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პერსონალური იდენტობის განზომილებები

`ა~ განზომილებები:

`ბ~ განზომილებები:

`გ~ განზომილება:

ასაკი
ეთნიკური კუთვნილება
რასა
სქესი
ენა
ფიზიკური/მენტალური
მდგომარეობა
სექსუალური ორიენტაცია
სოციალური მდგომარეობა

განათლება
საცხოვრებელი ადგილი
საყვარელი საქმიანობა/ჰობი
რელიგია/აღმსარებლობა
სამხედრო გამოცდილება
ოჯახური მდგომარეობა
სამუშაო გამოცდილება

ისტორიული მოვლენები/ეპოქები

Arredondo & Glauner 1992
Empowerment Workshops, Inc
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მიმოიხილეთ პერსონალური იდენტობის თითოეული განზომილება (ა,ბ, & გ) და შეარჩიეთ
იდენტობის ის ასპექტები, რომლებიც თქვენთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია. თითოეულ
განზომილებაში შეარჩიეთ ერთი (ან მეტი) ერთეული, რომელიც, თქვენი აზრით, თქვენს ცხოვრებას აზრს და მიზანს სძენს და დაწერეთ, რატომ არის ის თქვენთვის მნიშვნელოვანი.

`ა~ განზომილება:

`ბ~ განზომილება:

`გ~ განზომილება:

6

პერსონალური იდენტობის განზომილებების მოდელი (Arredondo & Glauner, 1992)
გვთავაზობს პერსონალური იდენტობის კონტექსტუალიზებულ და ჰოლისტურ ხედვას. მოდელი
მრავალმხრივი და უნივერსალურია, რის გამოც ის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იდენტობის
მრავალგანზომილებიანი არსის აღსაქმელად. მოდელი მოიცავს სამ პირველად განზომილებას:
`ა~ განზომილება მოიცავს იდენტობის იმ ელემენტებს, რომლებიც მყარი და უცვლელია
მთელი ცხოვრების მანძილზე. ის მოიცავს ისეთ ცვლადებსაც, როგორებიცაა: ასაკი, ეთნიკური კუთვნილება, რასა, სოციალური მდგომარეობა და სექსუალური ორიენტაცია. თითოეული
წარმოადგენს იდენტობის იმ მახასიათებელს, რომელიც ინდივიდის მიერ არ არის არჩეული. ამ
განზომილების ყველა ელემენტი შეიძლება სხვათა პოზიტიურ ან ნეგატიურ რეაქციას იწვევდეს.
`გ~ განზომილება წარმოადგენს იმ კონტექსტს, რომელიც გავლენას ახდენს ინდივიდის
იდენტობაზე. ის მოიცავს ისტორიულ, პოლიტიკურ, სოციო-კულტურულ და ეკონომიკურ რეალობებს, რომელშიც ინდივიდი დაიბადა და განსაკუთრებით აქტუალური იყო ცხოვრების/ინდივიდის ფორმირების ადრეულ ეტაპზე. გარდა ამისა, ეს განზომილება წარმოადგენს ისტორიულ
მოვლენებს, რომლებიც ინდივიდმა გამოსცადა თავისი ოჯახის, თემის, ქვეყნის და მსოფლიო
კონტექსტში. ამ კონტექსტუალური ფაქტორების მნიშვნელობის ხაზგასმა ხელს უწყობს იმ როლის გათვალისწინებას, რასაც გარემო თამაშობს ინდივიდისა და ჯგუფის იდენტობის ფორმირებაში.
`ბ~ განზომილება ჩვენი თანდაყოლილი მახასიათებლებისა (`ა~ განზომილება) და გარემომცველი რეალობის (`გ~ განზომილება) ურთიერთქმედების შედეგია. ის მოიცავს ისეთ ელემენტებს, როგორებიცაა: განათლება, საცხოვრებელი ადგილი და სამუშაო გამოცდილება. ასეთი მახასიათებლები ხშირად განიხილება როგორც ცვალებადი და ინდივიდის მიერ არჩეული
იმდენად, რამდენადაც მას ასეთი არჩევანის გაკეთების თავისუფლება აქვს მინიჭებული.

7

ტერმინები

1.

გაეცანით კულტურისა და იდენტობის განსაზღვრებებსა და სოციალიზაციის ფენომენს (ვისაც არ გაუვლია შესავალი კულტურის კვლევებში ან ძირითადი ცნებები და
ტერმინები);

2.

ჩამოაყალიბეთ კულტურისა და იდენტობის ცნებების სამუშაო განსაზღვრებები1,
რომლებიც, თქვენი აზრით, ადეკვატურია კურსის ფარგლებში;

3.

განსაზღვრეთ სოციალიზაციის როლი იდენტობის ფორმირების პროცესში.

კულტურა
`კულტურა~ ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სიტყვაა როგორც სამეცნიერო
ლიტერატურაში, ისე ყოფით მეტყველებაში. მას მრავალი მნიშვნელობა აქვს, რაც თვით კულტურის ფენომენის სირთულითა და მრავალფეროვნებითაა განპირობებული.
ტერმინი `კულტურა~ მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან cultura, რომელსაც, თავის
მხრივ, საფუძვლად ედო ზმნა colere. ამ უკანასკნელს მრავალი მნიშვნელობა ჰქონდა: დასახლება, კულტივირება, მფარველობა, თაყვანისცემა და სხვ. ზოგიერთი მათგანი შემდგომში დამოუკიდებელ ტერმინად ჩამოყალიბდა, მაგალითად, `დასახლება~ – colonus – კოლონია, `თაყვანისცემა~ – cultus – კულტი. ლათინურ ენაში cultura, ძირითადად, მიწის დამუშავების მნიშვნელობით იხმარებოდა, თუმცა, უკვე კლასიკურ ლათინურში გვხვდება მისი გამოყენება აღზრდის,
გონების სრულყოფის, გონებრივი შრომის მნიშვნელობითაც.
ანტიკურ ეპოქაში ჩამოყალიბდა წარმოდგენა გარემომცველი სამყაროს ორ სფეროზე: ბუნება – ნატურა – ანუ ის, რაც შეიქმნა და ვითარდება ადამიანისგან დამოუკიდებლად, და კულტურა – მეორე ბუნება, რომელიც შექმნილი ან გარდაქმნილია ადამიანის მიერ.
თანამედროვე მნიშვნელობით, ტერმინი `კულტურა~ XVII საუკუნიდან იხმარება. მიჩნეულია, რომ დამოუკიდებელი ლექსიკური ერთეულის სახით იგი პირველად გამოიყენა გერმანელმა
იურისტმა და ისტორიკოსმა სამუელ პუფენდორფმა (1632-1694), რომელიც კულტურას ადამიანის ბუნებრივ მდგომარეობას უპირისპირებდა.
ამერიკელი სოციოლოგების ალფრედ კროებერისა და კლაიდ კლაკჰონის მიერ 1952 წელს
ჩატარებული გამოკვლევის თანახმად, 1871 წლიდან, როცა ცნობილმა ინგლისელმა მეცნიერმა
ედუარდ ბერნეტ ტაილორმა კულტურის ცნების პირველი მეცნიერული განსაზღვრება ჩამოაყალიბა, 1919 წლამდე ამ ცნების სულ 7 დეფინიცია იყო შემოთავაზებული; 1920-დან 1950
წლამდე კი მათ სხვადასხვა ავტორთან იგივე ცნების 157 განსაზღვრება დათვალეს. 1963 წელს
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კულტურის კვლევებში უნივერსალური და ამომწურავი განსაზღვრებები თითქმის არც ერთ ტერმინს აქვს.
ერთი და იგივე ცნება სხვადასხვა კონტექსტში სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციით შეიძლება გამოიყენებოდეს.
ამიტომ კვლევისა და სწავლების პროცესში ვსარგებლობთ ე. წ. სამუშაო განსაზღვრებებით, რომლებიც
შეესაბამება კონკრეტული მუშაობის მიზანს.

კროებერმა და კლაკჰონმა ხელახლა გამოსცეს თავიანთი ნაშრომი. ამჯერად დეფინიციათა
რიცხვი გაცილებით დიდი იყო, რადგან პირველი გამოცემიდან გასული ათი წლის განმავლობაში გაჩნდა კულტურის ცნების ახალი განსაზღვრებანი. კულტურის განსაზღვრებათა ეს მიმოხილვა იმჟამად ყველაზე სრული იყო, თუმცა ავტორები, ძირითადად, ინგლისურ-ამერიკულ
ლიტერატურაში არსებული მიდგომებით იფარგლებოდნენ და ნაკლებ ყურადღებას აქცევდნენ
გერმანულ და ფრანგულენოვან ლიტერატურაში არსებულ მრავალფეროვან განსაზღვრებებსა
და კონცეფციებს.
კულტურის ფენომენი სხვადასხვა მეცნიერების შესწავლის ობიექტია. თითოეულ მათგანს
იგი `საკუთარი~ კუთხით აინტერესებს, ამდენად, განსაზღვრებათა სიმრავლე სრულიად ბუნებრივია.
და მაინც, როგორც შეიძლება განვმარტოთ კულტურა?
ადამიანი – ჰომო საპიენსი (homo sapiens) – ცოცხალ არსებათა განსაკუთრებული სახეობაა. რა განასხვავებს ადამიანს ყველა დანარჩენი ბიოლოგიური სახეობისაგან?
ადამიანებს ბევრი უნიკალური თვისება აქვთ, მაგრამ ყველაზე განსაკუთრებული მახასიათებელი ისაა, რომ ჩვენთვის სამყარო სიმბოლოებით არის დატვირთული. რას ნიშნავს ეს?
წარმოვიდგინოთ, რომ ადამიანი და შველი ვეფხვის პირისპირ აღმოჩნდნენ. როგორ მოიქცევიან
ისინი? ცხადია, ერთნაირად – შეეცდებიან გაქცევით უშველონ თავს, რადგან ვეფხვი ორივესათვის მტაცებელია, რომელიც მათ სიცოცხლეს ემუქრება, მაგრამ შვლისთვის ვეფხვის `მნიშვნელობა~ამით და მხოლოდ ამით ამოიწურება, ადამიანისათვის კი ვეფხვი, გარდა ამისა, სიძლიერის, სიმამაცის, სილამაზის განსახიერებაცაა, სიმბოლოა. ამიტომ ვეფხვის სახელს არქმევენ
ბავშვებს (მაგალითად, ქართული სახელი ვეფხია), გამოსახავენ დროშებზე, ეთაყვანებიან და
წმინდა ცხოველად აღიარებენ, იყენებენ საფირმო ნიშნად და ა.შ. ერთი სიტყვით, ადამიანისთვის
ვეფხვი გაცილებით მეტია, ვიდრე მხოლოდ დიდი, ზოლებიანი, სახიფათო კატა.
ამგვარი სიმბოლიკა ახლავს ჩვენს ირგვლივ არსებული სამყაროს ყველა შემადგენელ ნაწილს – მცენარეებს, მთებს, მდინარეებს, გარდა ამისა, ფერებს, რიცხვებს, სხეულის ნაწილებს,
მოძრაობებს... სიმბოლოა ასო-ბგერა, სიტყვა, ნოტი, საგზაო ნიშანი, ციფრი. სიმბოლოები ერთგვარი ორიენტირებია, რომლებიც ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობას უადვილებს და,
ზოგადად, შესაძლებელს ხდის საზოგადოებრივ ცხოვრებას. სიმბოლოებს კონკრეტული კულტურის მატარებელი ხალხისათვის კონკრეტული, შეთანხმებული მნიშვნელობა აქვთ.
ადამიანებს ბევრი უნიკალური თვისება აქვთ, მაგრამ ყველაზე განსაკუთრებული მახასიათებელი, ალბათ, არის საგნებისა და მოვლენების სიმბოლიზაციის, აგრეთვე, ამ სიმბოლოთა
გამოყენების უნარი. სიმბოლიზაციის – შესაბამისად, კულტურის `სწავლის~ უნარი მხოლოდ
ადამიანს აქვს. ამით იგი ყველა დანარჩენი ცოცხალი არსებისგან განსხვავდება.
სწორედ ამიტომ, კულტუროლოგიის ფუძემდებელმა, ამერიკელმა მეცნიერმა ლესლი უაიტმა კულტურის შემდეგი განმარტება შემოგვთავაზა: კულტურა – ეს არის საგნებისა და მოვლენების ერთობლიობა, რომელიც დაკავშირებულია მხოლოდ ადამიანისთვის დამახასიათებელ სიმბოლიზაციის უნართან.
ამრიგად, ყველაზე ფართო მნიშვნელობით, კულტურის ცნება ხაზს უსვამს ადამიანის განსხვავებას ყველა სხვა ბიოლოგიური არსებისაგან.
კულტურაში იგულისხმება არა ცალკეული შემოქმედებითი აქტი (მხატვრობა, ქანდაკება,
ლიტერატურა, ფოლკლორი, იარაღის დამზადება), არამედ მთლიანად შემოქმედება, როგორც
ადამიანის უნივერსალური დამოკიდებულება სამყაროსადმი, რომლის მეშვეობით იგი ქმნის
`ახალ სამყაროს~ და საკუთარ თავს. თითოეული კულტურა განუმეორებელი სამყაროა, რომლის შიგნით არსებობს ადამიანის (ადამიანთა) სწორედ ამგვარი დამოკიდებულება გარემომცველი სინამდვილისა და საკუთარი თავისადმი.
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მიჩნეულია, რომ კულტურის ცნების პირველი მეცნიერული განსაზღვრება ედუარდ ბერნეტ ტაილორს ეკუთვნის: `კულტურა ანუ ცივილიზაცია, ფართო ეთნოგრაფიული აზრით, შედგება ცოდნის, რწმენა-წარმოდგენების, ხელოვნების, ზნეობის, კანონების, ზნე-ჩვეულებებისა და
ზოგი სხვა უნარ-ჩვევისაგან, რომლებიც შეძენილია ადამიანის როგორც საზოგადოების წევრის
მიერ~. როგორც ვხედავთ, ტაილორი არა მხოლოდ ჩამოთვლის კულტურის შემადგენელ ელემენტებს, არამედ ხაზს უსვამს მის არაბიოლოგიურ, სოციალურ ბუნებას.
ა. კროებერმა და კ. კლაკჰონმა არა მხოლოდ დათვალეს ინგლისურენოვან ლიტერატურაში
არსებული განსაზღვრებები, არამედ დააჯგუფეს ისინი 6 ბლოკად: აღწერილობით, ისტორიულ, ნორმატიულ, ფსიქოლოგიურ, სტრუქტურულ და გენეტიკურ განსაზღვრებებად. თავად კ.
კლაკჰონმა ნაშრომში ~სარკე ადამიანისათვის~ კულტურის 12 სხარტი, ლაკონური განსაზღვრება შემოგვთავაზა:
კულტურა – ეს არის
`ხალხის ცხოვრების განზოგადებული წესი~;
`სოციალური მემკვიდრეობა, რომელსაც ინდივიდი იღებს თავისი ჯგუფისაგან~;
`აზრთა, გრძნობათა და რწმენა-წარმოდგენათა სახე~;
`ქცევის აბსტრაქცია~;
`ადამიანთა ჯგუფის ქცევის ანთროპოლოგთა მიერ შექმნილი ვერსია~;
`კოლექტიური ცოდნის საგანძური~;
`განმეორებად პრობლემებში ორიენტაციის ხერხების სტანდარტული ნაკრები~;
`შესწავლადი ქცევა~;
`მექანიზმი ქცევის ნორმატიული რეგულირებისათვის~;
`გარემოსა და სხვა ადამიანებთან შეგუების ხერხების ერთობლიობა~;
`ნალექი, რომელსაც ტოვებს ისტორია~;
`რუკა, მატრიცა~.
გავეცნოთ კულტურის კიდევ რამდენიმე ცნობილ განსაზღვრებას:
კულტურა ნიშნავს, იცოდე ყოველივე საუკეთესო, რაც თქმულა და რაც გაფიქრებულა ქვეყანაზე (მეთიუ არნოლდი, ინგლისელი პოეტი და კრიტიკოსი),
კულტურა ყველაფერია. იგი არ არის მხოლოდ წიგნების წერა და სახლების შენება. კულტურაა ის, თუ როგორ ვიცვამთ, როგორ გვიჭირავს თავი, როგორ დავდივართ, როგორ ვიკეთებთ ჰალსტუხს... (აიმე ცეზარი, მარტინიკელი მწერალი, პოეტი, დრამატურგი);
კულტურა განსაკუთრებული ცოდნის ერთობლიობაა, რომელიც თავს იყრის ერთ საერთო
ოჯახში და მისი თითოეული წევრის საკუთრებას წარმოადგენს (ალდას ჰაქსლი, ინგლისელი ნოველისტი, ესეისტი და კრიტიკოსი);
უხეშად რომ ვთქვათ, კულტურაა ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და რასაც მაიმუნები
არ აკეთებენ (ლორდ რაგლანი, ბრიტანელი სამხედრო მოღვაწე);
თევზი მხოლოდ წყლის გარეშე გრძნობს, რომ იგი მისთვის აუცილებელია. ჩვენი კულტურაც წყალივითაა. ჩვენ მისით ვსაზრდოობთ, ვცხოვრობთ და ვსუნთქავთ მისი მეშვეობით
(ფონს ტრომპენაარსი, თანამედროვე ჰოლანდიელი მეცნიერი, კულტურის ფსიქოლოგიის მკვლევარი).
საქართველოში სიტყვა `კულტურა~ XIX საუკუნიდან გავრცელდა ჯერ მწერლებისა და
მეცნიერთა წრეებში, მოგვიანებით კი ყოფით ლექსიკონშიც დამკვიდრდა. თუმცა კულტურის,
როგორც ბუნებისაგან განსხვავებული სინამდვილის, გაგება უფრო ადრეც არსებობდა. მაგალითად, ვახუშტი ბაგრატიონი საქართველოს შესახებ წერდა: `გარნა არს ქუეყანა შუენიერი
და ნაყოფიერი ყოვლითა ღვთისა მიერ და არა ხელოვნებითა კაცთა~. სწორედ `ხელოვნებითა
კაცთა~ შექმნილი სინამდვილე, `ღვთისა მიერი`-საგან განსხვავებით, გახლავთ კულტურა.
10

სოციალიზაცია

სოციალიზაცია – ეს არის ინდივიდის მიერ კულტურული ნორმების და ფასეულობების
შეთვისების პროცესი.
დაბადებისას ახალშობილი არც ერთ კულტურას არ განეკუთვნება. მშობლების, მასწავლებლების და სხვათა ხელშეწყობით, ის უნდა იქცეს კულტურისა და საზოგადოების წევრად, კულტურულ და სოციალურ არსებად. ამ პროცესს სოციალიზაციას ვუწოდებთ. სოციალიზაციის
პროცესში ჩვენ ვსწავლობთ იმ კულტურის ენას, რომელშიც დავიბადეთ და იმ საზოგადოებრივ
როლებს, რომელიც ცხოვრებაში უნდა `ვითამაშოთ. ` მაგალითად, გოგონა სწავლობს, თუ როგორი დიასახლისი, და, მეგობარი ან, მომავალში, მეუღლე უნდა იყოს. გარდა ამისა, სოციალიზაციის პროცესში ახალგაზრდები სწავლა-განათლების მეშვეობით ეუფლებიან საკუთარ პროფესიულ როლებსაც.
სოციალიზაციის პროცესი მთელი ცხოვრების მანძილზე გრძელდება. გარემოებისა და
მდგომარეობის ცვლილებასთან ერთად, ადამიანი ითვისებს ახალ-ახალ სოციალურ როლებს. ეს
პროცესი უფრო სწრაფი და მრავალმხრივია თანამედროვე ურბანულ საზოგადოებებში.
სოციალიზაციას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პიროვნების ჩამოყალიბების პროცესში. ის
განსაზღვრავს ინდივიდის პიროვნული განვითარების მიმართულებას, უყალიბებს შეხედულებებს და დამოკიდებულებებს. ეს პროცესი დაბადებიდან იწყება. ადრეული ბავშვობის წლები
ყველაზე ინტენსიური სოციალიზაციის პერიოდია, როდესაც ვეუფლებით ენას და ვსწავლობთ
ჩვენი კულტურის ძირითად მახასიათებლებს. ამ დროს იწყება პიროვნების ჩამოყალიბება. სხვადასხვა კულტურაში ბავშვთა სოციალიზაციის განსხვავებული მეთოდები და საშუალებები გამოიყენება.
სოციოლოგები მიუთითებენ გარკვეულ განსხვავებებზე ბავშვთა და ზრდასრულთა სოციალიზაციას შორის. მაგალითად, ზრდასრულთა სოციალიზაცია, უმთავრესად, გარეგანი ქცევის
შეცვლაში გამოიხატება, ბავშვები კი სოციალიზაციის პროცესში საბაზისო ღირებულებებს ითვისებენ; ზრდასრულებს შეუძლიათ ნორმების შეფასება, ბავშვებს კი მხოლოდ მათი ათვისების
უნარი აქვთ და სხვ.
გამოყოფენ სოციალიზაციის ორ ზოგად ტიპს – ფორმალურ და არაფორმალურ სოციალიზაციას. პირველ შემთხვევაში, ბავშვის სოციალიზაციის პროცესი, ძირითადად, დაწესებულებებში – საკლასო ოთახებში, მასწავლებლების და აღმზრდელების გარემოცვაში მიმდინარეობს. ამ დროს ბავშვის სოციალიზაცია კონტროლირებადი და უფროსების მიერ მართულია.
ამის საპირისპიროდ, არაფორმალური სოციალიზაციის დროს (ოჯახი, მშობლები...), პროცესი
ნაკლებად ექვემდებარება კონტროლს; ბავშვი, უმთავრესად, მიბაძვით, უფროსების ქცევის იმიტაციით ითვისებს კულტურის ნორმებს და ქცევის წესებს. უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი დაყოფა პირობითია და სოციალიზაციის ამ ორ ზოგად ტიპში ბევრი ქვეტიპი გამოიყოფა, რომელიც
კონკრეტული კულტურისთვის არის დამახასიათებელი.
ცალკეულ ადამიანებს, ინსტიტუტებს და ჯგუფებს, რომლებიც ხელს უწყობენ სოციალიზაციას, სოციალიზაციის აგენტებს უწოდებენ. ადამიანის ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა აგენტები ასრულებენ განსაკუთრებულ როლს (მშობლები, სააღმზრდელო დაწესებულებები, მეგობრები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები და სხვ.).
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იდენტობა
ტერმინი იდენტობა მომდინარეობს ლათინური სიტყვებიდან idem – `იგივე~, iden tas –
`იგივეობა~.
იდენტობა დაკავშირებულია ადამიანის ცხოვრებაში არსებულ მთავარ კითხვასთან – `ვინ
ვარ მე?~ და `ვინ ვართ ჩვენ?~ ტერმინით იდენტობა ჩვენ განვსაზღვრავთ ამა თუ იმ საგნისა თუ
მოვლენის არსს, მის რაობას, ვადგენთ, რას წარმოადგენს ის.
როგორც ამერიკელი მეცნიერი და მწერალი ქეთრინ ვუდვორდი აღნიშნავს, იდენტობა
გვაძლევს ადგილს სამყაროში და წარმოადგენს კავშირს ჩვენსა და იმ საზოგადოებას შორის,
რომელშიც ვცხოვრობთ. ამერიკელი ფსიქოლოგების მაიკლ ჰოგისა და დომინიკ აბრამსის აზრით კი იდენტობა არის ადამიანთა წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ ვინ არიან ისინი, რას წარმოადგენენ და რა დამოკიდებულება აქვთ სხვებთან.
როდესაც ტერმინი იდენტობა პიროვნებასთან დაკავშირებით გამოიყენება, მაშინ მის ვინაობაზე ვსაუბრობთ, ვსაზღვრავთ, თუ ვინ არის ის. ინდივიდი საკუთარ იდენტობას ამა თუ იმ
ჯგუფისადმი თავისი მიკუთვნებით საზღვრავს, ცხოვრების მანძილზე კი ამ ჯგუფების რაოდენობა იზრდება. ერთი და იგივე ადამიანი ერთდროულად რამდენიმე ჯგუფს მიეკუთვნება, შესაბამისად, რამდენიმე იდენტობის მატარებელია, მაგალითად, ერთი და იგივე პიროვნება დაკავშირებულია ოჯახთან როგორც შვილი, მეუღლე, ძმა ან და, მამა ან დედა; ამავე დროს, ის, თავის
ოჯახთან ერთად, რომელიმე სოციალურ, ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფთან აიგივებს თავს,
რომელიმე ქვეყნისა და რეგიონის მაცხოვრებლად ითვლება, თავისი საქმიანობის მიხედვით,
რომელიმე პროფესიულ საზოგადოებას და, თავისი ასაკიდან გამომდინარე, რომელიმე ასაკობრივ ჯგუფს მიეკუთვნება. ეს ჩამონათვალი კიდევ შეიძლება გაგრძელდეს, ან მისი შემადგენელი
ელემენტები შეიცვალოს კონკრეტული ინდივიდიდან გამომდინარე.
იდენტობა განსაზღვრავს ადამიანის ქცევას; რამდენადაც ერთი და იგივე პიროვნება ერთდროულად რამდენიმე იდენტობის მატარებელია, მისი ქცევა განსხვავებულია სხვადასხვა ვითარებაში. მაგალითად, პიროვნება განსხვავებულად იქცევა როგორც დედა და როგორც თანამშრომელი, როგორც ძმა და როგორც მოსწავლე.
კულტურული იდენტობა ინდივიდის ცხოვრების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი განმსაზღვრელია. იმას, თუ როგორ შეასრულებს იგი სხვადასხვა ცხოვრებისეულ `როლს~, სწორედ ის
განაპირობებს, თუ რომელ კულტურას მიაკუთვნებს იგი თავს, რომელ ფასეულობებსა და ნორმებს იზიარებს. მაგალითად, სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებული შეხედულება არსებობს
ქალისა და მამაკაცის, ახალგაზრდისა და ზრდასრულის, ქვრივისა და დაუქორწინებლის ქცევის,
ჩაცმის, მეტყველების, ინტერესებისა და საქმიანობის შესახებ.
კულტურულ იდენტობას განსაზღვრავს: ენა, რელიგია, ისტორია, ტერიტორია... იდენტობის საფუძველზე ადამიანი განარჩევს, ვინ ექცევა ჯგუფში `ჩვენ~ და ვინ – ჯგუფში `სხვა~.

1. დააკავშირეთ კულტურის ორი ხედვა (კულტურა, როგორც სისტემა, კულტურა –
მნიშვნელობათა რუკა) იდენტობის ორგვარ ხედვასთან (სტრუქტურალისტურ და
ინტერაქციონალისტურ ხედვასთან);
2. მოიყვანეთ იდენტობის ესენციალისტური და ნონესენციალისტური ხედვის მაგალითები.
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კულტურა მოიცავს:
საზოგადოების დომინირებულ ფასეულობებს; ფასეულობებს, რომლებიც საზოგადოებრივი ცვლილებების მიმართულებას განსაზღვრავს; გაზიარებულ ლინგვისტურ სიმბოლოებს (ენა);
რელიგიას; ქცევის ნორმებს; ფორმალურ ქცევით ტრადიციებს და რიტუალებს.
დასწავლილი და შეძენილია, საზიაროა და გადაეცემა შემდგომ თაობებს კომუნიკაციისა
და ენის საშუალებით, სოციალურია. კულტურული პროდუქტების განვითარება შესაძლებელია
მხოლოდ მრავალი ადამიანის ჯგუფური ინტერაქციით, არავინაა იზოლირებული, თითოეული
ინდივიდი ჯგუფის წევრია.

კულტურა საფუძველს ქმნის სოციალური სოლიდარობისათვის
ის გადამწყვეტ როლს თამაშობს ინდივიდის იდენტობის ფორმირებაში; კულტურა უზრუნველყოფს ინდივიდს საკუთარი არსებობის მნიშვნელობითა და ორიენტირებით.

