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                                                   1 ლექცია 

                      

                         ანალიტიკური   ჟურნალისტიკის არსი 

 

  ანალიტიკური ჟურნალისტიკა ინტელექტუალურ-პოლიტიკური ლანდშაფტის 

გაშუქების ერთ-ერთი საშუალებაა. ეს არის ჟურნალისტიკა, რომლის შემთხვევაშიც 

ანალიტიკოსებმა შეიძლება დაინახონ თავიანთი ადგილი. ტიპოლოგია 

მომდინარეობს თავად სათაურიდან - არა მხოლოდ მოიძიონ ფაქტები, არამედ 

გააანალიზონ კიდეც იგი. თუმცა კონკრეტულ შინაარს ეს განმარტება არ მოიცავს. 

ანალიტიკური  ჟურნალისტიკა  აღწერს და აანალიზებს ცხოვრებისეულ 

პრობლემებს თანამედროვე საზოგადოების ღირებულებების კონტექსტში. ამ ტიპის 

ჟურნალისტური შემოქმედება პუბლიცისტიკის ზღვარზეა. არაერთი ავტორის 

თვალთახედვით, სერიოზული ჟურნალისტიკა იდეაში  უნდა იყოს ანალიზური. 

მიიჩნევენ, რომ იგი ჟურნალისტიკის უმაღლესი სტილია. მისი კრიტერიუმები 

მთელ მსოფლიოში უნივერსალურია. უპირველეს ყოვლისა, ანალიტიკურ  

ჟურნალისტიკაში მთავარია ჟურნალისტის ინტელექტის ხარისხი,  პრობლემურ 

სივრცეში მოვლენათა გააზრების უნარი, ასევე, აუცილებელია სიტყვის, ფრაზის 

ფლობა. რთული აზრები სავსებით გასაგებად და მკაფიოდ უნდა გადმოიცეს. 

ჟურნალისტი არ წერს ექსპერტებისათვის, მისი აუდიტორიის მასშტაბები 

შემოუსაზღვრელია და იდეალურ შემთხვევაში, ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელსაც 

კითხვა შეუძლია, უნდა გაიგოს ჟურნალისტის  სათქმელი. ანალიტიკურ  

ჟურნალისტიკაში აზრის გამოხატვის საშუალებებია ისეთი ჟანრები, როგორებიცაა: 

სტატია, მიმოხილვა(რევიუ),  პორტრეტი, ფიჩერი, სვეტი, ბლოგი  და სხვ. 

     ანალიტიკური ჟურნალისტიკა არა მხოლოდ აფიქსირებს ფაქტებს, არამედ 

განსაზღვრავს და ადგენს მოვლენათა შორის კავშირს. მკითხველი (მსმენელი, 

მაყურებელი) რომ ყველაფერში გაერკვეს, ჟურნალისტს უწევს დააზუსტოს 

მიზეზები და მოვლენების განვითარების პირობები, განსაზღვროს დაფარული 

მოტივები და დაასაბუთოს თვალსაზრისები და იდეები.  ეს მასალები ოპერატიულ 
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ჟურნალისტურ მასალებთან შედარებით დიდი მოცულობისაა და  ორ აბზაცში, 

ცხადია, არ წარმოჩნდება მოვლენის არსი. თუ ახალი ამბების ჟურნალისტიკაში 

მთავარი ფაქტია, ანალიზურ ჟურნალისტიკაში მთავარი აზრია, თვალსაზრისია, 

რომელსაც ბადებს ფაქტები. ავტორს დამოკიდებულებასაც ეს ფაქტები 

განსაზღვრავს, ამიტომაც ანალიტიკური ჟურნალისტიკის ნიმუშები, უმთავრესად, 

ჟურნალებში  გვხვდება. (ცხადია, იგი გვხდება საგაზეთო, რადიო-სატელევიზიო და 

ინტერნეტჟურნალისტიკაშიც) 

ანალიტიკური ჟურნალისტიკისათვის დამახასიათებელია თემატური 

მრავალფეროვნება. ეს თემებია: პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, სპორტი, 

სამხედრო თემა და სხვ, იგი შესაძლებელს ხდის ფაქტების შეჯერებას, ამავე დროს 

საკუთარი ვერსიის შეთავაზებას, ანდა ფაქტების წარმოჩენის შემდეგ თავად 

აუდიტორიამ უნდა გამოიტანოს საჭირო დასკვნები. 

ჟურნალისტიკის თეორია ჟურნალისტურ საქმიანობას განიხილავს როგორც 

პროფესიულ საქმიანობას, სისტემური ანალიზის პრაქტიკას,  როგორც გვახსოვს, 

ლიტერატურის ერთ-ერთი სახეობაა, პუბლიცისტიკა (ზოგჯერ მას ლიტერატურულ 

ჟურნალისტიკასაც უწოდებენ). 

 გავიხსენოთ სიტყვა ''პუბლიცისტიკის» ეტიმოლოგია — იგი ლათინური სიტყვიდან 

PUBLIKUS   მომდინარეობს, ანუ პუბლიკა, რომელსაც რაიმე ფორმით (საუბრით, 

წერილობით და ა.შ. ) მივმართავთ.  

პუბლიცისტური ტექსტისათვის დამახასიათებელია სინამდვილის  წვდომა, მისი 

გააზრება საზოგადოების საარსებო პრაქტიკული საკითხების თვალთახედვით. 

პუბლიცისტური ლიტერატურის არსს ნათლად წარმოაჩენს გამოჩენილი ქართველი 

კრიტიკოსისა და პუბლიცისტის კიტა აბაშიძის სიტყვები: ,,პუბლიცისტური 

ლიტერატურა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მოქმედების იარაღია~. 

ასახვის და გამოხატვის მეთოდების თვალსაზრისით მხატვრულ ლიტერატურასა და 

პუბლიცისტიკას შორის თვისებრივი სხვაობაა, ვინაიდან, როგორც ვიცით, 

პუბლიცისტიკას აინტერესებს  მხოლოდ  და  მხოლოდ რეალურად მომხდარი 

ფაქტები და მოვლენები, თანაც თემები აინტერესებს რეალიათა კონტექსტში, 

შესაბამისად, განსხვავებულია ასახვის მეთოდებიც.  ფრანგი მწერალი, ნობელის 
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პრემიის ლაურეატი, ანდრე ჟიდი აღნიშნავდა: ''მე ჟურნალიზმს ვუწოდებ ყოველივე 

იმას, რაც ხვალ ნაკლებად საინტერესო იქნება, ვიდრე დღეს~. 

პუბლიცისტისათვის მნიშვნელოვანია წარსულიც და მომავალიც, გარდა 

დღევანდელობისა, მაგრამ დღეს მიმდინარე პროცესზე მსჯელობისთვის, 

დღევანდელი პროცესის ანალიზისთვის, არსებითია პრაქტიკული და არა 

თეორიული შედეგები. 

პუბლიცისტიკა, რომელიც გამიზნულია მასობრივი აუდიტორიის აღქმისათვის, 

ითვალისწინებს არა მარტო სოციალური ყოფიერების და საზოგადოებრივი 

პრაქტიკის კონკრეტულ ფორმებს, არამედ იმ პროცესებსაც, რაც საზოგადოების 

ცნობიერებაში ხდება. პუბლიცისტიკის მეშვეობით დიალოგი მილიონობით 

ადამიანთან თავისთავად გულისხმობს მასობრივ აუდიტორიაზე ზემოქმედებას. 

პუბლიცისტიკის შემოქმედებითი ხასიათი განსხვავებულია. მისი ერთ-ერთი 

დამახასიათებელი ნიშანია ის, რომ პუბლიცისტიკა განსაკუთრებულ ინტერესს 

ავლენს თანამედროვეობის სუბიექტური ფაქტორებისადმი ობიექტურთან ერთად. 

ცხოვრებისეული კოლიზიების გააზრების პროცესში გასათვალისწინებელია, რომ 

ობიექტური, კანონზომიერი ფაქტორები განუყოფელია პიროვნებისაგან, 

ნაწარმოების გმირისა თუ ავტორისაგან. ასე იბადება ავტორის ჩანაფიქრის  

რეალიზაციის ხერხები. რაც მთავარია. პუბლიცისტიკისათვის დამახასიათებელია 

კომენტირების აშკარა ხასიათი, ავტორისეული `მეს~ გაცხადებული გამოხატვა, 

სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თანამედროვეობის სუბიექტისადმი უშუალო ინტერესი 

იწვევს ავტორის გარკვეულ აქტივიზაციას, პუბლიცისტურ, მოქალაქეობრივ 

თვითგამოხატვას, პუბლიცისტიკისათვის დამახასიათებელი ეს საყოველთაოდ 

აღიარებული თვისება განსაზღვრავს აგრეთვე საშუალებათა შერჩევას მიზნის 

მისაღწევად, სინამდვილის ადეკვატური ასახვისათვის. 

კონკრეტულად, პუბლიცისტიკა მოვლენების წარმოსაჩენად იყენებს ერთი მხრივ, 

მეცნიერულ მეთოდებს მათი არსის, მნიშვნელობის შესაძლო და მოსალოდნელი 

შედეგების ახსნისათვის, რათა საზოგადოებას გამოუმუშაოს მათდამი სწორი 

დამოკიდებულება და მეორე მხრივ, პუბლიცისტიკა იყენებს აგრეთვე მხატვრულ 

შემეცნების მეთოდებსაც — თანამედროვეობის ემოციურ-ხატოვანი აღქმისათვის. 
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ცხოვრების მოვლენების ასეთი ორმაგი სინკრეტული (მეცნიერული და მხატვრული) 

ასახვა, პუბლიცისტს საშუალებას აძლევს მთლიანობაში, ცხოვრების ასახვის 

თავისებურებათა შესაბამისად მოახდინოს საზოგადოების ერთგვარი ორიენტაცია 

თანამედროვე ისტორიის პროცესების შესაცნობად, შესაბამისი საზოგადოებრივი 

აზრის შესაქმნელად. 

შემთხვევითი არ არის, რომ მრავალი მწერლისა და მეცნიერის საწყისი სამწერლო 

სფერო სწორედ პუბლიცისტიკა იყო.  ჟურნალისტიკიდან გამოვიდა 

საზოგადოებრივ ასპარეზზე მეცნიერებისა და ლიტერატურის არა ერთი 

თვალსაჩინო მოღვაწე. მაგალითად, ქართველ სამოციანელთა დასახელებაც 

იკმარებდა, ანდა, მე-20 საუკუნის გამოჩენილი მწერლები, რომელთა შემოქმედებაში 

ასევე მნიშვნელოვანია პუბლიცისტური ნააზრევი: კ. გამსახურდია, მ. ჯავახიშვილი, 

ტ. ტაბიძე, გრ. რობაქიძე, ა.ბაქრაძე, ნ.დუმბაძე, ო. ჭილაძე, ჯ.ქარჩხაძე. ასევე, ჩვენი 

თანამედროვე  არაერთი  თვალსაჩინო ავტორი  

არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწეები, სწორედ 

პუბლიცისტიკით აზიარებდნენ მკითხველ საზოგადოებას თავის ნააზრევს. ეს აზრი 

დიფერენცირებული იყო განსხვავებული იდეოლოგიების მიხედვით. ყველაზე 

მძლავრი საშუალება მათ ხელში იყო სწორედ პერიოდული გამოცემა და 

პუბლიცისტიკა. ეს ტენდენცია დღესაც არსებობს, თუმცა თანამედროვე  

პოლიტიკური პარტიები,   დიდწილად , აღარ გამოსცემენ  პერიოდულ  გამოცემე ბს, 

მაგრამ საკმაოდ  ხშირად იყენებენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, 

განსაკუთრებით კი, ტელევიზიას. მაგრამ, თანამედროვე რეალობაში, ჩვენ, 

სამწუხაროდ, ვერ ვხვდებით იდეოლოგიურად განსხვავებულ, 

მსოფლმხედველობრივად გამოკვეტილ, ძლიერ პუბლიცისტიკას, რაც ასე ჭარბად 

იყო მე-19 საუკუნესა და  მე-20 საუკუნის დასაწყისში.  

შემოქმედების მეცნიერული და მხატვრული სფეროსაგან განსხვავებით 

პუბლიცისტიკა იყენებს თავის მეთოდებსა და ხერხებს. ასევე იყენებს ჟანრის 

თავისებურ კატეგორიებს, რომლებმაც თანდათან, დროთა განმავლობაში მიიღო 

სახე, ფორმა და შესაბამისი ნიშან-თვისებები. 
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პუბლიცისტიკაში ჟანრი არ არის გაყინული, დოგმატური სქემა. იგი სფეროს 

განვითარების პარალელურად იცვლება და შესაბამისად ეძიებს გამოსახვის ახალ 

გზებს და ფორმებს. ჵუბლიცისტურ ტექსტში მკვეთრად იგრძნობა ავტორის 

სუბიექტური ,,მე”, განსხვავებით ოპერატიულ და ანალიზური ჟურნალისტური 

ტექსტისგან, რომელიც არსებითად ფაქტზე, ახალ ამბავზეა აგებული და 

გულისხმობს, მოვლენის ყოველმხრივ ასახვას, სხვადასხვა თვალსაზრისებითა და 

არგუმენტებით, პირობითად მას ,,ობიექტური” ჟურნალისტიკა შეიძლება 

ვუწოდოთ. ეს არის საგაზეთო და საჟურნალო სტატიები, ინტერვიუები, სვეტები, 

ნარკვევები, პორტრეტები და სხვ. 

პუბლიცისტიკის კლასიკურ ნიმუშებად შეიძლება დავასახელოთ, ილია ჭავჭავაძის, 

აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას, მიხეილ ჯავახიშვილის, ოთარ ჭილაძის, ჯემალ 

ქარჩხაძისა  და  სხვათა წერილები.  

 

 ანალიზური ჟურნალისტიკის სტრატეგია, ფუნქციები, მეთოდები 

 

ანალიზური ჟურნალისტიკის  ასახვის საგანი 

  როგორც აღვნიშნეთ, ანალიზური ჟურნალისტიკა მასობრივ აუდიტორიას აწვდის 

აქტუალური საზოგადოებრივი მოვლენების, პროცესების, სიტუაციებისა და მასთან 

დაკავშირებული პოლიტიკური-ეკონომიკური და საზოგადოებრივი გარემოს 

ჟურნალისტურ ანალიზს.  საზოგადოებრივ პროცესებზე დაკვირვება, მიზეზების 

ახსნა, სიტუაციების შეცვლის საფუძვლების, მოტივების, ინტერესების, 

განზრახვების, სოციალური ძალების მოქმედების, განვითარების 

წინააღმდეგობრივი ტენდენციების, სამართლიანობის, სხვადასხვა მოსაზრებით 

გამყარებული თვალთახედვების,  განსხვავებული პოზიციების განსჯას. 

თავისებურებანი: 

 1.ტექსტში უნდა გამოიკვეთოს მიზეზები, მოტივები, არგუმენტები. 
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  2.პროცესის შემეცნება პირველ ადგილზეა. ამას ემსახურება ავტორთა განსჯა და 

დასაბუთება 

შემეცნების ფართოდ გამოყენებული  მეთოდებია: 

 შედარება (განსხვავების გამოსავლენად) 

 ანალოგია (მსგავსების გამოსავლენად) 

 შეფასება (იდეალთან შესაბამისობის შესამოწმებლად) 

  - დეტალიზაცია (მნიშვნელოვანი დეტალების წარმოჩენა) 

 ახსნა (მიზეზ-შედეგობრიობის ასახსნელად) 

 ვარაუდი ( ჰიპოთეზის აგება) 

  განვრცობა (მოვლენათა საერთო რგოლის გამოვლენა) 

3. ანალიზური ჟურნალისტიკა მკვეთრად ორიენტირებულია კომუნიკაციაზე. 

თანამოსაუბრე ტექსტში ყოველთვის იგულისხმება ან არსებობს. 

4. მასალის შესწავლის თვალსაჩინო საშუალებაა: ახსნა, რომელიც ემყარება 

მოსაუბრის საინფორმაციო საფუძველს. რთულის ახსნა მარტივად. 

6. ანალიზური ჟურნალისტიკა სინამდვილეს ასახავს დინამიკაში. 

 

 ანალიზური ჟურნალისტიკის ფუნქციები:  

იგი მასობრივ აუდიტორიას სოციალური ორიენტაციის შესაძლებლობას აძლევს. 

მხოლოდ ანალიტიკურ ტექსტს შეუძლია წარუდგინოს აუდიტორიას ფაქტები და 

მათი მიზეზ-შედეგობრივი ურთიერთკავშირები.  შესთავაზოს მას  ახსნა, შეფასება, 

დაასაბუთოს მოვლენის შესაძლო განვითარების პროგნოზი. 

 

თემების მოძიება: 

ყოველი ჟურნალისტი დროდადრო აღმოჩნდება სიტუაციაში, როცა მას ეჩვენება, 

რომ დასაწერი არაფერია. აქ არ იგულისხმება შემთხვევები, როცა ჟურნალისტმა  

სიზარმაცის გამო არ იცის  ახალი ამბები. პირიქით, მას მოვლენების პულსზე უდევს 
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ხელი, ჲთვალს ადევნებს ყოველივეს, რეგულარულად უკავშირდება ნიუსმეიკერებს, 

მაგრამ ხდება ისე, რომ, მოცემულ მომენტში, ჟურნალისტის გასაშუქებელ სფეროში 

არაფერი ხდება. თუმცა, მოვლენების არარსებობა, სულაც   არ ნიშნავს იმას, რომ ამ 

დღეს არაფერია დასაწერი.  უპირველეს ყოვლისა, უნდა განვერიდოთ 

ჟურნალისტების მიერ ახალი ამბების  ტრადიციულ გაგებას:  ,,რა?~, ,,სად~  

ჟურნალისტიკასთან ერთად არსებობს კიდევ ,,როგორ?~ და 

,,რატომ?~ჟურნალისტიკა. ინფორმაცია მოვლენების ახალი დეტალების ან ახალი 

მიზეზების შესახებ- ესეც ახალი ამბებია, ოღონდ აქ ჩვენ აღარ ვაწვდით მოვლენებს, 

არამედ ვთავაზობთ ამ მოვლენათა ანალიზს. ჟურნალისტიკა ,,როგორ? და 

ჟურნალისტიკა ,,რატომ?~ ბევრად რთულია ,,რა?~ ჟურნალისტიკასთან შედარებით, 

თუმცა ასევე ბევრად საინტერესოა, ვიდრე მხოლოდ ინფორმირებაა ფაქტების 

შესახებ. მეორეც, სტატიისათვის თემის მოძიება შეიძლება კითხვების მიხედვით, 

რომლებიც ჟურნალისტს ებადება და ეძებს მასზე პასუხებს. შემდეგ ამ კითხვებისგან 

იგება სტატია. რამდენიმე ,,კითხვათა~ მეთოდი აღწერა  გერმანელმა 

მედიაკონსულტანტმა იენს-უვე მეიერმა. მათგან ყველაზე მარტივია მეთოდი 

,,მეხუთე წუთი”, როდესაც ჟურნალისტი არჩევს მოვლენას, რომლის შესახებაც სურს 

დაწეროს,  შემდეგ კი საკუთარ თავს უსვამს შემდეგ კითხვებს: 

• როგორ ასოციაციებს იწვევს ჩემში ეს მოვლენა? 

• რა განვიცადე, დავინახე და გავიგონე, ამასთან დაკავშირებით?  

• რა არ ვიცი ამ მოვლენის შესახებ? 

• როგორი კლიშეები არსებობს ამასთან დაკავშირებით მასობრივ 

ცნობიერებაში? 

• რას იტყოდნენ ამ მოვლენის შესახებ  ჩემი მეზობლები , ნაცნობები? 

 შეიძლება გამოვიყენოთ ,,თაშ~ -მეთოდი, აბრევიატურა იშიფრება ასე: ,,თემა, 

ასოციაცია, შეკითხვები~. თემა-ეს არის რაღაც საკვანძო ცნება. მას წერენ ქაღალდის 

შუაგულში და მას ირგვლივ წრეს შემოავლებენ. შემდეგ ამ ცნების გარშემო მომცრო 

წრეებში ჩაწერენ ასოციაციებს-ყველაფერს, რაც კი თავში მოუვათ. როცა 

ასოციაციების შერჩევა  დასრულდება,  ჟურნალისტი იწყებს  მათ შესახებ კითხვების 
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მოფიქრებას. მაგალითად: თემად შერჩეულია მობილური კავშირის ახალი 

ტექნოლოგია. ასოციაცია- დაბანდებული, დაკარგული  ფინანსებია, რომლებიც 

არასდროს მოიტანს მოგებას. კითხვები: რამდენად ხანგრძლივი იქნება 

შემუშავებული ტექნოლოგიიდან ამოგების პროცესი? როგორ მიიღებენ ამას 

ტექნოლოგიას მომხმარებლები? 

 მეთოდები, რომლებიც დაფუძნებულია შეკითხვების გამოყენებაზე 

მეთოდები:  ,,სახეობის შეცვლა~, ,,დროში გადანაცვლება~, ,,სიღრმისეული~ და 

,,სპეკულაციური~. 

 ,,სახეობის შეცვლა~ 

• როგორ ჩანს თემა სხვა მხრივ? 

• როგორ შეიძლება ამ თემის სხვაგვარად ფორმულირება? 

• როგორ იქცევიან სხვა ადამიანები ანალოგიური პრობლემის არსებობის 

შემთხვევაში? 

• რა არ უნდა გააკეთონ მონაწილეებმა არავითარ შემთხვევაში? 

,, დროში გადანაცვლება~ 

• როდის გამომჟღავნდა პრობლემა? 

• რაში გამოიხატებოდა ადრე? 

• როგორ ცდილობდნენ ადრე პრობლემის გადაწყვეტას? 

• რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ პრობლემამ მოავალში? 

•  ,,სიღრმისეული საკითხები~ 

• რატომაა ეს ასე? 

• რომელ პრობლემებს ეხება ეს? 

• რა მოტივები ჰქონდათ მოქმედ პირებს? 

• რა შესაძლებლობები არსებობს სიტუაციის გადასაწყვეტად ? 
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,,სპეკულაციური~ კითხვები 

 

ეს არის კითხვები შესაძლებლობების შესახებ 

• რა მოხდებოდა, რომ.... 

ამერიკელმა ჟურნალისტმა ჯეკ ბანაჟინსკიმ აღწერა ,,ექვსი ბილიკის~ მეთოდი, 

რომლებსაც პირობითად უწოდა: პროფილი, ახსნა, ტრენდი (ტენდენცია), გამოძიება, 

თხრობა და აღწერა. ამ ,,ბილიკებში~ დაჯგუფებულია შესაბამისი შეკითხვები. 

 1. პროფილი – იგულისხმებიან ადამიანები, რომლებიც მოვლენების უკან დგანან. 

 2.ახსნა –ეს არის მოვლენის წინაისტორია. 

3.ტრენდი- ესაა მოვლენა მთლიანობაში. 

4.გამოძიება –ეს არის საკითხის ისტორიაში გარკვევა და ჭეშმარიტების დადგენა  

5.თხრობა –ეს არის ისტორია მთავარ გმირზე, სიუჟეტზე,  კვანძის შეკვრა და კვანძის 

გახსნა. 

3. აღწერა- ეს არის დღე  გმირების ცხოვრებიდან. 

 არსებობს მეთოდები, რომლებიც დაკავშირებულია პერსპექტივის შეცვლასთან. ეს 

არის ,,ობიექტური~ მეთოდია,  ,,გენერალიზაციისა და ფოკუსირების~ მეთოდი და 

მეთოდი ,,ახალი სიახლე საკუთარი მიზნობრივი აუდიტორიისათვის~. 

,,ობიექტური~ მეთოდი – მდგომარეობს ობიექტის პოზიციიდან მოვლენის 

განხილვაში-, ანუ, იმის მხრიდან, ვისკენაც მიმართულია რაიმე ახალი ხედვა. მაგ. 

ქალაქში ავტოტრანსპორტის მოძრაობის სქემის შეცვლა შეიძლება განიხილებოდეს 

მძღოლის პოზიციიდან, ჯარში გაწვევის კანონმდებლობის შეცვლა- 

ახალწვეულებისა და მათი ოჯახების პოზიციებიდან. 

,,გენერალიზაციისა და ფოკუსირების~ მეთოდი -მდგომარეობს კერძოდან ზოგადზე 

გადასვლაში, ხოლო შემდეგ ზოგადიდან მასთან დაკავშირებულ სხვა კერძოზე, 

რომელიც იქნება სტატიის თემა. მაგ. ფირმა ხსნის წარმომადგენლობას სხვა 

რეგიონში და იქ აგზავნის თანამშრომელთა ნაწილს, რომელთაც მოუწევთ დროებით 
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თავისი ოჯახებიდან შორს ცხოვრება. ის, რაც ხდება ფირმაში-კერძოა, მეუღლეების 

ურთიერთდამოკიდებულება ოჯახში-ზოგადია და ამ ახალი  ზოგადიდან 

გადავდივართ ახალ კერძოში-როგორ ცხოვრობენ ოჯახები, სადაც მეუღლეები 

დროდადრო ნახულობენ ერთმანეთს, რადგან  სხვადასხვა რეგიონში მუშაობენ. 

მეთოდი ,,სიახლე საკუთარი მიზნობრივი აუდიტორიისათვის~-წარმოადგენს 

,,ძველი ახალი ამბების~ გადმოცემას რაღაც  კონკრეტულ სიტუაციებთან 

მიმართებაში. მაგალითად, საქმიანი გაზეთი გვამცნობს  ნაციონალური მასშტაბის 

იპოთეკურ კრიზისზე, ხოლო რეგიონალური გაზეთი ამ ახალი ამბის საფუძველზე 

ამზადებს სტატიას იმის შესახებ, თუ რამდენად შეეხო კრიზისი მოცემულ რეგიონს. 

მას შემდეგ, რაც ჟურნალისტი გაერკვევა თემაში, იწყება ინფორმაციის შეგროვების 

ეტაპი. ამერიკული ახალი ამბების სახელმძღვანელოს ავტორი მელვინ მენჩერი 

გამოყოფს ინფორმაციის სამ დონეს-ოფიციალური, (რაც გავრცელებულია პრეს-

რელიზებით, სამთავრობო და ოფიციალური სამსახურებით, რაც ყოველთვის არ 

არის უტყუარი), სპონტანური (რომელიც ყოველდღიურობაშია და რომლის მოძიება-

გადამოწმებაც თავად ჟურნალისტს შეუძლია და შესაძლებელია მისი ოფიციალური 

ინფორმაციით შევსება. მაგ. ლტოლვილთა დაკმაყოფილება საცხოვრებლით და სხვ.) 

და გამოძიებითი.(დამალული ინფორმაციის მოპოვება) თუ შევადარებთ 

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების პროცესს, მაშინ ინფორმაციის ოფიციალურ 

დონედ ჩაითვლება ის, რაც მდებარეობს ზედაპირზე, სპონტანურია –ის, რაც ღრმად 

არ დევს მიწის ქვეშ, ხოლო გამოძიებითი-ის მადანია (ქანებია), რის გამოც საჭიროა 

მიწის ქვეშ ღრმად ჩასვლა. 

ჟურნალისტის მიერ მოძიებული ცნობების ანალიზი შესაძლებელია ლოგიკური 

ოპერაციის მოშველიებით. დასკვნების ასაგებად გამოიყენება პროგნოზირების 

შემდეგი მეთოდები: 

ექსტრაპოლაცია- უკვე არსებული ტენდენციების სამომავლოდ პროეცირება. 

ჟურნალისტი  გულიხმობს, რომ  არსებული პროცესები გაგრძელდება შემდგომშიც 

(მაგ, ეკონომიკა-გაიზრდება, უმუშევრობა-შემცირდება, ხოლო ეროვნული ვალუტის 

კურსი უცვლელი დარჩება. ასეთი  პროგნოზის აგება შესაძლებელია უახლოესი 
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მომავლისათვის, ხოლო, შორეული პერსპექტივისათვის,  ყოველთვის 

არასარწმუნოა. 

ანალოგია- ეს არის დასკვნა, რომელიც გამოტანილია მოვლენების თანხვედრის 

შედეგად, ცალკეული თანხვედრი ნიშნების საფუძველზე. მაგ. რომელიმე 

ბიზნესმენის დაპატიმრება სულაც არ ნიშნავს რეპრესიების დაწყებას, რომელიც  

საბჭოთა პერიოდის განკულაკების ანალოგიურია. 

სცენარები (მოვლენები, ამბები)  თავისთავად წარმოადგენენ მეთოდს, რომლითაც 

ითვალისწინებენ ფაქტორთა სიმრავლეს და მისი ანალიზის საფუძველზე აკეთებენ 

დასკვნებს სისტემის შესაძლო განვითარებაზე. როგორც წესი, სცენარები 

წარმოადგენს ფაქტორებს, რომლებზეც დამოკიდებულია მოვლენათა შესაძლო 

გადაწყვეტა, მაგ. ნავთობის ფასების ცვლილების სცენარები შეიძლება მოიცავდეს  

ისეთ ფაქტორებს, როგორებიცაა: ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტების დასაწყისი 

ან დასასრული, ენერგიის ალტერნატიული წყაროების აღმოჩენა, ნავთობმოპოვების 

შემცირება არსებული საბადოს ამოწურვის გამო ან პირიქით, მისი ზრდა, ნავთობის 

მოპოვების ახალი ტექნოლოგიების აღმოჩენების წყალობით. 

განმარტებები: 

კოლიზია   L. collisio 

1. საპირისპირო შეხედულებათა, მისწრაფებათა, ინტერესთა შეჯახება; 

2. ცხოვრების კონფლიქტებისა და ბრძოლის ასახვა მხატვრულ ნაწარმოებში. 

 

გენერალიზაცია- კერძო მოვლენათა დაქვემდებარება რაიმე ზოგადი 

პრინციპისადმი, განზოგადება 

ექსტრაპოლაცია - E. Extrapolation, Fr. Extrapolation,L. extra   -გარედან, ზემოდან + 

polire   გაწყობა - მეცნიერული კვლევის მეთოდი, რომლის შესაბამისად რაიმე 

მოვლენის ნაწილის შესწავლის შედეგად მიღებული დასკვნები ვრცელდება 

მოვლენის სხვა ნაწილებზე. 
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1.  სასემინარო   დავალება: 

განვსაზღვროთ მედიატექსტების ტიპოლოგია, ანუ, რა სპეციფიკა განასხვავებს 

შემოთავაზებულ  მედიატექსტებს (გთხოვთ, ტექსტები დაამუშაოთ დართული 

კითხვების მიხედვით)  

 გერონტი ქიქოძე ,,დასავლეთის კარები“ 

 ჯემალ ქარჩხაძე ,, რამდენიმე ფსიქოლოგიური შტრიხი ჩვენი უახლესი   

ისტორიისათვის“ 

 შეარჩიეთ ერთი სტატია (თქვენი თვალთახედვით, ანალიტიკური)  რომელიმე   

ონლაინგამოცემიდან 
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                                                             მეორე    ლექცია 

ჟურნალისტიკის ზოგადი პრინციპები და კრიტერიუმები  ანალიზურ 

ჟურნალისტიკაში.    ფაქტები და მოსაზრებები.   კომენტარი 

 

ჟურნალისტიკა გახდა ჩვენი ცხოვრების აუცილებელი ნაწილი. ის რომ გაჰქრეს, 

სამყარო დაპატარავდება, გაფერმკრთალდება და დაკარგავს თავისი 

მიმზიდველობას და საქმე   მხოლოდ ის  როდია,  რომ ჩვენს ბინებში ვეღარ 

შემოაღწევს ახალი ამბები ტერაქტებზე, აფეთქებებსა და შეტაკებებზე, ასევე ისიც, 

რომ ჩვენ ვერ შევძლებთ თვალყური ვადევნოთ სპორტული შეჯიბრებების 

მიმდინარეობას, ვერ გავიგებთ ახალი საინტერესო გამოფენებისა და კონცერტების 

შესახებ. სპეციალისტები ვერ მოგვიყვებიან ახალ კარგ ფილმზე. ხოლო 

პოლიტიკოსები ,,ნათელ მომავალზე,~ რომელიც დადგება მალე, მათი არჩევის 

შემდგომ. 

ჟურნალისტიკის მნიშვნელობა იმდენად დიდია, რომ მას შეიძლება ვუწოდოთ 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სისხლძარღვთა სისტემა, იდეებისა და ინფორმაციის 

გადამტანი, რის გარეშეც საზოგადოება უბრალოდ, ვერ იარსებებს.  

ბევრი ადანაშაულებს ჟურნალისტებს მათ თავს დატეხილ ყველა უბედურებაში — 

ტერორიზმსა და ომებში, გაზრდილ  დანაშაულებებსა და ჩინოვნიკების 

მექრთამეობაში. ჟურნალისტიკა იქცა თანამედროვეობის თავისებურ ღმერთად, 

რომელზედაც ლოცულობენ პოლიტიკოსები და უბრალო ადამიანები. იმაზე, თუ 

სახელდობრ, რას იტყვიან   ახალ ამბებში და როგორ კომენტარს გაუკეთებენ 

მოვლენებს, შეიძლება დამოკიდებული იყოს ქვეყნებისა და მთავრობების მომავალი, 

ანუ ეს თვითონ ბედისწერა გვიყურებს ჩვენ ტელეეკრანიდან, გულმოდგინედ 

ჩაცმული და წამყვანის შეღებილი თვალებით. 

ასეთი დამოკიდებულება ჟურნალისტიკისადმი — გვინდა ეს თუ არა — გვაიძულებს  

ჩვენ, ჟურნალისტებს, პასუხისმგებლები ვიყოთ ინფორმაციაზე ყველაფრის შესახებ, 

რაც ხდება მსოფლიოში. ამასთან ერთად ინფორმაცია მიწოდებული უნდა იყოს 

სწრაფად, ნათლად და პროფესიონალურად. 
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ჩვენ ვცდილობთ ეს გავაკეთოთ,  ვეძებთ და მოვიპოვებთ ფაქტებსა და თემებს, 

ხოლო სტატიის თემად შეიძლება იქცეს პრაქტიკულად ყველაფერი — საჭიროა 

მხოლოდ პროფესიონალურად მივიდეთ მასთან, რასაც ჩვენ ვხედავთ. მაგრამ 

მნიშვნელოვანია ასევე  ვიპოვოთ აღწერის სწორი მეთოდი, ანუ ინსტრუმენტი, 

რომელიც დაგვეხმარება გავხადოთ ეს აღწერა სულ უფრო ახლობელი, ანუ ვიპოვოთ  

ნამდვილი — ჟანრი.(ფორმა) 

რეალურ ცხოვრებაში ჟურნალისტები ოპერირებენ ჟანრების მცირე რაოდენობით — 

კონკრეტულ გამოცემასთან დაკავშირებით მათი რიცხვი შეიძლება იცვლებოდეს. ამ 

სახელმძღვანელოში აღწერილია სწორედ ის ჟანრები, რომლებითაც უფრო ხშირად 

ოპერირებენ ჟურნალისტები. 

ამიტომ მე გადავწყვიტე ამ სახელმძღვანელოში დავფუძნებოდი სტატიების ძალიან 

პირობით დაყოფას, გამოვიდა სამი ძირითადი ტიპი (ან არქეტიპი): 

მოცულობით შედარებით პატარა ახალი ამბები; 

— ინტერვიუები, რომლებიც აქ განიხილება, როგორც ჟურნალისტიკის ჟანრი და 

ამასთან როგორც ჟურნალისტის მთავარი სამუშაო ინსტრუმენტი; 

მოცულობითი სტატიები, რომლებიც თავის მხრივ იყოფა: 

— ფიჩერი (Feature) (პორტრეტი, რეპორტაჟი) 

— ანალიზური (ანალიტიკური) სტატიები 

— ჟურნალისტური გამოძიება. 

აქ არ განიხილება სტატია-მოსაზრებები, რომლებსაც მე მივაკუთვნებდი სვეტებს, 

მიმოხილვებს, სპორტულ, მუსიკალურ და თეატრალურ რეცენზიებს და ა.შ. 

ვინ? რა? სად? როდის? რატომ? და როგორ? 

ეს კითხვები — ყველაზე მნიშვნელოვანია ჟურნალისტისათვის, მათზე, როგორც 

ფუნდამენტზე, შენდება ჩვენი პროფესია და კარგ ჟურნალისტს მუდამ უნდა 

ახსოვდეს, რაზე არ უნდა წერდეს ის. ნათელია, რომ ეს კითხვები უნდა აღეძრას ამ 

სახელმძღვანელოს მკითხველს და, რომ მათზე საჭიროა უპასუხო. ეცადე ეს გააკეთო 

ახლა და რამდენადაც ამ კითხვების თანმიმდევრობის წესრიგი შეიძლება 
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შეიცვალოს ინფორმაციის მნიშვნელობიდან და ავტორის ამოცანიდან გამომდინარე, 

დავიწყებ პასუხით კითხვაზე რატომ? 

ამ სახელმძღვანელოს მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს წერის პროცესთან 

დამოკიდებულების ცვლილება, მისი დემითოლოგიზაცია. 

არაერთხელ მსმენია ასეთი ტიპის გამონათქვამი: ,,თუ ადამიანს აქვს მწერლობის 

გენი, ანუ თუ მან იცის წერა, ესე იგი, მას შეუძლია იყოს ჟურნალისტი. თუ არადა არც 

ღირს ცდა” ამგვარად, წერის პროცესი  მითოლოგიზდება, ხდება წმინდა და 

თითქოსდა ხელშეუხებელი. გამოდის, რომ არ შეიძლება ისწავლო ის, თუ როგორ 

დაიწეროს ჟურნალისტური ტექსტები. ანუ, თუ ადამიანს აქვს ჟურნალისტის 

ტალანტი, მაშინ ის შეძლებს წეროს კარგად. და თუ არა, მაშინ ,,არას არც განსჯიან~. 

რა თქმა უნდა, ტალანტი ჟურნალისტიკაში თამაშობს არცთუ უმნიშვნელო როლს. 

წერის პროცესის დემითოლოგიზაცია წარმოადგენს ამ სახელმძღვანელოს 

მნიშვნელოვან მიზანს. იმისათვის, რომ კარგად წერო, არ კმარა მხოლოდ ტალანტი, 

საჭიროა ფლობდე ჟურნალისტური ხელობის საფუძვლებს. 

და როგორც შეუძლებელია გახსნა მთლიანად მხატვრის ტალანტი, თუ არ ასწავლი 

მას ხატვის ტექნიკის საფუძვლებს, ზუსტად ასევე ჟურნალისტის ტალანტი არ 

გაიხსნება, სანამ ის არ გაიგებს, როგორ უნდა წეროს, როგორ მიაღწიოს გარკვეულ 

ეფექტებს და რას უნდა განერიდოს. 

 რა იციან გაზეთების,  ჟურნალების და ონლაინგამოცემების რედაქტორებმა? 

როგორც წესი, ისინი ასწავლიან კიდეც ახალგაზრდა ჟურნალისტებს ხელობის 

საფუძვლებს. ყოველდღიური მძიმე მუშაობის პირობებში რედაქტორები თანდათან 

უნერგავენ თავის ახალგაზრდა თანამშრომლებს წერის ჩვევებს, იმას, თუ როგორ 

არის საჭირო წერა, ამგვარად, იქმნება ჟურნალისტიკის მთელი სკოლები. ასეთი 

საამქრული მიდგომა, დიდწილად, არსებობს დღევანდლამდე. 

ეს სახელმძღვანელო იმაზეა, თუ როგორ უნდა წერო. მე ვცადე `შევმძვრალიყავი~ 

ჟურნალისტური შემოქმედების სამზარეულოში და გამეგო, თუ როგორ კეთდება 

კარგი სტატიები. და, რა თქმა უნდა, წინააღმდეგი არ ვარ, რომ ეს სახელმძღვანელო 
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მიჩნეული იყოს მცდელობად, წერილობით წარმოვადგინო მრავალ რედაქტორთაგან 

ერთ-ერთის თვალსაზრისი ჟანრებზე, სტილსა და წერის მანერაზე. 

ჟურნალისტიკა დიდწილად აგებულია სურვილზე, ითქვას სიმართლე. თუმცა, 

რეპორტიორს არ შეუძლია დაინახოს მოვლენის მთელი სიმართლე, მიზეზი 

მრავალია: ჟურნალისტს, როგორც წესი, არ აქვს შესაძლებლობა შეაღწიოს 

მოვლენების კულისებს მიღმა, გაიგოს მოქმედ პირთა ქცევის მოტივი. თვალი 

მიადევნოს მოვლენის ყველა პერიპეტიას, ზოგჯერ ჟურნალისტი, გატაცებული 

თავისი თვალსაზრისის გამოთქმის სურვილით, ექცევა თავის მოქალაქეობრივი, 

ნაციონალური ან პატრიოტული წარმოდგენების ტყვეობაში და ეს ნიშნავს, რომ 

არსებობს ფაქტის ჟურნალისტიკა და სიმართლის ჟურნალისტიკა. 

ამ მსჯელობებს მივყავართ შემდეგ დასკვნამდე: რა თქმა უნდა, ჟურნალისტიკა 

ზემოქმედებს მკითხველის როგორც გონებაზე, ასევე ემოციებზე, მაგრამ 

ინფორმაციის  მიწოდების საშუალებები შეიძლება სხვადასხვა იყოს: ერთ 

შემთხვევაში ავტორი აპელირებს მკითხველის გონებაზე (ჩვეულებრივ) ასე ეწყობა, 

სტატიები, რომლებიც აანალიზებენ ამა თუ იმ სიტუაციის პოლიტიკურ ან 

ეკონომიკურ განვითარებას.), ხოლო სხვა შემთხვევებში — მის გრძნობებზე, 

ემოციებზე. 

ფაქტის ჩვენებით, მკითხველს ვთავაზობთ თავად გააკეთოს დასკვნები, 

გათვალისწინებულია, რომ მას თვითონ ძალუძს გააკეთოს დასკვნები, სტატიის 

წაკითხვის შედეგად. მკითხველის ემოციაზე ზემოქმედებით, ჩვენ მას ვთავაზობთ 

მზა დასკვნებს, წინასწარ დახარისხებული `კარგი~ ან `ცუდი~ მოვლენით — ამ 

მოვლენისადმი ჩვენი დამოკიდებულების მიხედვით. 

 პოსტსაბჭოთა ჟურნალისტურ პრაქტიკაში ფაქტები ხშირად იყოფა  თვისებრივად — 

ითვლება, რომ ისინი შეიძლება იყოს  `პოზიტიური~ ან `ნეგატიური~. 

`პოზიტიურია~ ის ფაქტები, რომელთა აღწერაც პრესაში უჩვენებს, რომ 

ხელისუფლებები მუშაობენ კარგად, შესაბამისად, ნეგატიური იქნება ის ფაქტები, 

რომელთა აღწერითაც ჟურნალისტი აჩვენებს ხელისუფლებების ცუდ მუშაობას. 

დასავლეთის ჟურნალისტიკაში ასეთი დაყოფა არ არსებობს. ინგლისურენოვანი 

ჟურნალისტისათვის ფაქტი არსებობს თავისთავადი მნიშვნელობით. მის გაგებაში 
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ახალი ამბების ჟურნალისტიკა, თვითონ თავის არსებობით მოწოდებულია 

გამოავლინოს უწესრიგობები, პრობლემები, ნაკლოვანებები და უჩვენოს იგი 

საზოგადოებას. 

ინგლისელ მკითხველს გააკვირვებდა სტატია, რომელიც გამოქვეყნებული იქნებოდა 

ახალი ამბების განყოფილებაში, სადაც მოთხრობილი იქნებოდა მაგალითად, 

რომელიმე ფერმის კარგი მუშაობის შესახებ, სადაც მიიღეს რეკორდული მოსავალი 

ან ნაწველი. მართალია, ინგლისურ გაზეთებში დროდადრო იბეჭდება სტატიები, 

რომლებიც აღწერენ ამა თუ იმ საწარმოს ეკონომიკურ წარმატებებს, მაგრამ ეს ხდება 

იმ პერიოდში, როცა კომპანიები წარმოადგენენ ყოველწლიურ ანგარიშებს თავიანთ 

მოღვაწეობაზე და წარმატებული კომპანიების გვერდით აუცილებლად უჩვენებენ 

მოცემულ დარგში მომუშავე ჩამორჩენილებს, როგორც წესი, ასეთი სტატიები, 

იბეჭდება ბიზნესდამატებებში. 

ამგვარად, ზემოთქმული ჟურნალისტური მდგომარეობის ფუნდამენტური 

განსხვავების ილუსტრირებაა. წარმოვადგინოთ ამ მოსაზრების გამომხატველი 

ცხრილი. 

ფაქტის ჟურნალისტიკა მოსაზრების ჟურნალისტიკა 

 

ფაქტი მნიშვნელოვანია 

კომენტარზე, რადგანაც მკითხველს 

თავად შეუძლია დასკვნების გამოტანა. 

კომენტარი არა ნაკლებ 

მნიშვნელოვანია, ვიდრე ფაქტი, ზოგჯერ 

კი უფრო მნიშვნელოვანი, რადგანაც 

სწორედ იგი აკვალიანებს მკითხველს. 

ჟურნალისტი მკითხველს აწვდის 

ფაქტებს 

ჟურნალისტი ცდილობს აჩვენოს 

მკითხველს `სიმართლე~ 

 

აპელირებს მკითხველის გონებაზე აპელირებს მკითხველის 

გრძნობებსა და ემოციებზე 

 

ჟურნალისტი რჩება ნეიტრალური 

ჟურნალისტი დგება კონფლიქტის ერთ-

ერთ მხარეს 
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ფაქტები და მოსაზრებები 

რა უფრო საინტერესოა გაზეთების მკითხველებისათვის, ახალი ამბები თუ 

მოსაზრებები?-ალბათ ორივე. მოსაზრებას შეუძლია, ინფორმაციის გადამუშავებასა 

და მის ცოდნად გარდაქმნაში დაგვეხმაროს. თავად სიტყვის- newspape  -წარმოშობა 

მიუთითებს, რომ გაზეთის უპირველესი დანიშნულება არის, გააგებინოს ხალხს, რა 

ხდება ახალი.- 

რატომ არის საჭირო ფაქტების და მოსაზრებების გამიჯვნა? 

ესა თუ ის პუბლიკაცია  მოვლენებს აღწერს  ფაქტების საფუძველზე და შემდეგ 

გვთავაზობს მოსაზრებებს ამ ფაქტის გასამართლებლად ან გასამტყუნებლად. 

 ამგვარად, მკაფიოდ  არის განსაზღვრული,  რომ საქმე გვაქვს მოსაზრებასა და 

კომენტართან. ეს ხდება როგორც გრაფიკული გამოსახულების, ასევე სპეციალურ 

გვერდებზე განთავსების მეშვეობით. ეს საშუალებას აძლევს მკითხველს, ადვილად 

განსაზღვროს, რასთან გვაქვს საქმე-ფაქტობრივ რეპორტაჟთან თუ ვინმეს 

მოსაზრებებთან ამ ფაქტების შესახებ. რა თქმა უნდა, სტატიების ტექსტის 

რედაქტირების ფაქტებმა, შეიძლება, განსხვავებული დატვირთვა მიიღოს. ,,თუმცა 

ეს არ ცვლის (რედაქციის) უზენაეს კანონს, რომელიც ფაქტებისა და მოსაზრებების 

სრულად გამიჯვნას ითვალისწინებს. ფაქტისა და კომენტარის გამიჯვნა უნდა 

მოხდეს როგორც გაზეთში, ისე მისი თანამშრომლების ცნობიერებაში”, წერია 

ყოველდღიური გაზეთის ,,ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგის”    (Frankfurter 

Allgemeine Zeitung)       ძირითად წესში. 

გონივრულად მართული გამოცემები თავიანთ გვერდებზე მოსაზრებათა ფართო 

სპექტრს ათავსებენ. ხანდახან, შესაძლოა, ეს მოსაზრებები თავად გამოცემის 

მოსაზრებებს არ ემთხვეოდეს. გაზეთები, ჟურნალები, ონლაინგამოცემები,  

რომლებიც მხოლოდ ერთგვაროვან მოსაზრებებს აქვეყნებენ-არ აქვს მნიშვნელობა, 

იქნება ეს მემარცხენე თუ მემარჯვენე მოსაზრებები-იზიდავს მხოლოდ იმავე 

მოსაზრების მქონე მკითხველებს. დაქსაქსულ საზოგადოებაში ეს, შეიძლება, 

პოტენციური მკითხველების მხოლოდ ძალიან მცირე პროცენტი იყოს. 

მედიაარხისათვის  ნდობის მოპოვება მხოლოდ ალტრუისტული ან იდეალისტური 

მოსაზრებებით როდია მნიშვნელოვანი. აქ საბაზრო კანონებიც თამაშობს თავის 
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როლს. თუ გამოცემა მოიპოვებს ნდობას აუდიტორიის ფართო სპექტრში, მისი 

ბაზარიც შესაბამისად გაიზრდება. 

სარედაქციო სტატიებსა და შესაბამის სვეტებში მოყვანილი თვალსაზრისი 

აუცილებლად უნდა იყოს გამყარებული შესაბამისი ფაქტებით, რომლებიც 

ასაბუთებს ავტორის მიდგომას. საზოგადოებისათვის განკუთვნილი  მოსაზრებები, 

შეიძლება, ეყრდნობოდეს მხილოდ და მხოლოდ მოვლენის ცოდნას და მასთან 

დაკავშირებული ფაქტების ანალიზს. არ შეიძლება ფაქტების საეჭვო ინტერპრეტაცია 

მოსაზრებად ჩაითვალოს. ფაქტების მანიპულირებამ შეიძლება გამოიწვიოს 

არაზუსტი ან არასწორი ინფორმაციის გავრცელება, რასაც, შესაძლოა 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებაც მოჰყვეს. 

,,რომანტიზმის ეპოქამდე ადამიანებზე იმის მიხედვით მსჯელობდნენ, მართალი 

იყო თუ ტყუილი, რისაც მათ სჯეროდათ; თუმცა რომანტიკოსებისათვის ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი იყო, რისი სჯეროდა ადამიანს, მთავარია, რამდენად სჯეროდა მას~ 

(ბენ როჯერსი) ჟურნალისტები, რომლებიც მესამე ათასწლეულში მე-18 და მე-19 

საუკუნის პრინციპების შესაბამისად იქცევიან, ცოტა არ იყოს, არქაულად 

გამოიყურებიან. 

ჟურნალისტები, რომლებიც სიტყვიერად ეთანხმებიან ფაქტებისა და მოსაზრებების 

გამიჯვნის პრინციპს, პრაქტიკულად, ხშირად არღვევენ ამ წესს. ყოველთვის, როცა 

გამოცემა ვერ უთითებს ინფორმაციის დამადასტურებელ წყაროს რაიმე ფაქტის 

შესახებ, ინფორმაცია ნაკლებად სანდო ხდება და, შეიძლება, აღქმული იქნას, 

როგორც ჟურნალისტის მოსაზრება. 

 კ ო მ ე ნ ტ ა რ ი 

 

კომენტარი  -ბერძ.  comment(ary), ფრ. . Commentaire,  ლათ.  Commentaries - 

შენიშვნები, ჩანაწერები, განმარტებები. ეს არის:  

1. რაიმე ტექსტის განმარტება; 

2. რაიმეზე კრიტიკული, განმარტებითი შენიშვნები, მსჯელობა.რაიმე 
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საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოვლენის შეფასება, მისი ნამდვილი არსის 

გარკვევა პრესის ან რადიო-ტელევიზიის საშუალებით. 

 კომენტარი -  ასახავს სიახლეებს,  მათი განმარტებისა და შეფასების მიზნით.  

როგორც ჟანრი, კომენტარი წარმოიშვა დასავლურ ჟურნალისტიკაში, რომელშიც 

არსებობს ფაქტის და მოსაზრების განცალკავების ტრადიცია. ჟურნალისტი 

იტყობინება მოქმედებების შესახებ, ხოლო ამ მოქმედებების მიზეზები და შედეგები 

ხშირად რჩება კადრს მიღმა ან გაკვრით არის წარმოდგენილი იმის გააზრების 

გარეშე, რაც მოხდა სინამდვილეში. ჟურნალისტს კიდეც რომ ჰქონდეს პასუხი ამ 

შეკითხვაზე, სიახლეების ჟანრების ფორმატი არ აძლევა მისი წარმოდგენის 

შესაძლებლობას.  კომენტარი, როგორც წესი, ქვეყნდება განსაკუთრებული 

შრიფტით, ზოგიერთ გამოცემაში - სპეციალურ ზოლშიც კი, რათა მკითხველმა 

ერთბაშად დაინახოს, რომ ეს - ფაქტების მიუკერძოებული გადმოცემა კი არ არის, 

არამედ ვინმეს  მოსაზრებაა. 

     როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არსებობს განმარტებითი და შეფასებითი კომენტარი. 

განმარტებითი კომენტარი პასუხობს ოთხიდან ერთ-ერთ შეკითხვაზე: 

1. რატომ მოხდა რაღაც  (მიზეზები)  

2. ვინმემ ეს რატომ გააკეთა  (მიზნები) 

3. როგორ მოხდა  დეტალებში (დაწვრილებითი) 

4. როგორაა დაკავშირებული ის, რაც მოხდა, ცხოვრების სხვა სფეროებთან  

(ურთიერთკავშირი) 

       შეფასებით კომენტარში ავტორი თავის მხრივ აქებს ან აკრიტიკებს იმას, რაც  

საკამათოა. არსებობს შეფასებების სამი სკალა : 

 1. კარგია თუ ცუდი (ეთიკა) 

 2. ლამაზია თუ საშინელი (ესთეტიკა) 

  3. სასარგებლოა თუ უსარგებლო (პრაქტიკა) 

  კომენტარის სტრუქტურული ელემენტებია - საინფორმაციო საბაბი, თეზისი, 

ბეგრაუნდი, არგუმენტები და დასკვნები.  კომენტარის უმნიშვნელოვანესი 
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კომპოზიციური ელემენტებია -  შესავალი და დაბოლოება. არსებობს შესავლის სამი 

სახესხვაობა - თემატური, თეზისური და სენტენციური. პირველ შემთხვევაში 

კომენტარი იწყება თემის აღნიშვნით. ეს შესავალი ჩვეულებრივად  გამოიყენება 

განმარტებით კომენტარებში. თეზისური შესავლის დროს კომენტარი იწყება 

დასკვნით, რომელიც შემდეგ ტექსტში იქნება დასაბუთებული. თეზისურ შესავალს, 

როგორც წესი, იყენებენ შეფასებით კომენტარებში. სენტენციური შესავალი - ესაა 

კომენტარის აფორიზმით ან თვალშისაცემი პარადოქსული მტკიცებით დაწყება, 

რომელიც ამკობს კომენტარს, თუმცაღა არ წარმოადგენს მის თეზისს. ასეთი 

შესავალი მეტწილად დამახასიათებელია შეფასებითი კომენტარებისათვის, თუმცა 

შეიძლება  გამოყენებული იქნეს  განმარტებითებშიც. 

       არსებობს კომენტარის ოთხი სახის დასასრული: 

1.რეზიუმეს შემცველი.  

2.მოწოდების შემცველი,  

3.სენტენციური და  

4.მაპროგნოზირებელი (პროგნოზის შემცველი).  

რეზიუმეს შემცველი დასასრული --უკვე გამოთქმული აზრების გამეორება და 

განზოგადებაა. მოწოდებების შემცველი დასასრული შეიცავს კონკრეტულ 

მოთხოვნებს კონკრეტული მისამართით. ჟურნალისტი ვიღაცას მოუწოდებს 

რაღაცის გაკეთებას ან არგაკეთებას. სენტენციური დასასრული წარმოადგენს 

კომენტარის დასრულებას  შეგონებით,(მსჯელობით, აზრით) რომელსაც კავშირი 

აქვს პრობლემასთან. მაპროგნოზირებელი დასასრულისას ჟურნალისტი 

წინასწარმეტყველებს, (გამოხატავს ვარაუდს)თუ რა დროს ან რა პირობებში მოხდება 

რაიმე. 

    არსებობს  დიალექტიკური კომენტარი, რომელიც  მოიცავს ორ თვალსაზრისს, 

რომლებიც იდეალური სახით გამოხატავს ორ შესაძლებელ შეხედულებას 

პრობლემის შესახებ. მთელი კომენტარის განმავლობაში ითარდება ჭიდილი ამ 

შეხედულებებს შორის, სასწორი იხრება ხან ერთ, ხან მეორე მხარეს. დიალექტიკური 

კომენტარი მთავრდება ერთ-ერთი თვალსაზრისის გამარჯვებით მისი 
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დაზუსტებისას „საწინააღმდეგო“ არგუმენტების გათვალისწინებით. მოკლედ, 

დიალექტიკური კომენტარის სტრუქტურა შეიძლება აღიწეროს ფორმულით „დიახ. 

არა. დიახ, მაგრამ“. დიალექტიკური კომენტარის შესაძლო სტრუქტურა :    

• თემატური შესავალი. 

• მისი მხარდასაჭერი თეზისი და არგუმენტები. 

• თეზისის დაზუსტება არგუმენტების უარყოფითი ანტითეზისის 

მხარდასაჭერად. 

• დასკვნა : მართალნი  არიან ერთნი იმ პირობით,  რომ...                                            

          მოსაზრების გამოხატვის ინსტრუმენტები კომენტარში -- ახსნა, შეფასება, 

კრიტიკა და მტკიცებულება. 

        კომენტარში უფრო ხშირად გამოყენებულია  სტილისტური ხერხები -- ირონია, 

პაროდია, ტრავესტია, პარადოქსი და ნონსენსი. ირონიის გამოყენებისას ავტორი 

გადმოცემს რაღაც ისეთს, რაც იმის საწინააღმდეგოა, რაც მას აქვს მხედველობაში. 

მაგალითად, ღარიბს უწოდებს მდიდარს, ბრიყვს - ბრძენს. იმის მაგივრად, რომ 

გალანძღოს, აქებს,  სიძულვილის მაგივრად,  აღფრთოვანებულია. აქ ძირითადი 

მოთხოვნაა,  მკითხველისთვის ნათელი  იყოს, რომ ეს ირონიაა, რომ ნათქვამი უნდა 

გავიგოთ ზუსტად პირიქით. თუ დაცინვის საგანი მკითხველისთვის უცხოა, მან 

უნდა იგრძნოს, რომ ეს ირონიაა. ამას გარდა, ირონია უნდა შენარჩუნდეს მთელი 

ტექსტის განმავლობაში, სხვაგვარად მკითხველი დაიბნევა. 

       პაროდია --  ადამიანისთვის ცნობილი ფორმის შევსებაა უცხო შინაარსით. 

მაგალითად, ბანალური ისტორიის მოთხრობა ბიბლიურ სტილში. ან ფეხბურთის 

მატჩზე რეპორტაჟის  დაწერა ბიუროკრატების  საკანცელარო  ენაზე. 

