიჩვენა, რომ შეუძლებელია 
წინასწარ განსაზღვრო, ერთი შეხედვით გამოუსადეგარი გონებრივი 
სპეკულაციები როგორ ზედმიწევნით საჭირო შეიძლება აღმოჩნდეს 
პრაქტიკისათვის. კვლევისა და ინტელექტუალური მოთხოვნილე-
ბების დაკმაყოფილების უფლების ჩამორთმევა კაცობრიობისათ-
ვის – ეს იქნებოდა მისი დასჯა და დამახინჯება. homo faber-ის ან 
politicus-ის ისტორიისადმი მუდმივად გულგრილი დამოკიდებუ-
ლების მიუხედავად, მის დასაცავად იმის აღიარებაც იკმარებდა, 
რომ homo sapiens-ის სრულყოფილი განვითარებისათვის ისტორია 
აუცილებელია. თუმცა, ასეთი დაკნინებული სახითაც კი, საკითხი 
სრულად გადაწყვეტილი არ არის. 

რადგან ჩვენს გონებას, თავისი ბუნებიდან გამომდინარე, ცოდ-
ნის სურვილი გაცილებით ნაკლები აქვს, ვიდრე გაგებისა, ნამდვილ 
მეცნიერებად მხოლოდ იმას მიიჩნევს, რომელიც მოვლენათა შორის 
ლოგიკურ კავშირს ამყარებს. დანარჩენი კი, მალბრანშის გამოთქმით, 
„ყველაფრისმცოდნეობაა“. მაგრამ ყველაფრისმცოდნეობას შეიძლება 
ჰქონდეს ან გართობის სახე, ან მანიის: არც დღეს და არც მალბრან-
შის დროს იგი ღირსეულ საქმიანობად არ ითვლებოდა. 

მაშასადამე, ისტორიას, მისი პრაქტიკული სარგებლიანობის მი-
უხედავად, უფლება აქვს მოითხოვოს ადგილი იმ მეცნიერებებს შო-
რის, რომლებიც გონებრივ ძალისხმევას საჭიროებენ, ოღონდ იმ 
პირობით, რომ შემოუფარგლავი და დაუკავშირებელი ფაქტების ჩა-
მოთვლის მაგიერ მოახდენს მათ გონივრულ კლასიფიკაციას და მი-
ანიჭებს სიცხადეს. 

თუმცა ვერც იმას უარვყოფთ, რომ მეცნიერება ყოველთვის არას-
რულყოფილად მოგვეჩვენება, თუკი იგი, ადრე თუ გვიან, ცხოვრე-
ბის გაუმჯობესებაში ვერ დაგვეხმარება. განსაკუთრებული ძალით კი 
ეს გრძნობა ისტორიის მიმართ ჩნდება, რადგან იგი მოწოდებულია 
იმუშაოს ადამიანის სასარგებლოდ, რამდენადაც მისი კვლევის სფე-
როს ადამიანი და მისი ქმედებები წარმოადგენს. მართლაც, ძველი 
ჩვეულება, რომელსაც ინსტინქტის მნიშვნელობას ვანიჭებთ, იმისკენ 
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გვიბიძგებს, რომ ისტორიას ვთხოვთ ჩვენი ქმედებების მართვას. შემ-
დეგ კი, თუ იგი უძლური აღმოჩნდება ამ საქმეში, ვსაყვედურობთ იმ 
დამარცხებული ჯარისკაცივით, რომლის სიტყვებიც ზემოთ მოვიყვა-
ნე. ისტორიის სარგებლიანობის პრობლემა, სიტყვა „სასარგებლოს“ 
ვიწრო, პრაგმატული გაგებით, არ უნდა ავურიოთ მის ლეგიტიმურო-
ბაში, რაც წმინდა ინტელექტუალური პრობლემაა. იგი მხოლოდ მე-
ორე ადგილზე შეიძლება იდგეს: გონივრულად რომ მოიქცე, ჯერ ხომ 
უნდა გაიგო? მაგრამ იმის შიშით, რომ შეიძლება მხოლოდ სანახევ-
როდ გაეცეს პასუხი საღი აზრის ყველაზე დაჟინებულ კითხვებს, სარ-
გებლიანობის პრობლემას გვერდს ვერ ავუვლით.

ამ შეკითხვებს ზოგიერთმა ჩვენმა მრჩეველმა ან ამის მსურველ-
მა უკვე გასცა პასუხი ჩვენი იმედების უხეშად გაფანტვის მიზნით. 
მათ შორის ყველაზე შეუბრალებლებმა განაცხადეს, ისტორია ისევე 
უსარგებლოა, როგორც უსაფუძვლოო. სხვებმა, რომელთა სიმკაც-
რეც ნახევარ შეფასებებით არ შემოიფარგლება, თქვეს: ისტორია სა-
ზიანოა. „ყველაზე სახიფათო ქიმიური პროდუქტი, რაც კი გონებას 
შეუქმნია“ – ასე შეაფასა ერთ-ერთმა მათგანმა [არანაკლებ ცნო-
ბილმა]. ამ განაჩენს საეჭვო მიმზიდველობა აქვს: იგი წინასწარ ამარ-
თლებს უმეცრებას. საბედნიეროდ, ის, ვისაც ჩვენ შორის ცოდნის-
მოყვარეობა კიდევ შერჩენია, შეძლებს ამ განაჩენის გასაჩივრებას. 

მაგრამ, თუკი საქმე ხელახლა უნდა გადაისინჯოს, ეს უნდა მოხ-
დეს უფრო უტყუარ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, რადგან, არის 
ერთი მომენტი, რომელიც ისტორიის მუდმივ მოწინააღმდეგეებს, 
როგორც ჩანს, გამორჩათ. მათ გამოსვლებს არც მჭევრმეტყველება 
აკლია და არც გონიერება, მაგრამ მათმა უმრავლესობამ საჭიროდ 
არ ჩათვალა უკეთ გასცნობოდა იმას, რაზედაც ლაპარაკობს. სურა-
თი, რომელსაც ისინი ჩვენი მეცნიერებისაგან ხატავენ, სახელოსნოში 
არ იქმნება. მასში აუდიტორია და აკადემია უფრო იგრძნობა, ვიდრე 
სამუშაო კაბინეტი. რაც მთავარია, დრომოჭმულია. შედეგად კი ის 
მივიღეთ, რომ მთელი ეს ცეცხლი და გზნება, საბოლოო ჯამში, მხო-
ლოდ მოჩვენების განდევნით დამთავრდა. ჩვენი მცდელობა კი ამ წიგ-
ნში სრულიად სხვაგვარი უნდა იყოს. მეთოდები, რომლითაც ვცდი-
ლობთ გავზომოთ უტყუარობის დონე, იქნება ის, რასაც რეალურად 
იყენებენ კვლევისას, უმცირესი და დახვეწილი ტექნიკური დეტალე-
ბის ჩათვლით. ჩვენი პრობლემები იქნება ის, რასაც ისტორიკოსის 
წინაშე ყოველდღიურად სვამს მისი კვლევის საგანი. ერთი სიტყვით, 
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უპირველეს ყოვლისა, ვისურვებდით გვეთქვა, თუ როგორ და რატომ 
აკეთებს ისტორიკოსი თავის საქმეს. შემდეგ კი მკითხველმა გადაწყ-
ვიტოს, ღირს თუ არა ამის კეთება.

თუმცა სიფრთხილე გვმართებს. ჩვენი ამოცანა, თუნდაც ამგ-
ვარად გაგებული და შეზღუდული, მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს 
მარტივი. შეიძლება ასეც ყოფილიყო, საქმე რომ გვქონოდა გამო-
ყენებითი ხელოვნების ერთ-ერთ დარგთან, რომლის სრულად წარ-
მოდგენისათვის საკმარისი იქნებოდა არაერთგზის ნაცადი ხერხების 
თანმიმდევრობით ჩამოთვლა. მაგრამ ისტორია არც მესაათის სახე-
ლოსნოა და არც აბანოზის ხის დამმუშავებლისა. იგი არის ძალის-
ხმევა უკეთ შეცნობისათვის: აქედან გამომდინარე – მოძრაობაში 
მყოფი რამ. შემოიფარგლო იმ მდგომარეობის აღწერით, რომელშიც 
მეცნიერება იმყოფება – გარკვეულწილად მისი ღალატის ტოლფა-
სია. უფრო მნიშვნელოვანია იმის თქმა, როგორი იქნება მისი შემ-
დგომი განვითარება. მსგავსი ამოცანა კი, ანალიტიკოსის მხრიდან, 
მოითხოვს პიროვნული არჩევანის საკმაოდ დიდ დოზას [მართლაც, 
ყოველი მეცნიერება ნებისმიერ ეტაპზე მუდმივად წარმოჩინდება 
განსხვავებული ტენდენციებით, რომელთა ერთმანეთისაგან გამოყო-
ფა შეუძლებელია სამომავლო ფსონის გარეშე]. ამ აუცილებლობის 
წინაშე უკან დახევას არ ვაპირებთ. ინტელექტუალურ სფეროში, ისე-
ვე როგორც სხვა ნებისმიერში, პასუხისმგებლობის შიში კარგს არა-
ფერს მოიტანს. თუმცა, მკითხველი პატიოსნად უნდა გააფრთხილო.

სწორედ ამიტომ, მეთოდების კვლევისას წარმოქმნილი სიძნელე-
ები იცვლება იმის მიხედვით, მოცემულ მომენტში რომელ წერტილს 
აღწევს საკვლევი დისციპლინა თავისი განვითარების ოდნავ ტეხილ 
მრუდზე. ორმოცდაათი წლის წინათ, როდესაც ერთპიროვნულად 
ბატონობდა ნიუტონი, ვფიქრობ, რომ მთელი მექანიკის გადმოცემა 
ნახაზის სიზუსტით გაცილებით უფრო იოლი იყო, ვიდრე დღეს. უტ-
ყუარობის თვალსაზრისით ისტორია კიდევ უფრო არახელსაყრელ 
ფაზაში იმყოფება, რამეთუ იგი არ არის მხოლოდ განვითარების სტა-
დიაში მყოფი მეცნიერება – არამედ ეს არის მეცნიერება ბავშვობის 
ასაკში, როგორც ყველა სხვა დანარჩენი, რომლის კვლევის ობიექტი 
ადამიანის გონებაა – ეს დაგვიანებული სტუმარი რაციონალური 
ცნობიერების სფეროში. ანუ, უკეთ რომ ვთქვათ, თხრობის ჩანასახო-
ვან ფორმაში დაბერებული, მოგონილი ამბებით დიდი ხნის მანძილ-
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ზე გადატვირთული, ხელშესახებ მოვლენებზე კიდევ უფრო ხანგრძ-
ლივი დროით მიჯაჭვული, იგი, როგორც გონივრული ანალიტიკური 
საქმიანობა, კვლავ ახალგაზრდა რჩება. თავს არ ზოგავს, რომ ბოლოს 
და ბოლოს შეაღწიოს ზედაპირზე მდებარე ფაქტების სიღრმეში, ლე-
გენდითა თუ რიტორიკით ცდუნების შემდეგ მოიშოროს დღეს უფრო 
სახიფათო საწამლავი განსწავლულობის რუტინისა და საღი აზრის 
სამოსში გამოწყობილი ემპირიზმისა. თავისი ზოგიერთი ძირითადი 
პრობლემის კვლევის მეთოდებით იგი ჯერ კიდევ ვერ გასცდა პირველ 
მცდელობებს. ამიტომ, ალბათ არ ცდებოდნენ ფიუსტელ დე კულან-
ჟი და მასზე ადრე ბეილი, როდესაც ისტორიას „მეცნიერებათა შო-
რის ყველაზე რთული“ უწოდეს.

ნუთუ ეს ილუზიაა? როგორი გაურკვეველიც არ უნდა იყოს ჩვე-
ნი გზა მრავალი თვალსაზრისით, მაინც მგონია, რომ ამჟამად ჩვენს 
წინამორბედებზე უკეთეს ადგილას ვიმყოფებით და უფრო ნათლად 
ვხედავთ მას. 

ჩვენი წინა თაობები XIX საუკუნის ბოლო ათწლეულში და XX სა-
უკუნის დასაწყისში თითქოს მონუსხულები იყვნენ საბუნებისმეტ-
ყველო მეცნიერებებზე ძალზე ხისტი, მართლაც რომ კანტისეული 
წარმოდგენით. უსადაგებდნენ რა ამ სასწაულმოქმედ სქემას მთელ 
სულიერ მონაპოვარს, ეჩვენებოდათ, რომ არ შეიძლება არსებობდეს 
ნამდვილი მეცნიერება, რომელიც არ დადასტურდება, უკიდურესად 
საყოველთაო კანონების სახით ჩამოყალიბებული ჭეშმარიტებით. ეს 
იყო დაახლოებით ერთსულოვანი შეხედულება, მაგრამ ისტორიულ 
კვლევაში, მეცნიერთა ხასიათებიდან გამომდინარე, მან დასაბამი მის-
ცა ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო ტენდენციას. 

ერთნი, მართლაც, შესაძლებლად თვლიდნენ კაცობრიობის ევო-
ლუციის შესახებ მეცნიერების დაფუძნებას, რომელიც მოერგებოდა 
ამ ე. წ. ზოგადსამეცნიერო იდეალს და, რაც შეეძლოთ, ყველაფერი 
გააკეთეს მის შესაქმნელად: თუმცა შეეგუენ იმას, რომ ამ მეცნიერე-
ბის მიღმა დაეტოვებინათ ადამიანური რეალობის ამსახველი ბევ-
რი მომენტი, რომელიც, მათი აზრით, რაციონალური ცნობიერების 
ჩარჩოებში ვერ თავსდებოდა. ამ დარჩენილ ნაწილს ისინი ქედმაღ-
ლურად უწოდებდნენ მოვლენას, სინამდვილეში კი ეს იყო ინდივი-
დის ყველაზე ინტიმური ცხოვრების დიდი ნაწილი. ერთი სიტყვით, 
ასეთი იყო დიურკჰეიმის მიერ დაფუძნებული სოციოლოგიური სკო-
ლის პოზიცია, თუ არ ჩავთვლით პირვანდელი მკაცრი პრინციპების 
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შერბილებას ძალზე ჭკვიანი ადამიანების მიერ, რათა, თუნდაც უნებ-
ლიეთ არ მოქცეულიყვნენ რეალობის ზეწოლის ქვეშ. ამ მცდელობას 
დიდად უნდა უმადლოდეს ჩვენი მეცნიერება – ვისწავლეთ უფრო 
ღრმა ანალიზი, პრობლემების უფრო ახლო რაკურსით ხედვა და, გავ-
ბედავ და ვიტყვი, – სერიოზულად დაფიქრება. ამის შესახებ მხო-
ლოდ უსაზღვრო მადლიერებითა და პატივისცემით ვილაპარაკებთ. 
თუ დღეს იგი მოძველებული ჩანს, ეს არის ყველა ინტელექტუალუ-
რი მიმდინარეობის საფასური, რასაც ისინი ადრე თუ გვიან იხდიან 
თავიანთი ნაყოფიერების სანაცვლოდ. 

სხვა მკვლევარებმა კი იმავე პერიოდში სრულიად განსხვავებული 
პოზიცია დაიკავეს. ვერ მოახერხეს რა ისტორიის მოქცევა ფიზიკური 
კანონზომიერების ჩარჩოებში, სიძნელეებით, ეჭვებით, პირველწყა-
როების გამუდმებული კრიტიკით საგონებელში ჩავარდნილებმა, რაც 
მათი პირველდაწყებითი განათლებით იყო გამოწვეული, ამ ფაქტები-
დან ილუზიადაკარგული მორჩილების გაკვეთილი მიიღეს. დისციპ-
ლინა, რომელსაც მათ თავიანთი ნიჭი მოახმარეს, საბოლოო ჯამში, 
არც აწმყოსა და არც მომავალში, არ მოეჩვენათ მაინცდამაინც პერ-
სპექტიულად. ისინი მასში ხედავდნენ არა ნამდვილად მეცნიერულ 
ცოდნას, არამედ ესთეტიკურ თამაშს ან, უფრო უკეთ, სულიერი სი-
ჯანსაღისათვის საჭირო ჰიგიენურ ვარჯიშს. მათ ზოგჯერ „მეისტორიე 
ისტორიკოსებს“ უწოდებდნენ: ეს ჩვენი კორპორაციის შეურაცხმყო-
ფელი მეტსახელია, რადგან იგი ისტორიის არსს მისივე შესაძლებ-
ლობების უარყოფაში ხედავს. მე კი, ჩემი მხრივ, სიამოვნებით მოვუ-
ძებნიდი მათ ფრანგული აზროვნების ისტორიის იმ პერიოდის უფრო 
ექსპრესიულ სიმბოლოს, რომელთანაც არიან დაკავშირებულნი. 

თავაზიანი და მოუხელთებელი სილვესტრ ბონარი – თუ დავ-
ჯერდებით იმ თარიღებს, რომელიც მის საქმიანობაზე მიუთი-
თებს – ანაქრონიზმია. ისევე, როგორც ანტიკური ხანის წმინდანები, 
რომელთაც შუა საუკუნეების მწერლები გულუბრყვილოდ ხატავ-
დნენ თავიანთი ეპოქის ფერებით. სილვესტრ ბონარი (თუკი ერთი 
წამით დავიჯერებთ, რომ ეს გამოგონილი აჩრდილი ხორციელად 
არსებობდა), პირველი იმპერიის დროს დაბადებული ნამდვილი სილ-
ვესტრ ბონარი – თავისიანად შეეძლო ჩაეთვალა დიდი რომანტიკო-
სი ისტორიკოსების თაობას. იგი გაიზიარებდა მათ ამაღელვებელ და 
ნაყოფიერ ენთუზიაზმს, ისტორიის „ფილოსოფიის“ მომავლის მათ 
გულწრფელ რწმენას. დავანებოთ თავი იმ ეპოქას, რომელსაც მას მი-
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აკუთვნებენ და დავუბრუნოთ იგი იმ დროს, როდესაც დაიწერა მისი 
გამოგონილი ბიოგრაფია. აქ იგი ღირსეულად დაიკავებს პატრონის, 
ამქრის წმინდანის ადგილს ისტორიკოსთა მთელი იმ ჯგუფისათვის, 
რომლებიც, ასე თუ ისე, მისი ბიოგრაფის ინტელექტუალური თანა-
მედროვენი იყვნენ: უაღრესად კეთილსინდისიერები, მაგრამ არც ისე 
დიდი გაქანების მქონენი. ისინი იმ ბავშვებს ჰგვანან, რომელთა მა-
მებიც ზღვარგადასულ სიამოვნებას ეძლეოდნენ და ამის გამოც მათ 
ძვლებში თითქოს აისახა რომანტიზმის დიდი ისტორიული ორგიები-
საგან გამოწვეული დაღლილობა. ისინი მზად იყვნენ უკან დაეხიათ 
მკვლევარი თანამოძმეების წინაშე და საბოლოო ჯამში სიფრთხილეს 
უფრო გვირჩევდნენ, ვიდრე აღმაფრენას. მათი დევიზი მეტისმეტად 
ეშმაკურად ხომ არ არის დამალული იმ გასაოცარ სიტყვებში, რომე-
ლიც დასცდა ჩემს ძვირფას მასწავლებელს, შარლ სენიობოსს, მეტად 
მახვილი გონების პატრონს: „ძალზე სასარგებლოა საკუთარი თავის-
თვის შეკითხვების დასმა, მაგრამ ძალზე სახიფათოა მათზე პასუხის 
გაცემა“? რასაკვირველია, საქმე არ ეხება მკვეხარა ადამიანის სიტყ-
ვებს, მაგრამ ფიზიკოსები ასეთი გაბედულები რომ არ ყოფილიყვნენ 
პროფესიული თვალსაზრისით, რა მდგომარეობაში იქნებოდა ახლა 
ფიზიკა?

ასე რომ, ჩვენი გონებრივი ატმოსფერო ის აღარ არის, რაც იყო. 
გაზების კინეტიკურმა თეორიამ, აინშტაინის მექანიკამ, კვანტურმა 
თეორიამ ძირეულად შეცვალა მეცნიერებაზე ჯერ კიდევ გუშინ არ-
სებული წარმოდგენა. მათ იგი არ დაუკნინებიათ, არამედ უფრო მოქ-
ნილი გახადეს. უტყუარი ფაქტები, ბევრ შემთხვევაში, უსაზღვროდ 
შესაძლებლით ჩაანაცვლეს, ზუსტად გამოსათვლელი – მარადი-
ული ფარდობითობის ცნებით. მათი ქმედება იმ ადამიანებზეც აისა-
ხა – ვაი, რომ მეც მათ შორის უნდა ჩავდგე – ვისაც გონების სი-
სუსტე ან განათლება არ აძლევს საშუალებას, სხვაგვარად მიჰყვეს ამ 
დიდ მეტამორფოზას და არა ასე შორიახლოს და ასე აჩრდილივით. 
ახლა გაცილებით უკეთ ვართ მომზადებულები იმის დასაშვებად, 
რომ შემეცნების რომელიღაც სფეროს, რომელიც თავისუფალია ევ-
კლიდური ძალებისაგან და განმეორების უცვლელი კანონებისაგან, 
შეუძლია პრეტენზია განაცხადოს მეცნიერულობაზე. ახლა უფრო 
ადვილად ვეთანხმებით იმას, რომ უტყუარობა და უნივერსალიზმი 
დონის საკითხია. აღარ მივიჩნევთ თავს ვალდებულად, რომ კვლევის 
ყოველ ობიექტს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებიდან ნასესხები 
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ერთგვაროვანი მოდელი მივუსადაგოთ, რადგან იგი სრულყოფილად 
მათაც აღარ ადგება. ჯერ კიდევ კარგად ვერ წარმოგვიდგენია, რო-
გორი იქნება მეცნიერება ადამიანის შესახებ. ის კი ვიცით, აზროვნე-
ბის ძირითადი წესების მიხედვით რომ იარსებოს, მან უარი არ უნდა 
თქვას თვითმყოფადობაზე და ამის გამო არ უნდა რცხვენოდეს. 

ვისურვებდი, რომ პროფესიით ისტორიკოსებს, მათ შორის, გან-
საკუთრებით, ახალგაზრდებს, ხშირად ეფიქრათ ეჭვებზე, ჩვენი ხე-
ლობის ამ მარადიულ „სინანულზე“. ეს მათთვის იქნებოდა თავი-
სუფალი არჩევანის გზით თავიანთი ძალისხმევის გონივრულად 
წარმართვის ყველაზე უტყუარი ფორმა. განსაკუთრებით ვისურვებ-
დი, რომ რაც შეიძლება ბევრ მათგანს მოეკიდა ხელი უფრო ვრცელი 
და უფრო ღრმა ისტორიისათვის, რომლის მონახაზსაც ვქმნით ჩვენ, 
ვინც უკვე ცოტანი აღარ ვართ. თუ ჩემი წიგნი მათ ამ საქმეში დაეხ-
მარება, ვიფიქრებ, რომ ამაოდ არ გავრჯილვარ. ვაღიარებ, რომ მასში 
არის პროგრამის გარკვეული ნაწილი.

მაგრამ მე არ ვწერ მხოლოდ ვიწრო წრეში გამოსაყენებელ წიგნს. 
ვფიქრობ, რომ უბრალოდ ცნობისმოყვარე ადამიანებსაც არ უნდა 
დავუმალოთ ჩვენი მეცნიერების გადაუჭრელი საკითხები. ისინი ჩვენი 
გამართლებაა, უფრო მეტიც, ისინი ჩვენს კვლევას სიახლის განცდას 
ანიჭებენ. ჩვენ უფლება გვაქვს, ისტორიის სასარგებლოდ მოვითხო-
ვოთ მიმტევებლობა, რომელიც სჭირდება ყოველ წამოწყებას. დაუმ-
თავრებელს, თუკი იგი მუდამ წინ მიიწევს, უფრო მეტი ხიბლი აქვს, 
ვიდრე წარმატებით დამთავრებულს. კარგ მიწათმოქმედს, – ამბობ-
და პეგი, – ისევე უყვარს ხვნა და თესვა, რგორც მკა. 

კარგი იქნება, თუ ეს მოკლე შესავალი პირადი აღიარებით დამ-
თავრდება. ყოველი ცალკე აღებული მეცნიერება ცოდნისაკენ საყო-
ველთაო სწრაფვის მხოლოდ ფრაგმენტია. [უკვე მქონდა შესაძლებ-
ლობა, მომეყვანა ამის დამადასტურებელი მაგალითი ცოტა ზემოთ:] 
იმისათვის, რომ კარგად გავიგოთ და შევაფასოთ კვლევის ეს მეთო-
დები, რაგინდ განყენებულად უნდა გვეჩვენებოდეს ისინი ერთი შე-
ხედვით, საჭიროა [ვიცოდეთ] მათი [მტკიცედ] დაკავშირება იმ ტენ-
დენციების ერთობლიობასთან, რომელსაც იმავდროულად ადგილი 
აქვს სხვა დისციპლინებში. ასე რომ, მეთოდების შესწავლა, თავის-
თავად, ცალკე სპეციალობაა და ამით დაკავებული ადამიანები სა-
კუთარ თავს ფილოსოფოსებს უწოდებენ. ეს ის წოდებაა, რომელზე 
პრეტენზიის უფლებაც მე არა მაქვს. ჩემი პირველდაწყებითი განათ-
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ლების წყალობით წინამდებარე ნაშრომი ბევრს დაკარგავს როგორც 
ენობრივი სიზუსტის თვალსაზრისით, ისე შეზღუდული თვალსაწი-
ერის გამო. იგი მხოლოდ ისეთი შემიძლია წარმოგიდგინოთ, როგო-
რიც არის: ჩანაწერები ხელოსნისა, რომელსაც ყოველთვის მოსწონდა 
თავის ყოველდღიურ საქმიანობაზე დაფიქრება, უბის წიგნაკი შეგირ-
დისა, რომელიც დიდხანს ხმარობდა არშინსა და თარაზოს, მაგრამ 
ამის გამო თავი მათემატიკოსი არ ჰგონებია. 

თავი პირველი

ისტორია, ადამიანები და დრო

1. ისტორიის არჩევანი

სიტყვა ისტორია ძალიან ძველი სიტყვაა: [ისეთი ძველი, რომ 
ზოგჯერ მომაბეზრებელიც კია. მართალია იშვიათად, მაგრამ მაინც 
ხდებოდა, რომ ლამის მთლიანად ამოეღოთ ლექსიკონიდან]. თვით 
დიურკჰეიმის ეპოქის სოციოლოგებმა მიუჩინეს მას ადგილი ადამი-
ანის შესახებ არსებული მეცნიერებების ყველაზე მიყრუებულ კუთ-
ხეში: იმ მივიწყებულ კუთხეში, სადაც სოციოლოგია ათავსებდა ყვე-
ლაფერს, რაც საეჭვოდ ეჩვენებოდა რაციონალური ანალიზისათვის. 
მათ შორის იმ ადამიანურ ქმედებებს, რასაც ყველაზე ზედაპირულად 
და შემთხვევითად თვლიდა. ჩვენ კი, პირიქით, ამ სიტყვას მისი ყვე-
ლაზე ფართო გაგებით შევინარჩუნებთ [იგი წინასწარ არ კრძალავს 
არანაირ კვლევას, იქნება ის მიმართული უპირატესად ინდივიდისა 
თუ საზოგადოებისაკენ, დროებითი კრიზისების აღწერისა თუ უფრო 
ხანგრძლივი მოვლენების შესწავლისაკენ. არანაირი კრედოს შემცვე-
ლი არ არის. თავდაპირველი ეტიმოლოგიის მიხედვით, არაფერს გვა-
ვალდებულებს, გარდა „ძიებისა“]. რასაკვირველია, მას შემდეგ, რაც 
ეს სიტყვა ადამიანთა ბაგეთაგან გაისმის, ანუ აგერ უკვე ორ ათასწ-
ლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში, მისი შინაარსი ძალზე შეიცვალა. 
ასეთია ყველა ცოცხალი ტერმინის ბედი ენაში. მეცნიერებს ყოველი 
ახალი აღმოჩენისათვის ახალ-ახალი სახელწოდება რომ მოეგონები-
ნათ, რამდენი ნათლობა და რამდენი დროის კარგვა იქნებოდა აკა-
დემიების სამეფოში! რაგინდ მორჩილად ერთგულიც უნდა დავრჩეთ 
მისი დიდებული ელინური სახელისა, ჩვენი ისტორია მაინც აღარ იქ-
ნება ისეთი, როგორიცაა ჰეკათე დე მილეთელის დაწერილი. ისევე, 
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როგორც ლორდ კელვინის ან ლანჟევენის ფიზიკა აღარ არის არის-
ტოტელეს ფიზიკა. 

[მაშ, რას წარმოადგენს იგი?
არავითარი აზრი არა აქვს გრძელი და მშრალი განმარტების მო-

ტანას იმ წიგნის დასაწყისში, რომელიც კვლევის რეალურ პრობ-
ლემებს ეხება. რომელ სერიოზულ მუშაკს შეუწუხებია თავი მსგავსი 
დოგმების გამო?] ეს პედანტური სიზუსტე არა მხოლოდ ინტელექ-
ტუალური აღმაფრენის საუკეთესო მომენტებს აფერხებს: იგულის-
ხმება ჯერ კიდევ შეუცნობელი ცოდნისაკენ ჩვეულებრივი სწრაფვის 
სურვილი და მისი გაფართოების შესაძლებლობა. მთავარი საფრთხე 
იმაში მდგომარეობს, რომ ამგვარი საგულდაგულო განსაზღვრებები 
უფრო მეტად შეზღუდვას ემსახურება. „ეს თემა“, ამბობს ტერმინთა 
ღმერთების მცველი, ან „მისი განხილვის ფორმა არის უეჭველად ის, 
რაც ხიბლავს. მაგრამ გაფრთხილდი, ო, ეფებ: ეს არ არის ისტორია“. 
განა ჩვენ ძველი დროის ხელოსანთა გილდიის უფროსობა ვართ, რომ 
ამა თუ იმ ხელობის ადამიანებისათვის ნებადართული საქმიანობის 
სახეობათა კოდირება მოვახდინოთ, და ერთხელ დადგინდება რა სია, 
მათი შესრულება მხოლოდ ჩვენს პატენტიან ოსტატებს მივანდოთ? 
ფიზიკოსები და ქიმიკოსები უფრო ჭკვიანები არიან. რამდენადაც 
ვიცი, ჯერ არავის გაუგონია მათი კამათი ფიზიკის, ქიმიის, ქიმიური 
ფიზიკის ან, თუ ასეთი ტერმინი არსებობს, ფიზიკური ქიმიის უფლე-
ბების შესახებ.

და მაინც, მართალია, რომ ამ უზარმაზარ და გაურკვეველ რე-
ალობაში ისტორიკოსი იძულებულია, გამოარჩიოს განსაკუთრებუ-
ლი ნიშა თავისი საქმიანობისათვის. შემდეგ გააკეთოს არჩევანი, რო-
მელიც, ცხადია, იგივე არ იქნება, რაც, მაგალითად, ბიოლოგისა. ეს 
იქნება სწორედაც რომ ისტორიკოსის არჩევანი. ეს არის მოღვაწე-
ობის ჭეშმარიტი პრობლემა. იგი მთელი ჩვენი კვლევის მანძილზე 
გაგვყვება. 

2. ისტორია და ადამიანები

არაერთხელ უთქვამთ: „ისტორია წარსულის მეცნიერებაა“. ეს, 
ჩემი აზრით, ცუდი ნათქვამია. 

რადგან, ჯერ ერთი, თვით ის აზრი, რომ წარსული, როგორც ასე-
თი, შეიძლება მეცნიერების საგანი იყოს, აბსურდია. მოვლენები, რო-
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მელთაც მხოლოდ ისა აქვთ საერთო, რომ თანამედროვენი არ არიან, 
როგორ შეიძლება წინასწარი გაცხრილვის გარეშე ჩაითვალოს რა-
ციონალური შემეცნების საგნად? შეიძლება წარმოვიდგინოთ სამყა-
როს ყოვლისმომცველი მეცნიერება თანამედროვე მდგომარეობაში?

უეჭველია, ისტორიოგრაფიის სათავეებთან ძველი ანალიტიკო-
სები ამ წვრილმანებით თავს არ იწუხებდნენ. ისინი არეულად მოგ-
ვითხრობდნენ მოვლენებზე, რომელთაც ერთმანეთთან მხოლოდ ის 
აკავშირებდა, რომ დაახლოებით ერთსა და იმავე დროს მოხდა: მზის 
დაბნელება, სეტყვა, უცნაური მეტეორების გამოჩენა ბრძოლების 
დროს, ხელშეკრულებები, გმირებისა და მეფეების სიკვდილი. მაგ-
რამ კაცობრიობის ამ პირველყოფილ, ბავშვის აღქმასავით ბუნდო-
ვან მეხსიერებაში ანალიზის დაუოკებელმა სურვილმა ნელ-ნელა 
მიგვიყვანა კლასიფიკაციის საჭიროებამდე. თუმცა ღრმად ტრადი-
ციონალისტური ენა ინარჩუნებს სახელწოდება „ისტორიას“ დროში 
განფენილი მოვლენების კვლევის აღსანიშნავად, ეს ჩვეულება სახი-
ფათო არ არის, რადგან იგი არავის ატყუებს. ამავე აზრით არსებობს 
მზის სისტემის ისტორია, რაკი მისი შემადგენელი ციური სხეულები 
ყოველთვის ისეთი არ იყო, როგორიც ახლაა. ეს ისტორია ასტრო-
ნომიას ეკუთვნის. არსებობს ვულკანური ამოფრქვევების ისტორია, 
რომელიც, დარწმუნებული ვარ, ჩვენი პლანეტის ფიზიკის დიდ ინტე-
რესს იწვევს. იგი არ განეკუთვნება ისტორიკოსების ისტორიას.

ანდა მხოლოდ იმდენად ეკუთვნის, რამდენადაც მისი დაკვირვე-
ბები, თუნდაც ირიბად, მაგრამ მაინც, შეიძლება უკავშირდებოდეს 
ჩვენი ისტორიის სპეციფიკურ საკითხებს. მაშასადამე, პრაქტიკულად 
როგორ უნდა გავმიჯნოთ კვლევის სფეროები? ვფიქრობ, კონკრეტუ-
ლი მაგალითი ამას უკეთ გვიჩვენებს, ვიდრე ხანგრძლივი სჯა-ბაასი. 

ჩვენი წელთაღრიცხვის X საუკუნეში, ფლანდრიის სანაპიროზე 
შეჭრილი იყო ზღვის ღრმა ყურე. შემდეგ იგი ქვიშით ამოივსო. რო-
მელმა დარგმა უნდა შეისწავლოს ეს ფენომენი? ერთხმად ყველა გე-
ოლოგიას დაასახელებს. ნარიყის წარმოქმნის მექანიზმი, ზღვის დინე-
ბების როლი, ოკეანის სიღრმეში წარმოქმნილი ცვლილებები – განა 
იმიტომ არ შეიქმნა გეოლოგია, რომ ყველაფერი ეს შეისწავლოს? 
რასაკვირველია. თუმცა, თუ კარგად ჩავუკვირდებით, საქმე არც ისე 
მარტივადაა.

იქნებ ჯერ კარგად უნდა გავერკვეთ ცვლილების მიზეზებში? და 
აი, ჩვენი გეოლოგია იძულებულია დასვას შეკითხვები, რომელიც 
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მთლად მის სფეროს არ განეკუთვნება. რადგან, უეჭველია, ფსკერის 
აწევა გამოიწვია კაშხლების მშენებლობამ, არხების გადატანამ, ამოშ-
რობამ. ეს არის კოლექტიური საჭიროებით გამოწვეული ადამიანუ-
რი ქმედებები, რაც მხოლოდ გარკვეულ სოციალურ სტრუქტურაშია 
შესაძლებელი.

ჯაჭვის მეორე ბოლოს ახალი პრობლემა იჩენს თავს: შედეგები. 
ყურის სიღრმეში, ნაპირიდან არც ისე მოშორებით, ქალაქი იყო გა-
შენებული. ეს იყო ბრიუგე. ქალაქი ყურეს პატარა მდინარით უკავ-
შირდებოდა. ზვინის წყლების საშუალებით იგი იღებდა და აგზავნიდა 
ისეთი რაოდენობის სავაჭრო საქონელს, რითაც, პროპორციებს თუ 
დავიცავთ, დღევანდელ ლონდონს ან ნიუ-იორკს გაუტოლდებოდა. 
ყურის ამოვსება დღითი-დღე უფრო და უფრო საგრძნობი ხდებოდა. 
როგორ არ შეეცადა ბრიუგე, წყლის უკან დახევასთან ერთად, მდინა-
რის შესართავისკენ გადაეწია თავისი ავან-პორტები, მაგრამ მისი სა-
ნაპიროები თანდათან მაინც უკაცრიელდებოდა. რასაკვირველია, ეს 
არ იყო მისი დაცემის ერთადერთი მიზეზი. განა ფიზიკურ მოვლენებს 
შეუძლია გავლენა მოახდინოს სოციალურზე, თუკი მის ქმედებებს არ 
მოამზადებს, არ დაეხმარება და არ განაპირობებს სხვა, ადამიანისგან 
მომდინარე ფაქტორები? მაგრამ კაზუალური ტალღების მიმოქცევა-
ში ეს მიზეზი, უეჭველია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია. 

მაშასადამე, საქმიანობა საზოგადოებისა, რომელიც საჭიროების 
მიხედვით ძერწავს საცხოვრებელ ნიადაგს, არის უაღრესად „ისტო-
რიული“ ფაქტი და ამას თითოეული ინსტინქტურად გრძნობს. იგი-
ვე შეიძლება ითქვას აღებ-მიცემის მსხვილი ცენტრის ბედუკუღმარ-
თობის შესახებაც. „ცოდნის ტოპოგრაფიის“ ეს საკმაოდ ტიპური 
მაგალითი გვიჩვენებს, ერთი მხრივ, კვეთის წერტილს, რომელშიც 
ორი დისციპლინის კავშირი აუცილებელი ჩანს მისი ახსნის ნებისმი-
ერი მცდელობისას. მეორე მხრივ, გადასვლის წერტილს, რომელშიც, 
დასრულდება რა ფენომენის აღწერა და დაიწყება მისი შედეგების 
აწონ-დაწონა, ერთი დისციპლინა გარკვეულწილად ადგილს უთმობს 
მეორეს. რა ხდება ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც, როგორც ჩანს, 
აუცილებელია ისტორიის ჩარევა? ეს ნიშნავს, რომ გამოჩნდა ადამი-
ანური ფაქტორი. 

მართლაც, ჩვენმა დიდმა წინამორბედებმა, მიშლემ, ფიუსტელ დე 
კულანჟმა, დიდი ხნის წინ გვასწავლეს ამის შეცნობა: ისტორიის სა-
განი არის ადამიანი. უკეთესია, თუ ვიტყვით: ადამიანები. მეცნიერე-
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ბას რაიმე მრავალსახოვანის შესახებ მრავლობითი რიცხვი უფრო 
შეეფერება, რომელიც თანაფარდობის გრამატიკული გამოხატულე-
ბაა, ვიდრე მხოლობითი, რაც აბსტრაქციას უფრო უხდება. პეიზაჟის 
მგრძნობიარე მონახაზის [ხელსაწყო-იარაღების თუ მანქანების] ერთი 
შეხედვით მშრალი დოკუმენტებისა და დამაარსებელთაგან გარეგნუ-
ლად სრულიად განსხვავებული ინსტიტუციების მიღმა ისტორიას 
სწორედ ადამიანების დანახვა სურს. ვინც ამას ვერ ახერხებს, ის, უკე-
თეს შემთხვევაში, ყოველთვის მხოლოდ ერუდიციის შავი მუშა იქ-
ნება. კარგი ისტორიკოსი ლეგენდის კაციჭამიას ჰგავს – იცის, რომ 
მისი მსხვერპლი იქ არის, საიდანაც ადამიანის სუნი სცემს. 

ისტორიის, როგორც ადამიანის შესახებ მეცნიერების ხასიათიდან 
მომდინარეობს გამოხატვის პრობლემებისადმი მისი განსაკუთრებუ-
ლი დამოკიდებულება „მეცნიერებაა“ იგი თუ „ხელოვნება“? ამის თა-
ობაზე ჩვენს წინაპრებს 1800-იან წლებში სერიოზული სჯა-ბაასი უყ-
ვარდათ. მოგვიანებით, ცოტა არ იყოს, პრიმიტიული პოზიტივიზმის 
ატმოსფეროში გახვეული 1890-იანი წლებისათვის, მეთოდის სპეცი-
ალისტები აღშფოთდნენ იმის გამო, რომ ისტორიულ ნაშრომებში, 
მათი აზრით, საზოგადოება გადაჭარბებულ მნიშვნელობას ანიჭებ-
და იმას, რასაც ისინი „ფორმას“ უწოდებდნენ [ხელოვნება მეცნი-
ერების წინააღმდეგ, ფორმა სიღრმის წინააღმდეგ]. რამდენი დავაა, 
რომელიც მშვენივრად მოთავსდებოდა სქოლასტიკის სასამართლო 
პროცესების არქივში. ზუსტ განტოლებაში არანაკლები სილამაზეა, 
ვიდრე სწორ ფრაზაში. მაგრამ ყოველ მეცნიერებას მისთვის დამახა-
სიათებელი ენობრივი ესთეტიკა აქვს. ადამიანური ფაქტები თავი-
სი არსით მეტად დელიკატურ ფენომენს წარმოადგენს, რომელთა-
გან ბევრი მათემატიკურ განზომილებებში ვერ თავსდება, რადგან მის 
კარგად გადმოსაცემად და შემდგომში კარგად გასაგებად (ხომ ვერ 
გავიგებთ კარგად იმას, რაც ცუდადაა ნათქვამი?), ძალიან დახვეწი-
ლი ენაა საჭირო, [ზუსტი ფერი სიტყვიერ ტონში]. იქ, სადაც გამოთ-
ვლა შეუძლებელია, საჭიროა დარწმუნება. საერთო ჯამში, ფიზიკური 
სამყაროს რეალობისა და ადამიანის სულიერი რეალობისა გამოხატ-
ვას შორის იგივეა სხვაობა, რაც მღარავისა და სიმებიანი საკრავების 
ოსტატის საქმიანობას შორის: ორივე მილიმეტრების სიზუსტით მუ-
შაობს, მაგრამ მღარავი იყენებს მექანიკურ საზომ ხელსაწყოებს, საკ-
რავების ოსტატი კი – თავისი ყურისა და თითების მგრძნობელობას. 
კარგი არაფერი მოჰყვება იმას, თუკი მღარავი სიმებიანი საკრავების 
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ოსტატის ემპირიზმით დაკმაყოფილდება ან საკრავების ოსტატი მი-
ბაძავს მღარავს. მაგრამ, ვის შეუძლია უარყოს, რომ სიტყვებს ისეთი-
ვე მგრძნობელობა ახასიათებს, როგორც თითებს? 

3. ისტორიული დრო

„მეცნიერება ადამიანების შესახებ“, – ვთქვით ჩვენ. მაგრამ ეს ძა-
ლიან ბუნდოვანია. საჭიროა დავამატოთ: „ადამიანების შესახებ დრო-
ში“. ისტორიკოსი არ ფიქრობს მხოლოდ „ადამიანურზე“. გარემო, რო-
მელშიც მისი აზრი ბუნებრივად სუნთქავს – არის განგრძობითობის 
კატეგორია. 

რასაკვირველია, ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ მეცნიერებამ, 
როგორიც არ უნდა იყოს იგი, შეძლოს დროის აბსტრაგირება. თუმ-
ცა, ბევრი მათგანისათვის, ვინც პირობითად ხელოვნურად ანაწი-
ლებს მას ერთგვაროვან ფრაგმენტებად, დრო სხვა არაფერია, თუ 
არა საზომი. თავისი სწრაფვით შეუქცევადი, კონკრეტული და ცოც-
ხალი რეალობა, ისტორიის დრო, პირიქით, არის პლაზმა, რომელ-
შიც ფენომენები ცურავენ და არის ის ადგილი, სადაც მათი გაგება 
შესაძლებელია. წამების, წლების ან საუკუნეების რიცხვი, რომელიც 
რადიოაქტიურ ნივთიერებას სჭირდება, რათა სხვა ნივთიერებად 
გარდაიქმნას, ატომური მეცნიერებისათვის ფუნდამენტური სიდი-
დეა, მაგრამ ის შეხედულება, რომ ესა თუ ის მეტამორფოზა მოხ-
და ათასი წლის წინ, გუშინ, დღეს თუ მოხდება ხვალ, უეჭველად 
დააინტერესებდა გეოლოგს, რადგან გეოლოგია თავისებურად ის-
ტორიული დისციპლინაა. მაშინ, როდესაც ამ მოვლენის მიმართ ფი-
ზიკოსი გულგრილია. სამაგიეროდ, არც ერთი ისტორიკოსი არ დაკ-
მაყოფილდებოდა მხოლოდ იმის აღნიშვნით, რომ კეისარმა 8 წელი 
მოანდომა გალიის დაპყრობას და ლუთერს 15 წელი დასჭირდა, რომ 
ერფურტის ახალბედა ორთოდოქსიდან ვიტენბერგის რეფორმატო-
რად ჩამოყალიბებულიყო. ისტორიკოსისთვის კიდევ უფრო მნიშვნე-
ლოვანია, რომ გალიის დაპყრობას მიუჩინოს ზუსტი ქრონოლოგი-
ური ადგილი ევროპული საზოგადოებების ბედ-იღბალში და სულაც 
არ უარყოფს იმას, რომ ძმა მარტინის მიერ გადატანილი სულიერი 
კრიზისი მარადიულობას მოიცავს. მიუხედავად ამისა, ისტორიკოსი 
მაინც გადაწყვეტს, ყოველივე ეს სწორად აღწეროს მხოლოდ მას შემ-
დეგ, რაც ზუსტად დააფიქსირებს ამ მომენტს ბედის მრუდზე, რო-
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მელიც წარმოაჩენს, ერთი მხრივ, ადამიანს, როგორც ამ მოვლენის 
გმირს, და მეორე მხრივ, ამ კრიზისისათვის კლიმატის შემქმნელ ცი-
ვილიზაციას. 

მაშასადამე, ეს ნამდვილი დრო თავისი ბუნებით უწყვეტია. ის 
იმავდროულად მუდმივი ცვალებადობაა. ამ ორი ატრიბუტის ანტი-
თეზიდან მომდინარეობს ისტორიული კვლევის დიდი პრობლემები. 
უწინარეს ყოვლისა, ეს არის პრობლემა, რომელიც საეჭვოს ხდის ჩვე-
ნი კვლევის არსებობის უფლებასაც კი. ავიღოთ თუნდაც ორი თან-
მიმდევრული პერიოდი საუკუნეთა უწყვეტი მდინარებიდან. როგორ 
გავიგოთ, რა დოზითაა აუცილებელი ან უსარგებლო გაცილებით 
ძველი პერიოდის ცოდნა უფრო ახალი მოვლენების გასაგებად? მათ 
შორის რომელია მთავარი, მსგავსება თუ განსხვავება – ორივეს ხომ 
დროის უწყვეტი დინება წარმოშობს? 

4. სათავეების კერპი

[არასოდეს საზიანო არ არის mea culpa-თი დაწყება. ბუნებრი-
ვია, იმ ადამიანებისათვის, რომელთაც წარსული თავიანთი კვლევის 
ძირითად თემად აურჩევიათ, ძალზე სასურველია ახლო პერიოდის 
მოვლენების ახსნა უფრო შორეულით, რაც ზოგჯერ ჰიპნოზივით 
მოქმედებს ჩვენს კვლევაზე. ისტორიკოსთა ტომის ამ ძალზე დამახა-
სიათებელი ფორმის კერპს საკუთარი სახელიც აქვს: აკვიატებული 
აზრი წარმოშობაზე. ისტორიული აზროვნების განვითარების გზაზე 
მას თავისი, განსაკუთრებულად სასიამოვნო მომენტიც ჰქონდა].

თუ არ ვცდები, მგონი რენანი წერდა (ციტირებას მეხსიერებით 
ვახდენ, ამიტომ ვშიშობ, შეიძლება ზუსტი არ იყოს): „ადამიანურ 
მოვლენებს შორის პირველ რიგში წარმოშობაა შესწავლის ღირსი“. 
მასზე ადრე კი სენტ-ბევმა თქვა: „მე ცნობისმოყვარეობით ვაკვირდე-
ბი და ვინიშნავ ყველაფერს, რაც იწყება“. ეს იდეა მათ დროს ეკუთ-
ვნის. ასევე სიტყვა „სათავეებიც“. „ქრისტიანობის სათავეების“ პასუ-
ხად მოგვიანებით გაჩნდა „თანამედროვე საფრანგეთის სათავეები“. 
ეპიგონებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, სიტყვა უხერხულობას ქმნის, 
რადგან იგი ორაზროვანია. ნიშნავს თუ არა იგი უბრალოდ დასაწ-
ყისს? მაშინ იგი, ასე თუ ისე, გასაგები იქნება. თუმცა იმ პირობით, 
რომ ისტორიულ რეალობათა უმრავლესობისათვის ამ საწყისი წერ-
ტილის ცნება ცოტა უცნაურად მოუხელთებელი რჩება. ეს კი უეჭ-
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ველად განმარტების საქმეა, განმარტებისა, რომლის ჩამოყალიბებაც 
[სამწუხაროდ] ძალზე ადვილად ავიწყდებათ. 

იქნებ, პირიქით, წარმოშობაში მიზეზები უნდა ვიგულისხმოთ? მა-
შინ მხოლოდ ის სირთულეები დაგვრჩება, რომელიც ადამიანის შე-
სახებ მეცნიერებებში განსაკუთრებით დამახასიათებელია მიზეზობ-
რივი კვლევებისათვის.

მაგრამ ამ ორ მნიშვნელობას შორის, ძალიან ხშირად, ურთიერ-
თდასნებოვნებას აქვს ადგილი, რაც ზოგადად სახიფათოა, რადგან 
იგი მაინცდამაინც აშკარად არ იგრძნობა. სასუბრო ენაში – სათა-
ვეები – ეს არის დასაწყისი, რაც ახსნას წარმოადგენს. კიდევ უარე-
სი: საკმარისია ახსნისათვის. სწორედ აქაა ორაზროვნება, სწორედ 
ამაშია საფრთხე. 

საჭირო იქნებოდა დაგვეწყო მეტად საინტერესო კვლევა ამ ემბრი-
ონულ აკვიატებაზე, რაც ასე აშკარად არის გამოხატული დიდ მოაზ-
როვნეთა ერთიან ოჯახში. როგორც ხშირად ხდება ხოლმე – რადგან 
არაფერია იმაზე ძნელი, ვიდრე ცოდნის ორ განსხვავებულ კატეგო-
რიას შორის ზუსტი თანადროულობის დადგენა, – ადამიანის შესა-
ხებ მეცნიერებები ამ სფეროში ჩამორჩება საბუნებისმეტყველო მეც-
ნიერებებს, რადგან ამ უკანასკნელზე XIX საუკუნის შუა წლებისთვის 
უკვე ბატონობდა ბიოლოგიური ევოლუციონიზმი, რომელიც, პირი-
ქით, უშვებს პროგრესულ დაცილებას წინამორბედი ფორმებისაგან 
და ამას ხსნის, ყოველ ეტაპზე, ცხოვრების პირობებით ან იმ დრო-
ისათვის დამახასიათებელი გარემოთი. ისტორიის ფრანგულმა ფი-
ლოსოფიამ, [ვიქტორ] კუზენიდან რენანამდე, სათავეებით გატაცება, 
უწინარეს ყოვლისა, გერმანული რომანტიზმისაგან მიიღო. მაშასადა-
მე, იქ იგი პირველივე ნაბიჯებიდანვე იყო ფიზიოლოგიის თანამედ-
როვე, რომელიც ჩვენსაზე ადრე წარმოიშვა. ჩვენი კი იყო პრერე-
ფორმისტების ფიზიოლოგია, რომელიც მოზრდილი ასაკის არსს ხან 
თესლუჯრედში ეძებდა და ხანაც კვერცხუჯრედში. ამას დაუმატეთ 
პრიმიტიულის ხოტბა-დიდება, რაც დამახასიათებელი იყო XVIII სა-
უკუნის საფრანგეთისათვის. მაგრამ ამ თემის მემკვიდრეებმა, რომან-
ტიკული გერმანიის მოაზროვნეებმა, სანამ მას ხელახლა გადმოსცემ-
დნენ თავიანთ მიმდევრებს – ჩვენს ისტორიკოსებს, თავის მხრივ, იგი 
ბევრი ახალი იდეოლოგიური საცდურით შეამკეს. ჩვენი ენის რომე-
ლი სიტყვა შეძლებდა გადმოეცა გერმანული Ur პრეფიქსის ძალა: 
Urmensch, Urdichtung? მაშასადამე, ამ თაობებს ყველაფერი უბიძგებ-
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და იმისკენ, რომ ადამიანურ მოვლენებში სრულიად განსაკუთრებუ-
ლი მნიშვნელობა მიენიჭებინათ საწყისი ფაქტებისათვის. 

თუმცა ამოქმედდა ერთი, ძალზე განსხვავებული ბუნების ელე-
მენტი. რელიგიის ისტორიაში სათავეების კვლევამ სპონტანურად 
დაიკავა უმნიშვნელოვანესი ადგილი, რადგან ჩანდა, რომ იგი თვით 
რელიგიების ფასეულობის გარკვეულ კრიტერიუმს აწესებდა. სა-
ხელდობრ, ქრისტიანული რელიგიისას. კარგად ვიცი: ზოგიერთ კა-
თოლიკოსთა შორის, რომელთაგან ბევრი სულაც არ არის კათოლი-
კე, დღეს მოდაშია ეგზეგეტიკოსთა გამასხარავება. „არ მესმის თქვენი 
შეშფოთება, – ეუბნებოდა ბარესი ერთ მღვდელს, რომელმაც რწმე-
ნა დაკარგა, – რა საერთო აქვს ჩემს მგრძნობელობასთან ერთი მუჭა 
მეცნიერების დისკუსიებს რამდენიმე ებრაული სიტყვის გარშემო? 
ჩემთვის საკმარისია „ეკლესიების ატმოსფერო“. მორასი კი, თავის 
მხრივ, აცხადებდა: „რა მესაქმება ოთხი ბნელი ებრაელის სახარებებ-
თან?“ (ჩემი აზრით, „ბნელი“ აქ უნდა ნიშნავდეს „პლებეებს“, რადგან 
ძნელია, არ აღიარო მათეს, მარკოზის, ლუკას და იოანეს გარკვეული 
ლიტერატურული ღვაწლი). ამ ლაზღანდარობით დაგვცინიან. არც 
პასკალი და არც ბოსუე, რასაკვირველია, ასე არ ილაპარაკებდნენ.

უეჭველია, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ რელიგიური გამოცდი-
ლება, რომელიც არაფრითაა დავალებული ისტორიისაგან. ნამდვი-
ლი დეისტისათვის შინაგანი გასხივოსნებაც საკმარისია, რომ ღმერთი 
იწამოს. არა ქრისტიანების ღმერთი, რადგან ქრისტიანობა [როგორც 
უკვე აღვნიშნე] თავისი არსით, ისტორიული რელიგიაა. ანუ ისეთი, 
რომლის ძირითადი დოგმები მოვლენებს ეფუძნება. გადაიკითხეთ 
„მრწამსი“: „მწამს უფალი იესო ქრისტე... რომელიც ჯვარს ეცვა პონ-
ტოელისა პილატეს ზე...და აღსდგა მესამესა დღესა...“ აქ რწმენის და-
საწყისი ამავე დროს მისი საფუძველია. 

ეს შეხედულებები, მათი გადამდები თვისებების გამო, რელიგი-
ური ანალიზის გარკვეული ფორმით გავრცელდა კვლევის სხვა სფე-
როებზე, სადაც მათი გამართლება გაცილებით უფრო საკამათო იყო. 
აქ ასევე წარმოშობაზე კონცენტრირებული ისტორიაც ჩადგა ფასე-
ულობების განსაზღვრის სამსახურში. თავისი დროის საფრანგეთის 
„სათავეების“ ძიებისას რას გვთავაზობდა ტენი, თუ არა იმ პოლიტი-
კის შეცდომის აღიარებას, რომელიც, მისი აზრით, ადამიანის შესა-
ხებ ყალბი ფილოსოფიური შეხედულებიდან მომდინარეობდა? სულ 
ერთია, საქმე ეხება გერმანიკულ შემოსევებს თუ ნორმანდიელების 
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დაპყრობებს [ინგლისში], წარსულს ასე აქტიურად მხოლოდ იმიტომ 
იყენებდნენ აწმყოს ასახსნელად, რომ გაემართლებინათ ან გაეკიც-
ხათ იგი. ასე რომ, ბევრ შემთხვევაში სათავეების დემონი იყო მხო-
ლოდ სახეცვლილება ნამდვილი ისტორიის სხვა სატანური მტრისა: 
განკითხვის მანიისა. 

თუმცა დავუბრუნდეთ ქრისტიანობის შესწავლას. ერთია, როცა 
თავისი თავისათვის წესის მძებნელი აფორიაქებული შეგნება ყოველ-
დღიურად გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას კათოლიკური რე-
ლიგიის მიმართ ჩვენს ეკლესიებში და სულ სხვაა ისტორიკოსისათვის 
დღევანდელი კათოლიციზმის, როგორც დაკვირვების ობიექტის, ახს-
ნა. თავისთავად ცხადია, რომ თანამედროვე რელიგიური ფენომენე-
ბის სწორი გაგებისა და ახსნისათვის მათი წარმოშობის ცოდნა საკ-
მარისი არ არის. პრობლემის გასამარტივებლად საკუთარ თავსაც კი 
დავუსვამთ შეკითხვას: იმ სახელით, რომელიც სულ არ შეცვლილა, 
რა დონეზე დარჩა რწმენა თავის არსში რეალურად უცვლელი? რა-
ოდენ ურყევიც უნდა გვეჩვენებოდეს ტრადიცია, მაინც დაგვჭირდება 
მისი შენარჩუნების მიზეზების პოვნა. რა თქმა უნდა, ადამიანური მი-
ზეზებისა. სასწაულებრივი ქმედებების ჰიპოთეზა მეცნიერების მიღ-
მა რჩება. ერთი სიტყვით, საქმე იმაში კი არ არის, რომ ქრისტე ჯვარს 
ეცვა და შემდეგ აღსდგა, არამედ იმის წვდომაში, თუ როგორ მოხდა, 
რომ ამდენ ხალხს ჩვენ გარშემო სწამს ჯვარცმისა და აღდგომის. ასე 
რომ, აშკარაა, რწმენის ერთგულება არის მხოლოდ იმ ჯგუფის ერ-
თობლივი ცხოვრების ერთ-ერთი ასპექტი, რომელშიც ეს ხასიათი 
ვლინდება. იგი კვანძად იკვრება იქ, სადაც ერთმანეთში იხლართე-
ბა სულიერი თუ სოციალური სტრუქტურის მქონე შემხვედრი თვი-
სებები. ერთი სიტყვით, იგი წამოჭრის ადამიანური გარემოს მთელ 
პრობლემას. მუხა რკოდან აღმოცენდება, მაგრამ იგი მუხად იქცევა, 
თუკი შეექმნება შესაფერისი გარემო პირობები, რაც უკვე ემბრი-
ოლოგიაზე აღარ არის დამოკიდებული. 

რელიგიის ისტორია აქ მხოლოდ მაგალითისთვის მოვიყვანეთ. 
ადამიანური საქმიანობის რომელ სფეროსაც არ უნდა უკავშირდე-
ბოდეს კვლევა, სათავეების მაძიებელს ერთი და იგივე შეცდომა ელის 
ჩასაფრებულივით: ჩამომავლობის1 აღრევა ახსნა-განმარტებასთან.

ერთი სიტყვით, ეს უკვე იყო ძველი ეტიმოლოგების ილუზია, 
რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ყველაფერი თქვეს, როდესაც სიტ-
ყვის თანამედროვე მნიშვნელობის გვერდით მოჰყავდათ მათთვის 
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ცნობილი ყველა ძველი მნიშვნელობა, როდესაც ამტკიცებდნენ, რომ 
სიტყვა „ბიურო“ თავდაპირველად ნიშნავდა ქსოვილს, ანდა „ტემბ-
რი“ – დოლს. ისე, თითქოს საჭირო აღარ ყოფილიყო ამ ცვლილების 
ახსნა. თითქოს სიტყვის მნიშვნელობა ენაში არ ყოფილიყო, ისევე, 
როგორც მისი საკუთარი წარსული, ნაკარნახევი ლექსიკონის თანა-
მედროვე მდგომარეობით – რაც, თავის მხრივ, მოცემული მომენტის 
სოციალური ანარეკლია. „ბიუროები“ სიტყვათა ჯგუფში ”bureux de 
ministère“ ბიუროკრატიას ნიშნავს. როდესაც ფოსტის სარკმელთან 
ვითხოვ საფოსტო მარკებს (timbres), ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ მნიშ-
ვნელობით ჩემ მიერ ნახმარ სიტყვას დასამკვიდრებლად საფოსტო 
სამსახურის თანდათანობით ჩამოყალიბებასთან ერთად, ტექნიკური 
ცვლილებებიც დასჭირდა. აზრების გაცვლა-გამოცვლის გაადვილე-
ბის მიზნით ტვიფრიანი ბეჭედი შეიცვალა წებოვანი ნახატიანი ქა-
ღალდით. სიტყვის ამ მნიშვნელობით ხმარება შესაძლებელი გახდა 
მხოლოდ იმიტომ, რომ სპეციალობებიდან გამომდინარე, სიტყვის 
ძველი მნიშვნელობები ერთმანეთს დასცილდა. ასე რომ, დღეს არა-
ნაირი საფრთხე არ არსებობს მათი ერთმანეთში აღრევისა. მარკას, 
რომელსაც მე ვაკრავ კონვერტზე, არაფერი აქვს საერთო იმ მუსიკა-
ლურ ტემბრთან, რომელსაც ასე უქებს თავის ინსტრუმენტს მუსიკა-
ლური საკრავების ოსტატი. 

