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 ინფორმაციული საზოგადოებიდან - „სანახაობის“ საზოგადოებამდე   

როგორ ვლინდება „კიჩურობა“ ქართული მედიაში 

 

სალექციო თემატიკით განსაზღვრულია „კიჩის“, როგორც მასობრივი 

კულტურის იერარქიული მოდელის სახესხვაობისა და სოციოკულტურული 

მოვლენის ჩვენება. Eეს ფენომენი წარმოდგენილია, როგორც “ახალი დროების” 

ნიშანი, რომელიც მასობრივი კულტურის, ე.წ. “მდარე გემოვნების” აღსანიშნად 

მოიხმობა. განსაკუთრებით საგულისხმოა მასმედიის როლი ამ ტიპის 

პროდუქციის გავრცელებაში. ჩვენი ამოცანაა, ქართული ტელემედიის 

არაპუბლიცისტური შემადგენლის მაგალითზე ვაჩვენოთ, თუ როგორ ცვლის 

მასკულტურა საზოგადოების აქსიოლოგიურ პარადიგმას. იუმორისტული 

ტელეტექსტის ნიმუშებზე დაყრდნობით, გამოვყოფთ კიჩის, როგორც 

იდეოლოგიური კონცეპტის მნიშვნელობას, მისი აუდიტორიაზე გავლენის 

ხარისხს; აგრეთვე, მის იმიტატიურობასა და სენტიმენტალურობას. Eამ 

უკანასკნელს ტელემედიით ტრანსლირებული პოპკულტურის ცალკეულ 

მაგალითებზე დაყრდნობით წარმოვაჩენთ. ამასთან დაკავშირებით, შემოგვაქვს 

ე.წ. “ემოციური რეალიზმის” ცნება. აღნიშნულ პრობლემას  განვიხილავთ 

აუდიტორიაზე მასმედიის გავლენის მოდელირებისა და მცირე გავლენების 

აკუმულირების თეორიების ჭრილში. 

 „ტელევიზია აშტერებს“ – მკვახე ფრაზა, ცნობილი გერმანელი პოეტის ჰანს 

მაგნუს ესცენსბერგერისგან თქმული, ნათლად მიანიშნებს თანამედროვე 

ტელეინდუსტრიის მანიპულატორულ ბუნებაზე. „ნულოვანი მედიის“ ზეობის 

ხანაში, გერმანული ტელემედიის ნაკლოვანებებზე  მოსაუბრე ინტელექტუალი 

ერთობ პესიმისტურ დასკვნას აკეთებს - ტელევიზიის მიმართ გამოთქმული 

ყოველგვარი საყვედური უსაგნოა. შეუძლებელია, არ დავეთანხმოთ ამ მოსაზრებას, 

მით უფრო, თანამედროვე ქართულ მედიაკლიმატსაც თუ გავითვალისწინებთ. 

პოეტის ამ პესიმისტური შეგონების მიუხედავად, განზრახვისგან ხელს მაინც ვერ 

ავიღებთ და ჩვენი ტელემედიის პრობლემების განსჯას  მის არაპუბლიცისტურ 

შემადგენელზე  - გასართობ გადაცემებზე დაკვირვებით შემოგთავაზებთ. 

მასმედიის ნაკლოვანებებზე საუბარი, ცხადია, დღეს არ დაწყებულა. 

საუკუნეებია, მისი, როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტისა და მასების 

ცნობიერებაზე ზემოქმედების იდეოლოგიური იარაღის შესახებ ბჭობენ (ეს 
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განსაკუთრებით მემარცხენეთა საყვარელი თემაა, თუმცა, მასზე არც მემარჯვენეები 

ამბობენ უარს).  თანამედროვე ინფორმაციული საზოგადოების პირობებში მედიის 

შინაარსი სულ უფრო სანახაობრივი, თვალსასეირო და მელოდრამატული გახდა. 

გასაკვირი არცაა, რადგან ვიზუალური პოპულარული კულტურის ბატონობის 

ხანაში, ტელევიზია მასკულტურისთვის ნიშნეული კიჩურობის  მთავარ 

პოპულარიზატორად გვევლინება. ამით მას ხშირად  „ყურადღების გადამტანის“ 

როლიც ენიჭება: მნიშვნელოვნიდან ნაკლებად საყურადღებოზე, სენსაციურსა და 

თვალმდეგზე მაყურებლის მიჯაჭვა, საბოლოო ჯამში, ინდივიდუალობისგან 

დაცლილი, დამყოლი, მორჩილი მასის, ერთგვარი „სანახაობის საზოგადოების“ 

ჩამოყალიბების მიზანს ემსახურება. 

პოპკულტურა მედიის ეკონომიკის შემადგენელი ნაწილიცაა. მასმედიის 

საშუალებით მიწოდებული პოპკულტურა დიდი ბიზნესია. მასმედიის შინაარსის 

ნახევარზე მეტი პოპკულტურის ნიმუშებისაგან შედგება, რომელსაც მედია 

ფინანსური მოგების მიზნით ყიდის. 

მოკლედ რომ ვთქვათ, პოპკულტურა ადამიანებს ართობს; ასახავს ადამიანის 

ცხოვრებას და ახდენს მასზე გავლენას; საყოველთაოდ ავრცელებს იდეებს და 

იდეოლოგიას; შეუძლია წამოჭრას სერიოზული პოლიტიკური საკითხებიც კი, 

რომლებსაც კავშირი აქვთ განათლებასთან და სამეცნიერო კვლევასთან... ამა თუ იმ 

ფორმით, მთელ საზოგადოებას მოიცავს, ჩვენგან დამოუკიდებლად ჩვენს 

აზროვნებაზე, ქცევაზე, ტანსაცმელსა და სხვებთან ურთიერთობაზე მოქმედებს; 

მედიასა და მთელი მასობრივი კომუნიკაციის შინაარსზე უზარმაზარ ეკონომიკურ 

გავლენას ახდენს. მაგრამ, პრაქტიკულად, მთელი პოპკულტურის მთავარ ფუნქციას 

გართობა წარმოადგენს. მისი ერთადერთი დანიშნულება გართობა და დროის 

გატარებაა. ის უზარმაზარი რაოდენობის ხალხს მიეწოდება და მათი ცხოვრების 

ნაწილი ხდება.  

პოპკულტურის უმეტეს ნაწილს ღირებულება საერთოდ არ გააჩნია. იგი 

ცხოვრების ელემენტია, რომელსაც ვიწრო ინტელექტუალურობა ან შემოქმედებითი 

ელიტურობა არ ახასიათებს. იმისდა მიხედვით, თუ ვინ და რისთვის ქმნის 

ხელოვნებას,  სამი ტიპის ფორმას განარჩევენ: ხალხური ხელოვნება ე.წ. ფოლკლორი, 

რომელიც ნაწარმოებში ერის, ხალხის ღირებულებებს, პრობლემებს, წარმოსახვებს 

ასახავს, მას ძირითადად ანონიმური ავტორები ქმნიან. ფოლკლორი ერთგვარი 

კოლექტიური პროცესის შედეგია და განსხვავდება "მაღალი" ე.წ. ელიტური 

კულტურისაგან, რომელიც ინდივიდების ხელოვნებაა. ეს უკანასკნელი არასდროს 

ქმნის საზოგადოებრივ აზრზე გათვლილ პროდუქტს, პირიქით, თითქმის 
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ყოველთვის წინ უსწრებს მასის შემეცნებას და მესამე, შედარებით ახალი ფორმა 

ხელოვნებისა, არის მასკულტურა, რომელიც მხატვრული ღირებულებით ჩამორჩება 

ორივე ზემოთ აღნიშნულ მიმართულებას. ეს ყველასათვის ხელმისაწვდომი, 

გასაგები, ადვილად აღქმადი კულტურაა, რომელსაც არ ახასიათებს არც „ელიტური" 

კულტურის დახვეწილი გემოვნება და კონცეპტუალიზმი და არც ხალხური 

ხელოვნების სულიერება. მასკულტურა ინდუსტრიაა, ბიზნესი, რომელიც 

ხელოვნებას კომერციული პროდუქტად განიხილავს.  

XIX-XX საუკუნის მიჯნაზე დაწყებულმა დიდმა ცვლილებებმა სრულიად 

ახალი პირობები შექმნა, რომელშიც  ახალი ტიპის ადამიანი, „მასის ადამიანი"  (ხოსე 

ორტეგა ი გასსეტი) ჩამოყალიბდა და ამ ახალი სოციალური ფენის მოთხოვნითა და 

დაკვეთით დაირღვა კულტურული იერარქია და „დაბალ" და „მაღალ" კულტურას 

შორის კიდევ ერთი, საშუალო,  ყველაზე „დემოკრატიული" მასკულტურა გაჩნდა. 

„კიჩი“ და სერიალები მასკულტურის ყველაზე აქტიური შემადგენელი ნაწილებია, 

რომლებიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს „მასის ადამიანებში“. 

„კიჩი“ მასკულტურაში ფართოდ გავრცელებული, მდარე ხარისხის, 

ხელოვნების ნიმუშთა უხარისხო კოპირებაა, რომელსაც ძნელია ხელოვნება უწოდო. 

ის უფრო ამ უკანასკნელის სიმულაციაა. სიტყვის ზუსტი ეტიმოლოგია არ არის 

ცნობილი, თუმცა მიიჩნევა, რომ ის ბავარიული ჟარგონიდან მოდის, რომელსაც არტ-

დილერები იაფასიანი, მდარე ხელოვნების პროდუქტის გამოსახატავად იყენებდნენ. 

ეს კულტურაა, რომლის პროდუქტი ხელოვნების ნიმუშს წააგავს, თუმცა არც 

დედააზარს და, მითუმეტეს, არც კონცეფციას შეიცავს. უბრალოდ, პროდუქტია, 

რითაც ცხოვრებას გაიფერადებ, რომელიც არ "გძაბავს", ისეთ კითხვებს არ გიჩენს, 

რომლებზე პასუხის გაცემა გონების ძალისხმევასა და ცოტაოდენ ინტელექტს 

საჭიროებს. კიჩი მათი კულტურა, ვინც ხელოვნებისაგან უაზრობამდე დაყვანილ 

სიმარტივეს, ფერად ვიზუალსა და იაფ ფასს მოითხოვს. კიჩი ბევრს ითვისებს 

როგორც „მაღალი", ასევე ხალხური ხელოვნებისაგან, თუმცა იღებს მხოლოდ ფორმას, 

ვიზუალს და არასოდეს - აზრს თუ არსს. მას არ აინტერესებს შინაარსი. მისთვის 

მნიშვნელოვანია მხოლოდ ადვილად აღქმადი, უკვე აპრობირებული, ცნობადი და 

აღიარებული გამომსახველობითი ფორმა. ეს მისი თითქმის უტყუარი წარმატების 

გარანტიაა. 

კიჩი ხელოვნების სიმულაციაა. როგორც აღვნიშნეთ, იგი თავდაპირველად 

წარმოიქმნა გერმანიაში, მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში, მხატვრული ნივთების 

აღსანიშნავად, რომელიც  ამერიკელი მყიდველისათვის იწარმოებოდა და ევროპულ 
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ვერნისაჟებზე იყიდებოდა. ეს ნივთები დაბალფასიანი და დაბალი მხატვრული 

ღირებულებისა იყო. ამ ფენომენის მიმართ ინტერესი გამოიკვეთა 1930-იან წლებში 

და იმ დღიდან საზოგადოებრივ ცნობიერებაში განმტკიცდა შეხედულება, რომ კიჩი  

დაკავშირებულია ურბანიზაციასთან, როგორც ახალი დროის კულტურული 

გამოხატულება (“კიჩი, როგორც სოციოკულტურული ფენომენი”). 

„ნუვორიშები" მას საზოგადოებაში თავის დასამკვიდრებლად, 

სახელმწიფოები კი მასის სატყუარად იყენებენ. კიჩი ილუზორული 

კეთილდღეობაა, "მოზრდილებისთვის შექმნილი და ტირაჟირებული საბავშვო 

ზღაპარი. სამოთხე ჯოჯოხეთის გარეშე" (მ. კუნდერა). კიჩი ყველგანაა:  კიჩური 

გრძნობები, კიჩური  მოლხენა,   კიჩური  რელიგია, კიჩური პოლიტიკა. „ეს 

ყველასათვის ხელმისაწვდომი კულტურაა, რომელსაც არ ახასიათებს არც 

„ელიტური" კულტურის დახვეწილობა და კონცეპტუალიზმი, არც ხალხური 

ხელოვნების სულიერება. მასკულტურა ინდუსტრიაა, ბიზნესი, რომლისთვისაც 

ხელოვნება კომერციული პროდუქტია“ (საიმონ დიურინგი, “კულტურის 

კვლევები: კრიტიკული შესავალი.” თბ.: .2009). 

„კიჩი“ არა მარტო ცუდი იმიტაციაა, ის საფრთხეს უქმნის ჭეშმარიტ 

ხელოვნებას, რადგან სვამს კითხვას - რა საჭიროა ხელოვნება, რომელსაც ფული არ 

მოაქვს? მარტივად გავრცელებად, იოლად შესაჩვევ „ხელოვნებაზე", სულ უფრო მეტი 

ადამიანი ხდება დამოკიდებული. ეს დამოკიდებულება კი საშიშ ფორმას იღებს, 

მასობრივსა და ყოვლისმომცველს“ (თამარ ამაშუკელი, 07.05.2011, azrebi.ge).  

    პოპულარული კულტურის თეორიიდან გამომდინარე, მედიას მუდმივად 

სჭირდება გასართობი შინაარსის პროდუქცია, რომელიც სხვა არაფერია, თუ არა 

კიჩის დაუსრულებელი ნაკადი. თანამედროვე ეპოქის კრიტიკოსები მიიჩნევენ, 

რომ კიჩის მეშვეობით ელიტურ და ფოლკლორულ ხელოვნებებს საფრთხე 

შეიძლება დაემუქროს, ვინაიდან ფინანსურ მოგებაზე ორიენტირებული მედია,  

სრულიად ახალი ტიპის ხელოვნებას ქმნის. კიჩმა ძველი წყალგამყოფი 

ფოლკლორულსა და ელიტურ ხელოვნებას შორის, რომელიც განსხვავებას 

ეფუძნებოდა, მედიის მეშვეობით სრულად გააქარწყლა. მედიამ, რომელმაც 

საზოგადოების ყველა ფენა მოიცვა, საზოგადოებას შესთავაზა კიჩი, რომელიც 

სრულად არც ელიტურ ხელოვნებას განეკუთვნება და არც ფოლკლორს. 

საზოგადოებაც ამ პროდუქტით მშვენივრად კმაყოფილდება, რადგან იგი დიდ 

ინტელექტუალურ დაძაბვას არ საჭიროებს. კიჩი ხომ საზოგადოებისა და 
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ხელოვნების ყველა დონეზე მოქმედებს, რადგან განუწყვეტლივ იბრძვის,  

ყველას ყურადღება რომ მიიპყროს. 

 კრიტიკოსები ფიქრობენ, რომ კიჩს ორმაგი ექსპლუატაციის უნარი აქვს: 

ის, ვინც მედიას აკონტროლებს, მოქალაქეებს მარტო მაღალ კულტურასთან 

ზიარების საშუალებას კი არ ართმევს, არამედ მათგან დიდ ფინანსურ მოგებასაც 

ნახულობს. ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ კიჩი აბლაგვებს აუდიტორიის 

ინტერესებს, სათავისოდ იყენებს ფოლკლორსა და ელიტურ კულტურას და 

მასების ეკონომიკური ექსპლუატაციის იარაღია.  

ტელემედიით ტრანსლირებულ მასკულტურის ნიმუშებს პოლიტიკოსები 

აქტიურად იყენებენ თავიანთი მიზნებისთვის.  ამ მხრივ  ტელესერიალები და 

იუმორისტული შოუები გამოირჩევა. უმბერტო ეკოს თუ დავესესხებით, შეიძლება 

ვთქვათ, რომ ბოლო ათწლეულის მანძილზე ქართული მასმედია ქმნიდა „დახურულ 

ტექსტებს,“ რომელთა ინტერპრეტაცია მხოლოდ ერთმნიშვნელოვნად ხდებოდა, 

შესაბამისად, პროპაგანდისტულ მიზნებს ემსახურებოდა („ღია“ ტექსტები, 

გახსნილობის გამო, ინტერპრეტაციის მრავალ შესაძლებლობას იძლევა - მ.შ.) და 

აუდიტორიის სახით უპირობო თანამოაზრეებს ეძებდა.  

ხშირად გადაცემები, რომელთაგანაც მაყურებელი, ერთი შეხედვით, 

მხოლოდ გართობას და დასვენებას მოელის, პოლიტიკურად ანგაჟირებულია. 

ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი საუბრობს პირდაპირ და ირიბ გზებზე, 

რომელთაც პოლიტიკოსები საკუთარი მიზნების მისაღწევად იყენებენ: “ჩვენი 

უახლოესი ისტორიის განმავლობაში ნათლად გამოჩნდა, რომ ახალი 

ისტორიული სიტუაცია ახალ მედიალურ საკომუნიკაციო სტრუქტურას 

გულისხმობდა, ჩვენ თვალს ვადევნებდით იმ ტიპის მედიის ჩამოყალიბებას, 

რომელსაც უნდა გაეხმოვანებინა საზოგადოება ანუ გარკვეულობა მიენიჭებინა 

ყოველივე იმისათვის, რაც საზოგადოებაში ხდებოდა, ამით კი გარკვეულობა 

შეეტანა მიმდინარე პროცესებში და ისე დაებრუნებინა რიგითი ადამიანისათვის. 

იგი მხოლოდ ამსახველი კი არ იყო, არამედ, მკაცრი აზრით, ინტერპრეტატორიც 

გახლდათ. გარდამავალი ეტაპის მედიას არაჩევულებრივი შესაძლებლობები 

აძლევს იმის საშუალებას, რომ საკომუნიკაციო სივრცის შემქმნელის 

ფუნქციასთან ერთად, რეკრეაციული ფუნქციებიც იკისროს და, როგორც ჩვენმა 

უახლოესმა წარსულმა დაგვარწმუნა, პოლიტიკური პერსონაჟებიც კი ნიშანთა და 

სიმბოლოთა სახით ჩართოს იმ საკომუნიკაციო ექსტაზში (ჟ,ბოდრიარი), 

რომელიც მგავს სიტუაციებში განსაკუთრებით მძაფრად იგრძნობა (ზაზა 
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ფირალიშვილი,  ლელა იაკობიშვილი.  ”ქართული პოლიტიკის თეატრალური 

დიალექტიკა” წერილები ქართულ იდენტობაზე,  გვ: 170 - 171). 

საქართველოში, ისევე, როგორც ბევრ სხვა განვითარებად ქვეყანაში, 

გასართობი შოუები, სატელევიზიო სერიალები, ფარული გზავნილების 

საშუალებით, ხშირად უფრო დიდ გავლენას ახდენს პოლიტიკოსის იმიჯის 

ფორმირებაზე, ვიდრე თავად პოლიტიკური გადაცემები. მიზეზი შემდეგშია: 

ამგვარი გადაცემები ართობს ადამიანებს, ანიჭებს სიამოვნებას, ავრცელებს იდეებსა 

და იდეოლოგიებს.. ამ პროცესში კი, მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს მათ 

ცხოვრებაზე, ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ მათი აზრისა და 

შეხედულებების ჩამოყალიბებაზე.. 

უნდა შევნიშნოთ, რომ თანამედროვე პოპულარული კულტურის არაერთი 

მკვლევარი მოიხმობს სერიალებს, როგორც ემპირიულ მასალას. მაგალითისთვის 

კულტურის ბრიტანელი კრიტიკოსის ჰობსონისა და ჰოლანდიელი იენ ანგის 

დაკვირვებებიც იკმარებდა (სთორი 2007: 37-45). “საპნის ოპერების” ინდუსტრია 

კარგად მოფიქრებული, მაყურებლის ფსიქიკაზე მიზანმიმართულად მოქმედი, 

რეალობის სიმულაციით ჩამნაცვლებელი პოლიტიკაა, რომელსაც საცდურის 

ფუნქცია აკისრია. თანამედროვე ქართულ “სასერიალო” კულტურაში “მასკულტურის 

იდეოლოგიით” შეკავშირებული არაერთი პოზიცია იკვეთება (ირონიული, 

ემოციური, მკვეთრად უარყოფითი, პოპულისტური, კონფლიქტური და ა.შ.), 

რომლებიც პოლიტიკური კონტექსტში შეგვიძლია განვიხილოთ. 

გავიხსენოთ თუნდაც პოპულარული სერიალი „შუა ქალაქი“, რომელიც 

ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერით წარმატებით გადაიცემოდა. ამ ცნობილი 

იუმორისტული ტელენოველის ერთ-ერთ სერიაში პერსონაჟად ქალაქის მერი გიგი 

უგულავა მოგვევლინა, თანაც თვითმმართველობის არჩევნების წინ.   

  თუკი ქალაქის იმჟამინდელი თავკაცი მუდამ დადებით კონტექსტში, კეთილი 

იუმორით მოიხსენიება, ოპოზიციის ნებისმიერი წარმომადგენელი  გონებაჩლუნგი 

და დაცინვის ობიექტია. ასე მაგალითად, შემთხვევითი არაა, რომ სერიალის 

კომიკური პერსონაჟის, დაბნეული და ბრიყვი სანდროს ახალგაცნობილი გოგონა, 

მასზე უვიცი ვინმე თეო, ოპოზიციური პარტიის საარჩევნო შტაბის აქტივისტია. იგი 

ოჯახთან ერთად, ერთი წლით  სანკტ-პეტერბურგში გადადის საცხოვრებლად. 

სერიალის  მორიგი პერსონაჟის, ეკას მიერ  ბარში მათთან შეხვედრისას 

სასხვათაშორისოდ ნათქვამიც - „პუტინიც სანკტ-პეტერბურგიდანაა“ - რეციპიენტზე  

(ამ შემთხვევაში, ტელემაყურებელზე) ზემოქმედებისათვისაა გამიზნული. ამ 
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შემთხვევაში, აქცენტი პოლიტიკური ოპონენტების რუსეთთან კავშირზე კეთდება 

(ცხადია, აქ კონტექსტიც უნდა გავითვალისწინოთ. სერიალის აღნიშნული 

ეპიზოდები ქრონოლოგიურად 2008 წლის პოლიტიკურად დაძაბულ პერიოდს 

ემთხვევა, რასაც მაყურებლის ყურადღება შინაარსობრივიდან ქვეტექსტურ დონეზე 

გადააქვს).  

კიდევ ერთ ეპიზოდს მოვიხმობთ: თამარი ეუბნება ქეთევანს - „ბრაიან ადამსი 

ჩამოდის, თურმე გია მაისაშვილის მეჯვარე ყოფილა.“ ამ შემთხვევაში, საქილიკო 

თემად  მაისაშვილის ამერიკულ პოლიტიკურ ელიტასთან, განსაკუთრებით, 

დემოკრატთა ისტებლიშმენტთან (ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ იგი ობამას 

საარჩევნო კამპანიაშიც მონაწილეობდა) მჭიდრო ურთიერთობა გამხდარა. 

ამასთანავე, პოლიტიკური ოპონენტის დისკრედიტებისკენ მიმართული  

იუმორისტული პასაჟით სარკასტულადაა ხაზგასმული ქართველთა თვალუმდეგი 

სიმაღლეებისკენ  სწრაფვის წადილი  („სრულიად გაგაოგნებს ქართველი კაცის 

მოწადინებულობა და ლტოლვა სიმაღლისკენ“ - აკა მორჩილაძე, „ობოლე“). 

საზოგადოებაში აქტიურ გამოხმაურებას პოვებს აგრეთვე გამომწვევი, 

ეპატაჟური იუმორისტული შოუები: „კომედი შოუ,“ „ვანო ჯავახიშვილის შოუ,“ 

ვასიკო ოდიშვილის „ყოველდღიური ა(მ)ბები“და ა.შ.  მათი შინაარსი  მეტად 

მრავალმხრივად აისახება ენასა და მისი საშუალებით, ცნობიერებაზეც, თანაც, 

უმოკლეს დროში. სადღეისოდ ქართულ მედიასივრცეში იუმორისტული 

ტელეგზავნილების აუდიტორიისგან ათვისების  ურიცხვი მაგალითი დაგროვდა.   

მოვიტანთ ნიმუშს:  

 საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების მხრიდან დიდი გამოხმაურება მოყვა 

„ვანო ჯავახიშვილის შოუში“ ერთ-ერთი სტუმრისგან ნათქვამ და შემდგომში 

წამყვანის მიერ ამოჩემებულ ფრაზას: „ტატამია კასპი, ტატამი!“ იგი მაყურებლებმა 

მალევე აიტაცეს, მოარულ ფრაზად აქციეს, ხოლო პოლიტიკურმა ოპონენტებმა  

განაზოგადეს, ირონიულ მეტაფორად მოიხმეს და ახალი ხელისუფლების მოსვლის 

შემდეგ, ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გადმოსაცემად გამოიყენეს. მაგალითად, 

ნაციონალური მოძრაობის წევრმა და ყოფილმა პარლამენტის თავჯდომარემ, დავით 

ბაქრაძემ, ერთ-ერთი საჯარო გამოსვლის დროს პირდაპირ ეთერში განაცხადა: 

“მოვუწოდებ ახალ ხელისუფლებას, ნუ დაამსგავსებს ქვეყანას მართლა ტატამს!“ 

(შამილიშვილი 2013: 117). 

  მედიის მიერ მაყურებლისთვის შემოთავაზებული ქცევების მიბაძვის   

სხვადასხვა შემთხვევა ნათლად მოწმობს, რომ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები 
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მნიშვნელობათა ჩვენეულ სტრუქტურებზე ზემოქმედებენ. ისინი ამას  სიტყვათა 

მნიშვნელობების დამკვიდრების, გავრცობის, ჩანაცვლებისა და გამყარების გზით 

აღწევენ.  აუდიტორიაზე მასმედიის გავლენის შესახებ არაერთი კვლევა ჩატარებულა. 

კვლევების შედეგად გამოიკვეთა, რომ მასმედიას აუდიტორიაზე არა მხოლოდ 

სელექტური და მინიმალური, არამედ საკმაოდ ძლიერი და მრავალმხრივი გავლენის 

მოხდენა შეუძლია. მოდელირების თეორიის ავტორი, ფსიქოლოგი ალბერტ ბანდურა 

აღწერს, თუ როგორ ითვისებს ადამიანი სხვების მიერ სპეციალურად დადგმულ და 

გათამაშებულ ამა თუ იმ ქცევას (დეფლორი.. 2009: 367 – 392). უფრო ზოგადად, ამას 

სოციალური დასწავლის თეორია ეწოდება. მაყურებლები ხშირად ბაძავენ იმ 

ნაწარმოებთა გმირების ქცევას, რომლებსაც ტელევიზიით უჩვენებენ. საყურადღებოა, 

რომ მისი მეშვეობით შესაძლებელი ხდება მასობრივი კომუნიკაციის ხანგრძლივი 

ზემოქმედების გავლენის ახსნა: მედიის მიერ გამოწვეული პატარ-პატარა 

ცვლილებები დროთა განმავლობაში გროვდება და საზოგადოებაში მომხდარი 

სერიოზული ძვრების მიზეზი ხდება. მცირე გავლენების აკუმულირების თეორიაც 

იმავეს გვეუბნება: მრავალჯერადი მცირე გავლენა საბოლოოდ თავს „ერთად იყრის“.  

ფრანგი სოციოლოგი პიერ ბურდიე წერდა, რომ „ჟურნალიზმის ველი საკუთარ 

წესებს დამორჩილებული მიკროკოსმოსია, რომელსაც დანარჩენი სამყაროსადმი 

განსაზღვრული პოზიცია აქვს და სხვა მიკროკოსმოსებს მიზიდულობისა და 

განზიდვის ურთიერთობებით უკავშირდება  (ბურდიე 2002: 56).“ სიტუაცია მართლაც 

პარადოქსულია: მასმედიამ თავი სახელმწიფოდ გამოაცხადა სახელმწიფოში, „გემო“ 

გაუგო ე.წ. მეოთხე ხელისუფლებას. ჟურნალისტები, განსაკუთრებით ტელემუშაკები, 

უგულებელყოფენ საყოველთაოდ მიღებულ ქცევის, ეთიკის, კულტურისა და 

ენობრივ ნორმებს. ისინი საზოგადოებას საკუთარ სტანდარტებს ახვევენ თავს. 

გამომწვევი, ხშირად ეპატაჟური ტელეგადაცემები საზოგადოებაში აქტიურ 

გამოხმაურებას პოვებს და მეტად მრავალმხრივად აისახება ენასა და მისი 

საშუალებით, ცნობიერებაზეც, თანაც, უმოკლეს დროში. ამგვარი ტელეტექსტები კი 

საგრძნობლად განსხვავდება ჭეშმარიტი სამეტყველო ენისგან.  

 იუმორისტული შოუების წამყვანთა რიტორიკა, მათ მიერ შექმნილი კლიშეები, 

პოლიტიკოსთათვის შერქმეული მეტსახელები პირდაპირ აისახება მაყურებლის 

სამეტყველო ენაზე. გავიხსენოთ თუნდაც ვასიკო ოდიშვილის გამონათქვამები: 

მიხეილ სააკაშვილის მიმართ ეპითეტად გამოყენებული - „ჩემო მაღალო,“ ხოლო 

ბიძინა ივანიშვილისადმი მიმართვის ფორმად - „ბიძინაჩემი.“ ვანო ჯავახიშვილის 

მიერ ამოჩემებული კითხვა - როგორი? - დღევანდელი ხელისუფლების 

მაღალჩინოსანთა ირონიული „მსაზღვრელის“ სახით გვევლინება („ნოდარ როგორი? - 
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ხადური,“ „სოზარ როგორი? - სუბარი“). ცხადია, მსგავსი ენობრივი ინტერპრეტაციები 

აუდიტორიის მიმხრობისთვისაა გამიზნული.    

 აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვანო ჯავახიშვილისა და ვასიკო ოდიშვილისგან 

განსხვავებით, ოთარ ტატიშვილი მეტსახელების შერქმევის ტაქტიკას არ მისდევდა 

და მაინცდამაინც არც კონკრეტული პოლიტიკოსები ჰყავდა ამოჩემებული (როგორც 

ეს წინა ორ შემთხვევაშია, განსაკუთრებით, ვანო ჯავახიშვილთან - ნოდარ ხადურისა 

და ზაქარია ქუცნაშვილის გარეგნობაზე ირონიული აქცენტით. ეს უკანასკნელი  

ვარცხნილობის წყალობით მუდმივად ხვდებოდა იუმორისტის საქილიკო 

პერსონაჟების სიაში. ასე მაგალითად: „ზაქარია ქუცნაშვილი აქტიურად უჭერს მხარს 

პარლამენტის ქუთაისიდან თბილისში გადმოტანას. მან თქვა, რომ ქუთაისში თმაც 

რო შეუგდონ, უკან არ შევალო;“ ან კიდევ: „ნოდარ, როგორი? - ხადური თბილისის 

მაგივრად ქუთაისში აპირებს მოხსენებით გამოსვლას, თუმცა, იქ იქნება ნოდარ, 

რაფერი? - ხადური;“ ”ნოდარ, როგორი? - ხადური ელიავას ბაზრობას თავს დაეცა. 

მოვაჭრეებს ედავება, ქვითრებს არ ურტყამენ და ფული შეჭამესო, მოვაჭრეებმა კი 

უთხრეს - ჩვენ უკვე ვჭამეთ, თქვენ რომ აგირჩიეთო” და ა.შ.).    

   მედია მთავარი წყაროა, საიდანაც აუდიტორიისკენ გამუდმებით მიედინება 

ახალი ინფორმაციის ნაკადი. იგი, როგორც პოლიტიკური სოციალიზაციის მეორადი 

რგოლი,  ნებისმიერი ადამიანის აღქმას, აზროვნებასა და ქცევას აყალიბებს. რაც 

მთავარია, მისი პოლიტიკური გემოვნების ფორმირებასა და საბოლოოდ, არჩევანზე 

ახდენს გავლენას. დასახელებულ შოუებსაც  გართობაზე მეტად იდეოლოგიური 

მარკირების ფუნქცია ენიჭებოდა და არც დღეს დაცლილა ამ შინაარსისგან.  

საერთოდაც, იუმორი, სატირა, სარკაზმი, ირონია ეფექტური იარაღია 

საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებისა და მისი მართვისთვის. ოღონდაც, აქ 

განსხვავებული მიმართებებია: ერთი ტიპის გადაცემები ტრადიციული 

„ტაკიმასხარის“ როლს ასრულებს და „მოყვარეს პირში უძრახეს“ პრინციპით 

სიმართლისთვის თვალის გასწორების, მანკიერებათა მხილების მიზანს ემსახურება. 

ეს ჯანსაღი მოვლენაა, მისასალმებელიც, თუმცა, მეტად იშვიათია თანამედროვე 

მედიასივრცეში. დღეს უფრო იმ სახის თავშესაქცევი შოუები ჭარბობს, რომლებიც, 

ერთი შეხედვით, უწყინარი ოხუნჯობებით კონკრეტული იდეოლოგიის, ამა თუ იმ 

პოლიტიკული ძალის, მეტადრე, სახელისუფლებო ინტერესების პრომოუშენს 

ემსახურება.  

ამგვარი მიზანდასახულობა ამართლებს კიდეც - იუმორით შეზავებული, 

შეფარვით, ქარაგმულად ნათქვამი, ხან ღია მინიშნებები სწრაფად მიდის 

ადრესატამდე და უფრო ეფექტურად აღწევს დასახულ მიზანს, ვიდრე მავანი 
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პოლიტიკოსის მიერ საჯაროდ გაცხადებული თვალსაზრისი. უდავოა, რომ 

თანამედროვე ეტაპზე მსგავსი კიჩ-პროდუქციის პოპულარობა სოციოკულტურულ 

და საზოგადოების აქსიოლოგიური პარადიგმის ცვლილებაზე მიუთითებს. 

ღირებულებათა დევალვაციის პროცესში მედია  უმნიშვნელოვანესი ხელშემწყობი 

აქტორია. კვაზიკულტურული, სნობური იუმორისტული დისკურსი, რომელსაც იგი 

გვთავაზობს, სხვა არაფერია, თუ არა ფასეულობათა გადაფასების, 

მნიშვნელოვნიდან მეორეხარისხოვანზე ყურადღების გადატანის მცდელობა. 

ჰეგელისეული „მოხსნა -შენახვის“ ლოგიკით თუ ვიმსჯელებთ, მედია იქ „ხსნის,“ 

სადაც შესანახია და „ინახავს,“  სადაც არ უნდა შეინახოს.  

იუმორისტული შოუების მიზანდასახულობაზე საუბრისას ერთი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორიც უნდა გავითვალისწინოთ. ამ ყაიდის გადაცემათა 

ნაწილი არაპუბლიცისტურ მასალას წარმოადგენს. ვგულისხმობთ, რომ ისინი, 

მართალია, მასობრივი კომუნიკაციის არხებით გადაიცემა, მაგრამ ჟურნალისტურ 

შემადგენელს არ წარმოადგენს. ამგვარი გადაცემები არც მექანიკური პროდუქციის 

(პირდაპირი ეთერით ტრანსლირებული კულტურული ღონისძიებები, 

თეატრალური დადგმები და ა.შ.) რიგს მიეკუთვნება. მათ მხოლოდ რეკრეაციული 

ფუნქცია ენიჭება და მასობრივი კულტურის ნიმუშად გვევლინება. ამგვარი 

გადაცემების რიცხვშია ტელეკომპანია „რუსთავი -2“-ის იუმორისტული შოუ - 

„კომედი შოუ.“ აქ მასმედია კიჩის პოპულარიზატორად გვევლინება. ამავე მიზანს 

ემსახურება სხვა იუმორისტული გადაცემებიც, მაგრამ ამ შემთხვევაში 

ჟურნალისტური შემოქმედების ნიშნები აშკარაა. წამყვანის მონოლოგი, მოწვეულ 

სტუმრებთან დიალოგი, ზოგჯერ რეპორტაჟული ელემენტების გამოყენება მათ 

ჟურნალისტური პროდუქციის რიგს მიაკუთვნებს.  

აღნიშნულ გადაცემათა პოლიტიზების ხარისხი ძალზე მაღალია, რაც 

ზოგადად ჩვენი თანამედროვე მედიის მახასიათებლად უნდა მივიჩნიოთ. მისი 

ცალკეული ნიმუშების იდეოლოგიურ კონცეპტებად წარმოდგენის ტენდენციასთან 

ერთად, ცხადი ხდება „ბულვარიზაციის“ მაღალი ხარისხიც. ამის მიზეზები 

სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოუყალიბებლობაში, პოლიტიკურ 

ანგაჟირებულობასა და ძველი სტერეოტიპებისგან ძნელად განთავისუფლების 

პრობლემებში უნდა ვეძიოთ. ამ პრობლემებზე მიანიშნებდა კულტუროლოგი 

ლელა იაკობიშვილი - ფირალიშვილი, როცა შენიშნავდა, რომ საქართველოში 

იუმორისტული გადაცემები პოლიტიკურად განსაკუთრებით ანგაჟირებულია, 

რაც მასმედიის ნაკლოვანებებთან ერთად, განათლების დეფიციტითა და დაბალი 

გემოვნებითაა გამოწვეული. მეტიც, მისი აზრით, ამგვარი გადაცემები 

საზოგადოებისთვის საშიშია, რადგან სოციალური თემების იგნორირებით, ბრმა 
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მიმბაძველობით, უნაპირო ცინიზმით, პოლიტიკური მიკერძოებულობით ისინი 

საზოგადოებაში ღირებულებით დეფიციტს ქმნიან და ამით „ჩვენს საარსებო 

ღერძს“ გვაცლიან (აქვე შევნიშნავთ, რომ ექსპერტებთან - ლ. იაკობიშვილ - 

ფირალიშვილსა და ე. ჯგერენაისთან ინტერვიუები სპეციალურად ჩაიწერა  

სამაგისტრო ნაშრომისთვის - „კიჩი - ტელეტექსტის იდეოლოგიური მარკირების 

საშუალება“, რომელიც ჩვენი ხელმძღვანელობით მომზადდა):  

„ჩემთვის მედია არის სისხლის მიმოქცევის სისტემა სოციალურ 

ორგანიზმში, აქ პრობლემა ბევრად სხვაა. (...) საზოგადოებისთვის მსგავსი 

დაბალი დონის გადაცემების მიწოდებამ სავალალო შედეგებამდე შეიძლება 

მიგვიყვანოს, ვინაიდან აქ ისმის მხოლოდ ცინიზმი და კრიტიკა 

პოლიტიკოსებისადმი და ნაკლებად ჩანს თვითირონია და საზოგადოებრივი 

პრობლემებისადმი სარკასტული მიდგომა. (...) ამ გადაცემების მთავარი ნაკლი 

სოციალური სივრცის სრული უგულებელყოფაა. წამყვანები ვერ ახერხებენ ამ 

სივრცის პოლიტიკურ სპექტრში გატარებას და მის იუმორში ასახვას. მათი იუმორი 

არის მარტივი და არაფრის მთქმელი ცინიზმი სხვადასხვა პოლიტიკოსის 

მისამართით, გამომდინარე მათი ინტერესებიდან, ხოლო სოციალური სივრცე და 

საზოგადოებრივი საკითხები, რომლებიც მეტ ყურადღებას უნდა იმსახურებდეს, 

მთლიანად იგნორირებულია. პლუს, იუმორი, რომელიც იქ არის, მთლიანად 

პლაგიატია და სხვა არაფერი. ფორმატი, სიუჟეტები, ტექსტები -არაფერია ჩვენი.. 

ყველაზე მთავარი კი - ის ღირებულებითი საზრისი, რომელზეც ჟანრი უნდა 

იდგეს, აბსოლუტურად უარყოფილია (დავლაშერიძე 2013: 86).“  

შეუძლებელია არ დაეთანხმო ამ მოსაზრებას, თუმცა თანამედროვე 

გლობალურ სამყაროში პოპულიზმის დაუძლეველ სენს ისე გაუდგამს ფესვები, 

რომ მისი დამარცხება, უკუგდება შეუსრულებელ ამოცანას ემსგავსება. 

პოპულიზმის ზღვარგადასულ მოძალებას უმბერტო ეკო ისტორიის გრძნობის, 

მეხსიებების ქრობას უკავშირებს. პოპულიზმი - ახალი ისტორიის, ისტორიის 

„ახალი“ სუბიექტების შექმნის ხელშემწყობი ფაქტორია. მისი თქმით, 

თანამედროვე პოპულიზმს საერთო არაფერი აქვს ხალხთან, რადგან თავად 

„ხალხი“ არ არსებობს ან „.. უბრალოდ, ენობრივი კაზუსია, რომელიც 

სინამდვილეში ქვეყნის მთელ მოსახლეობას აღნიშნავს და მისი აზრით მხოლოდ 

არჩევნების დღეს ინტერესდებიან (ეკო 2009: 8).“ იგი საუბრობს ელექტორატზე, 

როგორც მარტივ სტატისტიკურ ერთეულზე, რომელსაც პოპულისტი საკუთარი 

იდეების მხარდასაჭერად იყენებს, ხოლო მედიის მთავარი „მისია“ მისი 

მოქმედებების გამართლებაა.  
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ეკოს თვალთახედვიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ მასობრივი 

აუდიტორია მასზე ზემოქმედების მსურველებს წარმოუდგენიათ 

ინდივიდუალობის, ორგანიზებულობის, საკუთარი ნების არმქონე 

ერთობლიობად. საერთოდ, მასობრივი აუდიტორია ინდივიდთა ძალიან დიდი და 

ამორფული გაერთიანებაა, რომელიც გარკვეული ძლიერი ზემოქმედების 

მომენტში ქცევის ერთგვაროვნებით ხასიათდება (სურგულაძე... 2003: 217). 

რაღა თქმა უნდა, ზოგადად აუდიტორია ერთგვაროვანი არაა. რაც უფრო მეტი 

და მრავალგვარია მასკომუნიკაციის არხები, მით უფრო პლურალისტულია 

აუდიტორიაც. შესაბამისად, ჩვენი ტელეაუდიტორია პოლარიზებული 

პლურალისტული მედიამოდელის (ჰალინი.. 2004: 89 -182) ჩარჩოში ჯდება. ამ 

„ბიპოლარულ“ სივრცეში ინფორმაციის მიმღები ფრაგმენტირებულია ორ დიდ 

ჯგუფად: სახელისუფლო თვალსაზრისის გამტარებელ და ოპოზიციურ ჯგუფებად 

(მასმედიით გავრცელებულ შეტყობინებათა მიმღები ელექტორატი). შეტყობინების 

ენობრივი ფორმა, მისი მოდელი განაპირობებს უკუკავშირის თავისებურებასაც. 

რაც უფრო დაშორებულია ერთმანეთისგან კომუნიკატორი (ინფორმაციის 

გამავრცელებელი) და აუდიტორია, მით უფრო იზრდება დისკომუნიკაციის 

საშიშროება.  

ლიტერატურის კრიტიკოსმა, ქალბატონმა მანანა კვაჭანტირაძემ ჩვენთან 

საუბარში მოვლენის სხვა მხარეზეც - გემოვნებიანი მაყურებლის არჩევნის 

პრობლემაზე გაამახვილა ყურადღება და აუდიტორიის ამ ნაწილის ქცევის 

აღმნიშვნელად ზუსტი მეტაფორა - „ტელეემიგრანტები“ გამოიყენა. კრიტიკოსის 

სამართლიანი შენიშვნით, ავთენტურ მედიაგარემოში შეზღუდული არჩევნის გამო, 

მაღალი დონის გადაცემების მაყურებელი („არადა, ასეთები, რამდენიც გინდა, 

იმდენია!“) იძულებულია დატოვოს ეს სივრცე და სხვა, მის იდეოლოგიურ თუ 

მორალურ პრეფერენციათა შესაბამის გარემოში გადაინაცვლოს: „ .. და გავდივართ 

კიდეც ჩვენი ტელესივრციდან სხვა ტელესივრცეში, ვისაც ენის პრობლემა არ 

გვაქვს. ამით ჩვენი ტელესივრცე ემიგრანტებით ივსება, გვკარგავენ!“ აქვე დავძენთ, 

რომ ამგვარ ‘მოხეტიალე“ მაყურებლებს შეგვიძლია (მწერლის ცნობილი 

გამონათქვამის ყაიდაზე)  „ტელესივრცეში დაკარგულები“ ვუწოდოთ. 

ერთი შეხედვით, ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს მედიამფლობელებს 

ავიწყდებათ, რომ აუდიტორია მხოლოდ მანიპულირების ობიექტი ან 

მასმედიისათვის სასაქონლო ბაზარი არა არის. არადა, იგი სოციალურ გარემოში 

წარმოშობილი ინდივიდების ერთობაა, რომლის ქცევაც ზნეობრივ-კულტურული 

ღირებულებებითაა განპირობებული. აქ წარმოიქმნება ოპოზიცია: „მომხმარებელი“ 
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– „მოქალაქე“ - მიმართებათა ორი ტიპი, რომელიც მასობრივი აუდიტორიისადმი 

მასმედიის მიდგომას ახასიათებს. სამწუხაროდ, ქართული მედიაგარემო 

საზოგადოებას, როგორც „მომხმარებელს“ უფრო აღიქვამს, ვიდრე 

სოციოკულტურულ ინსტიტუტს. ნაცვლად იმისა, რომ დემოკრატიზაციის 

წინააღმდეგობებით აღსავსე პროცესში ხელი შეუწყოს სამოქალაქო ცნობიერების 

ჩამოყალიბებას, ზნეობრივ - კულტურული ფასეულობებისა და საგანმანათლებლო 

ინფორმაციის გავრცელებას, ადამიანთა გემოვნების დახვეწას, მედია სულ უფრო 

მეტად ავლენს საზოგადოების მიმართ მომხმარებლურ დამოკიდებულებას.  

ქართული მედიის პოლარიზებისკენ მიდრეკილების ტენდენციაში 

პოლიტიკოსთა ინტერესები იკვეთება. მასში ნათლად ჩანს მედიის 

ხელისუფლებისთვის ბრძოლის იარაღად გამოყენების, საზოგადოებრივი აზრით 

მანიპულირების მცდელობა. ზემოთ დასახელებულ მიზეზთა გვერდით, 

საინფორმაციო პროცესების გლობალიზაციაც უნდა ვახსენოთ.. მასკულტურის 

არნახული მოძალების ფონზე სულ უფრო მცირდება ორიგინალური გადაცემების 

რიცხვი. იუმორისტული პროდუქცია, რომელზედაც ვსაუბრობთ, უმეტესწილად, 

გლობალური პროექტების ქართული ანალოგებია. თუკი დასავლეთში ამგვარ 

პროექტებს უპირატესად გართობის ფუნქცია ენიჭება (ცხადია, ვერც პოლიტიკური 

ქვეტექსტისგან იქნება ბოლომდე დაცლილი, რადგან პოლიტიკა ყველაფერში 

მჟღავნდება), ჩვენთან ტელეტექსტებმა იდეოლოგიური კონცეპტების სახე მიიღო 

და კონკრეტული პოლიტიკური ძალის პოპულარიზატორად მოგვევლინა.  

იუმორისტული შოუების პუბლიცისტური მიზანდასახულობა უნდა 

გავიაზროთ, როგორც გარკვეულ მსოფლმხედველობრივ სისტემაზე აგებული 

იდეურ-შინაარსობრივი ინფორმაციის შექმნა - გავრცელება. ნაცვლად იმისა, რომ 

საზოგადოებას ემსახუროს, მისი ნაკლოვანებები, პრობლემები წარმოაჩინოს, 

ობიექტურად ასახოს სინამდვილე, იუმორისტული ტელეტექსტები ხელს უწყობს 

საზოგადოებრივი აზრის დეფორმირებულად ჩამოყალიბებას. მედიაგზავნილები, 

რომელთაც ამგვარი გადაცემები გვაწვდიან, ხშირ შემთხვევაში, რეალობის 

დამახინჯების, დეზინფორმაციის ზრახვებსა და მავანი პოლიტიკური ძალის 

ინტერესებს ნიღბავს. 

მე-19 - მე-20 საუკუნეების ჟურნალისტური ტრადიცია, მხატვრული და 

ისტორიულ-გეოგრაფიული ნაწარმოებებით მდიდარი გამოცემები, რომელთაც 

დიდი მნიშვნელობა ქონდა კულტურული ფასეულობების დამკვიდრების 

თვალსაზრისით, დღეს დავიწყებულია. რადიო-ტელევიზიამ სახე უცვალა მედიის 
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არაპუბლიცისტურ შემადგენელს და იგი იაფფასიანი, მდარე, უგემოვნო 

პროდუქციით ჩაანაცვლა.   

  იუმორისტული ტელეშოუების ენა ლექსიკური ნეოლოგიზმებითაა 

გაჯერებული; ირონიული მიზნითაა მოხმობილი ექსპრესიულად შეფერილი 

ენობრივი ერთეულები, ინტენსიური სემანტიკის სიტყვები - ჟარგონები, 

ოკაზიონალიზმები; ასევე ხშირია შტამპებისა და იდეოლოგიური სტერეოტიპების 

გამოყენების მაგალითები. ამგვარი თვითმიზნური  ენობრივი ინტერპრეტაციები, 

საერთო მნიშვნელობის ნორმების დარღვევა,  ცხადია, მხოლოდ ზიანის მომტანია 

და მას ვერც სუბკულტურული სტატუსის  „სპეციფიკა“ გაამართლებს.  

 როგორც ვახსენეთ, ამ სტატუსის მედიაპროდუქტის გზავნილები  

სარკასტულად,  ზოგჯერ გამჭვირვალე, ხან გაუმჭვირვალი ქვეტექსტებით 

მიეწოდება აუდიტორიას. ვერ ვიტყვით, რომ შოუს ცალკეული ეპიზოდები გულიან 

სიცილს არ იწვევდეს ან ყოველთვის იდოლოგიზებული იყოს.  შიგადაშიგ  ჩვენში 

რეალურად არსებული მანკიერებების მხილებაც ხდება, რაც თვითკრიტიკის 

საშუალებასაც გვაძლევს. არსებობს უფრო მაღალინტელექტუალური 

იუმორისტული შოუებიც, რომელთა შინაარსი ერუდირებული მაყურებლის 

ინტერესებზეა გათვლილი. აქ უფრო დახვეწილად, სიმბოლიზებულად ცხადდება 

ჩანაფიქრი. რაც არ უნდა ითქვას, ნებისმიერ შემთხვევაში, მედიის რეკრეაციული 

ფუნქცია მეტ-ნაკლებად შენარჩუნებულია. 

აღნიშნულ თვალსაზრისს გარკვეულწილად ემხრობა სოციოლოგი ემზარ 

ჯგერენაიაც. იგი იუმორისტულ გადაცემათა ერთგვარ „სამოქალაქო ფუნქციაზე“ 

საუბრობს: „(...) ადამიანები ამ გადაცემებს უყურებენ: პირველი - 

გართობისათვის, მეორე - მათ სჭირდებათ, რომ გარკვეული იუმორი 

გამოუმუშავდეთ პოლიტიკოსებზე. ეს არის ერთგვარი შურისძიების ფორმა და 

ამ გადაცემების სამოქალაქო ფუნქციაც სწორედ კონფლიქტებისა და 

დაპირისპირებების შერბილებაა, მათი იუმორში გადატანა და შესაძლებლობის 

მიცემა მაყურებლისთვის, სხვა პერსპექტივაში შეხედონ ამ პრობლემებს, 

გაიცინონ მასზე  და აგრესია არ გამოიწვიოს. ამ გადაცემებს უნდა ჰქონდეს 

დამამშვიდებელი ფუნქცია, რაც, ცხადია, კარგი და სასარგებლოა 

საზოგადოებისათვის (დავლაშერიძე 2013: 84).“ მისი თქმით, გავლენები არსებობს, 

მაგრამ ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, როდესაც საქმე მასობრივ აუდიტორიას, 

ტელევიზიასა და გართობას ეხება.  
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  ზოგჯერ დაისმის კითხვა იმის თაობაზე, ხომ არ იწვევს ან რამდენად იწვევს  

მსგავსი იუმორისტული პროექტები მაყურებლის ინტელექტის დაქვეითებას. ამ 

ყაიდის გადაცემებით მაყურებელთა ინტელექტის დაქვეითებაზე საუბარი 

გადაჭარბებული გვგონია. თანაც, კითხვის ამგვარი ფორმულირება ერუდირებულ 

მაყურებელზე ზეგავლენის მოხდენის დისკრედიტირებულ თვალსაზრისს შეიცავს. 

მისი მთავარი ხარვეზი ისაა, რომ ტელეაუდიტორიას ერთგვაროვნად -  

მედიაგზავნილების მნიშვნელობათა პასიურ მომხმარებლად წარმოიდგენს. 

შესაბამისად, იგნორირებულია განსხვავებული პერცეპციის, კრიტიკულად 

განწყობილი   მაყურებლის ფაქტორი. უფრო ზუსტია ვთქვათ, რომ ამგვარი შოუები 

უფრო მასობრივ აუდიტორიაზეა გათვლილი, მათზე, ვინც კრიტიკულად ვერ 

აღიქვამს მედიაკონტენტს და მას მხოლოდ თავშესაქცევად მოიხმარს. ზოგადად, 

პოპკულტურა კიჩურია, იგი თანაგანცდისკენაა მიმართული და არა 

თანაგააზრებისკენ. პრინციპში, გზავნილი ყველასთვის ერთია, უკუკავშირია 

განსხვავებული. მთავარია, შენ რა მოსაზრებით უყურებ შოუს, რა შინაარსს დებ 

ამაში - მხოლოდ რეკრეაციის ფუნქციას ანიჭებ, თუ ფარული გზავნილების ახსნით 

ხარ დაკავებული. რა თქმა უნდა, „კომედი შოუს“ მსგავს გადაცემებს ასეთ 

სერიოზულ დატვირთვას ვერ მივანიჭებთ, მიუხედავად  მათი ავტორების აშკარა 

იდეოლოგიური განზრახულობისა, ძნელია დაასკვნა, რომ სრულად აღწევენ მიზანს. 

ფაქტია, იგი მხოლოდ ტრივიალური, მარტივი და უგემოვნო სკეტჩებითაა 

გაჯერებული, რომლებიც ადვილად იშიფრება. შოუს მონაწილე მსახიობთა მხრიდან 

ტრადიციული ღირებულებებისადმი უცერემონიო, რევანშისტული 

დამოკიდებულება კი  მხოლოდ და მხოლოდ  კოგნიტური დისონანსის 

მანიშნებელია. 

  ასე რომ, გამოთქმული ჰიპოთეზა, ვფიქრობთ, ერთმნიშვნელოვნად მაინც ვერ 

დასტურდება. უფრო დახვეწილი, ინტელექტუალურ მაყურებელზე 

ორიენტირებული იუმორისტული გადაცემების შემთხვევაში იგი, გარკვეულწილად, 

შეიძლება გამართლდეს კიდეც, მაგრამ „კომედი შოუს“ მსგავსი პროექტები 

იმთავითვე დაბალი გემოვნების, ნაკლებად განათლებულ მაყურებელზეა 

გათვლილი, რომელსაც, სამწუხაროდ, ვერაფერს მატებს, ხოლო სულიერად - კიდევ 

უფრო აღარიბებს. ისიც უნდა ითქვას, რომ  ამგვარი გადაცემები, შესაძლებელია, 

მასობრივი აუდიტორიის უდიდესი ნაწილის გემოვნებასაც აკმაყოფილებდეს, რაც, 

საბოლოო ჯამში, მედიის საბაზრო მოდელს (მოთხოვნა - მიწოდება) ეთანხმება.  

თუმცა, ჩვენს რეალობაში უფრო პირუკუ პროცესის (მიწოდება - მოთხოვნა) 

მომსწრენი ვხდებით. ეს კი, როგორც ზემოთ ვახსენეთ, მცირე გავლენების 
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აკუმულირების თეორიის ლოგიკით აიხსნება და, უწინარეს ყოვლისა, 

პოლიტიკოსთა გრძელვადიან მიზნებს ემსახურება.     
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მწერლის ტრიბუნა 

 

            გიუნტერ გრასი  

(1927 -2015) 

 

 

 

რას ნიშნავს, იყო სრულწლოვანი 

სიტყვა, თქმული პაულ ნატორპის სახელობის გიმნაზიის 100 წლის იუბილესთან 

დაკავშირებით, 2009 წლის 19 ივნისს, ბერლინში 

 

                                    ძვირფასო მოსწავლეებო! 

პატივცემულო ქალბატონებო და ბატონებო! 

ჩემი მოკლე და, ვიმედოვნებ, მკაფიო სიტყვა ასე დავასათაურე: „რას 

ნიშნავს, იყო სრულწლოვანი“. „სრულწლოვანი“ („Mündig~) [1] _ მოხდენილი, 

ძველგერმანული სიტყვაა. იგი გულისხმობს: გქონდეს პასუხისმგებლობა და არ 

იყო ჩუმად. აქ თავმოყრილი გოგო - ბიჭების კბილა რომ ვიყავი, ომი 

მძვინვარებდა. ნაციონალ - სოციალიზმის იდეოლოგიური გავლენისა და წნეხის 

ქვეშ გაზრდილები, ბრმა მორჩილებას ვსწავლობდით და ვეგუებოდით, რამაც 

ჩემი თაობის ბევრი წარმომადგენელი სიკვდილამდე მიიყვანა.  
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მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ომი დამთავრდა, თვრამეტი - ცხრამეტი წლისა 

რომ შევსრულდი, რის ვაი - ვაგლახით ვცდილობდი ვითარებაში გარკვევას, 

კითხვების დასმასა და პასუხის ხმამაღლა, გარკვევით გაცემაში გაწაფვას. ასე 

ვინაზღაურებდი დაკარგულს, ასაკსრულობას ვუახლოვდებოდი და პოლიტიკური 

აღმავლობის ჟამს, სადღაც ადენაუერის ეპოქის 1950 - 1960 - იან წლებში, საკმაო 

ძალები ვიპოვე ჩემში, შეპასუხებისას საკუთარი „კი“ და „არა“ რომ გამომეცადა.  

თქვენ კი იმ დროში იზრდებით, როცა ფრაზამ „სრულწლოვანი მოქალაქე“ 

საყოველთაო ადგილი დაიმკვიდრა. მის გარეშე ზეიმზე სათქმელიც კი არ 

ითქმის. და რადგანაც მაქვს სასიამოვნო შესაძლებლობა, თქვენ წინაშე სიტყვით 

სადაგ დღეს წარვსდგე, უნდა შევამოწმო კიდეც, რამდენად არის მზად მოწიფული 

მოქალაქე, ხმა ამოიღოს და წინააღმდეგობა გასწიოს, თუკი, დავუშვათ, 

„საზოგადოების დემოკრატიულმა წყობამ,“ რაზედაც ასე ხშირად აპელირებენ, 

რღვევა დაიწყო. 

 წლეულს გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა არაერთი დღესასწაულის 

მომლოდინეა. პოლიტიკოსები ერთმანეთს ისე ულოცავენ, თითქოსდა ოცი წლის 

წინ მათ დაანგრიეს საერთოგერმანული ნაყალბევი _ ეს კედელი. იმავდროულად, 

ძირითადი კანონის მესამოცე წლისთავს აღვნიშნავთ. და მსგავსად ამისა, 

ურიცხვი მოქალაქე ვითარებას ისე გვიხატავს, თითქოსდა ამ საძირკველს ჩვენი 

დემოკრატიისა წლებთან ერთად დანაკლისი არ განეცადოს. ასე დამახინჯდა 

მთავარი ღირებულება _ პარაგრაფი პოლიტიკური თავშესაფრის შესახებ. მას 

შემდეგ გაძევება ლტოლვილებისა, ამგვარად მოიხსენიებენ მათ, ვინც ჩვენში 

თავშესაფარს ეძებს, ჩვეულ ამბად იქცა. ხლეჩენ ოჯახებს. გვარცხვენს 

ახალგერმანულად გამოცხადებული გამოთქმა _ „გაძევების გზით“.  

სხვა მაგალითს მოვიტან: როდესაც ოცი წლის წინ ხელი მოეწერა 

ხელშეკრულებას გერმანიის გაერთიანების შესახებ, ძირითადი კანონის 

დასკვნითი პარაგრაფი, რომელიც გერმანელი ხალხის გაერთიანების შემთხვევაში 
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კეთილგონივრულად აწესებდა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის შემუშავებას, 

უბრალოდ უგულებელყვეს. ქვეყნის მთლიანობა სასწრაფოდ, გაერთიანების 

შესახებ (Anschlußartikel) 23-ე სტატიის საფუძველზე აღადგინეს. დასავლეთი 

დაეუფლა აღმოსავლეთს, შედეგი კი ერთია: განუყოფლობა დღევანდლამდე 

მხოლოდ ქაღალდზეა აღნიშნული.  

რამდენადაც ვიცი, პაულ ნატორპის სახელობის გიმნაზიაში წლეულს 

განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა ჩვენი კონსტიტუციის ანალიზს, 

სინამდვილის ჩვენებით. ყველას გეხსომებათ, რომ კონსტიტუციის თანახმად, 

კანონის წინაშე თითოეული მოქალაქე თანასწორუფლებიანია. შესანიშნავი 

პრინციპია! პრინციპი, დემოკრატიისკენ სამართლიანი მისწრაფებისა, რომელსაც 

ასეულობით წლების მანძილზე გვეცილებოდნენ და რომლის მოპოვებაც 

ბრძოლით მოგვიხდა. მაგრამ ასრულებს კი დანაპირებს ეს კონსტიტუციური 

გარანტია? ერთ მაგალითს მოვიხმობ ამ დღეებისას: ჩვენი მოწადინებული 

მასმედიის საშუალებების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის წყალობით, ვნახეთ 

და ვისმინეთ, როგორ დააპატიმრეს ვინმე ბატონი ცუმვინკელი, ფოსტისა და 

ტელეკომუნიკაციების მეპატრონე, რომელმაც ლიხტენშტეინის საფარქვეშ 

მილიონობით გადასახადი დამალა.  

თითქმის ერთდროულად ან ცოტათი გვიან, სამართალში მისცეს მოლარე, 

რომელმაც თვითმომსახურების განყოფილების სალაროში ერთი ევრო და 

ოცდათხუთმეტი ცენტი მიითვისა. მოლარე, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, 

სამსახურიდან გათავისუფლებით დასაჯეს. ბატონი ცუმვინკელის სასჯელი კი 

ვადამდელი პირობითი გათავისუფლებით შემოიფარგლა. ამასთან, სავალალო 

მდგომარეობიდან გამოსვლაში მას საპენსიო სალაროს მილიონიანი შენატანი 

დაეხმარა, რაც ძლიერ დასანანია. ახლა იგი გახლავთ შვეიცარიაში, სადაც 

მილიონებით დამძიმებულ ურჩ გადამხდელთა უკვე საგულისხმო ოდენობა 
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იხდის პირობით, ვადამდელ მსჯავრს და თავისი ასოციალური ქმედების 

ნაყოფით ტკბება.  

ვეჭვობ, რომ მავანი მოლარისა და ბატონი ცუმვინკელის უფლებები 

თანაბრად იყოს დაცული. მარტოოდენ ეკონომიკური უთანასწორობა ჩვენი 

საზოგადოებისა უკვე იქცა წინაღობად  კონსტიტუციის მონაპოვრისთვის. ჩვენს 

სამართლებრივ სახელმწიფოში ზარალდება ის, ვისაც არ შეუძლია სასამართლოში 

ძვირადღირებული ადვოკატის დაქირავება. შესაბამისად, ვინც ისე კარგად არაა 

ეკონომიკურად შეფუთული, რომ შეძლოს სასამართლო დავის მრავალ 

ინსტანციაში გამოტარება.  

ეს ნიმუშები მოვიშველიე და შემეძლო სხვებიც დამერთო, რათა ნათლად 

მეჩვენებინა, რა მყიფეა დემოკრატია და როგორ საჭიროებს პასუხიმგებლიან 

მოქალაქეებს თავისი არსებობის უზრუნველსაყოფად. დემოკრატიის ფლობა 

არამდგრადია. ამას ახლა ვამჩნევთ, როცა ნეოლიბერალური იდეოლოგია მოგების 

უსაზღვრო მაქსიმიზებით კოლაფსს განიცდის და მთელ მსოფლიოში 

მილიონობით სამუშაო ადგილს იწირავს. მომუშავეთა მიერ შექმნილი კაპიტალი 

ცამტვერდება. მათ, ვისაც ჯერ კიდევ გუშინწინ სურდა სახელმწიფოს 

ეკონომიკური ძალაუფლება ჩამორთმეული ეხილა, ახლა სახელმწიფოსგან 

ითხოვს შველას. სამომავლოდაც მენეჯერებს, გაუმაძღრობით შეპყრობილებს, 

მიუხედავად ყველაფრისა, უზარმაზარი კომპენსაციებით გამოკვებავენ, რათა მათ 

თავიანთი უბადრუკი მდგომარეობა უმაღლეს დონეზე შეიტკბონ.  

ეს ყველაფერი ცუდია, მაგრამ მდუმარება, რომელიც საყოველთაოდაა 

გამეფებული, თავისი შედეგებით უფრო უარესია. ის - ის იყო აღშფოთება 

წამოენთო, რომ იქვე კვლავ მინელდა. გაზეთის კომენტატორები ოხრავენ: „აჰ, 

ჩვენც რომ გვყოლოდა ობამა“! მაგრამ ის ჩვენ არ გვყავს. არც მინდა, გვყავდეს. 

თემას რომ დავუბრუნდეთ, დემოკრატიისათვის სასიცოცხლოდ ბევრად უფრო 

მნიშვნელოვანია და მუდამ იქნება - მოწიფული მოქალაქეები, რომლებიც ბოლოს 
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მოუღებენ ფედერალური პარლამენტის „დამლაშქრავი“ ნებისმიერი ლობისტის 

კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ხრიკებს. მოწიფული მოქალაქეები, რომლებიც 

ბოლოს და ბოლოს მიხვდებიან, რომ კონსტიტუციის თანახმად, სახელმწიფოს 

სუვერენებს, და რადგანაც სიტყვა მათ მომავალს ეხება, პირველ ყოვლისა, 

ახალთაობას წარმოადგენენ, რომელიც არ დადუმდება და დაიბრუნებს იმ 

მოწოდებას, რამაც გამომწვევი დარწმუნებით „ჩვენ _ ხალხი!“ _ ოცი წლის წინ 

ავტორიტარული სისტემა დაამხო.  

საკუთარი გამოცდილება მალაპარაკებს. გამოსვლის დასაწყისში ჩემს 

თაობაზე ბატონი ნაციონალ - სოციალიზმის ცუდი ზეგავლენა დავიმოწმე. 

ყმაწვილკაცობისას საკუთარ თავს კვლავ და კვლავ ვეკითხებოდი და სიმართლე 

რომ ვთქვა, ამას დღემდეც ვაკეთებ: როგორ მივიდა დამხობამდე ვაიმარის 

რესპუბლიკა? ბევრი მიზეზი ვიცით. დარწმუნებული ვარ, მრავალსაათიანი 

მეცადინეობებისას თქვენც ეცადეთ აგეთვისებინათ ეს უზარმაზარი მასალა. 

ვაიმარის რესპუბლიკას, როგორც სისტემას, ერთნაირად უარყოფდნენ და 

ებრძოდნენ ნაცისტებიც, გერმანელი ნაციონალისტებითურთ, და კომუნისტებიც. 

ორივე ქრისტიანული ეკლესია თითქმის უბრძოლველად დანებდა. მსხვილი 

მრეწველობა ჰიტლერის სამსახურში იყო. დემოკრატიული პარტიებიდან 

საბოლოოდ მხოლოდ სოციალ - დემოკრატიული და ცენტრის პარტიები კიდევ 

როგორღაც სწევდნენ წინააღმდეგობას. როდესაც კენჭისყრაზე გავიდა 

ჰიტლერული კანონი  ხელისუფლებისთვის საგანგებო უფლებამოსილების 

მინიჭების შესახებ და ცენტრის პარტიამ თავის მრწამსს უღალატა, სოციალ-

დემოკრატების მიერ წინააღმდეგ მიცემული ხმები საკმარისი არ აღმოჩნდა. ასევე 

უნდა გვახსოვდეს, რომ ფედერაციული რესპუბლიკის პირველმა პრეზიდენტმა 

თეოდორ ჰოისმა (Heuß), როგორც რეიხსტაგის დეპუტატმა, ჰიტლერის საგანგებო 

კანონს დაუჭირა მხარი. მაგრამ ამ ყველა თვალსაზრისით საშინელ მარცხზე 

უფრო სერიოზულია, ალბათ, ის ფაქტი, რომ ვაიმარის რესპუბლიკაში არ 

აღმოჩნდა მოქალაქეთა საკმაო რიცხვი, ვინც დაიფარავდა იმთავითვე საფრთხის 
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ქვეშ მყოფ ამ უსუსურ შენობას. ამის გაცნობიერებამ მიმიყვანა იმ 

გადაწყვეტილებამდე, რომ მწერლობის დროსაც ისევ და ისევ დავტოვო 

სამწერლო მაგიდა და ჩავერიო (მიმდინარე პროცესებში) როგორც მოქალაქე, ესე 

იგი, არ დავდუმდე, ვიყო სრულწლოვანი, ამ სიტყვის ჭეშმარიტი გაგებით.  

უკეთესს ვერას გირჩევთ. თქვენ შორის უფროსები მალე აბიტურიენტები 

გახდებიან და სკოლას დატოვებენ. სკოლა დაცული სივრცეა. სკოლის გარეთ 

მკაცრი კლიმატი მეფობს. შემხვედრი ქარის იმედი იქონიეთ. მაგრამ ყველაფერი 

იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ შეძლებ, რომ შემხვედრი ქარის დროსაც არ 

გაჩუმდე; ქარის პირისპირ ხმამაღლა თქვა შენი „კი“ და „არა“ და ეს „კი“ და 

„არა“ დაასაბუთო.  

მადლობას მოგახსენებთ მეგობრული მოწვევისა და შესაძლებლობისთვის, 

სიტყვით გამოვსულიყავი სკოლაში, რომელიც უკვე კარგად ნაცნობია ჩვენი 

ვაჟებისთვის, ქალიშვილებისთვის. ახლა კი ვიცი, პაულ ნატორპის სახელობის 

გიმნაზიას ბედს დაუკავშირებენ ჩვენი შვილიშვილებიც. საერთოდ, გული 

მწყდება, რომ არასდროს მქონია შანსი აქ დამოწაფებისა, თორემ იქნებ თავი 

გამერთვა კიდეც სიმწიფის ატესტატის გამოცდებისთვის!  

სიტყვა გამოქვეყნებულია გამოცემაშიD Die Zeit, 09.07. 2009, Nr. 29.  

 თარგმნა მანანა შამილიშვილმა  

თარგმანი დაიბეჭდა ჟურნალში „კრიტიკა“ # 6, 2011, გვ.: 297 – 302 

 

შენიშვნა: 1. გერმანული სიტყვა „Mündig~ პირდაპირი მნიშვნელობით 

აზრის გამოთქმის შესაძლებლობას გულისხმობს. თანამედროვე ენაში იგი 

იხმარება მხოლოდ „სრულწლოვნის“ მნიშვნელობით, ე.ი., ნების გამომხატველის, 

კანონის წინაშე პასუხისმგებლიანი, სრულუფლებიანი მოქალაქის აღმნიშვნელად. 
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„მაგნას“ ეპოქა: ბრენდის ტოტემიზმი და წარმოსახვითი გადასვლა სოციალიზმიდან 

პოსტსოციალიზმზე საქართველოში 

 

პროფესორი პოლ მანინგი 

ტრენტის უნივერსიტეტი 

 

1. მას შემდეგ, რაც საქართველოში დავიწყე მუშაობა, კერძოდ, 1992 წლიდან, ბევრი 

რამ შეიცვალა. პოსტსოციალიზმის მთელ ისტორიას ჯერ კიდევ „გადასვლა“ 

ეწოდება, რაც გულისხმობს, რომ ეს ცვლილებების ეპოქაa. ამ ტერმინს, 

სავარაუდოდ,  იმისთვის ვიყენებთ, რaTa ხაზი გავუსვათ კონტრასტს 

„სტაგნაციის“ პერიოდთან, რომელიც წინ უძღოდა „გადასვლას“. ცხადია, ეს 

ტერმინი  თავის თავში გარკვეულ მიმართულებას გულისხმობს,  რომ არის სვლა 

გარკვეული მიზნისკენ, ვთქვათ, კაპიტალიზმისკენ, დემოკრატიისკენ, 

ლიბერალიზმისკენ ან ქაოსისკენ, ანარქიისკენ. შესაძლოა, ეს უბრალოდ ერთისა 

და იმავეს გამომხატველი სხვადასხვა სახელებია. ფაქტია, რომ გადასვლა 

სოციალიზმიდან კაპიტალიზმში არათანაბარია. მაგალითად, დღევანდელი 

ხელისუფლება, როგორც ჩანს, ყველა xerxით ცდილობს ამოშალოს უკანასკნელი 

ხილული ნიშნები სოციალისტური წარსულისა. ამის უამრავი მაგალითის მოყვანა 

შემიძლია, მაგრამ, ვფიქრობ, ერთიც საკმარისი იქნება - თბილისის მეტრო. 

2. ყოველთვის მიყვარდა მეტრო - თბილისისac და მოსკოვისაც, ერთი სიტყვით, - 

ყველა სოციალისტური მეტრო. მეტრო, განსაკუთრებით მოსკოვში,  

სოციალიზმის ერთ-ერთი უკანასკნელი მიღწევაa, რომელიც ჯერ kidev 

ხილულია. სოციალისტური მეტრო, ჩემი გამოცდილებით, დღესაც  მის 

დასავლელ კონკურენტებზე უკეთესიa. შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ ეს 

სიმართლეა. დამატებით, მეტროს  კიდევ ერთი სტატუსი ჰქონდა - ის 

ასახიერებდა კულტურულ- საზოგადოებრივ ცხოვრებას სოციალიზმში, ე.წ. 

„კულტურნოსტს“. შეიძლება ითქვას, რომ მეტრო იყო ერთგვარი ტაძარი 

სოციალისტური კულტურისა („კულტურნოსტისა“). igi დიდი ხნით გადაურჩა 

დასავლელ რეფორმისტებს (ამის მიზეზი შეიძლება ისიც იყოს, რომ მიწის ქვეშაა). 

პოსტსოციალიზმის დროსაც metro აგრძელებდა ილუსტრირებას იმისა, რაც 

საუკეთესო იყო სოციალისტური საზოგადოების საქციელში - ე.წ. 

„კულტურნოსტს“, რადგან, რამდენადაც ჩემთვისაა ცნობილი, ადამიანები 

მეტროში ჯერ კიდევ არ იფურთხებიან, არ ეწევიან და არ ვნებენ თავიანთ სხეულს 

ათასგვარი საზიზღრობით. ნებისმიერი უცხოელისთვის, რომლისთვისაც 

ნაცნობია დასავლურ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან ასოცირებული სუნები, 

საბჭოთა მეტროში არსებული სიტუაცია საკვირველი და უპრეცედენტოა. 

3. მაგრამ „გადასვლა“ არის „პერმანენტული რევოლუცია“ და ამიტომ დიდი 

ცვლილებები მოხდა თბილისის მეტროშიც. როგორც ჩანს, ახალ ხელისუფლებას 

გადაუწყვეტია, სოციალისტური კულტურის ეს უკანასკნელი ნაწილიც გახადოს 

აბსოლუტურად დასავლური. მე ვიტყოდი, რომ ყველაზე მარტივი გზა ამის 

მისაღწევად იქნებოდა მეტროში გადაფურთხების, მოწევისა და ა.შ. წახალისება. 

მაგრამ ხელისუფლების გადაწყვეტილება სხვანაირი aRmoCnda: საქართველოში 

სოციალისტური მეტრო im ადგილad iqca, სადაც დასავლური ტიპის რეკლამა 

ყველაზე აგრესიულიa და ყველაზე უხვად მოწოდებული. ყველგან, სადაც არ 

გაიხედavთ, სოციალისტური ფრესკები, რომლებიც გამოხატავენ 

მწარმოებლურობას, უზარმაზარი სარეკლამო დაფებით შეიცვალა. ეს დაფები კი 
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დასავლურ მომხმარებლურ კულტურას განასახიერებენ. ყოველი 5 მეტრის 

დაშორებით რეკლამიani ბრტყელი ეკრანი შეგიძლიათ  ნახოთ. 

4. როგორც ჩანს, სოციალიზმის სულის მეტროდან განდევნის საუკეთესო, ყველაზე 

ეფექტიანი გზა ბრენდებისა და რეკლამის გამოყენებაზე გადის. ეს ნიშნავს, რომ 

ბრენდი და რეკლამა ჯერ კიდევ ატარებენ „დასავლურობის“ თვისებას. ისინი ჯერ 

კიდევ გულისხმობენ თავის თავში დასავლურობას. დღეისთვის ქართველები 

მიეჩვივნენ, რომ საქონელს აქვს ბრენდი; მიეჩვივნენ რეკლამას. მაგრამ 

დაახლოებით 10 წლის წინ, განსაკუთრებით კი სოციალიზმის დროს, ბრენდის 

სახელი  დასავლური მოვლენა იყო. მართალია, გაჩნდნენ ადგილობრივი 

ბრენდებიc, მაგრამ, ვფიქრობ, ასოციაცია ბრენდსა და დასავლეთს შორის ჯერ 

კიდევ არსებობს. მე ასე მესმის ის, რაც  მეტროში მოხდა: ბრენდი და რეკლამა, ამ 

შემთხვევაში, სოციალიზმის უკანასკნელ ბასტიონზე, მეტროზე გადამწყვეტ 

თავდასხმაში ვესტერნიზაციის დროშაd და ბრძოლის სტანდარტad gvevlineba. 