      ტრავესტია  -- საპირისპირო ხერხია, რომელიც მდგომარეობს ცნობილი შინაარსის 

თხრობაში მისთვის უცხო ფორმით, მაგალითად, ბიბლიური ამბის გადმოცემა  

თანამედროვე  ენით და დღევანდელ მოვლენებთან მისადაგებით.  ტრავესტიას 

ხშირად იყენებენ იმის ასახსნელად, თუ რა ხდება  დადებით კლასიკურ სიუჟეტში, 

მოქმედი პირების შეპირისპირებით მითოლოგიურ  და ლიტერატურულ გმირებთან. 
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        პარადოქსი --ეს არის  ორი ურთიერთგამომრიცხავი მტკიცების შეპირისპირება. 

მაგალითად, „კარგი ექსპრომტი - მომზადებული ექსპრომტია“, ან „ჩვენ ანარქიის 

მომხრე ვართ, მაგრამ სათავეში ძლიერი ანარქიით“.  

     ნონსენსი -- ესაა ლოგიკური ურთიერთკავშირის დადგენა იქ, სადაც 

სინამდვილეში ლოგიკა არ არის. მაგალითად, პატარა ნაზი ქალი თავს დაესხა ხუთ 

ძლიერ  პოლიციელს და მათ,  თავდაცვის დროს, იგი  გონების დაკარგვამდე სცემეს. 

ან პოლიციელისგან მძიმედ დაჭრილი  დამნაშავე წამოხტა, გაიქცა, დაეწია თავის 

თანამზრახველს, ესროლა მას, დაეცა და გადააგდო თავისი რევოლვერი, რომელიც  

გადავარდა 50 მეტრის მანძილზე   და დაიღუპა. 

       თუ კომენტარი განიცდის იდეების კრიზისს, მას შეუძლია იგი ,,ამოქაჩოს― 

შემდეგ შეკითხვებზე პასუხებში :  

• რისი მსგავსია ის, რაც ხდება, რას გვაგონებს  

• რა იქნება, თუ საგანს შევცვლით, მაგალითად, გავადიდებთ ან შევამცირებთ  

• გადავშალოთ მისი ფორმა თუ საერთოდ შევცვალოთ მოცემული საგანი სხვა 

საგნით  

• შევურიოთ რაიმესთან   

• თუ სულაც მივაღწიოთ საწინააღმდეგოს  

   უკანასკნელი ხერხით ჟურნალისტები ხშირად ბოროტად სარგებლობენ. ისინი 

იღებენ საზოგადოებაში მოცემული მომენტისათვის გავრცელებულ თვალსაზრისს, 

დაჰყავთ ის აბსურდამდე და გადაატრიალებენ ხოლმე თავიდან ბოლომდე, რათა 

უჩვენონ, რომ ყველა ცდება და რომ  ა  სინამდვილეში ა  კი არ არის, არამედ ბ -ა.  

    ამერიკელმა ჟურნალისტმა ჯონ მაკორმიკმა (John maCormick) ჩამოაყალიბა შვიდი 

შეკითხვა კომენტარისათვის. აი, ისინი :  

1. ვისთვის არის გამიზნული კომენტარი, ელიტისთვის, ჩვეულებრივი 

მკითხველისათვის, ავტორის ახლო ნაცნობებისათვის თუ თვითონ ავტორისათვის.  

2. როგორ ემოციას გამოხატავს კომენტარი, ავტორი გაჯავრებულია , კმაყოფილია, ის 

გაოცებულია, აპროტესტებს.  
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3. რა ამოცანას ისახავს ავტორი,  ადამიანებს განუმარტოს მოვლენის არსი, შეცვალოს 

მათი მოსაზრება, გაართოს მკითხველი. 

4.რას მატებს კომენტარი ამ საკითხზე სახალხო დებატებს, როგორია კომენტარის  

„დამატებითი ღირებულება“, მხოლოდ ჟურნალისტის მოსაზრებაა  თუ ახალი 

ფაქტები, შეიძლება, ახალი არგუმენტები, ახალი კონტექსტი ან მოვლენის ახალი 

შეფასება.  მხედველობაში უნდა გვქონდეს, რომ კომენტატორის ხმის ძალა 

მომდინარეობს ფაქტების ძალისგან, რომელსაც ეფუძნება ავტორის დასკვნები. 

აქედან გამომდინარე, თუ ჟურნალისტს უჭირს თავისი მოსაზრების გამოხატვა, ეს 

იმას ნიშნავს, რომ მას, უბრალოდ,  ფაქტები აკლია. 

5. რა ახლის თქმა სურს ავტორს მოცემულ საკითხზე, თემა და მოსაზრება ავტორს 

აქვს, მაგრამ ჩანს კი პრობლემის გადაჭრა?  თუ ავტორს მხოლოდ უნდა კიდევ 

ერთხელ გამოთქვას  ყველასათვის ცნობილი ჭეშმარიტება.  

6.შეამოწმა თუ არა ავტორმა კრიტიკულად თავისი პოზიცია, გაუძლო კი მან 

შემოწმებას?  რა მოსაზრებების მოყვანა შეუძლიათ ოპონენტებს და შეძლებს  თუ არა 

ავტორი კამათში თავისი სიმართლის დაცვას.  

7.კომენტარი მოსაწყენი ხომ არ არის. აქ გამოდგება ტესტი „ყურადღების სამჯერად 

გამორთვაზე“. თუ კითხვის დროს ადამიანი სამჯერ ან მეტჯერ ყურადღებას 

გადაიტანს, ესე იგი ტექსტი უკიდურესად მოსაწყენია და საჭიროებს გაუმჯობესებას. 

   ჯონ მაკორმიკი ამბობს, რომ მკითხველის მოთხოვნილებით სარგებლობს ისეთი 

კომენტარები,  რომლებიც მას შესაძლებლობას აძლევს სრულად მოიცვას  საკითხი 

და ჩაერთონ დებატებში. კომენტარის მთავარი ნაკლია -- წინასწარმეტყველება. თუ 

მკითხველებმა იციან, რომ ტექსტში გამოხატული იქნება მხოლოდ ჟურნალისტის 

უკმაყოფილება ან თვითკმაყოფილება, ასეთ კომენტარს არავინ  წაიკითხავს. 
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                                                                         III ლექცია 

  ჟურნალისტურ ფორმა (ჟანრი) და   მისი  დეფინიციის საფუძველი,  

ქართული და დასავლური გამოცდილება. 

 

სიტყვა ,,ჟანრი” ფრანგულიდან მომდინარეობს და ნიშნავს ,,გვარს”, ,,სახეობას”. 

ჟანრი, დღევანდელი გაგებით, ისტორიულად ჩამოყალიბებული კატეგორიაა, 

რომელსაც  ფორმისა და შინაარსის სპეციფიკურ ნიშანთა ერთობლიობა ქმნის 

მხატვრული მოღვაწეობის  სხვადასხვა სფეროში (მხატვრული ლიტერატურა, 

სახვითი ხელოვნება, მუსიკა...)  ჟანრი ესთეტიკური  კატეგორიაა, ჟურნალისტიკამ 

ჟანრი (ფორმები) ლიტერატურათმცოდნეობიდან დაისესხა და დღეს სიტყვა ,,ჟანრი” 

იხმარება უფრო ,,ფორმის” გაგებით, ვიდრე ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით. 

    ჟურნალისტიკაში, ისევე როგორც ყოველგვარ ლიტერატურაში (შემოქმედებაში), 

სათქმელი მოითხოვს გარკვეულ ფორმას, ანუ ყალიბს. სხვადასხვა ჟურნალისტური 

ტექსტის შემთხვევაში ეს ყალიბი სხვადასხვაგვარია. მმაგ. თუ ტექსტში მხოლოდ 

ინფორმაცია- ე.წ. ,,ნიუსი” უნდა აისახოს, მას თავის დადგენილი ფორმა და სტილი 

აქვს.    დასავლური ჟურნალისტიკის სტანდარტით ეს ფორმა ,,ნიუსი” უნდა  

მოიცავდეს შემდეგ ძირითად ხუთ კითხვას: რა ? (რა მოხდა?), სად ? (სად მოხდა/), 

როდის ? (როდის მოხდა?), ვინ ? (ვინ იყო ამბის მთავარი მოქმედი ფიგურა, 

ფიგურები ?), როგორ? (როგორ მოხდა?), ზოგჯერ ამას ემატება რატომ ? (ანუ 

მომხდარის მიზეზი). 

    ზოგჯერ ჟურნალისტური ინფორმაცია მოითხოვს ,,ინტერვიუს” ფორმას. 

,,ინტერვიუ”-კითხვებით და პასუხებით  ასახავს ამბავს, ინტერვიუს შემთხვევაში  

გააქტიურებულია მსჯელობა საკითხებზე. მისი საბაბი მნიშვნელოვანი 

ინფორმაციაა-სიახლეა, რომელიც იძლევა განსჯის საფუძველს. როცა ერთ 

შემთხვევაში ჟურნალისტს ებადება კითხვები, კონკრეტული, ამ თემისთვის 

კომპეტენტური რესპოდენტის მიმართ, როცა დამაჯერებლობა ძლიერდება, ამავე 

რესპოდენტის არგუმენტების შედეგად. ზოგ შემთხვევაში ამბავი, თემა მოითხოვს 
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ფართოდ, ყოველმხრივ, ანალიტიკურად წარმოჩენას. ამ დროს შეიძლება ყველაზე 

კარგი ჟანრი (ფორმა) იყოს სტატია, ზოგჯერაც რეპორტაჟი-ვთქვათ, როცა გვინდა 

მოვლენა ოპერატიულად მივაწოდოთ აუდიტორიას. მაგალითად,  

ტელერეპორტაჟში. ჩვენ სულ იოლად შეიძლება გავხადოთ ტელემაყურებელი 

მოვლენის თანამონაწილე, ანუ შევუქმნათ მას მოვლენაზე ,,დასწრების ეფექტი”.  

საქართველოში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში არსებობს ტრადიციული, მყარი 

ჟანრები, რომელიც მე-19 საუკუნიდან გვხვდება პრესაში. ასეთი ფორმებია: ,,ნიუსი”, 

(თუმცა, ცხადია, მას ასე არ ერქვა) –ეს იყო ,,ახალი ამბავი”. ასეთივე ჟანრებია: 

სტატია, მიმოხილვა. გავიხსენოთ ი. ჭავჭავაძის, აკაკის, ვაჟას სტატიები-წერილები, 

რომლებიც სწორედ ჟურნალ-გაზეთებით მიეწოდებოდა მკითხველს. 

ჟურნალისტური ჟანრი-ფორმა არ არის მყარი კატეგორია, იგი ხშირად იცვლება 

დროისა და ეპოქის შესატყვისად. მასზე მოქმედებს ქვეყანაში  არსებული 

პოლიტიკური რეჟიმიც. მაგალითად, საბჭოთა კავშირში ძალზე ხშირად 

გამოიყენებოდა  ჟანრი-ანგარიში. (სხდომების, ყრილობების, პლენუმების სიჭარბის 

შესაბამისად.  ეს ჟანრი თანამედროვე მედიაში თითქმის არ გვხვდება, ხოლო თუ 

გვხვდება, ისიც სახეცვლილი. თანამედროვე ჟურნალისტიკაში  დემოკრატიული 

პროცესების შედეგად სულ უფრო დაინგრა ოდინდელი, მყარი წარმოდგენა 

ჟანრებზე. ის უფრო მოქნილი, პრაქტიკული და მობილური გახდა ჟურნალისტის 

ხელში, გაძლიერდა დასავლური ტენდენციებიც-ახალი ფორმები, ფორმათა 

ახლებური ინტერპრეტაცია, სინთეზური ფორმები.ამის საუკეთესო ნიმუშია 

სატელევიზიო ,,ტოქ-შოუ”, რაც ასე დამკვიდრდა ქართულ საეთერო სივრცეში. ეს 

ქართული ჟურნალისტიკისთვის შედარებით ახალი ფორმაა, რომელიც სინთეზურ 

ფორმად შეიძლება განვიხილოთ. მასში გამოყენებულია დიალოგი-ინტერვიუ, 

კომენტარი, რეპორტაჟის ელემენტი, მიმოხილვა და სხვ. 

დ,,დოსიე”-პროფილი, ესეც დასავლური ფორმა გახლავთ, მას იყენებენ 

ჟურნალისტები პიროვნების პორტრეტის შესაქმნელად. აასევე არსებობს ,,სვეტი”, 

,,ედიტორიალი” და სხვ. ჟანრები. და ბოლოს: დღეს ჟურნალისტიკას ყოფენ ,,ახალი 

ამბების” –(ოპერატიულ) და ანალიზურ ჟურნალისტიკად. ჵპირველი უფრო სწრაფია 

და საჭიროებს ისეთ ჟანრებს, როგორებიცაა: ნიუსი, ინტერვიუ, რეპორტაჟი, მეორეში 
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(ანალიზურში) სჭარბობს ანალიტიკური ელემენტი და იგი ნაკლებ ოპერატიულია. 

მაგ.: სტატია, მიმოხილვა, ნარკვევი, პორტრეტი, ესსე, სვეტი და ა. შ. 

ცხადია, ჟანრი, ჟურნალისტიკაში არ არის გაყინული დოგმა და ,როგორც აღვნიშნეთ, 

ის შეიძლება შეგხვდეს ტრანსფორმირებული სახითაც. 

ჟურნალისტიკა მდიდარია ჟანრებით და შესაძლებლობებით, მაგრამ უნდა იცოდე  

მათი გამოყენება, ზუსტად ისევე, როგორც მხატვარს სჭირდება ცოდნა ხატოს 

ფანქრით და ნახშირით, იცოდეს პერსპექტივის კანონები და სხვადასხვა საღებავების 

და ზედაპირების თვისებები. 

სტატიები ანალიზისათვის  

1. სტატია, რომელშიც  ჟურნალისტი  რომელიმე მხარესაა  

2. წაიკითხეთ ეს სტატიები და იმსჯელეთ მასზე, უპასუხეთ კითხვებზე. 

კითხვები: 

1. როგორ გამოხატავს ავტორი თავის დამოკიდებულებას მოვლენისადმი? 

2. ობიექტურია თუ არა ავტორი? რაში გამოიხატება მისი 

ობიექტურობა/არაობიექტურობა?. 

3. რომელი წყაროებით სარგებლობდა ავტორი? ასახავენ თუ არა ისინი კონფლიქტის 

ორივე მხარეს. 

4. რას იტყვით წყაროებზე? 

5. შეგიძლიათ თუ არა უწოდოთ ამ სტატიას კარგი? შეაფასეთ იგი ხუთბალიანი 

სკალით. დაასაბუთეთ თქვენი შეფასება. 

(შეთავაზებულია სტატია) 

კითხვარი 

1. გამოხატულია თუ არა სტატიაში ავტორის დამოკიდებულება? თუ კი — რა 

საშუალებებით?  
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2. ობიექტურია თუ არა ავტორი? რაში გამოიხატება 

ობიექტურობა/არაობიექტურობა? 

3. ლოგიკურად არის თუ არა მიწოდებული ფაქტები? 

4. ყველაფერი `ადგილზეა~? — რა არ ყოფნის სტატიას და რატომ? 

5. კარგია ეს სტატია? შეაფასეთ იგი ხუთბალიანი შკალით. 

პრაქტიკული დავალება თავისათვის 

`ჟურნალისტიკა: სიმართლე თუ ფაქტი?~ 

დაწერეთ სტატია, ისარგებლეთ მოცემული ინფორმაციით 

ჟურნალისტის მუშაობა იწყება ინფორმაციის შეგროვებით, რადგანაც ინფორმაციის,  

ფაქტების აღწერის გარეშე ჟურნალისტიკა არ არსებობს.  

   ანალიტიკური სტატიების დასაწერად, ჩვეულებრივ გამოიყენება შემდეგი   

ხერხები: 

 დაკვირვება 

  საბუთების შესწავლა 

  ექსპერიმენტი 

  ინტერვიუ 

 პრეს-კონფერენცია 

 

გარდა ამისა   

 დოკუმენტების, ასევე წიგნების, ჟურნალებისა და გაზეთების კითხვა და 

შესწავლა. 

განვიხილოთ ცალ-ცალკე. 

დაკვირვება 

ყველაზე უფრო დამაჯერებელი ის  ფაქტებია,   რომლებიც შეგროვებულია თვითონ 

რეპორტიორის მიერ. ფაქტებისათვის ჟურნალისტები მიემგზავრებიან ომში, 
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მონაწილეობენ ანტისამთავრობო დემონსტრაციებსა  და მსვლელობებში , არ 

ერიდებიან ცხელ წერტილებსა და ექსტრემალურ შემთხვევებს.  

პროფესიონალებისთვის საჭიროა დანახვა, გაგონება, ყველაფრის განცდა, რათა 

მასალა არა მხოლოდ  სტატიებისა და შენიშვნებისათვის დაიწეროს,  არამედ მას 

მიეცეს  განუმეორებელი  არომატი, გემო, `მარცვალი~, დასწრების ეფექტი. შედეგად,  

მიიღება  უფრო  უკეთესი და  საინტერესო სტატიები. 

საჭიროა მაგალითები და დეტალები. ისინი ჰქმნიან დასწრების ეფექტს, მაგრამ მათი 

დანახვა და მით უმეტეს, აღწერა - ყველას არ შეუძლია. ჟურნალისტმა უნდა 

ისწავლოს არა უბრალოდ დანახვა, არამედ დაკვირვება, ანუ უნდა  შეეძლოს 

პროფესიონალური  მიდგომა. 

დაკვირვების ცოდნის სწავლა შესაძლებელია. უფრო მეტიც, შეიძლება მოემზადო 

დაკვირვებებისათვის და ეს უნდა მოხდეს  მანამდე, სანამ დავალებაზე წახვალ. 

იფიქრო იმაზე, თუ რისი დანახვა იქნება შესაძლებელი ადგილზე. 

შეიძლება  მაგალითად, წარმოიდგინო  ჩინოვნიკის კაბინეტი და მოემზადო, რათა 

დაუკვირდე ძალაფლებით გაზულუქებული პიროვნების გამოვლინებას ან მის 

მისწრაფებებს. ასე მაგალითად, დაკვირვებულ ხედვას ბევრი რამ შეიძლება უთხრას 

მაგიდაზე საწერმა მოწყობილობამ, კარადაში შეგროვილმა წიგნებმა (ან უწიგნობამ), 

ბავშვების სურათებმა ან  დეკორაციული  ნაკეთობების პატარა კოლექციამ. 

თუ ჟურნალისტს უნდა,  მოუწიოს ანტისამთავრობო მიტინგის გაშუქება, მაშინ 

მომიტინგეთა მიახლოებითი რაოდენობის შეფასების გარდა. გამომსვლელთა 

სიტყვების გადმოცემასთან ერთად, საინტერესო იქნება ხაზები, რომლებიც აღწერენ 

მონაწილე ადამიანების თვალების გამომეტყველებას, მათი ტანსაცმელი (ამ 

ადამიანებს კარგად აცვიათ თუ ცუდად, აკურატულად, თუ რის ვაი-ვაგლახით).  

დაგვეხმარება,  გავიგოთ და აღვწეროთ მთავრობის  პოლიტიკით უკმაყოფილოთა  

სოციალური  ჯგუფი გაცილებით ნათლად, უფრო საინტერესოდ და უკეთესად, 

ვიდრე მშრალი სიტყვებია  საშუალო თვიურ ბიუჯეტზე. 

ყველაზე უკეთესია დანახული დეტალების ჩაწერა. ეს აწესრიგებს გონებას და 

გვასწავლის დაკვირვებას. 



31 
 

დაკვირვება მაშინ არის ჩართული, როცა ჟურნალისტი უშუალოდ მონაწილეობს 

მოვლენებში (როცა არის მაგალითად,  ექსპედიციის წევრი ან რაღაც ხნით დადგება, 

ვთქვათ,  კონვეიერზე), და არაჩართული, როცა ჟურნალისტი წარმოადგენს მოწმეს, 

რომელიც გვერდიდან უმზერს მოვლენებს.  ესაა — ხარისხობრივი გაყოფა 

მოვლენებში ჟურნალისტის მონაწილეობისა,  ასევე არსებობს ღია და დახურული 

დაკვირვება. თუ მას მივუდგებით დამკვირვებლის თვალსაზრისის პოზიციიდან, 

ნათელია, რომ ღია დაკვირვებისას ჟურნალისტი თავიდანვე აცხადებს თავის იქ 

ყოფნას და სამუშაოს მიზანს, ხოლო დახურულისას - რჩება ინკოგნიტოდ. 

ახალი ამბები და რეპორტაჟები ბევრად ეფუძნება და შეიძლება ითქვას, იგება პირად 

დაკვირვებებზე. ოღონდაც დაკვირვებები საჭიროა განსხვავებულ ჟურნალისტურ 

ჟანრებში მუშაობისასაც: ინტერვიუ, პორტრეტი, ნარკვევი, ჟურნალისტური 

გამოძიება ,სტატიაშიც და სხვ. 

საბუთების კითხვა და შესწავლა 

საბუთებში თავსდება ყველაფერი, რაც დაწერილია ადამიანისგან, ხანჯლური 

ნაწერით დაწყებული,  დამთავრებული პატენტებით, დაბადებისა და ქორწინების 

მოწმობებით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის ცნობებით, ან უბრალოდ,  

ფურცლებითა და აფიშებით. თუმცა გასაგებია, რომ ხანჯლური ნაწერებით 

ჟურნალისტები არ სარგებლობენ, ხოლო აფიშები იშვიათად შეიძლება გახდეს 

ჟურნალისტური დაინტერესების საგანი. არსებობს უზარმაზარი რიცხვი 

დოკუმენტებისა, რომელიც აუცილებელია ჟურნალისტისათვის. და მანამდე,  სანამ 

განსაზღვრულია, თუ სახელდობრ, რომელ სტატიას დაწერს ჟურნალისტი, 

შეუძლებელია წარმოვადგინოთ, თუ რა საბუთები გახდება საჭირო  მასზე მუშაობის 

პროცესში. 

`არასოდეს არ დაგავიწყდეთ საბუთის არსებობა, — წერს მალკოლმ ფ. მელეთი 

წიგნში `ცნობარი აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის ჟურნალისტებისათვის~. 

— იგი წარმოადგენს ფასეულობას თავის თავად, იმ ინფორმაციის მტკიცებით ან 

უარყოფით, რომელიც თქვენ შეაგროვეთ დაკვირვების ან ინტერვიუს დახმარებით. 

ამას გარდა, საბუთი — ეს ის მხარდაჭერაა, რომელიც თქვენ გჭირდებათ, თუ ვინმე 

ცდილობს უარყოს თქვენი მასალა~. 
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ჟურნალისტები, რომლებიც სპეციალიზებულები არიან ამა თუ იმ სფეროში, ძალიან 

სწრაფად ითვისებენ თავისთვის საჭირო საბუთების ტიპებს. ასე, მაგალითად, 

ანალიტიკოსები, რომლებიც წერენ ეკონომიკაზე, იოლად ერკვევიან ნაკლებად 

გასაგები ციფრების სვეტებში, რომლებიც გვიჩვენებენ საფონდო ბირჟებზე ვაჭრობის 

შედეგებს. პოლიტიკური მიმომხილველებისთვის ნათელია, თუ რას ნიშნავს 

საკანონმდებლო ტექსტები, ხოლო სასამართლოს რეპორტიორები ხვდებიან, თუ რა 

დგას სასამართლოების გადაწყვეტილებებისა და სასამართლოს სხდომების ოქმების 

უკან. პრაქტიკულად,  ყველა ჟურნალისტს წლების განმავლობაში უგროვდება 

საბუთების არქივი. ეს არის წიგნებიც, გაზეთებიდან ამონაჭრები, ცნობარები და 

პრეს-რელიზები, რომლებიც მოგვითხრობენ ამა თუ იმ ორგანიზაციის 

მოღვაწეობაზე. ასეთი არქივის მნიშვნელობა ძნელი შესაფასებელია. 

ინტერნეტში შეიძლება იპოვო ცნობები ძალიან ბევრი ორგანიზაციისა და ადამიანის 

შესახებ. ამაში დაგვეხმარებიან სამძებრო სერვერები. აი, ზოგიერთი მათგანი 

WW.altavista com  

WWW. excite. com 

http://search.aol.com 

WWW. search. com 

WWW. yahoo.com  

WWW. google.com 

 

ამ სერვერებით სარგებლობა ადვილია: საკმარისია შეიყვანოთ საძიებო ხაზში 

საჭირო სიტყვა ან სიტყვები, და თქვენ გიჩვენებენ საიტების სიას, სადაც ეს სიტყვა ან 

სიტყვები გვხვდება. არის მოძიების უფრო რთული ხერხებიც, რომელსაც უნდა 

დაეუფლოთ, წაიკითხავთ რა ინსტრუქციას, რომელიც იმავე სერვერზეა. 

ეს საბუთები შეიძლება იყოს სასარგებლო 

— პრეს-რელიზები და სხვა პრეს წყაროები 

— ინტერნეტი 
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— ცნობარები, ენციკლოპედიები, ლექსიკონები 

— სასამართლო სხდომები (ოქმები) 

— საფინანსო ანგარიშები, ცნობები 

— სახელმწიფო ბიუჯეტი და ადგილობრივი ბიუჯეტი 

—კანონები და დადგენილებები 

— გამოკითხვის შედეგები 

— წიგნები, გაზეთების შეკვრები (მათთან გაცნობისათვის უნდა იაროთ 

ბიბლიოთეკაში ან გქონდეთ შეხება ინტერნეტთან) 

— მონაცემთა ბაზები 

 

საჭიროა ისწავლოთ სახელმწიფო მმართველობის სტრუქტურების ოფიციალური 

საიტებით სარგებლობა — საპრეზიდენტო, სამთავრობო, საპარლამენტო, 

ცენტრალური ბანკის საიდით, უმაღლესი და საკონსტიტუციო სასამართლოს 

საიდით. 

ინტერნეტში არის ლექსიკონები, ენციკლოპედიები, ასევე,  სხვა რესურსები, 

რომლებიც იმდენად  ბევრია, რომ  ჩამოთვლაც შეუძლებელია. 

ექსპერიმენტი 

ინფორმაციის შეგროვების ეს ხერხი ითვალისწინებს, რომ ჟურნალისტი თვითონ 

ახდენს სიტუაციის მოდელირებას, რათა უკეთესად გაიგოს ის და წარუდგინოს 

მკითხველს. ექსპერიმენტები ყველაზე უფრო ხშირად გამოიყენება რეპორტაჟების 

მომზადებისას და ჟურნალისტური გამოძიების ჩატარებისას. ექსპერიმენტის, 

როგორც  პროფესიონალური ქცევის ფორმის არსი ისაა, რომ ჟურნალისტი ფარავს 

გარეშეთაგან თავის პროფესიას, ცდილობს შეაღწიოს განსხვავებულ სოციალურ 

ფუნქციაში, ითამაშოს როლი, რათა გაიგოს და გააცნობიეროს პრობლემა `შიგნიდან~. 

მაგალითად, პირველ  პოსტსაბჭოთა წლებში ხშირი იყო ექსპერიმენტები, როცა 

ჟურნალისტი გადაიცვამდა მოწყალების მთხოვნელის მსგავსად  და შემდეგ 
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აღწერდა ქუჩის მათხოვრის პროფესიის დეტალებს, ჟურნალისტები გამოეწყობიან 

თოვლის ბაბუებად და ფიფქიებად, ეძებენ სამუშაოებს განცხადებებით, 

დაექირავებიან გამყიდველებად, ახორციელებენ რეისებს საქონლით, მოკლედ რას 

აღარ აკეთებენ, რათა ,,თავის ტყავზე~ იგრძნონ გმირების ცხოვრება და სიტუაციები, 

რომლებსაც შემდეგ აღწერენ. 

სასურველია დაუყოვნებლივ გავაფრთხილოთ მსურველები, რომლებსაც უნდათ 

ჩაატარონ  ექსპერიმენტი, სამუშაოს ძირითადი მეთოდით, ეს მეთოდი 

დაკავშირებულია ეთიკურ პრობლემებთან, ამიტომ მის გამოყენებას უნდა 

მივუდგეთ ძალიან ფრთხილად, იმ განსაკუთრებულობის გაგებითა და 

გაცნობიერებით, რომელიც უნდა გამოვიჩინოთ ამ შემთხვევაში. საჭიროა 

გვახსოვდეს, რომ კეთილი მიზნის მიღწევა შეუძლებელია უკეთური საშუალებებით, 

რადგანაც საშუალებები ჩრდილს მიაყენებენ მიზანს, მოახდენენ მის 

ტრანსფორმირებას იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ იქნა იგი მიღწეული. 

ასე რომ, პრინციპულად დაუშვებელია, რომ ჟურნალისტი ექსპერიმენტის დროს 

დაკავდეს საზოგადოებრივად ,,გაკიცხული― პროფესიებით, მაგალითად, 

ჟურნალისტი არ შეიძლება გახდეს სუტინიორი,  პროსტიტუციის შესახებ სტატიის 

დაწერის პროცესში. ჟურნალისტმა არ უნდა გადაკვეთოს საზღვარი 

კონტრაბანდისტებთან ერთად, არ უნდა ივაჭროს ნაქურდალი ნივთებით და სხვა.  

ექსპერიმენტის დაყენება მოითხოვს ძალიან ფრთხილ მიდგომას და  ეთიკურობას, 

რადგან  ექსპერიმენტის დაყენებისას, ჟურნალისტი ცდილობს მოტყუებით (რადგან 

`პროფესიის შეცვლა~ თავისთავად უკვე მოტყუებაა) მიიღოს ინფორმაცია, და ეს 

დასაგმობია მაგალითად, გერმანიის ბეჭდვითი საქმეების დირექტივებში (გერმანიის 

ჟურნალისტთა ეთიკური კოდექსი) ნათქვამია, რომ `ჟურნალისტი უნდა გამოვიდეს 

საკუთარ იპოსტატებში. თუ ჟურნალისტი, რომელიც ატარებს მოძიებას, იძლევა 

არასწორ ინფორმაციას თავის პიროვნებაზე [...] ეს პრინციპში შეუთავსებელია 

ბეჭდვითი საქმის ავტორიტეტთან და ამოცანებთან~. მართალია იქვე ნათქვამია, რომ 

ცალკეულ შემთხვევებში `დახურული მეთოდებით ძიება~ არის გამართლებული, 

`თუ ამით  მოიპოვება ინფორმაცია, რომელიც განსაკუთრებულ საზოგადოებრივ 

ინტერესს წარმოადგენს და მისი მოპოვებისათვის სხვა საშუალებები არ არსებობს~. 
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თითქმის იგივე სტანდარტებით არის  საუბარი ინფორმაციის მიღების ფარულ 

მეთოდებზე დიდი ბრიტანეთის, ფინეთის, სლოვენიის და მრავალი სხვა ქვეყნის 

ჟურნალისტური ეთიკის კოდექსებში. 

რევიუ (მიმოხილვა) 

რევიუ [ფრანგ. revue] - საესტრადო ან თეატრალური წარმოდგენა, რომელიც 

შედგენილია ცალკეული სცენებისაგან, ნომრებისაგან. 

ერთ-ერთი გავრცელებული ანალიზური  ჟანრია (ფორმაა), რომელიც გულისხმობს 

ფაქტებისა და მოვლენების  გააზრებას,   შემოსაზღვრულია  გარკვეული დროითა 

და გეოგრაფიული ჩარჩოთი.  მკითხველს აწვდის  გარემომცველი სინამდვილის 

მდიდარ, მრავალმხრივ სურათს, ხსნის კავშირებს საზოგადოებრივი ცხოვრების 

მოვლენებს შორის და მიუთითებს განვითარების ტენდენციაზე. 

ყოველი ცალკეული ფაქტი, მოვლენა, ამბავი, განიხილება ავტორის მიერ 

არადამოუკიდებლად, არამედ როგორც მთლიანის ელემენტი, ნაწილი. (მიმოხილვა 

შეიძლება შეეხოს  ყველა სფეროს: პოლიტიკა. ეკონომიკა, კულურა, სპორტი და ა.შ.) 

 ამგვარად,   ა ნ ა ლ ი ზ უ რ ი მიმოხილვა,   შეიცავს  მოვლენის,  თემის  ანალიზსა 

და შეფასებას,  ასახავს ტენდენციას,  თუმცა არა ისე სიღმისეულად და იმ მრავალი 

კომპონენტის გამოყენებით, როგორც  ანალიზური  სტატია. 

მიმოხილვა  არ გამოუგონიათ ჟურნალისტებს.  მას ჯერ კიდევ პერიოდული პრესის 

ჩამოყალიბებამდე იყენებდნენ.  ეს მეთოდი  შეგიძლიათ იხილოთ, მაგალითად, 

პლუტარქეს ტექსტებში (I - II საუკუნეები), მოგვიანებით, ჩინური ვან ან-ჰეის (XI 

საუკუნე) დიდაქტიკურ მიმოხილვებში, აგრეთვე მონტენის ‖ექსპერიმენტებსა‖ ( XVI 

საუკუნე.) და "თავებში" ლუი სებასტიან მერსიეს წიგნიდან "მიმოხილვები პარიზის 

შესახებ" (XVIII საუკუნე). სწორედ ეს უკანასკნელი მიიჩნევა  ჟურნალისტური 

მიმოხილვის დამფუძნებლად, რამდენადაც  მან  თავისი  თორმეტი ტომიდან  

პირველი რამდენიმე „თავი―გაზეთში პირველად  გამოაქვეყნა. 

შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე მიმოხილვა სიღრმისეულად არ  ასახავს   

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პრობლემებს. თუმცა, იგი მნიშვნელოვანია 
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ანალიტიკური ჟურნალისტიკისთვის, სხვა ჟანრების მსგავსად. მიმოხილვები 

ქვეყნდება   გაზეთებში, ჟურნალებსა თუ ონლაინმედიაში, ასევე ტელემედიაში. 

გვხვდება:  ‖საერთაშორისო მიმოხილვა‖, ეკონომიკური მიმოხილვა―, ,,კულტურის 

მიმოხილვა―  ‖საფეხბურთო მიმოხილვა‖ ,,საპარლამენტო  დღიური― და ა.შ. 

მიმოხილვის - განმასხვავებელი ნიშანია სოციალური მოვლენების ვიზუალური 

გაშუქებისა და დამკვირვებლის აზრის ერთიანობა, რომელიც ღრმად აღწევს 

პროცესისა და სიტუაციის არსში. რა განსხვავებაა ამ ჟანრსა და ჟურნალისტიკის 

სხვა ჟანრებს შორის, რა არის მისი ორიგინალობა? ეს ნათელი ხდება დაკვირვების 

ფუნქციის და საგნის განსაზღვრის დროს. მიმოხილვაში ნათლად ჩანს 

ჟურნალისტის პოზიცია.  მიმოხილვის  ავტორი 

 იცნობს  აუდიტორიის ინტერესს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მიმდინარე 

მოვლენების, პროცესების შესახებ; 

   აკვალიანებს, აცნობიერებს  მოქალაქეებს და  ეხმარება მათი „პირადი 

სტრატეგიის― გაუმჯობესებაში; 

 ამ  ტიპის მასალით  შეძლებს  გამოავლინოს თემის, მოვლენის  არსი  და 

აჩვენოს   მოვლენის  წინააღმდეგობრივი   არსი; 

 შუძლია   მოვლენების განვითარების ხაზის დადგენით, სოციალური 

განვითარების კურსის  პროგნოზირება; 

 შეუძლია წვლილი შეიტანოს  საზოგადოებრივი  პრობლემების პრაქტიკულ 

გადაწყვეტაში. 

მიმოხილვა  ხელს უწყობს კვლევის საგნის გამოვლენას. იგი მოიცავს პოლიტიკის 

ზოგად საკითხებს, ეკონომიკას, დამახასიათებელ სოციალურ  პრობლემებს და მათი 

განვითარების ტენდენციებს. განხილვის საგანი შეიძლება იყოს ფილოსოფიიდან, 

ისტორიიდან, ლიტერატურიდან მიღებული იდეები. დაკვირვების საგანს 

ახასიათებს სივრცით-დროითი ან თემატური კავშირი. ანუ მიმოხილვის თემაა ერთ 

დროსა და გეოგრაფიულსივრცეში მომხდარი მოვლენები. შემთხვევითი არ არის, 

რომ მიმოხილვები  რეგულარულად ქვეყნდება (არსებობს:ყოველდღიური, 

ყოველკვირეული, ყოველთვიური).  
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ეს იმიტომ, რომ მიმოხილვა  პერიოდულად ასახავს  ცხოვრების გარკვეული 

პერიოდის, საქმიანობის ამა თუ იმ ცხოვრების კონკრეტულ სფეროში მოღვაწეობის 

შედეგებს.  

მიმოხილვაზე მუშაობის პროცესში მთავარი მეთოდია გარკვეული ფაქტების 

მიმოხილვითი   ანალიზის გამოყენება. ფაქტები  დროისა და სივრცის მიხედვით 

არის გაერთიანებული, რათა აუდიტორია დაკვალიანდეს საზოგადოებაში 

მიმდინარე პროცესებში, არსებულ  სიტუაციებსა  და წარმოქმნილ პრობლემებში.   

ტექსტის ექსპრესიული დეტალები ემსახურება არგუმენტაციას.  სტატიისგან 

განსხვავებით, სადაც ლოგიკური არგუმენტები აქტიურად გამოიყენება, მიმოხილვა, 

უწინარესად  იყენებს ექსპრესიულ მაგალითებს, დეტალებს, რომლებიც ტექსტს 

შთამბეჭდავს ხდის, რითაც იგი სპეციფიკურ ხასიათს ატარებს. ეს იმით არის 

განპირობებული, რომ  მიმოხილვის ავტორის მიზანია, კონცენტრირება მოახდინოს 

ზოგადად მნიშვნელოვან პრობლემებზე. აუდიტორიის ყურადღების მიქცევის 

მიზნით. იგი მოქმედებს ძალიან სპეციფიკური ფაქტებით, იყენებს ხილვადობის 

გავლენას, დეტალებზე საუბრობს, შემდეგ კი   ცდილობს მათ  განზოგადებას.  

ხშირად, განსხვავებული მაგალითების, როგორც ზოგადი აზრის ილუსტრაციის 

შეთავსების სურვილი,  მოქმედებს მიმოხილვების სათაურების ფორმულირებაზე.  

როგორც  აღვნიშნეთ,  მიმოხილვები ქვეყნდება გარკვეული პერიოდულობით, ეს 

გავლენას ახდენს თემების არჩევანზე, ბუნებაზე, ანალიზის სიღრმეზე. 

მნიშვნელოვანია ავტორის უნარი, მოიძიოს  ფაქტები, რომლებიც ყველაზე 

საინტერესოა აუდიტორიისთვის. რას ელოდება აუდიტორია  მიმომხილველისგან? 

ცხადია, რომ ის დაინტერესდება ისეთი რამით, რისი გაგებაც ყოველთვის არ არის 

შესაძლებელი ოპერატიული შეტყობინებებიდან. კერძოდ, მისთვის 

მნიშვნელოივანია მომხდარის, თემის არსში გარკვევა. გაანალიზებული სიტუაციის 

გასაგებად, მიმოხილვის ავტორი ჟურნალისტისათვის  მნიშვნელოვანია პასუხის 

გაცემა შემდეგ კითხვებზე: 

1) რამ განაპირობა ეს ფენომენი (სიტუაცია)?  
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რა თქმა უნდა, ჟურნალისტს შეუძლია ლაპარაკი არა ერთ რამეზე, არამედ 

რამდენიმე მოვლენის შესახებ, რომლებიც  მოხდა თვეში, კვირაში. ამიტომ, თუ იგი 

აღწერს თითოეული მათგანის მიზეზებს, მიმოხილვა შეიძლება იყოს ძალიან 

რთული. ნებისმიერ შემთხვევაში, ავტორი უნდა გაიაზროს თითოეული 

განხილული მოვლენის  მიზეზები. მან უნდა ააგოს პასუხების ჯაჭვი თითოეული 

მოვლენის მიზეზთან დაკავშირებით, რაც უდავოდ დაეხმარება მას, უფრო მკაფიოდ 

დაინახოს დაფიქსირებული მოვლენების მიზეზ-შედეგობრივი  კავშირები. 

2) რა მნიშვნელობა აქვს დაფიქსირებულ მოვლენებს?  რა  გავლენას ახდენს იგი 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტზე, ინდივიდთა ან ჯგუფების 

ცხოვრებაზე? ჩვეულებრივ, ამ კონკრეტული გეგმის კითხვებზე პასუხები თითქმის 

ყველა მიმოხილვის ლომის წილია (თუ, რა თქმა უნდა, ეს არის ანალიტიკური ). 

3) როგორ განვითარდება დაფიქსირებული მოვლენები ან ვითარება და რა უნდა 

გაკეთდეს ამ მხრივ? ეს კითხვები ყველაზე რთულია. ამიტომაც, ავტორი ცდილობს 

მათზე პასუხის გაცემას და ერთგვარი პროგნოზის გაკეთებას, დამკვირვებლები 

ხშირად ეყრდნობიან არა მხოლოდ ვინმეს აზრს, არამედ იმ ტენდენციების  ცოდნას, 

რომლებიც მოვლენებს იწვევს და აკონტროლებს  მათ. ამ შემთხვევაში, ჟურნალისტს  

ხშირად ეხმარება  წარსულის მსგავსი მოვლენების, სიტუაციების შედეგად უკვე 

არსებული ცოდნა.  ავტორის სტილი ასევე გამოიხატება ანალიზის გარკვეული 

მეთოდებისადმი ერთგულებით (ინდუქცია, დედუქცია, ასოციაცია და ა.შ.). ცხადია, 

მნიშვნელოვანია ენობრივი მხარე. 

თემატური  მიმოხილვები   ხშირად იბეჭდება  რუბრიკით  ,,რევიუ―.   

მიმოხილვების  თემა , პრაქტიკულად: შეუზღუდავია. 

განმარტებები:  

ინდუქცია  - L. Inductio   - ლოგ. აზროვნების მეთოდი - კერძო ფაქტებიდან, 

ცალკეული დებულებებიდან ზოგადი დასკვნის გამოყვან 

დედუქცია  - L. Deductio -"გამოყვანა" ლოგ. მსჯელობის ხერხი - ზოგადი 

დებულებიდან კერძო დასკვნის გამოყვანა. 
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                                                              IV  ლექცია 

                      ანალიზის    კომპონენტები     მედიატექსტში  

ანალიტიკური მედიატექსტი  მოიცავს  ანალიზის  ცალკეულ ელემენტებს, 

რომლებსაც ჟურნალისტი იმის  მიხედვით იყენებს, თუ  რომელ სფეროს და რომელ 

თემას ირჩევს  (ეკონომიკა, პოლიტიკა, განათლება და მეცნიერება, მედიცინა, 

კულტურა, სპორტი სხვ.    ცხადია,  იგი ორიენტირებული უნდა იყოს იყო 

მკითხველზე   და დაისახოს ძალზე კონკრეტული ამოცანები.  

დავიწყოთ იმით, რომ   ანალიტიკურ მასალაზე   მუშაობის პროცესში  (ბეჭდვითი, 

ონლაინ თუ სამაუწყებლო მედიისთვის),    გაივლის შემდეგ მთავარ  ეტაპებს: 

1. ინფორმაციის სწორი  სელექცია  (გადარჩევა), ე.ი. მოცემულ თემაზე არსებული 

ინფორმაციებიდან (მასალიდან) უნდა შევარჩიოთ სწორედ ჩვენი სტატიისათვის 

საჭირო მასალა. 

2. ინფორმაციის დამუშავება და ვერიფიკაცია ( ვერიფიკაცია -ეს არის პროცესი , როდესაც 

დგინდება  სინამდვილე, ჭეშმარიტება).  ე.ი. სტატიაზე მუშაობის დასაწყისშივე  უნდა  

გადავამოწმოთ და დავადგინოთ ინფორმაციისა და წყაროების ნამდვილობა, სიზუსტე 

3. რედაქტირება (რედაქტირება) უკვე დასრულებულ  ნამუშევარზე მუშაობის 

პროცესია.  მონაცემების  კიდევ ერთხელ  შეფასება/დაზუსტება,  მასალის 

სტრუქტურის შეფასება, ტექსტის ენის  სტილზე მუშაობა, გრამატიკული 

შეცდომების ჩასწორება,  კორექტურის გასწორება  და   ყველა ცვლილების შეტანა. 

ე.ი. კიდევ ერთხელ დავაზუსტოთ:   ჟურნალისტი საგაზეთო პუბლიკაციის თუ 

სიუჟეტის მომზადებისას გადაამუშავებს ინფორმაციებს, რომლებსაც სხვადასხვა 

წყაროდან მოიპოვებს.  შესაძლოა  ტექსტის საბოლოო ვარიანტში  აისახოს  

გაცილებით   ცოტა  ინფორმაცია, ვიდრე  თავიდან შეგროვდა.    

ზოგჯერ პირიქითაც  ხდება:   მასალის  დამუშავების შემდეგ ირკვევა, რომ 

მოპოვებული ინფორმაცია  არასაჭირო   ან არასაკმარისია.   ცხადია, გამოცდილება 

და პროფესიული პრაქტიკაა საჭირო იმისათვის, რომ სწორად შევარჩიოთ მასალა.  

ამიტომ, დასაწყისში  მოსალოდნელია  როგორც  ჭარბი სელქცია,  ისე არასაკმარისი 
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მასალის მოძიება. თუ ასეა, უნდა ვიმუშაოთ ამ ხარვეზების  აღმოსაფხვრელად,   

საზოგადოდ, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჟურნალისტისთვის, რომლისთვისაც 

ოპერატიულობა ეფექტიანად მუშაობის ერთ-ერთი ინდიკატორია, დამატებითი 

დროითი    რესურსის მოძიება ყოველთვის   არ არის შესაძლებელი. დამატებითი 

დროის დახარჯვაზე უარის თქმა განპირობებულია იმითაც, რომ წარმატების ერთ-

ერთი ინდიკატორია   ინფორმაციის  ექსკლუზიურობა და დადგენილი 

დედლაინები. თუ მასალა მწირი,  სქემატურია  და, მიუხედავად ამისა, ჟურნალისტი 

მაინც გადაწყვეტს, რომ სჯობს  ასეთი ტექსტი   ოპერატიულად გამოაქვეყნოს,  მან 

უნდა იცოდეს, რომ  სწორედ დამატებითი დროს დახარჯვაზე უარის თქმა 

პირდაპირ აისახება მასალის ხარისხზე. ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემი ხდება, 

როცა ჟურნალისტი გვთავაზობს ანალიზს და/ან  მოსაზრებას. 

ამგვარად, ინფორმაციის სწორი სელექცია   უმნიშვნელოვანესია. მაშინ როცა 

ჟურნალისტი ჯერ კიდევ იწყებს პუბლიკაციასა  თუ სიუჟეტზე მუშაობას,  დიდი 

მნიშვნელობა აქვს,  რა სახის  ინფორმაციის მოპოვებაზე დახარჯავს ის დროს. 

სწორედ ამაზეა შემდგომში დამოკიდებული,    იქნება თუ არა მისი  პუბლიკაცია 

სრულყოფილი.  

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ სხვადასხვა მასალაზე მუშაობისას 

ვხვდებით/ვეცნობით ინფორმაციას, რომელიც შესაძლოა მყისიერად არ აირეკლოს 

მასალაში, მაგრამ ბადებს ახალ იდეებს, ახალ თემებს, გვეხმარება ახალი 

რესპოდენტების აღმოჩენაში. მასალაზე მუშაობისას ყოველთვის რჩება 

,,ინფორმაციის ნაშთი”, რომელიც ჟურნალისტმა შესაძლოა მყისიერად ვერ 

გამოიყენოს, თუმცა მომავალში, მაინც გამოადგეს. ამ დროს ძალიან დიდი 

მნიშვნელობა აქვს იმას, სწორად   შეუძლია თუ არა  ჟურნალისტს  ინფორმაციის  

მოგროვება, დაარქივება და სისტემატიზაცია  თავის ,,ჟურნალისტის დღიურში”. 

ასეთი ჩანაწერები (იქნება ეს ბლოკნოტსა თუ ნოუთბუქში), ყოველთვის ზოგავს 

ჟურნალისტის დროს. სასურველია,  ჟურნალისტმა ჩაინიშნოს/დააარქივოს ყველა 

საინტერესო ინფორმაცია, წყარო. 

ის, რაც დღეს არასაჭიროდ   გვეჩვენება,   ხვალ შესაძლოა გამოგადგეს, როგორც 

ანალიტიკური ელემენტი (კონტექსტი, ბექგრაუნდი, არგუმენტი და სხვ.) ამა თუ იმ 



41 
 

სტატიაში. ინფორმაციის ორგანიზება შესაძლებელია თემების, წყაროების 

მიხედვით. ამასთან, ჟურნალისტმა ნოუთბუქში მარტივად უნდა მოძებნოს ყველა  

მონაცემი, რომელიც დააარქივა და ახლა დასჭირდა. 

თუ ინფორმაცია ფოლდერებში არასისტემურადაა განაწილებული, დაარქივებული 

მასალის მოძიებაზეც დამატებითი დრო დაიხარჯება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

ინფორმაციის მოპოვების ეტაპი არის ის პირველი ეტაპი, რომლის გარეშეც 

შეუძლებელია შეიქმნას ჟურნალისტური პროდუქტი (იქნება ეს სტატია თუ 

სიუჟეტი). 

ანალიზისა და  მოსაზარების  წერისას ჟურნალისტი ანალიტიკურ ინფორმაციას 

აგროვებს და აგებს მასალას – სხვადასხვა კომპონენტის მიხედვით. 

ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ამერიკელი მეცნიერების მოსაზრებები; ბევრი 

მათგანი მოვლენის ანალიზისას სწორედ მასალის შემადგენელ კომპონენტებზე 

ამახვილებს  ყურადღებას. მაგალითად, დევიდ როზენვოსერი და ჯილ სტეფენი 

აღნიშნავენ: ,,იმისთვის, რომ გავერკვეთ საგნის არსში,  უპირველეს ყოვლისა, უნდა 

ჩავეძიოთ და აღმოვაჩინოთ “რისგან შედგება” იგი. ეს არის ის  კონკრეტული 

კომპონენტები, რომლებიც ყველაზე დიდ როლს თამაშობენ საგნის, როგორც 

მთლიანის დახასიათებაში/თვისებრივ აგებულებაში. თუმცა, საგნის მხოლოდ 

ნაწილებად დაშლა დიდს არაფერს მოგვცემს... მეტი სიცხადისთვის: ანალიზი უფრო 

მეტია, ვიდრე საგნის დანაწევრება. როცა აანალიზებთ საგანს, არკვევთ არა მარტო 

იმას, თუ “რისგან შედგება იგი”, არამედ იმას თუ “როგორ გეხმარებათ ეს ცალკეული 

ნაწილები საგნის, როგორც მთლიანის აღქმასა და გააზრებაში?” . კარგი ანალიზი 

მოვლენის სიცოცხლისუნარიანობას ეძიება. ეძიება იდეებს, რომლებიც ენერგიით 

კვებავს მას―  [1]. 

იმისთვის,  რომ განვიხილოთ, თუ  როგორ უნდა მოხდეს მოვლენათა ანალიზი და 

ანალიზის ელემენტების გამოყენება საგაზეთო პუბლიკაციასა და სატელევიზიო 

სიუჟეტში,  აუცილებელია გავეცნოთ ზოგადი ანალიზის კომპონენტებს, რომლებსაც 

არა მხოლოდ  ჟურნალისტები იყენებენ. ამ კომპონენტების გაცნობის შემდეგ უფრო 

მარტივი იქნება  დამატება იმ ელემენტებისა, რომლებიც საკუთრივ 

ჟურნალისტიკისთვისაა    ნიშანდობლივი. 



42 
 

წიგნში ,,წერის ტექნიკა” *2+ ავტორები (გ. შაბაშვილი. ნ. შარაშენიძე),  გამოჰყოფენ 

5 ელემენტს და მასთან შესაბამის კითხვებს , რომლების  აუცილებელია ტექსტის 

ანალიზისთვის.    

5 ელემენტი კითხვა- განმარტება. ესენია: 

1 ფაქტი    რა? რა არის მთავარი სათქმელი, რის  ირგვლივაც  იშლება მთელი 

მსჯელობა?  ეს შეიძლება   იყოს მოვლენა ან აზრი, რომელიც უნდა დასაბუთდეს ან 

უარყოფილ იქნეს; 

2 მოტივი. რატომ? მოტივი არის იმ მიზეზთა ახსნა, თუ რატომ მოხდა ფაქტი, ან რამ 

განაპირობა აზრის ჩამოყალიბება; 

3.  არგუმენტი. საიდან ჩანს? არგუმენტი არის ის მტკიცებულება ან კონკრეტული 

მაგალითი, რომელიც აღნიშნულ მოტივს ასაბუთებს; 

4.  შეჯამება - რის თქმის საშუალებას გვაძლევს არგუმენტი? 

შეჯამება არის დასახელებული მიზეზების ერთგვარი ანალიზი და განზოგადება, 

ანუ ის, რის საშუალებასაც გვაძლევს არგუმენტები; 

5 დასკვნა.  საბოლოოდ,  რა დასკვნის გამოტანა შეიძლება მსჯელობის 

გათვალისწინებით? 

დასკვნა არის მთლიანი მსჯელობის ერთგვარი შეჯამება. 

მსჯელობის აგებისა და წერის ტექნიკის ათვისებაში აზრობრივი ჯაჭვის აგება ამ 

კომპონენტების დახმარებით (ფაქტი, მოტივი, არგუმენტი, შეჯამება, დასკვნა) 

ჟურნალისტსაც დაეხმარება. თუმცა, გამოიყენება დამატებითი ელემენტები, 

რომლებიც ანალიტიკური მედიატექსტის შექმნისას გამოიყენება სტატიასა თუ 

სიუჟეტში. 

ცნობილი ამერიკელი ჟურნალისტები ვ. მერსი და ჯ. ჩენსლორი [3] 

გამოჰყოფენ  ანალიზის 4 ელემენტს. ესენია: ბექგრაუნდი(Background); ; პერსპექტივა 

(Perspective); განმარტება(Explonation);   მოტივაცია  (Motives).  

მხოლოდ დასახელებული ელემენტებიც  არ არის  საკმარისი.  
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მაგრამ, იბადება კითხვა: რომელ  ელემენტებზე დაყრდნობით ავაგოთ ანალიზი 

და/ან მოსაზრების   მედია-ტექსტში დამატებით რა ელემენტებია საჭირო საკუთრივ 

მედიაპროდუქტის შესაქმნელად? გთავაზობთ იმ სქემას (12 ელემენტისა და ამ 

ელემენტების ქვესტრუქტურის 24 განმარტებას, დამხმარე კითხვებით), რომელიც 

ჟურნალისტს ანალიზისა  და თვალსაზრისის  დაწერაში ( მომზადებაში)  

დაეხმარება. 

მედიატექსტის  აანალიზის ელემენტები და განმარტებები: 

ელემენტი -  განმარტება კითხვა 

განვითარების ისტორია - როდის და რა ხდებოდა მოვლენის განვითარებამდე? იყო 

თუ არა მანამდე მსგავსი პრეცედენტი? 

ბექგრაუნდი 

სტატისტიკა. როგორია სტატისტიკა? 

საკანონმდებლო ბაზა. როგორია მომხდარის სამართლებრივი საფუძველი? როგორ 

არეგულირებს  კანონმდებლობა მომხდარს? 

არსებობს საკანონმდებლო ბაზის სხვადასხვა  განზომილება.  ჩვენ უნდა  შევარჩიოთ 

ჩვენი თემის სპეციფიკის გათვალისწინებით.  ესენია: 

 სოციალური. როგორია მომხდარის სოციალური განზომილება?   

 პოლიტიკური. როგორია მომხდარის პოლიტიკური განზომილება? 

 ტექნოლოგიური. როგორია მომხდარის ტექნოლოგიური განზომილება? 

 ეკონომიკური. როგორია მომხდარის ეკონომიკური განზომილება? 

 კულტურული. როგორია მომხდარის კულტურული განზომილება? 

 კონტექსტი ისტორიული -  როგორია მომხდარის ისტორიული 

განზომილება? 

 ციტირება: ე.წ. სიტყვაზე აგებული ამბები 

ვინ/რა/სად/როდის/რატომ თქვა? 

საინფორმაციო საბაბი და მოტივაცია 
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რა არის კომპოზიციის განვითარების მთავარი ხაზი? სად და როგორ იკვეთება 

მთავარი  მოვლენა/განწყობა? 

 ლაიტმოტივი -მიზეზები. რა არის მოვლენის ან მოსაზრების გამომწვევი 

მიზეზები? 

 პრობლემა საკვანძო საკითხი. რა არის მთავარი, საკვანძო კითხვა? 

 ჰიპოთეზა ვარაუდი. რა დადასტურდება ან იქნება უარყოფილი ანალიზის 

შედეგად? 

 მოსაზრება რისკების შეფასება, ბენეფიციარებზე ზეგავლენა, 

ინდივიდუალური დაკვირვება და სხვ. 

როგორია განსხვავებული მოსაზრება? რა მოხდება თუ მოვლენები ისე ეერ 

განვითარდება, როგორც ჩაფიქრებულია? 

როგორია ბენეფიციარებზე ზეგავლენა? 

არგუმენტები/ კონტრარგუმენტები 

რით ვასაბუთებთ ჩვენს მოსაზრებას? 

როგორია არგუმენტები/კონტრარგუმენტები? 

მომხრეები/ მოწინააღმდეგეები 

ვინ არიან მომხრეები/მოწინააღმდეგეები? 

მაგალითები/სტატისტიკა კიდევ რა დამატებითი მაგალითები და სტატისტიკა 

არსებობს? 

 დასაბუთება 

შედარება/შეპირისპირება რა ფაქტობრივი მონაცემის შედარება-შეპირისპირებაა 

მიზანშეწონილი? 

როგორია დინამიკა? 

 განმარტება ვიწროსპეციალური ტერმინები: რას ნიშნავს ესა თუ ის 

ვიწროსპეციალური ტერმინი? 

 შეფასება ექსპერტების მოსაზრებები. როგორია ექსპერტების მოსაზრებები? 
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 დასკვნა/ დასკვნები  გამოკვეთილი და დასაბუთებული ფაქტები რა 

დასკვნების გაკეთება შეიძლება ანალიზზე დაყრდნობით? 

 რეკომენდაციები რჩევები, კვლევების შედეგად გამოვლენილი 

რეკომენდაციები, საინტერესო მოსაზრებები. როგორია რეკომენდაციები 

პრობლემის გადასაჭრელად და არსებული სიტუაციისგამოსასწორებლად? 

 პერსპექტივა პროგნოზი(მოკლევადიანი/გრძელვადიანი), რაკურსი. 

