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ლექცია 1 

კულტურის ცნების განსაზღვრება 

(რა არის კულტურა?) 

 

“კულტურა” ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული სიტყვაა როგორც 

სამეცნიერო ლიტერატურაში, ისე ყოფით მეტყველებაში. მას მრავალი მნიშვნელობა 

აქვს, რაც თვით კულტურის ფენომენის სირთულითა და მრავალფეროვნებით არის 

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 ადამიანისაგან 

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 კრობერისა 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 კრობერმა 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 ყველაზე 

სრული იყო იმჟამად არსებულთაგან, თუმცა ავტორები, ძირითადად, ინგლისურ-

ამერიკულ ლიტერატურაში არსებული მიდგომებით იფარგლებოდნენ და ნაკლებ 
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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 

შვლისათვის ვეფხვის „მნიშვნელობა“ ამით და მხოლოდ ამით ამოიწურება, 

ადამიანისათვის კი ვეფხვი, გარდა ამისა, სიძლიერის, სიმამაცის, სილამაზის 

განსახიერებაცაა, სიმბოლოა. ამიტომ ვეფხვის სახელს არქმევენ ბავშვებს (ქართული 

სახელი ვეფხია, გოლფის ჩემპიონი თაიგერ ვუდსი („თაიგერ“ ინგლისურად ვეფხვს 

ნიშნავს), 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 კი – 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, შეთანხმებული მნიშვნელობა აქვთ კონკრეტული 

კულტურის მატარებელი ხალხისათვის. 

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 არსებისაგან 

განსხვავდება. 

სწორედ ამიტომ, კულტუროლოგიის ფუძემდებელმა, ამერიკელმა მეცნიერმა ლესლი 

უაიტმა კულტურის შემდეგი განმარტება შემოგვთავაზა: კულტურა - ეს არის საგნებისა და 
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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. 

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. კრობერმა და კ. კლაკჰონმა არა მხოლოდ დათვალეს ინგლისურენოვან 

ლიტერატურაში არსებული განსაზღვრებები, არანედ დააჯგუფეს ეს 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”; 
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➢ “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“მე-19 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. 

 

არსებობენ მეტად ან ნაკლებად კულტურული ადამიანები? 

 

XIX საუკუნის ევროპაში თვლიდნენ, რომ ადამიანები მეტად ან ნაკლებად 

კულტურული არიან. ამგვარი შეხედულება დღესაც არის გავრცელებული: ადამიანი, 

რომელიც ოპერაში დადის, შამპანურს მიირთმევს და მხატვრულ ლიტერატურას 

კითხულობს, უფრო „კულტურულია”, ვიდრე ის, ვინც ფეხბურთის მატჩს უყურებს, ლუდს 
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სვამს და ბულვარულ პრესას ეცნობა. ადამიანის „მეტად კულტურულად“ აღქმას 

საფუძვლად უდევს წარმოდგენა, რომ იგი მიეკუთვნება მაღალ სოციალურ ფენას, 

შესაბამისად, უფრო განათლებულია, აქვს დახვეწილი გემოვნება და მანერები. 

კულტურის ასეთი გაგება შეიძლება გავრცელებული იყოს ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში. მეცნიერები კი თვლიან, რომ „კულტურულობა“ არ განისაზღვრება 

სოციალური მდგომარეობით, განათლების დონით ან გემოვნებით. ვნახოთ, რამდენად 

მართებულია საუბარი „მაღალ“ და „დაბალ“, „ჩამორჩენილ“ და „განვითარებულ“, „კარგ“ და 

„ცუდ“ კულტურებზე. 

ცნობილი ამერიკელი ანთროპოლოგი ფრანც ბოასი (1858-1942) 

ამბობდა, რომ თითოეული ჩვენგანი „კულტურის სათვალეს”  

ატარებს, რომლის მეშვეობით აღვიქვამთ გარემომცველ სამყაროს და 

ვსაზღვრავთ ჩვენს მოქმედებებს. ამ სათვალით „ვხედავთ“ სხვა 

კულტურებს, გაუცნობიერებლად, ვადარებთ მათ ჩვენსას და 

ვსაზღვრავთ, რა არის „კარგი“ და „ცუდი“. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 

სხვა კულტურას ჩვენი კულტურის მეშვეობით აღვიქვამთ. ჩვენი 

კულტურის თავისებურებები გავლენას ახდენს იმაზე, თუ 

როგორ ვხედავთ მას. კულტურა, როგორც სათვალე, 

განაპირობებს ჩვენ მიერ სამყაროს ხედვას. ამერიკელი 

ანთროპოლოგის ჯონ მონეგენის მონათხრობი (იხ. ქვემოთ 

- დანართი) გვაჩვენებს, რომ კულტურა განსაზღვრავს, 

ერთი შეხედვით, „ბუნებრივ“ რეაქციებსაც კი; მაგალითად, 

კვება კულტურის რთული სისტემის ნაწილია. ის არ არის 

მხოლოდ შიმშილის დაკმაყოფილებისაკენ მიმართული ქმედება, არამედ ასევე გამოხატავს 

ჩვენს მიერ შეთვისებულ ცოდნას სამყაროს შესახებ. 

ყველა კულტურა უნიკალური და თავისებურია. ენა და ჟესტიკულაცია, რელიგია და 

სოციალური ურთიერთობები, საქორწინო და ოჯახური 

ტრადიციები, საკვები და დასვენება-გართობის ფორმები, 

სამუშაო და მმართველობა, განათლება, საკომუნიკაციო და 

ეკონომიური სისტემები, ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, 

ტექნიკური საშუალებები და ტექნოლოგიები გარემო 

პირობებისა და სხვა კულტურებთან ურთიერთობის 

გავლენით ყალიბდება. არ არსებობს უნივერსალური 

საზომი, რომლითაც შეფასდებოდა კულტურის 

განვითარების დონე და მისი მნიშვნელობა. 
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როცა სხვა კულტურის ხალხს აკვირდები, ზოგი რამ - მაგალითად, ჩაცმულობა, 

მისალმების წესი და სხვ. - აშკარად გხვდება თვალში, ზოგი - ნაკლებად, ზოგი კი საერთოდ 

შეუმჩნეველი გრჩება. მოდით, კულტურა აისბერგის სახით წარმოვიდგინოთ. აისბერგის 

მოდელი თვალნათლივ წარმოგვიდგენს კულტურის რთულ და მრავალფეროვან ხასიათს. 

აისბერგის მხოლოდ მცირე ნაწილი (1/10) ჩანს წყლის ზემოთ, წყლის ქვეშ კი უფრო დიდი, 

უხილავი ნაწილია დაფარული. კულტურის ის ელემენტები, რომელიც ერთი შეხედვითაც 

თვალშისაცემია, შეიძლება შევადაროთ აისბერგის ზედა ნაწილს, მაგალითად, ენა, 

არქიტექტურა, რიტუალები, ანბანი, ხელოვნება, საკვები, სამზარეულო, სამოსი, მუსიკა, 

ავეჯი, სამკაული და ა.შ. კულტურის ძირითადი, ფუნდამენტური ელემენტები კი უხილავ 

ნაწილში ექცევა, ესენია ნორმები, ფასეულობები, მსოფლმხედველობა, რომლებიც ქმნიან 

საფუძველს კულტურის „ხილული“ ნაწილისათვის. შესაძლოა, ჩვენ ვიცნობდეთ „ხილულ“ 

ელემენტებს, თუმცა, ამა თუ იმ კულტურასთან შეხვედრის საწყის ეტაპზე, ვერ შევიცნობთ 

ფუნდამენტურ ელემენტებს, რომლებიდანაც ხილული ნაწილი მომდინარეობს.  

„კულტურის სათვალისა“ და „აისბერგის“ მეტაფორების გააზრება გვეხმარება 

კულტურის (განსაკუთრებით - სხვა კულტურათა) შესახებ ზედაპირული დასკვნების 

თავიდან აცილებაში. 

 

ერთი ისტორია ვიჰაკაში (მექსიკის შტატი), მისტეკების ტომთან 

ცხოვრების პერიოდიდან 

(ამერიკელი ანთროპოლოგის მონათხრობი) 

 

“ჩემმა მისტეკმა მეგობრებმა სანადიროდ დამპატიჟეს. იღბლიანი ნადირობა არ გამოვიდა, 
სულ ორიოდე პატარა ციყვის მოკვლა მოვახერხეთ. დღის ბოლოს ჩემს მეგობრებს მივყვებოდი 
მთისკენ. ისინი ჩემზე საკმაოდ წინ მიდიოდნენ. როდესაც მთის მწვერვალს მივაღწიე, დავინახე, 
რომ ისინი ხის ძირას  რაღაცას შემოხვეოდნენ და გაცხოველებით ლაპარაკობდნენ. მივუახლოვდი, 
და დავინახე, რომ ერთ-ერთ მათგანს ხიდან ფუტკრის სკა ჩამოეგდო. გაპობილი სკიდან ფიჭა, 
თაფლი და ფუტკრის ჭუპრები მოჩანდა. ჩემი მეგობრები სკის შიგთავსს, ჭუპრების ჩათვლით, 
პირისკენ მიაქანებდნენ. უეცრად ერთ-ერთი მათგანი ადგა და თქვა: ”დაიცადეთ, ჩვენ არ ვიქცევით 
თავაზიანად.” ის დაიხარა, აიღო ფიჭის, თაფლის და ჭუპრების მოზრდილი ულუფა და მე 
მომიბრუნდა: ”აი, ეს შენ, ჯონ.”  მივხვდი, რომ უარის თქმა არაფრით შეიძლებოდა. ღრმად 
ჩავისუნთქე, ჩემი ულუფა პირში ჩავიდე და გადავყლაპე. 

ერთი წლის შემდეგ ერთგვარი რევანში ავიღე, როდესაც რამდენიმე მათგანი, ვისთან 
ერთადაც სანადიროდ ვიყავი, ჩემთან სახლში სადილად დავპატიჟე. სიურპრიზის სახით ხახვის 
წვნიანი მოვამზადე, რაც ვიჰაკაში არასოდეს შემხვედრია. როდესაც კერძი სუფრაზე მივიტანე, 
შევამჩნიე, რომ სტუმრები არ ჩქარობდნენ ჭამის დაწყებას. შემდეგ შევნიშნე, რომ ერთ-ერთმა 
მათგანმა თავისი ულუფა მაგიდის უკან გადაღვარა. როდესაც ვკითხე, ყველაფერი რიგზე იყო თუ 
არა, ჯერ გაჩუმდნენ, ბოლოს კი ერთმა ზიზღით თქვა, რომ ხახვს საშინელი სუნი აქვს და დიდი 
რაოდენობით მისი ჭამა ადამიანს ასულელებსო.”  
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სუბკულტურა 

 

ალბათ, ხშირად შეგიმჩნევიათ, რომ ჩვენს 

ირგვლივ ერთსა და იმავე ენაზე მოსაუბრე 

ადამიანები განსხვავებული ფორმით და 

სიტყვებით გამოხატავენ თავიანთ აზრებს, 

განსხვავებულად იქცევიან ერთსა და იმავე 

სიტუაციაში. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ერთი 

კულტურის ფარგლებში არსებობს 

განსხვავებული ჯგუფები, რომლებიც 

გამოირჩევიან ჩაცმულობით, ვარცხნილობით, 

გემოვნებით, ინტერესებით, ლექსიკითა და 

მეტყველების მანერით, იუმორით, 

ურთიერთობის ფორმებით, ფასეულობებით - 

მოკლედ, ყველაფერი იმით, რასაც, ზოგადად, ცხოვრების წესს ვუწოდებთ. კულტურაში 

არსებულ ასეთ განსხვავებულ ჯგუფებს აღნიშნავენ ტერმინით სუბკულტურა. 

კონტრკულტურისაგან განსხვავებით, სუბკულტურის წევრები არ ცდილობენ 

დაუპირისპირდნენ გაბატონებულ კულტურას, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათი 

შეხედულებები არ თანხვდება ერთმანეთს. სუბკულტურა ცდილობს შეინარჩუნოს 

საკუთარი განსხვავებულობა. 

არსებობს ეთნიკური, რელიგიური, ასაკობრივი, პროფესიული და სხვა 

სუბკულტურები. 

საქართველოში არსებულ ეთნიკურ სუბკულტურებად შეიძლება მივიჩნიოთ ის 

ჯგუფები, რომლებიც თავიანთ ტრადიციულ ცხოვრების წესს ინარჩუნებენ და მეტ-

ნაკლებად განსხვავდებიან საზოგადოების დანარჩენი ნაწილისაგან (აზერბაიჯანელები, 

სომხები, ბერძნები, ქურთები, ასირიელები, უდები, ოსები, რუსები, უკრაინელები, ჩეხები, 

პოლონელები, გერმანელები და სხვები). რელიგიური სუბკულტურის მაგალითია 

მუსლიმი და კათოლიკე ქართველები. ეს ჯგუფები სწორედ იმიტომ მიიჩნევიან 

სუბკულტურებად, რომ წარმოადგენენ ერთიანი საზოგადოების ნაწილს და, ამავე დროს, 

გამოირჩევიან გარკვეული თავისებურებებით. კათოლიკე და მუსლიმი ქართველების 

ცნობილი წარმომადგენლები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეს ქართული 

საზოგადოებისა და კულტურის ისტორიაში, არიან მიხეილ თამარაშვილი, მიხეილ 

თარხნიშვილი, ზაქარია ფალიაშვილი, მემედ აბაშიძე და სხვები. 

 

სუბკულტურა (ლათ. sub - ქვე, 

cultura - კულტურა) - საზოგადოების 

ამა თუ იმ ჯგუფისათვის 

დამახასიათებელი ფასეულობების, 

ქცევისა და ნორმების სისტემა, 

რომელიც განასხვავებს მას 

გაბატონებული კულტურისაგან. 
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ზოგიერთი - პირველ რიგში, ახალგაზრდული - 

სუბკულტურის წარმომადგენელთათვის განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება სტილს, რითაც ისინი გამოხატავენ 

რომელიმე სუბკულტურისადმი კუთვნილებას. სტილი 

გამოიხატება როგორც სიმბოლოებით, რომელსაც 

სუბკულტურის 

წევრები ატარებენ, 

ასევე ჩაცმულობით, 

ვარცხნილობითა და 

ჟარგონით, 

მუსიკალური 

სტილით, რომლის 

მსმენელებიც ისინი 

არიან. 

 

 

 

 

 

 

არსებობს კრიმინალური, ე.წ. ”ქურდული” სამყაროს სუბკულტურაც. მისი 

წარმომადგენლების ენა/ჟარგონი, მსოფლმხედველობა და ქცევის მოდელები 

საგრძნობლად განსხვავებულია გაბატონებული კულტურისაგან. 
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დამატებითი ინფორმაცია 

უკანასკნელ წლებში საქართველოში ახალგაზრდული სუბკულტურა - პარკური 

ჩამოყალიბდა. ის თავდაპირველად საფრანგეთში შეიქმნა. პარკური - ეს არის 

გადაადგილების ხელოვნება, მისი მიზანია საკუთარი სხეულის შესაძლებლობების 

გამოყენებით ერთი წერტილიდან მეორემდე მანძილის მაქსიმალურად სწრაფად და 

ეფექტურად დაფარვა. ტრეისერები (ადამიანი, რომელიც პარკურით არის გატაცებული) 

თვლიან, რომ პარკური  სპორტის, საბრძოლო ხელოვნებისა  და ბილდერინგის (კედლებზე 

ცოცვა) გარდა, განსაკუთრებულ მსოფლმხედველობასაც გულისხმობს. 

 GT Crew-ს (Georgian Traceur’s Crew – “ქართველი ტრეისერების ჯგუფი”) ვებ-

გვერდზე ვკითხულობთ: „პარკური არც სპორტია, არც ექსტრემი და არც პოლიტიკა, ეს 

არსებობის ხერხია. ეს არის საკუთარი მთლიანობის აღქმა, გაგება და თანამშრომლობა 

საკუთარ სხეულთან, ამავდროულად, თანაარსებობა ქალაქთანაც. ეს რომანტიკაა, 

ემოციების აფეთქება, ვნება, მოძრაობების თავისუფლება. პარკური – ეს ცხოვრებაა. ის 

ცვლის ცნობიერებას და აიძულებს ადამიანს ყველაფერი სხვანაირად აღიქვას. მხოლოდ 

საკუთარი შესაძლებლობების შეგრძნება, წარმატება შიშისა და ტკივილის დაძლევაში 

აფართოებს სამყაროს გაგების საზღვრებს. რეალობის აღქმის შეცვლის გარეშე პარკური 

შეუძლებელია. ცხოვრება პარკურის წესების მიხედვით არის მუდმივი მოძრაობა და 

ყოველთვის მხოლოდ სწორი ბილიკით. 

 

სახალისო ისტორიები 

სუბკულტურებთან ერთად, არსებობს პროფესიული სუბკულტურებიც - 

იურისტების, მასწავლებლების, მაღაროელების, ჟურნალისტების და სხვ. თუ 

დავაკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ ჩვენ გარკვეული წარმოდგენა გვაქვს  იმაზე, თუ 

როგორები არიან ამა თუ იმ პროფესიის ადამიანები. მაგალითად, მიჩნეულია, რომ ექიმებს 

გაურკვეველი ხელწერა და უცნაური იუმორის გრძნობა აქვთ, იურისტები კი ბევრს და 

თავბრუდამხვევად ლაპარაკობენ. ცხადია, ერთი პროფესიის ყველა ადამიანი ერთნაირი 

ვერ იქნება, მაგრამ მაინც გამოიყოფა თვისებების, გემოვნების, ინტერესების, ქცევისა და 

ლექსიკის თავისებურებები, რომელიც განაპირობებს განსხვავებებს პროფესიულ 

სუბკულტურებს შორის. აი, რამდენიმე სახალისო ისტორია: 

 

☺  ☺  ☺ 

ექიმმა პაციენტი კაბინეტში შეიყვანა და ეუბნება: - ერთი კარგი ამბავი მაქვს და ერთიც - 

ცუდი. 

- კარგი, მითხარით. 

- თქვენი გარდაცვალების შემდეგ ამ დაავადებას თქვენს სახელს დაარქმევენ. 
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☺  ☺  ☺ 

საავადმყოფოს ექიმები გაიფიცნენ. ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ ექიმების 

მოთხოვნებზე იმსჯელებდნენ მაშინვე, როგორც კი მოიყვანდნენ ფარმაცევტს მათი 

ტრანსპარანტების ამოსაკითხად. 

  

 

 

კონტრკულტურა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კონტრკულტურა  უპირისპირდება გაბატონებულ კულტურას და აყალიბებს უმრავლესობის 

კულტურის საწინააღმდეგო ფასეულობებსა და  ნორმებს. 

 

ბევრი თქვენგანი ატარებს ჯინსებს, აქსესუარებს მშვიდობის სიმბოლოს 

გამოსახულებით, ბიჭები - გრძელ თმას... გიფიქრიათ იმაზე, ეს, უბრალოდ, მოდაა თუ 

რაიმე იდეის გამოხატულება? 

თქვენ, ალბათ, უსმენთ ბითლზს, ჯენის ჯოპლინს, ჯიმი ჰენდრიკსს, პინკ ფლოიდს, 

ან 1960-იანი წლების სხვა მომღერლებსა და ჯგუფებს. მოგწონთ მათი მუსიკა? იცით რაიმე 

იმ იდეების და მსოფლმხედველობის შესახებ, რამაც ასეთი მუსიკის შექმნა განაპირობა? 

1960-იან წლებში დასავლეთ ევროპის ქვეყნები და ამერიკის შეერთებული შტატები 

მანამდე არნახულმა ახალგაზრდულმა პროტესტმა მოიცვა, რომლის მიზანი კულტურაში 

რევოლუციური ცვლილებების განხორცილება იყო. ამერიკელმა სოციოლოგმა თეოდორ 

როზაკმა ამ მოძრაობას კონტრკულტურა ეწოდა.  
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კონტრკულტურა უპირისპირდებოდა იმდროინდელი დასავლური 

საზოგადოებისათვის ჩვეულ, მომხმარებლურ ცხოვრების წესსა და მსოფლმხედველობას. 

იგი მოიცავდა სტუდენტებისა და ჰიპების მოძრაობას. 

კონტრკულტურული იდეების მქონე ახალგაზრდების 

უმრავლესობა „ნებიერა ბავშვები“ იყვნენ. ეკონომიკურმა და 

სოციალურმა პირობებმა შესაძლებლობა მისცა მათ, 

ნაკლებად შეხებოდნენ ცხოვრებისეულ რეალობას. 

ყოველდღიური პრობლემებისაგან თავისუფალნი, დიდ 

დროს უთმობდნენ სწავლას, მათი უზრუნველყოფილი 

მომავალი წინასწარ განსაზღვრული იყო. შეიძლება, სწორედ 

ამიტომ, ისინი იდეალისტებად ჩამოყალიბდნენ. 

ახალგაზრდებს არ სურდათ, გამოთხოვებოდნენ ბავშვობის 

იდეალებსა და უზრუნველ ცხოვრებას, მიეღოთ რეალური 

სამყარო, სადაც მათ რეალური ვალდებულებები და 

პასუხისმგებლობები დაეკისრებოდათ, ამიტომ მათ 

გადაწყვიტეს, არსებული სინამდვილე თავიანთი 

იდეალური სამყაროთი ჩაენაცვლებინათ. 

1960-იანი წლების დასაწყისში ამერიკული 

და, მთლიანად, დასავლური საზოგადოების 

ძირითადი ფასეულობები იყო პირადი 

წარმატება, შეუპოვარი შრომა, დროის 

რაციონალური გამოყენება, ეფექტიანობა და 

სარგებლიანობა, პროგრესი, მატერიალური 

კეთილდღეობა. ამ პრაგმატულ ფასეულობებს 

და კონკურენციაზე დამყარებულ 

საზოგადოებას სტუდენტებმა დაუპირისპირეს  

ანტიმომხმარებლობა, ალტრუიზმი, როგორც 

ადამიანთა ურთიერთობის საფუძველი, 

სოციალური და მორალური თანასწორობა, 

ორიენტაცია ინტელექტუალურ და სულიერ 

ფასეულობებზე. მაგალითად, თუ უმაღლესი განათლება 

წარმატებული კარიერისა და კეთილდღეობის წინაპირობად 

მიიჩნეოდა, მეამბოხე სტუდენტების უმრავლესობა სწავლის 

მიზნად სამყაროსა და საკუთარი თავის შეცნობას თვლიდა. 

ეს ახალგაზრდები დაუპირისპირდნენ არა სოციალურ ან 

რაიმე სხვა კონკრეტულ  პრობლემას, არამედ მთლიანად 

დასავლურ ცივილიზაციას. კონტრკულტურის 

წარმომადგენელთათვის დამახასიათებელი იყო ჩაცმის, 

ქცევისა და, ზოგადად, გარეგნობის განსხვავებული სტილი, 

რაც საზოგადოებისადმი პროტესტს გამოხატავდა. იმ 

პერიოდის მუსიკა და პოეზიაც გამსჭვალული იყო კონტრკულტურული იდეებით. 
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„ჩვენ ... გვზარავს სამყარო, რომელიც მემკვიდრეობით მივიღეთ, ბავშვობაში ჩვენ 

დადებითად მივიჩნევდით ამერიკის ფასეულობებს: თავისუფლება და 

თანასწორობა ყველასათვის.“ 

პორტ-ჰურონის დეკლარაცია ”ახალგაზრდები დემოკრატიული 
საზოგადოებისათვის”, 1962 წელი. 

 

ახალგაზრდები ეჭვქვეშ აყენებდნენ დასავლური საზოგადოების უნარს, ეცხოვრა მის 

მიერვე დეკლარირებული თავისუფლების, სამართლიანობისა და მშვიდობის იდეალების 

შესაბამისად. ამიტომ მათ იმედგაცრუებისა და გაუცხოების განცდა დაეუფლათ. 

 

„მე უკვე აღარ შემიძლია გავიზიარო ამერიკის - ყოველ შემთხვევაში, 

დღევანდელი ამერიკის - მორალი. ხვალ, შეიძლება, დაიბადოს ახალი ამერიკა და მე 

მოვინდომო მის ნაწილად გახდომა, მაგრამ დღეს მე ჩემი საკუთარი მორალი მაქვს და 

ამერიკა მას არ იღებს”, - ასე გამოხატავდა თავის პოზიციას ერთ-ერთი სტუდენტი. 

 

პროტესტის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყო ვიეტნამის ომი, რომელსაც 

სტუდენტების დიდი ნაწილი, ისევე როგორც ჰიპები და სხვა მსგავსი მოძრაობების 

წარმომადგენლები, შეცდომად მიიჩნევდა. 

 

„ჩვენი მოღვაწეობა ნაკარნახევია გრძნობით, რომ, შეიძლება, ჩვენ ვართ უკანასკნელი 

თაობა ექსპერიმენტისა, რომელსაც სიცოცხლე ეწოდება“ (პორტ-ჰურონის 

დეკლარაცია, 1962). „მე როგორღაც ვგრძნობ, რომ ჩვენ არც ისე ბევრი დრო დაგვრჩა 

ჩვენი იდეების დასახვეწად“ (ერთ-ერთი ჰიპის სიტყვები). 

 

ასეთი აპოკალიფსური განცდა განპირობებული იყო შიშითა და 

სასოწარკვეთილებით, რომელსაც ატომური იარაღის გამოყენების ფაქტი (ჰიროსიმა და 

ნაგასაკი), კარიბის კრიზისი და ვიეტნამის ომი ბადებდა. თუმცა, ეს თაობა ატომურ 

საშიშროებას უფრო ფართოდ იაზრებდა. იგი ატომურ იარაღს განიხილავდა არა როგორც 

უბრალოდ იარაღს, არამედ როგორც ამერიკული კულტურის და, ზოგადად, დასავლური 

ცივილიზაციის სიმბოლოს. ამის გათვალისწინებით, გასაგები ხდება დევიზი - „კულტურა 

ბოროტებაა, სიცოცხლე - სიკეთე“, „უკან, ბუნებისაკენ!“ ბუნებრიობისაკენ სწრაფვა 

გამოიხატებოდა ჰიპების გარეგნობაშიც, პროტესტის ერთ-ერთი ნიშანი იყო გრძელი თმა 

და ხაზგასმით დაუდევარი დამოკიდებულება ჩაცმულობისა და ჰიგიენის მიმართ; 

ნარკოტიკებითა და აღმოსავლური რელიგიებით გატაცება სწორედ ამ „ბოროტებით“ 

აღსავსე სამყაროდან თავის დაღწევის საშუალებად მიიჩნეოდა. 

 

ვიეტნამის ომი - 1955-1975 წლების შეიარაღებული კონფლიქტი ვიეტნამში, ლაოსსა 

და კამბოჯაში. 1960-იანი წლებიდან მასში აქტიურად იყო ჩაბმული ამერიკის 

შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები. დაიღუპა ათასობით ამერიკელი 
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ჯარისკაცი. 

 

1945 წელს, მეორე მსოფლიო ომის დამამთვრებელ ეტაპზე, ამერიკის შეერთებულმა 

შტატებმა იაპონიის ორი ქალაქის - ჰიროსიმასა და ნაგასაკის ატომური დაბომბვა 

განახორცილა. ეს ბირთვული იარაღის პოლიტიკური ზეწოლის მიზნით გამოყენების 

ერთადერთი  შემთხვევაა მსოფლიო ისტორიაში. პირველი ბომბი  ჰიროსიმაში 6 

აგვისტოს ჩამოაგდეს, ხოლო მეორე - ნაგასაკიში 9 აგვისტოს. დაბომბვის დღესა და 

შემდეგი თვეების განმავლობაში დამწვრობის, რადიაციისა და სხვა სახის 

დაზიანებისაგან ჰიროსიმაში 90 000-დან 166 000-მდე, ხოლო ნაგასაკიში - 60 000-დან 

80 000-მდე ადამიანი დაიღუპა, ისინი, უმთავრესად, სამოქალაქო პირები იყვნენ. 

 

კარიბის კრიზისი - ცივი ომის პერიოდის ყველაზე მწვავე დაპირისპირება საბჭოთა 

კავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის, რომელმაც ბირთვული 

კონფლიქტის საშიშროების წინაშე დააყენა მთელი კაცობრიობა. ეს დაპირისპირება 

შეერთებულ შტატებში ცნობილია როგორც „კუბის სარაკეტო კრიზისი”, საბჭოთა 

კავშირში მას ”კარიბის კრიზისს” უწოდებდნენ, ხოლო კუბაში - „ოქტომბრის 

კრიზისს”. 1962 წლის ოქტომბერში საბჭოთა კაშირმა კუბაში ბირთვული რაკეტების 

განლაგება დაიწყო. ეს იყო პასუხი  1961 წელს აშშ-ს  მიერ თურქეთში  ბირთვული 

რაკეტების განლაგებაზე, რომელიც საბჭოთა კავშირს ემუქრებოდა. კრიზისი 13 დღე 

გაგრძელდა. დაპირისპირებულმა მხარეებმა შეთანხმებას მიაღწიეს. საბჭოთა 

კავშირმა გაიტანა რაკეტები კუბის ტერიტორიიდან, აშშ-მ მოხსნა კუბის ბლოკადა, 

რამდენიმე თვის შემდეგ კი თურქეთიდან გაიტანა ბირთვული რაკეტები. 

 

1970-იან წლებში კონტრკულტურული 

მოძრაობა მინელდა. ამბოხებულ ახალგაზრდათა 

დიდი ნაწილი დაუბრუნდა ცხოვრების მიღებულ 

წესს და თავად გახდა ამერიკული კულტურული 

ტრადიციის გამგრძელებელი. თავის მხრივ, შეიცვალა 

ამერიკული საზოგადოებაც - გადაიხედა ის, თუ რა 

შეიძლება ყოფილიყო „დასაშვები“ ან „მისაღები“ და 

რა - არა. მაგალითად, აღარავის უკვირდა 

გრძელთმიანი და დაუვარცხნელი ბიჭები, ჯინსები; 

ჰიპები ამერიკული საზოგადოების ჩვეულებრივი 

ნაწილი გახდა. რაც ადრე ბევრისთვის 

შოკისმომგვრელი იყო, ახლა კულტურის ნაწილად იქცა, მეტიც - მოდურადაც კი 

მიიჩნეოდა. მაგალითად, მუსიკალური ინდუსტრია უზარმაზარი რაოდენობით 

აწარმოებდა პოპულარული როკ-ჯგუფების ჩანაწერებს, იმართებოდა გრანდიოზული როკ-

კონცერტები, რაც ზოგისთვის უკვე არა პროტესტი, არამედ სამუშაო იყო, ზოგისთვის - 

მოხმარების საგანი, სხვებისთვის კი - მოგების წყარო. 

 



შესავალი კულტურის მეცნიერებებში. 2017-2018 

 
14 

 პოეტები ალენ გინზბერგი და ჯეკ კერუაკი, 

ისევე როგორც „დაღლილი/დაცემული თაობის“ 

(„beat generation“) სხვა პოეტები, 

კონტრკულტურის სულიერ და იდეურ მამებად 

მიიჩნეოდნენ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მარგინალობა 

 

მარგინალი (ლათ. margin -არე, კიდე, ზღვარი) - თავდაპირველად აღნიშნავდა წიგნის 

გვერდის კიდეს (მინდორს), თავისუფალ ადგილს ძირითადი ტექსტის გვერდით, 

რომელიც გამოიყენებოდა მინაწერების გასაკეთებლად. დღეს ამ სიტყვით აღინიშნება 

ინდივიდები და ჯგუფები, რომლებიც საზოგადოების მიღმა აღმოჩნდნენ. 

 

გახსოვს აკაკი წერეთლის ცნობილი ლექსი „ღამურა“? თაგვს თაგვად ყოფნა 

მობეზრდა და ჩიტად ქცევა ინატრა. თაგუნას სურვილი შეუსრულდა და ფრთები გამოესხა, 

მაგრამ, უჩვეულო გარეგნობის გამო, სხვა ჩიტებმა აითვალწუნეს და იძულებული გახდა, 

ისევ თაგვებთან დაბრუნებულიყო. ფრინველად ქცეული თაგვი აღარც ძველმა 

თანამოძმეებმა მიიღეს. საბრალო თაგუნა იძულებული გახდა, ყველას გარიდებოდა და 

ბნელ ნანგრევებში დაედო ბინა. მას შემდეგ იგი სამალავიდან მხოლოდ ღამ-ღამობით 

გამოდის. 
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იმ ადამიანებს, რომლებიც საზოგადოებისაგან გარიყულები აღმოჩნდნენ, აკაკი 

წერეთელი ღამურას ადარებს. 

დღეს ასეთ ადამიანებს მარგინალებს უწოდებენ. ეს ტერმინი იმ ინდივიდებს 

აღნიშნავს, რომლებიც, ამა თუ იმ მიზეზის გამო, ვერ ან არ არიან სრულფასოვნად 

ჩართული საზოგადოების ცხოვრებაში; მაგალითად, მიგრანტები - ერთი ქვეყნიდან 

მეორეში გადასული პირები, რომლებიც თავიანთ ჩვეულ გარემოს მოწყდნენ და ახალ 

გარემოში ვერ ინტეგრირდნენ, აგრეთვე უსახლკაროები და ა.შ. 

მარგინალობისადმი ინტერესი განაპირობა დასავლეთში, განსაკუთრებით, ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში მიგრაციის აქტიურმა პროცესმა. სხვადასხვა ეთნიკური 

წარმომავლობის ჯგუფები, მატერიალური კეთილდღეობის თუ უზრუნველი ცხოვრების 

ძიებაში, მასობრივად ტოვებდნენ საკუთარ საცხოვრებელ ადგილს და უცხო ქვეყანაში 

სახლდებოდნენ. ახალ გარემოში დამკვიდრების პროცესი ყოველთვის რთულია, მით 

უფრო მაშინ, როცა მას თან ახლავს სოციალური პრობლემები: უმუშევრობა, სოციალური 

სტატუსის და გარანტიების არქონა. ვითარებას ართულებს ისიც, რომ ახალ ადგილას 

მიგრანტებს არავინ ელის და მათი გამოჩენა დამატებით პრობლემად აღიქმება. სწორედ 

ასეთი ვითარება იწვევს ჯგუფის მარგინალიზაციას. ეს ჯგუფები მარგინალურ 

მდგომარეობაში არიან როგორც „მასპინძელ“, ისე მათთვის მშობლიურ კულტურასთან 

მიმართებაში. 

ინდივიდებისა და ჯგუფების მარგინალიზაცია შეიძლება გამოიწვიოს ეკონომიკური, 

სოციალური და პოლიტიკური სისტემის მკვეთრმა ცვლილებამ. მაგალითად, ბატონყმობის 

გაუქმების შემდეგ მარგინალურ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ სოფლის მცხოვრებნი, 

რომლებმაც ვერ შეძლეს ახალ რეალობასთან შეგუება, დაკარგეს ძველი სტატუსი და, 

გარკვეული დროის განმავლობაში, ვერ შეიძინეს ახალი. 
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ლექცია 2 

1. პრობლემები, რომლებსაც ვაწყდებით სხვა კულტურაში მოხვედრისას. 

კულტურული ინციდენტები 

2. ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, კონფლიქტი 

 

„მხოლოდ იღბლის იმედად ყოფნისას, უცხო ქვეყანაში წარმატების მიღწევისა და 

იქ ცხოვრებით კმაყოფილების მიღების შანსი შვიდიდან მხოლოდ ერთ ადამიანს აქვს“ 

(რობერტ კოლსი). 

უცხო ქვეყანაში სასწავლებლად, სამუშაოდ ან სამოგზაუროდ ყოფნისას ადამიანს 

უხდება შეგუება ახალ გარემოსთან. პირველ რიგში, ეს არის კლიმატი. იგი 

ზემოქმედებს ჯანმრთელობაზე, ცხოვრების წესზე, გონებაზე. უჩვეულო კლიმატურ 

პირობებში მოხვედრისას, პირველი კვირების და, შესაძლოა, თვეების განმავლობაში, 

ადამიანი გრძნობს ენერგიის ნაკლებობას, უჩნდება მეტი ძილის მოთხოვნილება ან, 

პირიქით, უძილობა აწუხებს. თუ ცხელ ჰავაში მოხვდით, შესაძლოა, საჭირო იყოს 

კონდიციონერის მუშაობა მთელი დღე-ღამის განმავლობაში, რასაც ნაჩვევი არ ხართ 

და ეს თქვენზე ცუდად მოქმედებს; მოგიწევთ უარი თქვათ ფიზიკურ აქტივობაზე 

დღისით, სუფთა ჰაერზე, ამიტომ წონაში იმატებთ და ეს დისკომფორტს გიქმნით. 

შეიძლება დამატებითი ხარჯის გაწევა მოგიხდეთ, რადგან შესაძენი გექნებათ 

განსხვავებული, კლიმატის შესაფერისი ტანსაცმელი. 

გარდა ამისა, არის მთელი რიგი ჩვეული ნივთების თუ საგნებისა, რომლებიც 

ახალ ადგილზე არ არის, თქვენთვის კი ყოველდღიურობის ნაწილია - ჩვეული საკვები, 

სანელებლები, რომელთა გარეშე თქვენთან კერძი არ მზადდება, წიგნები თქვენს 

მშობლიურ ენაზე, მომსახურების სფეროს ესა თუ ის ნაწილი, სპორტის საყვარელი 

სახეობა და ა.შ. ირგვლივ სრულიად უცნობი ან მცირედ ნაცნობი ადამიანები არიან, 

რომლებთან ყოველდღიურ ურთიერთობას გაცილებით მეტი ენერგია მიაქვს, ვიდრე 

ნაცნობებთან: თქვენ ფრთხილობთ, გულდასმით არჩევთ სიტყვებს, რის გამო 

იღლებით და თავს ცუდად გრძნობთ. 

დამატებით სირთულეს აწყდებით კომუნიკაციის საშუალებათა კუთხით: 

ყველგან ერთნაირად მისაწვდომი არ არის ტელეფონი, ინტერნეტი. სადღაც 

სატელეფონო კონტაქტს უშუალო ურთიერთობას ამჯობინებენ, ამიტომ უჩვეულო ჩანს 

თქვენი დაჟინებული მცდელობა, ტელეფონით მოაგვაროთ რაღაც საკითხები. სადღაც 

მიღებულია ერთმანეთთან სტუმრობა წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, სხვაგან კი ეს 

უზრდელობად ითვლება. სხვაგვარად მუშაობს სატრანსპორტო საშუალებები - ერთგან 

მისი გრაფიკი ზედმიწევნით ზუსტად არის განსაზღვრული, სხვაგან კი ტრანსპორტის 

ლოდინი ჩვეულებრივი ამბავია. ზოგ ქვეყანაში გზები კეთილმოწყობილია და გზის 

მაჩვენებლებიც თვალსაჩინო ადგილზეა განთავსებული, სხვაგან კი ძნელად სავალ 

გზებზე მოძრაობას გზის გაკვლევის სირთულეც ემატება.  

ჩნდება ერთი შეხედვით წვრილმანი პრობლემები, რომელთაც დიდი დრო და 

ენერგია მიაქვთ: რომელი სატრანსპორტო საშუალება უფრო მარჯვეა? უფრო იაფი? 
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ჩერდება საქალაქო ტრანსპორტი სწორედ იქ, სადაც თქვენ გჭირდებათ? სამგზავრო 

ბილეთი წინასწარ უნდა შეიძინოთ? გადახდის აპარატი დგას თუ მძღოლთან იხდით? 

იქით კიდევ ადგილობრივ ფულად ერთეულში გარკვევაა საჭირო. ქუჩებში ცალმხრივი 

მოძრაობაა თუ ორმხრივი? არსებობს ველოსიპედისტთა ბილიკები? მანქანის 

გასაჩერებელი საგანგებო ადგილები? თუ არსებობს, როგორ ვიხდით გაჩერების 

საფასურს? სიჩქარე შეზღუდულია თუ არა? ეს წვრილმანები გაშფოთებთ, გეჩვენებათ, 

რომ ყველა თქვენ გიყურებთ და ხალისობს, ან გულგრილად ადევნებს თვალს თქვენს 

ტანჯვას. მოკლედ, წვრილმანები განსაკუთრებით დამქანცველია. ცხადია, ყოველივე 

ამას ადამიანთა უმრავლესობა იოლად უმკლავდება, მომავალში შეიძლება მათზე 

გულიანად იცინოთ კიდეც, მაგრამ პირველ ხანებში სულაც არ გაქვთ საამისო განწყობა. 

იაპონელები ხელის ჩამორთმევით არ ესალმებიან; ბრაზილიელები 

უპირატესობას ყავისფერ ფეხსაცმელს ანიჭებენ და წვეულებაზე ორი საათის 

დაგვიანებით მიდიან; ფრანგები თეფშს პურის ნაჭრით ასუფთავებენ, ნამცხვარს ყავაში 

ალბობენ და უცნობებსაც კი ხელს ართმევენ. განსხვავებული ქცევა ხშირად გვიქმნის 

უხერხულობას. მაგრამ თუ უცხო ქვეყანაში გარკვეული დროის განმავლობაში 

ვრჩებით, ჩვენც ვიწყებთ ნამცხვრის ყავაში ჩალბობას, ვტკბებით წვეულებაზე 

დაგვიანების შესაძლებლობით და თავს ვუკრავთ მისალმების ნიშნად. ეს ყველაფერი 

სულაც არ გვიქმნის დისკომფორტს; ჩვენ შეიძლება ფეხი მოვირთხათ ტატამზე 

იაპონელ კოლეგებთან ერთად ან ხელით მივირთვათ ცხვრის ხორცი არაბი მეგობრების 

გარემოცვაში, მაგრამ ეს გარეგნული მხარეა და ჩვენ ისევ ჩვენი კულტურის მიერ 

მოწოდებული „პროგრამის“ ფარგლებში ვრჩებით (R.Lewis. When Cultures Collide, p. 4). 

მხოლოდ ყოფითი დეტალები არ გვიქმნის სირთულეს. განსხვავებულია 

ჭეშმარიტებისა და სამართლიანობის, მორალურისა და ამორალურის, ეთიკურისა და 

არაეთიკურის გაგება. როგორც ამბობენ, გერმანელებისა და ფინელებისთვის 

სიმართლე სიმართლეა, ბრიტანელებისა და იაპონელებისთვის სიმართლე ის არის, 

რაც წონასწორობას და ჩვეულ წესრიგს არ არღვევს, ჩინელისთვის არა არსებობს 

სრული, აბსოლუტური სიმართლე, იტალიაში კი სიმართლე შეთანხმების გზით 

მიიღწევა. 

განსხვავებულია ცხოვრების ტემპი და რიტმი. იოლი არ არის ახალ 

სამუშაო/სასწავლო გარემოსთან შეგუება: სამშობლოში ყველაფერი უფრო იოლად 

გამოდიოდა, რადგან მოთხოვნებიც, რეაქციებიც, შეფასებებიც ჩვეული და გასაგები 

იყო. 

 

კულტურული ინციდენტები 

ასე ეწოდება შემთხვევებს, რომელთაც საფუძვლად კულტურათაშორისი 

განსხვავებების ნიადაგზე აღმოცენებული გაუგებრობები უდევს. 

 

 გერმანელი, რომელიც გამბიაში რამდენიმე თვის მანძილზე 

მუშაობდა, ადგილობრივებს საქმიანი შეხვედრის თაობაზე უნდა 
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შეთანხმებოდა. „მოდი, ხვალ შუადღისას შევხვდეთ“, – შესთავაზეს გამბიელმა 

კოლეგებმა. „ძალიან კარგი, რა დროს?“ – „როცა მზე აი, აქ იქნება“, მიუთითეს 

კაშკაშა ლურჯ ცაზე. ეს დროის ჩვეულებრივი განსაზღვრაა გამბიელებისათვის. 

 

 უნგრელი საქალაქო ტრანსპორტით მგზავრობდა ბოსტონში და 

თანამგზავრებს ათვალიერებდა. „ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს?“ - გაბრაზებით 

ჰკითხა ერთმა მგზავრმა. „არა მგონია“. „მაშინ რას მომშტერებიხარ?“ საქმე ისაა, 

რომ თვალით კონტაქტი უცხო ადამიანებს შორის ჩვეულებრივი რამაა 

უნგრეთში, აშშ-სა და ბრიტანეთში კი ასე არ არის. 

 

 აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების უმრავლესობაში გოგონები, 

რომელთაც მამაკაცები ქუჩაში თვალს აყოლებენ, თვლიან, რომ ყურადღება 

თავიანთი მიმზიდველი გარეგნობით ან ჩაცმულობით მიიპყრეს. აშშ-ში კი ეს 

სექსუალურ ძალადობად და დანაშულად ითვლება. 

 

 ევროპელი ტურისტის ნაამბობი: 

ტუნისის ბაზარში სეირნობისას საინტერესო პატარა სკულპტურები 

შევამჩნიე. ერთ-ერთ მათგანი ავიღე, დავათვალიერე, ადგილზე დავდე და 

გამყიდველს ფასი ვკითხე. მან მიპასუხა. დახლს მოვშორდი და წასვლა 

დავაპირე, მან ვაჭრობა დამიწყო, შევეცადე ამეხსნა, რომ ყიდვას არ ვაპირებდი, 

უბრალოდ, ასეთი ნივთი არასდროს მენახა და ამიტომ დავინტერესდი. ის 

ვაჭრობას განაგრძობდა და თანდათან ხმას უწევდა. მერე დასარტყმელადაც 

გამოიწია. საბედნიეროდ, სხვა გამყიდველები მომეშველნენ და იქაურობას თავი 

მშვიდობით დავაღწიე. როგორც შემდეგ გავარკვიე, არაბულ ქვეყნებში ნივთის 

შეხება და მისი ფასის კითხვა ნიშნავს იმას, რომ მას ყიდულობ. კიდევ ერთი რამ 

გავიგე: არაბთან სტუმრობისას, არ უნდა გამოხატო რომელიმე ნივთით 

დაინტერესება ან მისი მოწონება, რადგან ეს ნიშნავს, რომ მასპინძელმა ის უნდა 

გაჩუქოს. 

 

 იტალიელი ქალბატონი, რომელიც ჩინურს სწავლობდა, 

პრაქტიკისათვის ჩინეთში ჩავიდა. ერთხელ, როცა სავაჭრო ცენტრიდან შინ 

ტაქსით ბრუნდებოდა, გადაწყვიტა შესაძლებლობა გამოეყენებინა და 

მძღოლთან საუბრით გარკვეული პრაქტიკა მიეღო. „რამდენი ხანია, რაც ტაქსის 

მძღოლის ლიცენზია გაქვთ?“ - მიმართა მძღოლს. იგი უეცრად მთელი ტანით 

შემოტრიალდა და აღშფოთებით იყვირა: „30 წელზე მეტია, რაც მძღოლი ვარ, 

ახალგაზრდა ქალბატონო!“ როგორც გაირკვა, ჩინეთში ასეთ კითხვას მხოლოდ 

მაშინ სვამენ, თუ ადამიანი თავის საქმეს კარგად ვერ აკეთებს. 
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 უნგრეთში სტუმრად მყოფი ბერძენი მასპინძლებმა რესტორანში 

დაპატიჟეს. მან ვერ შეძლო აეხსნა, რა კერძის შეკვეთა სურდა, ამიტომ პირდაპირ 

სამზარეულოსკენ გაემართა ამ საკითხის მოსაგვარებლად. იქიდან კინწისკვრით 

გამოაგდეს, რასაც ხმაური და აყალმაყალი მოჰყვა. 

საბერძნეთში რესტორნის მფლობელს კლიენტი, როგორც წესი, 

სამზარეულოში მიჰყავს, რათა აჩვენოს, როგორ მზადდება მისთვის სასურველი 

კერძი, უნგრეთში კი ეს სასტიკად აკრძალულია კანონით და იქ მხოლოდ თეთრ 

ხალათებში, ქუდებსა და ხელთათმანებში გამოწყობილი პერსონალი დაიშვება. 

 

 ჰოლანდიელმა ახალგაზრდამ გერმანელი და ბერძენი მეგობარი 

ოჯახურ სადილზე დაპატიჟა. ბერძენის გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა, როცა 

მათ სადილის საფასურის მესამედის გადახდა სთხოვეს, გერმანელმა კი ეს 

სრულიად ჩვეულებრივად მიიღო. 

 

 ინგლისელმა უნგრეთში მეგობართან ერთად რესტორანში 

ისადილა და ანგარიში მოითხოვა. გადასახდელი იყო 2.000 ფორინტი. მან 

მიმტანს 10.000 ფორინტი მისცა და მადლობა გადაუხადა. მეგობარმა უთხრა, 

რომ მიმტანისათვის 8.000 ფორინტის დატოვება მეტისმეტი იყო. ინგლისელმა 

ვერ გაიგო, რას ეუბნებოდნენ. რატომ? იმიტომ რომ უნგრეთში მიმტანისათვის 

მადლობის გადახდა ნიშნავს - „დანარჩენი თქვენ დაიტოვეთ“. 

 

 ესპანეთში პოლონელი ტურისტები გაოცებით შესცქეროდნენ 

ღვინის მაღაზიის გამყიდველს, რომელიც პოტენციურ კლიენტებს 

ესაუბრებოდა, ეხუმრებოდა და სხვადასხვა ღვინის გასინჯვას სთავაზობდა. 

 

იმისათვის, რომ ადვილად გავუმკლავდეთ ამგვარ შემთხვევებს, პირველ რიგში, 

უნდა გავაცნობიეროთ მათი ძირითადი მიზეზი: ჩვენ ველით, რომ სხვა ადამიანები 

ზუსტად ისეთივე არიან, როგორიც ჩვენ, შესაბამისად, სწორედ ისე უნდა იქცეოდნენ, 

როგორც ჩვენ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ჩვენ მათგან ველით არა იმგვარ ქცევას, 

როგორც ისინი იქცევიან. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ამ ფაქტის გაცნობიერება ზემოთ 

დასახელებული პრობლემების მოგვარების შანსს იძლევა, რადგან გულისხმობს არა 

სხვათა ქცევის შეცვლას (რაც შეუძლებელი იქნებოდა), არამედ ჩვენი საკუთარი ქცევის 

„მორგებას“ სხვა კულტურულ გარემოსთან. 

 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, კონფლიქტი 

 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია გულისხმობს ურთიერთობას კონტაქტში მყოფ 

ადამიანებს შორის, ანუ იმ ადამიანებს შორის, რომელთაც ერთმანეთთან რამე 

აკავშირებთ. ზოგჯერ ურთიერთობისას ერთი ადამიანი დამოკიდებულია მეორეზე, 
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ზოგჯერ კი ურთიერთობა თანასწორია. განსხვავებულია ურთიერთობათა 

პიროვნულობის ხარისხი - ოჯახის წევრებს, ახლობლებს შორის კომუნიკაცია 

განსხვავდება მასწავლებელსა და მოსწავლეს, ხელმძღვანელსა და თანამშრომელს, 

კოლეგებს და ა.შ. შორის ურთიერთობისაგან. 

კომუნიკაციის უნარის დახვეწა და საკუთარი თუ სხვისი კეთილდღეობისათვის 

გამოყენება სავსებით შესაძლებელია. კომუნიკაციის სფეროში შეძენილი ცოდნა 

გვეხმარება როგორც საკუთარი გრძნობებისა და განზრახვების სხვებისათვის 

გაზიარების, ასევე მათი გრძნობებისა და განზრახვების სწორად აღქმის უნარის 

სრულყოფაში. 

კომუნიკაციის პროცესი გულისხმობს ინფორმაციის გაცვლას, სულ მცირე, ორ 

ადამიანს შორის. მისი შედეგი მხოლოდ იმაზე კი არ არის დამოკიდებული, რა 

ინფორმაცია გადასცა ერთმა მხარემ მეორეს, არამედ იმაზეც, თუ როგორ გაიგო და 

შეაფასა ეს გზავნილი მეორე მხარემ. ინფორმაციის მიწოდება ხდება როგორც 

ვერბალურად - მეტყველების გზით, ასევე არავერბალურად - ხმის ტონის, ჟესტის, 

მიმიკის, გამომეტყველების, პოზის მეშვეობით. დადგენილია, რომ ინფორმაციის 

მხოლოდ 1/3 გადაიცემა ვერბალურად, დანარჩენი კი - არავერბალურად. 

ფსიქოლოგები აღნიშნავენ, რომ ადამიანები არავერბალურ მინიშნებებს უფრო 

ენდობიან, ვიდრე ვერბალურ ინფორმაციას. 

კომუნიკაციის უნარი და ფორმა კულტურულად განპირობებულია. სხვადასხვა 

კულტურის წარმომადგენლებთან ეფექტური კომუნიკაციისათვის აუცილებელია 

როგორც საკუთარი, ასევე მათი კულტურული ფასეულობების გათვალისწინება. 

საუბარია არა იმაზე, რომ საჭიროა კარგად ვიცნობდეთ ყველა კულტურას, არამედ 

იმაზე, რომ გვესმოდეს კულტურული განსხვავებების გათვალისწინების 

აუცილებლობა. ყველა კულტურაში არსებობს კომუნიკაციის გარკვეული წესები, 

რომლებსაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, შეიძლება, ვერც ვაცნობიერებდეთ, მაგრამ 

როგორც კი ისინი ირღვევა, მაშინვე შესამჩნევი ხდება. მრავალ კულტურაში არსებობს 

გამოთქმები, რომლებიც ურთიერთობის პროცესში კულტურის გათვალისწინების 

აუცილებლობაზე მიუთითებს. მაგალითად, ლათინური გამოთქმა ამბობს: „რომში ისე 

მოიქეცი, როგორც რომაელები იქცევიან“, ქართული გვეუბნება: „სადაც მიხვალ, 

იქაური ქუდი დაიხურე“. 

დასავლური კულტურის წარმომადგენლები აზრს უფრო პირდაპირ გამოხატავენ, 

აღმოსავლელები - არაპირდაპირ, მინიშნებებით, ხატოვანი გამოთქმებით, რომელთა 

მნიშვნელობა ინფორმაციის მიმღებმა უნდა გაიგოს. მაგალითად, დასავლელი 

პირდაპირ გეტყვით: „თუ შეიძლება, დახურეთ აივნის კარი“, აღმოსავლელი კი - 

„თითქოს აცივდა“ - და დასკვნა, რომ კარი უნდა დახუროთ, თავად უნდა გააკეთოთ. 

ირანში დღემდე არსებობს "ზრდილმეტყველების" მეტად თავისებური ინსტიტუტი, 

ე.წ. "თააროფი", რომელიც გულისხმობს და გვასწავლის იმას, თუ რა პასუხი უნდა 

მიაგებო შენთვის ნათქვამ კომპლიმენტსა თუ კეთილ სიტყვას. როცა ირანელი 

გეუბნება, რომ სპარსულად კარგად ლაპარაკობ ან ლამაზად გამოიყურები, შენ 
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უეჭველად უნდა უთხრა: „თქვენი თვალები ლამაზად ხედავენ“. ან კიდევ: როცა 

რომელიმე ქალბატონი შემთხვევით ზურგით აღმოჩნდება და ამის გამო საზოგადოებას 

ბოდიშს მოუხდის, როგორც წესი, ზრდილობიანი კაცი მიუგებს:  „რას ბრძანებთ, 

ქალბატონო, ვარდს ზურგი და პირი არა აქვსო!“ 

დროსთან განსხვავებული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, დასავლეთში 

შეხვედრა, შეიძლება, თორმეტის თხუთმეტ წუთზე დაინიშნოს და, რაც მთავარია, იგი 

ზუსტად ამ დროს დაიწყება. აღმოსავლეთში შეხვედრის დროის ამგვარი განსაზღვრა 

ძნელი წარმოსადგენია, აქ შეხვედრა უფრო თორმეტის ნახევარზე ან, სულაც, პირველ 

საათზე დაინიშნება და არც დაგვიანებით დაწყებაა უჩვეულო რამ. განსხვავებულია 

ერთი და იგივე სიტყვების მნიშვნელობაც, მაგალითად, ახლავე, მალე, ცოტა ხნის წინ 

სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვა მნიშვნელობით აღიქმება. 

თუ პირადი სივრცის ცნებას გავიხსენებთ, არცთუ იშვიათია შემთხვევა, როცა 

დასავლური კულტურის წარმომადგენელი ცდილობს გაზარდოს ურთიერთობის 

მანძილი, რათა თავი კომფორტულად იგრძნოს, აღმოსავლელი კი მისკენ მიიწევს, რათა 

თავისთვის მოსახერხებელი მანძილი შეარჩიოს. 

კომუნიკაციის პროცესში მნიშნელოვან როლს ასრულებს მოსმენა. ზოგიერთ 

პროფესიაში - მაგალითად, ექიმის, მასწავლებლის, მმართველის/მენეჯერის - მას 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება. მოსმენა რამდენიმე მიზანს ემსახურება: 

➢ ინფორმაციის მიღება; 

➢ ურთიერთობის დამყარება და შენარჩუნება; 

➢ ზეგავლენის მოხდენა (ვუსმენთ იმისათვის, რომ გავიგოთ მოსაუბრის  

პოზიცია და შემდეგ ზეგავლენა მოვახდინოთ მასზე); 

➢ გართობა (ვუსმენთ სხვადასხვა ამბავს, ანეკდოტს, მუსიკას...); 

➢ დახმარება. 

მოსმენის პროცესში და საუბრის დამთავრების შემდეგ დიდი მნიშვნელობა აქვს 

უკუკავშირს - პასუხის გაცემას. საუბარი, რა უსიამოვნოც უნდა იყოს იგი, ისე უნდა 

დასრულდეს, რომ შენარჩუნებული იყოს შემდგომი საუბრის შესაძლებლობა. არ ღირს 

„კარის გაჯახუნება“. 

 

კონფლიქტი. ინტერპერსონალურ კომუნიკაციაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია 

კონფლიქტის პრობლემა. იგი პირადი და სამსახურეობრივი ურთიერთობის 

განუყოფელი ნაწილია. კონფლიქტი არის  ორი ან მეტი პიროვნების/ჯგუფის მიზნების, 

ფასეულობების, მოლოდინების, შედეგების რეალური ან წარმოსახვითი 

შეუთავსებლობა. 

ადამიანების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ კონფლიქტი აზიანებს პიროვნებათა 

შორის ურთიერთობას, იგი დამანგრეველია; ნებისმიერ კონფლიქტში უნდა იყოს 

წაგებული და მოგებული, რადგან მიზნები შეუთავსებელია; შესაბამისად, უმჯობესია 

კონფლიქტს თავი ავარიდოთ - დროთა განმავლობაში ნებისმიერი პრობლემა თვითონ 

მოგვარდება. მაგრამ, ზოგ შემთხვევაში, კონფლიქტმა შეიძლება ხელი შეუწყოს 
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ადამიანებს შორის არსებული უთანხმოებების გადაწყვეტას და ურთიერთობის 

გაუმჯობესებას. მან, შეიძლება, დააფიქროს ადამიანი პრობლემურ სიტუაციაზე და 

აიძულოს, მოძებნოს მისი გადაწყვეტის გზები. თუ ადამიანი ამის გაკეთებას ცდილობს, 

ეს იმას ნიშნავს, რომ მისთვის ეს ურთიერთობა მნიშვნელოვანია. 

ისინი, ვინც კონფლიქტს დამანგრეველ მოვლენად კი არა, შესაძლებლობად 

მიიჩნევენ, თვლიან, რომ უკონფლიქტო ურთიერთობა ყოველთვის არ არის 

კონფლიქტზე უკეთესი. ამგვარი მიდგომა ემყარება შემდეგ ვარაუდებს: 1) კონფლიქტი 

ნორმალური და სასარგებლო მოვლენაა, 2) ყველა საკითხი შეიძლება იყოს 

მოლაპარაკების საგანი, 3) კონფრონტაციაც და შერიგებაც ფასეულია, 4)  კონფლიქტი 

არის დაძაბულობისაგან გათავისუფლება, ურთიერთობათა განახლება. 

სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებს განსხვავებული დამოკიდებულება 

აქვთ  კონფლიქტის  მართვისა და მოგვარების საკითხისადმი. გამოყოფენ კონფლიქტის 

მართვის რამდენიმე სტილს: 

1) დომინაციური  - გამარჯვებაზე ორიენტირებული; 

2) ინტეგრაციული  - მისწრაფება ინფორმაციის ღია და პირდაპირი გაცვლისაკენ, 

ორივე მხარისათვის მისაღები გადაწყვეტილების მისაღწევად; ეს სტილი მიჩნეულია 

ყველაზე ეფექტურად, მაგრამ მოითხოვს დიდ დროსა და ენერგიას; 

3) კომპრომისული - ორივე მხარე თმობს რაღაცას ორივესთვის მისაღები 

გადაწყვეტილების მისაღწევად. ეს სტილი ნაკლებ დროსა და ენერგიას მოითხოვს, 

მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ რაც მისაღებია ორივე მხარისათვის, არ 

აკმაყოფილებს არც ერთს); 

4) დათმობის - ერთი მხარე ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს განსხვავებებს და ხაზს 

უსვამს მსგავსებებს; 

5) თავიდან აცილების. 

მკვლევართა აზრით, ინდივიდუალისტური კულტურების წარმომადგენლები 

უფრო საკუთარ თავზე არიან ორიენტირებული, უფრო პირდაპირი, 

კონფრონტაციული, გადაწყვეტილებაზე ორიენტირებული. კოლექტივისტური 

კულტურების წარმომადგენლები უფრო ჯგუფურ ჰარმონიასა და სხვისი ღირსების 

დაცვაზე ზრუნავენ, ამდენად, მათი ურთიერთობის სტილი ნაკლებად პირდაპირია და 

ისინი უფრო დათმობის ან კონფლიქტის თავიდან აცილების გზას/სტილს ირჩევენ. 

არსებობს რამდენიმე ზოგადი პრინციპი, რომლებიც გვეხმარება კონფლიქტის 

მართვასა და გადაწყვეტაში: 

 პირველ რიგში, საჭიროა კონფლიქტის განსაზღვრა მაქსიმალურად მკაფიო 

ტერმინებით. მაგალითად, იმის ნაცვლად, რომ თქვათ - თანამშრომელი 

უპასუხისმგებლოაო, უმჯობესია დააზუსტოთ, რაში გამოიხატება მისი 

უპასუხისმგებლობა: სამუშაოზე აგვიანებს, დავალებებს დროულად არ 

ასრულებს, ადრე მიდის და ა.შ. ასეთ ქცევებში შესწორებების შეტანა 

შესაძლებელია, ზოგადად „უპასუხისმგებლობის“ გამოსწორება კი ძნელია. 
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 საჭიროა ყურადღების გამახვილება აწმყოზე, არ უნდა გავიხსენოთ მეორე 

მხარის მიერ ადრე დაშვებული შეცდომები. 

 ემპათია - პრობლემის დანახვა მეორე მხარის პოზიციიდან. სრულიადაც არ 

არის აუცილებელი, მას ყველაფერში დაეთანხმოთ, მაგრამ ემპათია 

გეხმარებათ, გაიგოთ და გაიაზროთ მეორე მხარის მიერ გამოთქმული 

შენიშვნები და პრეტენზიები. 

 პასუხისმგებლობის აღება საკუთარ თავზე: პირდაპირ თქმა, რომ თქვენ 

რაღაც არ მოგწონთ ან რაღაცას არ ეთანხმებით, და არა ზოგადი ფრაზის 

გამოყენება: „ყველა ფიქრობს/ამბობს, რომ შენ...“ 

კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთ არაპროდუქტიულ ფორმას წარმოადგენს 

მეორე მხარის „გაჩუმების“ მცდელობა ტირილის, გულის წასვლის, ისტერიკის და სხვა 

ამგვარი ხერხების გამოყენებით: ჯერ ერთი, ხშირად ძნელია გაარჩიო, როდის არის ეს 

რეაქცია ნამდვილად ბუნებრივი, რომელსაც ყურადღების მიქცევა სჭირდება, მეორე, 

როგორც არ უნდა იყოს, კონფლიქტი მაინც გადაუწყვეტელი რჩება. 

კონფლიქტის მოგვარების თვალსაზრისით, ასევე არაპროდუქტიულია 

ვერბალური აგრესია, როცა თავს ესხმიან პიროვნების თვისებებსა და მახასიათებლებს 

(გარეგნობა, წარმომავლობა და სხვ.). ეს ზრდის უნდობლობას და აღრმავებს 

კონფრონტაციას. 

როცა  ინდივიდები ან ჯგუფები ვერ ახერხებენ კონფლიქტის მოგვარებას, ისინი 

მიმართავენ შუამავალს. თუ შუამავალი ნეიტრალური არ არის, მან შეიძლება ხელი 

შეუწყოს კონფლიქტის ტრანსფორმაციას, და არა მის მოგვარებას. 



ლექცია - 3 

იდენტობა, იდენტიფიკაცია და იდენტიფიკაციის სახეები 
ავტორი: მანანა თანდაშვილი 

იდენტიფიკაციის შესახებ მსჯელობის დაწყებამდე ერთმანეთისაგან უნდა გავმიჯნოთ 

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოყენებული ტერმინი: იდენტობა, იდენტიფიკაცია და 

თვითიდენტიფიკაცია. 