კულტურა, როგორც სისტემა
კულტურა განიხილება როგორც ინდივიდების დამაკავშირებელი, გამაერთიანებელი ფაქტორი. ის შედგება გაზიარებული კოლექტიური სიმბოლოებისაგან, რომელიც განსაზღვრავს
ინდივიდის ცხოვრებას (გვკარნახობს ცხოვრების წესს). ახდენს გარემომცველი სამყაროს (ფიზიკური, სოციალური) სტრუქტურირებას.

კულტურა – ~მნიშვნელობათა რუკა~
კულტურა არის ის, რაც ჩვენშია ინტერიორიზებული და შექმნილია სხვებთან (გარემოსთან)
ჩვენი ინტერაქციის შედეგად. ამ შემთხვევაშიც, ის უზრუნველგვყოფს სიმბოლოთა და ნორმათა
სისტემით, მაგრამ ეს კონცეფცია ინდივიდს გაცილებით დიდ როლს ანიჭებს კულტურის შექმნაში. კულტურა აყალიბებს სამყაროს, რომელშიც ვცხოვრობთ, გვეხმარება, გავიგოთ და ინტერპრეტაცია გავუკეთოთ ჩვენსა და სხვების ქმედებებს.

ორივე კონცეფციის თანახმად
კულტურა შესაძლებლობას გვაძლევს, შევქმნათ რეალობა, რომელშიც ვცხოვრობთ.
კულტურა იძლევა სხვებთან ურთიერთქმედების, საერთო მნიშვნელობების, ქცევის სტანდარტების/ნიმუშების (pa erns), კომუნიკაციის ფორმების გაზიარების შესაძლებლობას.

იდენტობა
იდენტობა გვაძლევს ადგილს სამყაროში და წარმოადგენს კავშირს ჩვენსა და იმ საზოგადოებას შორის, რომელშიც ვცხოვრობთ (Woodward 2002, I).
იდენტობა არის ადამიანთა წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ ვინ არიან ისინი, რას წარმოადგენენ და რა დამოკიდებულება აქვთ სხვებთან (Hogg and Abrams1988, 2).
სოციალური იდენტობა არის კოგნიტური სქემები, რომლებიც აქტორს საშუალებას აძლევს
განსაზღვროს `ვინ ვარ მე/ვართ ჩვენ~ – სოციალური როლის სტრუქტურა სხვადასხვა სიტუაციასა და პოზიციაში (Wendt 1994, 395).
ჩვენი იდენტობა გაცილებით მრავალმხრივია, ვიდრე მისი ყველა შესაძლო არტიკულაცია
(Taylor 1989, 29).
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ტერმინი იდენტობა აღნიშნავს საკუთარი თავისა (მე/ჩვენ) და სხვის ორმხრივად კონსტრუირებულ და განვითარებულ სახეებს (images) (Katzenstein 1996, 59).
იდენტობა არის პროცესი… ის არის არა ფიქსირებული, არამედ ამბივალენტური ფენომენი.
იდენტობა არის ასევე სხვისი (other) დამოკიდებულება მე-ს (oneself) მიმართ (Hall 1989).
სტრუქტურალისტური მიდგომა

ინტერაქციონისტული მიდგომა

იდენტობა საზოგადოებისა და კულტურის
პროდუქტია. ინდივიდის იდენტობას განსაზღვრავს ის ჯგუფი, რომელსაც მიეკუთვნება

პიროვნებას შეუძლია სოციალური გარემოსა
და მასში საკუთარი პოზიციის რეფლექსია მოახდიონოს

ჯგუფი – ინდივიდუალური იდენტობის წყარო

გულისხმობს ადამიანის ცნობიერების კრეატიულ შესაძლებლობას საზოგადოებასთან
მიმართებაში
კულტურა, როგორც მნიშვნელობა

კულტურა არის წნეხი
ფოკუსი – დიდი სურათი, ფართო კონტექსტი
(კულტურა)

მცირე სურათი (იდენტობა)

ადამიანები – საზოგადოების `მარიონეტები~,
პასიურები

ადამიანები – თავისუფალი ნების გამომხატველები, აქტიურები

სოციალური დეტერმინიზმი

დაინტერესება ინტერაქციით (ურთიერთქმედება)

ესენციალიზმი
არსებობს ერთადერთი მკაფიო და აუთენტური ერთობლიობა მახასიათებლებისა, რომელიც გაზიარებულია ჯგუფის ყველა წევრის მიერ და რომელიც უცვლელია დროში.
იმისათვის, რომ დასაბუთდეს ამა თუ იმ ერთობის უპირატესობა, აუცილებელია არა მხოლოდ მისი დაპირისპირება სხვა იდენტობასთან, არამედ მისი `ჭეშმარიტი~, დროში უცვლელი და
მუდმივი არსებობის დასაბუთებაც.

ნონესენციალიზმი
ყურადღებას ამახვილებს როგორც განსხვავებულ, ისე საერთო მახასიათებლებზე, როგორც ჯგუფის წევრებს, ასევე ჯგუფებს შორის.
დაინტერესებულია იმით, თუ რა ცვლილებები განიცადა დროში ამა თუ იმ ერთობის იდენტობამ.
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იდენტობის დონეები
Chris Lorenz.
~Representa ons of Iden ty: Ethnicity, Race, Class, Gender and Religion. An Introduc on to
Conceptual History~. In The contested Na on. Ethnicity, Class, Religion and Gender in Na onal
Histories. Stephan Berger, Chris Lorenz (eds.) 2011, p. 24-60.

ინდივიდების იდენტიფიცირება მრავალი სხვადასხვა ნიშნით არის შესაძლებელი, მაგალითად, ბიოლოგიური ნიშნით – თითის ანაბეჭდით ან დნმ-ის პროფილით. არც თუ შორეულ წარსულში მნიშვნელოვანი მცდელობები იყო მიმართული კოლექტივების იდენტიფიცირებისათვის
რასობრივი თუ კლასობრივი ნიშნით. რასა განიხილებოდა როგორც ატემპორალური, ბიოლოგიური კატეგორია, კლასი კი კვაზი ატემპორალური.
ნაციის მსგავსად, ეთნიკურობა, რასა, რელიგია და გენდერი იმ ცნებათა რიცხვს განეკუთვნება, რომელთაც ბრიტანელი სოციალური თეორისტი და ფილოსოფოსი W.B. Gallie `არსობრივად საკამათო კონცეპტებს~ უწოდებდა. ამ ცნებათა საერთო მახასიათებელია ის, რომ მათი
განსაზღვრებები თანაბრად დასაშვებ, მაგრამ ურთიერთსაწინააღმდეგო ინტერპრეტაციებს მოიცავს. სწორედ ეს გარემოება გამორიცხავს კონსენსუსის მიღწევის შესაძლებლობას. დებატები
(`სწორი~) მნიშვნელობისა და დეფინიციის ძიებაში დღესაც მიმდინარეობს შესაბამისი არგუმენტებისა და მტკიცებულებების მოშველიებით. პოლიტიკის, სოციალური მეცნიერებებისა თუ ისტორიული დისკურსის ყველა საბაზისო კონცეპტი ასეთ კატეგორიას მიეკუთვნება. Gallie თავის
აზრს თავისუფლებისა და დემოკრატიის ცნებების საფუძველზე ასაბუთებს, თუმცა ამის ჩვენება ნაციის, ეთნიკურობის, კლასისა და რასის, ისევე, როგორც ტრადიციის, თემისა თუ მოქალაქეობის მაგალითზეც იქნებოდა შესაძლებელი.
ისეთი კატეგორიები, როგორებიცაა: ნაცია, ეთნიკურობა, რასა, კლასი, რელიგია და გენდერი გამოიყენება როგორც კოლექტიური `განსხვავების კოდები~, როგორც საკუთარი იდენტობის, ისე სხვების მიერ კოლექტიური იდენტობის გამოსახატად. ყველა ეს ცნება როგორც
ანალიტიკური, ისე პრაქტიკული კატეგორიებია, ანუ ისეთი, რომლის საშუალებითაც აქტორები
წარმოადგენენ საკუთარ თავს, ახდენენ სხვებთან იდენტიფიცირებას და განახორციელებენ სოციალურ და პოლიტიკურ ქმედებებს.
როგორც უკვე ითქვა, ხსენებული `განსხვავების კოდების~ მნიშვნელობა უსასრულო კამათის საგანია. ასევე არაერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ მათ ურთიერთმიმართებას: ზოგიერთი მოსაზრების თანახმად, თითოეული მათგანი ურთიერთდამოკიდებულია, ისინი ურთიერთქმედების შედეგად ყალიბდება, მაგალითად, რასა და გენდერი. `ქალობის~ გენდერული იდეალი, რომელიც სიწმინდეს/უმწიკვლოებასა და მამაკაცის მფარველობაზე დამოკიდებულებას
გულისხმობდა, დიდი ხნის მანძილზე მხოლოდ თეთრი ქალების მახასიათებლად იყო მიჩნეული;
ფერადკანიანი ქალები ეკონომიკურად დამოუკიდებლად ითვლებოდნენ. ამის საწინააღმდეგოდ,
შავკანიანი მამაკაცი თავის თეთრკანიან მფლობელზე ეკონომიკურად დამოკიდებულად მიიჩნეოდა (ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო ომამდელ სამხრეთში). ამგვარად, რასობრივი და გენდერული `განსხვავების კოდები~ ურთიერთგადამკვეთია. მსგავსი არგუმენტი
განავითარეს ასევე გენდერისა და კლასის ურთიერთმიმართებასთან დაკავშირებით.
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ამავე თეორიის თანახმად, ნაციონალური კუთვნილება და რელიგია ურთიერთგადამკვეთია,
თუმცა, მათი აღქმა იცვლება სოციალური და პოლიტიკური კონტექსტის მიხედვით. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული გერმანელი ებრაელები – XIX საუკუნის
შუა ხანებში გერმანელებად მიიჩნეოდნენ, 1930-იან წლებში კი ებრაელებად; იამაიკელები თეთრკანიანებად ითვლებოდნენ იამაიკაში, ხოლო ინგლისში – ფერადკანიანებად. ეს მაგალითები
მეტყველებს იმაზე, რომ იდენტობის თითოეული კატეგორია მნიშვნელობას კონკრეტულ სოციო-კულტურულ გარემოში იძენს.

ეთნიკურობა და რასა
სხვადასხვა დროს ეთნოსი გამოიყენებოდა ერის, რასის, რელიგიის ან ხალხის აღსანიშნავად1, მაგრამ, უმთავრესად, ეს ტერმინი კოლექტიურ კულტურულ განსხვავებებს უსვამდა
ხაზს. შესაბამისად, ეთნოსი შეიძლება განვიხილოთ როგორც კულტურული თვალსაზრისით გამორჩეული ერთობა.
ეთნოსის (ethnie) განსასაზღვრად ავტორები გამოყოფენ ექვს ტიპურ მახასიათებელს:
1.

საკუთარი სახელი, რომლითაც ერთობა გამოხატავს საკუთარ `არსს~, მის იდენტიფიცირებას ახდენს;

2.

მითი საერთო წინაპრების შესახებ, რაც მოიცავს მითს საერთო წარმოშობის შესახებ
კონკრეტულ დროსა და სივრცეში;

3.

საზიარო ისტორიული მეხსიერება, ანუ საზიარო ხსოვნა საერთო წარსულის შესახებ
(მოიცავს გმირებს, მოვლენებს და მათ კოლექტიურ მოგონებას სხვადასხვა დღესასწაულისა თუ ზეიმის დროს);

4.

საერთო კულტურის ერთი ან მეტი ელემენტი – ჩვეულებრივ, იგულისხმება რელიგია,
წეს-ჩეულებები, ტრადიციები, ენა;

5.

კავშირი სამშობლოსთან – ეს აუცილებლად არ გულისხმობს ფიზიკურ კავშირს, იმას,
რომ ერთობა ცხოვრობს კონკრეტულ ტერიტორიაზე, არამედ სიმბოლურ კავშირს წინაპრების მიწასთან;

6.

სოლიდარობის განცდა ეთნოსის პოპულაციას შორის.

იგივე ავტორები მიიჩნევენ, რომ ეთნიკურობა ტიპური განსხვავების კოდია, რომელიც გამოიყენება სხვებთან და არა საკუთარ თავთან მიმართებაში. ცნების ასეთი სახით გამოყენება
ძველ ბერძნებს უკავშირდება, რომლებიც ტერმინ ეთნოსს არა საკუთარი თავის, არამედ სხვების აღსანიშნავად იყენებდნენ2.
ეთნიკურობის ცნება შედარებით ახალი დამკვიდრებულია სამეცნიერო ლიტერატურაში. ის
1950-იან წლებიდან იკიდებს ფეხს ინგლისური ენის ლექსიკონებში, 1960-იანი წლებიდან კი, სო1

მაგალითად, მაქს ვებერი (1864–1920) ეთნიკურსა და რასობრივს სინონიმური მნიშვნელობით იყენებდა. იგი
ეთნიკურ ჯგუფად მიიჩნევდა ადამიანთა ერთობებს, რომლებსაც საერთო წარმოშობის რწმენა აქვთ ჯგუფის
წევრებს შორის ფიზიკური მსგავსების ან საზიარო წეს-ჩვეულებების (ან ორივე ფაქტორის ერთად) გამო. ეს
რწმენა, ვებერის აზრით, მნიშვნელოვნად განაპირობებს ჯგუფის ფორმირებას, მიუხედავად იმისა, სისხლით
ნათესაობა ობიექტურია თუ არა.

2

ამის მსგავსად, რომაელები სიტყვას na o შორეულ, ბარბაროს ტომებთან მიმართებაში იყენებდნენ, ხოლო
საკუთარ თავს აღნიშნავდნენ სიტყვით populus (ხალხი).
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ციალურ მეცნიერებებში, ეთნიკურობა ენაცვლება ცნებას რასა.1 ანთროპოლოგიაში, ანალოგიურად, 1945 წლამდე ეთნიკური ჯგუფის ნაცვლად იყენებდნენ რასას, ტომს, კულტურას.
ეთნიკურობის მზარდი პოლულარობა სხვა ცნებების, მაგალითად, რასის `დისკრიმინაციით~
იყო გამოწვეული.
რასის თანამედროვე ინტერპრეტაცია მე-15 საუკუნის ესპანეთიდან იღებს სათავეს. პირველად რეკონკისტას პერიოდში განხორციელდა სოციალური კატეგორიზაცია ბიოლოგიურ საფუძველზე, როდესაც `წმინდა სისხლის~ ძველი ქრისტიანები გაიმიჯნენ `უწმინდური სისხლის~
ახალი ქრისტიანების, ანუ ახალმოქცეული ებრაელებისა და მუსლიმებისაგან. ეს `უწმინდური~
სისხლი არ ექვემდებარებოდა `განწმენდას~ და, შესაბამისად, განიხილებოდა როგორც მემკვიდრეობითი. იდეა რასობრივი იერარქიისა და ასევე იმის შესახებ, რომ ბიოლოგიური განსაზღვრავს სოციალურს, ამ პერიოდიდან მოყოლებული რასობრივი მსოფლმხედველობის უმთავრესი მახასიათებლებია. ამგვარად, რასა, ისევე როგორც ეთნიკურობა, საწყის ეტაპზე მჭიდროდ
უკავშირდებოდა რელიგიას მანამ, სანამ ის, მე-16 საუკუნიდან დამოუკიდებელ განსხვავების
კოდად ტრანსფორმირდა. ხშირად რასისა და რასიზმის ისტორია ანტისემიტიზმის თეორიას
უკავშირდება (თუმცა, ანტისემიტიზმი აუცილებლად `ებრაულ რასასთან~ არ არის დაკავშირებული.
რასის იდეა შავკანიანთა მონობის ლეგიტიმაციის საფუძველიც იყო. სტანდარტული ქრისტიანული არგუმენტაცია, რომელიც აფრიკელების დამონებას ამართლებდა იყო ის, რომ ეს
უკანასკნელნი წარმართები იყვნენ, მონობა კი მათ სამოთხისაკენ უხსნიდა გზას: გაქრისტიანებული შავკანიანები აუცილებლად საჭიროებდნენ დამონებულ ცხოვრებას, რადგან მათ `წარმართული წარმოშობა~ ჰქონდათ. სისხლის სიწმინდის დოქტრინის მსგავსად (ესპანეთში), აქაც
წარმომავლობა და არა მახასიათებლები (მაგალითად, პიროვნული) განსაზღვრავდა ჯგუფის
წევრობის წინაპირობას იმ ერთობაში, რომელიც, თეორიულად, საზიარო ქრისტიანულ რწმენას
ემყარებოდა.
მე-16 საუკუნიდან მოყოლებული ინგლისურ და გერმანულენოვანი რეგიონები საკუთარი
ისტორიის გადმოცემისას სულ უფრო ხშირად მიმართავდნენ რასის კატეგორიას. ბრიტანელები აცხადებდნენ, რომ მათ წარმატებები პოლიტიკის სფეროში და დომინანტური პოზიცია საერთაშორისო ასპარეზზე საქსონური სისხლისა და თავისუფლებისმოყვარე გერმანიკული რასისათვის დამახასიათებელი უპირატესობის წყალობით მოიპოვეს. იგივე შეხედულება დაედო
საფუძვლად `ორი ხალხის~ მითს საფრანგეთში: არისტოკრატია ამტკიცებდა კავშირს გერმანიკულ რასასთან, ხოლო დანარჩენი მოსახლეობა გერმანელების მიერ დაპყრობილი გალების
შთამომავლებად მიიჩნეოდა. ამგვარად, ამ ორმა მაგალითმა ცხადყო, როგორ გადაეჯაჭვა რასა
ნაციის (ბრიტანეთში) და სოციალურ/კლასობრივ (საფრანგეთში) კატეგორიებს.
მე-18 საუკუნიდან მსოფლიო მასშტაბით მზარდი ევროპული ექსპანსიის პარალელურად,
ეთნოლოგებმა დაიწყეს ადამიანთა მოდგმის ქვედანაყოფებად – რასებად კლასიფიკაცია. ტერმინით რასა აღინიშნებოდა მდგრადი და უცვლელი ადამიანთა ტიპები. მათი საშუალებით მეცნიერები არა მხოლოდ აღწერდნენ, არამედ ხსნიდნენ კიდეც კაცობრიობის მრავალფეროვნებას:
`ადამიანები, რომლებიც განსხვავებულად გამოიყურებიან, სხვა რასას მიეკუთვნებიან და ისინი
იმიტომ არიან განსხვავებულები, რომ სხვა რასას წარმოადგენენ~. ამგვარად, რასობრივი გან1

თუმცა, ინგლისური ethnic შუა საუკუნეებიდან იღებს სათავეს. ის უკავშირდება ბერძნულ ethikos-ს,
რომელიც, თავის მხრივ, ებრაული goy-ს თარგმანს წარმოადგენს. ეს უკანასკნელი თავდაპირველად
აღნიშნავდა არაებრაელს, შემდეგ კი – არაებრაელ და არაქრისტიან წარმართს. ეს ბუნებრივია, რადგან
თავდაპირველად ეთნიკურობა რელიგიასთან მჭიდრო კავშირში განიხილებოდა. ეთნიკურობის თანამედროვე
გაგება მხოლოდ მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან მკვიდრდება სეკულარული ჯგუფების აღსანიშნავად.
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სხვავების კოდი ტიპურ ფიზიკურ მახასიათებელთა ერთობლიობას ემყარებოდა: უმთავრესად,
კანის ფერს, თავის ქალისა და ცხვირის ფორმას, თვალის ჭრილს და თმის ტექსტურას. აღსანიშნავია, რომ ამ მახასიათებელთა განმაპირობებელი გენები არასოდეს ყოფილა გამოვლენილი.
ზოგ მეცნიერს მიაჩნია, რომ რასობრივი დაყოფა გენეტიკურ განსხვავებებს რომ ეფუძნებოდეს,
მაშინ ლამის ყოველი სოფელი განსხვავებული რასით იქნებოდა დასახლებული.
კარლ ლინეუსმა (1707-1778) გარდამტეხი როლი ითამაშა რასობრივი მსოფლმხედველობის განვითარებაში. homo sapiens-ის სახეობაში მან ოთხი კატეგორია გამოყო: Americanus,
Asia cus, Africanus, Europeanus. თავდაპირველად იგი თითოეული რასის წარმოშობის ადგილს
უკავშირდებოდა, შემდეგ კი კანის ფერსა და კლიმატს. ამ შეხედულების თანახმად, კონკრეტული რასა გარკვეულ ტერიტორიაზე ბინადრობს. ამგვარად, ეთნიკურობის მსგავსად, რასამაც
შეიძინა სივრცითი ასპექტი. ლინეუსის თეორია ევროპულ რასას ყველა დანარჩენზე უპირატესად განიხილავდა. სწორედ მან დაუდო სათავე რასების იერარქიზაციას.
თანამედროვე რასიზმის წინამორბედად ჟორჟ ლუი ბუფონი მიიჩნევა. მისი აზრით, შავკანიანთა რასა თეთრი რასის დეგენერირებული ფორმაა, ისევე, როგორც ადამიანის მსგავსი მაიმუნები არიან დეგენერირებული ადამიანების შთამომავლები.
მე-19 საუკუნის მანძილზე ევროპაში რასობრივი მსოფლმხედველობა მჭიდროდ დაუკავშირდა კულტურულ და ეთნიკურ ნაციონალიზმს. რასობრივი კუთვნილება მნიშვნელოვნად განსაზღვრავდა ამა თუ იმ ნაციისადმი მიკუთვნებულობას. მაგალითად, მხოლოდ გერმანიკული,
ტევტონური, არიული ან ნორდიკული წარმოშობის ადამიანები მიიჩნეოდნენ `გერმანული რასის~ წარმომადგენლებად. ხშირად რთული იყო გერმანული ნაციის, ეთნიკური ნაციონალიზმის და რასიზმის ერთმანეთისაგან გამიჯვნა,, და არა მხოლოდ გერმანულ მიწებზე. ამ შეხედულებიდან გამომდინარე, სავსებით ბუნებრივად მიიჩნეოდა სხვა `რასების~ – ებრაელებისა თუ
ბოშების – `განკვეთა~ ნაციის შემადგენლობიდან.
სისხლის, წინაპრებისა და შთამომავლობის `სიწმინდის~ იდეით აღტკინება დამახასიათებელი იყო ბრიტანეთისთვის, შეერთებული შტატებისა (სადაც ის გამოიხატებოდა ადგილობრივი ამერიკელების, შავკანიანების, შემდეგ კი ამოსავლეთ და სამხრეთ ევროპელი იმიგრანტების
დისკრიმინაციით) და საფრანგეთისთვისაც (სადაც ის ანტისემიტიზმის სახით გამოვლინდა).
შემთხვევითი არ იყო, რომ ფრანგი მოაზროვნე დე გობინო ამტკიცებდა რასებს შორის არსებულ
ბუნებრივ მტრობას და მიაჩნდა, რომ რასათა შერევა ქორწინების გზით საფრთხეს უქმნის სისხლის `სიწმინდეს~ და დეგრადაციის მიზეზს წარმოადგენს.
ასევე, ფრანგი მოაზროვნე ლებონის აზრით, სხვადასხვა რასის წარმომადგენლები სხვადასხვაგვარად გრძნობენ, ფიქრობენ და იქცევიან, შესაბამისად, არ ძალუძთ ერთმანეთის გაგება.
ამგვარად, რასა ჩამოყალიბდა ფუნდამენტურ განსხვავების კოდად, რომლის საშუალებით
ხდებოდა ისტორიული პროცესის ახსნა და ინტერპრეტაცია. სწორედ ამის შედეგი იყო მე-20 საუკუნეში განხორციელებული `რასობრივი ჰიგიენის~ პოლიტიკა, რასაც `ებრაული რასის~ გენოციდი მოჰყვა. აღსანიშნავია, რომ `ებრაული რასა~ მხოლოდ 1930-იან წლებში ჩნდება ოქსფორდის ლექსიკონში. ეს `გამოგონება~ წარმოადგენდა რელიგიის, როგორც განსხვავების კოდის,
ტრანსფორმაციას ბიოლოგიურ, რასობრივ განსხვავების კოდად.
როგორც უკვე ითქვა, 1940-იანი წლებიდან რასა უარყოფილი იქნა, როგორც მეცნიერულად
და მორალურად მიუღებელი განსხვავების კოდი. სულ უფრო ფართოდ დამკვიდრდა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ რასა სოციალური, ფარდობითი კატეგორიაა და არა ბიოლოგიური, რომ
რასა, სწორედ რასობრივი მსოფლმხედველობის ნაყოფია, და არა პირიქით. ეს დებულება თავისი მნიშვნელობით ცოტათი თუ ჩამოუვარდებოდა კოპერნიკისეულ ჰელიოცენტრისტულ რევოლუციას. სწორედ ამის შემდეგ განიხილებოდა ეთნოსი, რასა და ნაცია სოციალურ ფენომენებად, ჩვენსა და სხვებს შორის ურთიერთმიმართების განმსაზღვრელ განსხვავების კოდებად.
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იდენტობა და განსხვავება, ესენციალიზმი, ნონესენციალიზმი
საზოგადოების გაგების ერთ-ერთი საშუალება იმის გამოვლენაა, თუ სად
და როგორ დააწესა ამ საზოგადოებამ საზღვარი ~ჩვენსა~ და ~სხვას~ შორის, ვინ მოექცა ამ საზღვრის ფარგლებში და ვინ – მის გარეთ.

რუთ მელინკოვი

Kathryn Woodward
Concepts of Iden ty and Diﬀerence, in Iden ty and Diﬀerence. Kathryn Woodward (ed.), Sage
Publica ons, 2002.

იდენტობა გვაძლევს ცოდნას იმის შესახებ, თუ ვინ ვართ ჩვენ და როგორ მიმართებაში ვართ
სხვებთან. ხშირად იდენტობა ყველაზე მკაფიოდ განსხვავებით ყალიბდება, ანუ იმით, რაც ის
არ არის. იდენტობები შეიძლება პოლარიზაციით განისაზღვროს, მაგალითად, ეთნიკური და ნაციონალური კონფლიქტების ყველაზე ექსტრემალურ შემთხვევებში. იდენტობები ხშირად ოპოზიციით კონსტრუირდება, მაგალითად, ქალი/მამაკაცი, ნორმალური/დევიანტი და სხვა.
იდენტობა ფარდობითია. იგივეობა და განსხვავება აღინიშნება სიმბოლურად, (თვით)გამოხატვის სხვადასხვა საშუალების გამოყენებით (მაგალითად, უნიფორმით, ეროვნული დროშით...). სოციალური თვალსაზრისით, ეს ვლინდება იმაში, რომ თუ ჯგუფი სიმბოლურად განსაზღვრულია, როგორც მტერი, ის განიდევნება საზოგადოებიდან. სოციალური და სიმბოლური
პრაქტიკა ორი განსხვავებული პროცესია, მაგრამ თითოეული მათგანი აუცილებელია იდენტობის განსაზღვრისათვის. სიმბოლური მარკირება გამოხატავს იმას, თუ როგორ ვსაზღვრავთ სოციალურ ურთიერთობებს, მაგალითად იმას, თუ ვინ შეიძლება იყოს ჯგუფის წევრი და ვინ – არა,
ხოლო სოციალური დიფერენციაცია კი ამ კლასიფიკაციის განხორციელებაა სოციალურ ურთიერთქმედების რეალურ პროცესში.
ამგვარად, განსხვავების მარკირება ხდება როგორც სიმბოლური, ასევე სოციალური გზით.
შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ იდენტობა არის არა განსხვავების ოპოზიცია, არამედ,
იდენტობა დამოკიდებულია განსხვავებაზე. სიმბოლური და სოციალური განსხვავების ფორმები კლასიფიკაციის სისტემის საშუალებით ყალიბდება. ეს სისტემა მოიცავს განსხვავების
ისეთ პრინციპებს, რომელთა საშუალებით შესაძლებელი ხდება ჯგუფების გამიჯვნა მათი მახასიათებლების მიხედვით, სულ ცოტა, ორ დაპირისპირებულ ნაწილად (ჩვენ/ისინი) მაინც. კლასიფიკაციის სისტემები აწესრიგებს სოციალურ ცხოვრებას და გამოიხატება მეტყველებასა და
რიტუალში.
ის გზები და საშუალებები, რომლითაც კულტურა აწესებს საზღვრებს და განსაზღვრავს
განსხვავებებს, უმნიშვნელოვანესია იდენტობების გასაგებად. განსხვავება არის ის, რაც ერთ
იდენტობას მიჯნავს მეორისაგან, ხშირად, როგორც ერთმანეთთან დაპირისპირებულს.
თითოეულ კულტურას აქვს სამყაროს კლასიფიკაციის საკუთარი, გამორჩეული ხერხები.
კლასიფიკაციის სისტემის სახით კულტურა გვთავაზობს საშუალებებს, თუ როგორ განვსაზღვროთ სოციალური გარემო და მივანიჭოთ მას მნიშვნელობა. ჯგუფის წევრებს შორის უნდა არსებობდეს შეთანხმება იმის შესახებ, თუ როგორ განხორციელდეს კლასიფიკაცია იმისათვის,
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რომ შენარჩუნდეს სოციალური წესრიგი. ზოგიერთი ავტორის აზრით, სწორედ ეს შეთანხმებული და საზიარო სისტემა წარმოადგენს კულტურას.
უნდა გვახსოვდეს, რომ იგივეობა და განსხვავება არ არის ერთხელ და სამუდამოდ ფიქსირებული და დროში უცვლელი. სხვადასხვა დროში კულტურებიც კლასიფიკაციის სხვადასხვა
სისტემებს გვთავაზობენ.