საინტერესო მოსაზრებები 

 სტატისტიკა -როგორია მოკლევადიანი/გრძელვადიანი პროგნოზი? რა 

რაკურსში იკვეთება მოვლენის განვითარება? 

ამგვარად, სხვადასხვა ანალიტიკური მასალის დაწერისას ამ კომპონენტების 

დატვირთვა იცვლება. ეს დამოკიდებულია პუბლიცისტური სტატიის სახეებზე, 

რომლებიც ანალიზს და თვალსაზრისს შეიცავენ (კლასიფიცირების საფუძველიც 

ანალიტიკური ელემენტების ხვედრითი წილია).   

დასახელებული  ანალიტიკური  მედიატექსტის ელემენტებს ჟურნალისტი იყენებს 

გთავაზობთ ანალიტიკური პუბლიცისტური სტატიების  ისეთ  ჟანრებში 

(ფორმებში), როგორებიცაა: 

 

1. ანალიტიკური სტატია 

2. ედიტორიალები(Editorials); ; 

3. ოპ-ედი (Op-Ed); 

4.  პერსონალური სვეტები (Persanal columns);  

5. მოსაზრებების სტატია  (ბლოგპოსტები) - წერა მოსაზრებებით Opinion writing); 

6.  ფიჩერი (Feature article)  - წერა მთავრის აქცენტირებით; 

7. კომენტარი(Comment);  

8. პორტრეტი (პროფილი ) - წერა ადამიანების შესახებ(Profile writing);  

9.  მიმოხილვა (Review);  

10.  რეცენზია(Critical Review);  

11. პრესის მიმოხილვა(Press Review);  

12.  ახალი ამბების ანალიზი (News analysis).  
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უნდა დავეთანხმოთ  ამერიკელი ჟურნალისტის კევინ მაქკინი მოსაზრებას, რომ 

,,საუკეთესო გზა კარგად წერის დასაუფლებლად არის ის, რომ წეროთ ბევრი. 

პრაქტიკა ყველაფრის სწავლის საუკეთესო გზაა”*4+.  ჟურნალისტი, რომელიც 

მუშაობს ანალიტიკურ სტატიაზე სასურველია კარგი მეფრაზე (ე.წ. ფრაზ-მეიქერი) 

იყოს. არაა გასაკვირი, რომ ცნობილი კალამნისტები ამავდროულად, წარმატებული 

მწერლებიც არიან-ხოლმე. ეს კიდევ ერთი გამოწვევაა ჟურნალისტის კარიერაში, 

რომლის მისაღებად მთავარია  მკითხველზე ზრუნვა.                                                                      

 

რეკომენდაციები: 

1. აუდიტორიაში მუშაობააა 

•ვორქშოფი აუდიტორიაში: მედია-ტექსტში ანალიზის ელემენტების 

იდენტიფიკაცია; მედია-ტექსტის ნაწილებად დაშლა და განმარტება 

•ბრეინსქტორმინგი აუდიტორიაში: იდეების შემოთავაზების შემდეგ 

სქემის მიხედვით აზრობრივი ჯაჭვის აგება; 

• ბრეინსქტორმინგი აუდიტორიაში: კომპონენტების 

დახასიათება/თვისობრივი ანალიზი სქემის მიხედვით: კარგია/ცუდია - 

იმიტომ რომ...; საინტერესოა/მოსაწყენია - იმიტომ რომ...; მომწონს/არ 

მომწონს - იმიტომ რომ... ; და ა.შ. 

 

ლ ი ტ ე რ ა ტ უ რ ა 

1. ―Writing analytically‖, David Rosenwasser, Jill Stephen, Heinle, a division of 

Thomson Learning, Inc., USA, 2003, p. 4. 

2. წერის ტექნიკა. გ.შაბაშვილი, გ,შაბაშვილი, ნ.შარაშენიძე, თბ., 2008; 

3. New News Business, Walter Chancellor, Guide to Writing and Reporting‖, 

Harperperennial, Harpercollinspublishers, USA, New York, 1995 p. 84-85 
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4. Speaking of journalism, William Zinsser, HarperCollinsPublishers, 1994, New 

York. P.30-45  

 

ჟურნალისტისათვის  მნიშვნელოვანია ზეპირი ანალიზის უნარიც. 

ტექსტის ანალიზის  დროს  უნდა განვსაზღვროთ:  

 

რა ტიპის ტექსტთან გვაქვს საქმე; 

 რა ძირითადი იდეებია წამოჭრილი ტექსტში; 

  რა გავლენას ახდენს მკითხველზე; 

 გამოკვეთილია თუ არა ავტორის პოზიცია; 

 რა გზებით მიიღწევა ეს ეფექტი; 

 რა მიზანი ჰქონდა ავტორს და მიაღწია თუ არა თავის ამოცანას; 

 იმ შემთხვევაში, თუკი ავტორმა ვერ მიაღწია თავის მიზანს, რამ შეუშალა მას 

ამაში ხელი; 

 ტექსტი არგუმენტირებულია თუ არა (საკმარისი რაოდენობისა და 

სიძლიერის არგუმენტებია ჩამოყალიბებული თუ არა; მრავალფეროვანია თუ 

არ არგუმენტები); 

 მოცემულია თუ არა კონკრეტული დასკვნები ან თუ იძლევა საშუალებას, 

ჩვენ თვითონ მივიდეთ დასკვნამდე; 

 ტექსტში ინფორმაცია პირდაპირ, ღიად ჩანს თუ ქვეტექსტურადაა 

ნაგულისხმევი; 

 რა ინფორმაციაა ტექსტში და რა ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას 

იძლევა იგი? უნდა გაიმიჯნოს ტექსტის ინფორმაცია და თქვენეული 

ანალიზი; 

 როგორი ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა ტექსტი; 

 რამდენად გამართულია ტექსტი ლოგიკური თანამიმდევრობის 

თვალსაზრისით. 
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ეს  ჩამონათვალი დაგვეხმარება ნებისმიერი თემის/პრობლემის წარმოსჩენდაც. 

  

 

შეიძლება ითქვას, რომ ზემოთ მოყვანილ ყველა შეკითხვაზე პასუხის გაცემისა და 

მათი წერილობითი  გამოხატვის შემდეგ ვიღებთ ანალიტიკურ ტექსტს. 

იმისათვის, რომ ტექსტმა ანალიტიკური მსჯელობის სახე მიიღოს, გამოიყენეთ 

ენობრივი კლიშეები ცალკეული წინადადებებისა და აბზაცების დასაკავშირებლად. 

ანალიზისათვის  გამოიყენება  შემდეგი ენობრივი კლიშეები:  

ტექსტის ეკუთვნის... 

ტექსტის ავტორია... 

ტექსტი ეხება აქტუალურ პრობლემებს... 

ტექსტში აღწერილი საკითხი მნიშვნელოვანია.... თვალსაზრისით... 

ტექსტში გადმოცემული პრობლემატიკა საინტერესოა... 

ჩვენი აზრით, ავტორმა დამაჯერებლად გადმოგვცა... 

ვფიქრობთ, ავტორის მიზანი ცალსახაა... 

მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტი საინტერესოა, ბოლომდე არაა გამოკვეთილი 

ავტორის მიზანი... 

მართალია, ტექსტი საინტერესოდ იკითხება, მაგრამ ლოგიკური მსჯელობა 

ხანდახან ბუნდოვანია... 

პრობლემა აქტუალურია და საჭიროებს მეტ ყურადღებას... 

პრობლემის გასაანალიზებლად აუცილებელია... 

საკითხის დასმას სათანადო მიდგომა სჭირდება... 
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ავტორი სათქმელს პირდაპირ გადმოგვცემს... 

ავტორი თავს არიდებს თავისი სათქმელის ღიად გადმოცემას.. 

ავტორი არჩევს სათქმელის არაპირდაპირ გადმოცემას... 

ავტორს მკითხველი ნელ-ნელა მიჰყავს დასკვნამდე... 

გულდასმით წაკითხვის შემდეგ შეიძლება მივიდეთ შემდეგ დასკვნამდე... 

განხილული პროცესები/მოვლენები საზოგადოების განსაკუთრებულ 

ყურადღებას/ძალისხმევას მოითხოვს... 

ამ შედეგებამდე მივყავართ შემდეგ ფაქტორებს... 

 

რევიუ (მიმოხილვა) 

ანალიტიკური ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი საინტერესო ფორმა (ჟანრია) რევიუ. 

რევიუ [ფრანგ. revue] - სიტყვასიტყვით, საესტრადო ან თეატრალური წარმოდგენაა, 

რომელიც შედგენილია ცალკეული სცენებისაგან, ნომრებისაგან. 

მედიატექსტი ,,მიმოხილვა― გულისხმობს ფაქტებისა და მოვლენების  გააზრებას,   

შემოსაზღვრულია  გარკვეული დროით და გეოგრაფიული ჩარჩოთი.  მკითხველს 

აწვდის  გარემომცველი სინამდვილის მდიდარ, მრავალმხრივ სურათს, ხსნის 

კავშირებს საზოგადოებრივი ცხოვრების მოვლენებს შორის და მიუთითებს 

განვითარების ტენდენციაზე. მიმოხილვა შესაძლოა იყოს  

 მოვლენური -  როდესაც იგი ეფუძნება ერთ მნიშვნელოვან ამბავს (ფაქტს) ან 

ერთი  ტიპის ფაქტებს. 

 თემატური - როდესაც იგი ეფუძნება  ერთ რომელიმე თემას (ან მსგავს 

თემებს) 

ყოველი ცალკეული ფაქტი, მოვლენა, ამბავი, განიხილება ავტორის მიერ არა ცალკე,  

არამედ როგორც მთლიანის ელემენტი, ნაწილი. მიმოხილვა შეიძლება  დაიწეროს  
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მოვლენებსა და თემებზე ყველა სფეროდან:   პოლიტიკა. ეკონომიკა, კულურა, 

სპორტი და ა.შ.).  

ხელოვნებისა და სპორტის თემებზე მიმოხილვა იბეჭდება, მეტწილად― რევიუს― 

რუბრიკით. მიმოხილვები - სხვადასხვა მოცულობისა და ფორმატისაა და  

მრავალფეროვანია.  ჩვეულებრივ  რევიუ მესამე პირში იწერება.  
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                                                        V ლექცია  

          

           ანალიტიკური   მედიატექსტის   წერის  საერთო   წესები 

 

ყველაზე მძიმე, სტრესული მომენტი დამწყები ჟურნალისტებისათვის არის, როცა 

მათ წინაშე ქაღალდის სუფთა ფურცელი ან კომპიუტერის ცარიელი ეკრანია. ამ 

დროს კი  მისგან  მოითხოვენ  მზა მასალას. არადა, სტატიის დასაწერად საჭირო 

სიტყვები არა და არ მოდის! და ეს მაშინ, როცა იქვე გამოცდილი ჟურნალისტები 

ხელმსუბუქად ,,აცხობენ,, შესანიშნავ მასალებს.  

თუ დამწყები ჟურნალისტები შეიგნებენ, რომ ინფორმაციული მასალის წერის 

პროცესი ხუთი განსაზღვრული ეტაპისაგან შედგება, მაშინ მათ 

სასოწარკვეთისათვის ნაკლები მიზეზი მიეცემათ. ამ ხუთი ეტაპის ცოდნა 

ახალბედებსაც და ვეტერან რეპორტიორებსაც დაეხმარება, რათა გაიგონ, თუ 

მასალის შექმნის რა ეტაპზე იმყოფებიან და როგორ უნდა გამოვიდნენ იმ 

კრიზისიდან, როცა `არ ეწერებათ~. 

ახალბედათა იმედგაცრუების ერთ-ერთი მიზეზი ის გახლავთ, რომ კარგად 

დაწერილი მასალა ისე გამოიყურება, თითქოსდა მასზე მუშაობა ძალიან იოლი იყოს. 

იქ არ ჩანს იმ მძიმე შრომის ნაკვალევი, რაც ლიდისა (მასალის შესავალი) და 

უტყუარი ფაქტების ძიებასა და მათ სრულფასოვან გადამუშავებას  ახლავს  თან.  

ჟურნალისტიკაც ისევე ხელობაა, როგორც, ვთქვათ, სადურგლო საქმე, სადაც 

ყველაზე საუკეთესო დურგალს შეუძლია ხელობა ხელოვნებად აქციოს. 

ჟურნალისტის ,,სკივრი” 

ადამიანი კარგად წერას მაშინ ისწავლის, თუკი `შიოს მარნის~ მსგავს რაიმეს შექმნის. 

ჟურნალისტი უნდა ახერხებდეს სიტყვების, ფრაზების, გამომეტყველების ჩანიშვნა 

_შეგროვებას. აგრეთვე: ფერების, სუნის, ბგერების, მოძრაობების, თვისებების 

აღნუსხვას; უნდა ახდენდეს თავის თავში ჩვეულებრივი მოვლენების 

განსაკუთრებულ აღქმას. მაგალითად: დაშვებული  საბურავი, გადამწვარი ნათურა, 

დახეული მაქმანი, დაკარგული ჩანაწერი, ბედისწერის უკანასკნელი დარტყმა, 
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არაქათის გამოცლა და ა.შ. ყველაფერი ეს თავისებური გამოთქმებითა და 

მინიშნებებით შეიძლება აისახოს. ჩვენ ვაგროვებთ მათ იმისთვის, რომ ვიცით: 

ოდესღაც ეს ყველაფერი აუცილებლად   გამოგვადგება, როგორც `საშენი~ მასალა. 

კარგი სტილის რეკვიზიტები 

რა არის საჭირო კარგი სტილის მისაღწევად? პასუხი ასეთია: ინტელექტი და ცოდნა 

იმისა, თუ როგორ მოვუყაროთ მასალის ცალკეულ ნაწილებს თავი ერთად. 

აუცილებელია იმის პრაქტიკული გამოცდილება და ცოდნა, თუ როგორ 

მოვიმარჯვოთ მუშაობის ზოგიერთი ძირითადი პრინციპი, აღარაფერს ვამბობთ  იმ 

აუცილებლობაზე, რასაც ენის სიყვარული და გრამატიკის უზადო ცოდნა ჰქვია. 

ყოველივე ეს იმდენად ბუნებრივი უნდა იყოს, როგორც მწყურვალისათვის წყლის 

დალევა. გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ახალბედა რეპორტიორები უკეთ 

მუშაობენ; თუმცაღა უფრო მეტად მას შემდეგ, როცა შეიცნობენ, თუ რა არ გამოსდით 

უშუალოდ და ბუნებრივად. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პრაქტიკაცა და 

თავდადებული გარჯაც თავისას აკეთებს. ქვემოთ   გაგაცნობთ მუშაობის ზოგიერთ 

პრინციპს, ოღონდ ჯერ ვეცადოთ, თვალწინ გავისიგრძეგანოთ მასალის დაწერის 

პროცესი. 

როგორ დავწეროთ სტატია 

სტატია ანალიტიკური ჟანრია, რომლის მეშვეობითაც ჟურნალისტი არა მხოლოდ 

გადმოცემს ფაქტებს და მოჰყავს მოსაზრებები, არამედ აზოგადებს მათ, ხსნის 

კანონზომიერებებს, აკეთებს დასკვნებს და პროგნოზებს.  

პარადოქსია, მაგრამ `სტატიებს” წერდა ყველა, თუმცა ეს ჟანრი სხვა მრავალზე 

ძნელია.  თქვენ  როგორც ჟურნალისტს, შეგიძლიათ დაწეროთ სტატია ნებისმიერ, 

მათ შორის მწვავე, აქტუალურ თემაზე.  

მთავარია სტრუქტურა 

ხშირად  გვსმენია: -  დასაწერი  მაქვს  ტექსტი, აღმაფრენა კი არ  მაქვს.  მომიწევს 

,,ოსტატობის ”ამოქმედება.  

მოდით  ვნახოთ, რას გულისხმობს   ,,ოსტატობა”- სამუშაო  გეგმა, რომელიც 

სტატიის დაწერის წინ იქმნება იგი  მოიცავს ხუთ  თანმიმდევრულ ეტაპს:  
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1. თემის შერჩევა 

2. ფაქტების შეგროვება 

3. ფაქტების ანალიზი და სტატიის გეგმის შედგენა 

4. ,,შავი პირის” დამუშავება  

5. ტექსტის გადამუშავება და რედაქტირება. 

ახალბედა ავტორებმა ამ  თანმიმდევრობას უნდა მისდიონ და   იცოდნენ,  მოცემულ 

მომენტში,  მუშაობის რომელ ეტაპზე არიან.  

ნაბიჯი 1. თემის შერჩევა  

ჟურნალისტიკაში :  

1. თემას გვკარნახობს საზოგადოებრივი  ცხოვრება.  

2. ჟურნალისტი საგანგებოდ ეძებს თემას, რომელსაც ჯერ არ შეხებიან 

კონკურენტი კოლეგები, თანაც ისეთს, რომ მკითხველის ინტერესი გამოიწვიოს. 

ყველა შემთხვევაში მოქმედებს უნივერსალური მოთხოვნა ნებისმიერი 

ჟურნალისტური მასალის მიმართ: მან უნდა გვაცნობოს ახალი, მნიშვნელოვანი და  

საინტერესო. 

ჟურნალისტს  ებადება კითხვა,  რა მოხდა?  

მან უნდა განსაზღვროს ,  თუ ვისგან აიღოს  ინტერვიუ. იქნებ, ღირდეს გარკვეული 

ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტიდან?  ბიბლიოთეკაშიც? ფოტოსურათებიდანაც? 

სწორედ რომ საჭიროა, ამთავითვე ვიზრუნოთ საილუსტრაციო მასალის 

მოპოვებაზე. 

ნაბიჯი 2. ფაქტების შეგროვება. 

რით დავიწყოთ? რა თქმა უნდა, ციფრებით.  სტატიისათვის, ფაქტების შეგროვების 

პროცესში  გამოიყენება სამივე წყარო: საბუთები, ინტერვიუ, პირადი დაკვირვებები. 

ხშირად მოქმედებს ,,კოლექციონერის კანონი”, ძნელია პირველი ეგზემპლარების 

პოვნა. შემდეგ ,,კოლექცია” თავად იზიდავს  ნივთებს, რომლებიც აღმოჩნდებიან 

ხოლმე ყველაზე დაუჯერებელ ადგილებში, მსგავსი დინამიკა ელის 
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კეთილსინდისიერ ჟურნალისტს ფაქტების შეგროვებისას. ამ ეტაპზე თქვენ ჯერ 

კიდევ არ იცით, თუ რომელი ფაქტები შევა საბოლოო ტექსტში. ამიტომ ფაქტები და 

მოსაზრებები უნდა შეაგროვოთ, რაც შეიძლება მეტი. თუ სტატიაში შევა თქვენ მიერ 

მოძიებული  ყველა ფაქტი , ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ისინი დაგაკლდათ. ყოველ 

დაკვირვებას ან ინტერვიუს  მიყავხართ ახალ წყარომდე. 

მასალა _ ეს არის ფაქტების შერჩევა, მათი ოსტატურად გადმოცემა და 

მოხერხებულად დალაგება.  უნდა  შეგროვდეს რაც შეიძლება, მეტი ფაქტი 

განსაკუთრებით მოინიშნოთ  ისეთები, რომლებიც  მკითხველის განწყობის შექმნაში 

დაგეხმარებათ; აგრძნობინებს მას, თითქოსდა ისიც შემთხვევის ადგილზე 

იმყოფებოდეს. თუ მასალაში გამოიყენებთ ყველა ფაქტს, რომლებიც  ჩანაწერების 

ფილდერში  ან დიქტოფონში გაქვთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვერ მოაგროვეთ 

ფაქტობრივი მასალის საჭირო რაოდენობა და უკვე დგება დრო, როცა რედაქციაში 

უნდა დაბრუნდეთ. 

ნაბიჯი 3. ფაქტების ანალიზი და სტატიის გეგმის შედგენა.  

სტატიის გეგმა,   ეს არის მასალის გადმოცემის ლოგიკა.  არანაირი განსაკუთრებული 

ლოგიკა არ გჭირდებოდათ თქვენ ახალი ამბების დაწერისას. ინტერვიუს ლოგიკა, ეს  

არის ცოცხალი საუბრის ლოგიკა, წინასწარ მომზადებული კითხვების მიხედვით. 

რეპორტაჟის გეგმა იწერება მომხდარის ქრონოლოგიის დაცვით. სტატიაში თქვენ 

თვითონ ქმნით ლოგიკას. როგორც წესი, უკვე ფაქტების შეგროვების ეტაპზე 

ჟურნალისტის გონებაში ლაგდება მინიკომპონირების სავარაუდო წესრიგი. დგება 

მომენტი, როცა უნდა მიუჯდეთ მაგიდას ან კომპიუტერს და ჩამოაყალიბოთ 

მომავალი სტატიის გეგმა `მყარ ღერძზე.” სასარგებლოა, საკუთარ თავს ვკითხოთ: 

`რაში მდგომარეობს სტატიის კვინტესენცია?`, `რას შეეხებაა ის?”, `რას ვამცნობ 

აუდიტორიას ახალს, მნიშვნელოვანს, საინტერესოს?”.  

სტატიის არსის ფორმულირება  შეიძლება ერთ წინადადებაში, სხვათა შორის, ასეთი 

წინადადებიდან ზედმეტი სიტყვების მოცილების შემდეგ შეიძლება გამოვიდეს 

კარგი სათაური.  ახალბედები უშვებენ ორ შეცდომას: ისინი ცდილობენ ,,ჩატენონ” 

სტატიაში ყველა ფაქტი, რომელიც მოიპოვეს და  მსგავს ფაქტებს ფანტავენ ყველა 
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სტატიაში, მაშინ, როცა საჭიროა მათი დაჯგუფება და მიწოდება აზრობრივი 

ბლოკების სახით.  

ზოგიერთი ჟურნალისტი მუშაობის დაწყებისას  შეგროვილ ფაქტებს ორ ჯგუფად 

განალაგებს: ფაქტები, რომლებიც აუცილებლად უნდა მოხვდეს სტატიაში და ყველა 

დანარჩენი.  ეს ამსუბუქებს ფაქტურის შერჩევას და ხელს უწყობს მასალის 

მოცულობის ოპტიმიზაციას.  დასაწყისში  მოგყავთ საგნის შესახებ არსებული 

შეხედულებები, შემდეგ წამოწევთ თქვენს მსჯელობას, მოახდენთ მის 

არგუმენტირებას, აკეთებთ დასკვნას. ძალზე ხშირად გამოიყენება `გადაბრუნებული 

პირამიდა.” ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტები და მსჯელობები კონცენტრირებულია 

ლიდში. არგუმენტები და ყველა დანარჩენი ინფორმაცია განლაგებულია 

თანმიმდევრობით მნიშვნელობის კლების შესაბამისად. 

არანაკლებ ხშირად გამოიყენება პირიქითა სქემა: ჯერ მოყვანილია დაკვირვებები, 

მსჯელობები, ფაქტები, შემდეგ ისინი ფოკუსირდება განსაზღვრულ დასკვნაში. 

ასეთი სტრუქტურისას უნდა გვახსოვდეს, რომ მკითხველს არ უყვარს ლოდინი. 

აზრი, რის გამოც თქვენ წერთ სტატიას, არ ღირს  გადადოთ სტატიის ფინალისკენ. 

რეკომენდებულია, რომ ის ფორმულირებული იყოს არაუგვიანეს მეხუთე აბზაცისა, 

ასეთ აბზაცს უწოდებენ `კაკალ აბზაცს”, ამის შემდეგ კვლავ შეგიძლიათ 

გააგრძელოთ თქვენი არგუმენტირება.  სტატიის ლოგიკური გეგმის შედგენისას 

შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ რომელიღაც ინფორმაცია არ გყოფნით, მაშინ თქვენ 

ურეკავთ საკუთარ ინფორმატორებს ან კვლავ ხვდებით მათ. 

რედაქტორი მუდამ გყავდეთ საქმის კურსში. მიაწოდეთ მას მოკლე ინფორმაცია 

თქვენი სამუშაოს მდგომარეობის შესახებ. ბოლოს და ბოლოს, თქვენი სტატიის ბედს 

ხომ ის განაგებს, განსაზღვრავს  მასალის მოცულობას.  აუხსენით მას თქვენი 

კონცეფცია. თუკი არ გაქვთ საკუთარი კონცეფცია ან მისი ფორმულირება არ 

ემთხვევა თქვენს ნააზრევს, რედაქტორს შეუძლია შემოგთავაზოთ უკეთესი 

ვარიანტი. უფრო მეტიც, თუ არასწორი მიმართულებით მიდიხართ, მას ძალუძს 

დაგეხმაროთ სწორი გეზის მოძებნაში. 

მესამე ეტაპზე თქვენ რამდენიმე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ; 
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ესენია: რომელი ფაქტებია უფრო მკაფიო და ნათელი; რამდენად მნიშვნელოვანი 

კითხვები შეიძლება დაებადოთ მკითხველებს და რა სახის პასუხის მიღებას 

მოითხოვენ ისინი თქვენი სტატიიდან? უცებ ხვდებით, რომ მოგროვებულ 

ინფორმაციაში გაქვთ რაღაც ხარვეზები,  ამ ვითარებაში რესპონდენტს  ტელეფონით 

უკავშირდებით, იღებთ ინფორმაციას და ამგვარად მასალაში არსებული 

ლაფსუსებიც სწორდება. არსებობს სხვა გადაწყვეტილებაც; მაგ.: როგორი იქნება 

სტატიის ტონი?  

მასალის სტრუქტურის აგების ერთ-ერთი ვარიანტი `ამოტრიალებული პირამიდაა,~ 

როცა ყველაზე მთავარი ფაქტები კონცენტრირებულია ლიდში (მასალის 

დასაწყისში), სხვა დანარჩენი კი სტატიაში შინაარსისა და მნიშვნელობის მიხედვით 

თანამიმდევრულად არის განლაგებული. 

`ამოტრიალებული პირამიდა~ ფართოდ გამოიყენება საინფორმაციო სააგენტოების 

მასალაში. იგი ნებას გვრთავს, შევკრიჭოთ სტატიის დაბოლოება. სხვა ვარიანტია 

მხატვრული ლიდი. ზოგჯერ მას გაზვიადებულ ლიდსაც უწოდებენ. მას აქვს 

ურიცხვი ვარიანტი და ჟურნალისტები ხშირად ანიჭებენ უპირატესობას, თუკი 

მასალის დაბოლოების შეკვეცის აუცილებლობა არ არის. ნებისმიერ შემთხვევაში 

მასალის სტრუქტურა ზედმიწევნით გააზრებული უნდა იყოს. 

ისარგებლეთ გეგმით, რომელიც ,,თქვენთვის მუშაობს~  

ჟურნალისტები გეგმებს სხვადასხვანაირად ადგენენ. ზოგიერთები იმ სქემას 

იყენებენ, რომელიც ცოტათი სკოლის თხზულების გეგმას წააგავს. სხვები უბრალო 

გეგმის მომზადებას 

არჩევენ, სადაც `აუცილებელი~ ფაქტები იქნება ჩამოთვლილი რიგითობის ნომრების 

მიხედვით _ 1, 2, 3... და ა. შ. დანარჩენები მხოლოდ წითლით  აღნიშნავენ ჩაწერილ 

ფაქტებს ჩანაწერების წიგნში. როგორიც არ უნდა იყოს მეთოდი, თავადვე 

უნდა გადაწყვიტოთ, რა მიმდევრობით განალაგებთ, დააჯგუფებთ მონათესავე 

ფაქტებს ისე, რომ მათ ერთი მთლიანი კონტექსტი წარმოადგინონ. მრავალი 

სტატიის ნაკლი ხშირად ის არის, რომ მონათესავე ფაქტები ხშირად უთავბოლოდ 
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არის მიმოფანტული. ამ შემთხვევაში უგეგმოდ აუცილებლად დაიბნევით, ხოლო, 

თუ 

თქვენ მხატვრული ლიდის მომარჯვებას გადაწყვეტთ, მაშინ მასალის დაბოლოებაც 

წინასწარ უნდა შეარჩიოთ, მანამდე, სანამ ლიდს დაწერდეთ; წინააღმდეგ 

შემთხვევაში თქვენი სტატიის ბოლო ელფერს დაკარგავს, გაუფერულდება; ეცადეთ, 

მასალის ფინალი ისე შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელი იყოს, როგორც 

ფარშევანგის ბოლო, რაც მკითხველს საშუალებას მისცემს, ისეთივე გრძნობები 

განიცადოს, როგორიც თქვენ გქონდათ მასალის წერის დროს. 

მესამე ეტაპი _ ეს არის თქვენი ოსტატობის გამოვლენის გამოცდა, ანუ დრო, როცა 

უნდა გამოავლინოთ მასალის დეტალების შეგროვებისა და ორგანიზების უნარ-

ჩვევა.  

ნაბიჯი 4. შავი პირი 

მეოთხე ეტაპი  ეტაპი იდეალურია მუშაობის წარმართვისათვის,  რამდენადაც დრო 

საკმარისი გაქვთ. ამჯერად მხოლოდ ორნი ხართ: თქვენ და კომპიუტერის ეკრანი; 

წესი ასეთია: ქაღალდსა ანდა კომპიუტერის ეკრანზე თქვენი ნაფიქრალის რაღაც 

ნაწილი მაინც უნდა გადაიტანოთ. შავი ნაწერი სწორედ იმისთვისაა შავი, რომ 

შესწორდეს და გადასხვაფერდეს.  

თუ არ იცით, რით დაიწყოთ, რამე მაინც დაწერეთ, ხელიც მოაწერეთ და თხრობაც 

თავისით ,,წავა”, ოღონდ თვალწინ გქონდეთ გეგმა. გახსოვდეთ, თქვენ არ აკეთებთ 

გრავიურას ოქროთი მარმარილოზე. ტექსტის მეორე, მესამე, მეხუთე ვარიანტის 

დაკუჭვა და ურნაში გადაშვება სავსებით ნორმალურია. თუ წერთ კომპიუტერზე, ნუ 

წაშლით დაწუნებულ აბზაცებს, უკეთესია ისინი გადაინახოთ, მასალის ბოლოს-  

შესაძლოა თქვენ მათ კვლავ მიუბრუნდეთ.  ტექსტის პირველი ვერსიის დაწერის 

ეტაპზე შეიძლება გამოიკვეთოს გეგმის ხარვეზები. ნუ `დააკონსერვებთ” 

არასრულყოფილ გეგმას. მიუბრუნდით მესამე ეტაპს და გეგმაში შეიტანეთ 

კორექტივები. ეს თქვენ  დროს დაგიზოგავთ მომავალში.  
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არ გამოგივიდათ. არ შეშინდეთ! დაჭმუჭნეთ ქაღალდი, გადააგდეთ სანაგვეში, ანდა, 

თუ კომპიუტერზე მუშაობთ, აკრეფილი ტექსტი წაშალეთ და ყველაფერი თავიდან 

დაიწყეთ. 

გახსოვდეთ: თქვენამდეც უამრავი ჟურნალისტი აღმოჩენილა დაჭმუჭნული 

ქაღალდებითა და წაშლილი საკომპიუტერო ტექსტებით გამოწვეულ მძაფრ 

განცდებში.  

თქვენი დაფრთხობის ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს იმის შიში, ვაითუ თქვენ 

მიერ მოპოვებული ფაქტებით ვერ შექმნათ შესაფერისი მასალა. ეს უსაფუძვლო 

შიშია, იმით გამოწვეული, თითქოსდა, რაც დაწერეთ, იმის წაშლა ან გადაკეთება 

აღარ შეიძლებოდეს. უნდა გახსოვდეთ: შავი ნაწერი თქვენი შემოქმედების 

გამოსწორებადი ნაწილია. ამიტომ დასაწყისისათვის რაიმე მაინც დაწერეთ, თუნდაც 

შეცდომით. 

ნაბიჯი 5. ტექსტის გადამუშავება და რედაქტირება 

მეხუთე ეტაპი: ამ ეტაპზე ხორციელდება შავი პირის გადამუშავება. შეიძლება 

მასალის ხელახალი გადაწერაც დაგჭირდეთ. მთელს თქვენს ძალებს მოუხმეთ და 

იმუშავეთ მასალაზე მანამ, სანამ რედაქტორი მზა პროდუქტს არ მოგთხოვთ. 

როცა  დასვამთ საბოლოო წერტილს, თქვენი ტექსტი მოგეჩვენებათ სრულყოფილი. 

ცხადია,  ეს ასე არ არის. თქვენ უბრალოდ, თვალი მიაჩვიეთ ტექსტს.  

ჟურნალისტები ურჩევენ სტატიის `გაყინვას”, თუნდაც მეორე დღემდე. დილით 

თქვენ სტატიაში შეიძლება დაინახოთ ხარვეზები, რომლებიც წინა დღეს ვერ 

შეამჩნიეთ.  

ამგვარად, სტატიაზე მუშაობის პროცესი  ხუთი ეტაპისაგან შედგება. ზოგჯერ, 

განსაკუთრებით ახალბედებმა, ეს ეტაპები უნდა გაიარონ ერთმანეთის მიყოლებით, 

თუმცა ავტორმა უნდა იცოდეს, თუ რომელ ეტაპზე იმყოფება ამჟამად. ხანდახან 

ეტაპები ერთმანეთში გადადის, ანდა თავად ავტორი გადადის მომდევნოზე ისე, რომ 

წინა ეტაპი არ დაუსრულებია.  გამოცდილების დაგროვების  პროცესში  

შესაძლებელია, ელვის სისწრაფით გავირბინოთ ყველა ეტაპი და თანაც ისე, რომ 

მასალის შექმნის პროცესზე არც კი დავფიქრდეთ.  
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ხშირად ჟურნალისტს საქმეს ურთულებს ის, რომ არცთუ მისაღები ნამუშევარი 

შექმნა. ნამუშევარი შეიცავს საქმიანობის ადრეულ ეტაპზე არსებულ ხარვეზებს. ამ 

შემთხვევევაში უნდა დავიხიოთ უკან და ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ! 

ჟურნალისტს, რომელსაც აქვს მუდმივი თემატური დავალება, ავტომატურად 

ებადება უამრავი იდეა, მაგრამ პროფესიონალი რეპორტიორი იდეებს  მოცემული 

დავალების ჩარჩოებს იქით პოულობს;   შეიძლება მოულოდნელად გააცნობიეროთ, 

რომ თქვენი გეგმა არასრულფასოვანია. ამ შემთხვევაში დაუბრუნდით მესამე ეტაპს 

და სტრუქტურა ისევ გადაამუშავეთ. სჯობს, დროულად დაიხიოთ უკან, ვიდრე წინ 

გაიჭრეთ და კრახის წინაშე აღმოჩნდეთ. ხომ გაგიგონიათ სიბრძნე: `საცა არა სჯობს, 

გაცლა სჯობს?~  

მეხუთე ეტაპზე მუშაობისას უპრიანია, შეიხსენოთ ძველი პრინციპი _ `წერე ისე, 

როგორც მეტყველებ!~ 

ეს პრინციპი არცთუ ისე მდგრადია. იშვიათად შეიძლება გადაეყაროთ ადამიანს, 

რომელიც საუბრობს (მეტყველებს) ზუსტი, მოკლე წინადადებებით. 

შექმენით ემოციური სივრცე 

მასალის წერის პროცესი არქიტექტურას წააგავს და სიტყვათა თამაში ვერ შეცვლის 

მყარ სტრუქტურას.  

გამოცდილი ჟურნალისტები გვირჩევენ: მასალის შავად შესრულების შემდეგ 

შევისვენოთ და გარკვეული დროის გავლის შემდეგ კვლავ მივუბრუნდეთ 

ხელნაწერს. დასვენებული გონებით მუშაობის გაგრძელება დაგვეხმარება, უფრო 

უკეთ დავინახოთ მასალის ნაკლოვანი მხარეები; ის, რაც შეუმჩნეველია დღეს, ხვალ 

უეჭველად გახდება შესამჩნევი.(აღნიშნულის თაობაზე მეტად საინტერესო 

მითითებას იძლევიან ჰორაციუსი, ბუალო და სხვები. ამ მმხრივ განსაკუთრებით 

საგულისხმოა დიდი ჩეხი პედაგოგის იან ამოს კომენსკის ნაშრომი “სიბრძნის 

სანიავებელი” (მთარგმნელის შენიშვნა). ხშირად მასალის ჩაბარების მკაცრად 

განსაზღვრული ვადები ამის საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ ჩვენს  

განკარგულებაში თუ დღეები და საათები არა, წუთები ხომ მაინც არის?! ამიტომ შავი 

ხელნაწერი დროებით გვერდზე გადადეთ, დალიეთ რაიმე გამახალისებელი, 
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გადაფურცლეთ კომიქსები და განიტვირთეთ. ეცადეთ, მშვიდად შეხედოთ თქვენს 

ნაწერს და, თუ რედაქტორი დაკავებული არ არის, რჩევაც ჰკითხოთ! ეს 

დაგეხმარებათ,საკმაო დრო დაზოგოთ.   მასალის დამუშავებისას დაიცავით 

სტილისტიკის პრინციპები, რომლის ჩამონათვალსაც ქვემოთ შეხვდებით. 

მასალასთან ამგვარი ურთიერთობის დროს მასში ნაკლოვანებებს სწრაფად 

აღმოაჩენთ, ხოლო დანარჩენ, თქვენგნით შეუმჩნეველ, უზუსტობებზე უკვე თავად 

რედაქტორი მიგითითებთ. ქვემოთ ჩამოთვლილი პრინციპები მიგიყვანთ 

ჟურნალისტიკის ანბანური ჭეშმარიტების სათავეებთან. ეს ანბანური ჭეშმარიტება კი 

სიზუსტით, ლაკონურობითა და სიცხადით გამოიხატება. სიზუსტე იმად არის 

საჭირო, რომ არაზუსტმა მასალამ, შესაძლოა, ბევრი უსიამოვნება შეგყაროთ; 

ლაკონურობა იმიტომ არის საჭირო, რომ მასალა ცოცხალი, მოკლე და ზედმეტი 

წვრილმანებისაგან თავისუფალი გამოვიდეს. ლაკონური მასალა, ყველაფერს რომ 

თავი დავანებოთ, მკითხველის დიდ პატივისცემასა და ინტერესს იწვევს. და ბოლოს, 

აუცილებელია სიცხადე. თუ ინფორმაცია ბუნდოვანია, საორჭოფოა, იგი 

მკითხველისთვისაც გაუგებარია.. 

მასალის წერის პროცესი მკითხველთან ცალმხრივი ურთიერთობის დამყარებაა. 

ხშირად, როცა ვისიმე ტექსტი გაურკვევლად მომჩვენებია, ავტორისათვის 

მიმიმართავს ხოლმე, რომლის დაახლოებითი პასუხიც წინასწარ უკვე ვიცი. 

ჩვეულებრივ თავს ასე იმართლებენ: `იცით, ისე მოხდა, რომ...~ მე კი ჩემთვის 

დასკვნა გამომიტანია: ავტორმა ვერ შეძლო ქაღალდზე გადმოეტანა ის, რაც თავში 

საკმაოდ ნათლად ჰქონდა ჩამოყალიბებული.  

დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ ფაქტები ქაღალდზე სრულად გადმოიტანეთ. 

ზოგჯერ არსებობენ ისეთი ჟურნალისტებიც,  რომლებიც საუბარში მორცხვად 

აღიარებენ, რომ ასე თუ ისე ნათლად გაიგეს ესა თუ ის მოვლენა ან ფაქტი, რომლის 

შესახებაც ბუნდოვანი სტატია დაწერეს.  მკითხველისათვის თავგზის აბნევა 

უდიდესი ჟურნალისტური ცოდვაა. ასევე დიდი მკრეხელობაა, როცა ფაქტი  და 

მოვლენა არ გესმით, ოღონდ მაინც შეეცადეთ, რაიმე დაგეწერათ. ეს სიკეთეს ვერ 

მოგიტანთ.    
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და კიდევ: იმუშავეთ ნაწერზე. გადაასწორეთ, გადააკეთეთ, გადაასხვაფერეთ 

ყველაფერი, რაც არ მოგწონთ, რაზეც გული გეთანაღრებათ და მხოლოდ ამის შემდეგ 

ჩააბარეთ თქვენი სტატია. 

ჟურნალისტები წარმატებებს მაშინ აღწევენ, როდესაც თავიანთ ნამუშევრებში 

შეცდომების ამოცნობას სწავლობენ.  

მომდევნო მითითებები დაგეხმარებათ სტილისტურად  გაუმართავი ადგილების 

დახვეწაში: 

1. გამოიყენეთ მოქმედებითი გვარი. ის უფრო ეფექტურია, 

ვიდრე ვნებითი.. 

2. ძირითადად არსებით სახელებსა და ზმნებს დაეყრდენით. 

ზედსართავი სახელები და ზმნიზედები იშვიათად გამოიყენეთ. 

ძლიერი, ენერგიული ზმნები ყველაზე უკეთ ახერხებენ მკითხველის წარმოსახვაში 

ეფექტური `სურათის~ შექმნას. 

3. ძირითადად წერეთ მარტივი, თხრობითი წინადადებების მომარჯვებით: 

ქვემდებარე, დამატება, შემასმენელი. 

4. ისარგებლეთ უბრალო, მოკლე სიტყვებით. 

5. თავი აარიდეთ მოდური სიტყვების ხმარებას, რთული ჟღერადობის გამოთქმებს 

(მაგალითად, როგორიცაა `ავტოქთონური~), ტრაფარეტსა და ნებისმიერ 

პროფესიულ ჟარგონს. 

6. ისარგებლეთ მოკლე ფრაზებით, მაგრამ მათი სიგრძე-სიმოკლის ვარირება ისე 

მოახდინეთ, მასალა მონოტონური არ გამოვიდეს. ერთი აზრი _ ერთი წინადადება. 

წინადადების საშუალო სიგრძე 18 სიტყვაზე მეტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა 

გამოვიდეს. 

7. შეამოწმეთ ზმნის დროთა შეთანხმება. 

8. თავი აარიდეთ ზედმეტი წვრილმანების გადმოცემას, განსაკუთრებით _ ლიდში. 

წვრილმანები შეიძლება განვათავსოთ მომდევნო აბზაცში. 
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9. გამოიყენეთ სპეციალური თხრობითი დეტალები. წერეთ ისე, რომ მკითხველმა 

წარმოიდგინოს, თითქოს თავადვეა მოქმედების ადგილას და იქ მომხდარი ამბების 

მონაწილე. 

10. აღწერეთ აუცილებელი წინა ამბავი. ყოველი მასალა `საკუთარ ფეხზე~ უნდა 

იდგეს. 

11. ახსენით ყოველი ტერმინი, რომელიც, შესაძლებელია, მკითხველისათვის 

გაუგებარი იყოს. 

12. რთული მოვლენების ასახსნელად გამოიყენეთ ანალოგიები. 

ისწავლეთ  მუდამ! 

ჟურნალისტები შეიძლება რთულ ადამიანებად მივიჩნიოთ. 

ჟურნალისტები თანადგომას, გაგებას, პატივისცემას იმსახურებენ თავიანთი 

სპეციფიკური ხელობისა და საპასუხისმგებლო ტვირთის გამო. 

თქვენ შეგიძლიათ რედაქტორის სამუშაოს შესრულება ისწავლოთ. ეს შეუძლებელი 

როდია, ოღონდ ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ წერას ვერასოდეს ისწავლით, თუ 

საკუთარ თავზე ყოველდღიურად არ იმუშავეთ. ესეც ჭეშმარიტებაა: სულ   

გაღიზიანებული იქნებით და მუდამ კუთხეში დგომა მოგიწევთ წერაში დაშვებული 

შეცდომების გამო. 

13. თუ სტატიის დასაწყისშივე რომელიმე პიროვნებას აცნობთ მკითხველს, 

გააკეთეთ ეს ამ ადამიანის გვარ-სახელისა და პროფესიის ხსენებით. 

14. არც ერთი კითხვა არ დატოვოთ უპასუხოდ. ეცადეთ, მათ პასუხი იქვე გასცეთ, 

მაშინვე, როგორც კი დაისმება ისინი. 

15. არ გააკეთოთ ხმამაღალი უსაფუძვლო მტკიცებულებანი. მაგალითად, თუ თქვენ 

მავანის გონიერებაზე ლაპარაკობთ, მოიყვანეთ ამის ჯეროვნად დამადასტურებელი 

მაგალითი. 

16. დრამატულ მასალებში დაიცავით თავშეკავებული ტონი. 
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17. აჩვენეთ და ნუ მოჰყვებით. მაგალითად, ასე ნუ დაწერთ: `ის აღშფოთებული 

იყო~, უმჯობესია ვითარება აღწეროთ: `ის მაგიდას მუშტებს ურტყამდა და 

თვალებიდან ნაპერწკლები სცვიოდა~. 

18. ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვები წინადადების თავსა და ბოლოში მოათავსეთ. 

19. ციტირებები გონივრულად გამოიყენეთ და მასალა მათი ხმარებით ძალიან არ 

გადატვირთოთ. ციტატები მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოიყვანეთ, თუ აზრი რაღაც 

განსხვავებული მანერითაა გამოხატული და ფრაზის სიზუსტეს მოითხოვს. ამ 

შემთხვევაში ჩვეულებრივი გარდათქმის მომარჯვებამ შეიძლება ნათქვამს 

პირვანდელი ხიბლი დაუკარგოს, რაკიღა აზრი სხვა სიტყვებით გადმოიცა. 

20. ციტატის მოყვანისას გამოიყენეთ ბრჭყალები და მიუთითეთ წყარო (ავტორი). 

21. მასალას ყველა არასაჭირო (უსარგებლო) დეტალი ჩამოაშორეთ. გამომსახველი 

სტილი სხარტია. 

22. ნუ გაწელავთ მასალას. მასალის უმრავლესობა ლაკონურ  ენას მოითხოვს; 

უბრალოდ და მოკლედ გადმოცემას. 

23. მასალის ერთი ნაწილიდან მეორეზე გადასვლისას მაკავშირებელი სიტყვები და 

წინადადებები გამოიყენეთ. 

24. წაიკითხეთ სტატია ხმამაღლა _ ამ გზითაც აღმოაჩენთ შეცდომებს. თუ თქვენ 

მიჰყვებით და დაიცავთ ამ რჩევებს, თქვენი ნაწერი, რომელიც მანამდე 

`მძიმეწონიანი~, უხვსიტყვიანი და არეულ-დარეული იყო, გამომსახველი, მოკლე და 

გასაგები გახდება. 

მოდით და ვნახოთ, რა შედეგს მივაღწევთ ზოგიერთი მათგანის გამოყენებისას. 

ძლიერი, ენერგიული ზმნები მკითხველს ყველაზე უკეთ წარმოუსახავენ სურათს; 

მაგალითად ავიღოთ ორი წინადადება: `მანქანამ ხე წააქცია‚ და `ყვითელი 

ფოლქსვაგენის მარკის მანქანა უზარმაზარ მუხას შეეჯახა~. მეორე ვარიანტის ზმნა 

უფრო გამომსახველია; მანქანისა და ხის დამახასიათებელი თვისებები ადამიანის 

გონებაში სურათს ეფექტურად ქმნიან. 
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დაიმახსოვრეთ: წინადადების საშუალო სიგრძე 18 სიტყვას არ უნდა აღემატებოდეს. 

დაკვირვებებმა გვიჩვენა: მკითხველს ტექსტი უფრო კარგად მაშინ ესმის, რაც უფრო 

ნაკლები სიტყვებია წინადადებაში. რა თქმა უნდა, აუცილებელი როდია, ყველა 

წინადადება მოკლე იყოს, მაგრამ სასურველია გვერდი ავუაროთ რთული და 

გრძელი წინადადებების გამოყენებას. თუ თქვენ ასეთი წინადადებებით წერთ, 

უმჯობესია შესაფერისი კავშირებიც გამოიყენოთ: `და~, `მაგრამ~... საერთოდ კი 

სჯობს, რთული ქვეწყობილი წინადადებები და რთული სინტაქსური 

კონსტრუქციები გავამარტივოთ ანდა რთულ თანწყობილ წინადადებად 

გადავაკეთოთ. 

 

ზემოთ ჩამოთვლილი სხვა რჩევებიც ასევე დაგეხმარებათ სტილის დახვეწაში. ამ 

რჩევების გათვალისწინება თქვენი პროფესიული ცხოვრების ნაწილი გახდება და 

სულ მალე მათ ავტომატურად მოიმარჯვებთ ნებისმიერ სიტუაციაში, თუნდაც 

დროით ძალიან შეზღუდული იყოთ და ელვისებური სისწრაფით წერა 

გჭირდებოდეთ. 

ძლიერი სტრუქტურა უმთავრესია 

მართალია, ზემოთ ჩამოთვლილ რჩევებს ცალკეულ აბზაცებსა და წინადადებებში 

სასწაულის მოხდენა ნამდვილად შეუძლიათ, ოღონდ, თუ სტატიის სტრუქტურა 

სუსტია, მასალა მაინც უღიმღამო გამოვა. გერგილიანი ფრაზა უნდილ სტრუქტურას 

ვერ იხსნის! 

კიდევ ერთხელ გავაცხადოთ მარტივი ჭეშმარიტება: კარგი მასალა _ ეს არის 

არქიტექტურა და სტრუქტურა. ამიტომ ისევ განვიხილავთ სტრუქტურას: 

მასალის სტრუქტურა `გადმობრუნებული პირამიდის~ ფორმით უკვე მოცემულია. 

ლიდში მოკლედაა მოყვანილი მასალის მთავარი ფაქტი ან ფაქტები. შემდეგ მოდის 

მტკიცებულება. ასეთი სტატიის ლიდის დაწერა ძნელი როდია, სახელდობრ, თუ 

სტატიაში ერთი ან ორი ძირითადი ელემენტია; მაგრამ სიძნელეები მათი 

რაოდენობის ზრდასთან ერთად მატულობს. როცა რამდენიმე საჭირო ელემენტი 
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ერთდროულად უნდა გამოვსახოთ პირველ ან მეორე აბზაცში, მაშინ უმჯობესია, 

რთული წინადადებების მომარჯვებას თავი ავარიდოთ. 

ზოგჯერ რთული წინადადების დანაწევრება ორ ან უფრო მეტ მარტივ წინადადებად 

კარგ შედეგს გვაძლევს. არც ის ვარგა, ყველაფერი ერთ აბზაცში ჩავტენოთ;  

თუ რთულ მასალაში რამდენიმე ფაქტის ხსენება ერთდროულადაა საჭირო, ლიდი 

შეიძლება რამდენიმე აბზაცისაგან შედგებოდეს. 

როდესაც მასალის ავტორი `მიმართულებას ცვლის~ და მომდევნო საკითხზე 

გადადის, მან ამის თაობაზე მკითხველს სათანადოდ უნდა აუწყოს. ამაში აბზაცებიც 

გვეხმარება, მაგრამ ისინი ხშირად საკმარისი როდია. ამიტომ აუცილებელია 

გადასაბმელი რგოლები (აზრები). უამისოდ მკითხველი გეზსა და ორიენტაციას  

დაკარგავს. კარგი იქნება, თუ ეს საქმე ცოტა დროს წაგვართმევს.   შემდეგი სიტყვები 

და შესიტყვებანი კარგი გადაბმის საშუალებად შეიძლება გამოგვადგეს: `და~, 

`მაგრამ~, `მაშ, ასე~, `მით უმეტეს~, `ჯერ კიდევ~, `ასე და ამგვარად~, `რა თქმა უნდა~, 

`გასათვალისწინებელია~, `გასაგებია~, `შესაბამისად~, `ფაქტობრივად~, 

`სასურველია~, `საყოველთაოდ აღიარებულია~, `ნათელია~, `ამიტომ~, `უფრო 

მეტიც~, `შემდგომში~, `სხვა მხრივ~, `დანამდვილებით~, `დამატებით~ და ა. შ.    

ზოგჯერ მკითხველისათვის მიმართულების მისაცემად რაიმე უფრო 

ძლიერმოქმედი ხერხია საჭირო. ერთ-ერთ ასეთ ილეთს `აბზაცის ანკესი~ ჰქვია. 

მთავრდება აბზაცი და მისი ბოლო საჩინო სიტყვა მომდევნო აბზაცის პირველსავე 

წინადადებაში ჯდება. ეს ახალი იდეის შემოტანაში გვეხმარება. `ანკესად~ შეიძლება 

არა ოდენ სიტყვა, თვით ფრაზაც მოვიმარჯვოთ. ზოგჯერ ეს `ანკესი~ მასალაში 

რამდენიმე აბზაცის წინ თავსდება. რამდენადაც უფრო ახლოა ორი „საანკესო“ 

სიტყვა (ან ფრაზა) ერთმანეთთან, მით უფრო უკეთესია, რამდენადაც კაუჭებად 

გამოყენებული სიტყვები ან ფრაზები მკითხველს უკეთ და უფრო ცხადად ახსოვს. 

დამაკავშირებელი რგოლები ნებისმიერ შემთხვევაში ეხმარება მკითხველს, არ 

ასცდეს ავტორის ნააზრევს. ძლიერი სტრუქტურის უქონელი მასალა `უვარგისია.~ 

ის შეიძლება ხუხულასავით დაინგრეს. გამოცდილი ჟურნალისტები სტრუქტურაზე 

ბევრს მუშაობენ. გირჩევთ, თქვენც  
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                                                     VI   ლექცია 

                            სტატიის წერის  ტექნიკა 

    5   ხერხი, რომელიც შეიძლება გამოვიყენოთ ტექსტის დაწერისას. 

 

• ტექსტი აწყობილი უნდა იყოს ლოგიკურად 

• ციტატების გამოყენება წარმოადგენს წერის ტექნიკის მნიშვნელოვან ასპექტს 

• ზედსართავებისა და მიმღეობების გამოყენება შექმნის ტექსტის რიტმს, რაც მეტი 

ზედსართავია, მით ნაკლებად ვითარდება ტექსტის დინამიკა. 

• მოერიდეთ შტამპების (ან კლიშეების გამოყენებას) — ისინი აღარიბებენ სტატიას. 

• უბრალოდ, უბრალოდ, უბრალოდ. 

 

 

                  ტექსტი უნდა აიგოს ლოგიკურად 

   

იმისათვის, რათა შენარჩუნდეს ლოგიკა, მისდიეთ წინასწარ დაწერილ გეგმას. 

ყოველი მომდევნო აბზაცი, ლოგიკურად უნდა მომდინარეობდეს წინადან და 

საჭიროა ამას საგანგებოდ მიექცეს ყურადღება. რა თქმა უნდა, წერის პროცესში 

ხშირად გვახსენდება დეტალები, რომლებიც ირიბად არის დაკავშირებული 

სტატიის ძირითად იდეასთან და ზოგჯერ ძნელია გავუძლოთ ცდუნებას ჩავსვათ 

იგი ტექსტში, მაგრამ — რას იზამ? სტატიის მომზადებისას ყოველთვის რჩება ბევრი 

საინტერესო მასალა, სტატიის მიღმა. 

ციტატების გამოყენება 
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ეს არის წერის ტექნიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი. უნდა გვახსოვდეს: 

ციტატები არ უნდა იყოს მოცულობითი. ყოველი ციტატა უნდა შედგებოდეს 

მხოლოდ ერთი აზრისაგან. და აქ არის პრობლემა. გამოუცდელი ჟურნალისტი 

თვლის, რომ თუ ტექსტში გამოიყენება ციტატა, ის უნდა იყოს იდენტური 

გადმოცემული წყაროს ნათქვამისა, ოღონდაც ზეპირი ნათქვამი არ არის 

წერილობითის იდენტური. ლაპარაკის დროს ინტერვიურებული შეიძლება 

გადახტეს ერთი აზრიდან მეორეზე, გაიმეოროს აზრები, მისი ნათქვამი შეიძლება არ 

იყოს აბსოლუტურად ზუსტი. გამოცდილი ჟურნალისტი იქცევა სხვანაირად, ის, რა 

თქმა უნდა, ჩაიწერს ნათქვამს, ხოლო შემდეგ ეცდება გაიგოს წყაროს მოსაზრება, 

როცა გაიგებს, კარგი ჟურნალისტი შეძლებს სტატიის ტექსტში გადმოსცეს  თვით 

აზრი. რა თქმა უნდა, ის ეცდება გაშალოს წყაროს ნათქვამი, შესაძლებლობის 

შესაბამისად მისი ლექსიკის გამოყენებით, და თუ აზრი გადმოცემულია სწორად და 

მოცულობით, მაშინ წყარო არასოდეს  დაიჩივლებს იმაზე, რომ ჟურნალისტმა 

დაამახინჯა მისი სიტყვები. 

მოკლედ, თვით საუკეთესო ჟურნალისტებსაც კი არ ერიდებათ დაურეკონ წყაროს, 

როცა სტატიის ტექსტი თითქმის უკვე მზადაა და კიდევ ერთხელ დააზუსტონ 

ციტატა. ეს ყოველთვის ტოვებს კარგ შთაბეჭდილებას და ზრდის ნდობის დონეს. 

ბუნებრივია, თუ სიტყვა ეხება ციტატას, რომელიც გვიჩვენებს, რომ კონკრეტულმა 

ადამიანმა თქვა სწორედ ეს სიტყვები, მაშინ ცვლილებები საჭირო არ არის. 

ზოგჯერ იქმნება კარგი შთაბეჭდილება, თუ სტატიის დასაწყისი იგება ასეთნაირად: 

მოცემულია შესავალი, და შემდეგ უმალ —ციტატა, შესავალში ნათქვამის 

დამამტკიცებელი,  მადემონსტრირებელი, ხაზგამსმელი. არ შეგეშინდეთ წყაროს 

პერეფრაზირების. მთავარია, ეს გაკეთდეს  კორექტურის და ნათქვამის 

დაუმახინჯებლად. პირდაპირი ციტატა იქცევა ირიბად, მაგრამ ტექსტი ხდება უფრო 

ენერგიული და მკაფიო. 

 

როგორ გამოვიყენოთ ზედსართავები და მიმღეობები 

   გვეჩვენება, რომ ზედსართავების და მიმღეობების გამოყენება ალამაზებს ტექსტს, 

ოღონდაც სინამდვილეში ეს ასე არ არის. 
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ზედსართავები და მიმღეობები ქმნიან ტექსტის რიტმს. რაც უფრო ენერგიულია 

ტექსტი, მით ნაკლებია მასში ზედსართავები და მიმღეობები. ტექსტი, რომელიც 

გაჯერებულია არსებითი სახელებით და ზმნებით, ვითარდება სწრაფად და 

ნათლად, რადგანაც ისინი აჩვენებენ საკუთრივ მოქმედებას, მოვლენებს, ფაქტებს. 

ხოლო  ზედსართავებს და მიმღეობებს ტექსტში შემოაქვთ შეფასება, აჯერებენ მას და 

ანელებენ მის მიმდინარეობას. 

ზედსართავებისა და მიმღეობების გამოყენება მოითხოვს ენის, როგორც წერის 

ინსტრუმენტის, კარგად ფლობას. 

