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მთარგმნელის წინასიტყვაობა

ჰერ ბერტ მარ კუ ზე (1898-1979) თა ვი სი მოღ ვა წე ობ ის გან-
მავ ლო ბა ში ცდი ლობ და მარ ქსიზ მის, ფრო იდ ის თე ორი ისა და 
ჰე გე ლის მოძ ღვრე ბის ერ თმა ნეთ თან შერ წყმას. მი სი ტექ სტე ბი 
ირ ეკ ლავს მე ოცე სა უკ უნ ის სა ზო გა დო ებ ის სიმ პტო მა ტი კას, ას ევე 
ის ცდი ლობ და, რომ ხსე ნე ბუ ლი მიმ დი ნა რე ობ ანი თა ნა მედ რო ვე 
სო ცი ალ ური მეც ნი ერ ებ ის სიბ რტყე ში გა და ემ უშ ავ ებ ინა. მის თვის 
მარ ქსის ტუ ლი თე ორია, რო მე ლიც უნ და პა სუ ხობ დეს ახ ალ ის-
ტო რი ულ გა მოწ ვე ვებს, სა ჭი რო ებს მუდ მივ რე ვი ზი ასა და გა და-
სინ ჯვას. მარ კუ ზეს ფი ლო სო ფი ური მოღ ვა წე ობა ფრა იბ ურ გში 
იწყე ბა, ის თავ და პირ ვე ლად, 1928 წელს, გა და იკ ვე თა ედ მუნდ 
ჰუ სერ ლთან, რო მე ლიც ფე ნო მე ნო ლო გი ური ტრა დი ცი ის ერთ-
ერ თი თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე ლი გახ ლავთ, ხო ლო შემ დეგ 
1932 წელს მარ ტინ ჰი ად ეგ ერ ის ხელ მძღვა ნე ლო ბით სწო რედ 
ჰე გე ლის შე სა ხებ, „ჰე გე ლის ონ ტო ლო გია და ის ტო რი ულ ობ ის 
თო ერია“ (Hegels Ontologie und die Theorie der Geschichtlichkeit), 
წერს დი სერ ტა ცი ას. მარ კუ ზემ ჰა იდ ეგ ერ თან თა ნამ შრომ ლო ბა 
1933 წელს და ას რუ ლა და შემ დეგ წელს ამ ერ იკ აში გა ემ გზავ-
რა, მი სი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ნაშ რო მე ბი სწო რედ აქ ვე გა მოქ ვეყ-
ნდა, მათ შო რის აღ ნიშ ვნის ღირ სია „გო ნე ბა და რე ვო ლუ ცია“ 
(1940), „ერ ოსი და ცი ვი ლი ზა ცია“ (1954), „ერ თგან ზო მი ლე ბი ანი 
ად ამი ანი“ (1964). „გო ნე ბა და რე ვო ლუ ცია“ მარ კუ ზემ ჰე გე ლის 
და მარ ქსის საკ მა ოდ მრა ვალ შრი ან და ღრმა ან ალ იზს მი უძ-
ღვნა. მარ კუ ზე ტექ სტში აღ ნიშ ნავს, რომ ჰე გე ლის რე აქ ტუ ალ-
იზ ება ნე გა ტი ური აზ როვ ნე ბის მნიშ ვნე ლო ბის ხაზ სგას მით ვის 
უმ ნიშ ნე ლო ვა ნე სი რა მაა, ჰე გე ლი კი ასე გან საზღვრავს მას(ნე-
გა ტი ურ აზ როვ ნე ბას): „ჭეშ მა რი ტად, აზ როვ ნე ბა არ ის იმ ის არ სე-
ბი თი უარ ყო ფა, რაც ჩვენს წინ უშუ ალ ოდაა“. მარ კუ ზე წუხს, რომ 
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პო ზო ტი ური მეც ნი ერ ება დაც ლი ლია წი ნა აღ მდე გო ბე ბის გან, რაც 
სამ ყა როს თვის არ სე ბით მა ხა სი ათ ებ ლად შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ. 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ იმ დრო ინ დე ლი სო ცი ალ ური მეც ნი ერ ებ-
ებ იც კი, უკუ აგ დებ დნენ დი ალ ექ ტი კურ მე თოდს: „დღეს, აზ როვ-
ნე ბის დი ალ ექ ტი კუ რი მე თო დი უცხოა უნ ივ ერ სა ლუ რი დის კურ-
სი სა და ქმე დე ბი სათ ვის, ასე ჩანს, რომ ის ეკ უთ ვნის წარ სულს 
და გა ბა თი ლე ბუ ლია ტექ ნო ლო გი ური მიღ წე ვე ბით“. მარ კუ ზეს 
ად რე ული მი მარ თე ბა ნი, არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ური და ეკ ონ ომ იკ-
ური გა რე მოს უფ რო ბასრ კრი ტი კად გარ და იქ მნა, აუც ილ ებ ლად 
უნ და აღ ინ იშ ნოს ის ფაქ ტი, რომ მი სი კრი ტი კა მეტ წი ლად მარ-
ქსის თე ორი აზე დგას, თუმ ცა „ერ ოს სა და ცი ვი ლი ზა ცი აში“ მან 
სცა და ფრო იდ ის ფსი ქო ან ალ იტ იკ ური ცნე ბე ბით აეხ სნა სა ზო გა-
დო ებ აში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი. კრე ბულ ში არ სე ბუ ლი ტექ სტე-
ბი ძი რი თა დად ავ ტო რის გვი ან დე ლი პე რი ოდ ის შე ხე დუ ლე ბებს 
შე იც ავს, მარ კუ ზე ცდი ლობს, რომ მარ ქსის რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბა 
არ სე ბუ ლი სო ცი უმ ის კონ ფი გუ რა ცი ას მო არ გოს. მის თვის საკ მა-
ოდ კრი ტი კუ ლია რე ვო ლუ ცი ური აგ ენ ტის/სუ ბი ექ ტის პრობ ლე-
მა, რო მე ლიც მე ოცე სა უკ უნ ის სა ზო გა დო ებ აში ჩა კარ გუ ლი და 
არ სე ბულ სის ტე მას თან ინ ტეგ რი რე ბუ ლია. მარ კუ ზე ას ევე ბევ რს 
სა უბ რობს ახ ალი ად ამი ან ური სა ჭი რო ებ ებ ის შე სა ხებ, რო მე ლიც 
ძვე ლის გან თვი სებ რი ვად გან სხვა ვე ბუ ლი უნ და იყ ოს. მარ კუ ზე 
(მი სი რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბა) ემ ან სი პი რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის აშ-
ენ ებ ის წი ნა პი რო ბად არ ამ ხო ლოდ კა პი ტა ლიზ მის დამ ხო ბას 
მი იჩ ნევს, თა ვი სი ვე ინ სტი ტუ ცი ებ ითა და კულ ტუ რუ ლი პრო დუქ-
ტე ბით, არ ამ ედ „ახ ალი ად ამი ან ის შექ მნას“, რო მე ლიც ბი ოლ-
ოგი ურ დო ნე ზე უარ ყოფს გვი ან დე ლი კა პი ტა ლიზ მის ავ ად მყოფ 
სა ზო გა დო ებ ას. მის თვის აუც ილ ებ ელია ად ამი ან ის ცხოვ რე ბის 
ალ ტერ ნა ტი ული ონ ტო ლო გი ის წარ მოქ მნა. ას ევე უნ და ით ქვას, 
რომ წი ნამ დე ბა რე ტექ სტებ ში წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მე ბი ბი ოპ-
ოლ იტ იკ ური გან ზო მი ლე ბის მა ტა რე ბე ლია, რო მე ლიც ფუ კოს 
გვი ან დელ არ ტი კუ ლა ცი ებ თან ერ თად, შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ, 
რო გორც დო მი ნა ცი ის, მა ნი პუ ლა ცი ისა და კონ ტრო ლის საკ მა-
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ოდ ღრმა ან ალ იზი. გვი ან დელ კა პი ტა ლიზ მში ტექ ნო ლო გი ებ ის 
გან ვი თა რე ბის არ სე ბუ ლი ტემ პი, საკ მა ოდ კომ ფორ ტულ ნი ად აგს 
ქმნის კონ ტრო ლის ახ ალი მე ქა ნიზ მე ბის და სა ნერ გად. 

მარ კუ ზე ას ევე ოპ ოზ იცი ურ ად იყო გან წყო ბი ლი სტა ლი ნის-
ტუ რი რე ჟი მის მი მართ, რო მელ საც ის მი იჩ ნევ და ის ეთ ივე მჩაგ-
ვრელ სის ტე მად, რო გო რიც იყო კა პი ტა ლის ტუ რი სამ ყა რო. 
ას ევე ის აკ რი ტი კებ და მარ ქსიზ მის „მეც ნი ერ ულ“ (იგ ულ ის ხმე ბა 
საბ ჭო თა მარ ქსიზმ-ლე ნი ნიზ მი, რო მე ლიც პო ზი ტი ვიზ მის ნა ირ-
სა ხე ობაა), დოგ მა ტურ ფორ მას და უფ რო მე ტად ჰე გე ლი ან ური 
დი ალ ექ ტი კის, მარ ქსის ემ ან სი პა ტო რუ ლი თე ორი ის მი მართ, 
რო მე ლიც ყვე ლა სა ხის დო მი ნა ცი ას უარ ყოფს, იხ რე ბო და. მარ-
კუ ზე არ ის მო აზ როვ ნე, რო მე ლიც სა კუ თა რი ტექ სტე ბი სა და შე-
ხე დუ ლე ბე ბის წყა როდ მარ ქსის ად რე ულ ნაშ რო მებს მი იჩ ნევ და, 
თუმ ცა მას ას ევე მი აჩ ნდა, რომ შრო მის გან გა უცხო ებ ული ად ამი-
ან ის ონ ტო ლო გი ური სტრუქ ტუ რა კარ გად შე ეძ ლო აღ ეწ ერა ფი-
ლო სო ფი ის ფე ნო მე ნო ლო გი ურ ტრა დი ცი ას, თუმ ცა მი სი ეს ხედ-
ვა ბევ რი ორ თო დოქ სი მარ ქსის ტის კრი ტი კის ობი ექ ტი გახ და. 
მარ კუ ზეს ღრმად სწამ და, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ად ამი ან ის 
ინ დი ვი დუ ალ ური მხა რის, მი სი სა ჭი რო ებ ებ ის, ცნო ბი ერ ებ ისა და 
პო ტენ ცი ალ ის შეს წავ ლა, მის თვის სწო რედ ამ ას პექ ტე ბის გავ-
ლით არ ის შე საძ ლე ბე ლი ემ ან სი პი რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა. მარ კუ ზეს თვის ას ევე არ სე ბი თია ის ფაქ ტი, რომ 
ად ამი ან ის ბუ ნე ბა და მა ხინ ჯე ბუ ლი და რეპ რე სი რე ბუ ლია კა პი-
ტა ლის ტურ სა ზო გა დო ებ აში, ის საკ მა ოდ დიდ აქ ცენ ტს სვამს 
ნორ მა ლუ რო ბის კონ ცეპ ტზე, რო მე ლიც თვი თონ ვე, სა კუთ რი ვად 
შე იც ავს პა თო ლო გი ურ ობ ის ელ ემ ენ ტებს.

დას კვნის თვის უნ და ით ქვას, რომ მარ კუ ზეს ან ალ იზი საკ-
მა ოდ ხელ საყ რე ლია 90-იან წლებ ში კა პი ტა ლიზ მის ტრი უმ ფის 
მი ზე ზე ბის გა მო სარ კვე ვად, იმ ის გა სა აზ რებ ლად თუ რა ტომ ვერ 
მი აღ წია აქ ამ დე არ სე ბულ მა ემ ან სი პა ტო რულ მა მოძ რა ობ ამ 
წარ მა ტე ბას. ის ტო რია არ ას ოდ ეს მე ორ დე ბა და ჩვენ მუდ მი ვად 
გვჭირ დე ბა კრი ტი კუ ლი თე ორი ისა და პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბა 
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და გან საზღვრა, თუმ ცა ჩვენ შეგ ვიძ ლია ვის წავ ლოთ და გა მო-
ვი ყე ნოთ წარ სუ ლის სა სარ გებ ლო თე ორი ები. ჰერ ბერტ მარ კუ ზეს 
ნაშ რო მე ბი კვლა ვაც რე ლე ვან ტუ რია მათ თვის, ვინც და ინ ტე რე-
სე ბუ ლია არ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის რა დი კა ლუ რი კრი ტი კით და 
ემ ან სი პა ტო რუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის ძი ებ ით.

დავით გალაშვილი



ტექსტები
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ჰერბერტ მარკუზე

უტოპიის დასასრული

დღეს დღე ობ ით მსოფ ლი ოს კონ კრე ტუ ლო ბის, ად ამი ან ის 
ცხოვ რე ბის ნე ბის მი ერი ფორ მა, ტექ ნი კუ რი და ბუ ნებ რი ვი გა-
რე მოს ნე ბის მი ერი ტი პის გარ დაქ მნა, არ ის შე საძ ლებ ლო ბა, ხო-
ლო ამ შე საძ ლებ ლო ბის ცენ ტრა ლუ რი არე ალი, ის ტო რი ულია. 
დღეს ჩვენ გვაქ ვს იმ ის უნ არი, რომ სამ ყა როს ჯო ჯო ხე თის კენ 
გა ვუძ ღვეთ და ეს კარ გად გა მოგ ვდის. ას ევე გვაქ ვს იმ ის შე-
საძ ლებ ლო ბა, რომ ამ გზის სა პი რის პი როდ წარ ვმარ თოთ მოქ-
მე დე ბა. ეს ნიშ ნავს უტ ოპი ის და სას რულს, რაც გუ ლის ხმობს იმ 
იდე ებ ისა და თე ორი ებ ის ნე გა ცი ას, რომ ლე ბიც ცნე ბა უტ ოპი ას 
იყ ენ ებს იმ ის ათ ვის, რა თა კონ კრე ტუ ლი, მკა ფიო სო ციო-ის ტო-
რი ული შე საძ ლებ ლო ბე ბი უარ ყოს. ას ევე ეს(უტ ოპი ის და სას რუ-
ლი) შე საძ ლოა გა ვი გოთ, რო გორც „ის ტო რი ის და სას რუ ლი“, 
რაც გუ ლის ხმობს იმ ას, რომ სა ზო გა დო ებ ის ახ ალი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი, ძვე ლის გაგ რძე ლე ბად აღ არ იქ ნას აღ ქმუ ლი, ას ევე 
არც არ სე ბუ ლი მი იჩ ნე ოდ ეს ის ტო რი ულ ობ ის გან გრძო ბი თო ბად. 
უფ რო მე ტიც, ის ინი უნ და მოწყდნენ ამ ის ტო რი ულ გან გრძო-
ბი თო ბას. ას ევე უნ და გა ნი საზღვროს თვი სობ რი ვი გან სხვა ვე ბა 
თა ვი სუ ფალ და ჯერ კი დევ არ ათ ავ ის უფ ალ სო ცი უმ ებს შო რის, 
რომ ლე ბიც, მარ ქსის მი ხედ ვით, მთელს გან ვლილ ის ტო რი ას 
მხო ლოდ კა ცობ რი ობ ის პრე ის ტო რი ულ ობ ად აქ ცე ვენ.

მჯე რა, რომ მარ ქსიც კი, ძა ლი ან შე მო საზღვრუ ლი იყო 
პროგ რე სის გან გრძო ბი თო ბის ცნე ბით, ას ევე მი სი იდეა სო ცი-
ალ იზ მის შე სა ხებ, ჯერ არ გან ხორ ცი ელ ებ ულა, შე საძ ლოა კა-
პი ტა ლიზ მის უარ ყო ფის ის გან საზღვრუ ლო ბა, რო მე ლიც ნა ვა-
რა უდ ები იყო, აღ არც გა მოვ ლინ დეს. ასე, რომ დღეს უტ ოპი ის 
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და სას რუ ლის კონ ცეპ ტი, სულ მი ნი მუმ სო ცი ალ იზ მის გან მარ ტე-
ბის ახ ლი დან გან ხილ ვა სა და გა და ხედ ვას სა ჭი რო ებს. ამ გვა რი 
გან ხილ ვა და დის კუ სია უნ და და ეფ უძ ნოს სა კითხს იმ ის შე სა ხებ, 
ეკ უთ ვნის თუ არა სო ცი ალ იზ მის გან მსაზღვრე ლი მარ ქსის ტუ ლი 
თე ორი ის გა დამ წყვე ტი და საკ ვან ძო ელ ემ ენ ტე ბი, უკ ვე მოძ ვე-
ლე ბუ ლი, ად რე ული გან ვი თა რე ბის სტა დი ის სა წარ მოო ძა ლებს. 
ეს მოძ ვე ლე ბუ ლო ბა ყვე ლა ზე ნათ ლად გა მო ხა ტუ ლია, ჩე მი აზ-
რით, თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა ჭი რო ებ ის სხვა დას ხვა ობ აში, სა დაც 
თა ვი სუფ ლე ბა შეც ნო ბი ლი და არ სე ბუ ლია, მხო ლოდ სა ჭი რო ებ-
ის მიღ მა. ეს და ყო ფა გუ ლის ხმობს, რომ სა ჭი რო ებ ის არე ალი 
რჩე ბა გა უცხო ებ ული შრო მის არე ალ ის გა გე ბა ში, რაც იმ ას ნიშ-
ნავს, რო გორც მარ ქსი ამ ბობს, რომ ერ თა დერ თი, რაც შე იძ ლე-
ბა მოხ დეს, ეს არ ის შრო მის მოწყო ბა მაქ სი მა ლუ რად რა ცი ონ-
ალ ურ ად და შემ ცი რე ბუ ლად. თუმ ცა ამ გვა რი შრო მა სა ჭი რო ებ ის 
ფარ გლებ ში რჩე ბა, რაც ამ პრო ცესს არ ან ებ აყ ოფ ლო ბით სა და 
არ ათ ავ ის უფ ლად აქ ცევს. მჯე რა, რომ ზო გი ერ თი ახ ალი შე საძ-
ლებ ლო ბა, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, თა ვი სუ ფა ლი და არ ათ ავ-
ის უფ ალი სა ზო გა დო ებ ებ ის თვი სობ რი ვი გან მას ხვა ვე ბე ლია, სა-
ჭი რო ებ ებ ის არე ალ ში, თა ვი სუფ ლე ბის ცნე ბის გა მო ჩე ნას ემ სა ხუ-
რე ბა, არ ამ არ ტო შრო მის პრო ცე სი სას, არ ამ ედ მის მიღ მაც. თუ 
ამ სპე კუ ლა ტუ რი იდე ის პრო ვო კა ცი ული ფორ მით ჩა მო ყა ლი ბე ბა 
გვსურს, თვა ლი უნ და გა ვუს წო როთ იმ ალ ბა თო ბა საც, რომ შე-
საძ ლოა სო ცი ალ იზ მმა გზა გა ნაგ რძოს მეც ნი ერ ებ იდ ან უტ ოპი ის-
კენ და არა უტ ოპი იდ ან მეც ნი ერ ებ ის აკ ენ. 

უტ ოპია არ ის ის ტო რი ული კონ ცეპ ტი. ის ხაზს უს ვამს იმ გვა რი 
სო ცი ალ ური ცვლი ლე ბის პრო ექ ტებს, რომ ლე ბიც შე უძ ლებ ლად 
მი იჩ ნე ვა. შე უძ ლე ბე ლი რო მე ლი მი ზე ზე ბის გა მო? ჩვე ულ ებ რივ, 
უტ ოპი ის გან ხილ ვი სას, ახ ალი სო ცი ალ ური პრო ექ ტის გან ხორ-
ცი ელ ებ ის შე უძ ლებ ლო ბის პრობ ლე მა არ სე ბობს მა შინ, რო დე-
საც სუ ბი ექ ტუ რი და ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბი მო ცე მუ ლი სო ცი-
ალ ური სი ტუ აცი ისა, გარ დაქ მნე ბის გზა ზეა-რო ცა სო ცი ალ ური სი-
ტუ აცია მო უმ წი ფე ბე ლია. კო მუ ნის ტუ რი პრო ექ ტე ბი საფ რან გე თის 
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რე ვო ლუ ცი ის გან მავ ლო ბა ში და სო ცი ალ იზ მი ყვე ლა ზე მა ღალ 
გან ვი თა რე ბულ კა პი ტა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში, წარ მო ად გე ნენ იმ სუ-
ბი ექ ტუ რი და ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბის სა ვა რა უდო ან რე ალ ურ 
არ არ სე ბო ბას, რომ ლე ბიც სა ზო გა დო ებ რივ გარ დაქ მნას, შე უძ-
ლებ ლად მოიაზრებენ. 

სო ცი ალ ური გარ დაქ მნის პერ სპექ ტი ვას შე უძ ლებ ლად კი დევ 
იმ იტ ომ მი იჩ ნე ვენ, რომ ის ეწ ინა აღ მდე გე ბა გარ კვე ულ ფუ ძემ-
დებ ლურ კა ნო ნებს, ბი ოლ ოგი ურ და ფი ზი კურ კა ნონ ზო მი ერ ებ-
ებს. მა გა ლი თად, ის ეთი პრო ექ ტი, რო გო რი ცაა უკ ვე ყავ ლგა სუ-
ლი იდეა სა მუ და მო ახ ალ გაზ რდო ბი სა, ან ოქ როს ხა ნის დაბ-
რუ ნე ბის მცდე ლო ბა. მჯე რა, რომ უტ ოპი ას მხო ლოდ ნახ სე ნე ბი 
მნიშ ვნე ლო ბით ვი ყე ნებთ, უტ ოპი აში მო ვი აზ რებთ მხო ლოდ იმ ას, 
რაც ბუ ნე ბის კა ნო ნებს ეწ ინა აღ მდე გე ბა. მხო ლოდ ას ეთი მცდე-
ლო ბაა უტ ოპი ური, ეს მცდე ლო ბა ის ტო რი ულ ობ ის მიღ მაა, მაგ-
რამ ის ტო რი ულ ობ ის უგ ულ ებ ელ ყო ფაც, ის ტო რი ულ ლი მი ტებ შია 
მოქ ცე ული.

მე ორე ჯგუ ფის პრო ექ ტე ბის თვის, რო მელ თა შე უძ ლებ ლო ბა 
ხსე ნე ბუ ლი სუ ბი ექ ტუ რი და ობი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბის არ არ სე-
ბო ბის მი უხ ედ ავ ად მა ინც აქ ტუ ალ ურია, სა უკ ეთ ესო შემ თხვე ვა ში 
შე საძ ლოა აღ ინ იშ ნოს, გა ნი საზღვროს, რო გორც დრო ებ ით შე უძ-
ლებ ლო ბად. ამ გვა რი პრო ექ ტე ბის შე უძ ლებ ლო ბის კარლ მან ჰე-
იმ ისე ული კრი ტე რი უმ ები, მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო არა ად აკ ვა ტუ-
რია, თუნ დაც და ვიწყოთ იმ ით, რომ შე უძ ლებ ლო ბა თა ვის თავს, 
მხო ლოდ ფაქ ტობ რი ვი ხდო მი ლე ბის შემ დეგ ამ ჟღავ ნებს. გა საკ-
ვი რი სუ ლაც არაა, რომ სო ცი ალ ური გარ დაქ მნე ბის პრო ექ ტე ბი 
შე უძ ლებ ლად გა ნი საზღვრე ბა იმ ის გა მო, რომ მა თი რე ალ იზ ება 
ის ტო რი ულ პრო ცეს ში არ მომ ხდა რა. ას ევე არ სე ბობს მე ორე 
არ გუ მენ ტიც იმ ისა, თუ რა ტომ არ ის შე უძ ლებ ლო ბის ნახ სე ნე ბი 
გან საზღვრე ბა არა ად ეკ ვა ტუ რი. ხში რად, კარგ შემ თხვე ვებ შიც კი, 
რე ვო ლუ ცი ური პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის ას, მას წინ ეღ ობ ება 
კონ ტრტენ დენ ცი ები, კონ ტრძა ლე ბი, რომ ლე ბიც აფ ერ ხებს გარ-
დაქ მნის მიმ დი ნა რე ობ ას და მი სი დაძ ლე ვა სწო რედ ამ რე ვო-



14

ლუ ცი ური პრო ცე სი სას ხდე ბა. ამ მი ზე ზით, სა ეჭ ვოა, რომ სპე-
ცი ფი კუ რი სუ ბი ექ ტუ რი და ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის არ არ სე ბო ბა, 
ქმნი დეს რა დი კა ლუ რი ტრან სფორ მა ცი ის შემ ძლე ობ ის მი მართ 
წი ნა აღ მდე გო ბას. მინ და შე ვე ხო სა კითხს, რო მე ლიც გან სა კუთ რე-
ბუ ლია და რო მელ ზეც ყვე ლა ზე მე ტად უნ და ვკონ ცენ ტრირ დეთ, 
ის ფაქ ტი, რომ მა ღალ გან ვი თა რე ბულ კა პი ტა ლის ტურ ქვეყ-
ნებ ში, რე ვო ლუ ცი ური კლა სი არ არ სე ბობს, არ ნიშ ნავს იმ ას, 
რომ მარ ქსიზ მი უტ ოპიაა. რე ვო ლუ ცი ის სო ცი ალ ური აგ ენ ტე ბი, 
ორ თო დოქ სი მარ ქსის ტე ბი, ფორ მირ დე ბი ან მხო ლოდ თა ვი ან თი 
თა ვის გარ დაქ მნის პრო ცეს ში და ვე რა ვინ და მი სა ხე ლებს მზა 
რე ვო ლუ ცი ურ ძა ლას, რო მე ლიც წი ნა აღ მდე გო ბის მოძ რა ობ ის 
და საწყის ში უკ ვე ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა ხით არ სე ბობ და. მაგ რამ, 
ჩე მი აზ რით, არ სე ბობს ერ თი ვა ლი დუ რი კრი ტე რი უმი შე საძ ლო 
რე ალ იზ აცი ის ათ ვის, სა ხელ დობრ, რო დე საც მა ტე რი ალ ური და 
ინ ტე ლექ ტუ ალ ური გარ დამ ქმნე ლი ძა ლე ბი თავ მოყ რი ლია, მი-
უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მა თი რა ცი ონ ალ ური გა მო ყე ნე ბის უფ ლე-
ბას არ სე ბუ ლი მწარ მო ებ ელ ძალ თა ორ გა ნი ზა ცი ები არ ან ებ ებ-
ენ მო წი ნა აღ დე გე ებს. ამ თვალ საზ რი სით, მე მჯე რა, რომ ჩვენ 
დღეს შეგ ვიძ ლია ღი ად ვი სა უბ როთ უტ ოპი ის და სას რულ ზე. 

 ყვე ლა მა ტე რი ალ ური და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ძა ლა, რო მე-
ლიც სა ჭი როა თა ვი სუ ფა ლი სა ზო გა დო ებ ის იდე ის გან სა ხორ ცი-
ელ ებ ლად, ჩვენს ხელ თაა. მაგ რამ ეს ძა ლე ბი არ გა მო იყ ენ ება 
იმ მიზ ნით, რომ მოხ დეს ტო ტა ლუ რი მო ბი ლი ზე ბა არ სე ბუ ლი 
სა ზო გა დო ებ ის წი ნა აღ მდეგ, თა ვი სი ვე თა ვის გა სა თა ვი სუფ ლებ-
ლად. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ეს ვი თა რე ბა სუ ლაც არ ქმნის გან-
ცდას, რომ რა დი კა ლუ რი ტრან სფორ მა ცი ის იდეა უტ ოპიაა. 

სი ღა რი ბი სა და მი უს აფ არ ობ ის აღ მოფხვრა, ჩე მი თვალ საზ-
რი სით, შე საძ ლე ბე ლია, ას ევე ვფიქ რობ გა უცხო ებ ისა და „ჭარ-
ბი რეპ რე სი ის“ აღ მოფხვრა ზეც. ბურ ჟუ აზი ულ ეკ ონ ომ იკ ებ შიც კი, 
ცო ტაა იმ მეც ნი ერ თა და მკვლე ვარ თა რა ოდ ენ ობა, რომ ლე ბიც 
უარ ყო ფენ, რომ შიმ ში ლი სა და გა ჭირ ვე ბის აღ მოფხვრა, დღე-
ვან დე ლი რე სურ სე ბი თა და სა წარ მოო ძა ლე ბის სა შუ ალ ებ ით შე-
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უძ ლე ბე ლია, ას ევე ვერ უარ ყო ფენ იმ ფაქ ტს, რომ არ სე ბუ ლი 
პო ლი ტი კა გლო ბა ლუ რი რეპ რე სი ული სო ცი უმ ის ნა ყო ფია. მი უხ-
ედ ავ ად ამ ისა, ვთან მხდე ბით, რომ ჩვენ თვის საკ მა რი სად ნა თე-
ლი არ არ ის ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გავ ლე ნა სი ღა რი ბი-
სა და გა ჭირ ვე ბის აღ მოფხვრის პრო ცეს ში. საქ მე იმ აშია, რომ 
ეს ის ტო რი ული შე საძ ლებ ლო ბე ბი მო აზ რე ბუ ლი უნ და იყ ოს ის ეთ 
ფორ მებ ში, რომ ლე ბიც წყვე ტის მი მა ნიშ ნებ ლე ბი უფ რო არი ან, 
ვიდ რე წი ნა რე ის ტო რი ულ ობ ის გაგ რძლე ბის, შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
ამ ის ტო რი ულ ობ ის უარ მყო ფელ ნი უნ და იყ ვნენ და არა მა თი 
პო ზი ტი ური გამ გრძე ლებ ლე ბი. ის ინი მი ან იშ ნე ბენ ად ამი ან ის მა-
ტე რი ალ ური ბა ზი სის ეგ ზის ტენ ცი ალ ური გან ზო მი ლე ბის გა თა ვი-
სუფ ლე ბა ზე, სა ჭი რო ებ ებ ის გარ დაქ მნა ზე.

საქ მე ეხ ება ახ ალი თე ორი ის შექ მნას ად ამი ან ის შე სა ხებ, 
არა მხო ლოდ თე ორი ას, არ ამ ედ არ სე ბო ბის ახ ალ ფორ მას. 
გე ნე ზი სი და გან ვი თა რე ბა სა სი ცოცხლო სა ჭი რო ებ ებ ისა თა ვი-
სუფ ლე ბის თვის და თა ვი სუფ ლე ბის სა სი ცოცხლო სა ჭი რო ებ ებ ის-
თვის, თა ვი სუფ ლე ბის თვის, რო მე ლიც აღ არ და ემ ყა რე ბა და შე-
მო იზღუ დე ბა დამ ცრო ბი ლო ბით, არც გა უცხო ებ ული შრო მის სა-
ჭი რო ებ ით. ახ ალი ად ამი ან ური სა ჭი რო ებ ებ ის თვი სობ რი ვი გან-
ვი თა რე ბა ბი ოლ ოგი ურ სა ჭი რო ებ ად მოს ჩანს. გან ვი თა რე ბუ ლი 
კა პი ტა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბის მა ნი პუ ლი რე ბა დი მო სახ ლე ობ ის უდ-
იდ ესი ნა წი ლის თვის, თა ვი სუფ ლე ბა აუც ილ ებ ლო ბა არ არ ის და 
ალ ბათ არც იქ ნე ბა სა სი ცოცხლო სა ჭი რო ება. ამ სა სი ცოცხლო 
სა ჭი რო ებ ის გას წვრივ, ად ამი ან ის შე სა ხებ ახ ალი თე ორია გუ-
ლის ხმობს ახ ალი მო რა ლის წარ მო შო ბას, რო გორც მემ კვიდ რეს 
და უარ მყო ფელს ქრის ტი ან ულ-იუდე ური მო რა ლი სა, რო მე ლიც 
და სავ ლუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის ის ტო რი ის ათ ვის ნამ დვი ლად და მა ხა-
სი ათ ებ ელი იყო. ეს არ ის ზუს ტი გაგ რძე ლე ბა იმ სა ჭი რო ებ ებ ის 
ხა ზი სა, რო მე ლიც გან ვი თარ და და ჩა მო ყა ლიბ და რეპ რე სი ულ 
სა ზო გა დო ებ აში, რო მე ლიც ის ევ და ის ევ თა ვის თა ვის კვლავ-
წარ მო ებ ით არ ის და კა ვე ბუ ლი. ინ დი ვი დე ბი აკ ვლავ წარ მო ებ ენ 
რეპ რე სი ულ სა ზო გა დო ებ ას სა ჭი რო ებ ებ ში, რომ ლე ბიც რე ვო ლუ-
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ცი ური პრო ცე სის დრო საც არ სე ბო ბენ. იდეა გუ ლის ხმობს, რომ 
ად ამი ან ურ სა ჭი რო ებ ებს აქ ვთ ის ტო რი ული ხა სი ათი. ყვე ლა ად-
ამი ან ური სა ჭი რო ება, სექ სუ ალ ურ ის ჩათ ვლით, ცხო ველ თა სამ-
ყა როს სა ფუძ ველ შია. ის ინი ის ტო რი ულ ად გან საზღვრუ ლი და 
მუ ტა ცი ურია. ამ სა ჭი რო ებ ებ ის გან გრძო ბი თო ბი დან მოწყდო მა, 
რო მე ლიც თა ვის თავ ში ვეა რეპ რე სი ულ ობ ის მა ტა რე ბე ლი და 
თვი სობ რი ვი გან სხვა ვე ბის კენ მი მარ თე ბა, არ არ ის მხო ლოდ 
გა მო გო ნე ბა, არ ამ ედ სა წარ მოო ძა ლის თან და ყო ლი ლი გან ვი-
თა რე ბაა. ამ გან ვი თა რე ბამ მი აღ წია იმ წერ ტილს, რო მე ლიც ახ-
ალ სა სი ცოცხლო სა ჭი რო ებ ებს ითხოვს, რა თა გა ას ამ არ თლოს 
თა ვი სი ვე შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

სა წარ მოო ძა ლის რო მე ლი ტენ დენ ცი ები გარ დაქ მნის რა-
ოდ ენ ობ რივ შე საძ ლებ ლო ბას თვი სობ რი ვად? უპ ირ ვე ლე სად, 
დო მი ნა ცი ის ტექ ნი ფი კა ცია, ძირს უთხრის დო მი ნა ცი ის და ფუძ-
ნე ბას. ფი ზი კუ რი შრო მის პროგ რე სუ ლი შემ ცი რე ბა წარ მო ებ-
ის პრო ცეს ში და ამ ფი ზი კუ რი ძა ლის ჩა ნაც ვლე ბა მენ ტა ლუ რი 
შრო მით, სო ცი ალ ურ ად სა ჭი რო შრო მას იმ კლა სით აკ ონ ცენ-
ტრი რებს, რო მელ საც შე ად გე ნენ მეც ნი ერ ები, ტექ ნოკ რა ტე ბი, 
ინ ჟინ რე ბი და ა.შ. ეს მო მენ ტი შე საძ ლოა გა უცხო ებ ული შრო-
მის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა დაც გვე ნიშ ნოს. რა თქმა უნ და, სა კითხი 
ეხ ება მხო ლოდ ტენ დენ ცი ებს, მაგ რამ ტენ დენ ცი ებს, რომ ლე ბიც 
და ფუძ ნდნენ და არ სე ბო ბას გა ნაგ რძო ბენ კა პი ტა ლის ტურ სა-
ზო გა დო ებ აში. თუ კა პი ტა ლის ტებს არ გა მო უვ ათ ამ ახ ალი სა-
წარ მოო ძა ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ექ სპლო ატ აცია, შრო მის 
პრო დუქ ტი ულ ობა და ეც ემა მო გე ბის სა ჭი რო დო ნე ზე ქვე მოთ. 
და თუ კა პი ტა ლის ტე ბი ყუ რადღე ბას აქ ცე ვენ ამ მდგო მა რე ობ ას 
და მი უხ ედ ავ ად ამ ისა აგ რძე ლე ბენ ავ ტო მა ტი ზა ცი ას, მა შინ ეს 
პრო ცე სი მათ ში ნა გან საზღვრებ თან მო დის წი ნა აღ მდე გო ბა ში: 
ჭარ ბი ღი რე ბუ ლე ბის წყა რო ები გარ დაქ მნის მო მენ ტში მყო ფი 
სა ზო გა დო ებ ის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, შემ ცირ დე ბა. 

„კა პი ტალ ში“ მარ ქსმა აჩ ვე ნა, რომ სო ცი ალ ურ ად სა ჭი რო 
შრო მის სრუ ლი ავ ტო მა ტი ზა ცია, შე უთ ავ სე ბე ლია კა პი ტა ლიზ მის 
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შე ნარ ჩუ ნე ბის პრო ცეს თან. ავ ტო მა ტი ზა ცია მხო ლოდ გა სა ღე ბი 
სიტყვაა იმ ტენ დენ ცი ისა, რო მელ შიც ფი ზი კუ რი შრო მა, გა უცხო-
ებ ული შრო მა უკ ან იხ ევს წარ მო ებ ის მა ტე რი ალ ური პრო ცე სი-
დან. ეს ტენ დენ ცია, რო მე ლიც თა ვი სუ ფა ლია კა პი ტა ლის ტე ბის 
ბორ კი ლე ბის გან, წინ უნ და გა უძ ღვეს სა წარ მოო ძა ლე ბის კრე-
ატი ულ ექ სპე რი მენ ტებს. სი ღა რი ბის აღ მოფხვრას თან ერ თად, ეს 
ტენ დენ ცია ნიშ ნავს, რომ ად ამი ან ური და არა ად ამი ან ური ბუ ნე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბებ თან თა მა ში, შე საძ ლოა სო ცი ალ ური შრო მის ში-
ნა არ სი გახ დეს. პრო დუქ ტი ული წარ მოდ გე ნა შე საძ ლოა გახ დეს 
კონ კრე ტუ ლი სტრუქ ტუ რის მქო ნე სა წარ მოო ძა ლა, რო მე ლიც 
თა ვი სუფ ლად გა მოკ ვეთს შე საძ ლებ ლო ბებს, თა ვი სუ ფა ლი ად-
ამი ან ური ყო ფი ერ ებ ის თვის, მა ტე რი ალ ურ სა წარ მოო ძა ლებ თან 
შე სა ბა მი სო ბა ში. იმ ის ათ ვის, რა თა ეს ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი რეპ რე სი ის თვის ხელ საყ რელ პი რო ბე ბად არ გარ და იქ მნას, 
იმ ის ათ ვის, რომ მათ შე ას რუ ლონ გა მა თა ვი სუფ ლებ ლის რო ლი, 
ის ინი მხარ და ჭე რი ლი და მარ თუ ლი უნ და იყ ვნენ გა მა თა ვი სუფ-
ლე ბე ლი სა ჭი რო ებ ებ ის გან. 

რო დე საც არ ანა ირი სა სი ცოცხლო აუც ილ ებ ლო ბა არ არ სე-
ბობს გა უცხო ებ ული შრო მის აღ მო საფხვრე ლად, რო ცა, პი რი-
ქით, არ სე ბობს აუც ილ ებ ლო ბა იმ ისა, რომ გა ნაგ რძო და გა აჭი-
ან ურო შე ნი შრო მა, თუნ დაც ის სო ცი ალ ურ ად არ ას აჭ ირო იყ ოს, 
რო ცა სა სი ცოცხლოდ აუც ილ ებ ელი მხი არ ულ ება და ბედ ნი ერ ება 
გამ ქრა ლია, რო ცა გა და სარ ჩე ნად გე სა ჭი რო ება გა მო იმ უშ ავო 
რა ღაც მი ზე რუ ლი, რო დე საც სი ცოცხლის თვის აუც ილ ებ ელი სა-
ჭი რო ებ ები არ არ სე ბობს, ან ის ინი გა სა ქანს არ აძ ლე ვენ რეპ-
რე სი რე ბულ ნა წილს, მო სა ლოდ ნე ლია, რომ ახ ალი ტექ ნი კუ რი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი გა მო იყ ენ ონ ის ევ დო მი ნა ცი ის ათ ვის.

 ჩვენ უკ ვე ვი ცით, თუ რა კონ ტრი ბუ ცი ას უწ ევს კი ბერ ნე ტი კა 
და კომ პი უტ ერ ები ად ამი ან ის არ სე ბო ბის ტო ტა ლურ კონ ტროლს. 
ახ ალი სა ჭი რო ებ ები, რომ ლე ბიც არ ის ძვე ლის გან საზღვრუ ლი 
ნე გა ცია, პირ ვე ლად ჩნდე ბი ან რო გორც იმ ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა 
და სა ჭი რო ებ ებ ის უარ მყო ფე ლე ბი, რომ ლე ბიც ინ არ ჩუ ნე ბენ არ-
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სე ბუ ლი სის ტე მის დო მი ნა ცი ას: მა გა ლი თად, არ სე ბო ბი სათ ვის 
ბრძო ლის სა ჭი რო ებ ის უარ ყო ფა1( ეს უკ ან ას კნე ლი სა ვა რა უდ-
ოდ აუც ილ ებ ელი რა მაა და სა უბ რე ბი და ილ უზი ები არ სე ბო-
ბი სათ ვის ბრძო ლის გაქ რო ბა ზე, ეწ ინა აღ მდე გე ბა ბუ ნებ რივ და 
სო ცი ალ ურ მდგო მა რე ობ ებს, რო მე ლიც ად ამი ან ის ყო ფი ერ ებ ის 
გან მსაზღვრე ლია), უარ ყო ფა წარ მო მად გენ ლო ბის და შე ჯიბ რე-
ბი თო ბის პრინ ცი პი სა, უარ ყო ფა არ არ აცი ონ ალ ური, და მან გრე-
ვე ლი წარ მო ებ ისა, რო მე ლიც მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლია დეს-
ტრუქ ცი ას თან და უარ ყო ფა სა სი ცოცხლოდ აუც ილ ებ ელი 2ცბი ერი 
რეპ რე სი ული ინ სტიქ ტე ბი სა. ეს აუც ილ ებ ლო ბე ბი გან გდე ბუ ლი 
უნ და იყ ოს სა სი ცოცხლოდ აუც ილ ებ ელი ბიოოლოგიური სა ჭი-
რო ებ ებ იდ ან, რა თა მი ვაღ წი ოთ მშვი დო ბას, რო მე ლიც დღეს 
უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის არც ისე პირ ველ ხა რის ხო ვა ნია, რა თა მო-
ვი პო ვოთ სიმ შვი დე, ბედ ნი ერ ება. ეს ყვე ლა ფე რი არ ამ არ ტო ინ-
დი ვი დე ბი სათ ვი საა აუც ილ ებ ელი მა ფორ მი რე ბე ლი პი რო ბა, არ-
ამ ედ გან კუთ ვნი ლია სო ცი ალ ური სა წარ მოო ძა ლი სათ ვის.

სა წარ მოო ძა ლის ფორ მი სათ ვის, ეს ახ ალი სა სი ცოცხლო 
აუც ილ ებ ლო ბა ტექ ნი კუ რი რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბას 
შექ მნის, მჯე რა, რომ ახ ალი ად ამი ან ური ურ თი ერ თო ბე ბის და-
ფუძ ნე ბა, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ რე ორ გა ნი ზე ბულ სამ-
ყა რო ში. რო დე საც ვსა უბ რობ ტექ ნი კურ რე ორ გა ნი ზა ცი აზე, ხაზს 
ვუს ვამ კა პი ტა ლის ტურ ქვეყ ნებს, რომ ლე ბიც საკ მა ოდ გან ვი თა-
რე ბულ ნი არი ან და სა დაც რეს ტრუქ ტუ რა ლი ზა ცია ნიშ ნავს კა პი-
ტა ლის ტე ბის ინ დუს ტრი ული ტე რო რი სა და კო მერ ცი ალ იზ აცი ის 
აღ მოფხვრას, დი დი ქა ლა ქე ბის გარ დაქ მნას და იმ ბუ ნე ბის აღ-
დგე ნას, რო მე ლიც კა პი ტა ლის ტებ მა სა ში ნე ლი გზე ბით გა ან ად გუ-
რეს ინ დუს ტრი ალ იზ აცი ის პრო ცეს ში. იმ ედი მაქ ვს, ჩე მი სა უბ არი 
კა პი ტა ლის ტე ბის სა ში ნე ლი ქმდე ბე ბის შე სა ხებ ინ დუს ტრი ალ იზ-

1 მარკუზეს სურს აჩვენოს, რომ არსებობისათვის ბრძოლა არსებული 
ეკონომიკური წეს-წყობილებისთვის დამახასიათებელი ფაქტორია და 
ახალი ტიპის საჭიროებაში მიდი ადგილი აღარ უნდა იყოს, ის უნდა 
გადაილახოს.
2 აქ საუბარია არსებულ სისტემაში აუცილებელ სასიცოცხლო ინსტიქტებზე.
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აცი ის პრო ცეს ში, თქვენ ში არ იწ ვევს იმ ას ოცი აცი ას, თით ქოს 
მე ტექ ნი კუ რი რეგ რე სის მომ ხრე ვარ. პი რი ქით, მჯე რა, რომ 
ტექ ნო ლო გი ებ ის გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ძა ლა, იქ ამ დე არ იქ ნე ბა 
ხი ლუ ლი, სა ნამ კა პი ტა ლის ტუ რი წარ მო ებ ის წე სი არ გაქ რე ბა.