5. ნელ-ნელა მივუახლოვდით ჩემთვის მნიშვნელოვანs ამ საუბარში: როგორ 

ასოცირდებიან ბრენდი და რეკლამა სოციალურ ტრანსფორმაციებსა და 

პოლიტიკურ პროექტებთან; როგორ ასოცირდებიან ისინი სივრცეებთან 

„წარმოსახვით გეოგრაფიაში“, ვგულისხმობ „დასავლეთს“. ამ შემთხვევაში ბრენდს 

არავითარი კავშირი არ აქვს საქონლის გაყიდვასთან, მაგრამ ის უკავშირდება 

წარმოდგენების ცვლილებას საზოგადოებაში. ერთი მაგალითი: მსოფლიოში 

"კოკა-კოლას" ბრენდი არ არის მხოლოდ კონკრეტული კომპანიისა და მისი 

პროდუქტის სიმბოლო. როცა ადამიანები საუბრობენ "კოკა-კოლაზე", 

იგულისხმება არა მხოლოდ უალკოჰოლო სასმელი, არამედ ვესტერნიზაცია, 

იმპერიალიზმი, კაპიტალიზმი, ამერიკანიზაცია და ა.შ. იმავეს თქმა შეიძლება, 

მაგალითად, „მაკდონალდსზე“. ადამიანები ხშირად ხმარობენ სიტყვას 

„მაკდონალდიზაცია“. ამ დროს იგულისხმება დასავლურ იმპერიალიზმი, 

კაპიტალიზმი, ადგილობრივი ტრადიციის დაკარგვა და ა.შ. ანთროპოლოგი 

დანიელ მილერი ბრენდის სახელის სიმბოლოდ გამოყენებას უფრო დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებს, ვიდრე მხოლოდ მისი პროდუქციასთან ასოცირებულობა 

გახლავთ. ზოგიერთ ბრენდს ის „მეტასიმბოლოს“ უწოდებს. ბრენდის სახელი 

გარკვეული პროდუქტის ან მწარმოებლის სიმბოლოa, ზოგი ბრენდი კი 

გაცილებით უფრო დიდი სოციალური ერთობის, დროისა ან ადგილის სიმბოლო 

ხდება. "კოკა-კოლა", მართალია, უალკოჰოლო სასმელების კომპანიის სიმბოლოა, 

მაგრამ, იმავდროულად, დასავლეთის მეტასიმბოლოცaa. სხვა პროდუქტებს 

შეუძლიათ იტვირთონ მსგავსი როლი: რუსეთში, მაგალითად, საუბრობენ 

„სნიკერსიზაციაზე“, რაც „ვესტერნიზაციის“ ეკვივალენტია, რადგან ეს შოკოლადი  

ყველაზე ნათელი სიმბოლო იყო დასავლეთის შემოსვლისა. გადასვლის 

დასაწყისში, საქართველოსTvisგადასვლის მეტასიმბოლოd, ვფიქრობ,  სიგარეტი 

„მაგნა“ იqca. 

6. სიგარეტ „მაგნას“ გახსენებისას, ისევე, როგორც კაპიტალისტური "მეშჩანობის" 

გამო მეტროს სახეცვლილებაზე ფიქრისას,  ერთგვარ ნოსტალგიას ვგრძნობ 1992 

წელზე, „გადასვლის“ პირველ წლებზე. "გადასვლა", რა თქმა უნდა, 

ღირებულებათა კრიზისთან იყო დაკავშირებული, რადგან ყველაფერი, რაც 

სოციალისტურ სამყაროში მყარად იდგა, მარქსის სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჰაერში 

დადნა. გადასვლის პერიოდი ასევე „თარგმნის“ პერიოდიც იყო, რადგან 

დასავლური საქონელი, რომელსაც ჰქონდა განსაკუთრებული,- იშვიათობის, 

პრესტიჟულობისa და სიძვირის სტატუსი,  ყოველდღიური და საყოველთაოდ 
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ხელმისაწვდომი გახდა. შესაძლებელი გახდა agreTve დასავლური საქონლის 

ყიდვა რუბლებით და არა დასავლური ვალუტით, რაც ფასებისა და 

პროდუქტების შედარებისკენ უბიძგებდა. დასავლური საქონელი უხვად იყო 

წარმოდგენილი, ის ფიზიკურად არსებობდა დახლებზე, მაგრამ ჰიპერინფლაციის 

და ეკონომიკური კოლაფსების გამო, მას მკვდარი ფულით,- რუბლით და შემდეგ 

კუპონით ვერ შეიძენდით. მიუხედავად ამისა, უეცარმა აფეთქებამ, 

სოციალისტური საქონლის გვერდიგვერდ დასავლური საქონლის დიდი 

რაოდენობით დახვავებამ წარმოქმნა მომენტი, როცა შეიძლებოდა საქონლის ორი 

ფორმა, სოციალისტური და კაპიტალისტური, შედარებული ყოფილიყო. რაც, 

ვთქვათ, თუ კვებისთვის არ იყო განკუთვნილი, ანუ აქტუალური 

მოხმარებისთვის ხელმისაწვდომი,  ჩვენს გონებას, თვითონ „გადასვლის“ შესახებ, 

ფიქრისათვის აძლევდა საკვებს. თბილისის ქუჩებში, დახლებზე გვერდიგვერდ 

arsebuli პროდუქტების, - ორი მსოფლიოს „თარგმნის“ მცდელობიდან გაჩნდა 

ახალ ღირებულებათა გაგება. 

7. "გადასვლის" კულტურა, იმავდროულად, „თარგმნის“ კულტურაც იყო. ამ დროს 

ორი კულტურის საქონელი ხან კატეგორიულად უპირისპირდებოდა ერთმანეთს, 

ხან კი გაუბედავად უტოლდებოდა. თვითონ შეფასების სისტემაში არსებული 

ცვლილებების გამო, ზოგჯერ საქონელი ფასdeboda და iყიდeboda როგორც 

ორi, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი გადაცვლის საგანი. იმის თქმა მინდა, რომ 

არსებობდა ვალუტის საქონელი, რუბლის საქონელი და კუპონის საქონელიც კი. 

ეს ადამიანებს იქითკენ უბიძგებდა,  სხვადასხვა საქონლისთვის შეეხედათ, 

როგორც ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ნივთებისაTvis, რომელთა შედარება 

არ შეიძლება. თუმცა, იმავდროულად, დასავლური საქონელი, რომელიც  

"კიოსკებში" რუბლებზე იყიდებოდა, ქმნიდა აზრს, რომ სოციალისტური და 

დასავლური საქონლის შედარება შეიძლებოდა არა მხოლოდ ფასების მიხედვით, 

არამედ ხარისხითაც და სხვა ნიშნებითაც. ეს ორმაგი მიდგომა გამოხატავს ზოგად 

დასავლურ აზრს სოციალიზმზე, როგორც ერთგვარ ანტიმოდერნულ მოვლენაზე:  

დასავლურ წარმოდგენებში, საბჭოთა ეკონომიკას ხანდახან მიეწერება არსებობა, 

ხანდახან კი - დასავლურ ეკონომიკებში ძირითადი კატეგორიების 

მთარგმნელობითი ეqვივალენტების ნაკლებობა (აქ იგულისხმება: 

სამომხმარებლო ნივთები, ფული, სამარკო ნიშნები და ბრენდის სახელებიც კი). 

არსებითად, ერთი მხრივ, საბჭოთა ეკონომიკა ხასიათდებodა ერთი ძირითადი 

ნაკლით: მას აკლდა პოლიტიკური ეკონომიკის ყველა კატეგორიის 

მთარგმნელობითი ექვივალენტები. ხოლო თუ  სხვა მხრიდან შევხედავთ, 

საბჭოთა ეკონომიკაში იგივე კატეგორიები, ანუ ექვივალენტები მოიპოვებoda, 

მაგრამ კაპიტალისტურ ქვეყნებთან შედარებით, ისინი  ამ კატეგორიების 

დეფექტურ, პათოლოგიურ ვერსიებად ითვლება.  

8.  ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი სოციალისტური საქონელიa.  საბჭოთა საქონელი 

მისტიური რამ არის. შეიძლება უფრო მისტიურიც, ვიდრე კაპიტალისტური 

საქონელი. სოციალიზმთან დაკავშირებული ზოგი დასავლური მითის მიხედვით, 

საბჭოთა საქონელი ანტი-საქონელიa, რომელსაც  ღირებულება არც მოხმარებაში, 

არც გაცვლა-გამოცვლაში აქვს; იგი უხარისხოა, თუმცა გამძლე; ის ზოგადია, 

ანონიმური, უბრენდო; იგი მიმართულია ადამიანის საჭიროების და არა მisi 

სურვილების  დასაკმაყოფილებლად. მოდით, მაგალითად ავიღოთ ბრენდის 

თვისება. ბრენდი  საკვანძო განმასხვავებელი ნიშანი იყო დასავლურ კულტურასა 

და სოციალიზმს შორის. მეორე მხრივ, არსებობდნენ სოციალისტური ბრენდები. 
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ბრენდი იყო რაღაც, რაც, საყოველთაოდ მიღებული აზრით, სოციალისტურ 

პროდუქტებს არ ჰქონდათ, ხოლო თუ ჰქონდათ კიდეც, ეს იყო კაპიტალისტური 

ბრენდისგან განსხვავებული რამ, რადგან სახელმწიფოს მიერ მართულ 

ეკონომიკაში მას იგივე ფუნქციები ვერ ექნებოდა. ბრენდის სოციალისტური 

ექვივალენტი, თუ ასეთი არსებობს, სოციალისტური სამომხმარებლო ეკონომიკის 

მხოლოდ მცირე სექტორში თუ მოიძებნება. ძირითადად, ეს იყო ფუფუნების 

საგნები, - მიმართული ადამიანთა სურვილების დასაკმაყოფილებლად - 

სიგარეტი, ალკოჰოლი, შოკოლადი. ხოლო საქონელი, რომელიც მიმართული იყო 

ადამიანთა მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად, ზოგად ფორმაში, 

დაპაკეტებისა და განმასხვავებელი ნიშნის გარეშე, gaxldaT წარმოდგენილი. 

ბრენდული საქონელი იყო საბჭოთა მოხმარების ნაწილი, იდენტიფიცირებული  

ე.წ. კულტურულ ვაჭრობასთან. ის იყო მატერიალური საფუძველი 

„კულტურნოსტის“ კულტურულობის ცნებისა, კულტურული მოხმარებისა, 

სახელმწიფოს მიერ მართული სურვილებისა. სოციალისტური ბრენდები 

დასავლეთს ეჯიბრებოდნენ, ისინი xalxs უფრო ნათელ მომავალს 

hპირდებოდნენ. მათ ჰქონდათ პედაგოგიური, ცივილიზატორული ფუნქციebi, 

რაც  უკულტურო მასებისკენ მიiმართeboda.  

9. ამდენად, დასავლური საქონელი  სოციალისტურისგან განსხვავდებოდა ერთი 

მარტივი ნიშნით  - ბრენდით. ამ გაგებით „გადასვლა“ (ტრანსფორმაცია) იყო 

გადასვლა უბრენდობიდან ბრენდზე. დასავლური საქონლის ერთი სიმბოლური 

თვისება - ბრენდი გადასვლის მეტასიმბოლო გახდა. ყველა ამ დასავლური 

ბრენდიდან ერთი, წინა პლანზე განსაკუთრებული ადგილის მქონე, თავის თავში 

სოციალიზმიდან კაპიტალიზმში მთელ გადასვლას შეიცავდა. ასე გახდა „მაგნას“ 

წითელი კოლოფი მთელი პერიოდის გამომხატველი, პერიოდისა, როცა თითქმის 

ყველა „მაგნას“ ეწეოდა. ეს  „მაგნaს“ ეპოქა იყო. 

10. მეორე მხრივ, სოციალისტური პროდუქტი შეიძლებოდა ისევე ყოფილიyo 

გაგებული,  როგორც კაპიტალისტური საქონელი; სოციალისტური „ბრენდი“ 

aRmoCenilიყო კაპიტალისტურის პირისპირ - „ჩვენი ბრენდი“ და „მათი ბრენდი“. 

სიგარეტები: „ასტრა“ და „კოლხეთი“, „მაგნა“ და „მალბორო“ წარმოადგენდნენ 

მეტასიმბოლოებს, რომელთა გამოყენება  გაცვლის კულტურების შესადარებლად 

შეიძლებოდა. აქ განსხვავებები ბრენდებს შორის იშლება და საკუთარ თავში 

რთავს მთლიან დროსა და სივრცეს. ეს არის ერთგვარი „ბრენდის ტოტემიზმი“, 

სადაც ბრენდი გამოყენებულია დროiსა და სივრცის, სოციალურ ჯგუფებს შორის 

არსებული განსხვავებების კლასიფიკაციისთვის. მსგავსი ბრენდები არ 

წარმოადგენენ მხოლოდ პროდუქტებს, aramed - მთლიად სოციალურ ერთობებს, 

მთლიან დროსა და სივრცეს. 

11. როცა ვიყენებ ტერმინს „ბრენდის ტოტემიზმი“, ალბათ, უნდა ავხსნა კიდეც, რა 

მნიშვნელობას ვდებ ამ ტერმინში. ფრანგი სტრუქტურალისტი  და ანთროპოლოგი 

ლევი-სტროსი ტოტემიზმს ასე ხსნის: ტოტემიზმი არის ერთგვარი გზა/ხერხი, 

რომლითაც ბუნებრივი ოპოზიციები ბუნების სამყაროდან (მცენარეები და 

ცხოველები) გამოყენებულია მეტაფორებად ადამიანთა ჯგუფებს შორის 

კულტურული ოპოზიციების გამოსახატავად. დაპირისპირება ბუნებასა და 

კულტურას შორის აქ ცენტრალურია. საზოგადოების ტოტემისტური 

პერსპექტივით, ურთიერთობა ადამიანების სოციალურ ჯგუფებს შორის 

წარმოდგენილია, როგორც ბუნებრივი დაჯგუფებების დაპირისპირება. 

მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ ჯგუფი ა მუდმივად ახორციელებს თავდასხმებს 
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ჯგუფ ბ-ზე, ჯგუფი ა და ჯგუფი ბ ერთმანეთთან მიმართებაში არიან ლომი და 

ცხვარი. ეს არის ანემიზმის საპირისპირო ცნება, სადაც ბუნება განხილულია 

როგორც ცალკე საზოგადოება, ცხოველები ცხოვრობენ სოფლებში, საუბრობენ და 

ა.შ.; ასევე საპირისპიროა ნატურალიზმისა, სადაც ბუნებას და საზოგადოებას აქვთ 

აბსოლუტურად განსხვავებული პრინციპები. მე კი, მარშალ საჰლინსის მსგავსად, 

ტოტემიზმს უფრო ფართო მნიშვნელობით ვიყენებ: თუ ბუნებრივ საგნებს შორის 

განსხვავება (მაგალითად, განსხვავება ცხოველსა და მცენარეს შორის) შეიძლება 

იყოს გამოყენებული როგორც სიმბოლო სხვადასხვა ჯგუფის განსხვავებებისა, 

მაშინ რატომ არ შეიძლება „მეორე ბუნების“ (კულტურის) განსხვავებები 

(განსხვავებები ადამიანთა პროდუქტებს შორის, მაგალითად, ბრენდებს შორის) 

გამოყენებული იყოს როგორც განსხვავებები ადამიანთა ჯგუფებს შორის. 

ტერმინით - ბრენდის ტოტემიზმი - მე ვიგულისხმებ სიტუაციას, სადაც 

პროდუქტებს შორის, ბრენდებს შორის, განსხვავებები გამოყენებულია 

კულტურული განსხვავებების ორგანიზაციისთვის. 

12. ამას მივყავართ უკან, „მაგნასთან“. დიდი რაოდენობებით დასავლური ბრენდების 

თბილისში ჩამოსვლა იყო ეპოქალური მოვლენა. ყოველ შემთხვევაში, ერთი 

ბრენდის, „მაგნას“ ჩამოსვლა ნამდვილად იყო ასეთი. 1992 წელს მთელი თბილისი  

მაგნას ეწეოდა, მათ შორის მეც. „მაგნა“ გახდა სიმბოლო არა მხოლოდ 

პროდუქტისა, არამედ დროისaც, ადგილისa, ადამიანებისa; გახდა სიმბოლო 

მთელი პოსტსოციალისტური რთული პერიოდისა. აკა მორჩილაძის რომანი 

„ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები“ mogviTxrobs იმ ბნელ, ღარიბ, ძალადობით 

გაჯერებულსა და ქაოტურ პერიოდზე. მTავარი გმირი ზაზა მთელი ნოველის 

განმავლობაში ცდილობს შეიძინოს კოლოფი „მაგნა“. იგი მეტ დროს  "მაგნას" 

აბსტრაქტულ მნიშვნელობაზე ფიქრში ხარჯავს, ვიდრე კონკრეტულად ამ 

სიგარეტის  მოწევაში. სიგარეტი „მაგნა“, საქონელი, ზაზასთვის, ორი 

განსხვავებული თვალსაზრისით, პრობლემური სიმბოლოა. ერთი მხრივ, 'მაგნა" 

არის შესანიშნავი სიმბოლო ახალი ეპოქის, „მაგნის ეპოქის“ მოსვლისა. მეორე 

მხრივ, "მაგნა" დომინირებს მის ფიქრებში, რადგან ის ნამდვილი საქონელიa, 

რომელსაც აქვს ნამდვილი ღირებულება და მisi moweva სურს. ზაზა მწეველია, 

მწეველისთვის კი სიგარეტის კოლოფი არასდროსaa მთლიანად სიმბოლური. 

მაგნა zazasTvis  მისიve რთული პერიოდის, ამ გადასვლასთან დაკავშირებული 

პრობლემების  მეტაფორაცaa და მეტონიმიც. ერთი მხრივ, "მაგნა" არის 

აბსტრაქტული მეტაფორა, დროების ნიშანი. მეორე მხრივ, ადამიანს არ შეუძლია 

მეტაფორების მოწევა, maს შეუძლია მოსწიოს მხოლოდ ნამდვილი სიგარეტი 

„მაგნა“, რომლის ყიდვის საშუალება ზაზას არa აქვს. აქედან გამომდინარე, "მაგნა"  

ასევე მეტონიმური, კონკრეტული სიმბოლოa მისი პრობლემებისა. 

13. "მაგნა" არის დროის ნიშანი და ამის ორი განსაზღვრება, მეტაფორული და 

მეტონიმიკი, მუდამ კავშირSია. კონკრეტულად vityviT: ნამდვილად არსებობს 

რეალური "მაგნaს" კოლოფის შეძენის პრობლემა იმ მკვდარი ფულით, 

კუპონებით, რომლებიც მaს ჯიბეში აqvs. გნებავთ, აბსტრაqტულად: არის ბრენდის 

მეტაფორული სიმბოლიზმი. "მაგნaს" კოლოფები, რომელთა ყიდვა მას არ 

შეუძლია, წარმოადგენს სიახლეს, საქონელს, როგორც სპეqტაკლს. nebismier 

jixurSi "მაგნaს" განუსაზღვრელი რაოდენობის, მიუწვდომელი კოლოფების 

სპექტაკლი არის ის, რაც "მაგნას" საშაუალებას აძლევს, გახდეს იმ დროისა და 

სივრცის მეტასიმბოლო. 
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14. ზაზასთვის "მაგნა" საქართველოს იმ რთული პერიოდის განმსაზღვრელი 

მეტაფორაa,  სამი თვალსაზრისით მაინც: ნიშანი - დროისა, ადგილისა და 

ქართველებისა. ზაზა ფიქრობს: 

 

„ჰოლში ვდგავარ და ფულს ვითვლი. ერთი კოლოფი „მაგნა“ ხომ უნდა მომივიდეს 

წესით, მაგრამ, გააჩნია, სად ვიყიდი. ეს „მაგნა“ ხომ პირდაპირ ეპოქის სიმბოლოა - 

ლამის კომუნიზმის დასასრულის მაუწყებლად შემოვიდა თბილისში. შეიძლება, 

პირდაპირ დავარქვათ - ეპოქა „მაგნა“. 

 

პირველ რიგში, იგი დროის სიმბოლოა, სიმბოლო კომუნიზმის დასასრულისა, 

რომელიც "მაგნaს"  ქალაქში შემოსვლით გაcხადdა; იგი ასევე დროის ნიშანიa: 

ზაზაs azriT, „მაგნა“ იმდენად ხშირად გვხვდება, რომ შეიძლება ქალაქის Rერბი 

"მაგნaს" კოლოფით შეიცვალოს. 

 

„ჭავჭავაძეზე ჯიხურები „მაგნას“ კოლოფებითაა გამოტენილი. „მაგნა“, „მაგნა“ - 

თბილისისათვის გერბი რომ შეგვეცვალა, ყველაზე კარგი, ალბათ, „მაგნას“ კოლოფი 

იქნებოდა. ისე, თუ გახსოვს „მაგნას“ ფასები? მე მახსოვს, მაგრამ ახლა მეზარება, 

ყინავს და მგონი, ცალი ყური სადღაც დავკარგე.“ 

 

დაბოლოს, ის  ქართველების სიმბოლოa: იმათი, ვინც გამოიღვიძა კომუნიზმის 

ძილიდან და მიილტვიs სიგარეტის ბრენდისკენ, რომელსაც, რამდენადაც ზაზამ 

იცის, ამერიკაში პუერტორიკოელები ეწევიან. იგი ფიქრობს, რომ აქ არის 

კანონზომიერება, რადგან: 

 

„მაგრამ ჩვენც ხომ ლაTინოსები და ლაTინოსებზე უფრო ლაTინოსები ვართ 

ლაTინოსობაში. ამას ვინმე უარყოფს?“ 

  

15. ერთი მხრივ, „მაგნა“ არის მეტაფორული მეტასიმბოლო გადასვლისა. იგი 

გამოხატავს ახალი დროების მოსვლასა და ქალაქის პოსტსოციალისტურ სივრცედ 

გადაქცევას. მაგრამ ასევე გადასვლის ეს მეტაფორა  მუშაობს, როგორც 

მეტონიმური თარგმანი: ზაზამ იცის, რომ იგივე ბრენდი არსებობს დასავლეთში 

და მას იქ პუერტორიკოელები ეწევიან. Tვითონ ცოდნა იმისა, რომ ქართველები 

იმავე სიგარეტს ეწევიან, რასაც პუერტორიკოელები აშშ-ში, maT მსოფლიო 

სისტემის ეთნიკური იერარქიების ჩარჩოში გარკვეულ ადგილს მიუჩენს. 

ქართველები არიან ლაTინოsები იმიტომ, რომ ეწევიან "მაგნას", რადგან "მაგნა" 

არის ლაTინოsების ბრენდი. ლაTინოsობაში ქაrთველები, შესაძლოა, უფრო 

ლაTინურები არიან, ვიდრე ნამდვილი ლაTინოsები: იგი ფიქრობს,- რაღაც 

შეცდომის, გაუგებრობის შედეგი იყო, რომ პაბლო ესკობარი კოლუმბიაში 

დაიბადა, iq, სადაც მოკლეს და არა საქართველოში, სადაც მას ise 

მოეპყრობოდნენ, როგორც ეროვნულ გმირს. ნებისმიერ შემთხვევაში,აქ  ბრენდის 

ტოტემიზმის რაღაც ფორმა მუშაობს. „მაგნა“, გადასვლის პერიოდის ყველაზე 

თვალსaჩინო ბრენდი, წარმოადგენს ზოგადად ბრენდს, როგორც ასეთს. იგი  

ყველაზე ნათელი, ხილული დიაკრიტიკული ნიშანიa, რომელიც  კაპიტალისტურ 

საქონელს სოციალისტურისგან გამოყოფს და ამის შემდეგ ის წარმოადგენს 

ყველაფერს, რითaც პოსტსოციალისტური თბილისის დრო და სივრცე 

განსხვავდება სოციალისტურისგან: ეს არის "მაგნaს" ეპოქა. 
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16. "მაგნა" ასევე  დასავლეთისკენ დაუსრულებელ, მიუღწეველ სვლას წარმოადგენს. 

წარმოსახვითი დასავლეთის პირდაპირ გამოცდა შეუძლებელია, მისი გამოცდა 

შესაძლებელია მხოლოდ მისi პროდუქტების გამოცდით. „მაგნას“ ეპოქაში 

წარმოსახვითი დასავლეთი „მაგნას“ ფორმით ჩამოდის თბილისში, მაგრამ 

ადამიანს იქ, დასავლეთში, წასვლა არ შეუძლია. ზაზას არ შეუძლია შეიძინოს  

კოლოფი სიგარეტი და ეს მას ახსენებს  ემიგრაციაში წასვლის აუხდენელსა და 

მიუღწეველ ოცნებას. ზაზა შეპყრობილია არა მხოლოდ დასავლური საქონლით,  

ზოგადად დასავლეთითaa დაინტერესებული. miსi, კოლოფი "მაგნaს" 

კონკრეტული სურვილი (და არა ადგილობრივი "კოლხეთისა") უწყვილდება 

უფრო აბსტრაქტულ, წარმოსახვით დასავლეთში წასვლის სურვილს. ზაზა 

განსაკუთრებულად მოხიბლულია საფრანგეთში, კერძოდ, ნიცაში, წასვლის 

იდეით. იგი სულ ნიცაზე ლაპარაკობს. ეს ის პერიოდია, როცა მისი მეგობრები 

მიemgzavrebian, საზოგადოებრივი ცხოვრება თბილისში, როგორც ჩანს, 

მთავრდება, კვდება. ყველა დასავლეთში მიდის, განსაკუთრებით კი ისეთ 

ადგილებში, როგორიც ნიცა და კანზას სიტიa. თუ "მაგნaს" შემოსვლა 

პოსტსოციალისტურ თბილისში ცვლილებებს hგავს,  ზაზასთვის რეალური 

კოლოფი „მაგნა“ ისეთივე მიუწვდომელია, როგორც დასავლეთი და ნიცა. 

17. „მაგნას“ კოლოფები რეალურად არსებობs. მათ ყველგან ნახავთ, ყველა jixurში, 

მაგრამ  მიუწვდომელია. ის წარმოდგენილია, როგორც სპექტაკლი, ანუ არ არის 

წარმოდგენილი მოხმარებისთვის. ეს განსხვავებული პრობლემაა: სოციალიზმის 

დროს ის, რაც იყო, იყო იმისთვის, რომ მოეხმარათ, კაპიტალიზმის დროს კი 

საქონელი, რომელიც არის, რომელიც წარმოდგენილია, შეიძლება მიუწვდომელი 

აღმოჩნდეს. ხშირად ამბობენ, რომ მოხმარება დაუკმაყოფილებელი, 

შეუსრულებელი პირობა იყო სოციალიზმის დროს, გამოყენებული იყო მხოლოდ 

და მხოლოდ პროპაგანდისთვის, მაგრამ, თუ ამას გლობალურად შევხედავთ, ეს 

ასეა: კაპიტალიზმი პოსტსოციალიზმის პირობებში განასახიერებდა მცირე 

ulufeბიან სამომხმარებლო სპექტაკლებს, მაგალითად, „მაგნას“ კოლოფებს, 

რომლebიც იძლეოდnen მცირე, ინდივიდუალურ პირობებს, და ეს პირობები 

შეუსრულებელი რჩებოდა. ასე რომ, საშუალო მომხმარებელს, ალბათ, 

ეჩვენებოდა, თითქოს ის გაშინაურებული არ იყო  გავრცელებისა და მოხმარების 

კაპიტალისტურ ნორმებთან. 

18. რეალური საქონლის ტანჯვისმომგვრელ სპექტაკლებამდე დაყვანამ ახალი 

პრობლემა გამოიწვია. ერთი ასეთი ვალუტის პრობლემაa: „ეს იყო მკვდარი 

ფულის პერიოდი...“ ფულმა ფულობა შეწყვიტა. ეს ზაზას კიდევ ერთი 

პრობლემაა, პოსტსოციალისტური ქართული ფული ვერ გაიცვლება დასავლურ 

საქონელზე ან სხვა, მსგავს რამეზე. ეს ფული  მხოლოდ მეგობრების წრეში 

ტრიალებs. ასეთი ფული მხოლოდ მეგობრებს ესაუბრება, მას უცხოებთან 

არაფერი aqvs საერთო. დასავლური პროდუქტის ნახვა ახლა ყველგან შეიძლება, 

მაგრამ ის მიუწვდომელია ქართული კუპონით, განსხვავებით სოციალისტური 

ეqვივალენტისგან, "კოლხეთისგან", რომლის ყიდვა "მკვდარი" ფულით 

შესაძლებელია. ზაზა ცდილობს გზაd კოლოფი ქუჩის გამყიდველისგან იყიდოს. 

 

„ცოტა ქვემოთ ბებერი აისორის ქალი  „მაგნას" კოლოფს ათამაშებს თითებში. 

- რა ღირს „მაგნა“? 

- ხუთას ორმოცდაათი, ორი ფაჩქა ათასი. 

- კუპონზე? 
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- არ გავყიდი. 

- წადი, შენი... - არ ყიდი და ქვემოთ ვიყიდი, მეტროსთან. მეორედ ვმაზავ „მაგნას“. 

თან ვერ ვიტან, მაგრამ ხომ იცი, „მაგნა“ უფრო ჟღერს, ვიდრე „კოლხეთი“ – 5000 

კუპონი.“ 

 

19. „მაგნას“ „გადასვლის“ სიმბოლოდ არჩევა არ არის პოეტური ხერხი. 

არამწეველებსაც კი ახსოვთ "მაგნა". ის, იმ პერიოდის თბილისში, ალბათ, ყველაზე 

ტიპური მომხმარებლისთვის გათვლილი დაბალფასიანი ბრენდი იყო. „მაგნა“ 

წარმოადგენდა ბრენდის ტიპს, რომელიც ყველაზე ხშირი იყო სიგარეტებში. ეს 

სიგარეტი იყო შინაგანად ღირებული, შექმნილი იყო მწეველებისთვის, იგი დიდი 

ხნის განმავლობაში ინახებოდა - ამის გამო ზოგისთვის ის გახდა რაღაც ფულის 

მსგავსი ჰიპერინფლაციის პერიოდში. მყავდა ერთი მეგობარი, რომელიც იყო 

უმუშევარი ან თითქმის დაუსაქმებელი ბრიგადის ლიდერი ფეხსაცმლის 

ქარხანაში. ჩვეულებისამებრ, ერთ დილას ის უსმენდა რადიოს. შეიტყო, რომ იმ 

დროს მოქმედი ვალუტა უნდა გაუქმებულიყო. იმწამსვე აიღო მთელი თავისი 

ფული და იყიდა სიგარეტი "მაგნა", რომელსაც შემდეგ ყიდდა ახალ ფულზე, 

როგორც ის აისორის ქალი. 

20. ზაზასთვის „მაგნა“ იყო ისეთივე მიუწვდომელი, როგორც მისი ოცნება ნიცაში 

ემიგრაციისა. სიგარეტი გახდა შორეული ადგილების მეტაფორული 

განსახიერება, „მაგნას“ სურვილი გავს ნიცაში ემიგრაციის სურვილს. ბრენდის 

ტოტემიზმი მუშაობს არა მხოლოდ ასეთ გლობალურ კონტრასტებში, არამედ 

მუშაობს უფრო მცირე მასშტაბებშიც. კიდევ ერთი ცვლილება იმ დროისა ახალი 

გაგებით იყო ის, რომ ინდივიდუალურ კოლოფებს ინდივიდუალური ფასი 

ჰქონდათ. ფასი ყალიბდებოდა არა მხოლოდ ბრენდთან მიმართებაში, არამედ 

დამოკიდებული იყო იმ ადგილსა და დროზე, როცა ის იყიდეს. სოციალიზმი 

გულისხმობდა ფასის კონტროლს, სოციალიზმის ბოლო კი, შოკური თერაპია, 

გულისხმობდა მუდამ მოძრავ ფასებს, რომლებიც, ძირითადად, ზემოთკენ 

მიცოცავადა. 

21. ჩემი პირველი საველე სამუშაოების დროს ყოველდღიურ საუბარში ყველაზე 

ხშირად საუბრობდნენ ფასებზე იქ, დასავლეთში, და ფასებზე აქ, თბილისში. 

სიგარეტის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სოციალისტი მომხმარებლებისთვის 

დიდი სიურპრიზი იყო, რომ იქ ყველა სიგარეტი დაახლოებით ერთნაირად ღირს. 

ალბათ, ეს გამოიყურებოდა, როგორც სპეციფიკური სოციალისტური ერესი 

კაპიტალიზმის სამყაროში. ჩემი საველე სამუშაოების დროს ფასები მუდამ 

იცვლებოდა და ამიტომ ეს მუდამ იყო საუბრების თემა. მორჩილაძის ნოველაში 

გმირი პეტრუჩიო, მწერალი, წარმოიდგენს: 1800 დოლარი რომ ჰქონოდა, 

შეძლებდა, გამოექვეყნებინა წიგნი თანამედროვე თბილისზე. შემდეგ კი იგი 

თვლის რამდენ კოლოფ სიგარეტ „როტმანსს“ შეიძენდა ეს თანხა. 

“შვილიშვილებიც კი გააბოლებენ”. 

22. იმდროინდელ თბილისში თითქმის აქსიომა იყო, რომ სხვადასხვა ბრენდის 

სიგარეტს ერთი და იგივე ფასი ვერ ექნებოდა. ბრენდებს ჰქონდათ გარკვეული 

იერარქია და ფასიც, შესაბამისად, ამ იერარქიიდან გამომდინარე ჩნდებოდა. ეს 

იერარქია ყალიბდებოდა შემდეგი კრიტერიუმებით: შედარებითი გლობალური 

პრესტიჟი ბრენდისა და ადგილი, საიდანაც ის ჩამოვიდა; ამასთან ერთად ეს 

იერარქიაზე გავლენას ახდენდა ის ადგილიც, სადაც სიგარეტი იყო ნაყიდი. თუ 

ბრენდებს შორის ოპოზიცია გამოხატავს გლობალურ ოპოზიციებს წარმოსახვით 
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გეოგრაფიაში, - ვგულისხმობ, აქ თბილისში წარმოსახვითი დასავლეთის 

პირისპირ, - მაშინ კონკრეტული ბრენდების ფასთა ცვლადობას ემატება ახალი, 

ადგილობრივი, ღირებულება იმ ადამიანებისთვის, ვინც მას მოიხმარენ. 

23. ამ მსჯელობას მივყავართ ახალ განსხვავებებამდე, სადაც ერთმანეთთანნაა 

დაკავშირებული ბრენდებს შორის განსხვავება და ადამიანებს შორის განსხვავება. 

მომხმარებლურ საზოგადოებაში საქონელთან მიღწევადობა დარეგულირებულია 

ამ საქონლის ფასით, ბრენდები კი განსხვავებულ ფასებს გვკარნახობენ. ბრენდზე 

დაყრდნობით იქმნება ადამიანთა იერარქიაც. მაგრამ ლევი-სტროსის კლასიკური 

გაგებით ეს არ არის ტოტემიზმი. ლევი-სტროსი ფიქრობდა, ფიქრობდა მხოლოდ 

მისთვის გასაგებ, მისთვის ცნობილ მიზეზთა გამო, რომ მხოლოდ პარალელურ 

ოპოზიციებს სოციალური და ბუნებრივი წესრიგებისა (ტიპის, ჯგუფის ან გვარის 

დონეზე და არა ინდივიდუალურ დონეზე) შეუძლიათ ერქვათ ტოტემიზმი. 

მაგალითად, „მაგნა“ და „კოლხეთთან“, ნიცა  და თბილისი, ვალუტა  და კუპონი, 

დასავლეთელი - ქართველი და ა.შ. ყველა ამ შემთხვევაში ოპოზიციების ჯგუფები 

პარალელურია სხვა ჯგუფებისა. ბრენდი არის საქონლის გარკვეული ტიპი, 

რუბლი და კუპონი ვალუტაა და ა.შ. ტიპებს შორის შედარება ტოტემიზმია, 

ჯგუფების ინდივიდუალური წევრების შედარება ტოტემიზმი არ არის. ასე ამბობს 

ლევი-სტროსი, ნუ მკითხავთ რატომ. 

24. ბრენდი არის ეკონომიკური ფენომენი, ეკონომიკა კი არ არის დაკავშირებული 

აბსტრაქტულ ტიპებთან, იგი დაკავშირებულია კონკრეტული საქონლისა და 

კონკრეტული მომხმარებლების მოძრაობასთან. აქაც რაღაც მსგავსი ბრენდის 

ტოტემიზმისა ქმნის განსხვავებებს არა მხოლოდ ჯგუფებს შორის, არამედ 

ინდივიდებს შორისაც. ბრენდის განსხვავებულობა, მიერთებული ფასისა და 

ვალუტის განსხვავებულობასთან, გავლენას ახდენს კონკრეტულ ინდივიდზე და 

მის მუდმივად ცვალებად სიტუაციაზე თხევად ეკონომიკურ კონტექსტში. 

საქონელი სტაბილურად არ იყო მაღაზიის დახლებზე, კოლოფი მაგნა მწეველის 

მიერ ერთ ან ორ დღეში იწევა, - ეს ყველაფერი განაპირობებს ადამიანების 

ეკონომიკური მდგომარეობის ინდექსების მგრძნობიარობას ბრენდის მიმართ. და 

ეს ის პერიოდი იყო, როცა ადამიანის ეკონომიკური მდგომარეობა რადიკალურად 

იცვლებოდა ყოველდღიურად. 

25. სიგარეტის ფლობა, უფრო სწორად, სპეციფიური ბრენდის სიგარეტის ფლობა, 

განაპირობებს კონკრეტული ადამიანის ცვლად, ინდივიდუალურ თვისებებს 

ნებისმიერ მოცემულ მომენტში (და არ განაპირობებს ხანგრძლივ კატეგორიულ 

ოპოზიციებს ჯგუფებს შორის). სიგარეტი ამას სხვადასხვა ხერხით აკეთებს. 

რადგან სხვადასხვა ბრენდის სიგარეტის კოლოფი არის განსხვავებული 

საქონელი, რომელიც ფულის სხვადასხვა როდენობითაა შეძენილი, და 

სხვადასხვანაირი ფულით (რუბლი, დოლარი, კუპონი). აქ სიგარეტი მიუთითებს 

ადამიანის შეძლებულობაზე. არა საერთოდ, მაგრამ იმ კონკრეტულ დღეს. 

ადამიანის ეკონომიკური შესაძლებლობები იცვლება ყოველ დღე 

ჰიპერინფლაციის გამო. ფასის ცვალებადობას დროში ემატება მისი ცვალებადობა 

სივრცეში, ფასები იზრდება, როცა რკინიგზის სადგურიდან პრესტიჟული 

უბნისკენ მიემართებით, განსხვავებულია საბითუმო და საცალო ვაჭრობისას. 

26. ამ დროს, სხვადასხვა უბნებს შორის პრესტიჟულობის და განსხვავეულობის 

ფორმები ხდებიან კაპიტალისტურები და იზომებიან განსხვავებული ფასებით 

ყველა ნივთზე („მარლბორო“, HB, „როტმანსი“, „სენტმორისი“ ზემოთ, „კოლხეთი“ 

ქვემოთ, „მაგნა“ შუაში) ასევე ფასი გამოხატავს უბნის პრესტიჟულობას (ცხადია, 
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ვაკე ზემოთაა). ნოველაში, როგორც ჩანს, ზაზას ეს ავიწყდება, მაგრამ მისი 

მეგობარი, რომელიც კარგად იცნობს სლენგსა და იმჟამინდელ რეალობებს, 

ძალიან კარგად იცნობს იმ განსხვავებებს: 

 

„ვაკეში ყიდვას სხვა მუღამი აქვს. აქ რომ ყიდულობ, ესე იგი კარგად ხარ. 

განსაკუთრებით „ყაზბეგთან“ რო ყიდულობ. ყველაფერი ძალიან ძვირია, თითქმის 

ორმაგი ფასი ადევს და რო ყიდულობ, კლიენტი ხარ. პრესტიჟი, მოკლედ. 

 

ასეთი ლოგიკა (ნოვე რიჩე) ოთხმოცდაათიანებში გადაიქცა ტიპიურ ხუმრობად 

ახალი ქართველების შესახებ (ნოვე რიჩე პოსტსოციალიზმში). ერთი ახალი 

ქართველი ეუბნება მეორეს: ნახე, ეს საათი 100 დოლარად ვიყიდე! მეორე 

პასუხობს: 100 დოლარად? ეს ქურდობაა, მე ვიცი ადგილი, სადაც ამის ყიდვა 200-

ად შეიძლება. 

27. როცა ბრენდიდან გადავდივართ კონკრეტულ კოლოფზე, სიგარეტის კოლოფის 

კარიერა არ მთავრდება, რადგან კონკრეტული კოლოფიდან კონკრეტულ 

სიგარეტზე გადავდივართ. კონკრეტული კოლოფის ბრუნვის კარიერა 

მიგვითითებს იმ ადამიანის თვისებებზე, რომელსაც კავშირი აქვს მაღაზიასთან. 

მაგრამ, როგორც კონკრეტული ღერი, სიგარეტი გადადის, როგორც უფასო 

საქონელი. მათი გადაცვლა, გადაცემა არის მეგობრულობისა და ინტიმურობის 

ნიშანი, უცხოთა შორის გადაცვლა კი - ვითომ მეგობრობისა, ერთგვარი sociability-

ს. ზაზას, რომელიც ვერ ყიდულობს კოლოფ „მაგნას“ და ვერ მიდის ნიცაში, არ 

აკლდება სიგარეტი მისი მეგობრისგან. ყოველთვის, როცა ზაზა ვიღაცის სიგარეტს 

ეწევა, ჩვენ ვხედავთ, რომ სიგარეტი ჩართული რაღაც სოციალურ ურთიერთობაში 

ხდება “უფასო საქონელი”. როგორც ჩანს, ზაზამ ეს იცის. მან ნაკლებად იცის, რომ, 

სიგარეტი არ არის უფასო, ისინი თავიანთ თავში ატარებენ საბაზრო ფასებს, სადაც 

ბრენდი სიმბოლურია. ეს ყველაფერი ახდენს ადამიანის ინდივიდუალურ 

კლასიფიკაციას, რაც ახლო მომავალში ჩამოყალიბდებ, როგორც კლასობრივი 

განსხვავება.  

28. როგორც ბევრი ინტელექტუალი, ზაზა კარგად იჭერს აბსტრაქციებს, მაგრამ 

კონკრეტულ დონეზე, როგორც ჩანს, მან არ იცის, რა ხდება მის ირგვლივ. 

ამდენად, კატეგორიულ (ტოტემურ) დონეზე ზაზა ხედავს, როგორ ხდებიან 

ბრენდები ოპოზიციები ადგილებსა და ადამიანების კატეგორიებს შორის, მაგრამ 

ის ვერ ხედავს, როგორ გახდნენ ეს ოპოზიციები მისი მეგობრების 

განმასხვავებელი ოპოზიციებიც; ის ვერ ხედავს, როგორ იყოფა კლასებად მისი 

სოციალისტური პერიოდის სამეგობრო ჯგუფი. 

29. ფასითა და ბრენდით განპირობებული განსხვავებები არ ჩანს სიგარეტის, როგორც 

უფასო საქონლის, უკან, რადგან მისი ყიდვის ფასია უბრალო კეთილგანწყობილი 

ურთიერთობა (sociability). ესე იგი ეს განმასხვავებელი თვისებები (ბრენდი, ფასი, 

და ა.შ.) დამალულია, აღარ ჩანს მაშინ, როცა ჩვენ ვფიქრობთ ღერებით სიგარეტის 

გადაცვლაზე, სადაც სიგარეტი არის „უფასო საქონელი“. ასე რომ ზაზამ 

მარგინალურად იცის, რომ სიგარეტი, რომელსაც ის მეგობრებს გამოართმევს (არ 

ყიდულობს), აყენებს მას სოციალურ სივრცეში სხვა ადამიანებთან მიმართებაში. 

ახლა ყველას აქვს საკუთარი ბრენდი და ამ ბრენდებს აქვთ თავისი ფასი, ეს არის 

საუბრის ხშირი თემა. აქედან გამომდინარეობს, რომ პირველადი ინფორმაცია 

კონკრეტული ადამიანის შესახებ შეიძლება, იყოს გამოტანილი მისი ბრენდის 

არჩევანიდან და იქიდან, შეუძლია თუ არა მას მის მიერ გაკეთებული არჩევანის 
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დაკმაყოფილება. ბრენდი სახეს აძლევს არა მხოლოდ პროდუქტს, არამედ 

მომხმარებელსაც. ადამიანებს უკვე აქვთ თავიანთი საკუთარი ბრენდები: ზაზა 

ეწევა „მაგნას“, ან მოწევდა მას, შეძენის საშუალება რომ ჰქონოდა; მისი მეგობარი 

პეტრიოჩკა ეწევა ზუსტად სამ ღერ „როტმანსს“ დღეში და ა.შ. და ა.შ. 

30. სოციალიზმის დროს სიგარეტი იყო უბრალოდ სიგარეტი, მაგრამ მაშინაც 

არსებობდა განსხვავებები უხეშ, პროლეტარიულსა და მამაკაცურ „ასტარასა“ და 

„კოსმოსს“ ან „კოლხეთს“ შორის. ზაზა ეხუმრება გოგოს, რომელიც მას მოსწონს: 

ეუბნება, “სიგარეტი დაგრჩა მანქანაში” და აწვდის „ასტრას“, ასე მას ხუმრობით 

აძლევს ერთგვარი „ვირაგოს“ (ქალი, რომელიც კაცს ჰგავს) კლასიფიკაციას. 

„ასტრა“ არ არის ქალის სიგარეტი, ამ სიგარეტის გოგოსთვის მიწოდება და 

მიყოლება “სიგარეტი დაგრჩა” არის აშკარა შეურაცჰყოფა. 

31. მაგრამ სოციალისტური სიგარეტები, რაღაც გაგებით, რეალურად იყო „უფასო 

საქონელი“; იმის მიხედვით თუ რას ეწეოდა - კოსმოსი“, „ყაზბეგი“, „სტიუარდესა“ 

თუ „კოლხეთი“ - საზოგადოებრივი პრესტიჟის ჩამოყალიბების ეტაპზე 

შეიძლებოდა  კლასის დადგენა. მაგრამ პოსტსოციალიზმის დროს გაჩნდა 

განსხვავება: „კოლხეთის“ მსგავსი ქართული სიგარეტი აკმაყოფილებდა 

მოთხოვნას, მაგრამ არ იყო ნატვრის ობიექტი, მაშინ, როდესაც დასავლური 

ბრენდი ოცნების საგანი იყო და ის გახდა საგანგებო საჩუქარი, უფრო მეტად, 

ვიდრე უფასო საქონელი. მაგალითად, როდესაც ზაზა ითხოვს სიგარეტს ოფისში, 

სადაც ვითომ მუშაობს, მამაკაცი იღებს „ყაზბეგის“ შეკვრას, რომელიც არის 

გამოსადეგი, მაგრამ არაშთამბეჭდავი ბრენდი. ახალმა გოგონამ, ნანამ, რომელსაც 

ზაზა პირველად შეხვდა, დაჟინებით მოითხოვა, მოეწია მისი სიგარეტი. ის 

დაბრუნდა „სანტ მორისის“ შეკვრით საგანგებოდ მისთვის (სწორი წარმოთქმით, 

რომელსაც სხვა თანამშრომელი, რომელსაც ნანამ „ქაჯის“ იარლიყი მიაკრა, ეძახის 

სეინტ მორს). მისნაირი უცოდინარი, იფიქრებს, რომ მამამისს კარგი კავშირები 

აქვს ან მდიდარია, მაგრამ დანარჩენები ასკვნიან, რომ ნანა ეკეკლუცება ზაზას. 

ამით იმის თქმა მსურს, რომ სხვადასხვა რამის გაგება შეიძლება ორი ოპოზიციის 

შედარებით - ნამდვილად „უფასო საქონლისა“, სოციალისტური სიგარეტის, 

„კოლხეთის“, და მდიდრული დასავლური საქონლის „ს.მორისის“. ერთი რამ 

შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ზაზა უცოდინარია ქალბთან მიმართებაში, თუ ის 

ვერ ხედავს, რომ „კოლხეთის“ შეთავაზება არაფერს ნიშნავს, მაშინ, როცა „სენტ 

მორისის“ შემოთავაზება ნიშნავს, რომ მას იგი მოსწონს. 

32. მაგრამ თუ სიგარეტი ახალ პირობებში უფასო საქონელში გადაინაცვლებს და 

გახდება განსაკუთრებული საჩუქარი, არა მხოლოდ იძენს ეკონომიკური 

პრივილეგიის ნიშანის, არამედ ინტიმურობის ნიშანსაც. სხვა პირობებში უფასო 

საქონელი დაპირისპირებული ბრენდის პრესტიჟთან იწვევს სოციალისტური 

ურბანულობის ეგალიტარული ნორმების კრახს.  ზოგ შემთხვევაში, „მარლბოროს“ 

მსგავსი იერარქიულად უმაღლესი სიგარეტი, არამხოლოდ სიმდიდრისა და 

პრესტიჟის სიმბოლოა. არამედ არის სიმბოლო იმ საშუალებებისა, რომლებითაც 

სიმდიდრე გადადის ხელიდან ხელში. ძალადობის, იარაღისა და ქაოსის ქალაქში 

„მარლბორო“ შეიძლება, იყოს საფრთხის სიმბოლო. მარლბოროს მწეველი, 

რომელიც იჭრება სახინკლეში და იქ ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნის 

დროის შესაბამისი ახალი ქართველის სახეა. ზაზუშას ხასიათი 

იდენტიფიცირდება „მარლბოროს“ სულსწრაფ მწეველთან, რომელსაც უნდა 

ემსახურონ, დაემორჩილონ ბრძანებებს, დაუყოვნებლივ, როგორც ახალი ტიპის 
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ქართველისას, რომელიც იდენტიფიცირდება მომხმარებლის კატეგორიის შემდეგ 

ტერმინებთან: 

 

„ვიცნობ ეგეთებს. ნაშები ელოდებიან. კარგ სასტავშია მომჯდარი, წოვს რომელიმე 

დაწესებულებას. უყვარს ამარეტო და ხინკალი, მეტეხში ადის, ცხელ წყალს იჭერს, 

წესრიგდება და ოთხი-ექვსი კუბი უყვარს. მე ვიცნობ ეგეთებს. ლაპარაკობს 

საჭმელზე, სასმელზე, ტანსაცმელზე, ფეხსაცმელებზე, მანქანებზე და იარაღზე. 

მოსწონს კაგდატა ვ ამერიკე, ლიცო სა შრამამ და სამშობლოს რომ დასჭირდება, მის 

პირველ დაძახილზე იქ არის.“ 

 

33. მალბოროს მწეველი ნამდვილად არ არის ის, ვინც მონაწილეობს სიგარეტების, 

როგორც უფასო საქონლის, sociable, მეგობრულ, ინტიმურ გაცვლაში.  ნოველის 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სცენაში აღწერილია კონფლიქტი, რომელიც არსებობს 

სოციალიზმის ურბანული ტრადიციული ნორმებისა და „ახალი ქართველების“ 

ტიპს შორის. ძველ, მთვრალ, ღატაკ, მაგრამ ამაყ ქალაქელს სოციალურობის 

ქალაქური ნორმის მიხედვით სურს მოიპოვოს, ქუჩაში გამოართვას, სთხოვოს 

სიგარეტი. ქალაქში მიღებული, თბილისური ნორმების მიხედვით იგი მიმართავს 

„მალბოროს“ მწეველს“ 

 

- „ძმაოჯან, ერთი მოგვაწევინე, ქალქელი ხალხი ვართ! 

ეს უკვე კარებში იყო და მაგრად არ ეამა. ხო ვერ იტანენ, ხელი რომ ეშლებათ? 

ჩაიყო ხელი შარვლის ჯიბეში, ამოიღო მალბორო და ამ ბიძას უყურებს.“ 

 

34. „მალბოროს“ მწეველი ვერ ხედავს მეგობრულ სულისკვეთებას სიგარეტების 

გაცვლაში. არამედ იერარქიას. ის ვერ ხედავს სარგებელს სიგარეტის გაცემაში - ეს 

არის შებრალების, მომსახურების აქტი ღატაკის მიმართ. შესაბამისად, ის თავს არ 

იწუხებს გადადგას ზედმეტი ნაბიჯი, რათა დაეხმაროს ღატაკს, მათხოვარი უნდა 

მივიდეს მასთან. ზაზუშა, რომელიც ზაზას გვერდით ზის, აკვირდება მას, ამბობს: 

 

„აშკარად გაუტყდა. მაგათ ხომ კომპლექსები აქვთ, რომ მაგარი როჟები არიან და 

ვინმესთვის დახმარება მომსახურებას ნიშნავს. 

-მე მოგიტანო, თუ რა არი, ვერ გავიგე, - ისე უთხრა, გეგონება, მართლა რაღაც იყო. 

ბიძა კიდევ, ღარიბია, მაგრამ ამაყი. ქალაქური უჭირავს. ის მეორე ბიძა ზის 

გატრუნული, ჭერში იყურება. 

- არ მინდა, ძმაო, გაიარე, - გამოაცხადა უცებ ამაყმა ბიძამ, ჩვენ რომ გვთხოვა, 

იმან. 

- რა? - დაიჭმუჭნა ხინკლის შემკვეთი. 

- გაიარე, ძმაო და ზრდილობა ისწავლე.“ 

35. გაცოფებული იმით, რომ ასე მოექცნენ, მალბოროს მწეველი გადის. მოხუცი კაცი 

განადგურებულია და ზაზა და ზაზუშა მას კარის გაღებაში ეხმარებიან. 

მალბოროს კაცი სადღაც მიდის, ზაზასა და ზაზუშას ეუბნება, რომ იმ კაცს 

მოკლავს თუ სახინკლიდან გამოსულს კვლავ აქ დახვდება. ამ მოკლე ძლიერ 

სცენაში ნაჩვენებია თუ როგორ ხდება კლასიფიკაციის ჩამოყალიბება სიგარეტის 

მიხედვით. მალბოროს კაცმა უარი თქვა სიგარეტის, როგორც თავისუფალი 

საქონლის, გაცვლაზე, რადგან ხელმძღვანელობდა აზრით, რომ ახლა სიგარეტის 

ბრენდებს შორის განსხვავება არა მხოლოდ ეკონომიკური ღირებულებაა, არამედ 
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მაჩვენებელია ნორმატიული ღირებულებასა. საყოველთაოდ აღიარებული 

თანასწორობის სოციალისტური ღირებულებები და ქალქელთა შორის 

მეგობრული ინტერაქციის ნორმები, რაც გამოხატული იყო უცხოებს შორის 

სიგარეტის უფასოდ გაცვლაში, სწრაფად ქრება. სიგარეტის გაცვლა ნიშნავდა 

ზოგადად თანასწორობას და მეგობრობას ზრდილობიან ქალაქელებს შორის. 

36. ძველი ქალაქელის შეხედულებები, რომელთა თანახმად, სიგარეტი შეიძლება 

იყოს უფასო საქონელი, ეწინააღმდეგება ეკონომიკური დიფერენციაციის ახალ 

ფაქტორებს. მალბოროს კაცს სოციაბილური, მეგობრული, კეთილგანწყობილი 

ინტერაქცია გადაჰყავს იერარქიულ ჭრილში. სიგარეტის მიწოდება გარდაიქმნება 

საქველმოქმედო მომსახურებად, სიგარეტი ეძლევა უბრალო მათხოვარს. 

მალბოროს კაცი წარმოადგენს ახალი მომხარებლის ტიპს, ახალი ქართველის, 

პარადიგმატიკულად კრიმინალის პროტოტიპს, რომელიც წარმოადგენს ამ 

კულტურული საზოგადოებისა და ზრდილობის დასასრულს, მაუწყებელს 

მოსვლისა ანტიუტოპიური სამყაროსი, რომელშიც მე ჩავატარე ჩემი ადრეული 

საველე გამოკვლევები. ეს არის სამყარო, სადაც ზაზა ვერასდროს ყიდულობს 

მაგნას კოლოფს, არასოდეს წავა ნიცაში, რადგან ვიღაცა ქუჩაში მოკლავს. 

37. დაბოლოს, ეს წარმოადგენს თბილისში სხვა, უფრო რთული ვითარების 

არსებობას ამ პერიოდში, ვგულისხმობ ქალაქელის, როგორც კატეგორიის, 

დაკარგვას. დაკარგვას იმისა, რაც ახასიათებდა სოციალისტურ ქალქას და რაც 

აღარ არის პოსტსოციალისტურ თბილისში. პოსტსოციალისტრუ ქალაქში სივრცე 

ჩვენი კარის მიღმა აღარ არის „კულტურნოსტ“-ის ადგილი. ქუჩები “ველური 

კაპიტალიზმის” პირობებში დაუბრუნდნენ ბუნებრივ წესრრიგს - “ფალიაშვილის 

ქუჩის ძაღლები”. ამ პერიოდის ქაოსში, რომლისთვისაც დამახასიათებელი იყო 

ბედნიერება, თუ სახლში ცოცხალი დაბრუნდი, თუ არავინ მოგკლა გასროლით, 

“მაგნას” მსგავსი ბრენდები საზოგადოებრივი ადგილების სიმბოლოდ იქცა, 

მაგრამ, მეორეს მხრივ, იყო ძალადობა (გამოსახული “მალბოროიან კაცში”) და 

ველური ძაღლების ხროვა. საეჭვო სოციალისტური მიღწევა საზოგადოების 

ნორმატიული “კულტურულობისა” გაქრა. ყველაფერი, რაც საზოგადოებრივ 

ადგილებშია, არის პირადი ინტერესი (ხშირად შეიარაღებული), შინაური 

ცხოველები გაველურდნენ; დასავლური ბრენდები ყიდვა არ არის 

ხელმისაწვდომი. განსხვავება პირადსა და საზოგადოებრივს შორის ჩადებული 

იქნა პოსტ-სოციალისტურ თბილისში (სადაც “მაგნა” მიუღწეველი მოხმარების 

სიმბოლოა), იყო მხოლოდ ორი განსაზღვრება - შინაური/გარეული. წესრიგი ახლა 

კარს მიღმა სრულდება, საზოგადოებრივი ადგილი ველური ადგილია, სადაც  

წესრიგის არ არსებობს. აქ ზაზას მეგობარი, პეტრიოჩკა, ჟურნალისტი, საბოლოოდ 

ასრულებს საქართველოში საზოგადოებრივი სოციალური ცხოვრების ბუნების 

გაცნობიერებას, აკეთებს ეთნოგრაფიულ სკეტჩს, არა საზოგადო სოციალურ 

ცხოვრებაზე ქუჩაში ადამიანებს შორის, არამედ “ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლებზე”, 

რომელიც აყალიბებს რომანის ცენტრალურ ნაწილს და რომლის მიხედვითაც 

მიიღო სახელწოდება. ზოგმა შეიძლება იფიქროს, რომ ეთნოგრაფიული სკეტჩი 

ველური ძაღლების, როგორც  საზოგადოებრივი ქალაქური ცხოვრების 

წარმომადგენლების შესახებ, იყო თავისებური მეტაფორა და მას გააჩნდა 

დამალული მნიშვნელობა. პრობლემა, რა თქმა უნდა, იმაშია, რომ ეს სულაც არ 

იყო მეტაფორა, ეს იყო, უბრალოდ, რეალისტური აღწერა. აი რატომ მიიჩნია 

რედაქტორმა, რომ სკეტჩის გამოქვეყნება შეუძლებელია, იგი აკრავს მას ‘top 

secret’-ის იარლიყს და მალავს. 
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38. მინდა მადლობა გადავუხადო აკა მორჩილაძეს, რომელსაც არ ვიცნობ, იმისთვის, 

რომ დაწერა ასეთი არაჩვეულებრივი ეთნოგრაფიული ნარკვევი პერიოდზე, 

რომლიდანაც მოდის ყველა ჩემი იდეა. მე მინდა მადლობა ვუთხრა ემზარ 

ჯგერენაიას, რომლემაც მომცა შესაძლებლობა წარმოგინდგინოთ ეს იდეები. 

მადლობას ვუხდი ჩემს მეგობრებს და კოლეგებს, რომლებიც მეხმარებოდნენ 

თარგმნაში, და თქვენ, მსმენელებო, იმისთვის, რომ გამოიჩინეთ მოთმინება ჩემს 

მოსასმენად. გმადლობთ.    



1 
 

ჰანს მაგნუს ენცენსბერგერი – ნულოვანი 

მედია 

March 18, 2010 

 

ანუ რატომ არის უსაგნო 

ტელევიზიის მიმართ გამოთქმული ყოველგვარი საყვედური 

ტელევიზია აშტერებს: ამ მარტივ თეზისამდე მიდის ერთხმად ამ ქვეყანაში 

გავრცელებული ყველა მედიათეორია და არა აქვს მნიშვნელობა, დახვეწილად ხდება 

ეს თუ უხეშად. როგორც წესი, დიაგნოზი ყოველთვის მწუხარე იერით ცხადდება. აქ 

გამოიყოფა ოთხი სხვადასხვა ვარიანტი. 

მანიპულაციის თეზისის სამიზნეა ის იდეოლოგიური დატვირთვა, რომელიც 

მედიებს მიეწერება. ეს თეზისი მედიებში ხედავს, უპირველეს ყოვლისა, 

პოლიტიკური ბატონობის ინსტრუმენტს და უკვე საპატიო ასაკსაც მოითვლის; 

ტრადიციულად, მემარცხენეების უძველესი იარაღია, თუმცა, მემარჯვენეების 

მხრიდანაც სიამოვნებით გამოიყენება ხოლმე საჭიროების შემთხვევაში. იგი 

მთლიანად მიმართულია იმ შინაარსების წინააღმდეგ, რომლებიც სავარაუდოდ 

http://arilimag.ge/wp-content/uploads/2010/03/enzensberger.jpg
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განსაზღვრავენ დიდი მედიების პროგრამებს. მის კრიტიკას საფუძვლად უდევს 

პროპაგანდისა და აგიტაციის შესახებ ადრეული წლებიდან გადმოყოლილი 

წარმოდგენები. მედია გაგებულია, როგორც რაღაც ინდეფერენტული ჭურჭელი, 

რომლიდანაც პასიურად ჩაფიქრებულ პუბლიკას თავზე აზრები გადმოეფრქვევა 

ხოლმე. კრიტიკოსის აზრით, ეს მცდარი აზრებია; მათ უნდა შექმნან ზემოქმედების 

ამგვარი მოდელისთვის საჭირო მცდარი ცნობიერება. იდეოლოგიური კრიტიკის 

დახვეწილი მეთოდები აფართოებენ “დაბრიყვების ამ კონტექსტს”, რომლის დროსაც 

ისინი მოწინააღმდეგეს სულ უფრო და უფრო ჩახლართული და ვერაგული 

ზრახვებით აიარაღებენ. პირდაპირი აგიტაციის ადგილს იჭერს ძნელად გასაშიფრი 

ცდუნება; ტელევიზიის უჩინარი მესვეურები ისე გადაიბირებენ ხოლმე 

გულუბრყვილო მომხმარებლს, რომ საბრალო ვერც კი ხვდება, რა დაემართა. 

იმიტაციის თეზისი, ამის საპირისპიროდ, იძლევა მორალურ არგუმენტაციას. 

მისთვის მედიების მოხმარებას თან სდევს პირველ რიგში, ტრადიციებთან 

დაკავშირებული საფრთხეები. ვინც მას აჰყვება, მიეჩვევა თავაშვებულობას, 

უპასუხისმგებლობას, დანაშაულს და ძალადობას. ამის სუბიექტური შედეგი იქნება 

დაჩლუნგებული, გაუხეშებული და დამყაყებული ინდივიდი, ობიექტური კი – 

სოციალური ღირებულებების მოშლა და საყოველთაო მორალური დეგრადაცია. 

ერთი შეხედვითაც კი ცხადია, რომ მედიის კრიტიკის ეს ფორმა იკვებება ძირითადად 

ბურჟუაზიული წყაროებიდან. ის მოტივები, რომლებიც მასში კვლავ და კვლავ 

მეორდება, ცნობილია ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნიდან იმ ამაო გაფრთხილებების 

სახით, რომლებსაც უხვად გასცემდა კულტურის მაშინდელი კრიტიკა რომანების 

კითხვასთან დაკავშირებულ საფრთხეთა შესახებ. 

შედარებით ახალია სიმულაციის თეზისი, რომელიც შთაგონებულია ერთი 

შემეცნებით-თეორიული ეჭვით. ისიც მხოლოდ იმიტომაა უფრო თანამედროვე, რომ 

ცნობს მედიათა ტექნიკურ განვითარებას, მაშასადამე, ტელევიზიის არსებობასაც 

უკვე სერიოზულად აღიქვამს, რასაც ვერ ვიტყოდით მის წინამორბედებზე. ამ 

თეზისის თანახმად, ტელევიზია მაყურებელს ართმევს სინამდვილესა და ფიქციას 

შორის განსხვავების პოვნის უნარს. მაშასადამე, პირველი რეალობა შეცვალა ან 

ჩაანაცვლა მეორემ, მოჩვენებითმა რეალობამ. ამ თეზისის შემდგომი ვერსია, 

რომელიც ხანდახან პოზიტიურადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს, ამ დამოკიდებულებას 

ყირაზე აყენებს და ამტკიცებს, რომ სინამდვილესა და სიმულაციას შორის 

განსხვავებამ უკვე აზრი დაკარგა არსებული საზოგადოებრივი კავშირების 

პირობებში. 

ყველა აქამდე ჩამოთვლილი თეზისი კონვერგირდება მეოთხეში, დაშტერების 

თეზისში, რომელიც მყარ ანთროპოლოგიურ გამონათქვამად დამკვიდრდა. თუკი მას 

დავუჯერებთ, მედიები უტევენ არა მარტო მომხმარებელთა კრიტიკისა თუ 

განსხვავებადობის უნარს, არა მარტო მათ მორალურ თუ პოლიტიკურ სუბსტანციას, 

არამედ მათი აღქმის უნარს და თვით ფსიქოლოგიური იდენტურობასაც კი. ამის 

შედეგი იქნება, თუ დასცალდათ, ახალი ადამიანის გამოყვანა, რომელიც ზომბადაც 

შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ და მუტანტადაც. 

სინამდვილეში, ყველა ეს თეორია თითიდანაა გამოწოვილი; მათ შემოქმედთ 
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დამამტკიცებელი საბუთების მოტანითაც არ შეუწუხებიათ თავი. მათ არ 

აინტერესებთ სარწმუნოობის თვით ყველაზე მინიმალური კრიტერიუმიც კი. 

მაგალითად, ჯერ არავის მოუხერხებია, რომ წარმოედგინა თუნდაც ერთი ისეთი 

“ტელევიზიის მონაწილე”, ოღონდ არა ფსიქიატრიული კლინიკის პაციენტი, 

რომელიც ვერ შესძლებდა ერთმანეთისგან განესხვავებინა, საუზმეზე კინკლაობა 

სატელევიზიო სერიალში მოხდა თუ მის სამზარეულოში. მაგრამ სიმულაციის 

თეორიის ავტორებს ეს, როგორც ჩანს, ნაკლებად აინტერესებთ. 

ასეთივე კურიოზული, თუმცა ალბათ უფრო მძიმე შედეგის მომტანია ზემოთ 

დასახელებულ თეორიათა მეორე მსგავსება. მედიამომხმარებელი ყველა მათგანში 

წარმოდგენილია ძირითადად უმწეო მსხვერპლის, ორგანიზატორები კი – გაქნილ 

დამნაშავეთა სახით. ეს ოპოზიცია ნარჩუნდება სრული სერიოზულობისა და საკმაოდ 

დიდი სიმყარის დაცვით: ერთმანეთის პირისპირ დგანან მანიპულატორები და 

მანიპულიაციის მსხვერპლნი, მომტყუებლები და მოტყუებულები, სიმულანტები და 

სიმულაციის ობიექტები, დამშტერებლები და დაშტერებულები და ყველანი 

ერთობლივად ჰქმნიან მშვენიერ სიმეტრიას. 

ამ დროს უპასუხოდ რჩება ერთი კითხვა, კერძოდ, რომელ მხარეზე უნდა 

ვიგულისხმოთ მოცემული თეორეტიკოსი. პირველი ვარიანტია, რომ იგი საერთოდ 

არ სარგებლობს მედიასაშუალებებით, მაშინ მან არ იცის, რაზე ლაპარაკობს; ან ისიც 

მათ კლანჭებშია მოქცეული; მაშინ ისმის კითხვა, თუ რა სასწაულით დააღწია თავი 

მათ გავლენას. რადგან ყველა სხვა დანარჩენისგან განსხვავებით, იგი მორალურად 

სრულიად უვნებლადაა გადარჩენილი, სრულიად დამოუკიდებლად ასხვავებს 

ერთმანეთისგან ილუზიას და რეალობას და გააჩნია სრული იმუნიტეტი იმ 

იდიოტობის წინააღმდეგ, რასაც ასე მზრუნველად აფიქსირებს სხვებთან 

მიმართებაში. ან, იქნებ (და ეს იქნებოდა ამ დილემის ფატალური ახსნა), მისი 

თეორიები სხვა არაფერია, თუ არა ამ უნივერსალური გამოშტერების სიმპტომები? 

როგორც არ უნდა იყოს, შეუძლებელია იმის მტკიცება, რომ ეს თეორეტიკოსები მათ 

ზეგავლენას მთლიანად დაუსხლტდნენ ხელიდან. შეიძლება მათზე ყოველგვარი 

ტრანსლაციის გავლენა შედარებით ვიწრო ჩარჩოებშია მოქცეული, რაც, განწყობის 

მიხედვით, შეიძლება სამწუხაროდაც ჩაითვალოს და მადლიერებითაც აღინიშნოს, 

მაგრამ სადავო ნამდვილად არ არის. ამის საპირისპიროდ, მათ მადლიერი მსმენელი 

ჰპოვეს ე. წ. მედიაპოლიტიკაში. ეს არც არის გასაკვირი, რადგან რწმენა იმისა, რომ 

““მთელი გარესამყარო” იდიოტებით არის სავსე”, მიეკუთვნება პროფესიონალი 

პოლიტიკოსის ძირითად აღკაზმულობას. ეს გაუკუღმართებული შთაბეჭდილება 

კიდევ უფრო გვიმყარდება ხოლმე, როცა ვხედავთ, როგორ ეჭიდავებიან ამ საგნის 

ვეტერანები ერთმანეთსა თუ მედიაფუნქციონერებს ყოველი საეთერო წუთისთვის, 

და ეს – მაშინ, როცა საქმე ეხება მათი ლიმუზინების, საპატიო ყარაულის წინაშე 

ისტორიული გამოსვლების, ყვავილების ფონზე საკუთარი ვარცხნილობის, პირველ 

რიგში კი საკუთარი სამეტყველო აპარატის დემონსტრირებას. როგორი 

ამაღელვებელია ის გულმოდგინება, რითაც ხდება საეთერო წუთების, კამერის 

კუთხის, რეპორტიორისადმი მორჩილების ხარისხის, დამათრობელი 

აპლოდისმენტების სიხშირის რეგისტრაცია! მანიპულაციის ძველმა, კეთილმა 
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თეზისმა მათ საბოლოოდ აუბნია თავგზა. ამით აიხსნება ის გაცხარებული შეხლა-

შემოხლა სხვადასხვა “ბორდისა” თუ სამეთვალყურეო საბჭოს გარშემო და მწველი 

სურვილი იმისა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოიპოვონ კონტროლი მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით. 

ინდუსტრია არც ამ მგზნებარე მისწრაფებას იზიარებს და არც ამ წყალწყალა 

თეორიებს. მისი მოსაზრებანი გამოირჩევა ასკეტური გულცივობით. ეს მოსაზრებანი 

უტრიალებს ერთი მხრივ, სიხშირეებს, არხებს, ნორმებს, კაბელებს, პარაბოლურ 

ანტენებსა თუ მიმართულებათა დიაგრამებს, მეორე მხრივ კი – ინვესტიციებს, 

ქვოტებს, სარეკლამო შემოსავლებს. ამ პერსპექტივიდან მართლაც სიახლედ შეიძლება 

ჩაითვალოს ახალ მედიასთან დაკავშირებული ის ფაქტი, რომ არც ერთ მის 

ორგანიზატორს არასდროს გასჩენია თუნდაც ერთი მოსაზრებაც კი რაიმე შინაარსთან 

დაკავშირებით. დაწვრილებით და გაცხარებით განიხილება მათი ქცევის ყოველი 

სამეურნეო, ტექნიკური, სამართლებრივი და ადმინისტრაციული ასპექტი. მხოლოდ 

ერთი ფაქტორი არ თამაშობს არავითარ როლს ინდუსტრიის მოსაზრებებსა და 

სურვილებში: პროგრამა. დებატების თემა ყოველთვის არის ის, თუ ვინ იხდის და ვინ 

იჯიბავს ფულს, როდის, სად, როგორ და ვისი დახმარებით, მაგრამ არასდროს ის, თუ 

რა გადაიცემა. ასეთი მიდგომა წარმოუდგენელი იქნებოდა ადრეული მედიისთვის. 

მას შეეძლო განსაკუთრებულად, დიახ, მამაცურადაც კი თავის წარმოჩენა. 

მილიარდები იხარჯება კოსმოსში სატელიტების გასატყორცნად, მთელი ევროპა 

საკაბელო ქსელშია გახვეული; მიმდინარეობს “საკომუნიკაციო საშუალებების” 

უმაგალითო აღჭურვა და ამ დროს შეკითხვასაც კი არავინ სვამს, თუ რა უნდა 

გადაიცეს ყოველივე ამის საშუალებით. ამ გამოცანის პასუხი ხომ ისედაც აშკარაა. 

ინდუსტრიას კარგად ეხერხება, რომ დაეთანხმოს სწორედაც რომ უმნიშვნელოვანეს 

საზოგადოებრივ ფიგურას თავის თამაშში: “ტელევიზიის მონაწილის” ფიგურას. 

სწორედ იგი იწვევს ასე ენერგიულად, თანაც არა საკუთარი სურვილის გარეშე, ისეთ 

მდგომარეობას, რომელსაც მხოლოდ უპროგრამობა შეიძლება ეწოდოს. ამ მიზანთან 

უფრო მისაახლოებლად იგი ვირტუოზულად იყენებს დინსტანციური მართვის 

ყველა შესაძლო ღილაკს. 

კლიენტებისა და მომწოდებლების ამ შინაგან ალიანსს აწი, ალბათ, აღარაფერი 

ეშველება. გაბოროტებულ კრიტიკოსთა უმცირესობას უჭირს ამგვარი მასობრივი 

თანხმობის ახსნა, რადგან ეს ეწინააღმდეგება მის თვითგაგებას. რა მოხდება, თუკი 

უმრავლესობას ექნება თავისი ახსნა, თანაც ისეთი, რომელიც იოლად 

გამომდინარეობს იმ იდიოტობისგან, რაც მას მიეწერება? რა მოხდება, თუკი 

პროგრამები მართლაც აღარ იქნება აუცილებელი და თუკი თვით მედიის ცნებაც 

სრულიად უსარგებლო აღმოჩნდება და მხოლოდ მისტიფიკაციად დარჩება? ალბათ, 

მაინც ღირს, რომ უფრო ჩავეძიოთ ამგვარ ვარაუდებს. 

მედია-მედიუმის ცნება უძველესი დროიდან მომდინარეობს; თავიდან ამაში 

იგულისხმებოდა რაღაც შუალედური, საშუამავლო, საშუალება; ბერძნულ 

გრამატიკაში ეს არის ზმნის საკუთარი გვარი, რომელიც საჭიროა “ქმედების 
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მეშვეობით მოქმედი სუბიექტის ინტერესისა თუ მისი მონაწილეობის წინ 

წამოსაწევად”; შემდგომში კი, “სპირიტისტულ მსოფლმხედველობაში მედიუმი იყო 

ის, ვინც ხელს უწყობდა სულების ურთიერთობას ცოცხალთა სამყაროსთან” (!). 

ბოლოს, ფიზიკური თვალსაზრისით, მედიუმი არის ჰაერის მაგვარი გამტარი, 

რომლითაც შეიძლება სინათლისა თუ ბგერის ტალღების გადატანა; აქედან ეს ცნება 

გადავიდა საზოგადოებრივ კომუნიკაციებზე და მის ერთ-ერთ ტექნიკურ 

საშუალებაზე, კერძოდ კი წიგნის ბეჭდვაზე. 

პროგრამის ცნებაც დაწერილობაზეა ორიენტირებული. ეს სიტყვა ხომ დასაბამიდან 

სხვას არაფერს ნიშნავს, თუ არა საჩვენებლად დაწერილს, ან წინასწარ დაწერილს; 

“საკუთრივ საჯარო, წერილობით განცხადებას, საჯარო გამოცხადებას, ამჟამად (1895) 

კი – განცხადებასა თუ მოსაწვევს, რომელიც გაიცემა უნივერსიტეტებისა თუ სხვა 

უმაღლესი სასწავლებლების მიერ. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ლაპარაკი არის 

ხოლმე რომელიმე პარტიის, გაზეთის, რაიმე მიზნით შექმნილი საზოგადოებისა თუ 

მთავრობის პროგრამაზე, რომელშიც მეტ-ნაკლებად სავალდებულო ფორმით 

წინასწარ ცხადდება განზრახული ქმედების ძირითადი მომენტები”. 

ხოლო ის, რაც ცხადდება ხდება ტელევიზიის პროგრამაში, იკითხება 

შემდეგნაირად[*]: ”Budenzauber – მხიარული წვეულება. Mini-ZiB – მინი 

საინფორმაციო გადაცემა ORF-ზე, Hei elei, Kuck elei. Du schon wieder – ისევ შენ და ისევ 

შენ (8.). Wenn abends die Heide träumt – როცა საღამოობით უდაბნო ოცნებობს. Almerisch 

g’suna und g’schpuit – Weltcup-Super G der Herren. Helmi. X-Large. Die Goldene Eins. 

Betthupferl. საწოლის თეთრეული. Bis die Falle zuschnappt. ვიდრე ხაფანგი 

დაიწკაპუნებდეს. Einfach tierisch. უბრალოდ მხეცური. Wetten, dass…? მოდი ნიძლავი, 

რომ . . . Es lebe die Liebe. გაუმარჯოს სიცოცხლეს. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. 