ერიდეთ  კლიშეების გამოყენებას — ისინი აღარიბებენ ტექსტს. 

არის მთელი რიგი მდგრადი შეთანაწყობა, რომლებიც მომთაბარეობენ ერთი 

სტატიიდან მეორეში. მაგალითად: დრო მიფრინავს, გაკვირვებით აღმოაჩინეს, ამ 

დროს ზედმეტი არაა აღინიშნოს: ადგილი ჰქონდა რაღაცას; აშკარა მომხრე; 

ხანგრძლივი წლები; მოწყობილია ტექნიკის უკანასკნელი სიტყვით, ათი წელი 

აღინიშნება მოვლენათა მძაფრი განვითარებით და ა.შ. 

ეს სიტყვების შეთანაწყობა დასამახსოვრებლად ადვილია, ისინი თავს გვთავაზობენ, 

მათი დაწერა დიახაც გვინდა, მათი გამოყენება ჰქმნის სწრაფი და კარგი წერის 

ილუზიას. ოღონდაც კარგი ტექსტი — ესაა ტექსტი კლიშეს გარეშე. 

      უბრალოდ, უბრალოდ, უბრალოდ. -  გვეჩვენება, რომ რთულად დაწერილი 

ტექსტი, რომელშიც  გამოყენებულია ნაკლებად გასაგები სიტყვები, ბრუნვათა 

სიუხვე ხაზს უსვამს ავტორის გონებას და დაწერილი ტექსტის სიღრმეს. ასეა კი ეს? 

 ვნახოთ: 

,,მართვის ტექნოლოგიის თვალსაწიერიდან ადამიანური მოღვაწეობის 

თანამედროვე სფეროების მთელი  იერარქია შეიძლება მივაკუთვნოთ სამ დონეს, სამ 

შეუთავსებელს, სპეციფიკურს. ფენათა ფუნქციონირების ტიპით ერთ ტიპს”. 

ეს ტექსტი გამოქვეყნდა გაზეთში. იგი გვიბიძგებს ძილისკენ. შეიძლება ის კარგია 

მეცნიერულ კრებულში. მაგრამ ჩვენ ხომ  ჟურნალისტიკით ვართ დაკავებული, და 

ყველა ჩვენი მკითხველი არ არის მეცნიერ თანამშრომელი. 
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ეს ტექსტი არ იღვრება  როგორც წყალი, არამედ მოგორავს, როგორც მძიმე ქვა. ეს 

არასწორია. 

დამწყები სპეციალისტები (ეს ეხება მეცნიერებსაც და ჟურნალისტებსაც, 

განსაკუთრებით მათ, ვინც დაკავებულია ანალიზური ჟურნალისტიკით) ფიქრობენ, 

რომ რაც უფრო რთულადაა დაწერილი, მით უკეთესია, პირიქით, უკეთესია 

სტატიები, რომლებიც დაწერილია უბრალოდ, ეცადეთ გამოიყენოთ უბრალო 

სიტყვები, არ გადატვიროთ წინადადებები. უკეთესია გაყოთ ჩართული წინადადება 

ორად ან რამდენიმედ. ტექსტი ამით გახდება დინამიკური, სწრაფი. 

მომაბეზრებელია საკანცელარიო, მკვდარი და უინტერესო ენა. ჟურნალისტის 

განკარგულებაში იყო მრავალი შესაძლებლობა, რათა აღეწერა მოვლენა, მან კი, ჩანს 

არჩია ყველაზე უბრალო, მოახდინა შსს ან რომელიმე სამინისტროს პრეს რელიზის 

კოპირება. 

    დასკვნა 

დროა შევაჯამოთ შედეგები და დავამთავროთ სტატია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალი 

ინფორმაცია უკვე აღარ უნდა იყოს. 

ცუდი არ იქნება, რომ დასასრულში დავუბრუნდეთ საწყისს, იმ სურათს, რომელიც 

გამოსახულია ტექსტის დასაწყისში. ეს ხაზს გაუსვამს ნათქვამის არსებითობას, 

შეგვახსენებს იმას, თუ რას ვთვლით ჩვენ მნიშვნელოვნად. ასე ეწყობა ჯაზის 

კომპოზიციები: ბოლოს აუცილებლად უნდა გაიჟღეროს იმ თემამ, რომელიც 

აღნიშნული იყო დასაწყისში. მაგრამ იგი ჟღერს სხვანაირად — ზოგიერთი ნოტი 

უფრო ხაზგასმულია, რაღაც შეცვლილია. მთავარია, რომ როცა კომპოზიცია 

მთავრდება, მსმენელის მეხსიერებაში რჩება თემა. ეს კი ის არის, რაც ჩვენ გვინდა. 

დასკვნა — მკითხველისათვის შთაბეჭდილების დატოვების უკანასკნელი 

შესაძლებლობაა და იგი გამოყენებული უნდა იყოს. დაე, როცა ის დაამთავრებს 

კითხვას, მას დარჩეს მთავარი აზრი, ძირითადი შთაბეჭდილება, რომელიც თქვენ 

გინდათ რომ დაუტოვოთ. ცუდი არ არის სტატიის ციტატით დამთავრება — 

ნათელით, დასამახსოვრებლით, `გემრიელით~. სტატიის დამთავრების კიდევ ერთი 

კარგი ხერხია კითხვა, რომელიც `ჩამოკიდებულია~ ჰაერში და იძულებულს ხდის 
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მკითხველს იფიქროს სტატიის თემაზე კიდევ დიდხანს მისი წაკითხვის შემდეგ. 

თუმცაღა ეს ხერხი უნდა გამოვიყენოთ განსაკუთრებული სიფრთხილით, 

რამდენადაც აქ შეიძლება ძალიან იოლად აღმოვჩნდეთ ბანალურნი. 

ეცადეთ,  არ დაამთავროთ სტატია სენტენციით: `დრო გვიჩვენებს~. ეს ეტყობა 

ყველაზე უფრო ბანალურია, ყველა შესაძლებელ ფორმულირებებს  შორის. დრო ხომ 

სულ ერთია ყველაფერს გვიჩვენებს (ან დაალაგებს თავ-თავის ადგილას), რაზედაც 

არ უნდა ეწეროს სტატიაში. 

როგორ დავწეროთ ლიდი: ერთი გზა უამრავთაგან 

ნაწყვეტი ამერიკული პრესის ინსტიტუტის ბროშურიდან `რანაირად ვწეროთ 

ეფექტურად და როგორ მოვახდინოთ სტატიის რედაქტირება.~ ავტორი – ელვუდ 

უორდლოუ, ინსტიტუტის დირექტორის თანაშემწე; იბეჭდება ავტორის ნებართვით. 

ზოგი რეპორტიორი ამას ქაღალდზე აკეთებს, ზოგიც _ გონებაში, მაგრამ გამოცდილი 

ჟურნალისტები მასალის სტრუქტურას ყოველთვის მანამდე გეგმავენ, სანამ 

მუშაობას შეუდგებოდნენ. 

ნებისმიერი სტატიის დაწერისას ჩნდება კითხვები, რომელთაც პასუხი ჩვენვე უნდა 

გავცეთ. აი, ეს შეკითხვები: 

1. რა ტიპის ლიდს ვირჩევთ? 

2. როგორი ტონით გადმოვცემთ მასალას (რა სახის იქნება მასალის გადმოცემის 

მანერა)? 

3. რომელი პირით დავწერთ _ პირველით თუ მესამით? 

მოდით, განვიხილოთ ეს საკითხები. 

პირველი აბზაცი: 

ლიდის ამოცანაა, მიაპყროს მკითხველის ყურადღება მასალას და `დაპატიჟოს” იგი 

მის წასაკითხავად. ლიდის ძირითადი სახეობებიდან უფრო მეტად გამოიყენება: 

ა) რეზიუმე ან მოვლენების, შედეგების, მოქმედების მოკლე 

შინაარსი. 
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მაგალითად: `გუშინ მუნიციპალურმა საბჭომ ქალაქის ბიუჯეტი 100 მილიონი 

დოლარის ოდენობით ხმათა მინიმალური უმრავლესობით დაამტკიცა. ეს ბიუჯეტი 

წინა წლის ბიუჯეტთან     შედარებით 10 მილიონი დოლარით მეტია. ამდენად, 

საშუალო გადასახადები სახლის მფლობელთათვის 142 დოლარით გაიზრდება.~ 

ამ ლიდში მასალის მთავარი ელემენტებია თავმოყრილი: ვინ (მუნიციპალური 

საბჭო), რა (დაამტკიცა ბიუჯეტი), როდის (გუშინ) და როგორ (ხმათა მინიმალური 

უპირატესობით). 

ლიდი _ რეზიუმეს უმრავლესობა ამ ექვსი საკითხიდან სამ ან ოთხ კითხვას უთუოდ 

შეიცავს. არ დაიძაბოთ, ნუ ეცდებით, ჩართოთ ლიდში ექვსივე მათგანი! ამის 

შედეგად ის, როგორც წესი, ძალიან დიდი გამოდის ხოლმე. ნუ ჩქარობთ; ამ 

ტვირთის ნაწილის საკუთარ თავზე აღება მეორე და მესამე აბზაცებს შეუძლიათ. 

ბ) ერთეული; ლიდის ამ ტიპში მხოლოდ ერთი ძირითადი ასპექტი გამოიყოფა; 

მაგალითად: `თუ თქვენ ქალაქის სახლების რიგითი მფლობელი ხართ, მომავალი 

წლისათვის თქვენი გადასახადი უძრავ ქონებაზე 142 დოლარით გაიზრდება.~ 

გ) დრამატული; მაგალითად: `ამ დილით მუნიციპალური საბჭოს წევრი დევიდ 

ჯონსი ქალაქის ასმილიონიანი ბიუჯეტის გატანის წინადადებაზე ხმის მიცემას 

დიდხანს აფერხებდა. ხმები თანაბრად გაიყო _ სამი-სამზე და მხოლოდ მისი 

პოზიცია აღმოჩნდა გადამწყვეტი. მიჩუმებულ დარბაზში მისი ხმა ძლივს გაისმა, 

როცა თქვა: _ `თანახმა ვარ.~ 

დ) ციტატისებური; მაგალითად: `ქალაქს ბევრი რამ სჭირდება, _ თქვა 

მუნიციპალიტეტის საბჭოს წევრმა დევიდ ჯონსმა თავისი გადაწყვეტილების 

ახსნისას, თუ რატომ მისცა თანხმობა საქალაქო ბიუჯეტის დამტკიცებას, _ `სხვა გზა 

არ იყო. მისი მომხრე უნდა ვყოფილიყავი~. 

ე) ელფერის მატარებელი _ სცენური, აღწერილობითი; 

მაგალითად: `ქალაქის მერს, ბრაუნს, სუნთქვა შეეკრა. სახე საშინელი სანახავი 

გაუხდა, თითები მაგრად გადააწირეხა ერთმანეთზე, როცა წარმოდგენილი 

ბიუჯეტის მისაღებად მუნიციპალიტეტის საბჭოს კენჭისყრა დაიწყო. სწორედ ამ 
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ბიუჯეტზე ამყარებდა იგი თავის სამომავლო გეგმებს. მან იცოდა, რომ თითოეული 

ხმა გადამწყვეტი იქნებოდა~. 

ვ) გრძელი, გაზვიადებული; ასეთი ლიდი ჩვეულებრივ    პერსონიფიცირებულია ან 

დაფუძნებულია ცხოვრებისეულ შემთხვევაზე. მაგალითად: `გუშინ უილიამ და 

დოროთი სმიტები მუნიციპალური საბჭოს იმ სხდომას ესწრებოდნენ, რომელმაც 

მომავალი წლის 100 მილიონიანი ბიუჯეტი დაამტკიცა. სმიტებს ძალიან კარგად 

ესმოდათ, თუ რა ელოდათ მისი მიღებით: გაიზრდებოდა გადასახადი და ამიტომ 

ახალ ფარდაგს, რომელიც იატაკის დასაფარად უნდა შეეძინათ, ამჯერად ვეღარ 

იყიდდნენ.~ 

ზ) რეაქცია-შედეგი _ რა იქნება შემდეგ? მაგალითად: `გუშინ ქალაქის მერის, 

ბრაუნის, გადაყენების თაობაზე პეტიციისმაგვარ ხელმოწერებს აგროვებდნენ. ეს 

მუნიციპალური საბჭოს მიერ ქალაქის ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებიდან (რომელიც 

გადასახადების გაზრდას ითვალისწინებს) რამდენიმე საათის შემდეგ მოხდა.“ 

თ) ანალიტიკური; მაგალითად: `მერმა ბრაუნმა ახალი ბიუჯეტის დასამტკიცებლად 

ბრძოლა მოიგო, რამაც, შეიძლება, მისი პოსტიც კი შეიწიროს.“ 

ი) სიტუაციური, მოხსენებითი; მაგალითად: `ახალი ბიუჯეტის დამტკიცებისათვის 

გაჩაღებული ბრძოლის დასასრულს ქალაქში ფინანსური სიტუაცია მომავალი 

წლისათვის ასე გამოიყურება...~ 

კ) კითხვითი: `რა მოხდებოდა, თუკი საბჭოს წევრი დევიდ ჯონსი ქალაქის 

ბიუჯეტის წარმოდგენილი პროექტის წინააღმდეგ წავიდოდა?~ 

ლ) `ერთი ნასროლის~ მსგავსი ლიდი ხანდახან მხოლოდ 2_3 სიტყვისგან შედგება: 

`გადასახადებმა მოიმატეს.~ 

არსებობს ლიდების უამრავი ტიპი, რომელთა შორისაა: სიურპრიზული, 

კონტრასტული, გაბრაზებული, გარდამავალი, სტატისტიკური, ანეკდოტური, 

თხრობითი და რეტროსპექტული ლიდები. 

ლიდის შერჩევისას თავდაპირველად შეიძლება 3_4 სახეობის ლიდი დავწეროთ და 

შემდეგ გავარკიოთ, თუ რომელი მათგანი  უფრო შეეფერება ჩვენს მასალას. 
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მუდამ გახსოვდეთ: 

1. სიახლის შემცველია თუ არა თქვენი ინფორმაცია? თუ სიახლის შემცველია, მაშინ 

უმჯობესია პირველად მკითხველს   ყველაზე ექსტრემალური მოვლენა მიაწოდოთ, 

მაგრამ, თუ მოვლენა გუშინ მოხდა? მაშინ რამდენად საინტერესოა მასზე წერა დღეს? 

2. მარტივია ეს მოვლენა თუ რთული? 

3. რას ეფუძნება ინფორმაცია _ ხალხსა თუ მოქმედებას? 

4. რამდენად არის მკითხველი გათვითცნობიერებული 

მოვლენის არსში? 

5. რამდენად საჭიროა იგი მკითხველისათვის? 

ასევე გახსოვდეთ: მნიშვნელობა არა აქვს, ლიდის რომელ ტიპს აირჩევთ. მთავარია, 

მკითხველის მენტორული ტონით დამოძღვრასა და გადაქაჩულ მხატვრულობას 

მოერიდოთ. უმჯობესია, ლიდი იყოს ინფორმაციული, ვიდრე სენსაციური. 

როგორ მოვუყაროთ თავი მასალის დანარჩენ ნაწილს  კი ბატონო, ლიდი შეადგინეთ, 

მაგრამ როგორ უნდა მიაბათ მას დანარჩენი მასალა? 

პასუხი ერთია: სტატიის ყველა ნაწილი ერთმანეთს ისე უნდა გადავაბათ, რომ 

მივიღოთ ერთი საინტერესო მთლიანობა. საბოლოო წარმატების მისაღწევად კი 

აუცილებელია გეგმის შემუშავება. 

ინფორმაციული მასალის დეტალური აღწერის ტრადიციული მეთოდი 

`ამობრუნებულ პირამიდასა~ ჰგავს; ყველაზე ახალი, ყველაზე აუცილებელი 

ინფორმაცია ზედა ნაწილშია მოთავსებული, შემდეგ ნაკლებ საინტერესო და 

შედარებით უმნიშვნელო ფაქტები მოდის. 

ასეთი სტრუქტურა, როგორც წესი, მკითხველისათვის უფრო მოსახერხებელია. იგი 

მთავარ ფაქტზე კონცენტრირებას სწრაფად ახდენს და ნებისმიერ ადგილას შეუძლია 

შეწყვიტოს კითხვა ისე, რომ საკვანძო ელემენტები არ გამოტოვოს, მაგრამ, თუ 

მთავარ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დემონსტრირებას ახდენს. 

4. დამატებითი ინფორმაცია ფაქტების შესახებ. 
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5. დამატებითი ინფორმაცია წინა მოვლენებზე ან მათი განვითარების სამომავლო 

პერსპექტივებზე. 

სხვა შესაბამისი ფორმები შეიძლება ასეთი იყოს: 

ა) ქრონოლოგიური; ლიდის შემდეგ მასალა იმავე მიმდევრობით გადმოიცემა, 

როგორც განვითარდა მოვლენები. 

ბ) სერიული ან ეპიზოდური; ლიდის შემდეგ გაშლილია მსჯელობა ქვეთემებზე და 

ყოველი ქვეთემა თანამიმდევრობით განიხილება. მასალის დაბოლოებამ კი ისინი 

ერთ თემად უნდა გააერთიანოს. 

გ) გაზვიადებული; შესავალი ჟანრული სცენის სახით ვითარდება ანდა მოვლენათა 

თხრობისას ცხოვრებისეული მაგალითი გვეძლევა. 

ამ სახის ლიდი ძალიან არ გადატვირთოთ, თორემ მკითხველი დანარჩენ მასალას 

ყურადღებას აღარ მიაქცევს. 

დ) დაძაბული ლიდი _ `ამობრუნებული პირამიდის~ საპირისპირო ვარიანტი 

`სიურპრიზული~ სახის დაბოლოებით; 

ჰყვებით მომხდარის შესახებ, მაგრამ შედეგებზე მსჯელობას ბოლო აბზაცამდე 

აყოვნებთ. ეს ვარიანტი იშვიათად გამოიყენება; თუმცა იგი იმ მოვლენების 

ასასახავად არის უმჯობესი, რომელიც კომიკურადაა გამოსახული.    

ე) მხატვრული ლიდი; აქ ამოცანა არა მარტო ინფორმაციის გავრცელებაა, არამედ _ 

შთაბეჭდილებების გაზიარებაც. დროის ფაქტორი არც ისე მნიშვნელოვანია, 

როგორც პიროვნული ან ზოგადსაკაცობრიო პრობლემები. თქვენ მკითხველის 

წარმოსახვაში სურათი უნდა დახატოთ. გამოჰყავით ცენტრალური ადგილები, 

დასაწყისშივე მონიშნეთ ისინი და შემდგომ მთელს სტატიაში განაფინეთ. ამ 

ცენტრალური ადგილების გარშემო `დაკვირვებათა არშია~ ანეკდოტების, 

ანალოგიების, მაგალითების, სიტყვებისა და აღწერების სახით შექმენით, რათა 

სურათი უფრო მიზანმიმართული გახდეს. 

ვ) ლიდი _ ანალიზი; ფორმა, ჩვეულებრივ, ასეთია: 

1. პრობლემის აღწერა; 
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2. მასთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი აზრი და ადამიანთა მიერ 

გამოხატული პრინციპები; 

3. თქვენი ნააზრევის გადმოცემა მოვლენის სამომავლო განვითარებისა და მისი 

შესაძლო შედეგების შესახებ. კომენტარები ანალიზს წინ ერთი ნაბიჯით წევენ; 

ავტორიც შესაბამისად გარკვეულ პოზიციას იკავებს. 

4. რუბრიკა_სვეტები და მიმოხილვები; აქ დიდძალი ფაქტია. ყველაფერი გამოდგება, 

რაც კი მკითხველთან მტკიცე კავშირის დამყარებაში გამოგვადგება, ჩვენს მიზანს 

ახორციელებს და კარგადაა დაჭერილი. 

მასალის შექმნისას სასურველია საკუთარ თავს შემდეგი კითხვები დაუსვა: 

1. არის კი მასში რომელიმე განსაკუთრებული თემა, რომლისგან შორსაც არ უნდა 

წავიდეთ? 

2. თუ რომელიმე საგულისხმო ელემენტი ამ თემის ჩარჩოში არ თავსდება:  

ა) შეძლებისდაგვარად უნდა ჩააქსოვოთ იგი მასალაში, 

ბ) მასზე ცალკეული თემები უნდა ააწყოთ, 

გ) თუ თავიდან მოიშოროთ ის? 

3. მასალის გადამუშავებისას ციტატები და დიალოგები ქმნიან თუ არა საუკეთესო 

მიმდევრობას? გამოდგებიან კი ისინი წინადადებებს შორის მაკავშირებლებად ან 

თუ მოიძებნება ადგილი    სიტყვა-პასუხისათვის? 

4. შეიძლება თუ არა მასალის ძირითადი ხაზის გამაგრება მათი პუნქტებად 

დაყოფისას? 

5. ჩართავთ თუ არა მასალაში ანეკდოტებს ან ცხოვრებისეულ მაგალითებს და, 

საერთოთ, გაქვთ თუ არა ხელთ ისინი? 

6. მოიგებს კი სტატია კონფლიქტური სიტუაციების აღწერითა და კონტრასტების 

გამოყენებით? 

7. რას ეტყვის მკითხველს სტატიის სათაური? შეესატყვისება იგი თქვენ მიერ 

ამორჩეული მასალის თემას? 



76 
 

8. შეიძლება თუ არა თქვენი სტატიის გრაფიკულად წარმოდგენა? თუ მასალა 

რთულია, ეცადეთ იგი დიაგრამის სახით გამოსახოთ ისე, თითქოს თქვენი ოჯახის 

გენეალოგიურ ხეს ხატავდეთ. თუ გადაწყვეტთ, დაწეროთ მსხვილ ბანკზე ყაჩაღური 

თავდასხმის შესახებ, ფურცელზე შემოხაზეთ წრე, ჩაწერეთ მასში სიტყვა `ძარცვა,~ 

შემდეგ გაავლეთ ხაზი ამ წრიდან და აღნიშნეთ იგი სიტყვა `ბანკით.~ ამ მთავარი 

წრიდან წამოსული განშტოებები ბანკის ადგილსამყოფელს, სიდიდეს, 

თანამშრომელთა შტატებს, ყაჩაღობის შემთხვევებს, დაცვის ორგანიზებასა და ა. შ. 

გამოსახავს და, თუ მას კიდევ ერთ ხაზს დაუმატებთ, რომელზეც სიტყვა 

`დამნაშავეებს~ დაწერთ, მასალა უფრო თვალსაამო გამოვა. 

როგორ ვწეროთ: მესამე თუ პირველი პირით?  საგაზეთო მასალების უმრავლესობა 

მესამე პირით იწერება. ავტორი მოვლენების შეფასებას იძლევა, მაგრამ თავად 

მასალაში არ ფიგურირებს.  

 

თხრობა პირველი პირით ჩვეულებრივ შემდეგ ვითარებაში გამოიყენება: 

1. რუბრიკა_სვეტებში; იმდენად, რამდენადაც ავტორი აქ საზოგადოების 

წარმომადგენლად გვევლინება. ამგვარად მასალაში `მე~ სრულიად ბუნებრივად 

გამოიყურება. 

2. მკაფიოდ გამოხატულ დრამატულ მოვლენებში, რომლებშიც ავტორი თავად  

მონაწილეობს: `ღრუბელი თანდათან ახლოვდებოდა და მეჩვენებოდა, თითქოსდა 

ჩემი ფეხები   ადგილიდან არ იძვროდნენ~... 

მასალის პირველი პირით გადმოცემამ შეიძლება ძლიერი ეფექტი მოახდინოს 

მკითხველზე, მაგრამ ჯერ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ თემა, რომელზეც წერას 

ვაპირებთ, ნამდვილად დააინტერესებს მკითხველს; არადა, მკითხველს უეჭველად 

დააინტერესებს, თუ რა განიცადეთ საშინელი ხანძრის დროს, მაგრამ გარწმუნებთ: 

არაფრად ეპიტნავება იმის გაგება, თუ როგორ გაატარეთ საზაფხულო შვებულება. 

ეპითეტები: ფრთხილად, მორყეული ყავარჯნებია! 



77 
 

ზედსართვი სახელი შეიძლება მოუხერხებელ ყავარჯნად იქცეს იმ 

ჟურნალისტისათვის, რომელიც თავის თავში დაჯერებული არ არის. ის 

წინადადებებს ზედსართავი სახელების გამოყენებით ტვირთავს, იმედოვნებს, რომ 

ამ გზით უფრო ზუსტად გამოთქვამს აზრს ანდა ზედსართავი წინადადებებში 

ზუსტად იმ მომენტში ამოყოფს თავს, როდესაც ავტორი მომდევნო აზრის 

მოსაფიქრებლად პაუზას აკეთებს ხოლმე.   

მარჯვედ დაწერილი მასალა ზედსართავი სახელებისა და ზმნიზედების სიჭარბეს 

არ საჭიროებს; რამდენიმე მათგანი, შესაძლოა, მართლაც რომ გერგილიანად 

გამოიყენოთ საჭირო ადგილას იმ შემთხვევაში, თუ არსებითი სახელები და ზმნები 

ერთმანეთთან ჯეროვნად არიან დაკავშირებულნი. ეს კი ხელს უწყობს აზრის 

გადმოცემას. ზედსართავი სახელები და ზმნიზედები წინადადებას მხოლოდ ამა თუ 

იმ ელფერს შემატებს. როდესაც ეპითეტს იყენებთ, შეამოწმეთ: ესოდენ გჭირდებათ 

იგი? ხომ არ აჯობებდა, ამოგერჩიათ ერთი ღონიერი ზმნა, ვიდრე ანალოგიური 

მნიშვნელობის ზმნიზედები არადანიშნულებისამებრ გეფრქვიათ? 

თავი აარიდეთ `მცირე” ეპითეტებსაც, როგორიცაა: `ისიც~, `ძალიან~, `ზედმეტად~, 

`უფრო~, `ამ ტიპის~, `ცოტაოდენი~ და `საკმარისი.~ ისინი ფრაზას მხოლოდ 

ასუსტებენ. 

ასევე თავი აარიდეთ ზმნიზედებით მოოჭვილ შესავალს. მათი უაზრო გამოყენება 

ავტორს სულელურ მდგომარეობაში აყენებს. აი, საამრიგო მაგალითებიც: 

`შემთხვევისა და გამო~, `ირონიულად~, `უბრალოდ~. თუ წინადადება 

ოსტატურადაა დაწერილი, მკითხველი თვითონვე შეიგრძნობს შემთხვევითობასაც, 

ირონიასაც, უბრალოებასაც და უსაგნო ზმნიზედებს სულაც არ საჭიროებს.  

რთული თემა: 

ახსენით, ახსენით! 

გადმობეჭდილია ბროშურიდან რანაირად ვწეროთ ეფექტურად და როგორ 

მოვახდინოთ სტატიის რედაქტირება~, რომელიც გამოცემულია ამერიკული პრესის 

ინსტიტუტის მიერ. იბეჭდება ავტორის ნებართვით. 

რთული სიტუაციები ჟურნალისტის ოსტატობის `სასინჯ ქვად~ გვევლინება.   
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რა ურთიერთობაა რომელიმე ორ, ოთხ, თოთხმეტ ელემენტს შორის? ეს ელემენტები 

ერთმანეთთან რა შესაბამისობაში მოდიან ზომისა თუ მნიშვნელობის მიხედვით? რა 

გავლენას ახდენენ ისინი ერთმანეთზე? თუ ყოველივე ეს თვითონ არ იცით, 

როგორღა გაიგებს ამას თქვენი მკითხველი? მაშინაც კი, როცა საქმის კურსში ხართ, 

მკითხველს ეს არაფერს აძლევს, თუ საქმის არსს მკაფიოდ არ აუხსნით. უამისოდ იგი 

სიტუაციას სათანადოდ ვერ შეაფასებს. ზოგიერთ ჟურნალისტს ობიექტების 

შედარებისა და მათი შინაგანი კავშირების ამოცნობის უნარი დაბადებიდან 

მოსდგამს. 

ადამიანთა უმრავლესობამ, როგორც წესი, ძალიან ბევრი უნდა იმუშაოს, რათა ეს 

შეისწავლოს. ოსტატობა, ჩვეულებრივ, სამი გზით მოდის: 

1) აღქმა და გათვითცნობიერება. ყოველივე ეს წიგნებს, გაზეთებს, რადიოსა და 

ტელევიზიას მოაქვს. თუ ნაკითხი და კარგად გათვითცნობიერებული ადამიანი 

იქნებით, რთული სიტუაციების ადეკვატურად აღქმას შეძლებთ. 

2) პრაქტიკა. შეხედეთ რუკას, სადაც აღნიშნულია ავტოკატასტროფის ადგილი და 

შეეცადეთ, სიტუაცია ერთი აბზაცით აღწეროთ. თუ მოვლენები რთული 

თანამიმდევრობით ვითარდება, შეეცადეთ, იგი ერთი მარტივი, გასაგები ცნობის 

სახით წარმოადგინოთ. 

3) აუხსენით უცნობს თქვენთვის ცნობილი და გასაგები. 

თუ თქვენი სტატიის საგანი გამოცანას ჰგავს და ფართო მკითხველისათვის უცნობია, 

შეეცადეთ, აუხსნათ იგი უფრო ცნობილი და ნათელი მაგალითების მეშვეობით.  

თუ ახსნა-განმარტების უნარი თქვენი ყველაზე ძლიერი თვისება არ არის, მაშინ 

გააკეთეთ ყველაფერი, რათა ამ ხელოვნებას დაეუფლოთ. 
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                                                                        VII  ლექცია 

                                                              

       ჟურნალისტიკის უნივერსალური ტიპები 

 

არსებობს ჟურნალისტიკის უნივერსალური ტიპები. ესენია: ახალი ამბები, ანალიზი 

და   თვალსაზრისი (მოსაზრება) ამ სამი ტიპის განსხვავება ადვილია. ახალი ამბები 

არის მოვლენის ან სიტუაციის შესახებ 6 კითხვაზე პასუხის გაცემის მცდელობა. (რა? 

ვინ? სად? როდის? რატომ? როგორ?). 

ანალიზი ხსნის, რატომ და როგორ მოხდა მოვლენა ან შეიქმნა შესაბამისი სიტუაცია. 

თვლსაზრისი (მოსაზრება) წარმოადგენს ანალიზს სვეტის ავტორის (სვეტი) ან 

რედაქციის (სარედაქცო სტატია) თვალსაზრისით. 

 

 თვალსაზრისი (მოსაზრება) 

ჩვეულებრივ მოსაზრების შემცველი სტატიები პროფესიულ გაზეთებში ან 

ონლაინგვერდებზე თავსდება სპეციალურ სარედაქციო გვერდზე და გამიჯნულია 

ფაქტებზე დაფუძნებული სტატიებისგან, რომლებიც ახალი ამბების გვერდებზეა 

მოთავსებული. მოსაზრებების გამომხატველი სტატიების ყველაზე გავრცელებულ 

ტიპს სვეტები და სარედაქციო სტატიები წარმოადგენს. 

სარედაქციო სტატია არის კონკრეტული საკითხის შესახებ გაზეთის თვალსაზრის 

გამომხატველი  მასალა ან ესე. მას ჩვეულებრივ, მთავარი რედაქტორი ან რედაქციის 

სხვა, მაღალი თანამდებობის ჟურნალისტი წერს.  

მოსაზრების სვეტი არის ხელმოწერილი სტატია, რომელიც გამოხატავს ავტორის 

თვალსაზრისს. ავტორი   შეიძლება იყო შტატიანი  ან შტატგარეშე თანამშრომელი 

ანდა შტატგარეშე ექსპერტი. 

წერილი რედაქტორს – მოსაზრების გამომხატველი კიდევ ერთი ტიპის მასალა 

შეიძლება განთავსდეს იმავე გვერდზე, რომელზეც ქვეყნდება სარედაქცო სტატიები 

და მოსაზრების სვეტები. 
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ეგრეთ წოდებული რაციონალური პუბლიცისტიკის ჟანრები, რომლებსაც 

ეპისტოლარული პუბლიცისტიკა აერთიანებს, მაგალითად გამოხმაურება ან ღია 

წერილი, ასევე მოსაზრებებს გამოხატავს.  

კავშირები უნივერსალური ჟურნალისტიკის ტიპებს შორის 

 

 

 Mმოსაზრება 

               

 

 

                

 

 

               

 

 

  

ახალი ამბის და ანალიზის სტრუქტურული შედარება 

 

ახალი  ამბავი  ანალიტიკური სტატია 

Lლიდი 

მთავარი თემა ძირითადი  ელემენტებით 

რა? ვინ?  სად? როდის? რატომ, როგორ? 

 

 

Lლიდი 

საკითხის არსისა და 

მნიშვნელობის  რეზიუმე   

 (რატომ? როგორ?) 

 

Aახსნა   

Dდამხმარე მასალა საუკეთესო ციტატით 

ან ეპიზოდით 

G გამყარება 

საკითხის არსის გამყარება და 

  ანალიზი 

 როგორ? რატომ? 

  ნარკვევი  (გავრცობილი ამბავი) 

Aადამიანების, ადგილების , საგნების შესახებ 
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განვითარება 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წინაისტორია 

მოვლენის შესახებ 

თვითმხილველთა ნაამბობი 

ციტატებით 

 

 

M 

 

მეორე მხარე 

განმარტებებით, სტატისტიკით 

დეტალებით  

 

 

 

  

ბალანსი 

სხვა ინტერპრეტაციები, 

ციტატები.  მეორადი    მასალები 

 

 

M 

მეორადი  მასალები 

სხვა ინფორმაცია, სტატისტიკა 

დეტალები 

 

 

M 

მეორადი მასალები 

სხვა ინფორმაცია, სტატისტიკა, 

დეტალები 

 

 

 D 

დასკვნა 

შეჯამება ან შესაძლო შედეგების 
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პროგნოზი 

 

 

 

 

ბი-ბი-სი (ტელე/რადიო/ინტერნეტი)  http://www.bbc.co.uk 

 

 

   წერის ტექნიკა          

          ამ თავში თქვენ გაეცნობით 

∆ როგორ დავიწყოთ სტატიაზე მუშაობა 

∆ სტატიის დასაწყისი. — რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. 

   დასაწყისის სახეები 

 

მიუხედავად ჟურნალისტური ჟანრების მრავალფეროვნებისა, არსებობს 

მოცულობითი `გრძელი~ სტატიების დაწერის საკმაოდ უნივერსალური ტექნიკა. 

წერის ტექნიკა წარმოადგენს იმ ფუნდამენტს, რომელზეც აიგება სტატია. რა თქმა 

უნდა, შეიძლება დაწეროთ ბევრი  ანალიტიკური სტატია ბორძიკით და ძნელად 

გასაგები  ენით. შეიძლება ამ სტატიებისთვის ჰონორარიც მიიღოთ — პოსტსაბჭოურ 

პრესაში ეს რთული არ არის, მით უმეტეს, რომ ჰონორარები მცირეა. ოღონდაც არ 

უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ასეთ სტატიებს ცოტა ვინმე თუ კითხულობს. 

წერის ტექნიკა საჭიროა, კერძოდ, იმისთვის, რათა სტატიამ მიიზიდოს და გაიტაცოს 

მკითხველი. ჩვენ ხომ დაინტერესებული ვართ იმით, რომ ჩვენი შრომის შედეგი, 

ჯერ ერთი, გამოქვეყნდეს, და მეორე, რომ იგი წაიკითხოს, რაც შეიძლება მეტმა 

ადამიანმა. 

განსაზღვრული ტექნიკური ჩვევების გარეშე ეს თითქმის შეუძლებელია. 

ჟურნალისტი, რომელიც კარგად ფლობს წერის ტექნიკას შეიძლება შევადაროთ 

მხატვარს, რომელმაც კარგად იცის ადამიანის ანატომია და შეუძლია ანატომიურად 
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სწორად გამოსახოს სხეულის ნაწილები. და როგორც ამ ცოდნის გარეშე 

შეუძლებელია კარგი სურათების დახატვა, ასევე წერის ტექნიკის ცოდნის გარეშე 

თქვენ არ გამოგივათ კარგი სტატიები. თუმცა  არსებობს გამონაკლისები, მაგრამ 

მათი მცირერიცხოვნობა მხოლოდ ადასტურებს ამ  წესს. 

დიდი მოცულობის სტატიებისთვის წერის ტექნიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, 

რადგანაც გვეხმარება აზრის დისციპლინირებაში, მოვლენათა სიმრავლის დროს, 

გარკვევაში, ინტერვიუსა და სტატიაში,  მთავრისგან მეორეხარისხოვნის 

გამოყოფაში. მაგრამ რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია — სტატია გამოდის 

უკეთესი, უფრო ხარისხიანი. ტექნიკა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ეხმარება ტალანტს — 

მას არ ძალუძს შეცვალოს ის, მაგრამ ტალანტს პლიუს ტექნიკა, შესაძლებელს 

გახდის, აამაღლოს თქვენი მუშაობის ხარისხი. 

რეკომენდაციები, რომლებიც მოცემულია ამ თავში, მეტად თუ ნაკლებად ეხება 

ყველა `გრძელ~ სტატიას. ისინი უნდა დაგვეხმარონ არა მხოლოდ რეპორტაჟების 

დაწერაში, რომლებზეც ჩვენ მომავალში ვისაუბრებთ, არამედ სხვა ჟანრის 

სტატიებშიც. უნდა გვახსოვდეს, რომ, უმთავრესად მსჯელობა ეხება რეპორტაჟებს, 

პორტრეტებს და სტატიებს, სადაც გადმოცემულია თქვენი მოსაზრება. 

 

          

                 ვიდრე წერა დაიწყება 

 

 როგორც ბევრი რამ ჟურნალისტიკაში, ტექნიკა იწყება მანამდე, ვიდრე კალამს 

აიღებთ. 

სანამ წერას დაიწყებთ, იფიქრეთ — ღირს კი საერთოდ მოცემული სტატიის დაწერა? 

შეიძლება თემა არ არის სტატიის ღირსი? და თუ ღირსია, იქნება  ის საინტერესო 

მკითხველისათვის? და თუ ჰო, მაშინ, სახელდობრ, რა იქნება მასში უფრო 

საინტერესო? რატომ? 

თუ ამ შეკითხვებს დავსვამთ უფრო პროფესიონალურად, ჟურნალისტურად, მაშინ 

ისინი ასე გამოიყურებიან: 
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1. ის, რაზეც მე მინდა დავწერო, ნამდვილად არის არაჩვეულებრივი, ახალი და 

საინტერესო? 

2. ნამდვილად შემიძლია მე ვთქვა რაღაც ახალი ამ საკითხზე? 

იმისათვის, რათა შევძლოთ, რომ ვუპასუხოთ ამ კითხვებს, საჭიროა ვეცადოთ, 

წარმოვიდგინოთ თავი მკითხველად. თქვენმა სტატიამ ხომ თქვენი მკითხველი 

უნდა დააინტერესოს? 

ვინ არის ის  ჟურნალისტები,  რომლებიც მუდმივად მუშაობენ  მედიაგამოცემებში, 

ხშირად არ ფიქრობენ ამაზე. უმთავრესად ეს ფიქრები მინდობილია რედაქტორზე. 

თუმცა თუ თქვენ გინდათ მოსინჯოთ თქვენი ძალები სხვა გამოცემაში, 

განსაკუთრებით, თუ ეს გამოცემა უცხოურია, საკითხის განსაზღვრას, თუ ვისთვის 

წერთ,  გვერდს ვერ აუვლით. 

         რჩევები: 

ვიდრე  დაიწყებთ წერას: 

• იფიქრეთ, ღირს კი ამ სტატის დაწერა? 

• განსაზღვრეთ, ვისთვის წერთ, ვინ არის თქვენი მკითხველი? 

• რომელ ჟანრში აპირებთ დაწეროთ? 

• შეადგინეთ სტატიის გეგმა 

 

        

ამრიგად, ვინ არის ეს ჰიპოტეტური მკითხველი, სად ცხოვრობს ის: დედაქალაქში, 

ქვეყნის სხვა ქალაქებში თუ, შეიძლება სოფელში? რა ასაკისაა? როგორია მისი 

განათლებითი ცენზი? ბოლოს, თუ თქვენ წერთ საერთაშორისო აუდიტორიისათვის, 

უნდა წარმოიდგინოთ, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი მკითხველი და 

რამდენად იცნობს ის სიტუაციას თქვენ ქვეყანაში. 

ეს საჭიროა იმისთვის, რათა განისაზღვროთ წერის სტილი. ახალგაზრდებისთვის 

უნდა დაწეროთ სხვანაირად, ვიდრე ზრდასრული ადმიანებისთვის, ხოლო 
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უცხოელებს საჭიროა აუხსნათ ყველაფერი ის, რაც თქვენი ქვეყნის 

მოქალაქეებისათვის ცხადია. მას შემდეგ, რაკი ეს გაირკვევა, საჭიროა იფიქროთ, 

რომელ ჟანრში იქნება თქვენი სტატია. იქნება კი ეს ხისტი პოლიტიკური ანალიზი 

თუ უკეთესი იქნება დაწეროთ სარედაქციო სტატია? ხომ არ იქნება ინტერვიუ ან 

რეპორტაჟი? რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია აირჩიოთ ის ჟანრი, რომელსაც 

თქვენ ფლობთ. ოღონდაც მე თქვენ არ გიშლით ექსპერიმენტირებას, მცდელობას. 

რათა სრულყოფილად იგრძნოთ თავი — საჭიროა წეროთ იმ ჟანრებშიც, რომლებიც 

ჯერჯერობით თქვენთვის ძნელია. 

შემდეგი ნაბიჯიც გადაიდგმება მანამდე, სანამ თქვენ დაიწყებთ სტატიის წერას. 

საჭიროა შეადგინოთ სტატიის გეგმა. ის უბრალოდ საჭიროა იმისათვის, რათა 

მოახდინოთ თქვენი აზრებისა და ემოციების დისციპლინირება, წარმოიდგინოთ 

მთელი სტატია, ააგოთ ლოგიკა, რომლითაც განვითარდება ტექსტი. 

პრაქტიკულად ყველა `გრძელი~ სტატია შედგება სამი ძირითადი ნაწილისაგან: ესაა 

შესავალი, საკუთრივ ტექსტი, დასკვნა. ამით განსხვავდებიან `გრძელი~ სტატიები 

ახალი ამბებისაგან. ახალი ამბების ჟანრში დასავლურ ჟურნალისტიკაში სტატია 

მთავრდება იმ მომენტში, როცა სათქმელი უკვე არაფერია, — ამაშია ტექსტის 

პირამიდის სახით აგების მთელი აზრი. 

ამრიგად, მას შემდეგ რაც გეგმა შედგენილია, მას შემდეგ რაც ჩვენ განვისაზღვრეთ, 

თუ რა და როგორი თანმიმდევრობით იქნება გადმოცემული, შეიძლება დაიწყოთ 

საკუთრივ სტატიის წერა.        

სტატიის დასაწყისი (შესავალი) — ტექსტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია, სწორედ ის წარმოადგენს თავისებურ სავიზიტო ბარათს მთლიანი 

სტატიისათვის. და თუ დასაწყისი გამოვიდა საინტერესო, მაშინ მკითხველი 

თქვენთან იქნება, ხოლო თუ არა, მაშინ ჩათვალეთ, რომ მთელი  თქვენი შრომა 

მასალის მოპოვებისა და სტატიის დასაწერად, წყალში ჩაიყარა, რამდენადაც სტატია 

არ წაიკითხეს. თავში `ვწერთ ახალ ამბებს  აღწერილია~ ლიდების რამდენიმე 

სახეობა, ისინი კარგია მოკლე მასალისათვის, თუმცა ზოგადად მათი გამოყენება 

შეიძლება მოცულობითი სტატიების დაწერის დროსაც. ამიტომ, როცა ვლაპარაკობთ 

`გრძელ~ სტატიებზე, გამოვიყენებთ ტერმინს `შესავალი~. ის მეტია, ვიდრე ლიდი, 
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შეიძლება შედგებოდეს რამდენიმე წინადადებისაგან და აიგება განსხვავებული 

პრინციპებით. რეპორტაჟის საწყისმა ნაწილმა უნდა გადმოგვცეს განწყობა და 

შექმნას სახე. იგი გვიჩვენებს — სწორედ რომ გვიჩვენებს, რა იქნება სტატიაში.  

გადაჰყავს მკითხველი სტატიაში აღწერილ სამყაროში. 

 

         როგორ დავიწყოთ — ზოგადიდან? 

 

მაგალითი ქართული პრესიდან სუსტი შესავლის საჩვენებლად. როცა ზოგადიდან 

გადადიან კერძოზე, 

მაგ.: ყველამ იცის, რომ მსოფლიო უსამართლოა...  და ა.შ. 

 

     დავიწყოთ კერძოდან? 

 

შესავალი, რომელიც აგებულია კერძოდან, გამოდის უფრო საინტერესო. ის უფრო 

სახიერი, უფრო ცოცხალი და მიმზიდველია. ასეთ შესავლებს, თუ ერთბაშად არ 

გვაუწყებენ სტატიის მთავარ თემაზე, ყოველ შემთხვევაში, მივყავართ მასთან. არის 

შესავლის კერძოდან დაწყების ხუთი ძირითადი სახეობა. 

აღწერითი შესავალი 

ერთი შეხედვით, ყველაზე უბრალო საშუალებაა, ნამდვილად მთელი 

ჟურნალისტიკა და მთელი ლიტერატურა შედგება აღწერისაგან, მაგრამ სწორედ ამის 

გამო, აღწერა თხოულობს ოსტატობას, ცოდნას, გაიტაცოს მკითხველი, უჩვენოს მას 

ის, რაც ნახეთ თქვენ. იხილეთ მაგალითი. 

`დახედეთ დაბლა, ხვრელის არაჩვეულებრივ ზომებს და წარმოიდგინეთ ამ 

გიგანტურ, ბრტყელ მონღოლური სტეპის თხრილში, არანაკლებ 25 მილის მანძილზე 

იმ ადგილიდან, სადაც ერთდებიან რუსეთის, ჩინეთისა და მონღოლეთის 

საზღვრები, მოიპოვებდნენ ურანს, რომელსაც იყენებდნენ საბჭოთა კავშირის  

თერმობირთვული რაკეტების უმეტესობაში, და ის  მიმართული იყო შეერთებული 
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შტატებისაკენ ცივი ომის დროს და გვეჩვენება, რომ ეს უზარმაზარი ხვრელი 

სიგრძით თითქმის ერთი მილი, სიგანით მეოთხედი მილი და სიღრმით სამასი 

მეტრი, წარმოადგენს იმ ხვრელების წინასწარ მაცნეს, რომელთა აფეთქებაც 

წყალბადის ბომბებს შეეძლოთ  ვაშინგტონის ცენტრში, მაგრამ ეს მხოლოდ 

სიზმარია, სინამდვილეში ეს ხვრელი, წარმოადგენს იმის დადასტურებას, რომ 

ციმბირის ამ შორეულ კუთხეში მდებარეობდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე 

დიდი ურანის საბადოები და გადამამუშავებელი ქარხნები, ნარჩენების მთები 

გაფანტული მთელ სტეპში — ამის კიდევ ერთი დამადასტურებელია. ქალაქი  

კრასნოკამენსკი კი, რომელიც აშენდა ცარიელ ადგილას 65000 ადამიანისათვის, აი 

ამის მესამე დადასტურება. 

(Washington Times 08.08.2001) 

როგორც ვხედავთ, სტატია აღწერს, შეიძლება ითქვას, ხატავს სურათს, რომელიც 

დაკავშირებულია სტატიის ძირითად თემასთან. იგი სახელდობრ, ხატავს იმას და 

ცდილობს წარმოადგინოს ეს უზარმაზარი ხვრელი ისე, როგორც დაინახავდა მას 

რიგითი მკითხველი, თუ მას მოუწევდა იქ მოხვედრა. ასეთი აღწერა გვეხმარება, 

ჩართოს მკითხველის წარმოსახვა, ითრევს მას. 

თხრობითი შესავალი 

შესავლის ეს ტიპი ახლოა აღწერასთან, განსხვავება ისაა, რომ აქ ჟურნალისტი 

მოგვითხრობს რაიმე ეპიზოდს, რომელიც მიიპყრობს მკითხველის ყურადღებას და 

აქვს უნარი, გაართოს იგი. ინგლისურად ასეთი მოთხრობა_ ეპიზოდს ეწოდება 

`ანეკდოტი~. ამიტომ ინგლისურენოვარ სახელმძღვანელოებში უწოდებენ 

`ანეცდოტა~-ს, არავითარი საერთო, ჩვენი გაგებით ანეკდოტთან, მას არ აქვს, თუმცა 

ჯერ კიდევ 200 წლის წინ რუსულ ენაში სიტყვა `ანეკდოტს~ ჰქონდა ეს მნიშვნელობა. 

გავიხსენოთ ალექსანდრე პუშკინის პოემა `ევგენი ონეგინი~, ,,მაგრამ გარდასულ 

დღეთა, ანეკდოტებს (რომაულიდან დღემდე) ის ინახავდა თავის ხსოვნაში.~ 

ტერე რედ-ლარსენი — ახლო აღმოსავლეთში გაეროს მაღალი რანგის ელჩი იდგა აქ 

ხუთშაბათს, ქვის გროვაზე და ათვალიერებდა გარშემო ნანგრევებს. სულ რამდენიმე 

მეტრის მოცილებით მისგან, პლასტიკური ნიჩბების გამოყენებით, თხრიდნენ 
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თავისი სახლის ნანგრევებს, რომლის ქვეშაც მოჩანდა ადამიანის სხეულის ნაწილები. 

ეს იყო ყველაფერი, რაც დარჩა მათი მოხუცი მამისგან (Washington Times, 19. 04. 2002) 

ხერხი, როცა სტატია იწყება ერთ-ერთი პერსონაჟის სახელითა და გვარით, ძალიან 

პროდუქტიულია. ასეთი შესავალი ერთბაშად ინდივიდუალურს ხდის მასალას, 

აახლოვებს მას მკითხველთან,  დასავლურ ჟურნალისტიკაში აუცილებლად 

მიანიშნებენ პერსონაჟის ასაკს, ყოველივე ეს ეხმარება მკითხველს, უფრო ნათლად 

დაინახოს ადამიანი, რომელზედაც საუბარია სტატიაში. 

 

დამაინტრიგებელი დასაბუთება 

 

დაივიწყეთ საუდის არაბეთზე, აზერბაიჯანსა და კუვეიტზე. მტვრიანი ცენტრალურ 

აზიური რესპუბლიკა იბრძვის იმისთვის, რათა გახდეს ნავთობის მაძიებელთათვის 

შემდეგი სადგური `ველური აღმოსავლეთის~ გზაზე (თჰე ჩურდიან, 16. 05. 2001). 

ასეთი დასაწყისის შემდეგ გინდება კითხვის გაგრძელება, მიზანი მიღწეულია, 

მართლაც, ეს სიტყვის ბრუნვა — `დაივიწყეთ ზე~ — ისე ხშირად გამოიყენება 

ინგლისურენოვან ჟურნალისტიკაში, რომ შეიძლება ვილაპარაკოთ `შტამპზე~, 

ჩვენთვის კი ეს სიახლეა. 

 

კითხვა 

ეს მკითხველის ყურადღების მიპყრობის კიდევ ერთი ხერხია. კითხვით სტატიის 

დაწყებისას  ჟურნალისტი  გვიჩვენებს, რომ არსებობს პრობლემა, დაინტრიგებული 

მკითხველი პასუხს ტექსტში ეძებს, რაც, კერძოდ, სჭირდება ჟურნალისტს. მაგ. 

მიაყენებს თუ არა ვლადიმერ პუტინი საქართველოს პრევენციულ დარტყმას? 

მოსკოვში დადის ხმები, რომ შესაძლებელია საქართველოზე თავდასხმა (Newsweerk. 

October 14. 2002) 

შესავალი, რომელიც იწყება ციტატით 
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დიდი მოცულობის სტატიებში, ახალი ამბებისგან განსხვავებით დასაშვებია 

ციტატით დაწყება. რა თქმა უნდა, ზოგჯერ ძნელია გავუძლოთ ცდუნებას, რათა 

დავიწყოთ სტატია ციტატით, განსაკუთრებით, თუ ერთ-ერთი მათგანი, ვისგანაც 

ინტერვიუა აღებული, ლაპარაკობდა `გემრიელად~. იყენებდა ნათელ სახეებს, 

მოყავდა მაგალითები. 

 

ციტატით დაწყების მაგალითი 

 

`რა გითხრათ, რით გაგახაროთ?,  საქართველოს ბიუჯეტი და ა.შ. 

რა უფრო მთავარია — ფაქტი თუ კომენტარი? 

იმისათვის, თუ როგორ ვიწყებთ სტატიას, არის კიდევ ერთი ასპექტი. პოსტსაბჭოთა 

ჟურნალისტიკაში უფრო ხშირად გვხვდება წინადადება, რომელიც აფასებს 

მოვლენას. თავად მოვლენაზე ლაპარაკია შემდეგ. ეს ნიშნავს, რომ ჟურნლისტი 

მომხდარზე მისეულ შეფასებას, აყენებს ფაქტზე მაღლა. ხშირად ეს ხდება 

გაუცნობიერებლად. ზოგჯერ შეიძლება აღიქმებოდეს ისე, როგორც ჟანრის 

მოთხოვნა, მაგრამ ეს არ ამართლებს ავტორს, რომელიც ვიდრე მოგვითხრობს 

მომხდარის შესახებ,  ჩქარობს შეაფასოს და გიჩვენოს ამით, თუ როგორ უნდა 

ვიფიქროთ ამა თუ იმ ფაქტზე. (მკითხველს თავს ახვევს თავის მოსაზრებას, რაც 

დამახასიათებელი იყო საბჭოთა, საერთოდ ტოტალიტარული 

ჟურნალისტიკისთვის) — (საბჭოთა სინდრომი) 

იშვიათი დანაშაული გახსნეს ბათუმელმა სამართალდამცველებმა, მათ დააკავეს 

ნარკოტიკების მოვაჭრე და შემდეგ ფაქტი...~… და გახსოვდეთ ტექსტის დაწყება 

დროის გარემოებით (`დღეს~, ან `გუშინ~, ან `სამი დღის წინათ~) — ნიშნავს პირველი 

წინადადების დაკარგვას.  

ასეთი დასაწყისი გამართლებულია მხოლოდ მაშინ, როდესაც მონათხრობში 

მთავარი არის დრო; თუმცაღა, ფაქტი ან კომენტარის გარდა, არის კიდევ სტატიის 

დაწყების მესამე ხერხი, სურათით, გამოსახულებით, მოკლე ისტორიით, რომელიც 

შემდეგ გაიშლება სტატიაში. მაგრამ ასეთი დასაწყისი ეხება, სრულიად 
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განსაკუთრებული ჟანრის სტატიებს — რეპორტაჟს, ნარკვევს და პორტრეტს, 

დასავლურ ტრადიციაში ისინი ერთიანდებიან ერთი სახელწოდებით  ფეატურეს. — 

გამოვიყენოთ ტრმინი — ფიჩეები. 

 

 

განმარტებები: 

ბი-ბი-სი  (BBC — The British Broadcasting Corporation — მსოფლიოში უმსხვილესი 

სამაუწყებლო კორპორაცია 26 000 თანამშრომლით მხოლოდ დიდ ბრიტანეთში და 

£4 მილიარდი წლიური ბიუჯეტით. შტაბ-ბინა მდებარეობს ლონდონში, დიდი 

ბრიტანეთი. 

დაარსდა 1922 წელს, როგორც შპს ბრიტანული სამაუწყებლო კომპანია. 1927 წელს ის 

სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული, მაგრამ დამოუკიდებელი კორპორაცია 

გახდა. კორპორაცია ქმნის პროგრამებს, ამზადებს საინფორმაციო გამოშვებებს და 

გადასცემს მათ ტელევიზის, რადიოსა და ინტერნეტის საშუალებით. ბი ბი სი-ის 

თავისი მისია შემდეგნაირად აქვს ჩამოყალიბებული: „ინფორმაციის მიწოდება, 

განათლება და გართობა“. 

მარკ  გრიგოიანი დაიბად. 1958 წლის 3 მაისს- სომეხი და ბრიტანელი ჟურნალისტი.  

16 წიგნის ავტორი და რედაქტორი. ამჟამად ცხოვრობს ლონდონში, უძღვება 

გადაცემას ,,უთენია”. 2003 წელს  მიენიჭა Hellman/Hammett -ის  ყოველწლიური  

ჟურნალისტური პრემია, ,,პოლიტიკურ თანამიმდევრობაში გამოჩენილი 

სიმამაცისათვის”) 
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                                        VIII  ლექცია 

 

                        სტატიის   კომპონირების  ვარიანტები 

 

`გრძელი~ სტატიების დაწერისას, ისევე როგორც ახალი ამბების ინფორმაციებში, 

შესაძლებელია კომპონირება პირამიდის სახით. ეს სტრუქტურა ძალზე ნაყოფიერია, 

მაგრამ არსებობს სხვა ხერხებიც. ერთ-ერთი მათგანი წარმოდგენილია ქვემოთ. 

ყურადღებით განხილვისას ნათელი ხდება, რომ ის მცირედ თუ განსხვავდება 

პირამიდისგან. 

მარეზუმირებელი ლიდი 

 

 

     ლიდის ახსნა     

(ციტატა ან ინციდენტი, 

მოვლენა, ლიდის ` 

მაილუსტრირებელი) 

 

მოვლენის წინა ისტორია, 

რომლის შესახებაც  

უკვე ითქვა ლიდში 

 

ლიდის დამატებითი ახსნა 

(ფაქტები, ციტატები, შემთხვევები, 

მაგალითები და ისტორიები) 



92 
 

 

მეორეხარისხოვანი თემები 

დამატებითი ფაქტები 

 

მასალის  კომპონირების სხვა ფორმები შეიძლება იყოს შემდეგი: 

 

ა. ქრონოლოგია.  

ლიდის შემდეგ მასალა გადმოიცემა იმ თანმიმდევრობით, როგორც მოხდა 

მოვლენები. 

ბ. სერიალი ან ეპიზოდი.  

ლიდის შემდეგ დაყავით მასალა ქვეთემებად და განიხილეთ თითოეული მათგანი 

თანმიმდევრობით, დაბოლოებამ უნდა შეკრას ისინი ერთ მთლიანად. მასალის 

ასეთი აგებისას ჩნდება სტატიის მესამე ელემენტი — დაბოლოება, რომელსაც 

მოგვიანებით განვიხილავთ.  

გ. დაძაბულობა.  