იდენტობა არის ადამიანის ფსიქოლოგიური წარმოდგენა საკუთარ „მე“-ზე, როგორც 

სუბიექტურად აღქმულ მთლიანობასა და ინდივიდუალურობაზე, რომლის მეშვეობით 

პიროვნება საკუთარ თავს აიგივებს გარკვეულ ტიპოლოგიურ კატეგორიასთან 

(სახელმწიფო, სოციალური სტატუსი, კულტურა, ეროვნება, ასაკი, სქესი, პროფესია და 

ა. შ.). 

იდენტიფიკაცია არის აღმნიშვნელი თავად იმ პროცესისა, რომელიც იდენტობის 

განსაზღვრას ან კვლევას ისახავს მიზნად. 

თვითიდენტიფიკაცია კი საკუთარი პიროვნების თვითშეცნობის პროცესია და 

ინდივიდის სოციალიზაციის, საზოგადოებაში ინტეგრაციის შედეგად ყალიბდება. 

ამგვარად, იდენტობა, იდენტიფიკაცია და  თვითიდენტიფიკაცია ინდივიდის პროფილია 

განსხვავებული პერსპექტივიდან დანახული: იდენტობა არის ფაქტობრივად არსებული 

რეალობა, იდენტიფიკაცია – პროცესი, რომლის შედეგადაც ხორციელდება ამ რეალობის 

ობიექტური ასახვა, თვითიდენტიფიკაცია კი იგივე პროცესი, ოღონდ სუბიექტურად 

ასახული. 

ცნება იდენტიფიკაცია გულისხმობს სისტემურად მოცემულ რელევანტურ1 ნიშანთა 

ერთობლიობის პოვნა-დადგენას ინდივიდთა ან ინდივიდთა ჯგუფის მიმართ. 

სამეცნიერო ლიტერატურაში  იდენტიფიკაციის ორ სახეს განასხვავებენ: 

                                                           
1 შესაბამის 



ინდივიდუალურ და ჯგუფურ (სოციალურ) იდენტიფიკაციას. იდენტიფიკაციის ამ ორ 

სახეს (მე-იდენტიფიკაცია vs. ჩვენ-იდენტიფიკაცია) ქვემოთ საგანგებოდ განვიხილავთ. 

ყოველი ინდივიდი/ინდივიდთა ჯგუფი განსაზღვრავს საკუთარ რაობას 

რეფლექსივიზაციის2 გზით ანუ ახდენს თვითიდენტიფიკაციას. ეს უდავოდ 

სუბიექტური იდენტიფიკაციაა, რამდენადაც ინდივიდი/ინდივიდთა ჯგუფი თავად 

ირჩევს და რელევანტურობას ანიჭებს იმ ნიშნებს, რომელსაც თავად მიიჩნევს 

სპეციფიკურად. მას შეიძლება ვუწოდოთ “იდენტიფიკაცია შიგნიდან”. სუბიექტური 

იდენტიფიკაციისაგან განსხვავებით, ობიექტურად განპირობებული იდენტიფიკაციის 

შემთხვევაში სპეციალისტთა მიერ ხდება იმ სპეციფიკურ ნიშან-თვისებათა დაძებნა და 

მათ შორის არსებული მიმართებების დადგენა, რომელიც რელევანტურად მიიჩნევა და 

რომელსაც მეცნიერული ღირებულება გააჩნია. მას “ობიექტური იდენტიფიკაცია” 

ეწოდება. 

იდენტიფიკაციის სუბიექტი 

ი. ასმანის მიხედვით, იდენტიფიკაციას ორი სუბიექტი აქვს: მე-სუბიექტი და ჩვენ-

სუბიექტი. პირველი გამოიყენება ინდივიდუალური იდენტიფიკაციის დროს, მეორე კი 

– ჯგუფური იდენტიფიკაციისას. იდენტიფიკაციის ეს ორი სახე მის კვანტიტატიურ3  

ასპექტს ქმნის. იდენტიფიკაციის კვალიტატიური4 ფორმებია: ფიზიკურ-ფსიქიკური 

იდენტიფიკაცია, ეთნიკური იდენტიფიკაცია, სოციალურ-კულტურული 

იდენტიფიკაცია, სექსუალური იდენტიფიკაცია… იდენტიფიკაცია თავისთავად არ არის 

მოცემული ინდივიდთან ან ინდივიდთა ჯგუფთან მიმართებით. როგორც ჯ. მიდი 

აღნიშნავს,  გონი და იდენტობა საზოგადოებრივი ინტერაქციის პროცესში ყალიბდება 

ენის მეშვეობით. 

ინდივიდის თვითიდენტიფიკაცია რელევანტურ ნიშანთა დადგენის გზით 

ხორციელდება, რომლის დროსაც სუბიექტი ობიექტურ ნიშანთა კონსტატაციას ახდენს 

საკუთარ თავთან მიმართებით. ამდენად, ობიექტურ ნიშანთა სისტემა 

                                                           
2 ადამიანის მიერ საკუთარი პიროვნების (ღირებულებების, ინტერესების, მოტივების, ემოციების, 
საქციელის) ცოდნისა და მდგომარეობის გაცნობიერება. 
3 რაოდენობრივი 
4 თვისებრივი/ხარისხობრივი 



სუბიექტივირებულ ობიექტურ ნიშანთა ერთობლიობად განიხილება. ჯ. მიდი, აქედან 

გამომდინარე, ინდივიდის მე-ს ორ ნაწილად ყოფს: იმპულსური მე (I), ანუ მე–სუბიექტი 

და რეფლექტური მე (ME) ანუ მე–ობიექტი. 

კულტურული მეხსიერება და პირადი გამოცდილება მოგონებების სახით  

დახარისხებული და შენახულია მე-ობიექტში (ME-ში), ქმნის თვითიდენტიფიკაციის 

მხოლოდ ერთ ნაწილს და ობიექტივირებული სახით განიხილება  მე-სუბიექტის (I-ის) 

მიერ, რომელიც როგორც სუბიექტი, განიხილავს მე-ობიექტს (ME-ს), ანუ 

ობიექტივირებულ ნიშანთა ერთობლიობას, განავრცობს მას და მასთან ერთად ქმნის 

ინდივიდუალურ, მთლიან მე-ს, ანუ ინდივიდს. ასეთი დაყოფა არსებითი 

მნიშვნელობისაა მე-იდენტიფიკაციისა და ჩვენ-იდენტიფიკაციის პროცესში, ვინაიდან  

მე–ობიექტი (ME) იმეორებს ჩვენ-იდენტობის მატარებელი ჯგუფის ზოგად ნიშნებს, ანუ 

თავს ამ ჯგუფის წევრად აიგივებს, მე-სუბიექტი (I)  კი პირიქით, რეაგირებს რა ჯგუფის 

მიერ დადგენილ სოციალურ ნორმებზე, თავისუფლებითა და ინიციატივით 

(შემოქმედებითი იმპულსით) ხასიათდება. 

ზოგადად, მე-იდენტობა მარკირებულია ჩვენ-იდენტობით და მისი რელევანტური 

ნიშნების მატარებელია; მეორე მხრივ, ჩვენ-იდენტობა ნაკრებია მე-იდენტობის და მისი 

შემოქმედებითი იმპულსების ხარჯზე ვითარდება. 

ე. ერიქსონი მე-იდენტობას განსაზღვრავს როგორც “პიროვნული მოწიფულობის 

მიღწევას”, იმ გამოცდილებას, რომელსაც ინდივიდი ბავშვობის ასაკიდან გამოსვლის 

შემდეგ საკუთარი გამოცდილებით იღებს, რითაც ზრდასრული ადამიანის 

მოვალეობების შესასრულებლად ემზადება. აქედან გამომდინარე, ე. ერიქსონი მე–

იდენტობას განიხილავს, როგორც “მე–ს სოციალურ ფუნქციას”, რომლის დროსაც 

პიროვნება, ერთი მხრივ ცდილობს ინტეგრირება მოახდინოს განვითარების 

კონკრეტული (ზრდასრულობის) ეტაპისათვის დამახასიათებელ ფსიქოსექსუალურ და 

ფსიქოსოციალურ  ასპექტში, მეორე მხრივ კი, ცდილობს ახლად შეცნობილი მე-

იდენტობის ელემენტების  დაკავშირებას უკვე არსებულ, წინარე მე-იდენტობასთან. ამ 

დროს, არსებითად, ადგილი აქვს ინდივიდის მიერ საკუთარი თავის პოვნას სოციალურ 

ასპექტში, ანუ საკუთარი ადგილის პოვნას ჩვენ-იდენტობაში სოციალურ დონეზე. 



იდენტობის კვალიტატიური (ხარისხობრივი) ფორმები 

იდენტობას ინდივიდი რამდენიმე რელევანტური ნიშნის მიხედვით ახდენს, 

რომელთაგან სამი ნიშანი არსებითია: ეთნიკური, ენობრივი და რელიგიური. ეს სწორედ 

ის სამკუთხედია, რომელიც ყოველი ინდივიდის/ინდივიდთა ჯგუფის იდენტობის 

ქვაკუთხედს ქმნის. 

ზოგადად მიღებულია თეზა, რომ სამივე ნიშანი ურთიერთიმპლიკაციას5 წარმოადგენს: 

ეთნიკური ნიშანი ცალსახად განსაზღვრავს ენობრივ ნიშანს და რელიგიურ 

განკუთვნებას და პირიქით, ანუ თუ ინდივიდი ეთნიკური ნიშნის მიხედვით 

ხასიათდება, როგორც ქართველი, მაშინ იმპლიკაციის წესით მისი მშობლიური ენა 

უნდა იყოს ქართული და პირიქით, ქართულად მეტყველი ინდივიდი იმპლიკაციის 

წესით ეთნიკურად ქართველია. ამ თეზის მიხედვით ეთნიკური ნიშანი არა მარტო ენას 

მიემართება, არამედ რელიგიასაც: ეთნიკურად ქართველი ქრისტიანული 

აღმსარებლობისაა, თუმცა პირუკუ იმპლიკაცია რელიგიასა და ეთნიკურ ნიშანს შორის 

გამონაკლისების გარდა არ დასტურდება: მუსულმანი შეიძლება იყოს არაბი, ირანელი, 

ეგვიპტელი, მაროკოელი, ინდუსი და ა.შ. ამიტომ, ეს თეზა კრიტიკულ განხილვას და 

გადახედვას საჭიროებს. 

ობიექტური vs. სუბიექტური იდენტიფიკაცია 

როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, ყოველი ინდივიდი/ინდივიდთა ჯგუფი საკუთარ 

რაობას რეფლექსივიზაციის გზით განსაზღვრავს, ანუ ახდენს თვითიდენტიფიკაციას 

(შდრ. Hans-Peter Frey და Karl Haußer). აქ არსებითად  საქმე გვაქვს სუბიექტურ 

იდენტიფიკაციასთან, რამდენადაც ინდივიდი/ინდივიდთა ჯგუფი თავად ირჩევს  და 

რელევანტურობას ანიჭებს იმ ნიშნებს, რომელსაც თავად მიიჩნევს სპეციფიკურად. 

სუბიექტური იდენტიფიკაციის დროს ხდება ინდივიდის/ინდივიდთა მიერ ნიშან-

თვისებათა გაფილტვრა, მათი სპეციფიცირება და იდენტიფიცირება. აქედან 

გამომდინარე, ინდივიდის/ინდივიდთა ჯგუფის იდენტიფიკაცია აშკარად 

გამოკვეთილი სუბიექტურობით ხასიათდება, რის გამოც  მას სუბიექტური 
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იდენტიფიკაციის კვალიფიკაცია მიეცა –“იდენტიფიკაციას შიგნიდან” ანუ 

თვითიდენტიფიკაცია. 

თვითიდენტიფიკაცია (ან თვითგანსაზღვრა) ნებელობითი ხასიათისაა, იგი ადამიანის 

ეგოცენტრული ბუნებიდან გამომდინარეობს და მისი, როგორც სოციუმის წევრის 

მოთხოვნილებას ასახავს, საკუთარი ადგილი განსაზღვროს სოციუმის შიგნით. 

თვითიდენტიფიკაცია ნიშანთა ერთობლიობას ემყარება. ქვემოთ ჩამოვთვლით 

თვითგანსაზღვრისათვის რელევანტურ ნიშნებს: 

1. ეთნიკური ნიშანი > ეთნიკური თვითიდენტიფიკაცია, ანუ რომელ ეთნიკურ 

ჯგუფს მიაკუთვნებს ინდივიდი საკუთარ თავს; 

2. ენობრივი ნიშანი > ენობრივი თვითიდენტიფიკაცია, ანუ, რომელ ენობრივ ჯგუფს 

მიაკუთვნებს ინდივიდი საკუთარ თავს (რომელ ენას მიიჩნევს მშობლიურ 

ენად/დედაენად); 

3. რელიგიური ნიშანი > რელიგიური თვითიდენტიფიკაცია, ანუ რომელ რელიგიურ 

ჯგუფს მიაკუთვნებს ინდივიდი საკუთარ თავს (რომელ რელიგიურ 

აღმსარებლობას აღიარებს); 

4. ფსიქოლოგიური ნიშანი > ფსიქოლოგიური თვითიდენტიფიკაცია, ანუ რომელ 

ფსიქოლოგიურ ტიპს მიაკუთვნებს ინდივიდი საკუთარ თავს. აღნიშნული ნიშანი 

ხშირად ქვეცნობიერ დონეზე არსებობს და გარეგნულ გამოხატულებას 

ინდივიდის ისეთი თვისებების რეალიზაციის შედეგად პოულობს, როგორიცაა 

ინდივიდუალურ-პიროვნული ხასიათი და ნებისყოფა; 

5. სოციალური ნიშანი > სოციალური თვითიდენტიფიკაცია, ანუ რომელ სოციალურ 

ფენას მიაკუთვნებს ინდივიდი საკუთარ თავს; 

6. სექსუალური ნიშანი > სექსუალური თვითიდენტიფიკაცია / ორიენტაცია, ანუ 

რომელ სექსუალურ ჯგუფს მიაკუთვნებს ინდივიდი საკუთარ თავს; 

7. პროფესიული სპეციალიზაციის ნიშანი > პროფესიული თვითიდენტიფიკაცია, 

ანუ რომელ პროფესიულ ჯგუფს მიაკუთვნებს ინდივიდი საკუთარ თავს. 

აქ შეიძლებოდა ამ სიის იმ ნიშან-თვისებებით კიდევ უფრო განვრცობა, რომელიც 

რელევანტურად მიგვაჩნია თვითიდენტიფიკაციის თვალსაზრისით, მაგრამ ძირითადი 



და არსებითი ნიშნები უკვე ჩამოვთვალეთ და საკითხის მეცნიერული განხილვისათვის 

მეთოდოლოგიური თვალსაზრისით სრულიად საკმარისად მიგვაჩნია. ჩამოთვლილი 

ნიშნებიდან პირველი სამი – ეთნიკური, ენობრივი და რელიგიური 

თვითიდენტიფიკაცია ქმნის ინდივიდის თვითშემეცნების ბაზის-საფუძველს, 

რომელზედაც მომდევნო ოთხი ნიშანი არის დაშენებული – ფსიქოლოგიური, 

სოციალური, სექსუალური და პროფესიული თვითიდენტიფიკაცია. ეს ოთხი  

უკანასკნელი ნიშანი ინდივიდის სოციალურ-ფსიქოლოგიურ ტიპს განსაზღვრავს და 

ბაზისურ ნიშნებთან ერთად ქმნის ინდივიდუალობას – აგლომერატების6 სწორედ  ეს  

ერთობლიობა ქმნის ინდივიდუალურ  კონგლომერატს7 – პიროვნებას. ინდივიდი, 

როგორც სოციუმის  კვანტიტატიური ელემენტი, ინდივიდუალურ კვალიტატიურობას 

სწორედ ამ ნიშნების მიხედვით იძენს. 

საგულისხმოა, რომ ფსიქოლოგიური ნიშანი – ფსიქოლოგიური ტიპი – გარკვეულწილად 

განსაზღვრავს დანარჩენ სამ ნიშანს: კონკრეტული სოციალური წრისადმი ინდივიდის 

სოციალურ მიკუთვნებადობას, რაც თავის მხრივ უმეტესწილად ინდივიდის  

პროფესიული საქმიანობით განისაზღვრება.  აქ არ იგულისხმება აუცილებლად 

აქტუალური სამუშაო ადგილი: პედაგოგიური ან სამედიცინო განათლების მქონე, 

ადამიანი თავს მაინც შესაბამის სოციალურ წრეს მიაკუთვნებს მაშინაც კი, როდესაც იგი 

ამ თანამდებობაზე არ ან აღარ მუშაობს (მაგ. პენსიონერია ან სამუშაო ადგილი 

შეიცვალა). 

რაც შეეხება სექსუალურ იდენტიფიკაციას, ინდივიდის მიერ ამ ნიშნის მიხედვით 

თვითშემეცნება,  ობიექტური ანუ ფიზიოლოგიური მახასიათებლების მიუხედავად, 

ინდივიდის ფსიქოლოგიურ  მე-სთან არის დაკავშირებული. თუმცა სექსუალური 

ორიენტაცია (მაგ. ჰეტერო-, ჰომოსექსუალი ან ბისექსუალი) ხშირად მკვეთრ გავლენას 

ახდენს ინდივიდის სოციალურ სტატუსზე და ჩვენ-იდენტობის შემთხვევაში 

პრობლემის სოციალიზაციის გამო არ ხდება ამგვარი მე-იდენტობის მატარებელი 

ინდივიდის ავტომატური გაერთიანება სოციუმში, როგორც კვანტიტატიური ელემენტი. 

თვისობრიობის ნიშნით აღჭურვილი მე-იდენტობის მატარებელი ინდივიდი 
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სოციუმისათვის მიუღებელი სექსუალური ორიენტაციის გამო განსაკუთრებულ 

სიტუაციაში იმყოფება: მისი ამ კონკრეტული ნიშნის სოციუმზე გავრცელების შიში 

აძნელებს განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის ინდივიდის ინტეგრაციას ჩვენ-

იდენტობის მატარებელ სოციუმში. 

ამგვარი პრობლემები შეიძლება სხვა ნიშნებთან მიმართებითაც გაჩნდეს. საქართველოს 

მაგალითის მიხედვით ეს რელიგიურად განსხვავებული ქართველის შემთხვევაში 

ხდება  თვალსაჩინო: გამუსლიმანებული ქართველის მე-იდენტობა, ამ ინდივიდის 

რელიგიური თვისობრიობიდან გამომდინარე,  ართულებს მის ინტეგრაციას ჩვენ-

იდენტობის მატარებელ სოციუმში. საგულისხმოა, რომ საქართველოში ასეთი 

ინდივიდი მიეკუთვნება რელიგიურ უმცირესობას, მაშინ როდესაც იგი ეთნიკური 

უმრავლესობის წარმომადგენელია. ეს შემთხვევა შეიძლება კვალიფიცირდეს, როგორც 

“გახლეჩილი იდენტობა”. 

იდენტიფიკაციის მეორე სახე, ე.წ. “იდენტიფიკაცია გარედან”, ობიექტურ 

იდენტიფიკაციას წარმოადგენს. ობიექტური იდენტიფიკაციის დროს, 

თვითიდენტიფიკაციისაგან განსხვავებით, სპეციალისტთა მიერ ხდება იმ სპეციფიკურ 

ნიშან-თვისებათა დაძებნა და მათ შორის არსებული მიმართებების დადგენა, რომელიც 

რელევანტურად მიიჩნევა და რომელსაც კლასიფიკაციის თვალსაზრისით მეცნიერული 

ღირებულება აქვს. ობიექტური იდენტიფიკაციის შემთხვევაში საქმე გვაქვს ობიექტის 

(ე.ი. ინდივიდის/ინდივიდთა ჯგუფის) ნიშან-თვისებათა მეცნიერულ აღწერასთან, 

რომელიც სწორი მეთოდოლოგიური საშუალებების გამოყენების გამო უმეტესად 

განსხვავდება სუბიექტური იდენტიფიკაციისაგან: ობიექტური იდენტიფიკაცია 

ობიექტურად არსებულ ნიშან-თვისებებს ეყრდნობა, სისტემურობით ხასიათდება და 

გაცილებით ზუსტად და ადეკვატურად ახასიათებს ინდივიდს/ინდივიდთა ჯგუფს. 

ობიექტური იდენტიფიკაციის უპირატესობა მეცნიერულ მეთოდოლოგიურობაში  

მდგომარეობს. 

რესურსები: 

1. Hans-Peter Frey (Hg.): Identität. Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschung. Enke, Stuttgart, 1987; 
2. Karl Haußer, Identitätspsychologie, Springer-Verlag Berlin Heildeberg, 1995.) 
3. George Herbert Mead, Geist, Identität und Gesellschaft, Suhrkampf, 1998, 177. 
4. Erik H. Erikson, Identity and the Life Cycle. New York: International Universities Press, 1959. 



ლექცია - 4 

თანასწორობა, იგივეობა, თანაბრობა და მრავალფეროვნება.  

პკს ანალიზი 

 

 

„მსოფლიოს არასოდეს ჰქონია სიტყვა „თავისუფლების“ კარგი განმარტება. ჩვენ ყველა 

ვემხრობით მას, მაგრამ იგივე სიტყვის გამოყენებისას არ გვესმის რას ნიშნავს იგივე 

რამ.“ (აბრაამ ლინკოლნი) იგივე შეიძლება ითქვას „თანაბარ შესაძლებლობაზეც“, 

რომელიც უკვე საკმაოდ გავრცელებული გახდა პოლიტიკურ ლექსიკონში.  

 

საზოგადოების კეთილდღეობისა და „ნორმალური“ ფუნქციონირებისათვის  საჭიროა 

ბევრი რამ, რის ჩამონათვალსაც ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ შეგვიძლია ვნახოთ თუ 

რა და მიდგომებით ხდება ამა თუ იმ საზოგადოებაში მისი, როგორც ორგანიზმის 

ფუნქციონირება: 

■ თანასწორობა - ფოკუსირებულია უფრო მეტად სამართლიანი საზოგადოების 

შექმნაზე, სადაც ყოველი ადამიანი შეძლებს მისთვის საჭირო რესურსებისადმი 

წვდომას (შესაძლებლობების გათვალისწინება) 

■ თანაბრობა - ყოველ ადამიანს რესურსებისადმი თანაბარი წვდომა აქვს. 

■ იგივეობა - თვისება იყო იგივე, როგორც სხვა; მდგომარეობა გქონდეს იგივე 

როგორც სხვას 

■ მრავალფეროვნება - განსხვავებულობა, რომელიც მოიცავს ინდივიდებისა და 

ჯგუფების ბიოფსიქოსოციალური მახასიათებლების ფართო სპექტრსა თუ 

დიაპაზონს.   

 

განმარტებების კარგად გათავისებისათვის შეგვიძლია ქვემოთ მოცემული 

მაგალითები/სიტუაციები წაიკითხოთ, გაარჩიოთ და იფიქროთ, თუ რომელ პუნქტს 

რომელ მიდგომას/მიდგომებს მიუსადაგებთ, თანასწორობას, თანაბრობას, იგივეობას 

თუ მრავალფეროვნებას: 

 

1. მამაკაცისთვის და ქალისთვის ერთიდაიგივე ტანსაცმლის ტარება 



2. ერთიდაიგივე სამსახურეობრივი პოზიციის დაკავების შესაძლებლობა. კაცის 

საქმე VS ქალის საქმე (სამხედრო ვალდებულება, დამლაგებელი, დაცვის 

თანამშრომელი, დიასახლისი) 

3. მეუღლეებს ოჯახში/სახლში ერთიდაიგივე საქმის კეთება უნდა შეეძლოთ 

4. საფრანგეთში, მუსლიმი ქალებისათვის სკოლაში ჰიჯაბების ტარების აკრძალვა 

2010 წლიდან (ასევე აზერბაიჯანშიც) 

5. სიგარეტის მოწევის აკრძალვის შესახებ კანონი/რეგულაცია 

6. სამოქალაქო ქორწინებაში ყოფნა მხოლოდ საპირისპირო სქესთან არის 

შესაძლებელი 

7. გერმანიაში სირიელი და ქართველი ლტოლვილების მიმართ 

დამოკიდებულება  

8. პენსიის ოდენობა ადამიანისთვის, რომელსაც ერთი დღე არ უმუშავია და 

ადამიანისთვის, რომელიც მუდმივად დასაქმებულია 

9. ტრანსპორტში ბიჭი უთმობს ადგილს გოგოს? ბიჭი/გოგო უთმობს ადგილს 

ხანდაზმულს/ორსულს/ბავშვიან ქალს/შშმ პირს? არავინ არავის უთმობს 

ადგილს? 

 

პკს (მოდელი) ანალიზი 

ნილ ტომფსონის მიხედვით, საზოგადოებაში ჩაგვრა სამ სხვადასხვა, მაგრამ 

ურთიერთდაკავშირებულ დონეზე მიმდინარეობს. ესენია პიროვნული, 

კულტურული და სტრუქტურული დონეები. შესაბამისად, ტერმინი “პკს ანალიზი” 

მიუთითებს იმ პიროვნული, კულტურული და სტრუქტურული ფაქტორების 

ანალიზზე, რომელთა საშუალებითაც ხდება კონკრეტული ინდივიდის ან ინდივიდთა 

ჯგუფის დისკრიმინაცია.  

 ინდივიდის ფიქრები, გრძნობები და მოქმედებები მნიშვნელოვანწილად 

აისახება უთანასწორობისა და ჩაგვრის ჩამოყალიბებაზე საზოგადოებაში. ეს 

განსაკუთრებით მაშინ ხდება აქტუალური, როდესაც ინდივიდი ძალაუფლების 

მდგომარეობაში იმყოფება ან აკონტროლებს რესურსების გადანაწილებას 

საზოგადოებაში. პიროვნულ დონეზე დისკრიმინაციის არსებობა ხშირად 

სტერეოტიპებსა და წინასწარგანწყობებში გამოიხატება. ეს გულისხმობს ინდივიდზე 



გარკვეული შეხედულების ჩამოყალიბებას და ამ შეხედულების შეცვლაზე უარის 

თქმას მაშინაც კი, თუ არ არსებობს შეხედულების გამამყარებელი ობიექტური 

ინფორმაცია. “პკს ანალიზის” პიროვნული დონე დაკავშირებულია სწორედ 

ინდივიდუალურ დონეზე არსებული ისეთი ფაქტორების ანალიზთან, რომლებიც 

საზოგადოებაში ჩაგვრასა და დისკრიმინაციას ამკვიდრებენ.  

 “პკს ანალიზის” კულტურული დონე უკავშირდება ინდივიდის ცხოვრების 

კულტურულ კონტექსტს. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველი ინდივიდი გამორჩეული 

და უნიკალურია, მისი კულტურული ნორმები და ღირებულებები 

მნიშვნელოვანწილად აისახება ინდივიდის შეხედულებათა ფორმირებაზე. ამრიგად, 

“პ” (პიროვნული) დონე მდებარეობს “კ” (კულტურული) დონის ფარგლებში. 

გიდენსის მიხედვით, კულტურა შედგება მოცემული ჯგუფის საერთო 

ღირებულებებისაგან, ნორმებისა და იმ მატერიალური საგნებისაგან, რომელთაც 

ჯგუფის წევრები ქმნიან. ღირებულებები აბსტრაქტული იდეებია, მაშინ როცა ნორმები 

განსაზღვრული პრინციპები და წესებია, რომელთა დაცვაც ადამიანებს მოეთხოვებათ. 

ამასთან ერთად, კულტურა გულისხმობს საზოგადოების წევრების ცხოვრების წესს და 

ადათებსაც. ენა და იუმორი კულტურის შემადგენელი უმნიშვნელოვანესი 

ელემენტებია. იუმორის საშუალებით შესაძლებელია იმის ამოცნობა, თუ რა ფასობს 

ამა თუ იმ კულტურაში და ვინ არის მოცემული კულტურის “განტევების ვაცი”. ენისა 

და მეტაფორების საშუალებით ასევე შესაძლებელია მოცემული კულტურის 

ფასეულობების ამოცნობა (მაგ. რაზე მიუთითებს გამონათქვამი “დრო ფულია” ან 

“სტუმარი ღვთისაა” და ა.შ.) 

 კულტურაში ხშირად წარმოიშობა ე.წ. “უბრალო ჭეშმარიტების” პრინციპი, რაც 

იმაზე მიუთითებს, რომ კულტურაში არსებული ღირებულებები ან ნორმები 

ჭეშმარიტია და ლოგიკურ დასაბუთებას აღარ საჭიროებს. “უბრალო ჭეშმარიტების” 

პრინციპს აქვს როგორც პოზიტიური ასევე ნეგატიური მხარეებიც. მაგალითად, 

დადებითი მომენტი გულისხმობს, რომ “უბრალო ჭეშმარიტების” პრინციპი 

საშუალებას აძლევს ამა თუ იმ კულტურული ჯგუფის წევრებს შეინარჩუნონ 

თავიანთი ცხოვრების წესი მაშინ როცა უარყოფითი მხარე დაკავშირებულია 

“ეთნოცენტრიზმის” საფრთხესთან, ანუ საკუთარი კულტურის უპირატესობის 

შეგრძნებასა და სხვა კულტურათა განხილვასთან საკუთარი კულტურის პრიზმიდან. 



  ეთნოცენტრიზმი ჩაგვრისა და დისკრიმინაციის გაღრმავებას უწყობს ხელს, 

რადგან ვერ ხედავს სხვადასხვა კულტურებს შორის არსებული განსხვავებების 

მნიშვნელობას და ეფუძნება იმ მოსაზრებას, რომ ერთი კულტურა მეორეზე 

უპირატესია.       

 “პკს ანალიზის” კულტურული დონე მოქცეულია სტრუქტურული დონის 

ფარგლებში, რომლებიც თავის მხრივ უკავშირდება სოციალური წესრიგის 

სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ფაქტორებს. 
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ლექცია

კულტურათა ტიპები და მეხსიერება 

 

არქეოლოგიური გამოკვლევებით დასტურდება, რომ კულტურათა შორის 

ურთიერთობა და გაცვლა-გამოცვლა იმდენივე ხნისაა, რაც თავად კულტურა. 

ადამიანთა ჯგუფები ერთმანეთს უცვლიდნენ არა მხოლოდ საგნებსა თუ საკვებს, 

არამედ ჩვევებსა და ტექნოლოგიებსაც. კულტურები იცვლება, მაგრამ მათ შორის 

არსებული განსხვავებები არ ქრება. როგორც ჰეერტ ჰოფსტედე აღნიშნავს, 

კულტურული ცვლილება ზედაპირზე ბობოქრობს, კულტურის ღრმა შრეები კი 

მდგრადია, ამიტომ საზოგადოებებს იდენტობის შენარჩუნების საოცარი უნარი აქვთ. 

კულტურა, მასში მომხდარი ცვლილებების მიუხედავად, თაობიდან თაობას გადაეცემა. 

მისივე სიტყვით, კულტურა სოციალური თამაშის წესების კრებულია, რომლებსაც 

საზოგადოების წევრები ახალ წევრებს გადასცემენ და ეს წიგნი მათ გონებაში იდებს 

ბინას. სწორედ ეს არის კულტურის ღრმა შრეები, ერთგვარი დაუწერელი წესრიგი, 

რომელიც საზოგადოების ცხოვრების მთავარ საკითხებს აგვარებს (ჰოფსტედე 2011: 40). 

სხვადასხვა ქვეყანას განსხვავებული ინსტიტუტები აქვს: მთავრობა, კანონები, 

საკანონმდებლო სისტემები, განათლების სისტემები, ოჯახის სტრუქტურები და სხვ. 

ისინი კულტურებს მიჰყვება და შეესაბამება. ევროკავშირის მაგალითმა აჩვენა, რომ 

მსგავსი კანონები განსხვავებულ ქვეყნებში სხვადასხვაგვარად მოქმედებს. უცხოური 

ინსტიტუტების შემოტანით ადამიანთა აზროვნება, განცდა და ქცევა არ იცვლება. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეკონომისტთა ნაწილს ეგონა, რომ ყოფილ საბჭოთა 

ქვეყნებს მხოლოდ დასავლური სტილის ინსტიტუტები ესაჭიროებოდა იმისათვის, რომ 

ისინი კეთილდღეობის გზას დადგომოდნენ, მაგრამ ასე არ მოხდა. გლობალური 

ინსტიტუტები (მაგალითად, მსოფლიო ბანკი) ადგილებზე სერიოზულ წინააღმდეგობას 

აწყდება, რადგან ეკონომიკური სისტემები კულტურისგან დამოუკიდებლად „არ 

მუშაობს“.  

თავის ცნობილ წიგნში „კულტურები ანგარიშგასაწევი ფაქტორია“ (“Cultures 

Count”) ს. ჰანთინგტონი მოგვითხრობს: „1990-იანი წლების დასაწყისში, როცა განასა და 

სამხრეთ კორეის 1960-იანი წლების ეკონომიკის საკითხებზე ვმუშაობდი, გამაოცა იმ 

ფაქტმა, თუ რამდენად ერთნაირი იყო მათი ეკონომიკა, ერთ სულ მოსახლეზე 

შემოსავალი და სხვა მაჩვენებლები იმ დროს. ეს ორი ქვეყანა ეკონომიკურ დახმარებასაც 

კი ერთნაირს იღებდა. ოცდაათი წლის შემდეგ სამხრეთ კორეა ეკონომიკურ გიგანტად 

იქცა,  მსოფლიოში მე-14 ადგილით ეკონომიკის სიდიდით, მულტინაციონალური 

კორპორაციებით, ავტომობილების, ტექნიკური აღჭურვილობისა და დახვეწილი 

ტექნოლოგიების ექსპორტით; ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის ოდენობით იგი 

დაახლოებით საბერძნეთს გაუტოლდა. მეტიც - იგი დემოკრატიული ინსტიტუტების 

განვითარების გზას დაადგა. განაში მსგავსი არაფერი მომხდარა. ერთ სულ მოსახლეზე 

მისი შემოსავალი დღეს კორეის ამ მაჩვენებლის 1/15 შეადგენს. რით აიხსნება ეს 

საოცარი განსხვავება განვითარებაში? რა თქმა უნდა, მრავალი ფაქტორის 
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ზემოქმედებით, მაგრამ, ვფიქრობ, კულტურა ამას ყველაზე უკეთ გვიხსნის. სამხრეთ 

კორეელები პატივს სცემენ მომჭირნეობას, კაპიტალდაბანდებას, თანმიმდევრულ 

მუშაობას, განათლებას, ორგანიზებულობას და დისციპლინას. განელებს სხვა 

ფასეულობები აქვთ. ერთი სიტყვით, კულტურა ანგარიშგასაწევი ფაქტორია“. 

კულტურა სწრაფად იცვლება ზედაპირულ შრეებში, ანუ ქცევებში. ქცევები კი 

კულტურის ხილვად ნაწილს წარმოადგენს. ახალი ქცევები სიცოცხლის განმავ-

ლობაში დაისწავლება; სამოცდაათს გადაცილებული ადამიანები კომპიუტერისა და 

ინტერნეტის მოხმარებას სწავლობენ, ახალ სიმბოლოებს ეუფლებიან, ახალ გმირებს 

ხვდებიან და ახალი რიტუალების მეშვეობით ურთიერთობენ. მაგრამ ღრმა შრეებში 

კულტურის ცვლილება ნელა მიმდინარეობს. ღირებულებების შეძენა ბავშვობაში 

ხდება მშობლებისაგან, რომლებმაც ისინი საკუთარ ბავშვობაში შეიძინეს. ამიტომ, 

ქცევების სწრაფი ცვლილებების მიუხედავად, საზოგადოების ბაზისური ღირებუ-

ლებები შედარებით სტაბილურია (ჰოფსტედე 2011: 21).  

უეჭველია, რომ მიმდინარეობს დიდი ტექნოლოგიური ძვრები, მაგრამ 

ადამიანები ამ ტექნოლოგიებს ნაცნობი საქმიანობისათვის იყენებენ, რომელსაც მათი 

წინაპრებიც მისდევდნენ. სოციალური თამაშის წესები კი არ იცვლება. საზოგადოებაში 

უამრავი რამაა, რასაც ტექნოლოგია ვერ შეცვლის. თუ თურქები ახლა კოკა-კოლას 

სვამენ, ეს არ ნიშნავს, რომ მათი დამოკიდებულება ავტორიტეტების მიმართ შეიცვალა. 

გარკვეული კუთხით, ახალგაზრდა თურქები განსხვავდებიან მოხუცი თურქებისაგან, 

ისევე როგორც ახალგაზრდა ამერიკელები განსხვავდებიან მოხუცი ამერიკელებისაგან. 

ცვლილებები უმეტესად ზედაპირულ შრეებს ეხება, კერძოდ, სიმბოლოებს და გმირებს, 

მოდას და მოხმარებას. რაც შეეხება ღირებულებების სფეროს - ანუ ცხოვრების, 

საკუთარი თავისა და სხვების შესახებ ფუნდამენტურ წარმოდგენებს - ახალგაზრდა 

თურქები ზუსტად ისე განსხვავდებიან ახალგაზრდა ამერიკელებისაგან, როგორც - 

მოხუცი თურქები მოხუცი ამერიკელებისაგან. სხვადასხვა ქვეყნის თანამედროვე 

თაობების ღირებულებების გაერთიანებას მონაცემები არ ადასტურებს (ჰოფსტედე 2011: 

20). 

მეხსიერების ფორმირებისა და დამახსოვრების ხერხების გასაგებად აუცილებელია 

ვიცოდეთ, ვთქვათ, პიროვნების რა ტიპებია გავრცელებული ამა თუ იმ ქვეყანაში, 

როგორ ფუნქციონირებს ოჯახი და როგორია აღზრდის სისტემა, რა ტიპის სკოლები 

არსებობს, რა ისტორიული მოვლენები მოხდა თაობის ცხოვრებაში, როგორია 

დამოკიდებულება ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობისადმი, დანაშაულისა და 

სასჯელისადმი, რელიგიისადმი და ა.შ.  (ჰოფსტედე 2011: 26). 

დედამიწის სხვადასხვა რეგიონის კულტურათა შესწავლის შედეგად, მეცნიერებმა 

გამოკვეთეს გარკვეული ნიშნები, რომლებსაც კულტურათა ტიპოლოგია ემყარება. ეს 

ნიშნები, უპირველესად, ფასეულობებს, მსოფლმხედველობას, ცხოვრების წესს 

უკავშირდება. კულტურები განსხვავდებიან ან ერთმანეთს გვანან პიროვნებათაშორისი 

ურთიერთობის ხასიათით, დამოკიდებულებით დროისა და სივრცისადმი, ინდივიდისა 

და ჯგუფისადმი, ტრადიციისა და სიახლისადმი და ა.შ. 
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ტიპოლოგიის ყველაზე ზოგადი სქემით, ერთმანეთისაგან განასხვავებენ 

დასავლურ და აღმოსავლურ კულტურებს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ 

დასავლეთი და აღმოსავლეთი გვაინტერესებს არა სივრცით-გეოგრაფიული, არამედ 

კულტურული მნიშვნელობით. ამ თვალსაზრისითაც კი, ამ კულტურული სივრცეების 

განსაზღვრა იოლი არ არის - ყველა ქვეყნისათვის მათ თავისებური შინაარსი აქვთ. 

ცნობილია ჰეერტ ჰოფსტედეს მსოფლიოს ირგვლივ მოგზაურობისას შეძენილი სამი 

რუკის ამბავი: სამივე რუკა ბრტყელი იყო და მათზე გლობუსის ზედაპირი იყო 

დატანილი. პირველზე, რომელიც ევროპაში იყო შექმნილი, ევროპა და აფრიკა ცენტრში, 

ამერიკა დასავლეთით, აზია კი აღმოსავლეთით იყო გამოსახული. მეორე, ჰავაიში ნაყიდ 

რუკაზე წყნარი ოკეანე ცენტრში იყო, აზია და აფრიკა - მარცხნივ, ამერიკა - მარჯვნივ, 

პატარა ევროპა კი - ზემო მარცხენა კუთხეში. ახალ ზელანდიაში ნაყიდი მესამე რუკა 

მეორის თავდაყირა ამოტრიალებული ვარიანტი იყო: აქ სამხრეთი ზემოთ 

მდებარეობდა, ჩრდილოეთი - ქვემოთ, ევროპა - ქვემოთ მარჯვნივ. ეს რუკები ასახავდა 

სამყაროს ხედვას საკუთარი ქვეყნის გადასახედიდან. იყო რომელიმე რუკა არასწორი? 

ცხადია, არა - დედამიწა მრგვალია და მისი ზედაპირის ნებისმიერი წერტილი შეიძლება 

ცენტრად იყოს განხილული. 

კულტურის განზომილებები. ჰეერტ ჰოფსტედეს თავის ცნობილ წიგნში ასეთი 

მაგალითი მოჰყავს: 1809 წელს შვედებმა ტახტიდან გააძევეს მეფე გუსტავ IV და მეფობა 

ფრანგ გენერალ ჟან-ბატისტ ბერნადოტის შესთავაზეს (საოცარია, მაგრამ იგი შვედების 

მტრის, ნაპოლეონ ბონაპარტეს ჯარში მსახურობდა). ბერნადოტი დათანხმდა, მას 

კარლოს IV ჯონი უწოდეს და მისი შთამომავლები დღესაც იკავებენ შვედეთის ტახტს. 

გამეფების შემდეგ ბერნადოტი სიტყვით გამოვიდა შვედეთის პარლამენტში და მის 

წევრებს შვედურ ენაზე მიმართა, თუმცა მისმა დამტვრეულმა შვედურმა 

პარლამენტარების დიდი მხიარულება და სიცილ-ხარხარი გამოიწვია. განაწყენებულ 

მეფეს ამის შემდეგ  აღარასდროს უცდია შვედურად ლაპარაკი, თუმცა ქვეყანას 

წარმატებით მართავდა 1884 წლამდე და პატივსაცემ კონსტიტუციურ მონარქადაც 

ითვლებოდა. რა მოხდა? 

ბერნადოტისთვის, რომელმაც მთელი ცხოვრება საფრანგეთის ჯარში იმსახურა, 

სრულიად წარმოუდგენელი იყო დაქვემდებარებულის (ამ შემთხვევაში - პარლამენტის 

წევრების) მიერ უფროსის შეცდომების აბუჩად აგდება. მისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა 

შვედური კულტურისათვის დამახასიათებელი თანასწორობის მენტალიტეტი 

(ჰოფსტედე 2011: 41). მისი პრობლემა ის კი არ იყო, რომ მას ლიდერობა უჭირდა, 

არამედ ის, რომ შვედებს მმართველის პატივისცემაზე ფრანგებისგან განსხვავებული 

წარმოდგენა ჰქონდათ. (47) 

კიდევ უფრო ნიშანდობლივია მაგალითი, რომელმაც განაპირობა ჰოფსტედეს 

ცნობილი კვლევის ჩატარება და მის მიერ კულტურის განზომილებათა თეორიის 

ჩამოყალიბება. მე-20 საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისში საერთაშორისო კორპორაცია 

IBM-მა (International Business Machines Corporation) აღმოაჩინა, რომ მისი ფილიალები 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარი წარმატებით მუშაობდნენ. მართვისა 
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და ტექნიკური უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, კორპორაციაში თითქოს ყველაფერი 

რიგზე იყო. კომპანიის თანამშრომლების განათლების დონე ყველა ქვეყანაში მსგავსი 

იყო, ხოლო ორგანიზაციის სტრუქტურა, პროცედურები და წესები კი - ერთნაირი. 

მიუხედავად ამისა, მაგალითად, ბრაზილიის და იაპონიის ქარხნები აშშ-საგან 

განსხვავებულად ფუნქციონირებდნენ. კორპორაციაში ივარაუდეს, რომ აღმოჩენილი 

სხვაობების მიზეზები ადგილობრივი კულტურის თავისებურებებიდან გამომ-

დინარეობდა და არსებული პრობლემის მიზეზების გამოსარკვევად მიიწვიეს 

ჰოლანდიელი ფსიქოლოგი ჰეერტ ჰოფსტედე. საგანგებოდ შემუშავებული კითხვარის 

საფუძველზე, მან შეისწავლა კომპანიის 100 ათასზე მეტი თანამშრომელი მსოფლიოს 50 

ქვეყანაში და 3 მრავალქვეყნიან რეგიონში (ჰოფსტედე 2011: 30). აღმოჩნდა, რომ 

პრობლემებს მუშაობის პროცესში კულტურულ განსხვავებათა გაუთვალისწინებლობა 

ქმნიდა. IBM კორპორაციის თანამშრომლები ნებისმიერ ქვეყანაში მუშაობდნენ ერთნაირ 

ოფისებში, ერთნაირი გრაფიკით, ერთნაირ სამუშაო პირობებში, მზადდებოდნენ ერთი 

და იგივე პროგრამებით. ამ დროს კი ისინი სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები 

იყვნენ და განსხვავებული დამოკიდებულება ჰქონდათ დროისადმი, პირადი და 

ჯგუფური პასუხისმგებლობისადმი, სამუშაო სივრცისადმი, ძალაუფლებისადმი, 

ქალისა და მამაკაცის როლისადმი და ა.შ. 

კვლევის შედეგად ჰოფსტედე მივიდა დასკვნამდე, რომ კულტურები 

ერთმანეთისაგან ოთხი ძირითადი მახასიათებლით განსხვავდებიან, ესენია: 

1. სოციალური უთანასწორობა, უფროსებთან ურთიერთობის ჩათვლით - 

იერარქია/ძალაუფლებრივი დისტანცია, 

2. ინდივიდისა და ჯგუფის ურთიერთობა - ინდივიდუალიზმი/კოლექტივიზმი, 

3. ბიჭად ან გოგონად დაბადების ემოციური და სოციალური შედეგები - 

მასკულინობა/ფემინურობა (მამაკაცურობა/ქალურობა), 

4. გაურკვევლობასა და განუსაზღვრელობასთან გამკლავების გზები - 

გაურკვევლობისადმი დამოკიდებულება, 

5. დამატებითი კვლევების შემდეგ ჰოფსტედემ დაამატა ახალი, მეხუთე კატეგორია 

- დროისადმი დამოკიდებულება. 

 

1. იერარქიის/ძალაუფლებრივი დისტანციის მახასიათებლის მიხედვით, 

კულტურებს განასხვავებს დამოკიდებულება იერარქიისადმი, გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესისადმი. ყველას თანაბარი ხმის უფლება უნდა ჰქონდეს? უნდა ჰქონდეს 

თუ არა ხელმძღვანელს უფლება, საჭიროების შემთხვევაში დამოუკიდებლად მიიღოს 

გადაწყვეტილება? ამ მახასიათებელს სხვაგვარად ძალაუფლებრივ დისტანციას 

უწოდებენ. ძალაუფლებრივი დისტანცია შემდეგნაირად შეიძლება განვმარტოთ: 

რამდენად მოსალოდნელი და მისაღებია ინსტიტუტისა (ოჯახი, სკოლა და საზოგადოება) 

და ორგანიზაციის (ადგილი, სადაც ადამიანი მუშაობს) ნაკლები ძალაუფლების მქონე 

წევრებისათვის ის მოსაზრება, რომ ძალაუფლების განაწილება თანაბარი არ არის. 

კულტურათა ნაწილისათვის მნიშვნელოვანია ადამიანთა თანასწორობის იდეა, 
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ძალაუფლების დისტანცია მცირეა. სხვა კულტურებისათვის ჩვეულებრივია ძლიერი 

ლიდერის მოთხოვნილება, რომელიც მოაგვარებს სხვადასხვა პრობლემას; აქ არ 

მიიჩნევენ, რომ ადამიანები თანასწორნი არიან (ან უნდა იყვნენ). 

ორგანიზაციები. იმ ქვეყნებში, სადაც ძალაუფლებრივი დისტანცია მცირეა, 

თანამშრომლები ნაკლებად არიან დამოკიდებული უფროსზე, მათ შორის შედარებით 

მცირე ემოციური მანძილია. თანამშრომლები ადვილად მიდიან უფროსთან, 

გამოთქვამენ საკუთარ აზრს, ეწინააღმდეგებიან უფროსს. გადაწყვეტილების მიღებისას 

უპირატესობა ენიჭება კონსულტაციას. იქ, სადაც ძალაუფლებრივი დისტანცია დიდია, 

თანამშრომლები უფროსზე არიან დამოკიდებული, მათ შორის დიდი ემოციური 

მანძილია, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ თანამშრომელი უფროსთან მივიდეს და 

თავისი დამოკიდებულება (მით უმეტეს - წინააღმდეგობა) გამოხატოს. 

ოჯახი. კულტურებში, სადაც დიდი ძალაუფლებრივი დისტანციაა, ითვლება, რომ 

მშობლის ავტორიტეტი შეუვალია; ბავშვებმა მშობლებს უნდა დაუჯერონ. ბავშვებს 

შორისაც არის იერარქია - უმცროსებმა უნდა დაუჯერონ უფროსებს. ბავშვის 

დამოუკიდებელი ქცევა წახალისებული არ არის. უფროსებისა და მშობლების 

პატივისცემა მთავარ ღირსებად არის მიჩნეული ამას; ბავშვები ხედავენ, რომ სხვებიც 

გამოხატავენ ასეთ პატივისცემას და მალე თავადაც ეჩვევიან. მშობლები და უფროსი 

შვილები უმცროს შვილებს განსაკუთრებული სითბოთი ეპყრობიან, განსაკუთრებით კი 

- ძალიან პატარა ბავშვებს. მათ უვლიან და არ ელიან, რომ პატარები დამოუკიდებლად 

დაიწყებენ აღმოჩენების გაკეთებას. მშობლის ავტორიტეტი ინდივიდის ცხოვრებაში 

მშობლების სიცოცხლის განმავლობაში გრძელდება. მშობლებსა და ბებია-ბაბუებს ყურს 

უგდებენ იმის შემდეგაც კი, როდესაც შვილები საკუთარ ცხოვრებას თავად 

აკონტროლებენ. როდესაც უფროსები მოხუცდებიან ან დაუძლურდებიან, 

მოსალოდნელია, რომ შვილები მათ ფინანსურად და პრაქტიკულად დაეხმარებიან. 

ბებია-ბაბუები ხშირად ცხოვრობენ თავიანთი შვილების ოჯახთან ერთად. 

მცირე ძალაუფლებრივი დისტანციის ქვეყნებში შვილები მეტ-ნაკლებად 

თანასწორად აღიქმებიან იმ მომენტიდან, როგორც კი მათ მოქმედება შეუძლიათ. 

მშობლების მიზანია ბავშვს საშუალება მისცენ, რაც შეიძლება მალე დაიწყოს საკუთარი 

საქმეების მართვა. ბავშვს ხელს უწყობენ იმაში, რომ აქტიურად გამოსცადოს საკუთარი 

თავი; უფლებას აძლევენ შეეწინააღმდეგოს მშობლებს, ის ადრე სწავლობს სიტყვას 

„არა“. ფორმალური პატივისცემა იშვიათად გამოიხატება.  ზრდასრული ადამიანი 

არასდროს სთხოვს მშობელს ნებართვას, ან თუნდაც რჩევას, მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებების მიღების წინ. იდეალურ ოჯახში ზრდასრული წევრები 

ერთნაირად დამოუკიდებელნი არიან. მშობლებმა თავად უნდა მოუარონ საკუთარ 

თავს, როდესაც ისინი დაუძლურდებიან ან დაბერდებიან; ისინი შვილების დახმარებას 

და მათთან ცხოვრებას არ ელიან. 
ცხადია, საზოგადოებათა ამგვარი დაყოფა პირობითია, აქ სიტუაციები საგანგებოდ 

არის სქემატიზებული და მხოლოდ პოლუსებს აღწერს. რეალობა ასეთი მკაფიო და 

ზუსტი სრულიადაც არ გახლავთ და სხვადასხვა ვარიანტს მოიცავს. 
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სხვადასხვა ქვეყნის სკოლებს შორის განსხვავებები ოჯახებში არსებულ 

განსხვავებებს ემთხვევა. მშობელი-ბავშვის როლური წყვილი იცვლება მასწავლებელი-

მოსწავლის როლური წყვილით.  დიდი ძალაუფლებრივი დისტანციის ქვეყნებში 

ბავშვსა და მშობელს შორის არსებული უთანასწორო ურთიერთობა მასწავლებლისა და 

მოსწავლის ურთიერთობაშიც გრძელდება. ამით კმაყოფილდება მოსწავლის გონებაში 

კარგად დამკვიდრებული სხვაზე დამოკიდებულების მოთხოვნილება. მასწავლებლებს 

პატივს სცემენ (უფროსებს მეტად, ვიდრე ახალგაზრდებს). განათლების პროცესის 

ცენტრში მასწავლებელია. მასწავლებელი განსაზღვრავს მოსწავლის მიერ გასავლელ 

ინტელექტუალურ გზებს. საკლასო ოთახში მკაცრი დისციპლინაა და ნებისმიერ 

კომუნიკაციას მასწავლებელი იწყებს. მოსწავლეები მხოლოდ მაშინ საუბრობენ, 

როდესაც ამის უფლებას მისცემენ. მასწავლებელს საჯაროდ არ აკრიტიკებენ ან 

ეწინააღმდეგებიან და სკოლის გარეთაც პატივისცემით ეპყრობიან. როდესაც ბავშვი 

დაუშვებლად იქცევა, მასწავლებელი მშობელს მოუხმობს და მოელის, რომ მშობელი 

დაეხმარება დისციპლინის აღდგენაში. ასეთ სისტემაში ინდივიდის სწავლის ხარისხი 

ძალიან არის დამოკიდებული მასწავლებლის მონდომებაზე. 

მცირე ძალაუფლებრივი დისტანციის მქონე ქვეყანაში მასწავლებელი მოსწავლეს 

ექცევა, როგორც თანასწორს და მოსწავლისგანაც მსგავს დამოკიდებულებას ელის. 

ახალგაზრდა მასწავლებლები უფრო თანასწორნი არიან. განათლების პროცესის 

ცენტრში მოსწავლე დგას. აქცენტი მოსწავლის ინიციატივაზე კეთდება. მოსწავლეებს 

შეუძლიათ შეკითხვები დასვან, როდესაც რაიმე არ ესმით. ისინი კამათობენ 

მასწავლებლებთან, გამოხატავენ კრიტიკასა და უთანხმოებას. ამ სისტემაში განათლების 

შედეგი დიდად არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენად შედგა მოსწავლესა და 

მასწავლებელს შორის წარმატებული ორმხრივი ურთიერთობა. განათლების მიღების 

დონეს დიდად განსაზღვრავს მოსწავლის მონდომება. 

სახელმწიფო. დიდი ძალაუფლებრივი დისტანციის საზოგადოებაში მმართველობა 

ტრადიციული, ხანდახან კი რელიგიურია. ძალაუფლების მქონე ადამიანებს 

პრივილეგიები ეკუთვნით და ეს პრივილეგიები მათ თავიანთი სიმდიდრის 

გასაზრდელად უნდა გამოიყენონ. მათი სტატუსი საზრდოობს სიმბოლური ქცევით, 

რომლის მეშვეობითაც ისინი რაც შეიძლება ძლიერად გამოიყურებიან. ძალაუფლების 

მთავარი წყარო ადამიანის ოჯახი და მეგობრები, ქარიზმა და/ან ძალის გამოყენების 

უნარია. თუ რაიმე დაშავდა, პასუხს იერარქიის ქვედა საფეხურზე მდგომი ადამიანები 

აგებენ. პოლიტიკური უთანხმოება ხშირად ძალადობაში გადადის. ცოტაა ძალიან 

მდიდარი ადამიანი და ბევრია ძალიან ღარიბი ადამიანი.  

მცირე ძალაუფლებრივი დისტანციის საზოგადოებაში გავრცელებულია აზრი, რომ 

რელიგია და სახელმწიფო ერთმანეთისაგან გამოყოფილი უნდა იყოს. ძალაუფლების 

გამოყენება კანონის მიხედვით უნდა ხდებოდეს. უთანასწორო საზოგადოება ზოგადად 

არასასურველად მიიჩნევა; მიუხედავად იმისა, რომ მას თავიდან ვერ ავიცილებთ, 

უთანასწორობა პოლიტიკური ხერხების გამოყენებით უნდა შემცირდეს. კანონი უნდა 

იყოს გარანტი, რომ სტატუსის მიუხედავად, ყველას თანასწორი უფლებები ექნება. 
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ძალაუფლება, სტატუსი და სიმდიდრე ერთდროულად არ უნდა არსებობდეს.  

ძალაუფლების მთავარი წყარო ადამიანის ფორმალური პოზიცია და გამოცდილებაა. 

სკანდალები, როგორც წესი, პოლიტიკური კარიერის დასასრულს ნიშნავს. 

რევოლუციები არ არის პოპულარული; სისტემა ევოლუციურად იცვლება და 

ძალაუფლების მქონე პირების გადაგდების საჭიროება არ არსებობს. გაზეთებს ბევრი 

კითხულობს, თუმცა მათ მიმართ დიდი ნდობა არ არის. პოლიტიკა ხშირად ხდება 

განხილვის საგანი. ასეთ ქვეყნებში დიდი საშუალო კლასი არსებობს. 

ითვლება, რომ ძალაუფლებრივი დისტანცია უფრო მცირეა ჩრდილოეთ და 

დასავლეთ ევროპაში, ვიდრე სამხრეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში. განსხვავება 

არსებობს თვით ერთი ქვეყნის შიგნითაც. 

იცვლება თუ არა ძალაუფლებრივი დისტანციის განზომილება თანამედროვე 

მსოფლიოში? ჰოფსტედეს აზრით, ამის დამადასტურებელი მონაცემები არ 

გამოქვეყნებულა. სამაგიეროდ, მას მოჰყავს კიდევ ერთი „შვედური“ მაგალითი: 

1988 წლის 23 დეკემბერს სტოკჰოლმში, შვილებისათვის საშობაო საჩუქრების 

ყიდვისას, შვედეთის მეფე კარლ გუსტავი საგრძნობლად შეაყოვნეს. მან საყიდლების 

საფასურის ჩეკით გადახდა მოისურვა. გამყიდველმა კანონიერი დადასტურების გარეშე 

ჩეკის მიღებაზე უარი განაცხადა. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გარშემო მყოფებმა მეფის 

სახის გამოსახულებიანი ერთკრონიანი მონეტები ამოიღეს, გამყიდველმა ეს 

დამადასტურებელ საბუთად ჩათვალა და ჩეკი მიიღო, თუმცა მანამდე ჩეკი სიყალბეზე 

შეამოწმა და მისი პატრონის სახელი და მისამართი ჩაიწერა. 

ბერნადოტების გვარის ეს წარმომადგენელი (ფრანგი გენერლის პირდაპირი 

შთამომავალი) თანასწორობის იმავე ნორმებს გადაეყარა, რასაც მისი წინაპარი. რამდენი 

დრო უნდა გავიდეს რომ აშშ-ის, რუსეთის ან ზიმბაბვეს მოქალაქეები ასე მოექცნენ 

თავიანთ პრეზიდენტებს? ან შვედები ისევე მოეპყრონ თავიანთ მეფეებს, როგორც 

ტაივანელები? (ჰოფსტედე 2011: 72). 

 

2. ინდივიდუალიზმი/კოლექტივიზმი. ზოგიერთ კულტურაში ბავშვების 

უმრავლესობა ისეთ ოჯახებში იბადება, სადაც ორი მშობელი და შესაძლოა, სხვა 

შვილები არიან.  ნათესავები სხვაგან ცხოვრობენ და მათთან კონტაქტი არცთუ ისე 

ხშირია. ოჯახის ასეთ ტიპს პატარა ან ნუკლეური ეწოდება (ლათინური სიტყვა 

nucleus-იდან, რომელიც ბირთვს ნიშნავს). ასეთი ოჯახის შვილები იზრდებიან და 

თავს `მე~-დ აღიქვამენ. ეს `მე~ არის მათი პიროვნული იდენტობა და სხვა 

ადამიანების `მე~-სგან განსხვავდება. სხვა ადამიანები ფასდება არა ამა თუ იმ 

ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობის, არამედ ინდივიდუალური მახასიათებლების 

მიხედვით. განათლების მიზანია ბავშვებს დამოუკიდებლად მოღვაწეობა ასწავლოს. 

ამის მიღწევისთანავე, მოსალოდნელია შვილების წასვლა მშობელთა სახლიდან. არც 

პრაქტიკულად და არც ფსიქოლოგიურად, ამ საზოგადოების ჯანმრთელი წევრი არ 

უნდა იყოს სხვებზე დამოკიდებული. ინდივიდის ინტერესებს უპირატესობა ენიჭება 
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ჯგუფის ინტერესებთან შედარებით. ასეთ კულტურებს ინდივიდუალისტურ 

კულტურებს უწოდებენ. 

კოლექტივისტური საზოგადოებების უმეტესობაში ბავშვი იზრდება ოჯახში, 

რომელშიც შედის არა მხოლოდ მშობლები და სხვა შვილები, არამედ ბებია-ბაბუები, 

ბიძები, დეიდები, მოსამსახურეები ან სახლის სხვა მოსახლეები. კულტურის 

ანთროპოლოგიაში ამას დიდ ოჯახს უწოდებენ. ბავშვები იზრდებიან და სწავლობენ, 

რომ „ჩვენ“ ჯგუფის ნაწილს წარმოადგენენ. ეს კავშირი ნებაყოფლობითი კი არა, 

„ბუნების მინიჭებულია“. „ჩვენ“ ჯგუფის წევრები განსხვავდებიან საზოგადოებაში 

მრავლად არსებული „სხვა“ ჯგუფებისაგან. „ჩვენ“ ჯგუფი პიროვნების იდენტობისა და 

ცხოვრების სიძნელეებისაგან დაცვის უმთავრესი წყაროა. მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში ადამიანი თავისი შიდა ჯგუფის ერთგული უნდა დარჩეს და ამ 

ერთგულების დარღვევა საშინელი საქციელია. პიროვნებასა და შიდა ჯგუფს შორის 

პრაქტიკული და ფსიქოლოგიური ორმხრივი დამოკიდებულება ყალიბდება. ჯგუფი 

განსაზღვრავს ინდივიდის ცნობიერებას და ქმედებას. ადამიანი ფასდება იმის 

მიხედვით, თუ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება. 

მიიჩნევა, რომ მაღალი კეთილდღეობის ქვეყნების კულტურები უფრო 

ინდივიდუალისტურია, ნაკლები კეთილდღეობის მქონეთა - უფრო კოლექტივისტური. 

კოლექტივიზმი შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთგვარი ადაპტაცია შეზღუდულ 

რესურსებთან. კეთილდღეობა ინდივიდუალური, დამოუკიდებელი არსებობის მეტ 

საშუალებას აძლევს ინდივიდს, თუმცა მეტისმეტად ინდივიდუალისტურ 

კულტურებში ხშირია მარტოობის, გამოუვალი მდგომარეობის განცდა, 

ანტისოციალური ქმედება. 

ოჯახი. კოლექტივისტურ საზოგადოებათა უმეტესობაში, ინტენსიური და 

მუდმივი კონტაქტის გამო, სოციალურ გარემოსთან ჰარმონიული ურთიერთობის 

შენარჩუნება მთავარ ღირებულებად იქცევა. ამიტომ სხვა ადამიანთან პირდაპირი 

კონფრონტაცია არასასურველ და უზრდელურ საქციელად მიაჩნიათ. „არა“-ს თქმა 

არასასიამოვნო ფაქტად აღიქმება, ამიტომ მოიძებნება უფრო „ზრდილობიანი“ ფორმა: 

„შეიძლება მართალი ბრძანდებით“, ან „ვიფიქრებ ამაზე“. ინდონეზიაში ყოფილმა 

ჰოლანდილემა მისიონერმა მრევლის მიერ ბიბლიის ნაწყვეტის საინტერესო ინტერ-

პრეტაცია აღწერა. ნაწყვეტი შემდეგი იყო: `კაცს ორი შვილი ჰყავდა. მივიდა პირ-

ველთან და უთხრა: `შვილო, წადი და დღეს ვენახში იმუშავე~. შვილმა უპასუხა: 

`წავალ, ბატონო~, მაგრამ არ წავიდა. კაცი მეორე შვილთანაც მივიდა და იგივე 

გაუმეორა. მან უპასუხა: `არ წავალ~, შემდეგ კი ინანა და წავიდა. ამ ორთაგან, 

რომელმა შეასრულა მამის ნება?~ ბიბლიური პასუხია, რომ მეორე შვილმა შეას-

რულა მამის ნება, მაგრამ ინდონეზიელმა მრევლმა პირველი შვილი აირჩია, რად-

გან ის მამას არ შეეწინააღმდეგა და ფორმალური ჰარმონია დაიცვა. წავიდა თუ 

არა იგი სინამდვილეში, იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ იყო (ჰოფსტედე 2011: 85). 

არც სიტყვა „დიახ“ აღნიშნავს ყოველთვის თანხმობას, იგი უფრო კომუნიკაციის 
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შენარჩუნების გზაა. მაგალითად, იაპონიაში „დიახ“ ნიშნავს - „დიახ, გავიგე“ (ჰოფსტედე 

2011: 85). 