დეტექტივის გარეშე მიმი არ დაიძინებს. Just another pretty face. Tintifax und Max. Ich 

will, dass du mich liebst. მინდა, გიყვარდე. Also ääährlich. Hulk )31. Musi mit Metty. Heute 

mit uns. დღეს ჩვენთან ერთად. Hart wie Diamant. ალმასივით მაგარი. Am, dam, des. 

Barbapapa. Texas Jack (12). Schau hin und gewinn. შეხედე და ისწავლე. Superflio. Sie – er – 

es. Liebe international. სიყვარული ინტერნაციონალურად. Hart aber herzlich. მაგარი, 

თუმცა გულითადი. 1 – 2- X. Wer bietet mehr? ვინ შემოგვთავაზებს მეტს?“ 

ახსნას აღარ საჭიროებს ის, რომ ამგვარი მოვლენები უკვე ვეღარ აღიქმება იმგვარი 

ანაქრონისტული ცნებების მეშვეობით, როგორიცაა “მედია”, ან “პროგრამა”. ახალ 

მედიაში ახალი არის ის ფაქტი, რომ იგი უკვე აღარ არის დამოკიდებული 

პროგრამებზე. თავის ჭეშმარიტ დანიშნულებას იგი ასრულებს იმ დოზით, რა 

დოზითაც უახლოვდება მედიის ნულოვან მდგომარეობას. 

აღნიშნული ტენდენცია, როგორც ეს ამ გადასახედიდან ჩანს, უცხო არ იყო ძველი 

მედიებისთვისაც. არც წიგნს დაუკლია მცდელობა, გათავისუფლებულიყო სულ 

უფრო და უფრო მომაბეზრებელი შინაარსისგან. პირველი წარმატება ამ მძიმე გზაზე 

მოპოვებულ იქნა ტრივიალურ რომანში. შემდეგი მიჯნები აიღო ბულვარულმა 

პრესამ, “ბლოკნოტის ლიტერატურამ” და ე. წ. ილუსტრირებულმა. ხოლო ის 

ტრიუმფალური რეკორდი, რომელიც ბეჭდვით ინდუსტრიაში დღემდე 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=4889412786181155554#_ftn1
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გადაულახავი რჩება და წერა-კითხვის უცოდინართა საოცნებო ზღვარს უახლოვდება, 

ეკუთვნის Bild-გაზეთებს. 

თუმცა გადამწყვეტი პროგრესი ამ გზაზე მაინც ელექტრონულ მედიას უკავშირდება. 

კერძოდ, აღმოჩნდა, რომ ნაბეჭდი ნულოვანი მედიის შექმნის გზაზე უამრავი 

დაბრკოლება არსებობს. ვისაც ყოველგვარი მნიშვნელობისგან წერილობის 

გათავისუფლება უნდა, მან უნდა მიმართოს ექსტრემალურ ზომებს. ავანგარდის 

(დადა, ლეტრიზმი, ვიზუალური პოეზია) გმირულმა შემოთავაზებებმა ვერ ჰპოვეს 

გამოძახილი ინდუსტრიაში. ეს, ალბათ, იმის გამო მოხდა, რომ ნულოვანი კითხვის 

იდეა თავის თავში მოიცავს წინააღმდეგობრიობას. მკითხველს, თანაც ყოველ 

მკითხველს, გააჩნია ფატალური მოთხოვნილება შესაბამისობების დადგენისა და 

ასოთა თვით ყველაზე ამღვრეული მორევიდან რაიმე ისეთის ამოქექვისა, რაც 

აზრთან იქნება მიახლოებული. 

შედარებით ახალგაზრდა მედიას, მაგალითად რადიოს, უნდა დასცდენოდა უფრო 

ნაკლები, რაც ამ კონტექსტში ნიშნავდა უფრო მეტს. დამწერლობის ემანსიპაციამ ხომ 

ახალი პერსპექტივები მაინც გააჩინა. თუმცა პრაქტიკაში აღმოჩნდა, რომ რადიოში 

უფრო მეტად ხმამაღლა კითხულობენ. მაგრამ იქაც კი, სადაც თავისუფალი 

მეტყველება იკვლევდა გზას, კერძოდ საუბრებსა და და დისკუსიებში, ზოგჯერ 

ყოვლად უაზრო ქაქანშიც სიტყვები მაინც ახერხებდნენ რაღაც ისეთის ჩადენას, რასაც 

მნიშვნელობა ერქვა. როგორც ცნობილია, უაღრესად ძნელია და მოითხოვს დიდ 

ვარჯიშსა თუ კონცენტრაციას, რომ დიდი ხნის განმავლობაში აწარმოო 

აბსოლუტურად უაზრო წინადადებები, რომლებიც არანაირ ახსნას არ ემორჩილებიან. 

აქ თავად ენა აწარმოებს რაღაცას, მინიმალური პროგრამის მსგავსს. ამ 

ხელისშემშლელი ფაქტორის თავიდან ასაცილებლად უფრო ახალმა თაობებმა, 

რომლებიც უკვე დიდი ხანია რადიოში მუშაობენ, თანმიმდევრულად შეამცირეს 

სიტყვების გადაცემა. თუმცა ჯერ კიდევ შემორჩენილია რაღაცა, ბავშვურ ტიტინს რომ 

წააგავს: სათაყვანებელ პირთა თუ სამარკო ბრენდების სახელების გატყორცნა ეთერში 

გარკვეული პერიოდულობით ხომ ყველა შემთხვევაში გარდაუვალია, გაიხსენეთ 

ეკონომიკა. 

მარტოოდენ ვიზუალურ ტექნიკას, უპირველეს ყოვლისა კი ტელევიზიას შეუძლია 

ენის ტვირთისგან გათავისუფლება და იმ ყველაფრის განადგურება, რასაც ერთ დროს 

პროგრამა, ანუ მნიშვნელობა, ანუ “შინაარსი” ერქვა. ნულოვანი მედიის ჯერ კიდევ 

განუჭვრეტელ შესაძლებლობათა მტკიცებულებას ერთი უბრალო ექსპერიმენტი 

წარმოაჩენს. დავსვათ ექვსი თვის ბავშვი ჩართულ ტელევიზორთან. ჩვილის ტვინის 

ფიზიოლოგიური მდგომარეობა ჯერ კიდევ არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მან 

ერთმანეთისგან განასხვავოს სურათები და მოახდინოს მათი დეკოდირება, ამიტომ 

არ შეიძლება დაისვას კითხვა მათი “მნიშვნელობების” შესახებ. მიუხედავად იმისა, 

თუ რა ხდება ეკრანზე, ეს ჭრელაჭრულა, ციმციმა ლაქები უშეცდომოდ და უწყვეტად 

იწვევს ბავშვის შინაგან, თუ შეიძლება ითქვას, ავხორცულ დაინტერესებას. ბავშვის 

აღქმის აპარატი საოცრად აღგზნებულია; ზემოქმედება – ჰიპნოზური. შეუძლებელია 

იმის თქმა, თუ რა ხდება მასში, მაგრამ ჩვილის თვალები, რომლებშიც ტელევიზორის 
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ეკრანი ირეკლება, ღებულობს ისეთ თავდავიწყებულ, გატაცებულ გამომეტყველებას, 

რომ ცდუნება გიპყრობს, ბედნიერიც კი უწოდო. 

ალბათ, ფილანტროპს არ მოუწევს დიდხანს ბრძოლა საკუთარ თავთან იმისათვის, 

რომ ცდუნების ამგვარი მცდელობა ბარბაროსულ თავხედობად მონათლოს. მან არა 

მხოლოდ ის უნდა გაიაზროს, რომ ეს ექსპერიმენტი მილიონგზის რუტინულია და 

ყოველდღიურობას განეკუთვნება; თანაც ძალიან კარგს იზამდა, თუკი საკუთარ თავს 

იმასაც შეეკითხებოდა, თუ რამდენად ეხება მისი შეფასება იმ კულტურას, რისი ფასიც 

მან, ალბათ, იცის. თანამედროვე ხელოვნების პიონერთა მიღწევების გარეშე 

ნულოვანი მედია წარმოუდგენელი იქნებოდა. ის ფერადი ლაქები და 

კონფიგურაციები, რომლებმაც ასე მიიპყრეს ჩვენი ექვსი თვის ასაკის საცდელი 

ობიექტის მზერა, შემთხვევით აბსტრაქტულ მხატვრობას ხომ არ წააგავს? 

დაწყებული კანდინსკიდან action painting-ი იქნება თუ კონსტრუქტივიზმი, პოპ-

არტისა თუ კომპიუტერული გრაფიკის სიღრმეები – მხატვრებმა ხომ ყველაფერი 

იღონეს თავიანთ ნაწარმოებთა “შინაარსისგან” გასაწმენდად. იმდენად რამდენადაც 

ეს მინიმალიზაცია წარმატებით გამოუვიდათ, ამიტომაც სამართლიანად ითვლებიან 

ნულოვანი მედიის გზამკვლევებად. განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ეს როლი 

ვიდეოხელოვნებაში, რომლის საუკეთესო პროდუქციაში უკვე სრულიად 

შეუძლებელია რამის ამოცნობა. 

ბუნებრივია, ასეთი ხელოვნების შემოქმედნი და აპოლოგეტები შორს არიან იმ 

აზრისგან, რომ თავი ინდუსტრიის თანამონაწილეებად მიიჩნიონ. თავიანთი 

სტატუსისა და ფასის განსამტკიცებლად მათ გამოიმუშავეს საკუთარი “ფილოსოფია”, 

რომელიც უფრო მეტად შამანურ შელოცვებს ემყარება, ვიდრე არგუმენტებს და 

რომლისაც ალბათ მხოლოდ თვითონ თუ სჯერათ. ეს დაგვიანებული ავანგარდი 

ჯიუტად მიაკუთვნებს თავს უმცირესობას და არ უნდა გააცნობიეროს, რომ მან უკვე 

დიდი ხანია დაიპყრო მასობრივი პუბლიკა ნულოვანი მედიის სახით. 

სხვათა შორის, სრულყოფილებისადმი სწრაფვა ყოველთვის მტანჯველი და 

ხანგრძლივი პროცესია. ეს ეხება ტელევიზიასაც. საქმეს ისიც ართულებს, რომ 

ნულოვანი მედია იძულებულია, თავი დაიმკვიდროს მცირე, მაგრამ გავლენიან 

უმცირესობათა წინაშე, რომლებიც სულ იმას ცდილობენ, რომ როგორმე დაიცვან 

ისტორიული ნარჩენები თუ გამტკბარი იმედები. ერთ მხარეზე დგანან პარტიული 

პოლიტიკით დაინტერესებულები თუ მედია-ფუნქციონრები და თავგამოდებით 

ებღაუჭებიან იმ რწმენას, რომ მათ შეუძლიათ ჩაითრიონ ტელევიზია საკუთარი 

პოზიციების სტაბილიზაციის პროცესში; მეორე მხრივ, არ იგრძნობა იმ პედაგოგთა 

თუ კრიტიკულად განწყობილ თეორეტიკოსთა ნაკლებობა, რომლებიც ელექტრონულ 

მედიებში მუდმივად გრძნობენ იმგვარი ნაყოფიერი ძალების არსებობას, რომლებსაც 

მხოლოდ საშუალება უნდა მიეცეს, რომ დაიწყონ გაუთვალისწინებელი 

საზოგადოებრივ-სასწავლო პროცესები (ფრიად სასიხარულო ცნობაა, რომლის 

აწყობაც შეიძლება რომელიმე ძველი მედია-“კონსტრუქტორისგან”). 

ამ წარმოდგენათა გარშემო, დროთა განმავლობაში, ჩამოყალიბდა მტრულად 

განწყობილ საძმოთა უაღრესად თავისებური კოალიცია, რომელთაც მხოლოდ ერთი 

რამ აქვთ საერთო, კერძოდ ის, რასაც პროგრამა-ილუზია შეიძლება ეწოდოს. 
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გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ამ ილუზიას კანონის სახეც კი აქვს 

მიღებული; იგი დაფიქსირებულია სახელმწიფო ხელშეკრულებებში, შეთანხმებებში, 

რადიოკანონებში, წესდებებსა და სამართლებრივ დირექტივებში, თანაც, როგორც 

ჩანს, ყოველი პასუხისმგებელი პირი დიდის ამბით იცავს მას. გადაცემები, თურმე, 

როგორც იქ წერია, “გამსჭვალული უნდა იყოს დემოკრატიული სულისკვეთებითა და 

კონსტიტუციისადმი ერთგულებით…, კულტურული პასუხისმგებლობის გრძნობით 

და ობიექტურობის სურვილით. მათი მუშაობა უნდა ემსახურებოდეს 

თავისუფლებას, სამართლიანობასა და ჭეშმარიტებას”, “უნდა მოუწოდებდეს 

მშვიდობისა და სოციალური სამართლიანობისკენ”, “უნდა ემსახურებოდეს 

თავისუფალ და მშვიდობიან პირობებში გერმანიის ხელახალ გაერთიანებას და 

ხალხთა ურთიერთგაგებას”. სხვა რაღა გრჩება სასოწარკვეთილს, თავზე თუ არ 

წაივლე ხელები! შოუებისა და ფსიქო-ტრილერების, კლიპებისა და სარეკლამო 

რგოლების შემქმნელებმა, თურმე, არა მარტო “განათლება, სწავლება და გართობა” 

უნდა შესთავაზონ მაყურებელს, არამედ – “ადამიანურობა და ობიექტურობა”, 

“ინფორმაციული მრავალფეროვნება”, “ვრცელი და მიუკერძოებელი ინფორმაციის 

მიწოდება” და, რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის, ფართო “კულტურული 

ასორტიმენტი”. 

კანონშემოქმედთა ეს ფანტასტიკური გეგმიური დავალება უკავშირდება ამ 

დაწესებულებათა დაარსების ისტორიას. ის სათავეს იღებს იმ დროში, როცა ჯერ 

კიდევ შეუძლებელი იყო იმის განჭვრეტა, თუ რა შეეძლო სრულყოფილად 

განვითარებულ ნულოვან მედიას”. “პროგრამის შემდგენლები, რომლებიც მეტ-

ნაკლები მონდომებით ასრულებენ წინაპართაგან დატოვებულ “დავალებას”, 

უაღრესად მელანქოლიურ სანახაობას წარმოადგენენ. საშტატო ერთეული მათთვის 

არის ის დაკარგული თანამდებობა, რომლიდანაც ისინი იბრძვიან ტელევიზიისთვის, 

როგორც პედაგოგიური პროვინციისთვის. 

პროგრამის ილუზია მარტოდენ იურიდიულ თუ ინსტიტუციურ მიზეზთა 

დამსახურება როდია; იგი პირდაპირ ეყრდნობა მედიათა ფილოგენეზისს. მათ 

ევოლუციაში ძალიან ფასობს ასეთი ფრაზა, რომ ყოველი ახალი მედია საკუთარი 

შესაძლებლობების აღმოჩენამდე, ანუ “თვითგამორკვევამდე” ორიენტაციას უნდა 

იღებდეს ძველ მედიაზე. ამგვარი “დისტანციური დამტვერვა” ტელევიზიებშიც 

შეიმჩნევა. ძნელად ამოსაძირკვია ის წარმოდგენები, თითქოს ეს ხდება ფორმებისა და 

შინაარსების, ანუ “პროგრამების” იმგვარად ტრანსპორტირებისათვის, როგორც ამას 

ადრეული მედიები აკეთებდნენ. ტექნიკურად ეს გამორიცხული არ არის, არავითარ 

შემთხვევაში! მაგალითად, არც ის არის შეუძლებელი, რომ შენობის საძირკველი 

გაითხაროს ჩაის კოვზით, ან ბიბლია გამრავლდეს ტელეტაიპის მეშვეობით; 

ყველაფერი შესაძლებელია, ოღონდ ეგ არის, რომ ჩაის კოვზისა თუ ტელეტაიპის 

დანიშნულება არ ეთანხმება ამგვარ ღონისძიებებს. 

ევოლუციური კვერცხის ის ნაჭუჭები, რომლებიც ტელევიზიას ფეხებში ედებიან, 

განსაკუთრებით თვალში საცემია იმ რელიქვიების მაგალითზე, უხსოვარი დროიდან 

რომ დამკვიდრებულან გადაცემათა ბადეში. ყოვლად უაზროდ, მოჩვენებებივით 

დაფარფატებენ ნულოვან მედიაში, ანუ იქ, სადაც მათ არაფერი ესაქმებათ ისეთი 
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გაუცხოებული ფორმები, როგორიცაა ქადაგება, ოპერა, კამერული კონცერტი, 

საზოგადოებრივი კომედია, მოკლე კომენტარი. ამასთანავე ხდება კონსერვაცია ისეთი 

რადიოფორმებისა, როგორიცაა საინფორმაციო ბიულეტენი, დისკუსია და 

რადიოპიესა, რომლებზეც კამერის დასწრება ზედმეტ ფუფუნებად არის მიჩნეული. 

ტელევიზიის ზოგიერთი ვეტერანი, რომელმაც ვერ ამოიცნო დროის ნიშანი, კვლავ 

იმყოფება იმ წარმოდგენათა ტყვეობაში, რომ მათ შეიძლება ხელიდან გამოეცალოთ 

მასალა. ამ აკვიატებულ იდეას, რომ საჭიროა რაიმეს და არა არაფრის გადაცემა, ისინი 

მიჰყავს ძველ მედიათა კანიბალიზაციამდე. ამას შედეგად მოჰყვა პირველ რიგში იმ 

მედიის განადგურება, რომლის შესახებაც არსებობს რწმენა, რომ იგი არის 

ტელევიზიის მონათესავე, კერძოდ, ლაპარაკია ფილმზე. ბუნებრივია, მალევე 

გაირკვა, რომ აქ საქმე გვაქვს აღრევასთან. კინოს ესთეტიკური მომხიბვლელობა არ 

ნარჩუნდება ტელევიზორის ეკრანზე. იგი ნადგურდება სასაცილო ფორმატით, 

სარეკლამო წყვეტებით და ინდიფერენტული, გაუთავებელი გამეორებებით; ამას 

აგვირგვინებს მაყურებლის საიდუმლო იარაღი – გადასართველი პულტი. 

ოჰ, ეს მაყურებელი! მან ზუსტად იცის, თუ რასთან აქვს საქმე. იგი დაცულია 

ყოველგვარი პროგრამა-ილუზიონისგან. კანონმდებელთა დირექტივები მის 

პრაქტიკას ეჯახება და საპნის ბუშტებივით სკდება. შორს არის რა იმისგან, რომ 

ვინმეს საკუთარ თავზე ჩაატარებინოს რაიმე სახის მანიპულაცია (როგორიცაა 

აღზრდა, ინფორმირება, განვითარება, ახსნა, გაფრთხილება), იგი თავად ახდენს 

მედიის მანიპულირებას საკუთარი სურვილის შესაბამისად. იმას, რაც არ შეესაბამება 

მის სურვილებს, მიესჯება ხოლმე სიცოცხლის აღკვეთა ღილაკზე თითის დაჭერით, 

ხოლო ის, ვინც მის ყველა სურვილს ასრულებს, ჯილდოვდება შესანიშნავი 

ქვოტებით. მაყურებელი მშვენივრად აცნობიერებს, რომ მას საქმე აქვს არა 

საკომუნიკაციო საშუალებასთან, არამედ კომუნიკაციის უარყოფის საშუალებასთან, 

და ეს მისი ურყევი რწმენაა. სწორედ ის, რასაც ნულოვან მედიას ნაკლად უთვლიან, 

ანიჭებს მას მაყურებლის თვალში წარუშლელ ხიბლს. 

ასე აიხსნება ტელევიზიის კიდევ ერთი თავისებურებაც, რაც ნებისმიერ სხვა 

შემთხვევაში ამოუცნობი იქნებოდა, კერძოდ – მისი ტრანსკულტურული არეალი. 

ერთი და იგივე სერიალი, ერთი და იგივე კლიპი, ერთი და იგივე შოუ, მიუხედავად 

საზოგადოებრივი შეხედულებებისა, ერთნაირი მიზიდულობის ძალით სარგებლობს 

როგორც ლუდენშაიდში, ასევე – ჰონკგონგსა თუ მოგადიშუში. შეუძლებელია, რომ 

რომელიმე შინაარსი იყოს კონტექსტისგან ასე დამოუკიდებელი, ამავე დროს ასეთი 

თვალისმომჭრელი და უნივერსალური. 

მაშასადამე, ნულოვან მდგომარეობაში ყოფნა ტელევიზიის სისუსტე კი არ არის, 

არამედ მისი სიძლიერეა. ამით იგი იქმნის საკუთარ სამომხმარებლო ღირებულებას. 

ტელევიზორს რთავენ იმისთვის, რომ თვითონ გაითიშონ. (სწორედ ამის გამო არის, 

სხვათა შორის, აბსოლუტურად მორგებული ტელევიზიაზე ის, რასაც პოლიტიკოსები 

პოლიტიკას ეძახიან. როდესაც რომელიმე საცოდავი მინისტრი ფიქრობს, რომ 

მაყურებელთა მოსაზრებებსა და ქმედებებზე ახდენს გავლენას, ამ დროს მისი წყალ-

წყალა გამონათქვამები აკმაყოფილებს მაყურებელთა მოთხოვნილებას, რომ როგორმე 
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თავი აარიდონ რაიმე მნიშვნელობას). 

ამის საპირისპიროდ, ხანდახან, ისეთი რაღაცეებიც გამოერევა, როგორიცაა 

მაგალითად, ხარვეზი. ეს მაშინ, თუკი გადაცემათა ერთფეროვან დინებაში უეცრად 

თავს წამოყოფს ხოლმე რაღაც ისეთი, რაც შორეულად მაინც წააგავს შინაარსს თუ 

ნამდვილ ინფორმაციას, ან – რამე ისეთი არგუმენტი, რაც მაყურებელს მის 

გარემომცველ სამყაროს გაახსენებს. იგი მაშინვე წამოჯდება, თვალებს მოიფშვნეტს, 

ხასიათი გაუფუჭდება და გადასართველ პულტს ეცემა ხოლმე. 

ბოლოს და ბოლოს, ტელევიზიის ეს უაღრესად მიზანმიმართული გამოყენება ჩვენს 

ყურადღებას ნამდვილად იმსახურებს. ტელევიზია ძირითადად გამოიყენება, 

როგორც ტვინების გამორეცხვის მეთოდი, ოღონდ – სასიამოვნო; იგი ემსახურება 

ინდივიდუალურ ჰიგიენას, თვითმწამლობას. ნულოვანი მედია არის ფსიქოთერაპიის 

ერთ-ერთი უნივერსალური და მასობრივად გავრცელებული ფორმა. ამდენად, 

აბსურდია, კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ მისი საზოგადოებრივი საჭიროება. ვისაც 

მისი თავიდან მოშორება უნდა, ჯერ ის ალტერნატივები უნდა მოინიშნოს, რომლებიც 

მას სავარაუდოდ გააჩნია. პირველ რიგში, აქ უნდა ვიფიქროთ განარკომანებულ 

მომხმარებელზე, რომელიც მოიხმარს ყველაფერს, – საძილე აბებიდან კოკაინამდე, 

ალკოჰოლიდან – ბეტა-პრეპარატებამდე, ტრანკვილიზატორებიდან – ჰეროინამდე. 

ქიმიის სანაცვლოდ ტელევიზიის შემოთავაზება ნამდვილად უფრო ელეგანტურ 

გადაწყვეტილებად უნდა ჩაითვალოს. როცა სოციალურ ხარჯებსა თუ ე. წ. გვერდით 

მოვლენებზე ვფიქრობთ, უნდა ვაღიაროთ, რომ ნულოვანი მედიის მომხმარებელმა, 

ალბათ, მაინც ბრძნული არჩევანი გააკეთა – მით უმეტეს იმ შესაძლებლობებს თუ 

გვითვალისწინებთ, რაც მის განკარგულებაში იყო – მანქანომანია, ძალადობა, 

ფსიქოზი, სიშმაგე და თვითმკვლელობა. 

ვისთვისაც ამგვარი არგუმენტაცია ex negativo პირქუშია, მისთვის გამოსავალი 

ყოველთვის მოიძებნება. მან მზერა უსიამოვნო ფაქტებიდან უნდა გადაიტანოს უფრო 

მაღალ მატერიებზე და რჩევისთვის მიმართოს კაცობრიობისთვის ოდესღაც ესოდენ 

საყვარელ, უძველეს სიბრძნეებს. როდესაც ჩვენი თვითკონცენტრაცია თავის 

მაქსიმუმს მიაღწევს და ეს დაუბრკოლებლად მოხდება ნებისმიერი ეზოთერული 

ბლოკნოტის მეშვეობით, მაშინ იგი უკვე აღარ იქნება გამორჩეულია სხვებისგან 

თავისი სულიერი გაუცხოებით, პირიქით – თვით ყველაზე ექსტრემალური 

გართობაც კი ხშირად დამთავრდება ჰიპნოზურ თვითჩაღრმავებაში მკვეთრი 

გადასვლით. თუკი ასე მივუდგებით, მაშინ თვალებზე აფარებული ბამბის ქულა უკვე 

ახლოს დგას ტრანსცენდენტურ მედიტაციასთან. ასევე თავისუფლად აიხსნება ის 

კვაზი-რელიგიური მოწიწება, რომლითაც სარგებლობს ნულოვანი მედია: იგი 

მაყურებელს ტექნიკის მეშვეობით აახლოებს ნირვანასთან. ტელევიზორი 

წარმოადგენს ნამდვილ ბუდისტურ მანქანას. 

ვაღიარებთ, რომ აქ საქმე ეხება იმგვარ უტოპიურ პროექტს, რომელსაც ყველა სხვა 

უტოპიების მსგავსად, განხორციელება არ უწერია. ის, რაც დასაშვებია თოთო ასაკის 

ბავშვისთვის, კერძოდ – სრული თავდავიწყება, უაღრესად რთული მისაღწევია 

მოზრდილი ადამიანისთვის. იგი ხომ გადაჩვეულია თავისი აღქმის აპარატის 

იმგვარად ამუშავებას, რომ ინტერპრეტაციას არ დაუქვემდებაროს ის, რასაც იგი 
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დაინახავს. უნდა თუ არ უნდა, იგი სულ ცდილობს, რომ იქაც კი რაიმე აზრი 

აღმოაჩინოს, სადაც მისი სახსენებელიც კი არ არის. მნიშვნელობაზე ეს ძალაუნებური 

ფოკუსირება ხელისშემშლელად მოქმედებს ნულოვანი მედიით სარგებლობის დროს. 

ორჭოფულ სიტუაციებში შემიძლია ყოველთვის ვამტკიცო, რომ მართლა ზომბი კი 

არა ვარ და რამე მაინც ხომ უნდა იყოს იმაში, რასაც ვუყურებ, რამე კონკრეტული, 

თუნდაც ერთი ბეწო შინაარსიის მსგავსი. ამიტომაც არის გარდაუვალი, რომ თვით 

ყველაზე გავარჯიშებული მაყურებელიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს ამგვარი 

მისტიფიკაციის ტყვეობაში. 

ამრიგად, შეუძლებელია იდეალური მდგომარეობის მიღწევა. შეიძლება მიუახლოვდე 

სრულყოფილ სიცარიელეს, ანუ აბსოლუტურად ნულოვან წერტილს. ეს სიძნელე 

ყველა მისტიკოსისთვის ნაცნობია: მედიტაციას არ შევყავართ ნირვანაში, ჩაღრმავება 

ყველა შემთხვევაში გამოგვდის წერტილოვანი, მაგრამ არა საბოლოო, მცირე 

სიკვდილი არ გადადის დიდში. მინიმალური სიგნალი მაინც ყოველთვის 

მოდულირებს, ეს არის რეალობის შრიალი, „სუფთა უსაგნობის გამოცდილება“ 

(კაზიმირ მალევიჩი). 

ფაქტია, რომ მაინც უაღრესად მნიშვნელოვანია უკნასკნელი ათწლეულების 

გამოცდილება, და ეს მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზიის ეკრანი ვერასდროს 

მიუახლოვდება თავის დიად ნიმუშს, 1915 წლის დროინდელ იმ შავ კვადრატს, 

რომელთან შედარებითაც ნულოვანი მედიის ყველა გადაცემა აბსოლუტურად 

უსაგნოა. 

გერმანულიდან თარგმნა შორენა შამანაძემ 
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მარიო ვარგას ლიოსა – 

პოლიტიკური კორექტულობა 

თავისუფლების მტერია 
August 5, 2018 

 

 

ინგლისურიდან თარგმნა თამარ ლომიძემ 

მაიტე რიკო 

პერუელი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი მარიო ვარგას ლიოსა ხალისით 

გვიზიარებს თავის შეხედულებებს თავისუფლების, პიროვნებისა და თავისი ახალი 

თხზულების, La llamada de la tribu-ს, ანუ „ტომის ძახილის“ შესახებ. ლიოსას წიგნში 



განხილულია ადამ სმითის, ხოსე ორტეგა ი გასეტის, ფრიდრიხ ფონ ჰაიეკის, კარლ 

პოპერის, რეიმონდ არონის, ისაია ბერლინისა და ჟან-ფრანსუა რეველის კონცეფიები. 

ეს მოაზროვნეები მიიჩნევდნენ, რომ პიროვნება ავტონომიური არსებაა, ხოლო 

თავისუფლება – უზენაესი ღირებულება. მათი შეხედულებით, დემოკრატიის, აგრეთვე – 

ძალაუფლების განაწილების მეშვეობით შესაძლებელი ხდება საზოგადოების 

წინააღმდეგობრივ ფასეულობათა ჰარმონიული თანაარსებობა ერთიან სისტემაში. ისინი 

უგულებელყოფდნენ „ტომობრივ აზროვნებას“, რომელიც ისტორიულად ფაშიზმის, 

კომუნიზმის, ნაციონალიზმისა და რელიგიური ფანატიზმის წყაროდ იქცა. „ტომის 

ძახილი“ ასევე, ინტელექტუალური ავტობიოგრაფიაა, საიდანაც ვიგებთ, რომ ვარგას 

ლიოსა მარქსისტული და ეგზისტენციალისტური თეორიების მომხრე იყო, სანამ 

ლიბერალიზმის პოზიციებზე გადაინაცვლებდა. 

  

კითხვა: რატომ აკრიტიკებენ ესოდენ გამეტებით ლიბერალურ აზროვნებას? 

პასუხი: ლიბერალური აზროვნების კრიტიკოსები ემყარებიან იდეოლოგიებს, რომლებიც 

შეუთავსებელია თავისუფლებასთან, ხოლო ლიბერალიზმს თავიანთ მოსისხლე მტრად 

მიიჩნევენ. სწორედ ეს მინდოდა ამეხსნა ჩემს წიგნში. ფაშიზმი და კომუნიზმი 

ლიბერალიზმს კარიკატურული სახით წარმოადგენდნენ და კონსერვატიზმს სდებდნენ 

ბრალად. ადრეულ სტადიებზე ლიბერალიზმის წინააღმდეგ კანონს იყენებდნენ. პაპები 

თავიანთი ენციკლიკების მეშვეობით ანათემას უთვლიდნენ დოქტრინას, რომელიც 

რელიგიისა და ზნეობრივ ღირებულებათა მტრად ითვლებოდა. ვფიქრობ, სწორედ 

ლიბერალიზმის ამ მოწინააღმდეგეებმა განაპირობეს ლიბერალიზმის დაკავშირება 

დემოკრატიასთან. დემოკრატიის განვითარება და ადამიანის უფლებების აღიარება 

ძირითადად, ლიბერალურ მოაზროვნეთა წყალობით მოხდა. 

კითხვა: მოაზროვნეები, რომელთა შეხედულებები თქვენს წიგნშია განხილული, 

არსებულ ტრადიციებს ებრძოდნენ. 

პასუხი: ამიტომაც იყო, რომ ფრიდრიხ ფონ ჰაიეკისა და ორტეგას ორი წიგნი აკრძალეს. 

ლიბერალიზმი არაა იდეოლოგია. იდეოლოგია სეკულარული რელიგიაა. ლიბერალიზმი 

კი ემხრობა თავისუფლებასა და ინდივიდუალიზმს და, ამასთანავე, უგულებელყოფს 

კოლექტივიზმსა და ნაციონალიზმს, ანუ ყველა იმ იდეოლოგიას ან დოქტრინას, 

რომლებიც ზღუდავენ ან ანადგურებენ პიროვნების თავისუფლებას საზოგადოებაში. 

კითხვა: ნაციონალიზმის საკითხის განხილვისას ორტეგა ი გასეტი აღნიშნავდა, რომ 

არსებობს მისი საშიშროება ბასკეთსა და კატალონიაში. რატომ გმობენ ლიბერალები 

ნაციონალიზმს? 

პასუხი: იმიტომ, რომ ის შეუთავსებელია თავისუფლებასთან. არსებითად, 

ნაციონალიზმი რასიზმის ერთგვარი სახეობაა. თუ მიგაჩნიათ, რომ, უბრალოდ, 

გარკვეული ქვეყნის, ერის, რასისა ან რელიგიისადმი კუთვნილება პრივილეგიასა და 



გარკვეულ ღირებულებას წარმოადგენს, მაშასადამე, თავს სხვებზე უფრო მაღლა აყენებთ. 

რასიზმი, როგორც წესი, იწვევს ძალმომრეობასა და თავისუფლების შეზღუდვას. ამიტომ, 

ადამ სმითიდან მოყოლებული, ლიბერალიზმი გმობდა კოლექტივიზმსა და 

ნაციონალიზმს, რომლებიც სხვა არაფერია, თუ არა საღი განსჯის უგულებელყოფა 

რწმენის სახელით. 

 კითხვა: პოპულიზმი, ნაციონალიზმის აღორძინება, დიდი ბრიტანეთის გამოსვლა 

ევროკავშირიდან ანუ ეგრეთ წოდებული „ბრექსიტი“… ყოველივე ეს ტრაიბალიზმის 

საფრთხით ხომ არ გვემუქრება? 

პასუხი: ჩემი აზრით, ამ საფრთხეს თავიდან აგვაცილებს ჩვენი დროის ყველაზე 

პროგრესული ტენდენცია – მსხვილი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩამოყალიბება, 

რომლებიც აერთიანებენ განსხვავებულ ენებს, ტრადიციებსა და რწმენებს. ევროპაში 

სწორედ ეს პროცესი მიმდინარეობს. მეორე მხრივ, ამასთან დაკავშირებით წამოიჭრება 

უამრავი პრობლემა, ასევე – ცდუნება, რომ დავუბრუნდეთ მცირერიცხოვან ერთგვაროვან 

ტომობრივ ერთობებს, ისეთებს, როგორიც არასოდეს არსებულა. ამ ერთობათა 

თანაბარუფლებიან წევრებს საერთო რწმენა და ენა შეაკავშირებს. ამ მითთან 

დაკავშირებულია მეტი უსაფრთხოების შეგრძნება და სწორედ ამით აიხსნება ისეთი 

მოვლენები, როგორებიცაა ბრექსიტი, კატალონიური ნაციონალიზმი ან ნაციონალიზმის 

ის სახეობა, რომელიც აზარალებს დემოკრატიებს, როგორც ეს ხდება პოლონეთში, 

უნგრეთში და ჰოლანდიაშიც კი. მაგრამ, ჩემი აზრით, ნაცონალიზმს მოსახლეობის 

მხოლოდ უმცირესობა ემხრობა (მაგალითად, კატალონიაში) და დემოკრატიული 

ინსტიტუციები თანდათან ასუსტებს მას, სანამ საბოლოოდ გაანადგურებდეს. ამ 

საკითხის მიმართ საკმარისად ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. 

კითხვა: თქვენი გადანაცვლება მარქსიზმიდან ლიბერალიზმის პოზიციებზე უჩვეულო 

ნაბიჯი როდია. ფაქტობრივად, ეს გზა განვლეს იმ მოაზროვნეებმაც (პოპერმა, არონმა, 

რეველმა), რომელთა თვალსაზრისები თქვენს წიგნშია გაანალიზებული. 

პასუხი: ჩემმა თაობამ ხმა აიმაღლა სამხრეთ ამერიკაში არსებული უთანასწორობისა და 

სამხედრო დიქტატურების წინააღმდეგ, რომელსაც მხარს უჭერდა შეერთებული 

შტატები. ეს იყო დემოკრატიის კარიკატურა და არა საკუთრივ დემოკრატია. მე კი 

კომუნიზმი მიზიდავდა. ვფიქრობდი, რომ მისი მეშვეობით შესაძლებელი გახდებოდა 

სამხედრო დიქტატურის, კორუფციისა და, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანთა 

უთანასწორობის წინააღმდეგ ბრძოლა. სან მარკოს ეროვნულ უნივერსიტეტში სწავლისას 

სამხრეთამერიკელ კომუნისტებთან დაახლოება მსურდა, მაგრამ მალე მივხვდი, რომ 

სამხრეთ ამერიკაში კომუნიზმი სხვა არა იყო რა, თუ არა წმინდა წყლის სტალინიზმი, 

ხოლო იქაური პარტიები მოსკოვის კომინტერნს ექვემდებარებოდნენ. მართლმორწმუნე 

კომუნისტი მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში გახლდით, შემდეგ კი – უფრო ზომიერი 

სოციალიზმის პოზიციებზე გადავინაცვლე. ამას ხელი შეუწყო კუბის რევოლუციამ, 

რომელიც თავდაპირველად ქვეყანაში თითქოს სოციალიზმის განსხვავებული, ნაკლებად 

დოგმატური ნაირსახეობის დამკვიდრებას ისახავდა მიზნად. 1970-იან წლებში კუბას 

ხუთჯერ ვესტუმრე, მაგრამ ილუზიები თანდათან მიქარწყლდებოდა, განსაკუთრებით, 



UMAP-ის – დამხმარე სამხედრო ქვედანაყოფთა – შექმნის შემდეგ. მძიმედ განვიცადე 

რეპრესიები კუბელი ახალგაზრდა მოღვაწეებისა, რომელთაც კარგად ვიცნობდი. 

მახსოვს, პირადი წერილი გავუგზავნე ფიდელ კასტროს. ვეკითხებოდი, როგორ მოხდა, 

რომ კუბაზე, რომელიც ტოლერანტული და ღია სტილის სოციალიზმით ხასიათდებოდა, 

საკონცენტრაციო ბანაკებში ერთად გამოამწყვდიეს ჰომოსექსუალები და ჩვეულებრივი 

ბოროტმოქმედები. ფიდელმა მე და რამდენიმე ინტელექტუალი მასთან სასაუბროდ 

მიგვიწვია. მთელი ღამის – თორმეტი საათის – განმავლობაში, საღამოს რვა საათიდან 

დილის რვა საათამდე მას ვუსმენდით. კასტროს მსჯელობა შთამბეჭდავი, მაგრამ არც ისე 

დამაჯერებელი იყო. სოციალიზმმა საბოლოოდ გამიცრუა იმედები მას შემდეგ, რაც 1971 

წელს დაპატიმრებული მწერალი, ებერტო პადილა, იძულებული გახდა, საჯაროდ 

ეღიარებინა თავისი „დანაშაული“, რამაც ბოლო მოუღო კუბელი ინტელექტუალებისა და 

რევოლუციური რეჟიმის იდილიურ ურთიერთდამოკიდებულებას. ხანგრძლივი და 

რთული გზა განვვლე, სანამ ლიბერალური დოქტრინის ადეპტი გავხდებოდი – 

საბედნიეროდ, ამ დროს ბრიტანეთში ვცხოვრობდი, რომლის პრემიერ-მინისტრი 

მარგარეტ ტეტჩერი იყო. 

კითხვა: თქვენ ახასიათებთ მარგარეტ ტეტჩერს, როგორც გაბედულ პოლიტიკოსს, 

რომელიც ლიბერალურ ღირებულებებზე იყო ორიენტირებული, ეს კი მკვეთრად 

ეწინააღმდეგება არსებულ წარმოდგენას მის შესახებ. 

პასუხი: ეს აბსოლუტურად უსამართლო და კარიკატურული პორტრეტია. როდესაც 

ინგლისში ჩავედი, ქვეყანა დასუსტებული იყო ლეიბორისტული პარტიის 

ნაციონალისტური ეკონომიკური პოლიტიკის ზეგავლენით. მარგარეტ ტეტჩერმა 

ააღორძინა ბრიტანეთი. ეს იყო მძიმე წლები; ტეტჩერი ებრძოდა პროფკავშირებს, 

რომელთა გაფიცვები ძირს უთხრიდა ეკონომიკას; მან შექმნა თავისუფალი ბაზრის 

საზოგადოება; აღსანიშნავია, ასევე, რომ ტეტჩერი იცავდა დემოკრატიას, რომელსაც 

საფრთხეს უქმნიდა სოციალიზმი ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირში – ყველაზე სასტიკ 

დიქტატურაში, რომელიც კი არსებულა მსოფლიოში. ჩემთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი 

პერიოდი, რადგან იმხანად დავიწყე ჰაიეკისა და პოპერის კითხვა, რომელთა 

შეხედულებებსაც ტეტჩერი ხშირად იმოწმებდა. ის ამბობდა, რომ ღია საზოგადოებისა და 

მისი მოწინააღმდეგეების კონფლიქტი მეოცე საუკუნის უმნიშვნელოვანეს პრობლემას 

წარმოადგენდა. თავისუფლების კულტურაში ტეტჩერისა და რონალდ რეიგანის მიერ 

შეტანილი წვლილი და, ასევე, საბჭოთა კავშირის გაუქმება, დემოკრატიული კულტურის 

უდიდესი მიღწევა გახლდათ. სამწუხაროდ, ამ მოვლენებს მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებები ცალმხრივად, არასრულად აფასებენ. 

კითხვა: რაში მდგომარეობს ამჟამად დასავლური დემოკრატიის მთავარი ამოცანა? 

პასუხი: ამჟამად დასავლური დემოკრატიის უდიდესი მტერი პოპულიზმია. უკვე არც 

ერთი ჭკუათმყოფელი ადამიანი არ მოინდომებს საკუთარი ქვეყნის მოდელირებას 

ჩრდილოეთ კორეის, კუბის ან ვენესუელის ნიმუშთა მიხედვით, რადგან მარქსიზმი 

პოლიტიკური ცხოვრების პერიფერიაზე მოექცა, მაგრამ ეს არ შეეხება პოპულიზმს, 



რომელიც შიგნიდან ანადგურებს დემოკრატიებს. ამ ტენდენციას სუსტი დემოკრატიები, 

სამწუხაროდ, ვერ უმკლავდებიან. 

კითხვა: 2008 წლის საბანკო კრიზისმა ხელი შეუწყო იმ დოქტრინის პოპულარობის 

ზრდას, რომელსაც ხშირად ნეოლიბერალიზმს უწოდებენ. 

პასუხი: ვერ გეტყვით რა არის ის, რასაც ნეოლიბერალიზმს უწოდებენ. როგორც ჩანს, ესაა 

ლიბერალიზმის კარიკატურა, რომელიც ლიბერალიზმს კაპიტალიზმის ყველაზე უფრო 

სასტიკ ფორმად გვისახავს. ლიბერალიზმი არაა დოგმატური იდეოლოგია, ის ყველა 

კითხვაზე ვერ გასცემს პასუხს. ლიბერალიზმი ვითარდებოდა ადამ სმითიდან 

მოყოლებული დღემდე, როდესაც საზოგადოებრივი ცხოვრება სულ უფრო მეტად 

რთულდება. ამჟამად მან უნდა გაითვალისწინოს ისეთი პრობლემები, რომლებზეც უწინ 

არავინ დაფიქრებულა – ასეთია, მაგალითად, ქალთა დისკრიმინაციის საკითხი. 

კითხვა: ლიბერალიზმის სხვადასხვა ხარისხს სახელმწიფოს როლი განაპირობებს. 

პასუხი: დიახ, ასეა. ლიბერალების მიზანია, რომ სახელმწიფო იყოს ქმედითუნარიანი, 

მაგრამ – არააგრესიული; სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მოქალაქეთა თავისუფლება 

და თანაბარი შესაძლებლობები, განსაკუთრებით – განათლების სფეროში და კანონთან 

მიმართებაში. მაგრამ გარდა ამ ძირეული კონსენსუსისა, არსებობს განსხვავებებიც. ისაია 

ბერლინის თვალსაზრისით, ეკონომიკური თავისუფლება შეუზღუდავი ვერ იქნება, 

რადგან სწორედ ამან გამოიწვია ის, რომ მე-19 საუკუნეში ბავშვები მაღაროებში 

მუშაობდნენ. მეორე მხრივ, ჰაიეკის აზრით, ბაზრის საშუალებით შესაძლებელია ყველა 

პრობლემის გადაჭრა. ბერლინის თვალსაზრისი გაცილებით უფრო რეალისტური იყო. 

მას სწამდა, რომ, არსებითად, ეკონომიკური პროგრესის მამოძრავებელი ძალა ბაზარია. 

მაგრამ თუკი პროგრესი ნიშნავს ადამიანთა უთანასწორობის წარმოქმნას, ის საფრთხეს 

უქმნის დემოკრატიას. თავის მხრივ, ადამ სმითის – ლიბერალიზმის მამამთავრის – 

პოზიცია ძალზე მოქნილი იყო. რა თქმა უნდა, ზოგჯერ ლიბერალიზმს არაკორექტულად 

გაიაზრებენ. მაგალითად, ის ეკონომისტები, რომელთა აზროვნება გარკვეული 

შეზღუდულობით ხასიათდება, დარწმუნებული არიან, რომ თავისუფლება მხოლოდ 

ეკონომიკური რეფორმების შედეგია. მე ასე არ ვფიქრობ. ჩემი აზრით, იდეები 

ეკონომიკურ რეფორმაზე უფრო მნიშვნელოვანია. მაგრამ, თუ დავუბრუნდებით 

კარიკატურებს ან ენობრივ საშუალებებს, მეტად მნიშვნელოვანია იარლიყ 

„პროგრესულის“ გამოყენება; ესპანეთში ამ სიტყვით ახასიათებენ კუბასა და 

ვენესუელაში არსებულ დიქტატურებს. სამწუხაროდ, მიმაჩნია, რომ ესაა 

ინტელექტუალების მიერ ენის შერყვნა. მათ პროგრესულობა მიაწერეს მარქსიზმსა და 

კომუნიზმს, ისევე, როგორც ადრე – ნაციზმსა და ფაშიზმს. ინტელექტუალები 

ყოველთვის მიიჩნევდნენ დემოკრატიას მდარე, უფერულ სისტემად, რომელსაც არ 

სჩვეოდა „დიადი“ იდეოლოგიების ხიბლი, სრულყოფილება და სიმწყობრე. ამგვარი 

ვიწრო თვალსაწიერი შეუთავსებელია მაღალ ინტელექტთან. მაგალითად, როგორ მოხდა, 

რომ ჰაიდეგერი – შესაძლოა, თანამედროვეობის უდიდესი ფილოსოფოსი – ნაციზმს 

მიემხრო? იგივე შეიძლება ითქვას კომუნიზმის შესახებ. მან მონუსხა უდიდესი პოეტები 

და პროზაიკოსები, რომლებსაც გულაგიც კი არ აღაშფოთებდა. მეოცე საუკუნის ყველაზე 



უფრო ჭკვიანი ფრანგი ფილოსოფოსი, ჟან-პოლ სარტრი, მხარს უჭერდა კულტურულ 

რევოლუციას ჩინეთში. 

კითხვა: სარტრი ამართლებდა გენოციდს, მხარს უჭერდა ტირანულ რეჟიმებს და 

დაუახლოვდა ნაცისტებს, მაშინ, როდესაც სხვები, მაგალითად, ალბერ კამიუ, 

წინააღმდეგობის მოძრაობაში მონაწილეობდნენ. და, ამის შემდეგ, სარტრი ლექციებს 

კითხულობდა! რატომ იცავთ მას? 

პასუხი: სარტრი ჩემი ახალგაზრდობის განუყოფელი ნაწილია. 

კითხვა: თქვენ სარტრს, მისი საეჭვო პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად, 

უდიდეს ინტელექტუალს უწოდებთ. 

პასუხი: სარტრი რეალურად არასოდეს მონაწილეობდა წინააღმდეგობის მოძრაობაში და 

იმაზეც კი დათანხმდა, რომ დაეკავებინა დახვრეტილი ებრაელი პედაგოგის ადგილი. 

ვფიქრობ, მან ვერასოდეს დაძლია არასრულფასოვნების კომპლექსი და დანაშაულის 

გრძნობა, რომელსაც ამის გამო განიცდიდა, შემდგომში კი ყოველნაირად ცდილობდა, 

„პროგრესული“ და „რევოლუციური“ მოაზროვნის ტიტულები დაემსახურებინა. იმ 

დროს ყველა ინტელექტუალი მიისწრაფვოდა, პროგრესულ მოღვაწეთა რეპუტაცია 

მოეპოვებინათ, რადგან მათგან სწორედ ამას მოელოდნენ. 1970-იან წლებში (სამხრეთ 

ამერიკაში), თუ მემარცხენე ინტელექტუალი არ იყავი, ინტელექტუალად საერთოდ არ 

მიგიჩნევდნენ. კულტურას აკონტროლებდნენ კლანურად განწყობილი მემარცხენეები, 

რომლებიც კულტურულ ცხოვრებას წარმართავდნენ. ვფიქრობ, ახლა სიტუაცია 

ძირეულად შეიცვალა. 

კითხვა: ევროპაშიც ამგვარი ვითარება იყო. 

პასუხი: რა თქმა უნდა. 

კითხვა: როგორ მოიქცევა ესა თუ ის მოაზროვნე, მისი ინტელექტუალური პატიოსნების 

საკითხია. 

პასუხი: მაგალითად, ბერტრან რასელი ძალზე კეთილშობილი და ყოველმხრივ 

შესანიშნავი პიროვნება იყო, მაგრამ, ამავე დროს, მემარცხენეების მანიპულირების 

ობიექტი გახლდათ – მემარცხენეებისა, რომლებიც მის თხზულებებს არც კი 

კითხულობდნენ. როგორ ახსნით ამ წინააღმდეგობას? სამწუხაროდ, ინტელექტი 

ინტელექტუალური პატიოსნების გარანტს არ წარმოადგენს. 
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demokratiuli da arademokratiuli saxelmwifoebi 

 

 

 saxelmwifo demokratiulia, Tu masSi tardeba Tavisufali da 

samarTliani arCevnebi, ris Sedegadac mTavroba xdeba angariSvaldebuli. 

Zlieri saxelmwifo ar aris Zlieri demokratiis garanti. egviptis 

piramidebi monumentia antikuri civilizaciisa, romlis drosac 

aTaswleulebis manZilze arsebobda arademokratiuli mmarTveloba. 

dRevandel msoflioSi Tanaarseboben rogorc srulyofili 

demokratiuli, aseve arasruli demokratiuli saxelmwifoebi, zogierT 

saxelmwifoSi ki represiuli reJimia Camoyalibebuli.  mcdari iqneba 

aseT reJimebs demokratizaciaSi “CaWril” saxelmwifoTa iarliyi 

mivakeroT. iseTi saxelmwifoebi, rogorebicaa: saudis arabeTi da CineTis 

saxalxo respublika, demokratiaSi ki ar CaWrilan, aramed warmatebiT 

SeinarCunes arademokratiuli reJimebi.  

 evropis Tanamedrove saxelmwifos istoria ar aris demokratiis 

istoria. es Zalauflebis istoriaa. imis gamo, rom mmarTvelobas bevri 

problema axlavs, demokratiul institutTa Camoyalibeba ar niSnavs 

istoriis dasasruls. demokratia ar uzrunvelyofs ekonomikur zrdas, 

srul dasaqmebas an danaSaulis aRmofxvras. demokratiis sasargeblo 

argumentacia is ki ar aris, rom demokratia srulyofilia, aramed is, 

rom demokratias aqvs upiratesoba sxva alternatiul sistemebTan 

SedarebiT. msoflioSi demokratia gavrcelda arademokratiul 

reJimebTan konkurenciis Sedegad. ukanaskneli 100 wlis ganmavlobaSi 

evropulma saxelmwifoebma gamoscades alternatiuli sistemebi: maTi 
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umravlesoba, adamianuri msxverplisa da Rirsebis Selaxvis 

TvalsazrisiT, Zalian Zviri dajda. meore msoflio omis Semdeg (1947) 

uinston CerCilma ase mimarTa TemTa palatas: 

 

“am codvian da mwuxarebiT savse samyaroSi mmarTvelobis bevri forma 

iqna mosinjuli da kidev bevri gamoicdeba. aravis aqvs imis pretenzia, 

rom demokratia brZnulia an srulyofili. naTqvamia: demokratia 

mmarTvelobis yvelaze uaresi formaa, gareSe yvela danarCeni formisa, 

romelTac sazogadoebebi periodulad gamoscdian xolme.” 

 

    

demokratiul saxelmwifoTa gansazRvra 

 

 

 sityva “demokratia” SeiZleba gamoviyenoT, rogorc arsebiTi  an -

zedsarTavi saxeli. roca demokratias viyenebT, rogorc arsebiT saxels, 

maSin is  abstraqciaa, ideali imisa, rogor unda imarTebodes qveyana. 

ufro metic, demokratia metad mniSvnelovani simboloa. Tumca, 

abstraqciebi xSirad bundovania. imisaTvis, rom demokratiis idea  

dakonkretdes, igi dakavSirebuli unda iyos saxelmwifos politikur 

institutebTan.  

 

saxelmwifo, rogorc sawyisi wertili 

 

 

 konkretuli teritoriis farglebSi saxelmwifo axorcielebs 

monopolias policiaze, sasamarTlosa da armiaze. saxelmwifos aqvs 

ufleba, ubrZanos Tavis subieqtebs sakuTar teritoriaze daemorCilon 

kanonebs, gadaixadon gadasaxadebi, gariskon sakuTari sicocxliT 

samxedro samsaxurSi. Tu saxelmwifo ver axorcielebs am minimalur 

moTxovnebs, maSin is ar funqcionirebs, rogorc saxelmwifo. CrdiloeT 

da samxreT amerika warmoadgens gamonakliss kontinentebs Soris, 

romelTa saxelmwifoebs mxolod erTi saukunis win dadgenili 

sazRvrebi aqvT. saxelmwifoTa umravlesoba ise warmoiSva, rom maT 
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subieqtebs ar hqondaT xmis micemis an cenzuris gareSe laparakis 

ufleba. centralur institutebs, romelTa meSveobiTac saxelmwifo 

axorcielebs xelisuflebas, ewodeba reJimebi. reJimebi SeiZleba movides 

da wavides, saxelmwifo ki - rCeba. safrangeTi mravalsaukunovani 

saxelmwifoa, magram 1789 wlis revoluciis Semdeg masSi 10-ze meti reJimi 

gamoicvala. reJimi ar icvleba, Tuki arCevnebis Sedegad icvleba 

mTavroba. stabilur arademokratiul reJimSi mTavrobaze kontroli 

icvleba oligarqTa jgufis gadawyvetilebis Sedegad. demokratizaciis 

procesi warmoadgens arademokratiuli mmarTvelobidan demokratiulze 

gadasvlas. 

 saxelmwifos marTva ganisazRvreba imisda mixedviT, Tu rogor 

urTierTobaSia saxelmwifo institutebi TavianT moqalaqeebTan. 

efeqturi mmarTvelobisas saxelmwifo bevr valdebulebas akisrebs 

moqalaqeebs da amave dros, bevr socialur sargebels aZlevs maT. 

demokratiul saxelmwifoSi moqalaqeebs SeuZliaT Tavisufali arCevnebis 

saSualebiT mimarTuleba miscen mTavrobas, xolo mmarTvelebi akeTeben 

imas, rac xalxs surs. arademokratiul saxelmwifoebSi mTavroba 

karnaxobs subieqtebs, Tu ra unda gaakeTon, xolo subieqtebi 

emorCilebian mas. arasrul demokratiul saxelmwifoebSi xalxis 

arCevani usamarTlo da araTavisufali arCevnebiT an mTavrobis 

TviTneburi qmedebebiTaa damaxinjebuli.  

 xelisufleba sxvadasxva gziT SeiZleba SenarCundes: Tanamedrove 

saxelmwifoSi xelisufleba kanonis uzenaesobiTaa SenarCunebuli. roca 

reJimi misaRebad Tvlis Zaluflebaze SezRudvebis daawesebas, iqmneba is, 

rasac germanelebi Rechsstaat-s uwodeben, anu reJimi, romelSic kanoni 

aRemateba Zalas. roca mTavrobis qmedeba diskusiis sagans warmoadgens, 

sasamarTlos Seswevs Zala, SeaCeros es qmedeba, rogorc ukanono.  

 mmarTvelebs ar SeuZliaT imoqmedon TavianTi interesebis an neba-

survilis mixedviT. kanoni da sasamarTlo ar aZlevs maT saSualebas, 

rom CaaxSon kritikuli azri da korufciisTvis gamoiyenon sajaro 

samsaxuri.  iseTi samoqalaqo institutebi, rogoricaa, biznes-kompaniebi, 

eklesiebi, inteleqtualuri Tu kulturis dawesebulebebi, 

saxelmwifosgan damoukideblad SeiZleba arsebobdes. kanonis 

uzenaesobaze dafuZnebeuli saxelmwifo araa aucilebeli demokratiuli 
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iyos, radgan kanonebiTve SesaZlebelia aikrZalos xmis micema an 

SemoiRebul iqnas cenzura.  

 kanonis uzenaesoba ar aris demokratiuli mmarTvelobis ubralo 

danamati, is aris srulyofili  demokratiuli saxelmwifos aucilebeli 

winapiroba. kanonis uzenaesobaze dafuZnebul saxelmwifoSi konstitucia 

ara marto adgens, ris gakeTeba SeuZliaT mmarTvelebs, aramed imasac, Tu 

ris gakeTeba ar SeuZliaT da amasTanave, aiZulebs maT amis Sesrulebas.  

 kanonis uzenaesoba politikuri angariSvaldebulebis safuZvelia. 

arCevnebs ar SeuZlia mTavrobis gakontroleba, Tu mmarTvelebi ar arian 

angariSvaldebulni kanonis uzenasebis winaSe. Tuki isini arian 

angariSvaldebuli, Zalaufleba maT mier absoluturad ar unda iqnas 

ganxorcielebuli; Zalaufleba SezRuduli unda iyos konstituciiT, 

romelic awesebs, ris gakeTeba SeuZliaT mmarTvelebs da risi - ara, mag., 

rogorc es xdeba amerikis konstituciis checks aand balances saSualebiT. 

demokratiuli mmarTveloba angariSvaldebulia Tavisi moqalaqeebis 

winaSe Tavisufali da konkurentuli arCevnebis meSveobiT. Tumca, iq, 

sadac kanoni kanonobs, sasamarTloebsac SeuZliaT SeaCeron mTavrobebi, 

romlebic xalxis neba-surviliT amarTleben kanonis, mTavrobaTa 

oponentebisa da umciresobebis uflebebis ugulebelyofas.  

 

 

demokratiuli saxelmwifos daxasiaTeba 

 

 

 demokratia sityva-sityviT “xalxis mmarTvelobas” niSnavs. Tumca, 

es abstraqtuli cneba ar mianiSnebs imaze, Tu rogor unda marTos 

xalxma. politikis Teoretikosebi xSirad kamaToben imaze, Tu ras 

niSnavs es ideali praqtikaSi. eyrdnobian ra msoflios sxvadasxva 

nawilSi arsebuli mmarTvelobis gansxvavebul gamocdilebebs, 

politologebi gvTavazoben xalxis mmarTvelobis gansxvavebul 

gansazRvrebebs, romlebic didwilad erTmaneTs emTxveva. jozef 

Sumpiteris minimalisturi gansazRvrebis mixedviT, demokratiul 

saxelmwifoSi aris “Tavisufali konkurencia Tavisufali arCevanisTvis”. 

xalxis nacvlad masa wyvets, Tu vin unda marTos. dRes demokratiis 
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pirveli pirobaa, rom yvela zrdasrul moqalaqes hqondes xmis micemis 

ufleba. meore pirobaa, rom arCevnebi unda iyos Tavisufali da 

samarTliani. partiebs Soris konkurencia ganasxvavebs demokratiul 

mmarTvelobas ganaTlebuli monarqis, erTpartiuli an diqtatoruli 

mmarTvelobisgan. mesame piroba aris is, rom amomrCeveli wyvets, Tu vin 

unda daikavos mTavari Tanamdebobebi mTavrobaSi. kanonis uzenaesoba 

imisTvisaa saWiro, rom man uzrunvelyos mmarTvelTa 

angariSvaldebuleba Tavisufali da samrTliani arCevnebis saSualebiT.  

 individebi Tavisufalni unda iyvnen, raTa gamoiyenonN mTavrobis 

kritikis, politikuri partiebis Seqmnisa da ofisisaTvis brZolis 

ufleba Tavisufal da samarTlian arCevnebSi. Tuki arsebuli 

xelisufleba “marTavs” arCevnebs opoziciuri partiebis akrZalviT, 

amomrCevelTa daSinebiT, kritikosTa CaxSobiT, xmis daTvlis gayalbebiT, 

maSin gamarjvebuls irCevs xelisufleba da ara amomrCeveli. arCevnebSi 

damarcxebuli xelisuflebis Zaladobisagan mxolod im SemTxvevaSi 

iqneba daculi, Tuki arCevnebSi gamarjvebuli kanonis uzenaesobiTaa 

SezRuduli. Tu korumpirebul xelisuflebas gadairCeven da misi 

Semcvleli xelisufleba iseve gamoiyenebs piradi miznebisTvis sajaro 

ofiss, maSin ubralod, aramzadebis rotacia moxdeba.  

 im faqtis ignorireba, rom aTeulobiT qveyanaSi tardeba 

arasamarTliani da araTavisufali arCevnebi, aris “dabneuloba 

eleqtoralizmiT”, rac niSnavs demokratiis yvela sxva ganzomilebasTan 

SedarebiT arCevnebisaTvis privilegiis miniWebas. demokratiis ufro 

farTo gansazRvreba xazs usvams politikaSi monawileobis mravalmxriv 

formebs. monawileoba ar niSnavs mxolod imas, rom yvela zrdasrul 

moqalaqes aqvs xmis micemis ufleba, maT aseve SeuZliaT gamoxaton 

TavianTi Tvalsazrisi imiT, rom SeuerTdnen ama Tu im politikur 

jgufs, Caeban diskusiaSi imis Taobaze, Tu rogor unda imarTebodes 

qveyana. gamoxaton protesti demonstraciebSi monawileobiT an imiT, rom 

misweron am yvelaferze politikosebs. maSin, rodesac pozitivisti 

politikosebi kamaToben, rom moqalaqeebi verafers igeben  arCevnebSi 

monawileobiT, demokrati idealistebi maT amaze pasuxoben, rom 

arCevnebSi monawileoba isevea moqalaqeTa movaleoba, rogorc maTi 

ufleba.  
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 masStabebis problemebidan gamomdinare, rekomendebulia uflebebis 

gadacema adgilobrivi sazogadoebebisTvis, romelSic moqalaqeebi 

pirispir ganixilaven sakiTxebs,  mag. evrokavSirSi, sadac 400 milioni 

moqalaqea an amerikaSi, sadac adamianebi 3000 milis daSorebiT 

cxovroben.  

 wamyvani Teoretikosi robert dali miiCnevs, rom reJimi, romelic 

“srulad an savsebiT srulad pasuxobs moqalaqeebs”, TiTqmis miuRweveli 

idealia. igi meore adgilze ayenebs poliarqias, rogorc 

“warmomadgenlobiT sistemas, romelSic farTod arian CarTuli 

zrdasruli moqalaqeebi”. dali aseve miiCnevs, rom efeqturobis Sesaxeb 

fiqrma da eqspertizis naklebobam demokratiuli gadawyvetilebebis 

miRebis masStabi SeiZleba SezRudos. mudmivad ar aris imis dro an 

sazogadoebrivi interesi, rom yovelTve referendumi da yovel weliwads 

arCevnebi Catardes. ufro metic, zogierTi sakiTxi moiTxovs teqnikur 

codnas, romelic cotas Tu aqvs, rac iwvevs imas, rom teqnokrati 

eqspertebi, mag. centraluri bankirebi, demokratiul saxelmwifoSi 

mraval gadawyvetilebas iReben.   

 

 

saxelmwifoTa mdgomareoba 

 

 dRevandel saxelmwifoTa arsi rom gamovarkvioT, ori 

ganzomilebiT unda vixelmZRvaneloT: pirveli ganzomileba gulisxmobs 

im viTarebas, rodesac mmarTvelebi angariSvaldebulni arian 

konstituciisa da sasamarTlos winaSe. am SemTxvevaSi  Tanamedrove 

saxelmwifosTan gvaqvs saqme. meore ganzomileba asocirdeba 

viTarebasTan, rodesac mmarTvelebi angariSvaldebulni xdebian 

moqalaqeTa winaSe Tavisufali da samarTliani arCevnebis meSveobiT. es 

saxelmwifos demokratiulobis aucilebeli pirobaa. arsebobs 

demokratiul da avtokratul reJimTa sxvadasxva formebi.  Tanamedrove 

saxelmwifoTa organzomilebiani klasifikacia gvaZlevs ori kategoriis 

reJims. erTi sruliad demokratiuli reJimia, xolo meore _ 

upasuxismgeblo avtokratia. amave dros, am klasifikaciis mixedviT, 

gamoiyofa agreTve ori Sereuli kategoria. TiToeuli maTgani  
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arasruli demokratiaa, oRond erTmaneTisagan gansxvavebuli. amgvari 

klasifikaciiT SegviZlia Tavidan aviciloT iseT reJimTa erTi 

saxeldebis qveS gaerTianeba, rogoricaa, magaliTad, mefe jorj mesamis 

droindeli britaneTi, stalinis sabWoTa kavSiri da laTinuri amerikis 

samxedro diqtaturebi. 

 

 

angariSvaldebul demokratiaTa saxeobani 

 

 miuxedavad imisa, rom demokratiul saxelmwifoTa ganmsazRvreli 

principebi dadgenilia, ar arsebobs saukeTeso gza angariSvaldebulebis 

institucionalizebisTvis. demokratiuli sistemebi gansxvavdebian 

TavianTi saarCevno modelebiT,  marTvis principebiTa da institutebiT, 

romlebic uzrunvelyofen kanonis uzenaesobas. demokratiul 

saxelmwifoTa konstituciebSi Camoyalibebulia wesebi demokratiuli 

mmarTvelobis ganxorcielebis Sesaxeb, magram gansxvavebulia is sabaziso 

debulebebi, romlebsac es wesebi efuZneba. maJoritarul demokratiaSi 

mmarTvelebi iReben gadawyvetilebebs moqalaqeTa umravlesobis 

survilebis Tanaxmad. amgvari midgomis Sedegad, maTi qmedeba SeiZleba 

oponirdes amomrCevelTa umciresobis mier. demokratiis proporciuli 

Teoriebi ki amkvidreben mmarTvelobis im formebs, romlebSic yvela an 

TiTqmis yvela moqalaqe monawileobs gadawyvetilebis miRebaSi, 

miuxedavad imisa, romel partias uWers mxars. 

 maJoritaruli mmarTvelobis mTavari argumenti aris is, rom is 

uzrunvelyofs efeqtur mmarTvelobas erTi partiis xelSi Zalauflebis 

Tavmoyris Sedegad. saparlamento sistemaSi umravlesobaSi myofi partiis 

mier formirebuli mTavroba darwmunebulia, rom misi qmedebebi 

kanonmdebelTa mier mxardaWerili iqneba. opoziciur partiebs aqvT 

ufleba akritikon mTavrobis gadawyvetilebebi, magram ar yofniT xmebi, 

rom xeli SeuSalon mas. opoziciis Zalaufleba erTi saparlamento 

vadiTaa SemosazRvruli, romlis gasvlis Semdeg, is mmarTvel partias 

upirispirdeba Tavisufal da samarTlian arCevnebSi, romelSic 

ukmayofilo eleqtorati xmas aZlevs mTavrobis Sesacvlelad, xolo 

xelisuflebis momxreni - mTavrobas, meore vadiT asarCevad. miuxedavad 
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imisa, rom arc erTi demokratia realurad aseT idealur models ar 

Seesabameba, masTan yvelaze miaxloebul variants warmoadgens britanuli 

sistema. misi naklovaneba is gaxlavT, rom 1935 wlis Semdeg britaneTis 

arc erT mTavrobas ar moupovebia mosaxleobis naxevris xmebi. 2005 wlis 

sayovelTao arCevnebze britaneTis parlamentSi umravlesoba moipova 

leiboristulma partiam, romelmac mxolod xmaTa 35 % miiRo. 

 maJoritaruli mTavrobis Zalaufleba ar aris absoluturi, is 

SezRudulia konstituciiTa da sasamarTloTi, romelTac SeuZliaT 

gaauqmon mTavrobis arakonstituciuri gadawyvetilebebi. mTavroba, 

rogorc wesi, SezRudulia konstituciis cvlilebis sakiTxSic. amisaTvis 

mas sWirdeba amomrCevelTa Tanxmobis miReba referendumis gziT an 

parlamentarTa 2/3 an 3/4 Tanxmoba. xelisufleba aseve SezRudulia 

federalur sistemaSi, romelSic xelisuflebis ori done arsebobs. 

 proporciuli mmarTvelobis mTavari argumenti yvela moqalaqis 

mimarT samarTlianobaSi mdgomareobs. maJoritaruli sistemis 

calmxrivobisgan gansxvavebiT, proporciuli warmomadgenloba partiebs 

imden adgils ganusazRvravs parlamentSi, ramdenic maT mier miRebuli 

amomrCevelTa xmebis raodenobas metnaklebad Seesabameba. radganac 

partiebi iSviaTad Tu axerxeben amomrCevelTa xmebis naxevris mogrovebas, 

mTavroba, xSir SemTxvevaSi, ori an meti partiis koaliciis Sedegad 

formirdeba. proporciuli principiT dakompleqtebuli mTavroba 

advilad axerxebs umciresobasTan saerTo enis gamonaxvas, radgan 

yvelaze did partiasac ki SesaZloa hyavdes parlamentis wevrTa mxolod 

1/3, magaliTad, ise, rogorc beneluqsis qveynebSia. masac ki sWirdeba 

patara partiis mxardaWera parlamentSi umravlesobis mosapoveblad, ise 

rogorc, xSirad xdeba germaniaSi. maSin, rodesac maJoritaruli sistema 

gamoricxavs opoziciur partiebs, romlebic amomrCevelTa TiTqmis 

naxevars warmoadgenen, proporciuli partia koaliciur mTavrobaSi 

mraval mcire partias CarTavs. 

 xelisuflebis gadanawileba ar aris 100%-iT proporciuli, radgan 

kanonebi xels uSlis partiaTa ukidures fragmentacias da iTxovs, rom 

partiam, saparlamento adgilebis mosapoveblad, amomrCevelTa xmebis 

sul mcire, 5 % mainc unda miiRos. 
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arademokratiul saxelmwifoTa klasifikacia 

 

konstituciuri oligarqia arasruli demokratiaa, radgan xelisufalTa 

qmedebebi ar izRudeba masobrivi amomrCevlis mier. miuxedavad amisa, is 

SezRudulia kanonis uzenaesobiT. sasamarTloebs aqvT sakmarisi 

damoukidebloba, rom Tavidan aicilon xelisufalTa ukanono qmedeba da 

daicvan subieqtebi, Tuki reJimi ukanonod zRudavs maTYTavisuflebebs. 

miuxedavad imisa, rom reJimi SeiZleba ar iyos popularuli, misi 

nabijebis winaswarganWvreta SesaZlebelia. magaliTad, cenzuris Sesaxeb 

kanoni moqalaqeebs maTi Tavisuflebis SesaZleblobebs amcnobs. 

kanonebSi, garkveuli xarisxiT, gaTvaliswinebulia iseTi institutebis 

Tavisufleba, rogoricaa: media, universitetebi, bizneskompaniebi da 

profkavSirebi. oligarqTa arademokratiul jgufs SeuZlia mTavroba  

mis winaSe angariSvaldebulad aqcios. 

 

plebiscitur avtokratiaSi tardeba mravalpartiuli arCevnebi, 

romlebSic monawileobs bevri kandidati. miuxedavad amisa, is mainc 

arasruli demokratiaa, radganac sustia kanonis uzenaesoba. es ki 

niSnavs, rom arCevnebi ar aris Tavisufali da samarTliani.  Tuki 

referendumis Catarebisas mTavroba gansazRvravs SekiTxvis arssac da 

masze pasuxsac,  maSin es mxolod da mxolod reJimis neba-survils 

gamomxatveli plebiscitia. plebiscituri avtokratiebi xSiri iyo me-20 

saukunis laTinur amerikaSi, sadac arCevnebSi gamarjvebuli xSirad 

acxadebda pretenzias uflebamosilebaze, emoqmeda kanoniT SezRudvis 

gareSe. magaliTad, argentinaSi saprezidento arCevnebSi gamarjvebulma 

xuan peronma erTpirovnuli mmarTveloba daamyara. plebiscituri 

avtokratiis arseboba SeiZleba usasrulod gagrZeldes, magram 

yovelTvis arsebobs albaToba, rom arCevnebis Sedegebi mTavrobis 

sawinaaRmdego aRmoCndes, rogorc es moxda 2004 wels, ukrainaSi. 

 

araangariSvaldebul avtokratiaSi xelisufleba Zalauflebas 

Tavisuflad, sakuTari neba-survilis mixedviT iyenebs da ara aqvs  

xelisuflebis arCevnebis gziT legitimaciis pretenzia. mmarTvelTa mier 

miRebuli gadawyvetilebebi xSirad Telavs konstituciis debulebebs, 
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aseve, mosamarTleebic maT emorCilebian. me-20 saukuneSi Seiqmna 

totalitaruli reJimebi, romlebic gansxvavdebodnen tradiciuli 

avtokratiuli reJimebisgan. tradiciuli araangariSvaldebuli 

avtokratiebi socialuri cxovrebis garkveul sferoebSi ar ereodnen, 

xolo totalitaruli reJimebi sistematurad akontrolebdnen TavianTi 

subieqtebis cxovrebas. marTalia, stalinis sabWoTa kavSiri da hitleris 

germania dRes aRar arsebobs, magram, magaliTad, 1948 wels Seqmnili 

CrdiloeT korea arsebobis ufro xangrZliv istorias iTvlis, vidre 

gaeros wevr saxelmwifoTa ori mesamedi. 

 

reJimTa umravlesoba an arasruli demokratiaa an avtokratia 

 

 Freedom house-is da Transparency international-is reitingebi gviCvenebs 

qveyanaTa or ganzomilebian profils, rac adasturebs, rom 

demokratizaciis gzaze mTavari winaaRmdegoba gaxlavT ara arCevnebis 

ararseboba, aramed kanonis uzenaesobis farglebSi marTvis 

TvalsazrisiT reJimebis “CaWra.” Sualeduri reJimi aris plebiscituri 

avtokratia. msoflios reJimTa 30% aseTia. im reJimebs Soris, romlebic 

konkurentul arCevnebs kanonis uzenaesobis gareSe atareben, Sedis iseTi 

qveynebi, rogorebicaa: indonezia da filipinebi, sadac korufciis maRali 

donea. aseT saxelmwifoebSi opoziciur partiebs mmarTvel partiasTan 

umZimesi brZolebis gadatana uxdebaT, radgan kanoni mcired Tu icavs 

reJimis kritikosebs xelisufalTa TviTnebobisagan. ukrainaSi 

ganviTarebulma bolodroindelma movlenebma gviCvena, rom miuxedavad 

arCevnebSi opoziciis gamarjvebisa, winamorbedTa msgavsad, verc axalma 

mmarTvelebma moaxerxes korufciis Tavidan acileba. 

 reJimTa 32% araangariSvaldebuli avtokratiebia, romelTa 

xelisufalT ar aRelvebT kanonis uzenaesoba. am TvalsazrisiT  

ukiduresobis magaliTia saudis arabeTi, sadac absoluturi monarqiaa 

damyarebuli. avtokratiuli reJimebi erTmaneTisgan mmarTvelobis 

formiT gansxvavdebian. zogierTi maTgani personalur diqtaturas 

warmoadgens, sxvagan samxedro an samoqalaqo xrova akontrolebs 

saxelmwifos. xalxis mxardaWeris demonstrirebis iluziis Sesaqmnelad 

iSviaTad partiis formasac mimarTaven. Tuki arCevnebi tardeba, 
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mmarTvelebi darwmunebuli arian, rom Sedegi iqneba iseTi, rogoric maT 

surT da ara iseTi, rogoric eleqtorats unda. magaliTad, TurqmeneTSi 

safar murad niazovi Tavidan airCies 8 wlis vadiT, 99,99 procentiT, 

Semdeg parlamentma vada sicocxlis bolomde gaugrZela. misi 

gardacvalebis Semdegac axali prezidenti TiTqmis 90 procentiT airCies. 

araangariSvaldebuli da plebiscituri avtokratiebi jamurad msoflios 

saxelmwifoTa 3,5 Seadgenen. 

 angariSvaldebuli demokratiebi msoflios reJimTa erT mesameds 

Seadgens. isini TavianTi formiT sxvaTagan mkveTrad gansxvavdebian: 

umravlesoba saparlamento demokratiaa. zogierTi maTganSi  

saprezidento mmarTvelobis sistemaa, xolo reJimSi xelisufleba 

gadanawilebulia arCeul prezidentsa da warmomadgenlobiT organos 

Soris. angariSvaldebul demokratiaTa didi umravlesoba evropuli 

saxelmwifoebsa da Tanamedrove ekonomikebs warmoadgens. TumcaRa, bevri 

maTgani demokratizaciis pirvelive mcdelobisas warmatebuli ar yofila 

da avtoktariul mmarTvelobaSi gadaiCexa. indoeTi naTeli magaliTia 

imisa, rom saxelmwifo SesaZlebelia demokratiuli iyos maSinac ki, 

roca mosaxleobis didi nawili Raribi da gaunaTlebelia. amave dros, 

nebismier kontinetze moiZebneba iseTi ganviTarebadi qveynebi, romlebic 

adastureben, rom saxelmwifoSi angariSvaldebuli demokratiuli 

reJimis arsebobisTvis ekonomikuri ganviTarebis maRali done  sakmarisi 

araa. 

 saxelmwifoTa mxolod 7% Seadgens konstituciur oligarqiebs, 

sadac sajaro oficiozi erovnuli kanonebis Sesabamisad moqmedebs, 

magram ver xedavs eleqtoratis winaSe angariSvaldebulebis saWiroebas. 

amis saukeTeso magaliTia singapuri, romlis xelisufalni trabaxoben 

“kargi” (igulisxmeba patiosani) mmarTvelobiT, xolo maTi reitingi, 

Transparency international-is mixedviT, aSS-sa da evrokavSiris wevr 

saxelmwifoTa xuT meeqvsedze ufro maRalia. miuxedavad amisa, 

singapureli liderebi uars amboben demokratiul mmarTvelobaze, 

rogorc ucxo ideaze, romelic aziur faseulobaTa gansazRvrebasTan 

Seusabamoa. Sedegad, iReben iseT kanonebs, romlebic axSoben opozicias. 

sxva msgavsi reJimi hongkongia, romelic ufro patiosania, vidre aSS, 
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safrangeTi da germania, magram misi mTavroba metwil pekinis komunistur 

reJims abarebs angariSs, vidre sakuTar eleqtorats. 