პირამიდის საპირისპირო მხარეა — დაბოლოება `სიურპრიზით~. თქვენ 

მოუთხრობთ მომხდარზე, მაგრამ შედეგებს აკავებთ ბოლო აბზაცამდე. ეს ვარიანტი 

გამოიყენება იშვიათად. მაგრამ იგი კარგია ისეთი მოვლენებისათვის, რომელთა 

მსვლელობა გააზრებულია.  

მასალის კომპონირების დროს სასარგებლოა თქვენ თავს დაუსვათ შემდეგი 

კითხვები: 

* რომელია მონათხრობის მთავარი თემა, რომლიდანაც თქვენ შორს არ უნდა 

წახვიდეთ? სხვანაირად რომ ვთქვათ, რაზეა თქვენი სტატია? 

* თუ ამ თემის ჩარჩოებში რაღაც ელემენტები არ ეტევა, თქვენ თუ უნდა  

— ასე თუ ისე ასახოთ ისინი მასალის ქსოვილში; 
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— აგოთ მათზე ცალკე  მასალა; თუ  მოისროლოთ იგი? 

* ყველაზე უკეთესად რომელი ციტატები იწერება მასალის გადმოცემისას, 

რამდენად მოხერხებულად ჩაექსოვებიან ისინი თხრობაში? 

* სად და როგორ გამოვიყენოთ დაბალანსებული აბზაცები: ბრალდება და უარყოფა, 

ერთი თვალსაზრისი და მისი საწინააღმდეგო, რაიმე რაიმეს საპირისწონედ. 

* შეიძლება თუ არ წარმოადგინოთ თქვენი მასალა გრაფიკულად? თუ მასალა 

რთულია, ეცადეთ დაახმაროთ მას დიაგრამები. ხშირად მასალის სტრუქტურირება 

ძალიან იოლდება ნახატების, ცხრილების და დიაგრამების გამოყენებით. 

დ. ზიგზაგის პრინციპი 

სტატიის კომპონირებაზე შეიძლება ვიფიქროთ იმ თვალსაზრისითაც, თუ როგორ 

ენაცვლებიან მასში ფაქტები და `საღებავები~. სხვა სიტყვებით, ფაქტოგრაფული 

ინფორმაცია როგორ არის დამატებული და გამდიდრებული ემოციებით, 

სურათებით რეალური ცხოვრებიდან, ავტორის მსჯელობებით ან თემიდან 

გადახვევებით. ნათელია, რომ ეს პრინციპი ნაკლებად  გამოიყენება საინფორმაციო  

ჟურნალისტიკაში. ის უმჯობესია ფიჩერისთვის, ანუ სტატიებისთვის, რომლებიც 

დაწერილია ვთქვათ, მოგზაურობის ჩანაწერების ან სადმე ცხოვრების აღწერის 

სტილში: სოფელში, პროვინციალურ ქალაქში, ცალკეულ დასახლებებში. 

კლაკნილის პრინციპით შეიძლება ვისარგებლოთ პორტრეტების დაწერისას 

(რომლებზეც  ქვემოთ ვისაუბრებთ), სტატიებისა `ერთი დღე ... ცხოვრებიდან~ 

დაგსხვა `გრძელი სტატიებისას~, რომლებიც არ არის  ანალიტიკური. 

ამ  დროს თხრობა ვითარდება საღებავებიდან ფაქტებისაკენ და პირიქით, ანუ 

თითქოსდა დადის კლაკნილით. ეს კარგად ილუსტრირდება ქვემოთ მოთავსებული 

დიაგრამით. მთლიანობაში ამ სტატიებისთვის ასევე გამოყენებადია პირამიდის 

პრინციპი — ყველაზე მთავარი ინფორმაცია მიეწოდება სტატიის დასაწყისთან 

ახლოს, და რაც უფრო ვშორდებით დასაწყისს, მით უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანია 

ინფორმაცია. 

 სტატია იწყება და მთავრდება `საღებავებით~. დასკვნითმა აბზაცმა ან რამდენიმე 

აბზაცმა უნდა დატოვოს მკითხველის ცნობიერებაში დასამახსოვრებელი სახე, 



94 
 

წარუდგინოს მის შინაგან ხედვას ან ადამიანის სურათი, რომელიც მკითხველის 

ცნობიერებაში გაჩნდება, როგორც სტატიის მთელი თემის სიმბოლო. 

ეს — თავისებური მნემონიკური (მნემონიკა (მნემონიკისა) [ბერძ. Mnemonike რ.] 

ხელოვნური ხერხებისა და საშუალებების ერთობლიობა, რაც შეიძლება მეტი 

ცნობებისა და ფაქტების დასახსომებლად) ხერხია. თუ დროის გასვლის შემდეგ 

ვკითხავთ მკითხველს, თუ რაზე იყო სტატია, ის, უპირველეს  ყოვლისა,  გაიხსენებს 

ცნობიერებაში მოხვედრილ სიმბოლურ სახეს, რომელიც შემდეგ  ,,მოქაჩავს~ 

თავისკენ კონკრეტულ ფაქტებს სტატისტიკურ მონაცემებს სტატიიდან.  

სტატიის სტრუქტურა. ზიგზაგის პრინციპი 

შესავალი — თხრობა `ადამიანური ისტორია, რომელიც აირეკლავს პრობლემას~ 

 

ძირითადი ფაქტები: ძირითადი ინფორმაცია, რომელიც აძლევს პრობლემას 

რაკურსს და კონტექსტს. 

მეორეული საღებავების სფერო, რომელიც აშუქებს პრობლემის მეორე მხარეს, 

შემოყავს ახალი პირი ან ათავსებს წინა გმირს სხვა სიტუაციაში. 

მეორადი ფაქტების სფერო, ძირითადი ფაქტები, რომლებიც ახდენენ მეორადი 

საღებავების სფეროს შედგენილობის ილუსტრირებას; აქ შეიძლება მივცეთ 

სტატისტიკა ან სპეციალისტების ციტირებები 

საღებავები 

      ფაქტები 

     საღებავები 

      ფაქტები 

    დასკვნითი ისტორია: მან დიდხანს უნდა დაუტოვოს მკითხველს 

დასამახსოვრებელი სახე 

მიუთითეთ წყარო: 

ის მკითხველმა უნდა იცოდეს 
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ყოველთვის აუცილებელია, მკითხველს ან მსმენელს ვაუწყოთ დაბეჭდილი ან 

გადაცემული მასალის წყაროს წარმომავლობა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეუძლია 

მას, ინფორმაციის უტყუარობა დაიჯეროს. სინამდვილეში კი წყაროს მითითების 

შესაძლებლობა ყოველთვის როდია. 

წყაროს მისათითებლად ხშირად მიმართავენ ზოგად კომენტარებს _ `ამა და ამ 

წყაროზე დაყრდნობით.~ უმრავლეს შემთხვევაში ამგვარი მითითებისას 

პრობლემები არ იქმნება: მერმა თქვა ესა და ეს, პრემიერ-მინისტრმა თქვა ესა და ეს; 

ფირმის 

ადმინისტრატორმა, სპორტული გუნდის მწვრთნელმა ანდა დანაშაულის 

თვითმხილველმა ესა და ეს განაცხადეს. წყაროს დასახელება პრობლემად იქცევა 

მაშინ, როცა რეპორტიორი ისეთ ინფორმაციას ეძებს, რომელზეც ავტორის ვინაობა 

იქნება მითითებული. როგორც წესი, ამგვარი მასალები სამართალდარღვევებს ან 

კიდევ მავანის საიდუმლო გეგმას შეეხება. რეპორტიორმა ინფორმატორს უფლება არ 

უნდა მისცეს, შეცდომაში შეიყვანოს იგი: თავიანთი საკუთარი მიზნებიდან და 

ინტერესებიდან გამომდინარე, ზოგჯერ ინფორმატორები გამიზნულად ამახინჯებენ 

ფაქტებს. ხშირად გაზეთები მხოლოდ ერთ წყაროზე დაფუძნებულ ინფორმაციას არ 

იყენებენ _ სულ მცირე 2-3 წყაროდან მაინც ღებულობენ ცნობას. 

ზოგჯერ რეპორტიორი დაჯერებულია, რომ ინფორმატორის დაფარვა 

გამართლებულია, განსაკუთრებით ისეთ მასალაში, როცა საქმე საერთაშორისო 

ურთიერთობებს ეხება ან იმათ _ ვისი ძებნაცაა გამოცხადებული. ზოგი გაზეთი კი 

კატეგორიულ უარს აცხადებს მასალის დაბეჭდვაზე, რომლის ინფორმატორსაც არ 

ასახელებენ. 

ახალი ამბების როგორი  შერჩევა ითვლება საუკეთესოდ? 

ეს მარადიული კითხვაა და პასუხიც ყოველთვის სხვადასხვაგვარია. მაგალითად, 

ერთი გამოცემის  ოპტიმალური შინაარსი შეიძლება, მიუღებელი იყოს 

მეორისათვის, ხოლო ის, რაც  გამოსადეგი იყო გასულ წელს, წლეულს შეიძლება, 

მოდიფიკაციას საჭიროებდეს, რადგან მკითხველის მოთხოვნები გამუდმებით  

იცვლება. 
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რედაქტორმა მუდამ მკითხველზე წინ უნდა იაროს. მან დროდადრო ცვლილებები 

უნდა განახორციელოს. ხდება, რომ იგი უცებ აღმოაჩენს: მკითხველი ერთობ 

შეცვლილა. აი, მაგალითი იმის, თუ რა ემუქრებათ იმ რედაქტორებს, რომლებიც 

დროდადრო არ ითვალისწინებენ მკითხველთა აუდიტორიის ცვალებადობას: 

ბოლო  წლების განმავლობაში   კანადაში, ამერიკასა და ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში 

მომუშავე ქალთა რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ბევრმა გამოცემამ  ვითარებას 

ალღო ვერ აუღო, სწრაფი რეაგირება ვერ მოახდინა ამ ტენდენციაზე; ვერც ის 

მოახერხა, რომ მომუშავე ქალთა ინტერესები გაეთვალისწინებინა. ამ ბეჭდვითმა 

ორგანოებმა შედეგად ახალი კონკურენტები გაიჩინეს _ გამოვიდა საგანგებო 

ჟურნალები საქმიანი ქალებისათვის, რამაც ცხოვრებას ჩამორჩენილი პრესა `ჩაძირა~. 

მკითხველის ინტერესები მუდმივად იცვლება და დიდი თუ პატარა, ყოველდღიური 

თუ ყოველკვირეული გამოცემები   უნდა შეეგუონ ახალ ვითარებაში მუშაობას, ახალ 

ტემპებს, ცხოვრების შეცვლილ რიტმს.  

მედიაგამოცემის  იერსახის შექმნა ნელი, დროში გაწელილი დაუსრულებელი 

პროცესია და ამ მხრივ მოულოდნელი გამოხტომა მას ზიანის მეტს არას მოუტანს. 

რედაქტორებმა  გამორჩეული სტილი უნდა შექმნან და მუდმივად იმუშაონ მის 

დახვეწაზე.  

`საშუალო~ მკითხველი არ არსებობს მსგავსი რამ ბუნებაში არ მოიძებნება. 

მკითხველი საზოგადოება ნაირგვარია, თუმცა მათი დიდ ჯგუფებად დაყოფა 

შესაძლებელია. 

საკამათო საკითხია, თუ რას მივიჩნევთ ადგილობრივ ახალ ამბებად? საკითხი ასე 

დავაყენოთ: მოვლენა მსოფლიოს შორეულ   ადგილას, მაგალითად, გვალვა, 

ადგილობრივი მკითხველისათვის შეიძლება ერთობ მნიშვნელოვან საკითხად 

მოგვევლინოს, თუ ეს დაკავშირებულია იქიდან ჩამოტანილი პროდუქტების 

გაძვირებასთან. 

სხვა მაგალითი: ვთქვათ, დედამიწის ერთ-ერთ შორეულ ქვეყანაში მედიცინის 

მიღწევებმა შესაძლებელი გახადეს, ჩვენს რეგიონში გავრცელებულ დაავადებას 

ბოლო მოვუღოთ. ჲუნდა ვიფიქროთ, რომ ორივე ეს ინფორმაცია დიდად 
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დააინტერესებს ადგილობრივ მკითხველს. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ 

ადგილობრივი ახალი ამბების გაშუქება ტელევიზიისა და რადიოს მზარდ 

კონკურენციას იწვევს. 

ამ სახის კონკურენციაში მაგალითად, გაზეთებს შეუძლიათ, ბეჭდვითი 

საშუალებების უპირატესობას დაეყრდნონ; რა უპირატესობაზეა საუბარი? იმაზე, 

რომ ჩვენ საშუალება გვაქვს, მკითხველს რთული მოვლენების შესახებ 

გამოწვლილვით მოვუთხროთ. გარდა ამისა, მიეცით მკითხველს მისთვის საჭირო 

ინფორმაციის ამორჩევის საშუალება. 

ახლა დაწვრილებით ვისაუბროთ ინფორმაციის შერჩევაზე. 

თავდაპირველად ჩამოვთვალოთ ის მოტივები, რომელთა  გამოც  მოიხმარს 

მასობრივი აუდიტორია     გაზეთს, ჟურნალს, ტელე-რადიო  და ონლაინმედიას. 

1) გათვითცნობიერებისაკენ სწრაფვა. 

უამრავი ადამიანი   მედიაგამოცემებს  იმიტომ კითხულობს, რომ უნდა იცოდეს, თუ 

რა ხდება როგორც მის სამშობლოში, ისე საზღვარგარეთ. სამწუხაროდ, ისეთებიც 

არიან, რომლებიც უინფორმაციოდ დარჩენას არაფრად აგდებენ. ჟურნალისტებს კი, 

რომლებიც, თავიანთი პროფესიიდან გამომდინარე, ინფორმაციას `შთანთქავენ~, 

ამგვარი ადამიანების არსებობა თითქმის წარმოუდგენლად მიაჩნიათ. გახსოვდეთ:  

საშუალო მკითხველი არ არსებობს. 

ამიტომ გაზეთი და  ონლაინგამოცემა   მრავალფეროვანი უნდა იყოს; ის ჰგავს კაფეს, 

ნაირგვარი ნუგბარით რომ გვიზიდავს. როგორც წესი, ახალი ამბების გაგების 

მსურველნი დროის უკმარისობას განიცდიან. ამათ    ინფორმაციები კომპაქტურად 

უნდა მივაწოდოთ. ეგ სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა მასალა მოკლედ 

დაიწეროს. 

2) საზოგადოებრივი კავშირები. გაიხსენეთ, თუ რამდენად გეხმარებათ რომელიმე 

გაზეთის მასალაზე მსჯელობა საუბრის გაბმაში ან ვინმესთან შეხების წერტილის 

პოვნაში.  
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3) გართობა. ეს სიტყვა არ გულისხმობს მარტოოდენ თეატრალურ ან სპორტულ 

მასალაზე მინიშნებას. იგი ოსტატურად დაწერილი და კარგად რედაქტირებული  

სტატიებით მოგვრილ კმაყოფილებასაც გამოხატავს. ბევრს სიამოვნებს კარგად 

მიგნებული ფრაზის, `მყვირალა~ სათაურის ან რედაქტორისადმი მიწერილი 

`შხამიანი~ წერილის წაკითხვა, თუ კი აზრს დამაჯერებლად გამოხატავს. 

ეცადეთ, ყოველთვის იყოთ პროფესიონალი და არასოდეს _ მოსაწყენი; აი, ერთ-

ერთი მთავარი წესი, თუ მკითხველისათვის არა მარტო ინფორმაციის მიწოდება 

გსურთ, არამედ გარკვეული სიამოვნების მინიჭებაც. 

4) გადაწყვეტილების მიღებაში დახმარების გაწევა. მკითხველი მედიის  სახით 

დაეძებს შემწეს, მეოხსა და დამხმარეს. მას სურს და ესაჭიროება სხვადასხვა სახის 

დახმარება: 

ზოგს სურს სარფიანი სავაჭრო გარიგება დადოს, რისთვისაც, კერძოდ, არსებობს 

რეკლამა. ზუსტად ასევეა საჭირო ინფორმაცია იმ მომხმარებლებისათვის, 

რომლებსაც სწადიათ იცოდნენ, თუ როგორ შეაკეთონ გაფუჭებული ონკანი, როდის 

გამოიტანონ ნაგავი, გაუფასურდება თუ არა მათი დანაზოგი ხვალისათვის? 

ცხოვრებაში ხშირად დგება მართებული გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობა. 

ამ საქმეში ადამიანს სჭირდება სათანადო ინფორმაცია. 

 

დაჟინებული მოთხოვნა: 

გააშუქეთ მთავრობის მოღვაწეობა 

 

თავისუფალ საზოგადოებაში მედია  სრული მოცულობითა და განსაკუთრებული 

სიზუსტით უნდა აშუქებდეს მთავრობისა და წამყვანი პოლიტიკოსების 

მოღვაწეობას. თავისუფალი პრესისათვის ეს ლოგიკურია: უზრუნველყოს 

მოქალაქეები იმ აუცილებელი ინფორმაციით, რომლის მეშვეობითაც მათ უნდა 

შეაფასონ მთავრობის 
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მუშაობა, მთავრობის წევრებს მისცენ ხმა არჩევნებში ანდა ხელისუფლებაზე 

ზეგავლენა მოახდინონ. ამ თემებზე მკითხველს კარგად საკითხავი მასალები უნდა 

მივაწოდოთ. სავსებით შესაძლებელია, მთავრობის მოქმედება ისევე 

წარმოვადგინოთ, 

როგორც ცალკეულ პირთა და არა უსახელო ორგანიზაციათა მოქმედება. შემდგომ კი 

მასალაში უნდა ავხსნათ, თუ როგორ აღიქმება ეს მოქმედებები კონკრეტული 

ადამიანების, ანუ მკითხველების, მიერ; გამოიწვევს თუ არა ახალი პოლიტიკა 

გადასახადების გაზრდას, გაუმჯობესდება გზები თუ მოგვეფონება საბინაო 

გადასახადები? 

ყოველივე ეს საინტერესოა მკითხველისათვის, რომელიც ასევე დაინტერესებულია, 

`რამდენად შეიძლება გაიზარდოს მისი საშემოსავლო გადასახადები?~ 

ექსტრემალური ახალი ამბები  მთავარი `სამშენებლო ბლოკებია~, თუმცა 

თვალნათელი მოვლენები ყოველთვის როდი გვაძლევენ მომხდარის სრულ სურათს. 

ამიტომ აუცილებელია ნარკვევები, მომხდარი მოვლენების ანალიზი ან 

თხრობა იმაზე, რაც ჯერ კიდევ არ ქცეულა მოვლენად; იმის ჩვენება, თუ რას 

განიცდიან, რაზე წუხან, რას ფიქრობენ ადამიანები, რას შეუძლია, შეცვალოს მათი 

ცხოვრება? 

მნიშვნელოვანი მოვლენა: 

მუდამ მზად იყავი მის გასაშუქებლად! 

 

ადრე თუ გვიან ესა თუ ის გამოცემა   დგება აუცილებლობის წინაშე, როცა 

რომელიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა უნდა გააშუქოს. ის შეიძლება შეეხებოდეს 

ავიაკატასტროფას, მატარებლის გადაჩეხვას, დამანგრეველ ქარიშხალს, ხანძარს, 

მიწისძვრას, წყალდიდობას, აფეთქებას ან რომელიმე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ 

მოვლენას. კარგად ორგანიზებულ რედაქციაში ამგვარი შემთხვევების_ 

ექსტრემალური მოვლენების _ ასასახავად წინდაწინ გახლავთ სათანადო გეგმა 

შემუშავებული. მას ყოველი თანამშრომელი იცნობს. 
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ამგვარი გეგმა საშუალებას აძლევს რედაქციას, სწრაფად მოახდინოს რეაგირება 

მნიშვნელოვან მოვლენებზე ისე, რომ არაფერი გამორჩეს. ექსტრემალურ 

შემთხვევათა ასახვის გეგმა მიუთითებს, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ესა თუ ის 

საქმე. იგი შეიძლება ზოგად მითითებებსაც და კონკრეტულ რჩევებსაც შეიცავდეს: 

1. ვის შევატყობინოთ მოვლენის შესახებ და რა თანამიმდევრობით? უწინარეს 

ყოვლისა, _ გამომცემელს, შემდეგ _ ტირაჟირების მენეჯერს, ინფორმაციის 

განყოფილებას, ამ დროისათვის სამუშაოსაგან თავისუფალ რეპორტიორებს, 

გამომშვებ რედაქტორსა და ფოტორეპორტიორს. 

2. გააგზავნეთ რეპორტიორები და ფოტოჟურნალისტები მოვლენების ადგილას: 

საავადმყოფოს მორგსა და პოლიციის სამმართველოში. აირჩიეთ ვინმე, ვინც 

უხელმძღვანელებს მათ შემთხვევის ადგილზე. 

3. გამოყავით ერთი სამუშაო ადგილი რედაქციაში, სადაც მხოლოდ ამ მოვლენის 

შესახებ მომზადდება მასალები. 

4. ყველაზე ნიჭიერ რეპორტიორს დაავალეთ ლიდის დაწერა, როგორც კი მოვლენის 

ადგილზე გასული  რეპორტიორებისაგან პირველივე ინფორმაცია შემოვა; სხვებს კი 

თანამდევი მასალების მომზადება დაავალეთ _ თვითმხილველთა   

შთაბეჭდილებანი, მონაცემები მსხვერპლისა და ნგრევის შესახებ, ავიაკომპანიის 

თანამშრომელთა ჩვენებანი და ა.შ. 

ამ საქმით დაკავებულმა ჟურნალისტმა  ასევე უნდა მოაგროვოს დაზარალებულთა 

ბიოგრაფიული მონაცემები (სასურველია ფოტოსურათებთან ერთად). 

5. მოინიშნეთ ადგილი სვეტში ამ მასალის განსათავსებლად. საამისოდ, 

შესაძლებელია, დამატებითი სვეტის მომზადებაც დაგჭირდეთ ანდა სარეკლამო 

ფართის შევიწროება მოგიხდეთ. 

6. თუ შემთხვევა რედაქციიდან შორს მოხდა, ახლომდებარე მოტელში მოამზადეთ 

`სამეთვალყურეო პოსტი~. 

7. თადარიგში გყავდეთ ერთი ან ორი რეპორტიორი _ ისინი დაგჭირდებათ 

მოვლენების შემდგომი განვითარების გასაშუქებლად. 
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8. თქვენ ვერ შეძლებთ, მომხდარი მოვლენის შესახებ არსებული მთელი ინფორმაცია 

მხოლოდ ერთ გამოშვებაში განათავსოთ. ავიაკატასტროფა რამდენიმე დღის 

მანძილზე იქნება აქტუალური. ამიტომ დაგეგმეთ მასალის გაგრძელების გაშვება 

გაზეთის შემდგომ ნომერში. 

9. არაექსტრემალური ადგილობრივი ახალი ამბები საჭიროა დროებით დავიწყებას 

მიეცეს. კატასტროფის გაშუქება, როგორც ნებისმიერი სხვა მნიშვნელოვანი 

მოვლენისა, დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. 

ამგვარი ზოგადი გეგმა, რა თქმა უნდა, ყოვლისმომცველი ვერ იქნება. გარდაუვალ 

სარედაქციო აურზაურში ეცადეთ, წამით შეყოვნდეთ და დაფიქრდეთ, თუ რა უნდა 

გააკეთოთ, როდესაც რაღაც არაორდინალური ხდება. 

შესაძლოა, თანამშრომელთა სრული სატელეფონო სიის ან ქალაქის რუკის 

გამოყენება დაგჭირდეთ! იქ ხომ მათი მისამართებია მითითებული? ხომ შეიძლება, 

რომელიმე მათგანი მომხდარი შემთხვევის ახლოს ცხოვრობდეს?! ყველაზე კარგია, 

თუ ყოველი შემთხვევისათვის მომზადდება დამატებითი მოქმედებების რამდენიმე 

გეგმა.      

 

აი, რამდენიმე რჩევა, რაც, შესაძლოა, სასარგებლო გამოდგეს. 

• ყოველდღიური თათბირების ნაწილი მიუძღვენით საკუთარი ინიციატივით 

ინფორმაციის შეგროვების შესაძლებლობათა განხილვას. ეს შეიძლება ხანგრძლივი 

დროის პროექტები ან საკვირაო გამოცემის ის მასალები იყოს, რომლებიც მომავალი 

კვირისათვის მზადდება; იმ შემთხვევაში, თუ გაზეთი ყოველდღიურია, ყველაფერ 

ამას რამდენიმე დღე ესაჭიროება. რა თქმა უნდა, ყველა გაზეთში    

არაექსტრემალური ყოველდღიური მასალები არ მზადდება. 

• ერთკვირიანი ვადით დანიშნეთ გამომშვები რედაქტორი და ადგილობრივი 

ახალი ამბების რედაქტორი, რომლებიც პასუხისმგებლები იქნებიან ინფორმაციის 

საკუთარი ინიციატივით შეგროვებაზე. მომდევნო კვირისათვის რედაქტორებმა 

ისინი უნდა შეცვალონ და გადაახალისონ. ყოველივე ამის გარდა, რედაქტორი 

ვალდებულია, მსგავსი მასალები ყოველდღიურად მოამზადოს. მასალები შეიძლება 
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კვირაში ორჯერ მომზადდეს  ნებისმიერ ხელსაყრელ დროს. თუ ეს მისაღებია 

თქვენი რედაქციისათვის და საკუთარი ინიციატივით ინფორმაციის შეგროვება 

ჩვეულებად გექცათ, ზედმეტი როდი იქნება, შეგახსენოთ ხანგრძლივი პროექტების 

მომზადების სპეციფიკა. ბუნებრივია, წარმატების ასპროცენტიანი გარანტია არ 

არსებობს, მაგრამ სულ რამდენიმე რჩევაა და სასურველია, 

    გაითვალისწინოთ: 

1 . იდეა აუცილებლად კარგი უნდა იყოს. მიმზიდველ იდეებს გვაწვდიან როგორც 

რეპორტიორები, ასევე რედაქტორები. შეძელით ამორჩევა; ყველა იდეა კარგი 

როდია. გახსოვდეთ: მასალების იღბლიანი ჯაჭვი უშუალოდ იდეის მეოხებით 

როდი იბადება. 

2 . დაგეგმეთ და კიდევ ერთხელ დაგეგმეთ! მე ყოველ წელს, ჩვეულებრივ, სანიმუშო 

გეგმის შედგენით ვიწყებ, ანუ ვაგროვებ ინფორმაციას, თუ რამდენი სტატიის 

მოამზადება ძალუძს თითოეულ განყოფილებას. ვადგენ სავარაუდო იდეების 

სამუშაო ნუსხას მთელი წლისათვის. ასევე ვეკითხები თანამშრომლებსა და 

რედაქტორს, თუ რა ახალი იდეები მოსდით თავში გეგმის პუნქტების მიხედვით და 

როგორ შეიცვლება სიტუაცია. დაგეგმვის პროცესი ძირეულად განსაზღვრავს 

გაზეთის კურსს. 

3 . `ნუ ჩამოაჭრით კუთხეებს!~ ეს აუცილებელია. მზად უნდა იყოთ, რომ 

რეპორტიორთა ნაწილი ყოველდღიურ ახალ ამბებზე მუშაობას ვერ შეძლებს, გარდა 

ექსტრაორდინალური შემთხვევებისა. შეგიძლიათ თავისუფალ ჟურნალისტს 

მისცეთ მუდმივი თემატური დავალება; დაარწმუნოთ, რომ საკმარის დროს აძლევთ 

მასალის 

დაწერისა და რედაქტირებისათვის.   

 4. მტკიცედ უნდა იცოდეთ, თუ რა მომენტში ხდება მასალა არააქტუალური. 

ინფორმაციის შეკრების პროცესი შეიძლება უსასრულოდ გაგრძელდეს _ ყოველთვის 

მოიძებნება კიდევ ერთი დოკუმენტი, კიდევ ერთი ინტერვიუ და ა. შ. მაგრამ 

რომელიმე ეტაპზე სტატიის ზოგიერთი მასალა შეიძლება მოძველებულიც 

აღმოჩნდეს. 
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5 . მუშაობის პროცესში ყოველთვის გქონდეთ რაღაც სხვაც. ძალიან მომწონს, როცა 

სამუშაოდ სამი მასალა მაქვს: პირველი-ორის მომზადების სხვადასხვა ეტაპზე 

ვიწყებ ახალი მასალის მომზადებას. როგორც კი წინა მასალა დასაბეჭდავად 

მზად იქნება, მომდევნო უკვე გარკვეულ კონდიციამდე იქნება მიყვანილი. 

6. არ დაგავიწყდეთ ინფორმაციის შეკრება არაექსტრემალური მასალებისათვის. 

ყოველთვის ვამტკიცებ, რომ განუხორციელებელი პროექტები არ არსებობს. თუ 

დრო საკმაოდ გვაქვს, შეგვიძლია ყველაფერი გავაკეთოთ, რაც კი გვწადია. საკითხი 

ის არის, ღირს თუ არა `დასრულებული პროექტი~ დახარჯული დროის ფასად? ეს 

კითხვა თუ გაგიჩნდათ, მაშინ ნამდვილად ღირს პროექტის განხორციელებას ხელი 

მოჰკიდოთ. 

7 აკონტროლეთ ინფორმაციის შეკრების პროცესი. ყველაფრის თვითდინებაზე 

მიშვება ნიშნავს, პირველი ნაბიჯები გადადგათ უფსკრულში ჩასაჩეხავად. 

გარკვეული უნდა იყოთ მასალის შექმნის საქმეში და დაიჭიროთ მომენტი, როცა 

გამოკვეთას იწყებს არსი. ამისათვის ზოგჯერ ცოტა დრო გვჭირდება, ზოგჯერ უფრო 

მეტი, ოღონდ, თუ არ ძალგიძთ ამას ადრეულ ეტაპზე მიაღწიოთ, უმჯობესია თავი 

აარიდოთ დროის უაზროდ ხარჯვას და უარი თქვათ ინფორმაციის 

ინდივიდუალურ შეგროვებაზე. 
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                                                               IX  ლექცია 

მოსაზრების სტატიის სახეები: ედიტორიალი და ოპ-ედი 

 

ნებისმიერი კარგი რედაქტორი და ჟურნალისტი უნდა ცდილობდეს, რომ შექმნას 

ისეთი ჟურნალისტური პროდუქტი (იქნება ეს ცალკეული პუბლიკაცია თუ 

მთლიანად გამოცემა), რომელიც იქნება მკითხველზე ორიენტირებული. გაზეთის 

სტრუქტუირებისას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სარედაქციო პოლიტიკის 

ჩვენებას და ინფორმაციის დაბალანსებას საპირისპირო მოსაზრებებით. ამოცანებიც 

ერთი შეხედვით დივერსიფიცირებული, თუმცა მაინც თანმიმდევრუია. ერთია, 

დაუკავშირდე მკითხველს, რომელსაც აქვს განსხვავებული მოსაზებები და მეორე 

ამოცანაა დაარწმუნო მკითხველი საკუთარი არგუმენტების სისწორეში.  

ედიტორიალის საწინააღმდეგო მოსაზრებას, რომელიც ჩვეულებრივ ედიტორიალის 

საპირისპირო გვერდზეა განთავსებული ეწოდება ოპედი (შემოკლებით _ ოპოზაით-

ედითორიალისგან). ამერიკელები რედაქტორის გვერდის, როგორც ,,მონეტის მეორე 

მხარის” ვერსიას, უწოდებენ  OPEd -ს (ოპედს). იგი წარმო¬ადგენს სწორედ ,,ოპოზაიტ 

ედიტორიალის” აბრევიატურას. ეს სახელწოდება იმ ტრადიციის გამო დამკვიდრდა, 

რომ რედაქციის პოზიციისგან განსხვავებული მასალები ჟურნალ-გაზეთებში 

ტრადიციულად, სარედაქციო გვერდის საპირისპიროდ იბეჭდებოდა. ოპ-ედი: 

ქართულად თარგმნისას ეს ტრანსკლიპციური იდენტიფიკაცია  მისაღებია.  

რა განსხვავებაა სარედაქციო გვერდსა და ოპედის გვერდს შორის გარდა იმისა, რომ 

ისინი ერთმანეთის საპირისპიროდაა დაკაბადონებული? განვიხილავთ 

ედიტორიალს და ოპ-ედს, როგორც სარედაქციო პოლიტიკის გამოხატვისა და 

გაზეთში ინფორმაციის დაბალანსების საშულებებს.  

ედიტორიალის განსაზღვრება: ედიტორიალი არის ლიდერი/წამყვანი სტატია 

გაზეთსა თუ ჟურნალში, რომელიც რედაქტორის/სარედაქციო საბჭოს ან 

გამომცემლის მოსაზრებას გამო¬ხატავს (en.wikipedia.org/wiki/Op-Ed) 

ედიტორიალებისთვის ჩვეულებრისამებრ გამოყოფილია სპეციალური გვერ¬დი. 

ედიტორიალი ასევე, შეიძლება დამარკერებული იყოს სვეტში. ნებისმიერ 
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შემთხვევაში, სტატიაზე მინაწერის სახით ყოველთვის მითითებულია, რომ ეს 

ედიტორიალია.  

ჟურნალები, გაზეთების მსგავსად, ბეჭდავენ ედიტორიალებს, რომლებსაც 

ძირითადად წერენ რედაქტორები ან გამომცემლები. უმეტესობას ამ ედიტორი-

ლე¬ბი¬სა, როგორც წესი მოსდევს სექცია ,,წერილები რედაქტორს” (Letters to the 

Editor”).  ედიტორილები ემსგავსება ესსეს ან თეზისს, სადაც შეხედულების 

წარმოსაჩენად არგუმენტების წყებაა გამოყენებული (www.answers.com/topic/editorial) 

ედიტორიალის წერისას სარედაქციო პოლიტიკას და ამოცანებს, სტატიის 

მიმართულებას და ტონს განსაზღვრავს სარედაქციო ბორდი ან/და რედაქტო-რე¬ბის 

ჯგუფი. უმეტესობა ინგლისურენოვან პრესაში ედიტორიალებს არ წერენ 

ჩვეულებრივი რეპორტიორები, არამედ ის ინდივიდები, რომლებიც აქვეყნებენ 

ხელმოუწერელად. ედიტორიალებში გამოხა¬ტუ¬ლია გაზეთის ოფიციალური 

პოზიცია.  

გაზეთის ედიტორიალის გვერდი არ არის განკუთვნილი ნიუსებისთვის. უმეტესად, 

გაზეთებს აქვთ პოლიტიკა, რომ ,,სარედაქციო” და ,,ახალი ამბების” 

თანამშრომლებიც ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მუშაობდნენ. ედიტორიალი 

ხშირად აიგება კონკრეტულ მოვლენაზე ან ისეთ თემაზე, რომელზეც მიმდინარეობს 

საზოგადოებრივი დისკუსია. როცა საკამათო/სადისკუსიო საკითხების გაშუქება 

ხდება, როგორიცაა საარჩევნო დებატები, იქმნება სივრცე ბალანსისა და მეტი 

დისკუსიისთვის. ასეთ დროს, ზოგიერთი გვერდის რედაქტორი ,,ეჯიბრება~ 

ედიტორიალებს და გამოკვეთავს თემის საპირისპირო მხარეს.  უმეტესობა 

გაზეთებისა ასევე იწვევს კალამნისტებს,(სვეტების ავტორებს) რომლებიც ოპ-ედის 

გვერდის შინაარს თავისი მოსაზრებებით ამყარებენ.   

როგორც ტომ ი. რილნისკი, ს. დოუ ტეიტი და შერი ტეილორი აღნიშნავენ, ბეჭდვით 

მედიაში საზოგადოებაზე ზემოქმედების მოსახდენად ყველაზე ძლიერი იარაღი 

სწორედ ედიტორიალის და მოსაზრების გვერდებია. ფაქტების და საპირისპირო 

შეხედულებების წარმოჩენა ახალ ამბებშიც ხდება, თუმცა რედაქტორს შეუძლია 

მეტად დაარწმუნოს მკითხველი საკუთარი პოზიციის სისწორეში სწორედ 
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ედიტორიალის და/ან მოსაზრების სვეტების დახმარებით. სწორად აგებულ 

არგუმენტში ზუსტად შერჩეულ სიტყვებს შეუძლია ბევრი რამის შეცვლა. 

ედიტორიალი გაზეთის ”ხმაა” – აღნიშნავენ ავტორები  - და იმის და მიუხედა¬ვად, 

რომ ის შეიძლება ერთი ჟურნალისტის დაწერილი იყოს, ყოველთვის 

ხელმოუწერელია. ედიტორიალის ავტორები იყენებენ პირველი პირის მრავლობით 

რიცხვს, სადაც ფიგურირებს: ”ჩვენ”. ეს მას განასხვავებს მოსაზ¬რე¬ბის სვეტისგან, 

რომელიც ერთი პიროვნების მოსაზრებას აჩვენებს. მოსაზრების სვეტი იწერება 

პირველი პირის მხოლობით რიცხვში, სადაც ფიგურირებს: ,,მე”. სწორედ ეს პირის 

ნაცვალსახელები არის სიგნალი მკითხველისთვის, რომ წერილი არის არა მარტო 

ფაქტების კონსტატაცია და ფაქტებზე აგებული რეპორტაჟი (fact-based reporting ), 

არამედ შეიცავს ანალიტიკური წერის ელემენ¬ტებს . 

ედიტორიალის დაწერისას ძალიან მნიშვნელოვანია თემის სწორად შერჩევა. 

იმისთვის, რომ მიიზიდოს მკითხველი ედიტორიალის ავტორი (რედაქტორი) 

კარგად უნდა იცნობდეს იმ მასალებს, რომელიც გაზეთის სხვა  გვერდებზეა 

(განსაკუთრებით, პირველ გვერდზე) განთავსებული. ამგვარად ის შეძლებს სწორად 

განსაზღვროს/აარჩიოს პრიორიტეტული და მიმზიდველი თემა 

ედიტორიალისთვის.  

გამონაკლის შემთხვევებში ედიტორიალის თემა არ უკავშირდება გაზეთის სხვა 

გვერდებს, თუმცა უმეტესად ედიტორიალი მაინც არის გაზეთში განთავსებული 

თემების შემაკავშირებელი რგოლი, სადაც ფაქტების ინტერპრეტაცია ხდება 

ანალიზზე დაყრდნობით. ნებისმიერ შემთხვევაში თემა ისე უნდა იყოს შერჩეული, 

რომ ის ეხმიანებოდეს სამიზნე აუდიტორიის ინტერესებს.  რედაქტორმა თემა 

ახლობელი უნდა გახადოს მკითხველისთვის და აუნდა აუხსნას აუდიტორიას, 

რატომ არის ეს თემა მათთვის მნიშვნელოვანი და რა შეუძ¬ლია ცალკეულ 

მკითხველს გააკეთოს დასმულ პრობლემასთან დაკავშირე¬ბით .     

სხვადასხვა წამყვან გაზეთებს აქვთ განსხვავებული ედიტორიალის გვერდი. მაგ: 

,,უოლ სტრით ჯორნალის” სარედაქციო გვერდი უფრო კონსერვატიულია 

(ედიტორიალის გვერდი მრავალჯერ დაჯილდოვდა პულიცერის პრემიით. ამ 
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გაზეთის სარედაქციო საბჭოს აქვს საკუთარი სატელევიზიო პროგრამა 

,,ედიტო¬რიალ რეპორტი”, რომელიც ამჟამად Fox News Channel-ზე  გადის).  

,,ვაშინგტონ პოსტის” ედიტორიალის გვერდები უფრო ლიბერალური და საშუალო 

მასებზე გათვლილია, ვიდრე ,,ნიუ-იორკ თაიმსისა” (www.answers.com/topic/editorial).. 

სარედაქციო პოლიტიკაზე საუბრისას, შეგვიძლია გავიხსენოთ, რომ ნიუ-იორკ 

ტაიმსმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტომაზე ჯ.კერის, მათ ეს გააკეთეს 

ედიტორიალის ,საშულებით.  

ედიტორიალში დამაჯერებლობისთვის გამოიყენება სხვადასხვა ელემენტი: 

სტატისტიკა, ექსპერტების რეკომენდაციები, ემოციური პათოსი, ბენდვეგონი (იმ 

არგუმენტების გამოყენება, რომლებიც ,,ყველას სჯერა”), მკითხველის 

მოქმედებისკენ მოწოდება, პროგნოზი (რა შედეგები იქნება კონკრეტული 

მოქმედებების შესრულების ან შეუსრულებლობის შემთხვევაში) და სხვ. 

www.sd129.org/teachers). 

ტომ ი. რილნისკი, ს. დოუ ტეიტი და შერი ტეილორი ედიტორიალის შექმნის შემდეგ 

გვთავაზობენ შევამოწმოთ, თუ რამდენად პასუხობს ედიტორიალი მთავარ 

პარამეტრებს . მაგალითად, ე.წ. ჩექლისტის მეშვეობით უნდა შევამოწმოთ: უბიძგებს 

თუ არა ედიტორიალი მკითხველს ფიქრისკენ, არის თუ არა გამოყენებული 

სიტყვები, რომლებიც იწვევს დისკუსიას/პოლემიკას, ედიტორიალში არჩეული 

პოზიციის მხარდაჭერა არის თუ არა მკითხველისთვის საუკეთესო გზა და სხვ.  

ედიტორიალის სახეები: სხვადასხვა წყაროში ვხვდებით ედიტორიალის სხვადასხვა 

სახეს, ამათგან შერჩევისას საერთო კრიტერიუმი არც ერთგან ჩანს. მაგალითად: 

გამოყოფენ ედიტორიალის 4 სახეობას. ესენია: ხელმოუწერელი ედიტორიალები, 

ხელმოწერილი მოსაზრებები, რომლესაც  წერენ ფრილანსერები, წერილი 

რედაქტორს, კარიკატურული/სატირულ-იუმორისტული ედიტორიალი (editorial 

cartoon) .თავისთავად, მოსაზრებები, რომლებიც ხელმოწერილია, არ შეიძლება 

ჩაითვალოს ედიტორიალის სახეობად. ასევე, არ ჩაითვლება ედიტორიალის 

სახეობად ,,წერილი რედაქტორს”. ამასთან პირველ ორ სახეობაში შერჩევის 

კრიტერიუმი არის ავტორიზაციის არსებობა, რასაც ვერ ვიტყვით კარიკატურულ 

ედიტორიალზე.  

http://www.answers.com/topic/editorial)
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,,წერილი რედაქტორს” ესაა მოკლე ღია წერილი (დაახლ. 200 სიტყვიანი), რომელიც 

რედაქტორის სახელზე იწერება და არის მკითხველის გამოხმაურება რომელიმე 

პუბლიკაციაზე. შესაბამისად, ეს ედიტორიალის სახეობა არ არის. ზოგიერთი 

ბეჭდური და ონლაინგამოცემა ასევე აქვეყნებს ედიტორიალს და/ან ,,წერილს 

რედაქტორისგან”(letter from the Editor),  რომელსაც მოსდევს სექცია ,,წერილები 

რედაქტორს”, სადაც მკითხველი წერს თავის კომენტარებს ედიტორილებსა და 

სხვადასხვა პუბლიკაციაბზე. ,,წერილები რედაქტორს” იგზავნება მთელი 

მსოფლიოდან.  

რედაქტორის გვერდი არ ეწოდება მაინც და მაინც პირველს. მაგალითად, გაზეთ 

”ტაიმსში” მე-19-ე გვერდზე ვხვდებით მოწინავე სტატიას (იგი წარმოდგენილია, 

როგორც leading article), ამ გვერდს, რუბრიკით კომენტარი (comment) აქვს თავისი 

ლოგო, რომელიც პირველი გვერდის ლოგოს მსგავსია. თითქოს ესაა მინიშნება, რომ 

პირველი გვერდის თავიდან ათვლა დაიწყო. ლოგო#2 სწორედ მოწინავე 

სტატიის/ედიტორიალის leading article -ის სათაურის გასწვრივაა, თუმცა სექციით 3 

მასალას აერთიანებს. ასეთი გზავნილი 96 გვერდიან ”ტაიმსში” მხოლოდ მე-19  

გვერდს აქვს. თემატურად იგი პირველი გვერდის წამყვანი მასალის გამოძახილია. 

ასე, ენტონი ბროუნის სტატია `ბრძოლა კონსტიტუციის გადასარჩენად, მას მერე რაც 

გ,ერმანიამ ხმა მისცა ”არას”,  იწყება პირველ გვერდზე და მე-6 და მე-7 გვერდებს 

იკავებს. მე-19-ე გვერდის მასალა კი ხელმოუწერელია. სათაურია ,,dutch courage”, 

ქვესათაური: ,,ნიდერლანდებმა ევროპის კონსტიტუციის დისკრედიტაციაში 

საფრანგეთს აჯობა”. ამავე თემის გამოძახილია მე-18 გვერდი რუბრიკით: წერილები 

რედაქტორს. წერილების უმეტესობა ვარიაციებია ევროკონსტიტუციის თემაზე. 

რედაქცია ამით მიანიშნებს, რომ ლიდერი მასალების არჩევა არა შემთხვევითობის, 

არამედ აუდიტორიის ნაკარნახევია. ,,ნიუ-იორკ ტაიმსის” ედიტორიალები, როგორც 

წესი იბეჭდება 22-24 გვერდებზე. 

ტომ ი. რილნისკი, ს. დოუ ტეიტი და შერი ტეილორი გამოყოფენ ედიტორიალის 6 

სახეობას: ედიტორიალი მხარდასაჭერად (ე.წ. საადვოკატო ედიტორიალი), 

ედიტორიალი პრობლემის გა¬დასაჭრელად, ედიტორიალი სარეკომენდაციოდ, 

მოკლე სარედაქციო კომენტარი, ედიტორიალი მოკლედ (ე.წ. ედიტორიალ-შორტი, 

კარიკატურული ედიტორიალი.  საკამათოა, საერთო დაყოფის კრიტერიუმის 
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არსებობა, რადგან სახეობებში დაყოფის კრიტერიუმად გამოყენებულია ერთი მხრივ 

ედიტორიალების დაწერის მოტივაცია (ბუნებრივია, ედიტორიალი შეიძლება 

სხვადასხვა მიზეზის გამო დაიწეროს), მეორე  მხრივ, პუბლიკაციის მოცულობა.  

ტომ ი. რილნისკი, ს. დოუ ტეიტი და შერი ტეილორი აღნიშნავენ, რომ თუ 

რედაქტორების აზრი გაიყოფა, გადამწყვეტი ხდება უმრავლესობის პოზიცია. ამის 

შემდეგ, თუ გადაწყდება გაზეთში ედიტორიალისგან განსხვავებული პოზიციის 

დაფიქსირება, რედაქცია იწვევს ჟურნალისტს, რომელიც არ არის გაზეთის 

თანამშორომელი, რომელიც წერს ე.წ. გესტედიტორიალს (guest editorial). ასევე, 

შეიძლება დაიწეროს მოსაზრების სვეტი რედაქციის რომელიმე წევრის მიერ. 

თავისთავად, საკამათოა ეს მოსაზრება, რადგან ე.წ. გესტედიტორიალი ცალკე 

სახეობად ვერ ჩაითვლება, რადგან მას მოწვეული ავტორი წერს, ეს შეიძლება იყოს 

მოსაზრების სვეტი, ან სულაც ოპედი.  

შეცდომაა ისიც, რომ მოსაზრების სვეტს და ედიტორიალს ხშირად ერთ სიბრტყეზე 

განიხილავენ. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის მართებული არც მოსაზრების სვეტის 

და ოპ-ედის გაიგივება, არის მათ შორის საერთო და განმასხვავებელი 

მახასიათებლები. რადგან ორივე მოსაზრების გვერდზე იბეჭდება, ამ ორივე სახეობას 

შევაპირისპირებთ სარედაქციო (ედიტორიალის) გვერდთან.  

 

 

                                                         არსებითი განსხვავებები 

მოსაზრების სვეტი, ოპ-ედი  ედიტორიალი 

ხელმოწერილია ერთი ავტორის მიერ, 

რომლის მოსაზრებაცაა წარმოდგენილი  

ხელმოუწერელია და წარმოადგენს 

თანამშრომელთა შეხედულებებს, 

მაშინაც კი, როცა ერთი ადამიანი წერს. 

მოსაზრება წარმოდგენილია პირველ 

პირში, მხოლობით რიცხვში   

უმეტესად იწერება ჳ პირში, მრავლობით 

რიცხვში 

მოცულობით ედიტორიალზე მცირეა  მოცულობით მოსაზრების სვეტზე 

დიდია 
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ავტორს მეტი თავისუფლება აქვს 

იდეების წარმოსაჩენად  

იკვეთება სარედაქციო პოლიტიკა და 

ტენდენციები 

იკვეთება ერთი პიროვნების ხმა, 

რომლის აზრსაც შეიძლება არ 

იზიარებდნენ რედაქციის სხვა 

თანამშრომლები  

მთელი რედაქციის აზრია 

დაფიქსირებული. 

 ავტორი ან ავტორები რედაქციის 

სახელით წერენ. 

                                  საერთო მახასიათებლები 

მოსაზრების სვეტი, ოპ-ედი  

 

 ედიტორიალი  

 

                           შეიცავენ  სუბიექტურ ანალიზსა და მოსაზრებებს; 

ახასიათებთ კომპოზიციური აგების იდენტურობა (ქრონოლოგიური მეთოდი, 

გადმობრუნებული პირამიდის მეთოდი და სხვ. 

ავტორი იმოწმებს სარწმუნო წყაროებს, ციტატებს, სტატისტიკას და სხვ. 

                      მოსაზრება წარმოდგენილია პირველ პირში. 

     

რა არის ოპედი? ეს არის თანამედროვე საგაზეთო სტატია, რომელიც გამოხატავს იმ 

მწერლის მოსაზრებებს, რომელიც ჩვეულებრისამებრ არ არის სარედაქციო ბორდის 

წევრი. ოპ-ედი განსხვავდება ედიტორიალისგან, რომელიც ჩვეულებრივ 

ხელმოუწერელია და დაწერილია სარედაქციო ბორდის რომელიმე წევრის მიერ 

(www.allwords.com/word). ოპ-ედ-ში წარმოდგენილია მოვლენის შესახებ მოსაზრებები, 

პრობლემის გადაჭრის გზები და არის მოწოდება საზოგადოებრივი მხარდაჭერისა 

(www.luminafoundation.org) 

ოპედი ცალკეული ინდივიდების მოსაზრებას გამოახტავს, და არა გაზეთის 

პოზიციას; უმეტესობა გაზეთებისა მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ ოპ-ედი იყოს 

არაუმეტეს 750 სიტყვისა.   

ოპედის ისტორია და განსაზღვრება: სტანდარტული სარედაქციო გვერდი მრავალი 

საუკუნეა არსებობს გაზეთებში, პირველი თანამედროვე ოპ-ედი შეიქმნა 1921 წელს 

http://www.luminafoundation.org/
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ჰერბერტ ბეიარდ სვოუფის(Herbert Bayard Swope)  მიერ ,,The New York Evevning World”-

ისთვის. როგორც კი სვოუფი რედაქტორი  გახდა 1920 წელს, მან აღმოაჩინა, რომ 

სარედაქციო გვერდის საპირისპირო გვერდი იყო ადგილი, სადაც იბეჭდებოდა 

წიგნის რეცენზიები, ნეკროლოგები, აისახებოდა საზოგადოებრივი სტერეოტიპები. 

ჰერბერტ ბეიარდ სვოფი ამბობდა: ,,აღმოვაჩინე, რომ არაფერია უფრო საინტერესო, 

ვიდრე საინტერესო მოსაზრება. მე გამოვიგონე მეთოდი. ახლა გავასუფთავებ 

ედიტორიალის საპირისპირო გვერდს იმისთვის, რომ ის გახდეს ამერიკისთვის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი... გადავწყვიტე დავბეჭდო მოსაზრებები, ფაქტების 

იგნორირებით...” (www.thefreedictionary.com) 

ამის შედეგ, თითქმის საუკუნე გავიდა და ახლა უკვე სხვადასხვა ონლაინ-

ლექსიკონებში ვხვდებით ოპ-ედის იდენტურ განსაზღვრებებს. თითოეულ 

მათგან¬ში ხაზგასმულია, რომ ოპ-ედის გვერდები ფოკუსირებულია განსხვავებულ 

მოსაზრებების წარმოჩენაზე და არის პერსონიფიცირებული (შესაბამისად, 

ხელმოწერილი). აი, რამდენიმე მათგანი: 

• ოპ-ედის გვერდზე წარმოდგენილია ანალიტიკური სვეტები, შტატ-გარეშე 

ჟურნალისტების (ფრილანსერების) სტატიები, წერილები და სხვ., რომლებიც 

გამოხატავენ სხვადასხვა მოსაზრებებსა და დაკვირვებებს 

(http://www.yourdictionary.com); 

• ოპ-ედის გვერდი სარედაციო გვერდის საპირისპიროდ წარმოაჩენს 

ხელმოწერილ სტატიებს, რომლებიც პირად მოსაზრებებს გამოხატავს 

(http://encarta.msn.com/dictionary); 

• საგაზეთო გვერდი, რომელზეც ქვეყნდება მოსაზრებები სხვადასხვა თემაზე ან 

ერთ-ერთ საგაზეთო სტატიაზე (www.ldoceonline.com/dictionary); 

• ედიტორიალების და ოპ-ედის გვერდები მეტწილად ფოკუსირებულია 

პოლიტიკურ მოვლენებზე (www.wordwebonline.com) 

დღესდღეისობით, ოპ-ედი შეგვიძლია ჩავთვალოთ დემოკრატიული პრესის ერთ-

ერთ მონაპოვრად.  
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მკითხველმა კარგად იცის,  რომ ედიტორიალი არის გარკვეულ პიროვნე-ბა¬თა, ან 

თუნდაც ერთი ადამიანის დაწერილი პუბლიკაცია. ოპ-ედით კი რედაქცია, 

მკითხველის თვალში თავს იზღვევს, იზიდავს მკითხველს და საპირისპირო აზრის 

ფორმირებაში მონაწილეობს. მოკლედ, დემოკრატიული პრესა ერთის მხრივ, 

წარმოაჩენს განსხვავებულ აზრს, მეორეს მხრივ მკითხველის მაგივრად ,,ტვინს 

იჭყლეტს”, ხსნის ბარიერს. თავისთავად, მკითხველი, რომელიც ოპ-ედს წაიკითხავს 

შეიძლება აზრი შეიცვალოს და ედიტორიალის მოსაზრება მისთვის უფრო მისაღები 

აღმოჩნდეს. რედაქციისთვის პრიორიტეტული ინფორმაცია/მთავარი მესიჯი 

შესაძლოა ორივე მასალაში გაჟღერდეს და სხვადასხვა კატეგორიის და განწყობის 

აუდიტორიაზე იყოს გათვლილი. ედიტორიალსა და ოპ-ედს შორის დისტანციაც 

დაახლოებით იგივეა, რაც ანტირეკლამისა და რეკლამის ეფექტს შორის.  

საქართველოში ჯერჯერობით ოპედის წერის პრაქტიკა ნაკლებად არსებობს, ამიტომ,  

სტატიის ამ სახეობას ვერ ვხვდებით.გამონაკლისია on.ge, რომელშიც  იბეჭდება  ე.წ. 

ოპედები. 

ეტიმოლოგია: ხშირად ოპ-ედის აბრევიატურას არასწორად შიფრავენ: როგორც 

ოპინიონ-ედიტორიალი-სგან (მოსაზრების ედიტორიალისგან). ოპ-ედი არის opposite 

of editorial -ის აბრევიატურა. უცხო ენათა ბგერების ქართულად გადმოცემის 

ძირითად წესებს თუ გადავხედავთ ვნახავთ, რომ T ინგლისურიდან წარმოითქმის, 

როგორც ტ. მაგალითად, ჰამლეტ-ჰამლეტი, თოლედო-ტოლედო. ასოთშეთანხმება th 

წარმოითქმის, როგორც თ. მაგალითად, theater. mag: ასო-ბგერა p -პ. მაგ: port--პორტი. 

Toledo –ტოლედო. ასოთშეთანხმება  ph -ით კი ვღებულობთ ფ-ს. მაგ., philosophia –

ფილოსოფია. ამგვარად, სწორია ედიტორიალი და არა ედითორიალი, 

ოპედიტორიალი და არა ოფ-ედითორიალი, ოპედი და არა ოფედი.  

ზოგიერთი ჟურნალისტური ვიწროსპეციალური ტერმინი საერთოდ არაა შემოსული 

ქართულ სამეტყველო პრაქტიკაში, მათი გაცნობა მაინც აუცილებელია. ესენია: 

ედიტორიალისტი, კალამნისტი, ოპედი, ედიტორიალი, კალამნისტი და სხვ. 

უტყუარია, რომ ეს სიტყვები უკვე მოხვდა ტერმინოლოგიურ ველში და ცალსახად 

ვერ  ჩაითვლება ბარბარიზმებად. ეს ტერმინები, როგორც სპეცია-ლო¬ბის 

ლექსიკიდან შემოსული ნასესხები სიტყვები შეგვიძლოა მივიჩიოთ 
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პროფესიონალიზმებად და საერთასორისო ლექსიკის მაგალითებად, რომელიც 

მკვიდრდე¬ბა ჟურნალისტიკის ვიწროსპეციალურ ტერმინებად. ამ ეტაპზე, 

მნიშვნელოვანია ამ ტერმინების ადგილის მონიშვნა, პირველ ყოვლისა, პროფესიულ 

ლექსიკონსა და პრაქტიკაში. ტერმინების იმპლემენტაციის შედეგებს კი დრო უკეთ 

გამოავლენს, რომელიც ახალ მიგნებათა სასარგებლოდ მოძრაობს.  

                                                          ვერსია  

,,ვერსია~ მოსაზრების (თვალსაზრისის) ტიპის ანალიზური ფორმაა, რომელიც 

ეფუძნება არა  ფაქტობრივ დასაბუთებას, არამედ ავტორის ვარაუდს. მასში არ 

გვხვდება  კატეგორიული (ზუსტი) გამოკვლევა და დასკვნები. ავტორისათვის 

ერთადერთი,  რეალობის გარკვევის მეთოდია, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ 

,,ახსნა”, ,,ამოცნობა”. ეს ხერხი ჟურნალისტიკაში, (მხატვრული ლიტერატურისაგან 

განსხვავებით)  წინასაწარ ვარაუდს გულიხმობს, რამდენადაც იგი იძლევა  

დაუსაბუთებელ, დაუზუსტებელ ახსნას. ,,ვერსია”  ასახავს ჟურნალისტის ნააზრევს, 

რომელიც აგებულია სარწმუნო მოვლენებისა და ამბების უცნობ დეტალებზე. ამ 

მეთოდის მეშვეობით აუდიტორიას უკეთ შეუძლია მოვლენების დანახვა, ხოლო 

ჟურნალისტს მოვლენის დეტალიზებით შესაძლებლობა ეძლევა მიიპყროს  

აუდიტორიის ყურადღება. ავტორმა მსჯელობა უნდა ააგოს მტკიცებულებების 

პირობითობაზე. ეს მას დააზღვევს,  პუბლიკაციის ადრესატებმა რომ არ 

დაადანაშაულონ ცილისწამებაში. 