ესენციალიზმი და ნონესენციალიზმი
ესენციალისტური პერსპექტივა გენდერის, რასის, ეთნიკურობისა და სხვა ჯგუფურ მახასიათებლებთან მიმართებაში გულისხმობს, რომ ეს მახასიათებლები მუდმივი და უცვლელია,
ხოლო ვარიაციები ჯგუფის წევრებს შორის – ნაკლებად მნიშვნელოვანი.
ზოგიერთი ისტორიკოსი ესენციალისტურ მიდგომას იყენებს, როდესაც კონკრეტულ ერებსა და კულტურებს გარკვეულ მახასიათებლებს მიაწერს და ასე ცდილობს მათი არსის ახსნას.
ესენციალისტური მიდგომა გამოიყენება ასევე პოლიტიკოსების ან ჯგუფის იმ წევრების მიერ,
რომლებიც იდენტობების (რე)კონსტრუირებას ისახავენ მიზნად.
ესენციალიზმის თანახმად, ბიოლოგიური, ფიზიოლოგიური და გენეტიკური ფაქტორები
განსაზღვრავენ სოციალურ ქცევას. შესაბამისად, რამდენადაც ბიოლოგიური მახასიათებლები
ნაკლებად ექვემდებარება ცვლილებებს, ასევე სოციალური ქცევის მოდელებიც უცვლელია.
იდენტობის ესენციალისტური განსაზღვრებით, არსებობს ერთადერთი და მკაფიო ერთობლიობა მახასიათებლებისა, რომელიც გაზიარებულია ჯგუფის ყველა წევრის მიერ და უცვლელია დროში. იმისათვის, რომ დასაბუთდეს ამა თუ იმ ერთობის უპირატესობა, აუცილებელია
არა მხოლოდ მისი დაპირისპირება სხვა იდენტობასთან, არამედ მისი `ჭეშმარიტი~, დროში უცვლელი და მუდმივი არსებობის დასაბუთებაც.
ნონესენციალისტური მიდგომა, ესენციალიზმისგან განსხვავებით, ყურადღებას ამახვილებს როგორც განსხვავებებზე, ასევე საერთო და საზიარო მახასიათებლებზე როგორც ჯგუფის შიგნით, ასევე ჯგუფებს შორის. დაინტერესებულია იმით, თუ რა ცვლილებები განიცადა
დროში ამა თუ იმ ერთობის იდენტობამ. აქცენტს აკეთებს იმ გარემოებაზე, რომ იდენტობის
არსი დროში ცვალებადია და რომ არ არსებობს `ჭეშმარიტი~, დროის ერთ მომენტში ჩამოყალიბებული იდენტობები. მათი აზრით, იდენტობების ფორმირება მუდმივად მიმდინარე პროცესია,
რომელზეც გავლენას ახდენს როგორც თანამედროვე სოციალური და კულტურული, ისევე პოლიტიკური კონტექსტი.
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იდენტობა და გლობალიზაცია
თომას ჰ. ერიკსენი

გლობალიზაცია და იდენტობის პოლიტიკა
თანამედროვე სამყარო გაცილებით მჭიდროდაა ინტეგრირებული, ვიდრე ნებისმიერ ადრინდელ ეპოქაში. რეაქტიული თვითმფრინავის და სატელიტური ანტენის, გლობალური კაპიტალიზმისა, ყოვლისმომცველი მარკეტისა და გლობალური მასმედიის ეპოქაში კეთდება განცხადებები იმის შესახებ, რომ მსოფლიო ერთიან/ერთგვაროვან სივრცედ ყალიბდება. თუმცა,
ამ ოდნავ გადაჭარბებულ შეფასებას აქვს ერთი მნიშვნელოვანი მხარე: შესაძლოა ცივი ომის
შემდგომი პერიოდის ყველაზე თვალშისაცემი ასპექტი მსოფლიოს თითქმის ყველა ნაწილში
იდენტობის პოლიტიკის წარმოშობაა, რომლის მიზანი ტრადიციების აღორძინება, რელიგიური
აღტკინება და/ან ეთნიკური და ნაციონალური იდენტობისადმი ერთგულებაა.
უდაო ჭეშმარიტებაა, რომ გლობალიზაცია, როგორც ყოვლისმომცველი ტენდენცია, გავლენას ახდენს ადამიანთა ცხოვრებაზე ყველგან, ამაზონის ტყეებიდან დაწყებული იაპონიის ქალაქებით დამთავრებული. ეს ტერმინი ძალიან ხშირად გამოიყენება და ამის შედეგად მისი მნიშვნელობა სულ უფრო მეტად გაურკვეველი ხდება. ამიტომ ავტორი გვთავაზობს გლობალიზაციის ასეთ განმარტებას: გლობალიზაცია არის ყველა ის სოციო-კულტურული პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს მანძილის მნიშვნელობის შემცირებას. მას აქვს როგორც მნიშვნელოვანი
ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული განზომილება, ისევე ეთნიკური მნიშვნელობა.
ჭეშმარიტად გლობალური პროცესები ზემოქმედებს ამა თუ იმ ადგილას/მყოფ ადამიანთა
ცხოვრების პირობებზე, ქმნის ახალ შესაძლებლობებსა და ახალ საშიშროებებს. რისკი და საშიშროება გლობალურად საზიაროა ბირთვული იარაღისა და პოტენციური ეკოლოგიური კატასტროფების ეპოქაში. ამის მსგავსად, ლოკალური ეკონომიკური პირობები ხშირად დამოკიდებულია გლობალურ სისტემაში მიმდინარე მოვლენებზე. მაგალითად, თუ ტაივანში ინდუსტრიული
ბუმია, ის გავლენას იქონიებს ინგლისის ქალაქებზე; თუ ნავთობის ფასი აიწევს, ეს დადებით
გავლენას იქონიებს ნავთობის ექსპორტიორი ტრინიდადის ეკონომიკაზე და დამღუპველი იქნება
ნავთობის იმპორტიორი ბარბადოსის ეკონომიკისათვის.
გარკვეული თვალსაზრისით, ასევე გაერთგვაროვნებულია მოხმარების პატერნები. ადამიანებს თითქმის ყველგან მოთხოვნილება აქვთ ერთსა და იმავე სიკეთეებზე, დაწყებული მობილური ტელეფონებით და დამთავრებული მზა ტანსაცმლით. ამის წინაპირობა მოდერნული
ინსტიტუტების მეტ-ნაკლებად წარმატებული დანერგვა გახდა, კერძოდ, მონეტარული ეკონომიკისა, რომ აღარაფერი ვთქვათ, დაქირავებულ შრომასა და წერა-კითხვის გავრცელებაზე. მატერიალური თუ არამატერიალური მოხმარების საგნების სულ უფრო მზარდი ტრანსნაციონალური ნაკადი ქმნის საერთო კულტურულ კომპლექსს, რომელიც საფრთხეს უქმნის ლოკალურ
განსხვავებებს. ჰოთ-დოგი, პიცა და ჰამბურგერი უდაოდ მსოფლიო სამზარეულოს ეკუთვნის;
ერთი და იგივე პოპ-სიმღერები იკვრება ერთიმეორის მსგავს დისკოთეკებზე კოსტარიკასა და
ტაილანდში. მსოფლიოს ყველა კინოთეატრში კოკა-კოლას ერთი და იგივე რეკლამა გადის მინიმალური ლოკალური ვარიაციებით და ა.შ.
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საინვესტიციო კაპიტალი, სამხედრო ძალა და მსოფლიო ლიტერატურა ასევე ამოვარდნილია სივრციდან; ისინი აღარ წარმოადგენს კონკრეტული ლოკალური ადგილის კუთვნილებას.
რეაქტიული თვითმფრინავის, სატელიტური ანტენისა და ინტერნეტის განვითარების შედეგად
დისტანცია/მანძილი აღარ წარმოადგენს შემზღუდავ ფაქტორს გავლენის ნაკადების, ინვესტიციებისა და კულტურული ელემენტების გავრცელებაში.
გლობალიზაცია, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, არ არის მხო ლოდ მორიგი სიტყვა მზარდი
ტრანსნაციონალური ეკონომიკის აღსანიშნავად. მართალია, ის მნიშვნელოვანწილად განპირობებულია ტექნოლოგიითა და ეკონომიკური ინტერესებით, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ გლობალიზაცია მოიცავს ფართო სპექტრს პროცესებისა, რომლებიც არ არის ტექნოლოგიური და
ეკონომიკური. მაგალითად შეიძლება ავიღოთ ადამიანის უფლებათა დისკურსი: მეოცე საუკუნის
მეორე ნახევარში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული იდეები და ღირებულებები განათლებული ელიტებიდან გავრცელდა სოფლის მცხოვრებლებსა და ფერმერებში, და არა მხოლოდ
დასავლეთში, როგორც ეს ზოგიერთის მიერ მცდარად არის მიჩნეული. ადამიანთა უფლებების
იდეების სწრაფი გავრცელება შესაძლოა გლობალიზაციის ყველაზე თვალსაჩინო წარმატებაა.
ამავე დროს, უკანასკნელ პერიოდში მსოფლიოს მრავალ საზოგადოებაში ვითარდება პოლიტიკური მოძრაობები, რომლებიც მიზნად ისახავს უნიკალურობის კოლექტიური განცდის
გაძლიერებას. ის ხშირად ეწინააღმდეგება გლობალიზაციის პროცესს, რომელიც განიხილება
როგორც საფრთხე ლოკალური განსხვავებებისა და თვითგამორკვევისათვის. ამის ევროპული
მაგალითი, რომელსაც ტრაგიკული შედეგები მოჰყვა, არის 1990-იან წლებში ეთნიკური ნაციონალიზმის ზრდა სერბეთსა და ხორვატიაში.
მაგრამ, 1990-იან წლებში, უფრო განვითარებულ და სტაბილურ ევროპის კავშირშიც ჩამოყალიბდა ისეთი ძლიერი ეთნიკური და ნაციონალისტური მოძრაობები, როგორებიცაა, მაგალითად, შოტლანდიური სეპარატიზმი ან ანტიიმიგრაციული ნაციონალური ფრონტი საფრანგეთში. აზიაში ორი ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია თალიბანის გაძლიერება ავღანეთში და ჰინდუ
ნაციონალისტური პარტიის – BJP (Bhara ya Janata Party, `ინდოელი ხალხის პარტია~) წარმატება ინდოეთში. აფრიკის მრავალ ქვეყანაში ასევე მიმდინარეობს პოლიტიკის ძლიერი ეთნიფიკაცია, ისევე, როგორც პოლიტიკური ისლამის ზრდა კონტინენტის ჩრდილოეთში. ამერიკაში
წარმოიშვა მრავალფეროვანი ეთნიკური უმცირესობების მოძრაობები, დაწყებული ინდიგენური
მოსახლეობით, დამთავრებული აფრო-ამერიკელებით, რომლებიც ითხოვენ კულტურულ აღიარებას და თანაბარ უფლებებს. ამგვარად, შეიძლება ითქვას, რომ 1990-იანი წლების პოლიტიკა,
მნიშვნელოვანწილად, იდენტობის პოლიტიკაა.
ეს ახალი პოლიტიკური სცენა, რომელიც ძნელად ექვემდებარება ადრინდელ მემარცხენე-მემარჯვენე ფრთად დაყოფას, განსხვავებულად არის ინტერპრეტირებული მრავალი მეცნიერისა
და ჟურნალისტის მიერ. ეს, ნაწილობრივ, გამოწვეულია იმით, რომ იდენტობის პოლიტიკა მრავალი განსხვავებული ფორმით ხორციელდება: ზოგიერთი სეპარატისტული ნაციონალური მოძრაობაა; ზოგი ისტორიულად დაჩაგრული უმცირესობების თანაბარი უფლებებისათვის ბრძოლას წარმოადგენს; ზოგი არის დომინანტური ჯგუფის მცდელობა იმისათვის, რომ არ დაუშვას
უმცირესობების ხელმისაწვდომობა ნაციონალური რესურსებისადმი; ზოგი რელიგიურია, ზოგი
ეთნიკური, ზოგი კი რეგიონული. ბევრი ავტორი იდენტობის პოლიტიკას განიხილავს როგორც
ანტიმოდერნულ კონტრრეაქციას გლობალიზაციის მიერ დამკვიდრებული/მოტანილი ინდივიდუალიზმისა და თავისუფლების წინააღმდეგ, სხვები ფიქრობენ, რომ ეს იდენტობის პოლიტიკა
სხვა არაფერია, თუ არა სუსტის მიერ თავის დაცვა უცხოური დომინაციისაგან, ან სულაც მოდერნიზაციის შეფარული პოლიტიკა.
ზოგიერთი ავტორი ხაზს უსვამს იდენტობის პოლიტიკის ფსიქოლოგიურ განზომილებას,
განიხილავს რა მას, როგორც სწრაფი ცვლილებების ეპოქაში ღირსებისა და ტრადიციების შე22

ნარჩუნების ნოსტალგიურ მცდელობას; სხვები ყურადღებას ამახვილებენ ჯგუფთაშორის კონკურენციაზე/შეჯიბრზე მწირი რესურსებისათვის; ზოგი იდენტობის პოლიტიკას განიხილავს
როგორც გამოთიშვის (exclusion) სტრატეგიას და სიძულვილის გაღვივების იდეოლოგიას, მაშინ, როდესაც სხვები განიხილავენ მას, როგორც სოციალიზმის ჭეშმარიტ ნაშიერს. არც ერთი
ამ ინტერპრეტაციათაგან არ ასახავს სრულ სურათს, რადგან კონკრეტული მოძრაობები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან და, გარდა ამისა, იდენტობის პოლიტიკა მეტად კომპლექსური
ფენომენია იმისათვის, რომ მარტივი განმარტებები საკმარისი იყოს მისი ახსნისთვის, მაგრამ
ერთი რამ ცხადია – გლობალიზაციის ცენტრისკენული გამაერთიანებელი ძალები და იდენტობის პოლიტიკის ცენტრიდანული დამანაწევრებელი ძალები ერთი მონეტის ორ მხარეს წარმოადგენენ, ეს ორი ურთიერთშემავსებელი ტენდენციაა, რომელიც კარგად უნდა გაიაზროს ყველამ,
ვისაც თანამედროვე გლობალური სურათის ადეკვატურად დანახვა სურს.
სხვადასხვა მიზეზების გამო გლობალიზაცია ლოკალიზაციის პირობებს ქმნის, რაც გამოიხატება შემოსაზღვრული ერთეულების შექმნის მრავალფეროვან მცდელობებში. ესენია: მაგალითად, ქვეყნები (ნაციონალიზმი ან სეპარატიზმი), რწმენა (რელიგიური გამოცოცხლება),
კულტურა (ლინგვისტური ან კულტურული მოძრაობები). ამ პროცესების აღწერისათვის უფრო
მოხერხებული შეიძლება იყოს როლანდ რობერტსონის მიერ შემოთავაზებული გლოკალიზაციის ცნება.

გლობალური იდენტობის პოლიტიკის/მოძრაობის ზოგიერთი მახასიათებელი
პირველ რიგში, უნდა ითქვას, რომ იდენტობის პოლიტიკა ყოველთვის იწვევს კონკურენციას მწირი რესურსების დასაუფლებლად. წარმატებული მობილიზაცია კოლექტიური იდენტობის
საფუძველზე იმთავითვე გულისხმობს რწმენას იმისა, რომ რესურსები არათანაბრადაა გადანაწილებული. `რესურსები~ უნდა გავიგოთ უფართოესი აზრით, როგორც ეკონომიკური კეთილდღეობა/სიმდიდრე და პოლიტიკური ძალაუფლება.
მეორე, უნდა ითქვას, რომ მოდერნიზაცია და გლობალიზაცია ამძაფრებს განსხვავებებს და
აღვივებს კონფლიქტს. როდესაც ცალკეული ჯგუფები ინტეგრირდება საერთო ეკონომიკურ და
პოლიტიკურ სისტემაში, უთანასწორობა უფრო ცხადი ხდება, რადგან ორი ჯგუფის პირდაპირი შედარების შესაძლებლობა იზრდება. გარკვეული თვალსაზრისით, ეთნიკურობა შეიძლება
აღიწეროს როგორც პროცესი, რომელიც შესაძლებელს ხდის კულტურული განსხვავებულობის
შედარებას და, ამდენად, ის არის გლობალიზაციის შედეგად გააქტიურებული კონტაქტით განპირობებული მოდერნული ფენომენი. შენ არასოდეს გშურს შენი მეზობლის, თუ არაფერი იცი
მისი არსებობის შესახებ.
მესამე, მსგავსება/იგივეობა იდეოლოგიურად უგულებელყოფს თანასწორობას. ეთნიკური
ნაციონალიზმი და პოლიტიზირებული რელიგია ჯგუფს აღწერს როგორც ჰომოგენურს, როგორც `მსგავსი, ერთნაირი~ ხალხის ერთობას. შიდა განსხვავებები უგულებელყოფილია და ამიტომ ხშირად, შეიძლება ითქვას, რომ იდენტობის პოლიტიკა ემსახურება ჯგუფის პრივილეგირებული სეგმენტის ინტერესებს.
მეოთხე, მოხმობილია წარსულის ტანჯვისა და უსამართლობის მოგონებები (images). რამდენიმე მაგალითი: სერბები განიცდიან თურქებთან დამარცხებას კოსოვოში 1389 წელს; BJP
ლიდერები აღწერენ მუსლიმების მმართველობას ინდოეთში 1500 წლიდან როგორც სისხლიანსა
და ავტორიტარულს; აფრო-ამერიკელები მუდმივად იხსენებენ მონობის ისტორიას.
მეხუთე, პოლიტიკური სიმბოლიზმი და რიტორიკა პერსონალური განცდის/გამოცდილების
გამძაფრებას იწვევს. ეს არის იდენტობის პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური
მახასიათებელი. მითების, კულტურული სიმბოლოების და თემობრივი ტერმინოლოგიის გამო23

ყენებით, იდენტობის პოლიტიკის გამტარებლები ცდილობენ, შეამცირონ განსხვავება პერსონალურ გამოცდილებასა და ჯგუფის ისტორიას შორის. ამის მეშვეობით სერბისათვის ბუნებრივი
ხდება კოსოვოს ბრძოლაზე პირველ პირში საუბარი (`ჩვენ დავკარგეთ კოსოვო 1389 წელს~).
მეექვსე, პირველმოსულები (ადგილობრივები) დაპირისპირებული არიან მოსულებთან
(დამპყრობლებთან). თუმცა ეს იდეოლოგიური მახასიათებელი არ არის უნივერსალური იდენტობის პოლიტიკაში, ის თავს იჩენს ყველა შესაძლო შემთხვევაში.
და ბოლოს, სოციუმის რეალური კომპლექსურობა მცირე კონტრასტების ერთობლიობაზე
დაიყვანება. როგორც ჰიტლერმა დაწერა Mein Kampf-ში, ჭეშმარიტი ნაციონალური ლიდერი
თავისი ხალხის ყურადღებას მხოლოდ ერთ მტერზე მიმართავს. ამდენად, კოლექტიური იდენტობა უნდა ემყარებოდეს მეტ-ნაკლებად დაუნაწევრებელ/მთლიან არაორაზროვან კრიტერიუმებს, როგორებიცაა: ტერიტორია, რელიგია, მშობლიური ენა...
იდენტობის პოლიტიკა ხშირად განიხილება როგორც ანაქრონული გადმონაშთი იმ დროიდან, როდესაც თემი (`სისხლით ნათესაობა~), რელიგია ან ტერიტორიული მიკუთვნებულობა
პოლიტიკის საფუძველს ქმნიდა. ამ თვალსაზრისის საპირისპიროდ გამოითქვა აზრი, რომ თუმცა იდენტობის პოლიტიკა ტრადიციული `სამოსითაა~ შებურული, სინამდვილეში ის მოდერნის
პერიოდის შედეგია. ტრადიციებთან, კულტურასა და რელიგიასთან დაკავშირებული მძაფრი
განცდების მობილიზება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ხალხი გრძნობს, რომ ის ალყაშემორტყმულია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თევზმა არაფერი იცის წყლის შესახებ მანამ, სანამ
ის წყალშია, მაგრამ როგორც კი ის ჰაერზე აღმოჩნდება, მას მაშინვე უჩნდება ინტერესი და ნოსტალგია წყლის მიმართ. შეიძლება ითქვას, რომ თევზი მაშინ აღმოაჩენს წყალს, როდესაც ის მის
გარეთ აღმოჩნდება.
ამ კუთხით თუ განვიხილავთ, იდენტობის პოლიტიკასთან დაკავშირებული კოლექტიური
ემოციები მჭიდროდაა დაკავშირებული ჯგუფების მიერ ცხოვრების ჩვეული ვითარების დაკარგვის განცდასთან, რაც მოდერნული პერიოდისათვის დამახასიათებელი სწრაფი ცვლილებების
ვითარებაში სავსებით ბუნებრივია. ეთნიკური ნაციონალიზმი, უმცირესობების მოძრაობები და
პოლიტიზირებული რელიგია ადამიანებს სთავაზობს `მე`-ს პოზიტიურ განცდას და კარგია ეს
თუ არა, ეს მოძრაობები გავლენიანი იქნება მსოფლიოს უდიდეს ნაწილში მანამ, სანამ რამე უკეთესი არ დაიმკვიდრებს ადგილს.
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გლობალიზაცია და კულტურული იდენტობა
ჯონ ტომლინსონი

სამართლიანი იქნებოდა თუ აღვნიშნავდით, რომ გლობალიზაციის გავლენა კულტურის
სფეროზე, უმთავრესად, პესიმისტურად განიხილება. როგორც წესი, გლობალიზაცია განიხილება როგორც გამანადგურებელი საფრთხე კულტურული იდენტობებისათვის, ეს უკანასკნელნი კი ჰომოგენიზებული, ვესტერნიზებული, მომხმარებლური კულტურის მზარდი ექსპანსიის
მსხვერპლად აღიქმება. ეს თვალსაზრისი, რომელიც გავრცელებულია როგორც აკადემიურ, ისე
ანტი-გლობალისტური მოძრაობის ფარგლებში, გლობალიზაციას განიხილავს როგორც დასავლური კულტურული იმპერიალიზმის უსაზღვრო გავრცელებას. წინამდებარე სტატიაში ამ დებულებას საფუძვლიანი სკეპტიციზმით მივუდგებით. მე არ უარვყოფ გლობალური კაპიტალიზმის უდაო ძალაუფლებას, რომლითაც ის დედამიწის ყველა კუთხეში ავრცელებს კულტურულ
პროდუქციას, არც იმ გავრცელებულ აზრს, რომ ამ პროდუქციას არ შეუძლია მეტ-ნაკლებად
მნიშვნელოვანი კულტურული გავლენის მოხდენა. მე ვასაბუთებ, რომ კულტურული იდენტობა
უფრო მეტად გლობალიზაციის პროდუქტია, ვიდრე მსხვერპლი.

იდენტობა როგორც განძი
თავდაპირველად მინდა შევეხო მსჯელობას, რომლის თანახმად, გლობალიზაცია იდენტობებს ანადგურებს.
ერთ დროს, გლობალიზაციის ერის დაწყებამდე, არსებობდა ლოკალური, მკაფიოდ განსაზღვრული, მყარი კავშირი გეოგრაფიულ მდებარეობასა და კულტურულ გამოცდილებას შორის. სწორედ ეს კავშირი წარმოადგენდა ამა თუ იმ ერთობის კულტურულ იდენტობას. ეს იყო
იდენტობა, რომელსაც ხალხი უბრალოდ `ფლობდა~ როგორც ხელუხლებელ ეგზისტენციალურ
საკუთრებას, როგორც მემკვიდრეობას, ხანგრძლივი, ტრადიციული ცხოვრების შედეგს, როგორც კავშირს წარსულთან, მის გაგრძელებას. იდენტობა, ისევე როგორ ენა, იყო არა მხოლოდ
კულტურული მიკუთვნებულობის გამოხატვა, არამედ ერთგვარი კოლექტიური განძი, მაგრამ,
ამავდროულად, აღმოჩნდა, რომ ის მყიფეა, შეიძლება დაიკარგოს, შესაბამისად, დაცვასა და
შენარჩუნებას მოითხოვს. ამ განცალკევებული, მრავალფეროვანი, მეტ-ნაკლებად მოწყვლადი
იდენტობების სამყაროში უეცრად ამოხეთქა (1980-იანი წლების შუახანებში) გლობალიზაციის
გამანადგურებელმა ტალღამ, რომელმაც წარღვნასავით გადაუარა მსოფლიოს მრავალფეროვან კულტურებს, გაანადგურა სტაბილური ლოკალური ერთობები, გადაადგილა ხალხი ერთი
ადგილიდან მეორეზე, დაამკვიდრა ბაზარზე ორიენტირებული, კულტურული გამოცდილების
`ბრენდირებული~ ჰომოგენიზაცია. შესაბამისად, მან წაშალა განსხვავებები ლოკალურად განსაზღვრულ კულტურებს შორის, ანუ ის, რაც ჩვენი იდენტობების საფუძველს წარმოადგენდა.
თუმცა გლობალიზაცია განიხილება როგორც საყოველთაო პროცესი კულტურული მრავალფეროვნების გაფერმკრთალების და დაკარგვისა, ზოგმა უფრო მარჯვედ გაართვა თავი ამ პროცესს, ზოგმა – ნაკლებად. მაგალითად, დასავლეთის, უფრო ზუსტად კი შეერთებული შტატების
კულტურამ ერთგვარი სტანდარტიზაცია განიცადა მსოფლიოში მისი გავრცელების კვალდაკვალ, განსაკუთრებული საფრთხის წინაშე კი განვითარებადი მსოფლიოს უფრო `სუსტი~ კულტურები აღმოჩნდნენ.
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ამგვარად, არადასავლური სამყაროს ეკონომიკური სისუსტე კულტურულ სისუსტესთან იქნა ასოცირებული.
ეს ვერსია გლობალიზაციას კულტურული იდენტობების განადგურებასთან აკავშირებს.
თუმცა, ამისაგან სრულიად განსხვავებული ვერსიაც შეიძლება არსებობდეს. მაგალითად ის,
რომ გლობალიზაცია კი არ ანადგურებს კულტურულ იდენტობებს, არამედ, პირიქით, მათი
წარმოქმნისა და განვითარების პირობებს ქმნის. ეს ვერსია იდენტობის განსხვავებულ გაგებას
ემყარება.