თა ვი სუფ ლე ბის ხა რის ხს, რო მე ლიც მე უკ ვე ვახ სე ნე, ჩე მი 
აზ რით, უკ ან ას კნელ გან ხილ ვებ ში სო ცი ალ იზ მის შე სა ხებ, სა თა-
ნა დო ყუ რადღე ბა არ ეთ მო ბა. მე მარ ცხე ნე ებ ის თვი საც კი, ცნე-
ბა სო ცი ალ იზ მი მეტ წი ლად გა ნი ხი ლე ბა სა წარ მოო ძა ლე ბის 
გან ვი თა რე ბის ჩარ ჩო ებ ში, შრო მის პრო დუქ ტი ულ ობ ის ზრდა ში, 
იმ სივ რცე ში, რო მე ლიც არ ამ ხო ლოდ ამ არ თლებ და ას ეთ მიდ-
გო მას, არ ამ ედ ავ ით არ ებ და მეც ნი ერ ულ სო ცი ალ იზ მს, თუმ ცა 
დღეს ერ თი რამ იმ სა ხუ რებს მცი რე ყუ რადღე ბას. ახ ლა ჩვენ, 
ყო ველ გვა რი მო რი დე ბის გა რე შე, რამ დე ნა დაც სა სა ცი ლო შე იძ-
ლე ბა იყ ოს ეს, უნ და ვცა დოთ და გან ვსაზღვროთ თვი სობ რი ვი 
გან სხვა ვე ბა სო ცი ალ ის ტურ, რო გორც თა ვი სუ ფალ, და არ სე ბულ 
სა ზო გა დო ებ ას შო რის. და ზუს ტა დაც, თუ ჩვენ ვე ლით კონ ცეპ ტს, 
რო მე ლიც გვაჩ ვე ნებს თვი სობ რივ გან სხვა ვე ბას სო ცი ალ ის ტურ 
სა ზო გა დო ებ ასა და არ სე ბულს შო რის, ეს თე ტი კურ-ერ ოტ იკ ული 
ზმა ნე ბა სპონ ტა ნუ რად ამ ომ იტ ივ ტივ დე ბა გო ნე ბა ში, ცნე ბა ეს-
თე ტი კუ რი, თა ვი სი ორ იგ ინ ალ ური გან მარ ტე ბით, სა ხელ დობრ, 
რო გორც გრძნო ბე ბის აღ ქმი სა და ად ამი ან ური ცხოვ რე ბის კონ-
კრე ტუ ლი გან ზო მი ლე ბის ფორ მა. ამ კუთხით, ცნე ბობ რი ვი პრო-
ექ ტე ბი, აახ ლო ებს ტექ ნო ლო გი ასა და ხე ლოვ ნე ბას, მუ შა ობ ასა 
და თა მაშს. შემ თხვე ვი თი არაა, რომ ფუ რი ეს შრო მე ბი, ის ევ 
მთა ვა რი ინ სპი რა ცი ებია ავ ან გარ დის ტუ ლი მე მარ ცხე ნე ინ ტე ლი-
გენ ცი ის ათ ვის. მარ ქსმა და ენ გელ სამც კი, აღი არ ეს, რომ ფუ რიე 
ერ თდა ერ თია, ვინც თვი სობ რი ვად გა ნას ხვა ვა თა ვი სუ ფა ლი და 
არ ათ ავ ის უფ ალი სა ზო გა დო ებ ები. ფუ რიე არ შე უშ ინ და იმ აზე სა-
უბ არს, რაც პრინ ციპ ში მარ ქსმაც ვერ გა ბე და, რომ შე საძ ლოა 
და ფუძ ნდეს სა ზო გა დო ება, რო მელ შიც მუ შა ობა გა და იქ ცე ვა თა-
მა შად, სა ზო გა დო ება, რო მელ შიც სო ცი ალ ურ ად სა ჭი რო შრო მა 
შერ წყმუ ლი იქ ნე ბა ჰარ მო ნი ას თან. 
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დას კვნის თვის მსურს ერ თი დაკ ვირ ვე ბის გა კე თე ბა. რო გორც 
უკ ვე ავ ღნიშ ნე, თუ კი კრი ტი კუ ლი თე ორია, რო მე ლიც ვალ ში 
რჩე ბა მარ ქსთან(ან რო მე ლიც ვალ დე ბუ ლია მარ ქსის თე ორი ის 
წი ნა შე), არ და ჯერ დე ბა მხო ლოდ არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის გა-
უმ ჯო ბე სე ბას, ის ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბა შე ით ავ სოს თა ვი სუფ ლე ბის 
უზ არ მა ზა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც აქ მხო ლოდ ზო გა-
დად მი მო ვი ხი ლეთ, ეს იქ ნე ბა თვი სებ რი ვი სხვა ობ ებ ის სკან და-
ლი. მარ ქსიზ მმა უნ და გა რის კოს და გან საზღვროს თა ვი სუფ ლე-
ბა იმ გა გე ბით, რო მე ლიც ად ამი ან ებს გა აც ნო ბი ერ ებ ინ ებს იმ 
ფაქ ტს, რომ ამ სა ხის თა ვი სუფ ლე ბა ჯერ არ არ სე ბობს. ზუს ტად 
იმ იტ ომ, რომ ე.წ უტ ოპი ური შე საძ ლებ ლო ბა ნი არ არი ან უტ ოპი-
ურ ნი, ის ინი უფ რო გან საზღვრუ ლი სო ციო-ის ტო რი ული პო ტენ-
ცი ალ ის უარ ყო ფა ნი არი ან, ას ევე გვჭირ დე ბა ხელ შე სა ხე ბი და 
პრაგ მა ტუ ლი ოპ ონ ირ ება, რა თა ჩვენც და სხვებ მაც გა ვი აზ როთ 
ნახ სე ნე ბი შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ის ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც 
ხელს უშ ლი ან მათ გან ხორ ცი ელ ებ ას. მსგავ სი წი ნა აღ მდე გო ბა 
მო ითხოვს ყო ველ გვა რი ილ უზი ის გან და დი ფი ტიზ მის გან3 გა თა-
ვი სუფ ლე ბას, რა მე თუ ამ გვა რი ში ში, სა კუ თა რი არ სით, თა ვი სუფ-
ლე ბას, არ სე ბუ ლი წყო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, არ თმევს არ სე ბო-
ბის სა შუ ალ ებ ას.

უტოპიის დასასრული – კითხვები და პასუხები
 
შე კითხვა: რამ დე ნად პო ზი ტი ურ წერ ტი ლად მი გაჩ ნი ათ ინ-

გლი სუ რი პოპ-მოძ რა ობ ებ ის ეს თე ტი კურ-ერ ოტ იკ ული ცხოვ რე ბის 
გზა?

მარ კუ ზე: ალ ბათ იც ით, რომ იმ სა კითხე ბი დან, რომ ლებ საც 
შე ვე ხე, პრაქ ტი კუ ლად ორი რამ არ ის აღ სა ნიშ ნა ვი. მე ვვა რა უდ-
ობ დი, რომ დღეს დღე ობ ით სტუ დენ ტურ მოძ რა ობ ებს თვი თონ-
ვე შე უძ ლი ათ რე ვო ლუ ცი ის მოხ დე ნა. ას ევე ვფიქ რობ დი იმ ას, 

3 მარცხისადმი შემგუებლობა.



21

რომ ე.წ ჰი პე ბი ამ ერ იკ აში, რომ ლებ საც თქვენ „გამ ლე რებს“ 
ეძ ახ ით, ახ ალი რე ვო ლუ ცი ური კლა სია. ამ თე ზი სე ბის მტკი ცე-
ბის გან შორს ვარ. რა საც მე ვცდი ლობ დი, იყო უბ რა ლოდ იმ 
ან არ ქი ული და სპონ ტა ნუ რი ტენ დენ ცი ებ ის ჩვე ნე ბა, რო მე ლიც 
მიმ დი ნა რე ობს სა ზო გა დო ებ აში, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, რეპ-
რე სი ული სა ზო გა დო ებ ის დო მი ნან ტუ რი აუც ილ ებ ლო ბე ბის გან 
წყვე ტის მაც ნე ები არი ან. ის ჯგუ ფე ბი, რომ ლე ბიც თქვენ ახ სე-
ნეთ არ ხა სი ათ დე ბი ან სის ტე მას თან ინ ტეგ რა ცი ით, თუმ ცა ის ინი, 
რო გორც ცალ კე ული ფე ნო მე ნე ბი, არ ით ვლე ბი ან რე ვო ლუ ცი ურ 
ძა ლად, მაგ რამ თუ ამ გვა რი ჯგუ ფე ბი ერ თმა ნეთ თან შემ ხებ ლო-
ბა ში იქ ნე ბი ან და გა ერ თი ან დე ბი ან, ობი ექ ტუ რად უფ რო ძლი ერ 
წი ნა აღ მდე გო ბის კე რას შექ მნი ან.

შე კითხვა: თქვენ თქვით, რომ რე ვო ლუ ცი ური გარ დაქ მნის-
თვის აუც ილ ებ ელი მა ტე რი ალ ური და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური რე-
სურ სე ბი უკ ვე არ სე ბობს. თუმ ცა თქვენს ლექ ცი აში, სა უბ რობ დით 
ძა ლებ ზე „უტ ოპი ის ათ ვის“ და არა გარ დაქ მნის თვის აუც ილ ებ ელ 
სა ჭი რო ებ ებ ზე, შე სა ბა მი სად დას მუ ლი კითხვის თვის ნამ დვი ლად 
არ გა გი ცი ათ პა სუ ხი.

მარ კუ ზე: ამ კითხვა ზე სა პა სუ ხოდ, მე ორე ლექ ცი ის ჩა ტა რე-
ბაა სა ჭი რო. აი, რამ დე ნი მე შე ნიშ ვნა, იმ შემ თხვე ვა ში თუ მე 
უმ ეტ ეს ყუ რადღე ბას და ვუთ მობ დი აუც ილ ებ ლო ბი სა და ხა რის-
ხობ რი ვი გან სხვა ვე ბის ცნე ბას, რომ ლებ საც ბევ რი სა ერ თო აქ ვთ 
ტრან სფორ მა ცი ის პრობ ლე მას თან: ერთ-ერ თი მთა ვა რი ფაქ ტო-
რი, რო მე ლიც ხელს უშ ლის ტრან სფორ მა ცი ას(ეს სა კითხი მრა-
ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში იყო დღის წეს რიგ ში), არ ის გარ-
დაქ მნის თვის აუც ილ ებ ელი სა ჭი რო ებ ებ ის არ არ სე ბო ბა, ან მა-
თი რეპ რე სია, ის ინი (სა ჭი რო ებ ები) სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბის-
თვის, რომ ლებ მაც უნ და გა ნა ხორ ცი ელ ონ ეს ტრან სფორ მა ცია, 
უნ და წარ მო ად გენ დნენ თვი სობ რი ვად გამ მიჯ ნავ ფაქ ტო რებს. 
თუ მარ ქსმა პრო ლე ტა რი ატ ში რე ვო ლუ ცი ური კლა სი და ინ ახა, 
და, რა თქმა უნ და, ას ეც იყო, მან ეს უპ ირ ვე ლე სად იმ ის გა მო 
მო ახ ერ ხა, რომ პრო ლე ტა რი ატი გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი იყო კა პი-
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ტა ლის ტუ რი სა ზო გა დო ებ ის რეპ რე სი ული სა ჭი რო ებ ებ ის გან იმ-
იტ ომ, რომ თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო ელ ემ ენ ტე ბი თვი თონ 
პრო ლე ტა რი ატ ის შიგ ნით ყა ლიბ დე ბო და და ის ინი ძვე ლი დო-
მი ნან ტუ რი აუც ილ ებ ლო ბე ბით არ იყო შე ხუ თუ ლი. დღეს დღე ობ-
ით გან ვი თა რე ბულ კა პი ტა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში ას ეთ ვი თა რე ბას 
ვე ღარ შევ ხვდე ბით. არ სე ბუ ლი მუ შა თა კლა სი გვერ დს ვერ უვ-
ლის შე მო თა ვა ზე ბულ სა ჭი რო ებ ებს. ეს ერთ-ერ თი სე რი ოზ ული 
ფაქ ტია, რო მელ საც უნ და შე ვუ რიგ დეთ. სა ნამ ას ეთ მო ცე მუ ლო-
ბა ში გვი წევს ყოფ ნა, ყო ველ გვა რი გან ხილ ვის გა რე შე შე მიძ ლია 
მოგ ცეთ გა რან ტია, დღეს არ ავ ინაა იმ გვარ პო ზი ცი აში, რომ გას-
ცეს მზა რე ცეპ ტე ბი და მიგ ვი თი თოს: „თქვენ გყავთ თქვე ნი რე-
ვო ლუ ცი ური ძა ლე ბი, ეს არ ის მა თი სიძ ლი ერე, ესა და ეს უნ და 
გა კეთ დეს.“

მე შე მიძ ლია მხო ლოდ იმ აზე მი თი თე ბა, თუ რო მელ ძა ლებს 
აქ ვთ იმ ის პო ტენ ცი ალი, რომ სის ტე მის რა დი კა ლუ რი გარ დაქ-
მნე ბი გა ნა ხორ ცი ელ ონ. დღეს არ სე ბუ ლი კლა სი კუ რი წი ნა აღ მდე-
გო ბე ბი, რომ ლე ბიც კა პი ტა ლიზ მის შიგ ნით არ სე ბობს, არ ას ოდ ეს 
ყო ფი ლა ას ეთი მწვა ვე სა ხით წარ მოდ გე ნი ლი. გან სა კუთ რე ბით 
დი დი უფ სკრუ ლი იკ ვე თე ბა ორ პო ლუსს შო რის, რო მელ თა გან 
ერ თს აქ ვს სა წარ მოო ძა ლე ბის გან ვი თა რე ბა და წინ სვლა, ას ევე 
სო ცი ალ ური სიმ დიდ რე, ხო ლო მე ორე მხა რეს- ამ სა წარ მოო 
ძა ლის და მან გრე ვე ლი და რეპ რე სი ული შე დე გე ბი, ვი თა რე ბის 
ასე უს აზღვროდ გამ წვა ვე ბას აქ ამ დე ად გი ლი არ ჰქო ნია. სი ტუ-
აცი ას გლო ბა ლუ რი კონ ტექ სტი დან თუ შევ ხე დავთ, კა პი ტა ლიზ-
მს უპ ირ ის პირ დე ბა ან ტი კა პი ტა ლის ტუ რი ძა ლე ბი, რომ ლე ბიც, 
მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში, ღია კონ ფრონ ტა ცი ას აც აღ არ 
ერ იდ ები ან. ას ევე მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ შიც არ სე ბო ბენ კა პი ტა ლიზ-
მი სათ ვის ნე გა ტი ური ძა ლე ბი, ამ ერ იკ ასა და ევ რო პა ში, და მე 
აღ არ მო ვე რი დე ბი, რომ ამ ნე გა ტი ური ძა ლე ბის შე მად გენ ლე-
ბად გა მო ვაცხა დო ინ ტე ლექ ტუ ალ ები, გან სა კუთ რე ბით სტუ დენ-
ტე ბი.



23

ის ფაქ ტი, რომ სტუ დენ ტებს რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი 
არა ერ თხელ და უწყი ათ, ნა თე ლი უნ და იყ ოს ყვე ლა იმ ად ამი-
ან ის თვის, ვი საც მცი რე ის ტო რი ული ცოდ ნა მა ინც აქ ვს. ას ეთი 
შემ თხვე ვე ბი არ ამ ხო ლოდ ევ რო პა ში, არ ამ ედ მსოფ ლი ოს სხვა 
ნა წი ლებ შიც მომ ხდა რა. სტუ დენ ტთა რო ლი, რო გორც ინ ტე ლი-
გენ ცი ის, რომ ლე ბიც აკ ომ პლექ ტე ბენ არ სე ბულ სა ზო გა დო ებ ას 
ლი დე რე ბი თა და აღ მას რუ ლებ ლე ბით, წარ სულ თან შე და რე ბით, 
დღეს გა ნუ ზომ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია. გარ და ამ ისა, არ სე ბობს 
მო რა ლურ-სექ სუ ალ ური მე ამ ბო ხე ობა, რო მე ლიც უპ ირ ის პირ-
დე ბა დო მი ნა ცი ურ მო რალს და ეს ფაქ ტო რი უნ და მი ვიჩ ნი ოთ 
ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან შე მად გენ ლად, სის ტე მას თან დე ზინ ტეგ-
რა ცი ის პრო ცეს ში, რო მელ საც საკ მა ოდ დი დი რე აქ ცია მოჰ ყვა, 
გან სა კუთ რე ბით შტა ტებ ში. სა ბო ლო ოდ, ალ ბათ, ევ რო პა ში ჩვენ 
უნ და და ვა მა ტოთ რა ღაც ნა წი ლე ბი მუ შა თა კლასს, რომ ლე ბიც 
სის ტე მას თან ინ ტეგ რა ცი ის მსხვერ პლნი ჯერ არ გამ ხდა რან. ის-
ინი ტენ დენ ცი ური გარ დამ ქმნე ლი ძა ლე ბი არი ან და მა თი რე-
ალ ური შან სე ბის, სიძ ლი ერ ის შე სა ფა სებ ლად ჩვენ ახ ალი და 
ხან გრძლი ვი დის კუ სია დაგ ვჭირ დე ბა.

შე კითხვა: ჩე მი შე კითხვა მი მარ თუ ლია ახ ალი ან თრო პო-
ლო გი ის რო ლის კენ, ას ევე იმ ბი ოლ ოგი ური სა ჭი რო ებ ებ ის კენ, 
რო მე ლიც სა ჭი რო ებ ათა სტრუქ ტუ რა ში თვი სობ რი ვად ახ ალი 
რა მაა და რომ ლის თქვე ნე ული ინ ტერ პრე ტა ცია ის ტო რი ულ ად 
ცვლა დია. რი თი გან სხვავ დე ბა ის რე ვო ლუ ცი ური სო ცი ალ იზ მის 
თე ორი ის გან? მარ ქსი თა ვის გვი ან დელ ნა წე რებ ში ფიქ რობ და, 
რომ თა ვი სუფ ლე ბა ამო იფ რქვე ვა სა ჭი რო ებ ებ ის ბა ზის ზე დაყ-
რდნო ბით, მაგ რამ ეს ალ ბათ ნიშ ნავს, რომ თა ვი სუ ფალ ად-
ამი ან თა სო ცი უმი დამ ყარ დე ბა მხო ლოდ გარ კვე ულ ჩარ ჩო ებს 
შიგ ნით და არა აბ სტრა გი რე ბულ ბუ ნებ რივ ის ტო რი ულ ობ აში, 
ან აუც ილ ებ ლო ბის სფე როს მიღ მა. თქვენს ახ ალ კონ ცეპ ტში, 
რო მე ლიც ახ ალ ბი ოლ ოგი ურ სა ჭი რო ებ ებს ეხ ება, რო გო რი ცაა 
სა სი ცოცხლო სა ჭი რო ება თა ვი სუფ ლე ბის თვის, ბედ ნი ერ ებ ის თვის, 
ხომ არ გუ ლის ხმობთ ად ამი ან ის ფსი ქო ლო გი ური სტრუქ ტუ რის 
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თვი სობ რივ გარ დაქ მნას, რო მე ლიც მი სი ბუ ნებ რი ვი ის ტო რი იდ-
ან მომ დი ნა რე ობს? გჯე რათ, რომ დღეს ეს არ ის თვი სობ რი ვი 
შე საძ ლებ ლო ბა?

მარ კუ ზე: თუ თქვენ გუ ლის ხმობთ იმ ას, რომ კა ცობ რი ობ ის 
ბუ ნებ რივ ის ტო რი აში ცვლი ლე ბე ბი სას, სა ჭი რო ებ ები, რომ ლე ბიც 
მე ვახ სე ნე, რო გორც ახ ალი, შეძ ლებს გა მო ჩე ნას, მე ვიტყო დი 
დი ახ. ად ამი ან ური ბუ ნე ბა და მი სი სა ჭი რო ებ ებ ზე და ჟი ნე ბუ ლო-
ბა... მარ ქსმა იც ოდა, რომ ამ გვა რი ად ამი ან ური ბუ ნე ბა ის ტო რი-
ულ ად გან საზღვრუ ლი ბუ ნე ბაა და ის ის ტო რი ულ ად ვი თარ დე ბა. 
რა თქმა უნ და, ად ამი ან ის ბუ ნებ რი ვი ის ტო რია გაგ რძელ დე ბა. 
ად ამი ან ისა და ბუ ნე ბის ურ თი ერ თმი მარ თე ბა სრუ ლი ად შე იც ვა-
ლა და სა ჭი რო ებ ათა გან ზო მი ლე ბა გახ დე ბა სხვა სა ხის, რო ცა 
გა უცხო ებ ული შრო მა გაქ რე ბა და მას ჩა ან აც ვლებს სრულ ყო-
ფი ლი ტექ ნო ლო გი ები, ას ევე დი დი ნა წი ლი სო ცი ალ ურ ად აუც-
ილ ებ ელი შრო მი სა, გახ დე ბა მხო ლოდ ტექ ნო ლო გი ური ექ სპე-
რი მენ ტი. სა ჭი რო ებ ათა გან ზო მი ლე ბა ფაქ ტობ რი ვად შე იც ვლე ბა 
და ჩვენ ალ ბათ ვი ხი ლავთ თა ვი სუ ფა ლი ად ამი ან ის ყო ფას, რო-
მე ლიც მარ ქსის თვის და ენ გელ სის თვის უკ ავ შირ დე ბო და შრო მის 
მიღ მა არ სე ბულ სფე როს. ამ გვა რი გარ დაქ მნა, თა ვის მხრივ, გა-
ნა ვი თა რებს შრო მის სფე რო საც.

შე კითხვა: თუ თა ვი სუფ ლე ბის თვი სა და ბედ ნი ერ ებ ის თვის მი-
საღ წე ვი სა სი ცოცხლო სა ჭი რო ებ ები ბი ოლ ოგი ურ სა ჭი რო ებ ებ ად 
გარ და იქ მნე ბა, მა შინ რო გორ მა ტე რი ალ იზ დე ბი ან ის ინი?

მარ კუ ზე: „მა ტე რი ალ ურ ად კონ ვერ ტი რე ბად ში“ გუ ლის ხმობთ 
იმ ას, თუ რო გო რი ეფ ექ ტი ექ ნე ბათ მათ სო ცი ალ ურ და თუნ დაც 
ფსი ქო ლო გი ურ სტრუქ ტუ რა ზე? ის ინი მუ შა ობ ენ და მამ შვი დე ბე-
ლი გა რე მოს კონ სტრუქ ცი ის მეშ ვე ობ ით. მე ვცდი ლობ დი მი მე-
თი თე ბი ნა ამ აზე, რო ცა კა პი ტა ლის ტუ რი ინ დუს ტრი ალ იზ აცი ის 
ტე რო რის ლიკ ვი და ცი აზე ვსა უბ რობ დი. ვგუ ლის ხმობ გა რე მოს, 
რო მე ლიც ახ ალ სა ჭი რო ებ ებს, და მამ შვი დე ბე ლი ხა სი ათ ის მეშ-
ვე ობ ით, მო ამ არ აგ ებს სივ რცით, რო მელ შიც ის ინი მა ტე რი ალ იზ-
დე ბი ან, ას ევე ფსი ქო ლო გი ურ ად გა დას ხვა ფერ დე ბი ან ბუ ნებ რი ვი 
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ის ტო რი ის გან გრძო ბი თი ცვლი ლე ბე ბის მეშ ვე ობ ით, სა ხელ დობრ 
იმ მა ხა სი ათ ებ ლე ბის რე დუქ ცი ის ფონ ზე, რომ ლე ბიც თა ვი ანთ 
მა ნი ფეს ტა ცი ას სა ში ნე ლი გზით ცდი ლო ბენ: სი უხ ეშ ით, სი სას ტი-
კით, ცრუ ჰე რო იზ მით, შე ჯიბ რე ბი თო ბით. რა თქმა უნ და, მე ვსა-
უბ რობ ფსი ქო ლო გი ურ ფე ნო მენ ზე.

შე კითხვა: არ სე ბობს რა იმე სა ხის კავ ში რი გარ კვე ული ან-
არ ქის ტუ ლი სტრა ტე გი ის რე აბ ილ იტ აცი ასა და უზ არ მა ზარ ექ-
სტრა-ეკ ონ ომ იკ ურ ძა ლა დო ბას თან ? რო მე ლიც დღეს დღე ობ ით 
ინ ტერ ნა ლი ზა ცი ის მეშ ვე ობ ით იქ ცა და უყ ოვ ნე ბელ ეკ ონ ომ იკ ურ 
ძა ლა უფ ლე ბად, ვგუ ლის ხმობ იმ ას, რომ მა ნი პუ ლა ცი ის აგ ენ ტებ-
მა კარ გად იცი ან, თუ რო გორ უნ და შე ით ვი სონ დო მი ნა ცი ის ბი-
ურ ოკ რა ტი ული და მმარ თვე ლო ბი თი მე ქა ნიზ მე ბი.

მარ კუ ზე: მაგ რამ ეს არ არ ის ძა ლა დო ბის ინ ტერ ნა ლი ზე ბა. 
თუ კა პი ტა ლიზ მში რა იმე ნა თე ლია, ეს არ ის წმინ და გა რე გა ნი 
ძა ლა დო ბა, „კარ გი“ ძვე ლი ყა იდ ის ძა ლა დო ბა, რო მე ლიც ის-
ეთი ძლი ერია ჯერ რომ არ ყო ფი ლა. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ვერ 
ვხე დავ ინ ტერ ნა ლი ზე ბას. ჩვენ არ უნ და შევ ჩერ დეთ იმ ფაქ ტზე, 
რომ მა ნი პუ ლა ცი ური ტენ დენ ცი ები ძა ლა დობ რი ვი არაა. ვე რა-
ვინ მა იძ ულ ებს ტე ლე ვი ზო რის წინ სა ათ ობ ით ჯდო მას, ვე რა ვინ 
მა იძ ულ ებს ვი კითხო იდი ოტ ური გა ზე თე ბი. 

შე კითხვა: ვერ და გე თან ხმე ბით იმ იტ ომ, რომ ინ ტერ ნა ლი ზე-
ბა ზუს ტა დაც ნიშ ნავს მოჩ ვე ნე ბი თი, ილ უზ ორ ული თა ვი სუფ ლე-
ბის შე საძ ლებ ლო ბის არ სე ბო ბას, ინ ტერ ნა ლი ზე ბა ეკ ონ ომ იკ აში 
კლა სი კუ რი კა პი ტა ლიზ მის თვის ნიშ ნავს იმ ას, რომ პო ლი ტი კუ რი 
და მო რა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბი შეძ ლებს გა თა ვი სუფ ლე ბას. 

მარ კუ ზე: ჩემ თვის ეს მხო ლოდ კონ ცეპ ტის ფარ თოდ გა ჭიმ-
ვაა. ძა ლა დო ბა, რჩე ბა ძა ლა დო ბად და თუ სის ტე მა ტე ლე ვი ზი ის 
სა შუ ალ ებ ით თა ვი სუფ ლე ბის ილ უზ ორ ულ ეფ ექ ტს ქმნის, მე გა-
მოვ რთავ მას, მა შინ რო დე საც მსურს. ეს არ არ ის ძა ლა დო ბის 
გან ზო მი ლე ბა. თუ თქვენ ამ ას ამ ტკი ცებთ, მა შინ თქვენ ბინ დავთ 
ჩვე ნი სა ზო გა დო ებ ის ერთ-ერთ გა დამ წყვეტ ფაქ ტორს, სა ხელ-
დობრ ვგუ ლის ხმობ გან სხვა ვე ბას ტე რორ სა და ტო ტა ლი ტა რულ 
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დე მოკ რა ტი ას შო რის, რო მე ლიც მუ შა ობს არა ტე რო რის არ ამ ედ 
ინ ტერ ნა ლი ზა ცი ის გზით, თა ვი სი ვე კო ორ დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მე ბით 
და ის არ არ ის ძა ლა დობ რი ვი. ძა ლა დო ბა არ ის ის, რო დე საც 
კლუბ ში მყო ფი მა ვა ნი თავ ში ურ ტყამს ვი ღა ცას, ან ემ უქ რე ბა 
მას. ძა ლა დო ბა არ არ ის ის ფაქ ტი, რომ მე ტე ლე-შოუებში ვმო-
ნა წი ლე ობ ან გა მო სა ხუ ლე ბა იც ვლე ბა სხვა დას ხვა გზით.

შე კითხვა: არ სე ბობს რა იმე ტი პის კავ ში რი ახ ალ ის ტო რი-
ულ ად და ბი ოლ ოგი ურ ად გან სხვა ვე ბულ სა ჭი რო ებ ებ ის სტრუქ-
ტუ რა სა და იმ რე აბ ილ იტ ირ ებ ულ ჯგუ ფებს შო რის, რომ ლე ბიც 
მარ ქსმა და ენ გელ სმა, წვრილ ბურ ჟუ აზი ულ მო რალ თან კავ ში-
რის გა მო, დაგ მეს, რო გორც დეკ ლა სი რე ბულ ნი?

მარ კუ ზე: ჩვენ უნ და გან ვას ხვა ვოთ ეს déclassé ჯგუ ფე ბი. 
რო გორც ვხე დავ, დღეს არც ლუმ პენ პრო ლე ტა რი ატი და არც 
წვრი ლი ბურ ჟუა არ არ ის რა დი კა ლუ რი, ის ინი იმ ად დარ ჩნენ, 
რაც ად რე იყ ვნენ. მათ გან გან სხვა ვე ბით, ინ ტე ლი გენ ცი ის რო ლი 
შეც ვლი ლია. 

შე კითხვა: არ ფიქ რობთ, რომ ეს déclassé ჯგუ ფი, სწო რედ 
სტუ დენ ტე ბის გან შედ გე ბა?

მარ კუ ზე: არა.
შე კითხვა: სა წარ მოო ძა ლე ბის სიმ წი ფის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 

შე საძ ლე ბე ლი, ან ვა ლი დუ რია ის ევ აუც ილ ებ ლე ობ აზე, ობი ექ-
ტურ კა ნონ სა ან სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ებ ზე 
სა უბ არი? არ გა და ფას და და შე იც ვა ლა სუ ბი ექ ტუ რო ბის რო ლი, 
რო მე ლიც ალ ბათ ან არ ქიზ მის ლე გი ტი მა ცი ის გა მა ახ ლე ბე ლია?

მარ კუ ზე: სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რე ბის ახ ლი დან შე ფა სე ბა სა 
და გან საზღვრას, მო ცე მულ სი ტუ აცი აში, მი ვიჩ ნევ ერთ-ერთ გა-
დამ წყვეტ სა ჭი რო ებ ად. რაც უფ რო მე ტად ვუს ვამთ ხაზს იმ ას, 
რომ თა ვი სუ ფა ლი სა ზო გა დო ებ ის თვის სა ჭი რო მა ტე რი ალ ური, 
ტექ ნი კუ რი და მეც ნი ერ ული სა წარ მოო ძა ლე ბი უკ ვე ძა ლა ში 
მყო ფო ბენ, იმ დე ნად ვე ვართ გა მოწ ვე ულ ნი, შე საძ ლებ ლო ბა თა 
ცნო ბი ერ ებ ის გა თა ვი სუფ ლე ბა ში. ცნო ბი ერ ებ ის ინ დოტ ქრი ნა ცია, 
რო მე ლიც ამ გვა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის წი ნა აღ მდე გაა მი მარ თუ-
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ლი, და მა ხა სი ათ ებ ელი სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რია დღე ვან დე ლი 
სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის. ცნო ბი ერ ებ ის გან ვი თა რე ბას და მის გან-
ვი თა რე ბა ზე გა წე ულ სა მუ შა ოს, მა ტე რი ალ იზ მის(რე ვო ლუ ცი ური 
მა ტე რი ალ იზ მის) ერთ-ერთ მთა ვარ ამ ოც ან ად მი ვიჩ ნევ. და თუ 
მე ამ გზით მი ვუ დე ქი სა ჭი რო ებ ებ სა და სურ ვი ლებს, ეს შე იძ-
ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ თქვენ მი ერ ნახ სე ნებ სუ ბი ექ ტურ ფაქ ტო რად. 

ერთ-ერ თი ამ ოც ანა იმ აში მდგო მა რე ობს, რომ გა ვა თა ვი სუფ-
ლოთ იმ ტი პის ად ამი ანი, რო მელ საც სურს რე ვო ლუ ცია, რომ-
ლის თვი საც სა ჭი როა რე ვო ლუ ცია, რად გან მის გა რე შე ის და-
იღ უპ ება. ეს არ ის სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც დღეს მე ტია 
ვიდ რე სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რი. სხვა მრხრივ, ბუ ნებ რი ვად ობი-
ექ ტუ რი ფაქ ტო რი(და ეს გა მო ნაკ ლი სი შემ თვე ვაა, რო ცა მსურს 
მცი რე კო რექ ტი რე ბა გა ვა კე თო), ორ გა ნი ზე ბაა. ეს ტა ბი ლიშ მენ-
ტის ტო ტა ლუ რი მო ბი ლი ზე ბა შე საძ ლებ ლო ბე ბის წი ნა აღ მდეგ, 
ის ეთი ძლი ერი და ეფ ექ ტუ რია, რო გორც არ ას დროს. ერ თი 
მხრივ, ჩვენ შევ ძე ლით და პირ ველ ეტ აპ ზე ვი პო ვეთ ცნო ბი-
ერ ებ ის გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი სა ჭი რო ება, თუმ ცა მე ორე მხრივ, 
ძა ლა უფ ლე ბის იმ გვა რი კონ ცენ ტრა ცია დაგ ვი პი რის პირ და, რომ 
მის წი ნა აღ მდეგ თა ვი სუ ფა ლი ცნო ბი ერ ებ აც კი, სა სა ცი ლო და 
უძ ლუ რია. ორ ფრონ ტზე ბრძო ლა დღეს ის ეთი მწვა ვეა, რო-
გორც არ ას დროს. ერ თი მხრივ, ცნო ბი ერ ებ ის გა თა ვი სუფ ლე ბა 
აც ული ებ ელია, ხო ლო მე ორე მხრივ სა ჭი როა ვიგ რძნოთ ნე-
ბის მი ერი რყე ვა, რო მე ლიც არ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის უაღ რე-
სად დი დი ძა ლა უფ ლე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის მქო ნე სტრუქ ტუ რა ში 
შე საძ ლოა გაჩ ნდეს. ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, შე საძ ლე-
ბე ლია, რომ შე და რე ბით უფ რო თა ვი სუ ფა ლი ცნო ბი ერ ება გქონ-
დეს იმ იტ ომ, რომ მას უბ რა ლოდ არ ანა ირი ეფ ექ ტი არ აქ ვს.

შე კითხვა: ახ ალი სა ჭი რო ებ ები, რომ ლე ბიც თქვენ გარ დაქ-
მნის თვის აუც ილ ებ ელ მო ტი ვად და ას ახ ელ ეთ, რა არ ელ ით იქ ნე-
ბი ან პრი ვი ლე გი რე ბულ ნი მეტ რო პო ლი ებ ში? რა ხა რის ხით გარ-
დაქ მნი ან ის ინი იმ სა ზო გა დო ებ ას, რომ ლე ბიც უკ ვე ტექ ნი კუ რად 
და ეკ ონ ომ იკ ურ ად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ცხოვ რო ბენ? გა-
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ით ვა ლის წი ნეთ ეს სა ჭი რო ებ ები ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის, კუ ბი სა და 
ჩი ნე თის რე ვო ლუ ცი ის ას?

მარ კუ ზე: ახ ალი სა ჭი რო ებ ებ ის ტენ დენ ცი ებს ვხე დავ სა ზო გა-
დო ებ ის ორ ივე პო ლუს ზე, გან ვი თა რე ბულ სექ ტორ ში და ას ევე 
მე სა მე მსოფ ლი ოში მიმ დი ნა რე გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ბრძო ლე-
ბის პრო ცე სებ ში. და ფაქ ტობ რი ვად ჩვენ ვხე დავთ იმ ფე ნო მენს, 
რო მე ლიც მარ ქსის თო ერი აში ნათ ლა დაა გა მო ხა ტუ ლი, სა ხელ-
დობრ ვგუ ლის ხმობ იმ ას, რომ ვინც კა პი ტა ლიზ მის სა ეჭ ვო კე-
თილ დღე ობ ის გან „თა ვი სუ ფა ლია“, სწო რედ ის ავ ით არ ებს იმ სა-
ჭი რო ებ ებს, რო მელ მაც შე საძ ლოა თა ვი სუ ფა ლი სა ზო გა დო ებ ის 
შექ მნას შე უწყოს ხე ლი. მა გა ლი თის თვის, თა ვი სუფ ლე ბის თვის 
მებ რძოლ ვი ეტ ნა მე ლებს არ უნ და სჭირ დე ბო დეთ თავ სმოხ ვე-
ული მშვი დო ბა, მათ უკ ვე აქ ვთ ის. მათ ეს აჭ ირო ებ ათ თა ვი ან-
თი სი ცოცხლის დაც ვა აგ რე სი ის გან. ამ ეტ აპ ზე ეს სა ჭი რო ებ ები, 
რე ალ ურ ად აუც ილ ებ ელ ნი არი ან. სა ზო გა დო ებ ის მე ორე პო-
ლუს ზე, გან ვი თა რე ბულ მხა რეს, ჩვენ ვხვდე ბით უმ ცი რე სო ბებს, 
რომ ლებ საც ძა ლუძთ და ბა დონ ახ ალი შე სა ძებ ლო ბე ბი, ან თუ 
ის ინი ამ ას ვერ მო ახ ერ ხე ბენ, მათ სჭირ დე ბათ, რა ღაც, რა თა 
ფსი ქო ლო გი ურ ად არ გა ნად გურ დნენ. ამ შემ თხვე ვა ში, მე უნ და 
მი ვუბ რუნ დე ჰი პე ბის მოძ რა ობ ას და ვფიქ რობ საკ მა ოდ სა ინ ტე-
რე სო ფე ნო მე ნებს გა და ვაწყდე ბით, სა ხელ დობრ იმ ფაქ ტს, რომ 
სა ზო გა დო ებ ის ეს ნა წი ლი, უარს ამ ბობს „მო წი ნა ვე ფე ნის“ ცხოვ-
რე ბი სე ულ ღო ნის ძი ებ ებ ში მო ნა წი ლე ობ აზე. ეს ნიშ ნავს სა ჭი რო-
ებ ებ ის თვი სობ რივ ცვლი ლე ბას. უკ ეთ ესი ტე ლე ვი ზო რის, მან ქა-
ნი სა და სხვა დას ხვა სა ხის კომ ფორ ტის მოთხოვ ნის სა ჭი რო ება, 
უარ ყო ფი ლია. სა ზო გა დო ებ ის ორ ივე პო ლუს ზე და ახ ლო ებ ით 
ეს გან წყო ბაა: „ჩვენ არ გვინ და გქვონ დეს რა იმე სა ერ თო ამ 
მძღნერ თან.“

შე კითხვა: თუ თვი სობ რი ვად გან სხვა ვე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის 
ობი ექ ტუ რი ბა ზი სი აწ მყოა, მა შინ რა ტომ ვხვდე ბით ამ დენ ხაზ-
გას მას აწ მყო სა და მო მავ ლის აბ სო ლუ ტურ წყვე ტა ზე? არ ფიქ-
რობთ, რომ ეს გა დას ვლა გა შუ ალ ედ ებ ული უნ და იყ ოს, ან თქვე-
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ნი აზ რით, აბ სო ლუ ტუ რი წყვე ტის იდეა ხომ არ ეწ ინა აღ მდე გე ბა 
უფ სკრუ ლის ამ ოვ სე ბის კონ კრე ტულ მცდე ლო ბებს?

მარ კუ ზე: თა ვის და სა ცა ვად ვიტყვი, რომ, მე არ ვემ ხრო-
ბო დი წყვე ტას. უფ რო სწო რად, სი ტუ აცი იდ ან გა მომ დი ნა რე, მე 
ახ ალი თა ვი სუ ფა ლი სა ზო გა დო ებ ის დე ფი ნი ცი ას, არ სე ბუ ლის 
გან საზღვრუ ლი უარ ყო ფის სა ფუძ ველ ზე ვი აზ რებ. მაგ რამ არ-
ავ ის შე უძ ლია ად გეს და ას ეთი გან საზღვრუ ლი უარ ყო ფა, ისე 
გა იგ ოს, რო გორც ძვე ლი ღვი ნოს ახ ალ ბოთ ლში გა დას ხმა და 
მე ტი არ აფ ერი. ამ იტ ომ აც გა ვუს ვი ხა ზი წყვე ტას, კლა სი კუ რი 
მარ ქსიზ მის გა გე ბით და მე ვერ ვხე დავ ვე რა ნა ირ შე უს აბ ამ ობ-
ას. დის კუ სი ას ვი სურ ვებ დი სა ხელ დობრ იმ აზე, თუ რო გორ უნ-
და მოხ დეს წყვე ტა, ან რო გორ უნ და წარ მო იშ ვას ახ ალი გა მა-
თა ვი სუფ ლე ბე ლი სა ჭი რო ებ ები ამ ის შემ დეგ. თქვენ შე გიძ ლი ათ 
თქვათ და მეც ხში რად ვე უბ ნე ბი ამ ას ჩემს თავს, თუ ეს ყვე ლა-
ფე რი მარ თა ლია, მა შინ რო გორ შეგ ვიძ ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ 
ამ კონ ცეპ ტე ბის წარ მო შო ბა ად ამი ან თა ყო ფი ერ ებ აში აქ და ახ-
ლა, იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მთე ლი სა ზო გა დო ება ეწ ინა აღ მდე გე-
ბა ახ ალი სა ჭი რო ებ ებ ის გა ჩე ნას. ეს არ ის სა კითხი, რო მელ საც 
თვა ლი უნ და გა ვუს წო როთ. ამ ავე დროს ეს სა კითხი შედ გე ბა 
კითხვის გან, ხომ არ იქ ნე ბა ახ ალი სა ჭი რო ებ ებ ის გან ვი თა რე-
ბა გა აზ რე ბუ ლი, რო გორც არ სე ბუ ლის რა დი კა ლუ რი გარ დაქ მნა, 
ან ახ ალი სა ჭი რო ებ ებ ის და სა ფუძ ნებ ლად, დიქ ტა ტუ რა ხომ არ 
იქ ნე ბა აუც ილ ებ ელი, რო მე ლიც აპ რი ორი გან სხვა ვე ბუ ლი სა ხი-
საა მარ ქსის ტულ პრო ლე ტა რი ატ ის დიქ ტა ტუ რას თან. მე დიქ ტა-
ტუ რა ში ვგუ ლის ხმობ კონ ტრად მი ნის ტრა ცი ას, რო მე ლიც ეს ტა ბი-
ლიშ მენ ტის ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან ჩა დე ნილ სა ში ნე ლე ბებს 
აღ მოფხვრის. ეს ის სა კითხე ბია, რომ ლე ბიც მე ყვე ლა ზე მე ტად 
მა ფიქ რებს და რო მე ლიც სე რი ოზ ულ დის კუ სი ას სა ჭი რო ებს.

შე კითხვა: გვერ დზე გა დავ დოთ სის ტე მის მი წის ქვე შა სუბ-
კულ ტუ რე ბით გა მო თიშ ვის არ ჩე ვა ნი, რო გო რაა შე საძ ლე ბე ლი 
„ერ ეტ იკ ულ“ აქ ტი ვიზ მში ჩარ თვა, მა გა ლი თის თვის, ერ ეტ იკ ულ მა 
მე დი ცი ნამ შე საძ ლოა მშრო მე ლებს მუ შა ობ ის გან გა მო ფი ტუ ლი 
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ენ ერ გია ვერ აღ უდ გი ნოს, მაგ რამ მი ახ ვედ როს, რომ მა თი ავ ად-
ობ ის მი ზე ზი სწო რედ მა თი ვე სა მუ შაოა და მი ეხ მა როს მათ იმ ის 
გა აზ რე ბა ში, თუ რო გო რაა შე საძ ლე ბე ლი თვი სობ რი ვად გან სხვა-
ვე ბულ სა მუ შაო პრო ცეს ში ჩარ თვა.

მარ კუ ზე: პრობ ლე მა ზე, თუ რო გორ და რა ნა ირ ად უნ და გან-
ვი თარ დეს სის ტე მის შიგ ნით გარ კვე ული ელ ემ ენ ტე ბი, რომ ლებ-
საც თქვენ ერ ეტ იკ ული უწ ოდ ეთ, მე შემ დე გი რა მის თქმა შე მიძ-
ლია: დღე ვან დელ ეს ტა ბი ლიშ მენ ტში ჯერ კი დევ არ სე ბობს უფ-
სკრუ ლე ბი და ხვრე ლე ბი, რო მელ შიც ამ ერ ეტ იკ ულ ელ ემ ენ ტებს 
შე უძ ლი ათ გარ ჯა ყო ველ გვა რი უაზ რო მსხვერ პლის გა რე შე, 
მათ შე უძ ლი ათ რა ღა ცის გა მოწ ვე ვა. ეს შე საძ ლე ბე ლია. ფრო-
იდ მა ნათ ლად მი აგ ნო პრობ ლე მას, რო დე საც მან თქვა, რომ 
ფსი ქო ან ალ იზს შე ეძ ლო ყვე ლა თა ვი სი პა ცი ენ ტი რე ვო ლუ ცი-
ონ ერ ად ექ ცია. მაგ რამ, სამ წუ ხა როდ, ეს არ მუ შა ობს, მის თვის, 
ვინც სტა ტუს-კვოს ჩარ ჩოს შიგ ნით მოქ მე დებს. ფსი ქო ან ალ იზს 
უწ ევს შე ურ იგ დეს მდგო მა რე ობ ას და გა ნუდ გეს ექ სტრა-მე დი ცი-
ნის შე საძ ლებ ლო ბებს. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, დღე საც არი ან ის ეთი 
ფსი ქო ან ალ იტ იკ ოს ები, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ დარ ჩნენ იმ რა-
დი კა ლუ რი ელ ემ ენ ტე ბის ერ თგულ ნი, რო მე ლიც ფსი ქო ან ალ იზს 
ახ ასი ათ ებს. ასე, მა გა ლი თად, იურ ის პრუ დენ ცი აში არ სე ბობს 
გარ კვე ული რიცხვი იმ ად ვო კა ტე ბი სა, რო მელ ნიც მო ქე დე ბენ 
„ერ ეტ იკ ულ ად“, ანუ სა ხელ მწი ფო მან ქა ნის წი ნა აღ მდეგ და იც-
ავ ენ იმ ბრალ დე ბუ ლებს, რო მელ ნიც ელ იტ ებ მა გა რი ყეს. 

არ სე ბულ სა ზო გა დო ებ აში ღია ხვრე ლე ბი ჯერ კი დევ არ სე-
ბობს და ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამ ოც ანა, მა თი სრუ ლად 
გა მო ყე ნე ბაა.

შე კით ვა: არ სე ბობს კონ ფლიქ ტი სენ სი ტი ურ ობ ასა და იმ სა-
ხე ობ ის სა ჭი რო ებ ებს შო რის, რო მე ლიც ვი ეტ კონ გელ თა შიგ ნით 
წარ მო იშ ვა? ხომ არ არ ის ის ინი შე უთ ავ სე ბელ ნი, და თუ უწ ევს 
ვინ მეს მათ შო რის არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბა?

მარ კუ ზე: პირ ვე ლი ტენ დენ ცია მი უთ ით ებს ად ამი ან ის ახ ალ 
მენ ტა ლურ გა მო სა ხუ ლე ბა ზე, რო მე ლიც გან ფე ნი ლია მე სა მე 
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მსოფ ლი ოს ბრძო ლის მი მართ სო ლი და რო ბა ში, რაც მო წი ნა-
ვე ინ დუს ტრი ულ სა ზო გა დო ებ აში წარ მო შო ბის პრო ცეს შია, რო-
გორც ახ ალი სა ჭი რო ება, ხო ლო მე სა მე მსოფ ლი ოს ქვეყ ნებ ში 
ის უკ ვე არ სე ბობს, არა რო გორც სა ჭი რო ება, არ ამ ედ სპონ ტა-
ნუ რი რე აქ ცია იმ ის წი ნა აღ მდეგ, რაც ხდე ბა. 

შე კითხვა: მეჩ ვე ნე ბა, რომ სა ჭი რო ბე ბი, რომ ლე ბიც სო ცი ალ-
ური რე ვო ლუ ცი ური მოძ რა ობ ებ ის მი ერაა გან საზღვრუ ლი, მოძ-
ვე ლე ბუ ლია. ინ დსუტ რი ალ იზ აცი ას სჭირ დე ბა დის ციპ ლი ნა. ამ 
ყვე ლაფ რის ეს თე ტი კურ ერ ოს თან გა ერ თი ან ება ფუ ფუ ნე ბა ხომ 
არ არ ის?