ინდივიდებს ბავშვობიდანვე ასწავლიან იმას, რომ სხვების აზრს უნდა მისდიონ, ამ 

აზრს კი ჯგუფი აყალიბებს. კოლექტივისტური საზოგადოებებს ახასიათებთ 

რესურსების გაყოფა, რაშიც იგულისხმება, რომ თუ „დიდი ოჯახის“ ერთი წევრი 

მუშაობს და იგი ვალდებულია გამომუშავებული ფინანსური სახსრები გაუყოს მთელს 

ოჯახს. ასევე „დიდ ოჯახში“ თათბირის შედეგად შეიძლება გადაწყდეს თანხის 

გამოყოფა, რომელიმე ოჯახის წევრის განათლებისთვის, იმ იმედით, რომ ისიც როდესაც 

დააგროვებს საკმარის ცოდნას და ექნება სტაბილური სამსახური გაიღებს ფინანსებს 

„დიდი ოჯახისთვის“.  

რიტუალებს, როგორებიცაა ქორწილი, ნათლობა, დაკრძალვა, უდიდესი 

მნიშვნელობა ენიჭება და ინდივიდისთვის აუცილებელია დაესწროს მსგავს 

თავყრილობებს. ეს მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი ფაქტია, რადგან 

ინდივიდუალისტურ ქვეყნებში, ორგანიზაციის მენეჯერებს უკვირთ მსგავსი მიზეზით 

სამსახურიდან დათხოვნისთვის მიმართვა და ისინი თვლიან რომ მათი თანამშრომელი, 

უბრალოდ, ატყუებს მათ.  

კოლექტივისტურ საზოგადოებებს ნაკლები ვერბალური კომუნიკაცია ახასიათებთ, 

უფრო მეტი მნიშვნელობა ემოციურ კავშირს ენიჭება. ოჯახში შეკრებილ ადამიანებს და 

სტუმრად მისულებს შორისაც კი ნაკლები საუბარი არ იწვევს უხერხულობას, პირიქით, 

სიჩუმე სრულიად მისაღებია.  

კოლექტივისტური საზოგადოებების დიდ ოჯახებში გაზრდილი ბავშვი, დღისით 

თუ ღამით, იშვიათად არის მარტო. ბელგიაში უნივერსიტეტში სასწავლებლად 

ჩამოსული აფრიკელი სტუდენტი ამბობდა, რომ პირველად რჩებოდა ოთახში 

მარტო ამდენ ხანს. მეორე მხრივ, ჩრდილოევროპელი სტუდენტები პერუსა და 

მალაიზიიდან დაბრუნების შემდეგ ჩიოდნენ, რომ მასპინძლები მათ მარტო 

არასდროს ტოვებდნენ (ჰოფსტედე 2011: 84). 

ინდივიდუალისტური საზოგადოებებისთვის აზრთა თავისუფალი გამოხატვა და 

კამათი ჩვეულებრივი მოვლენაა. ბავშვებს ასწავლიან და უვითარებენ საკუთარი, 

დამოუკიდებელი აზრის ქონას. მშობლები ახალისებენ, თუ ბავშვი მცირე სამუშაოს 

იშოვის და თავის ფულს გამოიმუშავებს. ასეთ კულტურებში შვილები ნაკლებად არიან 

დამოკიდებულნი მშობლებზე და ხშირად სწავლის გადასახადსაც თვითონვე ფარავენ. 

ინდივიდუალისტური კულტურები ქმნიან იმ გარემოს, სადაც ადამიანები 

ყალიბდებიან დამოუკიდებელ, თავისუფალ, პიროვნებებად. ინდივიდუალისტური 

კულტურებისთვის დამახასიათებელი მუდმივი კომუნიკაცია, სიჩუმე უხერხულობად 

აღიქმება, რომელიც აუცილებლად უნდა დაირღვეს, თუნდაც ბანალური საუბრით. 

საზოგადოებაში მოქცევა. ინდივიდუალისტურ და კოლექტივისტურ კულტურებს 

საზოგადოებრივ წესების დარღვევისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ." 

კოლექტივისტურ კულტურებს „სირცხვილის კულტურებს“ უწოდებენ: თუ ჯგუფის 

წევრმა საზოგადოებრივი წესი დაარღვია, მას შერცხვება, ხოლო ინდივიდუალისტური 
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კულტურები „დანაშაულის კულტურებია“, რაც იმას გულისხმობს, რომ თუ ინდივიდი 

საზოგადოებრივ წესს არღვევს, მას დანაშაულის გრძნობა აწუხებს. სირცხვილი ბუნება 

საზოგადოებრივია, ხოლო დანაშაულის - ინდივიდუალური. სირცხვილის მიზეზი ის 

არის, რომ სხვა გაიგებს/დაინახავს, დანაშაულს კი განიცდიან იმის მიუხედავად, იციან 

თუ არა სხვებმა ამის შესახებ. 

კოლექტივისტურ საზოგადოებაში კიდევ ერთი ცნება არსებობს _  `სახის 

დაკარგვა~, რაც სირცხვილს ნიშნავს. ეს გამოთქმა ინგლისურ ენაში ჩინურიდან 

შევიდა, მისი ინგლისური შესატყვისი არ არსებობს, ქართული თარგმანიც 

ხელოვნურად ჟღერს. ადამიანი სახეს იმ შემთხვევაში კარგავს, თუ მისი ან მისი 

ახლობლის საქციელი არ შეესაბამება იმ აუცილებელ მოთხოვნებს, რომლებიც მას 

თავისი სოციალური პოზიციიდან გამომდინარე აკისრია~. არსებობს აგრეთვე 

გამოთქმა `სხვისთვის სახის მიცემა~, ანუ სხვისი სახის შენარჩუნებაზე ზრუნვა, რაც 

პატივისცემას გამოხატავს. ფსიქოლოგი გიორგი ნიჟარაძე სომეხი კოლეგის 

მონათხრობს იხსენებს: ჩვენი ერთ-ერთი მეზობელი ქვეყნის ერთ-ერთ ქალაქში 

სტუმრად იყო იაპონელ ბიზნესმენთა დელეგაცია. ამ ქალაქის მერსა და საკრებულოს 

ხელმძღვანელს ერთმანეთთან დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდათ, რომელიც ხშირად 

შეხლა-შემოხლით მთავრდებოდა. ამჯერად მათ ერთად მოუწიათ სტუმრების მიღება 

და მათ პატივსაცემად გამართულ სუფრასთანაც ერთად ისხდნენ, მასპინძლების 

როლში. როცა ცოტა შეზარხოშდნენ, საკრებულოს ხელმძღვანელს თავისი როლი 

დაავიწყდა, ხელში მოხარშული კვერცხი აიღო, მერთან მივიდა და კვერცხი მთელი 

მონდომებით მიაჭყლიტა შუბლზე. დაძაბული სიჩუმე ჩამოწვა, ყველა დაიბნა. უცებ 

ერთ-ერთი სტუმარი ადგა, ღიმილით აიღო კვერცხი, მერთან მივიდა, ღიმილით 

გაიმეორა იგივე მოქმედება და დარბაზი დატოვა. იგივე გააკეთა ყველა დანარჩენმა 

სტუმარმა. მასპინძლები და მერი კიდევ უფრო დაიბნენ. ამ შემთხვევაში, იაპონელებმა 

მასპინძლის სახის შენარჩუნებაზე იზრუნეს - თითქოს სუფრის დასრულების 

ტრადიციად მიიღეს „შემოთავაზებული“ სცენა (თუმცა მშვენივრად მიხვდნენ, რა 

ხდებოდა). 

სკოლა. კოლექტივისტურ კულტურებში მასწავლებელი არ მოელის კლასიდან 

კითხვების დასმას და აზრის გამოხატვას. ინდივიდუალისტურ კულტურებში კი 

პირიქით, მოსწავლისგან თავისუფლად აზრების გამოხატვა და მისი შეხედულებების 

გაზიარებაა წახალისებული. კოლექტივისტურ კულტურებში ჯგუფური დავალებების 

შესრულებისათვის ჯგუფი იქმნება ეთნიკური ან ნათესაური ნიშნით, ხოლო 

ინდივიდუალისტურ კულტურებში - პირადი ინტერესით და გაზიარებული 

შეხედულებებით. კოლექტივისტურ კულტურებში მოსწავლეები სწავლის გზით იძენენ 

ცოდნას ამა თუ იმ სფეროში, ინდივიდუალისტურში კი სწავლობენ, როგორ შეიძინონ 

ცოდნა. 

ორგანიზაციები. კოლექტივისტურ კულტურებში შვილისგან მოელიან, რომ იგი 

გააგრძელებს მამის კვალს, თუ მამა მუშაობს ფიზიკურად, ელიან, რომ შვილიც 

ფიზიკურად იმუშავებს. მომავალი პროფესია მემკვიდრეობითი ხასიათისაა. 
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ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა 
2016-2017 

ინდივიდუალისტურ კულტურებში შვილი თავისუფალია მომავალი პროფესიის 

არჩევის დროს და მშობლები ცდილობენ, თუ ისინი არაპრესტიჟულ სამსახურში არიან 

დასაქმებულნი, შვილებს მისცენ კარგი განათლება, რათა მათ ჰქონდეთ 

მაღალანაზღაურებადი სამსახურები. 

კოლექტივისტური კულტურებისთვის ნეპოტიზმი ჩვეულებრივი მოვლენაა, 

მენეჯერს ურჩევნია მისი ახლობელი დაასაქმოს, რადგან მის მიმართ ნდობა უფრო 

მაღალია, ვიდრე ვინმე უცხოს მიმართ. ამ კულტურებისთვის პროფესიონალიზმის 

ნიშნით შერჩევა ნაკლებ დამახასიათებელია. ინდივიდუალისტურ კულტურებში კი 

პირიქით, სამსახურის აყვანის პროცესში ინდივიდის პროფესიონალიზმის ექცევა 

ყურადღება და არა ნათესაურ კავშირებს.  

ინდივიდუალისტურ კულტურებში დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის 

ურთიერთობები რეგულირდება კონტრაქტით, რომლის დარღვევისთვის შეიძლება 

სამსახურიდან დაგითხოვონ. კოლექტივისტურ კულტურებში კი დამსაქმებელსა და 

დასაქმებულს შორის ურთიერთობა ოჯახურ ურთიერთობას ჰგავს. დამსაქმებელმა 

შეიძლება დასაჯოს დასაქმებული, თუმცა სამსახურიდან მას არამც და არამც არ 

დაითხოვს. 

 

3. მამაკაცურობა (მასკულინობა) /ქალურობა (ფემინურობა1). ყველა საზოგადოება 

ქალებისა და მამაკაცებისგან შედგება. მათ შორის ბიოლოგიური განსხვავება აღინიშნება 

სქესის ცნებით და ის განსაზღვრავს გამრავლებასთან დაკავშირებულ როლებს. მაგრამ 

საზოგადოებაში არსებობს ქალისა და მამაკაცის სხვა როლები, რომლებიც არ არის 

დაკავშირებული გამრავლებასთან. ეს სოციალური ანუ გენდერული როლებია. 

სხვადასხვა საზოგადოება განსხვავებულად განსაზღვრავს, რა არის 

დაშვებული/მისაღები/მოსაწონი ქალისა და მამაკაცისათვის. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 

გენდერული როლები კულტურულად განსაზღვრული როლებია, რომელთა ათვისება 

სოციალიზაციის პროცესში ხდება - ოჯახში, სააღმზრდელო დაწესებულებებში; ეს 

როლები ირეკლება მედიაში - ტელე-რადიო სივრცეში, პრესაში, მხატვრული 

შემოქმედების სხვადასხვა სფეროში. 

როგორ არის განსაზღვრული მამაკაცთა და ქალთა როლები საზოგადოებაში? 

არსებობს თუ არა ვალდებულებების “ბუნებრივი” განაწილება ქალებსა და მამაკაცებს 

შორის და უცვლელად გადაეცემა თუ არა როლების ასეთი განაწილება თაობიდან 

თაობებს? განსხვავდება თუ არა გოგონებისა და ვაჟების განათლება? ქალისა და 

მამაკაცის როლი ოჯახში, შვილებთან მიმართებაში? რამდენად განსხვავებულია მათი 

სამოსი? დადიან თუ არა ისინი ერთსა და იმავე ადგილებში? აქვთ თუ არა ერთნაირი 

უფლება-მოვალეობები? ამ კითხვებზე პასუხის მიხედვით, განასხვავებენ მასკულინურ 

(მამაკაცურ) და ფემინურ (ქალურ) საზოგადოებებს/კულტურებს. 

                                                           
1 ფემინურობა ფემინიზმში არ უნდა აგვერიოს. ფემინიზმი იდეოლოგიაა, რომლის მიზანს საზოგადოებაში 

ქალის როლის შეცვლაა. 
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ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა 
2016-2017 

მასკულინურ კულტურაში ქალისა და მამაკაცის გენდერული როლები მკაფიოდ 

არის განსაზღვრული და ერთმანეთისაგან გაყოფილი; მკაფიოდ არის განსაზღვრული 

მამაკაცური და ქალური პროფესიები და საქმიანობის სფეროები; ქალის ცხოვრება 

უფრო მკაცრადაა რეგლამენტირებული, ვიდრე მამაკაცის, და წესის დარღვევისათვის 

მას მამაკაცზე უფრო მძიმე სასჯელი ელის; საზოგადოებას მსჭვალავს მამაკაცური 

ფასეულობანი: ფასობს მასშტაბურობა, სიდიადე და ძლიერება; წარმატების 

დემონსტრირება კარგ ტონად მიიჩნევა. კაცი თავდაჯერებული (ასერტული), ძლიერი 

და მატერიალურ წარმატებაზე ორიენტირებული უნდა იყოს, ხოლო ქალი  - 

მორიდებული, თავმდაბალი, ნაზი და ცხოვრების ხარისხით დაინტერესებული.  

ფემინურ კულტურაში გენდერული როლები ასე მკაფიოდ და მკაცრად არ არის 

განსაზღვრული. აქ პირველადია ის ფასეულობანი, რომლებიც, ტრადიციულად, ქალის 

როლს უკავშირდება: თავმდაბლობა, სიმშვიდე, კომფორტი და დაცულობა; სხვებზე - 

განსაკუთრებით, სუსტებზე - ზრუნვა; ორიენტაცია ურთიერთობებზე და არა საქმეზე; 

ლამაზად მიიჩნევა არა „ყველაზე დიდი“, არამედ პატარა და კოხტა; მნიშვნელოვანია 

რომელიმე ჯგუფისადმი კუთვნილება. 

სხვაგვარად ამ კულტურებს მიღწევებზე ორიენტირებულ და მზრუნველობაზე 

ორიენტირებულ კულტურებს უწოდებენ. 

ჰოფსტედეს მიხედვით, მასკულინური კულტურის ქვეყნებად ითვლება გერმანია, 

ავსტრია, ჩეხეთი, პოლონეთი, სლოვაკეთი, უნგრეთი, ბრიტანეთი, ირლანდია, აშშ, 

კანადა, არგენტინა, ავსტრალია, ჩინეთი, იაპონია, ინდოეთი და სხვ., ფემინური 

კულტურის ქვეყნებად - ნიდერლანდი, ნორვეგია, შვედეთი, დანია, ფინეთი, ესტონეთი, 

რუსეთი, სლოვენია, რუმინეთი, ირანი, ტაილანდი და სხვ. როგორც ვხედავთ, ამ 

თვალსაზრისით, ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან თვით მეზობელ კულტურებიც კი, 

მაგალითად, ნიდერლანდი და სკანდინავიის ქვეყნები. 

ოჯახი. სოციალიზაციის პროცესში ვაჟები და გოგონები საზოგადოებაში თავიანთ 

ადგილს სწავლობენ და შემდეგ უმეტესობას ასე ყოფნა ურჩევნია. მშობელი-ბავშვის 

ურთიერთობაში არსებული უთანასწორობის დონე ძალაუფლებრივ დისტანციაში 

აირეკლება, ქმარსა და ცოლს შორის როლების განაწილება კი საზოგადოების 

მასკულინობა-ფემინურობის მაჩვენებელში გამოიხატება. მასკულინურ კულტურაში 

დედისა და მამის როლებს შორის უთანასწორობა საზოგადოების ნორმაა (მამა ძლიერია, 

დედა - ნაკლებად ძლიერი); კაცები ფაქტებით უნდა იყვნენ დაკავებული, ქალები კი  

გრძნობებით. ბავშვისათვის მაგალითია ისეთი მამა, რომელიც ძლიერია და ფაქტებთან 

აქვს საქმე, და ისეთი დედა, რომელიც ნაკლებად ძლიერია და გრძნობებთან აქვს საქმე. 

ბიჭებმა თავი უნდა დაიმკვიდრონ, ისინი არ ტირიან და თავდასხმის დროს ჩხუბობენ; 

გოგონებისათვის ტირილი შეიძლება, მაგრამ ჩხუბი - არა. 

ფემინურ კულტურებში დედები და მამები თანასწორი არიან, არც ერთია 

დომინანტური, ორივეს აინტერესებს ურთიერთობები, ცხოვრების ხარისხი, ფაქტები და 

გრძნობები. ისინი ოჯახის კონტექსტში გენდერული როლების შედარებითი 

თანასწორობის მაგალითს ამკვიდრებენ. 
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ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა 
2016-2017 

აშშ-ში ბავშვების შემსწავლელი კვლევების ფარგლებში ბიჭებსა და გოგონებს 

თავიანთთვის სასურველი თამაში უნდა აერჩიათ და შემდეგ არჩევანი აეხსნათ. 

აღმოჩნდა, რომ ბიჭები შეჯიბრის ტიპისა და წარმატების მომტან, გოგონები კი ერთად 

ყოფნის სიამოვნებისა და მარტო დარჩენის შიშით განპირობებულ თამაშებს ირჩევდნენ.  

განათლების სფერო. მაგალითი: მენეჯმენტის ჰოლანდიელი სპეციალისტის 

ინდონეზიური გამოცდილება. ფემინურ კულტურაში მასწავლებლები სუსტ მოწაფეებს 

აქებენ  მათ გასამხნევებლად, წარმატებულობისათვის კი - არასოდეს. თვით 

წარმატებულობა მასკულინური ტერმინია. 

მასკულინური ქვეყნების სტუდენტებმა კი, შეიძლება, გამოცდაში საშუალო ქულის 

მიღების შემდეგ გამოცდის ხელახლა ჩაბარება მოითხოვონ. ჰოლანდიელი სტუდენტი 

ასე არასოდეს მოიქცევა. ფემინურ კულტურებში ნორმად საშუალო სტუდენტი 

ითვლება, ხოლო მასკულინურ კულტურებში განსაკუთრებით ფასდება საუკეთესო 

სტუდენტი. მაგალითად, ჰოლანდიაში „კლასში საუკეთესო მოსწავლე“ ცოტა 

სასაცილოდაც ჟღერს. შესაბამისად, მასკულინურ კულტურაში სტუდენტები ცდილობენ 

საკუთარი თავი წარმოაჩინონ და ერთმანეთს ღიად ეჯიბრებიან, ფემინურ კულტურებში 

კი თავდაჯერებულ (ასერტულ) ქცევასა და წარმატების მიღწევის მცდელობებს 

ადვილად დასცინიან. მასკულინურ კულტურაში სკოლაში წარუმატებლობა 

კატასტროფის ტოლფასია. იაპონიასა და გერმანიის მსგავს ძლიერ მასკულინურ 

ქვეყნებში გაზეთებში ყოველ წელს წერენ სტუდენტზე, რომელმაც გამოცდაზე ჩაჭრის 

შემდეგ თავი მოიკლა. 1973 წელს ჰარვარდის ბიზნესსკოლის კურსდამთავრებულმა 

თვითმკვლელობის ოთხი მცდელობა (ერთი მასწავლებელი და ოთხი სტუდენტი) 

აღწერა. ფემინურ საზოგადოებაში კი სწავლაში წარუმატებლობა მცირე ინციდენტად 

ითვლება. 

მასკულინურ და ფემინურ კულტურაში მასწავლებლების შეფასების განსხვა-

ვებული კრიტერიუმი არსებობს. მასკულინურ კულტურაში მნიშვნელოვანია მასწავლე-

ბლის სიბრძნე და აკადემიური რეპუტაცია, აგრეთვე სტუდენტის აკადემიური 

მოსწრება. ფემინურ კულტურაში მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებელი მეგობრული 

იყოს და კარგი სოციალური უნარ-ჩვევები ჰქონდეს, ხოლო მოსწავლეს ჰქონდეს 

სოციალური ადაპტაციის კარგი უნარი. 

მასკულინურ კულტურაში ბიჭების სოციალიზაციისას დაჟინებულობა, 

თავდაჯერებულობა (ასერტულობა), ამბიცია და შეჯიბრება დაისწავლება. როდესაც 

ისინი იზრდებიან, მათგან კარიერულ წინსვლას მოელიან. ფემინურ საზოგადოებაში 

ბავშვების სოციალიზაციისას უპირატესობა ენიჭება მორიდებულობას და 

სოლიდარობას; როგორც კაცები, ისე ქალები შეიძლება იყვნენ ან არ იყვნენ ამბიციურნი, 

სურდეთ ან არ სურდეთ კარიერა. 

მასკულინურ კულტურებში მნიშვნელოვანია საზოგადოების წარმატებულობა, 

ფემინურ კულტურებში კი - საზოგადოების კეთილდღეობა. 

მიჩნეულია, რომ მასკულინობა-ფემინურობის დონე კულტურაში მეტ-ნაკლებად 

მყარია, იგი მაინც შეიძლება შეიცვალოს კონკრეტული სოციალურ-პოლიტიკური 
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გარემოებების ზეგავლენით. მაგალითად, ომები, პოლიტიკური კრიზისები და მსგავსი 

მოვლენები გმირების მოთხოვნილებას ბადებს და მასკულინობის ღირებულებას 

ზრდის, მაგრამ ძნელი სათქმელია, რამდენად მყარია ასეთი კონიუნქტურით 

გამოწვეული ცვლილება და, საერთოდ, ცვლის თუ არა იგი კულტურის მასკულინურ 

თუ ფემინურ ხასიათს. 

 

4. გაურკვევლობისადმი დამოკიდებულება. ეს მახასიათებელი აღნიშნავს იმას, თუ 

რამდენად ელის საფრთხეს უცნობი ან გაურკვეველი სიტუაციის დროს ამა თუ იმ 

კულტურის წარმომადგენელი, რამდენად ეგუება საზოგადოება მოულოდნელ, 

არაერთგვაროვან სიტუაციებს - ტოლერანტულია ამგვარი გაურკვევლობისადმი თუ 

ეუფლება შფოთისა და დისკომფორტის განცდა. 

შფოთვა ფსიქოლოგიისა და ფსიქიატრიის ტერმინია და აღნიშნავს მდგომარეობას, 

როცა ადამიანი დაწყნარებული არ არის და იმაზე ღელავს, რაც შეიძლება მოხდეს.  

შფოთვა შიში არ არის, რადგან შიშს ობიექტი აქვს. რაღაცის გვეშინია, შფოთვას კი 

ობიექტი არა აქვს. 

საზოგადოებათა ნაწილი ცდილობს გაურკვევლობას თავი აარიდოს, მათთვის 

მნიშვნელოვანია მკაფიო წესების, წარმოდგენების და ქცევის ნორმების არსებობა; სხვა 

საზოგადოებებისათვის უფრო მნიშვნელოვანია არა წინასწარ განსაზღვრული წესების, 

არამედ სიტუაციის მიხედვით მოქმედება. პირველნი ცდილობენ თავი აარიდონ უცნობ 

და უჩვეულო სიტუაციებს, დაიცვან წესები და რეგულაციები, დაგეგმონ ყველა ნაბიჯი 

და თანმიმდევრულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ იმოძრაონ წინ, აიცილონ რისკი; მათი 

დამოკიდებულება მოვლენებისადმი უფრო ემოციურია, ვიდრე რაციონალური. ასეთ 

კულტურებში საზოგადოების წევრებს შორის ურთიერთობა მკაფიოდ 

ფორმალიზებულია. საპირისპიროდ, მეორე ტიპის საზოგადოებათა წარმომადგენლები 

მშვიდად და კომფორტულად გრძნობენ თავს უჩვეულო სიტუაციებსა და ცვალებად 

გარემოში, ცდილობენ ჰქონდეთ ნაკლები რეგულაციები და წესები - მეტიც, ზედმეტი 

ფორმალიზება და რეგულაციები მათ დისკომფორტს უქმნით, მიიჩნევენ, რომ ისინი 

მხოლოდ განსაკუთრებული სიტუაციებისათვის უნდა არსებობდეს (მაგალითად, 

ტრანსპორტის მარჯვენა ან მარცხენამხრივი მოძრაობის დადგენა და სხვ.), ადვილად 

ეგუებიან ცვლილებებს, არიან უფრო პრაგმატული, საზოგადოების წევრებს შორის 

ურთიერთობა უფრო არაფორმალურია. 

მაგალითი. იტალიის ქალაქის მოედანზე მოთამაშე ბავშვები და უფროსები, 

რომლებიც მათ მეთვალყურეობენ . გვ. 160 

სიბინძურე და საფრთხე მხოლოდ მატერიალურ საგნებზე არ ვრცელდება. 

იდეებიც შეიძლება „ბინძურად“ და საშიშად ჩაითვალოს. გაურკვევლობის თავიდან 

აცილების ძლიერი გრძნობა შემდეგ დევიზში ჟღერს: „ის, რაც განსხვავებულია, 

საშიშია“. საპირისპირო დებულება  კი ასეთია: „ის, რაც განსხვავებულია, საინტერესოა“. 

მაგალითი. როტერდამელი ანეკე ავსტრიაში. გვ.179  
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კულტურის ამ განზომილების (ისევე როგორც სხვების) გათვალისწინებას დიდი 

მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ ბიზნესის, პოლიტიკის, საერთაშორისო 

ურთიერთობათა სფეროებში, არამედ იგი განსაზღვრავს, მაგალითად, განათლების 

პრინციპებს (მაგალითად კულტურებში, რომლებსაც ახასიათებს გაურკვევლობის 

თავიდან აცილებისაკენ სწრაფვა, მასწავლებელი ითვლება პიროვნებად, რომელსაც აქვს 

პასუხი ყველა კითხვაზე და ისინი ეჭვქვეშ არ დგება, სწავლა და სწავლება 

ორიენტირებულია ფაქტებზე), საოჯახო ცხოვრებას (გაურკვევლობის თავიდან აცილება 

- მკაფიოდ და მკაცრად განსაზღვრული გენდერული როლები) და ა.შ. 

თუ ქვეყნების მიხედვით განვიხილავთ, ითვლება, რომ „გაურკვევლობის თავიდან 

აცილების“ კულტურებს მიეკუთვნება რუსეთი, ბალკანეთის ქვეყნები, იაპონია, კორეა, 

მექსიკა, ბელგია, საფრანგეთი; ინგლისურენოვანი ქვეყნები და ჩინეთი შედარებით 

შემწყნარებელია გაურკვევლობისადმი, დანია, სინგაპური და იამაიკა - უკიდურესად 

შემწყნარებელი. 

 

5. მონოქრონული და პოლიქრონული დრო. განასხვავებენ მონოქრონული და 

პოლიქრონული დროის მქონე კულტურებს. მონოქრონული დროის კულტურებში დრო 

ერთგანზომილებიანია, ერთხაზოვანია და მოვლენები ამ ხაზზეა განლაგებული, 

ერთმანეთის მიყოლებით. პოლიქრონული დროის შემთხვევაში დრო 

მრავალგანზომილებიანია და მოვლენები ამ დროში ერთდროულად ხდება. 

 

პოლიქრონული დრო 

 არ არსებობს ფიქსირებული სამუშაო  

გრაფიკი, იგი მოქნილია 

 სხვადასხვა ამოცანა ერთსა და იმავე 

დროს  

 ხანმოკლე დროითი ორიენტაცია 

მონოქრონული დრო 

 ფიქსირებული და მყარი სამუშაო 

გრაფიკი 

 ერთი ამოცანა კონკრეტულ დროს 

 ხანგრძლივი დროითი ორიენტაცია 

 

მიიჩნევა, რომ დროისადმი განსაკუთრებული ყურადღებით დასავლური 

კულტურები გამოირჩევა, თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველა ერთნაირად არა. მაგალითად, 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრების წესს „დრო კარნახობს“, ცხოვრების ტემპი 

ძალიან სწრაფია, ხოლო საფრანგეთში, იტალიაში ან, თუნდაც, საქართველოში, 

შეიძლება, ცხოვრება დროზე ნაკლებად „დამოკიდებულად“  მივიჩნიოთ.  

თუმცა სიზუსტეს იაპონიაში კიდევ უფრო დიდი ყურადღება ექცევა, ვიდრე 

ევროპასა და ამერიკაში. ეს ცხადად ჩანს იაპონიის რკინიგზის სისტემის მაგალითზე: 

თუ ევროპაში დაგვიანება ნიშნავს განრიგიდან 15 წუთზე მეტ გადაცდენას, ანუ, თუ 

მატარებელი 14 წუთს დააგვიანებს, ეს მაინც დროულად ითვლება, იაპონიაში 
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დასაშვებად მიიჩნევა განრიგში მითითებული დროიდან მხოლოდ ერთი წუთის 

ფარგლებში გადაცდენა. 

დროისადმი დამოკიდებულებაზე მიუთითებს ცხოვრების ტემპიც: დრო, თითქოს, 

ერთგან უფრო სწრაფად მიდის, ვიდრე სხვაგან. მონოქრონული კულტურები 

ცხოვრების მაღალი ტემპით ხასიათდება; საათი საცხოვრებელი და სამუშაო გარემოს 

აუცილებელი ატრიბუტია. 

 

× × × 

1960-იან წლებში ჩატარებული კვლევის შედეგად, კულტურათა ტიპოლოგიის 

საინტერესო კრიტერიუმი შემოგვთავაზა ცნობილმა ამერიკელმა ანთროპოლოგმა  

ედუარდ ჰოლმა (1914-2009). კვლევა, რომელიც მან მეუღლესთან, მილდრედ ჰოლთან 

ერთად ჩაატარა, მიზნად ისახავდა  სასარგებლო რჩევების მიცემას ამერიკელი 

ბიზნესმენებისთვის, რომლებიც საზღვარგარეთ აპირებდნენ მოღვაწეობას. მკვლევრები 

ყურადღებით აკვირდებოდნენ კულტურათაშორის განსხვავებებს, რომლებიც, 

პოტენციურად, კულტურათაშორისი კონფლიქტების საფუძველი შეიძლება 

გამხდარიყო. ჰოლების მიერ შემოთავაზებული კრიტერიუმები კომუნიკაციის ტიპებს, 

სივრცეს და დროს უკავშირდებოდა. 

1. პირადი სივრცე (proxemics). ერთ-ერთ კრიტერიუმს ჰოლებმა პირადი სივრცე 

(proxemics) უწოდეს. ეს არის კულტურაში არსებული წარმოდგენა მანძილისა და 

ადგილის ორგანიზების, ადამიანთა ურთიერთობის დროს მათ შორის დისტანციის 

არსებობის შესახებ, რომლის დაცვის შემთხვევაში ადამიანი კომფორტულად გრძნობს 

თავს. ს. ჰოლი პირად სივრცეს დამცავ რგოლს ადარებს, რომელიც ადამიანს მუდამ თან 

ახლავს. დამცავი რგოლი იცვლის ზომებს სიტუაციების და გარშემომყოფი ადამიანების 

გათვალისწინებით (ადამიანებს, ვისთანაც ახლოს ხარ, პირად სივრცეშიც უფრო ახლოს 

უშვებ). იგი აჩვენებს სასურველ მანძილს სხვა ადამიანთან კონტაქტის დროს. შენგან 

შორ მანძილზე მდგომი ადამიანი შენი შორეული ნაცნობია. თუ ვინმე იმაზე მეტად 

მოახლოებას ცდილობს, რაც შენთვის მისაღებია, მისი საქციელი შეურაცხმყოფელად, 

დამამცირებლად ან უხეშად მიიჩნევა. ზოგ კულტურაში ადამიანები უშუალო 

კონტაქტის დროს ერთმანეთთან ახლოს მიდიან, სხვაგან კი ასეთი მიახლოება 

გაუგებარია და პირადი სივრცის  დარღვევად მიიჩნევა. მაგალითად, 

ხმელთაშუაზღვისპირულ და სამხრეთამერიკულ კულტურებში ჩვეულებრივად 

ითვლება საუბრის დროს მხარზე ხელის დაკვრა, ხელის გადახვევა, ჩრდილოეთ 

ევროპის წარმომადგენელთათვის კი ეს დამაბნეველი ჟესტია, რომელიც, შეიძლება, 

საფრთხის მომასწავებლად აღიქმებოდეს. 

ზოგი კულტურის წარმომადგენლებისათვის უფრო კომფორტულია ღია, გახსნილი 

სივრცე. მაგალითად, ეზოები დაბალი ღობეებით, ხოლო სამუშაო კაბინეტები 

გამჭვირვალე ტიხრებით არის გამიჯნული, კარი მუდმივად ღიაა. მაგრამ ასეთ გარემოს 

ძნელად თუ შეეგუება ადამიანი, რომლის სამუშაო ოთახის კარი მხოლოდ 
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განსაზღვრულ დროს იღება; იგი არ არის მიჩვეული მუდმივად სხვისი თვალსაწიერის 

არეში ყოფნას. 

 

2. მაღალი და დაბალი კონტექსტის კულტურები. ედუარდ ჰოლი კულტურებს იქ 

არსებული კომუნიკაციის სისტემის მიხედვით განარჩევდა. 1976 წელს გამოცემულ 

წიგნში „კულტურის მიღმა“ (“Beyond Culture”) მან კომუნიკაციის მაღალი და დაბალი 

კონტექსტი გამოყო. ეს ცნება აღნიშნავს იმას, თუ რამდენად იყენებს ადამიანი 

საუბრისას აზრისა და მნიშვნელობის გადასაცემად სხვა საშუალებებს, გარდა 

სიტყვებისა. როგორც წესი, ყველა კულტურაში გვხვდება კომუნიკაციის ორივე ტიპი, 

მაგრამ რომელიმე მათგანი დომინანტურია. ამიტომ ამ კულტურათა 

წარმომადგენლების ურთიერთობის დროს ხშირად წარმოიშობა სირთულე და 

გაუგებრობა. 

იაპონელი მენეჯერი უხსნის საკუთარი კულტურის ურთიერთობათა სტილს 

ამერიკელს: „ჩვენ ჰომოგენური ხალხი ვართ და არ გვჭირდება იმდენი ლაპარაკი, 

რამდენსაც თქვენ ლაპარაკობთ. როცა ერთ სიტყვას ვამბობთ, ვიგებთ ათს, თქვენ კი ათი 

სიტყვა უნდა თქვათ, რომ ერთი გაიგოთ“. რას ნიშნავს ეს? 

მაღალი კონტექსტის კომუნიკაციის დროს ცოტა ინფორმაცია ითქმება ან იწერება, 

რადგან იგულისხმება, რომ ადამიანებმა ის ისედაც უნდა იცოდნენ, ან ეს ინფორმაცია 

ფიზიკურ გარემოში (თვალით კონტაქტი, ჟესტი, მიმიკა, ინტონაცია, გამომეტყველება...) 

არსებობს; ძალიან ცოტა რამ არის ასახული სათქმელის ღია ნაწილში, ადამიანები 

გულისხმობენ იმას, რის გადაცემაც უნდათ; კომუნიკაციის მიზანია ურთიერთობის 

დამყარება და ჰარმონიის უზრუნველყოფა; აქცენტი კეთდება ინტუიციაზე, ამიტომ 

კომუნიკაცია უფრო სწრაფი და ეფექტიანია, თუმცა მოითხოვს დროს ინფორმაციის 

გამცემსა და მიმღებს შორის ურთიერთგაგების მიღწევისათვის. ასეთი კომუნიკაცია 

ხშირია კოლექტივისტურ კულტურებში. დაბალი კონტექსტის კომუნიკაციის დროს 

ინფორმაციის ძირითადი ნაწილი სიტყვიერად გადმოიცემა; კომუნიკაციის მიზანი 

ინფორმაციის გადაცემა და მიღებაა, აქცენტი კეთდება არა ინტუიციასა და მიხვედრაზე, 

არამედ ინფორმაციის მკაფიო და მიზანმიმართულ მიწოდებაზე, ამიტომ კომუნიკაცია 

შედარებით ნელია. ბევრი რამ, რაც მაღალი კონტექსტის კულტურებში „თავისთავად“ 

გასაგებია, დაბალი კონტექსტის კულტურაში ღიად უნდა გამოიხატოს (მაგალითად, 

ამერიკული ბიზნეს ხელშეკრულება იაპონურ ბიზნეს ხელშეკრულებაზე ბევრად 

გრძელია). დაბალი კონტექსტი დამახასიათებელია ინდივიდუალისტური 

კულტურისათვის. 
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რას ამბობენ ბრიტანელები რას გულისხმობენ 

ბრიტანელები 

როგორ იგებენ უცხოელები 

მესმის, რასაც ამბობთ არ გეთანხმებით და აღარ მსურს 

საკითხის შემდგომი განხილვა 

მან გაიზიარა ჩემი აზრი 

ეს ცუდი არ არის ეს კარგია ეს სუსტია 

ეს ძალიან თამამი განაცხადია  თქვენ უგუნური ხართ ის გამბედავ ადამიანად მთვლის 

საკმაოდ კარგია იმედი გამიცრუვდა საკმაოდ კარგია 

სხვათა შორის, ... ჩვენი დისკუსიის მთავარი 

თემაა... 

ეს არ არის მნიშვნელოვანი 

ცოტა არ იყოს, 

იმედგაცრუებული დავრჩი, 

რადგან ... 

უკმაყოფილო და 

გაღიზიანებული ვარ 

სინამდვილეში ამას არ აქვს 

მნიშვნელობა 

ძალიან საინტერესოა ნამდვილი უაზრობაა შთაბეჭდილება მოვახდინე 

დავიმახსოვრებ და 

გავითვალისწინებ 

აქვე დავივიწყე ისინი, ალბათ, გააკეთებენ ამას 

დარწმუნებული ვარ, რომ ეს 

ჩემი შეცდომაა 

ეს თქვენი შეცდომაა რატომ ფიქრობენ, რომ ეს მათი 

შეცდომაა? 

თქვენ უნდა მობრძანდეთ 

ჩვენთან სადილად 

ეს არ არის სადილზე მოწვევა, 

მე, უბრალოდ, ზრდილობიანი 

ვარ 

ალბათ, მალე მივიღებ სადილზე 

მიწვევას 

მთლიანად გეთანხმებით სრულიად არ გეთანხმებით მალე შევთანხმდებით 

რამდენიმე მცირე შენიშვნა მაქვს თუ შეიძლება, მთლიანად 

ხელახლა დაწერეთ 

რამდენიმე კორექტურა იპოვა 

სხვა იდეებიც ხომ არ 

განგვეხილა? 

არ მომწონს თქვენი იდეა მათ ჯერ არ გადაუწყვეტიათ 

https://laofutze.wordpress.com/2009/07/28/e-t-hall-high-low-context/  

აი, როგორ აღიქვამენ საკუთარ თავს და ერთმანეთს მაღალი და დაბალი 

კონტექსტის კულტურების წარმომადგენლები: 

 

მაღალი კონტექსტი 

 ზრდილობიანი 

 პატივისმცემელი 

 ერთიანობა მსგავსებებისა და ჰარმონიის 

საფუძველზე 

 არაპირდაპირი (არახისტი) 

დაბალი კონტექსტი 

 ღია 

 სარწმუნო, ნამდვილი 

 ერთიანობა ნამდვილობის, სარწმუნოობის 

საფუძველზე   

 პირდაპირი (ხისტი) 

როგორ აღიქვამს მაღალი კონტექსტი დაბალ 

კონტექსტს 

 უხეში 

 არ შეუძლია „სტრიქონებს შორის კითხვა“ 

 გულუბრყვილო 

 თვითდისციპლინას მოკლებული 

 მეტისმეტად სწრაფი 

როგორ აღიქვამს დაბალი კონტექსტი მაღალ 

კონტექსტს 

 მალავს ინფორმაციას 

 არასანდო 

 ქედმაღალი 

 მეტისმეტად ფორმალური 

 მეტისმეტად ნელი 

https://laofutze.wordpress.com/2009/07/28/e-t-hall-high-low-context/  

 

კულტურათა ტიპოლოგიის ნებისმიერი მოდელი პირობითია: არ არსებობს 

კულტურა, რომელიც ზუსტად და მკაფიოდ შეესაბამება ზემოთ დასახელებულ 

https://laofutze.wordpress.com/2009/07/28/e-t-hall-high-low-context/
https://laofutze.wordpress.com/2009/07/28/e-t-hall-high-low-context/
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ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა 
2016-2017 

მახასიათებლებს. მიუხედავად ამისა, კულტურათა ტიპოლოგიის სფეროში დაგროვილი 

ცოდნა ძალიან მნიშნელოვანია, მაგალითად, დიპლომატებისათვის, რომელთაც, 

საგანგებოდ ასწავლიან კულტურათა თავისებურებებს. ამ ფაქტორს ასევე 

განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობენ საერთაშორისო ბიზნეს კომპანიები, თავიანთი 

საქმიანობისა და პროდუქციის რეკლამირების წარმატების უზრუნველსაყოფად. 

და ბოლოს, ჰოფსტედეს სიტყვით, „კაცობრიობის გადარჩენა დამოკიდებული 

იქნება იმ ადამიანების ერთად მუშაობის უნარზე, რომლებიც სხვადასხვაგვარად 

ფიქრობენ“ (ჰოფსტედე 2011). 

 

ლიტერატურა: 

ჰეერტ ჰოფსტედე. კულტურები და ორგანიზაციები. თბილისი, 2011. 

Edward T. Hall. Beyond Culture. Garden City, N.Y., Anchor Press, 1976. 



ლექცია - 4 

ჩაგვრა და მისი სახეები 

ავტორი: აირის მერიონ იანგი 

მთარგმნელი: აია ბერაია 

 

 

მან, ვინც მინის წინაღობას ვერ ხედავს, არ იცის, რომ მას ვერ ხედავს. მან, ვინც 

განსხვავებულ პოზიციაშია და მინას ხედავს, არ იცის, რომ მას სხვა ვერ ხედავს. 

როდესაც ჩვენი ნება სხვების მიერ განხორციელებულ ქმედებებში ჰპოვებს 

გამოხატულებას, ჩვენ დროსა და ყურადღებას არ ვუთმობთ იმის გარკვევას, ეს მათი 

თანხმობით მოხდა თუ არა. ეს ყოველ ჩვენგანს ეხება. ჩვენი ყურადღება მთლიანად 

ჩვენი ამოცანის წარმატებულობაზეა მიპყრობილი და სანამ სხვები დამყოლები არიან, 

მათ ყურადღებას არ ვაქცევთ… გაუპატიურება სიყვარულის საშინელი კარიკატურაა, 

სადაც თანხმობა მოცემული არ არის. გაუპატიურების შემდეგ, ადამიანური არსებობის 

მეორე საშინელება ჩაგვრაა. ჩაგვრა მორჩილების საშინელი კარიკატურაა.  

– სიმონ ვეი  

გთავაზობთ სამართლიანობის გამაძლიერებელ კონცეფციას. სამართლიანობა უნდა 

მოიცავდეს არა მხოლოდ დისტრიბუციას, არამედ ასევე იმ ინსტიტუციურ პირობებს, 

რომლებიც საჭიროა ინდივიდუალური შესაძლებლობების განვითარებისა და 

განხორციელებისთვის, და კოლექტიური კომუნიკაციისა და კოოპერაციისთვის. 

სამართლიანობის კონცეფციის ამგვარი გაგებით, უსამართლობა უპირველესად 

ხელისშემშლელი ბარიერის ორ ფორმას მოიცავს – ჩაგვრას და დომინაციას. ეს 

ბარიერები დისტრიბუციულ პატერნებსაც შეიცავს, მაგრამ ამას გარდა, ეხება ისეთ 

საკითხებსაც, რაც დისტრიბუციის ლოგიკას მარტივად ვერ ეთავსება: გადაწყვეტილების 

მიღების პროცედურებს, შრომის დანაწილებას და კულტურას. აშშ-ში ბევრი ადამიანი 

ჩვენი საზოგადოების უსამართლობის აღსაწერად სიტყვა “ჩაგვრას” არ აირჩევდა. მეორე 

მხრივ, თანამედროვე ემანსიპატორული სოციალური მოძრაობებისთვის – 

სოციალისტების, რადიკალი ფემინისტების, ამერიკელი ინდიელი აქტივისტების, 

შავკანიანი აქტივისტების, გეი და ლესბოსელი აქტივისტებისთვის – ჩაგვრა 



პოლიტიკური დისკურსის ცენტრალური კატეგორიაა. იმ პოლიტიკურ დისკურსში 

ჩართვა, სადაც ჩაგვრა ცენტრალური კატეგორიაა, გულისხმობს სოციალური 

სტრუქტურებისა და პრაქტიკების ანალიზისა და შეფასების ზოგად წესს, რომელიც 

შეუთავსებელია აშშ-ს პოლიტიკურ დისკურსში დომინანტურ ლიბერალური 

ინდივიდუალიზმის ენასთან. შესაბამისად, ყოველი ჩვენგანისთვის, ვინც 

ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთ მოძრაობასთან მაინც იდენტიფიცირდება, მთავარი 

პოლიტიკური ამოცანაა, ხალხი დავარწმუნოთ, რომ ჩაგვრის დისკურსი ჩვენს 

სოციალურ გამოცდილებას კარგად ხსნის. თუმცა ჩვენ ამ ამოცანისთვის ცუდად ვარ 

მომზადებულები, რადგან ჩაგვრის მნიშვნელობას ნათლად ვერ განვმარტავთ. ამ 

ტერმინს ხშირად ვხვდებით აშშ-ს რადიკალური სოციალური მოძრაობების ფარგლებში 

შექმნილ ფილოსოფიურ და თეორიულ ლიტერატურაში, მაგრამ იშვიათია უშუალო 

დისკუსია იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობით იყენებენ ტერმინს აღნიშნული 

მოძრაობები.  

ამ თავში გთავაზობთ ჩაგვრის ცნების ინტერპრეტაციას იმაზე დაყრდნობით, თუ 

როგორ იყენებენ მას აშშ-ს ახალი სოციალური მოძრაობები 1960-იანი წლებიდან 

მოყოლებული. ჩემი ამოსავალი წერტილი არის აღნიშნული მოძრაობების მიერ 

ჩაგრულად გამოცხადებული ჯგუფების მდგომარეობაზე რეფლექსია, მათ შორის არიან: 

ქალები, შავკანიანები, ჩიკანოები, პუერტო-რიკოელები და სხვა ესპანურენოვანი 

ამერიკელები, ამერიკელი ინდიელები, ებრაელები, ლესბოსელები, გეი კაცები, არაბები, 

აზიელები, მოხუცები, მუშათა კლასის წარმომადგენლები და ფიზიკურად და 

მენტალურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. ჩემი მიზანია, 

მოვახდინო ამ განსხვავებული პოლიტიკური მოძრაობების მიერ გამოყენებული ცნების 

მნიშვნელობის სისტემატიზაცია და ტერმინის მიერ აღნიშნული უსამართლობების 

ნათელყოფისთვის ნორმატიული არგუმენტი შევქმნა.  

რასაკვირველია, ზემოხსენებული ჯგუფების ჩაგვრის მასშტაბი და ფორმები 

არაერთგვაროვანია. ძალიან ზოგადად რომ ვთქვათ, ყველა ჩაგრული ადამიანისთვის 

არსებობს გარკვეული ბარიერი მათ უნართან მიმართებაში, რომ საკუთარი 

შესაძლებლობები განავითარონ და განახორციელონ, აგრეთვე იმასთან მიმართებაში, 



რომ საკუთარი საჭიროებები, აზრები და გრძნობები გამოხატონ. ამ აბსტრაქტული 

აზრით, ყველა ჩაგრული ადამიანი ერთნაირ მდგომარეობაშია. ამაზე უფრო 

სპეციფიურად ზემოხსენებული ჯგუფების ჩაგვრის ამსახველი საერთო კრიტერიუმების 

განსაზღვრა შეუძლებელია. შესაბამისად, თეორეტიკოსებისა და აქტივისტების 

მცდელობებს, რომ ყველა ამ ჯგუფის ჩაგვრისთვის საერთო აღწერა ან ესენციალური 

მიზეზები აღმოეჩინათ, ხშირად მივყავდით უნაყოფო დავებამდე იმის შესახებ, თუ ვისი 

ჩაგვრაა უფრო ფუნდამენტური ან უფრო მნიშვნელოვანი. ის კონტექსტები, რომლებშიც 

აღნიშნული ჯგუფების წევრები “ჩაგვრას” საკუთარი მდგომარეობის უსამართლობის 

აღწერისთვის იყენებენ, მიგვანიშნებს, რომ ჩაგვრა, სინამდვილეში, კონცეპტებისა და 

მდგომარეობების მთელი ოჯახის სახელდებაა. მე მათ შემდეგ ხუთ კატეგორიად ვყოფ: 

ექსპლუატაცია, მარგინალიზაცია, უძალობა, კულტურული იმპერიალიზმი და 

ძალადობა.  

ამ თავში ჩაგვრის ხუთივე ფორმაზე ვისაუბრებ. ყოველი მათგანი შეიძლება მოიცავდეს 

ან იწვევდეს დისტრიბუციულ უსამართლობებს, მაგრამ ყველა მათგანი ასევე მოიცავს 

სამართლიანობის იმ საკითხებს, რომელიც დისტრიბუციას სცდება. ტერმინის ჩვეული 

პოლიტიკური გამოყენების მიხედვით ვგულისხმობ, რომ ჩაგვრა ჯგუფების 

მდგომარეობაა. ამრიგად, სანამ ჩაგვრის მნიშვნელობას განვმარტავდე, სოციალური 

ჯგუფის ცნება უნდა განვიხილოთ.  

ჩაგვრა, როგორც სტრუქტურული ცნება  

 

იმის ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ ხდება ისე, რომ ჩვენს საზოგადოებაში 

უსამართლობის აღსაწერად ადამიანთა უმრავლესობა ტერმინ “ჩაგვრას” არ იყენებს, 

ისაა, რომ მათ ეს ტერმინი ახალი სოციალური მოძრაობებისგან განსხვავებულად ესმით. 

თავისი ტრადიციული აზრით, “ჩაგვრა“ მმართველი ჯგუფის მიერ განხორციელებულ 

ტირანიას ნიშნავს. შესაბამისად, ბევრი ამერიკელი დაეთანხმებოდა რადიკალებს, რომ 

“ჩაგვრა” აპართეიდის პირობებში მცხოვრები შავკანიანი სამხრეთ აფრიკელების 

სიტუაციის აღწერისთვის გამოსადეგი ტერმინია. გარდა ამისა, ჩაგვრა მძიმედაა 

დატვირთული დაპყრობისა და კოლონიური დომინაციის კონოტაციით. ეგვიპტეში 



ებრაელები იჩაგრებოდნენ და დასავლეთში ტერმინ “ჩაგვრის” გამოყენება ხშირად ამ 

პარადიგმის ასოციაციას იწვევს.  

დომინანტურ პოლიტიკურ დისკურსში ტერმინი “ჩაგვრა” შეიძლება გამოყენებული 

იქნას სხვა საზოგადოებების აღსაწერად, ჩვეულებრივ, ეს ან კომუნისტური ან 

კომუნისტურად მიჩნეული საზოგადოებებია. ამ ანტიკომუნისტური რიტორიკის 

ფარგლებში თავს იჩენს ტერმინის ორივე იმპლიკაცია – ტირანულიც და 

კოლონიალისტურიც.  

ანტიკომუნისტისთვის კომუნიზმი აღნიშნავს მცირერიცხოვანი მმართველების მიერ 

ხალხის მასაზე სასტიკი ტირანიის განხორციელებას და აგრეთვე, მსოფლიოს 

დაპყრობისკენ მისწრაფებას, რაც იქამდე დამოუკიდებელ ხალხებს ტირანიას ახვევს 

თავს. დომინანტურ პოლიტიკურ დისკურსში არალეგიტიმურია “ჩაგვრის” გამოყენება 

ჩვენი საზოგადოების აღსაწერად, რადგან ჩაგვრა ის ბოროტებაა, რასაც “სხვები” 

სჩადიან.  

თუმცა 1960-იანი და 1970-იანი წლების ახალმა მემარცხენე სოციალურმა მოძრაობებმა 

ჩაგვრის ცნების მნიშვნელობა შეცვალეს. ამ ახალი აზრით, ჩაგვრა აღნიშნავს 

არახელსაყრელ პოზიციებს და უსამართლობას, რომლის მსხვერპლნიც ადამიანები 

ხდებიან არა ტირანული ძალაუფლების წყალობით, არამედ კეთილგანმზრახველი 

ლიბერალური საზოგადოების პრაქტიკების გამო. ამ ახალი მემარცხენე აზრით, სამხრეთ 

აფრიკაში მმართველი ჯგუფის ტირანიას სხვა ჯგუფზე ნამდვილად ჩაგვრა უნდა 

ეწოდოს. მაგრამ ჩაგვრა ასევე აღნიშნავს ჯგუფებისთვის აღმართულ სისტემურ 

ბარიერებს, რაც არ არის აუცილებელი, ტირანის განზრახვათა შედეგად არსებობდეს. 

ამრიგად, ჩაგვრა სტრუქტურულია და არა ცალკეული ადამიანების 

გადაწყვეტილებებისა ან პოლიტიკების შედეგი. მისი გამომწვევი მიზეზების ფესვები 

არის განუსჯელ ნორმებში, ჩვევებსა და სიმბოლოებში, ვარაუდებში, რომელიც 

საფუძვლად უდევს ინსტიტუციურ წესებს და ამ წესების დაცვის კოლექტიურ 

შედეგებში. იგი აღნიშნავს, როგორც მერლინ ფრაი ამბობს, “ძალებისა და ბარიერების 

შემზღუდველ სტრუქტურას, რომელიც ადამიანთა კატეგორიის ან ჯგუფის შეფერხებას 

ან დამცირებას იწვევს” (ფრაი, 1983ა, გვ. 11) ამ ღრმა სტრუქტურული აზრით, ჩაგვრა 



აღნიშნავს იმ ვრცელ და ღრმა უსამართლობებს, რომელსაც სხვადასხვა ჯგუფები 

ყოველდღიურ სიტუაციებში განიცდიან ხშირად კეთილგანწყობილი ადამიანების 

გაუცნობიერებელი დაშვებებისა და რეაქციების შედეგად, მედიისა და კულტურული 

სტერეოტიპების შედეგად, ბიუროკრატიული იერარქიებისა და ბაზრის მექანიზმების 

სტრუქტურული მახასიათებლების შედეგად – მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს ყოველდღიური 

ცხოვრების ჩვეულ პროცესებში ხდება. ამ სტრუქტურულ ჩაგვრას მმართველების 

მოშორებით ან ახალი კანონების შექმნით ვერ აღმოვფხვრით, რადგან ჩაგვრები 

სისტემატურად რეპროდუცირდება ძირითად ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და 

კულტურულ ინსტიტუტებში.  

ჩაგვრის სისტემური ხასიათი გულისხმობს, რომ ჩაგრულ ჯგუფს შესაბამისი მჩაგვრელი 

ჯგუფი არ სჭირდება. სტრუქტურული ჩაგვრა ჯგუფებს შორის ურთიერთობებს 

გულისხმობს, მაგრამ ეს ურთიერთობები ყოველთვის ერთი ჯგუფის მიერ მეორის 

გაცნობიერებული და წინასწარგანზრახული ჩაგვრის პარადიგმას არ ერგება. ფუკო 

(1977) საუბრობს იმაზე, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში ჩაგვრის მნიშვნელობისა და 

მოქმედების გასაგებად ძალაუფლების როგორც “სუვერენობის”, მმართველსა და 

ქვეშევრდომს შორის ორმხრივი ურთიერთობის, მოდელს უნდა გავცდეთ და ამის 

ნაცვლად, ძალაუფლების განხორციელება გავაანალიზოთ, როგორც განათლების, 

ბიუროკრატიული ადმინისტრირების, წარმოების, სამომხმარებლო საქონლის 

დისტრიბუციის, მედიცინის ხშირად ლიბერალური და “ჰუმანური” პრაქტიკების 

შედეგი. მრავალი ინდივიდის გაცნობიერებულ მოქმედებებს ყოველდღიურად შეაქვს 

წვლილი ჩაგვრის შენარჩუნებასა და კვლავწარმოებაში, მაგრამ ეს ადამიანები, 

ჩვეულებრივ, უბრალოდ საკუთარ საქმეს აკეთებენ ან თავიანთი ცხოვრებით ცხოვრობენ 

და საკუთარ თავს ჩაგვრის აგენტებად არ აღიქვამენ.  

იმის თქმა სულაც არ მსურს, რომ ჩაგვრის სისტემის ფარგლებში ინდივიდუალური 

პირები ჩაგრული ჯგუფების წარმომადგენლებს შეგნებულად არ ვნებენ. 

გაუპატიურებული ქალი, ნაცემი შავკანიანი ახალგაზრდა, სამუშაოზე არდაშვებული 

[locked-out] მუშა, ქუჩაში სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი გეი მამაკაცი – 

თითოეული მათგანი იდენტიფიცირებადი აგენტის წინასწარგანზრახული 



მოქმედებების მსხვერპლია. არც იმას უარვყოფ, რომ კონკრეტული ჯგუფები სხვების 

ჩაგვრისგან სარგებელს იღებენ და შესაბამისად, დაინტერესებულნი არიან ჩაგვრის 

გაგრძელებაში. რასაკვირველია, ყოველი ჩაგრული ჯგუფის შემთხვევაში არსებობს სხვა 

ჯგუფი, რომელიც მასთან მიმართებაში პრივილეგირებულია.  

ჩაგვრის ცნება რადიკალურ ჯგუფებს შორის აქტუალური 1960-იანი წლებიდანაა, 

ნაწილობრივ, ეს წარმოადგენდა რეაქციას მარქსისტულ მცდელობებზე, რომ რასიზმისა 

და სექსიზმის უსამართლობების რედუცირება მოეხდინათ, მაგალითად, კლასობრივი 

დომინაციის ან ბურჟუაზიული იდეოლოგიის შედეგებამდე. როგორც ზოგი 

სოციალური მოძრაობა ამტკიცებდა, რასიზმი, სექსიზმი, ეიჯიზმი და ჰომოფობია 

ჩაგვრის განცალკევებული ფორმებია, რომელთაც კლასის დინამიკისგან 

განსხვავებული, საკუთარი დინამიკა გააჩნიათ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩაგვრები 

შეიძლება კლასობრივ ჩაგვრასთან ურთიერთქმედებდეს. ბოლო ათ წელიწადში 

სოციალისტების, ფემინისტებისა და ანტირასიზმის აქტივისტების ცხარე დისკუსიების 

შედეგად, იბადება კონსენსუსი, რომ ჩვენს საზოგადოებაში ბევრი ჩაგრული ჯგუფია და 

ჩაგვრის რომელიმე ცალკეულ ფორმას კაუზალური ან მორალური უპირატესობა არ 

უნდა მიენიჭოს (იხ. გოტლიბი, 1987). ამავე დისკუსიამ მიგვიყვანა იმის აღიარებამდე, 

რომ ჯგუფებს შორის განსხვავებები ინდივიდუალურ ცხოვრებებს მრავალგვარად 

კვეთს, რაც შეიძლება სხვადასხვა ასპექტში ერთი და იმავე ინდივიდის 

პრივილეგირებულობასა და ჩაგრულობას იწვევდეს. ამ ხედვებს ადეკვატურად 

მხოლოდ ჩაგვრის ცნების მრავლობითი განმარტება ასახავს.  

შესაბამისად, შემოგთავაზებთ ჩაგვრის ხუთი სახის განმარტებას, როგორც 

კატეგორიებისა და განსხვავების სასარგებლო ნაკრებს, რომელიც ჩემი აზრით 

ამომწურავია, რადგან ის მოიცავს ყველა ჯგუფს, რომელიც ახალი მემარცხენე 

სოციალური მოძრაობების განცხადებით ჩაგრულია და ჩაგვრის ყველა ფორმას, 

რომელიც ამ ჯგუფებს ეხება. ჩაგვრის ხუთ სახეს სწორედ ამ ჯგუფების მდგომარეობაზე 

რეფლექსიიდან ვიღებ. რადგან სხვადასხვა ჯგუფების ჩაგვრას სხვადასხვა ფაქტორები 

ან ფაქტორთა კომბინაციები შეადგენს, რაც მათი ჩაგვრის რედუქციას შეუძლებელს 

ხდის, ჩემი აზრით, ასევე შეუძლებელია ჩაგვრის ერთი ესენციალური დეფინიციის 



შემოთავაზება. მეორე მხრივ, ამ თავში განხილული ხუთი კატეგორია გამოსადეგია 

ნებისმიერი ჯგუფის ჩაგვრის აღსაწერად, ისევე როგორც სხვა ჯგუფების ჩაგვრასთან 

მიმართებაში მსგავსებებისა და განსხვავებების გამოსაკვეთად. მაგრამ ჯერ ის უნდა 

ვიკითხოთ, ჯგუფი რა არის.  

სოციალური ჯგუფის ცნება 

ჩაგვრა აღნიშნავს სტრუქტურულ ფენომენს, რომელიც ჯგუფს აფერხებს ან ამცირებს. 

მაგრამ ჯგუფი რას წარმოადგენს? ჩვენი ჩვეული დისკურსი ადამიანებს ყოფს 

სოციალურ ჯგუფებად, როგორიცაა ქალები და კაცები, ასაკობრივი ჯგუფები, 

რასობრივი და ეთნიკური ჯგუფები, რელიგიური ჯგუფები და ა.შ. ამგვარი სოციალური 

ჯგუფები უბრალოდ ხალხის კრებულები არ არის, რადგან ისინი უფრო 

ფუნდამენტურად არიან გადაჯაჭვული მათზე მიკუთვნებული ადამიანების 

იდენტობებთან. ეს ჯგუფები კოლექტიურობის სპეციფიური ფორმაა და განაპირობებს 

იმას, თუ რა წარმოდგენები აქვთ ადამიანებს ერთმანეთისა და საკუთარი თავის შესახებ. 

თუმცა არც სოციალურ თეორიას და არც ფილოსოფიას სოციალური ჯგუფის ნათელი 

და კარგად განვითარებული ცნება არ აქვს (იხ. ტერნერი და სხვანი, 1987).  

სოციალური ჯგუფი არის ადამიანების კოლექტივი, რომელიც სულ მცირე ერთი სხვა 

ჯგუფისგან მაინც განსხვავდება კულტურული ფორმებით, პრაქტიკებით, ან ცხოვრების 

წესით. ჯგუფის წევრებს, მსგავსი გამოცდილების ან ცხოვრების წესის გამო, 

ერთმანეთთან განსაკუთრებული თანაზიარობა აკავშირებთ, რაც მათ უბიძგებს, 

ერთმანეთთან უფრო იქონიონ კავშირი, ვიდრე მათთან, ვინც მოცემული ჯგუფის 

წევრად არ იდენტიფიცირდება, ან ჯგუფს სხვაგვარად უკავშირდება. ჯგუფები 

სოციალური მიმართებების გამოხატულებაა; ჯგუფი მხოლოდ, სულ მცირე ერთ, სხვა 

ჯგუფთან მიმართებაში არსებობს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ჯგუფთან იდენტიფიკაცია 

იქმნება შეჯახებითა და ინტერაქციით სოციალურ კოლექტივებს შორის, რომლებიც 

თუნდაც თავს ერთი და იმავე საზოგადოების ნაწილად მიიჩნევდნენ, თავიანთი 

ცხოვრების წესით და ასოცირების ფორმებით გარკვეულწილად განსხვავდებიან.  

მაგალითად, სანამ ამერიკელი ინდიელების ცალკეული ჯგუფის წევრებს კავშირები 

მხოლოდ ერთმანეთთან ჰქონდათ, ისინი საკუთარ თავს უბრალოდ “ხალხად” 



წარმოიდგენდნენ. სხვა ამერიკელ ინდიელებთან შეხვედრამ მათ განსხვავება დაანახა: 

სხვების სახელდება მოხდა, როგორც ჯგუფის და პირველი ჯგუფის თვითაღქმაც 

შეიცვალა. თუმცა სოციალური ჯგუფების შედგენას მხოლოდ განსხვავებულ 

საზოგადოებებთან შეხვედრა არ იწვევს. საზოგადოებაში ჯგუფებს სოციალური 

პროცესებიც გამოარჩევს. მაგალითად, ყველა ჩვენთვის ცნობილ საზოგადოებაში, 

შრომის სქესობრივმა დანაწილებამ შექმნა ქალებისა და კაცების სოციალური ჯგუფები. 

თითოეული გენდერის წარმომადგენლებს თავიანთი ჯგუფის წევრებთან გარკვეული 

თანაზიარობა აკავშირებთ, იმის გამო, რასაც აკეთებენ ან განიცდიან; ისინი საკუთარ 

თავს სხვა გენდერისგან განასხვავებენ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ყოველი გენდერის 

წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ სხვა ჯგუფებთან ბევრი საერთო აქვს, და იმ 

შემთხვევაშიც, თუ თავს ერთსა და იმავე საზოგადოებას მიაკუთვნებენ.  

პოლიტიკურ ფილოსოფიაში, როგორც წესი, სოციალური ჯგუფის სპეციფიური 

კონცეპტისთვის ადგილი არ იძებნება. როდესაც ფილოსოფოსები და პოლიტიკის 

თეორეტიკოსები ჯგუფებს განიხილავენ, ისინი მათ ან აგრეგატების მოდელით 

წარმოადგენენ, ან ასოციაციების მოდელით, რომელთაგან ორივე მეთოდოლოგიურად 

ინდივიდუალისტური კონცეპტია. მაშასადამე, სოციალური ჯგუფის სპეციფიური 

ცნების შესაქმნელად საჭიროა ისინი აგრეგატებისა და ასოციაციებისგან განვასხვავოთ. 

