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redaqtoris winasityvaoba

gustav le boni 1841 wlis 7 maiss daibada noJen-le-ro-
truSi. momaval mecniers didgvarovani warmomavloba hqon-
da, mesame respublikis mexuTe prezident sadi karnosac ki 
enaTesaveboda, Tumca ojaxi saSualo klasis warmomadgeneli 
iyo. le bonma klasikuri ganaTleba miiRo liceumSi, Semdeg 
ki swavla parizis universitetis samedicino fakultetze ga-
nagrZo. paralelurad swavlobda inglisur da germanul enebs 
_ sxvis dauxmareblad, Seqspiris dramebis kiTxvis meSveobiT 
orive enaze. 

bevrs mogzaurobda, werda, akvirdeboda, ainteresebda 
sruliad gansxvavebuli sferoebi. 1890-ian wlebSi ganacxa-
da, rom axali saxis gamosxiveba aRmoaCina, „Savi naTeba“, ra-
mac mecnierul wreebSi didi aJiotaJi gamoiwvia da le boni 
nobelis premiaze waradgines. ainStainamde ivarauda masisa da 
energiis eqvivalentoba, xolo Tavis SromaSi L’Évolution des 
Forces (1907) atomuri saukunis dadgoma iwinaswarmetyvela. 
aman sabolood xeli Seuwyo imas, rom le boni cnobili gaxda, 
rogorc eruditi. misi interesTa sfero moicavda anTropo-
logias, medicinas, fizikas, sociologias, iyo gamomgonebe-
li (Seqmna portatuli cefalometri _ adamianis Tavis qalis 
gasazomi xelsawyo), Tumca yvelaze metad cnobilia le bonis 
mier masebis fsiqologiis Temaze Seqmnili naSromebiT.

mis wignebs did mniSvnelobas aniWebdnen da ara mxolod 
kiTxulobdnen, aramed swavlobdnen plexanovi, soreli, mu-
solini, hitleri, lenini, froidi. am ukanasknelis erT-er-
Ti Txzulebis („masebis fsiqologia da egos analizi“, 1921) 
mniSvnelovani nawili swored le bonis kvlevis kritikas war-
moadgens.
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winasityvaoba

winamorbedi Sroma eris mentalobis aRweras mivuZRveniT, 
axla ki droa brbos mentalobis Seswavlas SevudgeT.

saerTo Tvisebebi, romlebic memkvidreobiT aris gan-
pirobebuli erTi da imave eris individebSi, am eris men-
talobas Seadgens. magram, rodesac aseT individTa garkveu-
li raodenoba moqmed brbos qmnis, dakvirveba gviCvenebs, 
rom individTa aseTi daaxloebis Sedegs axali fsiqologi-
uri Tvisebebi warmoadgens, romlebic ara mxolod upirisp-
irdeba eris xasiaTs, aramed xSirad misgan mniSvnelovnad 
gansxvavdeba.

organizebuli brbo yovelTvis did rols TamaSobda er-
ebis cxovrebaSi, magram arasodes hqonia mas iseTi mniSvne-
loba, rogoric dRes. Cveni epoqis mTavar maxasiaTebels in-
dividTa Segnebuli qmedebis Canacvleba warmoadgens brbos 
aracnobieri qceviT.

me Sevecade Semeswavla brbos rTuli problema mxolod 
mecnieruli meTodebis gamoyenebiT, anu vcdilobdi mimegno 
meTodisTvis da uari vTqvi Sexedulebebze, Teoriebsa da 
doqtrinebze. mimaCnia, rom es erTaderTi saSualebaa, rac 
SesaZleblobas gvaZlevs odnav mainc avxadoT farda rTul 
sakiTxs, romelic esoden aRelvebs gonebas.

swavluli, romelic raime movlenis Seswavlas Seudgeba, 
ar aris valdebuli gaiTvaliswinos interesebi, romlebsac 
SesaZloa misi aRmoCenebi Seexos. amaswinaT, erTma, fri-
ad cnobilma, Tanamedrove moazrovnem gamoTqva SeniSvna, 
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Sesavali: brbos epoqa

Tanamedrove epoqis evolucia. _ civilizaciis diadi cvli-

lebebis arsi erebis azrovnebis cvlilebis Sedegia. _ brbos 

Zlierebis Tanamedrove rwmena. _ igi gardaqmnis saxelmwifo-

Ta tradiciul politikas. _ rogor warmodgebian umdablesi 

klasebi da rogor vlindeba maTi Zliereba. _ brbos mxolod 

damangreveli rolis Sesruleba ZaluZs. _ brbo asrulebs moZ-

velebul civilizaciaTa daSlis process. _ brbos fsiqologiis 

sayovelTao arcodna. _ brbos Seswavlis mniSvneloba kanonmde-

blebisa da saxelmwifo moRvaweebisTvis.

didi gadatrialebebi, romlebic civilizaciis Secvlas 
uswrebs, magaliTad, romis imperiis dacema da arabulis Cam-
oyalibeba, erTi SexedviT umTavresad politikuri cvlile-
bebiTaa ganpirobebuli, ucxo tomis xalxTa SemosevebiTa da 
dinastiebis dacemiT. magram, am movlenaTa ufro siRrmi-
seuli Seswavla gviCvenebs, rom moCvenebiT mizezebs miRma 
xSirad eris ideaTa fundamenturi cvlileba devs. WeSmar-
itad istoriuli ara is gardaqmnebia, romlebic sidiadi-
Ta da ZaliT gvaoceben. umniSvnelovanesi cvlilebebi, ro-
melTagan civilizaciis ganaxleba gamomdinareobs ideebSi, 
warmodgenebsa da sarwmunoebaSi xorcieldeba. msxvili is-
toriuli movlenebi mxolod xilul Sedegebs warmoadgenen 
adamianTa azrovnebis cvlilebisa. Tumca, aseTi cvlilebebi 
iSviaTad xdeba, radgan yvelaze myari eris organizmSi _ misi 
azrebis memkvidreobiTi safuZvlebia.
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