მარ კუ ზე: თა ვი სუფ ლე ბის აუც ილ ებ ლო ბა არ არ ის ფუ ფუ ნე-
ბა, რო მელ საც მხო ლოდ მეტ რო პო ლი ები თუ შეწ ვდე ბი ან. თა-
ვი სუფ ლე ბის აუც ილ ებ ლო ბა, რო მე ლიც სპონ ტა ნუ რად ჩნდე ბა 
სო ცი ალ ურ რე ვო ლუ ცი აში, რო გორც ძვე ლი სა ჭი რო ება, კა პი-
ტა ლის ტურ სამ ყა რო ში ჩახ შო ბი ლია. ის ეთ სა ზო გა დო ებ აში, რო-
მელ შიც ჩვენ ვცხოვ რობთ და რო მელ მაც მშვი დო ბის გარ კვე ულ 
წერ ტილს მი აღ წია, რე ვო ლუ ცი ის სურ ვი ლი, პირ ველ რიგ ში, სი-
გი ჟეს თან ას ოც ირ დე ბა. ამ ჟა მად ჩვენ ის გვაქ ვს რაც გვსურს. 
მაგ რამ მი ზა ნი ის არ ის, რომ ეს სურ ვი ლი გარ და იქ მნას და ჩვენ 
მე ტად აღ არ გვინ დო დეს ის მდგო მა რე ობა რაც ახ ლა გვაქ ვს. 
შე სა ბა მი სად ამ ოც ანა მეტ რო პო ლი ებ სა და ვი ეტ ნამ ში გან სხვა-
ვე ბუ ლია, თუმ ცა მა თი და კავ ში რე ბა შე საძ ლე ბე ლი.

შე კითხვა: თე ზი სი იმ ის შე სა ხებ, რომ ტექ ნი ფი კა ცი ის დო-
მი ნა ცია ძირს უთხრის სის ტე მის დო მი ნა ცი ას, ხომ არ ნიშ ნავს 
იმ ას, რომ ბი ურ ოკ რა ტია და სა ხელ მწი ფო აპ არ ატი თვი თონ ვე 
უწყო ბენ თა ვის თავს პრო ვო კა ცი ებს და რომ ის ინი პერ მა ნენ-
ტუ ლად პრო ვო ცი რე ბულ ნი უნ და იყ ვნენ, რო გორც სას წავ ლო 
პრო ცე სი, ბი ურ ოკ რა ტი აში მიმ დი ნა რე წი ნა აღ მდე გო ბე ბი სა და 
უგ რძნობ ლო ბის გა სა გე ბად? ან ხომ არ ნიშ ნავს ეს იმ ას, რომ 
ჩვენ არ უნ და მო ვახ დი ნოთ მა თი პრო ვო ცი რე ბა ფა შის ტუ რი ტე-
რო რის საფ რთხის გა მო, რო მელ მაც შე საძ ლოა ყვე ლა ცვლი-
ლე ბის პო ტენ ცია ძირ ში ვე ჩაკ ლას?
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მარ კუ ზე: ტექ ნი ფი კა ცია, რა თქმა უნ და, არ ნიშ ნავს არ სე ბუ-
ლი წყო ბის და სას რულს, ან მის აუც ილ ებ ელ თვით გა ნად გუ რე ბას. 
დო მი ნა ცი ის ტექ ნი ფი კა ცია ნიშ ნავს იმ ას, რომ თუ კი ჩვენ ტექ ნო-
ლო გი ურ პრო ცე სებს რა ცი ონ ალ ურ ად ვუ ყუ რებთ, სა ბო ლოო ჯამ-
ში და ვი ნა ხავთ იმ ას, თუ რა ოდ ენ შე უთ ავ სე ბელ ნი არი ან ის ინი 
არ სე ბულ კა პი ტა ლის ტურ ინ სტი ტუ ტებ თან. სხვა სიტყვე ბით, დო-
მი ნა ცია, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა ექ სპლო ატ აცი ისა და გა უცხო ებ ული 
შრო მის სა ჭი რო ებ ას, კარ გავს ამ ბა ზისს. თუ ფი ზი კუ რი შრო მის 
ექ სპლო ატ აცია, წარ მო ებ ის პრო ცეს ში, აღ არ იქ ნე ბა სა ჭი რო, 
დო მი ნა ცი ის ამ გვა რი მდგო მა რე ობა ვე ღარ შე ნარ ჩუნ დე ბა.

შე კითხვა: თქვენ ამ ბობთ, რომ შრო მა სრუ ლად გა უქ მდე ბა, 
ან ის აღ არ იქ ნე ბა მტან ჯვე ლი?

მარ კუ ზე: მე ვყოყ მა ნობ დი თუ რო მე ლი ტერ მი ნი მეხ მა რა, 
შრო მის გა უქ მე ბა, თუ გა უცხო ებ ული შრო მის გა უქ მე ბა, რად გან 
ყო ველ დღი ურ გა მო ყე ნე ბა ში, შრო მა და გა უცხო ებ ული შრო მა 
თით ქმის იდ ენ ტუ რი გახ და. ეს ამ ამ ბი ვა ლენ ტუ რო ბის გა მარ-
თლე ბაა. მჯე რა, რომ შრო მა ვერ გა უქ მდე ბა. სა პი რის პი როს 
მტკი ცე ბა ნიშ ნავს იმ ის უარ ყო ფას, რა საც მარ ქსი ად ამი ან სა და 
ბუ ნე ბას შო რის მე ტა ბო ლურ გაც ვლას ეძ ახ და. კონ ტრო ლი, ბუ ნე-
ბის ტრან სფორ მა ცია და არ სე ბო ბის მო დი ფი კა ცია შრო მის მეშ-
ვე ობ ით გარ და უვ ალია, მაგ რამ ამ უტ ოპი ურ ჰი პო თე ზა ში შრო მა 
გან სხვა ვე ბუ ლია იმ შრო მის გან, რო მე ლიც ჩვენ თვი საა ცნო ბი ლი 
და შრო მი სა და თა მა შის და ახ ლო ებ ის იდეა, შე საძ ლებ ლის გან 
არც ისე შორს დგას.

შე კითხვა: ხომ არ ხორ ცი ელ დე ბა რე ვო ლუ ცია მა შინ, რო დე-
საც ჩაგ რულს ყო ველ გვა რი ჰუ მა ნუ რი ელ ემ ენ ტის გან დაც ლი ლი 
სი ძულ ვი ლით სძულს მჩაგ ვრე ლი? არ ის თუ არა ამ გვა რი მა ტე-
რი ალ იზ აცია ის, რაც შე იძ ლე ბა მხო ლოდ რე ვო ლუ ცი ის მსვლე-
ლო ბა ში ან მის შემ დეგ გა უქ მდეს?

მარ კუ ზე: ნამ დვი ლად სა ში ში კითხვაა. ერ თი მხრივ, მჯე რა 
იტყვი ან, რომ ექ სპლუ ატ აცი ისა და ჩაგ ვრის სი ძულ ვი ლი თვი-
თონ ვეა ად ამი ან ური ელ ემ ენ ტი. მე ორე მხრივ, ის იც უეჭ ვე ლია, 
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რომ რე ვო ლუ ცი ის პრო ცეს ში წარ მო იშ ობა ზიზღი, რომ ლის გა-
რე შეც რე ვო ლუ ცია და გა თა ვი სუფ ლე ბა შე უძ ლე ბე ლია. იმ აზე 
სა ში ნე ლი არ აფ ერია, რო ცა იმ სამ ყა რო ში, რო მელ შიც სი ძულ-
ვი ლი ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ ებ ულია, ქა და გე ბენ: „არ გძულ დეს მო-
წი ნა აღ მდე გე.“ ბუ ნებ რი ვია, რომ რე ვო ლუ ცი ის პრო ცეს ში ეს სი-
ძულ ვი ლი შე საძ ლოა გარ და იქ მნას სი სას ტი კე ში, სი უხ ეშ ესა და 
ტე რორ ში. ამ ორს შო რის საზღვრე ბი სა შინ ლად და ექ სტრა-
ორ დი ნა ლუ რად ცვა ლე ბა დია. მე მხო ლოდ იმ ის თქმა შე მიძ ლია, 
რომ ჩვე ნი სა მუ შაო ზუს ტად ამ პრო ცე სის პრე ვენ ცი ას ემ სა ხუ რე-
ბა, უნ და ვაჩ ვე ნოთ, რომ სი სას ტი კე და სი უხ ეშე რეპ რე სი ული 
სის ტე მის აუც ილ ებ ელი შე მად გე ნე ლია და გა მა თა ვი სუფ ლე ბელ 
ბრძო ლას არ სჭირ დე ბა სი ძულ ვი ლის გარ დაქ მნა სი სას ტი კე ში. 
მა ვანს შე უძ ლია და არ ტყას ოპ ონ ენ ტს, შე უძ ლია და ამ არ ცხოს ის, 
ყო ველ გვა რი კი დუ რე ბი სა და ყუ რე ბის დაჭ რის გა რე შე, ყო ველ-
გვა რი წა მე ბის გა რე შე.

შე კითხვა: მეჩ ვე ნე ბა, რომ თქვენ გაქ ვთ იმ გვა რი ჰარ მო ნი-
ული სა ზო გა დო ებ ის იდე ალი, რო მელ შიც არ არ სე ბობს პლუ-
რა ლიზ მი და ტო ლე რან ტო ბა. ვინ გან საზღვრავს სა ყო ველ თაო 
სი კე თე ებს ამ გვარ სა ზო გა დო ებ აში? აქ არ ანა ირი ან ტა გო ნიზ მი 
არ გვხვდე ბა? ეს იდეა არ ის არ არე ალ ური და თუ ტო ლე რან-
ტიზ მიც არ იარ სე ბებს ან ტა გო ნიზ მის აღ მო საფხვრე ლად, მა შინ 
ეს იქ ნე ბა არ ად ემ ოკ რა ტი ული სა ზო გა დო ება, რო მელ საც დას-
ჭირ დე ბა დიქ ტა ტო რი. 

მარ კუ ზე: ტო ლე რან ტიზ მის გა რე შე თა ვი სუ ფა ლი სა ზო გა დო-
ება წარ მო უდ გე ნე ლია, თა ვი სუ ფალ სა ზო გა დო ებ ას არც სჭირ დე-
ბა ტო ლე რან ტიზ მი, რად გან ის თა ვი სუ ფა ლია, ასე, რომ შემ-
წყნა რებ ლო ბა არ უნ და გახ დეს ინ სტი ტუ ცი ონ ალ იზ ებ ული, არც 
მი სი ქა და გე ბაა სა ჭი რო. კონ ფლიქ ტე ბის გა რე შე წარ მოდ გე ნი ლი 
სა ზო გა დო ება უტ ოპი ური ხა სი ათ ისაა, მაგ რამ იმ გვა რი სო ცი უმ ის 
იდეა, რო მელ შიც არ სე ბობს კონ ფლიქ ტე ბი, მაგ რამ ის ინი ჩაგ-
ვრი სა და სი სას ტი კის გა რე შე გვარ დე ბა, არ არ ის უტ ოპი ური. 
დე მოკ რა ტი ის კონ ცეპ ტთან კავ შირ ში, ეს, რა თქმა უნ და, სე რი-
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ოზ ული სა კითხია. თუ ერთ წი ნა და დე ბა ში მო მი წევს იმ ის თქმა, 
რი სი შე მო თა ვა ზე ბაც შე მიძ ლია პა სუ ხად, ეს არ ის ის, რომ ამ 
მო მენ ტის თვის, ჩემ ზე მე ტად დე მოკ რა ტი, არ ავ ინ შე იძ ლე ბა იყ ოს. 
ჩე მი პრო ტეს ტი უბ რა ლოდ შე ეხ ება იმ ას, რომ არ სე ბულ სა ზო-
გა დო ებ აში, რო მე ლიც თა ვის თავს დე მოკ რა ტი ულ ად აცხა დებს, 
სი ნამ დვი ლე ში არ არ სე ბობს დე მოკ რა ტია. არ სე ბობს მხო ლოდ 
დე მოკ რა ტი ის ლი მი ტი რე ბუ ლი, ილ უზ ორ ული ფორ მა, რო მე ლიც 
იწ ვევს უთ ან ას წო რო ბას. დიქ ტა ტუ რის პრობ ლე მა ზე იმ ის თქმა 
შე მიძ ლია, რომ მე გან ვიზ რა ხე სა კითხის დას მა, სა ხელ დობრ, მე 
არ შე მიძ ლია წარ მოდ გე ნა იმ ისა, თუ რო გორ უნ და შებ რუნ დეს 
ტო ტა ლუ რი ინ დოქ ტრი ნა ცი ისა და კო ორ დი ნა ცი ის სა ხელ მწი ფო 
სა პი რის პი რო ევ ოლ უცი ურ გზა ზე. გარ და უვ ლად მეჩ ვე ნე ბა გარ-
კვე ული ინ ტერ ვენ ცი ები და ის იც, რომ ჩაგ ვრა უნ და ჩა იხ შოს.

შე კითხვა: მეჩ ვე ნე ბა, რომ თქვე ნი დღე ვან დე ლი სა უბ რის 
მთა ვა რი თე ზი სი გუ ლის ხმობს იმ ას, რომ სა ზო გა დო ებ ის ტრან-
სფორ მა ცი ას, წინ უნ და უძ ღო დეს სა ჭი რო ებ ებ ის ტრან სფორ მა-
ცია. ეს ჩემ თვის იმ ას ნიშ ნავს, რომ შეც ვლი ლი სა ჭი რო ებ ები 
გაჩ ნდე ბა მა შინ, რო დე საც არ სე ბუ ლი სა ჭი რო ებ ებ ის ძა ლა ში 
მყო ფო ბის მე ქა ნიზ მებს, ძირს გა მო ვუთხრით. მეჩ ვე ნე ბა, რომ 
თქვე ნი აქ ცენ ტი გა და ნაც ვლდა რე ვო ლუ ცი იდ ან გან მა ნათ ლებ-
ლო ბი სა კენ.

მარ კუ ზე: თქვენ გან საზღვრეთ ის, რაც, სამ წუ ხა როდ, ყვე-
ლა ზე დიდ სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს ამ სა კითხში. თქვე ნი მი-
მარ თე ბა ეხ ება იმ ას, რომ ახ ალი რე ვო ლუ ცი ური სა ჭი რო ებ ებ ის 
გან ვი თა რე ბის თვის, ძვე ლის წარ მო ებ ის მე ქა ნიზ მე ბია მო სას პო-
ბი. მე ქა ნიზ მე ბის გა სა უქ მებ ლად, პირ ველ რიგ ში, ამ პრო ცე სის 
სა ჭი რო ება უნ და იდ გეს. ეს არ ის წრე, რო მელ შიც ვიმ ყო ფე ბით 
და მე არ ვი ცი, თუ რო გორ უნ და და ვაღ წი ოთ თა ვი ამ მდგო-
მა რე ობ ას. 

შე კითხვა: რო გორ უნ და გან ვას ხვა ვოთ ყალ ბი და გე ნი ალ-
ური უტ ოპი ები? მა გა ლი თად შე საძ ლოა დო მი ნა ცი ის აღ მოფხვრა 
ვერ მო ხერ ხდეს სა ზო გა დო ებ ის უმ წიფ რო ბის გა მო, ან იმ იტ ომ, 
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რომ ის ასე ვთქვათ ბი ოლ ოგი ურ ად შე უძ ლე ბე ლია? თუ ვინ მეს 
ამ უკ ან ას კნე ლი მი ზე ზის სჯე რა, რო გორ და უმ ტკი ცებთ, რომ ის 
ცდე ბა?

მარ კუ ზე: თუ ნა თე ლი იქ ნე ბა ის ფაქ ტი, რომ დო მი ნა ცი ის 
აღ მოფხვრა ბი ოლ ოგი ურ ად შე უძ ლე ბე ლია, მა შინ ვიტყვი, რომ 
დო მი ნა ცი ის აღ მოფხვრა არ ის უტ ოპია. მარ ქსის და ას ევე იქ-
ამ დე არ სე ბულ თე ორი ებ ში, რა ცი ონ ალ ური მმარ თვე ლო ბა და 
დო მი ნა ცია გან სხვავ დე ბი ან ერ თმა ნე თის გან. მა გა ლი თად, თვით-
მფრი ნა ვის პი ლო ტის მმარ თვე ლო ბა, რა ცი ონ ალ ურია. შე უძ ლე-
ბე ლია წარ მო ვიდ გი ნოთ მო მენ ტი, რო ცა მგზავ რე ბი ეუბ ნე ბი ან 
პი ლოტს, თუ რა უნ და გა აკ ეთ ოს მან სა მარ თა ვად. მოძ რა ობ-
ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი პო ლი ცი ელ ის ტი პი, გან სხვა ვე ბუ ლი სა ხის 
რა ცი ონ ალ ური მმარ თვე ლო ბაა. ამ გვა რი მმარ თვე ლო ბე ბის არ-
სე ბო ბა, ალ ბათ ბი ოლ ოგი ური სა ჭი რო ებაა, მაგ რამ პო ლი ტი კუ-
რი დო მი ნა ცია, დო მი ნა ცია, რო მე ლიც ექ სპლო ატ აცი ასა და ჩაგ-
ვრას ემ ყა რე ბა, იმ ავე სა ხის არ არ ის. 

შე კითხვა: დღე ვან დე ლი ინ დუს ტრი ისა და ბი ურ ოკ რა ტი ის 
მო წი ნა ვე სექ ტო რებ ში(მეც ნი ერ ებ აში), უკ ვე არ სე ბობს გა უცხო ებ-
ული ფორ მა თა მა ში სა და მუ შა ობ ის ინ ტეგ რა ცი ის, მა გა ლი თად 
სტრა ტე გი ული თა მა შე ბის და გეგ მვა, თა მა შის თე ორია და სა მეც-
ნი ერო ფან ტა ზი ის გა მო ყე ნე ბა. რო გორ აფ ას ებ, გარ და იქ მნე ბა 
ამ შე საძ ლებ ლო ბის აქ ტი ვო ბა ძა ლა უფ ლებ რი ვი სტრუქ ტუ რის 
უარ ყო ფად, რო გორც ამ ას სერჟ მა ლე ტი ვა რა უდ ობს?

მარ კუ ზე: ჩე მი შე ნიშ ვნა, მა ლე ტის ტექ ნი კუ რი ევ ოლ უცი ის 
კონ ცეფ ცი აზე ზუს ტად ის არ ის, რომ მეც ნი ერ თა ეს წრე, ყვე ლა ზე 
მა ღალ ან აზღა ურ ებ ადია და ის ინი ბევრ სარ გე ბელს იღ ებ ენ სის-
ტე მის გან. იმ ის მი საღ წე ვად რაც თქვენ თქვით, მხო ლოდ ცნო ბი-
ერ ებ ის ცვლი ლე ბა არ კმა რა, მთე ლი ვი თა რე ბაა შე საც ვლე ლი. 
ჩე მი მე ორე შე ნიშ ნვნა ეხ ება იმ ას, რომ ეს ჯგუ ფი გა ნი ხი ლე-
ბა იზ ოლ ირ ებ ულ რე ვო ლუ ცი ურ ძა ლად, რომ ლე ბიც მო ახ დე ნენ 
ტექ ნოკ რა ტულ რე ვო ლუ ცი ას, ეს არ ის მო წი ნა ვე კა პი ტა ლიზ მის 
გარ დაქ მნა სა ხელ მწი ფო ტექ ნოკ რა ტულ კა პი ტა ლიზ მში, ეს სუ-
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ლაც არ არ ის ის, რა საც მე თა ვი სუ ფალ სა ზო გა დო ებ აში ვგუ-
ლის ხმობ.

შე კითხვა: ად ამი ან ის ახ ალ თე ორი ას თან და კავ ში რე ბით: 
რო გორ გარ და იქ მნე ბა სიმ შვი დის, თა ვი სუფ ლე ბი სა და ბედ ნი-
ერ ებ ის სა ჭი რო ება კონ კრე ტულ ბი ოლ ოგი ურ, სხუ ლებ რივ სა ჭი-
რო ებ აში?

მარ კუ ზე: ვფიქ რობ, რომ მშვი დო ბის სა ჭი რო ება, რო გორც 
ვი ტა ლუ რი აუც ილ ებ ლო ბა, არ სა ჭი რო ებს მა ტე რი ალ ურ გან-
სხე ულ ებ ას, რად გან ამ კუთხით, ის უკ ვე არ ის მა ტე რი ალ ური 
სა ჭი რო ება. მა გა ლი თად, მშვი დო ბის სა ჭი რო ება გა მო ხა ტუ ლია 
მა შინ, რო დე საც სამ ხედ რო სა ვალ დე ბუ ლო გაწ ვე ვის თვის ვერ 
ხერ ხდე ბა ხალ ხის მო ბი ლი ზე ბა.

შე კითხვა: და ვუბ რუნ დეთ თვი სობ რი ვი წყვე ტის პრობ ლე მას. 
ეს უკ ან ას კნე ლი, მეჩ ვე ნე ბა, რომ გა ნიზ რა ხავს კრი ზისს და ერ-
თი მათ გა ნი, ჭეშ მა რი ტად არ სე ბობს. რა შეგ ვიძ ლია ვთქვათ მა-
შინ, რო ცა ეს კრი ზი სი პროგ რე სი რებს წყვე ტის მი მარ თუ ლე ბით, 
ან ეს კრი ზი სი, წყვე ტა ში ხომ არ გარ და იქ მნე ბა? რო გორ უნ და 
შეძ ლოს იმ უმ ცი რე სო ბამ, ვი საც გაც ნო ბი ერ ებ ული აქ ვს სო ცი-
ალ ური ჩა რე ვის შე საძ ლებ ლო ბა, უტ ოპი ის ჩახ შო ბი სა და დაბ-
ლოკ ვის პრე ვენ ცია?

მარ კუ ზე: მე კრი ზი სის ექ სპან სი ას გარ კვე ულ სიმ ბო ლურ ფაქ-
ტებ ში ვხე დავ, ფაქ ტებ ში, რომ ლე ბიც რა ღაც ნა ირ ად წარ მო ად-
გე ნენ შე მო მაბ რუ ნე ბელ წერ ტი ლებს სის ტე მის გან ვი თა რე ბა ში. 
ასე, მა გა ლი თად, ვი ეტ ნა მის ომ ის იძ ულ ებ ით დას რუ ლე ბა, წარ-
მო ად გენს მნიშ ვნე ლო ვან ექ სპან სი ას არ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის 
კრი ზი სი სა.

შე კითხვა: მინ და ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლო ად ამი ან ის შე სა-
ხებ ახ ალ თე ორი აზე. ამ თე ორი ამ თა ვი სი მომ ხრე ები გა იჩ ინა 
მე სა მე მსოფ ლი ოში, სა ხელ დობრ ფა ნო ნი, რო მე ლიც ამ ბობს, 
„მი ზა ნი, ტო ტა ლუ რი ად ამი ან ის და ფუძ ნე ბაა დე და მი წა ზე“ და ერ-
ნეს ტო გე ვა რა, რო მელ მაც გა ნაცხა და, „ჩვენ ვქმნით ად ამი ანს 
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21-ე სა უკ უნ ის ათ ვის.“ მინ და გკითხოთ, რამ დე ნად უკ ავ შირ დე ბა, 
თქვე ნი თე ორია ახ ალი ად ამი ან ის შე სა ხებ, ამ ორ გან ცხა დე ბას?

მარ კუ ზე: მე ვერ ვრის კავ დი ამ ის თქმას, მაგ რამ რა ხან 
თქვენ ვე ახ სე ნეთ და მგო ნი თქვენ იც ით ამ ის შე სა ხებ რა ღაც, 
ახ ლა შე მიძ ლია გან ვაცხა დო, რომ მჯე რა ფაქ ტის, რო მე ლიც აქ-
ამ დე არ მიხ სე ნე ბია, რომ მე სა მე მსოფ ლი ოს ზო გი ერთ გა მა თა-
ვი სუფ ლე ბელ ბრძო ლა ში, ახ ალი ად ამი ან ის შე სა ხებ თე ორი ის 
გარ კვე ული ელ ემ ენ ტე ბი გა მოჩ ნდე ბა. მე ფა ნო ნი სა და გე ვა რას 
ხსე ნე ბა ზე მე ტად, ვა პი რებ ერთ სა კითხზე სა უბ არს, რო მე ლიც 
ჩრდი ლო ეთ ვი ეტ ნა მის შე სა ხებ და წე რილ სტა ტი აში წა ვი კითხე. 
ამ მოხ სე ნე ბამ დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა ჩემ ზე, მას შემ-
დეგ, რაც გა ნუ კურ ნე ბე ლი რო მან ტი კო სი გავ ხდი. ეს იყო დე ტა-
ლუ რი მოხ სე ნე ბა, რო მელ შიც, სხვა სა კითხებ თან ერ თად, აღ წე-
რი ლია პარ კი ჰა ნო იში, სა დაც სკა მე ბი მხო ლოდ ორი ად ამი ან-
ის თვი საა გან კუთ ვნი ლი, რა თა სხვა ად ამი ან მა სკამ ზე მსხდომ თა 
შე წუ ხე ბა ვერ შეძ ლოს.
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ჰერბერტ მარკუზე 1965

სოციალისტური ჰუმანიზმი?

თით ქმის ოცი წლის წინ, მერ ლო-პონ ტიმ, უკ ომ პრო მი სო 
სიცხა დით, წინ წა მოს წია სო ცი ალ ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ მის სა კითხი. 
არ ის თუ არა მო ცე მულ ის ტო რი ულ მო ნაკ ვეთ ში, ჰუ მა ნის ტუ რი, 
არ აძ ალ ად ობ რი ვი სო ცი ალ ის ტუ რი სა ზო გა დო ებ ის კონ სტრუ ირ-
ება რე ალ ურ ად შე საძ ლე ბე ლი? მან(მერ ლო-პონ ტი) უარ ყო ჰუ-
მა ნიზ მსა და ტე რორს შო რის რო მე ლი მეს არ ჩე ვის აუც ილ ებ ლო-
ბა(ჰუ მა ნიზ მსა და ტე რორს შო რის ალ ტერ ნა ტი ვა) : არ არ სე ბობს 
არ ანა ირი არ ჩე ვა ნი ძა ლა დო ბა სა და ძალ მომ რე ობ ით მე თო დებ-
ზე უარ ის თქმას შო რის, არ ამ ედ - არ ჩე ვა ნი ძა ლა დო ბის ორ 
ფორ მას, კა პი ტა ლის ტურ სა და სო ცი ალ ის ტურს, შო რის. 

საბ ჭო თა კავ შირ ში ძა ლა დო ბა და სი ყალ ბე, ად ამი ან ებ ის ყო-
ველ დღი ური ცხოვ რე ბის შე მად გე ნე ლია. დე მოკ რა ტი ებ ში,14 ერ თი 
მხრივ, დეკ ლა რი რე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი ჰუ მა ნუ რია, მაგ რამ, მე ორე 
მხრივ, სი ყალ ბე სა და ძა ლა დო ბას ცხოვ რე ბის პრაქ ტი კულ ნა-
წილ ში ვხვდე ბით. ამ ყვე ლაფ რის მიღ მა კი, პრო პა გან და დგას.25

ორი სო ცი ალ ური სის ტე მა ჩაბ მუ ლია გლო ბა ლურ ბრძო ლა ში, 
რო მელ შიც სო ცი ალ ის ტუ რი ძა ლა დო ბის უარ ყო ფის ალ ტერ ნა-
ტი ვად, კა პი ტა ლის ტუ რი ექ სპლუ ატ აცია წარ მოგ ვიდ გე ბა. მაგ რამ 
სო ცი ალ ის ტურ ძა ლა დო ბას აქ ვს შე საძ ლებ ლო ბა გა არ ღვი ოს 
ტე რო რი სა და კონ ტრტე რო რის მო ჯა დო ებ ული წრე, რამ დე ნა-
დაც ის წარ მარ თუ ლია იმ კლა სის ზე ერ ოვ ნუ ლი სო ლი და რო ბით, 
რომ ლის ში ნა გა ნი ლო გი კის მი ხედ ვი თაც, მას ძა ლუძს ჰუ მა ნიზ-
მი იდე ოლ ოგი იდ ან რე ალ ობ აში გა და თარ გმნოს. მერ ლო-პონ-

1 იგულისხმება დასავლეთ ევროპის ქვეყნები.
2 მერლო პონტი, ჰუმანიზმი და ტერორი, (პარიზი, 1947), გვ. 197.
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ტიმ იც ოდა, რომ კონ კრე ტუ ლად ეს მდგო მა რე ობა დიდ ხანს 
ვერ გაგ რძელ დე ბო და, ას ევე ის იც, რომ პრო ლე ტა რი ატ მა, კო-
მუ ნის ტურ მო ნა ხაზ ში, თან და თა ნო ბით შეწყვი ტა მთა ვარ აღ მნიშ-
ვნე ლად ყოფ ნა, მაგ რამ მან უარი თქვა ჩაბ მუ ლი ყო ჰუ მა ნიზ მის 
იდე ოლ ოგი ურ გა დარ ჩე ნა ში, ას ევე უარი თქვა არ სე ბუ ლი გან-
ვი თა რე ბის ჰუ მა ნის ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა ხე ლით უარ ყო ფა ზე:

მარ ქსიზ მის თან და სა პი რის პი რებ ლად, პრინ ცი პი „მო რა ლუ-
რო ბა პირ ველ რიგ ში“, უგ ულ ებ ელ ყოფს მას(მარ ქსიზ მს) სწო რედ 
იმ არე ალ ში, რაც წარ მო ად გენს სამ ყა როს წა რულ სა და აწ მყო ში 
ყვე ლა ზე ჭეშ მა რიტს, ეს ვი თა რე ბა კი, პრობ ლე მის თვის გვერ დის 
ავ ლას ნიშ ნავს.36

გა მო სა ვა ლი:
ისა უბ რო ჰუ მა ნიზ მზე „ჰუ მა ნის ტუ რი სო ცი ალ იზ მის“ მხა რეს 

ყოფ ნის გა რე შე, ან გლო-საქ სუ რი მა ნე რით, გა უგო კო მუ ნის ტებს 
კო მუ ნის ტად ყოფ ნის გა რე შე, ნიშ ნავს იმ ას, რომ შენს თავს, არ-
სე ბულ კონ ფლიქ ტებ ზე მაღ ლა აყ ენ ებ. სი ნამ დვი ლე ში, ეს არ ის 
მა ხე ში გახ ლარ თვი სა და შეც დო მის დაშ ვე ბის გან თა ვის დაძ-
ვრე ნა. კი მაგ რამ, ჩვე ნი ბრა ლია, რომ და სავ ლუ რი ჰუ მა ნიზ მი 
მცდა რად წა რი მარ თა, რად გან ის იც ომ ის მა წარ მო ებ ელი აპ არ-
ატია? და ნე ტა მხო ლოდ მარ ქსიზ მს, მი სი(ჰუ მა ნიზ მის) მა ხა სი ათ-
ებ ლე ბის შეც ვლით, შე უძ ლია ჩვე ნი გა დარ ჩე ნა?4

ად ამი ან ის რე ალ ობა „გახ სნი ლი“ სის ტე მაა: ვერც ერ თი თე-
ორია, მარ ქსის ტუ ლი თუ სხვა, ვერ იტ ვირ თავს სა კითხის გა-
დაწყვე ტას. ის ტო რი ის გა უთ ვა ლის წი ნე ბელ მა მოვ ლე ნამ, რო მე-
ლიც დღეს ჰუ მა ნიზ მს უარ ყოფს, შე საძ ლოა ერთ დღე საც თვი-
თონ ეს უარ ყო ფა უარ ყოს. ამ ას ობ აში, არ სე ბო ბენ და მო ნე ბუ ლი 
ად ამი ან ები, რომ ლებ მაც თა ვი ან თი გა თა ვი სუფ ლე ბის პრო ცე სი, 
ბო ლომ დე უნ და მი იყ ვა ნონ. იმ ის ათ ვის, რა თა მა თი ცნო ბი ერ-
ება გან ვი თარ დეს, რა თა გაიაზრონ თუ რა ხდე ბა მათ გარ შე-
მო, რა თა შემ ზად დეს საკ მა ოდ სა რის კო სა ფუძ ვე ლი მო მა ვა ლი 

3 იქვე.
4 მერლო პონტი, ჰუმანიზმი და ტერორი, (პარიზი, 1947), გვ. 203.
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ალ ტერ ნა ტი ვე ბი სათ ვის, ჩვენ თვის, არ ამ არ ტო რო გორც მარ ქსის-
ტე ბის თვის, არ ამ ედ რო გორც ინ ტე ლექ ტუ ალ ებ ის ათ ვის, მათ თვის 
ვინც ჯერ კი დევ ინ დოქ ტრი ნა ცი ის მიღ მაა, კო მუ ნის ტე ბის თვის, 
ის ევე რო გორც არ აკ ომ უნ ის ტე ბი სათ ვის, აუც ილ ებ ელია რამ დე-
ნი მე და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბა.

დღეს, დეს ტა ლი ნი ზა ცი ის შემ დგომ, კო მუ ნის ტურ სამ ყა რო ში 
მიმ დი ნა რე გა თა ვი სუფ ლე ბი სა და დე ცენ ტრა ლი ზა ცი ის პი რო-
ბებ ში, პრობ ლე მის გა დაჭ რის გზა არც ისე ხი ლუ ლია, ვიდ რე 
ის ომ ამ დე იყო. არც საბ ჭო თა კავ ში რი გახ დე ბა და სავ ლეთ თან 
აღ თქმუ ლი შე თან ხმე ბე ბით მე ტად „ჰუ მა ნის ტუ რი“ და ას ევე, არც 
და სავ ლე თი -ამ შე თან ხმე ბე ბის გა ზი არ ებ ით. მაგ რამ კა პი ტა ლის-
ტუ რი და კო მუ ნის ტუ რი სა ზო გა დო ებ ებ ის ომ ის შემ დგო მი გან-
ვი თა რე ბა, თა ნა არ სე ბო ბის ფორ მატ ში, გვაჩ ვე ნებს, რომ სო ცი-
ალ ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ მის პერ სპექ ტი ვა, ამ სა ზო გა დო ებ ებ ის ტექ ნი-
კუ რი და მწარ მო ებ ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
გა და ის ინ ჯე ბა. ეს მოხ სე ნე ბა კი, ამ სა კითხის შე სა ხებ, მხო ლოდ 
რამ დე ნი მე ას პექ ტს გა უს ვამს ხაზს.

მარ ქსის ტულ კონ ცეფ ცი აში, სო ცი ალ იზ მი იმ დე ნად არ ის ჰუ-
მა ნიზ მი, რამ დე ნა დაც ის შრო მის და ნა წი ლე ბის მა ორ გა ნი ზე ბე-
ლი, „სა ჭი რო ებ ის სა უფ ლოს“ იმ გვა რად გარ დამ ქმნე ლია, რომ 
ად ამი ან მა სა კუ თა რი სო ცი ალ ური და ინ დი ვი დუ ალ ური მოთხოვ-
ნი ლე ბე ბი, ექ სპლო ატ აცი ის გა რე შე, მი ნი მა ლუ რი მსხვერ პლის 
გა ღე ბით და იკ მა ყო ფი ლოს. სო ცი ალ ური წარ მო ება, კონ ტრო ლი-
რე ბუ ლი გა მა შუ ალ ებ ელი მწარ მო ებ ლე ბის მი ერ, გა აზ რე ბუ ლად 
უნ და მი ემ არ თოს ამ მი ზანს. სა ჭი რო ებ ის სა უფ ლოს (რო მე ლიც 
ნდო მი სა და შრო მის სამ ყა როდ შე ნარ ჩუნ დე ბა) რა ცი ონ ალ ური 
ორ გა ნი ზე ბით კი, ად ამი ანი შეძ ლებს თა ვი სი თა ვის ყო ველ მხრივ 
გან ვი თა რე ბას. თუმ ცა სა ჭი რო ებ ის სა უფ ლოს თვი სობ რი ვად ახ-
ალი სტრუქ ტუ რა, რო მელ ზეც ჭეშ მა რი ტი ად ამი ან ური ურ თი ერ-
თო ბე ბის აღ მო ცე ნე ბაა და მო კი დე ბუ ლი, სა ნაც ვლოდ ითხოვს იმ 
კლა სის არ სე ბო ბას, რომ ლის თვი საც ად ამი ან ური ურ თი ერ თო ბე-
ბის რე ვო ლუ ცია, სა სი ცოცხლო აუც ილ ებ ლო ბას წარ მო ად გენს. 
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სო ცი ალ იზ მი ჰუ მა ნიზ მია იმ არე ალ ში, რო მელ შიც ეს აუც ილ-
ებ ლო ბა (ად ამი ან ური ურ თი ერ თო ბე ბის რე ვო ლუ ცია) და მი ზა-
ნი წი ნას წარ არ სე ბუ ლია, ეს იმ ას ნიშ ნავს, რომ სო ცი ალ იზ მს, 
რო გორც ჰუ მა ნიზ მს, თვი თონ კა პი ტა ლის ტუ რი სა ზო გა დო ებ ის 
შიგ ნით აქ ვს სა კუ თა რი ის ტო რი ული აპ რი ორ ულ ობა. მათ, ვინც 
არ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ჰუ მა ნურ სა ფუძ ველს აკ ონ სტი ტი ურ ებს, 
არ ანა ირი სა ერ თო აქ ვთ დღე ვან დე ლი სო ცი უმ ის ექ სპლო ტა ტო-
რულ ინ ტე რე სებ თან და კმა ყო ფი ლე ბებ თან. მა თი სა სი ცოცხლო 
სა ჭი რო ებ ები, არ აჰ უმ ან ური არ სე ბო ბის მთელს, ტრან სცენ დი-
რებს (ანუ არ სე ბუ ლის საზღვრე ბი დან გა იყ ვანს) უნ ივ ერ სა ლუ რი 
ჰუ მა ნუ რი აუც ილ ებ ლო ბე ბი სა კენ, რო მე ლიც ჯერ კი დევ ნაკ ლო-
ვა ნია. იმ ის გა მო, რომ მა თი ძი რე ული არ სე ბო ბა, არ სე ბუ ლის 
უარ ყო ფაა, ის ინი თა ვი სუ ფალ ნი არი ან სა კუ თა რი თა ვის გა თა-
ვი სუფ ლე ბა სა და შე სა ბა მი სად, კა ცო ბი რო ბის ხსნა შიც. ამ დი-
ალ ექ ტი კურ მო ნა ხაზ ში, სო ცი ალ იზ მის ჰუ მა ნის ტუ რი ში ნა არ სი, 
აღ მო ცენ დე ბა არა რო გორც ღი რე ბუ ლე ბა, არ ამ ედ, რო გორც 
სა ჭი რო ება, არა რო გორც მო რა ლუ რი მი ზა ნი და გა მარ თლე-
ბა, არ ამ ედ რო გორც ეკ ონ ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი პრაქ ტი კა, 
რო გორც მა ტე რი ალ ური კულ ტუ რის სა ფუძ ვლის ნა წი ლი.

ეს დი დი რა მაა მარ ქსის ტუ ლი კონ ცეფ ცი ის ათ ვის. მი სი ის-
ტო რი ული ღი რე ბუ ლე ბა აშ კა რაა. სო ცი ალ იზ მი, ჭეშ მა რი ტად 
ჰუ მა ნიზ მია ინ დუს ტრი ული სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბა ში და კა-
ვე ბუ ლი სპე ცი ფი კუ რი ად გი ლის გა მო ის ობ ით, გან საზღვრუ ლი, 
კლა სობ რი ვი ცნო ბი ერ ებ ის მა ტა რე ბე ლი პრო ლე ტა რი ატ ის მოქ-
მე დე ბით, ინ ტე რე სი თა და არ სე ბო ბით, რო მე ლიც ზე ერ ოვ ნულ 
სო ლი და რო ბა ში ხორ ცი ელ დე ბა. ეს ის ტო რი ული კონ ფი გუ რა ცია 
და ჯაბ ნი ლია მო წი ნა ვე ინ დუს ტრი ული სა ზო გა დო ებ ის არ სე ბუ ლი 
გან ვი თა რე ბით. ინ ტენ სი ობა, რო მელ შიც ჩვე ული წი ნა აღ მდე გო-
ბა ნი თა ვი ანთ თავს ავ ლე ნენ, იგ ივე ობ რი ვია წარ მო ებ ისა და ძა-
ლა უფ ლე ბის ზრდის ინ ტენ სი ობ ის, რომ ლე ბიც ხსე ნე ბუ ლი წი ნა-
აღ მდე გო ბე ბის გა და ლახ ვის სა ჭი რო ებ ას მკაც რად ახ შო ბენ. სა ჭი-
რო ებ ის სა უფ ლოს რა ცი ონ ალ ური ორ გა ნი ზე ბის ინ სტრუ მენ ტე ბი, 
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რომ ლე ბიც გა მო იყ ენ ება არ სე ბო ბი სათ ვის ბრძო ლის ინ ტენ სი-
ფი კა ცი ისა და გა ხან გრძლი ვე ბი სათ ვის, ტო ტა ლუ რი მო ბი ლი ზე-
ბი სათ ვის და არა- და შოშ მი ნე ბი სათ ვის, ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის 
დამ სა ხუ რე ბით, იმ დე ნად და იხ ვე წა, რომ მარ ქსი ამ ას ვერც კი 
გან ჭვრეტ და. შე დე გად, და საქ მე ბუ ლის თა ვი სუ ფა ლი დრო ის გაზ-
რდის საფ რთხეს, ხელ მძღვა ნე ლო ბამ, იმ ის ათ ვის, რა თა ჩაგ ვრა 
შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ყო, ამ დრო ის შთან თქმით უპ ას უხა. ტექ ნო ლო გი-
ური რა ცი ონ ალ ობა პა სუ ხობს ცი ვი ომ ის მოთხოვ ნებს არა მხო-
ლოდ სა გა რეო მტერ თან მი მარ თე ბით, არ ამ ედ სა ზო გა დო ებ ის 
შიგ ნით არ სე ბულ მტერ თან მი მარ თე ბი თაც, ის ეწ ინა აღ მდე გე ბა 
არ სე ბო ბის თვი სებ რი ვად ახ ალ მო დელს, რო მელ საც ძა ლუძს, 
რომ ად ამი ანი, მის მი ერ ვე შექ მნი ლი აპ არ ატ ის აგ ან გა ათ ავ ის-
უფ ლოს.

არ სე ბუ ლი ინ დუს ტრი ული სა ზო გა დო ებ ის პი რო ბებ ში, არ აფ-
ერია იმ აზე მე ტად საგ რძნო ბი, ვიდ რე ში ში სტა დი ისა, რომ ლის 
დრო საც ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი ად ამი ან ურ პროგ რე სად შე მობ-
რუნ დე ბა: ცხოვ რე ბის თვით დად გე ნა იმ უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბით, 
რომ ლე ბიც არ სე ბო ბის თვი სა და ად ამი ან ად ყოფ ნი სათ ვის ბრძო-
ლის58 ინ ტენ სი ობ ას, რო გორც სა ბო ლოო მიზ ნებს, შე ას უს ტე ბენ. 
ეს ში ში ეხ ება ბა თი ლად ყოფ ნი სა და სი ცა რი ელ ის შეგ რძნო ბას, 
რო მე ლიც უნ და კომ პენ სირ დეს, თუმ ცა ეს ვერ ხერ ხდე ბა უფ-
რო დი დი და მე ტად მო ხერ ხე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბი თი აპ არ ატ ის 
შექ მნის გა რე შე. არ ამ ხო ლოდ პო ლი ტი კუ რი, არ ამ ედ ტექ ნი კუ რი 
სა წარ მოო აპ არ ატი უკ ვე გარ და იქ მნა დო მი ნა ცი ის სის ტე მად და 
სწო რედ ის(სის ტე მა) აკ ავ ში რებს მშრო მელ თა კლასს ერ თმა ნეთ-
თან (მათ მო ბი ლი ზე ბას ახ დენს). „მა თი მდგო მა რე ობ ის ში ნა გა ნი 
ლო გი კა,“ რომ ლის მი ხედ ვი თაც ის ინი სო ცი ალ ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ-
მის სო ცი ალ ური აგ ენ ტე ბი იყ ვნენ, დღეს შეც ვლი ლია. სო ცი ალ-
იზ მი სა და ჰუ მა ნიზ მის ჭეშ მა რი ტი იგ ივე ობა უკ ვე გარ ღვე ულია, 

5 არსებობისათვის ბრძოლა არის კაპიტალისტური საზოგადოების ნორ-
მალური ფუნქციონირება, რაც მარკუზესათვის ცალსახად პათოლოგიური 
მოვლენაა.
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ის არც არ ას ოდ ეს ყო ფი ლა უშუ ალო იდ ენ ტუ რო ბა: ეს მა შინ იყო 
შე საძ ლე ბე ლი, თუ „ჭეშ მა რი ტი მდგო მა რე ობა“ (ის ტო რი ის ჭეშ-
მა რი ტი გან ვი თა რე ბა) იყო ჩა ჭე რი ლი და ტრან სცენ დი რე ბუ ლი 
ის ტო რი ული სუ ბი ექ ტე ბის ცნო ბი რე ბა სა და ქმე დე ბებ ში. ხსე ნე-
ბუ ლი გა შუ ალ ება ჩახ შო ბი ლია ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის გა ნუ ზო-
მე ლი ძა ლა უფ ლე ბით, რო მე ლიც შე დუ ღა ბე ბუ ლია ტო ტა ლი ტა-
რუ ლი დო მი ნა ცი ის ინ სტრუ მენ ტთან და მოქ მე დებს არ ამ არ ტო 
ეკ ონ ომ იკ ური და სამ ხედ რო კონ ცენ ტრა ცი ის გავ ლით, არ ამ ედ 
თავ სმოხ ვე ული ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის მეშ ვე ობ ით აც. მა შინ, რო-
ცა ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი ამ მი მარ თუ ლე ბით ბა ტო ნობს, მე სა-
კუთ რე თა და წარ მო ებ ის სა შუ ალ ებ ათა კონ ტროლ ში გან ხორ-
ცი ელ ებ ული ცვლი ლე ბე ბი, იქ ნე ბა არა თვი სებ რი ვი, არ ამ ედ 
რა ოდ ენ ობ რი ვი. სო ცი ალ ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ მის ში ნა არ სის გა თა-
ვი სუფ ლე ბის წი ნა პი რო ბა, ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის მი მარ თუ ლე-
ბის ფუნ და მენ ტუ რი შეც ვლაა, ტექ ნი კუ რი აპ არ ატ ის ტო ტა ლუ რი 
გა და კე თე ბა (რე კონ სტრუქ ცია). დღეს, ჰუ მა ნიზ მის ის ტო რი ული 
იდეა, სწო რედ ეს არ ის.