აგრეგატი არის ადამიანთა კლასიფიკაცია რაიმე ნიშნის მიხედვით. ადამიანთა 

დაჯგუფება ნებისმიერი ნიშნის მიხედვით შეიძლება მოხდეს – თვალის ფერის, მათი 

ავტომობილის ტიპის, მათი საცხოვრებელი ქუჩის. ზოგიერთი ჩვენს საზოგადოებაში 

ემოციურად და სოციალურად შესამჩნევი ჯგუფების ინტერპრეტირებას ახდენს 

აგრეგატებად, ადამიანთა პირობით კლასიფიკაციად ისეთი ნიშნების მიხედვით, 

როგორიცაა კანის ფერი, გენიტალიები ან ასაკი. მაგალითად, ჯორჯ შერი სოციალურ 

ჯგუფებს აგრეგატებად მიიჩნევს და აგრეგატის კლასიფიკაციის პირობითობას იმის 

არგუმენტად იყენებს, რომ ჯგუფებს განსაკუთრებული ყურადღება არ უნდა 

მივაქციოთ. “სინამდვილეში იმდენივე ჯგუფი არსებობს, რამდენიც ადამიანთა 

კომბინაცია შეიძლება იყოს და თუ რასობრივ, სექსუალურ და სხვა მაღალი 

ხილვადობის მქონე ჯგუფებისთვის თანასწორ მოპყრობას მოვითხოვთ, ეს უბრალოდ 



ფავორიტიზმი იქნება, თუ იმავეს სხვა ჯგუფებისთვისაც არ მოვითხოვთ” (შერი, 1987ა, 

გვ. 256).  

მაგრამ “მაღალი ხილვადობის მქონე” სოციალური ჯგუფები, როგორიცაა შავკანიანები 

და ქალები, აგრეგატები ან უბრალოდ “ადამიანთა კომბინაციები” არ არის (იხ. ფრენჩი, 

1975; ფრიდმანი და მეი, 1985; მეი, 1987, თავი 1). სოციალურ ჯგუფს უფრო მეტად 

იდენტობის შეგრძნება განსაზღვრავს და არა საერთო ნიშან-თვისებები. შავკანიანი 

ამერიკელების უმთავრესი განმსაზღვრელი კანის ფერი არ არის; ზოგიერთი ადამიანი, 

რომელსაც საკმაოდ ღია ფერის კანი აქვს, შავკანიანად იდენტიფიცირდება. თუმცა 

ზოგჯერ საკუთარი თავის ან სხვების კონკრეტული სოციალური ჯგუფისთვის 

მისაკუთვნებლად ობიექტური ნიშნებია საჭირო, ჯგუფს ჯგუფად მაინც გარკვეულ 

სოციალურ სტატუსთან იდენტიფიკაცია, ამ სოციალური სტატუსის მიერ შექმნილი 

საერთო ისტორია და თვითიდენტიფიკაცია ქმნის.  

სოციალური ჯგუფები ინდივიდების გარეშე არ არსებობს, მაგრამ ისინი არ 

წარმოადგენს მხოლოდდამხოლოდ ინდივიდთა პირობით კლასიფიკაციას მათი 

იდენტობებისთვის გარეგანი ან შემთხვევითი ნიშნების მიხედვით. სოციალური 

ჯგუფების რეალურობის აღიარება კოლექტივების ფიქსირებაზე დათანხმებას სულაც 

არ ნიშნავს. ჯგუფისთვის დამახასიათებელი მნიშვნელობები ნაწილობრივ შეადგენს 

ადამიანთა იდენტობებს კულტურული ფორმების, სოციალური სიტუაციისა და 

ისტორიის კუთხით; ჯგუფის წევრები ამ ყველაფერს თავისად იცნობენ, რადგან ეს 

მნიშვნელობები მათ ან თავს მოახვიეს, ან თვითონ შექმნეს, ან ორივე ერთად მოხდა 

(შეადარეთ ფისსი, 1976). ჯგუფები რეალურია, თუმცა არა როგორც სუბსტანციები, 

არამედ როგორც სოციალურ ურთიერთობათა ფორმები (შეადარეთ მეი, 1987, გვ. 22-23).  

მორალის თეორეტიკოსები და პოლიტიკის ფილოსოფოსები სოციალურ ჯგუფებს 

უფრო ასოციაციებთან აკავშირებენ, ვიდრე აგრეგატებთან (მაგ. ფრენჩი, 1975; მეი, 1987, 

თავი 1). ასოციაციაში ვგულისხმობ ფორმალურად ორგანიზებულ ინსტიტუტს, 

როგორიცაა კლუბი, კორპორაცია, პოლიტიკური პარტია, ეკლესია, კოლეჯი ან 

პროფკავშირი. აგრეგატების მოდელისგან განსხვავებით ასოციაციის მოდელი აღიარებს, 

რომ ჯგუფები კონკრეტული პრაქტიკებით და ასოციაციის ფორმებით განისაზღვრება. 



მიუხედავად ამისა, მას აგრეგატის მოდელთან სხვა პრობლემა აერთიანებს. აგრეგატის 

მოდელი ინდივიდს კოლექტივამდე არსებულად წარმოისახავს, რადგან აქ სოციალური 

ჯგუფი ინდივიდებზე მიბმულ უბრალო ნიშან-თვისებებზეა დაყვანილი. ასოციაციის 

მოდელშიც ასევე ნაგულისხმევია, რომ ინდივიდი ონტოლოგიურად წინ უსწრებს 

კოლექტივს და ამ პოზიციიდან ქმნის ან შეადგენს ჯგუფებს.  

სოციალური ურთიერთობების კონტრაქტის მოდელი ასოციაციების გასაგებადაა 

გამოსადეგი და არა ჯგუფების. ასოციაციებს ინდივიდები ქმნის; ისინი ერთიანდებიან, 

როგორც უკვე ჩამოყალიბებული პიროვნებები და იწყებენ ორგანიზებას, აფუძნებენ 

წესებს, პოზიციებს და თანამდებობებს. როგორც წესი, ინდივიდი ასოციაციებთან 

ნებაყოფლობით ურთიერთობს და იმ შემთხვევაშიც კი, როცა ეს ასე არ არის, ინდივიდი 

ასოციაციაში ჩვეულებრივ მაინც გაწევრიანების გზით ხვდება. ინდივიდი 

ასოციაციამდე არსებობს იმ გაგებითაც, რომ მისი იდენტობა და თვითაღქმა 

ჩვეულებრივ ასოციაციის წევრობამდე არსებულ და გარკვეულწილად დამოუკიდებელ 

მოვლენად განიხილება.  

მეორე მხრივ, ინდივიდებს ჯგუფები ქმნის. ინდივიდის მიერ ისტორიის, 

თანაზიარობისა და განცალკევებულობის აღქმა, მისი აზროვნების, შეფასებისა და 

გრძნობების გამოხატვის ფორმაც კი, ნაწილობრივ მისი ჯგუფის მახასიათებლებს 

უკავშირდება. ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანებს ინდივიდუალური სტილი არ გააჩნიათ ან 

ჯგუფური იდენტობის გადალახვა ან უარყოფა არ შეუძლიათ. ინდივიდებს არც იმაში 

ეშლებათ ხელი, რომ ამ ჯგუფური იდენტობებისგან დამოუკიდებელი მრავალი ასპექტი 

გააჩნდეთ.  

სამართლიანობის თანამედროვე თეორიების საფუძველმდებარე სოციალური 

ონტოლოგია ხშირად მეთოდოლოგიურად ინდივიდუალისტური ან ატომისტურია. ის 

გულისხმობს, რომ ინდივიდი ონტოლოგიურად წინ უსწრებს სოციალურს. ამ 

ინდივიდუალისტურ სოციალურ ონტოლოგიას ჩვეულებრივ, თან ახლავს 

დამოუკიდებელი პიროვნების ნორმატიული კონცეფცია. ავთენტური პიროვნება არის 

ავტონომიური, დაუყოფელი, თავისუფალი და თვითქმნადი, იგი ისტორიისა და 



დაჯგუფებების გარეთ დგას და საკუთარ ცხოვრებას სრულიად დამოუკიდებლად 

გეგმავს.  

პოსტსტრუქტურალისტური ფილოსოფიის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუცია ამ 

დაუყოფელი თვითქმნადი სუბიექტურობის მეტაფიზიკის ილუზორულობის 

გამოვლენა იყო, მეტაფიზიკის, რომელიც სუბიექტს ავტონომიურ წყაროდ ან 

საფუძველმდებარე სუბსტანციად განსაზღვრავს, რომელსაც შემდეგ გენდერი, 

ნაციონალობა, ოჯახური როლი, ინტელექტუალური მიდრეკილება და სხვა ნიშნები 

შეიძლება მიებას. სუბიექტის ამგვარად წარმოდგენა გულისხმობს იმის წარმოდგენასაც, 

რომ ცნობიერება ენისა და სოციალური ინტერაქციის გარეთ და წინარედ არსებობს. ამ 

მყარად ფესვგადგმულ კარტეზიანულ დაშვებას უახლესი ფილოსოფიის რამდენიმე 

მიმდინარეობა უპირისპირდება. მაგალითად, ლაკანური ფსიქოანალიზი და მისი 

გავლენით შექმნილი სოციალური და ფილოსოფიური თეორია, პიროვნებას 

ლინგვისტური პოზიციონირების მიღწევად წარმოადგენს, რაც ყოველთვის სხვა 

პიროვნებებსა და მათ მრავალფეროვანიდენტობებთან კონკრეტული ურთიერთობების 

კონტექსტში არსებობს (ქოვარდი და ელისი, 1977). პიროვნება სოციალური პროცესების 

შედეგია და არა მათი წარმოშობის წყარო.  

ჰაბერმასი სრულიად განსხვავებული პოზიციიდან საუბრობს იმაზე, რომ 

კომუნიკაციური მოქმედების თეორია უნდა დაუპირისპირდეს “ცნობიერების 

ფილოსოფიას”, რომელიც წინასწარმოცემულ ეგოს სოციალური ურთიერთობების 

ონტოლოგიურ საფუძვლად აცხადებს. კომუნიკაციური მოქმედების თეორიის 

მიხედვით, ინდივიდუალური იდენტობა ლინგვისტური და პრაქტიკული ინტერაქციის 

არა საფუძველი, არამედ პროდუქტია (ჰაბერმასი, 1987, გვ. 3-10). როგორც სტივენ 

ეპსტაინი ამბობს, იდენტობა არის “ინდივიდუალობის სოციალიზებული შეგრძნება, 

შინაგანი ორგანიზება თვითაღქმისა, რომელიც სოციალურ კატეგორიებთან საკუთარ 

მიმართებას ეხება, რაც ასევე მოიცავს საკუთარი პიროვნების შესახებ სხვების ხედვების 

აღქმას. იდენტობა მიმართებითად ყალიბდება, სხვებთან ურთიერთობით, მათი 

ათვისებით და საზოგადოებებში ინტეგრაციით” (ეპსტაინი, 1987, გვ. 29). ჯგუფური 



კატეგორიზაცია და ნორმები ინდივიდუალური იდენტობის მნიშვნელოვანი 

შემადგენელი ნაწილებია (იხ. ტერნერი და სხვანი, 1987).  

ადამიანი უერთდება ასოციაციას და თუნდაც წევრობა მის ცხოვრებაზე მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენდეს, წევრობას მისი იდენტობისთვის იმგვარი მნიშვნელობა არ აქვს, 

როგორიც, მაგალითად, ნავაჰოდ [ინდიელი ტომი] ყოფნას შეიძლება ჰქონდეს. მეორე 

მხრივ, ჯგუფთან თანაზიარობას თავისებური სახე აქვს, რასაც მარტინ ჰაიდეგერი (1962) 

“ჩავარდნილობას” [thrownness] უწოდებს: ადამიანი აღმოაჩენს, რომ ჯგუფის წევრია და 

ისეთი შეგრძნება აქვს, რომ ყოველთვის ამ ჯგუფის წევრი იყო. ეს იმიტომ ხდება, რომ 

ჩვენი იდენტობები განისაზღვრება იმასთან მიმართებაში, თუ სხვები როგორ ახდენენ 

ჩვენს იდენტიფიცირებას, ეს კი, თავის მხრივ, ხდება იმ ჯგუფების ფარგლებში, 

რომლებიც უკვე ასოცირებულია კონკრეტულ ნიშან-თვისებებთან, სტერეოტიპებსა და 

ნორმებთან.  

ჯგუფთან თანაზიარობის ჩავარდნილობის ხასიათი არ ნიშნავს, რომ ჯგუფების 

დატოვება და ახლებში მოხვედრა შეუძლებელია. ბევრი ქალი ხდება ლესბოსელი მას 

შემდეგ, რაც თავდაპირველად ჰეტეროსექსუალად იდენტიფიცირდებოდა. ყველა, ვინც 

საკმარისად დიდხანს იცოცხლებს, მოხუცდება. ეს შემთხვევები სწორედაც რომ 

ჩავარდნილობის მაგალითებია, რადგან ჯგუფური თანაზიარობის ამგვარი 

ცვლილებები იდენტობის ტრანსფორმაციებად განიცდება. ჩავარდნილობა არც იმას 

ნიშნავს, რომ ადამიანს არ შეუძლია ჯგუფური იდენტობის მნიშვნელობა თავად 

განსაზღვროს; მათ, ვინც ჯგუფთან იდენტიფიცირდებიან, შეუძლიათ ჯგუფთა 

იდენტობების მნიშვნელობა და ნორმები შეცვალონ. მეტიც, ჩაგრული ჯგუფები 

ჩაგვრასთან დაპირისპირებას სწორედ ამგვარი ცვლილებების განხორციელებით 

ცდილობენ. სათქმელი იმაში მდგომარეობს, რომ ადამიანი აღმოაჩენს ჯგუფურ 

იდენტობას, როგორც გარკვეულ მოცემულობას და შემდეგ მას გარკვეული სახით 

ირგებს. ჯგუფები შეიძლება წარმოიშვას, მაგრამ ისინი არასდროს ფუძნდება.  

როგორც უკვე ვთქვი, ჯგუფები მხოლოდ სხვა ჯგუფებთან მიმართებაში არსებობს. 

ჯგუფი შეიძლება იდენტიფიცირდეს გარეშე პირების მიერ ისე, რომ 

იდენტიფიცირებულები საკუთარ თავს ჯგუფად ვერც აცნობიერებდნენ. ხანდახან 



ჯგუფი წარმოიშობა მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ ერთ-ერთი ჯგუფი გარიყავს და 

იარლიყით განსაზღვრავს ადამიანთა გარკვეულ კატეგორიას, ამგვარად განსაზღვრული 

ადამიანები კი საკუთარ თავს ჯგუფად მხოლოდ ნელა, მათი საერთო ჩაგრულობის 

საფუძველზე, აცნობიერებენ. მაგალითად, ვიშის საფრანგეთში ებრაელები იმდენად 

ასიმილირებულნი იყვნენ, რომ სპეციფიური ებრაული იდენტობა არ გააჩნდათ, მაგრამ 

ისინი სხვებმა გამოარჩიეს ებრაელებად და კონკრეტული სოციალური სტატუსი 

მიანიჭეს. ამ ხალხმა საკუთარი თავი ებრაელად “აღმოაჩინა” და შემდეგ შექმნა 

ჯგუფური იდენტობა და თანაზიარობა (იხ. სარტრი, 1948). პიროვნების ჯგუფური 

იდენტობა შეიძლება უმეტესწილად მხოლოდ მისი ცხოვრების ფონი ან ჰორიზონტი 

იყოს და მისი წინ წამოწევა მხოლოდ კონკრეტულ ინტერაქციულ კონტექსტებში 

გახდეს.  

ჯგუფების აგრეგატის მოდელის გათვალისწინებით, ზოგიერთი ფიქრობს, რომ 

სოციალური ჯგუფები მიკერძოებული ფიქციაა, რომელიც პირობითი ნიშნების 

ესენციალიზაციას ახდენს. ამ თვალსაზრისით, მტრული განწყობის, სტერეოტიპების, 

დისკრიმინაციისა და ექსკლუზიის პრობლემების მიზეზი ისაა, რომ ზოგ ადამიანს აქვს 

ცრურწმენა, თითქოს ჯგუფთან იდენტიფიკაცია ჯგუფის წევრების შესაძლებლობებს, 

ტემპერამენტსა და ღირსებებს ცვლის. პიროვნებებისა და მათი ურთიერთობების 

ამგვარი ინდივიდუალისტური კონცეფცია ჩაგვრას ჯგუფთან იდენტიფიკაციასთან 

აკავშირებს. ამ თვალსაზრისით, ჩაგვრა ისეთი რამეა, რაც ადამიანებს მაშინ ემართებათ, 

როცა ჯგუფებში არიან კლასიფიცირებულნი. სხვები მათ ჯგუფად განსაზღვრავენ, 

ამიტომაც არიან ისინი გარიყულები და საძულველები. ამრიგად, ჩაგვრის აღმოფხვრა 

ჯგუფების გაქრობას მოითხოვს. ადამიანები ინდივიდებად უნდა განიხილებოდნენ და 

არა ჯგუფის წევრებად, მათ უნდა მიეცეთ საშუალება სტერეოტიპების ან ჯგუფის 

ნორმების გარეშე, თავისუფლად იცხოვრონ.  

ეს პრობლემური პოზიციაა. ვეთანხმები იმას, რომ ინდივიდები თავისუფალნი უნდა 

იყვნენ ცხოვრების საკუთარი სურვილისამებრ დაგეგმვაში, მაგრამ სოციალური 

ჯგუფების რეალურობის უარყოფა უგუნურებაა. მიუხედავად იმ თანამედროვე მითისა, 

რომ შეზღუდული მიჯაჭვულობები და მიწერილი იდენტობები სუსტდება, 



თანამედროვე საზოგადოებაში ჯგუფური დიფერენციაცია კვლავაც ენდემურია. მაშინ, 

როდესაც ბაზრები და სოციალური ადმინისტრირება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 

ზრდის სოციალური ურთიერთდამოკიდებულების ქსელს და მაშინ, როდესაც სულ 

უფრო მეტი უცნობი ადამიანი ხვდება ერთმანეთს ქალაქებსა და სახელმწიფოებში, 

ადამიანები ინარჩუნებენ და აახლებენ ეთნიკურ, ლოკალურ, ასაკობრივ, სქესის და 

საქმიანობის მიხედვით განსაზღვრულ ჯგუფურ იდენტიფიკაციებს და შეხვედრის 

პროცესში ახალი იდენტობებსაც ქმნიან (შეადარეთ, როსი, 1980, გვ. 19; როთშილდი, 

1981, გვ. 130). მაშინაც კი, როცა ჩაგრულ ჯგუფებს ეკუთვნიან, ადამიანებისთვის 

ჯგუფთან იდენტიფიკაცია მნიშვნელოვანია და მათ ხშირად თავიანთი ჯგუფის 

წევრების მიმართ განსაკუთრებული სიმპათია აქვთ. ვფიქრობ, ჯგუფთა 

დიფერენციაცია თანამედროვე სოციალური პროცესების გარდაუვალი და თან 

სასურველი ასპექტია. სოციალური სამართლიანობა მოითხოვს არა განსხვავებების 

გაქრობას, არამედ ინსტიტუტებს, რომლებიც წაახალისებს ჯგუფების განსხვავებების 

რეპროდუქციას ჩაგვრის გარეშე და მათ მიმართ პატივისცემას. თუმცა ზოგიერთი 

ჯგუფი ჩაგვრით შეიქმნა და მრავალი ჯგუფის ინტერაქციებს პრივილეგიისა და 

ჩაგვრის ურთიერთობები ასტრუქტურირებს, ჯგუფთა დიფერენციაცია თავისთავად 

მჩაგვრელი არ არის. არც ყველა ჯგუფი არ არის ჩაგრული. აშშ-ში რომაელი 

კათოლიკეები სპეციფიური სოციალური ჯგუფია, გამორჩეული პრაქტიკებით და 

ჯგუფის შიდა კეთილგანწყობით, მაგრამ ის უკვე აღარ არის ჩაგრული ჯგუფი. 

ჩაგრულია თუ არა ჯგუფი, დამოკიდებულია იმაზე, ექვემდებარება თუ არა ის 

რომელიმეს ან რამდენიმეს იმ ხუთი მდგომარეობიდან, რომელთაც ქვემოთ 

განვიხილავ.  

თვალსაზრისი, რომ ჯგუფები ფიქციაა, მნიშვნელოვანი ანტიდეტერმინისტული ან 

ანტიესენციალისტური მიხვედრაა. ჩაგვრა ხშირად ხორციელდებოდა ჯგუფების 

განსხვავების იმგვარი კონცეპტუალიზაციით, სადაც უცვლელი ესენციალური ბუნება 

განსაზღვრავს, რას იმსახურებენ ან რა შეუძლიათ ჯგუფის წევრებს და რომელიც 

ჯგუფებს სრულიად გამორიცხავს ერთმანეთისგან, ისე რომ მათ არანაირი მსგავსებები 

ან თანამკვეთი ნიშნები არ გააჩნიათ. სოციალური ჯგუფების განსხვავებების ჩაგვრის 



გარეშე არსებობის შესაძლებლობის შესახებ საუბრისთვის, საჭიროა ჯგუფების 

კონცეპტუალიზაცია უფრო რელატიური და ფლუიდური მიდგომით მოხდეს.  

ჯგუფებს თანაზიარობისა და დიფერენციაციის სოციალური პროცესები ქმნის, მაგრამ 

ეს მათ სუბსტანციურ არსს არ ანიჭებს. ჯგუფის წევრებს საერთო ბუნება არ 

აერთიანებთ. უფრო მეტიც, ჯგუფები, როგორც პროცესის ასპექტები, ფლუიდურია; 

ისინი იქმნებიან და შეიძლება გაუჩინარდნენ კიდეც. მაგალითად, ჰომოსექსუალური 

პრაქტიკები მრავალ საზოგადოებასა და ისტორიულ პერიოდში არსებობდა. 

მიუხედავად ამისა, გეი კაცებისა და ლესბოსელების სპეციფიურ ჯგუფებად 

იდენტიფიცირება და თვითიდენტიფიცირება მხოლოდ მეოცე საუკუნეში მოხდა (იხ. 

ფერგუსონი, 1989, თავი 9; ალტაიანი, 1981).  

სოციალური ურთიერთობებიდან და პროცესებიდან წარმოშობილი ჯგუფური 

განსხვავებები, ჩვეულებრივ, ერთმანეთს კვეთს. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დიდ, 

კომპლექსურ და ძლიერად დიფერენცირებულ საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ, 

სოციალური ჯგუფები თავისთავად ჰომოგენური არ არის, არამედ საკუთარ 

დიფერენციაციებში ფართო საზოგადოების ბევრ სხვა ჯგუფს ირეკლავს. მაგალითად, 

ამერიკულ საზოგადოებაში შავკანიანები საერთო ცხოვრების მქონე მარტივი, ერთიანი 

ჯგუფი არ არის. როგორც სხვა რასობრივი და ეთნიკური ჯგუფები, შავკანიანებიც 

განსხვავდებიან ასაკით, გენდერით, კლასით, სექსუალობით, რეგიონით და ეროვნებით, 

რომელთაგან თითოეული ფაქტორი შეიძლება გარკვეულ კონტექსტში მნიშვნელოვან 

ჯგუფურ იდენტობად იქცეს.  

ჯგუფთა დიფერენციაციის ამგვარი ხედვა, როგორც რთული სტრუქტურის მქონის, 

ურთიერთმკვეთის, ფლუიდურის და ცვალებადისა, თავის მხრივ, ავტონომიური, 

დაუყოფელი პიროვნების მოდელის კრიტიკასაც გულისხმობს. ჩვენს მსგავს რთულ, 

ძლიერად დიფერენცირებულ საზოგადოებებში ყველა ადამიანს მრავლობითი 

ჯგუფური იდენტობა აქვს. უფრო მეტიც, სხვადასხვა ჯგუფთა კულტურა, პერსპექტივა 

და პრივილეგიურ-ჩაგვრითი ურთიერთობები შეიძლება ერთმანეთს არ ეთანხმებოდეს. 

ამრიგად, ინდივიდები, რომლებსაც ნაწილობრივ თავიანთ ჯგუფებთან თანაზიარობა 



და ურთიერთობები შეადგენს, დაუყოფელნი ვერ იქნებიან; ისინი ჰეტეროგენურები 

არიან და არა აუცილებლად თანმიმდევრულები.  

 

ჩაგვრის სახეები 

ექსპლუატაცია  

მარქსის ექსპლუატაციის თეორიის ცენტრალური ფუნქციაა, ახსნას, თუ როგორ 

შეიძლება კლასობრივი სტრუქტურა არსებობდეს ლეგალურად და ნორმატიულად 

სანქცირებული კლასობრივი განსხვავებების არარსებობის პირობებში. 

პრეკაპიტალისტურ საზოგადოებებში დომინაცია ღიად და დაუფარავად 

ხორციელდებოდა პოლიტიკური საშუალებებით. მონათმფლობელურ საზოგადოებაშიც 

და ფეოდალურ საზოგადოებაშიც სხვისი შრომის პროდუქტის მითვისების უფლება 

ნაწილობრივ ასახავს კლასობრივ პრივილეგიას და აღნიშნული საზოგადოებები 

კლასობრივი განსხვავებების ლეგიტიმიზაციას ბუნებრივი აღმატებულებისა და 

არასრულქმნილობის იდეოლოგიით ახდენდნენ.  

მეორე მხრივ, კაპიტალისტური საზოგადოება ტრადიციულ, სამართლებრივად 

გამყარებულ კლასობრივ განსხვავებებს სპობს და პიროვნებათა კანონიერი 

თავისუფლების რწმენას ქმნის. მუშები თავისუფლად ურთიერთობენ 

დამქირავებლებთან ხელშეკრულების საფუძველზე და იღებენ ხელფასებს; კანონისა თუ 

ჩვეულების არანაირი ფორმალური მექანიზმი არ აიძულებს მათ, რომ კონკრეტული 

დამსაქმებლის ან თუნდაც ნებისმიერი დამსაქმებლისთვის იმუშაონ. აქედან ჩნდება 

კაპიტალიზმის თავსატეხი: თუ ფორმალურად ყველა თავისუფალია, კლასობრივი 

დომინაცია რატომღა არსებობს? რატომ ნარჩუნდება კლასობრივი განსხვავებები 

მდიდრებს, რომლებიც წარმოების საშუალებებს ფლობენ და ხალხთა მასებს შორის, 

რომლებიც მათთვის მუშაობენ? ამ კითხვას პასუხს ექსპლუატაციის თეორია სცემს.  

მოგება, კაპიტალისტური ძალაუფლებისა და სიმდიდრის საფუძველი, სასწაულია, თუ 

დავუშვებთ, რომ ბაზარზე საქონელი საკუთარი ღირებულებით იცვლება. ამ სასწაულს 

შრომის ღირებულების თეორია ხსნის. ყოველი საქონლის ღირებულება მისი 



წარმოებისთვის საჭირო შრომის დროის ფუნქციაა. სამუშაო ძალა იმგვარი საქონელია, 

რომელიც მისი მოხმარების პროცესში ახალ ღირებულებას ქმნის. მოგება მოდის იმ 

სხვაობიდან, რაც არსებობს შესრულებული შრომის ღირებულებას და კაპიტალისტის 

მიერ შეძენილ შრომის უნარის ღირებულებას შორის. მოგების მიღება შესაძლებელია 

მხოლოდ იმიტომ, რომ კაპიტალის მფლობელი ითვისებს ნებისმიერ რეალიზებულ 

ზედმეტ ღირებულებას.  

ბოლო წლებში, მარქსისტი მკვლევარები საკმაოდ ბევრს დაობდნენ, თუ რამდენად 

გამოსადეგია შრომის ღირებულების თეორია, რომელიც ექსპლუატაციის ამგვარი 

გაგების საფუძველია (იხ. ვოლფი, 1984, გვ. 4). მაგალითად, ჯონ რომერმა (1982) 

განავითარა ექსპლუატაციის თეორია, რომელიც მარქსის თეორიის თეორიულ და 

პრაქტიკულ მიზნებს ინარჩუნებს, მაგრამ ღირებულებას და ფასს შორის განსხვავებების 

არსებობის დაშვების გარეშე, გარდა ამისა, ეს თეორია აბსტრაქტული, ჰომოგენური 

შრომის კონცეპტით არ შემოიფარგლება. აქ ჩემი მიზანი არ არის, რომ ტექნიკურ 

ეკონომიკურ დავებში ჩავერთო, არამედ მსურს, ჩაგვრის კონცეფციაში ექსპლუატაციის 

ცნების ადგილი გამოვკვეთო.  

მარქსის ექსპლუატაციის თეორიას ღიად ნორმატიული მნიშვნელობა არ აქვს, 

მიუხედავად იმისა, რომ დასკვნას, რომ მუშები ექსპლუატირებულები არიან, აშკარად 

გააჩნია როგორც ნორმატიული, ისე დესკრიფციული ძალაც (ბუკენანი, 1982, თავი 3). ქ. 

ბ. მაკფერსონი (1973, თავი 3) ექსპლუატაციის თეორიის რეკონსტრუქციას უფრო ღიად 

ნორმატიული ფორმით ახდენს. კაპიტალისტური საზოგადოების უსამართლობა იმაში 

მდგომარეობს, რომ ზოგი ადამიანი საკუთარ შესაძლებლობებს ახორციელებს სხვა 

ადამიანთა კონტროლქვეშ, მათივე მიზნებისა და სარგებლისათვის. წარმოების 

საშუალებების კერძო მფლობელობის საშუალებით, აგრეთვე ბაზრების საშუალებით, 

რომლებიც შრომას და მსყიდველობითუნარიანობას ანაწილებს, კაპიტალიზმი 

სისტემატურად გადასცემს ადამიანთა ნაწილის ძალებს ადამიანთა სხვა ნაწილს, რითიც 

ამ უკანასკნელთა ძალაუფლებას ზრდის. მაკფერსონის მიხედვით, ძალების გადაცემის 

ამ პროცესში, კაპიტალისტთა კლასი იძენს და ინარჩუნებს მუშებისგან სარგებლის 

მიღების უნარს. პრობლემა მხოლოდ ის კი არ არის, რომ მუშების ძალები 



კაპიტალისტებს გადაეცემა, არამედ ისიც, რომ მუშათა ძალები კიდევ უფრო მეტად 

მცირდება, რადგან მუშები განიცდიან მატერიალურ სიდუხჭირეს და კარგავენ 

კონტროლს, და მაშასადამე, მოკლებულნი არიან თვითპატივისცემის მნიშვნელოვან 

ელემენტებს. აქედან გამომდინარე, სამართლიანობა მოითხოვს იმ ინსტიტუციური 

ფორმების მოსპობას, რომელიც ძალების გადაცემის პროცესს ქმნის და აშუალებსდა მათ 

ჩანაცვლებას იმგვარი ინსტიტუციური ფორმებით, რომელიც ყველას მისცემს 

საშუალებას, რომ განვითარდნენ და თავიანთი შესაძლებლობები იმგვარად გამოიყენონ, 

რომ ეს სხვა ადამიანების მიერ მსგავსი შესაძლებლობების განვითარებასა და 

გამოყენებას კი არ აბრკოლებდეს, არამედ ხელს უწყობდეს.  

მაშასადამე, ექსპლუატაციის ცნებაში გამოხატული ცენტრალური ხედვა არის ის, რომ 

ჩაგვრა ხორციელდება ერთი სოციალური ჯგუფის შრომის შედეგების მეორისთვის 

გადაცემის მდგრადი პროცესის შედეგად. კლასობრივი დაყოფის უსამართლობას არ 

შეადგენს მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ზოგი ადამიანი დიდძალ სიმდიდრეს ფლობს, 

უმეტესობა კი ღარიბია (შეადარეთ ბუკენანი, 1982, გვ. 44-49; ჰოლმსტრომი, 1977). 

ექსპლუატაცია სოციალურ ჯგუფებს შორის სტრუქტურულ ურთიერთობას ქმნის. 

სოციალური წესები იმის შესახებ, თუ რა არის მუშაობა, ვინ ვისთვის რას აკეთებს, 

როგორ ხდება შრომის ანაზღაურება და ის სოციალური პროცესი, რომლითაც შრომის 

შედეგების მითვისება ხდება, ძალაუფლებისა და უთანასწორობის ურთიერთობებს 

ქმნის. ეს ურთიერთობები იწარმოება და კვლავიწარმოება სისტემატური პროცესით, 

რომელშიც უქონელთა ენერგიები გამუდმებით იხარჯება მქონებელთა ძალაუფლების, 

სტატუსისა და სიმდიდრის შესანარჩუნებლად და გასაზრდელად.  

ბევრი ავტორი საუბრობს დამაჯერებლად იმაზე, რომ ექსპლუატაციის მარქსისტული 

კონცეპტი მეტისმეტად ვიწროა იმისთვის, რომ დომინაციისა და ჩაგვრის ყველა ფორმა 

მოიცვას (გიდენსი, 1981, გვ. 242; ბრიტენი და მეინარდი, 1984, გვ. 93; მერფი, 1985; 

ბოულსი და გინტისი, 1986, გვ. 20-240). კერძოდ, კლასის მარქსისტული ცნება 

სექსუალური და რასობრივი ჩაგვრის მნიშვნელოვან ფენომენებს არ ხსნის. ნიშნავს თუ 

არა ეს იმას, რომ სექსუალური და რასობრივი ჩაგვრა არაექსპლუატაციური ხასიათისაა 

და ამ ჩაგვრებისთვის სრულიად განსხვავებული კატეგორიები უნდა გამოვყოთ? ან 



იქნებ შესაძლებელია, რომ ექსპლუატაციის ცნება გაფართოვდეს და მოიცვას სხვა 

ფორმებიც, სადაც ერთი ჯგუფის მიერ შრომისა და ენერგიის ხარჯვით მეორე ჯგუფი 

სარგებლობს და ეს პროცესი მათ შორის დომინაციის ურთიერთობის ქმნის?  

ფემინისტებს არ გასჭირვებიათ იმის ჩვენება, რომ ქალების ჩაგვრას ნაწილობრივ 

ქალებისგან მამაკაცებისთვის ძალების სისტემატური და აუნაზღაურებელი გადაცემა 

შეადგენს. ქალთა ჩაგვრა არ არის უბრალოდ სტატუსის, ძალაუფლებისა და სიმდიდრის 

უთანასწორობა, რომელიც მამაკაცების მიერ ქალთა პრივილეგირებული 

აქტივობებიდან გარიყვის შედეგია. მამაკაცთა თავისუფლება, ძალაუფლება, სტატუსი 

და რეალიზაცია შესაძლებელია სწორედ იმიტომ, რომ მათთვის ქალები მუშაობენ. 

გენდერულ ექსპლუატაციას ორი ასპექტი აქვს, მატერიალური შრომის ნაყოფის 

მამაკაცებისთვის გადაცემა და მზრუნველობითი და სექსუალური ენერგიების 

მამაკაცებისთვის გადაცემა. მაგალითად, ქრისტინ დელფი (1984) ქორწინებას აღწერს 

როგორც კლასობრივ ურთიერთობას, სადაც კაცები სარგებელს იღებენ ქალების 

შრომით, რომლებიც შესაბამისი საზღაურის გარეშე რჩებიან. დელფი განმარტავს, რომ 

ექსპლუატაცია მდგომარეობს არა სამუშაოს ტიპში, რომელსაც ქალები სახლში 

ასრულებენ, რადგან ეს შეიძლება სხვადასხვა საქმიანობას მოიცავდეს, არამედ იმ 

ფაქტში, რომ ისინი მუშაობენ მისთვის, ვისზეც დამოკიდებულნი არიან. ამრიგად, 

მაგალითად, სოფლის მეურნეობის წარმოების სისტემების უმეტესობაში, ქალების მიერ 

წარმოებული საქონელი გასაყიდად კაცებს მიაქვთ და ამ შრომიდან სტატუსსაც და 

მთელ შემოსავალსაც უფრო ხშირად კაცები იღებენ, ვიდრე ქალები.  

ენ ფერგუსონი (1979; 1984; 1989; თავი 4) სექს-აფექტური წარმოების ცნებასთან ერთად 

გამოყოფს ქალების მიერ კაცებისთვის ენერგიების გადაცემის კიდევ ერთ ფორმას. 

ქალები უზრუნველყოფენ მამაკაცებს და ბავშვებს ემოციური ზრუნვით და 

უზრუნველყოფენ მამაკაცებს სექსუალური კმაყოფილებით, თანაც ქალები, როგორც 

ჯგუფი, კაცებისგან ემოციურ ზრუნვასაც და სექსუალურ კმაყოფილებასაც შედარებით 

ნაკლებად იღებენ (შეადარეთ ბრიტენი და მეინარდი, გვ. 142-148). ქალთა გენდერული 

სოციალიზაცია ჩვენ ინტერაქციული დინამიკების მიმართ კაცებზე უფრო 

ყურადღებიანს გვხვდის და ქალებს ასწავლის, თუ როგორ უნდა გამოიჩინონ ემპათია 



და მხარდაჭერა სხვების გრძნობების მიმართ, აგრეთვე აღმოფხვრან ინტერაქციული 

დაძაბულობები. კაცებიც და ქალებიც ქალებს თავიანთ პირად ცხოვრებაში მზრუნველ 

პირებად განიხილავენ, ქალები კი ხშირად ჩივიან, რომ როდესაც კაცებს ემოციური 

მხარდაჭერისთვის მიმართავენ, მას ვერ იღებენ (ისტონი, 1978). გარდა ამისა, 

ჰეტეროსექსუალობის ნორმები მამრის სიამოვნებაზეა ორიენტირებული და 

შესაბამისად, ბევრი ქალი კაცებთან სექსუალური ურთიერთობისგან თითქმის ვერ 

კმაყოფილდება. (გოტლიბი, 1984).  

გენდერული ექსპლუატაციის ფემინისტური თეორიების უმრავლესობა ყურადღებას 

პატრიარქალური ოჯახის ინსტიტუციურ სტრუქტურაზე ამახვილებდა. თუმცა ბოლო 

დროს ფემინისტებმა თანამედროვე სამუშაო ადგილსა და სახელმწიფოს საშუალებით 

განხორციელებული გენდერული ექსპლუატაციის გამოკვლევაც დაიწყეს. ქეროლ 

ბრაუნი აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც კაცებმა ბავშვებზე პასუხისმგებლობა მოიხსნეს, 

ბევრ ქალს ბავშვის გაზრდის ტვირთი თითქმის სრულად დააწვა და საარსებო წყაროს 

მისაღებად სახელმწიფოზე გახდა დამოკიდებული (ბრაუნი, 1981; შეადარეთ ბორისი და 

ბარდალიო, 1983: ა. ფერგუსონი, 1984). ეს სახელმწიფო ინსტიტუტებით გაშუალებულ, 

ქალთა საშინაო შრომის ექსპლუატაციის ახალ სისტემას ქმნის, რომელსაც ბრაუნი 

საჯარო პატრიარქატს უწოდებს.  

მეოცე საუკუნის ეკონომიკის პირობებში ქალები დიდი რაოდენობით საქმდებოდნენ 

ისეთ სამუშაოებზე, რომლებიც გენდერული ექსპლუატაციის კიდევ ერთ სივრცეს 

წარმოადგენს. დევიდ ალექსანდერი (1987) აცხადებს, რომ ტიპური ქალური 

საქმიანობები გულისხმობს გენდერით განსაზღვრულ საქმეებს, რომელიც მოითხოვს 

სექსუალურ შრომას, ზრუნვას, სხვისი სხეულების მოვლას ან სამუშაო ადგილზე 

დაძაბულობების აღმოფხვრას. ამგვარად ქალების ენერგიები იხარჯება ისეთ 

საქმიანობებში, რომლებიც სხვებს, ძირითადად კაცებს, ასიამოვნებს, ამშვიდებს ან 

სტატუსს უმაღლებს; მიმტანების, ოფისის მოხელეების, ექთნებისა და სხვა 

მომვლელების ეს გენდერით განსაზღვრული შრომა ხშირად შეუმჩნეველი და 

აუნაზღაურებელი რჩება.  



რომ შევაჯამოთ, ქალები მარქსისტული აზრით ექსპლუატირებულნი არიან, როცა 

ისინი ანაზღაურებადი მშრომელები არიან. ზოგიერთი თეორეტიკოსის აზრით, ქალთა 

საშინაო შრომაც კაპიტალისტური კლასობრივი ექსპლუატაციის ფორმაა იქიდან 

გამომდინარე, რომ ეს შრომა ოჯახის მიერ მიღებული ხელფასით იფარება. თუმცა 

ქალებს, როგორც ჯგუფს, გენდერული ექსპლუატაციის ფორმებიც ეხებათ, სადაც მათი 

ენერგიები და ძალები, რომელთაც ხშირად ვერ ამჩნევენ და არ აღიარებენ, ჩვეულებრივ, 

მამაკაცთა სასარგებლოდ იხარჯება – ათავისუფლებს მამაკაცებს უფრო მნიშვნელოვანი 

და შემოქმედებითი სამუშაოსთვის, ამაღლებს მათ სტატუსს ან აუმჯობესებს გარემოს 

მათ ირგვლივ, უზრუნველყოფს მათ სექსუალური ან ემოციური მომსახურებით.  

რასა ჩაგვრის ისეთივე ძირითად სტრუქტურას წარმოადგენს, როგორიც კლასი ან 

გენდერია. შესაბამისად, ვსვამთ კითხვას, არსებობს თუ არა ექსპლუატაციის 

რასობრივად სპეციფიური ფორმები? უდაოა, რომ აშშ-ში რასის ნიშნით გამორჩეული 

ჯგუფები, განსაკუთრებით შავკანიანები და ლათინოები, კაპიტალისტური 

სუპერექსპლუატაციის შედეგად იჩაგრებიან, რაც თავის მხრივ, სეგმენტირებული 

შრომის ბაზრის შედეგია, რომელიც კვალიფიციურ, მაღალანაზღაურებად, 

პროფკავშირიან საქმიანობებს თეთრკანიანებისთვის ინარჩუნებს. ბევრს დაობენ იმის 

შესახებ, ამგვარი სუპერექსპლუატაციისგან სარგებელს თეთრკანიანთა ჯგუფიც იღებს, 

თუ მხოლოდ კაპიტალისტთა კლასი (იხ. რაიხი, 1981) და მე, ამ შემთხვევაში, ამ დავაში 

ჩარევას არ ვაპირებ.  

მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია, რომ პასუხი გაეცეს კითხვას რასობრივი ნიშნით 

გამორჩეული ჯგუფების კაპიტალისტური სუპერექსპლუატაციის შესახებ – 

შესაძლებელია თუ არა რასობრივად სპეციფიური ექსპლუატაციის ფორმის 

კონცეპტუალიზაცია ზემოთ განხილული გენდერულად სპეციფიური ფორმების 

ანალოგიურად მოხდეს? ჩემი აზრით, ამგვარი კონცეპტუალიზაციისთვის შეიძლება 

“შავი სამუშაოს” კატეგორია გამოდგეს. ეს ცნება ეტიმოლოგიურად მსახურების შრომას 

უკავშირდება. რასიზმის არსებობისას, გვხვდება მეტ-ნაკლებად ძლიერი დაშვება, რომ 

ჩაგრული რასობრივი ჯგუფების წევრები არიან ან უნდა იყვნენ პრივილეგირებული 

ჯგუფის წარმომადგენელთა ან მათი ნაწილის მსახურები. თეთრკანიანთა რასისტული 



საზოგადოებების უმეტესობაში ეს ნიშნავს, რომ ბევრ თეთრკანიანს მუქკანიანი ან 

ყვითელკანიანი შინამოსამსახურეები ჰყავს და აშშ-ში კერძო საოჯახო მომსახურების 

სფეროში ჯერაც რჩება მნიშვნელოვანი რასობრივი სტრუქტურირება. მაგრამ აშშ-ში 

დღესდღეობით ამგვარი მომსახურების სფერო უმეტესად საჯაროა; ყველას, ვინც კარგ 

სასტუმროს ან კარგ რესტორანს სტუმრობს, შეუძლია მსახურები იყოლიოს. მსახურები 

ხშირად ესწრებოდნენ ხოლმე ბიზნესის აღმასრულებლების, მთავრობის 

წარმომადგენლების და სხვა მაღალი სტატუსის მქონე პროფესიონალების დღიურ – და 

ღამეულ – აქტივობებს. ჩვენს საზოგადოებაში ჯერაც არსებობს ძლიერი კულტურული 

წნეხი, რომ მსახურების – შვეიცარის, მოახლის, მიმტანის და სხვების – ვაკანსიები 

შავკანიანებმა და ლათინოებმა შეავსონ. ეს საქმიანობები იწვევს ენერგიების იმგვარ 

გადაცემას, რომ მსახურები მომსახურებულთა სტატუსს ამაღლებენ.  

შავი სამუშაო ჩვეულებრივ არა მხოლოდ მომსახურების სფეროს აღნიშნავს, არამედ 

ნებისმიერ მორჩილებაზე დაფუძნებულ, არაკვალიფიციურ, დაბალანაზღაურებად 

სამუშაოს, რომელიც მოკლებულია ავტონომიას და სადაც ადამიანს ბევრი უფროსი 

ჰყავს. შავი სამუშაო დამხმარე ტიპის საქმიანობაა და ინსტრუმენტული მნიშვნელობა 

აქვს სხვათა საქმიანობისთვის, სადაც საქმის გაკეთებისთვის ძირითად აღიარებას 

სწორედ ეს სხვები იღებენ. მაგალითად, მშენებლობის მუშები ექვემდებარებიან 

შემდუღებლებს, ელექტრიკოსებს, ხუროებს და სხვა კვალიფიციურ მუშებს, რომლებიც 

შესრულებული სამუშაოსთვის აღიარებას იღებენ. აშშ-ში, ღია რასობრივი 

დისკრიმინაციის შედეგად, შავი სამუშაო შავკანიანებისთვის, ჩიკანოებისთვის, 

ამერიკელი ინდიელებისა და ჩინელებისთვის იყო განსაზღვრული და ამ ტიპის 

საქმიანობა ჯერაც შავკანიან და ლათინო მუშებს უკავშირდება (სიმანსკი, 1985). 

გთავაზობთ, შავი სამუშაოს კატეგორია რასობრივად სპეციფიური ექსპლუატაციის 

ფორმად განვიხილოთ, გარდამავალ კატეგორიად, რომელიც გამოკვლევას საჭიროებს.  

ექსპლუატაციის უსამართლობას ხშირად დისტრიბუციული მოდელის მიხედვით 

იგებენ. მაგალითად, ბრუს აკერმანი ამ კონცეპტის ექსპლიციტურ განსაზღვრებას არ 

გვთავაზობს, მაგრამ როგორც ჩანს, “ექსპლუატაციაში” იგი გულისხმობს ჯგუფზე 

დაფუძნებულ და სტრუქტურულად მდგრად სიმდიდრის, შემოსავლისა და სხვა 



რესურსების უთანასწორო განაწილებას. (აკერმანი, 1980, გვ. 8). ექსპლუატაციის ჯონ 

რომერისეული განსაზღვრება კიდევ უფრო ვიწრო და მოუქნელია: “აგენტი 

ექსპლუატირებულია მაშინ, როცა საქონლის კრებულში განსხეულებული შრომის 

რაოდენობა, რომელიც მას შეუძლია მიიღოს საზოგადოებრივი პროდუქტის 

განაწილებით, მის მიერ გაწეულ შრომაზე ნაკლებია” (რომერი, 1982, გვ. 122). წინას 

მსგავსად, ამ განსაზღვრებასაც კონცეპტუალური ფოკუსი ინსტიტუციური 

ურთიერთობებისა და პროცესებიდან დისტრიბუციულ შედეგებზე გადააქვს.  

ჯეფრი რაიმენი ამტკიცებს, რომ ექსპლუატაციის ამგვარი დისტრიბუციულ გაგებას 

კლასობრივი პროცესების უსამართლობა დაჰყავს იმ პროდუქტიული აქტივების 

უთანასწორობამდე, რომელსაც კლასები ფლობენ. რაიმენის მიხედვით, ეს 

უყურადღებოდ ტოვებს კაპიტალისტებსა და მუშებს შორის არსებულ ძალაზე 

დაფუძნებულ ურთიერთობას, იმ ფაქტს, რომ უთანასწორო გაცვლა ძალადობრივი 

სტრუქტურების ფარგლებში ხდება და მუშებს დიდ არჩევანს არ უტოვებს (რაიმენი, 

1987; შეადარეთ ბუკენანი, 1982, გვ. 49; ჰოლმსტრომი, 1977). ექსპლუატაციის 

უსამართლობა მდგომარეობს იმ სოციალურ პროცესებში, რომელიც უზრუნველყოფს 

ერთი ჯგუფის ენერგიების მეორესთვის გადაცემას და ქმნის არათანასწორ 

განაწილებებს, აგრეთვე, იმ პროცესში, რომლითაც სოციალური ინსტიტუტები 

ადამიანთა მცირე რაოდენობას აკუმულირების საშუალებას აძლევენ, ბევრ სხვას კი 

ხელს უშლიან. ექსპლუატაციის უსამართლობა საქონლის გადანაწილებით ვერ 

აღმოიფხვრება, რადგან სანამ ინსტიტუციონალიზებული პრაქტიკები და 

სტრუქტურული ურთიერთობები უცვლელია, ენერგიების გადაცემის პროცესი 

სარგებლის უთანასწორო განაწილებას ისევ აღადგენს. ექსპლუატაციის შემთხვევაში 

სამართლიანობის დამყარება მოითხოვს ინსტიტუტებისა და გადაწყვეტილების 

მიღების პრაქტიკების რეორგანიზაციას, ცვლილებას შრომის დანაწილებაში და 

ინსტიტუციური, სტრუქტურული და კულტურული ცვლილების სხვა მსგავს ზომებს.  

მარგინალიზაცია  

აშშ-ში რასობრივი ჩაგვრა სულ უფრო მეტად გვხდება მარგინალიზაციის და არა 

ექსპლუატაციის სახით. მარგინალები არიან ადამიანები, რომელთაც შრომის სისტემა 



ვერ ან არ იყენებს. არა მხოლოდ მესამე სამყაროს კაპიტალისტურ ქვეყნებში, არამედ 

დასავლეთის კაპიტალისტური ქვეყნების უმეტესობაშიც სულ უფრო იმატებს 

საზოგადოების დაბალი ფენები, რომლებიც პერმანენტულად სოციალურად 

მარგინალურები არიან და რომელთა უმეტესობაც რასობრივი ნიშნით არის 

გამორჩეული: ესენი არიან შავკანიანები ან ინდიელები ლათინურ ამერიკაში, 

შავკანიანები, სამხრეთ აზიელები, აღმოსავლეთ ევროპელები ან ჩრდილოეთ 

აფრიკელები ევროპაში.  

თუმცა მარგინალიზაცია მხოლოდ რასობრივად მარკირებული ჯგუფების ხვედრი არ 

არის. აშშ-ში მოსახლეობის სამარცხვინოდ დიდი ნაწილია მარგინალური: 

ხანდაზმულები; ასევე, სულ უფრო იმატებს იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც არც ისე 

ასაკოვანია, მაგრამ სამსახურიდან ათავისუფლებენ და ახალს კი ვერ შოულობს; 

ახალგაზრდები, განსაკუთრებით შავკანიანები ან ლათინოები, რომლებიც პირველ ან 

მეორე სამსახურს ვერ შოულობენ; მარტოხელა დედები და მათი შვილები; სხვა 

ადამიანები, რომლებიც უმუშევრები საკუთარი სურვილით არ არიან; ფიზიკურად ან 

მენტალურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები; ამერიკელი 

ინდიელები, განსაკუთრებით, ისინი, რომლებიც რეზერვაციებში ცხოვრობენ.  

მარგინალიზაცია ალბათ ჩაგვრის ყველაზე საშიში ფორმაა, რადგან შედეგად ადამიანთა 

მთელი კატეგორია გამოირიცხება სოციალურ ცხოვრებაში სასარგებლო 

ჩართულობისგან და ისინი პოტენციურად ექვემდებარებიან მძიმე მატერიალურ 

სიდუხჭირეს და განადგურების საფრთხესაც კი. მარგინალიზაციის მიერ გამოწვეული 

მატერიალური სიდუხჭირე, რა თქმა უნდა, უსამართლოა, განსაკუთრებით იმ 

საზოგადოებაში, სადაც სხვებს ყველაფერი უხვად აქვთ. თანამედროვე 

განვითარებულმა კაპიტალისტურმა საზოგადოებებმა აღიარეს კიდეც 

მარგინალიზაციით გამოწვეული მატერიალური სიდუხჭირე და ამ პრობლემის 

მოსაგვარებლად კეთილდღეობის სერვისების შეთავაზებით გარკვეული ნაბიჯები 

გადადგეს. კეთილდღეობის სახელმწიფოს განგრძობითობა გარანტირებული სულაც არ 

არის და ამგვარი სახელმწიფოების უმეტესობაში, განსაკუთრებით აშშ-ში, 



კეთილდღეობის გადანაწილების პოლიტიკები ფართომასშტაბიან ტანჯვას და 

სიდუხჭირეს ვერ სპობს.  

გარდა ამისა, მატერიალური სიდუხჭირე, რომელსაც შეიძლება რედისტრიბუციული 

სოციალური პოლიტიკები დაუპირისპირდეს, მარგინალიზაციით გამოწვეულ 

პრობლემებს არ ამოწურავს. განვითარებულ კაპიტალისტურ საზოგადოებებში 

მარგინალობა დისტრიბუციის გარდა უსამართლობის კიდევ ორ კატეგორიას 

უკავშირდება. პირველი, კეთილდღეობით მომარაგება თავისთავად ქმნის ახალ 

უსამართლობას იმით, რომ მასზე დამოკიდებულებს ართმევს უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, რომლებითაც სხვები სარგებლობენ. მეორე, მაშინაც კი, როდესაც 

კეთილდღეობის სახელმწიფო მატერიალური სიდუხჭირის პრობლემას 

გარკვეულწილად ამცირებს, მარგინალიზაცია უსამართლოა, რადგან ის სპობს 

საშუალებას, ადამიანებმა თავიანთი შესაძლებლობები სოციალურად განსაზღვრული 

და აღიარებული ფორმებით განახორციელონ. ორივე კატეგორიას რიგ-რიგობით 

განვიხილავ.  

ტრადიციულად, ლიბერალიზმი ყველა რაციონალურ, ავტონომიურ აგენტს თანასწორი 

მოქალაქეობის უფლებას ანიჭებდა. ადრეული ბურჟუაზიული ლიბერალიზმი ღიად 

გამორიცხავდა მოქალაქეობისგან ყველას, ვისი კეთილგონიერებაც საეჭვო იყო ან ჯერ 

სრულად არ განვითარებულიყო, აგრეთვე ყველას, ვინც დამოუკიდებელი არ იყო 

(პეიტმანი, 1988, თავი 3; შეადარეთ ბოულსი და გინტისი, 1986, თავი 2). შესაბამისად, 

ღარიბები, ქალები, შეშლილები და გონებრივად განუვითარებლები, ბავშვები ღიად 

გამოირიცხებოდნენ მოქალაქეობისგან და ბევრი მათგანი მოთავსებული იყო 

ინსტიტუტებში, რომელიც თანამედროვე ციხის მსგავსად იყო ორგანიზებული: 

გამოსასწორებელ სახლებში, ფსიქიატრიულ საავადმყოფოებში, სკოლებში.  

დღესდღეობით დამოკიდებული ადამიანების თანასწორი მოქალაქეობიდან გამორიცხვა 

ოდნავ უფრო შეფარულია. რადგან ისინი ბიუროკრატიული ინსტიტუტების 

მხარდაჭერასა ან სერვისებზე არიან დამოკიდებულნი, ხანდაზმულები, ღარიბები, 

გონებრივად და ფიზიკურად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები 

ექვემდებარებიან კეთილდღეობის ბიუროკრატიების წარმომადგენლებისა და 



პოლიტიკების მხრიდან ჭარბად მზრუნველობით, დამსჯელობით, დამამცირებელ და 

ავტორიტარულმოპყრობას. ჩვენს საზოგადოებაში დამოკიდებულად ყოფნა ნიშნავს, 

ლეგიტიმურად ექვემდებარებოდე სოციალური სერვისის მომწოდებელთა და სხვა 

საჯარო და კერძო ადმინისტრატორების ხშირად შეუკავებელ და პირადი სივრცის 

დამრღვევ ძალაუფლებას, ისინი ქმნიან წესებს, რომელსაც მარგინალები უნდა 

დაემორჩილონ და მათი ცხოვრების პირობებს სხვაგვარადაც განსაზღვრავენ. 

მარგინალიზებულთა საჭიროებების დაკმაყოფილებისას, კეთილდღეობის სააგენტოები, 

ხშირად სოციალური მეცნიერებების დისციპლინების დახმარებითაც, ამ საჭიროებებს 

თავადვე აგებენ. სამედიცინო და სოციალური სერვისის პროფესიონალებმა იციან, რა 

არის კარგი მათთვის, ვისაც ემსახურებიან, თვითონ მარგინალებსა და 

დამოკიდებულებს კი უფლება არ ეძლევათ, ილაპარაკონ იმაზე, თუ არის კარგი 

მათთვის (ფრეიზერი, 1987a; კ. ფერგუსონი, 1984, თავი 4). ამრიგად, ჩვენს 

საზოგადოებაში, ისევე როგორც ყველა ლიბერალურ საზოგადოებაში, 

დამოკიდებულება საკმარისია იმისთვის, რომ პირადი ცხოვრების, ღირსეული 

მოპყრობისა და ინდივიდუალური არჩევანის ბაზისური უფლებები დაირღვეს.  

მიუხედავად იმისა, რომ დამოკიდებულება ჩვენს საზოგადოებაში უსამართლობას 

წარმოქმნის, ის ჩაგვრასთან რაიმე აუცილებლობით არ არის დაკავშირებული. 

წარმოუდგენელია საზოგადოება, რომელშიც ადამიანთა ნაწილი დროის რაღაც 

მონაკვეთში მაინც არ იქნება სხვაზე დამოკიდებული: ბავშვებს, ჯანმრთელობის 

პრობლემების მქონეთ, ახალნამშობიარევ ქალებს, დასუსტებულ ხანდაზმულებს, 

დეპრესიის მდგომარეობაში მყოფ ან სხვა ემოციური საჭიროების მქონე ადამიანებს 

აქვთ მორალური უფლება, რომ საარსებო საშუალებები და მხარდაჭერა სხვებისგან 

მიიღონ.  

ფემინისტური მორალის თეორიის მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა იმ ღრმად 

ფესვგადგმული დაშვების კითხვის ნიშნის დაყენება, რომ მორალური აგენტობისა და 

სრულფასოვანი მოქალაქეობის მისაღებად საჭიროა, პიროვნება ავტონომიური და 

დამოუკიდებელი იყოს. ფემინისტებმა ნათელი მოჰფინეს იმ ფაქტს, რომ ეს დაშვება 

არაადეკვატურად ინდივიდუალისტურია და გამომდინარეობს სოციალურ 



ურთიერთობათა სპეციფიურად მამრული გამოცდილებიდან, რომლისთვისაც 

ღირებულია კონკურენცია და ინდივიდუალური წარმატება (იხ. გილიგანი, 1982; 

ფრიდმანი, 1985). სოციალურ ურთიერთობათა მდედრული გამოცდილება, რომელიც 

ეფუძნება ქალების ტიპურ ოჯახურ მზრუნველობით მოვალეობებსაც და 

ანაზღაურებადი შრომის იმ სახეობებსაც, რომელშიც ბევრი ქალია ჩართული, 

დამოკიდებულებას ადამიანის ბაზისურ მდგომარეობად აღიარებს (შეადარეთ 

ჰართსოქი, 1983, თავი 10). მაშინ როდესაც ავტონომიის მოდელის მიხედვით, 

სამართლიანი საზოგადოება ის იქნებოდა, რომელიც ადამიანებს შეძლებისდაგვარად 

მეტ საშუალებას მისცემდა დამოუკიდებლობისთვის, ფემინისტური მოდელი 

სამართლიანობას წარმოადგენს იმგვარად, რომ პატივისცემა და გადაწყვეტილების 

მიღებაში მონაწილეობა დამოკიდებულ პირებსაც ისევე მიეკუთვნებათ, როგორც 

დამოუკიდებლებს (ჰელდი, 1987ბ). დამოკიდებულება არ უნდა იყოს მიზეზი, რომ 

ადამიანის არჩევანის ან ღირსეული მოპყრობის უფლება შეილახოს; უფლებების 

ნაკლებად ინდივიდუალისტური მოდელის გატარების შემთხვევაში მარგინალთა 

ჩაგვრის გამოცდილება ბევრად შემცირდებოდა.  

მარგინალიზაციისგან გამოწვეულ ჩაგვრას მხოლოდ თავშესაფრითა და საკვებით 

მომარაგება ვერ სპობს. მრავალ ხანდაზმულს საკმარისი საშუალებები აქვს, რათა 

კომფორტულად იცხოვროს, მაგრამ მარგინალის სტატუსი მათ კვლავ ჩაგრულებად 

ტოვებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მარგინალებს კომფორტული მატერიალური 

ცხოვრებით უზრუნველყოფდნენ ინსტიტუტები, რომლებიც მათ თავისუფლებას და 

ღირსებას პატივისცემით ეკიდებიან, მარგინალობის უსამართლობები კვლავ 

შენარჩუნდებოდა გამოუსადეგარობის, მოწყენილობის და საკუთარი თავის 

პატივისცემის ნაკლებობის ფორმით. ჩვენს საზოგადოებაში პროდუქტიული და 

დაფასებული აქტივობები ძირითადად ორგანიზებული სოციალური კოოპერაციის 

კონტექსტში ხდება და ის სოციალური სტრუქტურები და პროცესები, რომლებიც 

ადამიანებს ამგვარ სოციალურ კოოპერაციაში ჩართულობაში ხელს უშლის, 

უსამართლოა. მაშასადამე, მარგინალიზაცია ნამდვილად იწვევს მნიშვნელოვან 

პრობლემებს დისტრიბუციული სამართლიანობის კუთხით, მაგრამ ამასთანავე მოიცავს 

იმ კულტურული, პრაქტიკული და ინსტიტუციონალიზებული პირობების ნაკლებობას, 



რომლებიც ადამიანებს საშუალებას მისცემდა თავიანთი შესაძლებლობები დაფასებისა 

და ინტერაქციის კონტექსტში განეხორციელებინათ.  

მარგინალიზაციის არსებობა დღის წესრიგში აყენებს სამართლიანობის ბაზისურ 

სტრუქტურულ საკითხებს, კერძოდ იმას, თუ რამდენად ადეკვატურია კავშირი, 

რომელიც არსებობს სოციალური კოოპერაციის პროდუქტიულ აქტივობებში 

ჩართულობასა და მოხმარების საგნებზე ხელმისაწვდომობას შორის. რადგან 

მარგინალიზაცია სულ უფრო მატულობს და ჩაგვრის დასასრულს პირი არ უჩანს, 

სოციალური პოლიტიკის ანალიტიკოსების ნაწილმა შემოიტანა “სოციალური 

ხელფასის” იდეა, რომელიც სოციალურად უზრუნველყოფილი გარანტირებული 

შემოსავალია და არ არის მიბმული სახელფასო სისტემასთან. თუმცა პროდუქტიული 

აქტივობის იმგვარად რესტრუქტურიზაცია, რომ ადამიანთა ჩართულობა 

უზრუნველყოს, მოითხოვს სახელფასო სისტემის გარეთ სხვა სოციალურად 

პროდუქტიული აქტივობების ორგანიზებას (იხ. ოფი, 1985, გვ. 95-100), საჯარო 

სამუშაოების ან თვითდასაქმებული კოლექტივების საშუალებით.  

უძალობა  

როგორც აღვნიშნე, კლასის მარქსისტული იდეა მნიშვნელოვანია, რადგან ის ამხელს 

ექსპლუატაციის სტრუქტურას – იმას, რომ ადამიანთა ნაწილს სიმდიდრე და 

ძალაუფლება აქვს, რადგან ისინი სარგებელს სხვების შრომისგან იღებენ. შესაბამისად, 

არ ვეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ კლასობრივი ექსპლუატაციის ტრადიციული 

მოდელი თანამედროვე საზოგადოების სტრუქტურას ვერ აღწერს. ადამიანთა უდიდესი 

ნაწილის შრომა კვლავინდებურად ზრდის მცირე ნაწილის ძალაუფლებას. მიუხედავად 

იმისა, რომ არაპროფესიონალი მშრომელებისგან განსხვავდებიან, პროფესიონალ 

მშრომელთა უმეტესობა კაპიტალისტთა კლასს მაინც არ ეკუთვნის. პროფესიონალთა 

შრომა ან თავისთავად მოიცავს ძალების ექსპლუატაციურ გადაცემას 

კაპიტალისტებისთვის ან ქმნის პირობებს ამგვარი გადაცემისთვის. მართალია ისიც, 

რომ პროფესიონალ მშრომელებს ორაზროვანი კლასობრივი პოზიცია უჭირავთ, რადგან 

არაპროფესიონალი მშრომელების ექსპლუატაციით სარგებელს თავადაც იღებენ.  