იდენტობა, როგორც ძალაუფლება
ლიტერატურაში არც თუ ძნელია ზემოთ მოცემული დებულების საპირისპირო შეხედულებების ნახვა. მაგალითად, სოციოლოგი მანუელ კასტელსი თავის ცნობილ ნაშრომში `ინფორმაციული ერა~ აღნიშნავს, რომ ჩვენი ცხოვრება, ისევე, როგორც მთელი დღევანდელი მსოფლიოს
სახე, განსაზღვრულია იდენტობისა და გლობალიზაციის კონფლიქტური ტენდენციებით. მისი
აზრით, გლობალიზაციისათვის მთავარ გამოწვევას კოლექტიური იდენტობების აღზევება და
კულტურული გამორჩეულობისაკენ საყოველთაო მისწრაფება წარმოადგენს. ამ თვალსაზრისის
თანახმად, იდენტობა განიხილება არა როგორც გლობალიზაციის მიერ დაკნინებული მყიფე და
სუსტი ფენომენი, არამედ როგორც ლოკალური კულტურების მზარდი ძალაუფლება, რომელიც
ეწინააღმდეგება გლობალიზაციის ცენტრისკენულ ძალებს.
ამ შეხედულებას ადვილად დაეთანხმება ყველა, ვინც კი აკვირდება დღეს მიმდინარე, იდენტობის სხვადასხვა დონეზე (გენდერი, რელიგია, ეთნიკურობა, ნაცია) დამყარებულ სოციალურ
მოძრაობებს. ეს თვალთახედვა გულისხმობს, რომ კულტურული იდენტობა არ არის გლობალიზაციის იოლი მსხვერპლი, რადგან იდენტობა, სინამდვილეში თანამედროვე ინსტიტუციონალური სოციალური ცხოვრების მნიშვნელოვან განზომილებას წარმოადგენს. ეს განსაკუთრებით
ნაციონალურ იდენტობაზე შეიძლება ითქვას, რომელიც წინასწარგანსაზღვრული კულტურული
მშენებლობის შედეგია. მას უზრუნველყოფს სახელმწიფოს როგორც რეგულატორული, ასევე
სოციალიზაციის ინსტიტუტები, კერძოდ, სამართალი/კანონმდებლობა, საგანმანათლებლო სისტემა და მედია.
ამ თეორიის არსებობა მოწმობს იმას, რომ იდენტობების მნიშვნელობის ზრდა სწორედ
გლობალიზაციის პროცესის შედეგია.

იდენტობა და ინსტიტუციური მოდერნულობა
სწორედ ეს იდეა მიბიძგებს აზრისაკენ, რომ იდენტობა სწორედ გლობალიზაციის ეპოქის
შედეგია. როგორც ითქვა, იდენტობა ინსტიტუტების გარკვეული ერთობლიობის მიზანმიმართული პოლიტიკის შედეგია, ამ მოდერნული ინსტიტუტების საყოველთაო დამკვიდრება კი სწორედ გლობალიზაციის პროცესის შედეგად გახდა შესაძლებელი. მარტივად რომ ითქვას, გლობალიზაცია მოდერნულობის გასაყოველთაოებაა, მოდერნულობა კი იდენტობის წინამორბედია.
საყოველთაოდ მიღებულია შეხედულება, რომ იდენტობა უნივერსალური, საკაცობრიო ფენომენია, თუმცა ეს შეიძლება არ შეესაბამებოდეს რეალობას. ის, რასაც ჩვენ დღეს ვუწოდებთ იდენტობას, მხოლოდ ერთი, კონკრეტული, მოდერნული (შესაბამისად, დასავლური) კულტურისათვის დამახასიათებელი ფენომენია.

გლობალიზაცია და მოდერნულობა
მეტი სიცხადისთვის, საჭიროა უფრო ფართოდ განვიხილოთ გლობალიზაციის პროცესი.
როგორც წესი, ის გაიგება როგორც კაპიტალიზმის გავრცელება, რასაც თან დაერთო დასავლური მედიასისტემების მიერ გარკვეული კულტურული ასპექტების გასაყოველთაოებაც.
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თუმცა, თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კულტურული ასპექტი, რომელიც გლობალიზაციის შედეგად გახდა საყოველთაო, არის მოდერნულობა. მოდერნულობა რთული და საკამათო ფენომენია. ამ შემთხვევაში მას განვსაზღვრავთ როგორც სოციალური და კულტურული გამოცდილების აბსტრაგირებას ლოკალური კონტექსტიდან, მის
ინსტიტუციონალიზაციას დროსა და სივრცეში (Giddens 1990). ამის მაგალითია ტერიტორიის
ორგანიზება და კონტროლი (ერი-სახელმწიფო, ურბანიზმი), ან წარმოებისა და მოხმარების წესი (ინდუსტრიალიზაცია, კაპიტალისტური ეკონომიკა), მაგრამ მოდერნულობა კულტურული
გამოცდილების ინსტიტუციონალიზაციასაც ახდენს, მაგალითად, იმისა, თუ როგორ წარმოვიდგენთ ჩვენს კავშირს და მიკუთვნებულობას ამა თუ იმ ადგილსა და ერთობასთან. სწორედ ეს
წარმოდგენა განავითარებს იმას, რასაც ჩვენ კულტურულ იდენტობას ვუწოდებთ – საკუთარი
თავისა და ერთობის განსაზღვრას, რომელიც დამყარებულია ისეთ ფაქტორებზე, როგორებიცაა: გენდერი, კლასი, რელიგია, რასა, ეთნიკურობა და ნაციონალობა. ზოგიერთი ამ ფაქტორთაგანი, ცხადია, მოდერნულობის ეპოქამდე არსებობდა, ზოგიერთი, მაგალითად, ნაციონალობა, სპეციფიკურად მოდერნული კატეგორიაა. თუმცა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ
სწორედ მოდერნის ეპოქაში გახდა ეს კატეგორიები წარმოსახვითი ერთობების საფუძველი,
სწორედ ამ დროს მოხდა მათი ინსტიტუციონალიზაცია.
მოდერნულ საზოგადოებებში ჩვენ ვცხოვრობთ იმ სტრუქტურების ფარგლებში, რომლებიც
განსაზღვრავენ ჩვენს არსებობას. ჩვენ `ვცხოვრობთ~ ჩვენს გენდერს, ეთნიკურობას, ნაციონალობას და ა. შ. როგორც სოციალურად ინსტიტუციონალიზებულ იდენტობებს. სწორედ ამიტომ აღვნიშნე, რომ მოდერნულობა იდენტობის წინამორბედია. და რამდენადაც გლობალიზაცია მოდერნულობის ინსტიტუციონალიზებულ მახასიათებლებს ავრცელებს მრავალ სხვადასხვა კულტურაში, ის ავრცელებს იდენტობებსაც. სწორედ ეს არის გლობალიზაციის ყველაზე
მნიშვნელოვანი კულტურული ასპექტი. ის შეიძლება განვიხილოთ, როგორც კულტურული იმპერიალიზმი, რადგან ზემოხსენებული მოდერნული კატეგორიები თავდაპირველად დასავლეთში
ჩამოყალიბდა.
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საკვები და იდენტობა

საკვების მომზადება ბუნების კულტურად გარდაქმნის უნივერსალური საშუალებაა. გარდა
ამისა, ეს პროცესი ერთგვარი ენაცაა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ვსაზღვრავთ საკუთარ თავს
და ჩვენს ადგილს სამყაროში.
საკვები, რომელსაც მოვიხმართ, საკმაოდ ბევრ ინფორმაციას შეიცავს ჩვენს იდენტობასა
და კულტურაზე. საკვები ის მედიუმია, რომლითაც ადამიანები საკუთარ თავს წარმოაჩენენ.
ფრანგი ანთროპოლოგი კლოდ ლევი-სტროსის (1908-2009) აზრით, არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როგორ ვახდენთ საკვების ორგანიზებას (მაგალითად, რას მივიჩნევთ ძირითად კერძად,
დესერტად და ა.შ.). საკვებმა შეიძლება გვაჩვენოს, როგორია ინდივიდის ეთნიკური და რელიგიური პოზიცია. საკვების მოხმარებას პოლიტიკური განზომილებაც აქვს, მაგალითად, ამა თუ
იმ ქვეყნის წარმოებულ საკვებზე შეიძლება უარი თქვას მეორე ქვეყნის მოსახლეობამ, როგორც
ეს მოხდა აპარტეიდის პერიოდის სამხრეთ აფრიკისათვის გამოცხადებული ბოიკოტის შემთხვევაში. ცვალებადია აგრეთვე ის ზღვარი, რომელიც მიუთითებს, რა არის საკვებად ვარგისი და
რა – არა. საკვების მოხმარებას, ცხადია, მატერიალური მხარეც აქვს. ადამიანები, ხშირად იმას
მიირთმევენ, რაც მათთვის ხელმისაწვდომია (მატერიალური თვალსაზრისი,, ასევე იმის გათვალისწინება, რა `მოიპოვება~ კონკრეტულ საზოგადოებაში).
ფრანგმა მოაზროვნემ ანთელმ ბრია-სავარენმა აღნიშნა: `მითხარი რას ჭამ და გეტყვი,
ვინ ხარ~. თუმცა, არანაკლები შეიძლება გავიგოთ იმით, რის ჭამაზეც ადამიანი უარს ამბობს.
მრავალ კულტურაში არსებობს მკაცრი აკრძალვები და ნორმები საკვებთან დაკავშირებით. მაგალითად, მუსლიმებისათვის აკრძალულია ალკოჰოლური სასმელი, ღორის ხორცი; ებრაელებისათვის – არაკოშერული საკვები. ყველა შემთხვევაში, ეს აკრძალვები მიჯნავს მორწმუნეთა
ჯგუფს სხვა დანარჩენთაგან, მაგრამ საკვები არა მხოლოდ რელიგიურ იდენტობაზე მიუთითებს,
განსხვავებული იდენტობის მქონენი არიან ასევე ვეგეტარიანელები, მხოლოდ ორგანული საკვების მომხმარებლები, მავნე საკვების მოყვარულები და ა.შ.

სწრაფი კვების ფენომენი – საფრთხე ნაციონალური კულტურისათვის?
საკვები მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ის აუცილებელია
სიცოცხლის შენარჩუნებისათვის, თუმცა საკვებს გაცილებით მეტი დატვირთვა აქვს. ის სიამოვნების, კომფორტისა და უსაფრთხოების წყაროც არის, სტუმართმოყვარეობის სიმბოლოცაა,
სოციალურ სტატუსსაც გამოხატავს და რელიგიური მნიშვნელობაც აქვს. რას ვარჩევთ საკვებად, როგორ ვაწყობთ სუფრას, ვამზადებთ კერძს და მივირთმევთ, ის ფაქტორებია, რომლებიც
მჭიდროდ უკავშირდება კულტურულ გამოცდილებას.
უკანასკნელი ოცდაათი წლის მანძილზე მსოფლიოში სწრაფი კვების მოხმარება საოცარი
სისწრაფით გაიზარდა. მაგალითად, 1970-იან წლებში ამერიკელები 6 მილიარდ დოლარს ხარჯავდნენ სწრაფი კვების ობიექტებში, 2000 წლისათვის კი ამ მაჩვენებელმა 110 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამერიკელები დღეს უფრო მეტ ფულს ხარჯავენ სწრაფ
კვებაში, ვიდრე განათლებაში, პერსონალურ კომპიუტერებში ან ახალ მანქანებში; ფილმებში,
წიგნებში, ჟურნალებსა და გაზეთებში ერთად. აქედან გამომდინარე, მსოფლიოს უდიდესი სწრაფი კვების კომპანია McDonald’s როგორც ეპოქის, ისევე ამერიკული კულტურის სახე გახდა.1
1

Eric Schlosser, Fast Food Na on: The Dark Side of the all-American Meal, USA, 2001.
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სწრაფი კვების ასეთი ბუმი მხოლოდ ამერიკას არ შეეხო. მთელ მსოფლიოში ადამიანებს
უკვე აღარ ახსოვთ, როგორი იყო ცხოვრება ჰამბურგერისა და ფრანგული კარტოფილი ფრის
გარეშე. მათ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ სამზარეულოში მრავალი საათის გატარება აუცილებელია გემრიელად დანაყრებისათვის. ამგვარად, ფაქტია, რომ დღევანდელი მსოფლიო მნიშვნელოვნად განსხვავდება ადრინდელისაგან და ამ ცვლილებაში `პასუხისმგებლობის~ თავისი წილი
საკვებს აქვს.
შემთხვევითი არაა, რომ 2000-იანი წლების დასაწყისში McDonald’s მთავარი სამიზნე იყო
ანტიგლობალისტებისა და იმ მკვლევართათვის, რომელთა აზრით, სწრაფი კვების ობიექტები საფრთხეს უქმნიან (უკეთეს შემთხვევაში) ან ანადგურებენ (უარეს შემთხვევაში) ლოკალურ
კულტურებს და სოციალურ ურთიერთობებს.1 ისინი აცხადებენ, რომ ადამიანებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ ტრადიციული საკვების დაკარგვა მათი კულტურის ძირითადი ელემენტების
დაკარგვასაც გამოიწვევს.2 თუმცა, სხვა ავტორები სკეპტიკურად უურებენ მსგავს განცხადებებს. მათი აზრით, ისეთ ფაქტორი, როგორიცაა სწრაფი კვება, ვერ გამოიწვევს ძირეულ ცვლილებებს კულტურაში. პირიქით, კულტურული მრავალფეროვნება უფრო აძლიერებს საკუთარი
გამორჩეულობის განცდას.3
ამგვარად, კითხვა შემდეგში მდგომარეობს: რას წარმოადგენს სწრაფი კვების ფენომენი და
შეიძლება თუ არა ის საფრთხეს წარმოადგენდეს ნაციონალური კულტურისა და იდენტობისათვის?

საკვები და კულტურა
მიუხედავად იმისა, რომ საკვები კულტურის მხოლოდ ერთ-ერთი ასპექტია, ის ყველაზე
უფრო მდგრადია. ყველაფერი, რაც დაკავშირებულია საკვებთან – საჭირო ინგრედიენტების
კულტივაცია, კერძის დამზადება და მოხმარება – კულტურულ აქტს წარმოადგენს. ამ კულტურული ქმედების საწყისები საკვების დამზადების `გამოგონებასთან~ ერთად დაიწყო, რამაც
ადამიანებს შესაძლებლობა მისცა კერძებად, შემდეგ კი სამზარეულოდ გარდაექმნა ბუნებრივი,
საკვებად ვარგისი ობიექტები. საკვების დამზადების ტექნიკის დახვეწამ ჩამოაყალიბა სამზარეულო თვისი აღჭურვილობით, ისევე, როგორც წერილობითი და ზეპირი დირექტივები საკვების
დამზადების ტექნიკის ფორმალიზაციისათვის. შეიქმნა რეცეპტები, საკვებმა შეიძინა თავისი საკუთარი ენა და გარდაიქმნა კომპლექსურ კულტურულ ფენომენად, რომელიც განპირობებული იყო კლიმატით, გეოგრაფიით, სიამოვნების მიღებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფებით.
საკვები, რომელიც ადრე მხოლოდ პრაქტიკულ საჭიროებას წარმოადგენდა, თანდათან სოციალური მდგომარეობის, რელიგიური და კულტურული იდენტობის ინდიკატორი გახდა.4
აქედან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ კულტურული თავისებურებების შენარჩუნებისათვის უმნიშვნელოვანესია დიეტური ტრადიციების შენარჩუნება. ცხადია, რომ კვების კულტურის
ცენტრალური ასპექტი სამზარეულოა. ის, თავის მხრივ, სოციალურად განსაზღვრულ ქცევათა

1

2

3
4

30
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Same as previous.

ერთობლიობას წარმოადგენს შემდეგი კომპონენტებით: საკვებად ვარგისი პროდუქტების განსაზღვრული რაოდენობა (არჩევითობა), საკვების დამზადების წესი (ტექნიკა), არომატის, ტექსტურისა და ვიზუალური მახასიათებლების ერთობლიობა (ესთეტიკა), საკვების მოხმარების
წესი (რიტუალი), და ბოლოს, საკვების წარმოებისა და გავრცელების ორგანიზებული სისტემა
(ინფრასტრუქტურა). ამ კომპონენტებში ჩადებულია იდეების, შეხედულებებისა და ფასეულობების ერთობლიობა (იდეოლოგია), რომელიც შეიძლება გააზრებული იყოს როგორც ნებისმიერი სხვა კულტურული ფენომენი.1
ამგვარად, ზემოთ მოყვანილი განსაზღვრების თანახმად, საკვების ფენომენი აერთიანებს
ფასეულობებსა და შეხედულებათა სისტემებს (რა არის მიჩნეული საკვებად და რა – არა),
მატერიალურ კულტურასა და არტეფაქტებს (როგორ არის დამზადებული და წარმოდგენილი
საკვები), ენას და კომუნიკაციას (როგორ არის აღწერილი საკვები).2
საკვები უნივერსალური მედიუმია, რომელიც დაკავშირებულია კულტურის სხვადასხვა ასპექტებთან და მისი მოხმარება არ წარმოადგენს მხოლოდ ბიოლოგიურ პროცესს.

სწრაფი კვების გლობალური გავრცელება
უკანასკნელ წლებში სწრაფი კვების გლობალური გავრცელებით გამოწვეული არაერთი
პრობლემური საკითხი გამოიკვეთა. კრიტიკოსები მულტინაციონალურ კორპორაციებს (მაგალითად, McDonald’s-ს) ბრალს სდებენ ისეთი პროდუქტების და მასთან ერთად ფასეულობების,
ცხოვრების წესის და იდეოლოგიის გავრცელებაში, რაც კულტურების ჰომოგენიზაციას იწვევს.
თუ ეს ასეა, მაშინ რატომ გახდა სწრაფი კვება ასეთი პოპულარული?3
თანამედროვე სწრაფი კვების ინდუსტრია, რომელიც თვდაპირველად 1920-იანი წლების
ამერიკაში წარმოიშვა, 1950-იანი წლებიდან სწრაფად გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. დასავლური სტილის სწრაფი კვების გავრცელება აშშ-ს სწრაფი ეკონომიკური განვითარების შედეგი
იყო. 1960-იან წლებში ბევრმა ქალმა დაიწყო მუშაობა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მათ ნაკლები
დრო და ენერგია ჰქონდათ ოჯახური საქმეებისა და კერძების მომზადებისათვის. ამგვარად,
ისინი სულ უფრო მეტად ხდებოდნენ დამოკიდებული სწრაფი კვების რესტორნებზე. მარტოხელა მშობლები ან ადამიანები, რომლებიც მარტო ცხოვრობენ, ასევე დამოკიდებულნი არიან ამ
ტიპის საკვებზე. ხალხს სჭირდება მზა საკვები ხელმისაწვდომ ფასში, რომელიც, ამავე დროს,
გემრიელი და ნოყიერია. გარდა ამისა, ამერიკული სწრაფი კვების განვითარებისა და გავრცელების მთავარი მიზეზი არის უსაფრთხო და მისაღები საკვებით მომარაგება იმ ხალხისა, რომელთა
ცხოვრების წესი ძალიან დინამიურია.4 შესაბამისად, ინგრედიენტების შერჩევა, საკვების დამზადებისა და მისი მოხმარების ფორმა მორგებულია მთავარ მიზანს – დროის დაზოგვას. სწრაფი
კვების ფენომენი წარმოადგენს იმ კულტურის პროდუქტს, რომელიც მიმართულია დროის ეფექტიანად გამოყენებაზე.5
1

Terrence H. Witkowski, Global Food Marke ng Systems and Local Cultural Change in the Developing World,
California State University, Long Beach; Papers of The 33rd Annual Macro marke ng Conference Clemson,
South Carolina, USA June 4 – 7, 2008. h p://macromarke ng.org/wp-content/uploads/2010/08/2008macromarke ng-proceedings.pdf

2

Ibidem.

3

Ibidem.
Yu Cui, Zhang Ting, American Fast Food in Chinese: A Cross-Cultural Perspec ve - The Case of KFC and
McDonald’s, Master’s Disserta on in Interna onal Marke ng, University of Halmstad, 2009.

4

hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:286121/FULLTEXT01
5

Chen-Bo Zhong, Sanford E. DeVoe, You Are How You Eat: Fast Food and Impa ence, In Press at
Psychological Science, University of Toronto, h p://www.rotman.utoronto.ca/newthinking/fas ood.pdf
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ამგვარად, ჰოთ დოგებით, ჰამბურგერებით თუ ფრანგული ფრით წარმოდგენილი სწრაფი
კვება დღეს მრავალმილიარდიანი ინდუსტრიაა, რომელიც დიდ გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რას
ვჭამთ და როგორ. კორპორაცია McDonald’s მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი ქსელია, რომელიც 31 000-ზე მეტ რესტორანს მოიცავს და 58 მილიონზე მეტ ადამიანს ემსახურება დედამიწის ყველა კონტინენტზე, 121 ქვეყანაში.1 მან შეაღწია ისეთ პატარა სახელმწიფოებში, როგორებიცაა: ტრინიდადი და ტობაგო, ასევე კვების ძველი ტრადიციების მქონე დიდ ქვეყნებშიც,
როგორებიცაა: ჩინეთი და იაპონია. მაგალითად, McDonald’s ჩინეთის 25 პროვინციასა და 108
ადმინისტრაციულ რეგიონში 670 რესტორანი აქვს.2
დღეს სწრაფი კვება ამერიკული ნაციონალური კულტურის ნაწილად მოიაზრება. ის ამერიკის ნაციონალური იდენტობის ნაწილად არის მიჩნეული. თუმცა, სწრაფი კვება მხოლოდ ამერიკის ცხოვრების ინტეგრალური ნაწილი არაა. ის მრავალი სხვადასხვა ნაციის კულტურაში დამკვიდრდა. სწრაფი კვება მისაწვდომია ყველგან, სამყაროს ნებისმიერ ნაწილში. ის მისაღებია და
იაფი (და, რა თქმა უნდა, სწრაფი!). ასე რომ, თითქოს არ არსებობს მიზეზი მის დასაწუნებლად,
მაგრამ საკმაოდ ბევრია ისეთიც, რომელთათვისაც სწრაფი კვება მიუღებელია ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო.

სწრაფი კვების გავლენა კულტურაზე: ჩინეთის მაგალითი
სწრაფი კვების გლობალური გავრცელება ხშირად კრიტიკის საგანია. ახალი და ორგანული
საკვების მომხრეები ხშირად უსვამენ ხაზს იმ საფრთხეს, რასაც სწრაფი კვება უქმნის ჯანმრთელობას. მაგრამ უფრო ხშირად განსჯის საგანი ხდება სწრაფი კვების გავლენა სიმბოლურ, რიტუალურ და ოჯახური ცხოვრების სფეროზე, რამაც, საბოლოო ჯამში, კულტურული ცვლილებები
და ჰომოგენიზაცია შეიძლება გამოიწვიოს. ამასთანავე, ხაზგასმით მიუთითებენ იმ საფრთხეზე,
რომელიც ნაციონალურ იდენტობებს ემუქრება. უბრალოდ დამთხვევა არაა, რომ, მაგალითად,
საფრანგეთი, მდიდარი კულინარიული ტრადიციების ქვეყანა, გლობალური ანტი-McDonald’s
მოძრაობის ეპიცენტრი გახდა.3
როგორ შეიძლება სწრაფი კვება საფრთხეს უქმნიდეს ნაციონალურ იდენტობას? განვიხილოთ ჩინეთის მაგალითი, სადაც, როგორც უკვე აღინიშნა, McDonald’s-ს 680 რესტორანი აქვს.
ისინი ქვეყნის 25 პროვინციაშია ლოკალიზებული. უამრავი ადამიანი არის დასაქმებული ამ რესტორნებში და კიდევ უფრო დიდია მათ მომხმარებელთა რიცხვი. McDonald’s-ის მზარდ პოპულარობას ჩინეთში, უძველესი კვების ტრადიციები მქონე ქვეყანაში, რამდენიმე ასპექტი აქვს.
ხშირად მშობლები, რომლებსაც უნდათ შვილებს ასიამოვნონ, თანხმდებიან მათ თხოვნას და
მიჰყავთ ისინი McDonald’s-ის რესტორანში. McDonald’s რესტორანი ნომერი პირველი ადგილია, სადაც ჩინელ ბავშვებს დაბადების დღეს უხდიან. ეს ფაქტი განსაკუთრებით საინტერესოა
იმის გამო, რომ ჩინელები ტრადიციულად არ აღნიშნავენ დაბადების დღეს. თუმცა, ამ ქმედებას
აქვს ერთგვარი არგუმენტი: თუმცა მშობლებს არ აქვთ შესაძლებლობა გააგზავნონ შვილები
დასავლეთში განათლების მისაღებად, მათ შეუძლიათ McDonald’s-ში მაინც წაიყვანონ ბავშვი.
ამგვარად, მათი გაგებით, McDonald’sდასავლური კულტურისა და ტრადიციების ეკვივალენტია.4
1

www.mcdonalds.com

2

www.mcdonalds.com.cn
James L.Watson, Melissa L.Caldwell, The Cultural Poli cs of Food and Ea ng, A reader, Blackwell Publishing,
USA, 2005. h p://www.google.com/books?hl=lt&lr=&id=yNFN1OpnkBkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=culture+and+fo
od&ots=l-mhoDer5-&sig=O8Pzlb_EqPvhni4eWWUMFwnSQ54#v=onepage&q=culture%20and%20food&f=false
Lynn Guene e, The McDonaldiza on of China, A Curriculum Project, 2009 Fulbright Hays Seminars Abroad to
China, Rochester Community and Technical College h p://www.ncuscr.org/files/Guene e_1.pdf
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McDonald’s განიხილება როგორც მომხმარებლისა და მომსახურე პერსონალის თანასწორობის სიმბოლო. გარდა ამისა, ეს რესტორნები ხელსაყრელ ადგილად მიიჩნევა პაემანზე გოგონას
დასაპატიჟებლად, რადგან იქ არავინ ეჯიბრება ერთმანეთს, რომ უფრო დიდი კერძი შეუკვეთოს, ვიდრე წყვილმა მეზობელ მაგიდასთან. McDonald’s-ში დაპატიჟებით ახალგაზრდა კაცი
აჩვენებს, თუ რამდენად კოსმოპოლიტურია ის და, ამავე დროს, დიდ ფულსაც არ ხარჯავს. მარტოხელა ქალებიც უსაფრთხო ადგილად მიიჩნევენ McDonald’s რესტორანს, რადგან იქ ალკოჰოლური სასმელები არ იყიდება. ეს რესტორნები მშვიდ ადგილად მიიჩნევა, სადაც შესაძლებელია დასვენება; საპირფარეშოები სუფთაა, შენობა თბება და გრილდება სეზონურად – ასეთი
პირობები კი ყველა ჩინელს არ აქვს ბინაში. ჩინეთის ქალაქები ხალხმრავალია და ცხელი თითქმის მთელი წლის მანძილზე, McDonalds კი ერთგვარი სიმშვიდის ოაზისივით არის გადაჭედილ
ქუჩებთან შედარებით. ამგვარად, McDonald’s ჩიენლებისათვის გახდა ამერიკული ოცნების, ფასეულობებისა და ცხოვრების სტილის სიმბოლო.1
რურალური პროვინციებიდან ჩამოსული ჩინელები სწრაფი კვების რესტორნებს ასევე განიხილავენ როგორც კულტურულ გამოცდილებას, ერთგვარ ხერხს, განიცადო დასავლეთი სხვა
ქვეყნებში გამგზავრების გარეშე. ეს ერთგვარი ეგზოტიკური საკვებია, რომლის გასინჯვითაც
შეიძლება იტრაბახო სოფელში დაბრუნების შემდეგ. ამიტომ McDonald’s მრავალი ოჯახისთვის
გახდა სასურველი ადგილი არა მხოლოდ დაბადების დღის, არამედ დღესასწაულების აღსანიშნავადაც.2
ამგვარად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ჩინეთი არა მხოლოდ მსოფლიოს ყველაზე სწრაფად
მზარდი ეკონომიკის ქვეყანაა, არამედ ადგილიც, სადაც ასევე ყველაზე სწრაფად ხდება კვების
კულტურის მოდერნიზაცია. თუმცა ეს შეიძლება აიხსნას სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრების დონის მნიშვნელოვანი განსხვავებით: საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყანა ან რეგიონი თუ ძალიან ღარიბია, უცხოური კორპორაციები, როგორიცაა McDonald’s, შეიძლება არ დაინტერესდნენ
ინვესტიციებით. შესაბამისად, კულტურათაშორისი კონტაქტები ან კულტურული ცვლილებები
ნაკლებად ინტენსიური იქნება.