„ფეოდალური რეჟიმის სათავეებიო“, – ამბობენ. სად ვეძებოთ 
ისინი? ერთნი გვპასუხობენ: „რომში“, მეორენი – „გერმანიაში“. ამ 
მირაჟის მიზეზები გასაგებია. აქაც და იქაც, მართლაც, არსებობდა 
გარკვეული წეს-ჩვეულებები – კლიენტელა, სამხედრო დრუჟინე-
ბი, გაწეული სამსახურის საფასურად მსახურთა რჩენა – რომელიც 
შემდგომ თაობებს ევროპაში, ფეოდალურად წოდებულ ხანაში უნდა 
გაეგრძელებინათ, რა თქმა უნდა, გარკვეული ცვლილებებით. ორივე 
ნაწილში ხმარობდნენ სიტყვებს: „კეთილის ქმნა“ (benefcium) – ლა-
თინებში და „ფეოდი“ – გერმანელებში – ამ სიტყვებს შემდეგი თა-
ობებიც იყენებდნენ, ოღონდ თანდათან, თავისდაუნებურად, თითქ-
მის სრულიად სახეცვლილი მნიშვნელობით, რადგან ისტორიკოსების 
სავალალოდ, ადამიანებს არ სჩვევიათ ლექსიკონის შეცვლა ჩვეულე-
ბის შეცვლის კვალდაკვალ. რასაკვირველია, დადგენილი ფაქტები 
ძალზე საინტერესოა, მაგრამ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ის პრობლე-
მის მიზეზებს ამოწურავს? ევროპული ფეოდალიზმი, მისთვის დამახა-
სიათებელი წყობით, არ იყო გადარჩენილი ნაშთების არქაული ქსო-
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ვილი. ჩვენი წარსულის გარკვეულ ეტაპზე იგი ერთიანი სოციალური 
გარემოდან წარმოიშვა.

მ. სენიობოსი სადღაც ამბობს: „ვფიქრობ, რომ XVIII საუკუნის რე-
ვოლუციური იდეები XVII საუკუნის ინგლისური იდეებიდან იღებს 
სათავეს“. ამით მას იმის თქმა ხომ არ უნდოდა, რომ განმანათლებ-
ლობის ეპოქის ფრანგმა პუბლიცისტებმა, წინა საუკუნის ზოგიერ-
თი ინგლისური თხზულების წაკითხვის შემდეგ ან მათი არაპირდა-
პირი ზეგავლენის შედეგად ჩამოაყალიბეს თავიანთი პოლიტიკური 
პრინციპები? შეიძლება ასეც იყოს. თუმცა გავითვალიწინოთ, რომ 
უცხოურ ფორმულირებებში ჩვენს ფილოსოფოსებს ორიგინალური 
ბევრი არაფერი შეუტანიათ არც ინტელექტუალური სუბსტანციის 
და არც გრძნობების ტონალობის თვალსაზრისით. მაგრამ ნასესხო-
ბის ფაქტამდე ასე თვითნებურად დაყვანილი სახითაც კი აზროვნე-
ბის განვითარების ისტორია ძალიან შორს არის გარკვეულობისა-
გან, რადგან იმის გაგება, თუ რატომ მოხდა ცვლილება მითითებულ 
დროს – არც უფრო ადრე და არც უფრო გვიან – ყოველთვის 
პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული. დასნებოვნება ორ მომენტს 
გულისხმობს: მიკრობების წარმოშობას და დაავადებისათვის ხელ-
საყრელი „ნიადაგის“ არსებობას. 

ერთი სიტყვით, ისტორიული ფენომენის სრული ახსნა არასო-
დეს ხდება იმ მომენტის შესწავლის გარეშე, რომელშიაც მას ადგილი 
ჰქონდა. ეს მართებულია როგორც ჩვენი, ასევე სხვების ცხოვრების 
ევოლუციის ყველა ეტაპისათვის. ძველი არაბული ანდაზა ამბობს: 
„ადამიანები თავიანთ დროს უფრო ჰგვანან, ვიდრე საკუთარ მამებს“. 
ამ აღმოსავლური სიბრძნის დავიწყების გამო მეცნიერებას წარსუ-
ლის შესახებ არაერთხელ დაუკარგავს ნდობა. 

5. წარსული და „აწმყო“

[სათავეების მკვლევრებისაგან ძალიან შორს დგანან აწმყოს 
მხურვალე დამცველები. მონტესკიე ერთ-ერთ თავის ახალგაზრდო-
ბისდროინდელ ნაშრომში საუბრობს „მიზეზთა დაუსრულებელ ჯაჭ-
ვზე, რომლებიც მრავლდებიან და ერთმანეთს ერწყმიან საუკუნეთა 
მანძილზე“. თუ ზოგიერთ მწერალს დავუჯერებთ, ამ ჯაჭვის ჩვენთან 
ყველაზე ახლოს მდებარე ნაწილი აშკარად უფრო კარგად იქნება შე-
ნახული, რადგან ის გადმოგვცემს ცოდნას წარსულისაგან თითქმის 
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სრულიად მოცილებული ე. წ. აწმყოს შესახებ. ეს აზრი მეტისმეტად 
გავრცელებულია საიმისოდ, რომ ღირდეს მისი დეტალური ანალი-
ზი.]

[თავდაპირველად საჭიროა შევნიშნოთ:] სიტყვა-სიტყვით აღე-
ბული ეს აზრი წარმოუდგენლად მოგვეჩვენება. მართლაც, რა არის 
აწმყო? დროის უსასრულო დინებაში ეს არის პაწაწინა წერტილი, 
რომელიც ყოველ წუთს იპარება. ეს არის წამი, რომელიც დაბადე-
ბისთანავე კვდება. ვთქვი თუ არა და ვიმოქმედე თუ არა, ჩემი სიტ-
ყვები და ქმედებები მაშინვე მოგონების საუფლოში დაინთქა. აი, 
ახალგაზრდა გოეთეს სიტყვები, ბანალური და იმავდროულად ღრმა: 
არ არსებობს აწმყო, არის მხოლოდ გარდაქმნა, nichts gegenwärtig, alles 
vorübergehend. მუდმივი გარდაქმნისათვის განწირული ე. წ. მეცნიერე-
ბა აწმყოს შესახებ, თავისი არსებობის ყოველ წუთს წარსულის შე-
სახებ მეცნიერებად გარდაიქმნება.

კარგად მესმის: აქ სოფიზმში გვამხელენ. ყოველდღიურ მეტ-
ყველებაში „აწმყო“ ნიშნავს უახლოეს წარსულს. მაშ, უყოყმანოდ 
დავთანხმდეთ ამიერიდან ამ სიტყვის ცოტა არ იყოს ბუნდოვან 
ხმარებას. მაგრამ ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ იგი სერიოზულ სირ-
თულეებს არ გამოიწვევს. სიახლოვის ცნებას არა მხოლოდ სიზუს-
ტე აკლია – რამდენ წელს ეხება საქმე? – არამედ გვაყენებს ყველა-
ზე ეფემერული განსაზღვრების წინაშე. თუკი ამწუთიერი ყოფა, ამ 
ტერმინის ყველაზე ზუსტი მნიშვნელობით, სხვა არაფერია, თუ არა 
განუწყვეტელი გაუჩინარება, მაშინ ზღვარი აწმყოსა და წარსულს 
შორის საკმაოდ ხშირად იცვლება. თუკი სტაბილური ვალუტის და 
ოქროს ეტალონის რეჟიმი ჯერ კიდევ გუშინ ეკონომიკური პოლიტი-
კის ყველა სახელმძღვანელოში გვხვდებოდა, როგორც თანამედროვე-
ობის ნორმა, დღევანდელი ეკონომისტისათვის იგი ისევ აწმყოა თუ 
ისტორია, რომელსაც უკვე ობის სუნი ასდის? თუმცა ამ პარალოგიზ-
მების მიღმა ძნელი არ არის აღმოვაჩინოთ ნაკლებ უსაფუძვლო იდე-
ების კონა, რომლის სისადავემაც, ყოველ შემთხვევაში, გარეგნულად 
მაინც, არაერთი მკვლევარი მოხიბლა.

დროის ფართო მდინარებაში თითქოს შესაძლებელია ცალკე გა-
მოვყოთ ახლო წარსულის ერთი ფაზა. დროში ჩვენგან შედარებით 
მცირედ დაცილებული, თავისი ამოსავალიდან ბოლო წერტილამ-
დე იგი მთლიანად მოიცავს ჩვენს ყოფას. მასში არაფერი, არც სო-
ციალური თუ პოლიტიკური მდგომარეობის ყველაზე დამახასიათე-
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ბელი თვისებები, არც მატერიალური მხარე, არც ცივილიზაციის 
ზოგადი შეფერილობა, როგორც ჩანს, დიდად არ განსხვავდება იმ 
სამყაროსგან, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ ჩვენი წეს-ჩვეულებებით. 
ერთი სიტყვით, აშკარაა, რომ ჩვენთან მიმართებაში მას მინიჭებული 
აქვს „თანამედროვეობის“ ძალიან მაღალი კოეფიციენტი, საიდანაც 
მომდინარეობს სწორედ მისი ღირსება ან ნაკლი, არ აერიოთ იგი და-
ნარჩენ წარსულთან. „1830 წლის შემდგომი პერიოდი ისტორია აღარ 
არის, ეს პოლიტიკაა“, – გვეუბნებოდა ჩვენი ლიცეუმის ერთ-ერთი 
პროფესორი, რომელიც [ძალიან] მოხუცი იყო, როდესაც მე ძალიან 
ახალგაზრდა ვიყავი. დღეს უკვე აღარავინ იტყვის: „1830 წლის შემ-
დგომი პერიოდი“; „სამი დიადი დღეც“2, თავის მხრივ, ხანში შევიდა; 
აღარც: „ეს პოლიტიკაა“, არამედ მოწიწებით აღნიშნავენ: „ეს სოცი-
ოლოგიაა“; ან ნაკლები პატივისცემით: „ეს ჟურნალისტიკაა“. თუმცა 
ბევრი სიამოვნებით გაიმეორებდა: „1914 ან 1940 წლის შემდგომი პე-
რიოდი აღარ არის ისტორია“, ისე, რომ კარგად არც გაერკვეოდა ამ 
ოსტრაკიზმის მიზეზებში. 

ზოგიერთი, მიიჩნევს რა, რომ ჩვენთვის უახლოესი მოვლენე-
ბი ხელს უშლის ყოველგვარ მშვიდ კვლევას, უბრალოდ ცდილობს 
აარიდოს მისი მხურვალე კონტაქტი უმანკო კლიოს [ასე ფიქრობ-
და, ალბათ ჩემი მოხუცი მასწავლებელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოტა 
უნდა დავიმორჩილოთ ნერვები და დავივიწყოთ, რომ როგორც კი 
თამაშში გრძნობები ერთვება, ძალიან ძნელი ხდება მათემატიკური 
საზომით დროის ერთ ინტერვალში მოაქციო ზღვარი აწმყოსა და 
წარსულს შორის]. ნუთუ ასე ცდებოდა ჩემი დირექტორი, რომელიც 
ლანგედოკის ლიცეუმში ჩემი მასწავლებლობის დასაწყისში მაფრთ-
ხილებდა: „აქ XIX საუკუნე არც ისე საშიშია, მაგრამ როდესაც რელი-
გიურ ომებს შეეხებით, ძალიან ფრთხილად იყავით“. მართლაც, ვისაც 
სამუშაო მაგიდასთან ვერ უპოვია ძალა, რომ დაიცვას ტვინი აწმყოს 
ვირუსისაგან, მაშინ მას დიდი საფრთხე ემუქრება, რომ ამ ტოქსინებს 
„ილიადას“ ან „რამაიანას“ კომენტარებშიც კი შეაღწევინოს. 

სხვა მეცნიერები, პირიქით, სამართლიანად მიიჩნევენ ადამიანურ 
აწმყოს მეცნიერული კვლევისათვის სავსებით შესაფერისად. მაგრამ 
აქ იგულისხმება იმათგან განსხვავებული დისციპლინები, რომელთა 
კვლევის ობიექტიც წარსულია. ეს მეცნიერები ანალიზს აკეთებენ: მა-
გალითად, მიიჩნევენ, რომ რამდენიმე ათწლეულზე დაკვირვებით შე-
საძლებელია თანამედროვე ეკონომიკის გაგება. ერთი სიტყვით, ისინი 
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ეპოქას, რომელშიც ცხოვრობენ, წინა ეპოქებისაგან კონტრასტულად 
განცალკევებულად განიხილავენ, რაც მათ აიძულებს მისი ახსნა ამა-
ვე ეპოქაში ეძებონ. ასეთივეა ბევრი უბრალო ცნობისმოყვარის ინს-
ტინქტური დამოკიდებულება. შედარებით შორეული პერიოდების 
ისტორია მათ ხიბლავთ, როგორც სულისათვის უწყინარი ფუფუ-
ნება. ცალ მხარეს არიან ერთი მუჭა ანტიკვარები, სევდიანი თანაგ-
რძნობით სახვევებს რომ აცლიან მკვდარ ღმერთებს. მეორე მხარეს 
კი – სოციოლოგები, ეკონომისტები, პუბლიცისტები – ცოცხალთა 
ერთადერთი მკვლევარები. 

უცნაურია, რომ ამ განხეთქილების იდეა სულ ცოტა ხნის წინ 
დაიბადა. ძველი ბერძენი ისტორიკოსები: ჰეროდოტე, თუკიდი-
დე, უფრო აქეთ, ჩვენი მეცნიერების ნამდვილი მეტრები, წინამორ-
ბედები, რომელთა სახელები ღირსია, რომ ფიგურირებდეს ჩვენი 
კორპორაციის ყველაზე წმინდა და საპატიო ადგილზე, ვერასოდეს 
წარმოიდგენდნენ, რომ ნაშუადღევის ასახსნელად შესაძლოა, საკმა-
რისი ყოფილიყო დამატებითი ცოდნა დილის შესახებ. „ის, ვინც შე-
მოიფარგლება მხოლოდ აწმყოთი, დღევანდელობით, ვერ გაიგებს 
დღევანდელობას“, – წერდა მიშლე მშვენიერი წიგნის – „ხალხის“ 
დასაწყისში, რომელიც ამავდროულად გაჯერებულია თავისი საუკუ-
ნის მგზნებარებით. ჯერ კიდევ ლეიბნიცი ისტორიის მიერ ბოძებულ 
სიკეთეებს შორის გამოყოფდა „წარსულის მოვლენებში აღმოჩენილ 
თანამედროვე მოვლენების სათავეებს“, რადგან „რეალობის გაგება 
ყველაზე უკეთ მისივე მიზეზებით შეიძლება“, – ამატებდა იგი. 

მაგრამ ლაიბნიცისა და მიშლეს შემდეგ მნიშვნელოვანი რამ მოხ-
და: ერთიმეორეს მიყოლებულმა ტექნიკურმა რევოლუციებმა უზო-
მოდ გააფართოვა ფსიქოლოგიური ინტერვალი თაობათა შორის. 
ელექტრობის და ავიაციის ეპოქის ადამიანი გრძნობს, და ალბათ 
არცთუ უსაფუძვლოდ, რომ ძალზე დაშორდა თავის წინაპრებს და 
სიამოვნებით აკეთებს კატეგორიულ დასკვნებს, რომ ისინი ვეღარ 
განსაზღვრავენ მის ყოფას. ამას დაუმატეთ ინჟინრული აზროვნე-
ბისათვის დამახასიათებელი მოდერნისტული მიდრეკილება. დინა-
მო რომ აამუშაო ან შეაკეთო, განა აუცილებელია მოხუცი ვოლტას 
გალვანიზმის იდეებში გარკვევა? ამავე ანალოგიით, რაც უეჭველად 
მცდარია, მაგრამ მაინც წარმოიშობა ტექნიკის გავლენის ქვეშ მყოფი 
ადამიანების გონებაში, მათ შეიძლება იფიქრონ, რომ კაცობრიობის 
დღევანდელი დიდი პრობლემების ასახსნელად და მათ გადასაჭრე-



ისტორიის აპოლოგია

475

ლად სულაც არ არის საჭირო უწინდელის გაანალიზება. ამ მექანიკის 
ატმოსფეროთი შეპყრობილი ისტორიკოსების ერთი ნაწილი ანგა-
რიშმიუცემლად, ჯგუფურად იმეორებს: „აწმყოს ასახსნელად ისტო-
რია უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ თანამედროვე პერიოდის შეს-
წავლით“. ორ მათგანს კი 1899 წელს ამის დაწერისაც არ მოერიდა.

[თუ კარგად ჩავუკვირდებით] აწმყოსათვის ასე დამახასიათებე-
ლი თვითშეცნობის პრივილეგია მთელ რიგ უცნაურ პოსტულატებს 
ეფუძნება. 

ჯერ ერთი, მიიჩნევენ, რომ ადამიანთა ცხოვრების პირობებ-
მა ერთი ან ორი თაობის მანძილზე განიცადა არა მხოლოდ სწრა-
ფი, არამედ ტოტალური ცვლილებები. ისე, რომ ვერც ერთი ოდნავ 
მოძველებული ინსტიტუცია, საქმიანობის ვერც ერთი ტრადიციული 
სფერო ვერ გაექცეოდა ლაბორატორიების თუ ქარხნების რევოლუ-
ციურ გავლენას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ავიწყდებათ ინერციის ძალა, 
რაც ასე დამახასიათებელია სოციალური მიღწევებისათვის. ადამი-
ანი მთელ თავის დროს უთმობს იმ მექანიზმების შექმნას, რომლის 
ტყვეც, ძალაუნებურად, თვითონვე ხდება. ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოეთ 
ნაწილში მოგზაურობისას ვინ არ მოხიბლულა ველ-მინდვრების უც-
ნაური მოხაზულობით? მიუხედავად იმ ცვლილებებისა, რასაც სა-
უკუნეთა მანძილზე ადგილი ჰქონდა მამულების პირვანდელ სქემა-
ში, ის ვიწრო და წაგრძელებული მიწის ზოლები, რომელიც სახნავს 
ყოფს აურაცხელ პატარა ნაკვეთებად, დღესაც თავგზას უბნევს აგ-
რონომებს. ენერგიის უაზროდ ფლანგვა, რასაც ამგვარი დანაწი-
ლება იწვევს, უხერხულობები, რაც მიწის დამუშავებისას იქმნებო-
და – უდავოა. რით აიხსნება ეს ყოველივე? სამოქალაქო კოდექსით 
და მისი გარდაუვალი შედეგებით, – პასუხობდნენ სულსწრაფი 
პუბლიცისტები. მოაწესრიგეთ ჩვენი კანონები მემკვიდრეობის შესა-
ხებ, – ამატებდნენ ისინი, – და მოისპობა ყოველგვარი გაუგებრო-
ბა. მათ რომ უკეთ სცოდნოდათ ისტორია, უკეთ რომ შეესწავლათ 
გლეხის აზროვნება, რომელიც ჩამოყალიბდა საუკუნეთა მანძილზე 
პრაქტიკული საქმიანობით, ასე მარტივ ახსნას არ მოუძებნიდნენ ამ 
საკითხს. მართლაც, ეს ზოლმიწიანობა ისეთ შორეულ წარსულში იწ-
ყება, რომ დღემდე ვერც ერთმა მეცნიერმა ვერ შეძლო მისი დამაკ-
მაყოფილებლად ახსნა. ამ საქმეში დოლმენების ეპოქის მხვნელებს 
მეტი დანაშაული მიუძღვით, ვიდრე პირველი ეპოქისას. აქ მიზეზების 
არასწორი ახსნა, როგორც საერთოდ ხდება ხოლმე, აფერხებს სწორ 
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თერაპიას. წარსულის არცოდნა მხოლოდ აწმყოს გაგებას კი არ უშ-
ლის ხელს, დღევანდელ საქმიანობასაც აფერხებს. უფრო მეტიც: იმი-
სათვის, რომ საზოგადოება, როგორიც არ უნდა იყოს იგი, მთლიანად 
იქნეს გამოკვლეული და დეტალურად შესწავლილი უახლოესი წარ-
სულის გათვალისწინებით, საკმარისი არ არის ცვლილებებზე სრულ-
ყოფილად მორგებული სტრუქტურა. კიდევ საჭიროა, რომ თაობებს 
შორის ურთიერთობა დამყარდეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მწკრივ-
ში, ანუ ბავშვებს თავის წინაპრებთან კონტაქტი ჰქონდეთ მხოლოდ 
მამების საშუალებით. 

მაგრამ ასე არ ხდება აბსოლუტურად ზეპირი კომუნიკაციების 
შემთხვევაშიც კი [შეხედეთ, მაგალითად, ჩვენს სოფლებს]. სამუშაო 
პირობებიდან გამომდინარე, თითქმის მთელი დღის განმავლობაში 
დედ-მამა მოცილებულია მცირეწლოვან შვილებს, ამ უკანასკნელთ 
ძირითადად ბებია-ბაბუა უვლის. ამრიგად, აზროვნების ჩამოყალი-
ბების თითოეულ ეტაპზე ერთი ნაბიჯი იდგმება უკან, რაც ცვლილე-
ბის მატარებელი თაობის გავლით ყველაზე მოქნილ გონებას ყველა-
ზე მტკიცესთან აკავშირებს [ეჭვი არ შეგვეპაროს, რომ აქედან მოდის, 
უპირველეს ყოვლისა, ბევრი გლეხური საზოგადოებისათვის დამახა-
სიათებელი ტრადიციონალიზმი. ეს განსაკუთრებით ნათელი შემთხ-
ვევაა. იგი ერთადერთი როდია. ბუნებრივი ანტაგონიზმი ძირითადად 
დამახასიათებელია მომიჯნავე ასაკობრივი ჯგუფებისათვის; ახალგაზ-
რდობა უფრო ხშირად მეტს სწავლობს ხანდაზმულებისაგან, ვიდრე 
შუახნის ადამიანებისაგან].

მით უმეტეს აადვილებს აზრების გადაცემას წერილობითი ტექ-
სტი [ზოგჯერ ერთმანეთთან ძალზე დაშორებული თაობებისთვისაც 
კი], რაც ქმნის ცივილიზაციის უწყვეტობას. ლუთერი, კალვინი, ლო-
იოლა: ესენი არიან წარსულის ადამიანები, XVI საუკუნის ადამიანები. 
ისტორიკოსს, რომელსაც სურს გაუგოს მათ და სხვებისთვისაც გა-
ხადოს გასაგები, პირველ რიგში, ისინი თავიანთ საკუთარ გარემოში, 
მათი დროის გონებრივ ატმოსფეროში უნდა მოაქციოს იმ სააზროვ-
ნო პრობლემების პირისპირ, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო ჩვენს 
პრობლემებთან. თუმცა, ვინ გაბედავს იმის თქმას, რომ თანამედროვე 
სამყაროს ზუსტი აღქმისათვის ჩვენგან ასწლეულებით დაშორებული 
პროტესტანტული ან კათოლიკური რეფორმის არსში წვდომა ნაკ-
ლებ მნიშვნელოვანია, [ვიდრე ჩვენთვის დროში უფრო ახლობელი, 
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მაგრამ უფრო ეფემერული გონებრივი თუ მგრძნობელობითი ცვლი-
ლებები]? 

შეცდომა აქ, საერთო ჯამში, ნათელია და მის დასაძლევად საკ-
მარისია მისი ფორმულირება. კაცობრიობის ევოლუციური მიმდი-
ნარეობა წარმოუდგენიათ, როგორც მოკლე და ძლიერი ბიძგების 
თანმიმდევრობა, რომელთაგან თითოეული გრძელდება მხოლოდ 
რამდენიმე ცხოვრების მანძილზე. დაკვირვება, პირიქით, მოწმობს, 
რომ ამ უსასრულო კონტინიუმში დიდ ბიძგებს თავისუფლად შეუძ-
ლია გავრცელება ყველაზე შორეული მოლეკულებიდან ყველაზე ახ-
ლომდებარემდე. რა შეიძლება ითქვას იმ გეოფიზიკოსზე, რომელიც 
დაკმაყოფილდება მირიამეტრების გადათვლით და გადაწყვეტს, რომ 
მთვარის გავლენა ჩვენს დედამიწაზე გაცილებით უფრო მნიშვნელო-
ვანია, ვიდრე მზისა? [არც დროში და არც სივრცეში რაიმე ძალის ზე-
გავლენა მხოლოდ მანძილით არ განისაზღვრება.]

წარსულის მოვლენები, როგორიცაა, მაგალითად, უკვალოდ გამ-
ქრალი სარწმუნოებები, ვერშემდგარი სოციალური ფორმები, ყავ-
ლგასული ტექნიკა, რომელიც, როგორც ჩანს, ვეღარ მართავს აწმ-
ყოს, მხოლოდ ამის გამო შეიძლება ჩავთვალოთ მისი შეცნობისათვის 
უსარგებლოდ? ეს იქნებოდა იმის დავიწყება, რომ არ არსებობს ნამ-
დვილი ცოდნა გარკვეული შედარებების გარეშე. რა თქმა უნდა, იმ 
პირობით, რომ ეს შედარება უნდა ემყარებოდეს განსხვავებულ, თუმ-
ცა ამავდროულად მონათესავე რეალობებს. ვერავინ უარყოფს, რომ 
საქმე სწორედ მსგავს შემთხვევასთან გვაქვს. რასაკვირველია, დღეს 
უკვე აღარ ვთვლით, როგორც მაკიაველი წერდა და როგორც ჰი-
უმი და ბონალდი ფიქრობდნენ, რომ დროში „სულ ცოტა ერთი რამ 
მაინც არის უცვლელი: ეს ადამიანია“. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ადამი-
ანიც ძალიან შეიცვალა: გონებრივადაც და, უეჭველია, თავისი სხე-
ულის ყველაზე ფაქიზი მექანიზმებითაც. სხვაგვარად როგორ შეიძ-
ლებოდა? მისი გონებრივი ატმოსფერო სიღრმისეულად გარდაიქმნა. 
არანაკლებ შეიცვალა მისი ჰიგიენა, კვება. თუმცა რაღაც უნდა არსე-
ბობდეს ადამიანის ბუნებასა და ადამიანთა საზოგადოებებში ისეთი, 
რაც მუდმივია, ურომლისოდაც თვით ადამიანთა სახელები და სა-
ზოგადოებათა სახელწოდებები არაფრის მთქმელი იქნებოდა. ნუთუ 
გვჯერა, რომ გავუგებთ ამ ადამიანებს, თუკი შევისწავლით მხოლოდ 
მათ რეაქციებს დროის ერთი რომელიმე მონაკვეთის კონკრეტულ 
შემთხვევაში? ეს მცდელობა იმის გასაგებადაც კი არ იქნებოდა საკმა-
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რისი, თუ რას წარმოადგენენ ეს ადამიანები ამ მოცემულ მომენტში. 
ჩრდილში დარჩება დროებით შეუმჩნეველი ბევრი შესაძლებლობა, 
რომელსაც ნებისმიერ წუთს შეუძლია იჩინოს თავი, ბევრი მამოძრა-
ვებელი ძალა, მეტ-ნაკლებად გაუცნობიერებელი, ინდივიდუალური 
თუ კოლექტიური ქმედებები. ერთჯერადი ექსპერიმენტი ყოველთვის 
უძლურია, ამოიცნოს თავისივე შემადგენელი ნაწილები და, აქედან 
გამომდინარე, უძლურია მოგვაწოდოს საკუთარი ინტერპრეტაცია. 

[ეპოქათა ერთიანობა ისეთი ძლიერია, რომ მათ შორის შემეცნე-
ბით კავშირებს ორმაგი მნიშვნელობა აქვს. აწმყოს გაუგებ რობა ფა-
ტალურად მომდინარეობს წარსულის არცოდნიდან. მაგრამ ალბათ 
ამაოა ძალ-ღონის ხარჯვა წარსულის გაგებაზე, თუ არაფერი იცი აწ-
მყოს შესახებ]. ერთხელ უკვე გავიხსენე ეს ამბავი: სტოკჰოლმში ანრი 
პირენს გავყევი. როგორც კი ჩავედით, მითხრა: „პირველად რა ვნა-
ხოთ? მგონი სულ ახლახან ქალაქის რატუშა ააშენეს. იმით დავიწ-
ყოთ“. შემდეგ, თოთქოს მიხვდა ჩემს გაოცებას, დაუმატა: „მე რომ 
ანტიკვარი ვყოფილიყავი, მხოლოდ სიძველეებს ვნახავდი, მაგრამ ის-
ტორიკოსი ვარ, ამიტომაც მიყვარს სიცოცხლე“. მართლაც, სიცოცხ-
ლის აღქმის უნარი არის ისტორიკოსის უმთავრესი თვისება. ნუ მოვ-
ტყუვდებით სტილის გარკვეული სიმკაცრით, ჩვენ შორის ყველაზე 
დიდ პიროვნებებსაც ახასიათებდა ეს: ფიუსტელს თუ მეტლანდს, 
რომელთა მიდგომაც ყველაზე მკაცრი იყო, არანაკლებ მკაცრი, ვიდ-
რე მიშლესი. შესაძლოა ეს ფერიას საჩუქარია, რომელსაც ვერ შე-
იძენ, თუ აკვანში არ მიგიღია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მას მუდმი-
ვი დახვეწა და განვითარება არ სჭირდება. ამის მაგალითს იძლეოდა 
თვით პირენი დღევანდელობასთან მუდმივი კონტაქტით. 

ადამიანური ცხოვრების თრთოლვა, რომელიც წარმოსახვის 
დიდი ძალისხმევით ძველ ტექსტებში უნდა აღვადგინოთ, სწორედ აქ, 
დღევანდელობაში აღიქმება უშუალოდ ჩვენი გრძნობებით. ბევრჯერ 
წამიკითხავს და მომიყოლია ომებისა და ბრძოლების შესახებ. მაგრამ, 
ნამდვილად ვიცნობდი კი, ამ ზმნის ყველაზე ფართო მნიშვნელობით, 
მის არსს, სანამ თვითონ არ გამოვცადე ის საშინელი გულზიდვა, რა-
საც არმიისათვის ალყა და ხალხისათვის დამარცხება წარმოადგენს? 
სანამ მე თვითონ არ შევისუნთქე გამარჯვების სიხარული 1918 წლის 
ზაფხულში და შემოდგომაზე? – იმედი მაქვს, კვლავაც შევივსებ 
ფილტვებს თავისუფლების ჰაერით, მაგრამ ვაი, რომ მას სხვა სურ-
ნელი ექნება! – ნამდვილად ვიცოდი ნეტავ ამ მშვენიერი სიტყვის 
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არსი? სიმართლე რომ ითქვას, შეგნებულად თუ შეუგნებლად, ყო-
ველთვის ჩვენი ყოველდღიური გამოცდილებიდან ვიღებთ და, სა-
დაც საჭიროა, ახალ ფერებს ვუმატებთ იმ ელემენტებს, რომელიც 
წარსულის აღდგენაში გვეხმარება. რა აზრი ექნება ჩვენთვის თვით 
იმ სიტყვებს, რომელსაც ვხმარობთ გარდასული სულიერი მდგომა-
რეობის თუ გამქრალი სოციალური ფორმების დასახასიათებლად, 
თუკი ჯერ ადამიანთა ცხოვრებას არ დავაკვირდებით? უკეთესი იქ-
ნება, თუ ამ ინსტინქტით გაჯერებულ ქმედებას შევცვლით შეგნებუ-
ლი და გაკონტროლებული დაკვირვებით. ვფიქრობ, დიდი მათემატი-
კოსის სიდიადეს არაფერი მოაკლდება, თუ ამ სამყაროს, რომელშიც 
ცხოვრობს, თვალახვეული შემოივლის. მაგრამ ერუდიტი, რომელსაც 
არ აინტერესებს გარე სამყარო, ადამიანები, საგნები და მოვლენები, 
ალბათ ღირსია, რომ, როგორც პირენი ამბობდა, ანტიკვარი ვუწო-
დოთ. კარგს იზამს, თუ ისტორიკოსის სახელზე უარს იტყვის. 

გარდა ამისა, მხოლოდ ისტორიული მგრძნობელობის გამომუშა-
ვებაში არ არის საქმე. ხდება ხოლმე, რომ რაღაც მოცემულ ეტაპზე 
აწმყოს ცოდნა უფრო პირდაპირ ეხმარება ადამიანს წარსულის გა-
გებაში. 

მართლაც, სერიოზული შეცდომა იქნებოდა იმის ფიქრი, რომ ის-
ტორიკოსების მიერ კვლევაში გამოყენებული თანმიმდევრობა აუცი-
ლებლად უნდა ემთხვეოდეს მოვლენების თანმიმდევრობას. ზოგჯერ 
ისტორიკოსისთვის მომგებიანია თხრობის დაწყება, როგორც მეტ-
ლანდი ამბობდა, „უკუღმა“, რადგან ყოველგვარი კვლევისთვის ბუ-
ნებრივია შედარებით ცნობილიდან უფრო ბუნდოვანზე გადასვლა. 
თუმცა იგულისხმება, რომ შემდეგ ისტორია თავისი ნამდვილი მიმ-
დინარეობით აღდგება. რასაკვირველია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაც 
უფრო ვუახლოვდებით აწმყოს, მით უფრო ნათელია დოკუმენტალუ-
რი მასალა. ჩვენ გაცილებით ნაკლები ვიცით ჩვ.წ.აღ.-ის X საუკუნის 
მოვლენებზე, ვიდრე, მაგალითად, კეისრის ან ავგუსტუსის ეპოქაზე. 
უმეტეს შემთხვევაში, ჩვენთან უფრო ახლოს მყოფი პერიოდები ემ-
თხვევა შედარებით შესწავლილ მონაკვეთებს. დაუმატეთ ისიც, რომ 
შორეულიდან ახლობელ ეპოქაზე მექანიკური გადასვლისას დროის 
დაკარგვის საფრთხე გვექმნება იმ ფენომენის საწყისის ან მიზეზე-
ბის ძებნაში, რომელიც სინამდვილეში შეიძლება წარმოსახვის ნაყო-
ფი იყოს. ჩვენ შორის ყველაზე ცნობილებიც კი უშვებდნენ ზოგჯერ 
უცნაურ შეცდომებს, როდესაც უარს ამბობდნენ ფრთხილი რეგრე-
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სული მეთოდის გამოყენებაზე იქ, სადაც ეს საჭირო იყო. ფიუსტელ 
დე კულანჟმა ყურადღება გადაიტანა ფეოდალური ინსტიტუციების 
„სათავეებზე“, რომელზეც, ჩემი აზრით, მას საკმაოდ ბუნდოვანი წარ-
მოდგენა ჰქონდა და ბატონყმობის ჩანასახს, რომლის წყაროებსაც 
მეორე ხელიდან გაეცნო, სრულიად ყალბ ფერებში ხედავდა. 

არც ისე იშვიათად, როგორც ფიქრობენ, საქმის ნათელსაყოფად, 
დღევანდლობამდე უნდა მივყვეთ მას. როგორც უკვე ვნახეთ, ჩვენი 
სოფლის პეიზაჟის ძირითადი დამახასიათებელი თვისებები ძალიან 
შორეულ ეპოქაში ჩამოყალიბდა. მაგრამ იმ იშვიათი დოკუმენტების 
განმარტებისათვის, რომლებიც საშუალებას გვაძლევენ შევაღწიოთ 
ამ ბნელით მოცულ გენეზისში, პრობლემის სწორად დასასმელად და 
მასზე წარმოდგენის შესაქმნელად, უნდა შესრულდეს პირველი პი-
რობა: დავაკვირდეთ და გავაანალიზოთ დღევანდელი პეიზაჟი, რად-
გან მხოლოდ ის იძლევა მთლიანის პერსპექტივას, რომელიც კვლე-
ვის ამოსავალ წერტილს წარმოადგენს. მაგრამ, არ უნდა ვიფიქროთ, 
რომ ერთხელ ჩამოყალიბებული ეს სურათი უცვლელი სახით მიესა-
დაგება ყველა ეტაპს, ქვედა პერიოდიდან დასაწყისამდე. აქ, ისევე, 
როგორც სხვაგან, ისტორიკოსს სურს დაინახოს ცვლილება, მაგრამ 
ფილმში, რომელსაც იგი უყურებს, მხოლოდ ბოლო კადრებია მთე-
ლი. დაზიანებული კადრების აღსადგენად, პირველ რიგში, საჭიროა 
ფირის უკან დატრიალება.

მაშასადამე, ადამიანის შესახებ დროში არსებობს ერთადერთი 
მეცნიერება, რომელშიც მუდმივად ერთმანეთს უკავშირდება ცოც-
ხლებისა და გარდაცვლილების კვლევა. რა ვუწოდოთ მას? მე უკვე 
ვთქვი, თუ რატომ მეჩვენება ძველი სახელწოდება ისტორია ყველა-
ზე უფრო ტევადი, ნაკლებ შეზღუდული, ყველაზე მეტად დატვირ-
თული მრავალი საუკუნის ამაღელვებელი მოგონებებით, აქედან გა-
მომდინარე – საუკეთესო. როდესაც გთავაზობთ, რომ ზოგიერთი 
ცრურწმენის მიუხედავად, რომელიც მასზე ნაკლები ხნისაა, ეს სახე-
ლი მოიცავდეს პერიოდს დღევანდლობამდე, ამით სულაც არ ვცდი-
ლობ – ნუთუ საჭიროა თავის მართლება? – ვიწრო კორპორაცი-
ული მოთხოვნების წამოყენებას. ცხოვრება მეტისმეტად ხანმოკლეა, 
ხოლო ცოდნის შეძენა – მეტისმეტად ხანგრძლივი პროცესი, იმი-
სათვის, რომ რაგინდ გენიოსი იყო, მთლიანად აითვისო კაცობრი-
ობის მონაპოვარი. თანამედროვეობას ყოველთვის ეყოლება თავისი 
სპეციალისტები, ისე, როგორც ქვის ხანას ან ეგვიპტოლოგიას. ერ-
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თსაც და მეორესაც უბრალოდ უნდა ახსოვდეს, რომ ისტორიულ 
კვლევებს ავტარკია არ სჭირს. დამოუკიდებლად ვერც ერთი მათგა-
ნი სრულყოფილად ვერაფერს გაარკვევს თვით თავის სფეროშიც კი. 
ერთადერთი ნამდვილი ისტორია, რომელიც მხოლოდ ურთიერთ-
დახმარებით იქმნება, არის მსოფლიო ისტორია.

თუმცა მეცნიერება არ განისაზღვრება მხოლოდ თავისი საგ-
ნით. ამდენად, მისი საზღვრები შეიძლება დადგენილ იქნას თვით 
მისი კვლევის მეთოდების ბუნებიდან გამომდინარე. ისღა დაგვრჩე-
ნია, რომ დავსვათ შეკითხვა: იმისდა მიხედვით, ვუახლოვდებით თუ 
ვშორდებით აწმყოს, კვლევის ტექნიკა უნდა იყოს თუ არა არსები-
თად განსხვავებული? ეს გახლავთ სწორედ ისტორიული დაკვირვე-
ბის პრობლემა.

თავი მეორე

ისტორიული დაკვირვება

1. ისტორიული დაკვირვების ზოგადი თავისებურებანი

[თავდაპირველად განვმარტოთ, რას ნიშნავს წარსულის შესწავ-
ლა].

ისტორიული ინფორმაციის შესწავლის ყველაზე აშკარა თავი-
სებურებები [ტერმინის ვიწრო და მიღებული გაგებით] მრავალჯერ 
არის აღწერილი. მიჩნეულია, რომ ისტორიკოსი შეისწავლის ფაქ-
ტებს და არსებითად სრულიად მოკლებულია შესაძლებლობას, თვი-
თონ დაადასტუროს ისინი. რამზესი არც ერთ ეგვიპტოლოგს არ უნა-
ხავს, ნაპოლეონის ომების არც ერთ სპეციალისტს აუსტერლიცის 
ქვემეხების ხმა არ გაუგონია. მაშასადამე, წარსულზე საუბარი მხო-
ლოდ მოწმეების საშუალებით შეგვიძლია. წარსულთან მიმართება-
ში ჩვენ გამომძიებლის მდგომარეობაში ვიმყოფებით – ვცდილობთ 
აღვადგინოთ ის, რასაც უშუალოდ არ შევსწრებივართ. ან ფიზიკოსი-
სა, რომელიც ავადმყოფობის გამო ვერ დაესწრო ცდებს და შედეგებს 
ლაბორატორიის ერთ-ერთი ასისტენტისაგან იგებს. ერთი სიტყვით, 
აწმყოსაგან განსხვავებით, წარსულის შესახებ ჩვენი ცოდნა, როგორც 
წესი, „არაპირდაპირია“. 

ამ შენიშვნების სისწორეში ვერავინ შემოგვედავება. თუმცა ზო-
გიერთი რამ დასაზუსტებელია. 
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დავუშვათ, ერთ-ერთი არმიის სარდალმა გამარჯვება მოიპოვა და 
მოისურვა თვითონვე დაუყოვნებლივ აღეწერა ეს ფაქტი. იგი მოხა-
ზავს საბრძოლო გეგმას. აღწერს, როგორ უხელმძღვანელა მას [(იმი-
სათვის, რომ ყველა კოზირი გამოვიყენოთ, წარმოვიდგინოთ ძველი 
საუკუნეების შეტაკება, რომელიც პატარა ტერიტორიაზე მოხდა)]. 
შედარებით მცირე ფართობის წყალობით მას შესაძლებლობა ჰქონ-
და თითქმის მთელი ბრძოლისათვის თვითონვე ედევნებინა თვალყუ-
რი. თუმცა ეჭვგარეშეა, რომ დიდი საბრძოლო ეპიზოდის აღწერისას 
იგი თავისი ხელქვეითების (მეთაურები უმეტესწილად ხელქვეითების 
მიერ მიწოდებულ ცნობებს ეყრდნობიან) პატაკებს დაეყრდნობოდა. 
როდესაც სარდალი იმ ბრძოლის მთხრობლად გვევლინება, რომლის 
მონაწილეც რამდენიმე საათის წინ თვითონვე გახლდათ, როგორ გგო-
ნიათ, ბრძოლის მიმდინარეობისა თუ ჯარების მოძრაობის გადმოსა-
ცემად რომელი ინფორმაცია უფრო გამოადგება – ის საბრძოლო 
ეპიზოდები, რომლებიც ლორნეტით მეტ-ნაკლებად ბუნდოვნად თა-
ვად დაინახა, თუ პატაკები, რომლებსაც შიკრიკები და ხელქვეითები 
დაუყოვნებლივ აბარებდნენ? წინამძღოლები იშვიათად გამოდგებიან 
საკუთარ ქმედებათა მოწმეებად. შეეფერება თუ არა სიმართლეს ის 
ხელსაყრელი ჰიპოთეზა, რომლის მიხედვითაც აწმყოს შესწავლის 
პრივილეგია პირდაპირი დაკვირვებაა? 

სინამდვილეში ასეთი დაკვირვება თითქმის ყოველთვის მცდარია. 
საკმარისია დამკვირვებლის თვალსაწიერი მცირეოდენ გაფართოვ-
დეს, მისთვის ეს უკვე ცხადი ხდება. დიდი ნაწილი ხილული საგნების 
ერთობლიობისა სხვის მიერ დანახული საგნებია. ეკონომისტი ამა თუ 
იმ თვის ან კვირის საქონელბრუნვის ცვალებადობას სტატისტიკურ 
მონაცემებზე დაყრდნობით შეისწავლის, მაგრამ ამ მონაცემებს თვი-
თონ არ ადგენს. თანამედროვე თვალსაზრისების მკვლევარი საზო-
გადოებრივი აზრის გამოკითხვას ატარებს დღევანდელობის მთავარ 
პრობლემებზე. იგი სვამს კითხვებს, ინიშნავს, ადარებს და აჯგუფებს 
პასუხებს. რას აძლევს მას ეს პასუხები? თანამოსაუბრის მიერ მეტ-
ნაკლებად მწყობრად გამოხატულ წარმოდგენას იმ საკითხზე, რო-
მელზეც აზრს გამოთქვამს, თუ თვალსაზრისთა ისეთ სურათს, როგო-
რი სახითაც საკუთარი აზრების გადმოცემა სურს? ისინი მკვლევარის 
საცდელ ობიექტებს წარმოადგენენ. როდესაც ფიზიოლოგი კვეთს 
ზღვის გოჭს და საკუთარი თვალით ხედავს საკვლევ დაზიანებას ან 
ანომალიას, „ქუჩაში ხალხის“ სულიერი მდგომარეობა მისთვისაც იმ 
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სურათითაა ცნობილი, რომელსაც ეს ხალხი თავად აწვდის მას. ვი-
ნაიდან მოვლენების, ჟესტებისა და სიტყვების უსასრულო რიგში, 
რომელიც ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის არსებითი შემადგენელია, 
ინდივიდი მხოლოდ იმ ერთ პატარა ნაწილს აღიქვამს, რის საშუალე-
ბასაც მას საკუთარი შეგრძნებები და ყურადღების გამახვილების 
უნარი აძლევს. ანუ ადამიანს მხოლოდ საკუთარი გონებრივი მდგო-
მარეობის უშუალო შეცნობის უნარი აქვს: ცოდნა კაცობრიობის შე-
სახებ, რომელ დროშიც არ უნდა ვითარდებოდეს მოქმედება, ძირი-
თადად სხვების მონაცემებზეა აგებული [დღევანდელობის მკვლევარი 
ამ საკითხში წარსულის მაძიებელზე უკეთეს მდგომარეობაში არ იმ-
ყოფება]. [შეიძლება უარესშიც]. 

ახლა განვიხილოთ, არის თუ არა შორეულ წარსულზე დაკვირვე-
ბა ყოველთვის „არაპირდაპირი“? 

სრულიად ნათელია, ისტორიის ზოგიერთ თეორეტიკოსს რატომ 
შეექმნა შთაბეჭდილება, რომ საკვლევი ობიექტი და მკვლევარი და-
შორდნენ ერთმანეთს. იმიტომ, რომ ისინი მოვლენებისა და ეპიზო-
დების ისტორიას განიხილავდნენ. მცდარია თუ არა ამგვარი მიდგო-
მა (ამაზე მოგვიანებით ვიმსჯელებთ), ანუ ენიჭება თუ არა უდიდესი 
მნიშვნელობა ზოგიერთი პერსონაჟის ქცევის, სიტყვების თუ განწყო-
ბის ზუსტ აღწერას, რომლებიც შედარებით ხანმოკლე სცენაში იყ-
რიან თავს და, შედეგად, კლასიკური ტრაგედიის მსგავსად, ვითარდე-
ბა იმ პერიოდის ყველა კრიზისული მოვლენა: რევოლუცია, ბრძოლა, 
დიპლომატიური შეხვედრა და ა. შ. როგორც ამბობენ, 1792 წლის 2 
სექტემბერს პრინცესა დე ლამბალის შუბზე ჩამოცმული თავი სამე-
ფო ოჯახის ფანჯრების ქვეშ ჩაატარეს. სიმართლეა ეს თუ გამოგო-
ნილი? ბ-ნი პიერ კარონი, რომელმაც ამ ეპოქის მასობრივ ხოცვაზე 
საოცრად დამაჯერებელი წიგნი დაწერა, აზრის გამოთქმისაგან თავს 
იკავებს. მას რომ შეძლებოდა ამ საშინელი მსვლელობისათვის ტაძ-
რის ერთ-ერთი კოშკიდან ედევნებინა თვალყური, პასუხი უეჭველად 
ექნებოდა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასეთ ვითარებაში იგი მეცნიერი-
სათვის ჩვეულ სიმშვიდეს შეინარჩუნებდა, გარდა ამისა, არ დაეყრ-
დნობოდა საკუთარ მეხსიერებას (სრულიად სამართლიანადაც) და 
ყველა მოვლენას მაშინვე ჩაინიშნავდა. მსგავს შემთხვევაში, მიგვაჩ-
ნია, რომ ფაქტის თვითმხილველისაგან განსხვავებით, ისტორიკოსი 
დამამცირებელ მდგომარეობაშია. იგი თითქოს მწკრივის ბოლოში 
დგას, სადაც ბრძანებები თავიდან ბოლოსაკენ გადაეცემა. ეს ის ადგი-
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ლი არ არის, სადაც დარწმუნებული იქნები ინფორმაციის სიზუსტე-
ში. ერთხელ, ღამის ცვლისას ასეთ სცენას შევესწარი: მწკრივში და-
იძახეს – „ყურადღება! [ყუმბარის] ორმოები მარცხნივაა!“ ბოლოში 
მდგომამდე ამ დაძახილმა შემდეგი სახით მიაღწია: „მარცხნისაკენ, ნა-
ბიჯით იარ!“ – გადადგა ნაბიჯი მარცხნივ და ორმოში აღმოჩნდა. 

არსებობს სხვა შემთხვევებიც. თანამედროვე არქეოლოგებმა აღ-
მოაჩინეს ქრისტეშობამდე რამდენიმე ათასწლეულის წინ სირიაში 
აგებული ციხე-სიმაგრის კედლებში ჩატანებული ქოთნები, რომ-
ლებიც ბავშვების ჩონჩხით იყო სავსე. ჩვენი აზრით, ნაკლებ სავა-
რაუდოა, რომ ეს ნეშტები აქ შემთხვევით მოხვედრილიყო – საქმე 
უნდა გვქონდეს ადამიანის მსხვერპლშეწირვასთან, რომელიც ციხე-
სიმაგრის მშენებლობისას სრულდებოდა და მასთან უნდა ყოფილი-
ყო დაკავშირებული. ამ რიტუალებში გამოხატულ რწმენათა შესახებ 
ცნობების მოსაპოვებლად იძულებულნი ვართ იმ დროის მონაცე-
მებს დავეყრდნოთ. თუ ისინი არ გაგვაჩნია, სხვა შესაბამის მონაცე-
მებს გამოვიყენებთ. როდესაც ვეცნობით რაიმე რწმენას, რომელსაც 
არ ვიზიარებთ, განა მაშინაც სხვების ინფორმაციას არ ვეყრდნობით? 
ამგვარად ხდება [კვლავ უნდა გავიმეოროთ] ყველა ჩვენთვის უცხო 
ფენომენის შემთხვევაშიც. რაც შეეხება მსხვერპლშეწირვის ფაქტს, 
ჩვენი პოზიცია სრულიად განსხვავებულია. უნდა ითქვას, რომ ამას 
მაშინვე ვერ ვაცნობიერებთ ისევე, როგორც გეოლოგი, რომელმაც 
გაქვავებულ ზღვის ნამარხ მოლუსკს მიაგნო ან ფიზიკოსი, რომელ-
მაც აღმოაჩინა, რომ ბროუნის ქაოსურ მოძრაობას მოლეკულების 
მოძრაობა განაპირობებს. თუმცა მარტივი მსჯელობა, რომელიც ყვე-
ლა სხვა შესაძლო განმარტებას გამორიცხავს, საშუალებას გვაძლევს 
უკვე დამტკიცებულიდან გადავინაცვლოთ იმ ფაქტზე, რის დამადას-
ტურებლადაც მოცემული საგანი გვევლინება. ამგვარი ელემენტა-
რული ინტერპრეტაცია მჭიდრო კავშირშია ინსტინქტურ გონებრივ 
ოპერაციასთან, ურომლისოდაც ვერავითარი შეგრძნება აღქმად ვერ 
გადაიქცეოდა. მასში არაფერია ისეთი, რაც ამ საგანსა და ჩვენ შორის 
სხვა დამკვირვებლის ჩარევას მოითხოვდა. ისტორიის სპეციალის-
ტებს, საზოგადოდ, არაპირდაპირ შემეცნებად მიაჩნდათ ის, რაც ის-
ტორიკოსის გონებას სხვა ადამიანების გონების არხებით მიეწოდა 

[შესაძლოა, ტერმინი კარგად არ არის შერჩეული. იგი მხოლოდ შუ-
ამავლის არსებობის მითითებით შემოიფარგლება. გაუგებარია, ეს 
რგოლი რატომ უნდა წარმოადგენდეს აუცილებლად ადამიანს. თუმ-
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ცა სიტყვებზე ნუ ვიკამათებთ და მივიღოთ ის, რაც საყოველთაო წე-
სადაა მიჩნეული. ამგვარად, ჩვენი ცოდნა რამდენიმე ათასწლეულის 
წინ სირიაში კედელში ჩატანებულ მსხვერპლად შეწირულებთან და-
კავშირებით არაპირდაპირი არ უნდა იყოს.].

პირდაპირი აღქმის საშუალებას წარსულის სხვა ნაშთებიც იძლე-
ვა. ასეთია თითქმის ყველა არაწერილობითი (რაც უხვად მოგვეპო-
ვება) და მრავალი წერილობითი მტკიცებულება. ჩვენი მეთოდების 
ყველაზე ცნობილ თეორეტიკოსებს არქეოლოგიური კვლევის ტექ-
ნიკის მიმართ საოცარი და საგანგებო გულგრილობა რომ არ გამო-
ეჩინათ, სკრუპულოზურად რომ არ მიყოლოდნენ დოკუმენტების 
მონათხრობსა და წყაროებში ასახულ მოვლენებს, არ გვიბიძგებდნენ 
ყველაფერზე მუდმივად დამოკიდებული დაკვირვებისაკენ. ქალდეაში 
ურის მეფეთა სამარხებში ამაზონიტისაგან დამზადებული მძივები 
აღმოაჩინეს. ამ ქვის ყველაზე ახლო მდებარე საბადო ინდოეთში და 
ბაიკალის ტბის მიდამოებშია. დასკვნა, თითქოს, თავისთავად ცხადი 
ხდება – ჩვენს ერამდე მესამე ათასწლეულიდან მოყოლებული ევ-
ფრატის ქვემო წელის ქალაქები შორეულ ქვეყნებთან აწარმოებდ-
ნენ ვაჭრობას. ამგვარი ინდუქცია შეიძლება მივიღოთ ან უარვყოთ. 
ერთადერთი, რისი თქმაც შეიძლება – ეს უდავოდ კლასიკური ტი-
პის ინდუქციაა. იგი ემყარება ფაქტებს და არა ვინმეს მოსაზრებას. 
ხელმისაწვდომობა მხოლოდ მატერიალური დოკუმენტების პრივი-
ლეგია არ გახლავთ. ისევე როგორც კაჟი, რომელიც ოდესღაც ქვის 
ხანის ოსტატმა გამოკვეთა, ენობრივი მოვლენა, ტექსტში ჩასმული 
სამართლის კანონი, წეს-ჩვეულებების წიგნში ჩაწერილი ან სტელაზე 
გამოსახული რიტუალი – არის რეალობა, რომელსაც აღვიქვამთ და 
საკუთარი გონების შესაძლებლობათა გამოყენებით ვხსნით. შუამავ-
ლად სხვა ადამიანის ტვინის მოხმობა ამ საკითხში ჩვენ არ გვესაჭი-
როება. ზემოთ მოყვანილ შედარებას მივუბრუნდებით და დავძენთ, 
რომ არ არის მართალი, თითქოს ისტორიკოსმა მხოლოდ სხვისი დას-
კვნების წყალობით იცოდეს, რა ხდება მის ლაბორატორიაში, სადაც 
იგი ექსპერიმენტის დასრულების შემდეგ მიდის. თუ გარემოებები 
ხელს შეუწყობს, ექსპერიმენტი კვალს დატოვებს, რომლის დანახ-
ვაც მკვლევარს არ გაუჭირდება. 

* * *
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ისტორიული დაკვირვების აშკარა თავისებურებები სხვა, ნაკლე-
ბად ორაზროვანი და უფრო გასაგები სიტყვებით უნდა განისაზღვ-
როს. 

პირველი მახასიათებელია ადამიანის ცხოვრების წარსულში მომ-
ხდარი ყველა ფაქტისა და აწმყოში მიმდინარე მოვლენათა უმრავ-
ლესობის შემეცნება ანუ (ფრანსუა სიმიანის ზუსტი გამოთქმა რომ 
ვიხმაროთ) თანამიმდევრულად შესწავლა. სირიის გალავანში ჩატა-
ნებულ ნეშტებზე იქნება საუბარი თუ სიტყვაზე, რომლის ფორმა-
სა თუ გამოყენებაშიც რომელიმე ადათი ვლინდება, ან წარსულში 
(თუ აწმყოში) მომხდარი ამბის მოწმის მიერ დატოვებულ წერი-
ლობით ძეგლზე, რას ნიშნავს სიტყვა დოკუმენტი, თუ არა „კვალს“, 
ანუ ნიშანს, რომელსაც გონებით აღვიქვამთ და რომელიც ჩვენთვის 
უცნობმა ფენომენმა დატოვა? არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს, 
რომელი პირვანდელი საგანი იქნება ჩვენი შეგრძნებისათვის მიუწვ-
დომელი – ატომი, რომლის ტრაექტორია ვილსონის კამერაში გახ-
და ხილული, თუ ათასწლეულების წინ დამპალი გვიმრა, რომლის 
ანაბეჭდი ქვანახშირის ნატეხზეა შემონახული და მხოლოდ ხანგრძ-
ლივი დროის შემდეგ გახდა ხილული. ან დიდი ხნის წინ მივიწყებუ-
ლი ზეიმები, რომლებიც ეგვიპტური ტაძრების კედლებზეა გამოსა-
ხული წარწერების თანხლებით. ნებისმიერ შემთხვევაში აღდგენის 
მეთოდი ერთი და იგივეა. ამის მაგალითს მრავლად გვაწვდის ყვე-
ლა მეცნიერება. ვინაიდან მკვლევართა დიდი ნაწილი იძულებულია 
ზოგიერთ მთავარ ფენომენს მისგან წარმოშობილი სხვა მოვლენების 
მეშვეობით ჩასწვდეს, ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ერთნაირ საშუალე-
ბებს იყენებდნენ. იქნებ ფიზიკოსების მსგავსად, მათაც შეძლონ და 
კვალის ხელოვნურად გამოჩენა გამოიწვიონ, ისიც შესაძლებელია, 
რომ, პირიქით, იძულებულნი იყვნენ დიდი დრო დაკარგონ მის ლო-
დინში ისეთი ძალების ჭირვეულობის გამო, რომლებზეც მკვლევარი 
ვერავითარ ზემოქმედებას ვერ მოახდენს. ორივე შემთხვევაში მათი 
პოზიციები, უთუოდ, უკიდურესად განსხვავებული იქნება. როგორ 
მიმდინარეობს ადამიანურ ფაქტორებზე დაკვირვება? აქ კვლავ თა-
რიღს მივმართავთ. 

* * *



ისტორიის აპოლოგია

487

[თავისთავად ცხადია, არსებობს რთული ადამიანური ფაქტორე-
ბი, რომელთა აღდგენა ან თვითნებურად გეზის მიცემა შეუძლებე-
ლია. ამ საკითხს მოგვიანებით დავუბრუნდებით]. ფსიქოლოგიური 
ექსპერიმენტის მეთოდი, რომელიც ელემენტარული შეგრძნებებიდან 
მოყოლებული გონებისა და გრძნობების ყველაზე უფრო დახვეწილ 
გამოვლინებებზე წარმოებს, მხოლოდ ცალკეულ ადამიანს უტარდება 
და კოლექტიური ფსიქოლოგიის კვლევისათვის არ გამოდგება. გან-
ზრახ ვერც პანიკას და ვერც რელიგიური აღტყინების აზვირთებას 
ვერ გამოვიწვევთ (ასეთი რამ არც ხელეწიფება ვინმეს, ვერც გაბედავს 
ამ ნაბიჯის გადადგმას). როდესაც დამკვირვებელი აწმყოში ან ახლო 
წარსულში მომხდარ მოვლენას შეისწავლის, მიუხედავად იმისა, რომ 
იგი ფაქტებს მიმართულებას ვერ შეუცვლის და ვერც გამეორებას 
აიძულებს, მათი კვალის მიგნების საქმეში არცთუ ფარხმალდაყრი-
ლია. მას შეუძლია გააცოცხლოს კიდეც ზოგიერთი მათგანი. საუბა-
რია მოწმეთა მტკიცებულებებზე. 

აუსტერლიცის მოვლენების გამეორება ისევე შეუძლებელი იყო 
1806 წლის 15 დეკემბერს, როგორც დღეს. საინტერესოა, როგორ 
მოქმედებდა ბრძოლაში ესა თუ ის რაზმი? ამ საკითხში გარკვევა ნა-
პოლეონს ბრძოლის შეწყვეტიდან რამდენიმე საათის შემდეგ რომ 
მოესურვებინა, ორიოდე სიტყვის თქმა დასჭირდებოდა და რომე-
ლიმე ოფიცერი პატაკს ჩააბარებდა. ბრძოლის აღწერის არც საჯარო 
და არც საიდუმლო დოკუმენტი არ შექმნილა. იქნებ დაიწერა კიდეც, 
მაგრამ ყველა დაიკარგა? ფუჭია ამგვარი კითხვების დასმა. ისინიც 
ისევე უპასუხოდ დარჩება, როგორც არაერთი ბევრად ამაზე მნიშვ-
ნელოვანი კითხვა. რომელ მეცნიერს არ უოცნებია, ულისეს მსგავსად 
შესძლებოდა სისხლით გამოეკვება აჩრდილები, რათა აელაპარაკე-
ბინა ისინი? თუმცა ნეკვიას სასწაულები აქ უადგილოა და წარსულ-
ში დაბრუნების ერთადერთი მექანიზმი, რომელიც გაგვაჩნია – ჩვე-
ნი გონება და წარსული თაობების მიერ დატოვებული მასალებია.

[რასაკვირველია, აწმყოს შესწავლის პრივილეგიები არ უნდა გა-
ვაზვიადოთ]. წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა ოფიცერი და რაზმის მებ-
რძოლი დაიღუპა. ან, უბრალოდ, გადარჩენილთა შორის ვერ გა-
მოვძებნეთ ისეთი, ვის მეხსიერებასა და ყურადღების გამახვილების 
უნარსაც ვენდობოდით. ვერც ნაპოლეონი იქნებოდა ჩვენზე უკე-
თეს ვითარებაში. ვინც რაიმე დიდი მოვლენის თუნდაც ყველაზე 
მოკრძალებული მონაწილე ყოფილა, კარგად უწყის, რომ თვით უმ-
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ნიშვნელოვანესი ეპიზოდის დაზუსტება ზოგჯერ რამდენიმე საათის 
შემდეგაც კი შეუძლებელი გამხდარა. ამას ისიც ემატება, რომ დაგ-
ვიანებულ აღდგენას ყველა კვალი ერთნაირი „ხალისით“ არ ემორჩი-
ლება. თუ 1942 წლის ნოემბერში საბაჟომ საქონლის შესვლა-გამოს-
ვლის არც ერთი შემთხვევა არ აღრიცხა, დეკემბერში წინა თვის გარე 
ვაჭრობის შეფასების არავითარი საშუალება არ გვექნება [ამგვარად, 
შორეული და ახლო წარსულის შესწავლას შორის სხვაობა მხოლოდ 
ხარისხობრივია. იგი მეთოდების საფუძვლებს არ ეხება. თუმცა არა-
ნაკლებ მნიშვნელოვანია და მათი გათვალისწინება აუცილებელია]. 