 SejamebisaTvis unda avRniSnoT, rom arasrul demokratiaTa  

mTavari winaaRmdegoba ara konkurentuli arCevnebis ugelebelyofaa, 

aramed kanonis uzenaesobisa. 
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1991 – 1992  წლების ქართული მედია პოლიტიკური  

პროცესების  ჭრილში  

 

როგორც ცნობილია, მასმედია არ მხოლოდ კომუნიკაციის საშუალებაა, არამედ  

თავადაც მონაწილეობს პოლიტიკურ პროცესებში. იგი არა მარტო ასახავს, გავლენას 

ახდენს საზოგადოებაში ძალთა გადანაწილებაზე. ანტონიო გრამშის აზრით,  სწორედ 

მასმედიის მფლობელობა განაპირობებს მის მიერ გავრცელებული პოლიტიკური 

შეხედულებების ხასიათს (ჰეივუდი,  2004).  

მედიის წარმომადგენლებსა და პოლიტიკურ ელიტას შორის ურთიერთობა 

ხშირად განსაზღვრავს მედიის პოლიტიკურ შეხედულებებს და მისი გუშაგობის 

უნარსაც ეჭვქვეშ აყენებს. ნოამ ჩომსკისა და ედვარდ ჰერმანის წიგნში „თანხმობის 

ფაბრიკა“ აღწერილი გაბატონებულ - იდეოლოგიური მოდელის თანახმად, მედია 

პოლიტიკურ „ნიუსებს“ სხვადასხვა ფილტრში ატარებს. ასეთი ფილტრი შეიძლება იყოს 

ხელისუფლების წარმომადგენელთა და ლობისტთა ინტერესები, ჟურნალისტთა 

მიმართ წნეხი, მფლობელთა ბიზნესინტერესები, რაც თავისთავად თვითცენზურის 

ხასიათს იღებს. ჩომსკის თვალსაზრისით, მედიას შესწევს ძალა, ხელისუფლების 

იდეოლოგიის მხარდაჭერა უზრუნველყოს. მედიას შეუძლია დანერგოს ცინიკური 

განწყობილებები, გაზარდოს ხალხის უნდობლობა, როგორც ზოგადად პოლიტიკის, ისე 

ცალკეული პოლიტიკოსების მიმართ (ლოიდი, 2004). შესაბამისად, მედიისა და 

პოლიტიკის ურთიერთმიმართება, მედიის ფუნქციონირება კონკრეტული 

პოლიტიკური რეჟიმის პირობებში ყოველთვის წარმოადგენს ინტერესის საგანს. 

სიბერტი, პეტერსონი და შრამი თავიანთ ცნობილ „პრესის ოთხ თეორიაში“ 

გამოყოფენ მასობრივი კომუნიკაციის საბჭოთა კომუნისტურ მოდელს.  წარმოდგენილი 

მოდელი პრესისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართებას ასახავს და ემყარება შემდეგ 

თვალსაზრისს: „პრესა იღებს იმ სოციალურ-პოლიტიკური სტრუქტურის ფორმას, 

რომელშიც ფუნქციონირებს“. ცხადია, კომუნისტური რეჟიმი ტოტალიტარული 

სახელმწიფოს არსებობას გულისხმობს, რომელშიც დამოუკიდებელი და მოგებაზე 
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ორიენტირებული  მედია არ არსებობს. „საბჭოთა კომუნისტური მოდელის“ 

შემთხვევაში, პრესა მთლიანად სახელმწიფოს ხელშია, როგორც ოფიციალური 

იდეოლოგიის გასავრცელებელი და გასამყარებელი პროპაგანდისტული  მექანიზმი. 

მისი უპირველესი ფუნქცია სამთავრობო პარტიის ინტერესების დაცვაა.  

 სახელმწიფო მედიას იყენებს მის მიერ აღიარებული ოფიციალური 

იდეოლოგიის დასანერგად და საკუთარი დირექტივების გასავრცელებლად. მედიამ არ 

შეიძლება გამოიტანოს სააშკარაოზე ის, რაც ხელისუფლების ინტერესებს არ 

შეესაბამება. მან დესპოტური ძალაუფლების შენარჩუნებას უნდა შეუწყოს ხელი. ამის 

თაობაზე დასახელებულ ნაშრომში ვკითხულობთ: „მასობრივი კომუნიკაციის 

ინსტიტუტების საქმიანობა ხორციელდება პარტიული პრინციპის საფუძველზე, 

გაბატონებული იდეოლოგიის შესატყვისია და გამოხატულია ინფორმაციის 

„დოზირებით“, ცენზურითა და სანქციებით. მასმედიის ყველა საშუალება არის 

სახელმწიფოს საკუთრება და ახალი საინფორმაციო საშუალებები წარმოიქმნება არა 

ბაზრის მოთხოვნის, არამედ გეგმის მიხედვით. რეგიონში გაბნეული მასმედია მკაცრად 

კონტროლდება პარტიულ–სახელმწიფოებრივი ორგანოების მხრიდან“ (სიბერტი.. 1998).  

 მედიის პოლარიზებულ  - პლურალისტური მოდელი 

რაც შეეხება გარდამავალი პერიოდის მედიას, მის დასახასიათებლად  

გამოვიყენებთ დანიელ ჰალინისა და პაოლო მანჩინის თეორიას  მედიის 

პოლარიზებულ  - პლურალისტური მოდელის შესახებ, რომელიც   სიბერტის, 

პეტერსონის და შრამის ზემოხსენებულ ნაშრომს ემყარება.  ამ ნაშრომში ავტორები 

პოლიტიკისა და მედიის ურთიერთმიმართების დასახასიათებლად გვთავაზობენ  სამ 

მოდელს: 

1. პოლარიზებულ-პლურალისტური მოდელი ანუ ხმელთაშუაზღვისპირეთის მოდელი 

(სააფრანგეთი, იტალია, საბერძნეთი); 

2. ლიბერალური ანუ ანგლოსაქსური მოდელი (დიდი ბრიტანეთი, აშშ, კანადა, 

ირლანდია); 

3. დემოკრატიული კორპორატივიზმი, ცენტრალური და ჩრდილოეთ ევროპის მოდელი 

(ავსტრია, ბელგია, გერმანია, შვეიცარია, ჰოლანდია, ნორვეგია). 
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ამ მოდელების შედარებითი ანალიზისთვის ავტორები შემდეგ კრიტერიუმებს 

გამოყოფენ: 

 მედიაბაზრის სტრუქტურა - ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება 

პრესის მასობრივი ტირაჟის არსებობაზე; 

 პოლიტიკური პარალელიზმი, რომელიც მედიისა და პოლიტიკური 

სტრუქტურების ურთიერთკავშირის ხასიათსა და ხარისხს გულისხმობს, ასევე 

ტენდენციას, თუ რამდენად ასახავს მედია მთავარ პოლიტიკურ ძალას; 

 ჟურნალისტური პროფესიონალიზმის განვითარება; 

 სახელმწიფოს როლი ინფორმაციულ სისტემაში - იგულისხმება 

მედიასისტემებზე  სახელმწიფოს კონტროლის ხარისხი. 

ვიდრე  უშუალოდ ხმელთაშუაზღვის მოდელზე ვისაუბრებდეთ, მოკლედ 

მიმოვიხილავთ იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც ჰალინისა და მანჩინის კონცეფციაში 

წარმოდგენილ მოდელებს ერთმანეთისგან განასხვავებს.   

მედიაბაზრის სტრუქტურასა და პრესის მასობრივი ტირაჟის განივთარებას 

უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სოციალური და პოლიტიკური კომუნიკაციის პროცესში 

მედიის როლის დასახასიათებლად. ბაზარზე ორიენტირებული, მასობრივი ტირაჟის 

მქონე პრესის განვითარება მედიისათვის დამოუკიდებლობის გარანტიაა. სხვა 

შემთხვევაში, მედია ფინანსურად პოლტიკურ აქტორებზე ხდება დამოკიდებული. 

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ თუ საბაზრო პრიციპები არ არის დაცული, პრესის 

მასობრივი წარმოების განვითარება კომერციალიზაციასა და დამოუკიდებლობასთან  

კავშირში არ არის. 

პოლიტიკური პარალელიზმი, რომელიც ჩვენთვის განსაკუთრებით 

საყურადღებოა, მედიის შინაარსობრივ ასპექტებს ეხება. პოლიტიკური პარალელიზმი 

გულისხმობს, თუ რამდენად ასახავს სხვადასხვა მედიასაშუალება მკაფიო პოლიტიკურ 

ორიენტაციას ახალი ამბების, მიმდინარე მოვლენებისა და ხანდახან გასართობი 

გადაცემების წარმოდგენისას. პოლიტიკის ადვოკატირება ჯერ კიდევ ბეჭდური მედიის 

განვითარების პერიოდში იყო პრესის ერთ-ერთი ცენტრალური ფუნქცია. 

ჟურნალისტები ხშირად პუბლიცისტები იყვნენ, რომლებიც პოლიტიკური პროცესების 
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შეფასებით საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე გავლენას ახდენდნენ,  გაზეთები კი 

- პოლიტიკური პარტიების მხარდაჭერითა და დაფინანსებით არსდებოდა. 

„ჟურნალისტიკის, როგორც პოლიტიკურ კომუნიკაციაში დამოუკიდებელი არბიტრის 

როლი კომერციული პრესის განვითარებას უკავშირდება“ - ამ შემთხვევაში მედია 

მოგებაზეა ორინეტირებული და არა პოლიტიკური ინტერესების მსახურებაზე.  

ჟურნალისტური პროფესიონალიზმის ფაქტორი სიბერტის, პეტერსონისა და 

შრამის მიერ შემოთავაზებულ „სოციალური პასუხიმგებლობის მოდელს“ შეესაბამება. 

ჟურნალისტი უნდა ემსახუროს საზოგადოებრივ და არა კერძო ინტერესებს და უნდა 

იცავდეს ჟურნალისტურ სტანდარტებსა და ეთიკის კოდექსს. ბუნებრივია, რომ მაღალი 

პოლიტიკური პარალელიზმის პირობებში ჟურნალიტური პროფესიონალიზმი 

დაბალია. 

სახელმწიფოს ჩართულობა მედიასისტემაში ცენზურის ან მასზე სხვა სახის 

პოლიტიკური კონტროლის არსებობას გულისხმობს; ასევე - მედიის სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებობას, სამართლებრივი რეგულაციების დაწესებას. როცა 

სახელმწიფოს ჩართულობა მაღალია, სახელმწიფო მოიაზრება, როგორც სანდო 

ინფორმაციის მთავარი წყარო და ახალი ამბების დღის წესრიგის განმსაზღვრელი. 

ამ თეორიის განვითარებისას, ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ მედია არ არის 

სტატიკური სისტემა და მისი განვითარება ისტორიულ ჭრილში უნდა განვიხილოთ. 

ამასთანავე, აქ წარმოდგენილი მოდელები იდეალური ტიპებია და კონკრეტული 

ქვეყნის მაგალითი შეიძლება მოდელს უხეშად შეესაბამებოდეს. ერთსა და იმავე 

ჯგუფში მოქცეული ქვეყნებიც კი, მაგალითად, ბრიტანული და ამერიკული მოდელი 

(ლიბერალური) ან იტალიური და ესპანური მოდელი (პოლარიზებულ-

პლურალისტური) ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება. 

ჰალინისა და მანჩინის კონცეფციის „ხმელთაშუაზღვისპირეთის მოდელი“ 

კარგად ასახავს პოსტტოტალიტარული პერიოდის მედიაგარემოს: 

“ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნების მოდელის თანახმად, ქვეყანაში შესაძლებელია 

არსებობდეს პლურალისტული გარემო, იდეების მრავალგვარობა, რომელთაც მედია 

სრულად ასახავდეს და შესაბამისად, ფორუმსაც სთავაზობდეს საზოგადოებას, 
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პოლიტიკურ პროცესებში მეტი ჩართულობისთვის, მაგრამ იდეურად მკვეთრად 

დაპირისპირებული ვითარება პოლარიზებულ მედიაგარემოს ქმნიდეს. ამ პირობებში 

თითოეული გავლენიანი მედიასაშუალება კონკრეტული პოლიტიკური ძალის 

პრომოუშენს ეწევა და ფაქტობრივად, ერთი რომელიმე იდეოლოგიის მსახურად 

გვევლინება (შამილიშვილი, 2007). 

პოლარიზებულ-პლურალისტური მედიაგარემოს შემთხვევაში, სუსტია 

დემოკრატიისა და ჟურნალისტური პროფესიონალიზმის ხარისხი, დაბალია ასევე 

გაზეთების ტირაჟი, სუსტია კომერციული მედიის ისტორიული განვითარება, მაღალია 

პოლიტიკური პარალელიზმი და სახელმწიფო ჩართულობა მედიაში. იდეების 

მრავალგვარობა გარე პლურალიზმის სახითაა წარმოდგენილი. აღსანიშნავია, რომ 

ლიბერალურ მოდელს, ხმელთაშუაზღვის მოდელისგან განსხვავებით, ახასიათებს 

გამართული საბაზრო მექანიზმისა და კომერციული მედიის არსებობა. დემოკრატიულ -

კორპორაციული მოდელის შემთხვევაში კი, არსებობს როგორც  კომერციული მედია, 

ასევე სოციალურ თუ პოლიტიკურ ჯგუფებთან მიბმული მედია. ამასთანავე, 

,სახელმწიფოს შედარებით აქტიური, თუმცა სამართლებრივად შეზღუდული როლი 

უკავია. 

გარდამავალ პერიოდში მედიასისტემების მახასიათებლებს კოლინ სპარკსი 

პოლონეთის, რუსეთისა და ჩინეთის მაგალითზე მიმოიხილავს. ჩვენთვის 

განსაკუთრებით საინტერესოა ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი 

სამართალმემკვიდრის რუსეთის მაგალითი. გარდამავალ ანუ „პერესტროიკის“ 

პერიოდში მედიამ შედარებით მეტი დამოუკიდებლობა მოიპოვა, ეს პერიოდი „ოქროს 

ეპოქად“ მოიაზრება საბჭოთა პერიოდის მედიისთვის (Hagstrom, 2000; Ryabov, 2004).  

90-იან წლებში, პოლიტიკური კრიზისის გამწვავებისას, მედია ძლიერი 

გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა. ეკონომიკურად რთულმა ვითარებამ, ტირაჟის დაცემამ, 

დაბალმა შემოსავლებმა ბევრი გაზეთი გაკოტრებამდე მიიყვანა. დამოუკიდებელი 

გაზეთები ოლიგარქებმა შეიძინეს საკუთარი ინტერესების გასატარებლად (Belin, 2002, 

Fadin, 2002; Zassoursky, 1999). იგივე მოხდა  მაუწყებლობის შემთხვევაშიც. მაუწყებლობა 
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პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებისა და ოლიგარქების კონტროლის ქვეშ  

აღმოჩნდა.  

ნაშრომში სპარკსი ასკვნის, რომ კომუნისტური რეჟიმიდან 5 წლის შემდეგ 

რუსული მედია საგრძნობლად შეიცვალა, თუმცა ახლად წარმოქმნილმა 

მრავალფეროვნებამ ვერ შეძლო აესახა საზოგადოებრივი ინტერესები და ყოფილიყო მის 

სამსახურში:  „რაც განასხვავებს ამ სიტუაციას ადრინდელი საბჭოთა რეჟიმიდან არის 

ის, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა ეჯიბრება ერთმანეთს რესურსებისთვის 

ბრძოლაში, რაც პლურალიზმის არსებობას უზრუნველყოფს და ხანდახან ძლიერი 

„ინფორმაციული ომის“ ხასიათის იღებს“.  

რუსეთის მაგალითზე ჩანს, რომ ამ პერიოდის მედია გაცილებით უფრო 

პლურალისტურია საკუთრების ფორმის თვალსაზრისით და აღარ არის სახელმწიფო 

სუბსიდიებზე დამოკიდებული. თუმცა, მედია იმ ელიტის ხელში აღმოჩნდა, რომელიც 

მედიაზე კონტროლს პოლიტიკური ძალაუფლების შესანარჩუნებლად იყენებს. სპარკსი 

რუსეთში გარდამავალი მედიის დახასიათებისას  ასევე ეყრდნობა ჰალინისა და 

მანჩინის თეორიას  და აღნიშნავს, რომ მოცემულ შემთხვევაში მაღალია პოლიტიკური 

პარალელიზმი, დაბალია ჟურნალისტური დამოუკიდებლობისა და 

პროფესიონალიზმის ხარისხი, ძლიერია სახელმწიფოს როლი. საზოგადოების 

ინტერესებისგან საკმაოდ დაშორებული მედია პოლიტიკურ ინსტრუმენტადაა ქცეული 

და პოლიტიკურ ფაქტორებთან დაახლოებული ოლიგარქების ხელში 

ხელისუფლებისთვის ძალაუფლების შენარჩუნებას ემსახურება (C. Sparks 2008).  

თავისუფალი პრესა ხშირად განისაზღვრება როგორც კერძო საკუთრებაში 

არსებული გაზეთები და სხვა მედიასაშუალებები, რომლებიც სახელმწიფოსგან 

დამოუკიდებლები არიან. თუმცა, რუსეთის მაგალითი ცხადყოფს, რომ თუ დაცული არ 

არის დემოკრატიის პრინციპები, მხოლოდ საბაზრო მექანიზმებზე გადასვლა ვერ 

უზრუნველყოფს მედიის დამოუკიდებლობასა და საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის 

მსახურებას. პოსტკომუნისტურ სახელმწიფოებში მედიის კონტროლი პოლიტიკურად 

გარდარჩენის იმპერატივს წარმოადგენს.   
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პოსტსაბჭოური საქართველოს  მედიაგარემო ზუსტად ესადაგება ზემოთ 

განხილულ „ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნების მოდელს“ და  გარკვეულწილად -

დღევანდელ მედიაკლიმატსაც. როგორც უკვე ითქვა, საბჭოთა დროის მედიის ძირითად 

ტენდენციას მარქსიზმ - ლენინიზმის  თეორია და კომუნისტური პარტიის 

გრანდნარატივი წარმოადგენს. ჟურნალისტი კარგად წერდა იმდენად, რამდენადაც 

სწორად ასახავდა მმართველი პარტიის კურსს. შეხედულებებს, რომლებიც მმართველი 

პარტიის „ჭეშმარიტებებს“ ეჭვქვეშ დააყენებდა, საჯარო სივრცეში ადგილი არ ჰქონდა 

(მუსხელიშვილი, 2003). 

 საქართველო გარდაქმნის პერიოდში 

საბჭოთა კავშირის არსებობის ბოლო ათწლეული სოციალურ-ეკონომიკური და 

პოლიტიკური კრიზისით ხასიათდება. 1970-იანი წლები სტაგნაციის პერიოდია. ე.წ. 

„უძრაობის ხანაში“ განსაკუთრებით გაიზარდა კორუფცია, ხოლო საბჭოთა 

ბიუროკრატიის პირობებში,  ფინანსური და ბუნებრივი რესურსების არამიზნობრივმა 

განკარგვამ, კერძო საკუთრების არარსებობამ და გეგმიურმა ეკონომიკამ იმპერია 

კრიზისამდე მიიყვანა. 1985 წელს საბჭოთა ხელისუფლების სათავეში მოსულმა 

გორბაჩოვმა გამოსავალი გარდაქმნასა და მოდერნიზაციაში დაინახა, რაც გეგმიური 

ეკონომიკის საბაზრო პრინციპებზე გადასვლას გულისხმობდა. გორბაჩოვის 

ლოზუნგების ტრიადა ასეთი იყო: „გარდაქმნა, დაჩქარება, საჯაროობა“ (გაჩეჩილაძე, 

2011, გვ. 236).  

 „რკინის ფარდის“ მიღმა შექმნილი უძლეველი საბჭოთა კავშირის მითი 

დაიმსხვრა. ჯანრი კაშიას თავის ნაშრომში „ტოტალიტარიზმი“ მოტანილი აქვს 

გორბაჩოვის ციტატა: „ ჩვენმა მტერმა ჩვენ გამოგვიცნო! მას აღარ ეშინია ჩვენი!“ (კაშია, 

2013, გვ. 325). ხატი, რომელიც ერთ დროს მსოფლიოს შიშის ზარს სცემდა, მტრის 

შესაშინებლად ვეღარ გამოდგებოდა, საჭირო გახდა ახალი ხატის შექმნა, კერძოდ, 

გარდაქმნილი საბჭოთა კავშირისა.  

იმდროინდელი კომუნისტური ხელისუფლება ცდილობდა სოციალიზმისა და 

დემოკრატიის ერთმანეთთან შეთავსებას, კრიზისის პირას მყოფი საბჭოთა კავშირის 

გადარჩენას რეფორმების გზით, თუმცა „პერესტროიკის“ საწყის ეტაპზევე გამოჩნდა,  
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რომ ეს იდეა აშკარად უტოპიური იყო. ხოლო მკაფიო პროგრამისა და შესაძლო 

შედეგების გაანალიზების გარეშე,  თეორიულად სწორი ნაბიჯებიც კი, საბჭოთა 

კავშირისთვის უკუშედეგის მომტანი აღმოჩნდა. პერესტროიკის მაგალითს კარგად 

შეესაბამება ფრანგი პოლიტოლოგის ალექსის დე ტოკვილის ფრაზა: „ცუდი 

მთავრობისთვის ყველაზე სახიფათო დრო დგება, როცა ის საკუთარი თავის 

რეფორმირებას იწყებს (გაჩეჩილაძე, 2011, გვ 243)“. 

ამერიკის განზრახვა - დაესუსტებინა საბჭოთა კავშირი, რეიგანის 

პრეზიდენტობის პერიოდში სულ უფრო წარმატებით მიმდინარეობდა, რაშიც სხვა 

ფაქტორებთან ერთად, დიდი როლი შეასრულა ამერიკის თავდაცვითმა ინიციატივამ. 

80-იან წლებში საბჭოთა კავშირმა მიიღო ამერიკის გამოწვევა და ჩაერთო ე.წ. 

„გამალებული შეიარაღების“ შეჯიბრში, თუმცა ეკონომიკური აღმავლობის გზაზე 

მყოფი ამერიკის ტოლფასი ხარჯების გაწევა, ეკონომიკური სტაგნაციის მდგომარეობაში 

მყოფი საბჭოთა კავშირისათვის მძიმე ტვირთი აღმოჩნდა,  რამაც „ცივი ომის“ 

დასრულება გამოიწვია. 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირი ამერიკისთვის აღარ 

წარმოადგენს იმდენად დიდ საფრთხეს.   

1990 წელს გერმანიის გაერთიანებით, ასევე უსისხლო რევოლუციებით  -

ჩეხოსლოვაკიაში, პოლონეთში, ბულგარეთსა და უნგრეთში დაირღვევა 

„სოციალისტური ბანაკის“ საზღვრები. „დასავლეთის ლიდერები უღიმოდნენ და 

მადლობას უხდიდნენ გორბაჩოვსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ შევარდნაძეს 

კომუნისტური რეჟიმისთვის ადამიანური სახის მიცემისათვის, მაგრამ, ბუნებრივია, 

გულში უხაროდათ უძლიერესი მტრის დასუსტება და ასპარეზიდან მისი ჩამოშორება. 

1990 წელს გორბაჩოვს ნობელის მშვიდობის პრემია მიენიჭა იმისთვის, რომ მან 

აღმოსავლეთ ევროპის ხალხებს თავისუფალი არჩევნის გაკეთების საშუალება მისცა 

(გაჩეჩილაძე, 2011,  გვ. 231-236)“.  

ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერდა გორბაჩოვის „პერესტროიკის“ 

კურსს, ხოლო საქართველო შეერთებული შტატების ფავორიტების რიცხვიდან 

გამორიყული იყო (შველიძე, 2008, გვ. 520). ქვეყნის იზოლაცია და დასავლეთის მიერ 

მისი არაღიარება იქცა კიდეც მაშინდელი ოპოზიციისა და ხელისუფლების მწვავე 
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კონფრონტაციის საგნად. ამერიკის შეერთებული შტატები არ ჩქარობდა ეცნო 

საქართველოს დამოუკიდებლობა, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთისგან განსხვავებით და 

საქართველოსა და მოლდოვას დემოკრატიის გზით სვლისკენ მოუწოდებდა. როგორც 

დიმიტრი შველიძე აღნიშნავს, დამოუკიდებლობის გზაზე მდგარი საქართველოს 

საერთაშორისო იზოლაციის ერთ-ერთი მიზეზი აშშ-სა და საბჭოთა კავშირს შორის 1991 

წლის აგვისტოში დადებული ბირთვული შეიარაღების შემცირებასთან დაკავშირებული 

ხელშეკრულება იყო.  ასეთი მნიშვნელოვანი ხელშეკრულების დადების შემდგომ 

ამერიკის ინტერესებში ნაკლებად შედიოდა საბჭოთა კავშირის გაღიზიანება მის 

ფარგლებში წარმოქნილი სეპარატისტული სახელმწიფოების აღიარებით (შველიძე, 

2008, გვ. 253-277). ბირთვული განიარაღების მსოფლიო პრობლემა და „ცივი ომის“ 

დასასრული დასავლეთისთვის, ბუნებრივია, უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი, იყო 

ვიდრე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მხარდაჭერა.  

 

 90-იანი წლების ქართული მედიაგარემო 

მედიაზე კონტროლის თანდათანობით შესუსტება გორბაჩოვის გარდაქმნისა და 

ღიაობის პერიოდს უკავშირდება. ამ დროს იქმნება დამოუკიდებელი პოლიტიკური 

ჯგუფები. მათ მიერ შემოტანილი დისკურსი ნაციონალისტურ და ანტიკომუნისტურ 

იდეებს ეფუძნება და ორიენტირებულია დასავლურ სტანდარტებზე დამყარებული 

დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს შექმნაზე. შესაბამისად, ქვეყნის უახლესი 

ისტორიის მანძილზე პირველი დამოუკიდებელი, სახელმწიფო ცენზურის 

კონტროლისგან თავისუფალი, პრესის პრეცედენტს წარმოადგენდა XX საუკუნის 80-იან 

წლებში საბჭოთა კავშირში დაწყებული პერესტროიკის დროს გახშირებული 

დისიდენტური გამოცემები (ბეგიაშვილი და სხვ. 2007). 

ახალი ქართული მედიის საწყისები საქართველოში სწორედ პოლიტიკური 

პლურალიზმის წარმოქმნას უკავშირდება. საბჭოთა ცენზურის გაუქმებამ ინფორმაციის 

ზრდა გამოიწვია. მეოცე საუკუნის 90-იან წლებში 500 გაზეთი და 60 ჟურნალი იყო 

დარეგისტრირებული. სიტყვის თავისუფლების საკითხში მნიშვნელოვანი პროგრესი 

განიცადა ამ პერიოდის მედიამ, თუმცა ნეიტრალური და ობიექტური მედიაფორუმის 
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ჩამოყალიბება მაინც ვერ მოხერხდა. „პროპაგანდისტული წნეხის, პარტიული და 

სახელმწიფო დიქტატისა და ცენზურისაგან სიტყვის გათავისუფლების თავდაპირველი 

ეტაპი, ქართულმა მედიამ მართლაც საკმაოდ წარმატებულად განვლო; მაგრამ ამ 

პირველ ეტაპს უნდა მოჰყოლოდა მედიის მიერ ფინანსური და სარედაქციო 

დამოუკიდებლობის მოპოვების, სიტყვის თავისუფლებასთან პასუხისმგებლობის 

შეხამების, პროფესიული სტანდარტების დამკვიდრების და ა.შ. ეტაპები, რომლის 

გარეშეც “თავისუფალი მედია” მხოლოდ ფორმალური ცნებაა“ (კუტუბიძე, 2009). 

1990 წელს გამოვიდა პირველი თავისუფალი არაპარტიული გაზეთი „7 დღე“, 

რასაც საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის ჩამოყალიბებისა და დემოკრატიული 

პროცესისათვის ეპოქალური  მნიშვნლობა ჰქონდა. 1991 წელს გაზეთი ახალი სახით და 

სახელით - „დრონი“ იწყებს გამოსვლას. გამსახურდიას პერიოდის „დრონი“ 

არაოფიციოზური გაზეთია, თუმცა თავისუფალ მედიად მაინც არ მოიაზრება, რადგან 

იგი უფრო ოპოზიციური აზრის ტრიბუნას წარმოადგენს, ვიდრე ახალი ამბების 

ნეიტრალურ მთხრობელს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ამ პერიოდში არაპარტიული 

გამოცემები მცირეა, გაზეთის პოპულარობას მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს 

(ბოკერია, თარგამაძე, რამიშვილი, 1997). 

დამოუკიდებლობის სათავესთან, განვითარების პირველ სასტარტო ეტაპზე 

მასმედია მხოლოდ აზრის თავისუფლად გამოხატვის პრინციპს იცავდა, 

დემოკრატიისთვის უმნიშვნლოვანესი  პასუხისმგებლობის ფაქტორის წინ წამოწევა, 

მხოლოდ მომდევნო ეტაპზე გახდა შესაძლებელი.  „დიდი ადგილი ეთმობოდა 

ტოტალიტარიზმის ეპოქის ცენზურულ გადაწყვეტილებათა აბსურდულობაზე 

მსჯელობას, რაც თვალნათელი მაგალითებით დასტურდებოდა და კვლავაც 

ცხადყოფდა საბჭოთა ხელისუფლების უზნეო ხასიათს, რომელიც წინ ეღობებოდა 

კულტურის ბუნებრივ განვითარებასა და საზოგადოების მიერ ზნეობრიობის აღქმას. ამ 

დროის პრესაში სოციალური პრობლემატიკის ფართო სპექტრის გარდა, აქტიურად 

განიხილებოდა სახელმწიფო მოწყობის, ეკონომიკური სტრატეგიისა და ორიენტაციის 

სასიცოცხლოდ აუცილებელი საკითხები“ (შამილიშვილი, 2010).  



11 
 

ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ იმ პერიოდის ქართული მედია 

უზრუნველყოფდა ანტისაბჭოთა (ანტისტალინისტურ) დისკურსს და 

მკითხველს მიმართავდა, როგორც ერის წევრს.  „1990-იანი წლების ქართული მედია 

ნამდვილად იყო კომუნისტური იდეოლოგიისგან თავისუფალი, მაგრამ მასში ახალი, 

ნაციონალისტური იდეოლოგია მკვიდრდებოდა და ამ იდეოლოგიას თავისი 

დამამკვიდრებელი და გამხმოვანებელი ძალები ჰყავდა“ (მაისაშვილი, 2009).  

  კომუნისტური იდეოლოგიის ალტერნატივად ნაციონალიზმის გამოცხადება 

მთელი პოსტკომუნისტური სივრცისთვის იყო დამახასიათებელი. საქართველო იმით 

განსხვავდებოდა ცენტრალური ევროპის ქვეყნებისაგან, რომ ეროვნული სახელმწიფოს 

შექმნის იდეა არ ემყარებოდა გააზრებულ, რეალისტურ ხედვას და მითოპოეტურ 

მენტალობაზე, ქვეყნის ისტორიული განვითარების გაიდეალებულ ხედვაზე იყო 

დაფუძნებული (ბეგიაშვილი და სხვა. 2007).  

ხათუნა მაისაშვილი ეროვნული იდენტობის კვლევისას ასკვნის, რომ 

სახელისუფლებო ელიტა და ინტელიგენცია იყვნენ ის ძირითადი ძალები, რომლებიც 

ქმნიდნენ ეროვნული იდენტობის გამამყარებელ ენას მედიაში და ჟურნალისტები 

მხოლოდ უკან ან პარალელურად მიჰყვებოდნენ მათ ამ ენისა და დისკურსის შექმნაში. 

ლაურა კუტუბიძე - ზუბაშვილი თავის ნაშრომში „ქართული მასმედიის გარდატეხის 

ასაკი“ აღნიშნავს, რომ მედია არამხოლოდ სარკისებურად ასახავდა რეალობას, არამედ 

თავადაც მონაწილეობდა მის შექმნაში და კიდევ უფრო უპირისპირებდა ერთმანეთს 

ისედაც გახლეჩილ საზოგადოებას. მისი შეფასებით, „დამოუკიდებლობის შემდგომ  

წლებში წარმოქმნილმა პრობლემებმა, განსაკუთრებით 1991-1992 წლების მოვლენების 

მძიმე შედეგებმა, სახელმწიფოებრივი ცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესი 

ერთგვარად ვიწრო კალაპოტში მოაქცია. ერთი მხრივ, ეკონომიკური პრობლემები, 

უკიდურესად გამწვავებული ეთნოკონფლიქტები და სხვა შიდაფაქტორები, ხოლო 

მეორე მხრივ, გარესამყაროს ზეწოლა, გლობალიზაციის პროცესი, „ლიბერალური 

ღირებულებების“ უცერემონიო შემოჭრა მძიმე დარტყმა აღმოჩნდა საზოგადოებისთვის. 

აზრის თავისუფლად გამოხატვის პერიოდში მყოფი მასმედია არა მხოლოდ ასახავს ამ 

პროცესს, არამედ ნებით თუ უნებლიეთ მისი კატალიზატორი ხდება“ (კუტუბიძე, 2002). 
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გარდა მძლავრი ნაციონალისტური იდეოლოგიისა, 90-იანი წლების მედიას, 

რომელიც ირეკლავს საზოგადოებაში არსებულ დაპირისპირებას, ახასიათებს მკვეთრი 

პოლარიზება და გახლეჩვა. განსხვავებულის მტრის ხატად წარმოჩენა, უკიდურესი 

რადიკილიზმი და ნეიტრალური ანალიტიკური სტილის არარსებობა. 

Freedom Hause -ის კველევების თანახმად, რომელიც მედიის თავისუფლებას 

სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტების გათვალისწინებით 

აფასებს, დღეს საქართველოს მედია ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიას 

განეკუთვნება. სამწუხაროდ, 1991-1992 წლებისთვის ამგვარი მონაცემები არ 

მოგვეპოვება. 1993 წელს საქართველო, მედიაგარემოს თვალსაზრისით,  

არათავისუფალი ქვეყნების რიცხშია. 90 - იანი წლების ბოლოს ქვეყანამ 

ტრანსფორმაციის შედეგად ავტოკრატიასა და დემოკრატიას შორის არსებული რეჟიმის 

სახე მიიღო (რეხვიაშვილი, 2010). 

 საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ არსებობდა მოლოდინი, რომ პოსტსაბჭოთა 

ქვეყნები დემოკრატიზაციის პროცესს გაივლიდნენ და საბოლოოდ დემოკრატიულ 

რეჟიმებად ჩამოყალიბდებოდნენ. სამწუხაროდ, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების უმრავლესობამ 

დემოკრატიის კონსოლიდაცია ვერ შეძლო და ჩამოყალიბდა რეჟიმად, რომელსაც 

ახასიათებს, როგორც დემოკრატიული, ისე ავტოკრატიული რეჟიმების ნიშნები. ამგვარ 

ქვეყნებს მეცნიერები „ნაცრისფერ ზონაში“ მყოფ ქვეყნებად განიხილავენ. 2002 წლიდან 

საქართველო მუდმივად არის იმ ქვეყნებს შორის, სადაც არის ნაწილობრივ 

თავისუფალი მედია.  

პრობლემატიკას, რომელიც გარდამავალი დემოკრატიის პირობებში ქართული 

მასმედიის ფუნქციონირების შესწავლისას გამოიკვეთა, ლაურა კუტუბიძე რამდენიმე 

პუნქტად აყალლიბებს, რაც კარგად ასახავს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა 

ტრანსფორმირების პროცესს  ე.წ. „გადასვლის“ პერიოდში: 

 ეკონომიკური არასტაბილურობის პოლიტიკურ არასტაბილურობაში გადატანის 

მცდელობები; 
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 ყურადღების ძირითადად გარე საფრთხეებზე აქცენტირება; დასავლეთის 

გაიდეალება და საკუთარის იგნორირება (ე.წ. „გარეთ გამტანის“ ფსიქოტიპი); 

 პოლიტიზირებისა და პოლიტიკის პერსონიფიცირების ტენდენცია; 

 მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებათა მიერ ცნობიერების მითოლოგიზება; 

 პოლიტიკურ ორიენტაციათა ურთიერთჭიდილი. 

მოცემულ პერიოდში შემდგომი ცნებები ფიგურირებს: იმპიჩმენტი, საბოტაჟი, 

ამბოხი, რევოლუცია, გადატრიალება, დესტაბილიზაცია, რაც იმ პერიოდის რთულ 

საშინაო და საგარეო ვითარებას ასახავს“ (შამილიშვილი, 2010). 

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისადმი მიძღვნილ კვლევაში 

პოლიტოლოგი გია ნოდია იყენებს დეფინიციას “დამოუკიდებელი მედია”. 

დამოუკიდებელი მედიის არსებობის ერთ-ერთი მთავარი პირობა საბაზრო პრინციპები 

და ფინანსური დამოუკიდებლობაა, რისი უზრუნველყოფაც იმ პერიოდში ეკონომიკურ 

კრიზისში ჩავარდნილ ქვეყანას პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაშიც კი არ 

შეეძლო. შესაბამისად, „გათავისუფლებული“, მაგრამ პოლიტიზებული მედია 

გვევლინება მკაფიო პოლიტიკური თვალსაზრისის გამტარებლად - ერთი მხრივ, 

ირეკლავს საზოგადოებრივ  დაპირისპირებას, მეორე მხრივ კი - უფრო მეტად ამწვავებს 

მას. აღსანიშნავია, რომ სამთავრობო გამოცემები იგნორირებას უწევენ ქვეყანაში 

ოპოზიციის არსებობას და სამთავრობო დირექტივებისა და  გადაწყვეტილებების, ასევე 

ხელისუფლების პოზიციის გაშუქებით არიან დაკავებული.  პრესა, ისევე როგორც 

საზოგადოება, პოლარიზებულია. 

 პოლიტიკური კონფრონტაცია და მისი გამომწვევი მიზეზები 

მერაბ მამარდაშვილი დამოუკიდებლობას საზოგადოების ჯანსაღი 

მოქალაქეობრივი აზროვნების წინაპირობად მიიჩნევდა. იგი წერდა:  „სანამ არ გვექნება 

დამოუკიდებლობა, ჩვენ  წინაშე ფიქტიური მოჩვენებითი ამოცანები იდგება, 

მაგალითად, ვიფიქრებთ, რომ ჩვენი მტერი რუსეთია და არა საბჭოთა სისტემა. საჭიროა 

გავაცნობიეროთ, რომ თვითონ ვართ ტოტალიტარიზმის სუბიეტები, მისი ჩვევებით 
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დამძიმებულნი, მის მიერ დანგრეული აზროვნებით ვაზროვნებთ და მის  მიერ 

დანგრეული ცნობიერებით ვაცნობიერებთ ყველაფერს.  სანამ არ გავთავისუფლდებით, 

პრობლემას სხვაში ვეძებთ, დამოუკიდებლად დარჩენილები კი მივხვდებით, რომ 

პრობლემა ჩვენშია და მას დავუწყებთ ბრძოლას (გაზ. დრონი, 1991 წ. 29 ნოემბერი). 

დაბალი პოლიტიკური და სამოქალაქო ცნობიერების, რესპუბლიკური ცხოვრების 

გამოცდილების არარსებობის შედეგები ნათლად გამოჩნდა 90-იან წლებში ქვეყანაში 

განვითარებული პროცესების მაგალითზე.  

აუცილებელია გავიაზროთ, რომ შეიარაღებული დაპირისპირებებისას ორივე 

მხარეს მიუძღვის თავისი წილი ბრალეულობა. შეცდომების გაანალიზება და საკუთარი 

პასუხისმგებლობის გააზრება მიღებულ ტრავმას გამოცდილებად აქცევს, რაც 

სამომავლოდ მსგავსი შეცდომების თავიდან არიდებაში დაგვეხმარება. წყაროები, 

რომლებსაც ვეყრდნობით, ძირითადად გარკვეული სუბიექტური პოზიციიდან ხატავენ 

სიტუაციას. მათში, სამწუხაროდ, ნაკლებია ობიექტური ისტორიულ-პოლიტიკური 

ანალიზის მცდელობა. 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, საქართველოში რთული სოციალური, 

კრიმინალური და პოლიტიკური ვითარება შეიქმნა. 1991-1992 წლებში საქართველო 

მძიმე  სოციალურ ვითარებაში აღმოჩნდა. გაიზარდა უმუშევრობა, საქართველოს 

მოსახლეობის ცხოვრების დონე მკვეთრად დაეცა, შემცირდა და გაძვირდა კვების 

პროდუქტები. რაც შეეხება პოლიტიკურ ვითარებას, საწყის ეტაპზე ეროვნული 

მოძრაობა ერთიანი იყო, რასაც საერთო მიზნისკენ - დამოუკიდებლობის მოპოვებისკენ 

სწრაფვა განაპირობებდა. თუმცა, დაპირისპირებებმა მალე იჩინა თავი. 1988-1989 

წლებში საქართველოში მრავალპარტიულ სისტემას ჩაეყარა საფუძველი. 

ახლადშექმნილი პოლიტიკური ორგანიზაციების სპექტრი რადიკალური 

კომუნისტურიდან და სოციალ- რეფორმისტულიდან - რადიკალურ მემარჯვენე 

მიმართულებამდე მერყეობდა (ბლუაშვილი, 2012, გვ. 28). 

პოლიტიკურ ძალთა შორის დაპირისპირება 1987 წელს იღებს სათავეს და, 

პირველ რიგში, რადიკალურ მოძრაობასა და ზომიერ ლიბერალურ ბანაკს შორის 

მიმდინარეობს.  ზომიერ ლიბერალურ ბანაკში  „სახალხო ფრონტი,“ „შოთა 
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რუსთაველის საზოგადოება,“  „ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება“ და სხვა პატრიოტულ-

ინტელიგენტური ჯგუფები იყვნენ გაერთიანებული.  

ისტორიკოსი უჩა ბლუაშვილი რადიკალების ერთ-ერთ მთავარ ნაკლად 

ინტელიგენციასთან დამოკიდებულებას ასახელებს. ინტელიგენციას, თავის მხრივ, არ 

მოსწონდა ახალგაზრდობის რადიკალიზმი. მისი შეფასებით, „რადიკალებს ესმოდათ, 

რომ საზოგადოების ფართო ფენების გარადიკალების გარეშე საქართველოში 

მოვლენები ბალტიის სცენარით წარიმართებოდა, ჩატარდებოდა არჩევნები, რომელშიც 

ზომიერი ძალები გაიმარჯვებდნენ (ამ შემთხვევაში „სახალხო ფრონტი“). ეს კი 

ნიშნავდა, რომ გამარჯვებულის „დაფნის გვირგვინი“ სხვას შეხვდებოდა“ (ბლუაშვილი, 

2012,  გვ. 55). 

დაპირისპირების ერთ-ერთ საგანს წარმოადგენდა 1990 წლის 25 მარტს 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, რომელსაც რადიკალები, არჩევნების 

ერთპარტიული ხასიათის გამო, მხარს არ უჭერდნენ.  ამ პერიოდში ეროვნულ-

რადიკალური მოძრაობა „ეროვნულ ფორუმში“ იყო გაერთიანებული. ხელისუფლება 

დათმობაზე წავიდა და მრავალპარტიული არჩევნები დაინიშნა. „ფორუმის“ ერთიანობა 

ხანმოკლე აღმოჩნდა. ერთი თვის შემდეგ ის ორად გაიყო - ზვიად გამსახურდიას 

მომხრეებად („ჰელსინკის კავშირი,“ „მერაბ კოსტავას საზოგადოება,“ „წმინდა ილია 

მართლის საზოგადოება,“ მონარქისტული პარტია) და მოწინააღმდეგეებად. პარტიებს 

შორის დაპირისპირება იდეოლოგიურ ხასიათს ატარებდა. 1990 წლის 7 მაისს შეიქმნა 

ახალი პოლიტიკური ბლოკი „მრგვალი მაგიდა“ (ფორუმიდან გასული გამსახურდიას 

მომხრე  ორგანიზაციებით დაკომპლექტებული), რომელიც  დამოუკიდებლობის 

მიღწევის ლიტვურ-ბალტიისპირულ გზას აღიარებდა და უზენაესი საბჭოს 

მრავალპარტიულ არჩევნებში მონაწილებას ეთანხმებოდა.  

1990 წლის მაისში ფორუმში დარჩენილმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა 

გამოაცხადეს ე.წ ეროვნული კონგრესის არჩევნები, რომლის მიზანიც ეროვნული 

დაუმორჩილებლობა და საბჭოთა სტრუქტურების ბოიკოტირება იყო. შესაბამისად, 

დაპირისპირება 1990 წელს უკვე  მწვავეა და გამოკვეთილი. სექტემბერ-ოქტომბერში 

ინიშნება ორი არჩევნები:  ეროვნული კონგრესისა და უზენაესი საბჭოსი. ანუ 
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დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას ემატება ბრძოლა ხელისუფლებისთვის. ეროვნული 

კონგრესის არჩევნები ლეგიტიმურად ვერ მოიაზრება, რადგან მასში მონაწილეობა არ 

მიუღია ელექტორატის უმრავლესობას, არ ჩატარებულა საარჩევნო წესით 

გათვალისწინებული რეფერენდუმი. ამ ფაქტებზე დაყრდნობით,  დიმიტრი შველიძე 

აღნიშნულ  ორგანოს „თვითმარქვიას და უკანონოს“ უწოდებს და არ მიიჩნევს მას 

ქართველი ერის ნების გამომხატველად (შველიძე, 2008, გვ. 19- 67).  

უზენაესი საბჭოს არჩევნებში (1990 წ. 28 ოქტომბერი) გაიმარჯვა პარტია 

„მრგვალი მაგიდა - თავისუფალი საქართველოს“ პოლიტიკურმა ბლოკმა, რასაც 

კონგრესისტები უპირისპირდებოდნენ. უზენაესი საბჭოს არჩევნების მერე 

საპარლამენტო ოპოზიციაში წარმოდგენილნი არიან „დემოკრატიული ცენრტისა“ და 

„ქარტია 91-ის“ ფრაქციები. გარდა ამისა, პრეზიდენტს დაუპირისპირდა მისი ბლოკის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ძალა - „მერაბ კოსტავას საზოგადოების“ უმრავლესობა, ვაჟა 

ადამიას ხელმძღვანელობით. საერთო ჯამში, ორმოციოდე დეპუტატი. საპარლამენტო 

ოპოზიციის რაოდენობა 8 ოქტომბრის სხდომის შემდეგ შემცირდა,  მას მერე, რაც 

უფლებამოსილება შეუწყვიტეს კომპარტიის სიით არჩეულ დეპუტატებს. „ოპოზიციის  

როლი პარლამენტში ფაქტობრივად ნულამდე იქნა დაყვანილი. მათ დარჩათ მხოლოდ 

მიტინგების საშუალებით აპელირება, ვინაიდან ოფიციალურ ტელე-რადიოგადაცემებში 

გამოსვლის უფლებასაც არ აძლევდნენ“ (გაჩეჩილაძე, 2011, გვ. 292-298).  

არასაპარლამენტო ოპოზიციაში გაერთიანდნენ რადიკალური პარტიები, 

რომლებმაც დააკომპლექტეს „ეროვნული კონგრესი“ და ოფიციალურად არ იყვნენ 

რეგისტრირებულნი. პრეზიდენტის მოწინააღმდეგეთა დიდ ძალას წარმოადგენდა 

ახალფეხადგმული ბურჟუაზია: ე.წ. „ცეხავიკები“, „დელეცები“, ჩრდილოვანი 

ეკონომიკის მესვეურნი, აგრეთვე, ახალი კოოპერატორები, კომერციული მაღაზიების 

მფლობელები, „სპეკულიანტები“, რომლებიც უკმაყოფილოებას გამოხატავდნენ 

პრეზიდენტ გამსახურდიას იზოლაციონისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ, რადგან 

რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის გარეშე, მათ კეთილდღეობას საფუძველი 

ეცლებოდა.  
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 გამსახურდიას დაუპირისპირდა ასევე ინტელიგენციის ნაწილი, ე.წ 

„საზოგადოებრივი აზრის ლიდერები“. დაპირისპირების მიზეზი, რევაზ გაჩეჩილაძის 

აზრით, პრეზიდენტის უკომპრომისობა და რადიკალიზმი იყო. რ. გაჩეჩილაძე არ 

ეთანხმება პრეზიდენტის მომხრეთა თვალსაზრისს, რომ  დაპირისპრების მიზეზი 

ინტელიგენციის მხრიდან „თბილი ადგილების და შემოსავლის დაკარგვა“ იყო. თუმცა, 

ამ საკითხში ავტორს არ ეთანხმება თინათინ ხანთაძე. მისი თქმით, ინტელიგენციამ 

მართლაც დაკარგა ის პრივილეგირებული საზოგადოებრივი პოზიცია, რაც საბჭოთა 

პერიოდში ეკავა - არა მხოლოდ მატერიალური მდგომარეობის, არამედ ხალხისა და 

ქვეყნის ხელისუფალთა მხრიდან პატივისცემისა და დაფასების თვალსაზრისით, რაც 

ინტელიგენციისთვის განსაკუთრებით მტკივნეული ფაქტორი აღმოჩნდა. 

ბრალდებები, რომლებიც ინტელიგენციის მისამართით ისმოდა, საკმაოდ მწვავე 

იყო. ხელისუფლება ინტელიგენციას კონფორმიზში ადანაშაულებდა და კრემლისა და 

„სუკის“ აგენტობაში დებდა ბრალს. სამწუხაროდ, ხელისუფლებაში მოსულმა ყოფილმა 

დისიდენტებმა, ზვიად გამსახურდიას ხელმძღვანელობით, ვერ გააცნობიერეს, რომ 

მაშინ ქვეყანას, როგორც არასდროს, ისე სჭირდებოდა ერთად შეკრული საზოგადოება, 

რომელიც ერთად იბრძოლებდა საერთო მიზნისთვის;  რომ მაშინ არ იყო დრო 

ჩვენიანის და სხვისიანის გამოყოფის, მტრების ქვეყნის შიგნით ძიების. 

დამოუკიდებლობის გამოცხადება მხოლოდ დასაწყისი იყო რეალურად 

დამოუკიდებლობისკენ მიმავალ გზაზე. პოლიტიკური და დიპლომატიური ასპექტების 

გათავლისწინებით, ვთვლით, რომ იმ პერიოდში მიზანშეწონილი არ იყო ასეთი ხისტი 

მიდგომა და ყველაფრისთვის თავისი სახელის დარქმევის მცდელობა.   

ვითარებას უკიდურესად ძაბავდა ქვეყანაში შეიარაღებული ფორმირებების:  

„მხედრიონისა“ და „ეროვნული გვარდიის ნაწილის“ (თენგიზ კიტოვანის 

ხელმძღვანელობით) არსებობა. ხელისუფლებისგან არაკონტროლირებადი სამხედრო 

შენაერთების არსებობა თავისთავად არაკონსტიტუციურ ქმედებას ნიშნავდა (შველიძე, 

2008, გვ. 514-515).  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის 

დაპირისპირება იდეურ-პოლიტიკურ ხასიათს ატარებდა, თუმცა, ხშირად 
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დაპირისპირება პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასადმი პიროვნული  ანტიპათიითაც 

იყო განპირობებული. 

კონფრონტაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი გახლდათ საგარეო 

პოლიტიკა. ოპოზიციის თვალსაზრისით, ხელისუფლებას ქვეყანა არადემოკრატიული 

და ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში საერთაშორისო იზოლაციისკენ მიჰყავდა. 

დასავლეთი არ აღიარებდა საქართველოს დამოუკიდებლობას პრეზიდენტ ზვიად 

გამსახურდიას ავტორიტარული რეჟიმის გამო. დიმიტრი შველიძე დასავლეთის 

თავშეკავებულ პოლიტიკას ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის 

აღიარების საკითხში საერთაშორისო კონიუნქტურით ხსნის, რაზეც ზემოთ უკვე 

ვისაუბრეთ.  

აღსანიშნავია, რომ ჯორჯ ბუში უფროსი არ იწონებდა საქართველოს 

ხელისუფლების მმართველობის კურსს. პრეზიდენტ გამსახურდიას მაქსიმალისტური 

ხელისუფლება უარს ამბობდა, ხელი მოეწერა სამოკავშირეო ხელშეკრულებაზე. 

„მარტოხელა საქართველოს დსთ-სგან განდგომა ეწინააღმდეგებოდა საერთაშორისო 

ურთიერთობებს და ამდენად, იმჟამინდელი საქართველოს ხელისუფლების საერთო 

დინების საწინააღმდეგოდ სვლას ნიშნავდა“. ამერიკის შეერთებული შტატები კი, 

როგორც ცნობილია, მხარს უჭერდა მიხეილ გორბაჩოვის „პერესტროიკის კურსს“ და 

ერიდებოდა საბჭოთა კავშირთან დამთბარი ურთიერთობის გამწვავებას (შველიძე, 2008, 

გვ. 514-515).  

ხელისუფლების „ანტიდასავლური“ პოლიტიკა აიტაცა და სათავისოდ კარგად 

გამოიყენა ოპოზიციამ. ოპოზიციის მიერ დასავლეთის კურსზე მონოპოლიის 

მოპოვებით ხელისფულებამ დიდი დარტყმა მიღო. 1991 წლის განმავლობაში 

გამართულ ოპოზიციურ მიტინგებზე აქტიურად გაისმოდა შემდეგი მოთხოვნები: 

პრესის თავისუფლება, ადამიანის უფლებების დაცვა და ზოგადად, დემოკრატიული 

პრინციპების აღიარება. 

შეურიგებელი ოპოზიციის საქციელს გამართლება არ ჰქონდა. ის ეროვნულ 

ხელისუფლებას მტერივით ექცეოდა და ნორმალური  მუშაობის საშუალებას არ 
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აძლევდა. თუმცა, ხელისუფლებამაც ვერ გამოიჩინა მისთვის აუცილებელი მეტი 

პასუხისმგებლობა და არანაკლებ ხისტი და უკომპრომისო პოლიტიკით უპასუხა 

(ბლუაშვილი, 2012, გვ. 173-192). 

სამწუხაროდ, ოპოზიციამ ან ვერ გაიაზრა, რომ კანონიერად არჩეულ 

ხელისუფლებასთან ბრძოლით კრემლის წისქვილზე ასხამდა წყალს, ან უფრო ცუდი 

სცენარით - იგი კრემლთან შეთანხმებით მოქმედებდა. შესაბამისად, პირადი 

ინტერესები და ხელისუფლებისთვის ბრძოლა ქვეყნის ინტერესებზე წინ დადგა. მეორე 

მხრივ, ხელისუფლებამ ადეკვატურად ვერ შეაფასა  საერთაშორისო პოლიტიკური 

ვითარება და ქვეყნის შიგნით გაჩენილი დაპირისპირების  სიმწვავე.  

დიმიტრი შველიძე სახელმწიფო გადატრიალების გამომწვევ მთავარ მიზეზებად 

საქართველოს საშინაო საქმეებში საბჭოთა კავშირის, ხოლო შემდგომ - რუსეთის 

ჩარევას ასახელებს;  ასევე, მწვავე დაპირისპირებას ეროვნულ-პოლიტიკურ მოძრაობაში 

(შველიძე, 2008, გვ. 494-496). მომხდარს ისტორიკოსი შეიარაღებული აჯანყების გზით 

ხელისუფლების დამხობის შეფასებას აძლევს. 

უჩა ბლუაშვილი მომხდარში უმეტეს პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას 

აკისრებს: „გადატრიალებამდე საქმე ხელისუფლებამ მიიყვანა და არა ინტელიგენციამ. 

ბოლოს და ბოლოს, აჯანყების მთავარი ორგანიზატორები - სიგუა და კიტოვანი ხომ ამ 

ხელისუფლების განაყოფები იყვნენ“ (ბლუაშვილი, 2012, გვ. 190). 

როგორი განსხვავებული მიდგომაც არ უნდა იყოს ამ მტკივნეული თემისადმი, 

შედეგი არ იცვლება - იგი სავალალო  და ქვეყნისთვის დამღუპველი აღმოჩნდა. 

ერთგვარი დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ხელისუფლების მესვეურთა 

პოლიტიკურმა გამოუცდელობამ და ოპოზიციის / შეიარაღებული დაჯგუფებების 

არაკონსტიტუციურმა ქმედებებმა ქვეყანაში დესტაბილიზაცია და უმძიმესი ვითარება 

გამოიწვია.  ქვეყნის შიგნით მიმდინარე დაპირისპირებების საფუძველს  კი -

პოლიტიკური პარტიების ამბიციები, პირად ურთიერთობებზე, წყენასა და შუღლზე 

დაფუძნებული დაპირისპირება, განსხვავებული აზრის მიუღებლობა წარმოადგენდა. 
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 საგაზეთო მასალების მიმოხილვა 

 

90-იანი წლების დასაწყისის ქართული ბეჭდური მედია სრულად აირეკლავს 

საზოგადოებაში არსებულ პოლიტიკურ დაპირისპირებას.  იმ პერიოდის ძირითადი 

გამოცემების მაგალითზე კარგად ჩანს ქვეყანაში არსებული რთული პოლიტიკური 

ვითარება. ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი ავტორები ე.წ. ოფიციოზის 

- გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკის“ გვერდებზე გამოქვეყნებულ სტატიებში 

ოპოზიციას „პუტჩისტებად“ და „კრემლის აგენტებად“ მოიხსენიებენ მაშინ, როცა  

ოპოზიციური ძალების ფლაგმანის - გაზეთ „დრონის“ პუბლიცისტები ოპოზიციას 

დემოკრატიული ღირებულებებისათვის მებრძოლ ძალად სახავენ, ხელისუფლებას კი - 

ავტორიტარიზმში, საზოგადოების გახლეჩასა და სამოქალაქო ომის ინსპირირებაში 

ადანაშაულებენ. 

სარედაქციო პოლიტიკა ორივე გამოცემაში ცალსახად გამოკვეთილია. ორივე 

გაზეთი  კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერად გვევლინება.  თუმცა, 

„საქართველოს რესპუბლიკის“ სარედაქციო პოლიტიკაზე საუბრისას მნიშვნელოვანია 

აღვნიშნოთ, რომ მიუხედავად რედაქციის  ცალსახა სამთავრობო პოზიციისა, 

კონფრონტაციის საწყის ეტაპზე (1991 წლის ოქტომბერი-ნოემბერის პირველი ნახევარი) 

ჩანს  თვალსაზრისთა მრავალგვარობის წარმოჩენის, ოპოზიციის სათქმელის 

საზოგადოებამდე მიტანის მცდელობა. ნათქვამის საილუსტრაციოდ გამოდგება 

უზენაესი საბჭოს ოპოზიციურად განწყობილი დეპუტატების (მათ შორის ნ. ნათაძე, ა. 

მაჭავარიანი, ა. საკანდელიძე, დ. ბერძენიშვილი) მიმართვა საქართველოს 

მოსახლეობისადმი, რომელშიც ავტორების მხრიდან ხელისუფლების მისამართით 

არაერთი მწვავე ბრალდება გაისმის. მიმართვის ავტორები საზოგადოებას 1991 წლის 

სექტემბერ-ოქტომბრის მოვლენების განვითარების  ოპოზიციურ (ცხადია, 

ოფიციოზისგან განსხვავებულ) ვერსიას სთავაზობენ.  

ავტორები აღნიშნავენ, რომ ოფიციალური ტელევიზიითა და მედიასაშუალებებით 

ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით დეზინფორმაცია ვრცელდება. მათი 

თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ქვეყანაში სიტუაციის დაძაბვაში ოპოზიციას 
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ადანაშაულებს, რომელთაც პუტჩისტებს, ბანდას, საქართველოს მტრებს, კრემლისა და 

სუკის აგენტებს, პროვოკატორებს უწოდებს. ქვეყანაში უკიდურესად დაძაბული 

ვითარებაა, მასმედიით გავრცელებული ცალმხრივი ინფორმაციის საფუძველზე კი 

მოსახლეობა არასწორ დასკვნებს აკეთებს. ავტორები სექტემბრის მოვლენების 

განვითარების საკუთარ ვერსიას სთავაზობენ მოსახლეობას და აღნიშნავენ, რომ 

მშვიდობიანი მიტინგების დარბევით „ცხადი გახდა, ვინ ვის ესხმის თავს და ვინ ღვრის 

ძმათა შორის სისხლს“. ოპოზიციის ვერსიის თანახმად: 

- 2 სექტემბრის მიტინგი დარბეულ იქნა შინაგან საქმეთა განსაკუთრებული 

ნაწილის - ომონის მიერ; 

- 22 სექტემბრის მშვიდობიანი აქციის მონაწილეებს თავს დაესხა მთავრობის 

სახლიდან გაგზავნილი ხალხი და შეიარაღებული დაჯგუფება; 

- 26 სექტემბერს შეიარაღებული დაჯგუფების ძალის გამოყენებით აიღეს 

შავნაბადა. 

ოფიციალური პრესა, რადიო და ტელევიზია მონოპოლიზებულია ხელისუფლების 

მიერ. მიმართვაში ოპოზიცია ითხოვს უზენაესი საბჭოს მიერ მიღებული პრესისა და 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების შესახებ კანონის აღსრულებას. საქართველოს 

ტელერადიო დეპარტამენტის წინ მიმდინარე ჟურნალისტთა აქციაც ქართველ 

ჟურნალისტთა დიდი ნაწილის მაღალი ზნეობის დამადასტურებელია - მიიჩნევენ 

ავტორები. მათი თქმით, პრეზიდენტი დღეს კანონზე მაღლა დგას. დიალოგის 

წინააღმდეგი კი თავად ხელისუფლება გამოდის, რადგან პრეზიდენტი უარით შეხვდა 

ინიციატივას, ტელევიზიით გაემართა დებატები თ. სიგუასთან. ავტორები მოუწოდებენ 

მოქალაქეებს, კრიტიკულად შეხედონ სინამდვილეს. ვიდრე არ მოუსმენენ ქართულ 

ინტელიგენციას და ჟურნალისტებს, რომლებმაც იმ დღეებში ყველაფერი თავისი 

თვალით იხილეს, ნუ გამოიტანენ დასკვნას (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“, 2 

ოქტომბერი, 1991 წ.). 

ზემოთ მოყვანილი საკმაოდ ვრცელი მიმართვის საპასუხოდ, გაზეთ 

„საქართველოს რესუბლიკის“ მომდევნო ნომერში ქვეყნდება სტატია „სიცრუის 

პასუხად“ (ავტორები: გურამ პეტრიაშვილი, თეიმურაზ ქორიძე,  მუხრან მაჭავარიანი, 
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აკაკი ასათიანი). სტატიის ავტორები მიიჩნევენ, რომ  ოპოზიციური პრესა  მხოლოდ 

ცალმხრივ ინფორმაციას აქვეყნებს. აღნიშნავენ, რომ 21 სექტემბერს ხალხმრავალი 

მიტინგის მიზანი არ ყოფილა მშვიდობიანი და არ ითვლისწინებდა ბარიკადების 

სხვადასხვა მხარეს მდგომი ქართველების გაერთიანებასა და საერთო მიტინგის 

ჩატარებას. მათი თქმით, ბარიკადების მეორე მხარეს იდგნენ შეიარაღებული 

ადამიანები, გაისმოდა ხელისუფლების ძალით დამხობის მოწოდებები.. ბრიკადების 

მეორე მხარეს დგას  კომუნისტური და კომკავშირული აქტივისტების ჯგუფი, უკანონო 

შეიარაღებული ნაწილით და ლენინური და კომკავშირული პრემიების ლაურეატების 

წოდებების მფლობელი ინტელიგენციის ერთი ჯგუფი (გაზ. „საქართველოს 

რესპუბლიკა“, 4 ოქტომბერი 1991 წ.). 

სხვადასხვა პოლიტიკური ძალის გაერთიანებასა და საერთო მიზნისკენ ბრძოლის 

აუცილებლობაზე საუბრობს ავტორთა ჯგუფი (დავით ბერძენიშვილი, ზურაბ ჟვანია, 

ივლიანე ხაინდრავა) გაზეთ „დრონში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში, სათაურით: 

„ეროვნული თანხმობის მთავრობა -  ჩიხიდან გამოსავალი.” აღნიშნული წერილი 

წარმოადგენს მიმართვას საქართველოს ხელისუფლებისა და ყველა პოლიტიკური 

ორგანიზაციისადმი. ავტორები საუბრობენ იმ კრიზისულ სიტუაციაზე, რომელშიც 

ქვეყანა აღმოჩნდა: საზოგადოება  არის გახლეჩილი და დაპირისპირებული, კორუფციამ 

და დამნაშავეობამ კი არნახულ დონეს მიაღწია, ეკონომიკა კატასტროფის წინაშე დგას, 

პერსპექტივები საერთაშორისო აღიარების მოპოვებისა კი არ ჩანს. ოქტომბრის 

არჩევნების შემდეგ საქართველომ დემოკრატიის თვალსაზრისით წინ ვერ წაიწია და 

ქვეყანა იზოლაციაში აღმოჩნდა. 

ავტორები აღნიშნავენ, რომ  მიზანი საერთოა - დამოუკიდებელი, 

დემოკრატიული და სამართლებრივი საქართველოს აღდგენა. თუმცა, ცალკე აღებულს, 

არც ერთ პოლიტიკურ დაჯგუფებას არ შეუძლია ამის მიღწევა. სტაბილიზაციისა  და 

საერთაშორისო არენაზე ქვეყნის ავტორიტეტის აღსადგენად საჭიროა გაერთიანება, 

ეროვნული თანხმობის აღდგენა. შექმნილი კრიზისული ვითარების  გამომწვევ 

მიზეზად ისინი არასწორ საკადრო პოლიტიკას ასახელებენ: „თანამდებობაზე არჩევის 

კრიტერიუმი არა პროფესიონალიზმი და კომპეტენტურობა, არამედ პარტიული 

კუთვნილება და პირადი ერთგულებაა“ (გაზ. „დრონი,“  8 ნოემბერი, 1991 წ.). 
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„დრონის“ ფურცლებზე დასტამბულ ზემოთ მოტანილ წერილს „საქართველოს 

რესპუბლიკა“ ეხმაურება სტატიით - „დიქტატურა თუ დემოკრატია?” ავტორი, 

პროფესორი ნოდარ კიკვაძე, მიიჩნევს, რომ ის რთული ვითარება, რომელიც დ. 

ბერძენიშვილის, ზ, ჟვანიას და ივ. ხაინდრავას  მიმართვაშია აღწერილი, მხოლოდ 

საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი. ანალოგიურ სიტუაციაში იმყოფება 

ყველა ის რესპუბლიკა, რომელიც საბჭოთა კავშირშის შემადგენლობაში შედიოდა. 

ავტორი ეწინააღმდეგება მიმართვის ავტორების აზრს, თითქოს მანკიერი საკადრო 

პოლიტიკა იყოს მრავალი პრობლემის მიზეზი (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ 19 

ნოემბერი, 1991 წ.). 

გაზეთ „საქართველოს რესპუბლიკის“ მიერ  ოპოზიციური თვალსაზრისის (ე.წ. 

ოპედი) გაშუქების  საილუსტრაციოდ შეგვიძლია მოვიხმოთ რუსუდან ნიკურაძის 

სტატია - „ჩვენ ყვავილები უკვე გვესროლეს,“ რომელშიც ავტორი რუსთაველზე 

გამართული „მშვიდობიანი მიტინგის ავტომატის ჯერით“ დარბევაზე საუბრობს და  9 

აპრილის მოვლენებს ადარებს: „ვიყურები მთავრობის სახლისკენ და თვალებს არ 

ვუჯერებ, ავად მზირალი ჯავშნოსანი ლულას დაბლა სწევს და გვიმიზნებს. სასტუმრო 

თბილისთან დგას ჩემი რამდენიმე კოლეგა, ერთი მათგანი წუხანდელ ამბავს მიამბობს. 

მშვიდობიანი ხალხი ორჯერ დაარბიეს, სახანძროთი, ცრემლსადენი გაზით და მერე 

ჰაერში განუწყვეტელი სროლით“ (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ 5 ოქტომბერი 1991 

წ.). 

განსხვავებული აზრის მიუღებლობას, პრესის თავისუფლების შეზღუდვასა და 

კანონების დარღვევას  მიიჩნევს ქვეყანაში შექმნილი მწვავე ვითარების მიზეზად 

ელდარ შენგელაია: „უნდა მივაღწოთ, რომ ქვეყანაში ორ აზრს არსებობის უფლება 

ჰქონდეს.. სწორედ ის გახლავთ ხელისუფლების უზნეობა, რომ პრესა და ტელევიზია 

დახურა ოპოზიციისთვის. ამ მხრივ ბოლშევიკების შესანიშნავი მოწაფეები არიან“. 

ელდარ შენგელიასთან ინტერვიუში იკვეთება გაზეთ „დრონის“ ჟურნალისტის თამარ 

ჩიქოვანის პოზიცია, რომელიც ინტერვიუს დასაწყისში აღნიშნავს: „თურმე პუტჩისტები 

სამ კატეგორიად იყოფიან: ხალხის მტერ დეპუტატებად, ხალხის მტერ ინტელიგენციად 

და ხალხის მტერ ხალხად. ხალხის წინააღმდეგ მისი (ელდარ შენგელაიას) 

ძირგამომთხრელი სამუშაოებიც ხომ სახეზეა: „არაჩვეულებრივი გამოფენა“, 
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„შერეკილები“, „ცისფერი მთები“ და იგი ახლაც უკმაყოფილოა, გინდა თუ არა, 

დემოკრატიული და ცივილიზებული საქართველო მინდაო. მოკლედ, ყველაფერი 

დღესავით ნათელია, იგი პირწავარდნილი პუტჩისტია“.  

ამავე ინტერვიუში სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი აქცენტებიცაა, კერძოდ: 

ხელისუფლება ცდილობს დაამკვიდროს შეხედულება, რომ პრივილეგიებდაკარგული 

ინტელიგენცია განაწყენებულის როლშია და ამიტომ უპირისპირდება მას, რაც ელდარ 

შენგელაიას აზრით, სიმართლეს არ შეესაბამება და მეორე, ასევე სახასიათო აქცენტი, 

რაც სხვა სტატიებშიც იკვეთება - დასავლეთის მხრიდან საქართველოს არაღიარების 

ფაქტი ხელისუფლების პოლიტიკის ბრალია: 

„საქართველოს ბოლოდროინდელმა პოლიტიკურმა კურსმა დააყენა კითხვის 

ნიშნის ქვეშ საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობა“. ბალტიის რესუბლიკებმა 

შეძლეს მსოფლიოსთვის ეჩვენებინათ დემოკრატიული, ცივილიზებული სახე. 

სამწუხაროდ, საქართველოს სათავეში მყოფმა ვერც ერთმა ლიდერმა ცივილიზებული 

ერის წარმოამდგენლის შთაბეჭდილება ვერ შექმნა - მიიჩნევს რეჟისორი (გაზ. „ დრონი“, 

4 ოქტომბერი, 1991 წ.).  

დაპირისპირება რომ მხოლოდ პოლიტიკურ სცენაზე არ მიმდინარეობს და მასში 

საზოგადოებაც ჩართულია, კარგად ჩანს გაზეთ „დრონის“ ფურცლებზე დაბეჭდილ 

რომან მინინოშვილის სტატიაში - „ბევრი“ საქართველო „ცოტა“ საქართველოს 

წინააღმდეგ.“  სტატიაში ავტორი საქართველოს ორად გაყოფის მიზეზად იდეოლოგიურ 

განსხვავებას ასახელებს: „ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ თავისუფლების მოსაპოვებლად 

საჭიროა ერთპიროვნული მმართველობა, “ხალხის მტრების“ განადგურება, აზრთა 

სხვადასხვაობის დაუშვებლობა, ინფორმაციული ბლოკადა და დემოკრატიის ჩახშობა. 

ოპოზიციას  მიაჩნია, რომ თავისუფლების მოპოვებას იმთავითვე დემოკრატიული 

სტრუქტურების დამკვიდრება უნდა ახლდეს. ოპოზიცია ეწინააღმდეგება ლოზუნგს 

„ჯერ დამოუკიდებლობა და შემდგომ დემოკრატია“. ავტორი ხაზს უსვამს, რომ 

ხელისუფლებას და კერძოდ, პრეზიდენტს მონოლოგის რეჟიმში ურჩევნია საუბარი. 

ოპოზიციას კი საკუთარი შეხედულებების საზოგადოებამდე მისატანად 

მცირეტირაჟიანი პარტიული გაზეთების, თითქმის კედლის გაზეთების გამოყენებაღა 

დარჩენია. მთავარი მესიჯი კი შემდეგია: არა აქვს მნიშვნლობა დაპირისპირებულ 
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ძალათა თანაფარდობას. არსებულ კრიზისში დამნაშავე ცალსახად ხელისუფლებაა. 

(გაზ. დრონი, 11 ოქტომბერი 1991).  

შეიძლება ითქვას, რომ ოპოზიციის მთავარი გზავნილი ასე ფორმულირდება: 

ქართული პოლიტიკური მოძრაობის არსებითი ნაკლი მის რადიკალიზმში 

მდგომარეობს. ლიბერალური მიმართულების უგულებელყოფამ დააქვეითა 

პოლიტიკური აზროვნება.  ლიბერალიზმი სალანძღავ სიტყვადაა ქცეული. საჭიროა 

პოლიტიკური პროცესების ლიბერალიზაცია (1 ნოემბერი, 1991 წ.). 

ზვიად გამსახურდიას ჰუმანური განცხადება: „თუ ისინი ტყვიებს გვესვრიან, ჩვენ 

ყვავილები ვესროლოთ,“  არ გამართლდა. 5 ოქტომბრის ღამეს ერთმანეთთან 

დაპირისპირებული დემონსტრანტების შეტაკებისას ცეცხლი გაიხსნა. „დრონის“ 

ავტორები ეროვნულ ხელისუფლებასა და ზვიად გამსახურდიას ადანაშაულებენ 

ქართველების ერთმანეთთან სამკვდრო-სასიცოცხლოდ დაპირისპირებაში. ასევე, 

მტრისა და მოღალატის ხატის შექმნაში (გაზ. დრონი, 11 ოქტომბერი, 1991 წ.  სოსო 

სიმონიშვილი, გიორგი ჩოჩიშვილი, თეიმურაზ ქორიძე). 

 ორად გაყოფილი ინტელიგენციის მწვავე დაპირისპირება ნათლად აისახა 

„დრონისა“ და „საქართველოს რესპუბლიკის“ არაერთ სტატიაში. საილუსტრაციოდ 

მოგვყავს როგორც ხელისუფლების მხარდამჭერი, ისე მოწინააღმდეგე თვალსაზრისები: 

რევაზ გაჩეჩილაძე გაზეთ „დრონში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნავს, რომ 

ინტელიგენცია სასწორზე დებს საკუთარ სიცოცხლეს, რათა მსოფლიო საზოგადოების 

თვალში საქართველო არ წარმოჩნდეს კერპთაყვანისმცემელ, ნაციონალისტ  და 

ფანატიკოს ერთგვაროვან ბრბოდ. ჟურნალისტები ვეღარ შეურიგდებიან სიტყვის 

თავისუფლების შეზღუდვას მას მერე, რაც უკვე იგემეს თავისუფლება. საქართველოში 

კრიზისული სიტუაციის შექმნას კი ხელი შეუწყო პრეზიდენტის ნიჭმა საკუთარი 

მეგობრების მტრად გადაქცევისა (გაზ. დრონი, 18 ოქტომბერი 1991 წ.). 

ხელისუფლების მხარდამჭერი პუბლიკაციების ავტორები, სხვადასხვა 

ინსტიტუტისა და აკადემიური წრის წარმომადგენლები, მწუხარებას გამოთქვამენ 

ქვეყანაში შექმნილი ვითარების გამო და მიიჩნევენ, რომ ეროვნულ ხელისუფლებას 
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დაუპირისპირდა ის ჯგუფი, რომელმაც კომუნისტური რეჟიმის პირობებში 

მოპოვებული პრივილეგიები დაკარგა და ამის გამო განაწყენებულია. მოწინააღმდეგეთა 

შორის ხომ მრავლად არიან ყოფილი რაიკომის მდივნები, ყოფილი მინისტრები, 

წარმოებისა და დაწესებულებების ყოფილი ხელმძღვანელები. თუმცა, არ გამორიცხვენ, 

რომ ოპოზიციის რიგებში იყვნენ ასევე ჭეშმარიტი პატიოსანი ქართველები, რომელთაც 

გულწრფელად ადარდებთ ქვეყანაში შექმნილი ვითარება. წერილის ავტორები 

შეშფოთებას გამოთქვამენ ოპოზიციის მიერ იმ აზრის გავრცელების გამო, თითქოს 

საქართველოს პრეზიდენტსა და ხელისუფლებას მხოლოდ გლეხები და მუშათა კლასი 

უჭერს მხარს, ხოლო ინტელიგენცია კი მისგან გამიჯნულია (გაზ. საქართველოს 

რესპუბლიკა, 18 ოქტომბერი). 