,,ვერსიის~ მიზანია აუდიტორიას გააცნოს ავტორის მსჯელობა (კომენტარი) ამა თუ 

იმ მოვლენის, ამბის ,,შუალედური~ შედეგების შესახებ. ჟურნალისტის მიერ 

მოვლენის მიზეზ-შედეგობრივი განსჯა  იძლევა მისი შესაძლო განვითარების 

პროგნოზებს.  

  ინფორმაციის წინასწარი ფლობის შედეგად, მკითხველს (მსმენელს, მაყურებელს) 

ინტერესი უჩნდება ყურადღებით მიადევნოს თვალი ამბის შემდგომ განვითარებას,  

რათა ის შეადაროს ჟურნალისტის მიერ ,,ვერსიაში~ შეთავაზებულ დასკვნებსა და 

ვარაუდებს. 
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                                                                   X  ლექცია 

ს ა ა ვ ტ ო რ ო   ს ვ ე ტ ი -   ს პ ე ც ი ფ ი კ ა   და   ს ა ხ ე ე ბ ი 

 

  სხვადასხვა ჟურნალ-გაზეთის გამომცემლები და რედაქტორები, ასევე 

ჟურნალისტიკის მკვლევრები პუბლიცისტურ სვეტებს აჯგუფებენ თემატიკის 

(მუსიკის, სპორტის, ბიზნესის, მოდის), გენდერის (ქალის, მამაკაცის),გეოგრაფიული 

განფენილობის (რეგიონული, საერთაშორისო, ადგილობრივი, ქალაქის, სოფლის), 

მუდმივი რუბრიკების (ელიტარული ქრონიკა, რჩევები) და სხვათა მიხედვით. 

  სვეტების დაყოფა  შეიძლება  მასალის ტიპის (ახალი ამბების, რეცენზიის, 

სატირულ-იუმორისტული) მიხედვითაც. 

   მაგალითად, მკვლევარი ალექსანდრე კიტი გამოყოფს ორი სახის კალამნისტებს 

(მესვეტეებს) : ჰარდ-ნიუს და სოფტ-ნიუს კალამნისტებს და აღნიშნავს : „ჰარდ-ნიუს 

კალამნისტები აშუქებენ ქალაქის ამბებს, პოლიტიკას, დანაშაულსა და ბიზნესს. 

ბევრი კალამნისტი პროფესიით ჟურნალისტი არც არის, ისინი შეიძლება იყვნენ 

ყოფილი პოლიტიკოსები ან მრჩევლები პოლიტიკის დარგში ან იურისტები. 

კალამნისტს მეტი მოეთხოვება, ვიდრე - მწერალს: მას უნდა გამოარჩევდეს 

ინდივიდუალიზმი, ან უნდა იყოს კონკრეტულ სფეროში კარგად ჩახედული 

თანამშრომელი. 

   სოფტ-ნიუს კალამნისტები აშუქებენ ისეთ თემებს, როგორებიცაა ჯანმრთელობა, 

იუმორი, სახლის რემონტი, სპორტი,კანონი, ფინანსები, ფილმების მიმოხილვა, 

ხელოვნება, სხვადასხვა რჩევა, გართობა და „ცხოვრებისეული― ისტორიები. მისი 

ჰარდ-ნიუს დუბლიკატის მსგავსად, ბევრი სოფტ-ნიუსი კალამნისტი არასოდეს 

ყოფილა ჟურნალისტი, მაგრამ იყო პროფესიონალი სხვა სფეროში. ეს ადამიანები 

გამოჩნდნენ განსხვავებული ინდივიდუალიზმის წყალობით. მათ შორის აღმოაჩენთ 

ძველმოდურად ჩაცმულ დიასახლისსაც და პოპ-კულტურაზე შეშლილ 

ქალბატონსაც― [1,30]. 

       პუბლიცისტური სვეტების ყველაზე გავრცელებული სახეებია : 
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   რედაქტორის სვეტი (Editorial column) - ესაა გაზეთის რედაქტორის მიერ 

დაწერილი სვეტი, რომელიც ხელმოწერილია. 

   მოსაზრების სვეტი (Opicion column) -  ესაა ავტორის მიერ პირველ პირში 

გამოთქმული მოსაზრება. მოსაზრების სვეტსა და მოსაზრების გვერდს შორის არ 

შეიძლება ტოლობის ნიშნის დასმა, რომელიც, თავის მხრივ, წარმოდგენილი 

შეიძლება იყოს რამდენიმე სტატიით და/ან სვეტით. მოსაზრების სვეტი ყოველთვის 

ხელმოწერილია. 

    რჩევის სვეტი ((Advise column) - ფოკუსირებულია კონკრეტული პრობლემის 

გარშემო რჩევის მიცემაზე. 

  თემატური სვეტი (Special column) - ფოკუსირებულია კონკრეტული თემის 

გაშუქებაზე, პროფილური გამოცდილების პოზიციონირებაზე. 

   სასურველია საავტორო სვეტი დაკაბადონების ტექნიკურ პარამეტრებს 

აკმაყოფილებდეს.  შესაბამისად, არასწორია რამდენიმე სვეტში წარმოდგენილ 

მასალას საავტორო  სვეტი ვუწოდოთ. პუბლიცისტური სვეტი ყოველთვის 

ხელმოწერილია და წარმოდგენილია ერთი სვეტის სახით. ამჟამად   სვეტებმა 

გადმოინაცვლა  ონლაინგამოცემებშიც. 

ტექსტის ფერი : საავტორო სვეტები და მათი დანიშნულება 

    რა გამოარჩევს საავტორო სვეტს სხვა მასალისაგან ? უპირველეს ყოვლისა, ეს არის 

სტილი. თუ წარმატებული რეპორტირებისას ჟურნალისტის ინდივიდუალობა 

ფერმკრთალდება, საავტორო სვეტებში სწორედ წერის პერსონალური მანერა 

განაპირობებს წარმატებას. არაა გასაკვირი, რომ კალამნისტები უკვე გაწაფული 

ჟურნალისტები არიან, საკუთარი გამორჩეული სტილით, ან სულაც - წარმატებელი 

მწერლები. 

   ერთხელ  თანამედროვე ქართველი მხატვრის ლევან ლაღიძის საჯარო ლექციას 

ერქვა „სტილი დაცულია―.   მან გაიხსენა მხატვარი თენგიზ მირზაშვილი (იგივე 

„ჩუბჩიკა―), რომელმაც ურჩია: „მთავარი ის კი არ არის, იცოდე, როგორ ხატო, 

მთავარია იცოდე - როგორ არ უნდა ხატო―. ლევან ლაღიძემ პიკასოც გაიხსენა და 
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აღნიშნა, რომ „მხატვარმა უნდა ისწავლოს არა ხატვა, არამედ - წაშლა―, და ეს 

ყველაფერი...საკუთარი სტილის გამომუშვებისათვის. 

   ამავეს საავტორო სვეტებზე. ტექსტში ფერი უფრო იკითხება, თუ :  

1. იცი, როგორ არ უნდა წერო;  

2. იცი, რაზე უნდა თქვა უარი და გადაშალო 

 სტილი : „ნიუ-იორკ ტაიმსის― სვეტების მაგალითზე 

  „ნიუ-იორკ ტაიმსში―  პუბლიცისტური ტექსტები მუდმივი რუბრიკით გვხვდება, 

გამოკვეთილია სვეტების თემატიკა და სარედაქციო პოლიტიკა.    რუბრიკა    „ნიუ-

იორკის შესახებ― აერთიანებს პუბლიცისტური სვეტების სერიას, რომელიც 

ათეულობით წლის მანძილზე „ნიუ-იორკ ტაიმსის― სავიზიტო ბარათად იქცა. 

გასაგებია. გაზეთი ესწრაფვის, მკითხველს იმ ქალაქის სურნელი აგრძნობინოს, 

რომელიც თავისი დინამიკით ადამიანის სუნთქვასაც დროის ქრონომეტრაჟით 

„აკონტროლებს―. მეორე მხრივ, ეს სვეტები, საშუალებაა, მკითხველმა როგორღაც 

თავი დააღწიოს რუტინას და მეგაპოლისში „მოდუნდეს―. 

   ამოცანა, რომელიც გაზეთის ხელმძღვანელობის წინ რამდენიმე ათეული წლის წინ 

წამოიჭრა, არც ისე მარტივი იყო. ―About New-York‖-ის სავარაუდო აუდიტორიის 

განსაზღვრისას სარედაქციო საბჭომ ერთი მხრივ, გაითვალისწინეს, რომ ამ ქალაქზე 

თვალის შევლება მხოლოდ ნიუ-იორკელებს არ სურდათ და მეორე მხრივ, რუბრიკა 

მიმზიდველი  და ახლობელი უნდა ყოფილიყო თვით ნიუ-იორკელებისთვის.  

„შინაური ელფერი― და მუდმივი აღმოჩენები - აი, რა სურს ამ გაზეთის მკითხველს. 

   რა თქმა უნდა, „ნიუ-იორკ ტაიმსი― არ არის მხოლოდ ამ ქალაქის  მცხოვრებთა 

გაზეთი( მიუხედავად იმისა, რომ მათი რიცხვი რამდენიმე მილიონია). 

საერთაშორისო ამბების გაშუქებას გაზეთში დიდი ყურადღება ეთმობა და ამრიგად, 

მსოფლიო აუდიტორიის დაინტერესებაც ბუნებრივია. და მაინც, როცა 

ადგილობრივი მკითხველი რამდენიმე მილიონს აჭარბებს, ძნელია ერთი 

კალაპოტის მოძებნა. მითუმეტეს ავტორისა, რომელიც საჭიროებისამებრ, დინების 

მიმართულებით და მის საწინააღმდეგოდ მოძრაობას შეძლებს. 
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    ასეთი ნიშა გაზეთში საავტორო სვეტებმა დაიკავა მუდმივი რუბრიკით „ნიუ-

იორკის შესახებ― (―About New-York‖). როგორც აღვნიშნეთ, გათვლა რამდენიმე 

კატეგორიის მკითხველზე გაკეთდა :  

1. „ძირძველ― ნიუ-იორკელებზე;  

2. ნიუ-იორკის პერიფერიებში მცხოვრებლებზე;  

3. მათზე, ვისაც აინტერესებს, რა ხდება ნიუ-იორკში’ 

 4. მათზე, ვისაც სურს, საკუთარი თავი და/ან ნაცნობები აღმოაჩინოს მორიგ სვეტში. 

   ―About New –York‖-მა თავისი სამარკო ნიშანი მოძებნა. მისი ასახვის საგანია ნიუ-

იორკის საშუალო და მაღალი წრის საზოგადოების ცხოვრება და სტილი. 

   შეიძლება ითქვას, რომ ყველა, ვინც ამ პუბლიცისტური სვეტის რუბრიკას 

უძღვებოდა, სხვადასხვა დროს იყვნენ  რეპორტიორები, რომლებმაც 

განსხვავებულად აღიქვეს და დააფიქსირეს ამ ქალაქის მაჯისცემა. სხვადასხვა დროს  

„ნიუ-იორკის შესახებ― წერდნენ : ჯონ კორი, ფრანსის ქლინეზი, რიჩარდ შეპარდი, 

ანა ქუინდლენი, გეი ტალესი, მაქმენდიშ ფილიპსი, უილიამ გეისტი, გრეგ 

მაკგრეგორი, დუგლას მარტინი,  მაიკლ კაუფმანი, ტომ ბაკლი. ამ ჩამონათვალში 

თვალს სჭრის არაერთი ცნობილი ჟურნალისტის სახელი, თუმცა მათ შესაძლოა 

სახელი სწორედ მაშინ მოიხვეჭეს, როცა ამ რუბრიკას უძღვებოდნენ. 

   ეს არის კითხვები, რომლებიც ბუნებრივად ჩნდება. განა არ შეიძლება ნიუ-იორკზე 

წერა სხვადასხვა ფორმატში? რითაა განპირობებული ნიუ-იორკზე წერისას, მაინც 

და მაინც საავტორო სვეტის შექმნა, რა უნდა იყოს ასეთი სვეტის დანიშნულება? 

   აი, რას იგონებს კალამნისტი რიჩარდ შეპარდი: „ნიუ-იორკის შესახებ― - სვეტს 

სჭირდებოდა საინტერესო თხრობის პერსონალური ელემენტებით შეჯერება. 

ამასთან, ესსეისტური მიდგომა, რომელიც მოკლებული იქნებოდა რედაქტორულ 

პათოსს და დამოძღვრის სტილს, თან მასალას ისეთივე მნიშვნელობას შესძენდა, 

როგორც ასახვის საგანს ჰქონდა. 

    როგორც „ნიუ-იორკ ტაიმსის― არქივებიდან ჩანს, „ნიუ-იორკის შესახებ―- სვეტი 

პირველად 1939 წელს გამოჩნდა. მას უძღვებოდა თხემით   ტერფამდე ძირძველი 
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ნიუ-იორკელი მეიერ ბერგერი. მეორე მსოფლიო ომმა გარკვეული ვაკუუმი 

წარმოქმნა, თუმცა ომის დამთავრებისთანავე „ნიუ-იორკის შესახებ― - სვეტი 

აღადგინეს და მას უძღვებოდა მეიერი გარდაცვალებამდე, კერძოდ, 1959 წლამდე. 

მეიერ ბერგერის შემცვლელი გეი ტალერი იყო, სწორედ მან დაწერა ბოლო ორი 

სვეტი, რის შემდეგაც რედაქციის გადაწყვეტილებით, მეიერ ბერგერის 

საპატივცემულოდ, გაზეთში რამდენიმეკვირიანი პაუზა გაჩნდა. ეს 

რამდენიმეკვირიანი პაუზა 14 წელი გაგრძელდა. 

    ხანგრძლივმა პაუზამ „ტაიმსის― მენეჯერები სვეტის აღდგენის აუცილებლობაში 

დაარწმუნა. ამ სვეტის სასწრაფოდ აღდგენის არგუმენტები ჩამოაყალიბა ივან 

ვეიტმა, რომელსაც იმხანად „ტაიმსის― პრომოუშენი, მუდმივ განვითარებაზე 

კონტროლი ევალებოდა. 

  ივან ვეიტი აცნობიერებდა, რომ „ტაიმსი― სოლიდური და სერიოზული გაზეთი 

იყო, თუმცა ამაში ის უარყოფით ტენდენციასაც პოულობდა. აი, რას წერს იგი 1959 

წელს ორვილ დრეიფუსს: „ტაიმსის― სოლიდარობამ გაზეთის რეპუტაცია უკვე 

ზედმეტად გაბერა და გააზვიადა. სინამდვილეში მკითხველისთვის დაბრკოლებად 

იქცა― [1,236]. გამოსავალს ივან ვეიტი „ნიუ-იორკის შესახებ― - სვეტების სასწრაფოდ 

აღდგენაში ხედავდა. „ტაიმსის― მენეჯერებმა კრიზისიდან გამოსავალი სვეტის 

აღდგენაში დაინახეს. შემთხვევითი არ არის , როცა რიჩარდ შეპარდი აღნიშნავდა : 

„ნიუ-იორკის შესახებ―- სვეტმა წერის განსაკუთრებული მანერა გამოკვეთა და 

ამერიკელებს სითბო აჩვენა. სწორედ ამან მიიზიდა ახალი მკითხველი―. 

    ამ რუბრიკის ავტორთა შერჩევისას, ბუნებრივია, უპირატესობა ნიუ-იორკელებს 

ენიჭებოდა. როგორც ჩანს, რედაქცია დაინტერესებულია ფართო საზოგადოებას 

გააცნოს ნიუ-იორკის რეჟიმი და სტილი, მონუსხოს იგი და კიდევ ერთხელ 

მიანიშნოს, რომ გაზეთის რეკლამირება ეფექტური საქმე იყო. ამრიგად, არსებობდა 

ამ სვეტების აღდგენის მარკეტინგული მოთხოვნილება. და მაინც, ეს სვეტი ნიუ-

იორკით მონუსხულ აუდიტორიაზეა გათვლილი. 

    ―About New- York‖-ის სვეტი შეიძლება ჩავთვალოთ იმ ერთ-ერთ სავიზიტო 

პუბლიკაციათა სერიად, რომლებიც „ნიუ-იორკ ტაიმსს― გამოარჩევს სხვა 

გავლენიანი ამერიკული გაზეთებისგან. 
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    როგორც  ჩანს,  ამ  სვეტის თაყვანისმცემლები მალევე  გამოიკვეთა იმ სავარაუდო 

მკითხველისგან, რომელიც თავდაპირველი გათვლით იგულისხმებოდა. ამიტომ, 

ახლა უკვე  მეორე  კატეგორიის  მკითხველისათვის იქმნება  პუბლიცისტური 

სვეტების ახალი სერია რუბრიკით ―Going out guide feature‖ (სიტყვა-სიტყვით - 

„მეგზური -სტატია ქალაქგარეთ―, რომელიც სამოგზაურო ნარკვევის პროექტით 

იწერება). ერთი შეხედვით , ეს იყო ―About New-York‖ - სვეტის საპირისპირო 

მოსაზრება (ანუ, ოპედი). სინამდვილეში, რედაქციის ადმინტრატორთა სწორი 

გათვლით ამ ორმა სვეტმა ერთმანეთი შეავსო და მკითხველის რაოდენობა კიდევ 

უფრო გაზარდა. ―Going out guide feature‖ - სვეტი თავისი იდეით ხაზს უსვამს, რომ 

გაზეთი არ არის იზოლირებული და კარჩაკეტილი. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ესაა 

აშკარა პრეტენზია იმაზე, რომ „ნიუ-იორკ ტაიმსი― სრულიად ამერიკის გაზეთია. 

ფართო აუდიტორიაც სწორედ ამ რუბრიკაში ეძებს და პოულობს საკუთარი 

სოციალური დიალექტის ვარიაციებს,   ცხოვრების სტილსა და  იდეალებს.  

  1972 წლიდან ―Gouing out guide feature‖ – სვეტს უძღვება რიჩარდ შეპარდი. 

ინიციატორი ამ შემთხვევაში , თვით ეიბ როზენტალია. 

   დამკვიდრებულია აზრი, რომ პუბლიცისტური სვეტების ავტორი აუცილებლად 

უნდა იყოს ძალიან ცნობილი ადამიანი. „ნიუ-იორკ ტაიმსის― ხელმძღვანელობამ 

სტერეოტიპი დაარღვია, როცა „ნიუ-იორკის შესახებ― წერა შესთავაზა  ჯერ კიდევ 

ნაკლებად ცნობილ რიჩარდ ფ. შეპარდს,  რომელიც მოგვიანებით თავის წიგნში 

იხსენებს: „ეს საუკეთესო სამსახური იყო, რომელიც გაზეთში მქონდა. ახლა მესმის 

მათი, ვინც ცდილობს ამ საქმეს „მოერგოს―. კალამნისტს სჭირდება გამჭრიახი 

გონება, გაძლიერებული სმენა, რომ არ გამორჩეს მასალა სვეტისთვის, რომელიც 

თავის მხრივ მოერგება ან არ მოერგება დღის ახალ ამბებს . 

  საერთოდ, თუ დავაკვირდებით, როგორ მუშაობენ ამ გაზეთის ხელმძღვანელები, 

ვნახავთ, რომ მათი მთავარი ყურადღება კონცენტრირებულია ბზარების აღმოჩენისა 

და მათი ამოვსებისკენ.  ამ შემთხვევაში, განსაკუთებული ყურადღება ეთმობა 

მედია-კრიტიკოსების აზრს. შესაძლებელია ამ სვეტის შექმნისკენ სწორედ მედია-

კრიტიკამ უბიძგა რედაქტორებს. მართლაც ორაზროვანი იყო სამაუწყებლო 

კრიტიკოსის ჯეკ გოულდის ირონია: „მოდი, კრიტიკა შემოქმედებით შვებულებაში 
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გაუშვით, რათა მან თავის თავზე მუშაობა შეძლოს. ასე, კრიტიკას შესაძლებლობას 

მისცემთ, გამოიკვლიოს თავისი დისციპლინის საზღვრებს მიღმა არსებული დიდი 

სამყარო. ეს თქვენს კალამნისტებსაც მოუხდებათ. მათ თავისი მოსაზრების 

წარმოჩენა იმგვარად უნდა ისწავლონ, რომ თავი დააღწიონ „ასე გააკეთე, ისე 

იმოქმედე― - პათოსს. ამისთვის საჭიროა გამოცდილება, სიჯიუტე, გემოვნება და 

რკინის ნერვები―.  

ჯეკ გოულდის მინიშნება ირიბი ფორმულირებით იქნა გაგებული - „გადალახე 

საზღვარი, არ    წერო    მხოლოდ ნიუ-იორკისთვის, ხოლო პირდაპირი 

ფორმულირებით კი ის  კალამნისტებს   შეეხო და გაიჟღერა მოწოდებამ,  

ყოფილიყვნენ ცოტა კრიტიკულები  ნიუ-იორკთან მიმართებაში. ამას კი მხოლოდ 

მაშინ შეძლებდნენ, თუ პროფესიულ კრიტიკას, ქალაქიდან შორს „შემოქმედებით 

შვებულებაში― გაჰყვებოდნენ. როგორც ჩანს, იმ პერიოდში კალამნისტები 

გრძნობდნენ იზოლაციას. რესტონი გაზეთის ხელმძღვანელობას (კერძოდ,  AHS-ს) 

წერდა, რომ კალამნისტებს ეუფლებათ უკმარისობის განცდა იმის გამო, რომ ისინი 

იზოლირებულნი არიან ნაღდი ახალი ამბებისაგან და ყველაზე მრავალფეროვან 

სვეტებშიც კი მონოტონობა ჩნდება. რესტონი სთხოვდა AHS-ს, როგორმე ამოევსოთ 

ეს სიცარიელე, რის მთავარ მიზეზადაც იგი გაზეთის პოლიტიკის არასწორად 

წარმართვას ასახელებდა. 

   სამაგიეროდ 1960 წლის 27 ოქტომბერს, როცა „ტაიმსმა― საპრეზიდენტო 

არჩევნებისას, ჯონ კენედის მისამართით თავის მხარდაჭერის შესახებ საჯაროდ 

განაცხადა - „ნიუ-იორკ ტაიმსის― პუბლიცისტურ სვეტებში მიკერძოებისა და 

ტენდენციურობის საფრთხე ახლა უკვე, AHS-მა იგრძნო და ასეთი შინაარსის 

წერილი მისწერა კალამნისტ რესტონს : „მაშ ასე, საიდუმლო გამჟღავნდა და ვიცი, 

იმედებს არ გაგიცრუებთ, ვერც გაგაკვირვებთ. ვისურვებდი, ამაზე, რაღაცნაირად 

ზეგავლენა მოგეხდინათ. ასე მგონია, რომ თქვენ და CY (ს.ზ. სულცბერგერი) იმის 

ზეგავლენის ქვეშ მოექეცით, რაზეც კამპანიის დროს წერდით. ფაქტობრივად, ამან 

გაზეთში დაბნეულობა შემოიტანა. მას შემდეგ, რაც თქვენ ორმა ასე აშკარად 

განაცხადეთ თქვენი პროკენედისტობა, ჩვენი მკითხველი დაეჭვდა ყველა იმ 

ინფორმაციის ობიექტურობაში, რასაც თქვენ ბეჭდავდით. მოგეხსენებათ, არ მჩვევია 

თქვენზე არც სიტყვით და არც საქმით ზემოქმედება. ამას სურვილის შემთხვევაშიც 
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არ გავაკეთებდი. ერთადერთი კითხვა არ მასვენებს : რამდენად ჭკვიანურია, ისეთმა 

ახალგაზრდა ბიჭებმა, როგორებიც შენ და CY ხართ, ხელის ერთი მოსმით უარყოთ 

ის სივრცე, რომელიც თქვენვე შექმენით. ბოლოს და ბოლოს, მე მინდა თქვენზე 

ვიფიქრო, როგორც რეპორტიორებზე და არა როგორც პანდიტებზე―. 

    როგორც ამ წერილიდან ჩანს, მაშინდელი სვეტების ავტორები ახალგაზრდა 

რეპორტიორები არან. თუმცა, პუბლიცისტური სვეტებისა და კალამნისტების 

სტატუსი მაიც დაუზუსტებელია. რიჩარდ რეპარდი „ნიუ-იორკ ტაიმსის― 

კალამნისტების ასეთ ფორმულირებას გვთავაზობს: „ტაიმსში’ მუშაობენ 

კალამნისტები და „კალამნისტები― . ლექსიკური თანხვედრა არაშემთხვევითია. 

რეპარდი სწორედ ასე მიანიშნებს, რომ არსებობს კალამნისტების ორგვარი გაგება. 

გაზეთში მათი ფუნქციები და სტატუსი სხვადასხვაა. პირობითად, პირველი 

კალამნისტები არიან „რეპორტიორები, რომლებიც წერენ სვეტებს, მაგრამ ერთ 

მშვენიერ დღეს მენეჯმენტის კაპრიზის წყალობით შეიძლება მარტივად 

ჩამოერთვათ ეს უფლება. ამის შემდეგ ისინი უღიმღამო პროცესებს გააშუქებენ― .    

მეორე კატეგორიის კალამნისტები „დიდი ვინმეები არიან― და მათ გარანტირებული 

ადგილი აქვთ გაზეთში. ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ ისინი მხოლოდ სვეტებს წერენ, 

„ზოგს შეუძლია დაწეროს მისი უდიდებულესობა― პირველი გვერდის მასალა . 

    შემთხვევითი არ არის ის, რომ შეპარდი „ტაიმსის― პირველ გვერდს აღმატებით 

ხარისხში მოიხსენიებს. ეიბ როზენტალი თავის მემუარებში წერს: „პირველ 

გვერდზე მარტო ახალი ამბები არ ჩნდება. ესაა ახალ ამბებს პლუს „ტაიმსი―... 

ხშირად ამბავი პირველხარისხოვანი „ტაიმსის― პირველ გვერდზე განთავსების გამო 

ხდება― . 

    პუბლიცისტური სვეტების მთელი სერია ეძღვნება ერთი ადამიანის მიერ სხვა 

ადამიანთა ცხოვრების სტილის შესწავლას. „ნიუ-იორკ ტაიმსის― ყოველკვირეულ 

სვეტში - „მეტროპოლიტენის დღიური― ( Metropolitan Dairy) - იუმორისტულადაა 

აღწერილი ქალაქის ყოველდღიური ცხოვრება. ეს რუბრიკა ძალზედ პოპულარული 

იყო. როცა გაზეთმა მისი დაბეჭდვა შეწყვიტა, სწორედ მკითხველთა მოთხოვნით 

„ნიუ-იორკ ტაიმსის― რედაქტორებმა იგი სასწრაფოდ აღადგინეს.თანამედროვე 

„ნიუ-იორკ ტაიმსის― კალამნისტები კვირის სხვადასხვა დღეს იბეჭდება, ანუ 



122 
 

მკითხველმა წინასწარ იცის, რომელი კალამნისტის პუბლიკაციას გაეცნობა 

კონკრეტულ დღეს. ეს კალამნისტები არიან: ტომას ლ. ფრიდმანი,  პოლ კრუგმანი, 

დევიდ ბრუქსი, ნიკოლას დ. კრისტოდი, მაურინ დოუდი, ჯონ ტერნი, ფრენკ რიჩი, 

ბობ ჰერბეტი და სხვები. „ნიუ-იორკ ტაიმსში― ვხვდებით ე.წ. ახალი ამბების 

კალამნისტებსაც, რომლებიც შეგვიძლია მივიჩნიოთ სოფთ-ნიუს და ჰარდ-ნიუს 

კალამნისტებად. მათ შორის არიან : გრეტჰენ მორგენსონი, დეივ ანდერსონი,  

როჯერ კოჰენი და სხვ. „ნიუ-იორკ ტაიმსში― მოწვეული კალამნისტებიც აქვეყნებენ 

წერილებს.  ვხვდებით სვეტის ახალ განმარტებას:  „სვეტი არის სტატია, რომელიც 

ეფუძნება არა ტრადიციულ რეპორტირებას, არამედ მწერლის მოსაზრებას 

მიმდინარე ამბებზე.  გამოცემები  იკრებენ  კალამნისტებს, როგორც 

„სახელმოხვეჭილ― მწერლებს, რომ მიიზიდონ მკითხველი. კალამნისტობა 

პრესტიჟულია იმიტომაც, რომ პრესაში რეპორტიორის ფოტო ჩნდება, კალამნისტებს 

შეუძლიათ, დაწერონ სვეტები, გამოეხმაურონ დღის ახალ ამბებს, თავისი 

გამოკვლევისთვის დაეყრდნონ ადრე გამოქვეყნებულ გამოკვლევებს. კალამნისტები 

ბრწყინვალედ უნდა ფლობდნენ წერის ოსტატობას და რეპორტიორებზე უკეთ 

ჩამოყალიბებული შეხედულებები უნდა ჰქონდეთ― . 

     დღეისთვის საქართველოში სვეტების წერა პოპულარული ხდება. პუბლიცისტმა 

და კინომცოდნემ გოგი გვახარიამ, საავტორო სვეტებზე მუშაობა ჟურნალ „ცხელ 

შოკოლადში― დაიწყო, რასაც მოჰყვა საავტორო სვეტები გაზეთში „24 საათი―. 

ამჟამად მას აქვს საავტორო ბლოგი „რადიო თავისუფლების― საიტზე. როგორც 

თავად ამბობს, მისთვის მთავარია, გამოხატოს განწყობილება, რომელიც წერის 

მომენტში აქვს.   გოგი გვახარიას სვეტები უფრო რეცენზიისა  და საავტორო სვეტის 

ნაზავია, რომელშიც ჩანს პუბლიცისტის და კინომცოდნის ხედვა. კითხვისას 

ტექსტის „ვიზუალიზაცია― ხდება. ანუ, კითხულობ სვეტს და თითქოს 

კინოკადრებსაც უყურებ. თავად ბ-ნი გოგი ამბობს, რომ საავტორო სვეტების 

წერისას მედიატექსტს (აბზაცებს, მოვლენებს, ფაქტებს) კინოკადრებად არ აღიქვამს, 

მაგრამ ადასტურებს: „კინოს სამყაროში ვტრიალებ, ამიტომ ბუნებრივია, რომ 

ერთგვარი „კინემატოგრაფიული ხედვა მაქვს―.  საავტორო სვეტები ქვეყნდება 

საქართველოში გამომავალ ინგლისურენოვან გამოცემებში.  გაზეთ „ჯორჯიან 

ჯორნალში―, ყოველ ხუთშაბათს, იბეჭდება ამერიკელი პუბლიცისტის ჯონ ჰენესის 
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სვეტები, რომლებიც მოგვითხრობენ უცხოელის თვალით დანახულ 

საქართველოზე. ჟურნალის რედაქციამ რუბრიკაც შესაფერისი შეარჩია - „უცხოელის 

ხედვა― (Foreigner s vision). ამერიკელი კალამნისტისთვის მნიშვნელოვანია 

საკუთარი სტილის ხაზგასმა, ამიტომ მის სვეტებს ქართველი კოლეგები არ 

ასწორებენ. ჰენესი თემების არჩევისას ითვალისწინებს როგორც საკუთარ 

გამოცდილებას, დაკვირვებებს, ასევე - მკითხველის ინტერესს და მის 

მენტალიტეტს. მის საავტორო სვეტებში ჩანს უცხოელის თვალით დანახული 

თბილისის ცხოვრება, პრობლემები, თემები, რომლებიც შესაძლებელია ქართველი 

კალამნისტების თვალთახედვაში არ მოხვედრილიყო. ესენია: შინაური ცხოველები 

და ქუჩა, დაბადების დღეები ქართულად, ზღვის სანაპიროები და ზამთრის 

კურორტები საქართველოში და სხვ. ავტორი რამდენიმე წელია, თბილისში 

ცხოვრობს,  ჰყავს ქართველი მეუღლე და მისივე სიტყვებს თუ დავესესხებით, იგი 

საკუთარ სახლზე წერს, რომელიც თვალსა და ხელს შუა იცვლება... როგორც 

მწერალი, ცდილობს ამ ცვლილებებს მკითხველთან ერთად დააკვირდეს და 

განსხვავებული ხედვა, კუთხე შესთავაზოს. 

ქართულ მედიაში სავტორო სვეტები  იბედჭდებოდა ჟურნალებში: „ტაბულა―, 

„ლიბერალი―, გაზეთში „24 საათი―, ―Jeorgian Journal‖ და სხვ. როგორც აღვნიშნეთ, 

გადაინაცვლა ონლაინმედიაშიც.  საქართველოში საავტორო სვეტებს 

ჟურნალისტების გარდა, წერდნენ და წერენ ხელისუფლების ყოფილი 

წარმომადგენლები,   ცნობილი მწერლები,  სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები.  

ერთ-ერთი მახასითებელი, რომელიც სვეტს სხვა ჟანრებისგან გამოარჩევს, არის მისი 

ადგილი ბეჭდურ გამოცემაში.  ზანდერი (1999) შენიშნავს: „სვეტი რეგულარულად, 

ერთსა და იმავე გვერდზე, ერთსა და იმავე ადგილას, ერთი და იმავე სათაურის ქვეშ 

იბეჭდება და ერთი და იმავე ავტორის მიერ იწერება―.     

ცნობილი ამერიკელი მესვეტე, სუზეტე შტენდრიგი, თვლის, რომ ავტორს 

განსაკუთრებული ფუნქცია აქვს სვეტში, ის ირჩევს თემას და ამ თემის აღწერის 

გზას. სვეტი შესაძლოა ერთადერთი ჟურნალისტური ჟანრია, სადაც ავტორი არ 

უნდა იყოს ობიექტური, სადაც სუბიექტური „მე“ უმთავრესია. 
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ეს თანმიმდევრულობის 10 ელემენტი ეხმარება მკითხველს სვეტის 

იდენტიფიცირებაში.  სვეტის შემდეგი ნიშანი, ზანდერის მიხედვით, არის ავტორის 

სახელი, რეალური ან გამოგონილი, რომელიც ტექსტის გვერდითაა მოთავსებული.  

  სვეტის ავტორის მოსაზრებები შესაძლოა, მთლიანი გაზეთის პროფილისგან 

განსხვავდებოდეს. აზრების ეს განსხვავებულობა აღიქმება, როგორც სვეტის წერის 

სტრატეგია და გამოარჩვეს მას სხვა ჟანრებისგან. ტექსტში ავტორის არსებობა 

ძალიან თვალსაჩინოა...  

ზოგჯერ ავტორის სახელს მკითხველის მისაზიდადაც იყენებენ... შტენდრინგი 

ამტკიცებს, რომ არც ერთი სხვა ჟურნალისტური ჟანრი, სვეტის გარდა, ავტორს არ 

აძლევს ინდივიდუალობის გამოვლენის უფლებას, უფლებას - შექმნას გზავნილიც 

და ავტოპორტრეტიც... მწერლის პიროვნება მისი წერის სტილში ჩანს, ეს არის ხმა, 

რომელიც მკითხველს საშუალებას აძლევს, სამყარო მწერლის ობიექტივიდან 

დაინახოს, რაც ინტიმურობის შეგრძნებას ქმნის...                                          

ანჯელა ფილიპსი (2007), წიგნში „კარგი ნაწერები ჟურნალისტიკისთვის“ 

(„პერსონალური და კომენტარის სვეტები“, გვ. 196), განიხილავს რა „ნიუ-იორკერში“, 

„კოსმოპოლიტენში“, „გარდიენში“, და „GQ-ში“ სხვადასხვა დროს გამოქვეყნებულ 

გარი იოუნგის (Gary Younge), კატერინა ბენეტის (Catherine Bennett), ბორის ჯონსონის 

(Boris Johnson), ჯეიმს საროვიკის (James Surowieki), მარჩელე დი არგო სმიტის 

(Marcelle D’Argy Smith) პერსონალურ და კომენტარის სვეტებს, ამტკიცებს, რომ სვეტი 

მკითხველის საყვარელი ჟანრია, ბეჭდური გამოცემის გულისცემაა: „ეს არის ჟანრი, 

რომელიც ადამიანს ხატავს გაზეთის ფურცელზე, წერილების უზარმაზარ ტომრებს 

იზიდავს, ინტიმურობის შეგრძნებას უზრუნველყოფს... ზოგჯერ არაფერს აკეთებს, 

მხოლოდ დროის მხიარულად გაყვანაში, ხშირად კი გადაულახავი პრობლემების, 

შიშების დაძლევაში გვეხმარება... ამას ვერც ერთი სხვა ჟანრი ვერ ახერხებს“... 

საინტერესოა ალენ შერლენის (2008) სტატია - „სვეტები და ბლოგები―, რომელშიც 

ავტორი სვეტისა და ბლოგის მსგავსებასა და განსხვავებებზე საუბრობს.  

ალენ შერლენის აზრით, სვეტი ჟურნალ-გაზეთების, ან სხვა სერიული გამოცემების 

განყოფილებაა, სადაც კონკრეტული მწერალი საკუთარ მოსაზრებებს გამოთქვამს, 

კონკრეტული თემის მიმართ საკუთარ დამოკიდებულებას აანალიზებს... ავტორი 

ბევრ საერთოს პოულობს სვეტსა და ბლოგს შორის. განსხვავებად კი იმას მიიჩნევს, 
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რომ სვეტი უფრო აკადემიური, თავაზიანი სტილით იწერება, სარედაქციო ფილტრს 

გადის, ბლოგი კიდევ სავსებით თავისუფალია. ბლოგზე მკითხველს კომენტარის 

გაკეთება მომენტალურად შეუძლია, სვეტის შემთხვევაში კი მკითხველს მხოლოდ 

წერილის მიწერა ძალუძს. ბლოგის კითხვის დროს შესაძლებელია მარტივად 

მიუბრუნდე ავტორის წინა ბლოგებს, ხოლო სვეტის შემთხვევაში, ეს 

შეუძლებელია... მისი შეხედულებით, ბლოგმა ბევრი რამ წამოიღო სვეტიდან და 

შეიძლება მალე ჩაანაცვლოს კიდეც... 

ამერიკელი თეორეტიკოსები ჟურნალისტურ სვეტებს ორ ძირითად ჯგუფად ყოფენ: 

თემატურ-პრობლემური სვეტები, როდესაც სხვადასხვა ავტორი, გამოცემის 

კონკრეტულ, უცვლელ ადგილას, ერთსა და იმავე თემაზე წერს სისტემატურად და 

საავტორო სვეტი, როცა მუდმივად ერთი ავტორი შეუზღუდავად წერს ნებისმიერ 

თემაზე. არსებობს ვრცელი თემატური კლასიფიკაციაც:  

იუმორისტული სვეტი, სვეტები ცხოვრების წესის შესახებ, მეტროთემატიკის სვეტი 

(დიდი ქალაქის ცხოვრებას ეხება), სვეტი-თვალსაზრისი. ასევე, უფრო 

დავიწროებული თემატიკისაც: მრჩევლის სვეტი, კრიტიკული მიმოხილვების 

სვეტი, თვალსაზრისის სვეტი, ჭორების სვეტი, იუმორისტული სვეტი, 

კულინარიული სვეტი და ა.შ. მათგან ყველაზე გავრცელებული სახეებია: 

მოსაზრების, რედაქტორის, მრჩევლის და თემატური სვეტები. ეს უკანასკნელი 

კონკრეტულ სფეროს თუ თემას ეხება. 

ქართულ პრესაში ყველაზე ხშირად გვხვდება რედაქტორის, თვალსაზრისისა და 

თემატური სვეტები.  

თუ გასული საუკუნის 90-იან წლებამდე რედაქტორის სვეტი იშვიათად ჩნდებოდა 

ჟურნალ-გაზეთების ფურცლებზე და მკვეთრად გამოხატული იდეოლოგიური 

დატვირთვა ჰქონდა, დემოკრატიულმა პრესამ სრული უფლება მიანიჭა 

რედაქტორებს - ეწერათ იმის შესახებ, რაც თავად სურდათ; გულწრფელად 

გამოეხატათ საკუთარი პოზიცია, პიროვნული შეხედულებები და მისწრაფებები, 

ინდივიდუალური „მე―.  კიდევ უფრო საინტერესოა საავტორო სვეტები, რომელთა 

ავტორები არა პროფესიონალი ჟურნალისტები, არამედ სხვადასხვა სფეროს 

ცნობილი წარმომადგენლები - მწერლები, მუსიკისმცოდნეები, ხელოვნებისა და 
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სპორტის ექსპერტები არიან. ეს საავტორო სვეტები ჟურნალ-გაზეთების შინაარსსაც 

ამრავალფეროვნებენ და მათ რეიტინგულ შკალასაც მაღლა სწევენ.  

სვეტი, უპირველეს ყოვლისა, ავტორის პოზიციას გადმოგვცემს კონკრეტულ 

მოვლენასთან, საკითხთან, თემასთან მიმართებით. მოიცავს პრობლემის 

ავტორისეულ, სუბიექტურ ხედვას და არა მხოლოდ ფაქტების კონსტატაციას. 

მესვეტეთა უმთავრესი მიზანი არის არა მხოლოდ აუდიტორიის ინფორმირება, 

არამედ მკითხველის დაინტერესება და ორიგინალური ხელწერით მათი 

ყურადღების მიპყრობა აქტუალურ პრობლემებზე.  

საავტორო სვეტებისთვის დამახასიათებელია ლაკონურობა, კომპაქტური 

მოცულობა, მასალის გადმოცემის ემოციურად დატვირთული სტილი და 

მოვლენათა მკვეთრად გამოხატული სუბიექტური შეფასებები. საავტორო სვეტში 

უმთავრესი ავტორის პოზიციაა, სიტუაციისა თუ პრობლემის მისეული ხედვა.  

საავტორო სვეტი ერთი და იგივე, მუდმივი ავტორის მიერ იქმნება, გარკვეული 

რეგულარობით ქვეყნდება ერთსა და იმავე გამოცემაში და წინასწარ განსაზღვრულ, 

უცვლელ ადგილას იბეჭდება.  

რედაქტორისა და მოსაზრების სვეტების ავტორები, რომლებიც გლობალურ 

საკითხებსა და მოვლენებზე წერენ, საკუთარ კომენტარებში, გარკვეულწილად, ამ 

მოვლენათა ლოკალიზებას ახდენენ, რაც ხელს უწყობს მკითხველს, უფრო 

მარტივად გაიაზროს ეს მოვლენები. 

სვეტების სტილი 

რა ზომის უნდა იყოს საავტორო სვეტი?   საკუთარი აზრის გამოსათქმელად 

საკმარისია ერთი საგაზეთო  სვეტი. საჟურნალე და ონლაინგამოცემებში   ეს 

შეიძლება იყო 1.5 (ან ცოტა მეტი) გვერდი.  სვეტების ავტორი, უწინარეს ყოვლისა, 

უნდა ენდობოდეს შინაგან ხმას და იყოს გულწრფელი. ამ  სემთხვევაში მკითხველს 

ისიც აინტერესებს, რას განიცდის ავტორი და რა საერთო აქვს ამ ემოციას 

მკითხველის პერსონასთან.  

მესვეტემ ობიექტური  მოსაზრება  უნდა გამოხატოს და ამისთვის  სხვადასხვა 

ელემენტი მოიშველიოს. (ლიტერატურულ   ჟურნალისტიკაში ავტორს შეუძლია  

მხატვრული  ელემენტების მოშველიებაც). საავტორო სვეტში შეიძლება 
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დომინირებდეს კრიტიკული პათოსიც.  ავტორმა ის შუალედი უნდა მოძებნოს, 

რომელიც გამოცდილების გაზიარებასა  და დარიგებას  შორის გადის. საავტორო 

სვეტი ინდივიდუალიზმისა და სტილის გამოვლენის საუკეთესო საშუალებაა.  
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                                                            XI  ლექცია 

                                         

                                      რეპორტაჟი  და მისი სახეები 

ამ თავში თქვენ გაეცნობით 

 რა არის რეპორტაჟი 

  რა განსხვავებაა რეპორტაჟსა და ახალ ამბებს შორის 

როგორი უნდა იყოს კარგი რეპორტაჟი: რეპორტაჟის ხუთი მოთხოვნა 

ცოტა რამ სასამართლო რეპორტაჟზე 

რეპორტაჟი — ესაა შეტყობინება, თხრობა მოვლენაზე ან მოვლენებზე, რომლებიც 

ხდება ჟურნალისტის თვალწინ. 

როგორც სხვა ჟანრები, ეს დახასიათება თხოულობს დამატებით ახსნას — ახალი 

ამბების ჟურნალისტიკა ხომ უმეტეს შემთხვევებში გულისხმობს იმის აღწერას,  რაც 

მოხდა ჟურნალისტის თვალწინ. რა გამოდის —გადმოცემული მოვლენები  უნდა 

ჩავთვალოთ ახალ ამბებად, ხოლო რაც ვნახეთ თვითონ რეპორტაჟად? რა თქმა 

უნდა, არა. მაგრამ ნანახის შესახებ ხომ შეიძლება თხრობა სხვადასხვაგვარად, 

ვიყენებთ საშუალებების მთელი არსენალს, რაც არის ჟურნალისტის 

განკარგულებაში და ერთ-ერთ ასეთ საშუალებას წარმოადგენს რეპორტაჟი. 

ახალი ამბების არსი, როგორც  ვიცით, მთლიანად განსაზღვრულია. ჟურნალისტიკის 

განვითარებამ რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში მიგვიყვანა იქამდე, რომ 

ფორმულირებულია ექვსი კითხვა, რაზედაც ახალმა ამბებმა უნდა უპასუხოს — ანუ 

პირამიდის სტრუქტურაზე, რომელიც საკმაოდ მკაცრად იძლევა ტექსტის ფორმატს. 

ეს არის სისწრაფეზე გამოდევნების შედეგი.  სურვილისა, რომ რადაც უნდა 

დაგვიჯდეს, გადავასწროთ კონკურენტებს და პირველმა ვაუწყოთ მკითხველებს 

მომხდარის შესახებ. რეპორტაჟის შემთხვევაში, როგორც წესი, ასეთი სისწრაფე 

სავალდებულო არ არის. ანუ, თუ ჩვენ ვჩქარობთ (ძალიან ვჩქარობთ), მაშინ 

უმჯობესია დავწეროთ ახალი ამბები. თანამედროვე რეპორტაჟის წერა მეტ დროს 

თხოულობს. ის მეტია მოცულობით და უფრო თავისუფალია ფორმით. 
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 ეს განსხვავება ახალ ამბებსა და რეპორტაჟს შორის გამოიკვეთა ტელეგრაფის 

გამოგონების შემდეგ. 

ცნობილია ასეთი შემთხვევა. 1870 წელს ლონდონის გაზეთ `ტაიმსის~ რეპორტიორმა 

უილიამ ჰოვარდ რასელმა დახარჯა ორი დღე-ღამე იმისათვის, მისულიყო 

რედაქციაში ბრძოლის ადგილიდან, საფრანგეთის პატარა ქალაქ სედანიდან და 

მიეტანა თავისი რეპორტაჟი იმის შესახებ, თუ როგორ მოაქციეს ალყაში გერმანიის 

ჯარებმა და გაანადგურეს ყველაფერი.  

რეპორტაჟი — ეს არა ობიექტური, არა სრული აღწერაა. ჟურნალისტი აჩვენებს 

მხოლოდ იმას, რასაც ხედავს. ხოლო განზოგადება არასრული ინფორმაციის 

საფუძველე, ნიშნავს მკითხველის დაბნევას. ადამიანები, ჟურნალისტებთან 

საუბრისას, ამუქებენ ფერებს. ზეპირ სიტყვას ახასიათებს გადამეტება, რომელიც 

მიუღებელია წერილობითი ტექსტისთვის. 

იმისათვის, რათა ეს ავიცილოთ, შეიძლება რეკომენდაცია მივცეთ ხერხს, რომელსაც 

მე ვუწოდებ სიმპლიცისიმუსის ხერხს. სიტყვა სიმპლიცისიმუსი ლათინურად 

ნიშნავს უბრალოებას. ხერხის სახელწოდება აღებულია მე-17 საუკუნის გერმანელი 

მწერლის ჰანს იაკობ გრიმელსჰაუზენის წიგნის სათაურიდან `სიმპლიციუს 

სიმპლიცისიმუს~. ამ წიგნის გმირი (წიგნს ეწოდება მისი სახელი) აღმოჩნდება 

სხვადასხვა სიტუაციაში და ყოველთვის თითქოსდა იქ არ იმყოფება, არ ითქვიფება 

მოქმედ გმირებში, და მოვლენებს გვერდიდან უყურებს და უყურებს კრიტიკულად. 

სიმპლიცისიმუსი ნებისმიერ მოვლენაზე ჰყვება მიამიტური გაკვირვების 

ინტონაციით. 

ნათელია-სიმპლიცისიმუსის ხერხი გულისხმობს, ჟურნალისტი წარმოჩინდეს, 

როგორც ,,არაფრისმცოდნე~. იგი გვერდზე დგას, მშვიდია, ქმნის სიტუაციის 

არასრულფასოვნად აღქმის შთაბეჭდილებას.  ეს არის განსხვავება რეპორტაჟსა და 

ახალ ამბებს შორის, სადაც, პირიქით, წინა პლანზე იწევს სწრაფვა ჟურნალისტი იყოს 

ობიექტური. რამდენადაც ახალი ამბები არ იწერება პირველი პირში: ჟურნალისტის 

ობიექტურია (ან ობიექტურობისაკენ ისწრაფვის) ის არ არის ჩამორჩენილი მომხდარ 

ამბავს. რეპორტაჟში, პირიქით, ჟურნალისტის `მე~ აუცილებლად მოვლენის 

დამსწრეა. და სწორედ ეს, მიუხედავად აღწერის აშკარა ცალმხრივობისა, ხდის 
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რეპორტაჟს მართალს. ჩვენ თითქოსდა ვეუბნებით მკითხველს: `მე ვიყავი იქ. 

ამიტომ მე არ შემეძლო მენახა ყველაფერი. მაგრამ მე ვწერ იმაზე, რაც თვითონ ვნახე 

და პრეტენზია არ მაქვს მეტზე,~             

 რეკომენდაციები რეპორტაჟში 

როგორი მოთხოვნები უნდა იყოს შესრულებული, რეპორტაჟი რომ  კარგი 

გამოვიდეს? ვეცადოთ მოვახდინოთ მათი, როგორც სასურველის ფორმულირება, 

რამდენადაც, როგორც ითქვა, რეპორტაჟის ფორმა თავისუფალია. 

ჟურნალისტი უნდა იყოს მოვლენის მოწმე. კარგი რეპორტაჟი ინდივიდუალურია. 

მოვლენა ხდება  განსაზღვრულ ადგილას და განსაზღვრულ დროს. ძალიან 

სასურველია, რომ ადგილსა და დროზე პირდაპირ იყოს ნათქვამი რეპორტაჟში. 

რეპორტაჟები ჩვეულებრივ იწერება მოვლენის მოხდენის შემდეგვე. 

რეპორტაჟი არა მარტო მოგვითხრობს მოვლენაზე, არამედ კიდევაც გვიჩვენებს, თუ 

როგორ მოხდა ის. 

რეპორტაჟი არ საჭიროებს განზოგადებას, საჭიროა აღქმის უშუალობა. 

რეკომენდაცია პირველი.  ჟურნალისტი უნდა იყოს აღსაწერი მოვლენის მოწმე. 

ეს აღწერას ხდის ავთენტურს, ანუ მკითხველი უშუალო იღებს თხრობას 

ადამიანისგან, რომელიც `იქ იყო~, რომელსაც შეუძლია თქვას: `მე თვითონ ვნახე 

ყველაფერი~. პროფესიონალი ჟურნალისტი უეცრად აღმოჩნდება იქ, სადაც უნდა 

იყვნენ შემთხვევითი გამვლელები, შეიძლება მთელი ჯგუფიც. ოღონდაც, 

ჟურნალისტს აქვს ბევრად მეტი შანსი აღმოჩნდეს შემთხვევის ადგილას, ვიდრე 

უბრალო ადამიანს, სწორედ თავისი პროფესიიდან გამომდინარე და რამდენადაც 

უკეთესად, რამდენადაც უფრო პროფესიულად მუშაობს ჟურნალისტი, მით მეტი 

შანსი აქვს მას აღმოჩნდეს მოვლენის ადგილას. 

სტატია, რომელიც დაწერილია თვითმხილველის მიერ, იღებს სწრაფი, სუბიექტური 

აღწერის იერს. იგი არ მალავს მკითხველისგან ავტორის არაობიექტურობას. 

ბრძოლა სედანთან იყო უმნიშვნელოვანესი მოვლენა 1870 წლის საფრანგეთ-

პრუსიის ომისა, ხოლო საფრანგეთის დამარცხება ამ ბრძოლაში აღმოჩნდა ნაპოლეონ 
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ჳჳჳ-ის მეორე იმპერიის დაცემის ბიძგი. რასელი ჩქარობდა, რათა არ დაეკარგა დრო, 

ის თავის რეპორტაჟს წერდა ღამღამობით და როგორ გაუკვირდა და გაუცრუვდა 

იმედი, როცა ბოლოს და ბოლოს ჩავიდა ლონდონში და აღმოაჩინა, რომ სხვა 

გაზეთებმა ორი დღით ადრე დაბეჭდეს ანგარიშები აღნიშნული ბრძოლის შესახებ. 

ამ კორესპონდენტებმა ანგარიშები გაგზავნეს ტელეგრაფით. 

თუმცაღა რეპორტაჟების ფასი და მიმზიდველობა ამით არ შემცირებულა, ჯონ 

კარეი, რეპორტაჟების დიდი კრებულის რედაქტორ-შემდგენელი, კიდევაც თვლის, 

რომ თანამედროვე რეპორტაჟებს უჭირავთ რელიგიის ადგილი. ეს ლოგიკა ასეთია. 

ჩვეულებრივ რეპორტაჟებში აღწერენ სიკვდილს თავისი განსხვავებული ფორმებით. 

აქ გვხვდება მკვლელობები, ხოცვა-ჟლეტა, უბედური შემთხვევები, ბუნებრივი 

კატასტროფები, საომარი მოქმედებები და ა.შ. რელიგია, კარეის მსჯელობით, 

საუკუნეების განმავლობაში წარმოადგენდა კაცობრიობის რეაქციას სიკვდილზე, 

ნებას რთავდა მას (კაცობრიობას), ჰქონოდა რწმენა სამარადისო სიცოცხლეზე, რაც 

მის ცხოვრებას ასატანს ხდიდა. რეპორტაჟები, მას შემდეგ, რაც  რელიგიის ადგილი 

დაიკავეს, განუწყვეტლივ კვებავენ მკითხველებს შეტყობინებებით სხვა ადამიანების 

სიკვდილის შესახებ - შედეგად მკითხველი მუდმივად იმყოფება გადარჩენილის 

მდგომარეობაში, მან ხომ როგორღაც შეძლო აეცილებინა ძალადობრივი და 

საშინელი დასასრული. 

რა თქმა უნდა, ეს მსჯელობები, ერთი მხრივ, აუბრალოებენ რეპორტაჟის ჟანრს, 

უტოვებენ მას სიკვდილსა და ტანჯვაზე შეტყობინების ფუნქციას, თუმცა 

სინამდვილეში ეს ჟანრი გაცილებით ტევადია, სხვა მხრივ, ამ მსჯელობებში ჩანს 

სურვილი, რათა მიეცეს რეპორტაჟს უფრო მეტი მნიშვნელოვნება. 

რეპორტაჟსა და ახალ ამბებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება იმაში 

მდგომარეობს, რომ რეპორტაჟის დაწერის ფორმა — თავისუფალია, შესაძლებელია 

მოვლენების ქრონოლოგიური აღწერა. გავრცელებულია, მაგალითად, რეპორტაჟის 

სახეობა `დღეს...~, სადაც აღწერილია დღე, რომელიც გატარებულია ქალაქის მერთან, 

დეპუტატთან, მეტროს ვაგონხელმძღვანელთან, ან უბნის პოლიციელთან. შეიძლება 

რეპორტაჟების სტრუქტურირება, იმ პრობლემების ან იმ ადგილების აღწერა, 

რომლებიც ნახა, ან სადაც იყო რეპორტიორი. 
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დავუმატოთ, რომ რეპორტაჟი — სწორედ ის ჟანრია, რომელიც აახლოებს 

ჟურნალისტიკას ლიტერატურასთან. ის ყველაზე უფრო ლიტeრატურულია. 

თუ რეპორტაჟი არ დაწერილა უმალ, მოვლენის შემდეგ, მაშინ ზოგი დეტალი, 

რომელიც მასშია მოყვანილი, შეიძლება გადაგვავიწყდეს, თუმცა როგორ ალამაზებს 

ტექსტს ამ დეტალების არსებობა. 

ციტატები ამსუბუქებენ ტექსტს, შეაქვთ მასში თავისუფლება და ჰქმნიან დასწრების 

ეფექტს. ხოლო, როცა რეპორტაჟი იწერება უმალ, მოვლენის შემდეგ, ჯერ კიდევ 

ჩარჩენილია მეხსიერებაში სიტყვები, რომლებიც თქვა ამა თუ იმ ადამიანმა და კიდევ 

უკეთესად გვახსოვს ის გარემოებები, რომლის დროსაც წარმოთქმული იყო ეს 

სიტყვები. 

ამრიგად, კარგი რეპორტაჟის მეორე ასპექტის საჭიროებად უნდა ვაღიაროთ 

პირდაპირი ციტატების არსებობა. ამას გარდა, ციტატები ტექსტს უფრო 

დამაჯერებელს ხდიან. 

რეკომენდაცია მეორე: კარგი რეპორტაჟი გვაუწყებს რაღაცის შესახებ, რაც მოხდა 

განსაზღვრულ დღეს და საათს, განსაზღვრულ ადგილას.  და ძალიან სასურველია, 

რომ დრო და ადგილი მითითებული იყოს თვითონ სტატიაში და თუ რეპორტაჟში 

მოთხრობილი არაა კონკრეტულ მოვლენაზე, ის მაინც მიბმული უნდა იყოს 

განსაზღვრულ დროსა და ადგილთან. სხვაგვარად იკარგება რეალობის შეგრძნება, 

რეპორტაჟი აღიქმება, როგორც ლიტერატურული თხრობა განყენებულ მოვლენაზე. 

რატომაა საჭირო მივუთითოთ ტექსტში დრო და ადგილი? ჟურნალისტი, რომელიც 

წერს რეპორტაჟს, წარმოადგენს კერძო პირს საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან 

ადგილზე მნიშვნელოვან დროს. აქედან გამომდინარე, ის, რაზეც წერს ჟურნალისტი, 

აქტუალურია მრავალი ადამიანისათვის, რომელთაც უნდა მივცეთ შესაძლებლობა 

წარმოადგინოს მომხდარი რეალურად არსებულ კოორდინატებში. და ბოლოს, 

თქვენი რეპორტაჟი შეიძლება მკითხველის თვალწინ აღმოჩნდეს მრავალი წლის 

მერე, ამიტომ მას უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა გაიგოს, როდის და სად ხდებოდა 

აღწერილი მოვლენა. 