წარსული განისაზღვრება, როგორც უცვლელი მოცემულობა. 
თუმცა წარსულის შესწავლა განვითარების პროცესშია, იგი მუდმი-
ვად იცვლება და იხვეწება. ვისაც ზემოთქმულში ეჭვი ეპარება, გაიხ-
სენოს, რა მოხდა ჩვენ თვალწინ ერთი ასწლეულის მანძილზე. კაცობ-
რიობის უზარმაზარი მასები სიბნელიდან გამოვიდნენ. ეგვიპტემ და 
ქალდეამ სუდარა მოიხსნეს. ცენტრალური აზიის მკვდარ ქალაქებ-
ში კაცობრიობისათვის უცნობ ენებსა და დიდი ხნის წინ გამქრალ 
რელიგიებს მიაკვლიეს, ხოლო ინდის ნაპირებზე მკვდრეთით აღად-
გინეს ახალი, სრულიად უცხო ცივილიზაცია [საბედნიეროდ, ჩამო-
ნათვალი ამით არ ამოიწურება]. გარდასულ დროთა მონაცემების გა-
სამდიდრებლად მხოლოდ მკვლევართა საზრიანობა, ბიბლიოთეკებში 
დაცულ წიგნებში ცნობების მოძიება თუ ძველ მიწაში ახალი ორმო-
ების თხრა არ კმარა [არც საუკეთესო საშუალებაა]. გამოჩნდა კვლე-
ვის დღემდე უცნობი მეთოდები. ჩვენს წინამორბედებზე უკეთესად 
შეგვიძლია ენებში ადათ-წესები აღმოვაჩინოთ და შრომის იარაღებ-
ში – მათზე მომუშავენი. ჩვენ სოციალური ფაქტების ღრმა ანალი-
ზიც ვისწავლეთ. რწმენებისა და ხალხური ადათების შესწავლა მხო-
ლოდ ახლა იკიდებს ფეხს. ეკონომიკის ისტორია, რომელზეც კურნოს 
[ცოტა ხნის წინ] წარმოდგენაც არ ჰქონდა, როდესაც ისტორიული 
კვლევის სხვადასხვა ასპექტს აყალიბებდა, მხოლოდ ახლა იქმნება. 
ასეთია რეალობა. ყოველივე ზემოთქმული დიდ იმედებს გვისახავს, 
მაგრამ ზღვარს ნუ გადავალთ და ნუ ვიფიქრებთ ისეთ, მართლაც-
და უსასრულო განვითარებაზე, როგორიც ქიმიის მეცნიერებამ შეძ-
ლო [მას ხომ შეუძლია დაკვირვების საკუთარი ობიექტი თვითონვე 
შეიქმნას.] 

წარსულის მკვლევარები თავისუფალნი არ არიან. წარსული მათი 
ტირანია. იგი მკვლევარს უკრძალავს გაიგოს იმაზე მეტი, რაც თვი-
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თონვე გაუმჟღავნა [შეგნებულად თუ შეუგნებლად]. მეროვინგების 
ეპოქაში მოქმედი ფასების სტატისტიკის დადგენა ჩვენთვის წარ-
მოუდგენელია, ვინაიდან ამ ფასების სათანადო სტატისტიკური აღ-
წერა არც ერთ დოკუმენტს არ მოუხდენია. ვერასოდეს ჩავწვდებით 
XI საუკუნეში მცხოვრები ევროპელის აზროვნებას ისევე კარგად, 
როგორც, მაგალითად, პასკალის ან ვოლტერის თანამედროვისას, 
ვინაიდან მათ შესახებ არც პირადი წერილები გაგვაჩნია, არც აღ-
სარებები. ზოგიერთ მათგანზე მხოლოდ სტილიზებული უვარგისი 
ბიოგრაფიები შემოგვრჩა. ეს არის ხარვეზი, რომელიც ჩვენი ისტო-
რიის გარკვეულ მონაკვეთებს ინდივიდებისაგან დაცლილ უსიცოც-
ხლო იერს სძენს [ზედმეტად ნუ ვიწუწუნებთ. შეუწყნარებელ ბედს 
დამორჩილებულები ხშირად იმ ახალგაზრდა მეცნიერთა დაცინვის 
საგანი ვხდებით, რომლებიც ადამიანს შეისწავლიან, თუმცა ჩვენსაზე 
ძველი და ზუსტი დისციპლინების მკვლევარ მეცნიერებზე უარეს პი-
რობებში არ ვიმყოფებით]. ასეთია საერთო ხვედრი ყველა კვლევისა, 
რომელთა მიზანიც წარსულის მოვლენების შესწავლაა. წერილობითი 
წყაროების უქონლობის გამო, წინაისტორიული ხანის სპეციალისტს 
ისევე არ შესწევს უნარი ჩასწვდეს ქვის ხანის რელიგიურ წესებს, რო-
გორც პალეონტოლოგი ვერ აღადგენს იმ პლეზიოზავრის შინაგანი 
სეკრეციის ჯირკვლებს, რომლისაგანაც მხოლოდ ჩონჩხია შემორჩენი-
ლი. არავის სიამოვნებს ამ სიტყვების წარმოთქმა: „არ ვიცი და ვერც 
შევიტყობ“. ნუ ავჩქარდებით, ჯერ გულდასმით გამოვიკვლიოთ, სანამ 
იმედი გადაგვეწურება. თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, რომ მეცნიერის 
აუცილებელი ვალია [მას შემდეგ, რაც ყველა შესაძლებლობას ამო-
წურავს] თავისი არცოდნა პატიოსნად აღიაროს.

2. მტკიცებულებები

„ჰეროდოტე თურიონელი აქ მოგითხრობთ, რასაც თვითონ მიაკვ-
ლია, რათა ადამიანთა ღვაწლი ჟამთასვლას დავიწყებისათვის არ მი-
ეცა, რათა ბერძნებისა და ბარბაროსების მიერ აღსრულებულ დიად 
და საოცარ საქმეებს ბრწყინვალება არ დაეკარგა“. ასე იწყება ისტო-
რიის უძველესი წიგნი, რომელიც დასავლურ სამყაროს სრული სა-
ხით შემორჩა. შევადაროთ იგი, მაგალითად, იმქვეყნიურ სამყარო-
ში გზის მაჩვენებელ ცნობარს, რომელსაც ფარაონისდროინდელი 
ეგვიპტელები გარდაცვლილებს საფლავში ატანდნენ. ჩვენ წინაშეა 
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ორი ტიპის უდიდესი დოკუმენტი, რომელთა მიღმა არსებობს უამ-
რავი მრავალფეროვანი წერილობითი წყარო, რომლებიც წარსულმა 
ისტორიკოსებს შემოუნახა. მტკიცებულებათა ერთი წყება სუბიექ-
ტურია, მეორე – არა. 

როდესაც ისტორიის გასაცნობად ჰეროდოტეს ან ფრუასარს 
ვკითხულობთ („მარშალ ჟოფრის მემუარები“ ან პატაკები, რომლე-
ბიც ხმელთაშუა ზღვაში ბადრაგთან შეტაკებას ასახავენ, დღევანდელ 
გერმანულ და ბრიტანულ გაზეთებში ერთმანეთის საპირისპიროდაა 
გადმოცემული), განა ამ წყაროების ავტორთა სურვილს არ ვემორჩი-
ლებით? ამის საპირისპიროდ, პაპირუსზე შესრულებული გარდაცვ-
ლილთა ფორმულები მხოლოდ ღმერთებისათვის იყო განკუთვნილი 
და განსაცდელში მყოფ სულს ისინი თავად უნდა წაეკითხა მათთვის. 
ხიმინჯებიან ნაგებობებში მცხოვრებნი, სახლში სისუფთავის შესა-
ნარჩუნებლად სამზარეულოს ნარჩენებს მეზობელ ტბაში ყრიდნენ. 
დღევანდელი არქეოლოგები სწორედ იქ პოულობენ მათთვის საინ-
ტერესო მასალას. გადასახადებისაგან განთავისუფლების ბულა სა-
გულდაგულოდ ინახებოდა მონასტრის ზანდუკებში, რათა საჭირო 
შემთხვევაში აბეზარი ეპისკოპოსისათვის ცხვირწინ აეფრიალებინათ 
[ყოველივე ეს არც თანამედროვე საზოგადოებრივი აზრის გასამდიდ-
რებლად კეთდებოდა, არც მომავალი ისტორიკოსებისათვის]. როდე-
საც ამ მადლიან 1942 წელს შუა საუკუნეების მკვლევარები არქივებ-
ში სედამ დე ლუკების კომერციულ დოკუმენტაციას ფურცლავენ, 
დიდ მოურიდებლობას იჩენენ. დღეს რომ მათ პირადი დოკუმენტე-
ბის მიმართ ამგვარი თავისუფლება გამოეჩინათ, ჩვენი თანამედროვე 
სედამები მსგავს საქციელს საკადრის მკვეთრ შეფასებას მისცემდნენ. 

მაშ ასე, თხრობითი წყაროები (რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა 
გვეჩვენებოდეს ეს, მიღებული ტერმინია) ანუ მკითხველის ინფორმი-
რებისათვის განკუთვნილი მონათხრობები მკვლევარებს კვლავ უდი-
დეს სამსახურს უწევს. მხოლოდ ისინი გვაწვდიან ისტორიის ქრონო-
ლოგიურ სურათს (თუნდაც ზოგჯერ არათანმიმდევრულს). რას არ 
მისცემდა წინა-ისტორიული ხანის ან ინდოეთის ისტორიის მკვლევა-
რი, საკუთარი ჰეროდოტე რომ ჰყოლოდა! [თუმცა ეს უდავოდ მტკი-
ცებულებათა მეორე კატეგორიაა], რაც უფრო ვითარდება ისტორი-
ული კვლევა, მეტ ნდობას სწორედ უნებლიე მოწმეებს უცხადებს. 
შევადაროთ როლენის ან თუნდაც ნიბურის რომის ისტორია დღეს 
დაწერილ ნებისმიერ ნარკვევს: პირველი ტიტუს ლივიუსს, სვეტო-
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ნიუსს ან ფლორუსს ეყრდნობა, ხოლო მეორე – მეტწილად უძველე-
სი აღწერების, პაპირუსებისა და მონეტების მონაცემებს. მხოლოდ 
ამგვარად გახდა შესაძლებელი აღდგენილიყო წარსულის უდიდესი 
ეპიზოდები, ისეთი, როგორიცაა პრეისტორიული პერიოდი, ეკონო-
მიკის თითქმის მთელი ისტორია თუ სოციალური სტრუქტურების 
ისტორია. განა დღესაც არ ვამჯობინებდით ჩვენს განკარგულებაში 
კანცელარიის ყველა საიდუმლო დოკუმენტი ან სამხედრო მეთაურე-
ბის კონფიდენციალური მოხსენებები ყოფილიყო, ვიდრე 1938 წლი-
დან 1939 წლამდე გამოცემული ყველა გაზეთი? 

[ეს სრულიადაც არ ნიშნავს, რომ ამ ტიპის დოკუმენტები შეც-
დომისა თუ სიყალბისაგან სხვებზე მეტადაა დაზღვეული. მრავლა-
დაა ყალბი კანონები, ისევე, როგორც სიცრუეზე აგებული ელჩების 
ანგარიშები თუ საქმიანი წერილები. თუ დოკუმენტში დეზინფორმა-
ცია, მართლაც, გვხვდება, იგი შემდგომი თაობებისათვის გზა-კვალის 
ასარევად არ ყოფილა გამიზნული. ყველა კვალი, რომელიც წარსულ-
მა უნებლიეთ დაგვიტოვა, საშუალებას გვაძლევს შევავსოთ მონათხ-
რობი ან შევამოწმოთ მისი სისწორე. გარდა ამისა, ისინი საშუალებას 
გვაძლევენ კვლევა უცოდინარობასა და უზუსტობაზე დიდი საფრთ-
ხის – უკურნებელი სკლეროზისაგან დავიფაროთ. მათ გარეშე ხომ 
ისტორიკოსი, რომელიც გამქრალ თაობებს შეისწავლის, ცრუ შეხე-
დულებების, ყალბი კეთილგონიერებისა და ისეთივე სიბეცის ტყვე 
ხდება, რომელიც თვით იმ თაობებს ტანჯავდა. მაგალითად, შუა სა-
უკუნეების მკვლევარი იმიტომაც არ ანიჭებდა კომუნების მოძრაობას 
სათანადო ყურადღებას, რომ შუა საუკუნეების მწერლებთან ამ თე-
მაზე არავითარი ინფორმაცია არ მოიპოვება. ისინი, როგორც ჩანს, 
დიდად არ ინტერესდებოდნენ ხალხის ცხოვრებით, ან უგულებელ-
ყოფდნენ რელიგიური ცხოვრების აღტკინებას. ალბათ ეს უნდა იყოს 
მიზეზი, რომ იმ პერიოდის ლიტერატურულ თხზულებებში ყველა-
ზე საპატიო და ვრცელი ადგილი ბარონების თემას და სხვა ამგვარ 
მოვლენებს ეთმობოდა. ერთი სიტყვით (მიშლეს საყვარელი ანტითე-
ზა რომ გამოვიყენოთ), ისტორია წარსულის „ქრონიკების“ მუდმივი 
და უმოქმედო მოსწავლე კი არა, მათი გაბედული მკვლევარი უნდა 
იყოს]. 

ამდენად, დღეს ჩვენი ყურადღების საგანი ვერ გახდება ისეთი 
ტექსტი თუ მტკიცებულება, რომელშიც ინფორმაცია რაიმე წინას-
წარი განზრახვითაა მოწოდებული. ჩვენ გვაინტერესებს ის, რაც ავ-



მარკ ბლოკი

492

ტორმა უნებლიეთ თქვა. რა გვხვდება საყურადღებო სენ-სიმონთან? 
ურთიერთდაპირისპირებული ინფორმაცია, რომელსაც ავტორი თა-
ვის ეპოქაზე იძლევა, თუ მეფე-მზის კარზე მიღებულ დიდგვაროვან-
თა მენტალიტეტი, რომელიც მის „მემუარებში“ ასე ცხადადაა მოცე-
მული? ადრეული შუა საუკუნეების წმინდანების ცხოვრების სულ 
მცირე სამ მეოთხედს არ შესწევს უნარი რაიმე მნიშვნელოვანი შეგ-
ვატყობინოს იმ ღვთისმოსავებზე, რომელთა ცხოვრებასაც აღწერს. 
მაგრამ თუ ამ ნაწარმოებებში იმ ეპოქისათვის დამახასიათებელ 
ცხოვრების ნირს ან აზროვნების მანერას ჩავუღრმავდებით (რომელ-
თა აღწერის სურვილი ჰაგიოგრაფს სრულებითაც არ ჰქონია), დავ-
რწმუნდებით, რომ მათი მნიშვნელობა ფასდაუდებელია. წარსულზე 
უცილობელი დამოკიდებულება გვაიძულებს მის ამოსაცნობად კვა-
ლი შევისწავლოთ, თუმცა იმაზე ბევრად მეტის გაგებას ვახერხებთ, 
ვიდრე თავად მოისურვა ჩვენთვის გაემხილა [თუ საქმეს ცოდნით მი-
ვუდგებით, გონება სძლევს მონაცემებს]. 

* * *

თუ ვეცდებით დოკუმენტურად ჩავიწეროთ თვითმხილველთა 
სიტყვები ან მათ ალაპარაკებას განვიზრახავთ (თუნდაც მათი სურვი-
ლის საწინააღმდეგოდ), ჩვენ წინაშე კითხვარის შედგენის აუცილებ-
ლობა დადგება. თუ გვინდა ისტორიული კვლევა სათანადოდ წარვ-
მართოთ, ეს მართლაც უპირველესი პირობაა. 

ბევრ ადამიანს, მათ შორის სახელმძღვანელოების ავტორებსაც, 
მიაჩნიათ, რომ ჩვენი კვლევის მსვლელობა საოცრად მარტივია. მათი 
აზრით, ჩვენ თავიდანვე ვიყენებთ დოკუმენტებს. ისტორიკოსი აგ-
როვებს, კითხულობს, აწონ-დაწონის, ადგენს მათ ჭეშმარიტებას და 
მხოლოდ ამის შემდეგ იყენებს მათ... მაგრამ უბედურება ისაა, რომ 
არც ერთი ისტორიკოსი არასოდეს ამგვარად არ იქცევა, მაშინაც კი, 
როდესაც ჰგონია, რომ ასე მოქმედებს. რადგანაც ერთი შეხედვით 
ყველაზე გასაგები და იოლი ტექსტები ან არქეოლოგიური წყარო-
ებიც კი მხოლოდ მაშინ საუბრობენ, როდესაც მათ გამოკითხვას შე-
ვუდგებით. 

სომის ქანებში კაჟი დღესაც ისევე უხვადაა, როგორც ბუშე დე 
პერტამდე იყო, მაგრამ მაშინ არც კითხვების დამსმელი არსებობდა 
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და არც პრეისტორიული ხანა. უნდა ვაღიაროთ, რომ ძველი შუა სა-
უკუნეების მკვლევარის მსგავსად, კარტულიარზე საინტერესო საკით-
ხავი არ მეგულება, იმიტომ, რომ დაახლოებით ვიცი, რას ვითხოვ მის-
გან. სამაგიეროდ, რომაული ხელნაწერების კრებული ბევრს არაფერს 
მეუბნება. არათუ გამოკითხვას, მათ წაკითხვასაც ძლივს ვახერხებ. 
ანუ ყოველგვარი ისტორიული კვლევა დაწყებისთანავე გულისხმობს 
გამოკითხვისათვის მიმართულების მიცემას. თავდაპირველად არის 
გონება. არასოდეს [არც ერთ მეცნიერებაში] პასიური დაკვირვება ნა-
ყოფიერი არ ყოფილა, თუ დავუშვებთ, რომ ასეთი რამ საერთოდ შე-
საძლებელია. თავს ნუ მოვიტყუებთ, ზოგჯერ ისეც ხდება, რომ არსე-
ბობს მხოლოდ ინსტინქტური კითხვარი. მკვლევარი შეიძლება ვერც 
აცნობიერებდეს, რომ შეკითხვებს გონებაში აღბეჭდილი წარსული 
გამოცდილება კარნახობს, ანუ აქ მოქმედებს ტრადიცია, საღი აზრი 
და, ხშირ შემთხვევაში, გავრცელებული ცრუ შეხედულებები. არა-
სოდეს გაგვაჩნია აღქმის დიდი უნარი, როგორიც გვგონია. დამწყებ 
მკვლევარს არ ვურჩევთ მორჩილად ელოდოს, ისტორიული წყარო 
თვითონ როდის შთააგონებს მას რამეს. ამგვარი მიდგომით გულდას-
მით ჩატარებული არაერთი კვლევა ჩავარდნილა ან უმნიშვნელო შე-
დეგებით დამთავრებულა. ბუნებრივია, კითხვები უნდა იყოს გონივ-
რულად შერჩეული და მოქნილი, ანუ შესაძლებელი იყოს კვლევის 
მსვლელობაში მათი შევსება ახალი პუნქტებით და გამოდგებოდეს 
ყველა მოულოდნელი შემთხვევისათვის. იგი უნდა გახდეს მაგნიტი, 
რომელიც ისტორიული წყაროს „ანასხლეტებს“ მიიზიდავს. მკვლე-
ვარმა წინასწარ იცის, რომ ზედმიწევნით ზუსტად არ გაჰყვება თავ-
დაპირველად დასახულ გზას. ხოლო თუ გეზი არ ექნება, იგი მუდმი-
ვად ალალბედზე იმოქმედებს. 

* * *

ისტორიული წყაროები გვაწვდის უსასრულოდ მრავალფეროვან 
ინფორმაციას. ადამიანის ნებისმიერი ნააზრევი (ზეპირი თუ წერი-
ლობითი), ნამოქმედარი თუ ნაკვალევი თვით ამ ადამიანზე მეტყვე-
ლებს. ჩვენი საქმიანობისაგან შორს მყოფი ადამიანები ამ შესაძლებ-
ლობათა მასშტაბს ჯეროვნად ვერ აფასებენ. ჩვენი მეცნიერული 
კვლევის მიმართ მათ მოძველებული მიდგომა აქვთ, იმ პერიოდის, 
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როდესაც მხოლოდ წინასწარგანზრახული მტკიცებულებები შეის-
წავლებოდა. როდესაც ბ-ნი პოლ ვალერი „ტრადიციულ ისტორიას“ 
ისეთი „საყურადღებო გარემოებების“ ჩრდილში დატოვებას საყვე-
დურობს, რომლებსაც „თავისი უმნიშვნელოვანესი შედეგებით ყვე-
ლა პოლიტიკურ მოვლენაზე მეტად ძალუძთ განაპირობონ მომა-
ვალი ცხოვრების შეცვლა“, მას ნიმუშად ელექტროენერგიის მიერ 
„დედამიწის დაპყრობა“ მოჰყავს. ამისათვის იგი ქებას იმსახურებს. 
სამწუხაროდ, ამ უდიდეს საკითხზე არც ერთი სერიოზული შრომა 
არ შექმნილა. ზედმეტი სიმკაცრის მიუხედავად, ბ-ნი ვალერი ცდი-
ლობს გაამართლოს შეცდომა, რომელიც თვითონვე გაკიცხა და აღ-
ნიშნავს, რომ ასეთი მოვლენები მეცნიერს უცილობლად „გამორჩება“, 
ვინაიდან „არც ერთ ისტორიულ დოკუმენტში ისინი სრული სიზუს-
ტით არ არის ასახული“. ამჯერად ბრალდება მეცნიერიდან მეცნიერე-
ბაზეა გადატანილი, რაც მცდარია. ვინ დაიჯერებს, რომ ელექტრო-
საწარმოებს არ გააჩნია საკუთარი არქივები, ენერგიის მოხმარების 
აღრიცხვის ცხრილები ან გავრცელების ქსელთა რუკები? თქვენი აზ-
რით, ისტორიკოსებს ეს დოკუმენტები არ გამოუყენებიათ? თუ ასეა, 
მათ, რასაკვირველია, დიდი შეცდომა დაუშვიათ, თუ არ ჩავთვლით, 
რომ ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა ქონების მეტისმეტად ეჭვიან 
მცველებს შეიძლება ეკისრებოდეთ. ნუ ავჩქარდებით. ისტორია ჯერ 
არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. თუმცა ეს არ გვაძლევს უფ-
ლებას არასწორად გაგებული ისტორიის შეცდომებით დავამძიმოთ 
ის ისტორია, რომელიც მომავალში დაიწერება. 

ჩვენი მასალების მეტად არაერთგვაროვანი ხასიათი იმდენად დიდ 
სირთულეს ქმნის, რომ თუმცა შეუმჩნეველია მათთვის, ვინც საქმეში 
ჩაუხედავად მსჯელობს, ისტორიკოსის პროფესიის სამ-ოთხ უდიდეს 
პარადოქსს წარმოშობს. 

დიდი შეცდომაა იმის წარმოდგენა, თითქოს ისტორიის ყოველ 
პრობლემას რაიმე სახის ერთადერთი ისტორიული დოკუმენტი პა-
სუხობდეს და იგი მხოლოდ ამისათვის გამოიყენებოდეს. პირიქით, 
როდესაც მკვლევარი სიღრმისეული ფაქტების წვდომას ცდილობს, 
მათთვის ნათელის მოფენის იმედი მხოლოდ ერთმანეთისაგან სრუ-
ლიად განსხვავებული ხასიათის წყაროების ურთიერთგადაკვეთი-
სას უნდა ჰქონდეს. რელიგიის ისტორიის რომელი მკვლევარი შემო-
იფარგლება თეოლოგიური ტრაქტატებისა თუ ჰიმნების კრებულთა 
შესწავლით? მან შესანიშნავად უწყის, რომ გამქრალი რწმენებისა 
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და გრძნობების შესახებ სავანეთა კედლებზე დახატული თუ გამო-
ქანდაკებული გამოსახულებები, სამარხების აგებულება და მოწყო-
ბა ბევრ წერილობით წყაროზე არანაკლებ მრავლისმეტყველია. ცნო-
ბები გერმანელთა შემოსევების შესახებ მხოლოდ ქრონიკებისა თუ 
ქარტიების გაანალიზებით არ მოგვიპოვებია, ისინი სამარხების არ-
ქეოლოგიური კვლევითა და ადგილთა სახელწოდებების შესწავლით 
მოვიძიეთ. რაც უფრო ვუახლოვდებით ჩვენს ეპოქას, ეს მოთხოვნე-
ბი, ცხადია, იცვლება, მაგრამ მათი გათვალისწინება მაინც აუცილე-
ბელია. დღევანდელი საზოგადოებების ცხოვრებაში რომ გავერკვეთ, 
განა საკმარისი იქნება საპარლამენტო დებატების ან საკანცელარიო 
საბუთების შესწავლით შემოვიფარგლოთ? განა საბანკო ბალანსი 
არ უნდა განვუმარტოთ საქმეში ჩაუხედავ ადამიანს, ვისთვისაც იგი 
იეროგლიფებზე უფრო გაუგებარია? განა მისაღებია, რომ იმ ეპოქის 
მკვლევარმა, სადაც მანქანა ბატონობს, გვერდი აუაროს მის აგებუ-
ლებასა და ცვალებადობას? 

თუ თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი ადამიანური პრობლემა და-
პირისპირებული მტკიცებულებების გამოყენებას მოითხოვს, კვლე-
ვის ტექნიკური მეთოდები, პირიქით, ისტორიული წყაროების ტიპ-
ზეა დამოკიდებული. თითოეული მათგანის შესწავლა დიდ დროს 
მოითხოვს. მათი სრული დაუფლება კი – უფრო ხანგრძლივ და 
თითქმის განუწყვეტელ მუშაობას. მკვლევართაგან ბევრი ვერ დაიკ-
ვეხნის, რომ სათანადოდ შეეძლოს შუა საუკუნეების ქარტიის წა-
კითხვა და ანალიზი. ადგილთა სახელების სწორი განმარტება (რაც, 
უპირველეს ყოვლისა, ენობრივი მოვლენაა). პრეისტორიული, კელ-
ტური, გალურ-რომაული ნასახლარების უშეცდომოდ დათარიღება 
ან რომელიმე მდელოს, ხნულის თუ ხრიოკი ადგილის მცენარეული 
საფარის განხილვა. ყოველივე ამის გარეშე როგორ დაიწერება ამა თუ 
იმ მიწის ათვისების ისტორია? ჩვენი აზრით, მეცნიერებათა მხოლოდ 
ნაწილი თუ იყენებს კვლევისათვის ერთდროულად ამდენ განსხვავე-
ბულ იარაღს. მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანური ფაქტო-
რები ყველაზე რთულია, რამეთუ ადამიანი ბუნების უმაღლესი ქმნი-
ლებაა. 

ჩემი აზრით, კარგია და აუცილებელიც, რომ ისტორიკოსი თავი-
სი პროფესიის ძირითად ტექნიკურ მეთოდებს ზედაპირულად მაინც 
ფლობდეს, თუნდაც იმისათვის, რომ იარაღის ძალისა და მისი გამო-
ყენების სირთულეთა განსაზღვრა წინასწარ შეძლოს. იმ „დამხმარე 
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საგნების“ ნუსხა, რომელთა შესწავლასაც დამწყებ მეცნიერებს ვთა-
ვაზობთ, საკმაოდ მოკლეა. ადამიანი ცოდნას სიტყვების საშუალებით 
იღებს, მაშ, რომელი აბსურდული ლოგიკის თანახმად ეკრძალება მას 
ლინგვისტიკის უმთავრესი მიღწევების შესწავლა? თუმცა, რაგინდ 
მრავალფეროვანი ცოდნითაც უნდა აღვჭურვოთ ისედაც კარგად 
გაცნობიერებული მკვლევარი, იგი, როგორც წესი, თავის შესაძლებ-
ლობებს აუცილებლად ამოწურავს. ამ შემთხვევაში ისღა დაგვრჩე-
ნია, რომ ერთი ადამიანის მრავალმხრივ კომპეტენციას სხვადასხვა 
მეცნიერის მიერ გამოყენებული ტექნიკური მეთოდები შევუნაცვ-
ლოთ და ერთი გარკვეული თემის გასაშუქებლად მივმართოთ. ეს მე-
თოდი გუნდურ მუშაობას გულისხმობს. ამავდროულად იგი მოით-
ხოვს რამდენიმე უმთავრესი პრობლემის წინასწარ განმარტებას 
საერთო თანხმობის საფუძველზე. ეს ის მიღწევებია, რომელთაგან 
ჯერ კიდევ ძალიან შორს ვართ, მაგრამ ეჭვი არ გვეპარება, რომ ისინი 
დიდად განაპირობებენ ჩვენი მეცნიერების მომავალს.

3. მტკიცებულებათა გადაცემა

 ისტორიკოსის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ამოცანა იმ დოკუ-
მენტების შეგროვებაა, რომლებიც მან მომავალში უნდა გამოიყენოს. 
ამისათვის მეცნიერი სხვადასხვა გზამკვლევით სარგებლობს: არქივებ-
სა და ბიბლიოთეკებში დაცული ნუსხებით, მუზეუმების კატალოგე-
ბით, ყველა სახის ბიბლიოგრაფიული მასალით. ისეთი მოურიდებე-
ლი ფორმალისტი მეცნიერებიც არსებობენ, რომლებსაც აოცებთ, 
რომ მკვლევართაგან ერთნი ქმნიან ამგვარ ნაშრომებს, მეორენი კი 
მოიძიებენ და იყენებენ მათ. განა რომანტიკას მოკლებულ ამგვარ 
სამუშაოზე დახარჯული დროის წყალობით (თუმცა ამ საქმიანობას 
გარკვეული ფარული მიმზიდველობაც ახლავს) არ იზოგება უდიდე-
სი ენერგია? დავუშვათ, დაინტერესებული ვარ წმინდანების კულტის 
ისტორიით). და არ ვიცნობ ბოლანდისტი მამების „ლათინურ ჰაგიოგ-
რაფიულ ბიბლიოთეკას“ (Bibliotheka Hagiographica Latina). არასპეცი-
ალისტი ძნელად თუ წარმოიდგენს, რამდენი ენერგია უნდა დავ-
ხარჯო ფუჭად, რომ ჩემი მეცნიერული ცოდნის ეს ხარვეზი შევავსო. 
ჩვენი ვალია, ვიზრუნოთ არა იმაზე, რომ ამგვარი ნაშრომებით ჩვენი 
წიგნის თაროები შევავსოთ (რომელთა დარგობრივი ჩამონათვალი 
სპეციალურ ლიტერატურაშია მოცემული), არამედ შევქმნათ ისი-
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ნი, მით უფრო, თუ საქმე ჩვენგან არცთუ შორეულ პერიოდს ეხება. 
რაციონალურად დაგეგმილი კომპლექსური სქემის მიხედვით, ასეთი 
შრომები საფრანგეთში მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში იწერება. 
მათი გამოცემა კი ხშირად კერძო პირების ჭირვეულობასა თუ არაინ-
ფორმირებული გამომცემლობების ხელმომჭირნეობაზეა დამოკიდე-
ბული. ემილ მოლინიეს შესანიშნავი ნაშრომის „საფრანგეთის ის-
ტორიის წყაროების“ პირველი ტომი მხოლოდ ერთხელ, 1901 წელს 
გამოიცა. მხოლოდ ეს ფაქტიც საკმარისია, რომ ბრალდების მთელი 
აქტი დაიწეროს. იარაღი, მართლაც, არ ქმნის მეცნიერებას, მაგრამ 
საზოგადოება, რომელიც მიიჩნევს, რომ მეცნიერების პატივისმცემე-
ლია, არ უნდა უგულებელყოფდეს მის სამუშაო იარაღს. ალბათ არც 
აკადემიურ ინსტიტუციებზე სრულად მინდობა იქნებოდა გონივრუ-
ლი, მათი კარი ხომ უპირატესად ხანდაზმული მეცნიერებისა და მათი 
მორჩილი მოსწავლეებისთვისაა ღია, რომელთათვისაც უცხოა მეცნი-
ერებაში სიახლის დანერგვა. ავტომობილის ეპოქაში ხარისა და გუთ-
ნის მენტალიტეტი მხოლოდ სამხედრო სასწავლებლებსა და გენერა-
ლურ შტაბს არ შემორჩენია. 

ჩვენი აზრით, თუ მეცნიერი წინასწარ არ გაეცნო შესასწავლ ტე-
რიტორიას, რაოდენ ზუსტი და მრავალრიცხოვანიც უნდა იყოს გზის 
მანიშნებელი ძელი, იგი მკვლევარს დიდ სამსახურს ვერ გაუწევს. ის-
ტორიული დოკუმენტები ღვთის ნებით არ ჩნდება, როგორც ეს ზოგ-
ჯერ ახალბედა მეცნიერებს ჰგონიათ. რომელიმე საარქივო ფონდში, 
ბიბლიოთეკასა თუ ბუნებაში მათი ყოფნა-არყოფნა ადამიანთანაა 
დაკავშირებული და ადვილი გასაანალიზებელია. ხოლო, როდესაც 
საქმე ეხება მოგონებების თაობიდან თაობაზე გადაცემას, წამოიჭრე-
ბა მრავალი პრობლემა, რომლებიც არა მხოლოდ კვლევის ტექნიკას-
თანაა დაკავშირებული, არამედ წარსულის ყველაზე ინტიმური მხა-
რეების წვდომასთან. 

სერიოზულ ისტორიულ ნაშრომს ავტორი არქივებში მოძიებული 
და გამოყენებული მასალების ნუსხას წაუმძღვარებს. ეს ძალიან კარ-
გია, მაგრამ საკმარისი არ არის. ისტორიის ყველა წიგნში, რომელიც 
ღირსია ამ სახელისა, უნდა არსებობდეს თავი ან (სურვილისამებრ) 
ქვეთავები, რომლებიც ყველა მნიშვნელოვან ადგილას იქნებოდა ჩარ-
თული და შემდეგნაირად დასათაურდებოდა: „საიდან შევიტყე, რაც 
მოგახსენეთ?“ დარწმუნებული ვარ, რომ ამგვარი აღსარების გაცნო-
ბის შემდეგ რიგითი მკითხველიც ჭეშმარიტ ინტელექტუალურ სი-
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ამოვნებას მიიღებს. მეცნიერული კვლევა, თავისი წარმატებებითა 
და დაბრკოლებებით, იშვიათადაა მომაბეზრებელი. გულგრილობა 
და მოწყენილობა დასრულებულ სამუშაოს ახლავს. 

* * *

ჩემთვის, როგორც მკვლევარისათვის, არაერთხელ მოუმართავთ 
ამა თუ იმ სოფლის მცხოვრებლებს და მათი მშობლიური ადგილის 
ისტორიის აღწერა უთხოვიათ. როგორც წესი, მე მათ შემდეგი სიტყ-
ვებით მივმართავდი (შევეცადე ჩემი აზრი მარტივად გადმომეცა, ვი-
ნაიდან მეცნიერულ ენაზე საუბარი აქ უადგილოდ მივიჩნიე): „გლეხუ-
რი გაერთიანებების არქივები იშვიათად და დაგვიანებით იქმნებოდა. 
დიდებულები, პირიქით, შედარებით უკეთესად ორგანიზებულ, უწყ-
ვეტ ჯაჭვს ქმნიდნენ და პირადი საქმეთწარმოებაც დიდი ხნის დაწყე-
ბული ჰქონდათ. ძირითადი დოკუმენტები, რომლებიც 1789 წლამდე 
და კიდევ უფრო ადრეულ პერიოდებს ასახავენ, დიდგვაროვანთა არ-
ქივებშია დაცული. აქედან გამომდინარე, პირველი კითხვა, რომელ-
საც პასუხი უნდა გაეცეს (ვინაიდან ყველაფერი დანარჩენი მასზეა 
დამოკიდებული) შემდეგია: ვინ იყო სოფლის ბატონი 1789 წელს?“ 
(თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ ერთი სოფელი რამდენიმე ბა-
ტონს გაეყო. მაგრამ დროის დაზოგვის მიზნით, ეს შემთხვევა გვერდ-
ზე გადავდოთ). „დასაშვებია სამი შესაძლებლობა: მამული შეიძლება 
ყოფილიყო როგორც ეკლესიის, ასევე რევოლუციის დროს ემიგრა-
ციაში წასული საერო პირის საკუთრება, ან კიდევ საერო პირისა, 
რომელიც ემიგრაციაში არ წასულა. ყველაზე ხელსაყრელი პირვე-
ლი ვერსიაა. ამ შემთხვევაში ფონდი არა მარტო კარგად შემოინა-
ხებოდა, არამედ უფრო ხანგრძლივი პერიოდის მომცველიც იქნებო-
და. 1790 წელს, ეკლესიის სამოქალაქო მოწყობის შესახებ კანონის 
მიხედვით, ეკლესიისთვის მამულებთან ერთად ეს ფონდებიც უნდა 
ჩამოერთმიათ და რომელიმე სახელმწიფო საცავში განეთავსებინათ, 
რაც იმედს გვისახავს, რომ ისინი დღემდე ხელუხლებელია, კვლავ თა-
ვის ადგილზეა და მეცნიერთათვის ხელმისაწვდომია. ასევე მოგვწონს 
ჰიპოთეზა ემიგრაციის შესახებ. არქივები ამ შემთხვევაშიც უნდა ჩა-
მოერთმიათ და სხვაგან განეთავსებინათ, მხოლოდ მეტი შესაძლებ-
ლობა იქმნებოდა იმისა, რომ ეს დოკუმენტები, როგორც სახელგატე-
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ხილი რეჟიმის გადმონაშთი, ვინმეს თვითნებურად გაენადგურებინა. 
რჩება ბოლო, უკიდურესად არასასურველი ვერსია – „ყოფილი 
დიდგვაროვნების“ ქონებას, რომლებსაც არც საფრანგეთი დაუტოვე-
ბიათ და არც საზოგადოებრივი ხსნის კომიტეტის კანონების დარტყ-
მის ქვეშ მოქცეულან (რაღაც მანქანებით), საფრთხე არ დამუქრებია. 
მათ უეჭველად უნდა დაეკარგათ მებატონის უფლებები, ვინაიდან 
იგი საყოველთაოდ გაუქმდა. ამ დიდებულებმა მხოლოდ პირადი მა-
მულები და, შესაბამისად, საკუთარი საქმეთწარმოება შეინარჩუნეს. 
ვინაიდან დოკუმენტები, რომლებსაც ჩვენ ვეძებთ, სახელმწიფოს 
არასოდეს მოუთხოვია, XIX და XX საუკუნეების მანძილზე მათაც ყვე-
ლა ოჯახური დოკუმენტის ხვედრი უნდა გაეზიარებინათ. დავუშვათ, 
ისინი არც ვირთხებს შეუჭამია და არც გაყიდვის ან მემკვიდრეობის 
გადაცემის დროს გაბნეულა, მათ დღევანდელ მფლობელს ვერავინ 
აიძულებს ამ ფონდებში ჩაგვახედოს. 

[ეს მაგალითი იმიტომ მოვიყვანე, რომ იგი ტიპურია იმ პირობები-
სათვის, რომლებიც ხშირად განსაზღვრავენ და ზღუდავენ დოკუმენ-
ტაციის ხელმისაწვდომობას. ინტერესმოკლებული არ იქნება უფრო 
დაწვრილებით გავაანალიზოთ ყველაფერი, რაც ჭკუის სასწავლებ-
ლად გამოდგება].

როგორც დავინახეთ, რევოლუციისდროინდელმა კონფისკაციებ-
მა მკვლევარისათვის იმ მწყალობელი ღვთაების როლი შეასრულა, 
რომელსაც კატასტროფა ეწოდება. მრავალი რომაული მუნიციპია 
ჩვეულებრივ პატარა იტალიურ ქალაქად იქცა, სადაც არქეოლოგები 
ანტიკური ხანის უმცირეს ნიმუშსაც რის ვაი-ვაგლახით პოულობენ. 
პომპეი მხოლოდ ვეზუვის ამოფრქვევამ შემოინახა. 

რასაკვირველია, კაცობრიობის ყველა დიდი უბედურება არ ჩამ-
დგარა ისტორიის სამსახურში. მტრის შემოსევების დროს დიდძალ 
ლიტერატურულ და ისტორიოგრაფიულ ხელნაწერებთან ერთად 
რომის იმპერიული ბიუროკრატიის ფასდაუდებელი საბუთებიც 
ნადგურდებოდა. ორმა მსოფლიო ომმა დიდებით მოსილ მიწაზე 
არაერთი ძეგლი და საარქივო საცავი ჩვენ თვალწინ აღგავა პირისა-
გან მიწისა. ვეღარასოდეს გადავფურცლავთ იპრის ძველი ვაჭრების 
წერილებს. უკანდახევისას თავად გახლდით მოწმე, როგორ იწვოდა 
ერთ-ერთი არმიის ბრძანებების დავთარი.

აღსანიშნავია, რომ მშვიდი, ციებ-ცხელების შემოტევებისაგან თა-
ვისუფალი სოციალური ცხოვრება, ბევრად ნაკლებად უწყობს ხელს 
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მოგონებათა გადაცემას. სწორედ რევოლუციები ამსხვრევენ სეიფის 
კარს და აიძულებენ მინისტრებს გაიქცნენ, სანამ საიდუმლო საბუთე-
ბის განადგურებას მოასწრებდნენ. თუ ძველ იურიდიულ არქივებში 
დაცული გაკოტრებული საწარმოების დოკუმენტაცია დღეს ჩვენთ-
ვის ხელმისაწვდომია, საქმიანობის ნაყოფიერად და ღირსეულად 
წარმართვის შემთხვევაში, ისინი საკუთარ საბუთებში არ ჩაგვახედებ-
დნენ. მეროვინელი მეფეების მიერ ათასი წლის წინ სენ-დენის სააბა-
ტოსათვის ნაბოძები სიგელები 1789 წლის რევოლუციას სამონასტ-
რო ინსტიტუციების საოცარი მოწყობის წყალობით გადაურჩა. დღეს 
მათი მოძიება ეროვნულ არქივებში შეგვიძლია. სენ-დენის სააბატო 
რევოლუციის მსახვრალ ხელს რომ გადარჩენოდა, დარწმუნებულ-
ნი ვართ, რომ საკუთარ საცავებში ხელის ფათურის უფლებას მოგვ-
ცემდა? რასაკვირველია, არა. ისევე როგორც იესოს საზოგადოება არ 
ჩაახედებს უმეცარს საკუთარ საბუთებში, ურომლისოდაც თანამედ-
როვე ისტორიის მრავალი საკითხი ჩვენთვის ბუნდოვანი რჩება, ასე-
ვე წარმოუდგენელია, ფრანგულმა ბანკმა მიიწვიოს პირველი იმპე-
რიის ეპოქის მკვლევარები საკუთარ (თუნდაც უძველეს) რეესტრებში 
ცნობების მოსაძიებლად, ვინაიდან ყველა კორპორაციისათვის დამა-
ხასიათებელია ჩაკეტილი წრის მენტალიტეტი. ამიტომ თანამედროვე 
ისტორიის მკვლევარი ძალზე არახელსაყრელ ვითარებაშია აღმოჩე-
ნილი – საიდუმლოს უნებლიე გამხელის შესაძლებლობას იგი თით-
ქმის სრულიად მოკლებულია. სამაგიეროდ, მას შეუძლია მეგობრები-
საგან საიდუმლოდ განდობილი ამბებით ისარგებლოს. სამწუხაროდ, 
მსგავსი ცნობები ჭორებისაგან დიდად არ განსხვავდება. ჩვენს წისქ-
ვილზე ხშირად რაიმე ძლიერი კატაკლიზმი ასხამს წყალს. 

ასე იქნება მანამ, სანამ საზოგადოება თავს არ დაანებებს ყველა 
საზრუნავის საკუთარი უბედურებებისათვის გადაბარებას, არ შეუდ-
გება მეხსიერების რაციონალურად ჩამოყალიბებას და საკუთარი 
თავის შეცნობას. ამისათვის მას ხელჩართული ბრძოლის გამართვა 
მოუწევს ორ მთავარ დამნაშავესთან – გულმავიწყობასა და უმეც-
რებასთან. დაუდევრობის შედეგია დოკუმენტების გაბნევა, ხოლო სა-
იდუმლოებით გატაცება [რაც კიდევ უფრო სახიფათოა], დიპლომა-
ტიური იქნება ეს, საქმიანი თუ ოჯახური, მალავს ან ანადგურებს მათ. 
რასაკვირველია, კლიენტის ოპერაციების გამჟღავნების უფლება ნო-
ტარიუსს არა აქვს. კანონს, რომელიც არ უკრძალავს მას საიდუმ-
ლოების ბურუსში გაახვიოს წინაპართა მიერ კლიენტისათვის შედ-
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გენილი დოკუმენტები და, ამგვარად დავიწყებისთვის გაწიროს ისინი, 
ცოტა არ იყოს, ობის სუნი ასდის. რაც შეეხება მოტივებს, რომლებ-
საც იშველიებს საწარმოთა უმრავლესობა, რათა ეროვნული ეკო-
ნომიკის ჯანსაღი წარმართვისათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი 
სტატისტიკა დაფაროს, პატივისცემას არ იმსახურებს. ჩვენი ცივილი-
ზაცია, რომლისთვისაც ინფორმაციის დაფარვა მოქმედების მეთო-
დია და ამას ბურჟუაზიულ უმწიკვლობად მიიჩნევს, მაშინ დაიწყებს 
წინსვლას, როდესაც გამჟღავნების სურვილს გამოთქვამს და ცნობე-
ბის გაცემას შეუდგება.

* * *

[კვლავ ჩვენს სოფელს დავუბრუნდეთ]. გარემოებებს, რომლებსაც 
მოცემულ კერძო შემთხვევაში გადამწყვეტი როლი აკისრიათ მტკი-
ცებულებების დაკარგვასა თუ შემონახვაში, ხელმისაწვდომობასა 
თუ ხელმიუწვდომლობაში, ზოგადი ხასიათის ისტორიული ძალები 
წარმოშობს. აქ ყველაფერი ნათელია, თუმცა შესასწავლ ობიექტთან 
მათი ლოგიკური დაკავშირება ფაქტობრივად შეუძლებელია. კვლე-
ვის შედეგი კი მთლიანად მათზეა დამოკიდებული! რატომ უნდა იყოს 
შუა საუკუნეების ერთი პატარა სასოფლო გაერთიანების კვლევა და-
მოკიდებული იმაზე, მოისურვა თუ არა იქაურმა ბატონმა რამდენიმე 
საუკუნის შემდეგ საფრანგეთის დატოვება, რათა კობლენცის შეკ-
რებას შეერთებოდა. ასეთ შეუსაბამობას ხშირად ვაწყდებით. [რო-
მაულ ეგვიპტეს იმავე პერიოდის გალიაზე უკეთესად იმიტომ კი არ 
ვიცნობთ, რომ მის მიმართ მეტი ინტერესი გამოვიჩინეთ, არამედ იმი-
ტომ, რომ ეგვიპტის მშრალმა ჰავამ და ბალზამირების წესით დაკ-
რძალვის რიტუალმა მრავალი წერილობითი წყარო შემოგვინახა, 
ხოლო დასავლეთის კლიმატი და წეს-ჩვეულებები, პირიქით, სწრა-
ფად ანადგურებდა მათ. დოკუმენტების მოპოვებაში წარმატები-
სა თუ ხელმოცარვის მიზეზებს, როგორც წესი, არავითარი კავში-
რი არა აქვს იმ მოტივებთან, რომლებიც მათ ჩვენთვის სასურველს 
ხდის: ასეთია ის ირაციონალური, მოუშორებელი ელემენტი, რომე-
ლიც ჩვენს კვლევებს შინაგანად ტრაგიკულს ხდის, რაც არაერთი სუ-
ლისმიერი ქმნილების არასრულფასოვნების ან მათი განადგურების 
ფარული მიზეზიც გამხდარა. 
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მოყვანილი მაგალითი კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რაოდენ მნიშ-
ვნელოვანია ამა თუ იმ სოფლის ყოველი დოკუმენტის ბედი, რის 
გათვალისწინებაც ყოველთვის ვერ ხერხდება]. ზოგჯერ საბოლოო 
შედეგის მიღწევა დამოკიდებულია მრავალ მიზეზობრივ ჯაჭვზე, რომ-
ლებიც ერთმანეთისაგან სრულიად დამოუკიდებელია, მათი წინას-
წარ განჭვრეტა კი – შეუძლებელი. სენ-ბენუა-სიურ-ლუარის სა-
აბატოს არქივებს ოთხჯერ ზედიზედ გაუჩნდა ხანძარი და ერთხელ 
გაიძარცვა. როდესაც ამ ფონდების შესწავლას ვიწყებ, შემიძლია 
თუ არა გამოვიცნო, რა სახის საბუთები გადაურჩა განადგურებას? 
კვლევის უაღრესად საინტერესო საგანი ე. წ. ხელნაწერთა მიგრაციაა. 
ლიტერატურული ნაწარმოების ბიბლიოთეკებში გადატანა, ასლე-
ბის გადაღება, ბიბლიოთეკართა თუ ასლების გადამღებთა გულმოდ-
გინება ან დაუდევრობა – ყველა ამ ქმედებაში ცხოვლად აისახება 
კულტურის ბედუკუღმართობა და მის დიდ მიმდინარეობათა ცვა-
ლებადი თამაში. განა ყველაზე კარგად ინფორმირებულ მეცნიერსაც 
კი, სანამ მიაკვლევდა, იქამდე შეეძლო განეცხადებინა, რომ „გერმანი“, 
ტაციტუსის ერთადერთი ხელნაწერი, XVI საუკუნეში ჰერსფილდის 
მონასტერში ინახებოდა? მოკლედ, დოკუმენტების მოძიებაში ყო-
ველთვის არის რაღაც მოულოდნელი და, ამგვარად, სარისკო. ერთი 
ჩემი კარგი ნაცნობი მიყვებოდა, რომ დიუნკერკის დაბომბვისას გემ-
ზე ასვლას ელოდა, მაგრამ მოუთმენლობას დიდად არ იმჩნევდა. ამ 
დროს ერთ-ერთმა ნაცნობმა გაკვირვებულმა ჰკითხა: „უცნაურია! 
ისეთი სახე გაქვთ, თითქოს რაც ხდება, თქვენთვის სულერთი იყოს“. 
ჩემს მეგობარს შეეძლო ეპასუხა, რომ ცრუ შეხედულების მიუხედა-
ვად, ბედთან ნაძლევის მშვიდად დასადებად მეცნიერული კვლევის 
ჩვევა სრულებითაც არ არის წამგებიანი.

* * *
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თავი მესამე

კრიტიკა

1. კრიტიკული მეთოდის ისტორიის ნარკვევი

მოწმეს რომ სიტყვაზე არ უნდა ენდო, ყველაზე გულუბრყვილო 
პოლიციელმაც იცის.ამ თეორიის გათვალისწინება დიდ სარგებლო-
ბას არ მოგვიტანს – დიდი ხანია, ისტორიული მტკიცებულებებით 
ბრმად აღარავინ სარგებლობს. ხანგრძლივმა გამოცდილებამ გვიჩ-
ვენა, რომ ტექსტების გარკვეული ნაწილი სულაც არ აღმოჩნდა იმ 
წარმომავლობის, ჩვენ რომ გვეგონა. არც ყველა მონათხრობია ჭეშ-
მარიტი და მატერიალური საბუთებიც შეიძლება ყალბი აღმოჩნ-
დეს. შუა საუკუნეებში მოძალებული სიყალბისაგან თავდაცვის ბუ-
ნებრივ რეფლექსად ეჭვი გვევლინება. „კალმით რასაც გინდა, იმას 
დაწერ“, – წამოიძახა ლოტარინგიელმა აზნაურმა XI საუკუნეში გა-
მართულ სასამართლო პროცესზე, როდესაც ბერებმა მის წინააღმ-
დეგ დოკუმენტური საბუთები წარმოადგინეს. კონსტანტინეს ძღვენი, 
რომელიც VIII საუკუნის ერთი რომაელი კლერკის საოცარი გამონა-
გონია და პირველი ქრისტიანი კეისრის სახელით გავრცელდა, სამი 
საუკუნის შემდეგ ღვთისმოსავი იმპერატორის ოთონ III-ის კარზე და-
ვის საგნად იქცა. ყალბ რელიკვიებს მათი გაჩენის დღიდან დევნიდნენ.

თუმცა პრინციპული სკეპტიციზმი არ წარმოადგენს უფრო პა-
ტივსაცემ ან ნაყოფიერ ინტელექტუალურ მდგომარეობას, ვიდრე 
მიმნდობლობაა – მარტივი გონების ადამიანებს იგი ადვილად ეუფ-
ლება. პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში ერთ კარგ ვეტერინარს 
ვიცნობდი, რომელსაც გაზეთებისა არაფერი სჯეროდა (ალბათ გარკ-
ვეული მიზეზების გამო), მაგრამ ვინმე შემთხვევითი პირის გაუგონარ 
მონაჩმახს გაფაციცებული უსმენდა. 

დიდი ხნის განმავლობაში მეცნიერებაში მხოლოდ უბრალო კე-
თილგონივრული კრიტიკა გამოიყენებოდა. მას შეუძლია ზოგიერ-
თები მოხიბლოს, მაგრამ შორს ვერ წაგვიყვანს. რას წარმოადგენს 
უმეტეს შემთხვევაში ეს ე. წ. კეთილგონიერება? – უსაფუძვლო პოს-
ტულატების ერთობლიობას და ნაჩქარევად განზოგადებულ შედე-
გებს – მეტს არაფერს. 

ფიზიკაში მან ანტიპოდებისა და აინშტაინის სამყაროს არსებო-
ბა უარყო. იგავი უწოდა ჰეროდოტეს ნაამბობს მეზღვაურებზე, რომ-
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ლებმაც აფრიკის გარშემო მოგზაურობისას, ერთ მშვენიერ დღეს, 
შეამჩნიეს, როგორ ინაცვლებდა მზის ამოსვლის წერტილი მათგან 
მარჯვნიდან მარცხნივ. როდესაც საკითხი ადამიანის ქმედებებს ეხე-
ბა, ყველაზე უარესი არის ის, რომ მარადიულობის თანრიგში აყვანი-
ლი დაკვირვებები მხოლოდ ერთ მოკლე, კერძოდ კი ჩვენს პერიოდს 
ეხება. სწორედ ამაში მდგომარეობს ვოლტერისეული კრიტიკის ნაკ-
ლი, რომელიც, უნდა ვაღიაროთ, საკმაოდ გონებამახვილურია. გვაკ-
ვირვებს არა მხოლოდ ინდივიდუალური უცნაურობანი, რომელიც 
ყველა დროში არსებობს, არამედ ჩვენამდე არსებული ჩვეულებრივი 
სულიერი მდგომარეობაც, ვინაიდან მას აღარ ვიზიარებთ. „კეთილ-
გონიერება“ არ მოგვცემდა უფლებას გვერწმუნა, რომ ოთონ I ხელს 
მოაწერდა პაპებისათვის ტერიტორიის დათმობის აქტს, ვინაიდან ეს 
ეწინააღმდეგებოდა მანამდე ხელმოწერილ აქტებს, ხოლო მომდევ-
ნო ბრძანებულებებთან სრულიად შეუთავსებელი იყო. უნდა დავი-
ჯეროთ, რომ იმპერატორი ჩვენგვარად არ აზროვნებდა, კერძოდ, მა-
შინ სიტყვა და საქმე იმდენად იყო ერთმანეთისაგან დაშორებული, 
რომ დღეს გვიკვირს, იმპერატორის მიერ ბოძებული პრივილეგიების 
ჭეშმარიტება.

ნამდვილი პროგრესი მაშინ დაიწყო, როდესაც, ვოლნეის სიტყვე-
ბით რომ ვთქვათ, ეჭვი „გამომცდელად“ იქცა. ანუ შემუშავდა ობიექ-
ტური წესები, რომლებიც ტყუილ-მართლის გარჩევის საშუალებას 
იძლეოდა. „წმინდანთა ცხოვრების“ წაკითხვის შემდეგ იეზუიტი პა-
პებროკი ისეთი მძაფრი ურწმუნოების გრძნობით განიმსჭვალა ადრე-
ული შუა საუკუნეების მემკვიდრეობის მიმარათ, რომ მონასტრებში 
დაცული მეროვინგთა ყველა სიგელი ყალბად მიიჩნია. ხოლო მაბი-
ლიონი არ დაეთანხმა მას. უდავოდ არსებობს გაყალბებული, შეს-
წორებული ან ინტერპოლირებული სიგელები, მაგრამ ჭეშმარიტიც 
ხომ არსებობს! ისინი ერთმანეთისაგან უნდა გავმიჯნოთ. 1681 წელს, 
როდესაც „დიპლომატიკის შესახებ“ (”De Re Diplomatica“) დაიწერა, 
რაც ადამიანის აზროვნების ისტორიაში უდიდეს თარიღად იქცა, სა-
ბოლოოდ შეიქმნა საარქივო დოკუმენტების კრიტიკა. 

[კრიტიკული მეთოდის ისტორიის გადამწყვეტი მომენტი ასე-
თი იყო: გასული საუკუნის ჰუმანიზმს თავისი სისუსტეები და ხედვა 
ჰქონდა. უფრო შორს წასვლა მან ვერ შეძლო. ამის შესანიშნავ ნი-
მუშს მონტენის „ნარკვევების“ ერთ-ერთი მონაკვეთი წარმოადგენს, 
სადაც ავტორი ტაციტუსს სასწაულების თხრობისათვის ამართ-
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ლებს. მონტენის აზრით, „გავრცელებული რწმენის“ შესახებ მსჯე-
ლობა თეოლოგებისა და ფილოსოფოსების საქმეა, ისტორიკოსებმა 
მხოლოდ ის უნდა „მოგვითხრონ“, რაც ისტორიულ წყაროებშია მო-
ცემული: „ისტორია ძირითადად ისე გადმოგვცენ, როგორც მიეწო-
დებათ და არა ისე, როგორც თვითონ მიიჩნევენ“. სხვაგვარად რომ 
ვთქვათ, ფილოსოფიური კრიტიკა, რომელიც გარკვეულ ბუნებრივ ან 
ღვთაებრივ კონცეფციას ეფუძნება, სრულიად კანონიერია. მომდევ-
ნო მსჯელობიდან ცხადი ხდება, რომ მონტენი ისევე არ ცნობს ვესპა-
სიანეს სასწაულებს, როგორც ბევრ სხვას. მისთვის გაუგებარია, რო-
გორ უნდა მოხდეს მტკიცებულებათა წმინდა ისტორიული კვლევის 
მეთოდის გამოყენება. კვლევითი დოქტრინა მხოლოდ XVII საუკუნეში 
შეიქმნა და მის ნამდვილ სიდიადეს შესაბამის პერიოდს კი არ უკავ-
შირებენ, არამედ საუკუნის მეორე ნახევარს. 

იმ დროს ეს ყველას ჰქონდა გაცნობიერებული. 1680-დან 1690 
წლამდე „ისტორიული პირონიზმის“ კრიტიკამ საყოველთაოდ გავრ-
ცელებული სახე მიიღო. ამ ტერმინის კომენტირებისას მიშელ ლე-
ვასორი წერდა: „როგორც ამბობენ, გონების სიმართლე იმაში მდგო-
მარეობს, რომ ყველაფერი ადვილად არ ირწმუნოს და არაერთგზის 
შეძლოს დაეჭვება“. თვით სიტყვა კრიტიკა [რომელიც აქამდე მხო-
ლოდ გემოვნებით განსჯას გამოხატავდა] ჭეშმარიტების შემოწმების 
აზრს იძენს. თავდაპირველად მას ბოდიშის მოხდით იყენებდნენ, ვი-
ნაიდან „კარგად არ ჟღერდა“ და ჯერ კიდევ ტექნიკის სუნი ასდიოდა. 
თუმცა თანდათანობით მან თავისი ადგილი დაიმკვიდრა. ბოსუე ამ 
ტერმინს ფრთხილად არიდებს თავს. როდესაც იგი „ჩვენს კრიტიკოს 
ავტორებზე“ საუბრობს, იგრძნობა, როგორ იჩეჩს მხრებს. რიშარ სი-
მონი კი ამ სიტყვას ყველა ნაშრომის სათაურში ათავსებს. ყველაზე 
გამჭრიახები [უნდა აღინიშნოს] არ ტყუვდებიან, ეს სიტყვა ახალი, 
უნივერსალური მეთოდის აღმოჩენას ნიშნავს. ელი დიუ პენის სიტყ-
ვები რომ მოვიშველიოთ, კრიტიკა „არის ჩირაღდანი, რომელიც გზას 
გვინათებს და ანტიკური ხანის ბნელ ბილიკებზე მიგვიძღვის, რათა 
ჭეშმარიტება სიყალბისაგან განგვასხვავებინოს“. ბეილი კი უფრო 
მკაფიოდ წერს: „ბატონმა სიმონმა თავის მორიგ „პასუხში“ კრიტიკის 
რამდენიმე ახალი წესი წარმოგვიდგინა, რომლებიც არა მხოლოდ 
საღვთო წერილის გასაგებად გამოგვადგება, არამედ სხვა ნებისმი-
ერი ნაშრომის ნაყოფიერად წასაკითხადაც“. 