გოკა გაბაშვილი გაზეთ „დრონში“ გამოქვეყნებულ თვალსაზრისში საუბრობს 

ტოტალიტარული რეჟიმის მემკვიდრეობასა და ხელისუფლების ინტელიგენციასთან 

დაპირისპირების მიზეზებზე: საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის შედეგად ჩახშობილი 

ეროვნული ცნობიერება ჩაანაცვლა ზედაპირულმა და  ემოციურმა ეროვნულობის 

გრძნობამ, ნაციონალური იდეა სადღეგრძელოს დონეზე იქნა დაყვანილი. 80-იან 

წლებში დაიწყო, თუმცა ვერ მოხერხდა ეროვნული ცნობიერების გამოღვიძება, ამის 

ნაცვლად აქცენტი  ისევ ეროვნული გრძნობის გაძლიერებაზე გაკეთდა. ეროვნული 

იდეით ანთებული მასის მოძრაობა გულწრფელი იყო, თუმცა ამავდროულად 

რომანტიზირებული და ემყარებოდა ემოციას  და არა ინტელექტსა და გააზრებულ 

ქმედებას. გარეგნულად კი მოვლენებმა თეატრალური სახე მიიღო: კოლექტიური ფიცი 

ცალ მუხლზე დაჩოქებით, ილიას აფორიზმებითა და ქაქუცას პორტრეტებით. ავტორი 

ყურადღებას ამახვილებს მასის ცნებასა და ბელადის  ფენომენზე:  „1988-1989 წლის 

აქციები იყო კლასიკური ნიმუში იმისა, თუ როგორ ხდება მასის ჩამოყალიბება და 

შემდგომ ამ მასის ბელადისადმი დაქვემდებარება“. ავტორი მიიჩნევს, რომ ბელადის 

ავტორიტეტს შეიძლება დაუპირისპირდეს მხოლოდ სხვათა ავტორიტეტი, სწორედ 

ამიტომ აგორდა აგრესიის ტალღა, რათა ინტელიგენციის წარმომადგენლები 

ნეიტრალიზებული ყოფილიყვნენ და წინ ვერავინ აღდგომოდა ბელადის ნებას (გაზ. 

დრონი, 20 დეკემბერი 1991წ.). 
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გაზეთ „დრონის“ ფურცლებზე ვხვდებით მერაბ მამარდაშვილის უაღრესად 

საინტერესო წერილებს, რომლებიც საბჭოთა მემკვიდრეობის გააზრებას, ეროვნულობის 

საკითხსა და ერში გამეფებული  ნიჰილიზმის მიზეზებს ეხება. მამარდაშვილი მიიჩნევს, 

რომ ეროვნული მოძრაობის მთავარი ლოზუნგი გაერთიანებისა და ერთიანი ძალებით 

წყვდიადისგან თავის დაღწევისკენ უნდა მოუწოდებდეს ხალხს. თუმცა, სამწუხაროდ, 

მხოლოდ ბრმა ამბიციებისა და უმეცრების შეჯახებას აქვს ადგილი. მისი აზრით, 

ტოტალიტარიზმისა და ნიჰილიზმის დაძლევა და ამოძირკვა რეალურ პრობლემებს 

წარმოადგენს (გაზ. დრონი 29 ნოემბერი, 1991 წ. გაზ. დრონი 20 დეკემბერი, 1991წ.). 

გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკაში“  გამოქვეყნებული ლეილა კილაძის წერილი-

დაიჯესტი „რას იტყვით დღეს“ ოპოზიციონერი ლიდერების ციტატებს აერთიანებს, 

რომლებიც 1989-1991 წლების განმავლობაში სხვადასხვა გაზეთში დაიბეჭდა. 

ვფიქრობთ, საინტერესოა ამ კოლაჟიდან რამდენიმე მწვავე ციტატის მოყვანა, რაც 

დაპირისპირების ხასიათს გაუსვამს ხაზს. აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი განცხადება 

სცდება სიტყვის თავისუფლების ფარგლებს და საზოგადოებას ხელისუფლების 

ძალისმიერი დამხობისკენ პირდაპირ მოუწოდებს: „პოლიტიკურმა პარტიებმა და 

ორგანიზაციებმა უნდა მიიღონ მტკიცე გადაწყვეტილება. გვარდიელებს და ნებისმიერ 

შეიარაღებულ ძალას მოუწოდონ, რომ გამსახურდია იარაღის ძალით იქნას 

გადაყენებული.. მე და ჩემს პარტიას მიღებული გვაქვს ასეთი გადაწყვეტილება,  ან ჩვენ 

ვიქნებით საქართველოში ან გასახურდია იქნება, ან ჩვენ დავიხოცებით ან ის, რადაც არ 

უნდა დაჯდეს ეს, .. ჩემი აზრით, ეს არის აუცილებებლი,  რომ გამსახურდია იქნეს 

ჩამოგდებული, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს!“ (ირაკლი წერეთელი, „სოფლის 

ცხოვრება“ 25.09.1991). 

„ჩვენ დუმილი არ ძალგვიძს მხოლოდ იმის გამო, რომ ვხედავთ შევარდნაძე- 

გამსახურდიას ალიანსმა საქართველო შესაძლოა დაღუპვამდე მიყვანოს.. რაც შემეხება 

მე, ღმერთია მოწამე და ჩემი მეგობრები, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ 

საერთოდ ვაპირებ აქტიური პოლიტიკისთვის თავის დანებებას“ (გია ჭანტურია, 

„ქართული ქრონიკა“, VIII. 1990 წ.) 
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„ახლა ყველა განათლებული ადამიანი ხედავს, რომ გუმბარიძის რეჟიმმა 

ხელისუფლება თეფშზე დადებული მიართვა „მრგვალ მაგიდას“. კი მაგრამ, რატომ? 

(რამაზ კლიმიაშვილი, „საქართველო“ 12.11.1991) 

„ამ ეტაპზე, მიუხედავად პროგრამული განსხვავებისა, აზრთა პლურალიზმისა 

და პოზიციის, მოხდა გარკვეული შეთანხმება ოპოზიციურ პარტიებს შორის. ჩვენი 

მთავარი მიზანია პრეზიდენტის გადაგომა“ (ირ. შენგელაია, „განათლება“ 18.09.1991) 

„ჩვენი სახელმძღვანელო პრინციპიც ეს გახლავთ: საქართველოს დაცვა.. რაც 

შეეხება იარაღს და სხვა აღჭურვილობას, გულწრფელად გეტყვით, რომ მამასისხლად 

ვყიდულობდით შავ ბაზარზე „იმ თანხით, რასაც მოსახლეობა შემოწირულობის სახით 

გვიგზავნიდა (დ. ხომასურიძე, ერის ღირსების დამცველი ასოციაცია „იმედის“ 

თავჯდომარე, „საქართველო“ 18.03.1991) 

„დღეს საქართველოში არის, როგორც ამბობენ,  არა პუტჩი, არამედ ცალსახად 

ნათელია, რომ საქართველოში დაიწყო დემოკრატიული პროცესი“ (რომან გოცირიძე, 

„ახალგაზრდა ივერიელი“ 12.10.1991). 

„რესპუბლიკის მოედანზე ორმოცი ათასი კაცი ერთხმად რომ ღაღადებდა - ძირს 

დიქტატურა, ძირს პრეზიდენტიო, საბოლოოდ ვირწმუნე მრგვალი მაგიდის 

ეიფორიული მმართველობის სავავალო დასასრული“ ( რევაზ მიშველაძე, „დრონი“ 

20.09.1991). 

წერილი სრულდება ციტატების ავტორებისადმი ირონიული მიმართვით: „რას 

იტყვით დღეს, რით ანუგეშებთ საქართველოს?“ (გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“,  

დეკემბერი 1991 წ.).  

გაზეთ „დრონის“ მხრიდან ხელისუფლების დამხობის შემდეგაც არ წყდება 

ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ კრიტიკა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა 

ნეგატიური საერთაშორისო რეზონანსის დემონსტრირებას. ამ მიზნით გაზეთი ყოფილი 

დისიდენტების თვალსაზრისსაც იყენებს. 
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ანტანას ტერლიაცკასი, ლიტველი დისიდენტი, რომელმაც მრავალი წელი 

გაატარა საბჭოთა საპყრობილეებში, ზვიად გამსახურდია შესახებ აქვეყნებს 

მამხილებელ წერილს. მისი აზრით, გამსახურდიამ უღალატა  თავისუფლების იდეალს 

და მეგობრებს, შესაბამისად, ის არ შეიძლება პატრიოტი იყოს. ნათქვამის დასტურად 

ავტორს მოჰყავს გახმაურებული ფაქტები გამსახურდიას ცხოვრებიდან. 1978 წელს 

სასამართლომ ზვიადსა და მერაბ კოსტავას მიუსაჯა სამი წლით პატიმრობა ბანაკებში 

და ორი წლით გადასახლება, თუმცა პერმის ბანაკში გააგზავნეს მხოლოდ მერაბ 

კოსტავა. გამსახურდიამ სასამართლოს მეორე დღესვე სთხოვა სასჯელის შემსუბუქება, 

ხოლო მისი „აღსარება“ გადასცა მოსკოვის ტელევიზიამ, რომელშიც ზვიად 

გამსახურდია აცხადებდა,  რომ იგი „შეაცდინა“ რამდენიმე ამერიკელმა ჟურნალისტმა 

და დიპლომატმა და  ამის შედეგად  ჩამოუყალიბდა ანტისაბჭოური შეხედულებები.   

მოგვიანებით, ზვიად გამსახურდია არწმუნებდა საზოგადოებასა და ასევე 

საზღვარგარეთელ ჟურნალისტებს, რომ ეს მასალა ფარული კამერით იყო გადაღებული 

და ტენდენციურად დამონტაჟებული. რაც ამერიკელმა კორესპოდენტებმა პაიპერმა და 

კრეიგ უიტნიმ მსოფლიოს ამცნეს კიდეც. თუმცა, მოგვიანებით ისევ შეიცვალა 

გამსახურდიამ პოზიცია და 18 ივლისს, მოსკოვის სასამართლოზე მოწმედ 

გამოცხადებულმა, აღიარა, რომ ეს მასალა ფალსიფიცირებული არ ყოფილა. პაიპერსა და 

უიტნის კი ბრალად დასდო ანტისაბჭოური ქმედება და მისი „ცდუნება“. არადა, 

გამსახურდიას ეკუთვნის გამოთქმა, რომ „წმინდა მიზანს კომპრომისებით ვერ 

მივაღწევთ“. ავტორი აღნიშნავს, რომ დისიდენტის მიერ შეწყალების თხოვნა მისი 

საზოგადოებრივი მოღვაწეობის დასასრულს ნიშნავს და სუკი სწორედაც ეძებს ამგვარ 

„დისიდენტებს“ და რომ ყოფილმა დისიდენტებმა ყოველგავრი კავშირი გაწყვიტეს 

გამსახურდიასთან მისი „აღსარების“ შემდეგ. 

თავის მხრივ, პრეზიდენტის მიმართ პოზიტიური საერთაშორისო რეზონანსის 

ჩვენებას ცდილობს გაზეთი „საქართველოს რესპუბლიკა“: აფრანკ ტაიხმანი  1991 წლის 

ნოემბერში  ჟურნალ „დი დრაიში“ გამოქვეყნებულ სტატიაში აღნიშნავს, რომ 

საქართველო დასავლურ პრესაში წარმოდგენილია, როგორც ნაციონალიზმის 

ბასტიონი, ზვიად გამსახურდია კი, როგორც ამ ნაციონლიზმის სულისჩამდგმელი. 

ასევე მიმდინარეობს მტკიცება, რომ ყოველი ნაციონალური გრძნობა ფაშისტურ 
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იდეოლოგიას შეესაბამება, რაც ზედაპირული მჯელობის ნაყოფია.  ავტორი აღნიშნავს, 

რომ ნდობას არ იმსახურებს ის ცნობები, რომლებიც რუსული საინფორმაციო 

საშუალებებით ვრცელდება საქართველოს შესახებ.  

ავტორი მიიჩნევს, რომ საქართველოში არ არსებობს ნაციონალიზმი მისი 

ევროპული გაგებით - „ქართველი არის ადამიანი, რომელიც გარკვეული კულტურის 

წარმომადგენელია მრავასაუკუნოვანი ტრადიციით და უძველესი ისტორიით, ამ 

საფუძვლიდან გამომდინარე, საქართველომ არ იცის მტრობა უცხოელთა მიმართ და 

მისი სტუმართმოყვარეობაც ცნობილია. თვით ოსური პრობლემაც კი არ არის 

ნაციონალისტური, რადგან ათწლეულების მანძილზე ცხოვრობდნენ და შრომობდნენ 

მშვიდობიანად ქართველები და ოსები. თუმცა, ეს მშვიდობა გარედან შეგნებულად იქნა 

დარღვეული, როცა სცადეს ტერიტორიის გამოყოფა და დაიწყეს ქართველების განდევნა 

(გაზ. „საქართველოს რესპუბლიკა“ 4 დეკემბერი, 1991 წ.). 

რაც შეეხება გადატრიალების შემდგომ სურათს, 1992 წლის „საქართველოს 

რესპუბლიკის“ სარედაქციო პოლიტიკა არ იცვლება, იგი ისევ  ოფიციოზია, თუმცა 

ამჯერად გაზეთი დროებითი ხელისუფლების წარმომადგენლების მეხოტბედ 

გვევლინება. 8 იანვრის გამოშვების პირველ გვერდზე  განთავსებულია საქართველოს 

რესუბლიკის სამხედრო საბჭოს განცხადება, რომელშიც შეფასებულია ზვიად 

გამსახურდიას ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ქვეყანაში არსებული ვითარება: 

"ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან ქვეყანაში მძვინვარებს 

დიქტატორული რეჟიმი, უხეშად ირღვევა ადამიანის უფლებები, შეგნებულად ჩაღდება 

ერთაშორისი ომი“.... „პრეზიდენტის ბრძანებით, მისმა ერთგულმა ლაქიებმა 

რამდენჯერმე ცეცხლი გაუხსნეს მშვიდობიან მოსახლეობას, დაიღვარა სისხლი, 

რჩებოდა ერთადერთი გზა ერის გადარჩენისა და ქვეყანაში მშვიდობის დამყარებისა, 

არსებული რეჟიმის დამხობა შეიარაღებული გზით..“  

 პირველ გვერდზევე გვხვდება მოსახლეობისადმი თენგიზ კიტოვანისა და ჯაბა 

იოსელიანის მიმართვები შემდეგი სათაურებით: „დიქტატორული რეჟიმი 

დამხობილია!“,  „თავისუფალი, დემოკრატიული საქართველოსთვის!“. ძალაუფლება 
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ხელში აიღო სამხედრო საბჭომ, დაითხოვა პარლამენტი და დროებითი მთავრობის 

მეთაურად დანიშნა თენგიზ სიგუა.  

ამგვარად, საგაზეთო მასალაზე თვალის მიდევნებამ ნათლად გვიჩვენა, რომ 

სახელმწიფო გადატრიალებამდე ბეჭდური მედია ისევე, როგორც საზოგადოება, 

მკვეთრად პოლარიზებული იყო. პოლიტიკური პროცესების ასახვისას ოფიციოზური 

და ოპოზიციური გაზეთები ერთმანეთისგან განსხვავებულ სურათს სთავაზობდნენ 

საზოგადოებას. თითოეული მათგანი საკუთარ რეალობას ქმნიდა და საკუთარი 

რაკურსით წარმოაჩენდა მოვლენებს, რითიც კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ღია 

მხარდამჭერებად გვევლინებიან.  

ბიპოლარულმა მედიაგარემომ, შუალედური აზრის არარსებობამ, 

რადიკალიზმმა, ერთმანეთის მიმართ ფიზიოლოგიურ ზიზღამდე მისულმა, 

გახლეჩილმა საზოგადოებამ, მსოფლიო პოლიტიკის კონიუნქტურამ და საქართველოს 

საშინაო პოლიტიკაში რუსეთის ჩარევამ   ხელისუფლების ძალისმიერი დამხობა და  

სისხლისღვრა გამოიწვია.  ჩვენი უახლოესი ისტორიის ეს მძიმე სურათი დეტალურად 

აღწერა კონცეპტუალურად დაშორიშორებულმა  მედიამ. ამ ტრაგიკულ მოვლენათა 

რეფლექსირება დიდად დაგვეხმარება პრობლემების გაცნობიერებაში და თავიდან 

აგვარიდებს მსგავს გამოუსწორებელ შეცდომებს. 

 

გამოყენებული ლიტერატურის სია: 

 

ბეგიაშვილი მ.  2007. დემოკრატიაზე გარდამავალი პერიოდი და აქტიური მოქალაქეობა 

(სატრეინინგო მასალები).  

ბლუაშვილი უ. 1994. პოლიტიკური პარტიები და ეროვნული მოძრაობა საქართველოში 

1988-1991 წწ. 

ბლუაშვილი უ. 2012. ეროვნული მოძრაობა და პოლიტიკური კონფრონტაცია 

საქართველოში 1987-1993 წწ.  

ბოკერია გ., თარგამაძე გ., რამიშვილი ლ. 1997. 90-იანი წლების ქართული მედია.  

გაჩეჩილაძე რ. 2011. ჩემი მეოცე საუკუნე, II ტომი.  
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კაშია ჯ. 2013. ტოტალიტარიზმი.  

კუტუბიძე ლ. 2002. ქართული მასმედიის გარდატეხის ასაკი, კრებული ჟურნალისტური 

ძიებანი. ტ. II. 

კუტუბიძე ლ. 2009.  2000-2005 წლების ქართული პრესის ძირითადი საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური ასპექტები 

მაისაშვილი ხ. 2009. ეროვნული იდენტობის რეპრეზენტაცია 1990-1991 წლების ქართულ 

პრესაში. 

მამარდაშვილი მ. 1992. საუბრები ფილოსოფიაზე. 

მუსხელიშვილი მ. 2003. დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში.   

რეხვიაშვილი ლ. 2010. საქართველოს დემოკრატიული განვითარების გზა. 

ხანთაძე თ. 2014. 1991-1992 წლების ქართული ბეჭდური მედია პოლიტიკური პროცესების 

კონტექსტში. სამაგისტრო ნაშრომი (ხელმძღვანელი მ.შამილიშვილი). 

შამილიშვილი მ. 2007. პატრიოტიზმის პრობლემა ემიგრანტულ პუბლიცისტიკაში: 

„ქართული გაზეთი“, ბერლინი, 1916-1918“ მასალათა მიხედვით. 

შამილიშვილი მ. 2010. ქართული მასმედიის შედარებითი ანალიზისთვის 

ტოტალიტარული რეჟიმიდან დემოკრატიაზე გადასვლის პირობებში. 

შველიძე დ. 2008. პოლიტიკური დაპირისპირებები და ეროვნული ხელისუფლების 

დამხობა საქართველოში 1987-1992 წწ.  

ჰეივუდი ე. 2004. პოლიტიკა, მასმედია და პოლიტიკური ბერკეტები.  

Sparks c. 2008. Media Systems in transition: Poland, Russia, Chna  
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ინფორმაციული ტექნოლოგიები და დემოკრატია. მედია და რევოლუცია 

მასალები სალექციო კურსისთვის - „მედიის დემოკრატიზაცია და პოლიტიკა“ 

 

ინფორმაციული საზოგადოება 

ტერმინი “ინფორმაციული საზოგადოება” 1960 - იან წლებში, იაპონურიდან 

შემოვიდა ხმარებაში. თუმცა, მისი საფუძვლები  პოსტინდუსტრიული 

საზოგადოების წიაღშიც მოიძებნება. არსებობს მოსაზრებაც, რომ ინფორმაციული 

საზოგადოება ეკონომისტების - მალჩუპისა და პორატის სახელებს უკავშირდება. 

ბელის ნაშრომის თანახმად, საზოგადოების განვითარება ეკონომიკურ განვითარებას 

თანხვდება. პოსტინდუსტრიული საზოგადოების მთავარი მახასიათებელი 

მომსახურების სექტორის ზრდა და მასთან ერთად, ინფორმაციაზე დამოკიდებული 

სამუშაოს დომინანტური როლია. თეორიული ცოდნა გახდა ეკონომიკის 

განმსაზღვრელი ფაქტორი (მონაცემები, ექსპერტები), რამაც ფაბრიკა-ქარხნები და 

მიწა, როგორც ეკონომიკური კეთილდღეობის განმსაზღვრელები, ჩაანაცვლა. 

შესაბამისად, წარმოიშვა ახალი კლასი, რომელიც ინფორმაციას, ცოდნასა და პირადი 

ურთიერთობების უნარებს ფლობდა. მიუხედავად ამისა, ტერმინის “ინფორმაციული 

საზოგადოება” ერთიანი, ჩამოყალიბებული განსაზღვრება მაინც არ არსებობს.   

მელოდი (1990) საინფორმაციო საზოგადოებად მიიჩნევს ინდივიდებს, 

რომლებიც კომპლექსურ ელექტრონულ საინფორმაციო ქსელებზე არიან 

დამოკიდებულნი.  ვან ქუილენბერგი (19870 ამგვარი საზოგადოების მთავარ 

მახასიათებლად წარმოებისა და ინფორმაციის გაცვლის სწრაფ ტემპს თვლის, რაც 

დანახარჯების კომპიუტერიზაციით გამოწვეულ კლებას უკავშირდება. მისი აზრით, 

ხარჯების კლებამ ხელი შეუწყო ინფორმაციის გაცვლისა და გადაცემის ზრდას. 

თითქმის წაიშალა დისტანციისა და სივრცის შეგრძნებაც, გაიზარდა 

კომუნიკაციისთვის აუცილებელი სიჩქარე, ხარისხი და ინტერაქტიულობაც. თუმცა, 

ამით ყველა კითხვას პასუხი არ ეძლევა, ჯერ ისევ კითხვითი ნიშნის ქვეშ დგას 

საკითხი -U რა როლი ენიჭება საინფორმაციო საზოგადოებას საზოგადოებრივ 

ურთიერთობათა ტრანსფორმაციაში. მეცნიერები მიანიშნებენ საზოგადოებებს შორის 

მჭიდრო კავშირების წარმოქმნის ტენდენციაზე, რასაც მათმა ინფორმირებულობამ 

შეუწყო ხელი. ზოგირთი მეცნიერი საინფორმაციო საზოგადოების ნაცვლად, იყენებს 

ტერმინს – “ქსელური საზოგადოება.” ვან დიუკი (1999) აღნიშნავს, რომ საზოგადოება 

უკვე ერთიან ქსელად ჩამოყალიბების პროცესშია. მეცნიერების უმეტესობა 
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ადასტურებს, რომ საინფორმაციო საზოგადოების განვითარება მეტ-ნაკლებად 

უწყვეტი პროცესია, რაც პროგრესს გულისხმობს. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით, 

მზარდმა ტექნოლოგიურმა განვითარებამ შეიძლება უარყოფითი გავლენა 

მოახდინოს მედიაზე (ტრადიციულ მედიაზე, როგორიცაა: გაზეთი, რადიო).  

ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება წარმოშობს 

ინფორმაციულ საზოგადოებას, რომელსაც ახასიათებს: 

1. ინფორმაციული საქმიანობის დომინანტური როლი 

2. ინფორმაციის მიმოცვლის ტემპის ზრდა 

3. ინფორმაციის მოზღვავება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები 

4. აქტივობათა ინტეგრირება 

5. ქსელური კავშირების ზრდა 

6. გლობალიზაცია 

7. კომპლექსურ სისტემებზე დამოკიდებულება 

8. პირადი სივრცის დაკარგვა 

9. დროისა და სივრცის ბარიერების დაძლევა 

10. პოლიტიკური აქტივობის დაკნინება 

 

მედია და ახალი ტექნოლოგიები 

 

მედიისა და ახალი ტექნოლოგიების სფეროში ყველაზე ფუნდამენტური 

ასპექტია დიგიტალიზაცია – პროცესი, რომლის საშუალებითაც წერილობით და 

ზეპირ ტექსტებს შესაძლებელია მიენიჭოს ორმაგი კოდი - გაიაროს დამუშავების, 

დისტრიბუციისა და შენახვის ერთნაირი გზა. მედიისთვის ყველაზე 

დამახასიათებელი მოვლენა არსებული მედიაპროდუქტის შერწყმაა. ახალი 

ელექტრონული მედია შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც არსებული 

მედიაელემენტების დამატება და არა მათი ჩანაცვლება. მეორე მხრივ, უნდა 

გავითვალისწინოთ, რომ დიგიტალიზაციასა და შერწყმას მნიშვნელოვანი 
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ცვლილებების მოტანა შეუძლია. ახალი მედიისა და განსაკუთრებით, 

ინტერნეტმედიის დახასიათება  რთულია  სამომავლოდ მათი გამოყენებისა და 

ინსტიტუციური ფორმის გამო. კომუნიკაციაში კომპიუტერის გამოყენება 

მრავალმხრივაა შესაძლებელი, თუმცა, დომინანტური არც ერთი ფორმაა.  

ახალ და ძველ მედიას შორის განსხვავებანი: ინტერნეტი აერთიანებს რადიოს, 

ფილმს, ტელევიზიას და ავრცელებს მათ ტექნოლოგიების მეშვეობით;  

ის კვეთს ბეჭდური და სამაუწყებლო მედიის საზღვრებს: 1. იძლევა მეტი 

საუბრის საშუალებას, 2. კულტურული ობიექტების პარალელურად გავრცელების, 

მიღებისა და შეცვლის შესაძლებლობას; 3. არღვევს ტერიტორიულ, სივრცობრივ და 

დროით საზღვრებს; 4. უზრუნველყოფს დაუყოვნებლივ გლობალურ კონტაქტს 

(პოსტერი, 1999). 

ლივინგსტონმა (1999) შემდეგნაირად აღწერა ინტერნეტტექნოლოგიებისა და 

მედიის კავშირი: “ინტერნეტის შემთხვევაში  ყველაზე მნიშვნელოვანია  ისეთი 

ინტერაქტიული მახასიათებლების კომბინაცია, რაც მასობრივი კომუნიკაციისთვის 

ინოვაციურია - შინაარსის ულიმიტო ნაირფეროვნება, აუდიტორიის 

ხელმისაწვდომობა, კომუნიკაციის გლობალური მხარე.”  

მთავარი განმასხვავებელი ძველ და ახალ მედიას შორის არის მათი მთავარი 

დანიშნულება და ურთიერთკავშირის თავისებურებანი, რაც მედიაინსტიტუციებში 

იჩენს თავს, განსაკუთრებით, როცა საქმე ეხება ავტორობის საკითხს, პუბლიკაციებს, 

გამოცემას, გავრცელებასა და მიღებას.  

შედეგები: მედიაპროდუქტის შემქმნელი ავტორებისთვის გაცილებით ფართო 

არჩევანია, როგორიცაა ე.წ. “პოსტინგი” (ინტერნეტში გამოქვეყნება), ბლოგინგი და 

მსგავსი ავტონომიური ქმედებები, რაც კი ჩაითვლება პუბლიკაციად. თუმცა, 

ავტორის აღიარება და მისი ანაზღაურება აქამდე დამოკიდებული იყო ხალხის 

ყურადღებასა და იმაზე, სად გამოქვეყნდებოდა პუბლიკაცია. საზოგადოებრივი 

აღიარებისა და დაფასების კრიტერიუმები დიდად არ შეცვლილა ტექნოლოგიების 

განვითარების კვალად; ფართო აუდიტორიის ყურადღების მიპყრობა და სახელის 

მოხვეჭა კი, უფრო რთულიც გახდა. ტრადიციული მასმედიის საშუალებების 

გამოყენების გარეშე, ინტერნეტის სამყაროში პოპულარობის მოპოვება არც ისე 

ადვილია.  

არც გამომცემლებისთვის შეცვლილა როლი, თუმცა, როგორც ავტორებისთვის, 

მათთვისაც გაცილებით ბუნდოვანი გახდა. დღემდე გამომცემელი იყო ბიზნესფირმა 
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ან არამომგებიანი საჯარო დაწესებულება. ახალმა მედიამ შექმნა გამოცემის 

ახლებური, ალტერნატიული საშუალებები, რომლებიც ტრადიციული 

გამომცემლობისთვის გამოწვევად იქცა.  

რაც შეეხება აუდიტორიას, მათ დიდი არჩევანი გაუჩნდათ თანასწორობის 

მხრივ. აუდიტორიის წევრი უკვე აღარ არის მასის ნაწილი, იგი მის მიერვე შერჩეული 

ქსელის ან განსაზღვრული საზოგადოების წევრია. ამასთან ერთად, აუდიტორიის 

აქტივობის ბალანსი მაღლა იწევს - მიღებიდან ძიებამდე, კონსულტაციასა და 

ინტერაქტივობამდე.  

ახალი მედიის თეორიები 

როგორც ვნახეთ, მედიასთან მიმართებით ოთხი ძირითადი მიდგომაა 

მნიშვნელოვანი: 1. ძალაუფლება და უთანასწორობა, 2. სოციალური ინტეგრაცია და 

იდენტურობა, 3. საზოგადროებრივი ცვლილება და განვითარება, 4. დრო და სივრცე. 

ახალი მედიაც ამ ასპექტებს ითვალისწინებს, თუმცა, ძველი თეორიების ახალ 

მედიაზე ბოლომდე მორგება რთულდება - მაგალითად, ძალაუფლების Fფაქტორის 

განსაზღვრა. ინტეგრაციისა და იდენტურობის შემთხვევაში, ცვლილებები მკვეთრი 

არ არის, რადგან მედიის როლის გამორკვევა საზოგადოების ფრაგმენტირებისა და 

პირიქით, გაერთიანების პროცესში ისევ აქტუალურია. საზოგადოებრივ 

ცვლილებასთან დაკავშირებით, ახალი მედიის როლის გადაფასება ხდება - 

ინფორმაციის გამცემის მიერ ამ ინფორმაციაზე კონტროლის შესუსტება 

მნიშვნელოვანი განხილვის საგანია. (ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით 

ინფორმაცია კონტროლისგან გათავისუფლდა და ფართო აუდიტორიისთვის 

ხელმისაწვდომი გახდა). რაც შეეხება დროსა და სივრცეს, ახალი მედია გაცილებით 

უფრო სწრაფია ამ ბარიერების დაძლევაში. ახალმა ტექნოლოგიებმა გაგვათავისუფლა 

ბევრი წინაღობისგან, თუმცა, არსებობს მრავალი სხვა სოციალური და კულტურული 

მიზეზი იმის ასახსნელად, თუ რატომაა კომუნიკაცია ამა თუ იმ განსაზღვრულ 

გარემოში (ენა, ეროვნულობა და სხვა) მოქცეული.  

მედიუმის თეორია და ახალი მედია 

გამოიყოფა ახალი მედიის ოთხი მთავარი კატეგორია. ისინი ერთმანეთის 

მსგავსია და, ამავე დროს, განსხვავებული გამოყენების, შინაარსისა და კონტექსტის 

მხრივ:  

1. ინტერპერსონალური კომუნიკაცია (ტელეფონი, ელექტრონული მისამართი 

(იმეილი)) 
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2. ინტერაქტიული გასართობი მედია (კომპიუტერული თამაშები და 

ვირტუალური საშუალებები).  

3. საძიებო მედია (ფართო ცნებაა, თუმცა, ინტერნეტი/www, ყველაზე 

მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც 

ბიბლიოთეკისა და როგორც მონაცემთა ბაზისა. ამასთან, უზრუნველყოფილია  

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა) 

4. კოლექტიური თანამონაწილე მედია (ინტერნეტი, როგორც ინფორმაციის, 

იდეების, გამოცდილების გაცვლისა და გაზიარების და პირადი კონტაქტების 

დამყარების საშუალება) 

მედიუმის მთავარი მახასიათებლები: 1. ინტერაქტიულობა (მომხმარებლის 

მხრიდან წყაროს/მიმწოდებლის შემოთავაზებაზე პასუხი ან ინიციატივა);  2. 

სოციალურობა (პირადი კონტაქტები სხვებთან, რასაც მედიუმის გამოყენება უწყობს 

ხელს);  3. მედიის ძალმოსილება (რამდენად შეუძლია მედიას, მოიცვას 

თვალთახედვებისა და ინფორმაციის მრავალგვარობა, შეასუსტოს გაურკვევლობა.); 

4.ავტონომიურობა (რამდენად დამოუკიდებლად გრძნობს თავს წყაროებისგან 

მომხმარებელი და რამდენად დიდია მედიაარჩევანი შინარსის თვალსაზრისით); 5. 

გართობა (გართობისა და სიამოვნების მიღების შესაძლებლობა) 6. პრივატულობა 

(შინაარსისა და  მედიუმის შერჩევის ალტერნატივა); 7. პერსონალიზაცია 

(გულისხმობს, რამდენად უნიკალურია მედიის შინაარსი და მისი მოხმარება). 

 

ინფორმაციული დატვირთვის (ტრაფიკის) ახალი ვარიანტები 

ჰოლანდიელმა მეცნიერებმა - ბორდევიკმა და ვან კაამ (1986) შემოგვთავაზეს 

მოდელი, რომელიც ახალი მედიისა და მისი ეფექტის განსაზღვრისთვის გამოიყენება. 

ისინი გამოყოფენ კომუნიკაციის ოთხ ტიპს, რომელთა მიხედვითაც განსაზღვრავენ, 

როგორია მათ შორის კავშირი. ესენია: ალოკუცია, საუბარი, კონსულტაცია და 

რეგისტრაცია.  

ალოკუცია (ლათ. Allocutio - ნიშნავს საჯარო სიტყვას. წარმოიშვა რომაელი 

გენერლის შეკრებილი ჯარისადმი მიმართვის აღსანიშნავად) - ალოკუციის დროს 

ინფორმაცია ვრცელდება ცენტრიდან სხვადასხვა პერიფერიაზე და ნაკლებად ხდება 

მიმღების მხრიდან მიღებული ინფორმაციის შეფასება. ასეთი ტიპის კომუნიკაციებია: 

ლექცია, საეკლესიო მსახურება, რადიო და ტელემაუწყებლობა, როდესაც 
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ინფორმაცია მიეწოდება ფართო აუდიტორიას. ასეთ შემთხვევაში, კომუნიკაციის 

დრო და ადგილი განისაზღვრება მიმწოდებლის ან ცენტრის მიერ.  

საუბარი - საუბრის საშუალებით ინდივიდები ცენტრის ან მედიუმის 

დახმარების გარეშე ამყარებენ ერთმანეთთან  კონტაქტს და ირჩევენ 

მოსაუბრეს/პარტნიორს, ისევე, როგორც დროს, ადგილსა და საკომუნიკაციო თემას. 

აღნიშნული ეხება ასევე ტრადიციულ წერილსა და ელექტრონულ ფოსტას. თუმცა, 

ელექტრონულ ფოსტას სჭირდება მედიუმის ან ცენტრის არსებობა, იმის 

მიუხედავად, რომ ამ მედიუმს სხვა დანიშნულება არ აქვს. ამ შემთხვევაში, 

კომუნიკაციის პროცესის მონაწილეები თანასწორნი არიან.  

კონსულტაცია - შეეხება ისეთ სიტუაციას, როდესაც ინდივიდი ცდილობს 

მიიღოს სასურველი ინფორმაცია ცენტრალური რეზერვიდან, როგორიცაა: 

ბიბლიოთეკა, მონაცემთა ბანკი, კომპიუტერი, დისკი და ა.შ. ასეთი შესაძლებლობები 

ახალი ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად იზრდება. თუმცა, ეს ფუნქცია 

შეიძლება დაეკისროს ტრადიციულ გაზეთსაც, რადგან კონსულტაციის დრო და 

ადგილი განისაზღვრება ინდივიდის და არა ცენტრის მიერ.  

რეგისტრაცია – სიტუაცია, როდესაც ცენტრი ცდილობს კონსულტაცია მიიღოს 

პერიფერიიდან.  ეს შეეხება, მაგალითად, სატელეფონო და აუდიტორიის კვლევის 

ჩანაწერებს, რეკლამირების მიზნით შექმნილ მომხმარებელთა მონაცემების ბაზას და 

ასე შემდეგ. ცენტრში ინფორმაციის დაგროვება/შეგროვება ხშირად ინდივიდის 

პირდაპირი მონაწილეობის გარეშე ხდება. კომპიუტერიზაციასთან ერთად, ამ 

მოდელის მნიშვნელობა განსაკუთრებით გაიზარდა. ასეთ შემთხვევაში, 

ინფორმაციაზე მეტი კონტროლი აქვს ცენტრს, ვიდრე ინდივიდს.  

წარმოდგენილი ოთხი მოდელის საშუალებით, ავტორებმა გვიჩვენეს, როგორ 

შეიძლება ცენტრსა და ინდივიდს შორის ინფორმაციის გაკონტროლების ეტაპების 

შესწავლა. პირველი მოდელი (ალოკუცია) ტრადიციული მედიის მახასიათებელია, 

ხოლო მეორე, მესამე და მეოთხე მოდელები გაცილებით უკეთ განვითარდა 

ტექნოლოგიურ პროცესებთან ერთად.  

 

ვირტუალური საზოგადოებები 

ვირტუალური საზოგადოებების შექმნა გარკვეულ საკითხთან დაკავშირებით 

და ინტერნეტის საშუალებით ნებაყოფლობით ხდება.  ლინდფოლდი და შატზერი 
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(1998) ვირტუალურ საზოგადოებას განსაზღვრავენ, როგორც - მსგავსი ინტერესების 

გამზიარებელი საზოგადოების მიერ გამიზნულად დაარსებულს.  

როგორც წესი, ვირტუალურ საზოგადოებებს შემორჩენილი აქვთ რეალური 

საზოგადოების ზოგიერთი მახასიათებელი, როგორიცაა: ურთიერთქმედება, საერთო 

მიზანი, საკუთრების განცდა, სხვადასხვა დაუწერელი ნორმა და წესი. ასეთ 

ვირტუალურ საზოგადოებებს, ჩვეულებისამებრ, დაცული აქვთ გახსნილობისა და 

ხელმისაწვდომობის პრინციპები, მაშინ, როცა რეალური საზოგადოებების წიაღში 

შეღწევა უმეტესად რთულია. თუმცა, ვირტუალური საზოგადოებების მომხრეები 

ხშირად აღიარებენ, რომ ვირტუალური პიროვნებები მეტწილად შექმნილია და 

სინამდვილეში არ არსებობენ. Aაქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ანონიმურობის 

შესაძლებლობა მედიუმის სწორედ ის მახასიათებელია, რაც ვირტუალური 

საზოგადოების წევრებს ხიბლავს.  

ბლოგები.  ბლოგები უკვე არსებული ინტერნეტსაშუალებების 

კონფიგურაციაა: ეს საშუალებები (იარაღები) შესაძლებლობას აძლევს ნებისმიერ 

ინდივიდს, ვისაც ხელი მიუწვდება კომპიუტერსა და ინტერნეტზე, შექმნას ბლოგი 

(ბლოგერებს, როგორც წესი, არ ესაჭიროებათ განსაკუთრებული ტექნიკური ცოდნა). 

ზოგიერთი მეცნიერი (სტეფანონი და იანგი, 2007) თვლის, რომ ბლოგების 

საშუალებით ბლოგერები ინარჩუნებენ ურთიერთობებს, რადგან, ჩვეულებისამებრ, 

ბლოგი თვითაღიარების არაპირდაპირი საშუალებაა. მასობრივი კომუნიკაციის 

სფეროში ბლოგების საშუალებით შესაძლებელი ხდება ცენზურისა და/ან სარეკლამო 

აგენტების გავლენისგან თავის დაღწევა, რაც, ფაქტობრივად, ნიშნავს, რომ, ხშირ 

შემთხვევაში, ბლოგები გვთავაზობენ უფრო ღრმა ანალიზს, წყაროების უფრო ფართო 

არჩევანს, ‘მოქალაქე კომენტატორებს’, ანუ ბევრ ისეთ რამეს, რაც მედიის სხვა 

საშუალებებით ხელმისაწვდომი არ არის. “ბლოგები წარმოადგენს ე.წ. ახალი 

ჟურნალისტიკის ნაირგვარობას, რაც რეპორტაჟში/ თხრობაში ჟურნალისტის მიერ 

საკუთარი ნააზრევისა და ემოციების ჩართვასაც გულისხმობს” - წერს ჰარსტოკი 

(2000).  

1990 წელს, დაახლოებით, 50 - მდე ბლოგი არსებობდა და მხოლოდ 

ინდივიდთა მცირე ჯგუფისთვის იყო ცნობილი. 2007 წელს კი, ბლოგის  შესახებ ათი 

ამერიკელიდან, უკვე რვამ იცოდა (სინოვატი, 2007).  
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ინფორმაციული ტექნოლოგიები და დემოკრატია 

მასმედია დემოკრატიის ფუნქციონირების მექანიზმის განუყოფელი ნაწილია. 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა ფუნქციები ყველაზე სრულად 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვლინდება. დემოკრატია შეუძლებელია არსებობდეს 

მასმედიის გარეშე, მაგრამ მასმედიის თავისუფლება არ გულისხმობს საზოგადოებისა 

და მოქალაქეებისაგან მოწყვეტას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი გადაიქცევა 

მფლობელთა და მესვეურთა პოლიტიკური გავლენის იარაღად, ხოლო მოქალაქეები 

მოკლებულნი იქნებიან საჯარო თვითგამოხატვის შესაძლებლობას. 

მასობრივ ინფორმაციულ საშუალებათა შეფასება წინააღმდეგობრივია. ერთნი 

მას განიხილავენ საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირებისა და გაბატონებული 

ფენის ძალაუფლების განმტკიცების ინსტრუმენტად. მეორენი ამტკიცებენ, რომ 

მასმედია ხელს უწყობს საზოგადოების პოლიტიზებას და მოსახლეობის ფართო 

ფენების პოლიტიკურ განათლებას, რაც ნებისმიერი დემოკრატიული სისტემის 

ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია. 

რამდენად არის პოლიტიკურად ნეიტრალური კომპიუტერიზაციის, 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვა? გამოცდილება აჩვენებს, 

რომ მის-ებს, საინფორმაციო ტექნოლოგიებს თავისთავად არც დემოკრატიის 

ავტომატური უზრუნველყოფა სეუზლიატ და არც მისი შესუსტება. მასმედია 

შეიძლება სრულიად სხვადასხვა პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურებოდეს: მან 

შეიძლება გაანათლოს ადამიანები, ჩაუნერგოს მათ საკუთარი ღირსების გრძნობა, 

თავისუფლებისა და სოციალური სამართლიანობისკენ სწრაფვა, ხელი შეუწყოს 

კომპეტენტურ მონაწილეობას პოლიტიკაში, ისევე როგორც სულიერად დაიმონოს, 

დეზინფორმაცია მოახდინოს და შეაშინოს ადამიანი, უნდობლობა და შიში დათესოს.  

მთავრობებსა და საზოგადოებებს ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენება შეუძლიათ როგორც მათი წევრი ინდივიდების გასათავისუფლებლად, 

დემოკრატიული მმართველობის უზრუნველსაყოფად, ისე მათი კონტროლის 

მიზნით. 

თანამედროვე დემოკრატიის ნორმატიული მოდელი აგებულია 

წარმოდგენაზე, რომლის მიხედვითაც ადამიანი რაციონალურად მოაზროვნე და 

პასუხისმგებელია თავის მოქმედებაზე. პიროვნება, რომელიც შეგნებულად და 

კომპეტენტურად მონაწილეობს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაში. 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რომელიც ემყარება გადაწყვეტილების მიღებას ხმათა 

უმრავლესობით, ასეთი თვისებების მატარებელი უნდა იყოს არა ერთი კაცი, ანდა 
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პრივილეგირებული უმცირესობა - ელიტა, არამედ მასები, მოსახლეობის მდგრადი 

უმრავლესობა. მოქალაქეთა უმრავლესობის კომპეტენტური პოლიტიკური 

მსჯელობის მიღწევა კი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა გარეშე 

შეუძლებელია. რადიოს, ტელევიზიის, ჟურნალ-გაზეთების გარეშე კარგად 

განათლებული ადამიანიც კი ვერ შეძლებს სწორ ორიენტირებას რთულ პოლიტიკურ 

პროცესებში; მასმედია საშუალებას აძლევს მას გამოვიდეს უშუალო 

ინდივიდუალური გამოცდილების ფარგლებიდან, მიმოიხილოს პოლიტიკის მთელი 

სამყარო. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა თავისუფალი დაფუძნება და 

საქმიანობა სიტყვის თავისუფლების რეალური გამოვლინებაა, რომლის გარეშეც 

პიროვნების ყველა დანარჩენი უფლება პრაქტიკულად არარეალიზებადია.  

განვითარებული, დემოკრატიულად ორგანიზებული მასმედიის არსებობა, 

რომელიც ობიექტურად აშუქებს პოლიტიკურ მოვლენებს - ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი გარანტიაა დემოკრატიული სახელმწიფოს სტაბილურობისა, 

საზოგადოების მართვის ეფექტურობისა. და პირიქით, მასმედიის საშუალებათა მიერ 

თავისი ფუნქციების შეუსრულებლობას პოლიტიკურ სისტემაში შეუძლია 

ძირეულად დაამახინჯოს მისი მიზნები და ფასეულობანი, დაარღვიოს მისი 

ეფექტურობა და შეარყიოს სიცოცხლისუნარიანობა.  

 

      იოჰირო მასუდა თავის სტატიაში „კომპიუტოპია“ (1985) წერდა, რომ თუ ყველას 

ექნება უფლება, თავისუფლად გამოიყენოს დახვეწილი ინფორმაციული სისტემები, 

შეიძლება დამკვიდრდეს დემოკრატიული „კომპიუტოპია“, სადაც ჩვეულებრივ 

ადამიანს იმაზე მეტი ინფორმაცია ექნება, ვიდრე 20 ან 30 წლის წინათ ყველაზე 

გამოცდილ პრემიერ-მინისტრსაც კი შეიძლება ჰქონოდაო. საწინააღმდეგო 

შესაძლებლობა, რომელსაც მასუდა „ავტომატიზებულ სახელმწიფოს“ უწოდებს, 

მდგომარეობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მობილიზებაში, მოქალაქეებზე 

სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის გასაძლიერებლად.  

ჯორჯ ორუელის იდეა, ყველა სახლში ტელევიზორების დადგმისა, 

მობინადრეთა საქმიანობის სათვალთვალოდ (რომანი "1984",  დაწერილი 1949 

წელს),  1940-იანი წლების ბოლოს ფანტასტიკად გამოიყურებოდა, ახლა კი 

"კომუნიკაციების სამთავრობო შტაბბინა" (დიდი ბრიტანეთი) აფიქსირებს ყველა 

სატელიტურ საერთაშორისო სატელეფონო ზარს. თითქმის ყველა ფინანსური 

გადარიცხვა ქვეყნის შიგნით აღირიცხება ბანკების კომპიუტერულ სისტემებში 

(საიდანაც ისინი, როგორც მინიმუმ, შეიძლება წაიკითხონ), ხოლო საგზაო მოძრაობის 

კონტროლის განვითარება მიუთითებს, რომ უახლოეს წლებში შესაძლებელი გახდება 
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ტრანსპორტის მეშვეობით ადამიანთა გადაადგილების ცენტრალიზებული 

დაფიქსირება. ცენტრალიზებული მეთვალყურეობისა და კონტროლის ზრდადი 

შესაძლებლობანი შეშფოთებას იწვევს.  

 

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და მმართველობის ტიპებს შორის კავშირის 

თაობაზე შეიძლება ითქვას, რომ დეცენტრალიზებული საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები არის დემოკრატიის დიდი ძალა, მაშინ როდესაც ცენტრალიზებული 

ინფორმაციული ტექნოლოგიები შეიძლება განვიხილოთ, როგორც პოტენციურად 

დესტრუქციული ძალა, დემოკრატიის ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ სფეროში 

აუცილებელია კარგად გააზრებული არჩევნის გაკეთება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს 

მოხდება თავისით და უარესი შედეგებით.  

 

          ხელისუფლების მიერ ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების ორი 

ძირითადი სფერო არსებობს: ა) მათი გამოყენება ხელისუფლების არჩევისა და მისი 

კონტროლის დროს; ბ) მათი გამოყენება ფართომასშტაბიან პროგრამებში, როგორიცაა 

- სოციალური დაცვა და გადასახადების აკრეფა.  

 

         ხელისუფლების არჩევისა და კონტროლის საკითხში ინფორმაციულმა 

ტექნოლოგიებმა უკვე ითამაშეს დიდი როლი, მაგრამ კიდევ უფრო მეტის გაკეთებაა 

შესაძლებელი. აშშ-ს მრავალ შტატში რთული მრავალკანდიდატიანი არჩევნები 

ჩვეულებრივ ტარდება "ხმის დათვლის" მანქანების გამოყენებით, რომელთა 

მეშვეობით შესაძლებელია ხმების სწრაფი და ზუსტი დათვლა. კიდევ უფრო 

მნიშვნელოვანია ის, რომ ინფორმაციის ტელევიზიით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით 

ტრანსლირებამ გარდაქმნა მთელი საარჩევნო პროცესი. გარდა იმისა, რომ 

საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია 

ძირითად კანდიდატთა სატელევიზიო დებატებზე, ამერიკულ საარჩევნო კამპანიათა 

უმეტესობა ამჟამად წარმოადგენს ელექტრონული საინფორმაციო საშუალებების 

ღონისძიებას - სატელევიზიო ათწამიანი ფასიანი ბრწყინვალე რეკლამებით, 

რომლებშიც პოპულარულად მოხაზულია კანდიდატის ყველაზე მომგებიანი 

სტრატეგიები. ამას ემატება წერილების შერჩევითი გავრცელება (ასევე 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტი), რომელიც დიდ ადგილს იკავებს 

საარჩევნო კამპანიების დაფინანსებაში, ამომრჩეველთა კონკრეტულ ჯგუფებზე მათ 

მოსარგებად. საარჩევნო კამპანიების სტრატეგია და ტაქტიკა ასევე დიდწილად 

ფორმირდება საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებში შეგროვილი ინფორმაციის 

კომპიუტერული სტატისტიკური ანალიზის შედეგად (რომელიც აგრეთვე თითქმის 
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შეუძლებელი იქნებოდა კომპიუტერების გარეშე).  

 

             ეს ნოვაციები ვრცელდება დანარჩენ დემოკრატიულ მსოფლიოზე (ზუსტად 

ისე, როგორც კონკურენტული პარტიული დემოკრატია ვრცელდება მთელ 

მსოფლიოზე). შეიძლება ითქვას, აგრეთვე, რომ საზოგადოებრივი აზრის 

გამოკითხვებს შეაქვთ თავისი წვლილი მთავრობების საქმიანობის კონტროლში, 

ვინაიდან უფრო ზუსტად და სწრაფად აცნობენ ხელისუფლებას მოსახლეობის 

რეაქციას მის მიერ გატარებულ პოლიტიკაზე.  

 

         ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენა დემოკრატიულ პროცედურებზე 

შეიძლება იყოს გაცილებით უფრო დიდი, ვინაიდან ტექნოლოგიურად 

შესაძლებელია, რომ ამომრჩევლებს ტელევიზიით აეხსნას ყველა საკამაო საკითხი და 

შემდგომ მათ გამოხატონ მათ მიმართ თავისი დამოკიდებულება "ელექტრონული 

რეფერენდუმების" გზით. გადაწყვეტილებების მიღების ეს გზა უკვე გამოიცადა აშშ-

ში ადგილობრივ დონეზე.  

 

         აქ იბადება კითხვა - ნიშნავს თუ არა ეს ყოველივე თანამედროვე 

"სუპერდემოკრატიის" განვითარებას (დაბრუნებას ძველი ბერძნების 

წარმოდგენასთან დემოკრატიაზე, სადაც თითოეული მოქალაქე უშუალოდ 

მონაწილეობდა კენჭისყრაში ყველა საკითხზე), თუ ეს სინამდვილეში იმის 

საშუალებას იძლევა, რომ დემოკრატიის გარეგნულ ფორმას შეუზავდეს 

საზოგადოებრივი აზრით მანიპულირება მდიდრებისა და ძლევამოსილების მიერ? 

თუ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმათთვის, 

ვისაც ფულის გადახდა შეუძლია (საარჩევნო კამპანიის ტექნოლოგიაზე კონტროლთან 

ერთად), მაშინ "სასაუბრო გადაცემების" მოჩვენებითი თანამონაწილების უაღრესად 

პოპულარული სტილი შესაძლოა მხოლოდ ფარავს რეალური პრობლემების 

კრიტიკული გაშუქების წარუმატებლობას.  

 

          თუ დავუბრუნდებით სახელმწიფოს მიერ მოსახლეობის მომსახურების სფეროს, 

ჩნდება ანალოგიური კითხვები. ინფორმაციული ტექნოლოგიები დღესაც 

ინტენსიურად გამოიყენება სახელმწიფო სტრუქტურებში, განსაკუთრებით, 

შეიარაღებულ ძალებში. სახელმწიფო სტრუქტურების კომპიუტერიზაცია 

მისასალმებელია იმ მხრივ, რომ უზრუნველყოფს მოსახლეობის ეფექტურ, 

ეკონომიურ, სწრაფ და კეთილსინდისიერ მსახურებას. კომპიუტერიზებული 

სისტემების გამოყენებისას ერთმანეთის მსგავსი შემთხვევები მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით ერთგვაროვნად წყდება.  
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        ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავრცელებას შეიძლება მოჰყვეს ისეთი 

მოვლენები, როგორიცაა - სამუშაო ადგილების შემცირება, სოციალური დაცვის 

სისტემაში გადამეტებულად ფორმალიზებული, მოუქნელი მიდგომა ადამიანთა 

პრობლემებისადმი. ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ როგორც პირადი ინფორმაციის 

დაცვის, ასევე სხვა ინფორმაციის მიღების უფლება. იმისთვის, რომ ადამიანების 

შესაძლებლობები ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით გაიზარდოს და მათ 

არ იგრძნონ თავი ამ ტექნოლოგიების პასიურ ობიექტად, მსხვერპლად - საჭიროა, რომ 

ყველას ჰქონდეს მათი გამოყენებისათვის საჭირო სწავლების შესაძლებლობა.  

 

       ინფორმაცია არ უნდა განიხილებოდეს ფუფუნებად, რომელიც იყიდება 

მაქსიმალურ შესაძლო ფასში, არამედ უნდა იყოს `საზოგადოებრივი ფასეულობა~ 

(როგორც, მაგალითად, ხიდი) და ყველას უნდა ჰქონდეს მისი მოხმარების თანაბარი 

შესაძლებლობა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შესაძლებელია დემოკრატიასთან 

მათი მიმართების იგნორირება. დემოკრატიაზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ზეგავლენა დამოკიდებული იქნება მათი გამოყენების გზების არჩევაზე. შესაძლოა, 

რომ ეს "არჩევანი" გაკეთდეს დიდი ბიზნესის ან ინდივიდების მიერ, დანარჩენ 

საზოგადოებაზე ამ ტექნოლოგიების ზეგავლენის გათვალისწინების გარეშე. ან 

შეიძლება უბრალოდ მოხდეს ისე, რომ გარკვეულ საკითხებზე შეგნებული არჩევანი 

არავის მიერ არ გაკეთდება, მაგრამ შეგნებული თუ შეუგნებელი არჩევნის შედეგად, ან 

ალტერნატივების არგანხილვის შემთხვევაში, საბოლოო ჯამში, მივიღებთ 

დემოკრატიის რაღაც მომავალს სხვა თანაბარი შესაძლო ვარიანტის სანაცვლოდ.  

 

       ცხადია, რომ სჯობს მომავალი, როდესაც ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

ბევრისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და, შესაბამისად, დემოკრატია იქნება 

თანამონაწილეობის რეალობა. მეორე, ყველაზე სავარაუდო ალტერნატივაა ისეთი 

მომავალი, როდესაც ყველას ექნება ნებართვა, გამოიყენოს ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები (ისევე, როგორც წავიდეს ყველაზე ძვირ რესტორანში), მაგრამ ამ 

შესაძლებლობის სრულად გამოყენებისათვის საჭირო რესურსები და ცოდნა მხოლოდ 

მცირე რაოდენობას მიეცემა. ყველაზე არასასურველი შესაძლო მომავალი არის ის, 

სადაც ტექნოლოგიების გამოყენებით განპირობებული ზედამხედველობისა და 

მართვის ფართო შესაძლებლობები გამოყენებული იქნება მხოლოდ დემოკრატიის 

გასაბათილებლად (შესაძლოა, დემოკრატიის მოჩვენებითობის გასაბათილებლადაც 

კი).  

 



13 
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

მაკქუელი დენის, „მასკომუნიკაციის თეორია“, 2005. 

 

მაცაბერიძე მალხაზ,  მასალები სალექციო კურსისთვის „მედია და პოლიტიკა“, თბ., 

2012. 

ფორტუნატო ჯონ, მასმედია, ორგანიზაციები და მასალის მომწოდებლები,” 

წიგნიდან - “მედიის დაგეგმვა”, 2004. 

 

დანართი 

პირველი პოლიტიკური ინტერნეტ რევოლუციები 

ინტერნეტს რომ დიდი გავლენა აქვს 

საზოგადოებრივი აზრის შექმნასა და განვითარებაზე, ამაზე უკვე აღარავინ დავობს. 

მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს გავლენა იმდენად დიდია, რომ მისი მეშვეობით 

ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლაც კი შესაძლებელია. 

ამის პირველი პრეცედენტი 2004 წელს ნარიჯისფერი (აწ უკვე ფერჩამორეცხილი) 

რევოლუცია იყო. მაშინ რევოლუციის ორგანიზება და ავტორიტარული რეჟიმის 

შეცვლა ციფრულმა ტექონოლოგებმა – არატრადიციულმა მედია საშუალებებმა და 

http://www.ireporter.ge/wp-content/uploads/2012/12/revolucia1.jpg
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მობილურმა ტელეფონებმა ითავეს. 6 წლის წინ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების 

გაგზავნით უკრაინელი „ნარიჯისფერები“ აქტივისტების მობილიზაციასა და 

ციფრულ პოლიტისტორიაში ჩაწერას ცდილობდნენ. 

ჰარვარდის უნივერსიტეტთან არსებული ინტერნეტისა და საზოგადოების კვლევის 

ბერკმანის ცენტრის დასკვნით, ნარინჯისფერი რევოლუცია პირველი კიბერ 

რევოლუცია იყო. 

უკრაინის კიბერრევოლუციის შემდეგ ონლაინ ორგანიზებულმა მოვლენებმა ბევრ 

ქვეყანაში იჩინა თავი. რევოლუციები, გადატრიალებები, აქციები, საქართველოს 

მსგავსად, ბევრგან იქცა ყოველწლიურად აღსასრულებელ რიტუალად. 

რევოლუცია სხვა არაფერია, თუ არა არსებული რეჟიმის სტრუქტურული სისუსტე 

და ოპოზიციის წარმატებული ტაქტიკა. თანამედროვე ტექნოლოგიების დახმარებით, 

ამ ტაქტიკის წარმატებულად განხორციელება გაცილებით მარტივია. რაც დროს 

გადის, მით უფრო რწმუნდება ადამიანი, რომ რევოლუციის ორგანიზიება ციფრული 

სამყაროს დახმარებით ყველას შეუძლია. 

ავტორიტარული რეჟიმი პირდაპირ უბიძგებს დამოუკიდებელ ციფრულ მედიას 

განვითარებისა და პოპულარობისკენ. ასეთ პირობებში კი ხელისუფლების 

ავტორიტარი მმართველები თავისუფალი აზრის ზეწოლას წარმატებულად ვეღარ 

ახორციელებენ და მათი მცდელობა კონტრპროდუქტიულიც კი არის. ასე მოხდა 

კუჩმას რეჟიმის დროსაც – მედიაზე განხორციელებულმა პრესმა ალტერნატიული 

მედიასაშუალებების განვითარებას შეუწყო ხელი და სიტუაცია რევოლუციისთვის 

მოამწიფა. ოლიგარქებისგან მასობრივად კონტროლირებად მასმედიას ოპოზიციის 

მიერ მწირე დაფინანსებით არსებული რამდენიმე არხი და არატრადიციული მედია 

დაუპირისპირდა. საზოგადოებრივი აზრის შემქმნელი მთავარი ინსტიტუტი 

რევოლუციის დროს ინტერნეტი და მობილური საშუალება იყო, სწორედ მათი 

მეშვეობით ხდებოდა რევოლუციისთვის აქტივისტების მობილიზაცია. კუჩმას 

რეჟიმმა მედიაზე ზეწოლით სოცილაური მედიის განვითარებას შეუწყო ხელი და 

ამით ხარაკირი გაიკეთა. 
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ციფრულ რევოლუციას სასწაულებლივად გადაურჩა არანაკლები ავტორიტარი 

აჰმადინეჯადი 2009 წლის ზაფხულში. მან საკმარისად იწვნია ციფრული 

ტექნოლოგიების დემოკრატიის გემო. ირანისთვის ტრადიციულ დარბევებს, 

დაპატიმრებებსა და მედია საშუალებებზე მასობრივ ზეწოლას ხელი არ შეუშლია 

ოპოზიციონერი აქტივისტებისთვის გადაეღოთ ცემისა და დარბევის ფაქტები, 

გაევრცელებინათ „ტვიტერითა“ და „ბლოგებით“ მასალები და ეჩვენებინათ მთელი 

მსოფლიოსთვის ქვეყანაში არსებული რეჟიმის ნამდვილი სახე. სოციალურმა მედიამ 

დიდი საფრთხე შეუქმნა ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურს. 

აჰამადინეჯადი, გრძნობდა რა მოახლოებულ საშიშროებას, ერთი ხელით ოპოზიციას 

ებრძოდა და მეორეთი- თანამედროვე ტექნოლოგიურ პროგრესს. 

მსგავსი ვითარება იყო აზერბაიჯანშიც. 2009 წელს აზერბაიჯანში პოპულარული 

ბლოგერები დააპატიმრეს კიდეც. ოფიციალური ინფორმაციით, 26 წლის ადნან 

ჰაჯიზადე და 30 წლის ემინ მილი ხულიგნობაში ბრალდების საფუძველზე 

გაასამართლეს – ივლისში ბაქოს ერთ-ერთ რესტორანში მომხდარი ჩხუბის გამო. 

თავად ბლოგერები კი ირწმუნებოდნენ, რომ რესტორანში მათ თავს მთავრობის 

მიმართ გამოთქმული კრიტიკის გამო დაესხნენ. ეს პოლიტიკურად მოტივირებული 

პროვოკაცია იყო, რომელიც დამკვეთებმა ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციურად 

განწყობილი ბლოგერების მიმართ გამოიყენეს. რესტორნის ინციდენტამდე ცოტა 

ხნით ადრე, ჰაჯიზადესა და მილის ინტერნეტში გამოქვეყნებული ჰქონდათ 

ვიდეომასალები, რომლებიც მთავრობაში არსებულ კორუფციას ეხებოდა. 

აზერბაიჯანის მთავრობას კარგა ხანია აშინებს ადგილობრივ ახალგაზრდებში 

ბლოგებისა და სოციალური საინტერნეტო ქსელების პოპულარობა და ყველანაირად 

ცდილობს არ დაუშვას, რომ ოპოზიციამ ინტერნეტით საზოგადოებრივი აზრის 

კონტროლი შეძლოს. 

აი, ასეთი იყო ონლაინ რევოლუციებისა და სოციალური ქსელების პოლიტიკაზე 

გავლენის პირველი მაგალითები. ახლა ისღა დაგვრჩენია, დაველოდოთ და ვნახოთ, 

გულდასმით ვითვალოთ, კიდევ რამდენი ერთპიროვნული მმართველი გაებმება 
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ახალ ტექნოლოგიურ აბლაბუდაში, რომელიც დემოკრატიის განვითარებისთვის 

სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.. 

 

 

 

გლობალური დემოკრატიული რევოლუცია: ახალი ეტაპი 

 

მარტინ შოუ 

16:15 16.03.2011 

არაბულ სამყაროში განვითარებული უდიდესი მოვლენები მთელს მსოფლიოში 

დემოკრატიის წინსვლის უფრო ფართო პროცესის ნაწილია, მაგრამ 11 სექტემბრის 

მოვლენებმა ის ძალიან შეანელა და უფრო კონფლიქტური გახადა, ვიდრე ეს საჭირო 

იყო – ამბობს მარტინ შოუ. 2011 წლის პირველ თვეებში არაბულ სამყაროში 

განვითარებული ეპიკური მოვლენები, განსხვავებული და მრავალმხრივი, 

თავისთავად შეიძლება ერთ ეპიზოდად აღვიქვათ: იმ მსოფლიო დემოკრატიული 

რევოლუციების ახალ ფაზად, რომელმაც მსოფლიოს შეცვლა 1980-იანი წლების 

შემდეგ დაიწყო. პროცესი 2010 წლის დეკემბრის შუა რიცხვებში ტუნისში დაიწყო და 

ერთი თვის შემდეგ ქვეყნის პრეზიდენტის დამხობით დასრულდა. მომდევნო ორ 

კვირაში მან ეგვიპტეში მასობრივი მობილიზაციის მეშვეობით იმავეს მიაღწია და 

აღმოსავლეთით, იემენისკენ და დასავლეთით- მაროკოსკენ გავრცელდა.  

არაბული ქვეყნების ძალიან ჭრელი გამოცდილება, მაგალითად, უწყვეტი 

ბრძოლები ლიბიაში, პროტესტი ბაჰრეინში და იორდანიისა და საუდის არაბეთის 

ელიტის დათმობები, იმას უსვამენ ხაზს, თუ რამდენად არაერთგვაროვანია პროცესი 
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და თითოეულ შემთხვევაში, რამდენად არაპროგნოზირებადია ზუსტი შედეგი. ადრეა 

იმაზე ლაპარაკი, მიიყვანს თუ არა ცვლილებები ტუნისსა და ეგვიპტეში (შედეგად კი 

ყველა სხვა ქვეყანაში) ამ ქვეყნებს ნამდვილი დემოკრატიული სახელმწიფოების 

შექმნამდე, რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, თუ რა რეგიონალური და გლობალური 

გავლენა ექნება ზოგადად ამ მოვლენებს. მაგრამ ყველგან გამაერთიანებელი ხაზი 

ავტორიტარიზმისადმი ოპოზიცია და დემოკრატიული მმართველობისკენ 

მისწრაფებაა. განცდა იმისა, რომ დიქტატორულ წარსულთან ფსიქოლოგიური 

კავშირი გაწყდა, უტყუარია. კერძოდ, ეგვიპტის, ახლო-აღმოსავლეთის ყველაზე 

დიდი და გავლენიანი ქვეყნის უზარმაზარმა მოძრაობამ გზა გაუხსნა პოლიტიკას, 

რომლის განშტოებები შორს გასცდება რეგიონს. ისიც აღსანიშნავია, რომ 

ავტორიტარულმა რეჟიმებმა თეირანსა და პეკინში შეზღუდეს იმ ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა, რომელიც ეგვიპტეს და სხვა ამგვარ დრამატულ მოვლენებს 

ეხებოდა. მათი შიში ხარკია „არაბული გამოღვიძების“ ამ მიღწევებისადმი, როგორი 

პირობითიც არ უნდა იყოს ეს მიღწევები, პრაქტიკული თვალსაზრისით.  

დემოკრატია და რევოლუცია. სასარგებლოა იმის გახსენება, რომ 1960 წელსაც კი 

საპარლამენტო დემოკრატია ჩრდილო-დასავლეთ ევროპის, ჩრდილოეთ-ამერიკის და 

ავსტრალიის, ანუ მთავარ დასავლურ საზოგადოებებში შეზღუდული იყო. ის 

განსაკუთრებულად შეზღუდული იყო სამხრეთის სხვადასხვა ქვეყანაში (ინდოეთი, 

შრი-ლანკა და ჩილე). 1910 წელს დემოკრატია სრული მასშტაბით ჯერ კიდევ არ იყო 

დამკვიდრებული ამ მთავარ ქვეყნებშიც კი – არსებობდა შეზღუდვები მამაკაცების 

საარჩევნო ხმის უნივერსალურ ულებაზე, ხოლო ქალების საარჩევნო ხმისთვის ჯერ 

კიდევ იყო საჭირო ბრძოლა (ახალი ზელანდია და ავსტრალია ამ თვალსაზრისით, 

პიონერები იყვნენ). ბრძოლა დემოკრატიისთვის გადახლართული იყო შრომის, 

ქალებისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის (ინდოეთში) სოციალურ კამპანიებთან. 

ის, რაც ახლა თავისთავად ცხადად განიხილება, მძიმე ბრძოლითაა მოპოვებული და 

ისტორიული თვალსაზრისით ბოლოდროინდელი მიღწევებია. უფრო მეტიც, ორ ომს 

შორის პერიოდი დემოკრატიის საზარელი უკუსვლის მოწმე გახდა, ევროპა დანებდა 

ფაშისტურ და სტალინურ ტოტალიტარიზმს: მხოლოდ მოკავშირეთა გამარჯვებამ 

მეორე მსოფლიო ომში მოუტანა მსოფლიოს ჩრდილოეთ ცენტრებს ვითარების 

„ნორმალიზაცია“. მაგრამ ცივი ომის სანგრებმა გასული საუკუნის 40-იან და 50-იან 

წლებში დემოკრატიული გადასვლები გამონაკლისად აქცია. 

 აღმოსავლეთ ევროპაში საბჭოთა მმართველობამ აღმოფხვრა პლურალიზმის ის 

მარცვლები, რომლებიც ცოტა ხნით გაჩნდა (მაგალითად) პოლონეთში, უნგრეთსა და 

ჩეხოსლოვაკიაში. აფრიკაში სამხედრო მმართველობა რამდენიმე პოსტ-

კოლონიალურ, დამოუკიდებელ ქვეყანაში ნორმად იქცა, აზიაში მაო ძედუნის 
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„თოფის ლულის“ მეშვეობით გამარჯვებული რევოლუციები დიქტატურებად 

ჩამოყალიბდა. ახლო-აღმოსავლეთშიც სამხედრო გადატრიალებებმა 

ხელისუფლებაში ავტორიტარული რეჟიმები მოიყვანა, ხოლო მონარქიულმა 

სახელმწიფოებმა ისწავლეს, თუ როგორ უნდა შეინარჩუნონ ძალაუფლება ძალის 

გამოყენებით. ყველგან, საბჭოთა კავშირის „გავლენის სფეროს“ მიღმა, შეერთებული 

შტატები დიქტატურას კომუნიზმის წინააღმდეგ აღმართულ საყრდენად 

განიხილავდა. დემოკრატიული ევოლუციის უარყოფის უფრო ხანგრძლივმა 

ისტორიამ და უკუსვლებმა ასევე აჩვენა, რომ თანამედროვე რევოლუციებიც ძალიან 

ხშირად მერყეობს დემოკრატიასა და დიქტატურას შორის.  

1789 წლის საფრანგეთი, 1917 წლის რუსეთი და 1979 წლის ირანი სხვა არაფერია, 

თუ არა ნაცნობი ტრაექტორიის საეტაპო მომენტები, სადაც დემოკრატიული 

იმპულსით შთაგონებული მასობრივი მოძრაობები, თანდათან ჩაქრა, გაიხლიჩა, 

პოლარიზდა და საბოლოოდ, დიქტატორულ ტენდენციებად გარდაიქმნა. ეს 

მიმართულება იმ დონეზეა სისტემაში მოყვანილი სტალინისა და მაოს ნაწერებსა და 

გამოსვლებში (და თეორიაშია აყვანილი იმ მხარდამჭერი ინტელექტუალების მიერ, 

ვინც მათ უფრო ფართო ლეგიტიმაცია შესძინა), რომ რევოლუციის მხოლოდ იდეაც 

კი თავისთავად გულისხმობს ძალადობრივი და რეპრესიული მმართველობის 

სანქცირებას. 

 სხვა ტიპის რევოლუციები- მაგრამ, პარალელურად ცივი ომის დიდი ისტორიისა 

სუპერსახელმწიფოს პოლიტიკის შესახებ, ფესვები გაიდგა ახალი ტიპის 

დემოკრატიულმა რევოლუციებმა, რომლებმაც ცნობიერად უარყო 

ავტორიტარიტარული მოდელი ან ავტორიტარული მმართველობის „მიტაცების“ 

ცდუნება. სახალხო გამოსვლებს 1953 წელს აღმოსავლეთ-გერმანიაში, უნგრეთსა და 

პოლონეთში 1956 წელს, დიქტატურის დასრულება და ჭეშმარიტად თავისუფალი 

პოლიტიკური სივრცის შექმნა სურდა. რეფორმების პროცესი ჩეხოსლოვაკიაში 1968 

წელს, სწრაფად გადაიზარდა ცვლილებების მაძიებელ ფართო სოციალურ 

მოძრაობად. 1968 წელს სტუდენტურმა მოძრაობებმა გზა გაუკვალა უფრო ფართო 

დემოკრატიის იდეას, რომელიც უპირისპირდებოდა როგორც დასავლური 

საპარლამენტო სისტემების რიგიდულობას, ასევე ავტორიტარულ რეჟიმებს. იმ 

წლების პროცესმა მთელს მსოფლიოში ჰპოვა გამოძახილი, დაწყებული 

ვაშინგტონიდან, ბერლინიდან და პარიზიდან, ყარაჩაით, ტოკიოთი და მეხიკოთი 

დამთავრებული და ამ მოძრაობის ბიძგები კიდევ დიდხანს იგძნობოდა თითქმის 70-

იანი წლების შუა პერიოდამდე.  

ამ მოძრაობებმა, უმეტეს შემთხვევაში, ფუნდამენტური პოლიტიკური 

ცვლილებების გატარება ვერ მოახერხა. აღმოსავლეთით, სტალინური წესრიგის 
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ბასტიონი წითელი არმია იყო, ხოლო მოსკოვის ადგილობრივი მსახურები ძალიან 

იყვნენ მოწადინებულები მკაცრი რეჟიმის შენარჩუნებაში. დასავლეთით, აშშ-ს 

შეეძლო იმ სამხედრო-ავტორიტარული მმართველების იმედი ჰქონოდა, რომლებიც 

ცვლილებას დაბლოკავდნენ. ამ მოდელიდან გამონაკლისი იყო სამხრეთ-ევროპა, 

სადაც პორტუგალიაში (1974 წლის რევოლუციის შემდეგ), საბერძნეთში (1967-1974 

წ.წ. სამხედრო ხუნტის შემდეგ) და ესპანეთში (ფრანსისკო ფრანკოს სიკვდილის 

შემდეგ, 1975 წელს), განახლებული დემოკრატია ევროპულ ინსტიტუტებში 

ინტეგრაციამ განამტკიცა. ცივი ომის გვიანდელ ეტაპებზე, გამოჩნდა მოძრაობები, 

რომლებმაც იმის მოლოდინი გააჩინა, რომ ზვავი ჩამოწვება. 

 სამხედრო მმართველობის დისკრედიტაციამ ლათინურ ამერიკაში შედეგად 1980-

იან წლებში დემოკრატიზაციის ტალღა მოიტანა და აქ შეიარაღებული 

კონფლიქტებიც კი მოხდა. „ხალხის ძალაუფლების“ სახელით, 1986 წელს მომხდარმა 

ამბოხმა ფილიპინებზე ფერდინანდ მარკოსის ძალაუფლება დაამხო და ეს ფაქტი 

კიდევ ერთ მაცნედ იქცა. 1980-1981 წ.წ. პოლონეთში პროფკავშირულმა ორგანიზაცია 

„სოლიდარობამ“ შექმნა ახალი მოდელი მასობრივი მობილიზაციისა, რომელიც 

უფრო იმას ცდილობდა, გვერდი აევლო ხელისუფლებისთვის, ვიდრე რეჟიმისთვის 

გაეგზავნა გამოწვევა. ის 1981 წლის გადატრიალებამ გაანადგურა, მაგრამ გახდა 

კიდევ ერთი მარცვალი იმ უზარმაზარი კონვულსიისა, რომელმაც 1989 წელს 

აღმოსავლეთ-ევროპას გადაურა.  

1989: გლობალური ცვლილება დაიწყო - გლობალურ პერსპექტივაში 1989 წელი 

ორსახოვანი მოვლენა იყო: მოქმედებდა ორივე პარადიგმა – „ხალხის ხელისუფლება“, 

რომელმაც ბიძგი მისცა პერმანენტულ პოლიტიკურ ცვლილებებს და დიქტატურის 

ძალადობრივი თვითდამკვიდრება (ჩინეთში), მაგრამ შემდგომი დემოკრატიული 

აღმავლობა ისევ მოსალოდნელი იყო და ამიტომაც დემოკრატიის ისტორიული 

განფენის ნაწილს წარმოადგენდა, ხოლო არაბულ სამყაროში მომხდარი ამბოხი ამ 

პროცესის უახლესი მაგალითია. ამ ისტორიულ წელს ერთმანეთთან იღბლიანი 

თანხვედრით დაკავშირებულმა საერთაშორისო პროცესებმა – დემოკრატიულმა 

კონსოლიდაციამ და ინტეგრაციამ დასავლეთ-ევროპაში, მიხეილ გორბაჩოვის 

საბჭოთა რეფორმებმა (რომელმაც საკვანძო მინიშნება გააკეთა იმაზე, რომ აღარ 

გამოიყენებს სამხედრო ძალას, რათა დაბლოკოს ცვლილებები მოსკოვის ზონაში) 

შესაძლებელი გახადა „ხავერდოვანი“ რევოლუციების წარმატება. ამ თვალსაზრისით 

სწორი იქნება 1989 წელს „დასავლეთის ბიძგის“ მნიშვნელოვნების და იმის ხაზგასმა, 

რომ ეგვიპტეში ეს „უფრო სუსტად და უფრო რთულად“ იყო გამოხატული, მაგრამ 

საბჭოთა კავშირის დაშლა იქცა იმ იმპულსად, რომელმაც 1990-იანი წლებში მთელს 

მსოფლიოში აშშ-ს მოკავშირე ქვეყნებში დემოკრატიის ტალღა გამოიწვია. ამ ტალღამ 
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გააუქმა ძველი ავტორიტარული რეჟიმები სამხრეთ-კორეაში, სამხრეთ-აფრიკაში და 

ინდონეზიაში. „არაბულ დემოკრატიულ რევოლუციას“ შეიძლება ამ მოდელის 

შესაბამისი ვუწოდოთ და შესაბამისად, 1989 წლის შემდგომ უფრო ფართო 

ტენდენციას დავუკავშიროთ, მაგრამ იმის გამო, რომ ამ მოვლენებმა ასე დაიგვიანა, 

ჩნდება შემდეგი კითხვა – რატომ მოხდა, რომ ლოკალური ცვლილებების ხარისხის 

მიუხედავად, მსოფლიოს მასშტაბით აღმავლობამ სვლა შეანელა. 