ვერ ვიტყვით, რომ კაპიტალისტთა და მუშათა კლასებს შორის არსებული დაყოფა ჩვენს 

თანამედროვე საზოგადოებას არ ახასიათებს, მაგრამ ასევე არასწორია იმის თქმა, რომ 

კლასობრივი ურთიერთობები მეცხრამეტე საუკუნიდან დღემდე უცვლელი დარჩა. 

ჩაგვრის ადეკვატური კონცეფცია უყურადღებოდ ვერ დატოვებს იმ სოციალურ 

დაყოფას, რომელიც პოპულარულ ენაში “საშუალო კლასს” და “მუშათა კლასს” შორის 

განსხვავებით გამოიხატება, დაყოფას, რომელიც სტრუქტურირებულია შრომის 

სოციალური დანაწილებით პროფესიონალებს და არაპროფესიონალებს შორის. 

პროფესიონალები არაპროფესიონალებთან მიმართებაში პრივილეგირებულები არიან, 

შრომის დანაწილებაში მათი პოზიციისა და მისი თანმდევი სტატუსის შედეგად. 

არაპროფესიონალებს, ექსპლუატაციასთან ერთად, ეხებათ ჩაგვრის კიდევ ერთი ფორმა, 

რომელსაც მე უძალობას ვუწოდებ.  

აშშ-ში, ისევე როგორც სხვა განვითარებულ კაპიტალისტურ ქვეყნებში, სამუშაო 

ადგილების უმეტესობა დემოკრატიულად არ არის ორგანიზებული, საჯარო 

პოლიტიკის შემუშავებაში პირდაპირი მონაწილეობა იშვიათია, პოლიტიკა უმეტესად 

იერარქიულად ხორციელდება და ბიუროკრატებს და მოქალაქეებს თავის წესებს ახვევს 

თავს. მაშასადამე, ამ საზოგადოებებში ადამიანთა უმეტესობა რეგულარულად არ არის 

ჩართული იმ გადაწყვეტილებების მიღებაში, რომელიც გავლენას ახდენს მათ 

ცხოვრებასა და მოქმედებებზე და, ამ აზრით, ადამიანთა უმეტესობა ძალაუფლებას 

მოკლებულია. ამავე დროს, თანამედროვე საზოგადოებაში დომინაცია ხორციელდება 

მრავალი აგენტის მიმოფანტული ძალაუფლების საშუალებით, რომლებიც სხვისი 

გადაწყვეტილებების გაშუალებას ახდენენ. ამ კუთხით, სხვებთან მიმართებაში 

გარკვეული ძალაუფლება ბევრ ადამიანს აქვს მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკის ან 

შედეგების განსაზღვრის ძალაუფლებას მოკლებულია. უძალოები ისინი არიან, ვინც 

ძალაუფლებას ამ გაშუალებული აზრითაც კი მოკლებულნი არიან, ისინი, ვისზეც 

ძალაუფლება ხორციელდება, თავად კი ვერ ახორციელებენ; უძალოები იმგვარ 

პოზიციაში იმყოფებიან, რომ მათ ბრძანებები უნდა მიიღონ, თავად მათ კი იშვიათად 

ეძლევათ ბრძანების გაცემის უფლება. უძალობა ასევე აღნიშნავს პოზიციას შრომის 

დანაწილებაში და მის თანმდევ სოციალურ პოზიციას, რომელიც ადამიანებს მცირე 

შესაძლებლობებს აძლევს თავიანთი უნარების განვითარებისა და 



განხორციელებისთვის. უძალოებს აქვთ ძალიან მცირედი ან ნულოვანი სამუშაო 

ავტონომია, თავიანთ საქმეში კრეატიულობას ან განსჯის უნარს იშვიათად იყენებენ, არ 

გააჩნიათ ტექნიკური ცოდნა ან ძალაუფლება, საკუთარი თავის გამოხატვა უჭირთ, 

განსაკუთრებით საჯარო ან ბიუროკრატიულ სივრცეებში და პატივისცემას არ 

იმსახურებენ. უძალობა შეიძლება ეწოდოს იმ მჩაგვრელ სიტუაციებს, რომელთაც 

სენეტი და ქობი (1972) აღწერენ მუშათა კლასის მამაკაცების შესახებ თავიანთ ცნობილ 

კვლევაში.  

ეს უძალო სტატუსი ალბათ ყველაზე უკეთ ნეგატიური ფორმით აღიწერება: უძალოები 

მოკლებულნი არიან ძალაუფლებას, სტატუსს და თვითაღქმას, რომელიც 

პროფესიონალებს არ აკლიათ. პროფესიონალთა სტატუსურ პრივილეგიას სამი ასპექტი 

აქვს, რომელთა ნაკლებობაც არაპროფესიონალების ჩაგვრას ქმნის.  

პირველ რიგში, პროფესიის შეძენას და პრაქტიკას მზარდი, პროგრესული ხასიათი აქვს. 

პროფესიონალად ყოფნა, როგორც წესი, მოითხოვს საუნივერსიტეტო განათლებას და 

სპეციალიზირებული ცოდნის შეძენას, რაც სიმბოლოებთან და კონცეპტებთან მუშაობას 

გულისხმობს. პროფესიონალები პროგრესს განიცდიან თავდაპირველად ცოდნის 

შეძენაში, შემდეგ კი პროფესიულ წინსვლასა და სტატუსის ამაღლებაში. 

არაპროფესიონალის ცხოვრება შედარებით უძალოა იმ აზრით, რომ ის მოკლებულია 

შესაძლებლობების პროგრესული განვითარების მიმართულებას და აღიარებისკენ 

მიმავალ გზებს.  

მეორე ასპექტი ისაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პროფესიონალებს ჩვეულებრივ 

ზედამხედველები ჰყავთ, ასევე, გადაწყვეტილებებზე ან სხვა ადამიანების 

მოქმედებებზე უშუალო გავლენას ვერ ახდენენ, უმეტესობა მათგანს მაინც შესამჩნევი 

სამუშაო ავტონომია აქვს. პროფესიონალები, როგორც წესი, სხვებზე გარკვეულ 

ძალაუფლებას ფლობენ, ეს შეიძლება იყოს მათი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი 

მუშები, თანაშემწეები ან კლიენტები. მეორე მხრივ, არაპროფესიონალები ავტონომიას 

მოკლებულები არიან, აგრეთვე, თავიანთ სამუშაო და მომხმარებლურ ცხოვრებაშიც 

ხშირად პროფესიონალთა ძალაუფლებას ექვემდებარებიან.  



“საშუალო კლასს” და “მუშათა კლასს” შორის განსხვავება შრომის “გონებრივ” და 

“ფიზიკურ” სამუშაოებად დანაწილებას ეფუძნება, მაგრამ ეს დაყოფა არა მხოლოდ 

სამუშაოზე ვრცელდება, არამედ სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა ასპექტზეც. 

აშშ-ში პროფესიონალები და არაპროფესიონალები სხვადასხვა კულტურას 

მიეკუთვნებიან. ეს ორი ჯგუფი სეგრეგირებულია საცხოვრებელი უბნების და ზოგჯერ 

ქალაქების მიხედვითაც, ეს პროცესი კი თავის მხრივ გაშუალებულია მგეგმარებლების, 

რაიონული მთავრობების და უძრავი ქონების სფეროს წარმომადგენლების მიერ. 

აღნიშნული ორი ჯგუფის განსხვავებული გემოვნება აისახება იმაში თუ როგორი 

საჭმელი, ინტერიერის დიზაინი, ტანისამოსი, მუსიკა მოსწონთ და როგორ ატარებენ 

დასვენების დღეებს, აგრეთვე, ხშირად მათი სამედიცინო და საგანმანათლებლო 

საჭიროებებიც განსხვავდება. თითოეული ჯგუფის წევრები სოციალიზაციას 

უმეტესწილად საკუთარი სტატუსური ჯგუფის წარმომადგენლებთან ახდენენ. 

თაობების ცვლასთან ერთად გარკვეული ინტერჯგუფური მობილობაც ხდება, მაგრამ 

პროფესიონალთა შვილები უმეტესად მაინც პროფესიონალები ხდებიან, 

არაპროფესიონალთა შვილები კი – არა.  

ამრიგად, მესამე ასპექტი ისაა, რომ პროფესიონალთა პრივილეგიები სამუშაო ადგილს 

სცდება და მთელ ცხოვრებაზე ვრცელდება. მე ცხოვრების ამ წესს “რესპექტაბელობას” 

ვუწოდებ. ადამიანების მიმართ პატივისცემის გამოჩენა ნიშნავს, რომ მზად არიან, მათ 

მოუსმინონ ან მათი მოთხოვნები შეასრულონ, რადგან მათ გარკვეული ძალაუფლება, 

ცოდნა ან გავლენა აქვთ. ჩვენს საზოგადოებაში რესპექტაბელობის ნორმები 

კონკრეტულად პროფესიონალურ კულტურასთან ასოცირდება. ზოგადად, 

პროფესიონალები მოელიან და იღებენ კიდეც პატივისცემას სხვებისგან. რესტორნებში, 

ბანკებში, სასტუმროებში, უძრავი ქონების ოფისებში და ბევრ სხვა საჯარო ადგილებში, 

ისევე როგორც მედიაში, ჩვეულებრივ, პროფესიონალებს უფრო მეტი პატივისცემით 

ეპყრობიან, ვიდრე არაპროფესიონალებს. სწორედ ამ მიზეზის გამო, როდესაც 

არაპროფესიონალები სამსახურს ეძებენ, სესხის აღება, სახლის ან ავტომობილის შეძენა 

სურთ, ხშირად ცდილობენ, რომ აღნიშნულ სივრცეებში “პროფესიონალურად” და 

“რესპექტაბელურად” გამოიყურებოდნენ.  



პროფესიონალური რესპექტაბელობის პრივილეგია მკვეთრად ჩანს რასიზმისა და 

სექსიზმის დინამიკაში. ქალებს და ფერადკანიან მამაკაცებს ყოველდღიურ 

ურთიერთობებში უწევთ თავიანთი რესპექტაბელობის მტკიცება. უცნობები მათთან 

მიმართებაში სასურველ დისტანციას არ იცავენ ან პატივისცემით არ ეპყრობიან. 

როდესაც აღმოაჩენენ, რომ ეს ქალი ან ეს პუერტო-რიკოელი მამაკაცი ლექტორი ან 

ბიზნესის აღმასრულებელია, მათ მიმართ უკვე მეტ პატივისცემას იჩენენ. მეორე მხრივ, 

მუშათა კლასის თეთრკანიან მამაკაცებს ხშირად პატივისცემით ეპყრობიან იქამდე, 

სანამ მათი კლასობრივი სტატუსი არ გამომჟღავნდება. რესპექტაბელობის იდეალის 

კულტურულ საფუძვლებს და მის თანმდევ ჩაგვრებს უფრო დეტალურად მეხუთე 

თავში განვიხილავ.  

ვისაუბრე უძალობასთან დაკავშირებულ რამდენიმე უსამართლობაზე, ესენია: 

საკუთარი შესაძლებლობების განვითარების დაბრკოლება, სამუშაო ცხოვრებაში 

გადაწყვეტილების მიღების უფლების არქონა და სოციალური სტატუსის გამო 

პატივისცემას მოკლებულობა. ამ უსამართლობებს დისტრიბუციული მხარეც აქვს, 

მაგრამ პირველ რიგში მაინც შრომის დანაწილების საკითხებს წარმოადგენს. უძალობით 

ჩაგვრა საეჭვოს ხდის ყველა ინდუსტრიული საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი 

შრომის დანაწილების სამართლიანობას – სოციალურ დაყოფას მათ შორის, ვინც გეგმავს 

და ვინც აღასრულებს. ამ დაყოფას უფრო დეტალურად მეშვიდე თავში განვიხილავ. 

კულტურული იმპერიალიზმი  

ექსპლუატაციაც, მარგინალიზაციაც და უძალობაც ძალაუფლებისა და ჩაგვრის იმ 

ურთიერთობებს ეხება, რომელიც შრომის სოციალური დანაწილების შედეგად ხდება – 

ადამიანის ინსტიტუციურ პოზიციას სხვებთან მიმართებაში განსაზღვრავს ის, თუ ვინ 

ვისთვის მუშაობს, ვინ არ მუშაობს და რა არის სამუშაოს შინაარსი. ეს სამი კატეგორია 

მოიცავს სტრუქტურულ და ინსტიტუციურ ურთიერთობებს, რომლებიც 

შემოსაზღვრავს ადამიანების მატერიალურ ცხოვრებას, მათ შორის, რესურსებზე 

ხელმისაწვდომობასაც და თავიანთი უნარების განვითარებისა და განხორციელების 

კონკრეტულ შესაძლებლობებსაც. ჩაგვრის ეს სახეები სხვებთან მიმართებაში არსებული 



ძალაუფლების საკითხია, იმის, თუ ვინ ვისგან იღებს სარგებელს და ვინ არის ადვილად 

ჩანაცვლებადი.  

ჯგუფთა გათავისუფლების მოძრაობების უახლესმა თეორეტიკოსებმა, განსაკუთრებით 

კი ფემინისტმა და შავკანიანთა გათავისუფლების თეორეტიკოსებმა, გამოარჩიეს 

ჩაგვრის კიდევ ერთი, განსხვავებული ფორმა, რომელსაც მე, ლუგონესისა და სპელმანის 

(1983) მიხედვით, კულტურულ იმპერიალიზმს ვუწოდებ. გამოსცადო კულტურული 

იმპერიალიზმი ნიშნავს, გამოსცადო საზოგადოების დომინანტური მნიშვნელობების 

მიერ ცალკეული ჯგუფის განსაკუთრებული ხედვის გაუჩინარება მაშინ, როდესაც ამავე 

დროს ხდება ამ ჯგუფის სტერეოტიპიზაცია და “სხვად” გამორჩევა.  

კულტურული იმპერიალიზმი გულისხმობს დომინანტური ჯგუფის გამოცდილებისა 

და კულტურის უნივერსალიზაციას და მის ნორმად დაფუძნებას. ზოგიერთ ჯგუფს 

ექსკლუზიური ან პირველადი წვდომა აქვს იმაზე, რასაც ნენსი ფრეიზერი (1987ბ) 

საზოგადოებაში ინტერპრეტაციისა და კომუნიკაციის საშუალებებს უწოდებს. შედეგად, 

საზოგადოების დომინანტური კულტურული პროდუქტები, ანუ ის, რაც ყველაზე 

ფართოდ არის გავრცელებული, გამოხატავს ამგვარ ჯგუფთა გამოცდილებას, 

ღირებულებებს, მიზნებს და მიღწევებს. დომინანტური ჯგუფები ხშირად ვერც კი 

ამჩნევენ, ისე წარმოადგენენ საკუთარ გამოცდილებას ზოგადსაკაცობრიო 

გამოცდილებად. კულტურული პროდუქტები ასევე გამოხატავს დომინანტური ჯგუფის 

ხედვას და ინტერპრეტაციას საზოგადოებრივი მოვლენებისა და ელემენტების შესახებ, 

მათ შორის, საზოგადოებაში არსებული სხვა ჯგუფების შესახებაც, იმ შემთხვევაში თუ 

ისინი საერთოდ ახერხებენ კულტურული სტატუსის მოპოვებას.  

თუმცა სხვა ჯგუფებთან კონტაქტმა შეიძლება დომინანტური ჯგუფის პრეტენზია 

უნივერსალურობაზე გამოწვევის წინაშე დააყენოს. დომინანტური ჯგუფი საკუთარ 

პოზიციას თავისი დომინანტური ნორმების საზომისთვის სხვა ჯგუფების 

დაქვემდებარებით ამყარებს. შესაბამისად, ის, რომ ქალები განსხვავდებიან კაცებისგან, 

ამერიკელი ინდიელები ან აფრიკელები ევროპელებისგან, ებრაელები ქრისტიანებისგან, 

ჰომოსექსუალები ჰეტეროსექსუალებისგან, მუშები პროფესიონალებისგან, 

რეკონსტრუირდება როგორც მათი დევიაცია და არასრულქმნილება. რადგან ფართოდ 



გავრცელებული მხოლოდ დომინანტური ჯგუფის კულტურული გამოხატულებებია, ეს 

გამოხატულებები იქცევა ნორმალურად, უნივერსალურად და შესაბამისად, თვალში 

მოსახვედრი არ არის. საკუთარი კულტურული გამოხატულებებისა და იდენტობის 

ნორმალურობიდან გამომდინარე, დომინანტური ჯგუფი სხვა ჯგუფებების 

განსხვავებების კონსტრუირებას ნაკლებობად და ნეგაციად ახდენს. ეს ჯგუფები “სხვად” 

მოინიშნებიან.  

კულტურულად დომინირებული ჯგუფები პარადოქსულ ჩაგვრას განიცდიან იმ მხრივ, 

რომ მათ სტერეოტიპებით გამოარჩევენ და ამავე დროს უჩინარსაც ხდიან. როგორც 

თვალსაჩინო, დევიანტი არსებები, კულტურული იმპერიალიზმის მსხვერპლები 

ესენციით არიან დაღდასმულნი. სტერეოტიპები მათ მიაწერს ბუნებას, რომელიც 

თითქოს როგორღაც გადაჯაჭვულია მათ სხეულებთან და შესაბამისად, მათი უარყოფა 

რთულია. სტერეოტიპები საზოგადოებაში ფესვებს ისე ღრმად იდგამს, რომ ისინი 

სადაო აღარ არის. როგორც ყველამ იცის, რომ დედამიწა მზის ირგვლივ ბრუნავს, ასევე 

იცის ისიც, რომ გეები სექსუალურად აღვირახსნილები არიან, ინდიელები – 

ალკოჰოლიკები, ქალებს კი ბავშვებთან ურთიერთობა კარგად გამოსდით. მეორე მხრივ, 

თეთრკანიანი მამაკაცები სპეციფიურ ჯგუფად არ მოინიშნება და მათ შეუძლიათ 

ინდივიდები იყვნენ.  

კულტურული იმპერიალიზმის მსხვერპლები განიცდიან, რომ ისინი განსაზღვრულები 

არიან გარედან, პოზიციონირებულნი და განლაგებულნი დომინანტური 

მნიშვნელობების ქსელის მიერ, რომლის წყაროც სადღაც სხვაგანაა, იმ ადამიანებთან, 

რომლებიც სხვაგვარად იდენტიფიცირდებიან. შესაბამისად, ცალკეული ჯგუფის 

წევრებს უწევთ აითვისონ დომინანტური კულტურის მიერ შექმნილი სტერეოტიპული 

და დაკნინებული სახე-ხატები იმდენად, რამდენადაც ისინი იძულებულნი არიან, 

რეაგირება მოახდინონ მათ ქცევაზე, ვინც ამ სახე-ხატების გავლენის ქვეშაა. ეს 

კულტურულად ჩაგრულებისთვის ქმნის გამოცდილებას, რომელსაც უ. ე. ბ. დუ ბოიზი 

“ორმაგ ცნობიერებას” უწოდებს – “ეს შეგრძნება, რომ საკუთარ თავს მუდამ სხვისი 

თვალებით უყურებ, რომ საკუთარ სულს ზომავ იმ სამყაროს საზომით, რომელიც 

დაჟინებული ზიზღით და სიძულვილით შემოგცქერის” (დუ ბოიზი, 1969 [1903], გვ. 45). 



ორმაგი ცნობიერება წარმოიშობა, როდესაც ჩაგრული სუბიექტი უარს ამბობს 

გაამართლოს საკუთარი გაუფასურების, ობიექტივიზაციისა და სტერეოტიპების 

შემცველი ხედვები. სუბიექტს სურს, მიიღოს აღიარება როგორც ადამიანმა, რომელსაც 

აქვს აქტივობის უნარი, სავსეა იმედებით და შესაძლებლობებით, ამის ნაცვლად კი 

დომინანტური კულტურისგან მხოლოდ იმ განსჯას იღებს, რომ ის განსხვავებული, 

გამორჩეული და არასრულფასოვანია.  

დომინანტური კულტურის მიერ დევიანტურად, სტერეოტიპულ სხვად განსაზღვრული 

ჯგუფი, დომინანტური ჯგუფისგან კულტურულად განსხვავდება, რადგან “სხვის” 

სტატუსი განსაკუთრებულ გამოცდილებებს ქმნის, რომელიც დომინანტურ ჯგუფს არ 

გააჩნია და აგრეთვე იმიტომაც, რომ კულტურულად ჩაგრული ჯგუფები ხშირად 

სოციალურად სეგრეგირებულები არიან და შრომის სოციალურ დანაწილებაში 

სპეციფიური პოზიციები უჭირავთ. ამგვარი ჯგუფების წევრები თავიანთ 

განსაკუთრებულ ჯგუფურ გამოცდილებებს და მოვლენების ინტერპრეტაციებს 

ერთმანეთს უზიარებენ და ამგვარად ავითარებენ და ინარჩუნებენ თავიანთ კულტურას. 

ამრიგად, ორმაგ ცნობიერებას ის ქმნის, რომ ადამიანს ორი კულტურა განსაზღვრავს – 

დომინანტური კულტურა და დაქვემდებარებული კულტურა. რადგან კულტურულად 

ჩაგრული ჯგუფების წევრებს შეუძლიათ ამოიცნონ და განამტკიცონ საზიარო 

გამოცდილებებისა და ხედვების არსებობა, ისინი ხშირად პოზიტიური სუბიექტურობის 

განცდას ინარჩუნებენ.  

კულტურული იმპერიალიზმი შეიცავს პარადოქსს, ჩაგრული საკუთარ თავს 

ერთდროულად უჩინრადაც გრძნობს და განსხვავებულად მონიშნულადაც. უჩინრობას 

ქმნის ის, რომ დომინანტური ჯგუფები არ აღიარებენ, რომ მათ კულტურულ 

გამოხატულებებში ასახული ხედვა მხოლოდ მათი ხედვაა. ამ დომინანტურ 

კულტურულ გამოხატულებებში, როგორც წესი, სხვა ჯგუფების გამოცდილებისთვის 

ადგილი თითქმის არ მოიძებნება და მხოლოდ ამ ჯგუფთა სტერეოტიპული ან 

მარგინალური ხსენებით შემოიფარგლება. ამრიგად, სწორედ ეს წარმოადგენს 

კულტურული იმპერიალიზმის უსამართლობას: ჩაგრული ჯგუფის გამოცდილება და 

სოციალური ცხოვრების მისეული ინტერპრეტაცია დომინანტურ კულტურას თითქმის 



არ ეხება, მეორე მხრივ კი, დომინანტური კულტურა ჩაგრულ ჯგუფს თავს ახვევს 

საკუთარ გამოცდილებას და ინტერპრეტაციებს.  

მომდევნო რამდენიმე თავში უფრო დაწვრილებით მიმოვიხილავ სოციალური 

სამართლიანობის თეორიასა და პრაქტიკასთან კულტურული იმპერიალიზმის 

მიმართებას. მეოთხე თავი ავითარებს აზრს, რომ კულტურული იმპერიალიზმი 

ნაწილობრივ იმის გამო ხორციელდება, რომ დომინანტურ ჯგუფს აქვს უნარი, 

საკუთარი ხედვა და გამოცდილება უნივერსალურად ან ნეიტრალურად წარმოაჩინოს. 

ჩემი აზრით, პოლიტიკის სფეროში უნივერსალობაზე პრეტენზია პოლიტიკურად 

მოქმედებს და იწვევს მათ გარიყვას, ვინც განსხვავებულადაა მიჩნეული. მეხუთე თავში 

ვსაუბრობ კულტურული იმპერიალიზმის მოქმედებაზე მეცხრამეტე საუკუნეში, 

როდესაც ზოგიერთი სხეული მეცნიერულად კლასიფიცირდებოდა დევიანტურად ან 

გადაგვარებულად. შემდეგ ვსაუბრობ ჩემს დაკვირვებაზე, რომ ზოგიერთი ჯგუფის 

სხეულთა გაუფასურება ახლაც განსაზღვრავს ჯგუფებს შორის ყოველდღიურ 

ინტერაქციებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი სხეულებრივი შეფასება დისკურსული 

ცნობიერებიდან უკვე გარკვეულწილად გაძევებულია. დაბოლოს, მეექვსე თავში 

განვიხილავ კულტურულად ჩაგრულთა ბოლოდროინდელ ბრძოლებს იმისთვის, რომ 

საკუთარი თავი თვითონ განსაზღვრონ და ჯგუფური განსხვავების პოზიტიური აღქმა 

დაამკვიდრონ. ამ შემთხვევაში, ჩემი სათქმელი ისაა, რომ სამართლიანობა მოითხოვს, 

ამგვარი განსხვავებისთვის პოლიტიკური სივრცე შევქმნათ.  

ძალადობა  

დაბოლოს, მრავალი ჯგუფი იჩაგრება სისტემატური ძალადობით. გარკვეული 

ჯგუფების წევრები ცხოვრობენ იმ ცოდნით, რომ მუდამ უნდა ეშინოდეთ მათ 

პიროვნებაზე ან საკუთრებაზე მოულოდნელი, უმიზეზო თავდასხმების, რომლის 

მოტივი მხოლოდ ისაა, რომ ადამიანს ზიანი მიაყენოს, დაამციროს ან გაანადგუროს. 

ამერიკულ საზოგადოებაში ქალები, შავკანიანები, აზიელები, არაბები, გეი კაცები და 

ლესბოსელები ამგვარი ძალადობის საფრთხის ქვეშ არიან, ხოლო ზოგიერთ რეგიონში 

ეს საფრთხე ებრაელებს, პუერტო-რიკოელებს, ჩიკანოებს და სხვა ესპანურენოვან 

ამერიკელებსაც ემუქრებათ. ამ ჯგუფების მიმართ ფიზიკური ძალადობა 



შემაშფოთებლად ხშირია. გაუპატიურების კრიზისული ცენტრის ქსელების 

მონაცემების მიხედვით, ამერიკელი ქალების ერთ მესამედზე მეტი თავისი ცხოვრების 

განმავლობაში ერთხელ მაინც ხდება წარმატებული სექსუალური თავდასხმის ან 

გაუპატიურების მცდელობის მსხვერპლი. მენინგ მერაბლი (1984, გვ. 238-41) 

გვთავაზობს აშშ-ში 1980-1982 წლებში განხორციელებული რასობრივი ძალადობისა და 

შავკანიანების ტერორის ინციდენტების დიდ ჩამონათვალს. მათ შორისაა 

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას პოლიციის ოფიცრების მიერ 

შავკანიანების სასტიკი ცემის, მკვლელობის ან გაუპატიურების ათობით შემთხვევა, 

სადაც აღნიშნული პოლიციელები სახელმწიფომ სრულად გაამართლა. გარდა ამისა, 

1981 წელს დაფიქსირდა თეთრკანიანი თინეიჯერების მხრიდან შავკანიანებზე 

ძალადობის სულ მცირე ხუთასი შემთხვევა. გეი კაცებსა და ლესბოსელებზე ძალადობაც 

ფართოდაა გავრცელებული და ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ძალადობამ კიდევ 

უფრო იმატა. ამ და სხვა რასობრივად და სექსუალურად გამორჩეული ჯგუფების 

წევრებზე ფიზიკური თავდასხმების სიხშირე ძალიან შემაშფოთებელია, მაგრამ მე 

ძალადობის კატეგორიაში ასევე ვგულისხმობ ნაკლებად მძიმე შემთხვევებს, როგორიცაა 

შევიწროება, დაშინება და დაცინვა, რომელიც მხოლოდ იმ მიზნით ხორციელდება, რომ 

აღნიშნული ჯგუფების წევრების დეგრადაცია, დამცირება და სტიგმატიზაცია მოხდეს.  

ჩვენს საზოგადოებაში ძალადობა ძალიან ხშირია, მაშ, რატომ დუმან მის შესახებ 

სამართლიანობის თეორიები? ვფიქრობ, ამის მიზეზი ისაა, რომ თეორეტიკოსები 

ძალადობისა და შევიწროების ამგვარ შემთხვევებს სოციალური უსამართლობის 

საკითხად არ განიხილავენ. არც ერთი მორალის თეორეტიკოსი არ უარყოფს, რომ 

ამგვარი აქტები ძალიან ცუდია. მაგრამ შეიძლება იკითხონ, რატომ უნდა განვიხილოთ 

ამგვარი აქტები სოციალური უსამართლობის სიმპტომებად, თუ ყველა ამორალობას 

უსამართლობად არ მივიჩნევთ? ძალადობას ან წვრილმან შევიწროებას ცალკეული 

ინდივიდები ახორციელებენ, რომელთაგან ბევრი ექსტრემისტი, დევიანტი ან 

გონებრივად არაჯანსაღია. მაშინ როგორღა უკავშირდება ეს აქტები იმ ინსტიტუციურ 

საკითხებს, რომლებიც მართებულად განეკუთვნება სამართლიანობის სფეროს?  



ძალადობას ჩაგვრის სახედ აქცევს არა ცალკეული აქტები, რომლებიც თავისთავად 

სრულიად შემზარავია, არამედ უფრო მეტად, მათ გარშემო არსებული სოციალური 

კონტექსტი, რომელიც მათ შესაძლებელს და მისაღებსაც კი ხდის. ძალადობა 

სოციალური უსამართლობის ფენომენია და არა უბრალოდ ინდივიდუალური 

ამორალური ქცევა, რადგან მას სისტემური ხასიათი აქვს და სოციალური პრაქტიკის 

სახით არსებობს.  

ძალადობა სისტემურია, რადგან ის მიმართულია ცალკეული ჯგუფის წევრების 

წინააღმდეგ მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ჯგუფის წევრები არიან. მაგალითად, ყველა 

ქალს აქვს საფუძველი, ეშინოდეს გაუპატიურების. რაც არ უნდა გააკეთოს შავკანიანმა 

მამაკაცმა მარგინალობის ან უძალობის ჩაგვრებისგან თავის დასაღწევად, ის მაინც იმ 

ცოდნით ცხოვრობს, რომ თავდასხმას ან შევიწროებას ექვემდებარება. ძალადობის 

მჩაგვრელობითი ხასიათი ვლინდება არა მხოლოდ პირდაპირ ვიქტიმიზაციაში, არამედ 

ჩაგრულ ჯგუფთა წევრების საზიარო ცოდნაში, რომ ისინი ექვემდებარებიან 

ძალმომრეობას მხოლოდ და მხოლოდ თავიანთი ჯგუფური იდენტობის გამო. საკუთარ 

პიროვნებაზე, ოჯახზე ან მეგობრებზე ამგვარი თავდასხმის საფრთხის ქვეშ ცხოვრება 

ართმევს ჩაგრულებს თავისუფლებას და ღირსებას და უსარგებლოდ ფლანგავს მათ 

ენერგიას.  

ძალადობა სოციალური პრაქტიკაა. ის სოციალური მოცემულობაა, რომელიც ყველამ 

იცის, რომ ხდება და ისევ მოხდება. ის ყოველთვის მოჩანს სოციალური წარმოსახვის 

ჰორიზონტზე, მათთვისაც კი, ვინც არ ძალადობს. გაბატონებული სოციალური 

ლოგიკის მიხედვით, ზოგიერთი გარემოება ძალადობისთვის “განსაკუთრებულ 

პირობებს” ქმნის. გაუპატიურების იდეა თავში ბევრ კაცს მოუვა, ვინც ავტოსტოპზე 

ქალს აიყვანს; აგრეთვე ბევრ ჰეტეროსექსუალ მამრ სტუდენტს მოუვა იდეა, რომ 

საერთო საცხოვრებელში მეზობელ გეი კაცს დასცინოს ან შეავიწროვოს. ხანდახან 

ძალადობას რამდენიმე ადამიანი ერთად ახორციელებს, ეს უფრო ხშირად მამაკაცებით 

შედგენილ ჯგუფებში ხდება. ხანდახან ადამიანები სპეციალურად ეძებენ სხვებს 

იმისთვის, რომ სცემონ, გააუპატიურონ ან აბუჩად აიგდონ. ეს წესებით განსაზღვრული, 



სოციალური და ხშირად წინასწარგანზრახული ფორმა ჯგუფების მიმართ ძალადობას 

სოციალურ პრაქტიკად აქცევს.  

გარდა ამისა, ჯგუფებზე ძალადობა თითქმის ლეგიტიმურია, რადგან ეს ძალადობა 

შეწყნარებულია. ხშირად ხდება, რომ დამკვირვებლებს ძალადობა არ აკვირვებთ, 

რადგან ის ხშირია და სოციალური წარმოსახვის ჰორიზონტზე მუდმივ 

შესაძლებლობად მოჩანს. მაშინაც კი, როდესაც მოძალადეებს იჭერენ, ისინი ხშირად 

მცირედ სასჯელს იღებენ, ან საერთოდ არ ისჯებიან. ამგვარად, საზოგადოება მათ 

ქმედებებს მისაღების სტატუსს ანიჭებს.  

სისტემური ძალადობის მნიშვნელოვანი ასპექტია მისი ირაციონალურობა. 

ქსენოფობიური ძალადობა სახელმწიფოს ძალადობისგან ან მმართველი კლასის 

რეპრესიებისგან განსხვავდება. რეპრესიულ ძალადობას რაციონალური, თუმცა 

ბოროტი, მოტივი აქვს: მმართველები მას თავიანთი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად 

იყენებენ. ხშირად რასისტული, სექსისტური ან ჰომოფობიური ძალადობის ახსნასაც 

ჯგუფური პრივილეგიის ან დომინაციის შენარჩუნების სურვილით ცდილობენ. ეჭვი არ 

მეპარება, რომ ძალადობის შიში ხშირად ჩაგრული ჯგუფების დაქვემდებარებულობის 

შენარჩუნებას უწყობს ხელს, მაგრამ არა მგონია, რომ ქსენოფობიური ძალადობა ისევე 

რაციონალურად იყოს მოტივირებული, როგორც მაგალითად, გაფიცული მუშების 

წინააღმდეგ ძალადობაა.  

პირიქით, ისეთი ძალმომრეობა, როგორიცაა ქალების, ფერადკანიანების, გეების და სხვა 

გამორჩეული ჯგუფების წევრთა გაუპატიურება, ცემა, მკვლელობა და შევიწროება ამ 

ჯგუფთა შიშით ან სიძულვილით არის მოტივირებული. ხანდახან მოტივი შეიძლება 

იყოს ძალაუფლებისკენ სწრაფვაც, მათი დაჩაგვრის სურვილი, ვინც მოწყვლადია 

სწორედ იმ სოციალური ფაქტის წყალობით, რომ ძალადობას ექვემდებარება. ამ 

შემთხვევებში, ეს მოტივი მეორადია, რადგან დამოკიდებულია ჯგუფებზე ძალადობის 

სოციალურ პრაქტიკაზე. ძალადობის გამომწვევი შიში ან სიძულვილი ნაწილობრივ 

მაინც ასახავს მოძალადეებში დაუცველობის გრძნობის არსებობას; შიშის ან 

სიძულვილის ირაციონალურობა მეტყველებს იმაზე, რომ საქმეში ქვეცნობიერი 

პროცესებია ჩართული. მეხუთე თავში განვიხილავ ლოგიკას, რომელიც ზოგიერთ 



ჯგუფს საშიშად ან საძულველად აქცევს იმით რომ, რომ მის წევრებს მახინჯ და 

საზიზღარ არსებებად განსაზღვრავს. გთავაზობთ ჯგუფთა შიშისა და სიძულვილის 

ფსიქოანალიტიკურ განმარტებას – მათ კავშირს იდენტობის დაკარგვის შიშთან. 

ვფიქრობ ამგვარი ქვეცნობიერი შიშები ნაწილობრივ მაინც ხსნის ჩაგვრას, რომელსაც მე 

ძალადობას ვუწოდებ. ეს ასევე შეიძლება იყოს კულტურული იმპერიალიზმის 

ნაწილობრივი ახსნაც.  

მეტიც, კულტურული იმპერიალიზმი, თავის მხრივ, კვეთს ძალადობას. კულტურული 

იმპერიალიზმის მსხვერპლებმა შეიძლება უარყონ დომინანტური მნიშვნელობები და 

საკუთარი სუბიექტურობის გამტკიცება სცადონ, ან საკუთარი კულტურული 

განსხვავებულობის წარმოჩენით იმის ნათელყოფა, რომ დომინანტური კულტურის 

პრეტენზია უნივერსალობაზე უსაფუძვლოა. ირაციონალური ძალადობის წყაროდ 

ჰეგემონური კულტურული მნიშვნელობების ამგვარი გამოწვევით წარმოშობილი 

დისონანსიც შეიძლება იქცეს.  

ძალადობა უსამართლობის ისეთი ფორმაა, რომელსაც სამართლიანობის 

დისტრიბუციული გაგება ვერ ითავსებს. ალბათ ამიტომაც არის, რომ სამართლიანობის 

თანამედროვე განხილვებში მას იშვიათად ახსენებენ. მე ვისაუბრე იმაზე, რომ 

ჯგუფებზე მიმართული ძალადობა ინსტიტუციონალიზებული და სისტემურია. 

ცალკეული ჯგუფების წევრებზე ძალადობას წაახალისებს, შეიწყნარებს და ხელს 

უწყობს ინსტიტუტები და პრაქტიკები, შესაბამისად, ისინი უსამართლოა და უნდა 

რეფორმირდეს. ამგვარ რეფორმას შეიძლება რესურსებისა და პოზიციების 

რედისტრიბუციაც დასჭირდეს, მაგრამ დიდწილად მაინც მოითხოვს ცვლილებას 

კულტურულ სახე-ხატებსა და სტერეოტიპებში, აგრეთვე ყოველდღიური ცხოვრების 

მოვლენებში დომინაციისა და მტრობის ურთიერთობების რეპროდუქციის შეცვლასაც. 

ამგვარი ცვლილების სტრატეგიებს მეხუთე თავში განვიხილავ.  

კრიტერიუმების გამოყენება  

სოციალური თეორიები, რომლებიც ჩაგვრას ერთიან ფენომენად წარმოაჩენენ, 

ჩვეულებრივ, ყურადღების გარეშე ტოვებენ ჯგუფებს, რომლებიც თვით 

თეორეტიკოსებსაც ჩაგრულად მიაჩნიათ, ან ყურადღების გარეშე ტოვებენ ამ ჯგუფთა 



ჩაგვრის მნიშვნელოვან ასპექტებს. შავკანიანთა გათავისუფლების თეორეტიკოსები და 

ფემინისტი თეორეტიკოსები დამაჯერებლად საუბრობენ იმაზე, რომ მარქსიზმის მიერ 

ყველანაირი ჩაგვრის კლასობრივ ჩაგვრაზე დაყვანა შავკანიანთა და ქალთა ჩაგვრის 

უმეტეს ნაწილს ყურადღების გარეშე ტოვებს. ჩაგვრის კატეგორიის იმგვარი 

გამრავლებით, როგორიც ამ თავში იყო წარმოდგენილი, სოციალურ თეორიას შეუძლია 

თავიდან აირიდოს ექსკლუზია და გამარტივება, როგორც ამგვარი რედუქციონიზმის 

შედეგები.  

მე არ გამოვიყენე კატეგორიის გამრავლების ის მეთოდი, რომელსაც ზოგი სხვა იყენებს, 

ანუ თითოეული ჩაგრული ჯგუფისთვის ჩაგვრის ცალკეული სისტემის აგება: რასიზმი, 

სექსიზმი, კლასიზმი, ჰეტეროსექსიზმი, ეიჯიზმი და ა.შ. თითოეული ჩაგრული ჯგუფის 

ჩაგვრის ცალკეულ და ერთიან სისტემად ან სტრუქტურად წარმოდგენას ორი პრობლემა 

აქვს. ერთი მხრივ, ჩაგვრის ამგვარი წარმოდგენა ვერ ასახავს სხვადასხვა ჯგუფების 

ჩაგვრებს შორის მსგავსებებს და კვეთებს. მეორე მხრივ, ის მცდარად წარმოაჩენს 

სიტუაციას იმგვარად, თითქოს ჯგუფის ყველა წევრი ერთნაირ მდგომარეობაში 

იმყოფებოდეს.  

ჩემი აზრით, ჩაგვრის ხუთი სახის – ექსპლუატაციის, მარგინალიზაციის, უძალობის, 

კულტურული იმპერიალიზმისა და ძალადობის – გათვალისწინება საუკეთესო გზაა 

ამგვარი გარიყვებისა და რედუქციების თავიდან ასაცილებლად. ჩაგვრის ეს სახეები 

წარმოადგენს კრიტერიუმებს იმის გასარკვევად, იჩაგრებიან თუ არა ინდივიდები და 

ჯგუფები, და არა ჩაგვრის სრულ თეორიას. ჩემი აზრით, ეს კრიტერიუმები 

ობიექტურია. ისინი იძლევა იმის საშუალებას, რომ უარყოფილ იქნას ზოგიერთი 

ადამიანის რწმენა იმის შესახებ, რომ მათი ჯგუფი ჩაგრულია და აგრეთვე ადამიანების 

დარწმუნების საშუალებასაც, რომ ჯგუფია ჩაგრულია. შესაძლებელია ყოველი 

კრიტერიუმის ოპერაციონალიზაცია: ყოველი მათგანის გამოყენება შესაძლებელია 

დაკვირვებადი ქცევის, სტატუსური ურთიერთობების, დისტრიბუციის, ტექსტებისა და 

სხვა კულტურული არტეფაქტების შეფასებით. არ მაქვს ილუზია, რომ ეს შეფასებები 

ღირებულებებისგან დაცლილი იქნება. მაგრამ ეს კრიტერიუმები მაინც გამოსადეგია 



იმის შესაფასებლად ან დასადგენად, იჩაგრება თუ არა ჯგუფი ან როგორ და რამდენად 

იჩაგრება.  

ამ ხუთი მდგომარეობიდან ერთ-ერთის მოცემულობაც საკმარისია იმისთვის, რათა 

ჯგუფს ჩაგრული ვუწოდოთ. მაგრამ სხვადასხვა ჯგუფებში ჩაგვრის ფორმების 

სხვადასხვა კომბინაციები გვხვდება, ისევე როგორც ჯგუფთა ცალკეულ ინდივიდებთან. 

თანამედროვე სოციალური მოძრაობების მიერ ჩაგრულად დასახელებული თითქმის 

ყველა (ან შეიძლება ყველა) ჯგუფი კულტურული იმპერიალიზმის მსხვერპლია. სხვა 

ჩაგვრები მათ სხვადასხვანაირად ეხებათ. მაგალითად, მუშათა კლასის 

წარმომადგენლები ექსპლუატირებულები და უძალოები არიან, მაგრამ იმ შემთხვევაში, 

თუ დასაქმებულები და თეთრკანიანები არიან, მარგინალიზაციას და ძალადობას არ 

განიცდიან. მეორე მხრივ, გეი მამაკაცები გეიდ ყოფნის გამო ექსპლუატირებულნი და 

უძალოები არ არიან, მაგრამ მძიმე კულტურული იმპერიალიზმისა და ძალადობის 

მსხვერპლნი ხდებიან. მათ მსგავსად, კულტურული იმპერიალიზმი და ძალადობა 

ეხებათ ებრაელებს და არაბებსაც, მაგრამ ამ ჯგუფების ბევრი წევრი ასევე 

ექსპლუატაციისა და უძალობის მსხვერპლიცაა. მოხუცები მარგინალიზაციით და 

კულტურული იმპერიალიზმით იჩაგრებიან, იგივე ეხება ფიზიკურად და გონებრივად 

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსაც. ქალები, როგორც ჯგუფი, 

ექვემდებარებიან გენდერზე დაფუძნებულ ექსპლუატაციას, უძალობას, კულტურულ 

იმპერიალიზმს და ძალადობას. აშშ-ში რასიზმი უამრავ შავკანიანსა და ლათინოს 

მარგინალიზაციისთვის წირავს, თუმცა ამ ჯგუფების ბევრი წევრი აღწევს თავს ამ 

მდგომარეობას; ზემოხსენებულ ჯგუფთა წევრები ხშირად ჩაგვრის ხუთივე ფორმას 

ექვემდებარებიან.  

ამ ხუთი კრიტერიუმის გამოყენება შესაძლებელს ხდის, ჩაგვრები ისე შევადაროთ, რომ 

არ მოხდეს მათი საერთო ესენციამდე რედუცირება ან იმის განცხადება, რომ ერთი 

ჩაგვრა უფრო ფუნდამენტურია, ვიდრე მეორე. შეგვიძლია შევადაროთ, თუ როგორაა 

მოცემული ჩაგვრის ცალკეული ფორმა სხვადასხვა ჯგუფებში. მაგალითად, 

კულტურულ იმპერიალიზმს ხშირად სხვადასხვა ჯგუფები ერთმანეთის მსგავსად 

განიცდიან, მაგრამ მათ გამოცდილებებს შორის მაინც არის მნიშვნელოვანი 



განსხვავებები. შეგვიძლია შევადაროთ ჯგუფების მიერ განცდილი ჩაგვრების 

კომბინაციები ან ამ ჩაგვრების ინტენსიურობა. ამრიგად, ამ კრიტერიუმებზე 

დაყრდნობით შეგვიძლია გავაკეთოთ სარწმუნო განაცხადი, რომ ერთი ჯგუფი უფრო 

ჩაგრულია, ვიდრე მეორე, თანაც ისე რომ ყველა ჩაგვრა ერთ საზომამდე არ 

დავიყვანოთ. რა იწვევს ცალკეული ჯგუფების ჩაგრულობას? არის თუ არა კაუზალური 

კავშირები ჩაგვრის ხუთ სახეს შორის? ამგვარი კაუზალური კითხვები ჩვენი 

მსჯელობის თემას სცდება. მიუხედავად იმისა, რომ თავის როლს ზოგადი სოციალური 

თეორიაც ასრულებს, ჩემი აზრით, კაუზალური ახსნა ყოველთვის კონკრეტული და 

ისტორიული უნდა იყოს. ამრიგად, ცალკეული ჯგუფის ჩაგვრის მიზეზების განმარტება 

უნდა ეყრდნობოდეს ისტორიას და სოციალური ურთიერთობების თანამედროვე 

სტრუქტურას. ამგვარი კონკრეტული კაუზალური და სტრუქტურული ახსნები ხშირად 

ნათელს ხდის ჯგუფის მიერ განცდილი სხვადასხვა ფორმის ჩაგვრებს შორის არსებულ 

კაუზალურ კავშირებს. მაგალითად, თეთრკანიანი მამაკაცების კულტურული 

იმპერიალიზმი, როდესაც ისინი შავკანიანებზე ან ქალებზე სტერეოტიპულად 

მსჯელობენ ან მათ ღირებულებებს არ აღიარებენ, ხელს უწყობს იმ მარგინალიზაციას 

და უძალობას, რასაც მრავალი შავკანიანი და ქალი ექვემდებარება. მაგრამ კულტურულ 

იმპერიალიზმს ყოველთვის ამგვარი შედეგები არ აქვს. 



ლექცია - 7 

დისკრიმინაცია და სოციალური ექსკლუზია 

დისკრიმინაცია სიტყვასიტყვით განსხვავებას ნიშნავს, მაგრამ ამ ცნებას გაცილებით რთული 

შინაარსი აქვს. იგი ადამიანთა განსხვავების საფუძველზე მათ შორის უსამართლო მოპყრობას, 

ძალადობას, დევნას, გადასახლებას, აკრძალვებს, ჩაგვრას გულისხმობს. 

დისკრიმინაციის ცნების არსის გააზრების მიზნით, გაგაცნობთ დემოკრატიული 

სახელმწიფოს მოქალაქის ძირითად ღირებულებას - ტოლერანტობას, ეს ცნება ხშირად 

დემოკრატიის სინონიმადაც იხმარება. 

ტოლერანტობის გაგება სხვადასხვა კულტურაში, მათი ისტორიული რეალობიდან 

გამომდინარე, განსხვავებულია. ქართულში ტოლერანტობის სინონიმი შემწყნარებლობაა. 

საქართველო ცნობილია თავისი ტოლერანტული განწყობით. აქ საუკუნეების განმავლობაში 

მშვიდობიანად თანაარსებობდნენ სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლები. ამის ნათელ 

მაგალითს წარმოადგენს მართლმადიდებლური, სომხური, კათოლიკური ტაძრების, 

ებრაული სინაგოგის, მუსლიმანური მეჩეთის ერთმანეთის გვერდიგვერდ არსებობა. 

დროთა განმავლობაში მსოფლიო კულტურებში არსებულ ტოლერანტობის ზნეობრივ 

ღირებულებებს დაემატა პოლიტიკური და სამართლებრივი მოთხოვნები და შეიქმნა 

„ტოლერანტობის პრინციპების დეკლარაცია“, რომლის მიხედვითაც ტოლერანტობა არის 

მსოფლიოს მრავალფეროვანი კულტურების, ამ კულტურებში არსებული სხვადასხვა 

ღირებულების გამოხატვის ფორმების, განსხვავებული ადამიანების პატივისცემისა და ცნობის 

აღიარება. ტოლერანტი ადამიანის აღზრდას ხელს უწყობს განათლება, კომუნიკაცია, აზრის 

თავისუფლად გამოთქმის უნარი, შეგნება და რწმენა. 

ტოლერანტობა არის განსხვავებათა ჰარმონია. იგი არ არის მხოლოდ მორალური მოვალეობა, 

იგი პოლიტიკური და სამართლებრივი მოთხოვნაცაა. ტოლერანტობა არის მაღალი 

ზნეობრივი მოვალეობა, რომელიც ღირსებას უტოლდება. იგი ხელს უწყობს მშვიდობას და 

შესაძლებელს ხდის ომის კულტურის მშვიდობის კულტურით ჩანაცვლებას. აღნიშნული 

დეკლარაცია 1995 წლის 16 ნოემბერს, მსოფლიოს 185-მა სახელმწიფომ მიიღო პარიზში. 

არ უნდა დაგავიწყდეთ, რომ ტოლერანტობის ცნების „ხერხემალი“ ადამიანის უფლებების 

პატივისცემაა. ტოლერანტობა ხელს უწყობს პლურალიზმს და კანონიერების დამკვიდრებას, 

რაც, დემოკრატიის საფუძველია. 

ტოლერანტობა არ ნიშნავს შემწყნარებლობას სოციალური უსამართლობისა და 

კანონდარღვევის მიმართ. იგი არც გულგრილობასა და საკუთარი ინტერესების დათმობას 

გულისხმობს. 



შეუძლებელია ყველა სახის საქციელი მისაღები იყოს ჩვენთვის. ადამიანების ისეთი ქცევა, რაც 

სხვათა უპატივცემულობას გამოხატავს ან ზიანს აყენებს სხვას - მაგალითად: სიცრუე, 

ქურდობა - რა თქმა უნდა, ვერ იქნება შეწყნარებული. ასეთი ქცევის მიმართ ვერ ვიქნებით 

ტოლერანტულები. ასევე, ტოლერანტობა ნიშნავს, მოვექცეთ სხვებს ისე, როგორც სხვები 

გვინდა, რომ მოგვექცნენ ჩვენ. 

ადამიანს, ტოლერანტობის ცნების გააზრებაში ასევე ეხმარება მისი საწინააღმდეგო ცნების - 

არატოლერანტობის გამოვლინებების შესწავლა. არატოლერანტული ქცევის საფუძველს 

წარმოადგენს გარკვეული ადამიანების რწმენა, რომ მათი ხედვა, ღირებულებათა სისტემა, 

ცხოვრების წესი სხვებზე უკეთესია. ამგვარი დამოკიდებულება იწვევს განსხვავებული 

პიროვნების დისკრიმინაციას. შეუწყნარებლობა არა მარტო პიროვნებებს შორის იწვევს 

ძალადობას, არამედ - ეთნოსებსა და სახელმწიფოებს შორისაც. სახელმწიფოთა შორის 

ძალადობა ომით მთავრდება. ტოლერანტობის მთავარი არსი კი ომის კულტურის მშვიდობის 

კულტურით შეცვლაა. სწორედ არატოლერანტული ქცევა უშლის ხელს ადამიანთა 

მშვიდობიან თანაარსებობას. 

არატოლერანტული ქცევის, დისკრიმინაციის გამოვლინებებია: 

• სხვისი შეურაცხყოფა; 

• დაცინვა; 

• გარიყვა; 

• ძალადობა; 

• დაშინება, მუქარა; 

• რასიზმი - წინასწარ შექმნილი უარყოფითი აზრი ადამიანთა ჯგუფების შესახებ, 

ფიზიკური მახასიათებლების მიხედვით; 

• ფაშიზმი - იდეოლოგია, რომელიც მიისწრაფვის ტოტალიტარიზმისკენ; 

დამახასიათებელია ყოველგვარი დემოკრატიული თავისუფლების შეზღუდვა, 

საკუთარი ერის განდიდება და მისი კულტურის უნიკალურობის მტკიცება; 

• ექსპლუატაცია - ვინმეს ან რაიმეს უსამართლოდ, საკუთარი ინტერესებისთვის 

გამოყენება; 

• იმპერიალიზმი - სახელმწიფოს მიერ საზღვრებს მიღმა ძალაუფლების 

გავრცელება და ადმინისტრაციული ერთეულების შექმნა; 

• რელიგიური და კულტურული სიმბოლოების წაბილწვა; 

• ვანდალიზმი - საზოგადოების ან კერძო პირის კუთვნილი კულტურული და 

მატერიალური ფასეულობების დაზიანება და განადგურება; 

• განდევნა; 



• აპართეიდი - რასობრივი დისკრიმინაციის ყველაზე სასტიკი ფორმა, რომელიც 

რასობრივი ნიშნით გამორჩეული გარკვეული ჯგუფებისათვის სამოქალაქო, 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების 

აღკვეთით გამოიხატება. 

• რეპრესიები - სხვადასხვა სახის ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა; 

• გენოციდი - რომელიმე ეთნიკური, ნაციონალური, რელიგიური ან რასობრივი 

ჯგუფის მთლიანი ან ნაწილობრივ განადგურება. 

რომ დავძლიოთ არატოლერანტული ქცევის, დისკრიმინაციის შედეგი - ძალადობა, უნდა 

ვიცოდეთ მისი გამომწვევი მიზეზები. ყველა არატოლერანტული ქცევის, მათ შორის, 

დისკრიმინაციის ძირითადი მიზეზი ნეგატიური სტერეოტიპები, წინასწარგანწყობები 

(წინასწარშეგონებები) და ეთნოცენტრიზმია. 

განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე: 

ეთნოცენტრიზმი არის ეთნიკური ჯგუფის მიერ საკუთარი ტრადიციებისა და ფასეულობების 

გადაჭარბებული შეფასება და საკუთარი ჯგუფის უპირატესად წარმოდგენა. ეთნოცენტრიზმი 

ეთნოსებს შორის კონფლიქტს იწვევს. 

წინასწარგანწყობები - წინასწარ ჩამოყალიბებული შეხედულებები ხელს გვიშლის, 

რეალურად დავინახოთ და შევაფასოთ ადამიანები და მიმდინარე მოვლენები. 

წინასწარგანწყობა არის ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის ან მოვლენის გაცნობამდე, მოვლენის 

გააზრებამდე შექმნილი მცდარი აზრი, რადგან შემფასებელი საერთოდ არ იცნობს ან ცუდად 

იცნობს განსახილველ საკითხს. 

სტერეოტიპები არის შეხედულებები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზის გამო გვიყალიბდება 

ადამიანებზე, მოვლენებზე, ადამიანთა ჯგუფებზე. „სტერეოტიპი“ ბერძნული სიტყვაა. სიტყვა 

ორი ნაწილისაგან შედგება. პირველი ნაწილი, „სტერეო“ ნიშნავს მყარს, მეორე, „ტიპოს“ კი - 

ანაბეჭდს. სტერეოტიპი წარმოადგენს ადამიანის მიერ ქცევის ნორმების, ტრადიციების, სხვა 

ღირებულებების უკვე ჩამოყალიბებული შეხედულებებით შეფასებას. 

სტერეოტიპის შექმნის დროს ხდება ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის შესახებ ჩვენი 

მოსაზრების განზოგადება. საზოგადოება ხშირად უსამართლოდ ქმნის და სამუდამოდ აწესებს 

ზოგიერთ სტერეოტიპს, რომელიც ხშირად ხდება უსამართლო დევნისა და დისკრიმინაციის 

მიზეზი. რატომ ხდება ასე? იმიტომ, რომ თითოეულ ამ შემთხვევაში ჩვენ განვაზოგადებთ 

ჩვენს შეხედულებას. ამ განზოგადების საფუძველს წარსულში მიღებული გამოცდილება, 

წიგნებსა და ჟურნალ-გაზეთებში წაკითხული ამბები, ტელევიზიიდან ან ოჯახის წევრებისა 

თუ მეგობრებისგან მიღებული ინფორმაცია, ნანახი კინო-ფილმები წარმოადგენს. ხშირ 

შემთხვევაში, ჩვენ ვიქმნით წინასწარ განწყობას პიროვნების მიმართ არა რეალურ ფაქტებზე, 

არამედ სტერეოტიპებზე დაყრდნობით. ხშირად ვექცევით სტერეოტიპების ზეგავლენის ქვეშ, 

როდესაც საქმე ეხება საზოგადოების იმ ჯგუფს, რომელთანაც არ გვაქვს სისტემატური შეხება. 



ძველ ამერიკულ კინოფილმებში აფროამერიკელები წარმოდგენილნი იყვნენ, როგორც 

უვიცები, ზარმაცები და მოძალადეები, რამაც ხელი შეუწყო აფრო-ამერიკელების შესახებ 

მცდარი სტერეოტიპის ჩამოყალიბებას. 

სტერეოტიპის ნათელი მაგალითი გენდერული სტერეოტიპებია, როდესაც ქალები და 

მამაკაცები ქვეყნის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბრად არ 

მონაწილეობენ, მათი როლები თანაბრად არ ნაწილდება. 

განვიხილოთ საქართველოში დამკვიდრებული ერთ-ერთი გავრცელებული გენდერული 

სტერეოტიპი: 

ქალის ადგილი სახლშია, ქალის მთავარი მოვალეობა დიასახლისობაა. 

როგორ დავძლიოთ ეს და, საერთოდ, ნებისმიერი სტერეოტიპი? 

• სტერეოტიპის დაძლევის მიზნით, უნდა შეაგროვოთ მაგალითები, რომლებიც 

აქარწყლებს სტერეოტიპს; 

• უარი თქვათ ნეგატიურ სტერეოტიპზე; 

• უკეთ გაიცნოთ იმ ადამიანთა ჯგუფის ტრადიციები, კულტურა და ა. შ. ვისზეც 

არის შექმნილი სტერეოტიპი. 

გენდერული სტერეოტიპი თანდათან იმსხვრევა. ქალის როლი და იმიჯი დღეს 

მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ხშირად გვხვდება საქმიანი იმიჯის მქონე ქალი - ოფიციალურ 

სამოსში გამოწყობილი და საქმიანი მანერით. 

შესაძლოა, საქმიანი იმიჯის მქონე ქალბატონი სულაც არ იყოს დაკავებული ბიზნესით და მისი 

ქცევის მანერა და ჩაცმულობა მხოლოდ ილუზია იყოს. 

სწორედ ეს არის სტერეოტიპის მონათესავე ტერმინის - იმიჯის ძირითადი არსი. იმიჯი 

კონკრეტულ საგანზე, ადამიანზე ხელოვნურად, სპეციალურად შექმნილი წარმოდგენაა. იგი 

ხშირად ფაქტებს კი არ ეფუძნება, არამედ პრესტიჟს, ემოციებს, აზრებს და ა.შ. იმიჯი ხელს 

უშლის ობიექტის რეალურ აღქმას. იმიჯის შექმნა ძალზე მნიშვნელოვანია საქმიანი 

ადამიანისათვის. იმიჯს ფართოდ იყენებენ რეკლამაში, პროპაგანდაში. „მასობრივი 

საშუალებები“ ხშირად, რეალური სახეების ნაცვლად, სწორედ სტერეოტიპებსა და იმიჯს 

იყენებენ. 

„ჩემი ოცნებაა, რომ ჩემი ოთხი შვილი ერთ მშვენიერ დღეს ცხოვრობდეს ისეთ ქვეყანაში, 

სადაც მათ შესახებ იმსჯელებენ მათი თვისებების, ხასიათის და არა კანის ფერის მიხედვით“. 

ადამიანის უფლებათა დამცველი, მარტინ ლუთერ კინგი სიტყვა წარმოთქმული 1963 წელს 

პრეზიდენტ ლინკოლნის მემორიალთან, ვისი დამსახურებაც იყო მონობის გაუქმება აშშ-ში. 



„არ განსაჯო შენი მეზობელი მანამ, სანამ სამი დღით მაინც არ წარმოიდგენ თავს მის 

ადგილას“. 

ჩრდილოამერიკული ანდაზა 

დისკრიმინაციას ხშირად იწვევს უცოდინრობა. რაც არ ვიცით, უცნაურად გვეჩვენება და 

ამიტომ გვეშინია განსხვავებულის. მას ეჭვის თვალით ვუყურებთ და ხშირად აგრესიულადაც 

ვეპყრობით. 

„ხალხს ხშირად სძულს ერთმანეთი, რადგან ეშინია ერთმანეთის, მათ ეშინიათ ერთმანეთის, 

რადგან არ იცნობენ ერთმანეთს...“ 

მარტინ ლუთერ კინგი 

ყოველდღიურ ცხოვრებაში დისკრიმინაცია შეიძლება გამოხატული იყოს განათლებისა და 

სოციალური მომსახურების მიღების შეზღუდვით, ადამიანთა იგნორირებით, სხვადასხვა 

საზოგადოებრივ გაერთიანებაში თანამონაწილეობის შეზღუდვით, დაცინვით, ბიზნესსა თუ 

პოლიტიკაში ქალებისა და უმცირესობათა კარიერული წინსვლისათვის დამატებითი 

ბარიერების შექმნით. 

ხშირად უმცირესობათა ჯგუფები სისასტიკის მსხვერპლნი ხდებიან მხოლოდ იმიტომ, რომ 

ისინი უმცირესობას წარმოადგენენ. სამწუხაროდ, დღეს კიდევ არსებობს რასისტული 

ორგანიზაციები: „თეთრი დანები“, „ნეონაცისტები“, „სკინჰედები“ (skinhead - 

თმაგადაპარსული) და სხვა, რომლებიც ღიად აცხადებენ თავიანთ დისკრიმინაციულ და 

რასისტულ შეხედულებებს. 

სტიგმა 

დისკრიმინაციის კიდევ ერთი მიზეზი სტიგმაა. სტიგმა არის მცდარი, „გაყინული“ 

შეხედულება, მიკრული იარლიყი, რომელიც იწვევს პიროვნების ან ჯგუფის 

მარგინალიზაციას, ანუ გარიყვას. 

სტიგმატირებული ადამიანის დისკრიმინაციას ხშირად მოსდევს კონფლიქტი და ძალადობა. 

სტიგმის შედეგად ხდება ადამიანის განდევნა საზოგადოებიდან. სტიგმა 

მრავალგანზომილებიანი ცნებაა. იგი შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური, იურიდიული, 

სოციალური. სტიგმა გვხვდება საზოგადოებაშიც და ოჯახშიც. ჩვენ შეგვიძლია, ადვილად 

განვსაჯოთ და გავრიყოთ სხვა იმ მიზეზით, რომ ის ჩვენგან განსხვავებულია, მისი გვეშინია, 

ან არ მივიჩნევთ იმ საზოგადოების სრულუფლებიან წევრად, რომელსაც ჩვენ მივეკუთვნებით. 

სტიგმის „მსხვერპლნი“ უმეტესად ხდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 

ადამიანები, გარკვეული დაავადების (მაგ., აივ ინფექციის) მქონე პირები, სოციალურად 

დაუცველი ჯგუფების წევრები, დევნილები, ლტოლვილები და სხვ. 



მხოლოდ საზოგადოების ჯანსაღ დამოკიდებულებას შეუძლია, თავიდან აიცილოს სოციუმის 

გარკვეულ წევრთა სტიგმატიზაცია. ყოველმა პიროვნებამ უნდა გაითავისოს, რომ ნებისმიერ 

ადამიანს აქვს უფლება, იყოს იმ საზოგადოების წევრი, რომელშიც ცხოვრობს. 

ამრიგად, ადამიანები ყველანი ერთნაირები და, ამავე დროს, განსხვავებულები არიან. ჩვენგან

ვსხვავდებით ერთმანეთისგან ფიზიკური აღნაგობით, კანის ფერით, სხვადასხვა კულტურასვ

ეკუთვნით. ზოგი ჩვენგანი მეტად წარმატებულია, ზოგი - ნაკლებად, მაგრამ, მიუხედავად ამ

ისა, ყველანი თანასწორი ვართ. ჩვენ მსგავსნი და თანასწორნი ვართ ყველგან - საკლასო ოთახ

ში, სკოლაში, ეზოში, უბანში, ქალაქში, საკუთარ ქვეყანაში, მსოფლიოში! 