ჰუ მა ნიზ მის სხვაგ ვა რი გა გე ბა ნი, მე-18 და მე-19 სა უკ უნე ებ-
ის კუთ ვნი ლე ბაა. ის ინი ად ამი ან ის იმ გვა რი ტი პის წარ მოდ გე-
ნას ეპ ოტ ინ ები ან, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბამ უკ ვე 
გა და ლა ხა. ამ გვა რი კლა სი კუ რი წარ მოდ გე ნა, მარ ქსის ად რე-
ულ ნა წე რებ შიც შე იმ ჩნე ვა. ეს გა მო იხ ატ ება ყო ველ მხრი ვი ინ-
დი ვი დის ცნე ბა ში, „პი როვ ნუ ლო ბა ში“, რო მე ლიც თვით კმა რია 
და თა ვი სუფ ლე ბის სა უფ ლო ში არ სე ბობს. მაგ რამ ეს ცნე ბა ეხ-
ება იმ სტა დი ას, რო მელ შიც ინ ტე ლექ ტუ ალ ური კულ ტუ რა ჯერ 
კი დევ გა მო ყო ფი ლი იყო მა ტე რი ალ ური კულ ტუ რი სა გან, რო ცა 
ის ჯერ კი დევ არ იყო მი ერ თე ბუ ლი მა სობ რივ წარ მო ებ ასა და 
მოხ მა რე ბა ზე, რო მელ შიც მეც ნი ერ ული მე ნეჯ მენ ტი, სულ სა და 
გო ნე ბა ზე, ჯერ კი დევ ვერ დო მი ნი რებ და, არც დრო და სივ რცე 
გახ ლდათ ოკ უპ ირ ებ ული ბიზ ნე სი სა და ორ გა ნი ზე ბუ ლი რე ლაქ-
სა ცი ის მი ერ (იგ ულ ის ხმე ბა შვე ბუ ლე ბა და მსგავ სად ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი თა ვი სუ ფა ლი დრო), რო მელ შიც ჯერ კი დევ არ სე ბობ და 
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სა ჭი რო ებ ის აგ ან მო ცი ლე ბუ ლი თა ვი სუფ ლე ბის სა უფ ლო. ამ იტ ომ 
რთუ ლია იმ ის წარ მოდ გე ნა, თუ რას გა აკ ეთ ებ და (ან ვერ გა აკ-
ეთ ებ და) მარ ქსის ყო ველ მხრი ვი ინ დი ვი დი, ამ გვარ პი რო ბებ ში. 
არ სე ბობს სი მარ თლის სამ წუ ხა რო დე და არ სი, რო მე ლიც გა მო-
იხ ატ ება იმ გვა რი თა ვი სუ ფა ლი ინ დი ვი დე ბის ხედ ვის უმ ოწყა ლო 
გა კიცხვა ში, რომ ლე ბიც მთელ დღეს, ნა დი რო ბა სა, თევ ზა ობ ასა 
და შე მოქ მე დე ბი თო ბა ში ატ არ ებ ენ. თუ ეს ხედ ვა ხვალ რე ალ-
ობ ად იქ ცე ვა, ეს ნამ დვი ლად მო ას წა ვებს თა ვი სუფ ლე ბი სა და 
ჰუ მა ნუ რო ბის უარ ყო ფას.

სარ წმუ ნოა, რომ მარ ქსმა, თა ვი სი ად რე ული ცნე ბა ნი, ად ამი-
ან თა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ, გა და ამ უშ ავა. ის (ამ სა კითხის შე-
სა ხებ) პო ზი ტი ური მსჯე ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბის გან თავს იკ ავ ებ და 
და უფ რო მე ტად, თა ვი სუფ ლე ბის კონ დი ცი ის შეს წავ ლით იყო 
და კა ვე ბუ ლი, ვიდ რე თვი თონ თა ვი სუფ ლე ბის, რო გორც მიღ წე-
ული მიზ ნის გა მოკ ვლე ვით. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, დას რუ ლე ბუ ლი 
მარ ქსის ტუ ლი თე ორია ად ამი ან ის იმ გვარ გა გე ბას ინ არ ჩუ ნებს, 
რო მე ლიც დღეს, იდე ალ ის ტუ რად(არ იგ ულ ის ხმე ბა ფილ სო ფი-
ური მიმ დი ნა რე ობა) და ოპ ტი მის ტუ რად წარ მო ჩინ დე ბა. მარ ქსი 
სა თა ნა დოდ ვერ აფ ას ებ და ად ამი ან ისა და ბუ ნე ბის შეპყრო ბას, 
თა ვი სუფ ლე ბის ტექ ნო ლო გი ებ ით მარ თვა სა და თვით რე ალ იზ ებ-
ას. მან ვერ გან ჭვრი ტა ტექ ნო ლო გი ური სა ზო გა დე ობ ის დი დი 
მიღ წე ვე ბი: თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა ჭი რო ებ ის, კმა ყო ფი ლე ბი სა 
და შეზღუდ ვის ას იმ ილ აცია, პო ლი ტი კის, ბიზ ნე სი სა და ინ დი-
ვი დის მის წრა ფე ბა. ამ მიღ წე ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სო ცი ალ-
ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ მი, მე ტად ვე ღარ გა ნი საზღვრე ბა ყო ველ მხრი ვი 
ინ დი ვი დი სა და თვით გან საზღვრუ ლო ბის ცნე ბე ბით. თუ ნა ვა რა-
უდ ებია, რომ ეს უკ ან ას კნელ ნი უფ რო მე ტია, ვიდ რე მცი რე თა 
პრი ვი ლე გია, თუ ის ინი უნ ივ ერ სა ლურ შე სა ბა მი სო ბას გა მო ხა ტა-
ვენ, მა შინ ვში შობ, რომ ეს იდე ები, არ სი სა და მნიშ ვნე ლო ბის-
გან და ცა რი ელ ებ ულ ნი არი ან. მა თი გან ხორ ცი ელ ება მო ითხოვს 
იმ გვარ პი რო ბებს, რო მელ შიც ად ამი ანი თა ვი სი დღი ური შრო-
მით კმა ყო ფილ დე ბა, რო მელ შიც სო ცი ალ ურ ად სა ჭი რო შრო-
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მა, გა და იქ ცე ვა „მიმ ზიდ ველ შრო მად“, რის შე საძ ლებ ლო ბა საც 
მარ ქსი კა ტე გო რი ულ ად უარ ყოფ და: „შრო მა, რო გორც ფუ რი ეს 
სურ და, შე უძ ლე ბე ლია იქ ცეს თა მა შად“.69 გარ და ამ ისა, ჰუ მა ნიზ-
მის ამ გვა რი წარ მოდ გე ნა უარ ყო ფით კო ნო ტა ცი ას აც შე იც ავს: 
ტექ ნო ლო გი ამ დე ლი „მა ღა ლი კულ ტუ რა“, რო მე ლიც „და ბალ-
გან ვი თა რე ბულ კულ ტუ რას“, უც ვლე ლად ტო ვებს. მარ ქსმა გა-
აც ნო ბი ერა ამ გვა რი ჰუ მა ნიზ მის იდე ოლ ოგი ური ხა სი ათი, რო ცა 
ად რე ული ნაშ რო მე ბის „მე ტა ფი ზი კუ რი“ ცნე ბე ბი, პო ლი ტე კო ნო-
მი ურ კონ ცეპ ტე ბად გარ დაქ მნა. ჰუ მა ნიზ მი შე საძ ლე ბე ლია მხო-
ლოდ სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ისა და მი სი ინ სტი ტუ ტე ბის ამ ოძ ირ კვის 
პი რო ბებ ში, შრო მის რა ცი ონ ალ ური, სო ცი ალ ის ტუ რი ორ გა ნი ზე-
ბით. სწო რედ ამ ის შემ დეგ შე იძ ლე ბა, რომ ად ამი ან მა სა კუ თა-
რი ცხოვ რე ბა თვი თონ ვე წარ მარ თოს და იყ ოს ად ამი ანი. ამ ის 
შემ დგო მაც კი, თა ვი სუფ ლე ბის ჭეშ მა რი ტი სა უფ ლო, რო მე ლიც 
თა ვის თავ ში დას რუ ლე ბუ ლია, მხო ლოდ სა ჭი რო ებ ის სა უფ ლოს 
მიღ მა ვი თარ დე ბა. შრო მის სო ცი ალ ის ტურ მა ორ გა ნი ზე ბამ შექ-
მნა თა ვი სუ ფა ლი დრო და „თა ვი სუ ფა ლი დრო, რო მე ლიც ას ევე 
მო ცა ლე ობ ის ჟა მია, ის ევე რო გორც მე ტად პრო დუქ ტი ული აქ-
ტი ვო ბე ბის პე რი ოდი, ად ამი ანს გარ დაქ მნის გან სხვა ვე ბულ სუ-
ბი ექ ტად და რო გორც ეს გან სხვა ვე ბუ ლი სუ ბი ექ ტი, ად ამი ანი, 
შე აბ იჯ ებს უშუ ალო წარ მო ებ ის პრო ცეს ში.“710

დღეს, მო წი ნა ვე ინ დუს ტრი ული სა ზო გა დო ება ქმნის თა ვი სუ-
ფალ დროს, მაგ რამ მი სი მფლო ბე ლი არ არ ის „გან სხვა ვე ბუ ლი 
სუ ბი ექ ტი“. კა პი ტა ლის ტურ სა და კო მუ ნის ტურ(იგ ულ ის ხმე ბა სსრკ) 
სის ტე მებ ში, თა ვი სუ ფა ლი დრო ის სუ ბი ექ ტი და მორ ჩი ლე ბუ ლია 
იმ ავე ნორ მებ სა და ძა ლა უფ ლე ბას, რო მე ლიც მარ თავს სა ჭი-
რო ებ ის სა უფ ლოს.

სო ცი ალ იზ მი სა და ჰუ მა ნიზ მის იგ ივე ობ ის თვის არ სე ბუ ლი 
ობი ექ ტუ რი პი რო ბე ბის გავ ლის შემ დეგ, სო ცი ალ იზ მი, რო მე ლიც 

6 მარქსი, პოლიტიკური ეკონომიის კრიტიკის საფუძვლები, გვ.599. (Berlin: 
Dietz, 1953)
7 იქვე.
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ტრა დი ცი ული ჰუ მა ნის ტუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბით ხელ მძღვა ნე ლობს, 
ვერ იქ ნე ბა ჰუ მა ნის ტუ რი. თა ნა არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, ამ გვა რი 
ჰუ მა ნი ზა ცია აუც ილ ებ ლად იდე ოლ ოგი ური და ში ნა გა ნად უძ-
ლუ რია. ჩვენ აქ უნ და გან ვას ხვა ვოთ კა პი ტა ლის ტუ რი და სო-
ცი ალ ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ მი. კა პი ტა ლის ტურ სამ ყა რო ში, ად ამი ან ის 
უფ ლე ბე ბი სათ ვის, სიტყვი სა და შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის, 
კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რო ბი სათ ვის ბრძო ლა, რო მელ მაც შე-
სამ ჩნე ვი გა ხა და ლი ბე რა ლუ რი ხა ნის დაწყე ბა, სა ბო ლო ოდ ის ევ 
სა სო წარ კვე თი ლი შფო თია, მა შინ რო ცა ნა თე ლი ხდე ბა, თუ რა 
არე ალ ში რჩე ბა ეს თა ვი სუფ ლე ბე ბი შეზღუ დუ ლად და უარ ყო ფი-
ლად. და ეს ბრძო ლა ხელ შეშ ლი ლია იმ ხა რის ხით, რა ხა რის-
ხი თაც ის პა ტივს მი აგ ებს, სა კუ თა რი ქმე დე ბე ბი თა და ტან ჯვით, 
ლი ბე რა ლურ ღი რე ბუ ლე ბებს, რო მელ საც მო წი ნა აღ მდე გე და უს-
ჯე ლი ძა ლა დო ბით ეგ ებ ება. კო მუ ნის ტურ სამ ყა რო ში(იგ ულ ის ხმე-
ბა სსრკ) ინ დი ვი დუ ალ ური უფ ლე ბე ბის და თა ვი სუფ ლე ბე ბის გან-
მტკი ცე ბა, მუ შა თა კლა სის ინ იცი ატ ივა, ხელს შე უწყობს პო ლი ტი-
კუ რი და ეკ ონ ომ იკ ური რეპ რე სი ის უკ უგ დე ბა სა და უარ ყო ფას, 
რო მელ ზეც (რეპ რე სი აზე) არ სე ბუ ლი რე ჟი მია და მო კი დე ბუ ლი და 
რო მელ საც ის გა ნი ხი ლავს, რო გორც დაც ვი სა და ზრდის მთა-
ვარ წი ნა პი რო ბად შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ციპ ზე აგ ებ ულ თა ნა არ-
სე ბო ბა ში(ცი ვი ომი). ამ ლო გი კის მი ხედ ვით, ეფ ექ ტუ რი წი ნა აღ-
მდე გო ბა კო მუ ნის ტუ რი სა ზო გა დო ებ ის შიგ ნით, ის ედ აც არ ასა-
იმ ედო სა ერ თა შო რი სო ბა ლან სს, კა პი ტა ლიზ მის სა სარ გებ ლოდ 
გა დახ რის, რო მე ლიც სო ცი ალ ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ მის თვის არც ისე 
ნა თე ლი პერ სპექ ტი ვაა. მუ შა თა კლა სი მე ტად აღ არ არ ის ის, 
ვინც რე ვო ლუ ცი ას ერ თხელ უკ ვე მი მარ თა, მა თი ინ იცი ატ ივა არ 
ჰგავს სა ერ თა შო რი სო სო ცი ალ ის ტუ რი სო ლი და რო ბის აღ დგე ნის 
მცდე ლო ბას.

ეს არ ის მო ცე მუ ლი ის ტო რი ული კონ დი ცი ები, რო მელ საც 
სო ცი ალ ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ მი, შეც დო მე ბი სა და შან სე ბის გაც ნო ბი-
ერ ებ ით, გა ბე დუ ლად უნ და შეხ ვდეს, თუ მას არ სურს, რომ არ-
სე ბუ ლი იდე ოლ ოგი ებ ის ად ეპ ტი გახ დეს. მო წი ნა ვე ინ დსუტ რი ულ 
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სა ზო გა დო ებ ას ძა ლუძს იზ რუ ნოს ჰუ მა ნის ტურ ღი რე ბუ ლე ბებ ზე, 
ისე, რომ პა რა ლე ლუ რად, არ აჰ უმ ან ური მიზ ნე ბის კვალ ში ჩად-
გეს: ის კულ ტუ რა სა და პი როვ ნუ ლო ბას ავ ით არ ებს მძი მე ჯა ფის, 
უს ამ არ თლო ბის, ატ ომ ური შე ირ აღ ებ ის, ტო ტა ლუ რი ინ დოქ ტრი-
ნა ცი ისა და უმ არ თა ვი წარ მო ებ ის პი რო ბებ ში. ის ინ ტენ სი ვო ბა, 
რომ ლი თაც ძა ლა უფ ლე ბა მო სახ ლე ობ ას მა თი ვე გა თა ვი სუფ ლე-
ბის წი ნა აღ მდეგ მო აბ ილ იზ ებს, ხელს შე უწყობს სა ზო გა დო ებ-
ის მზარდ შე საძ ლებ ლო ბებს, ამ გა თა ვი სუფ ლე ბის მი საღ წე ვად. 
თუმ ცა რამ დე ნა დაც ეს შე საძ ლებ ლო ბე ბი, სტა ტუს-კვოს და სა ცა-
ვად, დო მი ნა ცი ის ინ ტე რე სე ბის მი ხედ ვი თაა შთან თქმუ ლი, ის ინი 
რჩე ბი ან იმ გვარ ტექ ნი კურ სა შუ ალ ებ ებ ად, რომ ლე ბიც ჰუ მა ნის-
ტუ რი რე ალ იზ აცი ის თვის მი უწ ვდო მე ლია. რო გორც ტექ ნი კუ რი 
სა შუ ალ ებ ები, ის ინი გან საზღვრა ვენ სო ცი ალ ის ტუ რი ჰუ მა ნიზ მის 
პერ სპექ ტი ვას. ფა ტა ლუ რი კავ ში რის გაწყვე ტა ტექ ნი კურ პროგ-
რეს სა, დო მი ნა ცი ის ზრდა სა და ექ სპლო ატ აცი ას შო რის წი ნა-
პი რო ბაა. ჰუ მა ნიზ მი უნ და შე ნარ ჩუნ დეს იდე ოლ ოგი ად მა ნამ, 
სა ნამ სა ზო გა დო ება და მო კი დე ბუ ლია გან გრძო ბით სი ღა რი ბე ზე, 
მას მე დი აზე, ხმა ურ სა და და ბინ ძუ რე ბა ზე, ფი ზი კურ და მენ ტა-
ლურ შეიარაღებაზე. ეს კონ დი ცი ები და ინ სტი ტუ ტე ბი წარ მო-
ად გე ნენ სო ცი ალ ურ კონ ტროლს, ან არ ჩუ ნე ბენ და გა ნავ რცო ბენ 
არ სე ბულ წეს რიგს. მა შა სა და მე მა თი აღ მოფხვრა ჰუ მა ნიზ მის 
სა სარ გებ ლოდ, რე ვო ლუ ცი ური გარ და ტე ხა იქ ნე ბა, რო მე ლიც 
თავ და ყი რა და აყ ენ ებს ად ამ ინ ური ეგ ზის ტენ ცი ის სა ჭი რო ებ ებ სა 
და აუც ილ ებ ლო ბებს. ის, რაც ტო ტა ლი ტა რიზ მის წი ნა რე ხა ნა ში, 
თა ვი სუფ ლე ბის წი ნა პი რო ბად მო ჩან და, შე საძ ლოა წარ მო ად გენ-
დეს მის სუბ სტან ცი ას, მის ის ტო რი ულ ში ნა არ სს. თა ვი სუფ ლე-
ბა, ის ევე რო გორც ჰუ მა ნიზ მი, სა ზო გა დო ებ აში მყო ფი ად ამი ან-
ებ ისა და მა თი ვე შე საძ ლებ ლო ბე ბის ხა სი ათ ის მი ხედ ვით უნ და 
გა ნი საზღვროს. მო წი ნა ვე ინ დუს ტრი ულ სა ზო გა დო ებ აში, წარ-
მო ებ ისა და გა ნა წი ლე ბის აპ არ ატი, გარ და იქ მნა ტო ტა ლი ტა-
რულ პო ლი ტი კურ აპ არ ატ ად, რო მე ლიც მარ თავს ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა გან ზო მი ლე ბას, რო გორც თა ვი სუ ფალ, ას ევე სა მუ შაო 



48

დროს, ნე გა ტი ურ სა და პო ზი ტი ურ აზ როვ ნე ბას. ამ სა ზო გა დო-
ებ ის მსხვერ პლთათ ვის, მო სარ გებ ლე თათ ვი სა და მემ კვიდ რე ებ-
ის ათ ვის, თა ვი სუფ ლე ბის სა უფ ლომ და კარ გა თა ვი სი კლა სი კუ რი 
მნიშ ვნე ლო ბა- მი სი თვი სებ რი ვი გან სხვა ვე ბა სა ჭი რო ებ ის სა უფ-
ლო სა გან. ეს არ ის ჯა ფის, ტექ ნი კის სამ ყა რო, რო მე ლიც ად ამი-
ან ებ მა სა კუ თა რი ძა ლის ხმე ვით უნ და გარ დაქ მნან: სა ჭი რო ებ ის 
სა უფ ლო, თა ვი სუფ ლე ბის სა უფ ლოდ უნ და იქ ცეს. წარ მო ებ ის, გა-
ნა წი ლე ბი სა და მოხ მა რე ბის აპ არ ატი უნ და რე კონ სტრუ ირ დეს. 
ტექ ნო ლო გი ური რა ცი ონ ალ ობა უნ და მი ემ არ თოს ად ამი ან თა 
ნე ბას, რო მე ლიც ერთ მშვე ნი ერ დღეს, მშვი დო ბი ან სამ ყა რო ში 
ცხოვ რე ბას გა დაწყვეტს და თა ვი დან მო იშ ორ ებს ამ ძა ლის ხმე-
ვის შე მა ფერ ხე ბელ ბა ტო ნებს. ეს არ ნიშ ნავს შრო მის აპ რი ორი 
ჰუ მა ნი ზა ცი ას, თუმ ცა -წარ მო ებ ისა და მე ქა ნი ზა ცი ის იმ გვარ და-
გეგ მა რე ბას, რო მე ლიც ახ ალი სა ჭი რო ებ ებ ის აღ მო ცე ნე ბას თან 
ერ თად, არ სე ბო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის ბრძო ლა საც და აშ ოშ მი-
ნებს. ას ევე შე საძ ლე ბე ლია ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის რამ დე ნი მე 
ას პექ ტის გა მო ყო ფაც: დი დი და პა ტა რა ქა ლა ქე ბის სრუ ლი აღ-
დგე ნა, რეპ რე სი ული ინ დუს ტრი ალ იზ აცი ის მი ერ გა ჩა ნა გე ბუ ლი 
ად გი ლე ბის რე კონ სტრუქ ცია, სა ჯა რო სერ ვი სე ბის გა მარ თვა, 
რო მე ლიც ას აკი ან ებ სა და სნე ულ ებ ზე იზ რუ ნებს.811

ჰუ მა ნიზ მის მარ ცხი ჭარ ბი გან ვი თა რე ბის ბრა ლია და არა-
ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის. სა წარ მოო აპ არ ატი, რო მე ლიც რეპ რე სი რე-
ბუ ლია, გარ და იქ მნა სა ყო ველ თაო კონ ტრო ლის აპ არ ატ ად, ჰუ-
მა ნიზ მის რე კონ სტრუქ ცი ის შან სი კი, დე მოკ რა ტი ულ, თუ ავ ტო-
რი ტა რულ გა რე მო ში, ძა ლი ან მცი რეა. ეს ვი თა რე ბა ნათ ლად 
გა მოკ ვეთს მარ ქსის ტუ ლი კონ ცეფ ცი ის ის ტო რი ულ ჭეშ მა რი ტე-
ბას. სო ცი ალ იზ მის ჰუ მა ნის ტუ რი პრო ექ ტის გან ხორ ცი ელ ებ ის 
შე საძ ლებ ლო ბა და მო კი დე ბუ ლია არა წარ მო ებ ის სა შუ ალ ებ ებ ის 
სო ცი ალ იზ აცი აზე, რაც ცხა დია, რომ აუც ილ ებ ელი წი ნა პი რო ბაა, 

8 აბზაცში შემოთავაზებული იდეები დეტალიზირებულია ჩემს „ერთგან-
ზომილებიან ადამიანში“ (Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society 
(Boston: Beacon Press, 1964), esp. Chs. 9 and 10.)
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არ ამ ედ იმ გვა რი სო ცი ალ ური კლა სის არ სე ბო ბა ზე, რომ ლის 
ცნო ბი ერ ება და პრაქ ტი კა გან მსჭვა ლუ ლია არ სე ბუ ლი წეს რი გის 
აღ მოფხვრის სურ ვი ლით. ტექ ნი კის ტო ტა ლი ზი რე ბის ხა ნამ ვერ 
გა აბ ათ ილა ეს სი მარ თლე: მნიშ ვნე ლო ბა არ აქ ვს თუ რო გო რი 
ტექ ნი კუ რი ბა ზი სი ექ ნე ბა სო ცი ალ იზ მს, რო გორ შე მო ატ რი ალ-
ებს ტექ ნი კურ პროგ რეს სა(თა ვის სა სარ გებ ლოდ) და ტექ ნი კურ 
რა ცი ონ ალ ობ ას, ეს ყვე ლა ფე რი პო ლი ტი კურ გან ზო მი ლე ბას მი-
ეკ უთ ვნე ბა, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ ის, რო გორც მთე ლის, რა დი-
კა ლუ რად შეც ვლის პრო ცეს შია ჩარ თუ ლი. არ სე ბულ წეს რიგ ში 
ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი გა და ჯაჭ ვუ ლია პო ლი ტი კურ პროგ რეს თან( 
ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი გა ნა პი რო ბებს კონ ტრო ლის სა შუ ალ ებ ებ ის 
გან ვი თა რე ბას). ეს არ ის პროგ რე სი, რო მე ლიც ალ ტერ ნა ტი ვე ბის 
აკ რძალ ვას ემ სა ხუ რე ბა. ფაქ ტი, რომ ყვე ლა ზე მე ტად გან ვი თა-
რე ბულ იდ ნუს ტრი ულ არე ალ ებ ში, ხსე ნე ბუ ლი აკ რძალ ვა არ ატ-
ერ ორ ის ტულ, არ ამ ედ დე მოკ რა ტი ულ სა ხეს იღ ებს, არ აფ ერს არ 
ცვლის. თუ კი აკ რძალ ვა თავ სე ბა დია პი როვ ნულ ავ ტო ნო მი ას თან 
და ოპ ერ ირ ებს პი როვ ნუ ლი ავ ტო ნო მი ის გავ ლით, მა შინ ნორ მა 
(Nomos), რო მელ საც ინ დი ვი დი სა კუ თარ თავს უწ ეს ებს, მო ნო-
ბის წი ნა პი რო ბაა. ეს ნორ მა (Nomos), რო მე ლიც ჩვე ნი დრო-
ის კა ნონ მდე ბე ლია, არ სე ბო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის ბრძო ლის 
და შოშ მი ნე ბას, რო გორც ნა ცი ონ ალ ურ, ისე ინ ტერ ნა ცი უნ ალ ურ, 
რო გორც სა ზო გა დო ებ რივ, ისე ინ დი ვი დუ ალ ურ დო ნე ზე, კა ნონ-
გა რე შედ აცხა დებს. არ სე ბუ ლი წეს რი გის ლო გი კა ას ეთია: შე-
ჯიბ რი უნ და გაგ რძელ დეს მო გე ბი სათ ვის, ძა ლა უფ ლე ბი სათ ვის, 
შრო მის თვი სა და გარ თო ბი სათ ვის, უკ ეთ ესი მომ სა ხუ რე ბი სათ-
ვის, ეს ყვე ლა ფე რი კი, სა ბო ლო ოდ, ზრდის წარ მო ებ ის მთელს, 
რო მე ლიც ამ გვა რი ტი პის შე ჯიბ რე ბი თო ბას ახ ან გრძლი ვებს და 
სა კუ თარ მსხვერ პლთ, სის ტე მით მო სარ გებ ლე ებ ად გარ დაქ მნას 
ჰპირ დე ბა, რო მელ ნიც შემ დგომ ში(ამ სის ტე მის) კონ ტრი ბუ ტო რე-
ბად უნ და მოგ ვევ ლი ნონ. იმ ხა რის ხით, რომ ლი თაც სხვა სა ზო-
გა დო ებ ები ჩათ რე ულ ნი არი ან ამ მან კი ერ წრე ში, თვი სებ რი ვი 
გან სხვა ვე ბა სო ცი ალ ის ტურ სა და კა პი ტა ლის ტურ სამ ყა რო ებს 
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შო რის წა იშ ალა, ცხოვ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბულ სტან დარ ტს კი, 
ზურ გს ექ სპლო ატ აცია უმ აგ რებს.

სო ცი ალ ის ტურ თე ორი ას, ის ტო რი ული შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
სა ხე ლით, არ აქ ვს უფ ლე ბა გა კიცხოს მზარ დი სო ცი ალ ური წარ-
მო ება, რო მე ლიც მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის სტან დარ ტის გა უმ-
ჯო ბე სე ბას ემ სა ხუ რე ბა. მაგ რამ აქ კითხვა არ ეხ ება მო მა ვალ 
შე საძ ლებ ლო ბებს, საქ მე აწ მყო შია. ამ რე ალ ობ აში, კა ცობ რი ობ-
ის უარ ყო ფა ყვე ლა მიღ წე ვა ზე ვრცელ დე ბა, რაც გა მო იხ ატ ება: 
გა ნად გუ რე ბი სათ ვის ყო ველ დღი ურ მზად ყოფ ნა ში, მი წის ქვე შა 
არ სე ბო ბი სათ ვის სა ჭი რო აღ ჭურ ვი ლო ბა ში, ნარ ჩე ნე ბის უფ რო 
ხელ მარ ჯვე და გეგ მა რე ბა ში, მე დი ის უშ ინა არ სო ბი დან თავ და უღ-
წევ ლო ბა ში, პი რა დი სივ რცის გა უქ მე ბა სა და ალ ბათ ყვე ლა ზე 
ეფ ექ ტურ უარ ყო ფა ში, რო მე ლიც ამ ავე დროს არ სე ბუ ლის გან წი-
რუ ლი გაც ნო ბი ერ ებაა, სა ჯა რო აღი არ ებ ასა და კრი ტი ციზ მში, ამ 
იმ პო ტენ ცი აში, თუ, რა თქმა უნ და, ის ძა ლა დობ რი ვად არ არ ის 
ჩახ შო ბი ლი. ამ გვა რად, გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ჭი რო ება არ სე ბობს: 
ის არ სე ბობს, რო გორც უნ ივ ერ სა ლუ რი სა ჭი რო ება, რო მე ლიც 
ერ თი კონ კრე ტუ ლი კლა სის მიღ მაა, ის არ სე ბობს მხო ლოდ „თა-
ვის თავ ში“ და არა სა ჭი რო ებ ის მქო ნე პირ თათ ვის. და ის ევ, 
სო ცი ალ იზ მი წარ მო ჩინ დე ბა, რო გორც აბ სტრაქ ტუ ლი იდეა; ამ 
იდე ის ერ თგუ ლე ბა ყო ველ გვა რი ილ უზი ის შექ მნას გა მო რიცხავს. 
მი სი ეს აბ ტრაქ ტუ ლო ბა, სუ ლაც არ აღ ნიშ ნავს სი ყალ ბეს. პრო-
ლე ტა რი ატი, რო მე ლიც ერთ დროს გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი უნ და 
ყო ფი ლი ყო, ინ დუს ტრი ული სა ზო გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბის გარ-
და სულ ეტ აპს მი ეკ უთ ვნე ბა. სო ცი ალ ის ტურ თე ორი ას, აღ არ ძა-
ლუძს ის ტო რი ული გარ დაქ მნის აგ ენ ტე ბის წი ნას წარ გან ჭვრე ტა, 
რომ ლე ბიც დღეს, ისე რო გორც არ ას დროს, მო არ ული აჩ რდი-
ლე ბი არი ან. თუმ ცა სო ცი ალ ის ტურ თე ორი ას შე უძ ლია დაგ ვან-
ხვოს, რომ ეს აჩ რდი ლე ბი, სა სი ცოცხლო სა ჭი რო ებ ის გა მო სა-
ხუ ლე ბებს წარ მო ად გე ნენ. მას შე უძ ლია ამ სა ჭი რო ებ ის ცნო ბი-
ერ ებ ის გან ვი თა რე ბა და ამ გვა რად, ის სა ფუძ ვლად უდ ევს სტა-
ტუს-კვოს და სა ცა ვად არ სე ბუ ლი ერ თო ბე ბის დაშ ლას.
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ჰერბერტ მარკუზე

აგრესიულობა მოწინავე ინდუსტრიულ 
საზოგადოებებში

ტექ სტში ვა პი რებ გან ვი ხი ლო და ძა ბუ ლო ბე ბი და სტრე სე ბი, 
რომ ლე ბიც თავს იჩ ენ ენ ე.წ „დი დი მა ტე რი ალ ური შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის მქო ნე სა ზო გა დო ებ აში“, ეს და ხა სი ათ ება კი(ავ ად თუ 
კარ გად), ამ ერ იკ ული სო ცი უმ ის ამ ჟა მინ დელ მდგო მა რე ობ ად-
აც შე იძ ლე ბა წარ მოგ ვიდ გეს. ას ეთი „მო წი ნა ვე“ სა ზო გა დო ებ ის 
მა ხა სი ათ ებ ლე ბი შემ დე გია: (1) უხ ვი ინ დუს ტრი ული და ტექ ნი-
კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რო მელ თა დი დი რა ოდ ენ ობ აც ხმარ-
დე ბა ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბის, სამ ხედ რო ან ნა ხევ რად სამ ხედ რო 
აღ ჭურ ვი ლო ბის, მოკ ლედ ის ეთი სერ ვი სე ბი სა და სა ქონ ლის 
შექ მნას, რომ ლებ საც ეკ ონ ომ ის ტე ბი და სო ცი ოლ ოგ ები „არ აპ-
რო დუქ ტი ულს“ უწ ოდ ებ ენ. (2) ცხოვ რე ბის მზარ დი სტან დარ ტი, 
რო მე ლიც ვრცელ დე ბა ად რინ დელ პე რი ოდ ში არ აპ რი ვი ლე-
გი რე ბულ მდგო მა რო ებ აში მყო ფი პო პუ ლა ცი ის ნა წილ ზეც. (3) 
ეკ ონ ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი ძა ლა უფ ლე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის 
მა ღა ლი ხა რის ხი, რო მე ლიც მა ღა ლორ გა ნი ზე ბუ ლია და კომ-
ბი ნი რე ბუ ლია ეკ ონ ომ იკ აში მთავ რო ბის ინ ტერ ვენ ცი ის მა ღალ 
სიხ ში რეს თან. (4) პი როვ ნე ბი სა თუ ჯგუ ფე ბის მეც ნი ერ ული და 
ფსევ დო მეც ნი ერ ული შეს წავ ლა, კონ ტრო ლი და მათ ზე მა ნი პუ-
ლა ცია, სა მუ შაო და გარ თო ბის პე რი ოდ ში( ეს შეს წავ ლა მო იც-
ავს ფსი ქო ლო გი ურს, სუ ლი ერს, არ აც ნო ბი ერს და ქვეც ნო ბი ერს) 
პო ლი ტი კუ რი და კო მერ ცი ული მიზ ნე ბის თვის. ყვე ლა ეს ტენ დენ-
ცია არ ის ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი, ის ინი ქმნი ან სინ დრო მებს, 
რომ ლე ბიც „მო წი ნა ვე სა ზო გა დო ებ ის“ ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ონ-
ირ ებ ის წარ მომ ჩე ნია. ამ მა ხა სი ათ ებ ლე ბის ურ თი ერ თკავ ში რის 
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დე მონ სტრი რე ბა არ არ ის ჩე მი დღე ვან დე ლი ამ ოც ანა. მე ხა ზი 
გა ვუს ვი მათ არ სე ბო ბას, რო გორც სო ცი ოლ ოგი ურ ბა ზისს იმ 
თე ზის თვის, რო მელ ზე სა უბ არ იც მინ და, სა ხელ დობრ იმ ას, რომ 
ის სტრე სე ბი და და ძა ბუ ლო ბე ბი, რომ ლი თაც იტ ან ჯე ბი ან „მო-
წი ნა ვე სა ზო გა დო ებ აში“ მყო ფი ინ დი ვი დე ბი, ეყ რდნო ბა ამ სო-
ცი უმ ის ნორ მა ლურ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ას და არა დარ ღვე ვებ სა და 
კა ტაკ ლიზ მებს. 

„ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ება“: ვფიქ რობ ეს დე ფი ნი ცია არ 
არ ის წი ნა აღ მდე გობ რი ვი ექ იმ ებ ის ათ ვის. ორ გა ნიზ მი ფუნ ქცი ონ-
ირ ებს ნო რამ ლუ რად, რო ცა ის ფუნ ცქი ონ ირ ებს დარ ღვე ვის გა-
რე შე, ეს გა მომ დი ნა რე ობს ად ამი ან ის შე სა ხებ ფსი ქო ლო გი ური 
და ბი ოლ ოგი ური ცოდ ნი დან. ად ამი ან ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სხვა 
ბი ოლ ოგი ურ სა ხე ობ ებ თან შე და რე ბით გან სხვა ვე ბუ ლია, სა ხე ობ-
ები, თა ვის მხრივ, ის ტო რი ის გან მავ ლო ბა ში საკ მაო ცვლი ლე ბებს 
გა ნიც დი ან, მაგ რამ ეს ცვლი ლე ბე ბი ხორ ცი ელ დე ბა ბი ოლ ოგი ურ 
და ფსი ქო ლო გი ურ ბა ზის ში, რო მე ლიც ძი რი თა დად კონ სტან ტის 
სა ხით წარ მოგ ვიდ გე ბა. უნ და ით ქვას, რომ ექ იმ ები დი აგ ნო ზის 
ან მკურ ნა ლო ბის კურ სის დად გე ნი სას ით ვა ლის წი ნე ბენ პა ცი ენ-
ტის გა რე მოს, აღ ზრდას და მოღ ვა წე ობ ის სფე როს. ეს ფაქ ტო-
რე ბი შე საძ ლოა ლი მი ტებ ში აქ ცევ დეს იმ არე ალს, რო მელ შიც 
ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ება უნ და მი იღ წეს და გა ნი საზღვროს, 
ან შე საძ ლოა ის ინი ამ მიღ წე ვას შე უძ ლე ბელ საც ხდი ან, მაგ რამ 
რო გორც კრი ტე რი უმი და მი ზა ნი, ნორ მა ლუ რო ბა რჩე ბა ნა თელ 
და სა გუ ლის ხმო კონ ცეპ ტად. ნორ მა ლუ რო ბა „ჯან მრთე ლო ბის“ 
იდ ენ ტუ რია და ამ მდგო მა რე ობ იდ ან სხვა დას ხვა სა ხის გა დახ ვე-
ვა, გან სხვა ვე ბუ ლი სა ხის „და ავ ად ებ ებ ად“ გვევ ლი ნე ბა.

ფსი ქი ატ რა იში სი ტუ აცია სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლია. ერ თი 
შე ხედ ვით, ნორ მა ლუ რო ბა აქ აც იმ ავე კონ ტუ რე ბით ის აზღვრე-
ბა, რო გორც მე დი ცი ნის სხვა დარ გებ ში. გო ნე ბის ნორ მა ლუ რი 
ფუნ ქცი ონ ირ ება(ფსი ქი კუ რი, ფსი ქო-სო მა ტუ რი) ინ დი ვი დის თვის 
შე საძ ლებ ლო ბაა წარ მო ად გი ნოს, გა მო ხა ტოს თა ვი სი ვე პო ზი ცია 
ბავ შვო ბის პე რი ოდ ში, მო ზარ დო ბი სას, რო გორც მშო ბელ მა, რო-
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გორც და ქორ წი ნე ბულ მა ან და უქ ორ წი ნე ბელ მა პერ სო ნამ, მი სი 
პრო ფე სი ისა, სტა ტუ სი სა და სამ სა ხუ რის პა რა ლე ლუ რად. მაგ-
რამ ეს გან საზღვრე ბა მო იც ავს ახ ალი გან ზო მი ლე ბის ფაქ ტო-
რებს, სა ხელ დობრ, სა ზო გა დო ებ ის. სა ზო გა დო ება არ ის ნორ მა-
ლუ რო ბის ფაქ ტო რი, უფ რო არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბით, ვიდ რე 
მხო ლოდ ინ დი ვიდ ზე გა რე დან თავს მოხ ვე ული გავ ლე ნა, შე სა-
ბა მი სად „ნორ მა ლუ რო ბა“ უფ რო სო ცი ალ ური და ინ სტი ტუ ცი ონ-
ალ ური მდგო მა რე ობაა, ვიდ რე ინ დი ვი დუ ალ ური. ალ ბათ ად ვი-
ლია იმ ის გან საზღვრა ან თქმა, თუ რა არ ის მომ ნე ლე ბე ლი 
სის ტე მის, ფილ ტვე ბი სა და გუ ლის ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ება, 
მაგ რამ არ ის შე საძ ლე ბე ლი იგ ივ ეს თქმა გო ნე ბა ზე, რო დე საც 
ის მი ემ არ თე ბა სიყ ვა რულს ან ურ თი ერ თო ბის სხვა ფორ მებს, 
სამ სა ხურ სა და გარ თო ბას, დი რექ ტორ თა საბ ჭოს შეხ ვედ რას, 
გოლ ფის თა მაშს, კრი ზი სებს, ცი ხე ში ან არ მი აში ყოფ ნას? თუ 
მომ ნე ლე ბე ლი სის ტე მი სა და ფილ ტვის ნორ მა ლურ ფუნ ქცი ონ-
ირ ებ ას ორ გა ნიზ მში მიმ დი ნა რე ჯან საღ კო ოპ ერ აცი ას ვარ ქმევთ, 
იმ ავ ეს ვერ ვიტყვით გო ნე ბა ზე. სი ნამ დვი ლე ში თუ ვინ მე ყო ველ-
თვის ისე გრძნობს და იქ ცე ვა, რო გორც სხვა, მა შინ ეს პა თო-
ლო გი ური ვი თა რე ბაა. და რა არ ის „ნორ მა ლუ რი“ შეყ ვა რე ბა/
სიყ ვა რუ ლი, „ნორ მა ლუ რი“ ოჯ ახი, „ნორ მა ლუ რი“ საქ მი ან ობა?

ფსი ქი ატ რე ბი შე საძ ლოა მოქ მე დებ დნენ, რო გორც ზო გა დად 
სხვა გან ხრის ექ იმ ები და მი მარ თავ დნენ გავ რცე ლე ბულ თე რა-
პი ას, რა თა პა ცი ენ ტს შე უქ მნან ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის შე საძ ლებ ლო-
ბა მათ ოჯ ახ ში, სამ სა ხურ ში, ან სხვა გა რე მო ში, ამ ავე დროს 
ცდი ლო ბენ გავ ლე ნა მო ახ დი ნონ მათ გა რე მო ზე ან შეც ვა ლონ 
ის ისე, რო გორც მათ ძა ლებს შე ეს აბ ამ ება. თუმ ცა ლი მი ტე ბი 
მათ მა ლე ვე აგ რძნო ბი ნებს, რომ, მა გა ლი თად, პა ცი ენ ტის და-
ძა ბუ ლო ბა და სტრე სი გა მოწ ვე ულია არ ამ ხო ლოდ ბო ლო პე-
რი ოდ ის ცუ დი პი რო ბე ბის გან სამ სა ხურ ში, სა მე ზობ ლო ში, მის 
სო ცი ალ ურ სტა ტუს ში, არ ამ ედ მი სი სამ სა ხუ რის, სა მე ზობ ლო სა 
და სტა ტუ სის ზო გა დი, ნორ მა ლუ რი ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ბუ ნე ბით. 
ამ კონ დი ცი ებ თან ინ დი ვი დე ბის ად აპ ტი რე ბა ნიშ ნავს და ძა ბუ-
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ლო ბა სა და სტრეს თან მათ შემ გუ ებ ლო ბას, მათ ნორ მად მი ღე-
ბას, ან უფ რო უარ ეს რა მე საც, თუნ დაც ნე ბის დარ თვას ავ ად 
ყოფ ნა ზე, ან ისე ცხოვ რე ბა ზე, რომ ეს ავ ად ობა გან ვსაზღვროთ 
რო გორც კარ გად ყოფ ნა, იმ შემ ჩნე ვის გა რე შე, რომ ინ დი ვი დი 
არ ის ავ ად ზუს ტად მა შინ, რო დე საც ის თა ვის თავს გა ნი ხი ლავს 
ჯან მრთე ლად და ნორ მა ლუ რად. ეს ის შემ თხვე ვაა, რო დე საც 
სამ სა ხუ რი, თა ვი სი სა კუთ რი ვი ბუ ნე ბით, არ ის მტან ჯვე ლი, არ-
არ აცი ონ ალ ური( თუნ დაც ეს სამ სა ხუ რი იყ ოს მა ღა ლა ნაზღა ურ-
ებ ადი და „სო ცი ალ ურ ად“ სა ჭი რო) და თუ პი როვ ნე ბა ეკ უთ ვნის 
რა იმე სა ხის უმ ცი რე სო ბას, რო მე ლიც არ აპ რი ვი ლე გი რე ბუ ლად 
მი იჩ ნე ვა და ნარ ჩენ სა ზო გა დო ებ ას თან შე და რე ბით, ან ტრა დი-
ცი ულ ად ღა რი ბია და იმ გვა რი საქ მით და კა ვე ბუ ლი, რო მელ საც 
„ჭუჭყი ან“ ფი ზი კურ შრო მას უწ ოდ ებ ენ. მაგ რამ ეს შემ თხვე ვა შე-
საძ ლოა არ სე ბობ დეს ბა რი ერ ის მე ორე მხა რე საც, ბიზ ნეს და 
პო ლი ტი კის გი გან ტებს შო რის, სა დაც ეფ ექ ტუ რი და მომ გე ბი ანი 
მა ნი პუ ლა ცი ები, სა ჭი რო ებ ენ გო ნებ რივ და უნ დობ ლო ბას, მო რა-
ლურ ინ დი ფე რენ ტუ ლო ბას, მუდ მივ აგ რე სი ულ ობ ას. ას ეთ შემ-
თხვე ვებ ში, „ნო რამ ლუ რი“ ფუნ ქცი ონ ირ ება ყო ველ გვა რი ად ამი-
ან ურ ის და მა ხინ ჯე ბი სა და და სა ხიჩ რე ბის ტოლ ფა სია, არ აქ ვს 
მნიშ ვნე ლო ბა თუ რო გორ მოკ რძა ლე ბუ ლად გან საზღვრავს ვინ-
მე ად ამი ან ურ ობ ის სა ზო მებს. ერ იხ ფრომ მა და წე რა წიგ ნი „გო-
ნი ერი სა ზო გა დო ება“, რო მე ლიც მი ემ არ თე ბა არა ამ ჟა მინ დელ, 
არ ამ ედ მო მა ვალ სა ზო გა დო ებ ას, რო მე ლიც ახ ლა არა გო ნი-
ერი, არ ამ ედ შეშ ლი ლია. ინ დი ვი დი, რო მე ლიც ნორ მა ლუ რად, 
ად ეკ ვა ტუ რად და ჯან სა ღად ფუნ ქცი ონ ირ ებს, რო გორც და ავ ად-
ებ ული სა ზო გა დო ებ ის წევ რი, თვი თონ ვე ავ ად ხომ არ არ ის? და 
და ავ ად ებ ულ სა ზო გა დო ებ ას, ან ტა გო ნის ტუ რი კონ ცეპ ტი ხომ არ 
ეს აჭ ირო ება მენ ტა ლუ რი სი ჯან სა ღის სა ხით, რა ღაც მე ტა-კონ ცეპ-
ტი, შედ გე ნი ლი მენ ტა ლუ რი თვი სებ რი ობ ებ ით, რომ ლე ბიც არი ან 
ტა ბუ ირ ებ ულ ნი, და მა ხინ ჯე ბულ ნი ზუს ტად ამ ავე სა ზო გა დო ებ აში 
გავ რცე ლე ბუ ლი „გო ნი ერ ებ ის“ სა ზო მე ბით? 
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„და ავ ად ებ ული სა ზო გა დო ებ ის“ სა ვა რა უდო გან საზღვრე ბად, 
ჩვენ შეგ ვიძ ლია აღ ვწე როთ ვი თა რე ბა, რო დე საც ძი რი თა დი სა-
ზო გა დო ებ რი ვი ინ სტი ტუ ცი ები და ურ თი ერ თო ბე ბი, მი სი სტრუქ-
ტუ რა, არ ის შე საძ ლო მა ტე რი ალ ური და ინ ტე ლექ ტუ ალ ური 
რე სურ სე ბის ოპ ტი მა ლუ რი გან ვი თა რე ბი სა და ინ დი ვი დე ბის სა-
ჭი რო ებ ებ ით დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ ზღუ და ვი და ჩამ ხშო ბი. რაც 
უფ რო დი დია გან სხვა ვე ბა ად ამი ან ის პო ტენ ცი ურ და აქ ტუ ალ ურ 
კონ დი ცი ებს შო რის, მით უფ რო იზ რდე ბა სო ცი ალ ური სა ჭი რო-
ება, რო მელ საც მე „ჭარბ-რეპ რე სი ას“ ვუ წო დებ, ეს რეპ რე სია და-
კა ნო ნე ბუ ლია არა იმ ის ათ ვის, რომ შე ინ არ ჩუ ნოს ან წინ წას წი ოს 
ცი ვი ლი ზა ცია, არ ამ ედ იმ ის ათ ვის რა თა ხე ლუხ ლებ ლად და ტო-
ვოს სტა ტუს-კვო. ამ გვა რი ჭარ ბი-რეპ რე სი ები, ნერ გავს ახ ალ და-
ძა ბუ ლო ბა სა და სტრესს ინ დი ვი დებს შო რის. სამ სა ხუ რი სა და 
სტა ტუ სის და კარ გვის ში შით შეპყრო ბი ლი ინ დი ვი დე ბი სათ ვის, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მა იძ ულ ებ ელი პო ლი ტი კა არ არ ის სა ჭი რო. 
მაგ რამ თა ნა მედ რო ვე მო წი ნა ვე სა ზო გა დო ებ აში, სა ზო გა დო ებ-
ის არ სე ბულ მო დელ სა და თა ვი სუფ ლე ბის რე ალ ურ შე საძ ლებ-
ლო ბებს შო რის იმ დე ნად დი დი გან სხვა ვე ბაა, რომ აფ ეთ ქე ბის 
პრე ვენ ცი ის ათ ვის, სა ზო გა დო ებ ას უწ ევს და არ წმუ ნოს ინ დი ვი დე-
ბი, მი სი ცნო ბი ერ ის და არ აც ნო ბი ერ ის სის ტე მა ტუ რი მა ნი პუ ლა-
ცი ისა და კონ ტრო ლის გზით.