განსხვავებული მოსაზრება: სწრაფი კვების ლოკალიზაცია
როგორც უკვე ითქვა, სწრაფი კვებას დიდი გავლენა აქვს ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე.
ეს ფენომენი თანამედროვე საზოგადოების თითქმის აუცილებელი ასპექტია. არ შეიძლება იმის
უარყოფა, რომ სწრაფ კვებას და სხვა დასავლურ ტრადიციებს დიდი გავლენა აქვს ჩინეთის (ან
ნებისმიერი სხვა ქვეყნის) მოდერნიზაციაზე, მაგრამ წარმოადგენს თუ არა ეს გავლენა საფრთხეს ნაციონალური კულტურისა და იდენტობისათვის?
მეცნიერების ნაწილი, რომელიც არ იზიარებს იდეას იმის შესახებ, რომ კვების სფეროში
მომხდარი ცვლილებები გავლენას იქონიებენ ნაციონალურ იდენტობაზე, ფიქრობს, რომ ადგილობრივი მომხმარებლები McDonald’s-ს თავისი მიზნებისთვის იყენებენ; ყოველ ახალ ბაზარზე გარკვეული თავისებურებები შედის სტანდარტიზებულ მენიუში, ამგვარად, მიმდინარეობს
ლოკალიზაციის პროცესი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც McDonald’s-ის მენიუ, ადგილობრივი გავლენით, გარკვეულ ცვლილებას განიცდის, ან ივსება სრულიად ახალი, ადგილობრივ კულტურასთან და კულინარიულ ტრადიციებთან ახლოს მყოფი კერძ(ებ)ით.3 მაგალითად, ჩინეთში
1

Ibidem.

2

Ibidem.

3

James L.Watson, Melissa L.Caldwell, The Cultural Poli cs of Food and Ea ng, A reader, Blackwell Publishing,
USA, 2005. h p://www.google.com/books?hl=lt&lr=&id=yNFN1OpnkBkC&oi=fnd&pg=PA1&dq=culture+and+fo
od&ots=l-mhoDer5-&sig=O8Pzlb_EqPvhni4eWWUMFwnSQ54#v=onepage&q=culture%20and%20food&f=false
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McDonald’s-ის საუზმის მენიუში შედის ერბოკვერცხი, ბლინები და ცხელი ჩაი ტრადიციული
ჩინური სახელწოდებებით; ბეიჯინგში (პეკინი) მცხოვრები ბავშვებისათვის `ძია მაკდონალდი~
(აკა რონალდი) ისეთივე ზღაპრული გმირი გახდა, როგორც ჩინური ფოლკლორის სხვა პერსონაჟები; 2004 წლის გაზაფხულის ფესტივალზე ბეიჯინგის McDonald’s ვანგფუჯინგის ქუჩაზე
ყურადღებას იპყრობდა ტრადიციული ჩინური სტილით გაფორმებული ინტერიერით; ჩინური
ახალი წლის აღსანიშნავად კი მენიუში შევიდა საახალწლო Happy Meal მოზრდილებისათვის
ტრადიციული წითელი შეფუთვით და ჩინური ჰოროსკოპით.1
ამგვარად, ინარჩუნებს რა სიმბოლიკის ძირითად მახასიათებლებს, სწრაფი კვების კომპანიები აუცილებლად მიიჩნევენ გარკვეული ცვლილებები შეიტანონ მომსახურებასა და მენიუში
იმისათვის, რომ დააკმაყოფილონ ადგილობრივი მოლოდინი და გემოვნება. ამგვარად, ისინი შესაბამისობაში მოდიან ლოკალურ იდენტობასთან. `ბაზრის დადებითმა რეაქციამ ცხადყო, რომ
პროდუქტების ლოკალიზაციისაკენ მიმართული ჩვენი სტრატეგია გამართლებულია~, – აღნიშნა ჩინეთში McDonald’s-ის მარკეტინგის ერთ-ერთმა მენეჯერმა.2
ამგვარად, მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სწრაფი კვების გლობალური გავრცელება ტრადიციული მსოფლმხედველობისა და ფასეულობათა სისტემის ცვლილებებს იწვევს, მას არ შეუძლია საფრთხე შეუქმნას ნაციონალურ იდენტობას. ჩინეთში სწრაფი
კვების ლოკალიზაციის მაგალითმა ცხადყო, რომ კულტურული ცვლილება ორმხრივია.3
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მალხაზ თორია
`ცივილიზაციური ძიებანი~, # 4, გვ.19-27

ქართული ტელეკომპანიისთვის მიცემულ ინტერვიუში აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი შამბამ განაცხადა, რომ ისტორიულად აფხაზეთი კი არ შედიოდა საქართველოს შემადგენლობაში, არამედ საქართველო იყო
აფხაზეთის ნაწილი. ეს განცხადება, გარკვეულწილად, იმის ილუსტრაცია შეიძლება იყოს, რომ
ეთნიკური კონფლიქტების და კონფლიქტური იდენტურობების1 ჩამოყალიბების ერთ-ერთი მიზეზი ეთნოსის მიერ ისტორიის ორგანიზების, ზოგადად, წარსულის დამახსოვრებისა და აღქმის
თავისებურებაა. თითოეული ეთნოსი წარსულს იმ ნორმების საფუძველზე იაზრებს, რომლებიც
განსაზღვრავენ, თუ რა, როდის და როგორ უნდა იქნას დამახსოვრებული წარსულიდან. თავის
მხრივ, ამ ნორმებს ემყარება ამა თუ იმ ეთნოსის იდენტურობა. ფრანგი სოციოლოგის პიერ ნორას თქმით, `წარსულის ხსოვნა აწმყო იდენტურობას განსაზღვრავს~ (Llobera 1998:331).
წარსული განსაკუთრებით აქტუალური კონფლიქტის დროს ხდება. დაპირისპირებული მხარეები მას ტერიტორიული თუ სხვა სახის პოლიტიკური პრეტენზიების დასაკმაყოფილებლად
იყენებენ. ამ დროს ისტორია დამოკიდებული ხდება პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე. როგორც
ინგლისელი მკვლევარი პ. ბერკი აღნიშნავს, ისტორიკოსების შემოქმედება სულაც არ არის დამახსოვრების უწყინარი აქტი, ის სხვების მეხსიერების ჩამოყალიბების მცდელობაა (Burke 1980:
100-101). ქართული და აფხაზური ეთნოსების, როგორც მნემონიკური ერთობების, `კონფლიქტური მეხსიერებებისა~ და, შესაბამისად, კონფლიქტური იდენტურობების ჩამოყალიბებაზე
მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ისტორიკოსების შემოქმედებამ. ქართულ-აფხაზური `მეხსიერებების კონფლიქტმა~ თავი XX საუკუნის დასაწყისში იჩინა, ინტენსიური ხასიათი 80-90-იან
წლებში მიიღო და დღემდე გრძელდება. შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტის წარმოშობაში მნიშვნელოვანი როლი სწორედ ქართველების და აფხაზების მიერ წარსულის
და, ზოგადად, ისტორიის განსხვავებულმა აღქმამ ითამაშა.
მრავალ სამეცნიერო გამოკვლევაში გაანალიზებულია, ერთი მხრივ, ისტორიის, ისტორიული ტექსტებისა და, მეორე მხრივ, კოლექტიური და ინდივიდუალური მეხსიერების ურთიერთმიმართების საკითხი. პ. ბერკის თქმით, ის მოსაზრება, რომ `მეხსიერება ასახავს იმას, რაც მოხდა,
ხოლო დაწერილი ისტორია ასახავს საკუთრივ მეხსიერებას, მეტისმეტად მარტივად გამოიყურება. არც მეხსიერება და არც ისტორიები უკვე აღარ განიხილება ობიექტურად. ორივე შემთხვევაში ჩვენ ვსწავლობთ ინფორმაციის ცნობიერი თუ არაცნობიერი სელექციის, ინტერპრეტაციისა
და დამახინჯების გათვალისწინებას. ორივე შემთხვევაში ეს სელექცია, ინტერპრეტაცია და დამახინჯება სოციალურად არის განპირობებული~ (Burke 1980: 97-98).
ფრანგი სოციოლოგი მორის ჰალბვაკსი პირველი იყო, ვინც დამახსოვრების პროცესში სოციალური ფაქტორი გაითვალისწინა. მას ეკუთვნის ტერმინი `კოლექტიური მეხსიერება~. ჰალ1
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ბვაკსის განსაზღვრებით, კოლექტიური მეხსიერება საერთო მეხსიერებაა, რომელიც გადაიცემა
და კონსტრუირდება ჯგუფის მიერ (Burke 1980: 97-98).
ამერიკელი სოციოლოგის ევიათარ ზერუბაველის აზრით, კოლექტიური მეხსიერება საერთოა ოჯახებისათვის, ეთნიკური ჯგუფებისათვის, ნაციებისთვის და სხვა მნემონიკური ერთობებისთვის. კოლექტიური მეხსიერება არ არის რომელიმე ერთობის წევრთა პირადი მოგონებების
უბრალო ერთობლიობა. ის მოიცავს იმ მოგონებებს, რომლებიც საერთოა ერთობის ყველა წევრისათვის, როგორც ჯგუფისთვის (Zerubavel 2003: 4).
რამდენადაც მეხსიერების ფორმირებაში ისტორიკოსების როლზე ვსაუბრობთ, ვითვალისწინებთ ამ საკითხთან დაკავშირებულ კონცეფციებს. მაგალითად, კოლექტიური მეხსიერების
ჩამოყალიბებაში ისტორიკოსების `დამსახურებაზე~ საინტერესო მოსაზრებას გვთავაზობს ჯ.
ვერჩი, რომლის თანახმად, კოლექტიური მეხსიერება არის მეხსიერება, რომელიც განპირობებულია სხვადასხვა, პირველ რიგში, ისტორიული ხასიათის მოთხრობებით, ნარატივებით. შესაბამისი ტექსტები (ანალები, ქრონიკები, სკოლის სახელმძღვანელოები და ა.შ.) განიხილება,
როგორც ინსტრუმენტები კოლექტიური დამახსოვრებისათვის (Карагёзов 2005: 59-60).
ასევე საინტერესო განსაზღვრებას გვთავაზობს პიერ ნორა, რომელიც ერთმანეთისაგან განასხვავებს კოლექტიურ და ისტორიულ მეხსიერებას. მისი აზრით, `კოლექტიური მეხსიერება
არის ყველაფერი ის, რაც წარსულიდან არის შემორჩენილი, როგორც ჯგუფების (ნაციის ჩათვლით) რეალური გამოცდილება ან ის, რასაც ეს ჯგუფები იღებენ წარსულიდან. კოლექტიური
მეხსიერება ჯგუფებთან ერთად ვითარდება და წარმოადგენს იმ უცვლელ ფასეულობებს, რომელიც შეიძლება იყოს მანიპულირების ობიექტი და ძალაუფლების იარაღი.
ისტორიული მეხსიერება მეცნიერული ტრადიციის შედეგია. ის არის სპეციფიკური ჯგუფის
– პროფესიონალი ისტორიკოსების – კოლექტიური მეხსიერება. ისტორიული მეხსიერება ანალიტიკური და კრიტიკულია, დეტალური და სპეციფიკური. ისტორიული მეხსიერება იფილტრება,
გროვდება, გადაიცემა და წერილობითი სახით ყალიბდება~ (Llobera 1998:331-332).
ინდივიდუალური და კოლექტიური მეხსიერების ურთიერთმიმართების პრობლემა სამეცნიერო ლიტერატურაში ცალკე ანალიზის საგანია. ჰალბვაკსი, დიურკჰაიმის მსგავსად, აქცენტს
კოლექტიურ ცნობიერებაზე აკეთებდა. ის მიიჩნევდა, რომ ინდივიდის მეხსიერების ფორმირებას
ჯგუფური იდენტურობები განაპირობებს. მისი მტკიცებით, მეხსიერება კონსტრუირებულია სოციალური ჯგუფების მიერ. სწორედ სოციალური ჯგუფები განსაზღვრავენ, რა და როგორ უნდა
იყოს დამახსოვრებული~ (Burke 1980: 97-98).
მოგვიანებით ჯ. ფენტრესმა და კ. უაიკემმა მეხსიერების ახალი კონცეფცია შეიმუშავეს.
ისინი აღიარებდნენ ადამიანის ცხოვრების კოლექტიური მხარის მნიშვნელობას, თუმცა, მათი
აზრით, ინდივიდი არ არის კოლექტიური ნების პასიური მორჩილი. ამ კონცეფციის თანახმად,
ინდივიდუალური მეხსიერება სოციალურ მეხსიერებად კომუნიკაციის, წარსულის თხრობის შედეგად გარდაიქმნება (Репина 2003: 14).
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდს განვიხილავთ ეთნოსის, როგორც მნემონიკური ერთობის წევრს, რომელიც ამ ეთნოსის კოლექტიური მეხსიერების მატარებელია. ხაზს ვუსვამთ იმ
გარემოებას, რომ ეთნოსის კოლექტიური მეხსიერების ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი წვლილი
მიუძღვით ისტორიკოსებს, რომელთა ფუნქციაა `იყვნენ `დამმახსოვრებლები~, საზოგადოებრივ
მოვლენათა მეხსიერების დარაჯები~ (Burke 1980:97). თავის მხრივ, ისტორიკოსები სოციალურ
დაკვეთას ასრულებენ.
წარსული ადამიანების მეხსიერებაში გარკვეული მოთხრობების სახით ყალიბდება. წარსულის ფაქტების დასამახსოვრებლად და გადასაცემად აუცილებელია მათი გარდაქმნა სხვადასხვა ჟანრის მოთხრობებად/ნარატივებად. ამ ნარატივების, როგორც ტიპური მოდელების, მეშვეობით ადამიანები აღიქვამენ მოვლენებს და ახდენენ მათ ინტერპრეტაციას (Репина 2003: 14).
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ევიათარ ზერუბაველი აღნიშნავს, რომ რეალურად ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ისტორიული მოვლენები ადამიანის მეხსიერებაში ურთიერთდაკავშირებულ ისტორიულ ნარატივებად
გარდაიქმნება. ჩვეულებრივ, წარსულის მოვლენებს მოთხრობის ეპიზოდებად ვხედავთ. სწორედ
ეს `მოთხრობები/ნარატივები~ ამ მოვლენებს ისტორიულ მნიშვნელობას სძენს~ (Zerubavel 2003:
14).
მკვლევრები წარსულის დამახსოვრების და მეხსიერების გადაცემის სხვადასხვა ფორმას გამოყოფენ. მაგალითად, პ. ბერკი საუბრობს ხუთ მედიუმზე, რომელთა საშუალებითაც ხდება მეხსიერების გადაცემა. ესენია: 1. ზეპირი ტრადიცია; 2. ისტორიკოსების შემოქმედება; 3. გამოსახულებითი და ფოტოგრაფიული ხატები, სხვადასხვა სახის ძეგლები და სუვენირები (საფლავის
ფილები, ქანდაკებები, მედლები და ა.შ.); 4. მოქმედებები, რიტუალები და სხვა. მოქმედებების
საშუალებით გადაიცემა ცოდნა და გამოცდილება. მაგალითად, მასწავლებელი გადასცემს გამოცდილებას შეგირდს; რიტუალები მეხსიერების აქტია, რომელთა მეშვეობით ხდება წარსულის
კვლავწარმოება, ინტერპრეტაცია, მეხსიერების ფორმირება; 5. ბოლო მედიუმია სივრცე, სადაც
ხდება მეხსიერების `ხატების~ ლოკალიზაცია (Burke 1980: 100-101).
პ. ნორა გამოყოფს ოთხი ტიპის ე.წ. `მეხსიერების არეს~ (site of memory): სიმბოლური
არე მოიცავს სადღესასწაულო დღეებს და რიტუალებს, პილიგრიმობას, იუბილეებს და ა.შ.;
ფუნქციური არე – სახელმძღვანელოებს, ავტობიოგრაფიებს და სხვა; მონუმენტური არე –
საფლავებს, ნაგებობებს და სხვა სახის ნივთიერ რეალობას; ტოპოგრაფიული არე – არქივებს,
ბიბლიოთეკებს და მუზეუმებს (Llobera 1998: 333).
ამ ჩამონათვალიდან ისტორიკოსი და მისი შემოქმედება, მის მიერ შექმნილი ნარატივები,
ალბათ, ერთ-ერთი მთავარი მედიუმია წარსულსა და აწმყოს შორის. ისტორიკოსების გავლენა
სულაც არ არის მეორეხარისხოვანი, თუნდაც, ეროვნული დღესასწაულების დადგენაში, ან რომელიმე მონუმენტის აგებაში. სწორედ ისტორიკოსები არიან ერთ-ერთი მთავარი მსაჯულები
იმისა, თუ რა ჩაითვალოს დამახსოვრების ღირსად და რა – არა.
პ. ნორას აზრით, ტრადიცია ისტორიული კონსტრუქციის შედეგია. ისტორიისა და ისტორიოგრაფიული ცნობიერების გაჩენით კავშირი გაწყდა `ცოცხალ~ მეხსიერებასთან. `ნაციონალური ისტორია აყალიბებს ყველაზე ძველ კოლექტიურ ტრადიციებს, საერთო მეხსიერების
გარემოს (milieu de mémoire)~, ხილულ, ნივთიერ რეალობას, რომელიც წარსულს გვაგონებს.
თუმცა, მისი თქმით, `სადაც ისტორიას არა აქვს მკაცრი დიდაქტიკური როლი, როგორც ეს
საფრანგეთშია, ისტორიის ისტორია ნაკლებად შეიცავს პოლემიკურ შინაარსს. მაგალითად, შეერთებულ შტატებში, როგორც პლურალური მეხსიერებისა და განსხვავებული ტრადიციების
ქვეყანაში, ისტორიოგრაფია უფრო პრაგმატულია. სამოქალაქო ომის სხვადასხვა ინტერპრეტაცია საფრთხეს არ უქმნის ამერიკულ ტრადიციას, რადგან ასეთი ტრადიცია, გარკვეული თვალსაზრისით, არც არსებობს, და თუ არსებობს, ის არ არის ისტორიული კონსტრუქცია~ (Nora
1989: 9-10). ისტორიის კონსტრუირების ტენდენცია თავს იჩენს XIX საუკუნეში, რომელიც ე.
ჰობსბაუმის მიერ `ტრადიციების გამოგონების~ საუკუნედ არის დახასიათებული. ამ დროს განსაკუთრებით გაიზარდა ისტორიკოსების როლი. `ეს იყო საუკუნე ნაციონალური ტრადიციების
ძიებისა, ამ დროს აიგო ნაციონალური მონუმენტები, შეიქმნა ნაციონალური რიტუალები (მაგ.,
ბასტილიის დღე). ამ პერიოდში, როგორც არასდროს, ნაციონალურ ისტორიებს ცენტრალური
ადგილი ეკავა ევროპის სკოლებში~ (Burke 1980: 107). შეიძლება ითქვას, თანამედროვე საზოგადოების ისტორიული მეხსიერების ერთ-ერთი მთავარი წყარო ისტორიული ტექსტები და სახელმძღვანელოებია.
ქართველები და აფხაზები, პირობითად, შეიძლება მივაკუთვნოთ იმ ეთნოსებს, რომლებიც
მძაფრად განიცდიან წარსულს. პ. ბერკის თქმით, ზოგიერთი კულტურა უფრო მეტად არის დაინტერესებული წარსულით, ზოგი – ნაკლებად. მაგალითად, `ინგლისელების სოციალური მეხ91

სიერება, ირლანდიელებისა და პოლონელებისგან განსხვავებით, მოკლეა. ირლანდიის სამხრეთში გუშინდელ დღესავით ახსოვთ, თუ როგორ მოექცნენ მათ ინგლისელები კრომველის დროს~
(Burke 1980: 105-106).
ჯ. ლობერა აღნიშნავს, რომ წარსულისადმი განსაკუთრებული დამოკიდებულება, პირველ რიგში, დამოუკიდებლობის არმქონე ნაციებისთვის არის დამახასიათებელი. ამის მაგალითად მას კატალონიელები მოჰყავს: `კატალონიური ნაცია პოლიტიკურად და კულტურულად
შეზღუდულ ერთეულში ცხოვრობს და, შესაბამისად, საკუთარი ისტორიული მეხსიერების დიდ
დეფიციტს განიცდის~ (Llobera 1998:332). ხანგრძლივი დროის მანძილზე მსგავს ვითარებაში
უხდებოდათ არსებობა როგორც აფხაზებს, ისე ქართველებს. პოსტსაბჭოთა პერიოდში, როცა
საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, ხოლო მის შემადგენლობაში მყოფმა აფხაზეთის ავტონომიურმა ერთეულმა სეპარატისტული მოძრაობა დაიწყო, ორივე მხარემ საკუთარი პრეტენზიებისა და მოთხოვნების ლეგიტიმაციის ერთ-ერთ ძირითად საფუძვლად წარსული და ისტორია გამოიყენა. თუმცა, დაპირისპირება ქართველებსა და აფხაზებს შორის უფრო ადრე დაიწყო.
ქართულ-აფხაზურ შეიარაღებულ კონფლიქტს წინ ე.წ. `ისტორიკოსების ომი~ უძღოდა. XX
საუკუნის დასაწყისში აფხაზი და ქართველი ისტორიკოსები აფხაზეთის ისტორიის საკუთარი
ვერსიების შემუშავებას შეუდგნენ. ქართველები და აფხაზები ერთმანეთს ერთი და იგივე ისტორიულ რესურსებს ედავებოდნენ და ისტორიის `მითვისებასა~ თუ `წართმევაში~ სდებდნენ
ბრალს. თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ აფხაზური და ქართული კოლექტიური მეხსიერების, მათი ისტორიული ნარატივების წყარო ერთმანეთისგან განსხვავდება. ქართული ეთნოსისთვის ძირითადი წყარო მრავალსაუკუნოვანი `დაწერილი~ ეთნოისტორია – `ქართლის ცხოვრებაა~. აფხაზებმა კი, როგორც ცნობილია, დამწერლობა XX საუკუნეში შექმნეს. მათი კოლექტიური მეხსიერება ეყრდნობა არა ძველ ნარატიულ საფუძველს, არამედ ზეპირ ტრადიციას და XX საუკუნის ისტორიკოსების მიერ შექმნილ კონსტრუქციებს. ამ პერიოდში მოღვაწე
აფხაზი მეცნიერი დიმიტრი გულია თავის `აფხაზეთის ისტორიაში~ წერდა: `მცირერიცხოვანი
აფხაზი ხალხი, მიუხედავად იმისა, რომ დიადი წარსულის მქონეა, ფაქტობრივად, არ ფლობს
მას, რადგან მისი ისტორია ჯერ არ დაწერილა, მრავალრიცხოვანი არქეოლოგიური ძეგლები
შეუსწავლელია, ხოლო ძველ ავტორებთან არსებული ფრაგმენტული მონაცემები არავის შეუკრებია~ (Шнирельман 2003: 282). აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ძველი ნარატიული ტრადიციის
არსებობა სრულიადაც არ გამორიცხავს ისტორიის `შექმნის~ შესაძლებლობას. პირიქით, ზოგიერთი ქართველი ისტორიკოსისათვის სწორედ ნარატიული ტრადიციაა ისტორიის `შეთხზვის~
საფუძველი.
წარსულის გამოყენებით და პარალელური ისტორიების `თხზვით~ ქართველები და აფხაზები ერთმანეთისათვის ტერიტორიული პრეტენზიების დასაბუთებას ცდილობდნენ. აფხაზეთის
ისტორიის ქართული და აფხაზური ვერსიები ერთმანეთისგან იმდენადაა დაცილებული, რომ
`ისტორიათა ომი~ მოგვიანებით რეალურ სამხედრო კონფლიქტში გადაიზარდა.
ქართველებიც და აფხაზებიც, თავიანთი ინტერესების შესაბამისად, იყენებენ ისტორიას და
აკავშირებენ აწმყოსთან. წარსულის დაკავშირებას აწმყოსთან ისინი კოლექტიურ მეხსიერებაში
არსებული სხვადასხვა ნარატივის საფუძველზე ახდენდნენ. ეს ნარატივები, მნიშვნელოვანწილად, სწორედ გასული საუკუნისა და თანამედროვე ისტორიკოსების `შემოქმედების~ საფუძველზეა შექმნილი.
კონფლიქტის (აქ მხოლოდ შეიარაღებული კონფლიქტი არ იგულისხმება) დროს დაპირისპირებული მხარეები განსხვავებულად აღიქვამენ და აფასებენ წარსულის ერთსა და იგივე პერიოდს. ე. ზერუბაველი თავის წიგნში `დროის რუკები, კოლექტიური მეხსიერება და წარსულის
სოციალური სახე~ ამ სიტუაციას ე.წ. `პროგრესისა~ და `დაღმასვლის~ ნარატივის მიხედვით
აანალიზებს.
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პროგრესის ნარატივის საფუძველზე ეთნოსი საკუთარ ისტორიას განვითარებისა და სრულყოფის პროცესის სახით წარმოიდგენს; დაცემის ნარატივში აწმყო და მომავალი, პირიქით, შავ
ფერებშია ნაჩვენები. სამაგიეროდ, წარსული დიდებულ რეალობად არის წარმოჩენილი, რომელიც, `საუბედუროდ, სამუდამოდ წავიდა~ (Zerubavel 2003: 15-17).
ქართველები პერიოდს 1992 წლის შეიარაღებულ კონფლიქტამდე ტერიტორიული მთლიანობის ხანად აღიქვამენ და, ამ თვალსაზრისით, დადებითად აფასებენ. ეს დროითი მონაკვეთი
პროგრესის ნარატივში თავსდება. იგივე პერიოდი აფხაზებისათვის `ქართველების ბატონობის
ქვეშ~ ყოფნის ხანაა და, შესაბამისად, დაღმასვლის ნარატივში თავსდება.
`დროში ზიგზაგის ნარატივში~ დაღმასვლისა და პროგრესის ნარატივები ერთად არის მოცემული. ეს ნარატივი ისტორიის მიმართულების ცვლილებას, ხშირად მთლიანად უკუმიქცევასაც გულისხმობს. ცვლილება გარკვეული შემობრუნების წერტილიდან ხდება. ეთნოსს – მნემონიკურ ერთობას – შეიძლება მიაჩნდეს, რომ წარსული აღზევების პერიოდის შემდეგ, უცბად,
დაცემის ხანა დადგა. ასეთი ხედვა `აღზევება-დაღმასვლის ნარატივში~ თავსდება; საპირისპირო
– `დაღმასვლა-აღზევების ნარატივის~ თანახმად, წარსული ძნელბედობის ჟამს აღმასვლის დრო
ცვლის.
ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის კონტექსტში დროში ზიგზაგის ნარატივი თავისებურად
იკითხება. აფხაზური თვალსაზრისის თანახმად, ომამდე პერიოდის დაცემის ხანას, ომში ქართველ `ოკუპანტებზე~ გამარჯვების და, შესაბამისად, ეროვნული აღმავლობის ეპოქა ცვლის.
სწორედ ომი იყო შემობრუნების ის წერტილი, საიდანაც ისტორიის პროცესი უკუმიიქცა. ქართული მხარისათვის კი პირიქით – საქართველოს მთლიანობის ხანას ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვის პერიოდი ცვლის.
აფხაზურ ისტორიოგრაფიაშიც, რომელიც იდეოლოგიურად ასაზრდოებდა აფხაზურ სეპარატიზმს, კარგად ჩანს დროში ზიგზაგის ნარატივი. მაგალითად, აფხაზი ისტორიკოსი ს. აშხაცავა 1925 წელს გამოცემულ თავის წიგნში წერდა, რომ აფაზეთის ისტორია უკვე ძვ.წ.აღ. XI
საუკუნიდან იწყება, ხოლო ახ.წ.აღ. VIII-XV საუკუნეები აფხაზური სახელმწიფოს ძლიერების
ეპოქა იყო. ამის შემდეგ დასრულდა აფხაზების ისტორიის `ოქროს ხანა~ და დაიწყო ბნელი საუკუნეები. ბნელი ეპოქა მას შემდეგ დადგა, რაც XVI-XVII საუკუნეებში ქართველი ისტორიკოსები
ისტორიის გადაწერას შეუდგნენ. მათ აფხაზების დიდების ამსახველი არასასურველი ფურცლები უხეშად წაშალეს (Шнирельман 2003: 286). საინტერესოა, რომ აშხაცავას მიხედვით, აფხაზების ისტორიის ოქროს ხანა ქართველების `დიდების~ პერიოდს ემთხვევა. მაგალითად, მისი აზრით, ქართული ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული მეფეები დავით აღმაშენებელი და თამარ
მეფე აფხაზი მეფეები იყვნენ.
პ. ბერკის აზრით, `სხვადასხვა ადგილას და სხვადასხვა დროს, ისტორიკოსები დამახსოვრების ღირსად წარსულის სხვადასხვა ასპექტს მიიჩნევდნენ (ბრძოლები, პოლიტიკა, რელიგია,
ეკონომიკა). ისინი წარსულს ძალიან განსხვავებული ფორმით წარმოაჩენდნენ (მაგ., საკუთარი
ჯგუფის ინტერესებიდან გამომდინარე, ყურადღების ცენტრში შეიძლება მოხვდეს მოვლენები
და სტრუქტურები, დიდი ადამიანები ან ჩვეულებრივი ადამიანები).
ჩვენ წარსულთან (ისევე, როგორც აწმყოსთან) შეხება შეგვიძლია მხოლოდ საკუთარი კულტურის კატეგორიებისა და სქემების (ან, როგორც დიურკჰაიმი იტყოდა, `კოლექტიური რეპრეზენტაციების~) მეშვეობით~ (Burke 1980: 99).
ამ თვალსაზრისით, მნემონიკური ერთობა, რა თქმა უნდა, ისტორიკოსების ლეგიტიმაციით
და საკუთარი მოთხოვნების შესაბამისად, დროის სხვადასხვა პერიოდს განსხვავებული სისავსით და ინტენსივობით იმახსოვრებს. ერთმანეთისაგან გამიჯნულია მოვლენებით `სავსე~ და
`ცარიელი~ ისტორიული პერიოდები. წარსულის ასეთი ოპტიკური ხედვა ისტორიული ფოკუსი93