შევაპირისპიროთ დაბადების რამდენიმე თარიღი: 1628 წელს 
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დაიბადა პაპებროკი, რომელიც ქარტიის საკითხში ცდებოდა, მაგ-
რამ ისტორიოგრაფიის კრიტიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი იყო. 
1632 წელს დაიბადა მაბილიონი. 1638 წელს დაიბადა რიშარ სიმო-
ნი, რომლის ნაშრომებმა ბიბლიის განმარტებას დაუდო სათავე. ჭეშ-
მარიტ ერუდიტთა ამ კოჰორტას მივათვალოთ ფილოლოგიური და 
ისტორიული კრიტიკის ნამდვილი შედევრის – „თეოლოგიურ-პო-
ლიტიკური ტრაქტატის“ ავტორი სპინოზა, რომელიც 1632 წელს და-
იბადა. [თუ სიტყვას ზუსტ მნიშვნელობას მოვუძებნით] თაობა, რომ-
ლის კონტურები ჩვენ თვალწინ [საოცარი სიცხადით] წარმოჩინდება, 
[თუმცა] მეტად უნდა გამოიკვეთოს. ეს [სწორედ] ის თაობაა, რომე-
ლიც მაშინ გამოვიდა ასპარეზზე, როდესაც გამოჩნდა „მოსაზრებები 
მეთოდზე“. 

ნუ დავარქმევთ მათ კარტეზიანელთა თაობას. მხოლოდ მაბილი-
ონის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, აღვნიშნავთ, რომ იგი იყო ღვთის-
მოსავი ბერი [მართლმადიდებელი და გულუბრყვილო], რომლის 
უკანასკნელი თხზულებაა ტრაქტატი „ქრისტიანული სიკვდილის“ 
შესახებ. ნაკლებ სარწმუნოა, რომ მას ახალი ფილოსოფია სცოდნო-
და [რომელსაც მაშინდელი მორწმუნეები ეჭვის თვალით უყურებ-
დნენ]. მეტსაც ვიტყვით, დავუშვათ, მაბილიონი იცნობდა კიდეც ამ 
ფილოსოფიას, ვითომ გაიზიარებდა მას? მეორე მხრივ, კლოდ ბერნა-
რის მეტად ცნობილ ნაწარმოებში მოწოდებულ მათემატიკური ხასი-
ათის აშკარა ჭეშმარიტებებს, რომლებისკენაც, დეკარტის თანახმად, 
მეთოდურმა ეჭვებმა უნდა გაგვიკაფოს გზა, ძალიან ცოტა რამ აქვს 
საერთო იმ ჰიპოთეზებთან, რომელთა დაზუსტება, ლაბორატორი-
ული მეცნიერებების მსგავსად, ისტორიული კრიტიკის საგანია. იმი-
სათვის, რომ ესა თუ ის ეპოქა რაიმე ფილოსოფიით გაჯერდეს, არ 
არის აუცილებელი ამ უკანასკნელმა სიტყვის პირდაპირი მნიშვნე-
ლობით იმოქმედოს. გონებაზე მხოლოდ [ნახევრად] არაცნობიერ-
მა ოსმოსმა უნდა იქონიოს გავლენა. [კარტეზიანული „მეცნიერების“ 
მსგავსად] ისტორიულ მტკიცებულებათა კრიტიკა რწმენას სუფთა 
დაფად წარმოაჩენს. [ასევე კარტეზიანული მეცნიერების მსგავსად] 
იგი არ ანგრევს ძველ დებულებებს, რათა ამ გზით ჯეროვნად გამოც-
დილ ახალ ჭეშმარიტებამდე (ან დიად ჰიპოთეზამდე) მივიდეს. [სხვაგ-
ვარად რომ ვთქვათ] იდეა, რომელიც ეჭვის გამომწვევი ხდება, ძველი 
კონცეფციების სრულ უარყოფას გულისხმობს. ამგვარი ნასუსხით, 
შესაძლოა, ვინმე იტანჯებოდეს, იქნებ, პირიქით, ტკბებოდეს კიდეც, 
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მაგრამ დღემდე მიჩნეულია, რომ ეს არის უარყოფითი მიდგომა ან 
საერთოდ არაფერი. დღეისათვის გაჩნდა მოსაზრება, რომ გონივრუ-
ლად წარმართული ეჭვი შეიძლება შემეცნების იარაღადაც ვაქციოთ. 
აზროვნების ისტორიაში ამ იდეის წარმოშობის თარიღი შეიძლება 
ზუსტად დადგინდეს. 

[მოკლედ რომ ვთქვათ] კრიტიკული მეთოდის წესები ამის შემ-
დეგ ჩამოყალიბდა. მათი საყოველთაო მნიშვნელობა იმდენად აშკარა 
იყო, რომ XVIII საუკუნეში პარიზის უნივერსიტეტში ფილოსოფიის 
საკანდიდატო ნაშრომთა კონკურსზე ყველაზე ხშირად თანამედრო-
ვე ჟღერადობის შემდეგი თემა ფიგურირებდა: „ადამიანთა მტკიცე-
ბულებანი ისტორიული ფაქტების გამო“. რასაკვირველია, მომდევნო 
თაობებმა ეს იარაღი საგრძნობლად დახვეწეს. განსაკუთრებით აღსა-
ნიშნავია, რომ კრიტიკის მეთოდი მათ განაზოგადეს და უფრო ფარ-
თოდ გამოიყენეს.

* * *

დიდი ხნის განმავლობაში კრიტიკის მეთოდს თანამიმდევრულად 
მხოლოდ მეცნიერთა უმცირესობა – ეგზეგეტიკოსები და ცნობის-
მოყვარეები იყენებდნენ. მწერლები, რომლებიც დიდი მნიშვნელო-
ბის ისტორიულ ნაწარმოებებს ქმნიდნენ, სრულებით არ ცდილობ-
დნენ ლაბორატორიის რეცეპტებს გაცნობოდნენ ან მათი შედეგები 
გაეთვალისწინებინათ, ვინაიდან ეს [ძალიან] დაწვრილმანებად მიაჩ-
ნდათ. ჰუმბოლდტის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ცუდია, როდესაც ქი-
მიკოსებს „ხელის დასველების“ ეშინიათ. მომზადებასა და განხორცი-
ელებას შორის ამგვარი შეუთავსებლობა ისტორიისათვის ორმაგად 
საზიანოა. უპირველეს ყოვლისა, იგი დაუნდობლად აკნინებს უდიდეს 
ისტორიულ ნაწარმოებებს. ავტორები [არა მხოლოდ ამ საკითხში] არ 
ასრულებენ მთავარ ვალდებულებას – მოთმინებით ეძიონ ჭეშმარი-
ტება. ამიტომ ისინი მოკლებულნი არიან მუდმივი განახლების შესაძ-
ლებლობას, მოულოდნელობებს, რომლებსაც მხოლოდ დოკუმენტ-
თან მუდმივი ბრძოლა წარმოშობს და გამუდმებით რუტინის მიერ 
თავმოხვეულ [სტერეოტიპულ] თემებს ამუშავებენ. არც კვლევის 
ტექნიკური მხარე ზარალდება ნაკლებად. ზემოდან მართვის გარე-
შე შესაძლოა მეცნიერული კვლევა უმნიშვნელო ან მცდარად დასმუ-
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ლი საკითხების შესწავლას ვერასოდეს გასცდეს. ერუდიციის ფუჭად 
გაფლანგვაზე უარესი არაფერია, ასევე უადგილოა კვლევის მიზნად 
თავად მეთოდის მიჩნევა. 

ამ საფრთხის წინააღმდეგ XIX საუკუნის კეთილსინდისიერი 
მეცნიერები გმირულად იბრძოდნენ [გერმანულმა სკოლამ, რენან-
მა, ფიუსტელ დე კულანჟმა ერუდიციას ინტელექტუალური დონე 
დაუბრუნეს. ისტორიკოსი კი კვლავ თავის სამუშაო მაგიდას მიუჯდა]. 
შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ხელი მოგებულია? ეს რომ დაიჯერო, 
ძალზე ოპტიმისტი უნდა იყო.

[ხშირად კვლევითი სამუშაოები ძნელად მიიწევს წინ, როდესაც 
კვლევის მეთოდები გონივრულად არ არის შერჩეული. მით უფრო, 
რომ კრიტიკის საჭიროებამ ჯერ კიდევ ვერ მოიცვა პატიოსანი ხალხის 
აზროვნება (ტერმინის ძველი გაგებით), რომელთა კეთილგანწყობა 
აუცილებელია ნებისმიერი მეცნიერების მორალური ჰიგიენისათვის, 
განსაკუთრებით კი ჩვენთვის. ჩვენი შესწავლის ობიექტი ადამიანია 
და მისი ნდობის გარეშე ჩვენი მისია ნაწილობრივ თუ ჩაითვლება 
შესრულებულად. 

ვფიქრობთ, მართლაც, ასე ხდება. ჩვენ შორის საუკეთესონი ზოგ-
ჯერ შეუღწევადი იდუმალებით იმოსებიან. ჩვენთან საკითხავ ლიტე-
რატურაში უპირატესობა ენიჭება უღიმღამო სახელმძღვანელოს, 
სადაც ნამდვილ სინთეზს მცდარი, მოუფიქრებელი სწავლება ენაცვ-
ლება. უცნაური მორცხვობა ხელს უშლის მეცნიერებს ჩვენი მეთო-
დების კეთილშობილური ძიების შედეგები გაუთვითცნობიერებელ 
ადამიანებს გააცნონ: ყველა მავნე ჩვევა, რომელიც ურთიერთგამომ-
რიცხავმა ცრუ შეხედულებებმა წარმოშვა, საფრთხეს უქმნის დიდ 
საქმეს. მკითხველთა დაუცველ მასას ისინი ე. წ. ისტორიის ყალბ 
მარგალიტებს სთავაზობენ, რომლის არასერიოზულობა, თვალის-
მომჭრელი იაფფასიანი მასალა, პოლიტიკური მიკერძოება კადნიერი 
თვითდაჯერებულობითაა მიწოდებული. მორასი, ბენვილი ან პლეხა-
ნოვი დაბეჯითებით ამტკიცებენ იმას, რაშიც ფიუსტელ დე კულანჟს 
ან ანრი პირენს ეჭვი შეეპარებოდათ. გაუგებრობა არსებულ ისტო-
რიულ კვლევასა (ან როგორიც მას სურს იყოს) და მკითხველ საზო-
გადოებას შორის აშკარაა]. ორივე მხარის ახირებულ უცნაურობას 
შენიშვნებზე ატეხილი ხმაურიანი დავაც ნათლად ადასტურებს. 

[ბევრი მეცნიერისათვის ფურცლის ქვედა ნაწილი თავის ტკივი-
ლის საგანია]. უაზრობად გვეჩვენება თავისუფალი ადგილების ბიბ-
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ლიოგრაფიული დამოწმებებით შევსება (რასაც ადვილად ავიცი-
ლებთ, თუ წიგნს შესაბამის ნუსხას დავურთავთ) ან კიდევ უარესი, 
სიზარმაცის გამო, ქვედა კიდეზე ვრცელი მსჯელობის გამართვა, რომ-
ლის ადგილი თვით ტექსტშია. ამიტომაც ამ ნაშრომების ყველაზე სა-
ჭირო მასალას ხშირად სარდაფებში ვეძებთ. ამის გამო ზოგიერთი 
მკითხველი უკმაყოფილებას გამოთქვამს, რადგან ტექსტის ქვემოთ 
განთავსებული ყოველი ბწკარი გონებას ურევს. ზოგიერთი გამომცე-
მელი კი აცხადებს, რომ მათი მყიდველები (უთუოდ არც იმდენად 
ზემგრძნობიარენი, როგორც ხატავენ) იტანჯებიან, როდესაც ასეთ 
დამახინჯებულ ფურცლებს ხედავენ [ეს ფაქიზი ადამიანები ამტკიცე-
ბენ, რომ აზროვნების მორალური წესები მათთვის მიუღებელია. თუ 
ფაქტის გადამოწმება არ შეგვიძლია, თავისუფალი ფანტაზიის გარე-
შე მისი გამჟღავნების უფლება არა გვაქვს]. დავუშვათ, ისტორიკოსი 
იყენებს დოკუმენტს და მოკლედ უთითებს მის წარმომავლობას ანუ 
სად მოვიძიოთ ეს წყარო, ეს ხომ პატიოსნების საყოველთაო წესების 
მორჩილებაზე მიუთითებს.

[დოგმებითა და მითებით მოწამლულმა საზოგადოებრივმა აზრ-
მა, განათლების მიმართ თუნდაც კეთილგანწყობილმა, კონტროლის 
სურვილი დაკარგა. როდესაც შევეცდებით, რომ ამაო პედანტიზმის 
გამო არ უარვყოთ საზოგადოებრივი აზრი, დავარწმუნებთ მას, რომ 
მეცნიერული კვლევის შედეგების ფასი განიზომება მეცნიერის მზად-
ყოფნით უარყოს მის მიერ მოპოვებული მასალა, სწორედ მაშინ მო-
იპოვებს გონება უდიდეს გამარჯვებას. განა საზოგადოებრივი აზრის 
შესამზადებლად არ კეთდება ჩვენი მოკრძალებული შენიშვნები და 
მცირე, მაგრამ დაწვრილებითი ცნობარები, რასაც დღეს არაერთი 
ხუმარა დასცინის?]

* * *

პირველი მეცნიერების მიერ შესწავლილი დოკუმენტები უმეტე-
სად თვითონ წარუდგენდნენ ხოლმე თავს მკითხველს ან მათ ტრადი-
ციულად წარადგენდნენ, როგორც ამა თუ იმ ავტორის თხზულებასა 
თუ გარკვეულ ეპოქაში შექმნილ ნაწარმოებს, რომელშიც ესა თუ ის 
მოვლენა გაბედულად იყო აღწერილი. მაგრამ იყო კი სიმართლე, რაც 
იწერებოდა? მართლა ეკუთვნოდა მოსეს ის წიგნები, რომლებიც მის 
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სახელს ატარებდა? [ან ხლოდვიგს ის სიგელები, რომლებსაც მას მი-
აწერენ?] მართალია თუ არა, რაც „გამოსვლაშია“ მოთხრობილი? ეს 
იყო პრობლემა. მაგრამ ისტორია მიეჩვია უნებლიე მტკიცებულებე-
ბის გამოყენებას და დოკუმენტებში პირდაპირ მოცემული მასალის 
აწონ-დაწონვით აღარ იფარგლებოდა. იგი ისტორიული წყაროები-
დან იღებდა ისეთ ცნობებს, რომელთა მოწოდება ამ წყაროებით არ 
იყო გათვალისწინებული. 

[მაშ ასე] კრიტიკის წესები, რომლებმაც პირველ შემთხვევაშივე 
დაამტკიცეს თავისი ვარგისიანობა, მეორე შემთხვევაშიც ეფექტურ-
ნი აღმოჩნდნენ. ზოგიერთი მათგანი დათარიღებულია, ზოგი – არა. 
ყოველი მითითება შესამოწმებელია, ვინაიდან გამოცდილება გვკარ-
ნახობს, რომ ისინი ხშირად არასწორია. თუ დოკუმენტი დაუთარი-
ღებელია, თარიღი უნდა დადგინდეს. ორივე შემთხვევაში ერთსა და 
იმავე მეთოდს ვიყენებთ. თხრობის მანერით (თუ საქმე ორიგინალს 
ეხება), ლათინური ენის მდგომარეობით, მოხსენიებული ინსტი-
ტუციებით, და ამა თუ იმ აქტის აღწერის გავრცელებული ხერხით, 
ვფიქრობთ, ადვილად ამოვიცნობთ ფრანგი ნოტარიუსების ხელწე-
რას, რომელიც დაახლოებით 1000 წელს განეკუთვნება. თუ ასეთი 
დოკუმენტი მეროვინგების ეპოქით თარიღდება, სიყალბის აღმოჩე-
ნა არ გაგვიძნელდება. თუ დოკუმენტი დაუთარიღებელია, თარიღს 
დაახლოებით მივუთითებთ. ასევეა არქეოლოგიც, რომელსაც სურს 
პრეისტორიული ხანის იარაღები ან ანტიკური ხანის ნიმუშები აღ-
მოაჩინოს და ეპოქისა და ცივილიზაციების მიხედვით დააჯგუფოს. 
ამისათვის იგი შეისწავლის, ადარებს, ასხვავებს ფორმებსა და დამზა-
დების ხერხებს, რომლებიც ორივე შემთხვევაში არსებითად მსგავსია.

[ისტორიკოსი თანდათან კარგავს ბუზღუნა გამომძიებლის სახეს, 
როგორც ზოგიერთი სახელმძღვანელო ეცდებოდა მის წარმოდგენას, 
რომ არა ჩვენი სიფხიზლე. რასაკვირველია, იგი მიმნდობი არ გამხ-
დარა. ისტორიკოსმა იცის, რომ მოწმეები შესაძლოა, ცდებოდნენ ან 
ტყუოდნენ. მაგრამ მისი უპირველესი საზრუნავია მოწმის ალაპა-
რაკება, რათა გაუგოს მას. კრიტიკის მეთოდის ერთ-ერთ საუკეთე-
სო თვისებად მიგვაჩნია თავდაპირველი პრინციპების შეუცვლელად 
კვლევა-ძიების მასშტაბების გაფართოების უნარი. 

* * *
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თუმცა უბედურება იქნება, თუ უარვყოფთ ყალბი მტკიცებუ-
ლების მაპროვოცირებელ როლს, რამაც ბიძგი მისცა ჭეშმარიტების 
დადგენის მეთოდის შემუშავების პირველ მცდელობებს. იგი წარ-
მოადგენს იმ საწყის მასალას, რომლის მიხედვითაც უნდა ვაწარ-
მოოთ მეცნიერული კვლევა].

2. სიყალბისა და შეცდომის მხილება

ყველა შხამზე მომწამვლელი, რაც მტკიცებულებას ამახინ-
ჯებს – არის ტყუილი. ეს უკანასკნელი [თავის მხრივ] შეიძლება ორი 
ფორმით მოგვევლინოს. პირველია ავტორისა და თარიღის მოტყუ-
ება, იურიდიულ ტერმინს თუ ვიხმართ – გაყალბება. მარია-ანტუ-
ანეტას მიერ ხელმოწერილი ყველა წერილი მას არ ეკუთვნის. აღმოჩ-
ნდა, რომ ზოგიერთი XIX საუკუნეში გააყალბეს. საიტაფერნეს ტიარა, 
რომელიც ლუვრმა შეიძინა, როგორც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე IV 
საუკუნის ბერძნულ-სკვითური ნიმუში, 1895 წელს ოდესაში გამო-
იჭედა. მეორეა საფუძველში ჩადებული ტყუილი. თავის „კომენტა-
რებში“ კეისარმა, რომლის ავტორობასაც ვერავინ უარყოფს, ბევრი 
რამ შეგნებულად დაამახინჯა და ბევრიც გამოტოვა. ფილიპე-მამაცის 
ქანდაკება, რომელიც სენ-დენიში დგას, მეფის სიკვდილის შემდეგ ძა-
ლიან მალე საფლავისათვის შეიქმნა, მაგრამ ყველაფერი მიუთითებს, 
რომ მოქანდაკე პირობითი მოდელით შემოიფარგლა, რომელსაც რე-
ალობასთან მხოლოდ სახელი აკავშირებს.

მაშ ასე, ტყუილის ეს ორი ასპექტი წარმოშობს ძალიან განსხვავე-
ბულ პრობლემებს, რომელთაგან რომელიმეს გადაჭრა დანარჩენებზე 
ზემოქმედებას არ ახდენს. 

დოკუმენტებს, რომლებსაც გამოგონილი ავტორი ჰყავთ, შინაარ-
სიც უეჭველად გამოგონილი ექნებათ. ე. წ. კარლოს დიდის სიგელი, 
ორი ან სამი საუკუნის წინ შეთითხნილი რომ აღმოჩნდეს, სანაძ-
ლეოს დადება შეიძლება, რომ დიდსულოვნება, რომლითაც ეს სა-
ბუთი მოსავს იმპერატორს, ასევე გამოგონილი იქნება. თუმცა წინას-
წარ ამის დაშვება არ შეიძლება. [ვინაიდან] ზოგიერთი აქტის შექმნა 
მიზნად ისახავდა იმ ორიგინალების აღდგენას, რომლებიც დაიკარ-
გა. ეს არის ერთადერთი გამონაკლისი, როდესაც ყალბმა დოკუმენტ-
მა შეიძლება სიმართლე თქვას. ზედმეტია იმის შეხსენება, რომ, ამის 
საპირისპიროდ, თუ მტკიცებულებანი თვითვე აღიარებენ თავიანთი 
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წარმოშობის ჭეშმარიტებას, ეს სრულებითაც არ ნიშნავს, რომ ისინი 
აუცილებლად ასეთნი არიან. სანამ საბუთს ჭეშმარიტად მიიჩნევენ, 
მეცნიერები იმდენს წვალობენ საკუთარ სასწორზე მათ აწონ-დაწონ-
ვაზე, რომ ბოლოს აღარ ყოფნით გამძლეობა, იქ გამოთქმულ აზრებს 
გამოედავონ. ეჭვი უკან იხევს ისეთი დოკუმენტების წინაშე, რომლე-
ბიც შთამბეჭდავი იურიდიული გარანტიების საფარით არიან წარ-
მოდგენილნი: ხელისუფლების გამოცემული აქტები თუ კერძო კონ-
ტრაქტები, თუ ეს უკანასკნელნი ჯეროვნადაა დამოწმებული. არც 
ერთი და არც მეორე პატივისცემას არ იმსახურებს. 1834 წლის 21 
აპრილს, საიდუმლო საზოგადოებების პროცესის დაწყებამდე, ტი-
ერი ქვემო რეინის პრეფექტს წერდა: „გირჩევთ ყველა ღონე იხმა-
როთ და თქვენი წვლილი შეიტანოთ მომავალი გამოძიებისათვის მა-
სალის შეგროვებაში. განსაკუთრებით კარგად უნდა გაირკვეს ყველა 
ანარქისტის მიმოწერა. იგი მჭიდრო კავშირშია პარიზის, ლიონისა და 
სტრასბურგის მოვლენებთან. ერთი სიტყვით, სახეზეა დიდი შეთქმუ-
ლების არსებობა, რომელიც მთელ საფრანგეთს მოიცავს“. ეს არის 
უდავოდ კარგად მომზადებული ოფიციალური დოკუმენტი. რაც შე-
ეხება ჯეროვნად ბეჭედდასმულ, დათარიღებულ ქარტიათა მირაჟებს, 
აწმყოს უმცირესი გამოცდაც საკმარისია, რომ იგი გაიფანტოს. ყვე-
ლამ იცის, რომ წესების ჯეროვანი დაცვით შედგენილი სანოტარო 
აქტებიც კი განზრახ დაშვებული უზუსტობებითაა სავსე. მახსოვს, 
როგორ მიბრძანეს და მომაწერინეს ხელი ძველი რიცხვით დათარი-
ღებულ ოქმზე, რომელიც სახელმწიფოს ერთ-ერთ დიდ სამთავრობო 
დაწესებულებას ეკუთვნოდა. ამ საკითხში არც ჩვენი მამები ყოფი-
ლან პუნქტუალურნი.მეფეების სიგელების ბოლოში ვკითხულობთ: 
„გაიცა ამა და ამ დღეს, ამა და ამ ადგილას“. გადახედეთ მეფეთა მოგ-
ზაურობის ხარჯთაღრიცხვის დავთრებს. არაერთხელ გადააწყდებით 
ფაქტს, როდესაც დოკუმენტში მითითებულ დღეს მეფე იქედან რამ-
დენიმე ლიეთი დაშორებულ ადგილას იმყოფებოდა. ყმების განთავი-
სუფლების აურაცხელ აქტებში, რომელთა სიმართლეში არც ერთი 
ჭკუათმყოფელი არ შეიტანდა ეჭვს, ჩაწერილია, რომ ისინი წმინდა 
გულმოწყალებით გაიცა, თუმცა თავისუფლად შეგვიძლია მათ გვერ-
დით დავუდოთ თავისუფლების მოსაპოვებლად გადახდილი თანხის 
ანგარიშები. 
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* * *

[მაგრამ] ტყუილის დადგენა არ კმარა. უნდა აღმოვაჩინოთ მისი 
მოტივიც, რათა უკეთესად გამოვააშკარაოთ სიყალბე. სანამ ეჭვი 
იარსებებს, კვლევა გაძნელდება და სიმართლეც სანახევროდ დად-
გინდება. თვით ტყუილიც თავისებური მტკიცებულებაა. ექს-ლა-
შაპელის ეკლესიისათვის კარლოს დიდის მიერ ნაბოძები ცნობილი 
სიგელის სიყალბის დადგენით შეცდომას თავიდან ავიცილებთ. მაგ-
რამ მხოლოდ უარყოფით ახალს ვერაფერს შევიტყობთ. ხოლო თუ 
მოვახერხებთ იმის დამტკიცებას, რომ ყალბი დოკუმენტი ფრიდრიხ 
ბარბაროსას გარემოცვაში შეიქმნა და მიზნად იმპერატორის დიადი 
ოცნებების სამსახურს ისახავდა, თვალწინ ისტორიის ვრცელი ჰორი-
ზონტების ახალი ხედი გადაგვეშლება. ამგვარი მიდგომით კრიტიკა 
შეუდგება ტყუილის მიღმა მატყუარას ანუ ისტორიის დევიზის შე-
საბამისად – ადამიანის ძიებას. 

ბავშვობა იქნებოდა ტყუილის გამომწვევი უსასრულოდ მრავალ-
ფეროვანი მიზეზების ჩამოთვლა. თუმცა ისტორიკოსები, რომლებ-
საც კაცობრიობის ზედმეტად გაინტელექტუალურება სჩვევიათ, 
ჭკუას იხმარდნენ, თუ გაიხსენებდნენ, რომ ყველა მიზეზი გონივრუ-
ლი არ არის. ზოგიერთები ტყუილს პატივმოყვარეობისა და გულ-
ჩათხრობილობის კომპლექსს უკავშირებენ, ამ შემთხვევაში იგი, ან-
დრე ჟიდის ტერმინი რომ მოვიშველიოთ, „უმიზეზო აქტად“ იქცევა. 
განა გერმანელი მეცნიერი, რომელმაც შესანიშნავ ბერძნულ ენაზე 
შეადგინა აღმოსავლეთის ისტორია და ავტორობა ფიქტიურ სანხო-
ნიატონს მიაწერა, ამ გზით შეძლებდა იოლად მოეპოვებინა ელინის-
ტის პატივისცემა? საფრანგეთის ინსტიტუტის ერთ-ერთი წევრის ვა-
ჟიშვილმა, ფრანსუა ლენორმანმა, რომელიც შემდგომ ამავე საპატიო 
დაწესებულებაში მოღვაწეობდა, კარიერა 17 წლის ასაკში საკუთარი 
მამის მოტყუებით დაიწყო: ლა შაპელ-სენტ-ელუაში საკუთარი ხე-
ლით შესრულებული წარწერები მან ახალ აღმოჩენად გამოაცხადა. 
როგორც ამბობენ, [უკვე ხანში შესული და პატივმოსილი] ფრანსუა 
ლენორმანის ბოლო ოსტატური ფანდი იყო საფრანგეთის ტერიტო-
რიაზე ნაპოვნი [ჩვეულებრივი] პრეისტორიული ნივთების ბერძნულ 
სიძველეებად გამოცხადება. მითომანია არა მხოლოდ ადამიანების, 
არამედ ეპოქებისთვისაცაა დამახასიათებელი. ასეთი იყო XVIII სა-
უკუნის ბოლოსა და XIX საუკუნის დასაწყისის წინარომანტიკული და 
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რომანტიკული თაობები: ფსევდო-კელტური პოემები, რომლებსაც 
ოსიანს მიაწერდნენ; ჩატერტონის მიერ ძველ ინგლისურ ენაზე დაწე-
რილად მიჩნეული ეპოპეები და ბალადები; კლოტილდა დე სიურვი-
ლის ე. წ. შუა საუკუნეების ლექსები; ვილერმარკეს მიერ შეთხზული 
ბრეტანული სიმღერები; ვითომდა მერიმეს მიერ ხორვატული ენიდან 
თარგმნილი სიმღერები; კრალი-დვორის ჩეხური ჰეროიკული სიმღე-
რები და მრავალი სხვა: ბოლო რამდენიმე ათწლეულის მანძილზე ევ-
როპაში, კიდით კიდემდე, სიყალბის დიდი სიმფონია ჟღერდა. შუა 
საუკუნეები, განსაკუთრებით VIII საუკუნიდან მოყოლებული XII სა-
უკუნის ჩათვლით, ამ კოლექტიური ეპიდემიის სხვა მაგალითს გვთა-
ვაზობს. რასაკვირველია, ყალბი სიგელების, პაპების დეკრეტების თუ 
კაპიტულარიების უმრავლესობა, რომლებიც ასე მრავალრიცხოვა-
ნია, გარკვეული ანგარებით იქმნებოდა: ამა თუ იმ ეკლესიისათვის 
სადავო ქონების დამტკიცება, რომის ტახტის ავტორიტეტის განმტ-
კიცება, ეპისკოპოსებისაგან ბერების, არქიეპისკოპოსებისაგან ეპის-
კოპოსების, ხელმწიფეებისაგან პაპის, პაპისაგან იმპერატორის დაც-
ვა: [გამყალბებლები ამაზე შორს ვერ მიდიოდნენ.] უნდა აღინიშნოს, 
რომ გაყალბებას არ ერიდებოდნენ არც ღვთისმოსავები და, ხშირად, 
სათნოებით სახელგანთქმული ადამიანებიც. როგორც ჩანს, ამგვარი 
საქციელი საზოგადოებრივ მორალს სრულებითაც არ ლახავდა. რაც 
შეეხება პლაგიატს, ამ დროს ყველაზე უცოდველ საქმედ მიიჩნეოდა 
[საყოველთაოდ]: მემატიანეები თუ ჰაგიოგრაფები ძველი ავტორე-
ბის ნაწარმოებებიდან მთლიან მონაკვეთებს სინდისის ქენჯნის გარე-
შე ითვისებდნენ. [არაფერია ნაკლებ „ფუტურისტული“, ვიდრე ერთ-
მანეთისაგან სრულიად განსხვავებული ეს ორი საზოგადოება]. შუა 
საუკუნეების რწმენა და სამართალი მხოლოდ წინაპრების გაკვეთი-
ლებს ეფუძნებოდა. რომანტიზმი ცდილობდა სასიცოცხლო ძალები 
პრიმიტივიზმის ცოცხალი წყაროდან და ხალხური შემოქმედებიდან 
ამოეღო. ამგვარად, ეპოქები, რომლებიც ყველაზე მეტად იყვნენ ტრა-
დიციას მიჯაჭვულნი, თავის პირდაპირ მემკვიდრეობას ზედმეტად 
თავისუფლად ეპყრობოდნენ. თითქოს შემოქმედების დაუძლეველი 
მოთხოვნილება და წარსულის თაყვანისცემა აიძულებდა მათ, უც-
ნაურ რევანშზე წასულიყვნენ და წარსული გამოეგონებინათ. 

* * *
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1857 წლის ივლისის თვეში მათემატიკოსმა მიშელ შალმა მეცნი-
ერებათა აკადემიას წარუდგინა პასკალის გამოუქვეყნებელი წერი-
ლების შეკვრა, რომელიც მას მუდმივმა მომმარაგებელმა, ცნობილმა 
გამყალბებელმა ვრენ-ლუკამ მიჰყიდა. წერილებიდან ცხადი ხდებო-
და, რომ „პროვინციული წერილების“ ავტორმა მიზიდულობის კანო-
ნი ნიუტონამდე ჩამოაყალიბა. ერთ-ერთმა ინგლისელმა მეცნიერმა 
გაოცება ვერ დამალა: როგორ ავხსნათ, ამბობდა იგი, რომ ამ ტექ-
სტებში მოცემული გამოთვლები პასკალის გარდაცვალებიდან რამ-
დენიმე წლის შემდეგ შესრულდა, ხოლო ნიუტონი მათ თავისი ნაშ-
რომების გამოქვეყნების შემდეგ გაეცნო? ვრენ-ლუკა ის კაცი არ იყო, 
ასეთ მცირე წინააღმდეგობას რომ დაებნია. [იგი მაგიდას მიუჯდა და] 
სულ მალე მისი ძალისხმევით შალი კვლავ ახალი ავტოგრაფებით 
შეიარაღდა. ამჯერად ხელმოწერა გალილეის ეკუთვნოდა, ხოლო ად-
რესატი პასკალი გახლდათ. ამგვარად მოეფინა ნათელი გამოცანას: 
ცნობილ ასტრონომს დაკვირვებები ეკუთვნის, პასკალს კი – ანგარი-
შები. ამ ყველაფერს ორივე პიროვნება საიდუმლოდ აკეთებდა. თუმ-
ცა გალილეის გარდაცვალებისას პასკალი მხოლოდ თვრამეტი წლისა 
იყო. მერე რა? ეს კიდევ ერთი მიზეზია მისი ნაადრევი გენიით აღსაფ-
რთოვანებლად. 

ჩვენმა დაუღლელმა მოდავემ კიდევ ერთი უცნაურობა აღმო-
აჩინა: 1641 წლით დათარიღებული ერთ-ერთი წერილიდან ვგებუ-
ლობთ, რომ გალილეი წერისას თვალების ტკივილს უჩიოდა. განა 
ჩვენთვის ცნობილი არ არის, რომ 1637 წლის ბოლოდან გალილეი 
სრულიად ბრმა იყო? ბოდიში, გვიპასუხა ცოტა ხნის შემდეგ ჩვენმა 
სახელგანთქმულმა შალმა, გეთანხმებით, რომ ამ სიბრმავის [აქამდე] 
ყველას სჯეროდა. მაგრამ სულ ტყუილად, ვინაიდან დროულად აღ-
მოვაჩინე საბუთი, რომელიც გააბათილებს გავრცელებულ შეცდო-
მას და კამათში გარდატეხას შეიტანს. 1641 წლის 2 დეკემბერს პას-
კალს ერთი იტალიელი მეცნიერი ატყობინებდა: გალილეი, რომლის 
მხედველობა წლების განმავლობაში უარესდებოდა, სრულიად დაბ-
რმავდა...

ყველა მატყუარა ვრენ-ლუკასნაირი ნაყოფიერი არ ყოფილა. არც 
ყველა მოტყუებული ყოფილა მისი საბრალო მსხვერპლივით მიამი-
ტი. სიმართლის ხელყოფა სიყალბის მთელ ჯაჭვს წარმოშობს, ვინა-
იდან ერთი ტყუილი მხარდასაჭერად (თუნდაც გარეგნულად) მეორეს 
უხმობს. ამას გვასწავლის ცხოვრებისეული გამოცდილება და ამტკი-
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ცებს ისტორია. ამიტომ ყოველი სიყალბე ტყუილებითაა დახუნძლუ-
ლი: კენტერბერის საეპისკოპოსოს თუ ავსტრიის საჰერცოგოს ყალბი 
პრივილეგიები [რომელთაც ხელს აწერს იულიუს კეისრიდან მოყო-
ლებული ფრიდრიხ ბარბაროსათი დამთავრებული არაერთი ხელმ-
წიფე]; დრეიფუსის საქმის გაყალბება – ჩამოთვლილთაგან თითოე-
ული გენეალოგიურ ხესავითაა განტოტვილი. [თითქოს მიკრობების 
ფუთფუთს ვუყურებდეთ (ჩვენ მხოლოდ რამდენიმე მაგალითი მო-
ვიყვანეთ)]. სიყალბე, თავისი ბუნებით, სიყალბეს შობს. 

* * *

არსებობს თაღლითობის კიდევ უფრო მზაკვრული ფორმა. აშ-
კარად არაჭეშმარიტი, სწორხაზოვანი და, თუ გნებავთ, გულწრფე-
ლი – მტკიცების ნაცვლად ტექსტის ფარული გადაკეთება: ინ-
ტერპოლაცია სიგელთა დედნებში, მონათხრობში, შეთხზული 
დეტალებით სახეთა შელამაზება არაზუსტი სიმართლის ფონზე. 
ინტერპოლაციას, საერთოდ, ანგარების მიზნით მიმართავენ, ხში-
რად – გასალამაზებლად. მრავალჯერ ამხილეს დამახინჯებანი, რომ-
ლებმაც ანტიკურ და შუა საუკუნეთა ისტორიოგრაფიაში სიცრუის 
კრიტიკა დააფუძნეს. მათი გავლენა, ალბათ, უმნიშვნელო როდია 
ჩვენს ბეჭვდით სიტყვაში. ჭეშმარიტებაზე დიდი ფიქრის გარეშე, 
ყველაზე მოკრძალებული ნოველისტიც სიამოვნებით აღწერს თავის 
პერსონაჟებს იმ რიტორიკის პირობების შესაბამისად, რომლის ავ-
ტორიტეტსაც დრო არ შეხებია. ჩვენს რედაქციებში არისტოტელე-
სა და კვინტილიანეს უფრო მეტი მიმდევარი ჰყავს, ვიდრე, ჩვეულებ-
რივ, ფიქრობენ.

ზოგიერთი ტექნიკური პირობა თითქოს ხელს უწყობს კიდევაც 
დამახინჯებებს. როდესაც 1917 წელს ჯაშუშ ბოლოს სიკვდილი მიუსა-
ჯეს, ამბობენ, რომ რომელიღაც ყოველდღიურმა გაზეთმა 6 აპრილს 
გამოაქვეყნა წერილი მისი დასჯის შესახებ. სიკვდილით დასჯა, მართ-
ლაც, ამ დღეს იყო დანიშნული, სინამდვილეში კი განაჩენი მხოლოდ 
თერთმეტი დღის დაგვიანებით აღსრულდა. ჟურნალისტმა წინას-
წარ შეადგინა „ანგარიში“. იგი დარწმუნებული იყო, რომ სიკვდილით 
დასჯა დათქმულ დღეს აღსრულდებოდა და შემოწმება საჭიროდ არ 
მიიჩნია. არ ვიცი, რამდენად მართალია ეს ანეკდოტი. უეჭველია, ასე-
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თი ლაფსუსები გამონაკლისია. დასაშვებია, რომ ეს სისწრაფისათ-
ვის მოხდა – მთავარი ხომ მასალის დროულად წარდგენა-ჩაბარე-
ბაა – რეპორტაჟები მოსალოდნელ მოვლენებზე წინასწარ იწერება. 
დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფრის ხელახლა ნახვისას 
ჟურნალისტი, თუ საჭირო შეიქნა, ცვლილებას შეიტანს მონათხრობ-
ში, მის ძირითად პუნქტებში, მაგრამ საეჭვოა, შესწორება შეეხოს დე-
ტალებს, რომლებიც კოლორიტის გამო შეითხზა და რომელთა შე-
მოწმება თავში აზრად არავის მოუვა. ყოველ შემთხვევაში, მე ასე 
მგონია. სასურველი იქნებოდა, რომელიმე პროფესიონალ ჟურნა-
ლისტს გულახდილად მოეთხრო ამის შესახებ. სამწუხაროდ, გაზეთს 
ჯერ კიდევ ვერ უპოვია თავისი მაბიონი ან პაპებრონი. სარწმუნოა, 
რომ ლიტერატურული მართებულობის ცოტა მოძველებული კო-
დექსისადმი მორჩილება, სტერეოტიპული ფსიქოლოგია, ფერწერუ-
ლობისაკენ მისწრაფება ადგილს იკავებს გამოქვეყნებულ სიცრუეთა 
დამნაშავე ავტორების გალერეის შევსებაში.

მარტივი და წმინდა მონაგონიდან სრულიად უნებურ ცდომილე-
ბამდე ბევრი საფეხურია. თუნდაც იმიტომ, რომ ადვილი მეტამორ-
ფოზით ძალიან უხეში შეცდომა რაღაც შემთხვევის წყალობით სიც-
რუედ გარდაიქმნება. გამონაგონი საჭიროებს გონების ძალისხმევას, 
რომელსაც ხელს უშლის ადამიანთა უმრავლესობისათვის დამახასი-
ათებელი სიზანტე. რაოდენ ხელსაყრელია უშუალო წყაროებში ისე-
თი მონაგონის დაჯერება, რომელიც მოცემული მომენტის ინტერე-
სებს შეესაბამება!

გაიხსენეთ „ნიუმბერგის თვითმფრინავის“ ცნობილი ამბავი. თუმცა 
იგი ჯერ კიდევ ბოლომდე გარკვეული არ არის, სავსებით შესაძლებ-
ლად გვეჩვენება, რომ ფრანგულ კომერციულ თვითმფრინავს ომის 
გამოცხადებამდე რამდენიმე დღით ადრე ქალაქისთვის გადაეფრინა. 
შესაძლოა ის სამხედრო თვითმფრინავად მიიჩნიეს და მოსალოდნე-
ლი ომის აჩრდილით შეშფოთებულ მოსახლეობაში გავრცელდა ხმე-
ბი სხვადასხვა ადგილას ჩამოყრილი ბომბების შესახებ. ამასთან, ზუს-
ტად ცნობილია, რომ ბომბები არ ჩამოუყრიათ და რომ გერმანიის 
იმპერიის მმართველები ფლობდნენ ყველა საშუალებას ამ ცრუ ამ-
ბის გასავრცელებლად და შემდეგში მის უკონტროლოდ მისაღებად, 
რათა მისგან ომის საბაბი შეექმნათ. მათ სწორედაც რომ იცრუეს. 
მაგრამ იცრუეს ისე, რომ არაფერი გამოუგონიათ და იქნებ თავიდან 
კარგად არც გაუცნობიერებიათ ეს ტყუილი. მათ დაიჯერეს გავრცე-
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ლებული აბსურდული აზრი, იმიტომ რომ ამის დაჯერება მათთვის 
ხელსაყრელი იყო. სიცრუის მრავალი სახეობიდან საკუთარი თავის 
შესახებ ტყუილის გამოგონება საკმაოდ ხშირი მოვლენაა, და სიტყ-
ვა „გულწრფელობა“ ცოტა უფრო ფართო ცნებაა, რომლის გამოყე-
ნებაც შეიძლება მხოლოდ მრავალი ნიუანსის დაზუსტების შემდეგ.

მით უფრო მართალია, რომ ბევრი თვითმხილველი სავსებით 
გულწრფელად ტყუვდება. და აი, დგება დრო, ისტორიკოსმა ისარ-
გებლოს უძვირფასესი შედეგებით, რომელიც უკანასკნელი ათწლე-
ულის დაკვირვების მონაპოვარია და რომელმაც ცოდნით აღჭურვა 
არსებითად ახალი დისციპლინა – დამოწმების ფსიქოლოგია. რამ-
დენადაც ცოდნის ეს მონაპოვარი ჩვენს გამოკვლევას ეხება, გვინდა 
ვთქვათ შემდეგი: თუ დავერწმუნებით გილომ დე-სენტიერის, მისი 
მოწაფე და მეგობარი წმინდა ბერნარდი ძალიან გაოცდა, როდესაც 
შეიტყო, რომ სამლოცველოს, სადაც ეს ახალგაზრდა ბერი ყოველდ-
ღიურად ესწრებოდა ღვთისმსახურებას, საკურთხეველთან სამი ფან-
ჯარა ჰქონდა. მას ყოველთვის ეგონა, რომ იქ მხოლოდ ერთი ფანჯა-
რა იყო. ჰაგიოგრაფი კი, თავის მხრივ, გაოცებული და მოხიბლულია: 
რა შესანიშნავი ღვთისმსახურია, მიწიერი საგნებისადმი ინტერე-
სი მისთვის საერთოდ უცხოა! უეჭველია, ბერნარდი იშვიათი გო-
ნებადაფანტულობით გამოირჩეოდა, თუ იმასაც დავიჯერებთ, რომ, 
როგორც ამბობენ, მას ჟენევის geman-ის ტბის მახლობლად მთელი 
დღის განმავლობაში მოუხდა ხეტიალი, მაგრამ ტბა არც კი შეუმჩ-
ნევია. და მაინც, მრავალი ექსპერიმენტი ამტკიცებს: იმისთვის, რომ 
სწორი წარმოდგენა არ გქონდეს გარშემომყოფ საგნებზე, რომლე-
ბიც თითქოს ყველაზე მეტად ნაცნობია, სრულიადაც არ არის საჭი-
რო გამოჩენილი მისტიკოსი იყო. პროფესორ კლაპარედის სტუდენ-
ტები ცნობილი ექსპერიმენტების დროს ჟენევაში ისევე უუნარონი 
აღმოჩნდნენ თავიანთი უნივერსიტეტის ვესტიბიულის სწორად აღ-
წერაში, როგორც „მოთაფლული სიტყვების“ ავტორი – თავისი მო-
ნასტრის საკურთხევლის აღწერისას. ჭეშმარიტებაა, რომ ადამიანთა 
უმრავლესობის ტვინი გარე სამყაროს არასრულყოფილად აღიქ-
ვამს. გარდა ამისა, რამდენადაც ჩვენებები, პირდაპირი მნიშვნელო-
ბით, მხოლოდ მოგონებათა აღდგენაა, ყოველთვის არსებობს საშიშ-
როება, რომ პირველად შეცდომით აღქმას მუდმივად თან ერთოდეს 
მეხსიერების ლაფსუსები. ამ მერყევ და „ნაჩვრეტებიან“ მეხსიერებას 
ამხელდა სწორედ ერთ-ერთი ძველი იურისტი. ზოგიერთი ადამიანის 
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უზუსტობა ჭეშმარიტად პათოლოგიური ხდება. პიროვნების უპატივ-
ცემლობად ხომ არ ჩაითვლება, რომ ფსიქოზისათვის „ლამარტინის 
ავადმყოფობა“ დაგვერქმია? ყველამ ვიცით, რომ ფსიქოზით დაავა-
დებულებს ჩვეულებრივ, საზრიანად შეუძლიათ დასაბუთება. მაგრამ 
რომც არსებობდნენ მეტ-ნაკლებად არაზუსტი და სრულიად სანდო 
მოწმეები, გამოცდილება ამტკიცებს, რომ არ არსებობენ ისეთები, 
რომელთა სიტყვაც ყოველთვის და ყველა გარემოებაში ერთნაირად 
სარწმუნო იქნებოდა. აბსოლუტურად მართალი მოწმე არ არსე-
ბობს, არის მხოლოდ სწორი ან ყალბი ჩვენებები. საუკეთესო ნიჭით 
დაჯილდოებულ ადამიანში უმთავრესად ორი მიზეზი აყალიბებს გო-
ნებრივ ანარეკლთა სისწორეს. ერთი დაკავშირებულია დამკვირვებ-
ლის იმდროინდელ მდგომარეობასთან, მაგალითად, დაღლილობასა 
ან ემოციასთან, მეორე კი – მისი ყურადღების ხარისხთან. უმნიშ-
ვნელო გამონაკლისის გარდა, კარგად ვხედავთ და გვესმის ის, რაც 
ჩვენთვის სერიოზულია, რაც გვსურს. თუ ექიმი მიდის პაციენტთან, 
ჩემთვის უფრო დამაჯერებელია მის მიერ ავადმყოფის შეხედულების 
აღწერა, რომლის გარეგნობასა და ქცევასაც ის დიდი ყურადღებით 
დააკვირდა, ვიდრე ოთახში მდგომი ავეჯისა, რომელსაც, ალბათ, მხო-
ლოდ უგულისყუროდ შეხედა – და აი, რატომ: საყოველთაო ცრუ 
აზრის მიუხედავად, ჩვენთვის ყველაზე მეტად თვალშეჩვეული საგ-
ნები – როგორც, მაგალითად, წმინდა ბერნარდისათვის სიტოს სამ-
ლოცველო – მათ რიგშია, რომელთა ზუსტი აღწერა ძალზე ძნელია, 
რადგან ჩვევას, თითქმის აუცილებლად, ინდიფერენტიზმამდე მივყა-
ვართ.

როგორც წესი, ბევრ ისტორიულ მოვლენას მძაფრი ემოცი-
ური შფოთის მომენტში აკვირდებოდნენ ან ისტორიული მოვლენე-
ბის თვითმხილველის ყურადღება ძალიან გვიან იყო მობილიზებუ-
ლი. თუ მოვლენა მოულოდნელი იყო ან დაუყოვნებელ ქმედებებს 
მოითხოვდა, მაშინ დამკვირვებელს უნარი არ შესწევდა საკმარისი 
სიზუსტით დაეფიქსირებინა ყველა ის შტრიხი, რომლებსაც ისტო-
რიკოსი სამართლიანად ანიჭებს პირველხარისხოვან მნიშვნელობას. 
ზოგიერთი შემთხვევა ცნობილი გახდა, მაგრამ ვინ გაისროლა პირ-
ველმა 1848 წლის 25 თებერვალს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
წინ, ვისი გასროლით დაიწყო აჯანყება, რომელმაც, თავის მხრივ, რე-
ვოლუცია გამოიწვია, ჯარის ნაწილიდან ისროდნენ თუ ხალხის მხრი-
დან – ამას ნამდვილად უკვე ვეღარასოდეს გავიგებთ. მეორე მხრივ, 



მარკ ბლოკი

520

როგორ უნდა ჩავთვალოთ სერიოზულად მემატიანეების გრძლად 
აღწერილი ამბები, კოსტუმების ფერები, ჟესტები, ცერემონიები, 
საომარი ეპიზოდები? რომელი დამკვიდრებული რუტინის ზემოქ-
მედებით შეიძლება შეინარჩუნო თუნდაც უმცირესი ილუზია მთე-
ლი ამ მოძველებული რომანტიკული შეუსაბამობის სიმართლეზე, 
რომლითაც იკვებებოდა რომანტიკოს-ისტორიკოსთა წვრილფეხო-
ბა მაშინ, როდესაც ჩვენ ირგვლივ არც ერთ თვითმხილველს არა აქვს 
შესაძლებლობა, მთელი სიზუსტითა და სრულად შემოინახოს ისე-
თი დეტალები, როგორსაც ასეთი გულუბრყვილობით ვეძებთ ძველ 
ავტორებთან? უკეთეს შემთხვევაში ასეთი აღწერილობები იძლევა 
მოქმედებათა ისეთ დეკორაციას, რომლის წარმოდგენაც შეიძლება 
მოცემული მწერლის ეპოქაში. ესეც განსაკუთრებით ყურადსაღებია, 
მაგრამ სულაც არ წარმოადგენს მონაცემთა იმ სახეობას, რომელ-
საც ფერწერული ამბების მოყვარულები, ჩვეულებრივ, წყაროებში 
ეძებენ.

მაინც საჭიროა ვნახოთ, რა დასკვნებამდე მივყავართ ამ, ალბათ, 
ერთი შეხედვით მძიმე, პესიმისტურ შენიშვნებს. წარსულის სტრუქ-
ტურულ საწყისთან მათ კავშირი არა აქვთ. ბეილის სიტყვა ყოველთ-
ვის სწორი რჩება: „არასოდეს იქნება შესაძლებელი, დამაჯერებლად 
შეეწინააღმდეგო იმ სიმართლეს, რომ იულიუს კეისარმა დაამარცხა 
პომპეუსი“. და როგორი თვალსაზრისიც უნდა წარმოიშვას კამათში, 
არაფერი იქნება უფრო ურყევი, ვიდრე ეს ფრაზა: „იულიუს კეისა-
რი და პომპეუსი ნამდვილად არსებობდნენ და არ წარმოადგენდნენ 
მათი ცხოვრების აღმწერთა ფანტაზიის ნაყოფს“. მართლაც, რომ არ 
შემონახულიყო რამდენიმე ასეთი უტყუარი ფაქტი, რომელიც ახსნა-
განმარტებას არ საჭიროებს, მაშინ ისტორიიდან ხელში შეგვრჩებო-
და მხოლოდ ინტელექტუალურ ღირებულებებს მოკლებული უხეში 
მტკიცებულებები. საბედნიეროდ, საქმე ასე არ არის. განსაკუთრებუ-
ლი მოვლენები, რომელთაც თვითმხილველთა ფსიქოლოგია უმეტეს 
შემთხვევაში აწყდება, დროის მიხედვით ყველაზე ახალი მოვლენებია. 
დიდი მოვლენა შეიძლება აფეთქებას შევადაროთ. მითხარით ზუს-
ტად, როგორ პირობებში მოხდა უკანასკნელი მოლეკულური ბიძგი, 
რომელიც აუცილებელია ძრავაში გაზის გამოსათავისუფლებლად. 
ხშირად მოგვიწევს იმ აზრთან შეგუება, რომ ამას ვერასოდეს გავი-
გებთ. ეს, რა თქმა უნდა, დასანანია, მაგრამ განა ქიმიკოსები უკეთეს 
მდგომარეობაში იმყოფებიან? ასაფეთქებელი ნარევის შემადგენ-
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ლობა მაინც სრულად ექვემდებარება ანალიზს. 1848 წლის რევო-
ლუცია იყო ნათლად განსაზღვრული, რაღაც უცნაური აბერაციით. 
ზოგიერთ ისტორიკოსს შესაძლებლად მიაჩნდა, იგი წარმოედგინა, 
როგორც ტიპური შემთხვევითი მოვლენა, მაშინ როცა ცნობილია 
მეტად განსხვავებული და მეტად აქტიური ფაქტორები, რომლებიც 
ტოკვილმა მაშინვე შეიცნო და რომელთა წყალობითაც ეს რევოლუ-
ცია დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა. რა იყო გასროლა კაპუ-
ცინის ბულვარზე, თუ არა უკანასკნელი ნაპერწკალი?

გარდა ამისა, ეს უშუალო მიზეზები ხშირად განზე რჩება თვით-
მხილველთა და შესაბამისად ჩვენი დაკვირვების დროსაც – რა-
საც შემდეგში ვნახავთ. და ეს მიზეზები, თავისთავად, ამავდროულად 
შეადგენს ისტორიაში „შემთხვევითობის“ გაუთვალისწინებლობის 
განსაკუთრებულ ნაწილს. შეგვიძლია, იოლად დავიმშვიდოთ თავი, 
რომ არასრულყოფილი მტკიცება, ჩვეულებრივ, ამ მიზეზებს ჩვე-
ნი ყველაზე გამჭრიახი გონებისათვის მიუწვდომელს ხდის. მაშინაც 
კი, როდესაც ისინი კარგად ცნობილია, მათი შეჯახება რევოლუციის 
მიზეზობრივ ჯაჭვთან მოგვცემს სიცრუის ნალექს, რომელსაც ჩვენი 
მეცნიერება ვერ ჩამოიცილებს და არც აქვს უფლება, ჩამოცილებუ-
ლად ჩათვალოს. რაც შეეხება ადამიანთა ბედის ინტიმურ ძალას, აზ-
როვნების ან გრძნობის ცვალებადობას ტექნიკურ, ეკონომიკურ ან 
სოციალურ სტრუქტურებში, თვითმხილველებს, რომელთაც ამის 
შესახებ გამოვკითხავთ, სრულიადაც არ ახასიათებთ მომენტალური 
აღქმის სისუსტე. საბედნიერო მთლიანობით, რომელიც ვოლტერმა 
შეიცნო, ისტორიაში ყველაზე ღრმა არის ის, რაც მასში ყველაზე მე-
ტად სარწმუნოა.

ინდივიდებს შორის უკიდურესად განსხვავებული დაკვირვების 
უნარი ასევე არ არის სოციალური მუდმივობა. ზოგიერთი ეპოქა მას-
თან ნაკლებად იყო წილნაყარი, ვიდრე სხვები: მაგალითად, როგორ 
დაბალ დონეზეც უნდა იდგეს ჩვენი დროის ადამიანთა უმრავლესო-
ბაში რიცხვთა აღქმა, მას ისე მცდარად მაინც არ აღიქვამენ, როგორც 
შუა საუკუნეების მემატიანეები – ჩვენი აღქმა, ისევე, როგორც ჩვე-
ნი ცივილიზაცია, გაჟღენთილია მათემატიკით. და მაინც, თუ საბო-
ლოოდ, თვითმხილველის შეცდომები განისაზღვრება მხოლოდ ყუ-
რადღების ნაკლებობითა და გრძნობათა არასაკმარისი სიმძაფრით, 
ისტორიკოსს ისღა დარჩენია, რომ მათი შესწავლა ფსიქოლოგს მიან-
დოს. მაგრამ ტვინის მოქმედებასთან დაკავშირებულ ჩვეულებრივ 
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მცირე გადახრებთან ერთად მოწმეთა ბევრ შეცდომას იმ მოვლენებ-
ში აქვს ფესვი გადგმული, რომლებიც დამახასიათებელია განსაკუთ-
რებული სოციალური ატმოსფეროსათვის; ამიტომაც, სიცრუის მი-
უხედავად, ისინი ზოგჯერ დოკუმენტურ ფასეულობას იძენენ.

1917 წლის სექტემბერში ქვეითი პოლკი, რომელშიც მე ვიმყოფე-
ბოდი, განლაგდა [„ქალბატონების გზის“] სანგრებში, პატარა ქალაქ 
ბრესნის ჩრდილოეთით. ერთ-ერთი ლაშქრობის დროს ტყვე ავიყვა-
ნეთ. იგი რეზერვისტი იყო, პროფესიით კომერსანტი, წარმოშობით 
ბრემიდან, რომელიც ვეზერზე მდებარეობს. ცოტა ხნის შემდეგ ზურ-
გიდან საინტერესო ამბავი მოვიდა: „გერმანული დაზვერვა“, – დაახ-
ლოებით ასე ამბობდნენ ჩვენი კარგად ინფორმირებული ამხანაგე-
ბი, – „რა სასწაულია! ჩვენ ვიპყრობთ მათ ერთ-ერთ პატარა პოსტს 
საფრანგეთის ცენტრში და ვის ვხედავთ იქ? კომერსანტს, რომელიც 
მშვიდობიან დროს აქედან რამდენიმე კილომეტრზე მოეწყო ბრეს-
ნში“. სმენითი შეცდომა ნათელია. მაგრამ ნუ ჩავთვლით, რომ ყვე-
ლაფერი ასე მარტივადაა, შეიძლება ბრალის დადება მხოლოდ სმე-
ნითი შეცდომისათვის? მიზეზი არის საკმაოდ არაზუსტი წარმოთქმა. 
უფრო სწორად ის, რომ ცუდად გაიგონეს ქალაქის ნამდვილი სახელ-
წოდება, და რადგან საერთოდ უცხო იყო, ყურადღება არ მიაქციეს. 
გონების ბუნებრივი მიდრეკილებით ეგონათ, რომ ესმით ნაცნო-
ბი სახელწოდება. უფრო მეტიც: უკვე პირველ განმარტებით აქტ-
ში აღმოჩნდებოდა მეორე ასეთივე შეცდომა. უამრავმა მოთხრობამ 
ჭეშმარიტი სურათი შექმნა გერმანულ პოლიტიკურ ეშმაკობებზე. 
სამწუხაროდ, მათში ძალიან ხშირად ჩანდა სიმართლე, რომელიც სა-
სიამოვნოდ შეესაბამებოდა ხალხთა მასის რომანტიკულ მგრძნობე-
ლობას. ბრესნის ბრემით შეცვლა ზუსტად პაუხობს ამ გუნება-გან-
წყობილებას და, რასაკვირველია, აქედან გამომდინარე თავისთავად 
დასკვნებს.

მაშ ასე, ასეთია ჩვენებების დეფორმაციათა სიმრავლე. შეცდო-
მას თითქმის ყოველთვის გააჩნია წინასწარი მიმართულება. იგი გან-
საკუთრებით ვრცელდება და არსებობს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ ეთანხმება მიკერძოებულ საზოგადოებრივ აზრს. მაშინ იგი გა-
დაიქცევა სარკედ, რომელშიც კოლექტიური შეგნება საკუთარ ნაკვ-
თებს უჭვრეტს. ბევრ ბელგიურ სახლს ფასადებზე ვიწრო ნახვრეტე-
ბი აქვს, რათა მებათქაშეებმა ადვილად განალაგონ მათზე ფიცრები. 
1914 წელს გერმანელი ჯარისკაცები ვერც კი იფიქრებდნენ ამდენი 
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სათოფურის აღმოჩენას. კალატოზების ეს გულუბრყვილო ხრიკები 
ბელგიელებს გამოადგათ მოხალისე მეზობლებისათვის, დიდი ხანია 
რომ არ ჰქონიათ პარტიზანული ომის შიში. შუა საუკუნეების შემ-
დეგ ღრუბლებს სრულიადაც არ შეუცვლიათ ფორმა. ჩვენ კი მათში 
ვეღარ ვამჩნევთ ვერც ჯვარს და ვერც სასწაულმოქმედ ხმლებს. კო-
მეტის კუდი, რომელსაც დიდი ამბრუაზ პარე აკვირდებოდა, ჭეშმა-
რიტად, სრულებითაც არ განსხვავდებოდა იმათგან, ხანდახან ჩვენს 
ცაზე რომ მოძრაობენ. მას მაინც სასწაულებრივად სჯეროდა, რომ იქ 
უცნაური იარაღის კოლექციას აღმოაჩენდა. ცრურწმენამ გაიმარჯვა 
მისი ხედვის ჩვეულებრივ სიზუსტეზე, ამ ამბის მოწმეები და აგრეთ-
ვე სხვები, ცნობებს გვაწვდიან არა მის მიერ სინამდვილეში ნანახზე, 
არამედ იმაზე, რომ მის ეპოქაში ბუნებრივად მიიჩნეოდა ასეთი ხედვა.

და მაინც, იმისათვის, რომ ერთი თვითმხილველის შეცდომა მრა-
ვალი ადამიანის შეცდომად გადაიქცეს და არასწორი დაკვირვება 
ყალბ ხმაურად გარდაიქმნას, აგრეთვე აუცილებელია, რომ საზოგა-
დოების მდგომარეობამ ხელი შეუწყოს შეცდომის ამგვარ გავრცე-
ლებას. ამისათვის ყველა სოციალური ტიპი ერთნაირად ხელსაყრე-
ლი არ არის. კოლექტიური ცხოვრების უჩვეულო რყევა, რომელიც 
ჩვენმა თაობამ გადაიტანა, მრავალ მომხიბლავ ექსპერიმენტს შე-
იცავს. სიმართლე რომ ითქვას, საუკუნის მნიშვნელოვანი მოვლენები 
ჩვენთან ძალიან ახლოს დგას. ამიტომ შეუძლებელია მათი განხილვა 
ზუსტი ანალიზის საშუალებით. 1914-1918 წლების ომი შორი დის-
ტანციიდან უნდა შევაფასოთ. 

ყველასათვის ცნობილია, როგორი უხვი იყო ეს ოთხი წელი ყალ-
ბი ახალი ამბებით, განსაკუთრებით მებრძოლთა შორის. ყველაზე 
საინტერესოა იმის შესწავლა, თუ როგორ წარმოიშვა ეს ამბები ამ 
უსაზღვროდ თავისებურ „სანგრებიან“ საზოგადოებაში.