რო დე საც ვსა უბ რობ ჭარ ბი რეპ რე სი ის, ან სის ტე მა ტუ რი 
კონ ტრო ლი სა და მა ნი პუ ლა ცი ის „სა ჭი რო ებ აზე“ სა ზო გა დო ებ ის 
არ სე ბუ ლი მო დე ლის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ხაზს არ ვუს ვამ ინ დი-
ვი დუ ალ ური გა მოც დი ლე ბის მქო ნე სო ცი ალ ურ სა ჭი რო ებ ებ სა 
და შეგ ნე ბუ ლად გაცხა დე ბულ პო ლი ტი კურ კურ სებს. ვამ ჯო ბი ნებ 
ვი სა უბ რო ტენ დენ ცი ებ ზე, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა მხო ლოდ არ-
სე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის ან ალ იზ ის შემ დეგ გა მომ ჟღავ ნდეს და 
რომ ლე ბიც შე საძ ლოა არ სე ბობ დეს მა ში ნაც, რო დე საც თვი თონ 
ამ გარ კვე ული პო ლი ტი კუ რი კურ სე ბის შემ მუ შა ვებ ლე ბიც არ 
არი ან მდგო მა რე ობ ის საქ მის კურ სში. ის ინი გა მო ხა ტა ვენ არ-
სე ბუ ლი, და ფუძ ნე ბუ ლი წარ მო ებ ის აპ არ ატ ის მოთხოვ ნი ლე ბებს, 
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გა ნა წი ლე ბას და მოხ მა რე ბას, ეკ ონ ომ იკ ურ, ტექ ნი კურ, პო ლი ტი-
კურ, მენ ტა ლურ მოთხოვ ნი ლე ბებს, რომ ლე ბიც უნ და გან ხორ ცი-
ელ დეს, რა თა არ სე ბულ მა აპ არ ატ მა, რო მელ ზეც მო სახ ლო ბაა 
და მო კი დე ბუ ლი, იფ უნ ქცი ონ ირ ოს. ას ევე თქმა არ უნ და, რომ 
სო ცი ალ ური ურ თი ერ თო ბე ბის ფორ მე ბი, სწო რედ ამ აპ არ ატ-
ის ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბი დან მომ დი ნა რე ობს. არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი-
ები დღე ვან დე ლი ეკ ონ ომ იკ ური მი მარ თე ბე ბის, ტექ ნო ლო გი ური 
ცვლი ლე ბე ბის, სა ში ნაო და სა გა რეო პო ლი ტი კის მა ნი ფეს ტა ციაა 
და სწო რედ ის ინი ან აწ ილ ებ ენ სი კე თე ებს, ინ დი ვი დუ ალ ურ სა ჭი-
რო ებ ებს სხვა დას ხვა სო ცი ალ ურ კლას ში, ჯგუფ სა და პარ ტი აში. 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ერ თო ბის კონ დი ცი ებ ის ნორ მა ლი ზე ბის ქვეშ, 
ხსე ნე ბუ ლი ტენ დენ ცი ები, შთან თქა ვენ და თე ლა ვენ ინ დი ვი დუ-
ალ ურ ინ ტე რე სებ სა და მიზ ნებს ყო ველ გვა რი სო ცი ალ ური აფ ეთ-
ქე ბის გა რე შე. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ცალ კე ული ინ ტე რე სი უნ ივ ერ-
სა ლუ რის გან ასე მარ ტი ვად არაა გან საზღვრუ ლი. კონ კრე ტულს 
სა კუ თა რი თა ვი სუფ ლე ბის დი აპ აზ ონი აქ ვს სო ცი ალ ური პო ზი-
ცი ის მი ხედ ვით და სა ერ თო ინ ტე რე სის ერთ-ერ თი შემ ქმნე ლი-
ცაა, მაგ რამ რე ვო ლუ ცი ის გა რე შე, კონ კრე ტუ ლის მიზ ნე ბი და 
სა ჭი რო ებ ები, გან საზღვრუ ლია პრე დო მი ნან ტუ რი ობი ექ ტუ რი 
ტენ დენ ცი ებ ით. მარ ქსს სჯე რო და, რომ ის ინი თა ვი ანთ თავს 
ინ დი ვი დე ბის „ზურ გს უკ ან“ იმ ტკი ცე ბენ. თა ნა მედ რო ვე მო წი ნა ვე 
სა ზო გა დო ებ ებ ში, ეს შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ მა ღა ლი კვა ლი-
ფი კა ცი ით. სო ცი ალ ური ინ ჟი ნე რია, სა წარ მოო და ად ამი ან ური 
მი მარ თე ბე ბის მეც ნი ერ ული მე ნეჯ მენ ტი, ინ სტიქ ტუ რი მოთხოვ ნი-
ლე ბე ბით მა ნი პუ ლა ცია, დაყ ვა ნი ლია პო ლი ტი კის შექ მნის დო ნე-
ზე და ცნო ბი ერ ებ ას სრულ სიბ რმა ვე ში იტყუ ებს.

რის თვის, ან ვის გან ხორ ცი ელ დე ბა ფსი ქი კის სის ტე მა ტუ რი 
მა ნი პუ ლა ცია და კონ ტრო ლი მო წი ნა ვე ინ დუს ტრი ულ სა ზო გა-
დო ებ აში? ყვე ლა კერ ძო მა ნი პუ ლა ცი აზე უფ რო მაღ ლა მდგო მი 
ობი ექ ტუ რი მი ზა ნი, არ სე ბო ბის ამ მო დელ თან ინ დი ვი დე ბის შე-
რი გე ბას წარ მო ად გენს. იმ ის გა მო, რომ ჭარ ბი რეპ რე სია ამ-
გვა რი შე რი გე ბის წი ნა პი რო ბაა, სა ჭი როა ახ ალი მენ ტა ლუ რი 
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ენ ერ გი ის ინ ვეს ტი რე ბა იმ სა ქო ნელ ში, რო მელ საც ინ დი ვი დე ბი 
ყი დი ან(ან ყი დუ ლო ბენ), იმ სერ ვის ში, რო მელ საც ის ინი იყ ენ-
ებ ენ(ან ქმნი ან), მხი არ ულ ებ აში, რომ ლი თაც ის ინი სი ამ ოვ ნე ბას 
იღ ებ ენ, სტა ტუ სებ სა და სიმ ბო ლო ებ ში, სა ჭი როა, რად გან არ-
სე ბუ ლი სა ზო გა დო ება და მო კი დე ბუ ლია უწყვეტ წარ მო ებ ასა და 
მოხ მა რე ბა ზე. სხვა სიტყვე ბით, სო ცი ალ ური სა ჭი რო ებ ები უნ და 
გახ დეს ინ დი ვი დუ ალ ური, ინ სტიქ ტუ რი სა ჭი რო ებ ები. და სა ზო გა-
დო ებ ის იმ პრო დუქ ტი ულ ობ ის დო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ-
ლი თაც ის მო ითხოვს მა სობ რივ წარ მო ებ ასა და მა სობ რივ მოხ-
მა რე ბას, ეს სა ჭი რო ები აუც ილ ებ ლად უნ და სტან დარ ტი ზირ დეს, 
კო ორ დი ნირ დეს და გე ნე რირ დეს. სა ბო ლო ოდ, ეს კონ ტრო ლის 
ფორ მე ბი არ არ ის კონ სპი რა ცი ული, ის ინი არ ცენ ტრა ლიზ დე-
ბი ან რო მე ლი მე სა აგ ენ ტოს ან აგ ენ ტთა ჯგუ ფის მი ერ, ის ინი 
გავ რცე ლე ბუ ლია მთელ სა ზო გა დო ებ აზე და მას ახ ორ ცი ელ ებ-
ენ სა მე ზობ ლო ები, სხვა დას ხვა ერ თო ბე ბი, ინ ტე რეს ჯგუ ფე ბი, 
მა სობ რი ვი მე დია სა შუ ალ ებ ები, კორ პო რა ცი ები და შე საძ ლოა 
მთავ რო ბე ბი. ამ კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ აში 
ჩა მოთ ვლილ სუ ბი ექ ტებ თან ერ თად მო ნა წი ლე ობს მეც ნი ერ ება, 
სო ცი ალ ური და ბი ჰე ვი ორ ის ტუ ლი მეც ნი ერ ებ ანი და გან სა კუთ-
რე ბით სო ცი ოლ ოგია და ფსი ქო ლო გია, ეს უკ ან ას კნელ ნი, რო-
გორც „ად ამი ან თა ურ თი ერ თმი მარ თე ბის მეც ნი ერ ებ ანი“, ძა ლა-
უფ ლე ბის ხელ ში, საკ მა ოდ ეფ ექ ტუ რი იარ აღი ხდე ბა. 

ეს მოკ ლე შე ნიშ ვნე ბი მი ემ არ თე ბა სა ზო გა დო ებ ის ფსი ქი კუ-
რი, მენ ტა ლუ რი მდგო მა რე ობ ის სიღ რმე ებს. ჰარ მო ნია სა ზო გა-
დო ებ ასა და ინ დი ვიდს შო რის სა სურ ვე ლია იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
სა ზო გა დო ება ინ დი ვიდს სთა ვა ზობს ად ამი ან ური გან ვი თა რე ბის 
სა შუ ალ ებ ას, ას ევე აძ ლევს მას შე საძ ლე ბელ თა ვი სუფ ლე ბას, 
სიმ შვი დეს და ბედ ნი ერ ებ ას, მაგ რამ თუ ამ გვა რი ტენ დენ ცი-
ები არ ვრცელ დე ბა, სა ზო გა დო ება ინ დი ვი დას თვის დეს ტრუქ-
ცი ულ პი რო ბებს ქმნის. და სა დაც ეს ტენ დენ ცია არ ვრცელ-
დე ბა, „ჯან მრთე ლი“, „ნორ მა ლუ რი“ ინ დი ვი დი არ ის ყვე ლა იმ 
მა ხა სი ათ ებ ლე ბით აღ ჭურ ვი ლი, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს მის 
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სა ზო გა დო ებ აში ინ ტეგ რი რე ბას და სწო რედ ეს მა ხა სი ათ ებ ლე-
ბია რეპ რე სი ის, და მა ხინ ჯე ბუ ლი ად ამი ან ის ნიშ ნე ბი, რო მე ლიც 
თა ნამ შრომ ლობს თა ვი სი ვე მჩაგ ვრელ თან, ინ დი ვი დუ ალ ური და 
სო ცი ალ ური პო ტენ ცი ური თა ვი სუფ ლე ბის შე მა კა ვა ბელ თან და 
აგ რე სი ის მაპ რო ვო ცი რე ბელ თან. ეს პრობ ლე მა ვერ გა და იჭ რე-
ბა ინ დი ვი დუ ალ ური ფსი ქო ლო გი ისა და თე რა პი ის ფარ გლებ ში, 
მი სი აღ მოფხვრა ით ვა ლის წი ნებს პო ლი ტი კურ გან ზო მი ლე ბას, 
სა ზო გა დო ებ ას თან ბრძო ლას. ას ევე სარ წმუ ნოა, რომ ამ ბრძო-
ლის სა წარ მო ებ ლად თე რა პი ამ შე საძ ლოა გარ კვე ული ნი ად აგი 
შე ამ ზა დოს, მაგ რამ ას ეთ შემ თხვე ვა ში ფსი ქი ატ რია დი ვერ სი ული 
პრაქ ტი კა უნ და გახ დეს. 

სა კითხი ასე დგას, თა ნა მედ რო ვე ამ ერ იკ ულ სა ზო გა დო ებ-
აში არ სე ბუ ლი და ძა ბუ ლე ბე ბი, ინ დი ვი დუ ალ ური გან ვი თა რე ბის 
ჩა სახ შო ბად, გა ნიზ რა ხა ვენ თუ არა არ სე ბი თად ნე გა ტი ური კონ-
დი ცი ებ ის გა ბა ტო ნე ბას, სწო რედ იმ გა გე ბით, რაც ზე ვით უკ ვე 
ვახ სე ნე. ან შე საძ ლოა კითხვის ისე ფორ მუ ლი რე ბაც, რომ ჩე მი 
ახ ლან დე ლი მი ზა ნი უკ ეთ გა მო იხ ატ ოს: აფ ერ ხებს და ძა ბუ ლო-
ბე ბი ად ამი ან ის „ჯან საღ“ ინ დი ვი დუ ალ ურ გან ვი თა რე ბას? (ჯან-
სა ღი გან საზღვრუ ლია ად ამი ან ის ინ ტე ლექ ტუ ალ ური და ემ ოცი-
ური ოპ ტი მა ლუ რი გან ვი თა რე ბის შე სა ბა მი სად). ამ კითხვას აქ ვს 
მტკი ცე ბი თი პა სუ ხი, ეს სა ზო გა დო ება აფ ერ ხებს ინ დი ვი დუ ალ ურ 
გან ვი თა რე ბას იმ შემ თხვე ვა ში, თუ გავ რცე ლე ბუ ლი და ძა ბუ ლო-
ბე ბი და კავ ში რე ბუ ლია თვი თონ ამ სო ცი უმ ის სტრუქ ტუ რას თან და 
მა შინ, თუ ის აქ ტი ურს ხდის სა ზო გა დო ებ ის წევ რთა ინ სტიქ ტურ 
სა ჭი რო ებ ებს, რომ ლე ბიც ინ დი ვი დებს გა ნაწყობს თა ვი სი ვე თა-
ვის წი ნა აღ მდეგ და თვი თონ ეს ინ დი ვი დი გვევ ლი ნე ბა სა კუ თა-
რი თა ვის მჩაგ ვრე ლად, ის ინი ჩაგ ვრას თვი თონ ვე აკ ვლავ წარ-
მო ებ ენ. 

ერ თი შე ხედ ვით, და ძა ბუ ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც ჩვენს სა ზო გა-
დო ებ აში არ სე ბობს, მსგავ სია ყვე ლა იმ სა ზო გა დო ებ ის მდგო-
მა რე ობ ის, რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ დი დი ტექ ნო ლო გი ური გარ-
დაქ მნე ბის პა რა ლე ლუ რად. ტექ ნო ლო გი ები ნერ გა ვენ მუ შა ობ ისა 
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და გარ თო ბის ახ ალ მო დე ლებს, ის ინი მოქ მე დე ბენ სა ზო გა დო-
ებ რივ ურ თი ერ თო ბებ სა და ფა სე ულ ობ ებ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე. მას 
მე რე, რაც ფი ზი კუ რი შრო მა მზარ დად არ ას აჭ ირო და დრო ის 
ფუ ჭი კარ გვა გახ და, რაც სამ სა ხუ რე ბი, ან აზღა ურ ებ ადი თა ნამ-
შრომ ლე ბით, „ავ ტო მა ტი ზა ცი ის“ ახ ალ ეტ აპ ზეა, არ სე ბო ბის თვის 
ბრძო ლის ტრა დი ცი ული მიდ გო მა მით უფ რო უს აზ რი სო და, სა-
ფუძ ვლის გა რე შე მყო ფი, არ ას აჭ ირო აუც ილ ებ ლო ბად გარ და იქ-
მნე ბა. მაგ რამ სა მო მავ ლო ალ ტერ ნა ტი ვა, სა ხელ დობრ, შრო მის 
შე საძ ლო მოს პო ბა, აგ რეთ ვე უს აზ რი სოა, უფ რო სწო რად, სა ში ში. 
და ჭეშ მა რი ტად, თუ ვინ მე ამ ალ ტერ ნა ტი ვას(შრო მის შე საძ ლო 
მოს პო ბას) და ფუძ ნე ბუ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბად და პროგ რე-
სად მი იჩ ნევს, მა შინ ცხოვ რე ბის ში ნა არ სის თა ვი სუ ფალ დრო ში 
გა და ნაც ვლე ბა, სა ვა რა უდ ოდ, მი იღ ებს კოშ მა რის ფორ მას: სტა-
ბი ლუ რად შეზღუ დულ სივ რცე ში არ სე ბულ მა სი ური თვით რე ალ-
იზ აცი ის, გარ თო ბის, სპორ ტის, სა ხეს.

ავ ტო მა ტი ზა ცი ის პრო ცე სი დან მო მა ვა ლი ში შე ბის საფ რთხემ, 
უკ ვე იდე ოლ ოგი ის სა ხე მი იღო. ერ თი მხრივ, ის იწ ვევს ტექ-
ნი კუ რად მოძ ვე ლე ბუ ლი და არ ას აჭ ირო სა მუ შაო ად გი ლე ბი სა 
და სივ რცე ებ ის კვლავ წარ მო ებ ას(უმ უშ ევ რო ბა, რო გორც ნორ მა-
ლუ რი მდგო მა რე ობა, უარ ესია თუნ დაც კომ ფორ ტულ, მაგ რამ 
და მაჩ ლუნ გე ბელ რუ ტი ნულ სა მუ შა ოზე), ხო ლო, მე ორე მხრივ, 
ის ამ არ თლებს და ხელს უწყობს მე ნე ჯე რე ბი სა და ორ გა ნი ზა-
ტო რე ბის გა ნათ ლე ბა სა და წვრთნას დას ვე ნე ბის პე რი ოდ ში და 
უნ და ით ქვას, რომ ეს პრო ცე სი, მა ნი პუ ლა ცი ისა და კონ ტრო ლის 
ზრდა სა და გა ხან გრძლი ვე ბას ემ სა ხუ რე ბა.

არ სე ბუ ლი სის ტე მი სათ ვის შრო მის გაქ რო ბა და მოს პო ბა კი 
არა, არ ამ ედ გა უცხო ებ ული შრო მის გაქ რო ბაა, რო გორც სა ზო-
გა დო ებ ის კვლავ წარ მო ებ ის ბა ზი სის, საფ რთხის შემ ცვე ლი. შე-
საძ ლოა მუ შა ობა არ ავ ის თვის აღ არ იყ ოს სა ვალ დე ბუ ლო, მაგ-
რამ მათ მო უწ ევთ მუ შა ობა გან სხვა ვე ბუ ლი ცხოვ რე ბი სათ ვი სა 
და ურ თი ერ თო ბე ბის თვის და შე საძ ლოა მათ გა უჩ ნდეთ ახ ალი 
მიზ ნე ბი და ღი რე ბუ ლე ბე ბი, შე საძ ლოა მათ და იწყონ ცხოვ რე ბა 
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გან სხვა ვე ბუ ლი მო რა ლით, სწო რედ ეს არ ის არ სე ბუ ლი სის ტე-
მის გან საზღვრუ ლი უარ ყო ფა, გა თა ვი სუფ ლე ბის ალ ტერ ნა ტი ვა. 
მა გა ლი თად, სა ზო გა დო ებ ის თვის სა ჭი რო შრო მა შე იძ ლე ბა ორ-
გა ნი ზე ბულ იქ ნას ის ეთი ღო ნის ძი ებ ებ ის თვის(ან ის ეთი მი მარ თუ-
ლე ბით), რო გო რი ცაა ქა ლა ქე ბი სა და სოფ ლე ბის აღ დგე ნა, სა-
მუ შაო ლო კა ცი ებ ის სხვა ად გი ლებ ზე გა და ტა ნა (ისე, რომ ხალ-
ხმა ახ ლი დან ის წავ ლოს სი არ ული), ის ეთი ინ დუს ტრი ებ ის მშე-
ნებ ლო ბა, რო მელ ნიც არ აწ არ მო ებ ენ იმ გვარ პრო დუქ ტს, რაც 
სწრა ფად დაძ ვე ლე ბა დია, სა სარ გებ ლო ნარ ჩე ნე ბის არ მქო ნე და 
ცუ დი ხა რის ხის, თუმ ცა ის ინი გა რე მოს ორ გა ნიზ მის თვის სა სი-
ცოცხლოდ სა ჭი რო ეს თე ტი კურ მოთხოვ ნი ლე ბებს და უქ ვემ დე ბა-
რე ბენ. იმ ის ათ ვის, რა თა დარ წმუნ დე, რომ ამ შე საძ ლებ ლო ბის 
რე ალ ობ აში გან ხორ ცი ელ ება შე საძ ლე ბე ლია, დო მი ნან ტუ რი ინ-
ტე რე სე ბის მა ტა რებ ლე ბი ძა ლა უფ ლე ბას უნ და ჩა მოს ცილ დნენ, 
რო მელ ნიც სა ზო გა დო ებ აში, მთე ლი თა ვი სი არ სით, იმ იდე-
ის გან ვი თა რე ბას ებ რძვი ან, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს კერ ძო 
კომ პა ნი ებ ის შემ ცი რე ბას, სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის და სას რულს და 
სამ ხედ რო მომ ზა დე ბის, ექ სპან სი ისა და ინ ტერ ვენ ცი ებ ის პო ლი-
ტი კი დან გა დახ ვე ვას; სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ: გან ვი თა რე ბა, 
რო მე ლიც მთლი ან ად შეც ვლის გა ბა ტო ნე ბულ ტენ დენ ცი ას. ას-
ეთი გან ვი თა რე ბის ძა ლი ან პა ტა რა ალ ბა თო ბა არ სე ბობს. ამ ავ-
დრო ულ ად, ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის ახ ალი და სა ში ნე ლი ეფ ექ-
ტის მქო ნე ხერ ხე ბის გა მო ის ობ ით, სა ზო გა დო ება ფსი ქი კუ რა დაც 
და მენ ტა ლუ რა დაც ამ ხდო მი ლე ბის წი ნა აღ მდე გაა მო ბი ლი ზე ბუ-
ლი: მათ არ სე ბო ბის თვის ბრძო ლა უნ და გა აგ რძე ლონ მტკივ ნე-
ული და მოძ ვე ლე ბუ ლი ფორ მე ბით.112

1 მარკუზე თვლის, რომ ტექნიკური პროგრესი იძლევა ადამიანებზე 
მანიპულირების საშუალებას, რისი გამოძახილი სწორედ ხსენებული 
ვითარებაა, როდესაც ადამიანებს თავიანთი გათავისუფლების გზად, 
სწორედ სისტემის მიერ შემოთავაზებული წესრიგი ესახებათ.
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ეს არ ის რე ალ ური წი ნა აღ მდე გობ რი ობა, რო მელ საც ინ დი-
ვიდ თა სო ცი ალ ური სტრუქ ტუ რა, მენ ტა ლურ სტრუქ ტუ რამ დე დაჰ-
ყავს. ის ააქ ტი ურ ებს და ამ ძი მებს დეს ტრუქ ცი ულ ტენ დენ ცი ებს, 
რომ ლე ბიც, მკაც რად სუბ ლი მი რე ბულ რე ჟიმ ში, ინ დი ვიდ თა ქცე-
ვებ ში, სო ცი ალ ურ ად გა მო სა დე გად გარ და იქ მნე ბი ან, რო გორც 
პრი ვა ტულ, ისე პო ლი ტი კურ დო ნე ზე. დეს ტრუქ ცი ული ენ ერ გია, 
გარ და იქ მნე ბა სო ცი ალ ურ ად გა მო სა დეგ აგ რე სი ულ ენ ერ გი ად, 
ხო ლო აგ რე სი ული ქცე ვე ბი, ეკ ომ ონ იკ ურ, პო ლი ტი კურ და ტექ-
ნი კურ ძა ლა უფ ლე ბას ზრდის კენ უბ იძ გე ბენ. თა ნა მედ რო ვე მეც ნი-
ერ ებ აში, ეკ ონ ომ იკ ურ არე ალ ში, ერ ში, რო გორც მთელ ში, კონ-
სტრუქ ცი ული და დეს ტრუქ ცი ული მიღ წე ვე ბი, გარ ჯა სი ცოცხლის-
თვი სა და სიკ ვდი ლის თვის,213 გამ რავ ლე ბა და მოკ ვლა მჭიდ როდ 
და უკ ავ შირ და ერ თმა ნეთს. ატ ომ ური ენ ერ გი ის ექ სპლო ატ აცი ის 
შემ ცი რე ბა, ნიშ ნავს მი სი სამ შვი დო ბო, ის ევე რო გორც მი ლი ტა-
რის ტუ ლი პო ტენ ცი ალ ებ ის შეზღუდ ვა საც. სი ცოცხლის დაც ვა და 
გა უმ ჯო ბე სე ბა, მოგ ვევ ლი ნა მეც ნი ერ თა მი ერ შექ მნილ პრო დუქ-
ტად, რო მე ლიც ზუს ტად ამ ავე სი ცოცხლის გა ნად გუ რე ბას ემ ყა-
რე ბა. გამ რავ ლე ბის შეზღუდ ვა ნიშ ნავს, სა მუ შაო ძა ლის შემ ცი-
რე ბას, ას ევე პო ტენ ცი ური კლი ენ ტი სა და მომ ხმა რებ ლის რა ოდ-
ენ ობ ის შემ ცი რე ბა საც. დეს ტრუქ ცი ული ენ ერ გი ის სო ცი ალ ურ ად 
გა მო სა დეგ აგ რე სი ულ ობ აში გარ დაქ მნა, ფრო იდ ის მი ხედ ვით, 
ნორ მა ლუ რი და აუც ილ ებ ელი პრო ცე სია. ეს იმ დი ნა მი კის ნა-
წი ლია, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ლი ბი დო, ერ ოტ იკ ული ენ ერ გია, 
გა ნიც დის სუბ ლი მა ცი ას და გარ და იქ მნე ბა სო ცი ალ ურ სარ გოდ. 
ორი სა წი ნა აღ მდე გო იმ პულ სი ერ თად იყ რის თავს, ერ თი ან დე-
ბი ან ორ მაგ ტრან სფორ მა ცი აში, ის ინი ხდე ბი ან ცი ვი ლი ზა ცი ის 
მენ ტა ლუ რი და ორ გა ნუ ლი წარ მმარ თვე ლე ბი. მაგ რამ არ აქ ვს 
მნიშ ვნე ლო ბა რამ დე ნად ახ ლო და ეფ ექ ტუ რია მა თი კავ ში რი, 
მა თი შე სა ბა მი სი თვი სებ რი ობა რჩე ბა უც ვლე ლი და სა პი რის-
პი რო, აგ რე სია ააქ ტი ურ ებს დეს ტრუქ ცი ას, რო მე ლიც მიზ ნად 

2 იგულისხმება ფროიდის თეორიის ორი ძირითადი ინსტინქტი, ეროსი და 
თანატოსი.
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ის ახ ავს სიკ ვდილს, რო ცა ლი ბი დო პი რი ქით, ცდი ლობს და იც-
ვას და შე ინ არ ჩუ ნოს სი ცოცხლე, თუმ ცა ეს მა შინ ხდე ბა, რო ცა 
დეს ტრუქ ცი ული ელ ემ ენ ტე ბი ლი ბი დოს დაქ ვემ დე ბა რე ბა შია(მის 
სამ სა ხურ შია). თუ აგ რე სია გახ დე ბა იმ აზე ძლი ერი, ვიდ რე მი-
სი კონ ტრა დიქ ტო რუ ლი წყვი ლი, ტენ დენ ცია შე იც ვლე ბა. მე ტიც, 
ფრო იდი ან ული კონ ცეფ ცი ის მი ხედ ვით, დეს ტრუქ ცი ული ენ ერ გია 
ვერ გაძ ლი ერ დე ბა ერ ოტ იკ ული ენ ერ გი ის შემ ცი რე ბის გა რე შე: 
ბა ლან სი, ამ ორ პირ ვე ლად იმ პულ სს შო რის, რა ოდ ენ ობ რი ვად 
ერ თია. ინ სტიქ ტუ რი დი ნა მი კა არ ის მე ქა ნი კუ რი და ორ ან ტა გო-
ნის ტს შო რის, შე საძ ლე ბელ კვან ტურ ენ ერ გი ას ან აწ ილ ებს.

მე მოკ ლედ მო ვიხ მე ფრო იდ ის კონ ცეფ ცია, იმ დე ნად, რამ დე-
ნა დაც ის სა ჭი რო იქ ნე ბა ამ ერ იკ ული სა ზო გა დო ებ ის სიღ რმე ებ სა 
და ხა სი ათ ში გავ რცე ლე ბუ ლი და ძა ბუ ლო ბე ბის გან სა ხილ ვე ლად. 
ვვა რა უდ ობ, რომ და ძა ბუ ლე ბე ბი მომ დი ნა რე ობს იმ ძი რი თა დი 
წი ნა აღ მდე გო ბი დან, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს სა ზო გა დო ებ ის იმ 
შე საძ ლებ ლო ბას, რო მელ საც ერ თის მხრივ, შე უძ ლია თა ვი სუფ-
ლე ბის თვი სობ რი ვად ახ ალი ფორ მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რაც სა-
ფუძ ველს მო უშ ლის დამ კვიდ რე ბულ მდგო მა რე ობ ას და, მე ორე 
მხრივ, იმ მდგო მა რე ობ ას, რაც ამ შე საძ ლებ ლო ბე ბის რეპ რე სი-
ულ ად გა მო ყე ნე ბის სა შუ ალ ებ ას მის ცემს სის ტე მას. წი ნა აღ მდე-
გო ბა ფეთ ქდე ბა და არ ის ამ ავ დრო ულ ად ‘’მტკი ცე’’ და ‘’კონ სერ-
ვი რე ბუ ლი’’ ყოვ ლის მომ ცველ აგ რე სი აში, რო მე ლიც ფარ თო დაა 
გავ რცე ლე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ აში. მი სი ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო 
მა ნი ფეს ტა ცია არ ის სამ ხედ რო მო ბი ლი ზა ცია, რო მე ლიც ინ დი-
ვი დის მენ ტა ლურ ქცე ვა ზე მოქ მე დებს, მაგ რამ, ძი რი თა დი წი ნა-
აღ მდე გობ რი ობ ის კონ ტექ სტის ფარ გლებ ში, აგ რე სი ულ ობა იკ ვე-
ბე ბა ბევ რი წყა რო სა გან. და ნარ ჩე ნი კი ასე გა მო იყ ურ ება:

(1) წარ მო ებ ისა და მოხ მა რე ბის დე ჰუ მა ნი ზა ცი ის პრო ცე სი. 
ტექ ნი კუ რი პროგ რე სი პერ სო ნა ლუ რი ინ იცი ატ ივ ის, მიდ რე კი-
ლე ბის, გე მოვ ნე ბის აღ მოფხვრი სა და სა ქონ ლი სა და სერ ვი სის 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა ჭი რო ებ ის ზრდის იდ ენ ტუ რია. ეს ტენ დენ ცია 
არ იარ სე ბებს მა შინ, თუ კი არ სე ბუ ლი მე თო დე ბი და რე სურ სე-
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ბი გა მო იყ ენ ება ად ამი ან ებ ის ის ეთი შრო მი სა და დას ვე ნე ბის გან 
გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად, რო მელ ნიც ემ სა ხუ რე ბი ან არ სე ბულ წეს-
რიგს და გვევ ლი ნე ბი ან რე სურ სე ბის მფლან გველ, შე მა ფერ ხე-
ბელ და ტექ ნი კუ რი თუ ინ ტე ლექ ტუ ალ ური თვალ საზ რი სით, დე-
ჰუ მა ნი ზა ცი ის კენ მი მარ თულ პრო ცე სე ბად. ხსე ნე ბუ ლი ტენ დენ ცია 
ხში რად მტრო ბის და მა ნაყ რე ბე ლია.

(2) ხალ ხმრავ ლო ბის, ხმა ურ ისა და აშ კა რა ობ ის კონ დი ცი ები, 
მა სობ რი ვი სა ზო გა დო ებ ის თვი საა და მა ხა სი ათ ებ ელი. რო გორც 
რე ნე დუ ბომ თქვა, „სიმ შვი დის, პი რა დი სივ რცის, და მო უკ იდ-
ებ ლო ბის, შე მოქ მე დე ბი სა და მცი რე ღია სივ რცის“ სა ჭი რო ება, 
არ წარ მო ად გენს ფუ ფუ ნე ბას, მაგ რამ ის რე ალ ური ბი ოლ ოგი-
ური ბა ზი სე ბის შე მად გე ნე ლია. მა თი ნაკ ლე ბო ბა ზი ანს აყ ენ ებს 
ინ სტიქ ტურ სტრუქ ტუ რას. ფრო იდ მა ერ ოს ის ამ „ას ოცი ალ ურ“ 
თვი სე ბას ხა ზი გა უს ვა, მა სობ რივ მა სა ზო გა დო ებ ამ კი, სო ცი ალ-
იზ აცი ის გა და მე ტე ბულ ხა რის ხს მი აღ წია, რო მელ ზეც ინ დი ვი დე ბი 
რე აგ ირ ებ ენ ყვე ლა სა ხის იმ ედ გაც რუ ებ ით, აგ რე სი ით, და ში შე-
ბით, რომ ლე ბიც მა ლე ნამ დვილ ნევ რო ზად გარ და იქ მნე ბა.

სა ზო გა დო ებ ის აგ რე სი ულ ობ ის ყვე ლა ზე თვალ სა ჩი ნო გა მოვ-
ლი ნე ბად, მი ლი ტა რი ზა ცია მი მაჩ ნია. ეს მო ბი ლი ზა ცია სცილ დე-
ბა ცოცხა ლი ძა ლის ფაქ ტობ რივ მო ნა ხაზს და სამ ხედ რო ინ დუს-
ტრი ის მშე ნებ ლო ბას: ის არ ის ნამ დვი ლად ტო ტა ლი ტა რუ ლი ას-
პექ ტი, რო მე ლიც მე დი აში ყო ველ დღი ურ ად ჩნდე ბა და კვე ბავს 
„სა ხალ ხო აზ რს“. სა მეტყვე ლო ენ ისა და იმ იჯ ებ ის გა უხ ეშ ება, 
მკვლე ლო ბე ბის ილ უს ტრი რე ბა, იმ არა ად ამი ან ური მოპყრო ბის 
ჩვე ნე ბა, რო მე ლიც ნე ოკ ოლ ონი ალ იზ მის მსხვერ პლთ მი აყ ენ ეს, 
ხდე ბა სა ყო ველ თა ოდ გავ რცე ლე ბუ ლი, ხან და ხან იუმ ორ ის ტუ ლი 
ელ ფე რის მქო ნე რამ, რო მე ლიც ინ ტეგ რი რებს სა ფეხ ბურ თო შე-
ჯიბ რე ბებ თან, უბ ედ ურ შემ თხვე ვებ თან, სხვა დას ხვა რეკ ლა მას თან 
და ამ ინ დის პროგ ნოზ თან. ეს უკ ვე აღ არ არ ის, ნა ცი ონ ალ ურ 
ინ ტე რე სებ ში არ სე ბუ ლი, მკვლე ლო ბის კლა სი კუ რი ჰე რო იზ ება, 
არ ამ ედ ის და იყ ვა ნე ბა უფ რო ბუ ნებ რივ მოვ ლე ნებ სა და გა უთ ვა-
ლის წი ნე ბელ შემ თხვე ვებ ზე, რომ ლე ბიც ყო ველ დღი ურ ად ხდე ბა. 
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შე დე გი არ ის ომ ის მი მართ ფსი ქო ლო გი ური შემ გუ ებ ლო-
ბა, რო მე ლიც იმ ხალ ხის მი ერ არ ის მარ თუ ლი, ვინც და ცუ-
ლია ომ ის აქ ტუ ალ ობ ის აგ ან. ამ ად ამი ან ებ ის ათ ვის მკვლე ლო-
ბის მას შტა ბე ბი და სტა ტის ტი კე ბი ის ეთ ივე ად ვი ლად მი სა ღე ბი 
და ფა მი ლა რუ ლია, რო გორც თუნ დაც უმ უშ ევ რო ბის, ან ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბის დო ნე. ხალ ხი შე ეგუა ახ ალი ცხოვ რე ბის გა რე მო-
ებ ას, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ძა ლა დო ბას, რის კებს, ვი ეტ ნა მის 
ომ ის მსხვერ პლს და ეს ის ეთ ივე მარ ტი ვად დას წავ ლა დი გახ და 
მათ თვის, რო გორ საც წარ მო ად გენს სხვა ყო ველ დღი ური რის კე-
ბი, მა გა ლი თად, სი გა რე ტის კვამ ლის ზი ანი, გა მო ნა ბოლ ქვის ან 
გა დატ ვირ თუ ლი მოძ რა ობ ის უკ ეთ ურ ება. ფო ტო ებ ზე, რომ ლე ბიც 
ყო ველ დღი ურ სა გა ზე თო სტა ტი ებ ში გვხვდე ბა და რომ ლე ბიც, 
რო გორც წე სი, ნა თელ ფე რებ შია წარ მოდ გე ნი ლი, ნაჩ ვე ნე ბია 
პა ტიმ რე ბის რი გე ბი, რომ ლე ბიც და სა კითხად მიჰ ყავთ, პა ტა-
რა ბავ შვე ბი, რომ ლე ბიც და ხე ტი ალ ობ ენ სამ ხედ რო მან ქა ნე ბის 
მტვერ ში, და სა ხიჩ რე ბუ ლი ქა ლე ბი. ეს თით ქოს არ აფ ერი ახ-
ალია („ას ეთი რა მე ები ხდე ბა ხოლ მე ომ ში“), მაგ რამ აქ არ ის 
გა რე მო ება, რო მე ლიც დაგ ვა ნახ ვებს გან სხვა ვე ბას: ამ ფო ტო ებ ის 
ყო ველ დღი ურ პროგ რა მებ ში გა მო ჩე ნა, კო მერ ცი ული, სპორ ტუ-
ლი, ად გი ლობ რი ვი პო ლი ტი კის სი ახ ლე ებ თან ერ თად. პა რა ლე-
ლუ რად კი, ძა ლა უფ ლე ბის წყა როს მხრი დან ძა ლა დო ბა, სულ 
უფ რო და უფ რო ნორ მა ლიზ დე ბა და ეს გა მო იხ ატ ება სხვა დას-
ხვა სამ ხედ რო და ნად გა რე ბი სა და ტექ ნი კის გავ რცე ლე ბა ში.

დღეს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ენა, მკაც რად დის კრი მი ნა ცი ულია: 
სი ძულ ვი ლის, წყე ნის, წი ლის წა მე ბის შემ ცვე ლი სპე ცი ფი კუ რი 
ლექ სი კა, მი მარ თუ ლია აგ რე სი ული პო ლი ტი კის წი ნა აღ მდეგ 
მოქ მე დი ოპ ოზ იცი ის აკ ენ. ეს მო დე ლი მუდ მი ვად გან მე ორ ებ-
ადია. ამ გვა რად, რო დე საც სტუ დენ ტე ბი ომ ის წი ნა აღ დეგ დე-
მონ სტრა ცი ებს მარ თა ვენ, ეს არ ის „აგ რე სი ულ ობა“, რო მე ლიც 
„სექ სუ ალ ური თა ვი სუფ ლე ბის დამ ცველ თა გან“, „პირ და უბ ან ელი 
ლა წი რა კე ბი სა გან“ და „ხუ ლიგ ნე ბის გან“ არ ის პრო ვო ცი რე ბუ ლი, 
რომ ლე ბიც ყო ველ დღე ქუ ჩა ში „წან წა ლე ბენ“, ხო ლო კონ ტრაქ-
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ცი ის მო ნა წი ლე ნი კი, ღირ სე ულ მო ქა ლა ქე თა გან შედ გე ბი ან. ვი-
ეტ ნამ ში, ამ ერ იკ ულ „სტრა ტე გი ულ ოპ ერ აცი ებს“, უპ ირ ის პირ დე ბა 
„ტი პუ რი კო მუ ნის ტუ რი და ნა შა ულ ებ რი ვი ძალ მომ რე ობა“. წით-
ლებ მა და გეგ მეს „ფა რუ ლი შე ტე ვე ბი“ (თით ქოს ამ ერ იკ ელ ები, 
წი ნას წარ აცხა დე ბენ შე ტე ვის დროს), ვი ეტ კონ გე ლებ მა შე უტი ეს 
ამ ერ იკ ულ ბა ნაკს „შუ აღ ამ ის პე რი ოდ ში“ და მოკ ლეს ამ ერ იკ ელი 
ბი ჭი (თით ქოს, ამ ერ იკ ელ ები ვი ეტ ნა მე ლებს მხო ლოდ მზის შუქ-
ზე უტ ევ ენ, არ აწ უხ ებ ენ მტერს ძი ლის დროს და არ კლა ვენ 
ვი ეტ ნა მელ ბი ჭებს). კო მუ ნის ტე ბის მა სობ რივ ხოც ვას ინ დო ნე ზი-
აში, „შთამ ბეჭ და ვი“ უწ ოდ ეს, შე უდ არ ებ ლად დი დი სიკ ვდი ლი ან-
ობა, რომ ლი თაც მე ორე მხა რე იტ ან ჯე ბა, პა ტი ვი სა და ღირ სე ბის 
საქ მეა. ჩი ნე ლე ბი სათ ვის, ამ ერ იკ ელი სამ ხედ რო ებ ის აღ მო სავ-
ლეთ აზი აში არ სე ბო ბა, საფ რთხეა მა თი „იდე ოლ ოგი ის ათ ვის“, 
რო დე საც ცენ ტრლურ და სამ ხრეთ ამ ერ იკ აში, ჩი ნუ რი არ მი ის 
სა ვა რა უდო არ სე ბო ბა, არ ამ არ ტო იდ ელ ოგი ური, არ ამ ედ პირ-
და პი რი და რე ალ ური საფ რთხე იქ ნე ბა შტა ტე ბი სათ ვის.

ოპ ოზ იცი ის იდ ენ ტი ფი კა ცი ის ათ ვის, დამ ძი მე ბუ ლი სა მეტყვე-
ლო ენა, ორუ ელ ის რე ცეპ ტის მი ხედ ვით აგ რძე ლებს არ სე ბო ბას: 
მტრის მი ერ ნათ ქვა მი სიტყვა მშვი დო ბა, ნიშ ნავს ომს, თავ დაც-
ვა-შე ტე ვას, ხო ლო „მარ თა ლი“ მხა რის მი ერ წარ მო ებ ული ეს-
კა ლა ცია, გა ნე იტ რა ლე ბას გუ ლის ხმობს, და ბომ ბვე ბი სათ ვის ინ-
ტენ სი ური მზა დე ბა კი, მშვი დო ბის გან მა პი რო ბე ბე ლია. ამ გვარ 
დის კრი მი ნა ცი ულ ტენ დენ ცი აში, ენა კონ სტრუ ირ დე ბა იმ გვა რად, 
რომ მტე რი აპ რი ორი ეშ მა კია მთე ლი თა ვი სი არ სით, მი სი ყვე-
ლა ქმე დე ბი თა და ინ ტენ ცი ით.

აგ რე სი ულ ობ ის ას ეთი დო ზა, ვერ აიხ სნე ბა კო მუ ნის ტუ რი 
საფ რთხის დი დი მას შტა ბე ბით: სა ვა რა უდო მტრის იმ იჯი, არ ის 
გაზ ვი ად ებ ული და სცილ დე ბა ყო ველ გვა რი რე ალ ობ ის ფარ-
გლებს. საქ მე უფ რო იმ აშია, რომ სის ტე მის სტა ბი ლუ რო ბა სა და 
ზრდას, უპ ირ ის პირ დე ბა თა ვი სი ვე ირ აცი ონ ალ იზ მი, ის ვიწ რო 
ბა ზი სი, რომ ლი თაც ის ვი თარ დე ბა და დე ჰუ მა ნი ზა ცი ის პრო ცე სი, 
რო მე ლიც გა მა ნად გუ რე ბე ლი და პა რა ზი ტუ ლი მოთხოვ ნი ლე ბე-
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ბი თაა გან მსაჭ ვა ლუ ლი. და უნ დო ბე ლი ომი, თა ვის მხრივ, ამ ირ-
აცი ონ ალ იზ მის გა მო ხა ტუ ლე ბაა და ამ გვა რად, ის სის ტე მის არ-
სია. რაც შე იძ ლე ბო და, რომ მხო ლოდ უმ ნიშ ვნე ლო შემ თხვე ვად, 
ან სა გა რეო პო ლი ტი კა ში გარ კვე ულ უთ ან ხმო ებ ად მიგ ვე ღო, გა-
და იზ არ და წარ მო ებ ის შე ჯიბ რე ბი თო ბა სა და პრეს ტი ჟის დაც ვა-
ში. მი ლი არ დო ბით დო ლა რი, რო მე ლიც ომ ის წარ მო ებ ის ათ ვის 
იხ არ ჯე ბა, წარ მო ად გენს პო ლი ტი კურ და ეკ ონ ომ იკ ურ სტი მულს. 
ეს არ ის ერთ-ერ თი გზა, რომ ლი თაც შთა ინ თქმე ბა ჭარ ბი პრო-
დუქ ცია და ნარ ჩუნ დე ბა სტა ტუს-კვო. ვი ეტ ნამ ში და მარ ცხე ბა, შე-
საძ ლოა კარ გი სიგ ნა ლი იყ ოს სხვა გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ომ ებ-
ის ათ ვის, რა თა აჯ ან ყდნენ სახ ლთან ახ ლოს, ან სახ ლში.