რების გარკვეული ნორმების შედეგია, რომელიც გვკარნახობს, რა დავიმახსოვროთ და რა – არა
(Zerubavel 2003: 27-28).
აფხაზური და ქართული საზოგადოებისათვის 1992-93 წლის შეიარაღებული კონფლიქტი `მოვლენებით სავსე~ პერიოდად მიიჩნევა. ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნის მიზნით
ჩატარებულ რიტუალებში ქართველები და აფხაზები წარმოაჩენენ ასეთ, მათთვის საკრალურ
პერიოდს. ამ თვალსაზრისით, საყურადღებოა ისიც, რომ აფხაზური ტელევიზიით წლის განმავლობაში მუდმივად ატრიალებენ ომის ამსახველ კადრებს. მაგალითად, როგორ გადასხეს დესანტი სოფელ ტამიშთან, ან როგორ ემზადებოდნენ სოხუმის ასაღებად. ასეთი ღონისძიებები
მიზნად ისახავს აფხაზეთის `სამამულო ომის~ არდავიწყებას და სამუდამო ხსოვნას.
შეიძლება განვასხვაოთ წარსულის და ისტორიის აღქმის ორი ფორმა. პირველი ფორმის
კონტექსტში ისტორია არის უწყვეტი პროცესი, მეორის მიხედვით, ისტორია წყვეტილი პერიოდების სერიაა.
ისტორიის უწყვეტობის ნარატივის კონტექსტში აწმყო წარსულის გაგრძელებად განიხილება. კონკრეტული ისტორიული წყვეტილების შევსების მიზნით, კავშირი იძებნება ისეთ დროით
მონაკვეთებს შორის, რომლებიც, ერთი შეხედვით, ერთმანეთთან დაუკავშირებელია.
`წარსულთან კავშირის გაბმა~ მენტალური აქტია, მაგრამ დაპირისპირებული მხარეები
ცდილობენ მის მყარ საგნობრივ რეალობაზე დაფუძნებას. ერთ-ერთი ასეთი რეალობა სწორედ
კონკრეტული გეოგრაფიული სივრცეა (სადაო ტერიტორია). ტერიტორია დიდ როლს თამაშობს
იდენტურობასთან დაკავშირებულ რიტორიკაში. მაგალითად, პილიგრიმობა და, საერთოდ, ისტორიული მნიშვნელობის მქონე ადგილების მონახულება იმისათვის არის გამიზნული, რომ მნემონიკურ ერთობებს ახლო `კონტაქტი~ ჰქონდეთ საკუთარ კოლექტიურ წარსულთან. დიდია
ისტორიული ძეგლების როლი მსგავსი კავშირების გამყარებისათვის (Zerubavel 2003: 42-43);
ხშირად კონფლიქტი წარმოიშობა ამა თუ იმ ტაძრის თუ ისტორიული ნაგებობის გარშემო.
როგორც ე. სმიტი აღნიშნავს `სამშობლო ისტორიული მეხსიერების და ასოციაციების შესანახი ადგილია, ეს არის ადგილი, სადაც `ჩვენი~ ბრძენები, წმინდანები და გმირები ცხოვრობდნენ, მოღვაწეობდნენ, ლოცულობდნენ და იბრძოდნენ. ყველაფერი ეს სამშობლოს უნიკალურობას სძენს. მისი მდინარეები, ზღვის სანაპიროები, ტბები, მთები, და ქალაქები `საკრალური~
– თაყვანისცემისა და ეგზალტაციის – ადგილები ხდება, რომელთა რეალური მნიშვნელობა შეიძლება მხოლოდ ნაციის წევრებმა განიცადონ~ (Smith 1991: 9).
აფხაზეთის ტერიტორიაზე ავტოქტონობის საკითხი ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, რაზეც ვერ თანხმდებიან აფხაზები და ქართველები.
ს. ბასარიას თქმით, აფხაზეთის ტერიტორიაზე ყოველთვის აფხაზები ცხოვრობდნენ. არა
აფხაზები, არამედ მეგრელები არიან მოსულები, რომლებმაც თანდათანობით მოახდინეს აფხაზების ასიმილირება (Шнирельман 2003: 287). რუს მეცნიერს ტურჩანინოვს მიაჩნია, რომ
ე.წ. `მაიკოპის ფილის~ წარწერა აფხაზურად იყო შესრულებული. მისი დასკვნით, ძვ.წ.აღ. III-II
ათასწლეულში აფხაზებს მთელი დასავლეთ კავკასია ეკავათ (პაპასქირი 1998: 172). მოსაზრება,
რომ აფხაზები აფხაზეთის ტერიტორიაზე ავტოქტონები არიან, წითელ ზოლად გასდევს აფხაზურ ისტორიოგრაფიას.
ქართველი ისტორიკოსები ასევე დარწმუნებულები არიან, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე
ქართველთა ავტოხტონობა ეჭვს არ იწვევს. საერთოდ, ქართულ ისტორიოგრაფიაში აფხაზეთის
ტერიტორიაზე ავტოხტონობის საკითხთან დაკავშირებით ორი დამოკიდებულება იკვეთება:
პირველი პოზიციის მიხედვით, აფხაზებიც და ქართველებიც ავტოხტონები არიან. ქართველი
ისტორიკოსების ნაწილი აღიარებს, რომ აფხაზების წინაპრები უკვე II საუკუნიდან ცხოვრობენ
აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ `პირველმოსახლის~ სტატუსს მაინც ქართველებს აძლევენ.
მაგალითად, ისტორიკოსი მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართულ ისტორიოგრაფიაში მიღებული ძი94

რითადი მოსაზრების საფუძველზე, წერს, რომ ძვწ.აღ. II ათას წლეულიდან დასავლეთ ამიერკავკასიაში, უმთავრესად, ქართველთა წინაპრები ცხოვრობდნენ. ამაზე ისტორიკოსმა ი. ვორონოვმა შემდეგი კომენტარი გააკეთა: `მ. ლორთქიფანიძის წიგნი მიმართულია იქითკენ, რომ
მეხსიერება წაართვას, პირველ რიგში, თავის თანამემამულეებს, შემდეგ კი დეზინფორმაციაში
შეიყვანოს სხვა ხალხების მეცნიერული წრეები~ (პაპასქირი 1998: 71).
მეორე, უფრო რადიკალური დამოკიდებულების ფუძემდებლად, პირობითად, პ. ინგოროყვა
შეიძლება მივიჩნიოთ. მისი აზრით, VIII საუკუნეში, როცა აფხაზეთის სამეფო შეიქმნა, აფხაზეთის ტერიტორია მთლიანდ ქართველებით იყო დასახლებული. დღევანდელი აფხაზები კი XVII
საუკუნეში გამოჩნდნენ (Шнирельман 2003: 307).
ეს `კონცეფცია~ ქართველებში განსაკუთრებით პოპულარული 80-იანი წლების ბოლოს და
90-იანი წლების დასაწყისში გახდა, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მაგალითად, ზვიად გამსახურდიას მთავრობის პრემიერ-მინისტრის ბესარიონ გუგუშვილის მტკიცებით, აფხაზები ყოველთვის მთის ზონაში ცხოვრობდნენ.
ზღვის სანაპირო ტერიტორია რიონიდან სოჭამდე მთლიანად მეგრელებით იყო დასახლებული.
მისი განცხადებით, აფხაზეთში მცხოვრები მეგრელები თავიანთ თავს აფხაზებს უწოდებდნენ.
ამაზე კი ის მიუთითებს, რომ აფხაზებს და მეგრელებს მსგავსი ტრადიციები აქვთ და ბევრი აფხაზი კარგად ლაპარაკობს მეგრულად.
ისტორიკოსი თ. მიბჩუანი უფრო შორს მიდის და ამტკიცებს, რომ უძველესი დროიდან ჭოროხიდან გაგრამდე ტერიტორია მთლიანად სვანებით იყო დასახლებული. ისინი არა მარტო
აფხაზებზე ადრე ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე, არამედ ქართველური ტომებიდანაც პირველები მოვიდნენ აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში (Шнирельман 2003: 348).
კონკრეტულ ტერიტორიაზე ავტოხტონობაზე პრეტენზიის განცხადება თავისთავად გულისხმობს ამ ტერიტორიის უძველეს მოსახლეობასთან თავის გაიგივებას. ქართველი და აფხაზი
ისტორიკოსები ერთნაირად არიან დარწმუნებულები, რომ ისინი აფხაზეთის პირველი მცხოვრებლების უშუალო შთამომავლები არიან. ამ წინაპრებთან კავშირი, `კონტაქტი~, ხშირად, ბიოლოგიური ტერმინებით გამოიხატება. მაგალითად, მათთან სისხლით ნათესაობა სრულიად სარწმუნო რეალობად განიხილება.
დ. გულიას თქმით, კოლხები არა მეგრელ-ლაზები, არამედ აფხაზები არიან; იგივე აზრს
ავითარებდა შ. ინალ-იფაც და არ გამორიცხავდა, რომ კოლხები აფხაზების წინაპრები იყვნენ.
აღსანიშნავია, რომ აფხაზები და ქართველები თავიანთ უშუალო წინაპრებად, აფხაზეთის
ტერიტორიაზე მოსახლე ტომების გარდა, მახლობელი აღმოსავლეთის უძველესი ცივილიზაციების შემქმნელ ხალხებსაც მიიჩნევენ. მაგალითად, იგივე აშხაცავას აზრით, კავკასიაში პირველი
ცივილიზაცია კულტურულად ასურულ-ბაბილონური სამყაროს წარმომადგენელმა ერთიანმა
ხალხმა შექმნა. ამ ხალხმა დააარსა ურარტუს სახელმწიფო. მისი აზრით, ურარტუ აფხაზების
მონათესავე ხალხით იყო დასახლებული (Шнирельман 2003: 286).
ქართველი ისტორიკოსებიც ქართველთა წინაპრებს წინა აზიის უძველესი ცივილიზაციების
შემქმნელ ხალხებში ეძებდნენ. ს. ჯანაშიას კონცეფციით, ეს ცივილიზაციები შექმნეს არა ინდოევროპელებმა, სემიტებმა ან თურქებმა, არამედ ქართველთა წინაპრებმა (Шнирельман 2003:
303).
კონფლიქტში მონაწილე ორივე მხარე ცდილობს, რაც შეიძლება შორეულ წარსულში გადაიტანოს თავისი ისტორიის დასაწყისი, რათა, მოწინააღმდეგე მხარესთან შედარებით, საკუთარი
უპირატესობა დაამტკიცოს.
აშხაცავას თქმით, ურარტუს დაცემის შემდეგ ისტორიის ასპარეზზე ქართველები და სომხები გამოჩნდნენ, მაგრამ ისინი კიდევ დიდხანს იყვნენ უკანა პლანზე, სანამ ახ.წ.აღ. დასაწყისში
აფხაზები ძლიერი სახელმწიფოს შექმნას არ შეუდგნენ; ს. ბასარიას მტკიცებით კი, სოხუმი რამ95

ზეს II დროს აშენდა (Шнирельман 2003: 287). ქართველი ისტორიკოსებიც ასევე ამტკიცებენ,
რომ ქართული სახელმწიფოებრიობის ისტორია ათასწლეულებს ითვლის. მაგალითად, 2000
წელს ქართული სახელმწიფოებრიობის სამიათასწლოვანი იუბილე გადაიხადეს. რუსი მეცნიერის შნირელმანის თქმით, `კოლხეთის სამეფოს იდეა თანამედროვე ქართველი პოლიტიკოსების
იარაღია და აქტიურად გამოიყენება თანამედროვე ქართული იდენტურობების ჩამოყალიბებისათვის~ (Шнирельман 2003: 348).
როგორც აღვნიშნეთ, მნემონიკური ერთობა საკუთარ ისტორიას ყოველთვის უწყვეტ პროცესად არ წარმოიდგენს. ის ისტორიას, ხანდახან, ერთმანეთისაგან ტიპიურად განსხვავებული
და განცალკევებული პერიოდების სახით აღიქვამს. ამ ხედვის/ნარატივის შესაბამისად, ისტორიის ერთი პერიოდი მეორისაგან გარკვეული წყვეტილებით არის გამიჯნული. სხვადასხვა პერიოდს ერთმანეთისაგან ყოფს საეტაპო მოვლენა თუ მომენტი. ეს მომენტები მნემონიკური ერთობის მიერ დამახსოვრებულია საეტაპო ეპიზოდებად, რომელიც მისი ისტორიის ერთი პერიოდიდან მეორეში გადასვლას გამოხატავს (Zerubavel 2003:85). მაგალითად, ეთნოსის წარმოშობის
ამსახველი ლეგენდარული თქმულებაც და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაც ასეთ მოვლენებად აღიქმება.
ცალკეული პერიოდები ხშირად ერთმანეთის ოპოზიციაშია წარმოდგენილი. ამ თვალსაზრისით, ახალი პერიოდის დასაწყისი აუცილებლად გულისხმობს წინა პერიოდის სიკვდილს, მასთან
ყოველგვარი კავშირის გაწყვეტას და დავიწყებას. მნემონიკური ერთობის `ისტორიის ქრონომეტრი~ დაყენებულია ნულზე. ისტორია ნულიდან იწყება. ისტორიის თავიდან დაწყების გაგება
გარკვეული სოციალური ამნეზიის მომენტსაც გულისხმობს. ანუ, შეგნებულად ხდება კონკრეტული ისტორიული ფაქტების დავიწყება (Zerubavel 2003: 82-94).
ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტი აფხაზების მიერ სწორედ ასეთი საეტაპო
მნიშვნელობის მატარებელი ეპიზოდია. ომმა გაწყვიტა ის კავშირები და მოსპო ის მენტალური
ხიდები, რომლებიც ქართველებს და აფხაზებს ერთმანეთთან აკავშირებდა. ომის დროს ქართველებთან კავშირის გაწყვეტის პროპაგანდა ყველაზე კარგად მუშაობდა. `ოღონდ ქართველები
მოვიცილოთ და აფხაზეთი პატარა შვეიცარია გახდება~, – ამტკიცებდნენ მაშინ სეპარატიზმის
იდეოლოგები.
როგორც ვხედავთ, ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი, პ. ბერკის სიტყვებით რომ ვთქვათ,
კლასიკური მაგალითია `როგორც კონფლიქტური მეხსიერებების, ასევე მეხსიერებების კონფლიქტისა~, რაც, მნიშვნელოვანწილად, ისტორიკოსების მიერ შექმნილი წარსულის ნარატივებით არის განპირობებული.
აქვე უნდა აღინიშნოს ის გარემოება, რომ მსოფლიოში არსებობს კონფლიქტურ მხარეებს
შორის საერთო, საზიარო ნარატივების შექმნის პრაქტიკა. მაგალითად, პალესტინურ-ებრაული არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს პროექტზე, რომელიც ორივე მხარისთვის საერთო
ისტორიის სახელმძღვანელოს შექმნას ითვალისწინებს. პროექტში უმაღლესი სასწავლებლების
პალესტინელი და ებრაელი მასწავლებლები მონაწილეობენ. ისინი არაბულ და ებრაულ ენებზე
ამზადებენ სახელმძღვანელოს, რომელიც წარმოაჩენს ორივე მხარის ნარატივს ძირითადი სოციალურ-პოლიტიკური და ისტორიული მოვლენების შესახებ (მაგ., 1948 წლის ომი, პირველი
ინტიფადა და ა. შ.). წიგნში თითოეული მხარის ვერსია თარგმნილია მოწინააღმდეგე მხარის
ენაზე, დატოვებულია ცარიელი ფურცელი, სადაც სტუდენტებს შეუძლიათ საკუთარი მოსაზრებები ჩაწერონ (Chai n 2003); კავკასიაშიც იყო საერთო კავკასიური ისტორიის სახელმძღვანელოს შექმნის მცდელობა, მაგრამ ამ ძალისხმევას შედეგი არ მოჰყოლია. ქართულ-აფხაზური
კონფლიქტის კონტექსტში მსგავსი პროექტის იდეა არ გაჩენილა. თუმცა, კონკრეტული ქართული და აფხაზური არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ, ხელი შეუწყონ ქართველებსა
და აფხაზებს შორის თანაცხოვრების გამოცდილების პროპაგანდას და ნეგატიური ნარატივების
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ნეიტრალიზებას. მაგალითად, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია `სტუდია-რე~ აფხაზ
კოლეგებთან ერთად იღებს დოკუმენტურ ფილმებს, რომელიც სწორედ წარსულის ნეგატიური
ფონის მოხსნას ისახავს მიზნად.
მიუხედავად ასეთი მცდელობებისა, `მეხსიერებათა და ისტორიათა ომი~ ქართველებსა და
აფხაზებს შორის შეიარაღებული დაპირისპირების შემდეგაც გრძელდება. მაგალითად, აფხაზი
ისტორიკოსი თ. აჩუგბა წერს, რომ `ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დარეგულირებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს პრობლემის ისტორიული ასპექტი, კერძოდ, იმ ერი-ავტოხტონის გამორკვევა, რომელსაც კანონიერად ეკუთვნის აფხაზეთის ტერიტორია~. ქართულ საზოგადოებაშიც კვლავინდებურად გაბატონებულია მოსაზრება, რომ აფხაზეთის ისტორია განუყოფელია
საქართველოს ისტორიისაგან, რომ ეს ომი მხოლოდ დროებითი `წყვეტილია~ ამ ისტორიაში
და ყველაფერი ისევ თავის ადგილზე დადგება. ქართველებს, როგორც ომში დამარცხებულებს,
არ ძალუძთ მომხდართან შეგუება და მუდმივად აცოცხლებენ ამ წარსულს. ქვეყნის სხვადასხვა
ქალაქის შესასვლელებში გაკრული დიდი ბილბორდები წარწერით – `გახსოვდეს აფხაზეთი~ –
ამაზე მიუთითებს. როგორც ჩანს, სანამ დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთთან ახლო თუ
შორეული წარსულიდან მოხმობილი ფაქტებით ლაპარაკობენ, კონფლიქტის მოგვარების მინიმალური შანსი რჩება.
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ისტორიის რეკონსტრუქცია ისტორიის აფხაზურ და
ქართულ სასკოლო სახელმძღვანელოებში
ქეთევან კაკიტელაშვილი
`მრავალსახოვანი კლიო~, 2010, გვ. 75-98.
History is the present. That’s why every genera on writes it anew.
But what most people think of as history is its end product, myth.

E.L. Doctorow

მას შემდეგ, რაც დაიწყო ისტორიის, როგორც მანიპულაციის ობიექტის განხილვა, არაერთხელ აღნიშნულა, თუ რა დიდ როლს თამაშობს ის საზოგადოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბებაში და რამდენად გადამწყვეტია მისი მნიშვნელობა კონფლიქტების ესკალაციისა ან დარეგულირებისათვის. ასევე აღინიშნება ისიც, თუ საკუთრივ ეს კონფლიქტები რამდენად განაპირობს
მოწინააღმდეგე მხარეების მიერ არა მხოლოდ კონფლიქტური პერიოდის, არამედ, ზოგადად,
როგორც საკუთარი, ასევე ოპონენტის, წარსულის რეკონსტრუქციას, ასევე იმ ადგილს, რომელიც მოწინააღმდეგეს ენიჭება ამ ისტორიაში.
წინამდებარე კვლევის საგანს წარმოადგენს 1992-93 წლების კონფლიქტის შემდგომ, როგორ რეკონსტრუირდა ისტორიის აფხაზურ და ქართულ სასკოლო სახელმძღვანელოებში ამ
ორი ხალხისათვის ერთ დროს საერთო ისტორია. თუ მხედველობაში მივიღებთ, რომ `ისტორია
ყოველთვის თანამედროვეა~ და წარსულის ინტერპრეტაცია აწმყო ინტერესებისა და სამომავლო მიზნებიდან გამომდინარე კეთდება, ბუნებრივია, ისტორიის აფხაზური და ქართული ვერსიები საგრძნობლად განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ეს კონფლიქტური ნარატივები ისტორიის
სასკოლო სახელმძღვანელოშიც აისახა.
ისტორიის სახელმძღვანელოები ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეს წყაროდ მიიჩნევა ნაციონალური იდენტობისა და ისტორიული ცნობიერების ჩამოყალიბებისათვის. მათი მეშვეობით
მოსწავლეებს უყალიბდებათ საკუთარი ერის, ისტორიაში მისი ადგილის, ისევე, როგორც სხვების, განსაკუთრებით კი, მეზობლების ხედვა. ეს ფაქტი ისტორიის სწავლებას განსაკუთრებულ
როლს ანიჭებს, რაც სცილდება საგანმანათლებლო სფეროს და აქცევს მას პოლიტიკის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია იმ საზოგადოებაზე საუბრისას, რომელიც თავის ნაციონალურ მოდელს დიდებული წარსულის, ტრადიციების, ეროვნული კულტურისა და ენის რომანტიკულ აღქმაზე ამყარებს. ისტორიული ცნობიერება დიდ როლს თამაშობს
ხალხის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ადვილად ხდება ლეგიტიმაციის საფუძველი პოლიტიკოსებისათვის. სასკოლო სახელმძღვანელოები სოციალურ მეცნიერებებსა და ჰუმანიტარიაში არ
განიხილება როგორც მხოლოდ ინფორმაციის ობიექტური კრებული. სკოლებისათვის ინფორმაციის შერჩევა და სისტემატიზაცია გულისხმობს იდეოლოგიურ პროცესს, რომელიც კონკრეტული კლასისა და სოციალური ჯგუფის ინტერესებს ემსახურება1. აღნიშნულია ასევე ისიც, რომ
ისტორიის ის ვერსია, რომელიც ინდივიდს იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესში მიეწოდება,
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია მისი შემდგომი ორიენტირებისა და მსოფლაღქმის
ფორმირებისათვის.
1
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ჰანნა შისლერის თანახმად, პოლიტიკური განზომილება აუცილებლად ზემოქმედებს იმაზე,
თუ რა ცოდნა არის შეტანილი სახელმძღვანელოებში და კონკრეტული საზოგადოებისა და მისი
მეზობლების როგორი სახეები არის გათვალისწინებული შემდეგი თაობისათვის გადასაცემად...
სახელმძღვანელოებში ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ, საზოგადოების რწმენით, რა ცოდნა უნდა
გადაეცეს ახალგაზრდობას, მათი ისტორიული ცნობიერების ჩამოყალიბების მიზნით.1 აქედან
გამომდინარე, აფხაზურ და ქართულ სახელმძღვანელოებში რეკონსტრუირებული წარსული ამ
ორი საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემებისა და ამოცანების, ასევე მათი ურთიერთდამოკიდებულების ერთგვარი სურათია.
მართალია, მხოლოდ სახელმძღვანელოები ვერ აგებს პასუხს ისტორიული ცნობიერების,
სტერეოტიპებისა და ავტოსტერეოტიპების ჩამოყალიბებაზე, მაგრამ, ქართულ და აფხაზურ
შემთხვევაში, სახელმძღვანელოს მნიშვნელობას ზრდის ის გარემოება, რომ აფხაზებისა და ქართველების ახალ თაობას უშუალო ურთიერთობის გამოცდილება არ ჰქონიათ. ურთიერთგაცნობის ერთ-ერთი ძირითადი წყარო ისტორიის სახელმძღვანელოები ხდება. ისტორიოგრაფიასა
და მედიასთან ერთად, აფხაზი და ქართველი ახალგაზრდების ურთიერთდამოკიდებულებაზე
გადამწყვეტ როლს ითამაშებს ისტორიის სასკოლო სახელმძღვანელოების შინაარსიც, კერძოდ,
ის, თუ როგორ შეირჩა განსახილველი ისტორიული მოვლენები, როგორ გადანაწილდა აქცენტები, როგორ აისახა საკუთარი და ერთიმეორის სახე, როგორ დახასიათდა შეხების მომენტები,
როგორ შეფასდა ის ისტორიული მოვლენები, რომელიც საზიარო არის ამ ორი ხალხის ისტორიაში... ისტორიის სახელმძღვანელოები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ კოლექტიური მეხსიერების ფორმირებაშიც, რაც ნაციონალური იდენტობის აუცილებელ კომპონენტს წარმოადგენს.
ამდენად, შესაძლებელია, კოლექტიურ ცნობიერებაში არსებული კონფლიქტური ნარატივების
დაძლევა არანაკლებ რთული და ხანგრძლივი პროცესი აღმოჩნდეს, ვიდრე პოლიტიკური დაპირისპირების გადალახვა.