პროპაგანდისა და ცენზურის როლი, თავის მხრივ, მნიშვნელოვა-
ნი იყო, მაგრამ იმის საპირისპირო აღმოჩნდა, რასაც მისგან ელოდ-
ნენ ამ ორგანოთა შემქმნელნი. შესანიშნავად თქვა ერთმა იუმორისტ-
მა: „სანგრებში ბატონობდა რწმენა, რომ ყველაფერი შეიძლება იყოს 
მართალი, გარდა იმისა, რაც დაბეჭდილია“. გაზეთებს არ უჯერებდნენ, 
არც ლიტერატურას, გარდა ამისა, პრესა ფრონტზე არარეგულარუ-
ლად მოდიოდა, ყველა დარწმუნებული იყო, რომ ბეჭდვითი სიტყ-
ვა ძალიან მკაცრად კონტროლდებოდა. აქედან გამომდინარე, მოხდა 
ზეპირი ტრადიციის მითებისა და ლეგენდების საოცარი აღორძინე-
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ბა. ძლიერი დარტყმით, რომელზეც ვერ იოცნებებდა ყველაზე გაბე-
დული ექსპერიმენტატორიც კი, მთავრობებმა წაშალეს განვლილი 
მრავალსაუკუნოვანი განვითარება, საინფორმაციო საშუალებებში 
ფრონტის ჯარისკაცები მიიყვანეს და მოსპეს ძველი აზროვნება.

ჩვეულებრივ, ხმები წინა ხაზზე არ იწყებდა გავრცელებას. ამისათ-
ვის პატარა ჯგუფები ძალიან კარგად იყვნენ განცალკევებულნი. ჯა-
რისკაცს უფლება არ ჰქონდა ბრძანების გარეშე გადაადგილებულიყო 
და თუ ამას აკეთებდა, ხშირად ეს სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდე-
ბის Fფასად უჯდებოდა. ზოგჯერ, მართლაც, შემთხვევითი სტუმრე-
ბი გამოჩნდებოდნენ: მეკავშირეები, ტელეფონის ხაზის შემკეთებლე-
ბი, არტილერიის დამკვირვებლები. ამ მნიშვნელოვან პიროვნებებს 
ქვეითებთან იშვიათად ჰქონდათ ურთიერთობა. მაგრამ იყო უფრო 
მეტად მნიშვნელოვანი პერიოდული კავშირები – გამოწვეული საკ-
ვებზე ზრუნვით. სამზარეულოები წარმოადგენდა დიდ მოედანს, სა-
დაც თავს იყრიდნენ საგუშაგო პოსტებისა და საკუთარი პატარა სამ-
ყაროსაგან გამოქცეული პიროვნებები. იქ დღეში ერთხელ ან ორჯერ 
ერთმანეთს ხვდებოდნენ და საუბრობდნენ, ან კიდევ მზარეულებს 
ესაუბრებოდნენ მომმარაგებლები და სექტორის სხვადასხვა პუნქ-
ტიდან მოსულები. ამ უკანასკნელებმა ბევრი რამ იცოდნენ, რადგან 
ხვდებოდნენ ყველა სამხედრო ნაწილის გზაჯვარედინზე, გარდა ამი-
სა, მათ იშვიათი უპირატესობა ჰქონდათ: შეეძლოთ ყოველდღიურად 
რამდენიმე სიტყვა გაეცვალათ სამხედრო შემადგენლობის ვაგონის 
გამცილებელთან, იღბლიან ხალხთან, შტაბების მეზობლად რომ იყვ-
ნენ დაბანაკებულნი. ამგვარად, სრულიად განსხვავებულ ადამიანებს 
შორის წამიერად მყარდებოდა არამტკიცე კავშირები კოცონების ან 
საველე სამზარეულოთა კერიების ირგვლივ. შემდეგ მორიგე ჯარის-
კაცები ვიწრო ტრანშეებითა და საცალფეხო ბილიკებით გზას გაუდ-
გებოდნენ. მათ ყურიან მაღალ ლითონის ქვაბებთან ერთად ფრონ-
ტის წინა ხაზზე მიჰქონდათ მართალი თუ ყალბი ცნობები, თითქმის 
ყოველთვის დამახინჯებული, რომლებიც იქ ხელახლა მუშავდებოდა. 
სამხედრო რუკებზე ოდნავ უკან შეერთებულ ხაზებში, რომლებიც 
წინა პოზიციას მიუთითებდნენ, შეიძლებოდა შტრიხებით ჩაემუქე-
ბინათ გაგრძელებული ზოლი – ლეგენდების წარმოშობის ზონა.

ამგვარად, ისტორია მრავლად იცნობს ანალოგიური პირობე-
ბით მართულ საზოგადოებას. იმ განსხვავებით, რომ ეს პირობები 
იყო არა განსაკუთრებული კრიზისის დროებითი შედეგი, არამედ 
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წარმოადგენდა ცხოვრების ნორმალურ საფუძველს. ამ საზოგადო-
ებებში ზეპირი გადაცემა იყო აგრეთვე ერთადერთი ყველაზე საიმე-
დო და დაცალკევებულ ელემენტებს შორის კავშირები მყარდებოდა 
თითქმის განსაკუთრებულად სპეციალიზებული საშუალებებით, ან 
განსაზღვრულ შემაერთებელ პუნქტებში. წვრილმანებით მოვაჭრე-
ები, ჟონგლიორები, მლოცველები, მათხოვრები ცვლიდნენ მორიგე 
ჯარისკაცებს და ვიწრო ტრანშეებში დაეხეტებოდნენ, რომ მოწინა-
ვე პოზიციას დაკავშირებოდნენ. ეწყობოდა რეგულარული შეხვედ-
რები ბაზრებში, ან რელიგიურ დღესასწაულებზე. ასეთი იყო მდგო-
მარეობა შუა საუკუნეების ადრეულ ხანაში. მწირების გამოკითხვის 
მიხედვით შედგენილი ბერმონაზვნური ქრონიკები ძალიან და ემს-
გავსებოდა ჩვენი სამზარეულოს კაპრალების ჩანაწერებს, თუკი, რა-
საკვირველია, მათ მსგავსი აზრი გაუჩნდებოდათ. ეს საზოგადოებები 
ყოველთვის იყო არაჩვეულებრივად ხელსაყრელი გარემო არასარწ-
მუნო ამბებისათვის. ადამიანთა შორის ხშირი ურთიერთობა აადვი-
ლებს სხვადასხვა ვერსიის შედარებას. ეს ავითარებს კრიტიკულ აზ-
როვნებას. და პირიქით, ძალიან სჯერათ მთხრობელისა, რომელსაც 
დიდი ინტერვალით და ძნელი გზებით შორეული ამბები მოაქვს.

3. კრიტიკული მეთოდის ლოგიკის ნარკვევი

ფსიქიკური მოვლენების განსახილველი დამოწმების კრიტიკა ყო-
ველთვის სინატიფის ხელოვნებად დარჩება. მისთვის მზა რეცეპტები 
არ არსებობს. ის ამავდროულად რაციონალური ხელოვნებაა, რომე-
ლიც რამდენიმე დიდი გონებრივი ოპერაციის მეთოდურ პრაქტიკას 
ეყრდნობა. ერთი სიტყვით, მას აქვს საკუთარი დიალექტიკა და უნდა 
ვცადოთ მისი განსაზღვრა.

დავუშვათ, რომ რომელიღაც გამქრალი ცივილიზაციიდან ერთა-
დერთი საგანი დარჩა. გარდა ამისა, მისი აღმოჩენის პირობები არ 
იძლევა საშუალებებს დავაკავშიროთ ის რომელიღაც, თუნდაც ადა-
მიანისათვის უცხო ნაკვალევთან, როგორიც არის, მაგალითად, გე-
ოლოგიური დანალექი, ქანის წარმოშობა (რადგან კავშირთა ამ ძი-
ებაში არასულიერ ბუნებასაც თავისი წილი შეიძლება ჰქონდეს). და 
ა. შ. სრულიად შეუძლებელი იქნება ამ ერთადერთი მონაპოვრის და-
თარიღება, ან მისი ნამდვილობის დადგენა. მართლაც, ყოველგვარი 
თარიღის დადგენა და ყოველგვარი დოკუმენტის სრული განმარტე-
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ბა შესაძლებელია მხოლოდ მისი ჩართვით ქრონოლოგიურ მწკრივ-
ში ან სინქრონულ კომპლექსში. მაბილიონმა შექმნა დიპლომატიკა 
მეროვინგული სიგელების ხან ერთმანეთთან, ხან კი სხვა ეპოქისა და 
ხასიათის სიგელებთან შეპირისპირებით. ევანგელისტური მოთხრო-
ბების შედარების შედეგად წარმოიშვა ეგზეგეტიკა. თითქმის ყველა-
ნაირ კრიტიკას საფუძვლად უდევს შედარება.

მაგრამ ამ შედარების შედეგები არაერთგვაროვანია. ის ხან მსგავ-
სებაზე მეტყველებს, ხან – განსხვავებაზე. და მაინც, ზოგიერთ შემ-
თხვევაში ერთი სიგელის ურთიერთშესაბამისობამ დროით მასთან 
ახლოს მყოფ სიგელთან შეიძლება საპირისპირო დასკვნები მოგვახ-
ვიოს თავს.

პირველ რიგში განვიხილოთ მარტივი შემთხვევა – მონათხრობი. 
მარბო თავის „მემუარებში“, ესოდენ რომ აღელვებდა ახალგაზრდების 
გულებს, გვაცნობს მრავალფეროვანი დეტალებით „შეზავებულ“ ერთ 
მამაცურ ქმედებას, რომლის გმირიც თვითონ არის: თუ მას დავუჯე-
რებთ, 1809 წლის 7-8 მაისის ღამეს ადიდებული დუნაის ტალღები 
ნავით გადაუცურავს, რათა მეორე ნაპირზე ავსტრიელების რამდე-
ნიმე ტყვე გაეთავისუფლებინა. როგორ შევამოწმოთ ეს მონათხრო-
ბი? დასახმარებლად მოვიშველიოთ სხვა დოკუმენტები. ჩვენ გვაქვს 
სამხედრო ბრძანებები, ლაშქრობის ჟურნალები, ანგარიშები. ისინი 
ამტკიცებენ, რომ ცნობილი ღამის განმავლობაში ავსტრიის კავალე-
რიის კორპუსი, რომლის დასასვენებლად გაშლილი ბანაკი მარბომ, 
მისი სიტყვით, მდინარის მარცხენა სანაპიროზე აღმოაჩინა, ჯერ კი-
დევ მოპირდაპირე ნაპირზე იყო. გარდა ამისა, ნაპოლეონის მიმოწე-
რიდანაც ჩანს, რომ 8 მაისს მდინარის ადიდება ჯერ კიდევ არ იყო 
დაწყებული. დაბოლოს, აღმოაჩინეს თხოვნა ხარისხის მომატების 
შესახებ, რომელიც შედგენილია თვით მარბოს მიერ 1809 წლის 30 
ივნისს. მის მიერ ჩამოთვლილ დამსახურებებს შორის ერთი სიტყ-
ვაც არ არის ნათქვამი ერთი თვის წინანდელი ეგრეთ წოდებული გმი-
რობის შესახებ. ერთი მხრივ, აი მემუარები, ხოლო მეორე მხრივ, ნა-
წილი ტექსტებისა, რომლებიც მათ საწინააღმდეგოდ მეტყველებს. 
საჭიროა ამ ურთერთსაწინააღმდეგო დოკუმენტებში გარკვევა. რო-
მელს ჩავთვლით სიმართლესთან უფრო ახლოს მდგომად, რომელ 
ალტერნეტივას მივიჩნევთ უფრო მართებულად: რომ იქვე, ადგილ-
ზე, ბატალიონის უფროსები და თვით იმპერატორიც კი მოტყუვდ-
ნენ (იქნებ, ღმერთმა იცოდეს, რატომ დაამახინჯეს შეგნებულად სი-
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მართლე), რომ მარბომ დაწინაურების სულელურად თავმდაბლური 
სურვილით ჩაიდინა ცოდვა, ან დიდი ხსნის შემდეგ, ძველმა მეომარმა, 
რომლის მონათხრობებიც, სხვათა შორის, საყოველთაოდ ცნობილია, 
კიდევ ერთხელ შეუშალა ხელი ჭეშმარიტების დადგენას? რასაკვირ-
ველია, არავინ დაიწყებს ყოყმანს, რომ თქვას: მემუარებმა კიდევ ერ-
თხელ მოგვატყუეს.

ამგვარად, დამტკიცებულმა შეუსაბამობამ უკუაგდო ერთ-ერთი 
საწინააღმდეგო მტკიცება. ერთ-ერთი მათგანი უნდა დამარცხდეს, 
ამას მოითხოვს ლოგიკის ყველაზე უნივერსალური პოსტულატი: რომ 
ესა თუ ის მოვლენა შეიძლებოდა მომხდარიყო და ამავე დროს არ 
მომხდარიყო – წინააღმდეგობის კანონებით კატეგორიულად დაუშ-
ვებელია. მეცნიერთა სამყაროში გვხვდებიან დამყოლი ადამიანები, 
რომლებიც ორ დაპირისპირებულ მტკიცებულებას შორის რაღაც 
საშუალოს ირჩევენ. ეს მე მაგონებს იმ მოსწავლეს, რომელიც პასუ-
ხობს კითხვას, რამდენია ორი კვადრატში. ერთი მხრიდან მას კარნა-
ხობენ „ოთხი“, ხოლო მეორე მხრიდან – „რვა“, და გადაწყვეტს, რომ 
სწორი პასუხია „ექვსი“.

ჩნდება ასეთი კითხვა, როგორ გავაკეთოთ არჩევანი უარყოფილ-
სა და იმ დოკუმენტებს შორის, რომლებიც თითქოს მისაღებია? აქ 
გადამწყვეტია ფსიქოლოგიური ანალიზი: ჩვენ ავწონ-დავწონით სი-
მართლის შესაძლებელ მოტივებს, სიცრუეს ან მოწმეთა ცდომილე-
ბებს. აღწერილ შემთხვევაში ამ შეფასებებს თითქმის აბსოლუტურ, 
უდავო შედეგამდე მივყავართ, მაგრამ სხვა შემთხვევებში მას ზოგჯერ 
ორჭოფობის ძალიან მაღალი კოეფიციენტი აქვს. დასკვნები, რომლე-
ბიც დაფუძნებულია მოტივების გულდასმით შეფასებაზე, შეიძლე-
ბა განვალაგოთ დიდ სკალაზე თითქმის შეუძლებლიდან – სრულად 
სარწმუნომდე.

ახლა სხვა ტიპის მაგალითები მოვიყვანოთ: სიგელი, რომელიც 
მე-13 საუკუნით თარიღდება, დაწერილია ფურცელზე, მაშინ, როცა 
ამ ეპოქის ყველა აქამდე აღმოჩენილი დოკუმენტი შესრულებულია 
პერგამენტზე. იმავე დროის სხვა დოკუმენტებში ასოთა ფორმა ძა-
ლიან განსხვავებულია. ენა გაჯერებულია სიტყვებითა და კომპოზი-
ტებით, რომლებიც არ არის დამახასიათებელი მაშინდელი ყოველდ-
ღიური ცხოვრებისათვის. ან, ვთქვათ იარაღის დამუშავების ხასიათი, 
თითქოს პალეოლითური, ააშკარავებს ნაკეთობის დამუშავების მე-
თოდს, რომელსაც, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, იყენებდნენ მხო-
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ლოდ ჩვენგან არც ისე შორეულ ეპოქაში. ამგვარად, ვასკვნით, რომ 
სიგელი და იარაღი ყალბია. როგორც წინა შემთხვევაში, განაჩენი გა-
მოტანილი იქნება ურთიერთსაწინააღმდეგო აზრების შეჯერების სა-
ფუძველზე, მაგრამ სულ სხვადასხვაგვარი მოსაზრებების გამო.

აზრი, რომელიც ამჯერად წინ უძღვის არგუმენტაციას, არის ის, 
რომ სხვადასხვა საზოგადოების თანამედროვე თაობების ცხოვრება-
ში ჩვევები და ტექნიკური ხერხები იმდენად ჰგავს ერთმანეთს, რომ 
ვერც ერთი ინდივიდი საყოველთაოდ მიღებული პრაქტიკისაგან არ-
სებით დაშორებას ვერ შეძლებს. ჩვენ სარწმუნოდ მიგვაჩნია, რომ 
ლუი VII-ის ეპოქის ნებისმიერი წოდების ადამიანი ასოებს ისევე წერ-
და, როგორც ყველა მისი თანამედროვე, აზრებს გამოხატავდა დაახ-
ლოებით ერთი და იმავე ტერმინებით, საწერად იყენებდა იგივე მა-
სალას. რომ თუ მაგდალენური ეპოქის ერთი ხელოსანი მექანიკურ 
ხერხს იყენებდა ძვლის ნაწილების დასაჭრელად, მისი ამხანაგებიც 
ამავე ხერხით სარგებლობდნენ. ეს აქსიომა, საბოლოო ჯამში, სოცი-
ოლოგიურის კატეგორიას განეკუთვნება. კოლექტიური „ენდოსმო-
სის“ ცნება, რაოდენობის ზეგავლენა, დაჟინებით მიბაძვა, რომელზეც 
ეს პოსტულატია დაფუძნებული, უეჭველად კაცობრიობის მუდმივი 
გამოცდილებითაა დამტკიცებული და მთლიანად შერწყმულია თვით 
„ცივილიზაციის“ ცნებასთან.

და მაინც, საჭირო არ არის, რომ დოკუმენტები ერთმანეთს ძა-
ლიან ჰგავდეს და ყველაფერში თანმხვდომი იყოს. ეს უკვე მათ სა-
სარგებლოდ არ ლაპარაკობს და შეიძლება ძალიან სწრაფად მათი 
უარყოფაც გამოიწვიოს.

 ყველამ, ვინც ვატერლოოს ბრძოლაში მონაწილეობდა, იცის, 
რომ ნაპოლეონი იქ დამარცხდა. ძალიან ორიგინალური მოწმე, ვინც 
ამის უარყოფას შეეცდება, გამყალბებლად ჩაითვლება. სხვათა შო-
რის, ჩვენ დავადგინეთ – ვატერლოოსთან ნაპოლეონის დამარცხე-
ბის გამოსახატავად ფრანგულ ენაში არ არსებობს ბევრი განსხვავე-
ბული შესაძლებლობა; ამდენად, მხოლოდ, მარტივი და ბუნდოვანი 
კონსტატაციით შეიძლება შემოვისაზღვროთ. მაგრამ ორმა თვით-
მხილველმა, ან იმან, ვინც ამას თავის თავზე იღებს, ბრძოლა ერთი 
და იმავე ტერმინებით რომ აღწეროს, ან განსხვავებული გამონათქ-
ვამებით, მაგრამ ზუსტად ერთნაირი დეტალებით, რას ვიფიქრებთ? 
მაშინ დავასკვნით, რომ ერთმა მათგანმა მეორისაგან გადაიწერა ან 
ორივემ – რომელიღაც საერთო ნიმუშიდან. რასაკვირველია, ჩვენი 
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გონება არ დაუშვებს, რომ სხვადასხვა პუნქტში მყოფ განსხვავებული 
ყურადღების ორ დამკვირვებელს შეეძლო ერთნაირად, წვრილმანე-
ბის სიზუსტით ჩაეწერა ერთი და იგივე ეპიზოდი; და რომ ფრანგუ-
ლი ენის აურაცხელ სიტყვათა შორის, ერთმანეთისაგან დამოუკი-
დებლად მომუშავე ორი მწერალი, მოულოდნელად ირჩევს ერთსა და 
იმავე ტერმინებსა და სიტყვებს და თანაც ერთნაირი თანამიმდევრო-
ბით აღწერს მსგავს ფაქტებს. 

თუ ორივე მონათხრობს მივიჩნევთ სინამდვილის უშუალო აღ-
წერად, ყოველ შემთხვევაში, ერთ-ერთი მათგანი მაინც ტყუის. წარ-
მოიდგინეთ კიდევ, რომ ქვის ორ უძველეს ძეგლზე ამოკვეთილია ორი 
საომარი ეპიზოდი, რომლებიც ორ სხვადასხვა ომს ასახავს, მაგრამ 
ერთნაირი შტრიხებითაა გამოსახული. არქეოლოგი იტყვის: „ერთ-
ერთი ხელოვანი ნამდვილად მოპარავდა მეორეს, თუ ორივე მათგანმა 
არ ისარგებლა რაღაც საყოველთაოდ მიღებული შაბლონით“. ნაკლე-
ბად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ორი ბრძოლა დროის მცირე ინტერ-
ვალში მოხდა, ან ის, რომ ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ ერთი და 
იმავე ხალხთა ჯგუფიდან გამოსული მეტოქეები: ეგვიპტელები – ხე-
თებს, ასირიელები – ელამიელებს. ჩვენ გვაშფოთებს თვით ის აზრი, 
რომ უაღრესად განსხვავებული ადამიანური ყოფის პირობებში, 
სხვადასხვა დროში მომხდარი ორი განსხვავებული მოქმედების გამო-
სახატად არჩეულია ერთი და იგივე საშუალებები. მხატვრულად გა-
ფორმებული სამხედრო ბრძოლების დოკუმენტების მსგავსად, ერთ-
ერთი მათგანი მაინც, თუ ორივე არა, ყალბია.

ამგვარად, კრიტიკა ორ უკიდურესობას შორის ირხევა: მსგავსე-
ბა – რომელიც ასაბუთებს და მსგავსება – რომელიც დისკრედი-
ტაციას ახდენს. საქმე ის არის, რომ შემთხვევით თანხვდომის ალბა-
თობას აქვს თავისი ზღვარი და სოციალური იდენტურობა არც ისე 
ზუსტი და სწორხაზოვანია სხვა სიტყვებით, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სამ-
ყაროსა და საზოგადოებაში ერთსახოვნება. საკმაოდ დიდია, რათა გა-
მოირიცხოს განსხვავებათა ძალიან მკვეთრი შესაძლებლობა, მაგრამ 
ჩვენ მიერ წარმოდგენილი ამგვარი სწორხაზოვნება, ძალიან განზო-
გადებული ხასიათის მატარებელია. ის გათვლას აწარმოებს, – ვფიქ-
რობთ ჩვენ, და თუ საკმარისად ჩავუღრმავდებით ნამდვილ ფაქტებს, 
მივხვდებით, რომ რაღაც სახით მოიცავს კიდეც შესაძლებელ კომ-
ბინაციათა რიცხვს, რომელიც უსასრულობასთან ძალიან ახლოსაა, 
რათა შესაძლებელი იყოს მათი უცაბედი გამეორება. ამისათვის სა-
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ჭიროა თვითნებური მიბაძვის ქმედება. საბოლოო ჯამში, დამოწმების 
კრიტიკა ეყრდნობა მსგავსებისა და განსხვავების, ერთისა და მრავ-
ლის ინსტიქტურ მეტაფიზიკას.

როდესაც წარმოიშობა ვარაუდი, რომ ჩვენ წინაშეა სიახლე, ისღა 
დაგვრჩენია, განვსაზღვროთ ზეგავლენის მიმართულებები. დოკუმენ-
ტების თითოეულ წყვილში ორივე დოკუმენტი ერთი საერთო წყარო-
დან გამომდინარეობს თუ არა? და თუ დავუშვებთ, რომ ერთ-ერთი 
მათგანი დედანია, რომელს მივანიჭოთ ეს წოდება? ხანდახან პასუხს 
გარეგანი კრიტერიუმები გვკარნახობს, მაგალითად, ორივე დოკუ-
მენტის შედარებითი დათარიღება, თუ ეს შესაძლებელია. და თუ არ 
არის ამის საშუალება, მაშინ გადამწყვეტ სიტყვას ამბობს ფსიქოლო-
გიური ანალიზი. ის ეყრდნობა ყველაზე ღრმა შინაგან თავისებურე-
ბას, რომელიც ნიშანდობლივია თვით ამ საგნის ან ტექსტისათვის.

ბუნებრივია, რომ ასეთი ანალიზი მექანიკურ წესებს არ ექვემ-
დებარება. არის კი საჭირო, როგორც, მაგალითად, ამას ზოგიერთი 
სწავლული აკეთებს, რომ ტექსტის საბოლოო დამუშავებისას მასში 
შეაქვთ ახალი, მონაგონი ამბები? ამ შემთხვევაში ყოველთვის იარსე-
ბებს შესაძლებლობა, რომ ყველაზე ზომიერი და ყველაზე ნაკლებად 
სარწმუნო ტექსტი უძველეს ტექსტად იქნეს მიჩნეული. ზოგჯერ ეს 
სწორია. ერთი წარწერიდან მეორემდე ცხადად ჩანს, რომ ამა თუ Y 
იმ ასირიელი მეფის ბრძოლებში დაცემულ მეომართა რიცხვი უზო-
მოდ იზრდება. მაგრამ ისიც ხდება, რომ ეს პრინციპი არ ამართლებს. 
წმინდა გიორგის „ვნებანის“ აღწერა პირველია თარიღის მიხედვით. 
შემდეგში, როდესაც შეუდგნენ ძველი მონათხრობის დამუშავებას, 
რედაქტორები ხან ერთ დეტალს ჩამოაცილებდნენ, ხან – მეორეს, 
რომელთა წრეგადასული ფანტაზიაც მათ აცბუნებდა. მიბაძვის ბევ-
რი სხვადასხვა ხერხი არსებობს. ინდივიდი ხასიათის მიხედვით იც-
ვლება, ზოგჯერ კი – იმ პირობითობებით, რომლებიც მთელმა თა-
ობებმა შეიმუშავეს. როგორც ვერ განვჭვრეტთ სხვა რომელიმე 
ინტელექტუალურ პოზიციას, ასევე შეუძლებელია ცვლილების წი-
ნასწარი განჭვრეტა იმ საბაბით, რომ ისინი „ბუნებრივნი“ გვეჩვენება.

საბედნიეროდ, პლაგიატორები თავს ხშირად თავისივე შეცდო-
მებით გასცემენ ხოლმე. იმ შემთხვევაში, თუ მათ თავიანთი ნიმუშის 
დედანი ვერ გაიგეს, ტექსტის მცდარი ინტერპრეტაცია ამხელს მათ 
თაღლითობას. თუ ისინი ნასხვისრობის შენიღბვას შეეცდებიან, მა-
თივე მოუქნელი ეშმაკობით დამარცხდებიან. ვიცნობდი ლიცეუმის 
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ერთ მოსწავლეს, რომელიც გაკვეთილზე თვალს არ აშორებდა გვერ-
დით მჯდომის ნამუშევარს და მისგან გადაწერილი ფრაზებით განსხ-
ვავებული აზრის გამოყვანას ცდილობდა. მან დიდი გულმოდგინებით 
შეცვალა ქვემდებარე დამატებით, აქტიური ფორმა – პასიურით და, 
ცხადია, მასწავლებელს ისტორიული კრიტიკის განსაზღვრების შესა-
ნიშნავი ნიმუში მისცა.

ნიღაბი ავხადოთ მიბაძვას. სადაც გვგონია, რომ საქმე გვაქვს ორ 
ან რამდენიმე მოწმესთან, დავტოვოთ მხოლოდ ერთი. მარბოს ორმა 
თანამედროვემ – გრაფმა სეგიურმა და გენერალმა პელემ, მისი მოთ-
ხრობის ანლოგიურად აღწერეს დუნაის გადალახვის ყბადაღებული 
ამბავი. მაგრამ სეგიური პელეს შემდეგ წერდა. მან წაიკითხა პელეს 
მონათხრობი და პირწმინდად გადაიწერა. რაც შეეხება პელეს, ის 
ნამდვილად წერდა მარბომდე, ოღონდ მისი მეგობარი იყო და, რაღა 
თქმა უნდა, ხშირად ისმენდა მონათხრობს მის მონაჩმახ გმირობაზე. 
დაუღლელი ტრაბახი, ახლობლების გაბრიყვება, – ყოველივე ეს 
ადვილად მზადდებოდა, რათა შთამომავლობისათვის უკეთესი მის-
ტიფიკაციის საგნად ქცეულიყო. ამგვარად, მარბო რჩება საკუთარი 
თავის ერთადერთ თავდებად, ვინაიდან მისი თვალში საცემი თავდა-
დების ამბები საეჭვო პირებმა მხოლოდ მისივე მიხედვით გააჟღერეს. 
როდესაც ტიტლივე წარმოაჩენს პოლიბიოსს ისე, რომ ალამაზებს 
კიდევაც მას, ჩვენთვის ერთადერთ ავტორიტეტად პოლიბიოსი რჩე-
ბა. როცა ეჟინარდი კარლოს დიდს ხატავს, იმეორებს სვეტონიმის 
მიერ შესრულებულ ავგუსტის პორტრეტს. ამ შემთხვევებში ნამდ-
ვილად სწორია, რომ მოწმე სრულებით არ რის.

ხდება, რომ ეგრეთწოდებული მოწმის უკან იმალება მოკარნა-
ხე, რომელსაც სრულებითაც არ სურს თავის დასახელება. რაინდე-
ბის პროცესის შესწავლისას რობერტლიმ შენიშნა, რომ ერთმა ინკ-
ვიზიტორმა დაკითხა ორი მსჯავრდებული, რომლებიც გაერთიანების 
სხვადასხვა ჯგუფს ეკუთვნოდნენ. ორივენი უცვლელად აღიარებდ-
ნენ ერთნაირ სისასტიკესა და მწვალებლობას. ხოლო თუ ორი მსჯავ-
რდებული, ერთი და იმავე გაერთიანებიდანაც კი, სხვადასხვა ინკვი-
ზიტორთან მოხვდებოდა დაკითხვაზე, მათი აღიარებები უკვე აღარ 
ემთხვეოდა ერთმანეთს. დასკვნა ცხადია, პასუხებს კარნახობდა ის, 
ვინც დაკითხვას აწარმოებდა. მსგავსი მაგალითი, ვფიქრობ, ხშირია 
იურიდულ ანალებში.

კრიტიკულ მსჯელობაში მნიშვნელოვანი დატვირთვა ენიჭება ე. წ. 
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შეზღუდული მსგავსების პრინციპს, რომელიც არსად ისეთი რელი-
ეფურობით და მკაფიოდ არ გამოდის ასპარეზზე, როგორც ქვემოთ 
განხილული მეთოდის – სტატისტიკური კრიტიკის – გამოყენები-
სას.

დავუშვათ, მე ვსწავლობ ფასების ისტორიას ორ განსაზღვრულ 
თარიღს შორის იმ საზოგადოებაში, სადაც კარგად განვითარებული 
კავშირები და აქტიური საქონელბრუნვაა. ჩემ შემდეგ ამ გამოკვლე-
ვას ხელს ჰკიდებს მეორე მეცნიერი, შემდეგ – მესამე. და იწყებენ 
იგივე კვლევას, ოღონდ ისინი სარგებლობენ მასალებით, რომლებიც 
განსხვავდება როგორც ჩემი, ასევე ერთმანეთის მასალისაგან: სხვა 
არის ანგარიშის წიგნები, სხვა პრეისკურანტები და ა. შ. თითოეული 
ჩვენგანი ადგენს საშუალო წლიურ ფასებს, რაღაც საერთო ბაზიდან 
განსაზღვრავს ინდექსს, აკეთებს გრაფიკულ გამოსახულებას. სამივე 
მრუდი დაახლოებით ერთმანეთს ემთხვევა. აქედან შეიძლება გაკეთ-
დეს დასკვნა, რომ თითოეული მათგანი მოკლედ იძლევა ზუსტ წარ-
მოდგენას ფასების მოძრაობაზე. რატომ?

საქმე მხოლოდ ის არ არის, რომ ერთგვაროვან ეკონომიკურ წრე-
ში ფასების დიდი მერყეობა აუცილებლად უნდა დაემორჩილოს ერ-
თსახოვან რიტმს. ეს განხილვა უთუოდ საკმარისი იქნებოდა საიმი-
სოდ, რომ ეჭვქვეშ დაგვეყენებინა განშლადი მრუდები. მაგრამ არ 
იქნებოდა საკმარისი იმაში დასარწმუნებლად, რომ ფასების ყველა 
შესაძლებელ ვარიანტს შორის, ჩვენს სამ მრუდს თანხვდენილი ფასი 
მაინცდამაინც მარტო იმიტომ არის სწორი, რომ მას ჩვენი მრუდები 
ემთხვევა. სამ ერთნაირად დაზიანებულ სასწორზე შეიძლება აწონო 
ერთი და იგივე ტვირთი და მიიღო ერთი და იგივე ციფრი, რომელიც 
არასწორი იქნება. მსჯელობის არსი აქ შეცდომების მექანიზმის ანა-
ლიზს ეყრდნობა. ფასების ჩვენი სამი გრაფიკული გამოსახულებიდან 
არც ერთი არ შეიძლება ჩაითვალოს ცდომილებისაგან თავისუფ-
ლად. სტატისტიკაში ასეთი ცდომილებები თითქმის გარდაუვალია.

დავუშვათ, მკვლევარს ჩამოვაშორეთ ინდივიდუალური შეცდო-
მების შესაძლებლობა (თუ არაფერს ვიტყვით უფრო უხეშ გაუგებ-
რობაზე, რადგან, აბა, ვინ დაიწყებს იმის მტკიცებას, რომ არასოდეს 
შეჯახებია ძველი საზომი ხელსაწყოების ენით გამოუთქმელ ლაბი-
რინთებს). მაგრამ პატიოსანი სწავლულიც შეიძლება გაებას დოკუ-
მენტების მახეში. დაბნეულობის ან უპატიოსნობის გამო ზოგიერთი 
ფასი შეიძლება არაზუსტად ყოფილიყო ჩაწერილი. დანარჩენი გამო-
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ნაკლისად ითვლება (მაგალითად, საქონლის ფასი, „მეგობრის“ ფასი 
ან, პირიქით, „დოყლაპიას“ ფასი) და ამიტომ შეიძლება დამახინჯდეს 
საშუალო არითმეტიკული. საშუალო საბაზრო კურსში აღნიშნული 
პრეისკურანტები ყოველთვის იდეალური სიზუსტით არ იყო წარ-
მოჩენილი. მაგრამ ფასების დიდ რიცხვზე ეს შეცდომები წონასწორ-
დება, რადგან დაუჯერებელი იქნებოდა, რომ შეცდომები ყოველთვის 
ერთი და იმავე მიზეზით ხდებოდეს. მაშასადამე, თუ სხვადასხვა მო-
ნაცემის დახმარებით მიღებული შედეგების შესაბამისობა შეიძლება 
ჩაითვალოს ურთიერთმტკიცებულებად, ეს აიხსნება იმით, რომ სა-
ფუძველშივე სხვადასხვა წინდაუხედაობათა ერთობლიობა, წვრილ-
მანი სიცრუე, წვრილმანი შემწყნარებლობა, ჩვენ მიგვაჩნია, (და 
სწორადაც), გამოკვლევისათვის მიუღებელია. თუ მოწმეთა შეური-
გებელ ურთიერთსაწინააღმდეგო დოკუმენტებში ისინი მაინც გარკ-
ვეულ თანხმობაში მოდიან, აქედან უნდა დავასკვნათ, რომ მათი სა-
ბოლოო შეთანხმება გამომდინარეობს კონკრეტული რეალობიდან, 
რომლის არსიც მოცემულ შემთხვევაში უეჭველია. საპასუხო ქმედე-
ბები დოკუმენტების შესამოწმებლად ფრთხილ დამოკიდებულებას 
მოითხოვს. თითქმის ყველა რაციონალური პრინციპი, თითქმის ყო-
ველგვარი გამოცდილების მონაცემები ამ სფეროში, თუ მათ უკიდუ-
რესობამდე დავიყვანთ, ძალიან უახლოვდება საწინააღმდეგო პრინ-
ციპებსა და გამოცდილებებს. როგორც ყველა პატივსაცემ ლოგიკას, 
ისტორიულ კრიტიკასაც აქვს თავისი ანტინომიები, ზოგჯერ თვალ-
შისაცემიც კი.

დოკუმენტი დედნად რომ მივიჩნიოთ, ამისათვის, როგორც ვნა-
ხეთ, საჭიროა მოცემული დოკუმენტის გარკვეული მსგავსება მასთან 
ახლოს მყოფ სხვა დოკუმენტებთან. და თუ ეს მოთხოვნა უცილობ-
ლად შესრულდა, რა დაემართება აღმოჩენას? თვით სიტყვა „აღმოჩე-
ნა“ ნიშნავს მოულოდნელობას, გამორჩეულობას, განსხვავებას. მეც-
ნიერება, რომელიც შემოიფარგლება მხოლოდ იმის დამტკიცებით, 
რომ ყველაფერი ყოველთვის ისე ხდება, როგორც ამას ელოდნენ, არ 
იქნებოდა სასარგებლო და საინტერესო. აქამდე არ არის აღმოჩენი-
ლი ფრანგულ ენაზე დაწერილი სიგელი, რომელიც შესრულებული 
იქნებოდა 1204 წლამდე (და არა ლათინურად, როგორც ეს წარსულ-
ში იყო). წარმოვიდგინოთ, რომ ხვალ ვინმე მკვლევარი 1180 წლით 
დათარიღებულ ფრანგულ სიგელს იპოვის. მიიჩნევენ თუ არა, რომ 
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დოკუმენტი ყალბია? თუ დაასკვნიან, რომ ჩვენი ცოდნა არასაკმარი-
სი იყო?

შთაბეჭდილება, რომ აღმოჩენილი დოკუმენტი ეწინააღმდეგება 
თავისი ეპოქის მონაცემებს, ზოგჯერ მარტო ჩვენს წარმავალ არას-
რულყოფილ ცოდნას როდი ეყრდნობა. ისეც ხდება, რომ შეუსა-
ბამობა დამახასიათებელია თვით შესასწავლი საგნებისათვის. სო-
ციალურ ერთგვაროვნებას არა აქვს ისეთი ძალა, რომ ზოგიერთმა 
ინდივიდმა ან პატარა ჯგუფებმა ვერ შეძლონ მისი ძალაუფლების-
თვის თავის დაღწევა. ჩვენ უარს ვამბობთ, რომ ვცნოთ დადგენილი 
თარიღები ნაწარმოებებისა – „წერილები პროვინციალს“ ან „სენტ-
ვიქტუარის მთები“ იმ მიზეზით, რომ პასკალი ისე არ წერდა, როგორც 
არნოლდი, და რომ სეზანი ისე არ ხატავდა, როგორც ბუგერო. შეიძ-
ლება ყალბად ჩაითვალოს ბრინჯაოს უძველესი იარაღი იმის გამო, 
რომ იმავე ეპოქის საზოგადოებათა უმრავლესობისათვის მხოლოდ 
ქვის იარაღია დამახასიათებელი?

ეს ყალბი დასკვნები სულაც არ არის წარმოსახვითი. შეძლებო-
და მოგვეყვანა ფაქტების გრძელი სია, რომლებიც პროგრესის და-
მაბრკოლებელმა სწავლულებმა თავდაპირველად უარყვეს მათი მო-
ულოდნელობის გამო: დაწყებული ეგვიპტური ზოოლატრიიდან 
(ცხოველთა თაყვანისცემიდან), რასაც ვოლტერი დასცინოდა, დამ-
თავრებული მესამეული ეპოქის ნაშთებამდე. თუ კარგად დავაკვირ-
დებით, მეთოდოლოგიური პარადოქსი მხოლოდ გარეგანია. განსჯას 
მსგავსების შესახებ უფლებები არ დაუკარგავს. ოღონდ მნიშვნელო-
ვანია, ზუსტმა ანალიზმა განსაზღვროს განსხვავება შესაძლებელი 
გადახრებით და პუნქტობრივად – აუცილებელი მსგავსება, რად-
გან ყოველ ინდივიდუალურ ორიგინალობას აქვს თავისი საზღვა-
რი. პასკალის სტილი მხოლოდ მას ეკუთვნის, ხოლო მისი გრამატიკა 
და ლექსიკური მარაგი – მის ეპოქას. 1180 წლით დათარიღებული 
ჩვენი პირობითი სიგელი შეიძლება განსხვავდებოდეს თარიღიანი 
სხვა აქამდე ცნობილი სიგელებისგან ენის თავისებურებით, რომლის 
მსგავსიც არ გვხვდება იმავე ეპოქის ჩვენთვის ნაცნობ დოკუმენტებში. 
მაგრამ მისი დედნად ჩათვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევა-
ში, თუ მისი ფრანგული ენა მთლიანად შეესაბამება იმ ეპოქის ლიტე-
რატურულ ტექსტებში ასახულ მდგომარეობას და, ამავდროულად, 
თუ მასში მოხსენიებული ინსტიტუციები შეესაბამება იმ დროს არ-
სებულ ინსტიტუციებს.
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სწორად წარმართული კრიტიკული შეპირისპირება არ კმაყო-
ფილდება ერთი და იმავე პერიოდის დოკუმენტების დაახლოებით. 
ადამიანური ცხოვრების ყოველგვარი ფენომენი ჯაჭვის რგოლია, 
რომელიც საუკუნეებს კვეთს. იმ დღეს, როდესაც ახალი ვრენ-ლუკა 
აკადემიის მაგიდაზე დაყრის ავტოგრაფების შეკვრას და განიზრახავს 
დაგვიმტკიცოს, რომ პასკალმა აინშტაინზე ადრე აღმოაჩინა ფარდო-
ბითობის პრინციპი, ჩვენ უყოყმანოდ ვიტყვით, რომ მისი დოკუმენ-
ტები ყალბია. არა იმიტომ, რომ რომ პასკალს არ შესწევდა უნარი 
ისეთი რამ აღმოეჩინა, რაც არ აღმოუჩენიათ მის თანამედროვეებს, 
არამედ იმიტომ, რომ ფარდობითობის თეორია არის შედეგი მათემა-
ტიკური ძიების ხანგრძლივი განვითარებისა. ერთი ადამიანი, რაოდენ 
დიდი გენიოსიც უნდა იყოს, დამოუკიდებლად ვერ შეძლებს თაობა-
თა სამუშაოს შესრულებას. და პირიქით, როდესაც პირველი პალე-
ოლითური ნახატების აღმოჩენის ჟამს ზოგიერთი მეცნიერი ეჭვქვეშ 
აყენებდა მათ ორიგინალობასა და თარიღს იმ საბაბით, რომ მსგავსი 
ხელოვნება არ შეიძლებოდა ჩამქრალიყო ასეთი აყვავების შემდეგ, ეს 
სკეპტიკოსები არასწორად მსჯელობდნენ: ზოგიერთი ჯაჭვი წყდება და 
ცივილიზაციები იღუპება. 

„ვკითხულობ“, – წერს მამა დელე, – „რომ ეკლესია ერთსა და 
იმავე დღეს აღნიშნავს ორი გარდაცვლილი მსახურის დღესასწაულს. 
ორივე მათგანი გარდაიცვალა იტალიაში; სარწმუნოებაზე ორი-
ვე „წმინდანთა ცხოვრების“ კითხვის შედეგად მოექცა; თითოეულმა 
შექმნა ერთი და იმავე სახელწოდების, ერთი და იმავე სიტყვისაგან 
ნაწარმოები ბერ-მონაზონთა ორდენი და ორივე ეს ორდენი შემდეგ 
გააუქმა ორმა სეხნია პაპმა. მინდა ვთქვა, რომ როგორც ჩანს, მარტი-
როლოგიაში შეცდომით ჩაწერეს ერთი და იგივე პიროვნება სხვადას-
ხვა გვარით, თუმცა, ის მაინც სიმართლეა, რომ წმინდა იოანე კოლომ-
ბინი ბერად შედგა წმინდანების ბიოგრაფიის გავლენით და დააარსა 
იეზუიტების ორდენი, ასევე იგნატი ლოიოლამ – იეზუიტების ორ-
დენი. ორივენი გარდაიცვალნენ 31 ივლისს (პირველი – რიენთან 
ახლოს 1367 წელს, ხოლო მეორე – რომში 1556 წელს) და იეზუ-
იტების ორდენი გააუქმა პაპმა კლიმენტი მეცხრემ და იესოს ძმო-
ბა – კლიმენტი მეთოთხმეტემ“. მაგალითი, მართლაც, საინტერესოა 
და, უეჭველია, ერთადერთი არ არის. თუ რომელიღაც კატაკლიზმის 
შემდეგ უკანასკნელი ათწლეულის ფილოსოფიური ნაშრომებიდან 
დარჩება რამდენიმე მწირი მონახაზი, რამდენად სერიოზული შრომა 
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მოუწევთ მეცნიერებს მომავალში, რათა წარმოიდგინონ ორი მოაზ-
როვნის არსებობა: ორივენი ინგლისელები არიან, ორივე გვარად ბე-
კონია და ორივენი თავიანთ სწავლებაში დიდ ადგილს უთმობდნენ 
გამოცდილ ცოდნას. ბატონმა პაისმა ლეგენდებად ჩათვალა ბევრი 
ძველრომაული თქმულება მხოლოდ იმის საფუძველზე, რომ მათში 
მოიხსენიება ერთი და იგივე სახელები საკმაოდ მსგავს ეპიზოდებში. 
მოგწონს თუ არა პლაგიატის კრიტიკა, რომლის არსია სახელების ან 
მოვლენების უცაბედი გამეორების უარყოფა, დამთხვევა – ისტო-
რიის ერთ-ერთი საოცრებათაგანია, რომელთა წაშლაც, უბრალოდ, 
არ შეიძლება.

საკმარისი არ იქნებოდა შემთხვევითი აზრების შესაძლებლობის 
შემეცნება, მათი დაყვანა უბრალო კონსტატაციამდე: კრიტიკა მუდ-
მივად გაწონასწორებული იქნება „მომხრესა“ და „წინააღმდეგს“ შო-
რის. ეჭვი მხოლოდ მაშინ გახდება შემეცნების იარაღი, როცა ყოველ 
ცალკეულ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება გარკვეული სიზუსტით 
შეფასდეს მოცემული კომბინაციის სინამდვილის ხარისხი. აქ ის-
ტორიული კვლევის გზა, ისევე როგორც ბევრი სხვა ჰუმანიტარული 
დისციპლინისა, ალბათობის თეორიის ფართო გზასთან გადაიკვეთე-
ბა.

რომელიმე მოვლენის ალბათობის შეფასება ნიშნავს დაადგინო, 
რამდენად აქვს მას წარმოშობის შესაძლებლობა. ვღებულობთ რა 
ამ დებულებას, უფლება გვეძლევა ვილაპარაკოთ რომელიმე ფაქ-
ტის შესაძლებლობაზე წარსულში? აბსოლუტური აზრით, ცხადია, 
რომ არა. მხოლოდ მომავალია სავარაუდო. წარსული უკვე მონაცე-
მია, სადაც აღარ არის შესაძლებლის ადგილი: სანამ კამათელს გა-
აგორებ, იმის ალბათობა, თუ რომელი რიცხვი დაჯდება, არის რიც-
ხვი ერთიდან ექვსამდე. როდესაც ჭიქა ცარიელია, პრობლემები არ 
არის. მოგვიანებით შესაძლებელია დავეჭვდეთ, იმ დღეს კამათელ-
ზე სამიანი დაჯდა თუ ხუთიანი. დაურწმუნებლობა ამ შემთხვევაში 
ჩვენში, ჩვენს მეხსიერებაში ან ჩვენი თამაშის თვითმხილველებშია 
და არა ფაქტების სინამდვილეში. და მაინც, თუ კარგად გააანალი-
ზებ ალბათობის ცნების გამოყენებას ისტორიულ კვლევებში, მას წი-
ნააღმდეგობრივი არაფერი აქვს. ისტორიკოსი, რომელიც საკუთარ 
თავს კითხვას უსვამს განვლილი მოვლენების ალბათობაზე, მართ-
ლაც ცდილობს გონების მარჯვე მოძრაობით გადაადგილდეს დრო-
ში ამ მოვლენის წინ, რათა შეაფასოს მისი მოხდენის შესაძლებლო-
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ბები – როგორი იყო ისინი, სანამ ეს მოვლენა მოხდებოდა. ასე რომ, 
ალბათობა მაინც მომავალში რჩება, რამდენადაც სინამდვილის ხაზი 
წარმოსახვით იქ უკან არის გადაწეული, და ჩვენ ვიღებთ მომავალს 
წარსულში, იმ ნაწილებისაგან შემდგარს, რომლებიც ჩვენთვის ამ-
ჟამად წარსულად ითვლება. თუ ფაქტს უეჭველად ჰქონდა ადგილი, 
ამ სპეკულაციებს მხოლოდ მეტაფიზიკური თამაშების ღირებულება 
აქვს. როგორი იყო ალბათობა იმისა, რომ ნაპოლეონი დაიბადებო-
და? რომ ადოლფ ჰიტლერი, 1914 წელს რიგითი ჯარისკაცი, ფრან-
გულ ტყვიას გაექცეოდა? ასეთი საკითხებით გართობა აკრძალული 
არ არის, იმ პირობით, რომ მათ მიენიჭოთ ის მნიშვნელობა, რაც სი-
ნამდვილეში აქვთ. ეს უბრალოდ მეტყველების ხელოვნებაა – უფრო 
მკაფიოდ აღწეროს შემთხვევითობისა და გაუთვალისწინებლობის 
წილი კაცობრიობის ისტორიულ მსვლელობაში. მათ საერთო არა-
ფერი აქვთ დამოწმების კრიტიკასთან. და თუ პირიქით, ფაქტის არ-
სებობაც კი საჭვო ჩანს? – მაგალითად, ჩვენ ვეჭვობთ, რომ ვინმე 
ავტორმა, უცხო ტექსტის გადაუწერლად შეძლოს თვითნებურად გა-
იმეოროს მისი ბევრი ეპიზოდი და სიტყვა, რომ მხოლოდ შემთხვევი-
თობას ან რაღაც წინასწარ დადგენილ ღვთიურ ჰარმონიას შეუძლია 
ახსნას მეორე იმპერიის ეპოქის ვაი-მწერლის პამფლეტების საოცა-
რი მსგავსება „სიონის ბრძენთა ოქმებთან“. დღეს ჩვენ შეგვიძლია, და-
ვუშვათ ან უარვყოთ ასეთი დამთხვევის დამაჯერებლობა, რომელიც 
დამოკიდებულია იმაზე, ეს დამთხვევა ჯერ კიდევ მოთხრობის დაწე-
რამდე რამდენად იყო შესაძლებელი ალბათობის მცირე ან დიდი კო-
ეფიციენტით.

 მაგრამ შემთხვევითობის მათემატიკური გაანგარიშებანი დამყა-
რებულია წარმოსახვით დაშვებასთან. ყველა შესაძლებელ შემთხ-
ვევას შორის საწყის ეტაპზე ის პოსტულატად პირობების მიუკერ-
ძოებლობას მიიჩნევს. მიზეზი, რომელიც წინასწარ ხელს შეუწყობდა 
ერთს ან მეორეს, ამ ანგარიშში უცხო სხეული იქნებოდა. თეორეტი-
კოსთა კამათელი იდეალურად გაწონასწორებული კუბია. თუ მის 
ერთ-ერთ გვერდზე ტყვიის ბურთულას მიაწებებენ, მოთამაშეთა შე-
საძლებლობები თანაბარი აღარ იქნება. მაგრამ მოწმეთა კრიტიკაში 
თითქმის ყველა კამათელი ნაეშმაკარია, რადგან იქ მუდმივად ერევა 
ფაქიზი ადამიანური ელემენტები, რათა სასწორი რომელიმე ერთი 
გავრცელებული შესაძლებლობისკენ გადაიხაროს.

სიმართლე რომ ითქვას, ისტორიულ დისციპლინათაგან გამო-
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ნაკლისი, რომელიც ენათა შორის ნათესაობას ადგენს, უკიდურეს 
შემთხვევაში, მის განშტოებათაგან ერთ-ერთი, არის ლინგვისტიკა. 
კვლევის ეს სახე ძალიან განსხვავებულია კრიტიკული ოპერაციების 
მასშტაბით და ისტორიულ კრიტიკასთან საერთო აქვს ის შტრიხები, 
რომლებიც ცდილობენ ნათესაობის დადგენას. პირობები, რომლე-
ბიც იქ მსჯელობის ობიექტს წარმოადგენს, განსაკუთრებით ახლოა 
ალბათობის თეორიისათვის დამახასიათებელ თანასწორობის საწყის 
კონვენციონალიზმთან. ლინგვისტიკა ამ უპირატესობას ენის ფენომე-
ნის თავისებურებებს უნდა უმადლოდეს. მართლაც, ბგერათა შორის 
შესაძლებელ კომბინაციათა უზარმაზარი რაოდენობა უმნიშვნელოდ 
ამცირებს მათი შემთხვევითი გამეორების ალბათობას ფართომასშ-
ტაბიან საუბრებში. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რამ: თუ გამოვ-
რიც-ხავთ ბგერათა მიმსგავსებული შერწყმით ამ კომბინაციისათვის 
მინიჭებულ მნიშვნელობას, ეს სავსებით პირობითი იქნება. ძალიან 
მსგავსი ბგერათა შერწყმა: ”tu“ ან ”tui“ (tu წარმოთქმული ფრანგუ-
ლად ან ლათინურად) აღნიშნავს მეორე პირს და მათ შორის არავი-
თარი წინასწარგანზრახული სიმბოლური კავშირი არ არსებობს. თუ 
დავადგენთ, რომ მათ გააჩნიათ ეს დატვირთვა ფრანგულ, იტალიურ, 
ესპანურ და რუმინულ ენებში, ამავე დროს, თუ დავაკვირდებით, ამ 
ენებს შორის არსებულ მრავალ სხვა თანაბრად ირაციონალურ შე-
სატყვისობას, ერთადერთი გონივრული ახსნა იქნება ის, რომ ზემო-
ჩამოთვლილ ენებს საერთო წარმომავლობა აქვთ – იმის გამო, რომ 
განსხვავებული შესაძლებლობი ადამიანისათვის უმნიშვნელო იყო და 
მათი თითქმის ზუსტი გაანგარიშების შედეგად აღნიშნულ გადაწყვე-
ტილებამდე მივედით.

მაგრამ საქმე არც ასე მარტივადაა.
შუა საუკუნეების მონარქის რამდენიმე სიგელი სხვადასხვა საგ-

ნების განმარტებისას ერთსა და იმავე სიტყვებსა და ერთსა და იმავე 
კონსტრუქციებს იყენებს. როგორც „სტილის კრიტიკის“ მიმდევრები 
ამტკიცებენ, ამის მიზეზია ის, რომ ეს სიგელები ერთი ნოტარიუსის 
მიერ არის შედგენილი. ყველაფერი რომ მხოლოდ შემთხვევითობით 
განისაზღვრებოდეს, მათი აზრით, შეთანხმება შესაძლებელი იქნებო-
და. მაგრამ ეს ასე არ არის. ყოველ საზოგადოებას და, უფრო მეტიც, 
თითოეულ პატარა პროფესიულ ჯგუფს თავისი ენობრივი ჩვევები 
აქვს. მაშასადამე, არ არის საკმარისია მსგავსების პუნქტების აღრიც-
ხვა. საჭიროა აგრეთვე მათგან უნიკალურის ჩვეულებრივისაგან გა-
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მორჩევა. მხოლოდ ჭეშმარიტად იშვიათ გამონათქვამებს შეუძლიათ 
ავტორის გამოაშკარავება: რასაკვირველია, იგულისხმება, რომ ასეთი 
გამონათქვამები ხშირად მეორდება. აქ შეცდომა იქნებოდა მეტყვე-
ლების ყველა ელემენტისათვის თანაბარი წონის მინიჭება, მსგავსად 
იმ შემთხვევისა, როდესაც სოციალური უპირატესობის ცვალებად 
კოეფიციენტებს შორის, რომელთაგან თითოეული არაბუნებრივია, 
არ აღმოჩნდება ტყვიის ბურთულები, შესაძლებლობათა წონასწო-
რობას რომ დაარღვევს. მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან, სწავლულთა 
მთელი სკოლა შეუდგა ლიტერატურული ტექსტების ხელნაწერთა 
შესწავლას. პრინციპი მარტივია: არსებობს ერთი და იმავე ნაწარმო-
ების სამი ხელნაწერი: b, c, d. ჩვენ ვადგენთ, რომ სამივე ორიგინალი 
წაკითხულია ერთნაირი შეცდომებით (ეს არის ლაკმანის მიერ შერ-
ჩეული შეცდომების დადგენის ყველაზე ძველი მეთოდი), ან, უფრო 
მეტი, ადგილი აქვს ტექსტის ერთნაირ წაკითხვას, სწორს და არას-
წორს, მაგრამ განსხვავება მეტწილად შეიმჩნევა სხვა ხელნაწერების 
შესაბამისი ადგილების მიხედვით (დონ კენტენის მიერ შემოთავაზე-
ბული ვარიანტების აღრიცხვა). ამგვარად, ჩვენ ვასკვნით, რომ ეგზემ-
პლარები „მონათესავეა“. ეს შეიძლება სხვადასხვანაირად გავიგოთ: 
ისინი ან ერთიმეორისაგან გადაწერილია და თანმიმდევრობა ჯერ კი-
დევ გასარკვევია, ან, ყოველი მათგანი რომელიღაც საერთო მოდე-
ლიდან მოდის, რომელთანაც განსაკუთრებულ მსგავსებას ამჟღავ-
ნებას. სინამდვილეში ძნელი დასაშვებია, რომ თანხვდომის ასეთი 
თანმიმდევრობა შემთხვევითი იყოს. მაინც ახლახან წინ წამოწეული 
ორი მოსაზრება აიძულებს ტექსტის კრიტიკას მნიშვნელოვანწილად, 
დიდი კატეგორიულ, ავტომატურადაც კი უარყოს თავდაპირველი 
დასკვნები.

გადამწერები ასწორებდნენ მოდელს. მაშინაც კი, როდესაც ისინი 
ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად მუშაობდნენ, აზროვნების საერ-
თო ჩვევები მსგავს დასკვნებს მათ, ალბათ, საკმაოდ ხშირად ჩააგო-
ნებდა. ტერენციუსი სადღაც ხმარობს განსაკუთრებულად იშვიათ 
სიტყვას raptio.* ორმა გადამწერმა ეს ვერ გაიგო და შეცვალა ეს სიტ-
ყვით რატიო, რომელიც მცდარი ინტერპრეტაციაა, მაგრამ მათთვის 
კარგად ნაცნობი. ამისთვის მათ ურთიერთშეთანხმება სჭირდებოდათ 
თუ ერთმანეთისაგან გადაწერა? და აი, სახეზეა შეცდომის ტიპი, რომ-
ლის „წყალობითაც“ ვერასოდეს გავერკვევით ხელნაწერთა „გენეალო-

* raptio – ლათ. გონება.
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გიაში“. უფრო მეტიც, გადამწერს რატომ უნდა ესარგებლა მხოლოდ 
ერთი მოდელით? მას არავინ უკრძალავდა, თუ საშუალება იქნებოდა, 
რამდენიმე ეგზემპლარი ერთმანეთისათვის შეედარებინა და თავისი 
ნება-სურვილით გაეკეთებინა არჩევანი სხვადასხვა ვარიანტს შო-
რის. ეს შემთხვევა, რასაკვირველია, იშვიათი გამონაკლისი იქნებოდა 
ბიბლიოთეკებით ღარიბი შუა საუკუნეებისათვის, სამაგიეროდ, რო-
გორც ჩანს, ამ მხრივ მეტი სიმდიდრით გამოირჩეოდა ანტიკური ხანა.

რა ადგილი მივუჩინოთ რამდენიმე განსხვავებული ტრადი-
ციის ამ სისხლაღრეულ ნაყოფს იესევების საუცხოო ხეებზე, რომ-
ლებსაც კრიტიკის გამოცემებში გამოსახავენ? თანხვდომის თამაშ-
ში ინდივიდის ნება, როგორც კოლექტიური ძალის ზემოქმედება, 
შემთხვევითობის შეთანხმებას არღვევს. როგორც მე-18 საუკუნის 
ფილოსოფიამ ვოლნეისთან ერთად შეიცნო ისტორიული კრიტი-
კის პრობლემათა უმრავლესობა, ეს რასაკვირველია, ალბათობის 
პრობლემებია, მაგრამ იმდენად რთული, რომ ყველაზე დეტალური 
გაანგარიშებებიც კი ვერ შეძლებს მათ გადაწყვეტას. და არა მარ-
ტო იმიტომ, რომ აქ განსაკუთრებული სირთულის მონაცემებთან 
გვაქვს საქმე, არამედ იმიტომაც, რომ, თვითონ ეს მონაცემები უფრო 
ხშირად, მათემატიკურ ენაზე თარგმანს არ ექვემდებარება. მაგალი-
თად, როგორ გამოვხატოთ ციფრებში განსაკუთრებული პატივისცე-
მა, რომლითაც სარგებლობს მოცემულ საზოგადოებაში რომელიმე 
სიტყვა ან ჩვეულება? ჩვენ არ შეგვიძლია საკუთარი სირთულეების-
გან გათავისუფლება მათი გადატანით ფერმას, დე ლაპლასის, ანე-
მილ ბორელის მხრებზე. მაგრამ იმდენად, რამდენადაც მათემატიკა, 
რაღაც თვალსაზრისით, ჩვენი ლოგიკისათვის მიუღწეველ სიმაღლე-
ზე იმყოფება, შეგვიძლია ვთხოვოთ მაინც მას, დაგვეხმაროს თავი-
სი სიმაღლიდან, რომ ზუსტად გავაანალიზოთ მსჯელობა და სწორად 
წარვმართოთ იგი.

ვისაც პირადად არ ჰქონია საქმე სწავლულებთან, ძნელად წარ-
მოიდგენს, ჩვეულებრივ, როგორ უჭირთ შეთანხმების მიღწევა ყვე-
ლაზე უბრალო საკითხებშიც კი. განა არ ვნახეთ, როგორ ამტკიცებდა 
პატივცემული გერმანელი მეცნიერი, რომ სალიჩიური კანონი კლო-
ვისმა შეადგინა, რადგან მასში და კლოვისის ერთ ედიქტში არის ორი 
მსგავსი გამონათქვამი? ნუ გავიმეორებთ იმ ბანალურ არგუმენტებს, 
რომელთაც კამათისას ორივე მხარე იყენებს. მათემატიკური ალბა-
თობის თეორიის ზერელე ცოდნაც კი აქ საკმარისი იქნებოდა შეც-
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დომების თავიდან ასაცილებლად. როდესაც შემთხვევა თავისუფლად 
თამაშობს, ერთადერთი თანხვდომის ან თანხვდომათა მცირე რაოდე-
ნობის ალბათობა უკვე არ არის ესოდენ შეუძლებელი. ხოლო თუ 
ეს თანხვდომები გასაოცრად მოგვეჩვენება – ამას არავითარი მნიშ-
ვნელობა არა აქვს – საღი გონებისათვის მოულოდნელ ამბებს იშვი-
ათად ვთვლით დიდ ფასეულობათაგან მიღებულ შთაბეჭდილებებად.