რა თქმა უნ და, აგ რე სი ულ ობ ის სო ცი ალ ური მიზ ნით გა მო ყე-
ნე ბა მი ეკ უთ ვნე ბა ცი ვი ლი ზა ცი ის ის ტო რი ულ სტრუქ ტუ რას და ის 
წარ მო ად გენ და პროგ რე სის მძლავ წარ მმარ თველს. თუმ ცა აქ აც 
არ სე ბობს ეტ აპი, რო მელ შიც რა ოდ ენ ობ რი ობა გარ და იქ მნე ბა 
თვი სებ რი ობ ად და ორ ძი რი თად ინ სტიქ ტს შო რის ნორ მა ლურ 
ბა ლან სს, ძირს უთხრის დეს ტრუქ ცი ის სა სარ გებ ლოდ. ავ ტო მა-
ტი ზა ცი ის პრო ცეს ში, ად ამი ან ურ შრო მით ძა ლა ზე მოთხოვ ნის 
ვარ დნა, უპ ირ ის პირ დე ბა კა პი ტა ლის ტუ რი წარ მო ებ ის გზებს(ის-
ევე, რო გორც ყვე ლა სხვა გზას, რო მე ლიც ექ სპლუ ატ აცი აზე 
გა დის). სის ტე მა სა პა სუ ხოდ ზრდის სა ქონ ლის წარ მო ებ ას და 
ქმნის მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ებს, რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, არ 
ზრდი ან მოხ მა რე ბას, მაგ რამ ის ინი გა მო იყ ენ ება სა მუ შაო ძა ლის 
ას ათ ვი სებ ლად, რა თა გაგ რძელ დეს არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური და 
პო ლი ტი კუ რი ინ სტი ტუ ცი ებ ის კვლავ წარ მო ება. იმ დე ნად, რამ დე-
ნა დაც ეს სამ სა ხუ რე ბი არ ას აჭ ირო და ზემ დე ტია, ის ინი აუც ილ-
ებ ელია იმ ის ათ ვის, რა თა სა ზო გა დო ებ ის გარ კვე ულ მა ნა წილ მა 
ელ ემ ენ ტა რუ ლი სა ჭი რო ებ ები გა მო იმ უშ ავ ოს, ამ ის პა რა ლე ლუ-
რად კი, იმ ედ გაც რუ ება ფეს ვს იდ გამს სა ზო გა დო ებ აში, რაც აგ-
რე სი ული იმ პულ სე ბის გა აქ ტი ურ ებ ის გან მა პი რო ბე ბე ლია. რო დე-
საც რო მე ლი მე სა ზო გა დო ება ხდე ბა აგ რე სი ული, მი სი წევ რე ბის 
მენ ტა ლუ რი სტრუქ ტუ რა, ეგუ ება ამ ვი თა რე ბას: ინ დი ვი დი, ხდე ბა 
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უფ რო მე ტად აგ რე სი ული და ამ ას თან ერ თად უფ რო მორ ჩი ლიც, 
სა ზო გა დო ება მას წარ მო აჩ ენს ისე, რომ თით ქოს ამ ავე სო ცი-
უმ ის გავ ლე ნა და ძა ლა უფ ლე ბა, აკ მა ყო ფი ლებს ამ პი როვ ნე ბის 
ღრმა (ამ ავე დროს რეპ რე სი რე ბულ) ინ სტიქ ტურ სა ჭი რო ებ ებს. 
და ეს ინ სტიქ ტუ რი სა ჭი რო ებ ები, სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გენ-
ლებ ში ჰპო ვე ბენ თა ვის ლი ბი დურ ას ახ ვას. ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ-
ლი შტა ტე ბის სე ნა ტის შეიარაღების კო მი ტე ტის თავ მჯდო მა რე, 
ჯორ ჯი ის შტა ტის სე ნა ტო რი რა სე ლი, ამ ფაქ ტით შეშ ფოთ და. 
გთა ვა ზობთ მის სიტყვებს: 

დეს ტრუქ ცი ის ათ ვის მზა დე ბა ად ამი ან ებს აიძ ულ ებს იყ ვნენ 
უფ რო მფლან გველ ნი, ვიდ რე ის ინი იქ ნე ბოდ ნენ იმ შემ თხვე ვა ში, 
თუ და სა ხავ დნენ კონ სტრუქ ცი ულ მიზ ნებს. არ ვი ცი, რა ტომ ხდე-
ბა ასე. მაგ რამ ჩე მი გა მოც დი ლე ბით, რო მე ლიც სე ნატ ში ყოფ-
ნის თით ქმის 30 წლის გან მავ ლო ბა ში და მიგ როვ და, არ სე ბობს 
რა ღაც, რაც ეხ ება იარ აღ ის შე ძე ნას, რომ ლი თაც კლავ, ან გრევ, 
ან ად გუ რებ ქა ლა ქებს და რო მე ლიც ად ამი ანს აიძ ულ ებს არ ით-
ვა ლოს და ნა ხარ ჯი ისე, რო გორც ამ ას აკ ეთ ებს სახ ლის შე ძე ნის, 
ან ჯან მრთე ლო ბის დაზღვე ვის დროს. 

მე მი კა მა თია სა კითხზე, თუ რო გო რაა შე საძ ლე ბე ლი, რომ 
დღე ვან დელ სპე ცი ფი კურ სა ზო გა დო ებ აში გავ რცე ლე ბუ ლი აგ რე-
სია, შე და რე ბუ ლი ან შე ფა სე ბუ ლი იყ ოს ის ტო რი ულ ობ იდ ან, ნაც-
ვლად იმ ისა, რომ ის ახ ლი დან შე ფას დეს და ფორ მუ ლირ დეს. 
ახ ლა მე მსურს, რომ ფო კუ სი რე ბა მო ვახ დი ნო გან სხვა ვე ბულ 
ას პექ ტებ ზე, იმ სპე ცი ფი კურ ფორ მებ ზე, რო მელ შიც დღეს აგ რე-
სია გა მო თა ვი სუფ ლე ბუ ლი და დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია.

იმ კონ ცეპ ტებს, რო მე ლიც ტრა დი ცი ულ ფორ მას, ახ ლი სა გან 
მიჯ ნავს, მე ვუ წო დებ ტექ ნო ლო გი ურ აგ რე სი ასა და კმა ყო ფი ლე-
ბას. ეს ფე ნო მე ნე ბი სწრა ფად უნ და აღ იწ ერ ოს: აგ რე სი ის აქ ტი, 
ხორ ცი ელ დე ბა მა ღა ლი ხა რის ხის ავ ტო მა ტი ზი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ-
მით, რო მელ საც ბევ რად მე ტი ძა ლა აქ ვს, ვიდ რე ად ამი ანს, რო-
მელ საც ეს მე ქა ნიზ მი მოძ რა ობ აში მოჰ ყავს და მის მი ზან სა და 
და ნიშ ნუ ლე ბას გან საზღვრავს. ყვე ლა ზე ექ სტრე მა ლურ და არა-
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ორ დი ნა ლურ შემ თხვე ვა ში ეს მე ქა ნიზ მი არ ის სა რა კე ტო და ნად-
გა რი, ხო ლო ჩვე ულ ებ რივ შემ თხვე ვა ში, ის ავ ტო მო ბი ლის სა ხით 
გვევ ლი ნე ბა. ეს ნიშ ნავს იმ ას, რომ მე ქა ნიზ მს ააქ ტი ურ ებს მე ქა-
ნი კუ რი, ელ ექ ტრო ნუ ლი, ან ატ ომ ური და არა ად ამი ან ის ინ სტიქ-
ტუ რი ენ ერ გია. აგ რე სია არ ის ენ ერ გი ის მი მარ თე ბა და გა და ტა ნა 
სუ ბი ექ ტი დან ობი ექ ტზე, ან ის, ობი ექ ტი თაა „გა შუ ალ ედ ებ ული“ 
და სა მიზ ნე გა ნად გუ რე ბუ ლია არა პერ სო ნის, არ ამ ედ უფ რო რა-
ღაც საგ ნის მი ერ. ეს ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც უკ ავ შირ დე ბა ად ამი-
ან ისა და მა ტე რი ალ ური ენ ერ გი ის, ფი ზი კუ რი და მენ ტა ლუ რი 
აგ რე სი ის ურ თი ერ თმი მარ თე ბას (ად ამი ანი გახ და სუ ბი ექ ტი და 
აგ რე სი ის აგ ენ ტი, არა მი სი ფი ზი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, არ-
ამ ედ მი სი მენ ტა ლუ რი მი მარ თე ბე ბის გა მო) ას ევე მოქ მე დებს 
მენ ტა ლურ დი ნა მი კა ზე. მე წარ ვად გენ ჰი პო თე ზას, რო მე ლიც 
პრო ცე სე ბის ში ნა გან ლო გი კას მი ემ არ თე ბა: დეს ტრუქ ცი ის გა-
მო ის ობ ით, ად ამი ან ის ინ სტიქ ტუ რი კმა ყო ფი ლე ბა სულ უფ რო 
მე ტად არ ის იმ ედ გაც რუ ებ ული, შეზღუ დუ ლი და „სუ პერ-სუბ ლი-
მი რე ბუ ლი.“ ამ გვა რი იმ ედ გაც რუ ებ ანი იღ წვი ან გან მე ორ ებ ისა 
და ეს კა ლა ცი ის ათ ვის: ზრდი ან და აფ არ თო ებ ენ ძალ მომ რე ობ ის 
საზღვრებს. პა რა ლე ლუ რად, პერ სო ნა ლუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა, 
შეგ ნე ბა და და ნა შა ულ ის გრძნო ბა სუს ტდე ბა, ან უფ რო ზუს ტად, 
ის ინ აც ვლებს აქ ტუ ალ ური კონ ტექ სტი დან, რო მელ შიც არ სე ბობ-
და აგ რე სია, და ფუძ ნდე ბა მეტ ნაკ ლე ბად უწყი ნარ შრე ში (უზ ნე-
ობ აში, სექ სუ ალ ურ არა ად ეკ ვა ტუ რო ბა ში და ა.შ.). ამ რე აქ ცი აშ-
იც, და ნა შა ულ ის გრძნო ბის გავ ლე ნა შე და რე ბით სუს ტდე ბა და 
სი ძულ ვი ლი, უკ მა ყო ფი ლე ბა ას ევე გა და ნაც ვლე ბუ ლია რე ალ ური 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის სუ ბი ექ ტი დან (მთავ რო ბა) ან ონ იმ ურ მა ვან ზე: 
ფი ზი კუ რად და მო რა ლუ რად აქ ტი ური პერ სო ნა კი არ სჩა დის 
ამ ას, არ ამ ედ რა ღაც მან ქა ნა. მან ქა ნა: ეს ტერ მი ნი მი ემ არ თე ბა 
ად ამ ინ ებ ის აგ ან შემ დგარ აპ არ ატს, რო მე ლიც შე საძ ლოა ჩა ნაც-
ვლდეს მე ქა ნი კუ რი აპ არ ატ ით: ბი ურ ოკ რა ტია, ად მი ნის ტრა ცია, 
პარ ტია ან ორ გა ნი ზა ცია, პა სუ ხის მგე ბე ლი აგ ენ ტე ბი არი ან. მე, 
რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ური პერ სო ნა, ვი ყა ვი მხო ლოდ ინ სტრუ-
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მენ ტი და ინ სტრუ მენ ტი არ შე იძ ლე ბა, მო რა ლუ რი გა გე ბით, პა-
სუ ხის მგე ბე ლი იყ ოს ან მას შე აწ უხ ოს და ნა შა ულ ის გრძნო ბამ. ამ 
მხრივ, კი დევ ერ თი ბა რი ერი აგ რე სი ის წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც 
ცი ვი ლი ზა ცი ამ გა მო ავ ლი ნა ხან გრძლივ და ძა ლა დობ რივ პრო-
ცეს ში, მოხ სნი ლია. და თა ნა მედ რო ვე კა პი ტა ლიზ მის ექ სპან სია 
ჩა ება სა ბე დის წე რო ფი ზი კურ დი ალ ექ ტი კა ში, რო მე ლიც ეკ ონ ომ-
იკ ური და პო ლი ტი კუ რი დი ნა მი კის მა მოძ რა ვე ბე ლია: რაც უფ რო 
მძლავ რი ხდე ბა აგ რე სია, მით უფ რო ნაკ ლე ბად შე ეს აბ ამ ება და 
აკ მა ყო ფი ლებს პირ ვე ლად იმ პულ სებს, ის უფ რო მე ტად მი ილ-
ტვის გან მე ორ ებ ად ობ ისა და ეს კა ლა ცი ის აკ ენ. 

თქმა არ უნ და, რომ აგ რე სი ის ინ სტრუ მენ ტე ბი და მა თი გა-
მო ყე ნე ბის ფორ მე ბი ის ეთ ივე ხან დაზ მუ ლია, რო გორც თვი თონ 
ცი ვი ლი ზა ცია, მაგ რამ არ სე ბობს გა დამ წყვე ტი გან სხვა ვე ბა ტექ-
ნო ლო გი ურ აგ რე სი ასა და უფ რო პრი მი ტი ულ ფორ მებს შო რის. 
ეს უკ ან ას კნე ლი არ იყო მხო ლოდ თვი სებ რი ვად სხვა ნა ირი აგ-
რე სია: ის სა ჭი რო ებ და სხე ულ ის მა ღა ლი ხა რის ხის აქ ტი ვი ზე ბა სა 
და ჩარ თუ ლო ბას, ვიდ რე ამ ას მო ითხოვს აგ რე სი ის ავ ტო მა ტი-
ზი რე ბუ ლი და ნა ხევ რად ავ ტო მა ტი ზი რე ბუ ლი მე თო დე ბი. და ნა, 
„ბლაგ ვი სა გა ნი“, თუნ დაც რე ვოლ ვე რი, ინ დი ვი დის „ნა წი ლე ბი“ 
არი ან, ის ინი ად ამი ანს უქ მნი ან გან ცდას, რომ უფ რო ახ ლოს 
არი ან მი ზან თან. ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ის არ ის, რომ, მა თი 
გა მო ყე ნე ბა, გარ და თავ დაც ვის შემ თხვე ვი სა, კრი მი ნა ლად ით-
ვლე ბა და ამ გვა რი ფაქ ტი დას ჯა დია. ტექ ნო ლო გი ური აგ რე სია 
კი, პი რი ქით, არ ით ვლე ბა და ნა შა ულ ად. ჭარ ბი სიჩ ქა რით ავ-
ტო მო ბი ლი სა და კა ტე რის მარ თვას არ უწ ოდ ებ ენ მკვლე ლო ბას, 
თუნ დაც ის იყ ოს მკვლე ლო ბა, ას ევე არც სა რა კე ტო და ნად გა რე-
ბის ინ ჟი ნე რიაა მიჩ ნე ული რა იმე სა ხის და ნა შა ულ ად.

ტექ ნო ლო გი ური აგ რე სია აღ ვი ვებს იმ მენ ტა ლურ დი ნა მი-
კას, რო მე ლიც ამ ძი მებს დეს ტრუქ ცი ული, ან ტი ერ ოტ იკ ული ტენ-
დენ ცი ებ ის პუ რი ტა ნულ კომ პლექ სს. აგ რე სი ის ახ ალი მო დე ლი, 
რო მე ლიც ას ევე და მან გრე ვე ლია, გა მო რიცხავს ის ეთ ფი ზი კურ 
და მენ ტა ლურ ძა ლის ხმე ვას, რო გორ საც ვე ლით ამ გვა რი პრო-
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ცე სე ბი სას. მკვლე ლი რჩე ბა “სუფ თა”, რო გორც ფი ზი კუ რად, ისე 
მენ ტა ლუ რად. მი სი სა სიკ ვდი ლო მუ შა ობ ის “სიწ მინ დე”, იღ ებს 
და მა ტე ბით ნე ბარ თვას, რო ცა საქ მე ეხ ება ერ ოვ ნულ “მტერ სა” 
და ერ ოვ ნულ ინ ტე რესს.

ჟურ ნალ ში “Les Temps Modernes” გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ან ონ-
იმ ური ლიდ სტა ტია (1966 იან ვა რი), უკ ავ შირ დე ბა ვი ეტ ნამ ში 
მიმ დი ნა რე ომ სა და შტა ტებ ში არ სე ბულ პუ რი ტა ნულ ტრა დი ცი-
ებს. მტრის ხა ტი კი, საკ მა ოდ უხ ეშ და მძი მე ფორ მებ შია და ხა-
ტუ ლი: უწ მინ დუ რი ჯუნ გლე ბი მი სი ბუ ნებ რი ვი მა ხა სი ათ ებ ელია, 
პირ ველ ყო ფი ლი და არ აც ივ ილ იზ ებ ული ქმე დე ბა მი სი ბუ ნებ რი-
ვი სტი ლია. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მა თი თავ შე საფ რე ბის დაწ ვა, 
ბუ ნებ რი ვი სა ფა რის გან და გუ რე ბა და მა თი საკ ვე ბის მა რა გის 
მო წამ ვლა არა მხო ლოდ სტრა ტე გიაა, არ ამ ედ მო რა ლუ რი სა-
კითხი ცაა: გა დამ დე ბი ჭუჭყის მო შო რე ბა, პო ლი ტი კუ რი ჰი გი ენ-
ისა და სა მარ თლი ან ობ ის აღ დგე ნა. სინ დი სის მა სობ რი ვი წმენ-
და ყვე ლა რა ცი ონ ალ ური შე მად გენ ლი დან, იწ ვევს სა ღი აზ რის 
უკ ან ას კნე ლი ამ ბო ხის ატ რო ფი ას, რო მე ლიც სი გი ჟის წი ნა აღ-
მდე გაა მი მარ თუ ლი. შე სა ბა მი სად “მო რა ლის ტე ბი”, ყვე ლა ნა ირი 
წნე ხის გა რე შე აფ არ ებ ენ ხელს და ნა შა ულს. ამ გვა რად, შე საძ-
ლოა ვინ მე გა მო ვი დეს და სა ხალ ხოდ თქვას, რომ ეს პრო ცე სი 
“უდ იდ ესი პერ ფორ მან სია ჩვე ნი ერ ის ის ტო რი აში”, ჭეშ მა რი ტად 
დი დი ის ტო რი ული მიღ წე ვაა უძ ლი ერ ესი, უმ დიდ რე სი და ყვე-
ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის მი ერ ყვე ლა ზე და ჩაგ რუ ლი, ღა-
რი ბი და სუს ტი ქვეყ ნე ბის დან გრე ვა. 

და ნა შა ულ ის გრძნო ბი სა და პა სუ ხის მგებ ლო ბის შემ ცი რე ბამ, 
უძ ლე ვე ლი ტექ ნი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი აპ არ ატ ის მი ერ მათ მა 
შთან თქვამ, იმ ღი რე ბუ ლე ბე ბის გა უფ ას ურ ებ ას აც შე უწყო ხე ლი, 
რო მე ლიც ჯერ კი დევ აკ ავ ებ და აგ რე ასი ას. სა ნამ სა ზო გა დო ებ ის 
მი ლი ტა რი ზა ცია ამ ტენ დენ ცი ის ყვე ლა ზე აშ კა რა და დეს ტრუქ ცი-
ულ მა ნი ფეს ტა ცი ად რჩე ბა, მი სი გავ ლე ნა კულ ტუ რულ გან ზო მი-
ლე ბა ზე არ შემ ცირ დე ბა. ამ ტრენ დის ყვე ლა ზე დიდ შე მად გენ-
ლად, სი მარ თლის ღი რე ბუ ლე ბას თან დე ზინ ტეგ რა ცია შე იძ ლე ბა 
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მი ვიჩ ნი ოთ. მე დია სი მარ თლის ტი რა ჟი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბი სა-
გან დის ტან ცირ დე ბა, თა ნაც საკ მა ოდ სპე ცი ფი კუ რი გზით. მთა ვა-
რი მიგ ნე ბა არ არ ის ის, რომ მე დია იტყუ ება, ის ინი სი მარ თლე-
სა და ნა ხევ რად სი მარ თლეს ერ თმა ნეთ ში ურ ევ ენ, კო მენ ტა რე ბი 
და შე ფა სე ბე ბი, ფაქ ტობ რი ვი ხდო მი ლე ბე ბი, აბ სო ლუ ტუ რად სა-
რე დაქ ციო პო ლი ტი კის გავ ლი თაა მი წო დე ბუ ლი. რე დაქ ცი ის ათ-
ვის არ ას ასი ამ ოვ ნო სი მარ თლე (და რამ დე ნი მნიშ ვნე ლო ვა ნი, 
გა დამ წყვე ტი ფაქ ტია მათ თვის არ ას ასი ამ ოვ ნო) იმ ალ ება ხა ზებს 
შო რის, ან ჰარ მო ნი ულ ად ერ ევა უაზ რო ბას, გა სარ თობ და ე.წ 
სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის სა ინ ტე რე სო ამ ბებს. მომ ხმა რე ბე ლიც ად-
ვი ლად იხ რე ბა ამ „სი მარ თლი სა კენ“, იმ შმეთხვე ვა შიც კი, თუ 
მან სი მარ თლე იც ის. ამ ჟა მად სი მარ თლის აუც ილ ებ ლო ბა გა-
ურ კვე ვე ლია და არ იდ ებ ადია, აკ რძა ლუ ლია ან აღ კვე თი ლია. 
სი მარ თლის გა უფ ას ურ ება მხო ლოდ იმ კონ ტექ სტში იძ ენს დიდ 
მნიშ ვნე ლო ბას, რო ცა აგ რე სი ის დე მოკ რა ტი ული ფორ მა აქ ტი-
ურ დე ბა. სი მარ თლე არ ის მკაც რი ღი რე ბუ ლე ბა, რო დე საც ის 
ემ სა ხუ რე ბა ად ამი ან ის სი ცოცხლის დაც ვას, რო გორც ად ამი ან-
ის ბუ ნე ბას თან, თა ვის სი სუს ტე ებ თან და დეს ტრუქ ცი ოლ ობ ას თან 
ბრძო ლის წი ნამ ძღო ლი. ამ ფუნ ქცი ით, სი მარ თლე სუბ ლი მი რე-
ბუ ლი სა სი ცოცხლო ინ სტიქ ტე ბი სათ ვის, ერ ოს ის ათ ვის, ჭეშ მა რი-
ტი მნიშ ვნე ლო ბაა, ის ცდი ლობს ად ამი ანი გა ხა დოს პა სუ ხის-
მგებ ლი ანი და ავ ტო ნო მი ური, სი ცოცხლის გა თა ვი სუფ ლე ბას შე-
ფა რუ ლი და რეპ რე სი ული ძა ლე ბი სა გან ცდი ლობს. და რად გან 
სი მარ თლეს გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი და დამ ცვე ლი ფუნ ქცია აქ ვს, 
მი სი გა უფ ას ურ ება, დეს ტრუქ ცი ას თან ბრძო ლის პრო ცეს ში, კი-
დევ ერ თი ბა რი ერ ის მოშ ლაა.

აგ რე სი ის მი ერ ად ამი ან ის მთა ვა რი სა სი ცოცხლო ინ სტიქ ტე-
ბის ხელ ყო ფა, მის ეს თე ტი კურ ღი რე ბუ ლე ბებ საც აუფ ას ურ ებს. 
“ერ ოს სა და ცი ვი ლი ზა ცი აში” მე ვცა დე მეჩ ვე ნე ბი ნა ამ გან ზო მი-
ლე ბა ში არ სე ბუ ლი ერ ოტ იკ ული კომ პო ნენ ტე ბი. უფ უნ ქციო, ნიშ-
ნავს იმ ას, რომ ის არ არ ის მი მარ თუ ლი რეპ რე სი ულ სა ზო გა-
დო ებ აში ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის აკ ენ, ეს თე ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი კი, 
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სა ზო გა დო ებ აში, ერ ოს ის მძლავრ მცვე ლე ბად გვევ ლი ნე ბოდ ნენ. 
ბუ ნე ბა არ ის ამ გან ზო მი ლე ბის ნა წი ლი. ერ ოსი იღ წვის, მრა ვალ-
ფე რო ვა ნი ფორ მე ბით, თა ვი სი მგრძნო ბე ლო ბის დაკ მა ყო ფი ლე-
ბი სათ ვის, მი სი ბუ ნებ რი ვი გა რე მოს და ფუძ ნე ბი სათ ვის. მაგ რამ 
მხო ლოდ და ცულ სამ ყა რო ში, სამ ყა რო ში, რო მე ლიც და ცუ ლია 
ყო ველ დღი ური საქ მი სა გან, ხმა ურ ის აგ ან, ხალ ხმრავ ლო ბი სა გან, 
უაზ რო ბი სა გან, მხო ლოდ ამ გვა რა დაა შე საძ ლე ბე ლი იმ ბი ოლ-
ოგი ური სა ჭი რო ებ ის დაკ მა ყო ფი ლე ბა, რო მელ საც ბედ ნი ერ ებ ას 
ვუ წო დებთ. აგ რე სი ულ მა ბიზ ნეს პრაქ ტი კებ მა მო იც ვა „და ცუ ლი 
სამ ყა როს“ სივ რცე ები და ამ ით ის არ ამ არ ტო შე ურ აცხყოფს 
მშვე ნი ერ ებ ას, არ ამ ედ ბი ოლ ოგი ური სა ჭი რო ებ ებ ის რეპ რე სი-
რე ბა საც ახ დენს.

რო გორც კი ჩვენ ვე თან ხმე ბით იმ ჰი პო თე ზის გან ხილ ვას, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც, გან ვი თა რე ბუ ლი ინ დუს ტრი ული სა ზო გა-
დო ებ ის გა და ჭარ ბე ბუ ლი აგ რე სია გა მო იხ ატ ება, მე ტად რე, არ-
ასა ეჭ ვო და “ნორ მა ლურ” ქცე ვებ ში: ჩვენ შეგ ვიძ ლია ის და ვი ნა-
ხოთ ას ევე იმ გა რე მო შიც კი, რო მე ლიც მოწყვე ტი ლია აგ რე სი ის 
ჩვე ული გა მოვ ლი ნე ბე ბის გან: მა გა ლი თად, რეკ ლა მი რე ბის და 
ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის სტილ ში, რო მელ საც მას მე დია იყ ენ-
ებს. მა ხა სი ათ ებ ელი არ ის უწყვე ტო ბა: ერ თი და იგ ივე რეკ ლა მა, 
ერ თი და იმ ავე ტექ სტით ან სუ რა თით, უწყვე ტად მა უწყებ ლობს; 
დამ კვე თი სა და ინ ფორ მა ცი ის გა მავ რცე ლებ ლე ბის მი ერ “ჩა მოს-
ხმუ ლი” ერ თი და იგ ივე ფრა ზე ბი თუ კლი შე ები, ერ თი და იგ-
ივე გა და ცე მე ბი და პლატ ფორ მე ბი, რომ ლებ შიც პო ლი ტი კო სე ბი 
უწყვე ტად ქა და გე ბენ. ფრო იდი სიკ ვდი ლის ინ სტიქ ტის კონ ცეპ ტს 
მი უბ რუნ და „გან მე ორ ებ ად ობ ის იძ ულ ებ ის“ ან ალ იზ ის ას: ის მის 
ას ოც ირ ებ ას სრუ ლი ინ ერ ცი ის, და ძა ბუ ლო ბის არ არ სე ბო ბის, 
სა შოს თან დაბ რუ ნე ბის მდგო მა რე ობ ას თან ახ დენ და. ჰიტ ლერ მა 
კარ გად იც ოდა გან მე ორ ებ ად ობ ის ექ სტრე მა ლუ რი ფუნ ქცი ის შე-
სა ხებ: უდ იდ ესი ტყუ ილი, თუ ის ხში რად იქ ნე ბა გან მე ორ ებ ული, 
გა და იქ ცე ვა სი მარ თლედ. სხვა შემ თხვე ვა შიც, მუდ მი ვი რე ჟი მით 
გან მე ორ ებ ად ობა, ატყვე ვებს მსმე ნელს და მი სი შე დე გი დეს-
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ტრუქ ცი ულია: ეს პრო ცე სი ან ად გუ რებს მენ ტა ლურ ავ ტო ნო მი ას, 
აზ როვ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბას, პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბას. არ-
სე ბუ ლი სა ზო გა დო ება, გან მე ორ ებ ად ობ ის ოს ტა ტი, თა ვი სი წევ-
რე ბის თვის უზ არ მა ზარ სა შოდ გარ და იქ მნე ბა. რა თქმა უნ და, ამ 
გზის ინ ერ ცია და და ძა ბუ ლო ბის შემ ცი რე ბა, არც ისე და მაკ მა ყო-
ფი ლე ბე ლი სუბ ლი მა ციაა: ის ინ სტიქ ტურ ნირ ვა ნას არ მი უძ ღვის 
კმა ყო ფი ლე ბი სა კენ, თუმ ცა ის კარ გად ამ ცი რებს ცნო ბი ერ ებ ის 
სტრესს, ტკი ვილ სა და და ძა ბუ ლო ბას, რო მე ლიც ავ ტო ნო მი ური 
მენ ტა ლუ რი აქ ტი ვო ბის თან მხლე ბია. 

ეს არ ის უაღ რე სად სპე კუ ლა ტუ რი ჰი პო თე ზა, აგ რე სი ის სა-
ბე დის წე რო მა ხა სი ათ ებ ლებ ზე. აგ რე სია(უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში) 
სო ცი ალ ურ ად გა მო სა დე გი დეს ტრუქ ციაა და ჯერ კი დევ სა ბე-
დის წე რო, მი სი თვით მოძ რა ვი თვი სე ბი სა და ინ ტენ ცი ის გა მო. 
ას ევე ის საკ მა ოდ რთუ ლად ექ ვემ დე ბა რე ბა სუბ ლი მა ცი ას. თუ 
ფრო იდ ის თე ორია მარ თე ბუ ლია და დეს ტრუქ ცი ული იმ პულ სე-
ბი მი ილ ტვი ან ად ამი ან ის ცხოვ რე ბის და მა ხინ ჯე ბი სა კენ, მა შინ 
ჩვენ ჭეშ მა რი ტად მოგ ვი წევს სა უბ არი სუ იც იდ ალ ურ ტენ დენ ცი ებ-
ზე, თა ნაც სო ცი ალ ური მას შტა ბით და შე საძ ლოა ნა ცი ონ ალ ურ მა 
და ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ურ მა ტო ტა ლურ მა დეს ტრუქ ცი ულ მა „თა მა-
შებ მა“, მყა რად მო იკ იდ ონ ფე ხი ჩვენს ინ სტიქ ტურ საწყი სებ სა და 
სტრუქ ტუ რებ ში.
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ჰერბერტ მარკუზე

რევოლუციის ცნების გადასინჯვა114

რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბა მარ ქსთან, მი ემ არ თე ბა მთელს ის ტო რი-
ულ პე რი ოდს: კა პი ტა ლიზ მის დას კვნით ეტ აპს, პრო ლე ტა რი ატ ის 
დიქ ტა ტუ რის გარ და მა ვალ სტა დი ას და სო ცი ალ იზ მის საწყის სა-
ფე ხურს. მკაც რი გა გე ბით ის არ ის ის ტო რი ული ცნე ბა, რო მე ლიც 
სა ზო გა დო ებ აში მიმ დი ნა რე აქ ტუ ალ ურ ტენ დენ ცი ებ ზე პრო ეც ირ-
ებს და ას ევე, რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბა, წარ მო ად გენს დი ალ ექ ტი კურ 
კონ ცეპ ტსაც, მი მარ თულს კონ კრე ტუ ლი ის ტო რი ული ჟა მის კონ-
ტრ-ტენ დენ ცი ებ ზე, იმ დე ნად რამ დე ნა დაც ის ინი(კონ ტრ-ტენ დენ-
ცი ები) ამ პე რი ოდ ის თვის მკა ფი ოდ და მა ხა სი ათ ებ ელ ნი არი ან. 
ეს ტენ დენ ცი ები და კონ ტრ-ტენ დენ ცი ები არი ან გა მოვ ლი ნე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც მარ ქსის ტუ ლი თე ორი ისა და პრაქ სი სის თვის არ სე-
ბით ელ ემ ენ ტებს წარ მო ად გე ნენ. თვით მარ ქსის ტუ ლი თე ორია 
არ ის სიმ ძლავ რე ის ტო რი ულ ბრძო ლა ში, იმ ხა რის ხით, რი თაც 
მის თვის სა კუთ რი ვი ცნე ბე ბი პრაქ ტი კა ში გან სხე ულ დე ბი ან და 
გახ დე ბი ან წი ნა აღ მდე გო ბის, ცვლი ლე ბი სა და რე კონ სტრუქ ცი ის 
ძა ლე ბი, ის ინი(ცნე ბა ნი) ექ ვემ დე ბა რე ბი ან ბრძო ლა თა ცვა ლე ბა-
დო ბას, რომ ლებ საც ჩას წვდე ბი ან და აირ ეკ ლა ვენ, მაგ რამ არ 
დო მი ნი რე ბენ. ამ გვა რად „გა და სინ ჯვა“ არ ის რე ვო ლუ ცი ის ცნე-
ბის ელ ემ ენ ტი, ნა წი ლი მი სი ში ნა გა ნი გან ვი თა რე ბი სა.

1 სტატია „რევოლუციის ცნების გადასინჯვა“ 1969 წელს, „ახალი მემარ-
ცხენეობის მიმომხილველში“, გამოქვეყნდა. სტატია, პროლეტარიატის 
მოწინავე ინდუსტრიულ საზოგადოებასთან შერწყმის ფონზე, განიხილავს 
რევოლუციის მარქსისტული თეორიის სისტემურ ანალიზს.
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ამ წე რილს215 შე უძ ლია მხო ლოდ რამ დე ნი მე იმ პრობ ლე მას 
გა უმ კლავ დეს, რო მელ საც გა და სინ ჯვა მო იც ავს. და ვიწყებ მარ-
ქსის ტუ ლი კონ ცეპ ტე ბის მოკ ლე რე ზი უმ ირ ებ ით. რე ვო ლო ცია 
არ ის:

(1) სო ცი ალ ის ტუ რი რე ვო ლუ ცია, კა პი ტა ლის ტუ რი სის ტე მის 
დამ ხო ბა, სა წარ მოო სა შუ ალ ებ ებ ის კო ლექ ტი ური ფლო ბა და 
„უშუ ალო მწარ მო ებ ლე ბის“ მი ერ მა თი კონ ტრო ლი.

(2) ინ იც ირ ებ ული მო წი ნა ვე ინ დუს ტრი ულ სა ზო გა დო ებ აში(კა-
პი ტა ლიზ მის ამ სა ფე ხურ ზე არ სე ბუ ლი ში ნა გა ნი წი ნა აღ მდე გო ბე-
ბის სი დი დის გა მო და სო ცი ალ ის ტუ რი პრინ ცი პის, „ყვე ლას სა-
ჭი რო ებ ის მი ხედ ვით“, შე საძ ლებ ლო ბის გა მო ის ობ ით); პირ ვე ლი 
ფა ზის(სო ცი ლის ტუ რი რე ვო ლუ ცი ის) დრო ში სი მოკ ლე არ სე ბი თი 
რა მაა, სხვაგ ვა რად გარ და უვ ალია რეპ რე სი ებ ის გან გრძო ბი თი 
ხა სი ათი.

(3) ხდო მი ლე ბა ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის ჟამს, რაც ას უს ტებს 
არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო აპ არ ატს.

(4) გან ხორ ცი ელ ებ ული მუ შა თა კლა სის ფარ თო(ორ გა ნი-
ზე ბუ ლი) მა სე ბის ქმე დე ბით და პრო ლე ტა რი ატ ის დიქ ტა ტუ რის 
გარ და მა ვა ლი ფა ზის დამ ყა რე ბით.

რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბა მო იც ავს შემ დეგ დე მოკ რა ტი ულ წი ნა პი-
რო ბას:

ა. რე ვო ლუ ცია არ ის უმ რავ ლე სო ბის საქ მე;
ბ. და დე მოკ რა ტია გვთა ვა ზობს უფ რო ხელ საყ რელ პი რო-

ბებს ორ გა ნი ზე ბი სა და გა ნათ ლე ბი სათ ვის.
ეს წი ნა პი რო ბა ნი ხაზს უს ვა მენ „სუ ბი ექ ტუ რი ფაქ ტო რის“ მნიშ-

ვნე ლო ბას: ექ სპლო ატ აცი ის ფაქ ტის გაც ნო ბი ერ ებ ას და მას თან 
გამ კლა ვე ბის გზებს. აუტ ან ელი პი რო ბე ბის გა მოც დი ლე ბა და 

2  სტატია დაწერილია საფრანგეთის 1968 წლის მოვლენებამდე. მარკუზემ მას 
შემდეგ დაამატა მხოლოდ რამდენიმე აბზაცი, რათა მათი (ამ მოვლენების) 
ისტორიული მნიშვნელობისთვის გაესვა ხაზი.
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ცვლი ლე ბის სა სი ცოცხლო სა ჭი რო ება რე ვო ლუ ცი ის წი ნა პი რო-
ბა ნი არი ან.

მაგ რამ რე ვო ლუ ცი ის მარ ქსის ტუ ლი ცნე ბა აგ რეთ ვე შე იც ავს 
ცვლი ლე ბის გან გრძო ბი თო ბას: ახ ალი მწარ მო ებ ლე ბის მი ერ სა-
წარ მოო ძა ლე ბის გან ვი თა რე ბას, ტექ ნო ლო გი ისა და ტექ ნი კუ რი 
აპ არ ატ ის ათ ვი სე ბას.

გა და სინ ჯვა არ გუ ლის ხმობს მხო ლოდ იმ წი ნა პი რო ბე ბის ნუ-
მე რა ცი ასა და იდ ენ ტი ფი კა ცი ას, რომ ლე ბიც აქ ტუ ალ ურ გან ვი თა-
რე ბა ში შე ფერ ხე ბუ ლია, არ ამ ედ რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბას, რო გორც 
მთე ლი სას, რად გან მას ში შე მა ვა ლი ელ ემ ენ ტე ბი ურ თი ერ თდა-
კავ ში რე ბუ ლია. ეს მო იც ავს კა პი ტა ლიზ მი სა და სო ცი ალ იზ მის 
მარ ქსის ტუ ლი ცნე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი მი მარ თე ბის გა და სინ ჯვას 
შემ დე გი ას პექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით:

(1) ტრან ზი ცი ის პრობ ლე მა: სო ცი ალ იზ მი თა ნა არ სე ბო ბა ში 
კა პი ტა ლიზ მთან და სო ცი ალ იზ მი რო გორც კა პი ტა ლიზ მის ჩამ-
ნაც ვლე ბე ლი.

(2) სო ცი ალ იზ მის ხე ლა ხა ლი გან საზღვრა გლო ბა ლუ რი გან-
ვი თა რე ბის ახ ალ ის ტო რი ულ სა ფე ხურ თან მი მარ თე ბით: სა ხელ-
დობრ, რა არ ის სო ცი ალ იზ მის თვი სებ რი ვი გან სხვა ვე ბუ ლო ბა, 
რო გორც კა პი ტა ლიზ მის გან საზღვრუ ლი უარ მყო ფე ლის?

გა და სინ ჯვის არე ალი თვი თონ მარ ქსის ტუ ლი თე ორი ის მი-
ერ ვეა გან საზღვრუ ლი, თან და ყო ლი ლი სა ჭი რო ებ ის მი ერ, რა თა 
სო ცი ალ ური სი ნამ დვი ლის ან ალ იზ ის ას, დი ალ ექ ტი კუ რი კონ ცეპ-
ტე ბის გან ზრა ხუ ლო ბა გა მო იშ ალ ოს. იმ თვი სებ რი ობ ით, რი თაც 
კორ პო რა ტი ული კა პი ტა ლიზ მი გან სხვავ დე ბა წი ნა სა ფე ხუ რე ბის 
კა პი ტა ლიზ მის გან, რო მელ მაც წარ მარ თა კი დეც მარ ქსის ტუ ლი 
ცნე ბა ნი, და იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც კა პი ტა ლიზ მი „უგ ულ ებ ელ-
ყოფს“ სო ცი ალ იზ მს და პი რი ქით, რე ვო ლუ ცი ის კონ ცეპ ტი გარ-
და იქ მნე ბა, რო გორც „ახ ალი“ ცნე ბა.

გლო ბა ლუ რი კონ ტექ სტი
ალ ბათ გა და სინ ჯვის ყვე ლა ზე ზო გა დი ას პექ ტი არ ის ცვლი-

ლე ბა თე ორ იტ იკ ულ ჩარ ჩო ში, ცვლი ლე ბის მას ში არ ეკ ვლა, სო-
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ცი ალ ური ბა ზი სის გა ფარ თო ება რე ვო ლუ ცი ური პო ტენ ცი ალ ის-
ათ ვის, ან რე ვო ლუ ცი ის შე საძ ლო შე კა ვე ბი სა და მარ ცხი სათ ვის.

ხსე ნე ბუ ლი თე ორ იტ იკ ული ჩარ ჩო, და რე ვო ლუ ცი ური აქ ტი-
ვო ბა, გახ და გლო ბა ლუ რი რამ: არ არ სე ბობს ცნე ბა, ქმე დე ბა, 
სტრა ტე გია, რო მე ლიც არ პრო ეც ირ ებს და გან სჯის, რო გორც 
სა ერ თა შო რი სო მო ცე მუ ლო ბის ელ ემ ენ ტი, შე საძ ლებ ლო ბა, ან-
დაც არ ჩე ვა ნი. რო გორც ვი ეტ ნა მია კორ პო რა ტი ული კა პი ტა-
ლიზ მის სის ტე მის შე მა ვა ლი ნა წი ლი, სწო რედ ას ევე, ერ ოვ ნულ 
გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ობ ები, სო ცი ალ ის ტუ რი რე ვო ლუ ცი-
ის პო ტენ ცი ალ ის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი არი ან. ას ევე, მე სა მე 
სამ ყა რო ში არ სე ბუ ლი გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ობ ები და-
მო კი დე ბულ ნი არი ან კა პი ტა ლის ტუ რი მეტ რო პო ლი ებ ის ში ნა გან 
და უძ ლუ რე ბა ზე.

უპ რი ანია ვახ სე ნოთ, რომ მარ ქსის ტუ ლი თე ორია ყო ველ-
თვის „ინ ტერ ნა ცი ონ ალ ური“ გახ ლდათ, აგ რეთ ვე ორ გა ნი ზა ცი-
ულ დო ნე ზეც. მარ თა ლია, რომ ეს „ინ ტერ ნა ცი ონ ალ იზ მი“ ორი-
ენ ტი რე ბუ ლი იყო ინ დუს ტრი ულ მუ შა თა კლას ზე, რო გორც ინ-
დუს ტრი ულ კა პი ტა ლიზ მში არ სე ბულ კონ ტრძა ლებ ზე; დღეს კი, 
ის ინი აღ არ წარ მო ად გე ნენ რე ვო ლუ ცი ურ ძა ლას. მარ ქსის ტუ ლი 
თე ორია აგ რეთ ვე მხედ ვე ლო ბის მიღ მა არ ტო ვებ და კო ლო ნი-
ურ და გან ვი თა რე ბის და ბალ სა ფე ხურ ზე მყოფ არე ალ ებს, მაგ-
რამ ის ინი უმ ეტ ეს ად „თა ნა შემ წე თა“ როლ ში გვევ ლი ნე ბოდ ნენ, 
მთა ვა რი რე ვო ლუ ცი ური აგ ენ ტე ბის მო კავ ში რე ებ ად (réservoir’, 
ლე ნი ნის ტერ მი ნი). მე სა მე სამ ყა რომ სრუ ლი თე ორი ული და 
სტრა ტე გი ული ცნო ბა მე ორე მსოფ ლიო ომ ის შემ დეგ მი იღო, 
მაგ რამ შემ დგომ ქან ქა რა სხვა მო პი რის პი რე მხა რი სა კენ გა და-
იხ არა. დღეს საკ მა ოდ ძლი ერი ტენ დენ ცია არ სე ბობს, რო მე ლიც 
ერ ოვ ნულ გა მა თა ვი სუფ ლე ბელ ბრძო ლას გა ნი ხი ლავს რო გორც 
პრინ ცი პულ, თუმ ცა არა რო გორც მზა რე ვო ლუ ცი ურ ძა ლად, ას-
ევე მე ორე, შე სამ ჩნე ვად სა პი რის პი რო პრო ცე სი, რაც გუ ლის-
ხმობს ამ მოძ რა ობ ებ ზე იმ გვა რი თე ორი ული და სა ორ გა ნი ზა ციო 
ტენ დენ ცი ის თავს მოხ ვე ვას, რო მე ლიც შე მუ შა ვე ბუ ლი და მორ-
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გე ბუ ლია მეტ რო პო ლი აში არ სე ბუ ლი არე ალ ებ ის სტრა ტე გი აზე 
(მა გა ლი თად: ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი პარ ტი ული კონ ტრო ლი; ად გი-
ლობ რივ ბურ ჟუ აზი ას თან ალი ან სი და ა.შ.).

სი ნამ დვი ლე ში, გლო ბა ლუ რი ვი თა რე ბა მსოფ ლი ოს მე სა მე 
სამ ყა როდ და სხვე ბად მე ქა ნის ტუ რად და ყო ფის წი ნა აღ მდეგ 
ილ აშ ქრებს. უფ რო უკ ეთ თუ ვიტყვით, ის ტო რი ული სუ ბი ექ ტე ბი 
და ყო ფილ ნი არი ან სამ ნა წი ლად, პირ ველ, მე ორე და მე სა მე 
სამ ყა როდ. კა პი ტა ლიზ მსა და სო ცი ალ იზ მს შო რის შე ჯიბ რი მე-
სა მე სამ ყა რო საც ხლეჩს და ახ ალი ის ტო რი ული შე საძ ლებ ლო ბა 
კა პი ტა ლიზ მი სა და არ სე ბუ ლი სო ცი ალ ის ტუ რი სა ზო გა დო ებ ებ ის 
სა პი რის პი რო ფორ მით ვლინ დე ბა, სა ხელ დობრ, სო ცი ალ იზ მის 
კონ სტრუ ირ ებ ის გან სხვა ვე ბუ ლი გზით, მი სი(სო ცი ალ იზ მის) „ქვე-
მო დან“ აშ ენ ებ ის მცდე ლო ბით, მაგ რამ ხსე ნე ბუ ლი „ქვე მო დან“ 
თვი სებ რი ვად ახ ალი რა მაა, არ იზი არ ებს ძვე ლი სო ცი უმ ებ ის 
ღი რე ბუ ლე ბებს, სო ცი ალ იზ მი, რო მე ლიც თა ნამ შრომ ლო ბა სა და 
სო ლი და რო ბას ემ ყა რე ბა, რო მელ შიც ქა ლი და კა ცი კო ლექ ტი-
ურ ად გან საზღვრა ვენ მათ მის წრა ფე ბებ სა და სა ჭი რო ებ ებს, პრი-
ორ იტ ეტ ებს, მო დერ ნი ზა ცი ის მე თოდ სა და ფორ მას.