რეკომენდაცია მესამე: უკეთესია დაიწეროს რეპორტაჟი უშუალოდ მოვლენის 

შემდეგ. ეს მოთხოვნა უკავშირდება ჟურნალისტური ოსტატობის რამდენიმე 
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ასპექტს. კერძოდ, ის ეხება არა მხოლოდ რეპორტაჟებს, არამედ ყველა ჟანრს. რაც არ 

უნდა დაწეროთ, საჭიროა ჩაიწეროთ უმალვე, მოვლენის მოხდენის შემდეგ. და აი, 

რატომ. 

ჯერ ერთი, როცა რეპორტაჟი იწერება მოვლენის შემდეგ, ჟურნალისტის 

მახსოვრობაში ჯერ ახლადაა მომხდარის დეტალები. დეტალები კი რეპორტაჟში 

ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ისინი აძლევენ აღწერას სიცოცხლეს და 

უშუალობას, ხდიან მას მკითხველისათვის საინტერესოს და მიმზიდველს. 

გავიხსენოთ ვლადიმერ გილიაროვსკის ცნობილი რეპორტაჟები. მისი რეპორტაჟები 

გამოცემულია ცალკე წიგნად, რომელსაც დღესაც სიამოვნებით კითხულობენ. 

გილიაროვსკი წერდა პატარა მდინარე ნეგლინკაზე, მოსკოვის აბანოებსა და 

ტრაქტირებზე, ღამის საცხოვრისების მობინადრეების ზნე-ჩვეულებებსა და 

ხოდინსკის ველის ტრაგიკულ მოვლენებზე.  

ახლა, ინტერნეტის და თანამგზავრული ტელეფონების ეპოქაში, რეპორტაჟები 

არანაკლებ საინტერსოა, ვიდრე იყო ასი წლის წინ და რა თქმა უნდა, კარგი 

რეპორტაჟები დღეს ფასობს არანაკლებ, ვიდრე პირველი მსოფლიო ომის დროს, 

ვიდრე ჰემინგუეი წერდა თავის რეპორტაჟებს ევროპიდან. რეპორტაჟები ხომ არა 

მარტო მოგვითხრობენ იმაზე, რაც მოხდა, არამედ გიჩვენებენ, თუ რა როგორ 

ხდებოდა. 

რეკომენდაცია მეოთხე: რეპორტაჟი არა მარტო მოგვითხრობს, არამედ გვიჩვენებს 

კიდევაც. ეს მოთხოვნა უშუალოდ უკავშირდება ჟურნალისტის ოსტატობას.ჩვენების 

ცოდნა მიიღწევა დამკვირვებლის მუდმივი ვარჯიშით, უნარით დაინახო ის, რასაც 

ვერ ხედავენ სხვები, აღნიშნო დეტალები (როგორც მაგ. კარების დამამზადებლის 

საფირმო ნიშანი) და შემდეგ გამოიყენო ის მასალაში.  

და კიდევ ერთი რჩევა. იმისათვის რომ აჩვენო, სრულებითაც არ არის საჭირო 

ზედსართავების და ზმნისზედების უხვად გამოყენება. გახსოვდეთ — ისინი არ 

აჩვენებენ, ისინი აფასებენ. 

რეკომენდაცია მეხუთე: ბოროტად არ ისარგებლოთ განზოგადებებით. რეპორტაჟს 

ისინი არ უყვარს 
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ცოტაოდენი რამ სასამართლო რეპორტაჟების შესახებ 

რეპორტაჟი სასამართლოს დარბაზიდან — ამ ჟანრის ერთ-ერთი ნაირსახეობაა. აქ 

ჟურნალისტის წინ დგას ამოცანა მოგვითხროს, გვიჩვენოს და აგვიხსნას, რა და 

როგორ ხდება სასამართლოში — ნაკლებად გასაგებ და არცთუ სასიამოვნო ადგილას. 

საჭიროა არ აურიოთ ორი ჟანრი — სასამართლო რეპორტაჟი და ნარკვევი. 

სასამართლო რეპორტაჟში ჟურნალისტმა არ უნდა გამოთქვას თავისი მოსაზრება, ის 

მოგვითხრობს მხოლოდ იმაზე, რაც ნახა. ნარკვევში კი, აღწერს რა თვითონ პროცესს 

და მის შედეგს, ჟურნალისტი გამოთქვამს თავის თვალსაზრისს, და ამ შემთხვევაში, 

რა თქმა უნდა, ლაპარაკობს სასამართლო გადაწყვეტილების მიზეზებზე, შედეგებზე 

და შეუძლია მისი შეფასება. 

სასამართლო რეპორტაჟის დაწერისას აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ 

ბრალდებულს დამნაშავედ ცნობს მხოლოდ სასამართლო, და არავითარ 

შემთხვევაში არ მოიხსენიოს ბრალდებულები არც `ქურდებად~, არც 

`მოძალადეებად~, არამედ მხოლოდ `ბრალდებულებად ქურდობაში~ ან 

`ბრალდებულებად ძალადობაში~. მე ვრჩები იმის მომხრე, რომ სტატიებში 

ადამიანებს ვუწოდოთ არა `ტერორისტები~, არამედ `ტერორიზმში 

ბრალდებულები~, თუმცა დანაშაულის ეს კატეგორია ადამიანებში იწვევს ძლიერ 

ემოციურ რეაქციას. 

ასევე უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ სასამართლოს პირველი ინსტანციაც კი აღიარებს 

ადამიანს დამნაშავედ ქურდობაში, ეს განაჩენი შეუძლია გააუქმოს მეორე 

ინსტანციის სასამართლომ. და ის, ვისაც ჟურნალისტმა უწოდა `დამნაშავე~, 

აღმოჩნდება უდანაშაულო, პატიოსანი ადამიანი. 

და თუ ჟურნალისტი უწოდებს უდანაშაულოს, ვთქვათ `მკვლელს~, მას შეიძლება 

დაემუქროს სასამართლო, დიფამაციისათვის — (ღირსების და პატივის 

შეურაცხყოფა). ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ყურადღებით და სიფრთხილით. 

სასამართლო რეპორტაჟებში, ისევე, როგორც მთელ ჟურნალისტიკაში, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყველაფრის შემოწმება. შემოწმების ფასი აქ ძალიან 

მაღალია. 
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სასამართლოს რეპორტაჟები უნდა იყოს აბსოლუტურად ზუსტი ბრალდების 

ფორმულირებაში (სწორედ ამიტომ ჩვეულებრივ მიუთითებენ სამოქალაქო, ან 

სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლის ნომერს, რომლითაც წამოყენებულია 

ბრალდება). ამას გარდა, უნდა ვიცოდეთ განსხვავება დაკავებასა და დაპატიმრებას, 

დაკითხვასა და გასაუბრებას შორის, და რა თქმა უნდა, ჟურნალისტმა, რომელიც 

აშუქებს სასამართლო პროცესებს, უნდა იცოდეს თავისი ქვეყნის კანონები, თავისი 

უფლებები და მოვალეობები სასამართლოს დარბაზში და მოიქცეს კანონთან 

შესაბამისობაში. 

სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს გაერთიანებები, გილდიები ან ჟურნალისტების 

ასოციაციები, რომლებიც სპეციალიზდებიან სასამართლო ჟურნალისტიკის 

სფეროში და მრავალ ქვეყანაში მათ მიიღეს დეკლარაციები და კოდექსები, 

რომლებიც ადგენენ მათი მუშაობის პრინციპებს. ამ საბუთების მნიშვნელოვანი 

ნაწილი შეიძლება წავიკითხოთ წიგნში, რომელიც გამოუშვა საჯაროობის 

დამცველმა ფონდმა `ჟურნალისტის პროფესიონალური ეთიკა: საბუთები და 

საცნობარო მასალები~. 

სტატიები ანალიზისათვის 

კითხვები: 

1. რაზეა ეს რეპორტაჟი? 

2. როგორ დაიწყებდით თქვენ ამ სტატიას? რატომ? 

3. ინფორმაციის რამდენი წყაროა? აქვს კი აზრი კიდევ ვინმეს დამატებას, თუ ეს 

საკმარისია? 

4. აჩვენებს კი ავტორი მდგომარეობას კარგად? 

5. შეაფასეთ სტატია ხუთბალიანი შკალით. 

 

კითხვები: 

1. როგორია ამ ტექსტის სტრუქტურა? რომელ ჟანრს მიესადაგება ის უფრო მეტად? 
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2. რას დაუმატებდით თქვენ? 

3. უჩვენებს კი ავტორი ნანახს კარგად? 

 

პრაქტიკული დავალება თავიდან `რეპორტაჟი~ 

დავალება 1. 

აღწერეთ თქვენი გზა სახლიდან ოფისამდე. ეცადეთ მიაქციოთ ყურადება 

დეტალებს. მოყევით იმ ადამიანებზე, რომლებსაც ხვდებით გზაში, 

დავალება 2. 

დაწერეთ რეპორტაჟი კინოში მსვლელობის შესახებ (ან, უკეთესია ზოოპარკში, 

ბოტანიკურ ბაღში). კარგი იქნებოდა, თუ წავიდოდა რამდენიმე ადამიანი, 

რომლებიც შემდეგ დაწერდნენ რეპორტაჟების თავისეულ ვერსიებს. შემდეგ 

საჭიროა ამ ვერსიების განხილვა. 
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                                         XII ლექცია 

                                       ფიჩერი  

ინგლ. FEATURE STORY    ტექსტის ტიპი, , რომელიც დაწერილია საკმაოდ 

არაფორმალური, მსუბუქი ინფორმაციული სტილით, ნელ-ნელა იხსნება სქემის 

მიხედვით: აღწერა-განმარტება-შეფასება. მთავარი ამოცანაა - ფიჩერის განთავსება 

მასმედიაში მკითხველისათვის საკმაოდ მისაღები ფორმით. კარგად 

მომზადებულმა, საინტერესო ისტორიამ ყოველთვის შეიძლება დაამშვენოს გაზეთი 

ან ჟურნალი და მიიპყროს მკითხველის ყურადღება. 

     ფიჩერი  (Feature) -გვხვდება ასეთი ტერმინიც ,,წერა მთავრის აქცენტირებით~- 

(Feature Writing)  ამერიკული ჟურნალისტიკის ფორმაა.  

ეს არის მედიატექსტი ადამიანების შესახებ, ზოგჯერ მას ,,წერის მხატვრულ 

ტონსაც~ უწოდებენ. ფიჩერი მკითხველს ცოცხალ ისტორიებს აზიარებს, ამიტომაც 

ითვლება ნიუსის გაადამიანურების, გაცოცხლების საშუალებად. ეს არის სუნთქვის 

შეტანა ჟურნალისტიკაში. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ფიჩერი ყველაზე უფრო 

საკამათო ჟანრია ჟურნალისტიკის თეორეტიკოსებისათვის.  

იმაზე ყველა თანხმდება, რომ ფიჩერი მედიაში დამკვიდრდა, როგორც ცოცხლად და 

საინტერესოდ დაწერილი ტექსტის ან ინსცენირებული გადაცემის ტერმინი. 

ამგვარად, კლასიკური  (Feature)   არის მასალა, რომელშიც გამოყენებულია საარქივო 

დოკუმენტები, ჩანაწერები. მისი ენა და სტრუქტურა არ არის ისეთი მკაცრი, 

როგორიც ახალი ამბების ენა და  სტრუქტურაა. თუმცა ფიჩერიც ნიუსის მსგავსად  

საბოლოოდ, ფაქტებზე მოგვითხრობს. მის ავტორსაც შეუძლია, როგორც 

რეპორტიორს, მომხდარის ცენტრში ყოფნა, მაგრამ ფიჩერი უფრო მეტია, ვიდრე 

რეპორტაჟი.   ის შეიცავს არგუმენტებს, ისტორიულ ექსკურსებს, მონაცემებს, 

ფაქტებს, სიტუაციის სახოვნად, ხატოვნად გადმოცემას, ანალიზსაც. ფიჩერს ყველა 

ჟურნალისტური ფორმიდან აქვს რაღაც აღებული, თუმცა მთლიანობაში ის მაინც 

დამოუკიდებელი ფორმაა. Feature  არის  ცოცხალი, თანამედროვე სტილის 

ნაწარმოები, რომელშიც ავტორს უფრო მეტი თავისუფლება აქვს, ვიდრე 

რეპორტაჟში. ეს არის ,,ჟურნალისტური კომპოზიცია~, რომელიც შეიცავს კიდევ სხვა 

კომპონენტებს. ფიჩერზე წარმოდგენის შესაქმნელად ჰამბურგში გამოცემული 
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ჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო” გვთავაზობს მცირე ფრაგმენტს ჟურნალ 

,,შპიგელში~ გამოქვეყნებული ფიჩერიდან.  

როდესაც გერმანიაში უმუშევართა რიცხვმა 2 მილიონს გადააჭარბა. ,,შპიგელმა~ ამ 

პრობლემისადმი მიძღვნილი სტატია დაიწყო იმ ადამიანის ბედის აღწერით, 

რომელმაც სამსახური დაკარგა. ,,თითქმის 14 წელი ლეოლ ვეთჰიუნკერი სოფელ 

პარტენშტაინიდან ქალაქ მაინცში მუშაობდა. დამქირავებლისათვის ის საიმედო 

მუშა იყო. დროდადრო ახლომახლო პატარა ქალაქებშიც ჰქონდა დამატებითი 

სამუშაო. თუმცა, ერთ დღეს ყველაფერი შეიცვალა, მსოფლიო ეკონომიკურმა 

კრიზისმა აქამდეც ჩამოაღწია. ადგილობრივმა სახალხო ბანკმა უარი თქვა 

საკრედიტო მიმართულების განხორციელებაზე. 3 თვის მანძილზე ვეთჰიუნკერი 

არავის დაუქირავებია. ერთი კვირა კი სულ უმუშევრი დარჩა”. ესაა ძლიერი 

დარტყმა ჩემი 3 შვილისათვის-აცხადებს ოჯახის მამა.~ 

როგორც ვხედავთ, ჟურნალისტი პერსონალიზირებულად მოგვითხრობს 

კონკრეტულ სიტუაციაზე, რომლის მიხედვითაც ზოგადი პრობლემა წარმოჩინდება. 

ტექსტისათვის დამახასიათებელია  თემის ცხადად, ნათლად წარმოჩენა. რთული 

სიუჟეტი გაიხსნა მოქმედებითა და სურათებით, რათა მკითხველს სინამდვილე 

ფერადოვნად, ცოცხლად  და ერთგვარი ინტერპრეტაციებით წარმოედგინა.  

ყველა სხვა ტექსტთან შედარებით (ინტერვიუ, გლოსე-ირონიული სვეტი, 

რეპორტაჟი) ფიჩერი შეცავს მსუბუქად დამუშავებულ ისტორიას. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ მას ცალკეული ელემენტები ყველა ზემოთ დასახელებული 

ჟურნალისტური ნაწარმოებიდანაც აქვს ნასესხები. ეს არის ერთგვარი 

ჟურნალისტური მრავალსახე (მრავალჭიდი), რომელშიც შესაძლოა ერთი ფორმა 

ძალუმად განიცდიდეს სხვების გავლენას.  

ზოგჯერ ,, Feature  ‖-ს საფუძველი შეიძლება იყოს  ნიუსი, სხვა შემთხვევაში, რამე 

პრაქტიკული ინფორმაცია ან კომენტირებული ინტერპრეტაცია. ხშირად ამ სიტყვას 

იყენებენ იმისათვის, რომ აღნიშნონ ტექსტი, რომელიც ფერად და ცოცხლად 

დაწერილ მოვლენას წარმოგვიდგენს. სიტყვა ,,Feature  ‖ ანგლო-ამერიკულენოვან 

სივრცეში წარმოიშვა და ევროპაში მეორე     მსოფლიო ომის დასასრულს 
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გავრცელდა. ის სიტყვასიტყვით ნიშნავს-სახის ნაკვეთს, დამახასიათებელ თვისებას 

ან მნიშვნელოვან ნაწილს. ამ ფორმას შეუძლია 

 წარმოდგენა შეგვიქმნას ერთ საგანზე, აღწეროს ერთი გარემოება, ერთი 

კონკრეტული სიტუაცია. თუ ,,რეპორტაჟი~ ეყრდნობა ფაქტობრივ პროცესს, 

რომელიც ჟურნალისტის თვალწინ მიმდინარეობს, ,,ფიჩერი” ანალიზს უკეთებს და, 

შეძლებისდაგვარად, ილუსტრირებასაც ახდენს. ჟურნალისტი კონკრეტული 

მაგალითით გვიჩვენებს საყოველთაოს, იგრძნობა ავტორის ცოდნა.  თუ 

,,რეპორტაჟის” ავტორი მოვლენას მისდევს, ,,ფიჩერში~ მას აქვს განსაზღვრული 

მიზანი.  

ფიჩერის დამახასიათებელი თავისებურებაა, აღწერისა და დასკვნების მუდმივი 

მონაცვლეობა. ამდენად, ფიჩერი და რეპორტაჟი განსხვავებულია. ფიჩერი არც 

ნარკვევის ანალოგიურია, რადგან ნარკვევის ასახვის ობიექტია პრობლემის ან სახის 

ჩვენება, კლასიკურ  ამერიკულ ფიჩერს კი  ახასიათებს ამბის ანეკდოტისებურად 

გადმოცემა. 

ფიჩერში  უთუოდ განმარტებულია მოვლენის უკანა ფონი. ის იყენებს სხვადასხვა 

ჟურნალისტურ ხერხს, რომ ტექსტი რაც შეიძლება კარგად იკითხებოდეს. ფიჩერი 

ყველა თემაზე შეიძლება დაიწეროს. მას არა აქვს აქტუალური საბაბი და ეძღვნება 

ნებისმიერ მოვლენას. მოქმედება და დინამიზი ფიჩერში არ არის მთავარი. მას არ 

მოეთხოვება საყოველთაოს, ზოგადის დამტკიცება. არამედ მასში აღწერენ ზოგადს, 

საყოველთაოს რაიმე კონკრეტული მაგალითის ფონზე. 

.ამერიკულ (და არა მხოლოდ ამერიკულ) მედიაში ფიჩერი საკმაოდ პოპულარულია. 

ქართულ პრესაში ეს ფორმა პრაქტიკულად არ გვხვდება, თუმცა ტელევიზიები მას 

ზოგჯერ იყენებენ, როცა ამა თუ იმ პრობლემურ სიახლეს ერთი კონკრეტული 

ადამიანის მაგალითზე უჩვენებს მაყურებელს. 

 ,,ფიჩერი―  შექმნილია არა ცალკეული მოვლენების აღწერის, არამედ საჩვენებლად 

ტენდენციებისა, რომლებიც დაინახა ჟურნალისტმა ამ მოვლენების მიღმა.       ნიუს-

ფიჩე (ასეც მოიხსენიებენ ფიჩერს) ყოველთვის იწყება სცენით ან სიტუაციით. ესაა 

მოვლენის “მსხვილი ხედი”, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მკითხველს 

ერთბაშად შეაღწიოს მასში.  
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ამერიკელ   მედიაკონსულტანტ   ჩიპ სკანლანს ნიუს-ფიჩეს მაგალითის სახით 

მოჰყავს სტატია, დიეტებით უმცროსკლასელების გატაცების შესახებ, ზედმეტი 

წონის საწინააღმდეგოდ. სტატია იწყება ერთ-ერთი მოსწავლე გოგონას ისტორიით. 

თავის წონაზე ზრუნვისას, სარამ უარი თქვა დესერტებზე და შეამცირა სხვა 

კერძების ულუფები. მან დაიწყო საუზმეების გამოტოვება და ცოტ-ცოტას ჭამდა 

სადილსა და ვახშამზე. ნახევარ წელიწადში მან დაიკლო წონა 13 ფუნტი. გასუქების 

წინააღმდეგ ბრძოლის წარმატებული მაგალითია? სულაც არა. სარა მხოლოდ ათი 

წლისაა და დიეტა მას დაუჯდა თავისი წონის 20%.  შემდეგ მოჰყვება “ძირითადი 

აბზაცი”. სარას მსგავსი ბავშვები, მეოთხეკლასელები ფილადელფიიდან, ახალი 

გატაცების მომხრენი არიან, რაც უზიანებთ ჯანმრთელობას ამერიკელ ბავშვებს. ეს 

გატაცება არის დიეტა. ექსპერტები ამბობენ, რომ მთელ ქვეყანაში ბავშვები, 

დაწყებული ექვსი წლიდან, ითვლიან წონის ფუნტებს, ეშინიათ, რომ არ გასუქდნენ 

და არღვევენ კვების რეჟიმს, რაც ემუქრება მათ ჯანმრთელობას და შემდგომ ზრდას. 

ერთი პრობლემის გადაჭრის მცდელობისას- ამერიკელი ბავშვების მეხუთედი 

განიცდის სიმსუქნეს—ექიმებმა, მშობლებმა, სკოლამ და მედიამ მოახდინეს მეორის 

პროვოცირება. 

   “ძირითადი აბზაცი”_ ესაა მოვლენის საერთო ხედი. კამერა თითქოსდა 

გადაადგილდება უკან და ტექსტში უჩვენებს სურათს მთლიანობაში. “ძირითადი 

აბზაცი” შეიძლება შედგებოდეს როგორც ერთი, ასევე ორი-სამი აბზაცისაგან, 

რომელთა მიზანია-უჩვენოს, თუ რატომ არის სტატია მნიშვნელოვანი და დროული. 

“ძირითადი აბზაცის” წაკითხვის შემდეგ მკითხველს შეუძლია შეწყვიტოს კითხვა, 

მაგრამ სტატიის აზრი მისთვის უკვე გასაგებია. ჩიპ სკანლანი რეკომენდაციას 

იძლევა “ძირითადი აბზაცი” დაიწეროს ნიუს-ფიჩეზე მუშაობის დასაწყისშივე ერთი-

ორი წინადადებით მაინც, ხოლო შემდეგ მუდმივად გადაიწეროს ის, რათა 

შეესაბამებოდეს სტატიის კონტექსტს. 

   შემდეგში თხრობა იშლება საერთო და მსხვილი ხედების ფორმაში. საერთო 

ხედები ესაა—წინასწარ დადგენილი ფაქტები (მაგალითა, კანონები), სტატისტიკური 

მონაცემები და ექსპერტთა კომენტარები. სტატიაში სკოლის მოსწავლეთა გატაცების 

შესახებ დიეტებით, ესაა 10-13 წლამდე 3 ათასი მოსწავლის გამოკითხვის შედეგები, 

საიდანაც აღმოჩნდა, რომ ნახევარზე მეტი ბავშვი თვლის თავს მსუქნად და უნდათ 
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გახდომა, ხოლო ყოველი მესამე იყო დიეტაზე. კიდევ ერთი საერთო ხედი—

დიეტოლოგის განმარტება იმაზე, თუ როგორი კვება სჭირდება ბავშვებს 

ნორმალური ზრდისათვის და ჯანმრთელობის რა პრობლემები წარმოექმნებათ მათ 

შიმშილობის გამო. 

  მსხვილი ხედები—ესაა მაგალითები ცხოვრებიდან, კონკრეტული სიტუაციები და 

ისტორიები. მათთან დაკავშირებით არსებობს ორი ხერხი. ჯერ ერთი, 

ისტორია,რომელიც მოთხრობილია სტატიის დასაწყისში, აუცილებლად უნდა იყოს 

გაგრძელებული ტექსტის სიღრმეში. მკითხველი ამას ელოდება და ეს არის 

წასაკითხად ერთ-ერთი აღძვრელი მოტივი. სტატია, თითქოსდა აკეთებს წრეს და 

უბრუნდება თავის დასაწყისს. ჩვეულებრივ ისტორიის გაგრძელება ჩნდება 

ბოლოსწინა აბზაცში. ჩვენ შემთხვევაში, ეს არის დედის მოგონებები იმაზე, თუ 

როგორ დაემსგავსა ბავშვი საკონცეტრაციო ბანაკის ტყვეს და თხრობა იმაზე, თუ 

როგორ აღმოჩნდა გოგონა კლინიკაში, სადაც ექიმების მეთვალყურეობით აღიდგინა 

წონა. მეორე წესი ამბობს, რომ ნიუს-ფიჩერში აუცილებლად უნდა იყოს, როგორც 

მინიმუმ, კიდევ ერთი ისტორია იმის გარდა, რაც იყო დასაწყისში. ეს საჭიროა იმის 

დასამტკიცებლად, რომ აღწერილი შემთხვევა ერთადერთი არ არის, არამედ 

გვიჩვენებს ტედენციას.  

  ანალიზური სტატიის მოცულობა, როგორც წესი, არის 200-500-700 ბწკარის 

დიაპაზონში. ამიტომ ასეთ სტატიებს, ძირითადად, აქვეყნებენ ჟურნალები, 

ყოველკვირეული გაზეთები ან ონლაინგამოცემები. ყოველდღიურ გამოცემებს 

მასალები, რომლებსაც უჭირავთ ერთი ან რამდენიმე ზოლი, ნაკლებად უხდებათ. 

ანალიზური სტატიების მცირე რაოდენობა პრესაში ასევე აიხსნება ამ ტიპის 

მასალების შედარებით მაღალი თვითღირებულების გამოც. თუ სიახლის შესახებ 

შეიძლება დაწეროს ბევრმა ჟურნალისტმა ერთ სამუშაო დღეში, ანალიზურ 

სტატიებს, ჩვეულებრივ ,წერენ ჟურნალისტ-ექსპერტები, რომლებსაც გაცილებით 

უფრო მაღალი ანაზღაურება აქვთ, ხოლო მასალის მომზადებას შეიძლება 

დააჭირვონ რამდენიმე დღიდან რამდენიმე კვირამდე. 

   ფიჩერი ემსახურება არა ცალკეული მოვლენების აღწერას, არამედ მოვლენებისა და 

ტენდენციების წარმოჩენას,. ნიუს-ფიჩერი იწყება მაგალითად, ილუსტრაციით 
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სტატიის თემაზე. შემდეგ მოდის “ძირითადი აბზაცი”_ შესავალი თემაში, რომელიც 

ხსნის, თუ რატომ არის ის მნიშვნელოვანი და რატომ უნდა წაიკითხოს ის 

მკითხველმა. შემდეგ მოდის თემის გაანგარიშება_დეტალები, ბეგრაუნდი.  სტატიას 

ასრულებს“კიკერი”-თემის მოულოდნელი მობრუნება, რომელიც ანგრევს 

მკითხველის საწყის წარმოდგენებს და ჩააფიქრებს მას. ნიუს-ფიჩეში თხრობა 

ვითარდება საერთო და მსხვილი ხედების მონაცვლეობის დახმარებით ისე, რომ 

სტატიის ბოლოსათვის მონაცვლეობა აჩქარებულია. საერთო ხედები— ესაა ფაქტები 

და ექსპერტების კომენტარები, მსხვილი ხედები—კონკრეტული მაგალითებია.  

  ფიჩერის  დაწერის წესები: აუცილებლად როგორც მინიმუმ ორი ისტორიის 

არსებობა და საწყისი ისტორიის გაგრძელება ტექსტის სიღრმეში. ანალიზური 

სტატია წარმოადგენს თემას -თეზისისა და ანტითეზისის სახით. ასევე მათი 

არგუმენტების მხარდამჭერებს. ანალიზური სტატიის დაწერის დროს ჟურნალისტმა 

უნდა შეინარჩუნოს სიტუაციის აღქმის ამბივალენტობა(ორმხრივობა), დაუშვას 

როგორც თეზისის, ასევე ანტითეზისის მართებულობა. 

ანალიტიკა პოსტსაბჭოთა ჟურნალისტიკაში 

ანალიტიკური სტატიების მიზანი შეიძლება იყოს: 

მოვლენის მიზეზის და შედეგის გამოკვლევა, სხვანაირად რომ ვთქვათ, რატომ 

მოხდა ის. 

სხვადასხვა მოვლენის ურთიერთკავშირის ჩვენება. რატომ და როგორ არიან ისინი 

ურთიერთკავშირში. 

ახსნა-განმარტება. სტატიის ავტორი გვიჩვენებს მოვლენის მნიშვნელობას და 

ფასეულობას. 

პროგნოზირება. ავტორი გვიჩვენებს, თუ სახელდობრ, როგორ შეიძლება 

განვითარდეს მოვლენა, რასთან შეიძლება მიგვიყვანოს მან. 

ავტორებს, როგორც წესი, აქვთ თავისი ვერსია მომხდარზე და ასაბუთებენ მას. და 

იმისათვის, რომ დააჯერონ თავის დასკვნების სიმართლეში, მათ მოჰყავთ 

სტატიებში ციტატები მოცემული სფეროს სპეციალისტების, პოლიტიკოსების, 
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ცნობილი მეცნიერებისა და კულტურის მოღვაწეების გამონათქვამებიდან. ამის გამო  

პოსტსაბჭოთა ანალიტიკის ერთ-ერთ მთავარ კითხვას წარმოადგენს - `ვის აწყობს 

ეს?~ 

კლასიკურ კითხვებს ემატება მტრებისა და მოკავშირეების კვლევა, ვის აწყობს, ვის 

არ აწყობს და რატომ, ამ კითხვებზე პასუხის გაცემისას, ჟურნალისტი გამოთქვამს 

თავის თვალსაზრისს, მოჰყავს თავისი საკუთარი არგუმენტაცია, ანუ როცა სურს 

რომ უპასუხოს ამ კითხვებს, ჟურნალისტი მიდის დასკვნების სფეროში, რომლებიც 

ეფუძნება მასთან არსებულ ფაქტებს. ამ დროს ანალიზი არ უტოვებს მკითხველს 

არჩევანს, რამდენადაც მან, მკითხველმა, არ იცის, არის კია ფაქტები, რომლებსაც 

ავტორი არ ფლობს. ხოლო პასუხი კითხვაზე `მერე და რა?~ რომელიც დასმულია 

ისეთი სახით, რომ აუცილებლად გადმოყავს ჟურნალისტი პროგნოზების სფეროში, 

რომლებიც ხომ შეიძლება რომ ზუსტი არ აღმოჩნდეს, რასაც შეუძლია შეარყიოს 

მისდამი ნდობა. 

ამის გარდა, პასუხი ამ რაოდენობის კითხვებზე შესაძლებელია ერთ სტატიაში, თუ 

ის საკმარისად მოცულობითია, თუმცაღა უნდა გვახსოვდეს, რომ ოპტიმალური 

მოცულობა საგაზეთო ანალიტიკური სტატიისათვის არის — 800-დან 1200 

სიტყვამდე. ზოგჯერ ავტორებმა, გაერთობიან რა თავის მსჯელობაში, შეიძლება 

წერონ დიდხანს და მოსაწყენად, ხოლო   მოსაწყენ სტატიებს არ კითხულობენ — 

ესაა ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი მთავარი ნიშანი.. და ეს ნიშნავს, რომ უნდა 

ვწეროთ საინტერესოდ, ამ დროს არ უნდა გადავვარდეთ უკიდურესობაში, და არ 

უნდა ჩავთვალოთ, რომ მოსაწყენი ჟურნალისტიკის ერთადერთი ალტერნატივა 

შეიძლება იყოს სენსაციურობა და ბულვარული გაზვიადება. შეიძლება მოსაწყენ 

საგნებზეც კი ვწეროთ საინტერესოდ და მიმზიდველად. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, 

ეს როგორ გავაკეთოთ. 

ზოგჯერ შეიძლება შევხვდეთ ჟურნალისტებს, რომლებიც თვლიან, რომ არაფერი 

ცუდი არ არის იმაში, რომ მათი სტატიები დაწერილია მძიმე და ძალიან გაუგებარი 

ენით: `მე ვწერ ელიტისათვის, მცირე რაოდენობისათვის, მათთვის. ვისაც ეს 

სჭირდება და ვინც ამას გაიგებს~, — ამბობენ ისინი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს 

თვალსაზრისი საფუძველშივე არასწორია. ექსპერტებისთვის, `მათთვის, ვისაც 
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უნდა~ არსებობს სპეციალური გამოცემები. გამოცემები არსებობს   სწორედ 

`ყველასათვის~. რიგითმა მკითხველმა უნდა გაიგოს თუ რა წერია სტატიაში, უფრო 

მეტიც, ის მისთვის საინტერესო უნდა იყოს. 

გახსოვდეთ: მოსაწყენ სტატიებს არ კითხულობენ. ეცადეთ წეროთ საინტერესოდ. 

როცა ჟურნალისტი ირჩევს წყაროებს და ციტატებს, რომლებმაც უნდა 

დაადასტურონ მისი თვალსაზრისი, აღიძვრება ცდუნება ცოტა გავასწოროთ 

სიტყვები, რომლებიც წარმოთქვა ამა თუ იმ პოლიტიკოსმა, რათა ისინი უფრო 

შეესაბამებოდნენ ავტორის თვალსაზრისს. ეს არაეთიკურია და უპატიოსნობაა, 

როგორც წყაროს, ასევე  მკითხველის მიმართ. მაგრამ არის კიდევ უფრო დიდი 

საფრთხე. განსჯის მსვლელობამ შეიძლება გაიტაცოს ჟურნალისტი, და ავტორის 

მოსაზრება და რეალობა გადაიხლართება, რის შედეგადაც მკითხველი შეიძლება 

შეყვანილ იქნეს შეცდომაში. 

დაბოლოს, როცა ქვეყნდება  ანალიტიკური სტატია ან მასალა, რომელსაც აქვს 

პრეტენზია მოვლენის ანალიზზე, მკითხველი ხშირად ჯერ შეხედავს ავტორის 

ვინაობას და თუ ავტორი მასში აღძრავს ნდობას, მაშინ ის წაიკითხავს სტატიას, 

ხოლო ეს ნდობა მიიღწევა მრავალწლიანი შრომით. 
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                                                                 XIII  ლექცია 

                            პ ო რ ტ რ ე ტ ი   -  profile  

 

ადამიანური განზომილება არის ლიტერატურული ჟურნალისტიკის 

მნიშვნელოვანი ელემენტი. ეს ის შემთხვევაა, როცა ჟურნალისტი ინტერესდება არა 

მხოლოდ პოპულარული ადამიანებით, არამედ საზოგადოებისთვის უცნობი 

პიროვნებებითაც. 

  ლიტერატურული ჟურნალისტიკის ელემენტები ადამიანის შესახებ წერისას 

გამოიყენება. ადამიანის ხასიათის კვლევა, მისი სამყაროს დოკუმენტალური ასახვა, 

ფსიქოლოგიური დახასიათება და სხვა ელემენტები ჟურნალისტს ეხმარება 

პიროვნების პორტრეტის აგებაში. 

   მედიაში ყოველმხრივი მიბაძვა გამორიცხულია. საამისოდ არა მარტო იდენტური 

გარემო, იდენტური გმირები, არამედ  კონტექსტია  საჭირო. წარსულს თუ 

გადავხედავთ, ემპირიული დაკვირვებითაც გამოჩნდება, რომ „საბჭოთა 

ჟურნალისტიკაში― პიროვნებისადმი ინტერესი არასაკმარისი იყო. გასული 

საუკუნის ბოლო ათწლეულში მედიაში ადამიანი, პიროვნება მეტი დაკვირვების 

საგანი გახდა.   ადამიანის შესახებ ინფორმაციის შეგროვებამ, მსოფლიოს 

მასშტაბით, იმდენად ფართო ხასიათი მიიღო, რომ მასობრივი კომუნიკაციის 

თითქმის ყველა ფორმამ შეითვისა იგი. 

  ახლა საზოგადოებას უფრო მეტად აინტერესებს ადანიანის ფენომენი, 

ჟურნალისტს კი პიროვნების ხასიათი და მისი სამყარო. გამოიკვეთება ასახვის 

საგანი, სადაც პირველ ადგილზეა არა ზოგადად ადამიანი და გარესამყარო, არამედ 

კონკრეტული პიროვნება და მისი მიკროსამყარო. ამ შემთხვევაში, ჟურნალისტი 

მარტო არ მოქმედებს. იგი მოუხმობს სხვებს, რომლებიც მისთვის საინტერესო 

პიროვნებაზე ისაუბრებენ, შეასრულებენ შუამავლის როლს და იტყვიან იმას, რაც 

ადამიანის ხასიათს უფრო მეტად გამოამჟღავნებს. ადამიანის ხასიათის შესახებ 

მოგვითხრობს არა ჟურნალისტი ან თავად გმირი, არამედ სხვა პერსონაჟები, მათ 

გარშემო შექმნილი სიტუაციები. დასკვნებს ჟურნალისტთან ერთად მასალის 
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პერსონაჟები აკეთებენ. ამ სცენარში თავად ავტორი ხშირად ნაწარმოების გმირად 

მოიაზრება.  

   ინფორმაციის შეგროვებას ადამიანის შესახებ სჭირდება გარკვეული დრო. 

მუშაობის პერიოდი შეიძლება ხანგრძლივი იყოს. პროფილით წერისას (Profile 

Writing) სიზუსტით ასახავ პიროვნების ხასიათს. წერისას თითოეული დამატებითი 

დღე შეიძლება იყოს მიგნება, დრო აქ მოკავშირეა. ჟურნალისტი თავად ირჩევს 

დროს და ადგილს, სადაც მისი გმირები ამოქმედდებიან. მაგალითად, თუ გვსურს, 

ჩვენმა გმირმა ისაუბროს თავის სტუდენტურ მოგონებებზე, სასურველია, მასთან 

ერთად ვესტუმროთ იმ ადგილს, რომელსაც მოგონებები უკავშირდება და სწორედ 

აქ გავაცოცხლოთ წარსული. 

    ჟურნალისტური ძიების ფონზე იქმნება მონაცემთა მთელი დასტა, პიროვნების 

ხასიათი, მისი ჩამოყალიბება და ცვალებადობა, მეგობრები, ჩვევები, განცდები 

დოკუმენტურად აღიქმება. გმირის ხასიათის ჩამოყალიბების ჩვენება იმდენად 

დასაბუთებულია, რომ ეს კართოტეკა პუბლიცისტურ კინოსცენარს ემსგავსება. აქაა 

წარსულის, აწყმოს, მომავლის ეპიზოდები, ფსევდოპერსონაჟად მოიაზრება თავად 

ჟურნალისტი. ამ სცენარში მონაწილეობენ გმირის მეგობრები, თავად ჟურნალისტი, 

წარსულის, აწყმოს, მომავლის ეპიზოდები. ყოველივე ერთ ძირითად მოვლენას და 

პიროვნებას უკავშირდება. 

   ჟურნალისტი წერს ისტორიას ადამიანის შესახებ. მის მიერ გადმოცემული 

ისტორია საზოგადოებისთვის ფასდაუდებელია. აქ არიან მონათესავე პერსონაჟები, 

ამის გარეშე მთავარი გმირი წაუკითხავი წიგნია, რომელსაც მტვერი ედება და 

უფერულდება. ჟურნალისტს პიროვნების თვალით დანახული გარესამყაროც 

აინტერესებს.  

   ცოტა რამ ეტიმოლოგიის შესახებ. ―Profile‖ ინგლისური სიტყვაა და ნიშნავს 

პროფილს, პროფილით გამოსახვას, მოხაზულობას, ე.ი. - მონახაზს. და თუ ―pro‖ - 

სპეციალისტს ნიშნავს, ―file‖- კართოთეკას, Profile არის - საგანგებო დოსიე 

ადამიანზე. 

   სვა ტიპის სტატიებისგან ეს დოსიე, რომელსაც პროფილს ვუწოდებთ, 

განსხვავდება ასახვის საგნით : ესაა კონკრეტული პიროვნების ხასიათი, მისი 
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ამპლუა. მთავარი კითხვაა: რით განსხვავდება ეს კონკრეტული ადამიანი სხვისგან? 

ჟურნალისტი აღწერს იმას, რაც აქამდე უხილავი იყო და რაც პიროვნებასთან ერთად 

არსებობდა. 

   პროფაილის ბირთვია პიროვნების ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა. 

სწორედ აქედან ხდება ჩაღრმავება წარსულში, პერსპექტივა - მომავალში. აქ 

ჩნდებიან მონათესავე პერსონაჟები, რომლებიც გვაახლოვებენ გმირთან, მის მიკრო 

თუ მაკრო სამყაროსთან. პორტრეტის შექმნისას ძნელია, თავად არ გაებე გმირის 

მეგობრების ემოციათა, შთაბეჭდილებათა ბადეში და თავად არ იქცე მონათესავე 

პერსონაჟად. როცა პიროვნებისეული სამყაროს აღქმის დეტალები, შტრიხები 

ქაღალდზე გადმოგვაქვს, ქაოსს გარკვეული სქემატურობა ენაცვლება. 

ჟურნალისტის მორიგი ამოცანაა : როგორ დააკავშიროს დეტალები? ისევ სინგერს 

მოვუსმინოთ.  

   „თუ შედიხარ ოთახში, უნდა აღწერო რა ხდება იქ. თუ საუბრობ პიროვნებაზე, 

რაღაც კუთხით უნდა წარმოსახო პიროვნების პორტრეტი, როგორ გამოიყურება 

იგი?  როგორია მისი ფიზიკური თვისებები, ტიკები? როგორ იცვამს? თუმცა, თქვენ 

ერთბაშად არ ჩაუგდებთ ყველა დეტალს მკითხველს კალთაში. აქ მთავარია, 

დეკორაციის აშენება და თქვენ აშენებთ მას დიალოგის მიმდინარეობისას აღწერისა 

და თხრობის ამ პატარა ნატეხებით. 

  რაც ყოველთვის მამოძრავებს, როგორც მწერალს, ისაა, რომ ცნობისმოყვარე ვარ 

ადამიანების მიმართ. უბრალო, მსურს მეტი ვიცოდე. მე გავეცანი ამ სამყაროს იმ 

ადამიანების გამოცდილების გაზიარებით, რომლებზეც ვწერ. როცა სტატიებს 

ვქმნიდი, მათი ბირთვი ყოველთვის იყო საინტერესო პიროვნება―. 

   პროფაილის წერისას პიროვნება წარმოდგენილია, როგორც ინფორმაციული 

საბადო, რომელსაც სწორი და დაჟინებული, დაუღალავი დაკვირვება-ძიების 

შემთხვევაში აღმოვაჩენთ. ჟურნალისტმა ზუსტად უნდა შეარჩიოს წყარო/წყაროები. 

ინტერვიურებისას განწყობის შექმნაზეც არის პასუხისმგებელი. ეს საჭიროა 

იმისთვის, რომ მოსაუბრეს გაუჩნდეს მოტივაცია ისაუბროს ჩვენთვის საინტერესო 

თემაზე.  რადგანაც არსებობენ მონათესავე პერსონაჟები, იზრდება შანსი, რომ ჩვენი 

გმირი განსხვავებულად დაგვიხასიათონ. თანდათან იქმნება გმირის ხასიათის 
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ერთგვარი დოსიე. ჟურნალისტი პიროვნების შესახებ დასკვნებს აკეთებს. თუმცა 

აქაც, ნებისმიერი მოგონების, განწყობის აღწერა დოკუმენტური ფაქტია. 

ჟურნალისტი ცდილობს, პროფილის გმირის ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

უცნაურობები, ორიგინალობა დაინახოს. შედეგი შესაძლოა თავად გმირისათვისაც 

მოულოდნელი იყოს. 

  პროფაილზე  მუშაობის ხანგრძლივობას მეტწილად თავად რესპოდენტი 

განსაზღვრავს. როდის მოვიპოვებთ მის ნდობა? როდის მოიხსნის ნიღაბს? ავტორმა 

იცის, რომ მასალას სჭირდება ფილოსოფია, რომელიც ეკუთვნის გმირს. თუმცა, 

სანამ მასალა მომზადდება, არის პაუზა, მრავალწერტილი. შემდგომ ერთ 

წინადადებაში მოთავსდება ის, რაც მასალის ლაიტმოტივი გახდება. ხშირად ეს 

პირველსავე ინტერვიუში არ ხერხდება. უფრო მეტიც, დოსიეზე მუშაობა შეიძლება 

წლობით გაგრძელდეს, ოღონდ ამის შესახებ სჯობს, რესპოდენტმა მანამდე იცოდეს, 

სანამ ინტერვიუზე დაგვთანხმდება. 

    ჟურნალისტიც ხან მოთამაშეა, ხან არბიტრი, კარგი მსმენელი ან მაყურებელი. და 

მაინც, სად ან რა სიძლიერით უნდა გამოჩნდეს ჟურნალისტი? „თხრობა კვლევისა 

და ინტერვიურების თანმიმდევრულად იქმნება. ასე, ლოგიკურად გამომჟღავნდება 

ის, რაც მსურს. აღმოვაჩინე, რომ თითოეულ მასალაში არის ქრონოლოგიური 

ხერხემალი. თქვენ უნდა მისდიოთ თხრობას, რომელიც არ იწყება სუბიექტის 

ცხოვრების დასაბამიდან და არ მთავრდება ახლანდელით. სადღაც სწორხაზოვან 

პროგრესიას, განვითარებას აღმოაჩენთ, რომლის დახმარებითაც მიჰყვებით ამ 

პიროვნების ბიოგრაფიას. ამ პროცესის კვალდაკვალ შეიძლება ბევრი რამ 

შეიცვალოს. მაგალითად, ჩემს პრაქტიკაში იყვნენ ისეთები, რომლეებსაც სურდათ, 

ესაუბრათ თავის აწყმოზე, წარსულზე კი არა. ამის წყალობით თხრობა ღარიბდება, 

მაგრამ სტუქტურულად ყოველთვის არსებობს ქრონოლოგიური ძაფი, რომელიც 

მასალას ლოგიკურად გამართავს... 

  ადამიანებზე წერა ნიშნავს, შეაღწიოთ სუბიექტის ცხოვრებაში სწორედ იმ კუთხით, 

რა კუთხითაც ერთი ისტორია განსხვავდება მეორესაგან. 

    ჟურნალისტი გამოყოფს პრიორიტეტულ მოვლენას, ხასიათის ჩამოყალიბების 

ეპიცენტრს და ეძებს ქრონოლოგიის ძაფს, რომელსაც მიჰყვება გმირის ხასიათის 
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ლიბირნითში. იგი იკვლევს ბავშვობისდროინდელ მოგონებებსაც, როცა 

შეგრძნებები პირველადია, მათი განცდა კი შთამბეჭდავი. როცა რესპოდენტები ამ 

თემაზე ძალიან ცოტას საუბრობენ, საუკეთესო დამხმარე საშუალებაა, მოვუხმოთ 

მის მეგობრებს და მათ შევეკითხოთ. 

   პროფილის ავტორი არაა არც კრიტიკოსი, არც მეხოტბე. მან შეიძლება გააშუქოს 

პიროვნების ცხოვრების გახმაურებული ან მივიწყებული, მიჩქმალული ეპიზოდები 

და უხილავი ძაფებით მის სამყაროსთან დაგვაკავშიროს. 

   წარმატებული პროფილი უპირველესად იწერება მაშინ, როცა პიროვნება თავად 

ავტორს აინტერესებს. ჟურნალისტი ვალდებულია, იყოს ობიექტური, რომ 

ავტორისეულმა წარმოსახვებმა გმირის სამყარო არ გადაფაროს. ჟურნალისტის 

ამოცანაა პიროვნების, თანამედროვე ადამიანის კვლევა. 

    პორტრეტი შეიძლება დაიწეროს ნებისმიერ პიროვნებაზე, რომელიც თავის 

ამპლუაში უჩვეულოა. თავდაპირველია ჟურნალისტის ინტერესი. მეორეულია იმის 

გარკვევა, თუ რომელი მოვლენა  დომინირებს გმირის მიღმა. სად იმალება 

მოვლენის „აისბერგი―? შემდეგ : როგორ ვიპოვოთ საკვანძო ინფორმაცია და საჭირო 

რესპოდენტი ? ყოველთვის არის წყარო (წარსულსა და აწყმოში), რომელიც 

დამალულ ინფორმაციას გამოაშკარავებს. არცერთი საიტერესო ადამიანი ჰგავს 

მეორეს, ამიტომ მათთან მიდგომა განსხვავებულია. არის საერთო კრიტერიუმებიც. 

   რეპორტიორის საქმიანობა გაუბედაობის დაძლევით იწყება. ჟურნალისტის 

ინტერესს იწვევს პერსონაჟის არა მხოლოდ დადებითი თვისებები, არამედ 

ყველაფერი ის, რაც მას გამოარჩევს - უარყოფითიც კი. 

   პორტრეტის დაწერის კუთხეს,  ავტორის მიდგომას, თვით პერსონაჟი 

განაპირობებს. მასალის მონახაზი აიგება ხასიათის კვლევის კვალდაკვალ. აქ 

რეპორტაჟული თხრობა, ფაქტები და ასოციაციები ქმნიან სამკუთხედს. პროფილი 

არაა მოსაწყენი, რეპორტაჟული მიდგომის გამო, ის დინამიურობას ინარჩუნებს. 

  ინფორმაციის მოპოვების ხარისხს აუმჯობესებს სწორედ რეპორტაჟული მიდგომა - 

იყოს კარგი მსმენელი და დოკუმენტურად დააფიქსიროს ყოველი ემოციური პაუზა, 

ქვეტექსტი... ნებისმიერ რესპოდენტთან სხვადასხვაგვარად ვსაუბრობთ, მაგრამ 
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ვუსმემთ - ერთნაირად. ერთხელ მოწოდებული ინფორმაცია შესაძლებელია 

პერსონაჟმა აღარ გაიმეოროს. მისი დაფიქსირებით გმირის ხასიათს ვუღრმავდებით. 

თუ ჟურნალისტი ყურასღებიანი მსმენელია, ეს არ ნიშნავს, რომ ის პასიურია : 

ამგვარი მობილიზაციით იგი ეხმარება გმირს, ბოლომდე გამოამჟღავნოს თავი. 

  პროფილის თემატიკა შეუზღუდავია. ასახვის საგანი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი, 

ვინც თავის საქმიანობაში ორიგინალურია. 

   ერთი და იმავე ინფორმაციის მრავალჯერ მოსმენის თავიდან ასაცილებლად 

ავტორს უნდა შეეძლოს, საუბარს მიმართულება შეუცვალოს, თუნდაც დროებით. 

საინტერესოდ თავად განავითაროს თემა და შემდეგ, ასპარეზი კვლავ თავის 

პრსონაჟს დაუთმოს. 

    როცა ჟურნალისტი შეაგროვებს ინფორმაციას, მან უნდა გაარკვიოს: საკმარისია 

თუ არა ეს ფაქტები ისტორიის მოსათხრობად? ლოგიკურად როგორ დააკავშიროს 

ერთი ადამიანის გარშემო განვითარებული მოვლენები, სხვადასხვა ფაქტი? 

ცალკეულ დეტალებს, ფაქტებს ერთმანეთთან კონტექსტში აქვთ ეფექტი, 

იზოლიორებულად ისინი შეიძლება არაფრის მთქმელნი აღმოჩნდნენ. პირიქითაც 

ხდება. პიროვნების ხასიათი იმდენად მოზაიკურია, რომ აქაც ეფექტი აქვს მთლიან 

პორტრეტს და არა მის ცალკეულ ნატეხებს, რომლებიც მოუწესრიგებლადაა 

გაბნეული მასალაში. ყოველი გადასვლა, ფერის გრადაცია ლოგიკური უნდა იყოს. 

სწორედ ასეთ ფაქტებს აგროვებს ჟურნალისტი და შემდეგ ყველას თავის ადგილს 

მიუჩენს. რამდენადაც ზუსტია ფაქტები, იმდენად განსვავებულია გმირის სახე.  

    გავეცნოთ იმ მეთოდს, რომელსაც სინგერი მიმართავს: „ყოველ მასალას მოაქვს 

ახალი პრობლემა. ყოველ თავსატეხში არის რაღაც უნიკალური. ხშირად ჩემს 

ადრინდელ ნაწერებს ვუბრუნდები და ვკითხულობ, რათა:  

   ა) დავრწმუნდე, რომ პრობლემა ერთხელ უკვე გადავწყვიტე და ახლაც 

გადავწყვეტ; 

   ბ) აღმოვაჩინო ტექნიკური მაჩვენებლები - ქარაგმები და მეტყველი დეტალები. 

      პროფილი მოცულობით შეიძლება სხვადასხვა იყოს. ამერიკულ ჟურნალ 

„თაიმში― (―Time‖) გამოქვეყნებული მასალების მოცულობა 500- დან 600-ს 
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სიტყვამდეა და შედგება ორი ნაწილისაგან (პროფილი და ინტერვიუ), სხვაგან 1000, 

1500 სიტყვამდეა.  

    გმირის პორტრეტის შესაქმნელად ავტორი ირჩევს ერთ პრიორიტეტულ 

მოვლენას მისი ცხოვრებიდან, რაც მის ბავშვობის მისწრაფებებთან და 

მოგონებებთანაა დაკავშირებული. ტექსტში ეტაპობრივად მატულობს განსჯითი 

ელემენტები, ყოველი ორი წინადადების შემდეგ დამატებითი დეტალი 

წინამდებარე ინფორმაციის გაგრძელებაა. მთავარი კითხვა კი არის : ვინ არის 

კარლოს აკოსტა? 

  ჟურნალისტისთვის ერთ-ერთი გამოწვევა საინტერესო ადამიანის წარმოჩენაა. ამ 

შემოქმედებით პროცესში ადამიანების შესახებ წერა გულისხმობს ჟურნალისტურ 

გამოძიებასაც. ჩვენ ვაგებთ პუბლიცისტურ მიზანსცენებს, რომელთა მიხედვით 

პიროვნების გაცნობა ნაბიჯია სამყაროს შესაცნობად. აქ ადამიანი სამყაროს ნაწილია, 

რომელსაც შეუძლია, შეცვალოს იგი. დღეს ჟურნალისტიკა არა მარტო აფიქსირებს 

ცვლილებებს, არამედ იკვლევს და ადგენს იმ ადამიანების კართოტეკას, რომელთა 

მისიაც, ცხოვრებისა და მოღვაწეობის კრედოც არის - გახადონ ცხოვრება უფრო 

საინტერესო. ამის კვალდაკვალ, ჩვენს პროფესიაში ერთ-ერთი უმთავრესი კითხვა 

დაისმის: ვის უწოდებს თანამედროვე საზოგადოება თავის გმირებს ან რა 

კრიტერიუმებით გამოარჩევს მათ? 

ამგვარად, რომ  შევაჯამოთ, პორტრეტი, როგორც სახელწოდებიდანაც ჩანს, 

წარმოადგენს ადამიანისადმი მიძღვნილ  მოკლე ბიოგრაფიას (ცხადია, არა 

პირდაპირი გაგებით, არამედ ცხოვრებისა და დამსახურების ასახვას),  რომელიც 

წარმოაჩენს  მის  ცხოვრებაში ერთ ან რამდენიმე საინტერესო ეპიზოდს ან არსებით 

დეტალებს. სტატიები, რომლებიც აღწერენ ადამიანებს, მკითხველისათვის მეტად 

საინტერესო და მიმზიდველია. ბუნებრივია, თუ ის კარგადაა დაწერილი.  

 რამდენადაც პორტრეტები საკმაოდ  პოპულარულია, შეიძლება ითქვას: ყველა 

ჟურნალისტს, ადრე თუ გვიან,  უწევს პორტრეტის დაწერა. პორტრეტის დაწერა 

შეიძლება რამდენიმე  ხერხით. შეიძლება გამოვიყენოთ  სხვადასხვა ჟანრი, ერთ-

ერთი მათგანი — ინტერვიუა, რომელიც უკვე აღვწერეთ შესაბამის თავებში. 

პორტრეტის შექმნისათვის გამოიყენება ინტერვიუ `ვინ~. 
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მაგრამ არსებობს ასევე პორტრეტის განსაკუთრებული ჟანრი. ვეცადოთ გავერკვეთ, 

რაში მდგომარეობს ამ ჟანრის თავისებურებანი. 

დავიწყოთ იმით, რომ შეიძლება დაიწეროს ერთი ადამიანის პორტრეტი, ასევე 

შეიძლება გაკეთდეს კოლექტიური პორტრეტი — ძველი მეგობრების კომპანია, 

საფეხბურთო გუნდი, ორკესტრი, კლუბი, როკ-ჯგუფი და ასე შემდეგ. პორტრეტი 

შეიძლება დაიწეროს როგორც ცოცხლებზე, ასევე გარდაცვლილებზე, ნეკროლოგი — 

ესეც პორტრეტის სახეა. 

პორტრეტები შეიძლება დაიწეროს პირველი პირისგან, ასევე შეიძლება მესამესგან, 

თითქოსდა ობიექტისგან გამიჯვნით. პორტრეტი შეიძლება იყოს მცირე,  საგაზეთო, 

ასევე შეიძლება გაიზარდოს საჟურნალო მასალაში, რამდენიმე ათას სიტყვამდე. 

პორტრეტის დაწერის ტექნიკა:  წინასწარ ვიდრე დავიწყებთ წერას ან მანამდე, სანამ 

შევხვდებით მომავალი პუბლიკაციის გმირს, საჭიროა რაც შეიძლება მეტი გავიგოთ 

მასზე. ინფორმაციის მიღების წყაროები და ხერხები ჩვენთვის ასევე ცნობილია: 

ინტერნეტი, წიგნები (მათ შორის ცნობარები), გაზეთები, ჟურნალები. მათ გარდა, 

ჩვენ გმირს ალბათ ჰყავს მეგობრები, თანამოსაქმენი, ნათესავები. ეს ნიშნავს, რომ, 

შეიძლება მოგვიწიოს მეგობრების — თანამოსაქმეების — ნათესავების 

ინტერვიუირება. პორტრეტის დაწერისას   შეიძლება  გამოიყენოთ ინფორმაციის 

წყაროები   (2-5წყარო). ესენი შეიძლება იყოს თვითონ პუბლიკაციის გმირი, მისი 

ნათესავები, მეგობრები, თანამოსაქმენი, სკოლის მასწავლებლები ან 

თანაკლასელები. 

მას შემდეგ, რაც ჩვენ გავიგებთ გმირზე იმდენს, რომ შესაძლებელი გახდება 

დაიწეროს პორტრეტი, მასთან ინტერვიუს გარეშე. დგება ეტაპი, როცა უნდა 

გადავწყვიტოთ: როგორი იქნება სახელდობრ ეს ინტერვიუ, რა კითხვები გვინდა, 

რომ დავუსვათ გმირს და რატომ სწორედ ეს კითხვები. ჩვეულებრივ ეს კითხვები 

იბადება პიროვნების  გაცნობამდენ პროცესში. 