***
თანამედროვე ვითარებისგან განსხვავებით, 1990-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს
წინაშე მდგარი ამოცანა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ლეგიტიმაცია და ქართული იდენტობის გამყარება იყო. შესაბამისად, ეს აისახა ისტორიის რეკონსტრუქციაშიც, აქცენტი ქართველი
ხალხის გმირულ წარსულსა და განდიდებაზე კეთდებოდა. დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ,
შემდეგ კი ახლად დამოუკიდებლობა მოპოვებულ ხალხს სჭირდებოდა ორიენტირების გამოკვეთა, იდენტობის განსაზღვრა და, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ასეთ ვითარებაში, საკუთარი
მნიშვნელობის, გამორჩეულობის, ღირსეულობის დასაბუთება. თავისთავად, ასეთ კრიზისულ
ვითარებაში, პასუხი ყველა კითხვაზე ისტორიას უნდა გაეცა. საჭირო გახდა შექმნილიყო ისტორიის ისეთი ხედვა, რომელიც აჩვენებდა, რომ საქართველოს და ქართველ ხალხს დამოუკიდებელი არსებობის სრული უფლება აქვს და შესწევს კიდეც უნარი ასეთი არსებობისათვის.
ისტორია გახდა ხალხის მხნეობის, იმედისა და მომავლის რწმენის წყარო. აღორძინდა ისტორიის ეთნიკური კონცეფცია, რომელიც რუსეთის იმპერიის ფარგლებში ყოფნისას ჩამოყალიბდა.
ამასთან ერთად გაჩნდა ისტორიული მტრის, ისტორიული მეგობრის, ისტორიული მოღალატის,
ისტორიული გმირის სახეები. ისტორიის ასეთ რეპრეზენტაციაში ადგილი არ დარჩა ნაციონალური უმცირესობებისათვის და, რადგან მათი ადგილი არ აღმოჩნდა ისტორიაში, შესაბამისად,
აწმყოსა და მომავალშიც გაურკვეველი გახდა მათი როლი და ფუნქცია. ისეთი მულტიკულტუ1
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რული ქვეყნისათვის, როგორიც საქართველოა, ისტორიის ეთნოცენტრული ხედვა საბედისწერო აღმოჩნდა. ეს გარემოება განსაკუთრებით დრამატული იყო იმის გათვალისწინებით, რომ
ქართული ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის პარალელურად ანალოგიური მოძრაობა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზურ მოსახლეობაშიც მიმდინარეობდა და,
შესაბამისად, იქმნებოდა ისტორიის ისეთი კონცეფცია, რომელიც აფხაზი ხალხის ანალოგიურ
მოთხოვნილებებს დააკმაყოფილებდა.
შემდგომ პერიოდში, განსაკუთრებით `ვარდების რევოლუციის~ შემდეგ, საქართველოს წინაშე ახალი მიზანი დადგა. ქვეყნის ინტეგრაცია და სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა.
პრიორიტეტმა ეთნიკური იდენტობიდან სამოქალაქო იდენტობის, ცნობიერებისა და სოლიდარობის ფორმირებაზე გადაინაცვლა, გაჩნდა `მრავალეთნიკური ქართველი ერის~ ახალი ცნება.
კონტექსტისა და ამოცანის ცვლილებასთან ერთად შეიცვალა ისტორიის კონცეფციაც, რომელსაც შესაბამისი პასუხი უნდა გაეცა ახალი გამოწვევისათვის. ძირითადი ამოცანა მრავალეროვანი, მაგრამ ერთიანი ქართული სახელმწიფოს არსებობის ისტორიული ლეგიტიმაცია გახდა.
შესაბამისად, ნაწილობრივ შეიცვალა ისტორიის შინაარსიც და გადმოცემის სტილიც, ტონი გაცილებით ნეიტრალური გახდა, ქართველმა ერმა `დაკარგა~ ისტორიაში უნიკალური ერის სახე, გაქრა გმირული პათოსი, საერთაშორისო კონტექსტი გაფართოვდა და სხვა ქვეყნებსა და
ხალხებთან საკუთარი თავის შედარების შესაძლებლობაც გაიზარდა. რაც მთავარია, მცდელობა მიიმართა იმისკენ, რომ საქართველოს ისტორია ქართველთა ისტორიასთან არ ყოფილიყო
გათანაბრებული, აქტუალური გახდა ეთნიკური უმცირესობების როლის ჩვენებაც საერთოქართულ საქმეში. ისტორიის სწავლების მთავარმა მიზანმა ეთნიკური იდენტობის გაღვივებიდან
სამოქალაქო თვითშეგნების ჩამოყალიბებაზე გადაინაცვლა.
რაც შეეხება აფხაზურ რეალობას, იქ სწორედ დამოუკიდებელი აფხაზეთის ლეგიტიმაცია
და ამ იდეის გარშემო ხალხის მობილიზაცია დგას დღის წესრიგში. ამან შესაბამისი ასახვა ჰპოვა
ისტორიის სახელმძღვანელოშიც. შეიქმნა ისტორია, რომელიც ასაბუთებს აფხაზი ხალხის ძირძველ წარმოშობას, მათ ისტორიულ უფლებას აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მათ განსაკუთრებულ
როლსა და ადგილს მსოფლიოს ხალხთა შორის და დამსახურებას კაცობრიობის წინაშე. რაც
ყველაზე მთავარი და აქტუალურია, აყალიბებს მკაფიო მიჯნას, როგორც ტერიტორიულს, ასევე
კულტურულს, აფხაზებსა და ქართველებს შორის – ქართველი არის ის `სხვა~, ვისთან დაპირისპირებაშიც ხდება აფხაზური იდენტობის ფორმირება.
იმის გათვალისწინებით, რომ აფხაზებისა და ქართველების ისტორია საუკუნეების მანძილზე მჭიდროდ იყო ურთიერთდაკავშირებული, ახალ კონტექსტში ამ ისტორიის რეკონსტრუქციამ დაპირისპირებული ვერსიების სახე მიიღო, სადაც ერთი და იგივე მოვლენის ურთიერთგამომრიცხავი ინტერპრეტაციები არის მოცემული. ერთი უნდა გამხდარიყო დამოუკიდებლობის
ლეგიტიმაციის საფუძველი, მას უნდა დაესაბუთებინა, რომ `აფხაზეთი საქართველო არაა~ და
აფხაზები არათუ არ არიან ქართველები, არამედ მუდმივად მათი მსხვერპლი იყვნენ, ხოლო,
მეორე მხრივ, ქართული ვერსია, რომელიც აღიარებს აფხაზების განსხვავებულობას და მათ
უფლებებს, მაგრამ, ამავე დროს, ხაზს უსვამს მათ ისტორიულ არსებობას საქართველოს ტერიტორიაზე (`საქართველო აფხაზების ერთადერთი სამშობლოა~) და ორგანულ ჩართულობას
საერთო ქართულ ისტორიულ პროცესში.
ანალიზისათვის აღებულია ორი სახელმძღვანელო. ერთი არის რუსულ ენაზე გამოცემული X-XI კლასების `აფხაზეთის ისტორია უძველესი პერიოდიდან ჩვენს დრომდე (ო. ბღაჟბა, ს.
ლაკობა, სოხუმი, აფხაზეთის რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო, 2006). ქართული სახელმძღვანელოებიდან ავირჩიეთ IX კლასის `საქართველოს ისტორია~ (გ. ანჩაბაძე, გ. გამყრელიძე,
ზ.კიკნაძე, მ. სურგულაძე, დ. შველიძე, `ლოგოს პრესი~, 2008). ეს სახელმძღვანელო რეფორმის
შემდგომ პერიოდშია გამოცემული. ახალი სტანდარტის მიხედვით, სწორედ ამ კლასში ისწავლე100

ბა საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან თანამედროვე პერიოდამდე. გარდა ჩვენს მიერ
განხილული წიგნისა, IX კლასის კიდევ ორი სახელმძღვანელო არსებობს, არჩევანი კონკრეტულად ამ წიგნის სასარგებლოდ გაკეთდა, იმიტომ, რომ მასში, სხვა ალტერნატიული სახელმძღვანელოსგან განსხვავებით, მეტადაა დაცული ბალანსი თხრობით ნაწილსა და მოცემულ წყაროებს
შორის.
სახელმძღვანელოების ანალიზის შედეგად გვინდა გამოვკვეთოთ რამდენიმე საკვანძო პერიოდი და ისტორიული მოვლენა. აფხაზურ და ქართულ სახელმძღვანელოებში მათი ინტერპრეტაციის შედარება გამოკვეთს არსებულ კონფლიქტურ ნარატივებს, წარმოაჩენს იმ ადგილს,
რომელსაც ეს ორი საზოგადოება ერთმანეთს ანიჭებს საკუთარ ისტორიაში, საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ, თუ როგორ იმოქმედა 1990-იანი წლების კონფლიქტმა ისტორიის ხედვაზე
და როგორ განაპირობებს საზოგადოების თანამედროვე მიზნები ისტორიის რეკონსტრუქციას.
შეიძლება ითქვას, რომ საქმე გვაქვს ისეთ განსხვავებულ ხედვასთან, რომელიც ცხადყოფს არა
მხოლოდ ამ ორ საზოგადოებას შორის არსებულ სირთულეებს, არამედ იმ სრულიად განსხვავებულ ფასეულობრივ სისტემას, რომელზეც ეს ორი საზოგადოება ცდილობს საკუთარი მომავლის აგებას.
ზემოთ ნახსენები სახელმძღვანელოების საფუძველზე გაკეთებული ანალიზი შემდეგ საკითხებს მოიცავს:
ეთნოგენეზი და უძველესი პერიოდი;
აფხაზთა სამეფო;
„აფხაზთა და ქართველთა სამეფო~ / ერთიანი საქართველო;
ცარისტული რუსეთის მმართველობის დამყარება მე-19 ს.;
1917-21 წლები;
საბჭოთა პერიოდი;
`1992-1993 წლების აფხაზი ხალხის სამამულო ომი~ / `სამთავრობო ჯარების შეყვანა აფხაზეთში.
ანალიზის მიზანი არ იყო რომელიმე სახელმძღვანელოში მოცემული ფაქტების მართებულობის ან სიმცდარის დასაბუთება, მათი დაპირისპირება `ჭეშმარიტისა~ და `ყალბის~ გარჩევის
მიზნით. ისინი აღებულია როგორც ორი საზოგადოების მიერ შექმნილი არტეფაქტი, რომელიც
თავად წარმოადგენს ისტორიული განვითარების ერთ-ერთ `პროდუქტს~.

ეთნოგენეზი და უძველესი პერიოდი
ეთნოგენეზის კონცეფციას ერთ-ერთ ცენტრალური ადგილი უკავია საზოგადოების ისტორიულ ცნობიერებაში. მით უფრო, კრიზისულ პერიოდებში, როდესაც ისტორიის ემოციური და
რომანტიკული ხედვა დომინირებს. ეს საკითხი მჭიდროდ უკავშირდება იდენტობის თანამედროვე პრობლემებს. ეთნოგენეზის თეორიაში ყველაზე ნაკლებადაა შესაძლებელი ერთმნიშვნელოვანი სიცხადის მიღწევა და ზუსტი დროითი ლოკალიზაცია. მიუხედავად ამისა, ის პირველია
იმ ისტორიულ `მტკიცებულებათა~ შორის, რომელიც განსაზღვრავს ხალხის თვითშეფასებას,
ცხადს ხდის, ვინ ვინ არის, ვის რი სი უფლება აქვს და ვისადმი როგორი დამოკიდებულება უნდა
ჰქონდეს. ეთნოგენეზის კონცეფციის მეშვეობით ხალხი ცდილობს თავისი სიძველის, შესაბამისად, მნიშვნელობის დასაბუთებას და, ასევე, ტერიტორიული პრეტენზიების ლეგიტიმაციას.
სასკოლო სახელმძღვანელოებში შეტანილი ეთნოგენეზის აფხაზური და ქართული კონცეფცია თვალსაჩინოდ წარმოაჩენს ამ ორი საზოგადოების წინაშე მდგარ თანამედროვე ამოცანებს.
როგორც მოსალოდნელი იყო, აღმოჩნდა, რომ არა მხოლოდ ეთნოგენეზის კონცეფცია, არამედ
თავად ეს ცნება სრულიად განსხვავებულად არის გააზრებული.
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აფხაზური თეორია ეთნოგენეზს მჭიდროდ უკავშირებს ეთნიკურ ფაქტორს. ამასთან თვალშისაცემია, რომ აფხაზი ხალხისა და მათი წინაპრების ვინაობის გარკვევა, პირველ რიგში, მათი
ქართველებისაგან გამიჯვნით ხდება. ეთნოგენეზის კონცეფციის მეორე ცხადად გამოკვეთილი
მიზანია, ერთი მხრივ, დაასაბუთოს აფხაზების ავტოქტონობა დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე და მათი უწყვეტი დომინირება აქ მიმდინარე კულტურულ პროცესებში, მეორე მხრივ,
აჩვენოს ქართველებისა და მათი წინაპრების კავშირის არარსებობა ამ ტერიტორიასთან. ნიშანდობლივია, რომ პირველივე წინადადება, რომლითაც იწყება სახელმძღვანელო, აცხადებს
– “Абхазия (по -абх. “Апсны”), страна, коренное население которой абхазы”1. სახელმძღვანელოს თანახმად, პირველად აფხაზები მოხსენიებული არიან ძვ.წ. XII საუკუნის ასურულ წარწერებში `აბეშლან~-ის სახელით2. საგანგებოდ ხაზგასმულია `ნათესაობა ხეთებთან~. საინტერესოა, რომ ქაშქებთან და, ზოგადად, მცირე აზიის კულტურებთან ქართველთა წინაპრების
ნათესაობა და მჭიდრო კავშირი ქართულ საისტორიო ტრადიციაშიც არის დამკვიდრებული და
ეს მოსაზრებები ილუსტრირებულია სახელმძღვანელოშიც3.
ასევე საინტერესოა, რომ უკვე ახ.წ. VI საუკუნის ვითარების აღწერისას გამოყენებულია
ცნება `ეთნოპოლიტიკური საზღვარი~, რომელიც ძველაფხაზურ და ძველქართულ ტომებს (ლაზებს) შორის დაახლოებით მდინარე ენგურზე გადიოდა. ასევე იყო VII-VIII საუკუნეების მიჯნაზეც აფხაზეთის სამეფოს ჩამოყალიბების პერიოდისთვის4. უნდა აღინიშნოს, რომ ენგური,
როგორც `ეთნოპოლიტიკური~ საზღვარი აფხაზებს/აფხაზეთს და ქართველებს/საქართველოს
შორის, მრავალჯერ და დაბეჯითებით არის მოხსენიებული სახელმძღვანელოში5. ეს, ცხადია,
პირდაპირ მიუთითებს წარსულში თანამედროვე რეალობის პროექციასა და ამით ამ რეალობის
ლეგიტიმაციის მცდელობაზე. სავსებით ბუნებრივია, რომ ეს `საკრალური~6 საზღვარი აფხაზი
ხალხის საწყისებთან არის დაკავშირებული. მასზე საუბარი სწორედ იმ თავიდან იწყება, სადაც
აფხაზების წარმოშობისა და თავდაპირველი განსახლების საკითხია განხილული.
წინააღმდეგობა აფხაზურ და ქართულ სახელმძღვანელოებში იმაში მდგომარეობს, რომ ზოგიერთი ტომი პირველში ნახსენებია, როგორც აფხაზთა წინაპარი, ხოლო მეორეში – როგორც
ქართველთა. მაგალითად, `ჰენიოხები აფხაზებისა და ადიღების ძველი წინაპრები არიან~. ხაზგასმულიც კი არის – `ჰენიოხები არ არიან კოლხები ვიწრო მნიშვნელობით, ანუ ძველქართული
ტომი.~ ჰენიოხები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჯაჭვია აფხაზთა ეთნოგენეზის კონცეფციაში, ის
აფხაზთა წარმოშობის გაცილებით ადრეულ პერიოდთან დაკავშირების შესაძლებლობას იძლევა, ვიდრე ახალი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეებში გამოჩენილი აბაზგები და აფშილები.
ამიტომ ერთმნიშვნელოვნად მიჩნეულია, რომ:
1

О.Х. Бгажба, С.З. Лакоба. История Абхазии с древнейших времен до наших дней. X-XI классы. Учебник
для общеобразовательных учебных учреждений, Министерство образования РА, Сухум, 2006, с. 3

2

О.Х. Бгажба..., с. 6.

3

შდრ.: `ივ. ჯავახიშვილისა და სხვა ავტორების კულტურათა ურთიერთგავლენის შესახებ კავკასიისა
და წინა აზიის რეგიონებში: VII საუკუნიდან `ქართველ ტომთა სახელები მცირე აზიაში ქრება და
მათი საცხოვრებელი ასპარეზი შავი ზღვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროთი და ამიერკავკასიით
განისაზღვრებოდა~ (Г.Анчабадзе..., с. 10) «В Западном Кавказе традиционно преобладали влияния со
стороны Малой Азии. «Оттуда в глубокой древности продвигались в западнокавказские долины носители
абхазо-адыгского проязыка» (О.Х. Бгажба..., с. 7).

4

О.Х. Бгажба..., с. 8

5

О.Х. Бгажба..., с. 8, 98, 103, 120, 151, 180, 301, 321.

6

მალხაზ თორია, `ეთნიკური წმენდის~ თეორიული დასაბუთება თანამედროვე აფხაზურ ისტორიოგრაფიაში (თ. აჩუგბას ნაშრომის მიხედვით), კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, X, თბილისი, 2007,
57-79.
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`ჰენიოხები ძველაფხაზური ტომი იყო, რომელიც ძვ.წ. I ათასწლეულში დასავლეთ ამიერკავკასიაში სახლობდა. მათ შექმნეს კოლხური კულტურის ერთგვარი `აფხაზური~ ვარიანტი,
რომლის დამახასიათებელი ნიშანი ბრინჯაოს ცულები იყო.~

ისინი წარმოადგენდნენ ასევე აფხაზეთის ტერიტორიის მოსახლეობას ბერძნული კოლონიზაციის პერიოდში. ამ შემთხვევაშიც შედარება ქართველურ ტომებთან ხდება:
`ძველაფხაზური ჰენიოხების ტომის ტერიტორიაზე ძვ. წ. მე-6 საუკუნეში დაარსდა ქალაქი
გიენოსი (თანამედროვე ოჩამჩირე), დიოსკურია (თანამედროვე სოხუმი)... მაშინ, როდესაც
ძველქართველური ტომები (კოლხები) განსახლებული იყვნენ...ფაზისის სამხრეთით.~

რაც შეეხება ქართულ სახელმძღვანელოს, აქ საუბარია ბერძნული ცნობების შესახებ `ქართველ ტომთა მოსხების, ჰენიოხების, კორაქსების, ტიბარენების... შესახებ, რომელთაც `ერთობაში გაიაზრებენ როგორც კოლხებს, ზოგჯერ მათ ლაზებადაც მოიხსენიებენ `ცხადია,
როდესაც საუბარია დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ `კოლხური ბრინჯაოს
კულტურაზე~, არსად არის ნახსენები `კოლხური კულტურის ყველაზე ბრწყინვალე აფხაზური ვარიანტი~. საერთოდ არ არის განსჯისა და დასაბუთების საგანი, რომ ჭოროხის, რიონისა და ენგურის აუზებში გავრცელებული კოლხური კულტურის მატარებლები, ისევე, როგორც
ბერძნული კოლონიზაციის პერიოდის დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიის მოსახლეობა,
ძველქართველური ტომები იყო.

მეკობრე ჰენიოხები
ყველაზე თვალშისაცემი სტრაბონის ერთი ცნობის ინტერპრეტაციაა, რომელიც ჰენიოხების
ზღვაოსნობასა და მეკობრეობას ეხება. აფხაზური სახელმძღვანელოს თანახმად, ეს ცნობა აფხაზთა წინაპრებს ეხება, ხოლო ქართულის მიხედვით – ქართველურ მოსახლეობას. რამდენადაც
წყარო ორივე შემთხვევაში ერთია, ტექსტები ორივეგან თითქმის იდენტურად მეორდება:
აფხაზური სახელმძღვანელო:
`მოგვიანო პერიოდის ჰენიოხების ჩრდილო-დასავლური ჯგუფი, ძირითადად, მეკობრეობით იყო დაკავებული... მათ მომცრო, ვიწრო და მსუბუქი ნავები (კამარები) ჰქონდათ, სადაც 25-30 ადამიანი ეტეოდა. ამიტომ მათ კამარიტებს უწოდებდნენ~`.
ქართული სახელმძღვანელო:
`ქართველურ მოსახლეობას ჰქონდა... ნავები შორეული მოგზაურობისათვის. მათ კამარა ნავებს უწოდებენ ამგვარ ნავებს კარგად იყენებდა ქართველური მოსახლეობა შავი ზღვის ერთი რეგიონიდან მეორეში... გადაადგილებისათვის... სტრაბონი მოგვითხრობს, რომ კავკასიონის ზღვასთან, კოლხეთში მცხოვრებნი, `ზღვაზე ყაჩაღობენ. აქვთ
მომცრო, ვიწრო და მსუბუქი ნავები, რომელშიც დაახლოებით 25 მებრძოლი ეტევა...
ბერძნები მათ კამარებს უწოდებენ~.

აფხაზთა სამეფო
საინტერესო სურათს ქმნის მე-8 საუკუნის ბოლოს ჩამოყალიბებული აფხაზთა სამეფოს ისტორიის თხრობა.
აფხაზური სახელმძღვანელო აცხადებს:
`ქრისტიანობის, როგორც სახელმწიფო რელიგიის დამკვიდრებამ ხელი შეუწყო ძველაფხაზური ტომების კონსოლიდაციას და იდეოლოგიური წინაპირობები შექმნა 786 წელს დამოუკიდებელი აფხაზური სამეფოს ჩამოყალიბებისათვის.~
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თუ აფხაზურ სახელმძღვანელოში აფხაზეთის სამეფო ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ეტაპადაა
მიჩნეული აფხაზი ხალხისა და სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, ქართულ სახელმძღვანელოში აფხაზთა სამეფოს შექმნა საერთოქართულ კონტექსტში განიხილება სათაურით `ბრძოლა საქართველოს გაერთიანებისათვის~. გაკვეთილის მიზანია, მოწაფეს გააცნოს `როგორ წარმოიქმნა
ახალი ერთეულები საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც მომდევნო პერიოდში საქართველოს
გაერთიანების საფუძველი გახდა~ 148). ამავე დროს, ხაზგასმულია სამეფოში ქართული ეთნიკური კულტურული ფაქტორის სიმძლავრეც.
`მის [აფხაზეთის სამეფოს] შექმნაში თავდაპირველად წამყვანი როლი შეასრულა აფხაზეთის (აბაზგიის) სამთავრომ... აფხაზეთის მთავარმა ლეონ II-მ გაათავისუფლა აფხაზეთი და ეგრისი ბიზანტიელთა ბატონობისაგან და მიიღო ტიტული `მეფე აბხაზთა~.
ამის გამო სახელწოდება `აფხაზეთი~ მალე მთელ დასავლეთ საქართველოზე გავრცელდა. საკუთრივ აფხაზები სახელმწიფოს ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში ცხოვრობდნენ,
ხოლო სამეფოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქართველურ ენებზე (ქართული, ზანური,
სვანური) ლაპარაკობდა. ქართველურ მოსახლეობას ეკავა ასევე აფხაზეთის სამეფოს
ტერიტორიის დიდი და სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით უფრო განვითარებული ნაწილი~ (148).

რადგან ქართული და აფხაზური სახელმძღვანელოები აფხაზეთის სამეფოს შექმნის ისტორიას
ერთსა და იმავე წყაროზე დაყრდნობით გადმოსცემენ, ცხადია, ფაქტობრივი შინაარსი იდენტურია, მაგრამ სერიოზული განსხვავებაა ინტერპრეტაციაში. ორივე სახელმძღვანელოს თანახმად,
სამეფოს პირველმა მეფემ ლეონ II დედაქალაქი ანაკოფიიდან ქუთაისში გადაიტანა. აფხაზური
ვერსიის თანახმად:
`ეს არ იყო არანაირი `საერთოქართული~ პოლიტიკის გამოვლინება. ლეონ II-მ, როგორც ბრძენმა პოლიტიკოსმა გააფართოვა თავისი სამეფო. აღმოსავლეთით აფხაზური
სამეფოს გაფართოებამ არა მხოლოდ საბოლოოდ ჩამოაყალიბა აფხაზური ეთნიკური
ელემენტი, არამედ ხელი შეუწყო ამ ელემენტის გავრცელებას კოლხეთში, ქართლსა და
მესხეთშიც~ (132).

ამავე ფაქტის ინტერპრეტაციისას ქართული სახელმძღვანელო იმოწმებს ციტატას:
`VIII საუკუნის 70-იან წლებში აფხაზთა მთავარმა ლეონმა საკუთრივ აფხაზეთი დანარჩენ ეგრისთან გააერთიანა, თავისი რეზიდენცია ანაკოფიიდან ქუთაისში – ქართულ
კულტურულ-პოლიტიკურ ცენტრში გადმოიტანა. ამის შემდეგ 20 წლის განმავლობაში აფხაზთა მეფეები ყველაზე აქტიურად იბრძვიან საქართველოს გაერთიანებისათვის.
IX-X საუკუნეებში ისინი ქართული მონასტრების და საეპისკოპოსო კათედრების დამფუძნებლებად გვევლინებიან~ (153).

ცხადია, რომ ქართული სახელმძღვანელო ხაზს უსვამს აფხაზთა სამეფოს წვლილს ქართულ
კულტურასა და პოლიტიკაში, ხოლო აფხაზური მთლიანად გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას
და აფხაზ მეფეთა მთავარ მიზანს აფხაზური ელემენტის ექსპანსიაში ხედავს.
როგორც აფხაზურ, ასევე ქართულ სახელმძღვანელოში აღნიშნულია ლინგვისტური ფაქტორი.
ორივე ვერსია თანხმდება იმაში, რომ ქართული ენა დომინირებს IX-X საუკუნეებიდან. ქართული ვერსია ამ გარემოებას ხედავს, როგორც წი ნაპირობას აფხაზეთის სამეფოს ჩართულობისა
ქართულ კულტურულ სივრცეში, ხოლო აფხაზური ცდილობს, აჩვენოს, რომ ქართულ ენობრივ
ელემენტს გადამწყვეტი გავლენა არ ჰქონია ამ პერიოდის მოსახლეობაში.
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აფხაზური სახელმძღვანელო
`ქართული ენა, ძირითადად, აფხაზ ფეოდალებში და, ნაწილობრივ, ქალაქის მცხოვრებ
ვაჭარ-ხელოსანთა შორის იყო გავრცელებული. აფხაზეთის მკვიდრი მოსახლეობის სალაპარაკო ენა კი აფხაზური იყო~ (163).

ქართული სახელმძღვანელო
`აფხაზთში დამწერლობისა და კულტურის ძირითადი ენა უკვე IX საუკუნიდან ქართული ხდება. ამიტომ აფხაზეთის სამეფო თავიდანვე ჩაერთო ახალი ქართული პოლიტიკური წარმონაქმნების სისტემაში და მეტად პოზიტიური როლი შეასრულა საქართველოს გაერთიანების საქმეში~ (148).

საერთოდ უნდა ითქვას, რომ ქართულ სახელმძღვანელოში გატარებული ქართველი ხალხის
კონცეფცია ყველაზე ცხადად ფეოდალური პერიოდის საქართველოზე საუბრისას ჩნდება. ამის
ილუსტრაციაა სახელმძღვანელოში დამოწმებული ციტატა:
`ნიკო ბერძენიშვილი ქართული კულტურის შემოქმედთა ქართველობის შესახებ: ქართველი ფეოდალური კულტურის მოღვაწე ყველა `ქართველი~ იყო, მიუხედავად იმისა,
რომ `ნათესავით~ ზოგი ოსი იყო, ზოგი ჰერი, ზოგი დვალი, ზოგი ტაოელი, ზოგი ქართი
თუ სხვა. `საქართველო~ იყო ერთიანი ფეოდალური სამყარო, ერთი ენით, ერთი ფეოდალური კულტურით და მას უპირისპირდებოდა ასეთივე ფასის მქონე სამყაროები:
საბერძნეთი, სომხეთი, თურქულ-მაჰმადიანური აღმოსავლეთი~ (153).