 9/11-ის შემდეგ: დამარცხებული სუბსტიტუციონიზმი - ამ კითხვებზე პასუხი 

კომპლექსურია. ძალიან ბევრი რამ უკავშირდება ახლო-აღმოსავლეთის 

გადაუწყვეტელ კონფლიქტებს (დღემდე დემოკრატიზაციისთვის ეს იყო მთავარი 

რეგიონალური თავისებურება) და შეერთებული შტატების რეაქციას 11 სექტემბერზე. 

იმ ომების ეფექტი, რომლებსაც აშშ 11 სექტემბრის შემდეგ აწარმოებს ავღანეთში და 

ერაყში, ვაშინგტონსა და ირანს შორის არსებული დაძაბულობის ინტენსიფიკაცია, 

მისი როლი ისრაელისა და პალესტინის კონფლიქტში იმის გარანტიას ქმნის, რომ 

მთავარი მოთამაშეების სტრატეგიული ინტერესები ჩაახშობს დემოკრატიული 

ცვლილებების შესაძლებლობას. ეს ყველაზე ცხადად ჩანს ლიბანსა და ღაზაში, სადაც 

ძალაუფლების კალკულაციებმა, ”ჰამასისა” და ”ჰეზბოლას” ინტერესებმა 

შეზღუდული დემოკრატიის განვითარებასაც კი შეუშალა ხელი. 

 ამავე დროს, 11 სექტემბერმა ძალიან განამტკიცა ყველაზე ანტი-დემოკრატიული 

ძალები არაბულ და ისლამურ სამყაროში. ახალგაზრდა მუსლიმთა მცირე, მაგრამ 

მნიშვნელოვანი ელემენტი მიიზიდა ”ალ-ქაიდას” დემონსტრატიულმა ძალადობამ 

და მთავრობებმა ყველგან სცადეს უსაფრთხოების ზომების გამკაცრება ისე, რომ 

თავისუფლებები შეეზღუდათ. ირანში ჯორჯ ბუშის შეჭრამ ცეცხლი შეუნთო ყველა 

ამ ტენდენციას. თავდასხმა შეფუთეს როგორც ”დემოკრატიის გავრცელება”, რაც 

პრაქტიკაში იმას ნიშნავდა, რომ ”რეჟიმის შეცვლისკენ” მიმავალი გზა გადიოდა 

სამხედრო ძალაზე და არა დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე. რეალურად, 

შეიარაღებული ძალები აქ სათანადო დემოკრატიული ქმედების მასობრივ 

სუბსტიტუტად გამოიყენეს, რამაც თავად ერაყელებს მშვიდობიანი წვლილის 

შესატანად პატარა სივრცე დაუტოვა. შეჭრამ კატალიზატორის როლი შეასრულა და 

დაიწყო სისხლიანი, ადგილობრივი გენოციდური ომი ერაყელებს შორის, რომელმაც 

შეაფერხა დემოკრატიული გარდაქმნები რეგიონსა და თავად ერაყში. მხოლოდ მას 

შემდეგ, რაც ბუში ისტორიის კუთვნილებად იქცა და ”ომი ტერორთან” ნაკლებად 

დომინანტური გახდა (თუმცა, ობამას მმართველობისას ის მაინც მიმდინარეობს), 

გაჩნდა შესაძლებლობა რეალური დემოკრატიული ცვლილებისთვის, როგორც ახლო-

აღმოსავლეთში, ასევე იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც შედარებით გადაურჩნენ ბუშის 

წლების უბედურებას.  
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”ფერადი” რევოლუციები და შეუსაბამობანი. მიუხედავად იმისა, რომ ბარიერები 

დემოკრატიული რევოლუციებისკენ მიმავალ გზაზე მოხსნილია, ცივი ომის 

შემდგომმა ორმა ათეულმა წელიწადმა აჩვენა, თუ რამდენად რთულია დემოკრატიის 

კონსოლიდაცია. დემოკრატია დასავლეთში ბევრი თვალსაზრისით 

არასრულყოფილი, შეზღუდულია და კორპორაციებისა და სხვა ინტერესების წნეხის 

ქვეშ იმყოფება. მაგალითები უამრავია, დაწყებული შეერთებული შტატებითა და 

ბრიტანეთით (მისმა კოალიციურმა მთავრობამ, რომელიც ერთ წელიწადზე ცოტა 

ხანია ხელისუფლებაში იმყოფება, წამოიწყო დესტრუქციული პოლიტიკა, თუმცა, 

ამის საარჩევნო მანდატი მისთვის არ მიუციათ) და იტალიით დამთავრებული (მისმა 

პოპულისტმა და ავტორიტარულმა მმართველმა დააწესა მედია-კონტროლის, 

პოლიტიკური ძალაუფლების საშიში კომბინაცია და ძირი გამოუთხარა კანონს). 

მაგრამ ქვეყნებში, სადაც სულ ახლა გაჩნდა დემოკრატიის გამოცდილება, 

კონსოლიდაციის პრობლემები ჩვეულებრივ უფრო მწვავეა. ისინი შემაშინებელი 

პრობლემის წინაშე დგანან – ესაა ცვლილებათა დინამიკის შენარჩუნება და 

დემოკრატიული ინსტიტუტების შექმნა მას მერე, რაც ძველი მმართველები 

წავიდნენ, მაგრამ როდესაც ბევრი მისი მოკავშირე და მათ შორის არმიაც, ჩრდილში 

დარჩა. ამიტომაა, რომ მარქსისტები რევოლუციური ავანგარდის შექმნას მოითხოვენ, 

ნაწილობრივ, რიგითი ჯარისკაცების გადაბირებით, რათა დაასუსტონ არმია და 

ხალხის სახელით ძალაუფლება ჩაიგდონ ხელში.  

ასეთი ავანგარდი ”ფეისბუქის” თაობაში მოდაში აღარ არის და მათი ისტორიული 

დამსხაურებებიც არ ვარგა. თავდაპირველი რევოლუციური იმპულსი იკარგება იქ, 

სადაც არ არსებობს გარკვეული სახის დინამიკა და გამაერთიანებელი ძალა, რაც 

იწვევს განხეთქილებას. (მაგალითად, საქართველოში 2003 წლის შემდეგ და 

უკრაინაში - 2004 წლის შემდეგ). მთავარი პრობლემა ის არის, რომ მაშინაც კი, 

როდესაც ელექტორალური დემოკრატია შექმნილია, მმართველები, იქნებიან ეს 

ძველი მმართველები დემოკრატიული იარლიყით თუ ახლები, რომლებიც 

ხელისუფლებაში ქუჩის საპროტესტო აქციებმა მოიყვანა, მაინც ცდილობენ 

ჩაებღაუჭონ ხელისუფლებას ავტორიტარული მეთოდების მოშველიებით, რაც არა 

მხოლოდ გაყალბებულ არჩევნებს გულისხმობს. ასეთი მეთოდები შეიძლება 

დასავლურ ქვეყნებშიც კი გამოიყენონ, მაგალითად, მედიით მანიპულირების 

დახმარებით (ბერლუსკონი), ან ხმის მიცემის პერიოდში თაღლითობის (ფლორიდა 

2000) მეშვეობით. ყველგან ხელისუფლებისთვის სასურველ საარჩევნო შედეგებს 

ინარჩუნებენ დაშინებით, ძალადობით, ხმის მიცემისა და დათვლის პროცესის 

კონტროლით (როგორც მოხდა ამ ბოლო დროს ირანში და სპილოს ძვლის 

სანაპიროში).  



22 
 

ეს უკანასკნელი დემოკრატიულ მსოფლიოში ახალი ნორმაა. გაყალბებული 

არჩევნები თავისთავად შეიძლება გახდეს ჯანყის კატალიზატორი. ადგილი ჰქონდა 

განმეორებით დემოკრატიულ რევოლუციებს, ხოლო მმართველები, რომლებიც 

ერთმანეთს ცვლიდნენ, კორუფციისა და ავტორირატირიზმის მსხვერპლნი 

ხდებოდნენ (საქართველოს გამოცდილება: პოსტ-საბჭოთა ლიდერმა ზვიად 

გამსახურდიამ გზა დაუთმო ედუარდ შევარდნაძეს, რომელიც დაამხო ბუნტმა და 

ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი მოიყვანა. ამ ცვლილების ზოგიერთი 

დემოკრატიული კომპონენტი შესწავლას საჭიროებს). ყოფილი იუგოსლავიის 

რესპუბლიკებში ნაციონალისტების მიერ წარმართულმა დემოკრატიზაციის 

პროცესმა თავისი წვლილი შეიტანა 1990-იანი წლების გენოციდურ ომებში. 

რუანდაში გაერო-ს ეგიდით მართულმა პროცესმა, რომლის მიზანი ძალაუფლების 

გადანაწილება და დემოკრატიზაცია იყო, ხელი შეუწყო 1994 წლის გენოციდს. 

არჩევნები იქცა ძალადობის კატალიზატორად ერაყში, ხოლო არჩევნებით 

მანიპულაციამ კენიაში შედეგად ძალადობრივი გენოციდის ტალღა, ათასობით 

დაღუპული და ასობით-ათასი გაძევებული მოიტანა. ზიმბაბვემ და სპილოს ძვლის 

ნაპირმა საკუთარი წვლილი შეიტანეს არჩევნებისა და ძალადობის პროცესის 

დაკავშირებაში. დემოკრატიული ცვლილება მართლაც ძალიან სარისკო საქმეა.  

დაუსრულებელი პროცესი- მაშ ასე, მსოფლიო დემოკრატიული რევოლუცია ბევრი 

პრობლემის პირისპირ დგას. გეოგრაფიული მასშტაბით, ის ჯერ კიდევ ძალიან 

შეზღუდულია. ჩინეთი ყველაზე დიდი კითხვაა. როდემდე შესძლებს ჩინეთის 

”კომუნისტური პარტია” რეალური დემოკრატიული ცვლილებების შეფერხებას? და 

განა სარწმუნოა, რომ მას შეუძლია განაგრძოს რეფორმათა განხორციელება ისე, რომ 

არ მოახდინოს იმაზე დიდი მასობრივი აქციების პროვოცირება, ვიდრე ეს 

ტაინანმენის სკვერის 1989 წლის მღელვარება იყო? ეგვიპტის მაგალითმა გვაჩვენა, 

რომ ავტორიტარულ მმართველობას თავისი დროითი ლიმიტები აქვს, ხოლო 

ჩინეთის ღრმა სოციალური დაძაბულობა და ეკონომიკური უთანასწორობა ახალი 

მასობრივი ამბოხის შესაძლებლობას, როგორც მინიმუმ, რეალობად აქცევს. მაგრამ 

რევოლუცია არ დასრულებულა უფრო ღრმა თვალსაზრისით – ეს ხარისხობრივი 

სიღრმეა. თავისუფალი სიტყვა და სამართლიანი არჩევნები მსოფლიოს უმეტეს 

ნაწილში განუხორციელებელ მისწრაფებად რჩება. არადა, ორივე მხოლოდ პროცესის 

დასაწყისია, რადგან უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო დემოკრატიული 

ანგარიშვალდებულების გარანტირებისთვის, ხოლო სოციალური უთანასწორობის 

პირობებში იმისთვის, რომ პოლიტიკურმა დემოკრატიამ თავისი პოტენციალი 

სრულად განახორციელოს, სოციალ-დემოკრატია აუცილებელია.  
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რევოლუციები, როგორც ეს არაბულმა ამბოხმა აჩვენა – ის ინფექციაა, რომელიც 

ქვეყნიდან ქვეყანაში გადადის და რეგიონული, უფრო მეტიც, გლობალური მოვლენა 

ხდება. ასევე, ის სულ უფრო მეტად იქცევს გლობალური მედიის ყურადღებას და 

სულ უფრო მეტ მოქალაქეს აქვს საშუალება, მიიღოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ 

რა ხდება და როგორ ხდება. როგორც ევროპის 1989 წლის მოძრაობები, ახლო-

აღმოსავლური მოძრაობებიც, თავისი არსით, ნაციონალურიცაა და ამავე დროს, 

ინტერნაციონალურიც. ამ თვალსაზრისით, მსოფლიოში გავრცელებული 

(ნაციონალური) დემოკრატიული რევოლუციების მოდელი გლობალური (და ასევე 

საერთაშორისო) ტენდენციის ნაწილია. დემოკრატიზაციის პროცესი ასახავს იმას, 

რომ სულ უფრო ცხადი ხდება ურთიერთდამოკიდებულების განცდა და სულ უფრო 

მეტად იკიდებს ფეხს საზიარო ღირებულებები. ეს კი უზარმაზარ ორმაგ გამოწვევას 

ქმნის: დემოკრატიის კონსოლიდაცია, მთელ მსოფლიოში უფლებების დაცვა და 

ისეთი ინსტიტუტების დაფუძნება, რომლებიც  რეგიონალური და გლობალური 

მასშტაბის დემოკრატიას შექმნის. ეს მომავალი ათწლეულის ამოცანაა და ამიტომ 

ტუნისში, ეგვიპტეში, ლიბანსა და ნებისმიერ სხვა ქვეყნაში განვითარებულ 

მოვლენებს ყურადღების ცენტრში მოაქცევს.  foreignpress.ge 
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saerTaSoriso media, komunikaciuri teqnologiebi 

 da demokratizacia 

 

 demokratizaciis globaluri talRis dros saerTaSoriso mediam 

Zalze mniSvnelovani roli Seasrula politikuri gardaqmnis procesSi. 

sainformacio da komunikaciuri teqnologiebis ganviTareba daemTxva 

globalizaciis Zalebs, ramac politikur aqtorebs - mediasa da axla 

ukve samoqalaqo sazogadoebas, saSualeba misca aqamde uprecendentod 

swrafi gziTa da meti efeqturobiT mieRo da gaevrcelebina informacia. 

Tanamedrove komunikaciuri teqnologiebi gulisxmobs, rom avtoritarul 

mTavrobebs sul ufro da ufro uWirT, hermetulad daxuron TavianTi 

sazRvrebi, raTa xeli SeuSalon maTTvis arakomfortuli informaciisa 

da mosazrebebis ucxoeTidan Semodinebas.  

 ufro metic, Cven jer mxolod axla viwyebT im politikuri 

Sedegebis ganWvretas, romlebic moaqvs axal sainformacio teqnologiebs, 

rogoricaa: SMS, internet-blogebi, vebze damyarebuli socialuri 

qselebi. es ara marto  saSualebas gvaZlevs, rom niusebma gamoJonos im 

qveynebidan, sadac media mkacr kontrols eqvemdebareba (mag. 2007 wels 

birmis revoluciis kadrebi mobiluri telefoniT iqna gadaRebuli da 

Semdeg internetiT gavrcelebuli), aramed xels uwyobs mkafiod 

transnacionaluri samoqalaqo sazogadoebis Seqmnasa da mobilizebas, 

rogorc moxda 2003 wels, rodesac sinqronulad, msoflio masStabiT 

Catarda masobrivi demonstraciebi erayis omis winaaRmdeg. sxva sityvebiT 

rom vTqvaT, saerTaSoriso media da sakomunikacio sistemebi mTel 
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msoflioSi xels uwyoben, erTi mxriv, demokratiis process (gamomdinare 

iqedan, rom Tavis TavSi gulisxmobs transparantulobas, 

angariSvaldebulebas, dialogsa da monawileobas), xolo, meore mxriv, 

demokratiad gardaqmnas.  

 

 

saerTaSoriso mauwyebloba da demonstrirebis efeqti 

 

 

 “civi omis” dros mokletalRovani radiogadacemebi “rkinis 

fardis” miRma arsebul auditoriasTan komunikaciis ZiriTadi saSualeba 

iyo. dasavluri radiosadgurebi, rogoricaa: “bi-bi-si”, “amerikis xma”, 

radio “Tavisufali evropa” da radio “Tavisufleba” TavianTi 

msmenelebisaTvis nugeSisa da imedis, xolo komunisturi reJimebisaTvis 

gaRizianebis mudmiv wyaros warmoadgenda. 80-iani wlebis SuaxanebSi 

komunikaciuri teqnologiebis swrafma ganviTarebam telemauwyeblobebs 

globaluri cirkulirebis saSualeba misca. es niSnavda, rom “msoflio 

demokratiuli revoluciis” imiji msoflios umravlesi qveynis 

politikuri da inteleqtualuri liderebis gonebaSi ueWvel realobad 

iqca”  (hantingtoni, 1991). amgvarad, auditoria sakuTari teleekranebidan 

akvirdeboda, Tu rogor izrdeboda globaluri demokratiis talRa, rac 

kidev ufro met impulssa da datvirTvas aZlevda ideas, rom 

demokratizacia  globaluri fenomenia. hiug baeg imma (1996) aRmosavleT 

da centralur evropaSi momxdar movlenebSi komunikaciebis mniSvnelobis 

aRsawerad moixmo termini “tele-revolucia”. 

 miuxedavad Txrobis “simsubuqisa,” rac am Tematikaze Seqmnili 

literaturis udides nawils axasiaTebs, Znelia saerTaSoriso mediasa 

da demokratizacias Soris mizez-Sedegobrivi kavSiris dadgena. amjerad  

SemogTavazebT mxolod  empiriuli cdis SesaZleblobas moklebuli 

epizodur monacemebs, romelTa mixedviTac saerTaSoriso media 
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demokratiuli cvlilebebisa da revoluciebisTvis suliskveTebis 

mimcemis (inspiratoris)  rolSi warmodgeba.  es iyo motivacia 

mkvlevarTaTvis, raTa  ZiriTadad “demonstrirebis efeqtze” gaekeTebinaT 

koncentracia, rac maT saSualebas miscemda, gverdi aevloT pirdapiri 

korelaciis problemuri sakiTxisaTvis da nacvlad amisa, saerTaSoriso 

komunikaciis politikur “gverdiT efeqtze” moexdinaT fokusireba.  

 demokratizaciis konteqstSi “demonstrirebis efeqti” aRniSnavs 

process, roca erTi sazogadoebis mediis momxmareblebi akvirdebian sxva 

sazogadoebaSi mimdinare cvlilebebs. mosaxleoba cvlilebebis Sesaxeb 

informacias sxva qveynidan iRebs da amiT Tavadac emateba mxneoba 

imisaTvis, rom sakuTar qveyanaSi cvlilebebis moTxovniT xelisuflebaze 

wnexi ganaxorcielos; ucxouri avtokratiebis damxoba adgilobrivi 

elitebis panikur SiSs iwvevs. sapasuxod, isini an reaqciulni xdebian, an 

damTmobni. orive am qmedebas masebis mobilizeba SeuZlia gamoiwvios.  

 auditorias saerTaSoriso niusebi adgilobrivi mediis 

wyaroebidanac SeuZlia miiRos, magram demokratizaciis bolodroindel 

procesebSi demonstrirebis efeqti ufro Sedegiani maSin aRmoCnda, roca 

auditoria, legalurad Tu aralegalurad, informacias pirdapir 

ucxoeTis mediidan iRebda.  es ZiriTadad maSin xdeboda, roca 

auditoriebi satelevizio signalebis regionul variantebs (“spill-over”) 

iRebdnen. demonstrirebis efeqti ufro SesamCnevi iyo, roca 

demokratizaciis procesi geografiulad da kulturulad ufro axlo  

regionSi mimdinareobda. ase iyo, roca 80-ian wlebSi albanelebi 

aRmosavleT evropis revoluciebs mezobel iugoslaviasa da italiidan 

miRebuli gadacemebis meSveobiT adevnebdnen Tvals. 1987 wels, seulSi, 

studenti demonstrantebi TavianT televizorebSi akvirdebodnen wina 

wlis dramatul movlenebs filipinebSi, ramac ferdinand markosis 

korumpirebuli mTavroba Seiwira.   

 Tumca, gadaWriT ver vamtkicebT, rom mediis mier erT qveyanaSi 

movlenebis gaSuqeba, meore qveyanaSi politikuri cvlilebebis gamomwvevi 
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SeiZleba gaxdes.  demonstrirebis efeqts avtokratiuli qveynebis 

auditoriaSi, imedisa da motivaciis gaCenis kuTxiT, SeuZlia 

demokratizaciaSi wvlilis Setana: avtokratiaSi mcxovreb mosaxleobas 

saSualeba eqmneba ucxouri mauwyeblebisgan gaTviTcnobierdes imis 

Sesaxeb, Tu ra aklia mis cxovrebas, - iqneba es politikuri Tavisufleba 

Tu ekonomikuri sikeTeebi. es yovelive, ucxouris msgavsi pozitiuri 

Sedegebisadmi moTxovnilebis albaTobas qmnis, ramac, SesaZloa, Ziri 

gamouTxaros avtoritaruli reJimis mcdelobas, - legitimuroba 

SeinarCunos karg muSaobaze (performansze), mag., efeqtur marTvasa da 

servisebis miwodebaze, dayrdnobiT. 

  amgvarad, transnacionaluri informaciis nakads SeuZlia 

auditoriaSi “molodinebis zrdis” mkveTri revolucia moaxdinos da 

propagandasa da realobas Soris naprali gamoaCinos. berlinis kedeli 

ar iyo gaumtari radio da satelevizio signalebis mimarT, romlebic 

dasavleTidan aRmosavleTSi aRwevda da aRmosavleT germanelebs “rkinis 

fardis” orive mxaris oficialuri portretis sawinaaRmdego 

informacias awvdida.  

 amave dros, yuradReba gvmarTebs, radgan demonstrirebis efeqts 

pozitiurTan erTad, SesaZloa, uaryofiTi Sedegebic mohyves da mkveTri 

cvlilebebis winaaRmdeg imuSaos. gavixsenoT, rom mas Semdeg, rac 

sabWoTa kavSirSi politikuri gardaqmna daiwyo, CineTis komunisturi 

partiis liderebi darwmundnen transformaciis evropuli modelis 

safrTxeSi. centralur da aRmosavleT evropaSi komunizmis damxobis 

TviTmxilvelebma, TavianTi qmedeba  gamarTlebulad miiCnies, roca 1989 

wlis ivnisSi, pekinSi demonstracia sastikad CaaxSes.  
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saerTaSoriso mediis dRis wesrigis SemuSavebis funqcia 

 

 

 garda imisa, rom medias demokratizaciaze gavlenis moxdena 

demonstrirebis efeqtiT SeuZlia, arsebobs sxva, arapirdapiri gzebic. 

erT-erTi aseTi saSualebaa mediis dRis wesrigi da saerTaSoriso 

niusebis nakadi. saerTaSoriso medias aqvs unari, mimarTos ucxoeTis 

politikuri elitebi, auditoriebi da sxva media saSualebebi ama Tu im 

qveynis problemebisadmi. amgvari dRis wesrigis SemuSavebidan 

gamomdinare, Sedegebi metad mniSvnelovania. egreT wodebuli ”CNN-is 

efeqti” gulisxmobs, rom sagareo politika msoflioSi nawilobriv 

mediis mier gavrcelebuli imijiT iqmneba. es efeqti adasturebs, Tu 

ramdenad uWirT mTavrobebs ugulebelyon saerTaSoriso problemebi, 

Tuki maTze mipyrobilia mediis yuradReba. aseTi sakiTxebia, magaliTad: 

represiebi da siRaribe zimbabveSi, genocidi darfurSi, SimSilobebi da 

gvalvebi CrdiloeT afrikaSi, prodemokratiuli moZraobis mxecurad 

CaxSoba birmaSi da sxv. 

 Tumca safrTxile gvmarTebs, rom zegavlenis metismeti unari ar 

mivaweroT CNN-s. mediam SesaZloa demokratiuli cvlilebebis dros 

warmoqmnili sxvadasxva sirTulis ignorireba moaxdinos  an yuradRebis 

miRma datovos politikuri gardaqmnis procesis Senelebuli mdinareba, 

mSvidobiani iqneba is, Tu - dramatuli, uwesrigo an sisxliani. aqedan 

gamomdinare, CNN-is efeqtma SeiZleba demokratizaciis arazusti suraTi 

warmoadginos da aRanTos adamianebi swrafi Sedegebis misaRwevad, Tumca, 

aseTi Sedegebi yovelTvis rodia sasurveli. miuxedavad amisa, 

demokratiisaTvis mebrZolTaTvis mniSvnelovania imis codna, rom maTi 

problemebi, im SemTxvevaSic ki, rodesac sagareo Zalebis realuri 

zegavlena erTob bundovania, saerTaSoriso mediis yuradRebas 

imsaxurebs (swored amitom, msoflios mraval qveyanaSi saprotesto 
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gamosvlebis dros xSirad vxedavT transfarantebs inglisuri 

warwerebiT). 

 

interneti da mobilizacia 

 

 

 internets aqvs Zlier mediumad qcevis potenciali. mas Seswevs 

unari, rom samoqalaqo sazogadoebis aqtorebs misces saSualeba, gverdi 

auaron gabatonebuli media saSualebebis mier Tavs moxveul politikur 

kontrols. magaliTad, 2002 wlis saprezidento arCevnebSi, koreaSi 

internetma Seasrula gadamwyveti roli autsaideri kandidatis - rohis 

xelisuflebaSi mosasvlelad. imisda miuxedavad, rom mas  wamyvan mediaSi 

TviTprezentaciis problema hqonda. misma TanamSromlebma, ZiriTadad 

urbanulma, axlgazrda, ganaTlebulma moqalaqeebma Seqmnes internet 

forumi, romelic swrafad iqca yvelaze popularul saitad da 

efeqturad iqna gamoyenebuli rohis mxardamWerTa mobilizebisaTvis. mas 

Semdeg, koreuli partiebi aqtiurad arian CarTulni eleqtronuli 

kampaniebis warmoebaSi, magram veb-qselis axali servisebi da moqalaqeTa 

Jurnalizmi is politikuri Zalebia, romelTa  Sedegebis winaswar 

gaTvla SeuZlebelia da amasTanave, Znelia maTi gakontroleba. 

aRsaniSnavia is faqtic, rom korea umdidresi qveyanaa aziaSi, msoflioSi 

erT-erTi yvelaze metad ganviTarebuli sakomunikacio infrastruqturiT. 

ufro Rarib qveynebSi interneti nakleb rols asrulebs, magaliTad, 

afrikaSi. Tumca, mobiluri telefonebis teqnologiam mediis garemo am 

qveynebSic mniSvnelovnad Secvala. siiafis gamo mobiluri telefonebi 

yvelaze ufro swrafad gavrcelebadi sakomunikacio teqnologiaa am 

regionSi. bolo periodis arCevnebSi man mxardamWerTa mobilizaciaSi 

instrumentuli roli Seasrula. aseve,  mobiluri telefonebis kamerebs 

moqalaqeebi saarCevno gayalbebis SemTxvevebis aRmosaCenad da 

saaSkaraoze gamosatanad iyenebdnen.  
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 zogierT axal demokratiaSi scades daenergaT sazogadoebrivi 

mauwyeblobis modeli, rogorc maregulirebeli CarCo, romlis mizania, 

mauwyeblis distancireba politikuri da ekonomikuri zegavlenebisgan. 

magaliTad, centralur da aRmosavleT evropis qveynebSi politikis 

SemmuSaveblebma gamoiyenes dasavleT evropaSi arsebuli sazogadoebrivi 

mauwyeblis modeli, rogorc nimuSi TavianTi mauwyeblobis 

tranformirebisaTvis. TumcaRa, Sedegad miviReT is, rom sazogadoebrivi 

mauwyeblebis umravlesoba kvlav mowyvladi aRmoCnda politikuri 

Carevebis mimarT. magaliTad, ungreTSi sajaro mauwyeblis Sesaxeb 

disputi  5 wlis ganmavlobaSi grZeldeboda da bolos mas “mediis omi” 

ewoda, radganac es saxeli zustad asaxavda daZabulobis xarisxs, 

romelic saparlamento partiebs, kanonmdeblebsa da mauwyebels Soris 

brZolisas vlindeboda.  dapirispirebis ZiriTadi Tema mauwyeblis 

menejments ukavSirdeboda. rogorc am regionis yvela sxva qveyanaSi, aqac 

saboloo, kompromisuli SeTanxmeba metad politizebuli aRmoCnda _ 

parlamentis umravlesobasa da TviT aRmasrulebelsac ki SeuZlia 

sazogadoebrivi mauwyeblis maRali rangis personali daniSnos an 

moxsnas.  

 Sedegad, yoveli axali mTavroba cvlis mauwyeblis 

xelmZRvanelobas, xSirad TviT Jurnalistebsac ki, xolo  maT nacvlad 

niSnavs maTTan daaxloebul figurebs an mmarTveli partiis wevrebs. 

ufro metic, mTavrobis oficiozi agrZelebs  programirebaSi Carevasac 

im gziT, rom xan cvlis, xolo xan auqmebs konkretul programebs an 

wnexis qveS amyofebs Jurnalistebs, rom maT garkveuli formiT gaaSuqon 

esa Tu is sakiTxi. zogierT qveyanaSi, gansakuTrebiT ki aRmosavleT 

evropaSi, meqrTameoba _ anu e.w. “konvertis Jurnalizmi” –  sayovelTao 

iaraRia sasurveli niusebis sayidlad. am yovelives Sedegad mosdevs is, 

rom media, nacvlad korufciis winaaRmdeg brZolisa, Tavadve iqceva 

ormagi standartisa da korufciis sitemis nawilad. 
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danarTi 

 

 

saerTaSoriso organizaciebi Tanamedrove saerTaSoriso urTierTobebis 

sistemaSi 

 
saerTaSoriso organizaciis cneba XX saukuneSi warmoiSva, magram 

amgvari organizaciebis Seqmnis mcdeloba warsulSic gvxvdeba. 

saerTaSoriso organizacia aris saxelmwifoebis, samTavrobaTaSoriso, 

arasamTavrobaTaSoriso sazogadoebebis, asociaciebis gaerTianeba, 

romlis saqmianobas safuZvlad udevs damfuZnebeli aqti  - wesdeba. 

wesdeba gansazRvravs saerTaSoriso organizaciebis miznebs, 

kompetencias, xelmZRvanel organoTa sistemas, maTi saqmianobis wess da 

sxva. 

 

gaero 

 

meore msoflio omis Semdeg dRis wesrigSi kvlav dadga 

saerTaSoriso urTierTobebSi problemebis mogvarebisaTvis Zlieri da 

qmediTi organos Seqmnis sakiTxi. swored amgvari organo iqna 

daarsebuli san-franciskos saerTaSoriso forumze, sadac 1945 wlis 26 

ivniss 50-ma saxelmwifom xeli moawera gaerTianebuli erebis 

organizaciis (gaero) qartias, romelic ZalaSi Sevida 1945 wlis 24 

oqtombers. es dRe gaero-s dRed aris gamocxadebuli. organizaciis 

xelmoweris iniciatori qveynebi iyvnen aSS, didi britaneTi, CineTi da 

sabWoTa kavSiri. organizaciis kari Riaa yvela mSvidobismoyvare 

qveynisaTvis. dReisaTvis gaero 192 wevrs aerTianebs. saqarTvelo 1992 

wlis 31 ivliss gaeros, msoflio xalxTa Tanamegobrobis 179-e wevri 

gaxda. 

gaero universaluri saerTaSoriso organizaciaa, romelsac unda 

gaeTvaliswinebina winamorbedi organizaciis erTa ligis Secdomebi da  

arasrulfasovneba, misi mizania mSvidobisa da saerTaSoriso garantiebis 

Seqmnis xelSewyoba da saxelmwifoTa Soris TanamSromlobis ganviTareba. 

gaero aris yvelaze warmomadgenlobiTi forumi saxelmwifoTa Soris 

diskusiebisaTvis saerTaSoriso ganviTarebis aqtualur problemebze.  

gaero-s miznebia: 

1. saerTaSoriso mSvidobisa da usafrTxoebisaTvis xelis Sewyoba.  
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2. Tanasworobisa da TviTgamorkvevis principebis pativiscemiT 

xalxTa Soris megobruli urTierTobis ganviTareba. 
3. ekonomikuri, kulturuli, humanitaruli da socialuri saxis 

saerTaSoriso problemebis mogvarebaSi mravalmxrivi TanamSromlobis 
ganxorcielebisaTvis xelis Sewyoba, adamianis uflebaTa dacva. 

gaeros mudmivi organoebis muSaobis Sedegad dReisaTvis 

Camoyalibda saerTaSoriso samarTlebrivi aqtebi, romlebic 

akontroleben adamianis ZiriTadi uflebebis Sinaarss. maTgan mTavaria 

adamianis uflebaTa sayovelTao deklaracia, romelic miiRo generaluri 

asambleis III sesiam 1948 wlis 10 dekembers. pirvelad kacobriobis 

istoriaSi Sedga adamianis uflebebis nusxa. gaeros CarCoebSi 

xelmowerilia asobiT saerTaSoriso konvencia da xelSekruleba. 

gaerosTan arsebobs mravali samTavrobaTaSoriso organizacia, romlebic 

aregulireben saqmeTa viTarebas saerTaSoriso cxovrebis sruliad 

sxvadasxva sferoSi. gaeros gaaCnia gansakuTrebuli kompetencia 

gadawyvitos omisa da mSvidobis sakiTxebi, maT Soris SeiaraRebuli 

Zalebis gamoyenebiTac. 

amgvarad, gaero universaluri da zogadi tipis 

saxelmwifoTaSoriso organizaciaa, Tanamedrove saerTaSoriso 

urTierTobaTa yvela sferos momcveli TanamSromlobis centria, 

romelic dakavSirebulia sxva saerTaSoriso organizaciebTan. 

gaero-s organoebia: generaluri asamblea, uSiSroebis sabWo, 
ekonomikuri da socialuri sabWo, meurveobis sabWo, saerTasoriso 

sasamarTlo da samdivno. 
generalur asambleaSi Sedis gaero-s yvela wevri. generaluri 

asambleis muSaobas koordinacias uwevs ori saproceduro komiteti: 

generaluri komiteti da mTavari komiteti. 

generaluri asambleaSi TiToeul qveyanas erTi xma aqvs. kenWisyra 

xorcieldeba ubralo umravlesobiT, garda gansakuTrebuli 

SemTxvevebisa, rodesac saWiroa xmaTa ori mesamedi, mag.: saerTaSoriso 

mSvidobisa da usafrTxoebis rekomendaciebi, gaero-s axali wevrebis 

miReba da sxva.  

uSiSroebis sabWo Sedgeba 15, maT Soris 5 mudmivi wevriT – aSS, 
didi britaneTi, ruseTi, safrangeTi, CineTi, romelTac vetos ufleba 

aqvT; rac Seexeba aT droebiT wevrs maT generaluri asamblea irCevs 2 

wlis vadiT. ekonomikuri da socialuri sabWo warmodgenilia 54 wevriT; 

gaero-s saerTaSoriso sasamarTlo mdebareobs haagaSi da aris gaero-s 
mTavari sasamarTlo organo. sasamarTlos iurisdiqciaSi Sedis ori 

saxis funqcia. saxelmwifoebis erToblivi mimarTvis da misi Tanxmobis 

safuZvelze sakamaTo sakiTxebis ganmarteba, konvenciebSi da 
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xelSekrulebebSi arsebuli nebismieri sakiTxis ganmarteba. sasamarTlo 

iRebs gadawyvetilebas kanonis saerTo principebis gaTvaliswinebiT. 

gaero-sTan arsebobs specialuri fondebi da programebi – gaeros 

ganviTarebis programa (UNDP), gaeros bavSvTa programa (UNICEF), 

msoflio kvebis programa (WFP) da sxva; 3. specializebuli saagentoebi – 

msoflio janmrTelobis organizacia (WHO), sakvebisa da soflis 

meurneobis organizacia (FAO), Sromis saerTaSoriso organi-zacia (ILO), 

gaeros saganmanaTleblo, samecniero da kulturuli organizacia 

(UNESCO) da sxva. 

moRvaweobis masStaburobis TvalsazrisiTa da zegavleniT 

Tanamedrove saerTaSoriso urTierTobebze, gansakuTrebiT 

mniSvnelovania saerTaSoriso savaluto fondi da rekonstruqciisa da 

ganviTarebis saerTaSoriso banki, romlebic gansakuTrebul rols 

asruleben wevr-saxelmwifoTa savaluto finansuri politikis 

koordinaciis saqmeSi. aseve mniSvnelovania atomuri energiis 

saerTaSoriso saagento (magate), romelic specialuri funqciebiTaa 

aRWurvili birTvuli iaraRis gauvrceleblobis kontrolis saqmeSi. 

bipolaruli dapirispirebis pirobebSi, saerTaSoriso arenaze 

gaeros moRvaweobas aklda efeqturoba. ori zesaxelmwifos politikuri, 

samxedro da ideologiuri konkurencia xSirad axdenda gaeros umTavresi 

struqturebisa da institutebis paralizebas. civi omis dasrulebis 

Semdeg gaCnda Zlieri impulsi gaeros gaaqtiurebisa da misi 

saerTaSoriso cxovrebis qmediT organizmad gadaqcevisaTvis. 

Tanamedrove realobaTa gaTvaliswinebiT gaeros Sinaarsobriv mxares 

garkveuli gadaxedva sWirdeba. 

 

Crdiloatlantikuri xelSekrulebis organizacia (nato): 1949 wlis 4 

aprils vaSingtonSi xeli moewera Crdilo-atlantikur xelSekrulebas 

Crdilo amerikisa da dasavleT evropis qveynebis samxedro-politikuri 

kavSiris Seqmnis Sesaxeb, romlis ZiriTadi mizani iyo kavSiris wevri 

qveynebis winaaRmdeg mimarTuli yvela saxis agresiis SeCereba da, 

saWiroebis SemTxvevaSi, maTi erToblivi ZalebiT mogerieba. nato civi 

omis pirmSoa da misi Seqmna evropaSi sabWoTa kavSiris mzardi imperiuli 

eqspansiis SeCerebis mizanma ganapiroba. civi omis Semdeg nato-m 

seriozuli transformacia ganicada. amJamad igi aerTianebs 18 qveyanas da 

uzrunvelyofs maT urTierTkavSirs samxedro-politikur sferoSi. 

rogorc samxedro kavSiri, igi yvelaze ganviTarebul da srulyofil 

struqturas warmoadgens. arsebobs meqanizmebis mTeli sistema, romelTa 

saSualebiTac xorcieldeba wevr-saxelmwifoTa erToblivi moqmedeba. 



11 

 

nato-s ZiriTadi amocanaa  _ Tavdacvis sistemis ganmtkiceba, wevri-

saxelmwifoebis usafrTxoebis, suverenitetis da teritoriuli 

mTlianobis dacva. 

civi omis dasrulebasTan erTad farTomasStabiani Sejaxebis 

safrTxe faqtobrivad moixsna. garkveulwilad samxedro aliansis 

arsebobam mizanic ki dakarga. win wamoiwia postkonfrontaciul 

periodSi nato-s rolis gansazRvram. SemuSavda nato-s strategiis axali 

koncefciebi. 1991 wels nato-s wevrebma varSavis xelSekrulebis 

wevrebTan erTad Seqmnes Crdiloatlantikuri TanamSromlobis sabWo. es 

iniciativa 1994 wels gadaizarda programaSi _ partnioroba 

mSvidobisaTvis. programiT gaTvaliswinebulia nato-s faqtoris gazrda, 

erovnuli Tacdacvis sistemis dagegmarebis gamWvirvaloba, SeiareRebul 

Zalebze demokratiuli kontrolis daweseba. programis monawileebi 

gaxdnen: avstria, azerbaijani, albaneTi, somxeTi, makedonia, slovenia, 

tajikeTi, uzbekeTi, ukraina, fineTi, CexeTi, SvedeTi, saqarTvelo, 

Sveicaria, estoneTi, ruseTi, latvia, litva, ungreTi, bulgareTi, 

yazaxeTi, poloneTi, slovakeTi. 1997 wels nato-m miiRo gadawyvetileba 

axali wevrebis miRebis Taobaze. 1999 wels aliansis sruluflebiani 

wevrebi gaxdnen poloneTi, CexeTi da ungreTi. 2002 wlis noemberSi nato-

s SeuerTdnen yofili baltiispireTis qveynebi. paralelurad nato-s 

wevrebis gafarToebasTan erTad 1997 wels Seiqmna nato-ruseTis 

erToblivi mudmivi sabWo, romlis mizania urTierTobis mowesrigeba, 

TanamSromloba, or partniors Soris konsultaciebis gamarTva 

konfliqtebis gafrTxilebis dargSi, samSvidobo moqmedebasa da 

usafrTxoebis sakoTxebSi.   

nato-s saorganizacio struqturis ZiriTadi elementebia _ 

generaluri mdivani da nato-s sabWo, romelSic warmodgenilia yvela 

wevri-saxelmwifo. nato-s struqturaSi gamoyofen: politikis 

ganyofilebas, samxedro operaciebis dagegmarebis, usafrTxoebis, 

infrastruqturis, samxedro-teqnikuri uzrunvelyofis, sagangebo 

viTarebaSi samoqalaqo samsaxurebis dagegmarebis da gamoyenebis 

ganyofilebebi, aseve mecnierebisa da garemos dacvis ganyofileba. 

saorganizacio struqturis damoukidebel elements Seadgens Crdilo-

atlantikuri saparlamento asamblea, romelic ixilavs da mimarTulebas 

aZlevs nato-s ZiriTad saqmianobas.  

 

evropis sabWo: 1946 wels ciurixSi gamosvlisas didi britaneTis premier-

ministrma uinston CerCilma SesTavaza evropelebs SeeqmnaT `evropis 

SeerTebuli Statebi”. da ai, 1949 wlis  4 maiss aTma evropulma 

saxelmwifom belgiam, safrangeTma, luqsemburgma, niderlandebma, didma 



12 

 

britaneTma, daniam, irlandiam, italiam, norvegiam da SvedeTma daafuZna 

evrosabWo – dasavleT evropis saxelmwifoebis konsultaciuri xasiaTis 

saerTaSoriso organizacia. evropis sabWos (EC) saqmianobis ZiriTadi 

sferoebia adamianis uflebebi damasobrivi informaciis saSualebebi, 

samarTlebrivi sakiTxebi, sacialuri da ekonomikuri sakiTxebi, garemos 

dacvis sakiTxebi, jandacva, xelisuflebis adgilobrivi organoebi, 

ganaTleba, kultura da sporti, axalgazrdobis sakiTxebi. amJamad, 

evrosabWo aerTianebs 43 qveyanas. misi mTavari organoebia ministrTa 

komiteti da saparlamento asamblea. ministrTa komiteti aRmasrulebel-

ganmkargulebeli organoa, romelic xelmZRvanelobs evrosabWos 

muSaobas. ikribeba weliwadSi orjer sagareo saqmeTa ministrebis doneze. 

miiReba rezoluciebi wevri saxelmwifoebis mTavrobebisaTvis da 

rezoluciebi saerTaSoriso-politikur sakiTxebTan dakavSirebiT. 

amtkicebs konvenciebsa da xelSekrulebebs, romelTa Sesruleba 

savaldebuloa wevro saxelmwifoebisaTvis. metad aqtiurad 

funqcionirebs evrosabWos saparlamento asamblea _ warmomadgenlobiTi 

saTaTbiro organo, romelic ganixilavs ara marto mimdinare, aramed 

Soreul perspeqtivaSi gadasawyvet problemebsac da rekomendaciebs 

warudgens ministrTa komitets. saparlamento asambleas gansazRvruli 

roli eniWeba evrosabWos SemadgenlobaSi axali wevri saxelmwifoebis 

miRebis saqmeSi, vinaidan ministrTa komiteti mxolod asambleis 

rekomendaciis arsebobis SemTxvevaSi daamtkicebs axali wevri 

saxelmwifos evrosabWoSi miRebas. saparlamento asamblea Sedgeba wevri 

saxelmwifoebis gansazRvruli raodenobis warmomadgenlebisagan. 

saparlamento asambleisa da ministrTa komitetis saqmianobis 

koordinaciisaTvis Seqmnilia gaerTianebuli komiteti, romlis 

SemadgenlobaSi Sedis orive organos 8-8 warmomadgeneli. 

administraciul-teqnikur funqciebs asrulebs samdivno generaluri 

mdivnis xelmZRvanelobiT. 

pirobebi, romlis safuZvelze qveyana SeiZleba SeuerTdes evropis 

sabWos, Semdegia: upirvelesad saxelmwifo unda iyos namdvilad 

demokratiuli kanonis uzenaesobisa da adamianis uflebebis dacvis 

TvalsazrisiT. praqtikaSi aseTi TanamSromloba gulisxmobs SeerTebas 

evropis adamianis uflebaTa konvenciasTan. adamianis uflebebisa da 

ZiriTadi Tavisuflebebis dacvis evropis konvencias xeli moewera 1950 

wels da ZalaSi Sevida 1953 wlidan. mas gansakuTrebuli mniSvneloba 

aqvs, radgan man daafuZna pirveli saerTaSoriso sasamarTlo adamianis 

uflebaTa saqmeebis gadasawyvetad. 

mniSvnelovania is, rom postsocialistur qveynebSi samoqalaqo 

sazogadoebis Camoyalibebis mravali sakiTxi evrosabWos yuradRebis 
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centrSi eqceva. maT Sorisaa, devnilTa da erovnul umciresobaTa dacvis 

problema, adgilobrivi TviTmmarTvelobis sakiTxebi da a.S. 

evrosabWo uaRresad avtoritetul saerTaSoriso organizacias 

warmoadgens. evrosabWos moRvaweoba wevri-saxelmwifoebis mier 

ganixileba pirvelyovlisa maTi piradi sagereo-politikuri interesebis 

prizmaSi. bunebrivia, rom yovelive amis Sedegad SeiZleba Seiqmnas 

sakmaod seriozuli koliziebi, ris precedentic araerTxel yofila. 

kerZod, Sidapolitikur situaciasTan dakavSirebiT TurqeTSi (qurTebis 

problema), belarusSi (adamianis uflebebis darRveva), ruseTs ki CeCneTis 

omTan dakavSirebiT droebiT Seuwyvites wevroba. gaxangrZlivda 

evrosabWoSi somxeTisa da azerbaijanis gawevrianebis procesi yarabaRis 

konfliqtis gadauwyvetelobis gamo. 

 

evropis kavSiri: evropis kavSiris (EU) SemadgenlobaSi gaerTianebulni 

arian: avstria, belgia, germania, saberZneTi, dania, irlandia, espaneTi, 

italia, luqsemburgi, niderlandebi, portugalia, gaerTianebuli samefo, 

fineTi, safrangeTi, SvedeTi, ungreTi, poloneTi, estoneTi, CexeTi, 

slovenia, kviprosi, latvia, litva, slovakeTi. CamoTvlili qveynebidan 

nawilma romis xelSekrulebas 1957 wels moawera xeli, nawili ki 

mogvianebiT gaxda am organizaciis wevri. wevrma-saxelmwifoebma 

islandiasTan, lixtenSteinTan, norvegiasTan erTad Seqmnes evropis 

ekonomikuri sivrce, sadac Tavisuflad gadaadgildeba wevri-

saxelmwifoebis samrewvelo saqoneli, kapitali da mosaxleoba. 

evrokavSirs Tavisufali vaWrobis zona aqvs dawesebuli TurqeTTan. 

romis xelSekrulebis amocanaa regionebs Soris arsebuli gansxvavebebis 

Semcireba.  

 evrokavSiris safuZveli iyo safrangeTis sagareo saqmeTa ministris 

robert Sumanis mier gamoqveynebuli xedva integraciasTan dakavSirebiT. 

evropis gaerTianebis pirveli mauwyebeli iyo 1951 wels Camoyalibebuli 

qvanaxSirisa da foladis evropuli gaerTianeba. 1958 wels Seiqmna 

atomuri energetikis gaerTianeba. 1995 wels evropis gaerTianebebi 

evropis kavSirad gadaiqca.  

evropis kavSiris ZiriTadi mizania:  

mSvidoba da ekonomikuri warmateba moutanos masSi Semavali 
wveynebis moqalaqeebs. 

evropis kavSiris ZiriTadi amocanebia:  

 uzrunvelyos ekonomikuri da socialuri progresi; 

 erTiani bazrisa da erTiani valutis ganmtkiceba-ganviTareba; 
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 saerTaSoriso sarbielze evrokavSiris identurobis 
ganmtkiceba; 

 evropis moqalaqeobis SemoReba; 

 evrokavSiris samarTlis safuZvelze saerTo samarTlis 
sistemis daxvewa.  

evrokavSiris organoebia: 

komisia, ministrTa sabWo,. evroparlamenti, evropis sasamarTlo, 
evrokavSiris sabWo, sabWos prezidentoba, mudmivi warmomadgenlobis 
komiteti. 

1992 wels Seiqmna erTiani Sida bazari da moispo yvela SezRudva 

da formaloba, romelic moqmedebda integraciuli jgufis qveynebis Sida 

sazRvrebSi. 1990 wlidan daiwyo ekonomikuri da savaluto kavSiris 

formireba. 2002wlis 1 ianvridan mimoqcevaSi Semovida erTiani evropuli 

valuta - evro. 
evropis kavSiris kompetencia TandaTanobiT ivseba sxva 

sferoebiTac – janmrTelobis dacva, transporti, energouzrunvelyofa, 

kultura, garemos dacva, socialuri politika da sxva. 1992 wels 

maastrixtSi xelmowerili xelSekruleba evropis kavSiris Sesaxeb 

adgens, rom mas unda gaaCndes ori sayrdeni – TanamSromloba da 

urTierTgageba sasamarTlo politikisa da saSinao saqmeebis sferoSi. 

evrokavSiri TandaTanobiT xdeba sul ufro angariSgasawevi Zala 

saerTaSoriso urTierTobebSi. misi gavlena metad TvalsaCino da 

qmediTia. kavSiri metad aqtiur politikas axorcielebs ,,mesame qveynebis” 

samyaros mimarT da daxmarebas uwevs yofil socialistur qveynebs. dRis 

wesrigSi dgas evrokavSiris gafarToebis sakiTxi.  

2004 wlis 29 oqtombers evrokavSiris wevri-saxelmwifoebis 

meTaurebma xeli moaweres evrokavSiris konstitucias, romlis 

ratifikacia unda moexdina calkeuli qveynebis sakanonmdeblo organoebs, 

Tumca aRniSnuli mimarTulebiT evrokavSiris konstituciam jerjerobiT 

warmatebas ver miaRwia. 

 

evropis usafrTxoebisa da TanamSromlobis organizacia (euTo): evropis 

usafrTxoebisa da TanamSromlobis organizacia Seiqmna 1973 wels, 

romelmac gaaerTiana TiTqmis yvela evropuli saxelmwifo, agreTve aSS 

da kanada (54 saxelmwifo). euTo-s unikalurobas ganapirobebda is faqti, 

rom sxvadasxva politikur-sazogadoebrivi wyobis mqone da 

urTierTdapirispirebuli samxedro struqturebi, agreTve neitraluri da 

miumxrobeli Zalebi, cdilobdnen SeeqmnaT mudmivi dialogis 

organizebuli procesi dasavleTsa da aRmosavleTs Soris da 
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ewarmoebinaT molaparakebebi kontinentze usafrTxoebisa da mSvidobis 

garantiebis Sesaqmnelad. 

EeuTo-s struqtura Sedgeba Semdegi ZiriTadi rgolebisagan: 

umaRlesi donis Sexvedrebi, ministrTa sabWo, mmarTveli sabWo, mudmivi 

sabWo, usafrTxoebis dargSi TanamSromlobis forumi. 

euTo-s moRvaweobis Sedegi gaxda 1975 w. miRebuli ,,helsinkis aqti”. 

man gansazRvra saxelmwifoTa Soris urTierTobebis principebi. 

helsinkis Sexvedras mohyva araerTi analogiuri forumi, romelTac 80-90-

ian wlebSi gansakuTrebuli wvlili Seitanes evropis regionSi 

mdgomareobis stabilizaciis saqmesa da evropuli TanamSromlobis 

ganviTarebaSi.  

socialisturi blokisa da sabWoTa kavSiris daSlam da yovelive 

amis Sedegad momxdarma cvlilebebma evropul saerTaSoriso-politikur 

viTarebaSi mniSvnelovani gavlena moaxdina organizaciis muSaobaze. 

moxda euTo-s wevr-saxelmwifoTa ricxvis mniSvnelovani gazrda yofil 

sabWoTa kavSirisa da iugoslaviis respublikebis xarjze, damaxasiaebel 

niSnad iqca mniSvnelovani siaxleebi mTeli rigi mimarTulebebiT. 

Tanamedrove etapze euTo-s prioritetuli amocanebia: saerTo 

faseulobaTa konsolidacia da samoqalaqo sazoga-doebis mSenebloba; 

lokaluri konfliqtebis aRkveTa, stabilurobis aRdgena da mSvidobis 

miRweva im regionebSi, sadac mimdinareobs sabrZolo moqmedebebi; 

usafrTxoebisaTvis realuri da savaraudo xifaTis uvnebelyofa da 

konfrontaciis axali tendenciebis aRkveTa TanamSromlobaze 

dafuZnebuli usafrTxoebis sistemis gziT. 

gansakuTrebiT mniSvnelovania euTo-s Cabma konfliqturi 

situaciebis mowesrigebis saqmeSi. euTo-s surs, rom gaxdes mTavari 

instrumenti konfliqtebis warmoqmnis uvnebelyofis, krizisebis 

regulirebisa da postkonfliqturi aRmSeneblobis saqmeSi. aucileblad 

unda aRiniSnos, rom am mxriv gadadgmulia garkveuli nabijebi: euTo-s 

grZelvadiani misiebi politikuri monitoringis mizniT, dapirispirebul 

mxareTa kontaqtebis xelSewyoba, demokratiuli institutebis Seqmnis 

mxardaWera. am miznebiT euTo-s araerTi misia moqmedebs sxvadasxva 

saxelmwifoSi, maT Soris saqarTveloSic. 

 

biseki 

 

1992 wlis 25 ivniss stambulSi albaneTis, somxeTis, azerbaijanis, 

bulgareTis, saqarTvelos, rumineTis, saberZneTis, ruseTis, TurqeTis da 

ukrainis, moldovis saxelmwifos meTaurebma xeli moaweres deklaracias, 
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romlis safuZvelzec Seiqmna Savi zRvis ekonomikuri TanamSromlobis 

organizacia. 

am organizaciis mizania xeli Seuwyos harmoniul politikur da 

ekonomikur urTierTobas da keTilmezoblur urTierTobebs Savi zRvis 

regionSi. 

bisekis Stab-bina aris stambulSi. 

1994 wlidan bisekSi gawevrianda serbeTi da montenegro. 

 

suami 

 

suami – saqarTvelos, ukrainis, azerbaijanisa da moldovas 

regionaluri organizacaa demokratiisa da ekonomikuri 

ganviTarebisaTvis. am organizaciis Seqmnis mizani iyo masSi Semavali 

wevri qveynebis suverenitetis gaZliereba da strategiuli, politikuri 

da ekonomikuri aliansis Seqmna. es organizacia zogierTis mier 

ganixileboda, rogorc aSS-s mxardaWeriT Seqmnili jgufi, romlis 

mizani iyo ruseTis gavlenis Semcireba regionSi. Tumca amas daJinebiT 

uaryofdnen suamis liderebi da acxadebdnen, rom surdaT mWidro 

TanamSromloba ruseTTan. mag. azerbaijanma, romelic aris am jgufis 

mTavari energo-resursis mflobeli qveyana, bolo dros moaxerxa 

ruseTTan yovelgvari gaugebrobis Tavidan acileba. ukrainis 

prezidentis iuSCenkos gancxadebis Tanaxmad suamis qartiis miznebia 

regionSi demokratiul faseulobaTa damkvidreba, stabiluri 

ganviTareba, regionaluri usafrTxoebis ganmtkiceba da winsvla 

evropuli integraciisaken. Kkritikosebi aRniSnaven, rom am mxriv suamis 

yvela wevri ar gamoirCeva. 
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ლექცია # 9 

პოლიტიკური იმიჯის შექმნის ძირითადი სტრატეგიები და მეთოდები. 

პოლიტიკური ლიდერის იმიჯი 

 

“პოლიტიკოსი გასაყიდი საქონელია,  

რომელიც კარგად უნდა შეფუთო” 

ჟაკ სეგელა 

 

თანამედროვე სამყაროში, სადაც ნიშნებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, 

საგანგებოდ შექმნილი სახეები განსაკუთრებულად იმსახურებს ყურადღებას. 

რამდენადაც ადამიანი ცხოვრობს არა მარტო რეალურ სამყაროში, არამედ 

სიმბოლურშიც, იმიჯი  ამ სიმბოლური სამყაროს ერთეულად განიხილება. 

„იმიჯი ესაა მიზანდასახულად შექმნილი განსაკუთრებული სახე, 

ვირტუალური რეალობა, რომელიც ასოცირებისა და პოზიციონირების მეშვეობით 

ობიექტს ანიჭებს დამატებით ფასეულობას, რითაც ხელს უწყობს მის უფრო ემოციურ 

აღქმას ახალ რაკურსში“ (ვ.შუბითიძე, 2009). ფასეულობები, რომლებითაც იმიჯი 

აკეთილშობილებს ობიექტს,    სინამდვილეში შეიძლება მას არც ჰქონდეს, მაგრამ ამ 

ფასეულობებს საკმაო მნიშვნელობა აქვს იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იმიჯს 

აღიქვამენ. ამიტომაც ამბობენ, რომ შექმნილი იმიჯი სიმბოლოა და რეალობისგან 

მაინც განსხვავდება.  

ლინგვისტების აზრით, სიტყვა „იმიჯი“ დაკავშირებულია ხატთან (იდეის 

გადმომცემი სურათი), ინდექსთან (ის, რაც გონებას გარკვეული მიმართულებით 

წარმართავს) და სიმბოლოსთან (განყენებული ცნებები, რომლებიც გონებას შექმნილ 

სიტუაციაში პოტენციური მხარის განჭვრეტაში ეხმარება). 

21-ე საუკუნეში ხშირია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მიერ 

პოლიტიკური აქტორებისათვის იმიჯის შექმნის მცდელობა. უკანასკნელ წლებში კი 

პოლიტიკური იმიჯების შექმნის საუკეთესო ასპარეზად სოციალური მედია იქცა. 

აღსანიშნავია ის ფაქტორებიც, რომ ბევრის თვალში სოციალური მედია ტრადიციულ 
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მედიას გაუტოლდა და  თავად ტრადიციულმა მედიამ დაიწყო სოციალური მედიის 

საშუალებების გამოყენება.  

პოლიტიკური იმიჯის შექმნა ხელს უწყობს პოლიტიკოსის მიმართ დადებითი 

განწყობის ჩამოყალიბებას. სტრატეგიულად სწორად წარმართული იმიჯი 

პოლიტიკოსისა და საზოგადოების შემაკავშირებელი რგოლია. ამიტომაც, 

დღესდღეობით არ არსებობს პოლიტიკოსი (ვისაც ლიდერის ამბიცია გააჩნია), 

რომელსაც კარგად არ აქვს გააზრებული იმიჯის მნიშვნელობა და  წარმატებით არ 

იყენებდეს მას. რასაკვირველია, აუდიტორიის სხვადასხვა ფენას განსხვავებული 

მოთხოვნები  და მიზნები ამოძრავებს, ამიტომაც მნიშვნელოვანია მათი სურვილების 

გათვალისწინება და ძირითადი ჩონჩხის ისე შეკვრა. ეს ჩონჩხი კი  თავისთავად 

შეივსება დამატებითი ელემენტებით.  

პოლიტიკური იმიჯის შექმნის პროცესს ხშირად  “მოდელირებისა” და 

“სიმულაკრის” თეორიას უკავშირებენ. ამ კონცეფციის ავტორი ფრანგი 

ფილოსოფოსი, კულტუროლოგი ჟან ბოდრიარი (დაიბადა 1929 წელს) გახლავთ (იხ. 

დანართი).  ”სიმულაკრი” ბოდრიარის მთავარი კონცეპტია: ეს არის არა ის, რაც 

რეალობას მალავს, არამედ ის, რაც მალავს იმას, რომ რეალობა არ არსებობს. ანუ 

თუკი საზოგადოებისა და კულტურის კრიტიკოსები მუდმივად იმეორებენ, რომ ჩვენ 

ილუზიებისგან უნდა გავთავისუფლდეთ, რათა რეალობა დავინახოთ, ბოდრიარი 

ამბობს, რომ დღეს ვიმყოფებით სიტუაციაში,  რომელშიც ეს რეალობა უკვე 

გამქრალია და  მხოლოდ მედიის ხატებს ვართ მინდობილნი.  

ჟ. ბოდრიარი ცდილობდა აეხსნა ,,სიმულაკრა“, როგორც სიმულაციის 

პროცესის შედეგი, რომელიც არყოფნას ყოფნად ადგენს და შლის ყოველგვარ 

საზღვარს რეალობასა და წარმოსახვას შორის. სიმულაკრი - ეს მოდელირებაა და არა 

უბრალოდ ასლის გადაღება. ჟ. დელეზი, რომელიც ასევე იკვლევდა ამ პრობლემებს, 

აღნიშნავს, რომ „სიმულაკრი“ - ეს არის ნიშანი, რომელიც უარყოფს როგორც 

ორიგინალს, ასევე ასლს.  სიმულაკრის ქმნილების ეფექტი არის სიმულაცია“ (ჟ. 

დელეზი, 1993). 

 

რა არის პოლიტიკური იმიჯი? 
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 იმიჯი თავისი ვიზუალური ეფექტით დიდ ფსიქოლოგირ გავლენას ახდენს 

ადამიანზე, „ეს არის მიზანმიმათული, ფორმირებადი სახე რამესი, რაც მიდრეკილია 

აჩვენოს განსაზღვრული ემოციურ - ფსიქოლოგიური ზემოქმედება შერჩეულ 

აუდიტორიაზე“ (ინტელექტუალი №7, საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა 

საზოგადოებრივი აკადემია, 2007). 1930-იან წლებში ზიგმუნდ ფროიდი უშვებდა 

ჟურნალს, სათაურით „იმიჯი“.  მისი აზრით, იმიჯი არა იმდენად ადამიანის ან 

საგნის რეალური სახე იყო, რამდენადაც იდეალური სახე, განსხვავებული 

რეალობისგან. გარდა ამისა, იმიჯი რაც უფრო ეფექტურია, მით უფრო წარუშლელ 

კვალს ტოვებს პიროვნების მეხსიერებაზე: „მეხსიერებაში რჩება მხოლოდ 

ლოზუნგები, მაგრამ სიტყვათა წონა  არაფერია ვიზუალურ გამოსახულებათა გარეშე“ 

(სეგელა, „ხმებზე ნადირობის ნაციონალური თავისებურებანი“, 2010). 

 იმიჯი არსს სძენს ადამიანს კონცენტრირებულ ფორმაში. მასზე დაყრდნობით 

შეგვიძლია ავაგოთ საკუთარი ურთიერთობა მოცემულ პიროვნებასთან, იქნება ეს 

დეპუტატად არჩევა, თანამდებობაზე დანიშვნა, ხმის მიღება საპრეზიდენტო 

არჩევნების დროს თუ სხვ.  აქედან გამომდინარე, მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ რაც 

უფრო ზუსტად ავირჩევთ და ავაგებთ საკუთარ იმიჯს, მით უფრო ეფექტური იქნება 

კომუნიკაცია. საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია პოლიტიკოსის 

კარიერისთვის გადამწყვეტია. საინტერესოა, სხვადასხვა წყაროთი ფორმულირებული 

პოლიტიკური იმიჯის დეფინიცია.  განმარტებები ამგვარია: 

 პოლიტიკური იმიჯი - პოლიტიკური მოღვაწის, პოლიტიკური მოვლენის 

მიზანმიმართულად ფორმირებული სახე, რომელიც მოწოდებულია 

პოპულარიზაციის, წარმატების მიღწევისა და სხვ. მიზნით, რათა ემოციურ - 

ფსიქოლოგიური გავლენა მოახდინოს ხალხზე, ელექტორატსა და სხვ. 

(სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი, 2004).  

 ხელოვნურად შექმნილი შეხედულებაა, რომელიც მასობრივ ცნობიერებაში 

ქმნის კეთილგანწყობილებას პოლიტიკოსის მიმართ. იმიჯის შექმნისას 

ყურადღება პოლიტიკოსის იმ მახასიათებლებზეა თავმოყრილი, რომელთა 

წარმატება, რომელთა მიმართ დადებითი დამოკიდებულება უეჭველია. 

ყოველი ზედმეტი ინფორმაცია, რომელმაც შეიძლება დაამახინჯოს სუბიექტზე 

შეხედულება, უარყოფილია. იმიჯის საფუძველი ხატის, სახის ცნებაა. 

ნებისმიერი ხატი კი ინდივიდუალურ თუ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში 

გამთლიანებული, კონკრეტული და უნიკალურია. ამიტომ იმიჯი მდგრადი, 

ნაკლებად მოძრავია (იქვე).  
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 ეს არის მიზანმიმართული ფორმირებადი სახე რაიმესი, რომელიც 

მიდრეკილია აჩვენოს განსაზღვრული ემოციურ - ფსიქოლოგიური 

ზემოქმედება შერჩეულ აუდიტორიაზე (იქვე).  

 შექმნილი იმიჯი, როგორც წესი, სიმბოლოა და რეალობისაგან მაინც 

განსხვავდება. იგი არის სახე, ხატება, რომელიც საზოგადოებისათვის მისაღები 

და სასურველია. აუდიტორია იმიჯს აღიქვამს ისე, როგორც მას წარუდგენენ 

და აღქმული სახე სამუდამოდ რჩება მეხსიერებაში. „იმიჯი არის წარმოდგენა 

რომელიმე პიროვნების, კომპანიის ან დაწესებულების შესახებ. იმიჯი არ არის 

სურათი. ის არ არის რამეს დეტალური წარდგინება, ის უფრო დეტალების 

ბუნდოვანი, კონკრეტული კუთხით აღქმაა“ (Newsom, Turk, Kruckeberg, This is 

PR, 2004). 

პოლიტიკური იმიჯი, როგორც დამაკავშირებელი რგოლი პოლიტიკოსსა და 

ელექტორატს შორის, გულისხმობს ამ უკანასკნელის  მოთხოვნების შესაბამისად 

ჩამოყალიბებულ პოლიტიკოსის სახეს. და რადგანაც სოციუმს არ აქვს ურთიერთობა 

უშუალოდ პოლიტიკოსთან, ის იმიჯის სახით რეაგირებს მის სიმბოლურ 

წარმოდგენებზე. იმიჯი, რომელიც  ელექტორატის ინტერესების გათვალისწინებით 

იგება, თვისებათა სამ ჯგუფს აერთიანებს: 

1. ლიდერის პიროვნული თვისებები (ფიზიკური, ფსიქოფიზიოლოგიური, 

პიროვნების ტიპი, გადაწყვეტილებების მიღების სტილი და ა.შ.); 

2. ლიდერის “სოციალური” თვისებები (სტატუსი, წარსული, ჯგუფებთან კავშირი და 

სხვ.); 

3. სიმბოლური მახასიათებლები (გარკვეული იდეები, პოლიტიკური კურსი, რომლის 

მატარებლად და განმახორციელებლად მიიჩნევენ ამ კონკრეტულ ლიდერს). 

დღეს იმიჯი არის ყველგან და ყველაფერში. ყოველი ჩვენგანი ირგებს საკუთარ 

იმიჯს და გარკვეული ინტერვალებით იცვლის მას. იმიჯი იმიტომ არსებობს, რომ 

ხალხი  მასზე დადებითად რეაგირებს. არავინ ცდილობს შექმნას უარყოფითი ან 

კონფლიქტური იმიჯი.  იმიჯი, პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტი, 

მიზნად ისახავს შექმნას და განამტკიცოს ისეთი საზოგადოებრივი აზრი, რომელიც 

ხელსაყრელი იქნება პოლიტიკოსის პროპაგანდისთვის და ხელს შეუწყობს მისი 

პოლიტიკის განხორციელებას. თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში 

პიარის ტრადიციულ საშუალებებს - პრესას, რადიოს, ტელევიზიას დაემატა ისეთი 

მძლავრი საშუალება, როგორიც ინტერნეტია.  
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იმიჯის შექმნის ძირითადი მეთოდები 

 

 იმიჯის შექმნის ძირითად მეთოდებსა და სტრატეგიებს მიეკუთვნება: 

პოზიციონირება (იმიჯოლოგიაში ტერმინი მარკეტინგიდანაა შემოტანილი), 

უპირატესობის დემონსტრირება, ფორმატის არჩევა/ვერბალიზება, დეტალიზება, 

მიზნების შეცვლა, ურთიერთსაწინააღმდეგო სიგნალების მიწოდება, დისტანცირება, 

ვიზუალიზება, ნიშნების კონტექსტური შეყვანა. იმისათვის, რომ კონკრეტული 

იმიჯები ეფექტური იყოს და სათქმელი აუდიტორიამდე მიიტანოს, აუცილებელია 

მისი თარგმნა სხვადასხვა კონტექსტში. ძირითადად, იმიჯმეიკერები საუბრობენ 

იმიჯების თარგმნაზე ვერბალურ, ვიზუალურ და სიტუაციურ კონტექსტში. ამ ტიპის 

თარგმანები იმიჯის კონსტრუირების ყველა მოდელში ერთ-ერთ აუცილებელ 

მოთხოვნას წარმოადგენს. 

 ვერბალიზება: 

იმიჯის ვერბალიზება ნიშნავს კონკრეტული სათქმელის ვერბალურად 

გამოხატვას. როგორც წესი, ვერბალიზება პოლიტიკური იმიჯებისთვისაა ყველაზე 

მნიშვნელოვანი. პოლიტიკურ ლიდერს უნდა შეეძლოს საკუთარი სათქმელის 

მაქსიმალურად ლაკონურად, მარტივად და ყველასთვის გასაგებად გამოთქმა. 

აუცილებელია, სათქმელი ისე იყოს ჩამოყალიბებული, რომ ის დამატებით 

განმარტებებს არ საჭიროებდეს და ერთნაირად გასაგები იყოს განსხვავებული 

სოციალური ფენის, ასაკობრივი კატეგორიისა თუ ინტელექტის  ადამიანისთვის. 

ვერბალური სლოგანები, ლოზუნგები ნებისმიერი საარჩევნო კამპანის ძირითად 

კომპონენტს წარმოადგენს. სლოგანები, ერთი მხრივ,  პარტიის სიმბოლიზმს უნდა 

ეფუძნებოდეს, მეორე მხირვ კი, უნდა ასახავდეს საზოგადოებაში არსებულ ძირითად 

პრობლემებს. 

 

 ვიზუალიზება: 

აუდიტორიისთვის ტექსტზე გაცილებით მარტივია კონკრეტული ვიზუალური 

იმიჯის აღქმა. მაგალითად, უფრო მეტად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია  

პოლიტიკოსის ოჯახურ გარემოში ნახვა, ვიდრე ამის შესახებ საუბარი ან 
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ათეულობით სტატიის დაწერა. ინფორმაციულ ველში ხშირი და ადეკვატური 

გამოჩენა, შესაბამისობა მედიალოგიკასთან (გამოიყურებოდე შესაბამისად, იყენებდე 

საჭირო ჟესტებს და მიმიკას, აკეთებდე ადეკვატურ განცხადებებს, იყო 

კონგრუენტული) - თანამედროვე პოლიტიკური იმიჯის წარმატების გარანტია. 

 

 სიტუაციური კონტექსტი: 

სიტუაციური კონტექსტი გულისხმობს შესაბამისობას ყოველ მოცემულ 

სიტუაციასთან. ლიდერისათვის აუცილებელია ელექტორატის ინტერესების, 

განწყობების, ორიენტაციების, მიზნებისა  და ზოგადად იმის  ცოდნა, თუ ვინ არის 

კონკრეტული ლიდერის ელექტორატი. დღესდღეობით  მასებზე ზეგავლენის 

მოხდენის აუცილებლობა  “მიზნობრივი ჯგუფებით” მანიპულირებამ ჩაანაცვლა.  

ადამიანები  არჩევნებში მონაწილეობას იმიტომ კი არ იღებენ, რომ მიზნად 

რომელიმე პოლიტიკოსის/ კანდიდატის გარკვეული თანამდებობის დაკავებას 

ისახავენ, არამედ იმიტომ, რომ მათ სურთ  სოციალური, ეკონომიკური, 

პოლიტიკური, კულტურული, ეკოლოგიური და ა.შ. სიტუაციის შენარჩუნება ან 

შეცვლა სასურველი მიმართულებით. 

„არჩევნების ვირტუოზად“ წოდებული, პოლიტიკური რეკლამის მსოფლიოში 

აღიარებული ფრანგი სპეციალისტი ჟაკ სეგელა გვთავაზობს მის მიერ 

ჩამოყალიბებულ 8 მცნებას, რომლებიც პოლიტიკური კამპანიის წარმატებით 

ჩასატარებლად გამოიყენება: 

1. ხმას აძლევენ პიროვნებას და არა მის პარტიას 

2. ხმას აძლევენ იდეას და არა იდეოლოგიას 

3. ხმას აძლევენ მომავალს და არა წარსულს 

4. ხმას აძლევენ სოციალურ მოტივს და არა პოლიტიკურს 

5. ხმას აძლევენ ადამიან ლეგენდას და არა უფერულ პიროვნებას 

6. ხმას აძლევენ საინტერესო ბედის პიროვნებას და არა ჩვეულებრივი ბედისას 

7. ხმას აძლევენ გამარჯვებულს და არა ხელმოცარულს 

8. ხმას აძლევენ ჭეშმარიტ და არა ყალბ ღირებულებებს  
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ის, რაც ჟაკ სეგელამ დიდი ხნის წინ „გამოიგონა“, დღესაც წარმატებით და 

აქტიურად გამოიყენება. საუბარია „მედიაციურ კამპანიაზე“ ანუ პოლიტიკური 

კამპანიის ჩატარებაზე მასმედიის საშუალებებზე აქცენტირებით.  

პოლიტიკური კომუნიკაციის როლსა და დანიშნულებას უკეთ გავიგებთ, თუ 

გავაანალიზებთ იმ მეთოდებსა და საშუალებებს, რომელთა მეშვეობითაც მოძრაობს 

ინფორმაცია მმართველებსა და მართულებს შორის. ტეხასის უნივერსიტეტის 

პროფესორი დაგ ნიუსომი, ვირჯინიის უნივერსიტეტის მასკომუნიკაციის სკოლის 

დირექტორი ჯუდი ტიორკი და პროფესორი დინ კრუკებერგი კომუნიკაციის 2 

საშუალებას გვთავაზობენ:  

1.  კომუნიკაცია მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების გზით; 

2. კომუნიკაცია არაფორმალური/პირადი კონტაქტების დახმარებით (d. newsom, v. j. 

turk, d.kruckeberg  2009). 

 პირველ შემთხვევაში ლაპარაკია მასობრივი ინფორმაციის ბეჭვდით 

(პრესა, წიგნები, პლაკატები, ბუკლეტები, ბილბორდები და ა.შ.) ან 

ელექტრონულ (რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი, სოციალური მედია და 

ა.შ.) საშუალებებზე.  ისინი უდიდეს ზემოქმედებას ახდენენ ჩვენი 

პოლიტიკური პოზიციების ჩამოყალიბებაზე.  

 მეორე შემთხვევაში კომუნიკაცია მიმდინარეობს ,,პირისპირ” 

კავშირებისა და ურთიერთობების გზით. როგორც მკვლევრები 

აღნიშნავენ, მას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა პრიმიტიულ და 

ტრადიციულ საზოგადოებებში. იგი დღესაც ინარჩუნებს თავის 

მნიშვნელობას არა მხოლოდ ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში, არამედ 

განვითარებულ ქვეყნებშიც კი. 

  პოლიტიკური სისტემისათვის პოლიტიკური კომუნიკაცია იგივეა, რაც 

სისხლის მიმოქცევა ადამიანის ორგანიზმისათვის. პოლიტიკური სისტემის მთავარი 

მიზანია, გამოიწვიოს ადამიანებში საპასუხო რეაქცია.  ამიტომ პოლიტიკურ 

აქტორებს სჭირდებათ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებისა და მათი 

შედეგების შესახებ ზუსტი უკუინფორმაცია, რათა შემდგომში ისეთი 

გადაწყვეტილებები მიიღონ, რომლებიც  დასახულ მიზნებთან მიგვაახლოვებენ. ამ 

ინფორმაციის მისაღებად კი ყველაზე მარტივი, ხელმისაწვდომი და ეფექტური 

საშუალება მასმედიის გამოყენებაა. სწორედ მედიას იყენებენ პოლიტიკოსები 

ინფოგამტარებად.  
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 მედიას დიდი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია საზოგადოებაზე და ეს 

ყველაფერი „დღის წესრიგის შემუშავების“ ეფექტის დამსახურებით. ისინი 

გვკარნახობენ არა იმას, თუ როგორ უნდა ვიფიქროთ, არამედ - რა უნდა ვიფიქროთ, 

რაც თავისთავად ახდენს ჩვენზე ზეგავლენას და  ჩვენს ცნობიერს სასურველი 

კუთხით მიმართავს. 

  დღესდღეობით ბევრი მეცნიერი თანხმდება, რომ მედიის ზეგავლენა 

ადამინებზე გაუტოლდა ოჯახის ზეგავლენას, რასაც მედიამკვლევარ დორის 

გრებერის მიერ ჩატარებული კვლევაც ადასტურებს. მისი თქმით, მასმედიის გავლენა 

კიდევ უფრო გაიზრდება და უკან მოიტოვებს სოციუმის გავლენას საზოგადოებაზე 

(B. A BARDES, M. C. SHELLEY, S.W. SCHMIDT, 2009-2010). 