ბულინგი 

ტერმინი „ბულინგი“ ნიშნავს ფიზიკურ ან ფსიქოლოგიურ ძალადობას, რომელიც 

ხორციელდება ბავშვის მიმართ თანაკლასელთაან სხვა ჯგუფის მიერ. ბულინგის სამი ტიპი 

არსებობს: ემოციური, სიტყვიერი და ფიზიკური. ბულინგის დამახასიათებელი ქცევებია: 

დამამცირებელი ზედმეტი სახელების დარქმევა, დაცინვა, ჯგუფიდან ან საერთო 

საქმიანობიდან გარიყვა, უცენზურო სიტყვებით მიმართვა, ნივთების წართმევა, წერილობითი 

და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, მუქარა, დაშინება, ხელის კვრა, მუშტებით ან ფეხით ცემა, 

ცილისწამება, „მსხვერპლის“ უხერხულ, არაკომფორტულ მდგომარეობაში ჩაგდება, იძულება 

- იმოქმედოს საკუთარი სურვილის წინააღმდეგ. 

ქართულში ბულინგის შესატყვისია: შარიანობა, ჩხუბისთავობა, ყოჩობა. ბულინგი 

თანამედროვე მსოფლიოში ფართოდ არის გავრცელებული. რიგ ქვეყნებში ბულინგის 

მსხვერპლთ კანონი იცავს. სიტყვის ეტიმოლოგიას თუ ჩავუღრმავდებით, შესაძლებელია, 

ტერმინი ინგლისური სიტყვა “ბულლ”-იდან მოდიოდეს, რაც ქართულად ხარს ნიშნავს. თუ 

პარალელს გავავლებთ ბულინგის მსგავსი შინაარსის მქონე ქართულ სიტყვასთან 

“ყოჩობასთან”, რომელიც სიტყვა „ყოჩიდან“ მომდინარეობს, რაც ცხვრის ფარის წინამძღოლს 

ნიშნავს, მსგავსებას დავინახავთ. მართლაც, ხშირად მოძალადე, აგრესორი მოზარდი 

ცდილობს, უფროსად, ძლიერად გამოიყურებოდეს, წინამძღოლის ფუნქცია აიღოს. 

სამწუხაროდ, ლიდერის ამ საუკეთესო თვისებებს ძალადობის ინიციატორი ცუდად იყენებს. 

ხშირად ეუხეშება მასწავლებელს, მშობლებს, საკუთარ და-ძმას, თანატოლებს. აგრესორი 

მოზარდი ხასიათდება მოჭარბებული ენერგიით, საკუთარ თავზე გადამეტებული 

პოზიტიური ან ნეგატიური წარმოდგენით, სხვებზე ძალაუფლებისა და მბრძანებლობის 

სურვილით. მას უჩნდება შიში, რომ თვითონ გახდება ძალადობის მსხვერპლი. მოძალადეს 

სურს, მიიქციოს ყურადღება, უჭირს მეგობრობა, არ აქვს დანაშაულის განცდა, არ შეუძლია 

სხვისი თანაგრძნობა. ზოგჯერ ახალგაზრდები დაუფიქრებლად, გულუბრყვილოდ ახდენენ 

თავიანთი აგრესიული გრძნობების დემონსტრირებას. სამწუხაროდ, ამგვარმა ქმედებამ 

შესაძლებელია, გამოუსწორებელი ფიზიკური და ფსიქიკური ზიანი მიაყენოს „მსხვერპლს“. 

მოზარდი - მსხვერპლი ხშირ შემთხვევაში განსხვავებულია თანატოლებისაგან. იგი 

შეუმჩნეველი, პატარა და სუსტია. გაურბის ხმაურიან თავყრილობებს. მას შეიძლება ჰქონდეს 



მკვეთრად გამორჩეული თვისებები. მაგალითად, იყოს სხვებზე ბევრად მაღალი ან დაბალი, 

მსუქანი ან გამხდარი, ღარიბი ან მდიდარი, წყნარი, კარგად სწავლობდეს. 

ბულინგის და, ზოგადად, დისკრიმინაციის ყველა გამოვლინების დასაძლევად, უნდა 

შეიარაღდეთ ცოდნით, უნდა გამოიმუშაოთ კომუნიკაციის, დიალოგის წარმართვის, აქტიური 

მოსმენის, ემპათიის უნარ-ჩვევები და შეიქმნათ ნეგატიური დამოკიდებულება 

არატოლერანტული ქცევისადმი. 

დისკრიმინაციის დაძლევის საუკეთესო საშუალებებია კომპრომისი და თანამშრომლობა. 

კომპრომისი 

კომპრომისი არის შუალედური წერტილი ორ ან რამდენიმე ექსტრემალურ მოსაზრებას 

შორის. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ორი ან რამდენიმე მოკამათე მხარე მზად არის, 

გარკვეული პოზიცია დათმოს საერთო ინტერესებისა და მიზნების მისაღწევად. 

ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ კომპრომისს 

როდესაც თანატოლებთან ან უფროსებთან ვკამათობთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ იმის მიღწევა, 

რაც გვსურს, ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. იმისათვის, რომ შევძლოთ კომპრომისის 

მიღწევა, ყოველთვის შევხედოთ სიტუაციას მოკამათე ადამიანის მხრიდანაც. თუ ყველა 

სადავო სიტუაციაში მოვახერხებთ კომპრომისის მიღწევას, მოვიპოვებთ ადამიანთა ნდობას 

და შემდგომში მათ მხარდაჭერასაც. 

დაეთანხმეთ ადამიანებს და აგრძნობინეთ, რომ პატივს სცემთ მათ მოსაზრებებს. არ გეგონოთ, 

რომ ეს ნიშნავს, თითქოს თქვენ მათ უპირატესობას აღიარებთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ 

ფლობთ კომპრომისის ხელოვნებას. 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 
 

1. ბესელია ნ., ბოკერია ნ., კორძაძე მ. (2010). განათლება/სახელმძღვანელოები. Retrieved from 

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. 

 



 

რ ელ ი გ ი ა  
 

 

რელიგია (religio) ლათინური სიტყვაა და იგი შეიძლება განიმარტოს, როგორც 

«კავშირის აღდგენა». ლაკტანციუსი (240-320) ამ სიტყვაში ხედავდა «კავშირის» იდე-

ას: «ღვთისმოსაობის ბორკილით დაბმულნი და შეკრულნი (religati) ვართ». იქნებ 

ლინგვისტი არ დაეთანხმოს ამ განმარტებას — იგი, უბრალოდ, შესაძლოა, სწორი არ 

აღმოჩნდეს, მაგრამ ამით ვითარება არ შეიცვლება. ჩვენ უნდა ამოვიდეთ იმ 

რეალობის სიღრმისეული საზრისიდან, რაც ისტორიის პროცესში ამ ცნებამ მიიღო. 

რელიგია არის აღდგენა კავშირისა, რომელიც ოდესღაც არსებობდა და რაღაც 

კატასტროფის შედეგად გაწყდა. ეს არის ადამიანურ (ხილულ) და ღვთაებრივ (უხი-

ლავ) სამყაროებს შორის კავშირი.  

 

რელიგია უნივერსალური მოვლენაა, რომელიც ნებისმიერ კაცობრიულ 

ცივილიზაციაში იპოვება. კაცობრიობის უძველესი შრეების არქეოლოგიური მონა-

ცემები (არტეფაქტების სახით) და დამწერლობის გამოგონების შემდეგ უკვე 

სიტყვიერი ტექსტებიც მოწმობენ, რომ რელიგია არსებობდა კაცობრიობის განვითა-

რების ყოველ ეტაპზე და იგი გასდევს კაცობრიობის ისტორიას და, რომ არ 

დასტურდება ისეთი პერიოდი ამ ისტორიაში, როცა რელიგია არ არსებობდა. 

რელიგიის განვითარება უმჭიდროესად არის დაკავშირებული ადამიანის სულიერ-

ინტელექტუალურ განვითარებასთან.  

 

HOMO RELIGIOSUS. ადამიანის არსების, როგორც ქმნილების, სხვადასხვა 

განზომილებათა ერთ მთლიანობაში გააზრებისას რელიგიური ცნობიერება უმნიშვ-

ნელოვანეს თანდაყოლილ ნიჭად უნდა მივიჩნიოთ. ადამიანი იცნობს თავის თავს, 

როგორც იარაღის მკეთებელს (homo faber), როგორც გონიერს, მოაზროვნეს (homo 

sapiens), როგორც ზნეობრივს (homo moralis), რაც იმას ნიშნავს, რომ სხვა სულდგმულ-

თაგან განსხვავებით, პასუხისმგებელია თავის ფიქრებზე და საქციელზე, რომ მას 

შეუძლია შეაფასოს საკუთარი მოქმედება, იყოს საკუთარი თავის მსაჯული. ამ უნარ-

ზე მითითებით მოუწოდებდა იოანე ნათლისმცემელი «შეინანეთ», ანუ შეიცვალეთ 

ფიქრები. ადამიანი ცნობს თავის თავს, როგორც ხელოვანს, მოთამაშეს (homo ludens), 

რომელიც ქმნის სამყაროებს სამყაროში ღვთის წაბაძვით, ქმნის თამაშით, რომლის მი-

ზანი მასშივეა, რაც მხოლოდ ადამიანს შეუძლია და ეს არის ღვთის ხატობის ერთი 

ასპექტი; ცნობს თავს საზოგადოებრივ არსებად (homo socialis), ანუ zoon politikon, 

არისტოტელეს განმარტებით, რაც არა მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი საზოგა-

დოებაში და საზოგადოებრივად ცხოვრობს (თუმცა ეს არ არის საკუთრივ მისთვის 

დამახასიათებელი), არამედ იმასაც, რომ მისი არსების, პოტენციების სრული რეალი-

ზაცია მხოლოდ საზოგადოებაშია შესაძლებელი, რომ საზოგადოების გარეშე ის ვერ 

იქნება ვერც იარაღის მკეთებელი, ვერც მოაზროვნე, ვერც ზნეობრივი და ა. შ. ეს უნა-

რები გულისხმობს საზოგადოების არსებობას, მაგრამ საზოგადოების დვრიტა თავად 

ადამიანის ბუნებაშია ჩადებული ერთბაშად ამ უნარების სახით, ანუ საზოგადოება და 

ადამიანის უნარები თანდათანობით, ევოლუციის გზით არ შეკრებილა ადამიანში, 

პრაქტიკაში არ შეუძენია — პრაქტიკაში მხოლოდ მათი მანიფესტაცია მოხდა.  

 



მაგრამ აქ ჩამოთვლილი უნარები არ კმარა იმისათვის, რომ ცოცხალ არსებას 

ადამიანი ეწოდოს. ცხოველიც ქმნის (თახვები და თხუნელები დიდებულ დარბაზებს 

აგებენ), ცხოველიც იქცევა გონივრულად, ცხოველსაც აქვს დარცხვენის უნარი (ეს 

შინაურ ცხოველებს ეხება), ცხოველიც თამაშობს, ცხოველებიც ცხოვრობენ 

საზოგადოებრივად, მოწესრიგებულ ჯოგებად, მაგრამ არის კიდევ ერთი 

განზომილება, რომელიც აკლია ცხოველთა სამყაროს, რაც გულისხმობს ადამიანში 

მასზე მაღლა მდგომი არსების ან რეალობის განცდის უნარს. ეს უნარი არის რწმენა, 

რომელიც ადამიანს ქმნის რელიგიურ კაცად (homo religiosus). ადამიანი აფასებს, 

მსჯავრს სდებს საკუთარ ფიქრს და ქცევას არა მხოლოდ როგორც მორალური არსება, 

არამედ, როგორც რელიგიური არსებაც, აფასებს არა მხოლოდ ადამიანური, არამედ 

ღვთაებრივი პოზიციებიდანაც, ანუ იმ დამკვირვებლისა და მსაჯულის თვალით, 

რომელიც მასზე უსასრულოდ მაღლაა სამყაროს იერარქიაში. homo religiosus თავის 

აზროვნებაში, თავის ქცევაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ხელმძღვანელობს ღვთა-

ებრივი და არა მხოლოდ ადამიანური კრიტერიუმებით; ის უფრო მეტს ხედავს თავის 

ყოფიერებაში და მთელ საგნობრივ სამყაროში, ვიდრე აღქმით ან, თუნდაც, გონების 

თვალით შეიძლება იქნეს დანახული. ის არღვევს ხილულ კედელს უხილავის 

დასანახად,  რწმენა მსჭვალავს და აზრს აძლევს ყველა სხვა უნარს ადამიანში.  

 

რწმენა. რწმენა ენათესავება ადამიანის ისეთ უნარებს, როგორიც არის: ნდობა, იმედი 

(სასოება), მოლოდინი. მათზე შეიძლება ლაპარაკი, როგორც რწმენის ნაირსა-

ხეობებზე, ანუ უფრო სწორად, მის ქვემო საფეხურებზე. ამ უნართა არსებობა 

ადამიანში მოწმობს არა მხოლოდ მის სულიერ სიჯანსაღეს, არამედ ამხელს მასში პო-

ტენციურ რელიგიურ არსებას.  

 

ნდობა, როგორც ადამიანთა შორის ურთიერთობის განსაკუთრებული სახე, იქნებ არც 

იყოს ობიექტური ფაქტებით, ობიექტური გამოცდილებით გამაგრებული, რაიმე 

საფუძვლის თუ მოტივის მქონე, მაგრამ ის მაინც არსებობდეს ქმედითად რაღაც 

გამოუცნობი ძალით და, რამდენადაც უსაფუძვლოა ნდობა ერთი ადამიანისა მეორის 

მიმართ, რამდენადაც განსჯით, საღი გონებით გაუმართლებელია, უგუნურებამდე 

მისულიც კი, მით უფრო დიდია მისი ზნეობრივი ღირებულება. თითქოს ამ 

გაუგებარი აქტით, რომელიც ხშირად «ბრმა ნდობით» არის მონათლული, ადამიანი 

ღირსებას ანიჭებს იმასაც, ვისაც ნდობა გამოუცხადა და საკუთარ თავსაც, რომელმაც 

შეძლო დაეძლია უნდობლობა. ამ აქტით ადამიანი გაუტანელი და უნდო 

წუთისოფლის წესებს უმხედრდება, აუქმებს მათ, ძლევს მათ («ნუ გეშინინ, რამეთუ 

მე მიძლევიეს სოფელსა», იოანე, 16:33). შეიძლება და, ასე ხშირად ხდება, რომ 

გამტყუნებულა ნდობა, მაგრამ ის, როგორც უნარი, მრთელი დარჩენილა და კვლავ 

ამოქმედებულა ახალ შემთხვევაში, როგორც თავისუფალი, ძალდაუტანებელი და, 

ამასთან ერთად, შემოქმედებითი აქტი. ნდობაში არის რწმენის ნაპერწკალი, ამიტომ 

ვამბობთ, რომ ნდობა რწმენის საწყისი საფეხურია.  

 

თუ ადამიანმა იცის, რის საფუძველზე უცხადებს სხვა ადამიანს ნდობას, თუ ეს 

ნდობა დასაბუთებულ-განმტკიცებულია წინა გამოცდილებით, ანუ მოვლენათა 

მიზეზ-შედეგობრიობაზეა დამოკიდებული, ანუ ცოდნაა მისი გარანტი, ეს არ იქნება 

ნდობა თავისი წმიდა სახით და მასზე (ცოდნაზე) დამყარებული საქციელიც ვერ 

განიხილება, როგორც ზნეობრივი აქტი.  

 



ნდობას ენათესავება იმედი (სასოება). იმედი არის უხილავის ხედვის უნარი 

ადამიანში. ის მომავლისკენ არის მიმართული, ესქატოლოგიურია თავისი ბუნებით, 

რამდენადაც რაღაცის დადგომას, რაღაცის განსრულებას ელის. თავისი წმიდა სახით 

იმედი ელის იმას, რაც არც გუშინ და არც გუშინწინ არ მომხდარა, ან გარეშემო 

ყველაფერი მოწმობს, რომ არ მოხდება. თუ ადამიანმა მთელი თავისი წინა გამოცდი-

ლებით იცის, რომ ესა თუ ის მოვლენა გარდაუვალად მოხდება, ამ მოლოდინს ვერ 

დავარქმევთ იმედს, მკაცრი აზრით. როცა ჩვენ ვიცით, რომ ამოვა მზე, ამ ცოდნაზე 

ვერ ვიტყვით, რომ ის არის იმედი (ჩვენ გვაქვს მზის ამოსვლის ცოდნა და არა იმედი).  

 

რწმენა აქ ჩამოთვლილ უნართა (ნდობა, იმედი, იმედიანი მოლოდინი) შორის 

აღმატებულია. რწმენა, მათგან განსხვავებით, ის უნარია, რომელსაც ძალუძს 

დაბადოს ცოდნა. რწმენა ხდება საღვთო ცოდნის წყარო. როგორც წერდა ილია 

ჭავჭავაძე: არის საგანი, რომელსაც, თუ არ ირწმუნე, ვერ დაინახავ.  

 

რელიგიები. კაცობრიობის რელიგიური გამოცდილება მრავალგვაროვანია და 

ისტორიაც მრავალ რელიგიურ სისტემას იცნობს. მათგან ზოგი დავიწყებას მიეცა და 

მხოლოდ ისტორიული აზრი აქვს შერჩენილი, ზოგიერთმა დღემდე გაძლო და 

დღემდე მიმდევრები ჰყავს, აქტუალურია. რელიგიური განსხვავებები გამოწვეულია 

ადამიანთა ჯგუფებს შორის კულტურული, ეთნიკური, სოციალ-პოლიტიკური, 

წესჩვეულებითი თუ მსოფლმხედველობითი განსხვავებებით.  

 

საკრალური და პროფანული. რელიგიათა სიმრავლე შეგვიძლია დავიყვანოთ 

რამდენიმე მოდელამდე თუ ტიპამდე, იმისდა მიხედვით, თუ რა ნიშანს ავირჩევთ 

მათი კლასიფიკაციისთვის. რა ნიშანია აუცილებელი იმისათვის, რომ რომელიმე 

მსოფლმხედველობა რელიგიად ჩაითვალოს? როგორც რელიგიის ერთი მკვლევარი 

წერს, რელიგიაში მთავარი ცნებაა სიწმიდე, ანუ უფრო ზუსტად, წმიდისა და სადაგის 

(პროფანულის, ჩვეულებრივის) გარჩევა. შეიძლება არსებობდეს რელიგია, რომელსაც 

არა აქვს ღვთაების გამოკვეთილი კონცეფცია (ასეთებია პირველყოფილი რელიგიები, 

ასეთია ბუდიზმიც), მაგრამ წარმოუდგენელია რელიგია, რომლის მიმდევრები არ 

განასხვავებენ წმიდა რეალობას ყოველდღიურობისგან, სხვანაირად, ყოველი რელი-

გიური მსოფლგანცდის მიხედვით არსებობს საკრალური დრო და სივრცე და 

არსებობს პროფანული დრო და სივრცე.  

 

პოლითეიზმი და მონოთეიზმი. რამდენადაც საკრალურ-პროფანულის 

დაპირისპირება საყოველთაოა, ყველა რელიგიისთვის არის ნიშანდობლივი, 

რელიგიების კლასიფიკაციას ღმერთის (ღვთაების) კონცეპტის მიხედვით მოვახ-

დენთ. რელიგია შეიძლება იყოს პოლითეისტური ან მონოთეისტური. პო-

ლითეისტური ის რელიგიებია, რომლებიც სამყაროში მრავალ ღმერთს აღიარებენ, 

თუმცა ყველა ისინი ერთ სიმაღლეზე არ ჰყავთ წარმოდგენილი. სამყარო შექმნილია 

მრავალი ღმერთის მონაწილეობით და ასევე ადამიანის ბედი მრავალ ღმერთზეა და-

მოკიდებული, თუმცა მათ შორის ერთია უპირატესი და შეიძლება ღმერთების მამად 

იწოდებოდეს. პოლითეისტური რწმენით, თითოეული ღმერთი განაგებს ყოფიერების 

ან ადამიანის მოღვაწეობის რომელიმე სფეროს. მისი რანგი იმისდა მიხედვით არის 

შეფასებული, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მის მიერ წაძღოლილი თუ ზრუნვილი 

ესა თუ ის სფერო, თუ დარგი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისთვის არის ნა-

ყოფიერება და ამიტომაც, ცხადია, რომ ყველაზე ძლიერი და თაყვანსაცემი ის ღმერ-



თებია, რომლებიც განაგებენ ნაყოფიერებას, ადამიანთა შობადობას, მოსავლის 

სიუხვეს და ა. შ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ნაყოფიერებასთან თითქმის ყველა 

ღვთაებას აქვს შეხება.  

 

პოლითეისტურ რელიგიაში შეინიშნება ერთღმერთიანობის ტენდენცია 

მონოლატრიის სახელწოდებით: საზოგადოებას სწამს ბევრი ღმერთის არსებობა, მაგ-

რამ იგი ერთ ღმერთს სცემს თაყვანს, თვლის მას თავის საკუთარ ღმერთად, რომელიც 

არის მისი მეოხი და იბრძვის მისი კეთილდღეობისთვის. ძველი აღთქმის ხალხი აღი-

არებდა, რომ არსებობს ქამოში, მოაბის ღმერთი და დაგონი, ფილისტიმელთა 

ღმერთი, მაგრამ თავად თაყვანს სცემდნენ იაჰვეს. ეს მონოლატრიაა — მრავალი 

ღმერთის არსებობის პირობებში ერთი ღმერთის თაყვანისცემა (ბერძნ. ლატრია 
«თაყვანისცემა»). მონოთეიზმი მონოლატრიის სახით პირველად მოსეს ათ მცნებაში 

გამოითქვა: «მე ვარ უფალი, შენი ღმერთი... არ იყოლიო სხვა ღმერთები ჩემ გარდა...» 

მაგრამ შემდგომ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველნი იაჰვეს (უფლის) გარდა ყველა 

სხვა ღმერთს, რომელთაც ებრაელი ხალხის მეზობელი ხალხები აღიარებდნენ, 

არაღმერთებად, ცრუღმერთებად თვლიდნენ. ჭეშმარიტი მონოთეიზმი გამოიხატა 

ბიბლიის დასაწყის სიტყვებში «დასაწყისში ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა». ამ სიტყვების 

დამწერისთვის სხვა ღმერთი, გარდა ამ ღმერთისა, რომელიც სამყაროს ქმნის, არ 

არსებობს.  

 

ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, თითქოს ერთი ღმერთის თაყვანისცემაზე გადასვლა 

მოხდა მრავალ ღმერთს შორის ერთ-ერთის ამორჩევით ან მათი თანდათანობითი 

რედუქციით, მრავალის ერთამდე დაყვანით. პოლითეიზმიდან მონოთეიზმზე 

გადასვლა, ანუ ერთღმერთიანობის «აღმოჩენა», ევოლუციის შედეგი არ ყოფილა. 

ერთი ღმერთის, სამყაროს ერთი შემოქმედის, ყოვლადძლიერის, აბსოლუტური 

არსებისადმი რწმენა ღვთიური გამოცხადების წყალობაა. ამას მოწმობენ რელიგიური 

ტექსტები, განსაკუთრებით, ძველი აღთქმა, რომელიც აბრაამის მაგალითზე ერთ-

ღმერთიანობის რწმენის წარმოშობას ექსისტენციალურ ნახტომად გვისახავს. 

აბრაამის გამოცდილებაში ერთი ღმერთის რწმენაზე (აღიარებაზე) გადასვლა 

არაფრით იყო განპირობებული, გარდა გამოცხადებისა, რომელიც მას ჩაესმა, რათა 

მთლიანად შეეცვალა მისი ცხოვრება.  

 

ტრანსცენდენტიზმი და პანთეიზმი. რელიგიათა კლასიფიკაციის ნიშნად შეიძლება 

გამოდგეს პოზიცია, რომელიც ამა თუ იმ რელიგიაში ღმერთს უჭირავს: შემოქმედი 

ღმერთი სამყაროსგან განზე დგას, ტრანსცენდენტურია, მაგრამ არსებობს რელიგია, 

რომელიც ღმერთს ბუნებაში «ჩაძირულად» თუ «შთანთქმულად» მოიაზრებს. ასეთი 

ღმერთი არ არის შემოქმედი და სამყაროც ამ ტიპის რელიგიის თანახმად არ წარმოშო-

ბილა, იმთავითვე არსებობდა მარადიულად, ღმერთებიც არსებულის წიაღში 

დაიბადნენ და ჩათრეულნი არიან ბუნების პროცესებში, მის წრებრუნვაში. ღმერთს 

თითქოს არა აქვს ბუნებისგან დამოუკიდებელი არსებობა, გათქვეფილია მასში, 

დამორჩილებულია მის კანონებს. ბუნება პერიოდულად კვდება, ღმერთიც კვდება 

ბუნებასთან ერთად და აღორძინდება ბუნების ძალთა აღორძინებასთან ერთად. ეს 

არის პანთეიზმი, თუმცა იგი უფრო მსოფლმხედველობაა, ვიდრე რელიგიის დამო-

უკიდებელი ტიპი. პანთეიზმი დამახასიათებელია ბევრი პოლითეისტური 

რელიგიისთვის, კერძოდ, ამ რწმენას ეფუძნება კულტი მომკვდარი და აღორძინებადი 



ღვთაებებისა, რაც საკმაოდ გავრცელებული იყო წინა აზიაში (დუმუზი, თამუზი, 

ადონისი, ატისი და სხვ.).  

 

რელიგიის ორი მხარე. ყოველ რელიგიას ორი მხარე აქვს: შინაგანი და გარეგანი. 

შინაგანია რწმენა-წარმოდგენები ღმერთზე, სამყაროზე და მის შექმნაზე, ადამიანზე, 

ღვთაებასა და ადამიანს შორის ურთიერთობაზე, ადამიანის ზნეობრივ 

მოვალეობებზე, მის მოლოდინზე და სხვ. მოძღვრება შეიძლება ზეპირი სახით გადა-

დიოდეს თაობიდან თაობამდე ან მოძღვრება შეიძლება გადმოცემული იყოს 

წერილობით, თუკი ხალხში არსებობს დამწერლობა, ან ანდობენ დამწერლობას 

რელიგიურ საიდუმლოებებს (ცნობილია, რომ ძველი ინდური რელიგიური 

ტექსტები ვედებისა თავდაპირველად ზეპირად გადაიცემოდა და მხოლოდ 

მოგვიანებით იქნა ჩაწერილი). მაგრამ, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა წერილობით 

გამოხატული მოძღვრება, ის მაინც რელიგიის შინაგან მხარეს შეადგენს, მენტალობის 

სფეროს ეკუთვნის და, ამდენად, როგორც სულიერი რამ, უხილავია.  

 

რელიგიის გარეგანი ანუ ხილული მხარეა რიტუალები, ინსტიტუციები, 

ორგანიზაცია და სხვ.  შეიძლება ითქვას, რომ გარეგანი მხარე ერთგვარად შინაგანის 

გამოხატულებაა, უხილავის ხილული მხარეა. რიტუალს საფუძვლად უდევს 

წარმოდგენები ღვთაებაზე, მის შემძლეობაზე, მის «ფსიქოლოგიაზე». რიტუალში 

ერთი ნაბიჯიც არ არის ისეთი, რომელიც ზედმეტი ან არასაკმარისი იყოს მიზნის 

მისაღწევად. მიზანი კი ყველა რელიგიაში ღვთაების მომადლიერებაა, რაც ისევ და 

ისევ ღვთაების ბუნების «ცოდნაზეა» დამოკიდებული. არსებობს გარიგება ადამიანსა 

და ღმერთს შორის, რაც შემდეგი ფორმულით გამოიხატება: «გაძლევ, რათა მომცე» (do 

ut des). წარმართულ რელიგიებში ადამიანი არაფერს გაიღებს ღვთაებისთვის უსას-

ყიდლოდ ისე, რომ არ მოელოდეს ანაზღაურებას, ხშირად არა იმ ზომით, რა 

ზომითაც გასცა, არამედ ერთი ათად. ასე რომ, ურთიერთობა სავსებით რაციონალუ-

რია, უფრო სწორად, ადამიანს სურს, რომ ურთიერთობა ღვთაებასთან რაციონალური 

და პროგნოზირებადი იყოს. ისევე, როგორც მიწის მუშაკი თესავს თესლს იმ იმედით, 

რომ თესლი მიწაში არ დაეკარგება, ასევე იმედოვნებს იგი, რომ ღვთისთვის 

შეწირულიც არ დაეკარგება. «რასაცა გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია» — ეს 

სასოება ამართლებს რიტუალურ ქმედებებს, რომელთა შორის ძირითადია 

მსხვერპლშეწირვა.  

 

მსხვერპლშეწირვა და ლოცვა. თავდაპირველად მსხვერპლის შეწირვას არ ჰქონდა 

ცოდვის გამომსყიდველი ძალა, რაც მან ძველი აღთქმის რელიგიაში მიიღო. მსხვერ-

პლის შეწირვა, სისხლიანი (ცხოველური) იქნებოდა იგი თუ უსისხლო (მცენარეული), 

იყო ერთგვარი წინდი, ჩადებული ღვთაების «ბეღელში» იმ იმედით, რომ წინდის 

ჩამდებელი ერთიათად და მეტადაც ამოიგებდა ჩადებულს. ადამიანი ან მადლობის 

ნიშნად შესწირავდა მსხვერპლს, ან წინასწარ — უხვი მოსავლის მოლოდინისთვის. 

მიწის პირველმოწეული ნაყოფისა და პირველმოგებული პირუტყვის შეწირვას ეს 

ორი მიზანი ჰქონდა ერთდროულად: შემწირველი მადლობდა ღვთაებას, რომელმაც 

მოასწრო იგი ამ წლის მოსავალს და შესთხოვდა სამომავლოდაც არ გამტყუნებოდა 

მოლოდინი. და ასე წლიდან წლამდე. ხოლო თუკი მოლოდინი არ 

გაუმართლდებოდა, ადამიანი მიზეზს ეძებდა არა ღვთაებაში, არამედ თავის თავში. 

მსხვერპლშეწირვა იძენს მორალურ ასპექტს: მსხვერპლი შეიწირება მართალი და 

წრფელი გულით, როგორც აბელმა შესწირა სრულიად უანგაროდ, შესაძლოა, იმ 



მოლოდინის გარეშე, რომ მისი მსხვერპლი მოსავლის ან კეთილდღეობის 

აუცილებელი გარანტია იქნებოდა. მთავარი აქ იყო კეთილსინდისიერება ღვთის 

წინაშე.  

 

ამრიგად, რელიგია აღიარებს, ზოგადად რომ ვთქვათ, კავშირის შესაძლებლობას 

გრძნობად (ადამიანურ) და ზეგრძნობად (ზებუნებრივ, ღვთაებრივ) სამყაროებს შო-

რის. სხვანაირად, ეს არის კავშირი მიწასა და ცას შორის, რომელსაც სხვადასხვა 

სიმბოლური გამოხატულება აქვს: ეს არის  გახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადე-

ბული ხიდი (ძველ რომაელთა ქურუმის სახელწოდება pontifex ნიშნავს «ხიდის 

მკეთებელს»), აღმართული ჯვარი... ყველა რელიგიაში ადამიანს აქვს შესაძლებლობა 

ორი სახის კონტაქტის დამყარებისა ორ ნაპირს შორის: ერთია ლოცვა, მეორეა 

მსხვერპლი. ღმერთი იწყნარებს ლოცვას და იღებს მსხვერპლს, რომელთა სანაცვლოდ 

წყალობას მოაფენს ადამიანზე. 

 

კულტმსახურებას წარმართავს ან ქურუმთა კასტა (ასე იყო, ძირითადად, წარმართულ 

რელიგიებში: შუამდინარეთში, რომში, საბერძნეთში), ან საგანგებო ტომი (მოგვები 

მაზდეანებში), ან ტრადიციულად რომელიმე საგვარეულო (აარონის შთამომავლები 

ძველი აღთქმის რელიგიაში), ან მორწმუნეთა წრიდან გამოსული სამღვდელოება, ან 

პიროვნებანი განურჩევლად სოციალური ან სხვა ცენზისა (როგორც ქრისტიანობაში 

ან ისლამში).   

 

რელიგიის სამი ტიპი. თუ რელიგიას შევხედავთ ადამიანსა და ღმერთს შორის 

ურთიერთობის კუთხით, სამი ტიპი შეიძლება გამოიყოს დღემდე არსებულ 

რელიგიებს შორის. პირველი, შესაძლოა, თავდაპირველი ტიპი გულისხმობს ისეთ 

დამოკიდებულებას, როგორიც არსებობს ბატონსა და მონას შორის, როცა მონა, 

ბატონის სასჯელის შიშით, ასრულებს დაკისრებულ საქმეს. მეორე ტიპი გულის-

ხმობს ისეთ დამოკიდებულებას, რომელიც არსებობს ბატონსა და მოჯამაგირეს 

შორის, როცა ადამიანი გასამრჯელოს გულისთვის შრომობს. მესამე ტიპის რელიგია 

მამაშვილური ურთიერთობაა, როცა შვილს მხოლოდ და მხოლოდ მამის სიყვარული 

ამოძრავებს, არც შიში და არც ანგარება არ არის მიზეზი მისი შრომისა. ეს 

უკანასკნელი ტიპი ამ სამში ყველაზე აღმატებულია. ასეთია სიყვარულზე დაფუძნე-

ბული რელიგია. ისტორიული რელიგიების სიმრავლეში, იმის მიხედვით თუ რა 

მოტივით სრულდება ესა თუ ის რიტუალი — შიშით, ვალდებულებით თუ სიყვა-

რულით, შეგვიძლია გამოვიცნოთ რელიგიის რომელიმე ტიპი. მაგრამ, უნდა ითქვას, 

რომ, შესაძლოა, ვერც დავადასტუროთ ისტორიულ რელიგიებს შორის ისეთი, 

რომელიც წმიდა სახით წარმოგვიდგენდა რომელიმე ტიპს. 

 

პრინციპში, ქრისტიანობა მესამე, სიყვარულზე დაფუძნებული ტიპის რელიგიაა, ეს 

არის მისი იდეალური ტიპი, მაგრამ რეალურად ცოტანი არ არიან ისეთი ქრისტი-

ანები, ვისთვისაც შიში ან, თუნდაც, ვალდებულებაა გადამწყვეტი და ნაკლებად — 

სიყვარული იმ ქმედებებში, რომელთა აღსრულება ადამიანს ქრისტიანად ხდის.  

 

დეიზმი და თეიზმი. ბოლოს, შეგვიძლია დავასახლოთ ერთი ტიპი რელიგიისა, 

რომელიც მსგავსად პანთეიზმისა, შესაძლოა, რელიგიაც არ იყოს, არამედ — მისი სუ-

როგატი. ვახსენებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს ტიპი, რომელსაც შეიძლება 



ფსევდორელიგია ვუწოდოთ, საკმაოდ გავრცელებულია დღესდღეობით, თუმცა ის 

გარკვეულ ისტორიულ პირობებში შექმნილ სააზროვნო სივრცეში წარმოიშვა.  

 

XVII საუკუნეში ინგლისში შეიქმნა რელიგიურ-ფილოსოფიური მოძღვრება დეიზმის 

სახელწოდებით (ლათ. deus — «ღმერთი»), რომელიც საფრანგეთის რევოლუციის პე-

რიოდში სახელმწიფო რელიგიის სტატუსსაც იღებს (ე. წ. გონების რელიგია). 

დეისტები იყვნენ ვოლტერი, დიდრო და სხვა განმანათლებლები. დეიზმის 

მიხედვით, არსებობს deus, სრულყოფილი არსება, რომელმაც შექმნა ეს სამყარო 

ადამიანითურთ, დგას მის გარეშე და სრულიად შეუცნობელია ადამიანისთვის. მის 

მიერ შექმნილი სამყარო ემსგავსება სრულყოფილ საათის მექანიზმს, რომელიც 

მინდობილია თავის თავს და მუშაობს მისი შემქმნელის მხრიდან ჩაურევლად. ამგვარ 

ღმერთთან ადამიანი ვერავითარ კონტაქტს ვერ ამყარებს და ამიტომაც 

გამორიცხულია ყველა რელიგიისთვის ნიშანდობლივი ლოცვა, მსახურება, 

საიდუმლოთა აღსრულება. ასეთ ღმერთთან ადამიანი ვერ შევა დიალოგში, ვერ 

მიმართავს მას შენობით. ეს ღმერთი არის «ის», რომელიც მთლიანად დაფარულია 

თავის გამოუცნობლობაში. იგი არ (ან ვერ) ერევა თავის მიერ გაჩენილ სამყაროში, მას 

არ შეუძლია გააჩეროს საათი, რომელიც ერთხელ მოიმართა და აგრძელებს სვლას 

შეუწყვეტლად. სრულიად გამორიცხულია ყველა რელიგიისთვის დამახასითებელი 

გამოცხადებები ან სასწაულები. იგი იდუმალია და მტრულიც კი არის, მალავს ადამი-

ანისგან თავის სახეს, არც კი აქვს რაიმე სახე. ეს არის აბსოლუტური რაციო (გონება), 

რომელიც მთლიანად დაქვემდებარებულია თავის მიერ შექმნილ კანონებს და 

უძლურიც კია შეცვალოს ისინი. ამ მხრივ დეიზმი პანთეიზმს უახლოვდება იმ განსხ-

ვავებით, რომ დეუს აბსოლუტურად ტრანსცენდენტულია სამყაროსა და ადამიანის 

მიმართ, pantheos კი — აბსოლუტურად იმანენტური. უკიდურესობანი აქ თან-

ხვდებიან ერთმანეთს.  

 

დეიზმის ერთგვარი სახეობაა ჩვენში გავრცელებული წარმოდგენა «ბუნების ძალაზე», 

რომელიც განაგებს ყველაფერს, მაგრამ გულგრილია ყველაფრისადმი, რაც შექმნა, 

თავად ადამიანის ჩათვლით. ეს არის სრულიად უპიროვნო და ბრმა ძალა, რომელიც 

ვერ ცნობს თავის ქმნილებას. მისთვის ადამიანი და ბუნების სხვა ქმნილება, 

ცოცხალი არსება თუ უსულო საგანი, ერთია.  

 

დეიზმის საპირისპიროა თეიზმი (ბერძნ. theos — «ღმერთი») და ეს არის საკუთრივ 

რელიგია, რომელიც აღიარებს ღმერთს — ტრანცენდენტულს (ქმნილების გარეშე 

მყოფს) და იმანენტურს (მასში მყოფს) იმავდროულად, ღმერთს, რომელსაც შეუძლია 

თავის მიერ შექმნილი წესრიგის შეცვლა (სასწაულქმედება); ღმერთს, რომელიც 

ცნობს თავის ქმნილებას, მითუმეტეს ადამიანს; ღმერთს, ვისთანაც ადამიანს შეუძლია 

ურთიერთობა; ღმერთს, რომელიც არის პიროვნება და, რომელსაც შეგიძლია 

მიმართო — «შენ»; ღმერთს, რომელსაც შეგიძლია მოუხმო გასაჭირში იმ იმედით, რომ 

მოგისმენს, ღმერთს, რომელმაც იცის ადამიანის ასავალ-დასავალი და კითხულობს 

მის ზრახვებს, და რომელსაც არაფერი დაემალება. ასეთი ღმერთისადმი რწმენის არ-

სებობამ შესაძლებელი გახადა შექმნილიყო ფსალმუნები, სადაც ღმერთი და ადამიანი 

დიალოგში არიან ჩაბმულნი. «მიწყალე მე, ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და 

მრავლითა მოწყალებითა შენითა აღხოცე უსჯულოებაჲ ჩემი. უფროის გამბანე მე უს-

ჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან განმწმიდე მე...» (ფსალმ. 50). მხოლოდ 



ასეთი ღმერთისგან მოელის ადამიანი გამოცხადებას, რომელიც ნამდვილი რელიგიის 

წყაროა. «უჩინონი და დაფარულნი სიბრძნისანი გამომიცხადე მე...»  

 

ეროვნული და უნივერსალური. დაბოლოს, კიდევ ერთი ნიშანი, რომელიც 

განასხვავებს რელიგიებს. არის რელიგიები ეროვნული და არის რელიგიები 

უნივერსალური. ეროვნული (ნაციონალური) ის რელიგიებია, რომელთა აღმსარე-

ბელნი ერთი ეროვნების (ნაციის, ეთნოსის) საზღვრებს არ სცილდებიან. 

დღესდღეობით ასეთებია მაზდეანობა, იუდაიზმი (მეტ-ნაკლებად), ეზიდობა. 

თავდაპირველად ისლამი ერთი ხალხის, არაბების, წიაღში მათი ინტერესებისთვის 

ჩაისახა და შემდეგ მოიცვა მსოფლიოს სხვა (ირანული, თურქული, სლავური 

მოდგმის) ხალხები. ასეთი იყო თავდაპირველად ბუდიზმიც, ინდუიზმიც, რო-

მელთაც მხოლოდ შემდგომ მიიღეს უნივერსალური ხასიათი. პირველი ტიპის 

რელიგიები იმდენად არის განსაზღვრული ეროვნულობით (ეთნიკურობით), იმდე-

ნად არის ერთმანეთში გადაწნული ეროვნული და რელიგიური ღირებულებები, რომ 

მათი აღმსარებელი რელიგიურ იდენტობასთან ერთად, ეროვნულ იდენტობასაც იც-

ვლის.  

 

აღმსარებლობა ადამიანთა ჯგუფის, ტომის, ეთნოსის, ერის, სახელმწიფოს 

იდენტობის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ნიშანია, თუმცა ტომისა და ეთნოსის შიგნით 

ჯგუფები, შესაძლებელია, რელიგიის ნიშნით უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს; 

ხალხებს ერთ ერად ხშირად ერთი რელიგიის აღმსარებლობა აერთიანებს (მაგალი-

თად, არაბებს); იშვიათია, მაგრამ ისტორიაში არსებობდნენ სახელმწიფოები, 

რომელთა საიდენტიფიკაციო ნიშანი მხოლოდ რელიგია იყო (ძველი ისრაელისთვის 

— იუდაიზმი, ბიზანტიისთვის — მართლმადიდებლობა, არაბთა სახალიფოსთვის — 

ისლამი, ხაზართა სამეფოსთვის — იუდაიზმი...).  

   

ძველი და ახალი მსოფლიოს ფორმით და შინაარსით ერთმანეთისგან განსხვავებულ 

მრავალრიცხოვან რელიგიათა შორის ჩვენს «ენციკლოპედიაში» წარმოდგენილია 

მხოლოდ ის რელიგიები და აღმსარებლობები, რომლებიც საქართველოში გვხვდება.    

 

 

ზურაბ კიკნაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



რელიგიის ელემენტები, კლასიფიკაცია და ფორმები 

 

რელიგიის ელემენტები. სოციოლოგი რ. ჯონსტოუნი ჩამოთვლის ხუთ ძირითად 

ელემენტს, რომელთა მეშვეობით იგი განსაზღვრავს, რამდენადაა რწმენათა ესა თუ ის 

სისტემა რელიგია. უპირველეს ყოვლისა, რელიგია გულისხმობს მორწმუნეთა 

ჯგუფის არსებობას, თუმცა ის, შესაძლოა, დაკავშირებული იყოს ღრმად 

პერსონალურ განცდებთანაც. მეორე — რელიგია ასოცირებულია წარმოდგენებთან, 

რომლებიც საკრალურად ითვლება, იგი ზღვარს ავლებს ყოველდღიურობასა და 

უჩვეულო მოვლენებს, სასწაულებს შორის. სასწაული დაკავშირებულია რაღაც ზე-

ბუნებრივთან, ისეთ ძალასთან ან არსებასთან, რომლის შესაძლებლობები არ არის 

შეზღუდული ბუნების კანონებით. მესამე ელემენტის მიხედვით, რელიგია 

გულისხმობს რწმენათა განსაზღვრულ ერთობლიობას — სარწმუნოებას. ეს რწმენები 

ხსნის ადამიანურ ბუნებას, არსებულ გარემოსა და ზებუნებრივ ძალებს, რომლებიც 

საკრალურად მიიჩნევა. მეოთხე — რელიგია მოიცავს რიტუალებისა თუ სხვა ტიპის 

ქმედებების განსაკუთრებულ ერთობლიობას. რიტუალებს რ. ჯონსტოუნი 

განმარტავს, როგორც ქცევის თავისებურებას წმინდა და ზებუნებრივ ძალთა მიმართ 

(მაგალითად, ეკლესიასთან ახლოს გავლისას მართლმადიდებელი ქრისტიანი 

პირჯვარს იწერს და ლოცვას წარმოთქვამს). და ბოლოს, რელიგია თავის თავში 

მოიცავს განსაზღვრულ წარმოდგენებს ცხოვრების მართლმორწმუნე წესზე. 

რელიგიათა უმრავლესობა მორწმუნეებს ქცევის მარეგულირებელ მცნებათა თუ ნორ-

მათა სისტემას უწესებს. ეს ნორმები ადგენს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს მორწმუნე ამა 

თუ იმ გარემოში. 

 

რელიგიის კლასიფიკაცია. დღესდღეობით მსოფლიოში დაახლოებით 5 000-მდე 

აღმსარებლობა არსებობს. იმისათვის, რომ ეს მრავალფეროვნება სისტემატიზებული 

იყოს, ჩვეულებრივ, რელიგიურ ჯგუფებს ზოგიერთი საერთო ნიშნის მიხედვით 

ყოფენ. არსებობს განსხვავებული ტიპოლოგიური სქემები, რითაც რელიგიებს 

«დახშულ და ღია», «ბუნებრივ და ეთიკურ», «ბუნებრივ და გამოცხადებისეულ» ან 

სხვა, მსგავს ჯგუფებად მიჯნავენ. არსებობენ მკვდარი და ცოცხალი (დღეს 

არსებული) რელიგიები. რელიგიები შეიძლება კლასიფიცირებული იყოს როგორც 

მონოთეისტური (ერთღმერთიანი) და პოლითეისტური (ღმერთების პანთეონი); 

გვარ-ტომობრივი (გავრცელებულია ხალხებში, რომელთაც შენარჩუნებული აქვთ 

უძველესი საზოგადოებრივი სტრუქტურა, მაგალითად, ავსტრალიის აბორიგენებში); 

ხალხურ-ნაციონალური (ინდუიზმი, კონფუციანელობა, სიქჰიზმი, შინტოიზმი და 

სხვ.) და მსოფლიო. მსოფლიო (ზენაციონალურ) რელიგიებს მიეკუთვნებიან: 

ბუდიზმი, ქრისტიანობა და ისლამი (ბოლო პერიოდში მსოფლიო რელიგიად 

ინდუზმსაც მოიხსენიებენ). მაგრამ, შეიძლება თუ არა, მაგალითად, ქრისტიანობისა 

და ჰარე კრიშნას მოძღვრების დახასიათებისას იდენტური ტერმინების გამოყენება? 

 

ამ შემთხვევაში რელიგიათა კლასიფიცირება, მათი მიმდევრების მიერ მინიჭებული 

სახელწოდების შესაბამისად  საუკეთესო გამოსავალს წარმოადგენს: 

პროტესტანტული, მართლმადიდებელი, კათოლიკე, იუდაისტური, მუსლიმური და 

ა.შ. თუმცა სოციოლოგიაში, ევოლუციის მიხედვით, მიღებულია რელიგიათა 

კლასიფიკაციის სისტემა პრიმიტიულიდან თანამედროვე მოძღვრებებამდე. ეს 

სისტემა XIX საუკუნის ბოლოს ჩამოყალიბდა. XX საუკუნის დამდეგს იგი მკაცრად 

იქნა გაკრიტიკებული, სოციოლოგიაში კი აღიარება მოიპოვა რობერტ ბელახის მიერ 



წარმოდგენილმა ახალმა თეორიამ. ბელახმა წარსულისა და თანამედროვე 

რელიგიათა კლასიფიკაციაში გამოყო ხუთი კატეგორია: 

 

პრიმიტიული რელიგია: მაგალითად, ავსტრალიური; სიმბოლოთა სისტემა — 

ადამიანისა და საგნების მითური გამოსახვა; რელიგიური ქცევა — იდენტიფიკაცია, 

საგვარეულო გამოსახულებებზე ისტორიათა «კვლავწარმოება»; რელიგიის 

ორგანიზაცია — ეკლესიის არარსებობა, რელიგიურისა და საზოგადოებრივის 

ერთიანობა; სოციალური ასპექტი — სოციალური სოლიდარობის განმტკიცება. 

 
არქაული რელიგია: მაგალითად, პოლინეზიური და აფრიკული; სიმბოლოთა 

სისტემა — ძლევამოსილი მითური არსებები (ღმერთების მსგავსი); რელიგიური 

ქცევა — თაყვანისცემა და მსხვერპლშეწირვა; რელიგიის ორგანიზაცია — 

განსხვავებული კულტები; სოციალური ასპექტი — სოციალური კონფორმიზმის 

მოთხოვნა. 

 
ისტორიული რელიგიები: მაგალითად, ძველებრაული; სიმბოლოთა სისტემა — 

გამიჯვნა ბუნებრივსა და ზებუნებრივს შორის; რელიგიური ქცევა — ხსნა კეთილი 

საქმეების საფუძველზე; თავისუფალი ნების კონცეფცია; რელიგიის ორგანიზაცია — 

ეკლესიები; რელიგიური ორგანიზაციების გამოყოფა სხვა საზოგადოებრივი 

სისტემებისაგან; სოციალური ასპექტი — დაძაბულობა რელიგიასა და საზოგადოებას 

შორის. 

 
ადრეული მოდერნისტული რელიგია: მაგალითად, რეფორმაციის ეპოქის 

პროტესტანტიზმი; სიმბოლოთა სისტემა — პირდაპირი კავშირი ზებუნებრივსა და 

ინდივიდს შორის; რელიგიური ქცევა — მთლიანად მოიცავს ცხოვრებას, რწმენის 

კონცეფცია; რელიგიის ორგანიზაცია — ნებაყოფლობითი წევრობა რელიგიურ 

ერთობაში; სოციალური ასპექტი — ძირეული ცვლილებები სოციალურ სისტემებში. 

 
მოდერნისტული რელიგია: მაგალითად, ქრისტიანობა თანამედროვე დასავლეთში; 

სიმბოლოთა სისტემა — პიროვნება და მისი ვალდებულება; რელიგიური ქცევა — 

პიროვნული ეთიკური პრინციპების ძიება; რელიგიის ორგანიზაცია — 

გარკვეულწილად ეკლესიის წევრობა, თუმცა, უმთავრესად, პირადი 

პასუხისმგებლობა; სოციალური ასპექტი — საზოგადოების კულტურისა და 

პიროვნული ღირებულებების შესაძლო მუდმივი სრულყოფა. 

 

რელიგიის ფორმები. რელიგიის, როგორც დამოუკიდებელი სულიერი სფეროს 

ჩამოყალიბებას, წინ რწმენისა და რიტუალების ფორმირებისა და განვითარების 

გრძელი გზა უძღოდა. გვარტომობრივი რელიგიის ერთ-ერთი უძველესი ფორმაა 

ტოტემიზმი — რწმენა ტომისა და რომელიმე ცხოველის, მცენარის ან ბუნებრივი 

მოვლენის სულიერ კავშირზე. პირველყოფილ საზოგადოებაში გავრცელებული იყო 

ფეტიშიზმი — საგნების თაყვანისცემა, რომელთაც თითქოს ზებუნებრივი თვისებები 

ჰქონდათ. ამის გარდა, გვაროვნული წყობისათვის დამახასიათებელი იყო წინაპრების 

კულტი, რომლებიც თითქოს გავლენას ახდენენ შთამომავლობაზე, აგრეთვე 

სულებისა და სულის რწმენა, ბუნების გასულიერება, რასაც ანიმიზმი ეწოდება. 

პირველყოფილი რელიგიური წარმოდგენების ეს ფორმები ერთმანეთთან მჭიდრო 

კავშირში თანაარსებობდნენ. ასევე გავრცელებული იყო მაგია. მაგს გარკვეული ქმე-



დებებისა და შელოცვის მეშვეობით გავლენა უნდა მოეხდინა ადამიანზე ან ბუნებრივ 

მოვლენებზე. მოგვიანებით ყალიბდება უფრო რთული წარმოდგენები სულზე, მის 

არსებობაზე ადამიანის გარდაცვალების შემდეგ, მიღმურ სამყაროზე, ღმერთების 

ქმედებებსა და გმირებზე. ანტიკურობაში ღმერთების მკაცრი, მოწესრიგებული 

სისტემა არსებობდა, მაგრამ ამ დროისთვის ჯერ კიდევ არ იყო დადებული ზღვარი 

მითოლოგიურ და რელიგიურ პერსონაჟებს შორის. თუმცა საკრალური გმირები 

მაღლდებიან მთავარ, უმაღლეს ღმერთამდე. ბევრი ასეთი რელიგია დღემდე 

არსებობს: ინდუიზმი, შინტოიზმი, დაოსიზმი, ზოროასტრიზმი, ჯაინიზმი. 

პარალელურად იქმნება თეისტური რელიგიები. უფრო მკაფიოდ ხდება სხეულისა და 

სულის, მიწიერისა და ზეციურის განყოფა და მათი სხვადასხვა მხარეს დაყენება. 

თეისტურ რელიგიებს მიეკუთვნებიან: იუდაიზმი, ქრისტიანობა, ისლამი. ეთნიკურ 

ან პოლიტიკურ საზღვრებში მოქცეული ადრეული რელიგიები ადგილს უთმობენ 

ზენაციონალურ მსოფლიო რელიგიებს (ბუდიზმს, ქრისტიანობას, ისლამს), 

რომლებიც აერთიანებენ ყველა ადამიანს დაბადების ადგილის, ენისა და ეთნიკური 

წარმომავლობის მიუხედავად. 

 

გავრცელებულ რელიგიათა მიმდევრების რაოდენობა მსოფლიოში 
წყარო — ენციკლოპედია «ბრიტანიკა», 2001 წელი 

 

ქრისტიანები  –  2.1 მილიარდი 

 

ისლამის აღმსარებელნი  –  1.5  მილიარდი 

 

ინდუიზმის აღმსარებელნი  –  900  მილიონი 

 

ჩინური ხალხური რელიგიების მიმდევარნი  –  394  მილიონი 

 

ბუდიზმის აღმსარებელნი  –  376  მილიონი 

 

არატრადიციული რელიგიების მიმდევარნი  –  121  მილიონი 

 

გვარტომობრივი რელიგიების მიმდევარნი  –  111  მილიონი 

 

სიქჰიზმის მიმდევარნი  –  19  მილიონი 

 

იუდაიზმის აღმსარებელნი  –  14  მილიონი 

 

სპირიტუალისტები  –  15  მილიონი 

 

ბაჰაის მიმდევარნი  –  7  მილიონი 

 

ჯაინიზმის მიმდევარნი  –  4.2  მილიონი 

 

არარელიგიურები  –  641  მილიონი 

 

ათეისტები            –  220  მილიონი 
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ინტერკულტურული დიალოგის პრინციპები. 2015-2016 

ეთნოცენტრიზმი და ეთნორელატივიზმი. ქსენოფობია. რასიზმი 

 

სხვადასხვა კულტურებს შორის გარკვეული საერთო ელემენტები იკვეთება, 

რომლებიც ყველა ან თითქმის ყველა საზოგადოებისათვის არის დამახასიათებელია. 

მათ კულტურის უნივერსალიებს (ლათინური სიტყვიდან „universalis“ – საერთო, 

საყოველთაო) უწოდებენ. ყველა კულტურას აქვს ენა გრამატიკული კულტურაში 

საზოგადოებრივი ინსტიტუტები – ადამიანის ცხოვრების რაიმე სფეროს 

მოსაწესრიგებლად გამომუშავებული კანონებისა თუ ტრადიციების ერთობლიობა. 

ინსტიტუტებია, მაგალითად, ქორწინება (რა ასაკიდანაა დაშვებული, ვისთან შეიძლება 

დაოჯახება და ა.შ.), რელიგია  (მისი ადგილი საზოგადოებაში, რიტუალები და ა.შ.), 

საკუთრების ფორმები (კერძო, სათემო, სახელმწიფო და ა.შ.), მართვის და 

ძალაუფლების სისტემა (ბელადი, მეფე, უხუცესთა საბჭო, არჩევითი პარლამენტი და 

ა.შ.). ხსენებული ინსტიტუტები ყველა კულტურაშია და, ამგვარად, უნივერსალიების 

რიცხვს მიეკუთვნება. გარდა ამისა, უნივერსალიებია ხელოვნება, თამაში, სამკაული, 

ჰიგიენის წესები და სხვ. 

კულტურის უნივერსალიები სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებულად 

გამოიხატება: სახლის, საცხოვრისის ფუნქცია ყველგან ერთნაირია, მაგრამ 

განსხვავებულია საშენი მასალა, არქიტექტურული და საინჟინრო კონსტრუქცია, ზომა, 

მორთულობა... სხვადასხვა კულტურაში განსხვავებულია წარმოდგენა იმაზე, რა არის 

საკვებად ვარგისი და უვარგისი, რისგან და როგორ მზადდება საკვები, როგორ უნდა 

მივირთვათ იგი და ვისთან ერთად შემოვუსხდეთ ან არ შემოვუსხდეთ სუფრას. 

სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლები განვსხვავდებით არა მხოლოდ იმით, 

რაც თვალსაჩინოა (ენა, სამოსი, სამზარეულო და ა.შ.), არამედ იმითაც, თუ როგორ 

შევიგრძნობთ, აღვიქვამთ და განვიცდით ამა თუ იმ მოვლენას. შეიძლება ითქვას, რომ 

რამდენი კულტურაც არსებობს, იმდენი განსხვავებული ახსნა ან შეფასება შეიძლება 

ჰქონდეს  ერთსა და იმავე ფაქტს, მოვლენას, სიტუაციას, ჟესტს თუ მიმიკას. 

განსხვავებულია არა მხოლოდ სოციალური, არამედ ბუნებრივი მოვლენების აღქმა 

(ფერები, ბგერები და ა.შ.). 

ერთი სიტყვით, კულტურები ერთმანეთისაგან ბევრი რამით განსხვავდებიან. სხვა 

კულტურას საკუთარი კულტურის მეშვეობით აღვიქვამთ, ისევე როგორც უცხო ენას 

ვსწავლობთ მშობლიური ენის მეშვეობით. მრავალი საუკუნის მანძილზე სხვადასხვა 

კულტურის წარმომადგენლები ქედმაღლურად უყურებდნენ და არასრულფასოვნად 

მიიჩნევდნენ ერთმანეთს განსხვავებული ენის, რელიგიის, ტრადიციების, 

ჩაცმულობის, კანის ფერის და სხვა მახასიათებელთა გამო. ბევრ ენაში უცხოს, 

განსხვავებულის აღმნიშვნელი სიტყვები, ხშირად, უარყოფით განწყობას გამოხატავს, 

ხაზს უსვამს საკუთარ უპირატესობას სხვასთან შედარებით. 

ეთნოცენტრიზმი (ბერძ. „ეთნოს“ – ტომი, ხალხი) არის საკუთარი ეთნიკური 

ჯგუფისა და კულტურის აღმატებულობის რწმენა სხვა ჯგუფებთან შედარებით. 

ეთნოცენტრისტულად განწყობილი ინდივიდს სჯერა საკუთარი უპირატესობა სხვა 
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ინდივიდებთან შედარებით მხოლოდ იმაზე დაყრდნობით, რომ საკუთარი 

კულტურული მემკვიდრეობის უპირატესობაშია დარწმუნებული. ადამიანებს სჯერათ, 

რომ სწორედ მათ კულტურაში არსებული რწმენა-წარმოდგენები, შეხედულებები, ზნე-

ჩვეულებები არის მართებული და ზნეობრივი. ამიტომ განსხვავებული ფასეულობანი 

აღიქმება როგორც უცნაური, ნაკლებზნეობრივი, ჩამორჩენილი და ველურიც კი. 

ეთნოცენტრიზმი მჭიდროდ უკავშირდება წინასწარ განწყობებს/ცრურწმენებს და 

რასიზმს. იგი თავს იჩენს ყოველდღიურ ყოფაშიც და პოლიტიკურ დონეზეც. 

ეთნოცენტრიზმის მაგალითები მრავლად შეიძლება აღმოვაჩინოთ მსოფლიო 

ისტორიაში. მაგალითად, ძველი ბერძნების მიერ კაცობრიობის დაყოფა ელინებად და 

ბარბაროსებად სწორედ ეთნოცენტრიზმის გამოხატულება იყო. ბერძნები 

გამართლებულად და სწორად მხოლოდ საკუთარი ცხოვრების წესს მიიჩნევდნენ, 

დანარჩენი სამყარო კი მათთვის ბარბაროსულ, არაცივილიზებულ, ერთგვაროვან 

სივრცეს წარმოადგენდა, რომელიც გაუგებარ ენაზე მეტყველებდა. ეთნოცენტრიზმის 

გამოხატულება იყო ევროპელი მისიონერების დამოკიდებულება ამერიკის 

ადგილობრივი მოსახლეობისადმი. მისიონერების მიზანი იყო „სწორი“ რწმენის, 

ზნეობის, ცოდნის, გემოვნების გავრცელება ახლადაღმოჩენილ კონტინენტზე, 

რომელიც მიიჩნეოდა „პრიმიტიულად“ და „ჩამორჩენილად“. მისი გამოვლინება იყო 

ევროპელების თუ ჩინელების წარმოდგენა სამყაროს ცენტრად ყოფნის შესახებ 

(ევროპაცენტრიზმი, სინოცენტრიზმი), ამერიკელთა დამოკიდებულება ადგილობრივი 

მოსახლეობისადმი და ა.შ. 

ეთნოცენტრიზმის მაგალითები თანამედროვე სამყაროშიც ბევრია. ერთი 

კულტურის წარმომადგენელს შეიძლება უჩვეულოდ და მიუღებლად მოეჩვენოს სხვა 

კულტურაში არსებული დაკრძალვის წესი - ზოგიერთ საზოგადოებაში მიცვალებულს 

გარდაცვალების დღესვე კრძალავენ, სხვა საზოგადოებაში კი დატირების 

მრავალდღიანი რიტუალი აქვთ. შეფასებითი დამოკიდებულება მჟღავნდება 

სამოსისადმიც. მრავალ ადამიანში ღიმილს იწვევს შოტლანდიური კილტში 

გამოწყობილი მამაკაცი ან ბუდისტების სამოსი. ეთნოცენტრული აზროვნების ორიოდე 

მარტივი მაგალითი: ინგლისელი მძღოლები „უკუღმა“(და არა მარცხენა მხარეს) 

მოძრაობენ; არაბები „უკუღმა“ (და არა მარჯვნიდან მარცხნივ) წერენ. 

ეთნოცენტრიზმი ყველა ჩვენგანისთვის არის დამახასიათებელი, იგი ემყარება 

ჩვენი ცოდნისა და გამოცდილების სიმცირეს, რომელზე დაყრდნობით ვაფასებთ 

სხვათა არსებობის წესსა და ფორმას. ჩვენი საკუთარი გამოცდილება წარმოადგენს 

„ჩვენი“ რეალობის აღქმის, ჩვენი მოლოდინის საფუძველს: ჩვენი რწმენა-

წარმოდგენები, მსოფლმხედველობა,  დროის თუ ფერის აღქმა, სოციალური როლები 

გვეხმარება ჩვენი ცხოვრების ორგანიზებაში, მნიშვნელობათა განსაზღვრაში, 

ყოველდღიურობის მოწესრიგებაში. ჩვენი (შეზღუდული) გამოცდილება არის სხვათა 

გამოცდილების შეფასების საფუძველი; სხვათა გამოცდილებას ჩვენ საკუთარი 

გადასახედიდან და არა სხვა კონტექსტიდან გამომდინარე ვაფასებთ, არ 



3 

ინტერკულტურული დიალოგის პრინციპები. 2015-2016 

ვაცნობიერებთ, რომ სხვათა  წესებსა თუ წარმოდგენებს მნიშვნელობა და ფუნქცია 

მათი ცხოვრებისთვის აქვს.  სწორედ ეს განაპირობებს ჩვენს ეთნოცენტრიზმს.  

მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებისათვის მეცნიერებს დაუგროვდათ მონაცემები, 

რომლებიც ცხადყოფდა, რომ დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში ადამიანთა ჯგუფები 

სრულიად განსხვავებული წესით ცხოვრობდნენ, განსხვავებულად აღიქვამდნენ 

სამყაროს, სხვადასხვა წარმოდგენა ჰქონდათ სიკეთესა და ბოროტებაზე, დასაშვებსა და 

აკრძალულზე, სილამაზესა და სიმახინჯეზე. თანდათან ჩამოყალიბდა შეხედულება, 

რომლის თანახმად, კულტურები არიან განსხვავებული, და არა უკეთესი ან უარესი, 

განვითარებული ან ჩამორჩენილი. ცნობილი ამერიკელი ანთროპოლოგი ფრანც ბოასი 

(1858-1942) და მისი მოწაფეები რუთ ბენედიქტი, მელვილ ჰერსკოვიცი და მარგარეტ 

მიდი აღნიშნავდნენ, რომ ადრე მკვლევრები ყურადღებას არ აქცევდნენ კულტურული 

თავისებურებების განმაპირობებელ ფაქტორებს. შეიძლება ითქვას, რომ ისინი 

„კულტურის აისბერგის“ მხოლოდ ხილული ნაწილის კვლევით კმაყოფილდებოდნენ; 

მათი ეთნოცენტრისტული ხედვა გულისხმობდა დასავლური კულტურის აღიარებას 

ეტალონად, რომელიც ყველა დანარჩენისათვის მისაბაძი უნდა ყოფილიყო. 