რამდენადაც აფხაზთა სამეფო აფხაზი ერისა და სახელმწიფოებრიობის ფორმირების ერთერთი მნიშვნელოვანი და საბაზისო ეტაპია, სახელმძღვანელოში აღნიშნულია ამ პერიოდის გამორჩეულ აფხაზურ კულტურაზე. თუ იგივე მიზნის მისაღწევად ადრე საუბარი იყო `კოლხური
კულტურის ბრწყინვალე აფხაზურ ვარიანტზე~, ამჯერად ავტორები VIII-X საუკუნეების აფხაზეთის ტერიტორიაზე აგებულ ქრისტიანულ არქიტექტურას `აღმოსავლეთ ბიზანტიური საეკლესიო ხუროთმოძღვრების აფხაზურ-ალანური სკოლას~ მიაკუთვნებენ (163, 200).
ისიც ნიშანდობლივია, რომ იმ მეზობელ სახელმწიფოებს შორის, რომელთანაც აფხაზთა
სამეფოს ჰქონდა ურთიერთობა, ქართული სამეფოები ნახსენები არ არის: `აფხაზეთის სამეფო
ბიზანტიის გარდა, მჭიდროდ იყო დაკავშირებული მეზობელ სახელმწიფოებთან – ხაზარეთთან,
ალანიასა და სომხეთთან~1 137.

`ქართველთა და აფხაზთა სამეფო~ – ერთიანი საქართველოს პერიოდი
ასევე განსხვავებულადაა დანახული X-XIII საუკუნეები. მთავარი განსხვავება იმაში მდგომარეობს, თუ რა მნიშვნელობას ანიჭებს ამ პერიოდს ერთი და მეორე სახელმძღვანელო. ქართულ
სახელმძღვანელოში ის, ტრადიციულად, საქართველოს ერთიანობისა და აღმავლობის ხანაა,
განხილულია ბევრი ასპექტი, ხოლო აფხაზურში – `აფხაზებისა და ქართველების~ გაერთიანებული სამეფოს პერიოდი, რომელსაც მაინცდამაინც დიდი ადგილი არ ეთმობა, პრინციპში, შეიძლება ითქვას იგნორირებულია.
აფხაზურ სახელმძღვანელოში ამ სამეფოს შექმნა დანახულია, როგორც აღმოსავლეთის მიმართულებით აფხაზური ექსპანსიის შედეგი. ამ სამეფოს ჩამოყალიბებაში გადამწყვეტი როლი
1

მეზობლად ქართული სივრცის იგნორირება ზოგადად ახასიათებს სახელმძღვანელოს. ნაჩვენებია აფხაზების
მიმართება ხეთებთან, ბერძნებთან, სირიასთან, ეგვიპტესთან, კართაგენთან, გოთებთან, ხაზარებთან და,
ბუნებრივია, ჩრდილოკავკასიელ ხალხებთან, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ქართველებთან.
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აფხაზთა მეფის ქალიშვილს, გურანდუხტს ენიჭება, რომელიც გაერთიანებული სამეფოს პირველი მეფის დედა იყო.
ქართული სახელმძღვანელო ამ პროცესს სხვაგვარად აღწერს. ამ შემთხვევაში, ცენტრალურ როლს სამეფოების (არა მხოლოდ აფხაზეთისა და ქართლის საერისმთავროს) გაერთიანებაში ტაო-კლარჯეთის ქართველი ფეოდალი დავით კურაპალატი (ბაგრატიონი) თამაშობს. ის
აფხაზურ სახელმძღვანელოში მხოლოდ პერიფერიულ ფიგურადაა მოხსენიებული, ქართულის
თანახმად კი სამეფოს გაერთიანება სწორედ მისი აქტიური პოლიტიკის შედეგია. სწორედ მან
მოიპოვა ძალაუფლება ქართლის საერისთავოზე და იქ გურანდუხტი დასვა მმართველად.
აფხაზეთის სამეფოს რაც შეეხება, ის ამ პერიოდში დასუსტებულია და არანაირ აქტიურ პოლიტიკას არ აწარმოებს. ქართულ ვერსიაში ბაგრატ III-ის გამეფება ნაჩვენებია, როგორც რამდენიმე ქართული პოლიტიკური ერთეულის ძალისხმევის შედეგი. თავად ბაგრატს რაც შეეხება,
გამეფების შემდგომ მისი აქტივობა მიმართულია ქვეყნის გაძლიერებისა და გამთლიანებისაკენ.
არ არის აღნიშნული მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულება რომელიმე სამთავროს მიმართ,
იქნება ეს დედის მემკვიდრეობა – აფხაზეთის სამეფო, თუ მამისაგან მიღებული ტაო-კლარჯეთი.
ამის საპირისპიროდ, აფხაზური სახელმძღვანელო ცდილობს, ხაზი გაუსვას ბაგრატ III-ის
განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას აფხაზთა სამეფო დინასტიასთან. მიუხედავად იმისა, რომ
გაერთიანებული სამეფოს შექმნა უშუალოდ აფხაზურ პოლიტიკას უკავშირდება, არაფერია ნათქვამი ამ სამეფოს შემდგომი ისტორიის შესახებ. აღნიშნულია მხოლოდ რამდენიმე გარემოება,
სადაც აფხაზური ფაქტორია ხაზგასმული. საინტერესოა, რომ ამ მცირე ინფორმაციაში საჭიროდ არის მიჩნეული აფხაზი ფეოდალების სეპარატისტული მისწრაფებების ჩვენება. სამეფოში
აფხაზების განსაკუთრებული მნიშვნელობის დასასაბუთებლად მოტანილია ის ფაქტი, რომ თამარ მეფის ვაჟის მეორე სახელი იყო ლაშა, რაც აფხაზურ ენაზე მნათობს აღნიშნავს.
თუ ქართულ სახელმძღვანელოში XIII საუკუნეში ერთიანი სახელმწიფოს დაშლით საქართველოს ისტორიაში დაღმასვლა იწყება, აფხაზურ სახელმძღვანელოში ამ მოვლენას აფხაზური
სამთავროს გამოყოფა და მეტ-ნაკლებად დამოუკიდებლად არსებობის პერიოდი უკავშირდება.

ცარისტული რუსეთის მმართველობის დამყარება XIX საუკუნეში
XIX საუკუნე ერთ-ერთი მტკივნეული პერიოდია როგორც აფხაზი, ასევე ქართველი ხალხის ისტორიაში. ამ პერიოდს უკავშირდება რუსეთის მმართველობის დამყარება. ორივე ხალხის
ცნობიერებაში ეს პერიოდი ასიმილაციის საშიშროებასთან არის ასოცირებული. აფხაზი ხალხისათვის განსაკუთრებით ამძიმებს სურათს ის ფაქტი, რომ XIX საუკუნის განმავლობაში ათობით
ათასი აფხაზი იძულებული გახდა ოსმალეთის იმპერიაში გადასახლებულიყო, ხოლო სამშობლოში დარჩენილთა უფლებები კატასტროფულად შემცირდა მას შემდეგ, რაც 70-იანი წლების
ბოლოს, დაახლოებით 30 წლის მანძილზე, აფხაზები `დამნაშავე ხალხად~ გამოცხადდნენ.
აფხაზურ სახელმძღვანელოში რუსეთის მმართველობის დამყარება, თანმდევი უმძიმესი
შედეგებით მთლიანად ქართველთა პასუხისმგებლობაზეა. წინ არის წამოწეული სამეგრელოს
სამთავროს და მისი მთავრის, გრიგოლ დადიანის მეუღლის, ნინოს არცთუ დადებითი როლი,
რომელსაც აფხაზეთის მიმართ საკუთარი ინტერესები ამოძრავებდა. სურათი ისეა დახატული,
თითქოს რუსი მმართველები მხოლოდ იარაღია სამეგრელოს მთავრის მეუღლის ხელში.
ამგვარად, ქართველებმა გადამწყვეტი როლი ითამაშეს რუსეთის მმართველობის დამყარებაში, აფხაზთა წინააღმდეგობის გატეხვაში და ყველაზე მეტად ისარგებლეს ცარიზმის პოლიტიკის – `აფხაზეთი აფხაზების გარეშე~ – შედეგით. პირველ რიგში, აქ იგულისხმება აფხაზეთში დემოგრაფიული სურათის ცვლილება ქართველების სასარგებლოდ. სწორედ ამ პერიოდთან
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აკავშირებს აფხაზური სახელმძღვანელო ქართველებში იმპერიული ცნობიერებისადანართი
და ანტიაფ5
ხაზური პროგრამის ჩამოყალიბებას.
ქართულ სახელმძღვანელოში, აფხაზურის მსგავსად, ნათქვამია, რომ `აფხაზი ხალხი რუსული კოლონიური რეჟიმის დამყარებას მედგარ წინააღმდეგობას უწევდა~. ჩამოთვლილია
აჯანყების წლები, ნათქვამია, რომ აჯანყებების სისხლში ჩახშობას თან სდევდა აფხაზთა იძულებითი მიგრაცია ოსმალეთის იმპერიაში. მუჰაჯირობასთან დაკავშირებით მოყვანილია ქართველი მოღვაწეების კონსტანტინე მაჭავარიანისა და ზაქარია ჭიჭინაძის სიტყვები, რომლებიც
ასახავენ აფხაზთა გადასახლების მთელ ტრაგიზმს და უსამართლობას.
ამჯერადაც, აფხაზეთი ისევ საერთოქართულ კონტექსტშია ჩართული, რომლის ფარგლებშიც საერთო მოწინააღმდეგე რუსეთია. მისი როლი ძირითადად უარყოფითია. მას უკავშირდება
საქართველოს/ქართველი ხალხის ინტერესების შელახვა და ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების გაუარესება.

1917-21 წლები
ორივე სახელმძღვანელო ამ პერიოდს უკავშირებს დამოუკიდებლობისა და სახელმწიფოებრიობის აღდგენას. იმთავითვე ნათელია, რომ ყველაზე დიდი წინააღმდეგობრიობა ისტორიის ამ
პერიოდის რეკონსტრუქციაშია მოსალოდნელი.
აფხაზური სახელმძღვანელო საკმაოდ დიდ ადგილს უთმობს ამ წლებს. ამის ახსნა იმით
შეიძლება, რომ ავტორები პარალელს ავლებენ ამ წლების მოვლენებსა და 80-90-იანი წლების
მიჯნას შორის. ორივე პერიოდი სახელმძღვანელოს ცენტრალურ თემას – ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობას უკავშირდება.
1917-21 წლები, ძირითადად, წარმოჩენილია, როგორც პერიოდი, როდესაც აფხაზები ცდილობენ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას და შენარჩუნებას, ხოლო ქართველები – აფხაზეთის დაპყრობას და აფხაზი ხალხის ასიმილაციას. საერთოდ, XIX საუკუნიდან, ქართველები
სულ უფრო ხშირად ჩნდებიან სახელმძღვანელოში, როგორც წესი, ნეგატიურ როლში.
დასკვნის სახით სახელმძღვანელოში მოცემულია საქართველოს რესპუბლიკის რეჟიმის
პოლიტიკური შეფასება:
`1918-1921 წლების ქართული დემოკრატია სოციალ-დემოკრატიის დიქტატურის ერთგვარ ფორმას და საბჭოთა საქართველოს დიქტატურის მოსამზადებელ პერიოდს წარმოადგენდა~. (337)
ამით ნაჩვენებია არსობრივი კავშირი და მემკვიდრეობითობა შინაარსობრივად ისეთ შეუთავსებელ პერიოდებს შორის, როგორებიცაა: პირველი რესპუბლიკა, საბჭოთა და შემდგომ
უკვე პოსტსაბჭოთა პერიოდის საქართველო. ნაჩვენებია ამ ერთეულების თანმიმდევრული ანტიაფხაზური პოლიტიკა, რომელსაც, როგორც სახელმძღვანელო ცხადყოფს, XIX საუკუნეში
ჩაეყარა საფუძველი.
რაც შეეხება ქართულ სახელმძღვანელოს, ზემოთ აღწერილი მოვლენები სულ სხვა კუთხით არის დანახული, კერძოდ, აქ საუბარია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
ბრძოლაზე არა აფხაზი ხალხის, არამედ, ბოლშევიკური რუსეთისა და გენერალი დენიკინის
წინააღმდეგ. საბრძოლო მოქმედებებზე გადასვლა კი, სახელმძღვანელოს თანახმად, მხოლოდ
მშვიდობიანი გზების ამოწურვის შემდეგ მოხდა. აფხაზეთი საერთოდ არ განიხილება როგორც
აქტიური მონაწილე მხარე. აფხაზეთის ავტონომიის შესახებ აქტის მიღებაც სავსებით უმტკივნეულოდ არის ნაჩვენები. მოკლედ, ეს პერიოდი საქართველო-რუსეთის, და არა ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების, ჭრილშია მოცემული.
მაშინ, როდესაც აფხაზური სახელმძღვანელო ქართული მთავრობის შოვინისტურ პოლიტიკაზე საუბრობს, ქართულ სახელმძღვანელოში პირველი რესპუბლიკის პერიოდში ეროვნულ
უმცირესობათა უფლებების გარანტიებზეა საუბარი:
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`საქართველოს...ხელისუფლება განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების დაცვას. 1918 წ. 13 სექტემბრის კანონით ქვეყნის უმაღლესი საკანონმდებლო
ორგანოს – ეროვნული საბჭოს – შემადგენლობას დაემატა ეროვნული უმცირესობების 26 წარმომადგენელი~. (386)

ამის საილუსტრაციოდ ასევე მოყვანილია ნაწყვეტები საქართველოს პირველი კონსტიტუციიდან:
`14 თავი: მუხლი 129: არ შეიძლება შეიზღუდოს საქართველოს რესპუბლიკის რომელიმე ეროვნული უმცირესობის თავისუფალი სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარება, განსაკუთრებით მისი დედაენით სწავლა-აღზრდა და ეროვნულ-კულტურულ საქმეთა შინაური მართვა-გამგეობა. ყველას აქვს უფლება წეროს, ბეჭდოს და
ილაპარაკოს დედა-ენაზე~ (386).

საბჭოთა პერიოდი
თუ საბჭოთა მმართველობის დამყარება საქართველოში ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაკარგვას უკავშირდება, იგივე მოვლენა აფხაზეთის საქართველოს ოკუპაციისგან თავის დაღწევისა
და დამოუკიდებლობის აღდგენასთანაა ასოცირებული. თუმცა, დამოუკიდებლობის ხანმოკლე
პერიოდი ისევ ქართულმა ოკუპაციამ დაასრულა. ამ პერიოდის ისტორია, ძირითადად, აფხაზეთისა და საქართველოს ურთიერთმიმართების ჭრილშია მოცემული და განხილულია, როგორც
წლები, როდესაც აფხაზი ხალხის უფლებების შელახვა განუწყვეტლივ ხდებოდა.
აღნიშნულია ასევე, რომ `1945 წელს ყველა აფხაზურ სკოლაში სწავლება ქართულენოვანი გახდა... 1937 წლიდან ლათინურზე დაფუძნებული აფხაზური ანბანი ქართულით შეიცვალა~ (354).
აფხაზებისათვის განსაკუთრებით მძიმე პერიოდად სტალინის ეპოქაა ნახსენები1. რამდენადაც სახელმძღვანელოში ფართო კონტექსტი თითქმის არასდროს არის მოცემული, მოსწავლისათვის აფხაზეთის ისტორიაში მომხდარი მოვლენები `გამონაკლისის~ და `უნიკალურის~ სახეს
იძენს. საბჭოთა პერიოდის შემთხვევაშიც არ არის გათვალისწინებული ის გარემოება, რომ სტალინის პერიოდის ისეთი მოვლენები, როგორებიცაა: რეპრესიები, საკადრო პოლიტიკა, ნაციონალური ფაქტორის უგულვებელყოფა, ტოპონიმიკის შეცვლა და სხვ., მხოლოდ აფხაზეთში არ
მიმდინარეობდა. იგივე ხდებოდა სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებში, მათ შორის, საქართველოშიც,
მაგრამ ამ შემთხვევაში ავტორებისათვის მნიშვნელოვანია ქართული საბჭოთა დიქტატურის
სავალალო შედეგებზე საუბარი, და არა სტალინისტური, ან ზოგადად კომუნისტური რეჟიმის
მანკიერების აღნიშვნა, ანუ იმის, რაზეც ქართული სახელმძღვანელო აკეთებს აქცენტს ამავე
პერიოდის განხილვისას.
ამგვარად, აფხაზური და ქართული სახელმძღვანელო ეთნოსთაშორის ურთიერთობის დაძაბვაში ხელისუფლების პოლიტიკას ადანაშაულებს. მთავარი განსხვავება ისაა, რომ აფხაზურ
ვერსიაში ეს ქართველ პოლიტიკასთანაა გათანაბრებული, ხოლო ქართულში – კომუნისტურ
რეჟიმთან.
განსაკუთრებით საინტერესოა, რომ აფხაზური და ქართული სახელმძღვანელოები თანხმდებიან იმაზე, რომ დაპირისპირებას ეთნიკური ხასიათი არ ჰქონდა, თუმცა, ასევე თანხმდებიან იმაში, რომ 1990-იანი წლების კონფლიქტის საფუძვლები ამავე პერიოდში იძებნება.
1
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`1992-1993 წლების აფხაზეთის სამამულო ომი~ –
`სამთავრობო ჯარების შეყვანა აფხაზეთში~
1990-იანი წლების ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს განსხვავებული სტატუსი აქვს მინიჭებული ორ სახელმძღვანელოში. აფხაზურში მას მოიხსენიებენ, როგორც `სამამულო ომი~ (ასევე
`ქართულ-აფხაზური ომი~), ქართულში კი ის არა თუ როგორც `ომი~, კონფლიქტადაც არაა
მოხსენიებული. ერთადერთ წინადადებაში შეიძლება ამოვიკითხოთ `აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყება~, თუმცა ამით მინიჭებული აქვს თუ არა მოვლენებს ომის კვალიფიკაცია,
ძნელი სათქმელია. ცხადია, ორივე სახელმძღვანელოში ეს თემა ერთ-ერთი ცენტრალურია.
განსხვავება არის ასევე ამ კონფლიქტის გადმოცემის ენასა და ემოციურ მუხტშიც. აფხაზური სახელმძღვანელო დეტალურად აღწერს კონფლიქტის განვითარების დინამიკას, ტონი
ემოციური და პათეტიკურია1. რიგ შემთხვევებში გაკეთებულია პარალელები, რაც სიმძაფრეს
სძენს მოვლენათა გადმოცემას2. ქართული – მოვლენათა თანმიმდევრობის დაცვით ზოგად სურათს გვიხატავს, ტონი მაქსიმალურად თავშეკავებული და ნეიტრალურია. აფხაზურში თხრობა
პირველ პირში გადადის (`ჩვენი გენერლები~), ქართველები მოიხსენიებიან, როგორც `მტრები~,
`მოწინააღმდეგეები~. ქართულ სახელმძღვანელოში ერთგვარი დისტანცირებაა, აფხაზები არ
მოიხსენიებიან `მოწინააღმდეგეებად~ ან `სეპარატისტებად~, არამედ საუბარია `ქართულ მხარეზე~ და `აფხაზურ მხარეზე~.
ასევე განსხვავებულადაა წარმოდგენილი კონფლიქტში საგარეო ფაქტორის როლი. აფხაზური მცირე ადგილს უთმობს მას და საგარეო ძალას საქართველოს მხარდამჭერად წარმოადგენს. ქართული გაცილებით დიდ როლს ანიჭებს ამ ფაქტორს – ვითარების უკიდურეს დაძაბვასა და კონფლიქტის გაღვივებაში.
რჩება შთაბეჭდილება, რომ სახელმძღვანელო ერთგვარად ცდილობს, მოსწავლის ყურადღება მიაპყროს ამ გარემოებაზე. კონფლიქტისადმი მიძღვნილ პარაგრაფში მოცემულია ასეთი
დავალება: `ჩამოთვალე ის საგარეო ფაქტორები, რომლებმაც დაძაბა სიტუაცია და უარყოფითი
როლი შეასრულა აფხაზებთან ურთიერთობის მოგვარებაში~.
აფხაზურ და ქართულ სახელმძღვანელოში, მართალია, სხვადასხვა მოცულობით, მაგრამ
საუბარია `ისტორიკოსთა ომზე~, რომელიც კონფლიქტს წინ უძღოდა. აფხაზურში ის დასახელებულია, როგორც იდეოლოგიური ომი აფხაზების წინააღმდეგ.
ამ შემთხვევაში, ქართული სახელმძღვანელოც აცხადებს, რომ აღნიშნული დებულება არასწორი და პროპაგანდისტულია, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ეს მოსაზრება სავსებით სამართლიანად არის მიჩნეული აფხაზების `განაწყენების~ მიზეზად:
`წყენასა და გულისწყრომას იწვევდა ქართველი პოლიტიკოსებისა და საზოგადოების
ნაწილში გავრცელებული აზრი იმის შესახებ, თითქოს აფხაზები სულ რაღაც 200-300
წლის წინ ჩამოსახლდნენ შავი ზღვის სანაპიროზე და პირდაპირი კავშირი არ აქვთ ამ
ადგილების ძველ მოსახლეობასთან. ეს არასწორი პროპაგანდისტული თეორიაა, რომელსაც ქართული საისტორიო მეცნიერება არ იზიარებს~.
1

«27 сентября был освобожден город Сухум, столица Абхазии. 12- тысячная группировка противника была
разгромлена... 30 сентября 1993 года абхазская армия вышла к реке Ингур – на государственную границу
с Грузией, где и водрузила у моста абхазский флаг». გვ. 381-82.

2

Данная военная акция (ქართული შეიარაღებული ძალების აფხაზეთის ტერიტორიაზე შეყვანა) по свой
сути напоминала интервенционистскую акцию грузинского генерала Мазниева в июне 1918 года, 377 г.
Ткуарчал «напоминал когда-то осажденный Ленинград». გვ. 378.
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განსხვავებულად არის დანახული სახელმძღვანელოებში საკუთარი როლიც ამ კონფლიქტში. როგორც ითქვა, აფხაზურ ვერსიას ეს მოვლენები სამამულო ომის რანგში აჰყავს და მათ
დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის კონტექსტში განიხილავს. ბუნებრივია, ამ შემთხვევაში,
სრულიად ზედმეტია საკუთარ თავზე რაიმე სახის პასუხისმგებლობის აღებაზე საუბარი. ქართულ სახელმძღვანელოში სურათი სხვაგვარია. როგორც ითქვა, საგარეო ფაქტორს მნიშვნელოვანი როლი აქვს მინიჭებული, მაგრამ, ამავე დროს, საკმაოდ კრიტიკულია თვითშეფასებაც:
`სახელმწიფო საბჭოს ყველაზე დიდი შეცდომა, რომლის შედეგები საქართველოსათვის
დღესაც ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემაა, იყო 1992 წლის აგვისტოში ჯარების შეყვანა აფხაზეთში~.

ამასთან ერთად, ქართული სახელმძღვანელო არ უღრმავდება ომის საშინელებებს, არ საუბრობს მსხვერპლის რაოდენობაზე, ნახსენებია მხოლოდ ის, რომ ათასობით ქართველსაც მოუწია საკუთარი სახლების დატოვება, მაგრამ არა `ეთნიკური წმენდის კონტექსტში~. სახელმძღვანელოში მოცემულია კონკრეტული ადამიანების, აფხაზებისა და ქართველების პირადი
ისტორიები‘. მსხვერპლის სახით ნაჩვენები არიან როგორც ქართველები, ასევე აფხაზები. ამავე
დროს, საუბარია კონფლიქტის პერიოდის იმ შემთხვევებზეც, როდესაც აფხაზები ქართველებს
იფარებდნენ, სამშვიდობოს გაღწევაში ეხმარებოდნენ, ქართველი ექიმები როგორ აძლევდნენ
სისხლს დაჭრილ აფხაზ მეომრებს, როგორ განიცდიდნენ დანაკარგებს, როგორც ერთი, ასევე
მეორე მხრიდან. პირადი ისტორიებით მოვლენების აღდგენა, როგორც ცნობილია, ერთ-ერთი
საუკეთესო ტექნიკაა დაპირისპირებული მხარეების შესარიგებლად და ის არაერთხელ გამოყენებულია კონფლიქტურ რეგიონებში დარეგულირების პროცესის ხელშესაწყობად. შესაძლოა,
ქართულ სახელმძღვანელოში ისტორიებს, გარკვეულწილად, მსგავსი დატვირთვა აქვს. ნებისმიერ შემთხვევაში, მოსწავლეს, რომელსაც პირადად არ განუცდია კონფლიქტის პერიოდი და
ყოველდღიურად არ სმენია ქართული დანაკარგების და აფხაზთა მხრიდან სისასტიკის შესახებ,
მსხვერპლის სახით არა მხოლოდ ქართველი, არამედ აფხაზიც წარმოუდგენია. ამავე დროს, პასუხისმგებლობაც ორივე მხარეზეა დაკისრებული, რადგან ნათქვამია, რომ მხოლოდ ერთი მხარე არაა დამნაშავე და დათმობაზეც ორივე მხარე უნდა წავიდეს.
ამისგან განსხვავებით, აფხაზურ სახელმძღვანელოში ერთადერთი მსხვერპლი აფხაზეთის
არაქართული მოსახლეობა და, უპირველეს ყოვლისა კი, აფხაზები არიან. საუბარია ქართველ
ჯარისკაცთა, მებრძოლთა სასტიკ ქმედებებზე, ეთნიკურ წმენდაზე და კულტურულ გენოციდზე:
აფხაზური ვერსია ამართლებს ამ ომს, რომლის შედეგადაც აფხაზეთმა დამოუკიდებლობა
მოიპოვა, ხოლო ქართული – ყურადღებას ამახვილებს ომის საშინელებებზე ორივე მხარისათვის, აფხაზი და ქართველი ხალხის სიახლოვეზე, საქართველოს განვითარების იმ ისტორიულ
კანონზომიერებაზე, რომლის შედეგი `საქართველოს დამოუკიდებლობის პირობებში~ `სამოქალაქო ღირებულებებზე დამყარებული~ მრავალეთნიკური ჯანსაღი საზოგადოების ჩამოყალიბება უნდა ყოფილიყო. თუმცა აქ რუსეთის იმპერიის სახით საგარეო ფაქტორი აფერხებს ამ პროცესს: `უკანასკნელი ორი საუკუნის განმავლობაში რუსეთის იმპერიის პოლიტიკამ ეს პროცესი
დაამუხრუჭა, რადგან იმპერიები ხელმძღვანელობენ პრინციპით `გათიშე და იბატონე~, ხოლო
ნაციონალური სახელმწიფოების სამოქმედო პრინციპია `სოლიდარობა სხვადასხვაობის შენარჩუნებით~ (459). მიუხედავად იმისა, რომ ქართული სახელმძღვანელო უპრეცედენტოდ თვითკრიტიკულია 1990-იანი წლების სახელმძღვანელოებთან შედარებით, უფრო მეტ როლს ანიჭებს
არა ტრანსცენდენტურ ძალებს, არამედ კონკრეტულ პოლიტიკურ აქტორებს და საზოგადოებრივ განწყობას, აქ მაინც იკვეთება ერთგვარი თავის მართლების მცდელობა, იმის ჩვენების
სურვილი, რომ ქართველი ხალხის `ბუნებისათვის~ მსგავსი მიდრეკილებები უცხოა.
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***
ანალიზის შედეგად სრული სიცხადით დადგა საშიშროება, რომ მომავალი თაობები ამ `გათიშული/გახლეჩილი ისტორიის~ მსხვერპლნი გახდებიან... პირველი, რაც უნდა გაკეთდეს და
რაც შეიძლება მალე, სწორედ ისაა, რომ მოხდეს პრობლემის იდენტიფიცირება და გააზრებული
იქნას ის საფრთხე, რომელსაც ისტორიის კონფლიქტური ვერსიების სახით სწავლება შეიცავს.
მხოლოდ ამის მერე თუ იქნება შესაძლებელი ერთობლივად გამოიკვეთოს გზები ვითარების გამოსასწორებლად.
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~სარწმუნოებით ქართველი~:
სეკულარიზაცია და ქართველი ერის დაბადება
სერგო რატიანი
`ქართველი ერის დაბადება~, თბილისი, 2009, გვ. 28-47
(ფრაგმენტი წიგნიდან)
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