 
მეტ რო პო ლი ებ ში არ სე ბუ ლი ოპ ოზ იცია
და ეს პო ტენ ცი ური ალ ტერ ნა ტი ვა (შე საძ ლებ ლო ბა თა  ვი დან  

ავ ირ იდ ოთ გა ნუ საზღვრლად გა ჭი მუ ლი „პირ ვე ლი ფა ზა“,316 შე  -
სა ძ ლებ ლო ბა რეპ რე სი ისა და არ სე ბუ ლი სის ტე მის მხრი დან 
დო  მი ნა ცი ის გან გრძო ბი თო ბის შეწყვე ტის),417 გა აღ ვი ვებს და ინ-
ტენ  სი ურს გახ დის მო წი ნა ვე ინ დუს ტრი ულ ქვეყ ნებ სა (და სავ ლე-
თი თაც და აღ მო სავ ლე თი თაც) და გან სა კუთ რე ბით კა პი ტა ლის-
ტუ რი იმ პე რი ის ცენ ტრში არ სე ბულ რა დი კა ლურ ოპ ოზ იცი ას. ეს 
ოპ ოზ იცია შე საძ ლოა ცვლი ლე ბის კა ტა ლი ზა ტო რი გახ დეს. მარ-
ქსი სე ული რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლია მო წი ნა ვე კა-

3 სოციალისტური რევოლუცია
4 მარკუზე უკვე იქამდეც ახსენებს, რომ „პირველი ფაზის“ „დღემოკლეობა“ 
რევოლუციის წარმატებისათვის არსებითი რამაა.
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პი ტა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბა ზე 
და სა პი რის პი რო ვი თა რე ბის თვალ სა ჩი ნო სამ ხი ლის არ სე ბო-
ბის მი უხ ედ ავ ად, რე ვო ლუ ცი ის ბე დი(გლო ბა ლუ რი რე ვო ლუ ცი-
ის) შე საძ ლოა მეტ რო პო ლი აში გა დაწყდეს. გა მა თა ვი სუფ ლე ბელ 
მოძ რა ობ ებს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში შე უძ ლი ათ გლო ბა ლუ რი 
რე ვო ლუ ცი ური ძა ლის ბიძ გის გან ცდა და მი ღე ბა, თუ ჯაჭ ვის უძ-
ლი ერ ესი რგო ლი უს უს ტე სი გახ დე ბა.

კორ პო რა ტი ული კა პი ტა ლიზ მის ცენ ტრში არ სე ბუ ლი ოპ ოზ-
იცი ის მა ხა სი ათ ებ ლე ბი სა ზო გა დო ებ ის ორ სა პი რის პი რო პო-
ლუს შია კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი: გე ტოს მო სახ ლე ობ ასა(რო მე ლიც 
არ აჰ ომ ოგ ენ ურია) და სა შუ ალო კლა სის ინ ტე ლი გენ ცი აში, გან-
სა კუთ რე ბით სტუ დენ ტებ ში.

ამ გან სხვა ვე ბუ ლი და ხში რად ურ თი ერთ და პი რის პი რე ბუ ლი 
ჯგუ ფე ბის ჯან ყსა და უარ ყო ფას სა ერ თო მა ხა სი ათ ებ ლე ბი აქ ვს: 

(1) და ჟი ნე ბუ ლო ბა ექ სპლო ატ აცი ისა და დო მი ნა ცი ის შეწყვე-
ტა ზე, არ აქ ვს მნიშ ვნე ლო ბა რა სა ხე ლით; და ჟი ნე ბუ ლო ბა არა 
მხო ლოდ ახ ალ ინ სტი ტუ ცი ებ ზე, არ ამ ედ თვით გან საზღვრა ზე.

(2) ყვე ლა იდე ოლ ოგი ის მი მართ უნ დობ ლო ბა, მათ შო რის 
სო ცი ალ იზ მის, რო მე ლიც გარ დაქ მნი ლია იდე ოლ ოგი ად.518

(3) ფსევ დო დე მოკ რა ტი ული პრო ცე სის უარ ყო ფა, რო მე ლიც 
ინ არ ჩუ ნებს კორ პო რა ტი ული კა პი ტა ლიზ მის თვის და მა ხა სი ათ ებ-
ელ დო მი ნა ცი ას.

ოპ ოზ იცი ის ეს „არა ორ თო დოქ სუ ლი“ ხა სი ათი თვი თონ ვეა 
კორ პო რა ტი ული კა პი ტა ლიზ მის სტრუქ ტუ რის გა მომ ხატ ვე ლი (იგ-
ულ ის ხმე ბა მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბის სის ტე მა ში ინ ტეგ რა ცი-
ის პრო ცე სი). სა გუ ლის ხმოა, რომ არც ერ თი ამ ჯგუფ თა გა ნი არ 
არ ის ჩარ თუ ლი წარ მო ებ ის პრო ცეს ში, ის ინი არ აწ არ მო ებ ენ სა-

5 აქ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მარკუზე იდეოლოგიას იმ დატვირთვით 
ხმარობს, როგორც ამას მარქსი აკეთებდა, ან შესაძლოა ის მიუთითებდეს 
სოციალიზმის იმ გაგებაზე, რომელიც მომდინარეობდა საბჭოთა კავშირის 
მაგალითიდან.
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ბა ზი სო პრო დუქ ტს, რაც მარ ქსის თვის გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რია, 
რო დე საც ის რე ვო ლუ ცი ის ის ტო რი ულ აგ ენ ტებს გა ნი ხი ლავს.

ის ინი არ შე ად გე ნენ მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბას.
ის ინი აწყდე ბი ან მტრულ და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და რე სენ ტი-

მენ ტს, რო მე ლიც ორ გა ნი ზე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლის გან მომ დი ნა-
რე ობს (რო მე ლიც ჯერ კი დევ კა პი ტა ლის ტუ რი წარ მო ებ ის ბა ზი-
სი და ზედ მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის მთა ვა რი წყა როა, თუმ ცა, მი უხ ედ-
ავ ად ამ ისა, მა ინც პო ტენ ცი ური აგ ენ ტი შე საძ ლო რე ვო ლუ ცი ისა), 
ას ევე ოპ ოზ იცია არ არ ის ეფ ექ ტუ რად ორ გა ნი ზე ბუ ლი, არც ერ-
ოვ ნულ და არც სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე.

 
მუ შა თა კლა სი და რე ვო ლუ ცია
ეს ოპ ოზ იცია ვერ გა ნი ხი ლე ბა რო გორც რა დი კა ლუ რი ცვლი-

ლე ბის აგ ენ ტი; ის ას ეთ ად მხო ლოდ მუ შა თა კლა სის მხარ და ჭე-
რით იქ ცე ვა, რო მე ლიც მე ტად აღ არ იქ ნე ბა სის ტე მას თან ინ ტეგ-
რა ცი ის, ბი ურ ოკ რა ტი ული პრო ფე სი ული კავ ში რის და იმ გვა რი 
პარ ტი ული აპ არ ატ ის ტყვე, რო მე ლიც ხსე ნე ბულ ინ ტეგ რა ცი ას 
უჭ ერს მხარს. თუ ახ ალ ოპ ოზ იცი ასა და მუ შა თა კლასს შო რის 
ალი ან სი არ გან სხე ულ და, ეს უკ ან ას კნე ლი იქ ცე ვა, ნა წი ლობ რივ 
მა ინც, ნეო-ფა შის ტუ რი რე ჟი მის მა სობ რივ და საყ რდე ნად.

დას კვნა: რე ვო ლუ ცი ის მარ ქსის ტუ ლი ცნე ბა, გან ხორ ცი ელ-
ებ ული ექ სპლო ატ ირ ებ ული მა სე ბის უმ რავ ლე სო ბის მი ერ, რო-
მე ლიც კულ მი ნა ცი ას აღ წევს ძა ლა უფ ლე ბის ჩა მორ თმე ვი სას და 
პრო ლე ტა რი ატ ის დიქ ტა ტუ რის დამ ყა რე ბი სას, რო მე ლიც ინ იც ირ-
ებს სო ცი ალ იზ აცი ას, გა და ლა ხუ ლია ის ტო რი ული გან ვი თა რე ბით: 
ის (რე ვო ლუ ცი ის მარ ქსის ტუ ლი გა გე ბა) მი ეკ უთ ვნე ბა კა პი ტა ლის-
ტუ რი წარ მო ებ ისა და ორ გა ნი ზე ბის იმ სა ფე ხურს, რო მე ლიც უკ ვე 
გა და ლა ხუ ლია;619 მარ ქსი სე ული ცნე ბა ვერ იტ ევს კა პი ტა ლის ტუ რი 
წარ მო ებ ის უფ რო მა ღალ სა ფე ხურს, მათ შო რის დეს ტრუქ ცი ულ-
ობ ის წარ მო ებ ის, გა ნად გუ რე ბი სა და ინ დოქ ტრი ნა ცი ის ინ სტრუ-
მენ ტე ბის ძა ლა უფ ლე ბის ხელ ში შემ ზა რავ კონ ცენ ტრი რე ბას.

6 დიალექტიკურად არის გადალახული.
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აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, მარ ქსი სე ული რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბის არ-
ავ ალ იდ ურ ობა არ ის ავ თენ ტუ რი და ზუს ტი მოხ სნა (Aufhebung); 
ამ ცნე ბის ჭეშ მა რი ტე ბა შე ნა ხუ ლია და ის ტო რი ული გან ვი თა რე-
ბის მიღ წე ვის შე დე გად, კვლავ ჰო ყო ფი თი გახ დე ბა. რე ვო ლუ-
ცი ური პრო ლე ტა რი ატი ცვლი ლე ბის აგ ენ ტი კვლავ გახ დე ბა იქ, 
სა დაც ჯერ კი დევ არ ის წარ მო ებ ის სო ცი ალ ური პრო ცე სის ად-
ამი ან ური ბა ზი სი, სა ხელ დობრ, მე სა მე სამ ყა როს უმ თავ რეს აგ-
რა რულ არე ალ ებ ში, რომ ლე ბიც ერ ოვ ნულ გა მა თა ვი სუფ ლე ბელ 
ბრძო ლას მხარ და ჭე რას უწ ევ ენ.

ეს არე ალ ები და ძა ლე ბი კა პი ტა ლის ტუ რი სის ტე მი სათ ვის გა-
რე გან ნი არ არი ან. ის ინი არი ან ექ სპლო ატ აცი ის გლო ბა ლუ რი 
სივ რცის არ სე ბი თი ნა წილ ნი, ის ინი არი ან არე ალ ები და ძა ლე-
ბი, რომ ლებ საც სის ტე მა სხვა ორ ბი ტა ზე (კო მუ ნის ტუ რის ან სო-
ცი ლი ას ტუ რის) გა და ნაც ვლე ბის ნე ბას არ მის ცემს იმ იტ ომ, რომ 
სის ტე მა შე საძ ლოა გა დარ ჩეს მხო ლოდ მა შინ, თუ მი სი ექ სპან-
სია სხვა რო მე ლი მე აღ მა ტე ბუ ლი ძა ლის მი ერ არაა დაბ ლო კი-
ლი. ერ ოვ ნულ გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ობ ები არი ან გლო-
ბა ლუ რი კა პი ტა ლიზ მის სის ტე მის ში ნა გა ნი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის 
გა მომ ხატ ველ ნი.

მაგ რამ ზუს ტად მეტ რო პო ლი ებ ისა და მის მიღ მა არ სე ბუ ლი 
არე ალ ებ ის რე ვო ლუ ცი ებს შო რის მი მარ თე ბის გა მო, გან წი რუ ლი 
კავ ში რი გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ბრძო ლე ბი სა და მეტ რო პო ლი ებ-
ში არ სე ბუ ლი რა დი კა ლუ რი ოპ ოზ იცი ის პერ სპექ ტი ვებს შო რის, 
კვლა ვაც გან გრძო ბა დია. უარ ყო ფი თო ბის20 მა ტა რე ბე ლი ორი 
ძა ლა ერ თმა ნეთს უნ და შე ერ წყას, მაგ რამ შე დე გი მხო ლოდ ორ-
გა ნი ზე ბის წყა ლო ბით არ მო ვა, უარ ყო ფას სა კუ თა რი ობი ექ ტუ რი 
ბა ზი სი კორ პო რა ტი ული კა პი ტა ლიზ მის ეკ ონ ომ იკ ურ და პო ლი-
ტი კურ პრო ცე სებ ში უნ და ჰქონ დეს:

(1) შე ჯიბ რის სა ჭი რო ება და ავ ტო მა ტი ზა ცი ის პროგ რე სი-
რე ბა დი საფ რთხე, თან ხმლე ბი უმ უშ ევ რო ბით, მო ითხოვს არ აპ-

7 იგულისხმება ძალები, რომლებიც არსებული სისტემის უარყოფას თავის 
თავში შეიცავენ.
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რო დუქ ტი ული, პა რა ზი ტუ ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის მი ერ შრო მის 
არე ალ ის აქ ამ დე არ ნა ხუ ლი მას შტა ბით შთან თქმას.

(2) ნეო-კო ლო ნი ალ ური ომ ის, კო რუმ პი რე ბულ დიქ ტა ტუ რებ-
ზე კონ ტრო ლის ფა სი, სულ უფ რო და უფ რო იმ ატ ებს.

(3) სა წარ მოო პრო ცეს ში ად ამი ან ური სა მუ შაო ძა ლის მკვეთ-
რი კლე ბა სარ გებ ლის ზღვარს ამ ცი რებს.

(4) სა ზო გა დო ება ითხოვს იმ გვა რი კმა ყო ფი ლე ბის სა ჭი რო-
ებ ის შექ მნას, რაც წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო დის კა პი ტა ლიზ მის წეს-
რი გის მო რალ თან და დის ციპ ლი ნას თან. სა ჭი რო ებ ის სა უფ ლო 
დაპყრო ბი ლია უს არ გებ ლო, ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბით, რო მე ლიც 
გან გრძო ბი თი სი ღა ტა კი სა და გა ჭირ ვე ბის გვერ დით თა ნა არ სე-
ბობს. არ სე ბო ბი სათ ვის ბრძო ლა ში ფუ ფუ ნე ბა ხდე ბა სა ჭი რო ება.

თუ ეს ტენ დენ ცია გაგ რძელ დე ბა, წი ნა აღ მდე გო ბა, უზ არ მა ზა-
რი სო ცი ალ ური სიმ დიდ რი სა და მის დეს ტრუქ ცი ულ, უს არ გებ-
ლო გა მო ყე ნე ბას, თა ვი სუფ ლე ბის პო ტენ ცი ალ ისა და რეპ რე სი ის 
აქ ტუ ალ ობ ას, გა უცხო ებ ული შრო მის აღ მოფხვრა სა და კა პი ტა-
ლის ტე ბის მი ერ მი სი შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის სწრაფ ვას შო რის, აქ ამ-
დე არ ნა ხულ მკა ფიოობას შე იძ ენს. ეს შე საძ ლოა სა ზო გა დო ებ ის 
დის ფუნ ქცი ის მი ზე ზიც გახ დეს, იმ მო რა ლის და ზი ან ებ ის, რო მე-
ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ყო ველ დღი ურ საქ მი ან ობ ას, იძ ლე ვა ქცე-
ვის გარ კვე ულ მო დე ლებს სა მუ შაო და დას ვე ნე ბის პე რი ოდ ებ ში. 
ამ ან შე საძ ლოა გა მო აღ ვი ძოს ცნო ბი ერ ება, რო მე ლიც ტექ ნი კურ 
პროგ რესს დო მი ნა ცი ის ათ ვის გა მო იყ ენ ებს.

საფ რან გე თის მა ის ისა და ივ ნი სის მოვ ლე ნებ მა ცხად ყო ზე-
მოხ სე ნე ბუ ლი და ძა ბუ ლო ბა, რო მე ლიც კა პი ტა ლის ტებ სა და 
პროფ. კავ შირს შო რის ინ ტეგ რა ცი ის რღვე ვა ში, მუ შა თა კლას სა 
და მებ რძოლ ინ ტე ლი გენ ცი ას შო რის ალი ან სში გა მო იხ ატა.

რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბამ მხედ ვე ლო ბა ში უნ და მი იღ ოს სის ტე მის 
ეს დე ზიტ ნეგ რა ცია, მი სი ერ თო ბის რღვე ვა, გა უცხო ებ ული შრო-
მის ყავ ლგა სუ ლო ბის გა მო ხატ ვა, ზე წო ლის გაღ ვი ვე ბა ად ამი ან ის 
მო ნო ბი დან დახ სნის თვის: რე ვო ლუ ცია შე საძ ლოა მოგ ვევ ლი ნოს 
რო გორც კრი ზი სი „სი უხ ვი სა“ და „სი ჭარ ბის“ სის ტე მა ში.
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ცვლი ლე ბის აგ ენ ტე ბი
ამ გვარ კრი ზის ში, ცვლი ლე ბის ის ტო რი ული აგ ენ ტე ბი წარ მო-

იქ მნე ბი ან, თუმ ცა ის ინი არ იქ ნე ბი ან რო მე ლი მე ტრა დი ცი ული 
კლა სის იდ ენ ტურ ნი. მაგ რამ მარ ქსი სე ული კონ ცეფ ცი ის ერთ 
გა დამ წყვეტ მო მენ ტს თუ გა ვიხ სნე ბეთ ამ აგ ენ ტთა „კვა ლი ფი კა-
ცი ის“ გა ზომ ვა შეგ ვიძ ლია. იგ ულ ის ხმე ბა ის, რომ რე ვო ლუ ცი ის 
ის ტო რი ული სუ ბი ექ ტი უნ და იყ ოს „გან საზღვრუ ლი უარ ყო ფი თო-
ბა“, ას ევე იმ გა გე ბი თაც, რომ ეს სუ ბი ექ ტი არ ის კა პი ტა ლიზ მის 
ქვეშ მყო ფი ად ამი ან ის ექ სპლო ატ ატ ორ ული სა ჭი რო ებ ებ ის აგ ან 
და ინ ტე რე სე ბი სა გან თა ვი სუ ფა ლი, რომ ის არ ის არ სობ რი ვად 
გან სხვა ვე ბუ ლი ად ამი ან ური ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და სა ჭი რო ებ ებ ის 
მქო ნე სუ ბი ექ ტი.

ეს არ ის გან გრძო ბით დო მი ნა ცი ას თან გან ხეთ ქი ლე ბის, წყვე-
ტის ცნე ბა, თვი სებ რი ვი გან სხვა ვე ბა სო ცი ალ იზ მი სა, რო გორც 
ცხოვ რე ბის ახ ალი ფორ მი სა და გზი სა, სა წარ მოო ძა ლის არ-
ამ ხო ლოდ რა ცი ონ ალ ური გან ვი თა რე ბა, არ ამ ედ პროგ რე სის 
გა და მი სა მარ თე ბა არ სე ბო ბი სათ ვის ბრძო ლის წეს რი გის დას რუ-
ლე ბი სა კენ,821 ტან ჯვი სა და სი ღა ტა კის არ ამ ხო ლოდ აღ მოფხვრა, 
არ ამ ედ სო ცი ალ ური და ბუ ნებ რი ვი გა რე მოს მშვი დო ბი ან, მშვე-
ნი ერ სამ ყა როდ გარ დაქ მნა: ღი რე ბუ ლე ბა თა ტო ტა ლუ რი გა და-
ფა სე ბა, მიზ ნე ბი სა და სა ჭი რო ებ ებ ის ტრან სფორ მა ცია. ეს მო იც-
ავს კი დევ სხვა ცვლი ლე ბას რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბა ში, სა წარ მოო 
ტექ ნი კუ რი აპ არ ატ ის გან გრძო ბი თო ბის გან მოწყვე ტას, თუმ ცა 
მარ ქსის თვის, ეს პრო ცე სი (სა წარ მოო ტექ ნი კუ რი აპ არ ატ ის 
გან ვი თა რე ბა) სწო რედ სო ცი ალ ის ტურ სა ზო გა დო ებ აში უნ და გა-
ფარ თო ებ ულ იყო.922 ამ გვა რი „ტექ ნო ლო გი ური“ გან გრძო ბი თო ბა 
შექ მნის სა ბე დის წე რო კავ შირს კა პი ტა ლიზ მსა და სო ცი ალ იზ მს 
შო რის, რად გან ტექ ნი კუ რი აპ არ ატი, თა ვის სა კუთ რივ სტრუქ-

8 ამ აბზაცში მარკუზე ექსპლიციტურად შლის რევოლუციის ცნებაში შე-
მავალ სხვადასხვა ასპექტს.
9 მარკუზე თვლის, რომ თუ ტექნიკის არსი არ გადაფასდა, ის შესაძლოა 
კონტროლისა და მანიპულაციის მექანიზმად მოგვევლინოს. მარკუზე 
ტექნიკას არ აღიქვამს როგორც ნეიტრალურ მოვლენას.
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ტუ რა სა და არე ალ ში, გა და იქ ცა დო მი ნა ცი ისა და კონ ტრო ლის 
მე ქა ნიზ მად. ამ კავ ში რის აღ მოფხვრა გუ ლის ხმობს არა ტექ ნი-
კურ რეგ რესს, არ ამ ედ ტექ ნი კუ რი აპ არ ატ ის იმ გვა რად კონ სტრუ-
ირ ებ ას, რო მე ლიც თან ხმო ბა ში იქ ნე ბა თა ვი სუ ფა ლი ად ამი ან ის 
ავ ტო ნო მი ურ, სა კუ თა რი ცნო ბი ერ ებ ისა და მგრძნო ბე ლო ბის მი-
ხედ ვით არ სე ბულ სა ჭი რო ებ ებ თან. ეს ავ ტო ნო მია, თა ვის მხრივ, 
მო ითხოვს რე დუ ცი რე ბულ ბა ზა ზე მყოფ დე ცენ ტრა ლი ზე ბულ რა-
ცი ონ ალ ური კონ ტრო ლის აპ არ ატს, რო მე ლიც მა შინ შემ ცირ დე-
ბა, რო დე საც სა ჭი რო აღ არ იქ ნე ბა ექ პლო ატ აცია, აგ რე სი ული 
ექ სპან სია და შე ჯიბ რი.

და შე ეს აბ ამ ება ეს ერ თი შე ხედ ვით „უტ ოპი ური“ ცნე ბა არ სე-
ბულ სო ცი ალ ურ და პო ლი ტი კურ ძა ლებს, რომ ლე ბიც შე საძ ლოა 
თვი სებ რი ვი ცვლი ლე ბე ბის აგ ენ ტე ბად გან ვი ხი ლოთ?

მარ ქსი სე ული რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბა არც უტ ოპი ურია და არც 
რო მან ტი კუ ლი, ის ეს ად აგ ება რე ვო ლუ ცი ური პო ტენ ცი ალ ის რე-
ალ ურ ბა ზისს, რო მე ლიც დღე საც არ ის მო წი ნა ვე ინ დუს ტრი ულ 
სა ზო გა დო ებ ებ ში, ობი ექ ტურ და სუ ბი ექ ტურ ფაქ ტო რებს, რომ-
ლებ საც ძა ლუძთ თვი სებ რი ვი ცვლი ლე ბის იდეა მხო ლოდ უბ-
რა ლო სურ ვი ლე ბის სფე როს მიღ მა გა იყ ვა ნონ.

კა პი ტა ლის ტურ ქვეყ ნებ ში ალ ტერ ნა ტი ული ძა ლე ბი წარ მო-
ჩინ დე ბი ან მარ გი ნა ლურ ჯგუ ფე ბად: მუ შა თა კლა სის პო ლი ტი კუ-
რად აქ ტი ური ფლან გი, სა შუ ალო კლა სის ინ ტე ლი გენ ცია, გან-
სა კუთ რე ბის სტუ დენ ტე ბი.

ის ინი არ ამ ხო ლოდ სის ტე მას უარ ყო ფენ, ან და მის, არ სე ბულ 
საზღვრებ ში, რა იმე სა ხის ტრან სფორ მა ცი ას, არ ამ ედ თა ვი ანთ 
ერ თგუ ლე ბას თვი სებ რი ვად ახ ალი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და მის წრა-
ფე ბე ბის მი მართ გმო ხა ტა ვენ.

ახ ალ ის ტო რი ულ კონ ფი გუ რა ცი აში, რო მე ლიც გან საზღვრავს 
კი დეც რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბას ამ ჯგუ ფე ბის სი სუს ტე გა მო ხა ტუ ლია:

(1) ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მო სახ ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბის წი ნა აღ-
მდეგ, „უშუ ალო მა წარ მო ებ ლე ბის“ ჩათ ვლით;
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(2) კე თილ დღე ობ ის მქო ნე, კარ გად ფუნ ქცი ონ ირ ებ ადი სა-
ზო გა დო ებ ის წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც არც რე ვო ლუ ცი ურ და არც 
წი ნა რე რე ვო ლუ ცი ურ ვი თა რე ბა შია.

ამ ვი თა რე ბის თა ნახ მად, ამ ოპ ოზ იცი ის რო ლი მხო ლოდ 
მო სამ ზა დე ბე ლი ხა სი ათ ის მა ტა რე ბე ლია: მა თი ამ ოც ანაა რა დი-
კა ლუ რი გან მა ნათ ლებ ლო ბა, თე ორი ასა და პრაქ ტი კა ში, კად-
რე ბის გან ვი თა რე ბა და ფორ მი რე ბა კა პი ტა ლიზ მის გლო ბა ლურ 
სტრუქ ტუ რას თან საბ რძოლ ვე ლად.

არე ალი, სა დაც ში ნა გა ნი წი ნა აღ მდე გო ბა ნი თავს იჩ ენ ენ 
სწო რედ გლო ბა ლუ რი სტრუქ ტუ რაა, ის ინი კი(წი ნა აღ მდე გო ბა-
ნი), გა მო იხ ატ ები ან შემ დე გი სა ხით: ნეო-კო ლო ნი ალ იზ მის დო-
მი ნა ცი ის მი მართ არ სე ბუ ლი ბრძო ლა; საკ მა ოდ ძლი ერი ძა ლის-
ხმე ვის გა წე ვა კუ ბა ში თვი სებ რი ვად ახ ალი სა ზო გა დო ებ ის ას აშ-
ენ ებ ლად, ას ევე ჩი ნე თის კულ ტუ რუ ლი რე ვო ლუ ცია და ბო ლოს, 
ასე თუ ისე „მშვი დო ბი ანი“ თა ნა არ სე ბო ბა საბ ჭო თა კავ შირ თან. 
აქ ვე ორი ან ტა გო ნის ტუ რი ტენ დენ ცი ის დი ნა მი კა:

(1) ერ ებ ის სა ერ თო ინ ტე რე სე ბი სა ერ თა შო რი სო ძვრე ბის და 
ძალ თა ბა ლან სის არ ას ტა ბი ლუ რო ბის ფონ ზე.

(2) გან სხვა ვე ბუ ლი სო ცი ალ ური სის ტე მე ბის ინ ტე რეს თა კონ-
ფლიქ ტი, რომ ლის დრო საც ორ ივე მხა რე სა კუ თარ პო ლი ტი კურ 
და სტრა ტე გი ულ ორ ბი ტას იც ავს.

დას კვნა
რე ვო ლუ ცი ის მარ ქსი სე ული ცნე ბა უნ და ჩაწ ვდეს ბო ლო სა-

ფე ხუ რის კა პი ტა ლიზ მში არ სე ბულ სო ცი ალ ურ სტრუქ ტუ რა სა და 
არე ალ ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბებს, ას ევე -წი ნა აღ მდე გო ბის ახ-
ალ მა ხა სი ათ ებ ლებს გლო ბა ლუ რი ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. ას ეთ შემ თხვე ვა ში მარ ქსი სე ული ცნე ბის მო დი ფი კა ცია აღ-
არ წარ მო ჩინ დე ბა რო გორც გა რეგ ნულ, უცხო და მა ტე ბად და 
მი სა და გე ბად, არ ამ ედ -რო გორც თვი თონ მარ ქსის თე ორი ის 
გა და მუ შა ვე ბა.
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მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ასე ჩანს, რომ ერ თი ას პექ ტი ამ ინ-
ტერ პრე ტა ცი ას თან მა ინც შე უს აბ ამოა. მარ ქსთან ჩვენ გვხვდე ბა 
ერ თი და ძა ბუ ლო ბა, რა საც შე იძ ლე ბა რა ცი ონ ალ ური, პო ზი ტი-
ვის ტუ რი ცრურ წმე ნაც კი ვუ წო დოთ, სა ხელ დობრ, მი სი რწმე ნა 
ად ამი ან ის გან ვი თა რე ბის უფ რო მა ღალ სა ფე ხურ ზე გარ და უვ-
ალი გა დას ვლის და სა ბო ლო ოდ ამ გა დას ვლის წარ მა ტე ბით 
დას რუ ლე ბის. ცხა დია მარ ქსი ყვე ლა ზე უკ ეთ ათ ვიც ნო ბი ერ ებ და 
მარ ცხის ან ღა ლა ტის შე საძ ლებ ლო ბას, ალ ტერ ნა ტი ვა „სო ცი-
ალ იზ მი ან ბარ ბა რო სო ბა“ რე ვო ლუ ცი ის მი სე ული ცნე ბის არ-
სე ბი თი ნა წი ლი არ იყო. თუმ ცა ის უნ და გახ დეს მი სი ნა წი ლი: 
ად ამი ან ის დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლო ბა მი სი ვე სა მუ შაო იარ აღ ებ ის ად-
მი, წარ მო ებ ისა და დეს ტრუქ ცი ის უძ ლე ვე ლი და სრულ ყო ფი ლი 
აპ არ ატი, უკ ონ ტრო ლო ძა ლა უფ ლე ბას აღ წევს: ტექ ნო ლო გი ურ 
ბუ რუს სა და ერ ოვ ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის მიღ მა მა ტე რი ალ იზ ებ ული 
ეს ძა ლა უფ ლე ბა, თვით მოძ რა ვია და ინ დოქ ტრი ნი ზე ბულ ად ამი-
ან ებს შიგ ნით ით რევს. მან შე საძ ლოა სა ბო ლო ოდ, ფა ტა ლუ რად 
გა ის რო ლოს, სა ნამ კონ ტრ-ძა ლე ბი საკ მა რი სად ძლი ერ ები არი-
ან იმ ის ათ ვის, რომ ამ ის პრე ვენ ცია შეძ ლონ: ში ნა გა ნი წი ნა აღ-
მდე გო ბე ბის აფ ეთ ქე ბა რე ვო ლუ ცი ის ცნე ბის რე ვი ზი ას მხო ლოდ 
აბ სტრაქ ტულ და სპე კუ ლა ტურ გან ზრახ ვად აქ ცევს. ვი თა რე ბის 
ამ გვა რად წარ მარ თვის შე საძ ლებ ლო ბის გა აზ რე ბამ უნ და გა აძ-
ლი ერ ოს და გააერთიანოს ოპ ოზ იცია მის ყვე ლა გა მოვ ლი ნე ბა-
ში, თუმ ცა ეს მხო ლოდ იმ ედია. 
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ჰერბერტ მარკუზე 1967

ძალადობისა და რადიკალური ოპოზიციის 
პრობლემა

დღეს დღე ობ ით რა დი კა ლუ რი ოპ ოზ იცი ის გან ხილ ვა მხო-
ლოდ გლო ბა ლურ ჭრილ შია შე საძ ლე ბე ლი. თუ მას იზ ოლ ირ-
ებ ულ ფე ნო მე ნად გან ვი ხი ლავთ, აღ მო ვა ჩენთ, რომ მი სი ძი რე ბი 
ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლია. მე რა დი კა ლურ ოპ ოზ იცი ას გან ვი ხი ლავ 
გლო ბა ლურ კონ ტექ სტში, ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში არ-
სე ბულ გა მოც დი ლე ბას თან ერ თად. ალ ბათ იც ით, რომ დღეს 
არ სე ბუ ლი სტუ დენ ტუ რი წი ნა აღ მდე გო ბის კე რებს, გა დამ წყვეტ 
გარ დამ ქმნელ ფაქ ტო რე ბად აღ ვიქ ვამ. რა თქმა უნ და, ეს სტუ-
დენ ტუ რი ოპ ოზ იცია არ არ ის მზა რე ვო ლუ ცი ური ძა ლა, თუმ ცა 
მე მათ პო ტენ ცი ურ რე ვო ლუ ცი ურ ძა ლე ბად მი ვიჩ ნევ. ბო ლო 
წლე ბის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი, სტრა ტე გი ული სა ჭი რო ება, 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სტუ დენ ტუ რი აქ ტი ვიზ მის ან ალ იზი და მა თი 
ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბაა. ძა ლი ან მცი რე კავ ში რია ამ ერ იკ-
ასა და გერ მა ნი აში არ სე ბულ სტუ დენ ტურ მოძ რა ობ ებს შო რის. 
შტა ტებ ში მოქ მე დი სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ობ ები, ეფ ექ ტურ ცენ ტრა-
ლურ მა ორ გა ნი ზე ბელ ძა ლებს არ ფლო ბენ. ჩვენ უნ და ვი მუ შა-
ვოთ იმ ის ათ ვის, რა თა და ვა ფუძ ნოთ ამ გვა რი მი მარ თე ბე ბი და 
თუ ამ სა უბ რის გან მავ ლო ბა ში, ამ სა კითხის გან ხილ ვით დავ-
კავ დე ბი, და ვეყ რდნო ბი აშშ-ს მა გა ლითს. ამ ერ იკ აში არ სე ბუ ლი 
სტუ დენ ტუ რი მოძ რა ობ ები არი ან იმ ბევ რად უფ რო დი დი ოპ ოზ-
იცი ის ნა წილ ნი, რომ ლე ბიც უმ ეტ ეს წი ლად იწ ოდ ები ან რო გორც 
„ახ ალი მე მარ ცხე ნე ები“. 

პირ ველ რიგ ში, მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლავ თუ რა გან სხვა ვე ბაა 
ახ ალ და ძველ მე მარ ცხე ნე ებს შო რის. ახ ალი მე მარ ცხე ნე ები, 
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გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, უფ რო მე ტად არი ან ნეო-მარ ქსის ტე ბი, 
ის ინი ნაკ ლე ბად დგა ნან ორ თო დოქ სულ პო ზი ცი ებ ზე, ის ინი ე.წ 
მაოიზმის საკ მა ოდ დიდ გავ ლე ნას გა ნიც დი ან და და ინ ტე რე სე-
ბულ ნი არი ან „მე სა მე მსოფ ლი ოში“ არ სე ბუ ლი რე ვო ლუ ცი ური 
მოძ რა ობ ებ ით. მე ტიც, ახ ალი მე მარ ცხე ნე ობა მო იც ავს ნეო-ან-
არ ქიზ მის ტენ დენ ცი ებ საც, რო მე ლიც უნ დობ ლო ბით არ ის გან-
მსჭვა ლუ ლი ძვე ლი მე მარ ცხე ნე პარ ტი ებ ისა და იდე ოლ ოგი ის 
მი მართ. ახ ალი მე მარ ცხე ნე ები, გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, ძვე ლი 
ყა იდ ის მუ შა თა კლასს აღ არ გა ნი ხი ლა ვენ ერ თა დერთ რე ვო-
ლუ ცი ურ სუ ბი ექ ტად. კლა სობ რი ვი ჩარ ჩო ებ ის მი ხედ ვით, ახ ალი 
მე მარ ცხე ნე ებ ის გან საზღვრა, შე უძ ლე ბე ლია, ის ინი შედ გე ბი ან 
ინ ტე ლექ ტუ ალ ებ ის გან, სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბა თა დამ ცველ თა-
გან, ახ ალ გაზ რდუ ლი ჯგუ ფე ბი სა გან, ძი რი თა დად სწო რედ ეს 
ახ ალ გაზ რდუ ლი ჯგუ ფე ბი არი ან ყვე ლა ზე მე ტად რა დი კა ლუ რი 
ელ ემ ენ ტე ბი, ას ევე უნ და ით ქვას, რომ ის ინი, ერ თი შე ხედ ვით, 
არ არი ან პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვის ტე ბი, ეს ახ ალ გაზ რდე ბი უფ რო 
ჰი პე ბი არი ან, რო მელ თაც მე მოგ ვი ან ებ ით და ვუბ რუნ დე ბი. სა ინ-
ტე რე სოა, რომ ამ მოძ რა ობ ის გამ ხმო ვა ნებ ლე ბი, ჩვე ულ ებ რი ვი 
ყა იდ ის პო ლი ტი კო სე ბი არ არი ან. მათ „სპი კე რე ბად“ პო ეტ ები, 
მწერ ლე ბი და „ინ ტე ლექ ტუ ალ ები“ გვევ ლი ნე ბი ან. თუ ვინ მეს შე-
უძ ლია ამ ყვე ლაფ რის ერთ სიბ რტყე ზე წარ მოდ გე ნა მიხ ვდე ბა, 
რომ ას ეთი გა რე მო ებ ები და მი მარ თე ბე ბი, ორ თო დოქ სი მარ-
ქსის ტე ბის თვის ნამ დვი ლი კოშ მა რია. ფაქ ტი ურ ად გყვავს ოპ ოზ-
იცია, რო მელ საც არ ანა ირი სა ერ თო არ აქ ვს კლა სი კურ რე ვო-
ლუ ცი ურ ძა ლას თან და სტრა ტე გი ას თან: შე იძ ლე ბა ძვე ლი მარ-
ქსის ტე ბის თვის ამ გვა რი ოპ ოზ ოცია კოშ მა რია, მაგ რამ ახ ალი 
მე მარ ცხე ნე ები პა სუ ხო ბენ დღე ვან დელ რე ალ ობ ას. მე ღრმად 
მწამს, რომ ოპ ოზ იცი ის ეს სრუ ლი ად არა ორ თო დოქ სუ ლი „თა ნა-
ვარ სკვლა ვე დი“ ავ ტო რი ტა რულ-დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ აში 
არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ თან სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია. ის პა სუ ხია 
„ერ თგან ზო მი ლე ბი ან სა ზო გა დო ებ აზე“, რომ ლის მთა ვა რი მა ხა-
სი ათ ებ ელი დო მი ნან ტუ რი კლა სის მა ტე რი ალ ურ და რე ალ ურ 
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ბა ზი სებ თან ინ ტეგ რა ციაა, სა ხელ დობრ იმ სა ფუძ ვლებ თან ინ-
ტეგ რა ცია, რო მე ლიც აკ ონ ტრო ლებს კმა ყო ფი ლე ბებ სა და სა-
ჭი რო ებ ებს, რო მე ლიც მო ნო პო ლი ური კა პი ტა ლიზ მის მაკ ვლავ-
მწარ მო ებ ელია და რო მე ლიც რეპ რე სი ულ, კონ ტრო ლი რე ბად 
ცნო ბი ერ ებ ას აკ ონ სტრუ ირ ებს. დღე ვან დე ლი ოპ ოზ იცია ძი რი-
თა დად შედ გე ნი ლი და კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია „აუტ სა იდ ერ ებ ით“, 
რომ ლე ბიც დად გე ნილ საზღვრებ ში არ სე ბო ბენ. პირ ველ რიგ-
ში, ის ინი უნ და ვე ძი ოთ გე ტო ებ ში, „არ აპ რი ვი ლე გი რე ბულ თა“ 
შო რის, რო მელ თა სა სი ცოცხლო სა ჭი რო ებ ები გან ვი თა რე ბულ, 
მო წი ნა ვე კა პი ტა ლის ტურ წეს წყო ბი ლე ბა შიც კი არ არ ის დაკ-
მა ყო ფი ლე ბუ ლი. მე ორე სა ხის ოპ ოზ იცია კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია 
სა ზო გა დო ებ ის სა წი ნა აღ მდე გო პო ლუს ზე, პრი ვი ლე გი რე ბულ თა 
შო რის, მათ შო რის, ვინც თა ვი და აღ წია სო ცი ალ ურ კონ ტროლს. 
მე ვგუ ლის ხმობ იმ სო ცი ალ ურ ფე ნას, რომ ლებ საც, თა ვი ან თი 
პო ზი ცი ებ ისა და გა ნათ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, კვლავ აქ ვთ 
უნ არი იმ ფაქ ტე ბის მი ღე ბი სა და ან ალ იზ ის, რომ ლე ბიც შე საც-
ნობდ საკ მა ოდ რთუ ლია. ამ ფე ნას კვლავ აქ ვს გან გრძო ბი თი 
წი ნა აღ მდე გო ბე ბი სა და ე.წ სა ზო გა დო ებ ის შეძ ლე ბუ ლი ნა წი ლის 
მხრი დან, თა ვი სი მსხვერ პლის გაყ ვლე ფის ფაქ ტის და ნახ ვი სა 
და გა ან ალ იზ ებ ის უნ არი. მოკ ლედ არ სე ბობს ოპ ოზ იცი ის ორი 
ნა წი ლი, სა ზო გა დო ებ ის სხვა დას ხვა პო ლუს ზე და მე მსურს ის-
ინი მოკ ლედ აღ ვწე რო. 

არ აპ რი ვი ლე გი რე ბულ ნი: შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში პრი ვი ლე გი-
ებ ის არ მქო ნე ნი ორ ნა წი ლად იყ ოფი ან, ერ ოვ ნულ და რა სობ-
რივ უმ ცი რე სო ბე ბად, რომ ლე ბიც უმ ეტ ეს წი ლად, პო ლი ტი კუ რად 
არა ორ გა ნი ზე ბულ ნი არი ან და ხში რად ერ თმა ნე თის მი მართ ან-
ტა გო ნის ტუ რი გან წყო ბე ბით გა მო ირ ჩე ვი ან (მხედ ვე ლო ბა ში მი სა-
ღე ბია კონ ფლიქ ტი შავ კა ნი ან ებ სა და პუ ერ ტო რი კო ელ ებ ეს შო-
რის). ეს ჯგუ ფე ბი არ არი ან ჩარ თუ ლე ბი წარ მო ებ ის პრო ცეს ში, 
ამ იტ ომ კლა სი კუ რი მარ ქსის ტუ ლი თე ორი ის მი ხედ ვით, ის ინი 
პო ტენ ცი ური რე ვო ლუ ცი ური ძა ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის 
შე მად გენ ლე ბი არ არი ან. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, გლო ბა ლუ რი კონ-
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ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, არ აპ რი ვი ლე გი რე ბულ თა შო რის ის-
ინი, ვინც აც ნო ბი ერ ებ ენ სის ტე მის მთელ სიმ ძი მეს, ნამ დვი ლად 
არი ან მა სობ რი ვი ბა ზი სი ერ ოვ ნულ-გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ბრძო-
ლი სათ ვის, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია ნეო-კო ლო ნი ალ იზ მი სა და 
კო ლო ნი ალ იზ მის წი ნა აღ მდეგ აშშ-ში. აქ ვე, კა პი ტა ლის ტუ რი სა-
ზო გა დო ებ ის მეტ რო პო ლი ებ ში არ არ სე ბობს არ ანა ირი ეფ ექ-
ტუ რი კავ ში რი ერ ოვ ნულ და რა სობ რივ უმ ცი რე სო ბებს შო რის. 
ამ ჯგუ ფებს არც იმ მა სებ თან აქ ვთ კავ ში რი, რომ ლე ბიც უკ ვე 
და კა ვე ბულ ნი არი ან ნეო-კო ლო ნი ალ იზ მთან ბრძო ლით. სა ზო-
გა დო ებ ის ეს არ აპ რი ვი ლე გი რე ბუ ლი ნა წი ლი შე საძ ლოა გან-
ვი ხი ლოთ, რო გორც ახ ალი პრო ლე ტა რი ატი და მა თი ამ გვა რი 
მდგო მა რე ობა, საკ მა ოდ დი დი საფ რთხის მა ტა რე ბე ლია კა პი-
ტა ლის ტუ რი სის ტე მი სათ ვის. სხვა გან ხილ ვის სა კითხია, თუ რა 
გა ნას ხვა ვებს ევ რო პელ მუ შა თა კლასს მათ გან, რომ ლე ბიც ას ევე 
შე იძ ლე ბა არ აპ რი ვი ლე გი რე ბუ ლად მი ვიჩ ნი ოთ. მე არ შე მიძ-
ლია ამ სქე მა ში მათ ზე სა უბ არი, თუმ ცა უპ რი ანი იქ ნე ბა ვთქვა, 
რომ მათ შო რის საკ მა ოდ დი დი სხვა ობაა. ამ ერ იკ ელი მუ შა თა 
კლა სი, მა თი უმ რავ ლსე ობა, ინ ტეგ რი რე ბუ ლია სის ტე მას თან და 
მათ არ სურთ რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი, თუმ ცა იმ ავ ეს ვერ 
ვიტყვით ევ რო პელ მუ შა თა კლას ზე.

პრი ვი ლე გი რე ბულ ნი: მინ და ის ჯგუ ფი, რო მე ლიც მო წი ნა ვე 
კა პი ტა ლიზ მის სტრუქ ტუ რას უწ ევს ოპ ონ ირ ებ ას, ორ სუბ მი მარ-
თუ ლე ბად დავ ყო. პირ ველ რიგ ში, და ვიწყოთ ე.წ ახ ალი მუ შა თა 
კლა სით, რო მე ლიც ძი რი თა დად შედ გე ბა ინ ჟინ რე ბის გან, მეც ნი-
ერ ებ ის გან, სხვა დას ხვა დარ გის სპე ცი ალ ის ტე ბის გან და ა.შ. ის-
ინი და საქ მე ბულ ნი არი ან წარ მო ებ აში, ზოგ შემ თხვე ვებ ში გან სა-
კუთ რე ბულ პო ზი ცი ებ საც კი იკ ავ ებ ენ. მა თი საკ ვან ძო პო ზი ცი ებ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ეს ჯგუ ფი წარ მო ად გენს რე ვო ლუ ცი ური ძა-
ლის ბირ თვს, მაგ რამ ამ ავე დროს, ის ინი ეს ტა ბი ლიშ მენ ტის თვის 
„საყ ვა რე ლი ბავ შვე ბი“ არი ან, მა თი ცნო ბი ერ ება კვლავ ნაკ ლო-
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ვა ნია, ამ დე ნად „ახ ალი მუ შა თა კლა სის“ გა მო ხატ ვის ფორ მე ბი 
მო უმ წი ფე ბე ლი. 

 მე ორე მხრივ, მე ძი რი თა დად მსურს ვი სა უბ რო სტუ დენ ტურ 
ოპ ოზ იცი აზე, ამ სიტყვის ფარ თო გა გე ბით, ე.წ „გაგ დე ბუ ლე ბის“ 
ჩათ ვლით. რამ დე ნა დაც შე მიძ ლია წარ მო გიდ გენთ იმ გვი ან დელ 
გან სხვა ვე ბას, რაც არ სე ბობს ამ ერ იკ ულ და გერ მა ნულ სტუ დენ-
ტურ მოძ რა ობ ებს შო რის. ამ ერ იკ აში სტუ დენ ტთა ის ნა წი ლი, 
რო მე ლიც აქ ტი ურ ადაა ჩარ თუ ლი ოპ ოზ იცი ურ საქ მი ან ობ აში, 
წყვეტს სწავ ლას და მა თი მთე ლი დრო აქ ტი ვიზ მს ეთ მო ბა. ეს, 
რა თქმა უნ და, საფ რთხის შემ ცვე ლია, მაგ რამ აქ ვს და დე ბი თი 
მხა რე ებ იც. მე სტუ დენ ტურ ოპ ოზ იცი ას გან ვი ხი ლავ სა მი კა ტე გო-
რი ის მი ხედ ვით. პირ ვე ლი, ალ ბათ ვი კითხავთ რას, ან ვის მი ემ-
არ თე ბა ეს ოპ ოზ იცია? მე ორე, რო გო რია მი სი ფორ მე ბი? მე სა-
მე, რა მო მა ვა ლი და პერ სპექ ტი ვა აქ ვს სტუ დენ ტურ აქ ტი ვიზ მს?