თანდათან ჩამოყალიბდა ეთნოცენტრიზმის საწინააღმდეგო ცნება - 

ეთნორელატივიზმი (relative - შედარებითი, შეფარდებითი), ანუ კულტურული 

ფარდობითობა, რომელიც აღიარებს ყველა კულტურის თანაბარ მნიშვნელობას. თუ 

ვთვლით, რომ ჩვენი რწმენა-წარმოდგენები, ქცევა, ნორმები, ჩვენს მიერ სამყაროს აღქმა 

ჩვენი კულტურის შედეგია, ჩვენი კულტურითაა განსაზღვრული, მაშინ ვაღიარებთ 

იმასაც, რომ არ არსებობს ობიექტური საფუძველი იმისა, რომ რომელიმე 

მსოფლმხედველობა, ნორმებისა და ქცევების ერთობლიობა მივიჩნიოთ 

უნივერსალურად, ეტალონად, სხვათა საზომად. 

ვნახოთ ეთნოცენტრული და ეთნორელატივისტური შეფასების მაგალითი: ორი 

უცხოელი სტუდენტი, რომლებიც საფრანგეთში სწავლობდნენ და ოჯახებში 

ცხოვრობდნენ, არდადეგებზე შინ დაბრუნდნენ. პირველის მონათხრობი: „ჩემი ფრანგი 

„დედა“ გამუდმებით მიყვიროდა ფრანგულად, საიდანაც ცოტა რამ თუ მესმოდა და 

ყოველთვის ისეთი გრძნობა მქონდა, რომ რაღაცას სწორად არ ვაკეთებდი. საშინელ 

სიტუაციაში ვიყავი; ძალიან გამიხარდა, როცა ოჯახის შეცვლის საშუალება მომეცა, 

სადაც „დედამ“ ცოტა ინგლისური იცოდა“. მეორე სტუდენტის მონათხრობი: „ჩემი 

ფრანგი „დედა“ ყოველ დილით შემოვარდებოდა ოთახში, ფანჯარას გააღებდა და 

რაღაცას ხმამაღლა მელაპარაკებოდა ფრანგულად, რაც ნაკლებად მესმოდა. ეს ისეთი 

„ფრანგული“ რამ იყო და ისეთი შესანიშნავი!“ 

ეთნორელატივიზმი  გულისხმობს სამი მთავარი პრინციპის გაცნობიერებას: 

1. ერთი კულტურის აღქმა და გაგება შეუძლებელია მეორე კულტურასთან 

შედარების გარეშე. 

2. ერთი კულტურის ფარგლებში არსებული წესები, ზნე-ჩვეულებანი თუ 

შეხედულებები არ შეიძლება შეფასდეს სხვა კულტურის წესების, ზნე-

ჩვეულებების თუ შეხედულებების საფუძველზე. 
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3. კონკრეტული ქცევა, ნორმა და შეხედულება შეიძლება გავიგოთ და 

ავხსნათ მხოლოდ იმ კულტურის ფარგლებში, რომელშიც ის არსებობს. 

ყოველი კულტურა რთული სისტემაა, რომლის ყველა დეტალი 

ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. ჩვენთვის „უცნაური“, „არასწორი“ წესი 

თუ ტრადიცია სავსებით ბუნებრივად ეწერება სხვა კულტურისათვის 

დამახასიათებელ მსოფლმხედველობაში. ამგვარ მიდგომას კულტურული 

რელატივიზმი ეწოდება, იგი აადვილებს ურთიერთგაგებას კულტურებს 

შორის. 

 

ინტერკულტურული ურთიერთგაგების ჩამოყალიბების საფეხურები 

მილტონ ბენეტის მიხედვით 

 

ეთნოცენტრიზმის საფეხურები 

1.უარყოფა 2. დაცვა 3. მინიმიზაცია 

რატომ უნდა ვიცოდე 

რაიმე სხვა კულტურის 

შესახებ? 

ჩემი კულტურა მრავალი 

ასპექტით აღემატება სხვა 

კულტურებს 

განსხვავებების მიუხედავად, 

ადამიანი ყველგან ერთნაირია 

ეთნორელატივიზმის საფეხურები 

4. აღიარება 5. ადაპტაცია 6. ინტეგრაცია 

განსხვავებები ხალხებს 

შორის პრობლემა კი არა, 

ინტერესის საგანია 

სხვადასხვა კულტურული 

რეალობის შეფასებისას 

განსხვავებულ სტანდარტებს 

ვიყენებ 

სხვა კულტურაში თავს ისევე 

კომფორტულად ვგრძნობ, 

როგორც საკუთარში 

 

 

კულტურული შოკი 

მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან სამეცნიერო ლიტერატურაში დამკვიდრდა 

ტერმინი „კულტურული შოკი“. ასე უწოდებენ ძლიერ, ძირითადად დამთრგუნველ 

გრძნობებს, რომელსაც აღძრავს სხვა კულტურასთან ან მის უჩვეულო შემადგენელ 

ნაწილებთან შეხება. ეს შეიძლება იყოს გაოცება, გაღიზიანება, შური და აგრესიაც კი. 

კულტურულ შოკს, როგორც წესი, განიცდის ემიგრანტი, სასწავლებლად წასული 

ახალგაზრდა, უცხო ქვეყანაში სამუშაოს მაძიებელი, მოგზაური. კულტურულ შოკს 

ადამიანზე განსხვავებული გავლენის მოხდენა შეუძლია: ზოგი ითრგუნება და დიდი 

ხნით კარგავს სიცოცხლის ხალისს (დეპრესია ეუფლება); ზოგი ქედმაღლობით 

„იარაღდება“ – „ეს რაა, სამაგიეროდ ჩვენ ისეთი მთები გვაქვს, ამათ რომ არც 

დაესიზმრებათ“; ზოგსაც უჩნდება სურვილი გაიგოს, შეიმეცნოს, გაიაზროს სხვა 

კულტურის მიღწევები. 

ჩვეულებრივ, გამოყოფენ კულტურული შოკის 5 საფეხურს: 
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1. „თაფლობის თვე“ - გარშემო ყველაფერი ახალი, განსხვავებული და 

დადებითია. ხალხი სასიამოვნო შთაბეჭდილებას ტოვებს, ადამიანი ენთუზიაზმითაა 

განწყობილი სიახლეებისადმი. 

2. დეზორიენტაცია/დაბნეულობა - ნაცნობი და ჩვეული არაფერია, ახალ 

კულტურასთან შეგუება მეტისმეტად დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. სიახლის 

შეგრძნება თანდათან ქრება და ყოველდღიური ცხოვრების სიძნელეები იჩენს თავს. 

ადამიანი დაბნეულია, მას ნოსტალგია ეუფლება. შესაძლებელია, ჯანმრთელობის 

პრობლემებიც შეექმნას - უძილობა, ალერგია, უცხო საკვებთან დაკავშირებული 

სირთულეები.  ეს რეაქციები დროთა განმავლობაში ქრება. 

3. იმედგაცრუება და მტრული განწყობა - ადამიანი თავს ჯერ კიდევ 

დაუცველად და დათრგუნულად გრძნობს, სხვებს ადანაშაულებს ამაში; უარყოფს 

ახალ კულტურას. შესაძლოა, იმაზე ფიქრიც დაიწყოს, რომ სამშობლოში ყველაფერი 

ბევრად უკეთესად იყო, ვიდრე იქ, სადაც ახლა იმყოფება.  

4. ავტონომიის დონე/შეგუების დასაწყისი - ადამიანი უფრო იმედიანადაა 

განწყობილი, რწმუნდება, რომ შეუძლია ახალ სიტუაციასთან შეგუება.  

5. დამოუკიდებლობის დონე - ახალ კულტურასთან ადაპტაციის საფეხური 

გადალახულია. ადამიანი თავს კომფორტულად გრძნობს. 

კულტურული შოკის ეს  საფეხურები პირობითია და, შეიძლება, ყველა 

შემთხვევაში ზუსტად ასეთი სახით არ შეგვხვდეს. 

კულტურული შოკი საკუთარ კულტურულ გარემოცვაშიც შეიძლება განიცადო, 

მაგალითად, სხვა სკოლაში, ქალაქში, სოფლიდან ქალაქში, ოჯახში, ორგანიზაციაში 

მოხვედრის დროს, ასევე მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში ხდება სწრაფი ცვლილებები 

– შემოდის ახალი ტექნოლოგიები (მაგალითად, კომპიუტერი), იცვლება პოლიტიკური 

რეჟიმი (მაგალითად, საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ), ან, სულაც, ჩნდება  ახალი 

მოდა. ზოგიერთ ადამიანში ეს იწვევს დაბნეულობას, მიუღებლობას, გაღიზიანებას, 

უნდობლობას... ბევრ ადამიანს უჭირს ძველთან, ჩვეულთან განშორება და ახალ 

გარემოსთან შეგუება. სწორედ ისინი განიცდიან კულტურულ შოკს, შინ თუ 

უცხოეთში. 

კულტურათშორისი ურთიერთობის ბარიერები. 

რასიზმი. ქსენოფობია 

 

გამოყოფენ კულტურათაშორისი ურთიერთობის 5 ძირითად ბარიერს, რომელთა 

გადასალახად საჭიროა (სხვა) კულტურისადმი შეფასებითი დამოკიდებულებისაგან 

თავის შეკავება: 

პირველი ბარიერია ენობრივი განსხვავება. ენის შესწავლა გაცილებით მეტს 

ნიშნავს, ვიდრე უბრალოდ ლექსიკისა და გრამატიკის დაუფლებას, იგი მოიცავს 

კულტურულ კომპეტენციებსაც: ვისწავლოთ - რა, როგორ, როდის, სად და რატომ 

ვთქვათ. ერთსა და იმავე სიტყვას შეიძლება სხვადასხვა მნიშვნელობა ჰქონდეს 

სხვადასხვა სიტუაციაში. 
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მეორე ბარიერი: არსებობს არავერბალური კომუნიკაციის სფერო, რომელიც 

მოიცავს ჟესტებს, პოზას, მიმიკას და სხვა საშუალებებს, რომელთა მეშვეობითაც 

ლაპარაკის გარეშე გამოვხატავთ, თუ რას ვგრძნობთ და რას ვფიქრობთ. ჩვენი 

კულტურა „გვასწავლის“ კომუნიკაციას არავერბალური შეტყობინებების მეშვეობით, 

რომლებიც იმდენად ავტომატურია, რომ მათზე იშვიათად ვფიქრობთ. 

ურთიერთობის პროცესში მოსაუბრის განწყობა, გარდა სიტყვებისა, მიმიკით, 

ჟესტებით და სხვა ნიშნებით გამოიხატება. მნიშვნელოვანია არა მარტო ის, თუ რა არის 

ნათქვამი, არამედ ისიც, თუ როგორ არის ნათქვამი. კულტურა გვასწავლის გარკვეულ 

მანერებს და სტილს, რომელიც თან უნდა ახლდეს ამა თუ იმ სახისა და შინაარსის 

საუბარს. სიხარული, მწუხარება, გაოცება, შიში, გაბრაზება, სევდა - ყველა კულტურაში 

მეტ-ნაკლებად ერთნაირად გამოიხატება და აღიქმება. მაგრამ სხვადასხვა კულტურა 

განსხვავებულად განსაზღვრავს იმას, თუ რამდენად თავშეკავებით ან ღიად უნდა 

გამოიხატოს ემოციები. მაგალითად, ზოგიერთი საზოგადოების წარმომადგენლები 

მხიარულებას, სხვებთან შედარებით, უფრო თავშეკავებულად გამოხატავენ; ზოგიერთ 

კულტურაში კაცები ნაკლებად იცინიან, ვიდრე ქალები. ღიმილის და მოღუშვის 

ხანგრძლივობა გავლენას ახდენს ადამიანების გარეგნობასა და იერზე (მაგალითად, 

სახეზე ნაოჭების სიხშირეზე და ა.შ.). ერთთათვის უფრო მრავლისმეტყველია 

მოსაუბრის თვალები, მეორენი მეტ ყურადღებას აქცევენ წარბების ან პირის 

მოძრაობას. ბევრ კულტურაში თავის ვერტიკალური მოძრაობა არ ნიშნავს რაიმეზე 

თანხმობას, ისევე როგორც ჰორიზონტალური მოძრაობა ყოველთვის არ აღნიშნავს 

რაიმეს უარყოფას (მაგალითად, ბულგარელებთან და სხვა ხალხებთან თავის ასეთი 

მოძრაობა, ჩვენგან განსხვავებით, თანხმობას გამოხატავს). 

შეიძლება სხვა კულტურის წარმომადგენელმა თქვენს ჟესტებს, მიმიკას, 

ჩაცმულობას, ფიზიკურ სიახლოვეს ან სიშორეს, პირისპირ კონტაქტს („თვალებში 

ყურება“) საკუთარი კულტურიდან გამომდინარე ინტერპრეტაცია მისცეს, და იგი 

სრულიად განსხვავებული აღმოჩნდეს იმისაგან, რის თქმაც თქვენ გსურდათ. 

მაგალითი: ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბადებული ებრაელი გოგონა 

ისრაელის მოქალაქეზე გათხოვდა და საცხოვრებლად ისრაელში გადავიდა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახები ბევრ საერთო ტრადიციას იზიარებდნენ, 

ახალგაზრდა ქალბატონისთვის ადვილი არ აღმოჩნდა ახალ გარემოსთან შეგუება. 

წლების შემდეგ იგი იგონებს, რომ გაუგებრობებს ყველაზე ხშირად არავერბალური 

კომუნიკაციის სფერო წარმოშობდა. მაგალითად, კითხვაზე, ივახშმებდა თუ არა, 

მეუღლე ხშირად პასუხობდა: „ნწ“, რაც სრულიად გაუგებარი იყო მისთვის. 

გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, ნუ იფიქრებთ, რომ შეგიძლიათ გაიგოთ 

არავერბალური კომუნიკაცია, თუ ძალიან კარგად არ იცნობთ კულტურას; ნუ მიიღებთ 

“უცხოს“ არავერბალურ ქცევას პერსონალურად, შეისწავლეთ და გაიაზრეთ თქვენი 

არავერბალური კომუნიკაციის ნიმუშები, რომლებიც შეიძლება მიუღებელი ან 

შეურაცხმყოფელი იყოს სხვა კულტურისადმი. 
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მესამე ბარიერი - სტერეოტიპი (სტერეოტიპი - ბერძნ. სტერეოს - „მყარი“, ტიპოს - 

„ანაბეჭდი“; ითარგმნება როგორც „მყარი ანაბეჭდი“) - ფართოდ გაზიარებული, 

სტანდარტიზებული, გამარტივებული და წინასწარ არსებული წარმოდგენა ამა თუ იმ 

ჯგუფის თვისებებისა და მახასიათებლების შესახებ, აგრეთვე ინდივიდის შეფასება 

ეთნიკური, რასობრივი, სოციალური, ასაკობრივი, რელიგიური, გენდერული და სხვა 

ნებისმიერი ჯგუფისათვის მიწერილი რეალური ან წარმოსახვითი თვისებების 

მიხედვით. 

ხშირად ჩვენი წარმოდგენა ადამიანებზე განპირობებულია ზოგადი ცოდნითა და 

დამკვიდრებული შეხედულებებით იმ ჯგუფების  შესახებ, რომელსაც ისინი 

მიეკუთვნებიან. მაგალითად, ვთვლით, რომ ყველა გერმანელი პუნქტუალურია, 

წარმატებული მძლეოსნები შავკანიანები არიან, ისევე როგორც ჯაზის 

შემსრულებლები. ამ წინასწარი წარმოდგენებიდან გამომდინარე, ხშირად ვხედავთ 

იმას, რაც გვინდა რომ დავინახოთ, ან რის დანახვის მოლოდინიც გვაქვს და უარვყოფთ 

ყველა სხვა შესაძლო ინფორმაციას, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ მოლოდინს. ჩვენ 

გვჯერა არა იმის, რასაც ვხედავთ, არამედ ვხედავთ იმას, რისაც გვჯერა. თუ ველით, 

რომ რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენელი არაკეთილგანწყობილია უცხოელების 

მიმართ, მათი მოქმედებაც, სავარაუდოდ,  წინასწარი მოლოდინის შესაბამისად იქნება 

აღქმული. 

ამა თუ იმ ჯგუფისათვის  მიწერილი მყარი  მახასიათებლები ჯგუფის ყველა 

წევრზე ვრცელდება. ეს ნიშნები მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ისე ინტელექტუალურ და 

ზნეობრივ მხარეს. სტერეოტიპი შეიძლება იყოს როგორც პოზიტიური, ასევე 

ნეგატიური. ორივე შემთხვევაში იგი გავლენას ახდენს მასზე, ვისი სტერეოტიპიზაციაც 

ხდება. ამერიკელი პროფესორი ჯოზეფ სუინა, რომელიც პუებლოს ინდიელთა ტომის 

წარმომადგენელია, იგონებს, რა გავლენა იქონია მასზე სტერეოტიპიზაციამ აშშ 

საზღვაო ძალებში სამსახურის დროს.  

ფრანკ ტაშლინის მოთხრობა „დათვი, რომელიც დათვი არ იყო“ . 

სტერეოტიპებს ორ ჯგუფად ყოფენ: ავტოსტერეოტიპებად და 

ჰეტეროსტერეოტიპებად. ავტოსტერეოტიპი გულისხმობს ადამიანთა ჯგუფის 

წარმოდგენას საკუთარ თავზე, ხოლო ჰეტეროსტერეოტიპი აღნიშნავს ერთი ჯგუფის 

წარმომადგენლების შეხედულებას სხვა ჯგუფებზე. 

სტერეოტიპების გადასალახად საჭიროა გავაცნობიეროთ ჩვენი საკუთარი 

წინასწარი წარმოდგენები და სტერეოტიპები სხვა კულტურასთან მიმართებაში; მეტი 

ვისწავლოთ და გავიგოთ სხვა კულტურის შესახებ. 

მეოთხე ბარიერი: ეთნოცენტრიზმი - მისწრაფება, შევაფასოთ სხვა კულტურის 

წარმომადგენლის ქცევა როგორც კარგი ან ცუდი, ჩვენი საკუთარი კულტურიდან 

გამომდინარე. მაგალითად, განსხვავებული დამოკიდებულება საჭმლის ან სასმელის 

მიმართ შეიძლება გაუგებრობის მიზეზი გახდეს. დაძლევის გზა:  1. დავიცვათ 

გარკვეული დისტანცია, 2. გავიაზროთ, რომ ჩვენ ვერც იმ კულტურას შევცვლით და 

http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%82
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ვერც საკუთარ თავს, 2. ნუ შევაფასებთ სხვა კულტურის წარმომადგენელს საკუთარი 

კულტურის ფასეულობებიდან გამომდინარე. 

მეხუთე ბარიერი: სტრესის მაღალი დონე, რომელიც, როგორც წესი, თან ახლავს 

ინტერკულტურულ ურთიერთობას. დაძლევის გზა: 1. გავიაზროთ, რომ ზუსტად არ 

ვიცით, რას ველით სხვებისაგან და არც მათ იციან, რას უნდა ელოდნენ ჩვენგან, 2. 

ვიყოთ შემწყნარებელი საკუთარი თავისა და სხვების მიმართ, ნუ გავაკეთებთ ნაჩქარევ 

დასკვნებს და ნუ მივიჩნევთ მათ ეჭვგარეშედ. 

 თუ ეჭვი გვეპარება, სწორად გავიგეთ თუ არა ნათქვამი, ვთხოვოთ 

თანამოსაუბრეს დაზუსტება, ასევე ვეცადოთ, მაქსიმალურად მკაფიოს გადმოვცეთ 

სათქმელი და თვალი მივადევნოთ, გასაგებია თუ არა ჩვენი გზავნილი. გამოვიმუშაოთ 

მოულოდნელობებისადმი მზადყოფნა. 

თუ ერთმანეთს სხვადასხვა კულტურის ორი ადამიანი ხვდება და მათ შორის 

გაუგებრობა ხდება, ამას კულტურულ გაუგებრობას ვუწოდებთ. თუ ეს გაუგებრობა 

მძაფრდება, ამას კულტურათა შეჯახებას ვუწოდებთ. ასეთი ტიპის გაუგებრობანი 

ხშირია საქმიანი ურთიერთობების დროს, ასევე დიპლომატიაში. 

კულტურათაშორისი გაუგებრობები მრავალი პრობლემის წყაროა. თუ არ 

გავიაზრებთ კულტურულ მრავალფეროვნებას, არ დავეუფლებით ჩვენგან სრულიად 

განსხვავებულ ადამიანებთან ეფექტური ურთიერთობის ჩვევებს ან არ გვექნება ამის 

სურვილი, ჩვენი სამყარო გაცილებით უარესი გახდება. გარდა ამისა, 

კულტურათაშორისი ურთიერთობა ჩვენივე გამოცდილების გამდიდრების წყაროა, იგი 

სხვაგვარად დაგვანახებს უეჭველად მიჩნეულ საკითხებს. 

 

რასიზმი და ქსენოფობია 

რასიზმი ემყარება შეხედულებას, რომლის თანახმად, გენეტიკური ფაქტორები 

ადამიანის გონებრივი და ფიზიკური შესაძლებლობების მთავარი განმსაზღვრელია. 

წარმოდგენა რასების უთანასწორობის შესახებ, ძირითადად, უფლებრივ 

განსხვავებებში ვლინდება.  რასობრივი კუთვნილება ხშირად კულტურასთან, 

ეთნიკურობასა და სოციალურ-ეკონომიკურ სტატუსთან კავშირში განიხილება. 

რასობრივ და ეთნიკურ საფუძველზე ადამიანის უფლებების შეზღუდვას რასობრივი 

დისკრიმინაცია ეწოდება. მის სხვადასხვა ფორმას შორის ერთ-ერთი რასობრივი 

სეგრეგაციაა (გამიჯვნა, გაყოფა), რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში სხვადასხვა 

რასობრივი ჯგუფების ერთმანეთისაგან გამიჯვნით გამოიხატება. ტერმინი „რასობრივი 

დისკრიმინაცია“ ნიშნავს განსხვავებას, განდევნას, შეზღუდვას ან უპირატესობის 

მინიჭებას რასის, ფერის, წარმომავლობის, ნაციონალური თუ ეთნიკური 

კუთვნილების საფუძველზე, რომლის მიზანი ან შედეგია ადამიანის უფლებებისა და 

ფუნდამენტური თავისუფლებების შეზღუდვა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, 

კულტურულ და საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა ნებისმიერ სფეროში (გაეროს 

საერთაშორისო კონვენცია ყველა სახის რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის 

შესახებ. ნიუ იორკი, 7 მარტი, 1966). 
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სხვადასხვა რასის ადამიანთა ერთმანეთისაგან გამოყოფა ზოგიერთ ქვეყანაში 

სახელმწიფოს მიერ იყო დაკანონებული და გულისხმობდა ერთი რასის უფლებრივ 

უპირატესობას მეორესთან შედარებით. 

ქსენოფობია (ქსენოფობია - ბერძ. ქსენოს - უცხო, უცხოელი, ფობოს - შიში) - 

უცხოელებისა და მათი კულტურის უსაფუძვლო და გაუაზრებელი შიში, უნდობლობა 

და სიძულვილია. ქსენოფობიის შემთხვევები დღესაც ბევრია. თანამედროვე 

კონფლიქტებში ჩართული მხარეები ხშირად განიცდიან დაპირისპირებული 

ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფის მიმართ სიძულვილს. უმეტესად, ნეგატიური 

დამოკიდებულება არ არის განპირობებული კონკრეტული მიზეზით, სხვა ეთნიკურ 

თუ რელიგიურ ჯგუფთან ურთიერთობის გამოცდილებით, არამედ გაუაზრებელ, 

სტერეოტიპულ წინასწარ განწყობას წარმოადგენს. 

1876-1965 წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედებდა ე. წ. ჯიმ ქროუს1 

კანონები, რომლებიც რასობრივი სეგრეგაციის იურიდული საფუძველი იყო. ეს 

კანონები შავკანიან ამერიკელებს სტატუსით თეთრკანიანების თანასწორ, მაგრამ 

განცალკევებულ ჯგუფად აღიარებდა. მიუხედავად ამისა, მათი სოციალური და 

ეკონომიკური უფლებები მნიშვნელოვნად იზღუდებოდა. კანონის თანახმად, 

რასობრივი ნიშნით გამიჯნული იყო საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფერო - 

სკოლები,  ტრანსპორტი, საპირფარეშოები, რესტორნები, სასმელი შადრევნები და  

საზოგადოებრივი თავშეყრის ყველა სხვა ადგილი. 

 

რასიზმისა და ქსენოფობიის შედეგები: მე-20 საუკუნის მეხსიერება 

ჰოლოკოსტი (ბერძნ. ჰოლოს – „მთელი“, კოსტოს – „დამწვარი“) - ებრაელთა 

გენოციდი მეორე მსოფლიო ომის დროს  გერმანიასა და მის მიერ ოკუპირებულ 

ქვეყნებში). ნაცისტური იდეოლოგიის თანახმად, ერთმანეთისაგან უფლებრივად 

იმიჯნებოდნენ გერმანელები, როგორც უმაღლესი, „არიული რასის“ წარმომადგენლები 

და ებრაელები, რომლებიც არასრულფასოვან რასად მიიჩნეოდნენ. 1935 წელს 

ნაცისტურ გერმანიაში შემოიღეს ანტისემიტური (ებრაელთა წინააღმდეგ მიმართული) 

კანონები, რომლებიც ნიურნბერგის კანონების სახელითაა ცნობილი. ამ კანონებით  

დადგინდა სქემა, რომლის საფუძველზე უნდა გარკვეულიყო რასობრივი კუთვნილება, 

უახლოესი წინაპრების ეთნიკური წარმომავლობის მიხედვით. „წმინდა“ ებრაელად 

ითვლებოდა ადამიანი, რომელსაც ორი თაობის წინაპრებიდან სამი ან ოთხი ებრაელი 

ჰყავდა. ნახევრად ებრაელად მიიჩნეოდა ის, ვინც იუდაიზმის მიმდევარი იყო და 

შერეულ ქორწინებაში იმყოფებოდა. მათ მიმართ კანონი განსაკუთრებით მკაცრი იყო. 

გერმანული სისხლის სიწმინდისა და პატივის დაცვისათვის,  კანონი კრძალავდა 

შერეულ ქორწინებას გერმანელებსა და ებრაელებს შორის და ებრაელებს გერმანიის 

მოქალაქეობას ართმევდა. 

                                                           
1 „ჯიმ ქროუ“ - აფრო-ამერიკელების დამამცირებელი სახელი, აშშ-ში დამკვიდრდა 1830-იანი წლებიდან. 
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ებრაელთა უფლებების შეზღუდვა გავრცელდა ნაცისტური გერმანიის მიერ 

ოკუპირებულ ყველა ქვეყანაში. შეიქმნა  საკონცენტრაციო ბანაკები („სიკვდილის 

ბანაკები”), სადაც „დაბალი რასის” წარმომადგენლების - ებრაელებისა და ბოშების - 

ფიზიკური განადგურება ხდებოდა. გარდა ამისა, მათზე სხვადასხვა სამედიცინო 

ექსპერიმენტს ატარებდნენ, იყენებდნენ იძულებითი სამუშაოებისათვის. ისტორიაში 

არნახული გეგმაზომიერი მასობრივი განადგურების შედეგად, დაახლოებით 

6 მილიონი ებრაელი დაიღუპა. 

დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა მემორიალები ყველა იმ ქვეყანაში არსებობს, 

რომელთა მოსახლეობამ ეს საშინელი განსაცდელი საკუთარ თავზე გამოსცადა. მათგან 

ერთ-ერთი გამორჩეულია ე.წ. დუნაის ფეხსაცმელები - მემორიალი ბუდაპეშტში 

(უნგრეთი), დუნაის ნაპირზე, პეშტის მხარეს, რუზველტისა და კოშუტის მოედნებს 

შორის, 300 მეტრის სიგრძეზე. იგი აგებულია 2005 წელს. როგორც სამენოვანი 

(უნგრული, ინგლისური და ებრაული) წარწერა გვამცნობს, 60 წყვილი რკინის 

ფეხსაცმელი მათ ხსოვნას ეძღვნება, ვისაც 1944-1945 წლებში უნგრეთის ისრიანი ჯვრის 

პარტიის წევრები მდინარის პირას ხვრეტდნენ, ფეხსაცმელს ნაპირზე ატოვებინებდნენ, 

ცხედრებს კი დუნაიში ყრიდნენ. მემორიალის იდეა რეჟისორ კენ ტოგაის (Can Togay) 

ეკუთვნოდა, მისი განხორციელება კი მან სკულპტორ გიულა პაერთან (Gyula Pauer) 

ერთად  შეძლო.  

ანტისემიტიზმი დღესაც ხშირად გვხვდება (გავიხსენოთ ჰოლანდიიდან 

ავსტრიაში გაცვლითი პროგრამით წასული ანიკეს ისტორია).  

  

ინტერკულტურული დიალოგის პრინციპების დაუფლება საშუალებას მოგვცემს, 

გავიაზროთ კულტურათაშორისი ურთიერთობის სირთულეები, რომელიც ორი სახის 

გამოწვევებს მოიცავს: 

1. ინტელექტუალურს - შევეცადოთ ნაციონალური კულტურის,  სოციალური 

ურთიერთობის და ქცევის  წესების არსის გაგებას, რომლებიც 

სხვადასხვაგვარია სხვადასხვა კულტურაში. 

2. ემოციურს - შევძლოთ საკუთარი თავის წარმოდგენა „უცხო“ კულტურის 

წარმომადგენლის ადგილზე. 

 

 

დანართი 1 

ჯოზეფ სუინას მონათხრობი 

„მას შემდეგ, რაც ჩემმა თანამებრძოლებმა გაიგეს, რომ ინდიელი ვიყავი, ჩემი სახელი 

გაქრა. მე აღარ გახლდით არც სუინა, არც ჯოზეფი ან ჯო; უეცრად ვიქეცი ბელადად, 

ინდიელად, მგლის მუხლად... მიწოდებდნენ წარსულში ცნობილი ინდიელი გმირების 

ან ლიტერატურული პერსონაჟების სახელებს. აშშ საზღვაო ძალებში არცთუ ისე ბევრი 

ინდიელი მსახურობდა და მიიჩნეოდა, რომ ყველა მათგანი იყო კარგი მებრძოლი, 

გულადი, ფიზიკურად ძლიერი ადამიანი, შეეძლო გზის უშეცდომოდ გაკვლევა, 
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ყველას უყვარდა სმა და იყო ჩხუბისთავი. ჩვენ არასოდეს ვიგულისხმებოდით 

მეთაურებად, არამედ სანდო და ერთგულ თანამებრძოლებად და პარტნიორებად. ამ 

დროს კი მე ერთი ჩვეულებრივი მებრძოლი ვიყავი, ფლოტში სამსახურამდე ჩემი 

ალკოჰოლური გამოცდილება ორ-სამ კათხა ლუდს არ აღემატებოდა, ყველაზე თამამ 

ოცნებაშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ შეიძლებოდა ჩემთვის გმირის თვისებები 

მოეწერათ. მაგრამ მალე თავადვე დავიჯერე, რომ ყველა ამ თვისების მატარებელი 

გახლდით და სტერეოტიპის შესაბამისად მოქცევაც დავიწყე. ალკოჰოლსაც 

დავუმეგობრდი და ხიფათსაც ადვილად ვპოულობდი, განსაკუთრებით ვიეტნამში 

სამსახურის დროს. საბრძოლო ჯილდოების მოვიპოვე და სასჯელიც მოვიხადე 

იაპონიაში, ფილიპინებსა და მექსიკაში.“ 

 

დანართი 2 

დათვი, რომელიც დათვი არ იყო (ფრანკ ტაშლინის მოთხრობა) 

 

იყო და არა იყო რა, იყო ერთი დათვი. ერთ დღეს - მგონი სამშაბათი იყო - მან 

გადაწყვიტა, რომ დრო იყო ბუნაგში დაედო ბინა და ზამთრის ღრმა ძილით დაეძინა. 

ასეც მოიქცა. არც ისე დიდი ხნის შემდეგ - ეს უკვე ოთხშაბათ დღეს მოხდა - ტყეში, 

სადაც ბუნაგი იყო, ბევრი მუშა მივიდა და, სანამ დათვს ეძინა, იქ უზარმაზარი ფაბრიკა 

ააშენა. 

გავიდა ზამთარი. დადგა გაზაფხული. დათვმა გაიღვიძა, ბუნაგიდან გამოვიდა და 

თვალები დააჭყიტა: სად გაქრა ტყე? სად გაქრა ბალახი? ხეები? ყვავილები? რა მოხდა? 

„ალბათ სიზმარში ვარ“, გაიფიქრა დათვმა, „დიახ, რა თქმა უნდა, ეს სიზმარია“. მაგრამ 

ეს სიზმარი არ იყო. ქარხნიდან ოსტატი გამოვიდა და მისკენ გაემართა. „აბა, სწრაფად, 

დაბრუნდი სამუშაო ადგილას“, უღრიალა მან დათვს. „მაგრამ მე არ ვმუშაობ 

ფაბრიკაში, მე დათვი ვარ“, თქვა დათვმა. 

ოსტატმა გადაიხარხარა: „მშვენიერი მიზეზია სამუშაოდან თავის დასაძვრენად; 

დათვი ვარო, არა?“ 

„მაგრამ მე მართლა დათვი ვარ“, თქვა დათვმა. 

ოსტატმა სიცილი შეწყვიტა: „ნუ ცდილობ ჩემს გასულელებას, შენ არ ხარ დათვი, 

შენ ერთი სულელი კაცი ხარ, რომელიც ბეწვის ქურქით დადის და რომელმაც წვერი 

უნდა გაიპარსოს. ახლა მე შენ მთავარ მმართველთან წაგიყვან“. ოსტატი გაცოფებული 

იყო. 

მთავარმა მმართველმა იგივე გაიმეორა: „ეს ერთი სულელი კაცია, რომელიც 

ბეწვის ქურქით დადის და რომელმაც წვერი უნდა გაიპარსოს.“  

„გეშლებათ, მე დათვი ვარ“, თქვა დათვმა. მთავარი მმართველი ძალიან 

გაბრაზდა. 

„ვწუხვარ, რომ თქვენ ასე არ ფიქრობთ, მაგრამ მე მართლა დათვი ვარ“, უთხრა 

დათვმა. 
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ახლა მეორე მთავარ მმართველთან წავიდნენ. ის კიდევ უფრო განრისხდა. მესამემ 

კიდევ უფრო ხმამაღლა დაიყვირა: 

„შენ არ ხარ დათვი. შენ ერთი სულელი კაცი ხარ ბეწვის ქურქით და წვერი უნდა 

გაიპარსო. ახლა მე შენ პრეზიდენტთან წაგიყვან!“ 

დათვმა წამოიძახა: „ეს საშინელი შეცდომაა, რაც თავი მახსოვს, მე სულ დათვი 

ვარ“. სწორედ ეს უთხრა მან პრეზიდენტსაც. 

„მადლობა, რომ ეს მითხარით“, უპასუხა პრეზიდენტმა. „შენ ვერ იქნები დათვი. 

დათვები მხოლოდ ზოოპარკში და ცირკში არიან. ისინი არასდროს არიან ფაბრიკაში, 

როგორც შენ. როგორ შეიძლება დათვი იყო?“ 

„მაგრამ მე დათვი ვარ“, თქვა დათვმა. 

„შენ არა მარტო სულელი კაცი ხარ ბეწვის ქურქით, რომელმაც წვერი უნდა 

გაიპარსოს, არამედ, საშინლად ჯიუტიც ხარ. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა 

დაგიმტკიცო, რომ დათვი არ ხარ“, თქვა პრეზიდენტმა. 

„მაგრამ მე დათვი ვარ“, თქვა დათვმა. 

პრეზიდენტმა მმართველები და დათვი მანქანაში ჩასვა და ზოოპარკისკენ 

გაემართა. ზოოპარკის დათვებმა თქვეს, რომ დათვი არ იყო დათვი, რადგან ის რომ 

დათვი ყოფილიყო, გალიაში იქნებოდა. 

„მაგრამ მე დათვი ვარ“, თქვა დათვმა. 

ზოოპარკიდან ცირკში გაემგზავრნენ. 

„არის ეს დათვი?“ ჰკითხა პრეზიდენტმა ცირკის დათვებს. 

„არა“, თქვეს მათ. „ის რომ დათვი იყოს, თავზე ფერადზოლიანი პატარა ქუდი 

ეხურებოდა და ველოსიპედით ისეირნებდა“. 

დათვმა თქვა: „მაგრამ მე დათვი ვარ“. 

როცა პრეზიდენტი და მმართველები ფაბრიკაში დაბრუნდნენ, მათ დათვი დიდ 

მანქანასთან დააყენეს სამუშაოდ, ბევრ სხვა მუშასთან ერთად. დათვი ამ მანქანაზე 

ბევრი, ბევრი თვე მუშაობდა. 

დიდი, დიდი ხნის შემდეგ ფაბრიკა დაიხურა და მუშები წავიდ-წამოვიდნენ. 

დათვი ბოლო იყო, ვინც იქ დარჩა. როცა დახურულ ფაბრიკას ტოვებდა, მან დაინახა, 

რომ ფრინველები სამხრეთისკენ მიფრინავდნენ, ხეებს ფოთლები სცვიოდა. ზამთარი 

ახლოვდებოდა. ძილის დრო მოდიოდა. 

დათვმა გამოქვაბული იპოვა და ის იყო, შესვლას აპირებდა, რომ უეცრად 

შეჩერდა. „მე ვერ შევალ გამოქვაბულში. მე დათვი არ ვარ. მე სულელი კაცი ვარ, 

რომელიც ბეწვის ქურქით დადის და რომელმაც წვერი უნდა გაიპარსოს.“ 

აცივდა. თოვლი მოვიდა. დათვი იჯდა და სიცივისგან კანკალებდა. „ნეტავ დათვი 

ვიყო“, ფიქრობდა ის. 

უცებ იგი ადგა და გამოქვაბულისკენ გაემართა. გამოქვაბულში სითბო და 

სიმყუდროვე იყო. ცივი ქარი, ყინვა და თოვლი იქ ვერ აღწევდა. დათვი გათბა. 

დათვი დაწვა და მალე დაიძინა. ბედნიერი, ტკბილ სიზმრებს ხედავდა, ისევე 

როგორც ყველა დათვი ზამთრის ძილის დროს. მიუხედავად იმისა, რომ ოსტატი, 
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პირველი მმართველი, მეორე მმართველი, მესამე მმართველი, პრეზიდენტი, 

ზოოპარკის დათვები და ცირკის დათვები ამბობდნენ, რომ იგი სულელი კაცი იყო, 

რომელიც ბეწვის ქურქით დადიოდა და რომელსაც წვერი უნდა გაეპარსა, არ მგონია, 

რომ დათვს ეს სჯეროდა. შენ როგორ ფიქრობ? არა, ეს არ იყო სულელი კაცი, და არც 

სულელი დათვი გახლდათ. 



გენდერული (უ)თანასწორობა 

რა არის გენდერი? 

სქესი და გენდერი ერთი და იგივე ცნებები არ არის. სქესი ბიოლოგიური ფაქტია. 

თითქმის ყველა ადამიანი იბადება ბიოლოგიურად განსხვავებული ორი ტიპის 

ადამიანად: გოგონად ან ბიჭად. გენდერი კი სოციალური ცნებაა. ჯანმრთელობის 

მსოფლიო ორგანიზაცია აღნიშნულს შემდეგნაირად განმარტავს: 

„სქესი“ გულისხმობს იმ ბიოლოგიურ და ფიზიოლოგიურ თვისებებს, რომლებიც 

განსაზღვრავენ ქალებს და მამაკაცებს. 

„გენდერი“ გულისხმობს სოციალურად ჩამოყალიბებულ როლებს, ქცევებს, 

საქმიანობას და იმ ატრიბუტებს, რომლებსაც კონკრეტული საზოგადოება 

მამაკაცებისთვის და ქალებისთვის შესაფერისად თვლის. 

სხვა სიტყვებით რომ გამოვხატოთ: 

„მამრობითი“ და „მდედრობითი“ სქესის კატეგორიებია, ხოლო „მამაკაცი“ და 

„ქალი“ - გენდერული კატეგორიებია. 

სქესობრივი თავისებურების ზოგიერთი მაგალითი: 

* გოგონებს მენსტრუაცია აქვთ, ხოლო ბიჭებს არა; 

* ბიჭებს სათესლე ჯირკვალი აქვთ, ხოლო გოგონებს არა; 

* ქალებს შეუძლიათ ბავშვს ძუძუ აწოვონ, ხოლო მამაკაცებს არა; 

* სქესობრივი მომწიფების შემდეგ ბიჭებს უფრო ძლიერი კუნთები უვითარდებათ, 

ვიდრე გოგონებს. 

 

გენდერული თავისებურების ზოგიერთი მაგალითი: 

* ევროპაში ქალები ანალოგიური სამუშაოსთვის გაცილებით ნაკლებ ანაზღაურებას 

ღებულობენ, ვიდრე მამაკაცები; 



* ბევრ ქვეყანაში გოგონები უფრო მეტს ცეკვავენ, ხოლო ბიჭები ფეხბურთს 

თამაშობენ; 

* მთელ მსოფლიოში ქალები და გოგონები უფრო მეტად არიან დაკავებული 

შინაური საქმეებით, ვიდრე მამაკაცები და ბიჭები; 

* ბიჭები უფრო ხშირად იღებენ სხეულის დაზიანებას, ვიდრე გოგონები. 

ადამიანის პიროვნებისა და ინდივიდუალობის მნიშვნელოვანი ნაწილი - 

გენდერული როლები - საზოგადოებრივი ურთიერთობების საშუალებით 

ყალიბდება. დღევანდელ დღეს არა მხოლოდ ოჯახი, სკოლა და სამუშაო ადგილი 

ახდენენ გავლენას ამგვარ ურთიერთობებზე, არამედ მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებიც, მათ შორის ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიები, მუსიკა და 

ფილმები. როგორც ტრადიციული, ასევე ამგვარი ახალი ურთიერთობები ხელს 

უწყობენ გენდერული სტერეოტიპების შენარჩუნებას და გადაცემას. 

გენდერული სტერეოტიპები 

საზოგადოების ბევრი ინსტიტუტი განამტკიცებს ტრადიციულ გენდერულ 

სტერეოტიპებს. მაგალითად, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში ქალები 

უპირატესად ჩნდებიან მოქმედების ობიექტის, მსხვერპლის და მოვალეობის 

დროებით შემსრულებლების როლში, ხოლო მამაკაცებს შემოქმედ, ძლიერ, ჭკვიან 

და ინიციატივიან ადამიანებად წარმოაჩენენ. მაშინ, როცა მედია აშუქებს მამაკაცის 

ძალას და მიღწევებს, ქალს, ძალზე წარმატებულსაც კი, პირველ რიგში გარეგნობით 

აფასებენ. ამგვარი საშუალებით მედია, რომელშიც შედის ტელევიზია, რადიო, 

სახელმძღვანელოები, საბავშვო წიგნები, ჟურნალები, ფილმები და ელექტრონული 

კომუნიკაციის ბევრი ფორმა, ინარჩუნებს და ავრცელებს სტრეოტიპებს მამაკაცების 

და ქალების შესახებ. 

პასუხისმგებლობა გენდერული სტერეოტიპების განმტკიცებაზე, მედიის 

მსგვასად, ოჯახს, სკოლებსა და თავისუფალი დროის გასატარებელ ცენტრებსაც 

აწევთ. უახლესი გამოკვლევა გვიჩვენებს, რომ მასწავლებლები ბიჭებს უფრო 

ხშირად აფასებენ პოზიტიურად, თუ ისინი დინამიკურები, აგრესიულები, 

დამოუკიდებლები, ცნობისწადილით აღსავსენი და კონკურენტულები არიან, 



ხოლო გოგონები ხშირად დადებით შეფასებას მაშინ ღებულობენ, თუ ისინი 

მორჩილები, კეთილი, ნაზი, პასიური და თემისთვის პოზიტიურები არიან. იმის 

გამო, რომ ამგვარი გენდერული სტერეოტიპები ძირითადად სკოლის წლებში 

ყალიბდება, ბევრი გოგონა ვეღარ ახერხებს დამოუკიდებელ ქმედებას, 

კონკურენციაში ჩართვას და საზოგადოებრივ თუ სახელმწიფო სამსახურში 

წასვლას. ის გოგონები, რომლებიც არ შეესაბამაბიან მიღებულ სტერეოტიპებს, 

შეიძლება კრიტიკის, ოსტრაკიზმისა და ძალადობის მსხვერპლიც კი გახდნენ. 

ტრადიციულ გენდერულ სტერეოტიპებს ზიანის მოტანა შეუძლია როგორც 

ბიჭებისთვის, ასევე გოგონებისთვის. სტერეოტიპული მამაკაცის მიმართ 

არსებული მოლოდინი ძალისა და კონკურენციის გამოვლინების თვალსაზრისით 

ხშირად კონფლიქტში მოდის ბიჭის ყოველდღიურ გამოცდილებასთან - 

მაგალითად, არატიპიურ ოჯახებში ცხოვრების, მამაკაცებს შორის უმუშევრობის ან 

საზოგადოების ყველა სფეროში ქალების მზარდი მონაწილეობის შემთხვევებში. 

ამგვარმა კონფლიქტებმა შეიძლება დააბრკოლოს ბიჭის გენდერული 

იდენტიფიკაციის განვითარება. ბიჭები, რომლებიც არ ერგებიან ტიპიურ მამრობით 

სტერეოტიპებს, შეიძლება ე.წ. „ფიზიკური/ფსიქოლოგიური ზემოქმედების“ 

(დაშინების, დაცინვის), გარიყვის და დისკრიმინაციის მსხვერპლნი გახდნენ. 

 

გენდერული იდენტიფიკაციისა და გენდერული როლების ათვისების 

თეორიები  

(ფსიქოდინამიკური, სოციალურ-კოგნიტური, კოგნიტური 

განვითარების თეორიები, ანდროგინიის კონცეფცია) 

 
 

გენდერის გაგება ფროიდის ფსიქოანალიზურ თეორიაში. 

მართალია, ფროიდი გენდერის მკვლევართა რიცხვს არ მიეკუთვნება და 

თვით გენდერის მეცნიერული ტერმინიც არ არსებობდა ამ დროისათვის, მაგრამ 

მან პირველმა ახსნა პიროვნების სქესობრივი იდენტიფიკაციისა და სქესობრივი 

სხვაობების ჩამოყალიბების პროცესი. ამდენად, ფროიდმა მნიშვნელოვანწილად 

განსაზღვრა გენდერის ფენომენის მეცნიერთა ყურადღების ცენტრში მოქცევა. 

მისმა შეხედულებებმა საფუძველი ჩაუყარა გენდერის მეცნიერული კვლევის 



ობიექტად ჩამოყალიბებას. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვნია სქესობრივი 

იდენტიფიკაციის მექანიზმის ფროიდისეული გაგების განხილვა. 

ზ. ფროიდის მიდგომა სქესობრივი იდენტიფიკაციისადმი ეფუძნება 

ბავშვის ფსიქოსექსუალური განვითარების მის მიერ გამოყოფილ სტადიებს. 

კერძოდ, ფროიდის თეორიის მიხედვით სქესობრივი იდენტიფიკაციისა და 

სქესობრივი სხვაობების ფორმირების მექანიზმი ბავშვის ფსიქოსექსუალური 

განვითარების პროცესშია ჩადებული. სქესობრივი იდენტურობის განვითარება 

მიმდინარეობს სტადიების სერიების მიხედვით. ყოველი ეტაპი ხასიათდება 

ლიბიდური (სექსუალური) ენერგიის კონცენტრაციით სხეულის გარკვეულ 

ნაწილში. ფსიქოსექსუალური განვითარების I ეტაპზე — ორალურ სტადიაზე 

ბავშვი აღწევს პრიმიტიულ სექსუალურ დაკმაყოფილებას წოვის საშუალებით. II 

ეტაპზე — ანალურ სტადიაზე სიამოვნება მიიღწევა დეფეკაციით და ბავშვი 

კონცენტრირებულია განავლის შეკავებასა და გამოყოფაზე. ფროიდის მიხედვით, 

ბიჭებისა და გოგონების ფსიქოსექსუალური განვითარება ერთნაირად 

მიმდინარეობს ამ ორი საწყისი სტადიის განმავლობაში. 

ფალიკურ სტადიაზე, რომელიც დაახლოებით სამიდან ექვს წლამდე 

მიმდინარეობს, ბავშვის ლიბიდური ენერგია ფოკუსირდება გენიტალიებზე. 

სწორედ ამ ეტაპზე ხდება სქესი და გენდერი გადამწყვეტი ბავშვის 

განვითარებისთვის. იგი აცნობიერებს, რომ ქალებსა და მამაკაცებს განსხვავებული 

სასქესო ორგანოები აქვთ. 

ამ სტადიამდე სიყვარულისა და ეროტიკული მიმზიდველობის პირველი 

ობიექტი როგორც გოგონებისათვის, ასევე ბიჭებისათვის, დედაა. თუმცა, როდესაც 

ბავშვები მიაღწევენ ფალიკურ სტადიას, მათი ურთიერთობები დედასთან 

რთულდება. ბიჭებში დედის მიმართ სიყვარული ინცესტად იქცევა და 

ვითარდება ოიდიპოს კომპლექსი. პატარა ბიჭების სურვილი „ფლობდნენ“ დედას 

და მასთან ურთიერთობაში „ჩაანაცვლონ“ მამა, იწვევს კასტრაციის შიშს. სწორედ 

ამ შიშით გამოწვეული სტრესი და შფოთვა ბიჭის შემდგომი განვითარების 

მამოძრავებელი ძლიერი ძალაა. ბიჭები თავს ართმევენ კასტრაციის შიშს დედის 

მიმართ სექსუალური ლტოლვისა და მამასთან მტრული დამოკიდებულების 



განდევნით (არაცნობიერში). ეს ხორციელდება მამასთან იდენტიფიკაციის გზით. 

ბიჭები ცდილობენ მოაწონონ მამას თავი და გაიზიარონ მისი ღირებულებები. 

მამასთან იდენტიფიკაცია ბიჭებს საშუალებას აძლევს „ფლობდეს“ დედას, თუმცა 

არა რეალურად, არამედ — გაშუალებულად (ჩანაცვლებულად). მამასთან 

იდენტიფიკაციის გზით დაიძლევა ოიდიპოს კომპლექსი და ვითარდება 

სუპერეგო — მორალური ნორმების სისტემა. 

გოგონების განვითარება სხვაგვარად მიმდინარეობს. ფალოსურ სტადიაზე 

გოგონების მიერ გაკეთებული აღმოჩენა, რომ მათ აკლიათ პენისი, ფროიდის 

მიხედვით, გოგონათა განვითარებისთვის გადამწყვეტი მომენტია. გოგონას 

უვითარდება ე.წ. „პენისის შური“. ეს უკანასკნელი გოგონების თვითშეფასებას 

დიდ დარტყმას აყენებს და მათ არასრულფასოვნების კომპლექსს უყალიბებს. 

თუმცა დედა არის გოგონების სიყვარულის თავდაპირველი ობიექტი, მაგრამ 

ისინი სწორედ დედას ადანაშაულებენ პენისის არქონაში და უარს ამბობენ დედის 

სიყვარულზე. თავიანთ სიყვარულს ისინი მამებისკენ მიმართავენ, რომელთაც 

აქვთ ის ორგანო, რომელიც მათ და მათ „დეფექტურ“ დედებს არასოდეს ექნებათ. 

გოგონების „პენისის ფლობის“ სურვილი მამისკენ სიყვარულის წარმართვით არ 

არის სრულად დაკმაყოფილებული. იგი გარდაიქმნება მამისგან ბავშვის ყოლის 

სურვილად და მოგვიანებით, ბავშვის ყოლის სურვილად საკუთარი მეუღლისგან. 

ფროიდის მიხედვით, ქალი სრულიად რეალიზირდება ვაჟიშვილის გაჩენის 

შემთხვევაში, რადგან იგი ასეთნაირად, ბოლოს და ბოლოს, აღწევს დიდი ხნის 

სასურველი „პენისის ფლობას“. ამგვარად, პატარა გოგო, რომელიც „პატარა კაცი“ 

იყო ფსიქოსექსუალური განვითარების პრეოიდიპალურ სტადიაზე, ფალოსური 

სტადიის გავლის შედეგად ხდება პასიური, მგრძნობიარე და განაყოფიერების 

მომლოდინე ქალი. 

ფროიდის აზრით, განსხვავებით ბიჭებისგან, გოგონები ჩვეულებრივ, 

წარუმატებლობას განიცდიან სრულად გადაწყვიტონ ოიდიპოს კომპლექსი (ამ 

სიტუაციას, გოგონების შემთხვევაში შეიძლება ელექტრას კომპლექსი ეწოდოს). 

გოგონებს აქვთ კრიზისი მათ მიერ პენისის არ ფლობის გამო და მათი ინცესტური 

მოთხოვნილება მამის მიმართ არის პენისის მოპოვების მცდელობა. ბიჭებისგან 



განსხვავებით, რომლებიც კასტრაციის შფოთვით არიან მოტივირებულნი 

გადაჭრან იოდიპოს კომპლექსი, გოგონები თავიანთ თავს უკვე კასტრირებულად 

განიხილავენ და ამდენად, ნაკლებ შფოთვას განიცდიან. ამიტომ ქალებს 

ჩვეულებრივ აქვთ ნაკლებად განვითარებული მორალურობის გრძნობათა 

სისტემა ანუ სუპერეგო. 

ზ. ფროიდის მიხედვით, გოგონებში იოდიპოს კომპლექსის ნაწილობრივი 

ან არასრული დაძლევა ხდება. ეს კი იწვევს ტიპურ ქალურ თვისებების 

ჩამოყალიბებას, ისეთებს, როგორიცაა, პასიურობა და დედობის სურვილი. 

ფროიდი აღნიშნავდა, რომ განაყოფიერების სურვილი ასევე მიუთითებს 

მაზოხიზმზე და სიამოვნებაზე ტკივილისა და ტანჯვისაგან, რადგანაც 

სექსუალური ურთიერთობები და შვილების გაჩენა შეიძლება ტკივილთან იყოს 

დაკავშირებული. 

ამგვარად, ფროიდის მიხედვით, „პენისის შური“ და მისი „ფლობის“ 

სურვილი ნორმალური ქალურობის ჩამოყალიბების მამოძრავებელი ძალაა. 

ბიჭისათვის ნორმალური მამაკაცურობის ჩამოყალიბების მამოძრავებელი ძალა კი 

კასტრაციის შიშია. რაც შეეხება სქესის იდენტიფიკაციის მექანიზმს, იგი, 

ფროიდის მიხედვით, ოიდიპოს კომპლექსის დაძლევასა და იგივე სქესის 

მშობელთან იდენტიფიკაციაში მდგომარეობს. 

ერიკ ერიქსონმა განავრცო ფროიდის განვითარების თეორია. ერიქსონის 

დამსახურებაა ბავშვის განვითარებაში და იდენტიფიკაციაში ბიოლოგიურ 

იმპულსებთან ერთად სოციალური ფაქტორების ზეგავლენის მნიშვნელობის 

ხაზგასმა. ამასთან, ერიქსონის მიხედვით, ქალის გენდერული იდენტიფიკაციის 

საფუძველს პენისის უქონლობა კი არ წარმოადგენს, არამედ — საშვილოსნოს ქონა. 

ერიქსონმა ხაზი გაუსვა შინაგანი სივრცის ცნებას. იგი აკვირდებოდა 10-12 წლის 

ბავშვების თამაშს და დაადგინა, რომ შინაგანი სივრცე გავლენას ახდენს სქესის 

იდენტიფიკაციაზე. ბავშვებს ეძლეოდათ ადამიანებისა და ცხოველების 

მინიატურული ფიგურები. მათ სთხოვდნენ, რომ აეგოთ კინოს (ფილმის) სცენა. 

გოგოს ტიპური სცენა შედგებოდა ინტერიერის სცენისაგან ადამიანებით და 

ავეჯით. ბიჭის ტიპური სცენა იყო სახლს გარეთ, მორთული კედლებით, 



ფასადებით და ბოძებით. გოგონების სცენები მშვიდი და სტატიკური იყო, ხოლო 

ბიჭებისა — აქტიურობისკენ ორიენტირებული. ერიქსონმა პარალელი გაავლო 

გენდერულ კონსტრუქტიულ თამაშებს შორის განსხვავებებსა და სქესთა 

ბიოლოგიურ განსხვავებებს შორის (ქალის შინაგანი ფაქიზი ორგანოები და კაცის 

გარეგანი, აქტიური ორგანოები). სწორედ ეს განსხვავებული ორგანოები 

განსაზღვრავენ, ერიქსონის მიხედვით, ბავშვების განსხვავებულ შინაგან სივრცეს, 

რომლიც მათი სქესობრივი იდენტიფიკაციის საფუძველია. 

ალფრედ ადლერი თვლიდა, რომ ადამიანი უპირველესად სოციალური და 

არა სექსუალური არსებაა. და ამდენად, მისი ქცევა მოტივირებულია არა 

ბიოლოგიური ინსტიქტებით, არამედ - სოციალური ინტერესებით. მისი აზრით, 

მასკულინური დომინანტობა არ არის ბუნებრივი მოვლენა. იგი გამოწვეულია 

კაცებისა და ბიჭების უფრო მეტი სოციალური ღირებულებით ოჯახსა და 

საზოგადოებაში. 

 

გენდერის გაგება პიროვნების სოციალურ-კოგნიტურ თეორიაში. 

პიროვნების სოციალურ-კოგნიტური თეორიის (Bandura, Mishell) მიხედვით 

ქცევის ასახსნელად საკმარისი არ არის მხოლოდ ადამიანის შინაგანი რეალობის 

გათვალისწინება. მნიშვნელოვანია, აგრეთვე, კულტურული და სოციალური 

ფაქტორებიც, რომელიც ზეგავლენას ახდენს პიროვნების განვითარებაზე. 

ბანდურას მიხედვით, ადამიანის ფსიქიკური ფუნქციონირების მექანიზმი ქცევის, 

შემეცნებითი სფეროს და გარემოს უწყვეტი ურთიერთზემოქმედების ტერმინებში 

უნდა იყოს აგებული. 

სოციალურ-კოგნიტური თეორია გენდერულ-როლური ორიენტაციის 

ფორმირებას განიხილავს, როგორც გამოცდილების შეძენის რეზულტატს. 

მშობლები, მასწავლებლები, თანატოლები და სოციალიზაციის სხვა აგენტები 

აყალიბებენ ბავშვების გენდერულ-როლურად ორიენტირებულ ქცევას, 

ადეკვატური და არაადეკვატური ქცევის განმტკიცებითა და დასჯით, 

მოდელირებით, მოლოდინებით, სათამაშოების შერჩევით და სხვა მომენტებით, 

რომელიც დაკავშირებულია განსხვავებული მოქცევით გოგონებთან და ბიჭებთან. 



ამ თეორიის ფარგლებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მოსაზრება იმის 

თაობაზე, რომ ბავშვი ცხოველებისგან განსხვავებით სწავლობს სხვებზე 

დაკვირვებით, მოდელირებით და მათი ქცევის იმიტირებით. სოციალურ-

კოგნიტური თეორიის ამოსავალს წარმოადგენს დებულება იმის შესახებ, რომ 

ქცევის ახალი ფორმების ჩამოყალიბება შესაძლებელია უშუალო გარეგანი 

განმტკიცების არარსებობის შემთხვევაშიც. ქცევის ათვისება შესაძლებელია 

მაგალითის საშუალებითაც. ჩვენ ვაკვირდებით, თუ როგორ იქცევიან სხვები და 

შემდეგ ვიმეორებთ მათ ქცევას. ამგვარად, ბანდურა აქცენტს აკეთებს არა 

პირდაპირ განმტკიცებაზე, არამედ — სწავლაზე დაკვირვებისა და მაგალითის 

გზით. ასეთნაირად ადამიანებს უყალიბდებათ გარკვეული ქცევის კოგნიტური 

მოდელი, რომელიც ვერბალური და კოგნიტური რეპრეზენტაციების სახით 

ინახება მეხსიერებაში და მომავალ ქცევაში ორიენტირის ფუნქციას ასრულებს. 

კერძოდ, ქცევის ამ კოგნიტურ მოდელებზე დაყრდნობით ხორციელდება 

მომავალი ქცევის ღირებულების კოგნიტური შეფასება და საზოგადოებაში მისი 

დადებითი თუ უარყოფითი განმტკიცების განჭვრეტა. 

აღსანიშნავია, რომ ქცევის კოგნიტური მოდელი ამ თეორიის ფარგლებში 

სამოდელო ქცევის ხატია, რომელიც შემდგომში შესაბამისი ან შეუსაბამო ქცევის 

პროტოტიპად გამოიყენება. ქცევის და მათ შორის გენდერული ქცევის 

პროტოტიპის ჩამოყალიბება სწავლის პროცესში მიმდინარე შესაბამისი ქცევითი 

მაგალითების, ინფორმაციის ვერბალური გადაცემის, იმიტაციისა და 

მოდელირების შედეგია. 

იმიტაცია ან მოდელირება სპონტანურად ვლინდება ბავშვში. ისინი 

მანერების, ლაპარაკის და სხვა მრავალი ქცევის იმიტაციას ახდენენ. მაგალითად, 

პატარა ბიჭუნა სათამაშო საპარსით იპარსავს, როცა მამამისი ნამდვილ საპარსს 

იყენებს, დედა ახალშობილს აჭმევს, პატარა გოგონა კი - თავის თოჯინას. 

იმიტაცია ხშირად ვლინდება თამაშებში, ისეთებში, როგორიცაა, “სახლობანა”, 

“ომობანა”, “დედა-შვილობანა”, “სკოლობანა” და ა.შ. 

სწავლა ხშირად დაკვირვების შედეგია, თუმცა იგი შეიძლება მაშინვე არ 

გამოვლინდეს იმიტაციის სახით. მაგალითად, გოგონა შეიძლება აკვირდებოდეს 



დედას, რომელიც დიდ დროს უთმობს თავის გარეგნობას, კოსმეტიკას, 

ტანსაცმელს და სწავლობდეს, რომ მიმზიდველობა ქალის აუცილებელი 

კატეგორიაა. ამავე დროს, მან ეს ცოდნა შეიძლება არა მაშინვე, არამედ გარკვეული 

დროის გავლის შემდეგ, მხოლოდ მოზრდილობისას გამოიყენოს. ბანდურას 

მიხედვით, ათვისებული გენდერულად ტიპიური ქცევა მეხსიერებაში ინახება და 

გამოიყენება მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია ამ ქცევის საზოგადოების მხრიდან 

დადებითი განმტკიცება (წახალისება). 

ბავშვის უნარი წინასწარ განჭვრიტოს მომავალი ქცევის შედეგები 

(კოგნიტური სტრუქტურებისა და ფუნქციების გამოყენებით) საშუალებას აძლევს 

მას თავიდან აიცილოს არასასურველი ქცევა და ამგვარად ისწავლოს, თუ რომელი 

ქცევაა მისაღები მისი სქესისთვის და რომელი ქცევაა მიუღებელი. 

ამგვარად, როგორც ვხედავთ, ამ თეორიის მიხედვით, დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება კოგნიტური პროცესების მონაწილეობას ქცევის მოდელირებაში. 

მიუხედავად ამისა, სოციალურ-კოგნიტური თეორია ხაზს უსვამს სოციალური და 

კულტურული ფაქტორების მნიშვნელოვან როლს სქესის იდენტიფიკაციის 

პროცესში. იგი განიხილავს ამ ფაქტორთა ზეგავლენის 2 დონეს: უშუალო ქცევის 

დონეს (ქცევის განმტკიცებას პირდაპირი გამოცდილების საფუძველზე) და 

თეორიული ქცევის დონეს (ქცევის განმტკიცებას დაკვირვების, მოდელირებისა 

და ქცევის შედეგების კოგნიტური შეფასების, განჭვრეტის გზით). 

ქცევის გენდერული ტიპირება (ბავშვის მიერ გენდერულ-როლური 

ორიენტაციების ათვისება) უფრო ადვილად მიმდინარეობს, როცა მშობლები ისე 

აწყობენ გარემოცვას, რომ ზოგი ქცევის განხორციელება უფრო იყოს 

მოსალოდნელი (ან მოსახერხებელი) ვიდრე — სხვისა. მაგალითად, თუ ბიჭის 

ოთახი სავსეა სპორტული დანადგარებით, უფრო მეტია იმის ალბათობა, რომ ის 

უფრო უხეში თამაშებით იქნება გატაცებული, ვიდრე მისი და, რომლის ოთახიც 

ნაზ ფერებში და ნაზი ატრიბუტებითაა მოწყობილი. 

ამგვარად, სოციალურ-კოგნიტური თეორია ხაზს უსვამს კულტურული 

ძალების მნიშვნელობას ბავშვების მიერ გენდერული იდენტიფიკაციისა და 

გენდერულ-როლური ორიენტაციების ათვისებაში. სოციალურ-კოგნიტური 



თეორია სოციალური გავლენების თეორიაა. იგი გენდერულ იდენტიფიკაციასა და 

გენდერულ ტიპირებას განიხილავს არა როგორც ბიოლოგიურად 

დეტერმინირებულს, არამედ როგორც ბავშვისა და მისი გარემოს (მშობლები, 

მომვლელები, მედია, სკოლა, თანატოლები და სხვ.) ყოველდღიური ინტერაქციის 

შედეგს. 