შეიძლება, გართობის მიზნით, გამოვიანგარიშოთ შემთხვევითი 
თანხვდომის ალბათობა, რომლის მიხედვითაც ორ სხვადასხვა წელს 
გარდაცვლილი ორი სრულიად განსხვავებული ადამიანის სიკვდილის 
დღე ემთხვევა ერთი და იმავე თვის ერთსა და იმავე რიცხვს. ის ტო-
ლია 1/365 : 2. დავუშვათ ახლა, რომ (მიუხედავად პოსტულატის აბ-
სურდულობისა) წინასწარ არის გადაწყვეტილი: იგნატ ლოიოლასა 
და კოლომბინის დაარსებული ორდენი უნდა გააუქმოს რომაულმა 
ეკლესიამ. პაპების სიის შესწავლა საშუალებას გვაძლევს, დავადგი-
ნოთ, რომ ორდენის გაუქმების ალბათობა ერთი და იგივე სახელის 
მქონე გვარის ორი პაპის მიერ, იყო 11/13; ალბათობა, შერწყმული 
ორი ადამიანის ერთსა და იმავე თვესა და რიცხვში სიკვდილთან და 
ორდენის დაგმობასთან ორი მოსახელე პაპის მიერ, მდებარეობს 
1/105 და 1/106 შორის. ტოტალიზატორის მოთამაშე ნამდვილად 
არ დაკმაყოფილდებოდა ასეთი მიახლოებითი რიცხვით. მაგრამ, დე-
დამიწის მასშტაბით ზუსტი მეცნიერებების განუხორციელებელთან 
მიახლოებას განიხილავენ ალბათობის რიგის 1/1015. როგორც ვხე-
დავთ, ამ რიცხვებამდე ჯერ კიდევ შორსა ვართ. დებულება რომ სწო-
რია, ამას მოწმობს ორი წმინდანის დამაჯერებლად დადასტურებული 
მაგალითი. პრაქტიკულად შესაძლებელია, ყურად არ ვიღოთ მარტო 
შეგროვილი დოკუმენტების შესაბამისობის ალბათობა, რადგან კარ-
გად ცნობილი თეორემის მიხედვით, ცალკეული შემთხვევების ალბა-
თობები მაშინ მრავლდება, როცა საჭიროა დადგინდეს მათგან წარ-
მოქმნილი კომბინაციის ალბათობა და რამდენადაც თითოეული ამ 
ალბათობათაგანი წილადია, მათი ნამრავლი იქნება უფრო მცირე 
სიდიდე, ვიდრე თითოეული მამრავლი. ლინგვისტიკაში ცნობილია 
სიტყვა bad – ის მაგალითი, რომელიც როგორც ინგლისურად, ასე-
ვე სპარსულად, ნიშნავს „ცუდს“, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ინგლი-
სურ და სპარსულ სიტყვას არა აქვს საერთო წარმომავლობა. ვინც 
განიზრახავს ამ ერთადერთი თანხვედრის საფუძველზე ენათა ნათე-
საობის ვერსია შეთხზას, ცოდვას ჩაიდენს თანხვდომის ყოველგვარი 
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კრიტიკის დამცავი კანონის წინაშე: იქ მხოლოდ დიდ რიცხვებს აქვთ 
ძალა. მასიური შესაბამისობა ან შეუსაბამობა უამრავი კერძო შემ-
თხვევისაგან შედგება. საერთო ჯამში კი შემთხვევითი ზეგავლენები 
ურთიერთგამანადგურებელია. პირიქით, თუ ჩვენ განვიხილავთ თი-
თოეულ ელემენტს მეორისაგან დამოუკიდებლად, ამ ცვალებადი სი-
დიდეების ზემოქმედება უკვე აღარ შეიძლება გამოირიცხოს. მაშინაც 
კი, თუ კამათლები ნაეშმაკარია, ყოველთვის ძნელია გამოიცნო თი-
თოეული გაგორება, და, აქედან გამომდინარე, პარტიის შედეგი, და 
ამგვარი კამათელის გაგორებას ექნება ბევრად უფრო განსხვავებუ-
ლი ახსნა. აი, რატომ არის, რომ რაც უფრო უღრმავდება კრიტიკა 
დეტალებს, მით უფრო ნაკლებ დამაჯერებელია მისი დასკვნები. დღეს 
ჩვენს ხელთ არსებულ orestie-ში, თითქმის არ არსებობს ცალკე აღე-
ბული ერთი სიტყვაც კი, რომელზეც დაბეჯითებით ვიტყოდით, რომ 
მას ისე ვკითხულობთ, როგორც ესქილემ დაწერა. და მაინც, ნუ შე-
ვიტანთ ეჭვს: მთლიანობაში „ორესტეა“ ნამდვილად ესქილეს ეკუთვ-
ნის. მთლიანის მიმართ ჩვენ უფრო მეტი რწმენა გვაქვს, ვიდრე მისი 
კომპონენტების მიმართ.

და მაინც, რამდენად გვაქვს ნება, წარმოვთქვათ ეს პასუხსაგები 
სიტყვა – „რწმენა“? უკვე მაბილიონი აღიარებდა, რომ სიგელების 
კრიტიკას არ შეუძლია მიაღწიოს „მეტაფიზიკურ“ დარწმუნებამდე და 
იგი მართალი იყო. ჩვენ, მხოლოდ და მხოლოდ გამარტივების მიზნით, 
ხანდახან ვცვლით ალბათობის ენას სიცხადის ენით. მაგრამ დღეს 
უკეთ ვიცით, ვიდრე მაბილიონის ეპოქაში იცოდნენ, რომ ეს კონვენ-
ციონალიზმი მხოლოდ ჩვენთვის არ არის სრულიად განსაკუთრებუ-
ლი. სიტყვის აბსოლუტური მნიშვნელობით სულაც არ არის „შეუძ-
ლებელი“, რომ „კონსტანტინეს საჩუქარი“ ნამდვილი არ იყოს, რომ 
ტაციტუსის „გერმანია“ რამდენიმე სწავლულის ახირების გამო ყალბი 
იყოს. იმავე აზრით, „შეუძლებელი“ არც ის არის, რომ მაიმუნმა საწე-
რი მანქანის კლავიატურაზე შემთხვევითი დარტყმით ასო-ასო უცა-
ბედად აღადგინოს „საჩუქარი“ ან „გერმანია“. „ფიზიკურად შეუძლებე-
ლი მოვლენა“, – თქვა კურნომ, – „სხვა არაფერია, თუ არა მოვლენა, 
რომლის ალბათობა უსაზღვროდ მცირეა“. ისტორიულმა კრიტიკამ, 
შემოსაზღვრა დარწმუნების თავისი წილი იმით, რომ უფრო ნატიფი 
ნიუანსირებით განსაზღვრა სავარაუდო და საეჭვო, სინამდვილის შე-
სახებ სხვა მეცნიერებათა უმრავლესობისაგან განსხვავებით. 

განა ყოველთვის წარმოვიდგენთ, რა უდიდესი სარგებლობა მო-
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უტანა კრიტიკის ნაციონალური მეთოდის გამოყენებამ ადამიანურ 
მოწმობას? მე ვგულისხმობ სარგებლობას არა მარტო ისტორიული 
შემეცნებისათვის, არმედ შემეცნებისათვის საერთოდ.

წინათ, თუ წინასწარ არ გქონდათ საკმაოდ დამჯერებელი საბუთი, 
რათა ეჭვი შეგეტანათ თვითმხილველის ან მთხრობელის სიმართლე-
ში, ყველა გადმოცემული ფაქტიდან სამი მეოთხედი მიღებული იყო 
სწორად ისე, როგორც მათ გადმოსცემდნენ.

 ნუ ვილაპარაკებთ: ამის შემდეგ დიდი ხანი გავიდა. ლუსიენ ფევ-
რმა ეს შესანიშნავად აჩვენა რენესანსის მაგალითზე: ჩვენთვის საკ-
მაოდ ახლო ეპოქაში მხოლოდ ასე ფიქრობდნენ და მოქმედებდნენ, 
და ამიტომ იმ დროის შედევრები დღესაც ცოცხლობენ. ნუ ვილაპა-
რაკებთ: ასეთი იყო ნამდვილად ამ მიამიტი ხალხის ურთიერთობა, 
ასეთი იყო უზარმაზარი მასა, რომელშიც, ვაი, რომ ცოტა არ მოიძებ-
ნება ვაიმეცნიერი, დღემდე რომ მუდმივად, ჩვენი მყიფე ცივილიზა-
ციის უვიცობის ან სიგიჟის საშინელ უფსკრულშიჩათრევის საფრ-
თხეს ქმნის. ყველაზე უფრო მტკიცე გონება მაშინ თავისუფალი არ 
იყო, არც შეიძლება თავისუფალი ყოფილიყო საერთო ცრურწმენი-
საგან. თუ იტყოდნენ, რომ სისხლის წვიმა წამოვიდოდა, მაშასადამე, 
არსებობს სისხლის წვიმა. მონტენი კითხულობდა მისთვის საყვარე-
ლი ძველი ავტორების ყოველგვარ მონაგონს ქვეყნებზე, რომელთა 
მცხოვრებლებიც უთავოდ იბადებიან, ან პატარა თევზ ლორწოიანას 
გასაოცარ ძალაზე და შემდეგ მათ წარბშეუხრელად ჩაწერდა ხოლ-
მე თავისი დიალექტიკის არგუმენტებში. რომელიმე ხმაურიანი ტყუ-
ილის მექანიზმის მოხერხებულად გამოაშკარავება, მზა იდეები მასში 
უფრო მეტ უნდობლობას იწვევდა, ვიდრე ე. წ. დამოწმებული ფაქ-
ტები.

დიახ, მაშინ, რაბლეს მითის მიხედვით, მეფობდა საკმაოდ დახავ-
სებული ყურმოკრული წარმოდგენა როგორც ბუნების, ისე ადამიან-
თა სამყაროზე და, ალბათ, ბუნების სამყაროზე უფრო მეტად, ვიდრე 
ადამიანთა სამყაროზე. რადგან, ყველაზე უშუალო გამოცდილებიდან 
გამომდინარე, ადამიანური მოვლენა უფრო გასაგები იყო, ვიდრე მე-
ტეორი ან ბუნების თვალით ხილული შემთხვევა. და თუ თქვენი ფი-
ლოსოფია უარყოფს სასწაულს? ან თქვენი რელიგია – სხვა რელი-
გიების სასწაულებს? მაშინ ცოტაოდენი ძალა უნდა მოიკრიბოთ, რომ 
ამ განსაცვიფრებელ მოვლენებს უპოვოთ ე. წ. ზეგრძნობადი მიზეზე-
ბი, რომლებიც ფაქტობრივად ან ეშმაკისეული ქმედებაა ან საიდუმ-
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ლო ზემოქმედება – და ისინი, ჩვეულებრივ, თავსდებოდნენ იდეათა 
და წარმოსახვათა სისტემაში, რაც სავსებით უცხოა მისთვის, ჩვენ 
დღეს მეცნიერულ აზროვნებას რომ დავარქმევდით. თვით მოვლენის 
უარყოფის გამბედაობა აზრადაც არავის მოსვლია. პომპონაცს, პა-
დუანური სკოლის კორიფეს, რომლისთვისაც ესოდენ უცხო იყო ზე-
ბუნებრიობა ქრისტიანობაში, არ სჯეროდა, რომ ჭურჭლიდან ქმნიდა 
მირონცხებულ მეფეებს და რადგან ისინი მეფეები იყვნენ, შეეძლოთ 
ავადმყოფის გაკურნება თავიანთი შეხებით. მაგრამ ის სრულიად არ 
უარყოფდა თვით განკურნებას, ოღონდ მათ მიაწერდა ფიზიოლო-
გიურ განსაკუთრებულობას, რომელსაც მემკვიდრეობითად თვლი-
და: ზეთის ცხების მადლით მეფეს ეძლეოდა დინასტიის მემკვიდრე-
ობითი უნარი, ნერწყვით განეკურნა ავადმყოფი.

 თუ დღეს ჩვენ წინაშე არსებულ სამყაროს სურათი, შეძლებს გა-
ნიწმინდოს ამდენი მოჩვენებითი სასწაულისაგან, რომლებიც თითქოს 
თაობების მიერ არის დადასტურებული, ეს ჩვენ, რასაკვირველია, 
გვაიძულებს, უპირველესად, ნელ-ნელა გამოვიმუშაოთ ცნება საგან-
თა ბუნებრივი ქმედებებისა, ბუნების მარადიული კანონებით რომ 
იმართება. მაგრამ ამ ცნებამაც ვერ შეძლო მტკიცედ დამკვიდრება. 
დაკვირვებები, რომლებიც მას თითქოს ეწინააღმდეგებოდნენ და სა-
დაც ექსპერიმენტის ობიექტი მოწმის სახით ადამიანი იყო, მხოლოდ 
დიდი ძალისხმევით უკუაგდეს. ამიერიდან ჩვენ შეგვწევს უნარი, ერ-
თსა და იმავე დროს აღმოვაჩინოთ და ავხსნათ მტკიცებულებათა 
არასრულყოფილება. ჩვენ მოვიპოვეთ უფლება, რომ მას ყოველთ-
ვის არ დავუჯეროთ, რადგან ახლა უკეთ ვიცით, ვიდრე უწინ, როდის 
და რატომ არ შეიძლება მტკიცებულება იყოს დამაჯერებელი. ამგვა-
რად, მეცნიერებამ მოახერხა ბევრი ყალბი პრობლემის ბალასტისაგან 
გათავისუფლება. მაგრამ აქ სუფთა ცოდნა, ისე როგორც სხვა შემთხ-
ვევებში, პიროვნების ქცევისაგან არ არის განცალკევებული. 

რისერ სიმონმა, რომლის გვარიც ჩვენი ფუძემდებლების კოჰორ-
ტაში პირველ ადგილზეა, არა მარტო ჩინებული შრომები დაგვიტო-
ვა ეგზეგეტიკაში. ერთხელ მას მოუხდა თავისი გონებამახვილობის 
გამოყენება, რათა გადაერჩინა რამდენიმე უდანაშაულო ადამიანი, 
რომლებიც იდევნებოდნენ რიტუალური სიკვდილის უაზრო ბრალ-
დებით. ასეთ შემთხვევაში არაფერია თვითნებური. ორივე შემთხ-
ვევაში ინტელექტუალური სიფაქიზის მოთხოვნა ერთნაირი იყო და 
ორივეჯერ ერთი და იმავე ინსტრუმენტით ხდებოდა მისი დაკმაყო-
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ფილება. თავისი საქმიანობისას ადამიანი იძულებულია, მუდმივად 
მოიპოვოს გარეშე ინფორმაციები და მისთვის მეცნიერულზე არანაკ-
ლებ მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის ზუსტი შეფასება. საამისოდ 
ის არავითარ განსაკუთრებულ საშუალებებს არ ფლობს, უკეთ რომ 
ვთქვათ: სარგებლობს იმ საშუალებებით, რომლებიც ღრმა ერუდი-
ციით არის ნაწრთობი. მართვის ხელოვნებაში ეჭვის სასარგებლოდ 
სასამართლო პრაქტიკა კვალდაკვალ, და არა დაგვიანებით, მიჰყვე-
ბა ბოლანდისტებსა და ბენედიქტიელებს. ფსიქოლოგებმაც კი მო-
იფიქრეს, რომ დოკუმენტურად ეწარმოებინათ უშუალო დაკვირვე-
ბითი და პროვოცირებადი კვლევა მეცნიერების საგანზე, რომელმაც 
დიდი ხნის შემდეგ, ბუნდოვანი წარსულის გახსენებით დაიწყო გო-
ნების შემოწმების განხილვა. აღმაშფოთებელია, რომ ჩვენს ეპოქაში, 
სადაც ტყუილის ბაცილისა და ტყუილი ხმების შეყრა განსაკუთრე-
ბით ადვილად შეიძლება, კრიტიკული მეთოდი სასწავლო პროგრამე-
ბის ერთ მცირე ნაწილშიც კი არ არის წარმოჩენილი, თუმცა ის მხო-
ლოდ უმნიშვნელოდ თუ წაადგება ვიწრო სპეციალურ სამუშაოებს. 
მის წინაშე ამიერიდან ბევრად უფრო ფართო ჰორიზონტი გაიხსნა 
და ისტორიას აქვს უფლება, ყველაზე უფრო სარწმუნო გამარჯვებებს 
შორის მოიაზროს ის, რომ კვლევის საკუთარი ტექნიკის გამომუშა-
ვებით ადამიანებს ახალი გზა გაუხსნა ჭეშმარიტებისა და შემდეგში 
კი – სიმართლისაკენ.

თავი მეოთხე

ისტორიული ანალიზი

განსჯა თუ გაგება

მოხუცი რანკეს ცნობილი ფორმულის მიხედვით: ისტორიკოსის 
ამოცანაა, აღწეროს მხოლოდ ისტორიული ამბავი „ისე, როგორც 
მოხდა, wie es eidenthich dewesen“. ჰეროდოტემ ეს მასზე ადრე თქვა: 
„ta eonta legein – იმის მოყოლა, რაც იყო“. სხვა სიტყვებით, მეც-
ნიერი ფაქტებს უნდა დაემორჩილოს. ეს ნააზრევი, როგორც ბევ-
რი სხვა, ალბათ, თავისი ორაზროვნების გამო გახდა ცნობილი. მას-
ში შეიძლება, უბრალოდ, ამოვიკითხოთ რჩევა – ვიყოთ პატიოსანი. 
და არავინ დაეჭვდება, რომ რინკემ ასეთი აზრი ჩადო მასში. აგრეთვე, 
პასიურობის რჩევა. ჩვენ წინაშე ერთბაშად ორი პრობლემა წამოიჭ-
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რება: ისტორიული მიუკერძოებლობისა და ისტორიული მეცნიერე-
ბის, როგორც ისტორიის შექმნის ან ანალიზის მცდელობისა. 

მაგრამ არსებობს კი მიუკერძოებლობის პრობლემა? იგი მხოლოდ 
იმიტომ წარმოიშობა, რომ, ეს სიტყვა თვითონ არის ორაზროვანი. 
ორი სხვადასხვა ხერხი არსებობს, იყო მიუკერძოებელი, როგორც 
მეცნიერი და როგორც მოსამართლე. მათ საერთო საფუძველი აქვთ, 
ეს არის ჭეშმარიტების პატიოსანი მორჩილება. მეცნიერი უფრო 
უკეთ აღნიშნავს მაპროვოცირებელ ფაქტებს, რომლებმაც შესაძლე-
ბელია მისთვის ყველაზე ძვირფასი თეორიებიც კი უარყონ. პატიოსა-
ნი მოსამართლე, როგორიც უნდა იყოს მისი საიდუმლო სურვილი, 
მოწმეებს იმის გამო დაკითხავს, რომ ცრული უტყუარობით მეცნი-
ერისთვისაც და მოსამართლისთვისაც, ორივესთვის, ეს სინდისის მო-
ვალეობაა, რომელზეც არ დავობენ.

მაინც, დგება მომენტი, როდესაც მათი გზები იყრება: როდესაც 
მეცნიერი დაკვირვების შედეგად განმარტავს, რომ მისი ამოცანა შეს-
რულდა, მოსამართლეს განაჩენი რჩება გამოსატანი. და თუ მას პი-
რადი სიმპათიები გაუჩნდება და მაინც კანონის მიხედვით გამოიტანს 
განაჩენს, თავს მიუკერძოებლად ჩათვლის. ეს მართლაც ასე იქნება, 
ოღონდ მოსამართლეების და არა მეცნიერების აზრით – რადგან 
შეუძლებელია დასაჯო ან უდანაშაულოდ აღიარო ისე, რომ არ დაეყ-
რდნო რომელიმე დადებითი მეცნიერებისაგან დამოუკიდებელ ღი-
რებულებათა რაღაც სკალას. ერთმა ადამიანმა რომ მეორე მოკლა, 
ეს ფაქტია, რომლის დამტკიცებაც ძალიან კარგად შეიძლება. მაგ-
რამ მკვლელი რომ დასაჯო, უნდა დაეყრდნო თეზისს – მკვლელობა 
დანაშაულია, მაგრამ თავისი არსით ეს მხოლოდ აზრია, რომელთან 
დაკავშირებითაც ყველა ცივილიზაცია ერთსულოვანი არ ყოფილა.

 ამგვარად, დიდი ხნიდან ისტორიკოსი მიწისქვეშა სამეფოს ერ-
თგვარი მოსამართლეა, რომლის მოვალეობაა აქოს ან სამარცხვინო 
დაღი დაასვას მკვდარ გმირებს. უნდა ვიფიქროთ, რომ ასეთი მისია 
პასუხობს მტკიცედ ფესვგადგმულ ცრურწმენას. ყველა მასწავლე-
ბელმა, რომელიც სტუდენტთა ნაწერებს ასწორებს, იცის, რა ძნელია 
ახალგაზრდები დაარწმუნო, რომ მათ თავიანთი მერხების სიმაღლი-
დან არ გაითამაშონ მინორის ან ოსირისის როლი. აქ განსაკუთრე-
ბით მართებულია პასკალის შენიშვნა: „ყველა განასახიერებს ღმერთს 
იმ დროს, როდესაც განიკითხავს: ეს კარგია, ეს კი – ცუდი“. ამასთან 
ავიწყდებათ, რომ ფასეულობათა განსჯა გამართლებულია მხოლოდ, 
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როგორც მზადება ქმედებისათვის და მას აზრი აქვს მხოლოდ შეგნე-
ბულად მიღებული ზნეობრივი რეკომენდაციის სისტემასთან კავშირ-
ში. ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენი ქცევის განსაზღვრის საჭირო-
ება, იძულებულს გვხდის, ჩვეულებრივად, საკმაოდ ზერელე იარლიყი 
მივიკრათ. იმ შემთხვევაში, როდესაც უკვე ძალა აღარ შეგვწევს, რა-
იმე შევცვალოთ, და საყოველთაოდ მიღებული იდეალები ძირ-ფეს-
ვიანად განსხვავდება ჩვენი საკუთარი იდეალებისაგან, ეს ჩვევა მხო-
ლოდ ხელისშემშლელია. საკმაოდ ვართ დარწმუნებული საკუთარ 
თავსა და დროში, რომ ჩვენი წინაპრების დასიდან მართალნი და გან-
კიცხულნი გამოვყოთ? სისულელე არ არის, აბსოლუტამდე აიყვანო 
ინდივიდთან, პარტიასთან ან თაობასთან დაკავშირებული კრიტერი-
უმები და ამით შეურაცხყოფა მიაყენო ნორმების იმ სახეობას, რომ-
ლითაც სულა მართავს რომს და რიშელიე – ძალიან უქრისტიანესი 
მეფის გენერალურ შტაბს? თავისი ბუნებით იმაზე უფრო ცვალება-
დი არაფერია, ვიდრე მსგავსი განაჩენები, რომლებიც ადვილად ექ-
ვემდებარება კოლექტიურ ცნობიერებას ან პიროვნულ ახირებას. და 
ისტორიამ, რომელიც ძალიან ხშირად უპირატესობას ანიჭებს ლა-
ბორატორიის ბლოკნოტის ლაურეატთა სიას, ყველაზე უფრო არა-
ზუსტი დისციპლინის იერი შეიძინა: დაუმტკიცებელი ბრალდებანი 
ერთბაშად უაზრო რეაბილიტაციებით იცვლება. რობესპიერის მომხ-
რეებო, რობესპიერის მოწინააღმდეგეებო, გთხოვთ წყალობას: გვით-
ხარით, ღმერთმანი, უბრალოდ, როგორი იყო რობესპიერი?

და კიდევ, განაჩენი რომ მხოლოდ ახსნას მოსდევდეს, მაშინ მკითხ-
ველი მას ერთი გადაფურცვლით ადვილად გამოტოვებდა. საუბედუ-
როდ, განსჯის ჩვეულება, ბოლოს და ბოლოს, ახსნის სურვილს კლავს. 
როდესაც წარსული ვნებების ანარეკლები ამჟამინდელ მიკერძოებუ-
ლობასთან ირევა, რეალური ადამიანური ცხოვრება შავ-თეთრ სუ-
რათად გარდაიქმნება. მონტენმა ამაზე უკვე გაგვაფრთხილა: „როდე-
საც მსჯელობა ერთ მხარეს გეწევა, შეუძლებელია, არ გადაიხარო და 
თხრობა არ დაახინჯო“. იმისათვის, რომ შეაღწიო უცხო ცნობიერება-
ში, რომელიც ჩვენგან თაობებით არის დაშორებული, საჭიროა, თით-
ქმის მთლიანად გათავისუფლდე საკუთარი „მე“-სგან. მაგრამ, იმისათ-
ვის, რომ ამ ცნობიერებას საკუთარი შტრიხები მიაწერო, სავსებით 
შესაძლებელია, დარჩე საკუთარ „მე“-დ. რასაკვირველია, ძალისხმევა 
ნაკლებად დამქანცველი იქნება. რამდენად ადვილია, იყო ლუთერის 
მომხრე ან მოწინააღმდეგე, ვიდრე მის სულში ჩაწვდომა. რამდენად 
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ადვილია ირწმუნო პაპ გრიგორ VII-ის სიტყვები, იმპერატორ ჰენ-
რიხ IV-ის, ან ჰენრიხ IV სიტყვების პაპ გრიგორ VII-ის შესახებ, ვიდ-
რე დასავლეთის ცივილიზაციის ერთ-ერთი უდიდესი დრამის ძირე-
ული მიზეზების გარკვევა! მოვიყვან მაგალითის სახით – უკვე არა 
პიროვნული, არამედ ეროვნული ქონების საკითხს: რევოლუციურმა 
მთავრობამ შეწყვიტა ადრინდელი კანონმდებლობა და გადაწყვიტა 
ეროვნული ქონება გაეყიდა ნაწილ-ნაწილად და უაუქციონოდ, რაც, 
უეჭველია, სერიოზულ ზიანს მიაყენებდა ხაზინას. უკვე ჩვენი დროის 
ზოგიერთი სწავლული ამხედრდა ამ პოლიტიკის წინააღმდეგ. როგო-
რი გამბედაობა იქნებოდა, ისინი რომ კონვენტს დასწრებოდნენ და 
იქ გაებედათ ასეთი ტონით ლაპარაკი! გილიოტინიდან შორს, ასე-
თი აბსოლუტურად უსაფრთხო გულადობა მხოლოდ სასაცილოა. 
უკეთესი იქნებოდა, გამოერკვიათ, სინამდვილეში რა სურდათ მე-3 
წლეულის ადამიანებს. პირველ რიგში, მათ სურდათ, რომ წვრილ 
გლეხობას შემსუბუქებოდა მიწის გამოყენება. ბიუჯეტის ბალანსზე 
მეტად ისინი ღარიბი გლეხების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესე-
ბაზე ფიქრობდნენ, რაც ახალ წეს-წყობილებაში მათი ერთგულების 
გარანტია იქნებოდა. ცდებოდნენ ეს მოღვაწენი თუ მართალნი იყ-
ვნენ? აქ ჩემთვის მნიშვნელობა არა აქვს რომელიმე ისტორიკოსის 
დაგვიანებულ დასკვნას! ერთადერთი, რასაც ჩვენ მისგან ვითხოვთ, 
არის შემდეგი: არ მოინუსხოს საკუთარი აზრით იმდენად, რომ ვე-
ღარ წარმოიდგინოს წარსულში სხვა გადაწყვეტილება. კაცობრი-
ობის ინტელექტუალური განვითარების გაკვეთილი ნათელია: მეც-
ნიერება ყოველთვის იმდენად ნაყოფიერი ჩანდა და შემდეგ იმდენად 
გამოსაყენებელი, რომ ის, პრაქტიკულად, შეგნებულად შორდებო-
და ძველ ანთროპოცენტრიზმს კეთილისა და ბოროტის გაგებაში. 
დღეს უეჭველად დავცინებდით იმ ქიმიკოსს, რომელსაც აზრად არ 
მოუვიდოდა განეცალკევებინა ბოროტი და კეთილი აირები – ქლო-
რისა და ჟანგბადის სახით. და ქიმიას თავისი განვითარების დასაწ-
ყისში ასეთი კლასიფიკაცია რომ მიეღო, ამით შემოიფარგლებოდა 
და პრაქტიკულად ვერაფერს მიაღწევდა ნივთიერებების შესწავლის 
საქმეში. მაინც თავი შევიკავოთ, ამ ანალოგიებში ჩაღრმავებისაგან. 
ადამიანის შესახებ მეცნიერების ტერმინოლოგიას ყოველთვის თავი-
სი განსაკუთრებული შტრიხები ექნება. ფიზიკური მოვლენების შემ-
სწავლელი მეცნიერების ტერმინოლოგია გამორიცხავს ფინალიზმს, 
რომელიც დაკავშირებულია მიზანმიმართულებასთან. წარმატების 
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ან მარცხის, მოუხერხებლობის ან მოხერხებულობის გამომსახველი 
სიტყვები იქ მხოლოდ პირობითად შეიძლება ვიხმაროთ და ყოველთ-
ვის დიდი სიფრთხილით. სამაგიეროდ, ისინი ისტორიის ნორმალურ 
ლექსიკას ეკუთვნის, რადგან ისტორიას საქმე აქვს არსებებთან, რომ-
ლებსაც ბუნებით მიენიჭათ უნარი, დაისახონ მიზანი და შეგნებულად 
ისწრაფონ მისი განხორციელებისათვის.

ბუნებრივია, რომ ჯარების სარდალი, რომელიც ბრძოლაში ჩაებ-
მება, ჩვეულებრივ, ცდილობს მის მოგებას. დამარცხების შემთხ-
ვევაში, თუ ძალები ორივე მხარეს თანასწორი იყო, უფლება გვაქვს 
ვთქვათ, რომ მან ბრძოლას ცუდად უხელმძღვანელა. და თუ გავიგებთ, 
რომ ასეთი დამარცხება მისთვის პირველი არ იყო? ჩვენ ნამდვილად 
არ შევცოდავთ, თუ ფაქტს პატიოსნად შევაფასებთ და გავაკეთებთ 
დასკვნას, რომ ეს სარდალი კარგი სტრატეგი ვერ არის. ან კიდევ, მა-
გალითად, ავიღოთ ფულადი რეფორმა. როგორც მე ვფიქრობ, მისი 
მიზანი იყო მევალეების მდგომარეობის გაუმჯობესება სესხის გამცე-
მის ხარჯზე. თუ ამას მივიჩნევდით შესანიშნავ ან ძალიან ცუდ ღონის-
ძიებად, ჩვენ ამ ორი ჯგუფიდან ერთ-ერთის მხარეს დავდგებოდით, 
შემდეგ ხალხის კეთილდღეობაზე ჩვენს სუბიექტურ წარმოდგენას 
თვითნებურად წარსულში გადავიტანდით. წარმოვიდგინოთ, რომ 
ოპერაციამ, რომელიც სესხების ტვირთის შესამსუბუქებლად ჩატარ-
და, სინამდვილეში – ეს ზუსტად არის დადგენილი – რაღაც მიზე-
ზების გამო საწინააღმდეგო შედეგი მოგვცა. „კრახი განიცადა“ – ვიტ-
ყვით და ეს იქნება სინამდვილის მხოლოდ პატიოსანი კონსტატაცია. 
წარუმატებელი აქტი – ერთ-ერთი მთავარი ელემენტია ადამიანურ 
ევოლუციაში, ისე როგორც მთელ ფსიქოლოგიაში.

უფრო მეტიც, რა იქნება, თუ ჩვენ უცბად აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ-
მა გენერალმა შეგნებულად წაიყვანა არმია დასამარცხებლად? მაშინ 
უყოყმანოდ განვაცხადებთ,რომ მან ღალატი ჩაიდინა. რადგან, უბრა-
ლოდ, საგანს თავისი სახელი უნდა დაერქვას. ისტორიის მხრიდან, ეს 
იქნებოდა მეტისმეტი პედანტური წესიერებით უკუგდება, მარტივი 
და არაორაზროვანი ყოველდღიური ლექსიკის გამოყენებაზე უარის 
თქმა. შემდეგ გამოსარკვევი დარჩება კიდევ, თუ როგორ ფასდებო-
და მსგავსი საქციელი იმ დროის საყოველთაოდ მიღებული მორალის 
მიხედვით. ღალატი ხანდახან შესაძლებელია თავისებური კეთილგო-
ნიერება აღმოჩნდეს – ამის მაგალითია ძველი იტალიის კონდოტი-
ერები.
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მოკლედ, ჩვენს შრომებში მეფობს და ყველაფერს ანათებს ერთი 
სიტყვა – „გაგება“. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ კარგი ისტორიკო-
სი თავისუფალია ვნებებისაგან – მას უკიდურეს შემთხვევაში, აქვს 
ჟინი – თქვას მართალი სიტყვა, სიძნელეებით, მაგრამ, ამავდრო-
ულად, იმედებით დამძიმებული, განსაკუთრებით მეგობრული სიყ-
ვარულით დატვირთული. მოქმედების დროსაც კი ჩვენ ძალიან ხში-
რად მსჯავრს ვადებთ. ადვილია დაიყვირო: „სახრჩობელაზე“. ჩვენ 
ყოველთვის არასაკმარისად ვიგებთ. ყველა, ვინც ჩვენგან განსხვავ-
დება – უცხოელი, პოლიტიკური მეტოქე – თითქმის ყოველთვის 
აუცილებლად მოსულელო ადამიანად ითვლება. ჩვენ გვჭირდება 
ადამიანის სულის ღრმად ჩაწვდომა თუნდაც იმიტომ, რომ გარდა-
უვალი ბრძოლები კარგად წარვმართოთ და სანამ ამის დროა, ისი-
ნი თავიდან ავიცილოთ – იმ პირობით, რომ ისტორია უარს იტყვის 
მთავარანგელოზის დამსჯელ ჩვევებზე და შეძლებს, დაგვეხმაროს ამ 
ნაკლისაგან განკურნებაში. ისტორია ხომ კაცობრიობის ვრცელი და 
სხვადასხვაგვარი გამოცდილებაა, ადამიანთა შეხვედრებია საუკუნე-
ების განმავლობაში. და თუ ეს შეხვედრა მეგობრული იქნება, მეცნი-
ერება და ცხოვრება ფასდაუდებელ სარგებელს მიღებენ.

2. ადამიანური ფაქტების ნაირსახეობიდან  
შეგნების ერთიანობამდე

გაგებისაკენ მისწრაფებას მაინც არაფერი აქვს საერთო პასიურო-
ბასთან. მეცნიერული საქმიანობისათვის ყოველთვის საჭირო იქნე-
ბა ორი რამ – საგანი და ადამიანი. ადამიანური სამყაროს სინამდვი-
ლე, ისევე, როგორც ფიზიკური სამყაროსი, უზარმაზარი და ჭრელია. 
შეუძლებელი იქნებოდა გარკვევა მის უბრალო ფოტოგრაფულ გა-
მოსახულებაში მაშინაც კი, თუ დავუკვირდებით, რომ ამგვარ ყოვ-
ლისმომცველ მექანიკურ ასახვას აზრი გააჩნია: ჩვენ გვეტყვიან, რომ 
წარსულსა და ჩვენ შორის, პირველი ფილტრის სახით დოკუმენტე-
ბი გამოდის. დიახ, მხოლოდ, ისინი ხშირად იმას არ ფილტრავენ, რაც 
საჭიროა. და პირიქით, თითქმის არასოდეს აწესრიგებენ მასალას შე-
მეცნებისაკენ მსწრაფი გონების მოთხოვნილების შესაბამისად. რო-
გორც სწავლული და როგორც მთელი ტვინი, რომელიც უბრალოდ 
აღიქვამს, ისტორიკოსი არჩევს და ახარისხებს. მოკლედ რომ ვთქვათ, 
იგი ანალიზს აკეთებს.
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ჩემ თვალწინ რომაული ეპიტაფიაა: ტექსტის შინაარსის მიხედ-
ვით ერთიანი და მთლიანი. მაგრამ დოკუმენტთა ჩვენებების რაოდენი 
სხვადასხვაობა იმალება მასში, რომელიც სწავლულის ჯოხის შეხებას 
ელის! ენა გვაინტერესებს? – ლექსიკა და სინტაქსი მოგვითხრობს 
ლათინური ენის მდგომარეობაზე, რომელზეც იმ დროს და განსაზღ-
ვრულ ადგილას ცდილობდნენ წერას. ამ არც მთლად სწორ და მკაცრ 
ენაში ჩვენ გამოვავლენთ ზეპირმეტყველების ზოგიერთ თავისებუ-
რებას. იქნებ მეტ უპირატესობას სარწმუნოებებს ვანიჭებთ? – ჩვენ 
წინაშეა საიქიო ცხოვრების იმედების ნათელი გამოხატვა. პოლიტი-
კური ცხოვრება გვაინტერესებს? – უდიდესი სიხარულით წავიკით-
ხავთ იმპერატორის სახელს, მისი მმართველობის თარიღს. ეკონომი-
კა? – შესაძლებელია, რომ ეპიტაფიამ გამოავლინოს ჩვენთვის ჯერ 
კიდევ უცნობი ხელობა და ა. შ.

 ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ არა ერთი განცალკევებული დო-
კუმენტი, არამედ სხვადასხვა დოკუმენტის უმრავლესობა გვამც-
ნობს რომელიღაც მომენტის შესახებ ცივილიზაციის ისტორიაში. 
ადამიანები, რომლებიც იმ დროს ცხოვრობდნენ, თითოეული, ერთ-
სა და იმავე დროს, ადამიანური საქმიანობის მრავალ სფეროში მო-
ნაწილეობდნენ: ის ლაპარაკობდა და გარშემომყოფნი უსმენდნენ, ის 
ლოცულობდა, იყო მწარმოებელი, ვაჭარი ან მომხმარებელი, შეიძ-
ლება პოლიტიკურ მოვლენებში არავითარ როლს არ ასრულებდა, 
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, განსჯიდა მათ ზეგავლენას. აღვწერთ ჩვენ 
თუ არა ყველა ამ ქმედების სხვადასხვა სახეს შერჩევისა და ფაქტების 
დაჯგუფების გარეშე იმ ქაოსურ გადაადგილებაში, როგორსაც თითო-
ეული დოკუმენტი და პირადი ან კოლექტიური ცხოვრება წარმოგ-
ვიდგენს? ეს იქნებოდა სიცხადის შეწირვა არა ნამდვილი რეალო-
ბისათვის, რომელიც ბუნებრივი მსგავსებითა და ღრმა კავშირებით 
იქმნება, არამედ სინქრონულ მოვლენათა სუფთა შინაგანი წესრიგი-
სათვის. ჩატარებული ექსპერიმენტების ანგარიში არ არის დღიური, 
რომელშიც წუთი წუთზე დაფიქსირებულია თუ რა ხდება ლაბორა-
ტორიაში.

 მართლაც, კაცობრიობის ევოლუციის გზაზე, როცა ჩვენ ვფიქ-
რობთ განსხვავებული ფენომენები დავაჯგუფოდ ნატესაობის ნიშნით, 
როგორც ჩვენ მას ვუწოდებთ, ცხადია, მხედველობაში გვაქვს, რომ 
ყოველი ამგვარად გამოყოფილი ინსტიტუციური ტიპი, სარწმუნო-
ება, პრაქტიკული მოღვაწეობა და მოვლენაც კი თითქოს გამოხატავს 
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განსაკუთრებულ, მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელ რამდენადმე 
მტკიცე ტენდენციებს ინდივიდის ან საზოგადოების ცხოვრებაში. მა-
გალითად, შეიძლება უარვყოთ, რომ ყველა განსხვავების მიუხედა-
ვად, რელიგიურ ემოციებში რაღაც საერთოა? აქედან აუცილებლად 
გამომდინარეობს, რომ, ადამიანთა ცხოვრებასთან დაკავშირებული 
ნებისმიერი ფაქტი, ჩვენთვის გასაგები იქნება, თუ ასეთი სახის სხვა 
ფაქტები ჩვენთვის უკვე ცნობილია. ფეოდალიზმის საწყის ეტაპზე 
ფული ასეულთა საზომის როლს უფრო ასრულებდა, ვიდრე გადახ-
დის საშუალებისა, რაც არსებითად განსხვავდება დასავლეთის ეკო-
ნომიკის მიერ დაახლოებით 1850 წელს დადგენილი ნორმისაგან. 
თავის მხრივ, არანაკლებ მკვეთრი განსხვავებაა მე-19 საუკუნის შუა 
წლებისა და ჩვენს ფულად სისტემებს შორის. და მაინც, სწავლულს, 
რომელსაც საქმე აქვს მხოლოდ იმ მონეტებთან, რომლებიც დაახ-
ლოებით 1000 წელს მოქმედებდა, საეჭვოა, რომ თავისუფლად განე-
საზღვრა მისი მოხმარების თავისებურება. ეს სწორედ ის არის, რაც 
ამართლებს ზოგიერთ, ერთგვარად ვერტიკალურ სპეციალიზაციას: 
საფიქრებელია, რომ ყველაზე მცირე მნიშვნელობით, რომელშიც კი 
შეიძლება არსებობდეს ასეთი სპეციალიზაცია კანონიერად, როგორც 
საშუალება, რომელიც ავსებს ჩვენი აზროვნების არასაკმარის სიდი-
დესა და ადამიანის ცხოვრების ხანმოკლეობას.

უფრო მეტიც, ჩვენთვის დაუმუშავებლად გადმოცემული მასალის 
გონივრულად მოწესრიგების უგულებელყოფა, საბოლოო ჯამში, მიგ-
ვიყვანს მხოლოდ დროის და შემდეგ ისტორიის უარყოფამდეც. შევ-
ძლებთ კი გავიგოთ ლათინური ენის მდგომარეობა მოცემულ სტა-
დიაში, თუ მას ამ ენის ადრეულ განვითარებას ჩამოვაშორებთ? ჩვენ 
აგრეთვე ვიცით, რომ საკუთრების გარკვეული სტრუქტურა, ან ესა 
თუ ის სარწმუნოება, ნამდვილად არ წარმოადგენენ აბსოლუტურ 
საწყისებს. შესაბამისად, ადამიანური ცხოვრების ფენომენთა შეს-
წავლა ხდება უფრო ძველიდან ამჟამინდლამდე და ისინი, უპირვე-
ლესად, მსგავსი ფენომენების ჯაჭვში ერთვებიან. სახეობების მიხედ-
ვით მათი კლასიფიკაციის შედეგად, ჩვენ დიდი მნიშვნელობის მქონე 
ძალწირებს ვაშიშვლებთ.

მაგრამ, ზოგიერთები შეგვეკამათებიან, რომ წირები, რომლებ-
საც თქვენ ადამიანური საქმიანობის სხვდასხვა სახეობას შორის ავ-
ლებთ, მხოლოდ თქვენს გონებაშია და არ არსებობს სინამდვილეში, 
სადაც ყველაფერი ერთმანეთშია არეული. მაშასადამე, თქვენ „აბსტ-
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რაქციით“ სარგებლობთო. გეთანხმებით. რატომ უნდა გვეშინოდეს 
სიტყვებისა? ვერც ერთი მეცნიერება ვერ გათავისუფლდება აბსტ-
რაქციისაგან, ისევე, როგორც წარმოსახვისაგან. აღსანიშნავია, სიტყ-
ვამ მოიტანა, რომ იგივე ადამიანები, რომლებიც პირველის განდევნას 
ცდილობენ, როგორც წესი, მეორესაც ისევე მტრულად ეპყრობიან. 
ეს ერთი და იმავე ცუდად გაგებული პოზიტივიზმის ორი ასპექტია. 
მეცნიერება ადამიანის შესახებ გამონაკლისი არ არის. ფრანსუა სი-
მიანდი ამას წინათ ენერგიულად ამხედრდა „ნორმალისტური ხუმ-
რობების“ წინააღმდეგ, რომლებისთვისაც „განსაკუთრებული უპირა-
ტესობის“ მინიჭება სურდათ. უკიდურესი რეალიზმის მნიშვნელობით, 
შეიძლება თუ არა ქლოროფილის ფუნქცია ჩაითვალოს უფრო „რე-
ალურად“, ვიდრე მოცემული ეკონომიკური ფუნქცია?

ჩვენ მხოლოდ ფაქტების სათანადოდ დაჯგუფების მოთხოვნის 
უფლება გვაქვს. დამღუპველი სწორედ თვითნებური კლასიფიკაცი-
აა. ხოლო ისტორიკოსის ვალია, კვლავ და კვლავ შეამოწმოს და დახ-
ვეწოს საკუთარი კლასიფიკაციები, რომელთაც მუდმივად ცვალება-
დი ხასიათი აქვთ. 

ახლა მაგალითისათვის განვიხილოთ საგანი, რომელსაც საზოგა-
დოდ „სამართლის ისტორია“ ეწოდება. ლექციების კურსმა თუ სა-
ხელმძღვანელოებმა, როგორც სკლეროზის გამოწვევის „საუკეთესო 
საშუალებებმა“, ამ სიტყვების მნიშვნელობა საბოლოოდ გაცვითა 
და გააუბრალოა. თუმცა, აბა ვნახოთ, სინამდვილეში რას გულისხ-
მობს ეს გამოთქმა. ოფიციალური სამართალი ადგენს და აკანონებს 
გარკვეულ რეგლამენტაციას, რომელიც თავისთავად ერთგვარი სო-
ციალური ნორმაა და თანაც აშკარად იმპერატიულ ხასიათს ატა-
რებს იმიტომ, რომ ხელისუფლების მიერაა სანქცირებული. ხოლო 
ხელისუფლება კი ის ძალაა, რომელიც იძულებისა და დასჯის კარ-
გად გააზრებული სისტემის საშუალებით დადგენილი ნორმებისადმი 
მორჩილებას ყველას თავს ახვევს. კანონმდებლობის ამგვარი სისტე-
მით პრაქტიკულად ნებისმიერი და თუნდაც ერთმანეთისაგან სრუ-
ლიად განსხვავებული საქმიანობის მართვაა შესაძლებელი. თუმ-
ცა გავიხსენოთ, რომ ოფიციალურ სამართლებრივ მითითებებთან 
ერთად, არსებობს მორალური, პროფესიული ან თუნდაც საზოგა-
დოებრივი იმპერატივები, რომელთა შესახებ ოფიციალური კოდექ-
სი დუმს. მაგრამ ჩვენ ამ იმპერატივებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში 
გამუდმებით ვაწყდებით და ვემორჩილებით კიდეც. თუ სამართლის 
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მიერ დადგენილი კოდექსის საზღვრები გარემოებათა გათვალისწინე-
ბით განუწყვეტლივ მერყეობს და იცვლება, საზოგადოების მიერ აღი-
არებული იმპერატივები უცვლელია, იმის მიუხედავად, იზიარებს თუ 
არა კანონი მათ.

მაშ ასე, სამართალი ამ სიტყვის ყველაზე ზუსტი გაგებით, ყოფი-
ლა ერთგვარი ფორმალური გარსი, ხოლო ამ გარსში გახვეული რე-
ალობები იმდენად განსხვავებული და მრავალფეროვანია, რომ მათი 
ცალ-ცალკე კვლევა არაგონივრულია, რადგან სამართალი სრულად 
ვერც ერთ მათგანს ვერ მოიცავს. მაგალითისათვის განვიხილოთ ოჯა-
ხი: თანამედროვე არასტაბილური წყვილი იქნება ეს თუ მრავალრიც-
ხოვანი, გრძნობებითა და საერთო ინტერესებით მტკიცედ შეკრული 
ერთობა, ანუ შუა საუკუნეების გვაროვნული ოჯახი. განა საოჯახო 
სამართლის კოდექსის კანონთა თვით ყველაზე გრძელი ნუსხაც კი 
მოახერხებს, რომ მათ ოჯახურ წიაღში ბოლომდე შეაღწიოს? თუმ-
ცა, როგორც ჩანს, ოდესღაც სჯეროდათ, რომ ეს სრულიად შესაძ-
ლებელია და ალბათ სწორედ ამ მცდარი მიდგომის სავალალო შედე-
გია, რომ დღეს ფრანგული ოჯახის შინაგანი ევოლუციის დადგენაც 
კი გვიჭირს.

სამართლებრივ ფაქტს, მართალია, სხვა ფაქტებისაგან სრულიად 
განსხვავებული, განყენებული ხასიათი აქვს, მაგრამ უდავოდ რა-
ღაც რეალურად არსებულსა და ზუსტს უნდა ასახავდეს. ასე მაგა-
ლითად, ბევრ საზოგადოებაში სამართლებრივი ნორმების დადგენა 
და, შესაბამისად, მათი შემუშავება ამ დარგში მეტ-ნაკლებად დახე-
ლოვნებული ადამიანების გარკვეულ ჯგუფს ევალებოდა (რასაკვირ-
ველია, ჯგუფის წევრები ამ მოვალეობას სხვა სოციალურ ფუნქციებს 
უთავსებდნენ). კანონშემომქმედთა ჯგუფს საკმარისი ავტონომია და, 
რა თქმა უნდა, საკუთარი ტრადიციებიც გააჩნდა, რაც, თავის მხრივ, 
მათი აზროვნების თავისებურებასაც განაპირობებდა. აქედან გამომ-
დინარე, „სამართლის ისტორია“ დამოუკიდებლად მხოლოდ „იურის-
ტთა ისტორიის“ სახით თუ იარსებებდა, რაც, თავისთავად, ჰუმანი-
ტარული მეცნიერების რომელიმე ცალკე აღებული სფეროსთვის 
არსებობის, არცთუ მიუღებელი ფორმაა. ამგვარად გაგებული ის-
ტორია საერთო ადამიანური ქმედებით გამოწვეულ სულ სხვადასხვა 
მოვლენებს განიხილავს და მათ ფარგლებში შეიძლება მრავლისმთქ-
მელიც კი იყოს, მაგრამ ეს განმარტებები არასრულია და რეალობის 
შესახებ მხოლოდ გარკვეულ შეხედულებას გვაწვდის..
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 დისციპლინა, რომელსაც, ჩვეულებრივ, „ადამიანთა გეოგრაფიას“ 
ვუწოდებთ, სულ სხვა ტიპის დაყოფას გვთავაზობს. აქ თვალთახედ-
ვის კუთხე ჯგუფის გონებრივი ქმედებით არ განისაზღვრება, როგორც 
ეს სამართლის ისტორიის შემთხვევაშია (თუმცა თვითონ მას ამაზე 
წარმოდგენაც არა აქვს). „ადამიანთა გეოგრაფია“ არც ადამიანუ-
რი ფაქტის სპეციფიკურ ბუნებას მიმართავს რელიგიის ისტორიის 
მსგავსად, რომლის ინტერესის საგანია რწმენა, ემოციები, სულიერი 
ძვრები, იმედი თუ წუხილი ანუ ყოველივე ის, რაც კაცობრიობის შე-
მეცნებისათვის ჯერ კიდევ მიუწვდომელ ძალებთან არის დაკავშირე-
ბული და არც მატერიალურ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებისა 
და მათი ორგანიზების მცდელობები აინტერესებს, როგორც ეკონო-
მიკის ისტორიას...

„ანთროპოგეოგრაფიული“ კვლევა განსაკუთრებულ ყურადღე-
ბას ურთიერთკავშირთა იმ ტიპზე ამახვილებს, რომელიც სოციალუ-
რი მოვლენების დიდი უმრავლესობისათვის საერთოა. ეს დარგი სა-
ზოგადოებას ბუნებრივ გარემოსთან ურთიერთობაში შეისწავლის. 
ურთიერთობები კი, რა თქმა უნდა, ორმხრივია: ადამიანი მოქმედებს 
გარე სამყაროზე და თვითონაც განიცდის მის ზემოქმედებას. მოცე-
მულ შემთხვევაშიც, არც მეტი, არც ნაკლები, კვლევის მარტო ერთი 
ასპექტი ჩანს, რომლის წარმატებას მხოლოდ მისი ნაყოფიერება თუ 
დაადასტურებს, ვინაიდან მას სხვა ასპექტებით შევსება და დასრუ-
ლება სჭირდება. ანალიზის როლი ნებისმირი სახის კვლევაში ასეთია: 
მეცნიერება რეალობას იმიტომ აქუცმაცებს, რომ ჯვარედინი ცეცხ-
ლის მოციმციმე შუქზე უკეთესად დაინახოს და დააკვირდეს მას. მა-
ნათობელი სხივები ამ დროს ურთიერთზემოქმედებენ და ერთმანეთ-
ში ადვილად აღწევენ, მაგრამ საფრთხე სწორედ მაშინ იჩენს თავს, 
თუ მოლიცლიცე სხივთა ყოველ კონას მიაჩნია, რომ მხოლოდ თვი-
თონ ხედავს ყველაფერს. ცუდია, როდესაც ერთ უბრალო კანტონს 
თავი სახელმწიფო ჰგონია.

საფრთხე ასეთივე სერიოზულია, როდესაც საბუნებისმეტყველო 
და ადამიანთა შესახებ მეცნიერებებს შორის არსებული ყალბად გე-
ომეტრიული და ჩემთვის გაუგებარი პარალელიზმი პოსტულატად 
ითვლება. ხედი, რომელიც ჩემი ფანჯრიდან მოჩანს, ყველა მეცნი-
ერისათვის თავისებურად საინტერესოა. თითოეულ მათგანს შეუძ-
ლია აქ თავისთვის სასარგებლო იპოვოს და თანაც ისე, რომ პეიზა-
ჟის მთლიანობა აინუნშიც არ ჩააგდოს. ფიზიკოსი ცის სილურჯეს 
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ახსნის, ქიმიკოსი ნაკადულის წყლის შემადგენლობას დაადგენს, ბო-
ტანიკოსი კი ბალახს აღწერს. რაც შეეხება მთელ პეიზაჟს, რომელ-
საც მე ვხედავ და მაღელვებს, მეცნიერები მის აღწერას ხელოვნებას 
მიანდობენ. თუკი, რა თქმა უნდა, ხელოვანი მოისურვებს და ამ დავა-
ლებას ხელს მოჰკიდებს. შემეცნების მსგავსი ფორმები მეცნიერული 
კვლევის ხსენებული მეთოდის გამოყენებას მისი წარმატებულობით 
ამართლებს. კვლევის ამ მეთოდის თანახმად, აღნიშნული პეიზაჟი, 
როგორც მთლიანობა, მხოლოდ ჩემს ცნობიერებაში არსებობს, რო-
მელიც ჭვრეტს და მთელ ძალისხმევას ჭვრეტის ობიექტის შეცნო-
ბისაკენ მიმართავს. ვინაიდან შემეცნების ზემოაღნიშნულ ფორმებს 
მიაჩნიათ, რომ მოვლენებსა და საგნებს შორის კავშირებს თვითნებუ-
რად ჩვენვე ვაბამთ, ამიტომ ისინი ამ კავშირებს გამიზნულად წყვეტენ 
და ჰგონიათ, რომ ამით სინამდვილის საწყის მრავალსახეობას აღად-
გენენ. თუმცა ორგანული სამყარო მკვლევარების წინაშე ბევრ საჭოჭ-
მანო საკითხს სვამს. ბიოლოგს, თუ ეს მისთვის უფრო ხელსაყრელია, 
ცალ-ცალკე შეუძლია გამოიკვლიოს სასუნთქი, საჭმლის მომნელებე-
ლი, სამოძრაო აპარატი. მაგრამ ვერ დაივიწყებს, რომ ყველაფერზე 
მაღლა დგას ინდივიდი, რომლის შესახებაც მან უნდა მოგვითხროს. 
ისტორიკოსის წინაშე არსებული პრობლემები კიდევ უფრო რთუ-
ლია, რადგან მისი კვლევის საგანი, ამ სიტყვის ზუსტი და უპირველე-
სი გაგებით, ადამიანთა ცნობიერებაა. ყველაფერი, რაც ადამიანთა 
ცნობიერებას გადაკვეთს, იქნება ეს მათ შორის გაბმული კავშირები, 
ურთიერთზეგავლენა და წამოჭრილი უთანხმოებებიც კი – ისტო-
რიისთვის ნამდვილი ჭეშმარიტებაა. მაშ ასე, homo religious, homo 
economicus, homo politicus … აი, ადამიანის (homo) განსაზღვრება-
თა მთელი ჩამონათვალი, რომელიც, თუ სურვილი გვექნება შეიძლე-
ბა გავზარდოთ კიდეც. თუმცა, ალბათ, ჯობია, თავი შევიკავოთ, რად-
გან მოგვიანებით მათი ამოცნობა შეიძლება გაგვიჭირდეს, შევცდეთ 
და რაღაც მოგვეჩვენოს. მოჩვენებების არსებობა კი მხოლოდ მანამ-
დეა ხელსაყრელი, სანამ ხელს არ შეგვიშლიან. ამ სიაში ერთადერთი 
ხორციელი არსება ადამიანია (homo) და ამ განსაზღვრებებსაც სწო-
რედ ”homo“ კრებს და აერთიანებს.

ცხადია, რომ ადამიანის ცნობიერებას შიდა ტიხრები აქვს. ზოგი 
ჩვენგანი კი განსაკუთრებით გაწაფული ჩანს ამ ტიხრების აღმართ-
ვაში. გუსტავ ლენოტრი დაუზარებლად გამოხატავს თავის გაოცებას 
იმის გამო, რომ რევოლუციონერ ტერორისტთა შორის ბევრ სამა-
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გალითო მამას ხედავს. ჩვენი დიდი რევოლუციონერები, მართლაც, 
ისეთი სასტიკი სისხლისმსმელები რომ ყოფილიყვნენ, როგორადაც 
მათ ჩვენი მხატვრობა წარმოგვიდგენს და ამით გასათუთებულ და გა-
ბურჟუებულ საზოგადოებას ელაქუცება, ლენოტრის ეს ახირებული 
გაოგნება ალბათ მაინც ფსიქოლოგიის შეზღუდული გაგების მაჩვენე-
ბელია. რამდენი ადამიანი ცხოვრობს ერთდროულად სამი ან ოთხი 
განსხვავებული ცხოვრებით, რომელსაც დიდი სიამოვნებით დააცალ-
კევებდნენ (თუმცა ზოგიერთი ამ მრავალსახეობითაც ახერხებს ცხოვ-
რებას)! რა თქმა უნდა, აქედან „მე“-ს ძირითადი მთლიანობის უარ-
ყოფამდე შორი გზაა გასავლელი და ვერც ამ სხვადასხვა სახეების 
მუდმივ ურთიერთშეღწევადობაზე ვიტყვით უარს. განა პასკალი_
მათემატიკოსი და პასკალი_ქრისტიანი ერთმანეთისათვის უცხონი 
იყვნენ? ნუთუ მეცნიერ-მედიკოსის – ფრანსუა რაბლესა და სახე-
ლოვანი პანტაგრუელის – მეტრ ალკოფრიბასის გზები არასოდეს 
გადაკვეთილა და თუკი ერთი მსახიობის მიერ შესრულებული სხვა-
დასხვა სახეები ისეთი წინააღმდეგობრივი ჩანს, როგორც მელოდრა-
მის სტერეოტიპული პერსონაჟები, ადვილი შესაძლებელია, რომ ეს 
ანტითეზა უბრალოდ უფრო სერიოზული ერთიანობის ნიღაბი იყოს. 
ასე მაგალითად, ელეგიების ავტორი ფლორიანი, რომელიც, როგორც 
ამბობენ, თავის საყვარელ ქალებს სცემდა, რის გამოც ხშირად გამხ-
დარა დაცინვის ობიექტი. ადვილად შესაძლებელია, რომ ფლორიანი 
ლექსებში ამდენ სინაზეს იმიტომ აქსოვდა, რომ ცხოვრებაში ამით 
ვერ კმაყოფილდებოდა. ანდა, თუნდაც, შუა საუკუნეების დიდვაჭა-
რი, რომელიც მთელი დღე მკრეხელობდა, ეკლესიის მიერ დადგენილ 
მცნებებს მევახშეობასა თუ სინდისიერებაზე ყოველი ფეხის ნაბიჯზე 
არღვევდა და ამის შემდეგ ეკლესიაში შესული ღვთისმშობელს ევედ-
რებოდა, სიბერის ჟამს კი წყალობას და შესაწირს აგროვებდა. ასევე 
კარგ მაგალითად გამოდგება მსხვილი მეწარმე, რომელიც ჩამოკონ-
კილი ბავშვების საცოდავი ხელფასიდან დაზოგილი ფულით „უბე-
დურების ჟამს“ თავშესაფარს აშენებდა. ნეტავ რა სურდათ ამ ადამი-
ანებს? რატომ იქცეოდნენ ასე? რას ელოდნენ სანაცვლოდ? იქნებ ამ 
საქციელით, მარტივად რომ ვთქვათ, ზეციურ ძალებთან გარიგებას 
დებდნენ (ოღონდ საკმაოდ იაფად)? ანდა იქნებ რწმენისა და დიდ-
სულოვნების ამგვარი შემოტევისას იმ იდუმალ სულიერ მოთხოვ-
ნილებებს იკმაყოფილებდნენ, რომელსაც ყოველდღიურობაში ვერ 
გამოხატავდნენ, რადგან მძიმე ცხოვრებამ მათ სულიერების ჩაკვლა 
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მიუსაჯა? ყველა ამ მაგალითში აღწერილი წინააღმდეგობრივი ქმედე-
ბა ძალიან ჰგავს რეალობიდან გაქცევას.

ახლა ინდივიდიდან საზოგადოებაზე გადავინაცვლოთ. რა კუთხი-
დანაც არ უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს, ბუნებრივია, რომ საზოგადო-
ება ვერ შეძლებს ინდივიდისაგან ძალიან შორს წასვლას, ვინაიდან 
საბოლოო ჯამში (შესაკრებთა ჯამის ხსენებას მოვერიდოთ, რადგან, 
ცოტა არ იყოს, დამამცირებელია), საზოგადოება ინდივიდთა ცნო-
ბიერების პროდუქტია.

გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ საზოგადოებაში ინდივიდისათვის 
დამახასიათებელ მუდმივ ინტერაქციათა მონაცვლეობას აღმოვა-
ჩენთ. უტყუარი ფაქტია, რომ მე-12 საუკუნეში, ყოველ შემთხვევაში, 
რეფორმამდე, ე. წ. ფეიქართა გაერთიანებები ერესისთვის განსაკუთ-
რებით ხელსაყრელ ნიადაგს წარმოადგენდა. აი, ინებეთ მშვენიერი 
საკართოტეკო ბარათი რელიგიის ისტორიისთვის! მაშ, აკურატუ-
ლად მოვათავსოთ მუყაოს ეს ნაჭერი მისთვის განკუთვნილ ადგილას. 
ხოლო მომიჯნავე უჯრებში სხვა ბარათებიც გავანაწილოთ, წარწერით 
„ეკონომიკის ისტორია“, როგორ ფიქრობთ ამით ბოლომდე შეივსება 
მაქოს ოსტატთა ამ პატარა და მშფოთვარე ერთობების ისტორია? 
თუმცა ახლა ასახსნელი დარჩა ყველაზე მნიშვნელოვანი! რატომ იყო 
ფეიქრებისათვის ესოდენ პრინციპულად დამახასიათებელი რელი-
გიურისა და ეკონომიკურის ერთმანეთში გადახლართვა და არა მათი 
უბრალო თანაარსებობა? „საკუთარი მორალური პოზიციისადმი ასე-
თი სიმტკიცისა და თავდაჭერილობის“ ფაქტით (მსგავსი მორალური 
წონასწორობით უშუალოდ ჩვენი წინამორბედი თაობები გამოირ-
ჩეოდნენ) გაოცებული ლუსიენ ფევრი ამის გამომწვევ სხვა მიზეზებ-
თან ერთად ორ ძირითად მიზეზს პოულობს: ერთი – დე ლაპლასის 
კოსმოგონიური სისტემის გონებაზე ბატონობა და მეორე – ფინან-
სური სისტემის „არანორმალური სიმყარე“. ერთი შეხედვით იშვიათია 
ორი ერთმანეთისაგან ესოდენ განსხვავებული ადამიანური ფაქტო-
რის თანაარსებობა. მაგრამ სწორედ მათმა ერთობლივმა ქმედებამ, 
ყველა სხვა დანარჩენ თავისებურებასთან ერთად, განაპირობა ჯგუ-
ფის მენტალური პოზიციის განსაკუთრებულობა.

ეჭვგარეშეა, რომ კოლექტიური ურთიერთობები სირთულით 
არაფრით ჩამოუვარდება ინდივიდის ცნობიერების ფარგლებში გან-
ხორციელებულ ურთიერთობებს. დღეს ალბათ ვერავინ გაბედავდა, 
უბრალოდ ეთქვა: „ლიტერატურა საზოგადოების ანარეკლია“, – გან-
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საკუთრებით თუ სარკისებრ ანარეკლზეა ლაპარაკი. ლიტერატურაში 
ხომ თანხმობასთან ერთად უთანხმოებაც აირეკლება? ლიტერატურა 
კარს უღებს და მოუშორებელი ტვირთივით თან მიათრევს მემკვიდ-
რეობით შეძენილ უამრავ თემას, სახელოსნოებში შექმნილ ფორმა-
ლურ მექანიზმებს, გარდასულ დროთა ესთეტურ პირობითობებს ანუ 
ყოველივე იმას, რაც ამავდროულად მისი ჩამორჩენის მიზეზი ხდება. 
ამის თაობაზე მახვილგონივრულად აღნიშნავს ფოსილიონი: „პოლი-
ტიკა, ეკონომიკა და ხელოვნება თანადროულად, თანაბარ პოზიციას 
ვერ დაიკავებენ“, – უფრო მეტიც, მე ვიტყოდი „ვერასოდეს დაიკავე-
ბენ“. თუმცა სწორედ ეს განსხვავებულობა ქმნის სოციალური ცხოვ-
რების რიტმს, რომელიც ყოველთვის არათანაბარია. იგივე მიზეზის 
გამო ინდივიდთა ერთმანეთისაგან განსხვავებული სულები, ანტიკუ-
რი ფსიქოლოგიის პლურალისტური ენით თუ ვიტყვით, იშვიათად 
არიან ერთ ასაკში. გავიხსენოთ, რამდენი სიმწიფეში შესული ადამი-
ანი ინარჩუნებს ბავშვობის ნიშნებს!

1837 წელს მიშლე უხსნიდა სენ-ბევს! „ჩემს მონათხრობში მე რომ 
მხოლოდ პოლიტიკის ისტორიას დავჯერებოდი და ანგარიში არ გა-
მეწია სხვა ისტორიული ელემენტებისათვის (რელიგია, სამართალი, 
გეოგრაფია, ლიტერატურა, ხელოვნება და ა. შ.) ჩემი, როგორც მეც-
ნიერის ხელწერა, სულ სხვაგვარი იქნებოდა. თუმცა უდიდესი ძალის-
ხმევა დამჭირდა, რომ მძლავრ ცხოვრებისეულ დინამიკას მივყოლო-
დი და არ ჩამოვრჩენოდი, რადგან ყველა ზემოხსენებული ელემენტი 
მონათხრობის მთლიანობაში ერთდროულად ბრუნავდა და ტრი-
ალებდა“.

1880 წელს, ფიუსტელ დე კულანჟი სორბონში მსმენელებს მი-
მართავდა: „წარმოიდგინეთ, რომ ასი სპეციალისტი ერთმანეთში ნა-
ჭერ-ნაჭერ ინაწილებდეს საფრანგეთის მთელ ისტორიას, ვეჭვობ, 
რომ მათ ფაქტებს შორის კავშირი აუცილებლად დააკლდებათ. ეს 
კავშირია სწორედ ისტორიული ჭეშმარიტება!“ მიშლე დროის კა-
ტეგორიებით აზროვნებდა და შეიგრძნობდა, ფიუსტელი, როგორც 
საკუთარი ეპოქის ნამდვილი შვილი, რომელსაც ნიოტონისეულმა 
სამყარომ მეცნიერების სრული მოდელი მისცა, თავისი მეტაფორე-
ბისათვის სივრცეს მიმართავდა. მათი ურთიერთთანხმობა, შესაძ-
ლოა, სწორედ ამის გამოა სრულყოფილი. ორმა დიდმა ისტორიკოსმა 
ნამდვილად იცოდა, რომ ცივილიზაცია, ისევე, როგორც ნებისმიერი 
ინდივიდი, არაფრით ჰგავს მექანიკურად, კარტებით აწყობილ პა-
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სიანსს. ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად შესწავლილი ცალკეული 
ფრაგმენტების ცოდნა ვერასოდეს მიგვიყვანს მთლიანის შეცნობამ-
დე, უფრო მეტიც, თვით ამ ფრაგმენტის შეცნობის საშუალებასაც კი 
ვერ მოგვცემს.

მთლიანის აღდგენის ის სამუშაო, რომელსაც მიშლე გვთავაზობს, 
მხოლოდ ჩატარებული ანალიზის შედეგადაა შესაძლებელი. უკეთ 
რომ ვთქვათ, ეს სამუშაო ისევ და ისევ ანალიზის შემადგენელი ნაწი-
ლია და მის არსებობას ამართლებს კიდეც. შეიძლება თუ არა საწ-
ყის გამოსახულებაზე (რომელსაც ვჭვრეტთ და არა ვაკვირდებით), 
გავარჩიოთ ურთიერთკავშირები მაშინ, როდესაც გამოკვეთილი ჯერ 
არაფერია. ურთიერთკავშირების ფაქიზი და რთული სისტემა მხო-
ლოდ მას შემდეგ შეიძლება გაიმიჯნოს, რაც ფაქტების სპეციალურ 
ჯგუფებად დაყოფა მოხდება. ამგვარად, თუ ჩვენ გვსურს, რომ ერთ-
გულად მივსდიოთ თანხვედრებითა და ურთიერთდაპირისპირებებით 
აღსავსე ცხოვრების მდინარებას, აუცილებელი არ არის ის თავიდან 
ბოლომდე შევიცნოთ, ამის გაკეთება ნებისმიერი მეცნიერის ძალებს 
აღემატება: ამ შემთხვევაში ყველაზე გამართლებული და სასარ-
გებლოა საზოგადოების ერთი რომელიმე განსაკუთრებული ასპექ-
ტის შესწავლა, ან კიდევ უფრო უკეთესი იქნება ამა თუ იმ ასპექტით 
წარმოქმნილი კონკრეტული პრობლემის კვლევა. იქნება ეს სარწმუ-
ნოება, ეკონომიკა, ჯგუფისა თუ კლასის სტრუქტურა, პოლიტიკური 
კრიზისები. გონივრული შერჩევის შემთხვევაში არა მარტო პრობლე-
მა დაისმება უფრო ზუსტად, არამედ თვით ურთიერთკავშირისა და 
ურთიერთქმედების ფაქტებიც უფრო ნათელ სახეს მიიღებს. ოღონდ, 
რა თქმა უნდა, იმ პირობით, თუ მათი აღმოჩენის სურვილი გვექნე-
ბა. გინდათ გაეცნოთ რენესანსის პერიოდის დიდ ევროპელ ვაჭრებს, 
გსურთ გაიგოთ, რას ყიდდნენ ისინი? გაინტერესებთ, როგორ ვაჭრობ-
დნენ ქსოვილებითა და სანელებლებით? ანდა როგორ შოულობდ-
ნენ სპილენძს, ვერცხლისწყალს თუ შაბს? ვინ იყვნენ ის ბანკირები, 
თვით იმპერატორები და მეფეები რომ ჰყავდათ მოვალეებად? მაშინ 
თქვენ უნდა გაიხსენოთ, რომ ეს ადამიანები თავიანთ პორტრეტებს 
ჰოლბაინს უკვეთდნენ, ანდა ის, რომ ერაზმუსსა და ლუთერს კით-
ხულობდნენ. თუ გსურთ გაარკვიოთ, როგორი ურთიერთობა ჰქონდა 
შუა საუკუნეებში ვასალს თავის სენიორთან, თქვენ ჯერ მისი ღმერ-
თთან ურთიერთობის გარკვევა მოგიწევთ. მართალია, ისტორიკოსი 
მოცემული დროის ფარგლებს არ სცილდება, მაგრამ იძულებულია, 
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ამ საზღვრებში განუწყვეტლად იმოძრაოს, რაც ნათლად გამოჩნდა 
ისტორიულ წყაროებზე კამათისას. ისტორიკოსის შესწავლის საგა-
ნი ხან ერთმანეთის მონათესავე დიდი ტალღისებური მოვლენებია, 
რომლებიც მოცემული დროის მონაკვეთს თავიდან ბოლომდე გადაკ-
ვეთს, ხან კი ის ადამიანური მომენტი, სადაც ყველა მოვლენა თავს 
იყრის და ძლიერ ნასკვად იკვრება.

3. ტერმინოლოგია

თუ ადამიანის ან საზოგადოების ძირითადი ასპექტების მხოლოდ 
ამოცნობით შემოვიფარგლებით, შესრულებული სამუშაო ალბათ 
არასაკმარისი და უმნიშვნელო იქნება.

ვფიქრობ, რომ ფაქტებისაგან შემდგარი თითოეული ეს დიდი 
ჯგუფი ახლებურ და უფრო დახვეწილ ანალიზს უნდა დაექვემდება-
როს. პოლიტიკური სისტემიდან უნდა გამოიყოს მისი შემადგენელი 
სხვადასხვა ინსტიტუციები. ისევე, როგორც რელიგია უნდა დაიშა-
ლოს კონფესიებად, საკულტო წეს-ჩვეულებებად ან თუნდაც ემო-
ციებად ანუ იმ ნაწილებად, რისგანაც ის თავის დროზე შეიქმნა. ამის 
შემდეგ აუცილებელია თითოეულ ამ დეტალში და მათ ერთობლი-
ობაში ამოვიცნოთ და აღვწეროთ ის შტრიხები, რომლებიც ხელს უწ-
ყობს მოცემული ელემენტების იმავე რიგის რეალობებთან დაახლო-
ება-დაშორებას.

როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, კლასიფიკაციის პრობლემა 
ტერმინოლოგიის პრობლემასთან მჭიდრო კავშირშია. ნებისმიერ ანა-
ლიზს სამუშაო იარაღად მისთვის შესაფერისი ენა ესაჭიროება, რო-
მელიც შეძლებს და ყოველგვარი ბუნდოვნებისა და ორაზროვნების 
გარეშე მოახერხებს ფაქტების აღწერას, შეინარჩუნებს იმ აუცილე-
ბელ მოქნილობას, რომელიც აღმოჩენების თანდათანობით ადაპტი-
რებისათვის არის საჭირო. სწორედ ეს არის ჩვენი, ისტორიკოსების 
სუსტი წერტილი. ერთმა უჭკვიანესმა მწერალმა, რომელსაც ჩვენ 
გულზე დიდად არ ვეხატებით, კარგად დაინახა ჩვენი ეს სისუსტე: 
„ისტორიამ ჯერ ვერ მოახერხა, რომ ბუნდოვანი და სტატისტიკური 
მონაცემები ნათელი და კარგად მორგებული განსაზღვრებებით და 
ნიშნებით ჩაენაცვლებინა, ეს დრო მისთვის ჯერ არ დამდგარა“, – ამ-
ბობდა პოლ ვალერი. თუმცა სადაც ის ითქვა, რომ „დრო სიზუსტისა“ 
ჯერ არ დამდგარა, ე. ი. ოდესმე აუცილებლად დადგება.
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ქიმიამ ნიშნების საკუთარი „ინვენტარი გამოჭედა“. მათ შორის 
არის სიტყვებიცაა, მაგალითად, სიტყვა ”gaz“ (გაზი), თუ არ ვცდე-
ბი, ერთ-ერთი იმ სიტყვათაგანია, რომელიც ფრანგულში არ ყოფი-
ლა და ნამდვილად გვიან შეიქმნა. მაგრამ ქიმიის დიდი უპირატესობა 
ის არის, რომ ის რეალობები, რომლებთანაც მას აქვს საქმე, საკუთარ 
თავს თვითონ ვერ დაარქმევენ სახელს.

კლასიფიცირებული და კონტროლს დაქვემდებარებული ახალი 
ენა, რომელმაც ქიმიის მიერ დაწუნებული ბუნდოვანი პერცეფციის 
ენა ჩაანაცვლა, არანაკლებ თვითნებურია და შესასწავლი საგნისა-
გან დამოუკიდებელი. ანუ თუთიის გოგირდმჟავას ვიტყვით თუ უბ-
რალოდ გოგირდმჟავას, თვით ნივთიერება ამას არ გააპროტესტებს. 
სულ სხვაა მეცნიერება ადამიანთა შესახებ. ადამიანები თვითონ არ-
ქმევენ სახელს თავიანთ ქმედებებს, რწმენას თუ საზოგადოებრივი 
ცხოვრების სხვა ასპექტებს, და ამისათვის ისინი ვერ დაელოდებიან 
რაიმე, თუნდაც მიუკერძოებელ, მეცნიერულ კვლევას. მაშ ასე, ისტო-
რია თავისი ლექსიკონის დიდ ნაწილს საკუთარი კვლევის საგნიდან 
ავსებს, თუმცა ეს სიტყვები ხანგრძლივი ხმარების გამო უკვე გაცვე-
თილი და ფორმადაკარგულია. უფრო მეტიც, სიტყვა შიძლება შექმ-
ნის დღიდან ორაზროვანი იყოს, როგორც გამოხატვის ყველა ის სის-
ტემა, რომელსაც სპეციალისტთა მკაცრად შეთანხმებული შრომა არ 
დადებია საფუძვლად. ყველაზე უარესი ის არის, რომ თვით სიტყვა-
თა სესხების მეთოდში ერთიანობა არ არსებობს. ყველა დოკუმენტი 
საკუთარი ტერმინოლოგიის დამკვიდრებას ცდილობს. ისტორიკო-
სი კი, რომელიც მათზე მუშაობს სულ სხვადასხვა ეპოქის დიქტატს 
ემორჩილება, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ის ამავე დროს თავისი დროის 
კატეგორიებით აზროვნებს, ანუ ლექსიკაც, შესაბამისად, თავისი 
დროის აქვს. პატრიციების შესახებ საუბარი მოხუცი კატონის თანა-
მედროვეთათვის ალბათ ადვილად გასაგები იქნებოდა, მაგრამ რომის 
იმპერიის კრიზისის დროს „ბურჟუაზიის“ როლზე საუბრისას ამ სიტ-
ყვის ან მისი საზრისის გადატანა ლათინურად ხომ საკმაოდ გაჭირ-
დებოდა? ამგვარად, ისტორიაში თითქმის ყოველთვის ორი განსხვა-
ვებული ორიენტაცია მეტოქეობს. განვიხილოთ ისინი რიგრიგობით.

წარსულის ტერმინოლოგიის აღდგენა ან კალკირება, ერთი შე-
ხედვით, შეიძლება სასარგებლო მცდელობად ჩაითვალოს, მაგრამ ეს 
მცდელობა შეიძლება მრავალ სირთულესაც წააწყდეს.

ჯერ ერთი, საგანთა შეცვლა, ყოველთვის არ იწვევს მათი დასა-



ისტორიის აპოლოგია

563

ხელების იმავდროულად შეცვლას, რაც ყველა ენისათვის დამახასი-
ათებელი ტრადიციული ხასიათის შედეგია, რომელიც, თავის მხრივ, 
განპირობებულია ადამიანთა უმრავლესობაში, ბუნებრივი გამომგო-
ნებლობის უნარის სისუსტით.

იგივე შეიძლება ითქვას ტექნიკაზეც კი, რომელიც ხშირად და ძა-
ლიან მნიშვნელოვნად, მაგალითად, თუ მეზობელი მეტყვის: ”Je sorrs 
en voiture“, – რა უნდა ვიფიქრო, ავტომობილით მიდის თუ ეტ-
ლით? მხოლოდ იმის აპრიორული ცოდნა, მეზობელს ეზოში ეტლის 
სადგომი აქვს თუ გარაჟი, მომცემს ამ სიტყვის (voiture) გაგების სა-
შუალებას. Aratrum ადრე უბორბლებო სახნავ იარაღს ერქვა, ხოლო 
carruca – ბორბლებიანს. თუ ამ ძველ სიტყვას წავაწყდებით რომე-
ლიმე ტექსტში, რა უნდა ვიფიქრო? იქნებ ის მხოლოდ იმიტომ შე-
ინარჩუნეს, რომ მოგვიანებით შექმნილი იარაღისათვის დაერქმიათ? 
Aratrum ხომ პირველი გაჩნდა. ანდა პირიქით, მატიე დე დომბალმა 
თავის მიერ შექმნილ უბორბლო იარაღს დაარქვა ”charue“, რომელიც 
სინამდვილეში რაღაც კავის მაგვარი იყო (araire).

მოდით ახლა ვნახოთ, რამდენად ძლიერია ტრადიციული სიტყვე-
ბისადმი ერთგულება, თუ ნაკლებად მატერიალური რიგის რეალო-
ბებისკენ გადავინაცვლებთ! მსგავს შემთხვევაში ხომ გარდაქმნები 
იმდენად ნელა ხორციელდება, რომ თვით ამ ცვლილებებში მონაწი-
ლე ადამიანებსაც კი უჭირთ მათი აღქმა. მათ არ უჩნდებათ ეტიკე-
ტის შეცვლის სურვილი, რადგან თვით მისი შინაარსის ცვლილებას 
ვერც კი ამჩნევენ. ლათინურმა სიტყვამ ”servus“, რომელმაც დასა-
ბამი მისცა ფრანგულ სიტყვას ”serf“, საუკუნეები გამოიარა. ამ ხნის 
განმავლობაში, მისმა მნიშვნელობამ იმდენჯერ განიცადა ცვლილე-
ბა, რომ ძველ რომაულ servus-სა და სენ-ლუის დროინდელ serf-ს 
შორის მსგავსებაზე მეტი განსხვავებაა. ამის გამო ისტორიკოსები ამ 
სიტყვის – „სერფ“ – შუა საუკუნეების პერიოდისათვის გამოყენე-
ბას მხარს უჭერენ. და თუ საქმე ანტიკურ ეპოქას ეხება? მაშინ ისტო-
რიკოსები ირჩევენ სიტყვას ”esclave“. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მო-
ცემულ შემთხვევაში კალკირებას ეკვივალენტის პოვნა ურჩევნიათ, 
თუმცა ამ დროს ენისათვის დამახასიათებელ ბუნებრივ სიზუსტეს ნა-
წილობრივ ეწირება ის ნიუანსები, რომლებიც ჰარმონიას ქმნის. ამ-
გვარად, რომაულ ნიადაგში დანერგილი ტერმინი მხოლოდ პირველ 
ათასწლეულში გაჩნდა ადამიანთა ბაზარზე, სადაც, როგორც ჩანს, 
სლავი ტყვეები სრული მორჩილების მოდელს ქმნიდნენ, რაც დასავ-
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ლური წარმოშობის ყმებისათვის უცხო იყო. ეს ხერხი გამოსადეგია 
მანამ, სანამ მოვლენის მხოლოდ დასაწყისი და დასარული გვაინტე-
რესებს. მაგრამ შუალედში რაღა მოხდა? მაინც ზუსტად რა დროს 
შეცვალა სიტყვამ ”serf“ სიტყვა ”esclave“? აი, მუდმივი სოფიზმი ე. 
წ. „ხორბლის გროვის“ შესახებ. ყველა ამგვარ შემთხვევაში, ჩვენ იძუ-
ლებულნი ვართ, თვით ფაქტების სინამდვილეს გავუწიოთ ანგარიში 
და მათი საკუთარი პირველადი ენა ტერმინოლოგიით შევცვალოთ, 
რომლის შეთხზვა თუ არა, მოხერხებულად გადაკეთება და გადაად-
გილება მაინც შესაძლებელია. 

ისეც ხდება, რომ, პირიქით, თვითონ სახელები იცვლება დრო-
სა თუ სივრცეში, იმისგან დამოუკიდებლად, თვით საგნები განიც-
დიან თუ არა ცვლილებას. ხანდახან სიტყვის გაქრობას ენის ევოლუ-
ციით გამოწვეული მიზეზები განაპირობებს მაშინაც კი, როცა თვით 
ის საგანი ან ქმედება, რომელსაც ეს სიტყვა აღნიშნავდა, არავითარ 
ცვლილებას არ განიცდის. ლინგვისტურ ელემენტებს გამძლეობისა 
და მოქნილობის საკუთარი კოეფიციენტი აქვთ. ერთმა ერუდიტმა 
დაადგინა, რომ რომაული ენებიდან გაქრა სიტყვა ”emere“ (ყიდვა) და 
მისი ადგილი დაიკავა სხვადასხვა წარმოშობის სიტყვებმა: ”acheter“, 
”comprar“ და ა. შ. ამგვარმა ცვლილებამ შესაძლებელი გახადა ყვე-
ლაზე უფრო შორს მიმავალი და მახვილგონივრული დასკვნები გა-
კეთებულიყო იმ ტრანსფორმაციების შესახებ, რომელთაც, ვითომ, 
რომის მემკვიდრე საზოგადოებებში კომერციული სისტემის შეცვლა 
უნდა გამოეწვიათ.

რამდენი კითხვა გაჩნდებოდა, ეს უტყუარი ფაქტი იზოლირებუ-
ლად რომ განეხილათ! ლათინური ენიდან წამოსულ ენებს საერთო 
ხომ სწორედ ის აქვთ, რომ ძალიან მოკლე სიტყვები ქრება, რადგან 
უმახვილო მარცვლები სუსტდება და ბოლოს გაურკვეველი ხდება. ეს 
ხომ წმინდა ფონეტიკური მოვლენაა და სასაცილოა, რომ ბგერათა 
თავგადასავლებიდან აღებული ფაქტი შეცდომით ეკონომიკის ისტო-
რიის ერთ-ერთ შტრიხად მივიჩნიოთ. სხვა შემთხვევაში ერთგვარო-
ვანი ლექსიკის შექმნას ან შენარჩუნებას ხელს უშლის სოციალური 
პირობები. შუა საუკუნეების ძალიან დაქუცმაცებულ საზოგადოება-
ში ხშირი იყო, როდესაც სავსებით იდენტურ ინსტიტუციებს, მათი 
ადგილმდებარეობის მიხედვით, სხვადასხვა სიტყვით აღნიშნავდნენ. 
ჩვენს დროშიც პროვინციული კილო-კავები საგრძნობლად განსხვავ-
დება ერთმანეთისაგან. ხანდახან ყველაზე ჩვეულებრივი საგნებსა და 
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ძალიან უნივერსალური ზნე-ჩვეულებებისაც კი სხვადასხვა დასახე-
ლებები აქვს. ცენტრალურ პროვინციებში, სადაც ახლა ამ სტრიქო-
ნებს ვწერ, სოფელს მოიხსენიებენ როგორც ”village“, მაშინ, როდე-
საც იგივე სახელი არის ”hameau“, ხოლო ჩრდილოური ”village“ აქ 
უკვე ”bourg“-ია. მსგავსი სიტყვობრივი განსხვავებები, თავისთავად, 
დიდი ინტერესის ღირსია. მაგრამ ისტორიკოსს რომ მოენდომებინა 
და ამისათვის თავისი ტერმინოლოგია მოერგო, ამით არა მარტო გა-
აუფასურებდა თავის სიტყვას, არამედ ყოველგვარ კლასიფიკაციაზე 
უნდა ეთქვა უარი. კლასიფიკაცია კი მისი უპირველესი ამოცანაა.

ჩვენს მეცნიერებას, ისე როგორც მათემატიკას და ქიმიას, არ გააჩ-
ნია ნაციონალურ ენას მოწყვეტილ სიმბოლოთა სისტემა. ისტორი-
კოსი ხომ მხოლოდ სიტყვებით გამოხატავს თავის სათქმელს, ანუ 
თავისი ქვეყნის ენაზე მეტყველებს. მაგრამ თუ ის იმ რეალობების წი-
ნაშე აღმოჩნდა, რომელიც უცხო ენაზეა გადმოცემული, ის იძულე-
ბულია თარგმნოს, აქ მისთვის არავითარი სერიოზული დაბრკოლება 
არ არსებობს იმდენად, რამდენადაც სიტყვები ბანალურ საგნებსა თუ 
ქმედებას ასახავს. უბრალო ლექსიკური „მონეტა“ თანაბარი ღირებუ-
ლების სხვა „მონეტაზე“ ადვილად გადაიცვლება. მაგრამ საკმარისია 
გაჩნდეს ინსტიტუციები, სარწმუნოებები, ადათ-წესები ანუ ყველა-
ფერი ის, რაც უფრო ღრმად არის შეჭრილი თვით საზოგადოების 
ცხოვრებაში, რომ იმ ენაზე ტრანსპონირება, რომელიც განსხვავებუ-
ლი საზოგადოების სახეა, ძალიან სახიფათო ხდება; ეკვივალენტების 
შერჩევა ხომ მსგავსების ძებნა და აღმოჩენაა. უკეთეს შემთხვევაში 
შევეცადოთ, რომ მსგავსება მხოლოდ გარეგნული არ იყოს.

მაშ სასოწარკვეთილები დავმორჩილდეთ და შევინარჩუნოთ საწ-
ყისი ტერმინი, იმ პირობით, რომ ავხსნით მას? უეჭველია, ხანდახან 
ესეც დაგვჭირდება. როდესაც 1919 წელს ჩვენ ვნახეთ, რომ გერმა-
ნულმა სახელმწიფომ ვაიმარის კონსტიტუციაში შეინარჩუნა თავი-
სი ძველი დასახელება Reich (რაიხი) ბევრმა ჩვენმა პუბლიცისტმა წა-
მოიძახა: „უცნაური რესპუბლიკა!“ „რა დაჟინებით უწოდებს თავის 
თავს იმპერიას!“ მაგრამ ჭეშმარიტება აქ მარტო იმაში კი არ მდგო-
მარეობს, რომ თავისთავად სიტყვა რაიხი არც კი გვახსენებს იმპე-
რატორს, საქმე ისაა, რომ ის განასახიერებს გერმანიის პოლიტიკურ 
ისტორიას, რომელიც განუწყვეტლივ მერყეობს პარტიკულარიზმსა 
და ერთიანობას შორის. ეს სიტყვა მეტისმეტად გერმანულად ჟღერს. 
ამიტომაა ძნელი თუნდაც მცირედი მცდელობაც კი ამ სიტყვის იმ 
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ენაზე გადათარგმნისა, რომელშიც სულ სხვა ეროვნული წარსულია 
ასახული. როგორ განვაზოგადოთ რეპროდუქციის ეს მექანიკური და 
ყველაზე მარტივი პროცესი? ენის სიწმინდეზე ზრუნვა გვერდით გა-
დავდოთ, თუმცა უნდა ვაღიაროთ, რომ არც ისე სასიამოვნო სანა-
ხავია ისტორიკოსი, რომელიც თავის მეტყველებაში უხვად ხმარობს 
უცხოურ სიტყვებს. ამ დროს ის იმ მწერალს ჰგავს, რომელიც სოფ-
ლის თემაზე რომანის წერისას ისეთ ჟარგონს იყენებს არც სოფლე-
ლებს რომ ესმით და არც ქალაქელებს. როდესაც უარს ვამბობთ ეკ-
ვივალენტის მოძებნის მცდელობაზე, ამით თვით რეალობას ვაყენებთ 
ზიანს. ჩვეულების თანახმად, ფრანგული სიტყვა „სერფ“, მე მგონი, 
XVIII საუკუნიდან ვრცელდება სხვა ევროპულ ენებში ამ მნიშვნელო-
ბით სიტყვა იმ გლეხის აღსანიშნავად გამოიყენება, რომელიც მხო-
ლოდ მემამულეს ექვემდებარებოდა ანუ იგივეა, რაც ძველ ცარის-
ტულ რუსეთში იყო chripostnoi. უფრო წარმატებული შედარების 
მოფიქრება ალბათ ძნელი იქნებოდა. თუ რუსეთში ბატონყმური რე-
ჟიმის დროს გლეხებს მონებივით ექცეოდნენ, დასავლეთში, მიუხედა-
ვად მთელი თავისი სისასტიკისა, პიროვნული დაქვემდებარების ეს 
ფორმა ძალიან შორს იყო იმ იდეისაგან, რომ ადამიანს ისე მოქცეოდ-
ნენ როგორც უუფლებო ნივთს. ანუ ზემოხსენებულ რუსული ტიპის 
სერვაჟს თითქმის არაფერი აქვს საერთო ჩვენს შუა საუკუნეების 
სერვაჟთან. მაგრამ თუ ავდგებით და ყველაფერს ამას დავარქმევთ 
chripostnoi, ჩვენთვის ესეც არაფრის მომცემი იქნება, რადგან რუმი-
ნეთში, უნგრეთში, პოლონეთში და გერმანიის აღმოსავლეთ ნაწილ-
შიც კი გლეხური დაქვემდებარების (ბატონყმობის) ისეთი ფორმები 
არსებობდა, რომლებიც მჭიდროდ ენათესავებიან რუსეთში დამკვიდ-
რებულ ფორმას. ნუთუ ყოველ ჯერზე საჭირო გახდება, რომ სიტყვები 
ავიღოთ რუმინულიდან, უნგრულიდან, პოლონურიდან, გერმანული-
დან და რუსულიდან? ამ დროს მთავარი, სულ ერთია, მაინც ხელი-
დან გაგვისხლტება. მთავარი კი ის არის, რომ ზუსტად შერჩეული 
ტერმინოლოგიის მეშვეობით აღვადგინოთ სიღრმისეული კავშირები 
ფაქტებს შორის. აუცილებელია, შეირჩეს რაიმე ისეთი საერთო ეტი-
კეტი, რომელიც ყველა ნაციონალურ ტერმინზე მაღლა დადგება და 
არავითარ შემთხვევაში მათ კოპირებას არ შეეცდება. ბევრ საზოგა-
დოებაში გავრცელებული იყო ის, რასაც იერარქიულ ბილინგვიზმს 
ვეძახით. ამ დროს ორი ენა მეტოქეობდა: ერთი ხალხური და მეორე 
მეცნიერული. იმას, რასაც ხალხურ ენაზე ფიქრობდნენ და ლაპარა-
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კობდნენ აუცილებლად ან სურვილის შემთხვევაში, მეცნიერულ ენა-
ზე წერილობით გადმოსცემდნენ. 

ამგვარად, აბისინიაში XII საუკუნიდან XVIII საუკუნის ჩათვლით 
გეზის (le gueze) ენაზე წერდნენ და ამჰარიულ (l’amharique) ენაზე 
ლაპარაკობდნენ. ევანგელეაში დიალოგები ბერძნულადაა გადმოცე-
მული, რადგან იმ დროს აღმოსავლეთში კულტურის ენად ბერძნუ-
ლი ითვლებოდა. სინამდვილეში კი ზემოხსენებული საუბრები ალ-
ბათ არამეულ ენაზე მიმდინარეობდა. ჩვენთვის უფრო ახლობელ 
შუა საუკუნეებში ყველა საქმიანი დოკუმენტი ან სხვა წერილობითი 
ტექსტი ლათინურად იქმნებოდა. გამქრალი კულტურებიდან და სხვა 
ცივილიზაციებიდან მემკვიდრეობით მიღებული ან ნასესხები სწავ-
ლულთა, რელიგიურ პირთა და ნოტარიუსთა ენები უდავოდ მრა-
ვალგვარ რეალობას გამოხატავდა, თუმცა თავდაპირველად ისინი ამ 
რეალობათა გამოსახატავად არ შექმნილან. ამაში ხსენებულ ენებს 
ტრანსპოზიციის მთელი სისტემა დაეხმარა, რომელიც თავისთავად 
უხეში და მოუქნელია.

გარდა მატერიალური წყაროებისა, სწორედ ამ ენებზე შექმნილი 
დოკუმენტებით ვეცნობით ამა თუ იმ საზოგადოებას. ხოლო იმ საზო-
გადოებებში, სადაც მსგავსმა ენობრივმა დუალიზმმა გაიმარჯვა, ბევრ 
მნიშვნელოვან ასპექტს დაახლოებითობის პირბადე აქვს ჩამოფარე-
ბული. ხანდახან დამატებითი ეკრანითაც კი არის გადატიხრული. 
გავიხსენოთ გიიომ დამპყრობლის ბრძანებით შექმნილი ინგლისის 
დიდი კადასტრი. ნორმანდიელი და მანსელი კლერკების მიერ შედ-
გენილი ცნობილი „განკითხვის დღის წიგნი“. მათ არა მარტო ლათი-
ნურად აღწერს წმინდა ინგლისური ინსტიტუციები, არამედ მანამ-
დე ამაზე ფრანგულად იფიქრეს. თუ ისტორიკოსი წააწყდება ისეთ 
ტერმინოლოგიას, რომელიც სიტყვების უბრალო სუბსტიტუციით 
არის შექმნილი, ის იძულებული იქნება პირუკუ სამუშაო შეასრუ-
ლოს. მოხერხებულად შერჩეული და განსაკუთრებით კარგად მორგე-
ბული შესატყვისები, შესაბამისად, შემდგომ ამოცანას გააადვილებს. 
ქრონიკებში „კონსულებად“ მოხსენიებული იმდროინდელი გრაფების 
ამოცნობა სულაც არ არის ძნელი, მაგრამ სამწუხაროდ, უფრო რთუ-
ლი შემთხვევებიც გვხვდება. რას უნდა ნიშნავდეს collibert, bordarii 
„განკითხვის დღის წიგნიდან“? ლათინურ ზიზილ-პიპილებს თუ მოვა-
შორებთ, სიტყვებში ადვილად აღვადგენთ დასავლეთ საფრანგეთის 
კილოებს: ”cuvert“, ”Bordiers“ მაგრამ ბუნდოვანია, რას უნდა ნიშნავ-
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დეს ის ინგლისური ტერმინები, რომლებიც ამ სიტყვებითაა გამოხა-
ტული. ერთი რამ ცხადია, ეკვივალენტი არ გვთავაზობს თავის აზრს. 
რადგან ის დოკუმენტის მხოლოდ რამდენიმე რედაქტორმა გამოიყენა 
და შემდეგ არც არავის გახსენებია. რას ნიშნავს XI და XII საუკუნეების 
ჩვენს ქარტიებში მოხსენიებული ”Colonus“? ეს კითხვა ყოველგვარ 
აზრსაა მოკლებული. სიტყვამ სალაპარაკო ხალხურ ენაში იმიტომ 
ვერ გადაინაცვლა, რომ ცოცხალ რეალობას აღარ გამოხატავდა. სა-
მაგიეროდ, ერთგვარ მთარგმნელობით ხერხად იქცა, რომელსაც ნო-
ტარიუსები იყენებდნენ, რათა ლამაზ კლასიკურ ლათინურზე სხვა-
დასხვაგვარი ეკონომიკური თუ იურიდიული ვითარება დაეხატათ. 

კონტრასტები ყველა საზოგადოებისათვისაა დამახასიათებელი, 
მაგრამ პრინციპულად განსხვავებული ორი ენის ამგვარი დაპირის-
პირება სინამდვილეში იშვიათი შემთხვევაა ისეთ უნიფიცირებულ 
ერებშიც კი, როგორიც ჩვენია. მცირე პროფესიულ კოლექტივს, რო-
მელსაც დამახასიათებელი კულტურა ან ბედი აქვს, გამოხატვის გა-
მორჩეული სისტემა გააჩნია. მაგრამ ამათგან ყველა არ წერს ანდა 
ცოტას წერს, ანუ ყველას არა აქვს შანსი, რომ შთამომავლობას წე-
რილობითი ტექსტები გადასცეს. ცნობილია, რომ დაკითხვის ოქმი 
იშვიათად გადმოსცემს ზუსტად სასამართლო პროცესზე წარმოთ-
ქმულ სიტყვას. სასამართლოს მდივანი თავისდაუნებურად აწესრი-
გებს, ნათელს ხდის ტექსტს, ასწორებს სინტაქსს, თავს არიდებს, მისი 
აზრით, მდაბიურ სიტყვებს. წარსულ ცივილიზაციებსაც ჰყავდათ სა-
კუთარი „სასამართლო“ მდივნები, მემატიანეები და, განსაკუთრებით, 
იურისტები. ჩვენამდე სწორედ მათმა ხმამ მოაღწია. ნუ დაგვავიწყდე-
ბა, რომ სიტყვები, რომელსაც ისინი იყენებდნენ, კლასიფიკაციები, 
რომელსაც ისინი ამ სიტყვებით ადგენდნენ, ხშირად სისტემატური 
სამეცნიერო მუშაობის და ტრადიციების გადაჭარბებული გავლენის 
ნაყოფი იყო. რამდენ მოულოდნელობას წავაწყდებოდით, არეულ, 
წინააღმდეგობებით აღსავსე და ალბათ ხელოვნურად შექმნილ ტერ-
მინოლოგიაზე ტვინის ჭყლეტის ნაცვლად, კაროლინგების დროინ-
დელ სოფელში გავლა რომ შეგვეძლოს! ჩვენი ყურით მოვისმენდით, 
როგორ საუბრობენ გლეხები, ისევე, როგორც მათი სენიორები გლეხ-
თა მდგომარეობაზე. ეჭვგარეშეა, რომ არც მხოლოდ ყოველდღიური 
ცხოვრების წესის აღწერა მოგვცემდა სრულ სურათს, (რადგან მეც-
ნიერთა და კანონშემოქმედთა მცდელობა – გამოხატონ და შემდეგ 
განმარტონ რაიმე, ასევე კონკრეტულად მოქმედ ძალას წარმოად-
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გენს), მაგრამ ჩვენ, ყოველ შემთხვევაში, ღრმა ფენამდე მივაღწევდით. 
რამდენი საყურადღებო ამბის გაგებას მოვახერხებდით, რომ შეგვძ-
ლებოდა ყური დაგვეგდო უბრალო ადამიანების ნამდვილი ლოცვის-
თვის, რომლებიც ღმერთს მიმართავენ – არა აქვს მნიშვნელობა, ად-
რინდელს თუ დღევანდელს! რასაკვირველია, თუ ვივარაუდებთ, რომ 
მათ შესძლეს და დამახინჯების გარეშე გამოხატეს თავიანთი სული-
ერი მღელვარება.

აქ ჩნდება ბოლო დიდი წინააღმდეგობა: არაფერი ისე არ უჭირს 
ადამიანს, როგორც საკუთარი თავის გამოხატვა. ასეთივე ძნელია 
ორაზროვნებისა და ყალბი სიზუსტისაგან თავისუფალი სიტყვების 
გამონახვა იმ არამყარი (ფლუიდური) სოციალური რეალობისათვის, 
ჩვენი არსებობის ძირითად ქარგას რომ ქმნის (სწორედ ყველაზე ბა-
ნალური სიტყვები იძლევა მიახლოებით შეფასებას). წარმოუდგენე-
ლია, მაგრამ რელიგიურ ტერმინებსაც აკლია სიზუსტე. ისეთი მეც-
ნიერი, როგორიცაა ლე ბრასი (le Bras), საფრანგეთის რელიგიური 
საკითხების მიმოხილვისას იძულებულია, განმასხვავებელი ნიუან-
სებით დატვირთული უამრავი, სხვადასხვა ტერმინით ჩაანაცვლოს 
ისეთი მარტივი ტერმინიც კი, როგორიცაა „კათოლიკური“. ასე რომ, 
ჩვენმა ისტორიკოსებმა ყველაფერი კარგად უნდა აწონ-დაწონონ, 
როდესაც თავიანთი რელიგიურობის ან უფრო ხშირად არარელიგი-
ურობის გადმოსახედიდან მოუქნელად განიხილავენ, კათოლიკურო-
ბას ან ერაზმისეულ არაკათოლიკურობას. სხვა საკმაოდ ცხოვრებისე-
ული რეალობებისთვისაც გაძნელდა შესაფერისი ტერმინების პოვნა. 
თანამედროვე მუშას თავისუფლად შეუძლია ილაპარაკოს თავის 
კლასობრივ ცნობიერებაზე მაშინაც კი, თუ ის სუსტად აქვს განვითა-
რებული. ჩემი აზრით, სოლიდარობის ეს გონივრული და მებრძოლი 
გრძნობა ყველაზე ძლიერად და ნათლად ძველი რეჟიმის მიწურულს, 
ჩრდილო საფრანგეთის სოფლებში მოჯამაგირეებმა გამოავლინეს. 
1789 წლის ზოგიერთმა დოკუმენტმა, პეტიციების სახით, იმდროინ-
დელი მღელვარება შემოინახა, მაგრამ სიტყვით ვერ განსაზღვრა, იმი-
ტომ, რომ მაშინ მას სახელი ჯერ კიდევ არ ერქვა.

ანუ დოკუმენტებში გამოყენებული ლექსიკა, სხვა არაფერია, თუ 
არა მოწმეთა ჩვენება, რომელიც, რა თქმა უნდა, თავისებურად უნი-
კალურია, მაგრამ ისე, როგორც ყველა ჩვენება, ესეც არასრულყო-
ფილია და ამიტომ კრიტიკასაც ექვემდებარება. ნებისმიერი მნიშვ-
ნელოვანი ტერმინი ან სახასიათო გამოთქმა შემეცნების ნამდვილი 
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გასაღები მხოლოდ მაშინ გახდება, თუ მას საკუთარ ბუნებრივ გა-
რემოსთან მიმართებაში განვიხილავთ: დავაბრუნებთ თავის ეპოქა-
ში ან წრეში, ანუ იქ, სადაც ჩვეულებრივ იხმარებოდა. განსაკუთრე-
ბულ ყურადღებას საჭიროებს ე. წ. ხანდაზმული ტერმინი, რადგან 
ანარქიული და არასწორი განმარტებების გამო მათი დამახინჯების 
საშიშროება ყოველთვის დიდია. მე-12 საუკუნეებში მირონცხებას მე-
ფეთა კურთხევის მნიშვნელობა ჰქონდა. დღეისთვის ეს სიტყვა ბევ-
რად უფრო მრავლისმომცველია, ვიდრე იმ დროს იყო. დღევანდელი 
თეოლოგია, რომელიც ვეღარ ახერხებს ტერმინოლოგიის შექმნას, ამ 
სიტყვას ბევრად უფრო დიდ ღირებულებას ანიჭებს. სიტყვის დაბა-
დება უმნიშვნელოვანესი ფაქტია, მაშინაც კი, თუ საგანი, რომელსაც 
ეს სიტყვა აღნიშნავს, მის დაბადებამდე გაჩნდა. ამ დროს შეცნობის 
გადამწყვეტი ეტაპი დგება. გავიხსენოთ ის დიდებული ნაბიჯი, რო-
მელიც ახალი რწმენის მიმდევრებმა გადადგეს, როდესაც საკუთარ 
თავს ქრისტიანები უწოდეს! ზოგიერთმა ჩვენმა უფროსმა კოლეგამ, 
მაგალითად ფიუსტელ და კულანჟმა თავისი „სემანტიკური ისტო-
რიის“ წყალობით სიტყვის მნიშნელობის შესწავლის მშვენიერი მო-
დელი მოგვცა, რაც შემდეგ ენათმეცნიერების წინსვლამ კიდევ უფრო 
სრულყო.

თუ სიტყვა რეალობაში დიდი ხნის ფესვგადგმულია, მის ფართო 
გამოყენებას მაინც ვერ ავარიდებთ თავს, რაც უნდა შეუფერებლად 
გვეჩვენებოდეს ის აღნიშნული რეალობისათვის.

კარგი იქნება თუ არ მივბაძავთ შუა საუკუნეების ზოგიერთ მთარ-
გმნელს. ვახსენოთ „გრაფი“ იქ, სადაც საქმე მართლა გრაფს ეხება და 
ვიხმაროთ სიტყვა „კონსული“, როდესაც სცენაზე რომის იმპერია გა-
მოჩნდება. უდიდესი წინსვლა ელინური რელიგიის გაგებაში სწორედ 
მაშინ მოხდა, როდესაც განსწავლული ადამიანების ენიდან ზევსმა 
იუპიტერი გააძევა. აქამდე თუ ინსტიტუციების ცალკეულ მხარეებ-
ზე, საყოფაცხოვრებო ნივთებსა თუ სარწმუნოებაზე ვლაპარაკობ-
დით, ახლა დოკუმენტებს და მათ ლექსიკას შევეხოთ. თუ ტემინო-
ლოგიის დასადგენად მხოლოდ დოკუმენტების ენას დავჯერდებით, 
ეს იმის ტოლფასია, რომ მოცემულ შემთხვევაში ჩვენი ანალიზი სა-
ჭირო აღარ არის, რადგან ხელთ გვაქვს უკვე მზა მასალა. აქედან გა-
მომდინარე, აქ ისტორიასაც აღარაფერი რჩება გასაკეთებელი. თუმ-
ცა, საბედნიეროდ და ჩვენდა საამებლად, ეს აზრი მცდარია, და ჩვენი 
კლასიფიკაციისათვის აუცილებელი კრიტერიუმები სხვაგან უნდა ვე-
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ძებოთ. აი, მაგალითად, ჩვენს ხელთაა ისტორიკოსთა მრავალი თა-
ობის მიერ შესწორებული და მრავალჯერ დამუშავებული ლექსიკა, 
რომლის განყენებული ხასიათი ცალკე აღებულ ყველა ეპოქას მო-
იცავს, რადგან ის ყოველგვარი წინასწარი განზრახვის გარეშეა შედ-
გენილი. ეს ტერმინოლოგია დროსა და სივრცეში ნიშნით ერთმა-
ნეთისაგან განსხვავებულ უამრავ ელემენტს იძიებს, ამუშავებს და 
ერთად უყრის თავს.

ოდესღაც სასამართლო პრაქტიკის კუთვნილმა ტერმინებ-
მა – „ფეოდალი“, „ფეოდალიზმი“ XVIII საუკუნიდან ჯერ ბულენ-
ვილიეს და შემდეგ მონტესკიეს მეშვეობით გადმოინაცვლეს სასა-
მართლო დარბაზიდან და ცუდად განსაზღვრული სოციალური 
სტრუქტურის ერთი ტიპის საკმაოდ მოუხერხებელ ეტიკეტად იქ-
ცნენ. „კაპიტალი“ მევახშეებისა და მოანგარიშეების სიტყვაა, მისი 
მნიშვნელობა ეკონომისტებმა, ცოტა არ იყოს, ადრე განავრცეს. „კა-
პიტალისტი“ კი ევროპული ბურჟუების დროინდელი გადამყიდველე-
ბის ჟარგონია. ხოლო „კაპიტალისტი“ იმ გაგებით, რომელიც დღეს 
ჩვენს კლასიფიკაციაში შედარებით მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს, 
სულ ახალია. მისი დაბოლოება ამ სიტყვის წარმოშობაზე მეტყვე-
ლებს (capitalismus). სიტყვა „კლასი“, მართალია, ძალიან არ დაშორე-
ბია თავის საწყის გარემოს და აზრს, მაგრამ ახალ ინტონაციას იძენს, 
რადგან მასში სოციალური ბრძოლების სისასტიკეა ასახული. სიტ-
ყვა „რევოლუციამ“ თავის ძველ ასტროლოგიურ მნიშვნელობასთან 
მსგავსების გამო ერთ ფრიად ადამიანურ აზრს დაუთმო ადგილი: თუ 
ის პირველი მნიშვნელობით ცაში პლანეტების რეგულარულ მოძრა-
ობას ნიშნავდა, ამიერიდან მძაფრ კრიზისს აღნიშნავს დედამიწაზე. 
1789 წელს რევოლუციონერები კვლავ აცოცხლებენ კვლავ აცოც-
ხლებენ ანტიკური ხანის სიტყვას „პროლეტარი“. ბაბეფის შემდეგ 
მარქსმა ეს სიტყვა საბოლოოდ ჩაიგდო ხელში. თვით ამერიკამაც კი 
მოგვცა სიტყვა „ტოტემი“ და ოკეანიამ კი – „ტაბუ“. ეს სიტყვები იმ 
ეთნოგრაფებისგან არის ნასესხები, რომელთა მიმართ ზოგიერთი ის-
ტორიკოსის კლასიკური მიდგომა ჯერ კიდევ არ ჩამოყალიბებულა…

არც წარმოშობის სხვადასხვაგვარობა, არც აზრის შეცვლა არ 
იწვევს არანაირ უხერხულობას. სიტყვისათვის მის ეტიმოლოგიურ 
წარმოშობას ბევრად ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, ვიდრე შემდეგ 
მისი მოხმარების წესს. თუ სიტყვა „კაპიტალიზმი“ თვით მისი ყველა-
ზე ფართო გაგებით არ გავრცელდება ყველა იმ ეკონომიკურ რეჟიმ-



მარკ ბლოკი

572

ზე, სადაც მევახშეთა კაპიტალის გარკვეული როლია ხაზგასმული, 
ანდა თუ სიტყვა „ფეოდალი“, ჩვეულებრივ, ისეთ საზოგადოებასთან 
მიმართებით იხმარება, სადაც სიტყვა „ფეოდი“ ნიშანდობლივი მახა-
სიათებელი არ არის, ამაში საყოველთაოდ მიღებული მეცნიერული 
პრაქტიკის საწინააღმდეგო არაფერია. ყველა მეცნიერება, თუ წმინ-
და ალგებრული სიმბოლოები არ დააკმაყოფილებს, თავის ლექსიკას 
ყოველდღიური ცხოვრებიდან იღებს. 

ვინმეს სკანდალურად მიაჩნია, რომ ფიზიკოსი თავისი ყველაზე 
თამამი ანალიზის (დაშლის) ობიექტს ისევ დაჟინებით ატომს უწო-
დებს, მაშინ როდესაც „ატომი“ დაუშლელს ნიშნავს? ის ემოციური 
ფლუიდები, რომლითაც ეს სიტყვები ჩვენზე ასე მოქმედებს, საკმაოდ 
სახიფათოა. გრძნობიერი გავლენა ნაკლებად თუ წაადგება ენის სი-
ზუსტეს. დამკვიდრებული აღმაშფოთებელი ტრადიცია, რომელსაც 
თვით ისტორიკოსებიც კი იზიარებენ, ერთმანეთში ურევს ორ გა-
მოთქმას: „ფეოდალური სისტემა“ და „სენიორთა სისტემა“. ეს გლეხ-
თა დაქვემდებარების ერთი გარკვეული ტიპისა და სამხედრო არის-
ტოკრატიის ერთგვარი სისტემის ერთმანეთში თვითნებური აღრევაა. 
სენიორთა სისტემა ძალიან განსხვავებული ბუნებისა იყო და, თანაც, 
ბევრად უფრო ადრე წარმოიშვა, უფრო ხანგრძლივად იარსება და 
უფრო დიდი გავრცელების არეალიც ჰქონდა მთელ მსოფლიოში. გა-
უგებრობა XVIII საუკუნეში დაიწყო. ვასალური ურთიერთობები და 
ფეოდალური სისტემა იმ დროისთვის ჯერ კიდევ არსებობდა, მაგ-
რამ წმინდა იურიდიული სახე ჰქონდა და უკვე მრავალი საუკუნის 
განმავლობაში მოკლებული იყო თავის ნამდვილ არსს. იგივე წარსუ-
ლის მემკვიდრე სენიორთა ინსტიტუცია კი, პირიქით, კვლავ აგრძე-
ლებდა აქტიურ არსებობას. პოლიტიკურმა მწერლებმა წარსულის 
ამ მემკვიდრეობაში გარკვევა ვერ შეძლეს და არა მხოლოდ იმიტომ, 
რომ ცუდად ესმოდათ! უმრავლეს შემთხვევაში ამ საკითხს, უბრა-
ლოდ, გულგრილად ვერ განიხილავდნენ. მათ ამ ისტორიაში სძულ-
დათ არქაული გადმონაშთები და კიდევ უფრო მეტად ვერ იტანდნენ 
მემკვიდრეობაში ფესვგადგმულ ჩაგვრის ელემენტებს. ბრალი ყვე-
ლაფერს ერთად და ერთნაირად ედებოდა. შემდეგ კი რევოლუციამ 
(საფრანგეთის დიდმა) ყველაფერს ერთი სახელი დაარქვა და შემ-
დეგ თავის ინსტიტუციებიანად ფეოდალიზმიც და სენიორთა სის-
ტემაც გააუქმა. მთელი ამ ამბიდან მხოლოდ მოგონებებიღა დარჩა, 
თუმცა ეს მოგონება მყარია და მიმდინარე ომმა კიდევ უფრო გაამ-
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ძაფრა. ამიერიდან ეს გაუგებრობა უკვე დამკვიდრებულია და ვნება-
თაღელვით შექმნილს, დღეს, ახალი ვნებათაღელვის ზემოქმედებით 
კიდევ უფრო მეტი გავრცელება ელის. რატომ არის, რომ დღესაც კი, 
როდესაც ბანკირებისა და მეწარმეების „ფეოდალურ მორალს“ ვახ-
სენებთ, მათზე მშვიდად ლაპარაკი არ შეგვიძლია? იმიტომ, რომ მას 
ყოველთვის თან ახლავს 1789 წლის მცხუნვარე ზაფხულში ცეცხლის 
ალში გახვეული ციხე-სიმაგრეების მოგიზგიზე ანარეკლი. სამწუხა-
როდ, ჩვენს ენაში მსგავს ბედს ბევრი სიტყვა იზიარებს. ისინი ყო-
ველთვის ჩვენ გვერდით არიან და ჩვენთან ერთად ბობოქარი საზო-
გადოებრივი ცხოვრებით ცხოვრობენ. ხშირად ადგილისა და დროის 
გავლენით სახესაც იცვლიან და ორაზროვან მნიშვნელობასაც იძენენ, 
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ემოციური დატვირთვა ძლიერია. 
ამ დროს მხოლოდ ისტორიკოსის ბეჯითი და მოსაწყენი ქადაგება 
საკმარისი არ არის, იმისთვის, რომ „კაპიტალიზმის“ ან „კომუნიზმის“ 
ცნებათა არსში ბოლომდე გავერკვეთ. „რევოლუციის“ სახელის გაგო-
ნებისას 1815 წლის ექსტრემისტი რეაქციონერები შიშით სახეს მა-
ლავდნენ, 1940 წლის ექსტრემისტები კი ამ სახელით სახელმწიფო 
გადატრიალებას ჩქმალავენ.

დავუშვათ, რომ ჩვენს ლექსიკონში საბოლოოდ ჰარმონიამ და-
ისადგურა. თუმცა შეგახსენებთ, რომ ყველაზე მაღალგანვითარე-
ბულ ენებშიც კი მრავალი მახეა დაგებული. რა თქმა უნდა, ამ ეტაპ-
ზე „ნომინალისტური მახვილსიტყვაობის“ ოდნავი მცდელობაც კი 
არ გვექნება. ფრანსუა სიმიანი სრულიად სამართლიანად, გაოცებას 
ვერ მალავს იმის გამო, რომ აღნიშნული „მახვილსიტყვაობები“ გასა-
ოცარი პრივილეგიით სარგებლობს მეცნიერებებში ადამიანის შესა-
ხებ. რა უფლებით გვეუბნებიან უარს მოსახერხებელ ენობრივ სა-
შუალებებზე? ეს ხომ ნებისმიერი რაციონალური შემეცნებისათვის 
აუცილებელი პირობაა? ჩვენ ხომ მაშინიზმს არ ვგულისხმობთ? ეს 
არავითარ შემთხვევაში არ არის დედაარსის შექმნის მცდელობა. უბ-
რალოდ რომელიმე ექსპრესიული სიტყვაში ვაჯგუფებთ კონკრეტულ 
ფაქტებს. მათ შორის არსებული მსავსება უკვე თავადაა რეალობა. 
თავისთავად ასეთი რუბრიკები სავსებით გამართლებულია, თუმცა 
საფრთხეს შეიძლება სწორედ მოხერხებულობა ქმნიდეს. იმ შემთხვე-
ვაში, თუ სიმბოლო სწორად არ არის შერჩეული ან ძალიან მექანიკუ-
რადაა მორგებული, იმის მაგივრად, რომ ანალიზს წაადგეს, პირიქით, 
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ხელს უშლის მას და ანაქრონიზმს წარმოშობს. ეს კი დროის შესახებ 
მეცნიერებისთვის ყველაზე მიუტევებელი ცოდვაა ცოდვათა შორის.

შუა საუკუნეების საზოგადოებაში ძირითადად ადამიანთა ყოფის 
ორი სახე ჩანს: თავისუფალი და ყოველგვარ თავისუფლებას მოკლე-
ბული ადამიანები. მაგრამ თვით თავისუფლების ცნება ერთ-ერთი იმ 
ცნებათაგანია, რომელიც ეპოქების მიხედვით არსს იცვლის და ამის 
გამო დღევანდელ ისტორიკოსებს მიაჩნიათ, რომ ამ სიტყვის ნორ-
მალური (ანუ მათეული) გაგებით შუა საუკუნეების თავისუფალი 
ადამიანები არამართებულად მოიხსენიებოდნენ. მათი აზრით, ესე-
ნი იყვნენ „ნახევრად თავისუფალი“ ადამიანები. თუმცა ამ სიტყვას 
ტექსტებში არავითარი საყრდენი არ მოეპოვება და როგორც ყველა 
უცხო სხეული, ნებისმიერ შემთხვევაში უხერხულობას შექმნიდა. 
მაგრამ, საუბედუროდ, მიზეზი მხოლოდ ეს არაა. ამ ტერმინმა ენაში, 
როგორც მოსალოდნელი იყო, ყალბი სიზუსტე შეიტანა, რამაც თით-
ქოს უსარგებლო გახადა თავისუფლებასა და მონობას შორის არსე-
ბული საზღვრის ღრმა კვლევა. აქ ლაპარაკია საზღვრის იმ გაგებაზე, 
რომელიც ხშირად გაურკვეველი და დროისა და რომელიმე ჯგუფის 
პოზიციის მიხედვით, ცვალებადიც კი იყო. მაგრამ მისთვის დამახა-
სიათებელი სწორედ ის იყო, რომ არასოდეს შეუქმნია ეს „მარგინა-
ლური ზონა“, რომელზეც ასე დაჟინებით მიგვითითებს ეს უხეირო 
სახელი „ნახევრად თავისუფალი“. წარსულზე თავმოხვეული ტერმი-
ნოლოგია ყოველთვის მის დამახინჯებას გამოიწვევს, მით უფრო, თუ 
ეს ტერმინოლოგია (უბრალოდ შედეგად მიიღებს) წარსულის კატე-
გორიების ჩვენს ყოფაში გაცოცხლებას (გადმოტანას) განიზრახავს 
და ამ შემთხვევისათვის განკუთვნილს მუდმივი კატეგორიების რან-
გში აიყვანს. მსგავსი ეტიკეტების მიმართ მხოლოდ ერთი პოზიციაა 
მართებული – ისინი უნდა მოვაშოროთ!

ერთ დროს „კაპიტალიზმი“ საჭირო სიტყვა იყო, და კვლავაც სა-
ჭირო გახდება, თუ მოვახერხებთ და ყოველგვარ ორაზროვნებას 
მოვაშორებთ. რაც უფრო ფართოდ გამოიყენებოდა ის სალაპარა-
კო ენაში, მით უფრო იტვირთებოდა. მას შემდეგ, რაც ყოველგვარი 
სიფრთხილის გარეშე გამოიარა სულ სხვადასხვა ცივილიზაციები, 
ამ სიტყვამ თითქოს ბედისწერის ნიღაბი ააფარა საკუთარ თავის-
თავადობას. იყო თუ არა XVI საუკუნის რეჟიმი „კაპიტალისტური“? 
შეიძლება იყო კიდევაც. გავიხსენოთ იმ დროს გამეფებული ფულის 
მოგებისადმი საყოველთაო სწრაფვა, რომლითაც მთელი საზოგადო-
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ება იყო გამსჭვალული და რომელმაც ყველა შეიპყრო – როგორც 
უბრალო ვაჭარი ან სოფლის ნოტარიუსი, ასევე აუგსბურგელი ან 
ლიონელი მსხვილი ბანკირი. ამ დროს სესხი და კომერციული სპე-
კულაცია ბევრად უფრო ადრე გახდა მნიშვნელოვანი, ვიდრე პრო-
დუქციის ორგანიზაცია. აბა დააკვირდით, რენესანსის ეპოქის კაპი-
ტალიზმი თავისი ადამიანური ტექსტურით რამდენად განსხვავდება 
ინდუსტრიული რევოლუციის დროინდელი სენ-სიმონისეული მანუ-
ფაქტურული და ბევრად უფრო იერარქიული სისტემისაგან! ეს სის-
ტემა თავის მხრივ... აქ, სხვათა შორის, ერთ ძალიან უბრალო შეკითხ-
ვას შეუძლია შეცდომები აგვაშოროს. მაინც რომელია კაპიტალიზმის 
დაბადების თარიღი? არა რომელიმე ეპოქის კაპიტალიზმის – არა-
მედ ზოგადად კაპიტალიზმისა – როდის მოხდა ეს? იტალიაში – XIII 
ს-ში, ფლანდრიაში – XIII ს-ში თუ ფუგერების დროს ანტვერპენის 
ბირჟაზე? XVIII თუ XIX საუკუნეში? რამდენი ისტორიკოსიცაა, იმდე-
ნი „დაბადების მოწმობაა“ შედგენილი. სიმართლე რომ ვთქვათ, იმ-
დენივე, რამდენიც ბურჟუაზიის დაბადების თარიღები. ბურჟუაზიის 
ხელისუფლებაში აღმასვლის თარიღებით სავსეა სასკოლო სახელმძ-
ღვანელოები, ისინი ერთმანეთს თანმიმდევრულად ცვლიან და ჩვენს 
გოგო-ბიჭებს ბევრ საფიქრალსა და თავსატეხს სთავაზობენ.