პირ ვე ლი კითხვა საკ მა ოდ სე რი ოზ ულია, რად გა ნაც ოპ ოზ-
იცია მოქ მე დებს იმ არე ალ ში, რო მელ შიც დე მოკ რა ტი ული ინ-
სტი ტუ ცი ები გა მარ თუ ლად მუ შა ობ ენ. მე ტიც, შტა ტებ ში ის უმ რავ-
ლე სო ბის წი ნა აღ მდეგ ილ აშ ქრებს, მათ შო რის, მუ შა თა კლა სის 
წი ნა აღ მდე გაც კი. ეს ოპ ოზ იცია მი ემ არ თე ბა სის ტე მის ყვე ლა ზე 
თვალ სა ჩი ნო სი ამ ოვ ნე ბებს, რომ ლე ბიც, არა ად ამი ან ური გზით, 
რეპ რე სი ულ ად და დეს ტრუქ ცი ულ ად ეწ ევი ან ყვე ლაფ რის დეგ-
რა დი რე ბას. სის ტე მა სა სა ქონ ლო სტა ტუ სით ას აღ ებს ად ამი ან-
ებს სა არ სე ბო სა შუ ალ ებ ებ სა და ცხოვ რე ბის ში ნა არ სს, ხო ლო 
ოპ ოზ იცია იბ რძვის სის ტე მის ფა რი სევ ლუ რი მო რა ლი სა და 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის, მეტ რო პო ლი ებ ის მიღ მა არ სე ბუ ლი ტე რო რის 
წი ნა აღ მდეგ. თავ და პირ ვე ლად ოპ ოზ იცია სის ტე მას აკ რი ტი კებ-
და სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბი სა და ვი ეტ ნამ ში მიმ დი ნა რე ომ ის 
გა მო. სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის დაც ვის ნა წილ ში ჩრდი ლო ეთ ში 
არ სე ბუ ლი სტუ დენ ტე ბის ნა წი ლი, სამ ხრეთ ში გა და ვი და, რა თა 
შავ კა ნი ან ებს, ხმის მი ცე მის უფ ლე ბის დაც ვა ში დახ მა რე ბოდ ნენ. 
ეს ხდე ბო და მა შინ, რო ცა ამ ად ამი ან ებ მა და ინ ახ ეს, თუ რე-
ალ ურ ად რას წარ მო ად გენს ეს დე მოკ რა ტი ული სის ტე მა, ის ინი 
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ხე დავ დნენ, თუ რო გორ და დი ოდ ნენ და უს ჯე ლად შავ კა ნი ან ებ ის 
მკვლე ლე ბი. სწო რედ ამ გა რე მო ებ ებ მა და ტრავ მა ტულ მა გა-
რე მომ გა ნა პი რო ბა ოპ ოზ იცი ის აქ ტი ვო ბა ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ 
შტა ტებ ში. მე ორე მხრივ, რა თქმა უნ და, ვი ეტ ნა მის ომი იყო 
წი ნა აღ მდე გო ბის მოძ რა ობ ის გაზ რდის სა ბა ბი. სტუ დენ ტე ბის თვის 
ომი ამ ჟღავ ნებ და სა ზო გა დო ებ ის არ სს, ექ სპან სი ისა და აგ რე-
სი ის თან და ყო ლილ სურ ვილს, იმ სი უხ ეშ ეს, რომ ლებ საც ის ინი 
ეწე ოდ ნენ გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ობ ებ ის მი მართ.

სამ წუ ხა როდ, მე არ მაქ ვს ბევ რი დრო, რა თა გან ვი ხი-
ლო იყო თუ არა ვი ეტ ნა მის ომი იმ პე რი ალ იზ მის გა მოვ ლი ნე-
ბა. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მე მინ და მცი რე დაკ ვირ ვე ბა გა ვა კე თო 
ამ სა კითხზე, რად გან პრობ ლე მა აშ კა რაა. თუ იმ პე რი ალ იზ მს 
გან ვი ხი ლავთ ძვე ლი გა გე ბით, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ბაზ რე-
ბის გა ფარ თო ებ ის თვის ბრძო ლას, მა შინ ეს არ ყო ფი ლა იმ პე-
რი ლიზ მის გა მოვ ლი ნე ბა. 1967 წლის 7 ივ ლისს „Newsweek“-ში 
გა მოქ ვეყ ნდა სტა ტია, რო მელ შიც შე გეძ ლოთ წა გე კითხათ, რომ 
ვი ეტ ნამ ში კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია 20 მი ლი არ დი დო ლა რის ღი რე-
ბუ ლე ბის ბიზ ნე სი და ეს რიცხვი ყო ველ დღი ურ ად მა ტუ ლობს. 
მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ვერ ვხე დავ სა ჭი რო ებ ას გან ვსაზღვრო იმ-
პე რი ალ იზ მის ახ ალი გა გე ბა, რო მე ლიც წამ ყვა ნი ამ ერ იკ ელი 
მი მომ ხილ ვე ლე ბის თვის, უკ ვე გაცხა დე ბუ ლი რა მაა. ვი ეტ ნა მის 
ომ ის მი ზა ნი იყო, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკ ონ ომ იკ ური და სტრა ტე გი-
ული არე ალ ებ ის, კო მუ ნის ტე ბის კონ ტრო ლის ქვეშ დაქ ვემ დე ბა-
რე ბის გან თა ვი დან აც ილ ება. ვი ეტ ნა მის სა კითხი მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია ზო გა დად ერ ოვ ნულ-გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ბრძო ლი სათ ვის, 
რად გან მა თი წარ მა ტე ბა შე საძ ლოა ყო ფი ლი ყო სიგ ნა ლი სხვა 
მოწყვლა დი არე ალ ებ ის თვის, რომ ლე ბიც უფ რო ახ ლოს იყ ვნენ 
მეტ რო პო ლი ებ თან და სა დაც გი გან ტუ რი ინ ვეს ტი ცი ებ ის გან ხორ-
ცი ელ ებ ის უფ რო მე ტი შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობ და. თუ ვი ეტ ნა-
მის სა კითხი უბ რა ლო სა გა რეო პო ლი ტი კის ნა წი ლი არაა და ის 
უფ რო მე ტად სის ტე მის არ სს ააშ კა რა ვებს, მა შინ ეს შე იძ ლე ბა 
იყ ოს შე მო მაბ რუ ნე ბე ლი წერ ტი ლი ამ სის ტე მის გან ვი თა რე ბის 
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პრო ცეს ში, ეს შე იძ ლე ბა იყ ოს და სას რუ ლის და საწყი სი. გა რე მო-
ებ ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ად ამი ან ის ნე ბამ 
და მის მა სხე ულ მა, თა ვი სი ვე საბ რა ლო იარ აღ ით, შე საძ ლოა 
დეს ტრუქ ცი ის ყვე ლა ზე ეფ ექ ტუ რი სის ტე მა გა მუდ მე ბით შე ინ არ-
ჩუ ნოს. ეს სი ახ ლეა მსოფ ლი ოს ის ტო რი ის თვის.

ახ ლა დროა მე ორე კითხვა საც მი ვუბ რუნ დე გან სა ხილ ვე ლად, 
სა ხელ დობრ ოპ ოზ იცი ის ფორ მებს. ჩვენ ვსა უბ რობთ სტუ დენ ტურ 
ოპ ოზ იცი აზე, და მე მსურს თა ვი დან ვე გან ვაცხა დო, რომ ჩვენ 
ვერ გა ვუმ კლავ დე ბით უნ ივ ერ სი ტე ტის პო ლი ტი ზი რე ბას, უნ ივ-
ერ სი ტე ტი უკ ვე პო ლი ტი ზი რე ბუ ლია. სა ჭი როა იმ აზე ფიქ რი, თუ 
რო გორ ვრცელ დე ბა სა ბუ ნე ბის მეტყვე ლო მეც ნი ერ ებ ანი, მა გა ლი-
თად ის ეთი აბ სტრაქ ტუ ლი დის ციპ ლი ნა, რო გო რი ცაა მა თე მა ტი-
კა, წარ მო ებ ასა და სამ ხედ რო სტარ ტე გი აში. სა ჭი როა მხო ლოდ 
იმ აზე ფიქ რი, თუ რო გორ არი ან და მო კი დე ბულ ნი სამ თავ რო-
ბო და ფი ნან სე ბა ზე ის ეთი დარ გე ბი, რო გო რე ბი ცაა ფსი ქო ლო-
გია და სო ცი ოლ ოგია, თუ რო გორ გახ დნენ ეს დის ციპ ლი ნე ბი 
ად ამი ან ებ ის კონ ტრო ლის და ბაზ რის რე გუ ლი რე ბის ას პექ ტებ ში 
ჩაბ მულ ნი. ამ ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჩვენ უკ ვე შეგ ვიძ-
ლია თა მა მად ვთქვათ, რომ უნ ივ ერ სი ტე ტი უკ ვე პო ლი ტი კუ რი 
ინ სტი ტუ ციაა, ხო ლო სტუ დენ ტუ რი ოპ ოზ იცი ის საქ მი ან ობა, უნ ივ-
ერ სი ტე ტის დე პო ლი ტი ზი რე ბის მცდე ლო ბაა. ამ ას თან პო ზი ტი ვის-
ტე ბის ნე იტ რა ლი ტე ტი, ფსევ დო-ნე იტ რა ლი ტე ტია, აუც ილ ებ ელია 
კუ რი კუ ლუ მის მო მა რა გე ბა ინ ტე ლექ ტუ ალ ური დის კუ სი ებ ით, მი-
სი კრი ტი კი სათ ვის. სწო რედ ეს გა რე მო ებ ებია იმ ის მი ზე ზი, რომ 
სტუ დენ ტე ბის მთა ვა რი მოთხოვ ნა სას წავ ლო გეგ მის რე ფორ მი-
რე ბას ეხ ება, კრი ტი კუ ლი აზ როვ ნე ბა და ცოდ ნა მთლი ან ად აგ-
ებ ულია ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ დის კუ სი ებ ზე და არა აგ იტ აცი ასა და 
პრო პა გან და ზე. სა დაც ამ კრი ტი კუ ლი დის კუ სი ებ ის შე საძ ლებ-
ლო ბა არ არ ის, და ფუძ ნე ბუ ლია ე.წ „თა ვი სუ ფა ლი უნ ივ ერ სი ტე-
ტე ბი“ და „კრი ტი კუ ლი უნ ივ ერ სი ტე ტე ბი“, ის ინი არ სე ბო ბენ უნ-
ივ ერ სი ტეტს გა რეთ, მა გა ლი თად, ბერ კლი ში, სტემ ფორ დში და 
აღ მო სავ ლე თის სხვა დიდ უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში. ამ ე.წ „თა ვი სუ ფალ 



94

უნ ივ ერ სი ტე ტებ ში“ სას წავ ლო კურ სე ბი და სე მი ნა რე ბი მი ემ არ თე-
ბი ან ის ეთ სა კითხებს, რომ ლე ბიც არ ემ თხვე ვი ან რე გუ ლა რულ 
სას წავ ლო გეგ მას, მა გა ლი თად მარ ქსიზ მი, ფსი ქო ან ალ იზი, სა-
გა რეო პო ლი ტი კა ცი ვი ომ ის პე რი ოდ ში და ა.შ.

მე ორე ფორ მა სტუ დენ ტუ რი ოპ ოზ იცი ისა, წარ მოგ ვიდ გე ბა ე.წ 
„teach-ins“,123 „sit-ins“,224 „be-ins“,325 „love-ins“426 სა ხით. ას ევე მსურს 
ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლო იმ მრა ვალ ფე როვ ნე ბა სა და ემ ოცი-
ურ ფე ნო მენ ზე, რო მე ლიც არ სე ბობს ამ სა ხის ოპ ოზ იცი ის შიგ-
ნით: კრი ტი კუ ლი სწავ ლა და სწავ ლე ბა, ერ თი მხრივ შე იძ ლე ბა 
მი მარ თუ ლი იყ ოს მხო ლოდ თე ორი ის კენ, მაგ რამ მე ორე მხრივ 
ის მი ემ არ თე ბო დეს ეგ ზის ტენ ცი ალ ური კო მუ ნის მდგო მა რე ობ ას, 
მსურს შე ვე ხო ნახ სე ნე ბი ემ ოცი ური ფე ნო მე ნის მნიშ ვნე ლო ბა საც, 
რად გან, ჩე მი აზ რით, ის გა მო ხა ტავს პო ლი ტი კუ რი და სექ სუ ალ-
ურ-მო რა ლუ რი ამ ბო ხის ნა რევს, რაც საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ფაქ ტო რია აშშ-ში. ეს მდგო მა რე ობა თა ვის ხი ლულ გა მოვ ლი ნე-
ბას ჰპო ვებს დე მონ სტრა ცი ებ ზე, შეუიარეღებელ დე მონ სტრა ცი ებ-
ზე, შე სა ბა მი სად ას ეთ შეკ რე ბებ ზე არ უნ და ვე ლო დოთ ექ სე სებს. 
კონ ფრონ ტა ცი ებ ის ძებ ნა შე ნი ეგ ოს დაკ მა ყო ფი ლე ბი სათ ვის, არ-
ას აჭ იროა, მე ტიც უპ ას უხ ის მგებ ლო ბა ცაა. და პი რის პი რე ბე ბი არ-
სე ბობს. მა თი გაზ რდა არ ხდე ბა, ხო ლო ხე ლოვ ნუ რი გზე ბის გა-
მო ნახ ვის პრო ცე სი, გა აყ ალ ბებს ოპ ოზ იცი ის საქ მი ან ობ ას. დღეს 

1 Teach-ins-ის კონცეფცია შეიქმნა 1965 წელს. 1965 წლის 17 მარტს, მიჩიგანის 
უნივესრიტეტში დაახლოებით 50 ფაკულტეტის სტუდენტი ესწრებოდა 
სემინარს, რომელიც მიმართული იყო ვიეტნამის ომის წინააღმდეგ. 
Teach-ins არის არაფორმალური ლექცია-დისკუსიები საჯარო ინტერესის 
ობიექტის შესახებ.
2 პროტესტის ფორმა, რომლის დროსაც დემონსტრაციის მონაწილეები 
იკავებენ ადგილს და არ ტოვებენ მას მანამ, სანამ მათი მოთხოვნები არ 
შესრულდება.
3 შეკრება, რომელიც გაიმართა 1967 წლის 14 იანვარს, სან-ფრანცისკოში. 
შეკრების მონაწილენი ითხოვდნენ კულტურულ და პოლიტიკურ 
დეცენტრალიზაციას, კომუნალურ ცხოვრების ტიპს. 
4 შეკრება ან წვეულება, სადაც ადამიანები ღიად გამოხატავენ თავიანთ 
გრძნობებს და ფიზიკურ მიმართებებს, ასოცირდება ჰიპების მოძრაობასთან.
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ის ინი თავ დაც ვით პო ზი ცი აში არი ან და არა პი რი ქით. ხში რად 
იძ აბ ება ვი თა რე ბა იმ აქ ცი ებ ზე, რომ ლე ბიც ვი ეტ ნა მის ომს ეხ ება, 
დე მონ სტრან ტე ბი მი დი ან სამ ხედ რო და წე სე ბუ ლე ბებ თან, ახ დე-
ნენ მათ პი კე ტი რე ბას, ამ ქარ ხნებ ში ას აფ ეთ ქე ბე ლი და სხვა დას-
ხვა ქი მი ური ნივ თი ერ ება მზად დე ბა. ეს დე მონ სტრა ცი ები ორ-
გა ნი ზე ბუ ლია და ის ინი ლე გა ლუ რია. უპ ირ ის პირ დე ბა თუ არა 
ეს დე მონ სტრა ცი ები იმ ინ სტი ტუ ცი ურ ძა ლა დო ბას, რო მე ლიც 
ოპ ოზ იცი ის წი ნა აღ მდეგ ილ აშ ქრებს? ჩე მი პა სუ ხი ამ ერ იკ ის ვი-
თა რე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს, მაგ რამ თვი თო ნაც მარ ტი ვად შე-
გიძ ლი ათ დას კვნის გა მო ტა ნა. ეს დე მონ სტრა ცი ები არ იქ ნე ბა 
კონ ფრონ ტა ცი ული ხა სი ათ ის მა ნამ, სა ნამ ის ინი რჩე ბი ან ლე გა-
ლის ტურ ჩარ ჩო ებ ში. რო დე საც დე მონ სტრან ტე ბი ამ გზით მი დი-
ან, თა ვი ანთ თავს უქ ვემ დე ბა რე ბენ იმ ინ სტი ტუ ცი ურ ძა ლა დო ბას, 
რო მე ლიც ავ ტო ნო მი ურ ად გან საზღვრავს კა ნო ნი ერ ებ ის ჩარ ჩოს 
და მას შე უძ ლია ეს საზღვრე ბი სუ ლის შემ ხუთ ველ მი ნი მუ მამ-
დე და წი ოს. მა გა ლი თად ის ეთი კა ნო ნის მი ღე ბით, რო მე ლიც 
კრძა ლავს კერ ძო და სა ხელ მწი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
და წე სე ბუ ლე ბე ბის ტე რი ტო რი აზე გა და ად გი ლე ბას, „სიმ შვი დის 
დარ ღვე ვას“ და ა.შ. შე საძ ლოა ამ ჟა მად კა ნო ნი ერ ად მიჩ ნე ული 
სრუ ლი ად მშვი დო ბი ანი დე მონ სტრა ცია, რამ დე ნი მე წუთ ში არ-
აკ ან ონი ერ ად აქ ცი ონ, თუ ის შე მა წუ ხე ბე ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი 
სიმ შვი დი სათ ვის, ან თუ დე მონ სტრან ტე ბი გა და ლა ხა ვენ კერ ძო 
სა კუთ რე ბის საზღვარს. ამ შემ თხვე ვა ში კონ ფრონ ტა ცია გარ და-
უვ ალია სა ხელმწი ფო ძა ლას თან და ინ სტი ტუ ცი ურ ძა ლა დო ბას-
თან, თუ და პი რის პი რე ბა არ შედ გე ბა, მა შინ ოპ ოზ იცია გა და იქ-
ცე ვა უვ ნე ბელ რი ტუ ალ ად, ცნო ბი ერ ებ ის სა წო ვა რად და მოწ მედ 
უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის მო პო ვე ბის თვის ბრძო ლის 
პრო ცეს ში, ხო ლო ეს ვი თა რე ბა ხელს შე უწყობს სტა ტუს-ქვოს 
შე ნარ ჩუ ნე ბას. ჩემს მი ერ ხსე ნე ბუ ლი გა რე მო ებ ები უკ ვე გა მოს ცა-
დეს სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბე ბის თვის მებ რძო ლებ მა, რომ სის ტე მა 
მო ძა ლა დეა და მის წი ნა აღ მდეგ კა ნო ნი ერი ჩარ ჩო ებ ით ბრძო-
ლა, საკ მა ოდ პრობ ლე მა ტუ რია. რო დე საც სის ტე მა იგ რძნობს, 
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რომ სტუ დენ ტე ბის ოპ ოზ იცი აც მათ თვის საფ რთხეა, სტუ დენ ტე ბიც 
თა ვი ანთ თა ვებ ზე გა მოს ცდი ან ძა ლა დო ბას. შემ დეგ ოპ ოზ იცია 
ფა ტა ლუ რი გა დაწყვე ტი ლე ბის წი ნა შე დგას: იმ ოქ მე დოს რი ტუ-
ალ ური დატ ვირ თვით, თუ იმ ოქ მე დოს რო გორც გა მა თა ვი სუფ-
ლე ბელ მა ან გა მო აცხა დოს სა მო ქა ლა ქო და უმ ორ ჩი ლებ ლო ება.

მსურს რამ დე ნი მე სიტყვა მა ინც ვთქვა წი ნა აღ მდე გო ბის უფ-
ლე ბა ზე, რად გან, რო დე საც ამ ფაქ ტს აღ ვიქ ვამ, მე ის ევ და ის-
ევ მა ოც ებს ის, თუ რა მცი რედ შე აღ წია ამ ცნე ბამ ად ამი ან ებ ის 
ცნო ბი ერ ებ აში, სა ხელ დობრ სა მო ქა ლა ქო და უმ ორ ჩი ლებ ლო ბამ, 
რო მე ლიც ძვე ლი და ყვე ლა ზე წმინ და ელ ემ ენ ტია და სავ ლუ რი 
ცი ვი ლი ზა ცი ის თვის. ამ გვა რი უფ ლე ბის იდეა აღ ემ ატ ება პო ზი-
ტი ურ სა მარ თალს და ეს კონ ცეფ ცია ის ევე ძვე ლია, რო გორც 
ცი ვი ლი ზა ცია. ოპ ოზ იცი ის ფორ მი რე ბის პრო ცეს ში ამ უფ ლე ბა თა 
კონ ფლიქ ტს, ად გი ლი ყო ველ თვის აქ ვს. სის ტე მას ყო ველ თვის 
აქ ვს ლე გა ლუ რი უფ ლე ბა მი მარ თოს პო ზი ტი ურ სა მარ თალს და 
ძა ლა დო ბას, ის ამ სა კითხში მო ნო პო ლის ტია, ის მი მარ თავს 
ძა ლა დო ბას თა ვი სი ვე თა ვის და სა ცა ვად. წი ნა აღ მდე გო ბის უფ-
ლე ბის ცნო ბას, დი დი გარ ჯა დას ჭირ და და სწო რედ ეს პრო-
ცე სი იყო მთა ვა რი მო ტი ვა ტო რი თა ვი სუფ ლე ბის ის ტო რი ული 
გან ვი თა რე ბი სა. წი ნა აღ მდე გო ბის უფ ლე ბის გა რე შე, ჩვენ ის ევ 
პრი მი ტი ული სა ზო გა დო ებ რი ვი მოწყო ბის ფორ მა ში ვიცხოვ რებ-
დით. აქ ვე, ვფიქ რობ, რომ ძა ლა დო ბა მო იც ავს ორ ფორ მას: ძა-
ლა დო ბა ვლინ დე ბა სტრუქ ტუ რუ ლი, ინ სტი ტუ ცი ონ ალ ური გზით, 
რო მე ლიც სის ტე მის და ფუძ ნე ბუ ლია და ძა ლა დო ბა გა თა ვი სუფ-
ლე ბის თვის, რო მე ლიც აპ რი ორი არ აკ ან ონი ერია პო ზი ტი ური 
სა მარ თლის კუთხით. თქმა არ სჭირ დე ბა იმ ას, რომ არც ერ თი 
სის ტე მა, მის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ ძა ლა დო ბას კა ნო ნი ერ ად 
არ ას ოდ ეს მი იჩ ნევს. ყვე ლა ამ ფორ მის ფუნ ქციაა კონ ფლიქ ტი 
სხვას თან. არ სე ბობს ჩამ ხშო ბი და გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ძა ლა-
დო ბა. არ სე ბობს ძა ლა დო ბა გან კუთ ვნი ლი სი ცოცხლის დაც ვი-
სათ ვის და არ სე ბობს ძა ლა დო ბა აგ რე სი ის ათ ვის. ორ ივე ტი-
პის ძა ლა დო ბა ის ტო რი ის კუთ ვნი ლე ბაა. ასე, რომ ოპ ოზ იცია 
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ყო ველ თვის ძა ლა დო ბის სარ ჩულ ქვეშ ფორ მირ დე ბა. უფ ლე ბა 
დგას უფ ლე ბის პი რის პირ, არა რო გორც აბ სტრაქ ტუ ლი რამ, არ-
ამ ედ რო გორც რე ალ ური ქმე დე ბა. გან ვმე ორ დე ბი, რომ სტა ტუს-
ქვოს აქ ვს შე საძ ლებ ლო ბა გან საზღვროს კა ნო ნი ერ ებ ის ჩარ ჩო-
ები. წი ნა აღ მდე გო ბის უფ ლე ბა სა და ინ სტი ტუ ცი ურ ძა ლა დო ბას 
შო რის არ სე ბულ კონ ფლიქ ტი, სის ტე მას საფ რთხეს მო უტ ანს იმ 
შემ თხვე ვა ში, თუ წი ნა აღ მდე გო ბის უფ ლე ბის თვის მებ რძოლ ნი 
შე უპ ირ ის პირ დე ბი ან დად გე ნილ ნორ მებს და თუ ძა ლა უფ ლე ბის 
მი ერ შე წი რუ ლი მსხვერ პლის რა ოდ ენ ობა, ზო გი ერთ რე ვო ლუ-
ცი ას გა და აჭ არ ბებს. იმ ის ქა და გე ბა, რომ ძა ლა დო ბა ცუ დია, 
ხელს უწყობს არ სე ბუ ლი სის ტე მის კვლავ წარ მო ებ ას. მო ნო პო-
ლის ტურ ინ დუს ტრი ულ სა ზო გა დო ებ აში კი, ეს ძა ლა დო ბა უპ რე-
ცენ დენ ტო რა ოდ ენ ობ ით კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია იმ დო მი ნა ცი აში, 
რო მე ლიც ტო ტა ლუ რად იჭ რე ბა სა ზო გა დო ებ აში. ამ ტო ტა ლუ-
რო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით გა თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა მოს ჩანს 
გან ცალ კე ვე ბულ რა მედ. ამ გვა რად, კონ ფლიქ ტი ძა ლა დო ბის 
ორ ტიპს შო რის, წარ მო ჩინ დე ბა რო გორც გან ცალ კე ვე ბულ და 
ზო გად, ან სა ზო გა დო და კერ ძო ძა ლა დო ბე ბის ბრძო ლად. ამ 
ბრძო ლა ში კერ ძო ძა ლა დო ბა და მარ ცხდე ბა იქ ამ დე, სა ნამ ის 
არ შეძ ლებს, რომ არ სე ბუ ლი სა ზო გა დო ძა ლა, ზო გად ინ ტე რე-
სად გარ და სა ხოს.

იქ ამ დე სა ნამ ოპ ოზ იცი ას არ ექ ნე ბა იმ ის ძა ლა, რომ სა კუ-
თა რი ინ ტე რე სე ბი სა ზო გა დო გა ხა დოს, ძა ლა დო ბის პრობ ლე მა, 
პირ ველ რიგ ში იქ ნე ბა ტაქ ტი კუ რი პრობ ლე მაც. შე საძ ლე ბე ლია, 
რომ ძა ლა უფ ლე ბას თან კონ ფრონ ტა ცი ის ას, რო მელ შიც წი ნა აღ-
მდე გო ბის გა მომ წვე ვი ძა ლა მარ ცხდე ბა, გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში 
ძა ლა უფ ლე ბის ძალ თა ბა ლან სი ოპ ოზ იცი ის სა სარ გებ ლოდ შე იც-
ვა ლოს? ამ სა კითხის გან ხილ ვი სას ხში რად ერ თი და იმ ავე არ-
გუ მენ ტებს გვე უბ ნე ბი ან, რომ ლე ბიც არ ას წო რია, სა ხელ დობრ ის, 
რომ ამ გვა რი კონ ფრონ ტა ცი ის ას ოპ ონ ენ ტი ძლი ერ დე ბა. მე ორე 
მხა რე, შე იძ ლე ბა კონ ფრონ ტა ცი ის გა რე შეც გაძ ლი ერ დეს. რო-
დე საც ოპ ოზ იცია აქ ტი ურია ას ეთი ფაქ ტე ბი ყო ველ თვის ხდე ბა, 
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მაგ რამ მთა ვა რია ოპ ონ ენ ტი გარ და მა ვალ ფა ზა ში არ გარ და იქ-
მნას. ვი თა რე ბის ევ ოლ უცია, და მო კი დე ბუ ლია კონ ფრონ ტა ცი ათა 
შემ თხვე ვებ ზე და გან სა კუთ რე ბით იმ სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ-
რა მე ბი სა და სო ლი და რო ბის წარ მა ტე ბა ზე, რო მე ლიც სის ტე მა-
ტუ რად აღ კვე თა დია. შე მიძ ლია ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
მა გა ლი თი მო ვიყ ვა ნო. ოპ ოზ იცი ამ ვი ეტ ნა მის წი ნა აღ მდეგ ომი 
აღ იქ ვა, რო გორც თა ვი სუფ ლე ბი სა და სი ცოცხლის წი ნა აღ მდეგ 
გა ლაშ ქრე ბა, ამ ფაქ ტორ მა გავ ლე ნა იქ ონია მთელ სა ზო გა დო ებ-
აზე და ეს ამ არ თლებს ტო ტა ლუ რი თავ დაც ვის უფ ლე ბას. მო სახ-
ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბა მა ინც მხარს უჭ ერს ვი ეტ ნა მის ომ სა და 
მთავ რო ბის ქმე დე ბებს, პა რა ლე ლუ რად კი, ოპ ოზ იცია მხო ლოდ 
დი ფუ ზი ურ ად და ლო კა ლუ რად ორ გა ნიზ დე ბა. ოპ ოზ იცი ის ქმე დე-
ბა თა ფორ მა, რო მე ლიც ჯერ კი დევ კა ნო ნი ერია, სპონ ტა ნუ რად 
გარ და იქ მნე ბა სა მო ქა ლა ქო და უმ ორ ჩი ლებ ლო ბად, რო მე ლიც 
მი ემ არ თე ბა სამ ხედ რო სამ სა ხურ ზე უარ ის თქმას და ამ უარ ის 
ორ გა ნი ზე ბას. ეს კი, უკ ვე არ აკ ან ონი ერ ად მი იჩ ნე ვა, რაც მდგო-
მა რე ობ ას კი დევ უფ რო ამ წვა ვებს. სხვა მხრივ, დე მონ სტრა ცი ებს 
თან ახ ლავს სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ან ობა და ამ პრო ცეს მა 
უკ ვე სის ტე მა ტი ური ხა სი ათი მი იღო. ეს არ ის სა ზო გა დო ებ რი ვი 
საქ მი ან ობა(community work). სტუ დენ ტე ბი და დი ან ღა რიბ და-
სახ ლე ბებ ში იმ ის ათ ვის, რა თა იქ მაცხოვ რებ ლებს გა ესა უბ რონ, 
პირ ველ რიგ ში აღ მო უფხვრან ის ეთი პრი მი ტი ული და ელ ემ ენ-
ტა რუ ლი პრობ ლე მე ბი, რო გო რი ცაა ან ტი სა ნი ტა რი ისა და ჰი გი-
ენ ის სა კითხე ბი. ეს სტუ დენ ტე ბი იღ წვი ან იმ ის ათ ვის, რა თა ამ 
ად ამი ან ებს და ეხ მა რონ მა ტე რი ალ ური პრობ ლე მის გა დაწყვე ტა-
ში, მაგ რამ ყვე ლა ზე მთა ვა რი, ამ და სახ ლე ბებ ში, პო ლი ტი კუ რი 
ცნო ბი ერ ებ ის გაღ ვი ძე ბის სა კითხია. ამ გვა რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
საქ მი ან ობ ას ის ინი მხო ლოდ ღა რიბ და სახ ლე ბებ ში არ ეწ ევი ან, 
ას ევე არ სე ბობს ცნო ბი ლი „doorbell-ringing campaign“, რო მე ლიც 
მო იც ავს დის კუ სი ებს დი ას ახ ლი სე ბის პრობ ლე მე ბის გარ შე მო და 
თუ ქმრე ბიც სახ ლში არი ან, მათ პრობ ლე მებ საც გა ნი ხი ლა ვენ. 
არ ჩევ ნე ბის წინ ეს პრო ცე სი საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია. მინ და 
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ავ ღნიშ ნო ფაქ ტი, რომ უმ ეტ ეს ად ქა ლე ბის თვის უფ რო მი სა ღე-
ბია ად ამი ან ური არ გუ მენ ტე ბი, ვიდ რე კა ცე ბი სათ ვის. ეს იმ იტ-
ომ ხდე ბა, რომ ქა ლე ბი ჩარ თულ ნი არი ან უფ რო შრო მა ტე ვად 
და რუ ტი ნულ საქ მი ან ობ აში. იქ ნე ბა სტუ დენ ტე ბის ეს ძა ლის ხმე-
ვა წარ მა ტე ბის მომ ტა ნი? წარ მა ტე ბა და მო კი დე ბუ ლია ხმა თა იმ 
რა ოდ ენ ობ აზე, რომ ლებ საც ე.წ „მშვი დო ბის კან დი და ტე ბი“ მი იღ-
ებ ენ ად გი ლობ რივ და ფე დე რა ლურ არ ჩევ ნებ ში.

დღეს დღე ობ ით ოპ ოზ იცი ური ძა ლე ბი მი უბ რუნ დნენ თე ორი-
ულ ბა ზი სებს, ეს პრო ცე სი საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია ახ ალი 
მე მარ ცხე ნე ებ ის ათ ვის, რო გორც ავ ღნიშ ნე, ის ინი შე ეჭ ვე ბულ ნი 
არი ან ძველ იდე ოლ ოგი აში. მწამს, რომ ეს პრო ცე სი უფ რო და-
უფ რო ხი ლუ ლი გახ დე ბა, სის ტე მის ცვლი ლე ბას აუც ილ ებ ლად 
სჭირ დე ბა თე ორი ული ცოდ ნის დაგ რო ვე ბა. ამ ერ იკ ის შე ერ თე-
ბულ შტა ტებ ში მყო ფი სტუ დენ ტე ბი, ცდი ლო ბენ არა მხო ლოდ 
საზღვრე ბის გავ ლე ბას ძველ და ახ ალ მე მარ ცხე ნე ებს შო რის, 
არ ამ ედ ნეო-მარ ქსის ტუ ლი ხედ ვი დან თა ნა მედ რო ვე კა პი ტა ლიზ-
მის კრი ტი კა საც.

ოპ ოზ იცი ის საქ მი ან ობ ის ბო ლო ას პექ ტი, რო მელ ზეც მსურს 
ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლო, პრო ტეს ტის ახ ალი გან ზო მი ლე ბაა, 
სა ხელ დობრ, ის შედ გე ბა მო რა ლურ-სექ სუ ალ ური და პო ლი ტი-
კუ რი მე ამ ბო ხე ობ ის ნა ზა ვი სა გან. მსურს და გი ხა ტოთ ნა თე ლი 
სუ რა თი იმ ისა, რი სი შემ სწრეც მე პი რა დად ვარ და ვფიქ რობ, 
ეს და გა ნა ხებთ გან სხვა ვე ბას შტა ტე ბის სი ტუ აცი ასა და გერ მა-
ნი აში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს შო რის. ეს ეხ ება უდ იდ ეს ან ტი სა-
ომ არ დე მონ სტრა ცი ას, რო მე ლიც ბერ კლი ში გა იმ არ თა. პო ლი-
ცი ამ დე მონ სტრა ცი ის ჩა ტა რე ბის ნე ბარ თვა გას ცა, თუმ ცა ოკ-
ლენ დის სამ ხედ რო რკი ნიგ ზის მი სას ვლე ლე ბი ჩა კე ტეს და ამ 
მი მარ თუ ლე ბით წას ვლა აკ რძა ლეს. ეს ნიშ ნავ და, რომ მკა ფი-
ოდ და მკაც რად გან საზღვრულ არე ალს მიღ მა, დე მონ სტრა ცია 
უკ ვე არ აკ ან ონი ერი გახ დე ბო და. რო დე საც აქ ცი ის მო ნა წი ლე ნი 
ამ აკ რძა ლუ ლი ტე რი ტო რი ის საზღვარს მიუახლოვდნენ, პო-
ლი ცი ამ ათი რი გის გან შემ დგა რი ბა რი კა დე ბი აღ მარ თა, ის ინი 



100

შეიარაღებულნი იყ ვნენ ხელ კე ტე ბი თა და ფა რე ბით. პრო ტეს-
ტან ტე ბის ნა კა დი მიუახლოვდა ამ ბა რი კადს, შემ დეგ, რო გორც 
ყო ველ თვის ხდე ბა, ერთ-ერ თმა მათ გან მა და იყ ვი რა, რომ ის ინი 
გა ჩე რე ბას არ აპ ირ ებ დნენ, თუმ ცა ბა რი კა დე ბის გარ ღვე ვის ნაც-
ვლად, რა საც, რა თქმა უნ და, სის ხლი ანი, უმ იზ ნო და პი რის პი რე-
ბა მოჰ ყვე ბო და, დე მონ სტრან ტებ მა სა წი ნა აღ მდე გო მხა რეს თა-
ვი ან თი ვე ბა რი კა დი აღ მარ თეს, შე სა ბა მი სად უკ ნი დან წა მო სულ 
მა სას, ჯერ დე მონ სტრან ტე ბის კო რი დო რის გარ ღვე ვა მო უწ ევ და. 
ხში რად ასე არ ხდე ბა ხოლ მე, ეს არ აბ უნ ებ რი ვი იყო. ორი თუ 
სა მი დამ ზაფ რა ვი წუ თის შემ დეგ, ათ ას ობ ით დე მონ სტრან ტი ქუ-
ჩა ში დაჯ და, მათ ამო იღ ეს თა ვი ან თი გი ტა რე ბი და ჰარ მო ნი კე ბი, 
ხალ ხმა ერ თმა ნეთს კი სერ ში და უწყო კოც ნა და ამ ით დას რულ-
და დე მონ სტრა ცია. შე იძ ლე ბა ეს თქვენ სა სა ცი ლოდ მი გაჩ ნი ათ, 
მაგ რამ მე მჯე რა, რომ ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან სპონ ტა ნუ რად 
მოხ და და ალ ბათ სა წი ნა აღ მდე გო მხა რეს არ სე ბულ „მტერ ზეც“ 
მო ახ დი ნა გავ ლე ნა. 

რამ დე ნი მე წუ თი ოპ ოზ იცი ის პერ სპექ ტი ვა ზეც ვი სა უბ რებ. მე 
არ ას ოდ ეს მით ქვამს, რომ არ სე ბუ ლი სტუ დენ ტუ რი ოპ ოზ იცია ჩა-
მო ყა ლი ბე ბუ ლი რე ვო ლუ ცი ური ძა ლაა, არც ჰი პე ბი მე სა ხე ბი ან 
პრო ლე ტა რე ბის მემ კვიდ რე ებ ად. მხო ლოდ ერ ოვ ნულ-გა მა თა ვი-
სუფ ლე ბე ლი ფრონ ტე ბი არი ან დღეს რე ვო ლუ ცი ურ ბრძო ლა ში 
ჩაბ მულ ნი. ის ინი არც ეფ ექ ტურ რე ვო ლუ ცი ურ მუ ქა რას წარ მო-
ად გე ნენ მო წი ნა ვე კა პი ტა ლის ტუ რი სის ტე მი სათ ვის. ყვე ლა ოპ-
ოზ იცი ური ძა ლა დღეს არ ის მზა ობ ის პრო ცეს ში, ის ინი მხო ლოდ 
და მხო ლოდ მზა ობ ის ეტ აპ ზე არი ან და მა თი მდგო მა რე ობა 
ნამ დვი ლად სა ჭი რო ფაქ ტო რია სის ტე მის შე საძ ლო კრი ზი სი-
სათ ვის. უფ რო ზუს ტად, ერ ოვ ნულ-გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი და გე-
ტო ებ ის ამ ბო ხი უწყობს ხელს სის ტე მის კრი ზისს, არა მხო ლოდ 
სამ ხედ რო მი მარ თუ ლე ბით, არ ამ ედ პო ლი ტი კუ რი და მო რა ლუ-
რი მი მარ თუ ლე ბე ბი თაც. ამ კრი ზი სის თვის შემ ზა დე ბამ და მის მა 
პო ტენ ცი ალ მა, შე საძ ლოა უფ რო რა დი კა ლუ რი გა ხა დოს მუ შა თა 
კლა სი. მაგ რამ ჩვენ არ უნ და ვი ყოთ ილ უზი აში, შე საძ ლოა ეს 
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რა დი კა ლი ზე ბა მე მარ ცხე ნე მი მარ თუ ლე ბით არ წა რი მარ თოს და 
ეს სა კითხი დრე საც ღიაა. ჯერ-ჯე რო ბით არ არ ის დაძ ლე ული 
ფა შიზ მის გან და ნეო-ფა შიზ მის გან მომ დი ნა რე მწვა ვე საფ რთხე.

მე ვი სა უბ რე შე საძ ლო კრი ზის ზე, სის ტე მის პო ტენ ცი ურ კრი-
ზის ზე. პრო ცე სე ბი, რომ ლე ბიც ამ კრი ზი სის ხელ შემ წყო ბია, დე-
ტა ლუ რად უნ და გა ან ალ იზ დეს. ვფიქ რობ, რომ ჩვენ ეს კრი ზი სი 
უნ და გან ვი ხი ლოთ, რო გორც შე სარ თა ვი, გან სხვა ვე ბუ ლი ობი ექ-
ტუ რი და სუ ბი ექ ტუ რი ტენ დენ ცი ებ ისა. ეს ეხ ება ეკ ონ ომ იკ ას, პო-
ლი ტი კას და მო რა ლის ბუ ნე ბას, რო გორც აღ მო სავ ლეთ ში, ისე 
და სავ ლეთ შიც. ოპ ოზ იცი ური ძა ლე ბი ჯერ არ გა ერ თი ან ებ ულ ან 
სო ლი და რო ბის ბა ზი სის ირ გვლივ. გან ვი თა რე ბუ ლი კა პი ტა ლის-
ტუ რი წეს-წყო ბი ლე ბის ქვეყ ნებ ში, ის ინი დი დი მხარ და ჭე რით არ 
სარ გებ ლო ბენ. ამ ერ იკ აში არ სე ბუ ლი გე ტო ებ იც კი, პო ლი ტი ზი-
რე ბის საწყის ეტ აპ ზე არი ან. ამ მდგო მა რე ობ ის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, მეჩ ვე ნე ბა, რომ ოპ ოზ იცი ის ამ ოც ანა, ამ ეტ აპ ზე, გარ კვე ული 
სო ცი ალ ური ჯგუ ფე ბის ცნო ბი ერ ებ ის გა თა ვი სუფ ლე ბაა. ფაქ ტია, 
რომ დღეს ყვე ლას სი ცოცხლე რის კის ქვე შაა, და დღეს ყვე ლა 
დო მი ნა ცი ის ქვეშ არ სე ბობს. ყვე ლამ უნ და შე იც ნოს სის ტე მის 
სა ში ნე ლი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც თა ვი სი რეპ რე სი ული მე ქა ნიზ-
მით ტო ტა ლურ გა ნად გუ რე ბას გვი ქა დის. უნ და გა ვაც ნო ბი ერ ოთ, 
რომ მი საწ ვდო მი სა წარ მოო ძა ლე ბი გა მო იყ ენ ება ექ სპლო ატ-
აცი ისა და რეპ რე სი ის მაკ ვლამ წარ მო ებ ლად და ე.წ თა ვი სუფ-
ლაი მსოფ ლიო, თვი თონ ვე აღ ჭურ ვავს თა ვი სი ვე თავს, სამ ხედ-
რო და პო ლი ცი ური ძა ლის დიქ ტა ტუ რით, რა თა და იც ვას ჭარ ბი 
პრო დუქ ცია. სხვა მხრივ, ეს პო ლი ტი კა ვე რა ნა ირი გზით ვერ 
გა ამ არ თლებს ტო ტა ლი ტა რიზ მს, რომ ლის წი ნა აღ მდე გაც ბევ რის 
თქმა შეგ ვიძ ლია. მაგ რამ ეს ტო ტა ლი ტა რიზ მი არ ის ექ სპან სი ური 
და აგ რე სი ული, ის ნა კარ ნა ხე ვია სი ღა რი ბის გან. ეს გა რე მო ება 
არ ცვლის იმ ფაქ ტს, რომ მის წი ნა აღ მდეგ უნ და ვიბ რძო ლოთ, 
მაგ რამ, რა თქმა უნ და, მე მარ ცხე ნე ხედ ვი დან.

 ცნო ბი ერ ებ ის გა თა ვის ფუ ლე ბა, რო მელ ზეც მე ვი სა უბ რე, მე-
ტია ვიდ რე უბ რა ლოდ გან ხილ ვა. ამ ვი თა რე ბა ში ეს ნიშ ნავს და 
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უნ და ნიშ ნავ დეს, დე მონ სტრი რე ბას, ამ სიტყვის სრუ ლი გა გე ბით. 
ყვე ლამ უნ და გა მო ხა ტოს ნე ბა სი ცოცხლი სა კენ, უნ და შეძ ლოს 
ნე ბის დე მონ სტრი რე ბა, რა თა იცხოვ როს მშვი დო ბი ან, ად ამი ან-
ურ მსოფ ლი ოში. სის ტე მა მო ბი ლი ზე ბუ ლია ამ შე საძ ლებ ლო ბის 
წი ნა აღ მდეგ. ას ევე უნ და ით ქვას, რომ მავ ნე ბე ლია ილ უზი ებ ის 
ქო ნა, ის იმ აზე მე ტი ზი ან ის მომ ტა ნია, ვიდ რე შე იძ ლე ბა იყ ოს 
ნე ბის არ ქო ნა, ან ფა ტა ლიზ მი, რომ ლე ბიც მხო ლოდ და მხო-
ლოდ სის ტე მის წის ქვილ ზე ას ხა მენ წყალს. ჩვენ ვი პო ვეთ სა კუ-
თარ თა ვებ ში ძა ლა, რა თა შევ ბრძო ლე ბო დით ფა შის ტურ სის ტე-
მას, უს არ გებ ლო ომ ები და დეს ტრუქ ცი ული ქმდე ბე ბი სის ტე მის 
ში ნა გა ნი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის მა ნი ფეს ტა ციაა. ას ეთი სის ტე მა არ 
არ ის იმ უნ ური. ის უკ ვე თავს იც ავს ოპ ოზ იცი ის აგ ან და ინ ტე ლექ-
ტუ ლე ბი სა გან, რომ ლე ბიც მსოფ ლი ოს ყვე ლა კუთხე ში გვხვდე ბა. 
და თუ მა ინც ვერ და ვი ნა ხავთ ტრან სფორ მა ცი ას, უნ და გა ვაგ-
რძე ლოთ ბრძო ლა. ჩვენ უნ და გავ თა ვი სუფ ლდეთ და შე ვე წი ნა-
აღ მდე გოთ თუ გვსურს ვიცხოვ როთ რო გორც ად ამი ან ებ მა, რა-
თა ვი მუ შა ვოთ და ვი ყოთ ბედ ნი ერ ები. სის ტე მას თან ალი ან სი 
კი ამ ის გა კე თე ბის უნ არს გვიხ შობს, მას თან ალი ან სი ამ გზი დან 
გა დახ ვე ვაა.
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