 

გენდერის გაგება კოგნიტური განვითარების თეორიაში. 

არსებული ემპირიული მონაცემები ადასტურებს, რომ კოგნიტური 

განვითარების ფაქტორები დომინანტურ როლს თამაშობენ გენდერული 

წარმოდგენების ფორმირების პროცესში. ასე მაგალითად, 2-3 წლის ბავშვი სწორ 

პასუხებს იძლევა საკუთარ სქესთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე. თუმცა 

ბავშვს სჯერა, რომ ადამიანებს შეუძლიათ საკუთარი სქესის თმის 

ვარცხნილობასთან ან ტანსაცმელთან ერთად შეცვლა. 

სლები და ფრეი (Slaby & Frey) გამოყოფენ ამერიკელი ბავშვების მიერ 

სქესთან დაკავშირებული პრობლემების გაგების ოთხ დონეს. თავდაპირველად 

ბავშვები არ ანსხვავებენ სქესებს, მეორე ეტაპზე ბავშვები იწყებენ სქესთან 

დაკავშირებული კატეგორიების გამოყენებას, მაგრამ ისინი ეფუძნებიან 

ზედაპირულ ფიზიკურ მახასიათებლებს. ბოლო ორ ეტაპზე, რომელიც 

დაახლოებით 4,5-5 წლის ასაკში იწყებს მიმდინარეობას, ბავშვები თანდათანობით 

მიდიან იმის გაგებამდე, რომ სქესი წარმოადგენს მყარ და შეუცვლელ 

თავისებურებას. 

რ. მონრო, შიმინი და მონრო (R.H. Munroe, Shimmin & Munroe) იკვლევდნენ 

კულტურულ სხვაობებს ქალისა და მამაკაცის სქესს შორის ამ ოთხი ეტაპის 

მიმდინარეობაში. როგორც ნავარაუდევი იყო, მაღალი დონეების (მე-3 და მე-4 

დონე) მიღწევა ძლიერად ვარირებდა სხვადასხვა კულტურების მიხედვით. 

მკვლევრები ვარაუდობენ, რომ გენდერული ცნებების ათვისება უფრო ნელა 

მიმდინარეობს იმ კულტურებში, სადაც ბავშვებს ნაკლები ურთიერთობები აქვთ 

მამრობითი სქესის წარმომადგენლებთან, რაც ხშირად ხდება ტრადიციულ 

კულტურებში, სადაც ბავშვებზე ზრუნვით ძირითადად დედაა დაკავებული. 



ბესიმ (Bussey) აღმოაჩინა, რომ სქესის შეუცვლელობის შესახებ წარმოდგენა 

არ არის მნიშვნელოვანი წანამძღვარი სქესობრივი მიკუთვნებულობით 

განსაზღვრული ქცევის ფორმირებისთვის. ბიჭების ქცევის მოდელი მოიცავს 2 

პროცესს, რომელიც ერთის მხრივ, მასკულინური ქცევის ათვისებაში 

მდგომარეობს, მეორეს მხრივ კი ფემინური ქცევის მიუღებლობაში. 

გოგონებისთვის ანალოგიური მოდელი მოიცავს მხოლოდ ერთ პროცესს: ქალთა 

სქესთან დაკავშირებული ქცევის ათვისებას, საწინააღმდეგო სქესის ქცევის არ 

მიღების გარეშე. ამის შედეგად, პატარა გოგონებისთვის ქალაბიჭა ქცევა სრულიად 

მისაღებია, მაშინ როცა “დედიკოს შვილის” ქცევა მიუღებელია ბიჭისთვის. 

გენდერული როლები ყალიბდება ქალისა და მამაკაცის სქესებს შორის 

განსხვავების შესახებ სტერეოტიპული კულტურული შეხედულებების 

კონტექსტში. გამოკვლევები აჩვენებს, რომ ბავშვებს ცხოვრების პირველ ორ 

წელიწადში უყალიბდებათ ქალურ და მამაკაცურ საწყისთან დაკავშირებული 

სტერეოტიპები, ხოლო უკვე 3-4 წლის ასაკში ბავშვები ამ სტერეოტიპებს იყენებენ 

სათამაშოების კატეგორიის, საქმიანობის სხვადასხვა სახისა და პროფესიების 

განსასაზღვრად. გამოკვლევების შედეგად დადგინდა, აგრეთვე, რომ ბავშვების 

მიერ იმ სტერეოტიპების ათვისება, რომლებიც დაკავშირებულია სათამაშოებისა 

და მოღვაწეობის სფეროების გენდერულ დაყოფასთან, წინ უსწრებს ქალისა და 

მამაკაცის ხასიათის თავისებურებების შესახებ სტერეოტიპული შეხედულებების 

შეთვისებას. 

კოლბერგის მიხედვით, გენდერული იდენტიფიკაცია გენდერულ-როლური 

ორიენტაციების ათვისების შედეგია. სანამ ბავშვი მიაღწევს სტაბილურ 

გენდერულ იდენტიფიკაციას, მან უნდა მოახდინოს საკუთარი თავის 

სოციალიზაცია შესატყვის გენდერულ როლთან, რადგან ის მოტივირებულია იყოს 

კარგი გოგო ან კარგი ბიჭი. გოგონებისათვის ეს იმას ნიშნავს, რომ ფემინურობის 

მისაღწევად მათ ჯერ უნდა მოახდინონ ფემინურობის როლის იდენტიფიკაცია. 

თუმცა ფემინური როლი საზოგადოებაში ნაკლებად პრესტიჟულია, ვიდრე — 

მასკულინური. როდესაც გოგონები ეცნობიან ფემინურობისა და მასკულინობის 

კატეგორიებს, მათ ასევე უნდა გააცნობიერონ მათი უპირატესობები. როგორ 



ხდება, რომ გოგონები ირჩევენ და ითვისებენ საკუთარ საზოგადოებაში 

არადაფასებულ როლს? კოლბერგი ვარაუდობს, რომ გოგონები ფემინურობაში 

პოულობენ ისეთ ასპექტებს (მაგ. სინაზე), რომლებიც ურჩევნიათ მასკულინურ 

ასპექტებს (მაგ. აგრესია). გარდა ამისა, ასაკით უფროს ქალებს უფრო მეტი 

ძალაუფლება აქვთ, ვიდრე პატარა გოგონებს და ესეც შეიძლება გახდეს მათთან 

იდენტიფიკაციის მიზეზი. 

 

ანდროგინიის კონცეფცია.  

სქესის იდენტიიკაციისა და ტიპირების შესახებ არსებული შეხედულებების 

უმრავლესობა ფემინურობასა და მასკულინობას განიხილავს, როგორც 

კონტინიუმის ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლუსს. ამ თეორიების ფარგლებში 

ადამიანი შეიძლება იყოს მასკულინური ან ფემინური, მაგრამ არა ორივე 

ერთდროულად, რადგან უფრო მეტად მასკულინობა ნიშნავს უფრო ნაკლებ 

ფემინურობას. ეს დებულება ეფუძნება ფემინურობა-მასკულინობის მრავალ 

ტესტს. ამგვარად, პიროვნების ტრადიციული თეორიები იზიარებენ 

ტრადიციული გენდერული ტიპირების უნივერსალურობის იდეას. ამის გამო, 

ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც არ ავლენდა გენდერულად ტიპირებულ ქცევას, 

განიხილებოდა როგორც ნორმიდან გადახრა. ტრადიციული ფსიქოლოგიური 

თერაპია ეხმარება მათ გენდერული როლების მორგებაში. პიროვნების თეორიების 

მიხედვით, გენდერული განვითარება მთავრდება მაშინ, როცა აშკარად ვლინდება 

აგრესიული დომონანტური მამაკაცობა და ნაზი, პასიური ქალობა. 

თუმცა არსებობენ ისეთი ადამიანებიც, რომლებსა თითქმის ერთნაირად 

ახასიათებთ მასკულინობისა და ფემინურობის ნიშნები. მაგალითად, ქალი, 

რომლიც ათლეტური აღნაგობისაა და უყვარს ბავშვები ან მამაკაცი, რომელიც 

გულჩვილია და გულკეთილია და ამავდროულად კარგად აქვს განვითარებული 

ლოგიკური აზროვნება. 

ბოლო პერიოდში გენდერული კვლევების განვითარებასთან ერთად 

დაგროვდა დიდი ემპირიული მასალა და გაჩნდა მრავალი ალტერნატიული 

შეხედულება გენდერული იდენტიფიკაციისა და ტიპირების შესახებ. 



ერთ-ერთი ასეთ ახალი მიდგომაა ანდროგინიის კონცეფცია. ანდროგინია — 

სიტყვა, რომელშიც ერთმანეთს ერწყმის ბერძნული andro (კაცი) და gyn (ქალი), 

აღნიშნავს მასკულინობისა და ფემინურობის ბალანსს ადამიანში. ამ კონცეფციის 

ფესვები კლასიკური მითოლოგიიდან, ლიტერატურიდან და რელიგიიდან მოდის. 

ფსიქოლოგიაში ეს იდეა გამოყენებული იქნა იუნგის (Jung) ანიმას კონცეფციაში 

(კაცში ფემინური ნაწილი) და ანიმუსის კონცეფციაში (მასკულინური ნაწილი 

ქალში). იუნგს მიაჩნდა, რომ პიროვნების სრულყოფილებისათვის აუცილებელია 

ამ ორი ნაწილის ერთიანობა. 

გასული საუკუნის 70-იანი წლების დასაწყისის ფემინისტური მოძრაობის 

ერთ-ერთი იდეა გახლდათ აზრი იმის შესახებ, რომ ტრადიციული გენდერული 

როლები აფერხებენ პიროვნულ განვითარებას და მასში ჩადებულ პოტენციალს. ამ 

იდეამ საფუძველი ჩაუყარა სანდრა ბემის (S. Bem) კონცეფციას ანდროგინიის 

შესახებ. ანდროგინიის ცნების მიხედვით, ყოველ ადამიანს, დამოუკიდებლად 

ბიოლოგიური სქესისა, შეიძლება ჰქონდეს როგორც მასკულინობის, ასევე 

ფემინურობის თვისებები და აერთიანებდეს საკუთარ თავში როგორც 

ტრადიციულ მამაკაცურ თვისებებს, ასევე — ტრადიციულ ქალურ ნიშნებს. ეს 

ადამიანებს საშუალებას აძლევს ნაკლებად მკაცრად დაიცვან გენდერულ-

როლური ნორმები და თავისუფლად გადაინაცვლონ ტრადიციული ქალური 

საქმიანობიდან ტრადიციულ მამაკაცურ საქმიანობაზე.  

გამოკვლევები აჩვენებს, რომ გენდერულად ტიპირებულ და ანდროგინულ 

ადამიანებს შორის განსხვავება არსებობს ფლექსიბილობაში (მოქნილობაში). 

მასკულინურად ტიპირებული ადამიანი მოხერხებულად გრძნობს თავს 

სიტუაციაში, სადაც საჭიროა აქტივობა, დაჟინება და დამოუკიდებლობა და არა 

სინაზე, თანაგრძნობა და ემოციურობა. მეორეს მხრივ, ფემინურად ტიპირებული 

ადამიანები კომფორტულად გრძნობენ თავს სიტუაციებში, სადაც საჭიროა 

ინტერპერსონალური ურთიერთობების, სინაზის, სიკეთის გამოვლენა. სანდრა 

ბემმა ივარაუდა, რომ ანდროგინული პიროვნებები კომფორტულად იგრძნობენ 

თავს ორივე სიტუაციაში. ანდროგინული ადამიანების ძლიერი ადაფტაციის 

უნარი შემოწმებული იქნა მრავალი კვლევის შედეგად. დადგენილი იყო, აგრეთვე, 



ანდროგინიის კავშირი მაღალ თვითპატივისცემის და მიღწევის მოტივის მაღალ 

ხარისხთან. 

 

სექსიზმი და მისი არსი 

ცნება სექსიზმი იუნესკოს მიერ იქნა შემოღებული 1981 წელს. იგი 

სქესობრივ დისკრიმინაციას, ანუ ერთი სქესის მეორეზე ბატონობას ნიშნავს. 

იუნესკოს მიერვე ახსნილია მისი რეაქციული არსი, რაც ზღუდავს ქალის 

პიროვნებას, აკნინებს მის როლს საზოგადოებაში, ქმნის ქალის ნეგატიურ სახეს. ეს 

კი თავისთავად, არღვევს თანასწორუფლებიანობის პრინციპს და ადამიანური 

ღირსების დაქვეითებას იწვევს. 

სექსიზმის შედეგად სათანადოდ არ ხდება ქალის შემოქმედებითი 

პოტენციალის გათვალისწინება და მისი შეფასება მხოლოდ ბიოლოგიური 

თავისებურებების გათვალისწინებით ხდება. 

სექსიზმის თანახმად, საზოგადოებაში შენარჩუნებული უნდა იყოს 

ბუნებრივი წესრიგი, რომლის მიხედვითაც ქალებსა და მამაკაცებს სხვადასხვა 

ფუნქცია და როლი აქვთ. სოციოლოგ ანდრე მიშელს, რომელიც პარიზის 

ეროვნული კვლევების ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელია, მიაჩნია, რომ 

“სექსიზმი – ეს არის პოზიცია ან მოქმედება, რომელიც ადამიანებს სქესის 

მიხედვით ამცირებს, უარყოფს, სათანადოდ არ აფასებს, მათ სტერეოტიპებად 

დაყოფას ახდენს". 

სექსისტური მოდელი ქალს, მამაკაცთან შედარებით, ისეთი უარყოფითი 

მახასიათებლებით ახასიათებს, რომლებიც კაცს თითქოს არ გააჩნია. ამ მოდელის 

თანახმად, მამაკაცს გაცილებით უფრო მეტი დადებითი თვისებები (ვაჟკაცობა, 

ჭკუა, თვითდამკვიდრების უნარი, პროფესიული კომპეტენტურობა, რისკისა და 

თავგადასავლებისადმი მიდრეკილება, ინიციატივიანობა და ეფექტიანობა) 

აქვთ. ანდრე მიშელის აზრით, სექსისტური შეხედულებები ყალიბდება ოჯახში, 

სკოლაში, მოზარდთა ურთიერთობებში, შრომის ბაზარზე, პოლიტიკაში, 

მასობრივი ინფორმაციების საშუალებებით. სტერეოტიპული აზროვნების 



შედეგად ქალებს უჩნდებათ ეჭვი საკუთარი შესაძლებლობების, 

დამოუკიდებლობის შესახებ, რაც, თავისთავად, გავლენას ახდენს სქესთა 

თანასწორობაზე, რომელიც დეკლარირებულია საერთაშორისო, რეგიონული და 

ეროვნული დეკრეტებით, კონვენციით ქალთა მიმართ ყველა ფორმის 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ. 

სექსიზმის თეორია საზოგადოებაში არსებული ბევრი პრობლემის 

გადაჭრაში ქალების მონაწილეობის შეზღუდვის საფეძველს ქმნის. ამით 

საზოგადოება მნიშვნელოვან ადამიანურ რესურსს კარგავს. 

ბიოლოგიური და სოციალური განსხვავების გარდა, სექსიზმი სქესს 

კულტურულ დონეზეც განიხილავს. ამ თეორიის თანახმად, მამაკაცური საწყისი 

რაციონალური, სულიერი, ღვთაებრივი და კულტურულია, ხოლო ქალური – 

გრძნობაზე აგებული, ხორციელი, მიწიერი და ბუნებრივი. ყველაფერი ისიც კი, 

რაც სქესთან არ არის დაკავშირებული (ბუნება და კულტურა, გრძნობა და 

რაციონალიზმი, ღვთიური და მიწიერი) მამაკაცურ საწყისთან არის გაიგივებული. 

(Феминизм: перспективы социального знания, 1992) ფემინიზმი სექსიზმის მწვავე 

კრიტიკით გამოდის, განსაკუთრებით კულტურის სფეროში და სრულიად 

სამართლიანად ავითარებს იმ აზრს, რომ მასკულინური კულტურა არა მარტო 

ქალების, არამედ მამაკაცების დეგრადაციასა და აქტიურობის ჩახშობას უწყობს 

ხელს. 

სექსიზმის ძირები სქესობრივი განსხვავების აბსოლუტიზაციასა და 

ბიოლოგიზაციაში უნდა ვეძებოთ, რომელთაგან ბევრი მათგანი სინამდვილეში 

კონკრეტული სოციალური პირობებიდან და კულტურული ნორმიდან 

მომდინარეობს, მრავალწახნაგოვანი და მრავალფენოვანია, ზოგიერთი კი, 

საერთოდ, ილუზორულია და მხოლოდ წარმოსახვის პროდუქტია. 

უკანასკნელ პერიოდში ცივილიზებულ სამყაროში გაძლიერდა ბრძოლა 

სექსიზმის წინააღმდეგ, ამასთან, წინა პლანზე წამოვიდა ბევრი ფემინისტური 

იდეა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მიმდინარეობს მთელი რიგი შეხედულებების, 

თეორიების რევიზია და ახალი, სექსიზმისაგან თავისუფალი ნორმების 

დამკვიდრებისათვის ბრძოლა.  



ამერიკელ მეცნიერს ი. ჰოფმანს მიაჩნია, რომ რელიგია კი არა, სწორედ 

სქესია ხალხის ოპიუმი, ხოლო კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი, 

ფსიქოლოგი ე. გოლდბერგი თავის ტრილოგიაში “რისკია იყო მამაკაცი”, “ახალი 

მამაკაცი”, “მამაკაცისა და ქალის ახალი დამოკიდებულებები” (1965 წ.) აღნიშნავს: 

“კომფორტულობა სქესთა შორის თვითგამოხატვის საშუალებას იძლევა. მალე 

სქესთა ანტაგონიზმი, როგორც წარსულის გადმონაშთი, ისე აღიქმება”. 
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„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ (WISG) ინგისათვის3

ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

ტერმინოლოგია

სქესი, გენდერი, გენდერული როლები

სქესი – ბიოლოგიური მახასიათებლების ერთობლიობა (ანატომიური, ფიზიოლოგიური,
ბიოქიმიური, გენეტიკური), რომელიც განასხვავებს მდედრის და მამრის ორგანიზმს.
გენდერი – სოციალური კონსტრუქტი, რომელიც გამოხატავს საზოგადოების მიერ დადგენილ
თუ გამომუშავებლურ, ფუნქციურ, ქცევით, მენტალურ თუ ემოციურ განსხვავებულობას ქალსა
და მამაკაცს შორის.  სტერეოტიპი წმინდა მამაკაცურ (მასკულინურ) და ქალურ (ფემინურ)
აზროვნებასა და ქცევაზე, გულისხმობს მკვეთრ მახასიათებელ ჩარჩოებს სქესის ფუნქციური
დატვირთვისთვის. ამავე დროს, ეს სტერეოტიპები მოქმედებს „აქ და ამჟამად“, ანუ
დამახასიათებელია კონკრეტული საზოგადოების არსებობის ფორმისათვის. სწორედ
სოციალურ-კულტურული ნორმები (ეროვნება, ყოფითი სამართალი, ტრადიცია, რელიგია,
ტაბუ) განსაზღვრავენ ქალისა და მამაკაცის პროფესიას, ქცევის მოდელს, ჩაცმას,
ფსიქოლოგიურ მახასიათებლებს და არა ბიოლოგიური სქესი.
პატრიარქალურ საზოგადოებაში არსებობს ე.წ. გენდერული ასიმეტრია, როდესაც
„მამაკაცური“ პრივილეგირებულ-დომინირებულ პოზიციაზეა, ხოლო „ქალური“ ითვლება
არამოწინავედ, დაქვემდებარებულად, პირველზე დამოკიდებულად. ამგვარი ღირებულებათა
სისტემა ბადებს საუკუნეობით გამყარებულ წარმოდგენებს, ცრურწმენებს, კულტურულ
შეფასებებს - გენდერულ სტერეოტიპებს, რომლებიც ფაქტობრივად, რეფორმას ვერ თუ არ
განიცდის და მცირედტრანსფორმირებული სახით გადადის თაობიდან თაობაში. სოციალური
როლები შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ გენდერული უთანასწორობა კვლავ
სიცოცხლისუნარიანია, რადგანაც გლობალიზაციის, მოდერნიზაციის პროცესში ხდება
დისკრიმინაციის ფორმების „გაკულტურება“, რაც კიდევ უფრო უწყობს ხელს საზოგადოების
იერარქიულობის გაღრმავებას. გენდერული ნორმები განაპირობებს მამაკაცისა და ქალის
ქცევის წესებს დაბადებიდან გარდაცვალებამდე. ეს კი თავისთავად განისაზღვრება მამისა და
დედის ფუნქციური დაყოფით, სექსში ქალისა და მამაკაცის ხატით, აღზრდის სისტემებით,
განათლებით, კულტურით, რელიგიური დოგმებით, პოლიტიკა-ეკონომიკით. განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭება მასკულტურას, მასმედიას, როგორც სტერეოტიპიზაციის საშუალებას.
გენდერული როლი – სოციალური როლის ერთ–ერთი ფორმა, ინდივიდთა აქტივობის,
სტატუსის, უფლებათა და მოვალეობათა დიფერენციაცია მათი სქესობრივი მიკუთვნებულობის
საფუძველზე. გამოხატავენ კონკრეტულ საზოგადოებაში არსებული სოციალურ მოლოდინს
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქცეოდნენ ქალები და მამაკაცები. სხვაგვარად რომ ვთქვათ,
გენდერული როლი წარმოადგენს ინდივიდის გენდერული იდენტობის სოციალურ
გამოვლინებას.
გენდერული სტერეოტიპები – ფსიქოლოგიური მახასიათებლები და ქცევა, რომელიც ამა თუ იმ
საზოგადოებაში (ან კულტურაში) მოცემულ ისტორიულ პერიოდში ითვლება ერთი რომელიმე
სქესისთვის მეტად დამახასიათებლად. ასე მაგალითად: „კაცები მეტად აგრესიულები არიან“ ან
„კაცები უფრო ჭკვიანები არიან“, „ქალები ზედმეტად ემოციურები არიან“, „ქალებს არ
შეუძლიათ მანქანის მართვა კარგად“ ან „კაცებმა ნამდვილი მეგობრობა იციან, ქალებს კი არ
შეუძლიათ ნამდვილი მეგობრობა“ და ა.შ. სტერეოტიპები ხელს უწყობს სქესობრივი როლების
შეთვისებას და წარმოადგენს სოციალიზაციის მოდელებს ბავშვებისთვის. გამოკვლევებმა
აჩვენა, რომ არსებობს გენდერული სტერეორიპების მაღალი ხარისხით კროსკულტურული
მსგავსება. აქედან გამომდინარე, კეთდება დასკვნა, რომ ფსიქოლოგიური მახასიათებლები,
რომლებიც ქალისა თუ მამაკაცის სქესთან ასოცირდებიან, პანკულტურულ მოდელში



4 დამატებითი საკითხავი მასალა ტრენინგისთვის:
„სქესი, გენდერი, ორიენტაცია“

ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

ლაგდებიან. ხოლო სპეციფიკური კულტურული ფაქტორები განაპირობებენ უმნიშვნელო
გადახრებს ამ ზოგადი მოდელიდან. გენდერული სტერეოტიპების ფორმირების უილიამსის და
ბესტის (Williams & Best) მოდელი ეფუძნება იმ მოსაზრებას, რომ ბიოლოგიურ განსხვავებებს
(მაგ.: ქალი აჩენს შვილებს, კაცებს კი მეტი ფიზიკური ძალა აქვთ) მივყავართ შრომის ისეთ
განაწილებამდე, რომლის დროსაც ქალებს აქვთ პასუხისმგებლობა ბავშვების აღზრდაზე და
მოვლაზე, კაცებს კი – პასუხისმგებლობა ოჯახის უზრუნველყოფაზე და დაცვაზე. უილიამსი და
ბესტი თვლიან, რომ გენდერული სტერეოტიპები ყალიბდებოდა, რათა უზრუნველეყოთ
ასეთნაირად ჩამოყალიბებული შრომის განაწილების განმტკიცება. სტერეოტიპი გულისხმობს,
რომ შესაბამისი სქესის წარმომადგენელს აქვს ან შეუძლია რომ განავითაროს მისთვის
მიკუთვნებული როლის შესაბამისი თვისება. ერთხელ ჩამოყალიბებული სტერეორიპები
სოციალიზაციის მოდელების ფუნქციას ასრულებენ. ისინი აიძულებენ ბიჭებს იყვნენ უფრო
დამოუკიდებლები და გაბედულები, ხოლო გოგონებს – მზრუნველები და კონტაქტურები.
ამგვარად, გასაგები ხდება, რომ ადამიანები სხვადასხვა კულტურათა ფართო დიაპაზონის
ფარგლებში მიდიან იქამდე, რომ მახასიათებლების ერთი ნაკრები ასოცირდება მამაკაცის
სქესთან, ხოლო მეორე ნაკრები – ასოცირდება ქალთა სქესთან.
სოციალიზაცია – ადამიანის პიროვნებად ჩამოყალიბების, მოცემული საზოგადოებისთვის
დამახასიათებელი ცოდნის, ღირებულებებისა და ნორმების შეთვისების პროცესი. სხვაგვარად
უწოდებენ ინკულტურაციას და აღნიშნავს ინდივიდის მიერ სოციალური ნორმების, კანონების,
ქცევის მოდელებისა და ღირებულებების ათვისების პროცესს, რომლის დროსაც ინდივიდი
შეიმუშავებს საზოგადოებაში ცხოვრებისა და სოციალური ნორმების დაცვის ჩვევებს.
სოციალიზაცია აქტიური პროცესია. ინდივიდი ირჩევს საზოგადოების გარკვეულ ნორმებს და
უკუაგდებს დანარჩენს. ის კრიტიკულად ითვისებს არსებულ ღირებულებებს და
ორიენტირებულია ახალ ღირებულებებზე. ამიტომ, სოციალიზაციისას მემკვიდრეობის
ათვისებასთან ერთად, ინოვაციაც გვხვდება. სოციალიზაცია საწყისს ოჯახში იღებს. ეს
პირველად სოციალიზაციად ითვლება. შემდეგ გრძელდება საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში (მეორადი სოციალიზაცია). პარსონსი და ბეილზი გამოყოფენ
სოციალიზაციის მესამე ეტაპს – ესაა მუშაკის, მშობლის, მეუღლის როლები. სოციალიზაცია
დაკავშირებულია როლების ინტერნალიზაციასთან.

წყაროები: გენდერულ ტერმინთა მოკლე ლექსიკონი / მერკვილაძე ია; [რედ.: ნაირა
პოპიაშვილი ; თარგმანი ჰამლეტ ზუკაკიშვილისა] - თბ. : კავკას. სახლი, 2003 - 112გვ. ; 20სმ. -
ISBN 99928-71-46-6 : [ფ.ა.]

სექსუალობა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა

სექსუალობა – ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, სულიერი და ემოციური განცდებისა და
ქცევების ერთობლიობა, რომელიც უკავშირდება სქესობრივი ლტოლვის გამოვლენასა და
დაკმაყოფილებას. წარმოადგენს ადამიანის ორგანიზმის თანდააყოლილ მოთხოვნასა და
ფუნქციას. ადამიანი იბადება გარკვეული პოტენციალით, რომელიც შემდეგ ფორმირდება
ინდივიდუალური ცხოვრებისეული გამოცდილების საფუძველზე. მოიცავს სქესს, გენდერულ
იდენტობას და როლს, სექსუალურ ორიენტაციას, ეროტიციზმს, სიამოვნებას, ინტიმსა და
რეპროდუქციას. სექსუალობა განიცდება და გამოიხატება ფიქრებში, ფანტაზიებში, რწმენაში,
დამოკიდებულებებში, ღირებულებებში, ქცევაში, პრაქტიკაში, როლებსა და ურთიერთობებში.
მიუხედავად იმისა, რომ სექსუალობა მოიცავს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილს, შესაძლოა ყველა
მათგანი არ იყოს განცდილი ან გამოხატული. სექსუალობაზე გავლენას ახდენს  ბიოლოგიური,
ფსიქოლოგიური, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური, კულტურული, ეთიკური,



„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ (WISG) ინგისათვის5

ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

სამართლებრივი, ისტორიული და რელიგიური ფაქტორების ერთობლიობა. სექსუალობა,
ისევე, როგორც ადამიანის ქცევის სხვა ასპექტები, ატარებს როგორც ბიოლოგიურ, ისე
სოციალურ ხასიათსაც. სექსუალობის ზოგიერთი მახასიათებლები გენეტიკურადაა
განპირობებული, სხვები კი სოციალიზაციის პროცესში ფორმირდება. გამოყოფენ ადამიანის
სექსუალობის 5 კომპონენტს:

1. ბიოლოგიური სქესი (თავის მხრივ შედგება გენეტიკური, გონადური, ჰორმონალური,
გენიტალიური სქესისაგან);

2. სექსუალური იდენტობა (თვითაღქმა კონკრეტული სექსუალური ორიენტაციის მქონე
ინდივიდად. შეიძლება არ ემთხვეოდეს რეალურ სექსუალურ ორიენტაციას);

3. სექსუალური ორიენტაცია (მეტ–ნაკლებად მდგრადი სექსუალური, ემოციური,
ეროტიკული, რომანტიკული ლტოლვა განსაზღვრული სქესის ადამიანის მიმართ);

4. გენდერული იდენტობა (რომელიმე სქესისადმი ფსიქოლოგიური მიკუთვნებულობა.
შეიძლება არ ემთხვეოდეს ბიოლოგიურ სქესს);

5. გენდერული როლი (უკავშირდება ადამიანის ქცევას, რომელიც შეესატყვისება
კონკრეტულ საზოგადოებაში არესებულ კულტურულ ნორმებსა და სტერეოტიპებს
„მამაკაცური“ და „ქალური“ ქცევის შესახებ).

გეი - ჰომოსექსუალის სინონიმი. ტერმინი ხშირად გამოიყენება მხოლოდ მამაკაცებთან
მიმართებაში და აღნიშნავს მამაკაცს, რომელსაც ემოციურად და ფიზიკურად იზიდავს მამაკაცი.
გენდერული იდენტობა – ადამიანის გენდერული თვითაღქმა, როდესაც ის თავს მიაკუთვნებს
რომელიმე გენდერს. პიროვნება შეიძლება ახდენდეს თვითიდენტიფიკაციას მამაკაცად ან
ქალად. ზოგ შემთხვევაში კი მისი თვითაღქმა მამაკაცურობისა და ქალურობის სოციალურ
კონსტრუქტებს შორისაა ან საერთოდ სცილდება მას. გენდერული იდენტობა შეიძლება იყოს, ან
არც იყოს ადამიანის დაბადების სქესთან თანხმობაში. იქიდან გამომდინარე, რომ გენდერული
იდენტობა შინაგანი, ინტერნალური მოცემულობაა, ის არ არის ხილული სხვებისთვის.
გენდერული (თვით)გამოხატვა – გენდერის გარეგნული მანიფესტაცია, რომელიც ძირითადად
„მასკულინურ” და „ფემინურ” ჩაცმულობაში, გარეგნობაში, მანერებში, მეტყველებაში და სხვა
სახის ქცევებში ვლინდება. გენდერული გამოხატვა ყოველთვის არ არის სექსუალური
ორიენტაციის, ან გენდერულ იდენტობის ინდიკატორი.



6 დამატებითი საკითხავი მასალა ტრენინგისთვის:
„სქესი, გენდერი, ორიენტაცია“

ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

გენდერული არაკონფორმულობა და გენდერული ვარიაცია – პიროვნების პროტესტისა და
წინააღმდეგობის გამოვლინება დამკვიდრებულ გენდერულ „ნორმებთან” და
„შესაბამისობებთან”. გენდერული არაკონფორმულობა შეიძლება გამოვლიდნეს იმისგან
დამოუკიდებლად, ახდენს თუ არა ადამიანი დაბადებისას მინიჭებული სქესისა და გენდერული
იდენტობის შეთავსებას.
გენდერული დისფორია - დიაგნოზი, რომელსაც იყენებენ ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები იმ
დისტრესის აღსაწერად, რასაც ზოგიერთი ინდივიდი განიცდის დაბადებისას მინიჭებულ სქესსა
და გენდერულ თვითაღქმას შორის არსებული განსხვავების გამო.
ინტერსექსი – ადამიანი, რომლის ანატომია არ შეესაბამება ისეთ ბიოლოგიურ სტანდარტებს,
რომელიც აღიარებს მხოლოდ ორ სქესს. ინტერსექსუალობა არ თავსდება მხოლოდ მდედრის
ან მხოლოდ მამრის ბიოლოგიურ მახასიათებლებში, რაც შეიძლება გამოიხატოს როგორც
ქრომოსომულ ან ჰორმონულ, ასევე გენიტალიურ დონეზე. ინტერსექსუალობა შეიძლება
დაბადებისთანავე შესამჩნევი იყოს ან მოგვიანებით განვითარდეს.
ლესბოსელი – ქალი, რომელსაც ემოციურად და ფიზიკურად იზიდავს ქალი.
ლგბტი – აბრევიატურა, რომელსაც იყენებენ გეი, ლესბოსელი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და
ინტერსექსი ადამიანების აღსანიშნავად.
მამაკაცი, რომელსაც სექსი აქვს მამაკაცთან (MSM) - ტერმინი აღწერს სექსუალურ ქცევას და
არა იდენტობას. გამოიყენება ყველა იმ მამაკაცის ქცევის აღსაწერად, რომელსაც სექსი აქვს
მამაკაცთან განურჩევლად მათი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა.
სექსუალური ორიენტაცია – ინდივიდის მდგრადი ფიზიკური, რომანტიკული, ემოციური და/ან
სულიერი მიზიდულობა სხვა ადამიანის მიმართ. იგი მოიცავს ლესბოსურ, გეი, ბისექსუალურ და
ჰეტეროსექსუალურ ორიენტაციას.
სქესი - მახასიათებლების ერთობლიობა (ანატომიური, ფიზიოლოგიური, ბიოქიმიური,
გენეტიკური), რომელიც განასხვავებს მდედრის და მამრის ორგანიზმს.
ტრანსგენდერი – ქოლგა ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ადამიანებს, ვისი გენდერული
იდენტობა, გამოხატვა და ქცევა განსხვავდება მისი ბიოლოგიური სქესის ტიპური
მახასიათებლებისგან. ეს ტერმინი გულისხმობს ასევე ტრანსექსუალებს, ტრავესტებს,
ტრანსვესტიტებს, ტრანსგენდერებს, ქროს-დრესერებს და გენდერულად არაკონფორმულ
ადამიანებს. ტრანსგენდერ ადამიანებს შეიძლება ჰქონდეთ ჰეტერო, ჰომო ან ბისექსუალური
ორიენტაცია.
ტრანსგენდერი მამაკაცი – ადამიანი, ვინც დაბადებისას მიაკუთვნეს მდედრობით სქესს, მაგრამ
ახდენს საკუთარი თავის, როგორც მამაკაცის იდენტიფიკაციას. ტრანსგენდერ მამაკაცებს ასევე
უწოდენებ FtM - ს (Female-to-Male).
ტრანსგენდერი ქალი – ადამიანი რომელიც დაბადებისას მიაკუთვნეს მამრობით სქესს, მაგრამ
თვითინდეტიფიკაციას ახდენს როგორც ქალი. ტრანსგენდერ ქალს ასევე უწოდებენ MtF- ს
(Male-to-Female).
ტრანსექსუალი – ადამიანი, რომლის გენდერული იდენტობა განსხვავდება დაბადებისას
მინიჭებული სქესობრივი მიკუთვნებულობისგან. ხშირად ტრანსექსუალ ადამიანებს სურთ
სხეულის კორექცია ჰორმონების ან ქირურგიული ჩარევის გზით, რათა მიუსადაგონ ის მათსავე
გენდერულ იდენტობას.
ქალი, რომელსაც სექსი აქვს ქალთან (WSW) - ტერმინი აღწერს სექსუალურ ქცევას და არა
იდენტობას. გამოიყენება ყველა იმ ქალის ქცევის აღსაწერად, რომელსაც სექსი აქვს ქალთან
განურჩევლად მათი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა.
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ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

ქამინგაუთი (ინგლ. coming out) – პერიოდი ჰომოსექსუალის ცხოვრებაში, როდესაც ის ამჩნევს,
რომ თავისი სექსუალური ორიენტაციით  განსხვავდება ჰეტეროსექსუალი ადამიანებისაგან და
სწავლობს საკუთარი თავის ისეთად მიღებას, როგორიც არის. ეს არის საკუთარი თავის მიღების
პროცესი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდება. ადამიანები გეი, ლესბოსურ,
ბისექსუალურ და ტრანსგენდერ იდენტობებს ჯერ საკუთარი თავისთვის აყალიბებენ, შემდეგ კი
უმხელენ სხვებს. ნებისმიერ ადამიანთან, ან საჯაროდ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის ან
გენდერული იდენტობის გაცხადება შეიძლება ჩაითვალოს ქამინგაუთად.
ჰომოფობია/ტრანსფობია – ირაციონალური შიში და სიძულვილი ლესბოსელების, გეების,
ბისექსუალებისა და ტრანსგენდერი ადამიანების მიმართ, რომელიც ეფუძნება
წინასწარგანწყობას და მსგავსია რასიზმის, ქსენოფობიის, ანტისემიტიზმისა და სექსიზმისა
(European Parliament resolution on homophobia in Europe. P6_TA(2006)0018. 18.01.2006).

წყარო: ლბტ ქალთა ხილვადობის გაზრდა. ტრენინგის სახელმძღვანელო. WISG. 2012.



8 დამატებითი საკითხავი მასალა ტრენინგისთვის:
„სქესი, გენდერი, ორიენტაცია“

ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

სექსუალური ორიენტაცია
ინდივიდის მდგრადი ფიზიკური, რომანტიკული, ემოციური და/ან სულიერი მიზიდულობა სხვა
ადამიანის მიმართ. იგი მოიცავს ლესბოსურ, გეი, ბისექსუალურ და ჰეტეროსექსუალურ
ორიენტაციას.

კინზის დონეთა შკალა (Kinsey scale)

კინზი და მისი კოლეგები (Kinsey et al.,  1948) თვლიდნენ, რომ ადამიანების მკაცრად დაყოფა
ორიენტაციის მიხედვით ჰომოსექსუალებად და ჰეტეროსექსუალებად   შეუძლებელია.
გამოკვეთილ ჰეტეროსექსუალებსა და ჰომოსექსუალებს  შორის თავსდება იმ ადამიანთა
ჯგუფი, რომლებიც ჰომოსექსუალურ და ჰეტეროსექსუალურ მიზიდულობასა და ფანტაზიებს
სხვადასხვა ხარისხით  განიცდიან. ისინი ჩართულნი არიან ისეთ ქცევებსა და ურთიერთობებში,
რომლებიც ჰომოსექსუალური და ჰეტეროსექსუალური კომპონენტების ნაზავს წარმოადგენს და
ითავისებენ ცხოვრების ისეთ სტილს, რომელშიც ჰომოსექსუალური და ჰეტეროსექსუალური
ელემენტები სხვადასხვა ხარისხითაა წარმოდგენილი.

წყარო: მ. გელდერი, პ.ჰარისონი, ფ.ქოუენი. ოქსფორდის მოკლე სახელმძღვანელო
ფსიქიატრიაში. ფონდი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში“. 2012. აღნიშნული
სახელმძღვანელო ინგლისურ ენაზე გამოცემულია 2006 წელს და ეყრდნობა DSM-IV-ს.

სექსუალური ქცევის შემსწავლელ ორ ფუნდამენტურ ნაშრომში, კინზიმ და მისმა
თანამშრომლებმა საკმაოდ პრაქტიკული მეთოდი გამოიყენეს. მათ შვიდქულიანი დონეების
შკალა შეიმუშავეს (0-დან 6-მდე), რომელიც მოსახლეობაში ჰეტეროსექსუალური და
ჰომოსექსუალური ქცევის შეფარდებას ასახავდა. ამ შკალის ერთ ბოლოზე მათ ის პირები
მოათავსეს, რომელთაც მხოლოდ ჰეტეროსექსუალური გამოცდილება ჰქონდათ, ხოლო
მეორე ბოლოში ისინი, ვისი გამოცდილებაც ექსკლუზიურად ჰომოსექსუალური იყო. ამ ორ
სასაზღვრო კატეგორიას შორის მოხვდნენ ის ადამიანები, ვისაც სხვადასხვა ინტენსივობით
ჰქონდა როგორც ჰეტეროსექსუალური, ასევე ჰომოსექსუალური გამოცდილება. კინზის
კვლევამდე არსებობდა მოსაზრება, რომ: ჰომოსექსუალური აქტები იშვიათია, თანაც იმდენად,
რომ ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ”არაბუნებრივ” და უჩვეულო გამონაკლისს წარმოადგენენ.
კინზის კვლევებმა ამ ტრადიციული შეხედულების სიმცდარე აჩვენა. მისმა სტატისკამ ცხადყო,
რომ საშუალო ასაკის მიღწევამდე, ყველა მამაკაცის დაახლოებით 50%-ს (და ყველა ქალის
20%-ს) ჰქონია გარკვეული, მკაფიოდ გამოხატული ეროტიკული ურთიერთობა თავისივე სქესის
წარმომადგენელთან.
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ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

კინზის მთავარი მიზანი იყო არა მისი სკალის სხვადასხვა კატეგორიაში მოხვედრილი
ინდივიდების ზუსტი რაოდენობის დადგენა, არამედ თავად სკალის შექმნა და იმის ჩვენება, რომ
ექსკლუზიურად ჰომოსექსუალურ და ჰეტეროსექსუალურ ქცევებს შორის შესაძლო ქცევების
საკმაოდ ფართო სპექტრია. კინზიმდე მიღებული იყო აზრი, რომ “ჰეტეროსექსუალები” და
“ჰომოსექსუალები”ადამიანების ორ განცალკევებულ ჯგუფს წარმოადგენენ. ჰომოსექსუალებს
ხშირად მოიხსენიებდნენ როგორც “სექსუალურად უკუღმართებს”, “ფსიქოსექსუალურ
ჰერმაფროდიტებს” და ხანდახან როგორც “მესამე სქესს”. სტატისტიკამ დაამტკიცა, რომ
“ჰეტეროსექსუალობა” და “ჰომოსექსუალობა” მკაფიოდ გამიჯნულ, განცალკევებულ და
შეუთავსებელ ერთეულებს კი არ წარმოადგენენ, არამედ სხვადასხვა დონეებს. თუ თავად
კინზის სიტყვებს მოვიშველიებთ, არასწორი იქნება მკაფიო საზღვრის გატარება “ორ
განცალკევებულ საზოგადოებას – ჰეტეროსექსუალურსა და ჰომოსექსუალურს შორის... ყველა
საგანი არ არის შავი ან თეთრი… ბუნება იშვიათად ოპერირებს დისკრეტული კატეგორიებით.
მხოლოდ ადამიანი იგონებს კატეგორიებს და ცდილობს ყველა ფაქტს განსაკუთრებული
ადგილი მიუჩინოს. ცოცხალი სამყარო, თავის ყველა ასპექტში, კონტინუუმს წარმოადგენს. რაც
უფრო მალე გავაცნობიერებთ ამას ადამიანის სქესობრივ ქცევასთან დაკავშირებით, მით უფრო
მალე შევძლებთ რეალურად ჩავწვდეთ სქესის რაობას”.

წყარო: ნაწყვეტი ი. ჯეი. ჰებერლის ¨სექსოლოგიის კურსიდან¨. http://minority.ge

სექსუალური ორიენტაციის სკალა კლაინის მიხედვით (Klein, 1990)

სექსუალური ორიენტაცია, ისევე როგორც სექსუალობა, მრავალგანზომილებიანი სიდიდეა და
ის შეიძლება გამოიხატებოდეს ქცევაში, შეიძლება - არა. ორიენტაცია შეიძლება იყოს ჰომო,
ჰეტერო ან ბისექსუალური და განისაზღვრება ლტოლვის ობიექტის სქესის მიხედვით. კლაინის
სკალაზე მოცემულია კრიტერიუმები, რომელსაც იყენებენ ხოლმე სექსუალური ორიენტაციის
განსაზღვრისათვის:

თვისება
5 წლის
წინ

ამჟამად
სასურველი
მომავალი

1. სქესობრივი ლტოლვა (ჰეტერო/ჰომოეროტიზმის სკალა) – რომელი
სქესის წარმომადგენელი უფრო გიზიდავთ, როგორც პოტენციური
სექსუალური პარტნიორი;
2. სქესობრივი ქცევა (ჰეტერო/ჰომოსექსუალობის სკალა) – რეალური
სექსუალური პარტნიორის სქესი
3. სექსუალური ფანტაზია ეროტიკულ ფანტაზიებში რომელი სქესის ადამიანს
წარმოიდგენთ ხოლმე
4. ემოციური უპირატესობა (ჰეტერო/ჰომოფილიის შკალა) – რომელი სქესის
ადამიანთან არჩევთ მეგობრობას, ახლო ურთიერთობებს
5. სოციალური უპირატესობა უპირატესობა (ჰეტერო/ჰომოსოციალურობის
სკალა) – რომელი სქესის ადამიანებთან გირჩევნიათ ურთიერთობა, მუშაობა,
თავისუფალი დროის გატარება
6. ცხოვრების სტილი ვისთან უფრო ხშირად ატარებთ თავისუფალ დროს
(ჰეტერო, ჰომო ბისექსუალ ადამიანებთან)
7. სექსუალური თვითიდენტიფიკაცია როგორ აღიქვავთ თქვენ თავს (ჰეტერო,
ჰომო, ბისექსუალ ადამიანად)
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ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

ყოველი პარამეტრი ფასდება 0-6 ქულამდე, პლუს, სკალას გააჩნია დროითი განზომილებაც.
შესაბამისად, თვითოეული პარამეტრი უნდა შეფასდეს დროის მიხედვით (5 წლის წინ, ბოლო
წელს, და სასურველ მომავალში) ექვსბალიანი სისტემით.

0 – მხოლოდ საპირისპირო სქესი
1 – ძირითადად საპირისპირო სქესი
2 – უფრო მეტად საპირისპირო სქესი
3 – ორივე სქესი
4 – უფრო მეტად ჩემივე სქესი
5 – ძირითადად ჩემივე სქესი
6 – მხოლოდ ჩემივე სქესი
მე–6 და მე–7 კითხვებზე პასუხები უნდა დალაგდეს შემდეგი პრინციპით: 1 – მხოლოდ
ჰეტეროსექსუალი; 7 - მხოლოდ ჰომოსექსუალი

წყარო: Klein, Fritz; Barry Sepekoff; Timothy J. Wolf (1985). "Sexual Orientation:". Journal of
Homosexuality 11 (1–2): 35–49.

სექსუალური ორიენტაცია ფსიქიკური კონცეფციაა და „შეიგრძნობა“ ტვინში/გონებაში, როგორც
სურვილი/მოთხოვნილება თუ ფანტაზია/ოცნება და განსხვავდება სექსუალური
ავტოიდენტიფიკაციისგან, რაც ნიშნავს ორიენტაციული თავისებურების გაცნობიერებას, მიღებას
და საკუთარი თავისთვის სახელის დარქმევას (ლესბი ვარ, გეი ვარ, ბი ვარ).
ხშირად ორიენტაცია (ჰომო, ბი, ჰეტერო) და ინდივიდის სექსუალური ქცევა
(ჰეტერო/ჰომო/ბიაქტივობა; ჰეტერო/ჰომო/ბი ფანტაზიები) ემთხვევა ერთმანეთს და ამ დროს,
როგორც წესი, ავტოიდენტიფიკაციაც (იხმარება ტერმინი სექსუალური იდენტობაც) შესაბამისია.
მაგრამ სექსუალური ორიენტაცია ზოგჯერ არ ემთხვევა იდენტობას (ინდივიდი არ იღებს, არ
აღიარებს საკუთარ ორიენტაციას) და არც ინდივიდის სექსუალურ ქცევას (აქვს
ჰომოორიენტაცია, მაგრამ ცდილობს, ჰქონდეს ჰეტეროკონტაქტები).
ეს ცნებები არ არის აბსოლუტურად იდენტური, თუმცა ადამიანების უმრავლესობაში
სექსუალური ორიენტაცია, იდენტობა (თვითიდენტიფიკაცია) და ქცევა თანხვდება ერთმანეთს.

წყარო: მ. ჭავჭანიძე. კლინიკური სექსოლოგიის პროპედევტიკა. თბილისი. 2014

ჰომოსექსუალური იდენტობის ჩამოყალიბების პროცესი

ამგვარად, სექსუალური ორიენტაციის ჩამოყალიბება და თვითიდენტიფიკაცია რთული და
ხანგრძლივი პროცესია. არსებობს სხვადასხვა თეორიები, რომლებიც აღწერენ
ჰომოსექსუალური თვითიდენტიფიკაციის ფორმირების სხვადასხვა საფეხურებს.

ტროიდენის მოდელი
ამერიკელი სოციოლოგი რიჩარდ ტროიდენი [Troiden. , 1998] ჰომოსექსუალური
თვითიდენტიფიკაციის ფორმირების პროცესს ოთხ ძირითად სტადიად ჰყოფს:
პირველი სტადია – სენსიტიზაციის პერიოდი, როდესაც მოზარდი ჯერ არ ფიქრობს საკუთარ
სექსუალურ ორიენტაციაზე და ავტომატურად აღიქვამს თავს ჰეტეროსექსუალად. თუმცა, ბევრი
ჰომოსექსუალი აღნიშნავს, რომ უკვე ადრეულ ასაკში ისინი გრძნობდნენ საკუთარ
“განსხვავებულობას” თავისავე სქესის წარმომადგენლებისაგან, რაც გამოიხატებოდა ქცევაში,
ინტერესებში, გარეგნობაში… აღნიშნული განსხვავებები ამ ასაკში აღიწერება ძირითადად
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ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

ფემინურობისა და მასკულინობის მეტაფორებით (ქალაბიჭა, ქალაჩუნა და სხვ.) და ნაკლებად
უკავშირდება ეროტიკულ თვითგანცდას.
მეორე სტადია – დაეჭვების პერიოდი, როდესაც ინდივიდი უკვე ფიქრობს საკუთარ სექსუალურ
იდენტიფიკაციაზე, მაგრამ ჯერ კიდევ არ შეუძლია მკაფიოდ ჩამოყალიბდეს. ამ სტადიას გადიან
ყმაწვილობის პერიოდში და მეცნიერების აზრით, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ყველაზე
მძიმე და დრამატული პერიოდია თვითიდენტიფიკაციის პროცესში.
მესამე სტადია – საკუთარი სექსუალობის მიღება/აღიარება. ამ პროცესის ხანგრძლივობა
დამოკიდებულია როგორც ადამიანის ინდივიდუალურ თავისებურებებზე, ისე სოციალურ
გარემოზე. რაც უფრო ტოლერანტულია გარემო, მით უფრო ნაკლებ ენერგიას ხარჯავს
მოზარდი შინაგან კონფლიქტებზე და სექსუალურ თვითიდენტიფიკაციაზე.
მეოთხე სტადია – ჰომოსექსუალური თვითიდენტიფიკაცია, მხოლოდ მოზრდილობის
პერიოდში დგება. ეს ფაზა ძირითადად დაკავშირებულია მეტნაკლებად მყარი პარტნიორული
ურთიერთობების ჩამოყალიბებასთან, ხდება სექსუალობის შერწყმა ემოციურობასთან და სხვ.

R. R. Troiden. The formation of homosexual identities. Journal of Homosexuality, 1989, vol. 17,

კასის მოდელი
კასი გამოყოფს ჰომოსექსუალური იდენტობის ჩამოყალიბების ექვს საფეხურს:
1. იდენტობის გაურკვევლობა/არეულობა: ამ ეტაპზე ადამიანს უჩნდება შეკითხვა: „შეიძლება
ვიყო გეი?“ უარყოფა და არეულობა თან სდევს ამ ეტაპს. ინდივიდი აცნობიერებს საკუთარ
ფიქრებს და ქცევას, ხშირად არ ეთანხმება/არ იღებს ახალ აღმოჩენებს. მთავარი ამოცანა ამ
ეტაპზე საკუთარი იდენტობის გარკვევაა. ამ ეტაპზე ჰომოსექსუალი ცდილობს თავიდან
აირიდოს ინფორმაცია გეების და ლესბოსელების შესახებ; ახასიათებს ფარული მოქმედება;
უარყოფს ჰომოსექსუალობას. მამაკაცები: ინარჩუნებენ ემოციურ ჩართულობას, მაგრამ თავს
არიდებენ სქესობრივ კონტაქტებს; ქალებს შესაძლოა ჰქონდეთ ძლიერი, ღრმა ურთიერთობა,
სექსუალური კონტაქტის გარეშე, მაგრამ ძალიან ემოციური.
2. იდენტობის შედარება: ამ ეტაპზე ჰომოსექსუალი აკეთებს დაშვებას: „შესაძლოა ეს მე მეხება“.
უშვებს, რომ ის შეიძლება აღმოჩნდეს ჰომოსექსუალი. ამ დროს ადამიანის გაუცხოება იწყება,
რაც იწვევს მის სოციალურ იზოლაციას. მთავარი ამოცანა არის თავი გაართვას სოციალურ
გაუცხოებას. ამ ეტაპზე ადამიანი ცდილობს დაანაწევროს საკუთარი სექსუალობა. ეთანხმება
ადამიანის ჰომოსექსუალურ ქცევას, მაგრამ ცდილობს შეინარჩუნოს „ჰეტეროსექსუალური“
იდენტობა/იმიჯი. ამ ეტაპზე ხდება თავის მოტყუება. ადამიანი ამბობს, რომ „ეს მხოლოდ
დროებითია“ – „მე კონკრეტული ქალი/მამაკაცი მიყვარს და არა ზოგადად ქალები/მამაკაცები.
მთავარია არ გქონდეს სექსი შენი სქესის ადამიანთან, სიყვარული ნებადრთულია, არ
განსაზღვრავს ორიენტაციას“.
3. იდენტობის მიმართ ტოლერანტობა: ამ ეტაპზე ჰომოსექსუალს ეწყება შემდეგი ფიქრები: „მე
არა ვარ ერთადერთი“. ეთანხმება ალბათობას, რომ არის ჰომოსექსუალი და აცნობიერებს
სექსუალურ, სოციალურ, ემოციურ საჭიროებებს. მისი მთავარი ამოცანაა შეამციროს
სოციალური გაუცხოება სხვა ჰომოსექსუალების მოძებნის გზით. ამავე დროს იწყებს ფიქრს და
მსჯელობას ჰომოსექსუალობის საკითხებზე. ხვდება, რომ ჰომოსექსუალად ყოფნა არ
ამოწურავს მის თვითობას. ყურადღებას აქცევს ჰომო და ჰეტეროსექსუალებს შორის
განსხვავებებს. ეძებს ლესბოსურ და გეი კულტურას (პოზიტიური კონტაქტი ხელს უწყობს
საკუთარი თავის უკეთესად აღქმაში, ხოლო ნეგატიური კონტაქტი ხელს უშლის ზრდას,
ღირებულებს უკარგავს კულტურას) შესაძლოა გამოსცადოს, შეამოწმოს მრავალფეროვანი
სტერეოტიპული როლები.



12 დამატებითი საკითხავი მასალა ტრენინგისთვის:
„სქესი, გენდერი, ორიენტაცია“

ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

4. იდენტობის მიღება: ამ ეტაპზე ჰომოსექსუალი ადამიანი უკვე ეთანხმება და არა მხოლოდ
ტოლერანტულია თავისი იდენტობის მიმართ. კიდევ უფრო ღრმავდება კონტაქტი ჰომო
კულტურასთან. ამ ეტაპზე მისი მთავარი ამოცანა არის თავი გაართვას შინაგან დაძაბულობას,
რომ ის აღარ ჯდება სოციალურ ნორმებში, ცდილობს შეათანხმოს თვითაღქმა და საჯარო
შეხედულებები საკუთარ პიროვნებაზე. იღებს ჰომოსექსუალურ იდენტიფიკაციას. ანაწევრებს
გეი ცხოვრებას. ამცირებს კონტაქტს ჰეტეროსექსუალურ სამყაროსთან. ცდილობს მოერგოს და
არ შექმნას პრობლემები ჰომოსექსუალურ სამყაროში. იწყებს საკუთარი ორიენტაციის
შერჩევით გამომჟღავნებას. მეტია იატაკქვეშთიდან გამოსვლის ფაქტები. ამ ეტაპზე
ჰომოსექსუალი იწყებს გარემო მდგომარეობების უფრო რეალისტურ შეფასებას.
5. იდენტობით სიამაყე: ამ ეტაპზე მას უჩნდება შემდეგი სახის სურვილი: „მსურს გაიგოს ხალხმა
ვინ ვარ მე!“ იძირება ჰომოსექსუალურ კულტურაში. უფრო და უფრო ნაკლები კონტაქტები აქვს
ჰეტეროსექსუალურ საზოგადოებასთან. მთავარი ამოცანაა თავი გაართვას
ჰეტეროსექსუალების შეუსაბამო შეხედულებებს მასზე. ამ დროს ადამიანი ყოფს სამყაროს გეი
(კარგ) და ჰეტერო (ცუდ) ნაწილებად და ხვდება გამომჟღავნების სიძნელებს
ჰეტეროსექსუალებთან, როდესაც არ სურს ქორწინებაში შესვლა, საპირისპირო სქესის
ადამიანთან. გეი კულტურას მიიჩნევს ხსნის ერთადერთ გზად. მეგობრობს მხოლოდ
ჰომოსექსუალ ადამიანებთან, მხოლოდ მათთან იჭერს საქმეს და ამყარებს სოციალურ
კავშირებს.
6. იდენტობის სინთეზი: ამ ეტაპზე ჰომოსექსუალი ავითარებს საკუთარი პიროვნების ერთიან
ხედვას. საკუთარ პიროვნებას განსაზღვრავს უფრო სრული სახით და არა მხოლოდ
სექსუალურ ორიენტაციაზე დაყრდნობით. მთავარი ამოცანაა იდენტობის საბოლოო
ინტეგრაცია. უფრო მეტად ენდობა სხვებს და შედარებით მყარია. ჰომოსექსუალური იდენტობა
ერწყმის მისი პიროვნების ყველა ასპექტს. კარგად გრძნობს თავს ლგბტ საზოგადოების
გარეთაც და აღარ განსაზღვრავს სივრცეს სექსუალური ორიენტაციიდან გამომდინარე.

წყარო: ლბტ ქალთა ხილვადობის გაზრდა. ტრენინგის სახელმძღვანელო. wisg. 2012. Cass V.
(1979) Homosexual Identity Formation: A Theoretical Model, Journal of Homosexuality, New York:

Hawthorn Press, 4 searched 26/02/2008 at;

ქამინგაუთი

სექსუალური თვითიდენტიფიკაცია არ ნიშნავს, რომ ადამიანები მზად არიან საკუთარი
“განსხვავებულობა” საჯაროდ აღიარონ – გაიხსნან მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან,
თანამშრომლებთან. ამგვარი გადაწყვეტილება ყველასთვის არაა მისაღები. საზოგადოებაში,
სადაც ჰომოფობიური განწყობა მძლავრია, აღიარებამ, შეიძლება, ცხოვრება ჯოჯოხეთად
უქციოს ადამიანს. ნეგატიური წინასწარგანწყობა, რასაც ავტომატურად გულისხმობს
ჰეტეროსექსუალურ საზოგადოებაში ჰომო, ბი ან ტრანსგენდერის სტატუსი, აიძულებს
ადამიანებს, დამალონ საკუთარი სექსუალური ორიენტაცია და ორმაგი ცხოვრებით იცხოვრონ.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო რამდენიმე ათწლეულში ბევრ ქვეყანაში შეინიშნება საკუთარი
სექსუალური ორიენტაციით სიამაყისა და პოლიტიკური უფლებებისთვის ბრძოლის ტენდენცია,
გეებისა და ლესბოსელების უმრავლესობა ამჯობინებს, არ გაახმაუროს თავისი ორიენტაცია.
ისინი ხშირად ირჩევენ ასექსუალური ქცევის ტაქტიკას ან ცდილობენ შეინარჩუნონ
ჰეტეროსექსუალის იმიჯი, რაც დიდ ძალისხმევას მოითხოვს ადამიანისაგან – ადამიანი
იძულებულია მუდმივად აკონტროლოს ინფორმაცია, რომელიც მისი პირადი ცხოვრების
შესახებ ვრცელდება, მუდმივად ატყუოს ახლობლები, იცხოვროს ორმაგი ცხოვრებით…

წყარო: ე. აღდგომელაშვილი. Coming out. ჟურნალი „მე“. #2
http://minority.ge/library/publications/coming-out/
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ტრენინგის მასალები მომზადებულია WISG-ის მიერ. მასალებში გამოყენებულია როგორც ჩვენს მიერ შემუშავებული, ისე სხვა წყაროებიდან
ამოკრეფილი, თარგმნილი და ადაპტირებული მასალები. მათი გამოყენებისას/გადაბეჭდვისას აუცილებელია ორივე წყაროს მითითება.

2010 წელს WISG-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ რესპონდენტთა 72.2%-ს
ქამინგაუთში ხელს საზოგადოების ნეგატიური დამოკიდებულება უშლის, რაც გამოიხატება
უარყოფის, სოციალური იზოლაციის, მარგინალიზაციის შიშში1. ქამინგაუთის შიში
მნიშვნელოვანი დაბრკოლებაა ამ ადამიანებისთვის საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლაში.
მათ კარგად იციან - სტატუსის გამჟღავნების შემთხვევაში შეიძლება დაემუქროთ სახლის,
ოჯახის, თავშესაფრის დაკარგვა, გახდნენ ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლნი. ამგვარ
სიტუაციას ერთგვარ ჩაკეტილ წრესთან მივყავართ, სადაც კონტაქტი/ღიაობა მნიშვნელოვანია
იმისათვის, რომ საფრთხე შემცირდეს და ამავდროულად, კონტაქტი/ღიაობა აძლიერებს
საფრთხეებს, რომელიც კონკრეტული ჯგუფის წევრებს ემუქრებათ ასეთ შემთხვევაში.
2015 წელს, WISG-ის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ2 აჩვენა, რომ რომ გამოკითხულთა 44%
საერთოდ არაა ჩართული არც ერთი ტიპის აქტივობაში. 3%-ს კი მხოლოდ საჯარო
მსვლელობაში მიუღია მონაწილეობა. ამასთან, ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალები უფრო
აქტიურად არიან ჩართული სათემო აქტივიზმში, ვიდრე გეებისა და ბისექსუალი მამაკაცების
ჯგუფი. განსხვავება ამ ორ ჯგუფს შორის შესამჩნევია ჩართულობის ფორმების მიხედვითაც: ლბ
ჯგუფის 58% ესწრება რეგულარულ შეხვედრებს, ჩართულია ორგანიზაციის აქტივობებში (40%),
მონაწილეობს ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ ვორქშოპებში (38%). 26% (ორჯერ მეტი, ვიდრე
გბ ჯგუფის წარმომადგენლები) მონაწილეობს საჯარო გამოსვლებში, 20% - ამა თუ იმ ფორმით,
მონაწილეობას იღებს ლგბტ საერთაშორისო კონფერენციებში. გბ ჯგუფის წევრების აქტივობის
მაჩვენებელი ყველაზე უფრო მაღალია ვორქშოპებში მონაწილეობის თვალსაზრისით (28%),
რეგულარულ შეხვედრებს ჯგუფის 22% ესწრება, ორგანიზაციის აქტივობებში მხოლოდ 10%-ია
ჩართული (4-ჯერ ნაკლები, ვიდრე ლბ ჯგუფში), 12 % კი საჯარო გამოსვლებში იღებს
მონაწილეობას. ლბ ჯგუფის შიგნით, სამივე ასაკობრივ ჯგუფში აქტივიზმის დონეებს შორის
განსხვავება უმნიშვნელოა. გბ ჯგუფში ყველაზე აქტიურია პირველი ასაკობრივი ჯგუფი (18-24).
ჯგუფებს შორის სხვაობა თვალშისაცემია აქტივიზმში ჩართულობის მზაობის თვალსაზრისითაც:
ლბ ჯგუფის 50%-ს და გბ ჯგუფის 40% სურს, რომ ჩართული იყოს ლგბტ აქტივიზმში. ამასთან,
აღსანიშნავია, რომ ჯგუფის წევრთა უმეტესობა აქტიურადაა ჩართული სხვადასხვა სახის
სოციალურ თუ სამოქალაქო აქტივიზმში. თუმცა, ცოტაა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც
დღესდღეობით ღიად პოზიციონირებს როგორც ლგბტ აქტივისტი.

წყარო: ე. აღდგომელაშვილი. წინასწარგანწყობიდან თანასწორობამდე (საზოგადოების ცოდნის,

ინფორმირებულობისა და დამოკიდებულების კვლევა ლგბტ ჯგუფისა და მათი უფლებრივი
თანასწორობის მიმართ). WISG.2016

1 სექსუალური და თვითდესტრუქციული ქცევების კვლევა ლბ ჯგუფში. WISG. 2010. თბილისი.
2 ე. აღდგომელაშვილი. „ლგბ ჯგუფის საჭიროებები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში“. WISG. თბილისი. 2015.
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