ცნობილი ინგლისელი ჟურნალისტი სტენ ნიკოლსი, რომელიც მრავალი წლის 

განმავლობაში წერდა პორტრეტებს სრულიად განსხვავებული გამოცემებისათვის, 

მიიჩნევდა, რომ გმირის ინტერვიუირებაზე მოდის სტატიაზე მუშაობის მხოლოდ 

5%. 
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მას შემდეგ, რაც ინფორმაცია შეგროვდება, იწყება საკუთრივ სტატიის წერა. როგორც 

უკვე ითქვა, თქვენი მუშაობის შედეგი შეიძლება გადმოიღვაროს ინტერვიუში.  

პორტრეტში შეიძლება მოცემული იყოს როგორც გმირის ხასიათის, ჩვევების, ისე 

გარეგნობის აღწერა. 

ჩვეულებრივ ჟურნალისტი იგებს (შეიძლება ძალიან მიახლოებითაც კი), რას 

წარმოადგენს პუბლიკაციის გმირი, რითია დაინტერესებული, რა საქმიანობას ეწევა 

და ერთბაშად იღებს მისგან ინტერვიუს. 

პორტრეტი, რა თქმა უნდა, შეიძლება დაიწეროს იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, 

რომელიც მიღებულია მხოლოდ გმირისგან. ანუ,  არა ინტერვიუ ერთი ადამიანისგან, 

რომლის შედეგადაც მიიღება მისი ცხოვრების აღწერა. ასეთი სტატიები გამოდის 

ცალმხრივი, გატკეპნილი, თუ თქვენ გადაწყვიტეთ შექმნათ ადამიანის სახე, 

განსაკუთრებით თუ ეს ცნობილი ადამიანია, მრავალმხრივი და საინტერესო, 

ყველაზე უკეთესია მოვაგროვოთ ინფორმაცია მასზე რამდენიმე წყაროდან. ეს, რა 

თქმა უნდა, გაამდიდრებს თქვენ სტატიას, გახდის მას რელიეფურს. 

ამრიგად: 

პორტრეტი შეიძლება დაიწეროს ინტერვიუს ჟანრში, ან შეიძლება თვითმყოფადი 

სტატიის სახით, პორტრეტის ჟანრში; 

პორტრეტი შეიძლება დაეფუძნოს ერთი წყაროს ინფორმაციას, თუმცა ამ 

შემთხვევაში არის საფრთხე, რომ სტატია გამოვა  ,,ბრტყელი~, უინტერესო.  

ეცადეთ შემოფარგლოთ ტექსტი 600-700 სიტყვით, შესაძლებელია  უფრო  

მოზრდილი  პორტრეტებიც,  არ არის აუცილებელი, რომ  ჩვენ მიერ ჩაწერილი 

ყველა  წყარო იყოს ციტირებული, მთავარია, სტატიაში იგრძნობოდეს: რომ თქვენ 

იმუშავეთ მასალაზე და გაქვთ საკმარისი ინფორმაცია, რათა წარმოადგინოთ 

პუბლიკაციის გმირი, რაც შეიძლება უფრო ობიექტურად და მრავალმხრივად. 

 

 

  

 



154 
 

                                                         XV ლექცია 

                 

                ინტერვიუ (დიალოგი)- ანალიზის ელემენტებით 

 

ინტერვიუს ხელოვნება — სწორად კითხვების დასმის ფორმაა, რათა მიიღოთ 

თქვენთვის საჭირო პასუხები.  ინტერვიუ ერთდროულად წარმოადგენს 

ინფორმაციის მიღების მნიშვნელოვან საშუალებას და ერთ-ერთ გავრცელებულ 

ჟანრსაც.   რა განსხვავებაა საუბარსა და ინტერვიუს შორის?  განსხვავება ის არის,  

რომ ინტერვიუ — ეს არის საუბარი, რომელიც პროფესიონალურადაა ჩატარებული. 

ინტერვიუს ტიპები 

ინტერვიუ აიღება `ადგილზე~, თუ რეპორტიორს სჭირდება გაარკვიოს მომხდარის 

არსი.  ამ შემთხვევაში აქცენტი კეთდება, სახელდობრ, მოვლენასა და მოლაპარაკის 

პიროვნებაზე. ეს ინტერვიუები ჩვეულებრივ მოკლეა და გამოიყენება იმისთვის, რომ 

დაზუსტდეს სიტუაცია, მიღებულ  იქნეს დამატებითი მასალა, რომელსაც შეუძლია 

რეპორტაჟის ილუსტრირება. საუკეთესო შემთხვევაში ასეთი ინტერვიუდან 

გამოიყენება ერთი-ორი ციტატა. უფრო ხანგრძლივი ინტერვიუები აიღება  

ადამიანის აღწერისათვის, ან ინფორმაციის მისაღებად რაიმე თემის შესახებ. 

ამრიგად, ინტერვიუს ყოფენ ორ ძირითად ტიპად: `ვინ~ და `რა~. ინტერვიუში `ვინ~ 

მნიშვნელოვანია,  ვინ ლაპარაკობს. ჩვეულებრივ ტიპი `ვინ~ ინტერვიუს ატარებენ 

ცნობილ ადამიანებთან. აქ ყურადღების ცენტრშია რესპონდენტის პიროვნება, მისი 

ჩვევები, ქცევა, პირადი ცხოვრება. ინტერვიუში `რა~ - ყველაზე მნიშვნელოვანია ის, 

რაზეც ლაპარაკობს წყარო. 

ეს ინტერვიუები ჩვეულებრივ ეხებიან განსაზღვრულ თემას ან მოვლენას.  

ინტერვიუ შეიძლება აიღოთ ინფორმაციის მისაღებად, ასევე კომენტარების 

მისაღებად, ინტერვიურებულის მოსაზრების მისაღებად ამა თუ იმ საკითხზე. 

ინტერვიუ-მოსაზრებას ჩვეულებრივ იღებენ გამოჩენილი პოლიტიკოსებიდან, 

ცნობილი ექსპერტებიდან, ერთი სიტყვით, იმ ადამიანებიდან, რომელთა მოსაზრება 

მკითხველისათვის საინტერესოა. 
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ინტერვიუს სპეციფიკურ სახეობებს წარმოადგენენ მასობრივი გამოკითხვები და 

ფოკუს-ჯგუფები. ისინი, როგორც წესი, გამოიყენებიან არა ჟურნალისტების, არამედ 

სოციოლოგების მიერ, მაგრამ ჟურნალისტებმა უნდა იცოდნენ ამ მონაცემებით 

სარგებლობა, ხოლო გარკვეულ შემთხვევებში ამ მონაცემებით ოპერირება. 

არის ინტერვიუს კიდევ ერთი სახეობა, რომელსაც ხშირად იყენებენ ტელევიზიასა 

და რადიოში, — ესაა გამოკითხვა, საუბარი უბრალო ადამიანებთან. მიღებულია მას 

უწოდონ  ვოქსპოპი (ლათინური Vox populi   — `ხალხის ხმა~). ჩვეულებრივ ასეთ 

გამოკითხვებს ატარებენ სადმე ხალხმრავალ ადგილებზე, თუმცა ნათელია, რომ 

ბევრია დამოკიდებული ადგილის არჩევაზე... ასე რომ, უბრალო ადამიანების 

მოსაზრება, რომელსაც თქვენ გაიგონებთ ბაზარში, განსხვავებული იქნება 

გამვლელთა მოსაზრებებისაგან, რომელსაც აიღებთ უნივერსიტეტის შენობასთან ან 

ქალაქის პარკში. 

პრეს-კონფერენციები 

პრეს-კონფერენცია — ეს ღონისძიებაა, რომლის დროსაც ცნობილი ადამიანები — 

პოლიტიკური მოღვაწეები, ბიზნესმენები, იურისტები, არასამთავრობო სექტორის 

წარმომადგენლები ან კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწეები — ლაპარაკობენ 

ერთდროულად მრავალ ჟურნალისტთან, უყვებიან რამე მოვლენის შესახებ, 

იძლევიან მასზე ინფორმაციას, ან უკეთებენ კომენტარს, ხოლო შემდეგ პასუხობენ 

დამსწრეთა შეკითხვებზე. უკანასკნელ წლებში პრეს-კონფერენციები იმდენად 

მნიშვნელოვანი გახდა მედიის მუშაობაში, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ გამოვყოთ იგი 

ცალკე კატეგორიად. კერძოდ, მრავალი ჟურნალისტისა და გამომცემლობისათვის 

პრეს-კონფერენციები დღეს წარმოადგენს ინფორმაციის ძირითად წყაროს. 

პრეს-კონფერენციები, დიდწილად, ჰგავს ინტერვიუებს, იმ განსხვავებით, რომ 

ინტერვიუს დროს, როგორც წესი, ორი  — ჟურნალისტი და ინტერვიურებული — 

ლაპარაკობს, ხოლო პრეს-კონფერენცია გულისხმობს ბევრი ჟურნალისტის 

მონაწილეობას. ეს ნიშნავს, რომ თითოეულ ჟურნალისტს ექნება შესაძლებლობა 

დასვას სულ ერთი-ორი კითხვა. იდეალში ეს ნიშნავს, რომ ჟურნალისტები პრეს-

კონფერენციისათვის გულმოდგინედ უნდა მოემზადონ, რადგანაც მათ 

განკარგულებაში იქნება  რეგლამენტირებული  დრო იმისათვის, რათა დასვან 



156 
 

დამაინტერესებელი შეკითხვები. პრეს-კონფერენციაზე ჟურნალისტური ქცევის 

ეთიკა გულისხმობს, რომ არ შეიძლება აუდიტორიის ყურადღების დიდხანს 

მიპყრობა, კითხვაზე კითხვის მიცემით ან პასუხის მოპოვების მცდელობა, მაშინ, 

როცა პრეს-კონფერენციის მიმცემი ცდილობს აიცილოს პირდაპირი პასუხი ან უკვე 

გასცა პასუხი, რომელიც გაუგებარია ჟურნალისტისთვის. 

სრულებით არ არის აუცილებელი, პრეს-კონფერენციაზე ყოფნისას დავსვათ 

შეკითხვები. თუმცა თანამედროვე რედაქტორები, პრეს-კონფერენციაზე 

რეპორტიორის გაგზავნისას, ხშირად დავალების ფორმულირებას ასე ახდენენ: 

`წახვალ და მისცემ შეკითხვას~. ხდება, რომ ჟურნალისტი არ სვამს თავის 

შეკითხვებს პრეს-კონფერენციის დროს, არამედ მიდის წყაროსთან მისი 

დამთავრების შემდეგ, რათა შეკითხვა დასვას მოცილებით. ჩვეულებრივ ეს კეთდება 

იმისთვის, რათა მიიღოს ე. წ. `ექსკლუზივი~, ანუ ინფორმაცია ან კომენტარი, 

რომელიც არ ექნება სხვებს. 

კოლექტიური ინტერვიუს კიდევ ერთი ფორმაა ბრიფინგები, რომლებიც 

ჩვეულებრივ პრეს-კონფერენციაზე მოკლეა. ბრიფინგები ჩვეულებრივ ეძლევათ 

ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ბრიფინგების დროს მათ შეუძლიათ უარი 

თქვან ამა თუ იმ პასუხზე. 

* როგორ უნდა ავიღოთ ინტერვიუ 

* ინტერვიუს ტექნიკა 

* `ინტერვიუერის `მომაკვდინებელი ცოდვები~ 

* რჩევები  

ინტერვიუს ხელოვნება 

იმისათვის, რათა ინტერვიუ გამოვიდეს. სახელგანთქმულებს, ცნობილ 

პოლიტიკოსებს, ნიუსმეიკერებს ( ამა თუ იმ მომენტში მაყურებელთა და მკითხველთა 

ინტერესის სფეროში და აქედან გამომდინარე ჟურნალისტების ყურადღების ობიექტში 

მოხვედრილი პირი - პოლიტიკური მოღვაწე, არტისტი, სპორტსმენი და ა.შ.) არ მოსწონთ, 

როცა ჟურნალისტს, რომელიც მოდის ინტერვიუზე, არა აქვს ინფორმაცია 

მოსაუბრის შესახებ ან აძლევს მას ძალზე ტრივიალურ შეკითხვებს. 
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მომზადება. 

ეს არის ინტერვიუზე მუშაობის პირველი ეტაპი. თუ გინდათ, რომ ინტერვიუ იყოს 

წარმატებული, თქვენ უნდა იცოდეთ, თუ რა ინფორმაციის მიღება გინდათ. 

უწინარეს ყოვლისა, საჭიროა  მიიღოთ ინტერვიუ, ანუ მოილაპარაკოთ წყაროსთან 

ინტერვიუს ჩატარებაზე, ზოგჯერ ჟურნალისტის ან არხის რენომე, რომელსაც ის 

წარადგენს, თვითონ მეტყველებს თავის თავზე და ეს საკმარისია. მაგრამ ზოგჯერ 

საჭირო ხდება წყაროს დარწმუნება, დაბეჯითება, თავისი  პროფესიონალური 

შესაძლებლობების დამტკიცება. ჩვეულებრივ ინტერვიუს შესახებ სთხოვენ 

ტელეფონით. თუმცა თქვენთვის მნიშვნელოვან შემთხვევებში შეიძლება 

წერილობითი მიმართვა, რომელსაც დართული ექნება თქვენი რამდენიმე სტატია, 

რათა  წყარომ ნახოს, თუ როგორ წერთ თქვენ, ბოლოს და ბოლოს შეიძლება 

წყაროსთან მისვლა და ინტერვიუს პირისპირ თხოვნა. სხვათა შორის, ასეთი 

საშუალება ხშირად უფრო ქმედითია, ვიდრე ხანგრძლივი ძებნა ტელეფონით ან 

ნაცნობების საშუალებით. 

თუ თქვენ გინდათ, რომ წყარომ თავი იგრძნოს უფრო კომფორტულად, უკეთესია,  

ინტერვიუ ჩამოართვათ მის კაბინეტში, თუმცა, გახსოვდეთ, რომ ეს წყაროს 

ტერიტორიაა, სადაც თქვენ მოგიწევთ თამაში. ეს `მოწინააღმდეგის მოედანია~ 

(როგორც ფეხბურთში) და თქვენ გამარჯვებაში დაგეხმარებათ  წვრილმანებამდე 

გააზრებული სტრატეგია. 

მაგრამ ზოგჯერ შეიძლება აღმოჩნდეს სასარგებლო წყაროს `გამოტყუება~ 

ნეიტრალურ ტერიტორიაზე — კაფეში, პარკში... ეს მნიშვნელოვანია, თუ გინდათ  

მოაცილოთ ინტერვიუერს `თავისი მოედნის~ უპირატესობა. 

კარგია, წყაროს წინასწარ უთხრათ, თუ რა დრო დაგჭირდებათ თქვენ. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ შემთხვევებში, როცა წყაროს უჭირავს მაღალი 

პოსტი და მისი სამუშაო დღე გაწერილია წუთობით. საჭიროა ასევე მოელაპარაკოთ 

კიდევ ერთ შეხვედრაზე ციტატებისა და ინფორმაციების შემოწმებისათვის. თუ 

თქვენ არ იცით, როგორ რეაგირებას მოახდენს წყარო დიქტოფონზე, ჰკითხეთ 

ინტერვიუს დაწყებამდე, ხომ არ იქნება წინააღმდეგი ჩაიწეროს დიქტოფონზე. 
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მას შემდეგ, რაც თქვენ მოელაპარაკებით წყაროს, უნდა შეაგროვოთ რაც შეიძლება 

მეტი ინფორმაცია იმაზე, თუ ვის ინტერვიურებასაც ახდენთ. აქ თქვენ  

მოგეხმარებათ დოკუმენტებსა და ადრე გაკეთებულ დაკვირვებებთან მუშაობის 

ცოდნა. 

გახსოვდეთ: ჟურნალისტს სურს მიიღოს, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, ხოლო 

წყაროს უნდა გამოიყურებოდეს, რაც შეიძლება უფრო მომხიბლავად. 

მნიშვნელოვანია ასევე სალაპარაკო საგნის შესწავლა. თუ ესაა ინტეგრალური 

მიკროსქემები, მაშინ თქვენ უნდა ერკვეოდეთ, თუ რა არის ეს და რითაა  საინტერესო 

თქვენი მკითხველისათვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში წყარო თქვენ მოგეპყრობათ 

როგორც არასერიოზულ ადამიანს და ინტერვიუ ჩავარდება — თქვენთან 

სერიოზულად არ ილაპარაკებენ. და საერთოდ, წყაროები სკეპტიკურად ეპყრობიან 

ჟურნალისტებს, ჩვენ ცოდნას და უნარებს. არ არსებობს ერთიანი რეცეპტი, რომლის 

გამოყენებითაც შეიძლება გადაილახოს წყაროების სკეპტიციზმი, ზოგჯერ 

გვეხმარება წყაროს ოჯახური მდგომარეობის ცოდნის დემონსტრირება, ეს კარგად 

,,მუშაობს―, როცა წყაროც და ჟურნალისტიც ქალები არიან, შეიძლება დაგვეხმაროს 

თემის ცოდნის დემონსტრირებაც. 

 იმისთვის, რათა დაამთავროთ მოსამზადებელი ეტაპი, ჩაიწერეთ შეკითხები, 

რომლის დასმაც თქვენ გინდათ. საუკეთესო საშუალებაა დაუძაბავი საუბრისთვის — 

გულმოდგინე მომზადება. თუ შეკითხვების სია მზად გაქვთ, ეს გაგათავისუფლებთ  

აუცილებლობისგან,  დამტანჯველად იფიქროთ შემდეგ შეკითხვაზე, სანამ წყარო 

პასუხობს წინა შეკითხვას, ეს ასევე დაგეხმარებათ საუბარზე ყურადღების 

კონცენტრირებაში. 

ზოგჯერ სასარგებლოა `შეამოწმოთ~ შეკითხვები კოლეგებზე. თუ რას კითხავდნენ 

ისინი, თქვენს ადგილას? რომელი შეკითხვები შეიძლება აღმოჩნდეს უხერხული 

წყაროსათვის, და რომელი სასიამოვნო და უბრალო? 

შეიძლება მოხდეს ასე (და ხშირად სწორედ ასე ხდება), რომ თქვენ ვერ შეძლებთ 

შეეხოთ ყველა ჩამოწერილ შეკითხვას. გამოცდილება გვკარნახობს, რომ 

ინტერვიუსთვის ოპტიმალურ მოცულობას წარმოადგენს 4-5 მთავარი შეკითხვა და 

პლიუს კიდევ რამდენიმე პატარა, დამატებითი. 
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ამგვარად, `საშინაო დავალება~ დასრულებულია, შეიძლება ინტერვიუზე წასვლა. 

საკუთრივ ინტერვიუ 

მას შემდეგ, რაც თქვენ მოელაპარაკეთ ინტერვიუს შესახებ და შეხვდით თქვენ 

წყაროს, იწყება საკუთრივ ინტერვიუ. 

დაჯექით ისე, რათა ინტერვიუერმა დაამყაროს ვიზუალური კონტაქტი (გიყუროთ 

თქვენ თვალებში) მაშინ, როცა ამას თვითონ მოისურვებს, თუ თქვენ დაჯდებით 

პირდაპირ მის წინ, ეს შეიძლება გახდეს მისთვის დისკომფორტის მიზეზი, თუმცა, 

თუ თქვენ გინდათ ჩაატაროთ `ხისტი~ ინტერვიუ, უსიამოვნო შეკითხვების 

მიცემით, შეიძლება, ღირდეს ინტერვიუერის პირდაპირ წინ დაჯდომა. ზოგი 

ადამიანი იბნევა ჩართული დიქტოფონის დანახვისას. მნიშვნელოვანია, რომ მათ არ 

იგრძნონ დისკომფორტი. გამოიყენეთ დიქტოფონი და უბის წიგნაკი (ბლოკნოტი). 

უბის წიგნაკში შეიძლება ყველაფერი არ შეიტანოთ, თუ წყარომ თქვა რაიმე ძალიან 

მნიშვნელოვანი, მაგრამ თქვენ არ გინდათ, რომ იგი მიხვდეს, თუ რამდენად  

მნიშვნელოვანია ეს, ცოტა მოიცადეთ, და რამდენიმე წამის გავლის შემდეგ ჩაიწერეთ 

ის, რაც მან თქვა. 

დაიწყეთ არარსებითი საგნებით, რათა კეთილად განაწყოთ ინტერვიუერი, რომ იგი 

მოეშვას და იგრძნოს თავი მშვიდად. ჰკითხეთ კალამზე, რომელიც დევს მის 

მაგიდაზე, თქვით რაიმე ყვავილებზე მის კაბინეტში, მოუყევით რაიმე ისტორია, რაც 

დაკავშირებულია ინტერვიუერთან. ჰკითხეთ იმაზე, თუ რაზე ისურვებდა წყარო 

ლაპარაკს. თუ ის სკეპტიკურად არის თქვენს მიმართ განწყობილი, აჩვენეთ თქვენი 

კომპეტენტურობა, ისეთი შეკითხვის მიცემით, რომელიც თქვენი ცოდნის 

დემონსტრირებას მოახდენს. უჩვენეთ, რომ თქვენ რაღაცით ახლოს ხართ 

ინტერვიუერთან. 

მას შემდეგ, რაც კონტაქტი დამყარებულია, გადადით უფრო მნიშვნელოვან 

შეკითხვებზე.  თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვები დაიტოვეთ 

ბოლოსთვის, როცა კონტაქტი თანამოსაუბრესთან უკვე შემდგარია და, რაც 

მთავარია, როცა  თანამოსაუბრე ცოტა დაიღალა და დაკარგა სიფრთხილე. 

მნიშვნელოვანი შეკითხვის შემდეგ (თუ საჭიროა)  უკან დაიხიეთ, მიეცით რაიმე 
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უბრალო შეკითხვა, რათა თქვენი თანამოსაუბრე დამშვიდდეს. შემდეგ `მიიყვანეთ~ 

იგი შემდგომ მძიმე შეკითხვასთან. 

მოახდინეთ რეაგირება წყაროს გამონათქვამებზე. თქვით:  `ძალიან საინტერესოა~, 

`ოჰო~! `დიახ~! ფსიქოლოგებმა დაითვალეს, რომ საშუალოდ პასუხი 5-6 წამიან 

კითხვაზე გრძელდება 30-40 წუთი. მაგრამ თუ პასუხის განმავლობაში ინტერვიუერი 

იტყვის `მმ-მმ~, მაშინ პასუხის დრო იზრდება 50-60 წამამდე. თუ თქვენ გინდათ 

დეტალური პასუხი, თქვით ერთხელ `მმ-მმ~. 

როგორ მივცეთ შეკითხვები, ეს არის ინტერვიუს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. 

უინტერესო შეკითხვაზე თქვენ მიიღებთ უინტერესო პასუხს. იმაზე, თუ როგორ 

დასვამთ შეკითხვას, დამოკიდებულია,  რა პასუხს მიიღებთ. 

 

შენ, სოკრატ, შესანიშნავად მეკითხები, ხოლო მათ, ვინც კარგად მეკითხება, მეტი სიამოვნებით 

ვპასუხობ. პლატონი 

 

ინტერვიუს მომზადებისა და ჩატარების დროს ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, 

რომ დასმული შეკითხვა არ გულისხმობდეს  პასუხს. არსებობს შეკითხვები, 

რომლებიც საერთოდ შეკითხვებიც კი არ არის. მაგალითად, რეპორტიორი ეკითხება 

შეჯიბრში გამარჯვებულს: თქვენ ბედნიერი ხართ?~ აშკარა იქნება პასუხი `დიახ~. 

საკუთრივ, პასუხიც კი არ არის საჭირო, შეკითხვიდან ყველაფერი ნათელია. 

როგორი კითხვები არსებობს? 

 ღია კითხვები. ის აძლევს შესაძლებლობას თქვენ წყაროს იმსჯელოს მიცემულ 

თემაზე, ღია შეკითხვაზე პასუხად წყარომ შეიძლება მოგვაწოდოს მეტი 

ინფორმაცია, ვიდრე თავიდან აპირებდა. ღიად ითვლება შემდეგი ტიპის 

კითხვა `როგორ ეკიდებით ელექტროქსელების პრივატიზაციას?~ იგი არ 

გვიჩვენებს თქვენ დამოკიდებულებას, ანუ იმას, თუ რა გინდათ თქვენ 

გაიგონოთ წყაროდან, რაკი არ კარნახობთ   პასუხების ვარიანტს, მას შეუძლია 

იმსჯელოს. 
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ზოგჯერ, თუ წყაროს არ უნდა უპასუხოს პირდაპირ დასმულ შეკითხვას 

(ადგილობრივი გუნდიდან რომელი ფეხბურთელების აყვანა  გენდომებოდათ 

ნაკრებში?~) დაყავით იგი რამდენიმედ, დააბნიეთ წყარო (`რა თვისებებია 

მნიშვნელოვანი ნაკრების ფეხბურთელისთვის?~; `როგორ ფიქრობთ, არიან 

ადგილობრივ გუნდში ფეხბურთელები, რომლებიც პასუხობენ თქვენ 

მოთხოვნებს?~; `სახელდობრ ვინ?~ 

 დახურული კითხვები. მათ მხედველობაში აქვთ განსაზღვრული პასუხები. 

ანუ: `შეუძლია თუ არა თქვენ უფროსს მიიღოს გადაწყვეტილებები?~ (დახურულია 

კითხვა, რომლის პასუხის ვარიანტები ძალიან შეზღუდულია, ფაქტობრივად, მასზე 

შეიძლება უპასუხო სიტყვებით `დიახ~ და `არა~), `თანმიმდევრულია იგი თავის 

გადაწყვეტილებებში?~ (დახურულია კითხვა), `კარგი ურთიერთობები აქვს თქვენ 

უფროსს ხელქვეითებთან?~ (დახურული კითხვა). 

ინტერვიუს დაწყება უკეთესია ღია შეკითხვებიდან, მაგრამ `მთავარი~ შეკითხვები 

უკეთესია დაისვას დახურული ფორმით. 

ძალიან მნიშვნელოვანია გაგება, რას ამბობს წყარო. თქვენზეა დამოკიდებული, 

რამდენად სწორად გადასცემთ  რესპოდენტის სიტყვებს. ზოგჯერ,  ჟურნალისტს  

უნდა გადასცეს ნათქვამი სიტყვასიტყვით, მაგრამ შედეგად, ამახინჯებს ნათქვამს. 

უფრო ხშირად  მახინჯდება  წყაროს სიტყვების სიზუსტე.  იგი ამოგლეჯილია 

კონტექსტიდან, რაც მას ხდის არაზუსტს. 

ამიტომ ნუ გეშინიათ კიდევ ერთხელ ჰკითხოთ, თხოვოთ ახსნა, თუ რა ჰქონდა 

მხედველობაში წყაროს. შეიძლება გამეორება, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენ 

გაიგეთ სწორად. ეს მხოლოდ ზრდის თქვენდამი ნდობას. 

არ შეგრცხვეთ დამატებითი კითხვების,  რომლებიც აღრმავებს ან აკონკრეტებს 

ახსნებს. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, სახელდობრ, 

ამ შეკითხვებზე. 

ბოლოს და ბოლოს, შეიძლება დაისვას კითხვა, რათა გაიჭიმოს დრო. წყარომ ხომ არ 

იცის, რომ ამ კითხვას თქვენ აძლევთ ტაქტიკური მოსაზრებით.… 
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ზოგჯერ ინტერვიუს მსვლელობა იძულებულს გხდით თქვენ დასვათ მწვავე, 

არასასიამოვნო კითხვები. აქ შეიძლება: — შეიქმნას შთაბეჭდილება, რომ ეს თქვენი 

თვალსაზრისი არ არის, მაგრამ თქვენ იძულებით სვამთ მას, რადგანაც `ბევრები~ 

ლაპარაკობენ მასზე. 

— ნელა  მიდით  მწვავე კითხვებამდე. დაიწყეთ ინტერვიუ უბრალო, ზოგადი, ღია 

კითხვებით, თანდათანობით გადადით მთავარზე. 

— მოიცადეთ. ინტერვიუს ბოლოსთვის თქვენ წყაროსთან უკვე გექნებათ კარგი 

კონტაქტი. და მაინც ეცადეთ შეარჩიოთ კითხვის ფორმა, რათა არ გააჯავროთ და არ 

შეურაცხყოთ წყარო. ეს არაპროფესიონალურია. 

ინტერვიუს დამთავრებისას, აუცილებლად დასვით კითხვა: `ხომ არ გინდათ 

ნათქვამს რამე დაუმატოთ?~ ან `არის რაიმე, რისი კითხვაც მე დამავიწყდა?~ ეს 

იძულებულს გახდის წყაროს ჩაფიქრდეს და, თუ კონტაქტი თქვენ შორის დამყარდა, 

მას შეუძლია თქვენ სასიამოვნოდ გაგაკვირვოთ. 

აი, ათი `მომაკვდინებელი ცოდვა~, რომელსაც ჟურნალისტები ჩადიან ინტერვიუს 

კითხვების ფორმულირებისას. ისინი ჩამოაყალიბა კანადელმა ჟურნალისტმა ჯონ  

სავოტსკომ. 

ათი მომაკვდინებელი ცოდვა 

. კითხვები, რომლებიც მოითხოვენ ცალსახა პასუხებს (`დიახ~ ან `არა~). 

. კითხვითი წინადადების ნაცვლად მტკიცებითი. 

. ორი შეკითხვა ერთში.. 

. გადატვირთული კითხვები. 

. კითხვები, რომლებიც მიანიშნებენ პასუხზე. 

. კითხვაში კომენტარები და საკუთარი შეფასებები 

. ვარაუდი და გამონაგონი კითხვაში 

. კითხვაში იარლიყების ჩამოკიდება. 

. გაზვიადება შეკითხვაში 
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. მეტისმეტად რთული კითხვები 

ინტერვიუს შემდეგ 

ინტერვიუს შემდეგ სწრაფად უნდა გაიშიფროს ჩანაწერები,  ვიდრე 

შთაბეჭდილებები ინტერვიუს შემდეგ ჯერ კიდევ ახალია, სანამ თქვენ კარგად 

გახსოვთ დეტალები, ნათქვამის ქვეტექსტი. ინტენრვიუერის სახის გამომეტყველება, 

არ გადადოთ გაშიფვრა სამერმისოდ, რადგანაც ეს დეტალები მეხსიერებაში 

წაიშლება. 

ინტერვიუს ტექნიკა, რჩევები, მინიშნებები 

ინტერვიურებას  ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ჟურნალისტის 

მუშაობაში. ინტერვიურების ტექნიკა ისევე შეიძლება განავითარო, როგორც 

პიანისტები ივითარებენ ფორტეპიანოზე დაკვრის ტექნიკას. წარმოგიდგენთ 

რამდენიმე რჩევას:  

• ჯერ კიდევ ინტერვიუმდე დაწერეთ ან დაბეჭდეთ კითხვები, 

გადაათვალიერეთ ისინი, რათა დარწმუნდეთ, რომ თქვენ შეეხებით ყველა თემას, 

რომელზედაც ისურვებდით წყაროსთან ლაპარაკს. ოღონდაც არ ჩათვალოთ  თავი 

შეზღუდულად, თუ ინტერვიუმ მიიღო საინტერესო მიმართულება, რომელიც არ 

იყო გათვალისწინებული კითხვების ჩამონათვლით, არ ჩაერიოთ, რათა დააბრუნოთ 

საუბარი დაგეგმილ კალაპოტში. თემიდან გადახვევის შედეგი შეიძლება იყოს 

ძალიან საინტერესო. 

• შეარჩიეთ დრო, რათა დაუსვათ კონკრეტული კითხვები, ზოგადმა 

შეკითხვებმა შეიძლება გამოიწვიოს ზოგადი  მსჯელობები (და მათგან შეიძლება 

დავიწყოთ), მაგრამ დროულად დასმული კონკრეტული კითხვა მოგვცემს კარგ 

შედეგს. 

• აიცილეთ შეკითხვები, რომელთაც მოყვება განსაზღვრული ან ერთი 

სირთულის პასუხები. 

• დასვით ერთი კითხვა, აერიდეთ `ორმაგ ფსკერიან~ კითხვებს. მაგალითად: 

`მოგწონთ თუ არა თქვენი მანქანა, ეკონომიურია ის?~ ჩვეულებრივ თქვენ მიიღებთ 

პასუხს მხოლოდ ერთ კითხვაზე ორიდან. 
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• არ წარმოთქვათ სიტყვა. აერიდეთ ძალიან გრძელ კითხვებს. 

• ინტერვიუს დამთავრებისას, აუცილებლად ჰკითხეთ: `ხომ არ გსურთ რაიმეს 

დამატება ნათქვამზე?~, ან: `არის რამე ისეთი, რაზეც დამავიწყდა მეკითხა?~ 

ინტერვიუს ტექსტი 

• არ ღირს ყოველთვის ერთბაშად კითხვა-პასუხით დაწყება. უფრო მეტიც, 

ხშირად სჯობს არ დავიწყოთ მათით. აღწერეთ ინტერვიუერი: როგორ აცვია, როგორ 

მოძრაობს, თქვენი შეხვედრის ადგილი, მოყევით, თუ რა მოგხვდათ თვალში. ასეთი 

დეტალები აცოცხლებენ სტატიას, აახლოებენ თქვენი სტატიის გმირს მკითხველთან. 

• არსებობს მოსაზრება, რომ არ დაწეროთ სტატიის ტექსტი ერთბაშად, არამედ 

წინასწარ მთლიანად ჩაიწეროთ  საუბარი და რედაქტირებისა და  ლიტერატურული 

ფორმის მიცემის შემდეგ შეამოწმოთ სახელები, თარიღები, ფაქტები...  

ინტერვიურებულს შეიძლება დაავიწყდეს თარიღი, ან შემთხვევით შეეშალოს, 

როგორ იწერება სახელი ან მოვლენების თანმიმდევრობა. შემთხვევითი 

წაბორძიკების გასწორებით, თქვენ მოიგებთ ყველაფერში: გააუმჯობესებთ ტექსტის 

ხარისხსს, არ დაუშვებთ სიცრუეს ჭეშმარიტების საწინააღმდეგოდ, და 

დაიმსახურებთ წყაროს ნდობას. 

• არ არის აუცილებელი საუბრის ყველა ნიუანსის, სიტყვიერი შეცდომების და 

დაუმთავრებელი აზრის გადმოცემა. მნიშვნელოვანია გადმოსცეთ თქვენი 

მოსაუბრის მოსაზრებები, ის, რისი თქმაც მას უნდოდა. 

• ინტერვიუს საბოლოო ტექსტში შეიძლება არ შევიდეს ყველა შეკითხვა. 

არაფერია, ტექსტისთვის მთავარია — იყოს გასაგები, ლოგიკური და `წაკითხვადი~. 

ყველა შემთხვევაში თქვენ რჩებით მოგებული. ის პასუხები, რომლებიც არ შევიდა 

საბოლოო ტექსტში, შეიძლება გამოიყენოთ ციტატების ბაზად სხვა სტატიებში. 

• მას შემდეგ, რაც ტექსტი დაწერილია, შეამოწმეთ საკვანძო ციტატები 

წყაროსთან დარეკვით (ან შეხვედრით). მან შეიძლება გთხოვოთ ტექსტის ჩვენება 

პუბლიკაციამდე. ამ შემთხვევაში გახსოვდეთ: წყარო დაინტერესებულია მხოლოდ 

იმით, რომ უფრო ლამაზად გამოიყურებოდეს. თქვენ კი ბეჭდავთ ინტერვიუს, რათა 

აჩვენოთ ის ისეთად, როგორიც არის. ბევრ დასავლურ გამომცემლობაში უბრალოდ 



165 
 

აკრძალულია აჩვენო წყაროს გამოუქვეყნებელი სტატიის ტექსტი. სტატიის ტექსტი 

— თქვენი ნაწარმოებია, იგი თქვენ გეკუთვნით. ფაქტების შემოწმებით, თქვენ მას 

ხდით უკეთესს. უფრო ხარისხიანს. 

• გაუგზავნეთ გაზეთი (ჟურნალი) , გააცანით ონლაინგამოცემა ინტერვიუს 

ტექსტით თქვენს  წყაროს. ეს პატარა ყურადღების ნიშანი მისთვის სასიამოვნო 

იქნება. 

• გახსოვდეთ: თქვენი ურთიერთდამოკიდებულება წყაროსთან, როგორც წესი, 

არ შემოიფარგლება ერთი-ერთადერთი ინტერვიუთი. თქვენი პროფესიონალიზმი 

დაგეხმარებათ შემდგომ მუშაობაში წყაროსთან, რაც განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია, თუ მას უჭირავს მაღალი პოსტი. 

აი, რეკომენდაციები საერთაშორისო ჟურნალისტური ქსელის (International 

journalusm Network) ) სპეციალისტებისაგან. 

ათი მინიშნება წარმატებული ინტერვიუსათვის 

 იყავით მომზადებული! აუცილებლად შეაგროვეთ მასალა იმ საგანზე ან იმ 

თემაზე, რომელზედაც თქვენ წერთ, ასევე იმ ადამიანზე, რომლის ინტერვიურებასაც 

თქვენ აპირებთ. თქვენი წყარო ღირსეულად შეაფასებს თქვენ მომზადებულობას და 

თქვენ თავისუფალი იქნებით იმ აუცილებლობისგან, რომ დაუსვათ ის კითხვები, 

რომლებზე პასუხებიც შეიძლებოდა გეპოვათ წიგნებში ან საბუთებში. წყაროსთან 

შეხვედრაზე მოლაპარაკებისას, თხოვეთ მას საბუთების, ან ინფორმაციის სხვა 

წყაროების დასახელება იმ თემაზე, რომელიც უნდა მიმოიხილოთ. რესპოდენტები 

დადებითად შეაფასებენ ასეთ დაინტერესებას და ხშირად მზად არიან მოგაწოდონ 

ღირებული საბუთები ინტერვიუმდე. შეამოწმეთ, მუშაობენ თუ არა თქვენი 

დიქტოფონის ელემენტები. თან იქონიეთ ზედმეტი კასეტა. ასევე კალმისტარი და 

უბის წიგნაკი. 

 დაადგინეთ ინტერვიუს წესები მის დაწყებამდე! დარწმუნდით, რომ 

რეპოდენტი ხვდება, თუ რომელ სტატიაზე მუშაობთ თქვენ (ეს დაგეხმარებათ, რათა 

არ გადაუხვიოთ თემიდან). რეპოდენტმა ასევე თავიდანვე უნდა იცოდეს, რომ 

ყველაფერი, რასაც ის იტყვის, იქნება `პრესისათვის~. ყველაზე კარგია დაადგინოთ 
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ეს წესები,  ინტერვიუს ჩაწერაზე მოლაპარაკების დროს. მართალია ბევრი 

თანამდებობის პირი საკმაოდ გამოცდილია, რათა შეგნებულად წაილაპარაკოს, რომ 

ესა თუ ის ფრაზა `არ არის დასაბეჭდი~, მაგრამ ხომ არიან ისეთებიც, ვინც ამ 

განსხვავებას ვერ არჩევს. გახსოვდეთ, რომ წინასწარ დაზუსტებები შეიძლება იყოს 

ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით თუ თქვენ წყაროს სამუშაოს ან სიცოცხლეს 

შეიძლება დაემუქროს საფრთხე პუბლიკაციის შედეგად. 

 იყავით პუნქტუალური! ინტერვიუზე არ დააგვიანოთ, ამაზე ცუდი არაფერია. 

 იყავით დაკვირვებული! დააკვირდით დეტალებს — მათმა აღწერამ შეიძლება 

გააცოცხლოს თქვენი სტატია. თუ ინტერვიუ ტარდება სახლში ან ოფისში, 

მიმოიხედეთ ირგვლივ და დაიმახსოვრეთ,  რას ხედავთ. მაგალითად, შეიძლება 

თქვენ დაინახოთ ძველი ფოტოსურათები, რომლებზედაც აღბეჭდილია 

რესპოდენტის პირადი ცხოვრება. თქვენ შეიძლება შეიცვალოთ შეხედულება 

ადამიანზე ინტერვიუს პროცესში, მაგრამ ეს შეიძლება მოხდეს სახელდობრ იმიტომ, 

რომ თვითონ წყაროს  უნდოდა ასე. აღქმა — რთული რამეა! ეცადეთ კიდევ ვინმეს 

დაელაპარაკოთ, მაგალითად კოლეგებს ან  წყაროს მეგობრებს, რათა თქვენი 

წარმოდგენა მასზე  უფრო სრულყოფილი იყოს 

 იყავით თავაზიანი. არ ააჩქაროთ თქვენი თანამოსაუბრე! საჭიროა შექმნათ 

თავაზიანი ატმოსფერო, რათა რესპოდენტმა თავი იგრძნოს კომფორტულად. 

ზოგიერთ ადამიანს სჭირდება რამდენიმე წუთი, რათა შევიდეს შესაბამის 

მდგომარეობაში ნაყოფიერი საუბრისათვის. თუ თქვენ გაქვთ მხოლოდ 30 წუთი 

ინტერვიუსთვის, ნუ ააჩქარებთ თქვენ მოსაუბრეს. თუ თქვენ იგრძენით, რომ 

მოსაუბრე ჩქარობს, აეწყვეთ მასზე. გახსოვდეთ — ადამიანები განსხვავებული არიან. 

დრო, რომელსაც დახარჯავთ თანამოსაუბრის შესწავლაზე, ტყუილად არ 

დაგეკარგებათ. თქვენ ამას იგრძნობთ, როცა საჭირო გახდება დამატებით მიმართოთ 

მას განმარტებისათვის ან გამოიყენოთ მისი აზრები სხვა სტატიებისათვის. თუ 

ინტერვიუ მიმდინარეობს კარგად, იგი შეიძლება გაგრძელდეს დაგეგმილზე 

მეტხანს.  

 უსმინეთ ყურადღებით, მაგრამ ნუ შეგეშინდებათ შეაწყვეტინოთ 

თანამოსაუბრეს, თუ თქვენთვის რაიმე გაუგებარია! გახსოვდეთ თქვენი 
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მკითხველები! თქვენ ხომ მიგყავთ ინტერვიუ,  რათა ინფორმაცია მიაწოდოთ  თქვენ 

მკითხველებს, თუ თქვენი თანამოსაუბრე იყენებს სამეცნიერო ჟარგონს, ან ხსნის ისე, 

რომ მას გაუგებენ მხოლოდ კოლეგები, თავაზიანად შეაწყვეტინეთ და თხოვეთ 

ახსნა. არასოდეს შეგრცხვეთ თქვენი უცოდინრობის. 

 დუმილი — ოქროა! ადრე თუ გვიან თქვენ მოგიწევთ დასვათ `ძნელი~ 

კითხვები, რომლის განხილვაც თქვენ თანამოსაუბრეს არ ენდომება. როცა თქვენ 

დაიწყებთ ამ ,,პროვოკაციული~ კითხვების დასმას, პასუხები ალბათ იქნება მოკლე, 

უსარგებლო, ხოლო თანამოსაუბრე დაიწყებს სიტყვების აკურატულად შერჩევას. 

შეიძლება თქვენ საერთოდ ვერ მიიღოთ პასუხი. თუ ეს მოხდება, უყურეთ თქვენ 

წყაროს პირდაპირ თვალებში და გაჩუმდით. უმეტეს შემთხვევაში თქვენი 

რესპოდენტი იგრძნობს დისკომფორტს და დაიწყებს თქვენთან ინფორმაციის 

გაზიარებას, თუ ეს არ გამოვა, ჰკითხეთ იმათზე, ვისაც შეუძლია უპასუხოს თქვენს 

კითხვებზე. 

 დაამყარეთ მხედველობითი კონტაქტი! რეპორტიორმა, რომელიც ინტერვიუს 

დროს უბის წიგნაკზე დახრილი, შეიძლება დააბნიოს რესპოდენტი, როგორც მაშინ, 

თუ მას ექნებოდა დიქტოფონი. ეცადეთ მხარი დაუჭიროთ მხედველობით 

კონტაქტს, მაშინაც კი როცა წერთ. ისწავლეთ  შემოკლებული ჩანაწერები, რაც 

შეიძლება იშვიათად ჩაიხედეთ წიგნაკში, რათა რესპოდენტი ყურადღების ცენტრში 

გყავდეთ. ეს ინტერვიუს უფრო საუბრის მსგავსს, ხოლო ატმოსფეროს — უშუალოს 

გახდის. 

 წასვლის წინ… ჰკითხეთ წყაროს: შეიძლება არის რაღაც, რაზეც თქვენ 

დაგავიწყდათ გეკითხათ? შეიძლება მას უნდა მოგაწოდოთ სასარგებლო 

ინფორმაცია, არ წახვიდეთ, თუ არ მიიღებთ მის ტელეფნის ნომერს ან ე-მაილ-ის 

მისამართს და არ დააზუსტებთ დროს, როდის შეიძლება მიმართოთ დამატებითი 

კითხვებით. ყოველთვის ჰკითხეთ სხვა წყაროებზე. ინტერვიურებულის კოლეგებმა 

ან მეგობრებმა შეიძლება იცოდნენ მეტი ან ჰქონდეთ თქვენთან საუბრის სურვილი. 

მადლობა გადაუხადეთ თანამოსაუბრეს. 

 გადახედეთ თქვენ ჩანაწერებს უმალვე ინტერვიუს შემდეგ! ნუ გადადებთ 

გაშიფვრას საღამოსთვის ან კვირის ბოლომდე. გადახედეთ მათ, სანამ თქვენი 
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შთაბეჭდილებები ახალია. გადადეთ მეგობრებთან კომუნიკაცია  ჩანაწერებზე 

მუშაობის მთლიანად დამთავრებამდე. 

 

 

 

ორიანა ფალლაჩი — ინტერვიუს ოსტატი 

დასავლეთში ინტერვიუს  ჟანრთან აქვთ სხვადასხვა დამოკიდებულება, 

მაგალითად, ინგლისურენოვანი ჟურნალისტიკისათვის ინტერვიუ — სრულიად 

სხვა ჟანრია. ეს არის ჟურნალისტის მიერ  ადამიანის მოღვაწეობის აღწერა,. როცა 

სუბიექტი გვიყვება საკუთარ თავზე, ამ დროს მისი ნაამბობი, როგორც წესი, 

გამაგრებულია სხვა ადამიანების მონათხრობით —ესენი არიან  — ნათესავები, 

კოლეგები, მეგობრები. 

გაბრიელ გარსია მარკესი წერდა, რომ ინტერვიუ წარმოადგენს საფუძველთა 

საფუძველს, რომელიც ასაზრდოვებს მთელ ჟურნალისტიკას, რამდენადაც 

კითხვების გარეშე, რომლებსაც რეპორტიორი უსვამს სხვადასხვა ადამიანს, არ 

არსებობს ჟურნალისტიკა. თუმცა `ინტერვიუს ფორმა  არ წარმოადგენს ჟანრს. 

მიუხედავად ამისა, ინტერვიუ რჩება ჟურნალისტიკის ყველაზე უფრო საინტერესო 

ჟანრად.  

ინტერვიუს ჭეშმარიტ ვარსკვლავს წარმოადგენდა  იტალიელი ჟურნალისტი ქალი 

ორიანა ფალაჩი  (1929-2006). 

...ვინაა თანამედროვე ჟურნალისტიკის წამომწყები? — წერდა რომანში `უკვდავება~ 

ფრანგი (ჩეხი) მწერალი მილან კუნდერა. — სრულებითაც არა ჰემინგუეი, რომელიც 

წერდა თავის შთაბეჭდილებებზე ფრონტის სანგრებში, სრულებითაც არა ორუელი, 

რომელმაც ცხოვრების ერთი წელი გაატარა პარიზის ღარიბებს შორის და არა ეგონ 

ერვინ კიში, პარიზის მეძავების მცოდნე, არამედ ორიანა ფალაჩი, რომელიც 1963 და 

1972 წლებში იტალიურ ყოველკვირეულ `ეუროპეო~-ში აქვეყნებდა საუბრების 

ციკლს იმ დროის ყველაზე უფრო  გამოჩენილ პოლიტიკოსებთან. ეს საუბრები იყო 

უფრო მეტი, ვიდრე უბრალოდ საუბრები: ეს იყო ორთაბრძოლები, უძლიერესი 
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პოლიტიკოსები, ვერც ასწრებდნენ გაეგოთ, რომ კამათობდნენ არათანაბარ 

პირობებში, რამდენადაც კითხვების დასმის უფლება ჰქონდა მხოლოდ მას და არა 

მათ, —და ისინი ,,იკლაკნებოდნენ ნოკაუტში, რინგის იატაკზე~. 

ორიანა ფალაჩი დაიბადა 1929 წლის 29 ივნისს ფლორენციაში, პოლიტიკოსების 

ოჯახში. ჟურნალისტის პროფესიული კარიერა მან დაიწყო 16 წლის ასაკში,  

რეპორტიორის ხარისხში თანამშრომლობდა გაზეთებთან: `კორერა დელა სერა~, 

`ნიუ-იორკ ტაიმსი~, `ვაშინგტონ პოსტი~, `ლოს-ანჟელეს ტაიმსი~ და სხვ. ცხრა წლის 

განმავლობაში აშუქებდა ომს ვიეტნამში, არის მრავალი წიგნის ავტორი, მათ შორის 

`წერილი ჯერ არდაბადებულ ბავშვს~, `ადამიანი~, `პენელოპა ომში~. `მრისხანება და 

სიამაყე~  მისი უკანასკნელი ნაწარმოებია, რომელიც მოგვითხრობს ისლამური და 

დასავლური ცივილიზაციების დაპირისპირებაზე. 

მოვიყვანოთ ნაწყვეტი ისრაელის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის  არიელ შარონის  

(1928-2014) ინტერვიუდან,  რომელიც მან მისცა ორიანა ფალაჩის. 

შარონი: მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: მე არ დამიპყრია ბეირუთი მხოლოდ იმიტომ, 

რომ ვინდობდი მშვიდობიან მცხოვრებლებს. 

ფალაჩი: ღმერთო ჩემო! და თქვენ მე მეუბნებით ამას?! 

შარონი: დიახ მე ვიცი, რომ თქვენ იქ იყავით. მაგრამ მე ვიცი ასევე, რომ ჩვენ 

არასოდეს შეგნებულად არ დაგვიბომბავს მშვიდობიანი მოსახლეობა. 

ფალაჩი: მე ვიცი, რაც არის დაბომბვა. კოვენტრი — 1940-ში, ბერლინი — 1945-ში. მე 

ეს ყველაფერი ვნახე. მაგრამ თქვენ ბომბავდით ქალაქის ცენტრს, საცხოვრებელ 

სახლებს, ჰოსპიტლებს, სასტუმროებს, სკოლებს, საელჩოებს, რომლებიც... 

შარონი: არა, და კიდევ ერთხელ არა! ჩვენ ვბომბავდით მხოლოდ სამხედრო 

ობიექტებს. 

ფალაჩი: მე შეგეკამათებით; ლაპარაკი ამაზე არ არის, არამედ იმაზეა, რომ 

ყოველთვის, როცა ბეირუთის თავზე  მიფრინავდა ბუზი, თქვენ ხვდებოდით მას 

ტონობით ასაფეთქებლებით. 
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შარონი: პრეზიდენტმა რეიგანმა როგორღაც თქვა, რომ ჩვენი ომის სიმბოლოს 

ლიბანში წარმოადგენს ვინმე გოგონა, რომელსაც მოგლეჯილი აქვს ორივე ხელი... 

ჩვენ ვეძებდით ამ გოგონას და ვიპოვეთ: ოღონდაც ეს იყო ბიჭი, მას ამპუტირებული 

ჰქონდა ხელები — უბრალოდ ერთი დაზიანებულია. 

ფალლაჩი: გენერალო შარონ, მე შემიძლია გადაგფაროთ თქვენ დახოცილი და 

დასახიჩრებული ლიბანელი ბავშვების ფოტოებით. 

შარონი: მე ვისურვებდი მათ ნახვას. 

(ფალაჩი მას გადასცემს ერთიდან ექვს წლამდე ასაკის დახოცილი ბავშვების 

სურათებს. ყველაზე საშინელი ამ სურათებში — ბავშვებია, რომლებიც  ნაგლეჯებად 

არიან ქცეული. მოჭრილი ფეხები, მოგლეჯილი ხელები). 

შარონი: მე... მე ვწუხვარ.. ძალიან, ძალიან ვწუხვარ... მე დანაღვლიანებული ვარ. 

თუმცაღა ეს ხდება ყველგან... 

ფალაჩი: რატომ არ შეწყვიტეთ მხეცობა, როცა უკვე არსებობდა მოლაპარაკება 

ზავზე? 

შარონი: იმიტომ, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ვენდოთ არაფატს. 

არა ნაკლები სიმწვავის იყო მისი კითხვები იასირ არაფატის, მუამარ კადაფის ან 

ჰენრი  კისინჯერის მიმართ. ეს უკანასკნელი მან სასაცილო გახადა, როცა ჰკითხა, 

თუ რატომაა იგი პრეზიდენტზე უფრო პოპულარული. კისინჯერის პასუხმა, როცა 

მან თავი შეადარა კოვბოის — ვესტერნების გმირს, ცხადყო მისი პატივმოყვარეობა 

და მთელი მსოფლიოს გაზეთებისათვის გახდა განსჯის საბაბი . 

    მისი ინტერვიუები ხდებოდა საერთაშორისო ინციდენტების მიზეზი, ჩიხში 

შეჰყავდა აშშ-ს სახელმწიფო მდივანი და იწვევდა რეპორტიორების შურს. ორიანა 

ფალაჩი ესაუბრებოდა მეფეებს და პრეზიდენტებს, ტირანებს და ჯაშუშებს, ყოველი 

ინტერვიუსათვის იგი იყენებდა სპეციფიკურ ტაქტიკას, მაგრამ ძირითადი ტექნიკა 

იყო ერთი —  გულმოდგინედ ემზადებოდა: კითხულობდა წიგნებს, სტატიებს, სხვა  

ინტერვიუებს, — ერთი სიტყვით, ყველაფერს, რაც შეეძლო. მას ჰქონდა ნათელი 

წარმოდგენა იმაზე, თუ როგორი იქნებოდა მისი მიდგომა ყოველ კონკრეტულ 

შემთხვევაში და რა კითხვებს დასვამდა იგი. იგი იყო ყურადღებიანი და შეეძლო 
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ინტერვიუს მსვლელობისა შეეცვალა  მიდგომა და კითხვები~(  Melvin Mencher. Basis 

Media Writing–Brown & Benchmark, 1993, – p.219 

ინტერვიუ ევროპულ პრაქტიკაში ითვალისწინებს მწვავე კითხვებს, რომლებმაც 

შეიძლება გამოიწვის შეჯახებები ჟურნალისტსა და რესპოდენტს შორის. 

თანამედროვე  ინტერვიუ (დიალოგი) ესაა ინდივიდუალების ორთაბრძოლა, 

დუელი. ამიტომ ინტერვიუ არ შეიძლება შეგვხვდეს ხშირად და ყველა ჟურნალისტი 

არ შეიძლება იყოს კარგი ინტერვიუერი. 

ჩემი აზრით, სწორედ ცუდი ჟურნალისტები უფრთხილდებიან თავის წყაროს, 

როგორც თვალის ჩინს, განსაკუთრებით თუ ეს წყარო ოფიციალურია: ისინი ამითებენ 

მას, იცავენ, ელოლიავებიან  და საბოლოო ანგარიშით ხდებიან სახიფათოდ 

სოლიდარულები მასთან, რაც იძულებულს ხდის მათ უარყონ ყველა სხვა წყარო.  

გაბრიელ გარსია მარკესი 

                 

 

თითოეული ფიქრობს, რომ შეუძლია ,,გააკეთოს” ინტერვიუ, და ამიტომ გაზეთები 

დაემსგავსა სახალხოდ დასჯის ადგილებს, სადაც აგზავნიან დამწყებებს ოთხიოდე 

კითხვით და დიქტოფონით, რათა მათგან შექმნან ჟურნალისტები.  რესპოდენტი 

ყოველთვის ეცდება თქვას ის, რაც უნდა, და - რაც ყველაზე საშინელია-ინტერვიუერის    

პასუხისმგებლობით. 

  გაბრიელ გარსია მარკესი 

 

 

                                ესე  

ესე (ფრანგ. Essai,  ესსაი; ინგლ. essay, ცდა, ნარკვევი ლათ. exigo  ვწონი. ) 

პარალელური ფორმებია „ესსე“, „ესეი“, რომელთა დამკვიდრება კონსტანტინე 

გამსახურდიას სახელს უკავშირდება) — ლიტერატურის, ლიტერატურული 
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კრიტიკისა და პუბლიცისტიკის ჟანრი; არსებობს სხვადასხვა ხასიათის ესე: 

ბელეტრისტული, ფილოსოფიური, ისტორიული, სამეცნიერო და სხვ. 

ჟანრული თავისებურებაა კომპოზიციური თავისუფლება, მკვეთრად გამოხატული 

ავტორისეული ინდივიდუალობა, სუბიექტივიზმი, საუბრის ფორმა, ზოგჯერ 

პოლემიკური ხასიათის თხრობა. 

ესეს წარმოჩენა უკავშირდება ფრანგ მწერალსა და პოლიტიკოსს ჰუმანიზმის 

წარმომადგენელს მიშელ მონტენს 91533- 1592) (ესე-ცდები), მან თავის ესეებით 

საფუძველი ჩაუყარა ახალ ჟანრს - ესე. თუმცა მისი დამახასიათებელი ნიშნები ჯერ 

კიდევ ანტიკურ ავტორთა შემოქმედებაში შეინიშნებოდა.   

ესეებში  გადმოცემული ავტორის ფიქრები და მსჯელობა, მის სტრუქტურაში 

განარჩევენ სამ მომენტს: პრელუდია, ექსკურსი და ფინალი. ააქედან შესაძლებელია 

ექსურსის კიდევ მრავალი მეორადი ექსკუსი და ამგვარად, ნაწარმოებს ახასიათებს 

ძლიერი დინამიურობა. XVIII საუკუნიდან ესე ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი წამყვანი 

ჟანრია. იგი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ფრანგ ეგზისტენციალისტებში. 

რუსულ ლიტერატურაში ესეს მიმართავდნენ ბორის პასტერნაკი, მარინა ცვეტაევა,   

კონსტანტინე პაუსტოვსკი და სხვ. საქართველოში ესეს ფორმის ნაწარმოებები აქვთ 

გიორგი ლეონიძეს, კონსტანტინე გამსახურდიას, ტიციან ტაბიძეს, პაოლო იაშვილს 

და სხვ. 

 

 

ეგზისტენციალიზმი (ლ.  L. exsistentia -არსებობა) 

მიმართულება თანამედროვე ფილოსოფიაში; მისი ძირითადი თემაა პიროვნების 

ბედ-იღბალი თანამედროვე სამყაროში, რწმენა და ურწმუნოება, სიცოცხლის აზრის 

დაკარგვა და შეძენა და მისთ. 
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