 

 იმიჯის ტიპები 

იმიჯი კომპლექსური ცნებაა და მისი ანალიზი სხვადასხვა კუთხიდან 

შეიძლება. გამოყოფენ იმიჯისადმი  მიდგომის სამ ვარიანტს:  

1. ფუნქციური – გამოიყოფა განსხვავებული ფუნქციის ტიპები 

2. კონტექსტური – იმიჯის ტიპები რეალიზაციისას სხვადასხვა კონტექსტში 

გამოიყენება (მაგ: ქვეყნის, ხელისუფლების, ბიზნესის, ორგანიზაციების, შოუ-

ბიზნესისა და მოღვაწეობის სხვა სფეროების იმიჯები)  

3. შედარებითი – ხდება ახლომდგომი იმიჯების შედარება   

თავის მხრივ, ფუნქციური მიდგომისთვის დამახასიათებელია იმიჯის 

შემდეგი ტიპები:  

 სარკისებური იმიჯი - იმიჯის ეს ტიპი თითქმის იგივეა, რაც ჩვენი 

წარმოდგენა საკუთარ თავზე ან საკუთარ ორგანიზაციაზე. თითქოს 

ვდგავართ სარკესთან და განვსჯით საკუთარ თავს. როგორც წესი, ასეთ 

დროს ორგანიზაციები/პიროვნებები საკუთარ თავში მხოლოდ 

დადებით თვისებებს ეძებენ, რაც ამ ტიპის იმიჯის უარყოფითი მხარეა. 

 მიმდინარე იმიჯი - იმიჯის ეს ტიპი უფრო საინტერესოა და PR-ის 

სფეროს მიეკუთვნება. ესაა ორგანიზაციის ან პოლიტიკოსის დანახვა 

სხვისი თვალით. მაგ.: როგორი იმიჯი აქვს დღეს საქართველოში 

პოლიციას რიგითი მოქალაქის შეხედულებით? 
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 სასურველი იმიჯი - ეს ისეთი იმიჯია, რომელსაც  ვესწრაფვით. ასეთი 

იმიჯი მნიშვნელოვანია ახლად დაარსებული ორგანიზაციისათვის, 

რომელთა შესახებ ჯერ არავინ არაფერი იცის. 

 კორპორაციული იმიჯი - ესაა მთლიანი ორგანიზაციის იმიჯი, ანუ მისი 

სტაბილურობის გარანტი. მაგალითად,  ერთი აეროპორტიდან ერთსა და 

იმავე რეისს რამდენიმე ავიაკომპანია ასრულებს. ზოგიერთი 

ავიაკომპანიით მგზავრობა უსაფრთხოებასთანაა გაიგივებული, 

ზოგიერთით კი - ნაკლებკომფორტულობასთან. 

 მრავალმხრივი იმიჯი - ასეთი ტიპის იმიჯი ხშირად შოუბიზნესში ან 

პოლიტიკაში მოღვაწე პირებს აქვთ. მაგალითად, პოლიტიკოსი 

შეიძლება კარგი ექიმიც იყოს. 

ცნობილია, ე.წ. დახურული იმიჯიც, რომელიც დამახასიათებელი იყო 

საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ბევრი ხელმძღვანელისთვის, რომელთა შესახებ ხალხმა  

თითქმის არაფერი იცოდა. ასევე, არსებობს მითოლოგიური იმიჯიც, რომელშიც 

იგულისხმება ლიდერის შესახებ საზოგადოებაში შექმნილი ესა თუ ის მითი. 

მაგალითად, ბორის ელცინს შინაურმა გარემოცვამ „მეფე ბორისი“ შეარქვა და წიგნიც 

კი გამოიცა ამ სახელწოდებით. 

გამოყოფენ  სხვადასხვა სახის იმიჯებს. გთავაზობთ რამდენიმე სახეობას: 

 თვითიმიჯი - უკავშირდება სუბიექტის წარსულს და მის 

თვითშეფასებას; 

 აღქმული იმიჯი - სხვების მიერ სუბიექტის  შეფასება; 

 საჭირო იმიჯი - იგი უნდა შეიქმნას, რათა დააკმაყოფილოს სხვათა 

მოლოდინები; 

 ობიექტური იმიჯი - სხვების/ამომრჩეველთა  წარმოდგენა ობიექტზე 

/პოლიტიკოსზე;  

 სუბიექტური იმიჯი - თავად სუბიექტის/პოლიტიკოსის წარმოდგენა 

საკუთარ თავზე; 

 ჰიპოთეტური იმიჯი - მისკენ ისწრაფიან, რადგან იგი მაქსიმალურად 

უახლოვდება იდეალურ იმიჯს; 

 სტრატეგიული იმიჯი - მის შექმნაზეც უშუალოდ მუშაობენ 

სპეციალისტები. 

 უნდა ითქვას, რომ იმიჯის ფასი კარგად იცოდნენ ძველი დროიდან. სწორედ 

უზადო იმიჯის წყალობით შექმნეს მსოფლიო რელიგიები იესო ქრისტემ, ბუდამ, 
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მუჰამედმა და ა.შ. ცნობილია ცეზარისა და ნაპოლეონის იმიჯები, რომელთა შექმნაში 

ისინი თავად მონაწილეობდნენ. მონღოლებს ჰქონდათ უძლეველი და 

სისხლისმღვრელი მეომრების იმიჯი, რაც მათ ქალაქების უბრძოლველად აღებაში 

ეხმარებოდა. თავისებური და უნიკალური იმიჯი ჰქონდათ საქართველოს მეფეებს, 

ბაგრატიონებს - ისინი ერზე მზრუნველი მამისა და ქრისტიანობისთვის 

თავდადებული რაინდების სახით წარუდგებოდნენ საზოგადოებას („მესიის 

მახვილი“). 

 XIX საუკუნეში იმიჯის ფორმირების გზები განსაკუთრებით მაღალ დონეზე 

იყო განვითარებული ტოტალიტარულ სახელმწიფოებში - ნაცისტურ გერმანიასა და 

საბჭოთა კავშირში. ჰიტლერი წარმოდგენილი იყო, როგორც მხსნელი, გერმანელი 

ერის გამაერთიანებელი. მუშებთან იგი მუშად გამოჰყავდათ, ვეტერანებთან კი - 

როგორც პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი უცნობი ჯარისკაცი. 

გამომზეურებული იყო მისი პირადი ცხოვრების დეტალებიც, მაგალითად, როგორ 

უგზავნიდა იგი ევა ბრაუნს ყვავილებსა და კანფეტებს. ამ მოდელს მიჰყვებოდნენ 

სტალინის იმიჯმეიკერებიც, რომლებიც სტალინს ხან ხალხის მამად წარმოაჩენდნენ, 

ხან ფიზკულტურელთა მეგობრად, ხანაც ენათმეცნიერებისა და ეკონომიკის 

თეორეტიკოსად. 

  პოლიტიკა ადამიანის ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში აღწევს, ამიტომ არაა 

გასაკვირი, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება პოლიტიკურ იმიჯსა და მისი 

ფორმირების გზებს: „ხალხი ხმას აძლევს არა რეალურ პოლიტიკოსებს, არამედ 

წარმატებულ იმიჯებს.“ ვინაიდან ამომრჩეველთა უმეტესობა პრაქტიკულად არ 

იცნობს პოლიტიკოსს, ისინი რეაგირებენ მის იმიჯზე - სიმბოლურ წარმოდგენაზე მის 

შესახებ. არჩევნების ბედი ხშირად სწორედ თითოეულ დეტალზე, თითოეულ 

ნიუანსზეა დამოკიდებული და ყოველი მათგანი შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს. 

მართალია, მთავარი შინაარსია, მაგრამ ამომრჩევლამდე იგი მხოლოდ და მხოლოდ 

ფორმის, სიმბოლოების სახით აღწევს. 

 ნაპოლეონი წერდა: „ომი ხელოვნებაა, ყველაფერი დამოკიდებულია 

შესრულებაზე“. ასეა პოლიტიკური კამპანიის შემთხვევაშიც. ცხადია,  წარმატებული 

პოლიტიკური იმიჯის შექმნა ადვილი არ არის. სწორედ ამიტომ მუშაობს მის 

შექმნაზე სპეციალისტთა მთელი ჯგუფი. იმიჯმეიკერები, PR სპეციალისტები, 

პოლიტოლოგები დაუღალავად შრომობენ, რათა გაიგონ საზოგადოების მოთხოვნა 

და შექმნან მათთვის მისაღები პოლიტიკური ლიდერის სახე. „პოლიტოლოგები, 

ტვინის სპეციალისტებთან ერთად, მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ემოცია აღემატება 

მიზეზს, რატომაც ირჩევს ხალხი კონკრეტულ კანდიდატს“ (Bardes, Shelley, Schmidt, 
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2009-2010), ამიტომ საარჩევნო კამპანიაზე მომუშავენი ცდილობენ, ლიდერის რაც 

შეიძლება ემოციურად დატვირთული და ამაღელვებელი  სახე წარუდგინონ 

საზოგადოებას.  

პოლიტიკური იმიჯის შექმნა მთელ რიგ პროცესებთანაა დაკავშირებული. 

თანამედროვე პოლიტიკური კამპანია შეუდარებლად რთულია.  პოლიტიკური 

იმიჯის ჩამოყალიბებისას გასათვალისწინებელია თითოეული ნიუანსი, რადგან 

უმნიშვნელო რამის, მაგალითად: გარეგნობისა და ჩაცმის სტილის უგულებელყოფა, 

კანდიდატს შეიძლება ძალიან ძვირად დაუჯდეს. ამომრჩეველთა უმეტესობა ხომ 

პრაქტიკულად არ იცნობს პოლიტიკოსს, ისინი რეაგირებენ მის იმიჯზე - სიმბოლურ 

წარმოდგენაზე მის შესახებ. ყველაფერი კეთდება ერთი მიზნისთვის, შეიქმნას 

შესაფერისი პოლიტიკური იმიჯი, რაც ამომრჩეველს კანდიდატის სანდოობაში 

დაარწმუნებს. 

დღესდღეობით, იმდენად ჩაერთო მედია პოლიტიკურ კამპანიებში, რომ 

კანდიდატს, წარმატებული კამპანიისთვის, პირველ რიგში, სჭირდება იფიქროს 

მედიის საშუალებით რეკლამების დაგეგმვასა და წარმართვაზე, მივიდეს ხალხთან 

რაც შეიძლება ახლოს, რის საშუალებასაც საუკეთესოდ იძლევა სოციალური მედია.  

 როგორც აღვნიშნეთ, თანამედროვე პოლიტიკური კამპანია რთული პროცესია. 

გარდა ყველაზე მისაღები კანდიდატისა, ის მოითხოვს კარგ ორგანიზებას, 

ექსპერტების მუშაობას, ფინანსების კონტროლსა და ტექნიკურ უზრუნველყოფაში 

პროფესიონალების ჩართვას. ექსპერტები აღიარებენ, რომ წარმატებულ კამპანიებს 

საერთო აქვთ ძირითადი პრინციპები. შეიძლება გამოიყოს 5 პრინციპი: 

1. მიზნის განსაზღვრა 

2. კამპანიის თანმიმდევრული დაგეგმვა და წარმოება 

3. მუდმივი მონიტორინგი, რა მუშაობს კარგად და რისი გაკეთება შეიძლება 

არასასურველი სიტუაციის გამოსწორების მიზნით 

4. მედიის როლის გათვალისწინება 

5. იმ მედიასაშუალების არჩევა, რომელიც აუდიტორიამდე უკეთ მიიტანს 

გზავნილს 
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მაშასადამე, წარმატებული პოლიტიკური იმიჯის ფორმირებისაკენ მიმავალი 

გზა  ბევრ სიძნელეს მოიცავს. სამაგიეროდ, ნაყოფიერი შრომის პირობებში შედეგი არ 

აყოვნებს და კანდიდატი ამომრჩევლისთვის მისაღები და სასურველიც კი ხდება. 

 

 იმიჯის შემადგენელი ნაწილები 

 

 არსებობს იმიჯის შემქმნელი ძირითადი და დამხმარე ფაქტორები. ძირითადი 

შემადგენელი ნაწილებია:  

1. წარსული 

2. ოჯახი 

3. სპორტი 

4. შინაური ცხოველები 

5. ჰობი 

პოლიტიკოსმა აუცილებლად უნდა მოახერხოს ამ მონაცემების 

დაკმაყოფილება, რათა თავიდან აიცილოს ტენდენციურობის იარლიყი. პირველ 

კომპონენტს, ანუ პოლიტიკოსის წარსულს, საზოგადოება ძალიან დიდ ყურადღებას 

აქცევს. ხალხს აინტერესებს, როგორ  იცხოვრა ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ლიდერმა, რა 

წარმოადგენდა  მისთვის პრიორიტეტს, როგორი იყო მისი პრინციპები და 

ღირებულებები და ა.შ. არის შემთხვევები, როდესაც მამის სახელოვანი გვარი და მის 

მიმართ ხალხის სიყვარული ხელს უწყობს პოლიტიკოსის რეიტინგის ზრდას. ამის 

ნათელი მაგალითი საქართველოს უახლოეს წარსულშიც გვაქვს. საქართველოს 

პირველი პრეზიდენტის, ზვიად გამსახურდიას წარმატებას ხელი შეუწყო მამამისის, 

ცნობილი ქართველი მწერლის, კონსტანტინე გამსახურდიას ავტორიტეტმა.  

პოლიტიკოსის ცხოვრებაში  წარსულის მნიშვნელობას კიდევ ერთი, ამჯერად 

ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატის რესპუბლიკელი ჯონ მაკკეინის მაგალითიც 

ადასტურებს. იგი ვიეტნამის ომის მონაწილეა და 5 წელი ტყვეობაშიც ჰყავდათ,  რაც 

ხაზს მის პატრიოტიზმს, გამძლეობას, ნებისყოფას, სიმამაცესა და გმირობას უსვამს, 

მაგრამ აქ სხვა ფაქტორიცაა გასათვალისწინებელი:  დროის ძალიან დიდი პერიოდი 

გვაშორებს ვიეტნამის ომს და ეს მაკკეინის ასაკოვნებას უსვამს ხაზს.   
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ოჯახი გადამწყვეტ როლს ასრულებს წარმატებული ლიდერის იმიჯის 

ჩამოყალიბების პროცესში. მსოფლიო პრაქტიკაში ამის დამადასტურებელი არა ერთი 

ცნობილი  ფაქტია. მეუღლეები ხშირ შემთხვევაში გარკვეულ „მსხვერპლზეც“ კი 

მიდიან და ზოგჯერ თავიდან უწევთ საკუთრი იმიჯის შექმნა, რაც, უპირველეს 

ყოვლისა, მათ გარეგნულ იერსახეზე აისახება. ჰილარი კლინტონმა 1992 წელს 

მეუღლის, ბილ კლინტონის საარჩევნო კამპანიის დროს შეიცვალა გარეგნობა და 

„გადაახალისა“ გარდერობი. მან საქმიანი ქალის იმიჯი მოირგო. პოლიტიკოსის 

მეორე ნახევრის დადებით იმიჯს დიდი მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკური 

ლიდერისათვის.  ამ მხრივ საქართველოში ყინული პირველად მიხეილ სააკაშვილის 

დროს გალღვა. მისი ჰოლანდიელი მეუღლისა და  საქართველოს პირველი ლედის 

დადებითმა იმიჯმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა პირველი არჩევნების დროს.  

სპორტი ძალიან ბევრ კანდიდატს დაეხმარა, წარმატებულად ჩაეტარებინა 

საკუთარი პიარკამპანია, მათ შორის, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს ტონი 

ბლერს.  იმიჯმეიკერები აქტიურად იყენებდნენ მის სპორტულ ფოტოებს, რითაც 

მისი ახალგაზრდობის ხაზგასმაც ხდებოდა. პოლიტიკური ლიდერის ჯანმრთელობა 

პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებასთან, ამიტომაც 

პოლიტიკოსებს, რომლებიც ქვეყნის სახეს წარმოადგენენ, მუდმივად უწევთ ფორმაში 

ყოფნა. ისტორიული ფაქტია, რომ სტალინის „ინსულტის“ ამბავი მხოლოდ ორი დღის 

შემდეგ გახმაურდა, არადა, რეალურად იგი მოწამლეს.  

შინაური ცხოველების მიმართ საზოგადოების დიდ ნაწილს თბილი 

დამოკიდებულება აქვს, ამიტომაც ერთი-ორი მოხერხებულად გაკეთებული სიუჟეტი 

მუდმივად რჩება ადამიანთა ცნობიერებაში, რაც პოლიტიკოსის დადებითი იმიჯის 

შესაქმნელად მორიგი წინგადადგმული ნაბიჯია.  

ჰობი ის კომპონენტია, რომლითაც პოლიტიკოსი საზოგადოების დიდ ნაწილს 

ემსგავსება და აუდიტორიას საკუთარ თავზე აწვდის ინფორმაციას. ცნობილია, რომ 

სტალინი „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმნით იყო გატაცებული, ჩერჩილმა 

მემუარებისთვის ნობელის პრემიაც კი მიიღო. მიხეილ სააკაშვილს თხილამურები 

იტაცებდა (გვახსოვს ალბათ, რომ  თურქეთში ველოსიპედით მისი სეირნობა  კინაღამ 

ტრაგიკულად დასრულდა), ბიძინა ივანიშვილს კი – პოეზია და თანამედროვე 

მხატვრობის ნიმუშები ხიბლავს. 

სპეციალისტები გამოყოფენ 3 ფაქტორს, რომლებიც იმიჯის ფორმირებაზე 

მოქმედებს და პოლიტიკოსის თვისებებს გამოავლენს: 
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1. საიმედოობა (უსაფრთხოება) – მას განეკუთვნება პიროვნების ისეთი 

მახასიათებლები, როგორიცაა: “კეთილი”, “მეგობრული”, “პატიოსანი”, 

“მიმტევებელი”, “გულღია” და ა.შ. აუცილებელი არაა შეფასებათა მაქსიმუმის მიღება, 

მაგრამ ძალზე სასურველია ამ მაჩვენებელთა მიხედვით მაღალი ქულების 

დაგროვება. 

2. კვალიფიკაცია – გამოცდილება, ინფორმირებულობა, უნარი, 

ავტორიტეტულობა, შესაძლებლობები. თუ უსაფრთხოების კუთხით კანდიდატს 

მაღალი ქულები აქვს, მაგრამ მოიკოჭლებს კვალიფიკაციის კუთხით, ძალიან 

გაუჭირდება არჩევნებში გამარჯვება.   

3. დინამიზმი – ენერგიულობა,  აქტიურობა, სისწრაფე. 

გარდა ამისა, კანდიდატს   შეიძლება ძალიან დაეხმაროს თავისი პარტიის 

(თუკი ძლიერია) იმიჯიც.  

ვინ აკეთებს იმიჯს 

 დღეს მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც, სულ უფრო იზრდება იმ 

პოლიტიკოსთა რიცხვი, რომლებიც სარგებლობენ იმიჯმეიკერთა (იმიჯის 

შემქმნელთა) და „სფიჩრაითერთა“ (მოხსენების დამწერთა) მომსახურებით. მათ 

ვინაობას აღარავინ მალავს და ისინი საყოველთაოდ ცნობილნი არიან. მაგალითად, 

საფრანგეთში ყველაზე პოპულარულია ჟაკ სეგელა, აშშ-ში დევიდ გერგენი და 

რიჩარდ ვესლინი, დიდ ბრიტანეთში - ტიმ ბელი და ბერნარდ ინგჰემი და ა.შ. 

შექმნილია იმიჯმეიკერული ფირმები და ასოციაციები, რომლებიც პროფესიულ 

დონეზე უძღვებიან ამ საქმეს.  

 

 სფიჩრაითინგი 

ამერიკაში ლიდერთათვის სიტყვების თხზვა  ხელოვნებისა და მეცნიერების 

სინთეზია, რომელიც დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა. მასზე 

თანამედროვეობაშიც დიდი მოთხოვნილებაა. კარგი სფიჩრაითერი ანუ მესიტყვე 

განათლებულია “თავისუფალი ხელოვნებების” სფეროში. მას სოლიდური ცოდნა 

უნდა ჰქონდეს ფილოსოფიაში, ისტორიაში, ლიტერატურაში, ეკონომიკაში, 

ფსიქოლოგიასა და ხელოვნებაში. ამ სპეციალისტს უნდა ესმოდეს და აფასებდეს 

მეტყველების ძალას და იმ გავლენას, რაც  აუდიტორიაზე კარგი ორატორის 
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გამოსვლამ შეიძლება მოახდინოს. იგი პატივს სცემს წერილობით ტექსტებს და 

ითვალისწინებს ეთიკურ შეზღუდვებს, რომელთაც არ შეიძლება ორატორი გასცდეს.   

პოლიტიკურ სიტყვებს ჩვეულებრივ წარმოთქვამენ სამი სახის შეკრებაზე. 

ცერემონიული სიტყვები – ესაა სიტყვების პირველი ტიპი. მათ პოლიტიკოსები 

ამბობენ დასაფლავების, დაჯილდოების, ბანკეტების დროს და ა.შ. სიტყვათა მეორე 

ტიპი – ესაა სიტყვები განხილვის დროს: მჭევრმეტყველება აუცილებელია 

მოსმენებისა და განხილვებისას საკანონმდებლო ორგანოებსა და მსგავსი სახის 

დაწესებულებებში. სიტყვათა მესამე ტიპი – სამართალმცოდნეთა სიტყვებია, 

რომელთაც სასამართლოებსა და სხვა იურიდიულ ინსტანციებში წარმოთქვამენ.  

კარგ სფიჩრაითერს ესმის განსხვავება სიტყვათა ტიპებს შორის. იგი 

დეტალურად იცნობს ამა თუ იმ წარმომადგენლობით დაწესებულებაში საუკეთესო 

გამოსვლათა ნიმუშებს. მესიტყვეები საჯარო გამოსვლების მკვლევრები არიან: მათ 

შესწავლილი აქვთ კულტურის ისტორიაში ცნობილი ყველა კლასიკური სიტყვა, 

რომელთა მოცულობაც ბევრად აღემატება ჯონ ფ. კენედის ინაუგურაციაზე 

წარმოთქმულ მიმართვასა და მარტინ ლუთერ კინგ – უმცროსის სიტყვას - “მე მაქვს 

ოცნება”.  

 

 სპინდოქტორი 

 

  მასმედიის ყოველდღიურად მზარდი როლის პირობებში ჩნდება ახალი 

პროფესიები, რომელთა დანიშნულებაც კომუნიკაციურ პროცესებზე აქტიური 

ზემოქმედებაა. ამ მხრივ იმიჯმეიკერებისა და “პიარის” სპეციალისტების გვერდით 

სულ უფრო აქტიურად იმკვიდრებენ ადგილს  სპინდოქტორები. მათი 

შესაძლებლობები უსაზღვრო არაა, მაგრამ ეს ახალი სპეციალობა მნიშვნელოვან 

ტექნოლოგიებს ფლობს მასობრივი ცნობიერების მართვისთვის. 

სპინდოქტორი (spin doctor) მედიაგუნდის წევრია. ის შეიძლება მუშაობდეს 

პრესსამსახურის ანდა საარჩევნო იმიჯმეიკერული ჯგუფის შემადგენლობაში. მისი 

ამოცანაა, საზოგადოების მიერ მოვლენის აღქმის, ან გარკვეული მოვლენის 

განხორციელებისას მოლოდინის შეცვლა. სპინდოქტორი დაკავებულია მასმედიაში 

მოვლენის გაშუქების შესწორებით. ის მაშინ ერთვება, თუკი საინფორმაციო სურათის 

განვითარება არახელსაყრელ ელფერს შეიძენს. ე.ი., სპინდოქტორის მიზანია, 
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მოვლენა უკეთესი მხრიდან წარმოაჩინოს, სინამდვილის სასურველი ინტერპრეტაცია 

დაამკვიდროს.  

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოიყოფა სპინდოქტორის მუშაობის ორი ტიპი: 

1) მოლოდინების ორგანიზება თავად მოვლენის დადგომამდე;  2) საინფორმაციო 

სურათის გამოსწორება მას შემდეგ, რაც მოვლენის არასწორი (უფრო ზუსტად, 

სპინდოქტორის დამკვეთისთვის არასასურველი) გაშუქება მოხდა.  

მკვლევარი დ. ოუტსი გამოყოფს “სპინის” გამოყენების ხუთ ტიპს: 1. 

წინმსწრები სპინი – მომზადება მოვლენის წინ; 2. მომდევნო სპინი – მოვლენის 

შელამაზება; 3. ტორნადო სპინი – საზოგადოების ინტერესების სხვა სფეროში 

გადატანის მცდელობა; 4. კრიზისის კონტროლი – იმ მოვლენათა მენეჯმენტი,  

რომლებიც კონტროლიდან გამოდის; 5. ზარალის შემცირება – უკვე 

არაკონტროლირებადი მოვლენების მენეჯმენტი, შემდგომი ზარალის თავიდან 

აცილების მიზნით. 

სპინდოქტორების საქმიანობა მოითხოვს მუდმივ მზადყოფნას, შეძლოს 

სწრაფი რეაგირება მოვლენათა განვითარებაზე. მისი საქმიანობა უნდა იყოს აქტიური 

– საზოგადოებას თავს უნდა მოახვიოს მიმდინარე მოვლენების სასურველი 

ინტერპრეტაცია და იმავდროულად დინამიურიც – უნდა მოასწროს 

გადაწყვეტილების მიღება და მანამდე რეაგირება, სანამ ამას მის ნაცვლად ოპონენტი 

გააკეთებს.  

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

 

ბოდრიარი ჟ., “რექვიემი მასმედიაზე,” 2010. 

მაცაბერიძე მ., მასალები სალექციო კურსისთვის “მედია და პოლიტიკა”, თბ., 2012 

სეგელა ჟაკ, „ხმებზე ნადირობის ნაციონალური თავისებურებანი“, საგამომც. სახლი 

„ინოვაცია“, თბ., 2010. 

სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი-ცნობარი, „ლოგოს პრესი“, 2004. 

შუბითიძე ვ., ბუცხრიკიძე ა., “იმიჯოლოგია,” თბ., 2009. 
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B. A. Bardes, M. C. Shelley II, St.W. Schmidt, “American Govenment & Politics Today: The 

Essentials 2009-2010 Edition,” Wadsworth CENGAGE Learning, 2008. 

 
Newsom D., VanSlyke Turk J., Kruckeberg D., “This Is PR – The Realities of Public Relations”, Eighth 
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სალექციო მასალა #12 

 

პოლიტიკური პროპაგანდის საშუალებები: 

მეტაფორები, სიმბოლოები და სიმბოლური აქტები 

 

• სიმბოლოები და სიმბოლური აქტები 

სიმბოლოების ძალა ყველასთვის კარგადაა ცნობილი. მათი ეფექტური 

გამოყენებით იოლდება სასურველი შედეგის მიღწევა. ხელისუფლების 

ქმედითუნარიანობა განისაზღვრება სწორედ სიმბოლოების ძალის მობილიზების 

უნარით, რომ ისინი ხელისუფლების სიმბოლოებად აქციონ. კავშირი 

ხელისუფლებასა და სიმბოლოებს შორის სამ მიზანს ემსახურება: პირველი – 

შეუძლებელია განყენებული ცნების ჩვენება. მართლაც,Aადამიანს საცქერლად ვერ 

შესთავაზებ ხელისუფლებას, სამშობლოს ან რესპუბლიკას. შესაბამისად, გაჩნდა 

სიმბოლური საგნების (სკიპტრა, სამეფო ტახტი, მართლმსაჯულების ხელი) ან 

ალეგორიების გამოყენების მოთხოვნილება. Mმეორე – ყველაზე დიადი მონარქიც 

კი ვერ იქნება დიდებული ოცდაოთხი საათის განმავლობაში და ვერც ყველგან 

იქნება ერთდროულად. სამაგიეროდ, მისი გამოსახულება დიადია ნებისმიერ 

დროს. იგი ყველგანაა და ადამიანურ უმწეობაზე იმარჯვებს. Dბერდებიან 

დიქტატორები და არა მათი პორტრეტები.  

ზემოაღნიშნული ორი ფაქტორი ხელისუფლების ინსტიტუციონალიზების 

ძლიერი დამატებითი მექანიზმია, რადგან იგი მისი აბსტრაქტულობის 

გამოსახვას უწყობს ხელს. Mმესამე – სიმბოლოები მართულთა და მმართველთა 

შორის ურთიერთდამოკიდებულების დაკონკრეტების საშუალებას იძლევა.  

მაგალითად, წელიწადში ერთხელ ღატაკებისთვის წყალობის გაღებით მეფე 

ჭეშმარიტ სიკეთეს განასახიერებს, მონარქის პატივსაცემად აღმართული 

ქანდაკება მისდამი სიყვარულზე მიუთითებს, სამშობლოსათვის დაღუპულთა 

ძეგლი მარადიული მადლიერების გამოსახატავადაა შექმნილი და ა.შ.  

ამ მექანიზმების ძველ დროსა და ახალ საუკუნეებში სისტემატურ 

გამოყენებას შორის თვისებრივი განსხვავება არსებობს. ტოტალიტარულ 

რეჟიმებში საქმე ეხება საგულდაგულოდ მომზადებულ სპექტაკლებს 

რეჟისორებით, ინტრიგითა და კვანძის გახსნით, რაც პედაგოგიური ეფექტის 
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მოსახდენადაა გამიზნული. თუმცა, ამ სპექტაკლების ეფექტურობა თავად მისი 

არსებობის უარყოფაზეა დაფუძნებული. რეჟისორები შენიღბულნი რჩებიან, სცენა 

ადამიანთა მოდგმაა, ხოლო საკუთარი როლის რეალობაში 

გათვითცნობიერებულმა თუ გაუთვითცნობიერებელმა მსახიობებმა საკუთარი 

თავი უნდა წარმოაჩინონ. როგორც ვახსენეთ, აღნიშნული პროცესი პედაგოგიურ 

ხასიათს ატარებს და ერთდროულად, ტერორისა და მიმხრობის გამოწვევას 

ისახავს მიზნად.  ამასთანავე, მსგავსი ხერხი მთელი საზოგადოების 

დასამორჩილებელ ტოტალიტარიზმს გულისხმობს.  

სხვა შემთხვევებში (აქ ლიბერალური რეჟიმებიც შეიძლება ვიგულისხმოთ) 

პედაგოგიკა მიმართავს მეთოდს, რომელსაც ძალიან ზოგადი ტერმინით 

დემონსტრაციები შეიძლება ვუწოდოთ, რაც განსაზღვრული მიზნით შეკრებილი 

ადამიანების დიდ ოდენობას მოითხოვს. Dდემონსტრაციას ძირითადად 

რიტუალური ხასიათი შეიძლება ჰქონდეს: გარდაცვლილთა მოხსენიება, 

ეროვნულ დღესასწაულებთან დაკავშირებული აღლუმები, ცნობილ ადამიანთა 

დაკრძალვის ცერემონიები. Aამავე დროს, რიტუალის ფორმის შენარჩუნებით, 

დემონსტრაციამ შესაძლოა უფრო პირდაპირი პოლიტიკური ზეწოლის ხასიათი 

შეიძინოს. ასეთი იყო ნიურნბერგში  ნაცისტების მიერ მოწყობილი 

დღესასწაულები. Nნებისმიერ შემთხვევაში, მიუხედავად არათანაზომადი 

გავლენისა, დემონსტრაციები გამიზნულია იმისთვის, რომ მონაწილეები 

ერთდროულად პროპაგანდის სუბიექტად და მიზნად აქციოს. სპექტაკლში ყველა 

მონაწილეობს. თითოეული, ყველასთან ერთობით, დამატებით საბაბს პოულობს 

მიზნის სამართლიანობასა და მის სისწორეში სხვათა დასარწმუნებლად. როცა 

ადამიანები თანამშრომლობაზე თავისუფლების განცდით მოდიან, ეს უკვე 

პროპაგანდისტული მიზნის მიღწევის ზღვრად შეიძლება ჩაითვალოს.   

 

• სიმბოლო ვიზუალურ ენაში 

 

ვიზუალური ენა, მისი უნივერსალურობისა და სიმარტივის გამო,  

აქტიურად გამოიყენება პოლიტიკურ კომუნიკაციაში. Aამიტომაცაა ჩვენ ირგვლივ 

უამრავი სიმბოლო, რომელთაც სხვადასხვა პოლიტიკურ თუ რელიგიურ 

მიმდინარეობასთან ვაკავშირებთ. დავასახელოთ ზოგიერთი მათგანი: 

ვირი – აშშ-ს დემოკრატიული პარტიის სიმბოლო. Aამ სიმბოლოს გამოყენებისგან 

დღეს ალბათ თავს შევიკავებდით, მაგრამ მე-19 საუკუნეში ბიბლიური 
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მოტივებისადმი ინტერესი სჭარბობდა, რაც სწორედ ამ სიმბოლოს შექმნის 

საფუძველი გახდა. 

სპილო – აშშ-ს რესპუბლიკური პარტიის სიმბოლო. ხუან კერლოტის ლექსიკონის 

თანახმად, სპილო სიბრძნის, მარადიულობის, სიმშვიდისა და თანაგრძნობის 

განსახიერებაა. 

ვარდი _ სისპეტაკისა და სამოთხებრივი სიწმინდის სიმბოლო, რომელიც 

ქალწულ მარიამს მიეძღვნა. სწორედ ამ კათოლიკური ასოციაციების გამო 

რუსეთში მას დიდად არ სწყალობდნენ.  

მიხაკი – სოციალ - დემოკრატიის ემბლემა. იგი აქტიურად გამოიყენებოდა 

რუსული რევოლუციის პერიოდში. ზოგჯერ მას წითელი ბაფთებით ცვლიდნენ. 

ხუთქიმიანი ვარსკვლავი _ ერთ-ერთი პირველი საბჭოთა ემბლემაა. 

წითელი ჯვარი _ გულმოწყალების სიმბოლო; მუსულმანურ ქვეყნებში მას 

წითელი ნახევარმთვარით ცვლიან.  

სამკაპი – ცნობილია, როგორც პოსეიდონის ნიშანი, თავადაზნაურთა ნიშანი იყო 

ისტორიულ რუსეთში. დღეს უკრაინის მცირე გერბია. ინდური ღვთაების - შივას 

სამკაპი პასიურობას, ინერციას, აქტიურობას გამოხატავდა. 

ჯვარი _ ერთ-ერთი უძველესი სიმბოლო, ის ქრისტეს ჯვარცმისა და სიკვდილზე 

გამარჯვების სიმბოლოა. ჯვარი ხელგაშლილი ადამიანის სქემატური 

გამოსახულებაა, ამიტომ იგი ადამიანის სიმბოლოდაც შეიძლება ჩაითვალოს. 

სვასტიკა _ ინტერპრეტირებულია როგორც მბრუნავი მზის ბორბალი. ზოგჯერ 

ჯვრის ვარიანტადაც განიხილება. ჯვრის მკლავების ბოლოები რომ გადავხაროთ, 

სვასტიკას მივიღებთ. Gგადახრილი მკლავები მოძრაობის მიმართულებას 

მიუთითებს. ინდურ ბუდისტურ რელიგიაში მას “ბუდას გულის ბეჭედს” 

უწოდებენ, ტიბეტში კი ბედნიერებისა და მფარველობის ნიშნად მიიჩნევენ.  შუა 

საუკუნეებში სვასტიკა გამოხატავდა მზის ძალისკენ მოძრაობის სიმბოლოს. 

შემდგომ ნაცისტებმა თავიანთ ძირითად სიმბოლოდ გამოიყენეს.  

Nძაღლი – კათოლიკური ტრადიციით, პაპისადმი ერთგულების სიმბოლოა, 

ზოგადად კი – ერთგულების, მეგობრობის ემბლემა.  
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ვაშლი _ ამ სიმბოლოზე დღეს პრეტენზიას აცხადებენ: ქალაქი ნიუ-იორკი, 

კომპიუტერული კომპანია "Apple", ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობა “ЯБЛоко” 

რუსეთში. 

ვიზუალური სიმბოლიკის მთელი სპექტრი გამოიყენება რეკლამაში, 

როგორც სასაქონლე ნიშნების, ასევე პოლიტიკური რეკლამის შექმნისას; აგრეთვე 

ბრენდირების დროს, მხატვრობაში და ა.შ. 1939 წლიდან ამერიკულ კომიქსებში 

ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფიგურა იყო ბეტმენი – ღამურას 

კოსტიუმიანი ადამიანი, რომელიც დამნაშავეებს აშინებდა. Bბეტმენი საკუთარ 

ქალაქს ბოროტებისგან იცავს. Mმის მთავარ მოწინააღმდეგეს წარმოადგენს მასზე 

შეყვარებული ქალი-კატა. Kკატა – ალქაჯის სიმბოლოა (გავიხსენოთ დღემდე 

შემორჩენილი შიში შავი კატებისადმი, განსაკუთრებით, თუკი ისინი გზას 

გადაგვიჭრიან).  

ვიზუალურმა ნიშნებმა იკონურის (ხატწერითი) სახელწოდება მიიღეს. 

რომან იაკობსონი თვლიდა, რომ ხილული ნიშნებისთვის მთავარია სივრცითი 

განზომილება, სმენითისთვის კი – დროული. რთული ხილული ნიშანი 

ერთდროულად რამდენიმე შემადგენელს შეიცავს, ხოლო რთული სმენითი 

ნიშანი, როგორც წესი, შედგება თანმიმდევრულ შემადგენელთა სერიისაგან. P

 პაველ ფლორენსკი  საინტერესოდ მიჯნავდა ანფასსა და პროფილს 

პოლიტიკური რეკლამაში. Aანფასი: “ნებისმიერი პორტრეტი ანფასში 

კომპოზიციურად განეკუთვნება იკონურის რიგს. შესაბამისად, მხატვრის 

ჩანაფიქრში უნდა შედიოდეს გამოსახული პირის იდეალიზება, მისი ღვთაებრივ 

სიმაღლემდე აყვანა. Aაქედან გამომდინარე, ამგვარი პორტრეტი განიხილება 

როგორც გუნდრუკის კმევა, აპოთეოზი.” თუკი სხვაგვარად წარმოვიდგენთ, 

ზურგიდან ადამიანი უსუსურად აღიქმება, წინააღმდეგობის ძალის გარეშე; ვისაც 

მოსალოდნელი საფრთხის გაცნობიერებაც კი არ შეუძლია. Pპროფილი კი, 

ფლორენსკისვე შეხედულებით: “გვამცნობს გამოსახულის ძალაუფლებას.” Aაქ 

საუბარია მედლებსა და მონეტებზე დატანილ გამოსახულებებზე. “სათუთუნე, 

რომელზედაც პროფილია ამოტვიფრული, არა მხოლოდ სამშვენისია, არამედ 

სწორედ იმიტომ ფასობს, რომ ძალაუფლების მქონემ თავად გაიღო იგი 

საჩუქრად, რითაც მან თავისი ძალის მცირეოდ ათინათი უწილადა 

დასაჩუქრებულს.” 

E ეს მაგალითები ადასტურებს, რომ საქმე გვაქვს გამოსახულებაში ასახულ 

განსაზღვრულ სიმბოლიზებასთან. Yყოველივე ზემოთქმული მნიშვნელოვანია 

პოლიტიკური სიმბოლიზებისთვის. Gგამოსახულებისადმი წაყენებულიYყოველი 
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კონკრეტული ამოცანა სხვაგვარი ინსტრუმენტით უნდა გადავჭრათ. მაგალითად, 

ადრექრისტიანულ ხელოვნებაში ადამიანის სხეული ცოდვასთან ასოცირდებოდა, 

შესაბამისად, სილამაზესაც ვერ განასახიერებდა. .იგი უნდა ქცეულიყო 

“სულიერების ვიზუალურ სიმბოლოდ”. როგორ შეიძლებოდა ამის მიღწევა?  

Aადამიანისა და სამყაროს დემატერიალიზება E გამოსახულებიდან სიღრმისა და 

მოცულობის მოცილებით, ფერთა გამის შემცირებით, პოზების, ჟესტებისა და 

მეტყველი ნაკვთების გაუბრალოებით მიიღწეოდა. ასასახი ობიექტების 

კომპოზიციური სიმეტრიულობა გამოხატავდა საეკლესიო ხელისუფლების მიერ 

დამყარებული იერარქიული წესრიგის მდგრადობას. 

თითქოს ზემოთქმულს განავრცობსო, იგნასიო არაუხო ამგვარად 

განასხვავებს სიმეტრიისა და ასიმეტრიის მნიშვნელობებს: 

“სიმეტრია გულისხმობს: 

სიმკაცრეს 

დასვენებას 

უშფოთველობას 

კლასიციზმს 

ძალას 

Aასიმეტრია გამოხატავს: 

სისუსტეს 

მოძრაობას 

დინამიზმს 

“სიცოცხლეს” 

თავისუფლებას, გამოსახულს როგორც მთლიანობაში, ისე დეტალებში. 

სიმეტრიული ფორმები შეესაბამება “დიდმნიშვნელოვან”, “წარმომადგენლობით” 

ფორმებს, ასიმეტრიულნი კი – გარკვეული ხარისხით “სასიამოვნოს.”    

სიმბოლოების სამყარო - ძალაუფლების სამყაროა. იგი შემოუსაზღვრავია. 

Uუნდა თუ არა ხელისუფლებას, ის ყოველთვის ახდენს სიმბოლოთა 
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გენერირებას. სხვათა შორის, ეს სიმბოლოები, არცთუ იშვიათად, იმავე 

ხელისუფლების წინააღმდეგ ამუშავდებიან ხოლმე. სიმბოლოები ნებისმიერ 

ურთიერთობას უფრო გასაგებს ხდიან, თუმცა ამავდროულად განჭვრეტადად 

აქცევენ. შეიძლება ეცადო სინამდვილე შეცვალო, მაგრამ ძალზე რთული და 

ხშირად შეუძლებელია შეცვალო სიმბოლოები. საქართველო დღეს 

ერთდროულად წარსულისა და აწმყოს სიმბოლიკით ცხოვრობს (იხ. დანართი). 

Aახლა სავსებით მშვიდად შეუძლიათ თანაარსებობა საწინააღმდეგო 

მნიშვნელობის სიმბოლოებს. სიმბოლოები არ კვდებიან, რაშიც გვარწმუნებს 

სამეფო ოჯახის სიმბოლოთა დაბრუნება რუსეთში, ასევე უკრაინაში - კაზაკობის 

სიმბოლოებისა. 

სიმბოლოები პოლიტიკაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ, რადგანაც 

ისინი მომავლის მიზნებისკენ გვიხმობენ. ხოლო ის, რაც არ არსებობს, 

ადეკვატურად მხოლოდ სიმბოლოებს შეუძლიათ აღწერონ. მათი გამოყენება 

იწვევს განსაზღვრულობისა და არჩეული გზის სამართლიანობის შეგრძნებას. 

ისინი მუდამ ადამიანზე ძლიერები არიან, რადგან ადამიანს საკუთარ არსენალში 

არ აქვს საშუალებები, რითაც წინაღუდგებოდა მათ. სიმბოლოებს გამარჯვება 

მოაქვთ მათთვის, ვინც მათ ენდობა.  

 

 პოლიტიკური სიმბოლო ქართულ ვიზუალურ მედიაენაში 

                

სიმბოლოები პოლიტიკაში განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ. მათ 

შეუძლიათ თანხმიერება შექმნან პოლიტიკურ სივრცეში, რაც დემოკრატიული 

ტრანსფორმაციის სტადიაში მყოფი საზოგადოების კონსოლიდაციისთვის 

გასაკუთრებით აქტუალურია. სიმბოლური კაპიტალის ეფექტური გამოყენება 

პოლიტიკოსის წარმატების საწინდარია. გამორჩეულად დიდ მნიშვნელობას იძენს 

იგი ამომრჩეველთან კომუნიკაციის პროცესში, რადგან Dდემოკრატიულ ქვეყნებში 

მოცემული კაპიტალი მუდმივად მოწმდება და ფასდება ისეთი პოლიტიკური 

რიტუალებით, როგორიცაა არჩევნები და საჯარო მანიფესტაციები. მხოლოდ 

კარგად ნაფიქრი, შინაგანად არაწინააღმდეგობრივი მოდელირება პოლიტიკური 

სიმბოლიკისა გვაძლევს წინაპირობას იმ აუცილებელი პოტენციალის 

შესაქმნელად, რაც დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისთვისაა საჭირო.  

  ამჯერად შევეცდებით წარმოვაჩინოთ, თუ რამდენად სწორადაა აღქმული 

ქართულ პოლიტიკურ რეალობაში სიმბოლოთა როლი და მნიშვნელობა; ხდება 
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თუ არა მათი, როგორც ამბივალენტური ინსტრუმენტის ინტერპრეტირება 

პოლიტიკური ძალაუფლებისთვის ბრძოლისა და მისი რეალიზაციის პროცესში. 

გამოვკვეთოთ ის ძირითადი თავისებურებანი, რაც აღნიშნული კუთხით 

ქართული პოლიტიკური სივრცისთვისაა ნიშანდობლივი.  

P ნაშრომში შევეცდებით, კონკრეტულ ნიმუშებზე დაყრდნობით ნათლად 

წარმოვაჩინოთ თანამედროვე სიმბოლიზებული პოლიტიკის აქტუალური 

ნიუანსები. მაგალითების განხილვისას გამოვყოფთ სიმბოლოს - ნიშნის - 

დენოტაციურ (ნივთიერ, გარეგნულ) და კონოტაციურ (შინაგან, ასოციაციურ) 

მნიშვნელობებს, ხოლო ვიზუალური მედიაშემადგენლის ანალიზისას  

მივმართავთ  ვიზუალური ნარატივის ვერბალიზების გზას. 

Mმეტაფორა და სიმბოლო ერთმანეთისგან განსხვავდება. როგორც 

სემიოტიკოსი ნინა არუთინოვა აღნიშნავს: “მეტაფორას, რომელიც სახეს 

აზრობრიობისკენ მიმართავს, უპირისპირდება სიმბოლო, რომელიც, აგრეთვე 

სახეს ემყარება, მაგრამ მიმართულია ფორმის სტაბილიზაციისკენ“  (არუთინოვა 

2010: 1). თუკი მხატვრული სახე სემანტიკურად უკავშირდება მეტაფორას, ნიშანი 

და სიმბოლო სემიოტიკური გზითაა მასთან დაკავშირებული.   

  Pპოლიტიკური მეტაფორის შესახებ საყურადღებო მსჯელობას გვთავაზობს 

თამარ ბერეკაშვილი, რომელიც უკანასკნელი პერიოდის ქართული რეალობიდან 

“ხატოვანი” პოლიტიკური მეტყველების შთამბეჭდავ ნიმუშებს განიხილავს 

(ბერეკაშვილი 2007: 35 - 41). მას მაგალითად მოაქვს ცნობილი გამონათქვამი: 

“ჩვენ ობოლი ერი ვართ” და ამ ხატოვან გამონათქვამს ექსპრეზიდენტ ედუარდ 

შევარდნაძეს მიაკუთვნებს. არადა, ფრაზა გენიალური ოთარ ჭილაძისაა.  

 ზოგჯერ სიმბოლოს წარმოქმნა პოლიტიკოსთა არაორდინალურ ქმედებას 

უკავშირდება, რაც მეტწილად ქარიზმული ლიდერის ან პოლიტიკოსი – 

რიტორის იმიჯითაა განპირობებული. ცხადია, ეს წინასწარგანზრახული 

მცდელობა არ გახლავთ, უფრო სპონტანურობის ელფერი დაჰკრავს, თუმცა ამ 

შემთხვევაშიც იკითხება გარკვეული ლოგიკა. გავიხსენოთ Bბენჯამინ ფრანკლინის 

მიერ 1787 წელს, კონსტიტუციის კონვენტის დროს საზეიმოდ წარმოთქმული 

სიტყვა. Aამ ორატორულმა გამოსვლამ სკამი, რომელზეც ჯორჯ ვაშინგტონი 

იჯდა, სიმბოლოდ აქცია: “სხდომის მსვლელობისას, მე მრავალჯერ შემიხედავს 

ამ მზისთვის, პრეზიდენტის ზურგს უკან, ისე რომ, ვერ გამერკვია, ამომავალი 

იყო ის თუ ჩამავალი. Mმაგრამ ახლა ბოლოს და ბოლოს მაქვს ბედნიერება 

ვიცოდე, რომ ის ამომავალი მზეა და არა – ჩამავალი” (ნადარეიშვილი 2002: 88). 
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Mმას შემდეგ ეს სიტყვები ამერიკის მომავალი დიდების სიმბოლოდ იქცა, ხოლო 

მზისგამოსახულებიანი საპრეზიდენტო სკამი  - მის ნივთიერ გამოხატულებად. 

რამდენად შეესაბამება აღნიშნულ შემთხვევას ჩვენ მიერ ქვემოთ 

მოტანილი ნიმუში, სადავოა, თუმცა, ერთობ სიმბოლური დატვირთვისა 

აღმოჩნდა “ვარდების რევოლუციის” (თავისთავად, ეს სახელდებაც სიმბოლურია) 

კულმინაციისას პარლამენტში შეჭრილი ოპოზიციონერი ლიდერის, მიხეილ 

სააკაშვილის ქმედება. ალბათ გახსოვთ, მწყურვალივით როგორ დაეწაფა იგი 

მწვანე ჩაის ნაყენს შევარდნაძის ჭიქიდან. ეს მოვლენა მედიამ მყისიერად 

არსებული რეჟიმის დასასრულისა და ახალი დროების დასაწყისის სიმბოლოდ 

აქცია. Uუნდა ითქვას, რომ აღნიშნული ფაქტი არა მხოლოდ ქართული, 

საერთაშორისო მედიის თვალსაწიერშიც მოექცა. Aამ უკანასნელმა  

უპრეცენდენტო ინტენსივობით გააშუქა “ვარდების რევოლუციის” მთელი 

პროცესი, რითაც მედიის ე.წ. “დემონსტრირების ეფექტი” შექმნა. შეიძლება 

ითქვას, რომ წამყვანი მსოფლიო მედიასაშუალებების მიერ უწყვეტ რეჟიმში 

ტრანსლირებული რევოლუციური ბატალიები ერთგვარი ინსპირატორი აღმოჩნდა 

უკრაინაში ანალოგიური პროცესებისა, რაც საბოლოოდ “ნარინჯისფერი 

რევოლუციით” დასრულდა.  

A აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ “ვარდების” რევოლუციის (ისევე, როგორც 

“ნარინჯისფერი” რევოლუციის) ტექნოლოგიური წარმატება განაპირობა 

სხვადასხვა სიმბოლური ფორმის კომბინირებულმა გამოყენებამ: ვიზუალურმა 

(პოლიტიკური სიმბოლიკის საფირმო სტილი), მუსიკალურმა (მუდმივი 

მუსიკალური პერფორმანსი - ე.წ. “წვიმის მუსიკოსთა” (ესეც პოლიტიკური 

მეტაფორაა) მიერ გამართული პერმანენტული კონცერტები) და რიტორიკულმა 

(პოლიტიკური განცხადებები).   

  ვიზუალური სიმბოლიკის საფირმო სტილზე როდესაც ვსაუბრობთ, 

უწინარესად ოპოზიციის ლიდერის, ზურაბ ჟვანიას სიმბოლიზებული აქცია 

გვახსენდება – წითელი ვარდით ხელში როგორ მოუძღოდა იგი საპროტესტო 

მსვლელობას. ვიზუალურ ენაში ვარდი სისპეტაკისა და სამოთხებრივი 

სიწმინდის სიმბოლოა, რომელიც ქალწული მარიამის სახელს უკავშირდება. 

ქართული რევოლუციის მესვეურებმა ამ აღმნიშვნელს ახალი კონცეპტი 

მოუძებნეს – იგი უსისხლო, მშვიდობიანი, ხავერდოვანი რევოლუციის 

სიმბოლოდ აქციეს.  
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სიმბოლოების ძალაუფლება შემოუსაზღვრავია. Uზოგჯერ ისინი 

ხელისუფლების წინააღმდეგ ამუშავდებიან ხოლმე. ნათქვამის დასტურად 

მოვიხმობთ გახმაურებულ ფაქტს აბუ გრეიბის ციხეში ამერიკელ ჯარისკაცთა 

მიერ ერაყელ სამხედრო ტყვეთა წამების შესახებ. Aამ სკანდალური შემთხვევის 

აღმნუსხველი ფოტოები ტელეკომპანია სი-ბი-ეს-ის ეთერით 2004 წლის 28 

აპრილს გავრცელდა. Aარაადამიანური მოპყრობის ამსახველი კადრები ამერიკულ 

მედიას სრულიად შემთხვევით ჩაუვარდა ხელთ. ერთ-ერთმა ჯარისკაცმა 

საკუთარი “გმირობით” თავის მოსაწონებლად ერაყელი ტყვეების წამებით 

გართობის ამსახველი ფოტო სამშობლოში ახლობელს გაუგზავნა. Aამ 

უკანასკნელმა კი ეს ამბავი გაასაჯაროვა. Yყველაზე აღმაშფოთებელი ის იყო, რომ 

ფოტოზე გამოსახულ ჯალათთაგან ერთ-ერთი ამერიკელი სენატორის, ტერი 

ინგლენდის ქალიშვილი ლინდი აღმოჩნდა.  

ეს ძალზე სავალალო შემთხვევა იმ კუთხითაც იწვევს ჩვენს ინტერესს, 

რომ  კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს თანამედროვე ეპოქის თავისებურებას, 

რომელიც ვიზუალური კულტურის ნიშნითაა აღბეჭდილი. საქმე ისაა, რომ 

ბაღდადის მახლობლად მდებარე აბუ გრეიბის ციხეში წამების შესახებ 

ინფორმაციამ  გაცილებით ადრე გაჟონა.  Aამის თაობაზე “საერთაშორისო 

ამნისტია” ჯერ კიდევ ერთი წლით ადრე, 2003 წლის 23 ივნისს იტყობინებოდა.  

თუმცა, ფაქტს რეზონანსი  იქამდე არ მოყოლია, სანამ ეს სულისშემძვრელი 

სურათები მსოფლიომ ტელეეთერით თვალნათლივ არ იხილა (სხვათა შორის, სი-

ბი-ესი მზად იყო აპრილის პირველივე რიცხვებში გაეშვა ეს ინფორმაცია, მაგრამ 

პენტაგონის ზეწოლის გამო მისი ჩვენება რამდენიმე ხნით დააყოვნა). 5 მაისს კი 

უკვე “ვაშინგტონ პოსტმა” ახალი ფოტოსურათები გამოაქვეყნა. საერთო ჯამში, 

ვარაუდობდნენ, რომ კერძო მფლობელობაში ამ შინაარსის  1800 – მდე ფოტო 

მაინც მოიპოვებოდა.   

ხაზგასასმელია ის ვითარებაც, რომ ამ ოდენობის ფოტოებიდან მხოლოდ 

განსაზღვრულმა კადრებმა მიიპყრო გამორჩეული ყურადღება და მყარი ადგილი 

დაიმკვიდრა როგორც დასავლურ, ისე არაბულ კოლექტიურ მეხსიერებაში. 

Mმედიის ავანსცენა დაიპყრო ფოტოებმა, რომლებიც, მედიამკვლევარ ვ. 

ბაილენჰოფის შეხედულებით, ინსცენირებისა და რეჟისურის მკაფიო ნიშნებს 

შეიცავდა. მაგალითად, კადრი, რომელზედაც აღბეჭდილია თავზე 

ტომარაჩამოცმული, მავთულშემოხვეული ტუსაღი მამაკაცი, ანდა ფოტო - 

ლინდი ინგლენდს შიშველი ერაყელი სამხედრო ტყვე ძაღლის საყელურით რომ 

უჭირავს. და ბოლოს, კადრი, რომელზეც ინგლენდი და მისი თანამზრახველი 
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ჩარლზ გრეინერი მოწონების ნიშნად ცერა თითებაწეულები პოზირებენ შიშველი 

ერაყელი ტუსაღების ფონზე. სამივე სურათი რეფერენციის სახეებად გვევლინება. 

მათში ადრესატისადმი მიმართვის მეტადრე მაღალი პოტენციალი იგრძნობა. 

საერთოდ, გამომსახველობითი დისკურსისთვის ხედვის სპეციფიკური 

რეჟიმია დამახასიათებელი. ეს კარგად ჩანს განხილული ფოტოებიდან. Qქალიც 

და კაციც პოზირებენ, ე.ი. თავს საქვეყნოდ წარმოაჩენენ. მათიPპოზა ადასტურებს, 

რომ აქ მაყურებელია - როგორც როლანდ ბარტი იტყვის: ”პოზირების”პროცესში 

საკუთარ თავს წინდაწინ ვაქცევ სახედ” (ბარტი 1997: 21). Aამგვარად, ჩვენ წინაშეა 

ფოტოსურათები, ჩვენი მზერისთვის განკუთვნილი და სახედ მაფორმირებელი 

იმისა, რასაც გვიჩვენებს. ისინი იკონებია – პოლიტიკური სიმბოლოები, 

რომლებიც ყოველთვის ადრესატს მიემართება. 

სუზან ზონტაგის აზრით,  ეს კადრები მეტყველებენ “სასჯელზე” 

(Haimsuchung), რომლის არსიც ისაა, რომ გამოსახულებისა და თანამონაწილეობის 

ზღვარზე არსებული, მიმეზისსა და აქტს შორის მერყეობის გამომხატველი 

ფოტოსურათებისთვის დამახასიათებელია “ტრამვული რეალობა”, დაფუძნებული 

იმაზე, რომ მან, ვინც იღებდა ფოტოებს, არ შეუშალა ხელი მას, რასაც ის 

იღებდა (აქვე გავიხსენოთ ზონტაგის მიერ შესანიშნავად თქმული: “სიცოცხლე 

კინემატოგრაფიაა, სიკვდილი – ფოტოგრაფია”). Oორიგინალური ფრაზა ასე 

იკითხება: “დღეიდან ეს გამოსახულებები ქვეყანას “დასჯიან”. შეეგუებიან კი 

ადამიანები ამას?” (გრიობნერი 2003: 169) როგორც  ისტორიკოსი იუტა ფრევერტი 

იტყვის, ეს ფოტოები იკონურია – ანუ ნიშნად, სახე-სიმბოლოდ გვევლინება 

ანტიჰუმანურობისა (ფრევერტი 2004: 5). Dმართლაც, მათი დენოტაციური დონე 

ააშკარავებს კონკრეტული პირების, რიგითი ჯარისკაცებისა თუ ოფიცრების 

მხრიდან კაციჭამიური მოპყრობის მთელ სისასტიკეს, რაც კოლონიალიზმის 

ვიზუალური დისკურსის სპეციფიკურ ნიმუშად აღიქმება;   კონოტაციური კი – 

სხვადასხვა იკონოგრაფიული რეპერტუარის  ჰეტეროგენულ ანსამბლს 

წარმოადგენს – კოლონიალიზმთან ერთად, ქრისტიანობისა და პორნოგრაფიისა 

(ბაილენჰოფი 2010: 68).  

შეუძლებელია ამ შემთხვევამ არ გაგვახსენოს 2012 წლის “ციხის კადრების” 

სახელით მონათლული მოვლენები. ქართულ ციხეებში პატიმართა მიმართ 

სასტიკი მოპყრობის შემზარავი ფაქტები (მიუხედავად იმისა, რომ მათი დიდი 

ნაწილის ავთენტურობა ეჭვქვეშ დადგა, წინა ხელისუფლებამ მაინც ვერ აიცილა 

ეს მძიმე ბრალდება) შოკისმომგვრელი აღმოჩნდა ქართული საზოგადოებისთვის, 

რამაც გადაწყვიტა კიდეც ოქტომბრის არჩევნების ბედი. Kმოდერნული 
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კულტურის კონსტიტუციისთვის ნიშნეული – ვიზუალური იმპერატივის 

შესაბამისად, ჩვენს შემთხვევაშიც ყველაფერი გამოსახულებით დაიწყო. ციხის 

კადრების  ტელემედიით გავრცელდებამდე დიდი ხნით ადრე, ქართულ 

პრესაშიც, ძირითადად ოპოზიციურში, პერიოდულად ქვეყნდებოდა  ინფორმაცია 

ამ პრობლემის შესახებ. მეტიც, მასზე უფლებადამცველი საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის მხრიდანაც არაერთხელ 

გამახვილებულა ყურადღება, მაგრამ ხელისუფლება ჯიუტად განაგრძობდა  

იგნორირების პოლიტიკას (გავიხსენოთ მ. სააკაშვილის ირონიული ფრაზა - 

ქართულ გაზეთებს არ ვკითხულობო)  და ყოველივეს პოლიტიკური 

ოპონენტების მორიგი ანგარიშგების მცდელობად აცხადებდა. საბოლოო ჯამში კი,  

“წაყრუების” პოზიციამ მის წინააღმდეგ ბუმერანგის პრინციპით იმუშავა. 

რთულია მტკიცება, რამდენად “იკონურია” ეს კადრები, მაგრამ ერთი კი 

ნათელია, რომ ისინი “ძალაუფლების სპირალს” ქმნიან – ერთი მხრივ, 

სიდიადისა და ძალის დემონსტრირებას ახდენენ (ჯალათნი მით უფრო 

ძალმოსილნი ჩანან, რაც მეტად უსუსურია მათი მსხვერპლი), მეორე მხრივ კი – 

სიმხდალის, ანონიმურობისა და ადამიანური სახის კარგვის სავალალო შედეგებს  

გვიდასტურებენ.Aრაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ კადრებით გაცხადდა მთავარი 

– მიზნის მისაღწევად ნებისმიერი საშუალება არ ამართლებს და რომ ნებისმიერი 

ხელისუფლების ზრუნვის საგანი ადამიანი უნდა იყოს. თუკი ქვეყანაში 

ადამიანის ძირითადი უფლებები დაცული არაა. მხოლოდ კარგ პერფორმანსსა 

და სერვისზე ორიენტირებული მთავრობა ოდენ დემოკრატიულობის ილუზიას 

ქმნის,  ვიდრე რეალურად მიისწრაფვის გაცხადებული მიზნისკენ.   

ჩვენ ორ კონკრეტულ შემთხვევას შორის ანალოგიებზე ვისაუბრეთ, სხვა 

მხრივ, მათ შორის, რაღა თქმა უნდა, დიდი სხვაობაა. Mმაგრამ, აქვე ერთ მთავარ 

განმასხვავებელსაც ვახსენებთ. თუკი ამერიკელი მოქალაქე პასუხისმგებლიანად 

მოიქცა და ადამიანის ფუნდამენტური ღირებულებების შემლახველი ფაქტი არ 

დამალა, მყის სამსჯავროზე გამოიტანა, ჩვენს შემთხვევაში სკანდალურმა 

მასალებმა, როგორც ირკვევა, არა ერთი თვე დაჰყო თაროზე, საჭირო დროისა და 

პოლიტიკურად ხელსაყრელი სიტუაციის მოლოდინში. ვფიქრობთ, ეს ფაქტიც 

ისევეა ზნეობრიობის თემა, როგორც თავად წამების კადრები.   

სადღეისოდ ქართულ პოლიტიკაში სიმბოლური დატვირთვა ფერთა 

გამამაც შეიძინა. წითელმა და ლურჯმა ფერებმა, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური 

წყვილის სახე მიიღო (ტრადიციული თეთრი და შავის მსგავსად, სადაც ერთი 

მეორეზე დომინირებს), რადგან ორი დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალის – 
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ნაციონალური მოძრაობისა და “ქართული ოცნების” იდეოლოგიურ 

აღმნიშვნელებად მოგვევლინა. უთუოდ საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ მოცემულ 

ფერთა პოლიტიკურ კონცეპტებად მოხსენიების   პრეცენდენტი იუმორისტული 

შოუს ეთერში შედგა. ამასთან, საგულისხმოა, რომ ნაციონალური მოძრაობისადმი 

ლოიალურად განწყობილი მედიასაშუალების იუმორისტულ ტელეტექსტში 

წითელი ფერი დომინირებს და პირიქით, “ქართული ოცნების” მხარდამჭერ 

არხებზე ლურჯის პრიმატია.  

ზოგადად, წითელი ფერი წარმატებასთან, ძლიერებასთან, ამბიციასა და 

გავლენასთან ასოცირდება, იგი ხაზს უსვამს ძალაუფლებას. Mმეწამული ფერი  

ქართულ დროშაზეცაა წარმოდგენილი. ლურჯი - სტაბილურობის, დაცულობის, 

სიმშვიდის, ჰარმონიის, საზრიანობის გამომხატველი ფერია. Aამერიკულ 

პოლიტიკაში იგი ლიბერალიზმსა და ნდობაზე მიუთითებს, გაერთიანებულ 

სამეფოში კი – კონსერვატიზმზე. თუ წითელი გვაღელვებს და გვაფორიაქებს, 

ლურჯი პირიქით – გვამშვიდებს და ვნებათაღელვას გვიოკებს.    

A აღნიშნულიდან გამომდინარე, “ქართული ოცნების” გზავნილი ასე 

შეიძლება წავიკითხოთ: ბობოქარი ცხოვრებიდან მშვიდ და გაწონასწორებულ 

ყოფას დავუბრუნდეთ. სხვათა შორის, ცნობილმა ფრანგმა იმიჯოლოგმა, ჟაკ 

სეგელამ პრეზიდენტობის კანდიდატის, ფრანსუა მიტერანის საარჩევნო კამპანიაში 

მომეტებულად სწორედ ლურჯი ფერი გამოიყენა. სლოგანიც შესაფერისი 

მოუფიქრა: “მშვიდი ძალა.” ეს ოქსიმორონი გახდა სწორედ მისი გამარჯვების 

საწინდარი.     

 ვიზუალურ მედიაენაში გამოხატულ პოლიტიკურ სიმბოლიკას შეუძლია 

ხელი შეუწყოს ხელისუფლებისა და საზოგადოების კომუნიკაციას, მაგრამ ასევე 

გააძლიეროს პოლიტიკურ ურთიერთობათა ასიმეტრიაც. Mმსგავსი ვითარება 

განსაკუთრებით მკაფიოა ქვეყნებში, რომლებიც ძირითადი პოლიტიკური 

ინსტიტუტების შექმნის ეტაპზე იმყოფებიან. Aამის ნათელ მაგალითად 

გამოგვადგება საქართველოში ჩატარებული თვითმმართველობის არჩევნები. 

რიგითი ამომრჩევლების აპათიური განწყობა, რაც არჩევნებში მონაწილეობისგან 

თავის შეკავებით გამოიხატა, სხვა მიზეზებთან ერთად, განპირობებული იყო 

დაბნეულობით, რომელსაც მათში ხელისუფლებისთვის ბრძოლის გამომხატველი 

სულ უფრო მზარდი, აგრესიული პოლიტიკური სიმბოლიკის ცნებათა ექსპანსია 

წარმოქმნის. შედეგად, საარჩევნო კამპანიისას ხშირად გამოყენებული სიტყვები: 

“ხალხი”, “დემოკრატია”, “კანონი”, ამ სიმბოლოთა მნიშვნელობების 
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გაუფასურებასა და რაც განსაკუთრებით საშიშია, მათ საბოლოო წაშლას იწვევს 

ადამიანების წარმოდგენაში.    

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ 

თანადროულ ქართულ მედიაშიPპოლიტიკურ სიმბოლოთა ფუნქციონირების 

თავისებურება “სიმბოლისტური პოლიტიკის” ცნების კონტექსტში განიხილება. 

იმ მნიშვნელობით, რომ ჩვენში პოლიტიკური მედიაკომუნიკაცია მიმართულია 

არა რაციონალური აღქმისკენ, არამედ ვიზუალური ეფექტების ინსცენირების 

გზით მასებისთვის მყარი მნიშვნელობების  შთაგონებისკენ. 

A მედიით გაცხადებულ პოლიტიკურ სიმბოლოებზე საუბარი 

დაუსრულებლად შეიძლება. ამ საკითხის აქტუალობა დღითიდღე იზრდება. 

არცაა გასაკვირი, რადგან თანამედროვე გლობალურ სამყაროში 

ძალაუფლებისთვის ბრძოლა სიმბოლოებისა და ნიშნებისთვის ბრძოლის გზაზე 

გადის და ეს პროცესი სულ უფრო აშკარა ხდება. Aამიტომაც იწევს წინ მისი 

შესწავლის საჭიროება. რაც შეეხება წინამდებარე ნაშრომს, მცდელობა გახლავთ 

ამ უაღრესად საინტერესო, მრავალაქცენტიანი თემის ზოგიერთი, ჩვენი 

რეალობისთვის საგულისხმო ასპექტის წარმოჩენისა. 
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თამარ ბერეკაშვილი _ ზოგიერთი თანამედროვე 

პოლიტიკური მეტაფორის შესახებ 

  

  

  

 თუ ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 70-80-იან 

წლებში პოლიტიკური და სოციალური ცვლილებები შედარებით ნელა და 

შეუმჩნევლად მიმდინარეობდა, უკვე 90-იან წლებში მსოფლიო თავბრუდამხვევი 

ტრანსფორმაციების მოწმე და მონაწილე გახდა. ეს ცვლილებები, უპირველეს 

ყოვლისა, წარმოჩნდა ენაში და იმ პარადიგმებსა თუ მეტაფორებში, რომლებიც 

გავრცელდა და საყოველთაო ხასიათი მიიღო. 

ჩვენს წერილში ვისაუბრებთ ისეთ ენობრივ და, საზოგადოდ, კულტურულ 

მოვლენაზე, როგორიცაა მეტაფორა. 

მეტაფორა წარმოადგენს დასახელების გადატანას ერთი ობიექტიდან (საგნიდან, 

პიროვნებიდან, მოვლენიდან) მეორე ობიექტზე (საგანზე, პიროვნებაზე, მოვლენაზე), 

რომელიც, გარკვეული გაგებით, მისი მსგავსია. ამავე დროს, რიგ შემთხვევებში 

მეტაფორა აზროვნების მზა შტამპად იქცევა, მაგრამ ესთეტიკურად მიმზიდველ 

შტამპად. ერთგვარი აზრით, ეს მხატვრულად წარმოდგენილი სტერეოტიპიცაა. 

არისტოტელე მეტაფორას, ამ „უჩვეულო“ და „გადატანითი მნიშვნელობის“ მქონე 

სიტყვას (ან სახელს), როგორც მრავალ ნაშრომში განბნეული მსჯელობა მოწმობს, 

ძირითადად, მაინც ნეგატიურად აფასებდა. მისი შედარებით დადებითი 

დამოკიდებულება მხოლოდ ერთგან – „პოეტიკაში“ – ვლინდება: გადატანითი 

მნიშვნელობით სიტყვათა გამოყენების ცოდნა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, 

http://semioticsjournal.files.wordpress.com/2010/08/tube_train_undergroundp1039586.jpg
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,,რადგან ამ უნარის ოდენ სხვისგან გადმოღება შეუძლებელია, ეს ნიჭიერების ნიშან-

თვისებაა – მართლაც, მსგავსების შემჩნევის უნარი კარგად ,,გადატანისათვის” 

აუცილებელია. 

არისტოტელესთან მეტაფორული მტკიცება-უარყოფა ერთდროულად ხდება, ხოლო 

სიტყვა ,,თითქოს” სწორედ ამ ,,თან არის და თან არც არის” ფუნქციის მატარებელია. 

მეტაფორის რაობის გააზრებისას სიძნელეს ან გაურკვევლობას სიტყვა „მსგავსების“ 

არაცალსახა მნიშვნელობა წარმოშობს. მართლაც, რას გულისხმობს ან მოიცავს 

მსგავსება – ანალოგიას, შედარებას, მსგავსების ან იგივეობს მიგნებას თუ 

იკონურობას? მეტაფორის თეორიაში ამ საკითხის კვლევას ერთ-ერთი ცენტრალური 

ადგილი უკავია, მაგრამ წინამდებარე სტატიის მიზანს ეს ნამდვილად არ 

წარმოადგენს. 

ასე თუ ისე, „პოეტიკის“ დასკვნით ნაწილში არისტოტელე პროპორციასთან თუ 

ლოგიკასთან ყოველგვარი კავშირის გარეშე ამტკიცებს, რომ „ყველაზე 

მნიშვნელოვანია – იყო გაწაფული მეტაფორებში. მაგრამ ამის გადაღება სხვისგან 

შეუძლებელია: ეს ნიჭის ნიშანია, იმიტომ რომ კარგი მეტაფორების შექმნა მსგავსების 

შენიშვნის ტოლფასია“. 

პოლ რიკიორის თქმით, მეტაფორა – ეს სემანტიკურად გაფორმებული განსხვავებაა 

გამოხატვის წინა, პირდაპირ მნიშვნელობასა და ახალ, პროექტირებად მეტაფორულ 

მნიშვნელობას შორის. „ძირითად პროტესტს იწვევს მდგრადი კავშირი მსგავსებასა 

და შენაცვლებას შორის მეტაფორის ისტორიის შესწავლისას“. 

ზოგიერთის აზრით, მეტაფორა – შეკვეცილი შედარებაა. ა. ვეჟბიცკას შეხედულებით, 

ეს ნიშნავს იმას, რომ არ არსებობს სემანტიკური განსხვავება მეტაფორასა და 

შედარებას შორის, ამგვარი შეხედულება კი უმართებულოა. ვეჟბიცკას მიხედვით, 

მეტაფორა და შედარება განსხვავდება სიღრმისეული სტრუქტურებით. 

მეტაფორას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს, მაგალითად, შემეცნებითი, ესთეტიკური 

და სხვა, მაგრამ პოლიტიკურ კონტექსტში ძალზე მნიშვნელოვანია მისი 

მანიპულირების უნარი, რომელსაც ის იძენს დომინირებად დისკურსში. ამგვარად, 

პოლიტიკურ სფეროში მეტაფორა გვევლინება როგორც წარმოდგენების ფორმირების 

საშუალება მას შეფასებითი ფუნქციაც აქვს. 
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მეტაფორა შეიძლება იყოს ენობრივი და მხატვრული. გამოყოფენ აგრეთვე 

რიტორიკულ მეტაფორებს. ესენია: მხატვრული შტამპები, კლიშეები, რომელთა 

განეიტრალება ხდება ენაში. სინამდვილეში ეს იგივე ენობრივი მეტაფორებია, 

რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის გაყინული. სწორედ ასეთი მეტაფორებია 

განსაკუთრებით დამახასიათებელი პოლიტიკური სფეროსთვის. 

ნ. დ. არუთინოვას თანახმად, მეტაფორები განსხვავდება ექსპრესიულ- შეფასებითი 

ფუნქციის, ანუ ზემოქმედების ხარისხისა და გადაცემის უნარის მიხედვით. 

არსებობს მეტაფორის ნომინანტური, ხატოვანი, საბაზისო და ა.შ. მოდელები. 

ნომინანტურია მეტაფორა, როდესაც მისი მეშვეობით ხდება ერთი კლასის ობიექტთა 

აღმნიშვნელი სიტყვის გამოყენება მეორე კლასის ობიექტთა მიმართ. ის თავისი 

ბუნებით კონცეპტუალურია, ტაქსონომიური (მაგალითად, მაიმუნი, ვირი, 

ბულდოზერი, წურბელა – ადამიანზე.) 

ხატოვანი მეტაფორა ქმნის დინამიურ, მთლიან ხატს. მის საფუძველშია 

კატეგორიალური შენაცვლება (მაგალითად, „ჩვენი რეფორმები შეუქცევადია“, ან 

„კომუნიზმის მზე ჩაესვენა“). 

საბაზისო მოდელი, რომელიც ე. მაკკორმაკს ეკუთვნის, მთელი გამონათქვამის 

საფუძველში ძევს, ანუ ეს არის გლობალური მეტაფორა, რომელსაც მთელი ტექსტი 

ექვემდებარება და თავად ეს ტექსტი შეიძლება იქცეს ამ მეტაფორად. (მაგალიად, 

,,გადავაგდოთ შევარდნაძე პოლიტიკურ სანაგვეზე“). 

წარმოდგენილ წერილში ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე მეტაფორას, რომლებიც 

დომინირებდა ან დომინირებს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბოლო ათი წლის 

განმავლობაში. 

პირველი მათგანია: „ჩვენ ობოლი ერი ვართ”. ერთი შეხედვითაც ჩანს, რომ ეს 

ხატოვანი მეტაფორაა. ამ ხატოვანების შემქმნელი სიტყვა ,,ობოლი” აქ გამოდის 

ისეთი სიტყვის ზედსართავად, რომლისთვისაც ის თითქოსდა არ არის ადეკვატური 

– „ერი“. 

თუ გავიხსენებთ იმ დროს, როდესაც ეს გამონათქვამი ჩამოყალიბდა (მისი ავტორია ე. 

შევარდნაძე), გასაგები ხდება მისი შინაარსი. ეს ის დროა, როდესაც საბჭოთა კავშირის 

დანგრევის შემდეგ საქართველომ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, მაგრამ აღმოჩნდა 
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სრულიად დაუცველი იმ რეალობის წინაშე, რომელიც მეორე დღესვე დაატყდა თავს 

– ტერიტორიების დაკარგვა, ეკონომიკის დეგრადაცია, სოციალური კრიზისი, 

სამოქალაქო ომი, სიღარიბე, დევნილები და ა. შ. ამ ვითარებაში პოლიტიკური და 

სოციალური ვითარება მეტად არამყარი და საშიში იყო. მოსალოდნელი იყო ხალხის 

აღშფოთება, მტრულად განწყობილი მეზობლების მხრიდან შევიწროება და 

თავდასხმაც კი. აუცილებელი იყო ერთგვარი თვითშეგნება, მოთმინება, შინაგანი 

პოტენციალის ამოქმედება მშვიდობის შესანარჩუნებლად. ბევრი ადამიანი ასეთ 

პირობებში შეიძლება ნებისმიერ პროვოკაციას წამოგებოდა იმ იმედით, რომ 

მეგობრობის ეგიდით სოციალურ და ეკონომიკურ ხსნას შესთავაზებდნენ. 

სწორედ ამ დროს შექმნილი ეს მეტაფორა ქმნიდა ხატს ისეთი ერისა, რომელსაც არა 

აქვს სითამამის, მეტისმეტი თვითგამოხატვის, აქტიურობის, პრეტენზიულობის 

უფლება. ის, რაც შეიძლება წყნარად, მშვიდად და, რაც მთავარია, მორჩილად უნდა 

შეგუებოდა ვითარებას, მოეცადა და მოეთმინა. როდემდე? სიტყვა ,,ობოლი“ ამ ვადას 

უსასრულოს ხდის. 