პერიოდები საოცრად იცვლება ფილიპე ლამაზიდან ლუი XIV-მდე, 
1789 ან 1830 წლების ცვლილებებზე რომ არაფერი ვთქვათ...…… 
შეიძლება ეს სულ სხვა ბურჟუაზიაა, ისევე როგორც სულ სხვა კა-
პიტალიზმი?

მე ვფიქრობ, მივადექით საგნის არსს. გავიხსენოთ ფონტენელი-
სეული ერთი ლამაზი ფრაზა: „ლაიბნიცი უკიდურესად ზუსტ დეფი-
ნიციებს ხმარობს, რითაც მახვილსიტყვაობის სასიამოვნო თავისუფ-
ლებას იკლებს“. სასიამოვნო რამდენადაა, არ ვიცი, მაგრამ უეჭველად 
დამღუპველია და თანაც მსგავსი თავისუფლება ჩვენთვის მეტისმე-
ტად დამახასიათებელია. ისტორიკოსი დეფინიციებს იშვიათად ქმნის. 
ალბათ მისთვის ეს შრომა უსარგებლო მხოლოდ იმ შემთხვევაშია, 
თუ ზუსტი მნიშვნელობის შესარჩევად უკვე არსებული ტერმინების 
მარაგით სარგებლობა. მაგრამ თუ ასე არ ხდება, ისტორიკოსი იძუ-
ლებულია, თვით საკვანძო ტერმინების შემთხვევაშიც კი, მხოლოდ 
საკუთარ ინსტიქტს მიენდოს. ამ დროს ის დაუნდობლად აფართოებს 
ან აკნინებს სიტყვის მნიშვნელობას და ამით ამახინჯებს კიდეც მას. და 
თანაც ისე, რომ მკითხველს წინასწარ არც აფრთხილებს, ხანდახან კი 
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ეს თვითონაც არა აქვს გააზრებული. რამდენი ფეოდალური წყობა 
გაჩენილა ჩინეთსა თუ ლამაზ საჭურველში გამოწყობილი აქაველების 
საბერძნეთში?! უმრავლეს შემთხვევაში ისინი ერთმანეთს არც კი გვა-
ნან. საქმე იმაშია, რომ ყველა ან თითქმის ყველა ისტორიკოსი სიტყვა 
„ცივილიზაციას“ ისე იგებს, როგორც მოეპრიანება.

ნუთუ მართლა ასე ალალბედზე ვიძლევით განსაზღვრებებს? აქ 
ყველას თავისი გზა აქვს არჩეული. ამ შემთხვევაში არაფერია იმაზე 
უფრო ნიშანდობლივი, ვიდრე ეკონომიკის ისეთი დახვეწილი მკვლე-
ვარის მაგალითი, როგორიცაა, ჯონ მეინარდ კეინზი. თითქმის ყველა 
წიგნში მკვლევარის მიერ მითვისებულ და გამოყენებულ სიტყვებს 
იშვიათად თუ აქვს ზუსტი დეფინიცია. კეინზი ნაშრომიდან ნაშ-
რომში სიტყვების მნიშვნელობას განუწყვეტლივ ცვლის, შედეგად, 
ტერმინი შეგნებულად შორდება საყოველთაოდ აღიარებულ გან-
საზღვრებას. მეცნიერებებში ადამიანის შესახებ უცნაური დერივა-
ციები ალბათ იმიტომ გვხვდება ასე მრავლად, რომ მათ დიდი ხნის 
განმავლობაში უბრალო ლიტერატურულ ჟანრად მიიჩნევდნენ. ამის 
გამო ეს მეცნიერებები ხელოვნებისათვის დამახასიათებელ გამოუს-
წორებელ ინდივიდუალიზმს ჯერ კიდევ ინარჩუნებს. ხომ წარმოგიდ-
გენიათ, ქიმიკოსმა რომ თქვას: „წყლის მოლეკულის შესაქმნელად 
საჭიროა ორი ნივთიერება: პირველი იძლევა ორ ატომს, ხოლო მე-
ორე – ერთს. ერთს ჟანგბადს დავარქმევ და მეორეს – წყალბადს?!“ 
მოკლედ, თუ ერთმანეთის გვერდით თანმიმდევრობით დავალაგებთ 
თუნდაც იმ ისტორიკოსების ლექსიკას, რომლებიც ზუსტ განსაზღვ-
რებებს იყენებენ, ამით მაინც ვერ შევქმნით ისტორიის ენას.

თუმცა უნდა ითქვას, რომ საერთო ენის გამონახვის მცდელო-
ბა აქა-იქ უკვე შეინიშნება. გამოჩნდნენ შედარებით ახალი დისციპ-
ლინების (ლინგვისტიკა, ეთნოგრაფია, გეოგრაფია) სხვადასხვა სპე-
ციალისტებისაგან შემდგარი ჯგუფები. ეს ფაქტი მათ თითქოსდა 
კორპორაციული რუტინის მავნე გავლენისგან იცავდა. ამავე მიზ-
ნით ისტორიისთვის შეიქმნა სინთეზის ცენტრი, რომელიც ყოველ-
თვის მზად არის ამ მიმართულებით იმუშაოს. მათგან ალბათ ბევრ 
სასიკეთოს უნდა ველოდეთ, თუმცა ამ საქმეში წინსვლას ხელს დი-
დად შეუწყობდა ერთიანი კეთილი ნება. მე მჯერა, რომ აუცილებლად 
დადგება ის დრო, როცა ჩვენ მთელ რიგ საკითხებში შევთანხმდებით, 
თანდათან დავაზუსტებთ ტერმინოლოგიას და მოგვიანებით დავხ-
ვეწთ კიდეც და მაშინ თვით მკვლევარის სპეციფიკური ხელწერაც კი, 
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რომელიც ღრმა ანალიზის დროს, როგორც წესი, თავს იჩენს ხოლ-
მე და ენასაც ცვლის, ვერაფერს დააკლებს ტერმინოლოგიის სიზუს-
ტეს. აქ გუნდური სულისკვეთება გადამწყვეტია. ყოველივე ზემოთ 
თქმული არ ნიშნავს, რომ ისტორიკოსმა უკვე არსებული ტერმინე-
ბის მნიშვნელობაზე დაუფიქრებლად უნდა თქვას უარი და უმიზე-
ზოდ ზურგი აქციოს უკვე ნაცად ტერმინებს. თუნდაც იმიტომ, რომ 
ისტორიკოსი, რომელიც კარგად ნაცნობ დეფინიციებს იყენებს, საკუ-
თარ ლექსიკას ყველასათვის ხელმისაწვდომს ხდის. მართალია, „ხუ-
მარა“ დემიურგისათვის ბაბილონის გოდოლი კარგად თავშესაქცევი 
სპექტაკლი იყო, მაგრამ მეცნიერებისათვის მსგავსი სპექტაკლი არა-
სასურველი და მიუღებელი ფორმა იქნებოდა.

მიუხედავად იმისა, რომ წლები მდინარესავით შეუჩერებლად მი-
ედინება, ჩვენი ამოცანაა, ეს ნაკადი დროდადრო დავანაწევროთ და 
დავაკვირდეთ. ამას თვით ჩვენი გონება მოითხოვს, ვინაიდან მას უნა-
რი არ შესწევს, მთლიანად მოიცვას ქმედებათა ეს უწყვეტი ჯაჭვი. 
როგორ აღვმართოთ ისტორიული ორიენტირები დროის მდინარე-
ბაში? უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ მიერ დადგენილი ორიენტირები 
ყოველთვის ხელოვნური იქნება. ბუნებრივია, რომ ჩვენი მაჩვენებლე-
ბი მუდმივი ცვალებადობის მთავარ ორიენტირებს ყოველთვის უნდა 
ემთხვეოდეს.

ისტორიოგრაფიაში მემკვიდრეობით მიღებულ წინამძღოლთა 
მატიანის მთავარ ხერხემალს სწორედ უმაღლეს ხელისუფალთა მო-
ნაცვლეობა წარმოადგენდა. მატიანე კი, თუნდაც არასრულყოფი-
ლი სახით, საუკუნიდან საუკუნეს გადაეცემოდა. ძლევამოსილი დამ-
პყრობლები ერთმანეთს ენაცვლებოდნენ. მათი ჰეგემონია ეპოქებს 
ქმნიდა: მიდიური, სპარსული, ბერძნული, რომაული – შუა საუკუ-
ნეების კოლექტიური მეხსიერება ამ ოთხი იმპერიის აპოკალიფსუ-
რი მითის უდიდეს გავლენას განიცდიდა. თუმცა წმინდა წერილის 
თარგზე გამოჭრილი ფორმა მოუხერხებელი აღმოჩნდა. დღემდე მან 
რომის იმპერიის ერთიანობაზე გავრცელებული მცდარი წარმოდგე-
ნაც კი ვერ შეცვალა. მართალია, ქრისტიანული სამყაროსთვის პა-
რადოქსულად უნდა ჟღერდეს, მაგრამ კაცობრიობის ისტორიისთ-
ვის ქრისტეს ვნებანი ნაკლებად მნიშვნელოვანი ჩანს, ვიდრე ქვეყნის 
დამპყრობელთა და მაოხრებელთა ამბები. ნებისმიერი ხალხის ის-
ტორიაში თვით ყველაზე უმნიშვნელო მონარქიც კი ეპოქის მთავარ 
ორიენტირადაა მიჩნეული. ისტორიის მიერ დადგენილი ეს წესი ძა-
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ლიან სიცოცხლისუნარიანი აღმოჩნდა. ლავისის „საფრანგეთის ის-
ტორია“ 1900-იანი წლების ფრანგული საისტორიო სკოლის უტ-
ყუარი სარკეა. ამ ნაშრომში ისტორია ერთი მონარქიდან მეორემდე 
ძლივს, ბორძიკით მიიწევს წინ. ყოველი ხელისუფალის გარდაცვალე-
ბა, როგორც დიდ მოვლენას შეეფერება, დეტალურადაა მოთხრობი-
ლი. თითქოს მათ სიკვდილთან ერთად დრო ჩერდება და სხვა ეტაპი 
იწყება. სადაც მეფეები არ არიან? მმართველობის სხვა ფორმებიც 
ხომ წარმავალია? ამ შემთხვევაში ორიენტირად რევოლუცია გვევ-
ლინება. სახელმძღვანელოებში ისტორიის კურსი დათაფლული ეპი-
თეტებით შემკული იმპერიების ჰეგემონიის მიხედვით არის დაყოფი-
ლი: საფრანგეთის ჰეგემონია, ინგლისის ჰეგემონია... მაინც რა სახის 
ჰეგემონიაზეა ლაპარაკი? ალბათ დიპლომატიურზე ანდა სამხედრო-
ზე. ყველა დანარჩენს კი, სადაც მოუხერხდებათ, იქ უჩენენ ადგილს. 
თუმცა დიდი ხნის წინ, XVIII საუკუნეში, პროტესტის ხმა გაისმა: „გე-
გონებათ თოთხმეტი ასწლეულის მანძილზე ჩვენს ქვეყანაში მხოლოდ 
მეფეები, მინისტრები და გენერლები ცხოვრობდნენ“, – წერდა ვოლ-
ტერი. თუმცა ისტორიის ეტაპებად დაყოფის ახალი ფორმები მაინც 
ჩნდებოდა. იმპერიული და მონარქიული აკვიატებისგან თავისუფალი 
ისტორიკოსები ცდილობდნენ ორიენტირებად უფრო სიღრმისეული 
მოვლენები გამოეყენებინათ.

„ფეოდალიზმი“, როგორც პერიოდისა და სოციალურ-პოლიტიკუ-
რი სისტემის განსაზრვრება, როგორც ვნახეთ, ამ დროით თარიღდე-
ბა. მაგრამ ყველაზე საინტერესოა ტერმინ შუა საუკუნეების ბედი.
თვით ეს განსაზღვრება სათავეს შუა საუკუნეებიდან იღებს.

„ფეოდალიზმი“, როგორც პერიოდისა და სოციალურ-პოლიტიკუ-
რი სისტემის განსაზღვრება, როგორც ვნახეთ, ამ დროით თარიღდე-
ბა. მაგრამ ყველაზე საინტერესოა ტერმინ „შუა საუკუნეების“ ბედი.

თვით ეს განსაზღვრება სათავეს შუა საუკუნეებიდან იღებს. ეს 
ტერმინი იმ ნახევრად მწვალებლური პროფეტიზმიდან მოდის, რო-
მელმაც მე-13 საუკუნეში ბევრი ბობოქარი სული აცდუნა. იესო 
ქრისტეს განკაცების საიდუმლომ მოსეს სჯულის შემდეგ ბევრი რამ 
კი შეცვალა, მაგრამ დედამიწაზე ღვთის საუფლო მაინც ვერ დაამკ-
ვიდრა. აღთქმული წუთის მოლოდინში მყოფი აწმყო რაღაც შუალე-
დურ, გარდამავალ ეტაპად იქცა.

მოგვიანებით, როგორც ჩანს, უკვე პირველი ჰუმანისტებისთვის, 
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მისტიურ ენას კარგად რომ ფლობდნენ, ეს შეხედულება მეტწილად 
პროფანაციისკენ გადაიხარა.

მათი გაგებით, ღვთიური მეუფება უკვე დამდგარი იყო. ისინი 
ამაში ა და აზროვნების იმდროინდელ განახლებას გულისხმობდნენ. 
მოვლენის ამგვარი აღქმა იმ დროის საუკეთესო წარმომადგენლებში 
მძაფრად შეიგრძნობა. ამის საუკეთესო მაგალითია რაბლე და რონ-
სარი.

„შუა საუკუნები“ ნაყოფიერ ანტიკურობასა და მის ხელახალ გა-
მოცხადებას შორის მოექცა და ხანგრძლივი მოლოდინის პერიოდად 
იქცა. შემდეგ ტერმინის ამგვარი გაგება რამდენიმე თაობის განმავ-
ლობაში ჩრდილში მოექცა და სავსებით დასაშვებია, რომ მხოლოდ 
მეცნიერთა ვიწრო წრეში არსებობდა. სავარაუდოდ, მე-18 საუკუ-
ნეში, სახელმძღვანელოების ერთმა უბრალო ავტორმა, ვინმე კრის-
ტოფ კელერმა, ბარბაროსების შემოსევიდან რენესანსამდე ათასწ-
ლეულს „შუა საუკუნეები“ უწოდა. შემდეგ არავინ იცის, ეს გამოთქმა 
რა გზებით შემოვიდა ან საბოლოოდ საბოლოოდ როგორ დაიმკვიდ-
რა ადგილი ევროპის და, კერძოდ, გიზოსა და მიშლეს დროინდელ ის-
ტორიოგრაფიებში. ვოლტერისთვის ამ სიტყვების საზრისი უცხოა: 
„თქვენ გინდათ საბოლოოდ დაძლიოთ ის ზიზღი, რომელსაც რომის 
იმპერიის დაცემიდან მოყოლებული ახალი ისტორია იწვევს თქვენ-
ში“, – ასე იწყება მისი „ესსე ზნეობაზე“. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ 
სწორედ ამ ნაშრომმა, (რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა მომდევ-
ნო თაობებზე) განაპირობა ამ ტერმინისა და მისი თანმხლები ტერ-
მინის – რენესანსის წარმატება. ეს უკანასკნელი უკვე არსებობდა 
და სტილის ისტორიაში თავისი ადგილიც ჰქონდა, მაგრამ ეს იყო სა-
ზოგადო სახელი, რომელსაც თან ახლდა რაიმე დამატება (ხელოვნე-
ბის რენესანსი ან ლიტერატურის რენესანსი მე-16 საუკუნეში ლეონ 
X-ის ან ფრანსუა I-ის დროს, – ამბობდნენ იმ დროს). ამ სიტყვამ 
მხოლოდ მიშლეს დროს, და ისიც ასომთავრულით, მოიპოვა მთელი 
პერიოდის განსაზღვრის პატივი.

აქაც და იქაც ამ სიტყვას ერთი იდეა უდევს საფუძვლად. მანამდე 
მიღებული იყო, რომ დროის ჩარჩოების დადგენა ბრძოლების, მე-
ფის კარის პოლიტიკის, დიდი დინასტიების აღმავლობის ან დაცე-
მის მიხედვით ხდებოდა, ხოლო ხელოვნება, ლიტერატურა და მეც-
ნიერება, ავად თუ კარგად მათი საბრძოლო დროშის ქვეშ იყვნენ 
ჩამწკრივებულნი. დადგა დრო, როცა ყველაფერი უნდა შეიცვალოს, 
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იმიტომ, რომ ადამიანთა ეპოქებს ადამიანისავე სულისა და გონე-
ბის პროგრესულად ცვალებადი და ბრწყინვალე გამოვლინებები აძ-
ლევს ტონს. საეჭვოა მოიძებნოს კიდევ რომელიმე იდეა, რომელიც 
ასე ნათლად გამოხატავდეს ვოლტერისეულ „ბრჭყალებს“. კლასიფი-
კაციის ამგვარ პრინციპს მაინც ჰქონდა ერთი დიდი ნაკლი: ეპოქის 
განმასხვავებელი ნიშანი, ცოტა არ იყოს, განაჩენს ჰგავდა. მაშასადა-
მე, ჩვენ ამიერიდან აღარ გვჯერა შუა საუკუნეების „ღამის“ და უარს 
ვამბობთ უნაყოფო და ერთფეროვანი უდაბნოს მსგავსად აღვწეროთ 
ის საუკუნეები, რომლებიც ასე მდიდარია ტექნიკური მიღწევებით, 
ხელოვნებით, გრძნობებით, რელიგიური რეფლექსიებით. ეს ის სა-
უკუნეებია, რომლებმაც იხილეს ევროპის ეკონომიკური ექსპანსიის 
პირველი წლები და რაც მთავარია, ამ საუკუნეებმა სამშობლო მოგ-
ვცა. მაშ, რის საფუძველზე ან რა უფლებით ვქმნით ამ ყალბ რუბრი-
კას და ერთი სათაურის ქვეშ ვაერთიანებთ ჰლოდვიგის გალიას და 
ფილიპე ლამაზის საფრანგეთს? ან ალკუინს და წმინდა თომას? ანდა 
„ბარბაროსების“ ველურ სტილს და შარტრის ქანდაკებებს? ან კი-
დევ კაროლინგებისდროინდელ პატარა მოსაწყენ ქალაქებსა და გე-
ნუის, ბრიუგესა და ლუბეკის ბრწყინვალე ბიურგერების ცხოვრებას? 
„შუა საუკუნეები“ ახლა არსებითად მხოლოდ პედაგოგიკაში აგრძე-
ლებს თავის საბრალო არსებობას, როგორც პროგრამებზე საეჭვოდ 
მორგებული ტერმინი და, განსაკუთრებით, როგორც იმ მეცნიერუ-
ლი ტექნიკის ეტიკეტი, რომელიც საკმაოდ უხეიროდაა დაყოფილი 
ტრადიციული დათარიღებით. მედიევისტი ის ადამიანია, რომელ-
მაც იცის, როგორ უნდა წაიკითხოს ძველი ხელნაწერები, გააკრიტი-
კოს რაიმე ქარტია ან გაიგოს ძველფრანგული ენა. ცხადია, ეს მნიშ-
ვნელოვანია, მაგრამ სულაც არ არის საკმარისი იმ მეცნიერისთვის, 
რომელიც სინამდვილეს იკვლევს და დროის ზუსტ საზღვრებს ად-
გენს. ჩვენი ქრონოლოგიური კლასიფიკაციის ორომტრიალში ერთი 
მოდა გაჩნდა (ჩემი აზრით, სულ ახალი), რომელიც მეტად გადამდე-
ბი და ნაკლებად გონივრულია: ჩვენ მეტისმეტად გვსიამოვნებს სა-
უკუნეების დათვლა. ამ სიტყვას, რომელიც წლების ზუსტ აღრიცხ-
ვას დიდიხანია დაშორდა, დასაბამიდან რაღაც მისტიური ელფერი 
დასდევდა, რაც ალბათ „მეოთხე ეკალოგის“ ან Dais irae-ს გამოძახი-
ლია. მაშინ, როდესაც ისტორია დაგვიანებით განიხილავდა პერიკლეს 
ან ლუი XIV საუკუნეებს, ეს გამოძახილი ჯერ კიდევ საკმაოდ ძლიერი 
იყო და ციფრობრივი სიზუსტეც ნაკლებმნიშვნელოვანი, მაგრამ მას 
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შემდეგ ჩვენი ენა მეტად მათემატიკური გახდა. საუკუნეებს მათი გმი-
რების სახელებს აღარ ვუწოდებთ, უბრალოდ ასწლეულებად ვნომ-
რავთ. ნუმერაციის ათვლის წერტილი კი ერთხელ და სამუდამოდ 
დადგენილი ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველი წელია.

მე-12 საუკუნის ხელოვნება, მე-18 საუკუნის ფილოსოფია, „უგუ-
ნური“ მე-19 საუკუნე. ამ სახეზე ნიღაბაფარებულ სახეებს ჩვენი წიგ-
ნების ფურცლებზე ხშირად შეხვდებით. რომელი ჩვენგანი დაიკვეხ-
ნის იმით, რომ არასოდეს გაბმულა მათი ყალბი კომფორტულობის 
მახეში? სამწუხაროდ, ისტორიაში არ არის კანონი, რომლის თანახმა-
დაც, წლების აღმნიშვნელი ოთხნიშნა რიცხვი, რომელიც ბოლოვდე-
ბა ციფრით 1 აუცილებლად უნდა ემთხვეოდეს კაცობრიობის ევო-
ლუციის კრიტიკულ მომენტებს. აქედან იწყება აზრის გამრუდება. 
„კარგად არის ცნობილი, რომ მე-18 საუკუნე იწყება 1715 წელს და 
მთავრდება 1789 წელს“. ეს ფრაზა ახლახან ერთი სტუდენტის ნამუ-
შევარში წავიკითხე. რა არის ეს, გულუბრყვილობა თუ ირონია? არ 
ვიცი, მაგრამ ვხვდები, რომ ეს უფრო ტრადიციად დამკვიდრებული 
ზოგიერთი ახირების სააშკარაოზე გამოტანაა. თუ საქმე გვაქვს ფი-
ლოსოფიურად წოდებულ მე-18 საუკუნესთან? ამ შემთხვევაში იმის 
თქმაც კი შეგვიძლია, რომ ეს საუკუნე 1701 წელზე გაცილებით ადრე 
დაიწყო, რადგან ფონტენელის „ორაკულების ისტორია“ 1687 წელს 
გამოჩნდა, ხოლო ბეილის „ლექსიკონი“ კი – 1697 წელს. ყველაზე 
უარესი კი ის არის, რომ სიტყვა ხშირად აზრსაც ამახინჯებს და ბო-
ლოს და ბოლოს ამ გაყალბებული იარლიყების გამო „პროდუქტშიც“ 
შეიძლება შევცდეთ. ხშირად საუბრობენ მე-12 საუკუნის „რენესან-
სზე“. უდავოდ დიდი ინტელექტუალური ძვრების საუკუნეა, მაგრამ, 
როგორც კი ამ რუბრიკის ჩარჩოებში მოვაქცევთ, ძალიან უმტკივნე-
ულოდ ვივიწყებთ, რომ იგი სინამდვილეში გაცილებით ადრე, დაახ-
ლოებით 1060 წელს დაიწყო. ყოველივე ამის გამო, არსებითად მნიშ-
ვნელოვანი კავშირი შეიძლება ხელიდან გაგვისხლტეს. მოკლედ, თავს 
ისე ვაჩვენებთ, თითქოს ჩვენ მიერ თვითნებურად შერჩეული მკაც-
რად თანაბარი რიტმით რეალობის დანაწილება მაშინაც არის შე-
საძლებელი, როდესაც თვით რეალობისთვის მსავსი ერთგვაროვანი 
რიტმი საერთოდ უცხოა. ეს წმინდა წყლის პირობითობაა და მისი 
დამკვიდრება კიდევ უფრო მეტ გაუგებრობას გამოიწვევს. ცხადია, 
უკეთესი საშუალება უნდა ვეძებოთ. მოკლედ, მანამ, სანამ ჩვენ მხო-
ლოდ მონათესავე მოვლენების დროში მიმდინარეობის შესწავლით 
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ვართ დაინტერესებულნი, მხედველობიდან გვრჩება ის ამბავი, რომ 
საქმე ბევრად უფრო მარტივადაა. იქნებ პერიოდებად დაყოფა თა-
ვად მოვლენებს შევუსაბამოთ? მაგალითად, რელიგიის ისტორია ფი-
ლიპ-ავგუსტის დროს; ანდა ეკონომიკის ისტორია ლუი მე-14 დროს; 
ანდა წარმოიდგინეთ, რომ ლუი პასტერს ეთქვა: „დღიური, რომელ-
შიც გრევის მეორე პრეზიდენტობის დროს ჩემი ლაბორატორიის მუ-
შაობაა აღწერილი“; ანდა, პირიქით, „ევროპის დიპლომატიის ისტო-
რია ნიუტონიდან აინშტაინამდე“. თვალნათლივ ჩანს, რატომ არის 
ისტორიის იმპერიებად, მეფეებად ან პოლიტიკურ რეჟიმებად დაყო-
ფა-დანაწილება მაცდუნებელი.

ზემოთ აღნიშნულ მეთოდს, ყველაფერთან ერთად, ხელისუფლე-
ბისთვის ტრადიციულად დამახასიათებელი პრესტიჟულობა, რო-
გორც მაკიაველი ამბობდა „სახელმწიფოს ან ხელისუფლების საქმი-
ანობის დიდებული იერი“ უმაგრებს ზურგს. დროის მიმდინარეობის 
სქემაზე ყველა მოვლენას თავისი ზუსტად განსაზღვრული ადგილი 
და ხანგრძლივობა აქვს, ეს შეიძლება იყოს ერთი წელი ან ერთი დღე. 
ერუდიტს ხომ, როგორც ამბობენ, ზუსტი თარიღები უყვარს, ამიტომ 
გაურკვევლობისადმი ინსტინქტური შიშისა და საკუთარი სინდისის 
ქენჯნისაგან თავის დასაღწევად ეს მეთოდი მისთვის ძალიან მოსა-
ხერხებელია. ისტორიკოსს ალბათ სურს, რომ თავისი საგნის შესახებ 
ყველაფერი წაიკითხოს და მოიძიოს. წარმოიდგინეთ, რამდენად სასი-
ამოვნო და კომფორტულია მისთვის, იდგეს საარქივო მასალის წინ, 
ხელში ეჭიროს კალენდარი და ანაწილოს, რა მოხდა „მანამდე“, „იმ 
დროს“, „შემდეგ“. მაგრამ ფრთხილად! დროის ყველაზე ზუსტი მონაკ-
ვეთი აუცილებელი არ არის ყველაზე მცირე ერთეულს ემთხვეოდეს 
(მაშინ ათწლეულს 1 დღე შეცვლიდა და 1 დღეს 1 წამი), ნამდვილი 
სიზუსტე ხსენებული მოვლენის თვით მის ბუნებასთან შეფარდება-
ში მდგომარეობს. მოვლენის თითოეულ ტიპს თავისი განსაკუთრე-
ბული საზომი ერთეული ანუ ათვლის სისტემა აქვს. შეუძლებელია 
სოციალური, ეკონომიკური, რელიგიური თუ სულიერი ქმედებების 
ტრანსფორმაციები ყოველგვარი გაყალბების გარეშე დაემორჩილოს 
მეტისმეტად შეზღუდულ ქრონომეტრაჟს. თუ მე აზრს გამოვთქვამ 
დასავლეთის ეკონომიკის უკიდურესად ღრმა ცვლილებების შესა-
ხებ და ვიტყვი, რომ ის ცვლილება, რომელიც უცხოური ხორბლის 
პირველი იმპორტის და გერმანული ან ამერიკული წარმოების დიდ 
წარმატებას ასახავს და ეს ყველაფერი 1875 და 1885 წლებს შორის 
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მოხდა-მეთქი, ეს მიახლოებითობა ამ ტიპის ანალიზისთვის დასაშვე-
ბი იქნებოდა და, პირიქით, უფრო ზუსტი თარიღი სიმართლესთან 
კიდევ უფრო დაგვაშორებდა. ანდა იქნებ ფრანკფურტის ხელშეკრუ-
ლების თარიღი დამხმარებოდა (ეს უცებ მომივიდა თავში)? ამ მეთო-
დით მე ციფრებისადმი უაზრო თავდადებას უფრო დავამტკიცებდი, 
ვიდრე სიმართლეს. აპრიორი შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ერთმა-
ნეთისგან ერთი შეხედვით განსხვავებულ მოვლენებს ხანდახან ერთ-
მანეთის გადაფარვაც შეუძლიათ. განა მართალია, რომ მეორე იმპე-
რიის პერიოდი იმავდროულად ფრანგული ეკონომიკისთვის ახალი 
პერიოდი იყო? ნუთუ სიმართლეს შეეფერება ზომბარტის აზრი, რომ 
კაპიტალიზმის აყვავება და პროტესტანტული სულისკვეთების აღ-
მავლობა ერთი და იგივეა? განა მართებულად განსჯის ტიერი-მონიე, 
რომ დემოკრატია იგივე კაპიტალიზმის „პოლიტიკური გამოხატულე-
ბაა“? ჩვენ უფლება არ გვაქვს, ეს დამთხვევები წინასწარ მიღებული 
გადაწყვეტილებებით უგულებელვყოთ (რაც უნდა ეჭვი გვეპარებო-
დეს). მათი წინ წამოწევა იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ სათა-
ნადო ადგილზე იმყოფებიან და წინასწარ პოსტულატად არ არიან 
მიჩნეულნი. ზღვის მოქცევა უდავოდაა დაკავშირებული მთვარის 
ფაზებთან. თუმცა სანამ ამას გავიგებთ, თავდაპირველად ცალცალკე 
უნდა შევისწავლოთ მოქცევა-მიქცევის პერიოდები და მთვარის ფა-
ზების ცვალებადობა. საინტერესოა, საჭიროა თუ არა ეტაპების თან-
მიმდევრულად შესწავლა, როდესაც შესწავლის ობიექტი მთელი სო-
ციალური ევოლუციაა? ეს არის უმთავრესი პრობლემა. აქ მხოლოდ 
იმ გზების მითითება შეიძლება, რითაც კლასიფიკაცია უნდა წარი-
მართოს. არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ისტორია ჯერ კიდევ ჩამოყალი-
ბების ეტაპზე მყოფი მეცნიერებაა. ის ადამიანები, რომლებიც ერთ 
დროს და ერთ წრეში დაიბადნენ, აუცილებლად ერთნაირ ზემოქმე-
დებას განიცდიან (და ეს განსაკუთრებით პიროვნების ფორმირებისას 
ხდება). გამოცდილება ადასტურებს, რომ მათი ქცევები მკვეთრად 
განსხვავდება საგრძნობლად უფროსი ან უმცროსი ასაკობრივი ჯგუ-
ფის ადამიანთა ქცევებისგან, რაც მათ შორის მწვავე უთანხმოების 
შემთხვევაში მტკიცდება. ერთსა და იმავე საკითხზე თვით ურთიერთ-
საპირისპირო პოზიციის არსებობაც კი მათ მსგავსებაზე მეტყველებს. 
ერთი ასაკის ადამიანების მიერ დატოვებული კვალი თაობას ქმნის.

სიმართლე რომ ითქვას, საზოგადოება იშვიათად არის ერთგვა-
როვანი. ის ყოველთვის სხვადასხვა შრეებად იყოფა და ამ შრეებში 
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თაობები ყოველთვის თანაბრად არ არიან წარმოდგენილნი. განა ის 
ძალა, რომელიც ახალგაზრდა მუშაზე ზემოქმედებს, მის თანატოლ 
გლეხზეც ისეთივე ინტენსიურობით იმოქმედებს? ამას ისიც დაუმა-
ტეთ, რომ ძალიან განვითარებული კავშირების მქონე საზოგადო-
ებებშიც კი ზოგჯერ რაღაც მიმდინარეობა ძალიან ნელა ვითარდება. 
მამაჩემი, რომელიც 1848 წელს სტრასბურგში დაიბადა, მეუბნებოდა: 
„ჩემს ყმაწვილობაში პროვინციებში რომანტიკოსები ბევრნი ვიყავით, 
ამ დროს პარიზი რომანტიზმისგან უკვე შორს იყო.“ ეს ის შემთხვევაა, 
როდესაც დაპირისპირება დაშორიშორებაში გადადის ხოლმე. ამი-
ტომ, როდესაც ფრანგთა რომელიმე თაობაზე ვსაუბრობთ, თვალწინ 
წარმოგვიდგება რთული და ხშირად წინააღმდეგობებით სავსე სახე. 
თუმცა გასაგებია, რომ მხედველობაში მხოლოდ ძირითადი შტრიხე-
ბი გვაქვს.

რაც შეეხება თაობათა პერიოდიზაციას, აქ ზოგიერთი ავტორის 
პითაგორული ილუზიების მიუხედავად, არავითარი სიზუსტე არ არ-
სებობს. თაობათა შორის საზღვრები პერიოდულად ხან იშლება და 
ხანაც იკვრება, იმისდა მიხედვით, როგორია სოციალური მოძრაობის 
ტემპი. ისტორიას ახსოვს გრძელი და მოკლე თაობები. იმ ათვლის 
წერტილების დაჭერა, რომლებისთვისაც მრუდი მიმართულებას იც-
ვლის, მხოლოდ პირდაპირი დაკვირვებითაა შესაძლებელი.

მაგალითად, მე დავდიოდი სკოლაში. იქ შესვლის თარიღი მნიშვ-
ნელოვანია იმიტომ, რომ სხვა ეტაპების დადგენაში მეხმარება. სხვათა 
შორის, ძალიან ადრე ვიგრძენი, რომ ბევრი თვალსაზრისით მე უფრო 
ახლოს ვიყავი, იმ თაობასთან, რომელმაც სკოლა ჩემამდე დაამთავ-
რა, ვიდრე იმათთან, ვინც ჩემ შემდეგ სწავლობდა. მე და ჩემი მეგობ-
რები ჯერ კიდევ იმათ რიგებს ვავსებდით, ვისაც შეიძლება „დრეიფუ-
სის თაობა“ ეწოდოს. შემდგომმა ცხოვრებისეულმა გამოცდილებამ ეს 
შთაბეჭდილება ვერ გააქარწყლა.

ბოლოს და ბოლოს თაობები ერთმანეთით განიმსჭვალებიან. არ 
დაგვავიწყდეს, რომ სხვადასხვა ინდივიდი ერთსა და იმავე გამღიზი-
ანებელზე შეიძლება არ რეაგირებდეს. ჩვენს ბავშვებს შორის ასა-
კის მიხედვით უკვე ადვილი გამოსარჩევია ვინ იქნება ომის შემდგო-
მი და ვინ ომისდროინდელი თაობა. თუმცა პირობა აქაც არსებობს. 
ის ბავშვები, რომლებიც ჯერ ყმაწვილობის ასაკში არ შესულან, მაგ-
რამ ადრეული ბავშვობის ასაკიდან უკვე გამოვიდნენ, ტემპერამენტის 
ინდივიდუალობის მიხედვით აწმყოს მოვლენებს სხვადასხვაგვარად 
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განიცდიან. ამ ბავშვებიდან ყველაზე ადრე მომწიფებულები ომისდ-
როინდელ თაობად დარჩებიან, დანარჩენი კი ომის შემდგომ თაობა-
ში გადაინაცვლებს.

როგორც ხედავთ, „თაობის“ ცნება ძალიან მოქნილია, როგორც 
ყველა ის იდეა,რომელიც ცდილობს დამახინჯების გარეშე გამოხა-
ტოს ყველაფერი ადამიანური. ამასთან ერთად ის პასუხობს Yყველა 
იმ რეალობაზე, რომელსაც ჩვენ სრულიად კონკრეტულად აღვიქ-
ვამთ. უკვე დიდი ხანია ამ ცნებას თითქმის ინსტინქტურად იყენებ-
დნენ ის დისციპლინები, რომლებმაც თავიანთი ბუნების გამო სხვა 
დისციპლინებზე ადრე თქვეს უარი მეფეებისა და მმართველების მი-
ხედვით პერიოდიზაციაზე. მაგალითად, აზროვნების ან მხატვრული 
ხელოვნების ისტორიები. როგორც ჩანს, ამ სიტყვის დანიშნულებაა, 
ადამიანთა ბედი გასაანალიზებლად რაც შეიძლება ბევრი ორიენტი-
რით მოამარაგოს.

მაგრამ ერთი თაობა მოკლე ფაზაა. უფრო ხანგრძლივ ფაზას ცი-
ვილიზაცია ეწოდება.

როგორც ლუსიენ ფევრმა დაგვანახა, ცივილიზაციის ცნება შემ-
ფასებლური განსჯის გაგებისგან ნელა და თანდათანობით გათავი-
სუფლდა. სიტყვის დღევანდელი გაგებით ე. წ. „არაცივილიზებული“ 
ცივილიზაციების არსებობასაც კი ვუშვებთ. ჩვენ უკვე არაერთხელ 
ვაღიარეთ, რომ საზოგადოებაში ყველაფერი ურთიერთკავშირსა და 
ურთიერთმორჩილებაშია: პოლიტიკური და სოციალური სტრუქ-
ტურები, ეკონომიკა, სარწმუნოება და აზროვნების ყველაზე მარტი-
ვი და ფაქიზი ფორმებიც კი. მაგრამ მიუხედავად კომპლექსურობისა, 
მას მაინც აქვს საკუთარი ტონალობა, რომლის გამორჩევა და გად-
მოცემა ძალიან ძნელია. ზოგადი და მარტივი იარლიყების გამოყენე-
ბა არაფრის მომცემია. გავიხსენოთ, რომ სწორედ მსგავსი „იზმების“ 
(Tipismus, konventinalismmus) გადაჭარბებულმა გამოყენებამ იმსხ-
ვერპლა კარლ ლაპრეხტის საკმაოდ მახვილგონივრული მცდელობა 
ევოლუციის აღწერისა, არავინ დაობს იმაზე, რომ ცივილიზაციის გა-
გებაში წინააღმდეგობები არსებობს. ვინ უარყოფს რომ ჩინური ცი-
ვილიზაცია არსებობს და დიდადაც განსხვავდება ევროპული ცივი-
ლიზაციისაგან. თუ საზოგადოებაში გაბატონებული ტონი შეიცვალა, 
ჩვენ ვასკვნით, რომ ერთმა ცივილიზაციამ შეცვალა მეორე. მართა-
ლია, დასავლური ადრეულმა შუა საუკუნეებმა რომის იმპერიისგან 
მემკვიდრეობით ბევრი რამ მიიღო, მაგრამ, ცხადია, რომ ეს სულ სხვა 
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ცივილიზაციაა. ისევე, როგორც დასავლეთის რენესანსის დროინდე-
ლი ცივილიზაცია უკვე ვეღარ გაიგივდება ჩვენს დღევანდელ ცივილი-
ზაციასთან. ჩვენი კვლევის ამოცანა კი სწორედ ის არის, რომ ზემოხ-
სენებულ განსხვავებებში რაც შეიძლება მეტი სიზუსტე და სიცხადე 
შევიტანოთ.

მოკლედ, ადამიანური დრო არასოდეს დაემორჩილება საათის 
ულმობელ ერთფეროვნებას და დროის მკაცრ დანაყოფებს. ადამი-
ანურ დროს ცვალებად რიტმზე მორგებული საკუთარი ერთეული 
ჭირდება, რომლის საზღვრები, როგორც ამას რეალობა მოითხოვს, 
მხოლოდ განაპირა ზონებზე გადის. 

სწორედ ამგვარი მოქნილი კლასიფიკაციით შეძლებს ისტორია, 
როგორც ბერგსონი იტყოდა, „თვით რეალობის კონტურების“ პოვ-
ნას, რაც ყველა მეცნიერების საბოლოო მიზანია. 

თავი მეხუთე

პოზიტივიზმი ამაოდ ცდილობდა მეცნიერებიდან გაეძევებინა მი-
ზეზობრიობის იდეა.

განსჯის დროს ფიზიკოსსა თუ ბიოლოგს ნებსით თუ უნებლიეთ 
„რატომ“? – „იმიტომ“ უტრიალებს თავში. ცხადია, ისტორიკოსებიც 
ვერ გაექცევიან აზროვნების ამ საერთო კანონს. ზოგიერთს, მიშლეს 
მსგავსად, სიცოცხლის უდიდესი დინამიკის ლოგიკურ ახსნას, მისი 
ერთიან ჯაჭვში მოქცევა ურჩევნია. არიან ისეთებიც, ვინც საკუთა-
რი ინდუქციისა და ჰიპოთეზების მთელ წყებას წარმოაჩენენ ხოლ-
მე. გენეტიკური კავშირი ყველა მათგანშია. მართალია, მიზეზისა და 
შედეგის ურთიერთკავშირის დადგენა, როგორც ჩანს, ჩვენი გონების 
ინსტინქტურ მოთხოვნილებას წარმოადგენს, მაგრამ ეს სულაც არ 
ნიშნავს, რომ მისი კვლევისას მხოლოდ ინსტინქტს უნდა მივენდოთ. 
ვინაიდან მიზეზობრიობის მეტაფიზიკა ჩვენს ჰორიზონტს სცილდება, 
ისტორიის შეცნობისას კაზუალური კავშირის იარაღად გამოყენება 
კრიტიკულ მიდგომას მოითხოვს.

წარმოვიდგინოთ, რომ მთაში ბილიკზე ადამიანი მიდის. უცებ 
წაიბორძიკებს და უფსკრულში ვარდება. ეს შემთხვევა ბევრი გან-
მსაზღვრელი ელემენტის თანხვედრამ განაპირობა. მათ შორისაა: 
მიზიდულობის ძალა, მთის რელიეფი, ხანგრძლივი გეოლოგიური 
ცვლილებები. ასევე ბილიკი, რომელიც სოფლიდან საზაფხულო სა-
ძოვრებისკენ გაიყვანეს თავის დროზე. აქ სრულიად ლოგიკური იქ-
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ნებოდა გვეთქვა: „ზეციური მექანიკის კანონები სხვანაირი რომ ყო-
ფილიყო, დედამიწის ევოლუცია რომ სხვანაირად წარმართულიყო, 
მთის მეურნეობაში ცხვრის საზაფხულო გადარეკვა რომ არ არსე-
ბობდეს, ეს ადამიანი არ გადაიჩეხებოდა“. მაგრამ თუ მაინც შეეცდე-
ბით მიზეზის პოვნას, ყველა გეტყვით, რომ ამ უბედური შემთხვევის 
მიზეზი უბრალოდ არასწორად გადადგმული ნაბიჯია. თუმცა ვიცით, 
რომ ეს ანტეცედენტი მხოლოდ ერთია იმ უამრავ ანტეცედენტს შო-
რის, რომელთა აუცილებელმა არსებობამ ეს შემთხვევა განაპირობა. 
მაგრამ, როგორც ჩანს, მათ შორის „არასწორად გადადგმული ნაბიჯი“ 
ბევრი თვალშისაცემი ნიშნით გამოირჩევა: ჯერ ერთი, მიზეზთა მთელ 
ჩამონათვალში ბოლო ადგილი უკავია, მეორეც, ყველაზე ნაკლებ 
პერმანენტული ხასიათი აქვს და მოვლენათა მიმდინარეობის ზო-
გად სურათში განსაკუთრებულია. აქ ისიც უნდა ითქვას, რომ სწო-
რედ ამ განსაკუთრებულობის გამო შეიძლებოდა მისი თავიდან აცი-
ლება. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობთ, რომ ის შედეგთან ყველაზე 
ახლოს დგას და გვიჩნდება აზრი, რომ გადავარდნის მიზეზი სწორედ 
ეს „ნაბიჯია“. საღი აზრის კარნახით, რომელიც, სამწუხაროდ, მიზეზზე 
მსჯელობისას ერთგვარი ანთროპომორფიზმის გავლენას ყოველთვის 
განიცდის, ეს ფრიად გამორჩეული და თანაც მყისიერი კომპონენტი, 
რომელიც მოვლენათა ზოგად სურათში ბოლო წამს გაჩნდა, საოც-
რად წააგავს იმ მოქანდაკეს, რომელიც უკვე მზა პლასტიკურ მასალას 
სასურველ ფორმას აძლევს. ჩვეულებრივ, პრაქტიკაში მსჯელობისას 
ისტორიკოსი იგივე საშუალებას მიმართავს. ყველაზე უფრო მყარი 
და ზოგადი ანტეცედენტების არსებობა აპრიორულ ხასიათს ატა-
რებს. რომელ სამხედრო ისტორიკოსს მოუვა თავში აზრად, რომ გა-
მარჯვების მიზეზთა შორის დაასახელოს მიზიდულობის ძალა, რადგან 
საბრძოლო რაკეტების ტრაექტორია მასზეა დამოკიდებული. ანდა 
ადამიანის ფიზიოლოგიის თავისებურებებზე გაამახვილოს ყურადღე-
ბა, რადგან საბრძოლო იარაღი ადამიანს სასიკვდილო ზიანს აყენებს.

ამას გარდა, არსებობს უფრო მუდმივი ხასიათის, მაგრამ ამავე 
დროს კერძო და განცალკევებული ანტეცედენტი. მას, როგორც წესი, 
წინაპირობას უწოდებენ. ანტეცედენტებიდან ყველაზე სპეციფიკური 
ალბათ ის არის, ამავდროულად მიზეზობრივი ძალების მთლიანობა-
ში ერთგვარ განმასხვავებელს წარმოადგენს. სწორედ ამ უკანასკნელს 
ვანიჭებთ უპირატესობას და ვუწოდებთ მიზეზს. მაგალითად, შეიძ-
ლება ითქვას, რომ ლოუს დროინდელი ინფლაცია ფასების გლობა-
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ლური აწევის მიზეზი გახდა. საფრანგეთში გარკვეული ეკონომიკური 
ნიადაგის არსებობა, რომელიც უკვე ჰომოგენურია და საკმაოდ გან-
ვითარებული კავშირები გააჩნია, მხოლოდ პირობად უნდა ჩაითვა-
ლოს. მაგალითად, ფულის მიმოქცევის ფართო შესაძლებლობები, რა 
თქმა უნდა, ინფლაციამდეც არსებობს, მაგრამ ამ შესაძლებლობათა 
წყალობით ფულის დიდ არეალზე გავრცელება ბოლოს ფასების აწე-
ვას განაპირობებს.

უდავოა, რომ სწორედ საერთოდან კერძოს გამორჩევის უნარი 
ედება საფუძვლად მეცნიერული კვლევის ნაყოფიერებას. რატომ 
უნდა დავამძიმოთ სურათი თითქმის უნივერსალური ხასიათის ან-
ტეცედენტებით? ისინი ძალიან ბევრი მოვლენისთვის საერთოა, ამი-
ტომ მათი განცალკევებით მოხსენიება მოვლენათა გენეალოგიაში 
სრულიად ზედმეტია.

მართალია მე ვიცი, რომ ჰაერის შემადგენლობაში ჟანგბადი რომ 
არ იყოს, ხანძარი არ გაჩნდებოდა, მაგრამ თუ გაჩნდა, მე, რა თქმა 
უნდა, მისი უშუალო მიზეზი მაინტერესებს.

ბუნების კანონები, რომლებითაც საბრძოლო რაკეტების ტრაექ-
ტორია იმართება, თანაბარწილად მოქმედებს როგორც ბრძოლის 
მოგებაზე, ესევე წაგებაზე. ე. ი. თუ ორივეს ამ საერთო კანონით ავ-
ხსნით, თითოეულის ცალ-ცალკე ასახსნელად აღარ გამოგვადგება. 
თუმცა ამ მიდგომის უპირობო აბსოლუტამდე აყვანა არ შეიძლება. 
იერარქიული კლასიფიკაცია ხომ სინამდვილეში მხოლოდ და მხო-
ლოდ ერთ-ერთი ხელსაყრელი საშუალებაა. ანუ სინამდვილე წარ-
მოგვიდგენს მომქმედი ძალების უსასრულო წყებას, რომელიც შემ-
დეგ აუცილებლად ერთ მოვლენაში იყრის თავს. ხოლო მათ შორის 
არჩევანს იმაზე შევაჩერებთ, რომელიც ჩვენს განსაკუთრებულ ყუ-
რადღებას დაიმსახურებს. და მაინც, ეს მხოლოდ და მხოლოდ არ-
ჩევანია და მეტი არაფერი. ის იდეა, რომ სხვა უბრალო წინა პი-
რობებს შორის განსაკუთრებული თვისობრიობით გამორჩეული 
პირობა უეჭველად მიზეზად ჩაითვალოს, მეტისმეტად თვითნებურია. 
თვით სიმიანიც კი, რომელიც ასე იყო შეპყრობილი ზედმიწევნითი 
სიზუსტით და ყოველთვის ცდილობდა (ჩემი აზრით, ამაოდ) დაედ-
გინა უფრო მკაფიო განსაზღვრებები, ჩანს, რომ ბოლოს ზემოხსენე-
ბული სხვაობის შეფარდებით ხასიათს აღიარებს და ამბობს: „ექიმის-
თვის ეპიდემიის მიზეზი მიკრობის გავრცელებაა, ხოლო უსუფთაობა 
და სიღატაკით შერყეული ჯანმრთელობა – მხოლოდ წინა პირობა. 
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სოციოლოგისა და ფილანთროპისთვის კი სიღატაკე იქნება მიზეზი, 
ხოლო ბიოლოგიური ფაქტორი – წინაპირობა“. რაც შეეხება ნამდ-
ვილ მეცნიერს, ის ყოველთვის პატიოსნად აღიარებს, რომ პერსპექ-
ტივა კვლევის თვალთახედვის კუთხის შეცვლასთან ერთად იცვლება. 
ისტორიკოსი მხოლოდ ერთი მიზეზის აღიარებას უნდა მოერიდოს, 
რადგან ეს ფორმა ხშირად დამნაშავის ძებნის ფარულ ფორმას ემს-
გავსება, ხოლო საფუძვლად ფასეულ მიზეზთა შერჩევითი მისადაგე-
ბა ედება. „ვისი ბრალია ან ვისი დამსახურებაა?“ – მსგავს კითხვებს 
ხომ მოსამართლე სვამს! მეცნიერის კითხვა კი არის „რატომ?“ და მან 
კარგად უნდა იცოდეს, რომ პასუხი შეიძლება მარტივი არ იყოს. მო-
ნიზმი, როგორც მიზეზის დადგენის საშუალება ისტორიკოსისთვის 
ყოველთვის მიუღებელი იქნება. მნიშვნელობა არა აქვს რა დაედე-
ბა მას საფუძვლად: გაბატონებული ცრუ აზრი, ლოგიკოსის პოსტუ-
ლატი, თუ სასამართლო მოხელის კაპრიზი. ისტორიკოსი ცდილობს 
იპოვოს კაზუალური ტალღების ჯაჭვი და მათი ბუნებრივი სიმრავლე 
სულაც არ აშინებს. ისტორიული ფაქტი თავისი არსით იგივე ფსიქო-
ლოგიური ფაქტია. ანუ მისი ანტეცედენტი, როგორც წესი, სხვა ფსი-
ქოლოგიურ ფაქტებს შორის უნდა ვეძებოთ. რა თქმა უნდა, ადამი-
ანის ბედი ფიზიკური სამყაროს შემადგენელი ნაწილია და ამიტომ ამ 
უკანასკნელის მთელ სიმძიმეს თვითონაც ინაწილებს. მაგრამ იქაც კი, 
სადაც ამ გარე ძალების ჩარევა უხეში ჩანს, მათ ქმედებას მხოლოდ 
ადამიანი და მისი გონება აძლევს მიმართულებას. ევროპის მოსახ-
ლეობის შემცირების პირველი მიზეზი შავი ჭირი გახდა. აქვე უნდა 
ითქვას, რომ ეპიდემიის სწრაფ გავრცელებას სოციალურმა და ფსი-
ქოლოგიურმა პირობებმაც შეუწყო ხელი. ხოლო ეპიდემიის მორა-
ლურ შედეგს გრძნობათა კოლექტიური ფორმებისადმი მიდრეკილე-
ბით ავხსნიდი. ისტორიკოსებს მიაჩნიათ, რომ ფსიქოლოგია მხოლოდ 
ნათელ ცნობიერებას შეისწავლის. ზოგიერთი ისტორიული წიგნის 
კითხვისას ისეთი შთაბეჭდილება რჩება თითქოს კაცობრიობა მხო-
ლოდ ლოგიკურად მოაზროვნე ადამიანებისგან შედგებოდეს. თით-
ქოს მათი ქმედებების მიზეზები იმდენად ნათელი იყოს, რომ ამო-
საცნობიც არაფერი რჩებოდეს. მენტალური ცხოვრებისა და მისი 
იდუმალი სიღრმეების კვლევა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რამდე-
ნად რთული და აუცილებელია რომელიმე ცალკე აღებული მეცნი-
ერებისთვის დანარჩენ მეცნიერებებთან ფეხის აწყობა. გავიხსენოთ 
ძველი ეკონომიკური თეორიის მიერ დაშვებული და შემდეგ არაერ-
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თხელ გამეორებული შეცდომა, რომლის განზოგადებაც თავისუფ-
ლადაა შესაძლებელი. ჰომო-ეკონომიკუსში ყველაზე ცუდი ის კი არ 
იყო, რასაც მას საზოგადოდ მიაწერდნენ, ანუ მომხვეჭელობა და მხო-
ლოდ საკუთარ მოგებაზე ფიქრი, არამედ ის მცდარი აზრი, რომ მას 
ამ მოგებაზე ნათელი წარმოდგენა ჰქონდა. ჯერ კიდევ ნაპოლეონი 
აღნიშნავდა, რომ „წინასწარ დაგეგმვაზე უფრო იშვიათი არაფერია“. 
ნუთუ ის მძიმე მორალური ატმოსფერო, რომელშიც ამჟამად ვცხოვ-
რობთ, ჩვენში საღი აზრის ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს? ისტო-
რიაში ყველგან და ყოველთვის საკითხის მოტივამდე დაყვანა ალბათ 
სერიოზულად გააყალბებდა ნამდვილ მიზეზებს. მაინც რა საინტე-
რესო ანტინომია შეინიშნება საგნისადმი ამდენი ისტორიკოსის ასეთ 
ცვალებად დამოკიდებულებაში?! როდესაც საჭიროა დადგინდეს, 
რაიმე ქმედებას მართლა ჰქონდა თუ არა ადგილი, ისტორიკოსები 
შესაშურ სკრუპულოზობას იჩენენ, მაგრამ როგორც კი საქმე ამავე 
ქმედების მიზეზებს შეეხება, ისინი სულ მცირე ალბათობითაც კმა-
ყოფილდებიან. ამ უკანასკნელს კი ბანალური ფსიქოლოგიისათვის 
დამახასიათებელი აფორიზმი შეიძლება დაედოს საფუძვლად. აფო-
რიზმს კი თანაბარწილად შეუძლია გაამართლოს ან გაამტყუნოს ეს 
ალბათობა.

ორი ფილოსოფიურად განსწავლული კრიტიკოსი გერმანელი 
გეორგ ზიმელი და ფრანგი ფრანსუა სიმიანი ამგვარი ლოგიკური 
შეცდომების აღმოჩენისას კარგად ხალისობდნენ. გერმანელი ისტო-
რიკოსის აზრით, ჰებერტისტები რობესპიერთან მშვენიერ დამოკი-
დებულებაში იყვნენ მანამ, სანამ ის მათ ყველა სურვილს ემორჩი-
ლებოდა, მაგრამ როგორც კი მეტისმეტად ძლევამოსილად მიიჩნიეს, 
მაშინვე განუდგნენ. აქ, ზიმელის აზრით, ორი შეხედულება იგულის-
ხმება: ერთი მხრივ კეთილისმყოფლობა მადლიერების გრძნობას კი 
ბადებს, მაგრამ, მეორე მხრივ, სხვის მორჩილებაში ყოფნა არასასურ-
ველია. ამ ორი აღიარებული შეხედულებიდან არც პირველია უტყუ-
არი და არც მეორეა მცდარი. მაგალითად, არსებობს აზრი, რომ რო-
მელიმე პარტიისადმი მონური მორჩილება თვით ამ პარტიისათვის 
ზიზღის მომგვრელი უფროა, ვიდრე პატივისცემის ღირსი და ჩვენც 
ამ აზრს სიამოვნებით ვიზიარებთ, თუმცა არც იმის უარყოფა შეგ-
ვიძლია, რომ ბევრი ძლევამოსილი დიქტატორი უსაზღვრო შიშს თე-
სავს და ამით ყველაზე მცირე წინააღმდეგობასაც კი ახშობს. გავიხსე-
ნოთ ერთი სქოლასტიკოსის სიტყვები: „ხელისუფლებას ხომ ცვილის 
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ცხვირი აქვს, ამიტომ სულ არ უჭირს, რომ თავისი ცვილის ცხვირი 
ხან მარცხნივ მიატრიალოს და ხანაც მარჯვნივ“. ალბათ იგივეს ვიტ-
ყოდით საღი აზრის ე. წ. ფსიქოლოგიური უტყუარობის შესახებაც.

ცდომილება მოცემულ შემთხვევაში იგივე ხასიათისაა, რაც აწ 
უკვე განადგურებული ფსევდოდეტერმინიზმის დროს იყო.

ფიზიკური მოვლენისა თუ სოციალური ფაქტისადმი ადამიანის 
დამოკიდებულება არ ჰგავს საათის მექანიზმს, რომელიც ყოველთვის 
ერთი მიმართულებით მოძრაობს.

ვერ გავიზიარებ რენანის მტკიცებას იმის შესახებ, რომ უდაბნო 
„მონოთეისტურია“, ვინაიდან მისი მაცხოვრებლები სხვადასხვანა-
ირად აღიქვამენ და ხედავენ მას. იმ შემთხვევაში, თუ ვივარაუდებთ, 
რომ სოფლის მაცხოვრებლებისათვის მთავარი იყო წყაროების, ჭე-
ბისა თუ ტბების სიახლოვეს ცხოვრება, წყლის სიმცირეს დასახლე-
ბული პუნქტების სიმჭიდროვე უნდა გამოეწვია, ხოლო წყლის სიუხ-
ვეს, პირიქით უნდა დაეფანტა მოსახლეობა. სიმჭიდროვის მიზეზი 
ასევე შეიძლება ყოფილიყო ზრუნვა უსაფრთხოებაზე, ურთიერთ-
დახმარების საჭიროება ან, უბრალოდ, ჯოგური ინსტინქტი; როგორც 
დედამიწის ყველა იმ კუთხეში, სადაც წყლის ნაკლებობას არ უჩივიან. 
შეიძლება პირიქითაც მოხდეს (როგორც სარდინიის ზოგიერთ კუთ-
ხეში), როდესაც საცხოვრებელი კარ-მიდამოს შუაგულშია აშენებუ-
ლი, მაგრამ ეს ახირებული გულისწადილი წყლისთვის დიდ მანძილზე 
სიარულის ფასად უჯდებათ. ადამიანი ხომ თავისი ბუნებით ფრიად 
არაერთგვაროვანია!

მაგრამ დასკვნის გამოტანას ნუ ვიჩქარებთ. მსგავს შემთხვევაში 
შეცდომას ახსნა არ იწვევს. იგი მთლიანად მისი აპრიორიზმით არის 
განპირობებული. თუმცა მაგალითები კიდევ ბევრია, მაგრამ შესაძ-
ლოა, რომ გარკვეულ სოციალურ პირობებში ადამიანთა დასახლე-
ბას სწორედ წყლის სიახლოვე განაპირობებდეს. უდავო მხოლოდ ის 
არის, რომ ეს მიზეზი მიზეზთა შორის შეიძლება გადამწყვეტი სუ-
ლაც არ იყოს. არც ისაა გამორიცხული, რომ ჰებერტისტებს მართ-
ლაც ჰქონოდათ ის მოტივები, რომლებსაც ისტორიკოსი მიაწერდა. 
ხოლო შეცდომას წარმოადგენს ამ ჰიპოთეზის წინასწარ ჭეშმარიტე-
ბად მიჩნევა. ჯერ მისი დამტკიცებაა საჭირო. მას შემდეგ, რაც მტკი-
ცებულებას მოვიპოვებთ (რომლის ჭეშმარიტებად მიჩნევის უფლება 
არ გვაქვს), ისღა დაგვრჩენია გავაღრმაოთ ანალიზი და დავინტერეს-
დეთ, ამა თუ იმ ჯგუფმა რატომ აირჩია ასეთი ფსიქოლოგიური განწ-
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ყობა. თუ გონებრივი და მგრძნობელობითი რეაქცია თავისთავად არ 
არსებობს, მისი გამომწვევი მიზეზების აღმოჩენა ჩვენი მთავარი ამო-
ცანაა. მოკლედ, ისტორიაში, როგორც ნებისმიერ სხვა დარგში, მიზე-
ზების პოსტულირება დაუშვებელია. ისინი ყოველთვის უნდა მოვი-
ძიოთ.