თუ რეალისტურად ვიმსჯელებთ, ყველა ერი ობოლია. განა ვინ ჰყავს „მშობლად“ 

რუსეთს ან თუნდაც შეერთებულ შტატებს? მაგრამ რუსეთიც და შეერთებული 

შტატებიც დიდი ერებია, ძლიერი და მდიდარი. პატარაა სომხეთი, მაგრამ არსებობს 

სომხების დიდი დიასპორა სხვადასხვა ქვეყანაში, ამიტომ მათ, სომხებს, აქვთ 

იმედისა და ერთგვარი ინიციატივის, აქტიურობის უფლება, ქართველებს კი – არა. 

ამ „ობოლს“ კვალდაკვალ – ასოციაციურად და რეალურადაც – თან ახლდა „ქვრივ-

ობლობა“, უპატრონობა და უპასუხისმგებლობა, სიმწირე და სიღარიბე. და, ბოლოს, 

სიწყნარე, სიმშვიდე, დუმილი, შეგუება იმ უბედურებებთან, რომლებიც სავსებით 

ბუნებრივია, როცა უპატრონო და ობოლი ხარ. ამ ფონზე ძარცვაც, კორუფციაც, 

მოხვეჭაც და ტყუილიც გამართლებულია – ობოლმა უნდა მოახერხოს გადარჩენა, 

თავის შენახვა, ამიტომ მას ყველაფერი ეპატიება. 

მეორე მეტაფორა, რომელიც უეჭველად ყურადღებას იმსახურებს, ეს არის 

,,კომუნიზმის კრახი”. აღსანიშნავია, რომ ეს მეტაფორა არა მარტო საქართველოში, 

არამედ მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ფუნქციონირებს. უპირველეს ყოვლისა, 

აღსანიშნავია, რომ კომუნიზმი იმ აზრით, რა აზრითაც ის შემოიტანა მარქსმა, 

მსოფლიოში არც არსებობდა. არსებობდა მარქსიზმისგან ნასესხები სახეშეცვლილი 

იდეოლოგია, ამიტომ თავად კომუნიზმი უკვე მეტონიმიაა და ნიშნავდა არა 
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კომუნიზმს როგორც ასეთს, არამედ უფრო იმ ავტორთა მსოფლმხედველობას, 

რომლებმაც საბჭოური იდეოლოგია ჩამოაყალიბეს. 

კრახი გულისხმობს იდეურ კრახს, პოლიტიკურ კრახს, რაც სინამდვილეში არ 

მომხდარა. ნებისმიერი მიდგომა, რომელიც ცდილობდა აეხსნა ამ კრახის შემდგომი 

მოვლენები, სწორედ რომ მარქსისტულ-ლენინისტური თეორიიდან ამოდიოდა. აბა 

სხვანაირად რით შეიძლება აიხსნას ყველა ის მცდელობა, რითაც ცდილობდნენ 

განემარტათ დამოუკიდებლობის შემდგომი ძარცვა, ქონების უხეში და ძალისმიერი 

მიტაცება. ყოველივეს ამართლებდნენ ეგ. წ. პრიმიტიული კაპიტალიზმით, ,,ველური 

კაპიტალიზმით”, რომელიც, მარქსის მიხედვით, კაპიტალიზმის საწყის ფაზას 

წარმოადგენს. პრივატიზაცია მიიჩნეოდა ძირითად ღონისძიებად, რაც მექანიკურად 

საბაზრო ეკონომიკასა და დემოკრატიას დაამკვიდრებს. ყოველივე, რაც მართლაც 

,,ვულგარულ მატერიალიზმს წარმოადგენს“ ,,კომუნიზმის კრახს“ ლიტონ სიტყვებად 

აქცევდა. ამავე მოგონილი მეტაფორების რიგშია ისეთი გამოთქმები, როგორიცაა 

,,გარდამავალი პერიოდი“, ,,ახალგაზრდა დემოკრატია“, ,,წითელი ინტელიგენცია“. 

მეორე მხრივ, არისტოტელეს კვალდაკვალ შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ მეტაფორული 

გამონათქვამი „კომუნიზმის კრახი“ ერთდროულად მცდარიცაა და სამართლიანიც. 

როგორც დავინახეთ, ამ გამონათქვამის ორივე კომპონენტი მოჩვენებითია, აშკარად 

არარსებული, მაგრამ, ამასთან, ის კრძალავს ერთ დროს ეგზომ მოარული სიტყვის, 

„კომუნიზმის“ პოზიტიურ ხსენებას და მის სასარგებლოდ ნებისმიერ მსჯელობას 

იმთავითვე სიცრუედ აქცევს. 

შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი მეტაფორა „ვარდების რევოლუციის“ მომდევნო 

პერიოდს მიეკუთვნება. „ვარდების რევოლუცია თავად მეტაფორაა, მაგრამ მან შექმნა 

ახალი პოლიტიკური მეტაფორა – პარადიგმა – „მატარებელი“. ,,მატარებელი“ 

ნომინანტური მეტაფორაა. 

რევოლუცია თავისთავად მოითხოვდა მთელი დისკურსის შეცვლას და, პირველ 

რიგში, ისეთი ხატისა, როგორიცაა ,,ობოლი ერის ხატი”. საინტერესოა, რომ ამ ხატის 

შეცვლა უკვე წინა წლებში იგრძნობოდა. გავიხსენოთ ,,უცნობის” ,,ვაგონი მიჰქრის”, 

თუმცა ეს ვაგონი მექანიკურად მიჰქროდა. ამ ვაგონში ნებსით თუ უნებლიედ ყველა 

იჯდა. რევოლუციამ შეცვალა მეტაფორა – მატარებელი. ახლა ეს მატარებელი, 

რომელიც ნათელი და ბედნიერი მომავლისკენ მიექანება, არ არის ყველა ადამიანის 

მატარებელი. მასში უნდა მოასწრო ჩაჯდომა. და მარტო მოსწრებაც არ არის 

საკმარისი, მასში მოსახვედრად განსაზღვრული მხედველობაა საჭირო, გარკვეული 
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ადამიანების, როგორიც ამ მატარებლის ლოკომოტივის, მხარდაჭერაა აუცილებელი. 

ამასთან, თუ ოდნავ მაინც შეგეცვალა ხედვა და მატარებლის სწორ მიმართულებაში 

ეჭვი შეიტანე, ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ჩამოგსვან. 

მატარებელი არ ჩერდება. ის წინ მიდის ისე, რომ სულაც არ ენაღვლება ისინი, ვინც 

ბაქანზე დარჩა ან დააგვიანდა. მეტიც, ვინც ამ მატარებელში შესაღწევად არ 

ისწრაფვის ანუ არ აღიარებს პროგრესის ამ ერთადერთ საშუალებას, „ჩარეცხვის“ 

ღირსია, რამდენადაც მათ ბრალდება ყველა უბედურება, რაც აქამდე მომხდარა. 

მატარებელში, ბუნებრივია, ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც ახლისკენ 

მიისწრაფვიან, რომელთაც ნაკლები აქვთ დასატოვებელი, რომლებიც მზად არიან 

ყველაფერი შეცვალონ და ახალი, აუთვისებელი სინამდვილე იხილონ. ასეთები კი, 

ძირითადად, ახალგაზრდები არიან. 

მეორე მხრივ, ის მიზანი, საითკენაც ეს მატარებელი მიჰქრის, ცნობილია. ეს არის 

დასავლური სამყარო, დასავლური რეჟიმი, ლიბერალური დემოკრატია. ამიტომ ამ 

მატარებელში მოხვედრილი ,,ახალი საზოგადოება“, ერთგვარად, მზად უნდა იყოს ამ 

ახალ სამყაროში საცხოვრებლად, ის უნდა ფლობდეს მის ენას და მისი ცხოვრების 

წესებს, უნდა ახლებურად იყოს განათლებული. 

და, ბოლოს, ვიდრე მიზანს მივაღწევდეთ, ჩვენ ერთ შეზღუდულ, რკინით 

შემოსაზღვრულ სივრცეში ვიმყოფებით, სადაც აუცილებელია გარკვეული წესრიგის 

დაცვა და მკაცრი კონტროლი, აუცილებელია ,,მტკიცე ხელი“ სამართავად და 

სისტემატური წმენდა, რათა სუსტი, მოუმზადებელი, შემთხვევით მოხვედრილი არ 

დარჩეს. 

საინტერესოა ისიც, რომ თუმცა მატარებელი მიდის, მასში მოხვედრა მაინც შეიძლება 

– თითქოსდა ის ღირსეულებისთვის ბრუნდება ხოლმე და გზაში ჩამოგდებულ 

უღირს მგზავრებს ახალი წევრებით ცვლის. 

აღსანიშნავია, რომ ,,მატარებელთან“ დაკავშირებული სხვა ატრიბუტებიც სახეზეა, 

კერძოდ, ყოველივეს ,,პირველად“ ქმნა. ,,პირველად აშენდა“, ,,პირველად მოხდა“, 

,,პირველად მივიღეთ“, და, აგრეთვე, ,,საუკეთესო“, ,,დიდებული“, ,,მსოფლიოში 

სამაგალითო“ მოვლენები. გარდა ამისა, რადგანაც მატარებელი ძველის მიტოვებას, 

უარყოფას განასახიერებს, ამიტომ ის, რაც ახალია და რაც მატარებელში მსხდომებს 

ეხებათ, სხვა, უფრო მაღალი, „აბსოლუტური“ ანუ სრულყოფილი, ძველისგან 
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განწმენდილი მოცემულობაა. სიტყვა „აბსოლუტური“ საყოველთაოდ სახმარ 

ზედსართავად იქცა. 

მოყვანილი მაგალითებიდან ჩანს, რომ მეტაფორა ასრულებს კაუზალობის ფუნქციას, 

ასეც განსაზღვრავენ მას გ. კინგი, რ. კეოხანი და ს. ვერბა. თუმცა აქვე უნდა 

შევნიშნოთ, რომ ეს ასე ყოველთვის არ არის. თავად პრობლემას თეორიული ხასიათი 

აქვს: რამდენად არის შესაძლებელი, რომ მეტაფორამ შეცვალოს პოლიტიკა? და 

კიდევ, ხომ არ ხდება ისე, რომ ცვლილებები მეტაფორაში და პოლიტიკური 

ცვლილებები წარმოადგენს რაღაც სხვა, ,,უფრო ღრმა“ მიზეზის შედეგს? მაგალითად, 

ეკონომიკური პროგრესის ან სოციალური სტრატიფიკაციისას? 

აქ არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ეგ. წ. ორეტაპური კომუნიკაციის მოდელი (ო. 

კრილოვი), რომლის თანახმად, მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებიდან იდეები 

ვრცელდება ,,შეხედულების ლიდერებზე“ და შემდეგ, მათი მეშვეობით – 

აუდიტორიაზე. პოლიტიკურ სფეროში სიტუაციური ლიდერის როლს ასრულებენ 

პოლიტიკური ფიგურები. მეტაფორას შეუძლია პოლიტიკური პროცესის ახსნა და 

ამას ის ახერხებს თავისი ისეთი უნარის წყალობით, როგორიცაა სოციალური 

იდენტურობის სიგნალის მოცემა. 

მეტაფორა დამახასიათებელია პოლიტიკური სფეროსთვის არა მარტო როგორც 

პრინციპული მიმართების ან რაღაც ქმედებების მხატვრული გაფორმება, არამედ 

ხშირია მეტაფორულად პოლიტიკოსების დახასიათებაც, მაგალითად, დაღლილი 

ვირი ან წურბელა. 

საქართველოს პოლიტიკური დისკურსისთვის დამახასიათებელია სხეულებრივი და 

ნივთობრივი ნიშნები. მიმართება ამ ნიშნისადმი მნიშვნელოვანია პოლიტიკური 

ფიგურის ანალიზისთვის. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ნომინანტური მეტაფორა უფრო დამახასიათებელია ქართული 

პოლიტიკური სივრცისთვის, ვიდრე რუსული, ან ევროპული სინამდვილისთვის. 

ამით სრულებითაც არ გვსურს იმის თქმა, რომ იქ ასეთი მეტაფორები არ გვხვდება. 

ევროპასა და, ნაწილობრივ, რუსეთშიც, პოლიტიკური დისკურსი ჩამოყალიბებულია. 

როგორც მხარდამჭერ, ისე ოპოზიციურ შეფასებებს აქვთ თავისი ეთიკეტი, 

გაფორმების ნორმები, წინადადების ჩამოყალიბების სტანდარტები, ამიტომ 

ნაკლებსავარაუდოა, აქტიურ პოლიტიკაში მოქმედმა ადამიანმა ან თანამდებობის 

პირმა კოლეგას გველის წიწილი ან წურბელა უწოდოს. 
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ქართული აზროვნებისთვის, საზოგადოდ, დამახასიათებელია მეტაფორული 

ხატების შექმნა. ეს კარგად ჩანს თუნდაც ფერთა წარმოქმნის წესში. ქართულ ფერთა 

უდიდესი წილი მეტაფორულია – წაბლისფერი, ცისფერი, ნარინჯისფერი, 

ოქროსფერი, ნაცრისფერი, იისფერი, ხოხბისყელისფერი და სხვა. ასეთი ფერები 

ყველა ენაშია, მაგრამ – გაცილებით ნაკლებად, და ფერის საწარმოებლად 

სიტყვაწარმოქმნის სხვა წესებიც გამოიყენება, მაგალითად რამდენიმე სიტყვის 

გაერთიანება (серо-буро малиновый) ან ზედსართავების დამატება (bleu claire ; bleu 

foncé). 

თუ დავუბრუნდებით პოლიტიკურ სფეროში გავრცელებულ დახასიათებას, აქაც 

თვალსაჩინოა იგივე წესი. მართალია, უხვად გვხვდება სხვადასხვა ეპითეტი, 

ხატოვანი დახასიათება, მაგრამ ხშირია მეტაფორის გამოყენება, უფრო ხშირია და 

სპეციფიკური, ვიდრე – სხვა ენობრივ სივრცეში. ამასთან, ამ მეტაფორებს, როგორც 

წესი, უარყოფითი და ირონიული დატვირთვა აქვთ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

პრეზიდენტის დახასიათებისას უხეში მეტაფორული ნიშნები არ გვხვდება. მის 

მიმართ, ძირითადად, ჩვეულებრივ ზედსართავებს იყენებენ – ახალგაზრდა, 

ენერგიული, თამამი, მაღალი, მხიარული და სხვა. 

თვით შალვა ნათელაშვილიც კი, რომელსაც ძალიან უყვარს მეტაფორა, ამჯობინებს 

ზედსართავი სახელი გამოიყენოს – გიჟი, უგუნური და ა.შ და იშვიათად თუ იყენებს 

მეტაფორულ შედარებას პრეზიდენტის მიმართ. მარტო ერთხელ შეადარა მან 

პრეზიდენტის ტრიბუნა ტუტანხამონის აკლდამას და ერთხელ ,,შადრევან პირველი” 

უწოდა. 

სამაგიეროდ, ყველა სხვა პოლიტიკოსი მეტაფორებითაა შემკული: განათლების 

მესაფლავე, ბეღლის ვირთხა, ცხვრის ქურქში გახვეული მგელი, ფქვილის პრინცესა, 

ტუტსი, სოროსის ბარტყი, დახლიდარი, საზიზღარი მექანიზმის ჭანჭიკი, წურბელა, 

ჟვანიას კუდი, ქალბატონი ნისკარტიანი ყმაწვილების მუდმივი თანხლებით, ბლანჟეს 

ბედით დათუთქული, იმ დუქნის მინისტრი, რომლის დახლზეც გამოტანილია 

საქართველო, დაღლილი ვირი და სხვა. 

მეტაფორა იცვლება და განსაკუთრებით იცვლება მისი გამოყენების სიხშირე. 

ნებისმიერი ბუნებრივი ენის სემანტიკა შეიცავს მრავალფეროვან მეტაფორულ 

მოდელებს. რაც შეეხება პოლიტიკას, ემპირიული კავშირი მეტაფორის ცვლილებასა 

და პოლიტიკურ ცვლილებებს შორის თითქოსდა არ მიანიშნებს, თუ რომელია ამ ორ 

ცვლილებას შორის კაუზალური, მაგრამ ზოგიერთი მეცნიერი, (რ. დ. ანდერსონი) 



23 
 

მიიჩნევს, რომ მეტაფორული ცვლილება წინ უსწრებს პოლიტიკურ ცვლილებებს, 

რასაც ეწინააღმდეგება ჩვენს მიერ მოყვანილი მაგალითები და ანალიზი. თუმცა, აქვე 

უნდა აღინიშნოს, რომ დასაშვებია და სავსებით შესაძლებელი, რომ მეტაფორული 

ცვლილება წინ უსწრებდეს პოლიტიკურს; რიგ შემთხვევებში მეტაფორული 

პარადიგმა საგანგებოდ შეიძლება შეიქმნას ,,შეხედულებათა ლიდერების“ მიერ 

მომავალ ცვლილებებზე საზოგადოებრივი აზრის შესაქმნელად. ამის ბევრი 

მაგალითი არსებობს. მოვიყვანთ ერთ-ერთ მათგანს. 

საბჭოთა ავტორიტარული რეჟიმის დროს ავტორიტარული დისკურსის მეტაფორებმა 

დაამკვიდრეს სოცილური იდენტიფიკაციის მოდელი, რომელიც ტიპიურია 

არადემოკრატიული ფორმის მმართველობისთვის. საბჭოთა ხელმძღვანელები 

თავისთავს და თავიანთ ქმედებებს აღწერდნენ როგორც მაღალს, დიადს, რაც 

გულისხმობდა იმას, რომ ისინი, ვინც მათზე დაბლაა, ვისაც ისინი 

ხელმძღვანელობენ, არიან მწირი და უმნიშვნელო. საგულისხმოა ამ მხრივ ფიდელ 

კასტროს სიტყვები: ,,თქვენ შეგიძლიათ იქონიოთ სხვა აზრი, მაგრამ მაშინ თქვენი 

ადგილი ციხეშია“. 

ამით პარტიისადმი მიკუთვნებულობა დადებით სოციალურ იდენტურობას სძენდა 

ადამიანს, ყველა სხვა კი, თუნდაც უპარტიო, უარყოფითი იდენტურობის 

მატარებელი იყო, რამაც გამოიწვია უპარტიო მასების დისკრიმინაციის მოტივირება – 

ისინი ხომ დაბალ ფენას მიეკუთვნებიან! ამ დისკურსის შერბილება გამოიხატა ახალ 

მეტაფორაში -,,სოციალიზმი ადამიანური სახით“. როგორც კი შეწყდა მსგავსი 

სიგნალების გაგზავნა და შეიცვალა დისკურსი, შესაძლებელი გახდა კოლექტიური 

მონაწილეობა დიალოგში, რაც თანდათანობით ავტორიტარული ხელისუფლების 

შეცვლით დასრულდა. 

ამგვარად, როგორც მეტაფორებს, ისე პოლიტიკას შეუძლიათ სისტემატიური 

ცვლილება. მეტაფორის ცვლილება ყოველთვის დაკავშირებულია პოლიტიკურ 

ცვლილებებთან, როგორიც არ უნდა იყოს მათი კაუზალობა. 

თუ ერთმანეთს შევადარებთ მეტაფორებს, რომლებიც გამოიყენება ამა თუ იმ რეჟიმში 

და, მეორე მხრივ, ამ მეტაფორათა ავტორებს, სავსებით შეიძლება წარმოდგენა 

შევიქმნათ რეჟიმის ავტორიტარულობასა თუ დემოკრატიულობაზე. 

ამ თვალსაზრისით, აშკარაა განსხვავება საქართველოს უკანასკნელი დროის 

პოლიტიკურ წყობებს შორისაც. 
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წინამდებარე ნაშრომი სრულებით არ ისახავდა მიზნად პოლიტიკურ ანალიზს. ჩვენ 

მხოლოდ ვცადეთ გაგვერკვია მეტაფორის თავისებურება, მისი მნიშვნელობა და 

როლი პოლიტიკურ სფეროში და, საკუთრივ, ქართულ პოლიტიკაში. 
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მანანა შამილიშვილი 

 

„მელოდრამატული მედიაკულტურის“ ქართული პარადიგმები 

 

  მერფი ბრაუნმა -  საქმიანმა და მიზანსწრაფულმა  მარტოხელა ქალმა 

გადაწყვიტა შვილი ქორწინების გარეშე  გაეჩინა.  მის ამ გადაწყვეტილებას  

ვიცეპრეზიდენტი დენ კვეილი გამოეხმაურა - თავი ტრადიციული ოჯახური 

ღირებულებების ქომაგად წარმოაჩინა და  ბრაუნი სასტიკად გააკრიტიკა, რის გამოც 

ლამის მთელი ამერიკის მდედრობითი სქესის რისხვა დაიმსახურა.   მერფი ბრაუნმაც 

არ დააყოვნა და  შური იძია საკუთარი ქვეყნის ვიცეპრეზიდენტზე -  საჯაროდ 

გაკიცხა მაღალჩინოსანი,  „მოძველებულ კონსერვატიზმში“ დასდო ბრალი და 

მრავალრიცხოვანი აუდიტორიის გულიც  მოიგო.   

ეს ამბავი ერთი ბანალური შემთხვევა იქნებოდა, რომ არა განსაკუთრებული 

ვითარება. საქმე ისაა, რომ მერფი ბრაუნი პოპულარული ამერიკული სერიალის 

გმირი გახლავთ, ხოლო დენ კვეილი რეალური პერსონა, ვისაც ჯორჯ ბუში - 

უფროსის პრეზიდენტობისას დასახელებული პოსტი  ნამდვილად ეკავა. შემთხვევა 

ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ, 1992 წელს მოხდა.    სწორედ დენ კვეილმა 

წამოიწყო დისკუსია სერიალის ვირტუალურ პერსონაჟთან (და არა მისი როლის 

შემსრულებელ მსახიობთან). ამ უკანასკნელმა კი, „საპნის ოპერის“ ერთ-ერთ სერიაში  

რეალური პოლიტიკოსი  გააკრიტიკა: მერფი ბრაუნის გმირი (მსახიობი კენდის 

ბერგენი) ტელევიზორში იმ ინტერვიუს უყურებდა, რომელშიც ვიცეპრეზიდენტი მის 

გმირს კიცხავდა. მერფი ბრაუნმა მკაცრად დაგმო პოლიტიკოსების ჩარევა ქალების 

პირად ცხოვრებასა და მათ უფლებებში.  

ამ არჩევნებში ჯორჯ ბუში დემოკრატ ბილ კლინტონთან  დამარცხდა, 

შესაბამისად - დენ კვეილმაც პოსტი ალ გორს გადაულოცა. ჩვენ მიერ აღწერილ 

სიტუაციას ცნობილი სოციოლოგი მანუელ კასტელსი განიხილავს, როგორც ნიმუშს 

„მედიის მიერ შექმნილი რეალობისა“, ვირტუალობასა და რეალობას შორის ზღვრის 

წაშლისა. სწორედ ამის დასტურად მოაქვს მას აშშ-ის საპრეზიდენტო არჩევნებისა და 

სატელევიზიო სერიალის გმირის - მერფი ბრაუნის ისტორია ნაშრომში -

„ინფორმაციული ერა: ეკონომიკა, საზოგადოება და კულტურა.“ 
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კასტელსი  წერს, რომ  რეალობა „.. მთლიანად  ჩაფლულია ვირტუალურ 

სახეებში, გამოგონილ სამყაროში, რომელშიც  ანარეკლები ეკრანზე არა მხოლოდ 

გვამცნობენ რომელიღაც გამოცდილების შესახებ, არამედ თავად იქცევიან 

გამოცდილებად” (კასტელსი, 1996: 373). მკვლევარი აშშ-ის საპრეზიდენტო 

არჩევნებში ჯორჯ ბუშის დამარცხებას  არსებულისა  და ვირტუალურის შერწყმას  

უკავშირებს, რამაც სუპერტექსტი შექმნა. მისი თქმით:  „სუპერტექსტი რეალური და 

ვირტუალური დისკურსების შერევის შედეგად წარმოიქმნა. ამ შემთხვევაში 

ვირტუალურობა რეალური გახდა იმ აზრით, რომ დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე 

გავლენიანი ქვეყნის საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარობაზე იქონია გავლენა“  

(კასტელსი, 2010: 99-101). 

   კასტელსის ამ მოსაზრებას ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა და, მეტ-ნაკლებად, 

სამართლიანადაც.  არც ჩვენ ვართ გულუბრყვილოთა შორის, ვფიქრობდეთ,   

კონკრეტულმა შემთხვევამ არჩევნების ბედი გადაწყვიტაო,  თუმცა, ცხადია,  მისი 

გარკვეული ზემოქმედების უარყოფაც არ  შეიძლება. 

 პოპულარულ კულტურასა და განსაკუთრებით, მასმედიით გავრცელებულ 

კიჩურ პროდუქციას რომ დიდი გავლენა აქვს აუდიტორიაზე, მტკიცება არ სჭირდება. 

რაც უნდა სკეპტიკური იყოს მეცნიერთა  ბოლოდროინდელი დასკვნები, რომელთა 

მიხედვითაც მედიის შეუზღუდავ გავლენაზე საუბარი გადაჭარბებულადაა 

შეფასებული, მაინც უნდა ითქვას, რომ რეკრეაციულის მიღმა, ამ პროდუქციას 

პოლიტიკური დატვირთვაც აქვს და ხშირად, ზემოაღწერილის მსგავსად, იმაზე მეტი 

გავლენის მოხდენა შეუძლია, ვიდრე  ღიად დეკლარირებულ პოლიტიკურ 

განცხადებებს. მართალია, მედიის ამ შემადგენლის შესახებ საუბრისას ძნელია 

ემპირიული დაკვირვების გზით შედეგებამდე მივიდეთ, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს, 

გვქონდეს ინდივიდუალური თვალთახედვა, რომელიც ღირებულებებსა და 

გემოვნებას დაეფუძნება. ნათქვამის თვალსაჩინოებად არაერთი ნიმუშის მოხმობა 

შეგვიძლია, როგორც ადგილობრივი გამოცდილებიდან, ასევე სხვა ქვეყნების 

პრაქტიკიდანაც.  

ვირტუალური და რეალური დისკურსების ურთიერთქმედების  ნიმუშად 

შეგვიძლია მოვიხმოთ ასევე შემთხვევა, რომელიც  ჟურნალმა „ნიუსვიკმა“ აღწერა. 

ინფორმაცია მოგვითხრობდა  ერთ-ერთ ამერიკულ სერიალზე, რომლის მთავარმა 

პერსონაჟმა პუერტო - რიკოს სახელმწიფო დროშა დაცხრილა. ამან ლათინო-

ამერიკელი აქტივისტების აღშფოთება გამოიწვია. საქმე ლამის სახალხო 

მღელვარებამდე მივიდა. შედეგად, სერიალის შემქმნელებმა ბოდიში მოიხადეს და 
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ეპიზოდის ამოჭრის პირობა დადეს.  ავტორიტეტული ამერიკული გამოცემა 

აღნიშნულ ინფორმაციას შექსპირისეულ ყაიდაზე ასათაურებს - „აურზაური 

არაფრის გამო“ (ნიუსვიკი 1998: 4), რომელსაც მკვლევარი მ. ნადარეიშვილი   

ასოციაციური სათაურების რიცხვს მიაკუთვნებს. იგი პუბლიკაციის ავტორის 

ტენდენციურობაზე მიგვანიშნებს და ამბობს, რომ ამერიკელი ავტორისთვის სხვა 

ქვეყნის სახელმწიფო დროშის შეურაცხოფა მძიმე დანაშაულად არ აღიქმება. იგი 

კოლონიალიზმის ეპოქისთვის დამახასიათებელი ხედვით აღწერს მისთვის 

მეორეხარისხოვანი ქვეყნის პრობლემას. მკვლევარი დაასკვნის: „გარეშე პირისთვის 

ამ სათაურის ემოციური ფუნქცია ბევრად უფრო ფართოდ გაიაზრება, ვიდრე 

ჟურნალისტის ჩანაფიქრით იყო საჭირო“ (ნადარეიშვილი 1999: 46). 

ამ ამბავთან დაკავშირებით გვახსენდება ამერიკული ბლოკბასტერი, თავის 

დროზე გახმაურებული მხატვრული ფილმი: „წითელი სიცხე,“ არნოლდ 

შვარცენეგერით მთავარ როლში. გასული საუკუნის 90-იანების დასაწყისში 

გადაღებული ეს კინოსურათი, სამყაროს გადამრჩენი უძლეველი კიჩ-გმირით 

მთავარ როლში, ტრივიალური შინაარსის საკასო ფილმების რიცხვს მიეკუთვნება. 

მისი აქ მოხმობა, იმ ფაქტმა განაპირობა, რომ ფილმში ბოროტების შემმუსვრელი 

გმირის მთავარ მოწინააღმდეგეს წარმოდგენს საბჭოეთიდან ემიგრირებული 

ნარკომოვაჭრე და მაფიოზი, ყოველგვარი სიბილწის განმასახიერებელი პერსონაჟი, 

სახელად, არც მეტი, არც ნაკლები - რუსთაველი (!). ეს ფილმი დიდი წარმატებით 

გადიოდა ჩვენს კინოთეატრებში და დღესაც გადაიცემა ტელეარხებით. მიუხედავად 

იმისა, რომ ამ ფაქტს თავის დროზე ჩვენშიც მწვავე პროტესტი მოჰყვა, არ მახსოვს, 

სახელმწიფოს სიმბოლოს რანგში აყვანილი სახელის ასე უდიერად ხსენების გამო 

ვინმეს ბოდიში მოეხადოს (ფილმის შინაარსის კორექტირებაზე ხომ - ლაპარაკიც 

ზედმეტია!).   

უნდა შევნიშნოთ, რომ თანამედროვე პოპულარული კულტურის არაერთი 

მკვლევარი მოიხმობს სერიალებს, როგორც ემპირიულ მასალას. მაგალითისთვის 

კულტურის ბრიტანელი კრიტიკოსის ჰობსონისა და ჰოლანდიელი იენ ანგის 

დაკვირვებებიც იკმარებდა (სთორი 2007: 37-45). სატელევიზიო სერიალების 

ინდუსტრია კარგად მოფიქრებული, მაყურებლის ფსიქიკაზე მიზანმიმართულად 

მოქმედი, რეალობის სიმულაციით ჩამნაცვლებელი პოლიტიკაა, რომელსაც 

საცდურის ფუნქცია აკისრია. თანამედროვე ქართულ “სასერიალო” კულტურაში 

“მასკულტურის იდეოლოგიით” შეკავშირებული არაერთი პოზიცია იკვეთება 

(ირონიული, ემოციური, მკვეთრად უარყოფითი, პოპულისტური, კონფლიქტური 

და ა.შ.), რომლებიც პოლიტიკურ კონტექსტშიც შეგვიძლია განვიხილოთ. 
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გავიხსენოთ, თუნდაც, პოპულარული ქართული სერიალი „შუა ქალაქში“, 

რომლის საწყისი სეზონები ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერით წარმატებით 

გადაიცემოდა. 2007 წელს შექმნილი ამ ცნობილი სიტუაციური კომედიის ერთ-

ერთ სერიაში პერსონაჟად ქალაქის მერი გიგი უგულავა მოგვევლინა, თანაც,  

თვითმმართველობის არჩევნების წინ.  აი, სხვა პასაჟიც ამავე სერიალიდან: 

ტელესაგის ერთ-ერთი გმირი - მარიკა სასწორზე დგება და შედეგით იწონებს 

თავს -  49 კილო!  ირაკლი ეკითხება, როგორ შეძელი გახდომაო, მარიკა კი 

მიუგებს - „უგულავას დიეტა!“  პასუხით კმაყოფილი ირაკლი კვერს უკრავს და 

ქალაქის მერის საქებად ამბობს - ყოჩაღ, გიგი! კორპუსი გარედანაც გაგვილამაზა 

და შიგნიდანაცო (მეორე სეზონის მეორე სერია). 

თუკი ქალაქის იმჟამინდელი თავკაცი მუდამ დადებით კონტექსტში, 

კეთილი     იუმორით მოიხსენიება, ოპოზიციის ნებისმიერი წარმომადგენელი  

გონებაჩლუნგადაა გამოყვანილი და დაცინვის ობიექტია. ასე, მაგალითად, 

შემთხვევითი არაა, რომ სერიალის კომიკური პერსონაჟის, დაბნეული და 

ბრიყვი სანდროს ახალგაცნობილი გოგონა, მასზე უვიცი ვინმე თეო, 

ოპოზიციური პარტიის საარჩევნო შტაბის აქტივისტია. იგი ოჯახთან ერთად, 

ერთი წლით  სანკტ-პეტერბურგში გადადის საცხოვრებლად. სერიალის  მორიგი 

პერსონაჟის, ეკას მიერ  ბარში მათთან შეხვედრისას სასხვათაშორისოდ 

ნათქვამიც - „პუტინიც სანკტ-პეტერბურგიდანაა“ - რეციპიენტზე  (ამ 

შემთხვევაში, ტელემაყურებელზე) ზემოქმედებისათვისაა გამიზნული. ამ 

შემთხვევაში, აქცენტი პოლიტიკური ოპონენტების რუსეთთან კავშირზე 

კეთდება.  

კიდევ ერთ ეპიზოდს მოვიხმობთ: თამარი ეუბნება ქეთევანს - „ბრაიან 

ადამსი ჩამოდის, თურმე გია მაისაშვილის მეჯვარე ყოფილა.“ აქ მედიის მიერ 

სარკასტულადაა წარმოდგენილი  თვალუმდეგი სიმაღლეებისკენ ქართველების 

სწრაფვის თვისება  („სრულიად გაგაოგნებს ქართველი კაცის მოწადინებულობა 

და ლტოლვა სიმაღლისკენ“ - აკა მორჩილაძე, „ობოლე“). სერიალში საქილიკო 

თემა სწორედ მაისაშვილის ამერიკულ პოლიტიკურ ელიტასთან ახლო 

ურთიერთობა გახლავთ, განსაკუთრებით, დემოკრატთა ისტებლიშმენტთან 

(გახსოვთ, ალბათ, ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ იგი ობამას საარჩევნო 

კამპანიაშიც მონაწილეობდა) (შამილიშვილი 2014: 199 – 207).  

ეს მაგალითები ნათლად ადასტურებს, რომ ტელესერიალები ისევე, როგორც  

სხვა გასართობი პროდუქცია,  მედიის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. ამ კონტექსტს 

კი, ნაწილობრივ, მაყურებელი და მისი მოლოდინიც განსაზღვრავს. როლანდ ბარტის 
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მტკიცებით, „ტექსტი ავსებს იერსახეს, ტვირთავს მას კულტურით, მორალითა და 

წარმოსახვით.“ იერსახე კი არ ახდენს ტექსტის ილუსტრირებას, არამედ სწორედ 

ტექსტი აძლიერებს მის კონოტაციურ პოტენციალს. ბარტი ამ პროცესს მოიხსენიებს, 

როგორც „გადამცემს“(სთორი 2007: 133). თუკი მედიასაშუალებას წარმოვიდგენთ 

როგორც „სუპერტექსტს,“ ცხადი ხდება, რომ 2010 წლის ქალაქის მესვეურის 

წინასაარჩევნო პერიოდში ტრანსლირებული პროდუქციის კონოტაციურ 

პოტენციალს თავად მედიასაშუალების სარედაქციო პოლიტიკა აძლიერებდა 

(დარბევის შემდეგ აღდგენილი მაუწყებლობის პირობებში). ისიც აშკარაა, რომ  

„გადაცემის“ პროცესი იმ აუდიტორიაზე ახდენდა გავლენას, რომელიც 

პროსახელისუფლოდ მოიაზრებოდა. ამ სეგმენტისთვის ეს გაზიარებული 

კულტურული კოდი იყო, საპირისპიროდ აუდიტორიის ოპოზიციურად განწყობილი 

ნაწილისა, რომელიც ამ კომუნიკაციურ გზავნილს, როგორც მითს, „კონტრმითს“ 

უპირისპირებდა და მისი „წაკითხვის“ ვარიაციად ხელისუფლების (ამ შემთხვევაში, 

ნაციონალური მოძრაობის) აუდიტორიაზე მანიპულირების მცდელობას ირჩევდა.  

აქვე დავიმოწმებთ სკანდალური ქართული ტელესერიალის „ცხელი ძაღლის“ 

ნიმუშსაც. შემთხვევითი არაა, რომ ეს გახმაურებული  სატელევიზიო დრამა 

ტელეიმედში, ძველი მფლობელის  პირობებში შეიქმნა (2006 წელს რეჟისორმა ზაზა 

ურუშაძემ გადაიღო მისი მეოთხე სეზონი, რომლის სიუჟეტი პრემიერმინისტრის 

მხუთავი გაზით საეჭვო ვითარებაში გარდაცვალების ამბავზე იყო აგებული. ამ 

ისტორიის ზურაბ ჟვანიას სიკვდილთან მსგავსების გამო, 12 სერია ცენზურის ქვეშ 

მოექცა და გარკვეული დროით თაროზე შემოდეს). მითს, რომელიც წინა 

ხელისუფლებამ მისი ბოლო სეზონის აკრძალვით შექმნა, „იმედის“ სარედაქციო 

პოზიცია აძლიერებდა და მას პოლიტიკური შინაარსით ტვირთავდა. თუკი „იმედის“ 

მაყურებლისთვის ეს ტელენოველა უსამართლობასთან ბრძოლის სიმბოლოდ 

აღიქმებოდა, „რუსთავი -2-ის“ მაყურებლისთვის მისი „წაკითხვა“ ოპოზიციური 

ძალების მიერ პოლიტიკური რევანშის  მცდელობას უკავშირდებოდა. ამ კონკრეტულ 

მაგალითში კონოტაციური მნიშვნელობა დენოტაციის დონეზეც არსებობდა. თუმცა, 

ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ „წაკითხვის ვარიაციები“ მაინც სხვადასხვაა და, 

ისევ ბარტს თუ დავიმოწმებთ, ცოდნის სახეობებზეა დამოკიდებული, იმაზე, თუ რა 

მნიშვნელობას ანიჭებს მკითხველი გამოსახულებას - იქნება ეს პრაქტიკული, 

კულტურული, ეროვნული, ესთეტიკური თუ სხვა ტიპის განსხვავება (ბარტი 2012: 

134).   

დღევანდელი ტელემედიის არაპუბლიცისტური შინაარსი ძირითადად 

მელოდრამატული ნიმუშებით - ე.წ. „საპნის ოპერებითაა“ გაჯერებული. დროთა 
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განმავლობაში, ისტორიულ კონტექსტზე დამყარებით,  მათი „წაკითხვის“ კოდი 

იცვლებოდა. ლათინოამერიკული სერიალების ეპოქა, რომელსაც წლების მანძილზე 

ჰქონდა ჩვენი ტელესივრცე დაპყრობილი, წარსულს ჩაბარდა. მათი ბუმი გასული 

საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაიწყო. ჯერ კიდევ „გარდაქმნის“ პერიოდში 

ტელეეკრანებზე „მონა იზაურა“ გამოჩნდა, ხოლო სერიალმა „მდიდრებიც ტირიან“ 

ისეთი ფურორი მოახდინა, მთელი საბჭოური აუდიტორია ეკრანებს მიაჯაჭვა.  

„უცხო ხილისადმი“ ინტერესი იმდენად დიდი იყო, ცენტრალური ტელევიზიის 

წერილების რედაქცია საქმეს ვერ აუდიოდა. მაყურებელი თვალუწვდენელი ქვეყნის 

ყველაზე შორეული  კუთხეებიდანაც კი გზავნიდა ბარათებს თხოვნით, გაემხილათ 

ყოველი მომდევნო სერიის შინაარსი.  მათ შორის მრავლად იყო ასაკოვანი 

მაყურებელი, რომელიც მუდარით ავსებდა ტელემესვეურებს, „საპნის ოპერის“ 

ფინალი გაემჟღავნებინათ - შიშობდნენ, შერყეული ჯანმრთელობის გამო, ვაითუ  მის 

დასასრულს ვერ მოვესწროთო.  დღეს ამაზე გულიანად გვეცინება, მაგრამ იმ ხანაში 

თავისუფლებამოწყურებულ ადამიანებს „ვესტერნულის“ ლამის ყოველგვარი 

გამოვლინება თავისუფლების სიოს მობერვად და მისი მცირე „ულუფის“ 

მოხელთებად ეჩვენებოდათ.  

ამ ეტაპზე ჩვენი ტელეაუდიტორია თურქული ტელენოველების „ტყვეობაშია.“ 

სანამ სატელევიზიო „რესენტიმენტის“ ამ სეგმენტზე ვისაუბრებდეთ, აუცილებლად 

უნდა შევნიშნოთ ერთი ტენდენციის შესახებ. კერძოდ, ისეთ გლობალურ პროექტებს, 

როგორიც  სერიალი „დალასი“იყო,  კონტრდინების სახით სულ უფრო მეტად 

უპირისპირდება ლოკალური კულტურებიდან შეთავაზებული პროდუქცია. 

ცალკეულმა ქვეყნებმა კარგად განავითარეს „საპნის ოპერის“ ინდუსტრია და იგი არა 

მხოლოდ კომერციული მიზნით გამოიყენეს, არამედ ერთგვარი „საიმიჯო“ 

მნიშვნელობაც შესძინეს. ამასთან, მათი „წაკითხვის“ კონოტაციურ დონეზე ხშირად 

იდეოლოგიური დატვირთვაც აშკარავდება. ასე მაგალითად, თურქული სერიალების 

„საიმიჯო პოლიტიკა“ პერსონაჟთა მიმართ სელექციურ მიდგომაში ვლინდება. 

მსახიობების გამორჩეული გარეგნული მახასიათებლების მიხედვით შერჩევა 

სილამაზის დასავლეთში დამკვიდრებული სტერეოტიპის მსხვრევას ემსახურება, 

რომელიც ამ ეთნოსს ტრანსკასპიური უდაბნოს მკვიდრის იერსახესთან აიგივებს. 

ევროპული სტანდარტების მსგავსად, თურქულ სერიალებში იდეალური გარეგნობის 

პერსონაჟები ჩნდებიან - ცისფერთვალება,  ღია ფერის თმისა და კარგი აღნაგობის 

მსახიობები მილიონობით მაყურებლის სიმპათიას იმსახურებენ.  

სემიოტიკის ენაზე რომ ვთქვათ, ამგვარი მიდგომა თვალის ახვევას ჰგავს - 

მსგავსად შავგვრემანი ქალისა, რომელიც თმას ქერად იღებავს, ქერასავით 
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გამოიყურება, მაგრამ შავგვრემანივით ფიქრობს. „ქერა თმის სემიოტიკაზე“ საუბრობს 

სოციოლოგი ჩარლზ ვინიკი წიგნში - „დესექსუალიზაცია ამერიკელის ცხოვრებაში“ 

და შეღებილ ქერა თმას ნიშნებით მოტყუების მაგალითად მოიხმობს (ვინიკი 1995: 

169). ამასთან დაკავშირებით, უმბერტო ეკო განმარტავს - თუკი ნიშნებს სიმართლის 

სათქმელად ვიყენებთ, შეგვიძლია მათი ტყუილის სათქმელად გამოყენებაც:  „.. თუ 

რაიმე არ შეიძლება სიცრუისთვის გამოვიყენოთ, ის საერთოდ არაფრის სათქმელად  

გამოდგება“ ( ეკო 1994:.7). 

ზემოხსენებული სერიალები პოპულარულია არა მხოლოდ ქართველ 

მაყურებელში, არამედ მსოფლიოს სხვასხვა ქვეყანაშიც - რუსეთში, ბულგარეთში, 

აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებსა და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩილეშიც კი! 

გავრცელების ეს მასშტაბები შეგვიძლია განვიხილოთ დასტურად ცენტრისკენული 

ძალების რეაქციისა პოპკულტურის გლობალურ ცენტრიდანულ მოძრაობაზე, 

როგორც პასუხი ამერიკულ იდეაზე - მთელი მსოფლიოს საკუთარი კულტურული 

და პოლიტიკური პრეფერენციებით მოწყობის შესახებ. შეიძლება ამ ვარაუდს ბევრი 

კრიტიკოსი გამოუჩნდეს, მით უფრო, რომ ემპირიულად მისი დადასტურება არ 

შეგვიძლია, მაგრამ შეუიარაღებელი თვალითაც ნათლად ჩანს, რა დიდი გავლენა აქვს 

თურქულ „საპნის ოპერებს“ ჩვენს აუდიტორიაზე.  

  ვფიქრობთ,  ეს პოპულარობა, გარკვეულწილად, კულტურული და 

გეოგრაფიული სიახლოვითაა განპირობებული.  მსგავსად მასმედიის 

„დემონსტრირების ეფექტისა,“ რომლის მიხედვითაც, ერთი საზოგადოების მედიის 

მომხმარებლები, საერთაშორისო მედიის საშუალებით, თვალყურს ადევნებენ სხვაგან 

მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს, რაც, ხშირ შემთხვევაში, მათთვის საკუთარ 

ქვეყანაში ცვლილების მოსახდენად სულისკვეთების მიმცემი აღმოჩნდება ხოლმე 

(დემოკრატიზაცია 2009: 336-339). ეს ეფექტი უფრო შესამჩნევია, თუკი პროცესი 

გეოგრაფიულად და კულტურულად ახლო რეგიონში მიმდინარეობს.   

ძნელია ამტკიცო ამ ჰიპოთეზის მართებულობა, მაგრამ მეზობელი ქვეყნის 

ტელესაგათა სულ უფრო მზარდი პოპულარობა და აუდიტორიის გარკვეულ 

სეგმენტზე მათი გავლენა ეჭვს არ იწვევს. სოციოლოგ ჰერბერტ განსისეულ 

კლასიფიკაციაზე დაყრდნობით, ეს პროდუქცია მეტადრე საშუალოზე დაბალი და 

დაბალი საჯარო გემოვნების  აუდიტორიების თავშექცევის საშუალებაა (დეფლორი.. 

2009: 232 - 236).  ამგვარი დასკვნა შეიძლება ვინმეს გადაჭარბებული ეჩვენოს, მაგრამ 

რეიტინგების მთვლელი ფიფლმეტრების მონაცემები არ ტყუის! წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, მათ სხვა მედიაპროდუქტით ჩაანაცვლებდნენ (ცხადია, არც სიძვირე - 

სიიაფის საბაზრო პრინციპი უნდა გამოვრიცხოთ).  
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კიდევ ერთი ფაქტორი უნდა მივიღოთ მხედველობაში. თურქული 

სერიალების „ექსპანსიამ“ თითქოს შეარბილა კიდეც ნაციონალისტურ - რელიგიური 

ხისტი განწყობები, რაც ნათლად გამოვლინდა ბათუმში, აზიზიეს მეჩეთის 

მშენებლობასთან დაკავშირებული საპროტესტო მუხტის ქრობაში. მეტიც, ამ 

სერიალებს ერთგული მაყურებელი სომეხი ეროვნების წარმომადგენელთა შორისაც 

გამოუჩნდა (ერთმა მათგანმა ჩვენთან საუბრისას ისიც კი აღიარა, რომ ამ ქვეყნის 

მიმართ, გასაგები მიზეზების გამო,  მტრული დამოკიდებულებაც კი შეეცვალა).  

ფაქტია, გავლენები არსებობს, მაგრამ მათი ერთმნიშვნელოვნად შეფასება არ 

შეიძლება. თუკი ახალგაზრდა აუდიტორია პოპკულტურის ამ ნაწილს მხოლოდ 

გართობის საშუალებად და გლობალიზაციის თანმდევ მოვლენად აღიქვამს, უფროსი 

აუდიტორიისთვის მანიპულაციისა და იდეოლოგიური გავლენის შეფარულ 

მცდელობად აღიქმება. ნათქვამი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ კოდის 

ამოქმედება სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული. პირველადი ამოხსნის დონეზე 

ესაა მელოდრამატული ისტორია - სენტიმენტალურ ნარატივთა წყება, მეორადი 

ამოხსნის დინეზე კი - ეს გახლავთ სერიალის შემქმნელთა მცდელობა, წარმოაჩინონ 

თურქული “იმპერიალიზმის” დადებითი იერსახე.  

მართალია, პოპკულტურას ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს, მაგრამ მცდარია 

მოსაზრება, თითქოს მისი შესწავლა ფუჭი და არაპრესტიჟული საქმეა. პირიქით, 

უმჯობესია საფუძვლიანად ვერკვეოდეთ იმ კულტურაში, რომელიც გარს გვახვევია 

და დღითი დღე, ნებსით თუ უნებლიედ, ჩვენს აზროვნებაზე, ქცევაზე, 

ურთიერთობებზე მოქმედებს; მედიის შინაარსზე უდიდეს ეკონომიკურ გავლენას 

ახდენს.  სხვა თუ არაფერი, ეს ხომ საზოგადოებრივი პროცესების ცოდნაა, 

„გამასმედიებული ხელოვნება“ კი,  ამა თუ იმ ფორმით მთელ საზოგადოებას 

მოიცავს. ბობ დილანის ცნობილი გამონათქვამისა არ იყოს, „რაღაც  ხდება, რაღაც 

ისეთი, რის შესახებაც ჩვენ შეიძლება არ ვიცით,“ მაგრამ უთუოდ უნდა გავიგოთ, 

თუკი გვინდა, რომ პრობლემას რამეგვარად  ვუშველოთ..  
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დამოუკიდებელი მუშაობის საათები: 90 

 

სასწავლო კურსის  მიზნები 

სასწავლო კურსი მიზანია (მიზნებია): 

 

 წარმოაჩინოს და შეასწავლოს მაგისტრანტებს 

მასმედიის როლი და მნიშვნელობა დემოკრატიის 

განვითარებასა და სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩამოყალიბებაში, მშენებარე დემოკრატიის 

საზოგადოებას, ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ 

ძალებს შორის ღირებულებითი კონსენსუსის 

მიღწევაში;  

 გამოკვეთოს და დაასაბუთოს მასმედიის გავლენა  

პოლიტიკური მართვის პროცესზე; სახელისუფლო 

განშტოებებთან მისი მიმართების პრობლემატიკა; 

 მოახდინოს დემონსტრირება ტოტალიტარული და 

პოსტსაბჭოთა მედიური გამოცდილებისა, 

პოლიტიკურ კომუნიკაციებში მედიის 

წარმმართველი როლისა; 

 განსაზღვროს გლობალური მედიის მონაწილეობა 

დემოკრატიზაციის  პროცესში - საერთაშორისო 

მედიის, ქსელური კომუნიკაციების 

თავისებურებათა გამოვლინებისა და ტრადიციულ 

მედიასთან მისი უპირატესობის წარმოჩენის 

თვალსაზრისით.  

სასწავლო კურსზე დაშვების 

წინაპირობები  
 წინაპირობის გარეშე 

სწავლის შედეგები 

აღწერილი დარგობრივი და ზოგადი 

(ტრანსფერული) კომპეტენციებით 

ცოდნა და გაცნობიერება: 

სტუდენტი  

 წარმოაჩენს და აფასებს მედიის როლსა და 

მნიშვნელობას დემოკრატიზაციის პროცესში; 

 აანალიზებს მედიის დემოკრატიულ ფუნქციებს;  

 განსაზღვრავს პოლიტიკურ კულტურაზე მედიის 

ზემოქმედების ფორმებს;  

 გამოკვეთს გლობალური მედიის როლსა და 

მნიშვნელობას, დემოკრატიზაციის პროცესზე მისი 

ზემოქმედების უნარს; 

 აანალიზებს მედიის, როგორც სახელისუფლებო 

ინსტრუმენტის როლს ტოტალიტარიზმის ეპოქაში; 

  მიმოიხილავს ე.წ. „გადასვლის“ პერიოდის მედიის 

პრობლემებს; 

 ასაბუთებს მედიის ეთიკურ და სამართლებრივ 

ასპექტებს;  

 წარმოაჩენს პროფესიული საქმიანობის 

სირთულეებს მედიის დემოკრატიზაციის 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პროცესში. 

 

უნარი: 

სტუდენტი   

 სიღრმისეულად წარმოაჩენს მედიის, როგორც 

ხელშემწყობის როლს დემოკრატიული პროცესების 

განვითარებაში; 

 კრიტიკულად განსჯის მედიის გამოცდილებას 

ტოტალიტარულ რეჟიმებში; 

 გამოკვეთს პრობლემას და აანალიზებს 

კონტექსტური ცოდნის მოშველიებით; 

 განსაზღვრავს საერთაშორისო მედიის ფუნქციებს 

და მის გავლენას დემოკრატიული ტრანზიციის 

პროცესზე; 

 აანალიზებს ახალი მედიისა და სოციალური 

ქსელების პოლიტიკური მართვის პროცესზე 

გავლენის შესაძლებლობას; 

 მოიძიებს, დაამუშავებს და აანალიზებს საჭირო 

ინფორმაციას  სხვადასხვა წყაროდან; 

 იკვლევს პრობლემას ინტერდისციპლინურ 

ჭრილში. 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა: 

სტუდენტი 

  

 მკაფიოდ გაიაზრებს მედიის როლსა და 

მნიშვნელობას სამოქალაქო საზოგადოების 

ფორმირებისა და დემოკრატიის მშენებლობის 

პროცესში; 

  განსაზღვრავს მედიაკვლევების მნიშვნელობას 

დემოკრატიული  ღირებულებების 

დამკვიდრებაში ხელშეწყობის კუთხით. 

სწავლებისა და სწავლის მეთოდები  

ლექცია (15 კვირა, 30 აკადემიური საათი) და სასემინარო 

მუშაობა (15 კვირა,  15 აკადემიური საათი)  

დისკუსია, შემთხვევის ანალიზი (case study). მასალის 

მიწოდება ხდება ახსნა–განმარტებით. სტუდენტმა  უნდა 

გამოიყენოს წერითი და  წიგნზე  მუშაობის მეთოდები.  

ელექტრონული სწავლების მეთოდები. 

შეფასების სისტემა და კრიტერიუმები  

შეფასების სისტემა უშვებს: 

ა) ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

 ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

 ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 
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ქულა; 

 კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

 დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 

61-70 ქულა; 

 საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 

ბ) ორი სახის უარყოფით შეფასებას: 

 (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 

ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად 

მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 

დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით 

გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

 (F)  ჩაიჭრა  –  მაქსიმალური შეფასების  40  ქულა 

და  ნაკლები,  რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ 

ჩატარებული სამუშაო არ არის საკმარისი და მას 

საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

საგანმანათლებლო   პროგრამის   კომპონენტში,   FX-ის   
მიღების   შემთხვევაში   დამატებითი  გამოცდა  
დაინიშნება დასკვნითი  გამოცდის  შედეგების 
გამოცხადებიდან არანაკლებ  5  დღეში.   

სტუდენტის მიერ დამატებით გამოცდაზე  მიღებულ  
შეფასებას  არ  ემატება  დასკვნით შეფასებაში მიღებული 
ქულათა რაოდენობა. 

დამატებით გამოცდაზე მიღებული შეფასება არის 
დასკვნითი შეფასება და აისახება საგანმანათლებლო 
პროგრამის კომპონენტის საბოლოო შეფასებაში. 

დამატებით  გამოცდაზე  მიღებული  შეფასების  
გათვალისწინებით  საგანმანათლებლო  კომპონენტის  
საბოლოო შეფასებაში 0-50 ქულის მიღების შემთხვევაში, 
სტუდენტს უფორმდება შეფასება F-0 ქულა. 

შეფასების ფორმები და ქულები: 

 

1. სემინარული აქტივობა (დასწრება) - 35 ქულა 

2. შუალედური შემოწმება - 25 ქულა 

3. დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა 

 

დასკვნით გამოცდაზე დაშვების წინაპირობა: სტუდენტს 

სემესტრის განმავლობაში დაგროვილი უნდა ჰქონდეს 

არანაკლებ 11 ქულისა. 
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დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი: 

20 ქულა 

 

          შეფასების კრიტერიუმები:  

 

სემინარული აქტივობა (დასწრება) - 35 ქულა 

 

1. დასწრება -5 ქულა.  

არცერთ ლექცია/სემინარზე დასწრება: 0 ქულა 

1-3 ლექცია/სემინარზე დასწრება:  1 ქულა 

4-6 ლექცია/სემინარზე დასწრება:  2 ქულა  

7-9 ლექცია/სემინარზე დასწრება:   3 ქულა  

10-12 ლექცია/სემინარზე დასწრება:  4 ქულა  

13-15 ლექცია/სემინარზე დასწრება:  5 ქულა  

 

2. სემინარებში მონაწილეობა - 30 ქულა.  

სემესტრის განმავლობაში ჩატარდება 15 სემინარი  

წინასწარ მონიშნულ თემაზე. თითოეული 

სასემინარო აქტივობის (ზეპირი ფორმით) 

ექვივალენტი უმაღლესი შეფასება განისაზღვრება 

თითო ქულით. ზეპირ გამოკითხვასთან ერთად, 

მაგისტრანტს ევალება წინასწარ შერჩეულ თემაზე 

ერთი წერითი დავალების (ესეს) შესრულება, 

რომლის უმაღლესი შეფასება განისაზღვრება 5 

ქულით და ერთი პრეზენტაციის მომზადება, 

რომელიც შეფასდება 10 ქულით. 

 

სასემინარო შეფასების კრიტერიუმები: 

 

ზეპირი გამოკითხვა ფასდება იმისდა მიხედვით, 

თუ რამდენად სრულყოფილად აქვს ათვისებული 

მასალა მაგისტრანტს; რამდენად დამაჯერებლად 

გადმოსცემს სათქმელს; ავლენს თუ არა ანალიზისა 

და კრიტიკული აზროვნების უნარს. 

წერითი დავალება (ესე): 

ფასდება 5 ქულით (რამდენად სწორად წარმართავს 

მსჯელობას; ფლობს თუ არა სამეცნიერო 

ტერმინოლოგიას; ჩანს თუ არა განსჯა-შეფასების 

უნარი; როგორია მასალის დამუშავების დონე, 

ინფორმაციის სიზუსტე).  

 

წერითი დავალების შეფასების კრიტერიუმები: 
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5 ქულა:  ნაშრომში საკითხი ზუსტად და 

ამომწურავადაა გადმოცემული; ტერმინოლოგია 

დაცულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს 

პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 

ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული როგორც 

ძირითადი, ისე დამხმარე ლიტერატურა. 
4 ქულა: ტერმინოლოგია ძირითადად დაცულია, 

თუმც ერთეულ შემთხვევაში არაზუსტია. სტუდენტი 

კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ 

განვლილ მასალას, ათვისებული აქვს ძირითადი 

სასწავლო ლიტერატურა.  
3 ქულა:  ტერმინოლოგიურად გამართულია; 

სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ 

მასალას, მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი 

არაარსებითი შეცდომები.  
2 ქულა:  საკითხი დამაკმაყოფილებლადაა 

გადმოცემული;  მოტანილია საკითხის შესაბამისი 

მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები, 

გვხვდება ერთი ფაქტობრივი შეცდომა. 
1 ქულა: ნაშრომი არასრულია, ტერმინოლოგია 

ერთზე მეტ შემთხვევაში გამოყენებულია 

არაზუსტად. გვხვდება ფაქტობრივი შეცდომები.    
0 ქულა: ნაშრომი შეუსაბამოა ან საერთოდ არაა 

მოცემული. 
 
პრეზენტაცია მომზადდება წინასწარ 

განსაზღვრული თემების მიხედვით. მასში უნდა 

ჩანდეს მაგისტრანტის სამკვლევრო უნარები, 

მასალის ვიზულიზება უნდა თანხვდებოდეს 

ვერბალურ კომპონენტს და წარმოაჩენდეს 

პრობლემის არსს. ფასდება 10 ქულით. 

 

პრეზენტაციის შეფასების კრიტერიუმები: 

 

9 - 10 ქულა: წარმოდგენილი პრეზენტაცია 

სრულად ასახავს საძიებო თემატიკას; ვიზუალური 

და ვერბალური კომპონენტები ერთმანეთს 

თანხვდება და ავსებს. ტერმინოლოგია დაცულია. 

სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს 

პროგრამით გათვალისწინებულ წარმოსაჩენ 

მასალას. 

7 - 8 ქულა: სტუდენტი ნათლად წარმოაჩენს 

საძიებო საკითხს, თუმცა ვლინდება არაარსებითი 

ხასიათის შეცდომები. სტუდენტი კარგად ფლობს 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პროგრამით გათვალისწინებულ წარმოსაჩენ 

მასალას. 

6 - 5 ქულა: პრეზენტაციაში ტერმინოლოგია 

შეცდომითაა გამოყენებული; საკითხი 

დამაკმაყოფილებლადაა გადმოცემული;  

ვიზუალური კომპონენტი სრულად არ ასახავს 

განსახილველ საკითხს. 

4 - 3 ქულა: პრეზენტაცია ნაკლოვანია; 

ტერმინოლოგია არაა გამოყენებული; საკითხი, 

ძირითადად, დამაკმაყოფილებლადაა 

გადმოცემული, თუმცა  ვიზუალური მხარე მას 

სრულად არ შეესაბამება; გვხვდება ორი 

ფაქტობრივი შეცდომა. 

2 - 1 ქულა: პრეზენტაცია მხოლოდ მცირედ 

შეესაბამება საკითხს; ვიზუალური მხარე 

ნაკლოვანია და მოტანილია არაზუსტად. გვხვდება 

არაერთი ტერმინოლოგიური და  ფაქტობრივი 

შეცდომა.    

0 ქულა: პრეზენტაცია საკითხს არ შეესაბამება ან 

საერთოდ არაა წარმოდგენილი. 

 

3. შუალედური შემოწმება - 25 ქულა 

სემესტრის განმავლობაში ჩატარდება 1 წერითი 

შემოწმება კომბინირებული ტესტის ფორმით (ღია 

და დახურული კითხვარი).  

მაგისტრანტის შუალედური შეფასების 

კრიტერიუმები: 

შუალედური შეფასება ხდება განვლილი 

თემატიკის საფუძვლიანად მომცველი 4 

საკითხიანი ღია (ვანიჭებთ 5 ქულას) და 5 

საკითხიანი დახურული (ვანიჭებთ თითო ქულას) 

კითხვარით; საბოლოო შეფასებას დაჯამებით 

გამოვიყვანთ.  

 

ღიადაბოლოებიანი საკითხის შეფასების კრიტერიუმები: 

 
5 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და 

ამომწურავადაა გადმოცემული; ტერმინოლოგია 

დაცულია. მაგისტრანტი ზედმიწევნით კარგად 

ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ 

მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს 

ათვისებული როგორც ძირითადი, ისე დამხმარე 

ლიტერატურა. 
4 ქულა: პასუხი სრულია; ტერმინოლოგია 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ძირითადად დაცულია, თუმც ერთეულ შემთხვევაში 

არაზუსტია. მაგისტრანტი კარგად ფლობს 

პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 

ათვისებული აქვს ძირითადი სასწავლო 

ლიტერატურა.  
3 ქულა: პასუხი სწორია, მაგრამ შეკვეცილი; 

ტერმინოლოგიურად გამართულია; მაგისტრანტი 

ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, 

მაგრამ აღინიშნება მცირეოდენი არაარსებითი 

შეცდომები.  
2 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია, ტერმინოლოგია არაა 

გამოყენებული ან შეუსაბამოა; საკითხი 

დამაკმაყოფილებლადაა გადმოცემული;  მოტანილია 

საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული 

ფრაგმენტები, გვხვდება ერთი ფაქტობრივი შეცდომა. 
1 ქულა: პასუხი მხოლოდ ნაწილობრივაა სწორი, 

ტერმინოლოგია ერთზე მეტ შემთხვევაში 

გამოყენებულია არაზუსტად. გვხვდება ფაქტობრივი 

შეცდომები.    
0 ქულა: პასუხი საკითხს არ შეესაბამება ან საერთოდ 

არაა მოცემული. 
 

დახურულბოლოიანი ტესტის შეფასების კრიტერიუმი: 1 

ტესტი - სწორი პასუხი 1 ქულა, არასწორი პასუხი 0 

ქულა. 
 

 

4. დასკვნითი გამოცდა - 40 ქულა 

დასკვნითი სემესტრული გამოცდა ჩატარდება  

წერით, ასევე შერეული ფორმატით - საკითხებს + 

ტესტი - განვლილი მასალის ამომწურავად 

ამსახველი   ხუთსაკითხიანი  კითხვარისა და 

ამდენივე ტესტური ფორმატის საკითხების სახით, 

რომლითაც სრულად წარმოჩნდება მაგისტრანტის 

მიერ სასწავლო კურსით გათვალისწინებული 

მასალის ათვისების დონე და მისი განსჯა-

შეფასებითი უნარი (5 საკითხი - თითოეული 7 

ქულა, 5 დახურული კითხვა - თითო ქულა);   

 

ღიადაბოლოებიანი საკითხის შეფასების კრიტერიუმები: 

 
6 - 7 ქულა: პასუხი სრულია; საკითხი ზუსტად და 

ამომწურავადაა გადმოცემული; ტერმინოლოგია 

დაცულია. მაგისტრანტი ზედმიწევნით კარგად 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ 

მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს 

ათვისებული როგორც ძირითადი, ისე დამხმარე 

ლიტერატურა. 
5 - 4 ქულა:. მაგისტრანტი კარგად ფლობს პროგრამით 

გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, ათვისებული 

აქვს ძირითადი სასწავლო ლიტერატურა. 

ტერმინოლოგია ძირითადად დაცულია, თუმცა 

ერთეულ შემთხვევაში არაზუსტია. 
3 – 2 ქულა: პასუხი ნაკლოვანია, საკითხი 

დამაკმაყოფილებლადაა გადმოცემული;  მოტანილია 

საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული 

ფრაგმენტები, გვხვდება ფაქტობრივი შეცდომა. 

2 -1  ქულა: პასუხი მხოლოდ ნაწილობრივაა სწორი, 

ტერმინოლოგია გამოყენებულია არაზუსტად. 

გვხვდება ფაქტობრივი შეცდომები.    

0 ქულა: პასუხი საკითხს არ შეესაბამება ან საერთოდ 

არაა მოცემული. 
 

დახურულბოლოიანი ტესტის შეფასების კრიტერიუმი: 1 

ტესტი - სწორი პასუხი 1 ქულა, არასწორი პასუხი - 0 

ქულა. 

სავალდებულო/ძირითადი 

ლიტერატურა და სხვა სასწავლო 

მასალა 

პროფესორის მიერ ქართული და უცხოური სამეცნიერო 

ლიტერატურის მიხედვით მომზადებული სალექციო 

მასალა. სალექციო მასალისთვის  გამოყენებულია 

შემდეგი ძირითადი წყაროები: 

 

[1] “Democratization”, OXFORD, Christian W.Hearpfer, 

Patrick Benhagen,Ronlad F.Inglehart and Christian Welzel, 

OXFOR UNIVERSITY PRESS, 2009. Part Three: The 

MediaD 

[2] Georg Sorensen, “Democracy and Democratization – 

Processes and Prospects in a Changing World,” Thierd 

Edition, Dilemmas in World Politics, Westview press, 2008. 

[3] Robert Kagan, “The return of History and the End of 

Dreams”, Alantic Books, London,2008 

[4]  ჯონ სთორი, „კულტურის კვლევები და 

პოპულარული კულტურის შესწავლა“, ილია 

ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა“, თბ., 2007წ.  

[5] ჰედლი ბული, „ანარქიული საზოგადოება: წესრიგის 

საკითხი მსოფლიო პოლიტიკაში“, გამომც. „დიოგენე“, 

თბ., 2003. 

[6] ენდრიუ ჰეივუდი,  “პოლიტიკური იდეოლოგიები”, 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თბ.,  2007.  

[7] გრებერი დ., „დემოკრატიის პროექტი - ისტორია, 

კრიზისი, მოძრაობა“, თბილისი, 2014. 

 

პროფესორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა 

მოიპოვება თსუ-ს ბიბლიოთეკებში. 

 

დამხმარე ლიტერატურა და სხვა 

სასწავლო მასალა 

1.ოსვალდ შპენგლერი, „პოლიტიკის ფილოსოფია“, 

პოლიტიკური განათლების ასოციაცია, თბ., 1995. 

2. მერაბ მამარდაშვილი, “ჩახშული ფიქრი“- საუბრები ანი 

ეპელბუანთან, გამომც. „ჩელმი“, თბ., 1992. 

3. ენტონი დ. სმითი, „ნაციონალური იდენტობა“, გამომც. 

„ლოგოს პრესი’, თბ., 2008წ.  

4. ლ. ბერძენიშვილი, „ადამიანის უფლებები ქართულ 

ყოფით კულტურაში“, კრებულში: „ადამიანის უფლებები 

და ქართული კულტურა“, თბ., 2004. 

5. მ. შამილიშვილი, „ქართული ჟურნალიზმის 

პროტოგლობალისტური გამოცდილებიდან“, ჟურნალი 

„კრიტიკა“, ტ. მე- 6, თბ., 2012. 

6. მ. შამილიშვილი, „მწერლური მედიატექსტის 

პოლიტიკური კონტექსტი“, ჟურნალი „კრიტიკა“, ტ. მე-4; 

თბ., 2009. 

7. ჯონ სტიუარტ მილი, „თავისუფლების თაობაზე“, 

www.lib.ge 

8. ჯონათან უოტსი, „ჩინეთი დღევანდელ მსოფლიოში,“ 

თბილისი, 2012. 

აკადემიური კეთილსინდისიერება 

სტუდენტმა უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ მის მიერ 

მომზადებული დავალება, არ უნდა გააყალბოს 

მონაცემები ან სხვა ინფორმაცია და არ უნდა გადაიწეროს 

ნაშრომი.  

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე ზემოხსენებულ ქმედებას 

ექნება ადგილი, სტუდენტს დაეკისრება ეთიკის 

კოდექსით განსაზღვრული დისციპლინური 

პასუხისმგებლობა  აკადემიური კეთილსინდისიერების 

პრინციპების დარღვევის გამო, რომლებიც ჭეშმარიტი 

აკადემიური განათლების განუყოფელი ნაწილი და 

უნივერსიტეტის ფუნდამენტური ღირებულებაა.  

სასწავლო კურსის გავლასთან 

დაკავშირებული დამატებითი 

ინფორმაცია/პირობები (არსებობის 

შემთხვევაში) 

 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები ჩატარდება 

უნივერსიტეტის მიერ დანიშნულ საგამოცდო კვირეულში. 

 

  

http://www.lib.ge/


 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სასწავლო კურსის შინაარსი 

 

კვ
ი

რ
ი

ს 
N

 

ლექციის/სემინარის/სამუშაო ჯგუფის/პრაქტიკუმის თემა 
ლიტერატურა და სხვა სასწავლო 

მასალა 

1 

მასკომუნიკაციის  საშუალებათა სისტემისა  და 

პოლიტიკური ურთიერთქმედების  თავისებურებანი; 

ჟურნალისტიკის, როგორც ერთიანი მედიასივრცის 

დემოკრატიული ფუნქციები 

 

 დისკუსია თემაზე: მასობრივი კომუნიკაციის 

საშუალებათა გამოსახვის თავისებურებათა ასახვა 

ინფორმაციული საზოგადოების პოლიტიკურ 

სისტემაზე 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 1 

 

 

2 

პოლიტიკურ კულტურაზე მედიის ზემოქმედების 

ფორმები;  

მედიის, როგორც მეთვალყურის როლი.  

 

სასემინარო თემა: პოლიტიკური დებატები - მედიის, 

როგორც დემოკრატიის ხელშემწყობის  მთავარი 

ინსტრუმენტი  

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 2 

 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

ოსვალდ შპენგლერი, „პოლიტიკის 

ფილოსოფია“, პოლიტიკური 

განათლების ასოციაცია, თბ., 1995., 

გვ. 3-45 

3 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა როლი 

საზოგადოების პოლიტიკურ სისტემასა და სახელმწიფო 

ორგანოთა ფორმირებაში; სასამართლო ხელისუფლება 

და მასმედია 

 

სასემინარო თემა: მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებისა და ხელისუფლების ურთიერთობის 

პრობლემა 

 

 

 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 3 

 

4 

გეოპოლიტიკური ტენდენციები და საერთაშორისო 

წესრიგი; დიდ სახელმწიფოთა ნაციონალიზმის 

დაბრუნება  

სასემინარო თემა: განხილვა ჟურნალ 

„ეკონომისტში“დაბეჭდილი რეცენზიისა 

“უკან,მომავლისაკენ“, რობერტ კაგანის ბესტსელერზე: 

„ისტორიის დაბრუნება“ 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 4 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

 

ჯონათან უოტსი, „ჩინეთი 

დღევანდელ მსოფლიოში,“ 

თბილისი, 2012,გვ.: 174 -190. 



 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

5 

საერთაშორისო წესრიგის მოდელები: ბირთვეული 

გაუვრცელებლობის მოდელი; სამუელ ჰანტინგტონის 

„ცივილიზაციათა  შეჯახების“ მოდელი. 

სასემინარო თემა: საერთაშორისო წესრიგის მოდელები 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა -(მთლიანი თავი) ლექცია # 

5 

 

 

6 

ნაციონალიზმი და  კულტურული იდენტობა: 

ნაციონალიზმის ტიპები; ნაციონალიზმის 

კულტურული მატრიცა; ნაციონალიზმი: იდეოლოგია, 

ენა, განწყობა; ინტელიგენციის „სამოქალაქო ნაცია“ 

 

სასემინარო თემა: ქართული სამოქალაქო 

საზოგადოების მშენებლობის პროცესი და  

ნაციონალისტური დისკურსი 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 6 

დამატებითი ლიტერატურა: 
 

ენტონი დ. სმითი, „ნაციონალური 

იდენტობა“, გამომც. „ლოგოს 

პრესი“, თბ., 2008. გვ. 88-114 

7 

შუალედური  შემოწმება - განვლილი მასალის  

ტესტური გამოკითხვა   

  

ლექცია/დისკუსია თემაზე: ბიპოლარული ოპოზიციის - 

ფრენსის ფუკუიამასა და სამუელ ჰანტინგტონის 

თეორიათა რეალისტური დადასტურება; „ვარდების 

რევოლუცია“- „ცივილიზაციის“ შიგნით  გადასვლის 

ფორმა ? 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა -(მთლიანი თავი) ლექცია # 

7 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

ლ. ბერძენიშვილი, „ადამიანის 

უფლებები ქართულ ყოფით 

კულტურაში“, კრებულში: 

„ადამიანის უფლებები და 

ქართული კულტურა“, თბ., 2004წ. 

გვ. 164-188 

 შუალედური გამოცდა  

8 

ორპოლუსიანობიდან - ერთპოლუსიანობამდე, „ცივი 

ომის“ დასასრული;  პოსტ-კომუნისტური ევროპა და 

პოსტ-კომუნისტური რუსეთი 

სასემინარო თემა: კომუნისტური რეჟიმის 

წარუმატებელი რეფორმები და დაღმასვლა 1970-80 

წლებში 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 8 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

მერაბ მამარდაშვილი, “ჩახშული 

ფიქრი“- საუბრები ანი 

ეპელბუანთან, გამომც. „ჩელმი“, 

თბ., 1992. 

9 

ტოტალიტარიზმის მედიაციური გამოცდილება; 

ქართული მასმედია სოციალიზმიდან  

პოსტსოციალიზმზე გადასვლის პერიოდში; 

პოსტტოტალიტარული მედიის პროფესიული 

სტერეოტიპები 

სასემინარო მასალა: ე.წ. „გადასვლის“ პერიოდისა და 

თანამედროვე ქართული მასმედიის შედარებითი 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 9 
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ანალიზი    

10 

მედია პოსტ-კომუნისტურ ევროპაში, მედიისა და 

სახელმწიფოს ურთიერთობა; პოლიტიკოსები და მედია 

ახალ დემოკრატიებში 

 

შემთხვევის ანალიზი: “საერთაშორისო მედიის 

„დასწრების ეფექტი“ და ქართული რეალობა 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 10 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

მ. შამილიშვილი, „მწერლური 

მედიატექსტის პოლიტიკური 

კონტექსტი“, ჟურნალი „კრიტიკა“, 

ტ. მე-4; თბ., 2009. გვ. 37-54 

11 

საერთაშორისო მედია, კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 

და დემოკრატიზაცია; საერთაშორისო მედიის „დღის 

წესრიგის შემუშავების“ ფუნქცია; 

ინტერნეტი და მობილიზება 

 

დისკუსია თემაზე: ინტერნეტი - გლობალიზაციის 

ინსტრუმენტი თუ ჟურნალისტური მოღვაწეობის 

ნოვაციური ფორმა? 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 11 

 

12 

მედიის რეგულირება და მედიასამართალი: 

ინფორმაციის თავისუფლება, როგორც სამართლებრივი 

კატეგორია; ინტერნეტის სამართლებრივი რეგულირება; 

სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი მედიის სფეროში 

 

სასემინარო თემა: ინფორმაციული საზოგადოება და 

სამართალი 

 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) ლექცია 

# 12 

 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

 

ჯონ სტიუარტ მილი, 

„თავისუფლების თაობაზე“, 

www.lib.ge 

13 

საერთაშორისო მაუწყებლობა და „დემონსტრირების 

ეფექტი;“ ჟურნალისტური პროფესიონალიზმი და 

რეპორტაჟის ხარისხი. 

 

სასემინარო თემა: ინფორმაციის თავისუფლება, როგორც 

სამართლებრივი კატეგორია  

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა -(მთლიანი თავი) ლექცია # 

13 

 

 

დამატებითი ლიტერატურა: 

 

მ. შამილიშვილი, „ქართული 

ჟურნალიზმის 

პროტოგლობალისტური 

გამოცდილებიდან“, ჟურნალი 

„კრიტიკა“, ტ. მე- 6, თბ., 2012. 

14 

თანამედროვე მედიის არაპუბლიცისტური 

შემადგენელი და მისი გავლენა საჯარო გემოვნებაზე. 

მასკულტურა და ინფორმაციული საზოგადოება. 

ლექტორის მიერ მომზადებული 

მასალა - (მთლიანი თავი) 

ლექცია # 14 

http://www.lib.ge/
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შემთხვევის ანალიზი: კონკრეტული მაგალითის 

განხილვა  ეთიკური დილემებისა და ჟურნალისტური 

პროფესიონალიზმის პრობლემების წარმოსაჩენად.    

 

15 

გლობალიზაციის დინამიკა, გლობალური 
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საფუძველზე. 

 

 

 

 


